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 2202 ٚؿُـؤ - بآ : ٖكغ الخامـ صالٗض

 : اإلاغ٦ؼ عثِـ

ان ؤ.ٖماع   قٖغ

غ عثِـ  : الخدٍغ

 ال٣اهىهُت الٗلىم ٧لُت الؿُاؾُت والٗلىم الضؾخىعي ال٣اهىن  ؤؾخاط – الغبإ حىاص ص.

غ  ابً حامٗت ملى٫، اًذ والاحخماُٖت، والا٢خهاصًت   اإلاٛغب ؤ٧اصًغ، َػ

 : الٗلمُت اللجىت عثِـ

 الخ٣ى١  ٩لُتب الؿُاؾُت والٗلىم الضؾخىعي ال٣اهىن  في باخث ؤؾخاط -اجغ٦حن دمحم ص.

   بإ٦ضا٫

غ َُئت  :الخدٍغ

 ص ي ؤؾخاط ال٣اهىن ؤلاصاعي، حامٗت دمحم بً ٖبض هللا ٞاؽ،اإلاٛغب  .ؤ.ص .ٖبض الىاخض ال٣َغ

 ؤ.ص.دمحم بىبىف، ؤؾخاط في الٗال٢اث الضولُت ،حامٗت دمحم ألاو٫ وحضة، اإلاٛغب. 

 ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت،حامٗت وع٢ت الجؼاثغؤ.ص.مبرو٥ ٧اهي ، 

 ـ بازىٍا،ؤؾخاط الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت ؤصعاع،الجؼاثغ  .ؤ.ص. صَع

 ؤ.ص.ببغاَُم ًامت،ؤؾخاط الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت،حامٗت ؤصعاع الجؼاثغ. 

 ص.هبُل ج٣ني باخث في ال٣اهىن الاصاعي، حامٗت دمحم ألاو٫ وحضة.اإلاٛغب. 

  الخُٟٔ ، ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت دمحم الخامـ الغباٍ،اإلاٛغبمامىح ٖبض. 

 ط.زالض نالح، حامٗت دمحم بً ٖبضهللا، ٞاؽ، اإلاٛغب 

  .م٨ىاؽ ،حامٗت اإلاىلى اؾماُٖل٢اؾم الٗىٍمغي، ؤ.ص 

  .اُٞا، حامٗت الؿلُان مىالي ؾلُمان، اإلاٛغب  ص. زالض الٗلىي. جسهو حٛغ

 واإلاغاحٗت ال٣غاءة َُئت

 غ ؤ٧اصًغ، اإلاٛغبط.لخؿ  ً اوحؿلمذ، حامٗت ابً َػ

 ط. ٖبضالضاثم البُىي، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، اإلاٛغب 

 ص.الُاَغ ب٨ني، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، اإلاٛغب 

 غ، ا٧اصًغ  ٖبضالاله ؤبجان، حامٗت ابً َػ

 لُُٟت اله٣غ، حامٗت دمحم بً ٖبضهللا، ٞاؽ 
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 لثاوي املخمضًت,ص, خؿً مغوان, ص٦خىع في ال٣اهىن الٗام حامٗت الخؿً ا 

 ,ص, مُثم مىٟي ٧اْم الٗمُضي, ص٦خىعاٍ ٢اهىن صؾخىعي ٖام الٗغا١ 

 ,ص, ؾُٗض عخى, باخث في ال٣اهىن الٗام اإلاٛغب 

 ,ص, الؿٗضًت لضبـ, باخثت في ال٣اهىن الٗام اإلاٛغب 

 ,ص. نباح الٗمغاوي, باخثت في ال٣اهىن الٗام اإلاٛغب 

ت الٗلمُت الهُئت  :والاؾدكاٍع

 ًغاوي، ؤؾخاط ال٣اهىن ؤلاصاعي، حامٗت اإلاىلى بؾماُٖل م٨ىاؽ،. اإلاٛغبؤ.ص.ؤخمضالخ. 

  ،ؤ.ص. دمحم وكُاوي، ؤؾخاط ال٣اهىن الضولي والٗال٢اث الضولُت ، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى

 .مغا٦ل

  ،ؤ.ص. دمحم الٛالي، ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى

 .مغا٦ل اإلاٛغب

  ًَلخت الض٧الي، ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل. ؤ.ص. دمحم ب

 .اإلاٛغب

 ؤ.ص. هجُب الدجُىي ، ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت الخؿً ألاو٫، ؾُاث. اإلاٛغب 

 جُىان،   ؤ.ص. ؤخمض الضعصاعي، ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت ، حامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي

 .اإلاٛغب

  ال٣اهىن ؤلاصاعي والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، ؤ.ص دمحم مىاع باؾ٪، ؤؾخاط

 مغا٦ل.اإلاٛغب

 ت والؿُاؾُت،حامٗت دمحم ألاو٫ وحضة، اإلاٛغب  .ؤ.ص.دمحم الجىاحي، ؤؾخاط في الٗلىم ؤلاصاٍع

  اوي ٖثمان، ؤؾخاط في الٗلىم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي،حامٗت دمحم ألاو٫ ؤ.ص الٍؼ

 .وحضة، اإلاٛغب

 ت ، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل. اإلاٛغبؤ.ص ٖبض ال٨ٍغ  م بسىىف، ؤؾخاط الٗلىم ؤلاصاٍع

 ؤ.ص خؿً صخُب، ؤؾخاط ال٣اهىن ؤلاصاعي، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل. اإلاٛغب. 

 ؤ.ص دمحم الٗابضة، ؤؾخاط ال٣اهىن ؤلاصاعي، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل. اإلاٛغب. 

 ٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل. اإلاٛغبؤ.ص هجاة الٗماعي، ؤؾخاطة اإلاالُت الٗامت، حام. 

 ؤ.ص ٖمغ اخغقان، ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل. اإلاٛغب. 

 ؤ.ص. دمحم بىخىُت، ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت وع٢لت، الجؼاثغ 
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 ؤ.ص. ولُض الضوػي، ؤؾخاط الٗال٢اث الضولُت، حامٗت بكاع، الجؼاثغ. 

 هىن ؤٖما٫ حامٗت ؤدمحم بى٢غة بىمغصاؽ، الجؼاثغؤ.ص. خؿاًً ؾامُت، ؤؾخاطة ٢ا. 

 ـ ٞازىع، ؤؾخاط ال٣اهىن ؤلاصاعي، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل. اإلاٛغب  ؤ.ص بصَع

 ؤ.ص دمحم الهاقمي ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، ٧لُت الخ٣ى١ الجضًضة،اإلاٛغب 

 ؤ.ص خؿً َاع١، ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت دمحم الخامـ، الغباٍ. اإلاٛغب. 

 .ص ؤخمض الؿىصاوي، ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت دمحم الخامـ، الغباٍ. اإلاٛغب. 

 ؤ.ص ٖبض الٟخاح بلخا٫، ؤؾخاط اإلاالُت الٗامت، حامٗت دمحم الخامـ، الغباٍ. اإلاٛغب. 

 ؤ.ص ٖمغ الٗؿغي، ؤؾخاط اإلاالُت الٗامت، حامٗت دمحم الخامـ، الغباٍ. اإلاٛغب. 

 غ، ؤ٧اصًغ، اإلاٛغبببغاَُم ٦ىمٛاع،ؤؾخاط ال٣اه  .ىن ؤلاصاعي، حامٗت ابً َػ

 الضاع البًُاء، -ؤ. ص. عقُض اإلاضوع، ؤؾخاط ال٣اهىن الضؾخىعي بجامٗت الخؿً الثاوي

 .املخمضًت، اإلاٛغب

 ؤ.ص ؤخمض اصٖلي،ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ابً َُٟل. اإلاٛغب. 

 ُغ، ؤ٧اصًغ، ؤ.ص. دمحم اإلاؿاوي،ؤؾخاط ال٣اهىن الضؾخىعي والٗلىم الؿُاؾ ت، حامٗت ابً َػ

 .اإلاٛغب

  ،غ، ؤ٧اصًغ ؤ.ص زالض بهالي،ؤؾخاط ال٣اهىن الضؾخىعي والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ابً َػ

 .اإلاٛغب

 غ، ا٧اصًغ. اإلاٛغب  .ؤ.ص. عقُض ٦ضًغة اؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت. حامٗت ابً َػ

  حامٗت وع٢لت ؤ.ص. بىخىُت ٢ىي ؤؾخاط ٖلىم ؾُاؾُت . ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت .

 .الجؼاثغ

  ؤ.ص. ؾٗضاوي دمحم نٛحر ؤؾخاط في ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت .حامٗت َاَغي دمحم

 بكاع الجؼاثغ

 غ مجلت اججاَاث ؾُاؾُت. حامٗت اإلاىاع جىوـ  ؤ.ص. ؾامي الىافي ؤؾخاط ال٣اهىن، عثِـ جدٍغ

 غ ا٧اصًغ ؤ.ص. ببغاَُم اولخِذ. ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي ، حامٗت ابً َػ

 .اإلاٛغب

 ؤ.ص.بً ِٖس ى ؤخمض ،ؤؾخاط ب٩لُت الخ٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت بجامٗت ؾُٗضة بالجؼاثغ  

  ؤ.ص صًضي ولض الؿال٪،ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت عثِـ اإلاغ٦ؼ اإلاٛاعبي للضعاؾاث

خاهُا  .ؤلاؾتراجُجُت، مىٍع
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 س ي ٖلم الىٟـ التربىي، جىوـ  .ؤ.ص. مدغػ نالح الضَع

 .اج، جىوـؤ  .ص قا٦غ اإلاؼوغي الخ٩امت وخ٣ى١ ؤلاوؿان. حامٗت٢َغ

  / اى م اخمض ؾلُمان ؤؾخاط الخسُُِ الخًغي اإلاكاع٥ / الٍغ ؤ.ص. اخمض ٖبض ال٨ٍغ

 .الؿٗىصًت

 ني للبدث الٗلمي، ٞغوؿا ش والٗلىم الؿُاؾُت اإلاغ٦ؼ الَى  .ؤ.ص.دمحم هبُل ُملحن الخاٍع

 ُاس ي والخ٩امت حامٗت دمحم الخامـ الؿىَس ي ؤ.ص. دمحم خغ٧اث ؤؾخاط في الا٢خهاص الؿ

 .الغباٍ.اإلاٛغب

  لس ي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت والخدلُل ؤ.ص.ٖبض الغخُم اإلاىاع ؤؾلُمي، عثِـ اإلاغ٦ؼ ألَا

 .ألامني /ؤؾخاط الضعاؾاث الؿُاؾُت والضولُت بجامٗت دمحم الخامـ بالغباٍ .اإلاٛغب

 ٧اصًمُحن الٗغب. الجامٗت الٗاإلاُت ، الجداص اؤ.ص. َىص دمحم ؤبىعاؽ ًٖى اإلا٨خب الخىُٟظي إل

 .جغ٦ُا

 ؤ.ص. ٖماعي هىعالضًً، ٧لُت الخ٣ى١ .حامٗت الىٗامت الجؼاثغ. 

  ،ؤ.ص. ٖبضا لؿالم ألاػع١ ؤؾخاط ال٣اهىن الضولي الا٢خهاصي.حامٗت ٖبضا إلاال٪ الؿٗضي

 .َىجت.اإلاٛغب

  ُٖاى،مغا٦ل.اإلاٛغبؤ.ص. خبِبت البلُٛتي، ؤؾخاطة الٗال٢اث الضولُت،حامٗت ال٣اض ي. 

  ٪ؤ.ص.ٖبضالؿالم لؼع١ ؤؾخاط ال٣اهىن الضولي الا٢خهاصي حامٗت ٖبضاإلاال

 .الؿٗضي؛َىجت.اإلاٛغب

 ٍىا ال٢اث صولُت حامٗت ٖماع زلُجي الٚا  الجؼاثغ -ؤ.ص..لخًغ عابخي، ٢اهىن صولي ٖو

 ؤ.ص.قىقي هظًغ اإلاغ٦ؼ الجامعي لخامىٛؿذ/ الجؼاثغ 

  الخام .حامٗت الىٗامت الجؼاثغ ؤ.ص. ٖماعي هىع الضًً ال٣اهىن. 

 ٜما٫ بغاب حامٗت اإلال٪ ٖبض  -ؤ.ص.َُثم خامض اإلاهاعوة ؤؾخاط ال٣اهىن اإلاضوي ب٩لُت ألٖا

ؼ   .”الؿٗىصًت“الٍٗؼ

 ت بىحضاًً ؤؾخاطة ال٣اهىن ؤلاصاعي حامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي،جُىان، اإلاٛغب  .ؤ.ص.ماٍع

 جُىان، اإلاٛغبؤ.ص.هىعالضًً ال٣ُٟهي، حامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي ،. 

  ،ت حامٗت الخؿً ألاو٫ ؤ.ص بى٣اؾم خىان اؾخاطة ال٣اهىن ؤلاصاعي والٗلىم ؤلاصاٍع

 .ؾُاث.اإلاٛغب

  .ٍت حامٗت دمحم الخامـ، الغبا اء الُٟاللي ال٣اهىن الضؾخىعي والٗلىم ؤلاصاٍع ؤ.ص.ٞو

 .اإلاٛغب
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  الخؿً ؤ.ص.ٞاَمت اإلاهلىحي، ال٣اهىن الضولي الٗام والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت

 .ألاو٫،ؾُاث.اإلاٛغب

 ؤ.ص.ٞااص مىهىعي.٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت.حامٗت باجي مسخاع ٖىابت.جىوـ. 

 ؤ.ص.ؾلىي ٞىػي الضُٚلي ؤؾخاطة ال٣اهىن الضؾخىعي ٧لُت ال٣اهىن حامٗت بىٛاػي.لُبُا. 

 غ، ا٧اصًغ.ا ت حامٗت ابً َػ  .إلاٛغبؤ.ص دمحم املجني ؤؾخاط ال٣اهىن ؤلاصاعي والٗلىم ؤلاصاٍع

 ت.اإلاٛغب غ ؤ٧اصًغال٣اهىن ؤلاصاعي والٗلىم ؤلاصاٍع  .ؤ.ص الخؿحن الغامي، حامٗت ابً َػ

 ًىوـ،ؤؾخاط ال٣اهىن،حامٗت الىاصي،الجؼاثغ ً  .ؤ.ص.ٍػ

  ٪ؤ.ص.خؿىاء ال٣ُني ؤؾخاطة ال٣اهىن ٧لُت الخ٣ى١، جُىان حامٗت ٖبض اإلاال

 .الؿٗضي.اإلاٛغب

 ال٢اث صولُت. الجؼاثغ،ٖلىم 3ؤ.ص. ٖاجكت ٖباف، حامٗت الجؼاثغ  .ؾُاؾُت. ٖو

  .لم ؤلاصاعة حامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي ؤ.ص.ؾمحرة بى٢ىٍذ ؤؾخاطة ال٣اهىن ؤلاصاعي ٖو

 .اإلاٛغب

 ا.ص ٢ىعاعي مجضوب. ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت َاَغي دمحم بكاع. الجؼاثغ 

  .ه ٧لُه الٗلىم الؿُاؾُت  .الٗغا١ا.ص هضاء مُكغ ناص١ الجامٗت اإلاؿدىهٍغ

 ؤ.ص. ًىؾ٠ الُدُاوي،ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت دمحم الاو٫، وحضة، اإلاٛغب 

  ـ م٣بى٫،ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي، مضًغ مغ٦ؼ ابً ٚاػي لألبدار والضعاؾاث ؤ.ص بصَع

 .ؤلاؾتراجُجُت،اإلاٛغب

  اإلاٛغب –ال٣ىُُغة  –ٞىػي بىزٍغو ؤؾخاط ٖلم الاحخمإ، حامٗت ابً َُٟل  ؤ.ص. 

 ص٫ الخضحامي، ؤؾخاط باخث في الٟلؿٟلت،حامٗت دمحم الخامـ الغباٍ، اإلاٛغبؤ.ص ٖا. 

 ؤ.ص ؾُٗض الخمغي، ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت،حامٗت الخؿً الثاوي، الضاع البًُاء،اإلاٛغب 

  .ؤ.ص مدؿً ألاخمضي، ؤؾخاط ٖلم الاحخمإ الؿُاس ي، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل

 اإلاٛغب

 ط ال٣اهىن الضولي ، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل. اإلاٛغبؤ.ص ٖبض الٟخاح بلٗمص ي، ؤؾخا 

  الؿٗىصًت“ؤ.ص ب٦غامي زُاب ؤؾخاط ال٣اهىن ؤلاصاعي والضؾخىعي حامٗت ق٣غاء”. 

 غ، ؤ٧اصًغ، اإلاٛغب  .ؤ.ص الهُاللي ٖبض الل٠ُُ، ؤؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ابً َػ

 ُىاٍ، ؤ.ص. ػاػة لخًغ، ؤؾخاط ال٣اهىن الضولي والٗال٢اث الضول ت، حامٗت ٖماع زلُجي باأٚل

 .الجؼاثغ
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 ٖثمان،ؤؾخاط ال٣اهىن، صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ً  -ؤ.ص.ؤًمً دمحم ٍػ

 غ، ؤ٧اصًغ، اإلاٛغب  .ؤ.ص.مهُٟى خؿُني، ؤؾخاط ال٣اهىن، حامٗت ابً َػ

  ،ؤ.ص ق٤ُٟ ٖبض الٛني ؤؾخاط في ٖلم الاحخمإ الؿُاس ي حامٗت ابً َُٟل، ال٣ىُُغة

 .اإلاٛغب

 ـ ق٨غبت،ؤؾخاط الا٢خهاص،حامٗت ٖبض اإلاىلى بؾماُٖل م٨ىاؽ، اإلاٛغبؤ  ..ص بصَع

  ؤ.ص دمحم بىمضًً، ؤؾخاط ال٣اهىن الضؾخىعي، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت

 الجؼاثغ. -ؤخمض صعاًت 

  ان، ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي حامٗت ابً زلضون  الجؼاثغ. –جُاعث  –ؤ.ص ٖلُان بىٍػ

 الجؼاثغ. –جُاعث  –لكُش، ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي حامٗت ابً زلضون ؤ.ص بىؾماخت ا 

 .ؤ.ص الهاصي بىوقمت، ؤؾخاط ٖلم الاحخمإ اإلاغ٦ؼ الجامعي لخامىٛؿذ/ الجؼاثغ 

  ِؤ.ص دمحم الضاٍ ٖبضال٣اصع، ؤؾخاط الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت، حامٗت هىا٦ك

ت.  الٗهٍغ

 الم ؤؾخاط باخث بجامٗت دمحم   ألاو٫ وحضة اإلاٛغب,ؤ,ص, ٖباؽ بٚى

 ؤ,ص, ؾُٗض الخمغي ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي بجامٗت الخؿً الثاوي الضاعالبًُاء اإلاٛغب 

 .ؤ,ص, خمُض النهغي ؤؾخاط باخث بجامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي َىجت اإلاٛغب 

 ,ؤ,ص, دمحم ٣ُٞهي ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي حامٗت دمحم بً ٖبض هللا ٞاؽ اإلاٛغب 

 :باملجلت اليكغ  قغٍو
ؤن ٨ًىن البدث ؤنُال مٗضا زهُها للمجلت، و ؤال ٨ًىن ٢ض وكغ حؼثُا ؤو ٧لُا في ؤي وؾُلت وكغ  –

 .بل٨تروهُت ؤو وع٢ُت

ت – ٤ البدث بمسخهغ الؿحرة الٗلمُت للباخث باللٛخحن الٗغبُت وؤلاهجلحًز  .ًٞغ

ض ؤلا- ل٨ترووي اإلاظ٦ىع ًم٨ً للباخث بحغاء الخٗضًالث اإلاُلىبت وإعؾا٫ البدث اإلاٗض٫ بلى هٟـ البًر

 .ؾالٟا

ت –  .جيكغ اإلا٣االث باللٛاث الٗغبُت و الٟغوؿُت و الاهجلحًز

ما٫ الٗلمُت، ؤَمها ألاماهت - الالتزام باإلاٗاًحر ألا٧اصًمُت والٗلمُت اإلاٗمى٫ بها صولُا في بٖضاص ألٖا

 .الٗلمُت

 .اث الًبِ وألاق٩ا٫ؤن ٨ًىن اإلا٣ا٫ م٨خىبا بلٛت ؾلُمت، م٘ الٗىاًت بما ًلخ٤ به مً زهىنُ –

 :ًلي ما اإلا٣ا٫ مً ألاولى الهٟدت ٖلى ٨ًخب-

 :بلى وجهى٠ اإلا٣ا٫ جهاًت في ألابجضي الترجِب خؿب اإلاغاح٘ جىز٤-

   :ا٢عععع٘  4-اإلا٣ععععاالث -3-ال٣ععععىاهحن واإلاىازُعععع٤ الضولُععععت -2-ال٨خععععب-1مغاحعععع٘ باللٛععععت الٗغبُععععت اإلاى

 )الال٨ُتروهُت
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   : ا٢ععع٘  4-اإلا٣عععاالث -3-ال٣عععىاهحن واإلاىازُععع٤ الضولُعععت -2-ال٨خعععب-1اإلاغاحععع٘ باللٛعععت ألاحىبُعععت اإلاى

عت، الهعٟت، الضعحعت الٗلمُعت،)الال٨ُتروهُعت ماؾؿعت  اؾعم ول٣عب الباخعث بعاللٛخحن الٗغبُعت والاهجلحًز

ض ؤلال٨ترووي  .الاهدؿاب  الجامٗت وال٩لُت(، البًر

 ت  .٦خابت ٖىىان اإلا٣ا٫ باللٛخحن الٗغبُت والاهجلحًز

 ت في خضوص وي٘ ملخهحن و٧لماث مٟخا  .٧لمت 300خُت للم٣ا٫ باللٛخحن الٗغبُت والاهجلحًز

يخهعي فعي ٧عل - ٣ت ٚحر حؿلؿلُت خُث ًبعضؤ جعغ٢ُم التهمعِل ٍو ٣ت التهمِل ؤؾٟل الهٟداث بٍُغ بجبإ ٍَغ

، ع٢ععم الُبٗععت، بلععض اليكععغ: صاع اليكععغ ، ؾععىت ال٨خععاب اؾععم نععٟدت ٦مععا ًلععي: اؾععم ال٩اجععب ، ل٣ععب ال٩اجععب،

 اليكغ، م.

 ٣ت ٦خا  :بت اإلاغاحٍَ٘غ

 ، ع٢م الُبٗت، بلض اليكغ: صاع اليكغ ، ؾىت اليكغال٨خاب اؾم ال٨خاب: ل٣ب ال٩اجب، اؾم ال٩اجب ،-

 ، الٗضص، ؾىت اليكغ، الهٟدتاملجلت اؾم ،”ٖىىان اإلا٣ا٫”اإلا٣ا٫: ل٣ب ال٩اجب ، اؾم ال٩اجب،-

ا٢٘ الال٨ُتروهُت: ل٣ب ال٩اجب ، اؾم ال٩اجب ،  اإلاى٢٘ الال٨ترووياؾم ” ٖىىان اإلا٣ا٫” اإلاى

عؾععالت ماحؿععخحر ؤو ؤَغوخععت ص٦خععىعاٍ: ٨ًخعب اؾععم نععاخب البدععث، الٗىععىان، ًععظ٦غ عؾععالت ماحؿععخحر ؤو  –

 .ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ، اؾم الجامٗت، الؿىت

عغ، ؤع٢عام  – بطا ٧عان اإلاغحع٘ وكعغة ؤو بخهعاثُت نعاصعة ٖعً حهعت عؾعمُت: ٨ًخعب اؾعم الجهعت، ٖىعىان الخ٣ٍغ

 الهٟداث، ؾىت اليكغ

 :، بدُث ٨ًىن حجم وهٕى الخِ ٧الخالي (A4) جيؿ٤ُ الىع٢ت ٖلى ٢ُاؽًخم -

  ِهعٕى الخعSakkal Majalla  بعاعػ  18حجععم (Gras)  16باليؿعبت للٗىععىان الغثِسع ي، وحجععم 

ُعت، وحجعم  ً الٟٖغ ٖعاصي باليؿعبت  14ٖعاصي باليؿعبت للمعتن، وحجعم  14باعػ باليؿبت للٗىاٍو

باليؿعععبت الهعععىامل(. ؤمعععا اإلا٣عععاالث اإلا٣ضمعععت  ٖعععاصي 11للجعععضاو٫ وألاقععع٩ا٫ بن وحعععضث، وحجعععم 

 .12Times New Romanباللٛت ألاحىبُت ج٨ىن م٨خىبت بالخِ 

   مً حمُ٘ الجهاث2.5جغ٥ َىامل مىاؾبت). 

  ًٖ )٘ض ٖضص نٟداث اإلا٣ا٫  بما في طل٪ اإلاغاح  نٟدت15نٟدت وال ٣ًل ًٖ  22ال ًٍؼ

 ض ؤلال٨تروويًغؾل البدث اإلايؿ٤ ٖلى ق٩ل مل٠ ما٨ًغوؾٟذ ووعص،بلى ا  :لبًر

 constitutional@democraticac.de 

 ًخم جد٨ُم البدث مً َٝغ مد٨محن ؤو زالزت. 

 ٌ  .ًخم بباٙل الباخث بال٣بى٫ اإلابضجي للبدث ؤو الٞغ

 ُت  .ًسً٘ جغجِب اإلا٣االث في املجلت ٖلى ؤؾـ مىيٖى

 ؤعاء املجلت  وال جمثل  حٗبر اإلاًامحن الىاعصة في اإلا٣ا٫ ٖلى ؤعاء ؤصخابها. 

  ؤي زغ١ ل٣ىاٖض البدث الٗلمي ؤو ألاماهت الٗلمُت ًخدملها الباخث ناخب اإلا٣ا٫ بهٟت

 .٧املت
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  خباع وال ًخم وكٍغ مهما ٧اهذ ٧ل بدث ؤو م٣ا٫ ال جخىٞغ ُٞه الكغٍو ال ًازظ بٗحن الٖا

 .٢ُمخه الٗلمُت
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 فهرس المحتويات

 دتالهٟ ٖىىان اإلا٣ا٫ الباخث

٤ الٗمىمي الترابيؤلاهٟخاح ٖلى ال٣ُإ الخام  هىعالضًً الؿٗضاوي  14 في جضبحر اإلاٞغ

٣إ امت الخؼبُت اإلاٛغبُت خُاة البًر  27 جمٓهغاث الٖؼ

ت ٖلى ؤلانعالح الاحخماعي ٞعي الٗعغا١ اجيعععي ٖبىص الخٟعض ٖلعؤخم  40 ؤزغ الخٗضًالث الضؾخىٍع

 65 مؿاعاتها وجضاُٖاتها 2021 قدىبر  08اهخساباث  ؤٞؿاحي ؤؾماء

 ص. لاي َاعف دمحم وٗمان
لؿٟت الضؾاجحر الُمىُت  ؾماث ٞو

ت جدلُلُت (    ٢غاءة صؾخىٍع
78 

ًان  90 اإلاؿإلت الضًيُت في الضؾاجحر اإلاٛغبُت  ألابٗاص الث٣اُٞت وال٣اهىهُت( دمحم مباع٥ ؾُٗض بً ٍٖى

 ط. ؾُٗض ؤًضوف
اث الٟغصًت باإلاٛغب  حضلُت الخٍغ

 مُلب الخ٣ىحن والخٗاعى م٘ اليؿ٤ ال٣ُمي املجخمعي بحن
113 

 118 اث الضوع الخىمىي للجهاث باإلاٛغبم٣ُٗ دمحم الباًبي

ىي  ٍغ بي باإلاٛغبالا٢خهاص اإلاىاػي  ط ؾُٗض بٞى  138 وإق٩الُت التهغب الًٍغ

 املخامىن والؿلُت: م٣اومت الؿغصًاجال٣اهىهُت للضولت في اإلاٛغب. ًىؾ٠ صعي

 
150 

 َُبت ىؾ٠ بًص. ً

 

غ١ البرإلااهُت بمجلـ الىىاب اإلاٛغبي ِٟ  ألاهٓمت الضازلُت لل

 بحن الىو والخ٣ُُم
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 حمٗت َخاٝ الض٦خىعة/

 عاقض ؤبى نبخي
 184 صعاؾت م٣اعهت –الُاٖت الغثاؾُت في الىُْٟت الٗامت 

بت عحاء شجغي  ت للًٍغ  203 ألاؾـ الضؾخىٍع

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

ت  حمهىٍع

 الٗغا١

وػاعة الخ٘          

وػاعة 
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٤ الٗمىمي الترابي  ؤلاهٟخاح ٖلى ال٣ُإ الخام في جضبحر اإلاٞغ

Opening to the private  sector in local Public utility management 

 هىعالضًً الؿٗضاوي

غ، ؤ٧اصًغ في ال٣اهون الٗام والٗلوم الؿُاؾُتص٦خوع   ظامٗت ببً َػ

 ملخو:                        

٘ وبغامج ب٢خهاصًت ٖلى اإلاؿخوى  بطا ٧اهذ الجماٖاث الترابُت ًسو٫ لها ال٣اهون ٖضة نالخُاث جخمشل باألؾاؽ في وي٘ مكاَع

٤ ال ٗمومي الترابي، ٞةن مماعؾت َظٍ ؤلازخهاناث وإقبإ الخاظُاث  ًخُلب الترابي، وج٣ضًم زضماث طاث ظوصة للمواَىحن مً زال٫ اإلاٞغ

ت مً ؤلام٩اهُاث، زانت في ْل الخدوالث اإلاغجبُت بالٗوإلات والخىاٞؿُت، وجؼاًض اإلاُالب املجخمُٗت، والتي الًم٨ً للجماٖت  حر مجمٖو جٞو

ا، مما ؤنبذ ًٟغى ٖلى َظٍ ألازحرة ججاوػ مى٤ُ ؤلا  حَر صاعة اإلاٛل٣ت، بىى مى٤ُ ؤلاصاعة اإلاىٟخدت، إلاا ل  مً بًجابُاث ٖلى الترابُت وخضَا جٞو

مؿخوى ج٣ضًم الخضماث وإقبإ الخاظُاث الٗامت. بهُال٢ا مً َظٍ ال٣ىاٖت ٣ٞض مىذ اإلاكٕغ اإلاٛغبي للجماٖاث الترابُت نالخُت ؤلاهٟخاح 

٤ الٗمومي الترابي، ٢مىا ٖلى ال٣ُإ الخام، ؾواء مً زال٫ الكغا٦ت ؤو مً زال٫ الخٗا٢ض ٧ألُخحن ؤ ؾاؾُدىحن ًخم مً زاللهما جضبحر اإلاٞغ

 مً زال٫ َظٍ الضعاؾت الٗلمُت بخبُان مٟهوم وصوع ٧ل مجهما في ججاوػ ؾلبُاث الخضبحر ال٨الؾ٩ُي و جد٤ُ٣ جضبحر ٖمومي جغابي ظُض، 

Abstract: 

 If the territorial communities are empowered by law to establish economic projects and programmes at 

the local Level, and to provide quality services to citizens through the local public utility, the exercise of 

these competencies and the satisfaction of needs requires the provision of a set of possibilities, aspecially 

in light of the transformations associated with globalization competitiveness, and the inceasing societal 

demands, which the soil community alone cannot provide, which has imposed on the latter to go beyond 

the logic of closed management, because of its positives in terms of  providing services and satisfying 

public needs. Proceeding from this conviction, the moroccan legislator granted the territorial authorities 

the authority to open up to the private sector, whether trouph partnership or through contracting as two 

basic mechanisms  trough which the local public utility is managed. Through this scientific study, we 

clarify the concept and the role of each of them in overcoming the disadvantages of the traditional  

management and achieving a good public management 

 ج٣ضًم: 

ؤمام جؼاًض مخُلباث خُاة الؿ٩ان وحٗضص خاظُاتهم وجؼاًض وزحرة الىمو الؿ٩اوي والخوؾ٘ املجاىي، ؤنبدذ 

مؿاولُت الجماٖاث الترابُت جؼصاص بك٩ل ؤ٦بر وؤنبدذ مهامها جخٗاْم و٧اَلها ًش٣ل ؤ٦ثر ٞإ٦ثر، زانت وؤجها هي اإلاؿاو٫ 

ا وجُوعا ٦بحرا ألاو٫ ًٖ ٧ل ما ًغجبِ بالكإن الٗام  1الترابي الظي قهض بضوٍع جىٖو

                                                           
هُت وؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت ؾُٗض اإلاحري، الخضبحر ؤلا٢خهاصي للجماٖاث املخلُت، ؤَغوخت لىُل الض٦خوعاٍ في ال٣اهون الٗام ظامٗت دمحم الخامـ، ٧لُت الٗلوم ال٣اهو  1

سخي، الغباٍ، الؿىت الجامُٗت   168م  2008-2007الؿَو

الخٗلُم 

الٗالي 

 والخثالٗلمي 

حامٗت 

 ال٨ىٞت 

٧لُت ؤلاصاعة 

 والا٢خهاص
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ٞالجماٖاث الترابُت مضٖوة ؤ٦ثر للخدو٫ بىى ٞاٖل ب٢خهاصي لخد٤ُ٣ َضٞحن ألاو٫ ماىي والشاوي جىموي، ومً َظا 

اإلاىُل٤ ؤنبذ جضبحر اإلاغا٤ٞ الٗمومُت ٌك٩ل ؤَمُت ٦بحرة، خُض ؤيخى ًغ٦ؼ ٖلى جوؾُ٘ صاثغة مكاع٦ت ال٣ُإ الخام في 

ت التي جخودى الخُ ٘ والبرامج الخٍُو ٩ا خ٣ُ٣ُا في صعاؾت وإهجاػ وج٣ُُم مسخل٠ اإلاكاَع اة ؤلا٢خهاصًت مً زال٫ ظٗل  قٍغ

ا ٚاًت ال ًم٨ً ؤن ًخدمل ٖبئها َٝغ وخُض، بل جخُلب جًاٞغ ظهوص ٧ل اإلاٗىُحن الظي  جد٤ُ٣ الخىمُت، بةٖخباَع

ا.  ؾِؿخُٟضون في طاث الو٢ذ مً زماَع

ً عئوؽ ٞاللجوء بىى ال٣ُ إ الخام، َو بدض ًٖ الخجغبت وال٨ٟاءة واإلاهىُت التي جٟخ٣ضَا اإلاغا٤ٞ الٗمومُت ٖو

٘ ال٨برى التي ج٠٣ الضولت ٖاظؼة ؤمامها، وهي ٧لها صواٞ٘ ظٗلذ مً ؤلاهٟخاح  ل ؤلاؾدشماعاث واإلاكاَع ؤموا٫ بياُٞت لخمٍو

ت مً اإلاغا٤ٞ الٗمومُت ، يغوعة ملخت ٞغيذ هٟؿها بٗض ظملت بك٩ل واؾ٘ ٖلى ال٣ُإ الخام لخضبحر مجمٖو

ؤلاهخ٣اصاث التي وظهذ لؤلؾالُب ال٨الؾ٨ُُت والتي احؿمذ بالٛموى والخ٣ُٗض و٢ضم الىهوم ال٣اهوهُت وي٠ٗ 

مؿاَمت ؤلاظتهاص ال٣ًاجي، بياٞت بىى بوٗضام الكٟاُٞت واإلاىاٞؿت  الصخيء الظي ال ٌؿخجُب بخاجا للخدضًاث ؤلا٢خهاصًت 

 1الخالُت.

٣ت اإلاىاؾبت لخضبحر مغا٣ٞها مً َظا  ت بزخُاع الٍُغ اإلاىُل٤ ٣ٞض مىذ اإلاكٕغ اإلاٛغبي للجماٖاث الترابُت خٍغ

٤ الٗمومي مً ؤظل جد٣ُ٣ها.  املخلُت، وبالك٩ل الظي جغاٍ مالثما لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي اوصخئ اإلاٞغ

ت مً الجماٖاث الترا ت في بزخُاع َغ١ الخضبحر لم جاصي بمجمٖو بُت باإلاٛغب، بال بىى الو٢ٕو في بال ؤن َظٍ الخٍغ

٤ الٗام الترابي، الصخيء الظي ؤنبذ ًُغح بق٩االث  ٣ت حٗاملها م٘ اإلاٞغ ٍغ تها َو الٗكواثُت وطل٪ بؿبب ٖضم ويوح عٍئ

٤ الٗمومي الترابي، ل٩ي هدُِ بها ؾٝو هىُل٤ مً ؤلاق٩الُت الغثِؿُت الخالُت:  ٖلى مؿخوى جضبحر اإلاٞغ

٤ الٗمومي الترابي بىى ؤي خظ ًم٨ً ؤن ٌؿاَم ؤلا   هٟخاح ٖلى ال٣ُإ الخام في جدضًض جضبحر اإلاٞغ

ت مً ألاؾئلت ًم٨ً بظمالها في آلاحي:  جخٟٕغ ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت مجمٖو

٤ الٗمومي الترابي   ماهي ؾبل ؤلاهٟخاح ٖلى ال٣ُإ الخام في جضبحر اإلاٞغ

 ٤ الٗمومي الترابي َل ؾِؿاَم ال٣ُإ الخام في ججاوػ ب٦غاَاث الخضبحر اإلاباقغ للمٞغ

٤ الٗمومي الترابي   ٠ُ٦ ؾدؿاَم وؾاثل ال٣ُإ الخام في جدضًض جضبحر اإلاٞغ

ُت ؾٝو وٗخمض الخ٣ؿُم الخاىي:  ولئلخاَت بجمُ٘ جٟانُل ؤلاظابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت وألاؾئلت الٟٖغ

ا٤ٞ الٗمىمُت الترابُت بىاؾُت الكغا٦ت م٘ الخىام  اإلاُلب ألاو٫:   جضبحر اإلاغ

٤ الٗمومي الترابي               ال٣ٟغة ألاوىى: مٟهوم الكغا٦ت وجمُحٍز ًٖ الخٗا٢ض في جضبحر اإلاٞغ

٤ الٗمومي الترابي             ض جضبحر اإلاٞغ  ال٣ٟغة الشاهُت: صوع الكغا٦ت في ججٍو

                                                           
1
ت اإلاىظمجت، ؤَغوخت لىُل الض٦خ - ت بحن ب٦غاَاث الوا٢٘ ومخُلباث الخىمُت الجهٍو ٘ الخىمٍو وعاٍ في ال٣اهون الٗام، ظامٗت آما٫ بلك٣غ، جضبحر الجماٖاث الترابُت للمكاَع

 198م 2015-2014م ال٣اهوهُت وؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت، ؾال، الؿىت الجامُٗت دمحم الخامـ، ٧لُت الٗلو 
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ا٤ٞ الٗمىمُت الترابُت بىاؾُت الخٗا٢ض م٘ الخىام  :اإلاُلب الثاوي  جضبحر اإلاغ

٤ الٗمومي الترابي ال٣ٟغة ألاوىى: حص  خُو ويُٗت الخضبحر اإلاباقغ للمٞغ

٤ الٗمومي الترابي ا ٖلى  جضبحر اإلاٞغ  ال٣ٟغة الشاهُت: آلُاث الخٗا٢ض وؤزَغ

ا٤ٞ الٗمىمُت الترابُت بىاؾُت الكغا٦ت م٘ الخىام  اإلاُلب ألاو٫:   جضبحر اإلاغ

لِـ اإلا٣هوص بها جل٪ ال٣ٗوص التي بموظبها ًخم في البضاًت ال بض مً ؤلاقاعة بىى ه٣ُت مهمت، وهي ؤن الكغا٦ت َىا 

٤ ٖمومي مدلي للخوام. ذ جضبحر مٞغ  جٍٟو

٤ الٗمومي. ول٩ي هدُِ بمٟهوم الكغا٦ت هغى    يغوعة جدضًض مٟهوم  وجمُحٍز ًٖ ٣ٖوص جضبحر اإلاٞغ

٤ الٗام:  ال٣ٟغة ألاولى: مٟهىم الكغا٦ت وجمُحٍز ًٖ ٣ٖىص جضبحر اإلاٞغ

 :مٟهوم الكغا٦ت لٛت 

٨ ، واقتر٥ الغظالن وحكاع٧ا، ؤي قاع٥ ٧ل واخض مجهما آلازغ، مإزوط ة مً الٟٗل قغ٥ ٣ًا٫: قاع٦ذ ٞالها ؤي نغث قٍغ

، ؤي ؤصزل  ُٞ ، ومى  ٢ول  حٗاىى ٖلى لؿان موسخى ٖلُ  الؿالم َالبا مً هللا بقغا٥ ؤزُ  َاعون في  وؤقغ٦  في ؤمٍغ

 .1)الىبوة وجبلُٜ الغؾالت  )وؤقغ٦  في ؤمغي 

 كغا٦ت بنُالخا:مٟهوم ال 

٠ للكغا٦ت مجها مً ًىُل٤ مً اإلاٟهوم الواؾ٘ والظي ٌٗخبر ٧ل ؤهوإ الخٗاون بحن ألاشخام  ل٣ض ؤُُٖذ ٖضة حٗاٍع

ت الٗامت م٘ ال٣ُإ الخام والتي تهضٝ لخد٤ُ٣ مهلخت ٖام  حٗخبر قغا٦ت ، ؤما الخٍٗغ٠ ال٤ًُ ُٞٗجي الخٗاون 2اإلاٗىٍو

٘ مكتر٦ت بحن الضولت  ؤو اإلااؾؿت الٗمومُت ؤو الجماٖاث الترابُت مً ظهت، و اإلا٣اوالث الخانت مً ظهت إلهجاػ مكاَع

وجخم َظٍ الكغا٦ت بواؾُت ٣ٖض قامل بموظب  ٌؿىض شخو ٖام لُٝغ ؤزغ جهوع ؤو بهجاػ وحؿُحر ججهحزاث  ؤزغى،

ل اإلاكغٕو وإؾخٛالل  م٣ابل مبلٜ ماىي مدضص جلتزم الهُئت الٗ خدمل  جمٍو امت) ؾواء ٧اهذ ظماٖت طاث مىٟٗت ٖامت ٍو

ل  لٟاثضج . ت ٖامت ( بخدٍو  3جغابُت ؤو ؤي شخهُت مٗىٍو

ت ألازغى ٞةطا ٧ان ٣ٖض ؤلامخُاػ ؤو الخضبحر  وإهُال٢ا مً َظٍ الخٗاٍع٠ جخطر ؤوظ  ؤلازخالٝ بحن الكغا٦ت و ال٣ٗوص ؤلاصاٍع

 ٤ ٤ ٖمومي  ٞةن الكغا٦ت ال جخٗل٤ باألؾاؽ باإلاٞغ ت ؤو اإلاٟوى ًىو ٖلى جضبحر مٞغ ٘ الخىمٍو الٗام، وإهما جمخض للمكاَع

٪ الخام ت، وطل٪ ٖبر ٣ٖض بحن الجماٖت الترابُت والكٍغ ً اإلاواعص البكٍغ ٦ما ؤن  4ج٣ضًم زبراث ٖملُت ؤو ٖلمُت وج٩ٍو

٤ مبلٜ ماىي ًإزظٍ مً اإلاغج٣ٟح ٤ ٖام مدلي ٩ًون ًٖ ٍَغ ٌ الظي ًخل٣اٍ اإلاخٗا٢ض م٘ الجماٖت الترابُت لخضبحر مٞغ ن الخٍٗو

٪ ٩ًون ٖلى ٖاج٤ الجماٖت الترابُت  ٌ الكٍغ اإلاؿخُٟضًً مً الخضمت اإلا٣ضمت، في خحن في ٣ٖض الكغا٦ت ٞةن حٍٗو

ا مً الخًامً بحن ال٣ُاٖحن الٗام والخام باء مً زال٫  اإلاخٗا٢ضة مٗ ، ٦ما ؤن الكغا٦ت حك٩ل هٖو في جدمل ألٖا

                                                           
1
، مجلض الغاب٘، باب الكحن، م    480لؿان الٗغب إلبً مىٓوع، صاع اإلاٗاٝع

2
  Naoual abhir : droit partique de partenariat public-privé au maroc. Mémoire de desa, université mohamed v, faculté des sciences juridique 

économique et sociale. Rabat. Agadir 2005.p 6. 
3
 .178ؤما٫ بلك٣غ، مغظ٘ ؾاب٤، م   

4
 Bouzkri fettach,  le portouariat publec-privé, mémoire de fin d’étude du cycle supérieur, en gestion adminictratif, école nationalé d’administration 

2002-2004. P 27.28. 
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ت وج٣اؾم املخاَغ و  ٘ جىمٍو ا وإؾخٗما٫ ؤؾالُب الخضزل اإلاكتر٥ إلهجاػ مكاَع ٘ ألاعباح و ج٣ُُم الىخاثج وجدمل آزاَع جوَػ

خٗل٤ ألامغ بالدكاوع والخٟاوى وؤلا٢خىإ وؤلاهٟا١ في بَاع  ؤ٦ثر خضازت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ مكتر٦ت مً موا٢٘ مسخلٟت، ٍو

 1ٖال٢ت ًد٨مها هٕو مً الخواػن والخ٣اعب ؤؾاؾها الش٣ت اإلاخباصلت بحن الكغ٧اء.

بجطر لىا مٟهوم الكغا٦ت وإزخالٞ  ًٖ َغ١ جضبحر اإلاغا٤ٞ الٗمومُت التي حٗخمض ٖلى الخٗا٢ض م٘ وبالخاىي بٗض ؤن  

الخوام، ٞةن َظٍ الوؾُلت حٗخبر مً آلالُاث الخضًشت و اإلا٣اعباث الجضًضة للخىمُت والتي تهضٝ بىى جد٤ُ٣ خ٩امت ظُضة 

ت، وفي بَاع الكغا٦ت التي جغاعي جيبجي ٖلى بقغا٥ مسخل٠ الٟاٖلحن بىى ظاهب الجماٖاث الترابُت ف ٘ جىمٍو ي بهجاػ مكاَع

و ما  مباصت الخ٩امت والضًم٣غاَُت املخلُت ٦مماعؾت، وجُٟٗل ؾُاؾت ال٣غب وؤلاؾخجابت بٟٗالُت لخاظُاث الؿ٩ان، َو

مسخل٠ ٌؿخلؼم حٗمُم َظٍ آلالُت ب٩ل ؤنىاٞها ؾواء م٘ الكغ٧اث ؤو ظمُٗاث املجخم٘ اإلاضوي ؤو ألاٞغاص وطل٪ إلهجاػ 

٘ في املجاالث ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت والبُئُت، ما٫ وألاوكُت واإلاكاَع ٨ظا ٞةن الٗمل اإلاكتر٥ ٧ألُت مً آلُاث  2ألٖا َو

الخ٨م الغقُض ًامً الىجاٖت والٟٗالُت في حؿُحر و جضبحر الكإن الٗام الترابي، خُض ًمغ َظا الخضبحر ٖبر بقغا٥ ظمُ٘ 

ٕو إلهخٓاعاث ومخُلباث الؿا٦ىت املخلُت. ٞالخ٩امت ٦ما ٣ًو٫ ألاؾخاط دمحم ال٣ُٗوبي الٟاٖلحن مً ؤظل مالثمت ٧ل مكغ 

٣ت التي ؾُضبغ بها ٧ل واخض مكا٧ل  ت الٍُغ اث ألن ألاؾاؽ ال ٨ًمً في مٗٞغ مؿاولُت مكتر٦ت جخ٣اؾمها ٧ل اإلاؿخٍو

٣ت التي حؿاٖض مسخل٠ اإلا بزخهاناج  بمٗؼ٫ ًٖ آلازٍغً ت الٍُغ اث ٧ل واخض بوؾاثل  في ول٨ً اإلاهم َو مٗٞغ ؿخٍو

غ ٖلى ال٣ضعة وال٨ٟاءة في جىُٓم  جضبحر الخدضًاث اإلاكتر٦ت، ٞالضو٫ التي هجخذ في ٢ُاصة الخىمُت ؤلا٢خهاصًت هي التي جخٞو

و ما ًىُب٤ ٖلى اإلاؿخوى الترابي ؤًًا خُض ؤن ال ؤخض ًم٨ً ؤن ٌٗترى ٖلى  وحٗبئت ٧ل الٟاٖلحن خو٫ مكغٕو مكتر٥ َو

ُت عثِـ ٘ مكتر٦ت تهضٝ بىى جد٤ُ٣ مىٟٗت  مكغٖو مجلـ ظماٖت جغابُت بطا ؤعاص ؤن ًوخض مجمٕو الٟاٖلحن خو٫ مكاَع

و الخانت التي ج٩ون لها مغصوصًت مالُت  مً ظهت ؤزغى ٞةه  ال بض مً ؤلاهٟخاح ٖلى اإلااؾؿاث اإلاالُت الٗامت 3ٖامت

ألاؾلوب ألاهجر لبلوعة هٕو مً الكغا٦ت بحن الجماٖاث وإ٢خهاصًت في ألامض اإلاخوؾِ ؤو البُٗض، لهظا ًيبغي الخ٨ٟحر في 

ت والخجهحزاث، و بًجاص وؾُلت ٞٗالت جم٨ً مً بقغا٥ ظمُ٘  ل البرامج الخىمٍو الترابُت واإلااؾؿاث اإلاالُت في مجا٫ جمٍو

ت ٘ الخىمٍو ل اإلاكاَع ٣ت مغهت وطاث جإزحر بًجابي ف 4الٟاٖلحن مً ماؾؿاث مالُت ٖامت ؤو زانت في جمٍو ي اإلاؿخ٣بل بٍُغ

ا٢ها  ل إلاكغٕو ما، مً َٝغ الجماٖت الترابُت ًجب ؤن ال ًاصي بىى بَع ٖلى مالُت الجماٖاث الترابُت ألن الخهو٫ ٖلى جمٍو

بٟواثض مالُت هاججت ًٖ ال٣غى اإلااىي الظي خهلذ ٖلُ  وإهما البض مً حٗمُم هٓام ال٣غوى بال ٞواثض لخد٤ُ٣ هٕو مً 

 ترابي.ال٣ٗلىت في الخضبحر اإلااىي ال

حر البِئت اإلاالثمت لدصجُ٘ الكغا٦ت م٘ مسخل٠ الٟاٖلحن ؾواء مً خُض الؿُاؾاث   مً ظهت ؤزغى البض مً جٞو

بي اإلاٟغوى ؤو ٖلى مؿخوى بخترام الخٗهضاث وؤلالتزاماث اإلال٣اة ٖلى  الٗمومُت اإلاٗخمضة ؤو ٖلى مؿخوى الىٓام الًٍغ

خوام وطل٪ ًٞال ًٖ ؤلاؾخ٣غاع ؤلا٢خهاصي اإلاُلوب لدصجُ٘ ٖاج٤ الؿلُاث الٗمومُت اإلاخٗا٢ضة م٘ الكغ٧اء ال

الث ضخمت، ٦ما ًجب مىذ  ت اإلا٣ٗضة والتي جدخاط بىى زبراث ٖالُت وج٨ىولوظُاث ٦بحرة وجمٍو ٘ الخىمٍو الكغا٦ت في اإلاكاَع

ت مً الدؿهُالث وؤلامخُاػاث التي ججٗل  مغها وؾهال ومصج٘ للكغ٧  اء جد٣ُ٣ا الكغا٦ت م٘ الجماٖت الترابُت مجمٖو

وبلوعة هٓام و٢واٖض ب٢خهاصًت مخِىت، زانت  للمىٟٗت الٗامت للؿا٦ىت، وظٗل  ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الغبذ للكغ٧اء الخوام،
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 .181ؤما٫ بلك٣غ، مغظ٘ ؾاب٤، م  

2
بض اإلاال٪ الؿٗضي، ٧لُت الٗلوم الغباح عقُض، الخضبحر اإلااىي للجماٖاث املخلُت باإلاٛغب، الهٗوباث واإلا٣وماث، عؾالت لىُل صبلوم اإلااؾتر، في ال٣اهون الٗام، ظامٗت ٖ  

 182م  2009-2008الجامُٗت ال٣اهوهُت وؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت َىجت، الؿىت 
3
ت جماعة هموطظا، عؾالت لىُل صبلوم اإلااؾت   ر في ال٣اهون الٗام، ظامٗت دمحم هوع الضًً ال٨ىاوي، الخضبحر الجماعي بحن ال٣اهون ومخُلباث الخ٩امت الجُضة، الجماٖت الخًٍغ

 .182م 2008-2009ُت الخامـ، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت وؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت، ؾال، الؿىت الجامٗ
4
ت جماعة هموطظا، عؾالت لىُل صبلوم اإلااؾتر في    ال٣اهون الٗام، ظامٗت دمحم مهُٟى بل٩وػي، الخضبحر اإلااىي املخلي في ْل ؤلانالح والخ٩امت الجُضة، الجماٖت الخًٍغ

 .127م 2008-2007الخامـ، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت وؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت، الغباٍ، الؿىت الجامُٗت 
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غ بؾخٟاصة َظٍ الجماٖاث الترابُت مً  وما ًٞو وؤن الجماٖاث الترابُت ًم٨ً ؤن جد٤٣ الكغا٦ت م٘ قغ٧اث صولُت، َو

٪ الضوعة ؤلا٢خهاصًت  الترابُت وججهحز البيُاث الخدخُت مما ٌؿخلؼم مً الجماٖاث الترابُت وي٘ عؾامُل ٦بحرة وجدٍغ

ا بىٟؿها هٓغا لُبُٗتها  ٘ التي ًم٨ً ؤن ج٩ون مويٕو قغا٦ت وجل٪ التي جىجَؼ ؾُاؾاث وؤهٓمت واضخت للمكاَع

٨ظاجٓهغ لىا ؤَمُ  جُٟٗل الكغا٦ت بط ،1وزهونُتها ل باليؿبت للجم َو اٖاث الترابُت، ًٞال ًٖ ؤجها جدل مك٩ل الخمٍو

و ما ًاصي بىى الونو٫  ت الخضًشت وإٖخماص ٦ٟاءاث ٖالُت في ؤصاء الخضمت َو ٠ُ ألاؾالُب الخضبحًر ٞةجها ٦ظل٪ آلُت  لخْو

 بىى جضبحر الٗمومي جغابي خضًض ًد٤٣ الخىمُت الترابُت.

٤ الٗمىمي الترابي  ض جضبحر اإلاٞغ  ال٣ٟغة الثاهُت: صوع الكغا٦ت في ججٍى

خماص ٖلى ج٣ىُاث وآلُاث ظضًضة في جضبحر الكإن الٗام، ال ًم٨ً للجم ت بال باإٖل اٖاث الترابُت ؤن جد٤٣ ؤَضاٞها الخىمٍو

و ما ظٗل الجماٖاث الترابُت حٗخمض ٖلى  والُوم َىا٥ جوظ  ٖالمي هدو هٓم مؿخدضزت في مجا٫ الدؿُحر و الخضبحر،  َو

ً في ٖملُت الخىمُت بك٩ل ٦بحر في آلاوهت ألا  ض قغ٧اء آزٍغ زحرة، ولٗل َظٍ الخُوة ؾ٩ُون لها صوع ٞٗا٫ ٖلى مؿخوى ججٍو

ا ٖلى الىدو الخاىي ا ًم٨ً ببغاَػ ٤ الٗمومي جبرَػ  :2جضبحر اإلاٞغ

 .بحن ؤ٦ثر مً َٝغ َم ؤَغاٝ الكغا٦ت ٘ ٘ املخاَغ الىاظمت ًٖ ب٢امت َظٍ اإلاكاَع  جوَػ

 ً مخل٨  مً زبراث ومٗاٝع في بصاعة ؤلاؾخٟاصة مً عئوؽ ألاموا٫ التي جخواٞغ لضى ال٣ُإ الخام وما

٘ التي ٌٗض ٖىهغ الو٢ذ ٞحها خاؾما وج٣لُل اإلاضص الؼمىُت الالػمت لخىُٟظَا وبالخاىي جدؿحن  اإلاكاَع

 مو٠٢ ؤلاصاعة الٗامت.

  اث التي جدخاط بىى عئوؽ ؤموا٫ وإؾدشماعاث الخض مً ؤلاهٟا١ الخ٩ومي، مً زال٫ بؾىاص اإلاكغٖو

ت وال٣ضعة ٖلى الخجاوب م٘ مخُلباث الؿو١، ضخمت بىى ال٣ُإ الخام، ال ظي ًخمحز بال٨ٟاءة ؤلاصاٍع

ل  حر الخمٍو ت الخ٠ُ٨ م٘ ماقغاث الؿو١، والؾُما في مجا٫ الكإن الٗام الترابي، ومً زم جٞو وؾٖغ

ت التي الًم٨ً للجماٖت الترابُت ؤلاؾخجابت لها لوخضَا. ٘ الخىمٍو  الالػم لبٌٗ اإلاكاَع

 ال٣ُاٖحن الٗام والخام، جد٤٣ هخاثج ؤًٞل مما ٌؿخُُ٘ ؤن ًد٣٣  ٧ل  بن جغجِباث الكغا٦ت بحن

٤ الخٟاوى  ٤ ٖلى خضة، مً زال٫ جإزحر الكغ٧اء ٖلى ؤَظاٝ و٢ُم بًٗهم البٌٗ، ًٖ ٍَغ ٍٞغ

والخونل بىى مٗاًحر ٖمل ؤًٞل، ومً هاخُت ؤزغى ؾ٩ُون َىا٥ مجا٫ لخوؾُ٘ اإلاواعص اإلاالُت، هدُجت 

غاٝ ُٞما بُجه  ا.حٗاون ألَا

 .ؼ مباصت ؤلانالح واإلاؿاثلت في ٦ُُٟت بصاعة اإلاواعص  حٍٗؼ

  جبجي مىاهج ٖمل ؤ٦ثر بؾتراجُجُت مً ٢بل الكغ٧اء، ممشال في ج٣ضًم ؤ٩ٞاع بؾتراجُجُت ؤًٞل، ومىهج

 جيؿ٣ُي ؤًٞل، ونُاٚت وجىُٟظ ؤًٞل.

  ٖلى جإ٦ُض البٗض ؤلا٢خهاصي، وإُٖاٍئ اَخماما ؤوؾ٘ في الؿُاؾاث طاث الٗال٢ت وإصاعة ،٘ اإلاكاَع

 ٘ ؤؾـ ب٢خهاصًت، مما ًد٤٣ اإلا٩اؾب ؤلاظخماُٖت وؤلا٢خهاصًت، وزانت بطا ما جم ازخُاع اإلاكاَع

 بٗىاًت لخد٤ُ٣ ٖاثض ؤٖلى، ولِؿخُٟظ مجها ؤ٦بر ٖضص مً اإلاغج٣ٟحن.

  املخلي مواءمت البرامج التي حكملها الؿُاؾاث ٪ الخونل بىى الخلو٫ اإلاغهت، خُض ٌؿهل الكٍغ

 املخلُت لٛغى خل اإلاكا٧ل اإلاُغوخت ٖلى اإلاؿخوى الترابي. الٗمومُت

                                                           
1
 .129عقُض الغباح، مغظ٘ ؾاب٤، م  

2
ٗت وال٣اهون، َىُا، - غ، الٗضص  َكام مهُٟى دمحم ؾالم الجمل، الكغا٦ت بحن ال٣ُإ الٗام والخام ٧إصاة لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، مجلت ٧لُت الكَغ ظامٗت ألاَػ

 809الخاصي والخالزون، الجؼء الغاب٘، م 
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ا٤ٞ الٗمىمُت الترابُت :اإلاُلب الثاوي  الخٗا٢ض في جضبحر اإلاغ

٨ًدسخي جضبحر اإلاغا٤ٞ الٗمومُت  مً َٝغ الجماٖاث الترابُت ؤَمُت ٢هوى  في مجا٫ جد٤ُ٣ الخىمُت الغامُت بىى جلبُت 

٤ الخضماث الخاظاث ألاؾاؾُت للؿا٦ىت في قتى املج ت وؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت والش٣اُٞت، وطل٪ ًٖ ٍَغ االث ؤلاصاٍع

 والخجهحزاث ألاؾاؾُت التي ج٣ضمها .

وبالخاىي ٞإًىما خلذ ؾُاؾاث ٖمومُت جغابُت بال وخلذ مٗها مغا٤ٞ ٖمومُت جغابُت، وؤًىما بججهذ ؤَظاٝ الجماٖاث 

طل٪ ؤن َظٍ ألازحرة هي بمخابشت الجهاػ اإلاىٟظ لبرامج واؾتراجُجُاث  الترابُت بال واججهذ مٗها ؤَظاٝ اإلاغا٤ٞ الٗمومُت،

 .1الجماٖاث الترابُت، ٞبضوجها جىٗضم وجسخل الىخاثج

٣ت  ت بزخُاع ٍَغ مً َظا اإلاىُل٤  وؤمام جىٕو اإلاغا٤ٞ الٗمومُت الترابُت، ٣ٞض مىذ اإلاكٕغ اإلاٛغبي للجماٖاث الترابُت خٍغ

ذ ب٦غاَاث هاججت ًٖ الخضبحر اإلاباقغ لهظٍ اإلاغا٤ٞ مما ًخُلب ؤلاهٟخاح ٖلى جضبحر مغا٣ٞها الترابُت، بال ؤ ن َظٍ ألازحرة ٖٞغ

 ال٣ُإ الخام مً زال٫ الخٗا٢ض .

٤ الٗمىمي الترابي  ال٣ٟغة ألاولى: حصخُو ويُٗت الخضبحر اإلاباقغ للمٞغ

٣ت ٦الؾ٨ُُت في حؿُحر اإلاغا٤ٞ الٗامت املخلُت ، بغػث بك٩ل ؤؾاسخي في املجاالث ٌٗخبرع ؤلاؾخٛال٫ اإلاباقغ ٍَغ

ذي  ت وألاؾوا١...، وم٘ الخُوع الخاٍع طاث الُاب٘ ؤلاصاعي مشل الخالت اإلاضهُت وحؿُحر املخاظؼ البلضًت ومغا٤ٞ الكُغة ؤلاصاٍع

٤ ؤؾلوب ؤلاؾخٛال٫ اإلاباقغ  ٤ الٗمومي في بٌٗ الضو٫ ألاوعوبُت ؤنبدذ الجماٖاث الترابُت ًٖ ٍَغ الظي ٖٞغ  اإلاٞغ

ت.حُٛي   2ؤًًا بٌٗ اإلاغا٤ٞ طاث الهبٛت الهىاُٖت والخجاٍع

ت املخلُت،  وبهٟت ٖامت ًم٨ً حٍٗغ٠ ؤؾلوب ؤلاؾخٛال٫ اإلاباقغ بإه  ٢ُام الضولت ؤو بخضى الؿلُاث ؤلاصاٍع

ت، وبةؾخسضام وؾاثل وإمخُاػاث ال٣اهون الٗام، م٘ جدمله ٤ الٗام بىٟؿها مباقغة بوؾاثلها اإلاالُت والبكٍغ ا بخضبحر اإلاٞغ

٤  .3للمؿاولُاث واملخاَغ اإلاترجبت ًٖ جضبحر اإلاٞغ

ومما ًيبغي ؤلاقاعة بلُ  في َظا الهضص َو ؤن ؤؾلوب الاؾخٛال٫ اإلاباقغ للمغا٤ٞ ؤلا٢خهاصًت املخلُت جم ألازظ 

ا ج خباعاث ؤبغَػ غوؿا، وطل٪ هٓغا للٗضًض مً ؤلٖا حر ؤزمان ب  مىظ ال٣غن اإلااضخي في الٗضًض مً الضو٫ ٧إإلااهُا وإًُالُا ٞو ٞو

م٣ٗولت ؤو الخهو٫ ٖلى مواعص مالُت، ومما ًيبغي ؤلاقاعة بلُ  َو ؤن َظا الخضزل زل٠ في ٞغوؿا في البضاًت بؾدُاء لضى 

ت، مؿدىضًً في طل٪ بىى  ت ألَضاٞهم الخجاٍع ت اإلاىاٞؿت ويغبت ٢ٍو الخجاع الظًً جًغعوا ظغاء طل٪، وإٖخبرٍو مؿاؾا بدٍغ

ت الخجاعة. 1791ؾىت  الهاصع 2.17ما ًسول  ٢اهون   الخام بدٍغ

وؤمام َظٍ الويُٗت، ٢ام ال٣ًاء بوي٘ يوابِ و٢ُوص ٖلى ؾلُت الجماٖاث في بوكاء اإلاغا٤ٞ الٗمومُت 

ا، وطل٪ ٦ما ًلي:  4ؤلا٢خهاصًت وجضبحَر

                                                           
1
٤ الى٣ل الخًغي بٗما٫ اإلا٤ًُ الٟىُض١، مجلت الخم٨حن ؤلاظخماعي، الٗضص بلُاؽ بعصة، بال٫ الؼعوا   155، م 2020ماعؽ  01ىي، الخضبحر اإلاٟوى إلاٞغ

2
هاصًت م ال٣اهوهُت وؤلا٢خخلُمت الهاطٝ، الخضبحر الٗمومي املخلي وإق٩الُت الخدضًض،  ؤَغوخت لىُل الض٦خوعاٍ في ال٣اهون الٗام، ظامٗت دمحم الخامـ، ٧لُت الٗلو  -

 331،م 2012-2011وؤلاظخماُٖت، ؤ٦ضا٫، الغباٍ،  الؿىت الجامُٗت 
3
 109، م 2009موالي ابغاَُم ٧ومٛاع، اإلاغا٤ٞ الٗامت ال٨برى، ٖلى ههج الخدضًض، مُبٗت ٖالم اإلاؿخ٣بل، الُبٗت ألاوىى،  -

4
 171ؾُٗض اإلاحري، هٟـ اإلاغظ٘، م  -
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*٩ًون بخضار اإلاغا٤ٞ الٗمومُت املخلُت بهضٝ جد٤ُ٣ زضماث إلاواَجي الجماٖت ولِـ بٛاًت جد٤ُ٣ ؤَضاٝ 

 ٞدؿب. مالُت

*ؤن ٩ًون الخضزل ؤلا٢خهاصي للجماٖاث املخلُت مبرعا ب٠ًٗ اإلاباصعة الخانت في جد٤ُ٣ زضمت ٖامت مدلُت، 

ت  ظا الخضزل ال ٌك٩ل في خض طاج  مؿا بمبضؤ خٍغ م ٢ُام الخوام بمداولت لخلبُتها. َو بدُض جٓل َظٍ الخاظت ملخت ٚع

 .اإلاىاٞؿت وإهما بظغاء مً ؤظل بخضار الخواػن املخلي

م مً  ٣ت اإلاباقغة في الخضزل ؤلا٢خهاصي، بط بالٚغ وؤمام جضزل ال٣ًاء جغاظٗذ ٞغوؿا ًٖ ألازظ بهظٍ الٍُغ

ؤلاًجابُاث التي ًد٣٣ها َظا الىٕو مً اإلاغا٤ٞ ٞةن جُوع اإلاماعؾت املخلُت ؤصى بىى جسلي ال٨شحر مً الجماٖاث الترابُت ًٖ 

غ  َظا ألاؾلوب هٓغا للٗضًض مً الؿلبُاث اإلاخمشلت ُاب ألَا في ي٠ٗ ؤلام٩اهُاث اإلاالُت والخ٣ىُت إلاٗٓم الجماٖاث، ٚو

٤ باإلياٞت بىى مكا٧ل جخمٓهغ لضى الٗضًض مً  وال٨ٟاءاث لضى ؤٚلب الجماٖاث التي مً قإجها جوىي حؿُحر اإلاٞغ

 الجماٖاث ٖلى مؿخوى ي٠ٗ اإلاغصوصًت اإلاالُت.

٫ اإلاباقغ في ٞغوؿا ال ًسخل٠ ًٖ ؤلاؾخٛال٫ اإلاباقغ ومما ًيبغي ؤلاقاعة بلُ  في َظا الهضص َو ؤن ؤلاؾخٛال

ت وؤلاؾخ٣ال٫ اإلااىي. ل٨ً بهضٝ ظٗل  ؤ٦ثر ٞاٖلُت ظاء  ما ٖلى الصخهُت اإلاٗىٍو َغ اإلاوظوص في اإلاٛغب مً خُض ٖضم جٞو

ها ملخ٣ت بها إلاىذ ؤلاؾخ٣ال٫ اإلااىي خُض ظٗل محزاهُت ؤلاؾخٛال٫ اإلاباقغ مؿخ٣لت ًٖ اإلاحزاهُت الجماُٖت ل٨ج 1926مغؾوم 

هوث ٖلحها مجلـ مٗحن لئلؾخٛال٫  غ َظا ألازحرة ٖلى بزخهاناث جضاولُت بال في Lecenseil d’exploitationٍو . وال ًخٞو

 1ألاموع ال٣اهوهُت املخضصة مً َٝغ الىٓام الضازلي.

ؾلوب الاؾخٛال٫ وبالغظٕو بىى ال٣واهحن الخىُٓمُت الخانت بالجماٖاث الترابُت، لم ًىو اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٖلى ؤ

ذ، ما ٖضا بٌٗ اإلا٣خًُاث ال٣اهوهُت التي ههذ ٖلى نالخُاث مجالـ الجهاث، و٦ظا مجالـ  اإلاباقغ بك٩ل نٍغ

ا َب٣ا لل٣واهحن  الٗماالث وألا٢الُم ومجالـ الجماٖاث، في بخضار اإلاغا٤ٞ الٗمومُت الخابٗت لها، وجدضص َغ١ جضبحَر

و بظل٪ ً 2وألاهٓمت الجاعي بها الٗمل، ٣ت ألاوؿب َو ٩ون ٢ض جغ٥ املجا٫ مٟخوح ؤمام الجماٖاث الترابُت إلزخُاع الٍُغ

ت مً الجماٖاث الترابُت باإلاٛغب جدبجى  و ماظٗل مجمٖو ٤ ٖام مدلي، َو التي جخماشخى م٘ الخهونُت املخلُت ل٩ل مٞغ

ت مً  و ما ؤصى بىى مجمٖو اإلاكا٧ل التي ًيخج ٖجها بيٗاٝ ؤؾلوب ؤلاؾخٛال٫ اإلاباقغ في جضبحر اإلاغا٤ٞ الٗمومُت املخلُت َو

٢ضعة الجماٖاث الترابُت وججٗلها جخسبِ في ب٦غاَاث ٖضًضة زانت ٖلى اإلاؿخوى اإلااىي وطل٪ هدُجت ج٨َغـ َظا ألاؾلوب 

ال٨الؾ٩ُي في الخضبحر والظي ال ًخماشخى ومخُلباث الخىمُت الترابُت اإلايكوصة ببالصها، ومً ألامشلت الٗملُت ٖلى ؤؾلوب 

٤ ؤؾلوب الاؾخٛال٫  ؤلاؾخٛال٫ ٤ الىٟاًاث باإلاضًىت، في ظؼء مى  ًٖ ٍَغ اإلاباقغ، ظماٖت ؤًذ ملو٫، خُض ًخم جضبحر مٞغ

ٟحن  ٤ مواعصَا اإلاالُت وبةؾخسضام اإلاْو ٤ الٗمومي الجماعي ًٖ ٍَغ اإلاباقغ، وطل٪ مً زال٫ جضبحر َظا اإلاٞغ

ؤلاججاٍ في الخٗامل م٘ الىٟاًاث اإلاجزلُت باإلاضًىت  واإلاؿخسضمحن الجماُٖحن، خُض ٢امذ ظماٖت ؤًذ ملو٫ ٖلى جبجي َظا

حر ٖضص مً الٗما٫ الظًً ٌٗهض بلحهم بمهمت ججمُ٘ الىٟاًاث  حر وؾاثل الى٣ل اإلاخمشلت في الكاخىاث و٦ظا جٞو ٤ جٞو ًٖ ٍَغ

ٗالُت َظ ت مً الؿلبُاث التي جدض مً هجاٖت ٞو ٤ وإٞغاٚها في اإلاُغح الخام بها. بال ؤن الوا٢٘ ًٓهغ مجمٖو ا اإلاٞغ

                                                           
1
 333خلُمت الهاطٝ، هٟـ اإلاغظ٘ م  -

2
 إلاواص الخالُت:اهٓغ ا -

 اإلاخٗل٤ بالجهاث 111.14، مً ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م 97اإلااصة  -         

 اإلاخٗل٤ بالٗماالث وألا٢الُم 112.14ن ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م  92اإلااصة  -         

 اإلاخٗل٤ بالجماٖاث 11.14مً ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م  92اإلااصة:  -         
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ا الىمو الظي ؤنبدذ حٗٞغ  اإلاضًىت ؾواء مً خُض البيُاث الخدخُت خُض حٗخبر مضًىت ؤًذ ملو٫ زاوي  الٗمومي، مً ؤبغَػ

ها  ٦ُلومتر، ٦ما جإحي الجماٖت في اإلاغجبت الشاهُت مً  107ؤ٦بر مضًىت ٖلى نُٗض ؤ٧اصًغ ال٨بحر والتي ًخجاوػ َو٫ قواٖع

ض مً خُض ٦مُت الىٟاًاث اإلاُغوخت ب ا و  40000إٍػ ًَ ًومُا مً الىٟاًاث اإلاجزلُت ٣ِٞ، خُض ًخم ه٣لها  140ًَ ؾىٍو

و ما٩ًل٠ الجماٖت ٢ُمت مالُت جاصحها لٟاثضة اإلاُغح الٗمومي والتي جهل بىى  بىى اإلاُغح الٗمومي "جمالؿذ بالضعاع٦ت". َو

ض مً  و مبلٜ ٦بحر 5ؤٍػ ا َو م ؾىٍو ٖبء ٦بحر ؾواء لوظِؿد٨ُُا، و ج٣ىُا،  ،  مما ًجٗل الجماٖت جخدمل1ملُون صَع

و٦ظل٪ مالُا، ٞطخامت الىٟاًاث  مً ظهت وجؼاًض ٖضص الؿ٩ان والبيُاث الخدخُت مً ظهت ؤزغى ًجٗل الجماٖت ٖاظؼة 

٤ ؤلاؾخٛال٫ اإلاباقغ، و زحر مشا٫ ٖلى طل٪ َو اإلاك٩ل الظي حٗٞغ  اإلاضًىت مىظ ؾىواث  ٤ ًٖ ٍَغ ٖلى جضبحر َظا اإلاٞغ

ى ًومىا َظا واإلاخمشل في بهدكاع الىٟاًاث بك٩ل ٖكواجي في ظمُ٘ ؤعظاء اإلاضًىت ًٞال ًٖ بهدكاع بٌٗ اإلاُاعح واإلاؿخمغ بى

الٗكواثُت والى٣ِ الؿوصاء في الًواحي، َظا باإلياٞت بىى ٖضم ٢ضعة ظماٖت ؤًذ ملو٫ ٖلى يبِ املجا٫ الجٛغافي 

ها  اإلاضًىت ٩٦ل، والتي ال ًم٨ً بخخوائها مً َٝغ الجماٖت وحُُٛخ  بال٩امل وطل٪ هدُجت قؿاٖت اإلاؿاخت التي حٗٞغ

اث بال٣غب مً الخجمٗاث  لوخضَا زانت وؤجها الػالذ حؿخٗمل ؤؾلوب ٦الؾ٩ُي في ظم٘ الىٟاًاث ًخمشل في وي٘ خاٍو

ؾاٖت ٖلى ظمٗها في الكاخىاث زم بٗض طل٪ بٞغاٚها في مُغح  24الؿ٨ىُت وألاؾوا١ الٗمومُت، لخ٣وم بٗض مطخي 

و ما ًجٗلىا ؤمام ٖملُت عوجُيُت جيخج ٖجها ؾلبُاث ٖضًضة هالمؿها ٖلى ؤعى الوا٢٘ مً زال٫ "جمالؿ ذ بالضعاع٦ت" َو

٤ وجدبٗثر لخهبذ بٗض طل٪ زُغا بُئُا ٖلى املجخم٘  إل ٖلى ويُٗت الىٟاًاث باإلاضًىت، خُض جملئ الىٟاًاث الٍُغ ؤلَا

حر ٞٗالت وهي اإلاخٗل٣ت ببٌٗ الخغو٢اث باإلياٞت بىى بهدكاع بٌٗ الؿلو٦ُاث التي ججٗل مً َظ ٣ت ؾلبُت ٚو ٍ الٍُغ

اث مً  ال٣اهوهُت مً َٝغ اإلاواَىحن خُض حسجل ظماٖت ؤًذ ملو٫ الٗضًض مً الخاالث التي ًخم ٞحها خغ١ جل٪ الخاٍو

 َٝغ ؤشخام مجهولحن  مما ًجٗل مجها مهضع زُوعة بُئُت ٖلى الؿا٦ىت.

٤ الٗمومي لوخضَا ًازغ ؾلبا ٖلى مالُت الجماٖت، َظا باإلياٞت بىى ؤن جدمل الجماٖت لخ٩ ال٠ُ جضبحر َظا اإلاٞغ

٤ الىٟاًاث، مً وؾاثل للى٣ل مشل الكاخىاث باإلياٞت  وطل٪ هدُجت جدملها لؤلٖباء اإلاالُت الطخمت التي ًخُلبها جضبحر مٞغ

اث التي ٦ما ؾب٤ وقغخىا ؤجها جخُلب الخجضًض مما ًش٣ل ٧اَل الجماٖت هدُجت اإلاواعص اإلاالُت الالػمت  للمٗضاث والخاٍو

لخُُٛت ٧اٞت الى٣ٟاث، خُض ؤن آزغ بخهاء جبحن مً زالل  ؤن الجماٖت ٦ما ؾب٤ ووضخىا طل٪ جخدمل زمؿت مالًحن 

ا بمٗض٫  م ؾىٍو و ما٩ًل٠ الجماٖت مواعص مالُت  300صَع م للًُ الواخض جددؿب ُٞ  ظمُ٘ اإلاهاٍع٠ والى٣ٟاث، َو صَع

٤ الٗمومي لخجاوػ ٧اٞت ؤلا٦غاَاث التي  مهمت الصخيء الظي  ًخُلب البدض ًٖ وؾاثل خضًشت ٖلى مؿخوى جضبحر َظا اإلاٞغ

٣ت ٦الؾ٨ُُت ؤنبدذ مخجاوػة ٦ما ؾب٤ وبِىا طل٪. ٍغ  جيخج ًٖ ؤؾلوب ؤلاؾخٛال٫ اإلاباقغ بةٖخباٍع ؤؾلوب َو

٤ الٗمىمي الترابي  ال٣ٟغة الثاهُت: ٣ٖىص جضبحر اإلاٞغ

 :ؤلامخُاػ 

خُاػ ؤو ؤلالتزام في جضبحر اإلاغا٤ٞ الٗامت، ؤن حٗهض ؤلاصاعة ماهدت ؤلامخُاػ، بموظب ٣ٖض بصاعي ٣ًهض بإؾلوب ؤلام

ا ؤو نىاُٖا  ٤ ٖام ٚالبا ما ٩ًون ججاٍع ت الخانت ؤو الٗامت، بخضبحر مٞغ بىى ؤخض ألاٞغاص الخوام ؤو ؤخض ألاشخام اإلاٗىٍو

٤. زال٫ مضة مدضصة، ٖلى ه٣ٟخ  ولخؿاب  وجدذ مؿاولُخ ، م٣ابل  ج٣اضخي عؾوم مً اإلاىخٟٗحن مً زضماث اإلاٞغ

حن  ٨ظا جخم٨ً ؤلاصاعة ٖبر ببغام ٣ٖوص ؤلامخُاػ ؤو ؤلالتزام، مً جغ٥ اإلاباصعة لؤلشخام الُبُُٗحن ؤو اإلاٗىٍو َو

مالهم ٖلى ؤن ج٩ون ألاعباح املخ٣٣ت في  ٢هض جدمل مؿاولُت جضبحر اإلاغا٤ٞ الٗامت طاث الُبُٗت ؤلا٢خهاصًت بإموالهم ٖو
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٣ُت ا ٤ لخؿابهم، م٘ بخخٟاّ ؤلاصاعة ماهدت ؤلامخُاػ بد٣ها في مغا٢بت مضى بلتزام الخوام باألصاء الجُض لؤلوكُت اإلاٞغ إلاٞغ

وبك٩ل مىخٓم ومؿخمغ، ماصام ؤن جل٪ ألاوكُت حؿتهضٝ بالضعظت ألاوىى جد٤ُ٣ اإلاىٟٗت الٗامت، مما ًجٗل ؤًًا َاالء 

 1الٗامت ٦كٛل اإلال٪ الٗام ؤو هٕؼ اإلال٨ُت  ألظل اإلاىٟٗت الٗامت. الخوام ٌؿخُٟضون مً بٌٗ بمخُاػاث الؿلُت

ؤما باليؿبت للُبُٗت ال٣اهوهُت لئلمخُاػ، ٞهىا٥ جُاع ؤإلااوي اًُاىي ًغى ؤن ؤلامخُاػ َو ؤمغ بهٟغاصي ناصع ًٖ 

ضزل خحز الخىُٟظ ٖىضما ًوا٤ٞ اإلالتزم ٖلى قغٍو ؤلاجٟا١. ٚحر ؤه  جم الٗضو٫ ًٖ َظا  ؤلاججاٍ في بضاًت ال٣غن ؤلاصاعة ٍو

ً خُض اٖخبر ؤن ٣ٖض ؤلامخُاػ َو ٣ٖض ًسً٘ ألخ٩ام ال٣اهون الخام صون بٖخباع لؤلشخام اإلاخٗا٢ضًً مما  الٗكٍغ

٤ ٖام وؤلاؾخٟاصة مً  ًخ٤ٟ ومًمون ال٣ٗض الظي َو في ألانل حٗهض ناصع ًٖ ٞغص ؤو قغ٦ت زانت إلؾخٛال٫ وكاٍ مٞغ

 مغصوصًخ .

٨ظا اٖخبر ؤلامخُاػ ٤ ٖام ٢هض  َو ٣ٖض مضوي بم٣خًاٍ جٟوى ؤلاصاعة لهاخب ؤلامخُاػ مؿاولُت حؿُحر مٞغ

لُ  ٞةه  ًسً٘ ألخ٩ام ال٣اهون الخام، ٚحر  جد٤ُ٣ عبذ مً وعاء الغؾوم التي ًخ٣اياَا مً اإلاؿخُٟضًً مً زضماج . ٖو

مخُاػ ًخه٠ بُبُٗت مؼصوظت ؤن َظا الخُاع ٖٝغ بهخ٣اصاث وجم الٗضو٫ ٖى ، خُض ٌٗخبر ؤلاججاٍ الخضًض ؤن ٣ٖض الا 

 .2جىُٓمُت وحٗا٢ضًت ؤي ؤن ؤلامخُاػ ٖمل ٢اهووي مغ٦ب، ل  َبُٗت مسخلُت جىُٓمُت وحٗا٢ضًت

حن مً الكغٍو ترجب ٖلى طل٪ ؤن ٣ٖض ؤلامخُاػ ًخًمً هٖو  :3ٍو

 قغٍو حٗا٢ضًت: .1

باء اإلاالُت وهي قغٍو تهم باألؾاؽ الٗال٢ت بحن الؿلُت ناخبت ؤلامخُاػ واإلالتزم وال تهم اإلاىخ ٟٗحن وحكمل ألٖا

اإلاخباصلت بحن ؤلاصاعة واإلالتزم ومضة ؤلالتزام و٦ُُٟت بؾترظاٖ  و٦ظا اإلاؼاًا اإلاالُت ألازغى التي ٌؿخد٣ها اإلالتزم، ولِـ مً خ٤ 

حن.  اإلالتزم ؤو ختى ؤلاصاعة حٗضًل م٣خًُاث الىهوم الخٗا٢ضًت بال بالتراضخي بحن الُٞغ

 قغٍو جىُٓمُت: .2

ا ٖلى اإلالتزم وهي جخٗل٤ ب٣و  ظٍ الىهوم ؤو الكغٍو  ال ٣ًخهغ ؤزَغ ٤ الٗام وحؿُحٍر َو اٖض وقغٍو جىُٓم اإلاٞغ

وماهذ ؤلالتزام )الاصاعة( ٣ِٞ، بل بجها جبحن ٦ُُٟت ج٣ضًم الخضمت للمىخٟٗحن وجدضًض الغؾوم التي ًجب جدهُلها وقغٍو 

اصة ما جخمخ٘ ؤلا  ٤...بلخ، ٖو صاعة بد٤ حٗضًل َظٍ الكغٍو بةعاصتها اإلاىٟغصة صون موا٣ٞت ؤلاهخٟإ بالخضمت التي ٣ًضمها اإلاٞغ

 اإلالتزم.

ا  حَر لى الٗموم ٞةن ؤلامخُاػ ًب٣ى بخضى الهُٜ ال٣اهوهُت التي حؿمذ بخس٠ُٟ جدمالث الجماٖاث الترابُت ٚو ٖو

ت ل٣ُاٖاث  مً الهُئاث الٗمومُت، وإقغا٥ الغؾامُل الوَىُت ؤو املخلُت وألاظىبُت في جضبحر اإلاغا٤ٞ الٗمومُت الخٍُو

ٌ بهٟت  مسخلٟت مشل اإلااء وال٨هغباء والخُهحر والى٣ل الخًغي...، ٚحر ؤه  في م٣ابل طل٪ ال ًجب ؤن ًٟهم ؤه  حٍٗو

مُل٣ت لضوع الجماٖت الترابُت، بل ألامغ ًخٗل٤ بٗمل ج٩املي وإهضماط بحن مجهوصاث ال٣ُإ الٗام وال٣ُإ الخام مً 

 .4ؤظل جد٤ُ٣ مىٟٗت ٖامت

                                                           
1
 139ع، مغظ٘ ؾاب٤، م موالي ابغاَُم ٧ومٛا -

2
 251ؾُٗض اإلاحري، مغظ٘ ؾاب٤، م  -

3
 130هوعالضًً ال٨ىاوي، مغظ٘ ؾاب٤، م  -

4
 356خلُمت الهاصٝ، مغظ٘ ؾاب٤، م  -
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  ؤلا٢خهاص املخخلِ: قغ٦ت 

ا مً ؤهوإ اإلا٣اوالث الٗامت، جغج٨ؼ ٖلى ب٦خخاب الؿلُاث الٗامت )الضولت،  جمشل قغ٧اث ؤلا٢خهاص املخخلِ هٖو

٤ ٖام ٨ًدسخي َبُٗت ب٢خهاصًت  الجماٖاث الترابُت، اإلااؾؿاث الٗامت(، بىى ظاهب الخوام في عؤؾمالها، لخضبحر مٞغ

ت ًخم اللجوء  بلحه ل اإلاكتر٥ لل٣ُاٖحن نىاُٖت ؤو ججاٍع ا لئلؾغإ بالخىمُت ؤلا٢خهاصًت، مً زال٫ ؤلاؾخٟاصة مً الخمٍو

الٗام والخام، ٦ما ؤجها حٗض مً البضاثل الٟاٖلت في جضبحر بٌٗ ال٣ُاٖاث ؤلا٢خهاصًت الخانت وإه٣اطَا مً ٞكلها 

ة ) لٟهم ؤؾلوب ؤلاصاعة اإلاباقغة ؤهٓغ ال٣ؿم اإلااىي، ٖبر اإلاؿاَمت في عؤؾمالها ، ٞهي ؤؾلوب ًجم٘ بحن مؼاًا ؤلاصاعة اإلاباقغ 

 .1ألاو٫( ومؼاًا ؤلامخُاػ في جضبحر اإلاغا٤ٞ الٗامت

ولئلقاعة ٞةن َظا الىٕو مً الكغ٧اث ًسً٘ لل٣اهون الخجاعي وما ًترجب ًٖ طل٪ مً ال٣ُض في السجل الخجاعي 

بت ٖلى ألاعباح وإزخهام ال٣اهون  ت والخًٕو للًٍغ اث الىاقئت ًٖ ومؿ٪ الضٞاجغ الخجاٍع الخجاعي ُٞما ًسو اإلاىاٖػ

 مؼاولت وكاَها، ل٨ً صون الخغوط ًٖ اإلاباصت ألاؾاؾُت والٗامت التي جد٨م ؾحر اإلاغا٤ٞ الٗمومُت.

م٨ً ؤن جخإؾـ الكغ٧اث طاث ؤلا٢خهاص املخخلِ بحن الجماٖاث والخوام ٣ِٞ، ؤو بحن الجماٖاث والضولت  ٍو

الخاالث ًخٗحن ٖلى الجماٖاث الترابُت الغاٚبت في بوكاء ؤو اإلاؿاَمت في جل٪  واإلااؾؿاث الٗمومُت والخوام، وفي ٧ل

ت، وجدىٕو ؤق٩ا٫ اإلاؿاَمت مً َٝغ الجماٖت الترابُت بما بخ٣ضًم خهو مالُت ؤو قغاء  الكغ٧اث مواٞاة اإلاهالر اإلاغ٦ٍؼ

ٍت اإلامخل٩اث بوػاعة الضازلُت صعاؾت ؤؾهم مً عؤؾما٫ الكغ٦ت ؤو ج٣ضًم ٣ٖاعاث وفي َظٍ الخالت ألازحرة ًخٗحن ٖلى مضًغ 

ت للخ٣ُُم،  اإلال٠ للخإ٦ض مً مل٨ُت الجماٖت الترابُت لل٣ٗاع وؤه  زا٫ مً الجزإ و٦ظا جدضًض ٢ُمخ  مً َٝغ اللجىت ؤلاصاٍع

 2م٘ صعاؾت الجواهب اإلاالُت والخ٣ىُت ومكغٕو ال٣اهون ألاؾاسخي للكغ٦ت، ٢بل بزًإ اإلال٠ للمهاص٢ت.

 ٟىى:٣ٖض الخضبحر اإلا 

ٟاث مخٗضصة مً لضن ال٣ٟ  اإلاٛغبي، خُض ٖٞغ  بٌٗ ال٣ٟهاء بإه  "٣ٖض  ل٣ض ؤُُٖذ للخضبحر اإلاٟوى حٍٗغ

صازل املجا٫ الترابي املخضص في مضاع   Délégataireللمٟوى ل   Autorité Déléganteبصاعي حٗهض الؿلُت اإلاٟويت 

٤ الٗام الهىاعي والخجاعي ا ٌ بةؾخٛال٫ وجضبحر اإلاٞغ ٞغ  البٌٗ الخٍٟو ملخلي إلاضة مدضصة جيخهي بةه٣ًاء مضة ال٣ٗض، ٖو

ٌ جضبحر اإلاغا٤ٞ الٗامت،  البا ما ًو٧ل جٍٟو ٤ ٖام بواؾُت شخو مٗىوي زام، ٚو آلازغ مً ال٣ٟهاء بإه  "٧ل جضبحر إلاٞغ

٣ت ظضًضة مً الُغ١ اإلاٗخمضة لدؿُحر ا ىا٥ مً ال٣ٟهاء مً اٖخبر "ؤن الخضبحر اإلاٟوى ٌٗض ٍَغ إلاغا٤ٞ الٗامت للخوام" َو

حر ألاَضاٝ اإلاخوزاة مً الخىمُت، وال ًسخل٠ ًٖ ٣ٖض  حٗخمض ٖلى بقغا٥ ال٣ُإ الخام في مجا٫ الخضبحر، ٢هض جٞو

لت في ٣ٖض ؤلامخُاػ،  لب ال٣واٖض اإلاُب٣ت ٖلُ ، وال ًسخل٠ ٖى  بال في اإلاضة الؼمىُت التي ج٩ون ٍَو ؤلامخُاػ، بط ًسً٘ أٚل

ح  3ر ألاموا٫ واإلاؿخسضمحن، بِىما في الخضبحر اإلاٟوى، جب٣ى الخجهحزاث في مل٨ُت ؤلاصاعة."٦ما ؤن اإلالتزم ًخٗهض بخٞو

اإلاخٗل٤ بالخضبحر  54.05و٢ض زهو اإلاكٕغ اإلاٛغبي ل٣ٗض الخضبحر اإلاٟوى بَاعا ٢اهوهُا زانا ًخمشل في ال٣اهون 

 4اإلاٟوى للمغا٤ٞ الٗامت.

                                                           
1
 176-175موالي ابغاَُم ٧ومٛاع، مغظ٘ ؾاب٤، م  -

2
 .221-220ؾُٗض اإلاحري، مغظ٘ ؾاب٤، م  -

3
 160-159موالي ابغاَُم ٧ومٛاع، مغظ٘ ؾاب٤، م  -

4
ضة  54.05( بدىُٟظ ال٣اهون ع٢م 2006ٞبراًغ  14) 1427مً مدغم  15ناصع في  1.06.15ْهحر قٍغ٠ ع٢م  - اإلاخٗل٤ بالخضبحر اإلاٟوى للمغا٤ٞ الٗامت، ميكوع في الجٍغ

ش  5404الغؾمُت، ٖضص   744، م 2006/03/16بخاٍع



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   

     2222 غغطظأ – ةآ اٌغبدط ػششاٌؼذد 

 
24 

 :الىٓام ال٣اهىوي للخضبحر اإلاٟىى 

اإلاخٗل٤ بالخضبحر اإلاٟوى ٣ٞض ٖٝغ اإلاكٕغ الخضبحر اإلاٟوى بإه   54.05اصة الشاهُت مً ال٣اهون بالغظٕو بىى اإلا

٤ ٖام ًخوىى  ٣ٖض ًٟوى بموظب  شخو مٗىوي زاي٘ لل٣اهون الٗام ٌؿمى "اإلاٟوى" إلاضة مدضصة، جضبحر مٞغ

  خ٤ جدهُل ؤظغة مً مؿاولُخ  اىى شخو مٗىوي زاي٘ لل٣اهون الٗام ؤو الخام ٌؿمى "اإلاٟوى بلُ " ًسو٫ ل

 اإلاغج٣ٟحن ؤو جد٤ُ٣ ؤعباح مً الخضبحر اإلاظ٧وع ؤو َما مٗا.

م٨ً ان ًخٗل٤ الخضبحر اإلاٟوى ٦ظل٪ بةهجاػ ؤو جضبحر ميكإة ٖمومُت ؤو َما مٗا حؿاَم في مؼاولت وكاٍ  ٍو

٤ الٗام اإلاٟوى.  اإلاٞغ

ؿت ٢هض يمان اإلاؿاواة بحن اإلاترشخحن ؤما باليؿبت إلزخُاع اإلاٟوى بلُ  ُٞخم بٗض ال٣ُام بضٖوة بىى اإلاىاٞ

جب ؤن ج٩ون مؿُغة ببغام ٣ٖض  ضم الخدحز في بجساط ال٣غاعاث، ٍو ُت مٗاًحر ؤلازخُاع وقٟاُٞت الٗملُاث ٖو ومويٖو

 .1الخضبحر اإلاٟوى مويٕو بقهاع مؿب٤، ؤما باليؿبت للخاالث ؤلاؾخصىاثُت ُٞم٨ً بزخُاع اإلاٟوى بلُ  مباقغة

هٕو مً اإلاغوهت ٞةن اإلاكٕغ ؤظاػ ألي شخو ًجُض بؾخٗما٫ ج٣ىُت ؤو ج٨ىولوظُا مً مً ظهت ؤزغى وإليٟاء 

٤ ٖام، ؤن ٣ًضم بهٟت جل٣اثُت جغقُد  مصخوبا بٗغى ًخًمً صعاؾت ظضوى ج٣ىُت  قإجها ؤن ج٩ون مُٟضة في جضبحر مٞغ

٤ الٗام اإلا ٌ جضبحر اإلاٞغ  2ٗجي.وإ٢خهاصًت ومالُت بىى الؿلُت املخخهت ٢هض بجساط ٢غاع بخٍٟو

ؤما باليؿبت إلا٩وهاث ٣ٖض الخضبحر اإلاٟوى ٞهو ًخ٩ون خؿب ألاؾب٣ُت مً ؤلاجٟا٢ُت وصٞتر الخدمالث واإلالخ٣اث، 

م٨ً للخ٩ومت باإلياٞت بىى طل٪ بٖضاص ٣ٖوص هموطظُت بكإن الخضبحر اإلاٟوى اإلابرم مً ٢بل الجماٖاث املخلُت ؤو  ٍو

م٨جها ٦ظل٪ جدضًض الثدت البىوص ؤلاظبا ت في ال٣ٗض و٦ظا ٦ُُٟاث اإلاهاص٢ت والخإقحر ٖلُ .َُإتها ٍو  3ٍع

ما٫ اإلاُلوبت مً اإلاٟوى بلُ   خباع َبُٗت ألٖا ؤما باليؿبت إلاضة ال٣ٗض ُٞجب ؤن ج٩ون مدضصة وجإزظ بٗخحن ؤلٖا

لت مً وؤلاؾدشماع الظي ًجب ؤن ًىجٍؼ وال ًم٨جها ؤن جخجاوػ اإلاضة الٗاصًت إلؾتهال٥ ؤلاوكاءاث ٖىضما ج٩ون اإلايكأث ممو 

٤ الٗام ؤو  ٢بل اإلاٟوى بلُ ، وال ًم٨ً جمضًض مضة ال٣ٗض بال ٖىضما ٩ًون اإلاٟوى بلُ  ملؼما مً ؤظل جدؿحن زضمت اإلاٞغ

جوؾُ٘ هُا٢  الجٛغافي وبُلب مً اإلاٟوى بةهجاػ ؤقٛا٫ ٚحر واعصة في ال٣ٗض ألاوىي، مً قإجها حُٛحر ؤلا٢خهاص الٗام 

٘ مٍٟغ في الشمً بك٩ل ظلي.للخضبحر اإلاٟوى وال ًم٨ً بؾتهال٦ها   4زال٫ مضة ال٣ٗض اإلاخب٣ُت بال م٣ابل ٞع

ت مً اإلا٣خًُاث اإلاخٗل٣ت بيكغ ال٣ٗض يماها  َظا باإلياٞت بىى ؤن اإلاكٕغ خضص في َظا ال٣اهون مجمٖو

ر للكٟاُٞت ووي٘ هٓام مداؾبي لؤلموا٫، باإلياٞت بىى جدضًض خ٣و١ وواظباث اإلاٟوى والتي ج٨مً في مغا٢بت الخضبح

                                                           
1
 اإلاخٗل٤ بالخضبحر اإلاٟوى ٖلى الك٩ل الخاىي: 54.05مً ال٣اهون ع٢م  6الخاالث الاؾخصىاثُت مىهوم ٖلحها في اإلااصة  -

٤ الٗام - ت اإلاٞغ  في خالت الاؾخعجا٫ ٢هض يمان اؾخمغاٍع

جي او الامً الٗام -  الؾباب ٣ًخًحها الضٞإ الَو

ما٫ التي ال ًم٨ً ان ٌٗهض باهج - ا الا اىى مٟوى الُ  مٗحنباليؿبت اىى الاوكُت التي ًسخو باؾخٛاللها خاملوا بغاءاث الازترإ او باليؿبت اىى الٖا  اَػ

الن ًٖ ٖضم ظضوى الضٖوة اىى اإلاىاٞؿت ًم٨ً للمٟوى ان ًلجإ اىى  - الخٟاوى اإلاباقغ، وفي َظٍ بطا ٧ان اإلاٟوى ظماٖت مدلُت وإط لم ًخم ج٣ضًم اي ٖغى او بطا جم الٖا

غا ًبحن ُٞ  الاؾباب التي ؤصث اىى اللجوء اىى َظٍ ا غ اإلاظ٧وع ٖلى مهاص٢ت ؾلُت الخالت ًجب ٖلُ  ان ٌٗض ج٣ٍغ ٗغى الخ٣ٍغ ٣ت واىى ازخُاع اإلاٟوى الُ  اإلا٣ترح َو لٍُغ

٤ الٗام اإلاٗجي.  الوناًت ٖلى الجماٖاث املخلُت الجساط ال٣غاع بكإن الخضبحر اإلاٟوى للمٞغ
2
 اإلاخٗل٤ بالخضبحر اإلاٟوى 54.05مً ال٣اهون  7اإلااصة  -

3
 مً هٟـ ال٣اهون  12اإلااصة  -

4
 ً هٟـ ال٣اهون م 13اإلااصة  -
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ت لخؿً جىُٟظ الخضبحر اإلاٟوى، ٦ما خضص  اإلاٟوى وجدبٗ  وإلتزام اإلاٟوى ٦ظل٪ بةجساط ظمُ٘ ؤلاظغاءاث الًغوٍع

ت تهم مٗاًىت مسالٟاث  ال٣اهون خ٣و١ اإلاٟوى بلُ  وواظباج ، َظا باإلياٞت بىى ٖضة م٣خًُاث ٢اهوهُت ؤزغى مخىٖو

، واإلاؿاولُت،  ً الخهٝغ واملخاَغ، وؤلاخخٟاّ بمؿخسضمي الخضبحر اإلاٟوى والترازُو اإلاغج٣ٟحن ووي٘ اإلال٪ الٗام َع

اث. ًاث واإلاىاٖػ  1والخإمُىاث وال٣ٗوباث والخٍٗو

٤ الٗمومي الترابي بىى ال٣ُإ الخام وطل٪ في بَاع ٣ٖوص  ٌ جضبحر اإلاٞغ ذ اٚلب الجماٖاث  جٍٟو و٢ض ٖٞغ

اى الخضبحر اإلاٟوى وألامشلت َىا ٦شحرة مجها ٣ٖض الخضبحر اإلاٟوى اإلابر  ؤ٦ضا٫ بالغباٍ م٘ قغ٦ت  –م بحن ظماٖت الٍغ

ت بحرػوعهو  ٤ ظم٘ وه٣ل وإٞغاٙ الىٟاًاث  بجمُ٘ ؤهواٖها وجى٠ُٓ  Pizzornoؾُجُضًما الخابٗت ملجمٖو لخضبحر مٞغ

ألاعنٟت والكوإع وألاػ٢ت، وحٗمل َظٍ الكغ٦ت ٖلى جضُٖم ٞغ١ ظم٘ الىٟاًاث وججهحز مغآب الكاخىاث الًاُٚت ووي٘ 

ي ألاوعا١ في ظمُ٘ الكوإع وألاػ٢ت، وال٨يـ الُضوي وآلاىي للكوإع وألاػ٢ت والٛؿل آلاىي لبٌٗ الكوإع ؾالث عم

ت.  2الغثِؿُت والشاهٍو

 زاجمت:

بن جضبحر الكإن الٗام الترابي لم ٌٗض ٣ًخهغ ٖلى الجماٖت الترابُت لوخضَا، وإهما ؤنبذ ٖباعة ًٖ ٖملُت 

اع ٞاٖل ؤؾاسخي ومؿاَم في جد٤ُ٣ جخضازل ٞحها ٧ل اإلا٩وهاث بما ٞحها  ال٣ُإ الخام الظي ؤنبذ ٌك٩ل في َظا ؤلَا

ٗاث ال٣اهوهُت بم٩اهُت ؤلاهٟخاح ٖلى ال٣ُإ  الخىمُت الترابُت، مً َظا اإلاىُل٤ وإًماها بهظٍ ال٣ىاٖت ٣ٞض مىدذ ٧ل الدكَغ

ت وج٣ىُت الخام في جضبحر الكإن الٗام الترابي، وزانت اإلاغا٤ٞ الٗمومُت هٓغا إلاا جخُلب   مً عؾامُل وإم٩اهُاث بكٍغ

بت مى  في  اع خُض مىذ اإلاكٕغ اإلاٛغبي للجماٖاث الترابُت َظٍ ؤلام٩اهُت، وطل٪ ٚع مهمت، ولم ًسغط اإلاٛغب مً َظا ؤلَا

٘ وجحرة الخىمُت ببالصها. مما ًخُلب مً الجماٖاث الترابُت ججاوػ مى٤ُ الخضبحر اإلاباقغ للمغا٤ٞ الٗمومُت  جِؿحر وحؿَغ

 ل آلُت الكغا٦ت و آلُت الخٗا٢ض.لترابُت وؤلاهٟخاح ٖلى ال٣ُإ الخام، مً زال٫ جُٟٗا

 الثدت اإلاغاح٘:

  :ال٨خب

  لؿان الٗغب، ببً مىٓوع، باب الكحن، املجلض الخامـ، َبٗت ميكوعة 

  2009وىى، موالي ابغاَُم ٧ومٛاع، اإلاغا٤ٞ الٗامت ال٨برى، ٖلى ههج الخدضًض، مُبٗت ٖالم اإلاؿخ٣بل، الُبٗت ألا 

غوخاث:  ألَا

 

  ؾُٗض اإلاحري، الخضبحر ؤلا٢خهاصي للجماٖاث املخلُت، ؤَغوخت لىُل الض٦خوعاٍ في ال٣اهون الٗام ظامٗت دمحم الخامـ، ٧لُت الٗلوم

سخي، الغباٍ، الؿىت الجامُٗت    2008-2007ال٣اهوهُت وؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت الؿَو

 

  ت اإلاىظمجت، ؤَغوخت لىُل آما٫ بلك٣غ، جضبحر الجماٖاث الترابُت ت بحن ب٦غاَاث الوا٢٘ ومخُلباث الخىمُت الجهٍو ٘ الخىمٍو للمكاَع

-2014الض٦خوعاٍ في ال٣اهون الٗام، ظامٗت دمحم الخامـ، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت وؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت، ؾال، الؿىت الجامُٗت 

2015 

                                                           
1
 اإلاخٗل٤ بالخضبحر اإلاٟوى 54.05لالَإل ٖلى الخٟانُل الخانت ب٩ل م٣خطخى مً َظٍ اإلا٣خًُاث ال٣اهوهُت عاظ٘ ال٣اهون  -

2
 .173-172موالي ابغاَُم ٧ومٛاع، مغظ٘ ؾاب٤، م  -
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 خدضًض،  ؤَغوخت لىُل الض٦خوعاٍ في ال٣اهون الٗام، ظامٗت دمحم الخامـ، ٧لُت خلُمت الهاطٝ، الخضبحر الٗمومي املخلي وإق٩الُت ال

 2012-2011الٗلوم ال٣اهوهُت وؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت، ؤ٦ضا٫، الغباٍ،  الؿىت الجامُٗت 

 الغؾاثل:

 إلااؾتر، في ال٣اهون الٗام، ظامٗت الغباح عقُض، الخضبحر اإلااىي للجماٖاث املخلُت باإلاٛغب، الهٗوباث واإلا٣وماث، عؾالت لىُل صبلوم ا

  2009-2008ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت وؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت َىجت، الؿىت الجامُٗت 

  ت جماعة هموطظا، عؾالت لىُل صبلوم هوع الضًً ال٨ىاوي، الخضبحر الجماعي بحن ال٣اهون ومخُلباث الخ٩امت الجُضة، الجماٖت الخًٍغ

-2009في ال٣اهون الٗام، ظامٗت دمحم الخامـ، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت وؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت، ؾال، الؿىت الجامُٗت اإلااؾتر 

2008. 

  ت جماعة هموطظا، عؾالت لىُل صبلوم مهُٟى بل٩وػي، الخضبحر اإلااىي املخلي في ْل ؤلانالح والخ٩امت الجُضة، الجماٖت الخًٍغ

-2007امٗت دمحم الخامـ، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت وؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت، الغباٍ، الؿىت الجامُٗت اإلااؾتر في ال٣اهون الٗام، ظ

2008. 
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غ، الٗضص   الخاصي والخالزون، الجؼء الغاب٘وال٣اهون، َىُا، ظامٗت ألاَػ

  ٤ الى٣ل الخًغي بٗما٫ اإلا٤ًُ الٟىُض١، مجلت الخم٨حن ؤلاظخماعي، الٗضص  01بلُاؽ بعصة، بال٫ الؼعواىي، الخضبحر اإلاٟوى إلاٞغ
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امت الخؼبُت اإلاٛغبُت  جمٓهغاث الٖؼ

Manifestations of Moroccan party leadership 

٣إ  خُاة البًر

س ي -٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت -باخثت بؿل٪ الض٦خىعاٍ  -الغباٍ -حامٗت دمحم الخامـ -الؿَى

 اإلاٛغب

 ملخو:

امت الخؼبُت اإلا  ُم ٖلى عؤؽ خؼب  ؤو ما ٌؿمى بسلوص جدىاو٫ َظٍ الضعاؾت جمٓهغاث الٖؼ ٛغبُت مً زال٫ الو٢ٝو ٖىض اإلاضة التي ٣ًًحها الٖؼ

ُم؛ ؾواء ٖلى مؿخوى الهالخُاث الواؾٗت التي ًخمخ٘ بها ؤو ٖلى مؿخوى الىٟوط الغمؼي. اماث، زم ججلُاث ٢وة هٟوط الٖؼ  الٖؼ

ا ٚحر اإلاىخهي مً اإلااضخي وحٛظث مً بُوال  ُم  خًوَع ىُت واإلاخمشلت في ال٨ٟاح يض اؾخمضث شخهُت الٖؼ ث ال٣اثض في مًماع الخغ٦ت الَو

ُم مً قضة الاعجباٍ بُجها وبحن ألاخؼاب الؿُاؾُت، ؤنبدذ ْاَغة ممإؾؿت وعاسخت في اإلاىٓومت الخؼبُت.  الاؾخٗماع،  ٨ٟٞغة الٖؼ

 ال٩لماث اإلاٟخاخُت:

امت الخؼبُت، جمٓهغاث، الىٟوط اإلااصي  …بُولوجي الضًم٣غاَيالىٟوط الغمؼي، الخل ال، الٖؼ

Abstract: 

This study deals with the manifestations of Moroccan party leadership by examining the period the leader 

spends at the head of his party, or the so-called immortality of leaders, and then the manifestations of the 

leader’s influence; Whether at the level of the broad powers he enjoys or at the level of symbolic influence. 

The leader’s personality derived its endless presence from the past and was nourished by the leader’s 

heroism in the national movement, represented in the struggle against colonialism. 

The idea of the leader, due to the strong association between it and the political parties, has become an 

institutionalized and well-established phenomenon in the party system. 

Keywords: 

Party leadership, manifestations, financial influence, symbolic influence, the biological democratic 

dissolution... 

                                                                                              اإلا٣ضمت    

ت ف امت، ْاَغة جواظضث وما جؼا٫ جخواظض في ٧ل املجخمٗاث، الػمذ الخُاة البكٍغ ي اإلااضخي ٦ما في الخايغ، و٦ما الٖؼ

ُت، ٩ٞاهذ ج٣وم  ت؛ اعجبُذ في اإلااضخي بدىُٓماث الؼواًا والُغ١ الهٞو امت بالخُاة ال٣بلُت والخُاة الٗؿ٨ٍغ اعجبُذ الٖؼ

ُم، ٦لخمت وؾضى الخىُٓماث الخؼبُت،  -٦ما َو قإن اإلااؾؿاث الخؼبُت اإلاٛغبُت  -في َُا٧لها وجىُٓماتها ٖلى الٖؼ



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   

     2222 غغطظأ – ةآ اٌغبدط ػششاٌؼذد 

 
28 

باج  بىى   /الُغقي  /الخىُٓم الهوفيًخمدوع خولها  ُم وؾلو٧اج  وزهال  وخغ٧اج  وٚع ال٣بلي. بدُض جخدو٫ ؤ٩ٞاع الٖؼ

 . ٢1والب جدضص ؾحر "الخىُٓم" وحٗامالث م٩وهاج 

ا ٧لُا مً َٝغ اإلاؿخٗمغ وال ؤزىاء ٞترة الاؾخ٣ال٫، لظل٪  ٞالبيُاث الٗم٣ُت للمجخم٘ اإلاٛغبي لم ًخم َضمها ؤو حُٛحَر

٣الهُت جلجإ بىى اؾخٗاعة ٖال٢اث و٢ُم ٞلِـ مً  ا ماؾؿاث خضًشت ٖو الٛغابت في قحئ ؤن هغى ألاخؼاب الؿُاؾُت باٖخباَع

امت مغجبُت ببيُاث املجخمٗاث الخ٣لُضًت  ظا ال ٌٗجي ؤن ْاَغة الٖؼ جيخمي بىى خ٣ل ٚحر خ٣لها وز٣اٞت ٚحر ز٣اٞتها. َو

ماء  ت، بل حٗخبر ْاَغة خًوع الٖؼ ُا٧لها الخإَحًر امت زانُت 2ْاَغة مغجبُت ب٩ل ؤق٩ا٫ الخُاة  الاظخماُٖتَو ، ٞالٖؼ

ت، هٓغا الزخالٝ  مً زهاثو الخ٣ل الؿُاسخي بهٟت ٖامت، ٖاقتها ؤخؼاب مخٗضصة في مجخمٗاث مسخلٟت، بُغ١ مخىٖو

غة -اإلاغظُٗاث الؿوؾُو سُت اإلاَا ُم جاٍع  .3للٖؼ

ُم والخمدوع خول  وبالغظٕو بىى الٓاَغة الخؼبُت اإلاٛغبُت، هجض بإجها جمحزث . وؤن 4مىظ وكوئها، باعجباَها ب٨ٟغة الٖؼ

امت" في الخؼب اإلاٛغبي ٧اهذ وما جؼا٫ حجغ ؤؾاؽ في جىُٓم ، ٧وجها مً ع٧اثٍؼ ألاؾاؾُت، خُض حك٩لذ َظٍ ألاخؼاب  "الٖؼ

ُم واخض  . 5وماعؾذ وكاَها الؿُاسخي، ب٣ُاصة ٖػ

امت الؿُاؾُت في اإلاٛغب حٗ ىُت ٦خُاع للم٣اومت بن البضاًاث ألاوىى للٖؼ هوع الخغ٦ت الَو وص بىى ٞترة الخماًت الٟغوؿُت، ْو

م  ىُحن الكباب، الظًً جمحزوا بدماؾهم الكضًض وإنغاَع ت مً الَو مً ؤظل اؾخ٣ال٫ اإلاٛغب، التي ج٩وهذ مً مجمٖو

خحن م مً خضازت ؾجهم. و٧ان َاالء ًى٣ؿمون بىى مجمٖو  :6ٖلى م٣اومت الاؾخٗماع الٟغوسخي بالٚغ

ت ا -1 حن ؤو في مضاعؽ ٖغبُت، و٧ان ٖلى عؤؽ َظٍ املجمٖو ت ألاوىى جل٣ذ حٗلُما ٖغبُا بؾالمُا في ظامٗت ال٣غٍو ملجمٖو

حن.  ٖال٫ الٟاسخي الظي خهل ٖلى الٗاإلاُت مً ظام٘ ال٣غٍو

ت الشاهُت لها ز٣اٞت ٚغبُت، جل٣ذ صعاؾتها في مضاعؽ ٞغوؿُت، ٧ان ٖلى عؤؾها دمحم الوػاوي؛ الخان -2 ل ٖلى صبلوم املجمٖو

ج الخامل لضبلوم الضعاؾاث الٗلُا بالؿوعبون.  اإلاضعؾت الخغة للٗلوم الؿُاؾُت، وؤخمض بالٍٞغ

ُم الؿُاسخي جٓهغ في ؾماء الؿُاؾت باإلاٛغب مً الٟترة ألاوىى مً زالزُيُاث ال٣غن   ل٣ض  بضؤث مالمذ شخهُت الٖؼ

ً، خُض حٗٝغ الىاؽ ٖلى قابحن  ًخمحزان بيكاٍ ؾُاسخي  ٚحر ٖاصي، و ًجُضان الخوانل بك٩ل ظُض م٘ الٗامت؛ الٗكٍغ

٣خحن، مً مضًىت ٞاؽ خايىت الٗلماء  ه٣هض َىا دمحم ٖال٫ الٟاسخي ودمحم خؿً الوػاوي؛ اللظًً ًىدؿبان لٗاثلخحن ٍٖغ

ت، مما ؾاَم في ٦ؿب اَخمام الىاؽ وهاال اخترام الث ٖلمُت ونٟاث شخهُت ٢ٍو غان ٖلى مَا ىُاء، ًخٞو ُان وألٚا  وألٖا

ت ٦بحرة جوج٣ذ الٗال٢ت بُجهم وبحن الجماَحر الكٗبُت، مما ظٗل ٧ل اإلااقغاث الؿُاؾُت  ىُحن الكباب، وبؿٖغ الَو

امت الؿُاؾُت لهما لخمل مكٗل الٖؼ  .7جَا

                                                           
1
"، 2015اٍ هذ اإلاٛغب،  ماؾؿت دمحم ؤصًب الؿالوي لل٨ٟغ اإلاؿغحي"ؤبدار ، الُبٗت ألاوىى، مُاب٘ الغب2014-1934دمحم ؤصًب الؿالوي، ألاخؼاب الؿُاؾُت اإلاٛغبُت  -

 .115م 
2
 -ظامٗت دمحم الخامـ اإلاهُٟى ٦ضاي، ْاَغة الاوك٣ا٢اث الخؼبُت في اإلاٛغب، ؤَغوخت لىُل الض٦خوعاٍ في ال٣اهون الٗام، وخضة ٖلم الؿُاؾت وال٣اهون الضؾخوعي، -

 .363، م 2006-2005والاظخماُٖت الغباٍ، الؿىت الجامُٗت  هاصًتؤ٦ضا٫، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت والا٢خ
3
٣ُا الكغ١  - ت والخؼب، ؤلاؾالم والؿُاؾت في املجخم٘ اإلاٛغبي،الُبٗت الشالشت، ؤٍٞغ  .233، م 2011هوع الضًً الؼاهي، الؼاٍو

4
ـ ال٣اهوو - امت الؿُاؾُت والخ٨َغ ٣ُا الكغ١ دمحم ق٣حر، الضًم٣غاَُت الخؼبُت في اإلاٛغب بحن الٖؼ  .117، م 2003ي، ؤٍٞغ

5
 .115دمحم ؤصًب الؿالوي، ألاخؼاب الؿُاؾُت اإلاٛغبُت...، مغظ٘ ؾاب٤، م   -
6
ُمحن الؿُاؾُحن؛ دمحم ٖال٫ الٟاسخي و دمحم -  ُم  الؿُاسخي والخُوع الضًم٣غاَي في اإلاٛغب الخضًض، صعاؾت هٟؿُت ؾُاؾُت للٖؼ  خؿً الوػاوي،الُبٗت ؾُٗض بدحر، الٖؼ

ـ، ًىاًغ ألاوى  .95، م 2014ى، َوب بَغ
7
 .95هٟـ اإلاغظ٘، م  - 
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ُم الؿُاسخي في ن٠ُ ؾىت خُىما ٖاص دمحم الوػاوي مً ٞغوؿا، بٗض بجمام صعاؾخ  الٗلُا،  1930 بضؤ الٓهوع الٟٗلي للٖؼ

م وؤنبذ ًٖو  ت الكباب اإلاٛغبي، ٧ان ٖال٫ الٟاسخي ؤخض ٖىانَغ ا وكُا في الخغ٦ت الوَىُت، ٣ًوم باجهاالث م٘ مجمٖو

 .1الغثِؿُت

ماء َم، في ٚالب ألاخُان ألامىاء الٗامون  وبخدب٘ مؿاع الخُاة الخؼبُت اإلاٛغبُت ًٓهغ ؤن َاالء"الغظاالث" ؤو الٖؼ

 للخىُٓماث الؿُاؾُت.

- :  ؤَمُت اإلاىيٕى

امت الخؼبُت اإلاٛغبُت مً زال٫ مداولت ج٨ُٟ٪ الاعجباٍ جخجلى ؤ َمُت  مويٕو الضعاؾت ٧وه  ؾُداو٫ ببغاػ جمٓهغاث الٖؼ

الظي ًجم٘ الخؼب الؿُاسخي بإمُى  الٗام والو٢ٝو ٖىض ز٣ل اإلاهام التي ٣ًوم بها ؾواء ٖلى اإلاؿخوى ال٣اهووي ؤو ٖلى 

 مؿخوى ما ٦غؾخ  اإلاماعؾت .

 بق٩الُت البدث: -

امت الخؼبُت   اإلاٛغبُت  مً ُٞما  ًخٗل٤ باإلق٩الُت ألاؾاؾُت التي ًُغخها اإلاويٕو جخجلى في صعاؾت ججلُاث  جمٓهغاث الٖؼ

  بحن الخؼب وؤمُى  الٗام  . زال٫ الو٢ٝو ٖىض  ال٨ُُٟت التي ًٓهغ  بها الاعجباٍ

ظٍ ؤلاق٩الُت جخٟٕغ ٖجها الٗضًض مً  الاؾخٟهاماث    مً ٢بُل: َو

 ألامحن الٗام  لهظا اإلاىهب  ٦ُُٟت ونو٫  -

 ما هي اإلاضة التي ٣ًًحها في ٢ُاصة الخؼب الؿُاسخي   -

ُم  -  ُٞما جخجلى ٢وة هٟوط الٖؼ

 :مىهج البدث -

ذي و  امت الخؼبُت اإلاٛغبُت، خاولىا الاؾخٗاهت باإلاىهج الخاٍع ملخاولت ؤلاخاَت باإلق٩االث التي جُغخها صعاؾت جمٓهغاث الٖؼ

ذي اٖخماص اإلا٣ترب الخ ذي ٌؿاٖضها ٖلى الخإنُل الخاٍع ُٟي واإلااؾسخي، ٧لما جُلب ألامغ طل٪. ٞاإلاىهج الخاٍع دلُلي الْو

ش وؾُلت لٟهم الخايغ، ؤما اإلا٣ترب الخدلُلي ًدُذ لىا بم٩اهُت جدلُل ألاؾباب  ا، ٧ون الخاٍع ، ٩ٞل ْاَغة وظضوَع للمويٕو

 ٠ ُٟي، ًْو ُت في التي ٧اهذ وعاء ْاَغة مُٗىت، ؤما اإلا٣ترب الْو اث٠ التي جًُل٘ بها ألاوؿا١ الٟٖغ لل٨ك٠ ًٖ الْو

 بَاع اليؿ٤ الؿُاسخي ٩٦ل. 

 زُت البدث: -

ت ٖجها ٞةن صعاؾدىا للمويٕو حؿخضعي ج٣ؿُم  بىى   : مُلبحنبىاء ٖلى ؤلاق٩الُت وألاؾئلت  اإلاخٟٖغ

ُم امت الخؼبُت جخمشل في َو٫ مضة الٖؼ اماث ختى ًخضزل الخل ؤو ما ٌؿمى بسل  اإلاُلب ألاو٫(ٞخمٓهغاث الٖؼ وص الٖؼ

ُم ؾواء ٖلى مؿخوى الهالخُاث الواؾٗت التي الثاوي(،   اإلاُلب  الضًم٣غاَي البُولوجي "اإلاوث" وفي ٢وة هٟوط الٖؼ

 .ًخمخ٘ بها ؤو ٖلى مؿخوى الىٟوط الغمؼي 

                                                           
1
 . 96هٟـ اإلاغظ٘، م - 
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ُم  اإلاُلب ألاو٫: َى٫ مضة الٖؼ

ٗامون لؤلخؼاب ًٓلون ٦ظل٪ ختى اإلاوث، لخهبذ َظٍ ٖلى َظا اإلاؿخوى ج٩اص ج٩ون ال٣اٖضة الٗامت هي ؤن ألامىاء ال

 .1ألازحرة، هي الخل الوخُض لخجضص الضًم٣غاَُت الخؼبُت

ُم ال ٌٛحر. ُم ال ًيخسب، وال٣ٟغة الشاهُت : الٖؼ  ؾِخم جىاو٫ َظا اإلاُلب مً زال٫ ٣ٞغجحن: ال٣ٟغة ألاوىى واإلاٗىوهت ب الٖؼ

ُم ال ًيخسب  ال٣ٟغة ألاولى: الٖؼ

مؿاع الخُاة الخؼبُت اإلاٛغبُت ج٨ك٠ ججاعب ألاخؼاب الؿُاؾُت آلُاث وم٩ُاهحزماث للونو٫ بىى ألاماهت  مً زال٫ جدب٘

ا في زالزت:  الٗامت؛ بدُض جسخل٠ َظٍ ألازحرة مً خؼب ألزغ، ًم٨ً خهَغ

ت وفي َظ اع جا٦ض ؤ٦ثر الخُٗحن اإلال٩ي: ًىُب٤ َظا ألامغ، بهٟت زانت، ٖلى ألاخؼاب التي ْلذ جىٗذ بإجها ؤخؼابا بصاٍع ا ؤلَا

جي لؤلخغاع ؤن َظا ألازحر ظغى جإؾِؿ  صازل ال٣هغ اإلال٩ي و٧ان اإلال٪  غ و٢ُاصًحن بدؼب الخجم٘ الَو مً قهاصة أَل

ت ٖلى ٖهض اإلال٪ 2الغاخل َو مً ازخاع ل  اؾم الخؼب واؾم عثِؿ  . ل٣ض ٧ان َظا الىٕو مً الخُٗحن، مماعؾت مٗغٞو

 الغاخل الخؿً الشاوي.

الونُت: ٌٗجي ؤه  في بٌٗ ألاخؼاب ًخم الخُٗحن لؤلمحن الٗام الخل٠ مً َٝغ ألامحن الٗام الؿاب٤ الظي ٣ًضم الخُٗحن ب

دضر َظا ٖىضما ٌكٗغ بإن ؤظل   بخ  في شخو بُٗى  لخُِٗى  في َظٍ اإلاهمت ٍو دت ؤو الًمىُت ًٖ ٚع ؤلاقاعاث الهٍغ

 ؾاب٤ بدؼب ؤلاجداص الضؾخوعي خحن ٣ًو٫ : " لم ًجض ما ، ٌكحر بىى َظا ٢ُاصي3ا٢ترب بما ل٨بر الؿً ؤو لٓغٝو صخُت

بىى  1998ماي  10مً اإلا٨خب الؿُاسخي نٗوبت جظ٦غ في بًجاص زل٠ ألو٫ ؤمحن ٖام للخؼب، والظي صامذ والًخ  مً  جب٣ى

 .4، ٧ان ٣ًهض "ٖبض الل٠ُُ الؿمالىي"2001ًىاًغ  19

قغا مً َٝغ اإلااجمغ، خُض ٣ًوم َظا ألازحر ؤي اإلااجمغ الخُٗحن الخؼبي: ًخسظ الخُٗحن ؤق٩ا٫ ٖضة. ٣ٞض ٩ًون مبا

ظا ٖاصة ما  ً مً َٝغ ؤخض ٢ُضومي الخؼب ؤو ٢ُاصًُ  ٦مغشر وخُض؛ َو بالخه٤ُٟ ٖلى ألامحن الٗام، الظي ٢ضم للماجمٍغ

ال ًدهل صازل خؼب الاؾخ٣ال٫، وخهل م٘ ألامحن الٗام الؿاب٤ ٖال٫ الٟاسخي، وصازل الخغ٦ت الكٗبُت، ٖىضما ٧اهذ 

جؼا٫ مى٣ؿمت بىى زالزت ؤخؼاب)الخغ٦ت الكٗبُت، الخغ٦ت الوَىُت الكٗبُت والاجداص الضًم٣غاَي( ؤو خحن ؤنبدذ 

ذ ب  مىظ جإؾِؿها في مىخه٠ الخمؿُيُاث  .5موخضة جدذ اؾم واخض َو الظي ٖٞغ

جي، خؿب ازخالٝ ال ت ؤو املجلـ الَو دؿمُاث مً خؼب آلزغ، ٦ما ٢ض ٩ًون مً َٝغ ظهاػ ؤي٤ُ ٖضصا، ٧اللجىت اإلاغ٦ٍؼ

و ؤن ألاظهؼة التي حٗحن ألامحن الٗام في بٌٗ ألاخؼاب ج٩ون مىخسبت  بل ختى مً َٝغ اإلا٨خب الؿُاسخي. م٘ ٞاع١ َو

 .6باال٢ترإ الؿغي بِىما ج٩ون مُٗىت في ؤخؼاب ؤزغى 

                                                           
1
 .5،  م 2007-92ؤخمض بوػ، ألامحن الٗام في الخُاة الخؼبُت اإلاٛغبُت، مجلت ٨ٞغ وه٣ض، ٖضص  -

2
ان الاهخ٣ا٫ هدو الضًم٣غاَُت، املجلت اإلاٛغبُت للٗلوم الؿُاؾُ -  .49، م 2011الجؼء ألاو٫  1ت والاظخماُٖت، الٗضص ؤخمض بوػ،  ألاخؼاب اإلاٛغبُت وَع

3
 .51هٟـ اإلاغظ٘، م  - 
4
 .51هٟـ اإلاغظ٘، م -

5
 ؤخمض بوػ، ألامحن الٗام في الخُاة الخؼبُت  اإلاٛغبُت، مغظ٘ ؾاب٤. -

6
ان الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي، مغظ٘ ؾاب٤، م  -  .52ؤخمض بوػ، ألاخؼاب اإلاٛغبُت وَع
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ان ما بضؤث حٗٝغ في الؿىواث ألازحرة، بٌٗ الاؾخصىاء اث، التي ؤ٢ضمذ ٖلحها ٣ٞاٖضة ألامحن الٗام ٚحر اإلاىخسب ؾٖغ

جي  بٌٗ ألاخؼاب اإلاٛغبُت ٦دؼب الٗضالت والخىمُت ٣ٖب اهخساب ٖبض ؤلال  بى٨حران ؤمُىا ٖاما للخؼب زال٫ اإلااجمغ الَو

 . 1، زلٟا لؿٗض الضًً الٗشماوي2008الؿاصؽ للخؼب زال٫ قهغ ًولُوػ 

ُم ال ٌٛحر  ال٣ٟغة الثاهُت: الٖؼ

ت ْل الك٩ل اإلااؾسخي في ظل ألاخؼاب ا ُم، ما ٌٗجي اؾخيؿار ج٣الُض ال٣بُلت والؼاٍو لؿُاؾُت اإلاٛغبُت ًخمدوع خو٫ الٖؼ

اة.  ُم مً مو٢ٗ  بال بالٞو  صازل ماؾؿت الخؼب، بط ال ًدىخى الٖؼ

ماء الخؼبُحن في  ومً زال٫ اؾخ٣غاء مؿاع ال٣ُاصاث الخؼبُت باإلاٛغب مىظ الاؾخ٣ال٫ ختى الو٢ذ الغاًَ، هجض زلوص الٖؼ

، والخل الضًم٣غاَي الوخُض إلم٩ان ججضص مىانبهم، وال ُم الؿُاسخي ٣ًٟض مغ٦ٍؼ اة ؤلام٩اهُت الوخُضة التي ججٗل الٖؼ ٞو

سُت حٛلب ٖلى 2الضًم٣غاَُت الخؼبُت ُت الخاٍع ضم جىاوب ألاظُا٫ ًم٨ً مً اؾخسالم ؤن اإلاكغٖو ظا الخلوص ٖو . َو

سُت بىى ؤؾُو  ُت الخاٍع ُت ال٣ٗالهُت، خُض حؿدىض اإلاكغٖو عة ؾُاؾُت حك٩ل الٗموص ال٨ٟغي إلًضًولوظُا الخؼب، اإلاكغٖو

اإلا٣اومت يض الاؾخٗماع. زم َُمىت الىٓام ألابوي في املجا٫ الؿُاسخي ٌُٗض بهخاط هٟؿ  ٖبر الخىُٓماث الؿُاؾُت بتراجباتها 

 وؾلُها و٢ُمها.

ماء في مغا٦َؼ سُت  التي ًغج٨ؼ ٖلحها ب٣اء الٖؼ ُت الخاٍع ما ٖلى ألاخضار واإلاخٛحراث بن الىٓغ بىى مؿإلت اإلاكغٖو م، ٚع

ٗوجها خو٫ الخىاوب والضًم٣غاَُت والخُٛحر، هجضَا حؿخمض هٟؿها مً مغظٗخحن  :3والكٗاعاث التي ًٞغ

م  جخمشل ألاوىى في مكاع٦ت بًٗهم في الىًا٫ الؿُاسخي زال٫ ٖهض الخماًت) ٖال٫ الٟاسخي؛ دمحم خؿً الوػاوي؛ ٖبض ال٨ٍغ

ُت امخضاص دمحم بيؿُٗض آًذ ًضًغ الخُُب؛ و ما ؤُٖى لهظٍ اإلاكغٖو بُض؛ ٖبض الغخمان الُوؾٟي؛( َو ؛ ٖبض الغخُم بٖو

 صازل الجؿم الخؼبي، وفي الٗمل ؤلاًضًولوجي. 

بِىما جخٗل٤ الشاهُت، بٗملُت الخإؾِـ التي ٢ام بها بًٗهم آلازغ في ٖهض الاؾخ٣ال٫، مً زال٫ وي٘ لبىاث الخؼب 

تراٝ ال٣اهووي ال٣اهوهُت والخىُٓمُت، بياٞت بىى ا ُم الؿُاسخي، مً ؤظل الٖا ملجهوصاث و الخطخُاث التي زايها الٖؼ

لى ؾبُل اإلاشا٫: ) 4بدىُٓم  لِـ مً َٝغ الؿلُت ٣ِٞ، بل ختى مً َٝغ ال٣وى والخىُٓماث الؿُاؾُت ألازغى  ، ٖو

ماء  و ما ؤُٖى َاالء الٖؼ بُض؛ ؤعؾالن الجضًضي( َو ُت الب٣اء مذجوبي ؤخغيان؛ ؤخمض ٖهمان؛ اإلاُٗي بٖو مكغٖو

م ال٣ُاصًت  .5والخلوص في مغا٦َؼ

ٞٗضم الخُٛحر بال بموج  البُولوجي؛ َظا ما ٌٗجي ؤن اإلااؾؿاث الخؼبُت اإلاٛغبُت ماػالذ ؤؾحرة ٣ٖلُت الؼواًا و اإلاكُست، 

ُم'' ال غى ال٣غن اإلااضخي مضجىا بىموطط وخُض للخؼب وللٖؼ خؼب ؾُٟىت ٞالخجغبت الخؼبُت اإلاٛغبُت التي جمخض ٖلى َو٫ ٖو

                                                           
1
اء الٟٗاوي، الخ٩امت ا  - الضاع البًُاء، ٧لُت  -لخؼبُت باإلاٛغب، بدض لىُل صبلوم اإلااؾتر في ال٣اهون الٗام، ماؾتر الخ٩امت املخلُت، ظامٗت الخؿً الشاوي املخمضًتٞو

 .41، م 2012 -2011الٗلوم ال٣اهوهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت املخمضًت، الؿىت الجامُٗت 
2
٣ُا الكغ١ دمحم ؾبُال، للؿُاؾت، بالؿُاؾت في الدكٍغ -   .159، م 2000ذ الؿُاسخي، ؤٍٞغ
3
 .117، م 2015(، 2015، الُبٗت ألاوىى،  ماؾؿت دمحم ؤصًب الؿالوي لل٨ٟغ اإلاؿغحي)ؤبدار 2014-1934دمحم ؤصًب الؿالوي: ألاخؼاب الؿُاؾُت اإلاٛغبُت  -

4
ـ ال٣اه - امت الؿُاؾُت والخ٨َغ ٣ُا الكغ١ الضاع البًُاء َبٗت دمحم ق٣حر: الضًم٣غاَُت الخؼبُت في اإلاٛغب بحن الٖؼ  .119-118الهٟدت  2003ووي، بٍٞغ

5
 .117، مغظ٘ ؾاب٤، م 2014-1934دمحم ؤصًب الؿالوي: ألاخؼاب الؿُاؾُت اإلاٛغبُت  -
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ضٍ، وال ؤخض مً ؤٞغاص  ُم ٣ًوص الؿُٟىت لوخضٍ، في الاججاٍ الظي ًٍغ ا اإلاُامذ وألا٩ٞاع و الىًاالث والٖؼ جدمل ٖلى ْهَغ

اج   .1الُا٢م، وال مً ع٧اب الؿُٟىت ٌؿخُُ٘ الخلو٫ مدل ؛ بال في خالت ٞو

ش ألاخؼاب اإلاٛغبُت وج٩اص ج٩ون ال٣اٖضة الٗامت هي ؤن ألامىاء الٗامون لؤلخؼاب ًٓلون ٦ظل٪  ختى اإلاوث، ٞةطا ما جدبٗىا جاٍع

 هجض زالزت خاالث مً ألامىاء الٗامحن: 

 .ؤمىاء ٖامون ْلوا في موا٢ٗهم ختى اإلاوث 

 ؤمىاء ٖامون زلٟوا ألامواث وال ًؼالون في موا٢ٗهم 

 .ؤمىاء ٖامون ْلوا ٦ظل٪ مىظ جإؾِـ ألاخؼاب التي ًوظضون ٖلى عؤؾها 

لُضًت حٗخمض ٖلى اؾدشماع ؤمجاص اإلااضخي، بدُض ج٣ضم هٟؿها ٖلى ؤجها الغاُٖت إلااضخي الخؼب ٞالىسب ال٣ُاصًت الخ٣

 .2والؿاَغة لتراز 

ىُت ؤجها ج٣ضم هٟؿها ٧إخؼاب خايىت للترار الىًاىي وال٨ٟغي لهظٍ  ومشاال ٖلى َظا هجض ألاخؼاب اإلاىدضعة مً الخغ٦ت الَو

، مما ٌؿخمغ في 3ُما ًسو جد٤ُ٣ الخىمُت والخُوع والضًم٣غاَُتالخغ٦ت، ٧وجها الونُت ٖلى جُب٤ُ جغار الخغ٦ت ٞ

امت وجمضًضَا يضا في مى٤ُ ججضًض الىسب وجُٟٗل الخىاوب، ٞإٚلب عئؾاء ألاخؼاب و٢ُاصَي  ج٨َغـ وجدهحن الٖؼ

 اإلا٩اجب الخىُٟظًت َم مً ٦باع الؿً.

الؿُاؾُت اإلاٛغبُت، وألامشلت ٖلى َظا ٦شحرة، ب٣ي  الضوع ألاو٫ في حُٛحر ٢اصة ألاخؼاب -ال٣ضع البُولوجي -ل٣ض لٗب اإلاوث

ُم لخؼب الاؾخ٣ال٫ ؤو ٧إمحن ٖام ل  في مو٢٘ اإلاؿاولُت مىظ جإؾِـ الخؼب ؾىت  بىى ٚاًت  1944ٖال٫ الٟاسخي بما ٦ٖؼ

اج  ؾىت  بُض ال٩اجب ألاو٫ لالجداص الاقترا٧ي ْل ٖلى عؤؽ الخؼب مىظ 1974ٞو بض الغخُم بٖو اج  ؾ 1975، ٖو ىت بىى ٞو

لي ٌٗخ  ب٣ي ٖلى عؤؽ الخؼب ب٩ل حؿمُاج  ولم ًتر٥ مىهب  ٧إمحن ٖام لخؼب الخ٣ضم والاقترا٦ُت1992 مىظ  ، ٖو

اج   بُض ْل ٧اجبا ؤوال لخؼب الاجداص الاقترا٧ي مىظ  ، هٟـ الكحئ1997ألاعبُٗيُاث بىى ؾىت ٞو باليؿبت لٗبض الغخُم بٖو

اج  ؾىت  1975 بىى  1982 ضًضي ٧اجبا ٖاما للخؼب مىظ اوك٣ا٢  ًٖ خؼب ألاخغاع ؾىت، ٦ظل٪ ب٣ي ؤعؾالن الج1992بىى ٞو

اج  ؾىت   .1999ٚاًت ٞو

ُم باؾخمغاع  ُم والخمدوع خول ، خُض ق٩ل الٖؼ مً َىا جمحزث الٓاَغة الخؼبُت اإلاٛغبُت مىظ وكوئها باعجباَها ب٨ٟغة الٖؼ

ت والؿُ ىاتها ومكاعبها ال٨ٍٟغ ُم وجغؾُسها لخمت الخىُٓماث الخؼبُت بمسخل٠ جلٍو اؾُت،  مما ؤصى بىى مإؾؿت ْاَغة الٖؼ

 .4يمً اإلاىٓومت الخؼبُت اإلاٛغبُت

ُم  اإلاُلب الثاوي: ٢ىة هٟىط الٖؼ

                                                           
1
 .116هٟـ اإلاغظ٘، م  -

2
٣ُا الكغ١  - ذ الؿُاسخي، ؤٍٞغ  .159، م 2000دمحم ؾبُال، للؿُاؾت، بالؿُاؾت في الدكٍغ

3
 .159هٟـ اإلاغظ٘، م  -

4
ـ ال٣اهووي، مغظ٘ ؾاب٤، م  - امت الؿُاؾُت والخ٨َغ  .117دمحم ق٣حر: الضًم٣غاَُت الخؼبُت في اإلاٛغب بحن الٖؼ
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و٫ اإلاضة التي ٣ًًحها ألامىاء الٗامون لؤلخؼاب الؿُاؾُت في  ٣ت الونو٫ إلاىهب ألاماهت الٗامت للخؼب َو بىى ظاهب ٍَغ

امت، ٞظل٪ جىًاٝ بلُ  ٦ثرة اإلا   هام والهالخُاث التي ًؼاولوجها.مهام الٖؼ

ظا الىٟوط هجضٍ بما  اإلاماعؾت الؿُاؾُت، واعجباَا بهظا ؾِخم جىاو٫ َظا م٨غؽ بواؾُت ههوم ال٣اهون وإما ٦غؾخ  َو

 .الىٟوط اإلااصيو ال٣ٟغة الثاهُت:  : الىٟوط الغمؼي ال٣ٟغة ألاولى مً زال٫ ٣ٞغجحن: اإلاُلب

 ال٣ٟغة ألاولى: الىٟىط الغمؼي 

ؼمُت ال٣اثض ؤو حٗبحرا الؿلُ ا حٗبحرا ؤو ج٣ضًغا لخطخُت ما، ؤو اٖتراٞا ب٩اٍع ت في اإلااؾؿت الخؼبُت ًم٨ً ؤن ٩ًون مهضَع

ت ؤٞغاص. ومً مشُل ٣َوؾُت ألا٢ضمُت املخاَت  سُت لٟغص ؤو مجمٖو ُت الخاٍع ت مً مشُل ججؿُض الكٖغ ًٖ الوؾاثِ الغمٍؼ

و ما ٌك٩ل البى٪ اإلاغ٦ؼي الظي ال ٣ًبل في ٧ل ألاخوا٫ الخواي٘ بكإه ، و٢بو٫  بد٨م الىًا٫ والخطخُت السجً مشال َو

اماث ٖلى اؾخٛال٫ اإلاوعور  وي٘ ٌٗا٦ؿ ،  ٧الخسلي ًٖ مو٢٘ في اإلاؿاولُت بال في خاالث هاصعة ظضا، خُض حٗمل الٖؼ

ُم الؿُاسخي وؤًٖاء الخؼب، ؾمتها ألاؾاؾُت الخ٣ضٌـ.   الجماعي مً زال٫ ٖال٢ت الٖؼ

ُم  ٞالخ٣ضٌـ ٦ؿمت ُم الؿُاسخي، جهل بلحها الٗال٢اث الخىُٓمُت صازل خؼب الٖؼ ممحزة للٗال٢ت بحن الًٗو والٖؼ

ؿها.  وألظل جد٤ُ٣ طل٪  ُم َو نُاهت َظٍ الٗال٢ت وج٨َغ هبذ اهُال٢ا مً جل٪ اللخٓت َاظـ الٖؼ ٦ًغوعة خخمُت ٍو

ُم الوخُض، وفي ويُٗت ممازلت  لهظٍ، جىمخي الٟغو٢اث بِى  وبحن الخؼب، ٌٗمض بىى هٟي ؤي مىاٞؿت ل  بدُض ًهبذ الٖؼ

 .1به  الخؼب والخؼب َو

ٛظي َظٍ ال٣ضاؾت،  ُم. وؾبب ٨ًغؽ َو ظٍ اإلامازلت في الو٢ذ هٟؿ  هدُجت وؾبب، ٧وجها هدُجت لٗملُت ج٣ضٌـ الٖؼ َو

ُم اإلاغظُٗت ال٩لُت لؤلًٖاء، و٧ل ٧لمت جسغط مً ٞم ، هي الخ٣ُ٣ت بظاتها، و٧ل بعاصة جهضع ٖى  هي  مما ًجٗل مً الٖؼ

 .٢2اهون الخؼب

ذ في مغخلت الخمؿُيُاث  ىُت ٖٞغ ومً جم ال ًب٣ى َىال٪ ٞغ١ بحن  الاهدؿاب للخؼب والاهدؿاب للصخو، ٞالخغ٦ت الَو

والؿخِىُاث وبضاًت الؿبُٗيُاث شخهُاث اؾخصىاثُت بٌٗ الكحئ، مما ؤصى بىى شخهىت الخؼب في الصخو الغمؼ ؤو 

ُم جي وزغوط دمحم بلخؿً لوػاوي مى ، ، و٢ض ٖاٌل الخؼب اإلا3الٖؼ ٛغبي َظٍ الٓاَغة مً زال٫ اوك٣ا١ الخؼب الَو

جي ًىٗخون" بالٗاللُحن" وؿبت بىى ٖال٫ الٟاسخي، ولم ٨ًً َظا  لُاؾـ خؼب  الجضًض، خُجها ؤنبذ ؤًٖاء الخؼب الَو

ُم، بل ٧ان ًغا٤ٞ بمٓاَغ ٚحر ٖاصًت مً الخ٣  ضًغ والاخترام. الانُالح الضا٫ ٖلى َبُٗت الخؼب ٦دؼب ٖػ

وب وملهم؛ خُض جدُل َظٍ الىٗوث مباقغة بىى زانُاث  ماء ال٨خلت ٧اهوا ًونٟون بإجهم ظُل ٖب٣غي ومَو ٖٞؼ

اسخي ماء الىسبت، ٣ًو٫ الوَع ها ٖػ اع هجض هها هموطظُا ًبرػ ؤق٩ا٫ الخ٣ضٌـ التي ٖٞغ ؼماجُت، وفي َظا ؤلَا " ول٨ً  ٧4اٍع

امت جي ٧اهذ ججؿم الٖؼ امت الخؼب الَو ؤلاؾالمُت مً ظمُ٘ ػواًاَا، ًًاٝ بلحها ما ٧ان لهاخبها ؤي ٖال٫ الٟاسخي مً  ٖػ

جي في ألا٢الُم ٧لها ٧اهوا ٧لهم مً ؤبىاء اإلاٗاَض ؤلاؾالمُت  -بال هاصعا -اإلاواَب التي با٦غج ، ٖلى ؤن مؿحري الخؼب الَو

امت الضًيُت بالؿهولت التي ا "، خُض جبرػ  املخًت بىى ظاهب اؾدؿاٚت الجماَحر الكٗبُت للٖؼ امت في ٚحَر ال جخِؿغ للٖؼ

                                                           
1
٣ُا الكغ١، اإلاٛغب  - ت والخؼب، ؤلاؾالم والؿُاؾت في املجخم٘ اإلاٛغبي "بٍٞغ  .232، م2001هوع الضًً الؼاهي: الؼاٍو

2
ـ صًٟغظُ ، ألاخؼاب الؿُاؾُت، جغظمت ٖ -  .190، م2011ال٣اَغة  -لي م٣لض ٖبض املخؿً ؾٗض، الهُئت الٗامت ل٣هوع الش٣اٞت،موَع

3
ل قهاصة اإلااؾتر، ب٩لُت مومً ٖشمان، الاوك٣ا٢اث الخؼبُت باإلاٛغب، هموطط: خؼبي الاجداص الاقترا٧ي لل٣واث الكٗبُت والخغ٦ت الكٗبُت. صعاؾت م٣اعهت، عؾالت لىُ -

 .66، م 2009-2008الغباٍ، ظامٗت دمحم الخامـ، ؾىت -ظخماُٖت ؤ٦ضا٫الٗلوم ال٣اهوهُت والا٢خهاصًت والا 
4
ت الؼهاجُت في ؾىت   - ش قغ١ اإلاٛغب، في ٖهض ال٩اَىت" صاَُا " الجغاٍو اسخي الخؿجي، اإلاُغب في جاٍع  .38، الُبٗت ألاوىى، مُبٗت الغؾالت، م٢1956ضوع الوَع
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ماء ؤلاؾالم زم بحن  ُم الؿُاسخي الخايغ وٖػ َىا اإلامازلت اإلاؼصوظت الخايغة في الخؼب اإلاٛغبي، ه٣هض اإلامازلت بحن الٖؼ

ُم  .1الخؼب والٖؼ

ا بؿمخحن، جخمشل ألاوىى في ٧وه  ًهبذ مٛل٣ا، وال ًىٟخذ بال ل ظا ما ًهبذ الخؼب مً زالل  مُبٖو ؤلًٖاء الظي َو

ُم، والشاهُت جخمشل في ؤن الخؼب ًهبذ م٣ضؾا. ٌٗجي ؤن ؤي  ازخالٝ م٘ الخؼب  باؾخُاٖتهم ٢بو٫ الًٟاء الخ٣ضٌسخي للٖؼ

ظا ما ٨ًغؽ ؤن اإلا٣ضؽ نالر لئلًمان ٣ِٞ ُم، َو ٌ للٖؼ ٌ ل  ًهبذ مجاصلت وٞع  .2ؤو ٞع

ُما للخؼب، بل َو ٢بل ٧ل قحئ مىٓغ  ت التي ٞٗال٫ الٟاسخي ال ٌٗخبر ٣ِٞ ٖػ ٍ الظي عؾم ل  مباصث  اإلاظَبُت، وعئاٍ ال٨ٍٟغ

اة َظا ألازحر في  م ٞو ل. وٚع ب٣ُذ مٗالم شخهِخ   1974ماػالذ حك٩ل الىواة ؤلاًضًولوظُت لؿُاؾخ  ٖبر مؿاٍع الٍُو

 وعنُضٍ ال٨ٟغي والؿُاسخي موعوزا مكتر٧ا للخؼب، ظٗل ٦ال مً دمحم بوؾخت، وبٗضٍ ٖباؽ الٟاسخي ٌؿحران ٖلى ههج ،

ُتهما ٖلى الاعجباٍ ب ، ؾواء مً زال٫ الاعجباٍ ب٨ٍٟغ ؤو الاعجباٍ باإلاهاَغة مٗ  غج٨ؼان في حُُٗجهما ومكغٖو ، ٦ما 3ٍو

اج " وعخُل ، ومغص َظا ؤن ال٣ُاصاث الخؼبُت جمُل لؿلو٦ُاث  ُم اإلااؾـ خايغة ومؿخمغة ختى بٗض "ٞو ب٣ُذ ٨ٞغة الٖؼ

هام عوخ  وؤخُاها الخإ٦ُض ٖلى عثاؾخ  الغوخُت للخؼب، و٦مشا٫ ٖلى طل٪ جمجُض ال٣اثض والتي جخجؿض باألؾاؽ في اؾخل

مً الىٓام  2، هٟـ الكحئ ههذ ٖلُ  اإلااصة 4حُٗحن خؼب الاؾخ٣ال٫ للغاخل ٖال٫ الٟاسخي عثِؿا للخؼب بهٟت صاثمت

 .5ألاؾاسخي لخؼب الخغ٦ت الكٗبُت، بإن الغثِـ اإلااؾـ لخؼب الخغ٦ت الكٗبُت َو اإلاذجوبي ؤخغيان

وفي هٟـ الؿُا١ َىا٥ بٌٗ الخاالث التي لجإث ٞحها بٌٗ ألاخؼاب الؿُاؾُت لخإؾِـ ماؾؿاث البدض ؤو ظمُٗاث 

ظا خا٫ ٧ل مً خؼب الاؾخ٣ال٫ الظي زل٤ ماؾؿت ٖال٫ الٟاسخي، تهخم باألؾاؽ بيكغ 6جدمل اؾم ماؾؿحها ، َو

ماؾؿت دمحم بلخؿً الوػاوي التي حؿهغ هي  م٣االج  ومالٟاج  الٗلمُت، وخؼب الكوعى والاؾخ٣ال٫ الظي ٢ام بةوكاء

م الخُُب لل٨ٟغ  ألازغى ٖلى وكغ م٣االج  وزُب  الؿُاؾُت، وخؼب الٗضالت والخىمُت، الظي ؤوكإ ماؾؿت ٖبض ال٨ٍغ

بُض.  والضعاؾاث، وخؼب الاجداص الاقترا٧ي الظي ؤؾـ ماؾؿت ٖبض الغخُم بٖو

ا ف ي خُاة ٧ل خؼب، ٞةه  باليؿبت لؤلخؼاب اإلاٛغبُت ٌك٩ل مضزال مً وإطا ٧ان اؾخلهام عوح ال٣اثض ٌٗخبر قِئا يغوٍع

ُم وألا٦ثر اعجباَا ب  وألا٦ثر اعجباَا ب   مضازل ازخُاع ال٣ُاصة، ٞٗاصة ما ٣ً٘ ؤلاظمإ ٖلى الصخهُاث اإلا٣غبت مً الٖؼ

ٖخباعاث، ٞباإلياٞت وألا٦ثر مٗاقغة ل ، و٦خويُذ لظل٪ َو ازخُاع خؼب الاؾخ٣ال٫ لٗباؽ الٟاسخي الظي ٞغيخ  ٖضة ا

بىى ججغبخ  الىًالُت ٞهو ٢بل ٧ل َظا ٢ٍغب ونهغ ٖال٫ الٟاسخي، ٦ما ؤن اهخساب بؾماُٖل الٗلوي لخالٞت ٖلي ٌٗخ  جإزغ 

 .7بك٩ل ٦بحر بخًُٟل َظا ألازحر ل  و الخٓوة التي ٧ان ًخمخ٘ بها ؤزىاء خُاج 

                                                           
1
ت والخؼب، ؤلاؾالم وال -  .239ؿُاؾت في املجخم٘ اإلاٛغبي، مغظ٘ ؾاب٤، م هوع الضًً الؼاهي، الؼاٍو

2
 239هٟـ اإلاغظ٘، م  -

3
ـ، الجمٗت  - ت، َؿبحٌر امت الكٗبٍو سُت بىى الٖؼ  .2017قدىبر  8دمحم ق٣حر، خؼب الاؾخ٣ال٫ مً ال٣ُاصة الخاٍع

4
غ وعاثض الخغ٦ت  ، ٖلى ماًلي:"... هٓغا لؤلٖما2017٫ظاء في الىٓام ألاؾاسخي لخؼب الاؾخ٣ال٫ اإلاهاص١ ٖلُ  ؾىت  - ُم الخدٍغ الجلُلت التي ٢ضمها الغثِـ ٖال٫ الٟاسخي ٖػ

امت الخؼب و٢ُاصج  مىظ جإؾِؿ  ٞةن اإلااجمغ الٗام الخاؾ٘ ناص١ باإلظما ىُت اإلاٛغبُت واإلااؾـ ألاو٫ للخؼب، وهٓغا لخدمل  ؤٖباء ٖػ ٕ ٖلى ؤن ًدخٟٔ بغثاؾت الَو

 الؿحر في هٟـ الىهج الظي زُ  بجهاصٍ و٦ٟاخ ".الخؼب لٗال٫ الٟاسخي َُب هللا زغاٍ جإ٦ُضا ٖلى 
5
جي الشالض ٖكغ اإلاى٣ٗض بالغباٍ، ب - ش الىٓام ألاؾاسخي لخؼب الخغ٦ت الكٗبُت الظي صزل خحز الخىُٟظ بٗض اإلاهاص٢ت ٖلُ  مً َٝغ اإلااجمغ الَو  .2018قدىبر 29-28خاٍع

6
٘،  -ُبٗت ألاوىى، الغباٍٖبض الٛجي الؿغاع،ألاخؼاب واإلاماعؾت الضًم٣غاَُت باإلاٛغب، ال -  .55م، م 2021-1442ٌصاع الؿالم للُباٖت واليكغ والخوَػ

7
 .56-55ٖبض الٛجي الؿغاع، ألاخؼاب واإلاماعؾت الضًم٣غاَُت باإلاٛغب،مغظ٘ ؾاب٤ ،  م  -
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ُت ظضًضة م ً ال٣اصة الخؼبُحن الجضص ٧ابى٨حران ألامحن الٗام  لخؼب وفي آلاوهت ألازحرة، قهض الخ٣ل الخؼبي  نٗوص هٖو

الٗضالت  والخىمُت،  الظي جمغص ٖلى الُبُٗت اإلاترسخت للىسبت الؿُاؾُت باإلاٗاًحر اإلاٛغبُت واخخٟٔ بىمِ خُاة بؿُِ، 

ؼما ؾُاؾُت اؾخصىاثُت  .1وجمل٨  ٧اٍع

ًٖ اإلاعجم الباَذ والهل للخوانل الؿُاسخي  ٞابً ٦حران جدو٫ بىى ْاَغة جوانلُت ٚحر مؿبو٢ت بسُاب ٢وي مسخل٠

،  وشخهُت اؾخُاٖذ بًجاص جواَا خ٣ُ٣ي م٘ ظمهوع اإلاواَىحن ٖبر قب٨ت مً الغموػ والاؾخٗاعاث والخٗابحر.  اإلاإلٝو

ؼمُت" اظخمٗذ  في شخو واخض في الؿىواث ألازحرة َو ٖبض  امت الؿُاؾُت وال٩اٍع ٞال ؤخض ًى٨غ الُوم ؤن زها٫ الٖؼ

ٌ ؤن حكاع٥ ٢واٖض  ؤلال  ابً ُم الوخُض الظي ٞع و الٖؼ ٦حران " والظي ال ٌك٪ ؤخض في ٧وه  جدو٫ بىى ْاَغة جوانلُت َو

ً مً ٞبراًغ، خُض ٧اص ؤن ٩ًلٟ  طل٪ اوك٣ا١ الٗضالت والخىمُت.  خؼب  في مٓاَغاث الٗكٍغ

ُم الوخُض الظي ًلبـ ظبت مٗاعى لؤل  و ًضبغ الخولُٟت التي اظخمٗذ في ابً ٦حران ٧وه  الٖؼ خؼاب والضولت، ختى َو

 الخ٩ومت، ظٗلذ ظؼءا ٦بحرا مً اإلاٛاعبت ًخابٗون الكإن الؿُاسخي.

 ال٣ٟغة الثاهُت: الىٟىط اإلااصي

 ؤوال: ٖلى مؿخىي ال٣اهىن 

الٗضًض مً ال٣واهحن ألاؾاؾُت وألاهٓمت الضازلُت  لؤلخؼاب الؿُاؾُت التي ج٨غؽ َُمىت ألامحن الٗام في الخُاة الخؼبُت، 

ُم في الخؼب ًغؤؽ َغمُت ٢ُاصًت واؾٗت، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ال٣اهون ألاؾاسخي لخؼب الاؾخ٣ال٫ ماػا٫ ٨ًغؽ ٞال ٖؼ

الخهاثو الخىُٓمُت التي ٧اهذ جمحز خؼب الاؾخ٣ال٫، التي جخمشل زانت في الهالخُاث الواؾٗت التي ًخمخ٘ بها ألامحن 

لى  ؤن مً بحن اإلاهام والهالخُاث التي ًًُل٘ بها ألامحن ٖ 2مً الىٓام ألاؾاسخي 55الٗام للخؼب، بدُض ًىو الٟهل 

الٗام؛ الخٟاّ ٖلى ٦ُان الخؼب، والؿهغ ٖلى الالتزام بمباصث  وؤَضاٞ  واخترام م٣غعاج ، ٦ما ؤه  ًخدضر باؾم الخؼب في 

باؾم الخؼب مً  صاثغة البرهامج اإلا٣غع مً َٝغ اإلااجمغ والخُِ اإلاغؾومت باؾم الخؼب، وإم٩اهُت حُِٗى  لىا٤َ عؾمي

بحن ؤًٖاء اللجىت الخىُٟظًت، ًٞال ًٖ عثاؾخ  إلاضاوالث اللجىت الخىُٟظًت والؿهغ ٖلى جىُٟض م٣غعاتها، وعثاؾت، ومما 

ت واإلااجمغ في صوعاج  الاؾخصىاثُت، ٦ما ؤه  ًسو٫ ل   بإن  ُٟي هجضٍ ًترؤؽ اظخماٖاث اللجىت اإلاغ٦ٍؼ ًضزل في الش٣ل الْو

غ ًٖ وكاٍ ًخهٝغ باؾم الخؼب  في  داٞٔ ٖلحها، وؤلاهابت ٖى  ؤمام الؿلُت وال٣ًاء، بياٞت بىى ج٣ضًم ج٣ٍغ ممخل٩اج  ٍو

جي زال٫ ٧ل صوعة الو٣ٗاصٍ. وإطا ما و٢ٟىا ٖلى الىٓام ألاؾاسخي  اللجىت الخىُٟظًت وؤٖما٫ ؤًٖائها ؤمام املجلـ الَو

، 283مخ٘ بازخهاناث واؾٗت، ٞبم٣خطخى اإلااصة للخغ٦ت الكٗبُت هجض ؤن هٟـ الكحئ ًىُب٤ ٖلى ؤمُى  الٗام، الظي ًخ

ت والخىُٓمُت، وعثاؾت  ها وؤلاقغاٝ ٖلى جىُٟظ بغامج الخؼب وإصاعة قاوه  ؤلاصاٍع ٌٗخبر آلامغ ب٣بٌ مواعص الخؼب ونٞغ

ذ باالهًمام بىى اجداص ؤخؼاب ؤو اهضماظه ا اظخماٖاث اإلا٨خب الؿُاسخي والؿهغ ٖلى جىُٟظ ٢غاعاج ، والخو٢ُ٘ ٖلى الخهٍغ

ت وال٣ًاثُت ومسخل٠ اإلااؾؿاث  جي للخؼب، ٦ما ؤه  ًمشل الخؼب ؤمام الؿلُاث ؤلاصاٍع َب٣ا لخوظهاث املجلـ الَو

ًال ًٖ َظا هجض بإن الغثِـ اإلااؾـ للخؼب، بضوٍع ًبضي عؤً  في اإلالٟاث اإلاخٗل٣ت بوخضة  ولضى الهُئاث الخاعظُت، ٞو

دُلها ٖلى ألامحن الٗام بمباصعة مى  ؤو بُلب مً َظا ألازحرالخؼب وإقٗاٖ  وجماؾ٨ ، وبال٣ًاًا الوَىُت والضو  ، 4لُت، ٍو

                                                           
1
ـ الخؿحن ظمُلي، خؿً َاع١: بى٨حران جمغص ٖلى الُبُٗت اإلاترسخت للىسبت الؿُاؾُت باإلاٗاًحر اإلاٛغبُت، َ -  ت بَغ          ، ٖلى الغابِ الخاىي:                      2017ماًو  13ٍو

                                                                                                         howiya press. com 
2
ش:  مً الىٓام ألاؾاسخي لخؼب الاؾخ٣ال٫؛ اإلاهاص١ ٖلُ  مً 55الٟهل  -   .2017ؤ٦خوبغ  1قدىبر 30-٢29بل اإلااجمغ الٗام الؿاب٘ ٖكغ اإلاى٣ٗض بخاٍع

3
ش  28اإلااصة  - جي الشالض ٖكغ اإلاى٣ٗض بخاٍع  .2018قدىبر  29و  28مً ال٣اهون ألاؾاسخي لخؼب الخغ٦ت الكٗبُت، اإلاهاص١ ٖلُ  مً َٝغ اإلااجمغ الَو

4
ش مً الىٓام الضازلي لخؼب الخغ٦ت الكٗبُ 42اإلااصة  -  .2015ًىاًغ  17ت اإلاهاص١ ٖلُ  مً لضن املجلـ الوَجي بخاٍع
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ًٞال ًٖ نالخُت ألامحن الٗام بخالت َلباث الخإصًب ٖلى اإلا٨خب الؿُاسخي ٢هض البذ ٞحها، ٦ما ًم٨ً لؤلمحن الٗام 

خماصاث ال 35و 34و  33وبىاءا ٖلى ؤخ٩ام اإلاواص  حن مً الىٓام ألاؾاسخي للخؼب؛ ؤن ًدضص ؾ٠٣ ؤلٖا تي ًد٤ لؤلمىاء الجهٍو

ها ٧ل  ً مؿاٖضًً لهم نالخُت ٢بٌ ؤموا٫ ؤخؼب ونٞغ م آمٍغ ها باٖخباَع وال٨خاب ؤلا٢لُمحن و٦خاب الٟغٕو املخلُت نٞغ

 .1ُٞما ًسه 

ًٓهغ ز٣ل اإلاهام الوُُْٟت لؤلمحن الٗام بك٩ل ؤ٦ثر صازل خؼب الٗضالت والخىمُت، بضوٍع ٣ًضم هموطظا للهالخُاث 

٣ترح ؤًٖاء ال٣اهوهُت ال واؾٗت املخولت ألمُى  الٗام، ٞهو الظي ٌؿهغ ٖلى الؿحر الٗاصي للخؼب واجساط ال٣غاعاث، ٍو

جي اإلاى٣ٗضة الهخساب عثِؿ ، ٦ما ؤه  الىا٤َ  جي، وعثاؾت ظلؿت املجلـ الَو ألاماهت الٗامت ٢هض اهخسابهم في املجلـ الَو

، بياٞت بىى ؤه  ًو٢ ذ اهضماط الخؼب م٘ خؼب آزغ ؤو الاجداص ؤو الغؾمي باؾم الخؼب وآلامغ بالهٝغ ٘ ٖلى جهٍغ

م مً ٧ون خؼب الٗضالت والخىمُت ًداو٫ عؾم اهُبإ ٖلى ؤه  خؼب 2الاهًمام الجداص ؤخؼاب ؾُاؾُت ؤزغى  ، َظا بالٚغ

 ؤ٦ثر صًم٣غاَُت باإلا٣اعهت م٘ باقي ألاخؼاب.

غ ٖلحها ألامحن  خد٨م في مهحر ٞمجمل َظٍ الهالخُاث واإلاهام الش٣ُلت التي ًخٞو الٗام للخؼب، ججٗل  خايغ ب٣وة ٍو

خؼب ، واعجباَا بهظا ٚالبا ما هجض عثِـ الخؼب ال ًخٗغى ألًت مؿاءلت ؤو مغا٢بت، ٖلما بإن اإلاواعص اإلاالُت للخىُٓم الخؼبي 

و٫ الغثِـ ج٩ون جدذ بقغاٞ  وجهٞغ ، مشال خا٫ ٧ل مً خؼب الاجداص الاقترا٧ي لل٣واث الكٗبُت الظي ٌٗخبر ٧اجب  ألا 

، و٦ظا ألامحن الٗام لخؼب الخ٣ضم والاقترا٦ُت باٖخباٍع آمغا 3الدؿلؿلي لئلصاعة، وآلامغ بالهٝغ في جضبحر مالُت الخؼب

ا باٖخباٍع ًب٣ى ؾغا مً 4بالهٝغ ُٟت اإلاالُت لؤلمحن الٗام ًلٟها الٛموى الخام خو٫ ٦ُُٟت جضبحَر ، ألامغ الظي ظٗل الْو

إل ٖلحها، بط ال ؤخض ٌٗٝغ بالخض٤ُ٢ ألاع٢ام الخ٣ُ٣ُت للمواعص ؤؾغاع ال٣ُاصاث، بدُض ال  حن بااَل ٌؿمذ ختى للمىسَغ

ل  ؤو الثدت ممولُ  ؤو  ٣ت جمٍو غ ٖلحها الخؼب ؤو خؿاباج  اإلاالُت وال مهاصع مضازل  اإلاخٗضصة وال ٍَغ اإلاالُت التي ًخٞو

 .5 مجاالث نٝغ ه٣ٟاج  اإلاالُت وؤظوع ٦باع اإلاؿاولحن ُٞ 

غ الخؼبُت والباخشحن مٗا،  ٞةقغاٝ ها ؤمغا ٚامًا ٖىض ألَا ٣ت نٞغ ألامىاء الٗامون ٖلى جضبحر مالُت ألاخؼاب ظٗل مً ٍَغ

وجبٗا لظل٪ ٞال٣ُاصة الخؼبُت هي التي جخد٨م في مالُت الخؼب، خُض عثِـ الخؼب ؤو ؤمُى  الٗام _خؿب الدؿمُت_ َو 

و مً ىى الخهٝغ ٞحها مما ًاصي لهٗوبت الٟهل بحن طمخ  اإلاالُت ًخو  الظي ًخل٣ى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الضٖم الٗمومي، َو

 .6والظمت اإلاالُت للخؼب في بٌٗ ألاخُان، ألامغ الظي ٢اص في خاالث ٦شحرة لٓهوع زالٞاث خاصة اهتهذ بةخالتها لل٣ًاء

 زاهُا: ٖلى مؿخىي اإلاماعؾت

ئها الٗامحن مً نالخُاث ومهام واؾٗت، جسول  ًم٨ً ال٣و٫ ؤن ما جسول  بٌٗ ألاهٓمت وال٣واهحن ألاؾاؾُت لؤلخؼاب ألمىا

، بدُض جم٨جهم مً ال٣ُام ببٌٗ الهالخُاث ؤلاياُٞت، و٢ض ؤزبدذ 7اإلاماعؾت الٗملُت لؤلمىاء الٗامحن ألخؼاب ؤزغى 

بُض ، 8اإلاماعؾت بإن الايُإل بمهام ؤزغى ال ًدخاط بالًغوعة بىى ههوم ٢اهوهُت، ٟٞي ٖهض الغاخل ٖبض الغخُم بٖو

                                                           
1
 مً الىٓام الضازلي لخؼب الخغ٦ت الكٗبُت ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلُ . 94اإلااصة  -

2
ش  40اإلااصة  - جي الؿاب٘ بخاٍع  .2012ًولُوػ  14مً الىٓام ألاؾاسخي لخؼب الٗضالت والخىمُت، الظي جمذ اإلاهاص٢ت ٖلُ  في اإلااجمغ الَو

3
جي للخؼب اإلاى٣ٗضة مً الىٓام ألاؾاسخي لخؼب الاجداص الاقترا٧ي لل٣واث الكٗبُت، ٦ما و٢٘ حُٛحٍر وحٗضًل  ومالثمخ  في الضوعة الٗاصًت ألاوىى للمجلـ الوَ 46إلااصة ا -

 .2013ؤ٦خوبغ  05بالغباٍ ًوم الؿبذ 
4
 .2010في اإلااجمغ الوَجي الشامً ماي مً ال٣اهون ألاؾاسخي لخؼب الخ٣ضم والاقترا٦ُت اإلاهاص١ ٖلُ  4-11اإلااصة  -

5
 . 5، الهٟدت 2005مُبٗت صاع ال٣لم، َبٗت  -ؤخمض بوػ: اإلاا٫ والؿُاؾت، الغباٍ -

6
 .70ٖبض الٛجي الؿغاع، ألاخؼاب واإلاماعؾت الضًم٣غاَُت باإلاٛغب... مغظ٘ ؾاب٤، م  -

7
 .11الهٟدت  2007_92ض، ٖضصؤخمض بوػ: ألامحن الٗام في الخُاة الخؼبُت اإلاٛغبُت، مجلت ٨ٞغ وه٣ -

8
 ال٩اجب ألاو٫ لخؼب الاجداص الاقترا٧ي لل٣واث الكٗبُت...  -
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و مً ؤَغ الخؼب، ؤن:" في ما ًسو ما وؿمُ  ب) الؿُاؾت ال٨بحرة( ؤو ال٣غاعاث ال٨برى، بمٗجى ٧ل ٣ًو٫ ؤ خض الباخشحن َو

بُض ٧ان في الٛالب خاؾما. ول٨ى  ٧ان ٌٗمل صاثما ٖلى  ماًخٗل٤ بٗال٢ت الخؼب م٘ ال٣هغ، ٞةن مو٠٢ ٖبض الغخُم بٖو

ًا غ ٖلى الاؾدكاعة م٘ ػمالث  في اإلا٨خب الؿُاسخي وبٌٗ ألٖا م ٧وه  ًخٞو ظا ٚع ىُت. َو ت الَو ء الىاٞظًً في اللجىت ؤلاصاٍع

ؼما، التي جم٨ى  صاثما مً ظٗل ٧ل ألانواث جلخ٠ خول  ٧ل مباصعاج  و٢غاعاج ". وفي ٖهض ٖبض الغخمان  هٕو مً ال٩اٍع

و مً ؤَغ الخؼب ومؿاولُ ، ماًلي:"لم ٌؿب٤ إلااؾؿت ال٨خابت ألاوىى  ش الخؼب ؤن الُوؾٟي ٦خب باخض آزغ، _َو في جاٍع

غ   ٖلى َظا ال٣ضع مً الىٟوط والخد٨م في خُاة الخؼب". ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، في الٟترة التي جوىى ٞحها قباٍ  1خاولذ ؤن جخٞو

م ٚالب ت ٦ٍغ ، وال٣ُام بخُٛحراث ٖلى بٌٗ الٟغٕو الخابٗت 2ألاماهت الٗامت لخؼب الاؾخ٣ال٫ ؤ٢ضم ٖلى ججمُض ًٍٖو

ت للخؼب ٖلى مؿخوى 3ال٣اهوهُت والخىُٓمُتللخؼب زاعط اإلا٣خًُاث  ، ٧ةٖٟاء ًاؾمُىت باصو مً مهام اإلايؿ٣ت الجهٍو

ؤؾٟي،  -ؾُاث، وج٩ل٠ُ ًٖو آزغ لل٣ُام بمهامها؛٧ان م٩لٟا بمهمت ٖلى مؿخوى ظهت مغا٦ل –ظهت الضاع البًُاء 

ً  ٖلى مؿخوى َظٍ الجهت بًٗو آزغ َو في هٟـ الو٢ذ الىا٤َ الغؾمي للخؼب،  وما و٢٘ في خؼب الاؾخ٣ال٫ مً وحٍٗو

ىُت  ت، ٞهو مسال٠ إلاا جىو ٖلُ  ألاهٓمت الضازلُت لؤلخؼاب، بط ؤن اللجىت الَو زال٫ َظٍ اإلاماعؾت، ؤي ججمُض الًٍٗو

مً الىٓام  73للخد٨ُم والخإصًب هي املخخهت بالىٓغ في مسالٟت ٢واهحن الخؼب وؤهٓمخ  ولواثد  خؿب الٟهل 

 وال ًد٤ لها بنضاع ؤي ٢غاع بال بٗض جم٨حن الًٗو اإلاٗجي مً الضٞإ هٟؿ .ألاؾاسخي لخؼب الاؾخ٣ال٫، 

 زاجمت:

ُم مً قضة ؤلاعجباٍ الوز٤ُ بُجها وبحن ألاخؼاب الؿُاؾُت، ْاَغة ممإؾؿت  ل٣ض ؤنبدذ ال٣ُاصًت الؿُاؾُت ؤو ٨ٞغة الٖؼ

ل الك٩ل اإلااؾسخي للخىُٓماث الخ ؼبُت اإلاٛغبُت زانت ؾلُلت الخغ٦ت وم٨غؾت ٢اهوها وعاسخت في اإلاىٓومت الخؼبُت ْو

ىُت، ًخمدوع خو٫ ٨ٞغة ال٣اثض الؿُاسخي وزلوصٍ في مىهب  بدُض لٗب اإلاوث الخل البُولوجي الضًم٣غاَي والضوع  الَو

، بدُض ؤنبذ َو ال٣اٖضة والاهخساب َو الاؾخصىاء.  ألاو٫ في حُٛحٍر

ُم جستر١ الخىُٓم بىى عؤؽ الهغم، وطل٪ بًٟل خمولخ  ٣وؾُت عنُضٍ الىًاىي،  ٞؿلُت الٖؼ ت، مً جطخُت َو الغمٍؼ

وزُاباج  الؿُاؾُت، ومؿخوى جمشل  للمهلخت الخؼبُت، ٩ٞلما ٧اهذ البيُت الخىُٓمُت حؿمذ بذجم ٦بحر مً الىٟوط 

ُم وزُوعج ، و٧لما جمسٌ ًٖ طل٪ ازتزا٫ ؤ٦بر في الُاب٘ الىسبوي لل٣غاعاث  اإلااصي والغمؼي، ٧لما ػاصث ؾلُت الٖؼ

 الخؼبُت.

 اإلاغاح٘:

٘-الؿغاع ٖبض الٛجي، ألاخؼاب واإلاماعؾت الضًم٣غاَُت باإلاٛغب، الُبٗت ألاوىى، الغباٍ  -  .2021 -صاع الؿالم للُباٖت واليكغ والخوَػ

ت والخؼب  - ٣ُا الكغ١ -ؤلاؾالم في الؿُاؾت في املجخم٘ اإلاٛغبي–الؼاهي هوع الضًً، الؼاٍو  .2011،الُبٗت الشالشت، ؤٍٞغ

 .2015،الُبٗت ألاوىى، الُباٖت واليكغ، مُاب٘ الغباٍ، ا ؾىت 2014 -1934 ؤصًب، ألاخؼاب الؿُاؾُت اإلاٛغبُت، الؿالوي دمحم -

ىُت اإلاٛغبُت مً ال٣اصعي  -  .1997-1418، الجؼء الشاوي، الُبٗت ألاوىى 1945بىى 1941ؤبو ب٨غ، مظ٦غاحي في الخغ٦ت الَو

٣ُا الكغ١ ال٣غ٢غي ؤؾُم، ٖال٫ الٟاسخي اؾتراجُجُت م٣ -  .2010اومت الاؾخٗماع، ؤٍٞغ

                                                           
1
 12ؤخمض بوػ: ألامحن الٗام في الخُاة الخؼبُت .م.ؽ، الهٟدت  -

2
ش  -  .2017ماعؽ 23باٙل خؼب الاؾخ٣ال٫ بخاٍع

3
 .72م ٖبض الٛجي الؿغاع، ألاخؼاب واإلاماعؾت الضًم٣غاَُت باإلاٛغب، مغظ٘ ؾاب٤،  -
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ت الؼهاجُت في ؾىت  - ش قغ١ اإلاٛغب، في ٖهض ال٩اَىت "صاَُا" الجغاٍو اسخي الخؿجي ٢ضوع، اإلاُغب في جاٍع ، الُبٗت ألاوىى، مُبٗت 1956الوَع

 الغؾالت.

ُم الؿُاسخي والخُوع الضًم٣غاَي في اإلاٛغب الخضًض، صعاؾت هٟؿُت ؾُاؾُت  بدحر - ُمحن الؿُاؾُحن دمحم ٖال٫ الٟاسخي ودمحم ؾُٗض، الٖؼ للٖؼ

ت، ًىاًغ   .2014خؿً الوػاوي، الؿ٩ُولوجي،الُبٗت ألاوىى، ؾلؿلت الاؾدكاعة الؿ٩ُولوظُت واإلاؿاٖضة التربٍو

 .2002-1423بىضوعو ٖمغ، الىٓام الؿُاسخي اإلاٛغبي،الُبٗت ألاوىى، ؾلؿلت ال٣اهون الٗام،  -

تها لبوصع٢ت.، ٖبض الغخمان ا بوصع٢ت امباع٥ -  لُوؾٟي، ؤخاصًض ُٞما ظغى قظعاث مً ؾحرحي ٦ما عٍو

 .2005بوػ ؤخمض: اإلاا٫ والؿُاؾت،الغباٍ، مُبٗت صاع ال٣لم، َبٗت  -

، الجؼء ألاو٫ والشاوي، الكغ٦ت الؿٗوصًت لؤلبدار واليكغ،  - اث.. قهاصاث.. ووظٍو الب ٖبض الهاصي، ط٦ٍغ  .1992بَو

ٍض، اليؿ٤ الش٣افي للؿلُت في املجخمٗاث الٗغبُت الخضًشت، جغظمت ٖبض املجُض ظمٗت، الُبٗت الغابٗت، صاع خموصي ٖبض هللا: الكُش واإلاغ  -

 . 2010جوب٣ا٫ لليكغ،

ـ، ألاخؼاب الؿُاؾُت، جغظمت ٖلي م٣لض ٖبض املخؿً ؾٗض، الهُئت الٗامت ل٣هوع الش٣اٞت، - حرظُ  موَع  .2011ال٣اَغة  -صٞو

٣ُا الكغ١ ؾبُال دمحم، للؿُاؾت، بالؿ - ذ الؿُاسخي، ؤٍٞغ  .2000ُاؾت في الدكٍغ

٣ُا الكغ١  - ـ ال٣اهووي، ؤٍٞغ امت الؿُاؾُت والخ٨َغ  .2003ق٣حر دمحم، الضًم٣غاَُت الخؼبُت في اإلاٛغب بحن الٖؼ

ىُت الخالضة، جدذ بقغاٝ ط. ٖبض الخ٤ ٖؼوػي، الُبٗت ألا  -  -1431وىى ماؾؿت ٖال٫ الٟاسخي، ٖال٫ الٟاسخي جهغ مً الٗلم الجاعي والَو

2010. 

ت -الخي الهىاعي -ه٩اوي ؾُٗض، اإلاكهض الخؼبي باإلاٛغب بحن الخدال٠ و الاوك٣ا١،الُبٗت ألاوىى، قإع الًُٟلت -  -الغباٍ، صاع وكغ اإلاٗٞغ

 .2003، 10ع٢م 

خض الؿبتي، ٖبض الل٠ُُ ظون: ؤمحر اإلاامىحن اإلال٨ُت والىسبت الؿُاؾُت اإلاٛغبُت، جغظمت ٖبض الٛجي ؤبو الٗؼم، ٖبض ألا واجغبىعي  -

 .2004-2الٟل٤،الُبٗت الشاهُت، ماؾؿت الٛجي، 

 مغاح٘ باللٛت الٟغوؿُت: -

 - Belkassem Belouchi, Portraits d’hommes politiques du Maroc,  Afrique Orient 2002.                                      

 اإلا٣االث: -   

 .12و  11و 5،م 2007-92في الخُاة الخؼبُت اإلاٛغبُت، مجلت ٨ٞغ وه٣ض، ٖضص  ؤخمض البوػ: ألامحن الٗام  -

ُٟت، مجلت ٨ٞغ وه٣ض، ٖضص  -  .2008-96ؤخمض البوػ: ألاخؼاب اإلاٛغبُت وإق٩الُت الْو

ان الاهخ٣ا٫ هدو الضًم٣غاَُت، املجلت اإلاٛغبُت للٗلوم الؿُاؾُت والاظخماُٖت ال: ؤخمض البوػ  - ، 2011الجؼء ألاو٫  1ٗضص ألاخؼاب اإلاٛغبُت وَع

 . 52و  51و 49م

ل  - ت، الٗضص الؿاصؽ، ؤبٍغ ٖبض الٛجي الؿغاع، الاوك٣ا٢اث الخؼبُت باإلاٛغب... صعاؾت جدلُلُت، مجلت ال٣اهون الضؾخوعي والٗلوم ؤلاصاٍع

 بغلحن. -، اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي، ؤإلااهُا2020

 .2007، 57، ٕ 22الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي، مجلت ؤبدار، الٗضص ؽ مؿخ٨ٟي ٖبض الل٠ُُ، ألاخؼاب الؿُاؾُت ومٗاصلت -

ش  - ضة الاجداص الاقترا٧ي بخاٍع  .2009قدىبر  21ؾُٗض ٖاَض: ؤخمض ٖهمان ال٣وة الىابٗت مً ْل الؿلُان، م٣الت ميكوعة بجٍغ
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 اإلاوا٢٘ الال٨تروهُت:  -

سُحن بىى  - ماء جاٍع ـ، الؿبذ  ق٣حر دمحم، ألاخؼاب الؿُاؾُت باإلاٛغب.. مً ٖػ حن، َؿبٌر  .2017ًىاًغ  ٢28اصة قٗبٍو

ـ،  موعاصي -  .2019اإلاهُٟى، ٖال٫ الٟاسخي.. ٖاعى اإلال٪ ؾُاؾُا وهصخ  زُُبا، ألازباع بَغ

ُم في ػمً اإلااؾؿاث، الٗغبي الجضًض،  -  .2018ماعؽ  ٦08ما٫ ٖبض الل٠ُُ، الٖؼ

ـ ظمُلي الخؿحن، َاع١ خؿً: بى٨حران جمغص ٖلى الُبُٗت اإلاترس - ت بَغ ، ٖلى 2017ماًو  13خت للىسبت الؿُاؾُت باإلاٗاًحر اإلاٛغبُت، ٍَو

 .howiya press                                                                                                                                                                              الغابِ الخاىي:                      

Com-  

 .2000الخاؾ٘، ًولُوػ \ مجلت، هواٞظ، الدك٨ُالث الؿُاؾُت في اإلاٛغب، الٗضص الشامً

غوخاث والغؾاثل:-  ألَا

ن اإلاهُٟى ٦ضاي، ْاَغة الاوك٣ا٢اث الخؼبُت في اإلاٛغب، ؤَغوخت لىُل الض٦خوعاٍ في ال٣اهون الٗام، وخضة ٖلم الؿُاؾت وال٣اهو  -

 .2006-2005الغباٍ، الؿىت الجامُٗت:  -ؤ٦ضا٫، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت -الضؾخوعي، ظامٗت دمحم الخامـ

ت  - عؾالت لىُل صبلوم اإلااؾتر في ال٣اهون الٗام اإلاٗم٤، جسهو الٗلوم  –صعاؾت ؾوؾُولوظُت  -بكغى ٖبُض اإلاغابُي، الخؼب والؼاٍو

-2007اث الضولُت، ظامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت َىجت، الؿىت الجامُٗت: الؿُاؾُت والٗال٢

2008. 

٤ُ مُُ٘، هسبت الِؿاع اإلاٛغبي: اإلاؿاع وآلاٞا١  - صعاؾت ؾوؾُوؾُاؾُت، بدض لىُل صبلوم اإلااؾتر في ال٣اهون الٗام والٗلوم  2010-1996جٞو

 .2011-2010ؤ٦ضا٫ ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت الغباٍ، الؿىت الجامُٗت -ٗت دمحم الخامـالؿُاؾُت، ظام

نُٟت ؤبغا٥، اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في اإلاٛغب الكباب هموطظا، عؾالت لىُل صبلوم الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗم٣ت، وخضة الخ٩ون والبدض: ٖلم  -

الضاع البًُاء، الؿىت الجامُٗت  -الخؿً الشاوي، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت الؿُاؾت وال٣اهون الضؾخوعي، ظامٗت

2002-2003. 

اث، ظامٗ - غ ألاخؼاب الؿُاؾُت باإلاٛغب، عؾالت لىُل صبلوم اإلااؾتر في ال٣اهون الٗام، ماؾتر ٢اهون اإلاىاٖػ ت ٢اشخي موالي ال٨بحر، هدو جٍُو

 .2012-2011وم ال٣اهوهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت م٨ىاؽ، الؿىت الجامُٗت موالي بؾماُٖل، ٧لُت الٗل

مت ٚغاى، صعاؾت الىسب الؿُاؾُت اإلاٛغبُت: ْاَغة ال٣ُاصاث الخؼبُت، عؾالت لىُل صبلوم الضعاؾاث الٗلُا اإلاٗم٣ت، وخضة ٖلم  - ٦ٍغ

ؤ٦ضا٫، الؿىت الجامُٗت  -ت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت الغباٍالؿُاؾت وال٣اهون الضؾخوعي، ظامٗت دمحم الخامـ، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُ

2004-2005. 

 مومً ٖشمان، الاوك٣ا٢اث الخؼبُت باإلاٛغب، هموطط خؼبي الاجداص الاقترا٧ي لل٣واث الكٗبُت والخغ٦ت الكٗبُت. صعاؾت م٣اعهت، عؾالت لىُل -

لم ال ؿُاؾت، ظامٗت دمحم الخامـ، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت والا٢خهاصًت صبلوم اإلااؾتر في ال٣اهون الٗام، جسهو ال٣اهون الضؾخوعي ٖو

 .2009-2008الغباٍ، الؿىت الجامُٗت  -والاظخماُٖت ؤ٦ضا٫

اء الٟٗاوي، الخ٩امت الخؼبُت باإلاٛغب، بدض لىُل صبلوم اإلااؾتر في ال٣اهون الٗام، ماؾتر الخ٩امت املخلُت، ظامٗت الخؿً الشاوي  - ٞو

 .2012-2011ًُاء، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت املخمضًت، الؿىت الجامُٗت: الضاع الب -املخمضًت
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ت ٖلى ؤلانعالح الاحخماعي ٞعي الٗعغا١  ؤزغ الخٗضًالث الضؾخىٍع

The impact of constitutional amendments on social reform in Iraq 

 اجيعععي ٖبىص الخٟعض ٖلعؤخم

 الٗغا١ – ُلععع٣ٟ٨ععاهىن/حامٗت ال٧لُت ال الٗغا١ – ُلععع٣ٟ٨ععاهىن/حامٗت ال٧لُت الٖمُض 

 اإلالخو

يبدد٘  ددت الهامددت، ٞهددو ٌٗجددي الخُٛحددر بىددى ألاخؿددً، وجد٣ُدد٤ الخ٣ددضم وجدددضًض املجخمدد٘، ٍو اث الخٍُو ٌٗددّض ؤلانددالح الاظخمدداعي مددً اإلاويددٖو

، بط ٌكحر ؤلاندالح الاظخمداعي بىدى الخغ٦دت الٗامدت، التدي جدداو٫ ال٣ًداء َظا الخُٛحر مً اخخُاظاث اإلاواَىحن، وال جملُ  الهٟوة وال جٟغ 
ً
ي  ٞغيا

٣ددد٘ ؤلاندددالح الاظخمددداعي فددددي مٟهومددد  وؤَضاٞددد  بدددحن الخضمددددت  ددداث٠ اليؿددد٤ الاظخمددداعي ؤو ؤي ظاهددددب مىددد ، ٍو ٖلدددى اإلاؿددداوت التدددي جيكدددإ مددددً زدددال٫ ْو

 الاظخماُٖت والهىضؾت الاظخماُٖت.

٘ وحهضٝ ؤلانالح الاظخماعي بىى جظو  ٍب الٟواع١ بحن الُب٣اث، وجد٤ُ٣ الخ٩اٞا في الٟغم، واإلاؿاواة ؤمام ال٣اهون، والٗضالت في جوَػ

داث الؿُاؾدُت، بط  ًدغجبِ ؤلاندالح الاظخمداعي بدةظغاء جصدخُذ فدي ؤٖباء الاهٟا١ الٗام، واقترا٥ ظمُ٘ ؤٞغاص املجخمد٘ فدي اإلاؿداولُت والخمخد٘ بالخٍغ

، و٢ض 
ً
 ؤو ظؼثُا

ً
ًمخض مبضؤ الخٗضًل ٧ألُت مً آلُاث ؤلانالح بىى ٧اٞت املجاالث التدي قدملها الضؾدخوع بدالخىُٓم ؤلاندالحي ومجهدا ٦ُان الضؾخوع ٧لُا

 املجا٫ الاظخماعي.

ا مددً الكدواثب والشٛددغاث التددي ٢دض جلخدد٤ بهددا لؿدبب ؤو آلزددغ، وبمددا   بىددى جى٣ُددت صؾداجحَر
ً
حؿدىى ألاهٓمددت الضًم٣غاَُدت والؿدداُٖت بلحهددا صومدا

ىُدددت بوظدد  زدددام، وجلجدددإ َددظٍ ألاهٓمدددت بىدددى ٨ًٟددل جواثمهدددا بهدد وعة مؿدددخمغة مددد٘ الخُددوعاث واإلاؿدددخجضاث ٖلدددى الؿدداخت الضولُدددت بوظدد  ٖدددام، والَو

 آلُاث ؤلانالح اإلاىاؾبت ل٩ل مخُلباث ؤلانالح.

غ هٓمهددددا وؤؾددددالُبها وؾُاؾددددتها لخ ُددددوع ًددددإحي ؤلانددددالح الضؾددددخوعي فددددي م٣ددددام بنددددالح الضولددددت لًددددمان ج٨ُٟهددددا مدددد٘ ؾدددداثغ اإلاخٛحددددراث وجُددددٍو

الاخخُاظدددداث واإلا٣خًددددُاث، وطلدددد٪ بمبدددداصعة اإلاكددددٕغ الضؾددددخوعي بؿددددً ٢ددددواهحن جخماشددددخى مدددد٘ الٓددددغٝو الاظخماُٖددددت اإلاٗانددددغة للخٗبحددددر ٖددددً الددددضٖاثم 

ٗاث والؿُاؾدداث والخُددِ مترظمددت لهددا مُب٣ددت إلاٟاَُمهددا بمددا ًىُددوي ٖلُدد  طلدد٪ مددً  الاظخماُٖددت التددي ٣ًددوم ٖلحهددا هٓددام الخ٨ددم ختددى جددإحي الدكددَغ

 ؿلمي ألٞغاص املجخم٘.الخٗاٌل ال

بدددت مواَىحهدددا فدددي ؤلاندددالح وطلددد٪ بخسُدددُِ  وإطا ٧اهدددذ الخ٩ومدددت هدددي التدددي حؿدددىى إلندددالح الىٓدددام الاظخمددداعي ُٞجدددب ؤن ٌؿددداهض ؾدددٗحها ٚع

٩دددددون ؤلاندددددالح  اؾدددددتراجُجُت قددددداملت ؤلاندددددالح لجمُددددد٘ ال٣ُاٖددددداث مشدددددل الهدددددىاٖت والؼعاٖدددددت والخجددددداعة والصدددددخت والخٗلدددددُم وحصدددددجُ٘ الاؾددددددشماع، ٍو

 ماعي في ْل الىٓام الٗالمي الجضًض، ٞلِـ ؤمامها ؾوى جغؾُش اإلاباصت الاظخماُٖت لؿاثغ َب٣اث املجخم٘.الاظخ

 ال٩لماث اإلاٟخاخُت:

 بنالح ، حٗضًل صؾخوعي ، م٣وماث ، مباصت اظخماُٖت ، ٢واهحن ، مجخم٘.

Abstract 

Social reform is one of the vital and important topics, as it means change for the better, 

achieving progress and modernizing society. The functions of the social system or any aspect 

of it, and social reform, in its concept and objectives, falls between social service and social 

engineering. 

Social reform aims to dissolve the differences between classes, achieve equal 

opportunities, equality before the law, justice in the distribution of public spending burdens, 
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and the participation of all members of society in the responsibility and enjoyment of political 

freedoms. The principle of amendment as one of the reform mechanisms to all areas covered 

by the constitution in the reform organization, including the social field. 

Democratic regimes and those seeking them always seek to purify their constitutions 

from the impurities and loopholes that may be inflicted on them for one reason or another, in 

a manner that ensures their continuous compatibility with developments and developments on 

the international scene in general, and national in particular. These regimes resort to the 

appropriate reform mechanisms for all reform requirements. 

Constitutional reform comes in the place of reforming the state to ensure its adaptation 

to other variables and the development of its systems, methods and policies to evolve needs 

and requirements, with the initiative of the constitutional legislator to enact laws that are in 

line with contemporary social conditions to express the social foundations upon which the 

system of governance is based, so that legislation, policies and plans are translated and 

applied to their concepts, including It implies the peaceful coexistence of the members of the 

community. 

If the government is the one who seeks to reform the social system, then its endeavor 

must support the desire of its citizens for reform by planning a comprehensive strategy of 

reform for all sectors such as industry, agriculture, trade, health, education and investment 

promotion the society. 

 

key words: 

Reform, constitutional amendment, components, social principles, laws, society. 

 م٣ععععضمت

ت ًيبغي ؤن تهضٝ بىى جد٤ُ٣ ؤلانالح الاظخماعي الظي ٣ً٘ في ٢لب ٖملُت ؤلانالح  بنَّ الخٗضًالث الضؾخوٍع

لت ًٖ ٧ل مىٓوماث ؤلانالح   إلاددددضة ٍَو
ً
ت للجهوى بالضولت، َظا اإلا٩ون الهام في ٖملُت ؤلانالح الظي ب٣ي ٚاثبا الًغوٍع

بٌٗ مٟانل الضولت ؤو  والا٢خهاصي ٣ًوصان ؤًت ٖملُت بنالح، وال ًبضو ؤنَّ املخخلٟت، بٗض ؤن ٧ان ؤلانالح الؿُاسخي 

ض   ولهظا الؿبب ال جٍغ
ً
ال٣وى اإلاضهُت وألاَلُت ٢ض ؤصع٦ذ ختى اللخٓت ؤَمُت َظا ؤلانالح، ؤو ؤجها جضع٥ ؤَمُخ  جماما

 خضوز  ؤو بزاعة الى٣اف خول .

ت بطا ما اؾ تهضٞذ ؤلانالح الؿُاسخي ٞةنَّ ال٨الم ًٖ ؤلانالح و٢ض ٌكدب  البٌٗ ؤنَّ الخٗضًالث الضؾخوٍع

، ٞاإلنالح الؿُاسخي الظي ؾِخسظ 
ً
الاظخماعي ٚحر طي مبرع، في خحن ؤن الوا٢٘ ًغى ؤن ؤلانالح الاظخماعي يغوعي ظضا

ىضثظ ؾخٓهغ الىهوم ال٣ددددداهوهُت لئلند غاص مى  النُضام  بالٗواث٤ الاظخماُٖت، ٖو ًُ دالح ق٩ل ٢واهحن ٢ض ال ًد٤٣ ما 

ها مً  و ما ؾُٟٚغ بت ٖى ، َو ، ومً زم ؾخ٩ون ٍٚغ الؿُاسخي و٦ددإجها ههددددوم نماء ال ٖال٢ت لها باملجخم٘ ومىخى جُوٍع

 ًٖ ٚاًاتها.
ً
٣وصَا بُٗضا  مًموجها ٍو

ت  –بنَّ ٖلى الضولت  ها لئلنالح الاظخماعي وؤن حٗلى   -وهي بهضص بظغاء الخٗضًالث الضؾخوٍع ؤن جمل٪ مكغٖو

اث ال٨برى ج٩ون مكغٕو صولت، ولِؿذ ٢اثمت ٖلى مباصعاث ٞغصًت ؤو مً بويوح وجخ مؿ٪ بدىُٟظٍ، ٞمشل َظٍ اإلاكغٖو

ها، و٢ض ٩ًون مً اإلااقغاث الغثِؿت المخال٥ الضولت  اث مخباٖضة، والضولت ج٣ٟض جواػجها بطا ما ٣ٞضث مكغٖو ٢بل مجمٖو
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ه ً الخ٣ُ٣ُحن للضولت ومكغٖو ت مً اإلاىٍٓغ ها وظوص مجمٖو االء ًمخل٩ون ال٣ضعة ٖلى ٢غاءة اإلاالمذ ألاؾاؾُت إلاكغٖو ا، َو

م ٢اصعون بالٟٗل ٖلى وي٘ جهوعاث ٧لُت للخلو٫ م٘ مكغٕو  للمؿخ٣بل الاظخماعي والؿُاسخي والا٢خهاصي للضولت، َو

ا لؤل  ت لئلق٩الُت لًمان ٖضم ج٨غاَع ؼ صخخ  وجإ٦ُضَا، بىى ظاهب ؤجها ججض الخلو٫ الًٍٗو ؾباب الضولت، بل وج٣وم بخٍٗؼ

ب.  طاتها في اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

ومما ال ًسٟى ٖلى ؤخض الوي٘ الظي ًمغ ب  الٗغا١ في اإلاغخلت الغاَىت ٖلى ٢ضع ٦بحر مً الخُوعة في الجواهب 

ظٍ  ألامىُت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت، ًٞال ًٖ ال٠ًٗ ال٨بحر في ٢ضعة ماؾؿاتها ٖلى بهٟاط ال٣اهون، َو

 ؤلانالح الاظخماعي الظي ًجب ؤن الخالت لم ٌكهضَا الض
ً
، وزهونا

ً
ولت الٗغا٢ُت مىظ جإؾِؿها، مما ًجٗل ؤلانالح خخمُا

ت بةعاصة ظماُٖت  ترظم جل٪ الغٍئ
ُ
ضٝ ؾاِم مًموجهما بىاء الضولت الٗدددغا٢ُت الخضًشت، وؤن ج ت واضخت َو ٩ًون مؿبو٢ا بغٍئ

غ ال٣اهوهُت الصخُدت ٤ ألَا  .لئلنالح ٞو

ت ٖلى ؤلانالح الاظخماعي مٗىاٍ ؤن جدبجى الضولت مىٓومت اظخماُٖت  بنَّ الخضًض ًٖ ؤزغ الخٗضًالث الضؾخوٍع

 ًٖ الكٗاعاث الغهاهت، حؿدىض 
ً
ج٣ضمُت في مسخل٠ املجاالث، جمل٪ زُابها الواضر وؤصواتها ال٣اصعة ٖلى جد٣ُ٣  وبُٗضا

ا ا في خماًت الخ٣و١ والخٍغ ؼ مبضؤ اإلاواَىت وؤزَغ ث ألٞغاص املجخم٘ ل٨ؿغ الهوة والٟجواث بحن َظٍ اإلاىٓومت بىى حٍٗؼ

 .الُب٣اث اإلاك٩لت لليؿُج الاظخماعي الٗغاقي

 الضعاؾت: مىيٕى

ت الهامت اث الخٍُو بىى ألاخؿً، وجد٤ُ٣ الخ٣ضم وجدضًض  ٌٗجي الخُٛحر ، ٞهوٌّٗض ؤلانالح الاظخماعي مً اإلاويٖو

يب٘ َظا الخُٛحر مً اخخُاظاث اإلاواَىحن، وال جم ، بط ٌكدحر ؤلاندالح الاظخمداعي بىدى املجخم٘، ٍو
ً
لُ  الهٟوة وال جٟغي  ٞغيدا

٣دد٘  دداث٠ اليؿدد٤ الاظخمدداعي ؤو ؤي ظاهددب مىدد ، ٍو الخغ٦ددت الٗامددت، التددي جددداو٫ ال٣ًدداء ٖلددى اإلاؿدداوت التددي جيكددإ مددً زددال٫ ْو

 ؤلانالح الاظخماعي في مٟهوم  وؤَضاٞ  بحن الخضمت الاظخماُٖت والهىضؾت الاظخماُٖت.

ب الٟدددددواع١ بدددددحن الُب٣ددددداث، وجد٣ُددددد٤ الخ٩ددددداٞا فدددددي الٟدددددغم، واإلاؿددددداواة ؤمدددددام  وحهدددددضٝ ؤلاندددددالح الاظخمددددداعي بىدددددى جدددددظٍو

٘ ؤٖباء الاهٟا١ الٗام، واقترا٥ ظمُ٘ ؤٞغاص املجخم٘ في اإلاؿاولُت و  اث الؿُاؾُت.ال٣اهون، والٗضالت في جوَػ  الخمخ٘ بالخٍغ

 ؤَضاٝ الضعاؾت:

 تهضٝ َظٍ الضعاؾت بىى جد٤ُ٣ ما ًلي:

 ٗجى ؤلانالح بك٩ل ٖام، وؤلانالح الاظخماعي بك٩ل زام.مبُان  -1

ت وال٣اهوهُتؤلانالح الاظخماعي و٢واٖضٍ ٦ما الخٗٝغ ٖلى آلُاث  -2  .ؤقاعث بلحها بٌٗ الىهوم الضؾخوٍع

 ببغاػ اإلاُاصًً والجواهب التي جدخاط بىى ؤلانالح الاظخماعي. -3

 .الٗغا١ وبٌٗ الضو٫ اإلا٣اعهتنالح الاظخماعي في جويُذ ألاؾـ الخُب٣ُُت التي ٢امذ ٖلحها ٖملُت ؤلا  -4

 الضعاؾت: بق٩الُت

 ؾخداو٫ الضعاؾت ؤلاظابت ًٖ ؤلاق٩الُاث آلاجُت:
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بما ؤن ؤلانالح الاظخماعي حهضٝ بىى ببٗاص مٓاَغ الٟؿاص وإػاختها، ؤو الخس٠ُٟ ٖجها، ٞهل ؾُاصي طل٪ بىى بٖا٢ت  -1

اثٟ    اليؿ٤ الاظخماعي ؤو مىٗ  مً ال٣ُام بْو

بما ؤن ؤلانالح الاظخماعي ًداو٫ جدؿحن ألاخوا٫ وألاويإ صازل اليؿ٤ الاظخماعي، ٞهل ؾُاصي طل٪ بىى بخضار  -2

 حُٛحر في الُاب٘ ألاؾاؽ اإلامحز لليؿ٤ هٟؿ  

ت  -3 ت وؤلانددالح الاظخمدداعي  ؤو َددل ؾددُازغ بظددغاء الخٗددضًالث الضؾددخوٍع َددل جوظددض ٖال٢ددت مباقددغة بددحن الخٗددضًالث الضؾددخوٍع

 ى ؤلانالح الاظخماعي صازل الضولت ٖل

َدددددو مو٢ددددد٠  -4 ت التدددددي حؿدددددتهضٝ ؤلاندددددالح الاظخمددددداعيمدددددً اإلاكدددددٕغ الضؾدددددخوعي مدددددا  دددددل ؾدددددُٗمض بىددددددى الخٗدددددضًالث الضؾدددددخوٍع ، َو

  الؿو١  ٟٗالُتب ؤم الٗضالت الاظخماُٖتالخطخُت ب

:  ؤؾباب ازخُاع اإلاىيٕى

  حهددضٝ بىددى جسُٟدد٠ مؿدداوت الىٓددام الاظخمدداعي ل٩وهدد ،يددغالو٢ددذ الخابىددى ؤلانددالح الاظخمدداعي وزانددت فددي جخمدد٘ خاظددت امل -1

 .وجصخُذ ألاويإ الٟاؾضة صازل املجخم٘

ت آلُاث الو٢ٝو ٖلى ؤَم ال٣واٖض وألانو٫ وألاؾـ التي جونلىا بىى  -2  ؤلانالح الاظخماعي.مٗٞغ

 بُان الوؾاثل التي ًجب بجباٖها للونو٫ بىى ؤلانالح الاظخماعي. -3

 باإلنالح بك٩ل ٖام، وباإلنالح الاظخماعي بك٩ل زام.و٫ ومىٓوماتها ال٣اهوهُت صؾاجحر الضاَخمام  -4

 الضعاؾت: ٞغيُت

 ؾخ٣وم الضعاؾت ٖلى الٟغيُاث آلاجُت:

ت بنَّ  -1 ٖلى ؤلانالح الاظخماعي بك٩ل ٖام في يوء ٢ضعتها ٖلى الخٗامل بةًجابُت م٘ اإلاك٨الث ؾخازغ الخٗضًالث الضؾخوٍع

 لخاظاث ؤلاوؿاهُت اإلالخت ومضى بم٩اهُت بقباٖها.الاظخماُٖت ال٣اثمت وا

ت التي حؿتهضٝ ؤلانالح الاظخماعي ؾدبنَّ  -2 ت الوا٢٘ وجدضًض مؿاعاج  واججاَاج  ؿدالخٗضًالث الضؾخوٍع ىض بىى مٗٞغ

 ًٖ مى٤ُ الاعججا٫ والالوا٢ُٗت.
ً
 بُٗضا

ت التي حؿتهضٝ ؤلانالح الاظخماعي بنَّ ال -3 وع ٞاٖل في جد٤ُ٣ الىمو اإلاخواػن بحن مسخل٠ ضؾخ٣وم بخٗضًالث الضؾخوٍع

٢ُاٖاث اليكاٍ الاظخماعي والا٢خهاصي والش٣افي واإلااصي في املجخم٘، بطا ما اٖخمضث في زُُها وبغامجها اإلاباصت 

 .الوا٢ُٗت والٗملُت

ت التي حؿتهضٝ ؤلانالح الاظخماعي بنَّ ال -4 التي ُاؾُت والاظخماُٖت باإلاخٛحراث الا٢خهاصًت والؿؾيخإزغ خٗضًالث الضؾخوٍع

، ألامغ الظي ٣ًخطخي بهوعة مؿخمغة اؾخ٣غاء مخُلباث الوا٢٘ املخلي وؤلا٢لُمي والضوىي ٖىض جُغؤ ٖلى املجخم٘

اث َظا ؤلانالح.  بظغاء ؤي حٗضًل صؾخوعي لخدضًض ؤولٍو

 :صواث اإلاٗالجتؤو الضعاؾت مىهج 
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ؾواء الواعصة في الضؾخوع ؤو ال٣اهون التي جخٗل٤  اجبٗىا في بدشىا اإلاىهج الخدلُلي ال٣اثم ٖلى ون٠ الىهوم

ت ؤَم بحن جل٪ الىهوم و  باإلنالح الاظخماعي وبُان ؤوظ  الى٣ٌ والخٗاعى اإلاُاصًً والجواهب الوا٢٘، ٦مداولت إلاٗٞغ

  .التي جدخاط بىى ؤلانالح الاظخماعي

 الضعاؾت: ؤَم هخاثج

 نَّ مً بحن ؤَم الىخاثج التي جونلذ بلحها الضعاؾت ؤ
ّ
د٤٣ زماٍع اإلاغظوة بال ؤلانالح الاظخماعي ال ًم٨ً ؤن ٨ًخمل ٍو

ا بكددد٩ل  بطا جددمَّ  فدددي بَدداع مىٓومدددت مخ٩املددت مدددً الخىمُددت املجخمُٗدددت الكدداملت التدددي ج٨ٟددل اؾدددخ٣غاع ٖملُددت ؤلاندددالح واؾددخمغاَع

د٤٣ َموخاتهم، ىحن ٍو  مخواػن ٖلى ٧اٞت ألانٗضة بما ًلبي اخخُاظاث اإلاَو

 زُت الضعاؾت:

زالزت مُالب، بط ؾىدىاو٫ في اإلاُلب ألاو٫ م٣وماث ؤلانالح الاظخماعي م٣ضمت و ظٍ الضعاؾت ٖلى َحكخمل 

ؼ مبضؤ اإلاواَىت، وؾىٟغص  ا في حٍٗؼ ت وؤزَغ ومو٠٢ الضؾخوع الٗغاقي مجها، وهخُغ١ في اإلاُلب الشاوي الخٗضًالث الضؾخوٍع

ا في خماًت الخ٣و١ وا ت وؤزَغ اثاإلاُلب الشالض للخٗضًالث الضؾخوٍع ، باإلياٞت بىى الخاجمت التي جخًمً ؤَم الىخاثج لخٍغ

 .والخونُاث

 اإلاُلب ألاو٫ 

 م٣ىماث ؤلانالح الاحخماعي ومى٠٢ الضؾخىع الٗغاقي منها

 بنَّ ؤلاوؿان 
ّ
٣هض بالخ٣و١ الاظخماُٖت جل٪ اإلاخهلت بد٤  بُبُٗخ  ٧اثً اظخماعي ال ٌِٗل بال في ظماٖت، ٍو

م اإلاؿاواة في مواظهت بًٗهم، وبد٣هم في الاقترا٥ في الضٞإ ًٖ عؤي مٗحن ؤو الاهخهاع اإلاواَىحن في ؤن ٌٗاملوا ٖلى ٢ض

ً الجمُٗاث، ولئلنالح الاظخماعي  ت الاظخمإ وج٩ٍو ىا ًخٗل٤ ألامغ بدٍغ ألمغ مدضص وطل٪ بما بهٟت ما٢خت ولٟترة مُٗىت َو

الىو ٖلى جل٪ اإلا٣وماث، ٞالبٌٗ ًدىاولها  م٣وماث مُٗىت جسخل٠ مً مجخم٘ آلزغ، وجدباًً الضؾاجحر ُٞما بُجها في

حن آلاجُحن: ظا ما ؾىدىاول  في الٟٖغ  بك٩ل مٟهل، بِىما ٨ًخٟي البٌٗ آلازغ باإلقاعة بلحها، َو

 الٟٕغ ألاو٫ 

 م٣ىماث ؤلانالح الاحخماعي

ت مً الغئى الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت، وخُيئظ ٞةطا ما خهل  ملجمٖو
ً
جبض٫ ؤو  ٌّٗض الضؾخوع او٩ٗاؾا

 لضوٍع الُبُىي مً خُض ؤه  او٩ٗاؽ لها، مً زال٫ موا٦بت 
ً
حٗضًل لهظٍ الغئى ُٞجب ؤن ًب٣ى الضؾخوع مماعؾا

الىهوم ال٣اهوهُت ٧ل اإلاؿخجضاث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت التي جدهل بمغخلت الخ٣ت لىٟاط ال٣اهون 

 في جُوٍع الٗض٫، وبدؿب جُوع اإلاٟاَُم ال٣اهوهُت وألازال٢ُت والاظخما
ً
ُٖت الؿاثضة ل٩ل ٖهغ و٦ظل٪ ٩ًون مغاُٖا

ت ؤن ال جسخل٠ ًٖ الوا٢٘ الاظخماعي والؿُاسخي (1)واإلاهلخت الاظخماُٖت اإلاخٛحرة ، لظا ًٟترى بالىهوم الضؾخوٍع

                                                           
ً الخ٣و٢ُت، ( 1) ت الٗامت في جٟؿحر الضؾخوع، بحروث، ميكوعاث ٍػ  .37، م2011ص. ٖلي َاصي الهالىي، الىٍٓغ
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ًٖ للجماٖت ختى ال ًاصي بىى ْهوع ٞجوة بحن الىو والوا٢٘ مما ًاصي بىى الجهل بالخُوع الاظخماعي و٢هغ البدض 

ُٗت ٣ِٞ  اإلنالح الاظخماعي ًغج٨ؼ ٖلى ؤعبٗت ٖىانغ هي:، ٞ(1)الخ٨مت الدكَغ

. ألاًضلىحُت الؿاثضة في املجخم٘:
ً
 ؤوال

 ما ج٩ون 
ً
البا بنَّ ألاًضلوظُت هي الٟلؿٟت اإلاوظهت لؿلو٥ املجخم٘ بُب٣اج  و٢ُاٖاج  وؤظهؼج  ٧اٞت، ٚو

 لكٗب مً الكٗوب، ألاًضلوظُت هخاط الترار الش٣افي والاظخماعي والخًاع 
ً
ي وال٣ُم ألازال٢ُاث وآلاصاب اإلاخٟاٖلت مٗا

 .(2)وألاًضلوظُت ٢وة َاثلت موظهت للكٗوب و٢وة ياُٚت في املجخمٗاث اإلاىٓمت الاظخماُٖت

اث الخضمُت وؤلاهخاحُت: . املجاالث التي حٗمل ٞيها البرامج واإلاكغٖو
ً
 زاهُا

ئاث اإلاواَىحن الظًً ٌكملهم َظا الٗمل، ًم٨ً ؤن جخدضص َظٍ املجاالث بمُاصًً الٗمل الا  ظخماعي و٢ُاٖاج  ٞو

 ًٖ مجاالث الؼمً ؤو الو٢ذ الظي ًاصي ُٞ  الٗمل لهظٍ الٟئاث في جل٪ اإلاُاصًً وال٣ُاٖاث، و٦ظل٪ جدضًض 
ً
ًٞال

٣ها الٗمل ٖلى جسُُِ وجىُٟظ بغامج ) اث الخىمُتAction systemألاظهؼة التي ًخم ًٖ ٍَغ  .(3)( ومكغٖو

 
ً
 . الاججاَاث الٗامت التي جلؼم الٗمل الاحخماعي وجىحهه:زالثا

بنَّ الاججاَاث هي ألاؾـ وال٣واٖض واإلاباصت ؤو اإلاىاهج التي جدضص لىا ؤبٗاص الٗمل ومؿخواٍ، وهٕو البرامج 

م٨ً جهي٠ُ َظٍ الاججاَاث ٖلى زالزت ؤهوإ هي: اث التي جدوحها الخُِ الظخماُٖت املخخلٟت، ٍو  واإلاكغٖو

اًت اإلاخ٩املت ل٩ل َٟل ٢بل ؾً الؿاصؾت اجج -ؤ حر ؤًٞل ؤؾالُب الٖغ اَاث ٚحر ملؼمت مشل اججاٍ الضولت بىي جٞو

.ً  ٌِٗل ٖلى ؤعى الَو

اث ظمُ٘ مً الاؾخٟاصة بىى الضولت اججاٍ وحٗجي ملؼمت قب  اججاَاث -ب  الجضًضة الٗلمُت الا٦دكاٞاث والىٍٓغ

اٍ لخد٤ُ٣ الٗالم في  .ؤؾغة ل٩ل مىاؾب ؾ٨ً نخي حرجٞو مشل املجخم٘ في الٞغ

 بىى والونو٫  الٗمل ؤصاء ٖلى التي حؿاٖض اإلاٗالم ؤو اإلابضؤ ؤو ال٣اٖضة مؿخوى  بىى جغجٟ٘ وهي ملؼمت اججاَاث -ط

غ ؤن في الضولت اججاٍ مشل الهضٝ، ٤ املجاوي للخٗلُم ٧املت ٞغنت ل٩ل مواًَ جٞو  ٢ضعج  م٘ ًدىاؾب وما اخخُاظاج  ٞو

 .(4)ومُول  واؾخٗضاصاج 

 
ً
 البُٗضة: الاؾتراجُجُت ألَضاٝ. اعابٗا

اًاث آما٫ ألاَضاٝ َظٍ وجمشل اصة اظل مً البُٗض ٖلى اإلاضى وجد٣ُ٣ها بلحها الونو٫  ًٟترى ٚو  مٗض٫ ٍػ

اَُت اث الخىمُت وبغامج زضماث بحن الٞغ م٨ً ٧اٞت، والا٢خهاصًت الاظخماُٖت ومكغٖو ألاَضاٝ  َظٍ ؤبغػ  جدُض ٍو

 :ًإحي بما الاؾتراجُجُت

ا ؤلانالح الاظخماعي ًد٤٣ -١  املخلي واإلاؿخوى  ؤلا٢لُمي ال٣ومي واإلاؿخوى  اإلاؿخوى  بحن والخ٩امل الخواػن  مً هٖو

اث وبغامج لخُِ باليؿبت  .والا٢خهاصًت الخىمُت الاظخماُٖت ومكغٖو

                                                           
ت، ٍ( 1) ت الٗامت والغ٢ابت الضؾخوٍع ل، ال٣اهون الضؾخوعي الىٍٓغ  .148، م2004، ال٣اَغة، صاع الجهًت الٗغبُت، 4ص. ببغاَُم صعَو

 .36، م1970الخضًشت،  ال٣اَغة ماُٖت، ال٣اَغة، م٨خبتالاظخ ٦ما٫ ؤخمض، الؿُاؾت ( ؤخمض2)

 .44م هٟؿ ، ( اإلاهضع3)

اًت خمؼاوي، ؤؾاؾُاث ؤمحن الؿغوجي وعاضخي مهُٟى ( َلٗذ4)  .31-29، م1998الٗلم،  صبي، صاع ؤلاوؿاهُت، الاظخماُٖت والخاظاث الٖغ
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اث ؤ٢صخى ؤلانالح الاظخماعي بواؾُت ًخد٤٣ -٢ اًت الخسُُِ مسخل٠ ؤظهؼة بحن الخٗاون  مؿخٍو  للٖغ

 .قاملت جىمُت املجخم٘ لخىمُت والخسُُِ ظخماُٖتالا 

ت لئلم٩اهاث واإلاواعص مم٨ً اؾدشماع ؤمشل جد٤ُ٣ ؤلانالح الاظخماعي بواؾُت ًم٨ً -٣  واإلااصًت البكٍغ

 .(1)املجخم٘ في اإلاخاخت والخىُٓمُت

اَُتل مٗضالث وجد٤ُ٣ ؤًٞل مك٨التهم، وخل املجخم٘ ؤٞغاص اخخُاظاث مً مم٨ً ٢ضع ؤ٢صخى بقبإ -٤  لٞغ

 .املجخم٘ ؤٞغاص لجمُ٘ الاظخماُٖت

 والا٢خهاصي الاظخماعي ٢ُاٖاث اليكاٍ بحن اإلاخواػن  الىمو جد٤ُ٣ ًم٨ً ؤلانالح الاظخماعي بواؾُت -٥

 .املجخم٘ في واإلااصي والش٣افي

 .(2)الاظخماعي والؿالم ألامً جد٤ُ٣ -٦ 

ؼ -٧ حر ٍَغ٤ ًٖ الا٢خهاصًت الٟغم ٖلى الخهو٫  حٍٗؼ غ اإلاالثمت الٓغٝو لٗمل وتهُئتا ٞغم جٞو  لخٍُو

 الٗمل. ؾو١  بىى والىٟاط ال٣ضعاث

ٖلى هدو وز٤ُ م٘ ؾاثغ ال٣ُاٖاث  ؾُاؾاج  بحن ج٩امل جد٤ُ٣ ٖلى والٗمل الاظخماعي الًمان هُا١ جوؾُ٘ -٨

 .(3)الؾُما الصخت، الخٗلُم، الٗمالت

 مً ألاَضاٝ ألازغى الخانت بمجا٫ ٖمل ؤلانالح الاظ
ً
ىا٥ ٖضصا ا٦ض بٌٗ املخخهحن ؤن ؤلانالح َو خماعي، ٍو

ت اإلاؿاعاث التي جوظ  الجهوص الخ٩ومُت وألاَلُت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ الاؾتراجُجُت  الاظخماعي ًٟترى ؤن جخدضص بمجمٖو

اث اإلاوظهت ، (4)ومواظهت اإلاك٨الث الاظخماُٖت وم٣ابلت الخاظاث ؤلاوؿاهُت مً زال٫ الخُِ الٗلمُت والبرامج واإلاكغٖو

م٨ً   جدضًض َظٍ ألاَضاٝ ٦ما ًإحي:ٍو

اًت الاظخماُٖت بونٟها مدوع ؤلانالح الاظخماعي في مواظهت اإلاك٨الث الاظخماُٖت  -١ جخدضص ؤَضاٝ الٖغ

 وإقبإ الخاظاث ؤلاوؿاهُت مً زال٫ م٣ابلت الخضماث باالخخُاظاث.

اث الاظ -٢ خماُٖت ججاٍ جد٤ُ٣ ألاَضاٝ جوظُ  الٗمل الاظخماعي في املجخم٘ وجوظُ  الخُِ والبرامج واإلاكغٖو

اَُت الاظخماُٖت ألٞغاصٍ مً زال٫ حٗاون وجيؿ٤ُ  املجخمُٗت لى٣ل املجخم٘ مً نوعة بىى ؤزغى ؤًٞل، وجد٤ُ٣ الٞغ

 الجهوص املخخلٟت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ.

٘ اإلاواعص والخضماث بحن ألاٞغاص وألاؾغ -٣ ؼ ؤلانالح الاظخماعي وجد٤ُ٣ اإلاؿاواة والٗضالت في جوَػ الجماٖاث  حٍٗؼ

 بمسخل٠ ؤهواٖها.

 بالخضماث الالػمت إلا٣ابلت خاظاتهم اإلاتزاًضة. -٤
ً
ض ألاٞغاص والٟئاث ألا٦ثر اخخُاظا  جؼٍو

                                                           
دداٍ وا٢خهدداص الؿددو١، بدددض ميكددوع فددي مجلددت ٧لُددت آلاصاب، ( ص. ؾددالم ٖبددض ٖلددي الٗبدداصي و ص. مشددا٫ ٖبددض هللا ٚجددي الٗددؼاوي، الؿُا1) ؾددت الاظخماُٖددت فددي الٗددغا١ ظددض٫ صولددت الٞغ

 .54، م2011(، 96ظامٗت بٛضاص، ٕ )

 .28-27م خمؼاوي، مهضع ؾاب٤، ؤمحن الؿغوجي وعاضخي مهُٟى ( َلٗذ2)

وإلات الاظخماُٖت الٗضالت اظل مً الاظخماعي الضوىي، الًمان الٗمل ( م٨خب3) غ اإلااثت، الضوعة الضوىي، الٗمل ت، ماجمغٖاصل ٖو  .71-70م ،2011الؿاصؽ،  الخ٣ٍغ

 .25-24ؾاب٤، م مهضع خمؼاوي، ؤمحن الؿغوجي وعاضخي مهُٟى ( َلٗذ4)
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اث الٗمل الاظخماعي في ٧ل  -٥ ، وؤولٍو
ُ
 ومجخمُٗا

ً
ا اًت الاظخماُٖت ٞئٍو اث الٖغ ٌكحر ؤلانالح الاظخماعي بىى ؤولٍو

 .(1)اإلاُلوبت ألاَضاٝ ٤ُ٣مغخلت مً مغاخل َظا الٗمل بما ٌؿهم في جد

 الٟٕغ الثاوي

 مى٠٢ الضؾخىع الٗغاقي مً م٣ىماث ؤلانالح الاحخماعي

ل٣ض ؤبغػ اإلاكٕغ الضؾخوعي الٗغاقي م٣وماث ؤلانالح الاظخماعي ألاؾاؾُت للمجخم٘ الٗغاقي، وؾىدىاو٫ جل٪ 

 اإلا٣وماث بصخيء مً ؤلاًجاػ:

. الًمان الاحخماعي
ً
٣هض ب  ٢ُام الضولت ؤوال باث ألاؾاؾُت ل٩ل ألاٞغاص ؤو ألاؾغ التي : ٍو حر الخاظاث والٚغ بخٞو

و ؤمغ ؾٗذ بلُ  الضولت اإلاخدًغة مً ؤظل جس٠ُٟ  ؤنابها عجؼ ؤو مغى ؤو قُسوزت ؤو ختى الٗاَلحن ًٖ الٗمل، َو

اًت الضولت جدذ ؤي ْٝغ و  ا مً ؤبىاء الكٗب ممً ًدخاظون لٖغ حَر باء اإلاِٗكُت والصخُت لهظٍ الٟئاث ٚو ؾبب، ألٖا

ظٍ بقاعة الَخمام الضولت بالًمان  2005ٞالضؾخوع الٗغاقي لؿىت  ؼ في صًباظخ  ٖلى الاَخمام بالكُش والُٟل، َو
ّ
ع٦

: ج٨ٟل الضولت للٟغص وألاؾغة 30الاظخماعي، ٣ٞض ههذ اإلااصة )
ً
الًمان  –وبسانت الُٟل واإلاغؤة  –( مى  ٖلى ؤه  )ؤوال

: الاظخماعي والهخي، واإلا٣وماث ألاؾاؾُت 
ً
مت، جامً لهم الضزل اإلاىاؾب والؿ٨ً اإلاالثم. زاهُا للِٗل في خُاة خغة ٦ٍغ

 .(2)ج٨ٟل الضولت الًمان الاظخماعي والهخي للٗغا٢ُحن في خالت الكُسوزت ؤو اإلاغى ؤو العجؼ...(

اًت والًمان الاظخماعي، والؿبب في ط  ٞٗل اإلاكٕغ في َظٍ اإلااصة بضعط ٧ل الٟئاث اإلاكمولت بالٖغ
ً
ل٪ وخؿىا

لت مً الؼمً، وهجض بواصع الًمان الاظخماعي مضًغجر بىى ألاػماث والخغوب واإلاٗاهاة وؤلاَما٫ التي ٖاقها اإلاواًَ  ة ٍَو

غ ل٩ل مً ٌكمل  َظا اإلاكغٕو الخهو٫ ٖلى اإلاٗوهت الاظخماُٖت، و٦ظل٪  مً زال٫ مكغٕو الكب٨ت الاظخماُٖت الظي ًٞو

٘ مً ؤظل ج٣لُو البُالت التي جؼاًضث في ْل الضوعاث الخإَُلُت للٗاَلحن ًٖ الٗمل وج ٣ضًم ال٣غوى ألصخاب اإلاكاَع

حر  1970( مً الضؾخوع الٗغاقي لؿىت 32/2، بِىما هجض ؤن اإلااصة )(3)الوي٘ ألامجي الهٗب ههذ ٖلى )ج٨ٟل الضولت جٞو

 .(4)ؤوؾ٘ الًماهاث الاظخماُٖت للمواَىحن ٧اٞت في خاالث اإلاغى...(

اًت ألاؾغة . ٖع
ً
 بونٟها الخلُت زاهُا

ً
اًتها واضخا : ٧ان اَخمام اإلاكٕغ الضؾخوعي الٗغاقي باألؾغة الٗغا٢ُت وٖع

: ؤ. الاؾغة اؾاؽ املجخم٘، وجداٞٔ الضولت  2005( مً الضؾخوع الٗغاقي لؿىت 29ألاوىى، ٣ٞض ههذ اإلااصة )
ً
ٖلى ؤه  )ؤوال

ىُت. ب. ج٨ٟل الضولت خماًت الامومت والُٟولت والكُسوزت، وجغعى اليصخئ  ٖلى ٦ُاجها و٢ُمها الضًيُت والازال٢ُت والَو

اًت  : لؤلوالص خ٤ٌ ٖلى والضحهم في التربُت والٖغ
ً
غ لهم الٓغٝو اإلاىاؾبت لخىمُت مل٩اتهم و٢ضعاتهم. زاهُا والكباب وجٞو

اًت، والؾُما في خاالث الٗوػ والعجؼ والكُسوزت.  : ًدٓغ والخٗلُم، وللوالضًً خ٤ ٖلى اوالصَم في الاخترام والٖغ
ً
زالشا

: جمى٘ ٧ل اق٩ا٫ الٗى٠ 
ً
الاؾخٛال٫ الا٢خهاصي لؤلَٟا٫ بهوٍع ٧اٞت، وجخسظ الضولت الاظغاء ال٨ُٟل بدماًتهم. عابٗا

 . (5)والخٗؿ٠ في الاؾغة واإلاضعؾت واملجخم٘(

                                                           
اًت ؾُاؾاث الؿغوجي، مهُٟى ( َلٗذ1) ت ؤلاوؿان وبىاء ٖع دغة ه٣ضًت جدلُلُت، الٗغبي، عٍئ دا الاظخماُٖدت الٗلدوم ٞو  24ألامداعاث،  جخمد٘، ظامٗدتامل وجىمُدت زضمدت فدي وصوَع

مبر،   .9م ،1997هٞو

ددو مدددا ؤقدداعث بلُدد  اإلاددداصة )2005/ب( مددً الضؾددخوع الٗغاقدددي لؿددىت 30( اإلادداصة )2) ( مددً م٣تدددرح حٗددضًالث الضؾددخوع التدددي ؤهجؼتهددا اللجىددت الخاندددت فددي مجلددـ الىدددواب 36، َو
ً
/زاهُددا

2009. 

 .106، م2009، بٛضاص، مً صون صاع وكغ، 1ٍ صعاؾت م٣اعهت، –، الضؾخوع الٗغاقي الجضًض ( خؿحن الُدان3)

ض الجضة4) ت الٗامت في ال٣اهون الضؾخوعي والىٓام الضؾخوعي في الٗغا١، ٍ( ص. بخؿان اإلاٟغجي وص. ٦ُغان وٗمت وص. ٖع  .417، م2007، ظامٗت بٛضاص، 2، الىٍٓغ

( مً الضؾخوع الٗغاقي لؿىت 29( اإلااصة )5)
ً
 .2005/عابٗا
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ىا اهٟغص صؾخوع  بخمحٍز ًٖ الضؾاجحر الؿاب٣ت بالدصخُو والخإ٦ُض ٖلى خماًت ألامومت والُٟولت  2005َو

غٝو مىاؾبت لخىمُت مل٩اتهم و٢ضعاتهم و٦ظل٪ ٦ٟالت الضولت للٟغص وألاؾغة و  حر ٞغم ْو  -الكُسوزت والكباب وجٞو

ظا ما لم جىو ٖلُ  الضؾاجحر  –زانت الُٟل واإلاغؤة  حر م٣وماث الِٗل اإلاالثم َو الًمان الاظخماعي والهخي وجٞو

ىي ٞحها، بط جؼ  اًت الضولت وصٖمها لؤلؾغة والُٟولت الؿاب٣ت، وبظل٪ ٖالج الى٣و وال٣هوع الدكَغ صاص الخاظت لٖغ

 .(1)واملجخم٘ ٧لما ج٣ضم الؼمً

اًت الصخُت . الٖغ
ً
 ؤن ًخًمً  2005: خغم صؾخوع زالثا

ً
قإه  في طل٪ قإن ٧ل الضؾاجحر اإلاخ٣ضمت صًم٣غاَُا

اًت الصخُت بط ط٦غث اإلااصة ) : ل٩ل( مى  بإه  31ؤًٞل ألاموع الهامت وألاؾاؾُت في خُاة املجخم٘ ومجها الٖغ
ً
 ٖغاقي )ؤوال

اًت في الخ٤  اهوإ بةوكاء مسخل٠ والٗالط الو٢اًت وؾاثل وج٨ٟل الٗامت، بالصخت الضولت وحٗجى الصخُت، الٖغ

: لؤلٞغاص واإلااؾؿاث اإلاؿدكُٟاث
ً
 زانت ٖالط صوع  ؤو مؿخونٟاث ؤو مؿدكُٟاث بوكاء والهُئاث الصخُت. زاهُا

ىٓم الضولت، مً وبةقغاٝ ٤ الخوؾ٘ اإلاؿخمغ  ب٣اهون(،طل٪  ٍو و٦ظل٪ جلتزم الضولت بدماًت الصخت الٗامت ًٖ ٍَغ

اٝ، ٦ما ؤن الؿماح لؤلٞغاص والهُئاث  بالخضماث الُبُت املجاهُت في الو٢اًت واإلاٗالجت والضواء ٖلى هُا١ اإلاضن وألاٍع

 لل٣ُإ الخام ألز
ً
ظ صوٍع في الخُاة الٗامت بىى ظاهب بةوكاء مؿدكُٟاث ؤو مؿخونٟاث ؤو صوع ٖالط ؤَلُت ٌّٗض حصجُٗا

 مً الضؾاجحر الؿاب٣ت ل 
ً
 واَخماما

ً
ّٗض ما ج٣ضم ط٦ٍغ بهظا الضؾخوع في مجا٫ الصخت َو ؤ٦ثر جوؾٗا  .(2)ال٣ُإ الٗام، َو

. خ٣ى١ اإلاٗا٢حن وطوي الاخخُاحاث الخانت
ً
الاخخُاظاث الخانت مً اإلاغضخى  و : ٌك٩ل اإلاٗو٢ون وطو عابٗا

 لخاالث اإلاغى الُبُُٗت وإٞغاػاث الخغوب و٦باع الؿً وألاعام
ً
دت ٦بحرة مً ؤٞغاص املجخم٘ الٗغاقي هدُجت ل وألاًخام قٍغ

ظٍ وؿبت ٦بحرة مً ؤبىاء املجخم٘  ابُت، َو التي زايها الٗغا١ وما ؤ٣ٖبها مً ْغٝو الخهاع واخخال٫ البالص والٗملُاث ؤلاَع

اًت َظٍ الكغاثذ بما ً دٟٔ خ٣هم في الخُاة ونون ٦غامتهم وخماًتهم مً ال٣ٟغ ًخُلب وي٘ مٗالجاث ٢اهوهُت لٖغ

 )جغعى( مى  ٖلى ؤه  32في اإلااصة ) 2005والدكغص بما ًدىاؾب م٘ حجم زغواث الٗغا١، و٢ض ٖالج الضؾخوع الٗغاقي لؿىت 

ىٓم املجخم٘ في صمجهم بُٛت جإَُلهم وج٨ٟل الخانت الاخخُاظاث وطوي  اإلاٗا٢حن الضولت مُت َظا وألَ طل٪ ب٣اهون(، ٍو

اًتهم وخُاتهم وجإَُلهم ٧ي ٩ًوهوا ؤًٖاء هاٞٗحن في  اإلاويٕو ٢غع الضؾخوع الخاىي ؤن ًخوىى اإلاكٕغ بنضاع ٢اهون ًىٓم ٖع

ت وال٣اهوهُت بىى وا٢٘ ملموؽ ال ؤن جب٣ى مجغص ههوم مً صون (3)املجخم٘ ، وهإمل ؤن جترظم َظٍ الىهوم الضؾخوٍع

 الخانت واإلاٗا٢حن في خالت جؼاًض مؿخمغ.ؤصخاب الاخخُاظاث  جُب٤ُ الؾُما ؤنَّ 

. خماًت البِئت والخىٕى ؤلاخُاجي
ً
 خماًت البِئت والخىٕو ؤلاخُاجي: لم جىو الضؾاجحر الٗغا٢ُت الؿاب٣ت ٖلى زامؿا

ٗاتها ال٣اهوهُت،  م مً اَخمام وإهما جولخ  ٣ِٞ في حكَغ بؿبب الخ٣ضم ها وطل٪ ر بوي٘ ال٣ُوص الالػمت لحجاالضؾٖلى الٚغ

ها ال زل٤ نىاٖاث جيبٗض مً مهاوٗها ٚاػاث ومسلٟاث ياعة جازغ ٖلى الظي هخج ٖى  هىاعي و٦ثرة وؾاثل ؤلاهخاط وجىٖو

 .(4)خُاجيالبِئت والخىٕو ؤلا 

: ل٩ل ٞغص الِٗل في 33َظا ألامغ اإلاهم بىو اإلااصة ) 2005و٢ض جبجى الضؾخوع الٗغاقي لؿىت 
ً
( مى  ٖلى ؤه  )ؤوال

: ج٨ٟل الضولت خماًت البِئت و ْغٝو بُئُت ؾلُمت. زاه
ً
خطر مً َظا الىو  ،الخىٕو ؤلاخُاجي والخٟاّ ٖلحهما(ُا ٍو

                                                           
 .95ع ؾاب٤، م، مهض( خؿحن الُدان1)

( مددً الضؾددخوع الٗغاقددي لؿددىت 33( اإلادداصة )2)
ً
ددو هٟددـ مددا ؤقدداعث بلُدد  اإلادداصة )، 2005/ؤوال ( مددً م٣تددرح حٗددضًالث الضؾددخوع التددي ؤهجؼتهددا اللجىددت الخانددت فددي مجلددـ الىددواب 37َو

2009. 

( مً م٣ترح حٗضًالث الضؾخوع التي ؤهجؼتها اللجىت الخانت في مجلـ ا36( اإلااصة )3)
ً
 .2009لىواب /زالشا

 .2009( مً م٣ترح حٗضًالث الضؾخوع التي ؤهجؼتها اللجىت الخانت في مجلـ الىواب 52( اإلااصة )4)
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الضؾخوعي ؤه  ؤلؼم الضولت ب٨ٟالت خماًت البِئت والخىٕو ؤلاخُاجي الظي ٌٗجي ٖضم ؤلازال٫ بالٓغٝو التي ًدُا في مدُُها 

ت ب اث وؤخُاء ؤزغى لُِٗل البكٍغ  .(1)ال زلل ٧انمً َواء وماء خُوان وؤشجاع ومؼعٖو

. خ٤ الخٗلُم
ً
غ املجخم٘، ٞىو في اإلااصة )ؾاصؾا ( مى  34: ٖجى الضؾخوع بإَمُت الخٗلُم وبضوٍع الخال١ في جٍُو

و بلؼامي في اإلاغخلت الابخضاثُت، وج٨ٟل الضولت م٩اٞدت  : الخٗلُم ٖامل ؤؾاؽ لخ٣ضم املجخم٘ وخ٤ ج٨ٟل  الضولت، َو
ً
)ؤوال

: الخٗلُم امل
ً
: حصج٘ الضولت البدض الٗلمي لؤلٚغاى الؿلمُت ألامُت. زاهُا

ً
جاوي خ٤ ل٩ل الٗغا٢ُحن في مسخل٠ مغاخل . زالشا

: الخٗلُم الخام وألاَلي م٨ٟو٫ 
ً
. عابٗا بما ًسضم ؤلاوؿاهُت، وجغعى الخٟو١ وؤلابضإ والابخ٩اع ومسخل٠ مٓاَغ الىبٙو

ىٓم ب٣اهون( وإظاػة الخٗلُم ألاَلي وبةقغاٝ الضولت ٌّٗض حصج  لل٣ُإ الخام ألزظ صوٍع في الخُاة الٗامت بىى ظاهب ٍو
ً
ُٗا

ّٗض الخٗلُم مً ألاموع ألاؾاؾُت في خُاة املجخم٘ وجُوٍع في ٧ل املجاالث الهىاُٖت والؼعاُٖت (2)ال٣ُإ الٗام . َو

اًت اليكا َاث واإلااؾؿاث والا٢خهاصًت والش٣اُٞت ُٞجب ٖلى الضولت بهٟا١ اإلابالٜ ٖلحها َظا وؤلؼم الضؾخوع الضولت بٖغ

 . (3)الش٣اُٞت بما ًدىاؾب م٘ ؤلاعر الخًاعي والش٣افي والخغم ٖلى اٖخماص جوظهاث ز٣اُٞت ٖغا٢ُت ؤنُلت

ايت . الكباب والٍغ
ً
: بنَّ الاَخمام ب٣ُإ الكباب الظي ٌٗض مً ال٣ُاٖاث اإلاهمت والواؾٗت في املجخم٘ ؾابٗا

ضاص الصخُذ ألجهم ٢اصة اإلاؿخ٣بل، ؤمغ ٦بحر ألاَمُت، ٞالكباب ظُل اإلاؿخ٣بل والاَخم اًتهم وإٖضاصَم ؤلٖا ام بهم وٖع

ايت، بط  2005ومً ؤَم الخ٣و١ التي مىدها الضؾخوع الخاىي لؿىت  للكٗب الٗغاقي مً يمجها خ٤ الكباب في مماعؾت الٍغ

اًتها وجو 36ههذ اإلااصة ) لى الضولت حصجُ٘ ؤوكُتها وٖع ايت خ٤ ل٩ل ٞغص ٖو ٞحر مؿخلؼماتها( ( مى  بإن )مماعؾت الٍغ

والضؾخوع الخاىي ٢ض هخى مىخى صؾاجحر الضو٫ الضًم٣غاَُت التي ظٗلذ مً الكباب ٚاًت بدض طاتها ًخو٠٢ ٖلحها ج٣ضم 

حر ألاصواث  حر ظمُ٘ اإلاؿخلؼماث التي جُوع َظا اليكاٍ مً زال٫ جٞو اًت وجٞو ألامم وع٢حها، و٦ظل٪ بلؼام الضولت بٖغ

ب وإ٢امت اإلاٗؿ٨غاث وال  والخضٍع
ً
٘ اؾم البلض ٖالُا خسهُهاث اإلاالُت السخُت وظٗلها جىاٞـ مشُالتها في صو٫ الٗالم وٞع

 ًٟصر ًٖ مضى ج٣ضم ؤي بلض
ً
 بٖالمُا

ً
ايت ؾٟحرا  .(4)٣ٞض ؤنبدذ الٍغ

 اإلاُلب الثاوي

ؼ مبضؤ اإلاىاَىت ا في حٍٗؼ ت وؤزَغ  الخٗضًالث الضؾخىٍع

وص بونٟها ؤؾمى صعظاث الٗضالت ٖىض الخٗامل م٘ ظمُ٘ حّٗض اإلاواَىت بخضى الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت لئلنالح اإلايك

حن في الخ٣و١ والواظباث، ال ٞغ١ بحن مواًَ وآزغ وال جٟغ٢ت بحن اإلاواَىحن ٖلى ؤؾاؽ  ً بونٟهم مدؿاٍو ؤبىاء الَو

ً وجُب٣ُاث قاملت ألَم مباصت خ٣و   ل٣ُمت الَو
ً
و ما ٌٗجي في الخ٣ُ٣ت بٖالًء ٧امال ١ الضًً ؤو الجيـ ؤو ألانل، َو

ت واإلاواز٤ُ الضولُت ىا٥ ٖال٢ت اعجباٍ بحن اإلاؿاواة واإلاواَىت ٩ٞل ٞغص (5)ؤلاوؿان التي ههذ ٖلحها الكغاج٘ الؿماٍو ، َو

ؤه  ًدؿاوى في الخ٣و١ والواظباث م٘ ٚحٍر مً اإلاواَىحن ٣٦اٖضة ؤؾاؾُت،  –٧إنل ٖام  –ًخمخ٘ بهٟت مواًَ ًٟترى 

لخ٣و١ والواظباث ل٩ل مً ًدمل ظيؿُت بلضٍ بٌٛ الىٓغ ًٖ الجيـ ؤو ألانل ٞاإلاواَىت َىا حٗجي اإلاؿاواة الخامت في ا

                                                           
ت الٗامت والىٓام الضؾخوعي في الٗغا١، الٗغا١، ماؾؿت الىبراؽ للُباٖت واليكغ والخوػ 1)  .285، م2013َ٘، ( ص. ٖضهان ٖاظل ٖبُض، ال٣اهون الضؾخوعي الىٍٓغ

( مددً الضؾددخوع الٗغاقددي لؿددىت 34( اإلادداصة )2)
ً
 وعابٗددا

ُ
( ب٣ٟغاتهددا الخمؿددت مددً م٣تددرح حٗددضًالث الضؾددخوع التددي ؤهجؼتهددا اللجىددت الخانددت فددي مجلددـ 38، و٦ددظل٪ اإلادداصة )2005/زالشددا

 .2009الىواب 

 .2009ا اللجىت الخانت في مجلـ الىواب ( مً م٣ترح حٗضًالث الضؾخوع التي ؤهجؼته41، و٦ظل٪ اإلااصة )2005( مً الضؾخوع الٗغاقي لؿىت 35( اإلااصة )3)

 .2009( مً م٣ترح حٗضًالث الضؾخوع التي ؤهجؼتها اللجىت الخانت في مجلـ الىواب 53، و٦ظل٪ اإلااصة )2005( مً الضؾخوع الٗغاقي لؿىت 36( اإلااصة )4)

 .71، م2007ة، صاع الجهًت الٗغبُت، ، مبضؤ اإلاواَىت وؤلانالح الضؾخوعي، صعاؾت م٣اعهت، ال٣اَغ ( ص. دمحم ؤخمض ٖبض الىُٗم5)
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ؤو الضًً بكٍغ الخمازل والخ٩اٞا في اإلاغا٦ؼ ال٣اهوهُت، ٞاإلاؿاواة هي بخضى مٟترياث اإلاواَىت بل هي هدُجت مى٣ُُت 

 . (1)لها

لها ٖى  بجغة ٢لم ؤو بت خا٦م  بنَّ اإلاواَىت نٟت زابخت للمواًَ ال ًم٨ً لجهت ما ؤن جٍؼ حؿلخها مى  هدُجت ٚع

خا٢ضة ألجها مً وؾاثل اإلاصخهاث الشابخت للٟغص ؤو الجماٖت، وهي ال ًترجب ٖلحها ؤي ؤزغ في حُٛحر وا٢٘ ؤلاوؿان ٞهو ٖغاقي 

–  
ً
، (2)ٞالجيؿُت ألاظىبُت التي ا٦دؿبها مواَىون ٖغا٢ُون في ْغٝو زانت ال حٛحر وا٢ٗ  ألانُل –بطا ٧ان ٖغا٢ُا

ىدؿب بلحها، ؤي م٩ان ؤلا٢امت ؤو الاؾخ٣غاع ؤو الوالصة ؤو التربُت، ٞاإلاواًَ  َو ؤلاوؿان الظي ٌؿخ٣غ في ب٣ٗت ؤعى مُٗىت ٍو

دؿ٘ مٟهوم اإلاواَىت لِكمل الاهخماء بىى  ت ؤلاوؿان، ٍو ا ومىاَها خٍغ َغ ٨غة اإلاواَىت هي ٨ٞغة بوؿاهُت ؤؾاؾها وظَو ٞو

س اصاج  وج٣الُضٍ ولٛخ البلض الظي وكإ ب  ؤلاوؿان وؤهخمى بىى جاٍع :(3)  وجغاز  ٖو  ، وؾيبدثها في زالزت ٞغٕو

 الٟٕغ ألاو٫ 

 اإلاٟهىم الٗام للمىاَىت

ى  ومدل   ٞهي (4)٣ًهض باإلاواَىت في اللٛت: هي اإلاجز٫ الظي ٣ًُم ُٞ  ؤلاوؿان، ٞهو َو
ً
، وؤما اإلاواَىت انُالخا

ً ُت ٣ًهض باإلاواَىت (5)الاهخماء بىى ؤمت ؤو َو نٟت ؤو خالت هٟؿُت و٢ومُت وز٣اُٞت ح٨ٗـ الٗال٢ت بحن ، وبهٟت مويٖو

 مً الٗال٢اث بحن الضولت واإلاواًَ الٟغص، و٦ظل٪ الٗال٢اث 
ً
ً واإلاواًَ، وبٗباعة ؤزغى ٞةن اإلاواَىت حٗجي ٦ال الَو

ت وإطا ٧ان اإلاواًَ َو الصخو الظي ً يخمي الؿُاؾُت بحن اإلاواَىحن ؤهٟؿهم، و٦ظا الٗال٢اث بحن اإلااؾؿاث الضؾخوٍع

ً باإلاٗجى الخام َو البِئت الغوخُت التي جخج  بلُ  ٖوا٠َ  ً جغبُ  ب  ٖال٢ت مً الاهخماء والوالء، ٞةن الَو بىى َو

 (6)ؤلاوؿان ال٣ومُت
ً
 بيُت الاؾخ٣غاع، وج٣اؽ اإلاواَىت اؾدىاصا

ً
ً: َو اإلا٩ان الظي ٣ًُم ُٞ  الٟغص ٖاصة ، وبٗباعة ؤص١ الَو

ت مً الخ٣و١ بىى مُٗاع ؤؾاسخي َو الجيؿُت ٦غ  شبذ ل  بم٣خًاٍ مجمٖو ابُت لالهخماء والخًٕو بحن الٟغص والضولت، ٍو

اع الؿُاسخي والاظخماعي والش٣افي والا٢خهاصي للضولت، ٞاإلاواَىت هي اهخماء   بىى بىاء وصٖم ؤلَا
ً
والواظباث اإلاخٟغص ؾُٗا

ت مً الخ٣و١ وؤصاء  ؤلاوؿدان بىى مى٣ُت ظٛغاُٞت مددضصة واإلاكاع٦ت في الخ٨م والخًٕو لل٣واهحن والخمخ٘ بمجمٖو

ت مً الواظباث اججاٍ الضولت  . (7)مجمٖو

ا ُٞما ًلي:  ت مً الهٟاث )ؾماث( الخانت والتي ًم٨ً ؤن هوظَؼ  للمٟهوم اإلاخ٣ضم بمجمٖو
ً
٣ا جخمحز اإلاواَىت ٞو

ت ًماعؾها اإلاواًَ بك٩ل صًم٣غاَي، ط -اإلاواَىت ٖض٫ وإزاء، ب -)ؤ مت ؤزال٢ُت وإوؿاهُت عا٢ُت اإلاواَىت ٢ُ -اإلاواَىت خٍغ

ا٫ مؿدىض بىى الاخترام اإلاخباص٫ للونو٫ بىى الخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت ٚحر مبجي ٖلى ؤلا٢هاء وؤلالٛاء  -ص ّٗ اإلاواَىت خواع مويوعي ٞ

اإلاواَىت هخاط لخُوع الضولت ألجها جخًمً بٌٗ اإلاًامحن الاظخماُٖت والش٣اُٞت  -لآلزغ بل اخترام  وجباص٫ الغؤي مٗ ، ٌ

 لخالت الخُوع الاظخماعي التي بلٛها املجخم٘ اإلاغجبِ بخُوع والخ
ً
سُت، ٞةن اإلاواَىت جهبذ ٖلى َظا الىدو هخاظا اٍع

م٨ً الىٓغ بىى اإلاواَىت (8)الضولت(  لبٌٗ آلاعاء  –. ٍو
ً
٣ا ؤجها م٩اهت ؤو ٖال٢ت اظخماُٖت ج٣وم بحن ٞغص َبُىي ومجخم٘  –ٞو

                                                           
، ( ص. ؤقٝغ ٖبض الٟخاح ؤبو املجض1) ت، ميكإة اإلاٗاٝع اث الا٢خهاصًت، ؤلاؾ٨ىضٍع  .66، م2009، الخىُٓم الضؾخوعي للخ٣و١ والخٍغ

 .22، م1963( دمحم بدغ الٗلوم، ؤيواء ٖلى ٢اهون ألاخوا٫ الصخهُت، الىج٠، مُبٗت الىٗمان، 2)

 .54، م1998، مباصت ال٣اهون ؤلاصاعي، ال٣اَغة، صاع الجهًت الٗغبُت، ؿحن ؤمحن( ص. دمحم ؾُٗض خ3)

 .2039، م2000، بحروث، صاع ناصع للُب٘، 15لؿان الٗغب، ط ( ابً مىٓوع،4)

(5 ،٘ ت لليكغ والخوَػ ت الٗغبُت الٗاإلاُت، بحروث، ماؾؿت ؤٖما٫ اإلاوؾٖو ت مالٟحن، اإلاوؾٖو  .311، م1996( مجمٖو

 .62، م1979اإلاعجم الٟلؿٟي، بحروث، صاع ال٨خاب اللبىاوي،  لُب،( ص. ظمُل ن6)

 .37، م2007جدضًض الضؾخوع وجغؾُش لضولت اإلااؾؿاث، ال٣اَغة، الهُإة الٗامت لالؾخٗالماث،  ( ص. ؤخمض ؤبو الخؿً،7)

ت، املجخم٘ اإلاضوي الٗغبي ٢ًاًا اإلاواَىت وخ٣و١ ؤلاوؿان، ال٣اَغة، م٨خبت ألاهج ( ص. ٖلي لُلت،8)  .82، م2007لو اإلاهٍغ
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خوىى الُٝغ الشاوي الخماًت، وجخدضص َظٍ الٗال٢ت ؾُاسخي )صولت( ومً زال٫ َظٍ الٗال٢ت ٣ًضم  الُٝغ ألاو٫ الوالء، ٍو

م٨ً ال٣و٫ بإن اإلاواَىت جخإل٠ مً ع٦ىحن ؤؾاؾحن: ألاو٫ َو الغ٦ً ال٣اهووي  ٤ ال٣اهون، ٍو بحن الٟغص والضولت ًٖ ٍَغ

خمشل بالوالء والاهخماء.  خمشل في الجيؿُت، والشاوي الغ٦ً اإلاٗىوي ٍو  ٍو

حؿدىض اإلاواَىت بىى مُٗاع ٢اهووي َو الجيؿُت التي هي نلت ؤو  ال٣اهىوي للمىاَىت  الجيؿُت(: ألاو٫: ألاؾاؽ

ٖال٢ت ٢اهوهُت وؾُاؾُت جغبِ بحن الٟغص والضولت بغابُت الوالء والاهخماء والخًٕو في ؾُا١ مً خماًت الضولت للٟغص في 

 .(1)مماعؾت خ٣و٢ 

ً مما  الثاوي: الغ٦ً اإلاٗىىي  الكٗىع باالهخماء(: و الكٗوع الضازلي للمواًَ باالهدؿاب الخ٣ُ٣ي للَو َو

ى  والضٞإ ٖى   .(2)ًجٗل  ٌٗمل بدماؽ وإزالم لالعج٣اء بَو

واإلاواَىت في ؤوؾ٘ وؤقمل جُب٣ُاتها حٗجي مجخم٘ الٟغم اإلاخ٩اٞئت وإؾهام اإلاغؤة في الخُاة الٗامت والؿُاؾُت 

 َىا ٞةن مٟهوم اإلاواَىت بك٩ل ٖام ٌكحر بىى زالزت ظواهب وهي: ومكاع٦ت الكباب وجد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع لؤلؾغة، ومً

ًخًمً ٖال٢ت ٢اهوهُت هي الجيؿُت وهي ٖال٢ت بحن الٟغص والضولت بم٣خًاَا حؿبٜ الضولت  الجاهب ألاو٫:

ش وز٣اٞت وبمٟهوم املخالٟ ً والوالء إلاُُٗاج  وعموٍػ مً لٛت وجإٍع ت ٞةن ظيؿُتها ٖلى ٖضص مً ألاٞغاص جغجبِ بدب الَو

اج  ألاؾاؾُت.  ض ؤلاوؿان مً ظيؿِخ  ٌٗجي ٣ٞضاه  ٧ل خ٣و٢  وخٍغ  ججٍغ

ت مً الخ٣و١ والواظباث، ٞاإلاواَىون َم وخضَم  الجاهب الثاوي: ٌكحر بىى ٖال٢ت ؾُاؾُت حكمل مجمٖو

ُت ٌؿخُٟضون مً الخضماث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي ج٣ضمها الضولت و٦ظل٪ ًد٤ لهم مماعؾت الخ٣و١ الؿُاؾ

ت وصٞ٘ الًغاثب، ٞاإلاواَىت جغجبِ بمكاع٦ت  لحهم واظب ؤصاء الخضمت الٗؿ٨ٍغ ً ألاخؼاب ٖو ٧االهخساب والترقُذ وج٩ٍو

 اإلاواًَ في الخُاة الٗامت.

ش وز٣اٞت  الجاهب الثالث: ً والوالء إلاُُٗاج  وعموٍػ مً لٛت وجإٍع اَُٟت جغجبِ بدب الَو ت ٖو ٖال٢ت مٗىٍو

ت و  حر طل٪ مً عموػ الهٍو  .(3)الاهخماءٚو

 الٟٕغ الثاوي

ت الضؾخىع الٗغاقي للمىاَىت  عٍئ

، بط ال ًوظض بوؿان مٗل٤ في الًٟاء ؤو بحن الؿماء وألاعى، ألن  ًٌ بنَّ ٧ل بوؿان َو بالخخمُت والًغوعة مواَ

 مً ب٢لُم الضولت وؤما ؤصاة ووؾ
ً
ُلت بزباث اإلاواَىت ختى ألاظواء التي حٗلو ؤ٢الُم الضو٫، و٦ظل٪ اإلاُاٍ ؤلا٢لُمُت حّٗض ظؼءا

ظٍ الوز٣ُت ٢ض ج٨دؿب بالوالصة ٞو١ ب٢لُم الضولت ؤو ٢ض ج٨دؿب  ٞهي الوز٣ُت الغؾمُت التي ًُل٤ ٖلحها )الجيؿُت( َو

٤ ألاب وألام، وألاؾلوب آلازغ َو ؤؾلوب الخجيـ مً زال٫ جواٞغ قغٍو مدضصة مشل ؤلا٢امت إلاضة  بالضم ًٖ ٍَغ

وهُت هي وز٣ُت عؾمُت ناصعة ًٖ ؾلُت مسخهت ج٨ك٠ ًٖ وظوص شخو ما، مدضصة، ٞالجيؿُت مً الىاخُت ال٣اه

                                                           
اى،1)  .12، م1990الجيؿُت ومغ٦ؼ ألاظاهب، ال٣اَغة، صاع الجهًت الٗغبُت،  ( ص. ٞااص ٖبض اإلاىٗم ٍع

الاججاَدددددددددددداث اإلاٗاندددددددددددغة فددددددددددددي جغبُدددددددددددت اإلاواَىددددددددددددت، م٣دددددددددددا٫ ميكددددددددددددوع ٖبدددددددددددر قددددددددددددب٨ت اإلاٗلومددددددددددداث الٗاإلاُددددددددددددت )الاهترهدددددددددددذ( ٖبددددددددددددر اإلاو٢ددددددددددد٘ الال٨ترووددددددددددددي: ( ص. ٞهدددددددددددض ببددددددددددددغاَُم الخبِدددددددددددب، 2)

https://aafaqcenter.co/. 

 .56مهضع ؾاب٤، م ( ص. دمحم ؾُٗض خؿحن ؤمحن،3)

https://aafaqcenter.co/
https://aafaqcenter.co/
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اج ، ٞاإلاواَىت ألانلُت لِؿذ مىدت مً الخا٦م بل هي خ٤ ومبضؤ مُل٤ للمواًَ  وبموظبها جدضص مغ٦ٍؼ ال٣اهووي لخهٞغ

 .(1)ووؾُلت بزباتها مً الىاخُت ال٣اهوهُت الجيؿُت

مبضؤ اإلاواَىت ٦م٣وم ؤؾاسخي لخدضًض الٗال٢ت بحن اإلاواَىحن  ٖلى جبجي 2005ل٣ض خغم الضؾخوع الٗغاقي لؿىت 

صون ٚحٍر مً ألاٞغاص ممً ٌِٗكون ٖلى  –والضولت وبحن اإلاواَىحن ؤهٟؿهم، ٞالضؾخوع ٨ًٟل ل٩ل مً ًدمل نٟت مواًَ 

ت مً الواظباث، َظا ٧ل  صون جمُ –ؤعى الضولت   صون ؾواَم مجمٖو
ً
ت مً الخ٣و١ ٦ما ًٟغى ٖلحهم ؤًًا حز مجمٖو

بُجهم بؿبب الجيـ ؤو ال٣ومُت ؤو ألانل ؤو الضًً ؤو اإلاظَب ؤو اإلاٗخ٣ض، واٖخبر الجيؿُت الٗغا٢ُت خ٤ ل٩ل ٖغاقي، وهي 

، والجيؿُت هي عابُت ؾُاؾُت ٢اهوهُت بحن الٟغص والضولت ًلتزم بموظبها ألاو٫ بالوالء وجخٗهض الضولت ل٣اء (2)ؤؾاؽ مواَىخ 

ّٗض َظا الخ٤ مً ؤَم الخ٣و١  طل٪ بدماًخ  والؿهغ ٖلى خ٣و٢  ومهالخ  باٖخباٍع ؤخض م٩وهاتها وظؼء ال ًخجؼؤ مجها َو

ا  .(3)الؿُاؾُت بط بضون الجيؿُت ال ًم٨ً الخضًض ًٖ مواًَ ؤو مماعؾت باقي الخ٣و١ ألازغى الؿُاؾُت مجها ؤو ٚحَر

( مً الضؾخوع الٗغاقي لؿىت 18و٢ض هٓمذ اإلااصة )
ً
 ٧ل مً َظا الخ٤ ٣ٞض هه 2005/زاهُا

ً
ذ ٖلى ؤه  )ٌّٗض ٖغا٢ُا

 ٖلى اإلاولوص ألب 
ً
ىٓم طل٪ ب٣اهون(، ٖلى طل٪ لم ٌّٗض الخ٤ في ا٦دؿاب الجيؿُت م٣هوعا ولض ألب ٖغاقي ؤو ألم ٖغا٢ُت، ٍو

، وبهظا الىو ٞةنَّ الضؾخوع الٗغاقي ٢ض زُى زُوة َامت نوب الضؾاجحر 
ً
ٖغاقي ول٨ً للمولوص ألم ٖغا٢ُت ؤًًا

الضًم٣غاَُاث الٟٗلُت ألن الضؾاجحر الٗغا٢ُت الؿاب٣ت ٧اهذ ج٣هغ َظا الخ٤ ٖلى اإلاولوص ألب ٖغاقي الضًم٣غاَُت بل 

ت وؾُاؾت الخهجحر التي اجبٗها الىٓام الؿاب٤ ججاٍ ؤٞغاص ولضوا في   للؿُاؾت الٗىهٍغ
ً
٣ِٞ، وعبما ظاء َظا الىو او٩ٗاؾا

ٗؼػ الش٣ت بالجيؿُت الٗغا٢ُت.الٗغا١ وؤؾالٞهم ول٨ً مً ؤنو٫ ٚحر ٖغبُت، بل ًدض مً خاال   ث اوٗضام الجيؿُت َو

 ٌؿخد٤ ؤلاقاصة ب ، بط خٓغث بؾ٣اٍ الجيؿُت ًٖ الٗغاقي 18وؤما اإلااصة )
ً
( مً الضؾخوع ٣ٞض ؤوعصث مبضؤ

ً
/زالشا

 الخ٤ في اؾخٗاصتها، وهي يماهت 
ً
ضواها  ٖو

ً
ؾ٣ُذ ٖى  الجيؿُت ْلما

ُ
بالوالصة ألي ؾبب مً ألاؾباب، وؤظاػث إلاً ؤ

ا اإلاكٕغ الضؾخوعي ٖلى (4)خ٣بلُت لؤلظُا٫ الٗغا٢ُت ال٣اصمتمؿ ، ل٨ً َظٍ الًماهت )ٖضم ظواػ بؾ٣اٍ الجيؿُت( ٢هَغ

/ب( سخب الجيؿُت مً اإلاخجيـ بها اإلاخجيـ بها في الخاالث التي 18خامل الجيؿُت بالوالصة، ٣ٞض ؤظاػث اإلااصة )
ً
/زالشا

ً بٗض مىد  الجيؿُت ألؾباب بوؿاهُت ؤو ؾُاؾُت. وؤظاػث اإلااصة ًىو ٖلحها ال٣اهون ٣ٞض ال ًشبذ اإلاخجيـ والث   للَو

م ما ًشحٍر َظا الخٗضص مً زالٝ بكإن الازخهام ال٣اهووي ال٣ًاجي. 18)  بٚغ
ً
( حٗضص الجيؿُت نغاخت

ً
 /عابٗا

 الخسلي ًٖ ؤ18وفي الو٢ذ طاج  ؤلؼمذ اإلااصة )
ً
ُٗا  ٞع

ً
 ؤو ؤمىُا

ً
 ؾُاصًا

ً
( ٧ل مً ًخوىى مىهبا

ً
ي ظيؿُت /عابٗا

 لم جىو ٖلُ  الضؾاجحر الٗغا٢ُت الؿاب٣ت، بط خٓغث مىذ الجيؿُت 18، وؤوعصث اإلااصة )(5)م٨دؿبت
ً
 ظضًضا

ً
( هها

ً
/زامؿا

حن الؿ٩اوي املخل بالتر٦ُبت الؿ٩اهُت في الٗغا١، وعبما ظاء َظا الىو إلاٗالجت مؿإلت  غاى ؾُاؾت الخَو الٗغا٢ُت أٚل

ا الىٓام الؿاب٤ هي مؿإلت الخهجحر ال٣ؿغي الظي حٗغى ل  ألا٦غاص في ٦غ٧و٥ مُٗىت جدؿم بالخهونُت زل٣ها وهّماَ

( ٖلى ؤن )جىٓم 18. ٦ما ههذ اإلااصة )1979وجغخُل آالٝ ألاؾغ الٗغا٢ُت في الوؾِ والجىوب بىى الخاعط ٖام 
ً
/ؾاصؾا

                                                           
 .48، م2003اإلاواَىت بحن الخ٤ واإلاىدت، لىضن، مٗهض الضعاؾاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت،  ( ص. هوعي ظٟٗغ ل٠ُُ،1)

( مً الضؾخوع الٗغاقي لؿىت 18( اإلااصة )2)
ً
 .2005/ؤوال

 .218، م2007ُت، ص. ٖلي ًوؾ٠ الك٨غي وص. دمحم ٖلي الىانغي ومدموص الُاجي، صعاؾاث خو٫ الضؾخوع الٗغاقي، الٗغا١، ماؾؿت آٞا١ للضعاؾاث والبدور الٗغا٢( 3)

 .222اإلاهضع هٟؿ ، م (4)

/ب( مدً م٣تدرح حٗدضًالث الضؾدخوع التدي ؤهجؼتهدا اللجىدت الخاندت فدي م46( ههذ اإلاداصة )5)
ً
 ٧دل ممدا ًدإحي: عثدِـ  2009جلدـ الىدواب /زامؿدا

ً
 ٢ُاصًدا

ً
 وؤمىُدا

ً
 ؾدُاصًا

ً
)ٌٗدض مىهدبا

لى. غ، عثِـ مجلـ ال٣ًاء ألٖا ت وهواب ، وعثِـ مجلـ الوػعاء، عثِـ مجلـ الىواب، عثِـ مجلـ الاجداص، وهوابهم مً َو بضعظت وٍػ  ..(.الجمهوٍع
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ىٓغ في الضٖاوى الىاقئت ٖجها مً ٢بل املخا٦م املخخهت(، بط ؤ هاٍ الضؾخوع بال٣ًاء خؿم ؤخ٩ام الجيؿُت ب٣اهون، ٍو

اث اإلاخٗل٣ت بالجيؿُت  .(1)اإلاىاٖػ

 الٟٕغ الثالث

 الٗال٢ت بحن الضًم٣غاَُت واإلاىاَىت

 مً 
ً
 مؼظُا

ً
حٗجي ٧لمت الضًم٣غاَُت هٓام الخ٨م اإلاؿخمض مً الكٗب، وهي ٧لمت ًوهاهُت ألانل مغ٦بت جغ٦ُبا

، ومدوع الضًم٣غاَُت َو (2)ٗجي ؾلُت الكٗبومٗىاَا ؾلُت، ٞهي ح Gratiaومٗىاَا قٗب،  Demosلٟٓحن َما 

 اإلاكاع٦ت الكٗبُت الٟاٖلت إلآاَغ الؿلُت. 

حٗض اإلاواَىت ع٦حزة للضًم٣غاَُت، ٞال ًوظض مجخم٘ صًم٣غاَي ال ٌٗخمض في بيُاه  ٖلى اإلاواًَ ٧إَم ؤع٧ان الضولت. 

اث الٗامت التي هي بمشابت ع٦حزة  وجمشل اإلاواَىت في ألاؾاؽ ؤخض ؤَم مداوع ؤلانالح الضؾخوعي ألجها اإلاُٗاع للخ٣و١ والخٍغ

ت لبىاء اإلاىار اإلاالثم لخىمُت الضًم٣غاَُت، ولهظا ٞةن الضو٫ الضًم٣غاَُت التي حّٗض ؤلاوؿان )اإلاواًَ( ٚاًت ٢ض ؤُٖذ  ٢ٍو

ا ب٩ل الوؾاثل وظٗلتها جمخل٪ مً الخغ  ؼ صوَع  وؾٗذ بىى جضُٖم وحٍٗؼ
ً
 باعػا

ً
ٍت في مماعؾت ماؾؿاث املجخم٘ اإلاضوي صوعا

ا، والضؾخوع الٗغاقي   لضؾاجحَر
ً
٣ا وكاَاتها مما ًجٗلها زاعط صاثغة جإزحر الؿلُاث مً زال٫ بوكاء اإلاوا٢٘ ال٣اهوهُت لها ٞو

ؼ صوع ماؾؿاث 45خظا خظو الضو٫ اإلاخ٣ضمت بط ههذ اإلااصة ) 2005لؿىت  ( مى  ٖلى ؤه  )جدغم الضولت ٖلى حٍٗؼ
ً
/ؤوال

ىٓم املجخم٘ اإلاضوي، وصٖمها و  ت لها، ٍو ا واؾخ٣اللُتها، بما ًيسجم م٘ الوؾاثل الؿلمُت لخد٤ُ٣ الاَضاٝ اإلاكغٖو َغ جٍُو

طل٪ ب٣اهون(، ٦ما ؤن اإلاواَىت هي ألاؾاؽ الظي ج٣وم ٖلُ  الضًم٣غاَُت بون٠ ؤن اإلاواَىت هي الخٗبحر والخجؿُض 

ً ؤلاعاصة الؿُاؾُت للكٗب بونٟ  الؿلُاث ُٞماعؽ الجمُ٘ ٧اٞت إلاكاع٦ت ؤٞغاص الكٗب ٖلى الؿواء في ج٩ٍو
ً
  مهضعا

اث اإلاترجبت ٖلى بُٖاء الؿُاصة للكٗب وخضٍ  . (3)الخ٣و١ والخٍغ

بنَّ الضًم٣غاَُت ج٣خطخي ٖىض مغوع الضولت واملجخم٘ في ؤػمت الغظٕو بىى الكٗب وإىى نىاص٤ً الا٢ترإ ٧ي ًد٨م 

يبغي ٖلى الضؾ ً ٖلى حك٨ُل خ٩ومت، ٍو يخسب ممشلحن ٢اصٍع  ٖلى مىذ ماؾؿاج  الوؾاثل الكٗب ٍو
ً
خوع ؤن ٩ًون ٢اصعا

ُٗت لخل ألاػماث الؿُاؾُت والخٟاّ ٖلى الاؾخ٣غاع الؿُاسخي ولِـ مً الضًم٣غاَُت ؤن ج٩ون مغظُٗدىا في خل  الدكَغ

ت والؿُاؾُت والبرإلااهُت هي ال٣وى الضولُت ال٨برى والخلُٟت لبٌٗ ألاخؼاب بل اإلاغظُٗت الؿُاؾُت هي  ألاػماث الضؾخوٍع

 .(4)الضؾخوع والكٗب

 اإلاُلب الثالث

اث ا في خماًت الخ٣ى١ والخٍغ ت وؤزَغ  الخٗضًالث الضؾخىٍع

ظا ما صلذ ٖلُ   ت باالزخُاع َو  والخٍغ
ً
 عا٢ُا

ً
بنَّ لئلوؿان ٢ُمت ٖلُا زل٣  هللا وسخغ ل  ٧ل شخيء وؤُٖاٍ هللا ٣ٖال

 
ً
و زلُٟت هللا في اإلا٣ولت اإلاإزوعة )متى اؾخٗبضجم الىاؽ و٢ض ولضتهم ؤمهاتهم ؤخغاعا خ  في الازخُاع َو ( ؤي ؤن هللا لم ٣ًُض خٍغ

ت،   صلُل ٖلى ال٣ُم الؿامُت واإلاٗاوي التي ؤعاص هللا للبكٍغ
ّ
م( بال ألاعى وما الغؾالت ؤلاؾالمُت و٢اهوجها ألابضي )ال٣غآن ال٨ٍغ

                                                           
 .283مهضع ؾاب٤، م ( ص. ٖضهان ٖاظل ٖبُض،1)

ً الٗغبي، بحروث، مغ٦ؼ صعاؾاث الوخضة الٗغبُت،  ً َال٫،( ص. ٖلي الض2ً)  .35، م2003مٟاَُم الضًم٣غاَُت في ال٨ٟغ الؿُاسخي الخضًض ؤػمت الضًم٣غاَُت في الَو

 .59مهضع ؾاب٤، م ( ص. دمحم ؾُٗض خؿحن ؤمحن،3)

 .477، م2010ٖاث، ال٣اهون الضؾخوعي والىٓم الؿُاؾُت، بحروث، الٗاٝع للمُبو  ( ص. ظواص ٧اْم الهىضاوي،4)
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اج  بالضًم٣غاَُت، ختى ناع ؤخض اإلاٟهومحن و٧إ غبِ َظا الخضًض خ٣و١ ؤلاوؿان وخٍغ ه  عص٠ً لآلزغ، ٞواخضة مً ؤَم ٍو

اج  وه٣لها مً خحز الىهوم بىى هُا١ الخُب٤ُ ال١ مغاٖاة خ٣و١ ؤلاوؿان وخٍغ ، (1)صٖاثم الضًم٣غاَُت بل ؤَمها ٖلى ؤلَا

اتهم في مواظهت ؾلُان  ا، يمان خ٣و١ ألاٞغاص وخٍغ ش ْهوع الضؾاجحر اإلاضوهت ًجض ؤن مً ؤَم ؤؾباب ْهوَع واإلاخدب٘ لخإٍع

ُل٤، وؤنَّ اخترام خ٣و١ ؤلاوؿان ٌك٩ل الُوم الٗموص ال٣ٟغي ل٩ل هٓام صًم٣غاَي، ؤو ل٩ل هٓام ًُمذ بىى ؤن الخا٦م اإلا

ت والاؾدبضاص ًٖ مماعؾاج ، وؤنَّ ٖٓمت الضولت ؤو  ُت وإبٗاص تهمت الض٨ًخاجوٍع دهً هٟؿ  بالكٖغ  ٍو
ً
٩ًون صًم٣غاَُا

٣اؽ الُوم بمضى اخترامها لهظٍ الخ٣و١ والتز 
ُ
ٗتها ج حر الًماهاث ال٣اهوهُت والٗملُت لها، بل ؤن البٌٗ ٞع امها بها، وجٞو

 ل٩ل خًاعة
ً
 .(2)طَب بىى اٖخباع َظٍ الخ٣و١ م٣ُاؾا

ٍغ  ُت الؿُاؾُت مً زال٫ جٍُو بنَّ ؤلانالح الضؾخوعي حهضٝ مً زال٫ آلُت الخٗضًل بىى خماًت ويمان اإلاكغٖو

ُب٣ُ ، ختى ًم٨ً اؾخ٣غاع الضؾخوع واخترام خ٤ الكٗب في ختى ًخ٠ُ٨ م٘ جُوع املجخم٘ والوا٢٘ الؿُاسخي لؼمً ج

 .(3)جد٤ُ٣ آمال 

اث والخ٣و١ ألٞغاص املجخم٘ الواخض  حر الخٍغ َو جد٤ُ٣  –بهٟت ٖامت  –بنَّ الهضٝ اإلاغظو مً يمان جٞو

ًضَا ًٖ الخٗغى اإلاؿاواة بُجهم، وجم٨ُجهم مً مؼاولت وكاَهم صون جضزل الؿلُت الٗامت التي ًخٗحن ٖلحها الالتزام بٛل 

للٟغص في هواحي وكاَ  اإلااصي واإلاٗىوي مٟسخت ل  املجا٫ للخٗبحر ًٚ طاجِخ  و٦ُاه  َاإلاا ال ًًغ بالٛحر ؤو باإلاهلخت 

 (4)الٗامت
ّ
ً وؤن الخضوص اإلاٟغويت ٖلحها ال ًجوػ ؤن جخم بال ت )هي ٢ضعة ؤلاوؿان ٖلى بجُان ٧ل ٖمل ال ًًغ باآلزٍغ ، والخٍغ

 .(5)ب٣اهون(

م٨دددد خ  فددددي ٍو  لًٗددددٍو
ً
ت ؤو هٓددددغا دددداث الٗامددددت ؤجهددددا بم٩اهُدددداث ًخمخدددد٘ بهددددا الٟددددغص بؿددددبب َبُٗخدددد  البكددددٍغ دددد٠ الخٍغ ً حٍٗغ

دت والخد٤: ٣ُٞدل ؤن   ما ًُل٤ ٖلحها الخ٣و١ الٟغصًدت. و٢دض ازخلد٠ الدغؤي خدو٫ الٟدغ١ بدحن الخٍغ
ً
اث ٦شحرا ظٍ الخٍغ املجخم٘. َو

 
ً
دت ؤعخدب هُا٢دا ت ؤٖتٝر بها ال٣اهون، ؤي ؤن الخٍغ دت  الخ٤ خٍغ مدً الخد٤، و٢ُدل ؤن ٧لمدت الخد٤ ؤوؾد٘ مدضلوال مدً ٧لمدت الخٍغ

ألن ألاوىددى حكددمل الخ٣ددو١ الصخهددُت اإلاخباصلددت بددحن الىدداؽ، ٦د٣ددو١ الضاثيُددت التددي ٣ًابددل الخدد٤ ٞحهددا الددضًً، والددغؤي الشالددض 

و الٛالب فدي َدظا املجدا٫ ٣ٞدض اؾدخسضمها الدبٌٗ ٦متدراصٞحن داث الٗامدت مىدظ ؤػمدا(6)َو ن بُٗدضة فدي وزداث٤ ، و٢دض جإ٦دضث الخٍغ

ت ٖام  ٓم ؤلاه٩لحًز ٩دي ٖدام 1215طاجٗت الهِذ مشل وز٣ُت الٗهض ألٖا ، وإٖدالن خ٣دو١ 1776، وإٖالن خ٣دو١ ؤلاوؿدان ألامٍغ

 .1789ؤلاوؿان الٟغوسخي ٖام 

ٗت ؤلاؾدالمُت ب٨خابهددا لدت، وفددي ٖددام  (8)وؾدىتها (7)ومهمدا ٨ًددً مدً ؤمددغ ٣ٞدض ؾددب٣ذ الكددَغ ٧ددل َددظٍ الوزداث٤ ب٣ددغون ٍَو

كددمل َاثٟددت مددً  م1981 ددالن الٗددالمي لخ٣ددو١ ؤلاوؿددان فددي ؤلاؾددالم( َو ؤنددضع مدداجمغ ٖلمدداء اإلاؿددلمحن اإلاى٣ٗددض فددي لىددضن )ؤلٖا

دددت وا٢خهدداصًت، ب٣ددضع مدددا حٗددضصث ج٣ؿدددُماث (9)الخ٣ددو١  ٨ٍغ ددذ بىدددى شخهددُت ٞو دداث وجٟٖغ ددذ الخ٣دددو١ والخٍغ ، وب٣ددضع مدددا جىٖو

                                                           
 .217ص. ٖلي ًوؾ٠ الك٨غي وص. دمحم ٖلي الىانغي ومدموص الُاجي، مهضع ؾاب٤، م( 1)

ت والؿُاؾدددُت فدددي الٗدددالم، ٍ( 2) ، 2002، بحدددروث، ميكدددوعاث الخلبدددي الخ٣و٢ُدددت، 5ص. دمحم املجدددظوب، ال٣ددداهون الضؾدددخوعي والدددىٓم الؿُاؾدددُت فدددي لبىدددان واَدددم الدددىٓم الضؾدددخوٍع

 .415م

 .71، م2006ض ٞخخي ؾغوع، مىهج ؤلانالح الضؾخوعي، ال٣اَغة، صاع الجهًت الٗغبُت، ص. ؤخم( 3)

ش وكغ، م( 4) ت اإلالبـ، ال٣اَغة، صاع الجهًت الٗغبُت، مً صون جاٍع ٠ الٗام وخٍغ  .234ص. ٖبض املجُض ٖبض الخُٟٔ، خغ٦ت اإلاْو

 .1789( مً بٖالهاث خ٣و١ ؤلاوؿان واإلاواًَ الٟغوسخي لؿىت 4اإلااصة )( 5)

(6 ، ت، ميكإة اإلاٗاٝع  .816، م2005( ص. ماظض عاٚب الخلو، الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهون الضؾخوعي، ؤلاؾ٨ىضٍع

(7 
ُ
اَعٞ َٗ َباِثَل ِلَخ

َ
وًبا َو٢ ُٗ

ُ
ْم ق

ُ
َىا٦

ْ
ل َٗ ى َوَظ

َ
هث
ُ
ٍغ َوؤ

َ
٦
َ
ً ط م ّمِ

ُ
٣َْىا٦

َ
ل
َ
ا ز اُؽ ِبهَّ َها الىَّ حُّ

َ
ا ؤ ًَ ِ ( ٢ول  حٗاىى )

َّ
ىَض ّللا ِٖ ْم 

ُ
َغَم٨

ْ
٦
َ
ِبحٌر( ؾوعة الدجغاث/آلاًت )وا ِبنَّ ؤ

َ
ِلٌُم ز َٖ  َ

َّ
ْم ِبنَّ ّللا

ُ
٣َا٦

ْ
ج
َ
 (.13 ؤ

 بالخ٣وى(.( 8)
ّ
 ٢و٫ الىبي )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(: )الىاؽ ؾواؾُت ٧إؾىان اإلاكِ ال ٞغ١ بحن ٖغبي وؤعجمي بال

اب، الىٓم الؿُاؾُت، ٍ( 9) ٗذ ٖبض الَو  .168، م1992، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ، ال٣اَغة5ص. ٖانم ؤخمض عجُلت وص. دمحم ٞع
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ددداث وجباًيدددذ، وإطا ٧اهدددذ َدددظٍ الخ٣ددد ددداث ح٨ٗدددـ ال٣دددضعاث التدددي ًمخل٨هدددا ألاٞدددغاص ٖلدددى ال٣ٟهددداء لهدددظٍ الخ٣دددو١ والخٍغ و١ والخٍغ

١ بد٨ددم َبُٗخدد  ؤلاوؿدداهُت ٞةجهددا جمشددل فددي الجاهددب آلازددغ مجهددا 
ّ
ددا، وجىُٓمهددا،  –الٗمددل اإلابددضٕ الخددال َغ ٢ددضعة الضولددت ٖلددى ج٣ٍغ

٣ُددض بعاصجدد  الظاجُددت صازددل الخددضوص ال٣اهوهُدد  ٍو
ً
ت للىٓددام الددظي وبُددان خددضوصَا بواؾددُت ال٣دداهون، وبددظل٪ ًهددبذ ؤلاوؿددان خددغا

دداث بدؿددب الضؾددخوع (1)ٌٗددِل ُٞدد  ، و٢ددض ٢ؿددمذ َددظا اإلاُلددب ٖلددى زالزددت ٞددغٕو بدؿددب همدداطط وقددظعاث مددً الخ٣ددو١ والخٍغ

اث لئلوؿان الٗغاقي وؾٗاصج . 2005الٗغاقي لؿىت   الظي ًوحي نضوٍع ل٨ٟالت الخ٣و١ والخٍغ

 الٟٕغ ألاو٫ 

اث الؿُاؾُت  الخ٣ى١ والخٍغ

ت بىددى مكدداع٦ت ألاٞددغاص مددً خدداملي ظيؿددُت الضولددت والبددالٛحن ؾددً الغقددض فددي بصاعة ًىهددٝغ مٗجددى الخ٣ددو١ الؿُاؾددُ

حر الؿُاؾُت، والضؾخوع الٗغاقي لؿىت  هوَّ ٖلى الٗضًض مدً  2005قاون الضولت وجوىي اإلاىانب الٗامت، الؿُاؾُت مجها ٚو

 لاليُهاص الؿُاسدخي الدظي الخ٣و١ الؿُاؾُت وجىاولها بإؾلوب ًىم ًٖ خـ صًم٣غاَي خ٣ُ٣ي وظاء الٗضًض مجها او
ً
٩ٗاؾا

 في ْل الىٓام الؿاب٤.
ً
 ٖاق  وايٗو الضؾخوع ٦ما ٖاق  الكٗب الٗغاقي ٖموما

. الخ٤ في اإلاىاَىت  الجيؿُت(
ً
: ل٩ل ٖغاقي الخ٤ في ٦ؿب الجيؿُت الٗغا٢ُت وحّٗض ؤؾاؽ مواَىخ ، والٗغاقي ؤوال

ؾ٣ُذ ٖى  اؾخٗاصتها ٖلى ؤن َو ٧ل مً ولض ألب ٖغاقي ؤو ألم ٖغا٢ُت، ومى٘ الضؾخوع بؾ٣
ُ
اٍ الجيؿُت، ومىذ الخ٤ إلاً ؤ

ُٗدا الخسلدي ٖدً ؤًدت ظيؿدُت   ٞع
ً
 ؾُاصًا

ً
غى مً ًخوىى مىهبا ًدضص ال٣اهون خاالث سخبها، وؤظاػ خالت اػصواط الجيؿُت، ٞو

حن الؿدددد٩اوي املخددددل بالتر٦ُبددددت الؿدددد٩اهُت فددددي الٗددددغا١، وجددددىٓ ددددغاى ؾُاؾددددت الخددددَو م ؤخ٩ددددام ا٦دؿددددبها وخٓددددغ مددددىذ الجيؿددددُت أٚل

اث اإلاخٗل٣ت بالجيؿُت ىٓغ ال٣ًاء في خؿم اإلاىاٖػ  .(2)الجيؿُت ب٣اهون، ٍو

مددت الؿُاؾدددُت ؤو الاتهدددام بهددا، وجدبددداًً ٢دددواهحن زاهُععا. خععع٤ اللجعععىء الؿُاسععع ي : ًدددغجبِ خدد٤ اللجدددوء الؿُاسدددخي بالجٍغ

ّٗض الضؾخوع الٗغ  مت الؿُاؾُت، َو مً بحن الضؾاجحر  2005اقي لؿىت الضو٫ في مىذ َظا الخ٤ ؤو حجب  وحؿلُم اإلاتهم بالجٍغ

 إلاا ٖاهاٍ الكٗب الٗغاقي في ْدل ألاهٓمدت الؿداب٣ت مدً 
ً
ذ، وعبما ظاء َظا الخىُٓم او٩ٗاؾا التي هٓمذ َظا الخ٤ بك٩ل نٍغ

 لهدظا الوا٢د٘ ههدذ اإلاداصة )
ً
( مىد  ٖلدى 21ايُهاص ؾُاسخي ختى ؤنبذ الٗغاقي وؾُلت للمؿاوماث الؿُاؾُت، واو٩ٗاؾا

ً
/ ؤوال

 مدددد٘ مددددا ج٣طددددخي بدددد  بٗددددٌ اإلاٗاَددددضاث والاجٟا٢ُدددداث ؤهدددد  )ًد
ً
ٓددددغ حؿددددلُم الٗغاقددددي بىددددى الجهدددداث والؿددددلُاث ألاظىبُددددت(، وجماقددددُا

ابُددت ؤو 21الضولُدت ٣ٞدض ههدذ اإلاداصة ) /زالشدا( ٖلدى ؤهد  )ال ًمدىذ خد٤ اللجدوء الؿُاسدخي بىدى اإلادتهم باعج٩داب ظدغاثم صولُدت، ؤو اَع

 بالٗغا١(، و٢ض وعص ؤلالؼام ب
ً
دل  ٣2001غاع مجلـ ألامً الضوىي في ٧ل مً ؤلخ٤ يغعا )جلتزم ٧دل الدضو٫ بدؿدلُم اإلاتهمدحن بخمٍو

ابُت(  .(3)الٗملُاث ؤلاَع

. خ٤ مماعؾت اليكاٍ الخؼبي
ً
دت فدي جإؾدِـ خدؼب ؾُاسدخي زالثا دت ٧دل ٞدغص ؤو مجمٖو : ًىهدٝغ َدظا الخد٤ بىدى خٍغ

ت ٌٗددّض مدددً ؤَددم ؤؾددالُب اإلاكددداع٦ت فددي الخُددداة ؤو الاهًددمام بلُدد  ٖلدددى اٖخبدداع ؤن اليكدداٍ الخؼبدددي الخددغ فددي الدددضو٫ الضًم٣غاَُدد

( مدددددً الضؾدددددخوع الٗغاقدددددي لؿدددددىت 39الؿُاؾدددددُت وؤلاؾدددددهام فدددددي بصاعة قددددداون الضولدددددت و٦ٟلدددددذ اإلاددددداصة )
ً
دددددت جإؾدددددِـ  2005/ؤوال خٍغ

دددت الٟدددغص،  ددد٤ هٓدددام صًم٣غاَدددي ًدددامً بدٍغ الجمُٗددداث وألاخدددؼاب الؿُاؾدددُت ؤو الاهًدددمام بلحهدددا، بكددد٩ل ٨ًٟدددل لددد  الضؾدددخوع ٞو

                                                           
(1 ) ،٘  .174، م1974ص. ؤهضٍع  َوٍع ، ال٣اهون الضؾخوعي والىٓم الؿُاؾُت، جغظمت ٖلي م٣لض، بحروث، ألاَلُت لليكغ والخوَػ

( مً الضؾخوع الٗغاقي لؿىت 18اإلااصة )( 2)
ً
 وزامؿا

ً
 وعابٗا

ً
 وزاهُا وزالشا

ً
 .2005/ؤوال

 للٟهل الؿاب٘ مً اإلاُشا١ وبموظب ال٣ٟغة الشاهُت مً َظا ال٣غاع جلتزم ٧ل الضو٫ بدؿلُم  28/9/2001( في 1377اإلاغ٢م )٢غاع مجلـ ألامً الضوىي ( 3)
ً
الظي نضع اؾدىاصا

ابُت. ل الٗملُاث ؤلاَع  اإلاتهمحن بخمٍو
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ددت فددي ، ول٨ددً ال٣ٟددغة الشاهُددت مشلددذ الجاهددب الؿددلبي (1)جإؾددِـ ألاخددؼاب بمددا ًسددضم الكددٗب هدددو جد٣ُدد٤ الضًم٣غاَُددت والخٍغ

لهددددظا الخدددد٤ بط خٓددددغث بظبدددداع ؤخددددض ٖلددددى الاهًددددمام بىددددى ؤي خددددؼب ؤو ظمُٗددددت ؤو ظهددددت ؾُاؾددددُت ؤو بظبدددداٍع ٖلددددى الاؾددددخمغاع فددددي 

ت ٞحهدا ى مىد  الٗغا٢ُدون )ألاخدؼاب واإلاٗاعيدون للىٓدام الؿدداب٤( ، وإصعاط َدظا الدىو ظداء عص ٞٗدل للوا٢د٘ الددظي ٖداو(2)الًٗدٍو

( بط ٧دددان الاهًدددمام لخدددؼب البٗدددض اإلاىددددل قدددٍغ للٗمدددل 2003 – 1958ٖلدددى امخدددضاص مدددا ٣ًددداعب مدددً ههددد٠ ٢دددغن مدددً الؼمدددان )

دددٌ  ددان ظدددؼاء ٞع وج٣لُدددض اإلاىاندددب الٗامدددت وال٣بدددو٫ فدددي اإلادددضاعؽ والجامٗددداث، بدددل َدددو قدددٍغ للمواَىدددت، وخمدددل الجيؿدددُت، و٧د

ُٟت وإجهاء الٗال٢ت باإلاضعؾت والجامٗت.الاهًم ٣َْض الْو
َ
 ام لهظا الخؼب ٞ

. الخعععع٤ فععععي ب٢امععععت ماؾؿععععاث املجخمعععع٘ اإلاععععضوي
ً
: وحٗددددٝغ َددددظٍ اإلااؾؿدددداث بإجهددددا )َُا٧ددددل اظخماُٖددددت مؿددددخ٣لت عابٗععععا

ُا٧لهددددا والٗاملددددت زدددداعط هُا٢هددددا لخماًددددت مهددددالر ؤًٖددددائها وجد٣ُدددد٤  ٖددددً ماؾؿدددداث الؿددددلُت الؿُاؾددددُت َو
ً
ُُٟددددا  وْو

ً
 وظوصًدددا

و٢دددض ؤندددبدذ ماؾؿددداث املجخمددد٘ اإلادددضوي فدددي الٗهدددغ الخدددضًض جمخلددد٪ ؤَمُدددت وجدددإزحر ٦بحدددر فدددي خُددداة ؤلاوؿدددان ممدددا ( 3)ؤَدددضاٞها(

ظٗلهددا مدددِ اَخمددام الضؾددداجحر الخضًشددت فددي ٖمدددوم الددضو٫ الضًم٣غاَُددت بط ؤزدددظث ٖلددى ٖاج٣هددا صوع اإلادددضاٞ٘ ٖددً ٧ددل اإلابددداصت 

والاظخماُٖددت والش٣اُٞددت لئلوؿددان، و٢ددض هددوَّ الضؾددخوع الٗغاقددي لؿددىت  ؤلاوؿدداهُت ومٗالجددت الجواهددب الؿُاؾددُت والا٢خهدداصًت

 بىدددى الضؾددداجحر الٗغا٢ُدددت الؿددداب٣ت بط هدددوَّ ٖلدددى ؤهددد  )جددددغم 45فدددي اإلاددداصة ) 2005
ً
( ٖلدددى خددد٤ ؾُاسدددخي مؿدددخدضر ٢ُاؾدددُا

ً
/ؤوال

ددددا واؾدددددخ٣اللُتها، بمدددددا ًيسددددجم مددددد٘ ا َغ دددددؼ صوع ماؾؿدددداث املجخمددددد٘ اإلادددددضوي، وصٖمهدددددا وجٍُو لوؾددددداثل الؿدددددلمُت الضولددددت ٖلدددددى حٍٗؼ

ىٓم طل٪ ب٣اهون( وههذ ال٣ٟغة الشاهُت مى  ٖلى )جدغم الضولت ٖلى الجهوى بال٣باثل  ت لها، ٍو لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاكغٖو

غ  والٗكدداثغ الٗغا٢ُددت وتهدددخم بكدداوجها بمدددا ًيسددجم مدد٘ الدددضًً وال٣دداهون وحٗدددؼػ ٢ُمهددا ؤلاوؿدداهُت الىبُلدددت وبمددا ٌؿددداَم فددي جُدددٍو

غاٝ ا اًت ال٣ُم واإلاباصت.املجخم٘ وجمى٘ ألٖا ظا جُوع صؾخوعي في ٖع ت التي جدىافى م٘ خ٣و١ ؤلاوؿان( َو  لٗكاثٍغ

 الٟٕغ الثاوي

اث الصخهُت  الخ٣ى١ والخٍغ

ددددداث الٟدددددغص الجؿدددددضًت، وجدددددإحي ؤَمُدددددت َدددددظٍ  ددددداث الصخهدددددُت ٧دددددل مدددددا ًخهدددددل بد٣دددددو١ ؤو خٍغ ٣ًهدددددض بدددددالخ٣و١ والخٍغ

ت للخمخدددد٘ بب٣ُددددت الخ٣ددددو١، ٞ ُددددض خغ٦خدددد  ال ٌؿددددخُُ٘ مماعؾددددت خ٣و٢دددد  الخ٣ددددو١ مددددً ٧وجهددددا الػمددددت ويددددغوٍع
َ
٣
ُ
الصددددخو الددددظي ج

ت ؤو الا٢خهاصًت ؤو الاظخماُٖت  .(4)الؿُاؾُت ؤو ال٨ٍٟغ

. خعع٤ اإلاععىاًَ فععي ألامععً
ً
ٞددال ٣ًددبٌ ٖلُددد  ؤوال : ًىهدددٝغ َددظا الخدد٤ بىددى اَمئىددان الصددخو ٖلدددى هٟؿدد  ؤو ؤؾددغج ، 

 
ً
٣ددا  ٞو

ّ
 ؤو ًخٗددغى ألي يددِٛ ؤو ج٣ُُددض مددً قددإه  اإلاؿدداؽ بصخهدد  بال

ً
للخدداالث وؤلاظددغاءاث التددي ًددىو ٖلحهددا ال٣دداهون  حٗؿددٟا

ددالن الٗددالمي لخ٣ددو١ ؤلاوؿددان لؿددىت  ددت وفددي  1948و٢ددض هددوَّ ٖلددى َددظا الخدد٤ نددغاخت فددي ؤلٖا )ل٩ددل ٞددغص الخدد٤ فددي الخُدداة والخٍغ

 ( مىدددد  )ل٩ددددل ٞددددغص الخدددد٤ فددددي الخُدددداة وألامدددد15ًفددددي اإلادددداصة ) 2005، و٢ددددض ؤقدددداع الضؾددددخوع الٗغاقددددي لؿددددىت (5)ألامددددان ٖلددددى شخهدددد (

 لل٣دددداهون، وبىدددداًء ٖلددددى ٢ددددغاع ندددداصع مددددً ظهددددت ٢ًدددداثُت 
ً
٣ددددا ددددت، وال ًجددددوػ الخغمددددان مددددً َددددظٍ الخ٣ددددو١ ؤو ج٣ُُددددضَا بال ٞو والخٍغ

ً 17مسخهدت(، و٦ددظل٪ ههدذ اإلادداصة ) ( ٖلددى )ل٩دل ٞددغص الخدد٤ فدي الخهونددُت الصخهدُت بمددا ال ًدىددافى مد٘ خ٣ددو١ آلازددٍغ
ً
/ؤوال

 وآلاصاب الٗامت(.

                                                           
 .226ص. ٖلي ًوؾ٠ الك٨غي وص. دمحم ٖلي الىانغي ومدموص الُاجي، مهضع ؾاب٤، م( 1)

( مً الضؾخوع الٗغاقي لؿىت /زا39اإلااصة )( 2)
ً
( مً م٣ترح الخٗضًالث الضؾخوع للجىت الخانت في مجلـ الىواب لؿىت 56، و٦ظل٪ اإلااصة )2005هُا

ً
 .2009/زاهُا

ووـ، لُبُا، ( 3)  .626، م2002ص. ٖلي ٖباؽ مغاص، املجخم٘ اإلاضوي والضًم٣غاَُت، مجلت الضعاؾاث في الا٢خهاص، ظامٗت ٞاٍع

 .229لك٨غي وص. دمحم ٖلي الىانغي ومدموص الُاجي، مهضع ؾاب٤، مص. ٖلي ًوؾ٠ ا( 4)

الن الٗالمي لخ٣و١ ؤلاوؿان لؿىت 3اإلااصة )( 5)  .1948( مً ؤلٖا
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دغ الدظي   للوا٢٘ اإلاٍغ
ً
حٗدغى لد  الكدٗب الٗغاقدي ٖلدى ًدض ألاظهدؼة ألامىُدت مىدظ ٢ُدام الىٓدام الجمهدوعي ختدى واو٩ٗاؾا

  2005ظاء صؾخوع  2003ٖام 
ً
 في جىُٓم  لهظا الخ٤، ٣ٞض جىاول  في مواًَ مُٗىت ٢ض ال ٌكاع بلحها في الضؾخوع ٖاصة

ً
مؿهبا

اخخدددوث َدددظٍ اإلاددداصة ٖلدددى زدددالر ٖكدددغة ٣ٞدددغة ( مىددد  ٣ٞدددض 19، مدددً طلددد٪ مدددا وعص فدددي اإلاددداصة )(1)ول٨دددً جدددىٓم فدددي ال٣دددواهحن الخاندددت

 بدددىو... 
ّ
مدددت وال ٣ٖوبدددت بال : ال ظٍغ

ً
: ال٣ًددداء مؿدددخ٣ل ال ؾدددلُان ٖلُددد  لٛحدددر ال٣ددداهون. زاهُدددا

ً
اٞخخدهددا اإلاكدددٕغ الضؾدددخوعي بدددد )ؤوال

: ل٩ددل ٞددغص الخدد٤ فددي ؤن ٌٗامددل مٗاملددت ٖا
ً
: اإلاددتهم بددغيء ختددى جشبددذ بصاهخدد  فددي مدا٦مددت ٢اهوهُددت ٖاصلددت... ؾاصؾددا

ً
صلددت...( زامؿددا

( مىدد  ٖلددى ؤهدد  37وؤقدداعث اإلادداصة )
ً
ددتؤ. )/ؤوال مهددوهت. ب. ال ًجددوػ جو٢ُدد٠ ؤخددض ؤو الخد٣ُدد٤ مٗدد  الا  و٦غامخدد  ؤلاوؿددان خٍغ

بموظدددب ٢دددغاع ٢ًددداجي. ط. ًددددغم ظمُددد٘ ؤهدددوإ الخٗدددظًب الىٟسدددخي والجؿدددضي واإلاٗاملدددت ٚحدددر ؤلاوؿددداهُت، وال ٖبدددرة بدددإي اٖتدددراٝ 

ٗددددظ  اهتددددٕز بدددداإل٦غاٍ ؤو التهضًدددددض ؤو الخ
ً
٣دددددا ٌ ٖددددً الًددددغع اإلاددددداصي واإلاٗىددددوي الدددددظي ؤندددداب ، ٞو ًب، وللمخًدددددغع اإلاُالبددددت بدددددالخٍٗو

 لل٣اهون(.

. الخعع٤ فععي الخدععغع مععً الععغ١ والٗبىصًععت
ً
( مددً الضؾددخوع الٗغاقددي لؿددىت 37: ههددذ اإلادداصة )زاهُععا

ً
ٖلددى ؤهدد   2005/ زالشددا

دددغم الا ٟددا٫ والاججدداع بددالجيـ( )ًدددغم الٗمددل ال٣ؿددغي "السددخغة" والٗبوصًددت وججدداعة الٗبُددض "الغ٢ُدد٤" ٍو ججدداع باليؿدداء وألَا

دددالن الٗدددالمي لخ٣دددو١ ؤلاوؿدددان فدددي اإلاددداصة )  لدددىو ؤلٖا
ً
دددظا الدددىو ظددداء موا٣ٞدددا ( ٖلدددًى ؤهددد  )ال ًجدددوػ اؾدددتر٢ا١ ؤو اؾدددخٗباص ؤي 4َو

دٓدددغ ججددداعة الغ٢ُددد٤ ب٩اٞدددت ؤويددداٖها(، وحٗدددّض ؤلاقددداعة بىدددى َدددظٍ الخ٣دددو١ َدددو بؿدددبب ألاويدددإ التدددي مدددغَّ بهدددا الٗدددغا١،  شدددخو ٍو

هدوع َب٣داث  لدت بدال٣ٟغ اإلا٣مد٘ ْو ٞبٗض الخٓدغ الا٢خهداصي واه٣ؿدام املجخمد٘ الٗغاقدي بىدى َب٣داث ٞاخكدت الثدراء وؤزدغى مٚو

مٗضومت َوَنَل ألامُغ بالبٌٗ بىى الاؾخٛىاء ًٖ ؤَٟالهم ووؿائهم بٗض ؤن لم ًجضوا ما ٌؿخٛجى ٖى ، ٦ما ؤن ؤلاقاعة في َظٍ 

و مهُلر اؾخسضم  الىٓام الؿاب٤ للخٗبحر ٖدً ؤٖمدا٫ ًجبدر ألاٞدغاص ال٣ُدام بهدا مدً  اإلااصة بىى الٗمل ال٣ؿغي )السخغة( َو

 فددي مجددا٫ الى٣ددل، لددظا ٞددةنَّ الددىو ٖلددى َددظٍ الخ٣ددو١ فددي الضؾددخوع 
ً
ىُددت وجدضًددضا صون م٣ابددل الؾددُما اإلاىاؾددباث الخؼبُددت والَو

 فددددي بلددددض فددددي مغخلددددت بٖدددداصة ح
ً
 لوا٢ٗدددد  زهونددددا

ً
 لخاظدددداث املجخمدددد٘ واو٩ٗاؾددددا

ً
ىهددددٍغ ًددددإحي جلبُددددت كدددد٨ُل وبىدددداء ٩َُلدددد  اإلادددداصي ٖو

 .(2)البكغي 

. الخ٤ في الخى٣ل وؤلا٢امت
ً
دت الؿدٟغ بىدى ؤي م٩دان صازدل خدضوص زالثا : ٣ًهض بها الخد٤ فدي الدظَاب وؤلاًداب، ؤي خٍغ

ً صون ٢ُددوص ؤو مواوددد٘، وؤلا٢امددت فددي ؤي م٩ددان ال ًجدددوػ مهدداصعة َددظا الخدد٤ ٧لددد ،  ددت الٗدددوصة بىددى الددَو الضولددت ؤو زاعظهددا، وخٍغ

ددددت لددددبٌٗ ألاشددددخام ُٞجددددب ؤن ج٩ددددون اإلاهددددلخت الٗلُددددا للددددبالص هددددي الباٖددددض ؤو  ل٨ددددً بطا ا٢خهددددذ الًددددغوعة ج٣ُددددض َددددظٍ الخٍغ

. وههذ (3)لضواعي ألامً وؾالمت الضولت، وج٩ون َظٍ ال٣ُوص في ؤي٤ُ الىُا١ ولٟترة ما٢خت وفي الخضوص التي عؾمها ال٣اهون 

ددالن الٗددالمي لخ٣دو١ ؤلاوؿددان ٖلددى13اإلاداصة ) ددت الخى٣ددل وازخُدداع مددل ب٢امخدد  صازددل صولخدد ،  -1ؤن ) ( مددً ؤلٖا  -2ل٩ددل ٞدغص خٍغ

ل٩ل ٞغص الخ٤ في مٛاصعة ؤًت بدالص بمدا فدي طلد٪ بلدضٍ ٦مدا ًدد٤ لد  الٗدوصة بلُد (، وهدوَّ ٖلدى َدظا الخد٤ الضؾدخوع الٗغاقدي لؿدىت 

ت الخى٣دل والؿدٟغ والؿد٨ً صازدل الٗدغا١ وزاعظد (،44في اإلااصة ) 2005 ( )للٗغاقي خٍغ
ً
( ٖلدى )ال 44وههدذ اإلاداصة ) /ؤوال

ً
/زاهُدا

 إلاددا ٖاقدد  الٗغا٢ُددون 
ً
ً( والددىو ٖلددى َددظا الخدد٤ ظدداء او٩ٗاؾددا ًجددوػ هٟددي الٗغاقددي، ؤو ببٗدداصٍ، ؤو خغماهدد  مددً الٗددوصة بىددى الددَو

 مً مٗاهاة في ْل ألاهٓمت الؿاب٣ت.

ت الاجهاالث واإلاغاؾالث . الخ٤ في خٍغ
ً
إلاوازُد٤ الضولُدت والاججداٍ ا 2005: ل٣ض ؾاًغ الضؾدخوع الٗغاقدي لؿدىت عابٗا

ُددت 40الضؾددخوعي الٗددام، ٣ٞددض ههددذ اإلادداصة ) ُددت والهاجُٟددت والال٨تروه ضًددت والبر٢ ددت الاجهدداالث واإلاغاؾددالث البًر ( ٖلددى ؤهدد  )خٍغ

دظا  ا م٨ٟولت، وال ًجوػ مغا٢بتها ؤو الخىهدذ ٖلحهدا، ؤو ال٨كد٠ ٖجهدا، الا لًدغوعٍة ٢اهوهُدٍت وؤمىُدت، وب٣دغاٍع ٢ًداجي(، َو حَر ٚو

                                                           
 .285ص. ٖضهان ٖاظل ٖبُض، مهضع ؾاب٤، م( 1)

 .233ص. ٖلي ًوؾ٠ الك٨غي وص. دمحم ٖلي الىانغي ومدموص الُاجي، مهضع ؾاب٤، م( 2)

ت، مُاب٘ الؿٗضوي، ص. ٖبض الٛجي بؿُو ( 3)  .367، م2004وي، الوؾُِ في الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهون الضؾخوعي، ؤلاؾ٨ىضٍع
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ددددالن الٗددددالمي لخ٣ددددو١ ؤلاوؿددددان )ال ًجددددوػ حٗددددغى ؤخددددض لخددددضزل حٗؿددددٟي فددددي خُاجدددد  الخانددددت ؤو ٦12ضجدددد  اإلادددداصة )مددددا ؤ ( مددددً ؤلٖا

ٗددّض َددظا  قدداون ؤؾددغج  ؤو مؿدد٨ى  ؤو مغاؾددالج  وال لخمددالث جمددـ قددٞغ  وؾددمٗخ  ول٩ددل شددخو خدد٤ ؤن ًدمُدد  ال٣دداهون( َو

 بصدددخو ؤلاوؿدددان فدددي ْدددل الخ٣دددضم الٗ
ً
لمدددي والخ٨ىولدددوجي بط ؤندددبذ ؤلاوؿدددان ًدددضًغ قددداوه  الخددد٤ مدددً ؤ٦ثدددر الخ٣دددو١ الخهدددا٢ا

ت وعا٣ٞدددد  جُددددوع ممازددددل فددددي وؾدددداثل الغ٢ابددددت  ت مجهددددا واإلاهىُددددت مددددً زددددال٫ وؾدددداثل الاجهددددا٫ اإلا٣ددددغوءة واإلاؿددددمٖو الخانددددت ألاؾددددٍغ

َددددإل ٖلددددى اإلاغاؾددددالث  2005والخهدددديذ وال٨كدددد٠ وبددددظل٪ اهٟددددغص الضؾددددخوع الٗغاقددددي لؿددددىت  بددددالىو ٖلددددى موا٣ٞددددت ٢ًدددداثُت لال

ت َظٍ الخضماث اإلاهمت.والاجهاال  ت ظضًضة جًمً ؾٍغ ظا ٌّٗض يماهت صؾخوٍع  ث، َو

. الخعع٤ فععي ازخُععاع مععا ًخهععل بععاألخىا٫ الصخهععُت
ً
فددي مجددا٫ ألاخددوا٫  2005: هددوَّ الضؾددخوع الٗغاقددي لؿددىت زامؿععا

ههددذ الصخهددُت ٖلددى مبددضؤ ظضًددض ًبددضو ؤهدد  مددً مؿددخدضزاج  لددم جددضعط الضؾدداجحر الٗغا٢ُددت الؿدداب٣ت ٖلددى الددىو ٖلُدد ، ٣ٞددض 

ٌع فدددي الالتدددزام بدددإخوالهم الصخهدددُت خؿدددب صًاهددداتهم ؤو مدددظَبهم ؤو مٗخ٣دددضاتهم ؤو 41اإلاددداصة )
ً
( مىددد  ٖلدددى ؤهددد  )الٗغا٢ُدددون ؤخدددغا

ددظا ٌٗجددي  ىددض اإلاكددٕغ الضؾددخوعي هٟؿدد ، َو م( الدؿددائ٫ ٖىدض اإلاخدبدد٘ ٖو ددىٓم طلدد٪ ب٣دداهون( وجشحددر ٖبدداعة )ازخُدداَع م، ٍو ازخُداَع

ا، وججضع ؤلاقاعة بىى ؤن َظٍ  ؤن للمؿلم ازخُاع ما ًخٗل٤ بإخوال  الصخهُت مً الضًاهاث ألازغى ٧الىهغاهُت مشال ؤو ٚحَر

دا فددي الضؾدخوع ال٨شحدر ممددا ًدوحي ؤجهددا مدإزوطة مدً صؾدداجحر ؤزدغى اٖخمددض ٖلحهدا اإلاكدٕغ الضؾددخوعي ٦مهداصع مشددل  حَر الٗبداعة ٚو

ًدداء مدً ال ؿدغي والهىددضي( و٦دظل٪ بنددغاع ألازدوة ألٖا ٨خلددت ال٨غصؾدخاهُت فددي لجىدت ٦خابددت الضؾددخوع )اإلاهدغي واللبىدداوي والؿَو

 في الضؾخوع الٗغاقي.
ً
ت الًمحر( التي لم هجض لها جٟؿحرا  مشل ٖباعة )خٍغ

ً
ُا باعاث ؤزغى خٞغ  ٖلى بصعاط َظٍ الٗباعة، ٖو

 الٟٕغ الثالث

ت اث ال٨ٍٟغ  الخ٣ى١ والخٍغ

دددددت( ٧وجهدددددا جخٗلددددد٤ بالجاهدددددب ددددداث اإلاٗىٍو دددددت حٗبحدددددر )الخٍغ ددددداث ال٨ٍٟغ اإلاٗىدددددوي ؤو الدددددظَجي ؤو ال٨ٟدددددغي  ًُلددددد٤ ٖلدددددى الخٍغ

داث الا٢خهداصًت مشدل  و ما ًمشدل الخ٣دو١ والخٍغ اث اإلااصًت التي جخٗل٤ ب  مً خُض َو ٦ُان ماصي، َو لئلوؿان م٣ابل الخٍغ

ددالن  داث ندغاخت فدي ؤلٖا دت الهددىاٖت والخجداعة، وظداء الدىو ٖلدى َدظا الىددٕو مدً الخ٣دو١ والخٍغ خد٤ الٗمدل وخد٤ اإلال٨ُدت وخٍغ

 .(1)( مى  ٖلى ؤه  )ل٩ل شخو الخ٤ في الخ٨ٟحر...(18في اإلااصة ) 1948ؤلاوؿان لؿىت الٗالمي لخ٣و١ 

ددالن الٗددالمي لخ٣ددو١ ؤلاوؿددان لؿددىت   إلاددا هددوَّ ٖلُدد  ؤلٖا
َ
و٦ددظل٪ الاجٟا٢ُددت الضولُددت للخ٣ددو١ اإلاضهُددت  1948ومؿدداًغة

البُدددددت الضؾددددداجحر اإلاٗاندددددغة ومجهدددددا الضؾدددددخوع الٗغاقدددددي لؿدددددىت  1966والؿُاؾدددددُت لؿدددددىت  دددددت الدددددغؤي  2005ٚو الدددددظي هدددددوَّ ٖلدددددى خٍغ

دداث ظضًددضة ٖلددى الوا٢دد٘ الٗغاقددي، لددظا ٞددةنَّ الددىو  دداث هددي خٍغ والخٗبحددر والصددخاٞت والاظخمددإ، والوا٢دد٘ ؤن ٚالبُددت َددظٍ الخٍغ

لهم مماعؾددت مشددل  ٖلحهددا ؤو مماعؾددتها مددً الىاخُددت الٟٗلُددت ًدخدداط بىددى مغخلددت مددً الىطددج الؿُاسددخي والددوعي الش٣ددافي الددظي ًددَا

داث، دت38بط ههدذ اإلاداصة ) َدظٍ الخٍغ : خٍغ
ً
 ٖدً الخٗبحدر ( مىد  ٖلدى ؤهد  )ج٨ٟدل الضولدت بمدا ال ًسدل بالىٓدام الٗدام وآلاصاب: ؤوال

دت ب٩دل الدغؤي : خٍغ
ً
دالن والُباٖدت الصدخاٞت الوؾداثل. زاهُدا دالم وؤلٖا دت وؤلٖا : خٍغ

ً
 الؿدلمي والخٓداَغ الاظخمدإ واليكدغ. زالشدا

 ً ؤلاًجاػ:ب٣اهون(، وؾىدىاو٫ َظٍ الخ٣و١ بصخيء م وجىٓم

ععت الخٗبحععر ٖععً الععغؤي . خٍغ
ً
: جخًددمً خدد٤ الصددخو فددي الخٗبحددر ٖددً ؤ٩ٞدداٍع ووظهدداث هٓددٍغ الخانددت ووكددغ َددظٍ ؤوال

ددددالن الٗددددالمي لخ٣ددددو١ ؤلاوؿددددان )ل٩ددددل شددددخو خدددد٤ 19آلاعاء ووؾدددداثل اليكددددغ املخخلٟددددت، وبهددددظا اإلاٗجددددى ههددددذ اإلادددداصة ) ( مددددً ؤلٖا

دددت الدددغؤي والخٗبحدددر...(، و٦دددظل٪ ؤ٦دددضث اإلاددد ( مدددً الاجٟا٢ُدددت الضولُدددت للخ٣دددو١ اإلاضهُدددت والؿُاؾدددُت لؿدددىت 19/2اصة )الخمخددد٘ بدٍغ

                                                           
 .241ص. ٖلي ًوؾ٠ الك٨غي وص. دمحم ٖلي الىانغي ومدموص الُاجي، مهضع ؾاب٤، م( 1)
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ت البدض ٖدً اإلاٗلومداث( و٦ٟلدذ اإلاداصة ) 1966 كمل َظا الخ٤ خٍغ ت الخٗبحر َو ( مدً صؾدخوع 38)ل٩ل ٞغص الخ٤ في خٍغ
ً
/ؤوال

ت ؤه 2005الٗغا١ لؿىت  ت، وما ٌسجل للمكٕغ الضؾخوعي الٗغاقي في جىُٓم  لهظٍ الخٍغ   لم ًدضص الوؾُلت التي َظٍ الخٍغ

غ وظٗدل ال٣ُدض الوخُدض  ًخم مً زاللها الخٗبحر ًٖ الغؤي بل ب٩ل الوؾاثل وؤهواٖها بال ٞغ١ بحن ال٣و٫ ؤو ال٨خابدت ؤو الخهدٍو

 َو ٖضم ؤلازال٫ بالىٓام الٗام وآلاصاب.

عت . خٍغ
ً
عالن والُباٖعت الصعخاٞت زاهُعا عالم وؤلٖا دت الصدخاٞت َدو خماًواليكعغ وؤلٖا تهدا مدً حٗؿد٠ : ٣ًهدض بدٍغ

 بدددإمغ مدددً ال٣ًددداء، و٦دددظل٪ خماًتهدددا مدددً جدددضزل عؤؽ اإلادددا٫ 
ّ
ابهدددا، ٞدددال جهددداصع الصدددخُٟت وال جو٢ددد٠ وال حٛلددد٤ بال الؿدددلُت وإَع

 إلاهالخ 
ً
ا َب٣ا  . (1)الظي ٢ض ٌؿُُغ ٖلحها ِٞؿحَر

 فدددددي حكددددد٨ُل الدددددغؤي الٗدددددام وبلوعجددددد  الؾدددددُما بطا ٧اهدددددذ صدددددخاٞت خدددددغة ال جدددددإزحر 
ً
 مدددددازغا

ً
للؿدددددلُت وجلٗدددددب الصدددددخاٞت صوعا

 ٖلددى 
ً
 لضعظددت جُددوع املجخمدد٘، ومددً الضؾدداجحر التددي ههددذ نددغاخت

ً
ددت الصددخاٞت ؤنددبدذ م٣ُاؾددا الخىُٟظًددت ٖلحهددا، بددل ؤن خٍغ

ت الضؾخوع الٗغاقي لؿىت  د٘ ال٣ُدوص ٖجهدا ظٗدل مدً الٗدغا١ 38في اإلااصة ) 2005َظٍ الخٍغ دت وٞع ( مى ، وإَال١ َظٍ الخٍغ
ً
/زاهُا

دالم الهداصٝ وال٨ٟدغ الدضًم٣غاَي اإلاخُدوع وألازدظ بدالغؤي والدغؤي زال٫ ٞترة وظحزة بٗض ؾد٣ٍو الىٓدام م ىبدرا للدغؤي الخدغ وؤلٖا

ت التي ًيكضَا.  آلازغ بٗض ؤن وظض اإلا٨ٟغ واإلاش٠٣ والؿُاسخي الخٍغ

ععععت الاحخمععععإ والخٓععععاَغ الؿععععلمي . خٍغ
ً
ددددض وفددددي اإلا٩ددددان زالثععععا ددددت الٟددددغص فددددي الاظخمددددإ ول٣دددداء مدددد٘ مددددً ًٍغ ٣هددددض بهددددا خٍغ : ٍو

اٍع لُٗبر ًٖ عؤً  م٘ ٚحٍر بالخُابت ؤو اإلاىا٢كت ؤو املخايدغة ؤو بٛحدر طلد٪ مدً الوؾداثل، وهدوَّ ٖلدى َدظا والؼمان الظي ًسخ

ت الاقترا٥ في الاظخماٖاث( الن الٗالمي لخ٣و١ ؤلاوؿان )ل٩ل شخو خ٤ في خٍغ ، و٦ظل٪ ؤقاعث الاجٟا٢ُدت (2)الخ٤ في ؤلٖا

 بدددد ٖلددددى ؤن ً 1966الضولُددددت للخ٣ددددو١ اإلاضهُددددت والؿُاؾددددُت لؿددددىت 
ً
ددددا  للددددىهج (3)٩ددددون الخدددد٤ فددددي الخجمدددد٘ الؿددددلمي مٗتٞر

ً
، وجإ٦ُددددضا

دددددت، وجىُٓمهدددددا بمدددددا ٣ٞ38دددددض ؤقددددداعث اإلاددددداصة ) 2005الدددددضًم٣غاَي الدددددظي زُددددد  الضؾدددددخوع الٗغاقدددددي لؿدددددىت  ( بىدددددى َدددددظٍ الخٍغ
ً
/زالشدددددا

ُٟها في زضمت ؤٚغايها.  مً ٢اهون لخْو
ً
 ؾُهضع الخ٣ا

ت ال٣ُٗضة والٗباصة . خٍغ
ً
ت الضًعابٗا دت مماعؾدت الكدٗاثغ : جىُوي الخٍغ دت ال٣ُٗدضة وخٍغ خحن َمدا خٍغ يُت ٖلدى خدٍغ

 فدددي ؤن ٌٗخىددد٤ الدددضًً الدددظي ًدددغاٍ (4)الضًيُدددت )الٗباصًدددت( اإلاخهدددلت بال٣ُٗدددضة
ً
دددت ال٣ُٗدددضة ؤن ٩ًدددون ؤلاوؿدددان خدددغا ، واإلا٣هدددوص بدٍغ

دت ؤلاوؿدان فدي مماعؾددت ؤو ٖدضم مماعؾدت قدٗاثغ صًيُدت ؾدواء فد دت الٗبداصة ٞخٗجدي خٍغ ٗخ٣دض ُٞد ، وؤمدا خٍغ ي الؿدغ والٗلدً مدد٘ َو

ت الٗباصة ؾواء بداإلاى٘ ؤو الخُُٗدل، بدل ٖلحهدا يدماجها فدي خدضوص مدا ٌؿدمذ بد  الىٓدام  يغوعة التزام الضولت بٗضم اإلاؿاؽ بدٍغ

ت ال٣ُٗدضة والٗبداصة ٣ٞدض ههدذ اإلاداصة 43و  42اإلااصجحن ) 2005، وؤٞغص الضؾخوع الٗغاقي لؿىت (5)الٗام وآلاصاب ( لخىُٓم خٍغ

ت ال٨ٟدغ والًدمحر وال٣ُٗدضة(، ؤمدا اإلاداصة )( مى  )ل٩ل 42) : ؤجبدإ ٧دل صًدً ؤو مدظَب ؤخدغاع 43ٞغص خٍغ
ً
( ٞىهدذ ٖلدى ؤهد  )ؤوال

ددىٓم طلدد٪  فددي: ؤ. مماعؾددت الكددٗاثغ الضًيُددت بمددا ٞحهددا الكددٗاثغ الخؿددُيُت. ب. بصاعة ألاو٢دداٝ وقدداوجها وماؾؿدداتها الضًيُددت، ٍو

ت الٗباصة وخماًت : ج٨ٟل الضولت خٍغ
ً
ؤما٦جها(، و٢ض ؤخؿً اإلاكٕغ الضؾخوعي خُىما ؤؾىض بصاعة ألاو٢اٝ ألبىاء  ب٣اهون. زاهُا

ٗهددددا  ددددظَب َع اإلادددظَب ٣ٞددددض ٧اهددددذ اإلااؾؿددددت الضًيُددددت واإلاغا٢ددددض اإلا٣ضؾددددت ؤقددددب  بددددضواثغ الضولددددت جددددضاع مددددً ٢بددددل وػاعة ألاو٢دددداٝ ٍو

 للضولت.

                                                           
(1 ) ، ت، ميكإة اإلاٗاٝع ؼ قُدا، الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهون الضؾخوعي، ؤلاؾ٨ىضٍع  .513، م1988ص. ببغاَُم ٖبض الٍٗؼ

الن الٗالمي لخ٣و١ ؤلاوؿان لؿىت 20اإلااصة )( 2)  .1948( مً ؤلٖا

 .1966( مً الاجٟا٢ُت الضولُت للخ٣و١ اإلاضهُت والؿُاؾُت لؿىت 21اإلااصة )( 3)

 .862ص. ماظض عاٚب الخلو، مهضع ؾاب٤، م( 4)

 .248مص. ٖلي ًوؾ٠ الك٨غي وص. دمحم ٖلي الىانغي ومدموص الُاجي، مهضع ؾاب٤، ( 5)
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 زاجمعععت

 بلحها، وهي ٧اآلحي:وفي زخام َظٍ الضعاؾت هظ٦غ ؤَم الىخاثج والخونُاث التي جمَّ الخونل 

. الىخاثج:
ً
 ؤوال

ا ٖلى ؤلانالح الاظخماعي ًم٨ً ال٣و٫ بنَّ  -1 ت وؤزَغ صؾخوع الٗغا١ الضاثم لٗام  في ؾُا١ صعاؾدىا للخٗضًالث الضؾخوٍع

بر ماؾؿخ   2005 ماعؾها باالهخساباث ٖو ُتها ٍو ٢ض ؤقاع نغاخت ٖلى ؤن الكٗب َو مهضع الؿلُاث وقٖغ

ت وط٦غ ؤن جضاو   قهضٍ الٗغا١ الضؾخوٍع
ً
ُٗا  حكَغ

ً
ظا ٌّٗض جُوعا  ٖبر الوؾاثل الضًم٣غاَُت، َو

ً
٫ الؿلُت ٩ًون ؾلمُا

س  الخضًض.  ألو٫ مغة في جإٍع

 بطا جم في بَاع مىٓومت مخ٩املت مً الخىمُت  -2
ّ
د٤٣ زماٍع اإلاغظوة بال بنَّ ؤلانالح الاظخماعي ال ًم٨ً ؤن ٨ًخمل ٍو

ا بك٩ل مخواػن ٖلى ٧اٞت ألانٗضة بما ًلبي املجخمُٗت الكاملت التي ج٨ٟل اؾخ٣غاع  ٖملُت ؤلانالح واؾخمغاَع

٣هض  د٤٣ َموخاتهم، بط ٌّٗض مبضؤ اإلاواَىت ؤخض املخاوع ألاؾاؾُت لئلنالح الضؾخوعي ٍو ىحن ٍو اخخُاظاث اإلاَو

م ال٣اهووي. بها ؤنَّ  ىحن مدؿاوون في الخ٣و١ والواظباث مؿاواة وؿبُت بدؿب مغ٦َؼ  ظمُ٘ اإلاَو

اج  وه٣لها مً خحز الىهوم بىى هُا١ الخُب٤ُ ٞال  بنَّ  -3 مً ؤَم صٖاثم الضًم٣غاَُت َو مغاٖاة خ٣و١ ؤلاوؿان وخٍغ

ت  مٗجى للخضًض ًٖ الضًم٣غاَُت مً صون ٦ٟالت خ٣و١ اإلاواًَ وال ٦ٟالت لهظٍ الخ٣و١ مً صون ههوم صؾخوٍع

اهاث ه٣ل  بىى خحز الوا٢٘ ووؾاثل الخماًت ٖلُا ال جهلها ًض ال٣ابٌ ؤو ال٣ابًحن ٖلى الؿلُت، ٞةنَّ الىو ويم

٧لها ؤظؼاء مً مجمٕو ال ًم٨ً مً صون ؤي مجها الونو٫ للمٗجى الخ٣ُ٣ي لخ٣و١ ؤلاوؿان ومً زم الضًم٣غاَُت 

 الخ٣ت. 

ت ٖلى ؤلانالح الاظخماعي بك٩ل ٖام في يوء ٢ضعتها ٖلى الخٗامل بةًجابُت م٘  -4 ج٩اص جخدضص آزاع الخٗضًالث الضؾخوٍع

 ك٨الث الاظخماُٖت ال٣اثمت والخاظاث ؤلاوؿاهُت اإلالخت ومضى بم٩اهُت بقباٖها.اإلا

ت الوا٢٘  -5 ت التي حؿتهضٝ ؤلانالح الاظخماعي مً زال٫ الخسُُِ الٗلمي الظي ٌؿدىض بىى مٗٞغ حّٗض الخٗضًالث الضؾخوٍع

 ًٖ مى٤ُ الاعججا٫ هي ألاؾلوب ألامشل لغؾم مالمذ ؤلانالح الاظخماعي في الٗغا١ وجدضًض مؿاعاج  و 
ً
اججاَاج  بُٗضا

 والالوا٢ُٗت.

ت التي حؿتهضٝ ؤلانالح الاظخماعي ؤن ج٣وم بضوع ٞاٖل في جد٤ُ٣ الىمو اإلاخواػن بحن مسخل٠  -6 ًم٨ً للخٗضًالث الضؾخوٍع

جها ٢ُاٖاث اليكاٍ الاظخماعي والا٢خهاصي والش٣افي واإلااصي في املجخم٘ الٗغاقي، بطا ما اٖخمضث في زُُها وبغام

 اإلاباصت الوا٢ُٗت والٗملُت، وإطا ما جبيذ مُلب الكٟاُٞت والخُاص في جىُٟظ َظٍ البرامج والخُِ.

 ما ًخإزغ ؤلانالح الاظخماعي باإلاخٛحراث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاظخماُٖت التي جُغؤ ٖلى املجخم٘ الٗغاقي، ألامغ  -7
ً
ٚالبا

ا٢٘ املخلي وؤلا٢لُمي والضوىي ٖىض بظغاء ؤي حٗضًل صؾخوعي الظي ٣ًخطخي بهوعة مؿخمغة اؾخ٣غاء مخُلباث الو 

اث َظا ؤلانالح في ْغٝو ألاػماث بما ًسضم الخاظاث اإلالخت لؤلٞغاص والجماٖاث، الؾُما خاظاث  لخدضًض ؤولٍو

 الٟئاث الهكت والًُٟٗت في املجخم٘.

الالتزام بخُب٤ُ البرامج ؤلانالخُت، ألامغ الظي  بنَّ اعجباٍ الٗغا١ باإلااؾؿاث اإلاالُت والى٣ضًت الٗاإلاُت ؾُدخم ٖلُ  -8

ظا ألامغ ًخوظب ٖلى اإلاكٕغ الضؾخوعي  اٍ في املجخم٘ الٗغاقي، َو اًت والٞغ  ٖلى مؿخوى زضماث الٖغ
ً
ًازغ ؾلبا



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   

     2222 غغطظأ – ةآ اٌغبدط ػششاٌؼذد 

 
61 

 بًجاص الخلو٫ الىاظٗت التي جخالءم م٘ َبُٗت 
ً
الٗغاقي ؤن ًًٗ  ههب ُٖيُ  ٖىض بظغاء ؤي حٗضًل صؾخوعي، مداوال

 ٘ الٗغاقي.املجخم

. الخىنُاث:
ً
 زاهُا

ُت ؤال  -1 بنَّ حٗضًل الضؾخوع يغوعة ج٣ًحها ْغٝو الخُوع الؿُاسخي والا٢خهاصي والاظخماعي، ومً زمَّ ج٣خطخي اإلاويٖو

ظا مما ًخُلب ؤن ٩ًون َىا٥ هٓام للخٗضًل ٣ًوم ٖلى ؤؾاؽ اؾخُإل  ًماعؽ لٛاًاث ؾُاؾُت زانت ؤو آهُت، َو

ت مو٠٢ الغؤي الٗام  مً ٨ٞغة الخٗضًل، بمٗجى ٖىضما ًُغح م٣ترح الخٗضًل وزانت في اإلاؿاثل الهامت مٗٞغ

 لئلظغاءاث التي 
ً
٣ا والاؾتراجُجُت ؤن ًخم ٖغى ال٨ٟغة ٖلى الكٗب بإخؼاب  ومىٓماث املجخم٘ اإلاضوي إلاىا٢كتها ٞو

 ًدضصَا الضؾخوع للكغٕو في مؿحرة بظغاءاث الخٗضًل.

ت لخد٤ُ٣ ؤلانالح الاظخماعي ؤن ًامً ؤه  ٖلى ٖلى اإلاكٕغ الضؾخوعي الٗغاقي و  -2 َو بهضص بظغاء الخٗضًالث الضؾخوٍع

اصة ال٣ٟغ  م مً ؤَمُت ؾُاؾاث الخ٠ُ٨ اله٨ُلي للٗغا١ في الٗهغ الخايغ بال ؤجها ؾدؿاَم بىى خض ٦بحر في ٍػ الٚغ

اهاث الخ٩ومُت وح٤ُٗ ج٣ضًم ال ٘ الضزل، ألجها حٗمل ٖلى و٠٢ ؤلٖا  خضماث الاظخماُٖت.والبُالت وؾوء جوَػ

اصة الىٓغ في مضى جىاؾ٤ ههوم الضؾخوع ُٞما بُجها زكُت خضور ما ًازغ  -3 ت مؿخ٣بلُت إٖل هإمل ؤن ج٩ون َىا٥ عٍئ

اج  في نلب الضؾخوع لِـ َو   الىو ٖلى خ٣و١ ؤلاوؿان وخٍغ
ً
ضم زغ٢ها بؿهولت ٞمشال ٖلى ج٩املها ووخضتها ٖو

 اإلاهم ب٣ضع مغاٖاة َظٍ الخ٣و١ و٦ٟالتها 
ّ
ٞةنَّ  وجُٟٗلها مً زال٫ ه٣لها مً خحز الىهوم بىى هُا١ الخُب٤ُ، وإال

ت.   َظٍ الىهوم ؤنبدذ مؿإلت ق٩لُت مىهوم ٖلحها ختى في الضؾاجحر اإلاا٢خت وألاهٓمت الض٦خاجوٍع

 للضولت وللىٓام -4
ً
ّضٍ ؤؾاؾا ت في مجملها بىى صٖم وإزغاء مبضؤ اإلاواَىت ٖو الؿُاسخي  ًجب ؤن حؿىى الخٗضًالث الضؾخوٍع

 ٞحها، بط ؤنَّ مبضؤ اإلاواَىت ٌّٗض ع٦حزة للضًم٣غاَُت وؤلانالح الاظخماعي. 

ت ازخُاع  -5 ًجب جضُٖم ألاؾـ والغ٧اثؼ بما ًد٤٣ الخالػم بحن الىهوم وألاويإ الا٢خهاصًت اإلاٗانغة، بما ًدُذ خٍغ

لٗضالت، وبىاء ٖال٢ت جباصلُت ال الخوظ  الا٢خهاصي للضولت، في بَاع مً املخاٞٓت ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي وا

 جىمُت ا٢خهاصًت للضولت مً صون تهُئت 
ً
اهٟها٫ لها بحن ألامً والخىمُت وجدٟحز الاؾدشماع بط ال ًم٨ً ؤن هخهوع ؤبضا

 مىار آمً ومؿخ٣غ لها.

ء جصخُذ مؿاع ج٣خطخي ٢بل ٧ل شخي ٢٠٠٣بنَّ اإلاخٛحراث الجضًضة التي َغؤث ٖلى وا٢٘ املجخم٘ الٗغاقي الؾُما بٗض ٖام  -6

لت مً الؼمً، و٢ض ٩ًون الوا٢٘ الٗغاقي بداظت   ٖلى مضى ؤٖوام ٍَو
ً
الٗال٢ت بحن الضولت واملجخم٘ التي ازخلذ ٦شحرا

ب ظمُ٘  بىى حٗضًل صؾخوعي ٌؿتهضٝ اإلاكٕغ الضؾخوعي مً وعاءٍ بىى نُاٚت ٣ٖض اظخماعي ظضًض، ٣ٖض ٌؿخٖو

ضوي الؾُما في ْل اإلاغخلت الاهخ٣الُت التي ًمغ بها البلض، ول٨ً َل الٟاٖلحن الجضص بما في طل٪ الؿو١ واملجخم٘ اإلا

 بةم٩ان َظا ال٣ٗض الجضًض ججاوػ ألاػماث والهٗوباث التي ًمغ بها املجخم٘ الٗغاقي 

ت التي جىٓم ٣ٖض اظخماعي بحن الضولت والؿو١ واملجخم٘ في ْل  -7 بنَّ الٗغا١ الُوم بإمـ الخاظت بىى الخٗضًالث الضؾخوٍع

ىُت و٢ض جهبذ آلُاج  ؤقض ٢ؿوة، وؤن الضولت طاتها ٢ض ٖو  خ  الَو  مً ٣ٞضان الؿو١ لهٍو
ً
ا إلات ا٢خهاص الؿو١، زٞو

ت الضولت نوعة ؤن الؾُما ٖلُ  ؾُُغتهاج٣ٟض   ؤقض ؤنبذ ٢ض طاج  ؤن املجخم٘ بل تهتز، بضؤث ٢ض الكمولُت ؤو ال٣ٍو

 
ً
ت اه٣ؿاماث مً ٌٗاهُ  ما بؿبب يٟٗا  ومىخٓغي  الٗاَلحن ؤٖضاص واػصًاص ُٞ  ال٣ٟغ مٗضالث وبؿبب اعجٟإ بيٍُو

اهاث،  مُُٗاث ٞةنَّ  والؿو١، الضولت بحن ما الٟغاٙ ٌؿخُُ٘ مؤل اإلاضوي املجخم٘ ؤن مً اٖخ٣اص زمت ٧ان وإطا ؤلٖا
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 مً الخوا٤ٞ ؤصوى خض ًد٤٣ لم ٞهو الؿُاؾُت، للماؾؿت امخضاص ؾوى  ٨ًً لم َظا املجخم٘ ؤن بىى حكحر الوا٢٘

ظا واملجخم٘، الضولت بحن ما واإلاهالخت سجاموالاو ت ٚحر الاظخماعي ؤنَّ ؤَغاٝ ال٣ٗض ٌٗجي َو  للهالخُاث مدؿاٍو

 ولهظا ؤَضاٞ ، جد٤ُ٣ مً الاظخماعي ال٣ٗض ٌؿخُُ٘ ال ٢ض ومً زم  ظواهب الخُاة، ظمُ٘ في وال٣وة وؤلام٩اهاث

ت ٢اصعة ٖل شخيء ٧ل و٢بل ٞالبض بطن  الٗمل في والخوا٤ٞ الخجاوـ مً صعظت ى زل٤ؤن ج٩ون الخٗضًالث الضؾخوٍع

٘ الهالخُاث غاٝ بحن وجوَػ ت صولت ْل املجخم٘ في خماًت ؤظل مً الشالزت ألَا اٍ لخد٤ُ٣ حؿىى ٢ٍو  وألامً الٞغ

 للمجخم٘.

ت التي حؿتهضٝ ؤلانالح الاظخماعي -8  جؼا٫ ما ظض٫ لشىاثُت جً٘ اإلاكٕغ الضؾخوعي ؤمام الٗغا١ في بنَّ الخٗضًالث الضؾخوٍع

 بما ؤزغى  الؿو١، وبٗباعة ٞٗالُت وؤما الٗضالت الاظخماُٖت ؤما: الهضٞحن بإخض الخطخُت بةق٩الُت جخمشل ٢اثمت

اٍ ؾُاؾت جبجي ٖبر الاظخماُٖت جد٤ُ٣ اإلاخُلباث ٖلى الٗمل  الا٢خهاصي، وإما الىمو مخُلباث وجإظُل الٞغ

 الا٢خهاصي ؤلانالح لخد٤ُ٣ اإلاباصعة ألزظ ػمام الؿو١  ا٢خهاص ؤمام املجا٫ ٞسر ٖبر الاظخماعي بالجاهب الخطخُت

اٍ مخُلباث ًسضم الظي  اإلاضى البُٗض. ٖلى الٞغ
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25-  ،٘ ت لليكغ والخوَػ ت الٗغبُت الٗاإلاُت، بحروث، ماؾؿت ؤٖما٫ اإلاوؾٖو ت مالٟحن، اإلاوؾٖو  .1996مجمٖو

ت الٗغبُدددددت، صاع الجهًددددد ، مبدددددضؤ اإلاواَىدددددت وؤلاندددددالح الضؾددددخوعي، صعاؾدددددت م٣اعهدددددت، ال٣ددددداَغة،ص. دمحم ؤخمددددض ٖبدددددض الىٗدددددُم -26

2007. 

ت والؿُاؾددُت فدددي الٗدددالم،  -27 ص. دمحم املجددظوب، ال٣ددداهون الضؾددخوعي والدددىٓم الؿُاؾددُت فدددي لبىددان واَدددم الددىٓم الضؾدددخوٍع

 .2002بحروث، ميكوعاث الخلبي الخ٣و٢ُت، ، 5ٍ

 .1963مُبٗت الىٗمان، الٗغا١، دمحم بدغ الٗلوم، ؤيواء ٖلى ٢اهون ألاخوا٫ الصخهُت،  -28

 .1998صاع الجهًت الٗغبُت،  ، مباصت ال٣اهون ؤلاصاعي، ال٣اَغة،دمحم ؾُٗض خؿحن ؤمحن ص. -29

 .2003اإلاواَىت بحن الخ٤ واإلاىدت، مٗهض الضعاؾاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت، لىضن،  ص. هوعي ظٟٗغ ل٠ُُ، -30

. زاهُ
ً
 :الضؾاجحر والىزاث٤ واإلاؿدىضاث الغؾمُتا

 .1789الٟغوسخي لؿىت  بٖالهاث خ٣و١ ؤلاوؿان واإلاواًَ -1

الن الٗالمي لخ٣و١ ؤلاوؿان لؿىت  -2  .1948ؤلٖا

 .1966الاجٟا٢ُت الضولُت للخ٣و١ اإلاضهُت والؿُاؾُت لؿىت  -3

 .28/9/2001( في ٢1377غاع مجلـ ألامً الضوىي اإلاغ٢م ) -4

 2005الضؾخوع الٗغاقي لؿىت  -5

 .2009لخانت في مجلـ الىواب م٣ترح حٗضًالث الضؾخوع التي ؤهجؼتها اللجىت ا  -6

وإلادت الاظخماُٖت الٗضالت اظل مً الاظخماعي الضوىي، الًمان الٗمل م٨خب -7  الدضوعة الدضوىي، الٗمدل ٖاصلدت، مداجمغ ٖو

غ اإلااثت،  .2011الؿاصؽ،  الخ٣ٍغ

. لثزا
ً
 :البدىر واإلا٣االثا

دددداٍ ص. ؾددددالم ٖبددددض ٖلددددي الٗبدددداصي و ص. مشددددا٫ ٖبددددض هللا ٚجددددي الٗددددؼاوي، الؿُاؾدددد -1 ت الاظخماُٖددددت فددددي الٗددددغا١ ظددددض٫ صولددددت الٞغ

 .2011(، 96وا٢خهاص الؿو١، بدض ميكوع في مجلت ٧لُت آلاصاب، ظامٗت بٛضاص، ٕ )

اًدت ؾُاؾداث الؿدغوجي، مهدُٟى َلٗدذ -2 دت ؤلاوؿدان وبىداء ٖع دغة ه٣ضًدت جدلُلُدت، الٗغبدي، عٍئ  الاظخماُٖدت الٗلدوم ٞو

ا مبر،  24عاث، ألاما املجخم٘، ظامٗت وجىمُت زضمت في وصوَع  .1997هٞو
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. عابٗ
ً
 :يكىعة ٖبر قب٨ت اإلاٗلىماث الٗاإلاُت  الاهترهذ(البدىر واإلا٣االث اإلاا

الاججاَددددداث اإلاٗاندددددغة فدددددي جغبُدددددت اإلاواَىدددددت، م٣دددددا٫ ميكدددددوع ٖبدددددر قدددددب٨ت اإلاٗلومددددداث الٗاإلاُدددددت ص. ٞهدددددض ببدددددغاَُم الخبِدددددب،  -1
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 مؿاعاتها وجضاُٖاتها 2021قدىبر   08اهخساباث 

Elections trajectories and its results 

 ؤٞؿاحي ؤؾماء

٢خهاصًت َالبت باخشت في ؾل٪ الض٦خوعاٍ جسهو ال٣اهون الضؾخوعي والٗلوم الؿُاؾُت ب٩لُت الٗلوم ال٣اهوهُت والا

سخي-والاظخماُٖت   ،ظامٗت دمحم الخامـ الغباٍ -الؿَو

ا الاهخساباث التي ظغث ًوم  ُٗت، آزَغ ذ اإلامل٨ت اإلاٛغبُت مىظ صزولها مغخلت الضؾترة ؾلؿلت مً الاهخساباث ؾواء املخلُت ؤو الدكَغ ٖٞغ

ص٤ً الا٢ترإ الزخُاع مً ًمشلهم في مجلـ الىواب ملُون هازب مٛغبي اجج  بىى نىا 18، والتي قاع٥ ٞحها خواىي 2021قدىبر8ألاعبٗاء 

ىُت واملخلُت واإلاهىُت،  .ومجالـ الجماٖاث والجهاث ان ججضًض ٧اٞت اإلااؾؿاث اإلاىخسبت الَو م٨ً لىا ال٣و٫ بإن اإلاٛغب هجر  في ٦ؿب َع ٍو

ُض  2021 ظٗل ؾىت مما م مً اؾخمغاع جٟصخي ظاثدت  ٧ٞو َظٍ الاؾخد٣ا٢اث في ْل ُض ظغث خ ، 19 -ؾىت اهخسابُت بامخُاػ ٖلى الٚغ

مىٓومت ٢اهوهُت ظضًضة خملذ مؿخجضاث ٖلى ؤ٦ثر مً نُٗض، زانت ٖلى مؿخوى جوؾُ٘ الخمشُلُت الؿُاؾُت للمواَىحن مً زال٫ حُٛحر 

الاهخسابي ال٣اؾم الاهخسابي الؿاب٤ باٖخماص ٢اؾم اهخسابي ظضًض ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ ٖضص اإلاسجلحن في اللواثذ الاهخسابُت، ٖوى ال٣اؾم 

 .ال٨الؾ٩ُي اإلاٗمو٫ ب  في ظل ألاهٓمت الاهخسابُت في الٗالم وال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ ٖضص ألانواث الصخُدت اإلاٗبر ٖجها

بدىا في صعاؾت الاهخساباث وم٣اعبتها م٘ ؾُا٢ها، مً ؤظل الخغوط باؾخيخاظاث و زالناث جوضر  2021قدىبر  8بن صعاؾت اهخساباث  ًىم ًٖ ٚع

ا ت مً اإلاباصت و الالُاث التي ج٣وي البىاء الضًم٣غاَي ؾُاصة مضى جد٤ُ٣ الَغ ـ مجمٖو هاث التي ٧اهذ الضولت حؿىى للونو٫ بلحها وج٨َغ

لُ  ٞةن َظا اإلا٣ا٫ حهضٝ بىى اإلاؿاَمت في بزغاء ألاصب الؿُاسخي اإلاغجبِ باالهخساباث والونو٫ بىى هخاثج وؤخ٩ام ٌؿ خُٟض الخ٤ و ال٣اهون. ٖو

 ي.مجها الىٓام الؿُاسخ

Kingdom of Morocco has known series of local and legislative elections Since the new constitution has 

been established. The last elections made' in 8 september 2021 was an n example of succes for the 

electoral process in Morocco. More than 18 milion of voters have participated to select their local and 

national representatives. 

Despit the pandemie of corona virus, the state has succeded it's elections to remuring all its local 

constitutions. 

The electoral process comes. after series of neu election system which has brought many developments on 

several levels, especially. the new  system of elections based on the number of persons registred in the 

new electoral regulations, rather than the last one which based on the number of correct votes. 

The study of the elections of September 8, 2021, indicates our desire to study the elections and their 

approach with their context, in order to come up with conclusions that clarify the extent to which the bets 

that the state was seeking to reach and devote a set of principles and mechanisms that strengthen 

democratic construction is the rule of truth and law. Accordingly, this article aims to contribute to 

enriching political literature associated with elections and reaching results and provisions that benefit the 

political system. 
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 ال٩لماث اإلاٟخاخُت للم٣ا٫:

  2021قدىبر   08اهخساباث       

 مؿخجضاث اإلاىٓومت الاهخسابُت  

 اعجٟإ وؿبت اإلاكاع٦ت في الاؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت ألازحرة  

 ألاخؼاب الؿُاؾُت                

 Elections 08 september 2021        

 The electoral system updat          

  Increasing of number of participations at the last electoral process 

 Political parties                                                                                                           

الن الٗالمي لخ٣و١ ؤلاوؿان ٌٗض خ٤ اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاون الٗامت خ٣ا ؤؾاؾُا مً خ٣و١ ؤلا   وؿان، ًىو ٖلُ  ؤلٖا

٨دسخي َظا  ىُت. ٍو ت مً الضؾاجحر و ال٣واهحن الَو والٗهض الضوىي الخام بالخ٣و١ اإلاضهُت و الؿُاؾُت، ٦ما ج٣ٍغ مجمٖو

 الخ٤ ؤَمُت بالٛت باليؿبت للٟغص و الكٗوب، ٦ما ٨ٌٗـ الاعجباٍ الوز٤ُ بحن الاهخساباث و الضًم٣غاَُت، طل٪ ؤن

ا الوؾُلت الوخُضة  ت باٖخباَع  .1ؾىاص الؿلُت في الىٓم الضًم٣غاَُتال الاهخساباث حٗظ الُت مهمت في ٖملُت الضم٣َغ

َم مغج٨ؼاث الضًم٣غاَُت الخمشُلُت ؤو  ،الؿُاؾُت لُت مً آلُاث اإلاكاع٦تآالهخساباث في ألاهٓمت الضًم٣غاَُت حٗخبر ٞا 

لت وماؾؿاث ُت لضى ال٨خلت الىازبت وألاخؼاب التي هي ٢وام اإلاىاٞؿت طاث مهضا٢ُ التي جٟغػ هسبا مَا ت جدٓى بالكٖغ

. طل٪ ؤن الاهخساباث 2الاهخسابُت. وحك٩ل الاهخساباث ؾواء في اإلاٛغب ؤو ٚحٍر مً البلضان لخٓت ج٣ُُم للمؿاع الؿُاسخي

ا  ،الخُاة الؿُاؾُتمً هاخُت، وللخٗبحر ًٖ بعاصة الكٗب ومكاع٦خ  في  الهغإ ٖلى الؿلُتحٗض آلُت مهمت في  باٖخباَع

غ الىٓام الضًم٣غاَي،  الوؾُلت الوخُضة إلؾىاص الؿلُت في الىٓم الضًم٣غاَُت اإلاٗانغة مً هاخُت ؤزغى. بط حك٩ل ظَو

ُت  ٦ما ؤجها الوؾُلت الوخُضة إلؾىاص الؿلُت الؿُاؾُت في الىٓام الضًم٣غاَي، ٧وجها اإلاغظُٗت ألاؾاؾُت في جدضًض قٖغ

 .ملجخم٘الؿلُت صازل ا

٣ت ٚحر مباقغة بازخُاع مً ًمشل  لهظا  وإطا ٧اهذ الاهخساباث حٗجي مكاع٦ت الٟغص ؾُاؾُا في جضبحر الكاون الٗامت بٍُغ

ُت مً ظهت، ومً ظهت ؤزغى  الٛغى، ٞةن وعاء َظا الؿلو٥ ج٨مً بعاصة الىٓام الؿُاسخي الهاصٞت بىى الخهو٫ ٖلى الكٖغ

ت الىٓام في الؿلُت الؿ ُاؾُت، ٦ما ؤجها حؿمذ بٟسر املجا٫ ؤمام جىاوب ال٨خل الؿُاؾُت ٖلى الؿلُت ٖلى اؾخمغاٍع

الؿُاؾُت، وال٣وى الاظخماُٖت وجمض ماؾؿاث الضولت وألاخؼاب بضماء ظضًضة. وجخُوع آلُاث الضًم٣غاَُت مً زال٫ 

                                                           
1
ُٗت لد   وؾاا٫ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت لضى الكباب، مال٠ ظماعي " اإلاؿاع الضًم٣غاَي في اإلاٛغب ٖلى  2016ؤ٦خوبغ  7خؿىت ٦جي و ٖبض الل٠ُُ ب٩وع، الاهخساباث الدكَغ

ُٗت   191، م 2017ألاو٫، هوهبر  ، اإلاغ٦ؼ اإلاٛغبي لؤلبدار ؤلاؾتراجُجُت و صعاؾت الؿُاؾُاث، الٗضص2016ؤ٦خوبغ  07يوء الاهخساباث الدكَغ

2
، مال٠ ظماعي "اإلاؿاع الضًم٣غاَي في اإلاٛغب"، اإلاغ٦ؼ اإلاٛغبي لؤلبدار 2016ؤ٦خوبغ  7دمحم ال٨ُدل، مدضصاث الؿلو٥ الاهخسابي باإلاٛغب في يوء اهخساباث  

 447 ، م2017، هوهبرؤلاؾخلغاججُت وصعاؾت الؿُاؾاث، ؾلؿلت بياٞاث في الضعاؾاث ال٣اهوهُت والؿُاؾُت، الٗضص ألاو٫ 
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ُحن، ألن الخ٨م ٞحها للغؤي الٗام، وب٣ضع ما جدؿ٘ مكا ع٦ت اإلاواًَ في الٗملُت هطج البرامج وظٗل الٟكل والىجاح قٖغ

 .1الؿُاؾُت، ب٣ضع ما جخ٣ضم الًماهاث لخماًت الضًم٣غاَُت

هم الخٟاٖالث الوا٢ٗت  ٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن صعاؾت الاهخساباث ج٨دسخي َابٗا مهما للٛاًت بط حٗض اإلاضزل الٟٗلي لضعاؾت ٞو

ا اإلا ٗبر ًٖ الؿلو٥ الؿُاسخي ل٩ل الٟاٖلحن. ٖلى مؿخوى الخُاة الؿُاؾُت، وجخجؿض ٞحها الش٣اٞت الؿُاؾُت باٖخباَع

ٞاالهخساباث حٗخبر ؤصاة مً ؤصواث الضًم٣غاَُت، آلُت للخضاو٫ ٖلى الؿلُت بك٩ل ؾلمي ٦ما َو م٣غع مً الىاخُت 

 .2اإلابضثُت

 ؤَمُت اإلاىيٕى: 

و ؾوؾُولوظُا الاهخساباث، حهضٝ ُض خ جىضعط الضعاؾت يمً ٖلم الاظخمإ الؿُاسخي، وهي حٗجى بٟٕغ مً ٞغٖو  َو

ً في طل٪ ٖلى 2021الُغح اإلاٗخمض في َظا اإلا٣ا٫ باألؾاؽ ٖلى الٟهم اإلاويوعي لالؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت لؿىت  ، مغ٦ٍؼ

ت  ُت اإلاهخمت بالٗملُت الاهخسابُت، جىُل٤ مً ػواًا هٓغ حٗخمض ألابٗاص الضؾخوٍع م٣اعبت ٢اثمت ٖلى حٗضص الخ٣و٫ اإلاٗٞغ

ُا ًؼاوط بحن اإلاؿخوى ٗلم الؿُاؾت. وال٣اهوهُت، وألابٗاص اإلاخٗل٣ت ب لُ  ٞةن ٞهظٍ الضعاؾت ج٨دسخي بٗضا مهما وهٖو ٖو

 الىٓغي واإلاؿخوى الخُب٣ُي مً زال٫ بدض مُضاوي مخٗل٤ بمدوع مً مداوع الضعاؾت.

ت، جغوم بىى بؿِ وجدلُل هخاثج وؾلو٥ الاؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت ٫ مً  8مً َظا اإلاىُل٤ هجض ؤهٟؿىا ؤمام بق٩الُت مغ٦ٍؼ

ت ٖضة ؤؾئلت هوعصَا ٧اآلحي2021قدىبر  ٍغ  :، خُض جخٟٕغ ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت الجَو

 ، وما جإزحٍر ٖلى اإلاكهض الؿُاسخي اإلاٛغبي 2021في ماطا ًخدضص الؿُا١ الٗام لالؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت  -

  2021قدىبر  08ؤي ٢غاءة مم٨ىت لىخاثج اهخساباث  -

اهاث اإلاىخٓغة مً الاؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت ما مضى ٞٗالُت حٗضًالث اإلاىٓومت ال -  ٣اهوهُت في ؤن جدهً الَغ

 :ٞغيُت الضعاؾت 

جسً٘ الٗملُت الاهخسابُت ليؿ٤ مً الخإزحراث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت ألاًضًولوظُت التي جغؾم خضوص و  :الٟغيُت ألاولى

م مً ؤَمُت الاهخسا، خُض ؤه  ٖلى الؤبٗاص الؿلو٥ الاهخسابي للمواَىحن ت الا ؤن ٚغ باث لضى لضحهم مً الىاخُت الىٍٓغ

ذ بؿبب ما حٗٞغ  الاهخساباث و الٟاٖلحن بها مً ازخالالث، وبؿبب  ؤػمت اإلاهضا٢ُت َىا٥ ي٠ٗ في ؤلا٢با٫ ٖلى الخهٍو

 مسلٟاث البِئت الؿُاؾُت التي ال حصج٘ ٖلى اإلاكاع٦ت الاهخسابُت. و  الخؼبُت،

ذ الاهخ٣امي الظي ماعؾ  اإلاواًَ يض الخؼب وطل٪ ؾبب ؾ٣ٍو خؼب الٗضالت  :الٟغيُت الثاهُت و الخىمُت َو الخهٍو

بؿبب الُإؽ مً بم٩اهُت الخُٛحر وؤلانالح وبؿبب ال٣غاعاث الالقٗبُت التي ٧ان ًخم ٞغيها، و الًٛب و الخُبت مً 

وص ؤلاؾالمُحن.  ٖو

                                                           
1
غ، ٧لُت الٗلوم ال٣  اهوهُت و الا٢خهاصًت و بضع الُٗضوصي مدضصاث الؿلو٥ الاهخسابي للكباب اإلاٛغبي، عؾالت لىُل قهاصة اإلااؾتر، جسهو ٢اهون ٖام، ظامٗت ابً َػ

 .4، م 2016/2017الاظخماُٖت ؤ٧اصًغ، الؿىت الجامُٗت 

2
ي الباصًت، عؾالت لىُل قهاصة اإلااؾتر في ال٣اهون الٗام، ظامٗت دمحم الخامـ ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت و الا٢خهاصًت و ؤٞؿاحي ؤؾماء، مدضصاث الؿلو٥ الاهخساب 

سخي بالغباٍ، الؿىت الجامُٗت  2021-2020الاظخماُٖت الؿَو
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 :ما٫ اإلاىاهج الخالُت:ولئلخاَت ب٩ل ؤلاق٩االث التي ًُغخها اإلاويٕو اعجإًىا اؾخٗ مىهجُت الضعاؾت 

البدض اإلاُضاوي، وجُب٣ُها ٖلى  اثوطل٪ بةٖخماص ج٣ىُ ،٦مغخلت ؤوىى ؾىلجئ بىى اؾخٗما٫ م٣اعبت ؾوؾُولوظُت  -

و٢ض و٢٘ ازخُاعها في َظٍ الضعاؾت ٖلى ج٣ىُاث الاؾخماعة. مً زال٫ ظم٘ وجدلُل البُاهاث  .جخم٘ الضعاؾتم

٤ ؤصواث بدشُت، وطل٪ مً ؤظل الخهو٫ ٖلى مٗلوماث وبُاهاث مً الُٗىت مدل البدض، وطل٪  الاظخماُٖت ًٖ ٍَغ

 لالؾخٟاصة مجها في ٖملُاث الخٟؿحر والخٗمُم.

 اإلاىهج ؤلاخهاجي: الو٢ٝو ٖىض اإلاُُٗاث ؤلاخهاثُاث املخهل ٖلحها مً زال٫ البدض اإلاُضاوي. -

ُُٟت والبي - ت، بط ٌٗخمض َظا ألازحر صعاؾت البيُت مىهج الخدلُل اليؿ٣ي: جم ؤٖخماص َظا اإلاىهج أله  ًجم٘ بحن الْو ٍُو

ؤي اليؿ٤ اإلاخ٩امل والخٟاٖالث التي جدهل ٖلى مؿخواٍ، ًم٨ً الاؾخٗاهت ب  مً زال٫: ؤن الؿلو٥ الاهخسابي ل  

غاٝ... في ٖال٢تها بٓاَغة الؿلو٥  ٖضث ٖىانغ مخٟاٖلت ومخضازلت ُٞما بُجها "٧الضًً، الؿً، الخٗلُم، ألٖا

ُٟي، وطل٪ لضعاؾت ألاصواع التي جاصحها ٖىانغ البيُت والخٟاٖالث التي ج٣٘ الاهخسابي. في خحن  اٖخمضها اإلاىهج الْو

 صازلها، بالخاىي ٞاالؾدىٗاهت بهظًً اإلاىهجحن ؤملخ  يغوعة الخ٣اَٗاث الابؿدُمولوظُت التي جدهل ٖلى مؿخواَما. 

يخدضر في اإلاُلب ألاو٫ ًٖ الٓغٝو باليؿبت لخُت البدض، ٞؿىداو٫ جإَحر َظا الى٣اف مً زال٫ مُلبحن، ؾ

 ، في خحن ؾىدىاو٫ في اإلاُلب الشاوي ٢غاءة في هخاثج الاؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت ألازحرة.2021قدىبر  8الضازلُت الهخساباث 

  2021قدىبر  8اإلاُلب ألاو٫: الٓغٝو الضازلُت الهخساباث 

ث طاث مهضا٢ُت، جسضم مهالر اإلاواَىحن، وجضاٞ٘ ًٖ الاهخساباث لِؿذ ٚاًت في خض طاتها، وإهما وؾُلت إل٢امت ماؾؿا

ً..". ٨َظا جدضر اإلال٪ دمحم الؿاصؽ، زال٫ زُاب الظ٦غى  ؤٚؿُـ  20لشوعة اإلال٪ والكٗب في  ٢68ًاًا الَو

 . اإلاىهغم ًٖ الاهخساباث الٗامت

ذ اإلامل٨ت اإلاٛغبُت مىظ صزولها مغخلت الضؾترة ؾلؿلت مً الاهخساباث ؾواء املخلُت ؤو ا الاهخساباث  ٖٞغ ُٗت، آزَغ الدكَغ

ملُون هازب مٛغبي اجج  بىى نىاص٤ً الا٢ترإ الزخُاع مً  18التي قاع٥ ٞحها خواىي  2021قدىبر8التي ظغث ًوم ألاعبٗاء 

 .ًمشلهم في مجلـ الىواب ومجالـ الجماٖاث والجهاث

 ال٣ٟغة ألاولى: الؿُا١ الٗام للٗملُت الاهخسابُت

ؤبغػ ؾماج  وي٘ ا٢خهاصي واظخماعي نٗب ٞغي  جٟصخي ٞحروؽ ٧وعوها، واؾخد٣ا٢اث  في ْل ؾُا١ ؾُاسخي مسخل٠،

جسو ٖلى وظ  الخدضًض جُب٤ُ مسغظاث الىموطط الخىموي الجضًض الظي ويٗخ  اللجىت الخانت اإلاُٗىت مً ٢بل 

 .الٗاَل اإلاٛغبي

ذ ختى ال 08:00ٞخدذ مغا٦ؼ الا٢ترإ ؤبوابها ٖلى الؿاٖت  بالخو٢ُذ املخلي )مً  19:00ؿاٖت نباخا لِؿخمغ الخهٍو

جغى ٞحها اهخساباث ٖامت باإلاٛغب في ًوم  18:00بىى  07:00
ُ
ىدل(، الؾخ٣با٫ الىازبحن وهي اإلاغة ألاوىى التي ج بخو٢ُذ ٍٚغ

٤ اإلاٗلوماث الواعصة مً مسخل٠ ؤ٢الُم  ذ خؿب بُان وػاعة الضازلُت في ْغٝو ٖاصًت ٞو واخض. خُض مغث ٖملُت الخهٍو

ذاإلامل٨ت و   .م٣اَٗاتها، باؾخصىاء بٌٗ الخاالث اإلاٗؼولت في ٖضص مدضوص مً م٩اجب الخهٍو
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ومً اإلاٗغٝو ؤن َظٍ الاهخساباث ظغث في ْل ْغٝو اؾخصىاثُت ٞغيتها ظاثدت ٧وعوها مما ؤزغ ٖلى ؾحر الخمالث 

اإلاكاع٦ت في الاهخساباث خُض ايُغث ألاخؼاب الؿُاؾُت  .الاهخسابُت مً ظهت، واَخماماث اإلاواًَ اإلاٛغبي مً ظهت ؤزغى 

اإلاٛغبُت، بىى وي٘ بغامج اهخسابُت جغاعي الخضاُٖاث التي ٞغيها اهدكاع ٞحروؽ ٧وعوها ٖلى البالص، بٛغى الاؾخجابت 

لخُلٗاث اإلاواَىحن، وخهض ألانواث. خُض ق٩ل الا٢خهاص والكٛل والخٗلُم والصخت، ؤبغػ املخاوع التي اعج٨ؼث ٖلحها 

ؾىواث اإلا٣بلت، في ؤ٤ٞ  5خؼاب، يمً ٢اثمت مً الالتزاماث التي حٗهضث بالٗمل ٖلى جُب٣ُها زال٫ البرامج الاهخسابُت لؤل 

م مً ازخالٝ قٗاعاث البرامج الاهخسابُت لؤلخؼاب، ٞةجها جدكاع٥ في هٟـ ألاَضاٝ  .ججاوػ آلازاع الؿلبُت للجاثدت وبالٚغ

ت بالخجاعب الؿاب٣ت. خُض ؤضخذ ألاخؼاب الؿُاؾُت بيؿبت ٦بحرة، ٦ما جدمل جهوعاث وم٣ترخاث ؤ٦ثر وا٢ُٗت م٣اعه

الُوم ؤ٦ثر وا٢ُٗت في بٖضاص بغامجها الاهخسابُت، مً زال٫ جدضًض ؤَضاٝ واضخت بمُُٗاث ص٣ُ٢ت مٗؼػة باألع٢ام، ٦ما 

 .ؤنبدذ حٗمل ٖلى جوظُ  زُاباث لٟئاث مدضصة

لخدال٠ ألاخؼاب وجؼاوط بغامجها الاهخسابُت، ػص ٖلى  بال ؤن ؤٚلب ألاَضاٝ جب٣ى ٚحر ٢ابل للخُب٤ُ ٖلى ؤعى الوا٢٘، هٓغا

و ما ؤ٦ضج  الخجاعب الاهخسابُت الؿاب٣ت، وجم بزباج  مً  ت ٖلى الخُٟٗل، َو ُّ طل٪ ؤن البرامج الاهخسابُت لؤلخؼاب جٓل ٖه

سابُت، خُض زال٫ بظغاء صعاؾاث خو٫ الؿلو٥ الاهخسابي واإلاكهض الؿُاسخي اإلاٛغبي ؤهجؼث ٢بل َظٍ الاؾخد٣ا٢اث الاهخ

مؿخجوب ال ًش٣ون في ألاخؼاب الؿُاؾُت بالىٓغ بىى ؤجها  110% مً ؤنل 67جونلذ بخضى َظٍ الضعاؾاث بىى ؤن وؿبت 

وصَا م٘ الهُئت الىازبت.  جسل٠ ٖو

 ال٣ٟغة الثاهُت: ؤبغػ مًامحن اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت اإلاٗضلت في َظٍ الاؾخد٣ا٢اث

م مً ٧ل َظٍ الخدضًاث التي زم  ا في ال٣ٟغة الؿاب٣ت، بال ؤن اإلاٛغب جم٨ً مً بهخاط مىٓومت ٢اهوهُت مٗضلت ٖلى الٚغ ص٦َغ

في الو٢ذ الظي ؤعظإث الٗضًض مً الضو٫ جىُٓم الاهخساباث بىى بقٗاع آزغ في ، جدمل في َُاتها ٖضصا مً اإلاؿخجضاث

ظا الخغم ٖلى اهخٓامُت الاهخساباث في و٢تها املخضص ً د٤٣ ظاهبا مهما مً نض٢ُت الٗملُت اهخٓاع ػوا٫ ظاثدت ٧وعوها. َو

 .الاهخسابُت

تها  ؤعبٗت ٢واهحن جىُٓمُت ظاءث بمؿخجضاث ظضًضة  الاؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت  قملذ الخٗضًالث ال٣اهوهُت التي ٖٞغ

 :1ومخجضصة ٖلى ؤ٦ثر مً نُٗض وجخمشل في

 اإلاخٗل٤ باألخؼاب الؿُاؾُت. 29.11ال٣اضخي بخُٛحر وجخمُم ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م  07.21ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م  -

اإلاخٗل٤ باهخساب ؤًٖاء مجالـ  59.11ال٣اضخي بخُٛحر وجخمُم ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م  06.21ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م  -

 الجماٖاث الترابُت.

 ًٍاإلاخٗل٤ بمجلـ اإلاؿدكاع  28.11ال٣اضخي بخُٛحر وجخمُم ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م  05.21ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م  - 

 اإلاخٗل٤ بمجلـ الىواب. 27.11ال٣اضخي بخُٛحر وجخمُم ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م  04.21ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م  - 

 .بطن ٞما هي ؤبغػ مًامحن َظٍ ال٣واهحن 

                                                           
1
ل 2021-2016اإلاغنض الوَجي لخ٣و١ الىازب، الخجغبت البرإلااهُت اإلاٛغبُت الٗاقغة    206، م2022، َبٗت ؤبٍغ
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غ  .لضًوان اإلال٩ي الظي وكغج  و٧الت ألاهباء اإلاٛغبُت الغؾمُتا٢ا٫ بُان  ؤن ال٣واهحن الخىُٓمُت ألاعبٗت تهضٝ بىى "جٍُو

ت الًماهاث الاهخسابُت، ويبِ ٢واٖض اؾخٟاصة ألاخؼاب الؿُاؾُت مً الضٖم اإلااىي، ٢و  اٖض الىٓام الاهخسابي، وج٣ٍو

ؼ الكٟاُٞت اإلاالُت للخمالث الاهخسابُت للمغشخحن   ."وجسل٤ُ الٗملُاث الاهخسابُت، وحٍٗؼ

ا لخإَحر الٗملُت الاهخسابُت بىى جدضًض ألاظىضة الؼمىُت التي جم بموظبها  وجخمشل مؿخجضاث َظٍ ال٣واهحن  التي جم ب٢غاَع

ش جىُٓم الاهخساباث جم جدضًضَا ٖلى الك٩ل الخاىي  :بظغاء الا٢ترإ ٖلى ؤ٦ثر مً نُٗض، بط ؤن جواٍع

 2021ٚكذ  06اهخساباث الٛٝغ اإلاهىُت: ًوم الجمٗت  

 ؛2021قدىبر  8اهخساب ؤًٖاء مجلـ الىواب: ًوم ألاعبٗاء 

ت: ًوم ألاعبٗاء  اهخساب ؤًٖاء املجالـ  ؛2021قدىبر  8الجهٍو

 ؛2021قدىبر  8اهخساب ؤًٖاء مجالـ الجماٖاث واإلا٣اَٗاث: ًوم ألاعبٗاء 

 ؛2021قدىبر  21اهخساب ؤًٖاء مجالـ الٗماالث وألا٢الُم: ًوم الشالزاء 

ً: ًوم الشالزاء   ؛2021ؤ٦خوبغ  5اهخساب ؤًٖاء مجلـ اإلاؿدكاٍع

- ٗ غ آلالُت الدكَغ ٌ وإىى جٍُو ت ألاوىى مً البرإلاان(، مً زال٫ حٍٗو ُت اإلاخٗل٣ت بخمشُل اليؿاء في مجلـ الىواب )الٛٞغ

ت للجهت في الخىُٓم الترابي للممل٨ت ، ولٗل  ت، اٖخباعا للم٩اهت الضؾخوٍع ىُت بضواثغ اهخسابُت ظهٍو الضاثغة الاهخسابُت الَو

ت صازل ُت الخمشُلُت اليؿٍو املجالـ اإلاىخسبت، زهونا ؤن الخجاعب الاهخسابُت  طل٪ حهضٝ لًمان خض ؤصوى مً الكٖغ

الؿاب٣ت ٦كٟذ ًٖ هخاثج مددكمت لؤلخؼاب الؿُاؾُت في الضٞ٘ ٢ضما باليؿاء للونو٫ بىى مغا٦ؼ ال٣غاع الؿُاسخي 

و ؤمغ ًخٗاعى م٘ الالتزاماث الضولُت للمٛغب في َظا الاججاٍ، مشلما ًخٗاعى م٘ اإلا٣خًُاث  والاهخضابي ٖلى الخهوم، َو

ت، زهونا الٟهل  ، ٟٞي ُٚاب جضزل الضولت ٢اهوهُا إل٢غاع َظٍ 2011مً الضؾخوع اإلاٛغبي لؿىت  19الضؾخوٍع

ت صازل  ُت الخمشُلُت اليؿٍو ٗت في حجم وهٖو الخمشُلُت ٞةجها ؾخدهض هخاثج مسُبت في َظا الهضص، طل٪ ؤن ٢غاءة ؾَغ

 .1البرإلاان اإلاٛغبي ج٨ك٠ ًٖ َظٍ الخ٣ُ٣ت الؿاَٗت

٘ اإلا٣اٖض اإلاخىاٞـ خولها، والظي ٧ان مدضصا في وؿبت  و بلٛاء - ، وفي وؿبت 2011%، في اهخساباث 6هٓام الٗخبت في جوَػ

، وزم حُٛحر ال٣اؾم الاهخسابي الؿاب٤ باٖخماص ٢اؾم اهخسابي ظضًض ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ ٖضص 2016% في اهخساباث 3

٣اهون الخىُٓمي ملجلـ الىواب ٖلى ما ًلي: "جوٕػ اإلا٣اٖض اإلاسجلحن في اللواثذ الاهخسابُت، خُض هو الخٗضًل الجضًض لل

٤ ٢ؿمت ٖضص الىازبحن اإلا٣ُضًً في الضاثغة الاهخسابُت اإلاٗىُت ٖلى  ٖلى اللواثذ بواؾُت ٢اؾم اهخسابي ٌؿخسغط ًٖ ٍَغ

غ ٖلى ٖضص اإلا٣اٖض املخههت لها. وجوٕػ اإلا٣اٖض البا٢ُت خؿب ٢اٖضة ؤ٦بر الب٣اًا. وطل٪ بخسهُهها للواثذ ال تي جخٞو

بت مً ال٣اؾم اإلاظ٧وع   .2ألاع٢ام ال٣ٍغ

ً وعثاؾت مجلـ ٖمالت ؤو ب٢لُم و٦ظا  - ت في مجلـ الىواب ؤو مجلـ اإلاؿدكاٍع والىو ٦ظل٪ ٖلى الخىافي بحن الًٍٗو

٘ مً ٢ُمت الضٖم الٗمومي املخهو  عثاؾت مجلـ ظماعي ًٟو١ ٖضص ؾ٩ان الجماٖت زالزت ماثت ؤل٠ وؿمت. والٞغ

                                                           
1
غة الؾخد٣ا٢اث   ً الضًً، مؿخجضاث ال٣واهحن الاهخسابُت اإلاَا ـ، قدىبر 2021دمحم ٍػ  2021، َؿبٌر
2
 اإلاخٗل٤ بمجلـ الىواب. 27.11، الظي ٣ًطخي بخُٛحر وجخمُم ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م 04.21مً ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م  84اإلااصة  
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٘ مً مؿخوى ألاصاء الخؼبي ومً ظوصة  لؤلخؼاب، ا ٖلى ججضًض ؤؾالُب ٖملها، بما ٌؿاَم في الٞغ ٢هض "موا٦بتها، وجدٟحَز

ٟها في مجاالث الخ٨ٟحر والخدلُل والابخ٩اع غ التي جْو ٗاث والؿُاؾاث الٗمومُت، م٘ جسهُو ظؼء لٟاثضة ألَا  ."الدكَغ

َحر الٗملُت الاهخسابُت، ٞةن اإلاٛغب ٖمل ٖلى جىُٓم مد٨م بىى ظاهب َظٍ اإلاؿخجضاث ال٣اهوهُت التي ؾاَمذ في جإ

ت مً الوؾاثل اللوظِؿد٨ُُت  غ مجمٖو لالؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت، بط لم ٨ًخ٠ ٣ِٞ باإلاىٓومت ال٣اهوهُت الاهخسابُت بل ٞو

ت واإلاواعص الالػمت ما ًاصي بالًغوعة بىى جد٤ُ٣ جىُٓم ٞٗا٫ للخضر الاهخسابي، ٦ما ؤن َظٍ  وؤلام٩اهاث البكٍغ

ض مً  08الاؾخد٣ا٢اث التي قهضَا ًوم  ذ خًوع ؤٍػ مىٓمت ٚحر  44مغا٢ب، ًيخمون أل٦ثر مً  4500مً قدىبر ٢ض ٖٞغ

جي لخ٣و١ ؤلاوؿان.   خ٩ومُت إلاغا٢بت الاهخساباث خؿب ما نغح ب  املجلـ الَو

 

 

 

 اإلاُلب الثاوي: ٢غاءة في هخاثج الاهخساباث اإلاٛغبُت ألازحر

ض مً  32لؿُاؾُت اإلاكاع٦ت في َظٍ الاهخساباث خواىي بلٜ ٖضص ألاخؼاب ا  17خؼبا ؾُاؾُا جىاٞؿذ ٖلى هُل ؤنواث ؤٍػ

 شخهان. 490ؤلٟا و 983ملُوها و

 1 2021قدىبر   8: الىخاثج الغؾمُت ليؿب اإلاكاع٦ت في اهخساباث 1الجضو٫ ع٢م

لحن  509 17 ٖضص الىازبحن اإلاسجَّ

 %50.18 وؿبت اإلاكاع٦ت

 

 2: مٗض٫ الدسجُل في اللىاثذ الاهخسابُت  ٪(1 الغؾم البُاوي
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1
 2021اإلاو٢٘ الغؾمي لوػاعة الضازلُت، اهخساباث  

2
 (HCPاإلاىضوبُت الؿامُت للخسُُِ) 
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جي  2021ؤٞغػث اؾخد٣ا٢اث  ت ٖلى مؿخوى الخٍغُت الؿُاؾُت، في م٣ضمتها، جهضع خؼب الخجم٘ الَو مخٛحراث ظظٍع

٦بحر لخؼب الٗضالت لؤلخغاع للمكهض الخؼبي بٗض الاهخهاع ال٩اسر الظي خ٣٣ . ٦ما ؤؾٟغث َظٍ الاهخساباث ًٖ ج٣ه٣غ 

ُٗخحن مخخالُخحن و الظي ٢اص الخ٩ومت لوالًخحن حكَغ   .والخىمُت )اإلاغجبت الشامىت( َو

جي لؤلخغاع،  غ الضازلُت اإلاٛغبي ٖبض الوافي لٟخِذ ٣ٞض جهضع خؼب الخجم٘ الَو وبدؿب ألاع٢ام التي ؤٖلً ٖجها وٍػ

 مً ؤنل  102اإلاهى٠ يمً اله٠ اللُبراىي هخاثج الاهخساباث بدهول  ٖلى 
ً
ؤما  .% مً ألانواث97بٗض ٞغػ  395م٣ٗضا

ا، بط اهسًٟذ خهخ  مً  2011خؼب الٗضالت والخىمُت الظي ونل بىى عثاؾت الخ٩ومت في   ٣ٞ125ض سجل جغاظٗا مضٍو

 ٣ِٞ 12م٣ٗضا في البرإلاان اإلاىتهُت والًخ  بىى 
ً
ا. ؤما خؼب م٣ٗض 87وخل خؼب ألانالت واإلاٗانغة في اإلاغجبت الشاهُت بد .م٣ٗضا

وفي يوء َظٍ الىخاثج، حك٩لذ ؤٚلبُت هُابُت بمجلـ الىواب ٢وامها ، 1م٣ٗضا 78الاؾخ٣ال٫ ٞدل في اإلاغجبت الشالشت بيُل  

جي لؤلخغاع وألانالت واإلاٗانغة والاؾخ٣ال٫ )َظان ألازحران ٧اها في اإلاٗاعيت زال٫ الوالًت  زالزت ؤخؼاب هي الخجم٘ الَو

لى عؤؾها، خؼب الٗضالت والخىمُت والاجداص الاقترا٧ي لل٣واث الؿاب٣ت(، ُٞما انُٟذ ؤ خؼاب ؤزغى في اإلاٗاعيت، ٖو

 .2الكٗبُت، باإلياٞت بىى خؼب الخ٣ضم والاقترا٦ُت

 20213: ًوضر جمشُلُت ألاخؼاب الؿُاؾُت في اهخساباث 2ظضو٫ ع٢م                      

تاليؿب ٖضص اإلا٣اٖض املخهل ٖلحها الهُئت الؿُاؾُت  ت اإلائٍو

جي لؤلخغاع  %25.82 102 الخجم٘ الَو

 %22.03 87 ألانالت و اإلاٗانغة

 %20.51 81 الاؾخ٣ال٫

 %8.61 34 الاجداص الاقترا٧ي لل٣واث الكٗبُت

 %7.09 28 الخغ٦ت الكٗبُت

 %5.57 22 الخ٣ضم و الاقترا٦ُت

 %4.56 18 الاجداص الضؾخوعي

 %3.29 13 الٗضالت و الخىمُت

 %1.27 5 الضًم٣غاَُت الاظخماُٖتالخغ٦ت 

 %0.76 3 ظبهت ال٣وى الضًم٣غاَُت

                                                           
1
 2021، اهخساباث اإلاو٢٘ الغؾمي لوػاعة الضازلُت 

2
 2021هُوػ.٧وم،  1.. لبىت بياُٞت في مؿاع البىاء الضًمو٢غاَي واإلااؾؿاحي، مُضي 2021قدىبر  8اهخساباث  

3
  2021http://www.elections.ma/index.aspxاإلاو٢٘ الغؾمي لوػاعة الضازلُت. اهخساباث  

http://www.elections.ma/index.aspx
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 %0.25 1 جدال٠ ُٞضعالُت الِؿاع

 %0.25 1 الاقترا٧ي اإلاوخض

 100% 395 املجمٕو

 ال٣ٟغة ألاولى: اعجٟإ وؿبت اإلاكاع٦ت م٣اعهت م٘ الاؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت الؿاب٣ت

م َاظـ اإلا٣اَٗت الظي جسٝو مى  البٌٗ ٢ بُل ًوم الا٢ترإ، بال ؤن وؿبت اإلاكاع٦ت بلٛت في َظٍ الاهخساباث التي وٚع

ٗت واملخلُت والجماُٖت،  ، الاهخساباث قهضث 2016% باإلائت في ٖام 42% باإلائت، م٣ابل 50.35جًمىذ الاهخساباث الدكَغ

اصة  676ؤلٟا و 789مكاع٦ت زماهُت مالًحن و هازبا م٣اعهت م٘ الاهخساباث  252ؤلٟا و 152ملُون و 2هازبا وهازبت، ؤي بٍؼ

ُٗت ٖام  . والعجُب ؤن اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت لؤل٢الُم الجىوبُت اإلاٛغبُت ٧اهذ ؤ٦ثر اعجٟاٖا مً باقي اإلاىا٤َ 20161الدكَغ

واص هون  -في اإلااثت بجهت ٧لمُم 63.76الؿا٢ُت الخمغاء، و -في اإلااثت بجهت الُٗون  66.94باإلاٛغب، ونلذ َظٍ اليؿبت اىى 

، مما ٌٗض زحر صلُل ٖلى حكبض اإلاواَىحن بهظٍ ألا٢الُم بمٛغبُتهم 2واصي الظَب-في اإلااثت بجهت الضازلت  58.30و

ؼ اإلا٨دؿباث، ما ًض٫ ٖلى اهسغاٍ وإ  غ مؿاع الضًم٣غاَُت وحٍٗؼ واهسغاَهم الٟٗلي في ماؾؿاث البالص وفي جٍُو

بهٟت ٖامت والٟٗل الاهخسابي بهٟت زانت. ولٗل اعجٟإ  للمواَىحن ال٣اَىحن بالصخغاء اإلاٛغبُت في الٗملُت الؿُاؾُت

ش اإلاٛغب في الُوم هٟؿ  الاهخساباث  ذ ٧ان للمغة ألاوىى في جاٍع وؿبت اإلاكاع٦ت في َظٍ الاؾخد٣ا٢اث عاظ٘ بىى ؤن الخهٍو

ت )ؤ٦ثر مً  395البرإلااهُت ) ٘ وؿبت اإلاكاع٦ت الاه 31م٣ٗضا( واملخلُت والجهٍو  .خسابُتؤلٟا(، مما ؾاَم في ٞع

 ال٣ٟغة الثاهُت: اجهُاع خؼب الٗضالت والخىمُت 

خالت اؾخصىاثُت ٖىض اإلاخدب٘ اإلاٛغبي ؤو اإلاٛاعبي، خُض ؤن ال٩ل جو٢٘ جغاظ٘   » الٗضالت و الخىمُت«ق٩لذ خهُلت خؼب 

بىى اإلاغجبت الشامىت في  2016اإلا٩اهت ؤلاهخسابُت للخؼب، ل٨ً لم ًخو٢٘ ؤخض َظا التراظ٘ اإلاهو٫ مً اإلاغجبت ألاوىى في اهخساباث 

ذ ال٣ٗابي يض 2021اهخساباث  . وبٗض ْهوع هخاثج الاهخساباث اجج  الغؤي الٗام بىى اٖخباع َظٍ الخهُلت هدُجت للخهٍو

ذ في الاهخساباث ألازحرة ٧ان 3خؼب ٢اص الخ٩ومت لوالًخحن بضون الونو٫ بىى جُلٗاث اإلاواًَ اإلاٛغبي ، ولىٟترى ؤن الخهٍو

ذ ال٣ٗابي ؾبب خهو٫ الخؼب ٖلى  ٣ٖابُا ، ٠ُ٨ٞ ًم٨ً في الخالت َظٍ اؾدبٗاص َغح ؾاا٫ خو٫  ما بطا ٧ان الخهٍو

جي لؤلخغاع والخغ٦ت الكٗبُت والاجداص  اإلاغجبت الشامىت ٠ُ٦ هٟؿغ هخاثج خلٟاء َظا الخؼب ؤي ما صوع خؼب الخجم٘ الَو

جي لؤلخغاع الاقترا٧ي والاجداص الضؾخوعي، وإلااطا لم جخٗغى َظٍ ألاخؼاب لًٛ ب الىازبحن   ؤلم ٨ًً خؼب الخجم٘ الَو

ا  ؤلم ٌؿهغ ٖلى جضبحر الخ٣اثب اإلاخٗل٣ت بالهىاٖت والٟالخت والخجاعة  ، وبالخاىي ًم٨ً  ا ٞحها، بل ٞاٖال في مهحَر َٞغ

غخلت، ال٣و٫ بن ٧ل ألاموع الؿلبُت ٧اهذ جيؿب للخؼب الظي ٣ًوص الخ٩ومت اإلاٟخ٣غ ؤنال بىى زُاب جوانلي زام باإلا

٠ في  جي لؤلخغاع، جْو بِىما ألاموع ؤلاًجابُت التي جخد٤٣ صازل ال٣ُاٖاث الاؾتراجُجُت التي ٧ان ٣ًوصَا خؼب الخجم٘ الَو

٤ الؿُاسخي لٟاثضة الخؼب وباألزو ٖلى موا٢٘ الخوانل الاظخماعي  .4الدؿٍو

                                                           
1
ُٗت لؿىت   غ الضازلُت لئلٖالن ًٖ هخاثج الاهخساباث الدكَغ ذ عؾمي لوٍػ ش الضزو٫: 2021ؾبخمبر/ؤًلو٫  9، و٧الت اإلاٛغب الٗغبي لؤلهباء، 2021جهٍغ  (:26/07/2022، )جاٍع

https://bit.ly/3lC3tEO 

2
 هٟؿ اإلاغظ٘  

3
 24، م2022، اإلاٗهض اإلاهغي للضعاؾاث،2021ٖمغ نابغ، آٞا١ الخدو٫ الضًم٣غاَي في اإلاٛغب بٗض اهخساباث  

4
ؼ ، هخاثج اهخساباث    2021ؾبخمبر  27: مداولت للٟهم، الٗم٤ اإلاٛغبي، 2021قدىبر  8ال٣غاقي ٖبض الٍٗؼ
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ل الىخاثج التي ؤٞغػت ت مً الٗوامل التي ًم٨ً ؤن حؿاٖضها في جإٍو ُٗت لؿىت َىا٥ مجمٖو ، ؤوال 2021ها الاهخساباث الدكَغ

٘ ”ٖالم ما بٗض ؤلاؾالم الؿُاسخي“َىا٥ ؾُا١ صوىي ٖىواه   ، َىا٥ مً َظٍ الىخاثج ما َو مويوعي مغجبِ بالٟكل الظَع

ُت، و َىا٥ ما َو طاحي 2021-2017للؿُاؾاث الخ٩ومُت لهظا الخؼب في والًت   .1ومً بحن ألاؾباب اإلاويٖو

م٨ً ؤن هلخو    :الٗوامل فيٍو

 ي٠ٗ الضًم٣غاَُت الضازلُت للخؼب 

 ؾُا١ صوىي عاٌٞ للخ٩وماث ؤلاؾالمُت اإلاٗخضلت 

 2021-2017بزغاط ٖبض ؤلال  بى٨حران مً اإلاكهض الؿُاسخي في خ٩ومت  

  ًاء الظًً ؾب٤ لهم ؤن ٞاػوا في صاثغة اهخسابُت ٣ت جضبحر الخؼب للمدُاث الاهخسابُت خُض اؾدبٗض بٌٗ ألٖا ٍَغ

ً ٖلى جد٤ُ٣ بقٗإ ؾاب٣حهم.مُٗىت، و  ً ٚحر ٢اصٍع  ٖويهم بإًٖاء آزٍغ

  هي بمشابت قُ٪ ٖلى بُاى ًهٗب حُٛحر  2016اٖخ٣اص خؼب الٗضالت والخىمُت ؤن اإلا٩اهت التي مىدخ  اهخساباث

٤ الؿُاسخي، و٧اص وظوصٍ ًسخٟي  2016مُُٗاج ، ولم ًو٫ ؤَمُت مشلما ٧ان ٖلُ  ألامغ في ؾىت  للخوانل وال للدؿٍو

ً موا٢٘ الخوانل الاظخماعي التي جإ٦ض الُوم ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى، ؤجها خاؾمت في اإلاؿاعاث الؿُاؾُت في ٧ل صو٫ م

 . 2الٗالم

 ل ألاَضاٝ اإلاؿُغة في بغهامجها % مً ؤنل 77خُض جونلذ بخضى الضعاؾاث بىى ؤن وؿبت  ٞكل الخ٩ومت في ججًز

وصَا م٘ الهُئت الىازبت مؿخجوب ال ًش٣ون في ألاخؼاب الؿُاؾُت بالىٓغ 110 ، ٦ما َو مبحن في 3بىى ؤجها جسل٠ ٖو

 الجضو٫ و الغؾم اإلابُاوي الشاىي:

 (:5)اإلاهضع 2(:                              الغؾم اإلابُاوي 4)اإلاهضع 3الجضو٫ ع٢م

 

مً زال٫ الجضو٫ و الغؾم اإلابُاوي ًخطر وظوص َوة خ٣ُ٣ُت بحن اإلاؿخجوبحن و 

                                                           
1
 24، م2022، اإلاٗهض اإلاهغي للضعاؾاث،2021ٖمغ نابغ، آٞا١ الخدو٫ الضًم٣غاَي في اإلاٛغب بٗض اهخساباث  
2
ؼ ، هخاثج اهخساباث    2021ؾبخمبر  27: مداولت للٟهم، الٗم٤ اإلاٛغبي، 2021قدىبر  8ال٣غاقي ٖبض الٍٗؼ
3
 بدض مُضاوي مً اهجاػ الباخشت خو٫ مدضصاث الؿلو٥ الاهخسابي 
4
 : بٖضاص الباخشت مً زال٫ هخاثج البدض اإلاُضاوي 3مهضع الجضو٫  
5
 : بٖضاص الباخض مً زال٫ هخاثج الجضو٫ الشالض  2مهضع الغؾم البُاوي  

: ًوضر مضى ز٣ت  3الجضو٫ ع٢م

 الُٗىت اإلابدور في الخؼب ؤلاؾالمي

ؿالي الخ٨غاع صالالث اإلاخٛحر

 % ب

 23% 25 ؤز٤ ب 

 77% 85 ال ؤز٤ ب 

 100 110 املجمٕو
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بتهم ، بِىما وؿبت اولئ٪ الظًً ال ًخ٣ون ُٞ  ٞيؿ%23الخؼب حؿمى الش٣ت. خُض ؤن  وؿبت الظًً ًش٣ون ُٞ  ال جخجاوػ 

وصَا وجد٤ُ٣ مُالب اإلاواَىحن مما ًجٗل 77% ل بٖو اء ألاخؼاب بخجًز ، ولٗل طل٪ عاظ٘ بىى ٖضة ؤؾباب مً بُجها ٖضم ٞو

، و بالخاىي ٖضم عضخى اإلاواًَ 3زُابها باليؿبت للٟئت اإلاضعوؾت مجغص خبر ٖلى وع١ ٦ما ًوضر الغؾم اإلابُاوي ع٢م

          4الغؾم اإلابُاوي ع٢م اإلاؿخجوب مً ؤصاء الخ٩ومت ٦ما ًوضر الجضو٫ و

 

  

 )اإلاهضع (: 3الغؾم اإلابُاوي                                              

 

 (:2)اإلاهضع 4(:                              الغؾم اإلابُاوي 1)اإلاهضع 4مالجضو٫ ع٢

 

ومً زال٫ الجضو٫ و الغؾم اإلابُاوي الضي ؤمامىا وؿخُُ٘ ؤن ه٣اعب 

                                                           
1
 : بٖضاص الباخشت مً زال٫ هخاثج البدض اإلاُضاوي اإلاخٗل٤ بمدضصاث الؿلو٥ الاهخسابي 4مهضع الجضو٫  
2
 : بٖضاص الباخض مً زال٫ هخاثج الجضو٫ الشالض  4مهضع الغؾم البُاوي  

: مضى جد٤ُ٣ الخ٩ومت إلاُالب 5ظضو٫ 

 خؿب الُٗىت اإلاواَىحن

ت   % اليؿب الخ٨غاع الٟئاث الٗمٍغ

 2% 2 ممخاػ

 6% 7 ظُض

 73% 80 ي٠ُٗ 

 19% 21 مخوؾِ

 100 110 املجمٕو
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مً ؤٞغاص الضعاؾت،  %2خُض ًخطر لىا ؤن خىُٟظي، مضى صعظت عضخى اإلاؿخجوبحن ًٖ ؤصاء الخ٩ام صازل الجهاػ ال

مً  %73ًغون ؤها ألاصاء الخ٩ومي مخوؾِ، بِىما  %19جد٨م ٖلُ  بالجُض، و  %6ًد٨مون ٖلى ألاصاء الخ٩ومي باإلامخاػ و 

  اإلاؿخجوبحن ٚحر عايحن ًٖ ألاصاء الخ٩ومي. 

٨ك٠ لىا َظٍ ألاع٢ام ًٖ الىٓغة الدكائمُت ٖبر اإلاؿخُلٗون ًٖ مؿخوى مىسٌٟ مً الش٣ت ًٖ ظهوص الخ٩ومت، خُض ج

ُٞما ًخٗل٤ بش٣تهم في ٢ضعة الخ٩ومت ٖلى جد٤ُ٣ مُالبهم. خُض ؤن ماقغ ٖضم الغيا َو اإلااقغ اإلاهُمً لضى ُٖىت 

ت مً الٗوامل اإلاخ٣اَٗت و التي ؤزغث ٖلى ٞٗالُت وهجاٖت الٗمل الخ٩ومي مً بُجها  البدض و طل٪ عاظ٘  بىى مجمٖو

ُت ؤو ال٣ُاٖاث ال ت، َظٍ ألازحرة التي ٞهلذ ٖلى م٣اؽ الصخهُاث اإلاؿخوػعة ولِـ بىاء ٖلى مُُٗاث مويٖو وػاٍع

ت ل٩ل ٢ُإ واهخٓاع نضوع  و ألامغ الظي ظٗل وػعاء الخ٩ومت ميكٛلون في يبِ الهىضؾت الوػاٍع صعاؾاث ؾاب٣ت، َو

٘ الا  اإلاغاؾُم اإلاىٓمت الزخهاناتهم ؾواء اإلاخٗل٣ت  زخهاناث ال٣ُاُٖت اإلاخٗل٣ت ب٩ل ٢ُإ بمؿإلت جدضًض وجوَػ

. ػص ٖلى طل٪ الى٣و اإلالخّو في الخضابحر اإلاخسظة لخل ؤ٦ثر ال٣ًاًا بلخاخا في البالص ) الدكُٛل، الصخت، 1خ٩ومي

ُُٟت والخوانل باؾخمغاع م٘ اإلاواَىحن  الخٗلُم، الؿ٨ً...( ٞالش٣ت ج٣خطخي مً اإلااؾؿاث اإلاٗىُت مٗالجت الازخالالث الْو

ُٞٛاب الخوانل الٟٗا٫ والىاظ٘ بحن ماؾؿاث الضولت واإلاواَىحن َو  .ًض ؾوء الٟهم ال٨بحر ٧ي ًخمل٩وا ماؾؿاتهملخبض

ُٟت جل٪ اإلااؾؿاث، وبالخاىي ال ًم٨جهم مؿاءلتها بكإن ظوصة ألاصاء والخضماث،  الازغ ًاصي بىى ظهل اإلاواَىحن بضوع وْو

بت  . 2مً ٖمل اإلااؾؿاث ٞخخولض لضحهم خالت مً الالز٣ت والخوظـ والٍغ

  ػص ٖلى طل٪ ؤن خؼب الٗضالت و الخىمُت ؤجه٨خ  جواىي ألاػماث الؾُما في الوالًت ألازحرة مً ظهت زاهُت، م٘ جهضٕ في

ا ما ٌؿمى بدُاع ؤلاؾخوػاع وجُاع اإلاوا٠٢ مً ظهت ؤزغى، الصخيء الظي  البِذ الضازلي للخؼب بحن جُاعاث مخٗضصة ؤبغَػ

غ عنُضٍ الاهخسابي. ولئن ٧ان َظا َو الؿبب الغثِسخي في ه٨ؿت خؼب الٗضالت والخىمُت في ؤ٣ٞض الخؼب قٗبِخ  وزؿ

م٣ٗض، بل وزؿغ ٞحها ؤمُى  الٗام في صاثغة املخُِ بالغباٍ، ما  113َظٍ الاؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت، التي زؿغ ٞحها 

ماهت الٗامت للخؼب م٘ ؾخ٣الت ؤًٖاء ألا ؤصى بىى بنضاع ألاماهت الٗامت لخؼب الٗضالت والخىمُت بُاها حٗبر ُٞ  ًٖ ا

م                                               في حؿُحر قاون اؾخمغاَع

          

                                                           
1
 https://www.febrayer.com/489462.html، ٖلى اإلاو٢٘ الخاىي: 2018ي٠ُٗ لهظٍ ألاؾباب، ٞبراًغ  ، ألاصاء الخ٩وميؤمحن الؿُٗض  
2
ـ، ؾىت ٖبض هللا خخوؽ،    ، ٖلى الغابِ الخاىي: 2021ؤؾئلت الش٣ت الهكت بحن اإلاواًَ والخ٩ومت، َِؿبٌر

.htmlوالخ٩ومت-اإلاواًَ-بحن-الهكت-الش٣ت-ؤؾئلت-hespress.com/801344 
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لؿٟت الضؾاجحر الُمىُت  ؾماث ٞو

ت جدلُلُت (  ٢غاءة صؾ  خىٍع

Features and philosophy of Yemeni constitutions 

Analytical constitutional reading 

 ص. لاي َاعف دمحم وٗمان

 الُمً-حامٗت ٖضن -٧لُت الخ٣ى١  ٢ؿم ال٣اهىن الٗام ؤؾخاط ال٣اهىن الضؾخىعي اإلاكاع٥

 اإلالخو

ت بؿماث مسخلٟت جض٫ ٖلى اإلاغخلت قهضث الُمً جُوع صؾخوعي مخمحز ؾواء في قمال  ؤو ظىوب   ، في الجىوب جمحزث الوزاث٤ الضؾخوٍع

سُت التي نضعث ٞحها ، ٩ٞان ؤو٫ صؾخوع لجىوب الُمً بٗض الاؾخ٣ال٫ ٖام  م ، خُض جبجى الاًضلوظُت الاقترا٦ُت ، 1978م ، وجم حٗضًل  ٖام 1970الخاٍع

ت مً ت ، والتي ؤحؿمذ بٗضة ؾماث جض٫ ٧ل مجها  وفي قما٫ الُمً وبٗض ؾ٣ٍو الخ٨م ؤلامامي نضعث مجمٖو الهاث وال٣غاعاث الضؾخوٍع الضؾاجحر وؤلٖا

 نضع صؾخوع الوخضة الُمىُت ٖام 
ً
 ما جبيذ الخوظ  الغؤؾماىي ،  وؤزحرا

ً
البا م ، و٧ان بمشابت صؾخوع هجحن 1990ٖلى مغخلت مُٗىت ٖاقتها الضولت ٚو

ؤه  ًدبجى ألاًضلوظُت اقترا٦ُت وجاعة ؤزغى هجضٍ ًخج  هدو الغؤؾمالُت ، ؤّما بسهوم هٕو الىٓام ازخلُذ ُٞ  ؤ٦ثر الؿماث اإلاخًاعبت ، ٞدُىا هغى 

لى خماص جم اإلاىوا٫ َظا الؿُاسخي ٩ٞان زلُِ بحن ألاهٓمت الشالزت البرإلااوي والغثاسخي وخ٩ومت الجمُٗت ، ٖو  الخدوالث ؤَم لبلوعة الخدلُلي اإلاىهج ٖلى الٖا

ت، سُت الخ٣ب في الُمىُت الضؾاجحر إلا٣اعهت اإلا٣اعن  اإلاىهج وؤًًا الضؾخوٍع  .املخخلٟت الخاٍع

 : ٞلؿٟت الضؾاجحر ، صؾاجحر الُمً  ال٩لماث اإلاٟخاخُت

Abstract 

Yemen witnessed a distinct constitutional development, whether in the north or the south، In the south, 

constitutional documents were distinguished by various features that indicate the historical stage in which they 

were issued، It was the first constitution for southern Yemen after independence in 1970, and it was amended in 

1978, when it adopted the socialist ideology، In northern Yemen, after the fall of the Imamate rule, a set of 

constitutions, declarations and constitutional decisions were issued, which were characterized by several 

features, each indicating a specific stage that the state experienced and often adopted the capitalist orientation، 

Finally, the Yemeni Unity Constitution was issued in 1990 AD, and it was a hybrid constitution in which the most 

conflicting features were mixed، Sometimes we see that it adopts a socialist ideology and at other times we find 

that it is heading towards capitalism، As for the type of political system, it was a mixture of the three 

parliamentary and presidential systems and the assembly government .In this vein, the analytical method was 

relied on to crystallize the most important constitutional transformations, as well as the comparative method to 

compare the Yemeni constitutions in the different historical eras. 

، 

key words: Philosophy of Constitutions, Constitutions of Yemen 

 م٣ضمت :

ت الُمً الض ت الُمىُت هخاط لخوخض صولخحن طاث ؾُاصة َما ظمهوٍع ت الٗغبُت حٗخبر الجمهوٍع ًم٣غاَُت الكٗبُت والجمهوٍع

ً مً ماًو ٖام  ظا لِـ 1990الُمىُت ، وطل٪ في الشاوي والٗكٍغ  الىٓام الضؾخوعي الكوعوي َو
ً
ذ الُمً ٢ضًما م، خُض ٖٞغ

ٗض ؤوز٤ اإلاهاصع الظي ال ًإجُ  الباَل مً بحن ًضً  وال مً زلٟ  ٢ض ؤملر بةقاعة بىى هٓ ٌُ م الظي  ب ، ٞال٣غآن ال٨ٍغ ام الخ٨م بٍٛغ

الكوعوي في الُمً مً زال٫ ٢هت ٦خاب ؾُضها ُؾلُمان ٖلُ  الؿالم بىى مل٨ت ؾبإ ، خُض ٢ا٫ حٗاىى ٖلى لؿان اإلال٨ت بل٣ِـ :  

 حٗلوا ٖلّي وؤجووي مؿلمحن ٢الذ 
ّ

م به  مً ُؾلُمان وؤه  ميحرلا نمحرلا هللا مسب ؤال ل٣ي بىّي ٦خاب ٦ٍغ
ُ
ي ؤ

ّ
ًا }٢الذ ًا ؤحها اإلالاا ؤو



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 
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 ختى حكهضون ٢الوا هدً ؤولوا ٢وة وؤولوا بإؽ قضًض وألامغ بلُ٪ ٞاهٓغي ماطا ؤحها 
ً
اإلالاا ؤٞخووي في ؤمغي ما ٦ىذ ٢اَٗت ؤمغا

 }ً  ، ؤلاًمان ًمان  (1)جإمٍغ
ً
م ملسو هيلع هللا ىلص ٖىض وعوص ؤَل الُمً بلُ : ) ؤجا٦م ؤَل الُمً َم ؤلحن ؤٞئضة وؤع١ ٢لوبا و٢ا٫ عؾولىا ال٨ٍغ

  (2)اهُت ( والخ٨مت ًم

 
ً
مً ظهت ؤزغى ًا٦ضون ؤّن الُمىُحن َم ؤو٫ مً ؤؾـ في الكغ١ ألاوؾِ صولت لها هٓم و٢واهحن ومجالـ  (3)واإلااعزون ؤًًا

لؿٟت  الت والخوى في َظا اإلاويٕو ، لظا ه٣هغ خضًصىا ًٖ ؾمت ٞو  ؤّن اإلا٣ام َىا ال ٌؿمذ في ؤلَا
ّ

ت ، بال هُابُت ومجالـ اؾدكاٍع

 بىى صؾخوع صولت الوخضة. الضؾاجحر الهاصعة
ً
ً وظىوب  ونوال   في قما٫ الَو

ش الُمً لخ٩ون ه٣ُت الُبضاءة في صعاؾت  ت اإلاًِئت مً جاٍع م  للؼاٍو  الباخض مً َظٍ اإلا٣ضمت  حٍٗغ٠ ال٣اعت ال٨ٍغ
َ
ِضٝ ََ

ىا، وفي َظٍ اإلا٣ضمت وؿخٗغى مك٩لت البدض وحؿائالج  ومىاهج  وهُا٢  وج٣ؿُماج  ، وبُان  طل٪ ٖلى الىدو وبدض مويٖو

 آلاحي:

 / مك٩لت البدث : 
ً
ج٨مً مك٩لت البدض في جويُذ ٞلؿٟت الضؾاجحر الُمىُت اإلاخٗا٢بت ٢بل وبٗض زوعحي ؾبخمبر وؤ٦خوبغ ؤوال

غظ٘ طل٪ بىى الٟغوى آلاجُت :  بىى صؾخوع صولت الوخضة الُمىُت وما َغؤ ٖلُ  مً حٗضًالث ، ٍو
ً
 لكما٫ وظىوب الُمً ونوال

 ٟاَُم الٟلؿُٟت لبٌٗ الضؾاجحر الُمىُت.جىا٢ٌ بٌٗ اإلا -1

 ٖضم وظوص مظ٦غة بًًاخُت ٖىض وي٘ مؿوصة الضؾاجحر. -2

3- .  ٢لت الضعاؾاث املخخهت في َظا اإلاويٕو

 اهٟغاص بٌٗ الضؾاجحر الُمىُت الًضلوظُت مُٗىت. -4

ت. -5  جضازل في بٌٗ ههوم اإلاواص الضؾخوٍع

 / حؿائالث البدث : ًثحر َظا البدث الدؿائالث آلا
ً
 جُت :زاهُا

 في ظىوب الُمً  1967ما هي ٞلؿٟت الضؾاجحر الؿاب٣ت ٢بل ٢ُام زوعة ؤ٦خوبغ  -1

 ٠ُ٦ هٓم اإلاكٕغ الضؾخوعي الُمجي ٞلؿٟت الضؾاجحر الهاصعة بٗض زوعة ؾبخمبر في قما٫ الُمً  -2

 م  1978ما هي ألاًضلوظُت الظي جبىاَا صؾخوع الُمً الضًم٣غاَي الهاصع ٖام  -3

 مً ؤهٓمت الخ٨م املخخلٟت   ما مو٠٢ الضؾاجحر الُمىُت -4

 م وحٗضًالج   1990ما هي ؤوظ  الٟغو٢اث بحن صؾخوع الوخضة لٗام  -5

 / ؤَضاٝ البدث : حهضٝ البدث بلى آلاحي :
ً
 زالثا

 صؾخوع الوخضة لٗام  -1
ً
 م.1990بُان الخضازل والخًاعب في بٌٗ اإلاٟاَُم الٟلؿُٟت للضؾاجحر وزهونا

ٗاث الض -2 غ١ مٗالجخ .بُان ال٣هوع في نُاٚت الدكَغ ت َو  ؾخوٍع

 ج٣ضًم الخونُاث اإلاُٟضة إلاٗالجت طل٪ ال٣هوع. -3

 بُان ؤوظ  الدكاب  والازخالٝ بحن الضؾاجحر املخخلٟت. -4

 / مىاهج البدث :
ً
ؤؾخٗمل الباخض بدؿب م٣خًُاث البدض اإلاىهج الخدلُلي واإلاىهج اإلا٣اعن، ول٪ مً زال٫ جدلُل  عابٗا

 اىى صؾخوع الوخضة ٖام  الاًضلوظُت التي ؾاعث ٖلُ  الضؾاجحر
ً
م ، بىى ظاهب جدلُل بٌٗ 1991في قما٫ وظىوب الُمً ونوال

ت التي ها٢كذ طل٪ ، واؾخسضامىا للمىهج اإلا٣اعن ٧ان ل  الضوع الٟاٖل في اًجاص ؤوظ  الدكاب  والازخالٝ بحن  الىهوم الضؾخوٍع

 الضؾاجحر املخخلٟت .

 / هُا١ البدث الؼماوي واإلا٩اوي واإلاىيى 
ً
 عي :زامؿا

                                                           
1

 ( عٛسح إًٌّ ، 32،  31،  30،  29بد ) ا٠٢ -
2

جبٟٔ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ اٌزشِزٞ ، ٌإلِبَ اٌؾبفع دمحم ثٓ ػ١غٝ أثٛ ػ١غٝ اٌزشِزٞ ، ؽىُ ػٍٝ أؽبد٠ضٗ ٚأصبسٖ ٚػٍك ػ١ٍٗ اٌؼالِخ اٌّؾذّس دمحم ٔبطش اٌذ٠ٓ األٌ -

 ( ، ِىزجخ اٌّؼبسف ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، اٌش٠بع ،  3935، ؽذ٠ش سلُ ) 
3

ّْ ا١ٌّٓ وبٔذ راد ؽىِٛخ ِٕظّخ ِٕز اٌمذَ ، ساعغ : ا١ٌّٓ ١ِالد عذ٠ذ ، أطذسرٗ ؽ١ش - ٚصاسح  لبي اٌّغزششق " عذ٠ٖٛ " فٟ وزبثٗ ربس٠خ اٌؼشة اٌؼبَ أ

 ،  184َ ، ث١شٚد ، طـ 1968اإلػالَ ٚاٌضمبفخ ، اٌغّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ ا١ّٕ١ٌخ ، ػبَ 



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 
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 بىى صؾخوع  -
ً
هُا١ البدض الؼماوي : ًخدضص البدض ٖلى الضؾاجحر الهاصعة ٢بل وبٗض زوعحي ؾبخمبر وؤ٦خوبغ ونوال

ت الُمىُت لٗام   م وحٗضًالج .1990الجمهوٍع

ا. -  هُا١ البدض اإلا٩اوي : ًخدضص هُا١ البدض في الضؾاجحر الهاصعة في الُمً ٣ِٞ ولً ًخٗغى لٛحَر

 ًخدضص البدض في مويٕو الٟلؿٟت والاًضلوظُت التي ؤحؿمذ بها الضؾاجحر الُمىُت. هُا١ البدض اإلاويوعي : -

 

 / زُت البدث :
ً
 ؾاصؾا

 
ً
 ٖلى ما ؾب٤ ط٦ٍغ في اإلا٣ضمت ، ه٣ؿم البدض بىى مبدشحن ومً زم الىخاثج والخونُاث التي هإمل ؤن هُٟض بها وؤزحرا

ً
جإؾِؿا

 لآلحي :
ً
٣ا  اإلاغاظ٘، ٞو

ت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُتاإلابدض ألاو٫ : مغاخل ا  لخُوع الضؾخوعي في ظمهوٍع

ت الٗغبُت الُمىُت   اإلابدض الشاوي : مغاخل الخُوع الضؾخوعي في الجمهوٍع

ت الُمىُت  اإلابدض الشالض : مغاخل الخُوع الضؾخوعي في الجمهوٍع

 اإلابدث ألاو٫ 

ت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت  مغاخل الخُىع الضؾخىعي في حمهىٍع

هض 
َ
مبر ق ت في الشالزحن مً هٞو م ، خُض ؤل٠ الٗضًض مً الوزاث٤ 1967ظىوب الُمً جُوع صؾخوعي ٢بل ٢ُام الجمهوٍع

ت، مجها صؾخوع الضولت ال٣ُُُٗ  للصخغ واإلا٨ال لٗام   11م ، وصؾخوع اجداص بماعاث الجىوب الٗغبي الهاصع في 1940الضؾخوٍع

م 1962م وصؾخوع مؿخٗمغة ٖضن لٗام 1961وصؾخوع والًت صزِى  لٗام  م1951م وصؾخوع الؿلُىت اللدجُت لٗام 1959ٞبراًغ 

 للك٪ ؤّن 1959 – 1936و٦ظل٪ ال هيسخى ٢واهحن مؿخٗمغة ٖضن لٗام 
ً
ت جض٫ بما ال ًضٕ مجاال م ، ٧ل َظٍ الوزاث٤ الضؾخوٍع

 ؤهىا ه٨خٟي َىا بىى ؤلا 
ّ

قاعة إلاغاخل الخُوع الضؾخوعي في الجىوب الُمجي ٢ض خطخي بدىُٓم صؾخوعي ؾب٤ في طل٪ قمال  الُمجي بال

ت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت جاع٦حن الخٟهُالث الؿاب٣ت ألمهاث ال٨خب التي جدىاو٫ َظا الجاهب  ٖلى طل٪  (1) ظمهوٍع
ً
، وجإؾِؿا

 لآلحي :
ً
٣ا  هدىاو٫ َظا اإلابدض ٞو

 اإلاُلب ألاو٫ 

 م1970مغخلت نضوع صؾخىع ٖام 

ت الُمً الجىوبُت الك م ؤنضعث ال٣ُاصة الٗامت للخىُٓم الؿُاسخي للجبهت ال٣ومُت 1967/  11/  30في  (2)ٗبُت ٖىض ٢ُام ظمهوٍع

ت اإلاىٓمت للضولت  ٗض ؤوىى ال٣واٖض الضؾخوٍع
ُ
ت  (3)٢غاعاث ح ت ، ٞال٣غاع ألاو٫ جًمً زمـ ٢واٖض صؾخوٍع وهي ؤعب٘ ٢غاعاث صؾخوٍع

ل٣غاع الشالض ٢طخى بدك٨ُل ؤو٫ خ٩ومت للضولت بِىما ال٣غاع الغاب٘ وا (5)وال٣غاع الشاوي ٧ان ًخٗل٤ بةوكاء مىهب عثِـ الضولت  (4)

مبر ٖام  ت بىى ؾذ مداٞٓاث ، وفي الشالزحن مً هٞو ت الُمً ٢1970طخى بخ٣ؿُم الجمهوٍع م جم الٗمل بضؾخوع ظمهوٍع

و ؤو٫ صؾخوع للضولت بٗض الاؾخ٣ال٫ ، خُض جم ب٢غاٍع مً ٢بل ال٣ُاصة الٗامت ل ا الضًم٣غاَُت الكٗبُت َو لجبهت ال٣ومُت باٖخباَع

                                                           
1

َ  1937َ ،ساعغ : اٌؾجشٟ ، دمحم ػّش ، ا١ٌّٓ اٌغٕٛثٟ ع١بع١بً ٚالزظبد٠ب ٚاعزّبػ١ب ِٕز 1963ػبَ  ٕ٘بن ػذح دعبر١ش طذسد فٟ عٕٛة ا١ٌّٓ لجً صٛسح -

َ ، داس اٌط١ٍؼخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، 1968ٚؽزٝ ل١بَ ا١ٌّٓ اٌذ٠ّمشاؽ١خ اٌشؼج١خ ، رشعّخ اٌذوزٛساْ ا١ٌبط فشػ ٚخ١ًٍ أؽّذ خ١ًٍ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، ِبسط 

َ ، اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ، دساعخ ٚصبئم١خ ، عٍغٍخ 1967 -1955، لبئذ ، طبدق ػجذٖ ػٍٟ ، اٌخجشح اٌغ١بع١خ اٌجش٠طب١ٔخ فٟ ػذْ ِٚب ثؼذ٘ب  25ث١شٚد ، طـ 

ِٚب ثؼذ٘ب ، ؽشثٛػ ، لبئذ دمحم ، ٚصبئك دعزٛس٠خ ١ّٕ٠خ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ  407َ ، ِشوض ػجبدٞ ٌٍٕشش ، طٕؼبء  ، طـ 2007( ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ،  1دساعبد ) 

َ ، 1967َ ؽزٝ 1937َ ، ِىزجخ اٌؼشٚح اٌٛصمٝ ، رؼض ، ثب ِؾغْٛ ، ػّش ػجذ هللا ، اٌزطٛس اٌغ١بعٟ ٚاٌذعزٛسٞ فٟ ا١ٌّٓ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ِٓ ػبَ 2003، 

 ِٚب ثؼذ٘ب ،   3اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ، داس ِظش ٌٍطجبػخ ، طـ 
2

 ١خ اٌشؼج١خ ،فٟ ثذا٠خ االعزمالي وبْ ٠ُغّٝ اٌغٕٛة ا١ٌّٕٟ ثغّٙٛس٠خ ا١ٌّٓ اٌغٕٛث -
3

َ ، ِشوض اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد ا١ّٕ١ٌخ ، عبِؼخ ػذْ ، ِغٍخ ا١ٌّٓ ، اٌؼذد 1966، ٌؼبَ  41، سلُ اٌٍّف  19ساعغ : ٚصبئك ِٕظّخ اٌزؾش٠ش سلُ اٌّغٍذ  -

 ِٚب ثؼذ٘ب ،  253َ ، طـ 2005اٌؾبدٞ ٚاٌؼششْٚ ، ِب٠ٛ 
4

ٌذ٠ّمشاؽ١خ ِشاؽٍٗ ٚعّبرٗ اٌشئ١غ١خ ، اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍُب ٌالؽزفبي ث١َٛ اٌذعزٛس ، ِغٍخ دساعبد لب١ٔٛٔخ اٌؾش٠جٟ ، ػّش ؽغ١ٓ ،  ِمبٌٗ ثؼٕٛاْ : " دعزٛس ا١ٌّٓ ا -

 ،  20َ ، داس اٌّٙذأٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، ػذْ ، طـ 1988، اٌؼذد اٌزبعغ ، د٠غّجش 
5

١ً اٌؾىِٛخ ، ٚأُػزجش سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ٘ٛ اٌمبئذ اٌؼبَ ٌٍمٛاد رؼّٓ اٌمشاس اٌضبٟٔ ِذح سئبعخ اٌذٌٚخ ثؼب١ِٓ ِٕٚؾزٗ اٌظالؽ١خ اٌزٕف١ز٠خ ٚأ١ٔؾ ثٗ رشى -

 ، 20اٌّغٍؾخ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، طـ 
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ُٗت آهظا٥  ت ٖلى م٣ضمت وؾخت ؤبواب ، وألَمُت َظا الضؾخوع هظ٦غ  135، وؤخخوى َظا الضؾخوع  (1)الؿلُت الدكَغ ماصة موٖػ

 لآلحي : ل٣ض ؤحؿم الىٓام الؿُاسخي لضؾخوع 
ً
٣ا ، وؤ٦ض  (2)م بُابٗ  الاقترا٧ي 1970ؤَم ؾماج  وما هي الٟلؿٟت التي جبىاَا  ، ٞو

إة  (3)ى مبضؤ وخضة الؿلُت ٖل و٧ان ؤ٢غب بىى هٓام خ٩ومت الجمُٗت مً زال٫ ظٗل مجلـ عثاؾت الضولت ومجلـ الوػعاء جدذ َو

ت في مماعؾت الؿلُت (4)ؾلُت البرإلاان   . (5)، ومً هاخُت ؤزغى ؤ٦ض ٖلى ال٣ُاصة الجماُٖت واإلاغ٦ٍؼ

 اإلاُلب الثاوي

 م 1978مغخلت نضوع الخٗضًل الضؾخىعي لٗام 

ت ٖلى م٣ضمت وؾخت ؤبواب  139ًمً َظا الخٗضًل ج لؿٟت الخٗضًل الضؾخىعي لٗام ،  (6)ماصة موٖػ م 1978ومً ؤَم ؾماث ٞو

،   (8)، وجًمً مبضؤ وخضة الؿلُت (7)ؤ٦ض ٖلى الُاب٘ الاقترا٧ي ، ٞىو ٖلى ؤّن الخؼب َو ال٣اثض واإلاوظ  للمجخم٘ والضولت، ؤهه 

، و٦ظل٪ وؾ٘ الخٗضًل مً خ٣و١ الكٗب في مماعؾت الؿلُت وطل٪ بة٢امت  (9)ؾت الضولت ، وهو ٖلى ال٣ُاصة الجماُٖت في عثا

 .(10)مجالـ قٗبُت مىخسبت

 اإلابدث الثاوي

ت الٗغبُت الُمىُت   مغاخل الخُىع الضؾخىعي في الجمهىٍع

ت الٗغبُت الُمىُت    –قهضث الجمهوٍع
ً
ً ؾاب٣ا الهاث وال٣غ  –قما٫ الَو ت مً الضؾاجحر وؤلٖا ت مجمٖو ، خُض  (11)اعاث الضؾخوٍع

ت 1979 –م 1962ؤّن ما نضع زال٫ الخ٣بت الؼمىُت ال٣هحرة ما بحن ٖام  م زمؿت صؾاجحر وحؿٗت بٖالهاث وزالزت ٢غاعاث صؾخوٍع
(12). 

 م٘ َضٝ البدض ؾى٣وم بخ٣ؿُم َظا اإلابدض بىى مُلبحن ؤؾاؾُحن ، وطل٪ ٖلى 
ً
ت وجمكُا  لخٗضص جل٪ الوزاث٤ الضؾخوٍع

ً
هٓغا

 آلاحي : الىدو

 اإلاُلب ألاو٫ 

 م 1970مغخلت الضؾاجحر الؿاب٣ت لضؾخىع 

 للخ٣ؿُم آلاحي :
ً
٣ا  ؤحؿمذ َظٍ اإلاغخلت بالٗضًض مً الضؾاجحر ٞو

 الٟٕغ ألاو٫ 

 م1963الضؾخىع اإلاا٢ذ لٗام 

                                                           
1

  107عّؼبْ ، أ١ٔظ طبٌؼ ، اٌّجبدئ األعبع١خ ٌذعزٛس )ط،ٞ،د،ػ (  ، ِغٍخ دساعبد لب١ٔٛٔخ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، طـ  -
2

 ،َ ) ط ، ٞ ، د ، ػ (1970ساعغ د٠جبعخ دعزٛس  -
3

 َ ،1970( ِٓ دعزٛس ) ط ، ٞ ، د ، ػ ( ٌؼبَ  64/  63/ 62اٌّٛاد )  ساعغ ٔض -
4

اٌغٍطبد اٌضالس  ؽ١ش ٚطف ٘زا اٌذعزٛس ثأٔٗ أخز ثٕظبَ ؽىِٛخ اٌغّؼ١خ ٚأػزجش اٌذعزٛس اٌؼشثٟ اٌٛؽ١ذ اٌزٞ رٕبٚي ٘زا إٌظبَ ، اٌطّبٚٞ ، ع١ٍّبْ دمحم ، -

 ،  238ٚ  203َ ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ ، طـ 1974دساعخ ِمبسٔخ ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ،  فٟ اٌذعبر١ش اٌؼشث١خ ٚفٟ اٌفىش اٌغ١بعٟ اإلعالِٟ ،
5

 َ ،1970ِٓ دعزٛس ) ط ، ٞ ، د ، ػ ( ٌؼبَ  93ساعغ ٔض اٌّبدح  -
6

 ،117اٌؾغ١ٓ ، أؽّذ ٘بدٞ  ، أ١ّ٘خ االؽزفبي ث١َٛ اٌذعزٛس ، ِغٍخ دساعبد، اٌّشعغ اٌغبثك ، طـ  -
7

 َ ،1978عزٛسٞ ٌـ ط ، ٞ ، د ، ػ ٌؼبَ ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذ 3اٌّبدح   -
8

 1978َِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌـ ط ، ٞ ، د ، ػ ٌؼبَ  68اٌّبدح  -
9

 َ ،1978ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌـ ط ، ٞ ، د ، ػ ٌؼبَ  92ساعغ ٔض اٌّبدح  -
10

 َ ،1978ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌـ ط ، ٞ ، د ، ػ ٌؼبَ  72ساعغ ٔض اٌّبدح  -
11

َ ( ، ٚصالصخ دعبر١ش ِؤلزخ ٟ٘ ) دعزٛس 1970َ ٚ دعزٛس 1964َ إطذاس دعزٛس٠ٓ دائ١ّٓ ّ٘ب ) دعزٛس 1979 – 1962زشح ِب ث١ٓ ؽ١ش أْ فٟ اٌف  -

َ ( ،  ٚ ) صالصخ إػالٔبد فٟ 1964َ ٚ 1962َ ( ، ٚوزٌه رغؼخ إػالٔبد دعزٛس٠خ ٟ٘ ) اصٕبْ ِٕٙب فٟ ػبِٟ 1967َ ، دعزٛس 1965َ ، دعزٛس 1963

َ ،ٚعت 1969 –َ 1967َ( ، ثبإلػبفخ إٌٝ صالصخ لشاساد دعزٛس٠خ فٟ أػٛاَ 1979ٚ  1978َ ( ، ٚ ) أسثؼخ إػالٔبد فٟ ػبِٟ 1975َ 1974ٚػبِٟ 

ّْ ٕ٘بن ٚص١مخ دعزٛس٠خ طذسد لجً ل١بَ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ ا١ّٕ١ٌخ ٟٚ٘ ٚص١مخ ا١ٌّضبق اٌٛؽٕٟ اٌّمذط اٌظبدسح ػبَ  ْْ 1948اٌز٠ٕٛٗ ٕ٘ب أ َ ، ؽ١ش ٔض ف١ٙب أ

ّْ ٘زا ا١ٌّضبق ٌُ ٠ش إٌٛس ، ؽشثٛػ ،لبئذ دمحم ، ِمبٌخ ثؼٕٛاْ " ا٠ٌى ٛػغ اٌؾمٛلٟ ٌشئبعخ ْٛ ٔظبَ اٌؾىُ شٛسٚٞ دعزٛسٞ ال ٠خبٌف اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ إاّل أ

 –( ١ٌٛ٠ٛ 52 -١ّٕ١51خ ، اٌؼذد ) اٌذٌٚخ فٟ األؽىبَ اٌذعزٛس٠خ ا١ّٕ١ٌخ ٚاٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ " ، ِغٍخ دساعبد ١ّٕ٠خ ، طبدسح ػٓ ِشوض اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌ

 ، 326َ ، طٕؼبء ، طـ 1993د٠غّجش 
12

ْ اٌؼشث١خ راد إٌظبَ ؽشثٛػ، لبئذ دمحم ، ٔظبَ اٌؾىُ فٟ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ ا١ّٕ١ٌخ ، ٔظبَ اٌؾىُ فٟ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ ا١ّٕ١ٌخ ، دساعخ ِمبسٔخ ِغ اٌجٍذا -

 ِٚب ثؼذ٘ب ، 35ثٌٟٛ ، اٌمب٘شح ، طـ َ ، ِىزجخ ِذ1990اٌغّٙٛسٞ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، 



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   
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الن الضؾخوعي الهاصع في ٖام    والظي ؤحؿم بُابٗ  اإلاا٢ذ، مً زال٫ الىو (1)م 1962نضع َظا الضؾخوع ٣ٖب ؤلٖا
ً
نغخخا

ُٗت بدُض ظٗل جل٪ الؿلُت مً ازخهام مجلـ  (2)ٖلى مضة الٗمل بهظا الضؾخوع  ، و٢ض ؤٟٚل جىُٓم الؿلُت الدكَغ

 ،(3)الغثاؾت

ت ُؾلُاث واؾٗت   عثِـ الجمهوٍع
ً
 . (4)وُمىذ مجلـ الغثاؾت وزهونا

 الٟٕغ الثاوي

 م1964الضؾخىع الضاثم لٗام 

، (5)، خُض ؤزظ بمٓاَغ الىٓام البرإلااوي اإلاُٗم ببٌٗ مٓاَغ الىٓام الغثاسخي ؤقخمل الضؾخوع ٖلى م٣ضمت وزمؿت ؤبواب 

ُٗت واإلاخمشل بمجلـ الكوعى ، وجغ٥ لل٣اهون مؿإلت ازخُاع ؤًٖاءٍ بّما بالخٗحن ؤو الاهخساب   (6)وهٓم ألو٫ مغة الؿلُت الدكَغ

م مً الىهوم ؤلاًجابُت التي ظاء ،ومىذ لغثِـ الضولت حُٗحن عثِـ مجلـ الكوعى وعثِـ الخ٩ومت والوػعاء وإ ٢التهم، وبالٚغ

ت   ٖلى وع١ ٞٓغٝو البلض خُجها ٧اهذ ال٣ٗبت والخاثل بحن الىٍٓغ
ً
 ؤه  ًم٨ً ال٣و٫ ؤّن َظا الضؾخوع يّل خبرا

ّ
بها َظا الضؾخوع بال

 والخُب٤ُ. 

 الٟٕغ الثالث

 م 1965الضؾخىع اإلاا٢ذ لٗام 

، وإّن اإلاخٗم٤ لضعاؾت َظا الضؾخوع ًجضٍ في الخ٣ُ٣ت مً ؤًٞل الضؾاجحر (7)الص نضع َظا الضؾخوع في ٞترة نٗبت مغث بها الب

َل٤ ٖلُ  صؾخوع  (8)التي نضعث 
ُ
،وؤَم ما  م اإلاا٢ذ1967ول٨ى  لؤلؾ٠ ٢ض ؤَمل في الوا٢٘ وؤنضع مغة ؤزغى ٦ضؾخوع ظضًض ؤ

ض٫ طل٪ مً صًباظت الضؾخوع ًمحز َظا الضؾخىع، ؤهه ٧ان لٟترة  اإلااثل لىٓام خ٩ومت  (10)وؤحؿم بالىٓام البرإلااوي  .(9)ما٢خت ، ٍو

ت  الجمُٗت ، خُض هو ٖلى الغثاؾت الجماُٖت للضولت ، مً زال٫ بوكاء املجلـ الجمهوعي ٣ُٞض مً ُؾلُاث عثِـ الجمهوٍع

٤ الوػاعة.  بدُض ؤلؼمخ  الىهوم بمماعؾت ُؾلُاج  ًٖ ٍَغ

 اإلاُلب الثاوي

 م1970مغخلت نضوع الضؾخىع الضاثم لٗام 

ت الٗغبُت الُمىُت  ٗض َظا الضؾخوع ؤزغ صؾخوع للجمهوٍع لؿٟت ، و٢ض ؤقخمل ٖلى م٣ضمت وؾبٗت ؤبواب و( 11)ٌُ مً ؤَم ؾماث ٞو

.وؤزظ بمبضؤ الغثاؾت (13)، وهو ٖلى خٓغ الخؼبُت بجمُ٘ ؤق٩الها  12)بحن الىٓامحن البرإلااوي والغثاسخي  َظا الضؾخىع ، ؤهه مؼج

ض ًٖ زمؿت الجماُٖت جدذ ُمؿمى املجلـ ال ش (14)جمهوعي والظي ًخ٩ون مً ٖضص ال ٣ًل ًٖ زالزت وال ًٍؼ .وهو ألو٫ مغة في جاٍع

                                                           
1

،اٌغٕجبٟٔ، فبػً أؽّذ ػجذ اٌغٕٟ ، إٌظبَ اٌغ١بعٟ ٚاٌذعزٛسٞ ٌشئ١ظ اٌذٌٚخ فٟ  130ؽشثٛػ، لبئذ دمحم ، ٚصبئك دعزٛس٠خ ١ّٕ٠خ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، طـ  -

، اٌؼضٞ ،ِطٙش إعّبػ١ً ، اٌزطٛس اٌذعزٛسٞ فٟ اٌغّٙٛس٠خ  10َ ، طـ 1999ا١ٌّٓ ، دساعخ ِمبسٔخ ثىً ِٓ فشٔغب ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ ِٚظش ، 

 ،ِٚب ثؼذ٘ب  181َ ، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ، دِشك ، طـ 1985اٌؼشث١خ ا١ّٕ١ٌخ ، 
2

 ِٓ ٘زا اٌذعزٛس ، 60ساعغ ٔض اٌّبدح  -
3

 ( ِٓ ٘زا اٌذعزٛس ،39/40/41ساعغ ٔض اٌّٛاد )  -
4

 ِٚب ثؼذ٘ب ،  135، اٌّشعغ اٌغبثك ، طـ ؽشثٛػ ، لبئذ دمحم ، ٚصبئك دعزٛس٠خ ١ّٕ٠خ  -
5

 َ ،1964( ِٓ دعزٛس 42/46/86/91/106/121ساعغ ٔض اٌّٛاد )  -
6

 َ ،1964ِٓ دعزٛس  47ساعغ ٔض اٌّبدح  -
7

ٓ ؽغ١ٓ ، لؼب٠ب ِٚٛالف ِٚب ثؼذ٘ب ، ِزوشاد اٌش١خ األؽّش ،ػجذهللا ث 24َ ، ِطجؼخ اٌّذٟٔ ، اٌمب٘شح ، طـ 1969اٌضٛس، ػجذهللا أؽّذ ، ٘زٖ ٟ٘ ا١ٌّٓ ،   -

 ِٚب ثؼذ٘ب ، 107َ ، األفبق ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، طٕؼبء ، طـ 2008، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ، 
8

ِٚب ثؼذ٘ب ، اٌّزٛوً ، دمحم ػجذ اٌٍّه ،  510َ ، داس اٌفىش اٌّؼبطش ، ث١شٚد ، طـ 1994اٌجشدٟٚٔ ، ػجذ هللا ، ا١ٌّٓ اٌغّٙٛسٞ ، اٌطجؼخ اٌشاثؼخ ،  -

 ،43ؽشثٛػ ، لبئذ دمحم ، ٔظبَ اٌؾىُ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، طـ  146َ ، طـ 1983ٔشأرٙب ٚرطٛس٘ب ،  اٌظؾبفخ ا١ّٕ١ٌخ
9

 َ ِب ٠ٍٟ : ) ثأعُ األِخ ،،، ٠ظذس اٌذعزٛس اٌّؤلذ ٌٍغّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ ا١ّٕ١ٌخ اٌزٞ ٚػؼٗ اٌّؤرّش اٌشؼجٟ ٌٍغالَ ،،( ،1965عبء فٟ د٠جبعخ دعزٛس  -
10

 ( ِٓ ٘زا اٌذعزٛس ،1/5/14/18ساعغ ٔض اٌّٛاد )  -
11

ؼظُ فئبد اٌشؼت ، ػجذ - ُِ ؼ١ٕزبْ ِٓ لجً سئبعخ اٌذٌٚخ ٚوبٔزب رُّضالْ  ُِ اٌٛ٘بة، دمحم سفؼذ  ٚ٘زٖ اٌٍغٕخ ٟ٘ اٌٍغٕخ اٌزأع١غ١خ ٚاٌّغٍظ اٌٛؽٕٟ ّٚ٘ب ١٘ئزبْ 

ِٚب  240َ ، طٕؼبء ، طـ 1985ٟ ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ، ٚ ػغ١ٍٗ ،ػبطُ أؽّذ ٚ اٌؼضٞ ،ِطٙش إعّبػ١ً، اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ِغ دساعخ ٌٍٕظبَ اٌذعزٛسٞ ا١ٌّٕ

 . 45ثؼذ٘ب ، ؽشثٛػ ،لبئذ ، ٔظبَ اٌؾىُ فٟ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ ا١ّٕ١ٌخ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، طـ 
12

 ( ِٓ اٌذعزٛس .92،  71، 68،  65،  45ساعغ ٔض اٌّٛاد )  - 
13

 َ.1970ِٓ دعزٛس  37ساعغ ٔض اٌّبدح  -
14

 َ .1970ذعزٛس ِٓ اٌ 76ساعغ ٔض اٌّبدح  -



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 
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لُا مخسههت  ُٖ ت   (2). والجضًغ ط٦ٍغ ؤّن ازخهاناث املجلـ الجمهوعي (1)الضؾاجحر الُمىُت ٖلى بوكاء مد٨مت صؾخوٍع

ت وطل٪ بىاًء ٖلى  شاإلاىهوم ٖلحها في الضؾخوع ٢ض آلذ بىى عثِـ الجمهوٍع  ما ٢غٍع مجلـ الكٗب الخإؾِسخي في ٢غاٍع الهاصع بخاٍع

 .(3)م ُٞما ًخٗل٤ بك٩ل الغثاؾت وازخهاناتها ومضتها 1978/ 22/4 

 اإلابدث الثالث

ت الُمىُت  مغاخل الخُىع الضؾخىعي في الجمهىٍع

ً مً ماًو  ت الُمىُت في الشاوي والٗكٍغ ٖضة مداوالث ل٣ُام الوخضة بحن م لم ٨ًً ولُض اللخٓت بل ؾب٣  1990بّن ٢ُام الجمهوٍع

خت بُجهما في  (4)قُغي الُمً 
ّ
ت ونضاماث ُمؿل  بإخضار مإؾاٍو

ً
 وظىوبا

ً
 ؤّن ألاخضار ظاءث ٨ٖـ طل٪ ٣ٞض مغث الُمً قماال

ّ
بال

ضن نضع ٖى  ّٖض  (5)م 1979و  1972ٖامي  ذ زم جلخ  ل٣اءاث في نىٗاء ٖو ة هخج ٖجهما اجٟا٢ُت ال٣اَغة وبُان َغابلـ و٢مت ال٩ٍو

،  بّن الخضًض ًٖ الخُواث التي مغث ٞحها ٢ُام الوخضة الُمىُت ؾ٣ُوصها ال مدالت بىى َغ١ ؤبواب ٦شحرة هدً لؿىا  (6)بُاهاث 

بالهضص بلحها ول٨ً ه٨خٟي ما ؤوعصهاٍ في َامل َظا البدض بىى ؤَم اإلاهاصع التي جىاولذ َظا الجاهب ، وجإؾِؿا ٖلى طل٪ ه٣ؿم 

 لآلحي:
ً
٣ا  اإلابدض ٞو

 ُلب ألاو٫ اإلا

ت الُمىُت لٗام   م1991صؾخىع الجمهىٍع

بّٗضة ؾماث لٗل ؤَمها : جإ٦ُضٍ ٖلى الؿُاصة الكٗبُت مً زال٫ الىو ٖلى ؤّن الكٗب مال٪ الؿلُت  (7)ؤحؿم َظا الضؾخوع  

ا  ىي وا٢تراح حٗضًلها ٖبر م (8)ومهضَع ت خ٤ الا٢تراح الدكَغ مشلحها في مجلـ بل طَب بىى مىذ الى٣اباث واإلااؾؿاث الجماَحًر

                                                           
1

ِٚٓ ٘زٖ االخزظبطبد ِؾبوّخ سئ١ظ ٚأػؼبء اٌّغٍظ اٌغّٙٛسٞ ٚسئ١ظ اٌٛصساء ٚوزٌه اٌزؾم١ك فٟ اٌطؼْٛ االٔزخبث١خ اٌخبطخ ثأػؼبء ِغٍظ  -

 ِٓ اٌذعزٛس ( . 155اٌشٛسٜ ، ) َ / 
2

َ ٌفزشح أزمب١ٌخ ، ٚاعزٌٛٝ ػٍٝ 1970ٌؼًّ ثبٌذعزٛس اٌذائُ ٌؼبَ ٔز١غخ ٌألٚػبع اٌغ١بع١خ اٌّؼطشثخ اٌزٟ ػبشزٙب ا١ٌّٓ فمذ رُ رغ١ّذ ِغٍظ اٌشٛسٜ ٚرُ ا -

َ ٚرُ رؾذ٠ذ ِٙبِٗ ِٚذرٗ ٚفك ٘زا اإلػالْ ، 6/2/1978ِمب١ٌذ اٌؾىُ ِغٍظ اٌم١بدح ٚرُ رشى١ً ِغٍظ اٌشؼت اٌزأع١غٟ ٚفك إػالْ دعزٛسٞ طبدس فٟ 

ِٚب ثؼذ٘ب ، ؽشثٛػ ، لبئذ دمحم ، ٚصبئك دعزٛس٠خ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، طـ  154، طـ اٌشٚؽبٟٔ ، ػجذ اٌٛ٘بة دمحم ، ا١ٌّٓ خظٛط١خ اٌؾىُ ، اٌّشعغ اٌغبثك 

 ِٚب ثؼذ٘ب ، 521َ ، داس اٌفىش اٌّؼبطش ، ث١شٚد ، طـ 1994ِٚب ثؼذ٘ب ، اٌجشدٟٚٔ ، ػجذ هللا ، ا١ٌّٓ اٌغّٙٛسٞ ، اٌطجؼخ اٌشاثؼخ ،  222
3

َ ، ؽشثٛػ ، لبئذ دمحم ، ٚصبئك دعزٛس٠خ ، 22/4/1978ِب ؽذدٖ اإلػالْ اٌذعزٛسٞ اٌظبدس فٟ ٚثزٌه رُ رؼذ٠ً شىً اٌشئبعخ اٌغّبػ١خ إٌٝ فشد٠خ ٚفك  -

 ، 226اٌّشعغ اٌغبثك ، طـ 
4

  71َ ، داس اٌضمبفخ اٌؼشث١خ ، اٌشبسلخ ، طـ 1988اٌمبعّٟ ، خبٌذ ثٓ دمحم ، اٌٛؽذح ا١ّٕ١ٌخ ؽبػشاً ِٚغزمجالً ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ،  -
5

ِٚب ثؼذ٘ب ، اٌمبعّٟ ،خبٌذ  131َ ، طـ 1973، ٠ٕب٠ش  31شا١ُ٘ ، اٌٛؽذح ثؼذ اٌؾشة ث١ٓ طٕؼبء ٚػذْ ، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ ، اٌؼذد األثشاشٟ ، أؽّذ إث -

ٍخ ا١ٌّٓ ِٚب ثؼذ٘ب ، اٌشغبة ، دمحم عبٌُ ، إػبدح رؾم١ك اٌٛؽذح ا١ّٕ١ٌخ ِطٍت شؼجٟ ٚأِش ؽزّٟ ، ِغ 64ثٓ دمحم ، اٌٛؽذح ا١ّٕ١ٌخ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، طـ 

 ِٚب ثؼذ٘ب ،      89َ ، طبدس ػٓ ٚصاسح اٌضمبفخ ، طٕؼبء ، طـ 1990ِب٠ٛ  19اٌغذ٠ذ ، اٌؼذد اٌخبِظ ، اٌغٕخ 
6

 ِٓ أُ٘ إٌظٛص اٌزٟ عبءد فٟ ارفبل١خ اٌمب٘شح ٚث١بْ ؽشاثٍظ ٚلّخ اٌى٠ٛذ ٚاٌٍمبءاد األخشٜ ٔزوش ا٢رٟ : -

ْْ رمَٛ  ٚؽذح ث١ٓ دٌٚزٟ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ ا١ّٕ١ٌخ ٚعّٙٛس٠خ ا١ٌّٓ اٌذ٠ّمشاؽ١خ  1ٔظذ اٌّبدح َ : 1972أوزٛثش  28أٚالً : ارفبل١خ اٌمب٘شح فٟ  ػٍٝ ) أ

ً : ث١بْ ؽشاثٍظ فٟ  َ : ٚلبَ 1972ٔٛفّجش  28 – 26اٌشؼج١خ رزٚة ف١ٙب اٌشخظ١خ اٌذ١ٌٚخ ٌىً ِّٕٙب فٟ شخض دٌٟٚ ٚاؽذ ٚل١بَ دٌٚخ ١ّٕ٠خ ٚاؽذح ( صب١ٔب

ٔظبَ اٌؾىُ فٟ اٌغّٙٛس٠خ ا١ّٕ١ٌخ ٚؽٕٟ  ٠8مُ اٌشؼت اٌؼشثٟ فٟ ا١ٌّٓ دٌٚخ ٚاؽذح رُغّٝ اٌغّٙٛس٠خ ا١ّٕ١ٌخ ، اٌّبدح  ١ٌ1خ : اٌّبدح اٌج١بْ ػٍٝ األعظ اٌزب

إٔزٙبء  ( ػٕذ2( رمَٛ اٌٍغٕخ اٌذعزٛس٠خ ثظ١بغخ دعزٛس دٌٚخ اٌٛؽذح خالي فزشح أسثؼخ أشٙش ، 1َ : 1979ِبسط  30  – 28د٠ّمشاؽٟ ، صبٌضبً : لّخ اٌى٠ٛذ 

إلٔؼمبد ،،ٌٍّٛافمخ اٌٍغٕخ اٌذعزٛس٠خ ِٓ أػّبٌٙب ٠ُؼمذ اٌشئ١غبْ ٌمبء إللشاس اٌظ١غخ إٌٙبئ١خ ٌّششٚع اٌذعزٛس ٚدػٛح وً ِّٕٙب ٌّغٍظ اٌشؼت فٟ اٌشطش٠ٓ ٌ

ػٍٝ ِششٚع اٌذعزٛس ، ساثؼبً : اٌج١بٔبد ( ٠مَٛ سئ١غب اٌشطش٠ٓ ثؼذ رٌه ثزشى١ً اٌٍغٕخ اٌٛصاس٠خ اٌّخزظخ ثبإلششاف ػٍٝ اإلعزفزبء اٌؼبَ 3ػ١ٍٗ وّششٚع ، 

اٌّظبدلخ  -1ٌمبء ػذْ اٌزبس٠خٟ ٚأعفش ػٕٗ ػذّح ٔمبؽ أّ٘ٙب :  أ (َ ( ، خبِغب : ٌمبء ػذْ اٌزبس٠خٟ ٚلّخ طٕؼبء :84 –َ 83اٌّشزشوخ ث١ٓ ػذْ ٚطٕؼبء ) 

٠مَٛ سئ١غب اٌشطش٠ٓ ثزف٠ٛغ  -3ٛسٜ ٚاٌشؼت فٟ شطشٞ اٌٛؽٓ، إؽبٌخ ِششٚع اٌذعزٛس إٌٝ ِغٍظ اٌش -2ٚإلشاس ِششٚع اٌذعزٛس اٌذائُ ٌٍذٌٚخ اٌٛاؽذح 

 24ٌمبء لّخ طٕؼبء فٟ   ة (ِٓ اٌغٍطز١ٓ اٌزشش٠ؼ١ز١ٓ ثزٕظ١ُ ػ١ٍّزٟ اإلعزفزبء ػٍٝ اٌذعزٛس ٚأزخبة ُعٍطخ رشش٠ؼ١خ ِٛؽذح ٌٍذٌٚخ ؽجمبً ٌٍذعزٛس اٌغذ٠ذ ، 

 – 19ؽذح ، ٚرٕف١زاً إلرفبق ػذْ اٌزبس٠خٟ ٚرُ ٌمبء وج١ش ٌم١بداد اٌشطش٠ٓ فٟ طٕؼبء ِب ث١ٓ َ فغبء ٘زا اٌٍمبء ٌّزبثؼخ رٕف١ز خطٛاد ا1989ٌٛد٠غّجش  26 –

عزفزبء َ ٚرُ اٌزٛل١غ ػٍٝ ارفبق إػالْ اٌغّٙٛس٠خ ا١ّٕ١ٌخ ٚرٕظ١ُ اٌفزشح اإلٔزمب١ٌخ ٚرشر١ت أٚػبع اٌّؤعغبد اٌذعزٛس٠خ ٚوزا رٕظ١ُ ػ١ٍّخ اال1990أثش٠ً  22

ٚأُ٘ ِب عبء فٟ ٘زا اإلػالْ : رمَٛ ث١ٓ دٌٚزٟ اٌشطش٠ٓ ٚؽذح إٔذِبع١خ ،،رُغّٝ اٌغّٙٛس٠خ ا١ّٕ١ٌخ ،،ساعغ فٟ رفبط١ً ٘زٖ  ػٍٝ اٌذعزٛس ٚاالٔزخبثبد ،

َ ، اٌى٠ٛذ 1985،  15األؽذاس : ِظطفٝ ، طالػ ػجذ اٌٙبدٞ ، اٌٛؽذح ا١ّٕ١ٌخ ؽبػشاً ِٚغزمجالً ، ِغٍخ دساعبد اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ ٚاٌغض٠شح اٌؼشث١خ ، اٌؼذد 

َ ، ٚصاسح اٌضمبفخ ، طٕؼبء ، طـ 1990ِب٠ٛ  19ساٚػ ، ػجذ اٌٛ٘بة ، اٌٛؽذح ا١ّٕ١ٌخ ، لشاءح إ٠جغز١ٌّٛٛع١خ ، ِغٍخ ا١ٌّٓ اٌغذ٠ذ ، اٌؼذد اٌخبِظ ، اٌغٕخ  ،

ب ، اٌمبعّٟ ،خبٌذ دمحم ، اٌٛؽذح ِٚب ثؼذ٘ 35َ ، طٕؼبء ، طـ 1999ِٚب ثؼذ٘ب ، اٌىجغٟ ، أؽّذ ، ٔظبَ اٌؾىُ فٟ اٌغّٙٛس٠خ ا١ّٕ١ٌخ ، اٌطجؼخ اٌشاثؼخ ،  26

 ِٚب ثؼذ٘ب،  273ا١ّٕ١ٌخ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، طـ 
7

، ُٔشش ِششٚع اٌذعزٛس فٟ ِغٍخ اٌؾىّخ ، اٌظبدسح ػٓ ارؾبد اٌىزبة ٚاألدثبء 274ؽشثٛػ، لبئذ دمحم ، ٚصبئك دعزٛس٠خ ١ّٕ٠خ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، طـ  -

 َ ،1986، ٔٛفّجش  132ا١١ّٕ١ٌٓ ، اٌؼذد 
8

 ِٓ اٌذعزٛس. 4ساعغ ٔض اٌّبدح  - 



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   

     2222 غغطظأ – ةآ ػشش اٌغبدطاٌؼذد 
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. خُض لم ًخُغ١ بىى مؿإلت الخٗضصًت الؿُاؾُت ول٨ى  ؤملر بىى خ٤ ٧ل مواًَ في خ٤ ؤلاؾهام في الخُاة الؿُاؾُت (1)الىواب 

غاب ًٖ الغؤي  ت ال٨ٟغ وؤلٖا   (2)وخٍغ
ً
 وه٣ابُا

ً
. ومً ظهت ؤزغى ؤقاع بىى ظملت (3)و٦ظل٪ خ٤ اإلاواَىحن في جىُٓم ؤهٟؿهم ؾُاؾُا

ٗت ؤلاؾالمُت اإلاهضع الغثِسخي مً الخ٣و١  م ؤه  هو ٖلى ؤْن ج٩ون الكَغ  باإلاظَب الاقترا٧ي ، وٚع
ً
اث و٧ان بىى خٍض ما مخإزغا والخٍغ

 ؤّن بٌٗ ههون  ظاءث ٚحر مدؿ٣ت مٗها
ّ

٘ بال  ًىو ؤّن  (4) للدكَغ
ً
. و٦ظل٪  الخىا٢ٌ الواضر في ههوم الضؾخوع ، ٞخاعة

غا٢ب ؤٖما٫ ا لهُئت الخىُٟظًت وباإلا٣ابل ًىو ٖلى ٖضم ظواػ ؤْن ًخضزل مجلـ الىواب في ؤٖما٫ مجلـ الىواب َو مً ًوظ  ٍو

 في 
ً
ت مً هٓامحن مسخلٟحن ؤؾاؾا جسو الؿلُخحن الخىُٟظًت وال٣ًاثُت ، وهغى ؤّن َظا الخسبِ ظاء هدُجت لوالصة صؾخوع مكَو

 ؤه  مؼط بحن مٓاَغ ألاهٓمت  ٞجاءث ههون  جوا٣ُٞت لهظًً الىٓامحن. وما ًمحز َظا (5)قما٫ الُمً وظىوب  
ً
الضؾخوع ؤًًا

.وؤ٦ض ٖلى الغثاؾت الضولت الجماُٖت (6)الىُابُت الشالزت ، الغثاؾُت والبرإلااهُت و٦ظل٪ خ٩ومت الجمُٗت ٩ٞان زلُِ بحن طل٪ 

 . (7)اإلاخمشل بمجلـ الغثاؾت والظي ًخم اهخسابهم مً ٢بل مجلـ الىواب 

 اإلاُلب الثاوي

ت الُمىُت لٗام حٗضًالث صؾخىع الجمهى   م1991ٍع

ت الُمىُت لٗام   في جدضًض َبُٗت هٓام الخ٨م خُض ٧ان إلزخالٝ الىٓامحن 1991اإلاُل٘ لىهوم صؾخوع الجمهوٍع
ً
م ًٓل مدخاعا

في قُغي الُمً ألازغ ألا٦بر في جًمحن صؾخوع صولت الوخضة ؤخ٩ام مخًاعبت ؤ٣ٞض ههوم الضؾخوع الض٢ت والاوسجام وبؿبب 

 في ٖام طل٪ ٧ان ال بض 
ً
 ٖلى طل٪ ٧ان البض مً بظغاء حٗضًل للضؾخوع ، خُض جم حٗضًل  ؤوال

ً
م 1994مً حٗضًل الضؾخوع ، وجإؾِؿا

 في ٖام 
ً
 لؤلحي :2001وزاهُا

ً
٣ا  م ، وهىا٢ل َىا ؤَم ما ًمحز َظًً الخٗضًلحن ٞو

 الٟٕغ ألاو٫ 

 م 1994الخٗضًل الضؾخىعي لٗام 

ت وضخمت ٍغ ؤه  بمشابت صؾخوع ٢اثم بظاج   (8)بىى خض ون٠ َظا الخٗضًل ٖىض بٌٗ ال٣اهوهُحن  جًمً َظا الخٗضًل حٗضًالث ظَو

 ً  وطل٪ إلاا ًدٍو  ٦ال الضؾخوٍع
ّ

خب ٖى  بإه  حٗضًل صؾخوعي لِـ بال
ُ
مً ؤؾـ وؤخ٩ام جسخل٠  –بطا صر الخٗبحر  –ولِـ ٦ما ٦

ماصة ، ومً ؤَم  159ؤنبذ ٖضص مواص الضؾخوع ماصة وبظل٪  29ماصة وؤيُٟذ  ٧52ل مجهما ًٖ ألازغ ، بدُض جم حٗضًل نُٛت 

ؤلغى الغثاؾت الجماُٖت في الخ٨م وهو ٖلى الغثاؾت و. (9)ؾماث َظا الخٗضًل َو الخإ٦ُض ٖلى الخٗضصًت الؿُاؾُت والخؼبُت 

 مً مجلـ الىواب .
ً
ت مً ٢بل الكٗب بضال  .(10)واهحن ؤلغى خ٤ الا٢تراح الكٗبي لل٣والٟغصًت ، مً زال٫ اهخساب عثِـ الجمهوٍع

ؿّمى (  11)م 1991و٦ظل٪ ؤلغى ؤٚلب مٓاَغ هٓام خ٩ومت الجمُٗت التي ٧اهذ ؾاثضة في صؾخوع  ٌُ وجًمً بوكاء مجلـ اؾدكاعي 

ت مجلـ الىواب ومجلـ الوػعاء( 12)بمجلـ الكوعى   .(1)، وؤقاع بويوح ٖلى ظواػ الجم٘ بحن ًٍٖو

                                                           
1

 ِٓ اٌذعزٛس. 67ساعغ ٔض اٌّبدح  -
2

 ِٓ اٌذعزٛس  26ساعغ ٔض اٌّبدح  - 
3

 ِٓ اٌذعزٛس  39ساعغ ٔض اٌّبدح  - 
4

غزٍّٙخ ِٓ ( ثبإلػبفخ إٌٝ اٌّبدح اٌغبدعخ اٌزٟ أوذد ػٍٝ ثٕبء االلزظبد اٌٛؽٕٟ ِٓ خالي إلبِخ ػاللبد اشزشاو١ 39إٌٝ  26ساعغ ٔض اٌّٛاد ِٓ )  - ُِ خ 

ٌؼمٛثبد اٌزشاس اإلعالِٟ اٌؼشثٟ ٚظشٚف اٌّغزّغ ا١ٌّٕٟ ِٚٓ عٙخ أخشٜ ٔض اٌذعزٛس ػٍٝ ػذَ عٛاص اعزؼّبي أٞ ٚعبئً ثشؼخ غ١ش إٔغب١ٔخ فٟ رٕف١ز ا

ٔظش اٌّششع اٌذعزٛسٞ ا١ٌّٕٟ ، ٌزا فمذ ٚال ٠غٛص عٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رُج١ؼ رٌه ، فًٙ ٠ب رشٜ رطج١ك اٌؾذٚد ِٓ لطغ ا١ٌذ أٚ اٌشعُ ٠ُؼذ ِٓ اٌٛعبئً اٌجشؼخ فٟ 

ِٓ اٌذعزٛس ، ؽ١ش عبء إٌض وب٢رٟ : ) ال ٠غٛص  3أؽغٓ طٕؼبً اٌّششع اٌذعزٛسٞ ا١ٌّٕٟ ػٕذِب ػذّي ِٓ ٘زا إٌض ٚعبء ثٕض أوضش ارغبلب ِغ ٔض اٌّبدح 

 َ ( ،     1994اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ ٚفك اٌزؼذ٠ً  49رٕف١ز اٌؼمٛثبد ثٛعبئً غ١ش ِششٚػخ ٠ٕٚظُ رٌه ثمبْٔٛ ( ) أٔظش اٌّبدح 
5

 ِٓ اٌذعزٛس ، 68،  62ٚاٌّبدر١ٓ  40ساعغ اٌفمشح األخ١شح ِٓ اٌّبدح  -
6

 ( ِٓ اٌذعزٛس ،  113،  105،  104،  95،  94ِٓ اٌذعزٛس ، ثبإلػبفخ إٌٝ اٌّٛاد ) 78،  74ساعغ: ٔض اٌّبدر١ٓ  -
7

 ِٓ اٌذعزٛس ، 83،  82ٚ٘ٛ ِب أشبسد إ١ٌٗ اٌّبدر١ٓ  -
8

َ ، ِشوض ػجبدٞ ٌٍذساعبد 2001عّبػ١ً ، ػجذ اٌمبدس ، اٌزؼذ٠الد اٌذعزٛس٠خ فٟ إٌظبَ اٌذعزٛسٞ ا١ٌّٕٟ ، دساعخ ِمبسٔخ رؾ١ٍ١ٍخ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، إ -

 ، 19ٚإٌشش ، طٕؼبء ، طـ 
9

 َ ، 1994ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  5ٚ٘ٛ ِب أشبسد إ١ٌٗ اٌّبدح  -
10

 َ .1994ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  84فمشح أ ِٓ اٌزؼذ٠ً ،  107اٌّبدح فمشح أ ٚ 105ساعغ ٔض اٌّبدح  -
11

 ثؾ١ش أطجؼ اٌزؼذ٠ً ٠زغُ ثشىً عٍٟ ثّظب٘ش إٌظبَ اٌشئبعٟ اٌّطؼُ ثجؼغ ِظب٘ش إٌظبَ اٌجشٌّبٟٔ ، -
12

 ،    32إعّبػ١ً ،ػجذ اٌمبدس ، اٌزؼذ٠الد اٌذعزٛس٠خ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، طـ  -
1

 َ ،1994اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ ِٓ  79ساعغ اٌّبدح  -



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 
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 الٟٕغ الثاوي

 م 2001الخٗضًل الضؾخىعي لٗام 

ٗض الخ ت الُمىُت 2001ٗضًل الضؾخوعي لٗام ٌُ ، وهغى ؤن الهضٝ واإلابرع ألاؾاسخي ل  َو حٗضًل ( 1)م َو الشاوي لضؾخوع الجمهوٍع

ُل٤ ٖلُ  في الوؾِ الكٗبي بخهٟحر الٗضاص  ًُ و ما   .(2)مضة الغثاؾت واخدؿاب صوعجحن ظضًضجحن لغثِـ الضولت َو

ى الؿُاصة الكٗبُت مً زال٫ الىو ٖلى ؤّن الكٗب مهضع الؿلُاث جإ٦ُضٍ ٖلم  2001ؤَم ؾماث الخٗضًل الضؾخىعي لٗام 
 وؤن  .(4)٢ُام الىٓام الؿُاسخي ٖلى الخٗضصًت الؿُاؾُت والخؼبُت و.(3)

ً
٣ًوم هٓام الخ٨م ٖلى مٓاَغ الىٓام الغثاسخي مُٗما

 لآلحي:
ً
٣ا  بالىٓام البرإلااوي ، وطل٪ ٞو

 : مٓاَغ الىٓام الغثاس ي في الخٗضًل الضؾخىع 
ً
 م :2001ي لٗام ؤوال

ت ٖلى باقي الؿلُاث ، التي ظٗلذ مً   ُؾلُت عثِـ الجمهوٍع
ً
جمحز َظا الخٗضًل بغجخان ٦ٟت الؿلُت الخىُٟظًت وزهونا

ت جل٪ الؿلُت مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال  ىا٥ ّٖضة ؤؾباب ؤصث بىى ج٣ٍو الىٓام الؿُاسخي الُمجي ًدؿم بالُاب٘ الغثاسخي ، َو

 الخهغ :

 لبُت البرإلااهُت بهخماء عثِـ الجم لبُت الغثاؾُت وألٚا لبُت في البرإلاان ؤي بمٗجى الخوا٤ٞ الخؼبي بحن ألٚا ت بىى خؼب ألٚا هوٍع

ت جامت في حك٨ُل الخ٩ومت وحؿُحر مهامها التي جإجمغ بإوامٍغ وبظل٪ ؤنبذ البرإلاان  ت وبدٍغ مما ؾاٖض عثِـ الجمهوٍع

 . (5)ؤصاة َُٗت لغثِـ الضولت

  ضم بؾخ٣ال٫ ماؾؿاث الضولت وجبُٗتها بعجباٍ ُؾلُت الضولت ت ، و٢ض جغجب ٖلى طل٪ ي٠ٗ ٖو بصخو عثِـ الجمهوٍع

ت ومىا٣َُت  ؾٍغ
ُ
 ماؾؿت الجِل وألامً التي ؤعجبُذ ب  بٗال٢ت ؤ

ً
.  و٦ظل٪ الُؿلُاث  (6)لصخو عثِـ الضولت وزهونا

 للضؾخوع مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ )خل ا
ً
٣ا ت ٞو لبرإلاان والضٖوة إلهخساباث هُابُت مب٨غة الواؾٗت اإلامىوخت لغثِـ الجمهوٍع

 119.َىا٥ بٌٗ الازخهاناث التي ؤوعصتها اإلااصة  (7)صون خاظت بىى بؾخٟخاء قٗبي في خاالث زالر هو ٖلحها الضؾخوع 

ؼ٫ ٦باع  مً الضؾخوع مجها الاقترا٥ م٘ الخ٩ومت في وي٘ الؿُاؾُت الٗامت للضولت وؤلاقغاٝ ٖلى جىُٟظَا ، وحُٗحن ٖو

. حُٗحن ٧اٞت ؤًٖاء مجلـ الكوعى ب٣غاع ظمهوعي والظي ؤنبذ لهظا  (8)ٟحن في الضولت وإٖالن خالت الُواعت اإلاْو

ت   باالقترا٥ م٘ مجلـ الىواب في جؼ٦ُت اإلاغشخحن إلاىهب عثِـ الجمهوٍع
ً
 َاما

ً
.مكاع٦ت عثِـ الضولت م٘  (9)املجلـ صوعا

                                                           
1

ؼذ٠الد دعزٛس اٌؼضٞ ، ِطٙش دمحم إعّبػ١ً ، اٌّجبدئ اٌذعزٛس٠خ اٌؼبِخ ٚإٌظبَ اٌذعزٛسٞ فٟ اٌغّٙٛس٠خ ا١ّٕ١ٌخ ، أصش اٌزؼذ٠الد ػٍٝ ٔظبَ اٌؾىُ ، ر -

 ِٚب ثؼذ٘ب ،   462َ ، طـ 2005َ ، ؽجؼخ ِٕمؾخ ، 2001اٌغّٙٛس٠خ ا١ّٕ١ٌخ ٌؼبَ 
2

ّْ اٌزٞ - ّْ اٌّجشس األعبعٟ ٌٍزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  ٚأ َ وبْ ِب أٚسدٔبٖ عبثمبً ٘ٛ سغجخ سئ١ظ اٌذٌٚخ ِشح صبٌضخ فٟ رؼذ٠ً اٌذعزٛس فٟ ٠2001ؤوذ ؽذعٕب فٟ أ

ّْ األؽذاس ا٠2011ٕب٠ش  ٌزٟ شٙذرٙب ا١ٌّٓ ِٓ َ ٌٚىٓ وبٔذ ٘زٖ اٌّشح ٘ٛ رؼذ٠ً ٚال٠زٗ إٌٝ ِذد أخشٜ ثذالً ِٓ دٚسر١ٓ أٞ ثّؼٕٝ سئ١ظ ِذٜ اٌؾ١بح ، إاّل أ

مشاس ِٓ سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ أزفبػخ شؼج١خ فٟ رٍه اٌفزشح أٚ ِب ٠ُطٍك ػ١ٍٙب ثضٛسح اٌشث١غ اٌؼشثٟ وبٔذ ِبٔؼبً إلعشاء اٌزؼذ٠ً اٌضبٌش فزُ رغ١ّذ رٍه اٌزؼذ٠الد ث

٠ٕب٠ش ، ربس٠خ  25ٝ اٌٛػغ اٌغ١بعٟ فٟ ا١ٌّٓ " ، طؾ١فخ َ ، اٌفؼ١ً ، ص٠ذ ثٓ ػٍٟ ، ِمبٌخ ثؼٕٛاْ " رأص١ش صٛسح اٌشجبة اٌؼشثٟ ػ2011ٍفجشا٠ش  2ثزبس٠خ 

 ، 1َ ، طـ ١ٌٛ٠2011ٛ  19
3

 َ ،2001ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  4ساعغ اٌّبدح  -
4

 َ ،2001ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  5ساعغ اٌّبدح  -
5

ػٍٝ ثم١خ األؽضاة ، ساعغ فٟ شأْ االٔزخبثبد ا١ٌٕبث١خ  –ّٙٛس٠خ ٚ٘ٛ ؽضة سئ١ظ اٌغ –فبٌٕظبَ اٌؾضثٟ فٟ ا١ٌّٓ ٠شٙذ رفٛق ؽضة اٌّؤرّش اٌشؼجٟ اٌؼبَ  -

َ ، إطذاساد اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍُب ٌالٔزخبثبد 2003 –َ 1993َ ، اٌىزبة اإلؽظبئٟ ٌالٔزخبثبد ا١ٌٕبث١خ ٚاٌشئبع١خ ٌٍفزشح ِٓ 2003َ ، 1997َ ، 1993ٌألػٛاَ 

َ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، ِىزجخ ِٚشوض اٌظبدق ٌٍطجبػخ 2017ِؼ اٌشئ١غ١خ ٌٕظبَ اٌؾىُ فٟ ا١ٌّٓ ، ٚاإلعزفزبء ، اٌغٕجبٟٔ،  فبػً أؽّذ ، إٌظُ اٌغ١بع١خ ، اٌّال

 ِٚب ثؼذ٘ب ،      450، اٌىجغٟ، أؽّذ ، ٔظبَ اٌؾىُ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، طـ 244ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ ، طٕؼبء ، طـ 
6

 ،246اٌغٕجبٟٔ ، فبػً أؽّذ، إٌظُ اٌغ١بع١خ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، طـ  -
7

 َ  ،2001فمشح ة ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  101ٚ٘ٛ ِب أشبسد إ١ٌٗ اٌّبدح  -
8

 َ ،2001ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  121ساعغ ٔض اٌّبدح  -
9

 َ ،2001فمشح ٘ـ ( ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  125،  108ساعغ ٔض اٌّبدر١ٓ )  -



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 
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لُا  (1)عثِـ الخ٩ومت في ازخُاع ؤًٖاء الخ٩ومت ومؿاءلتهم  ُٗ .وُؾلُت عثِـ (2). ُؾلُت عثِـ الضولت في حك٨ُل املخ٨مت ال

ت مً الكٗب مباقغة.  الضولت في حٗضًل الضؾخوع   .  (3)واهخساب عثِـ الجمهوٍع

 : مٓاَغ الىٓام البرإلااوي في الخٗضًل الضؾخىعي لٗام 
ً
 م :2001زاهُا

ون٠ الىٓام الضؾخوعي الُمجي بإه  هٓام بغإلااوي الخخواث   ًُ 
ّ

 لِـ بال
ً
 زاصٖا

ً
ّىا هغى في طل٪ مٓهغا

ُ
ٖلى ؤع٧ان َظا الىٓام ، وإْن ٦

 ، وإّن مً ؤَم مٓاَغ الىٓام البرإلااوي في صؾخوعها الُمجي 
ً
وطل٪ لبروػ مٓاَغ الىٓام الغثاسخي بك٩ل ؤ٢وى ٦ما ؤوضخىا طل٪ ؾاب٣ا

ُٗت والخىُٟظًت ، م٘ وظوص حٗاون وجواػن بحن جل٪ .والٟهل اإلاغن بحن الّؿلُخحن ا(4)ؤه  ؤ٦ض ٖلى زىاثُت الّؿلُت الخىُٟظًت  لدكَغ

 وجخمثل مٓاَغ الخٗاون والخىاػن التي جًمنها الضؾخىع مً حاهبحن  :الؿلُخحن ، 

ُٗت والخىُٟظًت : وجخمثل في  ت الخ٩ومت والبرإلاان   ؤ ( مٓاَغ الخٗاون بحن الؿلُخحن الدكَغ  .(5)ظواػ الجم٘ بحن ًٍٖو

 

ذ (6)ب٢تراح ال٣واهحن باإلقترا٥ م٘ البرإلاان  مىذ الخ٩ومت خ٤و٦ظل٪  . وإٖضاص مكغٕو مواػهت الضولت مً ٢بل الخ٩ومت والخهٍو

 .(7)ٖلُ  مً ٢بل البرإلاان 

ُٗت والخىُٟظًت والتي جخمثل باآلحي:    ب ( مٓاَغ الخىاػن والغ٢ابت بحن الؿلُخحن الدكَغ

 ُٗت ٖلى الؿلُت الخىُٟظًت وا ُٗت في ؾاا٫ وإؾخجواب مٓاَغ ع٢ابت الؿلُت الدكَغ لتي حكمل ،خ٤ الؿلُت الدكَغ

ُٗت في حجب الش٣ت مً الخ٩ومت ٖىض حك٨ُلها  (8)والخد٤ُ٣ في ؤٖما٫ الؿلُت الخىُٟظًت . و٦ظل٪ خ٤ الؿلُت الدكَغ

غ اإلاؿئولُت الؿُاؾُت  (9)وج٣ضًم بغهامجها  ُٗت في سخب الش٣ت مً الخ٩ومت بٗض ج٣ٍغ  خ٤ الؿلُت الدكَغ
ً
وؤزحرا

  (10)ةللوػاع 

  ت في صٖوة البرإلاان لئلو٣ٗاص ُٗت ، والتي حكمل ، خ٤ عثِـ الجمهوٍع مٓاَغ ع٢ابت الّؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الّؿلُت الدكَغ

. 

تراى ٖلى ال٣واهحن  ت في ؤلٖا ت بدل البرإلاان  (11)وخ٤ عثِـ الجمهوٍع  .  (12). و٦ظل٪ خ٤ عثِـ الجمهوٍع

 هوص ؤن وكحر ؤه  ٧ان َىا٥ مكغٕو لخٗض
ً
 ليكا ألاػمت الؿُاؾُت في 2011ًل الضؾخوع الُمجي في ٖام وؤزحرا

ً
م والظي ٧ان ؾببا

الُمً ومً زم جدولذ بىى زوعة قٗبُت في ٞبراًغ مً هٟـ الٗام بىى ؤْن جُوعث بىى خغب ؤَلُت بىى ًومىا َظا ، خُض ؾىى الخؼب 

ت ، ٧ان 2011الخا٦م في ألاو٫ مً ًىاًغ ٖام  ا حٗضًل مضة الغثاؾت مً ٞترجحن بىى ٞتراث م بجملت مً الخٗضًالث الضؾخوٍع مً ؤبغَػ

مل مكغٕو لضؾخوع ُٞضعاىي ًًم الُمً بإ٦مل  بىى  هغ ٖلى الؿُذ مداولت لغصم الهضٕ ٖو ٤ في طل٪ ، ْو مخٗضصة ول٨ى  لم ًٞو

 ؤه  ماػا٫ خبر ٖلى وع١ .

 الخاجمت :

ٗض الخاجمت ماظؼ للىخاثج والخونُاث التي جمسًذ ٖجها الضعاؾت البد
ُ
 شُت ، ٩ٞان مً ؤبغػ جل٪ الىخاثج والخونُاث آلاحي :ح

 : الىخاثج 
ً
 ؤوال

                                                           
1

 َ ،2001سٞ ٌؼبَ ( ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛ 139،  133،  132ساعغ ٔض اٌّٛاد )  -
2

ٔمذ٠خ ، اٌطجؼخ إٌؼّبْ ، ٌؤٞ ؽبسػ ، ثبخج١شح ، عؼ١ذ ػجذ اٌشصاق ، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍمؼبء اٌذعزٛسٞ فٟ اٌغّٙٛس٠خ ا١ّٕ١ٌخ ، دساعخ لب١ٔٛٔخ رؾ١ٍ١ٍخ  -

 ِٚب ثؼذ٘ب  ،  94َ ، ِىزجخ اٌٛساق ، طـ 2020األٌٚٝ ، 
3

 َ ، 2001َ ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼب 158ساعغ ٔض اٌّبدح  -
4

 ِٓ ٘زا اٌزؼذ٠ً ، 129فمشح أ ٚاٌّبدح  106ساعغ ٔض اٌّبدح  -
5

 َ ،2001ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  80ساعغ ٔض اٌفمشح األخ١شح ِٓ اٌّبدح  -
6

 َ ،2001ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  85ساعغ ٔض اٌّبدح   -
7

 َ ،2001ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  88ساعغ ٔض اٌّبدح  -
8

 َ ،2001( ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  97،  96غ ٔض اٌّبدر١ٓ ) ساع -
9

 َ ،2001ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  86ساعغ ٔض اٌّبدح  -
10

 َ ،2001( ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  98،  93ساعغ ٔض اٌّبدر١ٓ )  - 
11

 َ ،2001ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  102ساعغ ٔض اٌّبدح  -
12

 َ ،2001ِٓ اٌزؼذ٠ً اٌذعزٛسٞ ٌؼبَ  101ساعغ ٔض اٌّبدح  -
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ا  -1 لى ؤحؿمذ الضؾاجحر الهاصعة في ظىوب الُمً بٗض الاؾخ٣ال٫ بٗضة ؾماث ؤبغَػ جإ٦ُضَا ٖلى مبضؤ وخضة الؿلُت ، ٖو

ت في مماعؾت الؿلُت ، خُض ونٟذ َظٍ الضؾخوع بإجها ؤزظث بىٓام خ٩  ال٣ُاصة الجماُٖت واإلاغ٦ٍؼ
ً
ومت الجمُٗت وزهونا

 م .1978الخٗضًل الضؾخوعي لٗام 

ت الٗغبُت الُمىُت   -2   –ل٣ض قهضث الجمهوٍع
ً
ً ؾاب٣ا ت ،  –قما٫ الَو الهاث وال٣غاعاث الضؾخوٍع ت مً الضؾاجحر وؤلٖا مجمٖو

٢غاعاث م زمؿت صؾاجحر وحؿٗت بٖالهاث وزالزت 1979 –م 1962بدُض نضعث زال٫ الخ٣بت الؼمىُت ال٣هحرة ما بحن ٖام 

ت   صؾخوٍع

م الهاصع في قما٫ الُمً باإلاؼط بحن الىٓامحن البرإلااوي والغثاسخي ، وهو ٖلى خٓغ الخؼبُت بجمُ٘ 1970ؤحؿم صؾخوع ٖام   -3

 ؤق٩الها ، ٞإزظ بمبضؤ الغثاؾت الجماُٖت زم الٟغصًت .

ا جإ٦ُضٍ ٖلى الؿُاصة الكٗبُت ،1991ؤحؿم صؾخوع الوخضة لٗام   -4 و٦ظل٪ مؼظ  بحن مٓاَغ  م بٗضة ؾماث ٧ان ؤبغَػ

ت  ألاهٓمت الىُابُت الشالزت الغثاؾُت والبرإلااهُت و٦ظل٪ خ٩ومت الجمُٗت وهغى ؤّن َظا الخسبِ ظاء هدُجت لوالصة صؾخوع مكَو

 في قما٫ الُمً وظىوب  ٞجاءث ههون  جوا٣ُٞت لهظًً الىٓامحن.
ً
 مً هٓامحن مسخلٟحن ؤؾاؾا

ت وضخمت بىى خض ون٠ ؤه  بمشابت صؾخوع ٢اثم بظاج  ، بِىما م حٗض1994ًجًمً الخٗضًل الضؾخوعي لٗام  -5 ٍغ الث ظَو

م ٣ٞض ؤحؿم خ٨م  ٖلى مٓاَغ الىٓام الغثاسخي مُٗم ببٌٗ اإلآاَغ الك٩لُت 2001الخٗضًل الضؾخوعي الشاوي لٗام 

 للىٓام البرإلااوي. 

 : الخىنُاث 
ً
 زاهُا

اث  -1 دًغ مىا٢كت ؤو حٗضًل جل٪ يغوعة الىو في الضؾخوع ٖلى اإلاى٘ اإلاويوعي لبٌٗ مويٖو ًُ الضؾخوع ، بدُض 

اث . اث ، مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ : ق٩ل هٓام الخ٨م ومضة والًت عثِـ الضولت ؤو الاهخ٣ام مً الخ٣و١ والخٍغ  اإلاويٖو

يغوعة نُاٚت صؾخوع ظضًض للبالص جخوا٦ب م٘ اإلاغخلت الغاَىت ، ٖلى ؤن حك٩ل لجىت ٞىُت مسخهت حكمل ظمُ٘ ال٨ُاهاث  -2

 بالخًغ الؼمجي . صون 
ً
ا و ما ٌؿمى صؾخوٍع  ب٢هاء ، ٖلى ؤن ًوي٘ ل  زباث ػمجي ما٢ذ ًدًغ حٗضًل  ٞحها ، َو

هضع ٢غاع  -3 الىو في الضؾخوع ٖلى ب٢الت عثِـ الضولت بن خاو٫ زغ١ الضؾخوع وطل٪ بُلب مً زمـ ؤًٖاء البرإلاان ، ٍو

ًاء ، ولِـ ٦ما وعص في اإلااصة  م التي مىدذ عثِـ الضولت 2001ٗضًل الضؾخوعي لٗام مً الخ 128ؤلاتهام مً هه٠ ألٖا

ت مؿخ٣لت ومسخهت بةظغاءاث اتهام .  ل  ، ٖلى ؤن جيصخى مد٨مت صؾخوٍع
ً
 وؿبت ؤٖلى خهاهت

٣ت ص٣ُ٢ت وبًوابِ مكضصة بدُض جمى٘ الخالٖب ٞحها ٦ما  -4 ت الخانت بخٗضًل الضؾخوع بٍُغ يغوعة نُاٚت اإلااصة الضؾخوٍع

 ً ت الُمىُت )خهل في الخٗضًلحن ألازٍغ م ( ، ومً ؤمشلت جل٪ الًوابِ : ٖضم الهُاٚت 2001م / 1994لضؾخوع الجمهوٍع

ل أل٦ثر مً عؤي ٧إن جدظٝ ٧لمت ؤ٦ثر مً ال٣ٟغة ألاوىى مً هو اإلااصة  ألجها حُٗي الخ٤  158بإؾلوب ٖام ًدخمل الخإٍو

ؤعاصث الؿلُت املخخهت بُلب الخٗضًل  لغثِـ الضولت ؤو مجلـ الىواب خ٤ حٗضًل الضؾخوع ٧امل ٖلى ق٩ل صٞٗاث ، ٞةن

. 
ً
ت املخخهت ؤوال  مواص بياُٞت ال بض مً جىٓغ ُٞ  املخ٨مت الضؾخوٍع

 اإلاغاح٘ :

م   : ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
 ؤوال

ٗت ؤلاؾالمُت  : ٦خب الكَغ
ً
 زاهُا

ل٤ ٖلُ  الٗال  مت املخّضر دمحم هانغ الضًً ألالباوي ، الُبٗت الترمظي ، لئلمام الخاٞٔ دمحم بً ِٖسخى ؤبو ِٖسخى الترمظي ، خ٨م ٖلى ؤخاصًش  وؤزاٍع ٖو

اى. 3935ألاوىى ، خضًض ع٢م )  ٘ ، الٍغ  ( ، م٨خبت اإلاٗاٝع لليكغ والخوَػ

 : اإلاغاح٘ ال٣اهىهُت والؿُاؾُت 
ً
 زالثا

ت في الىٓام الضؾخوعي الُمجي ، صعاؾت م٣اعهت جدلُلُت ، الُبٗت ألاو  بؾماُٖل، -1 م ، مغ٦ؼ ٖباصي 2001ىى ، ٖبض ال٣اصع ، الخٗضًالث الضؾخوٍع

 للضعاؾاث واليكغ ، نىٗاء .
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م ، الُبٗت الشاهُت ، صاع مهغ 1967م ختى 1937بامدؿون ،ٖمغ ٖبض هللا ، الخُوع الؿُاسخي والضؾخوعي في الُمً الضًم٣غاَُت مً ٖام  -2

 للُباٖت .

 ٗانغ ، بحروث .م ، صاع ال٨ٟغ اإلا1994ٖبض هللا ، الُمً الجمهوعي ، الُبٗت الغابٗت ، البرصووي ، -3

 م ، مُبٗت اإلاضوي ، ال٣اَغة .1969الشوع ،ٖبضهللا ؤخمض ، َظٍ هي الُمً ،  -4

 وا٢خهاصًا واظخماُٖا مىظ  -5
ً
م وختى ٢ُام الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت ، جغظمت الض٦خوعان  1937الخبصخي، دمحم ٖمغ ، الُمً الجىوبي ؾُاؾُا

 م ، صاع الُلُٗت للُباٖت واليكغ ، بحروث.1968اعؽ الُاؽ ٞغح وزلُل ؤخمض زلُل ، الُبٗت ألاوىى ، م

م ، الُبٗت ألاوىى ، م٨خبت ومغ٦ؼ الهاص١ للُباٖت 2017الؿيباوي ،ٞايل ؤخمض ، الىٓم الؿُاؾُت ، اإلاالمذ الغثِؿُت لىٓام الخ٨م في الُمً ،   -6

٘ ، نىٗاء.  واليكغ والخوَػ

خوعي لغثِـ الضولت في الُمً ، صعاؾت م٣اعهت ب٩ل مً ٞغوؿا والوالًاث اإلاخدضة الؿيباوي ،ٞايل ؤخمض ٖبض الٛجي ، الىٓام الؿُاسخي والضؾ -7

٨ُت ومهغ ،   م.1999ألامٍغ

ت الٗغبُت الُمىُت ، صعاؾت م٣اعهت م٘ البلضان الٗغبُت طاث الىٓام الجمهوعي ، الُبٗت ألا  -8 وىى ، َغبوف، ٢اثض دمحم ، هٓام الخ٨م في الجمهوٍع

 غة.م ، م٨خبت مضبوىي ، ال٣ا1990َ

م ، صاع 1974الُماوي ،ؾلُمان دمحم ، الؿلُاث الشالر في الضؾاجحر الٗغبُت وفي ال٨ٟغ الؿُاسخي ؤلاؾالمي ، صعاؾت م٣اعهت ، الُبٗت الشالشت ،  -9

 ال٨ٟغ الٗغبي.

ٗذ و عجُل  ، ٖانم ؤخمض و الٗؼي، مُهغ بؾماُٖل ، ال٣اهون الضؾخوعي م٘ صعاؾت للىٓام الضؾخوعي -10 اب ،دمحم ٞع الُمجي ، الُبٗت  ٖبض الَو

 م ، نىٗاء.1985الشاهُت ، 

ت الٗغبُت الُمىُت ،  -11  م ، صاع ال٨خاب الٗغبي ، صمك1985.٤الٗؼي ،مُهغ دمحم بؾماُٖل ، الخُوع الضؾخوعي في الجمهوٍع

ت الُمىُت ، ؤزغ الخٗ -12 ت الٗامت والىٓام الضؾخوعي في الجمهوٍع ضًالث ٖلى هٓام الخ٨م ، الٗؼي ،مُهغ دمحم بؾماُٖل الٗؼي ، اإلاباصت الضؾخوٍع

ت الُمىُت لٗام   م.2005م ، َبٗت مى٣دت ، 2001حٗضًالث صؾخوع الجمهوٍع

ُاهُت في ٖضن  -13 ( ،  1م ، الؿلُت الخىُٟظًت ، صعاؾت وزاث٣ُت ، ؾلؿلت صعاؾاث ) 1967 -1955ال٣اثض ، ناص١ ٖبضٍ ٖلي ، الخبرة الؿُاؾُت البًر

 غ ، نىٗاء.م ، مغ٦ؼ ٖباصي لليك2007الُبٗت ألاوىى ، 

 ، الُبٗت الشالشت ،  -14
ً
 ومؿخ٣بال

ً
 م ، صاع الش٣اٞت الٗغبُت ، الكاع٢ت.1988ال٣اؾمي ،زالض بً دمحم ، الوخضة الُمىُت خايغا

ت الُمىُت ، الُبٗت الغابٗت ،  ال٨بسخي ، -15  م ، نىٗاء. 1999ؤخمض ، هٓام الخ٨م في الجمهوٍع

ا ،  دمحم ٖبض اإلال٪ ، الصخاٞت الُمىُت وكإتهااإلاخو٧ل ، -16  م.1983وجُوَع

 م ،2017لاي َاعف ، اإلاُٟض في الىٓم الؿُاؾُت  ، الُبٗت ألاوىى ،  الىٗمان، -17

ت الُمىُت ، صعاؾت ٢اهوهُت جدلُلُت ه٣ -18 ت الٗامت لل٣ًاء الضؾخوعي في الجمهوٍع ضًت ، الىٗمان، لاي َاعف ، بازبحرة، ؾُٗض ٖبض الغػا١ ، الىٍٓغ

 ١.م ، م٨خبت الوعا2020الُبٗت ألاوىى ، 

اث   اإلا٣االث وألابدار (  : الضوٍع
ً
 عابٗا

ضن ، مجلت الؿُاؾت الضولُت ، الٗضص  -1  م.1973، ًىاًغ  31ألابغاشخي ،ؤخمض ببغاَُم ، الوخضة بٗض الخغب بحن نىٗاء ٖو

صاع الهمضاوي م ، 1988مجلت صعاؾاث ٢اهوهُت ، الٗضص الخاؾ٘ ، صٌؿمبر ؤهِـ نالر ، اإلاباصت ألاؾاؾُت لضؾخوع )ط،ي،ص،ف ( ،ظمٗان ، -2

 للُباٖت واليكغ ، ٖضن.

م ، صاع الهمضاوي للُباٖت 1988الخؿحن ،ؤخمض َاصي ، ؤَمُت الاخخٟا٫ بُوم الضؾخوع ، مجلت صعاؾاث ٢اهوهُت ، الٗضص الخاؾ٘ ، صٌؿمبر  -3

 واليكغ ، ٖضن.

اب ، الوخضة الُمىُت ، ٢غاءة بًبؿدُمولوظُت ، مجلت الُمً الجضًض ، الٗضص  -4 م ، وػاعة 1990ماًو  19الخامـ ، الؿىت عاوح ،ٖبض الَو

 الش٣اٞت ، نىٗاء.

ماًو  19الصجاب ،دمحم ؾالم ، بٖاصة جد٤ُ٣ الوخضة الُمىُت مُلب قٗبي وؤمغ خخمي ، مجلت الُمً الجضًض ، الٗضص الخامـ ، الؿىت  -5

 م ، ناصع ًٖ وػاعة الش٣اٞت ، نىٗاء.1990

ت ، الٗضص الُغابُلي ،ٖباؽ ، م٣الت بٗىوان " ؤبىاء الغئؾا -6 ضة ألازباع اإلاهٍغ ش  18366ء ،،والؿلُت " ، ظٍغ  م.2011/  2/  25، جاٍع

ت الُمىُت والٗغبُت وألاظىبُت " ، مجلت صعاؾاث -7  َغبوف ،٢اثض دمحم ، م٣الت بٗىوان " الوي٘ الخ٣وقي لغثاؾت الضولت في ألاخ٩ام الضؾخوٍع

 م ، نىٗاء.1993صٌؿمبر  –( ًولُو 52 -51) ًمىُت ، ناصعة ًٖ مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدور الُمىُت ، الٗضص
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ض بً ٖلي ، م٣الت بٗىوان " جإزحر زوعة الكباب الٗغبي ٖلى الوي٘ الؿُاسخي في الُمً " ، صخُٟت  -8 ش  25الًُٟل ٍػ ًولُو  19ًىاًغ ، جاٍع

 م 2011

 ، مجلت صعاؾاث الخلُج الٗغبي و  -9
ً
 ومؿخ٣بال

ً
غة الٗغبُت ، الٗضص مهُٟى، نالح ٖبض الهاصي ، الوخضة الُمىُت خايغا م ، 1985،  15الجٍؼ

ذ.  ال٩ٍو

 : الىزاث٤
ً
 زامؿا

ت ًمىُت ، الُبٗت ألاوىى ،  -1  م ، م٨خبت الٗغوة الوز٣ى ، حٗؼ. 2003َغبوف ،٢اثض دمحم ، وزاث٤ صؾخوٍع

 اء.م ، ألاٞا١ للُباٖت واليكغ ، نى2008ٗألاخمغ، ٖبضهللا بً خؿحن ،مظ٦غاث ، ٢ًاًا وموا٠٢ ، الُبٗت الشاهُت ،  -2

ت الهاصعة في الُمً ، الٗضص  -3 ضة الجمهوٍع ش  15062ظٍغ  م.2011/  2/ 2، جاٍع

ت الٗغبُت الُمىُت ، ٖام  -4 الم والش٣اٞت  الجمهوٍع بي ، ٖمغ خؿحن ،الُمً مُالص ظضًض ، ؤنضعج  وػاعة ؤلٖا  م ، بحروث. 1968الخٍغ

لُا لالهخساباث وؤلاؾخٟخاء. 2003 –م 1993ال٨خاب ؤلاخهاجي لالهخساباث الىُابُت والغثاؾُت للٟترة مً  -5 ُٗ  م ، بنضاعاث اللجىت ال

مبر  132مجلت الخ٨مت ، الهاصعة ًٖ اجداص ال٨خاب وألاصباء الُمىُحن ، الٗضص  -6  م.1986، هٞو

غ ع٢م املجلض  -7 ،  م ، مغ٦ؼ البدور والضعاؾاث الُمىُت ، ظامٗت ٖضن ، مجلت الُم1966ً، لٗام  41، ع٢م اإلال٠  19وزاث٤ مىٓمت الخدٍغ

 م. 2005الٗضص الخاصي والٗكغون ، ماًو 

 : الضؾاجحر 
ً
 ؾاصؾا

ت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت لٗام  -1  م. 1978وحٗضًل  لٗام  1970صؾخوع ظمهوٍع

ت الٗغبُت الُمىُت لٗام  -2  وحٗضًالج . 1970صؾخوع الجمهوٍع

ت الُمىُت لٗام  -3  م وحٗضًالج .1991صؾخوع الجمهوٍع
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ُت في الضؾاجحر اإلاٛغبُت  ألابٗاص الث٣اُٞت وال٣اهىهُت(اإلاؿإلت الضًي  

The Religious Issue İn Moroccan Constitutions 

 (Cultural and Legal Dimensions) 

ًان  دمحم مباع٥ ؾُٗض بً ٍٖى

 مٗهض الٗلىم الاحخماُٖت الاحخماُٖت حامٗت ؤه٣غة للٗلىم باخث ماحؿخحر

 ٢ؿم ال٣اهىن الٗام   

 اإلالخو

اث املجخمٗاث. وجلٗب الخُٛحراث الش٣اُٞت والؿُاؾُت والاظخماُٖت صوعا في حٛحر ؤو زباث َظا اإلا٩و          في ٍَو
ً
 ؤؾاؾُا

ً
ٗخبر الضًً م٩وها مشل ٌُ ن. ٍو

ت لضى ال ذي ٖىهغا خاؾما في خًوع الضًً. بن الغبِ بحن الضًً والضولت والٗال٢ت بُجهما جإزظ مؿاعاث مخىٖو باخشحن لضعاؾتها، الٗامل الؼمجي الخاٍع

 ومً مً جل٪ الؿُا٢اث الؿُا١ الضؾخوعي للمؿإلت الضًيُت. 

ُت زال٫ جىاو٫ البدض الىموطط اإلاٛغبي لضعاؾت الضًً في الضؾاجحر اإلاٛغبُت مً زال٫ اؾخ٣غاء الىهوم اإلاخٗل٣ت بالضًً في صؾاجحر اإلامل٨ت اإلاٛغب       

ش الضؾخوعي اإلاٛغبي -1962) 2011ابخضاء مً صؾخوع ما بٗض الاؾخ٣ال٫ واهتهاء بضؾخوع الظي ظاء بٗض اخخجاظاث ٖام  هه٠ ال٣غن ألازحرة مً الخاٍع

ُت لخل٪ الىهوم والٗوامل التي ؤزغث في جواظض َظ2011 ت ال٨شاٞت ال٨مُت للىهوم الضًيُت في الضؾاجحر اإلاٛغبُت واإلا٩اهت الىٖو ٍ (، وطل٪ إلاٗٞغ

سُا وز٣اُٞا.  الىهوم جاٍع

ت ؤلاؾالمُت اإلاغجبُت بالضولت و بدشذ اإلا        ذي ًٖ الٗوامل الش٣اُٞت التي ؤزغث في الىو الضًجي في الضؾاجحر اإلاٛغبي. الهٍو املجخم٘ ٣الت في الؿُا١ الخاٍع

ش. ًخُغ١ البدض إلماعة اإلاامىحن طاث الخهونُت في ا لخجغبت اإلاٛغبُت واإلاظَب اإلاال٩ي ٖىانغ قملتها الضعاؾت للبدض ًٖ الخإزحراث الش٣اُٞت ٖبر الخاٍع

ا في الىو الضًجي الضؾخوعي. ا وز٣اُٞا وصوَع  صؾخوٍع

ت، الضًً، الضولت، اإلال٨ُت، بماعة اإلاامىحن ال٩لماث اإلاٟخاخُت:         الهٍو

ABSTRACT 

Religion is an essential component of societies' identities. Cultural, political and social changes play a role in 

changing or stabilizing this component. The historical chronological factor is a decisive element in the presence 

of religion. The link between religion and the state and the relationship between them takes various paths for 

researchers to study. Among those contexts is the constitutional context of the religious issue. 

       The research dealt with the Moroccan model for studying religion in Moroccan constitutions by extrapolating 

the texts related to religion in the constitutions of the Kingdom of Morocco during the last half century of 

Moroccan constitutional history, starting with the post-independence constitution and ending with the 

constitution that came after the protests of 2011 (1962-2011), in order to know the quantitative density of 

religious texts in the Moroccan constitutions and the qualitative status of those texts and the factors that affected 

the existence of these texts historically and culturally. 

       The article examined in the historical context the cultural factors that affected the religious text in the 

Moroccan constitutions. Islamic identity associated with the state, society, and the Maliki school of thought are 

elements included in the study to search for cultural influences throughout history. The researcher deals with the 
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Emirate of the Faithful, which is special in the Moroccan experience, constitutionally and culturally, and its role in 

the constitutional religious text. 

       Key Words:   Identity, Religion, Statehood, Kingship, Emirate of the Faithful 

 م٣ضمت 

سُت         ت مً الخلُٟاث الش٣اُٞت والخاٍع بق٩الُت اإلاغظُٗت للضولت ٧اهذ وال جؼا٫ مدل اَخمام هٓغا لخالت الاقدبا٥ بحن مجمٖو

ت الضولت وباألزو ٖىض  -م 2011 –والاظخماُٖت. بٗض الاخخجاظاث الكٗبُت في ٦شحر مً الضو٫ الٗغبُت  ْهغ ه٣اف ًخٗل٤ بهٍو

 ظٗل اإلاؿإلت الضًيُت في الضؾخوع مدل اَخمام الباخشحن مً ظضًض.نُاٚت الضؾاجحر مما 

ًغى البدض ؤن ههوم الضؾخوع مً ؤًٞل الُغ١ التي ًم٨ً ٢ُاؽ الٗال٢ت بحن الضًً واملجخم٘ والضولت مً زاللها باٖخباع        

 لخضوص 
ً
 م٣ٗوال

ً
الٗال٢ت بحن الضًً والضولت. وبالخاىي الضؾخوع مىٓومت ٢اهوهُت ظامٗت مٗبرة ًٖ الضولت واملجخم٘ وحُٗي بُاها

سُت التي خضصث الٗال٢ت بحن الضًً  اث الش٣اُٞت الخاٍع حؿىى َظٍ اإلا٣الت لئلظابت ًٖ ؾاالحن عثِؿحن ًخٗل٤ ؤخضَما باإلاهٚو

ًيُت والضولت في اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وبالخاىي او٩ٗاؾها ٖلى نُاٚت الىو الضؾخوعي  بِىما ًخٗل٤ آلازغ بمضى جموي٘ ههوم الض

 )ؤلاؾالم( في الضؾاجحر اإلاٛغبُت 

٣ا للؿاالحن الؿاب٣حن طا ؤَمُت جخٗل٤ ؤوال بخدضًض الٗال٢ت بحن الضًً         ٌٗخ٣ض الباخض ؤن جىاو٫ اإلاؿإلت الضًيُت في الضؾخوع ٞو

ع. وزاهُا بن َظٍ والضولت مً زال٫ الىهوم الضًيُت في الضؾخوع وبالخاىي الخُغ١ لجضلُت الضًً والضولت مخإَغة في الضؾخو 

الضعاؾت ؾٝو جدب٘ مٗالم جُوع الىو الضًجي الضؾخوعي في اإلاٛغب وحؿاَم في بلوعة جهوع واضر خو٫ الٗىانغ الش٣اُٞت 

ظا ألامغ ًمشل مؿاَمت في بزغاء ألابدار الٗاإلاُت التي جسخو بىُا١ صؾترة  سُت التي ؤزغث ٖلى اإلاؿإلت الضًيُت في الضؾخوع َو الخاٍع

دت في ٧وجها صولت صًم٣غاَُت مضًىت بال ؤن الضًً )الٗال م الىهوم الهٍغ ٢ت بحن ألاصًان والضؾاجحر(. بن الىموطط اإلاٛغبي ٚع

و ما ججُب ٖى  َظٍ الوع٢ت مً زال٫  َبُٗت هٓامها اإلال٩ي و٦شاٞت الىهوم الضًيُت في الضؾخوع بداظت لٟ٪ الاقدبا٥ َو

ل٨ُت هُابُت ٌُٗي ؤَمُت للبدض طل٪ ؤن الٗال٢ت بحن اإلال٨ُت والضًً ٚالبا ما الؿاا٫ الشاوي لها. و٧ون الىموطط اإلاٛغبي صولت م

ت )بن صر الخون٠ُ في الخالت اإلاٛغبُت( وبالخاىي ألامغ بداظت الؾخبُان  ج٩ون واضخت ول٨ً ألامغ مسخل٠ م٘ اإلال٨ُاث الضؾخوٍع

ًاٝ لظل٪ الخهونُت التي جمحزث بها اإلاٛغب وهي ماؾؿت بماعة اإلاا  ًُ ظٍ الجؼثُاث ججٗل البدض مً زال٫ ألامغ.  مىحن. َو

 ألاؾئلت الؿاب٣ت ٌُٛي ٞجوة مهمت في هُا١ الضًً والضولت وال٣اهون.

ً ابخضاء         ٖمضث اإلا٣الت بىى اؾخ٣غاء الىهوم الضًيُت في الضؾاجحر اإلاٛغبُت بٗض الاؾخ٣ال٫ والتي مجها زمؿت في ال٣غن الٗكٍغ

و صؾخوع م وصؾخوع وخُض ف1996م بىى 1962مً  ً َو م م٘ اؾخدًاع الؿُا٢اث الش٣اُٞت 2011ي ال٣غن الواخض والٗكٍغ

سُت اإلاازغة في الهُاٚاث للىهوم الضًيُت في الضؾاجحر اإلاٛغبُت املخخلٟت. وبالخاىي ٞاإلا٣الت جبدض اإلاؿإلت الضًيُت في اإلاٛغب  الخاٍع

ذي مً زال٫ الٗوامل الش٣اُٞت الاظخماُٖت باإلياٞ ت طاث الهبٛت الضًيُت في الؿُا١ الخاٍع ت لخدلُل الىهوم الضؾخوٍع

 وم٣اعهتها بحن الضؾاجحر املخخلٟت.
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جمحزث َظٍ الضعاؾت ًٖ الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ بٌٗ ظؼثُاث البدض بإجها ألاقمل مً خُض الؼمان خُض قملذ ٞترة  

لت وؿبُا بحن  ا باإلياٞت لجمٗها بحن صعاؾت الىو  2011بىى  1962ٍَو مجغصا وجدلُل  وبحن صعاؾت ألابٗاص الش٣اُٞت في بَاع جُوَع

ذي.  الخاٍع

 باإلياٞت للىخاثج واإلا٣ترخاث ولئلظابت ٖلى مك٩لت البدض جم ج٣ؿُم البدض بىى مبدشحن عثِؿُحن:  

ت ب1 سُت إلاؿإلت الضًيُت في الضؾاجحر اإلاٛغبُت )الٗال٢ت البيٍُو ى٣ؿم .اإلابدض ألاو٫: الؿُا٢اث الش٣اُٞت الخاٍع حن الضولت والضًً( ٍو

 بىى:

ش اإلاٛغبي. 1.1  . ؤوال: ؤلاؾالم في الخاٍع

جي. 2.1  . زاهُا: اإلاظَب اإلاال٩ي وجإزحٍر ٖل وخضة املجخم٘ الَو

 . زالشا: بماعة اإلاامىحن واإلال٪ واإلال٨ُت.3.1

ت للىهوم الض2ً ى٣ؿم بىى: يُت(. اإلابدض الشاوي: م٩اهت الضًً في الضؾاجحر اإلاٛغبُت )الهُاٚاث الضؾخوٍع  ٍو

ى٣ؿم بىى:1.2 ً ٍو  . ؤوال: الىهوم الضًيُت في صؾاجحر ما بٗض الاؾخ٣ال٫ في ال٣غن الٗكٍغ

ذي.1.1.2  . الضؾاجحر اإلاٛغبُت في الؿُا١ الخاٍع

 . َبُٗت الىهوم الضًيُت في َظٍ اإلاغخلت.2.1.2

 .2011. زاهُا: الىهوم الضًيُت في صؾخوع 2.2

 ( الشابذ واإلاخٛحر.2011-1962حر ). زالشا: الضًً بحن صؾاج3.2

سُت للمؿإلت الضًيُت في الضؾاجحر اإلاٛغبُت ت بحن الضولت والضًً( اإلابدث ألاو٫: الؿُا٢اث الث٣اُٞت الخاٍع   الٗال٢ت البيٍُى

ت ؤو الىٓام الؿُاسخي في ؤي صؾخوع ؤهما هي او٩ٗاؽ للؿُا١ ا        لش٣افي الىهوم طاث الهبٛت الضًيُت ؾواء اإلاخٗل٣ت بالهٍو

ذي الاظخماعي للمجخم٘ والؿلُت في ؤي صولت.  الخاٍع

بُٗت الاجها٫ والخ٣اَ٘ بُجهما والتي         في ؾُا١ الخجغبت اإلاٛغبُت ًم٨ً ال٣و٫ بن الٗال٢ت بحن الضولت والضًً والخضوص َو

ش. َظٍ الٗوامل ت مً الٗوامل الش٣اُٞت ٖبر الخاٍع املخخلٟت ؾواء صازلُت ؤو زاعظُت  او٨ٗؿذ في الضؾاجحر املخخلٟت جغظ٘ ملجمٖو

في الضؾخوع وجبحن مضى الخإزحر التي جدضز  جل٪ الؿُا٢اث في  1والتي ؾٝو ًخم جىاولها َىا حُٗي الخٟؿحر الش٣افي للمؿإلت الضًيُت

ت.  الخ٣ىحن ال٣اهووي وباألزو الوز٣ُت الضؾخوٍع

ها ناخبت الخإزحر ألابغػ لوظوص الىهوم الضًيُت في الضؾاجحر ا٢خهغث اإلا٣الت ٖلى صعاؾت زالزت ٖوامل حٗخ٣ض الضعاؾت ؤج       

  اإلاٛغبُت وهي موضخت خؿب الاحي:

ش اإلاٛغبي 1.1  . ؤوال: ؤلاؾالم في الخاٍع

                                                           
 ذلا لقاةة ابسإسقام ابلتبار ادلغب  دولة سسقامية  وهي اليت توح  يف ادلقصود ابدلسألة الدينية يف الدستور هي النصوص ذات الصبغة الدينية واليت تشري اىل دين معني وهنا ابلتحديد النصوص ادلستمدة أو اليت 1

 الدين والدولة متأطبة يف الدستور. األصل طبيعة وحدود العقاةة بني
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ت اإلاٛغبُت. ؤلاؾالم الظي صزل اإلاٛغب.        م واؾخ٣غ بٗض 680مب٨غا وبالخدضًض  1ًمشل ؤلاؾالم الٗىهغ ألاَم يمً م٩وهاث الهٍو

اعجبِ ٦ضًً ب٨ٟغة  –و٧ان ٌؿمى اإلاٛغب ألا٢صخى  –م ٖلى ًض موسخى بً الىهحر. مىظ صزو٫ ؤلاؾالم للمٛغب 698الٟترة مً 

وكإث ال٣حروان ٧إو٫ مضًىت بؾالمُت في الكما٫ اإلاٛغبي
ُ
و٧اهذ جمشل مىاعة للٗلم ومىُل٤ الهدكاع ؤلاؾالم  2الضولت مباقغة. ٣ٞض ؤ

اع الجٛغافي للمٛغب.  في ٧اٞت ؤلَا

سُت والاظخماُٖت الٗامت اإلاٛغبُت مجغص صًً بلهي ؤو مىٓومت ؤزال٢ُت بل ٧ان ؤًًا ٖامل ل        م ٨ًً ؤلاؾالم في الؿُا٢اث الخاٍع

ون٠ 
ُ
الخٔ ؤي جهاصم بُجهما خُض ًم٨ً ؤن ج ًُ مً ٖوامل الوخضة الؿُاؾُت. بن الخدب٘ للٗال٢ت بحن ؤلاؾالم ٦ضًً والضولت لً 

٩ٞل الضؾاجحر اإلاٛغبُت عؾمذ خضوص جل٪ الٗال٢ت بك٩ل واضر. وبالخاىي ًصر ال٣و٫ بن وظوص الٗال٢ت بُجهما بإجها جوا٣ُٞت. 

ؤلاؾالم في الضؾاجحر اإلاٛغبُت او٩ٗاؽ لبيُت وجغ٦ُبت املجخم٘. ؤي ؤن صؾترة ؤلاؾالم في اإلاٛغب هدُجت َبُٗت ومٗبرة ًٖ املجخم٘ 

ُ بت مً ؾلُت ؾُاؾُت مجغصة بةيٟاء قٖغ  ت مُٗىت لها.ولِـ جوظ  ٞوقي ؤو ٚع

ال٢تها باإلاىٓومت ال٣اهوهُت وبالخدضًض الضؾخوع َو اعجباٍ اهدكاع ؤلاؾالم بيكإة صو٫         ت ؤلاؾالمُت ٖو بن الٗىهغ اإلامحز للهٍو

ت والوالة الخابٗحن لهم زم الضولت الٗباؾُت والوالة الخا ٦3برى في اإلاٛغب. ٞاإلؾالم الظي بضؤ الاهدكاع بٗحن مً بضاًت الضولت ألامٍو

ُضة بحن ؤلاؾالم ٦ضًً وبحن الخ٩ام الظًً ًمل٩ون ال٣وة في  خحن ؤلاؾالمُخحن بهما ٢امذ ٖلى ؤؾاؽ الٗال٢ت الَو اجحن ؤلامبراَوٍع َو

ت مً الضو٫ ال٨برى في اإلاٛغب والتي امخض خ٨مها لخاعط اإلاٛغب و٧ان ٢ُامها  ؤمغ الضهُا. بٗض اهتهاء َاجحن الضولخحن ٢امذ مجمٖو

ؿُت في ال٣غن مغجبُا بضٖوته ا لئلؾالم. ومً ؤقهغ جل٪ الضولت ال٨برى التي ٧اهذ وكإتها مىُبٗت بالضًً )ؤلاؾالم( الضولت ؤلاصَع

م( وصولت اإلاوخضًً في ال٣غن الشاوي ٖكغ 1146 –م 1060م( وصولت اإلاغابُحن في ال٣غن الخاصي ٖكغ )985 –م 788الشامً )

ت في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ 1659-م 1510ؿاصؽ ٖكغ )م( والضولت الؿٗضًت في ال٣غن ال1269 –م 1130) م( والضولت الٗلٍو

 4(.1912 -م 1640)

بن الخدب٘ لٗال٢ت الضًً باملجخم٘ والضولت في اإلاٛغب والُبُٗت التي ُبُيذ في الخضوص التي عبُذ املجخم٘ والضولت بالضًً لخُٗي        

ت ؤلاؾالمُت في جٟؿحرا ًٖ جواظض اإلاؿإلت الضًيُت في الضؾاجحر اإلاٛغبُت  وجبحن الضوع الظي لٗبخ  الخلُٟت الش٣اُٞت لٗىهغ الهٍو

ت في الضؾاجحر  ٍو ت ؤلاؾالم ٦ضًً َو الخٔ ٦شاٞت ههُت في الىهوم الضًيُت باإلياٞت بىى مغ٦ٍؼ ًُ نُاٚت الضؾاجحر اإلاٛغبُت خُض 

 م.2011م بىى صؾخوع 1962اإلاٛغبُت ابخضاء مً صؾخوع 

 وجإزحٍر ٖل وخضة املجخم٘ الىَني. . زاهُا: اإلاظَب اإلاال٩ي 2.1

م مً ؤن ألانل ؤن اإلاظاَب ال٣ٟهُت ٣٦اٖضة ٖامت جمشل مؿاثل طاث َبُٗت ٖباصًت صًيُت وبالخاىي هي مً اإلاؿاثل         ٖلى الٚغ

ظَب اإلاال٩ي وبحن الٟغصًت وبالخاىي ٣ًل الاعجباٍ بُجها وبحن مٟهوم الضولت وألاؾـ الخا٦مت لها ٦مشل الضؾخوع بال ؤن الهلت بحن اإلا

وخضة املجخم٘ والضولت واو٩ٗاؾها ال٣اهووي وزانت وز٣ُت الضؾخوع ظٗلذ الضعاؾت جخٗغى لهظا الٗامل باٖخباٍع ٖامال باعػا ٖىض 

ت. ىُت وباٖخباع الىخاثج اإلاترجبت مً خُض الهُاٚت الضؾخوٍع  الخضًض ًٖ وخضة املجخم٘ والشوابذ الَو

م٘ جغسخ َظا اإلاظَب في  5ضان الكٗب اإلاٛغبي ب٩وه  ؤخض الازخُاعاث اإلاٛغبُت في الجاهب الضًجي.اعجبِ اإلاظَب اإلاال٩ي بوظ       

خُض ؤنبذ مظَبا لل٣ًاء بىى ظاهب الٟخوى. والؿبب في طل٪ هجغة  -) م985 -375ٌم/788-172ٌ (مىظ صولت ألاصاعؾت -اإلاٛغب 
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اإلاظَب لِـ ٣ِٞ باٖخباٍع ازخُاعا للمجخم٘ بل ؤًًا جبيخ  الؿلُت ٖاثالث ٖلمُت مً اإلاكغ١ الٗغبي )الدجاػ( باإلياٞت بىى جبجي 

 1ممشلت باألمغاء واإلالو٥ و٦باع الخاقُت.

مشل ٖىهغا لوخضة ألامت ٩ٞون         ًُ بن جإزحر اإلاظَب اإلاال٩ي لِـ ٣ِٞ ٖلى مجا٫ الٟخوى وال٣ًاء )ال٣ًاء مً الضولت( بل 

لبُت الٗٓمى مً الؿ٩ان ٌٗخى٣وه  ؾواء صً ىهغا مازغا في ألٚا يُا ٖباصًا ؤو مجا٫ اإلاغظُٗت الؿلو٦ُت وال٣ُمُت ظٗل  ؾببا ٖو

ىُت للمل٨ت اإلاٛغبُت.  مؿإلت الوخضة الَو

واهُال٢ا مً جبجي املجخم٘ والضولت للمظَب باٖخباٍع ازخُاعا مٛغبُا في ظؼثُت صًيُت جم اٖخماص اإلاظَب باٖخباٍع مضوهت ٢اهوهُت        

ت في ألاخوا٫ الصخهُت وألاؾغة. وزُاباث ملو٥ اإلاٛغب واملجالـ الٗلمُت و٦باع الضولت في اإلامل٨ت صاثما للؿلو٥ الاظخماعي زان

م مً ٖضم  2ٌكحرون ٖلى ؤن اإلاظَب اإلاال٩ي زابذ مً زوابذ الضًً في اإلاٛغب. ظا ألامغ ٌكحر بىى ه٣ُت مهمت وهي بالٚغ َو

بىى ؤن بٌٗ الىهوم بُبُٗتها ال ج٣بل الخٟؿحر بىى ؤجها بقاعة بىى الخىهُو ٖلى مؿإلت اإلاظَب اإلاال٩ي في الضؾخوع نغاخت 

مشاال بكإن اٖخباع الضًً  2011اإلاظَب اإلاال٩ي باٖخباٍع ازخُاعا ظؼثُا في اإلاؿاثل الضًيُت، ٞدضًض الٟهل ألاو٫ مً صؾخوع 

الظي ؤقاع ؤن ألاؾغة ج٣وم ٖلى  32ى الٟهل ؤلاؾالمي الؿمذ زابخا مً الشوابذ الجامٗت هي بقاعة بىى اإلاظَب اإلاال٩ي. باإلياٞت بى

ٗؼػ  ؤؾاؽ الؼواط الكغعي والؼواط الكغعي ال ًم٨ً جٟؿحٍر بال في بَاع ٢اهون ألاخوا٫ الصخهُت اإلاؿخمض مً اإلاظَب اإلاال٩ي. َو

ُٟخ  بنض 41َظا الخٟؿحر الٟهل  لى الظي ًغؤؾ  ؤمحر اإلاامىحن )اإلال٪( وْو اع الٟخاوى الضًيُت الظي ؤقاع بىى املجلـ الٗلمي ألٖا

٣ا  التي حٗخمض عؾمُا اؾدىاصا بىى مباصت الضًً ؤلاؾالمي الؿمذ والٟخوى في اإلاٛغب ٦ما َو مٗلوم ٢اثمت ٖلى اإلاظَب اإلاال٩ي. وٞو

ا  ت هٖو ت ؤلاؾالمُت والخٟاّ ٖلحها لِـ مجغص َُئت لٗلماء الضًً بل َُئت صؾخوٍع ا ب  جٟؿحر الهٍو لهظا ٌٗخبر املجلـ الظي مىَو

 3ا.م

ت         ت ؤلاؾالمُت( بال ؤن جبجي ؤ٦ثًر و الضًً ؤلاؾالمي )الهٍو واإلاظَب اإلاال٩ي وان ٧ان ٖامال ظؼثُا في بَاع الٗىهغ ألا٦بر َو

املجخم٘ لهظا اإلاظَب وظٗل  مغظٗا ؾلو٦ُا زم مغظٗا ٢اهوهُا في ظاهب ألاؾغة او٨ٗـ ٖلى الجاهب الضؾخوعي ٦ما جم جويُد  

ت اإلاٛغبُت ٦ما ههذ ٖلى طل٪ صًباظت صؾخوع ؾاب٣ا في بَاع ٖام و   . ٦2011لي ًخٗل٤ بدبوء ؤلاؾالم الهضاعة في الهٍو

 . زالثا: بماعة اإلاامىحن واإلال٪ واإلال٨ُت3.1

٘ ٞةن اإلامل٨ت اإلاٛغبُت جمحزث بٓاَغة ؾُاؾُت صًيُت         بطا ٧اهذ صؾاجحر ٦شحر مً الضو٫ ؤلاؾالمُت جمحزث بجضلُت مهضع الدكَغ

ت ال ًوظض لها هٓحر في الضؾاجحر اإلا٣اعهت وهي مؿإلت "بماعة اإلاامىحن". الٗال٢ت بحن بماعة اإلاامىحن وبحن اإلال٨ُت واإلال٪ صؾخوٍع

والخضازل بِىما ظٗل الباخض ًهُٜ الٗىوان الؿاب٤ بخل٪ الهُاٚت لِـ باٖخباع اإلال٪ واإلال٨ُت في بَاع صعاؾت ألاهٓمت 

والخضازل بحن بماعة اإلاامىحن واإلال٪ ٦غثِـ صولت ٨ٞال اإلاىهبحن َما لصخو واخض.  الؿُاؾُت ول٨ً هٓغا لخالت الاقدبا٥

باإلياٞت بىى اهُبإ بماعة اإلاامىحن بالهبٛت الضًيُت بل هي وظضث لخ٣و٫ بن اإلال٪ لضً  نالخُاث صًيُت. و٢ض ٧اهذ اإلاؿإلت ؤ٦ثر 

م( الظي ٞهل بحن 2011الزخالٝ ًٖ الضؾخوعي الخاىي )ٚمويا في الخىاو٫ الضؾخوعي لهظا اإلاؿإلت في الضؾاجحر الؿاب٣ت با

م َظا الٟهل الىصخي الخ٣جي في  ت وٚع الهالخُاث الضًيُت ٧ةماعة للمامىحن وبحن اإلال٪ ٦غثِـ صولت ًماعؽ نالخُاث صهٍُو

ظا ما صٞ٘ الضعاؾت  خباع الضؾخوع بال ؤن اإلاؿإلت جٓل مدل ظض٫ وإبهام ل٩ون الصخو هٟؿ  ًماعؽ ٧لخا الهالخُخحن َو اٖل

ذي.  الٗىوان مازغا في اإلاؿإلت الضًيُت في الضؾاجحر اإلاٛغبُت ٦ٗامل ز٣افي جاٍع

بماعة اإلاامىحن َو مهُلر مؿخوعص مً الترار ؤلاؾالمي للخًاعة ؤلاؾالمُت و٧ان اؾما قاجٗا للخ٩ام واإلالو٥ ابخضاء مً ػمً        

مغجبِ ب٨ٟغة الخالٞت ؤلاؾالمُت. وبسالٝ الوا٢٘ التي وكإث ُٞ  وإماعة اإلاامىحن ٦مهُلر  4الخلُٟت الغاقض ٖمغ بً الخُاب.
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سُت  ٨ٞغة بماعة اإلاامىحن في ػمً الخالٞت الغاقضة التي لم جمى٘ ألامت مً مداؾبت ؤمحر اإلاامىحن ٖلى ؤٞٗال  ٞةن الخجاعب الخاٍع

محر اإلاامىحن. في اإلاٛغب جم اؾخسضام  مىظ الالخ٣ت ومجها الخجغبت اإلاٛغبُت الخالُت ؤُٖذ خهاهت مً املخاؾبت للمل٪ باٖخباٍع ؤ

ؿُت  قحر لها ؾاب٣ا ٖىض الخضًض ًٖ اعجباٍ ؤلاؾالم بيكإة جل٪ الضو٫ ٧اإلصَع
ُ
بضاًت جإؾِـ الضو٫ ال٨برى التي جإؾؿذ والتي ؤ

ت. هي جىُل٤ مً ظؼثِخحن. وإماعة اإلاامىحن في الؿُا١ اإلاٛغبي بغؤي ٦شحر مً الباخشحن بهما  1واإلاغابُحن واإلاوخضًً والؿٗضًت والٗلٍو

ذي مىظ صزو٫ ؤلاؾالم واإلاتربُت بالترار الؿلُاوي  ُت للمل٨ُت ألاوىى جخٗل٤ باإلعر الخاٍع والجؼثُت ألازغى جخٗل٤ بمؿإلت الكٖغ

ىا ٧ان  2)اإلال٪(. ُت مُٗىت َو ذي إلاٟهوم الضو٫ واإلاكاع٦ت الكٗبُت ٧ان ًدخاط بىى قٖغ ٞاإلال٪ ٚحر اإلاىخسب م٘ الخُوع الخاٍع

ا زابخا مً زوابذ اإلاٛغب والتي جم صؾترتها في ٧ل الضؾاجحر مىظ الاؾخ٣ال٫. الخ  مؿ٪ ب٨ٟغة بماعة اإلاامىحن باٖخباَع

اث٠ وؤٚلبها مىهوم ٖلحها في الضؾاجحر ومجها: ت مً الْو  وإماعة اإلاامىحن في الخجغبت اإلاٛغبُت جماعؽ مجمٖو

 خماًت الضًً: –ؤ 

ظا ٌٗجي ؤه  اإلاؿاو٫ ًٖ ألامً الغوحي وازخُاعاث اإلاٛاعبت الضًيُت مً مهام ٞإمحر اإلاامىحن )اإلال٪( َو خا        مي الضًً واإلالت َو

بماعة اإلاامىحن ولهظا مشال اإلال٪ الخؿً الشاوي )بهٟخ  ؤمحر اإلاامىحن( ؤنضع ٦خابا صًيُا )٦خاب الخدضي( ًخٗل٤ بالغص ٖلى مؿاثل 

 3صًيُت جخٗل٤ ب٣ًُت الُاثٟت البهاثُت.

ت مماعؾت الكٗاثغ الضًيُت:يمان خ –ب   ٍغ

ُٟت إلماعة اإلاامىحن )اإلال٪( بإن اإلال٪ َو الصخو اإلاىاٍ ب  خماًت الخٗضصًت الضًيُت لجمُ٘ ألاصًان         وجخٗل٤ َظٍ الْو

سُت اإلا ٣ا للخجغبت الخاٍع ٛغبُت ٧ان املخخلٟت خُض بن اإلاٛغب ب  ؤ٢لُت صًيُت مؿُدُت وحهوصًت. وبالخاىي ٞاإلال٪ )ؤمحر اإلاامىحن( ٞو

ا الضًيُت. ت ألاصًان ومماعؾت ٧اٞت الُواث٠ لكٗاثَغ  الًامً لخٍغ

لى: –ج   املجلـ الٗلمي ألٖا

و املجلـ اإلاىاٍ ب  بنضاع الٟخاوى الضًيُت بك٩ل خهغي باالؾدىاص بىى مباصت الضًً ؤلاؾالمي. وبالخاىي ٞهو ماؾؿت صًيُت         َو

غؤؾها اإلال٪ بهٟخ  ؤمحر اإلاامىحن. وامل لى ل  ؤَمُت في اإلاىٓومت اإلاٛغبُت ٞهو بىى ظاهب اٖخباٍع الهُئت الضًيُت ٍو جلـ الٗلمي ألٖا

ت املجلـ في  لى بىى ظاهب ًٍٖو للٟخاوى التي ًغظ٘ الحها الىاؽ ٌؿاَم املجلـ بازخُاع ًٖو مً ؤًٖاء مجلـ ال٣ًاء ألٖا

 مجلـ الوناًا ٖلى ٖغف اإلال٪ بطا لم ًبلٜ الؿً ال٣اهوهُت.

ت لها نالخُاث مدضصة. وإماعة اإلاامىحن  بن        بماعة اإلاامىحن الُوم لِؿذ مجغص عمؼ صًجي ٣ِٞ ول٨جها ؤنبدذ ماؾؿت صؾخوٍع

٣ا لؿلُاج  بهٟاط ؤمغا ما ًلخجإ بىى نالخُاث بماعة  ا مً الؿمو للماؾؿت اإلال٨ُت )اإلال٪( ٞاإلال٪ ٖىضما ال ٌؿخُُ٘ ٞو حُٗي هٖو

ا ؤؾمى مً  4مغ.اإلاامىحن وم٩اهتها لخد٤ُ٣ طل٪ ألا  ا الظي عبما ًهل لضعظت اٖخباَع وبظل٪ خاٞٓذ اإلااؾؿاث اإلال٨ُت ٖلى ؾمَو

ت هٟؿها. غى بٌٗ الباخشحن  5الوز٣ُت الضؾخوٍع ؤن مٟهوم بماعة اإلاامىحن في الو٢ذ الخاىي وفي ْل الوز٣ُت  –مشل خؿً عق٤ُ  –ٍو

ت الخالُت ًسخل٠ مٗىاٍ بازخالٝ الؿُا١ وبالخاىي لها ز  6الر خاالث:الضؾخوٍع

ت. - ُت الضؾخوٍع ىا ًخم اخترام اإلاكغٖو  خالت الاؾخٗما٫ الؿُاسخي ؤزىاء الٗمل في البِئت الؿُاؾُت التي ال ؤبٗاص صًيُت لها، َو

ا»الخالت التي جغى في بماعة اإلاامىحن  - ًُ ىت ؾمو اإلااؾؿت « مٗجًى صًي مسهًها لالؾخسضام في بَاع البِئت الؿُاؾُت ٧ألُت لكٖغ

ؤمحر اإلاامىحن ٌؿخٗمل الخ٣لُض للخموي٘ بحن الضؾخوع  -جاٍ باقي الؿلُاث ، ؤو ججاٍ الضؾخوع هٟؿ ، خُض ًبضو ؤن اإلال٪ اإلال٨ُت ج

                                                           
 .134  ص2011  14غوردو لبد العزيز  سمارة ادلؤمنني: التاريخ السياسي والثقافة الدستورية  دورية كان اسإلكًتونية احملكمة  العدد  1
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 .12  ص2021خالد لبد الشايف  الوظائف الدينية والسياسية دلؤسسة سمارة ادلؤمنني ابدلغب   البابط  مؤمنون بقا حدود للدراسات واألحباث   3
 .139دلسألة الدستورية وسشكالية االنتقال الدميقباطي: حالة ادلغب   صالبابع جواد  ا 4
 .7  ص2014يف ادلغب  )أي سياق؟ ألي مضمون؟("  الدوحة  ادلبكز العبيب للدراسات واألحباث   2011منار دمحم  دراسة بعنوان "دستور سنة  5
 .65  ص2011طارق حسن  دستورانية ما بعد انفجارات  6
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ب بهم اإلااؾؿت اإلال٨ُت باؾم  وهللا، وللمغوع مً خ٣ل بىى آزغ، ولكٛل ؤي ٞغاٚاث ٢اهوهُت وإلاٗا٢بت ؤي ٞاٖلحن ؾُاؾُحن ال جٚغ

 ن(.الخ٣الُض الضًيُت )بماعة اإلاامىح

ُٟت صًيُت، في مواظهت زهوم مٟتريحن ٌكخٛلون َم ٦ظل٪ باؾم الضًً، وفي  -  الخالت التي جخٗل٤ بخٗبئت بماعة اإلاامىحن، ٧ْو

 .بَاع البِئت الضًيُت

ذي اإلاٛغبي ال٣ضًم واإلاٗانغ ًدبحن ؤن الىهوم الضًيُت التي        ٣ا إلاا ؾب٤ جويُد  خو٫ بماعة اإلاامىحن في الؿُا١ الخاٍع  وٞو

م مً  ذي. ٖلى الٚغ وعصث في الضؾاجحر اإلاٛغبُت بكإن بماعة اإلاامىحن ما هي بال او٩ٗاؽ خ٣ُ٣ي ألمغ وا٢ىي هدُجت لٗامل الؼمً الخاٍع

ت بال ؤن اإلال٪ َو ؤوال "ؤمحر  ؤن الضؾخوع ألازحر الخاىي لم ٌٗخبر بماعة اإلاامىحن زابخا مً الشوابذ الجامٗت ٦مشل اإلال٨ُت الضؾخوٍع

ت. بىى ظاهب الاؾخيخاط ألاو٫ ًغص ؤمغ آزغ خو٫ َظٍ اإلاؿإلت للمامىحن"  ٢بل ؤن ٩ًون "عثِـ الضولت" خؿب الىهوم الضؾخوٍع

و خالت الخضازل بحن اإلال٪ ٦غثِـ صولت في بَاع اإلال٨ُت وبحن اإلال٪ ٧إمحر للمامىحن ًماعؽ نالخُاث صًيُت. بن خالت الٟهل  1َو

( ال حٗجي بالًغوعة مٗالجت ؤلاق٩الُاث اإلاترجبت ٖلى خالت الخضازل والاقدبا٥ بحن 42و 41الٟجي في الضؾخوع الخاىي )الٟهلحن 

الهٟخحن التي ًدملها اإلال٪ وبالخاىي ؾخ٩ون الٟتراث الؼمىُت ال٣اصمت ٦ُٟلت ببُان ظضوى َظا الٟهل بك٩ل ؤ٦بر مً زال٫ 

 مماعؾاث اإلال٪ لخل٪ الهالخُاث بهٟخ  ؤمحر للمامىحن.

ت للىهىم الضًيُت(:اإلابدث الثاوي: م٩اه  ت الضًً في الضؾاجحر اإلاٛغبُت  الهُاٚاث الضؾخىٍع

1.2:ً  . ؤوال: الىهىم الضًيُت في صؾاجحر ما بٗض الاؾخ٣ال٫ في ال٣غن الٗكٍغ

ً للمؿإلت الضًيُت وهي         جىا٢ل اإلا٣الت في َظا الٗىوان َبُٗت جىاو٫ الضؾاجحر اإلاٛغبُت بٗض الاؾخ٣ال٫ زال٫ ال٣غن الٗكٍغ

ت مً ؤق٩ا٫ الضؾخوع ؾاب٣ت ٖلى 1996، 1992، 1972، 1970، 1962صؾاجحر ) يبغي ؤلاقاعة َىا بىى ؤن اإلاٛغب ٖٝغ مجمٖو (. ٍو

ت مشل مكغٕو ٖبض هللا بً ؾُٗض ) ٘ صؾاجحر ؤو ؤوعا١ صؾخوٍع ( وصؾخوع لؿان اإلاٛغب 1901الاؾخ٣ال٫ ًم٨ً بَال١ ٖلحها مكاَع

 2(.1961 – 1960( ومكغٕو دمحم بىوهت )1954( وصؾخوع خؼب ؤلانالح )1945( ومكغٕو صؾخوع دمحم ال٨خاوي )1908)

 

ذي.1.1.2  . الضؾاجحر اإلاٛغبُت في الؿُا١ الخاٍع

 

 1962:3صؾخوع ٖام -ؤ 

م َو الضؾخوع ألاو٫ بمٗجى ٧لمت صؾخوع بٗض الاؾخ٣ال٫ ٞالظي ؾب٣  ٧ال٣اهون ألاؾاسخي للممل٨ت  1962ًم٨ً اٖخباع صؾخوع        

ُل٤ ٖلُ  صؾخوع و٧ان م٩ون مً ههوم مدضوصة ظضا ال جخٗضى  4اإلاٛغبُت ًُ  ماصة. 17لم ٨ًً 

 ٞهو٫ طاث َبُٗت صًيُت باإلياٞت للضًباظت. 4ٞهل. اخخوى َظا الضؾخوع ٖلى  110باب و 12مً 1962ج٩ّون صؾخوع        

 

 

 5م:1970صؾخوع ٖام  –ب 

م وبٗض مغوع زمـ ؾىواث 1965بٗض موظت اخخجاظاث قٗبُت  1962م بٗض ؤن ٢ام اإلال٪ الخؿً الشاوي بخُُٗل صؾخوع ٖا       

ُت وجلبُت  ٖلى خالت الٟغاٙ الضؾخوعي بؿبب خالت الُواعت وجو٠٢ الٗمل بالضؾخوع الؿاب٤ ٧ان لؼاما للخٟاّ ٖلى الكٖغ

و ما جغجب ٖلُ  صؾخوع   1م.1970يٍٛو اإلاٗاعيت اإلاتزاًضة مً بوكاء صؾخوع ظضًض َو

                                                           
 .24  ص2011خبون  دراسة نقدية للدستور ادلغبيب مدين دمحم وآ 1
 (.132 120 98 42 10  ص )2017للتوسع انظب: نبيل دمحم  فكبة الدستور يف ادلغب  )واثئق ونصوص(  البابط  تيل كيل ميداي   2
 (.2999 – 2993  ص )1962ديسمرب  19مكبر   2616اجلبيدة البمسية  العدد  3
 (.1467-1466  ص )1961يونيو 9  2537اجلبيدة البمسية  العدد  4
 (.1936-1930  ص )1970أغسطس 1مكبر   3013اجلبيدة البمسية  العدد  5
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ت ٖلى  101باب و 12مً  1970ؾخوع جم بوكاء ص        ٞهو٫ طاث َبُٗت صًيُت باإلياٞت  4ٞهال. اخخوث الوز٣ُت الضؾخوٍع

 للضًباظت.

 2م:1972صؾخوع ٖام  –ط 

ٕؼ الش٣ت في اإلال٪ والىٓام اإلال٩ي.  1971في ٖام         ظغث مداو٫ اه٣الب ٖلى اإلال٪ الخؿً الشاوي مً بٌٗ يباٍ الجِل مما ٖػ

اإلال٪ الؾخٗاصة َُبت الٗغف اإلال٩ي ٢ام بةظغاء مكاوعاث م٘ اإلاٗاعيت ألظغاء حُٛحراث ؾُاؾُت مً يمجها حُٛحر  وبالخاىي ؾُٗا مً

 الضؾخوع.

٘ ؤبواب الضؾخوع ٖلى         ا. مجها  103باب و 12جم جوَػ  ٞهو٫ ههونها حٗبر ًٖ الضًً ؤو جخٗل٤ ب . 4ٞهال صؾخوٍع

 3م:1992صؾخوع ٖام  –ص 

م ٧ان اإلاٗؿ٨غ الكغقي ب٣ُاصة الاجداص ًجهاع وب  اهتهذ الخغب الباعصة. وجبٗا لهظٍ اإلاُُٗاث الوا٢ُٗت وم٘ 1991ام م٘ جهاًت ٖ       

ها ٖلى الىٓام لخس٠ُٟ نالخُاث  بواصع بوكاء هٓام صوىي ظضًض باإلياٞت بىى جدغ٧اث اإلاٗاعيت الؿُاؾُت اإلاٛغبُت ويَٛو

 اوي بةوكاء صؾخوع ظضًض.الٗغف اإلال٩ي باصع اإلال٪ اإلاٛغبي الخؿً الش

ا مجها  102بابا و 12ًٖ ؾاب٣ُ  ٦شحرا ٣ٞض اخخوى ٖلى  1992لم ًسخل٠ صؾخوع          مواص طاث مًامحن صًيُت.  5ٞهال صؾخوٍع

 4م:1996صؾخوع ٖام  –ٌ 

ٗخبر َظا الضؾخوع َو ألازحر في ٞترة اإلال٪ الخؿً الشاوي )        اؾخجابت للخغ٦ت الٗاإلاُت ظاء  1996م(. وصؾخوع 1999 –م  1961ٌُ

بت مً اإلال٪ بٗض ؤن ؤخـ  اإلاُالبت بالضًم٣غاَُت وخ٣و١ ؤلاوؿان باإلياٞت للًٍٛو الا٢خهاصًت والؿُاؾُت الضازلُت وٚع

م بٌٗ الخُٛحراث التي َغؤث في َظا الضؾخوع بال ؤن  اج  باهخ٣ا٫ ؾهل وؾلؿل للٗغف اإلال٩ي بىى ابى  ووىي ٖهضٍ. وٚع ب٣غب ٞو

سُت صون حُٛحر. 1996ًيُت في صؾخوع اإلاؿإلت الض  5م خاٞٓذ ٖلى م٩اهتها الخاٍع

ا مً بُجها  108باب و 13مً  1996ج٩َون الضؾخوع اإلاٛغبي الهاصع ٖام          ٞهو٫ صًيُت.  5ٞهال صؾخوٍع

 

 

 . َبُٗت الىهىم الضًيُت في َظٍ اإلاغخلت.2.1.2

جموي٘ الضًً ٞحها بك٩ل ٦بحر وال نُاٚتها بىى خض ما بل ختى جمويٗها  م لم ًخٛحر1996م بىى 1962الضؾاجحر اإلاٛغبُت مً        

ت مً الضالالث والخإ٦ُضاث  صازل الترجِب الىصخي في ؤٚلبها ْل مداٞٓا ٖلى هٟـ الؿُا١. قملذ الىهوم الضًيُت مجمٖو

ت وهي ٧االحي:  اإلاخٗل٣ت ؤٚلبها بالهٍو

 ًباظت الضؾاجحر الخمؿت(الخإ٦ُض ٖلى ؤن اإلامل٨ت اإلاٛغبُت صولت بؾالمُت. )ص -

ت مماعؾت الكٗاثغ الضًيُت. )الٟهل  -  مً ٧ل الضؾاجحر(. 6بُان ؤن ؤلاؾالم َو صًً الضولت وؤن الضولت يامىت لخٍغ

 مً ٧ل الضؾاجحر(. 7الخىهُو ٖلى لٟٔ " هللا" يمً الكٗاع الغؾمي للمٛغب. )الٟهل  -

اإلاامىحن ٖلى اإلال٪ واٖخباع اإلال٪ بهٟخ  ؤمحرا للمامىحن عمؼا للوخضة صؾترة بماعة اإلاامىحن في الضؾخوع وإَال١ نٟت ؤمحر  -

اث في البالص. باالزخالٝ ًٖ صؾخوع  ىُت ويامً للخٍغ ىُت وخامُا للضًً والؿُاصة الَو ههذ الضؾاجحر ألاعبٗت ألازغى  1962للَو

 الضؾاجحر(. مً ٧ل 19ٖلى مؿإلت ٧ون ؤمحر اإلاامىحن )اإلال٪( َو اإلامشل ألاؾمى لالمت. )الٟهل 
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ت. -  1اٖخباع الىهوم الضًيُت اإلاخٗل٣ت بالضًً ؤلاؾالمي في الضؾخوع ٚحر ٢ابلت للمغاظٗت الضؾخوٍع

لى د ماؾؿت صًيُت للٟخوى  1992ازخو صؾخوع  - ًٖو في مجلـ الوناًت ٖلى  -بةياٞت زانت خُض ؤٖخبر املجلـ الٗلمي ألٖا

 (.21هوهُت. )الٟهل الٗغف في خالت ٧ان وىي الٗهض لم ًبلٜ الؿً ال٣ا

 2011. زاهُا: الىهىم الضًيُت في صؾخىع 2.2

ٞغص صؾخوع        
ُ
بٗىوان زام هٓغا لشالزت اٖخباعاث ؤؾاؾُت ؤولهما ؤه  آزغ صؾخوع ؤٞغػج  الخجغبت اإلاٛغبُت  2011في اإلا٣الت ؤ

ت وزاهُا أله  صؾخوع ظاء بٗض موظت اخخجاظاث قٗبُت ولٗبذ ٢وى مً زاعط اإلا خباع الضؾخوٍع اؾؿت اإلال٨ُت في نُاٚخ  والٖا

 ألازحر ال٨شاٞت الىهُت للىهوم الضًيُت ُٞ .

ظا ما خهل في اإلاٛغب باليؿبت         بن الضؾاجحر التي جإحي بٗض اخخجاظاث قٗبُت ٚالبا ما جدمل في َُاتها حُٛحراث مخٗضصة َو

لم جخٛحر ٦شحرا مً خُض م٩اهت الضًً بحن  2011خوع إلاؿاثل خ٣و١ ؤلاوؿان وصؾترة اإلااؾؿاث بال ؤن اإلاؿإلت الضًيُت في صؾ

 ههوم الضؾخوع م٘ بٌٗ الخُٛحراث التي ًم٨ً خملها ٖلى ؤجها جويُدُت ولِؿذ ججضًضًت.

ا م٣ؿما ٖلى  180اخخوى ٖلى  2011ًولُو  30الظي جم وكٍغ في  2الضؾخوع  بابا. خؿب اؾخ٣هاء الباخض  14ٞهال صؾخوٍع

ا ًخٗل٤ بالضًً. 11ًٓهغ ؤن َىا٥  2011 للىهوم الضًيُت في َظا صؾخوع   ٞهال صؾخوٍع

ت مً ال٣ًاًا التي جبحن خضوص الٗال٢ت بحن الضًً  2011ٖىض الىٓغ في َبُٗت الىهوم الضًيُت في صؾخوع  ًخطر جىاولها ملجمٖو

ا خؿب الاحي:  والضولت وهوظَؼ

 الخإ٦ُض ٖلى ؤن اإلامل٨ت اإلاٛغبُت صولت بؾالمُت. )صًباظت الضؾخوع( -

ت اإلاٛغب. )صًباظت الضؾخوع( -  بُان ؤن الضًً ؤلاؾالمي ًدبوؤ الهضاعة ُٞما ًخٗل٤ بهٍو

 (1اٖخباع الضًً ؤلاؾالمي اخضى الشوابذ ألاعبٗت للمل٨ت اإلاٛغبُت. )الٟهل  -

ت مماعؾت الكٗاثغ الضًيُت. )الٟهل  -  (3الخىهُو ٖلى ؤن الضًً ؤلاؾالمي َو صًً الضولت م٘ يمان خٍغ

 (4لٟٔ ؤلالهي "هللا" يمً الكٗاع الغؾمي للممل٨ت. )الٟهل اؾخسضام ال -

 (7وعص يمً قغٍو جإؾِـ ألاخؼاب الؿُاؾُت قٍغ ؤال ٩ًون َضٝ الخؼب الؿُاسخي اإلاؿاؽ بالضًً. )الٟهل  -

ن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤن الٗبرة باألؾغة َو الؼواط "الكغعي" ؤي اإلاخوا٤ٞ م٘ ال - جها بحَّ ٣اهون اإلاؿخمض مً ٖىض الخضًض ًٖ ألاؾغة وج٩ٍو

ٗت )اٚلب ألاخ٩ام مً اإلاظَب اإلاال٩ي(. )الٟهل   (.32الكَغ

ت   - اث٠ الضًيُت مشل خماًت الضًً ويمان خٍغ ٣ا لهظٍ الهٟت الْو ماعؽ ٞو الخىهُو ٖلى ؤن اإلال٪ َو "ؤمحر اإلاامىحن" ٍو

 (41الٗباصة وعثاؾت َُئت ؤلاٞخاء الغؾمُت. )الٟهل 

لى - و اإلاو٧ل بالٟخاوى الضًيُت الغؾمُت في اإلاٛغب. )الٟهل  صؾترة املجلـ الٗلمي ألٖا  (41َو

ت مجلـ الوناًت ٖلى الٗغف في خالت ٖضم  - ا للمجلـ الٗلمي )َُئت صًيُت للٟخوى( ًٍٖو يمً الهالخُاث التي جم بُٖاَئ

ت شخو واخض ملجلـ ال٣ًاء ألا  ٖلى و٦ظل٪ ألامغ بلٙو وىي الٗهض للؿً ال٣اهوهُت باإلياٞت لخ٤ املجلـ في ا٢تراح ًٍٖو

ت. )الٟهو٫   (.130و115و 43باليؿبت للمد٨مت الضؾخوٍع

ُٗت( ٖىض ببضائهم للغؤي واؾدشجى الضؾخوع في خالت مٗاعيت الضًً. )الٟهل  - ألانل ٖضم مخابٗت ؤًٖاء البرإلاان )الؿلُت الدكَغ

64.) 

 (.175عي. )الٟهل الخإ٦ُض ٖلى خهاهت الىهوم اإلاخٗل٣ت بالضًً مً ؤي مغاظٗت ؤو حٗضًل صؾخو  -

 ( الثابذ واإلاخٛحر.2011-1962. زالثا: الضًً بحن صؾاجحر  3.2

                                                           
 (1996دستور  106  1972دستور  101  1992و 1970دستوري  100  1962دستور  108انظب الفصول ) 1
 (.3627-3600  ص )2011يوليو  30ر  مكب  5964اجلبيدة البمسية  العدد  2
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م ًم٨ً بُان الٟواع١ الىهُت للمواص 2011م بىى الضؾخوع الخاىي ٢1962بل الخوى في الشابذ واإلاخٛحر مً ؤو٫ صؾخوع مٛغبي        

ت ٖموما ؤو مً خُض اإلاو  ت ؾواء مً خُض ٖضص الٟهو٫ الضؾخوٍع ٣ا الجضو٫ الضؾخوٍع اص الضًيُت خؿب ال٨شاٞت الٗضصًت ٞو

 ؤصهاٍ:

 

 (1الجضو٫ ع٢م )

 

 

٦غ ؾاب٣ا خو٫ م٩اهت الضًً في ههوم الضؾاجحر اإلاٛغب       
ُ
 2011واهتهاء بضؾخوع  1962ُت ابخضاء مً صؾخوع بن الخٟهُل الظي ط

ُٗي جهوعا واضخا خو٫ اإلاؿإلت الضًيُت في الضؾاجحر اإلاٛغبُت 1والجضو٫ ؤلاخهاجي )ع٢م ) ٌُ ت الضًيُت  (( للىهوم الضؾخوٍع

ت اإلاٛ بُٗت اإلا٩اهت التي جبوؤَا الضًً في الضؾخوع في الخجغبت اإلاٛغبُت. وبالخاىي جدب٘ الخجغبت الضؾخوٍع ؾىت اإلاايُت  60غبُت زال٫ َو

ا مً الضؾاجحر الضو٫ ؤلاؾالمُت  للضؾاجحر الؿخت ًدبحن ؤن ظمُ٘ جل٪ الضؾاجحر ؤُٖذ م٩اهت ٚحر ٖاصًت للضًً م٣اعهت بٛحَر

 وباألزو الضؾخوع الخاىي. 

اإلاخٗل٤ بخٟؿحر  1ض٫ؤ٦ضث ظمُ٘ الضؾاجحر ٖلى ؤن اإلاٛغب صولت بؾالمُت وؤن ؤلاؾالم َو صًً الضولت بٌٛ الىٓغ ًٖ الج       

ٗت  ٗها ال٣اهووي وهٓامها مخ٤ٟ م٘ الكَغ اإلا٣هوص ب٩وجها صولت بؾالمُت َل ٌٗجي ؤجها صولت ؤٚلبُت ؾ٩اجها مؿلمحن ؤو ٌٗجي ؤن حكَغ

هللا" اإلاٗبرة ًٖ نٟت الغب في الضًً ؤلاؾالمي(. جخ٤ٟ “ؤلاؾالمُت. ٦ما جم ظٗل الكٗاع الغؾمي للمٛغب مخًمً لىو صًجي )ٖباعة 

بضو ؤن َظٍ الهُاٚت للخإ٦ُض ٖلى ظ ت في مماعؾت الكاون الضًيُت الخانت ب  ٍو مُ٘ الضؾاجحر اإلاٛغبُت ٖلى ؤن ل٩ل ٞغص الخٍغ

٣ت حٗضًل الضؾخوع( ؤُٖذ الضؾاجحر اإلاٛغبُت محزة  ت )ٍَغ اخترام الخٗضصًت الضًيُت في اإلاٛغب. في بَاع بُان اإلاغاظٗت الضؾخوٍع

و هو صًجي  للىهوم الضًيُت خُض جم مىدها ت في الضؾاجحر اإلاٛغبُت َو ت. مً اإلاؿاثل اإلاغ٦ٍؼ خهاهت مً ؤي مغاظٗت صؾخوٍع

ا  بامخُاػ مؿإلت " بماعة اإلاامىحن" والتي ؤزبتها ظمُ٘ الضؾاجحر اإلاٛغبُت. ل٣ض ٧ان اإلاكٕغ اإلاٛغبي ًجٗل بماعة اإلاامىحن باٖخباَع

خٗل٤ بهالخُاث اإلال٪ بهٟخ  الغثِـ للضولت. ول٨ً م٘ الخُٛحراث ماؾؿت إلاماعؾت اإلال٪ لهالخُاج  الضًيُت في هٟـ الىو اإلا

جم الٟهل الخ٣جي )ٞهلحن مؿخ٣لحن( بحن نالخُاث اإلال٪ بهٟخ  الضًيُت ٧إمحر للمامىحن وبحن  2011التي خهلذ في صؾخوع 

 ًُ ا هٖو ا ٖلى مؿخوى البىاء الضؾخوعي ٌكحر نٟخ  ٦غثِـ صولت. بن َظا الخمُحز بحن عثاؾت الضولت وإماعة اإلاامىحن ٌٗض حُٛحرا مُٗاٍع

ً، ؾُاسخي وصًجي، ل٩ل مجهما ٞاٖلٍو و٢واٖضٍ. تراٝ بوظوص مؿاٍع بن بماعة اإلاامىحن في عؤي ٦شحر مً الباخشحن والباخض  2بىى الٖا

سُت ؤَمها ت والؿُاؾُت والخاٍع ؤن الىٓام  لِؿذ مجغص عمؼ صًجي ول٨جها حكحر بىى ؤموع وا٢ُٗت مهمت في بَاع اإلاىٓومت الضؾخوٍع
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 الٟترة الؿُاؾُت الضؾخوع/الؿىت م
ٖضص ألابواب 

ت  الضؾخوٍع

ٖضص الٟهو٫ 

ت  الضؾخوٍع

ٖضص الٟهو٫ 

 الضًيُت

 4 110 12 اإلال٪ الخؿً الشاوي م1962صؾخوع ٖام   .1

 4 101 12 اإلال٪ الخؿً الشاوي م1970صؾخوع ٖام   .2

 4 103 12 اإلال٪ الخؿً الشاوي م1972ؾخوع ٖام ص  .3

 5 102 12 اإلال٪ الخؿً الشاوي م1992صؾخوع ٖام   .4

 5 108 13 اإلال٪ الخؿً الشاوي م1996صؾخوع ٖام   .5

 11 180 14 اإلال٪ دمحم الؿاصؽ م2011صؾخوع ٖام   .6
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ٗا ًٖ ؤي مىا٢كت بكإن  سُت وجٞغ ُت صًيُت وجاٍع و ؤمغ ًمىد  قٖغ اإلال٩ي ٣ًوم ٖلى بماعة اإلاامىحن )وهي ٨ٞغة صًيُت زالهت( َو

خ  ال وجضبحرا وجوظحها. 1اؾخمغاٍع   ٦2ما ؤن بماعة اإلاامىحن ججٗل اإلال٪ مدخ٨غ للضًً زُابا وجإٍو

لى ماؾؿت قب   2011ن الضؾاجحر املخخلٟت جٟغص صؾخوع مً اإلاخٛحراث في اإلاؿإلت الضًيُت بح        بجٗل املجلـ الٗلمي ألٖا

ا نالخُاث مخٗضصة صازل هٓام الضولت وهي في ألانل مىٓومت صًيُت ازخهانها ألانلي بنضاع الٟخاوي  ت وإُٖاَئ صؾخوٍع

ت ومجل ٣ت الا٢تراح ُٞما ًسو املخ٨مت الضؾخوٍع ت الضًيُت وم٘ طل٪ ٞهي الُوم حكاع٥ بٍُغ لى و٦ظل٪ ًٍٖو ـ ال٣ًاء ألٖا

 مجلـ الوناًا ٖلى الٗغف.

 

 

 

 الخاجمت

ذي للىهوم الضًيُت         اتها ؤظاب البدض ًٖ ؾااىي اإلا٣الت واإلاخٗل٣حن بالؿُا١ الش٣افي الخاٍع مً زال٫ الٗىواهحن الؿاب٣ت وجٟٖغ

ذي  في الضؾخوع واإلا٩اهت التي جبوؤَا الضًً في الضؾاجحر اإلاٛغبُت.  ؾٗذ الوع٢ت لئلظابت ًٖ الؿاا٫ ألاو٫ مً زال٫ البدض الخاٍع

ألبغػ الٗىانغ التي ؤزغث في الٗال٢ت بحن الضًً والضولت وبالخاىي او٩ٗاؽ جل٪ الٗال٢ت في الخإَحر الضؾخوعي. صللذ اإلا٣الت ٖلى طل٪ 

ذي للضًً ؤلاؾالمي في الخجغبت اإلاٛغبُت صولت ومجخمٗا  مً زال٫ جويُذ جل٪ الٗىانغ الشالزت اإلاازغة في ؾُا٢ها وهي الٗم٤ الخاٍع

والخإزحر الظي لٗب  اإلاظَب اإلاال٩ي ٢اهوهُا ومجخمُٗا باإلياٞت لخهونُت اإلاٛغب اإلاخٟغصة اإلاخٗل٣ت بماؾؿت بماعة اإلاامىحن. 

اؾت وجونل الباخض بىى ؤن َظٍ الٗىانغ بالٟٗل ؾاَمذ بك٩ل ٦بحر في الىو الضًجي في الضؾاجحر املخخلٟت. خُض ها٢كذ الضع 

٣ت صزو٫ ؤلاؾالم للمٛغب واعجباٍ ؤلاؾالم بوخضة املجخم٘ والٗال٢ت الخوا٣ُٞت بحن اإلاىٓومت الضًيُت والؿلُت الخا٦مت  ٍَغ

والاعجباٍ الوز٤ُ بحن وكإة الضو٫ ال٨برى في اإلاٛغب ونبٛتها الضًيُت. باإلياٞت لظل٪ جم الخإنُل لٗال٢ت اإلاظَب اإلاال٩ي بالوخضة 

ىُت والىهوم الض ًيُت مً زال٫ الاعجباٍ الوظضاوي ال٣ُمي للمظَب في املجخم٘ وجبجي الضولت ل  مً و٢ذ مب٨غ باإلياٞت الَو

ا نٟت ًماعؽ بها اإلال٪  لضوٍع في ال٣ًاء واٖخباٍع م٘ الؼمً ازخُاعا مٛغبُا زابخا. ؤوضخذ الضعاؾت بخوؾ٘ بماعة اإلاامىحن باٖخباَع

ُت والؿمو نالخُاج  الضًيُت وجم البدض في ٞ٪ اقدبا٥ ال ال٢ت ألامغ بالكٖغ ٗال٢ت بحن اإلال٪ ٧إمحر للمامىحن و٦غثِـ للضولت ٖو

ت  3الضؾخوعي.  ٦ما ٖمل البدض في ؾبُل ؤلاظابت ًٖ الؿاا٫ الشاوي للم٣الت ٖلى اؾخ٣غاء ههوم الضؾاجحر اإلاٛغبُت ولظل٪ إلاٗٞغ

الىهوم الضًيُت في الضؾاجحر ونُاٚاتها املخخلٟت  اإلا٩اهت التي ؤزظتها الىهوم الضًيُت في الضؾخوع. خُض بحن الباخض َبُٗت

 والازخالٞاث بُجها. 

ل٣ض جونلذ اإلا٣الت بىى ؤن اإلاؿإلت الضًيُت في الضؾاجحر اإلاٛغبُت ما هي بال او٩ٗاؽ َبُىي لويُٗت املجخم٘ وجغ٦ُبت الضولت.        

سُا الٗوامل الؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت با ُت الؿلُت مً ٞاملجخم٘ اإلاؿلم الظي جغسخذ ُٞ  جاٍع ت واإلاظَب اإلاال٩ي والدؿلُم بكٖغ لهٍو

ُت صًيُت هٓغا ل٩وجها  ٩ُلها بكٖغ زال٫ بماعة اإلاامىحن ؤنبذ ٢ابال لضؾترة جل٪ الىهوم الضًيُت. باإلياٞت العجباٍ الضولت َو

 مل٨ُت ٚحر مىخسبت. 

م الخُٛحراث الؿُاؾُت والخإزحراث        ٣ا لالؾخ٣غاء ؤن الضؾخوع  ًم٨ً الاؾخيخاط ؤن اإلاؿإلت الضًيُت ٚع الضولُت لم جخٛحر بل ٞو

الخاىي في الخجغبت اإلاٛغبُت ؤ٦ثر ٦شاٞت ههُت للمؿإلت الضًيُت وؤُٖى ؤَمُت ؤ٦بر لخل٪ الىهوم في ؾُا١ الضؾخوع. وعبما َظا 

بت مً اإلال٪ )باٖخباٍع ناخب مباصعة حٗضًل الضؾخوع( بىى ب٢ىإ الوؾِ الؿُاسخي الظي ؤنبدذ ُٞ  ٢وى جيخمي  ٌٗوص بىى ٚع
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ت زلذ مً ظضلُت  – 1م٘ ٚحٍر –لىٟـ الخ٣ل الضًجي التي جخمؿ٪ ب  الؿلُت. الخٔ الباخض  ؤن الخجغبت اإلاٛغبُت الضؾخوٍع

م الجهض الظي بضل  البدض في حُُٛت  ٘ بإي نوعة. ٚع مىدكغة في البِئت الٗغبُت ؤلاؾالمُت واإلاخٗل٣ت بالخىهُو ٖلى مهضع الدكَغ

ض مً الٟجواث والتي جٓل مدل  ظؼء مً ٞجوة صعاؾت اإلاؿإلت الضًيُت مً زال٫ الخجغبت اإلاٛغبُت بال ؤن البدض ٌٗخ٣ض بوظوص مٍؼ

ض  م الخىاو٫ لها في ؾُا٢اث مُٗىت بال ؤجها جدخاط إلاٍؼ ت( التي ٚع ا بماعة اإلاامىحن )٢ًُت مغ٦ٍؼ جونُت للباخشحن لخُُٛتها ومً ؤبغَػ

 مً ألابدار زانت الخُب٤ُ الٗلمي لها. 

 

 الثدت اإلاغاح٘

 اإلاغاح٘ باللٛت الٗغبُت

 

 ال٨خب 

، 1، ط2الجغاعي ٖباؽ، ألاصب اإلاٛغبي مً زال٫ ْواٍَغ و٢ًاًاٍ، ٍ .1  .1979، الغباٍ م٨خبت اإلاٗاٝع

ش اإلاٛغب في الٗهغ ؤلاؾالمي، ٍ .2  .2006، ال٣اَغة، الضاع الش٣اُٞت لليكغ، 1خًموصة ٖبض الخمُض، جاٍع

الم(، البًُاء، الخُُب لؿان الضًً، جد٤ُ٣: ؤخمض  .3 ش اإلاٛغب في الٗهغ الوؾُِ )ال٣ؿم الشالض مً ٦خاب ؤٖما٫ ألٖا الُٗاصي ودمحم ال٨خاوي، جاٍع

 .1964صاع ال٨خاب، 

 .2000قغخبُلي خؿً، جُوع اإلاظَب اإلاال٩ي في الٛغب الٗغبي ختى الٗهغ اإلاغابُي، الغباٍ، وػاعة الكاون ؤلاؾالمُت اإلاٛغبُت،  .4

٣ي، ٍالهالبي ٖلي، الٟخذ ؤلاؾ .5  .2007، ال٣اَغة، ماؾؿت ا٢غؤ، 1المي في الكما٫ ؤلاٍٞغ

 .2016، الضوخت، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾاث الؿُاؾاث، 1، 2011ٍَاع١ خؿً، صؾخوعاهُت ما بٗض اهٟجاعاث  .6

ش اإلاٛغب الٗغبي )مً الٟخذ بىى ٢ُام الضولت الٟاَمُت(، ٍ .7 ت، ميكإة ا4، ط1ٖبض الخمُض ؾٗض، جاٍع ، ، ؤلاؾ٨ىضٍع  .1995إلاٗاٝع

م، اإلاٛغب في ٖهض الضولت الؿٗضًت، ٍ .8 م ٖبض ال٨ٍغ  .2006، الغباٍ، ظمُٗت اإلااعزحن اإلاٛغبت، ٦3ٍغ

ت باخشحن، اإلاٛغب في ؾىت  .9  .2013، الغباٍ، اإلاغ٦ؼ اإلاٛغبي لؤلبدار وجدلُل الؿُاؾاث، 2012مجمٖو

 .2017مُضًا،  هبُل دمحم، ٨ٞغة الضؾخوع في اإلاٛغب )وزاث٤ وههوم(، الغباٍ، جُل ٦ُل .10

 ال٣ىاهحن 

ضة الغؾمُت، الٗضص 1962الضؾخوع اإلاٛغبي لٗام  .1  م.1962صٌؿمبر  19م٨غع،  2616، الجٍغ

ضة الغؾمُت، الٗضص 1970الضؾخوع اإلاٛغبي لٗام  .2  م.1970ؤٚؿُـ 1م٨غع،  3013م، الجٍغ

ضة الغؾمُت، الٗضص 1972الضؾخوع اإلاٛغبي لٗام  .3  م.1972ماعؽ  15، 3098م، الجٍغ

ضة الغؾمُت، الٗضص 1992اإلاٛغبي لٗام  الضؾخوع  .4  م.1992ؤ٦خوبغ  14، 4172م، الجٍغ

ضة الغؾمُت، الٗضص 1996الضؾخوع اإلاٛغبي لٗام  .5  .1996ؤ٦خوبغ  10، 4420م، الجٍغ

ضة الغؾمُت، الٗضص 2011الضؾخوع اإلاٛغبي لٗام  .6  .2011ًولُو  30م٨غع،  5964م، الجٍغ

ضة الغؾمُت، الٗضص 1961الىٓام ألاؾاسخي للممل٨ت اإلاٛغبُت لٗام  .7  م.1961ًوهُو 9، 2537م، الجٍغ

 ت واإلااجمغاث الضولُت  ألابدار الٗلمُت واملجالث الضوٍع

ت في صؾخوع  .1 ، الغباٍ، ؤ٧اصًمُت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت )الىضوة الضولُت "الخُوع الضؾخوعي في اإلاٛغب )الجظوع 2011الجغاعي ٖباؽ، م٩وهاث الهٍو

سُت والخجلُاث الغاَىت(  . 2018"(، الخاٍع

اث٠ الضًيُت والؿُاؾُت إلااؾؿت بماعة اإلاامىحن باإلاٛغب، الغباٍ، مامىون بال خضوص للضعاؾاث وألابدار،  .2  2021زالض ٖبض الكافي، الْو

ت والش٣اُٞت، اإلاغ٦ؼ الٗ .3 ت وإق٩الُت الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي: خالت اإلاٛغب، مجلت جبُحن للضعاؾاث ال٨ٍٟغ غبي للضعاؾاث الغبإ ظواص، اإلاؿإلت الضؾخوٍع

 .2014، املجلض الشاوي، 8وألابدار، الٗضص 

ُت، ماؾؿت الغابُت املخمضًت للٗلماء، الٗضص  .4 ل، بماعة اإلاامىحن، مجلت مىبر الغابُت ألاؾبٖو  .2011، 21ٖبض الؿالم ٍَو

ت ٧ان ؤلال٨تروهُت ا .5 ت، صوٍع ش الؿُاسخي والش٣اٞت الضؾخوٍع ؼ، بماعة اإلاامىحن: الخاٍع  .2011، 14ملخ٨مت، الٗضص ٚوعصو ٖبض الٍٗؼ

                                                           
1MARINE OTTAWAY, The new Moroccan constitution: real change or more of the same, 20/6/2011, 
https://carnegieendowment.org/2011/06/20/new-moroccan-constitution-real-change-or-more-of-same-pub-44731 
 

https://carnegieendowment.org/2011/06/20/new-moroccan-constitution-real-change-or-more-of-same-pub-44731
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ت في ٦خاب "الاؾخ٣ها" للىانغي، ؤَغوخت ص٦خوعاة، ظامٗت ؤبوب٨غ بل٣اًض، الجؼاثغ،  .6 .٧2019لت ههحرة، اإلاٛغب ألا٢صخى في ٖهض الضولت الٗلٍو

  

ووي، صعاؾت ه٣ضًت للضؾخوع اإلاٛغبي  .7 ـ مٛغاوي وؾلوى الؼَع م٣غاَُت والاهخساباث، ، ؾخو٦هولم، اإلااؾؿت الضولُت للض2011ًمضوي دمحم وإصَع

2012. 

 .2014في اإلاٛغب )ؤي ؾُا١  ألي مًمون ("، الضوخت، اإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث وألابدار،  2011مىاع دمحم، صعاؾت بٗىوان "صؾخوع ؾىت  .8

 ا٢٘ ؤلال٨تروهُت  اإلاى

 ، 16/11/2017ؤبغو٥ خلُمت، ؤلاؾالم صًً الضولت في الضؾخوع )َل اإلاٛغب صولت صًيُت(، ؤنواث مٛاعبُت،  .1

-https://www.maghrebvoices.com/2017/11/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%9F-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 

 اإلاغاح٘ ألاحىبُت

1- MARINE OTTAWAY, The new Moroccan constitution: real change or more of the same, 20/6/2011, 

https://carnegieendowment.org/2011/06/20/new-moroccan-constitution-real-change-or-more-of-same-pub-44731. 
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اث الٟغصًت باإلاٛغب  حضلُت الخٍغ

 بحن مُلب الخ٣ىحن والخٗاعى م٘ اليؿ٤ ال٣ُمي املجخمعي
The dialectic of individual liberties in Morocco 

Between the demand for legalization and the conflict with the societal value system  

 ط. ؾُٗض ؤًضوف
Said AIDOUCHE 

غ،حامٗت ابً ، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت ،باخث بؿل٪ الض٦خىعاٍ في ال٣اهىن الٗام اإلامل٨ت ، ؤ٧اصًغ َػ

 اإلاٛغبُت

 

 اإلالخو:
اث الٟغ  اث الٟغصًت جدىاو٫ الضعاؾت ظضلُت الخٍغ صًت باإلاٛغب بحن مُلب الخ٣ىحن واليؿ٤ ال٣ُمي املجخمىي، و٢ض ع٦ؼث ٖلى حٗاعى الخٍغ

. وجغ٦ؼ الجضالُت م٘ اإلاىٓومت ال٣ُمُت املجخمُٗت التي حؿخمض مباصئها وؤؾؿها مً اإلاغظُٗت الضًيُت التي ج٣صخي ٧ل ؾلو٥ ؤو ٞٗل ٌٗاعى جل٪ ال٣ُم

اث الٟغصًت الجضالُ مت ٢اهوها، ٧اإلاماعؾت الجيؿُت الغياثُت بحن ألاشخام الغاقضًً زاعط ماؾؿت الضعاؾت ٖلى الخٍغ َجغَّ
ُ
اث الٟغصًت امل ت، ؤي الخٍغ

اث الجضالُت، ٞةه  بظل٪ الخ ت الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض. ٞال ق٪ ؤن ال٣اهون الضازلي بطا ٧ان ٢ض ظغم جل٪ الخٍغ م ٩ًون ٢ض الؼواط واإلاشلُت وؤلاظهاى وخٍغ جٍغ

ُت واإلاشلُت ٦ما ًدغم ؤلاظهاى، جإزغ باإلاغظُٗت ال ضًيُت لليؿ٤ ال٣ُمي املجخمىي اإلاٛغبي، ٞالضًً ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ًدغم الٗال٢اث الجيؿُت ٚحر الكٖغ

 إلاا ُٞ  مً يغع ٖلى الخ٤ في الخُاة للجىحن.

اث  اث الٟغصًت التي جُغ٢ىا بلحها ٦دٍغ ًيبغي الؿماح ٢اهوهُا بمماعؾتها، بال وججضع ؤلاقاعة بىى ؤن َىا٥ مغظُٗاث خضازُت ؤزغى ج٣بل بالخٍغ

، هٓغا لخجظع اإلاغظُٗاث الضًيُت ألازغى في املجخم٘ اإلاٛغبي. تها للمويٕو  ؤجها لم حؿخُُ٘ ٞغى عٍئ

اث الٟغصًت، الٟغص، ال٣ُم. ال٩لماث اإلاٟاجُذ: ت، الخٍغ  الخٍغ
Abstract: 

The study focuses on the dialectic of individual freedoms in Morocco between the demand for legalization, the system of 

societal values, which excludes any behavior or action that opposes these values. The study focuses on controversial individual 

freedoms, that is, individual freedoms criminalized by law, such as consensual sexual practice between adults outside the institution 

of marriage, homosexuality, abortion. And freedom of religion or belief. There is no doubt that if domestic law criminalized these 

controversial freedoms, then this criminalization would have been affected by the religious reference to the Moroccan societal 

value system. Religion, for example, prohibits illegal sex and homosexuality as well as abortion. , because it infringes the right to life 

of the fetus. 

It should be noted that other modernist references accept the individual liberties we discussed as freedoms that should be 

legally allowed to be exercised, but they could not impose their vision of the subject, given the rooting of other religious references 

in Moroccan society. 

Key words: Liberty, Individual liberties, The individual, Values. 
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 م٣ضمت:
ا وصًيُا وإًضًولوظُا وؾُاؾُا خو٫ ؤَم  ٨ٍغ ت مً اإلاٟاَُم ؤو الكٗاعاث ؤو الخجاعب التي ؤزاعث ظضال ٞلؿُٟا ٞو حٗخبر الخٍغ

٘ خؿب الخاظت. ٞالجماٖاث جلجإ بلُ  لبلٙو ٚاًاتها و  لذ قٗاعا ًٞغ ا، ْو ٗ  ألاٞغاص ٦ظل٪ لخد٤ُ٣ ججلُاتها ونوَع ٞغ ؤَضاٞها، ٍو

غ مو٠٢ ؤو  ٗ  الجماٖت ؤو الٟغص ٧لما قٗغوا بالخاظت بىى جبًر ؤَضاٝ مُٗىت خُىما ًشوعون يض الجماٖت. بمٗجى ؤجها قٗاع جٞغ

غ زلُٟت صًيُت ؤو ٞلؿُٟت ؤو بًضًولوظُت ؤو ؾُاؾُت ؤو ٢ومُت ؤو ٚحر طل٪.  خاظت، و٢ض ٩ًون لهظا الخبًر

٨ظا جدباًً ت خؿب مو٠٢ ومو٢٘ عاٞٗها، ٞالٟغص ًغاَا بإجها الخسلو والاوٗخا١ مً الٗاصاث  َو ٚاًاث وؤَضاٝ الخٍغ

غ ألاعى اإلاملو٦ت مً  ت جغى ٞحها جدٍغ غاٝ، واإلاغؤة جغاَا في الاؾخ٣ال٫ بةعثها وؤظغتها ًٖ ػوظها، والٗاثلت ال٣غٍو والخ٣الُض وألٖا

ت بإجه ا الُب٣ت الخجاٍع ا الخس٠ُٟ مً الًغاثب، وألامت جىٓغ بلحها بإجها بجهاء ال٣ٟغ والجهل واإلاغى خ٣و١ الٗكحرة، وجخهوَع

ت جهوعاث مخباًىت ومسخلٟت خؿب (6، م 2012ٖبض هللا الٗغوي، ) الاظخماُٖتوالبُالت وظمُ٘ آلاٞاث  . بالخاىي ٞةن للخٍغ

 مو٠٢ ومو٢٘ َاِلِبها.

ت خُىما ج٩ون قٗاعا، جهبذ وؾُلت لخد٤ُ٣ َضٝ مٗحن ، ؾواء ب٨ؿب شخيء ما ؤو بالخسلو مى . ٞدحن ج٩ون بن الخٍغ

ت، بُٛت الخدغع مً طل٪ ال٣ُض والخسلو مى ،  بت َو الخٍغ بت هي الخدغع مً ٢ُض مٗحن، ٩ًون الضاٞ٘ والخاٞؼ اإلابرع لهظٍ الٚغ الٚغ

ُاِلب بالخدغع مى .
ُ
 مهما ٧اهذ َبُٗخ ، ٣ِٞ أله  ٧ان ٌك٩ل ٖاث٣ا وخاظؼا ؤمام اإلا

ما "اإلاٟهوم" وخضص اإلا٨ٟغ اإلاٛ ت بن ٧ان باؾخُاٖخىا حؿمُتهما باملخضص، َو غبي ٖبض هللا الٗغوي مدضصاث ؤزغى للخٍغ

ت وجُب٣ُاتها.  و"الخجغبت"، ؤي مٟهوم الخٍغ

خم البدض ًٖ ماَُتها، ولِـ ٠ُ٦  ت  وما الظي حٗىُ  لئلوؿان ٧ةوؿان  ٍو ُغح ؾاا٫ ما هي الخٍغ ًُ باليؿبت للمٟهوم، 

ا الٟغص ؤو الُب ً ًخهوَع كحر ٖبض هللا الٗغوي بىى ؤن اإلا٨ٍٟغ ت" بمٗجى واخض. َو ٣ت ؤو الجماٖت  بدُض ؤجها ال حؿخٗمل "الخٍغ

لت بحن "الظاث" و"الالطاث"، ٖلى ؤن الظاث ًخهوعوجها 
َّ
٩
َ
ك
ُ
الٗغب ؤ٢غب بىى ٞالؾٟت اإلااضخي، خُض ًغون اإلاك٩ل في بَاع الٗال٢ت اإلا

غا ؤو مُل٣ا، بِىما ًخه َخهوع بإجها ٣ٖال ؤو هٟؿا ؤو ظَو
ُ
ت ج وعون الالطاث ماصة ؤو ظؿما ؤو َبُٗت ؤو مسلو٢ا، بالخاىي ٞةن الخٍغ

ت ٖىضَم مٟهوما مجغصا ًُب٤ ٖلى مشل مٗحن، ٌٗالجون اإلاؿإلت بُغ١  ٨ظا جهبذ الخٍغ ال٣ضعة ؤو الاؾخُاٖت ؤو ال٨ؿب. َو

ؿخٗملون ؤؾ ٣ي، َو ت بىى م٣ٗوالث مسخلٟت مً جدلُل لٛوي بىى ون٠ وظوصي بىى اٞتراى مُخاٞحًز الُب مخباًىت مً نوع قٍٗغ

تمجغصة، ٚحر ؤجهم ًلخ٣ون ٖىض بَال٢ُت   .(7، م 2012ٖبض هللا الٗغوي، ) الخٍغ

ت ٦مماعؾت و٦خجغبت، ٞةجها جخجؿض للٟغص مً زال٫ مماعؾاتها وجُب٣ُها، ٞهي جدغع واوٗخا١ ؤو  ؤما باليؿبت للخٍغ

٪ و٦ؿب ؤو ٣ٞضا
ُّ
َمل
َ
بوصًت، و٢ض ج٩ون ج ت جٟهم بهظا اإلاٗجى، ؤي بالخجغبت، وبمجمٕو زًٕو ٖو ٨ظا ٞةن الخٍغ ن وزؿغان. َو

اث، واعجٟإ ٖضص اإلاباخاث التي جدُذ  ا َظا ألازحر في ٢لت واوٗضام الٗواث٤ واإلامىٖو خهوَع الخ٣و١ والامخُاػاث املخولت للٟغص، ٍو

 .(8ٖبض هللا الٗغوي، م ) الخ٣و١ وجبُذ ل  ٖضصا مً 

٨ظا ٞةه  ال ًم٨ً الى ا جٟؿحرا واخضا، بل بن لها ؤبٗاصا وصالالث مخٗضصة، َو ت واخضة ؤو بُٖاَئ ت مً ػاٍو ٓغ بىى الخٍغ

ُالب بها، وهي صاثما في جُوع مؿخمغ بدؿب صعظت ج٣ضم املجخمٗاث ووعي ألاٞغاص بها. ٞٗلى 
ُ
خؿب ؾُا١ ومو٢٘ صاعؾحها ؤو اإلا

ت، ت التي ٖاقها، ًٞال ًٖ ؤه   ؾبُل اإلاشا٫ ٖىضما ؤٞاى ظون ؾدُواعث ِمُل في جدلُل  للخٍغ ٧ان ٣ًهض بظل٪ الخالت ؤلاهجلحًز

ت( بىٕو مً الخمُحز، بدُض صٖا بىى ٖضم مىدها لؤلمم ٢بل ؤن جهبذ ٖلى اؾخٗضاص لئلنالح وإنالح  ٧ان ًىٓغ بلحها )ؤي بىى الخٍغ

ت واإلاؿاواة. وما ٣ًهضٍ باإلنالح َو الخًٕو وؤلا  طٖان للخ٩ام اإلاؿدبضًً، ٖلى اٖخباع قاوجها باإلاىا٢كت اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ الخٍغ

ت ؤن الُٟلؿٝو الاهجلحزي )ٖلى اٖخباع  ؤن اإلاغوع بالخ٨م الاؾدبضاصي بمشابت مغخلت ؤوىى للخ٨م الظي ًخمخ٘ في ْل  ألاٞغاص بالخٍغ

ت الٟغص مىذ الٟغص مجزلت ٖلُا ٖلى املجخم٘، ؤي ؤه  ٧ان ٣ًضؽ الخٍغ ضٖو بىى ظون ؾدُواعث مُل ٧ان ٣ًضؽ الٟغصاهُت، ٍو ًت، ٍو
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ت واإلاؿاواة والخًاعة، لِـ لها ٚحر ؤلاطٖان والُاٖت (ج٣ُُض ؾلُان املجخم٘ ٖلُ  ، ألن ألامت التي لم جبلٜ بٗض صعظت الخٍغ

ت") والخًٕو ض ؤهٓغ: ظون ؾدُواعث مُل "الخٍغ  .(1922، للمٍؼ

ت واخضة  ا في ؾُا١ مٗحن، ؤو جدلُلها مً ػاٍو ت ال ًم٨ً خهَغ ا مٟهوما بالخاىي ٞةن الخٍغ وإٟٚا٫ باقي الؼواًا. بط باٖخباَع

ت  اث مخٗضصة، مً ٢بُل الخٍغ مجغصا، لها ؾُا٢اث مسخلٟت، وآلُاث الخىاو٫ اإلاخباًىت مً بِئت ألزغى. وبما ؤجها جى٣ؿم بىى خٍغ

ت الا٢خهاصًت بلخ، ٞةن مٗجى ٧ل واخض مجهما ًسخل٠ مً هٓام ؾُاسخي واظخماع ت الى٣ابُت والخٍغ ي آلزغ، الؿُاؾُت والخٍغ

٣ُا.  ٩ا مشال، لِؿذ هٟؿها في بٌٗ ألاهٓمت الؿُاؾُت في آؾُا ؤو في اٍٞغ ت الؿُاؾُت في بٌٗ الضو٫ الٛغبُت بإوعوبا وؤمٍغ ٞالخٍغ

ت ٦مٟهوم ؤو ٦كٗاع ؤو ٦مماعؾت وججغبت.  بمٗجى آزغ ؤن البِئت واملخُِ جازغ في ٞهم الخٍغ

ىي، بىى خ اع ال٣اهووي والدكَغ ت خؿب ؤلَا اث ٞغصًت. ٌكمل الهى٠ ألاو٫، مجمٕو جهى٠ الخٍغ اث ٖامت، وخٍغ ٍغ

الخ٣و١ ؤلاوؿاهُت التي اٖتٝر بها ال٣اهون لئلوؿان بمماعؾتها والخمخ٘ بها، و٢ض ج٩ون ٖباعة ًٖ خ٤ الٟٗل ؤو ٖضم الٟٗل، ؤي 

ؤو الجىاثُت في خا٫ ؤؾاء  ؤلاجُان ؤو ٖضم ؤلاجُان، بدُض ؤن اٖتراٝ ال٣اهون لئلوؿان بمماعؾتها ًو٢٘ ٖلُ  اإلاؿاولُت اإلاضهُت

اث الٟغصًت، ٣ٞض هالذ ٢ؿُا واٞغا مً الى٣اف الخ٣وقي وال٣اهووي وألا٧اصًمي،  اؾخٗمالها. ؤما الهى٠ الشاوي اإلاخٗل٤ بالخٍغ

باث وألاق٩ا ُتها ومغظُٗاتها. ول٩ون ؤلاوؿان مخٗضص الُبإ واإلاُوالث والٚغ ٫، والػالذ جشحر ال٨شحر مً الجض٫ خو٫ ٢اهوهُتها وقٖغ

اع  اث ٞغصًت زانت ب٩ل ٞغص، زاعط ؤلَا لُ  بغػث خٍغ ت، ٖو اج  وحٗبحراج  اإلااصًت واإلاٗىٍو ٞةجها جازغ في ازخُاعاج  وؾلو٧اج  وجهٞغ

اصاج  وؤٖغاٞ  و٢واهِى  ؼ )ال٣اهووي اإلاؿموح ب  للجماٖت، وزاعط الوناًت اإلاٟغويت ٖلى الٟغص مً ٢ِبل املجخم٘ بخ٣الُضٍ ٖو ٍٖؼ

 ، ؤي زاعط ؾلُان املجخم٘ خؿب حٗبحر ظون ؾدُواعث ِمُل خحن صٖا بىى جسلُو الٟغص مً َظا الؿلُان.(28م  )ص.ث(، ،لبِب

اث  ُتها، ٞةهىا وٗجي بظل٪ بٌٗ الخٍغ اث الٟغصًت جشحر الجض٫ خو٫ ٢اهوهُتها وقٖغ وخحن ؤقغها ؤٖالٍ بىى مؿإلت ؤن الخٍغ

ً قإجها ؤلازال٫ بخواػن املجخم٘ والىٓام الٗام. ٞلو اؾخدًغها بٌٗ الٟغصًت، التي جخٗاعى م٘ ال٣ُم وال٣واهحن الاظخماُٖت، وم

ت، ؤمشا٫ ؤلاًُاىي ه٩ُوال  ٗلي مً مجزلت الضولت ٖلى خؿاب الخٍغ
ُ
ت هجضَا ح اإلاضاعؽ الٟلؿُٟت التي ٢اعبذ مويٕو الضولت والخٍغ

ا ٦ٛاًت ٢هوى، وال تهم ال وؾُلت التي ًم٨ً ؾلو٦ها مً ؤظل جل٪ م٨ُُا ُٞلي الظي ع٦ؼ ٖلى مبضؤ اؾخمغاع الضولت واؾخ٣غاَع

اث. وهٟـ الاججاٍ ؾاع ُٞ  الٟغوسخي ظون بوصان الظي ٢ضؽ مبضؤ ؾُاصة  الٛاًت، ختى وإن ٧اهذ ٖبر اهتها٥ الخ٣و١ والخٍغ

 الضولت.

ٗاث  اث الٟغصًت التي ال حٗتٝر بها ال٣واهحن والدكَغ اث الٟغصًت التي ؾخ٩ون مدوع َظٍ الضعاؾت، هي الخٍغ بن الخٍغ

اث الجيؿُت. ٖلى اٖخباع ؤجها جخٗاعى ا ت الجؿض والخٍغ اث اإلاٗخ٣ض وخٍغ ت مً الضو٫، ومجها اإلاٛغب، ٖلى ٚغاع خٍغ لضازلُت ملجمٖو

 م٘ ال٣ُم واإلاباصت التي ًخإؾـ ٖلحها املجخم٘ وجًبِ جواػه ، وجخهاصم م٘ الخهونُاث الش٣اُٞت والضًيُت للمجخم٘.

 اإلاٟاَُم الغثِؿُت:

اث الٟغصًت".جخمدوع الضعاؾت خ ت/الخٍغ ت" و"مٟهوم الٟغص" و"مٟهوم الخٍغ  و٫ زالر مٟاَُم عثِؿُت، وهي "مٟهوم الخٍغ

تؤوال:   مٟهوم الخٍغ

ُت  ت مً اإلاٟاَُم الغثِؿُت التي اَخم بها الباخشون في الٗلوم الؿُاؾُت والٟلؿٟت وباقي الخ٣و٫ اإلاٗٞغ ٌٗخبر مٟهوم الخٍغ

ت صاثما باإلوؿان، بىى صعظت ٖضم بم٩اهُت ٖلى ٚغاع مٟاَُم الضًم٣غاَُت والخىم ُت والش٣اٞت الؿُاؾُت بىى ٚحر طل٪. وجغجبِ الخٍغ

ت" وؿخدًغ ؤلاوؿان، باٖخباٍع ال٩اثً الٗا٢ل اإلاٗجي بها.  الٟهل بُجهما، بط بمجغص ط٦غ لٟٔ "الخٍغ

ت جدُل بىى ؤجها "ال٣ضعة ٖلى الٟٗل املخخاع، ؤو ال٣ضعة ٖلى ال ٟٗل بٛحر ٢ُوص، ؤو ال٣ضعة ٖلى بن مداولت حٍٗغ٠ الخٍغ

ت الاهسغاٍ في ألاخؼاب الؿُاؾُت  ت الخٗبحر، وخٍغ ت الخجو٫، وخٍغ ت الخمل٪، وخٍغ ً"، وهي خٍغ ؤلاجُان بٗمل ال ًًغ باآلزٍغ

و واظب ٖل خضاء ٖلُ ، َو ً واظب ٖضم الٖا ت في ؤن ٌٗمل قِئا ما، ٞةن ٖلى آلازٍغ ُ  والى٣اباث، بلخ. ٞاإلوؿان بطا ٧اهذ ل  الخٍغ

ً اث الٗامت والخ٣و١ ؤلاوؿاهُت"،) ؤن ًخهٝغ بما ال ًاطي ألازٍغ ض ؤهٓغ: الٟدصخي اإلاهضي "الخٍغ  .(2015 للمٍؼ
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ت في ٖضم اؾخٗباص الٟغص ؤو اؾتر٢ا٢  ؤو الاججاع ُٞ  بإي نوعة مً  الن الٗالمي لخ٣و١ ؤلاوؿان ج٨مً الخٍغ وخؿب ؤلٖا

الن الٗالمي لخ٣و١ ) الهوع  ٟاث جدىٕو بدىٕو َبُٗت املجا٫ الظي (1948 ؤلاوؿان اإلااصة الشالشت مً ؤلٖا ت ٖضة حٍٗغ . وللخٍغ

و ؤلاوؿان الظي ًٟٗل  ًدىاولها، ٞهي حٗجي في مٟهومها البؿُِ ؤن ؤلاوؿان الخغ؛ َو الظي ال ٩ًون ٖبضا وال سجُىا وال مملو٧ا، َو

ضٍ ل  الٛحر. وحٗجي باإلاٟهوم الٗام خالت ؤلا ضٍ بةعاصج ، ولِـ ما ًٍغ وؿان الظي ًخدمل ؤي ٢ؿغ والظي ًخهٝغ َب٣ا إلعاصج  ما ًٍغ

ت  ِهُل وجغبِ بحن اإلاٟهومحن؛ ٞالخٍغ
َ
ت ج بُٗخ . ؤما ُٞما ًخٗل٤ باإلاٟهوم الٟلؿٟي والاظخماعي ؤو ال٣اهووي، ُٞم٨ً ال٣و٫ بن الخٍغ َو

ً زلُٟاج  الٟلؿُٟت تهخم بها مً الجواهب الضازلُت، خُض هخو٠٢ ٖىض اإلاٟهوم لٟده  والبدض ًٖ اٞتراياج   اإلاؿب٣ت، ٖو

ت ال٣اهوهُت بال٣واٖض الخاعظُت ما صامذ ال٣اٖضة ال٣اهوهُت ملؼمت، ؤي ال٣ضعة ٖلى  ت والغوخُت. بِىما تهخم الخٍغ الٟلؿُٟت وال٨ٍٟغ

ت باإلاٟهوم الؿُاسخي ٞهي ٧ل ما ًخٗل٤ باإلاكاع٦ت َجّغم . ؤما الخٍغ َدّغم  وٍُ ًُ ٌ ما  ِبُد  ال٣اهون، وٞع ًُ الؿُاؾُت  ال٣ُام ب٩ل ما 

لؤلٞغاص وج٣ُُض الؿلُت لهالر ألاٞغاص مً زال٫ بظغاءاث جدضص ٖال٢ت الخا٦م باملخ٩وم، و٦ُُٟت اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت 

٣ِْضم ٖلى ؤي ٖمل زحرا ٧ان ؤم قغا، بال  ًُ واإلاؿاَمت ٞحها. بِىما جخجؿض باإلاٟهوم الؿ٩ُولوجي وألازالقي، في خالت ؤلاوؿان الظي ال 

٣ِْضم ٖلى َظا بٗض ج٨ٟح ًُ ي لؤلؾباب والضواٞ٘ التي ظٗلخ   ِ
ّ
ل
ُ
اث ) الخهٝغر ٖم٤ُ وبةصعا٥ ٦ ض ؤهٓغ: الٟدصخي اإلاهضي "الخٍغ للمٍؼ

 .(الٗامت والخ٣و١ ؤلاوؿاهُت"

ٟاث ًٓهغ لىا بإن مٛؼاَا  ت مخٗضصة، لخٗضص ؤبٗاصَا وصالالتها. وبالخمًٗ في ٧ل َظٍ الخٍٗغ ٨ظا ٞةن ػواًا الىٓغ للخٍغ َو

ه ت ومويٖو ُت مُٗىت ج٩ون مويٖو ٤ بعاصج  الٟغصًت يمً قغٍو ق٩لُت ومويٖو و ٢ضعة ؤلاوؿان ٖلى الخهٝغ ٞو ا واخض، َو

 ؾلٟا.

 مٟهوم الٟغصزاهُا: 

ت وحك٨ُل مظَب ٨ٞغي، ؾِى٣ل ؤوعوبا  ا في َظٍ الضعاؾت، العجباَ  اإلاباقغ بالخٍغ اٖخبرها مٟهوم الٟغص مٟهوما مدوٍع

غ لُ  اعج٨ؼ ال٨ٟغ الخضًض، و٢بل  مً وي٘ آلزغ زال٫ ٖهغ الخىٍو غ ٖو ؾمي باإلاظَب ؤلاوسخي. ٞالٟغص ٌٗخبر هخاط ٖهغ الخىٍو

لؿُٟت وؾُاؾُت هٓغا لؿمو مغ٦ؼ الجماٖت ٖلى مغ٦ؼ الٟغص، ؤي بمٗجى آزغ  غ لم ٨ًً للٟغص ؤي ٢ُمت مجخمُٗت ٞو ٖهغ الخىٍو

وؾيكهض جدوال ٖلى مؿخوى ال٣ُم واإلاباصت جًُٟل الجماٖت ٖلُ . ٚحر ؤه  صوٍع ؾُهٗض ٖلى خؿاب الجماٖت بٗض طل٪، 

غ وما بٗضٍ.  وألاؾـ زال٫ ٖهغ الخىٍو

ل ٞترة اهخ٣ا٫ ظظعي مً 
َّ
غ الظي ق٩ ها الخضاسي صون الٗوصة بىى ٖهغ الخىٍو وال ًم٨ً ٞهم املجخمٗاث ألاوعوبُت ومكغٖو

مً خ٣بت ألزغى، ما ًُٟض ؤه  لِـ مٟهوما  ٨ٞغ ظماٖاحي بىى مظَب بوسخي ٣ًّضؽ الٟغص، زم خضزذ حُٛحراث ٦شحرة ٖلى َظا اإلاٟهوم

 ظامضا بل مٟهوم زاي٘ ل٣اهون الخُوع.

وخو٫ ؤَمُت الٟغص ًوعص خؿحن موسخى ؤن "الٟغص ٌك٩ل الىواة ألاوىى للمجخم٘، بط في نالخ  ٩ًون نالح املجخم٘ في 

٘ ال٣وى ومغا٦ؼ الخوظُ  وؤصوا ذ ؾُاسخي موظ  ؤؾاؾا خؿب مبضؤ جوَػ ال٢اث ال٣وى بحن ٧لُخ  وطل٪ خؿب حكٍغ ث الخىُٟظ ٖو

ت مً ألاٞغاص بطا ٞؿضوا ٞؿض املجخم٘ (128، م 2009 ،موسخى خؿحن) "ألاٞغاص والجماٖاث ٨ظا ٞةن املجخم٘ ٌك٩ل  مجمٖو ، َو

ت ؤو الجماٖت.  وإطا نلخوا نلر. ٚحر ؤه  ال ًيبغي بٟٚا٫ ؤن ألاٞغاص مخٟغصون وؤجهم طواث مؿخ٣لت ًٖ املجمٖو

اث التي حٗلي ٖموما ٣ٞض ؤصى جُوع  ت مً الخ٣و١ والخٍغ غ بىى الُوم بىى جمخُٗ  بمجمٖو مٟهوم الٟغص مً ٖهغ الخىٍو

خباٍع مدوع اإلاكغٕو الخضاسي ألاوعوبي والٗالمي بهٟت ٖامت. اث ٖامت ؤو ٞغصًت اٖل  مً قإه ، ؾواء ٧اهذ خٍغ

ت/ اث الٟغصًتزالشا: الخٍغ  الخٍغ

اث التي ًخمخ٘ بها ؤلاوؿان، بحن خ ت جخٗضص الخٍغ اث ز٣اُٞت وا٢خهاصًت واظخماُٖت بلخ. وجخٗل٤ الخٍغ اث ؾُاؾُت وخٍغ ٍغ

اث  الٟغصًت بالٟغص مباقغة في اؾخ٣ال٫ ًٖ ٖاصاث وج٣الُض وؤٖغاٝ الجماٖت وؾلُان املجخم٘ ًٖ ازخُاعاج . ٣ٞض ج٩ون خٍغ

اث مخٗل٣ اث مخٗل٣ت ب٨ٍٟغ وآعاءٍ، ؤو خٍغ ت بمٗخ٣ضاج  الضًيُت والغوخُت، وهي مخٗل٣ت بجؿض الٟغص ؤو بُبُٗت وهٕو ظيؿ  ؤو خٍغ
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اث ٚالبا ما جخٗاعى م٘ زهونُاث املجخم٘ الش٣اُٞت والضًيُت، زهونا في املجخمٗاث اإلاخضًىت، خُض ًخجؿض َظا  خٍغ

 الخٗاعى ٖلى مؿخوى ٖضم اٖتراٝ املجخم٘ وال٣اهون بها.

ت وال٣اهون  م٨ً َغح ؾاا٫ الٗال٢ت بحن الخٍغ  ٍو

ت في ٖه ا ال٣اهون واٖتٝر بها، ٞهو الظي جخدضص في ؤن الخٍغ ت بال بطا ؤ٢َغ غها الخاىي صاثما ما جغجبِ بال٣اهون، ٞال خٍغ

اث الٟغصًت هي في ظاهب مجها ججؿُض إلعاصة الٟغص وازخُاٍع وؾلو٦  الجؿضي ؤو  ٨ظا ٞةن الخٍغ ضم اهتها٦ها. َو ًًمً مماعؾتها ٖو

 الجيسخي ؤو ال٣ٗاثضي ؤو ال٨ٟغي.

 ؤَمُت الضعاؾت:

خ  ٌٗض مضزال ؤؾاؾُا لخُوع الضو٫ ؾُاؾُا وخ٣و٢ُا ؤن إلاويٕو ؤَمُت بالٛت، في اٖخباع٨ًدسخي ا  جمخ٘ الٟغص بدٍغ

اث ألاٞغاص وخ٣و٢هم ًخٗاعى م٘ ؤؾـ الضًم٣غاَُت. و٢ض هالذ َظٍ اإلاوايُ٘ خحزا مهما واظخماُٖا وا٢خهاصًا ...، وؤن اهتها٥ خٍغ

تراٝ بها وصؾترتها ويماجها. بالخاىي جإحي الضعاؾت لخٗالج اإلاويٕو مً مً الى٣اف ألا٧اصًمي والخ٣وقي خو٫ ؤَمُتها ويغو  عة الٖا

اث الٟغصًت وحٗاعيها م٘ اإلاىٓومت ال٣ُمُت والخهونُت الش٣اُٞت  ت انُضام الخٍغ  والضًيُت وال٣اهوهُت اإلاٛغبُت.والاظخماُٖت ػاٍو

 بق٩الُت الضعاؾت:

ت لهظٍ الضعاؾت خو٫ بق٩ا اث الٟغصًت باإلاٛغب م٘ اليؿ٤ ال٣ُمي املجخمىي جخمدوع ؤلاق٩الُت اإلاغ٦ٍؼ لُت حٗاعى الخٍغ

٨ظا جدبلوع  اث. َو ىُت، زهونا وؤن اإلاكٕغ ؤٞغص بابا ٧امال في الضؾخوع للخ٣و١ ؤلاوؿاهُت والخٍغ ٗاث الَو اإلاٛغبي وم٘ الدكَغ

 بق٩الُت الضعاؾت ٖلى الىدو الخاىي:

اث الٟغصًت الجضالُت م٘ ال ىُت بىى ؤي مضى جخٗاعى الخٍغ ٗاث الضازلُت الَو  يؿ٤ ال٣ُمي املجخمىي وال٣واهحن والدكَغ

ُت الخالُت: خٟٕغ ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت ألاؾئلت الٟٖغ  ٍو

اث الٟغصًت الجضالُت التي جُالب بها اإلاىٓماث الخ٣و٢ُت باإلاٛغب   ما هي َبُٗت الخٍغ

اث الٟغصًت  ٗاث اإلاٛغبُت الخٍغ غ ال٣واهحن والدكَغ  و٠ُ٦ جَا

 اصم م٘ مىٓومت ال٣ُم املجخمُٗت اإلاٛغبُت وما ؤوظ  الخه

 ٞغيُت الضعاؾت:

 جىُل٤ الضعاؾت مً ٞغيُت عثِؿُت جٟترى بإن:

ىُت اإلاٛغبُت  ٗاث وال٣واهحن الَو اث الٟغصًت الجضالُت م٘ اليؿ٤ ال٣ُمي َو الظي ؾاَم في حكضص الدكَغ اث الخٍغ حٗاعى مويٖو

اث الٟغصًت.  بػاء َظٍ الخٍغ

 اإلاىهج اإلاٗخمض:

اث الٟغصًت باإلاٛغب بحن مُالب الخ٣ىحن والخٗاعى م٘ اليؿ٤ ال٣ُمي املجخمىي، اعجإًىا لخىاو  ٫ مويٕو بق٩الُت الخٍغ

٠ُ اإلاىهج البيُوي مً زال٫ جدلُل بيُت اليؿ٤ ال٣ُمي والش٣افي والضًجي للمجخم٘ اإلاٛغبي التي  اٖخماص اإلاىاهج الخالُت؛ ؤوال ٖبر جْو

ت ٞغ  ٠ُ اإلاىهج الونٟي مً ججٗل َظا ألازحر ٣ًصخي ٧ل خٍغ صًت حٗاعى جل٪ ألاوؿا١ )ال٣ُمُت والش٣اُٞت والضًيُت(. زاهُا ٖبر جْو

اث الٟغصًت الجضالُت باإلاٛغب مويٕو َظٍ الضعاؾت. اث الخٍغ  زال٫ ون٠ َبُٗت مويٖو

 زُت الضعاؾت:

ا ً ازىحن، املخوع ألاو٫ ؾىسهه  للخٍغ ث الٟغصًت الجضالُت جإؾِؿا ٖلى ما ؾب٤، ؾىدىاو٫ اإلاويٕو مً زال٫ مدوٍع

جّغمها الىهوم ال٣اهوهُت اإلاٛغبُت، و٠ُ٦ جهُضم ؤو جخٗاعى َبُٗتها م٘ اليؿ٤ ال٣ُمي املجخمىي اإلاٛغبي الظي ًجهل 
ُ
التي ج

مباصث  وؤؾؿ  مً اإلاغظُٗت الضًيُت والش٣اُٞت، ٢بل ؤن ًخإزغ الخ٣ا بمغظُٗاث ٢ُمُت ؤزغى خضًشت. ؤما املخوع الشاوي 

اث الٟغصًت الجضالُت مً صاثغة الجض٫، بىى صاثغة الى٣اف الخ٣وقي باإلاٛغب.ٞؿىسهه  الهخ٣ا٫   الخٍغ

اث الٟغصًت الجضالُت باإلاٛغب والهضام م٘ اليؿ٤ ال٣ُمي املجخمعي اإلاٛغبيؤوال  : الخٍغ
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اث الٟغصًت الجضالُت باإلاٛغب وماَُتها، ٖلى ؤن هخُغ١ الخ٣ا في ال ٣ٟغة الشاهُت ؾىدىاو٫ في َظا املخوع، ؤوال َبُٗت الخٍغ

اث ٞغصًت ؤزغى. اث الٟغصًت والدكضص بػاء خٍغ  بىى خضوص اإلاالءمت ال٣اهوهُت لبٌٗ الخٍغ

اث الٟغصًت باإلاٛغب: َبُٗتها وماَُتها -1  مؿإلت الخٍغ

ا مً ٢بُل  ُٗت مدكضصة هدَو اث التي الػالذ الىهوم الدكَغ اث الٟغصًت التي تهمىا في َظا املخوع هي الخٍغ بن الخٍغ

ت اإلاٗخ اث الجيؿُت، بالىٓغ بىى َبُٗتها وماَُتها التي جخٗاعى م٘ الخهونُت الش٣اُٞت خٍغ ت الجؿض والخٍغ ٣ض والًمحر وخٍغ

غ ؤههاع الخهونُت.  والضًيُت والاظخماُٖت اإلاٛغبُت خؿب جبًر

ت الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض والًمحر -  خٍغ

ت الٟغص في اٖخىا١ ما ٌكاء مً ألا  ت الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض والًمحر خٍغ صًان واإلاٗخ٣ضاث وألا٩ٞاع الضًيُت ؤو ٚحر حٗجي خٍغ

ؼ لبِب ملخضةالضًيُت صون ب٦غاٍ مً ؤي ظهت، ؤي ٧اٞت اإلاٗخ٣ضاث اإلاخٗل٣ت بوظوص بل  ؤو ٖضم وظوصٍ ؤو مٗخ٣ضاث  . (28م ،)ٍٖؼ

ت ال٨ٟغ والوظضان والضًً ل٩ل بوؿان، وحكمل َظٍ  18وجىو اإلااصة  الن الٗالمي لخ٣و١ ؤلاوؿان ٖلى خٍغ ت حُٛحر مً ؤلٖا الخٍغ

 18اإلااصة )وإْهاع الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض، ومماعؾت ٧اٞت ال٣ُوؽ والكٗاثغ الضًيُت بمٟغصٍ ؤو م٘ ظماٖت ما، وؤمام اإلاؤل ؤو ٖلى خضة

الن الٗالمي لخ٣و١ ؤلاوؿان ا ٖلى  18، ٦ما ؤ٦ضث اإلااصة  (مً ؤلٖا مً الٗهض الضوىي الخام بالخ٣و١ اإلاضهُت والؿُاؾُت بضوَع

ت ال٨ٟغ  ، وإْهاٍع بالخٗبض وإ٢امت الكٗاثغ واإلاماعؾت خٍغ خ  في ؤن ٌٗخى٤ ؤي صًً ؤو مٗخ٣ض ًسخاٍع والوظضان والضًً، ؤي خٍغ

خ  في ؤن ًضًً بضًً  والخٗلُم، بمٟغصٍ ؤو م٘ ظماٖت، وؤمام اإلاؤل ؤو ٖلى خضة. وال ًجوػ حٍٗغٌ ؤخض إل٦غاٍ مً قإه  ؤن ًسل بدٍغ

خ  في اٖخىا١ ؤي صًً ؤو م  .(1966 مً الٗهض الضوىي الخام بالخ٣و١ اإلاضهُت والؿُاؾُت 18اإلااصة ) ًسخاٍعٗخ٣ض ما، ؤو بدٍغ

ت  ل٣ض ع٦ؼث اإلاواص الؿالٟت ٖلى ٞٗل الازخُاع الخغ، ٖلى اٖخباع ؤن ؤلاعاصة وال٣ضعة ٖلى الازخُاع ؤَم ٖىانغ خٍغ

حن، وال ًخم ا ٣ا لخواٞغ َاطًً الكَغ غ مؿاولُخ  ٞو ت ؤلاوؿان في ٧ل ؤٖمال  وج٣ٍغ لخ٩ل٠ُ بال ٖلى ؤؾاؾهما، ٞهما مغجبُحن بدٍغ

 .(27، م 2012 ،موهحربلخاط ) والوظضاناإلاٗخ٣ض وال٨ٟغ 

ت الًمحر  ت الضًً، بمٗجى ؤن ؤلاوؿان خغ في اٖخىا١ ؤي صًً قاء، بِىما جًمً خٍغ بن اإلاٟهوم ال٣اهووي الؿاثض َو خٍغ

ُل٤ مٟهوم الض ت مً ألا٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث التي جوضر خؿب ؤ٩ٞاع للٟغص ٖضم اٖخىا١ ؤي صًً بن َو ؤعاص طل٪. ٍو ًً ٖلى مجمٖو

٣ُاث، ٦ما ًغجبِ باألزال١  مٗخى٣حها الٛاًت مً الخُاة والوظوص، بمٗجى ؤن الضًً اٖخ٣اص مغجبِ بما وعاء الُبُٗت واإلاُخاٞحًز

خ٣اصواإلاماعؾاث واإلااؾؿاث اإلاغجبُت بظل٪  ؼ لبِب الٖا  .(29م  ،)ٍٖؼ

ّغٝ مٟهوم الضًً ٦ظل ٪ بإه  املجمٕو الٗام للخٟؿحراث التي جٟؿغ ٖال٢ت البكغ بالوظوص. وبما ؤن اإلاضاع٥ وال٣ىاٖاث ٖو

ت جامً بوخضة  الغوخُت وال٣ٗاثضًت جسخل٠ مً ٞغص آلزغ، ٞةن ألاصًان جسخل٠ وجخٗضص ؤهواٖها، ٞهىا٥ صًاهاث جوخُضًت ؤو ؾماٍو

٤ الغؾل والوح ت ًٖ ٍَغ ي ؤلالهي، ٦ما َو الخا٫ في الضًً ؤلاؾالمي ؤو اإلاؿُدُت ؤو الحهوصًت. هللا وبإن حٗالُم  ونلذ بىى البكٍغ

ىا٥ صًاهاث ٚحر جوخُضًت ؤو قغ٦ُت  ت ٧البوطًت والؼعاصٌكدُت ؤو املجوؾُت. َو في م٣ابل طل٪، َىا٥ صًاهاث جوخُضًت ٚحر ؾماٍو

٣ُت جخد٨م في ال٩ون ل٨ً بة لهحن ؤو ؤ٦ثر، ٧الضًاهت الهىضوؾُت ؤو خؿب اإلاٟهوم الضٖوي ؤلاؾالمي جامً بوظوص ٢وة مُخاٞحًز

غ١  ا، و٧لما ازخل٠ ؤلال  بال وجسخل٠ مٗ  الخٗالُم الضًيُت َو حَر ؼ لبِب،) الٗباصةالبراَمُت ٚو  .(29م  ٍٖؼ

ت وجدهُجها مً َٝغ  وؤمام َظٍ الخٗضصًت الضًيُت ٧ان مً الالػم ؤن ًيخج ٖجها خماًت ٢اهوهُت، ؤي خماًت َظٍ الخٍغ

ت الخٗبض والخضًً ومماعؾت ٧اٞت الكٗاثغ الضًيُت والغوخُت، بد٨م ؤه  م٘ جواىي الؿىحن واهخ٣ا٫ ؤلاوؿان الضو٫ لًمان خٍغ

اث الضًيُت ٖضًضة، ٖبر الخٗهب والدكضص  للِٗل مً مى٣ُت ألزغى وجىاؾل البكغ في مسخل٠ ألاما٦ً، ؤنبدذ مكا٧ل الخٍغ

ىي، بل بن َىا٥ مً الضو٫ مً لضًً مٗحن، ؾواء مً ٢بل اإلاخضًىحن ؤهٟؿهم ؤو مً ٢بل الض و٫، وما ٧ان الخل بال بالخضزل الدكَغ

ذ الىهج الٗلماوي في جوظهها الٗام، جاع٦ت ألاموع الضًيُت والخٗبضًت قإها ٞغصًا ال جخضزل ُٞ 
ّ
ؼ لبِب) جبي  .(30م  ،ٍٖؼ

اث الجؿض -  خٍغ
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ا بإن الٟغص بةم٩اه  ؤن ًٟٗل ما ٌكاء في ظؿضٍ. وبم  ت الجؿض ْاٍَغ ت ال حٗخبر مماعؾت طاجُت جخم في حٗجي خٍغ ا ؤن الخٍغ

صاثغة مٛل٣ت صازل ال٨ُىوهت ؤلاوؿاهُت، بل هي جٟاٖل ًخم بحن ؤلاوؿان وألاهٓمت ال٩وهُت املخُُت ب ، بدُض ؤن ؤلاوؿان ًخٟاٖل 

ت الجؿض التي جسل٤ جهاص و ما ًشحر الجض٫ خو٫ مؿإلت خٍغ ماث ٦شحرة بحن صاثما م٘ مدُُ  ؾواء م٘ ألاٞغاص ؤو م٘ الؿلُت، َو

ؿهل الخضزل في ؤي ازخالٝ بكإه  إلبضاء الغؤي والخٗل٤ُ  غاٝ، هٓغا ل٩ون الجؿض شخيء ْاَغ في ؤلاوؿان ًغاٍ آلازغ َو َاالء ألَا

ؼ لبِب) ٖلُ   .(40م ، ٍٖؼ

ت ظؿض آلازغ ًم٨ً ؤن ًهل بىى خض الخضزل الٗى٠ُ والالمكغٕو ٧الخٗى٠ُ اللٟٓي ؤو اإلااصي  ؤو بن جضزل الٛحر في خٍغ

اإلاٗىوي بمبرعاث صًيُت ؤو ز٣اُٞت ؤو ؤزال٢ُت، ٖلى اٖخباع ؤن الضًً ٌٗخبر الجؿض مل٪ لخال٣  ؤي هللا ولِـ لئلوؿان ًخهٝغ 

٣ا إلعاصة هللا، واٖخبر ؤن ٧ل ما  ٤ َواٍ، وال ًجوػ للمسلو١ ؤن ًخهٝغ ُٞ  ٦ما ٌكاء، ٞهو َبت مً هللا لئلوؿان الؾخٗمال  ٞو ٞو

ثغة الٟواخل واملخغماث. ؤما ُٞما ًسو اإلابرع الش٣افي ُٞخمشل في ٧ون ؤن ز٣اٞت املجخم٘ ال جامً ؤخُاها ًًغ بالجؿض ًضزل في صا

باالزخالٝ، ٧وجها ٢اثمت ٖلى الخٗالُم الضًيُت اإلااؾؿت ٖلى الخال٫ والخغام، مما ًاصي باإلاخضًىحن بىى الخضزل في ظؿض آلازغ 

ت ظؿض ألاٞغاص هاب٘ مً ٧ون ؤن خُىما ًغون ما ٌٗخبروه  خغاما. ؤما ُٞما ًسو  اإلابرع الاظخماعي ٞالٗى٠ وجضزل الٛحر في خٍغ

سال٠ جوظهاتهم  ؼ لبِب) وآعائهماملجخم٘ ًمل٪ نالخُت مغا٢بت الٟغص في ظؿضٍ، بمغا٢بت ٧ل حٛحر ًُغؤ ٖلُ  ٍو  .(41م  ،ٍٖؼ

م ؤٞٗ ٨ظا حٗخبر َظٍ الٗوامل ؤو اإلابرعاث، الضاٞ٘ الظي ؤصى باإلاكٕغ بىى ججٍغ ا٫ جسال٠ جوظ  ؤٚلبُت ؤٞغاص املجخم٘، َو

ت الٟغص في ظؿضٍ ؾواء باإلاٟهوم اإلااصي ؤو اإلاٗىوي هي مهضصة بىهوم حٗخبر ٢ُام  وجضزل في نمُم الازخُاعاث الخغة للٟغص. ٞدٍغ

ؼ ) بلخلجي الصخو بإٞٗا٫ مُٗىت بمشابت ظغاثم، ٣٦ًُت ؤلاظهاى مشال ؤو الاهخداع ؤو اؾتهال٥ الخموع ؤو ؤلازال٫ بالخُاء الٗ ٍٖؼ

 .(42م  ،لبِب

اث الجيؿُت -  الخٍغ

اث الٟغصًت التي ؤزحر خولها ال٨شحر مً الجض٫ الخ٣وقي والضًجي وال٣اهووي،  اث الجيؿُت بخضى الخٍغ حك٩ل الخٍغ

ٗاث الويُٗت التي ظّغمذ َظا الىو  غ ٖلى الدكَغ
ّ
و ما ؤز ٕ مً زهونا في البلضان ؤلاؾالمُت التي حؿوص ٞحها الش٣اٞت الضًيُت، َو

بخ  وإعاصج   اث الجؿض، بد٨م ؤن الٟغص خغ في الخهٝغ في ظؿضٍ خؿب ٚع اث الجيؿُت وؿبُا بدٍغ اث. وجغجبِ الخٍغ الخٍغ

ت، زهونا ٢ًُت اإلاشلُت الجيؿُت ؤو الٗال٢اث الغياثُت ؤو  تراٝ بهظٍ الخٍغ و ما ًٟؿغ مُالبت ألاٞغاص بااٖل ، َو وازخُاٍع

حر طل٪.  الخدو٫ الجيسخي ٚو

٣ت التي وحٗخبر الخغ  ا، ٢ضعة الصخو ٖلى مماعؾت الجيـ بال٨ُُٟت التي ًغاَا مىاؾبت ل  وبالٍُغ ٍت الجيؿُت ْاٍَغ

ت  ٪ الجيسخي اإلاالثم إلاُول  وازخُاعاج . وج٣وم الخٍغ ت الٟغص في ازخُاع الكٍغ كتٍر ٦ظل٪ يمان خٍغ ٌكاء وم٘ مً ٌكاء، َو

ت الصخو في حُٛحر هٖو  الجيؿُت ٖلى مؿإلت ٖضم جضزل الٛحر في الخُاة الخمُمُت ال ت للٟغص، ًٞال ًٖ يمان خٍغ ؿٍغ

ؼ لبِب)الجيسخي و٢خما قاء وب٩امل بعاصج   .(62م ، ٍٖؼ

اع الكغعي،  م ٧ل ؾلو٥ وجهٝغ ظيسخي زاعط ؤلَا م وجدٍغ ت ججم٘ ٖلى ججٍغ حر الؿماٍو ت ٧لها ٚو ٚحر ؤن ألاصًان الؿماٍو

ما حٗخبر مً ٞاإلؾالم والحهوصًت واإلاؿُدُت ًجمٗون ٖلى ؤن الٗال٢اث ا لجيؿُت الغياثُت زاعط ماؾؿت الؼواط ؤو اإلاشلُت ؤو ٚحَر

اث والٟغ١ في الحهوصًت واإلاؿُدُت جبُذ الٗال٢اث  ؼ لبِب اإلاشلُتاملخغماث والخُاًا، ولو ؤن بٌٗ املجمٖو . بالخاىي (74م ، )ٍٖؼ

اث. غ مؿإلت الخٍغ  ٣ٞض ٧ان لهظٍ الضًاهاث جإزحر ٖلى ال٣واهحن الويُٗت التي جَا

اث الٟغصًت ؤٖالٍ َو الظي ق٩ل مدوع الخٗاعى بن لم ٨ًً الخهاصم م٘ اليؿ٤ ال٣ُمي للمجخم٘  بن مًمون َظٍ الخٍغ

م ؤن ْاٍَغ ًوحي ب٨ٗـ طل٪.   اإلاٛغبي، خُض جد٨م َظا ألازحر ز٣اٞت ج٣لُضًت مداٞٓت/صًيُت، ٚع

اث الٟغصًت الجضالُت والدكضص بػاء خ -2 اث ٞغصًت ؤزغي خضوص اإلاالءمت ال٣اهىهُت لبٌٗ الخٍغ  ٍغ

ت اإلاٗخ٣ض والضًً ؤو اإلاماعؾت  اث الٟغصًت الجضالُت، ؾواء خٍغ جُغ٢ذ اإلاىٓومت ال٣اهوهُت اإلاٛغبُت بىى مويٕو الخٍغ

اث الجؿضًت بما ٞحها ؤلاظهاى ؤو  الجيؿُت الغياثُت بحن شخهحن عاقضًً ؤو اإلاشلُت الجيؿُت ؤو ؤلاُٞاع الٗلجي ؤو الخٍغ
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اث الٟغصًت. وخحن جُغ٢ذ ال٣واهحن بىى مؿإلت الاهخداع ؤو الؿ٨غ الٗلج ي ؤو ٚحر طل٪ مً اإلاماعؾاث التي جضزل في صاثغة الخٍغ

اث ٞغصًت ؤزغى. م خٍغ اث الٟغصًت، لم جخُغ١ بلحها باإلاٗجى الخماجي ويماجها، خُض ٖملذ ٖلى يمان بًٗها، م٣ابل ججٍغ  الخٍغ

الن الٗالمي لخ٣و١ ؤلاوؿان  ت اإلاٗخ٣ض والضًً في متن اإلااصة  -٦غ ؤٖال٦ٍما ؾل٠ الظ-ل٣ض جىاو٫ ؤلٖا مى ، خحن  18خٍغ

ت ال٨ٟغ والوظضان والضًً، خ٣  في حُٛحر صًى  ومٗخ٣ضٍ وإْهاٍع والجهغ ب . وؾاع الٗهض الضوىي  ؤ٢غث بد٤ ٧ل شخو في خٍغ

خ٣اص وؤلاًما ت الٟغص في الٖا ن بإي صًً ؤو مٗخ٣ض، قامال الخام بالخ٣و١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ٖلى هٟـ اإلاىوا٫، خحن هو ٖلى خٍغ

 :(224، م 2020، )دمحم خىحن الخالُتألابٗاص ألاعبٗت 

   بت الٟغص وا٢خىاٖ  وإعاصج ت في اٖخىا١ صًً ؤو مٗخ٣ض مٗحن خؿب ٚع مً الٗهض الضوىي الخام  18اإلااصة ) الخغةالخٍغ

 .(بالخ٣و١ اإلاضهُت والؿُاؾُت

 ًمً الٗهض الضوىي الخام  18اإلااصة ) بعاصج ان ؤو مٗخ٣ض ٦ُٟما ٧ان صون ٖضم ب٦غاٍ وإلؼام الٟغص باٖخىا١ ؤي صًً مً ألاص

ٚحر ؤن طل٪ ال ٌؿلب خ٤ آلاباء وألاونُاء في جغبُت ؤبىائهم خؿب ما ٌٗخى٣وه  مً ؤصًان،  ،(بالخ٣و١ اإلاضهُت والؿُاؾُت

 ٦ما ؾجرى في البٗض الغاب٘.

 ت الٟغص في ب ْهاع صًى  ؤو مٗخ٣ضٍ والجهغ ب ، لخماًت الؿالمت الٗامت ؤو خ٤ الضو٫ في الخ٣ُُض ال٣اهووي والًغوعي لخٍغ

اتها  اتهم ألاؾاؾُت، ؤي خ٣و١ الجماٖت الؿاثضة وخٍغ ً وخٍغ مً  18اإلااصة ) ألاؾاؾُتالىٓام الٗام ؤو خ٣و١ آلازٍغ

 .(الٗهض الضوىي الخام بالخ٣و١ اإلاضهُت والؿُاؾُت

 ٟا٫ خ٤ آلاباء في جغبُت ؤبىائهم ٖلى الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض ا امىون ب ، وألاونُاء لهم الخ٤ ؤًًا في جغبُت ألَا لظي ٌٗخى٣وه  ٍو

 .(مً الٗهض الضوىي الخام بالخ٣و١ اإلاضهُت والؿُاؾُت 18اإلااصة ) مٗخ٣ضَمالظًً جدذ وناًتهم ٖلى صًجهم ؤو 

ت مً ٢غاعاث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بىى مويٕو خ٤ ؤلاوؿان في الخضًً بإي صً ً ؤو اٖخىا١ ؤي وجُغ٢ذ مجمٖو

، وال٣غاع ع٢م 176/73ع٢م  2018صظىبر  17مٗخ٣ض ًسخاٍع بمدٌ بعاصج ، خُض هجض ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٢غاع الجمُٗت الٗامت في 

ش  285/73 ل  2بخاٍع ش  128/73، وال٣غاع ع٢م 2019ؤبٍغ ، التي جىاولذ مويٕو الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض ٦د٤ ٧ووي 2018صظىبر  12بخاٍع

 ؤنُل ل٩ل بوؿان.

م للخُاة والخٟؿحراث التي و  َك٩ل الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض باليؿبت ألجبإ ومٗخى٣ي ؤي مجها، ؤخض الٗىانغ ألاؾاؾُت في جهوَع

ت الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض ويماجها  ها بال٣ٗل املجغص. بالخاىي وظب خماًت خٍغ ًٟؿغون بها ألاقُاء الٗهُت والتي ًهٗب ؤو ٌؿخدُل بلٚو

ا خ٣ا بوؿاهُا  ٧وهُا. و٢ض هّهذ اله٩و٥ ألاممُت التي جىاولذ مويٕو خ٣و١ ؤلاوؿان، ٖلى يغوعة خماًت َظٍ بك٩ل جام باٖخباَع

حٍر مً الخ٣و١  ؼ َظا الخ٤ ٚو ىُت مً ٧ل جمُحز ؤو ايُهاص. خُض ج٣٘ مؿاولُت حٍٗؼ ٗاث الَو ت ٖلى مؿخوى الدكَغ الخٍغ

ٗاث جًمً خ٤ الٟغص في  ٘ ٢واهحن وحكَغ ٤ حكَغ ت، خُض ًجب ؤن ؤلاوؿاهُت ٖلى الضولت ًٖ ٍَغ مماعؾت صًى  ؤو مٗخ٣ضٍ بدٍغ

٤ الىو ٖلى بم٩اهُت  ت الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض، ًٖ ٍَغ ٗالت لخٍغ ُٗت للضو٫، يماهاث ٧اُٞت ٞو ت والدكَغ جًمً الىٓم الضؾخوٍع

حر ؾبل الاههاٝ الٟٗالت في الخاالث التي ًىته٪ ٞحه ا الخ٤ في اللجوء بىى ال٣ًاء بوؾاثل مجها ج٣ضًم اإلاؿاٖضة ال٣اهوهُت، وجٞو

ت الضًً ؤو   .(176/73ع٢م  2018صظىبر  ٢17غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في ) اإلاٗخ٣ضخٍغ

الن ألاممي اإلاخٗل٤ بال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخٗهب والخمُحز ال٣اثمحن ٖلى ؤؾاؽ الضًً ؤو  ججضع ؤلاقاعة َىا بىى ؤلٖا

ل لئلٖالها ّمِ
َ
اث الضًيُت، واإلا٨مل ٦ظل٪ للماصة اإلاٗخ٣ض الظي ٌٗخبر بمشابت بٖالن ُم٨  18ث وال٣غاعاث ألاممُت اإلاخٗل٣ت ب٣ًاًا الخٍغ

الن الٗالمي لخ٣و١ ؤلاوؿان، واإلااصة  ؤًًا مً الٗهض الضوىي الخام بالخ٣و١ اإلاضهُت والؿُاؾُت. خُض ع٦ؼ َظا  18مً ؤلٖا

الن ٖلى آلُاث وؾبل مً قإجها ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخٗهب والخمُحز ٣هض  ؤلٖا ال٣اثمحن ٖلى ؤؾاؽ الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض، ٍو

بالٗباعة الؿاب٣ت، ؤي "الخٗهب والخمُحز ال٣اثمحن ٖلى ؤؾاؽ الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض" ؤيُّ محز ؤو اؾخصىاء ؤو ج٣ُُض ؤو جًُٟل ٣ًوم ٖلى 

اث ألا  تراٝ بد٣و١ ؤلاوؿان والخٍغ ٩ون ٚغي  ؤو ؤزٍغ حُُٗل ؤو اهخ٣ام الٖا ؾاؾُت ؤو الخمخ٘ بها ؤو ؤؾاؽ الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض، ٍو



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   

     2222 غغطظأ – ةآ ػشش اٌغبدطاٌؼذد 

 
111 

مبر  25اإلااعر في  ٢55/36غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م ) اإلاؿاواةمماعؾتها ٖلى ؤؾاؽ مً  ً الشاوي/هٞو ٖلى  .(1981حكٍغ

 اٖخباع ؤن ؤٚلب ؤق٩ا٫ الخٗهب والا٢هاء واإلاحز ٌٗخبر الضًً َو ؤؾاؾها وباٖثها.

ت الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض، و٢ض ق٩لذ مغظٗا لباقي بن اله٩و٥ الضولُت اإلاٗىُت بمويٕو خ٣و١  ؤلاوؿان لم حٟٛل مويٕو خٍغ

الهاث ألاممُت اإلاباصت  ىُت التي اؾخلهمذ مً ؤلٖا ٗاث الَو ن٩و٥ خ٣و١ ؤلاوؿان ألازغى، زهونا اله٩و٥ ؤلا٢لُمُت والدكَغ

الن الٗالمي لخ٣و١ ؤلاوؿان والٗهض الضوىي الخام ب الخ٣و١ اإلاضهُت والؿُاؾُت، و٦ظا وعوح الخ٣و١ ؤلاوؿاهُت، زهونا ؤلٖا

الن اإلاخٗل٤ بال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخٗهب والخمُحز ال٣اثمحن ٖلى ؤؾاؽ الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض الهاصع ًٖ الجمُٗت الٗامت  ؤلٖا

ىُت اإلاٛغبُت ههونها مً اله٩و٥ الؿالٟت الظ٦غ. ٗاث الَو  لؤلمم اإلاخدضة، و٢ض اؾخلهمذ الدكَغ

ت اإلاٗخ٣ض في صؾترة مٓاَغ الٗباصة ومماعؾت الكٗاثغ الضًيُت، ٦خجٍلّ وجبرػ ؤَم اإلآاَغ ال٣اهو  ىُت لخٍغ هُت للخماًت الَو

ت مماعؾت الكاون الضًيُت ل٩ل  ت اإلاٗخ٣ض. خُض ًًمً الٟهل الشالض مً الضؾخوع خٍغ الٟهل الشالض مً ) ٞغصمً ججلُاث خٍغ

ت الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض، بل  بٌٛ الىٓغ ًٖ الضًً الظي ٌٗخى٣ . ٚحر (2011، الضؾخوع اإلاٛغبي ؤه  ال ج٨ٟي آلُت الضؾترة لًمان خٍغ

م  ت، بالٚغ ت بُغ١ مخىٖو ل َظٍ ؤلاظغاءاث ٖلى ؤعى الوا٢٘، ٞال ػالذ الٗضًض مً الضو٫ الٗغبُت جىته٪ َظٍ الخٍغ ًجب ؤن ًخم ججًز

 .(237، م دمحم خىحن) صؾترتهامً 

ت اإلاٗخ٣ض، خُض ٣ًهض بإن بن ٢غاءة الٟهل الشالض مً الضؾخوع اإلاٛغبي جوحي لىا  بإن الضؾخوع اٖتٝر خ٣ا بدٍغ

"الضولت جًمً ل٩ل واخض مماعؾت قاوه  الضًيُت"، ؤي ؤن مجا٫ الخماًت ٌكمل اإلاٛاعبت اإلاؿلمحن وؤجبإ الضًاهاث واإلاٗخ٣ضاث 

ت مماعؾت ا م اإلاامىون بالضًً الحهوصي واإلاؿُخي. ٚحر ؤه  ًب٣ى ؾاا٫ َل الضولت جًمً خٍغ لكاون الضًيُت لجمُ٘ ألازغى، َو

هٓغا للٗال٢ت ٚحر ) ؤجبإ الضًاهاث واإلاظاَب، ؤم ٣ِٞ لبٌٗ الضًاهاث صون ؤزغى  وماطا لو حٗل٤ ألامغ بإٞغاص قُُٗحن مشال

ت ؤلاًغاهُت الضولت الكُُٗت الوخُضة في الٗالم التي جدبجى  الُبُُٗت ٖلى اإلاؿخوى الؿُاسخي والضبلوماسخي بحن اإلاٛغب والجمهوٍع

ل ؾ٣ُبل  اإلاظَب الكُىي ٦مظَب عؾمي، خُض حؿاءلىا َل ؾ٣ُبل اإلاٛغب مؿإلت مماعؾت ؤٞغاص وظماٖاث ٣َوؾا قُُٗت  َو

تهم في مماعؾت قاوجهم الضًيُت  َل ؾخًمً الضولت  (باهدكاع وجوؾ٘ َظا اإلاظَب الكُىي باإلاٛغب  في خا٫ حٗل٤ ألامغ بدٍغ

ت مماعؾت الك ل حكمل خٍغ ًاءاث للٗباصة، ؤم ؤن مماعؾت مماعؾت ٣َوؾهم الخٗبضًت  َو اون الضًيُت بوكاء ؤما٦ً ٞو

 ٣َوؾهم ج٩ون باإلاىاػ٫ ٣ِٞ والًٟاءاث اإلاٛل٣ت 

ت  ٘ الٗاصي، ٞةن ال٣اهون اإلاٛغبي جإزغ باإلا٣خًُاث الضؾخوٍع ت الضًً ٖلى مؿخوى الدكَغ ؤما ُٞما ًسو خماًت خٍغ

ا زانا اإلاخٗل٣ت بالكإن الضًجي، خُض ؾىى ال٣اهون الجىاجي اإلاٛغبي  ت الخٗبضًت والضًيُت ل٩ل ٞغص، وهجض ٖٞغ بىى خماًت الخٍغ

م ؤلا٦غاٍ  اإلاٛغبي( مً ال٣اهون الجىاجي 220الٟهل ) 220بالجغاثم اإلاخٗل٣ت بالجغاثم الضًيُت، الظي هو ُٞ  الٟهل  ٖلى ججٍغ

ا ؤو مى٘ ٖباصة مُٗىت. ٦ما ًجغم ال٣اهون الجىاجي جسٍغب ٞ ب ؤو بجالٝ ٖلى مباقغة ٖباصة ما ؤو خًوَع ًاءاث الٗباصة وجسٍغ

ت ألاٞغاص الضًيُت وخماًت  ٨ظا ٞةن ال٣اهون الٗاصي ؾاع ٖلى هٟـ ههج ال٣اهون ألاؾاسخي ؤي الضؾخوع في خماًت خٍغ ممخل٩اتها. َو

 ًٞاءاث ٖباصاتهم. ًٞال ًٖ ؤن اإلاٛغب اهسٍغ في اجٟا٢ُاث صولُت ملخاعبت وخٓغ ٧اٞت ؤق٩ا٫ اػصعاء ألاصًان.

ت الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض م٘ اإلاىٓومت ال٣اهوهُت ل٣ض خاو٫ ال ٘ اإلاٛغبي، ؾواء الضؾخوعي ؤو الٗاصي، مالءمت خٍغ دكَغ

الضازلُت، بد٨م ؤن مماعؾت الكٗاثغ الضًيُت، بٌٛ الىٓغ ًٖ هٕو الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض، خ٣ا َبُُٗا ٌؿخد٤ مالءمخ  م٘ 

اث ٞغصًت ؤزغى ال ػ  ىُت. بِىما َىا٥ باإلا٣ابل خٍغ ٗاث الَو ا، ٖلى ٚغاع الدكَغ الذ اإلاىٓومت ال٣اهوهُت اإلاٛغبُت مدكضصة هدَو

الٗال٢اث الجيؿُت الغياثُت بحن ألاشخام الغاقضًً زاعط بَاع الؼواط، وؤلاظهاى، واإلاشلُت الجيؿُت، وؤلاُٞاع الٗلجي في 

تراٝ بها ٖ اث التي ًجب الٖا م مً مُالبت بٌٗ اإلاىٓماث الخ٣و٢ُت بصعاظها يمً الخٍغ ىي. بال عمًان، بالٚغ لى اإلاؿخوى الدكَغ

بت ظيؿُت ٖابغة ؤو ؤَواء ظيؿُت، حؿخد٤ ٞٗال اٖتراٞا  ت مً ألاؾئلت في َظا املخوع، مً ٢بُل َل مجغص ٚع ؤه  جُغح مجمٖو

باث ظيؿُت  اث الخىمُت الكاملت، ؤم إلاويٕو ٚع ت، َل إلاويٖو ىُت  وإلاً ل  ألاولٍو ٢اهوهُا وإصعاظها يمً اإلاىٓومت ال٣اهوهُت الَو
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ىا ل٣ل ُّ ٤ ؤلاظهاى َ ا١ عوح الجىحن في عخم ؤم  ًٖ ٍَغ ل ؤنبذ اَػ ت ٢لُلت مً ألاٞغاص زايٗون لجزواتهم وؤَوائهم الجيؿُت  َو

ضام في خ٤ مجغمحن ؤصًىوا في ظغاثم ٢خل زُغة   ٖىض اإلاىٓماث الخ٣و٢ُت مً بلٛاء ٣ٖوبت ؤلٖا

ا للى اث الٟغصًت الجضالُت مويٖو م مً بىاًء ٖلى طل٪، ّْل مويٕو الخٍغ ٣اف الخ٣وقي وال٣اهووي باإلاٛغب. ٞبالٚغ

ظضالُت اإلاويٕو وجهاصم  م٘ اليؿ٤ ال٣ُمي املجخمىي اإلاٛغبي، بال ؤه  اهخ٣ل بىى صاثغة الى٣اف الخ٣وقي لضى اإلاىٓماث الخ٣و٢ُت 

اث الٟغصًت التي ؤقغها بلحها ؾاب٣ا. م ًٖ بٌٗ الخٍغ ٘ الخجٍغ  التي جغاٞ٘ مً ؤظل ٞع

اث الٟغ زاهُا  صًت الجضالُت باإلاٛغب: مً صاثغة الجض٫ بلى صاثغة الى٣اف: الخٍغ

اث الٟغصًت واليؿ٤ ال٣ُمي املجخمىي اإلاٛغبي في ال٣ٟغة ألاوىى، والى٣اف الخ٣وقي  ؾىدىاو٫ في َظا املخوع ظضلُت الخٍغ

اث الٟغصًت، ؤي في بَاع مٗاصلت "الاهخ٣ا٫ مً صاثغة الجض٫ بىى صاثغة الى٣اف  ".الٗمومي خو٫ ٢ًُت الخٍغ

اث الٟغصًت واليؿ٤ ال٣ُمي املجخمعي اإلاٛغبي -1  حضلُت الخٍغ

ا في الترار  وفي الى٣اف خو٫ زهونُت املجخمٗاث  (ٞخخي خؿً مل٩اوي ) ؤلاؾالمياخخل مويٕو ال٣ُم مو٢ٗا مدوٍع

البدض في ال٣ُم الٗغبُت وؤلاؾالمُت، و٦ظا الى٣اف خو٫ نضام ال٣ُم، بؿبب مغظُٗاتها الٟلؿُٟت والضًيُت املخخلٟت. ٦ما ٌٗخبر 

اج  الٗضًضة وجضازل  م٘ مٟاَُم ٖضًضة  )ٖبض  ؤزغى مً بحن ال٣ًاًا التي جشحر ال٨شحر مً ؤلاق٩االث، بد٨م قؿاٖت اإلاٟهوم وجٟٖغ

 .(80، 2015 ،الل٠ُُ ٦ضاي

ا ألاٞغاص والجماٖاث   وحٗٝغ ال٣ُم ٖلى ؤجها جًُٟالث وازخُاعاث ظماُٖت، جدُل ٖلى َغ١ للوظوص والٟٗل، ٌٗخبَر
ً
ُمشال

ً وال٣ٗل والخًٕو  (84، م دمحم خىحن)ًخإؾـ ٖلحها همِ خُاتهم اء والَو ، ٞالخ٤ والٗض٫ والخحر وؤلاخؿان والخُاء والبر والٞو

خضا٫ والدؿامذ (ٞخخي خؿً مل٩اوي )والُاٖت 2111، صًباظت الضؾخوع اإلاٛغبي)والاهٟخاح والخواع والٖا
ت والٗض٫  ( والخٍغ

، 2017/31غ املجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي والبُئي "الخ٨ىولوظُاث وال٣ُم، ألازغ ٖلى الكباب"، ج٣ٍغ)واإلاؿاواة والخًامً بلخ

م لها صالالث وؤبٗاص ومٗاوي حُٗي للخُاة الجماُٖت ؤو الٟغصًت مٗجى وهمُا مدضصا. وإطا ٧اهذ ال٣ُم بمشابت هٓام (26م  َُ ، ٧لها ٢ِ

تها مً مغظُٗت مُٗىت مكتر٦ت ٚحر ٢ابلت لالزتزا٫، ٢ض ج٩ون مغظُٗت صًيُت ؤو مشاىي وؤزالقي للٟغص والجماٖت، ٞةجها حؿخلهم ماَُ

ت٨ٞغة  صاثماٞلؿُٟت ؤو ٣ٖلُت ؤو ز٣اُٞت بلخ. ًٞال ًٖ ؤن جل٪ الخًُٟالث والازخُاعاث جب٣ى  غ املجلـ الا٢خهاصي ) مُٗاٍع ج٣ٍغ

، ٞلِـ اإلاهم ما الظي ًًٟل  الىاؽ ؤو (26م ، 2017/31والاظخماعي والبُئي "الخ٨ىولوظُاث وال٣ُم، ألازغ ٖلى الكباب"، 

 ً٘
َ
وظ ، وج

ُ
لهم، وج

ُ
الجماٖت، بل ما الواظب جًُٟل ، وما ألاوؿب للجماٖت وألانلر لها. ٦ما ؤن لل٣ُم ؤصواع ٖملُت، ٞهي ج٣وص، وج

جها جخإزغ باملخُِ مؿال٪ مدضصة وجدٟؼ ٖلى الازخُاعاث وإبضاء آلاعاء وحصج٘ ٖلى اإلاماعؾاث الٟغصًت والجماُٖت، ًٞال ًٖ ؤ

االٗام ومسخل٠ الخإزحراث الخاعظُت ؾواء الضًيُت ؤو الاظخماُٖت ؤو الش٣اُٞت ؤو الا٢خهاصًت  حَر  .(84، م )دمحم خىحن ٚو

اث ؤلاوؿان ٚحر ٢ابلت للخجؼت  اث الٟغصًت و٧وهُتها ًىُل٣ون مً ٧ون ؤن خٍغ بن اإلاضاٞٗحن ًٖ ٖضم ج٣ُُض الخٍغ

اث صون ؤزغى بإي مبرع ٧ان، ؾواء ٧ان ٢اهوهُا ؤو صًيُا ؤو اظخماُٖا ؤو ز٣اُٞا. ٚحر والخ٣ؿُم، بالخاىي ٞال ًم٨ً  اهخ٣اء بٌٗ الخٍغ

ا ٌٗبر ًٖ هؼٕو بًضًولوجي مخإزغ ب٣ًاًا  اث الٟغصًت ل٩وجها مُلبا هسبٍو ؤن بٌٗ الخدلُالث جهى٠ اإلاُالبت بًمان الخٍغ

لتي جدٓى باالَخمام لضى َظا ألازحر هي ٢ًاًا اظخماُٖت وا٢خهاصًت وإق٩االث زاعط الؿُا١ املجخمىي اإلاٛغبي، وؤن ال٣ًاًا ا

اث  ت، ٖلى مويٖو توجىمٍو ل) زاهٍو  .(دمحم ٍَو

اث الٟغصًت، بإن املجخم٘ اإلاٛغبي باٖخباٍع مجخمٗا مداٞٓا، حٗغى لؿُاؾاث  ال٢ُت الخٍغ برع الخُاع الغاٌٞ إَل ٍو

ت صزُلت، جوظهها ؤظىضة صولُت ٚ ٨ٍغ اًتها الؿىي بىى جىمُِ املجخمٗاث، وجبضًض ؤوؿا١ مضع٧اتها الجماُٖت ز٣اُٞت وإٖالمُت ٞو

ا  ؿ٨ٍغ ل) وؾُاؾُالهالر الىموطط ال٣ُمي الٗالمي اإلاهُمً ا٢خهاصًا وز٣اُٞا ٖو  .(دمحم ٍَو

اث الٟغصًت، ًجب ؤن ًغاعى ٞحها جٟغص مًامُى  وصالالج  ومٗاهُ  خؿب الؿُا٢اث واملجخمٗاث.  بن م٣اعبت مٟهوم الخٍغ

ت التي جمحٍز ًٖ املجا٫ ٞمٟ ل في املجا٫ الخضاوىي الٛغبي بمغظُٗخ  الخضازُت وال٨ٍٟغ
ّ
٩
َ
ك
َ
اث الٟغصًت ٦ما وضخىاٍ ؤٖالٍ ح هوم الخٍغ

اث الٟغصًت في ال٨ٟغ واإلاماعؾت الٛغبُحن  ى مٟهوم الخٍغ
ّ
الٗغبي ؤلاؾالمي بمغظُٗخ  الضًيُت. طل٪ ؤن ألاؾاؽ الٟلؿٟي الظي ٚظ
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ت جٟترى ؤن: "اإلاهلخت الٗامت للمجخمٗاث جخد٤٣ جل٣اثُا، مً زال٫ الؿىي ٢ض جإؾـ ٖلى مًامحن ٞغ  ٍغ يُت بًضًولوظُت ظَو

ل)الخغ لؤلٞغاص مً ؤظل جد٤ُ٣ مهلختهم الٟغصًت الخانت" اث الٟغصًت وخمولتها (دمحم ٍَو ٨ظا ٞةن صاللت ومًمون الخٍغ . َو

ا في املجخمٗاث اللُبرالُت ًٖ باقي املج  خمٗاث.الٟلؿُٟت لها ما ًمحَز

ْتها بىمِ مدضص، اهُال٢ا مً 
َ
ُ مَّ

َ
ت مً الترجِباث التي جإؾؿذ ٖلحها خُاتها وه و٢ض عجبذ املجخمٗاث اللُبرالُت مجمٖو

الخإؾِـ الٟلؿٟي الؿال٠ الظ٦غ، ٞٗلى اإلاؿخوى الاظخماعي، للٟغص مبضؤ ألاؾب٣ُت الُبُىي ٖلى مسخل٠ مٓاَغ الوظوص 

خ  بمى٤ُ ألازال١ ؤن بإي مى٤ُ آزغ، ألن الٟغص ؾاب٤ وظوص املجخم٘،  الاظخماعي، بالخاىي ٞال ًم٨ً للمجخم٘ ؤن ًهاصع للٟغص خٍغ

و ألانل بِىما ٌٗخبر املجخم٘ مخٟٕغ ٖى .  َو

ت الٟغص  ؤما ٖلى اإلاؿخوى الؿُاسخي ٞبىاء ٖلى مبضؤ ؤؾب٣ُت الٟغص ٖلى الضولت، ٞال ًجوػ لهظٍ ألازحرة ؤن جهاصع خٍغ

، ج٣ضًما للٟغص ٖلى الضولت، وظٗل َظٍ ألازحرة في زضمت الٟغص. ؤما ُٞما ًخٗل٤ باإلاؿخوى بمى٤ُ ال٣اهون والىٓام الٗام

٣ا ل٣اهون الخىاٞـ، صون جإزحر ؤو جضزل مً ؤي  الا٢خهاصي، ٞةن خغ٦ُت الا٢خهاص ٢اثمت ٖلى مبضؤ الخىاٞـ الخغ بحن ألاٞغاص ٞو

ا. ؤما ٖلى اإلاؿخوى  الخ٣وقي، ٞةن الٟغص ٖىهغ مً الُبُٗت وال ًخجؼؤ ٖجها، و٢ض  َٝغ ؤو ظهاػ ؾواء ٧ان ظهاػ الضولت ؤو ٚحَر

ت ًٖ باقي الخ٣و١ ألازغى التي مىدتها ل  الضولت، ؾواء  ت مً الخ٣و١ الُبُُٗت التي لؼم الخمخ٘ بها باألولٍو مىدخ  الُبُٗت مجمٖو

ا، اهُال٢ا مً مبضؤ ؤ ؾب٣ُت الخ٣و١ الُبُُٗت ٖلى باقي ؤ٧اهذ خ٣و٢ا ؾُاؾُت ؤو ا٢خهاصًت ؤو اظخماُٖت ؤو ز٣اُٞت ؤو ٚحَر

ل) الخ٣و١ ألازغى   .(دمحم ٍَو

ىا البض مً جويُذ مٗاصلت الٟغص والجماٖت خؿب اإلاغظُٗاث الشالر ال٨برى، ؤلاؾالمُت واللُبرالُت الٛغبُت  َو

ت ٖلى الجماٖت ٦ما ؾل٠ الظ٦غ، بالخاىي ٞوالاقترا٦ُت الجماٖت ال ج٩ون بال . ٟٞي الخجغبت اللُبرالُت ٌٗخبر الٟغص ناخب ألاولٍو

ت ما ًجٗلها في مغجبت ؤؾمى ٖلى الٟغص. ؤما  ت الٟغص. بِىما اهتهذ الخجغبت الاقترا٦ُت بىى اٖخباع ؤن الجماٖت لها مً ألاولٍو بدٍغ

ظٍ ألازح رة ال الخجغبت ؤلاؾالمُت ٣ٞض ع٦ؼث ٖلى مؿإلت اإلاٗاصلت واإلاواػهت بحن الٟغص والجماٖت، ٞالٟغص ال ٩ًون بال بالجماٖت، َو

ت بمٗىاَا اللُبراىي الٛغبي ؤو اإلاؿاواة في مٗىاَا الاقترا٧ي، بل َو  ج٣وم بال بالٟغص، وؤن الًابِ لهظٍ اإلاٗاصلت، لِـ َو الخٍغ

ل() والجماٖت"محزان الٗض٫ اإلاخٗاىي ًٖ الٟغص  ٨ظا جسخل٠ ويُٗت الٟغص م٣ابل الجماٖت خؿب اإلاغظُٗت املخخًىت، دمحم ٍَو . َو

 مغظُٗت ٖلى خضة. هٓغا لخهونُت ٧ل

ض الخ٤ًُِ وؤلا٢هاء، بل هٓغث بلحها مً  ْٗ القي وال مً ُب ت مً بٗضَا ؤلَا بن الخجغبت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ال جىٓغ بىى الخٍغ

ت في بَاع اخترام اليؿ٤ ال٣ُمي املجخمىي الجمىي الؿاثض. بمٗجى آزغ مً زال٫  غ مماعؾت الخٍغ زال٫ بٗض الخإَحر، ؤي ؤجها جَا

اج  م٣ابل الخٟاّ ٖلى خ٣و١ املجخم٘ و٢ُم ، بما ًًمً الخواػن واؾخمغا حٗاٌل الٟغص والجماٖت خٟٔ خ٣و١ ا لٟغص وخٍغ

ملُاث ؤلا٢هاء وؤلا٢هاء اإلاخباص٫. م٘ الٗلم ؤن مسخل٠ املجخمٗاث  يمً بَاع ألامت الجامٗت لهما، زاعط هُا١ الخهاصم ٖو

غ ؾلو٥ ؤٞغاصَا في بَاع ما جخبىاٍ مً هٓم  ل() ٢ُمُتجَا ُؾؿها. دمحم ٍَو
ُ
 خؿب اإلاغظُٗاث التي ججهل مجها مباصئها وؤ

اث الٟغصًت املجغمت ٢اهوها لخٗاعيها م٘ اإلاىٓومت ال٣ُمُت الجماُٖت،  اث الٟغصًت الجضالُت، ؤي الخٍغ بن مويٕو الخٍغ

ت ًجب ؤن ٌؿخدًغ الؿُا١ الٟلؿٟي وال٨ٟغي والاظخماعي والا٢خهاصي الظي بغػث وج٩وهذ ُٞ . ٣ٞض مغَّ  مويٕو الخٍغ

ّضص ٖلى مٟهوم ؤؾاسخي زام بها، خؿب حٗبحر ٖبض هللا الٗغوي، مىظ ٖهغ 
َ
ك
ُ
ب مسخلٟت، و٧ل ِخ٣ْبت ح

َ
بخُوعاث ٖضًضة وِخ٣

غ وقُٕو اإلاظَب ؤلاوسخي بإوعوبا.  الخىٍو

ذ ؤزغى طَبذ في اججاٍ اٖخباع ؤن املجخم٘ اإلاٛغبي جؼصخم ُٞ  ال٨شحر مً ال ٣ُم طاث وهوص ؤلاقاعة َىا بىى ؤن ؤَاٍع

، وؤن َظا الخٗضص اإلاغظىي ال٣ُمي َو الظي ظٗل الٟغص ًلٗب صوع مدغ٥ الخُٛحر في (93دمحم خىحن، م ) املخخلٟتاإلاغظُٗاث 

٨ظا بغػث ال٨شحر مً مٓاَغ الٟغصاهُت في املجخم٘ اإلاٛغبي في الاهخ٣ا٫ مً ٖالم اإلاشل الجمُٗت بىى اإلاماعؾت الوا٢ُٗت  املجخم٘. َو

ت الٟغصًت  التي جغاظ٘ ٞحها جإزحر البٗض الضًجي ٖلى ظواهب الخُاة الاظخماُٖت والُومُت لؤلٞغاص. الضهٍُو

اث الٟغصًت باإلاٛغب في صاثغة الى٣اف الخ٣ىقي -2  الخٍغ
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ضم ٢ابلُتها للخجؼت،  ت ٖو ض ل٩وهُت الخٍغ اث الٟغصًت ماصة للى٣اف الخ٣وقي باإلاٛغب ًغاوح ما بحن مٍا ْل مويٕو الخٍغ

عي  م٘ اليؿ٤ ال٣ُمي املجخمىي والشوابذ الضًيُت. وهوص ؤلاقاعة َىا بىى الى٣اف الظي ٧ان خو٫ مويٕو ومٗاعى للمويٕو لخٗا

غ مهحر الجىحن. اث الٟغصًت التي حُٗي الخ٤ لؤلم في الخهٝغ في ظؿضَا وج٣ٍغ  ؤلاظهاى، باٖخباٍع بخضى الخٍغ

ت اإلاخٗاعيت  وؾيخدضر ؤؾٟل  ًٖ) ٞاإلظهاى ٣ً٘ في مٟتر١ اججاَحن خ٣و٢ُحن مخٗاعيحن بٌٗ الاججاَاث اليؿٍو

، ألاو٫ ًغى ؤن اإلاغؤة مً خ٣ها الازخُاع في ٢غاع ؤلاهجاب مً ٖضم ، ٦ما جوصخي بظل٪ الهُئاث ألاممُت، ؤي ؤن (خو٫ َظٍ ال٣ًُت

، خُض (197دمحم خىحن، م ) الخُاةلها خ٤ الخهٝغ في مهحر ظىُجها، بِىما َىا٥ اججاٍ زاٍن ًغى يغوعة اخترام خ٤ الجىحن في 

ب الجىحن خ٣  في الخُاة.)خؿب اإلاىٓوع ؤلاؾالمي( ًخمخ٘ ؤلاوؿان بهظا الخ٤ ختى ٢بل ؤن ًولض
ُ
ْؿل

َ
 ، بالخاىي ٞٗملُت ؤلاظهاى ح

خحن َغخذ الخ٩ومت اإلاٛغبُت مؿوصة مكغٕو  2011ل٣ض بضؤ الى٣اف الٗمومي بك٩ل ٞٗلي خو٫ َظا اإلاويٕو بٗض 

مً الٟهو٫ اإلاىٓمت لئلظهاى، بٗض ؤن جضزلذ اإلااؾؿت اإلال٨ُت في ال٣ًُت، جٟاصًا  ال٣اهون الجىاجي، التي قملذ مغاظٗت ٖضص

غ الٗض٫  ىُت إلصماط اإلاغؤة في الخىمُت، خُض ٢امذ بخُٗحن لجىت مسخلُت، جًم وٍػ خ  الخُت الَو لخجضص ججغبت الهغإ الظي ٖٞغ

جي لخ٣و١ ؤلاوؿان ب غ ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالمُت وعثِـ املجلـ الَو لى، مً ؤظل الدكاوع ووٍػ الخيؿ٤ُ م٘ املجلـ الٗلمي ألٖا

، يمً اخترام ؤخ٩ام الضًً ؤلاؾالمي وإٖما٫ الاظتهاص  .(198)دمحم خىحن، م  اإلاوؾ٘ والاؾخمإ ل٩ل آلاعاء خو٫ اإلاويٕو

ت ؾخدخل ٢ًُت ج٣ىحن ؤلاظهاى، خحزا مهما في الى٣اف الٗمومي، زهونا بٗض جضزل اإلااؾؿت اإلال٨ُ الؿُا١وفي َظا 

وخثها الوػاعاث اإلاٗىُت واإلااؾؿاث الغؾمُت ٖلى الخواع وبلوعة خلو٫ لهظٍ ال٣ًُت. ٨َظا هٓمذ ٖضة هضواث ول٣اءاث ومواثض 

ت، قاع٦ذ ٞحها ٞٗالُاث مسخلٟت، مً ؤَباء وؤؾاجظة ظامُٗحن مً مسخل٠ الخسههاث ال٣اهوهُت  مؿخضًغة ٖلمُت وخواٍع

٣هاء   .(198دمحم خىحن، م ) الضًجياملجا٫  في ومسخهحنوالاظخماُٖت والىٟؿُت، ٞو

ُاث  برع صٖاة ج٣ىحن ؤلاظهاى مُلبهم ب٩ون ؤن ْاَغة ألامهاث الٗاػباث مىدكغة في املجخم٘، ًٞال ًٖ اعجٟإ ٖضص ٞو ٍو

م ًٖ (199دمحم خىحن، م) الؿغي ألامهاث اللواحي ًلجإن بىى ٖملُاث ؤلاظهاى  ٘ الخجٍغ . وللخض مً َظٍ الٓاَغة ًغون ؤن ٞع

 هاى َو الؿبُل اله٣اص خُاة ألامهاث.ؤلاظ

م وحٗخبر الجمُٗت اإلاٛغبُت إلا٩اٞدت ؤلاظهاى الؿغي ؤن ٢ًُت  ؤلاظهاى مً بحن ؤ٦ثر اإلاوايُ٘ خؿاؾُت في اإلاٛغب، ٚع

 بىدو 
ً
ماعؽ ًومُا

ُ
 خالت ًومُت. بياٞت بىى اعجباٍ 800بىى  600ؤجها جماعؽ في الخٟاء. و٢ضعث ٖضص خاالث ؤلاظهاى الؿغي التي ج

خجاوػ الًغع ؤخُاًها ؤلاظهاى، ٞدحن جٟلذ الخامل مً اإلاوث، جىجم َىا٥  بالخمل ٚحر الكغعي. الاهخداعالٗضص ال٨بحر لخاالث  ٍو

ا مً آلازاع الىٟؿُت. وحؿىى الجمُٗت بىى ج٣ىحن ؤلاظهاى باإلاٛغب،  حَر الٗضًض مً آلازاع الجاهبُت ٧ال٣ٗم، وخاالث الا٦خئاب ٚو

للٗملُت، ٧ي ًماعؽ ٖالهُت، جٟاصًا للمًاٖٟاث واإلاأسخي التي ج٣٘ ٞحها الخوامل اللواحي لجإن بىى ؤلاظهاى ٖبر بُٖاء بَاع ٢اهووي 

 ؾغا.

غ اليؿاء"  ت في ٧ل مً ؤوعوبا ٖلى ٚغاع "خغ٦ت جدٍغ وجُغح ٢ًُت ؤلاظهاى يمً اإلالٟاث الغثِؿُت للمىٓماث اليؿٍو

٨ُت. ٚحر ؤن الخج اإلاخدضةبٟغوؿا، ؤو بالوالًاث  غبت اإلاٛغبُت ًهٗب الخضًض ٞحها ًٖ خغ٦ت وؿاثُت للضٞإ ًٖ خ٤ اإلاغؤة في ألامٍغ

٨ُتؤلاظهاى ؤو مىاًَخ ، ٦ما في الخجاعب ألاوعوبُت   .(203دمحم خىحن، م ) وألامٍغ

ٟٞي الخجغبت اإلاٛغبُت جإزغث الخغ٧اث اليؿاثُت بالبيُت الش٣اُٞت والضًيُت للمجخم٘ اإلاٛغبي، ٦ما جإزغث باإلا٣ابل 

اه٣ؿم الى٣اف خو٫ ال٣ًُت في املجا٫ الٗام بىى اججاَحن ؤؾاؾُحن، ًًم الاججاٍ ألاو٫،  ٣ٞضُٗاث ال٣ُمُت ال٩وهُت. ولهظا باإلاغظ

جدال٠ ظمُٗاث مضهُت جغ٦ؼ ٖملها الىًاىي ٖلى ٢ًاًا اإلاغؤة واإلاؿاواة، ٖلى ٚغاع "جدال٠ عبُ٘ ال٨غامت" الظي صٖا بىى ال٣ًاء 

غؤة، و"الجمُٗت اإلاٛغبُت لخ٣و١ ؤلاوؿان" التي صٖذ بىى ٞخذ ه٣اف ٖمومي خو٫ الخ٣و١ ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا٫ الخمُحز يض اإلا

ا اإلاخواجغة  َغ الجيؿُت وؤلاهجابُت للمغؤة باإلاٛغب، مً زال٫ ما اٖخبرج  ه٣اثو حكوب ههوم ال٣اهون الجىاجي اإلاٛغبي في ج٣اٍع

٘ الخ مُحز يض اإلاغؤة بما ًمىدها الخ٤ في الخهٝغ ال٩امل في خو٫ الوي٘ الخ٣وقي باإلاٛغب، خُض جغ٦ؼ مُالبها ٖلى مؿإلت ٞع

 ظؿضَا.
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ؤما الاججاٍ الشاوي ًُٞم ٖضة جىُٓماث وؿاثُت مخإزغة باإلاغظُٗت ؤلاؾالمُت، ومهخمت ب٣ًاًا ألاؾغة واإلاغؤة والُٟل، 

غحٗاعى الضٖواث التي جضٖو بىى  جي للضٞإ ًٖ خ٤ الج جدٍغ كضص ؤلاظهاى جدذ لواء جدال٠ "الاثخالٝ الَو ىحن في الخُاة"، َو

الاثخالٝ ٖلى يغوعة م٣اعبت ال٣ًُت مً مىٓوع ًغاعي الخهونُت الضًيُت والش٣اُٞت للمجخم٘ اإلاٛغبي، م٘ الدكضًض ٖلى 

، ٞدؿب الخهوع ؤلاؾالمي ًغى ؤن الجىحن ًىٟش ُٞ  الغوح مً ألاؾابُ٘ ألاوىى لضزو٫ (206)دمحم خىحن، م اإلاهلخت الٗلُا للجىحن

ًت اإلاغؤة، بالخاىي ٞهو ماء الغظل ب  خ٤ الخُاة ابخضاء مً هٟش الغوح ُٞ . ٨ًؿبىى بٍو
: تها للمويٕو  وجوضر الخُاَت الخالُت الاججاَاث اليؿاثُت باإلاٛغب وعٍئ

 
 
ب

ن 

الاج

ظاٍ 

الي

ؾاج

ي 

املخا

 ٔٞ

مت م٨خملت ألاع٧ان، بالخاىي ًيبغي الخٗامل مٗ  مً مى٤ُ ؤ مت حؿخد٤ ال٣ٗاب، م٘ ال ًامً باإلظهاى آلامً، بل ٌٗخبٍر ظٍغ ه  ظٍغ

بٖما٫ مىٓومت خ٣و١ ؤلاوؿان التي حٗخبر ؤن "الخ٤ في الخُاة" ٌٗخبر ؤؾمى ومى  جخٟٕغ باقي الخ٣و١ ألازغى، ؤي ؤه  الخ٤ ألاو٫ 

ت، ٞال ٌؿخ٣ُم ؤن ًخمخ٘ اإلاغء بباقي الخ٣و١   الظي ج٣وم ٖلُ  مىٓومت خ٣و١ ؤلاوؿان ٧املت وطل٪ العجباَ  بدٟٔ الىٟـ البكٍغ

ت ٖلى ؾمو َظا  ىُت واإلاواز٤ُ الضولُت وألاصًان الؿماٍو ٗاث وال٣واهحن الَو و مؿلوب الخ٤ في الخُاة، وجخ٤ٟ ٧اٞت الدكَغ َو

 الخ٤.

ؤٖالٍ بىى هماطط ٣ِٞ مً آلاعاء خو٫ ٢ًُت ؤلاظهاى، ألن الى٣اف خو٫ اإلاويٕو ٖٝغ ججاطباث  جُغ٢ىاٖموما ٣ٞض 

غ مو٢ٟ . و٢ض اهخهى َظا الى٣اف الٗمومي الظي ٧ان ٦شحرة، اؾخدًغ ٧ل جُاع مغظُٗاج  ال٨ٟغ  ٍت والضًيُت وألاًضًولوظُت لخبًر

لى، بىى ظواػ بظهاى  جي لخ٣و١ ؤلاوؿان واملجلـ الٗلمي ألٖا اث ووػاعة الصخت واملجلـ الَو بالخيؿ٤ُ م٘ وػاعة الٗض٫ والخٍغ

ش الخمل في الخاالث الخالُت خهغا خؿب باٙل الضًوان اإلال٩ي خو٫ اإلاكاوع  باٙل ) خالتفي  2015ماي  15اث اإلاخٗل٣ت باإلاويٕو بخاٍع

 :(2015ماي  51، الضًوان اإلال٩ي

 .خهاب  الٚا

 .ػها املخاعم 

 .تهضًض خُاة وصخت ألام 

 .اث الخل٣ُت وألامغاى الصخُت الخُحرة التي ٢ض ًهاب بها الجىحن  الدكَو

 
 زاجمت:

ت ؾُٓل صاثما مً اإلاوايُ٘ ال جخ٣اصم م٘ ا اث الٟغصًت الجضالُت التي بن مويٕو الخٍغ لؼمً، زهونا مويٕو الخٍغ

جغاٞ٘ اإلاىٓماث الخ٣و٢ُت مً ؤظلها، ٦مويٕو الٗال٢اث الجيؿُت الغياثُت بحن ألاشخام الغاقضًً زاعط ماؾؿت الؼواط، 
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اث الٟغصًت َو الظي ظٗل اإلاىٓومت ال٣اهوهُت حكضص بػ  اءَا، ٞباليؿبت واإلاشلُت الجيؿُت وؤلاظهاى والضًً. بن مويٕو َظٍ الخٍغ

ت  ت التي ًُالب بها اإلاواَىحن، ٞهل ألاولٍو ُت، ال ًم٨ً ؤن حك٩ل ؤولُت اإلاُالب الخىمٍو للٗال٢اث الجيؿُت الغياثُت ٚحر الكٖغ

ت ظيؿُت عياثُت ال ج٣ضم قِئا للمواًَ، بل بجها حؿاَم في الاهدال٫ ألازالقي للمجخم٘  ٞبما ؤن ؤٚلبُت  للخىمُت ؤم بىى خٍغ

ظا ألازحر ًدغم ٧ل ٖال٢ت ظيؿُت زاعط بَاع الؼواط، بل به  ٌٗخبر ألاؾغة الوخضة الغثِؿُت والُبُُٗت املجخم٘ ٌٗ خى٤ ؤلاؾالم، َو

و هٟـ اإلاىخى واإلاظَب الظي ؾاع ُٞ  الضؾخوع، خحن اٖخبر ألاؾغة ال٣اثمت ٖلى ٖال٢ت الؼواط الكغعي هي  ُت للمجخم٘، َو والكٖغ

ُت زاعط َظٍ اإلااؾؿت، ؤو اإلاشلُت الجيؿُت بحن ؤما زال  .الخلُت ألاؾاؾُت للمجخم٘ ٝ طل٪ مً الٗال٢اث الجيؿُت ٚحر الكٖغ

شخهحن مً هٟـ الجيـ، ٞهي مماعؾاث ال حٗضو ؤن ج٩ون مجغص ؤَواء وهؼواث وقهواث زًٗذ لها ال٣لت، ختى ناعث جُالب 

ا البٌٗ ٖبوصًت وزًٕو لؤلَواء والجزواث الج ت ٞغصًت"، في خحن ٌٗخبَر  يؿُت الٗابغة.بها "٦دٍغ

 هخاثج الضعاؾت:

اث الٟغصًت باإلاٛغب بحن مُلب الخ٣ىحن وا " لخٗاعى م٘ اليؿ٤ ال٣ُمي املجخمىيبٗض صعاؾت مويٕو "بق٩الُت الخٍغ

ت مً الىخاثج الخالُت:  جونلىا بىى مجمٖو

 .ت مخإنلت في ال٨ُىوهت ؤلاوؿاهُت، وظوصًا واظخماُٖا وؾُاؾُا وؤزال٢ُا  ؤن الخٍغ

 ت جخإ اث الجيؿُت واإلاشلُت ًجب اؾخدًاع ؤن الخٍغ م مً ٧وهُتها، ٚحر ؤن اإلاُالب بخ٣ىحن الخٍغ زغ بؿُا٢اتها، بالٚغ

ا الدك٨لي يمً الؿُا١ ال٨ٟغي والخًاعي الٛغبي.  مؿاَع

  ت ت لضى قٗوب الٗالم الشالض، ٞاألولٍو ت الجيؿُت" و"اإلاشلُت" ال ًم٨ى  ؤن ًدخل مو٢٘ ألاولٍو ؤن اإلاُالبت "بالخٍغ

اٍ واػصَاع الكٗوب، ولِـ إلاُلب ؤ٢لُت زايٗت لجزواتها للمُالب  الاظخماُٖت والا٢خهاصًت التي ؾخد٤٣ الخىمُت لٞغ

باتها، زهونا "اإلاشلُت".  وٚع

  جغاعي اإلاغظُٗت ؤلاؾالمُت مبضؤ الخواػن بحن "الٟغص" و"الجماٖت"، لًمان اؾخمغاع الخٗاٌل بُجهما في بَاع ألامت الجامٗت

لُبرالُت التي جدبجى مبضؤ اإلاٟايلت بحن الٟغص والجماٖت، وؤن مهلخت َظٍ ألازحرة، في جد٤ُ٣ لهما، ٨ٖـ الخجغبت ال

 مهلخت الٟغص.

  ت الضًً واإلاٗخ٣ض والًمحر اإلاغجبت ألاوىى، زم ؤلاظهاى خؿب الخاالث اث الٟغصًت، جدبوؤ ُٞ  خٍغ ؤن جغجِب الخٍغ

خهاب ؤو ػها ت التي ًم٨ً اللجوء بلُ  في خاالث الٚا املخاعم ؤو وظوص تهضًض ٖلى صخت ؤو خُاة ألام ؤو وظوص  الخهٍغ

 زُغ ٖلى صخت ؤو خُاة الجىحن.

 
 :٢اثمت اإلاغاح٘

 اإلاالٟاث:

  مٟهوم الؿُاؾت"، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، الُبٗت الخامؿت، الضاع البًُاء، اإلاٛغب.( 2012)الٗغوي ٖبض هللا" 

 اث الٗامت والخ٣و١ ؤلا (2015) الٟدصخي اإلاهضي بت، "الخٍغ  .4 ٍوؿاهُت"، مُبٗت ٢َغ

 ت" جغظمت َ  الؿباعي، الىاقغ: زلُل ناص١،  (1922) ظون ؾدُواعث مُل  .1 ٍ"الخٍغ

 غ للُباٖت واليكغ والخوَػ (1922) خؿحن موسخى  .٘"مِكلل ٞو٧و، الٟغص واملجخم٘" صاع الخىٍو

 ؼ اث الٟغصًت واإلاؿاواة باإلاٛغب الوا٢٘ وآلاٞا١، صعاؾت )ص.ث( لبِب ٍٖؼ ٤ م٣اعبت ٖلمُت، ٢اهوهُت، صًيُت، ؾوؾُولوظُت"،  "الخٍغ جدلُلُت ٞو

 .1 ط

غوخاث والغؾاثل الجامُٗت:   ألَا

 ت اإلاٗخ٣ض ؤهموطظا"، ؤَغوخت لىُل الض٦خوعاٍ في ال٣اهون الٗام، ٧لُت الٗلوم  (2021-2020) خىحن دمحم اث الٟغصًت باإلاٛغب: خٍغ "ظض٫ الخٍغ

 .ٗت دمحم ألاو٫ بوظضةال٣اهوهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت، ظام
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 ت اإلاٗخ٣ض ومماعؾت الكٗاثغ الضًيُت"، عؾالت ماؾتر في ال٣اهون الٗام، جسهو خ٣و١ ؤلاوؿان،  (2012-2011) بلخاط موهحر "الخ٤ في خٍغ

غان، الجؼاثغ.  ٧لُت الخ٣و١ والٗلوم الؿُاؾُت، ظامٗت َو

الهاث الضولُت:  الىهوم ال٣اهوهُت واإلاواز٤ُ وؤلٖا

 2011لؿىت  الضؾخوع اإلاٛغبي. 

 .ال٣اهون الجىاجي اإلاٛغبي 

  ش  .2015ماي  15باٙل الضًوان اإلال٩ي باإلاٛغب خو٫ اإلاكاوعاث اإلاخٗل٣ت بمويٕو ؤلاظهاى بخاٍع

  غ املجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي والبُئي "الخ٨ىولوظُاث وال٣ُم، ألازغ ٖلى الكباب"، بخالت طاجُت ع٢م  .2017/31ج٣ٍغ

 الن الٗالمي لخ٣و١ ؤلا  وؿان.ؤلٖا

 .الٗهض الضوىي الخام بالخ٣و١ اإلاضهُت والؿُاؾُت 

  176/73، ع٢م 2018صظىبر  ٢17غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في. 

  الن ألاممي اإلاخٗل٤ بال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخٗهب والخمُحز ال٣اثمحن ٖلى ؤؾاؽ الضًً ؤو اإلاٗخ٣ض، ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم ؤلٖا

مبر  25اإلااعر في  55/36اإلاخدضة ع٢م  ً الشاوي/هٞو  .1981حكٍغ

 اإلا٣االث واإلاوا٢٘ ؤلال٨تروهُت:

 ـ،  (2015ًوهُو ) ٦ضاي ٖبض الل٠ُُ ، الؿلؿلت 7 ٕ"الخدوالث الاظخماُٖت ال٣ُمُت للكباب اإلاٛغبي، مداولت للغنض والٟهم"، مجلت الخضَع

 الجضًضة.

  اث الٟغصًت والخدوالث ال٣ُمُت في  املجخم٘ اإلاٛغبي. ميكوع ٖلى اإلاو٢٘ ؤلال٨ترووي الخاىي:لبٌُ ٖبض الخ٤: الخٍغ

https://al-adab.com/article/ اث  هضوة-اإلاٛغبي-املجخم٘-في-ال٣ُمُت-والخدّوالث-الٟغصًت-الخٍغ

اعة:  ش الٍؼ  31/10/2021جاٍع

 :ٞخخي خؿً مل٩اوي "الهغإ ٖلى مغظُٗت ال٣ُم في الٗالم اإلاٗانغ"، ميكوع ٖلى اإلاو٢٘ ؤلال٨ترووي 

almasr-alalm-fy-alqym-mrjyt-ly-essays/alsra-https://www.cilecenter.org/ar/resources/articles 

اعة:  ش الٍؼ  2021/11/12جاٍع

  اث الٟغ ل دمحم "ظض٫ الخٍغ ل ال٣ُمي"، م٣ا٫ ميكوع ٖلى الغابِ الخاىي:ٍَو  صًت، مً الازترا١ اإلاٟاَُمي بىى الدكَو

shorturl.at/qQS56 

اعة:  ش الٍؼ  2021/11/14جاٍع

 http://amlac.org.ma/ 

اعة:  ش الٍؼ  2021/11/25جاٍع

 www.marayana.com/2019/08/22/9740/٢ًاًا-وملٟاث/ 

اعة:  ش الٍؼ  22/10/2021جاٍع
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 م٣ُٗاث الضوع الخىمىي للجهاث باإلاٛغب

Name of article: obstacles to the developmental role of the regions in Morocco 

 دمحم الباًبي

-ب٩لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت ؤ٦ضا٫ال٣اهىن الٗام والٗلىم الؿُاؾُت في َالب باخث بؿل٪ الض٦خىعاٍ 

 الغباٍ

ت الُوم ججاوػ م٣ُٗاث الخىمُت التي ًغنض اإلا٣ا٫ بًٗا مجها زانت جل٪ : 1ملخو اإلا٣ا٫ ع٢م  بطا اؾخُاٖذ الجهاث ٧وخضاث جغابُت المغ٦ٍؼ

ت  ٣ت اقخٛا٫ املجالـ الجهٍو وؤًًا بؿلو٥ الضولت الظي ما ػا٫ ًُغى ٖلُ  الجاهب الًبُي وألامجي في مٗالجت بق٩االث الخىمُت التي جخٗل٤ بٍُغ

اٍ الا٢خهاص ي اإلاخٟا٢مت والازخالالث الؿوؾُو ا٢خهاصًت واملجالُت. ؾدك٩ل ؤهظا٥ الجهاث الازجى ٖكغة باإلاٛغب مدغ٧اث خ٣ُُٟت للغقي والٞغ

 للؿا٦ىت. 

Summary of Article N°1: if the regions, as decentralized territorial units, are able today to overcome the obstacles to 

development, some of which the article monitors,  especially those related to the way regional councils operate and also to the 

behavior of the state, which is still dominated by the policing and security aspect in addressing the aggravating development 

problems and socio-economic and spatial imbalances. At that time, the twelve regions in Morocco will be the inexhaustible engines 

for the advancement and economic well-being of the population. 

ت: ٧لماث مٟخاخُت ت  - الخسُُِ الاؾتراجُجي –الؿُاؾاث الٗمىمُت الجهٍى  جُٟٗل مؿاع الجهٍى

Key words : regional public policies, strategic planning, activating the regionalization processus 

 م٣ضمت:

الجهىٍت، خُث حك٩ل في هٟـ الى٢ذ ؤخض املخغ٧اث وؤخض  جثاع ٚالبا مؿإلت ٞٗالُت الؿُاؾاث الٗمىمُت

لمٟاَُم اإلاهُمىت ٖلى الٗمل الٗمىمي وبضوع الضولت والجماٖاث لالاو٩ٗاؾاث الغثِؿُت: ًخٗل٤ ألامغ، بخدى٫ 

الترابُت في الضولت الٗاإلاثالثُت. َظا الخُىع َى مغخلت مً مغاخل جُىعاث الخٛحر في اإلاغحُٗت الٗامت: مغحُٗت 

 اٖت الٗمىمُت ومغحُٗت الٟٗالُت الٗامت.   الىج

ىهت بخد٤ُ٣ هخاثج ألاَضاٝفي َظا الؿُا١ التي مً ؤحلها جم  ،، جبضو صعاؾت ٞٗالُت الضوع الخىمىي للجهاث مَغ

ان الخىمُت وجد٤ُ٣ ماقغاث بًجابُت ٖلى  ,جإؾِـ الجهاث ًخٗل٤ ؤخضَا في الخالت اإلاٛغبُت بغبذ َع

ت واملجالُ ىا ج٨مً ؤَمُت جدلُل مىيٕى ًخٗل٤ بم٣ُٗاث الخىمُت والاصواع الخىمىٍت ت. مؿخىٍاتها البكٍغ َو

ٗها وجم٨حن الجهاث مً وؾاثل  ت َظٍ اإلا٣ُٗاث ٢ض ًضٞ٘ بلى ٞع للمجالـ الجهىٍت باإلاٛغب. خُث بن مٗٞغ

ا الخىمىي في ْل َاجه اإلاُٗ ٣اث ؟. الخىمُت الخ٣ُ٣ُت. لظل٪ جبرػ بق٩الُت مضي  ٢ضعة الجهاث ٖلى ؤصاء  صوَع

ت حؿاٖضها  ٟغيُاثالوألن  ُٞم٨ً ال٣ى٫  ،اإلا٣ا٫ اإلاخٛحراث التي ًخًمنهامً في قغح الٗال٢اث بحن مجمٖى

التي مىدذ للجهاث ٢ض جلٗب صوعا ؤؾاؾُا في جم٨حن الجهاث مً لٗب صوع مدىعي في الخىمُت  ؤن آلالُاث

ؤمام جُٟٗل َاجه هٟؿها ٗىاث٤ َظٍ الص ؟ ٦ما ًم٨ً ؤن هٟترى وحى وبالخالي ججاوػ اإلا٣ُٗاث اإلا٨بلت الجهىٍت
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آلالُاث، وبالخالي بٖاصة بهخاج ٢هىع الُغح الالمغ٦ؼي الجهىي للخىمُت اإلاٗى٫ ٖلُه لِـ الهخاج مدغ٧اث 

 الخىمُت الترابُت ول٨ً الٖاصة ٩َُلت ماؾؿاث الضولت ٩٦ل.

، ٣ٞض اؾخٗىذ في جدلُل َظا اإلاىيٕى بخجمُٗت وجىلُٟ ت مىهجُت بُٛت ؤلاخاَت وبالىٓغ لُبُٗت اإلاىيٕى

اع، اٖخمض الخدلُل ٖلى اإلاىهج ال٣اهىوي اإلااؾؿاحي لضعاؾت آلالُاث ال٣اهىهُت  بٗىانغ ؤلاق٩الُت. وفي َظا ؤلَا

لى عنض الٟاٖلحن اإلااؾؿاجُحن الغثِؿُحن  واإلااؾؿاجُت اإلاٗخمضة لخُىٍغ الضوع الخىمىي للجهاث باإلاٛغب، ٖو

ُ ٠ مىهج جدلُل اإلاًمىن ٖىض اؾخ٣غاء زُاباث الٟاٖلحن الؿُاؾُحن لهى٘ الؿُاؾت الجهىٍت، ٦ما جم جْى

ا٢ٟهم م٘ ال٣ُام بخدلُلها ٖلى يىء ؤؾئلت البدث  ، وجم اؾدثماع اإلاىهج الاخهاجي للى٢ٝى ومًامُىهومى

ا في مىيٕى ٖىاث٤ الخىمُت الجهىٍت.  ٖىض اإلااقغاث الغ٢مُت وعنض آزاَع

الظي ، الضوع الخىمىي للجهاثٞٗالُت ازغة في اإلا هدلل َظٍ الٗىاث٤ ،إلاالمؿت حىاهب َظا اإلاىيٕىو             

في مُلبحن عثِؿُحن : .  2021بلى   2015مً  لٗبخه املجالـ الجهىٍت َُلت الٟترة الاهخضابُت ألاولى إلاىخسبيها

٣ت اقخٛا٫ املجالـ الجهىٍت والٗىاث٤ اإلاغجبُت بؿلى٥ الضولت تغجبُالٗىامل ؤو الٗىث٤ اإلا  . بٍُغ

٣ت اقخٛا٫ املجالـ الجهىٍتو٫ إلاُلب ألا ا  : م٣ُٗاث مغجبُت بٍُغ

ت والخإَحر ال٣اهىوي للمجالـ الترابُت بلى حُٛحر ٖم٤ُ في الٓغٝو التي حٗبر صازلها  ل٣ض ؤصي جُىع الالمغ٦ٍؼ

الٟغ١ الؿُاؾُت ًٖ هٟؿها وحٗمل صازل الجماٖاث الترابُت. مً آلان ٞهاٖضا، جمخل٪ اإلاٗاعيت خ٣ى٢ا 

، جخٗل٤ ب٩ل مً جىُٓمها وبةم٩اهُت الخٗبحر ٖنها والخىٞغ ٖلى اإلاٗلىمت. وم٘ طل٪، جسخل٠ َظٍ خضصَا ا إلاكٕغ

٣ت الخمثُل  هٓام الاهخساب والخهىٍذ(. ؾ٨ُىن  ٍغ الخ٣ى١، بك٩ل ٦بحر، خؿب حجم الجماٖت الترابُت َو

ث املخلُت، املجالـ الؿاا٫ َىا ٣ِٞ، ًٖ الجماٖاث الترابُت، خُث جىحض خُاة ؾُاؾُت مىٓمت  الجماٖا

٣ت  ؤلا٢لُمُت ومجالـ الجهاث(. وفي هٟـ آلان، ٞدؿُِـ املجالـ الترابُت في حؼء ٦بحر مىه، مغجبِ بٍُغ

 .1اهخساب ؤًٖاء جل٪ املجالـ

 ال٣ٟغة ألاولى: م٩اهت اإلاٗاعيت صازل مجالـ الجهاث

لبُت ال بض في الخضًث ًٖ اإلاٗاعيت، صعاؾت الًماهاث اإلامىىخت لها، ختى جاصي و  ا٢بت ٖمل ألٚا ُْٟتها في مغ

(، زم هدلل بًٗا مً مماعؾاث اإلاٗاعيت صازل املجالـ الجهىٍت وؤٖمالها في اججاٍ 1وجدب٘ وج٣ُُم ؤوكُتها  

ش اهتهائها  2015الغ٢ابت وج٣ُُم املجالـ الجهىٍت َُلت اإلاضة الاهخضابُت ألاولى التي ابخضؤث مىظ ؾىت  وختى جاٍع

 (.2 2021ؾىت 

 اث اإلاٗاعيت باملجالـ الجهىٍتيماه: الؤو 

                                                           
ٖلى الؿواء: خضصَا في هوا٢و ٖلى اإلاؿخوى ٖضص الُالب الباخض ٖاص٫ الؼ٦ؼوحي في ؤَغوخخ  للض٦خوعاة )بالٟغوؿُت(، خضوصا للىٓام الاهخسابي الخاىي للجماٖاث والجهاث   - 1

و٧لت للجىت جدب٘ الاهخساباث، ؤما الىوا٢و اإلااؾؿاحي مخٗل٣ت في جوٕػ مؿاولُت جضبحر الاهخساباث بحن عثِـ الخ٩ومت )اإلاىخسب(، وبحن وػاعة الضازلُت، والدؿائ٫ خو٫ مضى اإلاهام اإلا

، بياٞت بىى َُمىت 15-34ؤو ٢اهون  57-11هُت ومضى مهضا٢ُت الاهخساباث ٖلى يوء ال٣واهحن الاهخسابُت زانت ٢اهووي ألازغى يمً املجا٫ اإلااؾؿاحي، ٞخخٗل٤ بالىوا٢و ال٣اهو 

ت )مً م. ُاب الٗضالت والاههاٝ في ال٣اهون اإلاىٓم لالهخساباث الجماُٖت والجهٍو  ,Adil Ezzagzouti(، 232بىى الهٟدت  162الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى جٟانُل الٗملُت الاهخسابُت ٚو

le droit électoral des élections locales: cas des élections communales et régionales du 04 septembre 2015, sous la direction du professeur Abdelhamid 

Benkhattab, et présidence du professeur Bouachik Ahmed , Année 2018-2019.  
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م ؤن َظا  حاء ال٣اهىن الخىُٓمي للجماٖاث بمٟهىم اإلاٗاعيت ألو٫ مغة ٖلى مؿخىي الخضبحر املخلي، ٞٚغ

اإلاٟهىم جم جضاوله ب٨ثرة في ألاوؾاٍ الؿُاؾُت والاحخماُٖت وصازل املجالـ اإلاىخسبت، بال ؤن الخىهُو 

َظٍ املجالـ، لم ًخم بال م٘ ال٣ىاهحن الخىُٓمُت للجماٖاث ال٣اهىوي لهظا اإلاٟهىم وجغؾُسه ٦د٤ صازل 

ؤ٢لُت 2015الترابُت الهاصعة  ت و ٤ آلُاث جضبحًر ، وبالخالي ؤنبذ صازل املجالـ اإلاىخسبت ؤٚلبُت حؿحر ٞو

٤ خ٣ى١ ًًمنها لها ال٣اهىن   .مٗاعيت ٞو

ت مً اإلاى  اص التي جًمً خ٣ى٢ا مهمت ٞبالٗىصة بلى ال٣ىاهحن الخىُٓمُت للجماٖاث الترابُت، هجض مجمٖى

للمٗاعيت، ل٨ً ًجب ؤوال، ؤن ه٠٣ ٖلى مٟهىم اإلاٗاعيت صازلها، ٞاإلاٗاعيت، ال ًجب ؤن ًٟهم منها ٖضم 

اإلاؿاولُت بل ًجب ؤن ًىٓغ بليها ٦ىؾُلت حؿاٖض ٖلى الخضبحر الجُض للكإن الٗام الترابي، و٧ألُت حٗمل ٖلى 

ا٢بت، و٦خىحه مٛاًغ له بضاثل وخلى٫ لل ى ما ؾاع ٖلُه ال٣ًاء ؤلاصاعي اإلاغ مكا٧ل الخىمىٍت اإلاُغوخت.  َو

ت ؤشخام جخسظ  ٟه للمٗاعيت، بإجها: "جخدضص في ٧ل ٢ىة ؾُاؾُت مخمثلت في شخو ؤو مجمٖى اإلاٛغبي في حٍٗغ

لبُت اإلاخمثلت في اإلا٨خب بسهىم ؤؾالُب الخضبحر وطل٪ بٛاًت حُٛحر  ا مٛاًغا إلاى٠٢ ألٚا مى٢ٟا ؾُاؾُا وجضبحًر

. ٞاإلاٗاعيت، ًجب ؤن جخدلى بالغػاهت الؿُاؾُت وبالخلى٫ 1ألاحهؼة اإلاؿحرة زضمت للمهلخت الٗامت" ؾلى٥

ُت واإلاؿاولُت اإلاضهُت اججاٍ خ٣ى١ الؿا٦ىت  .اإلاىيٖى

ٞاإلاٗاعيت، في ْل الىٓام املخلي ال٣ضًم، ٧اهذ اإلاٗاعيت جدًغ صوعاث املجلـ الهخ٣اص ؤصاء م٩اجب املجالـ 

ؤخُاها الؾ٣اٍ الخؿاب ؤلاصاعي للم٩اجب اإلاؿحرة، ختى ؤجها ال حؿىض لها لجىت صاثمت ولم وحؿُحر الجماٖاث، و 

ج٨ً لها ٞٗالُت ٖلى مؿخىي اإلاماعؾت ؤو الخًىع والا٢تراح والخهىٍب، ػص ٖلى طل٪ ما حكهضٍ ؤحىاء 

مً لها . ٦ما ؤن ال٣اهىن لم 2ًًالضوعاث مً حكىج واخخ٣ان ومماعؾت ٖى٠ وجى٠ُ٢ ؤقٛا٫ وحٗل٤ُ صوعاث

ى الخ٤  تراى ٣ِٞ َو ُت، ٩ٞان مً ًىحض في اإلاٗاعيت ًماعؽ خ٤ ٖضم الخهىٍذ والٖا خ٣ى٢ا مىيٖى

  :وفي ْل الىٓام الجضًض، ؤنبذ للمٗاعيت خ٣ى١ مً ؤَمها .اإلا٨ٟى٫ لجمُ٘ ؤًٖاء املجلـ

مً ال٣اهىن  27مً ال٣اهىن الخىُٓمي للجهاث ومثلها اإلااصة  30الخ٤ في جغؤؽ لجىت صاثمت: ههذ اإلااصة -ؤ  

ٖلى ٚغاع -الخىُٓمي للجماٖاث اللخان جىهان ٖلى ؤهه: 'جسهو عثاؾت بخضي اللجان الضاثمت للمٗاعيت'

ُٗت  البرإلاان( التي يمً لها صؾخىع  3ؤخؼاب اإلاٗاعيت  10مً زال٫ الٟهى٫  2011وزانت باإلااؾؿت الدكَغ

حؿخدبٗه صعاؾت ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت خ٣ى٢ا ؤزغي. بن خ٤ جغؤؽ لجىت صاثمت مً ٢بل اإلاٗاعيت  69و 60و

باللجىت التي جترؤؾها وج٣ضًم اإلاالخٓاث بكإجها، ٦ما حٗغى لؼوما الى٣ِ اإلاضعحت في حضو٫ ؤٖما٫ املجلـ 

ض اللجىت  ٖلى َظٍ اللجىت لضعاؾتها، بطا ٧اهذ َظٍ الى٣ِ مً ازخهانها، ٦ما ًجب ٖلى الغثِـ جؼٍو

ت إلاماعؾت مها ٤ عآؾتها للجىت صاثمت، اؾخضٖاء  .مهاباإلاٗلىماث والىزاث٤ الًغوٍع ومً خ٤ اإلاٗاعيت، ًٖ ٍَغ

ٟحن اإلاؼاولحن إلاهامهم بمهالح الجهت بىاؾُت عثِـ املجلـ، مً ؤحل اإلاكاع٦ت في ؤقٛا٫ اللجىت بهٟت  اإلاْى

                                                           
 

1
ت بالغباٍ، ع٢م خ٨م املخ٨مت ؤلاص - ش  4529اٍع -/املخ٨متhttps://www.marocdroit.com، ميكوع بمو٢٘ الٗلوم ال٣اهوهُت،  2015/384/7107مل٠ ٖضص  201/ 10/  22بخاٍع

ش الخهٟذ ٢a6726.htmlوة_-٧ل-في-اإلاٗاعيت-جخدضص-اإلاٗاعيت-مضلو٫ -بالغباٍ-ٍتؤلاصاع   . نباخا 30: 02، الؿاٖت 2021ًىاًغ  29، جاٍع
2
ش الخهٟذ 2020ماعؽ  7خؿً الخاعؽ، "خُىما ج٩ون اإلاٗاعيت مؿاولت "، مو٢٘ خؼب الٗضالت والخىمُت الال٨ترووي، الؿبذ  -   .23.00، الؿاٖت 2021قدىبر  23، جاٍع

3
إل ٖلى م٣ا٫ للض٦خوع مولوص اؾباعي، باملجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة املخلُت و  -  ض مً الخٟهُل خو٫ خ٣و١ اإلاٗاعيت البرإلااهُت، ًغجى الَا كذ -147الخىمُت، ٖضص إلاٍؼ مً  2019ًولُوػ ٚو

 الٗمل البرإلااوي.: ؤصواع ظضًضة ويماهاث اإلاكاع٦ت في 2011،' م٩اهت اإلاٗاعيت في ْل صؾخوع 296بىى  271الهٟدت 

https://www.marocdroit.com/المحكمة-الإدارية-بالرباط-مدلول-المعارضة-تتحدد-المعارضة-في-كل-قوة_a6726.html
https://www.marocdroit.com/المحكمة-الإدارية-بالرباط-مدلول-المعارضة-تتحدد-المعارضة-في-كل-قوة_a6726.html
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٤ ٖامل الٗمالت ؤو ؤلا٢لُم ؤو مً ًىىب ٖىه  ت. ٦ما ًم٨ً لها بىٟـ الٛاًت، اؾخضٖاء ًٖ ٍَغ اؾدكاٍع

ٟي وؤٖىان الضولت ؤو اإلااؾؿاث الٗمىمُت ؤو اإلا٣اوالث الٗمىمُت الظًً ٌكمل وبىاؾُت عث ِـ املجلـ مْى

٦ما، ًسى٫ له خ٤ عثاؾت لجىت صاثمت الخٗىٌٍ ًٖ الخمثُل  .ازخهانهم الضاثغة الترابُت للجماٖت

 .مً َظا ال٣اهىن  52والخى٣ل، ٦ما َى مبحن في اإلااصة 

حضو٫ ؤٖما٫ الضوعاث: ومً بحن الخ٣ى١ اإلا٨ٟىلت للمٗاعيت  م٘ الخ٤ في ج٣ضًم َلب بصعاج ه٣ُت في -ب 

ًاء( الخ٤ في ج٣ضًم َلب ٦خابي للغثِـ ٢هض اصعاج ه٣ُت ؤو ه٣اٍ في حضو٫ ؤٖما٫ الضوعاث بكٍغ  باقي ألٖا

ٌ مٗلال. ٦ما، ًخٗحن  ٌ َظا الُلب، ًجب ؤن ٨ًىن الٞغ ؤن جضزل يمً نالخُاث املجلـ. وفي خالت ٞع

ٌ إلصعاج ه٣ُت ؤو ه٣اٍ جبلُٜ اإلاٗني باأل  ٌ، ٦ما ًداٍ املجلـ ٖلما ٖىض اٞخخاح الضوعة ب٩ل ٞع مغ بهظا الٞغ

جب ؤن ًضون طل٪ في مدًغ الجلؿت  .في حضو٫ ؤٖما٫ الضوعة ٍو

في خالت ج٣ضًم َلب اصعاج ه٣ُت ؤو ه٣اٍ في حضو٫ اٖما٫ الضوعاث مً ٢بل هه٠ ؤًٖاء املجلـ حسجل 

ُت ؤن ما٫، قٍغ  .1جضزل يمً نالخُت املجلـ وحىبا في حضو٫ ألٖا

خ٤ الخٗغى ٖلى مىا٢كت ٧ل ه٣ُت ٚحر مضعحت في حضو٫ ؤٖما٫ الضوعاث: جسى٫ عثاؾت بخضي اللجان -ج        

الضاثمت للمٗاعيت خ٤ الخٗغى ٖلى مىا٢كت ٧ل ه٣ُت ٚحر مضعحت في حضو٫ ؤٖما٫ الضوعاث، ٦ما َى مدضص 

ؤلازال٫ اإلاخٗمض بهظٍ اإلا٣خًُاث حؿخىحب جُب٤ُ  مً ال٣اهىن الؿال٠ الظ٦غ، ٦ما ؤن 43في اإلااصة 

ًاء ؤو جى٠ُ٢ ؤو خل للمجلـ واإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  ومثله في  44الاحغاءاث الخإصًبُت مً ٖؼ٫ ألٖا

 ...مً ال٣اهىن اإلاىٓم للجماٖاث املخلُت 73و 64اإلااصجحن 

ًاء( جىحُه ؤؾئلت خ٤ مؿاءلت الغثِـ خى٫ ٧ل مؿإلت تهم مهالح الجهت ًد٤ للمٗاعيت  -ص  ٦ما لباقي ألٖا

٦خابُت بلى الغثِـ خى٫ ٧ل مؿإلت تهم مهالح الجهت، وحسجل َظٍ ألاؾئلت في حضو٫ ؤٖما٫ صوعة املجلـ 

ش الخىنل بها بكٍغ ؤن ًخم الخىنل بها ٢بل او٣ٗاص الضوعة بكهغ ٖلى ألا٢ل.  لإلقاعة، ٣ٞض جم  اإلاىالُت لخاٍع

وج٣ضم الاحابت  ٘ صوعاث بلى زالزت؛ صوعة ماعؽ وصوعة ًىلُىػ وصوعة ؤ٦خىبغ(ج٣لُو ٖضص الضوعاث الٗاصًت مً ؤعب

ٖلى َظٍ ألاؾئلت في حلؿت جسهو لهظا الٛغى، خُث ًسهو مجلـ الجهت حلؿت واخضة ًٖ ٧ل صوعة 

 .لخ٣ضًم ألاحىبت ًٖ َظٍ ألاؾئلت

ىخسبت ؤن جخدلى بغوح ٞإمام ٧ل َظٍ الخ٣ى١، ٧ان لؼاما ؤًًا، ٖلى اإلاٗاعيت في املجالـ الجهىٍت اإلا

لبُت  اإلاؿاولُت واإلاكاع٦ت الٟٗلُت والٟٗالت في جضبحر الكإن الٗام الجهىي، وزل٤ هٕى مً الخ٩امل بحن ألٚا

واإلاٗاعيت زضمت للهالح الٗام. ٦ما ٧ان بةم٩ان اإلاٗاعيت، الاؾخٗاهت بالغؤي الٗام لٟطح ٧ل اإلاماعؾاث ٚحر 

طح ٧ل ؤق٩ا٫ الٟؿاص ًٖ َالضًمى٢غاَُت  ُتٞو ا٢بت اإلاىيٖى ٤ اإلاغ  .ٍغ

 :مماعؾت اإلاٗاعيت باملجالـ الجهىٍت: زاهُا

ازخلٟذ مماعؾت اإلاٗاعيت بمجالـ الجهاث بدؿب ازخالٝ م٨ىهاتها الخؼبُت وؤًًا بدؿب ازخالٝ آعائها 

في جضبحر الكإن الٗام الجهىي. ٣ٞض قهضث بٌٗ املجالـ الجهىٍت ؤحىاء ٖاصًت ٌؿىصَا الخ٣ٗل وجدمل 

واؾخدًاع اإلاهلخت الٗامت للبالص زانت مً حاهب اإلاٗاعيت. ُٞما قهضث مجالـ ؤزغي َُلت اإلاؿاولُت 

                                                           
1
 مً ال٣اهون الخىُٓمي للجهاث. 43اإلااصة - 
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ش جهاًتها ؾىت  2016ؤو  2015الٟترة الاهخضابُت مً  ش حك٨ُل املجالـ الجهىٍت وختى جاٍع ، خاالث مً 2021جاٍع

حٍر وجى٠ُ٢ ألاقٛا٫ وحٗل٤ُ  ؤحىاء ٚحر ؾلُمت مً الاخخ٣ان والدكىج وؤخُاها مماعؾت الٗى٠ اللٟٓي ٚو

الضوعاث، ؤخُاها بؿبب م٨ىهاث بٌٗ ؤًٖاء اإلاٗاعيت وفي ؤخُان ؤزغي بؿبب مىا٠٢ بٌٗ م٨ىهاث 

لبُت اإلاؿحرة صون مغاٖاة الخترام ال٣ىاهحن اإلاىٓمت وصون اؾخدًاع زضمت ومهلخت الؿا٦ىت. ل٣ض  ألٚا

لبُاث ُٞما  لبُت باإلاٗاعيت ؤو ألٚا بُنها لخهضٖاث بؿبب زالٞاث حٗغيذ بٌٗ املجالـ في ٖال٢اث ألٚا

ت  لبُت بمجلـ حهت صٖع وازخالٞاث في مىا٠٢ ٦ثحرة. ٞهظٍ اإلاٗاعيت التي اهًمذ بليها بٌٗ م٨ىهاث ألٚا

ضاص التراب، اللظًً  جاُٞاللذ، جغي ؤن مجلـ الجهت، لم ًجز٫ بغهامج الخىمُت الجهىٍت واملخُِ الجهىي إٖل

م ؤن ال٣اهىن الخىُٓمي للجهاث ًىو ٌٗخبران وز٣ُخحن مغحُٗخحن للخىمُت بالجهت و  اؾدكغاٝ مؿخ٣بلها، ٚع

ٖلى بهجاػ طل٪ زال٫ الؿىت ألاولى الهخضاب املجلـ، مىخ٣ضة جضبحر عثِـ الجهت زانت ٖلى مؿخىي الٟكل في 

لبُت واوسجام ؤًٖاء اإلا٨خب صازل املجلـ، و٦ظا َضع اإلاا٫ الٗام في زغ١ ؾاٞغ  الخٟاّ ٖلى جماؾ٪ ألٚا

وونل ألامغ، بلى وي٘ ق٩اًاث لضي الىُابت الٗامت، ٧اهذ مىيٕى  1.ىن الخىُٓمي للجماٖاثللضؾخىع وال٣اه

ت جاُٞاللذ ون٣ٟتي خاٞالث الى٣ل اإلاضعس ي ، ؤو جهىٍذ ؤٚلبُت 2جد٤ُ٣ في نٝغ اإلاا٫ الٗام بجهت صٖع

لبُت مٗاعيت في ٦ثحر مً ألاخ2020ُالجهت ُٞما مض ى يض محزاهُت الجهت لؿىت  ظٍ 3ان، ختى ؤنبدذ ألٚا . َو

اإلاماعؾت جىاجغث في مجالـ ؤزغي. ٣ٞض ؾب٤ لألٚلبُت صازل مجلـ حهت ٧لمُم واص هىن، ؤن ويٗذ عثِـ 

املجلـ في مى٠٢ مدغج؛ خُث ٞكل او٣ٗاص الضوعة الٗاصًت ملجلـ حهت ٧لمُم واص هىن في الؿاصؽ مً 

صوعة اؾخثىاثُت مً ؤحل  ت ب٣ٗضؤًٖاء املجلـ الجهىي بجهت ٧لمُم ع واص هىن، بلى اإلاُالب ، ص2017٘ٞماعؽ 

ل الىعف اإلال٩ي مىيٕى الاجٟا٢ُاث الخانت ل٣ٗض اهجاػ بغهامج الخىمُت اإلاىضمجت لجهت ٧لمُم  جُٟٗل وججًز

واص هىن اإلاى٢٘ بمضًىت الضازلت بدًغة حاللت اإلال٪ دمحم الؿاصؽ، خؿب هو الُلب اإلاهاص١ ٖلُه مً 

لبُت اإلاُل٣ت ٪ الظي ًخٗل٤ بٗضم جم٨ً مجلـ حهت الضازلت واص الظَب مً ؤو في ماقغ آزغ، طل 4.َٝغ الٚا

حك٨ُل لجان مجلؿه الضاثمت بؿبب خالت 'الاوؿضاص'، الظي ويٗخه ٞيها اإلاٗاعيت، وإٖاصة حك٨ُل لجان 

املجلـ الضاثمت. والظي اؾخضعى جضزل ال٣ًاء ؤلاصاعي بإ٧اصًغ الظي جضزل في و٢ذ ؾاب٤ و٢غع ججمُض لجان 

والظي  2016ماي  18صٞ٘ املجلـ بلى حٗضًل هٓامه الضازلي في الضوعة الاؾخثىاثُت لُىم  املجلـ الجهىي مما

 .45بلى  ٢6غع ُٞه ج٣لُو ٖضص اللجان مً 

ا جبحن ؤخُاها مُُٗاث ًٖ ؤن اإلاىار الؿُاس ي الجهىي لِـ هاضجا بٗض بما ُٞه  حَر بن َظٍ اإلااقغاث ٚو

ى ما ٧ان مدىع جضزل مً ال٣ًاء ؤو ؤحه ؼة الغ٢ابت اإلاخمثلت في وػاعة الضازلُت. ًغح٘ طل٪ في حؼء ال٨ٟاًت َو
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مىه، بلى ٢لت الىطج الؿُاس ي. ٞدؿب َظٍ اإلااقغاث، ًغح٘ ألامغ في طل٪ بلى ٖضم وحىص ج٣الُض ؾلُمت في 

ت للم٩اجب  اإلاماعؾت اإلاٗاعياجُت. ٞكهىص املجالـ املخلُت لؿلى٧اث تهضٝ بلى اؾ٣اٍ الخؿاباث ؤلاصاٍع

ً مً اإلاىخسبت اإلاؿح رة او اؾ٣اٍ الغؤؾاء وؤٚلبُاتهم بهضٝ الٟٓغ بإنىاث اهخسابُت ؤو حكىٍه نىعة اإلاؿحًر

لبُت، بمٗنى ال٣ُام بمٗاعيت حامضة ال جبػي جصخُذ الىي٘ ؤو ا٢تراح بضاثل زضمت للمهلخت الٗامت بل  ألٚا

ل الجهىٍت اإلاخ٣ضمت،  م مٗاعيت بن صح ال٣ى٫ "ؾخاج٨ُُت". ل٨ً في اإلا٣ابل في ْل ججًز قهضث املجالـ ٚع

ج٨غاع بٌٗ مً جل٪ اإلاماعؾاث ٚحر اإلاى٣ُُت مماعؾاث ًُبٗها الىطج والخ٣ٗل في اإلاماعؾت الؿُاؾُت بما 

بالخًىع الىاػن للمٗاعيت في ؤقٛا٫ اللجان وفي ؤقٛا٫ الضوعاث بضاٞ٘ الخغم ٖلى اإلاهلخت الٗامت ؤو 

 .1جب٘ طل٪ حسجُل جدٟٓاث وإبضاء مالخٓاثالخهىٍذ ؤلاًجابي ؤخُاها ٖلى اإلا٣غعاث اإلاخسظة ختى وإن 

 

 

 ال٣ٟغة الثاهُت: ؾىء الخسُُِ والكغا٦ت

اخخاحذ الجهاث لخسُُِ حُض للخىمُت، ختى جًمً جد٤ُ٣ ؤَضاٝ وهخاثج حُضة، ل٨ً َظا لم ًدهل في 

اث حهاث لبىاء قغا٦ت بحن ما٫ الخىمُت الا٢خهاصًت -٦ثحر مً الخاالث. زم، بن ُٚاب مجمٖى حهىٍت إٖل

٨ظا، هسهو الى٣ُت ألاولى للمك٩لت والا  حخماُٖت، التي حؿتهضٝ ج٣لُو الٟىاع١ املجالُت والترابُت. َو

ألاولى، التي واحهذ الجهاث واإلاخٗل٣ت بؿىء الخسُُِ الترابي للخىمُت. وفي الى٣ُت الثاهُت، ل٠ًٗ بل 

اث للجهاث.-لُٛاب الكغا٧اث البحن  حهىٍت واإلا٣هىص ُٚاب مجمٖى

 ُُِ الاؾتراجُجي للخىمُتؾىء الخس: ؤوال

ل الجهىٍت، جخمثل في مؿإلت الخسُُِ، خُث ؤهه ٧ان َىا٥ جباًً  َىا٥ مً ٌٗخبر ؤن م٩امً الخلل في ججًز

ُٞما بحن الجهاث، ُٞما ًخٗل٤ بىي٘ بغامج الخىمُت الجهىٍت، طل٪ ؤهه في الى٢ذ الظي اٖخمضث ُٞه بٌٗ 

ت، َىا٥ حهاث ؤزغي اٖخمضث ازخهاناث مكتر٦ت م٘ مجالـ الجهاث في بغامجها ٖلى ازخهاناتها الظاجُ

،٘ ت مً اإلاكاَع ا٣ٞت ال٣ُاٖاث الخ٨ىمُت  الضولت، و٢امذ ببرمجت مجمٖى خباع مى صون ألازظ بٗحن الٖا

ت مً الاجٟا٢ُاث  .2اإلاٗىُت بهظٍ البرامج، مما حٗظع مٗه جىُٟظ َظٍ البرامج هٓغا العجباَها بمجمٖى

ُٟخا البرمجت والخسُُِ ٖ لى مؿخىي الجهاث بىٕى مً ال٣هىع، بط سجل في ٦ثحر مً الخاالث جدؿم ْو

ُٚاب جهىع قامل لخد٤ُ٣ جىمُت الجهت، مً زال٫ ٖضم وي٘ بغامج حهىٍت واضخت جغؾم الخىحهاث الٗامت 

غة للٗمل الجهىي، وجدضص ألاَضاٝ اإلاغاص جد٣ُ٣ها زال٫ آحا٫ ػمىُت مدضصة. وفي َظا الؿُا١، ٣ٞض  واإلاَا

ضم سجلذ املجالـ  الجهىٍت للخؿاباث ٖضم اٖخماص ؤو الخإزغ في اٖخماص بغامج للخىمُت الجهىٍت، بل ٖو

مً  83اؾخُاٖت بٌٗ الجهاث بلىعة بغامج للخىمُت واإلاىهىم ٖليها يمً الازخهاناث الظاجُت في اإلااصة 

تها الخىمىٍ ،14.111ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  ت، وطل٪ في ؤما في الخاالث التي ناٚذ ٞيها بٌٗ الجهاث عٍئ

ل  ق٩ل بغامج جىمُت، ٞةن اإلاالخٓت اإلاهمت التي جم حسجُلها في َظا اإلاًماع، ج٨مً في ٖضم ال٣ضعة ٖلى ججًز

                                                           
1
 خؿً الخاعؽ، اإلاغظ٘ الؿاب٤. - 

2
ش  -  ت اإلاخ٣ضمت بخاٍع  .2019ًىاًغ  22ؾُٗض زحرون، مضازلت ٖلى ال٣ىاة ألاوىى زال٫ بغهامج ٢ًاًا وآعاء خو٫ الجهٍو
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ت الالػمت.  ا٢٘ بؿبب ٖضم الخم٨ً مً جىٞحر وحٗبئت اإلاىاعص اإلاالُت والخ٣ىُت وؤلاصاٍع ت ٖلى ؤعى الى َظٍ الغٍئ

ت. هاَُ٪، لظل٪، حٗؼي َظٍ الىيُٗت، بلى ٖضم مغاٖاة ال٣ضعا ث اإلاالُت للجهاث زال٫ مغخلت بلىعة َظٍ الغٍئ

ت، زانت م٘ ال٣ُاٖاث الخ٨ىمُت ؤو اإلااؾؿاث الٗمىمُت  ًٖ ُٚاب ؤو ي٠ٗ بٖما٫ آلالُاث الدكاوٍع

ت مً الجهاث، ال جخىٞغ ٖلى اإلاُُٗاث  .اإلاٗىُت ُٟخحن، ًم٨ً ؤلاقاعة بلى ؤن مجمٖى واعجباَا بهاجحن الْى

ت ا لتي جم٨نها مً وي٘ مسُُاتها وبغامج ٖملها، بك٩ل مىيىعي ٌؿخجُب للخاحُاث واإلااقغاث الًغوٍع

الخ٣ُ٣ُت للجهاث م٘ مغاٖاة اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخىٞغة لضحها، ؤو جل٪ التي ًم٨ً حٗبئتها في بَاع حٗاون وقغا٦ت 

 .م٘ ؤَغاٝ ؤزغي 

عة الىنُت، ٞمً ؤنل ازىا خؿب البٌٗ ؤًًا، ٞةن بغامج الخىمُت الجهىٍت حٗغيذ للخجمُض مً ٢بل الىػا

م  ٖكغ بغهامجا، لم جهاص١ الجهاث بال ٖلى ٖكغ بغامج لخدُلها ٖلى وػاعة الضازلُت للخإقحر ٖليها. ل٨نها ٚع

ض مً ؾىت ٖلى طل٪، لم ًخم الخإقحر ٖليها، م٘ ؤهه ًٟترى ٢اهىهُا، ؤن حك٩ل َظٍ الىز٣ُت ألاؾاؽ  مغوع ؤٍػ

لجهاث إلاهامها وازخهاناتها الخىمىٍت الىاعصة في ٢اهىجها الخىُٓمي، ٦ما الخىُٓمي واإلاالي والخضبحري إلاماعؾت ا

ًٟترى ؤن ٌك٩ل بغهامج الخىمُت الجهىٍت ؤؾاؽ بٖضاص البرامج اإلاالُت مخٗضصة الؿىىاث واإلاحزاهُاث 

ت واإلااؾؿاث الٗمىمُت وباقي ؤنىاٝ الجماٖاث  الؿىىٍت. بل بن ؤي حٗا٢ض للجهاث م٘ ال٣ُاٖاث الىػاٍع

٘ املخضصة في َظا البرهامج الخىمىي الٗام للجهاث. ٞماطا ٌٗني الترا بُت، ًجب ؤن ًخإؾـ ٖلى البرامج واإلاكاَع

؟ ٞهل 2017بطن، ؤن "جدخجؼ" وػاعة الضازلُت َظٍ البرامج التي ناص٢ذ ٖليها مجالـ الجهاث مىظ بضاًت 

ا، للخم٨ً مً الخإقحر ٖليها. جٟخ٣غ َظٍ الىػاعة ال٣ضعة ٖلى جدلُل َظٍ البرامج وجض٣ُ٢ها وصعاؾت مدا وَع

ت  ت خالُت للخٗامل م٘ بغامج الخىمُت الجهىٍت؛ ؤم ؤجها جداو٫ يبِ ب٣ًإ، وؾٖغ وبالخالي ال جمل٪ ؤًت عٍئ

ت والخىمىٍت الغثِؿُت لبرمجت  بر خغماجها مً آلالُت الخضبحًر اقخٛا٫ الجهاث ٖبر الخد٨م في آلُاث اقخٛالها، ٖو

٘ وألاوعاف، والتي  في ُٚابها ٢ض ًد٤ إلاهالح الىػاعة حُُٗل باقي ألاوعاف اإلاٟخىخت ومماعؾت وناًت اإلاكاَع

غة للجهاث ت وال٣اهىهُت الجضًضة اإلاَا  .1وع٢ابت اإلاالءمت التي جم خظٞها مً اإلاىٓىمت الضؾخىٍع

ىٍت في حاهب آزغ، ججاوػث ٦ثحر مً الضو٫ اإلاىخضة ؤو البؿُُت حٗثر الخىمُت بها بخُٟٗل الكغا٧اث البحن حه

 desلجماٖاتها الترابُت ٖبر حصجُ٘ بوكاء ماؾؿاث ٖمىمُت للكغا٦ت البُيُت  والخجمٗاث البُيُت

Etablissements Publics de Coopération intercommunale (EPCI)  ٪مىظ الدؿُٗيُاث، زانت جل

تها وؾُلت لخ٣ىٍت . ٞالؿلُاث الجهىٍت، ٢ض وحضث في قغا٦تها م٘ مثُال2التي تهم ماؾؿاث الجباًاث الظاجُت

 ا٢خهاصي ٖبر الٗمل الجماعي. -عنُضَا الؿُاس ي ووػجها الؿىؾُى

اث للجهاث  زاهُا:  ُٚاب مجمٖى

في اإلاٛغب، ال جؼا٫ الخجمٗاث البُيُت بحن الجماٖاث الترابُت وبحن الجهاث ال ججظب اَخمام نىإ ال٣غاع 

م مً اإلاؼاًا ال٨بح رة التي ج٣ضمها. وإلى حاهب طل٪، جىحض ٣ٖباث املخلُحن والجهىٍحن ٖلى الؿىاء ٖلى الٚغ

                                                           
-  1

ت الضازلُت وػاعة جٟكل َل بغخو: الل٠ُُ ٖبض -  الُ . ؤلاقاعة ؾب٣ذ م٣ا٫ اإلاخ٣ضمت ، الجهٍو
2
 - Remy Le Saout, L’intercommunalité, Un pouvoir inachevé, Revue française de science politique Année 50ᵉ année, n°3,2000, pp. 439-461, DOI 

: https://doi.org/10.3406/rfsp.2000.395482   

www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_2000_num_50_3_395482   

https://www.persee.fr/collection/rfsp
https://doi.org/10.3406/rfsp.2000.395482
http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_2000_num_50_3_395482
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 و٢بل ٧ل ش يء، خاحت ًخم 
ً
ؤزغي. ٞبًُٗضا ًٖ ٦ىهه مؿإلت بعاصة بؿُُت، ٞةن الخٗاون بحن الجهاث، َى ؤوال

ٖىضما ًخم الكٗىع بها. وم٘ طل٪، في الجهاث الخالُت، ال حٗخبر  ،صٞ٘ الجماٖت الترابُت بك٩ل َبُعي بلى جلبُتها

ٗاون بحن الجهاث، لٗضص مً ألاؾباب، ؤولىٍت. باإلياٞت بلى طل٪، ٞةن جىُٓم الؿلُاث ٖلى الخاحت بلى الخ

اث  ،اإلاؿخىي الجهىي في ٦ثحر مً ألاخُان ًجٗل مً اإلام٨ً الخٗامل م٘ الاخخُاحاث بحن الجهاث ٖلى مؿخٍى

دض مً هُا١ الخٗاون ؤزغي. ال ًسلى ال٣اهىن ومماعؾت الخٗاون مً الُٗىب ؤو الثٛغاث ؤو الازخالالث التي ج

 بحن الجهاث.

، ٞةن الٗال٢اث الضاثمت التي ًداٞٔ ٖليها عئؾاء املجالـ الجهىٍت م٘ الؿلُاث املخلُت وعئؾاء 
ً
وؤزحرا

اإلاهالح الخاعحُت للىػاعاث، باإلياٞت بلى الدجم ال٨بحر مً اإلاكا٧ل التي جخم حؿىٍتها في بَاع َظٍ الٗال٢اث 

٦بحر، مً مجا٫ اإلاهالح اإلاكتر٦ت. بن الضوع اإلاهم للٛاًت الظي ًلٗبه الىالي اله٩ُلُت جدض بال ق٪ وإلى خض 

ت ٖلى الجماٖاث الترابُت،  ا٢بت ؤلاصاٍع وؾلُت وػاعة الضازلُت الالممغ٦ؼة، بهٟتها ؾلُت الخيؿ٤ُ واإلاغ

لترابُت ًجٗل مً اإلام٨ً جلبُت مخُلباث ما ٞى١ الجماٖاث الترابُت بلى خض ٦بحر. الخيؿ٤ُ بحن املجاالث ا

 ٌ ا اؾخدًاع خضوص ٖملُت ؤزغي مثل ٞع ًً ٌؿاَم في اؾخمغاع الازخالالث ال٣اهىهُت اإلاظ٦ىعة ؤٖالٍ، ًم٨ً ؤً

الجهاث اإلاِؿىعة والٛىُت الخٗاون م٘ الجهاث املخغومت ؤو ز٣ل اإلاهالح الخؼبُت، التي ًم٨ً ؤن حٗغ٢ل ؤو 

ٌ ؤي ق٩ل ج٣ىى الخىانل اإلاىيىعي بحن املجالـ ؤو ؤزحًرا، عص الٟٗل  الُبُعي للمؿاولحن اإلاىخسبحن لٞغ

 مً ؤق٩ا٫ الخىاػ٫ ًٖ نالخُاتهم، ختى لى ٧ان طل٪ في زضمت مهلخت خ٣ُ٣ُت مكتر٦ت.

غح٘  .لم حكهض خهُلت الجهاث في مغخلت الثالر ؾىىاث ألاولى ُٞما اٖخ٣ض، ججمٗا بُيُا لجهاث اإلاٛغب ٍو

ٖاث الترابُت باإلاٛغب في حك٨ُل الخجمٗاث البُيُت. طل٪ ألؾباب ٖضة ؤط٦غ منها، الخجغبت الًُٟٗت للجما

اث الجماٖاث مىظ  173ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫، وؿى١ ع٢م  وؤٖلى  2015/ 31/12بلى ٚاًت  ٦1979ٗضص ملجمٖى

ت حماٖاث ؾىت  18ع٢م ٞيها  . 3زم  4، ٧ان الٗضص ٖلى الخىالي 2015وؾىت  2014. وما بحن ؾىت 1989مجمٖى

اث في ْل  Groupements de Communes par régionالجماٖاث خؿب الجهاث  َظٍ ألاع٢ام، تهم مجمٖى

 .  47-٢96اهىن 

 .4102و 4102عدد جمموعات اجلماعات حسب اجلهات ما بني يبني  :10رقم جدول                 
 4 الرابط سال القنيطرة 0 جهة سوس ماسة درعة

 0 درعة اتفياللت 0 دكالة عبدة

 ---- ---- 0 الدار البيضاء الكربى

 ---- ---- 0 طنجة تطوان

 3 اجملموع 2  اجملموع 

ت الٗامت للجماٖاث املخلُت الخابٗت لىػاعة الضازلُت. اخهاثُاثاإلاغح٘:         ٖلى مى٢٘ اإلاضًٍغ
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ي ظللكغا٦ت البُيُت وجبني الىهج الخٗاووي الالجهىٍت جٓهغ يٟٗا في ا٢خدام الجماٖاث  ،ع٢ام اإلا٣ضمتبن ألا  

اث الجماٖاث الترابُت ؤخض مٓاٍَغ مغج٨ؼا مً مغج٨ؼاث الجهىٍت اإلاخ٣ضمت واٖخبر مٗها  اٖخبر حك٨ُل مجمٖى

غح٘   ،خؿب ؤخض الباخثحن ،ل٪ ال٠ًٗطبلى حاهب قغ٧اث الخىمُت املخلُت واجٟا٢ُاث الخٗاون الكغا٦ت. ٍو

ث الُبُٗت ال٣اهىهُت ومنها طا بلى مدضوصًت اؾتراجُجُت الخٗاون الالمغ٦ؼي الضازلي والتي ًغحٗها بلى الخضوص

ت ٖلى ؤق٩ا٫ الخٗاون  ا٢ُٗت ، ٝ لهااًً .التي ج٣ىم بها ؾلُت الىناًت، 1مىاص الغ٢ابت ؤلاصاٍع الخضوص الى

ت التي جخىٞغ ٖليها الجماٖاث الترابُت خباعاث  ،٦ثر ؤَمُتوألامغ ألا .الظاجُت اإلاغجبُت باإلااَالث البكٍغ الٖا

 .2إلاغجبُت بالىسب اإلاؿحرةالؿُاؾُت والخؼبُت والصخهُت ا

اث الجهاث  خؿب خهُالثمً احمالي الاجٟا٢اث % 1ال جخجاوػ وؿبت ج٩اص  ،ٞدهُلت جإؾِـ مجمٖى

اوكٛا٫ الجهاث بالبىاء الضازلي  ،بياٞت بلى الٗىامل آلاهٟت ،والٓاَغ ؤن اإلااو٘ مً جإؾِؿها، 3الجهاث

ٗها اإلاهاص١ ٖليها في صوعاتها الٗاصًت بغامجها ؤو  ىُٟظوصزىلها في مىاٞؿت ُٞما بُنها مً ؤحل ج مكاَع

ى ما ؤزغ .والاؾخثىاثُت اث ؤو ختى ٣ٖض قغا٧اث حٗاون وجيؿ٤ُ َو ٖلى  .ج٨ٟحر الجهاث في جإؾِـ مجمٖى

الخجمٗاث و حهىٍت -ٞةن الخىحه الخالي للجماٖاث الترابُت بٟغوؿا صٖم الكغا٧اث البحن ،ل٪طال٨ٗـ مً 

ُُٟت لخجاوػ ، الظي ًيبني ٖلى بعاصة ؾالبُيُت ُاؾُت للماؾؿاث الؿُاؾُت الجهىٍت والترابُت والخاحت الْى

ت وال ؾُما في بحغاءاث بٖضاص التراب  . 4الخضوص ؤلاصاٍع

اث مً  م٨ً الخمُحز َىا بحن زالر مجمٖى ا٢ُل ج٠٣ ؤمام ٣ٖض قغا٧اث، ٍو ًم٨ً ال٣ى٫، ؤًًا ؤن َىا٥ ٖغ

ت ألاولى مغجبُت بالكغا٧اث الب ا٢ُل: ٞاملجمٖى مىما ب٩ل قغا٦ت، بط ٧اهذ الجهاث في الٗغ حن حهىٍت ٖو

ت الثاهُت، ٞمغجبُت بدىٕى  ٘، ؤما املجمٖى ت مً اإلاكاَع حن مجمٖى ويُٗت مىاٞؿت مً ؤحل جَى

خُت" باإلا٣اعهت م٘ الجماٖاث  الاؾتراجُجُاث وألاَضاٝ، بط املجالـ الجهىٍت هي حماٖاث جغابُت "قابت ٞو

٠ وإبغاػ هٟؿها ولى ٧اهذ حهاث ؤ٢ل حجما وؤَلُت املخلُت واملجالـ ؤلا٢لُمُت. ل٣ض ٧ا هذ في خاحت، للخٍٗغ

والكغا٧اث ؤًًا، ؤن  ٦بذ الخٗاون مما  .ي"تراب"حؿى٣ٍها ال ت حاَضة لخُىٍغحهحؿعى ٧ل ٧اهذ ولظل٪ 

اٞتر٢ذ في ٦ثحرجباٖض جهاثؾتراجُجُاث وؾُاؾاث الا ظا عاح٘ في  بك٩ل ٖم٤ُ، بما في طل٪منها  ث و َو

ا٢٘ الزخال  ت ألازغي مً الٟغامل، ٞمغجبُت بدىُٟظ، الى ٝ اإلاكا٧ل ال٨بري وإن اج٣ٟذ في بًٗها. ؤما املجمٖى

ا٢ُل ٦ثحرة حضا، بًٗها مخٗل٤ بًغوعة الاهسغاٍ ال٣ىي للمىخسبحن،  ظٍ الٗغ ٘. َو جضبحر وحؿُحر اإلاكاَع

 للكغا٦ت وخ٩امتها.  وؤزغي باإل٦غاَاث اإلاالُت ومىهجُت الٗمل واجساط ال٣غاع، وازخُاع الىؾاثل اإلاىاؾبت

                                                           
1
 .111-14مً ال٣اهون الخىُٓمي للجهاث  115اإلااصة   - 

2
م -  ش الخهٟذ الك٩اعي ٦ٍغ ت والوا٢٘، مو٢٘ الٗلوم ال٣اهوهُت، جاٍع  .40: 3الؿاٖت  2020ماي  24: الخٗاون الضازلي للجماٖاث الترابُت اإلاٛغبُت بحن الىٍٓغ

3
ت التي ٖثرث ٖلحها يمً بٌٗ الخهُالث اإلاغخلُت  -  اع للكغا٦ت اإلاو٢ٗت بحن مجلـ 2018-2015مً بحن الاجٟا٢اث البحن ظهٍو ظهت مغا٦ل آؾٟي ومجلـ ظهت ، الاجٟا٢ُت ؤلَا

الالمغ٦ؼي خهُلت مجلـ ظهت َىجت جُوان الخؿُمت،  الضازلي الخٗاون  مجا٫ َىجت جُوان في املجاالث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت. اهٓغ في َضا الخهوم مدوع في

 .63، م.2018-2015الخهُلت اإلاغخلُت 

-
4

 : rrégionaleRégions et coopération inte , «Perrin Thomas 

2012, mis en ligne le  | [En ligne], 16 Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement », dynamiques institutionnelles, de la France à l’Europe

https://doi.org/10.4000/tem.1877:  ; DOI 7: http://journals.openedition.org/tem/187 01 novembre 2014, consulté le 24 mai 2020. URL   ش الخهٟذ ماي  25جاٍع

 . 00:30الؿاٖت  2020

 

https://doi.org/10.4000/tem.1877


 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   

     2222 غغطظأ – ةآ ػشش اٌغبدطاٌؼذد 

 
127 

ا٢ُل اإلااوٗت إل٢امت قغا٧اث خ٣ُ٣ُت  ٧اهذ َظٍ خهُلت اجٟا٢ُاث قغا٧اث الجهاث م٘ بًٗها، وؤَم الٗغ

٤ ٖمىمي. بال ؤن َظا لم ًمى٘ املجالـ الجهىٍت مً ٣ٖض قغا٧اث م٘  إلهجاػ ؤٖما٫ مكتر٦ت ؤو جضبحر مٞغ

ُمُت بالٗماالث وألا٢الُم ومجالـ الجماٖاث الجماٖاث الترابُت ألازغي واإلا٣هىص َبٗا املجالـ ؤلا٢ل

ت. ت وال٣غٍو  املخلُت الخًٍغ

 اإلاُلب الثاوي: ؤؾباب ؤزغي لخٗثر مؿاع جُٟٗل الجهىٍت

قهضث مؿحرة ألاصاء الخىمىي للجهاث مىاٞؿت مً ٢بل ماؾؿاث جاصي ؤصواعا مكابهت لخل٪ التي ج٣ىم بها 

خضبحر الٗال٢ت م٘ الضولت ٢ض ق٩ل ٖاث٣حن ؤمام مؿاع (، ٦ما ؤن ٖضم وحىص آلُاث لال٣ٟغة ألاولىالجهاث 

 (.ال٣ٟغة الثاهُتجُٟٗل الخىمُت الجهىٍت  

 ال٣ٟغة ألاولى: مىاٞؿت الجهاث في الخىمُت: 

ؤو٫ اإلااؾؿاث اإلاىاٞؿت للجهاث هي و٧االث الخىمُت الجهىٍت والتي جد٨مذ في بوكائها هٟـ ألاَضاٝ، التي 

ان ٖليها، لل٣ًاء ٖلىحٗلذ مً املجالـ الجهىٍت عاثضة  الٟىاع١  وطاث نضاعة ا٢خهاصًت. بل ٧ان الَغ

ت زم بن ٚلبت الُاب٘ الالمخمغ٦ؼ ٖلى َظا ألازحر، حٗل صوع املجالـ الجهىٍ  ؤوال(  الجهىٍت وحلب الاؾدثماع 

    زاهُا(. مخإزغا وزاهىٍا في َظٍ اإلاغخلت

 لخىاٞـ م٘ و٧االث الخىمُت الجهىٍت: اوالؤ

اث ال٣اهىن الجضًض خى٫ الجهىٍت اإلاخ٣ضمت، ؤن بُٖاء نالخُاث واؾٗت الىُا١ ٌؿدك٠ مً م٣خًُ

 . للجهاث. وطل٪ بجٗلها عاثضا ٞاٖال في مجا٫ الخىمُت الا٢خهاصًت صازل جغابها، ٧ان الهاحـ الغثِـ للمكٕغ

ث ٣ٞض صٖا بلى جىُٟظ بغامج الخىمُت في بَاع حٗا٢ضي مً زال٫ حهاػ ٞٗا٫ بُٗضا ًٖ ؾلبُاث الخدضًا

غي مً حهت وما َى ٖملي وجىُٟظي مً حهت ؤزغي. َظا  الؿُاؾُت والخضازل بحن ما َى اؾتراجُجي وج٣ٍغ

ا. وزهىنا ُٞما  الٟهل وجدضًض اإلاؿاولُاث حهضٞان لجٗل الجهت في مىأي مً بِء ؤلاصاعة ج٣ىُا وإصاٍع

ت ال٨بحرة و٦ظا، لدؿهُل اٖخماص زبراء مخسههحن بٟ ٘ الاؾدثماٍع ًل آلُت الخٗا٢ض م٘ الالتزام ًخٗل٤ باإلاكاَع

 بمى٤ُ الغبدُت.

٘ للجهاث ٍغ مً ؤخ٩ام ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  بن بخضار الى٧الت الجهىٍت لخىُٟظ اإلاكاَع -111ٌؿخمض حَى

مىظ بوكائها، ًٖ جىٞحر حمُ٘ ؤق٩ا٫  وما ًليها. ٞالى٧الت مؿاولت، 128اإلاخٗل٤ بالجهاث، وزهىنا اإلاىاص  14

٘ والبرامج اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت و  الهىضؾت الٟىُت واإلاالُت بىاء ٖلى َلب املجلـ، باإلياٞت بلى جىُٟظ اإلاكاَع

٘ لجهاث اإلاٛغب، جدذ ؾلُت  .التي اٖخمضَا َظا ألازحر حهضٝ بخضار الى٧الت الجهىٍت لخىُٟظ اإلاكاَع

في مجا٫ املجلـ الجهىي، بلى بًجاص َُئت جىُٟظًت طاث زبرة مخ٣ضمت في مجاالث ازخهام الجهت، ؾىاء 

ت، ؤو الخىُٟظ  الخسُُِ، ؤو الاوٗاف الا٢خهاصي والاحخماعي، ؤو الدؿى٤ٍ الترابي، ؤو ج٣ىٍت ال٣ضعاث الدؿُحًر

٘ اإلاه٩ُلت ؤو اإلاكىعة الٟىُت وال٣اهىهُت  1.اإلاباقغ للمكاَع

٘ ا ٘ ل٩ل حهت مً الجهاث وجغ٦ؼث مكاَع لجهاث ٖلى َظا ألاؾاؽ، جم بخضار الى٧الت الجهىٍت لخىُٟظ اإلاكاَع

٘ زانت:  مثال الىجاٖت  ٘ البيُت الخدخُت وبىاء اإلاضاعؽ وإنالخها، وصٖم مكاَع في َظٍ اإلاغخلت ٖلى مكاَع

                                                           
meknes.ma/-fes-http://www.region - 

1
ت/الو٧الت-ؤلاصاعة ت-الجهٍو ٘-لخىُٟظ-الجهٍو  .  /اإلاكاَع

http://www.region-fes-meknes.ma/الإدارة-الجهوية/الوكالة-الجهوية-لتنفيذ-المشاريع/
http://www.region-fes-meknes.ma/الإدارة-الجهوية/الوكالة-الجهوية-لتنفيذ-المشاريع/
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ش  2016-15الُا٢ُت بجهت الغباٍ ؾال ال٣ىُُغة، ٞاؽ م٨ىاؽ ب٣غاع مجلـ الجهت ع٢م  (، 2016ماعؽ  7بخاٍع

 ٘ ا مً ؤي٠ بلى طل٪، ؤن بق٩االث مخابٗت وجدب٘ َظٍ الى٧االث للمكاَع التي حؿهغ ٖليها، ٢ض ٖٝغ هٖى

ا خ٣ُ٣ُا طاث ؤزغ احخماعي ؤو  ال٠ًٗ ؤزغ ٖلى حىصة الخضماث التي ج٣ضمها الجهاث وججٗل منها ٞاٖال جىمٍى

 ا٢خهاصي مهم.

ٞما جىجٍؼ الى٧االث الجهىٍت للخىمُت الثالر، ٣ًترب ٦ثحرا مً ازخهاناث املجالـ الجهىٍت بله املجالـ 

ت، صٖم الجمُٗاث، جضُٖم للبيُت الترابُت ألازغي حمُٗ ٘ ٩َُلُت  ٧الُغ١ والتهُئاث الخًٍغ ها، مً مكاَع

الخدخُت لألخُاء الؿ٨ىُت الهامكُت واإلاؿاَمت في بٖاصة جإَُل اإلاضن، صٖم بغامج الخٗاون، صٖم ألاوكُت 

مىما، اإلاضعة للضزل، تهُئت وبىاء اإلاٗضاث الجماُٖت، صٖم الدؿى٤ٍ املجالي، مداعبت الؿ٨ً ٚحر الال  ث٤، ٖو

حهضٝ جضزل و٧االث الخىمُت بلى حصجُ٘ بغوػ ؤ٢ُاب جىمىٍت مؿخضامت مً زال٫ وي٘ البيُاث الخدخُت 

الالػمت لخثمحن اإلااَالث اإلاخىٞغة في اإلاىا٤َ اإلاٗىُت وطل٪ لٟاثضة ؾا٦ىت جل٪ اإلاىا٤َ، بُٛت الخض مً ٖضم 

ا الؿلبي ٖلى الخىاػن بحن الجهاث ومداعبت مٓاَغ التهمِل الاحخماعي، وج ت وؤزَغ ٟاوث الخىمُت الخًٍغ

ال٣ضعة الخىاٞؿُت لٛالبُت مضن اإلاٛغب. ومً زم، ٨ًىن الهضٝ َى حصجُ٘ زل٤ جىاػن ب٢لُمي خؿب 

 . 1ؤلام٩اهُاث والثرواث الجهىٍت والخًامً املخلي

  بمالًحن الضعاَم(. 2008 : ًبحن اؾدثماعاث و٧االث الخىمُت م٣اعهت باؾدثماعاث الجماٖاث املخلُت 01ؾم بُاوي ع٢م ع

 

 

 

     

 

ت ال٨خاب الثالث، م     ت للجهٍى غ اللجىت الاؾدكاٍع  .99اإلاغح٘: ج٣ٍغ

ؤما ًٖ ؤؾباب اؾخمغاع الٗمل بى٧االث الاوٗاف والخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت لجهاث الكما٫ والكغ١ 

ل وعف الجهىٍت، الظي هو ٖلى بخضار و٧اال  ٘ والجىىب م٘ الكغٕو في ججًز ث مكابهت حٗنى بةهجاػ مكاَع

ىت  ٘ جىمىٍت مً جمىٍل زٍؼ املجالـ حهىٍت وجىُٟظَا. وؤن و٧االث جىمُت الجهاث الثالزت، تهخم بدىُٟظ مكاَع

٘ جمىلها الجهاث.  الضولت، بِىما الى٧االث الجهىٍت املخضزت بم٣خض ى ٢ىاهحن الجهىٍت اإلاىؾٗت، م٩لٟت بمكاَع

غ اإلاىخضب اإلا٩ل٠ ب غ خُث ؤ٦ض الىٍػ ذ له حاء ُٞه: "باليؿبت لى٧الت الكغ١، ًم٨ً لىٍػ الضازلُت في جهٍغ

٘ ٦بحرة، ٨ٖـ  اإلاالُت، ؤن ًاقغ ٖلى ٢غاع بٚال٢ها في الى٢ذ الخالي، ألجها و٧الت ال جخىٞغ ٖلى بغامج مكاَع

ى ما ًمىذ ٘ جىمىٍت حؿخمغ لؿبٗت ؾىىاث، َو  و٧التي الجىىب والكما٫ اللخان جخىٞغان ٖلى بغامج ومكاَع

٘ اإلابرمجت ت في الٗمل بلى خحن جهاًت اإلاكاَع غ اإلاىخضب ، "2لهاجحن الى٧الخحن خ٤ الاؾخمغاٍع ذ الىٍػ ٚحر ؤن جهٍغ
                                                           

1
غ اإلايكئاث الٗامت واإلااؾؿاث الٗمومُت، بمىاؾبت ج٣ضًم مكغٕو ٢اهون اإلاالُت لؿىت  -  ميكوع ٖلى مو٢٘ وػاعة اإلاالُت   37– 34، م. 2013ج٣ٍغ

https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2012/6886_depp_ar.pdf  .   

-  2
ُب الضًً 'هوع  ،الؿمووي خمُض  -   .2020 ٚكذ 11 الجمٗت اإلاٛغبُت،' الصخغاء ،والاظخماُٖت الا٢خهاصًت والخىمُت الاوٗاف بو٧االث الٗمل اؾخمغاع ؤؾباب ٌكغح بَو

https://assahraa.ma/web/2020/150793 . 

غ وضر   - غ لضى اإلاىخضب الوٍػ ذ في الضازلُت، وٍػ  اهُل٤ الشالزت للجهاث خماُٖتوالاظ الا٢خهاصًت والخىمُت الاوٗاف و٧االث مؿخ٣بل خو٫  الى٣اف ؤن الشالزاء، ل ، جهٍغ

https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2012/6886_depp_ar.pdf
https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2012/6886_depp_ar.pdf
https://assahraa.ma/auteurs/hamid-semmouni
https://assahraa.ma/web/2020/150793
https://assahraa.ma/web/2020/150793
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غ اإلاالُت وإنالح ؤلاصاعة في هٟـ الؿىت   ( ٖغيا ؤمام لجىت اإلاالُت 2020َظا، لم ًضم َىٍال ختى ٢ضم وٍػ

خًمً مً بحن ه ت إلنالح ال٣ُإ ٍو ٣اَه اجساط جضابحر ٖلى اإلاؿخىي ال٣اهىوي بمجلـ الىىاب، ًخًمً عٍئ

والخىُٓمي مً ؤحل خظٝ اإلااؾؿاث واإلا٣اوالث الٗمىمُت، التي اؾخىٞذ قغٍو وحىصَا ؤو لم ٌٗض وحىصَا 

 ٣ً.1ضم الٟٗالُت الالػمت

 زاهُا: ؤولىٍت الاؾدثماع الٗمىمي الجهىي الالمخمغ٦ؼ:

ىعا مخهاٖضا، ًب٣ى الاؾدثماع الجهىي الالمغ٦ؼي في الؿىحن ألازحرة، ٖٝغ الاؾدثماع الٗمىمي الجهىي جُ

ؤمامه يُٟٗا وال ًغقي بلى اإلاؿخىي اإلاُلىب م٘ اؾخدًاع حملت الازخهاناث التي خاػتها مجالـ الجهاث 

ظا، بن ٧ان 2بسهىم الاؾدثماع ٗخبر حؼء مً الاؾدثماع الٗمىمي. َو . بل، بن الاؾدثماع الالمغ٦ؼي ًضزل َو

حهت، بال ؤن الُاب٘ الالمغ٦ؼي الضًم٣غاَي ٌُٛب ٖىه ؤخُاها ًٞال ًٖ الخٟاوث بحن  ٌٗخبر ماقغا بًجابُا مً

ا٢ُل جب٣ى خايغة ؤمام الخُىع اإلاخهاٖض والاًجابي  الجهاث، ُٞما ًسو الاؾدثماعاث الٗمىمُت وهي ٖغ

 .للجهىٍت اإلاخ٣ضمت طاث الُاب٘ الالمغ٦ؼي 

ت لدجم الاؾدثماع في َظا الهضص، ج٣ضم ميكىعاث ووزاث٤ وػاعة اإلاالُت و  الا٢خهاص وإنالح ؤلاصاعة باإلاٛغب عٍئ

٘ الاؾدثماعاث الٗمىمُت بحن  الٗمىمي بالجهاث، خُث ال ػا٫ َىا٥ جباًً ٦بحر بحن الجهاث ُٞما ًسو جىَػ

ل اإلا٣اعبت الجضًضة لخضبحر الاؾدثماعاث الٗمىمُت، ٦سُاع اؾتراجُجي وإعاصي للضولت،  الجهاث؛ بط في ؾُا١ ججًز

خ٨ىماث اإلاخٗا٢بت مجهىصاث مهمت في َظا املجا٫. وطل٪ مً زال٫ الخٗبئت إلاىاعص الضولت والخد٨م في بظلذ ال

خباع حمُ٘ م٨ىهاث  همِ ِٖل ؤلاصاعة. ٣ٞض اعجٟٗذ اإلابالٜ ؤلاحمالُت لالؾدثماعاث الٗمىمُت  ؤزظا بٗحن الٖا

مىمُت والجماٖاث الترابُت( زال٫ محزاهُت الضولت: اإلاحزاهُت الٗامت ومحزاهُاث اإلااؾؿاث واإلا٣اوالث الٗ

ا 2019الؿىىاث الازحرة، ٞؿىت  اصة ٢ضَع م، زال٫ الٟترة اإلامخضة ما  195%. بلى 16,56، سجلذ ٍػ ملُاع صَع

٘ وجحرة بهجاػ 2019و 2011بحن  . مىاػاة م٘ َظا املجهىص اإلاحزاهُاحي، ؤولذ الخ٨ىمت ؤَمُت زانت لدؿَغ

٘ حهىي ًخىدى جد٤ُ٣ جىمُت مىضمجت ومخىاػهت ملخخل٠ الاؾدثماعاث الٗمىمُت، م٘ الخغم ٖلى  يمان جىَػ

حهاث اإلامل٨ت. ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫، ٖٝغ مٗض٫ جىُٟظ اٖخماصاث الاؾدثماع بغؾم اإلاحزاهُت الٗامت جُىعا 

ؤي باعجٟإ ٣ًاعب   %78,99% بلى 62,43، خُث اهخ٣ل مً 2017و 2013مُغصا زال٫ الٟترة اإلامخضة بحن ؾىتي 

و٢ض جم جثمحن َظا اإلاىخى ؤلاًجابي بٗض صزى٫ م٣خًُاث ال٣اهىن الخىُٓمي الجضًض ل٣اهىن اإلاالُت ه٣ُت.  17

خحز الخىُٟظ، زانت، جل٪ اإلاخٗل٣ت بخدؿحن مؿخىي هجاٖت الخضبحر الٗمىمي، والؾُما م٣اعبت هجاٖت ألاصاء 

خماصاث اإلاغخلت في خضوص  محزاهُت الاؾدثماع. وبًٟل % مً اٖخماصاث ألاصاء اإلاٟخىخت ب30وجدضًض ؾ٠٣ الٖا

ا، خُث اهخ٣ل مً  خماصاث جدؿىا ملخْى ( م٘ ألازظ 2013% ؾىت 84َظٍ الخضابحر، سجل مٗض٫ جغخُل الٖا

خباع ججمُض  م مخىؾِ اهسٟاى ؾىىي ٢ضٍع  15بٗحن الٖا (، ؤما بسهىم اؾدثماعاث %19ملُاع صَع

                                                           
-  1

غ بيكٗبون، دمحم -    .2020 ٚكذ 11 الشالزاء الىواب، بمجلـ الا٢خهاصًت والخىمُت اإلاالُت لجىت ؤمام ٖغى والا٢خهاص، اإلاالُت وٍػ

-  2
ا ٞتئ وما للجهاث. والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخىمُت مجا٫ في الغثِسخي الٟاٖل الضولت جٓل - هددا الخددي الخالُددت بالضًىامُددت اعجباَا ًتزاًض صوَع  الٗمومُددت. الاؾدددشماعاث حٗٞغ

 الجماٖاث اؾدشماعاث ٢ُمت ي٠ٗ 12 ًٟو١  ما ؤي م، صٍع اع ملي 130 ًىاَؼ ما الٗمومُت، اث واإلااؾـ اوالث اإلا٤ ٥ ط٫ ي ٝ بمددا الضولددت، اؾدددشماعاث بلٛددذ ،2009 لؿددىت ٞباليؿددبت

م، ملُاع 189 بىى 2015 ؾىت بغؾم الٗمومُت الاؾدشماعاث حجم لُهل ا،ؤنىاٞه بمسخل٠ الترابُت م ملُاع 64,186 م٣ابل صَع اصة ؤي ،2014 ؾىت زال٫ صَع م ملُاع 60 ج٣اعب بٍؼ  في صَع

 (.10م. ؤٖالٍ، )اإلاغظ٘ الؼمً. مً ال٣ٗض ج٣اعب مضة
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م زال٫ ؾىت  286,61اإلااؾؿاث واإلا٣اوالث الٗمىمُت. ٣ٞض، سجلذ بنضاعاث هاَؼث  ى 2017ملُاع صَع . َو

%. بلى طل٪، سجلذ وؿبت بهجاػ محزاهُاث الاؾدثماع باليؿبت للجماٖاث  60ما ٌٗاص٫ وؿبت بهجاػ في خضوص 

م، م٣ابل  55,15. بًٟل اؾدثماعاث هاَؼث 2017%ؾىت  97الترابُت  واؾدثماعاث  2013ؾىت  %91ملُاع صَع

اصة  97,10في خضوص  م، ؤي بٍؼ  .1ه٣اٍ 6جٟى١ ملُاع صَع

٘ خهو اؾدثماع الجهاث، خُث ؾدكهض ٧ل مً حهت  ٘ ؤًًا، بٖاصة الخىاػن في جىَػ ٦ما ًبرػ َظا الخىَػ

ت-آؾٟي، وحهت ؾىؽ-ال٣ىُُغة، وحهت مغا٦ل-ؾال-ؾُاث وحهت الغباٍ-البًُاء-الضاع -ماؾت وحهت صٖع

في اإلااثت  3في اإلااثت و 9في اإلااثت و 22ت وفي اإلااث 27اعجٟاٖا في خهت ٧ل منها، لخيخ٣ل ٖلى الخىالي مً  جاُٞاللذ

 .2018في اإلااثت ؾىت  3في اإلااثت و 5في اإلااثت و 10في اإلااثت و 23في اإلااثت و 28بلى  2016في اإلااثت ؾىت  1و

ت ومبالٛها زال٫ ألاؾضؽ ألاو٫ مً ؾىت 02عؾم بُاوي ع٢م  ٘ الاؾدثماعاث الٗمىمُت الجهٍى  .2019: ًبحن جىَػ

 

 

 

 

 

 

 

 . 2020ح٘: مجلت ٢اهىن مالُت اإلاغ 

ar.pdf-plfr2020-content/uploads/2020/09/almaliya-https://participer.ma/wp  

اؽ )6,3زىُٟغة  -٫مً الىاجج الضازلي الخام وهي حهت بني مال 60%حؿاَم زمـ حهاث بيؿبت  م٨ىاؽ  -ٞو

ؾُاث ؤَم  -خ٣٣ذ الضاع البًُاء 8)  واص هىن  -( و٧لمُم8( والكغ١  3,1ؾُاث  -( والضاع البًُاء3,6 

ني زال٫ الٟترة  في اإلااثت  76,6بيؿبت  2017-2016وؿبت ٖلى مخىؾِ اإلاؿاَمت في الىاجج الضازلي الخام الَى

ت بجهت الغباٍ  –باإلااثت زم ٞاؽ  00,6آؾٟي بيؿبت -في اإلااثت ومغا٦ل 06ت ال٣ىُُغة بيؿب –ؾال -مخبٖى

مً  في اإلااثت مً الىاجج الضازلي الخام 63,6باإلااثت، وحؿخدىط َظٍ الجهاث ألاعبٗت ٖلى  01,0م٨ىاؽ بيؿبت 

زال٫ َظٍ اإلاُُٗاث، ًالخٔ ؤن الجهاث ألا٦ثر اؾخٟاصة مً الثروة اإلاىخجت، هي الجهاث ألا٢ل اهخاحا للثروة. 

م بِىما خهت الٟغص في  31127، ؤن صزل الٟغص الؿىىي بجهت الؿا٢ُت الخمغاء واص الظَب ًهل بلى بط صَع

م 02480م٨ىاؽ جهل ٣ِٞ -حهت ٞاؽ صَع
2. 

                                                           
1
 .101، م.2019، الؿىت 2019مجلت اإلاالُت لوػاعة الا٢خهاص واإلاالُت، ٖضص زام ب٣اهون اإلاالُت  - 

2
ؼ بىهباخو، ٢اهون اإلاالُت  -  ٘ الجهوي لالؾدشماع، اإلاغ٦ؼ اإلاٛغبي لؤلبدار وجدلُل الؿُاؾاث، ميكوع ٖلى مو٢٘ اإلاغ٦ؼ 9102ٍٖؼ ، ٢غاءة في مظ٦غة خو٫ الخوَػ

https://www.cemrap.org/غ-صعاؾاث ٘-خو٫ -مظ٦غة-في-٢غاءة-وج٣اٍع ش الخهٟذ    108-لالؾدشماع-الجهوي -الخوَػ  نباخا, 2الؿاٖت  2020ٚكذ  25جاٍع

https://participer.ma/wp-content/uploads/2020/09/almaliya-plfr2020-ar.pdf
https://participer.ma/wp-content/uploads/2020/09/almaliya-plfr2020-ar.pdf
https://www.cemrap.org/دراسات-وتقارير-قراءة-في-مذكرة-حول-التوزيع-الجهوي-للاستثمار-108
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بن ٖضم ويىح وؿبت مؿاَمت الجماٖاث الترابُت ٖمىما والجهاث زهىنا في الاؾدثماع الٗمىمي، 

لترابُت ومٗها الجهاث ماؾؿاث ٖمىمُت جابٗت للضولت، واٖخباٍع حؼء ال ًخجؼؤ مىه، ًىحي بإن الجماٖاث ا

ت، ًٟترى ؤن ج٨ىن لها ألاولىٍت في الخىمُت  ظا صخُذ بهظا اإلاٗنى. ل٨ً، هي ماؾؿاث مىخسبت المغ٦ٍؼ َو

حر طل٪ مما ًد٤٣ الخىمُت الكاملت واإلاىضمجت. ٘ والاؾدثماع ٚو  واإلاكاَع

 ث ال٣ٟغة الثاهُت: جضبحر الٗال٢ت بحن الخ٨ىمت والجها

تها ؤلانالخاث ألازحرة بسهىم الجماٖاث الترابُت والجهىٍت، ؤبغػث مضي َكاقت  بن الاعجضاصاث التي ٖٞغ

الٗال٢ت بحن الخ٨ىمت وقغ٧ائها الترابُحن. ؾىاء ٧ان طل٪ بؿبب بصعا٥ ي٠ُٗ بالؿُاؾاث الٗامت ؤو ه٣و 

٘ ال٣ىاهحن ؤو ي٠ٗ الخىانل والٗال٢اث بحن الخ٨ى   مت واإلاىخسبحن الترابُحن. ج٣ُُم ؤزىاء وي٘ مكاَع

وإطا ٧اهذ ؤلانالخاث ألازحرة، ٢ض ٦كٟذ ًٖ ؤػمت الخىاع بحن الخ٨ىمت والجماٖاث الترابُت ٖمىما والجهاث 

زهىنا، ٞمً الًغوعي ٞهم ؤنىلها. في َظا الهضص، ًيبػي الخمُحز بحن مؿخىٍحن مً الخىاع: اإلاؿخىي 

ني، بحن الخ٨ىمت وؤلا  ت م٘ الجمُٗاث اإلامثلت للمىخسبحن. وهي ٖلى وحه اإلاىٓم ٖلى اإلاؿخىي الَى صاعة اإلاغ٦ٍؼ

الجمُٗت اإلاٛغبُت لغئؾاء مجالـ  ،AMPCC –الخهىم الجمُٗت اإلاٛغبُت لغئؾاء املجالـ الجماُٖت 

الٗماالث وألا٢الُم وحمُٗت الجهاث باإلاٛغب والتي ًترؤؾها الؿُض امدىض الٗىهغ. واإلاؿخىي الثاوي ٖلى 

 لجهىي وؤلا٢لُمي واملخلي.اإلاؿخىي الترابي ا

هدلل َبُٗت املخاَب لضي الجهاث باإلاٛغب في ه٣ُت ؤولى، زم هغنض في ه٣ُت زاهُت  ؤَم جىنُاث اإلاىاْغة  

 ألاولى للجهىٍت اإلا٣امت بمضًىت ؤ٧اصًغ.

 .َبُٗت املخاَب ألاؾاس ي للجهاث باإلاٛغبؤوال: 

م٘ الخ٨ىمت وختى ٖلى اإلاؿخىي الجهىي.  وحضث املجالـ الجهىٍت باإلاٛغب نٗىبت في الخىانل الؿُاس ي

ملُا، ال ه٣ى٫ طاث وناًت؛ ل٨ً ٧اهذ هي  سُا ٖو ا الىػاعة التي ب٣ُذ جاٍع ٩ٞاهذ وػاعة الضازلُت باٖخباَع

لى املجالـ الجهىٍت ؤًًا و٧اهذ املخاوع في هٟـ الى٢ذ.  ا٢بت واإلامىلت واإلاىا٦بت للجماٖاث الترابُت ٖو اإلاغ

اعة مىخضبت م٩لٟت بالجماٖاث الترابُت ؤو باألخغي بالخىمُت املجالُتبٗض ؤن ٞكل َلب اخضار وػ 
1 . 

٨ظا ًم٨ً ال٣ى٫، بإن وػاعة الضازلُت باإلاٛغب ق٩لذ مداوعا باؾم الخ٨ىمت وؤًًا، ومً حاهب الجهاث  َو

. ل٣ض ٧اهذ حمُٗت الجهاث خايغة في ٧ل الى٣اقاث التي هٓمتها 2حمُٗت ؤو "هاصي الجهاث" بن صح ال٣ى٫ 

ا. ًم٨ً الخضلُل ٖلى خًىع حمُٗت الجهاث في الخىاع ٚحر وػا حَر عة الضازلُت ؤو اإلاىاْغاث ؤو الىضواث ٚو

اإلامإؾـ م٘ وػاعة الضازلُت بمىاؾبخحن ازيخحن: ألاولى، بمىاؾبت الاحخمإ للخىنل بلى همىطج مىخض 

بحن املجالـ الجهىٍت والضولت بغهامج الخىمُت الجهىٍت واإلا٣خًُاث ألاؾاؾُت ل٣ٗىص البرامج اإلابرمت  له٩ُلت

مً ال٣اهىن الخىُٓمي للجهاث. لهظا الٛغى، جمذ صٖىة اإلاكاع٦حن بلى بٚىاء  83اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

ت  ٤ م٣اعبت حكاع٦ُت وحكاوٍع الى٣اف مً ؤحل الخىنل بلى همىطج مخ٤ٟ ٖلُه مً حهخه. َظا الل٣اء اإلاىٓم ٞو

                                                           
-  

1
ش ،"للجماٖاث "وػاعة بةوكاء مُالبت بىى جضٞ٘ والوالءاث" البحرو٢غاَُت" بل٣اؾم دمحم م٣ا٫ ؤهٓغ -  َؿبٌرـ، مو٢٘ بىى 13:00    - 2016 وبغؤ٦خ 25 الشالزاء بخاٍع

https://www.hespress.com320192-مِ-بىى-جضٞ٘-والوالءاث-/البحرو٢غاَُت.html  

-  2
حن اإلاىخسبحن ظمُ٘ جمشُل ٞحها اإلاٟغوى مً باإلاٛغب الجهاث ظمُٗت ان طل٪ -  ٖضص ٞةن لئلقاعة، خانل. َو ما َو ال٨ٗـ خُض املجالـ. عئؾاء جمشُل ٣ِٞ ولِـ الجهٍو

حن اإلاىخسبحن ا مىخسبا 678 َو الجهٍو  ا٢ترإ. هخاثج خؿب ظهٍو

https://www.hespress.com/البيروقراطية-والولاءات-تدفع-إلى-مط-320192.html
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ت الٗامت للجماٖا ل الجهىٍت اإلاخ٣ضمت، زانت بٗض بحن الجمُٗت واإلاضًٍغ ث املخلُت إلاىا٦بت الجهاث في ججًز

ت مً  ل الٟٗلي لهظا الىعف، م٨ً خؿب اإلاكاع٦حن مً الى٢ىٝ ٖلى مجمٖى مغوع ؾيخحن ٖلى بضء الخجًز

ا مً َٝغ  .1مسخل٠ الٟاٖلحن الا٦غاَاث الىاحب ججاوَػ

ل الازخهاناث.  ٞما جم الاجٟا١ ٖلُه بحن حمُٗت الجهاث  اإلاىاؾبت الثاهُت، هي مىاؾبت جى٢ُ٘ مُثا١ ججًز

ووػاعة الضازلُت، م٘ اؾخدًاع ما جم ه٣اقه في اليسخخحن الؿاب٣خحن للملخ٣ي البرإلااوي للجهاث مً ؤ٩ٞاع 

وجىنُاث. ٢اعبذ مسخل٠ ؤبٗاص مؿلؿل الجهىٍت و٦ظا اهسغاٍ حمُٗت الجهاث باإلاٛغب مً زال٫ الٗمل م٘ 

اع الٗام والٗملي إلاىهجُت الخٗا٢ض بض٫ الٗمل باالجٟا٢ُاث ٧اٞت الكغ٧اء، َى ٞخذ وعف حضًض ً خىدى وي٘ ؤلَا

غاٝ التي ج٨ىن مغجبُت ب٩ل مكغٕو ٖلى خضة. وؤهه ٢ض جم اهجاػ صعاؾت لخىيُذ  ُت واإلاخٗضصة ألَا الٓٞغ

وجض٤ُ٢ مًمىن ٧ل ازخهام مً ازخهاناث الجهاث في بَاع مىهجُت حكاع٦ُت ومكاوعاث مىؾٗت بحن 

ا٤ٞ ٖلى ٢غاءاث مىخضة لهظٍ الازخهاناث وججؿُض الجهاث وال٣ُ ت اإلاٗىُت بُٛت جد٤ُ٣ الخى اٖاث الىػاٍع

٤ هخاثج ؾذ ٞغ١ ٖمل، اقخٛلذ ٖلى جدًحر وز٣ُخحن  ل الجهىٍت اإلاخ٣ضمت. وٞو ٘ وجحرة ججًز بت في حؿَغ الٚغ

ه ؤعبٗت  ، الظي ص٤٢ ُٞما2جخمثالن في: مكغٕو مُثا١ جُٟٗل الازخهاناث الظاجُت واإلاكتر٦ت للجهاث مجمٖى

غ جغ٦ُبي ًبرػ ؤَم الخالناث خى٫  ت. وج٣ٍغ دضص التزاماث الجهاث وال٣ُاٖاث الىػاٍع وؤعبٗحن ازخهانا ٍو

. بال ؤن ما جم بٖضاصٍ، َى بَاع جىحُهي للخٗا٢ض ٖىى 3آلالُاث وقغٍو الخُٟٗل اإلاُضاوي لخل٪ الازخهاناث

ت والجهاث لىي٘ ما٫ الى٣ل الٟٗلي لالزخهاناث  مُثا١ زالنخه التزاماث اإلاهالح الىػاٍع ٤ إٖل ت ٍَغ زاَع

بخدضًض حمُ٘ الىهىم ال٣اهىهُت واإلاغاؾُم الخىُٟظًت ختى ال ٨ًىن َىا٥ جضازل بحن نالخُاث الىػاعاث 

 .4وبحن ازخهاناث الجهاث التي جدخاج جض٣ُ٢ا م٘ ؤٖما٫ ججغبت في بٌٗ الخاالث لى٣ل الازخهاناث

٘ في ؤما باليؿبت لالزخهاناث اإلاكتر٦ت،  ٞؿِخم جدضًض بَاع جىحُهي إلاماعؾتها باؾخدًاع مبضؤ الخَٟغ

غي  ُما بُنها وبحن َظٍ ألازحرة مً حهت، وباؾخدًاع الازخهام الجَى ٖال٢ت الضولت بالجماٖاث الترابُت ٞو

                                                           
-  1

ت الخىمُت بغهامج وز٣ُت مدخوى  بخوخُض الخام الل٣اء   - ت املجالـ بحن اإلابرمت البرامج ل٣ٗوص ألاؾاؾُت واإلا٣خًُاث الجهٍو ت هٓمخ  والظي والضولت الجهٍو  الٗامت اإلاضًٍغ

ت بم٣غ 2017 صظىبر 26 ًوم باإلاٛغب، الجهاث ظمُٗت بمُٗت املخلُت للجماٖاث   .بالغباٍ اإلاضًٍغ

-  2
 بم٣غ او٣ٗض والظي الزخهاناتها"، تالجه مماعؾت جُٟٗل مُشا١ مكغٕو» بد الخام الاظخمإ زال٫ ؾٟحر، زالُض املخلُت، للجماٖاث الٗام اإلاضًغ الواىي الؿُض ؤ٦ض -

ت ت ال٣ُاٖاث ومضعاء الٗامحن ال٨خاب بدًوع  2018 ماي 16 ًوم اإلاضًٍغ ٘ اظل مً الجهوص مسخل٠ لخٓاٞغ خان ٢ض الو٢ذ ؤن ٖلى é اإلاٗىُت الوػاٍع ت وعف جىُٟظ وجحرة حؿَغ  الجهٍو

اع اؾخ٨ما٫ بٗض زانت اإلاخ٣ضمت، ت وال٣ُاٖاث الجهاث بحن والكغا٦ت الخٗاون  وؾاثل بخدضًض بضاًت ؾِخإحى وطل٪ بها. الخام ال٣اهووي ؤلَا  مً الجهاث جم٨حن بهضٝ اإلاٗىُت الوػاٍع

 .ٞٗا٫ بك٩ل واإلاكتر٦ت الظاجُت ازخهاناتها مماعؾت

 الخ٩وًٍ التراب، تهُئت الا٢خهاصًت، الخىمُت في وجخجلى الزخهاناتها الجهت مماعؾت جُٟٗل مُشا١ مكغٕو بها ٌٗجى التي الؿخت باملجاالث الٗام اإلاضًغ الواىي الؿُض وط٦غ -

ت، الخىمُت والدكُٛل،  اإلاؿخضامت. والخىمُت البِئت والش٣اُٞت، الاظخماُٖت الخىمُت الى٣ل، ال٣غٍو

ب اإلاضى ٖلى الٟاٖلحن مسخل٠ التزاماث جبحن حٗا٢ضًت وز٣ُت ًٖ ٖباعة نالخُاتها مماعؾت مً الجهاث ؾُم٨ً والظي اإلاُشا١ مكغٕو -  اإلاضى ٖلى (،2018 ًولُوػ  1) ال٣ٍغ

لى (،2020 صظىبر 31) اإلاخوؾِ ل اإلاضى ٖو غاٝ بحن والكغا٦ت الخٗاون  ؾبل جدضًض بىى وحهضٝ (.2023 صظىبر 31) الٍُو  جم٨ُجها ؤظل مً والجهاث الضولت بحن الخٗا٢ض بَاع في اإلاٗىُت ألَا

 الظاجُت. الزخهاناتها الٟٗلُت اإلاماعؾت مً

ت اإلاضعاء الٗما٫ الؿاصة ٦ظل٪ الاظخمإ َظا في قاع٥ -  ؤَغ بٌٗ بىى باإلياٞت املخلُت للجماٖاث الٗامت باإلاضًٍغ

ت.   aspxالجهت.-نالخُاث-مماعؾت-مُشا١--مكغٕو-خو٫ -/اظخماhttp://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Pagesٕ  اإلاضًٍغ
3
ت اإلاخ٣ضمت باإلاٛغب ؤًام  مضازلت الؿُض -  )وم٘ و٧الت اإلاٛغب الٗغبي لؤلهباء ا 2019صظىبر  21و 20امدىض الٗىهغ عثِـ ظمُٗت الجاث بالجلؿت الاٞخخاخُت للمىاْغة ألاوىى للجهٍو

19/12/2018 ،) 

4
اع الخوظُهي لالزخهاناث بح -  ت الٗامت للجماٖاث وظمُٗت الجهاث الجمٗت جم جو٢ُ٘ ؤلَا . ٦ما نغح بظل٪ عثِـ مجلـ ظهت 2019صظىبر  20ن وػاعة الضازلُت في شخو اإلاضًٍغ

ت ًوم الؿبذ   . 2019صظىبر  21الغباٍ ؾال ال٣ىُُغة باإلاىاْغة ألاوىى خو٫ الجهٍو

http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Pages/اجتماع-حول-مشروع--ميثاق-ممارسة-صلاحيات-الجهة.aspx
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مً ال٣اهىن الخىُٓمي واإلاخمثل في "النهىى بالخىمُت اإلاىضمجت  80للجهاث، ٦ما َى مدضص في اإلااصة 

 .1وطل٪ بدىُٓمها وجيؿ٣ُها وجدبٗها" واإلاؿخضامت

ىُت خى٫ الجهىٍت اإلاخ٣ضمت بإ٧اصًغ  زاهُا: اإلاىاْغة الَى

ت اإلاخ٣ضمت،  الالٞذ للىٓغ بسهوم الخواع بحن الضولت والجهاث ؤه ، لم ًبضؤ مب٨غا ولم جخم مإؾؿخ  بضاًت جىُٟظ الجهٍو

ضا مً حٗم٤ُ الى٣اف والخواع، و  غاٝ ظمُٗها مٍؼ ت. ٞجاءث اإلاىاْغة واخخاظذ مٗ  ألَا ٞخذ خواع موؾ٘ بسهوم ٢ًاًا الجهٍو

ش  ت اإلاخ٣ضمت التي ؤ٢ُمذ بمضًىت ؤ٧اصًغ ٖلى مضاع ًومحن ٧املحن بخاٍع مكاع٥،  1400، بمكاع٦ت 2019صظىبر  20ألاوىى للجهٍو

ت وبمباصعة مً وػاعة الضازلُت ومجالـ الجهاث باإلاٛغب. اه٨ب الجمُ٘ زاللها ٖلى حصخُو الخهُلت الاظما ل الجهٍو لُت لخجًز

ل  ل َظا اإلاكغٕو الغاثض، و٦ظا الخجًز ُت في مؿلؿل ججًز اإلاخ٣ضمت وجدضًض اإلاضازل وجدضًض اإلاضازل ألاؾاؾُت لخد٤ُ٣ ه٣لت هٖو

جي لالجمغ٦ؼ ؤلاصاعي، باإلياٞت بىى حؿلُِ الًوء ٖلى ؤلاهجاػاث والخدضًاث، وجباص٫ اإلاماعؾاث الجُضة  ألامشل للمُشا١ الَو

 .2اإلابخ٨غةوالخجاعب 

ل٣ض ؾب٣ذ اإلاىاْغة ألاولى خى٫ الجهىٍت اإلاخ٣ضمت بإ٧اصًغ ملخ٣ُاث  ٖضة ٧اهذ مً جىُٓم مجلـ 

ً، حٗل ؤعيُت ٖمله جىُل٤ مً جىنُت للمجلـ الا٢خهاصي وؤلاحخماعي والبُئي بجٗل الجهاث  اإلاؿدكاٍع

عي الظي خُه في بزغاج  يامىت الالخ٣اثُت الؿُاؾاث الٗمىمُت، ٞباإلياٞت بلى الضوع الدكَغ لٗبه البرإلاان بٛٞغ

ل الٗملي لىعف الجهىٍت  ً بمىا٦بخه للخجًز ال٣ىاهحن الخىُٓمُت للجماٖاث الترابُت، جمحز مجلـ اإلاؿدكاٍع

بك٩ل ؾىىي، الظي ٖاصة ما جاٍَغ ” اإلاىخضي البرإلااوي للجهاث“اإلاخ٣ضمت بى٣اف ماؾؿاحي ججلى في جىُٓم 

اث جخًمً ؤ٩ٞاعا جىحيهُت تهضٝ بلى جُىٍغ وصٖم البىاء اإلااؾؿاحي الغؾالت اإلال٨ُت للمكاع٦حن واإلاكاع٧ 

ني  الجهىي باإلامل٨ت، ٦ما ًخمحز َظا اإلاىخضي بمكاع٦ت املجلـ الا٢خهاصي والاحخماعي والبُئي واملجلـ الَى

لخ٣ى١ الاوؿان وحمُٗت عئؾاء الجهاث وحمُٗت عئؾاء مجالـ الجماٖاث، باإلياٞت بلى البرإلااهُحن مىخسبي 

ً ًمثل ًٞاء ماؾؿاجُا للخىاع والى٣اف بحن مسخل٠ مج ى ما حٗل مجلـ اإلاؿدكاٍع الـ الجهاث، َو

 ، خُث حاءث جىنُاث اإلالخ٣ُاث الثالر جباٖا ٦ما في الجضو٫ الخالي:3الٟاٖلحن في اإلاؿإلت الجهىٍت
ً ز02حضو٫ ع٢م   . 2018-2017-2016ال٫ ؾىىاث : ًبحن بغامج وؤَم جىنُاث اإلالخ٣ُاث البرإلااهُت الثالر بمجلـ اإلاؿدكاٍع

                                                           
1
ت فيٖ -  ت اإلاخ٣ضمت في ؾُا١ جُوع الالمغ٦ٍؼ ، 2020ٚكذ  27اإلاٛغب، مغ٦ؼ الضعاؾاث وألابدار في الٗلوم الاظخماُٖت،  بض الٗلي خامي الضًً: الجهٍو

https://cerss.org/archives/4174. 

ل  - 2 ت اإلاخ٣ضمت .. و٢ٟت جإمل وه٣اف مً ؤظل الخجًز ىُت ألاوىى للجهٍو ،  2019صٌؿمبر  21ألامشل لهظا الوعف الؿُاصي ال٨بحر، و٧الت اإلاٛغب الٗغبي لؤلهباء، اإلاىاْغة الَو

https://www.mapnews.ma/ar/dossierىُت-/اإلاىاْغة ت-ألاوىى-الَو ل-ؤظل-مً-وه٣اف-جإمل-و٢ٟت-اإلاخ٣ضمت-للجهٍو ش الخهٟذ  الوعف-لهظا-ألامشل-الخجًز  2021قدىبر  25، جاٍع

 .00:15الؿاٖت 

3
ت في اإلاٛغب، مغ٦ؼ الضعاؾاث وألابدار في الٗلوم الاظخماُٖت،  ٖبض الٗاىي خامي الضًً، ا -  ت اإلاخ٣ضمت في ؾُا١ جُوع الالمغ٦ٍؼ ، 2020ٚكذ  27الجهٍو

https://cerss.org/archives/4174 . 

ش اإلالخ٣ى البرإلااوي " جاٍع

 للجهاث
 الخونُاث بغهامج اإلالخ٣ى

الضوعة 

 الخإؾِؿُت

ًىهُى  06

2016 

 الجلؿت الاٞخخاخُت  -

 الالجغ٦حز وه٣ل الازخهاناث مً الضولت بىى الجهاث -

َمذ الخونُاث الىموطط الخىموي الجضًض لؤل٢الُم 

ؼ اإلاواعص مالُت للجهاث، الضٖوة بىى  الجىوبُت وؤًًا حٍٗؼ

اث ظضًضة للىمو ٧إؾاؽ لخل٤ الثروة. م٘ بخضار مدغ٧ 

https://cerss.org/archives/4174
https://cerss.org/archives/4174
https://www.mapnews.ma/ar/dossier/المناظرة-الوطنية-الأولى-للجهوية-المتقدمة-وقفة-تأمل-ونقاش-من-أجل-التنزيل-الأمثل-لهذا-الورش
https://cerss.org/archives/4174
https://cerss.org/archives/4174
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ً:  باإلاى٢٘- اإلاغح٘: مدٟٓت اإلالخ٣ى البرإلااوي للجهاث الال٨ترووي ملجلـ اإلاؿدكاٍع

http://www.chambredesconseillers.ma/arللجهاث-البرإلااوي-اإلالخ٣ى-/مدٟٓت 

، بٗض ججمُ٘ زالناث الخىاعاث صازل ل٣ض ٢ضمذ اإلاىاْغة ألاولى خى٫ الجهىٍت اإلاخ٣ضمت بزنى ٖكغة جىنُت

غ جغ٦ُبي. ٞمً ؤَم الخىنُاث التي حاءث بها اإلاىاْغة اإلاىاْغة جل٪ اإلاخٗل٣ت  الىعقاث اإلاخسههت في ج٣ٍغ

ؼ آلُاث الخسُُِ الترابي في جىاؾ٤ م٘ الؿُاؾاث الٗامت للضولت في مجا٫ بٖضاص التراب، والٗمل ٖلى ب خٍٗؼ

الجهىٍت ُٞما بُنها وم٘ املخُُاث ال٣ُاُٖت، زم جبني الٗضالت املجالُت الخ٣اثُت وجىاؾ٤ بغامج الخىمُت 

٧إولىٍت في الؿُاؾاث الٗمىمُت والترابُت مً ؤحل ج٣لُو الٟىاع١ املجالُت والاحخماُٖت. م٘ صٖىة الجهاث 

ل الٟٗلي للمباصت وألاَضاٝ التي خملتها اإلاىٓىمت الجضًضة للخضبحر اإلاحزاه ُاحي واإلاالي بلى الاهسغاٍ في الخجًز

باٖخماص البرمجت مخٗضصة الؿىىاث التي حؿخدًغ قغٍو الٟٗالُت والىجاٖت والجىصة وخث الضولت ٖلى 

ل  مىانلت مباصعاتها لضٖم ٢ضعاث الجهاث في مجا٫ الخ٩امت والخضبحر اإلاالي، والٗمل ٖلى جىىَ٘ مهاصع جمٍى

ؼ اإلاواعص مالُت للجهاث، -  حٍٗؼ

ت اإلاخ٣ضمت ومخُلباث الخىمُت اإلاؿخ -  ضامت،الجهٍو

الضًم٣غاَُت الدكاع٦ُت: عاٞٗت إلهجاح وعف  -

ت اإلاخ٣ضمت  الجهٍو

لى  ظلؿت زخامُت:- غ التر٦ُبي ٖو اإلاهاص٢ت ٖلى الخ٣ٍغ

اث الضوعاث اإلا٣بلت للملخ٣ى؛  مويٖو

ت واضخت وم٣ٗلىت لخماًت البِئت، وؤزحرا  جبجي عٍئ

 يغوعة جضُٖم الضًم٣غاَُت الدكاع٦ُت

الضوعة 

 الثاهُت

هىهبر 16

2017 

ت، - ت الجهٍو ت وجضبحر اإلاواعص البكٍغ  الهُا٧ل ؤلاصاٍع

ضاص  - ت والخهمُم الجهوي إٖل بغهامج الخىمُت الجهٍو

ت، التراب: ؤؾـ  الخىمُت الجهٍو

ؼ اإلاواعص مالُت للجهاث -  حٍٗؼ

غ التر٦ُبي  :الجلؿت الخخامي - اإلاهاص٢ت ٖلى الخ٣ٍغ

اث الضوعاث اإلا٣بلت  لى مويٖو والوز٣ُت الخخامُت ٖو

 للملخ٣ى؛

ت وجضبحر اإلاواعص  - الخعجُل بةخضار الهُا٧ل ؤلاصاٍع

ت، ت الجهٍو  البكٍغ

ى بغهامج بًجاص مؿُغة الخهض٤ً الخ٣جي واإلااىي ٖل -

ت،  الخىمُت الجهٍو

ت جمذ الضٖوة لخدضًض  - ل الجهٍو بسهوم جمٍو

ت ال٣ًاًا  الازخهاناث ختى جخم٨ً الجهاث مً مٗٞغ

 اإلاؿاولت ٢اهوها ٖلى جموٍلها.

الضوعة 

 الثالثت

صحىبر  19

2018 

ت: ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت ؤو  - الازخهاناث الجهٍو

 ا٦غاَاث اإلاماعؾت

ت -  ؛مخُلباث الخ٩امت الجهٍو

اهاث جُٟٗل الهُئاث  - الضًم٣غاَُت الدكاع٦ُت وَع

ت ت الجهٍو  الاؾدكاٍع

 موانلت الخواع -

٣لىت الخٗا٢ض -  جض٤ُ٢ الازخهاناث ٖو

ؤلاؾغإ بخُٟٗل مباصت وم٣خًُاث الالجمغ٦ؼ  -

 ؤلاصاعي،

 جدؿحن الخ٩امت، -

ت -  :زمحن وصٖم الهُئاث الاؾدكاٍع

http://www.chambredesconseillers.ma/ar/محفظة-الملتقى-البرلماني-للجهات


 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   

     2222 غغطظأ – ةآ ػشش اٌغبدطاٌؼذد 

 
135 

ت.  ٦ظل٪ ؤونذ اإلاىاْغة بةبغام ٣ٖىص بغامج بحن الجهاث ٖبر خلى٫ مبخ٨غة مً ؤحل جمىٍل بغامجها الاؾدثماٍع

الضولت والجماٖاث الترابُت خى٫ الازخهاناث اإلاى٣ىلت التي ًيبػي ؤن تهم مجاالث وزضماث تهم مباقغة 

اإلاىاَىحن وجاصي بلى جدؿحن مؿخىي ِٖكهم ختى ًخم يمان مكاع٦ت الجمُ٘ في بغامج الخىمُت الجهىٍت 

ت واإلااؾؿاث وحٗبئت اإلاىاعص ال٩اُٞت لخىُٟظَا  ت لل٣ُاٖاث الىػاٍع م٘ يمان اهسغاٍ اإلاهالح اإلاغ٦ٍؼ

ض مً الهالخُاث وجدىٍل اإلاىاعص ال٩اُٞت للمهالح  ل مُثا١ ٖضم التر٦حز مً زال٫ بُٖاء اإلاٍؼ الٗمىمُت في ججًز

الخاعحُت ٢هض جم٨ُنها مً ال٣ُام باإلاهام اإلاى٦ىلت بليها بك٩ل ٞٗا٫ وهاح٘ م٘ الخإ٦ُض ٖلى ٞخذ الىعف 

ت طاث الهلت  ُٗت والخىُٓمُت لالزخهاناث املخىلت ملخخل٠ ال٣ُاٖاث الىػاٍع اإلاخٗل٤ باإلاالءمت الدكَغ

بازخهاناث الجهت اإلاخٗل٣ت بىٟـ اإلاُاصًً. ٦ما جم صٖم ٢ضعاث الجماٖاث الترابُت خى٫ آلُاث 

الم والخىانل م٘ اإلاىاَىاث واإلاىاَىحن واملجخم٘ اإلاض ؼ اهٟخاح الجهت الضًمى٢غاَُت الدكاع٦ُت وؤلٖا وي، حٍٗؼ

ٖلى اإلاىاًَ واملجخم٘ اإلاضوي لخم٨ُىه مً اإلاؿاَمت بهٟت ٖامت في الخىمُت الجهىٍت الضامجت. وؤقاعث 

ت إلصاعة الجهت ٖبر جم٨ُنها مً اؾخ٣ُاب ٦ٟاءاث ٖالُت تهم  ٘ مً ال٣ضعاث الخضبحًر الخىنُاث ؤًًا بلى الٞغ

ؼ حاطبُت بصاعة الجهت  ٟي الجماٖاث الترابُت ازخهاناث الجهت، وحٍٗؼ ٖبر اٖخماص هٓام ؤؾاس ي زام بمْى

بُٗت اإلاهام اإلاى٦ىلت بليها وإعؾاء آلُاث الخ٩امت وجُٟٗل آلُاث الخيؿ٤ُ  خباع زهىنُتها َو ًإزظ بٗحن الٖا

 والخىانل بحن بصاعة الجهت و٧اٞت اإلاخضزلحن.

خاثال ؤمام جهًت جىمىٍت حهىٍت ج٨ثر  ؤن الهٗىباث واإلا٣ُٗاث  التي ج٠٣، اإلا٣ا٫ًم٨ً ال٣ى٫ ٖىض جهاًت َظا 

اع الؿُاس ي وال٣اهىوي للجهىٍت اإلاخ٣ضمت ٢ض جُىع ًٖ ؾاب٣ه. ل٨ً  ؤؾبابها. ل٨ً ال ق٪ ؤن الؿُا١ وؤلَا

ماػالذ بٌٗ ؤلاقاعاث الؿلبُت واإلا٣ُٗاث الؿاب٣ت جالخ٤ الخجغبت الخالُت، وج٠٣ خاثال ؤما اهُال٢تها 

 خ٣ُ٣ُت للخىمُت اإلاخىاػهت واإلاخًامىت، اإلاىضمجت والكاملت.  اإلاإمىلت باججاٍ حٗل الجهاث مدغ٧اث

 اإلاغاح٘ باللٛت الٗغبُت:

 الكتب: – 0
ـ، الُبٗت ألاوىى، الغباٍ،  - م لخغف، الخ٩امت املخلُت باإلاٛغب، مُبٗت َوب بَغ  .٦2009ٍغ

 الرسائل اجلامعية  - 4
ت باإلاٛغب، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُ - الٗام، ؤَغوخت لىُل الض٦خوعاٍ في ال٣اهون ت والا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت، ٖلى الوعضخي، مؿخ٣بل الؿُاؾت الجهٍو

 .2015-2014ظامٗت ؾُضي دمحم بً ٖبض هللا بٟاؽ، الؿىت الجامُٗت 

 القوانني: -3
٠ ع٢م  111-14ال٣اهون الخىُٓمي للجهاث  - يكوع (، اإلا2015ًولُوػ  7) 1436مً عمًان  20ناصع في  1,15,83الهاصع بدىُٟظٍ الٓهحر الكٍغ

ضة الغؾمُت ٖضص  ش  6380بالجٍغ  (.2015ًولُوػ  23) 1436قوا٫  6بخاٍع

 :املقاالت-4
ش الخهٟذ 2020ماعؽ  7خؿً الخاعؽ، "خُىما ج٩ون اإلاٗاعيت مؿاولت "، مو٢٘ خؼب الٗضالت والخىمُت الال٨ترووي، الؿبذ - قدىبر  23، جاٍع

 .23.00، الؿاٖت 2021
كذ -147والخىمُت، ٖضص  لئلصاعة املخلُتمولوص اؾباعي، باملجلت اإلاٛغبُت - ،' م٩اهت اإلاٗاعيت في ْل 296بىى  271مً الهٟدت  2019ًولُوػ ٚو

 : ؤصواع ظضًضة ويماهاث اإلاكاع٦ت في الٗمل البرإلااوي2011صؾخوع 
ت جهّوث يض محزاهُت  -  17:20- 2019هوهبر  23، الؿبذ 2020دمحم اًذ خؿاًً مً جىٛحر، ؤٚلبُت مجلـ ظهت صٖع

https://www.hespress.com/regions/451173.html   ش الخهٟذ  .2:25، الؿاٖت 2020ًولُوػ  31جاٍع

https://www.hespress.com/regions/451173.html
https://www.hespress.com/regions/451173.html
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ت في اإلاٛغب، مغ٦ؼ الضعاؾاث وألابدار في الٗلوم - ت اإلاخ٣ضمت في ؾُا١ جُوع الالمغ٦ٍؼ  ٚكذ 27الاظخماُٖت، ٖبض الٗاىي خامي الضًً، ا الجهٍو

2020 ،https://cerss.org/archives/4174. 

 ،  20:47، 2016ًوهُو  9عقُض البا٣ُٖلي، مجلـ ظهت الضازلت واصي الظَب ًخم٨ً مً اهخساب لجاه  الضاثمت، الخمِـ  -

https://www.pjd.ma/%ش الخهٟذ  الضاثمت-لجاه -اهخساب-مً-ًخم٨ً-الظَب-واصي-الضازلت-ظهت-الخىمُت/مجلـ20و%20الٗضالت%20خؼب  02، جاٍع

 .20:47، 2020ٚكذ 

ُب ٌكغح ؤؾباب اؾخمغاع الٗمل بو٧االث الاوٗاف والخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، الصخغاء اإلاٛغبُت،' خمُض الؿمووي - ، 'هوع الضًً بَو

 . https://assahraa.ma/web/2020/150793.  2020ٚكذ  11الجمٗت 

٘ الجهوي لالؾدشماع، اإلاغ٦ؼ اإلاٛغبي لؤلبدار وجدلُل الؿُاؾاث، ميكوع ٖلى 9102ٍؼ بىهباخو، ٢اهون اإلاالُت ٖؼ  - ، ٢غاءة في مظ٦غة خو٫ الخوَػ

غ-صعاؾاثap.org/https://www.cemrمو٢٘ اإلاغ٦ؼ  ٘-خو٫ -مظ٦غة-في-٢غاءة-وج٣اٍع ش الخهٟذ    108-لالؾدشماع-الجهوي -الخوَػ  2020ٚكذ  25جاٍع

 نباخا. 2الؿاٖت 

ت الضازلُت وػاعة جٟكل َل بغخو: الل٠ُُ ٖبض - ش ،    rona/9561https://www.maghress.com/akhbaاإلاخ٣ضمت الجهٍو  15 الخهٟذ جاٍع

 نباخا 10 الؿاٖت 2020 ٚكذ

ت ٖلى يُٟا ًدل الكوباوي الُوبي، ؤخمض - ضة ألاموا٫، ظغاثم قَغ  ،2020 ًولُوػ  29 ألاعبٗاء ،2350 الٗضص ألازباع، ظٍغ

ت اإلاخ٣ضمت ، مو٢٘ خؼب الٗضال  -            ت والخىمُت،ٖبض الل٠ُُ بغخو، َل جٟكل وػاعة الضازلُت مكغٕو الجهٍو
https://www.pjd.ma% خ اتري ابدلغب ؟-اجلهوية-مشبوع-الداخلية-وزارة-تُفِشل-هل-ببوحو-اللطيف-التنمية/لبد20و%20العدالة%20/حز

 .23:00  السالة 2021ينايب  24 التصف 
ـ الال٨تروهُت، ألاخض ، الخ٩امت اٖبض الىبي ؤبو الٗغب -  ضة َؿبٌر   16:54- 2015صظىبر  13إلاالُت للمضًىت اإلاٛغبُت، مو٢٘ ظٍغ

https://www.hespress.com259785-اٌّغشث١خ-ٌٍّذ٠ٕخ-اٌّب١ٌخ-/اٌؾىبِخ .html       
 اجملالت:-5
 والخىمُت ملجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة املخلُتا -
 .101، م.2019، الؿىت 2019مجلت اإلاالُت لوػاعة الا٢خهاص واإلاالُت، ٖضص زام ب٣اهون اإلاالُت  -

غ:-6  الخ٣اٍع

ت اإلاخ٣ضمت، ال٨خاب الشاوي، - غ خو٫ الجهٍو ت، ج٣ٍغ ت للجهٍو اجُت"،  اللجىت الاؾدكاٍع غ مويٖو "ج٣اٍع

http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Ar/L2_Rapports_thematiques_ar.pdf  

ت ال٨خاب الشالض،  - ت للجهٍو غ اللجىت الاؾدكاٍع ت اإلاخ٣ضمت في زضمت الخىمُت الا٢خهج٣ٍغ   اصًت والاظخماُٖت،الجهٍو

  http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Ar/L3_Dev_Eco_So_ar.pdf   

ً: ،مدٟٓت اإلالخ٣ى البرإلااوي للجهاث - -اإلالخ٣ى-/مدٟٓتhttp://www.chambredesconseillers.ma/ar باإلاو٢٘ الال٨ترووي ملجلـ اإلاؿدكاٍع

 للجهاث-البرإلااوي

غ اإلايكئاث الٗامت واإلااؾؿاث الٗمومُت، بمىاؾبت ج٣ضًم مكغٕو ٢اهون اإلاالُت لؿىت  - ٖلى مو٢٘ وػاعة اإلاالُت   ميكوع  37– 34، م. 2013ج٣ٍغ

https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2012/6886_depp_ar.pdf         
ت اإلاخ٣ضمت .. و٢ٟت - ىُت ألاوىى للجهٍو ل ألامشل لهظا الوعف الؿُاصي ال٨بحر،  و٧الت اإلاٛغب الٗغبي لؤلهباء، اإلاىاْغة الَو جإمل وه٣اف مً ؤظل الخجًز

ىُت-ْغة/اإلاىاhttps://www.mapnews.ma/ar/dossier،  2019صٌؿمبر  21 ت-ألاوىى-الَو ل-ؤظل-مً-وه٣اف-جإمل-و٢ٟت-اإلاخ٣ضمت-للجهٍو -ألامشل-الخجًز

ش الخهٟذ  الوعف-لهظا  .00:15الؿاٖت  2021قدىبر  25، جاٍع

غ اإلاالُت والا٢خهاص، ٖغى ؤمام لجىت اإلاالُت والخىمُت الا٢خهاصًت بمجلـ الىواب، -  .  2020ٚكذ  11الشالزاء  دمحم بيكٗبون، وٍػ
ادلتقدمة  سيد رشيد ادلبابط  ابلورشة الثانية للمناظبة الوطنية حول اجلهوية مداخلة ال -

https://www.youtube.com/watch?v=obMnxlK3AsU       
ت اإلاخ٣ضمت باإلاٛغب ؤًام اث بالجلؿت الاٞخخاخُت للمىاْغة ألا هامدىض الٗىهغ عثِـ ظمُٗت الج مضازلت الؿُض - ا 2019صظىبر  21و 20وىى للجهٍو

 pdfالعام./التقبيب https://www.csmd.ma/documents  (19/12/2018)وم٘ و٧الت اإلاٛغب الٗغبي لؤلهباء 
ts .ادلذكبات_ادلوحولاتية_البهاانت_وادلشاريع/pdf    

https://cerss.org/archives/4174
https://www.pjd.ma/حزب%20العدالة%20و%20التنمية/مجلس-جهة-الداخلة-وادي-الذهب-يتمكن-من-انتخاب-لجانه-الدائمة
https://assahraa.ma/auteurs/hamid-semmouni
https://assahraa.ma/auteurs/hamid-semmouni
https://assahraa.ma/web/2020/150793
https://www.cemrap.org/دراسات-وتقارير-قراءة-في-مذكرة-حول-التوزيع-الجهوي-للاستثمار-108
https://www.maghress.com/akhbarona/9561
https://www.pjd.ma/حزب%20العدالة%20و%20التنمية/عبد-اللطيف-بروحو-هل-تُفشِل-وزارة-الداخلية-مشروع-الجهوية-بالمغرب؟
https://www.hespress.com/public_author/%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A+%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://www.hespress.com/الحكامة-المالية-للمدينة-المغربية-259785.%20%20%20html
http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Ar/L2_Rapports_thematiques_ar.pdf
http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Ar/L2_Rapports_thematiques_ar.pdf
http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Ar/L3_Dev_Eco_So_ar.pdf
http://www.chambredesconseillers.ma/ar/محفظة-الملتقى-البرلماني-للجهات
http://www.chambredesconseillers.ma/ar/محفظة-الملتقى-البرلماني-للجهات
https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2012/6886_depp_ar.pdf
https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2012/6886_depp_ar.pdf
https://www.mapnews.ma/ar/dossier/المناظرة-الوطنية-الأولى-للجهوية-المتقدمة-وقفة-تأمل-ونقاش-من-أجل-التنزيل-الأمثل-لهذا-الورش
https://www.mapnews.ma/ar/dossier/المناظرة-الوطنية-الأولى-للجهوية-المتقدمة-وقفة-تأمل-ونقاش-من-أجل-التنزيل-الأمثل-لهذا-الورش
https://www.youtube.com/watch?v=obMnxlK3AsU
https://www.youtube.com/watch?v=obMnxlK3AsU
https://www.csmd.ma/documents/التقرير%20العام.pdf%20ts/المذكرات_الموضوعاتية_الرهانات_والمشاريع.%20pdf
https://www.csmd.ma/documents/التقرير%20العام.pdf%20ts/المذكرات_الموضوعاتية_الرهانات_والمشاريع.%20pdf
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  6880ko  اجلبيدة البمسية لدد 42/2019اجمللس االةتصادي واالجتمالي والبيئي  احلكامة الًتابية رافعة للتنمية ادلنصفة وادلستدامة  سحالة ذاتية رةم  -
  pdfوادلستدامة.-ادلنصفة-للتنمية-رافعة-الًتابية-/احلكامة http://www.cese.ma/media/2020/10(.2020ماي  7) 1441رمضان  13بتاريخ 

 أحكام قضائية:-7      
ت بالغباٍ، ع٢م  - ش  4529خ٨م املخ٨مت ؤلاصاٍع ، ميكوع بمو٢٘ الٗلوم ال٣اهوهُت، 2015/384/7107مل٠ ٖضص  201/ 10/  22بخاٍع

https://www.marocdroit.comت-/املخ٨مت ش الخهٟذ ٢a6726.htmlوة_-٧ل-في-اإلاٗاعيت-جخدضص-اإلاٗاعيت-مضلو٫ -بالغباٍ-ؤلاصاٍع ، 2021ًىاًغ  29، جاٍع

 . نباخا 30: 02الؿاٖت 

ا٢٘ الال٨ُتروهُتم-8  :ى

      https://www.pam.maمو٢٘ خؼب ألانالت واإلاٗانغة   -

  :www.pjd.mahttps// مو٢٘ خؼب الٗضالت والخىمُت الال٨ترووي -

ـ الال٨تروهُت - ضة َؿبٌر   https://www.hespress.com مو٢٘ ظٍغ

  http://www.cese.ma املجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي والبُئي -

 https://www.finances.gov.ma  مو٢٘ وػاعة الا٢خهاص واإلاالُت -

ت-9  مضازالث جلٍٟؼ

ت خو٫  وآعاء ٢ًاًا بغهامج زال٫ ألاوىى ال٣ىاة ٖلى مضازلت زحرون، ؾُٗض - ش اإلاخ٣ضمت الجهٍو  .2019 ًىاًغ 22 بخاٍع

atch?v=4d588G0fYrkhttps://www.youtube.com/w  

 :املراجع ابللغة الفرنسية 

1- Ouvrages : 
-Tarik ZAIR, Région et Régionalisation Avancée au Maroc : Aspects Organisationnels et 

modes de l’action, édition et impression Bouregreg, Rabat, 2018,  

2- Thèses : 
- Benjamin Meunier, Les règles relatives aux transferts de compétences entre collectivités 

publiques, Thèse dirigée par Monsieur le Professeur Claude DEVES, Université D’auvergne – 

Clermont Ferrand I U.F.R De Droit, Hal Id : tel-00688446 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

00688446 Submitted on 17 Apr 2012, pp ; 29 ; publié sur site https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

00688446/document ,  

: Articles -3 

- Patrick Roger, Le nouveau visage des conseillers régionaux, Une enquête dresse le profil 

des élus des régions et met en lumière un fort renouvellement, journal Le Monde, Publié le 27 

septembre 2016 à 17h26 - Mis à jour le 29 septembre 2016 à 14h19, consulté le 03 mai 2022 ;   
https://www.lemonde.fr/politique/article/2016/09/27/le-nouveau-visage-des-
conseillers-regionaux_5004375_823448.html  

- Remy Le Saout, L’intercommunalité, Un pouvoir inachevé, Revue française de science 

politique Année 50ᵉ année, n°3,2000, pp. 439-461, DOI : https://doi.org/10.3406/rfsp.2000.395482   

2950_2000_num_50_3_395482-www.persee.fr/doc/rfsp_0035 

 

4:Rapports- 

- OCDE, Le rôle des élus au sein des communes du Maroc : vers une gouvernance locale plus 

proche des citoyens, rapport publié sur https://www.oecd.org/mena/governance/le-role-des-elus-
au-sein-des-communes-du-maroc.pdf , consulté 3 mai 2022, 01 :30 ; 

 

 

http://www.cese.ma/media/2020/10/الحكامة-الترابية-رافعة-للتنمية-المنصفة-والمستدامة.pdf
http://www.cese.ma/media/2020/10/الحكامة-الترابية-رافعة-للتنمية-المنصفة-والمستدامة.pdf
https://www.marocdroit.com/المحكمة-الإدارية-بالرباط-مدلول-المعارضة-تتحدد-المعارضة-في-كل-قوة_a6726.html
https://www.pam.ma/
https://www.pjd.ma/
https://www.hespress.com/
http://www.cese.ma/
https://www.finances.gov.ma/
https://www.youtube.com/watch?v=4d588G0fYrk
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00688446/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00688446/document
https://www.lemonde.fr/signataires/patrick-roger/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2016/09/27/le-nouveau-visage-des-conseillers-regionaux_5004375_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2016/09/27/le-nouveau-visage-des-conseillers-regionaux_5004375_823448.html
https://www.persee.fr/collection/rfsp
https://www.persee.fr/collection/rfsp
https://doi.org/10.3406/rfsp.2000.395482
http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_2000_num_50_3_395482
http://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_2000_num_50_3_395482
https://www.oecd.org/mena/governance/le-role-des-elus-au-sein-des-communes-du-maroc.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/le-role-des-elus-au-sein-des-communes-du-maroc.pdf
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بي باإلاٛغب  الا٢خهاص اإلاىاػي وإق٩الُت التهغب الًٍغ

ىي   ط ؾُٗض بىٍٞغ

 والا٢خهاصًت والاحخماُٖت ب٣لٗت الؿغاٚىت ؤؾخاط ال٣اهىن الٗام ب٩لُت الٗلىم ال٣اهىهُت

 ملخو: 

ت مً ٦بحرة  و٫ في ألاوهت ألازحرة بيؿبحٗخبر ْاَغة الا٢خهاص اإلاواػي مً الٓاَغ التي جٟكذ في ا٢خهاصًاث الض هدُجت جٓاٞغ مجمٖو

بُت بؿبب الٟغاٚاث ال٣اهوهُت التي حكوب الىو الجباجي ؤو ال٣هوع الظي جخسبِ ُٞ  ؤهٓمت  الٗوامل جغجبِ ؤؾاؾا ب٠ًٗ ألاهٓمت الًٍغ

بت مً بُت في يبِ ألاوكُت اإلاالُت، مما ًدُذ للم٩لٟحن ؤو الخايٗحن للًٍغ بي  اإلاغا٢بت الًٍغ بًجاص ٞغم للتهغب والخملو مً ؤصاء الًٍغ

ىت الٗامت، ألامغ الظي ًترجب ٖى  ج٣لو اإلاواعص اإلاالُت للضولت والايغاع بخواػن اليكاٍ اإلااىي والا٢ خهاصي التي هي في ألانل خ٤ ماىي للخٍؼ

 للضولت.

بي، الخىمُت  ال٩لماث اإلاٟاجُج: بي، الًِٛ الًٍغ  الا٢خهاصًتالا٢خهاص اإلاواػي، التهغب الًٍغ

 

 مقدمة

بي بك٩ل زام  اَغة التهغب الًٍغ بت ٖامت ْو ؤنبذ مً ٚحر اإلاك٩و٥ ُٞ  ؤن َىا٥ ٖال٢ت جإزغ وجإزحر واضخت بحن الًٍغ

اَغة الا٢خهاص الٛحر مه٩ُل ؤو اإلاواػي ؤو الٛحر عؾمي ؤو ألاؾوص ؤو الؿغي ؤو الخدذ ؤعضخي...الخ؛ وما حٗضص َظٍ  مً ظهت ْو

حٗبحرا ًٖ الُبُٗت اإلا٣ٗضة واإلادكٗبت لهظا الىٕو مً ألاوكُت الا٢خهاصًت. وحك٩ل َاجحن الٓاَغجحن  الدؿمُاث و٦ثرتها بال

 .بك٩ل زام الؿلبِخحن ٧وابذ مهمت إلاؿإلت الخىمُت الا٢خهاصًت بك٩ل ٖام وببالصها

بي )الاجي تَظٍ الضعاؾت الواعجباَا بمويٕو  ٢خهاص اإلاواػي والتهغب خمدوع خو٫ الا٢خهاص اإلاواػي وإق٩الُت التهغب الًٍغ

ُٗت لوخضَا ؤن جدض ؤو ٖلى  بي(. ًم٨ىىا الدؿائ٫ بىى ؤي خض ًم٨ً للمكٕغ اإلاٛغبي اٖخماصا ٖلى اإلا٣اعبت ال٣اهوهُت ؤو الدكَغ الًٍغ

م ؤَمُت َظٍ اإلا٣اعبت ؤي ال٣اهوهُت بال ؤه  الب ض مً ألا٢ل ؤن ج٣لو مً جإزحراتهما الؿلبُت ٖلى الىمو الا٢خهاصي، ؤم البض وٚع

ت وجوانلُت وؤًًا باٖخماص الكٟاُٞت وإط٧اء عوح اإلاواَىت الجباثُت لضى ٧اٞت اإلالؼمحن  اٖخماص م٣اعباث ؤزغى اظخماُٖت وجدٟحًز

ُت إلاماعؾتها في بَاع الا٢خهاص  ذ بإوكُتهم وههج اإلاؿال٪ الكٖغ وبهٟت زانت اإلاكخٛلحن مجهم بال٣ُإ الٛحر مه٩ُل للخهٍغ

 ىمُت البالص.الغؾمي مؿاَمت مجهم في ج

 ملخاولت ؤلاظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت وما جُغخ  مً حؿائالث في زىاًا َظٍ اإلاضازلت البض مً مٗالجت الٟغيُاث آلاجُت:

لؤلوكُت الا٢خهاصًت الغؾمُت ؤو  ع٧وصا واه٨ماقا بالًغوعة بن احؿإ الاوكُت الا٢خهاصًت الٛحر اإلاه٩ُلت ٌؿخدب٘

ت   . اإلاكغٖو

بي ِالًٛ حجم اػصًاص بن ٘ الهٛحرة بىى ًضٞ٘ الًٍغ بت  مً اىى الا٢خهاص الؿغي تهغبا الخوظ  بإصخاب اإلاكاَع ؤصاء الًٍغ

و ؤعباخهم ٖلى ىت الضولت ًدغم ما َو ا ٖلى مهمت مما ًازغ ؾلبا ظباثُت مواعص مً زٍؼ  الاؾدشماع الٗمومي و٢ُام الضولت بإصواَع

ت  الخ. ...الا٢خهاصًت والاظخماُٖت الخىمٍو

بت ٣ًو٫ اإلاشل الٟغوسخي ٦ما جماما بت ج٣خل الًٍغ  ؤًًا وموؾٗا بؿُها ٦ما ؤو trop d'impot tue l’impot ؤن ٦ثرة الًٍغ

 الىِٟؿت. "٦ثرة اإلاٛغم ج٣خل اإلاٛىم". م٣ضمخ  في زلضون  ابً الغخمان ٖبض

ت ٚحر اإلا٣اعبت ان ُت الٛحر الٓواَغ َاج  مٗالجت طاث هٟ٘ في ال٣ٗابُت ؤو الؼظٍغ لِـ ٢بل اجساط اظغاءاث ٖلى ألا٢ل  قٖغ

ت  ال٣اهوهُت بالولوط اىى الكٟاُٞت والويوح وههج الاؾالُب اإلاه٩ُلت الٛحر الا٢خهاصًت لؤلوكُت اإلاماعؾحن بة٢ىإ ٢مُىت جدٟحًز

ٗاث الجباثُت وجل٪ اإلاخٗل٣ت بإهٓمت الخماًت الاظخماُٖت   ...الكٛل و٢واهحن واخترام الدكَغ
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ؤجها حؿخٟدل بك٩ل  ٚحر ٖاإلاُت ْاَغة هي بل مٛغبُت اػي لِؿذ زهونُت ا٢خهاصًتاإلاو  ؤو الؿغي  الا٢خهاص ْاَغة بن

الًم٨ً الجؼم بال٣و٫ ؤن مماعؾت ألاوكُت  وؤزحرا الىمو مً يمجها اإلاٛغب َبٗا. ٍَغ٤ في الؿاثغة الضو٫  ا٢خهاصًاث في ٦بحر

ا ٧ل الٓل الا٢خهاصًت الٛحر عؾمُت وفي  في زانت لها او٩ٗاؾاث اًجابُت مجها ٦شحرة ؤهوإ جوظض جماما ال٨ٗـ ٖلى بل ؾلبُت ازاَع

ًض الٗون لهم زانت في ظاهب الخإَحر والخوظُ  وجبؿُِ ؤلاظغاءاث لهم  اصخابها ومض موا٦بت ٣ِٞ الاظخماعي ًجب بٗضَا

م   .للولوط لال٢خهاص الغؾمي لخدٟحَز

 ن:وإلا٣اعبت ؤلاق٩الُت مويٕو َظٍ الضعاؾت اعجإًىا ج٣ؿُم اإلاويٕو بىى مبدشح

بي ؤوكُت زاعط ال٣اهون -  اإلابدض ألاو٫: الا٢خهاص اإلاواػي والتهغب الًٍغ

بي: ؤَم ٧وابذ الخىمُت باإلاٛغب-  اإلابدض الشاوي: الا٢خهاص اإلاواػي والتهغب الًٍغ

 وطل٪ ٦ما ًلي:

بي: ؤوكُت زاعج ال٣اهىن  اإلابدث ألاو٫: الا٢خهاص  اإلاىاػي والتهغب الًٍغ

 ا٢خهاص ؤو الؿغي  باال٢خهاص ٖلُ  ؤنبذ ًُل٤ بط اإلاىٓم، لال٢خهاص ٦ى٣ٌُ اإلاه٩ُل لٛحرا ؤو اإلاواػي  الا٢خهاص ٌٗخبر 

ت ؤو ٚحر ٖلى ٣ًوم ؤن ًم٨ً الٓل الظي ت ؤوكُت مكغٖو  التي ،1للضولت الا٢خهاصًت ؤػمت ٖلى مؿخوى الؿُاؾت ًُغح مما مكغٖو

 ٖضم للضولت في الؿُاؾُت الظي ًبحن اهخٟاء ؤلاعاصة الصخيء َظا ال٣ُإ جًٍغب مؿخوى محزاهُتها هدُجت ٖضم ٖلى عجؼ مً حٗاوي

بي لِكمل اء الًٍغ م ٚحر مه٩ُل، ال٣ُإ جوؾُ٘ الٖو الػا٫  1957اإلاٛغب مىظ  قهضَا ؤلانالخاث الجباثُت اإلاخٗا٢بت التي ٞٚغ

ىت ٢ُإ مهم جدغم و ال٣ُإ الخٍؼ بُت، ؤال َو   .الٛحر مه٩ُل الٗامت للضولت مً بًغاصاج  الًٍغ

ٗخبر ضم الًغاثب ؤصاء مً للتهغب ؤصاة اإلاواػي  ٢خهاصالا َو بي ٦ما َو مىهوم ٖلُ  في الٟهل  الٗبء جدمل ٖو  39الًٍغ

بت ألاشخام اإلالؼمحن َٝغ مً ٞٗل ؾلبي عص ٌٗخبر ٦ما مً الضؾخوع، الًِٛ الجباجي في الضو٫ الىامُت مشل  اعجٟإ ٖلى بالًٍغ

  .اإلاٛغب

بي التهغب مٗجى وما ألاو٫(،اإلاواػي بطن  )اإلاُلب  الا٢خهاص ما َو الشاوي( وؤًت ٖال٢ت بُجهما  )اإلاُلب  )اإلاُلب الًٍغ

 . الشالض(

 اإلاُلب ألاو٫: الا٢خهاص اإلاىاػي: اإلاٟهىم وألاؾباب

م الؿُضة ؤ٦ضث   خو٫  مُضاهُت صعاؾت هخاثج ج٣ضًمها َامل ٖلى اإلاٛغب عثِؿت الاجداص الٗام إلا٣اوالث ق٣غون بىهالر مٍغ

 ؤلاظماىي املخلي الىاجج مً 20% ال٣ُإ ًمشل وؿبت َظا ؤن الا٢خهاصي، اليؿُج ٖلى الؿلبُت وجإزحراج  مه٩ُل، الٛحر الا٢خهاص

 صعاؾت )الواعصاث مجمٕو مً %10 ووؿبت( البدغي  ٢ُإ جغبُت اإلاواشخي الهُض الٟالحي، اخدؿاب ال٣ُاٖاث ألاولُت ال٣ُإ صون 

ا  ال٣ُإ ًٟوث ٖلى اإلاٛغب ؤعباخا ٦بحرة لٟاثضة َظا هُت "عوالهض بحرجي" وؤياٞذ ؤنألاإلاا ؤلاؾتراجُجُت الاؾدكاعاث م٨خب ؤهجَؼ

ىت م، 40ج٣ضع ب  الضولت زٍؼ م ملُاع 36 بُجها مً ملُاع صَع بُت، جسو صَع م4و الى٣ٟاث الًٍغ الى٣ٟاث الاظخماُٖت  تهم ملُاع صَع

كٛل الهخي( )الاهسغاَاث في نىاص٤ً الًمان الاظخماعي والخامحن  ٢ُإ ؤن ؤياٞذ شخو. ٦ما ملُون  2,4 ال٣ُإ َظا َو

 الخىاٞؿُت ال٣ضعة ًازغ ؾلبا ٖلى الظي مً ْاَغة الا٢خهاص ٚحر مه٩ُل، مخًغع  ٌٗض ا٦بر ٢ُإ ا٢خهاصي بالخجؼثت الخجاعة

  54% بذجم والجلض ٢ُإ اليؿُج ًلُ  68% بذجم للم٣اوالث اإلاه٩ُلت

  .31% بذجم ٢ُإ البىاء زم 32%بذجم وؤًًا ٢ُإ الى٣ل الُغقي للبًاج٘ والؿل٘
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ألاؾباب التي ج٨مً زلٟ  )ال٣ٟغة  ؤو صواٞٗ  ؤَم وماهي )ال٣ٟغة ألاوىى( اإلاواػي  الا٢خهاص بمٟهوم اطن اإلا٣هوص ما َو

 الشاهُت(.

 اإلاىاػي  ال٣ٟغة ألاولى: ماَُت الا٢خهاص

ت ؤُُٖذ ل٣ض  حر الؿغي، الا٢خهاص مً هٕو حك٩ل َااٖخبر  مً ٞهىا٥ اإلاواػي، مً الخٗاٍع٠ لٓاَغة الا٢خهاص مجمٖو  ٚو

حر الغؾمي وألاؾوص،  الخ. ...اإلاىٓم وا٢خهاص الٓل ٚحر ؤو اإلاه٩ُل ٚو

م الدؿمُاث الٗضًضة لُ  ٞاال٢خهاص ٚحر مه٩ُل ٚع اإلاخإجُت مً  الضزو٫  مجمٕو ٖلى ؤؾاؾا ًىهب ل ، ؤُُٖذ التي ٖو

ذًخم الخه ال والظي الٗمل ججاعي ؤم مضوي َظا ٖمل ؾواء ٧ان ٤ الخهٍغذ ًٖ ؤو الجباثُت ب  بىى ؤلاصاعة ٍغ  وإزٟاء بضزو٫  ٍَغ

  .1مه٩ُلت الا٢خهاص الٛحر الضزو٫ ألازغى اإلاخإجُت مً

خمشل في مماعؾت وكاٍ بظغامي ٦ما َو زم َىا٥ الوظ  آلازغ ألامغ باليؿبت لخجاعة املخضعاث  لال٢خهاص اإلاواػي ٍو

ما٫ التي ٣ًوم بها ؤشخام ٚحر والتهٍغب لحن والٖا   .إلاماعؾتها مَا

ىا٥ ما٫ وألاوكُت اإلاؼاولت صون  مجمٕو َو" ٚحر مه٩ُل الا٢خهاص ًغى ؤن مً َو ذ ألٖا ؾواء  بها عؾمي مً اإلاٗىُحن جهٍغ

حن ؤي ؤن اإلاماعؾحن في َظا املجا٫، َبُُٗحن ؤشخام ٧اهوا داث لئلصاعة الجباثُت وال للمهالر  ال ؤو مٗىٍو ٣ًضمون جهٍغ

ما الاظخماعي اث الاخخُاٍألازغى ٦مىٓم الٗمومُت حَر  " .بها الدسجُل ال٣اهون  ًٟغى التي اإلاهالر مً ٚو

مه٩ُلت، وجا٦ض ؤزغ اإلاُُٗاث  ٚحر ألاوكُت في الٗضًض مً الضو٫ الىامُت، جؼاًضا مخهاٖضا ٌكهض اإلاٛغب قإه  قإن

ت ألازحرة، وخؿب البدض  في حجم  جؼاًض ألاوكُت مً َظا الىٕو ؤن الا٢خهاص ٚحر مه٩ُل ؤي ال٣ُإ خو٫  اإلاخاخت الٗكٍغ

 2.21 ٣ًاعب مً ما ال٣ُإ َظا ٌكٛل 2007 ؾىت في الهاصع مه٩ُل ٚحر ال٣ُإ خو٫  الؿامُت للخسُُِ للمىضوبُت اإلاُضاوي

ا  وخضة 40000ًىاَؼ  بما مه٩ُلت ٚحر الوخضاث َظٍ ٖضص وجؼاًض ،1999ملُون شخو ٣ِٞ في  1.9 م٣ابل ملُون شخو ؾىٍو

 1999 ؾىت وخضة ملُون  1.25 مً الوخضاث اإلا٩وهت لل٣ُإ ٖضص اعجٟ٘ 2014ؾىت  الؿامُت زحر للمىضوبُتؤلاخهاء ألا  في ؤما

 .2013 (51,4%) ؾىت  ملُون  1.68 اىى

 ال٣ٟغة الثاهُت: ألاؾباب ال٩امىت وعاء ْهىع الا٢خهاص اإلاىاػي 

بىى اعجٟإ ؾٗغ الًغاثب ولش٣ل  ل مباقغالؿغي بك٩ ؤو ًغظ٘ ٦شحر مً الباخشحن الا٢خهاصًحن ْهوع الا٢خهاص اإلاواػي  

بُت، والظي جلجا بلُ  الا٢خُاٖاث في الًِٛ الجباجي واإلاٛاالة اصة الضولت الًٍغ  مك٩ل خلخلت ٞةن لظل٪ يبِ الخواػهاث إٖل

 والويُٗت الاظخماُٖت للمكخٛلحن ال٣ُإ َظا زهونُت ًغاعي ظباجي بنالح الًغاثب ٖبر جس٠ُٟ َو ٚحر مه٩ُل الا٢خهاص

اصة الضولت ًٖ ُ ، وبالخاىي يغوعة جغاظ٘ٞ بي الؿٗغ في الٍؼ ذ بإوكُتهم لالؾخٟاصة الًٍغ  مً مما ًضٞ٘ الٟاٖلحن ُٞ  بىى الخهٍغ

  .2املجا٫ َظا خ٣و٢هم في

، بياٞت بىى ٧وه  جي، م٩وهاث ظمُ٘ ًهِب وج٨مً زُوعة اليكاٍ ٚحر اإلاىٓم في ٖضم ْهوٍع  ٞحها بما الا٢خهاص الَو

اث ال٨ب بت، َظا  ٣ًوم رى خُض َىا٥ مًاإلاكغٖو ت مؿخترة للتهغب مً الًٍغ بياٞت بىى اؾدشماعاج  اإلاٗلً ٖجها بإوكُت مواٍػ

ت هاَُ٪ ًٖ ىُت، ٦ما مً 50%ًمشل  ٞهو اهدكاٍع ؾٖغ  جد٤٣ صزوال ٖضًضة ٞئاث اظخماُٖت ٌكمل ألاوكُت الا٢خهاصًت الَو

بت، مً جٟلذ زُالُت ؿاًغ مؿخجضاث الٗهغ، الخُوع  ٘ؤه  ؾَغ طل٪ وألاه٩ى مً الخًٕو للًٍغ ْهوع  م٘ ؾترجٟ٘ وزحرج  خُض َو
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غ م٘ خواع -  غ : مامون بوَضوص الوٍػ ضة جضبحر، خواع  اإلاه٩ُل الٛحر ال٣ُإ واصماط باإلا٣اوالث الهٛغى  اإلا٩لٟت اإلاىخضب الوٍػ  اإلا٣او٫  بىٓام اإلاخٗل٤ اإلا٣او٫  خو٫  الال٨تروهُت لجٍغ

    الظاحي



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   

     2222 غغطظأ – ةآ ػشش اٌغبدطاٌؼذد 

 
141 

ا، قغ٧اث بإؾهم اإلاخاظغة ٖلى ا٢خهاص ظضًض ًغج٨ؼ حَر  ًخُلب ال خُض ال٣ضًم، ًٖ لخمُحٍز "بالجضًض" الا٢خهاص َظا وؾمي ٚو

اص ال٣ضًم، بل ٨ًٟي الًِٛ ٖلى الا٢خه في َو الكإن ٦ما ألاولُت، واإلاواص الخدخُت والهُا٧ل والٗمالت، ٦مُاث ٦بحرة مً الُا٢ت

ا ؾمي بالخجاعة الال٨تروهُت والتي ججغي  ٖلى ػع للخهو٫  عجؼا في  ٌؿبب الضازل والخاعط، َما ٞهولها بحن ؤٚلب ألاموا٫ ٖبَر

 1 .٦خلت الٗملت الهٗبت

اٞ٘ بي الخٍٗغ٠ والضو  اإلاُلب الثاوي: التهغب الًٍغ

بت حٗض  الا٢خهاصًت  لؤلويإ ؤٚغايها، ٞهي او٩ٗاؽ لخد٤ُ٣ امتالٗ الؿلُاث حؿخسضمها مالُت وؾُلت الًٍغ

  .ه٣ٟاتها الٗامت لؿض ألاموا٫ الالػمت الضولت مجها حؿخ٣ي التي الُىابُ٘ وهي ٖلُ ، جٟغى الظي املجخم٘ في والؿُاؾُت، والاظخماُٖت

موما م ٖلم  ٖو بت وٚع بت وما باألَمُت ٞةن اإلا٩ل٠ بالًٍغ  واملجخم٘، بال للضولت يؿبتبال ؤَمُت حك٩ل  مً ال٣هوى للًٍغ

بت بهوعة ؤهاهِخ  مً الخجغص بىى بٗض ًهل لم ؤه   لظا ٞةه  مً ؤه  واظب م٣ضؽ، ٖلى ٧املت بدُض ًىٓغ بىى الالتزام بضٞ٘ الًٍغ

بت عصة الٟٗل الظي جإزظ نوعة الضٞإ ًٖ مهالخهم، مً ظاهب اإلا٩لٟحن بضٞ٘ ؤن هخو٢٘ الُبُىي بخٟاصي  وطل٪ بما الًٍغ

بت بي هُا١ الا٢خُإ مً ٧لُا ؤو ٖلى ألا٢ل بالخ٣لُل الًٍغ بي التهغب ْاَغة وكإث َىا ومً اإلاٟغوى ٖلحهم الًٍغ  ؤو الًٍغ

بت ٞما مٗجى ؤلاٞالث بي  )ال٣ٟغة ألاوىى( وما هي مً الًٍغ   الشاهُت(. ؤَم الضواٞ٘ ال٩امىت وعاء ْهوٍع  )ال٣ٟغة التهغب الًٍغ

ب :ال٣ٟغة ألاولى  يمٟهىم التهغب الًٍغ

بي، خو٫  ال٣ٟهاء ماػا٫ ٢اثما بحن ؤن الخالٝ بىى ججضع ؤلاقاعة  باإلاٟهوم  ًإزظ مً ٞمجهم جدضًض مٟهوم التهغب الًٍغ

ٍغ مسالٟت الٟاٖل لهظا ال٤ًُ ، خُض ٌكتٍر لخٞو  خُض ًًٟل ألازظ باإلاٟهوم الواؾ٘، ألخ٩ام ال٣اهون، ومجهم مً الخهٝغ

غا ٧لما جم ٌٗخبر ىت  ظؼثُا الخسلو ٧لُا ؤو مً جم٨ً ؤؾالُب ؾخٗما٫ا بىى اللجوء التهغب مخٞو بت اإلاؿخد٣ت لٟاثضة الخٍؼ مً الًٍغ

  .٣ًترن بمسالٟت هو ٢اهووي ؤو لم الٗامت، ؾواء ا٢ترن طل٪

ت مً ألاٞٗا٫ الاخخُالُت بي باٖخباٍع مجمٖو  وج٣ىُاث وبُغ١  بؿوء هُت التي ًخم ا٢تراٞها والخضلِؿُت بن التهغب الًٍغ

بتمً اإلالؼ  مسخلٟت بت ظؼثُا ؤو ٧لُا الخسلو ٢هض ٢اهوها م بالًٍغ ظٍ ،مً الًٍغ  الوؾاثل الاخخُالُت ٌؿخٗملها اإلاخملهون مً َو

بت ىت الٗامت التي حؿهغ ٖلى جدهُل الًغاثب الًٍغ بت الخٍؼ ب ٢2هض ججىب ؤصاء الًٍغ ٣هض بالتهغب الًٍغ ت  ي. ٍو ٦ظل٪ مجمٖو

بتمسالٟت ل٣اهون الًغاثب  مً الؿلو٦ُاث التي جاصي وبالخاىي ؤلايغاع بالخ٣و١ اإلاالُت  بك٩ل ًاصي بىى الخسلو مً ٖبء الًٍغ

ىت الٗامت  .3للخٍؼ

٨ظا هجض بي الظي ٌٗخبر مً بحن الجغاثم الا٢خهاصًت بك٩ل التهغب َو بُت ٖام الًٍغ  زام بك٩ل ومً الجغاثم الًٍغ

زل٤ هٕو مً ٖضم الخواػن اإلااىي الجباجي باليؿبت  بىى ٌؿىى، خُض 4 مسالٟت للىهوم ال٣اهوهُت اؾخٗما٫ وؾاثل اخخُالُتهدُجت 

م ، ومً بحن بىى للضو٫ التي ٖمضث م  ٣ًم اإلاٛغب الظي لم هجض الضو٫  َظٍ ججٍغ واٖخباٍع ٦جىدت مٗا٢ب ٖلحها بال بم٣خطخى  بخجٍغ

 .96-97 مالُت ؾىت ٢اهون 

جي ُٞما ٣ًخهغ ٌٗض لم ٧وه  ؤَمُخ  في جٓهغ ٦ما  ال نبٛت صولُت طو ٩اب ، بل ؤنبذاعج هُا١ ًسو ٖلى الجاهب الَو

ىُت، خواظؼ وال ظٛغاُٞت خضوصا ٌٗٝغ غظ٘ َو  الضولُت، الا٢خهاصًت َظا الىٕو مً التهغب بىى اعجباَ  باإلاماعؾت ْهوع  ؾبب ٍو

                                                           
1
اع الجضًض ع٢م  -   مى . 11اإلاخٗل٤ إلنالح الجباجي ٖلى بخضار هٓام ظباجي زام بهظا ال٣ُإ الا٢خهاصي اإلاواػي في اإلااصة  69.19ؤقاع بلُ  ال٣اهون ؤلَا

2
بُت الٗضص الشاوي ًىاًغ الًغ  التهغب : البر الخؿحن -   . 30، م2013ٍبي باإلاٛغب، الؿلؿلت اإلاٛغبُت للٗلوم والخ٣ىُاث الًٍغ

3
 .196:م 1983الؿىت   ،نباح وٗوف: اإلاالُت الٗامت و مالُت الضو٫ الىامُت، مُبٗت الىجاح الجضًضة الضاع البًُاء - 

4
بُت، صاع الجهًت الٗغبُت، مُا -  ت، ٢لُوب، مهغ الؿىت ؤخمض ٞخخي ؾغوع: الجغاثم الًٍغ  .106، م 1990ب٘ ألاَغام الخجاٍع
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وبحن ا٢خهاص الضو٫ اإلاخسلٟت  ظهت مً اإلاخ٣ضمت بحن ا٢خهاص الضو٫  والترابِ وكإة الخ٣ؿُم الضوىي للٗمل هٟؿ  مىظ ٞغى خُض

  .مً ظهت ؤزغى 

بي :الثاهُت ال٣ٟغة اٞ٘ ال٩امىت وعاء ْهىع التهغب الًٍغ   الضو

اإلااىي  والاظخماعي، الا٢خهاصي مً الىٓام ٧ل وبحن الجباجي الىٓام اإلاخباص٫ بحن والخٟاٖل الخإزحر ٖال٢ت في ؤخض ٌك٨٪ ال

ًغج٨ؼ ٖلحها  التي البيُاث ألاؾاؾُت خ٣ُ٣ت ًدضص يالظ َو ألاهٓمت َظٍ بحن َظا الاعجباٍ والخإزحر ؤلاقاعة بىى ؤن م٘ والؿُاسخي

ت خضوصٍ وبالخاىي والا٢خهاصًت، اإلاالُت خضوصٍ ًبحن الجباجي، ٦ما الىٓام  والخ٣ىُت، ومً جم ٞةن ؤي حُٛحر في َظا الىٓام ؤلاصاٍع

٨ظا َظٍ ًى٨ٗـ خخما ٖلى ؾٝو الخُاص اإلاُل٤ بىى  مً مغوٍع في ججؿض والظي اإلااىي ال٨ٟغ الظي َغؤ ٖلى الخُٛحر ٞةن البيُاث، َو

اثٟها جُوع  خاظُاتها اإلاالُت، بٟٗل مؿخوى  اعجٟ٘ مجاىي الا٢خهاص واإلاالُت، خُض في اليؿبي جغجب ٖى  حُٛحر في صوع الضولت  ْو

اصة في ؤؾٗاع يغاثب ظضًضة. الٗامت ألامغ الظي صٞٗها بىى ٞغى يغاثب الخُاة جىُٓم في اإلاؿخمغ وجضزلها ؤزغى  وإىى الٍؼ

هوع مو  بي ْو بي ظاصة مداوالث ظوصة، مما ؤٞطخى بىى اعجٟإ في مؿخوى الًِٛ الًٍغ   .1للتهغب الًٍغ

بي والا٢خهاص :اإلاُلب الثالث   اإلاىاػي ؤًت ٖال٢ت؟ التهغب الًٍغ

ان. مه٩ُل ؤو الٛحر اإلاواػي  الا٢خهاص بَاع في اإلاماعؾت ألاوكُت بن  ت ؤوكُت هٖو  ٍَظ بىى هٓغها ٞةطا ْاَغة، وؤوكُت ؾٍغ

بُت، اإلاكاع٦ت في ؤَمُت ؤًت حك٩ل ال ؤجها ٖلى ًدباصع بىى الظًَ مىٟغصة بهٟت ألاوكُت  اإلاؿخوى  ٖلى بطا جمذ مالخٓتها بِىما الًٍغ

مهمت والتي  مالُت ظباثُت ال ٌؿتهان بها، ٞال٣ُإ ٚحر مه٩ُل ٢ض ًًغ بوخضاث لها م٩اهت صٖامت حك٩ل اجها ؤلاظماىي، ٞبالخإ٦ُض

بت ظؼثُا مً جخسلو ؤن ًم٨ً جي، َظٍ ونل حجم و٢ض - ٧لُا ؤو الًٍغ  مً ٞإ٦ثر ألاوكُت بىى ما ٌٗاص٫ عب٘ حجم الا٢خهاص الَو

ٗمل 31مغزو لها جد٤٣ ؤعباخا ج٣ضع ب٣ُمت  ٚحر ؤل٠ م٣اولت نٛحرة 245 م، َو  شخو ؤل٠ 480صازل َظٍ اإلا٣اوالث  ملُاع صَع

بت م ال ًضٞٗون الًٍغ  ؤلاصاعة الجباثُت الاَخمام ٖلى مه٩ُل، جٟغى ٚحر جُوع الا٢خهاصالاخهاءاث خو٫  ولظل٪ ٞةن - بضوَع

ت باإلياٞت في ألاوكُت اإلالؼمحن ل٩اٞت حصخُو بُٛاب ًهُضم طل٪ ؤن بصماظ ، بال بهظا ال٣ُإ والٗمل ٖلى  الا٢خهاصًت اإلاواٍػ

 حك٩ل ؤن ًم٨ً التي اثُت لل٣ُإ اإلاواػي جبرػ ؤَمُت الغ٢ابت الجب َىا ال٣ُإ، ومً صازل ألامُت لضى ؤٚلب اإلاؿخٛلحن اهدكاع بىى

بي ُٞ  وم٩اٞدخ  خهغ وبالخاىي ال٣ُإ َظا اللمٗلومت خو٫  موعصا   .مجا٫ التهغب الًٍغ

بي الًِٛ ٌك٩ل الوع٢ت البدشُت )ال٣ٟغة ألاوىى( بل بن  َظٍ مويٕو الٓاَغجحن وعاء بغوػ ال٩امىت ألاؾباب ؤَم الًٍغ

بي )ال٣ٟغةؤوظ  الت ؤَم ٌٗض ؤلا٢خهاص اإلاواػي    الشاهُت(. هغب الًٍغ

بي بي مً ؤَم ألاؾباب وعاء ْهوع التهغب الًٍغ   والا٢خهاص اإلاواػي  ال٣ٟغة ألاوىى: الًِٛ الًٍغ

٣ا وجوظحهها اإلاواعص جل٪ جإمحن في الضولت حؿاٖض التي اإلاالُت ؤَم ألاصواث مً الًغاثب حٗض  اإلاالُت للؿُاؾاث ٞو

بت حٗض ٞلم مؿب٣ا ومتاإلاغؾ ألاَضاٝ لخد٤ُ٣ والا٢خهاصًت ٣ا الًٍغ  مً حؿىى الضولت وؾُلت خض طاتها وإهما في ٚاًت لظل٪ ٞو

ل ٖلى ٢اصعة ٚحر وخضَا وجد٤ُ٣ ٚاًتها الاظخماُٖت وؤَضاٞها الا٢خهاصًت، بما ؤن الضولت الخضزلُت جُب٤ُ ؾُاؾتها في زاللها  جمٍو

ت مسخل٠ ٘ الخىمٍو لُت ؤبغػ اإلاهاصع مً وإلاا ٧اهذ الًغاثب اإلاكاَع  ال٨ُٟلت الؿبل ًٖ البدض مً بض ال ٧ان اإلاٛغب في الخمٍو

اصة بي صون  وجد٤ُ٣ ٖضالتها مضازُلها، حجم في بخد٤ُ٣ الٍؼ ٘ مً الًِٛ الًٍغ بي اإلاكٕغ ٞؿىى اإلالؼمحن، ٖلى الٞغ  بىى الًٍغ

بي ًخمحز بٗضم ظٗل ال بَاع الضوع الخضزلي للضولت مغجبُت باليكاٍ الا٢خهاصي والاظخماعي في ؤَضاٝ ٖضة جد٤ُ٣ ٣اهون الًٍغ

                                                           
1
  . 54 الهٟدت ؾاب٤، مغظ٘ : البر الخؿحن - 
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ت بُت ٧ل ؾىت وطل٪ بمىاؾبت  مما الخٗضًالث و٦ثرة الخدو٫  الاؾخ٣غاع وؾٖغ ٌؿخضعي ال٣ُام بخدُحن الٗضًض مً اإلاُُٗاث الًٍغ

  1.ال٣اهون اإلااىي بىى البرإلاان ج٣ضًم مكغٕو

بي الا٢خُإ وؿبت الجباجي ب٩وه  الًِٛ ًم٨ً حٍٗغ٠ و م،ٖلى الىاجج الضازلي الخا الًٍغ  ما ًم٨ً ٖى  ًيخج ما َو

جي لخمُحٍز ًٖ الًِٛ الجباجي الٟغصي واإلاخمشل ؤؾاؾا في بالًِٛ حؿمُخ  بي الظي ًسً٘ وؿبت الجباجي الَو  الا٢خُإ الًٍغ

لُت ل   . اإلالؼم ٖلى مضزول  الؿىوي ؤي م٣ضعج  الخمٍو

غ املجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي والبُئي اإلاٗىون  ؤظل هٓاٍم ً ظباجي ٌك٩ل صٖامت ً ب: مً  وبلٛت ألاع٢ام، ٦ك٠ ج٣ٍغ

بي في اإلاٛغب ًب٣ى مغجٟٗا بك٩ل ملخّو ٞهو ؤٖلى ب٨شحر مً ؤؾاؾُت لبىاء الىموطط الخىموي الجضًض ، ؤن مؿخوى الًِٛ الًٍغ

٣ا للبُاهاث الخالُت:  جي، وطل٪ ٞو  مٗض٫ الًِٛ اإلاخوؾِ الظي جخدمل  مجمٕو م٩وهاث الا٢خهاص الَو

 )بمالُحن الضعاَم ع الًِٛ الجباجي جُى  : 1الجضو٫ ع٢م

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الدؿمُت

اإلاضازُل 

 الجباثُت

198.504 196.765 198.186 204.645 211.607 224.914 

الىخاثج 

 الضازلي 

881 847 923 897 376 925 950 987 1013559 1063297 

الًِٛ 

 الجباجي

%23.41 %21.91 %21.42 %20.71 %20.88 % 21.15 

 النموذج لبناء أساسيةً   دعامة يشكل جبائيً   نظام   أجل من: ب المعنون والبيئي واالجتماعي االقتصادي المجلس تقرير المصدر: .

 53  ،، صالجديد التنموي

ذ الؿلُاث ولو طل٪ م٣بوال لضحهم ٩ًون  ختى مى٣ُُا ٩ًون  ؤن ًجب بن ٞغى الًغاثب ٖلى اإلا٩لٟحن ٘ في ؤَٞغ  ٞع

بُت، ه٣و الًغاثب والغؾوم ؾخ٩ون الىدُجت الخخمُت هي الثمؿخوى مٗض  ؾلو٥ بىى حٛحر طل٪ بل ًخٗضى الخهُلت الًٍغ

ذ اإلا٩لٟحن، ٞبض٫ ههج وؾلو٥ بي  ؾٝو آلاظا٫ ال٣اهوهُت، في والدؿضًض الٗاصي الخهٍغ ًخجهون هدو مماعؾت التهغب والٛل الًٍغ

بي اإلاٟغوى مً َغبا   2.ٖلحهم الًِٛ الًٍغ

بي الا٢خهاص :اهُتال٣ٟغة الث   اإلاىاػي: ؤَم ؤوحه التهغب الًٍغ

الو٢ذ َغوب مً  هٟـ َو في الظي مً ال٣واٖض الجماُٖت َغوب حٗبحر ًٖ هي بال ما الخٟي بن ْاَغة قُٕو الا٢خهاص

باء ٞاإلابالٛت الضولت،  ٌؿوص زال٫ بزٟاء ألاوكُت الا٢خهاصًت بدُض مً خهُلت الًغاثب وطل٪ اهسٟاى بىى جاصي في ٞغى ألٖا

غة ظمُ٘ ؤق٩ال  وفي بجمُ٘ والتهٍغب اإلاواػي  الا٢خهاص ؾُاصة الخواؾِب  م٘ اإلاىاحي الا٢خهاصًت، زانت وؤن ؾبل  ؤنبدذ مخٞو

ا ًخم البُ٘ وؤصاء الخضماث ؤو ما ٌٗٝغ بالخجاعة الال٨تروهُت وجُوع  ؤلال٨تروهُت  .وؾاثل الاجها٫ الالؾل٩ي التي ٖبَر

ضم ؤلا٢غاع باإلاضازُل ٧لُاٞاجوعاث  ٧ان البُ٘ بضون  ٞةطا ب الخجاعي ٖو بي،  ؤو والتهٍغ ا مً ؤق٩ا٫ التهغب الًٍغ حَر ظؼثُا ٚو

ت إلصاعة جخٟلذ والظي ٞةن َىا٥ الا٢خهاص ٚحر مه٩ُل ٞهو اهتها٥ ل٣واهحن  زم الًغاثب، ومً ؤوكُخ  مً ؤلاخهاءاث ؤلاصاٍع

                                                           
1
ضة اإلاجهل الال٨تروهُت م٣ا٫ ميكوع  ،" الجباجي باإلاٛغب الًِٛ وا٢٘" : عػان مغیم -  اعة  – www. Almhal.com بجٍغ ش الٍؼ  .11h32minفي الؿاٖت  2017ًوهُو  17جاٍع

2
م ههغ -  بي الًِٛ " : مٍغ بي للتهغب ٦داٞؼ الًٍغ   .52، م2018، 3والضعاؾاث، الٗضص للبدور الواخاث بمجلت ميكوع  م٣ا٫ ،"والٛل الًٍغ
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بت،  ًسً٘ لل٣اهون  ال صزال ًد٤٣ الًغاثب باٖخباٍع جي للًٍغ  الا٢خهاصي ٚحر مه٩ُل اليكاٍ مً َظا الىٕو وج٨مً زُوعةالَو

اث ال٨برى، ظمُ٘ ْهوٍع . ٦ما ؤه  ًهِب ظمُ٘ م٩وهاث الا٢خهاص، بل ٌكمل ٖضم في  مىاحي الا٢خهاص ختى ٖلى مؿخوى اإلاكغٖو

ت مؿخترة للتهغب ٖجها اإلاٗلً اؾدشماعاج  بىى بياٞت ٣ًوم مً َىا٥ خُض بت، مً بإوكُت مواٍػ ظا الًٍغ  بال َو ما اليكاٍ َو

بُت في باإلاٛاالة ما ٌؿمى الًغاثب، ؤو ؾٗغ مباقغة العجٟإ هدُجت لخٟصخي ْاَغة التهغب  الضولت بلحها جلجإ والتي الا٢خُاٖاث الًٍغ

بي . بن جًٍغب  ل٣لت اإلاواػي هٓغا ال٣ُإ حصخُو بهٗوبت ًخٗل٤ ما مجها بق٩االث ٖضة ًُغح الا٢خهاص ٚحر مه٩ُل الًٍغ

ٖضم الاؾخ٣غاع  مً ألازحر َظا ما ًخٗل٤ بالُبُٗت التي ًدؿم ب  ، ومجها ال٣ُإ َظا والكاملت خو٫  والض٣ُ٢ت لىٓامُتالضعاؾاث ا

 ٖلى ًدخوي  ؤه  طل٪ بىى ال٣ُإ، ؤي٠ في َظا الظًً ًماعؾون ٖملهم والشباث، مما ًهٗب مٗ  بخهاء ومغا٢بت ألاشخام

ت ُت لخجاعا التي ٣ًوم بها ٧الٗملُاث ألاوكُت مً مجمٖو  . 1مً قغاء ؾل٘ مهغبت وإصزا٫ بًاج٘ بهوعة ٚحر قٖغ

بي اإلاىاػي والتهغب الا٢خهاص :اإلابدث الثاوي  ؤَم ٦ىابذ عجلت الخىمُت باإلاٛغب الًٍغ

م اله٨ُلي  ٦بحر زال٫ بك٩ل هما الا٢خهاص اإلاواػي  ل٣ض  ٖٝغ اهٟجاعا  والظي ،1993 1983-٣ٖض جُب٤ُ بغهامج الخ٣ٍو

 الكغاثُت ال٣ضعة وجضَوع  ال٣ُإ الٗام في الدكُٛل مً والخض الٗمومي جغاظ٘ الاؾدشماع م٘ للهكاقت ؤ٦برللبُالت واهدكاعا 

  .واؾٗت مً الُب٣اث الوؾُى والكٗبُت لٟئاث

خطر بإن وػه  الا٢خهاصي والاظخماعي ٖلى  ٖلى (1999-2019ؾىت ) 20 زال٫ خاٞٔ ٖموما ٢ض ال٣ُإ اإلاواػي  َظا ٍو

م مً اإلاه٩ُل ٞوظوصٍ مغجبِ بُبُٗت الىموطط الخىموي الهل والٟاقل والتي ؤ٢غث  الا٢خهاص في لضمج  التي ؾيذ ؤلاظغاءاث الٚغ

كل  ؤ٦بر ، وما بهكاقخ  ٞو ض ؾلُت ؾُاؾُت في البالص بل وصٖذ بىى يغوعة حٗضًل  وحُٛحٍر  في زانت الىموطط َظا َكاقت مً ًٍؼ

بي ْاَغة التهغب والا٢خهاصي اإلااىي ظاهب  والاظخماُٖت لال٢خهاص اإلاواػي  )اإلاُلب ألاو٫(  الا٢خهاصًت آلازاع هي ؤَم ماٞ .الًٍغ

بي  )اإلاُلب الشاوي( ما التهغب الٓاَغة الؿلبُت الخإزحراث وماهي  ال٨ُٟلت للخض مجهما  )اإلاُلب والخضابحر الا٢تراخاث ؤَم هي الًٍغ

  الشالض(.

 هاص اإلاىاػي الا٢خهاصًت والاحخماُٖت لال٢خ ألاو٫ : آلازاع اإلاُلب

ما٫   CGEMالٗام إلا٣اوالث اإلاٛغب الاجداص وهي الى٣ابت التي جمشلهم مً زانت ْهغث في آلاوهت ألازحرة صٖواث مً عظا٫ ألٖا

اصي مهما في خحزا ًدخل الظي اإلاواػي  الا٢خهاص مدانغة جدُذ زُت بوي٘ جُالب جي ٍو  ازخٟاء ؤوكُت اهخاظُت اىى الا٢خهاص الَو

  .اإلاخ٩اٞئت ٚحر اإلاىاٞؿت ْل في

جي مً ؤظل بدض ماجمغ جىُٓم الى٣ابت بىى َظٍ وصٖذ ال٣ُاٖاث  مً ق٩اوى الٗضًض جخهاٖض ،بِىما اإلام٨ىت الخضابحر َو

ب الؿل٘ هدو ألاؾوا١ ؤلاهخاظُت مً   .املخلُت جؼاًض مداوالث تهٍغ

والؿل٘ الٛظاثُت  اإلاالبـ ملالؿو١ املخلُت حك بىى مهغبت حٗلً ًٖ يبِ مىخجاث ٞخئذ ما اإلاٛغبُت الجماع٥ ؤن ٦ما

ا حَر مشل الا٢خهاص و٢ُ٘ ُٚاع الؿُاعاث ٚو ؤلاظماىي ٚحر الٟالحي خؿب  الىاجج مً 20% خواىي الغؾمي ٚحر اإلاواػي  مً الؿل٘. ٍو

  .2018صوىي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت ؾىت  م٨خب ٍَغ٤ ًٖ الى٣ابت َظٍ ؤهجؼتها الضعاؾت التي

 لال٢خهاص ٚحر مه٩ُل صًتال٣ٟغة ألاولى : آلازاع الا٢خها

ُاوي اإلا٨خب مً َٝغ اإلاىجؼة بلحها الضعاؾت زلهذ التي ألاع٢ام بحن مً  لٟاثضة بحرجي" ؤلاؾتراجُجُت "عوالهض للضعاؾاث البًر

ًم٨ً ؤن هبضحها  التي اإلاالخٓاث ًٖ وبٌٛ الىٓغ باإلاٛغب، ْاَغة الا٢خهاص الٛحر مه٩ُل اإلاٛغب بسهوم إلا٣اوالث الٗام الاجداص

                                                           
1
  .123الخؿحن البر، مغظ٘ ؾاب٤، الهٟدت  - 
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 مخًغعة ٞئت مهالر ًٖ بها ه٣ابت جضاٞ٘ ؤمغث مً خُاصًتها ٧ون التي جى٣و ى َظٍ الضعاؾاث والضواٞ٘ ال٩امىت وعائها والتي ٢ضٖل

 وال ألاوكُت مً الىٕو لهظا اإلاماعؾت ألازغى  الٟئاث الخؿبان في جإزظ وال اإلاه٩ُلت ٚحر الىٕو مً ألاوكُت الا٢خهاصًت َظا مً

  .لهظٍ اإلاماعؾاث للجوئهم الاظخماُٖت واإلاِٗكُت مجها زانت الضواٞ٘ جغاعي

 ٧ان ؤظىبي ولو إلا٨خب ُٞ ، و٠ُ٦ وللُاب٘ الاؾخصىاجي للمكخٛلحن ٞغٖو  َظا ال٣ُإ ولدكٗب لخهونُت وؤًًا هٓغا

م٣ُت مً الىٕو َظا في مخسهها   .الخهونُاث بهظٍ الامام صون  الضعاؾاث ال٣ُام بضعاؾت ص٣ُ٢ت ٖو

م  َظٍ في الواعصة باإلاُُٗاث الاؾدكهاص مً واإلاُُٗاث خو٫ َظا ال٣ُإ ، ٧ان البض ة ؤلاخهاءاثؾب٤ وهٓغا لىظع  ما ٚع

م اإلاالخٓاث الضعاؾت م ملُاع 40 ًمشل باإلاٛغب حجم ال٣ُإ الٛحر مه٩ُل بإن جُٟض والتي الؿاب٣ت ٚع م ملُاع 36 بُجها مً صَع  صَع

ىت مجها ال حؿخُٟض ظباثُت ه٣ٟاث   َم ال حؿخُٟض مجها نىاص٤ً الاخخُاٍ الاظخماعي.ملُاع صع  4الضولت و زٍؼ

والبىاء  14وألاوكُت الهىاُٖت % 16.76%ٚحر الغؾمي والخضماث الصخهُت ال٣ُإ مً 31.76 % وجمشل الخجاعة

 الا٢خهاصًت الخإزحراث وبسهوم ٖلى وكاَاث ؤزغى، 24,6البالٛت % ُٞما جخوٕػ اليؿبت البا٢ُت 12.94 %وألاقٛا٫ الٗمومُت 

زهام في الٗاثضاث، باليؿبت للضولت )زهام في مضازُل الًغاثب، وفي  بىى زغى، ٞةن الا٢خهاص الٛحر مه٩ُل ًاصيألا 

 صٞ٘ زال٫ ٖضم مً الخىاٞؿُت والؿٗغ في ٦بحر في ٖاثضاث اإلا٣اوالث اإلاٛغبُت ٞاع١  زهام بىى الاظخماُٖت( ٦ما ًاصي الاقترا٧اث

بت طل٪ بما والغؾوم، الًغاثب  في لالهسغاَاث باليؿبت الٗما٫ خ٣و١  صٞ٘ ٖضم بىى باإلياٞت اإلاًاٞت ٣ُمتال ٖلى الًٍغ

  .1مىٓماث الاخخُاٍ الاظخماعي

ض، ؾالؾل) الىٓاٞت ٢واٖض اخترام ٖضم ًخمشل في ٞةه  ٖلى اإلاؿتهل٪ -ؤي الا٢خهاص الٛحر مه٩ُل  -ؤما جإزحٍر  قغٍو  الخبًر

ضم حؿوص الٗمل، خُض وصةظ ٖلى جإزحٍر ٖلى ٖالوة (ؾالمت اإلاىخجاث الٛظاثُت الاؾخ٣غاع وه٣و الامخُاػاث  الهكاقت ٖو

  .ألاظوع  مخوؾِ الاظخماُٖت وي٠ٗ

 لال٢خهاص الؿغي  ال٣ٟغة الثاهُت : آلازاع الاحخماُٖت

ٚحر  الا٢خهاص واإلااىي لٓاَغة الا٢خهاصي الجاهبحن في زانت الؿلبُت الخإزحراث مً ؾاب٣ا بلُ  ما جُغ٢ىا ٨ٖـ ٖلى

ًوظض  هامُت ٖاثالث، زانت وؤن اإلاٛغب ٦ضولت وؾُلت للِٗل مً َٝغ ٖضة ٌك٩ل ال٣ُإ َظا ؤن اإلا٣ابل في هغى  مه٩ُل،

ؤخُاها ٌك٩ل مهضع عػ٢هم، والظي ٨ٌٗـ َظا الوا٢٘ َو  َظا الا٢خهاص بل ْل الاشخام الظًً ٌِٗكون في مً ٦بحر ٖضص ٞحها

  .ال٨برى اإلاضن  جٟصخي ْاَغة البُالت والهكاقت الاظخماُٖت زانت في

ىُت ؤلا٢خهاصًت مً مجمٕو ألاوكُت 50ومً ظهت ؤزغى ٌك٩ل الا٢خهاص ٚحر مه٩ُل وؿبت % ظل َاالء  ل٩ون  الَو

  .ه٣ٟاتهم الُومُت لخُُٛت ًبدشون ًٖ مواعص مالُت

 اوٗضام بَاع بٟٗل ٚحر مه٩ُل مهمت مً الؿ٩ان اليكُُحن ججض هٟؿها الُوم مًُغة لالقخٛا٫ في ال٣ُإ بن قٍغدت

بُٗت٢اه ب زهونُت ؤوكُتها َو غة ؤن ٦ما الٟئاث، َظٍ ووي مالثم ٌؿخٖو ال  خالُا مسخل٠ الهٟاث ؤو ألاق٩ا٫ ال٣اهوهُت اإلاخٞو

بُٗت الٟئاث َظٍ م٘ ال٩افي جخالءم بالك٩ل ت  ظباثُت وحؿهُالث جبؿُُا ؤ٦ثر إلاؿاَغ باألؾاؽ جدخاط ٞهي ؤوكُتها، َو وإصاٍع

ا   .والحيالاهسغاٍ في الٗمل اإلا٣ا ٖلى جدَٟؼ

٘ الخ٩ومت الغاثضة الغامُت بىى غ ٢ضعاتهم  مً الكباب حصجُ٘ ٦ما ٌك٩ل ؤًًا ٢اهون اإلا٣او٫ الظاحي ؤخض مكاَع ؤظل جدٍغ

  .2مجا٫ الٗمل اإلا٣اوالحي في ومباصعاتهم

                                                           
1
  مه٩ُل اإلاكاع بلحها ؤٖالٍ. الٛحر الا٢خهاص خو٫  صعاؾت اإلاٛغب في إلا٣اوالث الٗام الاجداص - 

2
غ ٖلى ظاء َظا ال٨الم -  ضوص مامون  اإلاىٓم،  ٚحر ال٣ُإ الهٛغى وإصماط اإلا٩ل٠ باإلا٣اوالث اإلاىخضب لؿان الوٍػ لؿض  ظاء خو٫ ال٣اهون بىٓام اإلا٣او٫ الظاحي صخٟي خواع في بَو

  .اإلاوظوص ال٣اهووي الٟغاٙ
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بي : اإلاُلب الثاوي   الخإزحراث الؿلبُت للتهغب الًٍغ

بي ٌكٍو ظم بن التهغب Marchal ٣ًو٫ الؿُض ماعقا٫ ٣طخي ٖلى ظمُ٘ ال٣ُم ألازال٢ُت في  في ُ٘ الوؾاثلالًٍغ الضولت ٍو

إج  ًخدُم ٦ما املجخم٘، بُت، الٗضالت مبضا جدذ َو اصي بالخاىي بىى الًٍغ   . ٖامت بهٟت ؤلاهخاط صازل الضولت َبٍو ٍو

بي ؤَمُت التهغب جبرػ ىت الٗامت للضولت ٧اإلزال ٖلى اإلاباقغة ازاٍع صعاؾت زال٫ مً ظلُا الًٍغ  اإلاالُت ٫ بالخواػهاثالخٍؼ

٘ وبةٖاصة  الهُٗض الا٢خهاصي والاظخماعي اإلاضى ٖلى والبُٗضة وؤزاٍع اإلاخوؾُت الضزو٫ والثرواث بحن اٞغاص املجخم٘، جوَػ

بىى الخإزحر ٖلى  الخطخم، بياٞت ومداعبت جوظُ  وجغقُض الاؾدشماع وحٗبئت الاصزاع في حٗضًل مً ٖلُ  والؿُاسخي، هدُجت إلاا ًترجب

٘ املجاىي لؤلوكُت ؤلاهخاظُتالخو  ىُت الا٢خهاصًت مسخل٠ ال٣ُاٖاث بحن َػ   .الَو

 

موما بي بىى جإزحراث ا٢خهاصًت ًم٨ً ٖو وجإزحراث مالُت )ال٣ٟغة ألاوىى( زم  ج٣ؿُم الخإزحراث الؿلبُت لٓاَغة التهغب الًٍغ

  جإزحراث ؤزغى )ال٣ٟغة الشاهُت(.

بي الُتال٣ٟغة ألاولى : الخإزحراث الا٢خهاصًت اإلا  للتهغب الًٍغ

بي ًدبِ ؤي زُت التهغب ْاَغة اهدكاع بن غب٪ ؾُاؾتها في الًٍغ ا الخضزلُت، اججاٍ الخىمُت، ٍو اىي حُٛحر  ًَُُٞغ

و زُُها، مؿاعاتها وحٗضًل   . لال٢خهاص الخوظحهُت الؿُاؾت ازخال٫ بىى ًاصي ما َو

بت مخٛحر ا٢خهاصي َام، بي ًا  وباٖخباع الًٍغ جي،ٞةن التهغب الًٍغ  مً وطل٪ صي بىى او٩ٗاؾاث ؾلبُت ٖلى الا٢خهاص الَو

بي ال بؿبب الضولت بًغاصاث ه٣و ٞةن لالؾخماعاث ظواهب، ٞباليؿبت ٖضة ً اصزاع ٌؿمذ التهغب الًٍغ ظا بخ٩ٍو  ًدض ما ٖام، َو

ت التي ج٣خًحها ٖلى الضولت م٣ضعة مً ٘ الاؾدشماٍع   1.الخىمُت ال٣ُام باإلاكاَع

 ٞحها ٌؿهل التي ألاوكُت بىى ؤلاهخاط ٖىانغ جوظُ  ًاصي بىى بدُض اإلااؾؿت اإلا٣اولت بةهخاظُت بيالًٍغ ًًغ التهغب ٦ما

ظا يُٟٗت، بهخاظُت طاث ألاوكُت َظٍ ٧اهذ لو ختى التهغب، اث خؿاب ٖلى َو  ؤلازال٫ بىى باإلياٞت ٦ٟاءة، ألا٦ثر اإلاكغٖو

ت واًًا ًاصي بىى جوظُ ٘ الاؾدشماٍع جي هدو ؤَضاٝ ٚحر الا٢خهاص  بالخواػن الجهوي للمكاَع   . مً َٝغ الضولت عؾمُت الَو

بي يُإ لٓاَغة مً ؤَم ألازاع اإلاالُت ىت التهغب الًٍغ جل٪ ألاموا٫  ؤن ٖلى اٖخباع الضولت ؤموا٫ ٧اهذ لخ٩ون في زٍؼ

 وجبٗا ؤموا٫ ٖمومُت، ن بضو  صولت جهوع  ًم٨ً خُض ال الغثِؿُت إلهجاػ بغامج الضولت في مسخل٠ اإلاُاصًً، ألاصواث مً الٗمومُت

اإلاٛغب  وؤن ٞحها الًغاثب ؤ٦بر وؿبت زهونا جمشل التي ألازحرة َظٍ اإلاالُت بم٩اهُاتها بذجم ما ج٣اؽ ٚالبا الضولت ٣ٞوة لظل٪

بي، ٌٗخمض بك٩ل ٦بحر و 902% بىى وؤزغى  74% بط ؤن َىا٥ بخهاثُاث ج٣غ بإن اليؿبت جهل بىى ٖلى اإلاوعص الًٍغ ألامغ الظي  َو

ىت والتهغب مداوالث الٛل ٧ل مً ٣ًحها م٣ٗلً جسًٗها لىٓام بإن ٖلى الؿلُاث الٗمومُت ًدخم بحن اللظان ٩ًلٟان زٍؼ  الًٍغ

ىت جسٌٟ وبظل٪ ال٨شحر، الضولت دضر الٗامت اإلاواعص اإلاالُت للخٍؼ ٨غؽ العجؼ بل ٍو  اعجٟإ حجم بىى باإلياٞت اإلاواػهاحي، ٍو

  .الخاعظُت والضازلُت ؤًًا اإلاضًوهُت

بي : ال٣ٟغة الثاهُت  الخإزحراث الىٟؿُت للتهغب الًٍغ

بي لم بطا ٖلمىا ؤن  زانت اظخماُٖت، ؤبٗاص طاث ٢ًُت ٣ِٞ، ول٨جها ؤنبدذ مالُت مك٩لت حٗض ْاَغة التهغب الًٍغ

بت جدهُل ؤمام اإلاؿاواة وهي ؤؾاؾُت ع٦حزة ٖلى ٌؿدىض الٗض٫ في مجا٫ الخدهُل ٣اهوهُت ال الىهوم ل٨ً اإلالؼمحن، بحن الًٍغ

                                                           
1
بي، املجلت الال٨تروهُت، الضعاؾاث وألابدار : بىدوشخى زالض -   10م   www.droit.plus.net ال٣اهوهُت الٛل الًٍغ

2
و ألامغ الظي ؤ٦ض ٖلُ  ال٣اهون ؤلاَاع ع٢م  -  الخام باإلنالح الجباجي بةخضار مغنض للجباًاث في  69.19َظا الخٟاوث في اليؿب مغصٍ بىى ٖضم وظوص بى٪ للمُُٗاث الجباثُت، َو

 .18ماصج 
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ضالتها ص٢تها بلٛذ مهما ُىا هجاخها ًب٣ى ٖو بي التهغب ؤزُغ ازاع وهجض جُب٣ُها. و٦ُُٟت بمضى َع ٌؿٟغ ًٖ ي٠ٗ  الظي الًٍغ

مً اإلاتهغبحن طوي اإلاضازُل اإلاغجٟٗت  ٦بحرا ٖضصا ؤن طل٪ للمجخم٘، اإلاخجاوؿت الكغاثذ بحن الجباثُت، حٗم٤ُ الهوة اإلاغصوصًت

ان ما جخًا٠ٖ زغوات   .1ؤزغى  ٖلى ٞئاث الًِٛ بِىما ًؼصاص هم،ؾٖغ

ا مً مىخٓم بك٩ل والغؾوم وإطا ٧ان بٌٗ اإلالؼمحن ًاصون الًغاثب  ٞةن مضًوهُاتهم، الجباثُت ٖلى اإلابالٜ جغا٦م زٞو

اث واضر ٖلى جضوي ُٚاب الخواػن بحن م٩وهاث املجخم٘ ًٟطخي بىى ض في جدؿحن  صون ؤزغى، لٟئاث قتى مؿخٍو الصخيء الظي ًٍؼ

اصةالو  ت في يُٗت اإلاالُت للمتهغبحن والٍؼ ملُاتهم اإلاالُت الخجاٍع ت الجضًضة ٖو   .مدالتهم الخجاٍع

غ الضولُت اإلاخخالُت ٌِٗل اإلاٗلوم ؤن اإلاٛغب ومىظ مضة مً ا التي اػمت اظخماُٖت ما ٞخإث الخ٣اٍع  البرهامج ؤلاهماجي ًهضَع

ت الخىمُت خو٫  اإلاخدضة لؤلمم  الاظخماُٖت ظضوى الؿُاؾاث ٖضم ٖلى والخإ٦ُض نغاخت، ب٩ل هاٖج الخٗبحر 1990 مىظ البكٍغ

حر ٢اصعة الصخيء باإلاٛغب اإلاٗخمضة ت  جىمُت وجد٤ُ٣ َظٍ ال٣ٗباث جسُي ٖلى الظي ظٗلها) ؤي َظٍ الؿُاؾاث( مخجاوػة ٚو بكٍغ

ت الخىمُت بَاع في للضو٫  البرهامج ؤلاهماجي جغجِب عاثضة، مما ظٗل اإلاٛغب ًدخل عجبا مخضهُت يمً  الؿالٟت ؤلا٦غاَاث وؤمام البكٍغ

بي خُض الاظخماُٖت، الازاع جخٟا٢م ؤن اإلاى٣ُي مً ٧ان الظ٦غ،  الٗضالت الجباثُت التي ؾاَمذ في وإهخٟاء اعجٟإ الًِٛ الًٍغ

٘ ؾوء بي و٦غؾذ الٗبء جوَػ   .وقغاؾت الٟواع١ الاظخماُٖت خضة الًٍغ

بي  مً خا٫ ًم٨ً بإي ال اءبن ال٣ٟغ والباؽ والك٣ " ؤ٢هبي هجُب ألاؾخاط ٣ًو٫  اء يٍغ ألاخوا٫ ؤن ًهبدوا ؤؾاؾا لٖو

ت وؤ٦ثر ٖضالت غ مغصٍو   .2" ؤٞو

ا ٖلى الىٓام الجباجي اإلاٛغبي.  وفي َظا حٗبحر واضر للويُٗت الاظخماُٖت الهٗبت وجإزحَر

 اإلام٨ىت اإلاُلب الثالث: بضاثل ؤلانالح

بي والا٢خهاص  مؿلؿل ٖلى الؿلبُت الخ٣لُو مً جإزحراتهما ألا٢ل ؤو ٖلى لٚحر مه٩ُ بن مداعبت ْاَغحي التهغب الًٍغ

ىُت اؾتراجُجُت جُب٤ُ جٟترى بالصها، في الخىمُت جُب٤ُ  ًم٨ً اظخماُٖت، وال والازغى  ٢اهوهُت جغج٨ؼ ٖلى م٣اعبخحن: اخضاَما َو

  كٗبت.اإلا٣ٗضة واإلاد وابٗاصَما َاجحن الٓاَغجحن لخهونُت هٓغا وطل٪ ألازغى، ًٖ مٗؼ٫  اخضاَما في

بي في ٧وجها مهضعا لئلخؿاؽ ؤَمُت وج٨مً و الجباجي بالٓلم مداعبت ْاَغة التهغب الًٍغ اإلا٨غؽ لٗضم اإلاؿاواة  َو

بي. ٦ما ؤن ؤؾـ والٗضالت الجباثُت وهي قغاثذ املجخم٘، ٞهي لِؿذ  مسخل٠ الُاَغة موظوصة في َظٍ جبرع مداعبت التهغب الًٍغ

غ ٖلى بم٩اهُاث ْاَغة للتهغب جلجإ بىى ال التي الٟئاث ٞان بٌٗ الٟئاث ًم٨جها التهغبٞاطا ٧اهذ  ٞئت صون ؤزغى، ٖلى خ٨غا  جخٞو

بي التهغب خ٤ ُٞما ًسو الخوػان بحن الٟئاث ملخاولت بٖاصة اإلاه٩ُل ٚحر ال٣ُإ   .الًٍغ

بي  )ال٣ٟغة التهغب ْاَغة مً ؤَم الا٢تراخاث ال٨ُٟلت بالخ٣لُو ٞماهي الا٢خهاص اإلاواػي  ءبخخوا واًًا ألاوىى( الًٍغ

 )ال٣ٟغة الشاهُت(.

  الٛحر مه٩ُل مً ْاَغة الا٢خهاص ال٣ٟغة ألاولى : ؤلاحغاءاث ال٨ُٟلت بالخ٣لُو

٘ الخ٩ومُت اإلاخٗل٣ت مً بىٓام  ال٣اهون اإلاخٗل٤ اهدكاع ْاَغة الا٢خهاص الٛحر مه٩ُل مً الخض بمداولت ؤَم اإلاكاَع

غ ٢ضعاتهمبىى حصجُ٘ الكب حهضٝ الظي اإلا٣او٫ الظاحي   .الٗمل اإلا٣اوالحي مجا٫ ومباصعاتهم في اب مً ؤظل جدٍغ

 خو٫  مكتر٦ت ٢ىاٖت مً مه٩ُلت( هابٗت ٚحر بهخاط ٚحر مه٩ُل )ؤٞغاصا ووخضاث لل٣ُإ جولحها الخ٩ومت التي ؤن ألاَمُت

دت الواؾٗت، َظٍ جلٗب  الظي الضوع املخوعي مؿخوى صٖم  ٖلى ؤو ماعي،الاؾخ٣غاع الاظخ مؿخوى الخٟاّ ٖلى ٖلى ؾواء الكٍغ

                                                           
1
بي، التهغب : الخؿحن البر -   11 الهٟدت الًٍغ

2
 - NAJIB AKSBI : l'impôt, l'état et l'ajustement structurel imp al maarif al jadida , 1993, p133.  
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ؼ الاوكُت ٚحر  جدٟحز بىى اإلا٣او٫ الظاحي هٓام زال٫ مً الخ٩ومت تهضٝ الهكاقت ، لظل٪ ومداعبت الا٢خهاصي اليؿُج وحٍٗؼ

 لٟاثضة اإلا٣اولحن الاظخماُٖت بالخُُٛت زام هو َظا ال٣اهون ٖلى وي٘ هٓام بط اليؿُج الا٢خهاصي، في مه٩ُلُت لالهضماط

خباع جإزظ بٗحن مؿاَغ مبؿُت ظضا لهظٍ الٟئت وي٘ ٖلى ؤًًا، ٖلمذ الخ٩ومت ٦ما الظاجُحن. ا الٖا  زهونُتها، بطا جم بٖٟاَئ

 اٖخماص ٦ظل٪ زام باإلا٣او٫ الظاحي، وجم ظباجي ؤًًا وي٘ هٓام جم املخاؾبت ٦ما مؿ٪ السجل الخجاعي ومً في الخ٣ُُض مً

ض اإلاٛغب  ماؾؿت لل٣غب لضى اٖخماص قبابُ٪ بىى باإلياٞت ىٓام،َظا ال في الٟئاث َظٍ هٓام مٗلوماحي لدؿهُل اهسغاٍ بٍغ

ا   . لهم ال٩اُٞت اإلاٗلوماث وج٣ضًم اإلا٣اولحن الظاجُحن جضبحر َظا الىٓام، لدسجُل َُئت باٖخباَع

ا الو٧الت وجولذ ىُت للجهوى باإلا٣اولت الهٛغى واإلاخوؾُت باٖخباَع مسخل٠  م٘ اإلا٩لٟت باإلاوا٦بت بهجاػ قغا٧اث الهُئت الَو

  . الىٓام َظا في ٖلى الاهسغاٍ وحصجُٗها اإلاؿتهضٞت الٟئاث ؤظل جدؿِـ الٟاٖلحن ٖلى اإلاؿخوى املخلي والجهوي مً

ؼ ظاطبُت ال٣ُإ مه٩ُل، مً  اإلا٣ترخت ألازغى  الخضابحر بكإن اث إلاوا٦بت ال٣ُإ اإلاواػي ُٞم٨ً جدضًضَا في حٍٗؼ ٧إولٍو

حر مه٩ُل، زٌٟ بُت بحنزال٫ ج٣لُو الٟجوة الخىاٞؿُت الًٍغ بت ٖلى ال٣ُاٖحن اإلاه٩ُل ٚو لى الٗمل الًٍغ ؤصواث ؤلاهخاط  ٖو

بت وجبؿِ اصة الغؾوم اإلاًاٞت، ال٣ُمت ٖلى الًٍغ زانت التي جيخج ٖلى الهُٗض  اإلاىخجاث اؾخحراص بٌٗ الجمغ٦ُت ٖلى وٍػ

جي.   الَو

مً زال٫ وي٘ بَاع  وطل٪ ٩ُل في الا٢خهاص اإلاه٩ُل،ؤلاهخاط ٚحر اإلاه وخضاث مً بحن َظٍ الخضابحر ؤًًا، موا٦بت بصماط

زال٫  مً الغؾمي ال٣ُإ اإلاه٩ُلت م٘ موا٦بت جدو٫ وخضاث ؤلاهخاط ٚحر الغؾمي للمغوع بىى ٚحر جىُٓمي مدٟؼ لوخضاث ؤلاهخاط

  .صٖم ولوظها بىى ألاؾوا١ وبىاءا ٖلى ٢ضعاتها

الٗمل اإلاىخج  اليكاٍ الٛحر مكغٕو بىى َظا في الٗاملحن ٣لالٓغٝو لى تهُئت ٖبر التهٍغب مىاب٘ جج٠ُٟ مً ؤًًا البض

ؼ اإلاغا٢بت ٖلى ب، ظمُ٘ بال٣ُإ اإلاه٩ُل وحٍٗؼ  بإيغاع الا٢خهاص ٚحر مه٩ُل. ًٞال ًٖ جدؿِـ اإلاؿتهل٨حن ظبهاث التهٍغ

٨ترووي للخٗلُم ؤلال مؿاخت الٗمومُت، ٖالوة ٖلى بٖضاص الخضماث ع٢مىت زال٫ مً الغقوة م٩اٞدت مؿإلت ؤن ٦ما

ً، الخٗلُم ٖبر املخاؾبت اإلاماعؾاث بال٣ُإ اإلاه٩ُل وم٘ ٖملُت م٘ لدؿهُل الخ٠ُ٨ ً وإَال١ والخ٩ٍو غ بغامج للخ٩ٍو  ؤصواث جٞو

ا. جلٗب مبؿُت مداؾبُت  صوعا مغ٦ٍؼ

بي مً التهغب للخض الخضابحر الهاصٞت : ال٣ٟغة الثاهُت   الًٍغ

غة خو٫ جُوع ألاوكُت ؤلا بن م -٢خهاصًت ٚحر مه٩ُلت ؤلاخهاثُاث اإلاخٞو جٟغى ٖلى ؤلاصاعة الجباثُت  -شخها مً بالٚغ

ًهُضم بُٛاب حصخُو ل٩اٞت اإلالؼمحن وألاوكُت الا٢خهاصًت اإلاماعؾت  طل٪ بصماظ ،بال ؤن ٖلى الاَخمام بهظا ال٣ُإ والٗمل

 اإلا٣اعبت الجباثُت لل٣ُإ اإلاواػي التيَىا جبرػ ؤَمُت  ومً ال٣ُإ، َظا في اإلاكخٛلحن لضى ألامُت بىى اهدكاع باإلياٞت يمى ،

بي وم٩اٞدت خهغ اؾتراجُجُت تهضٝ بىى ألي اإلاٗلومت موعصا حك٩ل ؤن ًم٨ً بي التهغب املجا٫ الًٍغ   .الًٍغ

ب ال٣ُإ اإلاواػي م٘ مغاٖاة زهونُت َظا موما ٞةن جًٍغ كاقخ  ال٣ُإ ٖو  مى  ٖضًضة ألهوإ باليؿبت زانت َو

بي ؤو اإلالؼمحن ٖلى في مدالت ال مشال ؾِؿهم الغن٠ُ ججاعة" ل الخ٣لُو مً الًِٛ الجباجي، وحصجُ٘ املجخم٘ الًٍغ  جمٍو

اء قٟاُٞت الهُا٧ل وجد٤ُ٣ الٗامت ٦ما ًىو ٖلى طل٪ الضؾخوع وجٟغي  عوح اإلاواَىت، الخ٩ال٠ُ  الا٢خهاصًت ٖلى اٖخباع ؤن الٖو

م٩وهاج   وإخهاء ال٣ُإ ٧ون ٖضم يبِ الوا٢٘ الجباجي لهظا ًٞال ًٖ الاؾدُٗابُت بم٩اهُاج  ٧ل اؾدىٟض ٢ض الخاىي الجباجي

بي ع٢ٗت ْاَغة التهغب جوؾُ٘ بىى ًاصي   .٦1بحر مً ٞاثٌ ال٣ُمت ظؼء وإزٟاء الًٍغ

                                                           
1
 17 الهٟدت مغظ٘ ؾاب٤، : زالض بىموسخى - 
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 في اإلاٛغب.ال٣اهىهُت للضولت  املخامىن والؿلُت: م٣اومت الؿغصًاث

Lawyers and Power: Resisting Narrative Legal state in Morocco 

غ ؤ٧اصًغ   اإلاٛغب –ًوؾ٠ صعي، باخض في ؾل٪ الض٦خوعاٍ ٢اهون صؾخوعي ٖلوم ؾُاؾُت ظامٗت ببً َػ

 ملخو: 

١ ؾُاسخي بٗض ؤلاؾخ٣ال٫ احؿم بالهغإ بحن اإلال٨ُت جداو٫ َظٍ اإلا٣الت صعاؾت الٟٗل الىاقُي للمدامحن في اإلاٛغب، والظي ٢اصٍ الٗضًض مجهم، بزغ ؾُا

لُاث ٢م٘ اإلاٗاعيت الؿُاؾُت. اٖخمض الباخض لخٟؿحر آوؤخؼاب اإلاٗاعيت، والظي ٖٝغ الٗضًض مً املخا٦ماث الؿُاؾُت ٧ان ٞحها ال٣ًاء بخضى 

اث صازل ٢اٖاث املخا٦م زال٫ املخا٦ماث الؿُاؾُت التي ٖال٢ت الؿلُت باملخامحن في اإلاٛغب ٖلى الىموطط الخٟؿحري للم٣اومت، مداولت لٟهم اإلاغاٞٗ

ٗبر ٖجها بال٣اهون. مً زمت
ُ
 لؿغصًاث الضولت والش٣اٞت الغؾمُت، اإلا

ً
 م٣اوما

ً
ا ٞٗال ٖخبر ال٣ًاء ٢اصَا مدامون طو زلُٟاث ؾُاؾُت وخ٣و٢ُت، باٖخباَع

ُ
، ؤ

 للجماٖاث اإلاهُمىت، وه٣هض َىا الضولت/املخؼن فيوال٣اهون، 
ً
، ومؿاخت مخاخت إلا٣اومت ؾغصًت الضولت،  امخضاصا

ً
اإلاٛغب، ٧اهذ َظٍ الش٣اٞت خحز مهما

 ملخاولت ؤلاظابت ًٖ بق٩
ً
 ؤؾاؾُا

ً
الُت اإلاخمشلت في قٗاع صولت الخ٤، خ٣و١ ؤلاوؿان، الضًم٣غاَُت.. و٢ض ق٩لذ َظٍ الخُاَت الخدلُلُت مٟخاخا

ُت ٖلى املخامون والؿلُت: ؤي ٖال٢ت  و٢ض زلو الباخض، ٧ون ٞٗل اإلا ًٟي اإلاكغٖو ٣اومت مً صازل خ٣ل الؿلُت ٌُٗض بهخاط الوي٘ ال٣اثم، ٍو

و ما و٠٢ ٖىضٍ الباخض زال٫ جدلُل  أل  غ مً اؾتراججُاتها َو َواع ؤهٓمت الٗضالت ال٣اثمت، مً زمت بؾخٟاصث الؿلُت مً الؿغصًاث اإلاًاصة لخٍُو

 .٠  مدا٦مت وكُاء الٍغ

 ت، الٗضالت، اإلا٣اومت، الضًمو٢غاَُت. ال٩لماث اإلاٟخاخُت: املخامون، الؿلُ

: Abstract 

This article attempts to study the activism of lawyers in Morocco, which was led by many lawyers, in a political 

context after the independence, characterized by the intensity of the conflict between the monarchy and the 

opposition parties, and he was known for many political trials At that moment, the judiciary was one of the 

mechanisms for suppressing political opposition in Morocco. 

To explain the relationship of power with lawyers in Morocco, the researcher relied on the explanatory model of 

the resistance, in order to understand the pleadings in courtrooms during political trials led by lawyers with 

political and human rights backgrounds, as an act of resistance to the narratives of the state and official culture, 

expressed by law. 

 the judiciary and the law were considered an extension of the dominant groups, and the intent here is the state / 

Makhzen in Morocco. This culture was an important space available to resist the state’s narrative, represented by 

the state of right, human rights, and democracy. This analytical schematic formed a major key in this article and 

was concluded that the act of resistance from within the field of power reproduces the status quo and gives 

legitimacy to the existing justice systems.  

                                                           
  ت الؿغصًاث ت، والتي تهخم بضعاؾت ألاظىاؽ الؿغصًت "ال٣هت، الغواًت، ألاؾُوعة' و٢ض جم بصزالها في مىاهج الخدلُل ف Narratologyهٍٓغ ي الٗلوم الاظخماُٖت في الؿىواث باإلهجلحًز

ر ؤن ٖملُاث الًبِ ال ج٣وم ٣ِٞ ألازحرة، زانت في جدلُل الؿغصًاث الؿُاؾُت، ؾواء الغؾمُت ؤو اإلاًاصة للخغ٧اث الاظخماُٖت، بن اؾخسضامىا لخدلُل الؿغصًاث لٛاًت جٟؿح

ل الىو وجغؾُس  ٦ؿغصً ت ٚحر ٢ابلت للىٟي. ج٣وم اؾتراجُجُاث اإلاىانغة للمىٓماث ٚحر الخ٩ومُتد ٖلى ٨ٞغة بىاء ؾغصًاث ٖلى ؾً ال٣واهحن وزل٤ اإلااؾؿاث، وإهما هي ٖملُت جإٍو

 ظضًضة ج٣اوم الؿغصًاث الغؾمُت اإلاهُمىت. لظا ه٣هض بالؿغصًاث الخُاب الغؾمي للضولت ُٞما ًسو الٗضالت وال٣ًاء في اإلاٛغب. 
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Hence, the authority benefited from the counter-narratives for the development of its strategies, which is what 

the researcher found during his analysis of The Rif Movement activists. 

Keywords: lawyers, power, justice, resistance, democracy. 

 

 ضمت: م٣

٦شحرة هي الضعاؾاث التي اَخمذ بمجا٫ ال٣ًاء واملخاماة، ٚحر ؤن ٢لت مجها مً ٖالج اإلاويٕو ٦ضًىامُت  جدمل ؾماث 

ضة لضعاؾت الٟٗل الجماعي  الخغ٧اث املجخمُٗت. ٞضعاؾت َظا اإلاويٕو مً زلُٟت ؾوؾُوؾُاؾُت، جدُذ للباخشحن ٞغنت ٍٞغ

 ٣اهوهُت باإلاٛغب في ؾُا١ احؿم بالؿُُغة ومى٘ ٧ل ؤق٩ا٫ الخوانل الخغ اإلاٟخوح.اإلاًاص/الؿلُت اإلاًاصة مً صازل البِىت ال

 في ْهوع املجخم٘ الضًم٣غاَي الخضًض في الٛغب، خؿب ٧اعبُ٪.
ً
 خاؾما

ً
ل٣ض ٢ام املخامون بخُٛحر  ْل املخامي ٖامال

اث اإلا ت للٛاًت، لخدضًض وجوؾُ٘ الخ٣و١ والخٍغ اث الٟغصًت، للخهو٫ ٖلى املجخم٘ الؿُاسخي، والخضزل بُغ١ مخىٖو ضهُت والخٍغ

ش هًا٫ املخامحن  اٖخضا٫ الضولت، مً زال٫ الىًا٫ اإلاباقغ ؤو الخٗاون م٘ الخغ٧اث الاظخماُٖت في ٖملُاث اإلا٣اومت. ٣ٞض مغ جاٍع

٪ لؿلُت الضولت  للضولت، بحن ال٣غهحن الشالض ٖكغ والخامـ ٖكغ ٦كٍغ
ً
اإلال٨ُت في  في املجا٫ الٗام بمغاخل، بٗض ؤن ٧ان زايٗا

اث الٟغصًت والهالر الٗام بٗض ج٣لُو  ٦ٟاخها يض الؿلُاث ال٣ًاثُت ال٨يؿُت. زم ؾُيخ٣ل بىى ؤلالتزام الؿُاسخي لهالر الخٍغ

و التزام ؾُاصي في ال٣غن  ت الضًً )يض ؾلُت ال٨ىِؿت(  18ؾلُاج  وم٣ضاع جضزل  مً َٝغ اإلال٨ُت. َو لهغاٖاث لهالر خٍغ

)يض الؿلُت ألاعؾخ٣غاَُت( ولهالر ألاٞغاص يض )الاؾدبضاص اإلال٩ي(. َظا اإلاؿاع مً الهغإ مً ؤظل لهالر مجخمٗاث الٟالخُت 

 خغ٦ت ؾُاؾُت،
ً
ُٟت، بل ؤًًا بىى  1بؾترصاص املجا٫ الٗام ظٗل الباخض ٧اعبُ٪ ًظَب بىى بٖخباع مهىت املخاماة لِؿذ مجغص ْو

ت خض ًم٨ً بٖخباع مدامو الكإن الٗام ًيخ٣لون مً الخدضر ب اؾم و٦الئهم صازل ٢اٖاث املخ٨مت بىى امخال٦هم ؾلُت عمٍؼ

 ججٗلهم ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى الضٞإ والخدضر باؾم الجمهوع.

وإن ٖٝغ اإلاٛغب بغوػ َظا الهى٠ مً املخاماة، م٘ جإؾِـ ظمُٗت َُئاث املخامحن مىظ الاؾخ٣ال٫، والتي ٧اهذ ماؾؿت 

اث. ٠ُ٨ٞ ًم٨ً جٟؿحر بالٗمل ٖلى يمان بؾخ٣اللُت الؿلُت ال٣ًاثُت، وقغ  ٍو املخا٦مت الٗاصلت، واخترام الخ٣و١ والخٍغ

م  املخامحن باإلاٛغب مىظ ؤلاؾخ٣ال٫، مً مىٓوع خ٣ل اإلا٣اومت  ّٖ  الخغا٥ ال٣ًاجي اإلاواػي الظي جؼ

 مً ج٨ٟحري واوكٛاالحي مىظ ٞترة، وونلذ بي الخماؾت الٗلمُت لهظا الخ٣ل ب 
ً
 مهما

ً
ىى مداولت بخخل باعاصٌٛم اإلا٣اومت خحزا

ت التي ظٗلذ مً  ت ما بٗض البىٍو ب  في بٌٗ اإلاوايُ٘ الالم٨ٟغ ٞحها خؿب حٗبحر دمحم ؤع٧ون. جإزغ َظا الىموطط الخدلُلي بجٖز ججٍغ

 بالبدض، و٢ض ٧اهذ مؿاَماث ظُمـ سخي ؾ٩وث مهمت لخجاوػ 
ً
 قهحرا

ً
ا اإلاماعؾاث الؿُاؾُت البؿُُت واإلا٣اومت الُومُت مويٖو

ً في َظا الخدو٫ الىٓغي. ٦ما ؤن ٨ٞغة  اإلاو٠٢ البىاجي في صعاؾخ  لؿلو٥ الٟالخحن في آؾُا، والظي ؾاَم بىى ظاهب باخشحن آزٍغ

ت ال٣وة والؿلُت ؤزغث في َظا الىموطط  .2مكُل ٞو٧و التي ج٣وم ٖلى ٖضم مغ٦ٍؼ

                                                           
1
 Karpik Lucien, Les avocats entre l'Etat, le public et le marché, XIIIe-XXe siècle, Revue française de sociologie, 1996, 37-3. Page 457/ sur le lien suivant : 

https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1996_num_37_3_5712 visiter le 29 Avril 2020 a 23:00 
2
، الُبٗت 2420ألاوؾِ، جغظمت ؤخمض ػاًض، اإلاغ٦ؼ ال٣ومي للترظمت، ؾلؿلت الٗلوم الاظخماُٖت للباخشحن الٗضص ان٠ بُاث، الخُاة ؾُاؾت، ٠ُ٦ ٌٛحر بؿُاء الىاؽ الكغ١  

 . 67الهٟدت  2014ألاوىى 
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ت، ٞهي جدُذ للباخشحن بم٩اهُت جٟ ؿحر الٟٗل الؿُاسخي تهخم اإلا٣اومت بضعاؾت الؿلُت اإلاًاصة في الؿُا٢اث الؿلٍُو

اث الخابٗت. حؿخسضم الضعاؾاث اإلاهخمت باإلا٣اومت، ٧ل مً الش٣اٞت الغؾمُت م٣ابل الش٣اٞت  1الخٟي الظي جىسٍغ ُٞ  املجمٖو

خماص ٖلى وظهت هٓغ هُوماع٦ؿُت  ا وفي Marxism-Neoالكٗبُت، بااٖل َغ ، خُض جٟهم الش٣اٞت الؿاثضة ٖلى ؤجها مخىا٢ًت في ظَو

اخُت هي امخضاص للجماٖاث اإلاهُمىت، وه٣هض َىا بُبُٗت الخا٫ الش٣اٞت الغؾمُت للضولت/املخؼن في اإلاٛغب، وفي َبُٗتها، ٞمً ه

ؿخسضم َظٍ الش٣اٞت الؿاثضة ٦مؿاخت مً مؿاخاث اإلا٣اومت، وؾى٣وم بخدلُل َظٍ الشىاثُت، في خضًصىا ًٖ 
ُ
هٟـ الو٢ذ ح

 ولت. م٣اومت مدامو املجا٫ الٗام للؿغصًاث ال٣اهوهُت للض

 ؾىداو٫ جدلُل بق٩الُت َظا البدض مً زال٫ زالزت مداوع ؤؾاؾُت: 

 .ش الخغا٥ ال٣ًاجي في اإلاٛغب  املخوع ألاو٫: جاٍع

 .املخوع الشاوي: مدامو املجا٫ الٗام وم٣اومت الؿغصًاث ال٣اهوهُت للضولت 

  .املخوع الشالض: نغإ الؿغصًاث: املخا٦ماث ال٨برى في اإلاٛغب 

 ش الخغا٥ ال٣ًاجي في اإلاٛغب:املخىع ألاو٫: جا  ٍع

ر اؾخٗما٫ وجضاو٫ مٟهوم الخغا٥ في آلاوهت ألازحرة الؾُما في بلضان اإلاى٣ُت الٗغبُت التي قهضث زوعاث واخخجاظاث 
ُ
٦ث

كخ٤ اإلاٗجى اللٛوي ل٩لمت "خغا٥" مً ٧لمت "خغ٦ت" وهي ٧ل 2011قٗبُت طاث مُالب ؾُاؾُت واظخماُٖت مىظ مُل٘ ٖام  . َو

اء، ه٣و٫ "حؿحر مٓهغ مً مٓ اَغ اليكاٍ، وهي" يض الؿ٩ون". وهي ٧لمت مإزوطة مً الٗلوم الُبُُٗت، وزانت الٗلوم الٟحًز

٧وا٦ب والىجوم في خغ٦ت مىخٓمت". و٢ض اؾخسضمذ في الٗلوم الاظخماُٖت لخٟؿحر ٖملُاث جدغ٥ ألاٞغاص وألا٩ٞاع في اججاٍ مٗحن، 

 ٣ًخطخي ؤؾالُب وآلُاثؤي ٧ل وكاٍ ٣ٖلي جد٨م  بلخاخُت ال٣ًاًا املج
ً
ا  خٍُو

ً
ضٞا  َو

ً
 خمُٗت والظاجُت والتي جهبذ مُلبا

ت مكتر٦ت. للًِٛ لخد٤ُ٣ اإلاُالب. ً ٍَو  2ٞال ًم٨ً الخضًض ًٖ خغا٥ ؤو خغ٦ت اظخماُٖت صون ج٩ٍو

لجمىي وجدىٕو الخغا٧اث بدىٕو ال٣ًاًا اإلاُغوخت، واملجاالث اإلاؿتهضٞت. ٞالخغا٥ ال٣ًاجي َو مٓهغ مً مٓاَغ اليكاٍ ا

لٟٗالُاث ؾواء مً صازل الجؿم ال٣ًاجي ؤو اإلاخٟاٖلت م٘ مُالب الضٞإ ًٖ اؾخ٣اللُت ال٣ًاء وجد٤ُ٣ الٗضالت واخترام 

، مىبش٤ ًٖ الجؿم ال٣ًاجي مً زال٫  م٨ً جمُحز نىٟحن مً َظا الخغا٥ الًٟاجي: خغا٥ ٢ًاجي نٝغ اث. ٍو الخ٣و١ والخٍغ

و هًاالث ٢ًاة ؤٞغاص ؤو مً زال٫ جىُٓماث  ٢ًاثُت ممشلت باألؾاؽ في الجمُٗاث اإلاهىُت لل٣ًاة، ؤو خغا٥ ٢ًاجي مخٟاٖل َو

خغا٥ طو َبُٗت ٢ًاثُت ل٨ى  ًإحي مً صازل اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ومُت اإلاؿخ٣لت وإن بك٩ل مخٟاوث م٘ الجهاػ ال٣ًاجي، وهظ٦غ 

 ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ، ظمُٗت ٖضالت، وظمُٗت َُئاث املخامحن باإلاٛغب.

 لٗال٢خ  اإلاباقغة بمويٕو  
ً
ؾحر٦ؼ َظا املخوع ٖلى الخغا٥ ال٣ًاجي اإلاخٟاٖل لجمُٗت َُئاث املخامحن باإلاٛغب، هٓغا

اإلا٣ا٫، صون بٟٚا٫ ؤلاقاعة بىى صًىامُاث اإلا٣اومت مً صازل الجؿم ال٣ًاجي، وإن ٧ان الخمُحز بحن َظًً الخغا٦حن، لٛاًت الٟهم 

اإلا٣اومت للمدامحن ًٖ باقي الخغ٧اث، ٦ما ال ًم٨ً الخضًض ًٖ م٣اومت بمٗؼ٫ ًٖ اليؿ٤  ولِـ الخ٨ُٟ٪، ٞال ًم٨ً ٖؼ٫ خغ٦ُت

                                                           
1
ـ املخ٩وم مً وعاء ْهغ ٠ حهمبَخم الٗضًض مً الباخشحن بالؿُاؾت الخُٟت، مً مىٓوع اإلا٣اومت، وهدُل َىا بىى الضعاؾت اإلااؾؿت لجُمـ سخي ؾ٩وث، اإلا٣اومت بالخُلتد ٦ُ 

اث اإلاخمغصًً. الخا٦م، جغظمت ابغاَُم الَٗغـ ومساًل هوعي، صاع الؿاقي وبٌٗ صعاؾاث التي جىاو٫ ٞحها الباخض ٞغوهُ٪ ماعزان مٟهوم اإلا٣اومت اإلاؿدخحر   ة في خضًش  ًٖ ٍَو
2
 Sandrine Rui, « Mouvements sociaux », in Paugam Serge (dir.), Les 100 mots de la sociologie, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que Sais-Je ? », 
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خؿب حٗبحر مِكُل  (Fonctionnement)والاقخٛا٫  (conflit)والظي ججٗل  َظٍ الضًىامُاث اإلاخضازلت ٚحر مدضصة في الجزإ 

  ٦Michel Crozierغوٍػ  
ً
 خُا

ً
 وإَاعا

ً
 . 1وؿ٣ا

1. :   الخغا٥ ال٣ًاجي الهٝغ

ٞبراًغ.  20، والظي ٢اصج  الخغ٦ت الكبابُت 2011ٌٗض الخغا٥ ال٣ًاجي الهٝغ مً هخاط الخغا٥ الكٗبي في اإلاٛغب لؿىت 

ش ًيخٓغ بم٩اهُت ٢ُام الجؿم ال٣ًاجي مً الضازل بهظا  وخؿب ؤخض الباخشحن، لم ٨ًً ؤ٦ثر اإلاخٟاثلحن في اإلاٛغب ٢بل َظا الخاٍع

 لُبُٗخ  اإلاؿخ٣غة م
ً
ضم ٢ضعج  ٖلى بهخاط ؾغصًت وزُاب ًشحر ال٣ًاًا الخ٣ُ٣ُت الخغا٥، هٓغا ىظ الؿخِىاث بالؿ٩ون الخام ٖو

خو٫ الٗضالت وال٣ًاء في اإلاٛغب باؾخصىاء الخجغبت اإلاهمت التي ٢اصتها ظمُٗت "عابُت ال٣ًاة". ٧اهذ ظمُٗت حؿىى لخمشُل ٢ًاة 

ب ومٛغبت ال٣ًاء،. و٢ض ع٦ؼث مىظ جإؾِؿها ٖلى اؾ1961اإلاٛغب والتي جإؾؿذ في ماي  وخماًت ال٣ًاة مً  2خ٣ال٫ وحٍٗغ

خحن جؼاًضث الًٍٛو مً َٝغ الضولت ووكوء نغاٖاث  1989واؾخمغث الغابُت في الاقخٛا٫ ختى ؾىت  جضزالث ألاظهؼة ألامىُت.

ا ختى ٖام  جي، في اإلا٣ابل ٖغ٢لذ الوػاعة او٣ٗاص ماجمَغ حٗضًل ال٣اهون خحن ظغى  1966صازلُت ٖلى اإلاىانب صازل اإلا٨خب الَو

 في مٛاصعة ال٣ًاة للوصاصًت زانت بٗض اقتراٍ 
ً
ألاؾاسخي وحُٛحر اؾمها بىى الوصاصًت الخؿيُت لل٣ًاة. و٢ض ق٩ل َظا الخُٛحر ؾببا

٤ ٖلى ال٣ًاة الكباب لخ٩ون جدذ يبِ الضولت. ٦ما  30 ؾىت مً اإلاماعؾت لخوىي اإلاىانب ال٣ُاصًت في الوصاصًت ل٣ُ٘ الٍُغ

 بالخٗحن اإلال٩ي. 2002ِـ مىظ ؾىت ؤنبذ مىهب الغث
ً
ُىا  3َع

 وصٞٗت لخ٨ٟحر في زل٤ جىُٓم خ٣وقي لل٣ًاة 
ً
ق٩ل اؾتهضاٝ ال٣ًاة الكباب مً صازل الوصاصًت الخؿيُت لل٣ًاة مدٟؼا

ت  مؿخ٣ل، ٩ٞاهذ البضاًت بةَال١ نٟدت في مو٢٘ الٟاٌؿبو٥ جدذ ٖىوان " نٟدت هاصي ٢ًاة اإلاٛغب" والتي اهًم الحها مجمٖو

ت ؤهضا٥ لم جخذ لهم الاهسغاٍ الخام في مماعؾت خ٣هم  مً اتهم َاإلاا ؤن ال٣واهحن الؿاٍع ال٣ًاة ٖلى عبٕو اإلامل٨ت والظًً ازٟوا ٍَو

. و٢ض ق٩لذ الهٟدت مجا٫ خغ للخوانل والى٣اف 4في الخٗبحر ٦ما لم ج٨ً جسو٫ لهم ؤي خماًت مً اهخ٣ام الؿلُت الخىُٟظًت

ت „ الٗضالت وال٣ًاء في اإلاٛغب، و٧اهذ ؤٚلب ما هاصى بها ال٣ًاةخو٫ ال٣ًاًا املجخمُٗت ووا٢٘  يغوعة ؤلاعج٣اء بالوز٣ُت الضؾخوٍع

غ وإؾىاص الغثاؾت  لى لل٣ًاء بةزغاط الوٍػ ٪ الاعجباٍ بحن الؿلُت ال٣ًاثُت والخىُٟظًت، ٖبر مغاظٗت حك٨ُلت املجلـ ألٖا ٞو

صازل املجلـ ٧ون ال٣ًاء قإن مجخمىي. وهي هٟـ ألا٩ٞاع  للغثِـ ألاو٫ للمد٨مت، وإقغا٥ ٞٗالُاث خ٣و٢ُت مجخمُٗت

، والظي ؾاَم في ه٣ل الخغا٥ ال٣ًاجي مً ؤلاٞتراضخي بىى الوا٢٘، ٖبر 2011واإلاباصت التي جًمجها الضؾخوع ٞاجذ ًولُوػ لؿىت 

 للخ٤ في جإؾِـ ظمُٗاث مهىُت ؤو الاهسغاٍ ٞحها لل٣ًاة. 111جىهُو الٟهل 

ت ، بٖالها ًٖ ٣ٖض ؤو٫ بظخمإ جدًحري وا٢ىي زال٫ الاؾبٕو 2011واإلاىار الخ٣وقي اإلاٟخوح ؾىت  ق٩لذ الوز٣ُت الضؾخوٍع

ش وم٩ان الجم٘ الٗام الخإؾِسخي. 2011ألاو٫ قهغ لولُوػ  ذ ٖلى جاٍع  5بٟاؽ، ظغى بكإه  ؤلاجٟا١ ٖلى مىهجُت الٗمل، والخهٍو

اث إلٞكا٫ حك٨ُل بيُت جىُٓمُت ممش َظا ؤلاظغاء  6لت لل٣ًاة واإلاىبٗشت في ؾُا١ خ٣وقي زوعي.والظي ٖٝغ الٗضًض مً الًَٛو

 في جٟاٖل باقي الهُئاث 
ً
اصة يبِ خغ٦ُت الٟاٖلحن ال٣ًاثُحن وحؿ٨حن الخغا٥ ال٣ًاجي مً ظضًض، والتي ٧اهذ ؾببا الخٗؿٟي إٖل

ت الخُٛحر التي خملها ؾُا١  جي للى٣ابت  ، ٣ٞض َالب2011والٟٗالُاث الخ٣و٢ُت، ٦غص ظماعي ٖلى مداولت ٦بذ ؾٖغ اإلا٨خب الَو

                                                           
1
 Michel Crozier, Erhard Fridberg L’acteur et le système. Edition du Seuil 1977 Page 65. 

2
 .13، م 2017قدىبر 5( مباصعة ؤلانالح الٗغبي، ؤوعا١ بدشُت 2016دمحم ٢ضًغي، جُوع خغ٦ت خ٣و١ ؤلاوؿان في اإلاٛغب )مً ؤلاؾخ٣ال٫ بىى ؾىت  

3
 .13( مغظ٘ ؾاب٤ هٟؿ  م ٢2016ضًغي، جُوع خغ٦ت خ٣و١ ؤلاوؿان في اإلاٛغب )مً ؤلاؾخ٣ال٫ بىى ؾىت دمحم  
4
 .13مغظ٘ ؾاب٤ هٟؿ  م  
5
ذ  54قهض الاظخمإ الظي خًٍغ   ش  ٢31اى، جهٍو سُت التي جهاصٝ ط٦غى  20مجهم ٖلى اٖخماص جاٍع ش للجم٘ الٗام الخإؾِسخي، بالىٓغ بىى خمولخ  الخاٍع زوعة اإلال٪ ٚكذ ٦خاٍع

غ ميكوع  6،في خحن ٖاعى  2009ٚكذ  30والكٗب والخُاب اإلال٩ي لد  ض زال٫ ج٣ٍغ إل ٖلى اإلاٍؼ ش اإلاظ٧وع بؿبب جؼامى  م٘ الُٗلت ال٣ًاثُت وقهغ عمًان, ًم٨ً الَا ؤًٖاء الخاٍع

اعة اإلاو٢٘  tps://www.slideshare.net/assoibrachid/1383584632htٖلى الغابِ الخاىي:   .2:45 2020ماي 1ٍػ
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جي لخ٣و١ ؤلاوؿان لٟخذ جد٤ُ٣ لخدضًض اإلاؿاولُاث ٦ما هضصث ظمُٗت  الضًمو٢غاَُت للٗض٫ في َظا الؿُا١، املجلـ الَو

غ الٗض٫ ومى٘  املخامحن باإلاٛغب بٗغ٢لت الخ٤ الضؾخوعي ؤزىاء جإؾِـ الىاصي. و٦ظا مو٢ٟها مً تهضًض ال٣ًاة مً َٝغ وٍػ

ش    2014.1راًغ ٞب 8و٢ٟتهم بخاٍع

 الخغا٥ ال٣ًاجي اإلاواػي.  .2

َو خغا٥ طو َبُٗت ٢ًاثُت، بال ؤه  ًإحي مً صازل ظمُٗاث املجخم٘ اإلاضوي. ٣ٞض ٧اهذ ؤوىى بضاًاث الٟٗل الخ٣وقي 

اث. ٣ٞض اؾخٗمل ال٣ًاء  باإلاٛغب مغجبُت بمُلب بؾخ٣ال٫ ال٣ًاء ويمان املخا٦ماث الٗاصلت في ْل بخترام الخ٣و١ والخٍغ

غ َُئت ؤلاههاٝ واإلاهالخت ؾواء مً ٦جهاػ  اث، والظي و٢ٟذ ٖىضَا ج٣اٍع لخهُٟت اإلاٗاعيت الؿُاؾُت، واجها٥ الخ٣و١ والخٍغ

خ٣ا٫ ؤو ْغٝو املخا٦ماث طاث الخلُٟت الؿُاؾُت، وجإزحر الهاظـ ألامجي ٖلى جٟؿحر بٌٗ ٢ًاة الخ٨م  زال٫ بظغاءاث ؤلٖا

اث الٗامت في إلا٣خًُاث ال٣اهون، والتي ٢ُضث الًماهاث ال٣اه وهُت، ٟٞي الٗضًض مً املخا٦ماث اإلاغجبُت باإلاماعؾت الٗاصًت للخٍغ

ُٗت الهاصعة بٗض ؤلاؾخ٣ال٫ هغث الخغ٦ت الخ٣و٢ُت ولُضة َظٍ ألاػماث الؿُاؾُت والخ٣و٢ُت 2جىافي وزغ١ للىهوم الدكَغ . ْو

ُٗض الخواػن للٗملُت الؿُاؾُت والخ٣و٢ُت ا
ُ
ٗها، زانت ٣ٖب في اإلاٛغب، ٖبر ماؾؿاث مضهُت ح لتي خاولذ الضولت ٦بدها وجَُو

(، وإوؿضاص ؤ٤ٞ الخواع الؿُاسخي. ٣ٞض ق٩ل جإؾِـ 1972-1971( وؤلاه٣البحن ال٣اقلحن )1970-1965ؾىواث خالت ؤلاؾخصىاء )

 ؤوىى الخىُٓماث الخ٣و٢ُت اإلاهىُت باإلاٛغب الكغاعة ألاوىى للخغا٥ مً ؤظل ٢ًاء مؿخ٣ل. 

اث  1962املخامحن باإلاٛغب ؾىت ٧ان لخإؾِـ ظمُٗت َُئاث  ؼ وخماًت خ٣و١ ؤلاوؿان والخٍغ لٛاًت الٗمل ٖلى حٍٗؼ

خ  واؾخ٣الل  وهؼاَخ . ومً ؤظل الضٞإ ًٖ  ألاؾاؾُت، وؾُاصة خ٨م ال٣اهون واؾخ٣ال٫ ال٣ًاء وهؼاَخ  وخهاهت الضٞإ وخٍغ

ً وخضج  الترابُت ً ٖو حٗثر بنالح ال٣ًاء باإلاٛغب، مً زال٫ . و٢ض سجلذ موا٠٢ بسهوم مؿاع 3اإلاهالر الٗلُا للَو

٣ٞض ٖاعيذ الخٗضًالث اإلاضزلت ٖلى  4ماجمغاتها ومً زال٫ البالٚاث التي جخٟاٖل م٘ ماًجغي في الؿاخت الؿُاؾُت والخ٣و٢ُت.

ا ٢1962اهون اإلاؿُغة الجىاثُت ؾىت  ا  11، وهضصث في ماجمَغ ؤن الخٗضًالث  14بٓاَغة ؤلازخُاٝ، ٦ما اٖخبرث في ماجمَغ

اث جًغب بٗغى الخاثِ اإلا٨خباث الخ٣و٢ُت للخغا٥ ؤلاظخماعي وال٣ًاجي والخ٣وقي باإلاٛغب.  اإلاضزلت ٖلى ْهحر الخٍغ

 و٢ض اهُل٤ الخغا٥ ال٣ًاجي في هًال  مً ؤظل الٗضالت وإؾخ٣ال٫ ال٣ًاء مً بٗضًً ؤؾاؾحن: 

 اث، والتي ا ؾخٛلذ مً َٝغ الؿلُت الؿُاؾُت ؤوال: ؤن ال٣ًاء ًمشل اإلااؾؿت التي جغعى وجًمً الخ٣و١ والخٍغ

اث والخ٣و١ اإلاىهوم ٖلحها في الٗهوص الضولُت. ٖبر الخٍٗغ٠ باإلهتها٧اث  لخهُٟت خؿاباث ؾُاؾُت و٦بذ الخٍغ

غ. ٤ جىُٓم اإلآاَغاث وؤلايغاباث، ؤو ٖبر اإلااجمغاث والىضواث واإلايكوعاث والخ٣اٍع  والخىضًض بها، ًٖ ٍَغ

                                                           
1
، الخغا٥ ال٣ًاجي اإلاٛغبي ػمً "الغبُ٘ الٗغبي": ٢غاءة في ألاؾباب واإلاأالث،   ت مالٟون، اإلاغ٦ؼ  20ٖبض الل٠ُُ الكيخٝو ٞبراًغ ومأالث الخدو٫ الضًم٣غاَي في اإلاٛغب، مجمٖو

إل ٖلُ  ًوم  https://cutt.us/9clAi, ٦خاب م٣غوء ٖلى الغابِ املخخهغ الخاىي: 2018وصعاؾت الؿُاؾاث الُبٗت ألاوىى  الٗغبي لؤلبدار  00:15ٖلى الؿاٖت  2020ماي  30جم الَا

 مؿاء.
2
ىُت للخ٣ُ٣ت وؤلا   غ الخخامي للجىت َو  42ههاٝ واإلاهالخت، ال٨خاب ألاو٫ م َُئت ؤلاههاٝ واإلاهالخت، الخ٣ٍغ
3
اعة اإلاو٢٘ ًوم  http://www.abam.ma/page10.htmlال٣اهون ألاؾاسخي لجمُٗت َُئاث املخامحن باإلاٛغب، ميكوع ٖلى مو٢ٗها الغؾمي في الغابِ الخاىي:   ٖلى  2020ماي  1جمذ ٍػ

 . 13:45الؿاٖت 
4
ىُت للخ٣ُ٣ت وؤلاههاٝ واإلاهالخت، ال٨خاب ألاو٫ م    غ الخخامي للجىت َو  .58َُئت ؤلاههاٝ واإلاهالخت، الخ٣ٍغ

https://cutt.us/9clAi
http://www.abam.ma/page10.html
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  غ  زاهُا: اعجبِ بالٟؿاص الظي ٖٞغ غ ؾواء ٚحر خ٩ومُت، ٦خ٣ٍغ ٢ُإ الٗض٫، والظي ٖبرث ٖى  الٗضًض مً الخ٣اٍع

، والظي اٖخبر ؤن ٢ُإ الٗض٫ ًدخل الهضاعة يمً ال٣ُاٖاث التي جملها اٞت الٟؿاص 1مىٓمت جغاؾبرووسخي اإلاٛغب

 والغقوة. 

ؤلاوؿان وإؾخ٣اللُت ال٣ًاء،  ؤٖاص الخغا٥ ال٣ًاجي حك٨ُل م٣اومت ظضًضة للؿلُت مىبش٣ت مً زُاع الضٞإ ًٖ خ٣و١ 

والٟهل بحن َظٍ الخ٣و١ والهغإ ًٖ الؿلُت، الظي ْل مهُمىا ٖلى الؿاخت الؿُاؾُت مىظ ؤلاؾخ٣ال٫. والظي ق٩ل مؿاع 

ال مً اإلا٩اؾب بىى ٚاًت الخٗضًل الضؾخوعي وإنالح مىٓومت الٗضالت بةنضاع مُشا١ بنالح مىٓومت الٗضالت ؾىت   .2013ٍَو

زال٫ جدب٘ مؿاع الخغا٥ ال٣ًاجي في املجا٫ الٗام باإلاٛغب، ًٖ وظوص مجا٫ ٖام مؿخ٣ل بىى خض ما ٦ما ٢ض هدؿاء٫ مً 

ل  سُت للمجا٫ الٗام اإلاؿخ٣ل في اإلاٛغب  َو سُت ألاوعوبُت  َل ًم٨ً الخضًض ًٖ ججغبت جاٍع جهوٍع َابغماؽ في الخجغبت الخاٍع

ل  ؤم ؤه  صًىامُاث اإلا٣اومت جدمل عوخا جإؾِؿُت  وما هي الؿغصًاث الخغا٥ ال٣ًاجي اإلاواػي ٌؿىى الؾترصاص مجا٫ ٧ان مؿخ٣

ت وألاؾئلت مً ؤزض الخظع اإلاجهجي في جدلُل ؤلُاث  ال٣اهوهُت الغؾمُت التي حؿىى لًبِ املجا٫ لهالخها  ؾخم٨ىىا َظٍ الغٍئ

جُت، وؤهماٍ اإلا٣اومت التي جدُذ حك٩ل الؿغصًاث الغؾمُت خو٫ عوح الٗضالت باإلاٛغب، والتي جىُل٤ مً ؤؾـ ٢اهوهُت وماؾؿا

 ملخامو املجا٫ الٗام مً بىاء ؾغصًاث مًاصة ججهل مً اإلاٗاًحر الضولُت لخ٣و١ ؤلاوؿان.

 املخىع الثاوي: املخامىن وم٣اومت الؿغصًاث ال٣اهىهُت للضولت.

ٖالم الؿغص عاٞاثُل  ؾىداو٫ في َظا املخوع صعاؾت مى٤ُ الضولت وؾغصًاتها خو٫ الٗضالت وإؾخ٣اللُت ال٣ًاء. ًظَب 

ً ججاعبىا  ُٟتها ج٩ٍو ٩وع صؾِؿت ْو ال٢اجىا بالؼمً واملجخم٘ هي هخاط بىاء ؾغصي، ٦ما ؾماَا بو٫ ٍع اجىا ٖو باعووي بىى ال٣و٫ ؤن ٍَو

. وٗخبر ؤن الؿغص َو بىاء بظخماعي وؾُاسخي ًم٨ً الو٢ٝو ٖلى جإزحراج  لِـ ٣ِٞ في ٖال٢اجىا ؤلاظخماُٖت ؤو 2وؤخضار اإلااضخي

٢خىا بالؼمً ٦ما ًظَب بىى طل٪ باعووي، بل ًم٨ً بٖخباع ؤن ٖال٢اث الؿلُت الُوم هي نغإ ؾغصًاث، ٣ًوم ٞحها ٧ل َٝغ ٖال

 ٘ ُت ٖلى ٞٗل  الؿُاسخي. ٞالضًباظاث التي جخهضع ال٣واهحن والخُب الغؾمُت التي ج٣ضم مً زاللها اإلاكاَع ٖلى بيٟاء اإلاكغٖو

 ًاث وألاَضاٝ اإلاغظوة هي ؾغصًاث. الغؾمُت والتي جىُل٤ مً ألاؾـ والٛا

ؾيؿلِ الًوء في َظا املخوع ٖلى الؿُاؾت ال٣ًاثُت في اإلاٛغب مً زال٫ مُشا١ بنالح مىٓومت الٗضالت، وجبيُ  لكٗاع 

. في  ل وموا٠٢ الخغا٥ ال٣ًاجي مً اإلاكغٕو اإلاٟهوم الجضًض للٗضالت، مً زال٫ الو٢ٝو ٖىض ؾُا٢اث الخ٨ٟحر وإ٦غاَاث الخجًز

بل ؾيخو٠٢ ًٖ بٌٗ الالُاث التي ج٣وم بها الجمُٗاث الخ٣و٢ُت طاث ؤلاعجباٍ بالٗضالت زانت مدامو املجا٫ الٗام في اإلا٣ا

ٟ ، ؾُا٢اج  الضولُت وؤلا٢لُمُت وبٌٗ ألامشلت في الخجغبت  م٣اومت ؾغصًت الضولت، مً زال٫ ما ٌؿمى بالخ٣اضخي الاؾتراجُجي حٍٗغ

 اإلاٛغبُت. 

 ضالت: اإلاٟهوم الجضًض للٗضالت: ٢ًاء في زمت اإلاواًَ . مُشا١ بنالح مىٓومت الٗ .1

قهض اإلاٛغب، مىظ بضاًت حؿُٗىاث ال٣غن اإلااضخي اؾخسضاماث م٨شٟت لبٌٗ اإلاٟاَُم، ٧اإلهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي، الٗضالت 

اث، والٗضالت ال٣ًاثُت. َبُٗت َظٍ اإلاٟاَُم اإلاٗبرة ٖلى مىار ؾُاسخي مٟخ  ؤلاهخ٣الُت، خ٣و١ ؤلاوؿان والخٍغ
ً
وح. ٧اهذ مىُل٣ا

ت الغؾمُت للضولت "صولت خ٣و١ ؤلاوؿان"  ت في جل٪ الٟترة. لخدضًض الهٍو  لها في ظمُ٘ ؤلانالخاث الضؾخوٍع
ً
لٟٗل الضولت وقٗاعا

 ٦ؿغصًت في مواظهاث الؿغصًاث اإلاًاصة ؾواء الضازلُت ؤو الخاعظُت. 

                                                           
1
غ خ٨م ال٣اهون والجزاَت  غ خو٫ ويُٗت ال٣ًاء باإلاٛغب، الجمُٗت اإلاٛغبُت ملخاعبت الغقوة جغاوؿباعوسخي اإلاٛغب واإلاغ٦ؼ الٗغبي لخٍُو  ًم٨ً جدمُل  ٖلى الغابِ 2006، ج٣ٍغ

اعة اإلاو٢٘ ًوم  https://cutt.us/gNECtاملخخهغ الخاىي:   .10:35 2020ماي  2، جمذ ٍػ
2
 Béatrice Fleury et Jacques Walter,  La narratologie dans tous ses états , Dans Questions de communication 2017/1 (n° 31), Page 183. Sur le lien suivant : 

                                        :14 la visite le 2 Mai 2020 20 183.htm-page-1-2017-communication-de-questions-https://www.cairn.info/revue 

https://cutt.us/gNECt
https://www.cairn.info/revue-questions-de-communication-2017-1-page-183.htm
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ضاص اإلاُشا١ الظي ؤصعظذ في الي سخت اإلايكوعة في مو٢٘ الوػاعة، ٞالخوظحهاث اإلال٨ُت اإلاخمشلت بياٞت بىى ألالُاث الدكاع٦ُت إٖل

 مغظُٗا
ً
لٗملُت الخ٨ٟحر في مكغٕو الٗضالت باإلاٛغب. والظي ؤ٦ضج  صًباظت اإلاُشا١ في ج٣ضًمها  في الخُب الغؾمُت، ق٩لذ بَاعا

ت ب٩ل مً  إلاىُل٣اث نُاٚت اإلاكغٕو ٖبر بصعاظها في اإلاغجبت ألاوىى للخوظحهاث اإلال٨ُت بسهوم بنالح مىٓومت الٗضالت، مخبٖو

ُئاج  الؿُاؾُت والى٣ابُت والخ٣و٢ُت  ت وؤلالتزاماث والخوظهاث الضولُت. زم لخُلٗاث الكٗب اإلاٛغبي َو ألاؾـ واإلاباصت الضؾخوٍع

ذي في مُالب الخغا٥ املجخمىي والؿُاسخي، حٗاص  1واإلاضهُت. م مً ججضٍع الخاٍع بهخاظ  وهي بقاعة ؤن ٧ل زُاب بنالحي ٖلى الٚغ

ُت ٖلى ٞٗل الضولت. ٟٞي م٣الت ٦خبها الباخشان ٚوصاعص و صٌؿاط  ، مً  (Desage & Godard)٦ؿغصًاث عؾمُت إليٟاء اإلاكغٖو

ُت  زال٫ جدلُلهما لؤلَغ اإلاغظُٗت، ٞهم ٌٗخبرون ؤن ؤهٓمت ال٣ُم وألاًضًولوظُاث هي " مواعص لبىاء جواػن الىٓام وإيٟاء الكٖغ

ا الؿغص. في خحن ٖلى اإلاماعؾاث مً زال٫  و وؾُلت إلزٟاء صوع ألاًضًولوظُت في بٖاصة بهخاط ٖال٢اث الهُمىتؤٌٗخبَر  2 ولُُُٟ  محًر

ظٍ بٌٗ ؤَضاٞها ىُت إلنالح مىٓومت الٗضالت َو ت اإلاُشا١ في ؤلاؾتراجُجُت الَو  : 3ظاءث عٍئ

ؿا لخ٤ اإلاواًَ في ؤلاخخماء بال٣ًاء اإلا (1 ُض بؾخ٣ال٫ الؿلُت ال٣ًاثُت، ج٨َغ  ؿخ٣ل اإلاىه٠ الٟٗا٫ مً زال٫: جَو

ت  - لى للؿلُت ال٣ًاثُت، ٖحر وي٘ ٢اهون جىُٓمي للمجلـ، وجسهُو محزاهُت ؾىٍو يمان بؾخ٣اللُت املجلـ ألٖا

 مؿخ٣لت، ووي٘ الُت هٓغ املجلـ في جٓلماث ال٣ًاة بكإن تهضًض اؾخ٣اللُتهم.

 ها إلؾخ٣اللها.بؾىاص الىُابت الٗامت بىى الو٦ُل الٗام للمل٪ بمد٨مت الى٣ٌ، يما -

 جسل٤ُ مىٓومت الٗضالت مً زال٫:  (2

ؼ الُاث الجؼاء لًمان الجزاَت وقٟاُٞت مىٓومت الٗضالت. -  حٍٗؼ

م  (3 اث. مً زال٫ يغوعة مغاظٗت الؿُاؾت الجىاثُت وإنالح ؾُاؾت الخجٍغ ؼ صوع ال٣ًاء في خماًت الخ٣و١ والخٍغ حٍٗؼ

جي والضؾخوع وؤلاجٟا٢ُا ؼ يماهاث املخا٦مت وال٣ٗاب، بمالثمت ال٣اهون الَو ث الضولُت الخانت بد٣و١ ؤلاوؿان. وحٍٗؼ

 الٗاصلت.

ٗالت في زضمت  (4 بت ٞو حر ٖضالت ٢ٍغ ؤلاعج٣اء بٟٗالُت وهجاٖت ال٣ًاء، مً زال٫ حؿهُل الولوط للٗضالت وال٣اهون، وجٞو

يحن و٢واٖض ؾحر اإلاخ٣ايحن، وحؿهُل الولوط اإلاخ٣ايحن للمدا٦م بٖماال إلا٣خًُاث الضؾخوع اإلاخٗل٣ت بد٣و١ اإلا٣ا

 الٗضالت.

ؼ خ٩امتها، ٢اثمت ٖلى الالجمغ٦ؼ ؤلاصاعي واإلااىي مىٟخدت ٖلى اإلاواًَ، ٖبر جوؾُ٘ مجا٫  (5 جدضًض ؤلاصاعة ال٣ًاثُت وحٍٗؼ

ت، وإعؾاء م٣وماث املخ٨مت الغ٢مُت مً زال٫ بوابت بل٨تروهُت  اث الجهٍو ٌ، وإٖضاص ٩َُلت وجىُٓم اإلاضًٍغ الخٍٟو

 4ًم زضماتها ٦خدب٘ مؿاع ؤلاظغاءاث ًٖ بٗض وباملجان.موظهت للمواَىحن لخ٣ض

ؼ ؾغصًت "صولت خ٣و١ ؤلاوؿان" التي جبىتها مىظ جهاًت الدؿُٗىاث.  ت الضولت في بنالح مىٓومت الٗضالت، ٖلى حٍٗؼ ج٣وم عٍئ

ت الضولت مً زال٫ َظٍ الاؾتراجُجُت مً ج٣لُو الهوة بُجها وبحن املجخم٘ ؾواء مً زال٫ مي ؿوب الش٣ت اإلاواًَ ٞهل هجخذ عٍئ

٢ام بها مٗهض الَاي لئلبخ٩اع ال٣اهووي في اإلاٛغب، بالخٗاون م٘ وػاعة  5  ٟٞي صعاؾت بؾخ٣هاثُت2011مً مىٓومت الٗضالت بٗض 

                                                           
1
جي خو٫ بنالح مىٓومت الٗضالت، مُشا١ بنالح مىٓومت الٗضالت، ًولوػ     .39.م 2013الهُئت الٗلُا للخواع الَو

2
 Gèrard Chevalier, Rationalités, référentiels et cadres idéologiques   

:45. : 3 mai 2020 1 Visite https://journals.openedition.org/sociologies/2023#tocfrom1n4  
3
جي خو٫ بنالح مىٓومت الٗضالت، مُشا١ بنالح مىٓومت الٗضالت مغظ٘ ؾاب٤ م    56الهُئت الٗلُا للخواع الَو
4
 99مغظ٘ ؾاب٤ هٟؿ  م  
5
اى بسهوم في اإلاٛغب، اإلاكا٧ل في الخُاة الُومُت، مغ٦ؼ الَاي لئلبخ٩اع ال٣اهووي،الاخخُاظاث في م  اث الٍغ  https://cutt.us/V4rKkٖلى الغابِ الخاىي:  2019جا٫ الٗضالت ومؿخٍو

إل ٖلُ  ًوم   .13:08 2020ماي  3جم الَا

 

https://journals.openedition.org/sociologies/2023#tocfrom1n4
https://cutt.us/V4rKk
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اث الغيا بسهونها ما بحن  زاعظُت ممل٨ت َولىضا وبالخٗاون م٘ ظمُٗت ٖضالت، خو٫ ؤلاخخُاظاث في مجا٫ الٗضالت ومؿخٍو

. و٢ض زلو بىى بهسٟاى وؿب ز٣ت اإلاواَىاث واإلاواَىحن إلااؾؿاث الٗضالت الؾُما الغؾمُت، و٢ض اٖخمضث 2018ًوهُو وقدىبر 

اث الش٣ت ٖلى م٣ُاؽ مً  ال١( بىى  1الضعاؾت ٖلى ج٣ُُم مؿخٍو )مؿخوى ٖا٫ مً الش٣ت(، خُض ؤْهغ الغظا٫  5)ال ز٣ت ٚلى ؤلَا

اث ز٣ت ؤ٢ل في الؿلُاث الغؾمُت ب وؿبت  . وجىسٌٟ الش٣ت في الؿلُاث الغؾمُت م٘ بعجٟإ 1لليؿاء 3.13بل م٣ا 2.87مؿخٍو

اث الخٗلُم الغؾمي والضزل، ول٨جها في اإلا٣ابل جؼصاص م٘ الخ٣ضم في الؿً. والتي ٨ٌٗـ الهوة بحن اإلاخمضعؾحن والضولت  2مؿخٍو

م بالخدؿً  إلإلاامهم بكغٍو و٢وماث الٗضالت، مً ظاهب ؤزغ ًم٨ً جغظُذ اعجٟإ ز٣ت اإلاؿىحن باإلااؾؿاث الغؾمُت الؾدكٗاَع

ا.   في مىٓومت الٗضالت م٣اعهت م٘ الؿىواث الؿاب٣ت التي ٖانغَو

 الخ٣اضخي ؤلاؾتراجُجي ٧إلُت للم٣اومت. .2

اث، ٖلى ؤؾالُب اإلاىانغة و٦ؿب الخإًُض  حٗخمض الضًىامُاث املجخمُٗت في م٣اومت َُمىت الضولت وج٣ًُِها ٖلى الخٍغ

ت والؿلُت. و٢ض والخكض وحٗبئت الغؤي الٗام، م ً زال٫ بىاء ؾغصًاث وؤعاء مًاصة، واإلاخهلت في ٚالب ألامغ بةق٩الُتي الخٍغ

ت،  ؤقغها ؾلٟا ؤن الٗال٢اث والهغاٖاث الؿُاؾُت الُوم هي نغإ ؾغصًاث وؤعاء وموا٠٢. ٞالخجاطب بحن الؿلُت والخٍغ

لذ مً املخا٦م بخضى اإلاؿاخاث التي ًم٨ً للمًُهضًً واهدهاع ألازحرة في الؿىواث ألازحرة في الٗضًض مً بلضان اإلاى٣ُت، ظٗ

ؤو للمضاٞٗحن ًٖ خ٣و١ ؤلاوؿان، اللجوء بلحها لخدضي الؿلُت، وجد٤ُ٣ الٗضالت، ٖبر ما باث ٌؿمى بالخ٣اضخي ؤلاؾتراجُجي، ٞما 

 الٟغ١ بِى  وبحن الخ٣اضخي الٗاصي  

خ٣اضخي ؤلاؾتراجُجي والخ٣اضخي الٗاصي، ٞةن ٧ان ألازحر بحن بؾتراجُجُت ال BUG 3ًمحز م٨خب جُب٤ُ اإلاؿاواة في اإلاٗاملت 

٣ًضم الضٖوى ال٣ًاثُت بىى املخ٨مت للخهو٫ ٖلى خ٤ بك٩ل ٞغصي. ٞةن الخ٣اضخي ؤلاؾتراجُجي َو وؾُلت ًم٨ً ؤن جدضر 

٘ ٢ًاًا مسخاعة بٗىاًت بىى املخ٨مت كاع4حٛحراث ٦شحرة في ال٣اهون ؤو اإلاماعؾت ؤو الوعي الٗام مً زال٫ ٞع بىى الخ٣اضخي  . َو

٣ٞض حؿىى بؾتراجُجُت خالت ؤلازخباع، بىى زل٤ الوعي  Test case’’ .''5 '' ؤو خالت بزخباع’‘ Impactؤلاؾتراجُجي ٖلى ؤه  صٖاوى ؤزغ

وحصجُ٘ الى٣اف الٗام، والضٞ٘ مً ؤظل حُٛحر الؿُاؾت. ولٗل اإلا٣اومت مً صازل املخا٦م جخٟاٖل م٘ ألاق٩ا٫ ألازغى في 

مت، مً و٢ٟاث بخخجاظُت، يِٛ بٖالمي ٖلى مؿخوى ًٞاءاث الخوانل ؤلاظخماُٖت. ُٞم٨ً بٖخباع ٢ًُت الًٟاءاث الٗا

م  ا جضزل مً زاهت الخ٣اضخي ؤلاؾتراجُجي لُٛاب اإلاباصعة الظاجُت للتراٞ٘، ٖلى الٚغ ؿووي وإن ٧ان مً الهٗب بٖخباَع َاظغ الَغ

البذ الٗضًض مً الٟٗالُاث بخُٛحر مً طل٪ ٣ٞض زل٣ذ ٢ًُتها الٟغصًت ه٣اقا ٖاما خو٫ مىٓوع  اث الٟغصًت، َو املجخم٘ للخٍغ

ال١ ؾغاخها زل٣ذ  الىهوم ال٣اهوهُت في ال٣اهون الجىاجي. مواػاة م٘ اإلا٣اومت في املخ٨مت، ؤَل٤ الٗضًض مً اليكُاء ٍٖغًت إَل

م مً ازخالٝ وظهاث الىٓغ-بظماٖا مجخمُٗا بحن مسخل٠ الكغاثذ والخوظهاث   وعة حُٛحر اإلااصة الجىاثُت. خو٫ يغ  -6بالٚغ

                                                           
1
 107مغ٦ؼ الَاي لئلبخ٩اع ال٣اهووي، مغظ٘ ؾاب٤ م  
2
 111لئلبخ٩اع ال٣اهووي، مغظ٘ ؾاب٤ م مغ٦ؼ الَاي  
3
ٗاث ٖضم الخمُحز، وإوكاء ؾواب٤ ٢ًاثُت، والخإزحر ٖلى ٖملُاث نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي في مجا٫ الخماًت  ، ًضٖم م٨خب جىُٟظ اإلاؿاواة في مىٓمت ؤإلااهُت ج٣وم ٖلى جويُذ حكَغ

ؿخسضم هخاثج  إل ٖلى مو٢٘ اإلاىٓمت ٖلى الغابِ الخاىي: اإلاٗاملت الضٖاوى ال٣ًاثُت الاؾتراجُجُت يض الخمُحز َو َظٍ الضٖاوى في الٗال٢اث الٗامت ومماعؾت الًِٛ. ًم٨ً ؤلَا

ev.org/organisation-https://www.bug  

-strategic-to-https://publiclawproject.org.uk/resources/guideRY 2014, Link: Public Law Project,Guide to Strategic Litigation, PUBLISHED: 13 JANUA  
4

Page 6 Visit on 6 may 2020 23:05 litigation/ 

5
 Public Law Project Page 6 Ibid. 

6
ؿووي اإلاخابٗت في ٢ًُت ؤلاظهاى ومماعؾت ٖال٢ت ظيؿُت زاعط بَاع الؼواط. زل٣ذ يُٛا مً الخُاع ؤلاؾالمي والجماٖاث الٗلماهُت و ؤُٖذ ٢ًُت   مٗهم مىٓماث صولُت َاظغ َع

ال١ ؾغاخها ج٨ ال١ ؾغاخها، ُٞما بضى و٧إه  ج٨شل مجخمىي يض الاًضًولوظُت ال٣اهوهُت للضولت ولٗل اإلاباصعة اإلال٨ُت إَل اصة التزان لليؿ٤ الؿُاسخي واملجخمىي إَل خُ٪ ؾُاسخي إٖل

 وإجهاء ٖؼلت الىٓام. 

https://www.bug-ev.org/organisation
https://www.bug-ev.org/organisation
https://publiclawproject.org.uk/resources/guide-to-strategic-litigation/
https://publiclawproject.org.uk/resources/guide-to-strategic-litigation/
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 ٘ لظا ٞالخ٣اضخي ؤلاؾتراجُجي حهم بك٩ل ؤؾاسخي مدامو املجا٫ الٗام، مً زال٫ مااػعة الٟغص وإْهاع خ٣  مً زال٫ ٞع

صٖوى ٢ًاثُت ٞغصًت في املخ٨مت، وإًجاص ؾاب٣ت ٢ًاثُت ج٩ون طاث ؤزغ ٖلى خ٣و١ هٟـ ألاٞغاص في هٟـ الوي٘. ؤي الخ٣اضخي 

ل٤ مً خالت ٞغصًت مً ؤظل بخضار حُٛحر بظخماعي. ٞمدامو املجا٫ الٗام ٌٗخبرون ٖامال عثِؿا في صٖم الخغ٧اث ؤلاؾتراجُجي ًىُ

ؤلاظخماُٖت، و٢ض ؾاَموا ٖبر َظٍ الالُت بك٩ل مباقغ في جد٤ُ٣ بهخهاعاث ٧اهذ ماؾؿت لؿغصًاث مًاصة خو٫ الٗضالت 

اث، ومؿاَمت في بٖاصة الخ٨ٟ حر في الؿُاؾاث الٗامت وال٣واهحن الجاعي بها الٗمل في الٗضًض مً وج٨َغـ خ٣و١ ؤلاوؿان والخٍغ

البلضان. ومً هاخُت ؤزغى ؤزغث ؾغصًاث الخغ٧اث ؤلاظخماُٖت في الُاث التراٞ٘ واقخٛا٫ املخامون ٖبر بهسغاَهم في الٗمل 

ت الضولُت ىُ الىًاىي اإلاغجبِ بمٗاًحر الكٖغ ت تهضٝ بىى مااػعة اإلاًُهضًً وؤلاقخٛا٫ مً صازل مىٓماث ٚحر خ٩ومُت ٖبر َو

، مدامون وؤَباء مً ؤظل خ٣و١ 1والضٞإ ًٖ خ٣و١ ؤلاوؿان في الٗالم، وؤبغػ َظٍ الخىُٓماث مىٓمت املجخم٘ اإلاٟخوح

ذ الؿىواث ألازحرة بواصع لبروػ ج٣اضخي بؾتراجُجي ٚحر مٗلً في اإلاٛغب، زانت في ٢ًُت الًُٗ في اإلاغؾوم 2ؤلاوؿان . ٣ٞض ٖٞغ

ٗتها ه٣ابت املخامحن باإلاٛغب يض الضولت اإلاٛغبُت في شخو عثِـ الخ٩ومت والو٧الت ال٣ًاثُت اإلاخٗل٤ با لؿاٖت ال٣اهوهُت التي ٞع

م مً ٖضم ٢بو٫ َلب الًُٗ مً مد٨مت  للممل٨ت في شخو الو٦ُل ال٣ًاجي للممل٨ت، ؤمام مد٨مت الى٣ٌ بالغباٍ، ٖلى الٚغ

 . 3الى٣ٌ لٗضم ؤلازخهام

ت لؿىت بن ما ظاءث ب  الوزُ ىي بمىاؾبت هؼإ مٗغوى  ٣2011ت الضؾخوٍع ت م٣خطخى حكَغ بة٢غاع الُت الضٞ٘ بٗضم صؾخوٍع

ىي ؤو جىُٓمي ًمـ  ت هو حكَغ ٖلى املخا٦م، والظي ًدُذ بم٩اهُت اإلاواًَ ؤزىاء هؼإ مٗغوى ؤمام املخ٨مت الضٞ٘ بٗضم صؾخوٍع

اث اإلاىهوم ٖلُ  في الضؾخوع، و٢ض بجي َظا الخ٤ ؼ  الخ٣و١ والخٍغ ت، وحٍٗؼ ٖلى مبضؤ جوؾُ٘ ونو٫ اإلاواَىحن للٗضالت الضؾخوٍع

 لخماًت خ٣و١ ؤلاوؿان، 
ً
الش٣اٞت الخ٣و٢ُت وال٣اهوهُت لضى مسخل٠ الٟئاث ؤلاظخماُٖت، وظٗل ال٣اضخي الضؾخوعي ٞاٖال مباقغا

٨ُت، الظي ًسخو ال٣اضخي الٗاصي  لُبُٗت الىٓام ال٣ًاجي هٓ ٖلى بٌٗ الخجاعب الٛغبُت زانت في الوالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
ً
غا

لهظا البلض، بالىٓغ في الضٖوى ألانلُت وؤًًا بالبض في الضٖوى الضؾخوعي، والظي ؾاٖض املخامون بالضٞ٘ بالخ٣اضخي ؤلاؾتراجُجي 

ُىت بما ؾُدضصٍ ال٣اهون الخىُٓمي الظي ب٣ي ٖال٣ا بحن صوالُب الخ٩ ومت إللٛاء بٌٗ ال٣واهحن. عبما الخجغبت اإلاٛغبُت ؾدب٣ى َع

ل َظا اإلاُٗى الضؾخوعي وعبُ  بمٟهوم الخ٣اضخي ؤلاؾتراجُجي مً ٖضم .  2018.4مىظ ؾىت   والظي ؾُاظل نض٢ُت جإٍو

بن ال٣ًاء باإلاٛغب ٧ان ؾاخت لهغإ الؿغصًاث ألاًضًولوظُاث بحن الىٓام واإلاٗاعيت الؿُاؾُت مىظ ؤلاؾخ٣ال٫، والتي 

ذ مً زاللها املخا٦ماث ال٨برى طاث الخلُٟا  ٖٞغ
ً
دت للخ٤ في الٗضالت، وخ٣و١ ؤلاوؿان، وججاوػا ث الؿُاؾُت اهتها٧اث نٍغ

الن   بٓغٝو ؤلاخخجاػ والخٗظًب بىى ؤلٖا
ُ
خ٣ا٫ مغوعا ت وال٣اهوهُت املخضصة لكغٍو املخا٦مت الٗاصلت، مً ؤلٖا للىهوم الضؾخوٍع

 ًٖ ألاخ٩ام. 

 املخىع الثالث: نغإ الؿغصًاث: املخا٦ماث ال٨بري في اإلاٛغب. 

ت "، ٞهي ال  بن
َ
َِبت والَخْغ٦ ُمىتها مً لضن اإلاٗاعيت الؿُاؾُت، هي حٗبحر ٖهغي لشىاثُت " الّؿِ م٣اومت ؾغصًت الضولت َو

اصة جغجِب البِذ الضازلي، ٟٞي  غنت إٖل  ٞو
ً
 ٖلى الىٓام، بل هي ٖلى ال٨ٗـ جمشل اهبٗازا ظضًضا

ً
 خ٣ُ٣ُا

ً
جمشل زلال وال تهضًضا

                                                           
1
اث املجخم٘ اإلاضوي في ظمُ٘ ؤه   مجمٖو

ً
ما٫ ظوعط ؾوعوؽ. جضٖم ماؾؿاث املجخم٘ اإلاٟخوح مالُا ؼ هي قب٨ت صولُت لخ٣ضًم اإلاىذ ؤؾؿها ٢ُب ألٖا داء الٗالم ، بهضٝ مٗلً َو حٍٗؼ

الم اإلاؿخ٣لت. اإلاو٢٘ الغؾمي للمىٓمت: الٗضالت والخٗلُم والصخت الٗا  /https://www.opensocietyfoundations.orgمت ووؾاثل ؤلٖا
2

ُٟت للمىٓمت في مو٢ٗها الغؾمي ٞهي "مىٓمت مجخم٘ اإلاضوي ٚحر خ٩ومُت جضٖم اإلاضهُحن ز   ال٫ ؤػمتهم وج٨غؽ الو٢ذ والُا٢ت لخ٣ضًم اإلاؿاٖضة، خؿب ما ظاء في الوع٢ت الخٍٗغ

إل ٖلُ  ًوم  http://ldhrights.org/?page_id=4307ؾُٗا لو٠٢ ؤلاهتها٧اث." ٖلى الغابِ الخاىي:   23:49 2020ماي  5جم ؤلَا
3
 حن الغاجي مدام وعثِـ ه٣ابت املخامحن باإلاٛغب.خؿب ما ؤزبرها ب  ناخب اإلاباصعة الؿُض الخؿ 
4
ش  2016ًىاًغ  14جم بٖخماص مكغٕو ٢اهون جىُٓمي زال٫ املجلـ الخ٩ومي اإلاى٣ٗض في    6، وبٗض بٖخماصٍ مً البرإلاان 2016ًولُوػ  23وجمذ اإلاهاص٢ت ٖلُ  في املجلـ الوػاعي بخاٍع

ت ال2018ٞبراًغ  ا ًوم ، جمذ بخالخ  ٖلى املخ٨مت الضؾخوٍع ش لم  2018ماعؽ  6تي ؤنضعث ٢غاَع ت، ولخضوص َظا الخاٍع ونغخذ بٗضم مُاب٣خ  إلا٣خًُاث وؤخ٩ام الوز٣ُت الضؾخوٍع

٤ مالخٓاث املخ٨مت  غ الٗض٫ اهضا٥ باوكٛا٫ الخ٩ومت بوي٘ حٗضًالث ٖلى اإلاكغٕو ٞو ذ لوٍػ الن ًٖ ؤي مؿخجض بهظا الخهوم ؾوى جهٍغ ت.ًخم ؤلٖا  الضؾخوٍع

https://www.opensocietyfoundations.org/
http://ldhrights.org/?page_id=4307
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لىٓام في الغص باؾتراجُجُاث ط٦ُت، جهبوا ؤوال بىى قل خغ٦ت الخاعظحن ًٖ َاٖخ  ٖبر بؾخٗما٫ مواظهت جمغص اإلاٗاعياث ًجتهض ا

اإلااؾؿاث مً بُجها ال٣ًاء واملخا٦ماث إليٗاٝ جىُٓماتهم، ٖبر ؾغصًت "خماًت الىٓام الٗام وألامً الضازلي" وإٖاصة بصماظهم 

غاى ظضًضة ً لٟٛوع عخُم".. وإهخاط ؾغصًاث م٣والث ظضًضة مً ٢بُل "بن ا1أٚل في اإلا٣ابل جلجإ َُئاث الضٞإ بىى مداولت  2لَو

ش  ِ الضولت ووي٘ م٣والتها في جىا٢ٌ مً زال٫ املخا٦ماث. وؾيخو٠٢ في َظا اإلابدض ٖلى ؤَم املخا٦ماث ال٨برى في الخاٍع جوٍع

 .الؿُاسخي اإلاٛغبي، التي ٖبرث ًٖ نغإ ؾغصي بحن الضولت ومدامحن َُئت الضٞإ في جل٪ الٟترة

ش الؿُاسخي في اإلاٛغب، وهي مدا٦مت مغا٦ل ال٨برى لؿىت   ها الخاٍع  1971و٢ض ؤزترها هماطط ؤؾاؾُت مً مدا٦ماث ٖٞغ

ت في ػمً ؤلاه٣الباث، ٦ىماطط ما  حن بتهم مداولت ٢لب الىٓام واملخا٦ماث الٗؿ٨ٍغ والتي اتهم ٞحها الٗضًض مً اإلاٗاعيحن الِؿاٍع

والتي جإحي في ؾُا١ بهخاط الضولت لؿغصًت "  2018ٖلى مدا٦مت وكُاء الٍغ٠ ؾىت  زم في ألازحر ؾىٗغط ٢2011بل صؾخوع 

 ال٣ُُٗت م٘ ؤخضار اإلااضخي"، والو٢ٝو ٖىض َبُٗت املخا٦مت ؾُا٢اتها وجٟاٖل ظمُٗت َُئاث املخامحن باإلاٛغب م٘ ألاخ٩ام .

 املخا٦ماث الؿُاؾُت ال٨برى في ػمً الهغإ الؿُاسخي. .1

  مدا٦مت مغا٦ل ال٨برى 1971ىت ؾ. 

خ٣ا٫ والدجؼ بىى املخا٦ماث جبضوا  ها اإلاٛغب مىظ الؿخِىاث مً ْغٝو ؤلٖا ٧اهذ مٗٓم املخا٦ماث الؿُاؾُت التي ٖٞغ

 1935مدكابهت وجىُل٤ مً هٟـ الضواٞ٘ واإلابرعاث، وجضبغ بىٟـ ال٨ُُٟت مً الؿلُاث. ٣ٞض ٢امذ الؿلُاث بةٖاصة بخُاء ْهحر 

ا٢ب "٧ل مً ؤزاع م٣اومت ؾلبُت يض ال٣واهحن ؤو الؿُا٢اث، ٧ل مً خغى ٖلى ؤلايغاب ؤو '' ْهحر ٧ل ما مً قإه " والظي ٌٗ

ؤلاخخجاط، ٧ل مً ماعؽ ٞٗال ب٣هض بيُغاب الىٓام الٗام.. " الظي اؾخسمخ  في الؿاب٤ ؾلُاث الخماًت ل٣م٘ اإلا٣اومت 

ت ملغي بٗض بنضاع  ىُت. َظا الٓهحر ٌٗض مً الىاخُت ال٣اهوهُت والضؾخوٍع اث ؾىت الَو  1962، والضؾخوع ؾىت 1958ْهحر الخٍغ

. ٩ٞاهذ ؤٞٗا٫: الخدٍغٌ ٖلى 3ػمً ؤلاؾخ٣ال٫. بال ؤن بٗض ٞغى خالت ؤلاؾخصىاء، ؾِخم اللجوء بلُ  ل٣م٘ اإلاٗاعيت الؿُاؾُت

٘ اإلاىاقحر، ؤلاظخمإ باإلا٩اجب الخؼبُت او الى٣ابُت، بهخ٣اص ال ضاص والخ٨ٟحر في ؤلايغاب، جوَػ ؿُاؾت الخ٩ومُت، ؤلايغاب، ؤلٖا

 الخًامً م٘ اإلاًغبحن او اإلاٗخ٣لحن بمشابت ظغاثم. وؤٞٗا٫ ٧اهذ مدغ٦ت للمدا٦ماث الؿُاؾُت ال٨برى في اإلاٛغب. 

متهما بمداولت ٢لب الىٓام. ٧اهذ اإلاخابٗاث ٖلى ظغاثم "اإلاـ باألمً  193جوب٘ زاللها  1971ٟٞي مدا٦مت مغا٦ل ؾىت 

ح ا"، وصامذ املخا٦مت خواىي الضازلي ومداولت ال٣خل الٗمض ٚو ؤ٦خوبغ، ومغث ؤَواع َظٍ  17ًوهُو بىى  14ؤقهغ مخوانلت مً  3َر

داث، ؤو  4ؾاٖت. 20ظلؿت اؾخمغث أل٦ثر مً  64املخا٦مت في  ل الخهٍغ و٢ض اؾخٗاهذ َُئت الخ٨م باملخايغ الغؾمُت، وجإٍو

٤ ؤخ٩ام ْهحر  مجهم مً  14مدامُا،  52و٢ض صاٞ٘ ًٖ اإلاٗخ٣لحن ؤهضا٥ 1935.5ؤلاهخماء الؿُاسخي ؤو الى٣ابي ٧وؾاثل ؤلازباث ٞو

بُض، ودمحم بوؾخت، و مً َُئت مغا٦ل. وسجلذ َظٍ  4مً َُئت الضعابًُاء و 22َُئت الغباٍ مجهم الغاخل ٖبض الغخُم بٖو

                                                           
1
ش الُب٘ م -ي، اإلال٨ُت وؤلاؾالم الؿُاسخي في اإلاٛغب، جغظمت دمحم خاجميدمحم الُوػ    .53زالض ق٨غاوي، وكغ الٟى٪ بضون جاٍع
2
 .53دمحم الُوػي، اإلال٨ُت وؤلاؾالم الؿُاسخي مغظ٘ ؾاب٤ م  
  ٝغ ؾُاسخي مًُغب زغط ٞحها ا 1971ؾمُذ مدا٦مت مغا٦ل لؿىت لىٓام مً مداولخحن به٣البِخحن، والؿُاؾت اإلادكضصة التي باملخا٦مت الؿُاؾُت ال٨برى لخضوز  في ؾُا١ ْو

ضصَم ال٨بحر، و٦ظا اإلاؿُغاث ال٣ًاثُت التي ماعؾها الضٞإ وألاخ٩ام الٗاعيت الهاصعة، ُت اإلاخابٗحن ٞحها ٖو وا للضٞإ ٞحها  واظ  بها الخهوم، و٦ظا هٖو ضص املخامون الظًً جُٖو ٖو

بُض. لى عؤؾهم اإلاغخوم ٖبض الغخُم بٖو  ٖو
3

، ميكوعاث املجلـ الوَجي لخ٣و١ 1999بىى  1956ٖبض الل٠ُُ ؤٖمو، املخا٦ماث في مجا٫ الخىُٓم الجمٗوي والخؼبي، اإلاخابٗاث واملخا٦ماث طاث الهبٛت الؿُاؾُت مً   

 18م  2013ؤلاوؿان ؾلؿلت هضواث مُب٣ت اإلاٗاٝع الغباٍ 

 
4
سُت جىبل في "مدا٦مت مغا٦ل ال٨  غ ًٖ هضوة بمىاؾبت ج٣ضًم ٦خاب "مدا٦مت مغا٦ل ال٨برى" لؿىت 1971برى" لٗام َاع١ بجهضا، قهاصاث جاٍع ، الظي ظم٘ جٟانُلها 1971، ج٣ٍغ

ـ ٖلى الغابِالى٣ُب ألاؾب٤ بهُت مدامي الغباٍ ٖبض الغخُم بً بغ٦ت، بدًوع الٗضًض مً املخامحن الظًً ٖانغوا جل٪ املخ٨مت ؤو ٧اهوا ظؼءا مجها، اإلا الخاىي:  ٣ا٫ ٖلى مو٢٘ َِؿبٌر

https://www.hespress.com/politique/136781.html  إل ٖلُ  ًوم  . 14ٖلى الؿاٖت  2020ماي  5جم ؤلَا
5
 .19ٖبض الل٠ُُ ؤٖمو، املخا٦ماث في مجا٫ الخىُٓم الجمٗوي والخؼبي مغظ٘ ؾاب٤ م  

https://www.hespress.com/politique/136781.html
https://www.hespress.com/politique/136781.html
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ضى املخامحن املخا٦مت بهتها٧اث ظؿُمت لخ٣و١ ؤلاوؿان ولكغٍو املخا٦مت الٗاصلت. خؿب الُُب ألػع١ اإلاضًغ الخىُٟظي إلاىخ

 1باإلاٛغب "َظٍ الخجاوػاث ٨ٖؿذ جبُٗت الىٓام ال٣ًاجي''. 

ت الىٓام الؿُاسخي، ٣ٞض اؾخسضم صٞإ اإلاٗخ٣لحن ظل  ٖخبرث ؤهضا٥ املخا٦مت الؿُاؾُت مٗغ٦ت ٦برى يض َُمىت وؾلٍُو
ُ
ا

لُتها و٢ًائها. في الضٕٞو الك٩لُت الوؾاثل والاؾتراجُجُاث للضٞإ ومىانغة الٗضالت وخ٤ الخٗبحر والغؤي، في مواظهت الضولت بؿ

اث الٗامت، ويماهاث اإلاغجبُت باملخا٦مت الٗاصلت ٦مضة الخغاؾت  بٖخمضث ٖلى زغ١ ٢اهون اإلاؿُغة الجىاثُت و٢اهون الخٍغ

ت التي اؾخمغث لكهوع والخٗظًب.   2الىٍٓغ

بُض بُلب جإزحر البدض في ال٣ًُت ب ذ ٟٞي بخضى الجلؿاث ج٣ضم ألاؾخاط ٖبض الغخُم بٖو ىى خحن الىٓغ في َلب ججٍغ

مً ٢اهون  ٢286ضم  اإلاخابٗان ؤوظاع دمحم و ؾُٗض بووُٗالث والخاط اًذ اإلاوطن في مواظهت عثِـ الجلؿت، وطل٪ بىاء ٖلى الٟهل 

اإلاخٗل٣ت بالخوهت، بال ؤن ممشل  1958ٚكذ  16اإلاؿُغة اإلاضهُت، والظي ًغجبِ بوعوص بؾم َظا الصخو "اللٗبي" في الثدت 

٤ ميكوع جدذ ع٢م الىُا ش  2391بت الٗامت اٖخبر ؤن عثِـ املخ٨مت لم ٨ًً مً بحن الخوهت ٞو ، و٢ض اٖخبرث 1958ٚكذ  22بخاٍع

م٨ً ؤن  ذ ال اؾاؽ لها ٍو ا بمشابت خ٨م ٨ًدسخي ٢وة ال٣اهون. بل ا٦ثر مً َظا اٖخبر ممشل الىُابت الٗامت ؤن مظ٦غة الخجٍغ ؤن ٢غاَع

بُض بىاء ٖلى الٟهل  ج٩ون ؾببا في مخابٗت ٖبض الغخُم ٌ الُلب. 65بٖو و٧اهذ َظٍ  3مً ٢اهون املخاماة والخمـ بظل٪ ٞع

ً وخماًت ألامً الٗام في مواظهت اإلاٗخ٣لحن.  بخضى الخ٨خ٩ُاث إليٗاٝ بصٖاثاث املخ٨مت والىُابت الٗامت اإلابيُت ٖلى ٨ٞغة الَو

ضم التراٞ٘ بخخجاظا ٖلى بهتها٥ خ٣و١ اإلاتهمحن بياٞت بىى ؤن َُئت الضٞإ اؾخجابذ لُلب اإلاتهمحن في بلتزام الهم ذ ٖو

ُاب اصوى قغٍو املخا٦مت الٗاصلت، جخإؾـ ٖلى الخ٤ في املخا٦مت ؤمام َُئت ٢ًاثُت مؿخ٣لت ومداًضة، ومخسخهت، خؿب  ٚو

الن الٗالمي لخ٣و١ ؤلاوؿان ت الضولُت، زانت اإلااصة الٗاقغة مً ؤلٖا مً الٗهض  14اصة ، وال٣ٟغة ألاوىى مً اإلا4ما ظاء في الكٖغ

 ًٖ 
ً
جؿض زغوظا

ُ
الضوىي الخام بالخ٣و١ اإلاضهُت والؿُاؾُت. ٣ٞض مغث مدا٦مت مغا٦ل بالٗضًض مً اإلاغاخل، و٧اهذ ٧ل مغخلت ج

م٨ً جدضًض َظٍ الخجاوػاث خؿب الى٣ُب ٖبض الغخمان بىٗمغو ٖلى ٖضة  ُت ال٣اهوهُت والخ٣و٢ُت وؤلاوؿاهُت ٍو الكٖغ

اث:   مؿخٍو

 ت ال٣ًاثُت، بل في ال٨شحر مً الخاالث ًخم ٖبر ٖلى مؿخوى البد ٤ الكَغ ض الخمهُضي: والظي ًٟترى ؤن ًخم ًٖ ٍَغ

ت ال٣ًاثُت ٖلى  غ املخايغ الغؾمُت بةياٞت ؤؾماء لًباٍ الكَغ خم جؼٍو ؤظهؼة ؤمىُت ال جخه٠ بهظٍ الهٟت، ٍو

 5املخايغ.

  خ٣ا٫: والتي مً اإلاٟغوى خؿب الى٣ُب ت ال٣ًاثُت، ٖلى مؿخوى ْغٝو وؤما٦ً ؤلٖا ؤن جخم في ؤما٦ً جابٗت للكَغ

خم بؾخٗما٫ ٧ل وؾاثل الخٗظًب الىٟسخي واإلااصي.  ٞبًٗها ًخم في ؤما٦ً جابٗت ألظهؼة املخابغاث، ؤو في ؤما٦ً مجهولت. ٍو

  .م به٩اع اإلاٗخ٣لحن للتهم اإلايؿوبت بلحهم، ٞةجهم ًجبرون ٖلى جو٢ُ٘ املخايغ صون ٢غاءتها و ٖلى مؿخوى املخا٦ماث: ٚع

جبجي الىُابت الٗامت للتهم وو٢اج٘ الًابُت ال٣ًاثُت، وهٟـ الصخيء ؤزىاء املخا٦مت، ًدكبض ال٣ًاة بخل٪ التهم والو٢اج٘ 

                                                           
1
سُت جىبل في "مدا٦مت مغا٦ل ال٨برى" لٗام  َاع١ بجهضا،   مغظ٘ ؾاب٤ هٟؿ .1971قهاصاث جاٍع

 
2
جي لخ٣و١ ؤلاوؿان ؾلؿلت 1999بىى  1956، اإلاخابٗاث واملخا٦ماث طاث الهبٛت الؿُاؾُت مً 1971ٖبض الغخُم بً بغ٦ت مدا٦مت مغا٦ل ال٨برى لؿىت   ، ميكوعاث املجلـ الَو

 39م  2013اٍ هضواث الغباٍ مُب٣ت اإلاٗاٝع الغب
3
 .42مغظ٘ ؾاب٤ م  1971ٖبض الغخُم بً بغ٦ت مدا٦مت مغا٦ل ال٨برى لؿىت  
4
 م 10جىو اإلااصة َ 

ٌ
ىٓغ ٢ًَِخ  مد٨مت

َ
ً، الخ٤ُّ في ؤن ج ا مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣و١ ؤلاوؿان ٖلى ؤن : ل٩ِلّ بوؿان، ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة الخامت م٘ آلازٍغ ًٟ ، هًٓغا ُمىه

ٌ
 ومداًضة

ٌ
ت
َّ
ؿخ٣ل

وظَّ  بلُ .و 
ُ
ت تهمت ظؼاثُت ج ًَّ ا، للٟهل في خ٣و٢  والتزاماج  وفى ؤ ًُّ  ٖلى

5
ضة َُبٌرـ ٖلى مو٢٘ ًوجوب بٗىوان: ٖبض الغخمان بىٗمغو: اقهغ املخا٦ماث ال٨برى، ٖلى الغابِ الخاىي:    م٣ابلت مهوعة م٘ ظٍغ

ww.youtube.com/watch?v=I7xIeDe6p_shttps://w  1:09ٖلى الؿاٖت  2020ماي  7جمذ مكاَضة الُٟضًو ًوم 

https://www.youtube.com/watch?v=I7xIeDe6p_s
https://www.youtube.com/watch?v=I7xIeDe6p_s
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ٗبر ؤن مً ٧ان ًمخل٪ ال٣وة للخإزحر  ٌُ ظا ٧ان  صون ؤي بزباث، والتي ٢ض ٩ًون بًٗها خؿب الى٣ُب ظاَؼة ومهُىٗت. َو

 ال٣ًاثُت وبك٩ل ؤص١ ألاظهؼة ألامىُت.  في املخا٦مت في ظمُ٘ مغاخلها هي الًابُت

ت، ؤزغث بك٩ل مباقغ ألاخ٩ام خُض  ظاءث املخا٦مت في ؾُا١ مًُغب ٖٝغ زغوط الىٓام مً مداولت به٣الب ٖؿ٨ٍغ

ضام و 11ونلذ في جل٪ ال٣ًُت بىى  ذ ٖلى ٖضص ٦شحر مً اإلاتهمحن بياٞت بىى ؤخ٩ام باإلاابض، وبغاءة  400خ٨ما باإٖل ؾىت هاٞظة وٖػ

خ٣ا٫ خُض ٧اص اإلاتهمحن ؤن ًخٗغيوا لخهُٟت ظماُٖت بسجً بوإلاهاػ بمغا٦ل بزغ ونو٫ ؤهباء ًٖ شخهح غٝو الٖا ن ٣ِٞ ْو

م،  َغ  .1لوال جضزل مضًغ السجً الظي خا٫ صون و٢ٕو ٧اعزت خؿب حٗبحر الى٣ُب بىٗمغو ٖملُت ؤلاه٣الب، مساٞت ؤن ًخم جدٍغ

  ت لؿىت  ومً مٗ  : ٢ًُت ٖمغ ص٩َون 1973املخا٦ماث الٗؿ٨ٍغ

حن، و 159جوب٘ في َظٍ ال٣ًُت  خٗل٤ ألامغ بشمان ٖؿ٨ٍغ مضوي مً مسخل٠ الكغاثذ ؤلاظخماُٖت، ٞالخون،  151متهما ٍو

م ما بحن  لبت... والتي جتراوح ؤٖماَع ُون، ٖما٫، مهىضؾون، مٗلمون، ٖاَلون، َو ؾىت. و٢ض ٢ؿمهم ال٣ًاء بىى  60بىى  30خٞغ

اث وؿبت بىى التهمت اإلا  يؿوبت بلحهم وهي: زالزت مجمٖو

  مً  201متهما مخابٗون بجىاًت اإلاـ بالؿالمت الضازلُت للضولت والتي جىُل٤ مً ؤخ٩ام الٟهل  130ألاوىى: جمشل

 ال٣اهون الجىاجي وجهل ٣ٖوبتها لئلٖضام.

  ًخضاء الغامي لل٣ًاء ٖلى الىٓام وإ٢امت هٓام ازغ، وصٞ٘ ا 14الشاهُت: جخ٩ون م لىاؽ لخمل متهم جوبٗوا بجىاًت ؤلٖا

مً ال٣اهون الجىاجي التي جهل ٣ٖوبتها  170بىى  167الؿالح يض ؾلُت اإلال٪، والتي جىو ٖلحها ؤخ٩ام الٟهو٫ مً 

 للمابض.

  ً2متهمحن جوبٗوا بجىاًت خُاػة الؿالح والٗخاص بضون ٢اهون اإلاىهوم ٖلى ٣ٖوبخ  بم٣خطخى ْهحر  7الشالشت: جخًم 

غامت جترواح بحن  20بىى  5ما بحن ، والتي جترواح ٣ٖوبتها 1958قدىبر  م. 20و 1000ؾىت ٚو  بل٠ صَع

ت ٖلى مؿخوى الك٩ل لل٣واهحن واإلاؿاَغ اإلاىهوم ٖلحها في ٧ل مً ال٣اهون الٗؿ٨غي  و٢ض اؾدىضث املخ٨مت الٗؿ٨ٍغ

ش  2.71. و٢اهون 1956هوهبر  10ْهحر   ثُت.ًولُوػ اإلاخمم للٗض٫ الٗؿ٨غي. و٢اهون اإلاؿُغة الجىا 26الهاصع بخاٍع

 ٖلى مؿخوى اإلاويٕو اؾدىضث ٖلى الىهوم اإلاكاع بلحها ؾلٟا مً ال٣اهون الجىاجي.

بن َبُٗت ال٣اهون الٗؿ٨غي اإلاُب٤ في َظٍ ال٣ًُت، ًدو٫ صون يمان مدا٦مت ٖاصلت، ؾواء مً هاخُت البدض 

لؿلُت الخىُٟظًت، مً زال٫ حُٗحن والخد٤ُ٣ ؤو ؤزىاء املخا٦مت. والتي جىُل٤ ؤؾاؾا مً ٧ون ال٣ًاء الٗؿ٨غي ٚحر مؿخ٣ل ًٖ ا

جي، َب٣ا للٟهو٫  غ الضٞإ الَو غ اإلاخابٗت، وإزخُاع الجلؿاث وم٩اجها مً َٝغ وٍػ ، مً 81-5-33-32-22-21ال٣ًاة وج٣ٍغ

ت ال حٗلل ؤخ٩امها بما ًشبذ بعج٩اب التهم مً َٝغ اإلاخابٗحن، وبما ًشب٢2اهون الٗض٫ الٗؿ٨غي اإلاُب٤ ذ . ٦ما ؤن املخ٨مت الٗؿ٨ٍغ

لبُت "وٗم" ؤو "ال" للجواب ٖلى ؤؾئلت ًل٣حها الغثِـ  ذ باأٚل ت في َظٍ التهم، بل ج٨خٟي بالخهٍو غ ألاع٧ان اإلااصًت واإلاٗىٍو جٞو

                                                           
1
 مغظ٘ ؾاب٤ هٟؿ . 
 ُم الخالًا ا  في نٟٝو الخىُٓم. ٧ان ص٩َون َو ٖػ

ً
ا  زوٍع

ً
جي لل٣واث الكٗبُت و٦ظل٪ مىايال  في الاجداص الَو

ً
حر، ٧ان ًٖوا ت في الغباٍ والضاع المل٣ب ٦ظل٪ بَؼ بًُاء التي لؿٍغ

٢بل ؤن ًل٣ى ٖلُ  ال٣بٌ  1973ؼة ؾىت ٧اهذ حؿخٗض لل٣ُام بإٖما٫ مؿلخت في اإلاضن بٗض اهضإل الكغاعة في الجبا٫. ٧ان ص٩َون مً ؤبغػ الٗىانغ التي قاع٦ذ في ؤخضار موالي بٖو

ٗضم في ُٖض ألايخى مً هٟـ الؿىت. ت بال٣ىُُغة وَُ دا٦م باملخ٨مت الٗؿ٨ٍغ  ٍو
2
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ًذ ؤلاؾخجابت لؤلمغ، والظي ٌك٩ل 1باليؿبت ل٩ل مجهم. ضاص الضٞإ ل٨ً املخ٨مت ٞع و٢ض َالب َُئت الضٞإ بخإزحر ال٣ًُت إٖل

 ٍ املخا٦مت الٗاصلت.مؿاؾا بد٣و١ الضٞإ وبكغو 

ت باليؿبت لؤلٚلبُت الؿاخ٣ت مً اإلاخابٗحن ٖلى بٖخباع ؤجها ال جسخو ٣ِٞ  ٦ما صٞٗذ بٗضم بزخهام املخ٨مت الٗؿ٨ٍغ

حن وؤقباَهم. ٦ما َالب الضٞإ الخ٨م ببُالن مدايغ الًابُت ال٣ًاثُت  بالىٓغ في الجغاثم اإلاغج٨بت مً ٢بل الٗؿ٨ٍغ

ى بٖخباع ؤجها مدغعة في ويُٗت بٖخ٣ا٫ ٚحر ٢اهوهُت بؿبب ٖضم بخترام م٣خًُاث الوي٘ جدذ الخغاؾت وؤلاظغاءاث اإلاوالُت لها ٖل

ت. َالب ؤًًا صٞإ اإلاتهم ٖمغ ص٩َون، ان ٌؿخٗغى ؤنىاٝ الخٗظًب التي حٗغى لها زال٫ البدض الخمهُضي، ل٨ً عثِـ  الىٍٓغ

ًٖ َظا هؼإ ٖاعى بحن الغثِـ والضٞإ، ٞهلذ ُٞ  املخ٨مت في  املخ٨مت ٢ُض بب٣اء الؿاا٫ بًغوعة ؤلازخهاع في الجواب. وهخج

ت للغثِـ ألامغ الظي هخج ٖى  ٖضم جم٨ً اإلاتهم مً اؾخٗغاى ؤهوإ الخٗظًب  ٧ون مويٕو الجزإ ًضزل في هُا١ الؿلُت الخ٣ضًٍغ

 2التي حٗغى لها.

ت، ٞاملخا٦مت لم جمغ في ْغٝو  ذ بظغاءاث ومماعؾاث ٚحر باإلياٞت بىى الخغو٢اث ال٣اهوهُت واإلاؿٍُغ ٖاصًت، بل ٖٞغ

  3 ٢اهوهُت مجها:

 .ٖضم ٖلىُت الجلؿاث، ٣ٞض ٧اهذ ٢اٖت الجلؿاث مٛل٣ت. ومى٘ عظا٫ ال٣وة الٗمومُت الجمهوع مً الولوط بلحها 

 .ٕت الضٞا لى خٍغ  صازل ال٣اٖت مُو١ بغظا٫ الضع٥ اإلاؿلخحن، ألامغ الظي ٧ان ًازغ ٖلى الهُئت واإلاتهمحن والكهوص ٖو

  و٢ٗذ مداولت جٟخِل خ٣اثب املخامحن ٖىض الضزو٫ بىى املخ٨مت، مما ظٗل َُئت الضٞإ جدخج 

ضام  ذ ألاخ٩ام الهاصعة في خ٤ اإلاخابٗحن ب ؤلٖا ت ٖلى  97متهم، و 15متهم، واإلاابض  16و٢ض هٖو متهم. والخ٨م  63ؾىت موٖػ

م مً ؤخ٩ام  %44بيؿبت حك٩ل  71بالبراءة في خ٤  با. ٞٗلى الٚغ البراءة ٞلم ًخم ؤلاٞغاط ٖجهم وه٣لوا بٗض الى٤ُ بالخ٨م في ج٣ٍغ

ت بخماعة خُض ٢ًوا ٖضة قهوع  ت بىى م٩ان مجهو٫، جبحن الخ٣ا ؤه  ز٨ىت ٖؿ٨ٍغ ال٣ًُت مً باب السجً في قاخىاث ٖؿ٨ٍغ

 بِىما ْل بًٗهم مجهو٫ اإلاهحر بىى خض ألان. 

الم بُاها صخُٟا، ؤقاعث ، والظي ناصٝ الُوم الشا1973وفي الُوم الشاوي مً هوهبر  وي مً ُٖض ألايخى، ؤنضعث وػاعة ؤلٖا

ضام في  ؼة" جم جىُٟض ٣ٖوبت ؤلٖا ت، ؤًٖاء زلُت " موالي بٖو ضام مً ٢بل املخ٨مت الٗؿ٨ٍغ ُٞ  ؤن ألاشخام املخ٩وم ٖلُ  باإٖل

ًوع عثِـ املخ٨مت واإلاضعي نباخا، في السجً اإلاغ٦ؼي بال٣ىُُغة بد 6.38، ٖلى الؿاٖت 1973خ٣هم في ألاو٫ مً قهغ هوهبر 

 4الٗام ومدامي الضٞإ.

٧ان ٞٗل التراٞ٘ في املخا٦م ماؾـ ٖلى ؤلاًمان والخـ اإلاكتر٥ الظي ًجم٘ بحن املخامون وبحن اإلاٗخ٣لحن، واإلابجي ٖلى ٢ُم 

ا مؿا م٨ً الضًم٣غاَُت وخ٣و١ ؤلاوؿان وج٨َغـ الٗضالت، ٞمؿاع املخاماة باإلاٛغب مىظ ؤلاؾخ٣ال٫ ًم٨ً بٖخباَع ، ٍو
ً
عا خ٣و٢ُا

 في ٞترة الهغاٖاث الؿُاؾُت هي مهىت خ٣و٢ُت وؾُاؾُت، ؾٗذ بىى ٦ك٠ ؤلاهتها٧اث 
ً
ال٣و٫ والجؼم ؤن مهىت املخاماة زهونا

ومإؾؿت لىٓام ٢ًاجي مبجي ٖلى عوح الٗضالت و٢ُم الضًم٣غاَُت، ٞجمُ٘ ؤلاهتها٧اث التي هضصث بها َُئاث الضٞإ في ال٣ًاًا 

                                                           
1
ت بال٣ىُُغة لؿىت  الى٣ُب ٖبض  جي 1973الغخمان بً ٖمغو، املخا٦ماث الٗؿ٨ٍغ ، مً ؤظل اإلاـ بإمً الضولت الضازلي، ٢ًُت ٖمغ ص٩َون ومً مٗ ، ميكوعاث املجلـ الَو

 .61لخ٣و١ ؤلاوؿان، م 
2
 .69ٖبر الغخمان بً ٖمغو، مغظ٘ ؾاب٤ هٟؿ  م  
3
 70ٖبر الغخمان بً ٖمغو، مغظ٘ ؾاب٤ هٟؿ  م  

4
 Youssef dehmani, Histoire : Quand le Maroc sous Hassan II exécutait 16 détenus le jour de l'Aïd Al Adha Suite le site : 

:27. visiter le 9 mai 2020 15 hassan.html-sous-maroc-quand-015/histoirehttps://www.yabiladi.com/articles/details/57 

https://www.yabiladi.com/articles/details/57015/histoire-quand-maroc-sous-hassan.html
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غ َُئت ؤلاههاٝ واإلاهالخت الظي ٦ك٠ ٖلى الٗضًض مً ؤلازخالالث التي  ال٨برى، ٢ض و٢ٟذ غ الغؾمُت ومجها ج٣ٍغ ٖلحها الخ٣اٍع

تها املخا٦ماث طاث الهبٛت الؿُاؾُت والتي مؿذ بكغٍو املخا٦مت الٗاصلت واهتها٥ لخ٣و١ ؤلاوؿان   ٖٞغ

ش اإلاٛغبي الخضًض في الضٞإ  سٟي صوع املخامحن ٖلى مضاع الخاٍع ًُ اث ؾواء مً زال٫ التراٞ٘ في وال  ٖلى الخ٣و١ والخٍغ

لجمُٗت َُئاث املخامحن باإلاٛغب  27املخا٦م، ؤو مً زال٫ اإلاكاع٦ت في الى٣اف الٗمومي والؿُاسخي، الظي ٖبر ٖى  اإلااجمغ 

اث اإلااجمغ ، والظي ٌٗبر خؿب ما ظاء في جون2011ُ، والظي ظاء في ؾُا١ الخغا٥ الكٗبي لؿىت 2011ماي  28اإلاى٣ٗض بإ٧اصًغ 

. و٢ض اٖخبر اإلااجمغون ؤن "ؤي بنالح للٗضالت وإلاىٓومت ال٣ًاء بك٩ل زام  ًٖ مىار ؾُاسخي ًُغح مُالب صًم٣غاَُت مكغٕو

. ٞهل ؤخضزذ َظٍ 1الًم٨ً الخوى ُٞ  وجد٣ُ٣  مً زاعط ؤلانالح الؿُاسخي الضؾخوعي الهاصٝ بىى جد٤ُ٣ مجخم٘ صًم٣غاَي"

ش اإلاٛغب ٢ُُٗت م ٣ت بقخٛا٫ الىٓام في الٟترة مً جاٍع ٘ املخا٦ماث الؿُاؾُت، ؤم ؤجها ج٨خُ٪ له٤ُ بالٗملُت الؿُاؾُت وبٍُغ

 اإلاٛغب  َل حٗض ألاخ٩ام الهاصعة في خ٤ وكُاء خغا٥ الٍغ٠ مدا٦ماث ؾُاؾُت ؤو ال 

 مدا٦مت وكُاء خغا٥ الٍغ٠: مدا٦مت ؾُاؾُت  .2

 إلاٛغب.ؾُا١ املخا٦مت: مو٠٢ َُئت الضٞإ وظمُٗت َُئاث املخامحن با 

ظاءث ألاخ٩ام يض وكُاء خغا٥ الٍغ٠ في ؾُا١ مجخمىي وؾُاسخي خ٣وقي باإلاٛغب، بٗض مغوع ؤ٢ل مً ؾب٘ ؾىواث ٖلى 

اث. وبٗض ؤ٢ل مً  ؾىواث ٖلى بزخخام الخواع  4بنالخاث ٦شحرة مؿذ الضؾخوع واإلااؾؿاث الؿُاؾُت، ووؾٗذ مً مجا٫ الخٍغ

٘ قٗاع جي خو٫ بنالح مىٓومت الٗضالت، وٞع اإلاٟهوم الجضًض للٗضالت، و٢ًاء في زمت اإلاواًَ. والتي نىٟها بٌٗ اليكُاء  الَو

اث.  الخ٣و٢ُحن وبٌٗ املخامحن باملخا٦مت الؿُاؾُت في مٛغب صؾخوع الخٍغ

الن ًٖ ألاخ٩ام، مؿاع لهغإ الؿغصًاث والغواًاث خو٫ خ٣ُ٣ت الخغا٥   ٩ٞان مؿاع و٢اج٘ خغا٥ الٍغ٠ بىى خضوص ؤلٖا

٦مت، بحن مو٠٢ الضولت التي جداو٫ ب٢ىإ املجخم٘ بؿغصًتها خو٫ حؿُِـ الخغا٥ والعجباَها بإظىضاث وخو٫ ْغٝو املخا

ت اإلا٩لٟت بد٣و١ ؤلاوؿان، و٦ظا  غ الغؾمُت التي نضعتها ٧ل مً اإلاىضوبُت الوػاٍع الم ؤو مً زال٫ الخ٣اٍع زاعظُت، ٖبر وؾاثل ؤلٖا

جي لخ٣و١ ؤلاوؿان، وم٣اومت َظٍ غ املجلـ الَو ُئت الضٞإ، وموا٠٢ بٌٗ  ج٣ٍغ داث اليكُاء َو الؿغصًاث مً زال٫ جهٍغ

بُٗت ألاخ٩ام ؤَمها مو٠٢ ظمُٗت َُئاث املخامحن باإلاٛغب.   الهُئاث الخ٣و٢ُت خو٫ الخغا٥ َو

خباع إلاُٗى الخٟاٖل  خ٣ا٫ بىى البض وإنضاع ألاخ٩ام، م٘ ألازض بٗحن ؤلٖا ؾىداو٫ ٖىض مؿاعاث املخا٦مت، بضءا بٓغٝو ؤلٖا

غ بح ن ٧ل مً ومو٠٢ َُئاث الضٞإ وظمُٗت َُئاث املخامحن اإلاٛغب مجها مً ظهت، ومو٠٢ الضولت الغؾمي مً زال٫ ج٣ٍغ

جي لخ٣و١ ؤلاوؿان.   املجلـ الَو

  :خ٣ا٫ والبدث الخمهُضي  ٖلى مؿخىي ْغٝو ؤلٖا

ؼافي ٢اص الخغا٥، بٗض م٣اَٗخ  لخُبت2017ماي  26في  الجمٗت، وإهخ٣اصٍ  ، نضع ؤمغ ٢ًاجي باٖخ٣ا٫ هانغ الٞؼ

ً لئلقدباٍ في اعج٩ابهم ظغاثم جمـ  ض هذ ؤلاخخجاظاث. ٟٞي هٟـ الُوم جم بٖخ٣ا٫ الٗكغاث مً اإلاخٓاٍَغ الؿلُاث وصٖوج  للمٍؼ

 5باألمً الضازلي. وجمذ بخالت ٖضص ٦بحر مً اإلاٗخ٣لحن بٗض بهتهاء البدض الخمهُضي ٖلى مدا٦م الخؿُمت. ُٞما جمذ بخالت 

ٖلى الىُابت الٗامت لضى مد٨مت ؤلاؾخئىاٝ بالخؿُمت. والتي ٢غعث بخالتهم ٖلى ٢اضخي الخد٤ُ٣  2017ًوهُو  2مٗخ٣لحن ًوم 

خ٣ا٫ ؤلاخخُاَي.   َىا٥، وبٗض ؤلاؾخمإ بلحهم ببخضاثُا، ٢غع بًضاٖهم في السجً املخلي بالخؿُمت في بَاع ؤلٖا

                                                           
1
  ge21.htmlhttp://www.abam.ma/pa، اإلايكوع ٖلى مو٢٘ الجمُٗت ٖلى الغابِ الخاىي: 3لجمُٗت َُئاث املخامحن باإلاٛغب، الهٟدت  27الخونُاث الخخامُت للماجمغ  

http://www.abam.ma/page21.html
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حرة، بُلب إلخالت اإلال٠ واإلالٟاث اإلاغجبُت ب  ٖلى مد٨مت و٢ض ج٣ضم الو٦ُل الٗام للمل٪ لضى مد٨مت الى٣ٌ، بىى َظٍ ألاز

ش  12315/6/1/2017في مل٠ ٖضص  623/1بؾخئىاُٞت ؤزغى، و٢ض نضع ٢غاع  ت الجىاثُت بمد٨مت الى٣ٌ بخاٍع ًٖ الٛٞغ

 :٢1طخى ما ًلي 02/06/2017

  ٖلى َُئت للخد٤ُ٣ بمد٨مت ؤلاؾخئىاٝ بالضعابًُاء. 52/14/2017بخالت الضٖوى ٖضص 

 لت ٧ل ما ٢ض ًغجبِ بها مً و٢اج٘ وؤشخام ٖلى هٟـ املخ٨مت م٘ بو٣ٗاص ؤلازخهام املخلي للىٓغ في ألاٞٗا٫ بخا

ا  مويٕو ال٣غاع باإلخالت مً ؤظل ألامً الٗمومي، ملخ٨مت ؤلاؾخئىاٝ بالضعابًُاء ب٩ل م٩وهاتها ال٣ًاثُت وإٖخباَع

 .2هون اإلاؿُغة الجىاثُتمً ٢ا 273/1و 257و 256و  255مسخهت خؿب ما ج٣خًُ  اإلاواص 

لُ ، جمذ بخالت باقي اإلاٗخ٣لحن ٖلى الىُابت الٗامت بمد٨مت ؤلاؾخئىاٝ، والتي ٢غعث بخالتهم ٖلى ٢اضخي الخد٤ُ٣  ٖو

مجهم. ٦ما جم ه٣ل اإلاٗخ٣لحن الخمؿت ألاولحن للسجً  45باملخ٨مت طاتها، الظي ٢غع ؤلاًضإ بالسجً املخلي بٗحن الؿب٘ في خ٤ 

بظغاءاث ملٟهم ؤمام مد٨مت الضاعبًُاء. ٦ما جمذ بخالت الصخٟي خمُض اإلاهضاوي ؤمام ٢اضخي الخد٤ُ٣  طاج ، إلاوانلت

بالضاعبًُاء، بٗض بٖخ٣ال  ومدا٦مخ  بالخؿمُت، وبٗض ؤلاؾخمإ بلُ  بهٟخ  قاَضا في بٌٗ الو٢اج٘، الخمؿذ الىُابت الٗامت 

خ٣ا٫ ؤلاخخُاَيالخد٤ُ٣ مٗ  بهٟخ  متهما، وجم بًضاٖ  َو الازغ بالسجً   .3في بَاع ؤلٖا

 : ٖلى مؿخىي الخد٤ُ٣ 

ً وهه٠، قملذ ؤلاؾدىُا١ ؤلابخضاجي الظي جمذ بٖاصج  لجؼء مهم مً اإلاٗخ٣لحن  مغث بظغاءاث الخد٤ُ٣ في ؤ٢ل مً قهٍغ

اصة ج٠ُُ٨ بٌٗ التهم، ؤلاؾدىُا١ الخٟهُلي، زم ؤلاؾخمإ لٗضًض مً قهوص ؤلا تهام مباقغة بؿبب ملخمـ مً الىُابت الٗامت إٖل

 مٗخ٣ال. 22ؤو في بَاع اهابت وصون ٖلُم اإلاتهمحن وصون ٖغى قهاصاتهم ٖلحهم، ٦ما جمذ بظغاءاث لٟدو الُبي ٖلى 

ٌ َلباث ؤلاؾخمإ للكهوص ؤو ٖغى ؤ٢غام مً  ٗخ  َُئت الضٞإ ، وٞع ٌ َلباث الؿغاح اإلاا٢ذ الظي ٞع ل٣ض جم ٞع

ظلؿت جد٤ُ٣. وفي ألازحر جم بنضاع ألامغ مً َٝغ ٢اضخي  140ؤلاظغاءاث مىُل٤ مبضؤ الخد٤ُ٣ بدُاص، و٢ض بؾخٛغ٢ذ َظٍ 

ت الجىاًاث بالضعابًُاء في قهغ ٚكذ   في زالزت ملٟاث:  2017الخد٤ُ٣ بةخالت اإلاتهمحن بىى اإلاشو٫ ؤمام ٚٞغ

  افي ومً مٗ ( . 32مل٠ ٌكمل  متهم ؤخضَم في خالت ؾغاح )هانغ الٞؼ

  الت ؾغاح ) هبُل ؤخمج٤ُ ومً مٗ (متهما زالزت مجهم في خ 21مل٠ قمل 

 .خ٣ا٫ ؤلاخخُاَي  مل٠ ٌكمل الصخٟي خمُض اإلاهضاوي بٗض ٞهل ملٟ  ًٖ اإلال٠ ألاو٫ لًغوعاث اخترام مضة ؤلٖا

  :ٖلى مؿخىي املخا٦مت 

 اجسضث املخ٨مت ٖضة ٢غاعاث ٖاعيت َمذ:

غ الجلؿاث ٖبر ٧امحراث مشبخت، وه٣ل و٢اجٗها ل٣اٖت مجاوعة.   الؿماح بخهٍو

 ٌٞ َلباث مشو٫ اإلاتهمحن ؤمام املخ٨مت وإلب٣اء ٖلحهم في ٢ٟو ػظاجي.ع 

                                                           
1
غ املجلـ الوَجي لخ٣و١ لئلوؿان خو٫ ؤخضار الخؿُمت،    .8الهٟدت  2019ج٣ٍغ
2
٠ ع٢م    اإلاخٗل٤ باإلاؿُغة الجىاثُت. 22.01( بدىُٟظ ال٣اهون ع٢م  2002ؤ٦خوبغ  3)  1423مً عظب  25ناصع في  1.02.255ْهحر قٍغ

3
 ،٠ غ الىضوة الصخُٟت لهُئت الضٞإ ًٖ وكُاء خغا٥ الٍغ إل ٖلُ  ًوم  https://cutt.us/nG4iB، ًم٨ً جدملُ  ٖلى الغابِ الخاىي: 2019ًولُوػ  9اإلاى٣ٗضة ب  ج٣ٍغ ماي  9جم ؤلَا

 23:39ٖلى الؿاٖت  2020
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مدامُا مً مسخل٠ َُئاث املخامحن باإلاٛغب،  120و٢ض حك٩لذ َُئت الضٞإ ًٖ اإلاتهمحن مىظ الجلؿاث ألاوىى بىى ما ًٟو١ 

لباث ألاولُت لؤلَغاٝ وج٣ضًم الضٕٞو ؤٚلبهم سجل مااػعج  لجمُ٘ اإلاتهمحن، وبًٗهم ا٦خٟى بمااػعة متهم ؤو ؤ٦ثر، التي ٢ضمذ الُ

ش  ٌ 25/01/2018الك٩لُت، ومىا٢كتها والخ٣ُٗب ٖلحها، ٢بل ؤن ج٣غع املخ٨مت بخاٍع ، وٞع ٝغ ، ؤلاؾخجابت لبٌٗ َلباث ألَا

غ ال٣ًُت  .1اٚلب َلباث الضٞإ. وجإظُل البض في بًٗها الازغ ويم البض في الضٕٞو الك٩لُت بىى خحن البض في ظَو

ذ ا ٘  4ظلؿت، بوزحرة جتراوح ما بحن ظلؿخحن و 86ملخا٦مت ٣ٖض و٢ض ٖٞغ ، وخ٨مذ بخوَػ ؾىت ٖلى  297ظلؿاث في ألاؾبٕو

ا السجً  52 ا٢  بتهم الخأمغ للمـ بإمً الضولت. و٢ض اٖخبرث  20مٗخ٣ل. ٧ان ؤبغَػ ؼافي وزالزت مً ٞع ٖاما ل٣اثض الخغا٥ هانغ الٞؼ

ًض مً الخجاوػاث وجًغب في الًماهاث ال٣اهوهُت والخ٣و٢ُت للمدا٦مت الٗاصلت َُئت الضٞإ ؤن مدا٦مت اإلاٗخ٣لحن قابها الٗض

  2ومً ؤَمها:

  ُئت الخ٨م م٘ ما ًبُل البدض واملخايغ، بٗض اصٖاء اإلاٗخ٣لحن حٗغيهم للخٗظًب حسجُل ٖضم ا٦ترار الىُابت الٗامت َو

خ٣ا٫ ؤلاخخُاَي. والظي وللٗى٤ وإلاماعؾاث جمـ ب٨غامتهم ؤزىاء ب٣ًاٞهم وؤزىاء البدض الخمهُضي  مٗهم، وختى ؤزىاء ؤلٖا

خذ جد٤ُ٣ خو٫ جل٪ إلاؼاٖم َب٣ا إلاا ًٟغي  ال٣اهون، وما جٟخًُ   ًٟغى ال٣اهون بزًاٖهم للٟدو الُبي، ٞو

 .1993اجٟا٢ُت مىاًَت الخٗظًب التي ناص١ ٖلحها اإلاٛغب ؾىت 

 ت َوا٫ مغاخل مخٗضصة مً اإلاؿُغة، ؾواء في ج٣ضًم ٖضم اإلاؿاواة في مضة التراٞ٘ بحن َُئت الضٞإ وبحن الىُابت الٗام

 وؾاثل ؤلازباث ؤو الخهو٫ ٖلحها ؤو ٖلى وسخها ومىا٢كتها والًُٗ ٞحها.

  م مً ظهاث مجهولت صون َغ ت، ٧ةزغاط اإلاتهمحن مً ال٣ٟو الخضًضي، والؿماح بخهٍو زغ١ املخ٨مت إلظغاءاث مؿٍُغ

 مجهولت.موا٣ٞتهم، واؾخمغاع ه٣ل و٢اج٘ ال٣ًُت ب٩امحراث 

  ىت البراءة، ٖبر بالٚاث الىُابت الٗامت ٖضم بلتزام املخ٨مت بالخُاص الخام في بٌٗ بظغاءاتها، وؤلاؾخسٟاٝ ب٣ٍغ

بر اجساص ٢اضخي الخد٤ُ٣ مً اظغاءاث زاعط مباصت  داتها ألاخاصًت باؾخٗما٫ وؾاثل بٖالم ٖمومُت مً ظهت، ٖو وجهٍغ

ً  بؾخضٖاء قهوص الىٟي واؾخماٖ   لكهوص املخايغ. الخُاص في ٞع

  حٗامل ٚحر مؿبو١ ججاٍ َُئت الضٞإ باتهاماث جمـ مو٢ٗهم صازل ٢اٖت الجلؿاث ؤخُاها، وبمًا٣ًت ومخابٗت وإصاهت

بٌٗ املخامحن زاعط هُا١ ما ًٟغي  ٢اهون املخاماة ونضوع ؤخ٩ام في خ٤ ألاؾخاط البوقخاوي ٧اهذ وعاء لجوءٍ لضولت 

 ؤظىبُت.

ضم سخب هُابتهم،  و٢ض ٢غع اإلاٗخ٣لون م٣اَٗت البوا مً الضٞإ بلتزام مو٠٢ الهمذ ًٖ اإلاغاٞٗاث ٖو باقي الجلؿاث َو

ٌ والهمذ الظي  َظا الخٗبحر الغاٌٞ لٟهو٫ املخا٦مت وإلاو٠٢ الضولت بؿلُاتها و٢ًائها مً الخغا٥، ًدا٧ي مو٠٢ الٞغ

خ  ؤقهغ املخا٦ماث الؿُاؾُت باإلاٛغب.  ٖٞغ

لجمُٗت َُئاث املخامحن  30ُت م٘ ألاخ٩ام يض اليكُاء، واَمها ما ظاء في اإلااجمغ و٢ض جٟاٖلذ مٗٓم اإلاىٓماث الضول 

ل  20-19-18باإلاٛغب الظي اإلاى٣ٗض بٟاؽ ؤًام  ٤ الك٩ل وال٨ُُٟت التي نضعث بها ال 2019ؤبٍغ ، التي اٖخبرث ؤن ألاخ٩ام ٞو

غ، ومىضصة ؤًًا  باإلاـ الخُحر بد٣و١ الضٞإ. ٦ما َالب اإلااجمغ جخماشخى وما حهضٝ بلُ  املجخم٘ مً مهالخت م٘ الوا٢٘ اإلاٍغ

بةَال١ ؾغاح ظمُ٘ اإلاٗخ٣لحن الؿُاؾُحن ومٗخ٣لي الغؤي والخٗبحر والصخاُٞحن واإلاضوهحن وإلٛاء مظ٦غاث البدض الهاصعة في خ٤ 

                                                           
1
٠، اإلاى٣ٗضة ب   غ الىضوة الصخُٟت لهُئت الضٞإ ًٖ وكُاء خغا٥ الٍغ  مغظ٘ ؾاب٤  2019ًولُوػ  9ج٣ٍغ
2
 مغظ٘ ؾاب٤ هٟؿ  
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التي قابذ َظٍ الٗضًض مً اليكُاء اإلا٣ُمحن باإلاٛغب وزاعظ . ويغوعة جإؾِـ لجىت ٌٗهض بلحها مهمت الخد٤ُ٣ في الخغو٢اث 

  1املخا٦ماث.

ٗبر ؤن مؿاع ؤلانالح الؿُاسخي 
ُ
بن مو٠٢ املخامون واليكُاء الخ٣و٢حن مً ألاخ٩ام الهاصعة ٖلى وكُاء الخغا٥، ح

باإلاٛغب، لم ٌؿخُ٘ بخضار ٢ُُٗت م٘ اإلاماعؾاث اإلاوعوزت ٖلى ػمً الهغإ الؿُاسخي، ٣ًو٫ ألاؾخاط ٖبض الغخمان بىٗمغو ؤن 

ها ولو بك٩ل زاٞذ ؤو ؤ٢ل ؾواء ٖلى ٞاملخا٦ماث ال٨بر  ها اإلاٛغب ؤوازغ الؿخِىاث بىى خضوص الشماهِىاث ال ًؼا٫ ٌٗٞغ ى التي ٖٞغ

 . 2مؿخوى الك٩ل ؤو اإلاويٕو

  :مدا٦مت وكُاء الٍغ٠ مً اإلاىٓوع الغؾمي 

جي لخ٣و١ ؤلاوؿان الظي وكغ في غ الغؾمي للمجلـ الَو ؤي  2020ماعؽ  ؤما اإلاو٠٢ الغؾمي للضولت ٣ٞض ٖبر ٖى  الخ٣ٍغ

بٗض مغوع ؾيخحن مً املخا٦مت. وفي مىهجُت بٖضاصٍ ٢ض ؤخضر لهظٍ الٛاًت لجان مً اإلاالخٓحن إلاخابٗت ؤَواع املخا٦مت وال٣ُام 

اعاث اإلاُضاهُت للمٗخ٣لحن لخ٣ٟض ؤوياٖهم صازل السجً، و٢ض اؾدىض اإلاالخٓون في عنض وجدب٘ املخا٦مت ٖلى اإلاواز٤ُ الضولُت  بالٍؼ

ٗ الن الٗالمي لخ٣و١ ؤلاوؿان، والٗهض الضوىي للخ٣و١ اإلاضهُت والدكَغ ىُت اإلاٗىُت بكغٍو املخا٦مت الٗاصلت، ؤَمها ؤلٖا اث الَو

وما ًلُ  بىى  117-24-23الؾُما الٟهو٫  2011التي جمذ ؤلاقاعة بلحها ؾلٟا، وصؾخوع اإلامل٨ت لؿىت  14والؿُاؾُت زانت اإلااصة 

اعاث واإلاٗا1283ً خ٣ا٫ والخد٤ُ٣ بىى ٚاًت املخا٦مت ومً . و٢ض ؤًٞذ الٍؼ ىاث بىى الخغوط بالٗضًض مً اإلاالخٓاث مىظ ٞترة ؤلٖا

 ؤَمها: 

  حن بإؾباب بٖخ٣الهم، ٚحر ُٟض مدايغ الًابُت ال٣ًاثُت ُٞما ًخٗل٤ بةقٗاع اإلاو٢ٞو
ُ
خ٣ا٫: ج الخ٤ في بزباع بؿبب ؤلٖا

م بظل٪ زال٫ البدض الخمهُض حن هٟوا اقٗاَع  ي.ؤن ٖضصا ن اإلاو٢ٞو

  ؤزاع ٖضص مً اإلاكدب  ٞحهم اصٖاءاث بالخٗظًب، جبٗا لظل٪ ؤمغ ٢اضخي الخد٤ُ٣ بىاء ٖلى ملخمـ الىُابت الٗامت ٖغيهم

ٖلى ٞدو َبي، و٢ض اؾخم٘ ٢اضخي الخد٤ُ٣ لكهاصة ؤَباء اإلااؾؿت خو٫ وا٢ٗت الخٗظًب، والظًً هٟوا ؤن ٩ًون 

 اإلاتهمحن ٢ض حٗغيوا للخٗظًب ؤمام الًابُت ال٣ًاثُت.

 اعاث ا ؾخجابت ٢اى الخد٤ُ٣ للمهل ال٣اهوهُت التي َلبها الضٞإ، وظضولت ظلؿاث اؾدىُا١ بخوا٤ٞ م٘ مواُٖض ٍػ

 ٖاثالتهم بالسجً.

  ، الخ٤ في ٖلىُت الجلؿاث مً زال٫ ٞخذ ال٣اٖت للٗموم، وخًوع الٗضًض مً اإلاالخٓحن مً صازل اإلاٛغب ؤو مً زاعظ

ًوي الب جي والضوىي. ٦ما ؤن الجلؿاث ح٣ٗض بما ٞحهم جمشُلُت صًبلوماؾُت ٖو الم الَو رإلاان ألاوعوبي، باإلياٞت بىى ؤلٖا

غ بٗض بهتهاء ؤو٢اث الٗمل الغؾمُت اي بٗض الؿاٖت  الن في  4خؿب ما وعص في الخ٣ٍغ لخم٨حن اإلاهخمحن مً اإلاخابٗت. وؤلٖا

ض الجلؿت اإلا٣بلت وجو٢ُتها.  4جهاًت ٧ل ظلؿت ًٖ مٖو

  ت ال٣ًاثُت نغح اإلاتهمون ؤجهم حٗغيوا ا، ٣ٞض ؤخًغث لهم الكَغ للخضلِـ، بدُض اَلٗوا ٖلى مدايغ لم ًو٢َٗو

ش ؤو ٧لمت ما ٣ِٞ، وؤجهم  إل ٖلى ٞدواَا، بٗلت ؤه  جم جصخُذ جاٍع لب مجهم الخو٢ُ٘ صون الَا مدايغ ؤزغى، َو

داث لم ًضلوا بها. في اإلا٣ابل  سجل املجلـ ؤن املخ٨مت ٞوظئوا ُٞما بٗض، بإن املخايغ التي و٢ٗوا ٖلحها جًم جهٍغ

ىاث والخوالاث اإلاالُت  اث والهوع والغؾاثل الىهُت وحسجُالث اإلا٩اإلااث الهاجُٟت والخضٍو اٖخمضث ٖلى الُٟضًَو

                                                           
ضة نو  1 اعج  ًوم  https://cutt.us/e8wouث الٗضالت ميكوع ٖلى الباٍ الخاىي: ه٣ال ًٖ ظٍغ  .9/5/2020جمذ ٍػ

ضة َِؿبٌرـ مغظ٘ ؾاب٤. 2  م٣ابلت صخُٟت م٘ الى٣ُب ٖبض الغخمان بىٗمغو لجٍغ

٠ ع٢م  3  ىُٟظ هو الضؾخوع.( بد2011ًولُو  29) 1432مً قٗبان  27ناصع في  1-11-91ْهحر قٍغ

4
 5مغظ٘ ؾاب٤ هٟؿ  م  

https://cutt.us/e8wou
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ت ال٣ًاثُت هي مجغص مٗلوماث في ال٣ًاًا الجىاثُت، ٨ٖـ  والكهوص ٧وؾاثل بزباث، م٘ الخإ٦ُض ؤن مدايغ الكَغ

 1الجىذ.

غ بىى ؤن امل خا٦مت بخترمذ قغٍو املخا٦مت الٗاصلت والتي حؿخلهم ٢وتها مً اإلاواز٤ُ الضولُت وألاخ٩ام و٢ض زلو الخ٣ٍغ

خ٣ا٫ والخغاؾت  ىُت الازغى: ؤَمها مبضؤ ؤلاؾخ٣اللُت والٗلىُت، وؤخترام يوابِ ؤلٖا ٗاث الَو اإلاىهوم ٖلحها في الضؾخوع والدكَغ

ت ت، ويمان الؿالمت الجؿضًت للمٗخ٣لحن، ومبضؤ الٟوٍع في اإلا٣ابل ؤ٦ض  2مً زال٫ البدض والخد٤ُ٣ في بصٖاءاث الخٗظًب. الىٍٓغ

ت مً الخونُاث، ؤَمها الضٖوة إلاغاظٗت م٣خًُاث ٢اهوهُت ٧الٟهل  غ املجلـ ٖلى مجمٖو مً ال٣اهون الجىاجي في  3206ج٣ٍغ

ا. وإياٞت م٣خطخى ظضًض ًخٗل مت اإلاـ بالؿالمت الضازلُت ونوَع ٤ الٗى٠ في الًٟاء اججاٍ جض٤ُ٢ الٗىانغ اإلا٩وهت لجٍغ

الٗمومي والخدٍغٌ ٖلُ . ُٞما ًسو اصٖاءاث الخٗظًب، ٖضم جدمُل اإلاٗخ٣ل ٖبئ بزباث اصٖاءاث الخٗظًب. ويغوعة بٖخماص 

ت، وجوؾُ٘ خ٤ خًوع الضٞإ زال٫  حن جدذ الخغاؾت الىٍٓغ الدسجُل الؿمىي البهغي ؤزىاء اؾخجواب ألاشخام اإلاويٖو

 4مغخلت البدض الخمهُضي.

 بُل الخخم:ٖلى ؾ

بن مؿاع املخا٦ماث في اإلاٛغب، زانت اإلاغجبُت بإخضار وو٢اج٘ ؾُاؾُت، هي بمخضاص للخٟاٖل الؿُاسخي وؤلاظخماعي الظي 

ت للهغإ الؿغصي، والتي جٓهغ ُٞ  ؤَمُت وصوع املخامي ٦م٣اوم للؿغصًت  ٗٞغ  اإلاٛغب. ٞهو بخضى اإلاؿاخاث الغمٍؼ ٖٝغ َو

م٣والث الٗضالت وإخترام خ٣و١ ؤلاوؿان. ٞاملخا٦ماث الؿُاؾُت ٧اهذ والجؼا٫ بخضى ؤَم وؾاثل ال٣اهوهُت للضولت اإلابيُت ٖلى 

الًبِ في ًض الؿلُت وإن ازخلٟذ الؿُا٢اث وازخلٟذ خضتها واؾالُبها. ولٗل صعاؾت َظا اإلاويٕو مً زلُٟت ٖلمُت مىٟخدت، 

 ت اإلاًاصة صازل الجؿم ال٣ًاجي. ججهل مً جسههاث مسخلٟت، جٟطخي ٞهم وجدلُل صًىامُاث الؿلُت والؿلُ

اث في ْل  م مً ؤَمُت صعاؾت ٖال٢ت املخامون بالؿلُت وظضوى اللجوء بىى املخا٦م للضٞإ ًٖ الخ٣و١ والخٍغ ٞٗلى الٚغ

ُت ٖلى ؤهٓمت الٗضالت  ُٗض بهخاط الوي٘ ال٣اثم، وجًٟي اإلاكغٖو
ُ
مىار ؾُاسخي ؾلُوي، ٚحر ؤه  ٢ض ًاصي بىى هخاثج ٨ٖؿُت، ح

م٨ً الو٢ٝو ٖىض َظا الوي٘ زال٫ وألاهٓمت اصة جغجِب اؾتراجُجُاتها ٍو ضة لؤلهٓمت إٖل  ال٣اهوهُت ال٣اثمت. وجدُذ ٞغنت ٍٞغ

 صعاؾت مدا٦مت وكُاء خغا٥ الٍغ٠.

 الثدت اإلاغاح٘ وال٨خب: 

 مغاح٘ باللٛت الٗغبُت:

 ال٨خب:

 ٞبراًغ ومأالث الخدو٫ الضًم٣غاَي في  20ة في ألاؾباب واإلاأالث، الكيخٝو ٖبض الل٠ُُ ، الخغا٥ ال٣ًاجي اإلاٛغبي ػمً "الغبُ٘ الٗغبي": ٢غاء

ت مالٟون، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث الُبٗت ألاوىى   .2018اإلاٛغب، مجمٖو

 ش الُب٘  -الُوػي دمحم ، اإلال٨ُت وؤلاؾالم الؿُاسخي في اإلاٛغب، جغظمت دمحم خاجمي  زالض ق٨غاوي، وكغ الٟى٪ بضون جاٍع

 ت بال٣ىُُغة لؿىت بً ٖم ، مً ؤظل اإلاـ بإمً الضولت الضازلي، ٢ًُت ٖمغ ص٩َون ومً مٗ ، 1973غو ٖبض الغخمان ، املخا٦ماث الٗؿ٨ٍغ

جي لخ٣و١ ؤلاوؿان.  ميكوعاث املجلـ الَو

                                                           
1
غ املجلـ الوَجي لخ٣و١ لئلوؿان خو٫ ؤخضار الخؿُمت، مالخٓاث املخا٦ماث ماعؽ    10الهٟدت  2020ج٣ٍغ
2
غ املجلـ الوَجي لخ٣و١ لئلوؿان مغظ٘ ؾاب٤ م    33ج٣ٍغ
3
٠ ع٢م   ت ال٣اهون الجىاجي. ( باإلا1962هوهحر  26) 1382ظماصى الشاهُت  28ناصع في  1.59.413ْهحر قٍغ  هاص٢ت ٖلى مجمٖو
4
 38مغظ٘ ؾاب٤ هٟؿ  م  
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 الٗلوم  بُاث ان٠ ، الخُاة ؾُاؾت، ٠ُ٦ ٌٛحر بؿُاء الىاؽ الكغ١ ألاوؾِ، جغظمت ؤخمض ػاًض، اإلاغ٦ؼ ال٣ومي للترظمت، ؾلؿلت

 .2014، الُبٗت ألاوىى 2420ؤلاظخماُٖت للباخشحن الٗضص 

  ـ ومساًل هوعي، صاع الؿاقي بضون سخي ؾ٩وث ظُمـ ، اإلا٣اومت بالخُلتد ٠ُ٦ حهمـ املخ٩وم مً وعاء ْهغ الخا٦م، جغظمت ابغاَُم الَٗغ

 ؾىت َب٘.

 ال٣ىاهحن :

  ٠ ع٢م  ( بدىُٟظ هو الضؾخوع.2011 ًولُو 29) 1432مً قٗبان  27ناصع في  1-11-91ْهحر قٍغ

  ٠ ع٢م ت ال٣اهون الجىاجي. 1962هوهحر  26) 1382ظماصى الشاهُت  28ناصع في  1.59.413ْهحر قٍغ  ( باإلاهاص٢ت ٖلى مجمٖو

  ٠ ع٢م  اإلاخٗل٤ باإلاؿُغة الجىاثُت. 22.01( بدىُٟظ ال٣اهون ع٢م  2002ؤ٦خوبغ  3)  1423مً عظب  25ناصع في  1.02.255ْهحر قٍغ

 

 الث:اإلا٣ا

  ً1999بىى  1956ؤٖمو ٖبض الل٠ُُ ، املخا٦ماث في مجا٫ الخىُٓم الجمٗوي والخؼبي، اإلاخابٗاث واملخا٦ماث طاث الهبٛت الؿُاؾُت م ،

جي لخ٣و١ ؤلاوؿان ؾلؿلت هضواث مُب٣ت اإلاٗاٝع الغباٍ    2013ميكوعاث املجلـ الَو

  ميكوعاث 1999بىى  1956ٗاث واملخا٦ماث طاث الهبٛت الؿُاؾُت مً ، اإلاخاب1971بً بغ٦ت ٖبض الغخُم مدا٦مت مغا٦ل ال٨برى لؿىت ،

جي لخ٣و١ ؤلاوؿان ؾلؿلت هضواث الغباٍ مُب٣ت اإلاٗاٝع الغباٍ    2013املجلـ الَو

  2017قدىبر 5( مباصعة ؤلانالح الٗغبي، ؤوعا١ بدشُت ٢2016ضًغي دمحم ، جُوع خغ٦ت خ٣و١ ؤلاوؿان في اإلاٛغب )مً ؤلاؾخ٣ال٫ بىى ؾىت. 

غ:  الخ٣اٍع

  غ خو٫ ؤخضار الخؿُمت، مالخٓاث املخا٦ماث ماعؽ جي لخ٣و١ لئلوؿان ج٣ٍغ  2020املجلـ الَو

 غ خو٫ ويُٗت ال٣ًاء باإلاٛغب غ خ٨م ال٣اهون والجزاَت، ج٣ٍغ ، الجمُٗت اإلاٛغبُت ملخاعبت الغقوة جغاوؿباعوسخي اإلاٛغب واإلاغ٦ؼ الٗغبي لخٍُو

2006  

 غ ىُت للخ٣ُ٣ت وؤلاههاٝ واإلاهالخت، ال٨خاب ألاو٫  َُئت ؤلاههاٝ واإلاهالخت، الخ٣ٍغ  الخخامي للجىت َو

ا٢٘ ؤلال٨تروهُت:  اإلاى

  http://www.abam.ma/page21.html: مو٢٘ ظمُٗت َُئاث املخامحن باإلاٛغب

 

 اإلاغاح٘ باللٛت ألاحىُت:

 Béatrice Fleury et Jacques Walter,  La narratologie dans tous ses états , Dans Questions de communication 2017/1 /n° 31                 

 Sandrine Rui, « Mouvements sociaux », in Paugam Serge (dir.), Les 100 mots de la sociologie, Paris, Presses universitaires 

de France, coll. « Que Sais-Je ? » Numéro de tome: 3870 , Numéro d'édition: 2 

 Karpik Lucien, Les avocats entre l'Etat, le public et le marché, XIIIe-XXe siècle, Revue française de sociologie, 1996. 

 Michel Crozier, Erhard Fridberg L’acteur et le système. Edition du Seuil 1977  
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غ١ البرإلااهُت بمجلـ الىىاب اإلاٛغبيألاهٓ ِٟ  مت الضازلُت لل

 بحن الىو والخ٣ُُم
 َُبت ص. ًىؾ٠ بً

 اإلاٛغب –َىجت  -حامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي  باخث في ال٣اهىن الٗام والٗلىم الؿُاؾُت

 ملخو باللٛت الٗغبُت 

غ١ الىُابُت بإَمُت بالٛت ٖلى مؿخوى  ِٟ ىي، وهجاٖت ؤصاء التي جخودى ت البرإلااهُت، ههج الخ٩امجدٓى ألاهٓمت الضازلُت لل ٘ مً ظوصة اإلاىخوط الدكَغ الٞغ

اث٠ ا غ١ ؾٝو ًم٨ً مجلـ الىواب مً جمل٪ الىواب لْو ِٟ ُٗت، ألن اٖخماص اإلاباصت الضًم٣غاَُت ٧إؾلوب خضًض في جضبحر ٖمل ال إلااؾؿت الدكَغ

 جاػ ؤخض مدضصاث اإلاماعؾت البرإلااهُت الًٟلى.م٣وماث البرإلاان الضًم٣غاَي، التي ججٗل مً ماقغاث الٟٗالُت وؤلاه

غ١ البرإلااهُت، ومً جم مداولت بؿِ وج٣ُُم ِٟ اع اإلاٟاَُمي وال٣اهووي لل ت  ؾُٗا هدو اؾخجالء طل٪، ؾٝو جداو٫ َظٍ اإلا٣الت الخٗٝغ ٖلى ؤلَا مجمٖو

ُٗخحن الخاؾٗت وا غ١ البرإلااهُت زال٫ الوالًخحن الدكَغ ِٟ ت بىى ؤي مضى ؾٗذ ألاهٓمت الضازلُت مً ألاهٓمت الضازلُت لبٌٗ ال لٗاقغة مً ؤظل مٗٞغ

غ١ البرإلااهُت بىى جمشل مبخغى اإلاكٕغ البرإلااوي ٖلى مؿخوى الخضبحر الضًم٣غاَي إلاىهجُت اقخٛالها الضازلي واو٩ٗاؾاث طل٪ ٖلى َغ١  ِٟ ٗالُت ٖملها  لل ٞو

  بمجلـ الىواب.

 ٧لماث اإلاٟخاخُت 

ٗحن الخاؾٗت والٗاقغة  –مجلـ الىواب  –الٟغ١ البرإلااهُت   الخضبحر الضًم٣غاَي. –الخ٩امت البرإلااهُت  -الوالًخحن الدكَغ

The issue of the internal regulations of the parliamentary groups Representatives is of great importance at the level of the 

parliamentary governance approach, which seeks to raise the quality of the legislative product, and the efficiency of the 

performance of the representatives on the functions of the legislative institution, Because the adoption of democratic principles as a 

modern method in managing the work of the groups will enable the House of Representatives to own the components of a 

democratic parliament that make indicators of effectiveness and achievement one of the determinants of the best parliamentary 

practice. In order to clarify that, this article will attempt to identify the internal  conceptual and legal framework of parliamentary 

groups, it  will also work on evaluating a set of internal regulations for some parliamentary groups during the ninth and tenth 

legislative mandates in order to know to what extent the parliamentary groups’ internal regulations sought to represent the 

conceive of the parliamentary legislature at the level of democratic management of their internal working methodology and its 

implications for the ways and effectiveness of their work in the House of Representatives. 

 جغحمت ال٩لماث اإلاٟخاخُت 

Parliamentary groupes - House of Representatives  - the ninth and tenth legislative mandates  - Parliamentary Governance  - 

democratic management. 

  م٣ضمت: 

غ١ البرإلااهُت بمجلـ الىواب اإلاٛغبي الام ِٟ ٗض ال
ُ
طل٪ اإلاو٢٘ بواؾُت جدوػ   خضاص الخىُٓمي والخمشُلي لؤلخؼاب الؿُاؾُت، خُض ح

ٌ قٗبي  ُٗت، ٦ما ؤه  مً زاللها حٗمل اإلااؾؿت الخؼبُت ٖلى الخٗبحر ًٖ  موا٢ٟها ججؿضٍ جٍٟو هخاثج الاؾخد٣ا٢اث الدكَغ

 الهالخُاث التي مىدتها ب
ً
ُٗت ججاٍ ؾُاؾاث الخ٩ومت، مؿدشمغة ت لؿىت صازل اإلااؾؿت الدكَغ و٦ظا  2011ًاَا الوز٣ُت الضؾخوٍع

 يمً 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
غ١ البرإلااهُت، باٖخباع َظٍ ألازحرة م٩وها ِٟ ٤ يوابُ  ال م٣خًُاث الىٓام الضازلي الظي ٖلى يوث  جدك٩ل ٞو

  ٖلى  ألاصواع التي  
ً
 مً ؤظل الاعج٣جَُا٧ل مجلـ الىواب، ٖالوة

ً
اثٟ  ٣وم بها في جىُٓم  وؾحر الٗمل البرإلااوي ٖموما اء بمماعؾت ْو

ت.  الضؾخوٍع

ت  ل الضًم٣غاَي إلاًامحن الوز٣ُت الضؾخوٍع ل الؿلُم والخإٍو  الخجًز
ً
ان جد٤ُ٣ ٞٗالُت الٗمل البرإلااوي ٌؿخوظب جباٖا بن عبذ َع

و ألامغ الظي ًيبغي اؾخدًاٍع ٖىض وي٘ مجلـ الىواب لىٓام  الضازلي، خُض هو الٟهل 2011لؿىت  مً الضؾخوع  69، َو

 لىجاٖت الؿال٠ 
ً
الظ٦غ ٖلى ؤه  " ًخٗحن ٖلى املجلؿحن، في ويٗهما لىٓامحهما الضازلُحن، مغاٖاة جىاؾ٣هما وج٩املهما، يماها

اث الىُابُت لهظا اإلابخغى وطل٪ ما زال غ١ البرإلااهُت واملجمٖو ِٟ ٫ الٗمل البرإلااوي"، و٢ض ٖمل اإلاكٕغ البرإلااوي ٖلى الؿىي هدو  جمشل ال
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اث الىُابُت لواثدها الضازلُت ،  2017مً الىٓام الضازلي لؿىت   60اصة اإلاالخىهُو ٖلى طل٪ في  غ١ واملجمٖو ِٟ خُض " جً٘ ال

٤ م٣خًُاث َظا  التي جدضص ٖلى وظ  الخهوم َغ١ الخضبحر الضًم٣غاَي واإلاكاع٦ت الٟٗالت في ؤوكُت وؤظهؼة املجلـ ٞو

 الىٓام الضازلي ".

 ٖلى طل٪، ٌك٩ل مويٕو ألاهٓمت الضاز
ً
غ١ الىُابُت بمجلـ الىواب ؤَمُت بالٛت ٖلى مؿخوى ههج الخ٩امت البرإلااهُت ٖالوة ِٟ لُت لل

ُٗت، لظل٪ َل ًمشل الخضبحر  اث٠ اإلااؾؿت الدكَغ ىي وهجاٖت ؤصاء الىواب لْو ٘ مً ظوصة اإلاىخوط الدكَغ التي جخودى الٞغ

غ١ البرإلااهُت بمجلـ ا ِٟ لىواب اإلاٛغبي مً جمل٪ م٣وماث البرإلاان الضًم٣غاَي الضًم٣غاَي واٖخماص ؤؾالُب خضًشت في جضبحر ٖمل ال

 مً قإه  جُٟٗل م٣خًُاث الىٓام 
ً
 الػما

ً
ا التي ججٗل ماقغاث الٟٗالُت وؤلاهجاػ ؤخض مدضصاث اإلاماعؾت البرإلااهُت الًٟلى،  قَغ

 يمً اليؿ٤ الؿُا
ً
 مازغا

ً
ُٗت وظٗلها ٞاٖال ؼ الضازلي ملجلـ الىواب في اججاٍ جإَُل اإلااؾؿت الدكَغ سخي اإلاٛغبي،  و٦ظا حٍٗؼ

 .1مداولت اإلاكٕغ الضؾخوعي اإلاٛغبي بيٟاء الهٟت البرإلااهُت ٖلى َبُٗت الىٓام الؿُاسخي اإلاٛغبي

 الخد٤٣ مً صخت الٟغيُت الخالُت: َل زمت جالػم بحن اقخٛا٫ الٟغ١ 
ً
بن الجواب ًٖ بق٩الُت مويٕو اإلا٣الت، ٌؿخضعي وظوبا

لُت جدؿم بُغ١ الخضبحر الضًم٣غاَي وجد٤ُ٣ ظوصة مسغظاث ٖمل مجلـ الىواب اإلاٛغبي. ؤم البرإلااهُت اؾدىاًص بىى ؤهٓمت صاز

ت والتي لها صوع في جإؾِـ ٖمل الٟغ١ البرإلااهُت اإلادؿم بالٟٗالُت والىجاٖت  َىا٥ ٖوامل ؤزغى زاعط اإلا٣اعبت ال٣اهوهُت والضؾخوٍع

ُاب التي جدو٫ صون جمشل اإلاا  ؾؿت البرإلااهُت لكغٍو الخ٩امت البرإلااهُت. ٦ما ٞغى مويٕو وال٣اصع ٖلى ججاوػ مسخل٠ ألٖا

ت، اٖخماص اإلاىهج اليؿ٣ي ُت اإلاخىٖو ت مً الخ٣و٫ اإلاٗٞغ ٟي  2اإلا٣الت الظي حكدب٪ ُٞ  مجمٖو والظي ًسضم بق٩الُت اإلاويٕو ٍو

لٗمل البرإلااوي ال ًم٨ً ٖؼل  بال٣ضعة ٖلى ؤلاظابت ٖلى ؾاا٫ ؤلاق٩الُت، والخد٤٣ مً صخت الٟغيُت اإلاُغوخت. ٖلى اٖخباع ؤن ا

 ًٖ اإلاازغاث الضازلُت والخاعظُت والتي لها صوع ٦بحر في جدضًض خهُلت مسغظاج  وظوصتها.

 هدو جد٤ُ٣ طل٪، ٞةن الًغوعة 
ً
غ١ البرإلااهُت في الوز٣ُت  ج٣خطخياإلاىهجُت ؾُٗا ِٟ اع الىٓغي اإلاخٗل٤ بمٟهوم ال بؿِ الَا

ت و٦ظا الىٓام الضازلي، ومً ج غ١ البرإلااهُت، باٖخباع الضؾخوٍع ِٟ ٤ يوابُ  ال اع ال٣اهووي الظي جدك٩ل ٞو م الاهخ٣ا٫ بىى م٣اعبت ؤلَا

 يمً م٩وهاث َُا٧ل مجلـ الىواب )
ً
 ؤؾاؾُا

ً
مواص ومً جم  مداولت الخٗٝغ ٖلى مضى جمشل (، اإلابدث ألاو٫ َظٍ ألازحرة م٩وها

غ١ البرإلااهُت صازل اإلااؾؿت الدكَغ الىٓام الضازلي ِٟ َغ١ الخضبحر الضًم٣غاَي  ُٗت إلابخغى اإلاكٕغ الضؾخوعي في جد٤ُ٣لبٌٗ ال

واإلاكاع٦ت الٟٗالت في ؤوكُت وؤظهؼة مجلـ الىواب، وؤن الاعج٣اء بمًامحن ألاهٓمت الضازلُت للٟغ١ البرإلااهُت ؾٝو ًى٨ٗـ 

 ٖلى ظوصة مًامحن الىٓام الضازلي ملجلـ الىواب  
ً
 (.اإلابدث الثاوي)بًجابا

غ١ البرإلااهُت بمجلـ الىىاب اإلاٛغبي اإلابدث ألاو٫: ؤلا  ِٟ  َاع الىٓغي وال٣اهىوي لل

ُٗت والتي   مً ؤظهؼة البرإلاان في ٦ال املجلؿحن، وهي بَاعاث للٗمل صازل اإلااؾؿت الدكَغ
ً
 ؤؾاؾُا

ً
غ١ البرإلااهُت ظهاػا ِٟ حك٩ل ال

تراٝ بوظوصَا مً زال٫ الخإ٦ُض ٖلى ٢اٖضة الخمشُل اليؿبي لها  صازل مجلـ الىواب، بال ؤن طل٪ لم ًدل ٦غؽ الضؾخوع الٖا

ت والىٓام الضازلي  و ألامغ الظي ٌؿخضعي الو٢ٝو ٖلى مٟهومها في الوز٣ُت الضؾخوٍع غ١ البرإلااهُت َو ِٟ صون زالٝ خو٫ حٍٗغ٠ ال

ٗألاو٫  )اإلاُلب ملها صازل اإلااؾؿت الدكَغ اع ال٣اهووي الظي ًد٨م َغ١ حك٩لها ٖو ُت (، ومً جم مداولت الخٗٝغ ٖلى ؤلَا

 (.اإلاُلب الثاوي)

                                                           
ت، صًم٣غاَُت بغإلااهُت واظخماُٖت ". 2011هو صؾخوع  - 1  في ٞهل  ألاو٫ ٖلى ؤن " هٓام الخ٨م باإلاٛغب هٓام مل٨ُت صؾخوٍع
2
ت الخدلُل الىٓمي ٦ما ناٚها في مُل٘ الخمؿُيُاث مً ال٣غن اإلااضخي،"صًُٟض اؾخو  -  في ٦خاب " الىٓام الؿُاسخي" ٖلى اٖخباع ؤن الخُاة الؿُاؾُت  David Estonن"ج٣وم هٍٓغ

 ال ًسغط ًٖ الىٓام الاظخماعي ٩٦ل، ؤهٓغ: 
ً
 ملموؾا

ً
 حك٩ل هٓاما

David. Easton , A Systems Analysis of political life , (Hardover , july 1965) ,p97. 
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غ١ البرإلااهُت بمجلـ الىىاب اإلاٛغبي  ِٟ  اإلاُلب ألاو٫: اإلاٟهىم الىٓغي لل

و ما ٌٗخبر  1962مً صؾخوع  95اؾخٗمل اإلاكٕغ الضؾخوعي لٟٔ ٞغو١ في الٟهل  ٤، َو ٍغ َٟ للخٗبحر ًٖ نُٛت الجم٘ ل٩لمت ال

ت، و٢ض جم اؾخضعا٥ طل٪ بٗض اإلاغا ت لؿىت ٚحر صخُذ مً الىاخُت اللٍٛو مى ، خُض ظاء في  77في الٟهل  1992ظٗت الضؾخوٍع

ل خ٣و١ مُٗىت لد" " 41في قإن اإلااصة  ٢13/929غاع املجلـ الضؾخوعي ع٢م  ٤خُض بن ما وعص في َظٍ اإلااصة مً جسٍو ٍغ
َ
" ؤو " ٞ

غ١   .1" مً اإلاٗاعيت لِـ ُٞ  ما ًسال٠ الضؾخوع"ِٞ

غ١ الضؾاجحر اإلاٛغبُت لم جٟغص ٞججظع ؤلاقاعة، ؤن  ِٟ  لل
ً
 ومُٗىا

ً
 مؿخ٣ال

ً
ألاخؼاب الؿُاؾُت  1996، خُض ؤصعط صؾخوع 2هال

غ١ الىُابُت في َظا  ِٟ غ وجمشل اإلاواَىحن صون بصعاط ال واإلاىٓماث الى٣ابُت والجماٖاث املخلُت والٛٝغ اإلاهىُت ٦خىُٓماث جَا

اع و هٟـ اإلا٣خطخى الظي هو ٖلُ  صؾخوع 3ؤلَا غ١ ٖلى ٚغاع ألاخؼاب ، خُض لم ًسهو ؤي ٞهل مؿخ٣ل 2011، َو ِٟ لل

، واإلاىٓماث الى٣ابُت واإلاهىُت والٛٝغ اإلاهىُت التي ؤٞغص لها الٟهل الشامً مً 4الؿُاؾُت التي زهها بالٟهل الؿاب٘

 .20115صؾخوع 

غ١ بغإلااهُت " ًيبغي الخإ٦ُض، ؤن ِٟ ا " ٦ و6اإلااؾؿت الخؼبُت اإلامشلت في البرإلاان جماعؽ ؤصواَع ما ًجٗلها  ، ولِـ ٧إخؼاب ؾُاؾُت، َو

وص ولجان ج٣صخي الخ٣اث٤.  َظا اإلاٗجى  جدٓى بإَمُت ٦بحرة في حك٩ل ألاظهؼة الضازلُت للبرإلاان ٧اإلا٩اجب واللجان الضاثمت والٞو

، خُض ؤ٢غ الهُٛت ٖٝغ ٖؼٍػ الاظتهاص ال٣ًاجي خُض 
ً
 ولِـ انُالخُا

ً
ُُٟا  ْو

ً
ٟا غ١ البرإلااهُت حٍٗغ ِٟ املجلـ الضؾخوعي اإلاٛغبي ال

اث البرإلااهُت جمشل ألاصاة الغثِؿُت 2017مً الىٓام الضازلي لؿىت  58ي هو اإلااصة الواعصة ف غ١ واملجمٖو ِٟ ، خُض اٖخبر " ال

، في ؤقٛا٫ املجلـ"
ً
. والخٗبحر ًٖ اإلاوا٠٢ واإلاؿاَمت في ؤقٛا٫ البرإلاان ومماعؾت 7لخىُٓم مكاع٦ت الىواب، َُئاث وؤٞغاصا

ًاء امل  أٖل
ً
ا  .8جلـ، بدُض "ٌؿخمضون ؤًٖاٍئ هُابتهم مً ألامت "الهالخُاث املخولت صؾخوٍع

غ١ البرإلااهُت، الواعصة في صؾخوع   ِٟ وألاهٓمت الضازلُت ملجلـ الىواب زال٫ الوالًخحن  2011ًالخٔ مً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت لل

ُٗخحن الخاؾٗت والٗاقغة و٦ظا اظتهاص املجلـ الضؾخوعي ِٟ  9الدكَغ ُٟي لل غ١، في م٣ابل طل٪ جم بَما٫ ؤجها ع٦ؼث ٖلى البٗض الْو

غظ٘ الؿبب في طل٪ بىى اؾخ٣غاع  غ ج٨خل البرإلااهُحن صازل مجالؿهم الىُابُت، ٍو ؤلاقاعة بىى الك٤ الؿُاسخي والخؼبي الظي ًَا

                                                           
1
ش ٢13/929غاع املجلـ الضؾخوعي ع٢م  -  مبر 19 بخاٍع ضة الغؾمُت، ٖضص 2013هٞو ش  6208، الجٍغ مبر  28بخاٍع  .2013هٞو

2
ت مً ألاشخام ٌٗضون لٗمل ما، مجم٘ اللٛت الٗغبُت، اإلاعجم ا -  ٤ ٖمل مجمٖو غ٢ت، ٍٞغ ِٟ ٤ ظم٘ ٞغ٢اء وؤٞغ٢ت: َاثٟت مً الىاؽ ؤ٦بر مً ال لوؾُِ، الجؼء ألاو٫، اإلا٨خبت ٍٞغ

 .285ؤلاؾالمُت، م
3
 في ٣ٞغج  ألاوىى ٖلى ؤن ألاخؼاب الؿُاؾُت واإلاىٓماث الى٣ابُت والجماٖاث املخلُت والٛٝغ حؿاَم في جىُٓم اإلاواَىحن وجمشُلهم. 1996الض مً صؾخوع ًىو الٟهل الش - 

4
جه 2011ًىو الٟهل الؿاب٘ مً الضؾخوع اإلاٛغبي لؿىت  -   م الؿُاسخي".ٖلى ؤن " حٗمل ألاخؼاب الؿُاؾُت ٖلى جإَحر اإلاواَىاث واإلاواَىحن وج٩ٍو

5
ٖلى ؤن: حؿاَم اإلاىٓماث الى٣ابُت لؤلظغاء والٛٝغ اإلاهىُت، واإلاىٓماث اإلاهىُت للمكٛلحن، في الضٞإ ًٖ الخ٣و١ واإلاهالر  2011ًىو الٟهل الشامً مً الضؾخوع اإلاٛغبي لؿىت  - 

ت الاظخماُٖت للٟئاث التي جمشلها  خم جإؾِؿها ومماعؾت ؤوكُتها بدٍغ  في هُا١ اخترام الضؾخوع وال٣اهون.وفي الجهوى بها. ٍو
6
حر ؤصوى خض مً جوخُض ا -  اث٠ مدضصة في ججمُ٘ ؤنواث ؤًٖاء البرإلاان، وجٞو غ١ البرإلااهُت هي بَاعاث ؾُاؾُت للٗمل البرإلااهُت، لها ْو ِٟ ٠ًُ ؤن ٖىهغ الالتزام ال ت بُجهم، ٍو لغٍئ

غ١ البرإلا ِٟ ٖبض ؤلال  اهُت، َو ؤخض ٖىانغ اإلاُشا١ ال٣اثم بحن الىازبحن والًٗو البرإلااوي الظي جم اهخساب  ٖلى ؤؾاؾ . ؤهٓغ: الؿُاسخي والاهخماء الخؼبي الظي ٌٗض ؤؾاؽ حك٨ُل ال

ت، صعاؾت جإنُلُت وجُب٣ُُت، مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة، الجؼء الشا سُت ومغظُٗخ  الضؾخوٍع ىي باإلاٛغب، ؤنول  الخاٍع ، 4 ظامُٗتلض، ؾلؿلت صعاؾاث وؤبدار ٞوهخحر، الٗمل الدكَغ

 .112-111م  ،2002ؾىت 
7
 . 2017مً الىٓام الضازلي ملجلـ الىواب اإلاٛغبي، ؾىت  58اإلااصة  - 

8
 . 2011مً صؾخوع  60الٟهل  - 

9
ضة الغؾمُت، ٖضص 2012ٞبراًغ  04) 1433عبُ٘ ألاو٫  11الهاصع في  12-829ال٣غاع ع٢م  -  ش  6021(، الجٍغ  .2013ٞبراًغ  12بخاٍع
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، وإهما ٌؿخمضون ج٨خلهم 
ً
 ؤو خؼبُا

ً
اظتهاص ال٣ًاء الضؾخوعي اإلاٛغبي ٖلى اٖخباع ؤن ؤؾاؽ الخ٨خل البرإلااوي لِـ ؾُاؾُا

 لؤلمتباٖخب
ً
م هوابا و ما ًجٗلهم ًدؿاوون في الخ٣و١ والواظباث1اَع  .2، َو

٣ٖب ٖلى َظا الازخُاع، ألاؾخاط ٖبض ؤلال  ٞوهخحر، خُض اٖخبر ؤن مو٠٢ املجلـ الضؾخوعي مً خُض مىُو٢  وعوخ  والخٟؿحر 

خباع بال ْاَغة الىو الضؾخوعي م٘ ٖ  للهواب، ولم ًإزظ في الٖا
ً
ؼل  ًٖ ؾُا٢  ومجا٫ جُب٣ُ ، صون الظي ٢ضم بكإه ، مجاهبا

غ١ الىُابُت ال  ِٟ ت الاهخماء بىى ال ت ؤًٖاء البرإلاان في الالتزام ب٣واٖضٍ، لظل٪ ٢غاع خٍغ اٖخباع  لُبُٗت الٗمل البرإلااوي وخضوص خٍغ

غ١ ألن َظا اإلابضؤ ٢اثم ولِـ زمت خاظت بىى الخىهُو ٖلُ ، بط ب٢غاع خ ِٟ ت الاهخماء ج٨ٟي وخضَا للخضًض ًٖ حك٨ُل َظٍ ال ٍغ

٤ ً الٍٟغ  لخ٩ٍو
ً
٤، وال ٌك٩ل ؤؾاؾا  .3مٗىاٍ ٖضم ؤلاظباع ٖلى الاهًمام ألي ٍٞغ

 ؤو 
ً
 مُٗىا

ً
٤ البرإلااوي مً الىاخُت ال٣اهوهُت ٖلى ججم٘ مً الىواب ؤًٖاء البرإلاان، ًمشلون ب٢لُما ٍغ َٟ ُل٤ ال ًُ  ٖلى طل٪، 

ً
ٖالوة

م، والضٞإ ٖجها والٗمل ٖلى جبجي  ٌٗبرون ًٖ اججاَاث ؾُاؾُت مخ٣ٟت ؤو مخ٣اعبت، ًوخضون  ظهوصَم بهضٝ ٖغى وظهاث هَٓغ

ٗاث ؤو جوظحهاث ٖامت  ا في حكَغ َغ م وج٣ٍغ . ؤما معجم 4البرإلاان لها، وطل٪ بالخإزحر ٖلى البرإلاان وؤًٖاث  لؤلزظ بوظهاث هَٓغ

ًاء الظًً ً ت ألٖا ٤ بإه  ٦خلت بغإلااهُت، ؤو مجمٖو ٍغ َٟ  في املجلـ اإلاهُلخاث الؿُاؾُت، ٣ٞض ٖٝغ ال
ً
 مُٗىا

ً
 ؤو عؤًا

ً
. 5مشلون جوظها

٤ ال٣واٖض اإلاؿُغة في الىٓام لبٌٗ اإلاىخسبحن، الظًً لهم هٟـ Jean Waline وخؿب  ، ٞهو ججم٘ ٖلى مؿخوى املجلـ، ٞو

 .6الخهوع الؿُاسخي للخلو٫ اإلاخ٣اعبت ملخخل٠ اإلاكا٧ل الؿُاؾُت آلاهُت 

جها صازل ألاهٓمت ال٣اهوهُت، ٞهي ٖباعة ًٖ جىُٓماث ًيبغي ؤلاقاعة، بىى وظوص ازخالٝ في َغ١ الٖا غ١ البرإلااهُت وج٩ٍو ِٟ تراٝ بال

 مٛل٣ت ل٩ون اظخماٖاتها لِؿذ 
ً
مدضوصة وظؼثُت، ألجها ال جدك٩ل بال مً ظؼء مدضوص مً ؤًٖاء البرإلاان، ٦ما حٗخبر ؤًًا

ِٟ . 7ٖمومُت تراٝ ال٣اهووي الٗام بال سُت ؤن الٖا ت اإلاٛغبُت جم ب٢غاٍع في ٦ما جوضر اإلاُُٗاث الخاٍع غ١ البرإلااهُت في الخجغبت الضؾخوٍع

 لل٣اهون البرإلااوي
ً
 عثِؿا

ً
 .8ألاهٓمت الضازلُت ملجلـ الىواب، والظي ٌٗض مهضعا

 خؿب ٢ىاٖاتهم الؿُاؾُت، والتي ٩ًون لها ٖاصة 
ً
جم٘ هوابا

َ
غ١ الىُابُت حك٨ُالث صازلُت للمجلـ، وج ِٟ وبىاء ٖلى ما ؾب٤، حٗخبر ال

اٍ باألخؼاب الؿُاؾُت زاعط البرإلاان، خُض حؿىى لًمان خؿً ؾحر الٗمل البرإلااوي، ٞهي حؿمذ بخ٨خل اإلاىخسبحن الظًً اعجب

 مخ٣اعبت ملخخل٠ اإلاكا٧ل الؿُاؾُت الغاَىت
ً
 . ٣ً9ضمون خلوال

اع ال٣اهىوي للٟغ١ البرإلااهُت بمجلـ الىىاب اإلاٛغبي   اإلاُلب الثاوي: ؤلَا

                                                           
1
ؿخمض ؤًٖاٍئ هُابتهم مً ألامت ".2011مً صؾخوع  60هو الٟهل  -  ً، َو  ، ٖلى ؤن البرإلاان " ًخ٩ون مً مجلؿحن، مجلـ الىواب ومجلـ اإلاؿدكاٍع

2
، ٫98 ظامُٗت، الٗضص لٟاث وؤٖماخمُض اعبُىي، ٢غاءة في ٢غاعاث املجلـ الضؾخوعي الهاصعة في ْل الضؾخوع الجضًض، املجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة املخلُت والخىمُت، ؾلؿلت ما  - 

 .57، م 2013الُبٗت ألاوىى، ؾىت 
3
ت صعاؾت جإنُلُت وجُب٣ُُت، الجؼء الشالض، جُب٣ُاث ا - سُت ومغظُٗاج  الضؾخوٍع ىي باإلاٛغب، ؤنول  الخاٍع ىي و٢واٖض اإلاؿُغة ٖبض الال  ٞوهخحر، الٗمل الدكَغ لٗمل الدكَغ

ُٗت. ؾلؿلت صعاؾت وؤبدار ظامُٗت   .112، م2002شالض، مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة. الغباٍ، ؾىت ، الجؼء ال4الدكَغ
4
 .25م، م1999 -1420ٌمجم٘ اللٛت الٗغبُت، معجم ال٣اهون،  - 

5
ً للخىمُت الؿُاؾُت، معجم اإلاهُلخاث الؿُاؾُت، ؾلؿلت ٦خب، ؾىت  -   . 2014مٗهض البدٍغ

6
 - Jean Waline, les groupes parlementaire en France, Revue du Droit public et de la Science politique, n°6, nov.-déc. 1961, p.1170. 

7
-  PRELOT(M), Droit parlementaire français, les coures de droit institut d’étude politique de Paris  , 1957- 1958,in: AVRIL(p) et GICQUEL (j),Droit 

parlementaire ,3éme Edition,Montchrestin,2004,p87. 
8
ُٗت ؤو طاث -  ت ؤو حكَغ  بٗض جىُٓمي صازلي. ال٣اهون البرإلااوي َو مجمٕو ال٣واٖض اإلاُب٣ت ٖلى املجالـ البرإلااهُت، ؾواء ؤ٧اهذ َظٍ ال٣واٖض طاث َبُٗت صؾخوٍع

9
- Jean Waline, les groupes parlementaire en France, Revue du Droit public et de la Science politique, n°6, nov.-déc. 1961, p.1170. 
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ت ًخو٠٢ ؤصاء البرإلاان لو  ُٗت وج٣ُُم الؿُاؾاث الٗمومُت ٖلى ٖمل ْاثٟ  الضؾخوٍع ُٟت الغ٢ابُت والدكَغ  في الْو
ً
اإلاخمشلت ؤؾاؾا

غ١ البرإلااهُت، وبُٛت جد٤ُ٣ طل٪ ٞةه  ٌٗخمض ٖلى ؤظهؼة وبيُاث صازلُت ٣ًوم بواؾُتها ٖلى جىُٓم وحؿُحر الٗمل البرإلااوي.  ِٟ ال

ت مهمتها الخ م٨ً جهيُٟها بىى ؤظهؼة حؿُحًر ٗهض ال٣ُام ب  بىى م٨خب املجلـ وهضوة الغئؾاء ٍو ٌُ ىُٓم والخوظُ  والبرمجت، ؤمغ 

اث  غ١ واملجمٖو ِٟ وؤظهؼة باملجلـ حكخٛل ٖلى صعاؾت الىهوم وتهُئتها مً زال٫ اللجان الضاثمت واإلاا٢خت التي جدخًً ٖمل ال

ُت. واللخان جدخاظان في حك٨ُلهما بىى يغوعة الخ٣ُض بةظغاءاث ق٩لُت و  ا ُٞما ًلي: مويٖو  ًم٨ً خهَغ

 

 ال٣ٟغة ألاولى: الكغٍو الك٩لُت "وي٘ الثدت"

٤، ، ؾً الىٓام الضازلي للبرإلاان اإلاٛغبي قغٍو ق٩لُت التي ًيبغي الخ٣ُض بها ٍغ َٟ خُض ومً ؤَمها قٍغ وي٘ ٢اثمت بإًٖاء ال

اث البرإلااهُت، في مؿتهل الٟترة البرإلااهُت، زم في ؾىتها ال غ١ واملجمٖو ِٟ ك٩ل ال
ُ
ل إلاا جب٣ى مً الٟترة اإلاظ٧وعة ح شالشت ٖىض صوعة ؤبٍغ

ٖلى ؤن  2017مً الىٓام الضازلي لؿىت  60(. في هٟـ الؿُا١، جىو اإلااصة 2011مً صؾخوع  63-62ملجلـ الىواب، )الٟهالن 

اث الىُابُت وؤؾماء ؤًٖاء اإلا٨خب لضى عثِـ املجلـ زماهُت وؤعبٗحن ) غ١ واملجمٖو ِٟ ٢بل اٞخخاح الجلؿت  ( ؾاٖت48جوصٕ لواثذ ال

اث الىُابُت غ١ واملجمٖو ِٟ ً  .املخههت لئلٖالن ًٖ ال اث الىُابُت، ٖو غ١ واملجمٖو ِٟ ٦ما ٌٗلً عثِـ املجلـ ًٖ ؤًٖاء ال

ضة الغؾمُت.  اث الىُابُت بالجٍغ ا م٘ ؤؾماء الىواب ٚحر اإلاىدؿبحن للٟغ١ واملجمٖو حؿمُتها وؤؾماء عئؾائها وهوابهم، زم ًإمغ بيكَغ

اث البرإلااهُت. لظل٪ ًى ٤ ؤو املجمٖو ٣خطخي َظا ؤلاظغاء بإن و الىٓام الضازلي ل٩ل مجلـ ٖلى قٍغ وي٘ ٢اثمت بإًٖاء الٍٟغ ٍو

٤ الىا٤َ باؾمها، والدؿمُت  اث الىُابُت لواثذ جخًمً ؤؾماء ؤًٖائها ممهوعة بخو٢ُٗاتهم واؾم عثِـ الٍٟغ غ١ واملجمٖو ِٟ جبلٜ ال

٤ ؤو املجم ٍغ ِٟ ا لل ت الىُابُتالتي جم ازخُاَع  . 1ٖو

٤ البرإلااوي   ال٣ٟغة الثاهُت: الكٍغ اإلاىيىعي لخ٨ىًٍ الٍٟغ

ل الىٓام الضازلي 2011مً صؾخوع  69هو الٟهل   اث البرإلااهُت  2ٖلى جسٍو غ١ واملجمٖو ِٟ بهٟت زانت ٢واٖض جإل٠ُ وحؿُحر ال

غ١ اإلاٗاعيت البرإلااهُت ِٟ مغ الظي جم مً زال٫ جسهُو الباب الخامـ مً ، ألا 3والاهدؿاب بلحها، والخ٣و١ الخانت اإلاٗتٝر بها ل

ُت في  2017و 2013و 2012ألاهٓمت الضازلُت لؿىواث ت مً اإلا٣خًُاث اإلاويٖو اث الىُابُت، خُض ؤ٢غ مجمٖو غ١ واملجمٖو ِٟ لل

غ١ بغإلااهُت. ِٞ  حك٨ُل 

                                                           
1
 .2012مً الىٓام الضازلي ملجلـ الىواب لؿىت  30اإلااصة  - 
2
٤ 2011مىذ الضؾخوع اإلاٛغبي لؿىت  -  ٤ ٢اهون جىُٓمي، ؤو ٢اهون ٖاصي، ؤو ًٖ ٍَغ  في ٞهل  الٗاقغ ام٩اهُاث مخٗضصة للمٗاعيت البرإلااهُت في جىُٓم مجا٫ اقخٛالها بما ًٖ ٍَغ

 ًٖ مى٤ُ االىٓ
ً
بت الىواب في مماعؾت خ٣و٢هم وواظباتهم بُٗضا لًبِ الخ٩ومي مً زال٫ ٞغى ٢اهون ام الضازلي، ٞخم اٖخماص الازخُاع الشالض أله  ًدُذ ام٩اهُت ٦بحرة لترظمت ٚع

 جىُٓمي/ ٖاصي(.جىُٓمي وصٖم ؤٚلبُتها البرإلااهُت. وؤن مؿُغة حٗضًل الىٓام الضازلي حٗض ؾهلت م٣اعهت بمؿُغة حٗضًل ٢اهون )
3
لبُت البرإلااهُت، ٞازخاع  ؤن اإلاٗاعيت البرإلااهُت هي الامخضاص الخىُٓمي والخمشُلي لخؼب ؾُاسخي صازل املجلـ الىُابي، لم حؿٟٗ  اإلاكاع٦ت الاهخسابُت في الخواظض -  يمً ألٚا

ُت. ًوؾ٠ ب ت ق٩لُت ومويٖو ٤ بظغاءاث مؿٍُغ غ١ اإلاٗاعيت البرإلااهُت ٞو ِٞ ُٗت الانُٟاٝ بىى  ً َُبت، " اإلاٗاعيت البرإلااهُت في الىٓام الضؾخوعي اإلاٛغبي زال٫ الوالًت الدكَغ

(، 2019-2018)( صعاؾت م٣اعهت، ؤَغوخت ص٦خوعاة، ظامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت، َىجت، الؿىت الجامُٗت 2016-2011الخاؾٗت، )

 .48م
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 :
ً
ذ ".ؤوال  الكٍغ اإلاىيىعي "وي٘ جهٍغ

ذ ؾُاسخي مو٢د٘ ٖلُد  مدً َدٝغ  ٖلى 1963هو ؤو٫ ٢اهون صازلي ملجلـ الىواب لؿىت  ٤ لخهٍغ و وي٘ الٍٟغ بظغاء آزغ َو

ظا الكٍغ ألازحر جم الاؾخٛىاء ٖى  في ألاهٓمت الضازلُت الالخ٣ت، وجم ب٢غاٍع مً ظضًض يمً م٣خًُاث ألاهٓمت 1ؤًٖاث  ، َو

خي مً زال٫ ٖلى قٍغ  2013. في َظا الؿُا١، ؤ٦ض الىٓام الضازلي لؿىت 2017و 2013و 2012الضازلُت لؿىت  الىٓام الخهٍغ

اث هُابُت ؤو هاثب   ؤو مجمٖو
ً
غ٢ا ِٞ يغوعة الخ٣ُض بةظغاء مدضص وموظب مً ؤظل خُاػة مو٢٘ الاهخماء للمٗاعيت البرإلااهُت ؾواء 

اث الىُابُت " ٖلى ؤه  "ًخٗحن 35ٚحر مىدؿب، خُض جا٦ض اإلااصة  غ١ واملجمٖو ِٟ ِٟ  ٖلى مً الباب الخامـ الظي وعص بٗىوان " ال  غ١ ال

اث   ج٣ضم ؤن اإلاٗاعيت بىى الاهخماء جسخاع التي الىُابُت واملجمٖو
ً
دا   جهٍغ

ً
  .املجلـ عثاؾت بىى ًٖ طل٪ ٌٗلً م٨خوبا

غ١  ًم٨ً ِٟ اث لل ذ حسخب ؤن للمٗاعيت اإلاىخمُت الىُابُت وللمجمٖو يكغ .ؤي و٢ذ في اإلاىهوم ٖلُ  الخهٍغ ذ ٍو  باالهخماء الخهٍغ

ضة سخب  و٦ظا اإلاٗاعيت بىى  ًخمحز بالويوح وألاَمُت في ٖملُت ا٦دؿاب خ٣و١  .الغؾمُت " بالجٍغ
ً
ا ذ بظغاًء مؿٍُغ ٌٗض الخهٍغ

 لهظا ألامغ، سجل جغاظ٘ اإلاكٕغ   .2013و 2012والىٓامُحن الضازلُحن لؿىتي  2011اإلاٗاعيت البرإلااهُت التي ًسولها صؾخوع 
ً
زالٞا

ُٗت الٗاقغة ) ( مً زال٫ ٖضم جًمحن َظا ؤلاظغاء يمً م٣خًُاث 2021-2016البرإلااوي ًٖ َظا الخٟهُل في الوالًت الدكَغ

ت هُابُت  66، وجم الا٦خٟاء ٣ِٞ بم٣خًُاث اإلااصة 20172الىٓام الضازلي لؿىت  ٤ ؤو مجمٖو التي جىو ٖلى ؤن "ٌكٗغ ٧ل ٍٞغ

الن ٖى  في الجلؿت الٗمومُت  خم ؤلٖا اإلاوالُت لهظا الاقٗاع". و٧ل هاثب ٚحر مىدؿب ازخاع اإلاٗاعيت عثِـ مجلـ الىواب ٦خابت ٍو

و هٟـ ؤلاظغاء الظي ههذ ٖلُ  اإلااصة  مً  66م٘ بياٞت قٍغ ال٨خابت الواعصة في اإلااصة  2013مً الىٓام الضازلي لؿىت  40َو

 .2017الىٓام الضازلي لؿىت

 
ً
 ؾُاؾُا

ً
دا غ١ ًخم بٗض ؤن جً٘ لضى م٨خب املجلـ جهٍغ ِٟ ً ال لبُت ٌكمل اإلاٗاعيت و  -ججضع ؤلاقاعة، بن ج٩ٍو  ٖلُ   -ألٚا

ً
مو٢ٗا

٤، وبٗض ٧ل َظٍ  كاع في َظٍ الالثدت ٦ظل٪ بىى اؾم عثِـ الٍٟغ حن ٞحها، َو  بالثدت الىواب اإلاىسَغ
ً
مً َٝغ ؤًٖائها، ومصخوبا

ضة الغؾمُت ُت التي جسو٫ 3ؤلاظغاءاث جيكغ اإلاؿدىضاث بغمتها في الجٍغ ض مً جض٤ُ٢ الكغٍو اإلاويٖو . وهي بظغاءاث جخودى اإلاٍؼ

غ١ اإلاٗاعيت،  جمو٢٘ ِٟ ٤ نوث يض البرهامج الخ٩ومي ؤه  ًيخمي ل غ١ اإلاٗاعيت البرإلااهُت. خُض ال ًم٨ً اٖخباع ٍٞغ ِٞ ٤ يمً  ٍٞغ

 إلاؿاهضة الخ٩ومت في بٌٗ موا٢ٟها وؾُاؾاتها الٗمومُت 
ً
ا  صؾخوٍع

ً
 ؤن مو٢ٗ  في اإلاٗاعيت ال ٌك٩ل ماوٗا

ً
. وحٗؼى ؤَمُت 4اٖخباعا

ذ ؤه  ًسو٫ اإلاٗاعيت ا ت لؿىت الخهٍغ  الاؾخٟاصة مً الخ٣و١ املخولت لها بموظب هو وز٣ُت الضؾخوٍع
ً
ا  2011لبرإلااهُت خهٍغ

 واإلا٣خًُاث اإلاىهوم ٖلحها في الىٓام الضازلي لٟاثضتها.

٤ البرإلااوي  زاهُا: الكٍغ اإلاىيىعي: ٖضص هىاب الٍٟغ

ت الىُابُت ٤ ؤو املجمٖو ً ٍٞغ ٗض الخض ألاصوى مً ٖضص الىواب الواظب لخ٩ٍو ُت ٣ًخًحها جىُٓم الٗمل، وتهضٝ  ٌُ يغوعة مويٖو

 بىى " ج٣لُو ٖضص املخاَبحن والدصجُ٘ ٖلى حك٨ُل ج٨خالث ؾُاؾُت "
ً
، ومً ؤظل حؿهُل ؾحر الٗمل البرإلااوي. بط ًسخل٠ 5ؤؾاؾا

                                                           
1
ش: م18اإلااصة  -  ُٗت ألاوىى 1963، لؿىت 1963صٌؿمبر  16ً ال٣اهون الضازلي ملجلـ الىواب اإلاٛغبي، ٦ما ناص١ ٖلُ  بخاٍع ، والتي جىو ٖلى ؤه  " ًخم 1963/1965، الوالًت الدكَغ

 بالثدت الىواب 
ً
 ٖلُ  مً َٝغ ؤًٖائها، ومصخوبا

ً
 مو٢ٗا

ً
 ؾُاؾُا

ً
دا غ١ بٗض ؤن جً٘ لضى م٨خب املجلـ جهٍغ ِٟ ً ال كاع في َظٍ الالثدت ٦ظل٪ بىى اؾم ج٩ٍو حن ٞحها، َو اإلاىسَغ

ضة الغؾمُت". ٤، وبٗض ٧ل َظٍ ؤلاظغاءاث جيكغ اإلاؿدىضاث بغمتها في الجٍغ  عثِـ الٍٟغ
2
ت في ع٢م 2017الىٓام الضازلي الىٓام الضازلي لؿىت  -   .2017ؤ٦خوبغ  30اإلاوا٤ٞ لدد  1439مً نٟغ  10الهاصع ًوم الازىحن  65/17، ٢غاع املخ٨مت الضؾخوٍع

3
 .1963مً ال٣اهون الضازلي ملجلـ الىواب لؿىت  18اإلااصة  - 

4 
صعاؾت ٖلى يوء خ٣و١ ؤلاوؿان، ال٣ًاء  2017-2011وخضوصٍ، الضؾخوع اإلاٛغبي اإلاؿخجضاث وخهُلت الخُٟٗل  الخدو٫  :اإلاٛغبي الضؾخوع  البرإلااهُت في َاع١، اإلاٗاعيتخؿً  -

ت، اإلاىٓمت  ، البدحرة، جووـ.03اإلاٛغبُت لل٣اهون الضؾخوعي، وع٢ت ؾُاؾاث ع٢م  الضؾخوعي والالمغ٦ٍؼ
5
ـ، الُبٗدت ألاوىى -صعاؾت وحٗلُد٤ –الىٓام الضازلي ملجلـ الىواب عقُض اإلاضوع،  -   .76م، م2005ٌ  1426، ميكدوعاث مجلدـ الىدواب، مُبٗت َوب بَغ
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ً الخ٨خل البرإلااوي مً ججغبت بغإلااهُت، بىى ؤزغى صازل البلض هٟؿ ، ٦ما ًسخل٠ مً بلض ا ىى آزغ، بدؿب َبُٗت الٗضص الالػم لخ٩ٍو

وصعظت الاهٟخاح الؿُاسخي للضولت، وميؿوب الش٣اٞت الضًم٣غاَُت لضى الىسب الؿُاؾُت، ومو٢٘ اإلااؾؿت البرإلااهُت في نىاٖت 

 ال٣غاع الؿُاسخي. 

ُت ٣ًخً اث الىُابُدت ٌٗض يدغوعة مويٖو ٤ واملجمٖو ً الٍٟغ  ٖلى طل٪، ٞةن جدضًض خض ؤصوى مً ٖضص الىواب لخ٩ٍو
ً
حها وجإؾِؿا

٤، مً ؤظل حؿهُل ؾحر الٗمل البرإلااوي والؿماح لؤل٢لُاث ٍغ َٟ و ما ًٟسر املجا٫  1جىُٓم ال ت بغإلااهُت، َو ٤ ؤو مجمٖو بخإؾِـ ٍٞغ

اث  غ١ واملجمٖو ِٟ ت وؤلام٩اهاث التي ًمىدها الىٓام الضازلي  لل إلا٩وهاث اإلاٗاعيت البرإلااهُت لالؾخٟاصة مً الخ٣و١ الضؾخوٍع

حر اإلاىدؿ  بحن.الىُابُت ٚو

غ١ صازل َُئاتهم  1963البض مً الخإ٦ُض، ٖلى ؤن ال٣اهون الضازلي ملجلـ الىواب اإلاٛغبي لؿىت  ِٞ  ً هو ٖلى خد٤ الىواب في ج٩ٍو

ًٖ ٤ ، وهٟـ اإلا٣خطخى  12خؿب اهخماءاتهم، ٖلى ؤال ٣ًل ٖضص ٧ل ٍٞغ
ً
٤( ؾِخم الاخخٟاّ بد  )ًٖوا ً الٍٟغ ؤي الخض ألاصوى لخ٩ٍو

ها مجلـ الىواب، ما ٖضا الىٓام الدضازلي لؿدىت ٞدي ؤٚلب ألاهٓمت الضا   24الظي خضص الىهاب في  1970زلُت التي ٖٞغ
ً
، 2ًٖوا

 مً ٚحر اإلاىدؿبحن. خُض  خُض ،4 2012و 3 2004والىٓامحن الضازلُحن لؿىت 
ً
ً ًٖوا ٤ ًٖ ٖكٍغ هو ٖلى ؤال ٣ًل ٖضص ٧ل ٍٞغ

غ١ ٖلى مؿخوى الباب الخامـ جدذ ٖىوان ؤن ظمُ٘ ألاهٓمت الضازلُت التي حٗا٢بذ ٖلى مجلـ الىواب ا ِٟ إلاٛغبي ؤوعصث ال

غ١" بال ؤن الىٓام الضازلي ملجلـ الىواب لؿىت  ِٟ و ما ٦غؾخ   2012"ال اث الىُابُت"، َو غ١ واملجمٖو ِٟ ؤصعظها جدذ ٖىوان "ال

 ٖلى الخواىي. 2017و 2013و 2012ألاهٓمت الضازلُت ملجلـ الىواب في باب  الخامـ لؿىواث 

م٨ً ل٩ل حهضٝ َظ غ١ صازل مجلـ الىدواب ٦خدضبحر عقدُض لخىُٓم وجيؿ٤ُ ٖمل ؤًٖاء املجلـ، ٍو ِٟ ا الخدضًض بىى خهغ ٖضص ال

اث الىُابُت. ل٨ً جدضًض الىهاب  غ١ ؤو املجمٖو ِٟ ٤ مً ال ت هُابُت الاهدؿاب بىى ؤي ٍٞغ د٤ ؤو مجمٖو هاثبت ؤو هاثب ٚحر مىخم ألي ٍٞغ

غ١ الىُابُت  ِٟ  مً التهمِل، ٖلى زالٝ ألاخؼاب ال٣اهووي لدك٨ُل ال
ً
ا  مٗاعيت ألاخدؼاب الهٛحرة التي جغى في طل٪ هٖو

ً
ًل٣ى صاثما

٤ ٘ مً الخض ألاصوى لدك٨ُل الٍٟغ ض ؤن جٞغ ظا ما ٌسجل ٖداصة ؤزىاء الجلؿاث 5ال٨بحرة التي جٍغ ، مما ًاصي بىى ه٣اقاث خاصة، َو

غ١ الىُابُت ِٟ الن ًٖ حك٨ُل ال  .الٗامت الخانت باإٖل

 الضؾخوع الجضًض لؿىت ل٣ض 
ً
اث، ول٨ً ٦ٗاصج  لم ًدضص الٗضص الالػم مً الىواب  2011هو ٞٗال ٖلى الخواظض ال٣اهووي للمجمٖو

غ١ الىُابُت، وجغ٥ طل٪ للىٓام الضازلي، ٚحر ؤن َظا ألازحر، والظي ٧ان  ِٟ اث، ٦ما لدم ًددضص طلد٪ باليؿبت لل لدك٨ُل املجمٖو

ل اإلا٣خًُاث ، لم ًخدضر ًٖ امل6ؾداعي اإلاٟٗو٫  اث الىُابُت، ولهظا ٧ان ًجب الاهخٓاع بىى خحن حٗضًل الىٓام الضازلي لخجًز جمٖو

                                                           
1
غ١ البرإلااهُت / خُض حك٩ل الخجغبت البرإلااهُت الخووؿُت زحر مشا٫ في ؾُا١ ج -   ِٟ ًىو مجلـ هواب الكٗب الخووسخي ٖلى ؤن ل٩ل م٨حن ألا٢لُت البرإلااهُت مً زال٫ ههاب حك٩ل ال

ً ٦خلت هُابُت واخضة، وال ًجوػ لىٟـ الخؼب ؤو الاثخالٝ ؤن ٩ًون ل  ؤ٦ثر مً ٦خلت هُابُت واخضة، ؤهٓغ:  ؾبٗت ؤًٖاء ؤو ؤ٦ثر خ٤ ج٩ٍو

Hélène Benkmezian , Législatives: à quoi sert un  77. -février 1988, p 69 –, pouvoir n° 44 le sénat pes parlementaires du Senatles grouAnne Chausse Bourg, 

,( consulté le 26 mai 2016) 15 juin 2012 , groupe parlementaire ? le monde. 
2
غ١ صازل مجلـ الىوا 18اإلااصة   - ِٟ ش: مً الباب الخامـ )ال ، ؤهٓغ: ٖبض الخي بىِـ، 1970صٌؿمبر  05ب(، الىٓام الضازلي ملجلـ الىواب الظي ناص١ ٖلُ  مجلـ الىواب بخاٍع

 .264.م 2007 اإلاٗاٝع الجضًضة، الُبٗت ألاوىى، ؾىت -الجؼء ألاو٫  -ألاو٫  ، املجلضاإلاؿاع البرإلااوي اإلاٛغبي مً اليكإة بىى الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي
3
غ١ البرإلااهُت(، الىٓام الضازلي لؿىت  مً 24اإلااصة  -  ِٟ ، مً ٚحر اإلاىدؿبحن، ًم٨ً للىواب ٚحر اإلاىدؿبحن 2004الباب الخامـ )ال

ً
ً ًٖوا ٤ ًٖ ٖكٍغ ، " ال ًم٨ً ؤن ٣ًل ٖضص ٧ل ٍٞغ

٤ هُابي. ؤهٓغ: ٖبض الخ  في ؤ٦ثر مً ٍٞغ
ً
غ١ الىُابُت. ال ًد٤ لىاثب ؤن ٩ًون ًٖوا ِٟ ، اإلاؿاع البرإلااوي اإلاٛغبي مً اليكإة بىى الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَيي بىِـ، ؤن ًىدؿبوا بىى ؤي ٞحر١ مً ال

 .420.م 2007 اإلاٗاٝع الجضًضة، الُبٗت ألاوىى، ؾىت -الجؼء ألاو٫  -ألاو٫  املجلض
4
، مً ٚحر ا 29اإلااصة  - 

ً
ً ًٖوا ٤ ًٖ ٖكٍغ اث الىُابُت(، "ال ًم٨ً ؤن ٣ًل ٖضص ٧ل ٍٞغ غ١ واملجمٖو ِٟ إلاىدؿبحن"، ؤهٓغ: الىٓام الضازلي الظي ؤ٢ٍغ املجلـ مً الباب الخامـ )ال

ش   .09(، م 2012ًىاًغ  12)  1433نٟغ 18بخاٍع
5
 - Fath Allah el Ghazi, y’ a-t-il un droit parlementaire marocain ? Remald n°23 première édition 2000p:176 édition 2000 , p:176. 

6
ت البرإلااهُت، اإلاؿاع، الىٓام الضازلي ملجلـ الىواب . ؤهٓغ: بىِـ ٖبض الخي،2004ٛغبي لؿىت الىٓام الضازلي ملجلـ الىواب اإلا -  ، الباب الخامـ، الجؼء ألاو٫، الوالًت اإلاوؾٖو

ُٗت ألاوىى)  .420م، مُبٗت اإلاٗاٝع الجضًضة، الغباٍ، 2007، مُبٗت (،  البرإلااوي اإلاٛغبي مً اليكإة بىى الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي1963/1965الدكَغ
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دالن ًٖد 2011في صؾخوع  الجضًضة التي وعصث اث الىُابُت جدم ؤلٖا ً املجمٖو . وبٗدض بظدغاء الخٗضًالث وجدضًض الٗضص الالػم لخ٩ٍو

اث الىُابُت  .1حكد٨ُل املجمٖو

:
ً
ضة الغؾمُتوكغ اللىاثذ في  زالثا  الجٍغ

ضة الغؾمُت ج٣ىُت جغوم بزباع اإلاواَىحن خو٫  غ١ الىُابُت والخُٛحراث املخخملت ٖلى حك٨ُلها في الجٍغ ِٟ ض وكغ الثدت ؤًٖاء ال َٗ ٌُ

غ١ لكٍغ الٗضص  ِٟ غ١ البرإلااهُت مً الو٢ٝو ٖلى مضى اخترام ال ِٟ م٨ً اليكغ ؤلاظباعي للواثذ ال ًُ غ١ الىُابُت، خُض  ِٟ اهخماءاث ال

٤.ألا   صوى، والخض مً حٗضص الاهخماء أل٦ثر مً ٍٞغ

ض خُاػة مو٢٘ يمً  2017مً م٣خًُاث الىٓام الضازلي لؿىت  66اقتٍر اإلاكٕغ البرإلااوي اإلاٛغبي في ماصج   غ١ التي جٍغ ِٟ ٖلى ال

ذ ؾُاسخي م٨خوب ٌٗلً ًٖ طل٪ بىى عثِـ املجلـ، ٦ما ًيكغ غ١ اإلاٗاعيت البرإلااهُت، ج٣ضًم جهٍغ ذ ِٞ  بىى باالهخماء الخهٍغ

ضة سخب  و٦ظا اإلاٗاعيت لبُت  .الغؾمُت بالجٍغ ذ الؿُاسخي ؾواء حٗل٤ ألامغ باأٚل غ١ الىُابُت ج٣ضًم الخهٍغ ِٟ ٦ما ًخٗحن ٖلى ٧ل ال

اث الىُابُت  2017مً الىٓام الضازلي لؿىت  60جدضص اإلااصة باإلياٞت بىى طل٪   .2ؤو اإلاٗاعيت غ١ واملجمٖو ِٟ م٣خًُاث وي٘ ال

٤ م٣خًُاث َظا الىٓاملواثدها ال  ضازلُت زانت َغ١ الخضبحر الضًم٣غاَي واإلاكاع٦ت الٟٗالت في ؤوكُت وؤظهؼة املجلـ ٞو

 الضازلي.

غ١ البرإلااهُت بمجلـ الىىاب اإلاٛغبي  ِٟ  اإلابدث الثاوي: ج٣ُُم ألاهٓمت الضازلُت لل

اث البرإلااهُت لخىُٓم صازلي زام بها ًبحن جغ٦ُبتها و  غ١ واملجمٖو ِٟ ت جسً٘ ال ٦ُُٟت جضبحر وحؿُحر قاوجها، وهي في طل٪ جخمخ٘ بدٍغ

 .3واؾٗت في وي٘ هٓامها الضازلي م٘ مغاٖاة ما جم الخىهُو ٖلُ  باألهٓمت الضازلُت للمجلؿحن

، زال٫ او٣ٗاص الضوعاث مً ؤظل جدضًض موا٢ٟها مً   ٧ل ؤؾبٕو
ً
اث الىُابُت بهٟت ٖامت مغة غ١ واملجمٖو ِٟ بىاء ٖلى طل٪، ججخم٘ ال

، و٦ظا جدضًض الىاثباث والىواب اإلاخضزلحن ؤزىاء الجلؿاث الٗامت بٌٗ 
ً
خا  ؤو جهٍو

ً
 ؤو ح٣ُٗبا

ً
ا  قٍٟو

ً
ال٣ًاًا اإلاٗغويت بما ؾاالا

 ما ٩ًون َظا الُوم نبُدت او٣ٗاص الجلؿت الٗامت، والظي ٧ان ًوم ألاعبٗاء وجم ج٣ضًم  ًوم  
ً
البا ت، ٚو ُت ؤو الكهٍغ ألاؾبٖو

، خُض زم حُٛحر طل٪ بىى ًوم الشالزاء خؿب الىٓام الضازلي لؿىت 20124ث الىٓام الضازلي لؿىت الازىحن بىاًء ٖلى م٣خًُا

ً، بٗض طل٪ زم بٖاصج  بىى ًوم الازىحن خؿب  الىٓام الضازلي لؿىت 20135 و الُوم هٟؿ  الظي ًى٣ٗض ُٞ  مجلـ اإلاؿدكاٍع ، َو

اثٟها خاو٫ ٧ل6 2017 غ١ ملخخل٠ ْو ِٟ خم  . و٢هض خؿً جضبحر ٖمل ال ٤ هُابي ؤن ًً٘ ٩َُلت زانت بم٨خب  اإلاؿحر، ٍو ٍٞغ

 الخىهُو ٖلحها في هٓام  الضازلي.

 اإلاُلب ألاو٫: مًامحن ألاهٓمت الضازلُت للٟغ١ البرإلااهُت بمجلـ الىىاب اإلاٛغبي 

                                                           
 

1
اث الىُابُت. 2012ٞبراًغ  13الجلؿت الٗمومُت التي ٣ٖضث ًوم الازىحن  -   لئلٖالن ًٖ املجمٖو
2
م بوصعة،  -  غوؿا ٦ٍغ الجامُٗت ، عؾالت لىُل صبلوم اإلااؾتر، ظامٗت دمحم ألاو٫، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت والا٢خهاصًت وظضة، الؿىت – صعاؾت م٣اعهت –اإلاٗاعيت البرإلااهُت في اإلاٛغب ٞو

 .22م  (،2013/ 2012)

. 
3
ت وال٣اهوهُت في ْل صؾخوع  -  اث البرإلااهُت باإلاٛغب ألاصواع الضؾخوٍع غ١ واملجمٖو ِٟ ُٗت الخاؾٗت ) 2011ؤب٣ي دمحم، ال -2011والىٓامُحن الضازلُحن ملجلسخي البرإلاان زال٫ الوالًت الدكَغ

 .209(، م2021-2020ال٪ الؿٗضي، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت َىجت، اإلاٛغب، الؿىت الجامُٗت )(، ؤَغوخت ص٦خوعاة في ال٣اهون الٗام، ظامٗت ٖبض اإلا2016
4
 ٖلى ؤن جسهو ظلؿت ٖامت ًوم الازىحن ألؾئلت الىواب وؤظوبت الخ٩ومت.  2012مً الىٓام الضازلي لؿىت  160هو الٟهل  - 

5
 ٖلى ؤن جسهو ظلؿت ًوم الشالزاء ألؾئلت الىاثباث والىواب وؤظوبت الخ٩ومت.2013مً الىٓام الضازلي لؿىت  189هو الٟهل  - 

6
 جسهو ظلؿت ًوم الازىحن ألؾئلت الىاثباث والىواب وؤظوبت الخ٩ومت.ٖلى ؤن 2017مً الىٓام الضازلي لؿىت  263هو اإلااصة  - 
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٤ ؤو 2011خملذ ألاهٓمت الضازلُت ملجلـ الىواب بٗض صؾخوع  ت  مؿخجضاث ظض مهمت مً ؤَمها، يغوعة حك٨ُل ٧ل ٍٞغ مجمٖو

 
ً
 مؿحرا

ً
٩ون 1هُابُت م٨خبا ٣ت صًم٣غاَُت، جدضصَا لواثدها الضازلُت ٍو ً ٖلى ألا٢ل ًخم ازخُاٍع بٍُغ ًٍو ، ًخ٩ون مً عثِـ ٖو

خ  ٣  ؤو مجمٖو  باؾم ٍٞغ
ً
 عؾمُا

ً
 ل٣لت ٖضص ؤًٖاء  .2ها٣َا

ً
اث البرإلااهُت حك٨ُل َظا اإلا٨خب هٓغا في خحن لم ٌكتٍر ٖلى املجمٖو

.
ً
ت ؤنال  املجمٖو

ُٗخحن الخاؾٗت والٗاقغة  بن ٢غاءة مواص الىٓام الضازلي  ُٗت زال٫ الوالًخحن الدكَغ غ١ البرإلااهُت صازل اإلااؾؿت الدكَغ ِٟ لبٌٗ ال

(، ؾٝو ٌؿٟٗىا في الو٢ٝو ٖلى صعظت  مؿخوى جمل٪ قغٍو ٖمل بغإلااوي ٞاٖل وظُض، بالىٓغ بىى 2021-2016( و )2011-2016)

٤ مغجبُت ب مضى جمشل  لل٣واٖض الضًم٣غاَُت واو٩ٗاؾها ؤلاًجابي ٖلى ؤصاء وهجاٖت هواب  وهاثباج  للمهام ؤن ظؼء مً ٢وة الٍٟغ

غ١  ِٟ ُُٟت ملجلـ الىواب، لظل٪ ٌك٩ل الخىهُو ٖلى اهخساب عئؾاء ال وجغقُدهم إلاىانب اإلاؿاولُت في َُا٧ل املجلـ  الْو

ٗالُت ألاصاء ٧إخض اإلااقغ  غ١  وخًوع الىواب ألقٛا٫ الٗمل البرإلااوي ٞو ِٟ اث الضالت ٖلى ٢وة الخٗا٢ضاث التي جاؾـ لٗمل ال

 البرإلااهُت صازل مجلـ الىواب. 

 :
ً
٤ؤوال ٤ الاؾخ٣الىي للوخضة والخٗاصلُت باإلاٗاعيت البرإلااهُتاهخساب عثِـ الٍٟغ ُٗت الخاؾٗت  3: الخد٤ الٍٟغ زال٫ الوالًت الدكَغ

ظملت اإلاالخٓاث التي ًم٨ً حسجُلها ٖلى هٓام  الضازلي، ؤه  ال ( يمً اليسخت الشاهُت مً خ٩ومت بى٨حران، ومً 2011-2016)

ت  ٤ صون جدضًض ؤلاظغاءاث اإلاؿٍُغ ٤، بط جم الا٦خٟاء ٣ِٞ باإلقاعة بىى اهخساب م٨خب الٍٟغ ًخدضر ًٖ اهخساب عثِـ الٍٟغ

٤ مً َ 13اإلاىٓمت لهظٍ الٗملُت، خُض حكحر اإلااصة  ٤ في مً الباب الشاوي بىى ؤن" اهخساب م٨خب الٍٟغ ٝغ ؤًٖاء مجلـ الٍٟغ

٤ لىواب  وهاثبخ  لكٛل مهام صازل َُا٧ل مجلـ الىواب 4اظخمإ ًسهو لهظا الٛغى" . ٖلى اٖخباع ؤن ٖملُت الاهخساب ٍٞغ

٤ لٗمل  الىُابي. ت الٍٟغ  ٌٗض  ؤخض اإلااقغاث الضالت ٖلى صم٣َغ

٤ الاقترا٧ي بىى مؿُغة از ٤، بط جىو اإلااصة ٚابذ ٦ظل٪ الاقاعة  في الىٓام الضازلي للٍٟغ ٖلى ما ًلي: " ٣ًترح  04خُاع عثِـ الٍٟغ

ُٗت وفي بضاًت الىه٠ الشاوي مً  ٤ الىُابي في بضاًت ٧ل والًت حكَغ  للٍٟغ
ً
اإلا٨خب الؿُاسخي لالجداص الاقترا٧ي لل٣واث الكٗبُت عثِؿا

٤"، صون الخضًض ًٖ الاظغاءا ٗغى الا٢تراح ٖلى اإلاوا٣ٞت، ٖلى ؤًٖاء الٍٟغ  ث الخُب٣ُُت للموا٣ٞت ٖلى الا٢تراح.الوالًت. َو

٤ باب   بىى ٢واٖض الترقُذ إلاىانب اإلاؿاولُت بط "ًٟخذ الٍٟغ
ً
٤ الضؾخوعي ؤًًا حكحر اإلااصة الخامؿت مً الىٓام الضازلي للٍٟغ

ٗلً ٞاثؼ  ذ ٖلى اإلاترشخحن، َو خم الخهٍو غاٝ الضًم٣غاَُت، ٍو ٤ ألٖا  الىاثبت الترقُداث إلاىانب اإلاؿاولُت في َُا٧ل املجلـ ٞو
ً
ا

٤ الضؾخوعي اٖخمض الترقُذ  ً"، ٦ما  ٌسجل ؤن الىٓام الضازلي للٍٟغ ؤو الىاثب الخانل ٖلى ؤٚلبُت ؤنواث الخايٍغ

ت اإلاىٓمت  ذ الزخُاع الىواب في مماعؾت مؿاولُتهم صازل الٗمل البرإلااوي، ل٨ً صون الخض٤ُ٢ في ؤلاظغاءاث اإلاؿٍُغ والخهٍو

 لٗملُت الاهخساب.

٤ ألا  ٗض ٍٞغ غ١ الخضًشت التي ولجذ الٗمل البرإلااوي ؾىت ٌُ ِٟ ، ألامغ الظي م٨ى  مً اؾدشماع الترا٦م 2009نالت واإلاٗانغة مً ال

ض ؤهٓمتها الضازلُت ٖلى امخضاص الخجغبت البرإلااهُت اإلاٛغبُت التي اهُل٣ذ ؾىت  غ١ البرإلااهُت ٖلى مؿخوى ججٍو ِٟ الظي خ٣٣خ  ال

٤  2013  الضازلي لؿىت ، بط جىو اإلااصة الغابٗت مً هٓام1963 ٤ زالزت مغشخحن إلاىهب عثِـ الٍٟغ ٖلى" اهخساب ٧ل ٍٞغ

                                                           
1
غ  ٖلى ؤه  " ًخٗحن ٖلى ٧ل 2012مً الىٓام الضازلي لؿىت  30جىو اإلااصة  -  ت هُابُت ؤن جخٞو ٤ ومجمٖو مً الىٓام  36ٖلى م٨خب ال ٣ًل ٖلى زالزت ؤًٖاء "، ًىو الٟهل ٍٞغ

اث الىُابُت لواثدها الضازلُت التي جدضص ٖلى وظ  الخهوم َغ١ الخضبحر الضًم٣غاَي واإلاكاع٦ت الٟٗالت في ؤ 2013الضازلي لؿىت  غ١ واملجمٖو ِٟ وكُت وؤظهؼة ٖلى ؤن جً٘ ال

٤ م٣ ً ٖلى ألا٢ل. جىو اإلااصة  .خًُاث َظا الىٓام الضازلياملجلـ ٞو ًٍو ت هُابُت م٨خبا ًخ٩ون مً عثِـ ٖو ٤ ؤو مجمٖو ٖلى ؤن  2017مً الىٓام الضازلي لؿىت  60ٌك٩ل ٧ل ٍٞغ

اث الىُابُت لواثدها الضازلُت التي جدضص ٖلى وظ  الخهوم َغ١ "  غ١ واملجمٖو ِٟ ٤ م٣خًُاث َظا الخضبحر الضًم٣غاَي واإلاكاع٦ت الٟٗا جً٘ ال لت في ؤوكُت وؤظهؼة املجلـ ٞو

ًوًٍ ٖلى ألا٢ل". .الضازلي الىٓام ت هُابُت م٨خبا ًخ٩ون مً عثِـ ٖو ٤ ؤو مجمٖو  ٌك٩ل ٧ل ٍٞغ

 .2017مً الىٓام الضازلي ملجلـ الىواب لؿىت  60اإلااصة  - 2
3
ض مً ؤؾبٕو ٖلى ج٣ضًم خؼب الاؾخ٣ال٫ إلاظ٦غة -  ت مً الى٣اٍ جدضص ؤؾباب مو٢ٟ   ظاءث َظٍ الخُوة بٗض مغوع ؤٍػ ونٟها بالخويُدُت بىى اإلال٪ دمحم الؿاصؽ َغح ٞحها مجمٖو

جي للخؼب ٢غع في قهغ ماًو/ؤًاع .بالضزو٫ في مغب٘ مٗاعيت الخ٩ومت التي صزلذ ٖامها الشاوي  .الاوسخاب مً الخ٩ومت مسوال اللجىت الخىُٟظًت جىُٟظ ال٣غاع 2013و٧ان املجلـ الَو
4
ًاء، مشل الخًوع، والاقخٛا٫ بالضاثغة الاهخسابُت،بن الىٓ -  ٤ الاؾخ٣الىي للوخضة والخٗاصلُت جدضر ًٖ ال٨شحر مً التزاماث ألٖا وجدضر ًٖ مى٘ الخضزحن في  ام الضازلي للٍٟغ

٤ و٦ظا اؾخٗما٫ الهاج٠ الى٣ا٫، ٠ُ٨ٞ جدضر ًٖ َظٍ ألاموع ٧لها وؤٟٚل جىاو٫ مؿُغة ازخُاع ٤ الىُابي  ، دمحم ؤب٣ي، مغظ٘ ؾاب٤، م الاظخماٖاث الٗامت للٍٟغ  .216عثِـ الٍٟغ
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٤ مً َٝغ اإلا٨خب الؿُاسخي، ؤو  خم بٖٟاء عثِـ ٧ل ٍٞغ باال٢ترإ الؿغي في اظخمإ ٌكٝغ ٖلُ  ألامحن الٗام ؤو مً ًىوب ٖى ،  ٍو

٤ بغإلااوي في اظخمإ ًغؤؾ  ألامحن ًاء ٧ل ٍٞغ لبُت اإلاُل٣ت أٖل الٗام ؤو مً ًىوب ٖى "، وهي مؿُغة حٗخمض ٖلى  مً َٝغ ألٚا

غ١ اإلاٗاعيت البرإلااهُت الؿاب٣ت الظ٦غ، ل٨ً صون الخضًض ًٖ الىهاب ال٣اهووي  ِٞ الاهخساب ٧ةظغاء مؿُغي، جمحز ب  ًٖ باقي 

يبغي ؤلاقاعة بىى ؤن و ما ًجٗل مؿُغة الاهخساب ٚحر مٟهلت بالك٩ل ال٩افي. ٍو  الانالت  اإلاٗخمض للخؿم في الىخاثج، َو
ً
٣ا ٍٞغ

غ وكاَهما. خماص ٖلى هٓام صازلي واخض  ًَا  واإلاٗانغة ٌكتر٧ا بمجلسخي البرإلاان الٖا

غ١ البرإلااهُت ٖلى مؿخوى ؤهٓمتها الضازلُت في اهخساب ممشلحها يمً َُا٧ل  ِٟ جبحن َظٍ اإلاُُٗاث؛ ؤن َىا٥ بُاياث لضى بٌٗ ال

٤ خؼب الٗضالت والخىمُت الظي  مجلـ الىواب، ألامغ الظي ٌؿخضعي مغاظٗتها في اججاٍ  لٍٟغ
ً
تها ومإؾؿتها، زالٞا ضَا وصم٣َغ ججٍو

ُٗخحن الخاؾٗت والٗاقغة، خُض اٖخمض هٓام  الضازلي ٖلى ٢اٖضة الاهخساب  لبُت البرإلااهُت زال٫ الوالًخحن الدكَغ غ١ ألٚا ِٟ ًيخمي ل

٤ ؤو مهام صازل اللجان، خُض  ٤ في م٨خب اإلاىٓمت لٗملُت اؾىاص اإلاؿاولُت صازل الٍٟغ ٤ وهواب ، ممشلو الٍٟغ "ًيخسب عثِـ الٍٟغ

٤ باللجان الىُابُت الضاثمت وم٩اجبها،  ت، ممشلو الٍٟغ اث الجَهٍو املجلـ، عئؾاء اللجان الىُابُت الضاثمت، ميؿ٣و الكٗب واملجمٖو

اث الهضا٢ت البرإلااهُت وباقي ألاظهؼة، في مؿ ٤ بالكٗب واللجان البرإلااهُت، ومجمٖو تهل الٟترة الىُابُت زم في ؾىتها ممشلو الٍٟغ

ل إلاا جب٣ى مً الٟترة اإلاظ٧وعة. ال ًم٨ً لىٟـ الًٗو ؤن ًيخسب في هٟـ اإلاهمت ؤ٦ثر مً ٞترجحن مخوالُخحن  الشالشت ٖىض صوعة ؤبٍغ

 .1ت" ٧املخحن. في خالت قٛوع مىهب مٗحن ألي ؾبب مً ألاؾباب، ًيخسب مً ًخوىى بجمام اإلاهمت إلاا جب٣ى مً الٟترة اإلاٗىُ

٤ في اإلا٨خب : ممثل الٍٟغ
ً
٤  41: جىو اإلااصة زاهُا ٤ الاؾخ٣الىي للوخضة والخٗاصلُت ٖلى ؤه  "ٌٗحن الٍٟغ مً الىٓام الضازلي للٍٟغ

٤ الضؾخوعي مه٩ُلت   ٖلى مؿخوى ٧ل لجىت بغإلااهُت"، وحٗض اإلااصة الخامؿت مً الىٓام الضازلي للٍٟغ
ً
با٢تراح مً اإلا٨خب ميؿ٣ا

غاٝ للترقُذ إلاىانب  ٤ ألٖا اإلاؿاولُت صازل الٗمل البرإلااوي، خُض" ًٟخذ باب الترقُداث إلاىانب اإلاؿاولُت في َُا٧ل املجلـ ٞو

ً، بطا حؿاوى   الىاثبت ؤو الىاثب الخانل ٖلى ؤٚلبُت ؤنواث الخايٍغ
ً
ٗلً ٞاثؼا ذ ٖلى اإلاترشخحن، َو خم الخهٍو الضًم٣غاَُت، ٍو

، بط
ً
 ٞاثؼا

ً
غاٝ ٖضص ألانواث ٌٗلً ألا٦بر ؾىا ت".  بن الخضًض ًٖ ألٖا ضص ألانواث ًخم اللجوء بىى ال٣ٖغ ا حؿاوى الؿً ٖو

الضًم٣غاَُت بك٩ل مجغص صون جٟهُل، ًٟسر املجا٫ ألؾالُب ٚحر ماؾؿاجُت، وجغظُذ ٖىهغ الؿً في خالت جغظُذ ألانواث، 

سُت ٖلى خؿاب قٍغ ال٨ٟاءة والا٢خضاع ال ُت الخاٍع ت الكٖغ ٗالُت ٖلى مؿخوى ألاصاء مى٤ُ مً قإه  ج٨َغـ ؤولٍو ؿُاسخي ٞو

 .٤  البرإلااوي للىواب وهاثباث الٍٟغ

٣حن، خُض" ًخم اهخساب ؤظهؼة ٧ل  ً ؤظهؼة الٍٟغ ٤ ألانالت واإلاٗانغة ٖلى ٦ُُٟت ج٩ٍو جىو اإلااصة الغابٗت مً الىٓام الضازلي لٍٟغ

٤ اإلاٗجي"، وهي ٢اٖضة ٖامت صون جض٤ُ٢ الاظ ٣ت اهخساب عثِـ الٍٟغ ٤ بىٟـ ٍَغ ٤ في ٍٞغ ت الزخُاع ممشل الٍٟغ غاءاث اإلاؿٍُغ

٤، بِىما   ٖلى مؿُغة اهخساب هاثب عثِـ الٍٟغ
ً
٤ الاقترا٧ي ٞال ًىو بخاجا ، ؤما الىٓام الضازلي للٍٟغ

ً
م٨خب مجلـ الىواب مشال

٤ في م٨خب املج ٤ وقٗب  ُٞىو في ٣ٞغج  ألاوىى ٖلى ؤن" ممشلو الٍٟغ لـ ًخم الباب الشالض الظي ًخدضر ًٖ جمشُلُت الٍٟغ

ىا الخوا٤ٞ ٢ض ًدُل ٖلى مى٤ُ التريُاث بض٫ اٖخماص مٗاًحر ٣ٖالهُت  م بالخوا٤ٞ وإال جم اهخسابهم باال٢ترإ الؿغي". َو ازخُاَع

 مً ٢بُل ؤولُت ال٨ٟاءة والا٢خضاع الؿُاسخي وهاظٗت ألاصاء.

٤ في اللجان الىُابُت الضاثمت ًخم  ٗهم بحن اللجان، ٖلى ؤن جغاعى في حكحر هٟـ اإلااصة الغابٗت بىى ؤن" ؤًٖاء الٍٟغ بالخوا٤ٞ ٖلى جوَػ

ت الخوا٤ٞ ٖلى ٢اٖضة الاهخساب  طل٪ مٗاًحر الازخهام وال٨ٟاءة والضعاًت بال٣ُاٖاث التي حكملها اللجىت اإلاٗىُت. بن جغظُذ ؤولٍو

جٕز ٖجها نٟت اإلاهضا٢ُت والجز  ً ازخُاع الىواب للمؿاولُت ٖلى ؤؾاؽ ٢واٖض ٚحر صًم٣غاَُت ٍو اَت والكٟاُٞت. ٦ما  حكحر ًَغ

ىض حٗظع طل٪  م بالخوا٤ٞ ٖو ٤ في م٨خب املجلـ ًخم ازخُاَع ٤ وقٗب "، بإن ممشلو الٍٟغ هٟـ اإلااصة الغابٗت،  بىى "جمشُلُت الٍٟغ

 ًخم اللجوء بىى الاهخساب. 

٤ صازل مجلـ الىواب، بظ٫ الاهخساب الظي ٌٗض  ت في ازخُاع ممشلو الٍٟغ ؤعقى ؤلاظغاءاث الضًم٣غاَُت في بن ب٢غاع الخوا٤ٞ ٧إولٍو

 إلاى٤ُ الخوا٤ٞ الظي ٢ض جدًغ ُٞ  
ً
بؾىاص اإلاؿاولُت، بما ًدُد  مً جإمحن ؤ٦بر ٢ضع مً الجزاَت والكٟاُٞت والاؾخد٣ا١، زالٞا

                                                           
1
ش  -  ٤ والخىمُت بمجلـ الىواب، ناص٢ذ ٖلُ  ألاماهت للخؼب بخاٍع  ، وز٣ُت ٚحر ميكوعة.2013قدىبر 21الىٓام الضازلي لٍٟغ



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   

     2222 غغطظأ – ةآ ػشش اٌغبدطاٌؼذد 

 
179 

ىت ؤؾالُب جباص٫ اإلاىاٞ٘ واإلاهالر، مما ًٟوث الٟغنت ٖلى ٦ٟاءاث بغإلااهُت ٢اصع  خباعاث ٚحر ال٣ٗالهُت، مً ؤظل قٖغ ة ٖلى الٖا

 مباقغة اإلاهام الخمشُلُت مً مو٢٘ ؤلاهجاػ وال٨ٟاءة.

: ْاَغة ُٚاب الىىاب والىاثباث
ً
ُٗت والخؼبُت زالثا اهاث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ اإلااؾؿت الدكَغ : ٌٗض جسل٤ُ الٗمل البرإلااوي ؤخض الَغ

غ٢ها البرإلااهُت؛ َظٍ ألازحرة مٗىُت بوي٘ ؤهٓمت صازلُت حؿخجُب لكغٍو اإلاكاع٦ت ال ِٞ ٟاٖلت يمً الٗمل البرإلااوي؛ وفي ؾُا١ و

٤ الاؾخ٣الىي للوخضة والخٗاصلُت ٖلى ؤن "  الخض مً ْاَغة ُٚاب الىواب، ٣ٞض ههذ اإلااصة  الخامؿت  مً الىٓام الضازلي للٍٟغ

٤ واللجان الضاثمت ملجلـ الىواب وظلؿاج  الٗامت صون ؤلاصالء بإي ٖظع م٣بو٫  ، ٧ل ًٖو حُٛب ًٖ خًوع اظخماٖاث الٍٟغ

٤ ؤلاظغاءاث التي ًغاَا ٦ُٟلت باخترام اإلاؿاولُت والخغمت  لى يوء ظواب الًٗو اإلاخُٛب ؤو ٖضم ظواب  ًخسظ م٨خب الٍٟغ ٖو

٘ ألامغ بىى ألامحن الٗام  خباع م٣خًُاث الىٓام الضازلي ملجلـ الىواب، وفي خالت ج٨غاع الُٛاب ًٞغ  بٗحن الٖا
ً
٤، وؤزظا الالػمت للٍٟغ

مل اللجان ٚحر للخؼب"، بن الخىهُو  ٖلى بظغاء الاؾخٟؿاع في مواظهت ْاَغة الُٛاب ًٖ الخًوع لجلؿاث ألاؾئلت الٗامت ٖو

ت َوا٫ ججاعب البرإلااهُت اإلاٛغبُت. ٦ما جا٦ض اإلااصة   لهظٍ آلاٞت اإلاؿدكٍغ
ً
مً الىٓام الضازلي  ٧27اٝ وال ًم٨ً ؤن ٌك٩ل ٖالظا

ا ٖلى يغوعة ؤن" ًلتزم ٧ل ًٖو مً ؤًٖ ٤ بضوَع ٤ باخترام اإلاواُٖض املخضصة لالظخماٖاث وبالخًوع اإلاؿخمغ في للٍٟغ اء الٍٟغ

 الجلؿاث الٗامت ملجلـ الىواب واظخماٖاث اللجان وبااليُإل بمهام  الىُابُت ٖلى ؤخؿً وظ  صازل املجلـ وزاعظ ".

٤ ٤ ألانالت واإلاٗانغة في اإلااصة الخاصًت ٖكغة ٖلى التزاماث الٍٟغ بإه  " ال ًم٨ً الخُٛب بال بةطن زام  هو الىٓام الضازلي لٍٟغ

ًاء اإلاخُٛبحن"، وفي خالت الخُٛب ال ٌكحر الىٓام الضازلي   خم بزباع اإلا٨خب الؿُاسخي باهخٓام بإؾماء ألٖا ٤، ٍو مً عثِـ الٍٟغ

ُٗض الاهًباٍ للمؿاولُت الخمشُلُت البرإلااهُت، ٦ما ٌكحر الباب الشامً مً الىٓام
ُ
٤  لئلظغاءاث الخإصًبُت التي ح الضازلي للٍٟغ

٤ وؤقٛا٫ اللجان الىُابُت الضاثمت واإلاهام  ٤ بالخًوع الٟٗا٫ في اظخماٖاث الٍٟغ الاقترا٧ي بىى ؤه  "ًلؼم ؤًٖاء الٍٟغ

 في ٧ل َظٍ الاظخماٖاث"، ألامغ الظي ًبحن ُٚاب 
ً
ٗخبر الخًوع بلؼامُا اجُت والجلؿاث الٗامت. َو الاؾخُالُٖت واللجان اإلاويٖو

 ظغاءاث الاهًباَُت في خالت الُٛاب ًٖ الٗمل البرإلااوي.الخىهُو ٖلى الا 

مً هٓام   ًَ ًُ ُٗخحن الخاؾٗت والٗاقغة ؤن  لبُت الخ٩ومُت زال٫ الوالًخحن الدكَغ غ١ ألٚا ِٞ بك٩ل مٟاع١، اؾخُإ م٩ون مً 

مؿاءلت الىواب ًٖ الضازلي بظغاءاث جدؿم بميؿوب م٣ضع مً الويوح والخض٤ُ٢ في وي٘ ماقغاث جخمخ٘ بم٣ضعة ٖلى الخ٣ُُم و 

٤ الٗضالت والخىمُت بىى ؤه  ًلتزم ٧ل ًٖو بالخًوع اإلاىخٓم في  51مؿخوى ؤصائهم، خُض حكحر اإلااصة  مً الىٓام الضازلي لٍٟغ

ؤقٛا٫ املجلـ، ؾواء ٧اهذ ؤقٛا٫ اللجان الىُابُت ؤو ظلؿاث ٖامت، وفي خالت وظوص ٖظع ًخٗحن ٖلُ  بزباع ميؿ٤ الكٗبت 

٤ بظل ٤. خُض ًخم يبِ وإصاعة الٍٟغ ذ ٞال ًجوػ الخُٛب بال بةطن زام مً عثِـ الٍٟغ ٪، ؤما بطا حٗل٤ ألامغ بجلؿاث الخهٍو

٤ ٖلى قب٨ت ألاهترهِذ. ًضعؽ  غ الخًوع بمو٢٘ الٍٟغ ٤ بالخو٢ُ٘ ٖلى الثدت إلزباث الخًوع. ًيكغ ج٣ٍغ مواْبت ؤًٖاء الٍٟغ

خسظ الاظغاءاث الالػمت ل ٤ ؤؾباب الخُٛباث ٍو ٤ ومؿخوى ؤصاث . بظغاءاث او٨ٗؿذ ٖلى م٨خب الٍٟغ لخٟاّ ٖلى ٞٗالُت الٍٟغ

ل ؤلاظغاءاث  . ل٨ً ٖلى اإلاؿخوى الٗملي جب٣ى خهُلت ججًز
ً
٤ ٖلى مؿخوى الٗمل البرإلااوي ٖموما ًاء الٍٟغ الخًوع اإلاٗخبر أٖل

 ليكغ لواثذ اإلاخُٛبحن بم
ً
٤ الٗضالت والخىمُت  مخوايٗت، بط ال ؤزغ مشال ٤ ٦ما ًىو ٖلُ  هٓام  الؿالٟت الظ٦غ لٍٟغ و٢٘ الٍٟغ

 الضازلي.

: ٞٗالُت الىىاب والىاثباث
ً
: ٣ًخطخي الخىهُو ٖلى بظغاءاث حٗا٢ضًت جلؼم الىواب والىاثباث باإلاكاع٦ت الٟٗالت صازل عابٗا

 م٘ م٣خًُاث الٟهل الٗاقغ مً الضؾ
ً
 اوسجاما

ً
٘ مً ظوصة مسغظاتها، وؤًًا ُٗت وطل٪ بُٛت الٞغ خوع، ؤقٛا٫ اإلااؾؿت الدكَغ

غ١  ِٟ غ١ البرإلااهُت اإلاؿاَمت في الٗمل البرإلااوي ب٨ُُٟت ٞٗالت وبىاءة، ٞةىى ؤي خض ٖملذ ألاهٓمت الضازلُت لل ِٟ بدُض ًجب ٖلى ال

 
ً
 ومماعؾت

ً
ان هها  ٖلى جمشل َظا الَغ

٤ الاؾخ٣الىي ٖلى" خ٤ ٧ل هاثب ومً واظب  ؤن ًخ٣ضم بإؾئلت قٍٟو 31جىو اإلااصة  ت و٦خابُت، وطل٪ بٗض مً الىٓام الضازلي للٍٟغ

٤ ألانالت واإلاٗانغة ًىو هٓام  الضازلي في ماصج   ٤، بضوٍع ٍٞغ إل ٖلحها مً َٝغ اإلاؿاو٫ ًٖ ألاؾئلت في م٨خب الٍٟغ الَا

ت و٦خابُت  ٣حن با٢تراح ؤؾئلت قٍٟو ً"، خُض ًلتزم ٧ل ًٖو في الٍٟغ الؿابٗت التي جخدضر ًٖ" الٗمل الغ٢ابي للىواب واإلاؿدكاٍع
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جي"، ٦ما ًىو الباب الشامً بهضٝ الٞغ ت طاث َاب٘ َو ٣حن ٖلى اإلاؿخوى الغ٢ابي، ٖلى ؤن ج٩ون ألاؾئلت الكٍٟو ٘ مً خهُلت الٍٟغ

٘ مً مؿخوى  ُٗت بما ًٞغ ما٫ الغ٢ابُت والدكَغ ٤ بخودي ظوصة ألٖا ٤ الاقترا٧ي ٖلى بلؼام ؤًٖاء الٍٟغ مً الىٓام الضازلي للٍٟغ

 ٤ ٖلى يغوعة التزام" الىاثباث والىواب  04الضؾخوعي ٣ٞض هو هٓام  الضازلي في ماصج  ؤصاء اإلااؾؿاث اإلاىخسبت" ؤما الٍٟغ

٘ والغ٢ابت والخ٣ُُم". ٤ واإلاؿاَمت الٟٗالت في الدكَغ  بالخًوع واإلاكاع٦ت الٟٗلُت في ؤقٛا٫ املجلـ والٍٟغ

اؾها، ًجٗل ٞٗالُت الىواب بن الخضًض ًٖ اإلاؿاَمت الغ٢ابُت في ق٣حها ال٨خابي والكٟوي صون جدضًض ماقغاث ًم٨ً ٢ُ

٤ الٗضالت والخىمُت ٖلى بظغاءاث  31والىاثباث ٚحر ص٣ُ٢ت. وفي ؾُا١ مخابٗت ٖمل الىواب ههذ اإلااصة  مً الىٓام الضازلي لٍٟغ

٤ با٢تراح ٖكغة مباصعاث ع٢ابُت ٖلى ألا٢ل في ٧ل ؾىت  بماقغاث ص٣ُ٢ت ًم٨ً ج٣ُُمها مً ٢بُل" ًلتزم ٧ل ًٖو في الٍٟغ

ُٗت،  لباث ٣ٖض اظخماٖاث حكَغ ت وؤؾئلت مخٗل٣ت بالؿُاؾاث الٗامت ومهام اؾخُالُٖت ما٢خت َو مً ؤؾئلت ٦خابُت وؤؾئلت قٍٟو

 ً اء ٧ل ًٖو بهظٍ الالتزاماث ٖو ُٗت ًٖ وؿبت ٞو  في جهاًت ٧ل ؾىت حكَغ
ً
غا ٤ لؤلماهت الٗامت ج٣ٍغ ٘ عثِـ الٍٟغ اللجان الضاثمت، ًٞغ

٤".خهُلت ٖمل  حؿلم وسخت مى  بىى ٧ل ؤٖ  ًاء الٍٟغ

٤ الخ٣ضم  غ ٍٞغ غ ٖلى هٓام صازلي ًىٓم ٖملها، بط ال ًخٞو غ١ البرإلااهُت بمجلـ الىواب ال جخٞو ِٟ ًيبغي ؤلاقاعة ؤن بٌٗ ال

لبُت الخ٩ومُت  1الضًم٣غاَي جي لؤلخغاع الظي ٧ان ًيخمي خؼب  بىى ألٚا ٤ الخجم٘ الَو ٖلى هٓام صازلي، هٟـ ألامغ ٌؿغي ٖلى ٍٞغ

ً ٖملهما ل٨شحر مً ألاؾالُب اإلاخوايٗت ٖلى مؿخوى زال٫ الوالًخحن  و ألامغ الظي ًَغ ُٗخحن الخاؾٗت والٗاقغة. َو الدكَغ

ازغ ٖلى خهُلت ؤصائهما صازل مجلـ الىواب.  ت َغ١ اقخٛالهما ٍو  صم٣َغ

 

 

 اإلاُلب الثاوي: ج٣ُُم ألاهٓمت الضازلُت للٟغ١ البرإلااهُت بمجلـ الىىاب اإلاٛغبي  

والتي ؤَغث مغخلت الوالًخحن  2017و 2013و 2012ًدبحن ؤن ألاهٓمت الضازلُت ملجلـ الىواب لؿىواث ، بىاء ٖلى ما ؾل٠

غ١ البرإلااهُت" ِٟ ُٗخحن الخاؾٗت والٗاقغة، حٗخبر ظض مخ٣ضمت" م٣اعهت باألهٓمت الضازلُت لل ، التي جخمحز بازخالٝ ٖلى 2الدكَغ

ضص اإلاواص ُٞما ب ب والخهي٠ُ واملخاوع ٖو  م٘ الىٓام الضازلي ملجلـ الىواب. ؤمغ ًٟغى جدُحن ألاهٓمت مؿخوى الخبٍو
ً
ُجها م٣اعهت

ت لؿىت  ت اإلاهمت التي خملتها الوز٣ُت الضؾخوٍع غ١ بما ًيسجم والخدوالث الضؾخوٍع ِٟ اهاث اإلال٣اة ٖلى  2011الضازلُت لل و٦ظا الَغ

غ١ البرإلااهُت مً زال٫ بىاء حٗا٢ضاث ٖلى ؤؾاؽ جد٤ُ٣ هخاثج بماق ِٟ غاث ٢ابلت لل٣ُاؽ ختى ًخم الاعج٣اء باإلاماعؾت ٖاج٤ ال

اث ؤًٞل جدؿم بالىجاٖت والٟٗالُت  وؤلاهجاػ.  البرإلااهُت بىى مؿخٍو

غ١ البرإلااهُت، جخمشل في  ُٚاب الخ٩امت التي جخودى ٣ٖلىت َغ١ اقخٛالها مً  ِٟ ت لل بن ٖم٤ ألاػمت التي حٗاوي مجها اإلاىٓومت الخضبحًر

ٓم مٗلوماجُ
ُ
ت الىُابُت، وجىمُت مهاعاتها مً زال٫ زال٫ اٖخماص ه ت للمواعص البكٍغ ت إلاا لها مً صوع بًجابي في جىمُت ال٣ضعاث الخضبحًر

٤ زل٤ جدٟحزاث  ٣الهُت وجم٨ً مً جضبحر الٗمل الىُابي بٟٗالُت وهجاٖت وجوانل قامل. ًٖ ٍَغ اٖخماص ؤؾالُب خضًشت ٖو

اث ال٣ غ١ والاعج٣اء ب  بىى اإلاؿخٍو ِٟ غ ؤصاء ال  هوى، زانت ُٞما ًخٗل٤ بإصاء الخؼب وامخضاصاج  في الٗمل الخ٩ومي والبرإلااوي.لخٍُو

غ١ البرإلااهُت، ٌؿخوظب اجساط ال٣غاع البرإلااوي الغاقض  ِٟ بن ُٚاب َغ١ ٣ٖالهُت إلهخاط اإلاو٠٢ الؿُاسخي الؿلُم مً َٝغ ال

ا الكب٨ت الٗى٨ب َغ وجُت "ألاهترهِذ"، ومغا٦ؼ الخبرة البدشُت، في اإلاخواػن اإلااؾـ ٖلى صعاؾاث ٖلمُت ص٣ُ٢ت والتي ؤنبدذ جٞو

ْل خالت مً الؿُولت ٖلى مؿخوى اإلاُُٗاث اإلاغجبُت بالٗمل البرإلااوي، ألامغ الظي ًٟغى جض٤ُ٢ وجمدُو وجدلُل اإلاُُٗاث 

                                                           
1
ُٗت الخاؾٗت ) -  ٤ الضًم٣غاَي مً زالر ؤخؼاب ؾُاؾُت زال٫ الوالًت الدكَغ هاثبا( وظبهت ال٣وى الضًم٣غاَي )هاثب 18خؼب الخ٣ضم والاقترا٦ُت ) (،2016-2011ًخ٩ون الٍٟغ

٤ املخضص في واخض(، خؼب الوخضة والضًم٣غاَُت )هاثب واخض(، ايُغ خؼب الخ٣ضم والاقترا٦ُت بىى الخدال٠ صازل مجلـ الىواب ختى ٌؿخ٨مل ههاب حك٨ُل ال  ًٖوا.   20ٍٟغ
2
 ًوظ  م٣بو٫  ٖظع بضون  ٖامت ظلؿت ًٖ ًٖو حُٛب بطاٖلى اظغاءاث ظض ص٣ُ٢ت.   99في اإلااصة  2013ازلي ملجلـ الىواب لؿىت ٢هض مواظهت ْاَغة الُٛاب ًىو الىٓام الض - 

إمغ بخالوة زاهُا ٦خابُا جيبحها الغثِـ بلُ  ًوظ  الضوعة، هٟـ في ٖامت ظلؿت ًٖ ٖظع بضون  زاهُت مغة حُٛب وإطا .٦خابُا جيبحها الغثِـ بلُ   .اإلاوالُت الٗامت الجلؿت احاٞخخ في اؾم  ٍو

ًاث مً ٣ًخُ٘ الضوعة، هٟـ في ؤ٦ثر ؤو الشالشت للمغة ٖظع بضون  حُٛب  خالت وفي ت الخٍٗو  .م٣بو٫  ٖظع بضون  الخُٛب زاللها و٢٘ التي ألاًام ٖضص بدؿب ماىي ل  مبلٜ اإلامىوخت الكهٍغ

ضة في ؤلاظغاءاث َظٍ جيكغ  .الال٨ترووي ومو٢ٗ  للمجلـ الضازلُت واليكغة للبرإلاان الغؾمُت الجٍغ
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غ١ البرإلااهُت مً ججىب بىاء ال٣غاعاث ٖلى الاهٟٗا٫ وعصوص ألاٞٗا٫ التي جازغ ٖلى ظو  ِٟ صة مسغظاث الٗمل اإلا٣ضمت، ختى جخم٨ً ال

 البرإلااوي الضًم٣غاَي.

في ؾُا١  بهجاػ طل٪، ال بض مً الاؾخٗاهت بمغا٦ؼ البدض اإلاخسههت في ج٣ضًم الخبرة الٗلمُت ٧ي حؿٟٗها في بلوعة زُِ وعئى 

بُض اإلا٣غبت مً الاجداص الاقترا٧ي، ومغ٦ؼ  لهُاٚت بغهامج وا٢ىي ٖملي ًدؿم بالٟٗالُت، ولٗل ججغبت ماؾؿت ٖبض الغخُم بٖو

ىي وحٗمل بالخيؿ٤ُ مٗ ، ؤو  الخؿً الُوسخي، مً الىماطط التي ًيبغي صٖمها، لظل٪ ٞةن جإؾِـ ماؾؿاث ًمولها املجلـ الدكَغ

 ٖلى ظوصة مضزالث ومسغظاث الٗمل 
ً
غ٢  ؾٝو ًى٨ٗـ بًجابا ِٞ ٣ٖض قغ٧اث م٘ مغا٦ؼ بدشُت لخ٣ضًم الخبرة الٗلمُت للبرإلاان و

.
ً
 البرإلاان ٖموما

ا غ١ البرإلااهُت ٖلى بن عبذ َع ِٟ ت، ٌؿخضعي  ججاوػ ي٠ٗ بصاعة ال اثٟها الضؾخوٍع غ١ البرإلااهُت ٖلى مؿخوى ؤصاء ْو ِٟ ن ٞٗالُت ال

مؿخوى جضبحر الٗملُاث الخىُٓمُت التي جغتهً بىى ؤؾالُب ج٣لُضًت مخجاوػة، مما ًٟغى " الخم٨حن اإلاٗلوماحي لؤلخؼاب اإلاٛغبُت ؤمغ 

وع والخدضًض، والاهسغاٍ الجضي في جد٤ُ٣ جُلٗاث اإلاواًَ اإلاٛغبي هدو ألاًٞل وػٕع ٖىهغ ال مىام مى  إلاؿاًغة ع٦ب الخُ

٠ُ ج٨ىولوظُا اإلاٗلومُاث والاجها٫ واؾدشماع زضماتها  غ٢ها البرإلااهُت، َظٍ ألازحرة مضٖوة بىى جْو ِٞ الش٣ت في الاخؼاب الؿُاؾُت و

ت واإلاغصوصًت وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ ؾواء حٗل٤ ألامغ بخ٨ىولوظُا الخواؾِب والاجها٫ ؤو ج٨ىول وظُا البرمجُاث لًمان الؿٖغ

 .1اإلاشلى"

 زاجمت:

ت ؾىت   ٖلى مؿخوى جإَُل البِئت الخاعظُت  1963ًيبغي الخإ٦ُض ؤن اإلاٛغب قهض مىظ اهُال١ ؤو٫ ججغبت صؾخوٍع
ً
 مًُغصا

ً
جُوعا

ت ظض مهمت وعصث  ت لؿىت القخٛا٫  مجلـ الىواب والظي ظؿضج  زانت ظملت م٣خًُاث صؾخوٍع يمً متن الوز٣ُت الضؾخوٍع

ؼ طل٪ مً زال٫ الخدُحن اإلاؿخمغ إلاًامحن ألاهٓمت الضازلُت بُٛت موا٦بت مسخل٠ الخدوالث املجمُٗت 2011 ، وجم حٍٗؼ

ت، بال ؤن طل٪ ؤبان ًٖ مدضوصًت هخاثج  بالىٓغ لخواي٘ مجهوص الخإَُل الضازلي للماؾؿت الخؼبُت  والؿُاؾُت والضؾخوٍع

غ١ البرإلااهُت لُغ١ الخضبحر الضًم٣غاَي وامخضاصاتها  ِٟ الخىُٓمُت صازل مجلـ الىواب والظي ٌٗض ٖضم جمشل ألاهٓمت الضازلُت لل

 ؤخض جمٓهغاج  الباعػة. 

غ١ البرإلااهُت، إلبغاػ ٢ضعاتها ٖلى موا٦بت حٛحراث املخُِ الخاعجي  ِٟ في ألازحر، بن الاعج٣اء باإلاماعؾت البرإلااهُت ٌؿخوظب جإَُل ال

ُٗت ألخ٩ام الاجٟا٢ُاث الضولُت التي ناص١ ٖلحها اإلاٛغب والخٗهضاث طاث الهلت التي ؤزظتها ويما ن مالءمت اإلاماعؾت الدكَغ

٘ مً وجحرة ٖمل اإلااؾؿت البرإلااهُت وؤن ًجهٌ بمؿخوى مهىُتها .اإلامل٨ت ٖلى ٖاج٣ها و ما مً قإه  ؤن ًٞغ غ١ . 2َو ِٟ ٦ما ؤن ؤػمت ال

 إلهخاط الىسب البرإلااهُت ظوصة ؤو عصاءة،البرإلااهُت لها اعجباٍ ب٠ًٗ 
ً
٦ما ؤن خالت الازخىا١  الظاث الخؼبُت التي حٗض مجاال

ُمىت  ل بىاَا َو الخىُٓمي الضازلي التي حٗاوي مى  اإلااؾؿت الخؼبُت مً زال٫ اوٗضام خُاة صًم٣غاَُت القخٛا٫ َُا٧لها، وجَغ

غ٢ها ِٞ  البرإلااهُت. اإلاجٕز البحرو٢غاَي ُٞ . ؤزغ بك٩ل ٦بحر ٖلى ٖمل 

(، م٣اعهت باإلاماعؾت البرإلااهُت، خُض َىا٥ ب٢غاع 2011-1962وسجل جباًً ب٣ًإ جُوع الوي٘ الضؾخوعي باإلاٛغب اإلامخض ما بحن )

ت الضًم٣غاَُت، في  ت في اججاٍ الؿىي هدو جمشل هماطط الخجاعب الضؾخوٍع بةهجاػ مٗخبر ٖلى مؿخوى الاعج٣اء بالترؾاهت الضؾخوٍع

م ًخم بظ٫ الجهض اإلاُلوب مً ؤظل جإَُل البيُت الخىُٓمُت للماؾؿت البرإلااهُت التي جمشلها الٟغ١ البرإلااهُت م٣ابل طل٪ ل

ض اإلاماعؾت البرإلااهُت. حر اإلاىدؿبحن في ججٍو اث ٚو  واملجمٖو

غ١ البرإلااهُت في الاعج٣اء بمسغظاث الٗمل البرإلااوي ؾٝو ًٓل ظض مدضوص، ب ِٟ ط لم ج٣ترن ٖملُت الخإَُل وبىاء ٖلى طل٪، ٞةن جإزحر ال

ٗالُتها وإخضار جدوالث ٖم٣ُت في البيُان  ا ٞو ٘ مً ميؿوب جإزحَر اإلااؾؿاحي باجساط بظغاءاث مهاخبت ٢اصعة ٖلى الٞغ

ا َو  ت ٖملُت، لٗل ؤبغَػ ا ومٟٗولها ٌؿخضعي اجساط بظغاءاث مواٍػ اإلااؾؿاحي، ألن ب٢غاع الخ٣و١ حٗض زُوة ظض مهمت، ل٨ً ؤزَغ

                                                           
1
اوي، الخ٩امت الخؼبُت... هدو جغقُض الٗمل الخؼبي باإلاٛغبٖبض الٟخاح،  -  . 56، م 2008، ؾىت 37-36ٖضص مؼوط  ، مجلت وظهت هٓغ،ٖشمان الٍؼ
2
غ املجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي والبُئي، اإلا٣اعبت الىُابُت للىموطط الخىموي الجضًض للمل٨ت اإلاٛغ  -   .50، م24/2019بُت، بخالت ع٢م ج٣ٍغ



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   

     2222 غغطظأ – ةآ ػشش اٌغبدطاٌؼذد 

 
182 

غ١ البرإلااهُت ألهٓمت صازلُت صًم٣غاَُت ح٨ٗـ ؾٗحها هدو جمشل ماقغاث اإلاماعؾت البرإلااهُت الًٟلى ٖلى الٗمل ٖلى ج ِٟ مل٪ ال

مؿخوى حٗم٤ُ الضًم٣غاَُت الضازلُت في اقخٛا٫ اإلااؾؿت الخؼبُت وإقاٖت ز٣اٞت الجضاعة  والاؾخد٣ا١ وججضًض الىسب وظٗل 

ج ي مً مو٢٘ اإلاؿاولُت والىجاٖت والٟٗالُت والخ٩امت الجُضة والجوصة ٦ماقغ للخمحز، اإلاهام الاهخضابُت ظؼء مً ؤصاء الواظب الَو

ألامغ الظي مً قإه  ؤن ًاؾـ لش٣اٞت صًم٣غاَُت ٢اصعة ٖلى نُاٚت ؤهٓمت صازلُت ملجلـ الىواب جدا٧ي وح٨ٗـ مؿخوى 

ت الظي بلٛخ  ألاهٓمت الضازلُت للٟغ١ البرإلااهُت  الضم٣َغ

 ٞهغؾت اإلا٣الت 

 باللٛت الٗغبُتمغاح٘ 

: ال٨خب 
ً
 ؤوال

، 2017-2011خؿً َاع١. اإلاٗاعيت البرإلااهُت في الضؾخىع اإلاٛغبي: الخدى٫ وخضوصٍ، الضؾخىع اإلاٛغبي اإلاؿخجضاث وخهُلت الخُٟٗل .1

ت، اإلاىٓمت اإلاٛغبُت لل٣اهىن الضؾخىعي، وع٢ت ؾُاؾاث ع٢م  رة. . البدح03ٖلى يىء خ٣ى١ ؤلاوؿان، ال٣ًاء الضؾخىعي والالمغ٦ٍؼ

 .جىوـ

 1426، ميكعىعاث مجلعـ الىعىاب، مُبٗت َىب بَغـ، الُبٗعت ألاولى -صعاؾت وحٗلُع٤ –الىٓام الضازلي ملجلـ الىىاب عقُض اإلاضوع،  .2

 م.2005ٌ 

ت، صعاؾت جإنُلُت وجُب٣ُُت، مُبٗت اإلاٗاٝع   .3 سُت ومغحُٗخه الضؾخىٍع عي باإلاٛغب، ؤنىله الخاٍع ٖبض ؤلاله ٞىهخحر، الٗمل الدكَغ

 .2002، ؾىت 4 لجضًضة، الجؼء الثالث، ؾلؿلت صعاؾاث وؤبدار حامُٗتا

 . 2007اإلاٗاٝع الجضًضة، الغباٍ، اإلاٛغب، ٖبض الخي بىِـ، اإلاؿاع البرإلااوي اإلاٛغبي مً اليكإة بلى الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي، الُبٗت ألاولى،  .4

مجم٘ اللٛت الٗغبُت،  .5

 . 1999معجم ال٣اهىن، ؾىت 

ً للخىمُ .6  .2014ت الؿُاؾُت، معجم اإلاهُلخاث الؿُاؾُت، ؾلؿلت ٦خب، ؾىت مٗهض البدٍغ

ذ والغؾاثل اٍع : ألَا
ً
 زاهُا

غ١  .1 ِٟ دمحم ؤب٣ي، " ال

ت وال٣اهىهُت في ْل صؾخىع  اث البرإلااهُت باإلاٛغب ألاصواع الضؾخىٍع والىٓامُحن الضازلُحن ملجلس ي البرإلاان زال٫ الىالًت  2011واملجمٖى

ُٗت الخاؾٗت   ("، ؤَغوخت ص٦خىعاة في ال٣اهىن الٗام، حامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت 2016-2011الدكَغ

 (.2020/2021والا٢خهاصًت والاحخماُٖت، َىجت، الؿىت الجامُٗت  

ُٗت الخاؾٗت،   .2 ت ( صعاؾ2016-2011بً َُبت ًىؾ٠، " اإلاٗاعيت البرإلااهُت في الىٓام الضؾخىعي اإلاٛغبي زال٫ الىالًت الدكَغ

م٣اعهت، ؤَغوخت ص٦خىعاة، حامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت، َىجت، الؿىت الجامُٗت 

 2018 /2019.) 

م بىصعة، اإلاٗاعيت  .3 ٦ٍغ

غوؿا  ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت ، عؾالت لىُل صبلىم اإلااؾتر، حامٗت دمحم ألاو٫، ٧لُت الٗلىم –صعاؾت م٣اعهت  –البرإلااهُت في اإلاٛغب ٞو

 (.2012/2013والاحخماُٖت وحضة، اإلاٛغب، الؿىت الجامُٗت  

: اإلا٣االث 
ً
 زالثا

خمُض اعبُعي، ٢غاءة في  .1

٢غاعاث املجلـ الضؾخىعي الهاصعة في ْل الضؾخىع الجضًض، املجلت اإلاٛغبُت لإلصاعة املخلُت والخىمُت، ؾلؿلت مالٟاث وؤٖما٫ 

 .2013ألاولى، ؾىت ، الُبٗت 98حامُٗت، الٗضص 

ٖثمان لاي ٖبض الٟخاح،  .2

اوي  .2008، ؾىت37-36، مجلت وحهت هٓغ، ٖضص مؼصوج الخ٩امت الخؼبُت... هدى جغقُض الٗمل الخؼبي باإلاٛغب، الٍؼ

غ  : الخ٣اٍع
ً
 عابٗا

غ املجلـ الا٢خهاصي  .1 ج٣ٍغ

 .24/2019ُت، بخالت ع٢م والاحخماعي والبُئي، اإلا٣اعبت الىُابُت للىمىطج الخىمىي الجضًض للمل٨ت اإلاٛغب

ُٗت وجىُٓمُت : ههىم حكَغ
ً
 زامؿا
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 1.11.91ْهحر قٍغ٠ ع٢م  -1

ضة الغؾمُت، ٖضص 2011ًىلُى29 1432مً قٗبان  27ناصع في   30 1432قٗبان  28-م٨غع  5964( بدىُٟظ هو الضؾخىع، الجٍغ

 (.2011ًىلُى

 -اوي اإلاٛغبي مً اليكإة بلى الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي، املجلض ألاو٫ ٖبضالخي بىِـ، اإلاؿاع البرإلا 1963الىٓام الضازلي ملجلـ الىىاب لؿىت -2

 .2007اإلاٗاٝع الجضًضة،  الُبٗت ألاولى، ؾىت  -الجؼء ألاو٫ 

الىٓام الضازلي ملجلـ  -3

ش:   .1970صٌؿمبر  05الىىاب الظي ناص١ ٖلُه مجلـ الىىاب بخاٍع

ش 2004اب لؿىت الىٓام الضازلي ملجلـ الىىاب. الىٓععام الضازلعععي ملجلـ الىى  -4  .2004ًىاًغ  29، ٦ما ناص١ ٖلُه املجلـ بخاٍع

الىٓام الضازلي لؿىت  -5

ضة الغؾمُت ٖضص2012 ش  6027.الجٍغ  .2012ماعؽ  05بخاٍع

الىٓام الضازلي لؿىت  -6

ا٤ٞ لعع  924/2013، ٦ما ٢ض ى به املجلـ الضؾخىعي في ٢غاٍع ع٢م 2013 ش  929/2013، و٢غاٍع ع٢م 2013ٚكذ  22اإلاى مدغم  15بخاٍع

ا٤ٞ ٫ 1435 مبر  19، اإلاى  .2013هٞى

الىٓام الضازلي ملجلـ  -7

ا٤ٞ لٟاجذ ٚكذ  1434عمًان  23الىىاب ٦ما ؤ٢ٍغ مجلـ الىىاب في حلؿخه اإلاى٣ٗضة ًععععععىم الخمِـ  .و٦ما ٢ض ى به 2013اإلاى

ش  924/2013املجلـ الضؾخىعي، في ٢غاٍع ع٢م  ا٤ٞ ٫  1434قىا٫  14بخاٍع  . 2013ٚكذ  22اإلاى

ىٓام الضازلي ملجلـ ال -8

ضة الغؾمُت، ٖضص  (.2014ًىلُى 03،  1435عمًان  6270،05الىىاب الجٍغ

الىٓام الضازلي لؿىت  -9

ت في ع٢م 2017 ا٤ٞ لعع  1439مً نٟغ  10الهاصع ًىم الازىحن  65/17، ٢غاع املخ٨مت الضؾخىٍع  .2017ؤ٦خىبغ  30اإلاى

ش: ال٣اهىن الضازلي ملجلـ الىىاب اإلاٛغبي، ٦ما ناص١ ٖلُ -10 ُٗت ألاولى 1963، لؿىت 1963صٌؿمبر  16ه بخاٍع ، الىالًت الدكَغ

1963/1965. 

ش 2004الىٓام الضازلي ملجلـ الىىاب. الىٓععام الضازلعععي ملجلـ الىىاب لؿىت  -11  .2004ًىاًغ  29، ٦ما ناص١ ٖلُه املجلـ بخاٍع

ش  ٢13/929غاع املجلـ الضؾخىعي ع٢م  -12 مبر 19بخاٍع ضة الغؾم2013هٞى ش  6208ُت، ٖضص ، الجٍغ مبر  28بخاٍع  . 2013هٞى

: مغاح٘ باللٛت ألاحىبُت 
ً
 ؾاصؾا

1) Jean Waline, les groupes parlementaires en France, Revue du Droit public et de la Science politique, n°6, nov.-déc. 1961. 

2) PRELOT(M), Droit parlementaire français, les cours de droit institut d’étude politique de Paris, 1957- 1958, in : AVRIL(p) et 

GICQUEL (j), Droit parlementaire ,3éme Edition, Montchrestin,2004 . 

3) Fath Allah el Ghazi, y’ a-t-il un droit parlementaire marocain ? Remald n°23 première édition 2000p :176 édition 2000. 

4) Anne Chausse Bourg, les groupes parlementaires du Senat, pouvoir n° 44 le sénat – février 1988, p 69- 77. Hélène 

Benkmezian , Législatives: à quoi sert un groupe parlementaire ? le monde , 15 juin 2012 ,( consulté le 26 mai 2016). 

5) David. Easton, A Systems Analysis of political life, (Hardover , july 1965) . 
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 صعاؾت م٣اعهت –الُاٖت الغثاؾُت في الىُْٟت الٗامت 

 عاقض ؤبو نبخي ظمٗت َخاٝ الض٦خوعة/

ؼ ٖبض اإلال٪ ظامٗت – ال٣اهون  ٧لُت  ال٣اهون  ٢ؿم – مؿاٖض ؤؾخاط  الٍٗؼ

 ملخو الضعاؾت

ت ماَُت واظب الُاٖت الغث اؾُت، وزهاثو وقغٍو الامغ الغثاسخي، وما مضى واظب الُاٖت. وجونلذ تهضٝ َظٍ الضعاؾت اىى مٗٞغ

م والخٟا ّ ٖلى الضعاؾت اىى ان واظب الُاٖت ال ٣ًخهغ ٖلى َاٖت وجىُٟظ ألاوامغ والخٗلُماث الهاصعة مً الغئؾاء، واهما ًجب اخترامهم وجو٢حَر

اسخي مسال٠ لل٣واهحن، جباًيذ اعاء ٣ٞهاء ال٣اهون خُا٫ طل٪، ٞمجهم مً ٚلب م٩اهتهم باٖخباع طل٪ امغ مالػم لواظب الُاٖت. وفي خا٫ نضوع امغ عث

ُت واملخاٞٓت ٖلى الؿحر اإلا ىا٥ مً ًخوؾِ الاججاَحن الؿاب٣حن آزظا ب٩ل مً مبضؤ اإلاكغٖو ُت ومجهم مً ٚلب ظاهب الُاٖت، َو ىخٓم ظاهب اإلاكغٖو

 للمغا٤ٞ الٗامت.

ُُٟ ٗاث الْو و٢اهون الخضمت  2020ت مً الُاٖت الغثاؾُت ٦ىٓام الخضمت اإلاضهُت في ألاعصن لؿىت حٗغيذ الضعاؾت إلاو٠٢ بٌٗ الدكَغ

ُٟت الٗمومُت في اإلاٛغب لؿىت  2016اإلاضهُت اإلاهغي لؿىت  ُٟت الٗمومُت في الجؼاثغ لؿىت 1958وهٓام الْو . ومً زال٫ 2006، وال٣اهون ألاؾاسخي للْو

واظب الُاٖت بهوعة واضخت وقاملت، ُٞما جىاولها البٌٗ الازغ بهوعة ٌكوبها بٌٗ ال٣هوع  الىهوم اإلاىٓمت جبحن ان بٌٗ جل٪ ال٣واهحن جىاولذ

 ال٣اهووي اوضختها الضعاؾت في موايٗها.

Study summary 

This study aims to know what the presidential duty of obedience is, the characteristics and conditions of the presidential 

order, and the extent of the duty of obedience. The study concluded that the duty of obedience is not limited to obeying and 

executing orders and instructions issued by the superiors, but rather they must be respected, venerated, and preserved their status, 

as this is an inseparable matter of the duty of obedience. In the event that a presidential order is issued in contravention of the laws, 

the opinions of jurists varied in this regard. Some of them prevailed on the aspect of legality and some of them prevailed on the 

aspect of obedience, and there are those who mediate the two previous directions, taking both the principle of legality and 

maintaining the orderly functioning of public utilities. 

The study examined the position of some functional legislation on presidential obedience, such as the civil service system 

in Jordan for the year 2020, the Egyptian civil service law for the year 2016, the public service system in Morocco for the year 1958, 

and the basic law for the public service in Algeria for the year 2006. Through the organizing texts, it was found that some of these 

laws dealt with the duty Obedience is clear and comprehensive, while others dealt with it in a way tainted by some legal 

shortcomings, which the study clarified in their places. 

 

 مععععععععععععععت:م٣ض

اث التي جىاولتها ال٣واهحن اإلاخٗل٣ت  ُٟت الٗامت، ومً اَم اإلاويٖو ُُٟت ٖىهغا مهما مً ٖىانغ الْو حٗض الواظباث الْو

بالوُْٟت الٗامت، أله  ًى٨ٗـ ٖلى خؿً ؤصائها جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي حٗوص زمغتها ٖلى املجخم٘، وجغجٟ٘ بُٗائها ٢ُم الخُاة، 

ُٟت   الٗامت مٓهغا مً مٓاَغ الخُوع الخًاعي اإلايكوص ألي مجخم٘ وألي صولت.باٖخباع الْو
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٠ للؿلُت الغثاؾُت  ا خؿاؾُت واظب الُاٖت الغثاؾُت، ُٞسً٘ اإلاْو اث الواظباث الوُُْٟت وؤ٦ثَر إحي مً ؤولٍو ٍو

ت ُٟت، وحجغ الؼاٍو في اي هٓام بصاعي، وؤؾاؽ  التي ًماعؾها عثِؿ  ؤلاصاعي، وحٗض الُاٖت الغثاؾُت مً اَم الواظباث في الْو

 للدؿلؿل ؤلاصاعي 
ً
٣ا ُٟي لخوظحهاث وإقغاٝ وع٢ابت عثِؿ  ٞو ؾحٍر باهخٓام واَغاص. وبموظبها ًسً٘ اإلاغئوؽ في ؤصاء واظب  الْو

اث٠، "بط ؤن الغثِـ بدؿب الخضعط ؤلاصاعي َو اإلاؿاو٫ ًٖ خؿً ؾحر الٗمل وجغ٥ ألامغ  الظي ٣ًوم ٖلى الخضعط الهغمي للْو

ُٟي"للمْو ٌ ما ال تهواٍ هٟؿ  ًاصي بىى ؤلازال٫ بالىٓام الْو ٞغ ما٫ ٍو   .٠1 ًسخاع ما ٌكاء مً ألٖا

سُا بيكإة الاؾغة، وججؿضَا في َاٖت  ش ال٣ضًم ٞهي مغجبُت جاٍع ا اىى الخاٍع ٨غة الُاٖت بهٟت ٖامت حٗوص ظظوَع ٞو

الضولت وجمشلذ في َاٖت املخ٩ومحن لخ٩امهم. ومٟهوم  ألاٞغاص لغب الاؾغة وهي الهوعة ألاوىى للُاٖت، زم جُوعث ال٨ٟغة بٓهوع 

ظا ال ٩ًون مم٨ىا صون وظوص  الخ٩ام ًمخض مً اٖلى ؾلُت في الضولت اىى ؤصوي مكٝغ ؤو عثِـ اصاعي، ٞالضولت بداظت الن جد٨م َو

اٖت مً ظهت ؤزغى.  ؾلُت مً ظهت َو

 

 اَمُت البدض 

ةن َظٍ الُاٖت لِؿذ َاٖت مُل٣ت ؤو ٖمُاء، بل هي َاٖت وإطا ٧ان واظب الُاٖت الغثاؾُت ملؼم للمغئوؾحن، ٞ

اث التي ٧اهذ مدل ظض٫ لضى ٣ٞهاء  جخواٞغ في خضوص وقغٍو مُٗىت. مً اظل طل٪ ٞةن واظب الُاٖت الغثاؾُت مً اإلاويٖو

ت  ال٣اهون ؤلاصاعي، وزهونا ٖىضما ج٩ون مخٗل٣ت باألوامغ الغثاؾُت ٚحر اإلاكغٖو

 مك٩لت الضاعؾت 

 اإلاويٕو جخمشل باألؾئلت الخالُت ٣ضم ٞان ؤلاق٩الُت التي ًم٨ً ازاعتها بهضص َظاوفي يوء ما ج

 ما مٟهوم واظب الُاٖت الغثاؾُت -

وما مضى واظب الُاٖت او بٗباعة ؤزغى َل ٌٗض واظب الُاٖت واظبا م٣ُضا ام ؤن اإلاغئوؽ ملؼم بواظب الُاٖت ختى  -

 لو ٧ان ؤمغ عثِؿ  مسالٟا لل٣اهون.

 

 خب٘ في البدضاإلاىهج اإلا

ت ماَُت واظب الُاٖت الغثاؾُت  واإلاهج اإلا٣اعة مً زال٫ مضى  خماص ٖلى اإلاىهج الونٟي الخدلُلي مً زال٫ مٗٞغ جم الٖا

ُُٟت مً الامغ ٚحر اإلاكغٕو  واظب الُاٖت ومو٠٢ بٌٗ ال٣واهحن الْو

 

 اإلابدض ألاو٫: ماَُت واظب الُاٖت الغثاؾُت؛

.اإلابدض الشاوي: مضى واظب الُاٖت  ُُٟت مً الامغ ٚحر اإلاكغٕو  ومو٠٢ بٌٗ ال٣واهحن الْو

                                                           
ش   1 ً بخاٍع ت الٗلُا في مهغ الهاصٍع ُٟت الٗامت صعاؾت م٣اعهت في الىٓام الٗغاقي واإلاهغي والٟغوسخي والاهجلحزي َبٗت  30/6/63، 11/5/63خ٨مي املخ٨مت ؤلاصاٍع  .101. م2004صن ، صاع الش٣اٞت لليكغ ٖمان ألاع 1ؤقاع الُ ، ٖلي ظمٗ  مداعب، الخإصًب ؤلاصاعي في الْو
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 اإلابدض ألاو٫: ماَُت واظب الُاٖت الغثاؾُت

ت  ُُٟت اإلاؿخ٣لت بماَُتها وطاجُتها الخانت، وجبرػ َظٍ اإلااَُت مً زال٫ مٗٞغ واظب الُاٖت الغثاؾُت مً الواظباث الْو

وص باألمغ الغثاسخي، ومٟهوم الؿلُت الغثاؾُت، وزهاثو مٟهوم َظا الواظب بهٟت ٖامت، وحٍٗغ٠ واظب الُاٖت، واإلا٣ه

م٨ً جىاولها في اإلاُلبحن الخالُحن:  وقغٍو الامغ الغثاسخي. ٍو

 اإلاُلب ألاو٫: مٟهوم واظب الُاٖت والؿلُت الغثاؾُت

٤ الٗام باهخٓام واَغاص، وإٖماال إلابضؤ الخضعط  ٌؿخمض الغثِـ ؤلاصاعي خ٤ َاٖت اإلاغئوؽ مً يغوعة ؾحر اإلاٞغ

لى صعظت مى  الظي جغبُ  ب  ٖال٢ت جىُٓمُت عثاؾُت. وجٓهغ َظٍ الُاٖت مً زال٫  ٠ ألٖا ٠ ألاصوى ًُُ٘ اإلاْو ُٟي، ٞاإلاْو الْو

٣وم الشاوي ٖلى اخترام الغئؾاء الالػم لًمان خؿً ؾحر الٗمل. وجضعط  ً عثِؿُحن: ألاو٫ َو امخشا٫ لؤلوامغ الغثاؾُت، ٍو ٖىهٍغ

هًباٍ والخًٕو والُاٖت مً ٢بل اإلاغئوؾحن، مما ًجٗل ؤلاصاعة جخسظ وجىٟظ ٢غاعتها بٟٗالُت ٨ٞغة الؿلُت الغثاؾُت جد٤٣ الا 

حن الخالُحن بُان مٟهوم ٧ل مً واظب الُاٖت، والؿلُت الغثاؾُت.  وخؿم. وفي يوء ما ج٣ضم ًدىاو٫ الٟٖغ

 الٟٕغ ألاو٫: مٟهوم واظب الُاٖت

ّٗغٝ واظب الُاٖت: اه  الخًٕو والخبُٗت مً ٢ب ٠، والتي حٗض ٖىهغا مً ٖىانغ الىٓام ال٣اهووي إلاغ٦ٍؼ ٌُ ل اإلاْو

جب ٖلُ  َاٖت ؤوامغ وهواهي عثِؿ  ؤلاصاعي اإلاباقغ، ٞاإلاغئوؽ لِـ ملؼما ٣ِٞ بالخًٕو والُاٖت لل٣واهحن  ُٟي، ٍو الْو

ت وإَاٖتها واللواثذ والىٓم الٗامت في الضولت، بل َو ملؼم ٢اهوها ؤًًا بالخًٕو ألوامغ وهواهي وجوظحهاث وح ٗلُماث عثِؿ  ؤلاصاٍع

ٗض  ٌُ وجىُٟظَا في خضوص ال٣اهون، و٧ل بزال٫ بالتزاماث واظب الُاٖت مً ٢بل اإلاغئوؽ ألوامغ وهواهي عثِؿ  ؤلاصاعي اإلاباقغ، 

٠ اإلاغئوؽ، ظؼائها جو٢ُ٘ ال٣ٗوباث الخإصًب غجب اإلاؿاولُت الخإصًبُت للٗامل ؤو اإلاْو ٩ون زُإ بصاعي جإصًبي، ٣ٌٗض ٍو  .1ُتٍو

ٝغ البٌٗ واظب الُاٖت: اه  جىُٟظ ؤوامغ الغئؾاء واخترام ٢غاعاتهم والتزام خضوص ألاصب واللبا٢ت في مساَبتهم  .2ٖو

ٗٝغ بٌٗ ال٣ٟ  ؤلاصاعي الامغ الغثاسخي الظي ًهضع مً الغثِـ اىى اإلاغئوؽ بإه : ٧ل حٗبحر ًخًمً ؤصاء ٖمل ؤو الامخىإ ًٖ  َو

ُُٟت ٖمل ؤو جدظًغا للخدٍو مً و٢ٕو  خضر، ًهضع مً عثِـ مسخو بةنضاٍع اىى مغئوؽ مسخو بدىُٟظٍ، جغبُهما ٖال٢ت ْو

  .3ٖامت

وهي التي جخًمً ال٣ُام بٗمل، ٧االلتزام بدىُٟظ ٖمل  positiveوجخمشل الُاٖت الغثاؾُت في نوعجحن: "ألاوىى: بًجابُت 

ت، ؤو زلُِ بحن َظٍ اإلاهام. والشا لالمخشا٫، وجخًمً الامخىإ ًٖ  Negativeهُت: الهوعة الؿلبُت ٢اهووي ؤو ٞجي ؤو طي َبُٗت بصاٍع

  .(4)ال٣ُام بٗمل، ٦ٗضم الخضزحن في ؤما٦ً الٗمل، وال٠٨ ًٖ ٖغ٢لت الٗمل وهدو طل٪

 

 

 

                                                           
ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ،  1  70، م 1984ٖماع ٖوابضي، مبضؤ جضعط ٨ٞغة الؿلُت الغثاؾُت، اإلااؾؿت الَو

٠ الٗمومي في الجؼاثغ، َب٣ا لؤلمغ  2 اث الجامُٗت، الجؼاثغ، – 133-66بوقٗحر الؿُٗض، الىٓام الخإصًبي للمْو  38، م1991صعاؾت م٣اعهت، صًوان اإلاُبٖو

ؼة الكغ  3 ال٢خ  باألهٓمت الجؼاثُت ألازغى، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ٍٖؼ  181، م ٠ٍ1988، الىٓام الخإصًبي ٖو

٠ الٗمومي اإلاٛغبي"، الُبٗت ألاوىى، مُبٗت الىجاح الجضًضة، الضاع البًُاء، 4  .261، م 1994)( مل٨ُت الهغور "الىٓام ال٣اهووي للمْو
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٠  ومماَلت ٣خطخي الامخشا٫ ألوامغ الغئؾاء ان ٣ًوم اإلاغئوؾحن بدىُٟظ ما ًهضع الحهم مً ؤوامغ و٢غاعاث صون حؿٍو . 1ٍو

لؼم بالخًٕو لؤلوامغ التي جوظ  الُ  وجىُٟظَا ٦ما قاءث بعاصة الؿلُت الغثاؾُت، وبالخاىي ٞلِـ ل  ان ًخجاوػ ٞاإلاغئوؽ م

ت الٗلُا في مهغ  ذ مً اظل . وفي خ٨م ناصع ًٖ املخ٨مت الاصاٍع مًموجها ؤو ًدُض ٖجها ؤو ًٖ الٛغى الظي قٖغ

٠ لغثِؿ  مً ؤَم وا 11/05/1963بخاعیش: ُٟخ ، بط ؤن الغثِـ بدؿب الخضعط الغثاسخي اإلاؿاو٫ ًٖ "... ان َاٖت اإلاْو ظباث ْو

ُٟي  ٌ ماال تهواٍ هٟؿ ؛ ًاصي بىى ؤلازال٫  بالىٓام الْو ٠ بازخباع ما ٌكاء مً ؤٖما٫ وٞع خؿً ؾحر الٗمل، وجغ٥ ألامغ للمْو

."2 

ا املخخلٟت ًماعؾها ت الٗلُا )ان الؿلُت الغثاؾُت في مٓاََغ عئؾاء لهم مً ا٢ضمُتهم في  و٢ًذ ٦ظل٪ املخ٨مت الاصاٍع

الخضمت، ما ًجٗلهم ؤ٦ثر اصعا٧ا للٗمل وخاظاج ، وبالخاىي ؤ٦ثر صعاًت و٢ضعة ٖلى مواظهت وخل مكا٧ل ، وطل٪ ًٞال ًٖ ان الغثِـ 

خضة َو اإلاؿاو٫ الاو٫ ًٖ ؾحر الٗمل في الوخضة التي ًغؤؾها. ٞالُاٖت في َظا املجا٫ ؤمغ جملُ  َباج٘ ألاموع، والُاٖت جد٤٣ و 

 .3الجهاػ الاصاعي الظي ٣ًوم ٖلى اؾاؽ الخضعط الهغمي، الظي ًٟترى في ٢مخ  وظوص عثِـ واخض

وال ٣ًخهغ الامخشا٫ لؤلوامغ الغثاؾُت بل ال بض مً التزام اإلاغئوؽ بال٠٨ ًٖ ب٢امت الٗغا٢ُل في وظ  الخىُٟظ، وؤصاء 

٘ اإلاهام ٟحن، إلاا في طل٪ مً ٖغ٢لت للٗمل ألاوامغ صون ح٣ُٗب مى  ٖلى مضى مالثمت ؤو ٖضالت جوَػ  .4ٖلى اإلاْو

ضم جًلُلهم بمٗلوماث ٚحر  حن، ٖو ، ج٣ضًم اإلاٗلوماث الصخُدت للغئؾاء ؤلاصاٍع
ً
٣خطخي واظب الُاٖت ؤًًا "ٍو

٠ ٖلى بِىت بٗضم صخت اإلاٗلوماث التي ٣ًضمها ٠ الٗام بَإل (5)صخُدت، وبهوعة زانت بطا ٧ان اإلاْو . ؤي ؤه  ًجب ٖلى اإلاْو

ضزل في  عثِؿ  ت الٗمل. ٍو اإلاباقغ وبك٩ل صاثم وص٤ُ٢ ٖلى ٧ل اإلاوايُ٘ واإلاؿاثل طاث الٗال٢ت بُبُٗت ٖمل ؛ لًمان اؾخمغاٍع

٠ ؤمُىا في حٗامل  م٘ عئؾاث ، ٞال ًسٟي ٖلحهم ما ٢ض ًواظ  مً مك٨الث جخهل بالٗمل وج٣خصخي  َظا الؿُا١ ؤن ٩ًون اإلاْو

 .6اإلاهلخت الٗامت ؤن ًداَوا بها ٖلما

دواٍ]ٞال ًجوػ  وال بض مً ؤلاقاعة في َظا الؿُا١ اىى ان الالتزام بدىُٟظ الامغ الغثاسخي ًجب ؤن ًىهٝغ اىى هه  ٞو

" ًخدو٫ اىى RIVEROللمغئوؽ ؤن ٌٗض٫ ؤو ًخجاَل الامغ الغثاسخي ال هها وال مٗىا وال َضٞا[، وإال ٞةن الامغ ٖلى خض ٢و٫ ال٣ُٟ  "

ٗخبر الامخىإ ًٖ جىُٟظ ألاوامغ الغثاؾُت الهوعة 7عي في اجساط ألاوامغ والخٗلُماثخلو٫، ُٞدل اإلاغئوؽ مدل عثِؿ  ؤلاصا . َو

  8الٛالبت للخغوط ٖلى َاٖت الغئؾاء، الظي ًخد٤٣ مً ظاهب اإلاغئوؽ، ؾواء ًٖ ٖمض مى  ؤو وكإ ًٖ مجغص اَما٫.

ٌٗخ٣ض ؤه  الهواب ؤو ًد٤٣ مهلخت  وواظب الُاٖت الغثاؾُت ال ٌٗضم بعاصة اإلاغئوؽ و٦ُاه  والخٗبحر ًٖ آعاث  ُٞما

ُٟخ  مً جدٟٔ وو٢اع، وما حؿخوظب  ٖال٢خ  مً التزام خضوص ألاصب واللُا٢ت وخؿً  الٗمل )ماصام لم ًجاهب ما ج٣خًُ  ْو

الؿلو٥، بط الهغاخت في ببضاء الغؤي إلاا ُٞ  وظ  اإلاهلخت الٗامت مُلوب، ختى ال جًُ٘ جل٪ اإلاهلخت في جال٠ُٞ اإلاهاوٗت 

 ولُضة ازخالٝ الغؤي(والٍغ
ً
. ولِـ مٗجى شجاٖت 9اء ... وال ظىاح ٖلُ  ؤن ًسخل٠ م٘ عثِؿ  في وظهاث الىٓغ، بط الخ٣ُ٣ت صاثما

                                                           
ض، ؾلُت الخا٦ 1 ا و٢اهوها دمحم ٖبض الخمُض ؤبو ٍػ ٘ قٖغ  66م1984صعاؾت م٣اعهت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة  –م في حُٛحر الدكَغ

ت لل٣اهون اإلا٣اعن، الجؼء ألاو٫، 2  153، م 1971صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة  مدموص مهُٟى، الجغاثم الٗؿ٨ٍغ

اعة اإلاىخضى  http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=46135بوابت مهغ لل٣اهون وال٣ًاء،  3  2021-5-20ٍػ

ُٟت الٗامت، َا٦سج.٧وم، الجؼاثغ ،  4  18م  2015ببغاَُم مالوي، دمحم صخضوح، واظب الُاٖت في الْو

ا5 ٘ اإلا٨خبت ال٣اهوهُت، )( ٖلى دمحم بضًغ، ٖهام ٖبض الَو  .321، م 2011بٛضاص، ب البرػهجي، مهضي ًاؾحن الؿالمي، مباصت وؤخ٩ام ال٣اهون ؤلاصاعي، الىاقغ: الٗاج٪ لهىاٖت ال٨خب، ال٣اَغة، جوَػ

٘، ٖمان ألاعصن، 1هواٝ ٦ىٗان، ال٣اهون ؤلاصاعي، ال٨خاب الشاوي، ٍ 6  164، م 2007، صاع الش٣اٞت واليكغ والخوَػ

ُٟت الٗامت، عؾالت ماظؿخحر في ال٣اهون الٗام٣ا٫  7 ٟحرو خو٫ جدوالث ؤلاصاعة اإلاٗانغة، مكاع ل  في عؾالت صخضوح دمحم، واظب الُاٖت في الْو  18م  2009ام البواقي، ٧لُت الخ٣و١،  –م، ظامٗت الٗغبي بً مهُضي ٍع

ُٟت الٗامت  8 ا  –ٖانم عجُلت، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا في الْو  295-294، م1992مضهُا، الُبٗت الغابٗت، ٖالم ال٨خب صاع ال٨خاب الخضًض، –ظىاثُا  –ُا جإصًب –بصاٍع

ش  9 ما٫ ؤلاصاعة الٗامت، صاع ال٨ٟغ الٗغب1950 -6-21خ٨م مجلـ الضولت في مهغ بخاٍع ٤ الٗام ٖو ت اإلاٞغ  .429، م1973غة، ي، ال٣اَ، ؾلُمان الُماوي، مباصت ال٣اهون ؤلاصاعي، صعاؾت م٣اعهت، ال٨خاب الشاوي هٍٓغ

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=46135
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ٗمل ٖلى  غى الباَل َو ، ٍو ٗمل ٖلى اْهاٍع ٠ في ابضاء عؤً  ؤن ًخُاو٫ ٖلى عئؾاث ، وإهما  ج٩ون شجاٖخ  في ؤن ًغى الخ٤ َو اإلاْو

 .1اظخىاب 

م، وال ج٣خهغ َاٖت الغ  ئؾاء ٖلى َاٖت وجىُٟظ ألاوامغ والخٗلُماث الهاصعة ٖجهم، وإهما ًجب اخترامهم وجو٢حَر

اث، ؤو  والخٟاّ ٖلى م٩اهتهم، واجبإ َغ١ اللبا٢ت وألاصب في الخٗامل مٗهم، ٞال ًجوػ الّخُاو٫ ٖلى الغئؾاء، باأل٢وا٫ ؤو الخهٞغ

دُِ الٗمل وإهما ًمخض زاعط صاثغة الٗمل؛ ل٩ون الاخترام والخو٢حر بإي نوعة ٧اهذ. وواظب الاخترام والخو٢حر ال ٣ًخهغ ٖلى م

٤ الٗام او زاعظ . خ ، ؾواء صازل اإلاٞغ وطَب البٌٗ ؤن  2واظبا ؤزال٢ُا ال ًدىافى م٘ خ٣و١ اإلاغئوؽ، وال ٌٗغ٢ل مماعؾت خٍغ

حر اإلاباقٍغ ً ٚو ً، ؤي ججاٍ ٧ل الغئؾاء في اإلاهلخت او واظب الاخترام والخو٢حر ٩ًون اإلاغئوؽ ملؼما ب  ججاٍ الغئؾاء اإلاباقٍغ

 .3ؤلاصاعة التي ٌٗملون ٞبها

٣غع ٣ٖوباث قضًضة، إلاشل َظٍ ألاٞٗا٫ والؿلو٦ُاث التي جسغط ًٖ م٣خطخى 
ُ
ُُٟت والخإصًبُت، ج و٦شحر مً ال٣واهحن الْو

 
َّ

وِظض خالت الال
ُ
ما يغع، وجمـ َُبت ؤلاصاعة، وج ًّ هبذ اإلاىٓمت بِئت ٢ابلت واظب َاٖت الغئؾاء واخترامهم، ٧وجها جًغ ؤ

ُ
ؾخ٣غاع، وج

اًت الواظبت ٖلى ٧ل  للهغاٖاث والٟوضخى. "واؾاؽ واظب الاخترام والخو٢حر للغئؾاء لِـ ألشخانهم، وإهما مً نمُم الٖغ

٠ لخؿً ؾحر الٗمل"؛ ت الغؤي، ؤو ًوظ  بلُ  ٖباعاث ؤو  4مْو ؿحئ بىى عثِؿ  في مماعؾخ  لخٍغ ٌُ ٠، ؤن  لظل٪ ًمخى٘ ٖلى اإلاْو

٠ جإصًبُا. واخترام الغئؾاء واظب جه ٗا٢ب ٖلحها اإلاْو ٌُ ت،  ٗض مسالٟت بصاٍع ٌُ اث جخًمً بَاهاث. واعج٩اب َظٍ الّؿلو٦ُاث،  ٞغ

ُبت عثِؿ ، ٧إن ٌؿب  ؤو ًمخى٘ صون ٖظع م٣بو٫ ًٖ جىُٟظ  ت َو ٠ ؤن ًمـ بدٍغ حٛلب ٖلُ  الؿماث ألازال٢ُت، ٞال ًجوػ للمْو

 .5ؤوامٍغ

غوسخي في ؤخض ؤخ٩ام  بىى ؤن واظب اخترام الغئؾاء ال ٌٗجي بالًغوعة ان ًخدٟٔ اإلاغئوؽ في و٢ض طَب مجلـ الضولت الٟ

م، ٞظل٪ مً ٢بُل الظو١ والاصب الٗام، ول٨ى  لِـ الؼاما وإهما ًخ٣ُض اإلاغئوؽ  ٢ول  م٘ الغئؾاء ٞال ًى٤ُ بال بُُب ال٣و٫ هدَو

م ؤو ًىم ًٖ اؾخسٟاٝ بهم، ألن طل٪ مً قإه  بنابت الجهاػ باالمخىإ ًٖ ؤي ٢و٫ ؤو ٞٗل ٌٗض جدضًا للغئؾاء ؤو بَاهت له

٤ الٗام  . 6ؤلاصاعي بالخ٨ٟ٪ بحن ؤًٖاث ، والخإزحر ٖلى خؿً ؾحر الٗمل صازل اإلاٞغ

"واخترام وجو٢حر الغئؾاء ال ٣ًخهغ صازل ؤؾواع ؤلاصاعة، بل ًمخض َظا الواظب ألازالقي اىى زاعط هُا١ الٗمل ؤًًا، خُض         

 في ؤي م٩ان ًلخ٣ي ُٞ  الغثِـ بمغئوؾُ "ًب٣ى مب
ً
. "وال َظَغَم ؤّن للٗٝغ 7ضؤ اخترام الغئؾاء والخٟاّ ٖلى َُبتهم وم٩اهتهم ٢اثما

غٝو   ب٨غامت الغئؾاء، َظا الاخترام الظي ٢ض ًخٟاوث بدؿب ؤٖغاٝ ٧ل مهىت، ْو
ً
ٗخبر بزالال ٌُ ؤلاصاعي صزل ٦بحر في جدضًض، ما 

 .8ومً صولت بىى ؤزغى" ؤصائها، بل ومً و٢ذ بىى آزغ

ُٟت  ٦ما م مً ؤن خ٤ الك٩وى مً الخ٣و١ اإلا٨ٟولت لؤلٞغاص، بال ؤن لهظا الخ٤ خضوص ٠٣ً ٖىضَا في هُا١ الْو ؤه  وبالٚغ

ٗت للخُاو٫ ٖلى الغئؾاء، بةؾىاص و٢اج٘ ٚحر صخُدت   .9الٗامت، بدُض ال ٌؿخٛل َظا الخ٤  ٦ظَع

 الٟٕغ الشاوي: مٟهوم الؿلُت الغثاؾُت

                                                           
ا و٢اهوها  1 ٘ قٖغ ض، ؾلُت الخا٦م في حُٛحر الدكَغ  84، م1984صعاؾت م٣اعهت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة  –دمحم ٖبض الخمُض ؤبو ٍػ

ا و٢اهوها، صعاؾت م٣اعهت، مغظ٘ ؾاب٤، م  2 ٘ قٖغ ض، ؾلُت الخا٦م في حُٛحر الدكَغ  92دمحم ٖبض الخمُض ؤبو ٍػ

٘، ال٣اَغة  ماػن لُلو عاضخي، 3  55، م2017َاٖت الغئؾاء وخضوصَا صعاؾت م٣اعهت، الُبٗت ألاوىى، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لليكغ والخوَػ

ُٟت الٗامت ، 54-52ماػن لُلو عاضخي، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا صعاؾت م٣اعهت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4 ا  –ٖانم اخمض عجُلت، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا في الْو  76، 75ممضهُا مغظ٘ ؾاب٤ –ُا ظىاث –جإصًبُا  –بصاٍع

٠ الٗام في ال٣اهون الجؼاثغي، صاع َومت، الجؼاثغ،  5  71، م٦2003ما٫ عخماوي، جإصًب اإلاْو

ُٟت الٗامت، مغظ٘ ؾاب٤، م  6  68ٖانم عجُلت، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا في الْو

ُٟت الٗامت، مغظ٘ الؿاب٤ م، ٖانم اخمض عجُلت174ؾلُمان الُماوي، مباصت ال٣اهون ؤلاصاعي، مغظ٘ ؾاب٤، م  7  .71، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا في الْو

ُٟت الٗامت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 8  .69ٖانم عجُلت، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا في الْو

ت الؿُاؾُت، ٍ 9 ٠ الٗام ومماعؾت الخٍغ  405، م 2002، صاع الجهًت الٗغبُت ال٣اَغة، 1ٖلي ٖبض الٟخاح دمحم زلُل، اإلاْو



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   

     2222 غغطظأ – ةآ ػشش اٌغبدطاٌؼذد 

 
189 

اث مغئوؾُ .الخض ت، والغثِـ ؤلاصاعي وؾلُاج ، ججاٍ اٖما٫ وجهٞغ  ًض ًٖ الؿلُت الغثاؾُت ٣ًخطخي حٍٗغ٠ الؿلُت ؤلاصاٍع

ٟاث "الؿلُت الغثاؾُت: ؤجها الٗال٢ت ال٣اثمت بحن الغثِـ واإلاغئوؽ ؤزىاء مماعؾخ  اليكاٍ ؤلاصاعي، والتي  ومً حٍٗغ

ت مً الهالخُاث التي ًخمخ٘ بها ا اج "جخجؿض في مجمٖو  .1لغثِـ ؤلاصاعي، في مواظهت مغئوؾُ  في شخه  وجهٞغ

ؿٗون مجخمٗحن بىى جد٤ُ٣  ٠ الظي ًسً٘ ل  ٖضص مً الاٞغاص َو ٗٝغ الغثِـ ؤلاصاعي ٖىض بٌٗ ال٣ٟ : اه  اإلاْو وَُ

ُٟت الٗامت، والغثِـ الاصاعي َو اإلاؿاو٫ ألاو٫ ًٖ ؾحر الٗمل في الوخضة التي ًغؤؾ ٟون ؤَضاٞا مُٗىت في مجا٫ الْو ها، واإلاْو

٤  .2ملؼمون بةجبإ جوظحهاج ، أله  ألا٦ثر زبرة وألا٢ضع ٖلى جيؿ٤ُ ظهوصَم هدو جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاٞغ

لى في  غ،  الغثِـ ؤلاصاعي ألٖا ٗخبر ٧ل عثِـ بصاعي في مىخه٠ الؿلم ؤلاصاعي عثِؿا ومغئوؾا بىى ٚاًت الونو٫ بىى الوٍػ َو

لى في ؤلاصاعة الٗامتوػاج ، ٦ما ٌٗخبر عثِـ الضولت الغثِـ ؤلا   .3صاعي ألٖا

وفي طاث الو٢ذ ًجب ؤن ٩ًون الغثِـ طا ٦ٟاًت ٖلمُت، وزبرة ٖملُت ومؼاًا شخهُت، ججٗل  ٌؿخ٣ُب ظهوص الٗاملحن 

سو باخترامهم و٦ؿب ز٣تهم صون ان ٌكٗغ باالؾخٗالء ٖلحهم والاؾدبضاص باألمغ صوجهم، لخٓل الُاٖت في مويٗها  مٗ ، ٍو

ُ٘  .4، والازال٫ بهظا الواظب ٌٗغى الخىُٓم اىى الخ٨ٟ٪ والاجهُاعؤلاوؿاوي الٞغ

ومً مٟاَُم الؿلُت الغثاؾُت، ًدبحن اجها لِؿذ امخُاػا ٢اهوهُا ؤو خ٣ا مُل٣ا وخ٨غا ٖلى شخو الغثِـ ًخهٝغ ُٞ  

اًت اإلاهلخت الٗامت، ولدؿهُل الؿ ٤ ٦ما ٌكاء؛ ل٨ى  ازخهام وم٩ُاهحزم ًمىد  ال٣اهون للمؿاو٫، بهضٝ ٖع حر الخؿً للمٞغ

 .5الٗام

 ؾلُاث الغثِـ ٖلى مغئوؾُ :

ت: اجها مجمٕو الهالخُاث وؤلام٩اهاث وال٣ضعاث ال٣اهوهُت التي ًماعؾها الغئؾاء ؾواء ججاٍ اشخام  ٟاث الؿلُت ؤلاصاٍع مً حٍٗغ

اتهم الٗضًض مً الؿلُاث . وؾلُت الغثِـ ٖلى شخو اإلاغئوؽ، جسولها الىهوم ال٣اهوهُت في 6اإلاغئوؾحن او ؤٖمالهم وجهٞغ

ما٫ مُٗىت، ؤو  والهالخُاث التي جمـ اإلاغ٦ؼ الظاحي والصخصخي للمغئوؽ ومجها: خ٤ الخُٗحن والازخُاع، وجسهُو مغئوؾُ  أٖل

. ؤّما ؾلُخ  ٖلى ؤٖما٫ مغئوؾُ ، ٞخخًمً خ٣  في 7ه٣لهم ؤو جغ٢ُتهم، ؤو ب٣ًإ ال٣ٗوباث الّخإصًبُت ٖلحهم، ؤو اجهاء زضماتهم

ُت 8ا٫ مغئوؾُ  ع٢ابت ؾاب٣ت)جوظُ ( ؤو ع٢ابت الخ٣ت)ح٣ُٗب(مغا٢بت اٖم . وع٢ابت الغثِـ ؤلاصاعي ع٢ابت مُل٣ت حكمل الكٖغ

اث مغئوؾُ ، ومضى مالثمتها واوسجامها م٘ م٣خًُاث الهالر الٗام ُت جهٞغ .  9واإلاالثمت ٖلى الؿواء، ٞالغثِـ ًغا٢ب مضى قٖغ

اتهم وال ٤ٌُٗ ؤٖمالهم.وؾلُت الغئؾاء في مغا٢بت وج٣ُُم اٖما٫ مغئوؾ  حهم، ال ٣ًلل بإي خا٫ مً ألاخوا٫ مً خٍغ

ؤو  11ؤو  سخبها 10نٟوة ال٣و٫ ٞان ؾلُت الغثِـ جخمشل في خ٤ اإلاهاص٢ت ٖلى اٖما٫ مغئوؾُ  ؤو حٗضًلها ؤو الٛاءَا

اث التي جضزل في هُا١ وازخهام مغئوؾُ (  .1الخلو٫ )ؤي ٢ُام الغثِـ بمباقغة الخهٞغ

                                                           
٘، الجؼاثغ،  دمحم الهٛحر 1  . 48، م 2015بٗلي، ال٣اهون ؤلاصاعي، الخىُٓم ؤلاصاعي، اليكاٍ ؤلاصاعي، صاع الٗلوم لليكغ و الخوَػ

 67صعاؾت م٣اعهت، مغظ٘ ؾاب٤، م  –ماػن لُلو عاضخي، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا  2

اث الجامُٗت، الجؼاثغ 3  وما بٗضَا 200، م 2000، ٖماع ٖوابضي، ال٣اهون ؤلاصاعي، الجؼء ألاو٫، صًوان اإلاُبٖو

 14، 13صعاؾت م٣اعهت، مغظ٘ ؾاب٤،  –ماػن لُلو عاضخي، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا  4

 12، م2012ٖماع بويُاٝ قغح ٢اهون البلضًت الجؼاثغ، صاع ظؿوع لليكغ، الجؼاثغ، الُبٗت ألاوىى،  5

 47دمحم نٛحر بٗلي، ال٣اهون ؤلاصاعي والخىُٓم ؤلاصاعي، مغظ٘ ؾاب٤، م 6

٘، ٖمان، ألاعصن،  7  148، م2018هواٝ ٦ىٗان، ال٣اهون ؤلاصاعي، ال٨خاب ألاو٫، الُبٗت ألاوىى، صاع الش٣اٞت واليكغ والخوَػ

ت،  8 ، ؤلاؾ٨ىضٍع ت الٗامت في ال٣اهون ؤلاصاعي، ميكإة اإلاٗاٝع  123، م2003ٖبض الٛجي بؿُووي ٖبض هللا، الىٍٓغ

 38ُٓم ؤلاصاعي، مغظ٘ ؾاب٤، مدمحم الهٛحر بٗلي، ال٣اهون ؤلاصاعي والخى 9

داهت، الجؼاثغ،  10   103، 102، م 1998، صاع اإلايكوعاث الخ٣و٢ُت، بحروث لبىان 2، 1ًٍوؾ٠ ؾٗض هللا الخوعي، ال٣اهون ؤلاصاعي ط -71، م 1999ٖماع بويُاٝ، الوظحز في ال٣اهون ؤلاصاعي، صاع ٍع

٪ الن السخب ٌؿغي بإزغ عظىي، ُٞاصي اىى بػالت ٢غاعاث اإلاغئوؽ بك٩ل بت ٖلى اٖما٫ مغئوؾُ  باليؿبت للمؿخ٣بل ٣ِٞ. وؾلُخ  في السخب جسً٘ لىٟـ اخ٩ام ؾلُت ؤلالٛاء، بال ؤجها جخمحز ٖجها مً خُض ألازغ، طلؾلُت الغثِـ في الالٛاء حؿمذ ل  وي٘ خض لؤلزاع اإلاترج 11

  151اعي، مغظ٘ ؾاب٤، م ، هواٝ ٦ىٗان، ال٣اهون ؤلاص٧71امل وجهاجي. ٖماع بويُاٝ، مغظ٘ ؾاب٤، م 
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 زهاثو وقغٍو الامغ الغثاسخياإلاُلب الشاوي: 

                                                                                                                                                                                                 
ت، 2ٖمغو ٖضهان، مباصت ال٣اهون ؤلاصاعي، ٍ 1 ، ؤلاؾ٨ىضٍع  24، 15، ٖماع بو يُاٝ، قغح ٢اهون البلضًت الجؼاثغ، مغظ٘ ؾاب٤، م م 84، م2004، ميكإة اإلاٗاٝع
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ا، وحؿاَم اىى خض ٦بحر في ج٣ُُض مماعؾتها، او بٗباعة  لؤلمغ الاصاعي ؤؾباب حؿدىض الُ ، ول  زهاثو وقغٍو ٌؿخلؼم جواَٞغ

حن الخالُحن:   ظا ما ؾىل٣ي ٖلُ  هٓغة مً زال٫ الٟٖغ  ؤزغى مماعؾتها ٖلى الوظ  الؿلُم، َو

 غثاسخي الٟٕغ ألاو٫: ؤؾباب وزهاثو الامغ ال

ؿدىض َظا الواظب بىى مغج٨ؼاث  ٤ الٗام، َو ٗالُت اإلاٞغ ٌٗض واظب الُاٖت الغثاؾُت مً الواظباث الاؾاؽ في ؾحر ٞو

٠ ؤصوى صعظت  ٟون ُٞما بُجهم بغابِ الخبُٗت والدؿلؿل، ُٞسً٘ مْو مخٗضصة، مجها الُاٖت بضاٞ٘ ال٣اهون، خُض ًغجبِ اإلاْو

و ما ٌ لى صعظت مى ، َو ٠ ألٖا ٠ ال بض ؤن 1ٗٝغ في ال٣اهون ؤلاصاعي بالؿلُت الغثاؾُتاىى اإلاْو .  ٦ما ؤن ؤي ٖمل ٣ًوم ب  اإلاْو

 ٩ًون ل  ؤؾاؽ مخحن و٢واٖض ٢اهوهُت، ل٩ي ًيخج ازاٍع في مواظهت الٛحر.

َها ا حُّ
َ
ا ؤ ًَ ًَ و٢ض ج٩ون الُاٖت ٖلى ألاؾاؽ الضًجي والخل٣ي، ٞالكإع الخ٨ُم ؤمغ بُاٖت ؤوىي الامغ في ٢ول  حٗاىى: ﴿ ِظً

َّ
ل

ْم﴾
ُ
ْمِغ ِمى٨

َ ْ
وِىي ألا

ُ
ُؾو٫َ َوؤ وا الغَّ ُٗ ُ َِ

َ
َ َوؤ

َّ
وا ّللا ُٗ ُ َِ

َ
ت في ٢ول  ملسو هيلع هللا ىلص: )مً ؤَاٖجي ٣ٞض ؤَإ هللا ومً 59اليؿاء آَمُىوا ؤ . وؾىضٍ في الؿىت الىبٍو

ا م 2ٖهاوي ٣ٞض ٖها هللا، ومً ؤَإ ؤمحري ٣ٞض ؤَاٖجي ومً ٖها ؤمحري ٣ٞض ٖهاوي( حَر  ً الاخاصًض الصخُدت. ٚو

لهم لخوظُ  مغئوؾحهم وج٣ُُم  و٢ض ج٩ون الُاٖت بضاٞ٘ الش٣ت في الغئؾاء، إلاا لهم مً زبرة وصعاًت وا٢ضمُت في الٗمل، جَا

. و٢ض ج٩ون الُاٖت بضاٞ٘ الخٝو مً ال٣ٗاب، الا ؤن بؾاءة 3ؤٖمالهم، وجدُذ للمغئوؾحن الخٗلم والاؾخٟاصة مً عئؾائهم

لى مؿخوى ؤصاث  في الٗمل. وؤزحرا ٢ض ج٩ون الُاٖت بضاٞ٘ اؾخٗما٫ َظٍ ال٣ٗ ت للمغئوؽ ٖو وباث، ٢ض جازغ ؾلبا ٖلى الغوح اإلاٗىٍو

ا وؾُلت جضٞ٘ اإلاغئوؾحن للخًٕو لؤلوامغ الغثاؾُت، زهونا وؤن الجاهب اإلااصي والخاظت الُ   اإلا٩اٞأث والخواٞؼ؛ باٖخباَع

ٟحن  .4ًدخل اإلاغ٦ؼ اإلاخ٣ضم في مخُلباث اإلاْو

ُُٟت ألؾبابو   :5بهٟت ٖامت ٞةن َاٖت اإلاؿاولحن يغوعة ْو

 هلل وعؾول ؛ -
ٌ
 هلل وعؾول ، ومٗهُتهم مٗهُت

ٌ
 ؤجها َاٖت

هبذ الٗمل ٞوضخى ب٩ل مٗجى ال٩لمت؛ - ظ الخُِ، ٍو َّٟ  ؤجها مٟخاٌح لىجاح اإلااؾؿت، ٞبضوجها ال جخد٤٣ ألاَضاٝ وال جى

 ؤجها بٚال١ٌ ألبواب الخىإػ والازخالٝ اإلاؿبب للٟكل؛ -

، مما ًمى٘ الخجغئ ٖلُ  والخٛاٞل ًٖ حٗلُماج ؛ -  لهُبت اإلاؿاو٫ وؤوامٍغ
ٌ
 ؤجها خٟٔ

ع الجماٖت واخترمها، وباصلها  - ؤجها بخؿاٌن وج٣ضًٌغ للجماٖت؛ ألن الجماٖت بهما حؿحر بإمغ اإلاؿاو٫، ٞمً ؤَاٖ  ٣ٞض ٢ضَّ

 ؤلاخؿان خحن زضمها بُاٖت مؿاولها؛

ت، و٢ًاءٌ  -  ٖلى املخؿوبُاث واإلاهالر الصخهُت. ؤجها جد٤ُ٣ للمهلخت الٗامَّ

ُت لؤلوامغ الغثاؾُت.   وخو٫ الخهاثو الك٩لُت واإلاويٖو

شاع الدؿائ٫ الخاىي:ٟٞي الجاهب الك٨لي  ت   ولئلظابت ٖلى طل٪؛ "ًم٨ً ؤن جإزظ ق٩ل  ًُ َل ج٩ون م٨خوبت ؤم قٍٟو

م٨ً ؤن جٓهغ في ق٩ل الخلو٫، وحٗجي ؤن ٢غاعاث ؤو حٗلُماث ؤو ميكوعاث، ؤو جصخُذ ؤو حٗضًل ؤو مغاظٗت ٢غاعاث اإلاغ  ئوؾحن، ٍو

م٨ً ؤن ج٩ون في ق٩ل بلٛاء ما ٢غٍع  ٌ َظا ألازحر، جىُٟظ َظٍ ألاوامغ، ٍو ًدل الغثِـ مدل اإلاغئوؽ، في خا٫ ما بطا ٞع

 .(6)اإلاغئوؾحن"

                                                           
٠ الٗام، مجلت الترار،  1 ان ٖاقوع بالجلٟت، الٗضص ٞواػ الجلِ، واظب الُاٖت الغثاؾُت وؤزٍغ ٖلى اإلاؿاولُت الجىاثُت للمْو  124، م 2016، ظوان 22ظامٗت ٍػ

اى الهالخحن، م 2  .239)مخ٤ٟ ٖلُ ( في ٍع

ت،  3 ٠ الٗام في ال٣ٟ  ؤلاؾالمي وال٣اهون الويىي، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع  145، م 2006ٞااص مدموص مٗوى، جإصًب اإلاْو

٠ الٗام، مغظ٘ ؾاب٤ م ٞواػ الجلِ، واظب الُاٖت الغثاؾُت وؤزٍغ ٖلى ا  4  125إلاؿاولُت الجىاثُت للمْو

  post_354.html-https://bouhoot.blogspot.com/2014/11/blog1202-3-27املخالٟاث اإلاهىُت ووؾاثل الخٛلب ٖلحها، بدض ميكوع ٖلى قب٨ت الاهترهذ  5

ُٟت الٗمومُت اإلاٛغبُت ٖلى صعب الخدضًض، الُبٗت الاوىى، مُبٗت الىجاح الجضًضة، الضاع البًُاء، 6  . 248، م 2003)( عيوان بو ظمٗت، الْو

https://bouhoot.blogspot.com/2014/11/blog-post_354.html
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غى بٌٗ ال٣ٟ  ؤلاصاعي  ا، ول٨ً بطا ج(1) ٍو ىٟظ بك٩ل مٗحن في بنضاَع
ُ
ُلب اإلاكٕغ جبلُٛها بىى ؤن ألاوامغ الغثاؾُت، ال ج

ٌ َاٖخ ، َاإلاا ؤه   writingاإلاٗىُحن باألمغ ٦خابت ، ٞةن الغثِـ ٩ًون ُملؼما بةبالٚها ٦خابت، وإال ؤنبذ مً خ٤ اإلاغئوؽ، ؤن ًٞغ

. ؤّما بطا لم ًىو اإلاكٕغ ٖلى قٍغ 2زال٠ ما ؤلؼم  ب  ال٣اهون، وفي هٟـ الو٢ذ ٩ًون ٢غاع الغثِـ مُٗبا وظضًغا باإللٛاء

ت ا ، ؾواء ٦خابت ؤم Appreciationل٨خابت، ٞةه  جٓل للغثِـ الهالخُت الخ٣ضًٍغ ، في ازخُاع الك٩ل اإلاىاؾب إلنضاع ؤوامٍغ

ا، ب٣هض اخضار ؤزغ ٢اهووي مٗحن   .3قٍٟو

ا مً الغثِـ، زانت بطا جغجب ٖلحها ؤزُاء، وؤه٨غ الغثِـ  ب بزباث نضوَع ُٗ ْه ًَ ت،  ٚحر ؤه  بطا ٧اهذ ألاوامغ الكٍٟو

اث م٣ٗضة ؤو مهمت، ؤو جدىاو٫ ال٨شحر مً الخٟهُالث، ٞةن اإلاى٤ُ بنض ت التي جخٗل٤ بمويٖو ا، لظل٪ ٞةن ألاوامغ ؤلاصاٍع اَع

ل ُمجاهب للهواب بكإجها. ا ٦خابت، وطل٪ صعثا للخُة، وججىبا للؿهو، وجٟاصًا ألي جإٍو   الؿلُم ٣ًطخي بًغوعة بنضاَع

بغػ الخهاثو: ويوح الامغ الغثاسخي، بدُض ج٩ون نُاٚخ  ٖلى صعظت ٞمً ؤَم وؤ ؤما ما ًخٗل٤ بالجاهب اإلاويوعي،

ٌ َاٖت وجىُٟظ  ل ؤو لبـ ؤو ق٩و٥، ججٗل اإلاغئوؽ مترصصا في جىُٟظٍ ؤو ما ٢ض ًضٞٗ  اىى ٞع ٖالُت مً الويوح، ججىب  ؤي جإٍو

ٞالغثِـ َو ؤًًا ًجب ؤن ٩ًون ٖلى وال ٌٗجي ويوح الامغ الغثاسخي ا٢خهاع ٞهم  والاإلاام ب  ٖلى اإلاغئوؽ ٣ِٞ،  الامغ الغثاسخي.

ضٖم الش٣ت ب  ؤمام مغئوؾ  ت زابخت باألمغ وما ًترجب ٖلُ  ومغاخل جىُٟظٍ، ألن في طل٪ ما ًجىب  الو٢ٕو في الخغط، ٍو  .4مٗٞغ

ُت لؤلمغ الغثاسخي ٖضم الخٗاعى، والخٗاعى ٢ض ٩ًون مً زال٫ نضوٍع مً ٖضة  الهوعة ألازغى مً الخهاثو اإلاويٖو

عثِـ واخض، ؤو مً عئوؾا مخٗضصًً ٣ً٘ ٖلى اإلاغئوؽ َاٖتهم. ولخجىب َظا الخٗاعى ًيبغي ؤن " ٩ًون جضزل الغئؾاء ؤوامغ مً 

م ؤن جل٣ى خٓها مً الخُب٤ُ".  هاظما ًٖ بدض وصعاؾت ٧اُٞت، ختى ٨ًخب ألوامَغ

 الٟٕغ الشاوي: قغٍو واظب الُاٖت الغثاؾُت

 ، ُٞجب ؤن ًخواٞغ ٖلى ٖضص مً الكغٍو واإلاخُلباث، ومجها الجواهب الخالُت:ل٩ي ٩ًون الامغ الغثاسخي ؾلُما وواظب الخىُٟظ

: ًىٓم ال٣اهون َظٍ الخبُٗت وج٣وم بحن شخهحن، اخضَما عثِـ وألازغ مؿاو٫، بدُض جسو٫ للغثِـ الخبُٗت الغثاؾُت -

ىى ظاهب الخبُٗت الغثاؾُت . وا5خ٤ انضاع الامغ اىى مغئوؾ ، وجٟغى ٖلى اإلاغئوؽ واظب َاٖت الامغ اإلاخل٣ى مً الغثِـ

٣ُت، حٗخبر  ٣ُت، ٞةطا ٧اهذ الخبُٗت الغثاؾُت قٍغ ل٣ُام الٗال٢ت بحن الغثِـ واإلاغئوؽ؛ ٞةن الخبُٗت اإلاٞغ َىا٥ جبُٗت مٞغ

ت، 6قٍغ لوظوب الامغ الغثاسخي طاج  ٤ الٗام وؤَضاٞ ، حٗخبر ؤوامغ ٚحر مكغٖو . ومً زم ٞاألوامغ التي ال جغجبِ بيكاٍ اإلاٞغ

 .٤7 اإلاغئوؽ ؤن ًدىهل مجهاومً خ

: ومٟهوم َظا الكٍغ ؤن ٩ًون ٦ال مً الغثِـ واإلاغئوؽ مسخهحن، ألاو٫ بةنضاع الامغ وألازغ ازخهام الغثِـ واإلاغئوؽ -

، وان ٩ًون ٢ض ٖهض 8بدىُٟظٍ. وجبٗا لظل٪ ًجب ان ٩ًون الامغ ناصعا مً شخو ل  الخ٤ ٢اهوها بةنضاٍع وفي خضوص ؾلُخ 

٤ ال٣واهحن واللواثذ اإلاىٓمتالُ  بهظٍ الؿلُت   .9مً الجهت املخخهت ٖلى هدو ؾلُم، وطل٪ ًٖ ٍَغ

 

                                                           
٠ الٗمومي اإلاٛغبي، مغظ٘ ؾاب٤، م 1  .266)( مل٨ُت الهغور، الىٓام ال٣اهووي للمْو

ش 2010/ 136خ٨م مد٨مت الٗض٫ الٗلُا باألعصن في الضٖوى  2  ، ميكوعاث مغ٦ؼ ٖضالت.2010/ 11/11، بخاٍع

ش  3 ت الٗلُا بمهغ بخاٍع ت اإلاباصت التي ٢غعتها املخ٨مت 52ؽ  8964، ًَٗ ع٢م 2007 -9-1خ٨م املخ٨مت ؤلاصاٍع ل  -2006الضاثغة ألاوىى، الجؼء ألاو٫ مً ؤ٦خوبغ  –١، مجمٖو 393، م 2007ابٍغ
  

 76مغظ٘ ؾاب٤، م ماػن لُلو عاضخي، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا، 4

ال٢خ  باألهٓمت الجؼاثُت ألازغى، مغظ٘ ؾاب٤، م 5 ٠، الىٓام الخإصًبي ٖو ؼة الكٍغ  181ٍٖؼ

ُٟت الٗامت    مغظ٘ ؾاب٤، م  6  182ٖانم عجُلت، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا في الْو

ُٟت الٗامت، مغظ٘ ؾاب٤، م 7  173ٖانم عجُلت، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا في الْو

لم ؤلاصاعة، صعاؾت م٣اعهت، ٍ دمحم مسخاع ٖش 8 مت الخإصًبُت بحن ال٣اهون ؤلاصاعي ٖو  98ال٣اَغة، م1973، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، 1مان، الجٍغ

لم ؤلاصاعة الٗامت، ؤَغوخت ص٦خوع  9  245، م 1983اٍ، ظامٗت ال٣اَغة دمحم اخمض الُُب ٩َُل، الؿلُت الغثاؾُت بحن الٟاٖلُت والًمان صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهون ؤلاصاعي ٖو
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وجغجِبا ٖلى طل٪ ًجب ٖلى الغثِـ ؤلاصاعي ؤن ج٩ون ؤوامٍغ وجوظحهاج  في خضوص مهام  وؾلُاج  املخضصة، وإال ٧ان ال٣غاع 

. ؤما في مُٗبا بُٗب ٖضم الازخهام وظاػ ابُال ، ٞاالزخهام َو "بمشابت الهالخُت ال٣اه وهُت إلنضاع الغثِـ ل٣غاٍع

٣ا لل٣واهحن واللواثذ، ؾواء مً هاخُت اإلاويٕو  ظاهب اإلاغئوؽ، ُٞجب ؤن ٩ًون الامغ اإلاٗجي بالخىُٟظ مً ازخهان  ٞو

وفي َظا اؾخ٣غث مد٨مت الى٣ٌ ٖلى ؤه :" بطا زغط مإموع الًبِ ال٣ًاجي ًٖ صاثغة ازخهان   .1ؤو الؼمان ؤو اإلا٩ان

ُٟت عؾمُت.ال ج٩ون ل  ؾ ظٍ هي ال٣اٖضة الٗامت ألصاء ٧ل ْو  2لُت ما وإهما ٌٗخبر ٞغصا ٖاصًا َو

ُت الامغ الغثاسخي  - ٤ الٗام.مكغٖو  : ؤي ٩ًون َب٣ا لل٣واهحن وألاهٓمت اإلاىٓمت ليكاٍ اإلاٞغ

٣خطخي َظا الكٍغ ؤن ٩ًون الامغ م٣ضوعا ٖلُ  في ْل ؤلام٩اهاث والٓغٝو الصخهُؤن ٩ًون الامغ مؿخُاٖا  - ت والٗلمُت : ٍو

للمغئوؽ،... ٞةطا ٧ان مً خ٤ الغثِـ ؤن ًوظ  اىى مغئوؾُ  ما ًغاٍ مالثما مً ألاوامغ التي ٌٗخ٣ض ؤجها حؿاَم في جد٤ُ٣ 

ض  ُُٟت، ٩ًون مكوبا بُٗب الخٗؿ٠، ٦ما ؤن جؼٍو ٤، ٞةن ا٢دام  للمغئوؾحن في اٖما٫ جخجاوػ َا٢تهم الْو اَضاٝ اإلاٞغ

لت، ًوظب مداؾبخ  مداؾبت ٢اهوهُت، اطا ما اؾخٗمل ؾلُخ  وحٗؿ٠ بها، مخسُُا الٛاًت الغثِـ بالؿلُت الغثاؾُت ال٩ام

 .3ؤو الهضٝ اإلاويٕو ل  واإلاخمشل باإلاهلخت الٗامت

ُُٟت مً ألاوامغ الغثاؾُت  اإلابدض الشاوي: مضى واظب الُاٖت ومو٠٢ بٌٗ ال٣ٟ  وال٣واهحن الْو

ُخ ، ل٨ً الاق٩الُت التي ٌٗخبر الامغ الغثاسخي الهاصع مً الغثِـ اىى اإلاغ  ئوؽ واظب الخىُٟظ، متى اؾخوفى قغٍو مكغٖو

ا، ٞما مضى التزام  بدىُٟظ َظا الامغ ٚحر اإلاكغٕو  وفي  ٠ مً عثِؿ  ؤمغا ٚحر مكغٖو ُغح في َظا الؿُا١، ٖىضما ًخل٣ى اإلاْو
ُ
ج

ٗاث يوء َظٍ ؤلاق٩الُت وؿخٗغى ملخت موظؼة ًٖ مو٠٢ ال٣ٟ  وال٣ًاء مً ألاوامغ ٚحر اإلاك ت، ومو٠٢ بٌٗ الدكَغ غٖو

ُٟت مً واظب الُاٖت الغثاؾُت في اإلاُلبحن الخالُحن:  الْو

ت  اإلاُلب ألاو٫: مو٠٢ ال٣ٟ  مً ألاوامغ ٚحر اإلاكغٖو

ُُٟت ال ًخدلل ٖى  ألي  ٠ َوا٫ خُاج  الْو  للمْو
ً
 ملؼما

ً
 لل٣واهحن وألاهٓمت واظبا

ً
٣ا بطا ٧اهذ َاٖت الغئؾاء واخترامهم ٞو

ب، ٞةه  ًبرػ الدؿائ٫ ًٖ مضى التزام اإلاغئوؽ بُاٖت ؤوامغ عثِؿ  املخالٟت لل٣واهحن واللواثذ. وفي َظا الهضص ؾبب مً ألاؾبا

 : 4اه٣ؿمذ آلاعاء بىى اججاَاث زالزت

ظَب بىى ال٣و٫ بن ٖلى اإلاغئوؽ ؤن ًمطخي في َاٖت ؤمغ عثِؿ ، وجيخ٣ل اإلاؿاولُت الاججاٍ ألاو٫  ت الىٓام"، ٍو ُل٤ ٖلُ  "هٍٓغ : ٍو

و ب ". وحجتهم ؤه  ًٟترى في ؤوامغ HOURYAOٗض طل٪ بىى ٖاج٤ الغثِـ مهضع ألامغ، ومً ؤبغػ ؤههاع َظا الاججاٍ ال٣ُٟ " َوٍع

ُت، ٞالغئؾاء ًخولون جٟؿحر ال٣واهحن، بِىما ٣ًوم اإلاغئوؾون بدىُٟظ َظٍ الخٟؿحراث، ٦ما ؤن  الغئؾاء ؤجها جدمل قهاصة باإلاكغٖو

 ٖلى خؿً ؾحر الٗمل باإلاغا٤ٞ الٗامت باهخٓام وايُغاص؛ ٞلو ؤجُذ للمغئوؾحن خ٤ الغ٢ابت الًغوعة الٗملُت ج٣خطخي طل٪ 
ً
خغنا

ُت ؤوامغ الغئؾاء لخدو٫ مجا٫ الٗمل بىى نغإ صاثم بحن الغئؾاء واإلاغئوؾحن. ولبٌٗ ٣ٞهاء ال٣اهون ٢غاءة لهظا  ٖلى مكغٖو

ت، وم٣خًاٍ ؤن ألاوامغ الغثاؾُت ٦مبضؤ ٖام، جخمخ٘ بسانُتها الاججاٍ، ٣ُٞوم َظا الواظب ٧إنل ٖام ٖلى مبضؤ الُاٖت اليؿبُ

ُت ْاَغا في الامغ، ؤو ًترجب ٖلى جىُٟظٍ هخاثج زُحرة  .5آلامغة واإلالؼمت للمغئوؾحن، الا في خاالث مُٗىت، ٦ما لو ٧ان ٖضم اإلاكغٖو

                                                           
 246دمحم اخمض الُُب ٩َُل، الؿلُت الغثاؾُت بحن الٟاٖلُت والًمان، مغظ٘ ؾاب٤، م 1

مت، نوث الامت   2 اعة  http://www.soutalomma.comٖالء عيوان، خضوص َاٖت اإلاغئوؽ لؤلوامغ التي جٟطخي العج٩اب ظٍغ  12:00 2022-1-29و٢ذ الٍؼ

274، م 1975خؿً دمحم ٖوايت، الؿلُت الغثاؾُت، اإلاُبٗت الٗاإلاُت، بحروث،  3
 

ُٟت الٗامت، مغظ٘ ؾاب٤ م   4 ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ . ٖم190م  – 184ٖانم عجُلت، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا في الْو  453، 452، م 1984اع ٖوابضي، ٨ٞغة الؿلُت الغثاؾُت بالجؼاثغ، اإلااؾؿت الَو

ُٟت الٗامت، مغظ٘ ؾاب٤، م، م 5  234، 233ٖانم عجُلت، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا في الْو

http://www.soutalomma.com/Article/811065/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8
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ُت وإٖالء بعاصة الغئؾاء ٖلى خؿ ازظ ٖلى َظا الغؤي ججاَل  ال٨بحر إلابضؤ اإلاكغٖو اب ال٣اهون، ألامغ الظي ٌصج٘ ٍو

الغئؾاء ٖلى الخماصي في املخالٟاث، باإلياٞت بىى ؾلب اإلاغئوؾحن الصجاٖت ألاصبُت وعوح الخ٨ٟحر، وإيٗاٝ مل٨ت البدض ًٖ 

٩ون ٧اآللت الٗمُاء َاإلاا ًلتزم بالُاٖت صاثما.  الهواب، ٍو

ظَب بىى حٛلُب مالاججاٍ الشاوي ُت"، ٍو ت الكٖغ ٗخبر ال٣ُٟ  "صوجي" " " : ًُل٤ ٖلُ  "هٍٓغ ُت َو َو ؤخض  L. Duguitبضؤ اإلاكغٖو

ؤبغػ عواص َظا الاججاٍ. ٞةطا ٧اهذ َاٖت ؤوامغ الغئؾاء جبضو واظبت، بال ؤجها م٣ُضة بمضى مُاب٣تها ألخ٩ام ال٣اهون بمٗىاٍ الواؾ٘، 

ا ٖلى اٖخباع ؤن اخترام ال٣اهون ملؼم ب  ٧ل مً الغثِـ واإلا ازظ ٖلى َظا الغؤي ؤه  ٢ض ًترجب ٞةطا زالٟخ  وظب بَضاَع غئوؽ. ٍو

ُت ؤوامغ عئؾائهم،  ٖلُ  بزال٫ بدؿً ؾحر الٗمل في اإلاغا٤ٞ الٗامت هدُجت إلجاخت املجا٫ ؤمام اإلاغئوؾحن في الغ٢ابت ٖلى مكغٖو

و ما ًجٗل اإلاغئوؽ ٢ا ُت، َو يُا ًد٨م ٖلى مما ٢ض ٌصج٘ ٖلى الخىهل مً جىُٟظ ؤوامغ الغئؾاء بذجت مسالٟتها إلابضؤ اإلاكغٖو

ُت زم ًمخى٘ بالخاىي ًٖ جىُٟظَا اث واإلاماعؾاث الؿِئت بٗضم الكٖغ  .1الخهٞغ

ُت واملخاٞٓت ٖلى الؿحر الاججاٍ الشالض خوؾِ الاججاَحن الؿاب٣حن، آزظا ب٩ل مً مبضؤ اإلاكغٖو ت الوؾِ"، ٍو : ًُل٤ ٖلُ  "هٍٓغ

ُت، بدُض ٩ًون للمغئوؽ خ٤ الامخىإ ًٖ بَاٖت ألاوامغ اإلاىخٓم للمغا٤ٞ الٗامت، وطل٪ بخُُٗم واظب الُاٖت بمبضؤ اإلاك غٖو

ُما ٖضا طل٪ ًخُلب واظب الُاٖت ج٨غاع ألامغ  ُت، وجاصي بىى ؤلايغاع باإلاهلخت الٗامت، ٞو  ٖلى اإلاكغٖو
ً
التي حٗض زغوظا ْاَغا

ُت، ٞةطا ؤنغ ٖلى ما طَ ٠ لغثِؿ  ؤن ؤمٍغ مسال٠ للمكغٖو ب بلُ  ٦خابت وظب ٖلى الغثاسخي الظي ًترجب ٖلى جىبُ  اإلاْو

 مً اإلاؿاولُت؛ ألجها جيخ٣ل في َظٍ الخالت بىى ٖاج٤ الغثِـ الظي نضع 
ً
٩ون زالُا ٠ الاههُإ بدىُٟظ ألامغ ال٨خابي الشاوي، ٍو اإلاْو

، وازظث ب  مٗ خباعاث التي جدُِ باإلاويٕو ظا الاججاٍ ٌٗخبر ؤ٢غب الاججاَاث اىى مغاٖاة مسخل٠ الٖا ٓم مى  ألامغ املخال٠. َو

 ال٣واهحن، ٦ما ؾُاحي في اإلاُلب الخاىي. 

ُُٟت مً الُاٖت الغثاؾُت  اإلاُلب الشاوي: مو٠٢ بٌٗ ال٣واهحن الْو

ُُٟت ٢واٖض ٢اهوهُت جلؼم اإلاغئوؽ واظب الُاٖت هدو عثِؿ . وتهضٝ في هٟـ الو٢ذ اىى خماًت  ٗاث الْو جٟغى الدكَغ

َا واهخٓامها في جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت. ومً َىا ًشاع حؿائ٫ ما مضى الىٓام الاظخماعي، خغنا ٖلى اإلاغا٤ٞ الٗامت وخؿً ؾحر 

ت مً زال٫  واظب الُاٖت وخضوصَا  وؤلاظابت ٖلى َظا الدؿائ٫ ج٣خطخي الخمُحز بحن ت وألاوامغ الٛحر مكغٖو ألاوامغ اإلاكغٖو

حن الخالُحن:  الٟٖغ

ت  الٟٕغ ألاو٫: ألاوامغ اإلاكغٖو

ت واملخضص ل  ٢اهوها، و٢ض جىاولذ ال٣واهحن  ٌٗخبر خ٤ انضاع الامغ وظها مً ؤوظ  ؾلُت الغثِـ ٖلى مغئوؾُ  ومً مهام  ؤلاصاٍع

ُٟت الٗمومُت في ٧ل مً ألاعصن  ُُٟت لواظب الُاٖت بهوع مسخلٟت، ومً َظٍ ال٣واهحن ٢اهون الخضمت اإلاضهُت او هٓام الْو الْو

ُُٟت ٖلى واظب  2020ىت لؿ ٞىو هٓام الخضمت اإلاضهُت في ألاعصنومهغ واإلاٛغب والجؼاثغ،  في مٗغى بُاه  للواظباث الْو

٤ الدؿلؿل ؤلاصاعي والخٗامل م٘ عئؾاث  ومغئوؾُ  باخترام وجُب٤ُ  الُاٖت الغثاؾُت ب٣ول  )جىُٟظ ؤوامغ عئؾاث  وجوظحهاتهم ٞو

٤ في الٗمل( بر ًٖ طاث الواظب في ٢اهون الخضمت اإلاضهُت اإلاهغ  .2مبضؤ اإلاكاع٦ت وبىاء عوح الٍٟغ في اَاع هو  2016لؿىت  ي ٖو

ما مً ال٣واهحن والخٗلُماث اإلاىٟظة، وما  حَر ٠ الالتزام بإخ٩ام َظا ال٣اهون والثدخ  الخىُٟظًت ٚو ٖام ٣ًطخي بإه  ًخٗحن ٖلى اإلاْو

ت في َظا الكإن، الخضمت  ومضوهاث الؿلو٥ وازال٢ُاث ًهضع ًٖ الجهاػ مً ٢غاعاث جىُٓمُت ؤو حٗلُماث ؤو وكغاث ؤو ٦خب صوٍع

 .3 اإلاضهُت...

                                                           
٘ الجؼاثغي، صًوا 1 ُٟت الٗامت في الىٓم اإلا٣اعهت والدكَغ اث الجامُٗت، الجؼاثغ، ؾُٗض ًوؾ٠ اإلاٗضاوي، صعاؾت في الْو  12، م1984ن اإلاُبٖو

 مً هٓددددام الخددضمددددت اإلاددضهُدددت الاعصوي 2020( لؿىت  9ص( هٓام ع٢م ) -68اإلااصة) 2

  2016( لؿىت 81( مً ٢اهون الخضمت اإلاضهُت اإلاهغي ع٢م)59اإلااصة ) 3
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ُٟت الٗمومُت اإلاٗض٫ لؿىت  هووفي اإلاٛغب  ٠ 17في الٟهل ) 1958اإلاكٕغ في الىٓام ألاؾاسخي للْو ( ٖلى )ؤن ل٩ل مْو

٠ اإلا٩ل٠ بدؿُحر مهلخت مً  هض بها بلُ ، وؤن اإلاْو ُٖ ٦ُٟما ٧اهذ عجبخ  في الؿل٪ ؤلاصاعي، مؿاو٫ ًٖ ال٣ُام باإلاهام التي 

ً جىُٟظ ألاوامغ الهاصعة ٖى ، وال ًبرؤ في شخيء مً اإلاهالر، مؿاو٫ ؤمام عئؾاث   ًٖ الؿلُت املخولت لهظا الٛغى، ٖو

ُٟخ  ؤو ٖىض مباقغتها،  ٠ في جإصًت ْو ت بمغئوؾُ . و٧ل َٟوة ًغج٨بها اإلاْو اإلاؿاولُاث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ ، بؿبب اإلاؿاولُت اإلاىَو

اصة بن ا٢خطخى الخا٫، ًٖ ال٣ٗوبا  ث التي ًىو ٖلحها ال٣اهون الجىاجي(.حٗغي  ل٣ٗوبت جإصًبُت، ٍػ

ُٟت الٗمومُت 13ووعص ٦ظل٪ في الٟهل ) ٠ في  اإلاٛغبي،( مً الىٓام ألاؾاسخي للْو ٖلى واظب ٖام ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ اإلاْو

دترم  مشل ؾلُت الضولت، ٍو ًُ ٠ الٗمومي،  ٗمل ٖلى اخترامها(؛ باٖخباع ؤن اإلاْو و )ؤن ًدترم ؾلُت الضولت َو ظمُ٘ ألاخوا٫، َو

خجىب ٧ل ما ًمـ ٞاٖلُت الٗمل ؤلاصاعي بهٟت زانت، ومهلخت الضولت بهٟت ٖامت.جوظ  حهاتها، ٍو

ُٟت الٗمومُت في الجؼاثغ ٖلى واظب الُاٖت الغثاؾُت في ؾُا١ ٖام ب٣ول   2006لؿىت  وهو ال٣اهون ألاؾاسخي للْو

٣ا غى اخترامها ٞو ٠ في بَاع جإصًت مهام  اخترام ؾلُت الضولت ٞو ، 1لل٣واهحن والخىُٓمُاث اإلاٗمو٫ بها( )ًجب ٖلى اإلاْو

٠ الخٗامل بإصب واخترام في ٖال٢اج  م٘ عئؾاث  وػمالث  ومغئوؾُ .52وؤياٞذ اإلااصة )  ( مً هٟـ ال٣اهون، ؤه  ًجب ٖلى اإلاْو

الؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت بواظب الُاٖت الغثاؾُت، ًدبحن ؤن اإلاكٕغ الاعصوي جىاو٫ َظا الواظب ومً زال٫ اؾخٗغاى الىهوم 

لُ   م. ٍو ٠ جىُٟظ ؤوامغ عئؾاث  وجوظحهاتهم وفي هٟـ الو٢ذ اخترامهم وجو٢حَر دت وواضخت، خحن ٢غع ؤن ٖلى اإلاْو بهوعة نٍغ

ُٗت  و التزام الاصب والاخترام في الخٗامل م٘ الغئؾاء، وهي لٟخت حكَغ ٠ واظب مؿخ٣ل، َو اإلاكٕغ الجؼاثغي، خحن ٞغى ٖلى اإلاْو

ُٟ ٗاث الْو ُت جغ٦ؼ ٖلى ظاهب جىُٟظ ألاوامغ الغثاؾُت في ؾُا١ بُاجها ًٖ واظب الُاٖت، وجخجاَل مهمت، الن بٌٗ الدكَغ

و اخترام وجو٢حر الغئؾاء، واجبإ ُؾبل اللُا٢ت وألاصب في الخٗامل مٗهم؛ بط ؤن الٗال٢ت الخّؿاؾت بحن  ظاهب في ٚاًت ألاَمُت َو

 بال٣ضع الظي ًجب ؤن ج٩ون. الغثِـ واإلاغئوؽ، ج٣خطخي ؤن ٩ًون َىا٥ اخترام وجو٢حر ولبا٢ت، 

٠ بإخ٩ام ال٣واهحن واللواثذ وال٣غاعاث، والٗمل ٖلى جُب٣ُها، وإهما َىا٥  وال ٨ًٟي للخٗبحر ًٖ َظا اإلاٟهوم، بلؼام اإلاْو

 ٤ ؤًًا واظباث مؿل٨ُت، مخهلت باألزال١ والؿلو٥، جهب في مهلخت الخىُٟظ ألامشل لهظٍ ال٣واهحن وألاهٓمت، وخؿً ؾحر اإلاٞغ

٠  الٗام في جإصًت زضماج ، في خحن جىاو٫ اإلاكٕغ في ٧ل مً مهغ واإلاٛغب لهظا الواظب في بَاع واظب ٖام ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ اإلاْو

 الٗام، الالتزام بال٣واهحن واللواثذ والخٗلُماث واخترام ؾلُت الضولت. 

خىُٟظي )جىُٟظ ألاوامغ واٟٚا٫ اإلاكٕغ في ال٣واهحن ؾالٟت الظ٦غ مً ٖضم جىاو٫ واظب الُاٖت الغثاؾُت بك٣ُ  ال

ىي الظي  ٟؿغ بال٣هوع الدكَغ ًُ والخوظحهاث ٖلى الوظ  الصخُذ...( والؿلو٧ي )الاخترام واللبا٢ت واملخاٞٓت ٖلى ال٨غامت...(، عبما 

ٌؿخدؿً جضاع٦ ، وطل٪ الن مضلو٫ واظب الُاٖت الغثاؾُت َو الظي ٣ًخهغ ٖلى الخًٕو والُاٖت ألوامغ وجوظحهاث الغئؾاء 

٠"التي ال حر اإلاْو ٠ ٚو ُٗت ؤمغ ٌؿخوي بكإه  اإلاْو  ألن "َاٖت ال٣اهون ؤو الىهوم الدكَغ
ً
ُت، هٓغا . 2 جخٗاعى م٘ اإلاكغٖو

 
ً
٣ا ُٟي ٞو ٠ ال ًاصي ٖمل  الْو  ًٖ واظب َاٖت ال٣اهون، خُض ؤن اإلاْو

ً
 مؿخ٣ال

ً
"وإياٞت بىى طل٪ ٌٗض واظب الُاٖت واظبا

 
ً
بىى ؤَمُت واظب الُاٖت بػاء الغئؾاء الظًً ًمشلون َمؼة الونل بِى  وبحن اللتزام  بُاٖت ال٣اهون ٞدؿب، بل اؾدىاصا

 .3ال٣اهون"

٠ مً خ٤ الخٓلم ؤو  وإطا ٧اهذ ال٣واهحن ٢ض ٞغيذ التزام الاخترام والخو٢حر ججاٍ الغئؾاء، ٞةن طل٪ ال ًمى٘ اإلاْو

، ٌك٩ل بؾاءة بلُ ، ؤو بٛغى ا
ً
 ؤو ٖمال

ً
ا لىُل مً خ٣و٢ ، بال ؤن طل٪ مكغٍو بالتزام الك٩وى، بطا ما نضع مً عثِؿ  جهٞغ

.
ً
 ؤو ٦خابُا

ً
ا  خضوص ألاصب واللُا٢ت، ؾواء ٧ان الخٓلم قٍٟو

                                                           
ُٟت الٗمومُت الجؼاثغي لؿىت 40اإلااصة ) 1  2016( مً الىٓام ألاؾاسخي للْو

 .17ٖانم عجُلت، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا، مغظ٘ ؾاب٤، م  2

ٗاث الُمً الٗغا١، مهغ، ٞغوؿا   الُبٗت ألاوىى مغ٦ؼ ٖباصي للضعاؾاث واليكغ نىٗاء  3 ٠ الٗام في حكَغ  .146، م1999ًخي ٢اؾم ٖلي، يماهاث جإصًب اإلاْو
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ت ٗت للخُاو٫ ٖلى الغئؾاء بما ال  1وخو٫ َظا الجاهب ٢ًذ املخ٨مت ؤلاصاٍع في مهغ بإه  )ال ًجوػ اجساط الك٩وى طَع

  )ٌٗخبر بزالال بواظب الُاٖت جوظُ  الاتهاماث الباَلت بىى ًل٤ُ ؤو جدضحهم ؤو الدكهحر بهم(، ٦ما ٢ًذ طاث املخ٨مت بإه

الغئؾاء، ولو ٧ان طل٪ جدذ ؾخاع ق٩وى َضٞها الٛحرة ٖلى الهالر الٗام(؛ ألن الهالر الٗام ٣ًخطخي "جإزُم ٧ل مداوالث 

م ؤمام مغئوؾحهم" م واٖخباَع يبغي ٖلى الغئؾاء ؤن . "ومً ظاهب آزغ ً 2الدكهحر بالغئؾاء وإؾ٣اٍ َُبتهم والخِ مً ؤ٢ضاَع

، ألن طل٪ مً قإه  ؤن  ًٟغيوا م٘ مغئوؾحهم ٖال٢ت ٌؿوصَا الوص والاخترام، بُٗضة ًٖ الخواي٘ والخبؿِ الؼاثض ًٖ اإلاإلٝو

و ما ًدىا٢ٌ بضون ظض٫ م٘  م، بل وعبما الخغوط ًٖ هُا١ ألاصب واللُا٢ت في خ٣هم، َو ًاصي بىى الخ٣لُل مً قإجهم واخخ٣اَع

٤ الٗام" م٣خًُاث الؿلُت  . 3الغثاؾُت، وخؿً ؾحر الٗمل في اإلاٞغ

ُُٟت  الٟٕغ الشاوي: َاٖت الامغ الغثاسخي ٚحر اإلاكغٕو في بٌٗ ال٣واهحن الْو

جىاولىا في الٟٕغ ألاو٫ َاٖت الامغ الغثاسخي اإلاكغٕو والظي ٩ًون ملؼما للمغئوؽ وال زالٝ في طل٪، بال ؤه  ٢ض ًهضع مً الغثِـ 

ُٟت َظا الجاهب بصخيء مً الويوح، ُٞما ٧ان امغا مسالٟا لل٣اهون، ٞ هل ٩ًون ملِؼما للمغئوؽ ؤم ال  جىاولذ بٌٗ ال٣واهحن الْو

مو٠٢ البٌٗ الازغ ًدؿم بالٛموى. وفي يوء ما ؾب٤ هل٣ي هٓغة ٖلى مو٠٢ اإلاكٕغ في ٧ل مً ألاعصن ومهغ واإلاٛغب 

 والجؼاثغ، ٦ما ؾُإحي:

 هٓام الخضمت اإلاضهُت ألاعصوي: -1

بُان الخٗامل م٘ ألاوامغ التي جهضع مً الغئؾاء وج٩ون مسالٟت لل٣واهحن  2020الخضمت اإلاضهُت ألاعصوي لؿىت جىاو٫ هٓام 

ٟهم مً زاللها ان ٖلى  ُٟت الٗامت وؤزال٢ُاتها ٍو ُٟي وواظباث الْو وألاهٓمت في بَاع ههوم ٖامت جىٓم ٢واٖض الؿلو٥ الْو

٠ ؤن ًبضي عؤً  ًٖ ظواهب الخلل والاٞهاح ٖ ػ( ب٣ولها: الخدلي بالهض١ والصجاٖت -68ى  وطل٪ في هو اإلااصة )اإلاْو

ضم اٚخُا٫  والكٟاُٞت في ببضاء الغؤي وؤلاٞهاح ًٖ ظواهب الخلل وؤلاباٙل ٖى  م٘ الخغم ٖلى الخإ٦ض مً اإلاٗلوماث ٖو

 الصخهُت.

٠ في الخٓلم بهٟت ٖامت، وخضص الخاالث اإلاوظبت لل   -163خٓلم في هو اإلااصة )وفي هٟـ الو٢ذ مىذ الىٓام خ٤ اإلاْو

٠ الخ٣ضم بخٓلم في ؤي مً الخاالث الخالُت:   -ب( مً هٟـ الىٓام ُٞد٤ للمْو

وظوص ؤي مؿإلت ؤو مسالٟت لل٣واهحن وألاهٓمت والخٗلُماث بطا ٧اهذ جخٗل٤ بُبُٗت الٗمل في الضاثغة ؤو لها ٖال٢ت  ✔

٠ اإلاخٓلم وقاوه  وال٣غاعاث اإلاخسظة بد٣ ؛  باإلاْو

ُٟي، ؤو ؤلازال٫ نضوع ؤي جهغ  ✔ ٝ ؤو مسالٟت مً قإجها ؤلازال٫ بإزال٢ُاث الوُْٟت الٗامت و٢واٖض الؿلو٥ الْو

 بمباصت الٗضالت والجزاَت؛

 للخهٝغ بك٩ل
ً
 ؤو مغئوؾا

ً
 ؤو ػمُال

ً
٠ ؾواء ٧ان عثِؿا  الخٗغى بىى ؤي يِٛ ؤو ب٦غاٍ ؤو َلب ٚحر مكغٕو مً ؤي مْو

ت.ٚحر ٢اهووي ؤو ال٣ُام ؤو الامخىإ ًٖ ال٣ ٠ اإلاخٗل٣ت بالجزاَت والؿٍغ  لواظباث اإلاْو
ً
 ُام بةظغاء مٗحن مً قإه  ؤن ٌك٩ل اهتها٧ا

( مً هٟـ الىٓام، بطا اجطر ؤن الخٓلم ٚحر مبجي ٖلى مٗلوماث صخُدت وؤن وعاءٍ ٢هضا ٦ُضًا 164وؤياٞذ اإلااصة )

،ً التي ًىو ٖلحها َظا  ظغاءاث الخإصًبُتُٞسً٘ ناخب  للمؿاءلت وجُب٤ بد٣  ؤلا  ؤو حهضٝ بىى ؤلاؾاءة الصخهُت لآلزٍغ

 الىٓام

                                                           
ت الٗلُا ٖامي   1 ُٟت الٗامت، اإلاغظ٘ الؿاب٤ م، ٖانم عجُلت َا1967ٖ، 1957خ٨م الخ٨مت ؤلاصاٍع  .288ت الغئؾاء وخضوصَا في الْو

  163، م1974مٛا وعي قاَحن، اإلاؿاءلت الخإصًبُت للٗاملحن اإلاضهُحن بالضولت وال٣ُإ الٗام، ٖالم ال٨خب   2

٠ الٗام، مغظ٘ ؾاب٤ م  3  117ًىٓغ دمحم ظوصة، اإلالِ اإلاؿئولُت الخإصًبُت للمْو
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 ٢اهون الخضمت اإلاضهُت اإلاهغي: -2

ُٟي والخإصًب باآلحي: )ال ٌٟٗى 2016( مً ٢اهون الخضمت اإلاضهُت لؿىت 58ههذ اإلااصة ) ، في بَاع جىُٓم الؿلو٥ الْو

٠ مً الجؼاء اؾدىاصا اىى امغ ناصع الُ  مً عثِؿ ، الا بطا زبذ ان اعج٩اب امل خالٟت ٧ان جىُٟظا ألمغ م٨خوب بظل٪ ناصع اإلاْو

م مً جيبحه  ٦خابت اىى املخالٟت، وفي َظ الخالت ج٩ون اإلاؿئولُت ٖلى مهضع الامغ وخضٍ(.  الُ  مً َظا الغثِـ بالٚغ

ُٟت الٗمومُت في اإلاٛغب: -3  هٓام الْو

ُٟت الٗمومُت لؿىت  ( ٖلى )ؤن ل٩ل 17في الٟهل ) اإلاٗض٫ واإلاخمم 1958هو اإلاكٕغ اإلاٛغبي في الىٓام ألاؾاسخي للْو

٠ اإلا٩ل٠ بدؿُحر مهلخت  ٠ ٦ُٟما ٧اهذ عجبخ  في الؿل٪ ؤلاصاعي، مؿاو٫ ًٖ ال٣ُام باإلاهام التي ٖهض بها بلُ ، وؤن اإلاْو مْو

ً جىُٟظ ألاوامغ الهاصعة ٖى ، وال ًبرؤ في شخيء مً  مً اإلاهالر، مؿاو٫ ؤمام عئؾاث  ًٖ الؿلُت املخولت لهظا الٛغى، ٖو

ُٟخ  ؤو ٖىض مباقغتها، اإلاؿا  ٠ في جإصًت ْو ت بمغئوؾُ . و٧ل َٟوة ًغج٨بها اإلاْو ولُاث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ ، بؿبب اإلاؿاولُت اإلاىَو

اصة بن ا٢خطخى الخا٫، ًٖ ال٣ٗوباث التي ًىو ٖلحها ال٣اهون الجىاجي(.  حٗغي  ل٣ٗوبت جإصًبُت، ٍػ

ناصع  1.02.124مغ الغثاسخي، هو الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م واؾخضعا٧ا مً اإلاكٕغ لبُان بٌٗ الٛموى خو٫ مضى َاٖت الا 

ت اإلاخٗل٣ت بالجواهب اإلاالُت في  ،، الخام بمضوهت املخا٦م62-99بدىُٟظ ال٣اهون ع٢م  2002ًوهُو  13في  خو٫ ألاوامغ ٚحر اإلاكغٖو

بي ناصع ٢بل اعج٩اب املخالٟت، ًٖ ( بإمغ ٦خا54،55،56( ب٣ولها: )بطا ؤصىى مغج٨بو املخالٟاث اإلاكاع بلحها في اإلاواص )53اإلااصة )

ل إلنضاع َظا ألامغ، اهخ٣لذ اإلاؿاولُت ؤمام املجلـ في مُضان الخإصًب اإلاخٗل٤  عثِؿهم الدؿلؿلي ؤو ًٖ ؤي شخو آزغ مَا

 باإلاحزاهُت والكاون اإلاالُت، بىى مً ؤنضع َظا ألامغ ال٨خابي(.

ُٟت الٗمومُت الجؼاثغي: -4  الىٓام ألاؾاسخي للْو

ُٟي الٗام في الجؼاثغلم ًخًمً الى ت اخ٩ام جىٓم هُا١ واظب الُاٖت الغثاؾُت، وا٦خٟى اإلاكٕغ  2006لؿىت  ٓام الْو ًّ ؤ

امت في نُاٚتها ر لهظا الجاهب في ال٣اهون اإلاضوي ٖىضما جىاو٫ ؤزغ ألاوامغ الغثاؾُت ٖلى 1بىهوم م٣خًبت ٖو
ْ
. بال بن اإلاكٕغ امل

٠ الٗام، خُض ههذ اإلااصة الىٓام ال٣اهووي للمؿاولُت اإلاضهُت وؤلاصاع   1975مً ال٣اهون اإلاضوي لؿىت  129ٍت والجىاثُت للمْو

وان الٗمومُون مؿئولون شخهُا ًٖ اٞٗالهم التي ايغث بالٛحر بطا ٢اموا بها جىُٟظا ألوامغ  ٟون والٖا ٖلى الاحي: )ال ٩ًون اإلاْو

 نضعث بلحهم مً عثِـ متى ٧اهذ اَاٖت َظٍ ألاوامغ واظبت ٖلحهم(.

 مدل الضعاؾت ًدبحن الاحي: زال٫ اإلا٣اعهت والخدلُل بحن ههوم ال٣واهحنومً 

ان اإلاكٕغ اإلاهغي ٧ان ؤ٦ثر ويوخا في حٗغي  ل٣ًُت مضى التزام اإلاغئوؽ بُاٖت ؤوامغ الغثِـ، في خالت ٢ُام 

ُت الٗمل ؤلاصاعي. الخٗاعى والخىإػ بحن واظب الُاٖت للؿلُت الغثاؾُت، وواظب اخترام وجُب٤ُ ال٣اهون وخماًت مبضؤ ق ٖغ

ُت ألاوامغ والخٗلُماث الغثاؾُت  ٠ ؤن ًُُ٘ الؿلُت الغثاؾُت، وإطا ٧اهذ َىا٥ مسالٟت ٖضم قٖغ خُض ٢غع ؤن ٖلى اإلاْو

ُت وؤوظ  املخالٟت في ألاوامغ  ىبه  بىى ؤوظ  ٖضم اإلاكغٖو ُتها؛ ٞٗلُ  ؤن ًغاظ٘ عثِؿ  ٍو الهاصعة بلُ  مً عثِؿ  ؤو ق٪ في قٖغ

ا، ٠ لغثِؿ  بما ٌٗخوع ؤمٍغ مً مسالٟاث، مً قإه  ؤن ٣ًُم ٖلُ  الدجت، و٢ض ًشيُ  ُٞما ٧ان ٖاػما  التي ؤنضَع ألن جىبُ  اإلاْو

ً الغثِـ وؤنغ ٖلى جىُٟظ ؤمٍغ املخال٠ ٦خابت ًخدمل وخضٍ صون ٚحٍر مؿاولُاث  ُٗضٍ بىى ظاصة الهواب، بدُض لو اٖع ٖلُ ، َو

  وجبٗاث جىُٟظ ألامغ.

اإلاؿل٪ ٌٗمل ٖلى حصجُ٘ اإلاباصؤة واإلاباصعة للمغئوؾحن في مغاظٗت ومىا٢كت عئؾائهم ُٞما ًهضعوه   ٦ما ؤن الازظ بهظا

ُت اٖلُت وقٖغ   بلحهم مً ؤوامغ وحٗلُماث، في خضوص اللُا٢ت والاصب والاخترام الظي ًجب ؤن ٩ًون للغئؾاء، مً ؤظل خماًت ٞو

                                                           
 440ُت الغثاؾُت بالجؼاثغ، مغظ٘ ؾاب٤، ٖماع ٖوابضي، ٨ٞغة الؿل 1
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 خت الٗامت.ألاوامغ والخٗلُماث وجوظُ  ظهوص اإلاغئوؾحن لخضمت اإلاهل

 

، لخىُٟظ ؤمغ الغثِـ املخال٠ وهي:1ومً زم ٞةن اإلاكٕغ اإلاهغي   ، خضص زالزت قغٍو

 نضوع ؤمغ ٦خابي مسال٠ لل٣اهون مً الغثِـ بىى اإلاغئوؽ؛ -

 ؤن ًيب  اإلاغئوؽ الغثِـ ٦خابت بىى ألامغ املخال٠؛ -

 بنغاع الغثِـ ٦خابت بىى اإلاغئوؽ بدىُٟظ ألامغ الغثاسخي. -

٠ خ٤ الخٓلم اما اإلاكٕغ ألاعص  - ٠ ببضاء الغؤي وؤلاٞهاح ًٖ ظواهب الخلل وؤلاباٙل ٖى ، ومىذ اإلاْو وي ٣ٞض الؼم اإلاْو

م مً وظاَت َظٍ الىهوم وؤَمُتها  ت، وبالٚغ بهٟت ٖامت ًٖ ؤي ظوع ًلخ٤ ب  بما في طل٪ مالبؿاث ألاوامغ ؤلاصاٍع

ُُٟت، الا ؤه  ٢ض ًى٣هها بياٞت،  ا ًٖ ٦شحر مً ال٣واهحن الْو ىٓم بهوعة واضخت، ظؼثُت مخٗل٣ت ب٨ُُٟت ابضاء وجمحَز
ُ
ج

الغؤي والاٞهاح ًٖ ظواهب الخلل. بمٗجى آزغ ٠ُ٦ ًخٗامل اإلاغئوؽ م٘ عثِؿ ، في خا٫ ؤن ؤنضع الُ  ألازحر امغا 

في  –مسالٟا لؤلهٓمت وال٣واهحن، و٢بل اللجوء اىى الخٓلم   بدُض ًجب ٖلُ  ؤن ًوضر لغثِؿ  ٦خابت ًٖ وظ  املخالٟت 

وإطا ؤنغ الغثِـ ٦خابت جىُٟظ ؤمٍغ املخال٠، جيخ٣ل اإلاؿاولُت بٗض طل٪ اىى   -اع الًوابِ التي ؾب٤ ؤلاقاعة الحهابَ

٠ اإلاغئوؽ مً  اث٠ الخضمت اإلاضهُت، ٢ض ح٤ُٗ اإلاْو الغثِـ، ألن َىا٥ ْغٝو واخوا٫ ومالبؿاث جدهل في ْو

عة ال جدخمل الخإزحر، وال حؿخ٣ُم م٘ بظغاءاث الخٓلم الخٓلم، ؤو ؤن اإلاويٕو مدل ألامغ املخال٠ ٌؿخلؼم الخؿم بهو 

ال.  التي جإزظ و٢خا ٍَو

٠ مدكاب  اىى خض ما،  ان مو٠٢ اإلاكٕغ في ٧ل مً واإلاٛغب والجؼاثغ  - ألوامغ عثِؿ ، ولم ًىا٢ل مً وظوب امخشا٫ اإلاْو

ؿل٨  ٖىضما ًجض هٟؿ  في مغ٦ؼ جىإػ  ٠ ؤن ًخسظٍ َو بحن َاٖت الؿلُت الغثاؾُت ما َو اإلاو٠٢ الظي ًجب ٖلى اإلاْو

ُت مً ظهت ؤزغى؛ ٞلم جغص ههوم ٢اهوهُت حكحر اىى بلؼام  مً ظهت، وبحن واظب  في اخترام ال٣اهون وخماًت مبضؤ الكٖغ

لٟذ هٓغ عثِؿ  "٦خابت" اىى وظ  املخالٟت التي قابذ الامغ الغثاسخي، ٦ما ؾل٪ اإلاكٕغ  ًُ اإلاغئوؽ ؤن ٌٗترى ؤو ًيب  ؤو 

ٍ اإلاؿإلت طَب بٌٗ ال٣ٟ  الجؼاثغي اىى ال٣و٫، بإن اإلاكٕغ ًمُل اىى جغظُذ الخًٕو والُاٖت وخو٫ َظ .2اإلاهغي 

ُت الٗمل ؤلاصاعي  ظا مٗىاٍ 3ألوامغ وحٗلُماث الغئؾاء والخ٣ُض بها وجىُٟظَا ٖلى واظب َاٖت ال٣اهون وخماًت قٖغ .  َو

ت، ج٣٘ ج ٠ الظي ٣ًوم بدىُٟظ ؤوامغ عثِؿ  ٚحر اإلاكغٖو  بٗت املخالٟت ٖلى عثِؿ  ُمْهِضع ألامغ، ٦ظل٪ ؤن اإلاْو

وما ؤزظ ب  اإلاكٕغ في ٢واهحن جل٪ الضو٫ اإلاكاع الحها، َو ؤخض اججاَاث ال٣ٟ  ال٣اهووي، الظي ًغى ؤن ٖلى اإلاغئوؽ، ؤن  

قهاصة  ًمطخي في َاٖت ؤمغ عثِؿ ، وجيخ٣ل اإلاؿئولُت ٖلى ٖاج٤ الغثِـ مهضع ألامغ، وحجتهم في طل٪ ؤن ؤوامغ الغئؾاء، جدمل

ت ال٣واهحن(، وخغنا ٖلى ؾحر الٗمل باإلاغا٤ٞ الٗامت  م بمٗٞغ م اإلاٗىُحن بخٟؿحر ال٣واهحن )وؤ٦ثر بإلااما مً ٚحَر ُت، َو اإلاكغٖو

 .(4) باهخٓام، والخُلولت صون و٢ٕو نغاٖاث بحن الغئؾاء واإلاغئوؾحن، اإلاترجبت ٖلى اٖتراى اإلاغئوؾحن ألوامغ عئؾائهم

الٗامت ؤه  ال َاٖت لغثِـ، بطا جًمً ألامغ اعج٩اب ؤٞٗا٫ ًجغمها ال٣اهون، ... ٞةْن ؤمغ  وفي ٧ل ألاخوا٫ ٞال٣اٖضة

غ ؤو ازخالؽ ؤو ٢خل ؤو حٗظًب، ٞةن اإلاغئوؽ ال ًلتزم بةَاٖت عثِؿ ، ٞةن ؤَاٖ  ٧ان مؿئو٫  الغثِـ مغئوؾت باعج٩اب جؼٍو

                                                           
٠ ؤن ًمخى٘ ًٖ جىُٟظ حٗلُماث عثِؿ  صون مؿئولُت ٖلُ  في الخاالث آلا 2008لؿىت  -180-اإلاٗض٫ بال٣اهون  -2003لؿىت  -12 -٦ما وي٘ اإلاكٕغ اإلاهغي في ٢اهون الٗمل ع٢م 1 بطا ٧اهذ الخٗلُماث  -1ت: جُخضوصا مُٗىت اللتزام الُاٖت في جىُٟظ ؤوامغ الغئؾاء ٩ُٞون للمْو

ٗت اإلاخٗا٢ضًً، باؾخصىاء الخاالث التي خضصتها اإلااصة »والاوامغ مسالٟت ل٣ٗض الٗمل،  ٠ بٗمل ٚحر اإلاخ٤ٟ ٖلُ ، بٖماال ل٣اٖضة ال٣ٗض قَغ للواثذ ؤو آلاصاب الٗامت، ؤطا ٧اهذ الخٗلُماث والاوامغ مسالٟت لل٣اهون ؤو ا -2مً ٢اهون الٗمل وبهٟت ما٢خت.  -76 –ٞال ًجوػ ج٩ل٠ُ اإلاْو

غ في الضٞاجغ للتهغب مً ٠ بالتزٍو ٠ مغئوؾ  بٗمل مدٓوع ٢اهوها ل  ؤن ًمخى٘ ًٖ جىُٟظٍ، مشا٫ طل٪ ٧إن ًإمغ اإلاْو ٠ للخُغ، مشل ج٩ل٠ُ ٖامل الىٓاٞت بٗمل جونُالث  -3الًغاثب.  ٞاطا ٧ل٠ الغثِـ اإلاْو  ٦هغباثُت.ؤطا ٧ان جىُٟظ الخٗلُماث ؤو الاوامغ ما ٌٗغى اإلاْو

ُُٟت  2 ٗاث الْو  ألمغ ٦خابي ن -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫  –ومً الدكَغ
ً
ُٟت ٧ان جىُٟظا ت بال بطا ؤزبذ ؤن اعج٩اب  للمسالٟاث اإلاخهلت بالْو ٠ مً الجؼاءاث ؤلاصاٍع ٟٗى اإلاْو ٌُ  بىى املخالٟت وفي َظٍ الخالت التي ٢ًذ بإن ال 

ً
م مً جيبحه  زُُا ج٩ون اإلاؿاولُت ضع بلُ  مً عثِؿ  اإلاباقغ بالٚغ

ت في الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة لؿىت  1991ٖلى مهضع ألامغ. ٣٦اهون الخضمت اإلاضهُت في الُمً لؿىت  ً لؿىت 2016واإلاٗض٫ في ؾىت  2011و٢اهون اإلاواعص البكٍغ ا  2010، و٢اهون الخضمت اإلاضهُت في البدٍغ حَر  ٚو

 442ؾاب٤، مٖماع ٖوابضي، ٨ٞغة الؿلُت الغثاؾُت بالجؼاثغ، مغظ٘  3

ُٟت الٗامت، ٖالم ال٨خب، ال٣اَغة، 4  190دد  184، م 1980)( ًىٓغ ٖانم عجُلت، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا في الْو
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 ألمغ عثِؿ  ٚحر اإلاكغٕو
ً
ها جىُٟظا مت التي ا٢تٞر  ًٖ الجٍغ

ً
ا 1.ظىاثُا ٗلم ؤه  اطا لم ًىٟظ الامغ حٗغى  ختى وإن ٧ان اإلاغئوؽ م٨َغ َو

ظا ال زالٝ ُٞ "  .2لؤلطى، ٞةه  ال ًجوػ ل  الخىُٟظ، خُض ال ًصر ل  ؤن ًىجي هٟؿ  بةجالٝ هٟـ ٚحٍر َو

٠ بُاٖت عئؾاث ، ٖلى الخٟه ُٟت الٗمومُت ؤو ٢واهحن الخضمت اإلاضهُت، ٢ض ؤلؼمذ اإلاْو ُل وإطا ٧اهذ ٢واهحن الْو

، ؤي ؤه  ال ٣ًخطخي مً اإلاغئوؽ ؤن ٩ًون ٧ألت مىٟظة، بل ًد٤  الؿاب٤؛ "ٞةن َظا الواظب لِـ بالجموص الظي ًوحي ب  ْاٍَغ

ل طل٪  َٗ ْٟ ًَ جتهض في ا٢ىإ عثِؿ  لؤلزظ بها، ما صام  ضاٞ٘ ٖجها ٍو ًُ ٠ بْن ٧اهذ ل  وظهت هٓغ مُٗىت في مؿإلت مدضصة، ؤْن  للمْو

ت في ؾبُل اإلاهلخت ُّ جلحها بال 3الٗامت بدؿً ه ًُ  ٢ٕغ. وال ُظىاح ٖلُ  ؤن ًسخل٠ م٘ عثِؿ  في وظهاث الىٓغ، ألن الخ٣ُ٣ت ال 

سال٠ ما  ًُ ُا٢ت في الخٗامل، ومغاٖاة ألاصب في الخواع، ولِـ ل  ؤن 
ّ
ان، وطل٪ في خضوص الل ان بالبَر الدجت بالدجت، ومىا٢كت البَر

٣ُم الٗغا٢ُ ًُ ل في ؾبُل جىُٟظٍ، بطا ؤنبدذ الُاٖت واظبت، بٗض ؤن ج٩ون ٢ض زغظذ اإلاؿإلت، اؾخ٣غ ٖلُ  عؤي الغثِـ جهاثُا ؤو 

 .(4)مً َوع البدض بىى صوع الخىُٟظ"

٠ ؤلاباٙل ٖجها بالخ٨مت  غج٨ب مً ٢بل الغئؾاء، ٞٗلى اإلاْو
ُ
ىا٥ ؤزُاء، ج َُ ٠ ؤّن  ٠ًُ البٌٗ: "بطا الخٔ اإلاْو وٍُ

ٓت الخؿىت، صون  ٗ  مً طل٪، زكُت بؾاءة الٗال٢ت م٘ ػمالث  ؤو عئؾاث ، زهونا خحن ، وؤن ال ًمىحكهحر ؤو قماجتواإلاٖو

ؿتر ٖلى ألازُاء، مً ؤٖٓم ألازُاع التي 5ج٩ون ألازُاء ٞاصخت، وحسخيء بىى ظهت الٗمل بؾاءة بالٛت
ّ
، طل٪ ألن اإلاضاٞٗت والد

٠ بالخضوص الالػم(6)جواظ  اإلاىٓماث املخخلٟت" غامت عئؾاث  وُخْغَمت . ول٨ً ٦ما ؤؾلٟىا م٘ يغوعة "ج٣ُض اإلاْو
َ
ت للمداٞٓت ٖلى ٦

  .(7)الوُْٟت"

٤ُ بحن اٖخباعاث الغئؾاء واملخاٞٓت ٖلى  م،وللخٞو وخغنا ٖلى اإلاهلخت الٗامت، "٣ٞض جُاب٣ذ ؤ٢وا٫ ٣ٞهاء  و٢اَع

ُٟت،  ٠ َاٖت عثِؿ ، بىى الخض الظي ًجغح ولو بك٩ل بؿُِ ٦غامت الْو   ال ًجوػ للمْو
ّ
ّغاخ ، ٖلى ؤه

ُ
بل ًجب ؤن ال٣اهون وق

٤ الٗام" ازغ في اهخٓام ؾحر اإلاٞغ ًُ د٤٣ مهلخت الٗمل، وال  ًُ  .(8)ًدخاٍ لىٟؿ  في واظب الُاٖت، وؤن ًُُ٘ عثِؿ ، بما 

والازخالٝ في وظهاث الىٓغ بحن الغثِـ واإلاغئوؽ، ًدخاط اىى الّخدلي بالّهبر والخ٨مت، وإْهاع خؿً الىواًا، وؤن 

٤ الخ٤، وِخ   ٖلى اإلاهلخت الٗامت، ألّن بٌٗ الغئؾاء واإلاضعاء، ال ًخ٣بلون وظهاث الىٓغ ألازغى ؤو الهضٝ َو الّؿحر في ٍَغ
ً
ٟاْا

ػمت في الّخٗامل م٘ 
ّ
ِخ٣وا بهم ألاطى. لظل٪ ال بض مً ال٨ُاؾت واللبا٢ت الال

ْ
ل ًُ تراياث اإلا٣ضمت مً مغئوؾحهم، ومً زم ٣ٞض  الٖا

 الغئؾاء.

 ددددداجمتالخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

جي بل ومً ؤَم الواظباث، طل٪ الن خؿً الٗال٢ت بحن     اؾخيخاظا مما ؾب٤ ًم٨ً ال٣و٫ بن َاٖت الغئؾاء واظب صًجي وَو

الغثِـ واإلاغئوؽ جوظض ؤعيُت مىاؾبت إلقاٖت الوص والدؿامذ وجسل٤ عوح الخٗاون والبظ٫، مما ًى٨ٗـ ؤزٍغ بهوعة اًجابُت ٖلى 

٤ ال ٗام. وواظب الُاٖت هدو الغئؾاء طو ق٣حن ألاو٫: ؾلو٧ي ًخٗل٤ بإزال١ وآصاب الخٗامل م٘ الغئؾاء ٖلى جمحز ألاصاء في اإلاٞغ

                                                           
مت، نوث الامت   1  http://www.soutalomma.com2022-1-29 2018ماًو  24ٖالء عيوان، خضوص َاٖت اإلاغئوؽ لؤلوامغ التي جٟطخي العج٩اب ظٍغ

غاء لئلٖالم الٗغبي،  2  .           85، م 1986ٖلى خؿً الكغفي، الباٖض وؤزٍغ في اإلاؿاولُت الجىاثُت، صعاؾت م٣اعهت، الُبٗت ألاوىى، الَؼ

ُالب مغئوؾ ، بٗمل اظغاء ٚحر ٢اهووي، ؤو بزٟاء مٗلوماث حٗخبر مً اإلاًٗىو ا 3 ًُ ٩ي ٖلى: ٖضم وظوب َاٖت الغثِـ، ٖىضما  ُٟي ألامٍغ  46ًغاظ٘ ٞااص الٗمغ ازال١ الٗمل، مغظ٘ ؾاب٤، م لوماث اإلاُلوب بُاجها ل٣اهون الْو

٠ الٗمومي اإلاٛغبي، مغظ٘ ؾاب٤، م  ؤقاع بلُ  ٖىض 1950ًوهُو  21)( خ٨م مد٨مت ال٣ًاء ؤلاصاعي بمهغ في 4  .275، 274مل٨ُت الهغور، الىٓام ال٣اهووي للمْو

ٌ ؤلاباٙل ًٖ ن 5 ٠ ٞع ٠ باإلباٙل ًٖ ٞؿاص الغئؾاء، وؤبضث املخ٨مت ٞهل مْو ت خ٨مذ املخ٨مت بةلؼام اإلاْو ا مً بُل عئؾاث ، وفي خ٨م مد٨مت اؾخئىاٝ ؤلاؾ٨ىضٍع ً، واه٣ُ٘ ًٖ الٗمل زٞو ٠ م٣هغا في ؤصاء واظب ، أله  لم ًبلٜ ٣ٟت ٢مذ مؿَغ واٖخبرث املخ٨مت اإلاْو

ضة نوث الامت في  ُٟخ . مكاع ل  في ظٍغ مت ازىاء جإصًت ْو  2008 -1-28الجهاث الغ٢ابُت ًٖ الجٍغ

٠، الُبٗت ألاوىى، الهُئت الٗامت لضاع ال٨خب والوزاث٤ ال٣ومُت، ال6٣  . 93، م 2012اَغة، )( ٖهام ٖبض الهاصي ؤبو الىهغ، عؾالت بىى ٧ل مْو

 .124)( ماػن عاضخي لُلو، ال٣اهون ؤلاصاعي، مغظ٘ ؾاب٤، م 7

ُٟت 8 م صودي املجهو٫، ٦غامت الْو ش  /https://alqabas.com/418637ال٣بـ ؤلال٨تروهُت  –)( ٖبض ال٨ٍغ اعة الٗاقغة نباخا بخاٍع  .9/3/2021و٢ذ الٍؼ

http://www.soutalomma.com/Article/811065/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8
https://alqabas.com/418637/
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٠ م٘ جدغي الض٢ت  هدو ما جمذ ؤلاقاعة بلُ ، والشاوي: ؤصاجي ًخٗل٤ بدىُٟظ ألاوامغ والخٗلُماث الهاصعة مجهم صون جباَا ؤو حؿٍو

ضم الخجاوػ ؤو الخ٣هحر.   وألاماهت في الخىُٟظ ٖو

، ٢ًذ بٌٗ ال٣واهحن  الواظبومٟهوم َظا  ال ًازظ ٖلى بَال٢ ، ٞمتى ٧ان ألامغ الهاصع مً الغثِـ ٚحر مكغٕو

ُُٟت   –ؤه  ًجب ٖلى اإلاغئوؽ ؤن ًهاعح عثِؿ  ٦خابت بإوظ  املخالٟت، ُٞما طَبذ بٌٗ ال٣واهحن ألازغى  -مدل اإلا٣اعهت  -الْو

٤ الٗام؛  بال ؤن جىُٟظ اىى حٛلُب َاٖت الغئؾاء، باٞت -مدل اإلا٣اعهت ُت ألاوامغ الهاصعة ٖجهم، ولًمان ؾحروعة اإلاٞغ راى مكغٖو

ألامغ املخال٠ ًجب  في ٧ل ألاخوا٫ ؤن ال ًمخض بىى خض اعج٩اب الجغاثم الجىاثُت، وال ٌٟٗى اإلاغئوؽ مً جدمل اإلاؿاولُت، بالضٞ٘ 

و ما ًا٦ضٍ خضًض الغؾو٫ ملسو هيلع هللا ىلص في ؾُا١ بُاه  ٖلى  بدىُٟظ ألامغ الهاصع بلُ  مً عثِؿ ، بط ال َاٖت ملخلو١ في مٗهُت الخال٤، َو

 .1واظب الُاٖت ب٣ول :)...بال ؤن ًامغ بمٗهُت ٞال ؾم٘ وال َاٖت (

 الخونُاث:

في يوء الٗغى الىٓغي آلعاء وجهوعاث ال٣ٟ  الاصاعي وجدلُل وم٣اعهت الىهوم ال٣اهوهُت اإلاىٓمت لواظب الُاٖت الغثاؾُت في 

ُٟت الٗامت في ال٣واهحن مدل اإلا٣اعهت، جونلىا اىى الخونُاث الخالُت:  الْو

ُُٟت بهٟت ٖامت طو ق٣حن ألاو٫: اصاجي ًخٗل٤ بدىُٟظ  - يغوعة ؤن ٩ًون نُاٚت واظب الُاٖت الغثاؾُت في ال٣واهحن الْو

اٖت ألاوامغ والخٗلُماث الهاصعة مً الغئؾاء. والشاوي: ؾلو٧ي ًخٗل٤ باخترام الغئؾا ُٟت او َو م ؾواء صازل الْو ء وجو٢حَر

 زاعظها؛

٠ جىبُ   ألاعصن واإلاٛغب والجؼاثغخض اإلاكٕغ في ٧ل مً  - دت في بَاع واظب الُاٖت، جلؼم اإلاْو بةوكاء ههوم ٢اهوهُت نٍغ

٠ ٖلى جىُٟظ امٍغ املخال٠ ج٣٘ جبٗت ال خىُٟظ عثِؿ  ٦خابت بطا ؤنضع الُ  امغا او حٗلُماث مسالٟت لل٣واهحن ٞاطا ؤنغ اإلاْو

 ٖلى الغثِـ وخضٍ وفي ٧ل ألاخوا٫ ال ًهل الامغ اىى اعج٩اب ظغاثم ظىاثُت؛

ُٟت، وبُان خضوص ؾلُاتهم الغثاؾُت وقغٍو ومخُلباث انضاع ألاوامغ  - ؼ الوعي ال٣اهووي والاوؿاوي للغئؾاء في الْو حٍٗؼ

 الغثاؾُت اىى اإلاغئوؾحن.

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                                       

 ٢اثمت اإلاغاح٘   

 ال٨خب 

ُٟت الٗامت، َا٦سج.٧وم، الجؼاثغ ، ببغاَُم مالوي، دمحم صخضوح -  ؛ 2015، واظب الُاٖت في الْو

ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ،  - ٠ الٗام في الجؼاثغ، اإلااؾؿت الَو مت الخإصًبُت للمْو  ؛ 1986اخمض بويُاٝ، الجٍغ

 بوابت مهغ لل٣اهون وال٣ًاء،  -

٠ الٗمومي في الجؼاثغ، َب٣ا لؤلمغ  - اث الجامُٗت، الجؼاثغ؛ – 133-66بوقٗحر الؿُٗض، الىٓام الخإصًبي للمْو  صعاؾت م٣اعهت، صًوان اإلاُبٖو

ُٟت الٗامت، عؾالت ماظؿخحر في ال٣اهون الٗام ظامٗت الٗغبي بً مهُضي  -  ؛2009ام البواقي، ٧لُت الخ٣و١،  –صخضوح دمحم، واظب الُاٖت في الْو

 ؛2003، مُبٗت الىجاح الجضًضة، الضاع البًُاء، عيوان بو ظمٗت، الوُْٟت الٗمومُت اإلاٛغبُت ٖلى صعب الخدضًض، الُبٗت الاوىى -

اث الجامُٗت، الجؼاثغ،  - ٘ الجؼاثغي، صًوان اإلاُبٖو ُٟت الٗامت في الىٓم اإلا٣اعهت والدكَغ  ؛1984ؾُٗض ًوؾ٠ اإلاٗضاوي، صعاؾت في الْو

 ؛ 1991صعاؾت م٣اعهت صاع ال٨ٟغ الٗغبي  -ؾلُمان الُماوي، الوظحز في ال٣اهون ؤلاصاعي  -

ما٫ ؤلاصاعة الٗامت، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغةؾلُمان ا - ٤ الٗام ٖو ت اإلاٞغ ، لُماوي، مباصت ال٣اهون ؤلاصاعي، صعاؾت م٣اعهت، ال٨خاب الشاوي هٍٓغ

 ؛1973

-  

                                                           
اى الهالخحن   1  مخ٤ٟ ٖلُ ، مً ٍع
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 ؛1995وحٗضًالج ، ال٣اَغة، صاع ال٨خب ال٣اهوهُت، الُبٗت الاوىى 78لؿىت 47ؾمحر ًوؾ٠ البهي قغح   ٢اهون الٗاملحن اإلاضهُحن بالضولت، ع٢م -

ُٟت الٗامت  - ا  –ٖانم عجُلت، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا في الْو مضهُا، الُبٗت الغابٗت، ٖالم ال٨خب صاع ال٨خاب –ظىاثُا  –جإصًبُا  –بصاٍع

 ؛1992الخضًض، 

ُٟت الٗامت، ٖالم ال٨خب، ال٣اَغة،  -  ؛ 1980ٖانم عجُلت، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا في الْو

ت، ٖبض الٛجي بؿُووي ٖبض هللا، الىٓ - ، ؤلاؾ٨ىضٍع ت الٗامت في ال٣اهون ؤلاصاعي، ميكإة اإلاٗاٝع  ؛2003ٍغ

ال٢خ  باألهٓمت الجؼاثُت ألازغى، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة،  - ؼة الكٍغ٠، الىٓام الخإصًبي ٖو  ؛1988ٍٖؼ

٠، الُبٗت ألاوىى، الهُئت الٗامت لضاع ال٨خب والوزاث -  ؛ ٤2012 ال٣ومُت، ال٣اَغة، ٖهام ٖبض الهاصي ؤبو الىهغ، عؾالت بىى ٧ل مْو

ُٟت الٗامت صعاؾت م٣اعهت في الىٓام الٗغاقي واإلاهغي والٟغوسخي والاهجلحزي َبٗت  - صاع الش٣اٞت  1ٖلي ظمٗ  مداعب، الخإصًب ؤلاصاعي في الْو

 ؛2004لليكغ ٖمان ألاعصن 

غاء لئلٖالم الٗغبي، ٖلى خؿً الكغفي، الباٖض وؤزٍغ في اإلاؿاولُت الجىاثُت، صعاؾت م٣اعهت، الُبٗت ألاو  -  ؛     1986ىى، الَؼ

اب البرػهجي، مهضي ًاؾحن الؿالمي، مباصت وؤخ٩ام ال٣اهون ؤلاصاعي، الىاقغ: الٗاج٪ لهىاٖت ال٨خب، ال٣اَ - غة، ٖلى دمحم بضًغ، ٖهام ٖبض الَو

٘ اإلا٨خبت ال٣اهوهُت، بٛضاص،   ؛ 2011جوَػ

٠ الٗام ومماعؾت ال - ت الؿُاؾُت، ٍٖلي ٖبض الٟخاح دمحم زلُل، اإلاْو  ؛2002، صاع الجهًت الٗغبُت ال٣اَغة، 1خٍغ

 2012ٖماع بويُاٝ، قغح ٢اهون البلضًت الجؼاثغ، صاع ظؿوع لليكغ، الجؼاثغ، الُبٗت ألاوىى،  -

داهت، الجؼاثغ،  -  ، 1999ٖماع بويُاٝ، الوظحز في ال٣اهون ؤلاصاعي، صاع ٍع

اث الجامُٗت، الجؼاثغ، ٖماع ٖوابضي، ال٣اهون ؤلاصاعي، الىٓام ؤلاصاعي، الجؼ -  ؛2000ء ألاو٫، صًوان اإلاُبٖو

ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ  -  ؛1984ٖماع ٖوابضي، ٨ٞغة الؿلُت الغثاؾُت بالجؼاثغ، اإلااؾؿت الَو

ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ،  -  ؛1984ٖماع ٖوابضي، مبضؤ جضعط ٨ٞغة الؿلُت الغثاؾُت، اإلااؾؿت الَو

ت، ، م2ٖمغو ٖضهان، مباصت ال٣اهون ؤلاصاعي، ٍ - ، ؤلاؾ٨ىضٍع  ؛2004يكإة اإلاٗاٝع

٠ الٗام في ال٣ٟ  ؤلاؾالمي وال٣اهون الويىي، صاع الجامٗت الجضیضة، الاؾ٨ىضعیت،  -  ؛2006ٞااص مدموص مٗوى، جإصًب اإلاْو

ان ٖاقوع بالجلٟت، - ، 22الٗضص  ٞواػ الجلِ، واظب الُاٖت الغثاؾُت وؤزٍغ ٖلى اإلاؿاولُت الجىاثُت للمو٠ْ الٗام، مجلت الترار، ظامٗت ٍػ

 ؛2016ظوان 

٠ الٗام في ال٣اهون الجؼاثغي، صاع َومت، الجؼاثغ،   -  ؛٦2003ما٫ عخماوي، جإصًب اإلاْو

اث الجامُٗت، ال٣اَغة، –ماظض عاٚب الخلو، ال٣ًاء ؤلاصاعي  - ٌ، صاع اإلاُبٖو  ؛ ٢1977ًاء الخٍٗو

٘، ال٣اَغة، صعاؾت م٣اعهت، الُبٗت ألاوىى،  –ماػن لُلو عاضخي، َاٖت الغئؾاء وخضوصَا  -  ؛2017اإلاغ٦ؼ الٗغبي لليكغ والخوَػ

لم ؤلاصاعة الٗامت، ؤَغوخت ص٦خوع  - اٍ، دمحم اخمض الُُب ٩َُل، الؿلُت الغثاؾُت بحن الٟاٖلُت والًمان صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهون ؤلاصاعي ٖو

 ؛1983ظامٗت ال٣اَغة، 

٘، الجؼاثغ، دمحم الهٛحر بٗلي، ال٣اهون ؤلاصاعي والخىُٓم ؤلاصاعي، اليكاٍ ؤلا  -  ؛2004صاعي، صاع الٗلوم لليكغ والخوَػ

٘ ٖىابت، الجؼاثغ،  -  ؛2015دمحم الهٛحر بٗلي، ال٣اهون ؤلاصاعي والخىُٓم ؤلاصاعي، صاع الٗلوم لليكغ والخوَػ

٠ الٗام،  -  ، صاع الجهًت الٗغبُت ال٣اَغة ؛1967دمحم ظوصة، اإلالِ اإلاؿئولُت الخإصًبُت للمْو

اب، - ٗذ ٖبض الَو اث الجامُٗت، ال٣اَغة دمحم ٞع  ؛2001خؿحن ٖشمان دمحم، مباصت ال٣اهون ؤلاصاعي صاع اإلاُبٖو

ا و٢اهوها  - ٘ قٖغ ض، ؾلُت الخا٦م في حُٛحر الدكَغ  ؛1984صعاؾت م٣اعهت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة  –دمحم ٖبض الخمُض ؤبو ٍػ

لم ؤلا  - مت الخإصًبُت بحن ال٣اهون ؤلاصاعي ٖو  ؛1973، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة 1صاعة، صعاؾت م٣اعهت، ٍ دمحم مسخاع ٖشمان، الجٍغ

ت لل٣اهون اإلا٣اعن، الجؼء ألاو٫، -  ؛1971صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة  مدموص مهُٟى، الجغاثم الٗؿ٨ٍغ

٘، ٖمان، ألاعصن،  -  2018هواٝ ٦ىٗان، ال٣اهون ؤلاصاعي، ال٨خاب ألاو٫، الُبٗت ألاوىى، صاع الش٣اٞت واليكغ والخوَػ

٘، ٖمان ألاعصن، 1هواٝ ٦ىٗان، ال٣اهون ؤلاصاعي، ال٨خاب الشاوي، ٍ -  ؛ 2007، صاع الش٣اٞت واليكغ والخوَػ

ٗاث الُمً الٗغا١، مهغ، ٞغوؿا   الُبٗت ألاوىى مغ٦ؼ ٖباصي للضعاؾاث واليكغ  - ًخي ٢اؾم ٖلي، يماهاث جإصًب اإلاو٠ْ الٗام في حكَغ

 ؛1999نىٗاء

 .1998، صاع اإلايكوعاث الخ٣و٢ُت، بحروث لبىان  2، 1ٍهون ؤلاصاعي طًوؾ٠ ؾٗض هللا الخوعي، ال٣ا -

 ؛ 1974مٛا وعي قاَحن، اإلاؿاءلت الخإصًبُت للٗاملحن اإلاضهُحن بالضولت وال٣ُإ الٗام، ٖالم ال٨خب  -
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٠ الٗمومي اإلاٛغبي"، الُبٗت ألاوىى، مُبٗت الىجاح الجضًضة، الضاع ال -  ؛1994بًُاء، مل٨ُت الهغور "الىٓام ال٣اهووي للمْو

 

 اإلاغاظ٘ اإلاؿاهضٍ -

 ؛ 2016( لؿىت ٢81اهون الخضمت اإلاضهُت اإلاهغي ع٢م) -

ً لؿىت  -  ؛ ٢2010اهون الخضمت اإلاضهُت في البدٍغ

 ؛  ٢1991اهون الخضمت اإلاضهُت في الُمً لؿىت  -

 ؛ 2008لؿىت  -180-اإلاٗض٫ بال٣اهون  -2003لؿىت  -12 -٢اهون الٗمل اإلاهغي ع٢م -

ت في الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة لؿىت ٢اهون اإلاواعص الب -  ؛2016واإلاٗض٫ في ؾىت  2011كٍغ

 املخالٟاث اإلاهىُت ووؾاثل الخٛلب ٖلحها، بدض ميكوع ٖلى قب٨ت الاهترهذ  -

ُٟت الٗمومُت الجؼاثغي لؿىت  -  ؛2016الىٓام ألاؾاسخي للْو

ُدددت ألاعصوي؛ 2020( لؿىت  9هٓام ع٢م )  -  هٓددددام الخددضمددددت اإلاددضه

 

 غاظ٘ الال٨تروهُتاإلا -

- http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=46135  اعة اإلاىخضى  ؛ 2021-5-20ٍػ

ُٟت  - م صودي املجهو٫، ٦غامت الْو ش  /https://alqabas.com/418637ال٣بـ ؤلال٨تروهُت  –ٖبض ال٨ٍغ اعة الٗاقغة نباخا بخاٍع و٢ذ الٍؼ

9/3/2021. 

مت، نوث الامت   -  http://www.soutalomma.com-1-29 2018ماًو  24ٖالء عيوان، خضوص َاٖت اإلاغئوؽ لؤلوامغ التي جٟطخي العج٩اب ظٍغ

2022 

- post_354.html-https://bouhoot.blogspot.com/2014/11/blog0212-3-27  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=46135
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=46135
https://alqabas.com/418637/
http://www.soutalomma.com/Article/811065/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8
https://bouhoot.blogspot.com/2014/11/blog-post_354.html
https://bouhoot.blogspot.com/2014/11/blog-post_354.html


 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   

     2222 غغطظأ – ةآ ػشش اٌغبدطاٌؼذد 

 
213 

بت ت للًٍغ  ألاؾـ الضؾخىٍع

Constitutional foundations for tax 

 Rajaa chajriعحاء شجغي/ 

 باخثت بؿل٪ الض٦خىعاة 

 املخمضًت.-٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت اإلاٛغب-حامٗت الخؿً الثاوي الضاع البًُاء

 اإلالخو:

بت الخوظهاث الخالُت للؿُاؾت الا٢خهاصًت مً زال٫ م٣اعبت اإلاخبٗت خالُا مً َٝغ مٗٓم الضو٫ في بَاع ًدىاو٫ مويٕو ألاؾـ الضؾخ       ت للًٍغ وٍع

بُت اإلاغجبُت بٓاَغة الٗوإلات الا٢خهاصًت، ًخطر ؤن اإلاباصت التي ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلحها، ٦مبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣واهحن  بُت و ٖوإلات م٣خًُاث الًٍغ الًٍغ

٘ الثروة بواؾُت مبضؤ اإلاؿاواة ؤم بُت، و التي حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى مباصت بٖاصة جوَػ حن في اإلااصة الًٍغ بت، لم حٗض جخ٠ُ٨ م٘ جوظهاث اإلاكٖغ ام الًٍغ

ا بٟٗل اججاَاث ؾُاؾُت ظباثُت الخالُت، ال ٌٗجي بإي خا٫ مً ألاخوا٫  ت و ججاوَػ بت. ل٨ً الو٢ٝو ٖلى وؿبُت َظٍ اإلاباصت الضؾخوٍع ؤن اإلاٗاًحر الًٍغ

ت في ٦شحر مً البلضان و زانت ٞغوؿا  ؼ اإلاغا٢بت الضؾخوٍع بي، بل ٖلى ال٨ٗـ و بٟٗل حٍٗؼ ٘ الًٍغ ت ٣ٞضث ٢ُمتها في بلوعة الدكَغ الظي ؤنبذ الضؾخوٍع

ت ًغظ٘ بىى َُ ً، و طل٪ ؤن ٖضم الاَخمام ؾاب٣ا باإلاهاصع الضؾخوٍع بي ٞحها ًسً٘ لخإَحر صؾخوعي زال٫ ال٣ٗضًً ألازحًر مىت مبضؤ ال٣اهون الًٍغ

بت و الترزُو بدىُٟظَا، و َظا ما ال ا لخدضًض ٢اٖضة ؤي يٍغ بت باٖخباع ؤن الكٗب ممشلُ  في البرإلاان َو املخخو خهٍغ  هجضٍ في اإلاوا٣ٞت ٖلى الًٍغ

ظا ما ًضٞٗىا  ا ال وا٢ُٗا، َو بي الظي ظاء ب  صؾخوعا هٍٓغ ٘ في املجا٫ الًٍغ لضعاؾت وجدلُل َظا اإلاٛغب ال ٖلى اإلاؿخوى مؿإلت ازخهام الدكَغ

.  اإلاويٕو

بي، ألاؾاؽ الضؾخوعي، املجلـ الضؾخوي. ال٩لماث اإلاٟخاخُت: بت، ٞغى، بٖٟاء، ال٣اهون الًٍغ  الًٍغ

Abstract : 

The topic of the constitutional foundations of the tax deals with the current trends of economic policy through an approach 

currently adopted by most countries within the framework of the globalization of tax requirements associated with the 

phenomenon of economic globalization, it is clear that the principles already mentioned, such as the principle of non-retroactivity 

of tax laws and the principle of equality before tax, no longer adapt to the orientations of legislators in the tax article, which are 

based mainly on the principles of redistribution of wealth by tax. However, to determine the relativity of these constitutional 

principles and to transcend them by current fiscal political tendencies does not in any way mean that constitutional norms have lost 

their value in the elaboration of tax legislation, but on the contrary by the strengthening of constitutional control in many countries, 

especially France, where the tax law has been subject to constitutional framing over the last two decades, The lack of interest in 

constitutional sources is due to the dominance of the principle of tax approval, since the people represented in parliament are 

exclusively competent to determine the rule of any tax and authorize its implementation, which we do not find in Morocco not at 

the level of the question of the competence of legislation in the tax field, which is brought by a theoretical rather than realistic 

constitution, and this is what pushes us to study and analyse this subject 

 

Key words:Tax , force, Exemption, tax law, Constitutional basis, Constitutional Council . 

 

 م٣ضمت:

ت التي ًجب ٖلى مسخل٠  ٌٗخبر الضؾخوع ال٣اهون ألاؾاسخي للضولت خُض ًدضص اإلاباصت و ال٣واٖض الضؾخوٍع

الؿلِ اخترامها و ٖضم الخُاص ًٖ عوخها، ٦ما ًدضص ؤًًا ازخهاناث َظٍ الؿلِ و مً بُجها الازخهام الخهغي 

بي )الٟهل  ظاء بإؾاؽ الظي جيبجي  2011(، اياٞت اىى ؤن صؾخوع لؿىت 2011مً صؾخوع  71للبرإلاان في املجا٫ الًٍغ
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بت مً َٝغ  "ٖلى الجمُ٘ ؤن ًخدمل،  391اإلاواَىحن قإه  قإن الضؾاجحر الؿاب٣ت، خُض هو في ٞهل  ٖلُ  ؤصاء الًٍغ

٤ ؤلاحغاءاث اإلاىهىم ٖلُھا  ٗھا، ٞو ٧ل ٖلى ٢ضع اؾخُاٖخه، الخ٩ال٠ُ الٗمىمُت، التي لل٣اهىن وخضٍ بخضازھا وجىَػ

اإلاواَىحن في الى٣ٟاث الٗمومُت بواؾُت وبىاءا ٖلُ  ٞةن مٟهوم اإلاواَىت الُوم ٌٗخبر له٣ُا بمؿاَمت  في ھظا الضؾخىع".

ت مً اإلاباصت التي جد٤٣ الخواػن بحن امخُاػاث  بي مغج٨ؼ ٖلى مجمٖو ُت ؤن ٩ًون َظا الا٢خُإ الًٍغ ألاصاة الجباثُت، قٍغ

 ؤلاصاعة و خ٣و١ صاٞىي الًغاثب.

٣ا الزخالٝ وظهاث هٓغ الباخشحن و ال٣ٟه بت لها ٖضة حٗاٍع٠، و طل٪ ٞو اء و حؿلُُهم الًوء و مً زم ٞالًٍغ

بت، ٞهي مهضع إلًغاصاث الضولت و ؤًًا ؤصاة ؾُاؾُت و ا٢خهاصًت لخد٤ُ٣  ت و البٗض الظي ًىٓغون مى  للًٍغ ٖلى الؼاٍو

بت باألصاء  وجها ٣ٞهاء ٖلم اإلاالُت الٗامت الًٍغ الٗضالت الاظخماُٖت و الضٞ٘ بالخىمُت و اؾخ٣غاع و الا٢خهاص ال٣ومي، و ٌٗٞغ

حن مً ال٣اهون الخام ؤو مً ال٣اهون الٗام خؿب ٢ضعتهم ًٖ الى٣ضي الظي ً ُلب مً ألاشخام الُبُُٗحن ؤو اإلاٗىٍو

٤ الؿلُت، بهٟت جهاثُت و بضون م٣ابل مدضص ب٣هض حُُٛت الخدمالث الٗمومُت، و حٗٝغ ؤًًا ب٩وجها ا٢خُإ ه٣ظي  ٍَغ

٣ت جهاثُت و بال م٣ابل، ب٣هض حُُٛت  باء الٗامتجٟغي  الؿلُت ٖلى ألاٞغاص بٍُغ  .2ألٖا

بت اهدهغ في الؿاب٤ خؿب ؤَواء الخ٩ام ومكِئتهم، بال ؤن  ذي  ٞةن ٞغى الًٍغ و بالغظٕو اىى الخُوع الخاٍع

الخُوع الظي ؤناب مجاالث ٞغى الًغاثب ٧ان مً قإه  ؤن ًوظب ٖلى الضولت ُٞما بطا ؤعاصث اؾخسضام ؾُاصتها في 

٤ ٗا بظل٪ وبالٍُغ ٟاء مجها. ٞغى الًغاثب، ؤن جهضع حكَغ ٨ظا ٞةن مغخلت جد٨م ألاَواء   هٟؿ  بطا ؤعاصث ؤلٖا َو

الصخهُت للخ٩ام في مجا٫ ٞغى الًغاثب ٢ض جالقذ، وؤنبدذ مماعؾت الضو٫ لؿُاصتها بةنضاع ال٣واهحن حكمل 

بت ٢ض اهخهى وخل مدل  مبضؤ  ٟاء مجها، ٦ما ؤن مبضؤ عياء اإلالؼمحن ٖلى ٞغى الًٍغ بت وؤلٖا بالًغوعة ٞغى الًٍغ

بت ٢ض اعجبِ جُوٍع في ٞغوؿا ال٣اهوهُت في ٞغى الًغاثب. بضو ؤن مبضؤ ٢اهوهُت ٞغى الًٍغ بالىٓغة بىى مل٨ُت ألاٞغاص  3ٍو

مً ظهت، وجُوع هٓام الًغاثب مً ظهت زاهُت ، ٞل٣ض ٧اهذ الىٓغة بىى اإلال٨ُت الخانت ٖلى ؤجها م٣ضؾت، ألامغ الظي ظٗل 

بت ؤن ًخٛلٛل بى ى خض مى٘ الؿلُت الخىُٟظًت مً وي٘ اللواثذ الخانت بخُب٤ُ ٢واهحن الًغاثب مً مبضؤ ٢اهوهُت الًٍغ

ا.  وجٟؿحَر

:  ؤَمُت اإلاىيٕى

بت، باٖخباع ٧ون الضؾخوع َو الًماهت التي ًخمخ٘ بها اإلالؼم        و جخجلى ؤَمُت مويٕو ألاؾاؽ الضؾخوعي للًٍغ

بت، و التي ججض ؤؾاؾها في ٖضة مواز٤ُ صولُت و صؾاجحر، ت مً اإلاباصت خماًت للمواَىحن  بالًٍغ و اللظان جًمىوا مجمٖو

بُت. بي و مبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣واهحن الًٍغ بت، ٦مبضؤ اإلاؿاواة في الٟغى الًٍغ  في ٖال٢تهم م٘ ؤلاصاعة ؤزىاء ؤصاء يٍغ

ت التي ًماعؾها ال٣ًاء الضؾخوعي، مً زال٫ اظتهاص ال٣ًاء الضؾخو ؤما         عي في اإلااصة ٖلى مؿخوى الغ٢ابت الضؾخوٍع

بي، خُض ؤه  ال وٗثر بال ٖلى  ٘ الًٍغ ت الدكَغ بُت ٞهو ي٠ُٗ ٖموما و قب  مىٗضم ٖلى مؿخوى مغا٢بت صؾخوٍع الًٍغ

في َظا الكإن، و َظا عاظ٘ اىى بم٩اهُت اللجوء اىى ال٣ًاء الضؾخوعي، باٖخباع ؤن َظا  1994وخُض الهاصع بؿىت  ٢4غاع
                                                           

1
٠ ع٢م  2011مً صؾخوع  39جىو اإلااصة  -  ش  5964(. ط ع ٖضص 2011ًولُوػ  29) 1432مً قٗبان  27ناصع في  1.11.91الهاصع جىُٟظٍ الٓهحر الكٍغ  1432قٗبان  28م٨غع بخاٍع

 (.2011ًولُوػ  30)
2
حر قامُت، "ؤؾـ اإلاالُت -  ٘، الُبٗت الشاهُت، ؾىت  زالض شخاطة الخُُب، وؤخمض َػ  .45، م:2007الٗامت"، صاع الواثل لليكغ والخوَػ

3
بت وإق٩ا٫ الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي باإلاٛغب" مجلت مؿال٪، الٗضص  -   .27، م:2005، ؾىت 4ظمُلت الضًلمي، "الًٍغ

 
4
ش  -   Antennesذ حٗتزم الخ٩ومت جُب٣ُ  ٖلى اؾخٗما٫ الصخون اإلا٣ٗغةوال٣اضخي بةلٛاء الغؾم الظي ٧اه 1994/ 10/ 16ال٣غاع الهاصع ًٖ املجلـ الضؾخوعي بخاٍع

 paraboliques 

 



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   

     2222 غغطظأ – ةآ ػشش اٌغبدطاٌؼذد 

 
215 

غ ألاو٫ آ هظا٥ و عثِسخي مجلسخي البرإلاان، و الٗاث٤ َىا َو يغوعة الخهو٫ ٖلى الىهاب الخ٤ ممىوح للمل٪ و الوٍػ

غ بال ٖلى ألاخؼاب اإلامشلت صازل البرإلاان. و٧ل َظا ًضٞ٘ بىا اىى َغح بق٩الُت الخالُت:  اإلاُلوب ، و َظا ألازحر ال ًخٞو

:  بق٩الُت اإلاىيٕى

ىت الضولت، لظل٪ هجض        ىاء زٍؼ ت خُض ؾً بٗض الاؾخ٣ال٫  حٗض الًغاثب ؤَم موعص إٚل ؤن اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤُٖى لها ؤولٍو

اع لئلنالح الجباجي ؤما ما بحن  1984والشاوي  1961بنالخحن ظباثُحن مهمحن جمشل ألاو٫ في بنالح  ؤي م٘ نضوع ٢اهون ؤلَا

ضا اؾم َ ظًً ؤلانالخحن ب٩وجهما ؤلانالح ألاو٫ وؤلانالح الشاوي، ُٞم٨ً الخضًض ًٖ مجغص حٗضًالث وإياٞاث ظباثُت ٣ِٞ ٚو

ويٗا في بَاع مىٓوع ؾُاسخي وا٢خهاصي واظخماعي ظضًض باليؿبت ل٩ل واخض مجهما، ٞاإلنالح ألاو٫ ظاء في بَاع ما ٌٗٝغ 

باإلؾتراجُجُت اللُبرالُت الا٢خهاصًت املخ٨مت بخضزل الضولت والشاوي ظاء في بَاع ؾُاؾت الخ٣وي اله٨ُلي ؤو ماًم٨ً الخٗبحر ٖى  

ا الخضزلي الؿاب٤.بةؾتراج  ُجُت اللبحرالُت الا٢خهاصًت الجضًضة وا٢خهاص الٗغى في اَاع جسلي الضولت ًٖ صوَع

اث الواظب صعاؾتها         ولؤلَمُت التي جخمخ٘ بها الًغاثب بدُض حٗخبر مً ؤَم مواعص الضولت بالو٢ذ الخايغ ٞةجها مً اإلاويٖو

لُ  جدبلوع بق٩الُت اإلاويٕو ا ت ٖلى الك٩ل الخاىي:والخٗم٤ ٞحها، ٖو  ملخوٍع

بت؟  بلى ؤي خض هجح اإلاكٕغ اإلاٛغبي في بعؾاء ألاؾاؽ الضؾخىعي للًٍغ

:  ؤؾئلت اإلاىيٕى

بت  -  ما َو الؿىض الضؾخوعي للًٍغ

بي  - ٘ في املجا٫ الًٍغ  و ما هي الجهت املخخهت بالدكَغ

 الٟغيُت الغثِؿُت:

بت، وجه٠ الٗال٢ت مابحن اإلالؼم اهُال٢ا مما ؾب٤، ٞةن اإلاويٕو ًىُل٤ مً ٞغيُت عثِؿ       ُت جبحن ألاؾاؽ الضؾخوعي للًٍغ

ٟاء ؤو الخدهُل، و٦ظل٪ جبُان خضوص مؿاَمت البرإلاان اإلاٛغبي في  بُت ؾواء مً زال٫ ٖملُت الٟغى ؤو ؤلٖا وؤلاصاعة الًٍغ

بي ٦ٟاٖل ؤؾاسخي في َظٍ اإلاغخلت. ٘ الًٍغ  الدكَغ

 اإلاىهجُت اإلاٗىمضة:

ت مً الخُواث التي ًدبٗها الباخض بُٛت الونو٫ بىى خ٣ُ٣ت مُٗىت وإللجابت ًٖ ؤلا  اإلاىهجُت هي ٖباعة        ق٩الُت ًٖ مجمٖو

  .التي ًُغخها اإلاويٕو ٧ان مً الًغوعي بجبإ بىاء مجهجي مٗحن

ُٟي الظي ؾُم٨ىىا  بت، ٞاإلاىهج الظي ًٟغى هٟؿ  ب٣وة َو اإلاىهج الْو ت للًٍغ ىضما هخدضر مً مويٕو ألاؾـ الضؾخوٍع مً ٖو

ُٟت ال٣اهوهُت لهاج  ألاؾـ اإلاىهج الخدلُلي: لخدلُل مسخل٠ الٓواَغ وال٣غاعاث  :وؤلاؾخٗاهت بمىاهج ؤزغى مً ٢بُل صعاؾت الْو

ٗاث بسهونها ٖلى مغ الؼمً، بُٛت  بت، وجُوع الدكَغ ذي: الظي  ًم٨ً عنض جُوع الًٍغ بت، واإلاىهج الخاٍع اإلاخٗل٣ت بالًٍغ

لٟهم الخايغ، واإلاىهج اإلا٣اعن: الظي خاولىا مً زالل  جلمـ ال٨ُُٟت التي هٓمذ بها ال٣واهحن  اؾترصاص ما ٧ان في اإلااضخي طل٪

بُت. ٘ الًٍغ ت مً اإلا٣خًُاث اإلاخٗل٣ت بالدكَغ  اإلا٣اعهت مجمٖو

 الخُت اإلاٗىمضة:



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   

     2222 غغطظأ – ةآ ػشش اٌغبدطاٌؼذد 

 
216 

ُت ؾىٝ ه٣اعب اإلاىيٕى        بت وج٨ُٟ٪ ؤلاق٩الُت وألاؾئلت الٟٖغ ت للًٍغ مً زال٫  لخدلُل مىيٕى ألاؾـ الضؾخىٍع

بُت و بت ٖبر مُلبحن، ألاو٫: مبضؤ ٖضم عحُٗت ٢ىاهحن الًٍغ الثاوي: مبضؤ  مبدثحن زهو ألاو٫ للؿىض الضؾخىعي للًٍغ

بي ٖبر مُلبحن، ألاو٫: الؿىض  بت، في خحن ؾِخُغ١ اإلابدث الثاوي : لالزخهام البرإلااوي في املجا٫ الًٍغ اإلاؿاواة ؤمام الًٍغ

بي.وؤبٗاصٍ والثاوي: خض الضؾخىعي لالزخهام البرإلااوي ٘ الًٍغ  وص البرإلاان في الدكَغ

بت.  اإلابدث ألاو٫: الؿىض الضؾخىعي للًٍغ

بي ٞةن  ت مً ال٣واٖض التي جىٓم الؿلِ و الٗال٢ت ُٞما بُجها، و في املجا٫ الًٍغ ًخًمً الضؾخوع مجمٖو

ت مً الخ ت التي جدٟٔ لؤلشخام مجمٖو ت مً ال٣واٖض الضؾخوٍع ٣و١ و الًماهاث، و مً بُجها، الضؾخوع ًىٓم مجمٖو

بت ) اإلاُلب الشاوي(.  مبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣واهحن الًغبِبت )اإلاُلب ألاو٫(، و مبضؤ اإلاؿاواة ؤمام الًٍغ

بُت  .اإلاُلب ألاو٫: مبضؤ ٖضم عحُٗت ٢ىاهحن الًٍغ

اإلابضؤ ههذ " َظا لِـ لل٣اهىن ؤزغ عحعيٖلى ؤه  " 6ل٣ض هو الضؾخوع اإلاٛغبي في ٣ٞغج  ألازحرة في الٟهل 

ول٣ض ْهغ َظا اإلابضؤ في ٞغوؿا زال٫ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ مُالصي ٖىضما  1962ٖلُ  ظمُ٘ صؾاجحر اإلامل٨ت بضؤ مً صؾخوع 

مً ال٣اهون اإلاضوي الٟغوسخي التي وعص ٞحها بإن ال٣اهون ٌؿغي باليؿبت للمؿخ٣بل ولِـ ل   ٢2ام بٌٗ ال٣ٟ  بكغح اإلااصة 

ت ج٣وم ؤ ،وبالخاىي ٣ٞض ازخلٟذ 1ؾاؾا ٖلى الخٟغ٢ت بحن الخ٤ اإلا٨دؿب و مجغص ؤمل ) الخ٤ اإلاىخٓغ(ؤزغ عظىي، َظٍ الىٍٓغ

 : الضؾاجحر في ج٣ُُضَا لؿلُت اإلاكٕغ في جُب٤ُ مبضؤ الغظُٗت خُض هجض

 صؾاجحر ههذ ٖلى مبضؤ ٖضم عظُٗخ  بك٩ل ٖام؛ 

 صؾاجحر ٢ُضث ٖضم الغظُٗت في ال٣واهحن الجىاثُت؛ 

 2اإلاغةصؾاجحر لم جخُغ١ لهظا ب. 

بي ؾخٗخمض بظغاء م٣اعهت جىُل٤ مً ببغاػ ألاؾـ  لُ  ٞةن مٗالجخىا إلابضؤ ٖضم عظُٗت ال٣اهون الًٍغ ٖو

ً الٟغوسخي  واإلاٛغبي ت إلابضؤ ٖضم الغظُٗت في الضؾخوٍع  .الضؾخوٍع

اما بسهوم ؾبب بصعاظىا للىموطط الٟغوسخي في اإلا٣اعهت ٞةن طل٪ عاظ٘ لل٣ُوص التي ويٗها املجلـ 

بُت، وال ًسٟى ما ؤزاٍع املجلـ الضؾخوعي بسهوم   الضؾخوعي وهٓحٍر الٟغوسخي ٖلى مبضؤ  ٖضم عظُٗت ال٣واهحن الًٍغ

 بق٩الُت جخٗل٤ بخٟؿحر للٟهل الغاب٘ ، وطل٪ خحن ؤٖخبر مبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣اهون ال ٌك٩ل ٢اٖضة مُل٣ت.

عي اإلاىٓم إلابضؤ ٖضم عحُٗت ال٣ىاهحن اع الدكَغ  .ال٣ٟغة ألاولى : ؤلَا

ؾيخٗٝغ مً زال٫ َظٍ ال٣ٟغة ٖلى ٧ل مً مو٠٢ اإلاكٕغ اإلاٛغبي في، ومو٠٢ اإلاكٕغ الٟغوسخي ُٞما ًسو 

 .مبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣واهحن بك٩ل ٖام

 .مى٠٢ الضؾخىع اإلاٛغبي ؤوال:

                                                           
1
ىُت، الؿىت  -   .97، الهٟدت2012دمحم الكاٞىي:"مضزل لضعاؾت ال٣اهون"،ؾلؿلت البدور ال٣اهوهُت، الُبٗت ألاوىى، اإلاُبٗت و الوعا٢ت الَو

2
بُت في الد -  ٘ و ال٣ًاء،مجلت مؿال٪، الٗضصظواص لٗؿغي، مبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣واهحن الًٍغ  .51،الهٟدت 2005، ؾىت 4كَغ
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، لم ٨ًً مبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣واهحن مىهوم ٖلُ  بموظب هو ٖام ٢1962بل صزو٫ الضؾخوع اإلاٛغبي ؾىت 

 ٛغبي.في ال٣اهون اإلا

٨ظا ٣ٞض ٢بل ال٣اهون الجىاجي بةم٩اهُت عظُٗت ال٣واهحن متى جًمىذ ٢اهون ألانلر للمتهم )الٟهل  ( وهي 6َو

مت مً ؤنلها ؤو جس٠ٟ ال٣ٗوبت اإلا٣غعة لها.   جل٪ ال٣واهحن التي جمدو الجٍغ

الٟت الظ٦غ بال ؤه  م٘ َظا الخدضًض ال٣اهووي وظضث ْهاثغ ق٩لذ في مًموجها حٗاعيا م٘ اإلا٣خًُاث الؿ

 .خُض قملذ ٣ٖوباث طاث ؤزغ عظىي

٣ٞض هو ٞهل  الغاب٘ ٖلى مبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣اهون، وبظل٪ ٩ًون الضؾخوع ٢ض ٢ُض ؾلُت  1962ؤما صؾخوع 

 اإلاكٕغ في جغجِب ؤزاع ٢اهوهُت جُا٫ ٞترة ما ٢بل نضوع الىو.

 .مى٠٢ الضؾخىع الٟغوس ي زاهُا:

ت في ٞغوؿا في ؤوازغ ا ل ؾومُحر ٢امذ َظٍ الىٍٓغ   sommièresل٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٖلى ًض ال٣ُٟ  الٟغوسخي ٞاٍع

ت ٖىض ال٣ٟ  وال٣ًاء وصاٞ٘ ٖجها ال٨شحر مً ال٣ٟهاء ولٗل  1893ؾىت  زم اهدكغث ألا٩ٞاع التي ج٣وم ٖلحها َظٍ الىٍٓغ

م ال٣ُٟ  " عوبُ   ت والضٖوة بلحها Roubierؤبغَػ في مالٟ  ًٖ جىإػ " الظي ٧ان ل  ًٞل ال٨بحر في بؿِ َظٍ الىٍٓغ

 .1ال٣واهحن في الؼمان

٨ظا ههذ اإلااصة الشاهُت مً ال٣اهون اإلاضوي الٟغوسخي ٖلى مبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣واهحن ٦ما ههذ اإلااصة الشاهُت  َو

ٖلى ؤن ٢اهون مالُت الؿىت ًدضص مضازُل وه٣ٟاث الضولت زال٫ ؾىت مضهُت ،  2-59مً ال٣اهون الخىُٓمي للمالُت ع٢م 

 .اصة الغابٗت مى  ٖلى ؤن الترزُو في اؾخسالم الًغاثب ًخم زال٫ الؿىتوؤياٞذ اإلا

لم ًىو نغاخت ٖلى مبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣واهحن و٧ل ما ٞٗل  َو جإ٦ُض التزام  بمباصت  1958ؤما صؾخوع 

امىت مً بٖالن واؾدىاصا لهظٍ ؤلاخالت التي وعصث في صًباظت الضؾخوع الٟغوسخي ههذ اإلااصة الش 1789الشوعة الٟغوؿُت لٗام 

مت واإلاُب٤ بهوعة  ٣ا ألخ٩ام ال٣اهون الهاصع في و٢ذ ؾاب٤ لو٢ٕو الجٍغ الشوعة ٖلى ٖضم ظواػ مٗا٢بت ؤي بوؿان بال ٞو

ُت  .2قٖغ

بُت.  ال٣ٟغة الثاهُت : جٟؿحر املجلـ الضؾخىعي إلابضؤ ٖضم عحُٗت ال٣ىاهحن الًٍغ

بق٩الُت جخٗل٤ بخُب٣ُ  مً مجا٫  2002لؿىت  ؤزاع ٢غاع املجلـ الضؾخوعي اإلاٛغبي بسهوم ٢اهون اإلاالُت

جُب٤ُ اإلااصة الغابٗت مً الضؾخوع والتي ٧اهذ جىو ٖلى مبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣واهحن ، وهي بق٩الُت ماػا٫ املجلـ 

ٍغ ٢غاعاج  وجوؾُ٘ هُا١ اإلاى٘ الواعصة في اإلااصة الشامىت مً بٖالن الشوعة  الضؾخوعي الٟغوسخي ٌُٗض نُاٚتها مً زال٫ جٍُو

 .، ؾُٗا وعاء ج٣ُُض ؾلُت البرإلاان في َظا الؿُا1789١لؿىت 

 :جٟؿحر املجلـ الضؾخىعي الٟغوس ي إلابضؤ الغحُٗت ؤوال:

                                                           
1
 .102دمحم الكاٞىي، مغظ٘ ؾاب٤ ، م: - 

2
 .51ظواص لٗؿغي، مغظ٘ ؾاب٤ ، م:  - 
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ٗاث جغجب ؤزاع ٖلى اإلااضخي لم ًمى٘ املجلـ مً  بن زلو الضؾخوع الٟغوسخي مً ؤي هو ًمى٘ بموظب  ؾً حكَغ

لُ  ٞةن املج1789جوؾُ٘ صًباظت الضؾخوع لدكمل بٖالهاث  لـ ؤزظ باإلابضؤ في خضوص مُٗىت ، وظاء طل٪ هدُجت ، ٖو

تراٝ  ت لٗمل ماؾؿت البرإلاان مً ظهت والٖا ها الاظتهاص الضؾخوعي في بَاع اؾخ٨ما٫ الترؾاهت الضؾخوٍع للخُوعاث التي ٖٞغ

ت إلاباصت الشوعة الٟغوؿُت مً ظهت ؤزغى ، خُض ٧ان ٢غاع  الها 1973صٌؿمبر  27بال٣ُمت الضؾخوٍع  1789ث ؤو٫ جُب٤ُ إٖل

، ؤما ًٖ مبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣واهحن الجىاثُت الظي ًجض ؾىضٍ في اإلااصة الشامىت ، ٣ٞض ٧ان املجلـ الضؾخوعي بىى ٚاًت 

بضؤ املجلـ  1982( وم٘ ؾىت  126ٌٗخبر م٣خًُاث اإلااصة الشامىت اإلاظ٧وعة جخٗل٤ ٣ِٞ بال٣واهحن الجىاثُت )٢غاع  1980

بي )٢غاعًوؾ٘ مً مجا٫ جُب٤ُ اإلااصة لدكمل   (.155ال٣ٗوباث في املجا٫ الًٍغ

بضؤ املجلـ الضؾخوعي ًإزظ بمُٗاع اإلاهلخت الٗامت ٦كٍغ لغظُٗت ال٣اهون  1986وفي ال٣غاع الهاصع ؾىت 

ا )ال٣غاع  غا صؾخوٍع غ َظٍ اإلاهلخت جبًر بي م٘ يغوعة جبًر ٨ظا ومً زال٫ صعاؾت الاظتهاصاث الهاصعة ًٖ 1995الًٍغ (. َو

ت مً الكغٍو ق٩لذ في مجملها جُوعا املجلـ الضؾخوعي  في مويٕو ٖضم الغظُٗت جم٨ً املجلـ مً نُاٚت مجمٖو

 .مشالُا ل٣غاعاج 

ال ًم٨ً لل٣اهون ؤن ٌٗا٢ب ٖلى ؤٞٗا٫ اعج٨بذ ؾاب٣ا بموظب ٢واهحن الخ٣ت )ؾواء ٧اهذ َظٍ ال٣ٗوباث ظىاثُت ؤو  .أ

بُت(.  جخٗل٤ ب٣ٗوباث يٍغ

بُت ال ًم .ب ٨ً ؤن ًًغ بملؼمحن ا٦دؿبوا خ٣و٢ا بموظب ٢غاعاث ٢ًاثُت خاثؼ ل٣وة جُب٤ُ عظُٗت ال٣واهحن الًٍغ

 (.1985صظىبر  29الصخيء اإلا٣طخي ب  )٢غاع 

 (.1989صظىبر  29ؤزاع الغظُٗت ال ًم٨ً ؤن جلخ٤ مؿاؾا بد٤ اإلال٨ُت )٢غاع  .ت

خباعاث جملح .ث بُت بإزغ عظىي ٞال ًم٨ى  طل٪ بال اٖل ها اإلاهلخت الٗامت و بطا ٧ان ال٣اهون ًمل٪ نالخُت ؾً ٢واهحن يٍغ

ت )٢غاع  ُت ٖضم اإلاؿاؽ بالًماهاث الضؾخوٍع  .1(404ع٢م  1998صظىبر  18قٍغ

 

 : جٟؿحر املجلـ الضؾخىعي اإلاٛغبي إلابضؤ الغحُٗت زاهُا:

ٌٗض اإلاىاؾبت ألاوىى التي ًىٓغ ٞحها املجلـ الضؾخوعي في  467 - 2004ال بض مً الخظ٦حر بضاًت اىى ؤن ٢غاع  

ت ال٣اه  .ون اإلااىيصؾخوٍع

وبهٝغ الىٓغ ًٖ ألاموع ألازغى التي اٖخبرتها عؾالت ؤلاخالت مسالٟت الضؾخوع ٞةن الظي حهمىا َو مًمون 

ٟاء بإزغ عظىي ٌؿغي مً ٞاجذ ًىاًغ  ، الصخيء الظي لم ٌٗخبٍر املجلـ  1996البىض الشاوي مً اإلااصة الؿاصؾت الظي مىذ ؤلٖا

"ل٨ً خُث ؤن مبضؤ الغحُٗت اإلاىهىم ٖلُه في الٟهل الغاب٘ وع خحن نغح : مسالٟا ألخ٩ام اإلااصة الغابٗت في الضؾخ

ا، ٌؿدىض  مً الضؾخىع ال ٌك٩ل ٢اٖضة مُل٣ت ، بطا جغص ٖلُه اؾخثىاءاث ج٣ىم بسهىم ٢اهىن اإلاالُت ٖلى مُٗاع ًبرَع

  بلُه اإلاكٕغ في بنالح ؤويإ ٚحر ٖاصًت مدضصة مً َٝغ ؤلاصاعة وتهضٝ بلى الهالح الٗام."

والخ٣ُ٣ت ؤن َظا الخ٣ُُض الظي ؤحى ب  املجلـ في بَاع جٟؿحٍر للماصة الغابٗت، والظي ٌكب  بىى خض ما مو٠٢ 

ا ٧الخاىي: ت مً اإلاالخٓاث هوظَؼ  هٓحٍر الٟغوسخي  مً َظا مبضؤ ، ؤزاع مجمٖو

 م جىهُو الضؾخوع اإلاٛغبي ٖلى مبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣واهحن نغاخت ، بال ؤن املجلـ الضؾخوعي ٢ ُض هُا١ ٚع

 .جُب٤ُ اإلااصة الغابٗت مً زال٫ ٞخدت باب الاؾخصىاءاث

                                                           
1
 .52ظواص لٗؿغي، مغظ٘ ؾاب٤، م:  - 
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  ًا، وبظل٪ ٩ًون م ؤياٝ املجلـ بإن اإلابضؤ جغص ٖلُ  اؾخصىاءاث ج٣وم بسهوم ٢اهون اإلاالُت ٖلى مُٗاع ًبرَع

ت بةياٞت اؾخصىاءاث حؿمو ٖلى ال٣اهون   .خ٤ اإلاكٕغ جخمُم ماصة صؾخوٍع

  املجلـ الضؾخوعي ٧اؾخصىاء ٖلى ال٣اٖضة ٖضم الغظُٗت ٌٗض مُٗاعا ؤن مُٗاع اإلاهلخت الظي اٖخمضٍ ٢غاع

ٞغوؿُا.  خُض ٌك٩ل مغخلت مً مغاخل جُوع املجلـ املجلـ الضؾخوعي الٟغوسخي في مض ًض الغ٢ابت ٖلى 

ذ   .1ال٣واهحن، َظٍ الغ٢ابت لم حؿدىض اىى هو صؾخوعي نٍغ

ت التي اه ت ًدبحن مما ؾب٤ ؤه  بطا ٧اهذ اإلاُُٗاث الضؾخوٍع ُل٤ مجها الضؾخوع الٟغوسخي لٟدو صؾخوٍع

ال٣واهحن التي جخًمً م٣خًُاث عظُٗت لم حؿٟٗ  في نُاٚت اظتهاص واضر ٨ًغؽ بم٣خًاٍ ٢اٖضة ٖامت مُٗىت مىظ 

ت ٢ض جم٨ً بًٟل ؤلاخالت التي جمذ ٖلى اٖالهاث الشوعة لٗام  م مً ؾ٩وث الىهوم الضؾخوٍع البضاًت ٞهو ٖلى الٚغ

غ مبضؤ  1789 ٖضم عظُٗت ال٣واهحن الجىاثُت لخُا٫ ال٣واهحن ألازغى ٖامت وال٣اهون الًغببي بهٟت زانت ولو مً جٍُو

 .2في خضوص مُٗىت

ا  ٨ظا بطا ٧اهذ خهُلت املجلـ الضؾخوعي الٟغوسخي بسهوم ٖضم ألازظ باإلابضؤ ٣٦اٖضة ٖامت لها ما ًبرَع َو

ت ٌٗض اظغاء مً قإه  ان ٠ًًٗ مً ٞةن جؼ٦ُت املجلـ الضؾخوعي اإلاٛغبي إلاو٠٢ اإلاكٕغ في ج٤ًُِ هُا ١ ماصة صؾخوٍع

 .ع٢ابت املجلـ الضؾخوعي ٖلى ال٣واهحن متى جًمىذ م٣خًُاث مسالٟت للضؾخوع 

بت.  اإلاُلب الثاوي: مبضؤ اإلاؿاواة ؤمام الًٍغ

اث في الو٢ذ  بت، مبضؤ صؾخوعي ؤؾاسخي التي حؿدىض بلُ  ظمُ٘ الخ٣و١ و الخٍغ ٌٗض مبضؤ اإلاؿاواة ؤمام الًٍغ

ت، و ٢ض ظٗل اإلا٨ٟغون اإلاؿاواة اإلاٟخاح الخ الهاث الخ٣و١ الٗاإلاُت و اإلاواز٤ُ الضؾخوٍع ايغ، و الظي ًخهضع ظمُ٘ ؤلٖا

. و ل٣ض ههذ الضؾاجحر اإلاٛغبُت ٖلى ؤن ظمُ٘ اإلاٛاعبت ؾواؾُت ؤمام ال٣اهون 3الغثِسخي للونو٫ اىى الضًم٣غاَُت الخ٣ُ٣ت

ت الخامؿت لؿى ، ٦ما ؤٖلىذ صًباظخ  جمؿ٨ها ب٩ل 4-3-1ؤن هو ٖلُ  في ٞهول   1958ت و َو ما ؾب٤ لضؾخوع الجمهوٍع

ت الغابٗت لٗام  الن الٗالمي لخ٣و١ ؤلاوؿان و اإلاواَىت ؾىت  1946مً صؾخوع الجمهوٍع ، مما ٧ان ل  ازغ واضر 1789و ؤلٖا

ت ال٣واهحن  .4في جوؾُ٘ مجا٫ الغ٢ابت ٖلى صؾخوٍع

ٖلى الجمُ٘ ؤن ًخدمل، ٧ل " 39 5هجض ٖلى اه  ًىو في ٞهل  2011و بالغظٕو اىى الضؾخوع اإلاٛغبي لؿىت 

٤ بحغاءاث اإلاىهىم ٖلُھا في  ٗھا، ٞو ٖلى ٢ضع اؾخُاٖخه، الخ٩ال٠ُ الٗمىمُت، التي لل٣اهىن وخضٍ بخضازھا وجىَػ

ٖلى الجمُ٘ ؤن ًخدمل، بهٟت جًامىُت، وبك٩ل ًدىاؾب م٘ ٖلى ؤه  " 406. ٦ما ظاء في الٟهل "ھظا الضؾخىع 

باء الىاحمت ًٖ آلاٞاث الىؾ غون ٖلُھا، الخ٩ال٠ُ التي جخُلبھا جىمُت البالص، و٦ظا جل٪ الىاججت ًٖ ألٖا اثل التي ًخٞى

 ".وال٨ىاعر الُبُُٗت التي جهِب البالص

                                                           
1
 52ظواص لٗؿغي، مغظ٘ ؾاب٤، م:  - 

2
 .53ظواص لٗؿغي، مغظ٘ ؾاب٤، م:  - 

3
ُت، الٗضص الؿاصؽ، ًوهُو نالر ؤخمض الٟغظاوي، مبضؤ  -   .227، م:2015اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهون و جُب٣ُاج  في ال٣اهون اللُبي، مجلُت الٗلوم ال٣اهوهُت و الكٖغ

4
 .53ظواص لٗؿغي، مغظ٘ ؾاب٤، م:  - 

5
٠ ع٢م  39اإلااصة  -  ش  5964ع ٖضص (، بدىُٟظ هو الضؾخوع. ط 2011ًولُوػ  29) 1432مً قٗبان  27ناصع في  1.11.91مً ْهحر قٍغ ًولُوػ  30) 1432قٗبان  28م٨غع بخاٍع

2011) 
6
٠ ع٢م  40اإلااصة  -  ش  5964(، بدىُٟظ هو الضؾخوع. ط ع ٖضص 2011ًولُوػ  29) 1432مً قٗبان  27ناصع في  1.11.91مً ْهحر قٍغ ًولُوػ  30) 1432قٗبان  28م٨غع بخاٍع

2011.) 
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بي و التي اخخوتها 40و  39و مً زال٫ ٢غاءجىا لٟهلحن  ت في املجا٫ الًٍغ ، هجض ؤجهما ًخًمىان ٢واٖض صؾخوٍع

 ألاؾاؾُت اإلاُب٣ت ٚالبا في الضو٫ الٗالم، ًم٨ً ؤن وؿخسلو مبضؤًً ؤؾاؾحن: اٚلب ال٣واهحن 

باء الٗامت :ألاو٫   اإلاؿاواة في جدمل ألٖا

بت. :الثاوي  مغاٖاة ٢ضعة اإلالؼم ٖلى صٞ٘ الًٍغ

باء الٗامت  ال٣ٟغة ألاولى: اإلاؿاواة في جدمل ألٖا

الظ٦غ، هجض ؤن اإلاكٕغ الضؾخوعي ؤلؼم  الؿال٠ 2011مً الضؾخوع اإلاٛغبي لؿىت  39اهُال٢ا مً الٟهل 

ظمُ٘ اإلاٛاعبت ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة بخدمل الخ٩ال٠ُ الٗمومُت، ٧ل ٢ضع اؾخُاٖخ ، ؤي اه  الًغاثب و الغؾوم ج٩ون في 

ٞغيها و الؼمُتها ٖامت و موخضة ٖلى ظمُ٘ ألاشخام و ألاموا٫ في الضولت، بدُض ال ٌٟٗى اخض مجها صون مبرع مٗخبر و 

ٌكاع٥ الجمُ٘ في صٖم الخ٩ال٠ُ و الى٣ٟاث الٗامت و َو بلؼام ٌؿىى مً زالل  اإلاكٕغ اىى جد٤ُ٣ الٗضالت  م٣ضع ختى

بُت  .1الًٍغ

ت  بي ٞهو ًغجبِ ٖىض الىٍٓغ اث اإلاخد٨مت في الٟغى الًٍغ ٚحر ؤن مًمون َظا اإلابضؤ ًسخل٠ بدؿب الىٍٓغ

بي موظض جُب٣ُا إلابضؤ اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهون، الخ٣لُضًت بمُٗاع خؿابي ٣ًخطخي يغوعة بزًإ ظمُ٘ اإلالؼمحن ل ؿٗغ يٍغ

بُت  بت ؤو ما ٌؿمى بالًٍغ اث الخضًشت ججاوػث َظا اإلاُٗاع و عبُخ  بًغوعة اإلاؿاواة ؤمام الًٍغ في خحن ؤن الىٍٓغ

خباع ازخالٝ صزو٫ اإلالؼمحن.  الخهاٖضًت التي جإزظ بٗحن الٖا

بت الخهاٖضًت، وؤن ٧ان ًبضو ْاٍَغ ٘ بن هٓام الًٍغ ا ؤه  مىافي إلابضؤ اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهون ٖامت و الدكَغ

بي لِـ ب٣اٖضة مُل٣ت، طل٪ ؤن َظا اإلابضؤ ال ًدىافى م٘  بي بالخهوم، ؤال ؤن مبضؤ اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهون الًٍغ الًٍغ

بُت مخٗضصة اوسجاما م٘ وظوص ملؼمحن طو ويُٗاث مسخلٟت ضولت الٟغوسخي ،  و َظا ما اٖخبٍر املجلـ ال2وظوص ؤهٓمت يٍغ

بُت  ٦ما ؤياٝ َظا ألازحر اؾخصىاءا آزغ ٖلى ٢اٖضة اإلاؿاواة،و ًخٗل٤ ألامغ بالىٓام الٗام ٦مبرع لخُب٤ُ بظغاءاث يٍغ

 ٚحر موخضة ٖلى ملؼمحن ًوظضون في ويُٗاث مدكابهت.

غى ٖلى املجلـ الضؾخوع ب اع الٟلؿٟي و الضؾخوعي ٦مبضؤ ًخوظب ٖلى اإلاكٕغ اخترام ، ٞو ي ن وي٘ ؤلَا

الٟغوسخي اؾخيباٍ الاظتهاصاث التي ؾب٤ ملجلـ الضولت الٟغوسخي ؤن ناٚها، و ٨َظا زلو ال٣اضخي الضؾخوعي بضوٍع اىى 

 َما: 3ؤن اإلابضؤ لِـ ب٣اٖضة مُل٣ت بل  ًغص ٖلُ  اؾخصىاءان

 ال ًم٨ً جُب٤ُ اإلاؿاواة خحن ٌٗالج اإلاكٕغ ويُٗاث مسخلٟت: ؤوال:

مً ٨ٞغة ؤن اإلالؼمحن اللظًً ججمٗهم قغٍو مدكابهت ال ًم٨ً بال ؤن  ٣ٞض اهُل٤ املجلـ الضؾخوعي الٟغوسخي

بي، ؤما بطا ٧اهذ ويُٗتهم لِؿذ ٦ظل٪ ُٞم٨ً للمكٕغ آهظا٥ ؤن ٌؿً  ٌٗاملوا ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهون الًٍغ

بُت مسخلٟت. ُت ؤن ًبرع َظا الازخالٝ و ٖال٢خ  بوظوص ؤهٓمت يٍغ  ٢واهحن ٚحر موخضة قٍغ

                                                           
1
م لخغف،الضؾخوع الجضًض للممل٨ت اإلاٛغبُ -  ىي و ؤلاظتهاص ال٣ًاجي،الُبٗت الشاهُت،م٨خبت الغقاص ؾُاث،الٗضص-قغح و جدلُل-ت٦ٍغ  .2016،131، ؾىت 6، ؾلؿلت الٗمل الدكَغ

2
اث، ظ -  ل، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت و امٗت موىى بؾماُٖدمحم اوباؾالم، مو٢٘ مُلب الٗضالت في الىٓام ال٣اهووي للمىاػاٖاث الجباثُت باإلاٛغب، عؾالت لىُل صبلوم اإلااؾترن ٢اهون اإلاىاٖػ

 .36، م 2008-2007ؤلا٢خهاصًت و الئلظخماُٖت م٨ىاؽ،
3
بي"، ب٩لُت الٗلوم ال٣اهوهُت و ؤلا٢خهاصًت و ؤلاظخماُٖت املخمضًت ؾىت  -   .9_8، م 2015/2016ظواص لٗؿغي،"مدايغاث في ماصة ال٣اهون الًٍغ
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ُت ؤن ج٨ىن َظٍ لض زاهُا: بُت ٚحر مىخضة قٍغ غ وحىص ؤهٓمت يٍغ واعي اإلاهلخت الٗامت ًم٨ً جبًر

ا.  اإلاهلخت مدمُت صؾخىٍع

م مً ؤن اإلاهلخت الٗامت حٗض مً اإلاٟاَُم الٛامًت و الًٟٟايت. بال ؤن املجلـ الضؾخوعي  ٞةه  ٖلى الٚغ

ا ٧اُٞت لؿً ٢واهحن ٚحر موخضة. و ٢ض اقتٍر املجلـ الضؾخوع  ي في َظٍ الخالت يغوعة وظوص ٖال٢ت مى٣ُُت بحن اٖخبَر

بي مً ظهت، و اإلاهلخت الٗامت اإلاخوزاة مً ظهت زاهُت. و زكُت مً ب٢دام خاالث ٢ض ال حٗض مً ٢بُل  الىٓام الًٍغ

اإلاهلخت الٗامت، ٣ٞض اقتٍر املجلـ الضؾخوعي الٟغوسخي يغوعة بُان َظٍ اإلاهلخت و ؤن ج٩ون ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ 

 صؾخوعي.

في خالت ٖضم وظوص بَاع صؾخوعي للمهلخت الٗامت التي ًٟغيها اإلاكٕغ ٞةن املجلـ ٚالبا ما ٣ًطخي بٗضم  ؤما

ت الىو.  صؾخوٍع

بت  ال٣ٟغة الثاهُت: مغاٖاة ٢ضعة اإلالؼم ٖلى صٞ٘ الًٍغ

بُت بحن ظمُ٘ ألاٞغاص  ل٣ض ظاء َظا اإلابضؤ مً ؤظل الخض مً اؾخٟدا٫ الٓلم الجباجي و جد٤ُ٣ الٗضالت الًٍغ

ٖلى الظي ًىو " 2011مً الضؾخوع لؿىت  39والكٗب، و ٢ض خٓي َظا اإلابضؤ بخإَحر صؾخوعي مً زال٫ الٟهل 

 ٤ ٗھا، ٞو الجمُ٘ ؤن ًخدمل، ٧ل ٖلى ٢ضع اؾخُاٖخه، الخ٩ال٠ُ الٗمىمُت، التي لل٣اهىن وخضٍ بخضازھا وجىَػ

ٍبي ؤن ًً٘ خؿاباج  ُٞما ًسو ألابٗاص و مً زمت ٞٗلى اإلاكٕغ الًغ  ".بحغاءاث اإلاىهىم ٖلُھا في ھظا الضؾخىع 

 الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت و الصخهُت ب٩ل ملؼم ٖلى خضة.

باء الٗامت ٧ل خؿب اؾخُاٖخ ، و مٗجى َظا الالتزام  و بهظا ٞالضؾخوع الجضًض ًلؼم الجمُ٘ باإلاؿاَمت في ألٖا

بي ًدضص بىاءا ٖلى ال٣ضعة الخ٩لُُٟت، و لِـ ٖلى ؤؾاؽ اإلا٣ابل الظي ٢ض ٌؿخُٟض مى  اإلالؼم مً زضماث و اإلاىاٞ٘ و  الًٍغ

بت باإلاٟهوم الٗام ، وبالخاىي ٞةن الضؾخوع اإلاٛغبي ٢ُض ؾلُت اإلاكٕغ في بخضار 1التي جغجبِ بالغؾم ؤ٦ثر مً اعجباَها بالًٍغ

بت، و هٟـ الصخيء باليؿبت للضؾخوع الٟ  غوسخي.الخ٩ال٠ُ الٗمومُت مً زال٫ مبضؤ اخترام ٢ضعة اإلالؼم ٖلى صٞ٘ الًٍغ

ٚحر ؤن الىٓام الجباجي و٢ذ جُب٣ُ  ٖلى ؤعى الوا٢٘ ًم٨ً ؤن ًسل٤ و ًيخج الالمؿاواة الجباثُت، و بالخاىي ًخم 

ا بك٩ل ٚحر ٖاص٫ و ههبذ ؤمام ُٚاب ٖضالت  بٞغاٙ اإلابضؤ الضؾخوعي مً ٧ل صاللت و خمولت بط ًهبذ الٗبء الجباجي موٖػ

٢خهاصًت الىاججت ًٖ اإلاؿاَمت في اليكاٍ الا٢خهاصي، و ًم٨ً ؤن هوضر ظباثُت حٗم٤ مً الالٖضالت الاظخماُٖت و الا

بي مٗحن، طل٪ ؤن َُمىت الًغاثب الٛحر اإلاباقغة مثا٫ طل٪ ٖبر  َو خالت َُمىت الًغاثب ٚحر اإلاباقغة في وؿ٤ يٍغ

بُت، هٓغا ألن َظٍ الًغاثب جمـ ٧ل ا إلاواَىحن صون اٖخباع ح٨ٗـ اىى ابٗض الخضوص ٖضم الاَخمام بمبضؤ اإلاؿاواة الًٍغ

ت. اث صزولهم و ؤٖبائهم، ألامغ الظي ٣ًٟض مبضؤ اإلاؿاواة ٢ُمخ  الضؾخوٍع  م٣ضعاتهم الخ٩لُُٟت و مؿخٍو

٧ان  1مً الضؾخوع اإلاٛغبي ٞةن هٓحٍر الٟغوسخي 39بطا ٧ان املجلـ الضؾخوعي اإلاٛغبي لم ًدلل بٗض الٟهل 

م  31خُب٤ُ الٟهل ؾبا٢ا في جدضًض بٌٗ الجواهب ؤلاظغاثُت اإلاخٗل٣ت ب مً بٖالن خ٣و١ ؤلاوؿان واإلاواًَ ٚع

 الهٗوباث التي اٖتريذ ؾبُل طل٪.

                                                           
1
م لخغف، مغظ٘ ؾاب٤ م:  -   .٦131ٍغ

1
بي" مغظ٘ ؾاب٤، م: ظواص لٗؿغي،"مد -   .9_8ايغاث في ماصة ال٣اهون الًٍغ
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٣ٞض جم٨ً املجلـ الضؾخوعي الٟغوسخي مً اؾخيباٍ ألابٗاص  13وبًٟل جدلُل  ٖبر مغاخل إلاًمون الٟهل 

خباع بدُض ؤنبذ لؼاما ٖلى ا إلاكٕغ ؤن ًغاعي الويُٗت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والصخهُت التي ًخٗحن ؤزظَا بٗحن الٖا

ظٍ الٗىانغ بطا  بت... الخ ، َو اء الًٍغ ُت ٖو بت بىٕو اإلاضازُل ، والخإ٦ض مً مويٖو اء الًٍغ الخانت ل٩ل ملؼم ، ٖال٢ت ٖو

 ما ٢وعهذ بمبضؤ اإلاؿاواة ًالخٔ ؤجها ٢ض هو٢كذ في و٢ذ مخإزغ وطل٪ عاظ٘ لؿببحن:

الٟغوسخي في مويٕو اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهون، بك٩ل ٌؿهل اٖخماص املجلـ الضؾخوعي اظتهاص ٢ًاء مجلـ الضولت  -1

ت ال٣اضخي في نُاٚت اإلاويٕو في بَاٍع الضؾخوعي.  مإموٍع

ت لٗباعة " -2 " مما ظٗل ال٣اضخي الضؾخوعي ؤمام نٗوبت جدضًض الٗىانغ ال٣ضعة الخ٩لُُٟتح٣ٗض الضاللت الضؾخوٍع

بي. ُت و الخؿابُت ٖىض ؾى  ل٣اهون يٍغ  الصخهُت، اإلاويٖو

بياإلابد  ث الثاوي: الازخهام البرإلااوي في املجا٫ الًٍغ

بي مً بحن ؤَم  ٘ في املجا٫ الًٍغ ٗخبر الدكَغ ا، َو ٘ اإلاو٧ولت ل  صؾخوٍع ًًُل٘ البرإلاان بمهمت الدكَغ

ا ؤؾىضج  ل  الىهوم ال٣اهوهُت إلاا ل  مً ؤبٗاص، 2011مً صؾخوع  71ازخهاناج  )ٝ  (، الظي ٌٗض ازخهانا خهٍغ

و ما ؾىٗالج  في )اإلاُلب ألاو٫(، بال باٖخباٍع الؿلُت  ٘ ال٣واهحن طاث الهلت باإلاواًَ وممشال لؤلمت َو التي ًد٤ لها حكَغ

بي يمً  ؤن َظا الازخهام جم الخُاو٫ ٖلُ  مً َٝغ الؿلُت الخىُٟظًت، وؤنبدذ الخ٩ومت جمغع ال٣اهون الًٍغ

)ٞغؾان مواػهاجُت(، بالخاىي ال ًب٣ى للبرإلاان ؾوى نالخُت ٢اهون اإلاالُت، خُض ًخم الضٞ٘ بهظا ألازحر بم٣خًُاث ال ًخدملها 

خماص، ٌٗاوي مً ٖضة ٢ُوص جدو٫ صون ٢ُام البرإلاان بمهام  )اإلاُلب الشاوي(. ظٍ اإلاهاص٢ت ؤو الٖا  اإلاهاص٢ت ٣ِٞ، َو

 اإلاُلب ألاو٫: الؿىض الضؾخىعي لالزخهام البرإلااوي وؤبٗاصٍ

ٍبي بىى الضؾخوع وال٣واهحن اإلا٨ملت )ال٣ٟغة ألاوىى(، بياٞت بىى ًغظ٘ ؾىض ازخهام البرإلاان في املجا٫ الًغ 

ُت الًغاثب وجمشُل  لؤلمت )ال٣ٟغة الشاهُت(.  ؤبٗاص َظا الازخهام اإلاخمشل في قٖغ

بي  ال٣ٟغة ألاولى: الازخهام في املجا٫ الًٍغ

ت مً الىهوم ال٣اه بي ٌؿخمض مً مجمٖو ُٗت في املجا٫ الًٍغ ت واإلاخمشلت بن ازخهام اإلااؾؿت الدكَغ ٍو

و الضؾخوع بياٞت بىى ال٣اهون الخىُٓمي   اإلاخٗل٤ باإلاالُت. 130.13ؤؾاؾا في ؤؾمى هو ٢اهووي صازل الضولت َو

بي الظي ٌٗض ازخهانا  ٘ الًٍغ ت للبرإلاان بما في طل٪ الدكَغ ٘ مً يمً الازخهاناث الخهٍغ ٌٗخبر الدكَغ

بضؤًً ؤؾاؾحن ومسخلٟحن، ألاو٫ ًخٗل٤ بمؿإلت الخٗبحر ًٖ الؿُاصة مهما باليؿبت بلُ ، وجيب٘ َظٍ ألاَمُت اهُال٢ا مً م

و مبضؤ ؤؾاسخي مضعط في ظمُ٘ الضؾاجحر الضًم٣غاَُت، ومجها  بت، َو ىُت، ُٞما ًغجبِ الشاوي بمبضؤ ال٣بو٫ بالًٍغ الَو

الخ٩ال٠ُ  ٖلى الجمُ٘ ؤن ًخدمل، ٧ل ٖلى ٢ضعة اؾخُاٖخه،مى  " 39. خُض هو في الٟهل 20111الضؾخوع اإلاٛغبي 

٤ ا,حغاءاث اإلاىهىم ٖلُھا في ھظا الضؾخىع" ٗها، ٞو  . الٗمىمُت التي لل٣اهىن وخضٍ بخضاثها وجىَػ

ٖلى اإلاؿخوى اإلااىي، َو جوؾُ٘ مجاالث ازخهام ال٣اهون،  2011وجٓل ؤَم اإلاؿخجضاث التي ؤحى بها صؾخوع 

ا و َغ١ جدهُلها ومً يمجها املجاالث طاث الُاب٘ اإلااىي، وزانت الجباجي ٧الىٓام ا اء الًغاثب و م٣ضاَع بي و ٖو لًٍغ

                                                           
1
٠ ع٢م  -  ش  5964(، بدىُٟظ هو الضؾخوع. ط ع ٖضص 2011ًولُوػ  29) 1432مً قٗبان  27ناصع في  1.11.91ْهحر قٍغ  (.2011ًولُوػ  30) 1432قٗبان  28م٨غع بخاٍع
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ذ في 1و٦ظا هٓام الجماع٥ مً الضؾخوع، الظي  71، وهي ٖىانغ خغم الىو الضؾخوعي الخاىي ٖلى جدضًضٍ بك٩ل نٍغ

ُت ال٣اهوهُت، َظا مً ظهت.  ٌؿدبٗض ٧ل بم٩اهُت لٟغى ا٢خُاٖاث ظباثُت زاعط بَاع الكٖغ

ذ  البرإلاان ٖلى الىهوم الجباثُت، ألن ال٣اهون الجباجي ًغجبِ اعجباَا وز٣ُا ؤمام مً ظهت زاهُت، ٞهىا٥ جهٍو

اصة ٞحها ٖىض 2بال٣اهون اإلااىي ٟاء مجها ؤو الٍؼ غ ؤلٖا ا ؤو ج٣ٍغ ، ٞٛالبا ما ًخم جدضًض الًغاثب ؤو حٗضًلها ؤو حُٛحر ؤؾٗاَع

بت ًسخو بها ٢اهون اإلاالُت ٣ِٞ، خُض ًم٨ً بنضاع ال٣اهون اإلااىي، ٚحر ؤه  ال ًم٨ً ال٣و٫ بإن ٧ل ألاموع اإلاخٗل٣ت بال ًٍغ

لل٣واهحن الٗاصًت ؤن جىٓم بٌٗ الجواهب اإلاالُت التي جخًمً بظغاءاث ظباثُت ظضًضة ؤو حٗضًالث جلخ٤ الًغاثب 

ت اإلاٟٗو٫   .1الؿاٍع

                                                           
1
٘ في اإلاُاصًً الخالُت:، "ًسخو ال٣اهون، باإلياٞت بىى اإلاوا2011مً صؾخوع  71الٟهل  -   ص اإلاؿىضة بلُ  نغاخت بٟهو٫ ؤزغى مً الضؾخوع، بالدكَغ

 اث ألاؾاؾُت اإلاىهوم ٖلحها في الخهضًغ، وفي ٞهو٫ ؤزغى مً َظا الضؾخوع؛  الخ٣و١ والخٍغ

 هٓام ألاؾغة والخالت اإلاضهُت؛ 

 مباصت و٢واٖض اإلاىٓومت الصخُت؛ 

 ت والصخاٞت بمسخ  ل٠ ؤق٩الها؛هٓام الوؾاثِ الؿمُٗت البهٍغ

 الٟٗو الٗام؛ 

 الجيؿُت وويُٗت ألاظاهب؛ 

 ت ٖلحها؛  جدضًض الجغاثم وال٣ٗوباث الجاٍع

 الخىُٓم ال٣ًاجي وإخضار ؤنىاٝ ظضًضة مً املخا٦م؛ 

 اإلاؿُغة اإلاضهُت واإلاؿُغة الجىاثُت؛ 

 هٓام السجون؛ 

 ُٟت الٗمومُت؛  الىٓام ألاؾاسخي الٗام للْو

 ٟح حن؛الًماهاث ألاؾاؾُت اإلامىوخت للمْو  ن اإلاضهُحن والٗؿ٨ٍغ

 هٓام مهالر و٢واث خٟٔ ألامً؛ 

 ا الترابُت؛  هٓام الجماٖاث الترابُت ومباصت جدضًض صواثَغ

 الىٓام الاهخسابي للجماٖاث الترابُت ومباصت ج٣ُُ٘ الضواثغ الاهخسابُت؛ 

 غ١ جدهُلها؛ ا َو اء الًغاثب، وم٣ضاَع بي، وٖو  الىٓام الًٍغ

 وهٓام البى٪ اإلاغ٦ؼي؛ الىٓام ال٣اهووي إلنضاع الٗملت 

 هٓام الجماع٥؛ 

 ت، و٢اهون الكغ٧اث والخٗاوهُاث؛  هٓام الالتزاماث اإلاضهُت والخجاٍع

 ت الٗمومُت والخانت والجماُٖت؛  الخ٣و١ الُٗيُت وؤهٓمت اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع

 هٓام الى٣ل؛ 

 ٖال٢اث الكٛل، والًمان الاظخماعي، وخواصر الكٛل، وألامغاى اإلاهىُت؛ 

  وقغ٧اث الخإمحن والخٗايضًاث؛هٓام ألابىا٥ 

 هٓام ج٨ىولوظُا اإلاٗلوماث والاجهاالث؛ 

 الخٗمحر وإٖضاص التراب؛ 

 ال٣واٖض اإلاخٗل٣ت بخضبحر البِئت وخماًت اإلاواعص الُبُُٗت والخىمُت اإلاؿخضامت؛ 

 هٓام اإلاُاٍ والٛاباث والهُض؛ 

 اإلانهي؛جدضًض الخوظهاث والخىُٓم الٗام إلاُاصًً الخٗلُم والبدض الٗلمي والخ ً  ٩ٍو

 بخضار اإلااؾؿاث الٗمومُت و٧ل شخو اٖخباعي مً ؤشخام ال٣اهون الٗام؛ 

 جإمُم اإلايكأث وهٓام الخونهت. 
2
بي"، _يغاثب الضزل_، مُبٗت ألامل، ؾىت  -  ٘ الًٍغ  .11، م:1998مهُٟى عقضي قُدت، "الدكَغ

1
ش الش 2014-1406مل٠ ٖضص  2014-٢950غاع املجلـ الضؾخوعي ع٢م  -   ، خُض ظاء ُٞ "...... 2014صظىبر  23الزاء بخاٍع

: -زالشا  ُٞما ًخٗل٤ باإلاويٕو

 6في قإن اإلااصة 
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٣ا للمؿُغة التي خضصَا  ذ ٖلى الىهوم الجباثُت اإلاضعظت يمً مكغٕو ٢اهون اإلاالُت ًخم ٞو والخهٍو

خُض ؤه : "... ًخضاو٫ ٧ل مجلـ في الىو الظي نوث ٖلُ  املجلـ آلازغ في الهُٛت التي ؤخُل  84وع في الٟهل الضؾخ

لبُت اإلاُل٣ت  ذ بال باأٚل ذ الجهاجي ٖلى الىو الظي جم البذ ُٞ ، و ال ٣ً٘ َظا الخهٍو ٗوص ملجل الىواب الخهٍو بها ٖلُ ، َو

ً، بطا حٗل٤ ألامغ بىو واخض.  لؤلًٖاء الخايٍغ

بي  ال٣ٟغة الثاهُت: ؤبٗاص الازخهام في املجا٫ الًٍغ

بُت ل  ؤبٗاص، جخجلى في ٧وه  ممشال لؤلمت، ٌؿىى بىى خماًت اإلالؼم، ػص ٖلى  بن ازخهام البرإلاان في اإلااصة الًٍغ

بت. ُت الًٍغ  طل٪ قٖغ

 مٟهىم الازخهام البرإلااوي ؤوال:

ُٗت مباقغة نالخُاتها  ه٣هض َىا باالزخهام البرإلااوي طل٪ املجا٫ الظي حؿخُُ٘  مً زالل  الؿلُت الدكَغ

ت وال٣اهوهُت ؾواء حٗل٤ ألامغ بؿً ال٣واهحن ؤو مغا٢بت الخ٩ومت ؤو ج٣ُُم ٖملها ، وبهظا اإلاٗجى ٞاالزخهام  الضؾخوٍع

ىت الضولت.  البرإلااوي ًمخض لِكمل ظمُ٘ الًغاثب والغؾوم وظمُ٘ اإلاؿاَماث التي ًضٞٗها اإلاواَىحن بىى زٍؼ

خٔ ؤن ؾىض َظا الازخهام ًجض مهضٍع في الضؾخوع ، وبما ؤن البرإلاان ًمل٪ ؾلُاث واؾٗت زهونا واإلاال 

ل  ألن ًلٗب صوعا َاما في نىاٖت ال٣غاع الجباجي مً ظهت، وفي مماعؾت ع٢ابت ٞٗالت ٖلى الجهاػ  في املجا٫ الجباجي جَا

٘  الخ٩ومي مً ظهت ؤزغى.  بال ؤن صعاؾت مكغٕو ٢اهون باٖخباٍع ًخًمً بُت، جخمحز ًٖ ٚحٍر مً مكاَع م٣خًُاث يٍغ

ال٣واهحن ألازغى، ؤوال ألَمُخ  ال٣هوى في جدضًض مواعص الضولت وه٣ٟاتها، وزاهُا ل٩وه  ًُغح ٧ل ؾىت بك٩ل صوعي ، وزالشا 

 أله  الواظهت التي جبرػ مسخل٠ الخؿاباث ومغا٦ؼ ال٣وى ومهالر اللوبُاث اإلاخٗاعيت.

ضوع ال٨بحر الظي جلٗب  لجىت اإلاالُت صازل البرإلاان ٞازخهاناتها واؾٗت ظضا ، وحٗض ومً َىا ًم٨ً ؤلاقاصة بال

٘ واإلا٣ترخاث ال٣اهوهُت طاث الُبُٗت اإلاالُت ؤو  ُت الضاثمت بالبرإلاان بدُض جدا٫ ٖلحها ظمُ٘ اإلاكاَع اَم اللجان الٟٖغ

ٌ مً ٢بل الجباثُت بالًغوعة ، طل٪ ؤن مسخل٠ الخٗضًالث اإلا٣ضمت مً لضن ؤًٖاء الب رإلاان في املجا٫ الجباجي ٢ض جٞغ

ا  الخ٩ومت ، بطا لم ًخم ٖغيها ٖلى ؤهٓاع اللجىت اإلاُٗىت ، وبظل٪ ج٩ون لجىت اإلاالُت طاث قإن ٦بحر ، بل َىا٥ مً بٖخباَع

 .1ممشلت للؿلُت الخ٣ُ٣ُت للبرإلاان في املجا٫ الجباجي

 ؤبٗاص ؤلازخهام البرإلااوي زاهُا:

                                                                                                                                                                                                 
بُت والجمغ٦ُت بال بموظب ٢اهون اإلاالُت"؛  خُض بن َظٍ اإلااصة جىو في ٣ٞغتها ألازحرة ٖلى ؤه  "ال ًم٨ً حٗضًل اإلا٣خًُاث الًٍغ

غ١ جدهُلها، و٦ظا هٓام الجماع٥، ٦ما ًىو  ٖلى ؤه  مً بحن اإلاُاصًً 7وخُض بن الضؾخوع ًىو في ٞهل   اء الًغاثب َو بي و ٖو ٘ ٞحها: الىٓام الًٍغ التي ًسخو ال٣اهون بالدكَغ

بُت وظم 78في ٞهل   ًاء البرإلاان خ٤ الخ٣ضم وا٢تراح ال٣واهحن، وخُض به  وإلن ٧اهذ ٢واهحن اإلاالُت جخًمً بُبُٗتها م٣خًُاث يٍغ ن َظٍ ألازحرة غ٦ُت، باٖخباع ؤٖلى ؤن لغثِـ وأٖل

بُت والجمغ٦ُت، في ظؼءا ؤؾاؾُا مً ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت باإلاواعص الٗمومُت التي ٌٗوص لل٣واهحن اإلاالُت وخضَا جو٢ٗها وج٣ُُمها وؤلاطن ٞحها، ٞةن طل٪ ال ٌٗ جي ؤن حٗضًل اإلا٣خًُاث الًٍغ

 ٖمومُتها ًىدهغ في ٢واهحن اإلاالُت؛

ب ٟطخي بالخاىي صون وخُض بن خهغ بم٩اهُت حٗضًل م٣خًُاث يٍغ ُت وظمغ٦ُت في ٢اهون اإلاالُت ًجٗل َظا الخٗضًل زايٗا للكغٍو وآلاظا٫ املخضصة في ال٣اهون الخىُٓمي للمالُت، ٍو

٘، ال ؾُما خ٤ ؤًٖاء البرإلاان في الخ٣ضم باٞتراح ال٣وا  مً الضؾخوع؛ 78الٟهل هحن بموظب ؾىض صؾخوعي بىى ج٣ُُض نالخُاث البرإلاان و٦ظا نالخُاث الخ٩ومت في مجا٫ الدكَغ

ت ًجب ؤن ٌؿخدًغ صاثما ٢اٖضة جواػن مالُت الضولت اإلا٣غعة بم٣خطخى الٟهل  بُت والجمٍغ مً الضؾخوع ٞةن ال٣ٟغة ألازحرة مً  77وخُض به ، م٘ مغاٖاة ؤن حٗضًل اإلا٣خًُاث الًٍغ

 اإلاكاع بلحها ؤٖالٍ ٚحر مُاب٣ت للضؾخوع. 6اإلااصة 
1
ُ٘ بوصاػ: _الؿلُ -   .175، م:2011، هوهبر و صظىبر 101اث الجباثُت للبرإلاان في ْل َاظـ الخٟاّ ٖلى الخواػهاث اإلاالُت_، املجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة املخلُت والخىمُت، ٖضص ٖبض الٞغ
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" ومً َىا هجض la liberté du peuple est toute dans l'impôt  عوح ال٣واهحن "٣ًو٫ مىخِؿ٨ُو في ٦خاب

م٨ً خهغ ؤبٗاص ؤلازخهام البرإلااوي ُٞما ًلي:  الضوع ال٨بحر الظي ًم٨ً ؤن ٌٗهض ب  البرإلاان ٦ممشل لؤلمت ٍو

بُت بك٩ -1 باء الًٍغ ٘ ألٖا بت ومٟاصَا طل٪ ؤن ٌٗمل البرإلاان ٖلى جوَػ ل مً الدؿاوي، ٞالىٓام خماًت اإلالؼمحن بالًٍغ

بت، الٟئت ألاوىى مُٟٗت مً ؤصاء الًغاثب وهي مغجبُت  بي اإلاٛغبي ًخ٩ون مً زالر ؤهوإ مً اإلالؼمحن بالًٍغ الًٍغ

بال٣ُإ الٟالحي ، ؤما الٟئت الشاهُت ٞهي جسخاع ما ًىاؾبها مً ؤصاء الًغاثب وهي اإلاغجبُت بال٣ُإ ال٣ٗاعي ، ؤما 

ً وجخدمل ٖبء الجباًاث وجخمشل ؤؾاؾا في ٞئت اإلالؼمحن اإلا٩وهت مً  الٟئت الشالشت ٞهي التي جاصي هُابت ًٖ ألازحًر

ىا٥ ٞئت  ؤزغى  الُب٣اث ال٣ٟحرة واإلاخوؾُت ٞهظٍ الٟئت ألازحرة هي التي حك٩ل ال٣اٖضة الواؾٗت للجباًاث باإلاٛغب َو

بت بك٩ل جهاجي.  مؿ٩وث ٖجها ال جسً٘ لًٍغ

 

٪ الخهاع ٖلي الٟئاث اإلاخوؾُت ٞالضوع الظي ًجب ؤن ًلٗب  ا باء بك٩ل مدؿاوي ، ٞو ٘ ألٖا اع جوَػ لبرإلاان في َظا ؤلَا

 ال٣ٟحرة.

 

و بظل٪ ٌُٗي  -2 بي ، َو ٘ في املجا٫ الًٍغ ل للدكَغ ٘ ٞةه  اإلاَا بت : بما ؤن البرإلاان ًدخ٨غ ؾلُت الدكَغ ُت الًٍغ قٖغ

ُت ٢اهوهُت هٓغا لخمشُل  ل٩ل قغاثذ املجخم٘ ، بال ؤ بت قٖغ ا مً َٝغ الؿلُت للًٍغ ن َظٍ ال٣اٖضة ًم٨ً ججاوَػ

بي اإلاٛغبي هجض بجاهب ال٣واهحن ، مغاؾُم جخمم ال٣اهون مما ٢ض ًٟٚغ  مً  ٘ الًٍغ الخىُٟضًت ٞٗلى مؿخوى الدكَغ

 مدخواٍ. 

 

بت ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ) والظي  1986( ًخمم  مغؾوم 1985/12/20. 30-85ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ هجض ٢اهون الًٍغ

ت...خضص قغ  بت باليؿبت لبٌٗ اإلاىخوظاث والخضماث الوزاث٤ ؤلاصاٍع ٟاء مً الًٍغ  ٍو ؤلٖا

 

بي ٘ الًٍغ  اإلاُلب الثاوي: خضوص البرإلاان في الدكَغ

٘ اإلااىي ، البٌٗ مجها ًىهب خو٫ خ٤ البرإلااهُحن في  ت اإلاٟغوى ٖلى البرإلاان في الدكَغ ٦شحرة هي ال٣ُوص الضؾخوٍع

وؤزغى جىهب خو٫ مؿُغة اإلاهاص٢ت ٖلى َظا اإلاكغٕو ، بياٞت بىى جإزغ في ٖغى  ،1حٗضًل مكغٕو ال٣اهون اإلااىي

ىي اإلامىوح لها البرإلاان ، ٧ل َظا ؾىداو٫ الخُغ١ بلُ  في  ٌ الدكَغ ا بالخٍٟو الخ٩ومت للمكغٕو ٖلى البرإلاان ، وإؾخإزاَع

 َظا اإلاُلب.

 

بي  ال٣ٟغة ألاولى: ال٣ُىص الىاعصة ٖلى البرإلاان في املجا٫ الًٍغ

بي ًخجلى بًٗها في:  جخٗضص ال٣ُوص اإلاٟغويت ٖلى البرإلاان في املجا٫ الًٍغ

 

 الخ٨ىمت وج٣ضًم اإلاكٕغ في الى٢ذ ال٣اهىوي ؤوال:

 

                                                           
1
 .63، م:2015، صظىبر 2صٞاجغ الخ٩امت، الٗضص: ل٣اهون اإلاالُت"،  130.13ٖهام ال٣غوي، "الؿلُت اإلاالُت للبرإلاان بحن الشابذ واإلاخٛحر ٖلى يوء ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م  - 
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م ؤن اإلااصة  مً ال٣اهون الخىُٓمي للمالُت جىو ٖلى ؤه . " ًوصٕ مكغٕو ٢اهون اإلاالُت للؿىت باألؾب٣ُت  48ٚع

ت ٖلى ؤبٗض ج٣ضًغ ، " ٞةه  ٖلى الهُٗض الٗملي لِـ َىا٥ ؤي ؤ٦خوبغ مً الؿ 20بم٨خب مجلـ الىواب في  ىت اإلاالُت الجاٍع

ض اإلاكاع بلُ  ، ٦ما اه  لِـ َىا٥ ؤي هو ٢اهووي ًمضص َظٍ اإلاضة  هو ٢اهووي ًجبر الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى ؤلالتزام باإلاٖو

ضة املخههت ل  ٢اهوها، لظل٪ ٞما ًب٣ى ٖلى اطا جبض جإزغ الخ٩ومت في ج٣ضًم اإلاكغٕو ، وطل٪ ختى ٌؿخُٟض البرإلاان مً اإلا

ت ألن صعاؾتها  دهها بؿٖغ بُت ًهٗب صعاؾتها ٞو البرإلاان بال ؤلاؾغإ في صعاؾت اإلاكغٕو ، الظي جم خكٍو بم٣خًُاث يٍغ

بُت وم٣اعهتها باإلا٣خًُاث اإلاخًمىت في اإلاكغٕو ، ل٩ي ال حؿخٛل الخ٩ومت َظا  حؿخضٕ بؾخدًاع ظمُ٘ الىهوم الًٍغ

ظا ما ؤقاعث بلُ  اإلااصة  الٟغاٙ مً ال٣اهون  50ال٣اهووي ، وحٗمض بىى بؾخٛال٫ خ٣ها في الخىُٟظ اإلاا٢ذ لبرهامجها ، َو

 الخىُٓمي للمالُت.

 

و٧ان ًيخٓغ مً حٗضًل ال٣اهون الخىُٓمي للمالُت ؤن ٌؿض َظا الٟغاٙ ، بالخىهُو ٖلى ماصة ججبر الخ٩ومت 

ت مخٗضصة ألاظؼاء ، و٧ان باألخغى بصماظ  في نلب الضؾخوع ، ٖلى الخ٣ُض باألظا٫ ال٣اهووي لخ٣ضًم ا إلاكغٕو الهٗب اإلا٣غٍئ

ألن َظا ؤلاظغاء مً قإه  ؤن ًدضر شخيء مً الخواػن بحن الخ٩ومت والبرإلاان في بجساط ال٣غاع اإلااىي ، وؤن ٌُٗي ؤظال مدضوصا 

ذ ٖلى مكغٕو مً حجم ال٣اهون اإلااىي ، ألن الويُٗت ال خالُت ٞحها مـ إلزخهام البرإلاان وإيٗاٝ للبرإلاان للخهٍو

 .1لؿلُخ  في مغا٢بت وجمدُو اإلاا٫ الٗام

 

ذ ٖلى ٢اهىن اإلاالُت زاهُا:  جدضًض الؿ٠٣ الؼمني للخهٍى

 

ذ ٖلى ٢اهون اإلاالُت او لم ًهضع  ألامغ بدىُٟظٍ بؿبب بخالخ  بىى املخ٨مت  31بطا لم ًخم في  مً صظىبر الخهٍو

ت ، جُب٣ُا للٟهل خماصث الالػمت لؿحر اإلاغا٤ٞ الٗمومُت ،  1322 الضؾخوٍع مً الضؾخوع ، ٞةن الخ٩ومت جٟخذ بمغؾوم ؤلٖا

ت بها، ٖلى ؤؾاؽ ما َو م٣ترح في اإلاحزاهُت اإلاٗغويت ٖلى اإلاوا٣ٞت ظا ٌٗجي ٖملُا الؿماح للجهاػ 3وال٣ُام باإلاهام اإلاىَو ، َو

 و جىُٓمي ، مخجاوػا بظل٪ جغزُو البرإلاان في َظا الكإن.الخىُٟظي بالكغٕو في جىُٟظ مكغٕو ٢اهون اإلاالُت بواؾُت ه

 

اع ، ٌسجل ٖلى ال٣اهون الخىُٓمي ل٣اهون اإلاالُت ، جىهُه  ٖلى ج٣لُو اإلاضة الؼمىُت املخههت  وفي َظا ؤلَا

حٗض جخجاوػ ًوما في بَاع ال٣اهون الخىُٓمي الؿاب٤ ، لم  70للترزُو ٖلى مكغٕو ال٣اهون اإلااىي ، ٞبٗضما ٧اهذ اإلاضة جبلٜ 

مشل َظا اإلا٣خطخى بمخُاػا ًىٓاٝ بىى آلالُاث اإلاخٗضصة التي جمخل٨ها الؿلُت  58يمً ال٣اهون الخىُٓمي الخاىي  ًوما ، ٍو

 .4الخىُٟظًت للخد٨م في مؿاع ومًامحن ال٣اهون اإلااىي، وفي اإلا٣ابل بيٗاٝ مؿخوى الخضزل البرإلااوي في َظا اإلاُضان

 

ة بىى الخإزحر في ٖغى مكغٕو ال٣اهون الظي ٩ًون عاظٗا للخ٩ومت ، خُض ٧اهذ َظٍ واإلاالخٔ ؤه  لم جخم ؤلاقاع 

، مما ًشحر الدؿائ٫ ًٖ مهضا٢ُت مًمون  95ألازحرة جخٗمض جإزحر ٖغى مكغٕو ال٣اهون ٖلى ؤهٓاع البرإلاان ٢بل حٗضًل 

ت 75الٟهل  ا خ٩ومُا ٧ان ًدض مً خٍغ الىواب في مماعؾت مىا٢كت  مً الضؾخوع، ٦ما ؤن َظا الخإزحر الظي ٧ان ٖٞغ

 مؿخًُٟت وظضًت ألَم ٢اهون ًغبِ الخُاة ؤلا٢خهاصًت و ؤلاظخماُٖت واإلاالُت للبالص إلاضة ؾىت.

                                                           
1
٠، "٢اهون محزاهُت الضولت ٖلى يوء ال٣اهون الخىُٓمي للمالُت  -   .98، م:2016وههون  الخُب٣ُُت"، مُبٗت بجي اػهاؾً، الُبٗت الغابٗت، ؾىت  130.13ٖبض الىبي ايٍغ

2
ً، ؤو خمـ  ٖلى ؤه  "ًم٨ً 2011في ٣ٞغج  الشاهُت مً صؾخوع  132هو الٟهل  -  للمل٪، و٦ظا ل٩ل مً عثِـ الخ٩ومت، ؤو عثِـ مجلـ الىواب، ؤو عثِـ مجلـ اإلاؿدكاٍع

ً، ؤن ًدُلوا ال٣واهحن، ٢بل بنضاع ألامغ بدىُٟظَا، بىى املخ٨مت الضؾخوع   ٍت، لشبذ في مُاب٣تها للضؾخوع...".ؤًٖاء مجلـ الىواب، ؤو ؤعبٗحن ًٖوا مً ؤًٖاء مجلـ اإلاؿدكاٍع
3
٠، مغظٜ ؾاب٤، م:ٖبض ال -   94ىبي ايٍغ

4
 .62ٖهام ال٣غوي، مغظ٘ ؾاب٤، م: - 
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ت  ت ٢ُاؾُت، مما ًجٗل الىواب ًهوجون بضون مٗٞغ خُض جخم اإلاىا٢كت زال٫ ظلؿاث ماعاَوهُت، وبؿٖغ

 بالخدضًض ٖلى ماطا ًهوجون.

ُت ويوابِ ٢اهوهُت لٗال٢ت الخ٩ومت م٘ البرإلاان.بن مٟهوم الخ٩امت البرإلااهُت ً  ٣خطخي وي٘ ٢واٖض مويٖو

 

بن الترزُو للخ٩ومت بخجاوػ مهاص٢ت البرإلاان بؿبب جإزٍغ في صعاؾت الىو اإلاٗغوى ٖلُ  ، ٌٗخبر ٣ٖابا ل  

جضبحر إلاواظهخ  ولٗلىا ٖلى طل٪ ، ؤما الخالت التي جخٗمض ٞحها الخ٩ومت جإزحٍر ٖغى الىو ٖلى البرإلاان ، ٞةهىا ال هجض اي 

 70وٗثر ٖلي ؾىض ٢اهووي وم٣ٗو٫ في الضؾخوع الٟغوسخي الظي ال ًبُذ للخ٩ومت الكغٕو في جىُٛظ ال٣اهون اإلااىي الا بٗض مغوع 

ٌ اإلاكغٕو مً َٝغ  خماصاث في خا٫ ٞع ًوما ٧املت ٖلى ٖغي  ٖلى ؤهٓاع البرإلاان ٦ما ؤن الخ٩ومت مدغومت مً ٞخذ ؤلٖا

ت وؤ٦ُضة البرإلاان ؤي ؤه   .1البض مً مهاص٢ت البرإلاان التي جبضو يغوٍع

 

وبالغظٕو بىى ؤخ٩ام ال٣اهون الخىُٓمي للمالُت ، هجض ب٦غاَاث ؤزغى مٟغويت ٖلى البرإلاان ، مً يمجها ما جىو 

وفي  خُض ؤه  ال ًجوػ ٖغى الجؼء الشاوي مً مكغٕو ٢اهون اإلاالُت للؿىت ٢بل ٖغى الجؼء ألاو٫، 52ٖلُ  ؤخ٩ام اإلااصة 

ٌ الجؼء ألاو٫ مً ٢بل  ٗخبر ٞع ذ ، َو ٌ ٖلى َظا ألازحر ، ال ًم٨ً ٖغى الجؼء الشاوي ٖلى الخهٍو ذ بالٞغ خالت الخهٍو

ًا للمكغٕو بغمخ  مً ٢بل هٟـ املجلـ  .2ؤخض مجلسخي البرإلاان ٞع

 

ذ وما صام الخ٣ؿُم ًغاعي ال٣ؿم ألاو٫ للخ٣ضًغاث ؤلاظمالُت لى٣ٟاث ومواعص الضولت )وهي ألاَم( ، ٞةن الخهٍو

٘ َظٍ الخ٣ضًغاث بحن  ٖلى الجؼء الشاوي ًبضو جابٗا و ؤوجوماج٨ُُا، بل ٚحر طي مٗجى، ما صام ال ًخًمً ؾوى ج٣ؿُم وجوَػ

ذ ٖلى  ذ ٖلى الجؼء ألاو٫ اوال ، ٣ًوص بالًغوعة بىى الخهٍو مسخل٠ اإلاهالر الٗمومُت ، بٗباعة ؤزغى بن الالتزام بالخهٍو

ت إلاهاصعة خ٤ البرإلاان في اإلاىا٢كت الجضًت لل٣ؿم الشاوي.اإلاكغٕو بغمخ  ، وهي َ ٣ت ملخٍو  ٍغ

 

٧اُٞت إلاىا٢كت مكغٕو  7.89ًوما في ال٣اهون الخىُٓمي للمالُت ع٢م  70وفي الو٢ذ الظي حٗخبر الخ٩ومت ؤن مضة 

ؾت ظضًت ومخإهُت ملخخل٠ ال٣اهون اإلااىي ، ٞهي ) ؤي اإلاضة(  في هٓغ الٟاٖلحن الؿُاؾُحن ٚحر ٧اُٞت جماما ، لل٣ُام بضعا

ظواهب ال٣اهون ال٣اهون اإلااىي ، والتي حٗض او٩ٗاؾا لشىاثُت املجلؿحن، َظٍ الشىاثُت التي باجذ مدِ اهخ٣اصاث قضًضة مً 

 َٝغ الٗضًض مً ألاخؼاب.

 

 الٛلى في اؾخٗما٫ ٢اهىن ؤلاطن زالثا:

 

ر ًسخو ٖاصة ال٣اهون باجساطَا و ًاطن للخ٩ومت ؤن جخسظ في ْٝغ مدضوص و لٛاًت مُٗىت بم٣خطخى جضابح

ا، ٚحر ؤه  ًجب ٖغيها ٖلى البرإلاان ب٣هض اإلاهاص٢ت ٖىض اهتهاء ألاظل الظي  ًجغي الٗمل بهظٍ اإلاغاؾُم بمجغص وكَغ

ا  .1خضصٍ ٢اهون ؤلاطن بةنضاَع

                                                           
1
ُ٘ بوصاػ، مغظ٘ ؾاب٤، م: -   .177ٖبض الٞغ

2
٠، مغظ٘ ؾاب٤، م: -   .92ٖبض الىبي ايٍغ

1
٠ ع٢م 2011مً صؾخوع  70الٟهل  -   5964هو الضؾخوع اإلاغاظ٘، ط.ع ٖضص  ( بدىُٟظ2011ًولُوػ  29، )1432قٗبان  27الهاصع في  1.11.91، الهاصع بدىُٟظٍ الٓهحر الكٍغ

ش   (.2011ًولُوػ  30) 1432قٗبان  28م٨غع بخاٍع
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وء بلُ  بطا ٞاإلطن للخ٩ومت ؤن حكٕغ في مجا٫ ال٣اهون ال ًم٨ً اٖخباٍع ؤنال ٖاما، و بهما َو اؾخصىاء ًخم اللج

صٖذ الًغوعة اإلالخت و ما ج٣خًُ  اإلاهلخت الٗامت للبالص، في ْغٝو مُٗىت، زكُت مً جو٠٢ ٖمل بٌٗ اإلاغا٤ٞ 

 ٘ الٗمومُت الخؿاؾت، و بالخاىي خضور ؤػمت ٢ض جازغ ٖلى الويُٗت الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت للضولت. طل٪ ؤن الدكَغ

ٗت  ال جخُلب بظغاءاث ٦خل٪ التي ًسً٘ لها مكغٕو ؤو م٣ترح ٢اهون خحن الخ٩ومي بم٣خطخى مغاؾُم ٖملُت ؾهلت و ؾَغ

 ًدا٫ اىى البرإلاان للمهاص٢ت ٖلُ .

 

ل٨ً ما ًالخٔ في َظا الخهوم، ؤن الخ٩ومت جلجإ ب٨ثرة اىى اؾخٗما٫ َظا اإلا٣خطخى ٧ل ؾىت ٖىض ويٗها 

ٗل مً الُبُٗت الاؾخصىاثُت لهظا إلاكغٕو ٢اهون اإلاالُت لضعظت الٛلو في مماعؾت خ٣ها الضؾخوعي، خُض ؤنبدذ جج

ٌ خُض ظغث الٗاصة ٖلى الىو ٖلُ  في اإلااصة  ٤ الللجوء بك٩ل ؾىوي لُلب َظا الخ٣ٍو الٟهل ٢اٖضة زاهُت ًٖ ٍَغ

با، و ًخجلى طل٪ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، في ٢اهون اإلاالُت ع٢م  لؿىت  73.16الشاهُت مً ال٣اهون اإلااىي و بىٟـ الهُٛت ج٣ٍغ

٣ا ألخ٩ام الٟهل ، خُض ههذ ا20171 ش  70إلااصة الشاهُت مى  ؤه : "ٞو مً الضؾخوع، و مً زال٫ الٟترة اإلامخضة مً جاٍع

ضة الغؾمُت اىى ٚاًت   ، ًاطن للخ٩ومت ؤن ج٣وم بم٣خطخى مغاؾُم:2017صٌؿمبر  13وكغ ٢اهون اإلاالُت َظا بالجٍغ

ا مً الًغاثب و  - الغؾوم اإلاٟغويت ٖلى الواعصاث و بخُٛحر ؤؾٗاع ؤو و٠٢ اؾدُٟاء الغؾوم الجمغ٦ُت و ٚحَر

بت ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، اإلاىهوم ٖلحها في  الهاصعاث، و ٦ظا الًغاثب الضازلُت ٖلى الاؾتهال٥، باؾخصىاء الًٍغ

ش  1.77.340الٓهحر الكٍغ٠ اإلاٗخبر بمشابت ٢اهون ع٢م  ( بخدضًض اإلا٣اصًغ 1977ؤ٦خوبغ 9) 1937مً قوا٫  25بخاٍع

بت الاؾتهال٥ الضازلي، و ٦ظا م٣خًُاث الخانت بهظٍ  اإلاُب٣ت ٖلى البًاج٘ و اث اإلاٟغويت ٖلحها يٍغ اإلاهٚو

اث.  البًاج٘ و اإلاهٚو

ٟاء مً عؾم الاؾخحراص و  - ٣ُت و اإلاخمخٗت باإٖل بخُٛحر و جخمُم ٢واثم اإلاىخجاث اإلاخإنلت و الواعصة مً بٌٗ الضو٫ ؤلاٍٞغ

 ٦ظا ٢اثمت الضو٫ اإلاظ٧وعة.

 كاع الحها ؤٖالٍ ٖلى البرإلاان للمهاص٢ت ٖلحها في ؤ٢غب ٢اهون للمالُت".ًجب ؤن حٗغى اإلاغاؾُم اإلا

 

ٌ ٌكمل ب٨ُُٟت مؿخمغة ؤلاطن للخ٩ومت بال٣ُام بم٣خطخى مغاؾُم زال٫ الؿىت اإلاالُت  و ؤنبذ َظا الخٍٟو

ا مً الًغاثب و الغؾوم اإلاٟغويت ٖلى الواعص اث و الهاصعاث، بخُٛحر ألاؾٗاع ؤو و٠٢ اؾدُٟاء الغؾوم الجمغ٦ُت و ٚحَر

و ٦ظا الًغاثب الضازلُت ٖلى ؤلاؾتهال٥، و جخًمً هٟـ اإلااصة اإلاظ٧وعة اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاغاؾُم التي جخسضَا الخ٩ومت 

ىي زال٫ الؿىت اإلاىهغمت. ٌ الدكَغ  بىاءا ٖلى الخٍٟو

 

بي ُٗت في املجا٫ الًٍغ  ال٣ٟغة الثاهُت: ال٣ٗلىت الدكَغ

ت مً آلالُاث ألازغى التي ج٣ُض وح٣ٗلً ٖمل بياٞت بىى ما جم الخُغ١ بلُ  في ا ل٣ٟغة ألاوىى ٞةن َىا٥ مجمٖو

ُٗت.  اإلااؾؿت الدكَغ

 

 خضوص مماعؾت خ٤ الخٗضًل. ؤوال:

                                                           
1
٠ ع٢م  -  ضة الغؾمُت ٖضص 2017للؿىت اإلاالُت  73.16( بدىُٟظ ٢اهون اإلاالُت ع٢م 2017ًوهُو  9) 1438مً عمًان  14ناصع في  1.17.13ْهحر قٍغ ش  6577، الهاصع بالجٍغ  17بخاٍع

 (.2017ُو ًوه 12) 1438عمًان 
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مً الضؾخوع،  771جخم مىا٢كت ٢اهون اإلاالُت في بَاع اللجىت ، جدذ جإزحر َاظـ ؤؾاسخي ، ًخمشل في الٟهل 

 ُت.مً ال٣اهون الخىُٓمي للمال 562و٦ظا اإلااصة 

بن اؾخٗما٫ َظا الُٟخو الخ٩ومي ال جد٨م  ؤًت يوابِ ، طل٪ ؤن الخ٩ومت جلجإ بك٩ل م٨ش٠ الؾخٗما٫ َظا 

الٟهل لخٟاصي الضزو٫ في ه٣اقاث ؾُاؾُت ٢ض حؿبب لها بخغاظا ، بل اؾخٗملذ َظا الٟهل يض ؤٚلبُتها ؤًًا، ٣ٞض 

جي لؤلخغاع(  في خ٩ومت ٖ غ اإلاالُت ) خؼب الخجم٘ الَو ٤ الاقترا٧ي اإلاكاع٥ في لجإ وٍػ باؽ الٟاسخي بىى َظا الٟهل يض الٍٟغ

٤ الاقترا٧ي ، الظي اهٟلذ مً الاهًباٍ الخؼبي  2008الخ٩ومت ؤزىاء مىا٢كت ٢اهون اإلاالُت لؿىت  ٌ الٍٟغ ، وطل٪ بٗض ٞع

بت ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت بيؿبت % اصة في ؾٗغ الًٍغ ٌ الٍؼ اإلاٟغويت ٖلى  100ماؾؿا ما ؤؾماٍ " باإلاؿاهضة الى٣ضًت"، ٞع

ا مً َٝغ قغ٧اث ال٣غوى اإلاٗىُت ، التي َالبذ  اصة ، ؤزاع اٖترايا ٢ٍو غ َظٍ الٍؼ ىٜ بال ؤه  بٗض جمٍغ ٢غوى اللُجًر

ٌ جدمل جبٗاتها اصة بض٫ ػبىائها الظًً ؤنغوا ٖلي ٞع  .3الخ٩ومت بخدمل ٖبء َظٍ الٍؼ

 

 مً الضؾخىع  83ؤخ٩ام الٟهل  زاهُا :

 

ضؾخوع بىى ؤه  ٖلى ؤًٖاء البرإلاان ؤن ًخ٣ضموا ب٩ل م٣ترخاتهم وحٗضًالتهم بىى اللجان مً ال 83ؤقاعة اإلااصة 

الىُابُت املخخهت ، ٖىضما ج٩ون َظٍ اللجان بهضص صعاؾت و مىا٢كت، مكغٕو ٢اهون اإلاالُت ، أله  بٗض اٞخخاح اإلاىا٢كت 

 .4ل لم ٌٗغى مً ٢بل ٖلى اللجىت اإلاالُتالبرإلااهُت الٗامت ًم٨ً للخ٩ومت ؤن حٗاعى في البض في ٧ل ا٢ترح ؤو حٗضً

 

وإطا ٧ان َظا ال٣ُض ؤن ٣ٌٗلً الٗمل البرإلااوي ، و ًوضر  الٗال٢ت بحن البرإلاان و الخ٩ومت وطل٪ بُٛت جٟاصي 

الٗكواثُت وؾوء الخىُٓم ؤزىاء اإلاىا٢كت الٗامت ، ٞما ًم٨ً ٢ول  باليؿبت لخ٤ هواب ومؿدكاعي ألامت في َغح بٌٗ 

الخٗضًالث جخٗل٤ بمؿخجضاث ْهغث ٖلى الوا٢٘ الا٢خهاصي ؤو الاظخماعي ؤو الؿُاسخي ، بٗض َغح مكغٕو الا٢تراخاث و 

ُٗت في بٌٗ الخاالث ال جخم٨ً مً ؤزظ اإلاضة ال٣اهوهُت  ٢5اهون اإلاالُت ٖلى اللجان   زهونا بطا ٖلمىا ؤن الؿلُت الدكَغ

مً الضؾخوع ؤنبدذ  83ًم  ، لظل٪ ٞمؿإلت حٗضًل اإلااصة املخولت لها الٞخدام اإلاكغٕو ، بؿبب جإزغ الخ٩ومت في ج٣ض

ها الؿاخت  يغوعة ملخت ، وطل٪ بخًمُجها باؾخصىاءاث جخُاب٤ والخُوعاث الضازلُت والخاعظُت التي ؤنبدذ حٗٞغ

ىُت والضولُت مً خحن ألزغ ، ٣ٞض جُغؤ بٌٗ الخلو٫ و اإلا٣ترخاث ، ولو لم جُغح ٖلى اللجً البرإلااهُت ، في الٟ ترة الَو

                                                           
1
ٌ، بٗض بُان ألاؾباب، اإلا٣ترخاث والخٗ 77ًىو الٟهل  -  ضًالث التي ًخ٣ضم بها مً الضؾخوع ٖلى "ٌؿهغ البرإلاان والخ٩ومت ٖلى الخٟاّ ٖلى جواػن مالُت الضولت. وللخ٩ومت ؤن جٞغ

اصة في ج٩ل٠ُ موظوص".ؤًٖاء البرإلاان، بطا ٧ان ٢بولها ًاصي باليؿبت ل٣اهون اإلاالُت بىى جسٌُٟ اإلاواعص الٗمو   مُت، ؤو بىى بخضار ج٩ل٠ُ ٖمومي، ؤو الٍؼ
2
ٌ، بٗض بُان ألاؾباب، اإلاواص ؤلاياُٞت ؤو الخٗضًالث الغامُت بما  77مً الٟهل  2ٖلى "َب٣ا لل٣ٟغة  130.13مً ال٣اهون الخىُٓمي  56جىو اإلااصة  -  مً الضؾخوع، للخ٩ومت ؤن جٞغ

اصة في ج٩ل٠ُ موظوص.بىى جسٌُٟ اإلاواعص الٗمومُت وإما ب  ىى بخضار ج٩ل٠ُ ٖمومي ؤو الٍؼ

خماصاث اإلاٟخوخت بغؾم الٟهل.  ًغاص بالخ٩ل٠ُ الٗمومي، ُٞما ًسو اإلاواص ؤلاياُٞت ؤو الخٗضًالث، الٖا

ت ألَضاٝ وماقغاث البرامج اإلاٗىُت ماث الًغوٍع اصة ؤو الخسٌُٟ في  ًم٨ً صازل هٟـ الٟهل، بصزا٫ مواص بياُٞت ؤو حٗضًالث مبرعة ومصخوبت بالخ٣ٍو والتي مً قإجها الٍؼ

خماصاث اإلاٟخوخت بغؾم َظا الٟهل. خماصاث اإلاخٗل٣ت ببرهامج مٗحن وطل٪ في خضوص الٖا  الٖا

ٌ الخٗضًالث املخالٟت ألخ٩ام َظا ال٣اهون الخىُٓمي.  جٞغ

غ ٧ل ماصة بياُٞت ؤو ٧ل حٗضًل"...   ُٞما ٖضا طل٪ ًجب ؤن ًخم جبًر
3
ُ٘ بوصاػ، -   .178مغظ٘ ؾاب٤، م: ٖبض الٞغ

4
٠، مغظ٘ ؾاب٤، م: -   .96ٖبض الىبي ايٍغ

5
٠، مغظ٘ ؾاب٤، م: -   .97ٖبض الىبي ايٍغ



 ِغٍخ اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ ٚاٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

  –ثش١ٌٓ –إطذاساد اٌّشوض اٌذ٠ّمشاؽٟ اٌؼشثٟ ٌٍذساعبد االعزشار١غ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ / اٌّب١ٔب                   

     2222 غغطظأ – ةآ ػشش اٌغبدطاٌؼذد 

 
221 

املخضصة ٢اهوها ٞاالججاٍ الظي حؿحر ٖلُ  ظمُ٘ الضو٫ طاث الترؾاهت ال٣اهوهُت اإلاخُوعة ، َو الخس٠ُٟ مً ال٣واٖض 

 .1ال٣اهوهُت ، وظٗلها ؤ٦ثر مغوهت وطاث ٢ضعة ال مخىاَُت ٖلى اؾدُٗاب مؿخجضاث الوا٢٘ و جُوعاج 

 

املجلـ اإلاٗغوى ٖلُ  الىو ؤن ًبض بياٞت بىى ؤه  بم٣خطخى َظا الٟهل ًم٨ً للخ٩ومت ؤن جُلب مً 

ذ واخض في الىو اإلاخىا٢ل ُٞ  ٧ل  ؤو بًٗ  م٘ ؤلا٢خهاع ٖلى بٌٗ الخٗضًالث اإلا٣ترخت ؤو اإلا٣بولت مً َٝغ  بخهٍو

ذ ٖلى الىهوم الجباثُت ، والخٟاّ  ذ ، وجاصي ؤخ٩ام َظا الٟهل بىى ٣ٖلىت بظغاءاث الخهٍو الخ٩ومت بٗض الخهٍو

ا صون ؤن ٩ًون للبرإلاان بم٩اهُت حُٛحر مدخواَا ، أله  ًًُغ بىى البذ في الىو اإلاٗغوى ٖلُ  ٧ل .  ٖلى الهبٛت ألانلُت له

لبُت اإلاؿاهضة للخ٩ومت  ظٍ الخ٣ىُت حٗض وؾُلت ٞٗالت إلاماعؾت الًِٛ الؿُاسخي لِـ ٣ِٞ ٖلى اإلاٗاعيت بل ٖلى ألٚا َو

 ؤًًا لخٟاصي جمغصَا ٦ما خضر في مغاث ٖضًضة.

 

مً الضؾخوع ؤًًا التي بم٣خًاَا ٌؿمذ للخ٩ومت  1032اث اإلاويٕو ، َىا٥  ؤخ٩ام الٟهل وفي اعجباٍ م٘ ط

ت ، طل٪ ؤه  بةم٩ان عثِـ الخ٩ومت ؤن  ؤن جضٞ٘ البرإلاان بىى اإلاوا٣ٞت ٖلى مكغٕو ٢اهون اإلاالُت صون بجبإ اإلاؿُغة اإلاٗغٞو

غبِ لضً  موانلت الخ٩ومت مؿاولُاتها بخهو  ذ ًىو ب  في ًخ٣ضم بىى مجلـ الىواب ٍو ٍذ بمىذ الش٣ت بكإن جهٍغ

ٌ الىو بال 3مويٕو الؿُاؾُت الٗامت، ؤو  قإن هو ًُلب اإلاوا٣ٞت ٖلُ  ، وال ًم٨ً سخب الش٣ت مً الخ٩ومت ؤو ٞع

لبُت اإلاُل٣ت لؤلًٖاء الظًً ًخإل٠ مجهم مجلـ الىواب.  باأٚل

 

ذ ، مً قإه  ؤن ًم لبُت ، ال ؾُما ٖلى مؿخوى الخهٍو ٨ً الخ٩ومت مً الخهو٫ ٖلى ما وإن اهًباٍ ألٚا

ذ. غ ٢اهون بضون مىا٢كت وال جهٍو ذ ٖلى هو ٞدؿب، بل بخمٍغ ض ، وال ًخٗل٤ ألامغ َىا بالخهٍو  جٍغ

 

 (.130.13مً ال٣اهىن الخىُٓمي للمالُت  65 اإلااصة  19884مً ال٣اهىن الخىُٓمي للمالُت  3اإلااصة  زالثا :

 

ٖلى ؤه  : " ال ًم٨ً ؤن ًخًمً ٢اهون اإلاالُت  1998ت الؿاب٤ لؿىت مً ال٣اهون الخىُٓمي للمالُ 3جىو اإلااصة 

بال ؤخ٩اما جخٗل٤ باإلاواعص والخ٩ال٠ُ ؤو تهضٝ بىى جدؿحن الكغٍو اإلاخٗل٣ت بخدهُل اإلاضازُل و٦ظا مغا٢بت اؾخٗما٫ 

 ألاموا٫ الٗمومُت ".

 

غ ؤخ٩ام َظٍ اإلااصة ٣ًٌ بًغوعتها لوي٘ خض للخكو الظي ٢ض  ًخٗغى ل  ٢اهون اإلاالُت ، وطل٪ وإطا ٧ان جبًر

٢هض جإمحن الاؾخٗما٫ ألامشل للٟترة الؼمىُت املخضصة لضعاؾت مكغٕو ٢اهون اإلاالُت مً َٝغ البرإلاان مً ظهت ، جٟاصًا 

 لخدو٫ الاَخمام بىى مؿاثل ظاهبُت ال جغجبِ اعجباَا مباقغة بمهاصع اإلاحزاهُت مً ظهت ؤزغى.

                                                           
1
٠، مغظ٘ ؾاب٤، م: -   .97ٖبض الىبي ايٍغ

2
ذ ًمى 2011مً صؾخوع  103ًىو الٟهل  -  ذ ًضىي ب  ٖلى " ًم٨ً لغثِـ الخ٩ومت ؤن ًغبِ، لضى مجلـ الىواب، موانلت الخ٩ومت جدمل مؿاولُخھا بخهٍو ذ الش٣ت بكإن جهٍغ

ًاء الظًً ًخإل٠ مىھم مجلـ الىواب في مويٕو الؿُاؾت الٗامت، ؤو بكإن هو ًُلب اإلاوا٣ٞت ٖلُ  لبُت اإلاُل٣ت أٖل ٌ الىو، بال باأٚل  . ال ًم٨ً سخب الش٣ت مً الخ٩ومت، ؤو ٞع

ش َغح مؿإلت الش٣ت. ذ بال بٗض مطخي زالزت ؤًام ٧املت ٖلى جاٍع  . ًاصي سخب الش٣ت بىى اؾخ٣الت الخ٩ومت اؾخ٣الت ظماُٖت" . ال ٣ً٘ الخهٍو
3
ُ٘ بوصاػ، مغظ٘ ؾاب٤، م: -   .180ٖبض الٞغ

 
4
٠ ع٢م  - مبر  26)1419قٗبان  7ناصع في  1.98.138ْهحر قٍغ ضة الغؾمُت ٖضص ل٣اهون اإلاالُت،   7.98 ( بدىُٟظ ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م1998هٞو ش  4644الجٍغ قٗبان  14بخاٍع

1419 (03/12/1998). 
5
ٍو اإلاخٗل٣ت بخدهُل ال ًم٨ً ؤن ًخًمً ٢اهون اإلاالُت بال ؤخ٩اما جخٗل٤ باإلاواعص والخ٩ال٠ُ ؤو تهضٝ بىى جدؿحن الكغ ٖلى ؤه  " 130.13مً ال٣اهون الخىُٓمي  6ههذ اإلااصة  - 

 اإلاضازُل و٦ظا مغا٢بت اؾخٗما٫ ألاموا٫ الٗمومُت"

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/125819.htm
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ؿ٠٣ الؼمجي املخضص لضعاؾت ال٣اهون اإلااىي ، ٢ض ًضٞ٘ الىواب والخ٩ومت بىى ومً البضًهي ؤن يغوعة اخترام ال

ٖضم بصعاط بٌٗ اإلا٣خًُاث التي ٌٗخبروجها طاث َاب٘ اؾخعجاىي لًمان صعاؾتها واٖخماصَا يمً اإلاحزاهُت الٗامت للضولت 

 .1، وؤخ٩ام ال٣اهون اإلااىي

غ مً الوظهت اإلابضثُت ٖلى م مً جماؾ٪ َظا الخبًر ألا٢ل، بال ؤهىا هجض ل  بٌٗ الخغو٢اث "٣ٞض ؤنغث  وبالٚغ

غ ٦خاب اإلاؿاَغ الجباثُت ت الًغاثب ٖلى جمٍغ ، هاَُ٪ ًٖ  2005" ؤزىاء مىا٢كت مكغٕو ٢اهون اإلاالُت لؿىت  2مضًٍغ

حر و ظضًت ألمغ َام ، و٢ض ٧ان مً اإلاٟغوى جسهُو ظلؿت  ٗت ٚو اؾخٛال٫ الخحز الؼمجي ، ال٤ًُ ؤنال ، إلاىا٢كت ؾَغ

نت إلاىا٢كت اإلاؿاَغ الجباثُت ،  ال ؾُما وؤه  ًُغح ألو٫ مغة جٟاصًا إل٢غاع بٌٗ التراظٗاث ٖلى مؿخوى الًماهاث زا

املخولت للملؼمحن ، بن مًمون اإلاؿاَغ الجباثُت و ؤَمُتها، واإلاؿخوى ال٣اهووي البالٜ الخ٣ُٗض الظي جخمحز ب  ًجٗلىا وك٪ 

بت الخ٣ُ٣ُت، ج٨مً في في الىواًا الخ٣ُ٣ُت إلنغاع وػاعة اإلاا ا١ مكغٕو ٢اهون اإلاالُت بهظا ال٣اهون ، وإن الٚغ لُت ٖلى بٞع

شحر بال ق٪ ه٣اقا َاما  غ ٢اهون ٧ان بالخإ٦ُض ؾِخٗغى ل٨شحر مً الخٗضًالث ٍو اؾخٛال٫ الو٢ذ ، ٚحر مىاؾب ، لخمٍغ

بت هٟؿها في ٚجى ٖى .  حٗخبر ؤلاصاعة الًٍغ

 

٨مً اإلاشا٫ الشاوي لخغ١ اإلااصة  الؿالٟت الظ٦غ ، في مداولت الخ٩ومت بصعاط حٗضًل ٢واهحن الاؾدشماع يمً  3ٍو

، مما ؤزاع خُٟٓت مجلـ الىواب ، واؾخلؼم ألامغ جد٨ُما مل٨ُا في جهاًت ألامغ بىى خظٞها  1988مكغٕو ٢اهون اإلاالُت لؿىت 

خت بك٩ل مؿخ٣ل الخٗضًالث اإلا٣تر لضعاؾت  1988مً َظا اإلاكغٕو ، وجىُٓم صوعة اؾخصىاثُت في مىخه٠ قهغ ًىاًغ لؿىت 

 ًٖ ٢اهون اإلاالُت.

 

 زاجمت

ت التي ًجب ٖلى  ت مً ال٣واٖض و  اإلاباصت الضؾخوٍع بت، ًسً٘ ملجمٖو و ٖموما ٞةن ألاؾاؽ الضؾخوعي للًٍغ

بت ال ٖلى مؿخ ظٍ اإلاباصت ٦ما ؾلٟىا جسً٘ إلابضؤ اإلاؿاواة ؤمام الًٍغ وى ظمُ٘ ؤلاصاعاث اخترمها و ٖضم اإلاؿاؽ بها، َو

بُت، و  بت، و اًًا إلابضؤ ٖضم عظُٗت ٢واهحن الًٍغ باء الٗامت ؤو مغاٖاة ٢ضعة اإلالؼم ٖلى صٞ٘ الًٍغ مؿاواة في جدمل ألٖا

٤ُ بحن مهلخت الضولت و  بُت،        و ؤًًا الخٞو الهضٝ مً ٧ل َظٍ ال٣واٖض َو جد٤ُ٣ الٗضالت الاظخماُٖت ؤو الًٍغ

٤ قغٍو مد٣٣ت بُت، و ل٩ي ًخم جدهُل َظٍ الًغاثب مً َٝغ الضولت ًٖ  مهلخت اإلالؼمحن، و طل٪ ٞو في ٢واهحن يٍغ

ىت الٗمومُت، و هي ؤموع ٧لها  ت مً الٗملُاث و ؤلاظغاءاث التي جاصي اىى ه٣ل صًجها مً طمت اإلا٩لٟحن بها اىى زٍؼ ٤ مجمٖو ٍَغ

 خٟهُل ٞحها في الٗغوى ال٣اصمت.ؾِخم الخٗغى لها و ال

 اإلاغاح٘ اإلاٗخمضة

  :ال٨خععععب

بي"، _يغاثب الضزل_، مُبٗت ألامل، ؾىت  - ٘ الًٍغ  .1998مهُٟى عقضي قُدت، "الدكَغ

٘، الُبٗت الشاهُت، ؾىت  - حر قامُت، "ؤؾـ اإلاالُت الٗامت"، صاع الواثل لليكغ والخوَػ  .2007زالض شخاطة الخُُب، وؤخمض َػ

ىُت، الؿىت دمحم الكاٞىي:"مضزل لضعاؾت ال٣اهون"،ؾلؿلت البدور ال٣اهوهُت، الُبٗت ألا  -  .2012وىى، اإلاُبٗت و الوعا٢ت الَو

                                                           
1
ُ٘ بوصاػ، مغظ٘ ؾاب٤، م: -   .184ٖبض الٞغ

2
ضة الغؾمُت ٖضص  -  ش  5278الهاصع بالجٍغ  (.2004صٌؿبر  30) 1425طو ال٣ٗضة  17بخاٍع
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٠، "٢اهون محزاهُت الضولت ٖلى يوء ال٣اهون الخىُٓمي للمالُت  - وههون  الخُب٣ُُت"، مُبٗت بجي اػهاؾً، الُبٗت  130.13ٖبض الىبي ايٍغ

 .2016الغابٗت، ؾىت 

م لخغف،الضؾخوع الجضًض للممل٨ت اإلاٛغبُت - ىي و ؤلاظتهاص ال٣ًاجي،الُبٗت الشاهُت،م٨خبت الغقاص ، ؾلؿلت الٗمل ا-قغح و جدلُل-٦ٍغ لدكَغ

 .2016، ؾىت 6ؾُاث،الٗضص

 :ههىم ٢اهىهُت و ٢غاعاث      

  ٠ ع٢م مبر  26)1419قٗبان  7ناصع في  1.98.138ْهحر قٍغ ضة ل٣اهون اإلاالُت،   7.98 ( بدىُٟظ ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م1998هٞو الجٍغ

ش  4644الغؾمُت ٖضص   (.03/12/1998) 1419قٗبان  14بخاٍع

  ٠ ع٢م ش  5964(، بدىُٟظ هو الضؾخوع. ط ع ٖضص 2011ًولُوػ  29) 1432مً قٗبان  27ناصع في  1.11.91الٓهحر الكٍغ  28م٨غع بخاٍع

 (.2011ُوػ ًول 30) 1432قٗبان 

  ٠ ع٢م ، الهاصع 2017للؿىت اإلاالُت  73.16( بدىُٟظ ٢اهون اإلاالُت ع٢م 2017ًوهُو  9) 1438مً عمًان  14ناصع في  1.17.13ْهحر قٍغ

ضة الغؾمُت ٖضص  ش  6577بالجٍغ  (.2017ًوهُو  12) 1438عمًان  17بخاٍع

  ٠ ع٢م  130.13ال٣اهون الخىُٓمي ش  6370(، ط.ع. ٖضص 2015ًوهُو  2) 1436قٗبان  14في  1.15.62الهاصع بدىُٟظٍ الٓهحر الكٍغ بخاٍع

 (.18/06/2015) 1436ٞاجذ عمًان 

  ضة الغؾمُت ٖضص ش  5278الهاصع بالجٍغ  (.2004صٌؿبر  30) 1425طو ال٣ٗضة  17بخاٍع

  ش ٩ومت جُب٣ُ  ٖلى اؾخٗما٫ وال٣اضخي بةلٛاء الغؾم الظي ٧اهذ حٗتزم الخ 1994/ 10/ 16ال٣غاع الهاصع ًٖ املجلـ الضؾخوعي بخاٍع

 . Antennes paraboliques الصخون اإلا٣ٗغة

  ش الشالزاء  2014-1406مل٠ ٖضص  2014-٢950غاع املجلـ الضؾخوعي ع٢م  .2014صظىبر  23بخاٍع

  ش الشالزاء  2014-1406مل٠ ٖضص  ٢2014/950غاع املجلـ الضؾخوعي ع٢م  .2014صظىبر  23بخاٍع

  :اإلا٣االث و املجالث

 و ال٣ًاء،مجلت مؿال٪، الٗضصظواص ل ٘ بُت في الدكَغ  .2005، ؾىت 4ٗؿغي، مبضؤ ٖضم عظُٗت ال٣واهحن الًٍغ

  بت وإق٩ا٫ الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي باإلاٛغب" مجلت مؿال٪، الٗضص  .2005، ؾىت 4ظمُلت الضًلمي، "الًٍغ

 بوصاػ: _الؿلُاث الجباثُت للبرإلاان في ْل َاظـ الخٟاّ ٖلى الخواػهاث ُ٘ اإلاالُت_، املجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة املخلُت والخىمُت، ٖضص  ٖبض الٞغ

 .2011، هوهبر و صظىبر 101

ل٣اهون اإلاالُت"، صٞاجغ الخ٩امت، الٗضص:  130.13ٖهام ال٣غوي، "الؿلُت اإلاالُت للبرإلاان بحن الشابذ واإلاخٛحر ٖلى يوء ال٣اهون الخىُٓمي ع٢م 

 .2015، صظىبر 2

غوخاث  :الغؾاثل وألَا

اث، ظامٗت دمحم ا - وباؾالم، مو٢٘ مُلب الٗضالت في الىٓام ال٣اهووي للمىاػاٖاث الجباثُت باإلاٛغب، عؾالت لىُل صبلوم اإلااؾترن ٢اهون اإلاىاٖػ

 .2008-2007موىى بؾماُٖل، ٧لُت الٗلوم ال٣اهوهُت و ؤلا٢خهاصًت و الئلظخماُٖت م٨ىاؽ،

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/125819.htm
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بي"، ب٩لُت  -  .2015/2016الٗلوم ال٣اهوهُت و ؤلا٢خهاصًت و ؤلاظخماُٖت املخمضًت ؾىت ظواص لٗؿغي،"مدايغاث في ماصة ال٣اهون الًٍغ
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