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  مقدمة عامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السلطة اإلداروة يف مصطلح القانون اإلداري

 هَ كـَ حِٛحىُش يف هٌح حٛٔخ٣ي١ ىهٌٜ َٓحٍهخ حدلتظ   ىأىرِخطه، ويف هفهىهه
ى٢ٟ اٍحىهتخ طظيٍ ٗخُش حأله٠خٙ حٛٔخ٣ي٣ِش ىيف حٛنظِـش  ،طشخى ٣لَُخص هٌح حٛٔخ٣ي١

هتتَ حاؿتتخٍ حٛتتٌٍ ػلتتِؾ رتتخاىحٍس ىؽلنلوتتخ حسطٔتتخّ ىحٛظنخٓتتْ   ،ُخٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش
 ىحٌٛخُش ىححلِيُش اػخُش اىل حِٛوخِٛش. ،ىحذليٍ

 ،ظظَُخص حٛٔخ٣ي٣ِشهَ ححمليٍ حٛٔخ٣ي٣َ حٌٍٛ ُشن رخٛىحٜٛٔـش حاىحٍُش هبٌح حدلونٌ 
ىٟتت٢ ػتتٞ ُخٛيكتتيحص حاىحٍُتتش حٛتتهب س طظ٠ظتتن هبتتٌ  حٛٔتت٠ش     ،ىُظٜٔتتٌ ىُظل٠تتٚ هػخٍهتتخ 
ىا١ ريص أعلخ زلخؿش ربؿخٍ ٢ٟ حٛيكيس هتٌح ىٓتِظخف ٛنتخ     ،حألهريس هَ ٜٓـش ُوِٜش

مبتخ يف ًٛتٖ ٓتٜـش     ،اػزخص أ١ حٜٛٔـش حاىحٍُش ٜٓـش ٟظ٠ِتِس هت٢ ٓتٜـخص حٛيىٛتش    
حدلٔتظٜٔش يف كتيىى    اٍحىهتتخ ىاىحٍس ٟٔظٜٔش ىمتٜٖ اه٠تخٙ   ىذلخ ىؿيى ًحطَ ،ححل٘يٟش

 حِٛٔخٓش حٛوخٟش ٜٛيىٛش حٛهب طَمسوخ ححل٘يٟش.

ٍ     ،ٟالكلش هخٟش ٣يِٙ هبخ ى٣شري اِٛوتخ  ىهنخٕ  1هتَ أ١ أًٜتذ ُٔوتخل حٛٔتخ٣ي١ حاىحٍ
ُتتَى١ أ١ اه٠تتخٙ اٍحىس حاىحٍس ُوتتء ا٣شتتخل حٛظظتتَُخص حٛٔخ٣ي٣ِتتش أٍ اطتتيحٍ حٛو٠تتٚ      

                                                           
 .35ص ،نخًي0 حٛنلَُش حٛوخٟش ٜٛٔخ٣ي١طمسري  -1
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حَٛٔحٍ حاىحٍٍ ىحٛؤي حاىحٍٍ رِي أ١ طٌٌٜٜنخ يف حدليػيم ٗشتَ ٛنتخ   حاىحٍٍ رشِٔه 
ا٣شتتتخل حٛظظتتتٍَ «أ١ حٛٔتتتٜـش حاىحٍُتتتش ذلتتتخ ٟتتتيٛيٙ أىٓتتتن ٟتتت٢ حٛظوَُتتتَ حٛٔتتتخرْ  

ِ «ىؿزوخً ُِٔخٍد  ،ُوَ حٛهب طنشت حدلَحِٗ حٛٔخ٣ي٣ِش حخلخطش ،»حٛٔخ٣ي٣َ ذلتخ   »َٟحٗت
حٛظِحٝ رتخدلونٌ ححملتيى    أى َُع ُوَ س طوء ا٣شخل كْ ،ىسسهتخ يف حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ

ىاظلتتخ ُِ٘تتَ أ١ متتتْ ٟظتتخ  حألُتتَحى     ،ذلتت٢ٌُ حسطتتـالك  يف حٛٔتتخ٣ي١ حخلتتخص  

 .1رش٘ٚ ٢ٟ حألش٘خٙ
ىحدلؼتتخٙ هٜتتٌ ًٛتتٖ ُظـٜتتٌ يف حٓتتظَٔحٍ ىُحٍس حٛيحهِٜتتش يف ٟظتتَ هٜتتٌ ٟتتنق      

ىِْٛ رٔظي ٟنق ححلٔيّ حدلظؤٜش  ،حَٛطذ ححملِٜش ٛؼزخؽ حٛشَؿش رٔظي حدللوَُش

 .2طذ أى حألٓيِٟشرخَٛىح
ىٓتتي ٣تتي  روتتغ حِٛٔوتتخل يف ٟظتتَ رتتؤ١ هتتٌ  حِٛ٘تتَس ٟتت٢ حألىطتتخٍ حٛٔخ٣ي٣ِتتش حدل٣َتتش  

 .3ٗؼَ ٢ٟ أ١ ط٘ي١ أٟخٝ ٟوِخٍ ىِْٓحألَٟ حٌٍٛ ؽل٢٘ حٛٔيٙ ا٣نخ أٟخٝ طيؿِه هخٝ أ
ىُؼتال  هت٢    ،ُخدلَِٗ حٛٔخ٣ي٣َ حاىحٍٍ ؼلظَٜ هنته يف حٛٔتخ٣ي١ حخلتخص    ،ىرخٛنظِـش

ىطٜي٣ه ىطزيهه  حاىحٍُش حٛهب طنشجه شه ىطَرِظه يف ٟلخ١ حٜٛٔـًٖٛ ُب٣نخ صلي ىسىط
 يف هخطِٖ حدللخ١.

                                                                                                                                        

 .Simple intérêtححملْ ىٓي ِِٟ ححلْ حٛشوظَ ٢ٟ رلَى حدلظٜلش  0هظخٝ حٛربُصلَ ى.     
 .28ص  ،1976ى. رَ٘ حٛٔزخ0َ٣ حٛوٍَ ٠ٗظيٍ ٜٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ، حٛٔخهَس، ىحٍ حٛنوؼش حٛوَرِش،  -1
ٓتنش   ،344، ك٘ٞ ٍٓتٞ  11/3/1955زل٠٘ش حٛٔؼخل حاىحٍٍ يف ٟظ0َ ك٠٘وخ حٛظخىٍ يف   -2

 .258ص 5
 .354ص ،ٓؼخل حٛظويُغ -ى. ٠ِٜٓخ١ حٛـ٠خى0ٍ حٛيؿِِ يف حٛٔؼخل حاىحٍٍ  -3
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ش حٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش ٓتتِ٘ي١ ٟتت٢ هتتٌ     ىحهظ٠خٟنتتخ ىىٍحٓتتظنخ ىطشتتَػلنخ  ؼتت   
ىِْٛ ٢ٟ ُحىُش ح٢ِٛ حاىحٍٍ ٠ٗظوْٜ أٓخَٓ  ،أٍ ٢ٟ ُحىُش حدلَِٗ حٛٔخ٣ي٣َ ،حِٛحىُش

 ٢ٟ ٟظؤٜخص هٜٞ حاىحٍس حٛوخٟش.

اىحٍُتتتش طؼزتتتض ىطظٌٌٜتتتٚ ٗخُتتتش أىطتتتخٍ حٛيىٛتتتش مبتتتخ يف ًٛتتتٖ حٛٔتتتٜـش     ىحٛٔتتتٜـش ح
حٛظشَُوِش ىحٜٛٔـش حٛٔؼتخثِش ىس لٜتي هتخط  حٛٔتٜـظ  يف ىؿتيى ىكِِتش اىحٍُتش        

١ حٛٔتٜـش حاىحٍُتش ٟيؿتيىس    رتٚ ا  ،ىطٔتيٝ مبٔتئىِٛظوخ حٛٔتٜـش حاىحٍُتش    طؼـٜن هبتخ  
كِِش حاىحٍُتش يف اتخم   ٜٛي نخُخ ىطؼخهَِ حذلِجخص حٛيىِٛش هٌح حس٣ظشخٍكظٌ ر  ػ

ٟالكلتش أ١  ـش كتيػخً ىلٜتِال  ىطِِ٘٘تخً ٟتن     ػل٣ِِخ ٛظنخىٙ هتٌ  حٛٔتٜ  ؿٔٞ حٛيىٛش 
س ح خ٣تتذ حدليػتتيهَ  ٓظٔظظتتَ هٜتتٌ ح خ٣تتذ حٛوؼتتيٍـش حاىحٍُتتش ٜىٍحٓتتظنخ ٜٛٔتت

ٓخطتي٢ُ هنتخ رخ خ٣تذ حٛوؼتيٍ اطتيحٍ حٛظظتَُخص حٛٔخ٣ي٣ِتش         matériele حدلخىٍ
  َ ُنـتتي ٟلخ٣تته يف أاتتخع حٛٔتتَحٍ حاىحٍٍ أى    ،ُخصأٟتتخ طِظتتِٚ ىٍحٓتتش هتتٌ  حٛظظتت

 .1حٛوٍَ حاىحٍٍحٛؤي حاىحٍٍ أى 

 

                                                           
ى. زل٠ي ُئحى ٟونخ0 حٜٛٔـش حاىحٍُش، ىحدلالكق أ٣ه يف اغ حٜٛٔـش حاىحٍُش طٜ٘ٞ رخٛظِظتِٚ   -1

 ىحٛؤي حاىحٍٍ س ح خ٣ذ حٛوؼيٍ ٢ٟ حدليػيم. ه٢ حَٛٔحٍ حاىحٍٍ
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 السلطة اإلداروة ومركزها بني السلطات العامة

 »مسألة املفهىم الدستىري للسلطة اإلدارية«

 

ر   »يف ٣ـخّ حٜٛٔـش حٛظنٌُِِش«ٟولٞ ُٔوخل حٛٔخ٣ي١ حٛوخٝ يف ٣َُٔخ يفرق 

ُـ٠ِتتن  1َُِٓتي١ رت  حأله٠تتخٙ ححل٘يِٟتش ىحأله٠تخٙ حاىحٍُتش      أٍ ،ححل٘يٟتش ىحاىحٍس 
حٛنظيص حٛيٓتظيٍُش حٛتهب طظلتيع هت٢ حٛٔتٜـخص حٛوخٟتش طشتري طتَحكش اىل ىؿتيى          

ٛ٘ننخ س ٣٘خى صلي يف هتٌ  حٛيٓتخطري ٟتخ ُشتري اىل ىؿتيى ٓتٜـش        ،حٜٛٔـش حٛظنٌُِِش
 اىحٍُش.

نٌُِِتتش يف حٛيٓتتخطري ىُتتًَ روتتغ ُٔوتتخل حٛٔتتخ٣ي١ حٛوتتخٝ أ١ حاشتتخٍس اىل حٛٔتتٜـش حٛظ   

 .»ىكيهخ ىى١ حاىحٍس« 2هَ ححل٘يٟش ،حدلوظِٜش ُٔظي هبخ ٜٓـش ىحكيس

                                                           
 121ص، 1958 ،حٛٔتٜـش حاىحٍُتش   ،ى. زل٠ي ُتئحى ٟونتخ0 حٛٔتخ٣ي١ حاىحٍٍ حدلوخطتَ ىحدلٔتخ١ٍ      -1

 ىٟخ رويهخ.
حٛيٓتتظيٍ حٛٔتتيٍٍ ُٔٔتتٞ ٓتتٜـخص حٛيىٛتتش اىل ػتتالع ىُتتظٜ٘ٞ يف حِٛظتتٚ حٛؼتتخ٣َ هتت٢ حٛٔتتٜـش         -2

 0حٛظنٌُِِش

Léon Duguit: Traité de droit constitutionnel, T.4, p 548. 
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رِي أ١ حٛنض هٜتٌ حٛٔتٜـش حٛظنٌُِِتش يف حٛيٓتخطري حدلوظِٜتش اظلتخ ُٔظتي رته         
ىأ١ ححل٘يٟتتتتتش ىحاىحٍس ٓتتتتتٜـظخ١   ،أىسً ىححل٘يٟتتتتتش ػخ٣ِتتتتتخً  »يف ححلِٔٔتتتتتش حاىحٍس«

ُٔي هَُض حٛيَُُ  ،٢ٟ حٛيٓظيٍ حٛٔيٍٍ 119ىهٌح ٟخ أىػلظه حدلخىس  ،1ٟظ٠ِِطخ١
رؤ٣ه حَٛثِْ حاىحٍٍ حألهٜتٌ ٛيُحٍطته. ًٛتٖ أل١ أهتٞ ىكتخثَ حٛٔتٜـش حٛظنٌُِِتش يف        

 ٗٚ حٛيٓخطري ححليُؼش هَ طنٌِِ حٛٔيح٣  حٛهب طؼووخ حٜٛٔـش حٛظشَُوِش.

ٍثتِْ   1875ح٣َِٛٔتِش ٟتؼال  هتي يف كتٚ أك٘تخٝ ىٓتظيٍ ٓتنش         شَُثِْ ح ٠ويٍُت 

 .2ىجتظ٠ن يف ُي  حٜٛٔـش حٛظنٌُِِش ،طظ٠ؼٚ ححل٘يٟش يف شوظهحٛيىٛش حٛهب 

هٜتتٌ حٛيكِِتتش  25/2/1975ىطتنض حدلتتخىس حٛؼخٛؼتتش ٟتت٢ ىٓتتظيٍ ٣َُٔتتخ حٛظتتخىٍ يف  

))ٍثتتِْ  0ٔيذلتتخرٛتتَثِْ ح ٠ويٍُتتش   attributions executives3 حٛظنٌُِِتتش
 ح ٠ويٍُش َُحٓذ ىُظيىل طنٌِِ حٛٔيح٣ ((.

حهظظخص ٍثِْ رلٜتْ حٛتيٍُحل يف ىٓتظيٍ ٣َُٔتخ     ىٓي أطزلض هٌ  حٛيكِِش ٢ٟ 

))ُظتتيىل ٍثتتِْ  0ٟنتته رٔيذلتتخ/47/ى٣ظتتض هِٜوتتخ حدلتتخىس ،/1946ٓتتنش /حٛظتتخىٍ يف
ىُوتتت  حدلتتتيكِ  يف اِتتتن حٛيكتتتخثَ حدلي٣ِتتتش      ،رلٜتتتْ حٛتتتيٍُحل طنِِتتتٌ حٛٔتتتيح٣    

                                                           
 0يف ٟئِٛه Ohioأٓظخً حٛوٜيٝ حِٛٔخِٓش جبخٟوش  Harvey Walkerح٣ل0َ  -1

 Harvey Walker: Public administration in the United States 1937, 
p647. 
2 En droit le president de la république est le chef de l'etat 
personnifiant le gouvernement il est insesti du pouvoir exécutive. 
3 Dalloz Repertoitre Pratique, T.3 p 641, No 297. 
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ٍثِْ ىُِ٘ٚ /84 ،46 ،٣/31ض هِٜوخ يف حدليحىىحٛؤَُ٘ش ٟخ هيح حدلنخطذ حٛهب 
 ٍ ىاِتتن  ،حل اىحٍس حٛٔتتيحص حدلٔتتٜلش ىطنٔتتِْ ه٠ِٜتتخص حٛتتيُخم حٛتتيؿء    رلٜتتْ حٛتتيُ

حأله٠خٙ حدلنظيص يف هٌ  حدلتخىس ىحٛتهب طظتيٍ هت٢ ٍثتِْ رلٜتْ حٛتيٍُحل غلتذ أ١         
 .ُيٓن هِٜوخ حٛيٍُحل حدلوظظي١((

))هٌ    0ىهي ٢ٟ أرَُ حدلن٢َُ٘ ٜٛظَِٓش ر  ححل٘يٟش ىحاىحٍس Duguitىُٔيٙ 
هتي أ١ ٍثتِْ ح ٠ويٍُتش ُؼتن     ىٜتٌ ٟونتٌ ىحكتي    طٌِش ًخٟؼش س ؽل٘ت٢ لٜتوخ ه  

 .1حٜٛيحثق حدل٠ٜ٘ش ٜٛٔيح٣  ىحٛهب ليى حٛظِظِالص حدلظؤٜش رظـزِٔوخ((

ٞ ره يف ٣لَ حِٛٔوخل ح٢ٌُٛ ُٔيٛتي١ رخٛظَِٓتش رت  ححل٘يٟتش ىحاىحٍس ىرت       ى٢ٟ حدلّٜٔ
حٍس ىأٟتخ حاى  ،حٛيكِِش ححل٘يِٟش ىحٛيكِِتش حاىحٍُتش أ١ ححل٘يٟتش ىكِِظتوخ ِٓخٓتِش     

 ُيكِِظوخ ُنِش ىطش٠ٚ طنٌِِ حٛٔيح٣ .

اظلتخ ُٔظتي رته     ،ُبًح ِٓٚ رؤ١ حٛنض هٜتٌ حٛٔتٜـش حٛظنٌُِِتش يف حٛيٓتخطري حدلوظِٜتش     
ٙ ظيىل طنٌِِ حٛٔيح٣  ُب٣ه ُظزق ٟحذلِجش حٛهب ط ٖ    ،٢ حدلظو  حٛٔتي  ،طؤِٓٔتخً هٜتٌ ًٛت

 ،»حاىحٍس«رؤ١ حٛنظيص حٛيٓظيٍُش يف اشخٍهتخ اىل حٛٔتٜـش حٛظنٌُِِتش اظلتخ طٔظتي     

 .2أل١ طنٌِِ حٛٔيح٣  ُيهٚ يف ىكِِش حاىحٍس س ححل٘يٟش »ححل٘يٟش«س 

ىٟن ًٖٛ ُب٣ه ُالكق أ١ حذلِجخص حٛهب طٔظتيهخ حٛيٓتخطري يف اشتخٍهتخ اىل حٛٔتٜـش     
ٍثتتتِْ حٛيىٛتتتش ىرلٜتتتْ حٛتتتيٍُحل ىحٛتتتيُحٍحص ىحدلظتتتخ  حاىحٍحص    حٛظنٌُِِتتتش طشتتت٠ٚ  

                                                           

Léon Duguit: Traité de droit constitutionnel, Tome 4 p 591. 
حآتت٘نيٍُش، ٟئٓٔتتش   ،ى. زل٠تتي ُتتئحى ٟونتتخ0 حٛتتيؿِِ يف حٛٔتتخ٣ي١ حاىحٍٍ، حٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش     -2

 .68، ص1961، حدلـزيهخص ححليُؼش
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يى حهظظخطخص هٌ  حذلِجخص طظٜ٘ٞ هت٢  ىأ١ حٛنظيص حٛيٓظيٍُش حٛهب ل ،حدلوظِٜش
ىذلتٌح ُٜتِْ ٟت٢ حٛيحؿتذ حٛيٓتيٍ       حسهظظخطخص ححل٘يِٟش ىحاىحٍُتش هٜتٌ حٛٔتيحل   

ىرتخٛوْ٘   ،هني حٛظِٔري حٛٔخرْ ًَٗ  حٛتٌٍ ُوظ٠تي هٜتٌ حٛتيسسص حِٜٛلِتش ىكتيهخ      
ُخدلشَم حٛيٓظيٍٍ رنظه هٌٜ حٜٛٔـش حٛظنٌُِِش اظلخ ُٔظتي ححل٘يٟتش ىحاىحٍس أٍ   

 »يٟتتشححل٘«ٛيحٓتتن هِجتتظ  س هِجتتش ىحكتتيس ىةتتخ حٛٔتتٜـش ححل٘يِٟتتش       ُٔظتتي يف ح
اىحٍس ِتخ١ أ١ طتيىٍ ٓتخ٣ي١ ح   زطيف حدلٔظٔزٚ ىِٓظخف ٛنخ  »حاىحٍس«ىحٜٛٔـش حاىحٍُش 

أهـٌ  -ٜٓـش اىحٍُش ى٣ِخ–حألًٜذ حألهٞ هٌٜ ُوخجل ىهي  ححملِٜش حألهريس يف ٓيٍُخ
 حٜٛٔـخص ححملِٜش ٓيٍحً ٢ٟ طنٌِِ حٛٔيح٣ .

َ حدليٓتظيٍ  حٟٛت٢   29ي ٣ظض حدلخىس ىٛٔ هٜتٌ أ١ حٛٔتٜـش    ،1923ٓتنش   ٍظت
يف ٟتتتيحى أهتتتًَ ٟتتت٢ ى٣تتتض  ،حٛظنٌُِِتتتش ُظيسهتتتخ حدلٜتتتٖ يف كتتتيىى هتتتٌح حٛيٓتتتظيٍ((

 ،42 ،41 ،39 ،38 يحىحدلتتتتتتتتت/حٛيٓتتتتتتتتتظيٍ حهظظخطتتتتتتتتتخص حدلٜتتتتتتتتتٖ ححل٘يِٟتتتتتتتتتش  

ىمل َُى هبٌح حٛيٓظيٍ ٣ض  ،/46 ،44 ،43 ،37 حدليحى/ىحهظظخطخطه حاىحٍُش/45
 ٚ حٛٔتٜـش حٛظنٌُِِتتش(  «ٜٛتنض ح٣َِٛٔتَ حٛتٌٍ ُٔتٍَ حهظظتخص ٍثتِْ حٛيىٛتش         ٟٔخرت

 رظنٌِِ حٛٔيح٣ .

٢ٟ ىٓظيٍ اويٍُش ٟظَ هٌٜ حٛٔتٜـش حٛظنٌُِِتش رٔيذلتخ0 ))ُظتيىل      119ى٣ظض حدلخىس 
ػتٞت  ، يف حٛيٓتتظيٍهٜتتٌ حٛيؿتته حدلتتز   ٍثتتِْ ح ٠ويٍُتتش حٛٔتتٜـش حٛظنٌُِِتتش ىؽلخٍٓتتوخ    

  ٍ ثتِْ ح ٠ويٍُتش ححل٘يِٟتش ىحاىحٍُتش ىى١ أ١     أىٍىص حٛنظيص حألهتًَ حهظظخطتخص 
٢ٟ ٟيحى حٛيٓظيٍ هٌٜ حهظظخص ٍثتِْ ح ٠ويٍُتش رظنٌِِت حٛٔتيح٣      ُنض يف أٍ ٟخىس 

٠ٗتتخ هتتي حٛشتتؤ١ يف حٛيٓتتظيٍ ح٣َِٛٔتَت ىطؼتت٢٠ حٛيٓتتظيٍ حدلئٓتتض ٜٛـ٠ويٍُتتش حٛوَرِتتش       
 .((٣ظيطخً شلخػٜش ىا١ ٗخ٣ض ٓي ىٍىص يف طيٍس رل٠ٜشحدلظليس 
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يف شؤ١ طؤَِٛ  1958ِْ ح ٠ويٍُش حٛهب طيٍص ٓنش ىأ٣شؤص َٓحٍحص ٍث
ححل٘يٟتش حدلَُِٗتش ىحسٜٔت  حٛظنِِتٌُ  ٣لخٟتًخ ؿيُتيًح ٜٛل٘تٞ ىحاىحٍس ُٔتيٝ هٜتتٌ         

 .1ٓخّ حِٛظٚ ر  ححل٘يٟش ىحاىحٍسأ

ىطٜ٘ٞ حٛيٓتظيٍ حٛٔتيٍٍ حٛتَحه٢ يف حِٛظتٚ حٛؼتخ٣َ ٟت٢ حٛزتخد حٛؼتخ٣َ هٜتٌ حٛٔتٜـش           

هٜتتتٌ أ١ ٍثتتتِْ ح ٠ويٍُتتتش ُظتتتيٍ حدلَحٓتتتِٞ    99ػتتتٞ طٜ٘تتتٞ يف حدلتتتخىس   ،حٛظنٌُِِتتتش
 ىضل٢ هنخ أٟخٝ ىكِِش اىحٍُش زلؼش. ،حٛنخٌُس ٜٛظشَُوخص ىُٔخً ىحَٛٔحٍحص ىحألىحَٟ

٠ُِخ ُظوْٜ رشؤ١ ٍثِْ ح ٠ويٍُش ريطِه ٓخثيحً أهٜتٌ   113ىطٍَ٘ حألَٟ يف حدلخىس 
 ٜٛـِش ىحٛٔيحص حدلٜٔلش.

هتي حذلِجتش ىحاىحٍس   رلْٜ حٛيٍُحل أٗؼَ طَحكشً اً ٣ظض هٌٜ أ١  115ىٗخ٣ض حدلخىس 
رخٛنٔتزش ٠ٜٛتخىس   حٛوِٜخ ٜٛيىٛش ىُشٍَ هٌٜ طنِِتٌ حٛٔتيح٣  ىحأل٣ل٠تش ىحألٟتَ ٣ِٔته      

 ُٔي ٣ظض هٌٜ أ١ حٛيَُُ هي حَٛثِْ حاىحٍٍ حألهٌٜ ٛيُحٍطه. 119

  ٍ ىٛ٘ت٢ هتٌح حٛؼتزؾ     ،ىًء ه٢ حٛزِخ١ أ١ حٛيكِِش حاىحٍُش ٓي ػتزـض يف حٛيٓتظي
هتتخٝ. ىه٘تتٌح ُنِٔتتق أٟخٟنتتخ حستتخٙ ٛال٣ظٔتتخٙ اىل  »ظيٍٍٟؼٜتته ٟؼتتٚ أٍ ػتتزؾ ىٓتت«

 هَ رِخ١ هٌ  حٛلخهَس ىليُي كيىىهخ ىهنخطَهخ. ،َٟكٜش ؿيُيس

 

                                                           
ٟئٓٔتتش  ،ى. زل٠تتي ُتتئحى ٟونتتخ0 حٛتتيؿِِ يف حٛٔتتخ٣ي١ حاىحٍٍ، حٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش، حآتت٘نيٍُش      -1

 .69ص ،1961حدلـزيهخص ححليُؼش، 
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 ادتقالل السلطة اإلداروة

ًحطِتتتش ٟٔتتتظٜٔش ىحهظظخطتتتخص طنِتتتَى هبتتتخ ىطو٠تتتٚ يف  حاىحٍُتتتش ل للســـل  هـــ
هظزتخٍ  رلتَى   كَس؟ أٝ هٚ هَ َُم ٢ٟ ححل٘يٟش ُنتيٟؾ ُِوتخ ٟتخ رخ    اٍحىسٟزخشَهتخ 

ذلتتتخ هؼتتتيهخً ٟـٜٔتتتخً يف ِٜٗتتتخص حألٟتتتيٍ     ىلؼتتتن  ،طنٌُِِتتتش طتتتؤمتَ رؤَٟهتتتخ   أىحس
ذلتتتخ يف ٟزخشتتَس حهظظخطتتتخهتخ كَُتتتش اه٠تتتخٙ اٍحىهتتتتخ  اِتتتغ س ُ٘تتتي١  ،ىؿُِجخهتتتخ 
 .حخلخطش؟

ًَُ َُُْ ٗزري ٢ٟ حِٛٔوخل ىحِٛالِٓش أ١ حاىحٍس ُتَم ٟت٢ ُتَىم ححل٘يٟتش ُنتيٟؾ ُِوتخ       
 مبونٌ أ١ حاىحٍس ىححل٘يٟش ُ٘ي٣خ١ ٜٓـش ىحكيس. ،ظٔٚىى١ أ١ ُ٘ي١ ذلخ ِٗخ١ ٟٔ

اىحٍس يف ٣لَ هٌح حَُِْٛ ٢ٟ حِٛٔوخل هَ رلَى أىحس طنٌُِِش ٜٛل٘يٟتش ىطٔظظتَ   خُ
ِ٘ٚ طنٌِِ حٛٔيح٣   طحَِٛىُش حٛهب ىكِِظوخ هٌٜ اطيحٍ حَٛٔحٍحص ىحلخً حاؿَحلحص

ش ىى١ أ١ ُ٘تي١ ذلتخ يف   حٛهب ُٔنوخ حدلشَم أى حألىحَٟ حٛوخٟش حٛهب طظيٍ هت٢ ححل٘يٟت  
يف حٛظظٍَ يف أه٠خٙ حٛظنٌِِ حٛهب طيٗٚ اِٛوخ ىىى١ ٗٚ ًٖٛ اٍحىس ٟٔظٜٔش أى كَُش 

 .1اؿَحلحص هخٟش حلخًأى  ٍ َٓحٍحصأ١ ُ٘ي١ ذلخ كْ اطيح

ىيف هٌح ُ٘خى حسطِخّ أ١ ُ٘تي١ طخٟتًخ رت  هتٌح حَُِٛتْ ٟت٢ حِٛٔوتخل ىرت  حدلوخٍػت           
 ٜٛظَِٓش ر  ححل٘يٟش ىحاىحٍس.

                                                           
 .84ص ،ى. زل٠ي ُئحى ٟونخ0 حٛيؿِِ يف حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ -1
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أ١ ححل٘يٟتش ٓتٜـش ىحكتيس طظتيىل حسهظظخطتخص حٛتهب ُـٜتْ هِٜوتخ          Duguitريً ُ

 .attributions executives 1حِٛٔوخل حٓٞ حسهظظخطخص حٛظنٌُِِش 

 ٜٜٔـش حٛظنٌُِِش طيٍحً ػالػش0ٛأ١  Harold Lashiىًَُ 
             ُوتتتتتتَ أىسً  نتتتتتتش ٟتتتتتت٢  تتتتتتخ١ ححلتتتتتتِد ححلتتتتتتخٗٞ ىحهتتتتتتٚ حذلِجتتتتتتش حٛظشتتتتتتَُوِش   

Committee of the party in power in the legislative assembly 
 ٠ن يف ُيهخ حٜٛٔـش رشَؽ ٟيحُٔش حذلِجش حٛظشَُوِش هٌٜ حٓرتحكخهتخ.ظـط

 ىهَ ػخ٣ِخً هِجش اىحٍُش طـزْ حٛٔيح٣  ىطنلٞ شئى١ حدليكِ .

An administering body applying legislation. 

رتتخ ٠ويٍ ا٘تتٞ ِٓخٟوتتخ    ىهتتَ أهتتريحً هِجتتش ًحص طتتٜش ىػِٔتتش ىٟٔتتظ٠َس     

 through its punition fan as administrator 2ريكِِظتوخ ٗتبىحٍس هخٟتش   

 ٍأٓه ححل٘يٟش ىأهؼخثه حاىحٍس. هىَٟٔٞ حٛيىٛش جب Vivienى  Maracelىُشزه 

ُريً أ١ حٛيىٛش أى حسظ٠ن حِٛٔخٓتَ هٛتش ِٟ٘خ٣ِِ٘تش ػتو٠ش ٟؤتيس       Esmeinأٟخ 
َٗش ىمتؼتٚ حاىحٍس حألؿوتِس ىحألىىحص حٛنخٜٓتش ذلتٌ      حٛرتِٗذ متؼٚ ححل٘يٟش ٓيهتخ ححمل

 حٛٔيس ححملَٗش.

                                                           
ىٟتتخ  121ص ،1958 ،حٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش  ،ح٣لتتَ ى. ٟونتتخ0 حٛٔتتخ٣ي١ حاىحٍٍ حدلوخطتتَ ىحدلٔتتخ١ٍ    -1

 رويهخ.
2 The Grammar of pollution 4th ed 1937, p36.  
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أ١ ححل٘يٟش ىحاىحٍس ٜٓـش ىحكيس ل٠ٚ حمس  سلتظِٜ    Serrignyىًَُ 
طزوتتًخ سهتتظالٍ ىػتتوو٠خ يف حٛٔتتٜٞ ححل٘تتيَٟ ُوتتَ ىٍؿتتخص حٛٔتتٜٞ حٛوِٜتتخ طٔتت٠ٌ        

 .1ك٘يٟش ىيف ىٍؿخطه حٛي٣ِخ ط٠ٌٔ اىحٍس

حاىحٍس ِٛٔتتتض َُهتتتخً ٟنتتتيرلخً يف   أ١ىحِٛالٓتتتِش ىُتتتًَ َُُتتتْ ههتتتَ ٟتتت٢ حِٛٔوتتتخل   
ُوَ ٓتٜـش ذلتخ ِٗتخ١ ٟٔتظٔٚ      ،ىٛ٘نوخ هٌٜ حٛوْ٘ طظ٠ظن رخٓظٔالٙ ًحطَ ،ححل٘يٟش

ىىكِِش ٟٔظٜٔش طنَِى هبخ ىطو٠ٚ يف ٓزِٚ أىحثوخ اٍحىهتخ ححلَس ىٜٓـظوخ حٛظٔيَُُش 
 ى٢ٟ أرَُ ٍؿخٙ هٌح حَُِْٛ ػالػش0 ،ٟٔظٜٔش ه٢ ححل٘يٟش

ىهي ًَُ طِٔٔٞ ٜٓـخص حٛيىٛش اىل ٜٓـظ  ٍثِِٔظ   Henry Chardonحألىٙ 

أٓخّ ط٘يُنوخ حس٣ظوتخد ىىكِِظتوخ لِٔتْ     pouvoir politiqueٜٓـش ِٓخِٓش 
 حدلظوظظت  ىٓتٜـش اىحٍُتش طظ٘تي١ ٟت٢ حِٛنتِ        ،ٍٓخرش حٛشوذ هٌٜ حٛشئى١ حٛوخٟش

 ىىكِِظوخ ػ٠خ١ كِخس حسظ٠ن ىطٔيٟه.

َ  ىهتي  W.F. Welloughhyىحٛؼخ٣َ   ً أ١ حٛٔتٜـخص حٛوخٟتش يف حٛيىٛتش :ٔتش0    ُت
 حٛظشَُوِش ىحٛظنٌُِِش ىحاىحٍُش ىحٛٔؼخثِش ىٜٓـش حٛنخهز .

ىهي ًَُ أ١ حاىحٍس ىححل٘يٟتش طنتيرلخ١ يف كتٚ ححل٘تٞ      Michel Debreىحٛؼخٛغ 
حدلـٜتتْ أٟتتخ يف حٛنلتتخٝ حٛتتيؽلَٔحؿَ ُتتخاىحٍس طٔتتظٔٚ هتت٢ ححل٘يٟتتش ىطظ٠ِتتِ هنتتوخ       

 رخٛؼزخص ىحسٓظ٠َحٍ.

                                                           
1 - Marcel Prelot: La notion de pouvoir administrative. 

 .26 -25، ص 1م ،21ص ،رلٜش حٛٔخ٣ي١ ىحسٓظظخى
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 1هئسل ٗؼريى١ ذلٞ ٟئِٛخص ىحُويح ُِوخ ه٢ حٓتظٔالٙ حٛٔتٜـش حاىحٍُتش    ىًري

ً  Marcel Prelotى ْ   حألٓتظخ  Le comte de fels ،aniel  جبخٟوتش رتخٍُ
Halvey. 

ىُٔتتيٙ هتتئسل حِٛٔوتتتخل ىحِٛالٓتتِش يف اُؼتتخف ٍأُوتتتٞ أ١ حاىحٍس ِٛٔتتض رلتتتَى أىحس      
ىاظلتخ هتَ    ،رظ٘خٍ ىحا٣شخلطنٌُِِش ٜٛل٘يٟش زلَىٟش ٢ٟ كَُش حٛظِ٘ري ىحٛظيرري ىحس

ٞ     هٌٜ حٛوْ٘ يف هتٌح   ٜٓـش ذلخ ِٗخ١ ٟٔظٔٚ ىىكِِتش ٟٔتظٜٔش. ىطتظٜوض كــوت
 ٠ُِخ 0َُٜ حٛشؤ١ 

ِٓخٟوتخ  س حٛيكِِش حٛظشَُوِش ىطظ٠ظن يف طٔخهٞ حاىحٍس ريىٍ اغلخرَ يف ٟزخش0َ أوالً
 ريكِِظوخ حاىحٍُش رٜٔـش طٔيَُُش ىحٓوش.

هَ حٛهب طظيىل اهيحى ٟشَىهخص حٛٔيح٣  مبونٌ  ُخاىحٍس حدلوظظش يف ٗٚ ىُحٍس -1
أ١ حخلـتتيحص حألىىل يف اهتتيحى ٟشتتَىهخص حٛٔتتيح٣  اظلتتخ طزتتيأ ىطتتظٞ ىحهتتٚ ح وتتخُ     

ىَٛأً حذلِجخص حاىحٍُش حٛهب طظيىل اهتيحى هتٌ  حدلشتَىهخص ىحث٠تخً ى١ُ ٗتزري       ،ىحٍٍحا
ٞ َِٟٗهتتخ ىحاىحٍس ا٘تت ،ىأٟتتخٝ حٛربدلتتخ١ هنتتي ٣لتتَ حدلشتتَىم أٟتتخٝ رلٜتتْ حٛتتيٍُحل      

  ٍ َ  حٛـزِوَ ىحٛٔخ٣ي٣َ هَ أٓيٍ حذلِجخص هٌٜ حِٛٔتخٝ رخٛتيى يف اهتيحى   حألىٙ حاغلتخر
طؤػري كَىٍ ىهيحٟٚ حٓظظتخىُش   أل١ حٛٔيح٣  اظلخ طيػن لض ،ٟشَىهخص حٛٔيح٣ 

ىحاىحٍس ا٘تٞ َِٟٗهتخ حٛـزِوتَ     ،أهيحٍ ٟوِنتش لِْٔ ظِٜش رٔظي ىحؿظ٠خهِش سل

                                                           
 La comteى  Daniel Halveyحألٓظخً جبخٟوتش رتخٍُْ ى    ٣Marcel Prelotٌَٗ ٟنوٞ  -1

de Fels، ىٟخ رويهخ. 148ص  ،1958 ،ٜٛٔـش حاىحٍُشح٣لَ ٠ٜٛئَٛ ح 
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وخ ىحٓتترتحف حٛويحٟتتٚ ىحٛلتتَىٍ ىحٛ٘شتتَ هنتت  هٜتتٌ طوتتٍَ هتتٌ    هتتَ أٓتتيٍ حذلِجتتخص   
 طالث٠وخ. حٛٔيحهي ىحألك٘خٝ حٛهب

هتي ٟوتَىٍ   ىحٜٛتيحثق ٠ٗتخ    ،اىحٍس هَ حٜٛٔـش حدلوظظش ريػن حٜٛيحثق حاىحٍُتش ح -2
يف ىػتتن حٜٛتتيحثق حاىحٍُتتش  »حاىحٍس«ىس ؽل٘تت٢ أ١ ُوظتترب ه٠تتٚ  ،ٓيحهتتي هخٟتتش ِٟٜٟتتش

رٔتٜـش   »كْ ىػن حٜٛتيحثق «ححلْ  طنٌٍِِ ألعلخ طظ٠ظن يف شلخٍٓش هٌحرلَى ه٠ٚ 
ُوَ ىكيهخ طخكزش ححلْ يف ا٣شخل حٛٔيحهي حٛالثلِش حٛتهب طَحهتخ    ،طٔيَُُش ىحٓوش

ًري ِٟٔيس يف ًٖٛ رٌري ِٓي ىحكي هي هيٝ سلخِٛش هٌ  حٛٔيحهي ٜٛيٓظيٍ  ،ٟالث٠ش
 أى حٛٔيح٣ .

ىطنلِٞ يف ٗٚ ٟخ ُظوْٜ رب٣شخل  ىحاىحٍس طظ٠ظن ُيّ ًٖٛ رٜٔـش طٔيَُُش ىحٓوش -3
 ىحٍس حدلَحُْ حٛوخٟش.اى

 »حاىحٍس« ٠ُِخ ُظوٜتْ رظنِِتٌ حٛٔتيح٣  حٛتهب طٔتنوخ حٛٔتٜـش حٛظشتَُوِش ِٛٔتض        ى -4
 ٌ طظ٠ظتتن اَُتتش ىحٓتتوش يف ليُتتي ىٓتتخثٚ حٛظنِِتتٌ   ىٛ٘نتتوخ  ،رلتتَى أىحس هِٛتتش ٜٛظنِِتت

ٓي طظتٚ  ١ ٜٓـظوخ حٛظٔيَُُش يف هٌح حٛشؤ١ ارٚ  ،ىؿَٓه ىحٛيٓض حٌٍٛ غلٍَ ُِه
ٖ      ٟظنخم ساىل كي ح  ،ه٢ طنٌِِ ك٘تٞ حٛٔتخ٣ي١ اً ٍأص أ١ حدلظتٜلش حٛوخٟتش طٔتظِٜٝ ًٛت

رلٜتتْ حٛيىٛتتش كتتْ حاىحٍس يف حسٟظنتتخم هتت٢ طنِِتتٌ أك٘تتخٝ    ٟتتؼال  أٓتتَ  ُِتتَ ٣َُٔتتخ  
 ،ٌِ أ١ ُوَع ٟظتٜلش حٛيىٛتش ألهـتخٍ ؿٔت٠ِش    ٢ٟ شؤ١ هٌح حٛظنِحٛٔؼخل اًح ٗخ١ 
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أك٘تخٝ أهتًَ   يف ىأٓتَ   ،حدلشتويٍس  Couitesىٓي ٍَٓ حسْٜ هٌح حدلزيأ يف ٓؼتِش  

 .1ٗؼريس كْ حٜٛٔـش حاىحٍُش يف أه٠خٙ اٍحىهتخ ححلَس يف أىحل ىكخثِوخ

ٍ     ىٓي   أَٓص ححمل٠٘ش حاىحٍُش حٛوِٜخ يف ٟظتَ حدلزتيأ ٣ِٔته يف ك٠٘وتخ حٛظتخى

 0كِتتغ ٓتتٍَص »ّ 2ٛٔتتنش  724ٓؼتتِش ٍٓتتٞ « 1959ٟتت٢ ٗتتخ٣ي١ أىٙ ٓتتنش  11يف 
طنٌِِ ك٘ٞ ٓؼخثَ ىاس ٗخ١ سلخِٛتخً  ٚ س غليُ يف حألطٚ َٛٔحٍ اىحٍٍ أ١ ُوـ ))أ٣ه

هـتتري رخٛظتتخ  حٛوتتخٝ ُظوتتٌٍ   اهتتالٙاس اًح ٗتتخ١ ُرتطتتذ هٜتتٌ طنِِتتٌ  ُتتيٍحً  ٜٛٔتتخ٣ي١ 
ٌص حٛظتخ  حٛوتخٝ هٜتٌ        طيحٍٗه ٗليىع ُظنش أى طوـِٚ  ٓري َُٟتْ هتخٝ ُريؿتق هنيثت

 .حٛظخ  حَِٛىٍ حخلخص..((

اكيً حدليحٍّ أهٚ ىُظٜوض ٟيػيم حٛٔؼِش حٛهب طيٍ ُِوخ ححل٘ٞ أ١ حدلٔظؤؿَ 
ىٓتتي ٍأص ىُحٍس حٛرترِتتش  ،ُخٓظظتتيٍ ٟخٛتتٖ حدلزنتتٌ ػتتي  ك٠٘تتخً رتتخاهالل رخٛظِحٟخطتته 

ىطشتتَُي ه٠تتٚ حدليٍٓتتش أ١ طنِِتتٌ ك٘تتٞ حاهتتالل ُتتيٍحً ُرتطتتذ هِٜتته طوـِتتٚ ىحٛظوٜتتِٞ 
ٌ    ُؤطتيٍص   ،ؿالهبخ ىُزٜي هيىهٞ كيحيل أَٛ ؿخٛزتش   ،ٓتَحٍحً رخسٓتظِالل هٜتٌ حدلزنت

ي هتٌح حٛٔتَحٍ أطتيٍص ححمل٠٘تتش ححل٘تٞ حٛٔتخرْ حاشتتخٍس      ىيف حٛـوت٢ حٛتٌٍ ٓتيٝ ػتت   
 اِٛه.

 هٌح ىغلِِ حٛٔؼخل يف ٟظَ ٛإلىحٍس سلخِٛش حٛٔخ٣ي١ يف كخٛش حٛؼَىٍس.
أٟتخ حٛٔتٜـش حِٛٔخٓتِش ٌُتري ٟٔتظَٔس ُوتَ        ،حٜٛٔـش حاىحٍُش ػخرظش رـزِوظوخ0 ثاَُاً

طتتري حألهخُِتتَ زلتتِؾ  ،سلظِٜتتش رو٘تتْ حٛٔتتٜـش حاىحٍُتتشطنٔؼتتَ ىطتتِىٙ ألٓتتزخد 
حِٛٔخِٓش حٛهب ُوِش حٛوخمل يف كٜوخ يف هظ٣َخ ححلخػَ ىحٛتهب طـتِق رخحل٘يٟتخص    

يف هتٌح حٛيٓتض    ،يف أىٓتخص ىُترتحص ٟظٔخٍرتش   رٚ ىرؤ٣ل٠ش ححل٘تٞ يف حٛتيىٙ حدلوظِٜتش    
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هتت٢ حٛٔتتٜـش حِٛٔخٓتتِش   ىىٓتتؾ هتتٌ  حٛلتتَىٍ ُزتتيى حٓتتظٔالٙ حٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش      
ُخحل٘يٟخص طنٔؼَ  ،ىٛش أى حٛربحه ٜٛوِخ١ س ػلظخؽ اىل ُِٟي ٢ٟ حألىحػلخً رخٍُحً 
طنوخٍ لض طؤػري حألُٟخص ىحٛويحطَ حِٛٔخِٓش ىٟتن ًٛتٖ ُزٔتٌ ِٗتخ١     ى٣لٞ ححل٘ٞ 

 .1ىحؿَحى يف أىحل ىكخثِوخحٛيىٛش ٠ِٜٓخً ىطلٚ حدلَحُْ حٛوخٟش ٓخث٠ش يف ح٣ظلخٝ 

ًتري حٛٔتٜـش حِٛٔخٓتِش س    ًٖٛ أل٣ه ُيؿي ىحهٚ ؿوخُ حٛيىٛتش ٓتٜـش أهتًَ    
َ    طٔؼَ هِٜوخ ح  ،ٛويحطَ حِٛٔخِٓش ىس حألُٟخص حٛهب طوظتيٍ ٣لتخٝ ححل٘تٞ حِٛٔخٓت

يف اىحٍس ىٛ٘نوخ طزٌٔ ٓخث٠ش ًٍٞ هٌ  حألُٟخص طو٠تٚ رخٓتظ٠َحٍ يف حٓتظَٔحٍ ىػزتخص     
ىرتٌٖٛ لِتق   حدلَحُْ حٛوخٟش ىطيُري حخليٟخص ىححلخؿتخص حٛوخٟتش ألُتَحى ح ٠وتيٍ     

 ىحٍُش.ٜٛيىٛش ِٗخعلخ ىطظي٣ه ٢ٟ حسعلِخٍ ىطٜٖ هَ حٜٛٔـش حا

ُلِتتخس  ،ٓتتٜـش ٟئٓظتتش »كظتتٌ يف حألكتتيحٙ حٛوخىُتتش «ىحٛٔتتٜـش حِٛٔخٓتتِش رـزِوظتتوخ  
ىرخ٣ٔؼخل حدليس حدلٍَٔس  ،٣لخٝ ححل٘ٞ حٛيؽلَٔحؿَحٛربدلخ١ ٟيٓيطش دليس ليى يف كٚ 

اًح ُتخُ يف   ًخٛتذ حألكِتخ١  خ١ ىطنٔؼتَ طزوتخً ٛته كِتخس حٛتيُحٍس يف      طنٔؼَ كِخس حٛربدل
رٔتخل   »كظتٌ يف حألكتيحٙ حٛوخىُتش   «ُؼت٢٠  ىِْٛ ٟتخ   د ههَكِ حس٣ظوخرخص ح يُيس

 حٛربدلخ١ ؿيٙ حدليس حدلٍَٔس.

 ُخٛيٓخطري جتِِ هخىس كٚ حسْٜ حٛنِخرَ ىطؤؿِٚ حٛربدلخ١ ٠ٗخ جتِِ آخٛش حٛيُحٍس.

ري ِطٌ ىأىس شٖ أ١ رٔخل حٜٛٔـش حاىحٍُش ىحٓظ٠َحٍهخ ًٍٞ ُىحٙ حٜٛٔـش حِٛٔخِٓش 
حٛيٓتتظيٍُش  َىٍ حٛوخىُتتش ىىُٔتتخً ٛعىػتتخم   ٣لتتخٝ ححل٘تتٞ حِٛٔخٓتتَ ٓتتيحل يف حٛلتت    

يف هتٌح حٛزٔتخل ىحٓتظ٠َحٍ  هتي      ،حٛـزِوِش أٝ يف ارخ١ حألُٟخص ىحألهخطتري حِٛٔخٓتِش  
 ًحطه ىِٛٚ ٓخؿن هٌٜ أعلخ ٜٓـش ٟظ٠ِِس ًحص ِٗخ١ ٟٔظٔٚ.
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س غليُ أ١ ُ٘ي١ حِٛيٝ زلٚ شتٖ  ىيف حهظٔخى٣خ أ١ حٓظٔالٙ حٜٛٔـش حاىحٍُش 
ىهٌح حٛظـيٍ  ،وخُ حاىحٍٍ يف ٟولٞ ىىٙ حٛوخمل ححليُغروي حٛظـيٍ حٌٍٛ ؾلٚ ح 

 ػل٠ٚ يف ؿِخطه أىٛش ٓخؿوش هٌٜ حٓظٔالٙ هٌ  حٜٛٔـش ٣ٜوظوخ ٠ُِخ 0َُٜ

ِٟتيح١ ٣شتخؿوخ اىل كتي ُ٘تخى     حٛوظَ ححليُغ ىحطٔن يف ُحىص ىكخثَ حاىحٍس  -1
٣ِيًهتتخ ىُحى طزوتتخً ٛتتٌٖٛ ٓتتٜـخ١ حاىحٍس ى اِتتن أىؿتته حٛنشتتخؽ يف حٛيىٛتتش   ُشتت٠ٚ 

حٜٛٔـش حٛتهب طؼتـٜن رتؤهـَ ٟو٠تش يف حٛيىٛتش يف حٛوظتَ       ريطِوخ ص أةِظوخ ىُحى
 ،ىهتتَ حٛنتتويع رتتخدلَحُْ حٛوخٟتتش هٜتتٌ حهتتظالٍ أ٣يحهوتتخ ىطشتتوذ أهتتيحُوخ  ،ححلتتيُغ

هتٌح حٛظـتيٍ يف ىكتخثَ حاىحٍس ىَِٟٗهتخ أ١ ُئٗتي حٓتظٔالذلخ ىُتيَُ ذلتخ         ى٢ٟ شؤ١ 
 .ىحسٓظٔالٙ يف ٟزخشَس حهظظخطخهتخأٗرب ٓيٍ ٢ٟ ححلَُش 

يف حٛتيىٙ   -س ُوظتربح١ –ىرلْٜ حٛيٍُحل ىهتٞ أهؼتخل ححل٘يٟتش    ىٍثِْ حٛيىٛش  -2
ٞ   -حٛربدلخ٣ِش ىةتخ   ،٢ٟ أهؼخل حٜٛٔـش حاىحٍُش ىس ُشٌال١ ىٍؿش ٢ٟ ىٍؿتخص حٛٔتٜ

حسهظظخطخص  -حٛو٠ٚ يف–ى حٛنلخٝ حَٛثخَٓ س ُزخشَح١ ٓيحل يف حٛنلخٝ حٛربدلخ٣َ أ
ىيف هتٌح ٟتخ ُٔـتن رتؤ١ حاىحٍس      ،ِتَى٢ُ ىاظلخ ُزخشَ هتٌ  حسهظظخطتخص حٛتيٍُحل ٟن   

 ِٗخ٣خً ًحطِخً ٟٔظٔال  ه٢ ححل٘يٟش.
ؽلِتتتٚ حٛظشتتتَُن يف ٟولتتتٞ حٛتتتيىٙ يف حٛيٓتتتض ححلخػتتتَ ضلتتتي طـزِتتتْ حٛنلتتتخٝ     -3

٠ُِتتخ ُظوٜتتْ  «رٔظتتَ ٓتتٜـش حٛتتيٍُحل ىهتتٞ ٍؿتتخٙ ِٓخٓتتش     حاصلِٜتتٍِ ٠ُِتتخ ُظوٜتتْ   
ٚ      »حاىحٍُشص مبزخشَس حسهظظخطخ ٟزخشتَس   هٜتٌ حاشتَحٍ ىحٛظيؿِته حألهٜتٌ ىؿوت

ىس  ،ٟظوظظت  هتٞ حٛتيٗالل حٛتيحث٠ي١    حاىحٍس حِٛوِٜش ٢ٟ حهظظتخص ٍؿتخٙ ُنتِ     
شٖ أ١ طـزِْ هٌح حٛنلخٝ ٢ٟ شؤ٣ه أ١ ػلْٔ ٛتإلىحٍس أىُتَ ٓٔتؾ ٟت٢ حسٓتظٔالٙ      

ٟزخشتتَس حهظظخطتتخهتخ ٟٔتتظٜٔش هتت٢ حٛٔتتٜـش ىُؼتت٢٠ ذلتتخ كَُتتش حٛو٠تتٚ يف  ،حٛتتٌحطَ
 حِٛٔخِٓش.
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ححلخػتَ هِجتخص اىحٍُتش ٟٔتظٜٔش أت٣شتجض       طيؿي يف حٛ٘ؼري ٢ٟ حٛتيىٙ يف حٛيٓتض   -4
ٛؼتتت٠خ١ حٓتتتظٔالٙ حاىحٍس يف ٟزخشتتتَس حهظظخطتتتخهتخ ىلخُظتتتوخ ٟتتت٢ طتتتؤػري حٛنِتتتيً   

 حِٛٔخَٓ.

أى هِجتخص هِٜتخ ٟٔتظٜٔش دلَحٓزتش حاىحٍس حدلخِٛتش      َُِ حٛ٘ؼري ٢ٟ حٛيىٙ أت٣شجض زلخٗٞ 
ِجتخص  ى٢ٟ أٟؼٜش هٌ  حذل ،ىكِِظوخ ه٢ كيىى حٛٔخ٣ي١ىػ٠خ١ هيٝ هَىؿوخ يف أىحل 

يف ٟظتتَ ىزلتتخٗٞ ححملخٓتتزش يف ٣َُٔتتخ ىح وتتخُ حدلَٗتتٍِ َٜٛٓخرتتش  ىُتتيح١ ححملخٓتتزش 
 حدلخِٛش يف ٓيٍُخ.

هِجخص اىحٍُش ٟٔظٜٔش ٛإلشَحٍ هٌٜ شتئى١ حدلتيكِ    ىيف حٛ٘ؼري ٢ٟ حٛيىٙ أت٣شجض 
 ك٢ٔ ٓري حألىحس حاىحٍُش ىلخُش حٓظٔالذلخ.ىػ٠خ١ 

حاىحٍُش ٍُش ىكِِظوخ َٟحٓزش ٓري حألىحس يف حٛ٘ؼري ٢ٟ حٛيىٙ ٌٖٗٛ زلخٗٞ اىحىأت٣شت 
حضلتتَحٍ  ٟؼتتٚ هتتٌ  ححملتتخٗٞ ػلتتيٙ ىى١ ىىؿتتيى  ،ٌٛتتخل َٓحٍحهتتتخ حدلوخِٛتتش ٜٛٔتتيح٣  ىا

ُلتتٚ حٓتتظٔالذلخ ٟظتتي٣خً  ٠ٜٛتتئػَحص حِٛٔخٓتتِش ىرتتٌٖٛ  حألىحس حاىحٍُتتش أى هؼتتيهوخ  
يف ٔتٜـخ١  حًٛحهتخ س ٜٛلِد حِٛٔخَٓ حٛتٌٍ غل٠تن يف ُتي     ىىسإهخ هخٛظخً ٜٛيىٛش 

 أى هوي ٢ٟ حٛوويى.ىٓض ٢ٟ حألىٓخص 

رِتتي أ٣تته س غلتتيُ أ١ ُِوتتٞ ٟتت٢ ًٛتتٖ أ١ هالٓتتش حٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش رخحل٘يٟتتش     
ه٢ ححل٘يٟش غلِتِ ذلتخ أ١ طظلتٍَ ِٜٗتش ٟت٢ حكترتحٝ       ٟٔـيهش أى أ١ حٓظٔالٙ حاىحٍس 

 اٍحىس هٌ  حٜٛٔـش حألهريس.

ىىُٔتتخً  ،»٘يٟتتشححل«أىحس ٟتت٢ أىىحص ححل٘تتٞ طو٠تتٚ ربٍشتتخى    »ُتتخاىحٍس«ىيف حٛنوخُتتش 
ىٟت٢ ػتٞ    ،ٛظيؿِوخهتخ ٛظلِْٔ أهيحٍ ٟيكيس هَ حألهتيحٍ حٛتهب لتيىهخ ححل٘يٟتش    

زلتيى هتي حٛتٌٍ ٓظتي٣خ      حاىحٍس اُحل ححل٘يٟش غلذ ٓظتَ  هٜتٌ ٟونتٌ    خٓظٔالٙ ُ
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 ،أ١ حاىحٍس ٜٓـش ٟنيرلش يف ححل٘يٟش ىِٛٔض ٟويىٟش حٛشوظِشهٌح حدلونٌ  ،هنخ
هٌٜ حٛوْ٘ ٜٓـش ٟظ٠ِتِس ذلتخ ىؿتيى ًحطتَ ىذلتخ      ىٛ٘نوخ  ٟويىٟش حاٍحىس ىحدلٔئىِٛش

متٜٖ اه٠خٙ اٍحىهتخ حدلٔظٜٔش يف كيىى حِٛٔخٓتش حٛوخٟتش ٜٛيىٛتش    ىأعلخ  اٍحىس ٟٔظٜٔش
 .حٛهب طَمسوخ ححل٘يٟش

ٟظ٠ِتِس ٛ٘نتوخ    هٌح ى٣ٜوتض اتخم ٟتخ ٜٓنتخ  رخٛظؤِٗتي هٜتٌ أ١ حاىحٍس ٓتٜـش       
ىمتنووتخ ؽل٘نته اطتيحٍ    َ ىِِٟهتخ ٣خروش ٢ٟ حٓظٔالذلخ حٛتٌحط  ،ٟنِظٜش ه٢ ححل٘يٟش

حأله٠تتتخٙ حاىحٍُتتتش رتتتخدلونٌ حٛيحٓتتتن حٛتتتٌٍ ُشتتت٠ٚ حٛٔتتتَحٍ حاىحٍٍ ىحٛوتتتٍَ حاىحٍٍ   
 ىحَٛٔحٍحص حٛوخٟش ٠ٗخ ِٓظؼق ٛنخ.

 ادلمصىز تانسهغح اإلزارَح

ٓي ٣ل٢ أ١ ٗٚ ٢ٟ ُزخشَ ه٠ال  ٢ٟ أه٠خٙ حاىحٍس ُوظرب هؼيحً ٢ٟ أهؼتخل حٛٔتٜـش   
طظ٠ظن يف أىحل ىكِِظتوخ رٔتٜـش   ٜٛٔـش حاىحٍُش حاىحٍُش ى٢٘ٛ هٌح ًري طلِق أل١ ح

ىذلتتخ يف ٓتتزِٚ حِٛٔتتخٝ   ،ٟزتتخىأس طٔيَُُتتش ىحٓتتوش ىطٔتتيٝ ر٘تتؼري ٟتت٢ أه٠تتخٙ ىكخثِوتتخ   
أى حٛربدلخ١ ىا١ ري ٢ٟ ٜٓـخ١ ححل٘يٟش زأ١ طو٠ٚ اٍحىهتخ ٟظلٍَس اىل كي ٗ ريكِِظوخ

ٛتتهب حأ١ س لتتَؽ يف أه٠خذلتتخ هتت٢ كتتيىى حِٛٔخٓتتش حٛوخٟتتش    ٗتتخ١ ىحؿزتتوخ ُٔظؼتتِوخ  
 طَمسوخ ححل٘يٟش.

ٛتته كتتْ ىهٜتتٌ هتتٌح ُتتال غلتتيُ أ١ ُوظتترب هؼتتيحً يف حٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش اس ٟتت٢ ُ٘تتي١     
ٛإلىحٍس أى روزخٍس أهًَ ٢ٟ ُ٘ي١ ٛه كْ حٛظوزري حٓظو٠خٙ حٜٛٔـش حٛظٔيَُُش حدلويٛش 

 .1ه٢ اٍحىهتخ

                                                           
 .98ص  ،حٜٛٔـش حاىحٍُش -ى. ٟونخ0 حٛيؿِِ يف حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ - 1
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أٟخ ٢ٟ هيحهٞ ُوٞ اٟخ رلَى ه٠خٙ ٜٜٛٔـش حاىحٍُش أى أىىحص ٛظنٌِِ اٍحىهتخ 
ىُوظترب ٟت٢    ،ِْٛ ٍّحثوتٞ أُتش ٓتيس طنٌُِِتش     »هِجخص أى أَُحى«ِي١ ُن ١ٔظشخٍىأى ٟ

هٜتتٌ حٛو٠يِٟتتي١ حٛتت٢ٌُ طٔظظتتَ ىكِِظتتوٞ    حَُِٛتتْ حألىٙ حدليكِتتي١ ىحدلٔتتظويٟي١   
ٟتت٢ أُتتش كَُتش يف حٛظظتٍَ ٠ُِتتخ ُووتي اٛتتِوٞ رته     أه٠تخٙ حٛظنِِتٌ ىى١ أ١ ُ٘تتي١ ذلتٞ    

ي١ ىحدلٔتظويٟي١ حٛ٘ظتخرِي١ يف   حدليكِت ى٢ٟ أكوَ أٟؼٜش هٌح حَُِٛتْ   ،حٛظنٌِِ أه٠خٙ
ُٔظظتتَ ٢ حَُِٛتتْ حٛؼتتخ٣َ ٗتتٚ ُتتَى أى هِجتتش   ىُوظتترب ٟتت ،ىحدلظتتخ  حدلوظِٜتتشحٛتتيُحٍحص 

ٟؼتتخٙ ًٛتتٖ  ،ًتتري حدلِٜٟتتشحٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش رتتخٍّحل حِٛنِتتش  حهظظخطتتوخ هٜتتٌ طِىُتتي  
ىحسخْٛ حسٓظشخٍُش حدلوظِٜش ىأهؼخل حٜٛٔـش حٛٔٔٞ حسٓظشخٍٍ مبـْٜ حٛيىٛش 

ٟت٢ هتيس أُتَحى ُظتيحىٛي١ يف حٛشتئى١      ي٣تي١ اٟتخ رلتخْٛ ُظ٘تي١ ٗتٚ ٟنتوخ       ُ٘حاىحٍُش 
حٛٔتَحٍحص حٛالُٟتش   أى أُتَحى ُظتيٍ ٗتٚ ٟنتوٞ      ،حاىحٍُش ىُظيٍى١ يف شؤعلخ ٓتَحٍحص 

 رنِٔه.

 حسخْٛ ىكِِظوخ ه٢ ؿَُْ حدليحىٛش ىاطيحٍ حٛٔتَحٍحص يف حٛشتئى١ حاىحٍُتش   ىطئىٍ 
ىاظلتخ ُظتيىل    ،ٔتَحٍحص حٛتهب طظتيٍهخ   ىٛ٘نتوخ س طظتيىل حٛ   ،حٛهب طيهٚ يف حهظظخطتوخ 

 ىُ٘ي١ يف حٌٛخٛذ شوظخً ىحكيحً.ًٖٛ حٛوؼي حٛظنٌٍِِ حدلوظض 
هٌٜ اطيحٍ حَٛٔحٍحص حاىحٍُش  ذس طٔظظَ يف حٌٛخٛحاىحٍُش  ًْري أ١ ىكِِش حسخٛ

 ،اريحل هٍحل أى ًٍزتخص يف حدلٔتخثٚ حاىحٍُتش    حهظظخطوخ أُؼخًىاظلخ ُش٠ٚ  ،حٛظنٌُِِش
ذلتتخ طتتِش هؼتتي حٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش ذلتتٌ  حٍّحل أى حًَٛزتتخص س ُ٘تتي١  هتتَ يف ارتتيحثوخ

يف ِٓخٟوخ مبؼتٚ هتٌ  حسهظظخطتخص حسٓظشتخٍُش     ىاظلخ طوظرب  ،رخدلونٌ حٌٍٛ كيى٣خ 
 مبؼخرش رلخْٛ حٓظشخٍُش ُٔؾ.

ُِش٠ٚ حهظظخطوٞ يف حٌٛخٛذ هالىس  »حألَُحى«أٟخ أهؼخل حٜٛٔـش حاىحٍُش 
 ٍ ُتتش حٛظنٌُِِتتش كتتْ حِٛٔتتخٝ رظنِِتتٌ حٛٔتتَحٍحص حٛتتهب   هٜتتٌ كتتْ اطتتيحٍ حٛٔتتَحٍحص حاىح
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ىٗتتؼريحً ٟتتخ ُيؿتتي جبتتيحٍ هتتئسل حألهؼتتخل رلتتخْٛ اىحٍُتتش ًحص ىكِِتتش       ،ُظتتيٍىعلخ
 طِىى هئسل حألهؼخل رخَٛأٍ يف حدلٔخثٚ حاىحٍُش حذلخٟش.حٓظشخٍُش 

ىؿزٔخً ٠ٜٛزيأ حٛوخٝ ُوظرب ٢ٟ أهؼخل حٜٛٔـش حاىحٍُش رخدلونٌ حٛٔخرْ ليُي  
حٛيكِِتش حاىحٍُتش يف اِتن حٛتيُحٍحص ىحدلَحُتْ      ١ حٛو٠يِٟي١ ح٢ٌُٛ ُزخشَى١ حدليكِي

طظزن حٛيُحٍحص رظِش ٟزخشتَس أى حٛتهب طظ٠ظتن    حٛوخٟش س َُّ يف ًٖٛ ر  حدلَحُْ حٛهب 
 رخٛشوظِش حدلونيُش ٗخدلئٓٔخص حٛوخٟش.

 ىُحٍس حٛظلش ىىُحٍس حٛرترِش ىحٛظوٜتِٞ ىًريهتخ ٟت٢   ٠ُيكِي ىُحٍس حألشٌخٙ ٠ٗيكَِ 
ظتٌ طتيحَُص ُتِوٞ حٛشتَىؽ حٛٔتخرْ      ٟأهؼخل حٜٛٔـش حاىحٍُش ٢ٟ ُوظربى١ حٛيُحٍحص 

حٛيحهِٜتش حٛت٢ٌُ   ىُحٍس ححملخُل  ىًريهٞ ٢ٟ ٟتيكَِ  شؤعلٞ يف ًٖٛ شؤ١  ،ًَٗهخ
ُوظتترب ٟتت٢ أهؼتتخل حٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش حستتخْٛ  ٗتتٌٖٛ  ،طظتتيحَُ ُتتِوٞ ٣ِتتْ حٛشتتَىؽ 

ىحستخْٛ حاىحٍُتش حٛتهب     ،ش ححملِٜتش حاىحٍُت حا٠ِِٜٓش ىحٛزٜيُتش حٛتهب متؼتٚ حألشتوخص     
اٍحىس حدلئٓٔخص حٛوخٟش ٗخ خٟوخص حدلظَُش ىىحٍ حٛ٘ظتذ ىحاًحهتش حدلظتَُش    طورب ه٢ 
 ىًريهخ.

س طوظتترب حستتخْٛ حسٓظشتتخٍُش حٛوِٜتتخ حٛتتهب طنشتتؤ يف حٛتتيُحٍحص        ىهٜتتٌ ه٘تتْ هتتٌح  
ٜتٖ  أل١ ىكِِظتوخ حٓظشتخٍُش اظتش ُوتَ س مت    حدلوظِٜش ٢ٟ أهؼتخل حٛٔتٜـش حاىحٍُتش    

كْ اطيحٍ َٓحٍحص طنٌُِِش ىذلٌح ُال ؽل٢٘ حهظزخٍهخ ٜٓـش اىحٍُش رخدلونٌ حٛٔتخرْ  
 ليُي .

يف طنِِتتٌ حألىحٟتتَ  ٗتتٌٖٛ س ُوظتترب حدليكِتتي١ ىحدلٔتتظويٟي١ حٛتت٢ٌُ ُنلظتتَ ه٠ٜتتوٞ    
س ُوظترب هتئسل أهؼتخل يف     ،ىحٛظو٠ِٜخص ىى١ أ١ ُ٘ي١ ذلٞ كْ اطيحٍ َٓحٍحص اىحٍُتش 

 ظربى١ ه٠خسً ذلٌ  حٜٛٔـش.حٜٛٔـش حاىحٍُش ىاظلخ ُو
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 شخصوة املعنووة يف القانون العامال

 »ديد بيعةة الخصيعة املةوىيةحت«
حدلورتٍ هبخ ٓخ٣ي٣خً ٣يهخ0١ أشوخص هىِٟش ذلخ ىؿيى ٟخىٍ كَِٔٔ  األشـاص  

شوظتِش ًحطِتش   ىأشوخص ٟونيُش ىهَ هِجخص أى اخهخص ٛتِْ ذلتخ    ،ىهٔٚ ىاٍحىس
ُِٔتٍَ ذلتخ    ،ىُوخٟٜوخ ٠ٗخ ٛي ٗخ٣ض شوظخً كِِٔٔتخً وخ ى٢٘ٛ حٛٔخ٣ي١ ُنلَ اِٛ ،ٟخىُش

ححلٔيّ ىُِتَع هِٜوتخ حٛيحؿزتخص ىغلِتِ ذلتخ حٛظوخٟتٚ ٟتن حٌٛتري ىحٗظٔتخد ححلٔتيّ           
 ىحٓظو٠خذلخ.

ُتتتب١ ؿزِوتتتش   ،ىاًح ٗخ٣تتتض شوظتتتِش حا٣ٔتتتخ١ كِِٔٔتتتش ٟخىُتتتش س زلتتتٚ ا٣٘خٍهتتتخ      
ّ    حٛشوظِش حدلونيُش ٗخ٣ض زلٚ ؿتيٙ   أهتٞ   ٢ىٟت  ،١ُٔوتَ س طتِحٙ هػتخٍ  رخِٓتش اىل ح

٣لَُتتتتش حٛنلَُتتتتخص حِٛٔوِتتتتش يف ليُتتتتي ؿزِوتتتتش حٛشوظتتتتِش حدلونيُتتتتش ٣لَُظتتتتخ0١  

ى٣لَُتتتتش حٛشوظتتتتِش ححلِِٔٔتتتتش    Fictiveحٛشوظتتتتِش حٛظتتتتنخهِش أى حسهظزخٍُتتتتش   

Reelle. 
ُتَى١ أ١ حٛشوظتِش حدلونيُتش     »حٛظتنخهِش أى حسهظزخٍُتش  «ُؤطلخد حٛنلَُتش حألىىل  

ٔ  ،ِٛٔتتض كِِٔٔتتش  وتتخ حٛيىٛتتش رٔظتتي مت٘تت  روتتغ   ىٛ٘نتتوخ شوظتتِش طتتنخهِش لٜ
 حذلِجخص ىح ٠خهخص ٢ٟ لِْٔ أًَحػوخ حدلشَىهش يف كيىى حٛٔخ٣ي١.

ىأٓخّ ٣لَُظوٞ أ١ حا٣ٔخ١ هي حٛشوظِش ححلِِٔٔش حٛيكِيس حٛتهب ؽل٘ت٢ حٛظٔتِٜٞ    
أٟتتخ حذلِجتتخص أى   ،ىكتتي  هتتي حٛتتٌٍ ؽل٘تت٢ أ١ ط٘تتي١ ٛتته اٍحىس ًحطِتتش    هبتتخ أل١ حا٣ٔتتخ١  

حٛنتخّ  يطتَ اٍحىس كِِٔٔتش ٟٔتظٜٔش هت٢ اٍحىس أُتَحى      ُِْٜ ذلخ هبتٌح حٛ  ،ح ٠خهخص
ىاظلتتخ هتتَ  ،س ؽل٘تت٢ أ١ طوظتترب شوظتتِش كِِٔٔتتش  ىذلتتٌح ُشوظتتِظوخ ،حدل٘تتي٣  ذلتتخ
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رلَى كِٜش ٓخ٣ي٣ِش طٜـؤ اِٛوخ حٛيىٛش ٛظ٠٘  هتٌ  حذلِجتخص ىح ٠خهتخص ٟت٢ حٛو٠تٚ      
ٟنلوتتخ شوظتتِش طتتنخهِش حهظزخٍُتتش حطتتـالكِش جتِتتِ ذلتتخ حٗظٔتتخد       هتت٢ ؿَُتتْ  

 ىل٠ٚ حٛيحؿزخص.ححلٔيّ 
حٛهب طرتطذ هٌٜ حٛظِٜٔٞ هبٌ  حٛنلَُش أ١ ُظزق ىؿتيى حٛشتوض   ىأهٞ حّػخٍ 

ٍ  حدلونيٍ ٟظيحُٔخً هٌٜ اٍحىس حٛيىٛش مبونٌ أ١ حٛيىٛش  ىُ٘تي١   ،طنشت حٛشتوض حدلونتي
 ذلخ أ١ طٔؼَ هِٜه يف أٍ ىٓض.

خً ىحٛوِذ يف هٌ  حٛنلَُش أعلخ هـِص ه٢ طربَُ ىؿيى حٛيىٛش ًحهتخ ريطتِوخ شوظت  
 ٟونيُخً.

ُزٔيٛتي١ ا١ حٛيىٛتش س لٜتْ     ،»حٛشوظتِش ححلِِٔٔتش  «أٟخ أطلخد حٛنلَُش حٛؼخ٣ِتش  
طوترتٍ ريؿتيى  ٛ٘نتوخ ِٛٔتض هتَ      ىٓتي   ،حٛشوض حدلونيٍ ٛ٘نوخ طشٍَ هِٜته ُٔتؾ  

 حٛهب طنشجه أى طيؿي .
 ىطظٜوض كـؾ هٌ  حٛنلَُش ٠ُِخ 0َُٜ

ىاظلخ ُـْٜ هٌٜ يف ٣لَ حٛٔخ٣ي١ س ُـْٜ هٌٜ حا٣ٔخ١ ُٔؾ  »شوض«ا١ ِٛق  -1
رتتيِٛٚ أ١ ا٣ٔتتخ١ أى هِجتتش أى اخهتتش ؽل٘تت٢ أ١ ط٘تتي١ ٟنتتخؽ ححلٔتتيّ ىحٛيحؿزتتخص ٗتٚ  

ٗتتخ٣يح يف روتتغ حٛتتيىٙ س ُوظتتربى١   روتتغ أُتتَحى حٛنتتخّ ٟتتن ػزتتيص ًحطِظتتوٞ حّىِٟتتش    

رخٛنٔتتزش  ٠ٗ1854تتخ ٗتتخ١ ححلتتخٙ يف ٣َُٔتتخ اىل ٓتتنش    ،أشوخطتتخً يف ٣لتتَ حٛٔتتخ٣ي١ 
 دلي٣َ.ٛعشوخص ح٢ٌُٛ ػل٘ٞ هِٜوٞ رخدليص ح

ا١ ححلتتْ هتتي ٗتتٚ ٟظتتٜلش شتتَهِش ػل٠ِوتتخ حٛٔتتخ٣ي١ مبونتتٌ أ١ ىؿتتيى ححلتتْ س       -2
أ١ ُ٘تي١ ٛظتخكزه اٍحىس   ىهٌٜ هٌح ُال ُِٜٝ ِٛٔخٝ ححلتْ   ،ُظيَٓ هٌٜ ىؿيى حاىحٍس

ىؿزٔتخً ذلتٌ    ٟٔتظٜٔش ىِٛتٚ أ١ حسنتي١ ٛته كٔتيّ ٟتن أ١ اٍحىطته ٟويىٟتش         ًحطِش كَس 
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هِش ٜٛـ٠خهتش أى حذلِجتش ىىٓتِٜش    َطيؿي حٛشوظِش ٠ٜٗخ ىؿيص ٟظٜلش ش حٛنلَُش
 أ١ طورب هبخ ه٢ اٍحىهتخ.ٟئٗيس ؽل٘نوخ ه٢ ؿَُٔوخ 

ىاٍحىس ُوترب هنتوخ ريحٓتـش    ى٣لَحً أل١ حٛشوض حدلونتيٍ ط٘تي١ ٛته ٟظتخ  ٟشتَىهش      
 ٢ٟ حألَُحى ُب٣ه ُوظرب ٌٖٛٛ شوظخً كِِٔٔخً.شلؼِٜه 
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 تقدور وتقووم

ٛ٘تَ غلتيىح حٛظِٔتري     semi figureخُ حست ٍؿخٙ حٛٔتخ٣ي١ اىل حطتـنخم    جلأ
حٛالُٝ ٜٛنظخثؾ حٛٔخ٣ي٣ِش حدلظيٛيس ه٢ حٛشوض حدلونيٍ ٟن أ٣ه ٗخ١ ؽل٢٘ حٛيطيٙ اىل 

 .1اىل هٌح حٛـَُْ حدلٜظيٍهٌ  حٛنظخثؾ ٛي حهظ٠يىح ٣لَُش حٛنلخٝ ىى١ حٜٛـيل 

أ١ حٛشتوض  ًٛتٖ   ،ىيف ححلِٔٔش ا١ ٣لَُش طوـِنخ ٟزخشتَس ححلتٚ حٛتالُٝ ٠ٜٛيػتيم    

يف ح١ّ ػليُ ٗٚ ٟٔيٟخص ىهنخطَ حٛنلخٝ ىُِٔننخ  Personne moraleحدلونيٍ 
 ش ٜٛشوض حسهظزخٍٍ ىؿَُٔوخ حٛـيُٚ حٛؤَ.٣ِٔه ه٢ ٣لَُش حسخُ حٛٔيؽل

 ٢ٟ حٛٔخ٣ي١ حدلي٣َ حٛٔيٍٍ ٟخ 0َُٜ 54أؿٚ ٛٔي طؼ٠نض حدلخىس 

 حألشوخص حسهظزخٍُش ه0َ

ىحدلئٓٔتتخص  حٛيىٛتتش ىححملخُلتتخص ىحٛزٜتتيُخص رخٛشتتَىؽ حٛتتهب ػلتتيىهخ حٛٔتتخ٣ي١     -1
 حٛهب ؽلنلوخ حٛٔخ٣ي١ شوظِش حهظزخٍُش.ىًريهخ ٢ٟ حدلنشآص حٛوخٟش 

 حٛهب طورتٍ هبخ حٛيىٛش رشوظِش حهظزخٍُش.حذلِجخص ىحٛـيحثَ حٛيُنِش -2

 حألىٓخٍ.-3

                                                           
 .44، ص1رلٜي  ،ىٟٔخ٣ٍخً ىه٠ال  ٠ٜخًه ٔخ٣ي١ حاىحٍٍى. هزي حسٛه حخلخ0َ٣ حٛ - 1
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 حٛشَٗخص حٛظـخٍُش ىحدلي٣ِش.-4

 حٛهب ٓظؤطَ ٠ُِخ روي.عك٘خٝ ٛح ٠وِخص ىحدلئٓٔخص حدلنشؤس ىُٔخً -5

ٌ حألشوخص أى حألٟيحٙ ػزظض  ٗٚ رل٠يهش ٢ٟ-6  ذلخ حٛشوظِش حسهظزخٍُش مبٔظؼت

 .55حدلخىس خٛٔخ٣ي١ ر ٣ض

ٟالُٟتتتخً ٛظتتتِش حا٣ٔتتتخ١  حٛشتتتوض ُظ٠ظتتتن جب٠ِتتتن ححلٔتتتيّ اس ٟتتتخ ٗتتتخ١ ٟووتتتخ   -7
 يف ححليىى حٛهب ٍَٓهخ حٛٔخ٣ي١.ىًٖٛ  ،شحٛـزِوِ

طٜ٘تتتٞ هتتت٢ حٛشتتتوض حٛـزِوتتتَ ىهتتتي ىُالكتتتق أ١ حٛٔتتتخ٣ي١ حدلتتتي٣َ حٛٔتتتيٍٍ 
ٍ  طٜ٘ٞ ه٢ حٛشوض ًري حٛـزِوَ ىأؿْٜ هِٜه  ػٞ ،حا٣ٔخ١ ىيف  ،حٛشتوض حسهظزتخٍ

ىٗتتٌٖٛ  ،Fietiveحسهظزخٍُتتش  أ١ حٛشوظتتِشحٓتتظو٠خٙ هتتٌ  حٛظٔتت٠ِش ٟتتخ ُتتيٙ هٜتتٌ 
ؿوتتٚ حدلشتتَم حسهتترتحٍ رخٛشوظتتِش حسهظزخٍُتتش هخػتتوخً اٍحىس حٛيىٛتتش ىمل ُوتترتٍ     

حكش يف حٛتنض أى  رخٛشوظِش حسهظزخٍُش س ٜٛوِجخص ىح خٟوخص حٛء ىٍى ًَٗهخ طَ
 رٔخ٣ي١.حٛهب ُورتٍ يف حدلٔظٔزٚ 

حٛٔتيٍٍ هتَ   ُ٘ٚ هٌ  حٛنظتيص طشتري اىل أ١ حٛشوظتِش حدلونيُتش يف ٣لتَ حدلشتَم       
 شوظِش حهظزخٍُش لٜٔوخ حٛيىٛش.
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 الشخصوة املعنووة أمام القضاء

حٛٔؼتتخل حدلظتتٍَ هٜتتٌ حسهتترتحٍ رخٛشوظتتِش حدلونيُتتش ٛ٘تتٚ هِجتتش أى        جــري
ىهَ يف ٣لَ  ىؿيى ٟظٜلش ٟٔتظٜٔش   ،يٟخص هٌ  حٛشوظِشٟٔاخهش حٗظ٠ٜض ذلخ 

ىىٓتتِٜش ٟئٗتتيس طوتترب هبتتخ هتت٢ اٍحىس ٟٔتتظٜٔش هتت٢ اٍحىس حألُتتَحى     ٜٛوِجتتش أى ح ٠خهتتش  
 حدل٘ي٣  ذلخ.

رخٛشوظتتِش حدلونيُتتش حٛنتتخىٍ   وتتخىٍىٟتت٢ أٟؼٜتتش حذلِجتتخص حٛتتهب حهتترتٍ ذلتتخ حٛٔؼتتخل حٛ  
 حٛٔويٍ ىٟيٍٓش حٌََُٛ.

حلخى ه٠ٜخل  ٍ ذلخ حٛٔؼخل حاىحٍٍ رخٛشوظِش حدلونيُشى٢ٟ أٟؼٜش حذلِجخص حٛهب حهرت

 .2ىهِجش ٍإٓخل حٛزيًخُ 1حدلٔخؿي

ىُالكتتق أ١ حهتترتحٍ حٛٔؼتتخل رخٛشوظتتِش حسهظزخٍُتتش ٜٛتتوِجخص ىح ٠خهتتخص ستتَى    
س ُظوتتخٍع ٟتتن حهظزتتخٍ هتتٌ  حٛشوظتتِش شوظتتِش   حٛشوظتتِش ذلتتخ طتتيحَُ حدلٔيٟتتخص 

حدلتتتي٣َ أى روتتتي  اظلتتتخ ُوتتترتٍ   أل١ حٛٔؼتتتخل ٓتتتيحل ٓزتتتٚ طتتتيىٍ حٛٔتتتخ٣ي١   حهظزخٍُتتتش
ٟٔيٟتخص هتٌ  حٛشوظتِش هٜتٌ     رخٛشوظِش ٜٛوِجخص أى ح ٠خهتخص حٛتهب طظتيحَُ ذلتخ     

ُ٘ؤ١ ه٠ٚ حٛٔؼخل هنخ ُٔظظتَ هٜتٌ اتغ ٟتخ اًح      ،ك٘ٞ حٛٔخ٣ي١أٓخّ أ١ هٌح هي 
شوظخً حهظزخٍُخً رخٛنض طظيحَُ ذلتخ  أى حدلئٓٔش حٛهب حهظربهخ حٛٔخ٣ي١ ٗخ٣ض ح ٠وِش 

                                                           
 ّ. 3ّ  211ٓؼِش ٍٓٞ  ،1951ُنخَُ ٓنش  24ك٘ٞ طخٍؼله  0زل٠٘ش حٛٔؼخل حاىحٍٍ -1
 ّ. 3ّ  359ٓؼِش ٍٓٞ  ،1951ُنخَُ ٓنش  9ك٘ٞ طخٍؼله  0زل٠٘ش حٛٔؼخل حاىحٍٍ - 2
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هتت٢  declarativeىرتتخألكًَ ُ٘تتؤ١ حٛٔؼتتخل ٗخشتتَ    ،1أٝ س ٟٔيٟتتخص حٛشوظتتِش 

 ذلخ. constitutiveىِْٛ ٟنشؤً  ،حٛونخطَ حٛٔخث٠ش ىحدليؿيىسهٌ  

 0أَىاع األشراص ادلؼنىَح

٠ٗخ كوَ ٛنخ ٢ٟ ٣ض حٛٔخ٣ي١ حدلي٣َ يف  Personne moraleحألشوخص حدلونيُش 
 ٓيٍُخ ٣يهخ0١

خص ٗخٛشتتتَٗخص حدلي٣ِتتتش لؼتتتن ألك٘تتتخٝ حٛٔتتتخ٣ي١ حخلتتت أشتتتوخص ٟونيُتتتش هخطتتتش  
 ىحٛظـخٍُش ىح ٠وِخص ىحدلئٓٔخص حخلخطش.

ىُ٘ي١ ذلخ هالىس  هٌٜ ححلٔيّ ىأشوخص ٟونيُش هخٟش لؼن ألك٘خٝ حٛٔخ٣ي١ حٛوخٝ 
 حدلخِٛش كْ حٛظ٠ظن جبِل ٢ٟ ٜٓـخ١ حٛيىٛش ىهي ٟخ ٠ٌُٔ أيّ حٜٛٔـش.

 ىطنٔٔٞ حألشوخص حدلونيُش حٛوخٟش اىل ٠ٔٓ 0

ذلخ حهظظخص هخٝ ُش٠ٚ اِن حدلَحُتْ حٛتهب طيؿتي يف    ٠ِِٜش أشوخص ٟونيُش آ-1
ىهَ طظ٘ي١ ٢ٟ هنظ٢َُ هنظتَ شوظتَ ىهتي حٛٔت٘خ١      ،آِٜٞ ٟو  أى رٜيس ٟوِنش

 ىهنظَ ا٠َِٜٓ ىهي حألٍع حٛهب ؽلظي هِٜوخ ٜٓـخعلخ.
ىهتتٌ  حألشتتوخص هتتَ حٛيىٛتتش ىححملخُلتتخص ىحدلتتي١ ىحٛٔتتًَ هٜتتٌ حٛظِظتتِٚ حٛتتٌٍ       

 ٓنيػله.

                                                           
 .114ص  ،ى. زل٠ي ُئحى ٟونخ0 حٜٛٔـش حاىحٍُش - 1
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رزٔوتتش ٟوِنتتش ٟتت٢  َ أشتتوخص ٟونيُتتش اىحٍُتتش ًتتري ِٟٔتتيس   ٟئٓٔتتخص هخٟتتش ىهتت -2
ىاظلتتخ  ،زلتتيى ُتتال ُشتت٠ٚ حهظظخطتتوخ اِتتن حدلَحُتتْ حٛوخٟتتش  حألٍع ٛ٘تت٢ ًَػتتوخ 

 أًَحع ٟيكيس أى ٟظشخهبش.ُظليى مبَُْ ىحكي أى َٟحُْ زليىس ِٜٜٓش حٛويى ًحص 

ش ٛعشوخص حدلونيُتش حٛوخٟت   ريػن أك٘خٝ هخطشأ١ حٛٔخ٣ي١ حدلي٣َ مل ُو٢ِ  ىُالكق
رظوتتتيحى حألشتتتوخص حسهظزخٍُتتتتش رنيهِوتتتخ حخلخطتتتش ىحٛوخٟتتتش ىرتتتت       ٗظِتتتٌ  ىاظلتتتخ ح 

ىهتتي أٟتتَ   ،وتتخ حألشتتوخص حسهظزخٍُتتش رنيهِوتتخ  ُِحٛتتهب طشتترتٕ  حدل٠ِتتِس ظتتخثض حخل
حسهظزخٍُش حٛوخٟتش ُ٘تي١ يف   ٍحٓش حألك٘خٝ حخلخطش رخألشوخص ىأل١ ٟيػن ؿزِوَ 

 .1حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ س حٛٔخ٣ي١ حدلي٣َ

                                                           
ظوَع حٛٔخ٣ي١ حدلي٣َ ٛعك٘خٝ حخلخطش رخألشوخص حدلونيُش حٛوخٟش، ىاظلتخ حٗظِتٌ رظوتيحى    مل ُ - 1

ى  يف حدلتتخىس حخلخٟٔتتش ٟنتته، ىكتتيّ 54حألشتتوخص حسهظزخٍُتتش رنيهِوتتخ حخلخطتتش ىحٛوخٟتتش يف حدلتتخىس   
ىحخل٠ٔ  حخلظخثض حدل٠ِِس ٜٛشوض حسهظزخٍٍ ىحٛتهب طشترتٕ ُِوتخ ٗتٚ حألشتوخص حسهظزخٍُتش       

خطش أٝ هخٟتش أٍ أرتَُص ُ٘تَس حٛظشتوِض حدلونتيٍ ريطتِوخ ُ٘تَس هخٟتش س طٔظظتَ          ٓيحل ٗخ٣ض ه
هٌٜ كيىى حٛشَٗخص حٛوخٟش ىحدلئٓٔخص رٚ ُظنخىٙ أػَهخ ٣ـخّ حٛٔخ٣ي١ رؤَٓ  ُٔظيً يف ًٖٛ ٟتخ  

ىٓتتي ٍىً أ١ هتتري طوَُتتَ ه٠ٜتتَ ٜٛشتتوض حدلونتتيٍ ُ٘تتي١ روتتتَع         ،ُ٘تتي١ ٟنتته هخطتتخً أى هخٟتتخً    
وخ١ هبتخ ٜٛظَُِتْ رت  رل٠يهتخص حألشتوخص ىحألٟتيحٙ حٛتهب        هظخثظه حٌٛحطِش ىهَ هظخثض ُٔظ

طيؿتتي يف ك٘تتٞ حٛيحٓتتن، ى٣لريهتتخ ٟتت٢ حس٠يهتتخص حٛتتهب ُوتترتٍ حٛٔتتخ٣ي١ رِ٘خعلتتخ ىُؼزتتض طتتالكِش    
حٛيؿتتيد ذلتتخ ىهِٜوتتخ يف ححلتتيىى حٛالُٟتتش دلزخشتتَس ٣شتتخؿوخ ُِ٘تتي١ شتتؤعلخ يف هتتٌ  ححلتتيىى شتتؤ١    

 حألشوخص حٛـزِوِ .

 (.378ص ،ؼريُش يف حٛٔخ٣ي١ حدلي٣َ حدلظٍَ حٛزخد حٛظ٠وِيٍ)ٍحؿن رل٠يهش حأله٠خٙ حٛظل
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ٟتت٢ حٛٔتتتخ٣ي١ حدلتتي٣َ هظتتخثض حٛشتتوض حسهظزتتتخٍٍ يف     /55/ىسحدلتتخ ىٓتتي كتتيىص   
 حٛظٌِش حٛظخِٛش0

٣ٔتتخ١ حاحٛشتتوض حسهظزتتخٍٍ ُظ٠ظتتن جب٠ِتتن ححلٔتتيّ اس اًح ٗتتخ١ ٟالُٟتتخً ٛظتتِش  -1
 حٛـزِوِش ىًٖٛ يف ححليىى حٛهب ٍَٓهخ حٛٔخ٣ي١.

 ُِ٘ي١ ٛه2-0

 ًٟش ٟخِٛش. -أ
 ٍَٔهخ حٛٔخ٣ي١.أى حٛهب ُأهِٜش يف ححليىى حٛهب ُوِنوخ ٓني ا٣شخثه  -د
 كْ حٛظٔخػَ. -ؿت
 ٟيؿ٢ ٟٔظٔٚ. ىُوظرب ٟيؿنه حدل٘خ١ حٌٍٛ ُيؿي ُِه َِٟٗ اىحٍطه. -ى
 ىُ٘ي١ ٛه ٣خثذ ُورب ه٢ اٍحىطه. -3

ىذلخ ٣شخؽ يف ٓيٍُخ ُوظترب َٟٗتِ   ُ٘ي١ َِٟٗهخ حَٛثِْ يف حخلخٍؽ ىحٛشَٗخص حٛهب 
 حدلشتَم طيٍ أحملِٜش ىٓي اىحٍهتخ رخٛنٔزش ٜٛٔخ٣ي١ حٛيحهَٜ حدل٘خ١ حٌٍٛ ُِه حاىحٍس ح

رخدلَٓتيٝ   ػتٞ ِٓتخ  ىأهٔزته    1957ٛوتخٝ   32ٟظَ ٍٓتٞ  يف  ٓخ٣ي١ حدلئٓٔخص حٛوخٝ 

حٛٔتتخثٞ ٠ٜٛئٓٔتتخص حٛوخٟتتش ىحدلنشتتآص     15/2/1974طتتخٍُن   18ٍٓتتٞ  حٛظشتتَُوَ 
مبيؿزتتته حدلَحُتتتْ  طِتتتَّ رتتت  حدلئٓٔتتتخص حٛوخٟتتتش حٛتتتهب طوتتتء      ،ىحٛشتتتَٗخص حٛوخٟتتتش 
 ىرٌٖٛ ٜٓن »ن حاىحٍٍرًحص حٛـخ« اىحٍُش حٛوخٟشىر  حذلِجخص ححسٓظظخىُش حٛوخٟش 

 32حٛٔتخ٣ي١ ٍٓتٞ   حٛتهب ٗخ٣تض ذلتخ مبيؿتذ      طٔت٠ِش حدلئٓٔتش حٛوخٟتش   حألهريس  ٢ٟ هٌ 

هتتٌ  حدلَحُتتْ رؤعلتتخ  ىهتتٍَ  ،ىأهـخهتتخ ٠َٜٛحُتتْ حٛوخٟتتش حسٓظظتتخىُش   1957ٛٔتتنش 
يف طن٠ِتتش حسٓظظتتخى  شتتوض حهظزتتخٍٍ ُظ٠ظتتن رخسٓتتظٔالٙ حدلتتخيل ىحاىحٍس ىُشتتخٍٕ    
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ىرخاشَحٍ  ،حٓظظخىٍ رنشخؿه حدلزخشَٛٔيَٟ حسشرتحَٗ ىؽلخٍّ ه٠ال  ًحص ؿخرن ح
هٜتتٌ هتتيى ٟتت٢ حٛشتتَٗخص حٛوخٟتتش ىحدلنشتتآص ًحص حألًتتَحع حدلظ٠خػٜتتش ىحدلظ٘خٟٜتتش أى       

 حٛظنِْٔ ٠ُِخ رِنوخ.
 

 تة ػهً ثثىخ انخرصُح االػتثارَحاِثار انيت ترت

شتتوض «ٍُتتش ححملِٜتتش ُرتطتتذ هٜتتٌ ػزتتيص حٛشوظتتِش حسهظزخٍُتتش ٜٛيكتتيس حاىح
 َ َ  «أى حدلَُِٔتش   »ا٠ِٜٓت أ١ طظتزق هتٌ  حٛيكتيس شوظتخً اىحٍُتتخً أٍ      »شتوض َُٟٔت

ىُ٘تتي١ ذلتتخ حهظظخطتتخص ىكٔتتيّ     ،ٓتتٜـش اىحٍُتتش س َُِٟٗتتش ٟٔتتظٜٔش هتت٢ حٛيىٛتتش    
٠ٗتخ أعلتخ طظل٠تٚ ىكتيهخ ٟتخ ُرتطتذ هٜتٌ         ،طزخشَهخ ىطظ٠ظن هبخ ٟٔتظٜٔش هت٢ حٛيىٛتش   
 ىهٌح ٟيػيم ىٍحٓش ٟٔزٜش. ،ِٛخصأه٠خذلخ ىطظَُخهتخ ٢ٟ حٛظِحٟخص ىٟٔئى
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 لطة اإلداروة أو تعددها املركزوةوحدة الس

 والالمركزوة اإلداروة

 

هتتَ –حٛٔتتٜـش يف ُتتي هِجتتش ٍثِٔتتِش ىحكتتيس  اتتن أى طَِٗتتِ  رخدلَُِٗتتش يقصــ 
ىيف هتٌ  ححلخٛتش س ُيؿتي يف حٛيىٛتش اس      ،يف اِتن أضلتخل حٛيىٛتش    -حٜٛٔـش حدلَُِٗش

رخمسوتخ  حٛيكتخثَ رنِٔتوخ أى ريحٓتـش ٟتيكِ  ُو٠ٜتي١       نطظتيىل اِت  ٜٓـش ىحكيس 
ىاظلتخ   ،ٜٛٔـخعلخ ىطيؿِوخهتخ هؼيهخً طخٟخً أٍ ِٛٔض ذلٞ أٍ ٜٓـش ًحطِتش هخػو  
ٜٓـظوٞ يف حٛو٠ٚ ىكٔوٞ يف طييل حهظظخطخهتٞ ٟت٢ حٛٔتٜـش حَٛثِٔتِش    ُٔظ٠يى١ 

 حٛوِٜخ طخكزش ححلْ أطال .

 ادلزكشَح انسُاسُح وادلزكشَح اإلزارَح0 
ىُٔظي هبخ طَِِٗ أى ان حٛٔتٜـش   ،هبٌح حدلونٌ ٓي ط٘ي١ َُِٟٗش ِٓخِٓشَُِٗش ىحدل

ظ٠تتخً طيكِتتي  ظكُٔتتظظزن ىهتتٌح  ،حِٛٔخٓتتِش يف حٛيىٛتتش يف ُتتي هِجتتش ٍثِٔتتِش ىحكتتيس    
 هَ حٛهب طؼن حٛٔيح٣  ٠ٗخ هي ٟوٜيٝ.حٛٔخ٣ي١ أل١ حٜٛٔـش حِٛٔخِٓش 

خطتخص حاىحٍُتش يف ُتي    طيكِي ىطَِٗتِ حسهظظ ىٓي ط٘ي١ َُِٟٗش اىحٍُش ىُٔظي هبخ 
ىطيؿِته حٛٔتيحص   اىحٍس  ًٛتٖ طيكِتي ىطَِٗتِ ٓتٜـش     ىُشت٠ٚ   ،ٜٓـش ٍثِٔتِش ىحكتيس  

حدلٔتتٜلش جب٠ِتتن أ٣يحهوتتخ ىٓتتٜـش اطتتيحٍ حٛٔتتَحٍحص حٛظنٌُِِتتش ىٟزخشتتَس طنِِتتٌهخ       
 ىٜٓـش حٛظوِ  يف حٛيكخثَ حٛوخٟش.
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 يف طتِخ٣ش ى٣لَحً أل١ ىكخثَ حٜٛٔـش حاىحٍُش يف حٛيىٛش طنلظَ ريؿه هتخٝ  
ُخدلَُِٗتتش حاىحٍُتتش طتتئىٍ كظ٠تتخً اىل   ،حٛنلتتخٝ حٛوتتخٝ ىاىحٍس حدلَحُتتْ حٛوخٟتتش ىطنل٠ِوتتخ 

ىحدلخىُش حدلظؤٜش هبٌ  حٛشئى١ يف اِن أضلخل حٛيىٛش يف ُتي  طَِِٗ حأله٠خٙ حٛٔخ٣ي٣ِش 
ىس ُشتترتؽ يف حدلَُِٗتتش حاىحٍُتتش أ١ ُ٘تتي١ حٛتتَثِْ حاىحٍٍ      هِجتتش ٍثِٔتتِش ىحكتتيس  

  حٛٔتٜـش ُتَىًح ىاظلتخ غلتيُ أ١ ُ٘تي١ هتٌح حٛتَثِْ هِجتش         حألهٌٜ حٌٍٛ طرتٗتِ يف ُتي  
 طظ٘ي١ ٢ٟ هيس أَُحى.

ٟزخشتَس اِتن   ىىكيس حٜٛٔـش حاىحٍُش س طٔظيؿذ أ١ ُظيىل حَٛثِْ حألهٌٜ ىكي  
ٍإٓتتخل ُظيسهتتخ يف حٛنلتتخٝ حدلَٗتتٍِ    ُخٛيكتتخثَ حاىحٍُتتش  ،حسهظظخطتتخص حاىحٍُتتش 

يف ٓتتٜٞ اىحٍٍ ٟنتتظلٞ حٛتتزوغ اىحٍُتتي١ ٟظوتتيىى١ َٟطزتتي١ يف ىٍؿتتخص ُوٜتتي روؼتتوخ  
اِوتتخً ٟتت٢ هتتئسل حَٛإٓتتخل حهظظتتخص زلتتيى ٛ٘نتتوٞ ُٔتتظ٠يى١     ىٛ٘تتٚ  ،حٛتتيٍؿخص

٢ٟ حَٛثِْ حاىحٍٍ حألهٌٜ حٌٍٛ طرتِٗ يف ٜٓـظوٞ يف ٟزخشَس هٌ  حسهظظخطخص 
يف ىٍؿتخص  حسهظظخطخص حاىحٍُش ىؼلؼتن ٗتٚ ٟنتوٞ ٛٔتٜـخ١ ٍثِٔته حدلزخشتَ       ُي  

ٓتنزِنه  ـخ١ حَٛثِْ حألهٌٜ هٜتٌ حٛظِظتِٚ حٛتٌٍ    حٜٛٔٞ حاىحٍٍ ٠ٗخ ؼلؼوي١ ٜٛٔ
 يف ٟيػوه ٠ُِخ روي.

 اناليزكشَح0 
ٜٓـخص ٟظويىس ٢ٟ ٣يم ىحكي مبونٌ أ٣ته س  ُٔظي رخٛالَُِٟٗش أ١ طيؿي يف حٛيىٛش 

حٛٔتٜـخص حٛؼالػتش حدلوَىُتش حٛتهب      أ٣يحم٢ٟ ٗٚ ٣يم ٢ٟ ُ٘ي١ يف حٛيىٛش ٜٓـش ىحكيس 
ىاظلتتخ  ،»ٔؼتتخثِشظشتتَُوَ ىحٛظنٌُِِتتش ىحٛحٛ«جت٠تتن يف ُتتيهخ هتتخىس ٓتتٜـخ١ حٛيىٛتتش   

 ُيؿي هبخ هٌٜ حٛوْ٘ أٗؼَ ٢ٟ ٜٓـش ىحكيس ٢ٟ ٗٚ ٣يم ٟنوخ أى ٢ٟ روؼوخ.
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 اناليزكشَح انسُاسُح0 
ُظنتخىٙ حٛٔتٜـخص حٛؼالػتش    ِٓخٓتِش اًح ٗتخ١ حٛظوتيى     ىحٛالَُِٟٗش ٓي ط٘ي١ س َُِٟٗش 
ح حٛظليُتتي حٛتتهب طظوتتيى ُِوتتىحٛيىٛتتش  ،حٛظشتتَُوِش ىحٛظنٌُِِتتش ىحٛٔؼتتخثِش خ حٛٔتتٜـخص هبتٌت

ىُيٓوتخ   ،ٟت٢ هتيس ىىٙ ٛ٘ٚت ٟنتوخ ىٓتظيٍهخ ىٓتٜـخهتخ حٛوخٟتش       طوظرب ىىٛش َٟٗزتش طظ٘تي١   
٠ٗتخ هتي    ،ريٓتظيٍهخ ىٓتٜـخهتخ حٛؼالػتش أُؼتخً     ،اِوخً طٔيٝ ك٘يٟتش َُِٟٗتش أى حلخىُتش   

حلخىُتتش ىجبخ٣زتتوخ  كِتتغ طيؿتتي ك٘يٟتتش   ،ححلتتخٙ رخٛنٔتتزش ٜٛيسُتتخص حدلظلتتيس حألَُِٟ٘تتش  
ىك٘يٟتخص  ىٛ٘تٚ ٟت٢ ححل٘يٟتش حدلَُِٗتش      ،حٛتيىُالص حٛتهب ُظ٘تي١ ٟنتوخ حسلتخى     ك٘يٟخص 

 حٛيىُالص حهظظخطخهتخ ححمليىس ٢ٟ حٛيٓظيٍ حدلٍَِٗ.

 اناليزكشَح اإلزارَح0  
ىيف هٌ  ححلخٛتش   ،ٍُش ىكيهخاًح طنخىٙ حٛظويى حٜٛٔـش حاىحىٓي ط٘ي١ حٛالَُِٟٗش اىحٍُش 

وخ  لظِق حٛيىٛش ريكيهتخ حِٛٔخٓتِش   ىىٛتش ٟيكتيس ُِيؿتي هبتخ ٓتٜـش طشتَُوِش       ريطِت
ذلتخ ٓتٜـش    ُِوتخ ُظ٘تي١  رِن٠تخ طظوتيى حٛٔتٜـخص حاىحٍُتش     ىحكيس ىٜٓـش ٓؼخثِش ىحكيس 

 ىحٍُش أهًَ زلِٜش أى َُِٟٔش.اىحٍُش َُِٟٗش ىٜٓـخص ا
ٟظويىس رِن٠تخ س  َُِٟٗش ُيؿي يف حٛيىٛش حٛيحكيس أشوخص هخٟش ىيف كٚ ٣لخٝ حٛال

 حدلٍَِٗ ٓيً شوض هخٝ ىحكي هي شوض حٛيىٛش. ُيؿي يف حٛيىٛش ًحص حٛنلخٝ

ُـٜتتْ هِٜوتتخ حٓتتٞ   ىحألشتتوخص حٛوخٟتتش حٛتتهب طيؿتتي يف ٣لتتخٝ حٛالَُِٟٗتتش حاىحٍُتتش      
ٗخحملخُلتخص   ط٘ي١ أشوخطخً اىحٍُش ا٠ِِٜٓش أ١ىهَ اٟخ  ،حألشوخص حٛوخٟش حاىحٍُش

 ،ِتش رؤ٣يحهوتخ حدلوظٜ ىحدلي١ ىحٛٔتًَ أى أشوخطتخً اىحٍُتش َُِٟٔتش ٗخدلئٓٔتخص حٛوخٟتش       
ٜٓـخص اىحٍُش طظ٠ظن رخدلِحُخ ىححلٔيّ ىطوظرب حألشوخص حاىحٍُش ٜٗوخ أرخً ٗخ١ ٣يهوخ 

 حٛهب طظ٠ظن هبخ حٜٛٔـش حاىحٍُش يف ٗٚ ىىٛش.
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أٍ أ١ ٗتتال  ىطظتتيىل هتتٌ  حٛٔتتٜـخص حاىحٍُتتش حدلوظِٜتتش حسهظظخطتتخص حاىحٍُتتش 
 ُظيىل ٟزخشَس ٓيٍحً زليىى ٢ٟ هٌ  حسهظظخطخص.ٟنوخ 

أ١ ط٘تي١  أ١ ُالكتق ٟتن ًٛتٖ أ١ طوتيى حٛٔتٜـخص حاىحٍُتش س ُٔتظِٜٝ        غلتذ  ًري أ٣ه 
حدلزتتخىة حٛوخٟتتش ٜٛظنلتتِٞ   أل١  ،ىحسهظظتتخصهتتٌ  حٛٔتتٜـخص ٟظٔتتخىُش يف حٛيٍؿتتش    

ىطتيُري أٗترب ٓتيٍ شل٘ت٢      ،حدلظخ  حٛهب ُتَحى لخُظتوخ  طٔؼَ ريؿيد طَطِذ حاىحٍٍ 
ٟ ٟتت٢ حٛؼتت٠خ٣خص ٠ٜٛظتتخ  ًحص حألةِتتش    ِتتش ػتتٞ ُتتؤطَ  حٛٔظتتيً ىهتتَ حدلظتتخ  حٛٔي

ىهٌح ُٔظؼَ ح١ طيَُ حٜٛٔـخص  طَطِذ حألةِش حدلظخ  ححملِٜش حدلوظِٜش. رويهخ يف
ُ٘تي١ ٜٛٔتٜـش حٛوِٜتخ    روؼتوخ ُتيّ روتغ ىأ١    حاىحٍُش يف ٗتٚ ىىٛتش يف ىٍؿتخص ُوٜتي     

 ٌ ٣ِتتْ حٛيٓتتض ىيف  ،ٓتتٜـخ١ أٓتتيً ىحهظظخطتتخص أهتتٞ ىأىٓتتن ٟتت٢ حٛٔتتٜـخص حألى٣تت
 ٓخرش هٌٜ حٜٛٔـخص حألى٣ٌ.ُ٘ي١ ٜٜٛٔـش حألهٌٜ كْ حاشَحٍ ىحَٛ

يف ٗٚ ىىٛش ٜٓـش اىحٍُش َُِٟٗش  »يف حٛنلخٝ حٛالٍَِٟٗ«ىؿزٔخً ذلٌ  حدلزخىة ُٔيٝ 
حٛٔتٜـخص حٛالَُِٟٗتش   ىهتٌ    ،هِٜخ ىٜٓـخص س َُِٟٗش لؼتن اشتَحُوخ ىٍٓخرظتوخ   

 ٓي ط٘ي١ يف ىٍؿش ىَٟطزش ىحكيس ىٓي ط٘ي١ َٟطزش يف ىٍؿخص ٟظويىس.

ححلخػتَ طيؿتي ٓتٜـش َُِٟٗتش هِٜتخ ىيف ىٍؿتش أى٣تٌ         َُِ ٟولٞ حٛيىٙ يف حٛيٓتض 
ػتٞ يف ىٍؿتش أى٣تٌ ٟت٢      »ححملخُلتخص «هتَ حألٓتخِٛٞ   طيؿي ٜٓـخص اىحٍُش سَُِٟٗتش  

حألهتريس  هتٌ   ىحٛٔتًَ ىٓتي لؼتن    هٌ  طيؿي ٓتٜـخص سَُِٟٗتش أهتًَ هتَ حدلتي١      
 ُؼال  ه٢ هؼيهوخ َٛٓخرش حٜٛٔـش حدلَُِٗش. »ححملخُلخص«َٛٓخرش حألٓخِٛٞ 

ىحهظالٍ طشِٜ٘وخ.  ،ظنلِٞ حاىحٍٍ ٜٛيىٛش ححليُؼش طويى حألؿوِس حاىحٍُشُظؼ٢٠ حٛ
ىحٛظنلِٞ حاىحٍٍ هٜٞ ىحٓن ٛه أطيٙ ىٓيحهي هخٟش ؽل٢٘ حسٓرتشخى هبخ يف طنلِٞ 

 .1يف حٛيىٙ حدلوظِٜشح وخُ حاىحٍٍ 

                                                           
ٍحؿتتن يف حٛظوَُتتَ روٜتتٞ حٛظنلتتِٞ حاىحٍٍ ىمتِِتتِ  ٟتت٢ حٛنلتتخٝ حاىحٍٍ، ٟئٛتتَ حألٓتتظخً حٛتتيٗظيٍ   1

زل٠تتي ُتتئحى ٟونتتخ، حٛٔتتخ٣ي١ حاىحٍٍ حٛوَرتتَ يف كتتٚ حٛنلتتخٝ حسشتترتحَٗ حٛتتيؽلَٔحؿَ حٛظوتتخى٣َ،         

 ىٟخ رويهخ. 441، حسٜي حألىٙ، ص 1963-1964
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 ،ىطنلتتِٞ حاىحٍس يف حٛيىٛتتش ححليُؼتتش ُظـٜتتذ ىؿتتيى ٓتتٜـخص اىحٍُتتش هيُتتيس     
ىٟت٢ كِتغ طشتِٜ٘وخ ىٟت٢ ٣خكِتش حدل٘خ٣تش       وخ ٢ٟ كِغ حهظظخطخهتخ لظَٜ ٠ُِخ رِن

لظٜتَ ٠ُِتخ رِنتوخ ٟت٢ ٣خكِتش حاؿتَحلحص ىحألٓتخِٛذ        ىٌٖٗٛ  ،حٛهب لظٜوخ ٗٚ ٟنوخ
 حٛهب طٔظويٟوخ يف شلخٍٓش حهظظخطخهتخ حدلوظِٜش.

ُخٛتيىٙ   ،ىس ُوء طويى حألؿوِس حاىحٍُتش يف حٛيىٛتش طوتيى حٛٔتٜـخص حاىحٍُتش كظ٠تخً      
ٓتتٜـش اىحٍُتتش ىحكتتيس طرتٗتتِ ُِوتتخ  ؤهتتٌ رنلتتخٝ حدلَُِٗتتش حاىحٍُتتش س طوتتٍَ اس حٛتتهب ط

ىطظتتتتتيىل ٟزخشتتتتتَس هتتتتتٌ    ،اِتتتتتن حسهظظخطتتتتتخص حدلظؤٜتتتتتش رخٛيكِِتتتتتش حاىحٍُتتتتتش  
اٟتتخ  »أٍ يف ٗتتٚ ؿتتِل ٟتت٢ آٜتتِٞ حٛيىٛتتش    «حسهظظخطتتخص يف اِتتن أضلتتخل حٛيىٛتتش    

 ،ؿِوخهتتتخٟتتيكِ  ُو٠ٜتتي١ رخمسوتتخ ىهخػتتو  ٛٔتتٜـخهتخ ىطي   رنِٔتتوخ أى ريحٓتتـش  
ححلِتتخس حاىحٍُتتش يف ُتتي حٛٔتتٜـش ىُظ٠ِتتِ ٣لتتخٝ حدلَُِٗتتش حاىحٍُتتش ررتِٗتتِ ٗتتٚ ٟلتتخهَ 

حٛهب لظض ىكيهخ ربطيحٍ حَٛٔحٍحص حاىحٍُش يف ٗٚ أضلخل حألٓخِٛٞ حٛظخروش حدلَُِٗش 
 حٛشوض حٛٔخ٣ي٣َ حٛوخٝ حٛيكِي. ،طتنٔذ اىل حٛيىٛشىهٌ  حَٛٔحٍحص  ،ٜٛيىٛش

ٗتٚ  ِٓخٝ حٜٛٔـش حدلَُِٗش رخدليحث٠ش ر  ٣شتخؿوخ ىكتَىٍ    ى٢٘ٛ حدلَُِٗش س متنن ٢ٟ
 ٞ س متنتتن ٟتت٢ ىؿتتيى ٟتتيكِ  ٠ُِٔتتي١ يف أؿتتِحل   ٠ٗتتخ أعلتتخ  ،ؿتتِل ٟتت٢ أؿتتِحل حآٜتتِ

ى٢٘ٛ هئسل حدليكِ  ُزٔي١ هخػتو  ٜٛٔتٜـش حَٛثخٓتِش ٜٛتوِجخص      ،حآِٜٞ حدلوظِٜش
 حدلَُِٗش ىى١ أ١ ُ٘ي١ ذلٞ أٍ ٜٓـش هخطش.

ِتتتتتَ مبتتتتتخ ُوتتتتتٍَ رنلتتتتتخٝ هتتتتتيٝ حٛرتِٗتتتتتِ حاىحٍٍ      ٓتتتتتي لهٜتتتتتٌ أ١ حدلَُِٗتتتتتش  

deconcentration  ٌٍُٔتتيٝ هٜتتٌ ٟتتنق حٛوتتخٟٜ     حٛتتagents   ححملٜتتِ  ٓتتٜـش
ظوٌ رخٓٞ أل١ حَٛٔحٍحص طت ،ُزٌٔ حٛنلخٝ َُِٟٗخًحٛظََُٔ يف روغ حدلٔخثٚ. ىٟن ًٖٛ 

طِ٘تٚ  ىهَ متخٍّ هِٜوٞ ٜٓـش ٍثخِٓش  ،ىريحٓـش ه٠خٙ ٟوِن  ٢ٟ ٓزٜوخ ،حٛيىٛش
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ٞ ىط٠ٔق  ،ٞ ألىحَٟهخ ىطو٠ِٜخهتخهؼيهو  ،ذلخ ربٌٛخل ىطويُٚ حَٛٔحٍحص حٛظخىٍس ٟنتو

 .1ٟظوخلسَى هيٝ ٟالى٢٘ٛ  ،كظٌ ىٛي ٗخ٣ض هٌ  حَٛٔحٍحص ٠ِٜٓش ىٟشَىهش

وتيى حألشتوخص   طُب١ حٜٛٔـخص حاىحٍُش طظوتيى ٟتن    ،حٛالَُِٟٗشأٟخ يف ٣لخٝ 
ي يف حٛيىٛش حّهٌس رخٛنلتخٝ  ُٔي ٓزْ أ١ رِنخ أ٣ه س ُيؿ ،حٛوخٟش يف حٛيىٛش حٛيحكيس

حٛالَٟٗتتٍِ أٟتتخ يف حٛنلتتخٝ  ،شتتوض هتتخٝ ىحكتتي هتتي شتتوض حٛيىٛتتشحدلَٗتتٍِ ٓتتيً 
متتخٍّ ٣شتخؿوخ   ُظظويى حألشوخص حٛوخٟش حاىحٍُش حٛهب ٓي ط٘ي١ أشوخطخً ا٠ِِٜٓش 

ىٓتتي ط٘تتي١ أشوخطتتخً  »ٗخحملخُلتتخص ىحدلتتي١ ىحٛٔتتًَ«هٜتتٌ ؿتتِل ٟتت٢ آٜتتِٞ حٛيىٛتتش  
ٟؼٚ حدلئٓٔتخص   ،يىس مبَُْ ٟو  أى ٟشَىم ٟو َُِٟٔش متخٍّ حهظظخطخص زل

 حٛوخٟش ىحذلِجخص حٛوخٟش.

َُِٟٗخً ُب٣ه شلخ س  ىٓيحل ٗخ١ حٛنلخٝ حاىحٍٍ يف حٛيىٛش ٣لخٟخً َُِٟٗخً أى ٣لخٟخً س
ٙ    شٖ ُِه أ١ حألؿوِس  ىأ٣نتخ   ،حاىحٍُش يف حٛيىٛش حدلوخطتَس ٟظوتيىس ىسلظِٜتش حألشت٘خ

حاىحٍُتتش ٣ظِـتتش طوتتيى حٛٔتتٜـخص أى حألؿوتتِس   ٓتتنيحؿه طتتيٍحً هيُتتيس ٟتت٢ حٛٔتتَحٍحص 
 حاىحٍُش حٛهب طظيٍهخ.

 

 

 

                                                           
حٛٔتتخ٣ي١ حاىحٍٍ، حٛـزوتش حٛظخٓتتوش،   0ُتخٛ   ،ٍحؿتن يف رِتخ١ كتتيىى حٛٔتٜـش حَُٛخٓتتِش ىطوَُِوتخ     -1

ىٍىّ يف حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ، حٛٔنش  Marcel Prelotٟخٍِٓٚ رَُٜي  ،464، 292ٍٞٓ، ص1963

 .1949-1948حٛؼخ٣ِش، ِٜٗش ححلٔيّ ؿخٟوش رخٍُْ 
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 ػناصز اناليزكشَح اإلزارَح

 طظ٘ي١ حٛالَُِٟٗش حاىحٍُش ٢ٟ هنظ0٢َُ
ٟت٢ متظووتخ رخهظظخطتخص    ًٖٛت   ه٢ حٜٛٔـش حدلَُِٗش شلخ ُظَِم هٌٜ حسٓظٔال0ٙ األول

٣ِتخً هٌت  حٛٔتَحٍحص    ُظيٓتَ   ٟزخشَس طٔظٔٚ هبخ ىطظيٍ حَٛٔحٍحص حاىحٍُش حدلنخٓزش ىٓي
ٛ٘ت٢   ،ُظ٘ي١ ٜٛٔتٜـش حدلَُِٗتش كتْ اٌٛتخل هٌت  حٛٔتَحٍحص       ،هٌٜ طظيُْ حٜٛٔـش حدلَُِٗش

 حٜٛٔـش حدلَُِٗش س متٜٖ كْ طويُٚ َٓحٍحص حٜٛٔـش حٛالَُِٟٗش.
ُِـتذ أ١ ُالكتق أ١ طظتيُْ حٛٔتٜـش حدلَُِٗتش هٜتٌ ٓتَحٍحص حٛٔتٜـخص         ىٟن ًٛتٖ  

هتتٌ  حٛٔتتَحٍحص ؽ ُِوتتخ ًٛتٖ س ٌُتتري ٟتت٢ ؿزِوتش   يف حألكتتيحٙ حٛتهب ُشتترت حٛالَُِٟٗتش  
رخهظزخٍهخ َٓحٍحص طخىٍس ه٢ ٜٓـخص سَُِٟٗش طٔؤٙ هنوخ هٌ  حٜٛٔـخص حألهريس 

 .1ىكيهخ

                                                           
 0ح٣لَ-1

Maurice Hauriou: Précis de droit administratif et de droit public, la 
onzième édition, 1927, P41. 
André Buttgenbach: principes généraux, organisation et moyens 
d'action des administrations publiques,1954, P114. 

اىل ح١ ىهٜتتش هتتيٝ طتتؤػري حٛظظتتيُْ هٜتتٌ ؿزِوتتش حٛٔتتَحٍ حٛظتتخىٍ ٟتت٢ حٛٔتتٜـش حٛالَُِٟٗتتش طَؿتتن        
حٛيطخُش حاىحٍُش هتيُوخ لخُتش حدلظتخ  حٛٔيِٟتش س ٟظتٜلش حدلَُتْ ًحطته، ُتبًح طتيٓض حٛٔتٜـش           

هٌٜ حَٛٔحٍ حٛظخىٍ ٢ٟ حٜٛٔـش حٛالَُِٟٗش ُب١ هٌح ٟونخ  أ١ حٜٛٔـش  »ٜٓـش حٛيطخُش«حدلَُِٗش 
ٟت٢ طنِِتٌ ،    حٛيطخثِش س طًَ يف هٌح حَٛٔحٍ ٟخ ؽلْ حدلظخ  حٛٔيِٟتش ىذلتٌح ُبعلتخ س طتًَ ٟخ٣وتخً     

أٟخ طٔيَُ حدلظخ  ححملِٜش أى حدلَُِٔش ُوخٍؽ ه٢ حهظظخص حٜٛٔـش حٛيطخثِش ىذلٌح ُب١ حٜٛٔـش 
 حٛالَُِٟٗش طزٌٔ ىكيهخ ًٍٞ طظيُْ حٜٛٔـش حٛيطخثِش حدلٔئىٛش ه٢ حَٛٔحٍ حٌٍٛ أطيٍطه.
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مبونٌ أ١ 0 حٓظٔالٙ أهؼخل حٜٛٔـش حٛالَُِٟٗش ه٢ حٜٛٔـش حدلَُِٗش انثاٍَ
ىأ١ ُؼتت٢٠ حٛنلتتخٝ  ،هتت٢ هتتٌ  حٛٔتتٜـش ُ٘تتي١ طوِِنتتوٞ رـَُٔتتش طؼتت٢٠ حٓتتظٔالذلٞ  

 ٛٔخ٣ي٣َ حدلٍَٔ ذلٞ هيٝ هؼيهوٞ ألىحَٟ حٜٛٔـش حاىحٍُش حدلَُِٗش ىطيؿِوخهتخ.ح

أ١ حٓظٔالٙ حٜٛٔـخص حٛالَُِٟٗش س ُظلْٔ اس اًح ٗخ١ حهظِخٍ أهؼخل ىًَُ حٛزوغ 
هتتٌ  حٛٔتتٜـخص ُوظتترب رـَُتتْ حس٣ظوتتخد مبونتتٌ أ١ ح٣ظوتتخد أهؼتتخل هتتٌ  حٛٔتتٜـخص 
 ش اىحٍُش يف ىىٛش ٢ٟ حٛيىٙ.اٟ٘خ١ حٛٔيٙ ريؿيى سَُِٟٗشَؿخً أٓخِٓخً 

ُٜتٞ ُوتي   ٗخ١ هٌح حٛتَأٍ هتي حدلو٠تيٙ رته هتالٙ حٛٔت١َ حٛظخٓتن هشتَ. أٟتخ ح١ّ          ىٓي 
َُِٟٗتش  الأٓخٓتِخً ٛيؿتيى حٛ  حهظِخٍ أهؼتخل حٛٔتٜـش حٛالَُِٟٗتش رخس٣ظوتخد شتَؿخً      

يف يف حٛيىٛش ريِٛٚ ىؿيى حدلئٓٔخص حٛوخٟش حاىحٍُش ىحٛظنخهِش ىحٛظـخٍُتش   حاىحٍُش
حٍُتش ٟٔتظٜٔش س   أٍ ٓتٜـخص اى ٙ يف حٛيٓض ححلخػتَ ىهتَ أشتوخص اىحٍُتش     ٗٚ حٛيى

 .1ظوخد٣ـَُْ حسؼلظخٍ أهؼخإهخ ر

                                                                                                                                        

)رل٠يهتتش رلٜتتْ حٛيىٛتتش   1952ُربحُتتَ ٓتتنش  12ح٣لتتَ ك٘تتٞ زل٠٘تتش حٛٔؼتتخل حاىحٍُتتش رظتتخٍُن   

 .ّ(4ّ ،99ٓؼِش ٍٓٞ  144ص -6ص ،ألك٘خٝ حٛٔؼخل حاىحٍٍ
 ح٣ل0َ -1

Marcel Prelot: La notion de pouvoir administratif ,P277. 
Roland Maspétiol, Pierre Laroque: La tutelle administrative,1930, 
P19. 
Hashuck: Local governement in England, 1948, P6.  

ظوخد أهؼخل ححل٘يٟخص ححملِٜش يف ٟولٞ حألكِتخ١ ػل٠تٚ هٜتٌ حٛلت٢ رؤ٣ته      أ١ ح٣ Hasluckُٔيٙ 
س ؽل٘تت٢ رؤ٣تته س ؽل٘تت٢ ىؿتتيى ك٘تتٞ زلٜتتَ رتتيى١ ح٣ظوتتخد ىٛ٘تت٢ ٍرتتؾ ِٓتتخٝ حٛٔتتٜـخص ححملِٜتتش           

 رخس٣ظوخد ًري سُٝ ٠ٗزيأ أٓخَٓ. ح٣لَ حُؼخ0ً
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ؼلظتخٍى١ ريؿته   أهؼتخل حٛٔتٜـخص حٛالَُِٟٗتش حا٠ِِٜٓتش     كِٔٔش أ١ ُالكق  
هتتخٝ يف ٟولتتٞ حٛتتيىٙ يف حٛيٓتتض ححلخػتتَ رـَُتتْ حس٣ظوتتخد ًتتري أ١ ٓتتزذ ًٛتتٖ س   

أل١ حٛشتَؽ حألٓخٓتَ   أٓخَٓ ُٔؼَ رٌٖٛ اىل ىؿيى ٟزيأ ٓخ٣ي٣َ أى شَؽ َُؿن 
يف ٣لخٝ حٛالَُِٟٗش حاىحٍُش اظلخ ُنلظَ يف حٓظٔالٙ حٛشتوض  حٌٍٛ غلذ طيحَُ  

هت٢ حٛٔتٜـش حدلَُِٗتش ىح٣ِتَحى  رخهظظخطتخص ُزخشتَهخ رنِٔته        حاىحٍٍ حٛالٍَِٟٗ 
ىهتتٌح حسٓتتظٔالٙ ؽل٘تت٢ لِٔٔتته رخٛنٔتتزش دل٠ؼٜتتَ     ،ٟٔتتظٔال  هتت٢ حٛٔتتٜـش حدلَُِٗتتش  

 ٍَِٟٗ ريٓخثٚ أهًَ ًري حس٣ظوخد ٠ٗخ ٓزْ حٛزِخ١.حٛشوض حٛال

يف حهظِخٍ شلؼَٜ حٛشوض حٛالٍَِٟٗ حٛٔزذ ححلَِٔٔ سطزخم ؿَُٔش حس٣ظوخد  أٟخ
أ١ حٛشتتوض حٛالَٟٗتتٍِ حا٠ِٜٓتتَ يف أًٜتتذ حٛتتيىٙ يف حٛيٓتتض ححلخػتتَ ُريؿتتن اىل  

 ىيف هتٌ  ححلخٛتش   ،ٟظتخ  هِجتش ٟوِنتش أى أشتوخص ٟوِتن       حا٠َِٜٓ ُنشتؤ َٛهخُتش  
ُ٘ي١ حألَُحى ح٢ٌُٛ ُنشؤ حٛشوض َٛهخُش ٟظخحلوٞ ٟوَىُ  هٌٜ ىؿته حٛظليُتي   

ىٟخ ىحٝ حٌٛتَع ٟت٢ ا٣شتخل حٛشتوض      ،حآِٜٞ حدلو  ش أىأى حَُٛٔىهٞ ٓ٘خ١ حدليُنش 
حألُتتَحى حدلوِتتن  ُب٣تته ُ٘تتي١ ٟتت٢    حٛالَٟٗتتٍِ حا٠ِٜٓتتَ هتتي ٍهخُتتش ٟظتتخ  هتتئسل     

َٟٗتٍِ ذلتئسل حألُتَحى ىأ١ ُ٘تي١     أ١ ُرتٕ أَٟ حهظِخٍ شلؼتٚ حٛشتوض حٛال  حٛـزِوَ 
ىهي ٌٖٛٛ أٓيٍ ش آِٜٞ أى ٟيُنش هٞ أطلخد حدلظٜلْ حس٣ظوخد أل١ ٗٚ ًُٖٛ رـَ

 ٢ٟ ُووي اِٛه مبظخحلوٞ.هٌٜ حهظِخٍ 

أ١ ُشت٠ٚ ط٘تي٢ُ   رؤ١ حٛالَُِٟٗش حاىحٍُش َِٗ٘س ِٓخٓتِش طٔتظيؿذ   ىاًح ؿخُ حٛٔيٙ 
يف ط٘تي٢ُ  يى هٌح حٛونظَ حدلنظوذ ُب١ ىؿ ،هنظَحً ٟنظوزخًحٜٛٔـش حاىحٍُش ححملِٜش 

                                                                                                                                        

Marcel Waline: Traité élémentaire de droit administratif, P195. 
أ١ ؿَُٔش حهظِخٍ أهؼخل حٜٛٔـش حٛالَُِٟٗش س ُظتٜق ٟوِتخٍحً ٜٛظَِٓتش رت  حٛالَُِٟٗتش      ىهي ًَُ 

 ىهيٝ حٛرتِِٗ ىأ١ حدلوِخٍ ححلَِٔٔ هي حسٓظٔالٙ.
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ِٛٔتتخٝ حٛالَُِٟٗتتش حاىحٍُتتش ٟتت٢ حٛنخكِتتش حٛٔتتٜـش حٛالَُِٟٗتتش ٛتتِْ شتتَؿخً أٓخٓتتِخً 
حٛيٓتتتخطري ٓخ٣ي٣ِتتتش ىٛوتتتٚ هتتتٌح هتتتي حٛٔتتتزذ يف أ١   حٛٔخ٣ي٣ِتتتش أٍ رخهظزخٍهتتتخ ُ٘تتتَس  

يف ط٘تتي٢ُ حستتخْٛ ىحٛٔتتيح٣  يف ٟولتتٞ حٛتتيىٙ طتتنض هٜتتٌ اىهتتخٙ هنظتتَ ٟنظوتتذ  
هٜتتٌ ط٘تتي٢ُ حستتخْٛ حٛتتهب طظتتيىل اىحٍس حدلئٓٔتتخص  ش رِن٠تتخ طتتنض حا٠ِِٜٓتتش ىحٛزٜيُتت

 حٛوخٟش ٢ٟ أهؼخل ؼلظخٍى١ رـَُْ حٛظوِ .

أ١ حٛونظتَ حألٓخٓتَ يف ٣لتخٝ حٛالَُِٟٗتش حاىحٍُتش      ىحَٛأٍ حدلظِْ هِٜه ح١ّ 
ىاظلتخ هتي حٓتظٔالٙ حٛٔتٜـش      ،أهؼخل حٜٛٔـش حٛالَُِٟٗش رـَُْ ٟو ِْٛ حهظِخٍ 

أهؼتتخل هتتٌ  حٛٔتتٜـش ىكَُظتتوٞ يف ٟزخشتتَس حهظظخطتتخهتٞ   حٛالَُِٟٗتتش ىحٓتتظٔالٙ 
رتتخٛـَُْ حٛتتهب َُىعلتتخ ىى١ أ١ ُ٘ي٣تتيح هخػتتو  يف ًٛتتٖ ألىحٟتتَ حٛٔتتٜـش حدلَُِٗتتش      

 ىطيؿِوخهتخ.

ىغلتتذ اٟ٘تتخ١ حٛٔتتيٙ رظتتيحَُ ًٛتتٖ حسٓتتظٔالٙ ىطٜتتٖ ححلَُتتش ٜٛشتتوض حٛالَٟٗتتٍِ  
 أ١ ُظيَُ حٛشَؿخ١ حّطِخ0١ىأهؼخثه 

حدلَحُتتْ حٛوخٟتتش ٍٍ حٛالَٟٗتتٍِ ىىٍ ٍثِٔتتَ يف اىحٍس أ١ ُ٘تتي١ ٜٛشتتوض حاىح0 األول
ذلتٌ  حدلَحُتْ رِتي حٛٔتٜـش حدلَُِٗتش ىٗخ٣تض        أٟتخ اًح ٗخ٣تض حاىحٍس حِٛوِٜتش    ،حٛظخروش ٛته 

طنلظَ يف حِٛٔخٝ ريىٍ ػتخ٣يٍ ُتال ؽل٘ت٢ حهظزتخٍ اىحٍس     ىكِِش حٛشوض حٛالٍَِٟٗ 
روتغ حدلئٓٔتخص   ٟؼتخٙ ًٛتٖ    ٟؼٚ هٌ  حدلَحُتْ يف ٟؼتٚ هتٌ  ححلخٛتش اىحٍس سَُِٟٗتش     

 Lycéese et Collages communauxحٛظخروش ٠ٜٛـخْٛ حٛزٜيُتش يف ٣َُٔتخ   
ِه حٛظوٜتِٞ ُِوتخ ىاظلتخ ُٔظظتَ حهظظخطتوخ      رشؤعلخ س طش٠ٚ طيؿُب١ ٜٓـش حٛزٜيُش 



49 

 

أ١ اىحٍس ٟؼتٚ هتٌ  حدلئٓٔتخص س     Roland Maspétiolهٌٜ اىحٍس ٟخِٛظوخ ىذلٌح ُتًَ  

 .1ُوظرب اىحٍس س َُِٟٗش

 2ٓتتتتٜـش ًحطِتتتتش ُ٘تتتتي١ دل٠ؼٜتتتتَ حٛشتتتتوض حاىحٍٍ حٛالَٟٗتتتتٍِ    أ0١ انثاااااٍَ
كتتْ ُٔتتظ٠يىعلخ ٟتت٢ حٛٔتتخ٣ي١ مبونتتٌ أ١ ُ٘تتي١ دل٠ؼٜتتَ حٛشتتوض حاىحٍٍ حٛالَٟٗتتٍِ 

حهظظتخص ٟوِنتش   مبلتغ ٍأُوتٞ ىاٍحىهتتٞ يف ىحثتَس     طنٌُِِتش  اطيحٍ َٓحٍحص اىحٍُش 
ػلتتتيىهخ حٛٔتتتتخ٣ي١ ىى١ أ١ ُ٘ي٣تتتتيح هخػتتتتو  يف ًٛتتتٖ ألىحٟتتتتَ حٛٔتتتتٜـش حدلَُِٗتتتتش   

 يؿِوخهتخ.ىط

كٔتتيّ حٛشتتوض حاىحٍٍ ىحهظظخطتتخطه هٜتتٌ حٛنلتتَ يف ىهٜتتٌ هتتٌح ُتتبًح حٓظظتتَص 
أى حٓظظتتَ كٔتته رشتتؤ١ حدلٔتتخثٚ حدلٔتتخثٚ حٛتتهب طتتًَ حٛٔتتٜـش حدلَُِٗتتش هَػتتوخ هِٜتته  

ُب٣ه س ُوظرب يف هٌ  ححلخٛش يف حهظظخطه هٌٜ رلَى اريحل هٍحل أى ًٍزخص حٛيحهٜش 

 .3ٜٓـش اىحٍُش سَُِٟٗش

                                                           
1 -  Roland Maspétiol, Pierre Laroque: La tutelle administrative,1930، 
P20. 
2  -  Pouvoir Propre. 
3 -  Roland Maspétiol, Pierre Laroque: La tutelle administrative, P22. 
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 اإلقلوموة والالمركزوة املرفقوة الالمركزوة

رخٛظليُتتي حٛٔتتخرْ ٣يهتتخ١ سَُِٟٗتتش زلِٜتتش أى ا٠ِِٜٓتتش ىسَُِٟٗتتش   الالهركزيــ 
 َُِٟٔش.

رتبىحٍس  حٛيىٛتش  أٍع ُٔظي هبخ حٓظٔالٙ ؿِل ٢ٟ  1ىحٛالَُِٟٗش حا٠ِِٜٓش أى ححملِٜش
حٛالَٟٗتتتٍِ حهظظتتتخص هتتتخٝ  ىيف هتتتٌ  ححلخٛتتتش ُ٘تتتي١ ٜٛشتتتوض حاىحٍٍ   ،َٟحُٔتتته
  ٠ِن َٟحُْ هٌح ح ِل ححمليى ٢ٟ أٍع حٛيىٛش.رخٛنٔزش 

أى هيى زليى ٢ٟ حدلَحُْ ُِٔظي هبخ حٓظٔالٙ َُْٟ ٟو  أٟخ حٛالَُِٟٗش حدلَُِٔش 
ىحٛالَُِٟٗش حدلَُِٔتش   ،ووخٟٔظٔال  ه٢ حٜٛٔـش حٛوخٟش حٛهب ُظزربىحٍس شئى٣ه رنِٔه 

أ١ ٔتٜـش حٛوخٟتش   ُٔي طتًَ حٛ هَ ؿَُْ ٢ٟ ؿَّ اىحٍس حدلَحُْ حٛوخٟش حٛظليُي ٌح هب
أٟيحذلتتخ ىهتتٌ  هتتَ ؿَُٔتتش طتتيَُ َٟحُٔوتتخ رنِٔتتوخ أٍ ريحٓتتـش ٟيكِِوتتخ ىه٠خذلتتخ ى

هخػوش هؼيهخً طخٟخً ط٘ي١ اىحٍس حدلَُْ حاىحٍس حدلزخشَس أى حَٛغلَ ىيف هٌ  ححلخٛش 
 ٜٜٛٔـش حٛوخٟش.

ُظ٠نلتته حٛشوظتتِش  ىٓتتي طتتًَ حٛٔتتٜـش حٛوخٟتتش أ١ س ُظتتيىل اىحٍس حدلَحُتتْ رنِٔتتوخ      
 ؼلظض ربىحٍس شئى٣ه رنِٔه ٟٔظٔال  هنوخ.ىجتوٚ ٟنه شوظخً اىحٍُخً  حدلونيُش

                                                           
حٛالَُِٟٗش حا٠ِِٜٓش ىحٛالَُِٟٗش ححملِٜش حطـالكخ١ ٟرتحىُخ١ ُٔظو٠ال١ ٜٛيسٛش هٌٜ ٟونتٌ   -1

 ىحكي.
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ٟت٢ كِتغ متظتن حٛشتوض     ىطظِْ حٛالَُِٟٗش حا٠ِِٜٓش ىحٛالَُِٟٗش حدلَُِٔتش  
أ٣شتتتؤطه ٟتتتن رخسٓتتتظٔالٙ هتتت٢ حٛٔتتتٜـش حٛوخٟتتتش حٛتتتهب حاىحٍٍ حا٠ِٜٓتتتَ أى حدلَُٔتتتَ 

نتيه  ؼلظِٜتخ١   ًتري أ١ حٛ  ،يف ٣ِْ حٛيٓض اشَحٍ هٌ  حٜٛٔـش ىٍٓخرظوخهؼيهه 
 ٟن ًٖٛ يف روغ حٛنيحكَ.

٣لخٝ حٛالَُِٟٗش ححملِٜش ٠ٗخ ُخٛالَُِٟٗش حدلَُِٔش ؽل٢٘ أ١ طيؿي يف ىىٛش س طـزْ 
 طيؿي ؿنزخً اىل ؿنذ ٟن حٛالَُِٟٗش ححملِٜش.أعلخ 

حٛوخٟتش يف  حٛهب متٜٖ حطزخم ؿَُٔتش حدلئٓٔتخص   ىِٛٔض حٜٛٔـش حدلَُِٗش هَ ىكيهخ 
 ٜٔـخص حاىحٍُش ححملِٜش متٜٖ هٌح ححلْ أُؼخً.ُب١ حٛ ،اىحٍس حدلَحُْ حٛوخٟش

لتتض ؽل٘تت٢ أ١ ُيؿتتي يف حٛيىٛتتش أشتتوخص اىحٍُتتش َُِٟٔتتش    ىُرتطتتذ هٜتتٌ هتتٌح أ٣تته   
َُِٟٔتتتش لتتتض اشتتتَحٍ  أشتتتوخص اىحٍُتتتش  يؿتتتي ٢ أ١ ط٠ٗتتتخ ؽل٘تتت اشتتتَحٍ حٛيىٛتتتش  

 ىحدلي١ ًحص حٛشوظِش حدلونيُش.حاىحٍُش ححملِٜش ٗخحملخُلخص حألشوخص 

أ١ حٛشوض حاىحٍٍ ححملَٜ ُ٘ي١ ٛته ٠ٗتخ ٓتزْ    الَُِٟٗش حا٠ِِٜٓش حٛ ىأهٞ ٟخ ؽلِِ
 »حخلخطتتش رتتٌٖٛ«حٛٔتتيٙ حهظظتتخص هتتخٝ ُشتت٠ٚ اِتتن حدلَحُتتْ ححملِٜتتش أٍ حدلَحُتتْ  

رو٘تْ حٛشتوض حاىحٍٍ حدلَُٔتَ     ،ح ِل ٢ٟ أٍع حٛيىٛش ٟتنق حٛشوظتِش حدلونيُتش   
 ُب١ حهظظخطه ُٔظظَ هٌٜ َُْٟ ٟو  أى هيى زليى ٢ٟ حدلَحُْ.
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 ل آلثار اليت ترتتب على ادتقالا

 الوحدات اإلقلوموة أو املرفقوة

 

حٛيكتتتتيحص حا٠ِِٜٓتتتتش أى حدلَُِٔتتتتش هتتتتي ٣ظِـتتتتش ؿزِوِتتتتش ٛظ٠ظووتتتتخ    اســــ قال 
أى مبونتتتٌ ههتتتَ أ١ حٓتتتظٔالٙ هتتتٌ  حٛيكتتتيحص هتتتي ػزتتتيص    رخٛشوظتتتِش حسهظزخٍُتتتش  

حص ىذلتتٌح ُتتب١ حّػتتخٍ حٛتتهب طرتطتتذ هٜتتٌ حٓتتظٔالٙ حٛيكتتي  حٛشوظتتِش حسهظزخٍُتتش ذلتتخ.
حا٠ِِٜٓش أى حدلَُِٔش هَ ٣ِْ حّػخٍ حٛهب طرتطذ هٌٜ طَُٔتَ حٛشوظتِش حسهظزخٍُتش    

 ىطظٜوض هٌ  حّػخٍ ٠ُِخ 0َُٜ ،ذلخ

هت٢   أى«طظزق حٛيكيس حا٠ِِٜٓش أى حدلَُِٔش شوظخً اىحٍُخً ٟٔظٔال  ه٢ حٛيىٛتش   -1
ىُ٘ي١ ذلٌح حٛشوض ًٟش ٟخِٛش ٟٔظٜٔش  ،»حا٠َِٜٓ حٌٍٛ أ٣شؤهخحاىحٍٍ حٛشوض 

حٛيىٛتتتش أى ًريهتتتخ ٟتتت٢ ىكٔتتتيّ ىىحؿزتتتخص هخطتتتش رتتته طظٔتتتٍَ أى طِتتتَع هِٜتتته اُحل  
 حألشوخص حاىحٍُش ىاُحل حألَُحى ىح ٠خهخص حخلخطش هٌٜ حٛٔيحل.

رخٛنٔتتتزش  intativeس أُ٘تتتي١ ٜٛشتتتوض حاىحٍٍ حٛالَٟٗتتتٍِ ىكتتتي  كتتتْ حدلزتتتخى    -2
٠ٜٛٔتتخثٚ حٛيحهٜتتش يف حهظظخطتتخطه ىٟونتتٌ ًٛتتٖ أ٣تته ُزخشتتَ حهظظخطتتخطه رنِٔتته       

نِٔوخ رأ١ طظيىل  -ٗٔخهيس هخٟش–ٜٜٛٔـش حدلَُِٗش لغ اٍحىطه ىٍأُه ُال غليُ ىمب
مبزخشتَس  حٛيحهٜش يف حهظظخص حٛشوض حٛالٍَِٟٗ ىس أ١ طِٜٟه ٟزخشَس حأله٠خٙ 



54 

 

ُتتب١ ُوٜتتض شتتِجخً ٟتت٢ ًٛتتٖ ٗخ٣تتض     ،1طيؿِوخهتتتخىُتتْ اٍحىهتتتخ ى  حسهظظخطتتخصهتتٌ  
حٛشوض حاىحٍٍ يُحٍس حٛهب ُظزووخ أه٠خذلخ ىَٓحٍحهتخ رخؿٜش. ى٢ٟ هٌح حٛٔزِٚ ِٓخٝ حٛ

يف حهظظتخص حٛشتوض   أى رلْٜ حٛيٍُحل ربطيحٍ َٓحٍ يف أَٟ ٢ٟ حألٟتيٍ حٛيحهٜتش   
ٗتتؤ١ ُظتتيٍ رلٜتتْ حٛتتيٍُحل أى ىُُتتَ حٛرترِتتش ىحٛظوٜتتِٞ ٟتت٢ طٜٔتتخل حاىحٍٍ حٛالَٟٗتٍِ  

َٓحًٍح رظوِ  هؼتي يف هِجتش حٛظتيٍُْ ربكتيً ح خٟوتخص حدلظتَُش ُتب١ ٟؼتٚ         ٣ِٔه 
أل١ َٓحٍ طوِ  أهؼتخل هِجتش حٛظتيٍُْ غلتذ أ١ ُظتيٍ رنتخل         ُٔن رخؿال هٌح حَٛٔحٍ 

ىٟيحُٔتش حسٜتْ حألهٜتٌ    هٌٜ ؿٜذ رلٜتْ ح خٟوتش روتي طَشتِق حِٜٛ٘تش حدلوظظتش       
٠ُخ مل طـٜتذ حِٜٛ٘تش حٛظوتِ  ىُظتيٍ ٓتَحٍ ٟت٢ رلٜتْ ح خٟوتش رتٌٖٛ          ٜٛـخٟوخص. 

٣ِتتش ىٛتتي ٗتتخ١  طتتلِلخً ٟتت٢ حٛنخكِتتش حٛٔخ٣ي ُتتال ُ٘تتي١ طوتتِ  هؼتتي هِجتتش حٛظتتيٍُْ   
 طخىٍحً ٢ٟ ىَُُ حٛرترِش ىحٛظوِٜٞ أى ٢ٟ ٍثِْ ح ٠ويٍُش.

ى٢ٟ هٌح حٛٔزِٚ أُؼخً حَٛٔحٍحص حٛهب ُظيٍهخ ىَُُ حٛشئى١ حٛزٜيُش ىحَٛٔىُش 
يف أٟتتتيٍ ىحهٜتتتش يف حهظظتتتخص أكتتتي حستتتخْٛ حٛزٜيُتتتش حٛٔخث٠تتتش يف أكتتتي ا٠ِٜٓتتتَ    

ٜتتٌ أه٠تتخٙ حسٜتتْ  ىا١ ٗتتخ١ ٛتته كتتْ حاشتتَحٍ ىحَٛٓخرتتش ه  ح ٠ويٍُتتش ُتتب١ حٛتتيَُُ  
حٛزٜيُش أى ىَٓ طنٌِِهخ حٛزٜيُش ىٛه طزوخً ٌٖٛٛ كْ حٛظظيُْ هٌٜ َٓحٍحص حسخْٛ 

أٍ كتْ ٟزخشتَس حهظظتخص    حألكتيحٙ اس أ٣ته س ؽلٜتٖ كتْ حدلزتخىأس      أى اٌٛخثوخ كٔتذ  
يف ٟٔؤٛش ٟت٢ حدلٔتخثٚ حٛتهب طتيهٚ يف حهظظتخص هتٌح       حسْٜ حٛزٜيٍ ىحلخً َٓحٍ 

َحٍ يف هٌ  حدلٔؤٛش ُ٘ي١ يف هٌ  ححلخٛش ٢ٟ حهظظخطخص أل١ كْ حلخً حٛٔحسْٜ 
                                                           

أٓظٌ ٟخ متٜ٘ه حٜٛٔـش حٛالَُِٟٗش يف هٌح حٛشؤ١ س غلتيُ أ١ ُظوتيً كتْ آتيحل حٛنظتق يف       -1
ظتتخثق حٛتتهب طٔتتيٝ ٜٛٔتتٜـخص حٛالَُِٟٗتتش طتتيٍس   طتتيٍس س ل٠تتٚ ٟونتتٌ حسٛظتتِحٝ ُتتبًح حلتتٌص حٛن  

 حَٛٔحٍحص أى حٛظو٠ِٜخص حدلِٜٟش ُبعلخ طٔن رخؿٜش ىغليُ حٛـو٢ ُِوخ رخاٌٛخل أٟخٝ رلْٜ حٛيىٛش.

ْ  Roland Maspétiolح٣لتتَ  ْ  Hashuck ىح٣لتتَ ،114ص ،حدلَؿتتن حٛٔتتخر  ،حدلَؿتتن حٛٔتتخر

 ىٟخ رويهخ. 124ص
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أٟخ كْ حٛيَُُ ُِٔظظَ هٌٜ ٍٓخرتش حٛٔتَحٍحص حٛتهب ُظتيٍهخ      ،حسْٜ حٛزٜيٍ ىكي 
 حسْٜ يف هٌح حٛشؤ١.

 ٗٚ ًٖٛ ٟخ مل طيؿي ٣ظيص ٓخ٣ي٣ِش طَػلش طٍَٔ حٛوْ٘.

حٛٔتتَحٍحص حٛتتهب طظتتيٍهخ حٛٔتتٜـش حٛالَُِٟٗتتش يف كتتيىى حهظظخطتتخهتخ طوظتترب         -3
ش هِٜوتخ يف حألكتيحٙ   طخىٍس ه٢ هٌ  حٜٛٔـش ىكيهخ رًَٞ طظيُْ حٜٛٔـش حدلَُِٗت 

ُال ُرتطذ هٌٜ طظيُْ حٜٛٔـش حدلَُِٗش هٌٜ حَٛٔحٍ  ،حٛٔخ٣ي١ ًِٖٛوخ يؿذ ُحٛهب ُ
ْ  –حٜٛٔـش حٛالَُِٟٗش طٌِري ؿزِوظه رٚ طلٚ  ٟٔتئىٛش ىكتيهخ    -ًٍٞ هتٌح حٛظظتيُ

حٛٔتتٜـش حٛالَُِٟٗتتش( كَُتتش  «ذلتتخ هتت٢ حّػتتخٍ حٛتتهب طرتطتتذ هٜتتٌ هتتٌح حٛٔتتَحٍ ىُ٘تتي١    
 ىٓي ٓزْ رِخ١ ًٖٛ. ،حدلَُِٗش هِٜه

حٜٛٔـش حدلَُِٗش مبتخ ذلتخ ٟت٢ كتْ حاشتَحٍ ىحَٛٓخرتش هٜتٌ ٓتَحٍحص حألشتوخص           -4
حاىحٍُتتتش حٛالَُِٟٗتتتش أ١ طٌٜتتتَ هتتتٌ  حٛٔتتتَحٍحص أى طيٓتتتَ طنِِتتتٌهخ ٛ٘نتتتوخ س متٜتتتٖ  

 طويُٜوخ.
أٟتتخٝ حهَ هٜتتٌ حٌٛتتري ٜٛشتتوض حاىحٍٍ حٛالَٟٗتتٍِ أ١ ُظٔخهتتي ىأ١ َُُتتن حٛتتيى   -5

 ٍ ىٜٛشتتوض حٛالَٟٗتتٍِ رظتتِش هخطتتش أ١   ،حٛٔؼتتخل ىٌٜٛتتري أ١ َُُتتن هِٜتته حٛتتيهخى
ؼلخطتت٠وخ أٟتتخٝ حٛٔؼتتخل ىأ١ ُـٜتتذ اٌٛتتخل حٛٔتتَحٍحص حدلخٓتتش   ُٔخػتتَ حٛيىٛتتش ًحهتتتخ ى

ألك٘خٝ حٛٔتخ٣ي١ رو٘تْ ححلتخٙ يف     أيٓه حٛهب طظيٍهخ حٜٛٔـش حدلَُِٗش رخدلوخِٛش
حخلخػتتن ٜٛٔتتٜـش حَٛثخٓتتِش س غلتتيُ ٛتته حٛـوتت٢ يف    حٛنلتتخٝ حدلَٗتتٍِ ُتتب١ حدليكتتَ   

ىٛتتي ٗخ٣تتض سلخِٛتتش ٜٛٔتتخ٣ي١ أل٣تته ِٛٔتتض ٛتته ٓتتٜـش    ٓتتَحٍحص حٛتتَثِْ أٟتتخٝ حٛٔؼتتخل  
 ٟٔظٜٔش ه٢ ٜٓـش حَٛثِْ حٌٍٛ ُظزوه ىؼلؼن ٛه.

يف َٓحٍ طخىٍ ٢ٟ حٛتَثِْ يف حٛنلتخٝ   ىحٛٔيٙ ٠ُِخ ُظوْٜ رويٝ ؿيحُ ؿو٢ حدلَإىّ 
ٛته حهظظتخص ٟوت  رٔظتي     ٢ٟ ٟيكَ َٟإىّ حدلٍَِٗ هخص رخٛـو٢ حٌٍٛ َُُن 
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ٟظؤٜتتخً اٌٛتتخل ٓتتَحٍ حٛتتَثِْ حدلوتتخَٛ ٜٛٔتتخ٣ي١ ٛظتتخ  حٛو٠تتٚ ىى١ أ١ ُ٘تتي١ حألٟتتَ        
ىًٛتتٖ أل١ حٛـتتخه٢ يف هتتٌ  ححلخٛتتش س ؽلٜتتٖ ٓتتٜـش   ،مبظتتٜلش شوظتتِش ٠ٜٛيكتتَ
 ُال ُظظيٍ أ١ ُ٘ي١ ٛه كْ حٛـو٢ يف َٓحٍحص حَٛثِْ.ٟٔظٜٔش ه٢ ٜٓـش حَٛثِْ 

ش حٛهب ؽلْ ُِوخ حَٛٔحٍ ٟظٜلش شوظِش ٠ٜٛيكَ ُب٣ته غلتيُ   ىهٌح خبالٍ ححلخٛ
يف هتٌ   ذلخً حألهري حٛـو٢ ُِه أٟخٝ حَٛٔحٍ حاىحٍٍ ىؿونه ُ٘ي١ ٟٔزتيسً أل٣ته ُو٠تٚ    

ححلخٛش ٛظخحله حٛشوظَ ىهي َِٗى ٛه رال ٣تِحم شوظتِش ٟٔتظٜٔش هت٢ شوظتِش      
 حَٛثِْ ٟظيٍ حَٛٔحٍ.

حٛؼخٍس حٛتهب طٔتن ٟنته أى ٟت٢     حألُوخٙ ُظل٠ٚ حٛشوض حاىحٍٍ ىكي  ٟٔئىِٛش   -6
ُتبًح طتتيٟض هَرتتش طخروتش سٜتتْ ححملخُلتش أى رلٜتتْ رٜتتيٍ     ،ه٠خٛته ىٟٔتتظويِٟه 

ٟـخٛزتتش حٛيىٛتتش رتتخٛظويُغ هتت٢ حٛؼتتٍَ    ٟتتؼال  ؿِتتال  ُٔظٜظتته ُتتال غلتتيُ ٠ٜٛؼتتَىٍ    
حٛظويُغ ٢ٟ ححملخُلش أى حدليُنش حٛتهب طظزووتخ   ه٢ هٌح ححلخىع ىاظلخ ُـٜذ حٛنخشت 

 حٛؼٍَ.حٛوَرش حٛهب طٔززض يف 
ُوظتترب حدليكِتتي١ حٛظتتخروي١ ذلتتٌ  حألشتتوخص حاىحٍُتتش ٟٔتتظٜٔ  يف ٣لتتخٟوٞ هتت٢      -7

ىؿتتي هٜتتِوٞ حٛٔيحهتي حخلخطتش مبتتيكَِ حٛيىٛتش اس اًح    ٟتيكَِ حٛيىٛتش ُتتال طٔتٍَ    
 ٖ اً حألطتتٚ أ١ ٟؼتتٚ هتتئسل   ،حٓتتظؼنخل ٟتت٢ حٛٔخهتتيس حٛوخٟتتش  ٣تتض هتتخص ُٔؼتتَ رتتٌٛ

ىٓتتي ٛشتتوض ٟٔتتظٔٚ.  طيػتتن ذلتتٞ ٣لتتٞ هخطتتش هبتتٞ رخهظزتتخٍهٞ طتتخرو   حدلتتيكِ  

أرَُتٚ ٓتنش    19ؿزٔض زل٠٘ش حٛٔؼخل حاىحٍٍ هتٌ  حٛٔخهتيس يف ك٘تٞ أطتيٍطه يف     

س ٣تتِحم يف أ١ حستتخْٛ حٛزٜيُتتش هتتَ هِجتتخص اىحٍُتتش ًحص )) 0ؿتتخل ُِتته ٓيذلتتخ 1951

 1944ٛٔتنش   145ٍٓتٞ  شوظِش ٟونيُش ٟنِظٜش ه٢ ححل٘يٟش ىِْٛ يف حٛٔتخ٣ي١  
خ١ حدلَطزخص ىحألؿيٍ حٛتهب طٍَٔهتخ ححل٘يٟتش    حٛزٜيُش ٟخ ػلظٞ َُٓحخلخص رخسخْٛ 
حٛشتتخٍم ٓتتي ؿوتتٚ  هٜتتٌ ٟتتيكَِ ىه٠تتخٙ حستتخْٛ حٛزٜيُتتش اً أ١  دليكِِوتتخ ىه٠خذلتتخ 
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يف ًٖٛ كَُش حسخْٛ يف حألهٌ رظٜٖ حألؿيٍ ىحدلَطزخص ٢ٟ هيٟه كٔز٠خ حألٓخّ 

»ٓؼخثِش 2ٛٔنش  155ٓؼِش ٍٓٞ « ،((طَح  ٟنخٓزخً ٛلَىُوخ ىؿخٓظوخ حدلخِٛش
1. 

ًٛتتٖ ُتتب١ حٓتتظٔالٙ ٟتتيكَِ حألشتتوخص حاىحٍُتتش رتتنل٠وٞ ىٓيحهتتيهٞ    ىٟتتن 
حخلخطتتش س ُتتئػَ هٜتتٌ طتتِظوٞ حٛوخٟتتش ُوتتٞ ريطتتِوٞ ُو٠ٜتتي١ يف هيٟتتش أشتتوخص    

ه٠يِٟ  أٓيس مبيكَِ حٛيىٛش ىطٍَٔ هِٜوٞ أك٘خٝ ٓخ٣ي١  اىحٍُش ُوظربى١ ٟيكِ 
حٛتهب  ثٞ ٗخٛنظيص حٛهب طوخٓتذ هٜتٌ ح تَح     حٛؤيرخص حخلخطش رخدليكِ  حٛو٠يِٟ

هتتظالّ حألٟتتيحٙ حألٟريُتتش  ؿتتَحثٞ ح«طٔتتن ٟتت٢ ٟتتيكِ  ه٠تتيِٟ  رؤيرتتخص ٟشتتيىس   
 .».اخل..ىحٛظِىَُ

ىطـزِٔتتتًخ ٠ٜٛزتتتخىة حٛٔتتتخرْ ًَٗهتتتخ س غلتتتيُ ٣ٔتتتٚ ٟيكتتتَ ٟتتت٢ رلٜتتتْ ا٠ِٜٓتتتَ         
ٟت٢ ح خٟوتش ٟتؼال  اىل ىُحٍس أى حٛو٘تْ أل١      اىل رلٜتْ ا٠ِٜٓتَ ههتَ أى    »زلخُلش«

حٛظخروتش ذلتخ أٍ   هٜتٌ حدلظتخ  ىحاىحٍحص    ذخ طنظت اظلت ٜٓـش حٛيىٛش يف ٣ٔٚ حدليكِ  
يف هتٌ  ححلخٛتش ُ٘تي١ اِتن حدلتيكِ  ىحدلٔتظويٟ  يف       حٛظخروش ٜٜٛٔـش حدلَُِٗش اً 

ىهٌ  حٜٛٔـش متٜتٖ ٣ٔتٚ    ،حدلظخ  ىحاىحٍحص حدلوظِٜش طخرو  ٜٛٔـش ٍثخِٓش ىحكيس
حدلظتخ  أى  ٟت٢  حدليكَ أى حدلٔظويٝ ٢ٟ ٟظٜلش اىل أهًَ أى ٢ٟ ىحثتَس اىل أهتًَ   

أٟتخ رخٛنٔتزش ٠ٜٛتيكِ  حٛظتخرو  ٛعشتوخص حاىحٍُتش        ،حاىحٍحص حخلخػوش ٜٛٔـظوخ
 ٠ٗخ طٔيٝ حٛٔيٙ.ٜٗوخ ٟٔظٜٔش ه٢ حٛيىٛش أٍ ه٢ حٜٛٔـش حدلَُِٗش 

ىذلٌح ُال متٜٖ حٜٛٔـش حدلَُِٗش ٣ٔٚ ٟيكَ طخرن ٛشتوض اىحٍٍ ٟوت  اىل هيٟتش    
ٟوت  اىل ىُحٍس  شتوض اىحٍٍ  ٠ٗخ س متٜتٖ ٣ٔتٚ ٟيكتَ طتخرن ٛ     ،شوض اىحٍٍ ههَ

حٛيحؿذ يف ٟؼٚ هٌ  ححلخسص ٛ٘تَ ُٔتن حاؿتَحل ٓت٠ِٜخً أ١     ٢ٟ حٛيُحٍحص ىاظلخ ُ٘ي١ 

                                                           
رل٠يهتش   ،29/6/1955ىححل٘ٞ حٛظتخىٍ يف   ،5/12/1954ح٣لَ أُؼخً ححل٘ٞ حٛظخىٍ يف  -1

 .456، 96ص ،9ّ ،حدلزخىة حٛهب ٍَٓهتخ زل٠٘ش حٛٔؼخل حاىحٍٍ
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ٓتَحٍ ههتَ   ُظيٍ َٓحٍ رِظٚ حدليكَ ىاعلخل هيٟظه يف حٛهب ُظزووخ أطال  ػٞ ُظيٍ 
 رظوِِنه يف حٛيكِِش ح يُيس.

ٜٛـخٟوتخص   أ١ حٛظشَُوخص ححلخِٛتش ىٟن ًٖٛ ُب٣ه ُالكق يف حٛيٓض ححلخػَ 
طيؿي هبخ ٣ظيص طَػلش طٔؼَ رظـزِْ حٛٔيحهي حدلٍَٔس يف شؤ١ ٟيكَِ حٛيىٛتش  

 ٟخ َُى رشؤ٣ه ٣ض هخص يف هٌ  حٛظشَُوخص.ٟيكَِ ح خٟوخص ٠ُِخ هيح هٌٜ 

ٓتتنش ُربحُتتَ  9يف  حٛظتتخىٍ 1955ٛٔتتنش  66ٓتتخ٣ي١ حستتخْٛ حٛزٜيُتتش ٍٓتتٞ   ىٗتتخ١ 

اىحٍُتش  ِوخ ُوظربى١ ىكتيس  ٛزٜيُش ىٟٔظويٟٟيكَِ حسخْٛ حُنض هٌٜ أ١  1955

   ٞ طوِِنتوٞ ُ٘تي١ ؿزٔتخً     أ٠ٗ١تخ ُتنض هٜتٌ    /58خىس ٟت /٢ٟ كِتغ طَطِزتخهتٞ ىطتنٔالهت
ىأ١ حٛتيَُُ ُؼتن   ٜٛشَىؽ ىحألىػخم حٛهب ػلتيىهخ ىُُتَ حٛشتئى١ حٛزٜيُتش ىحَٛٔىُتش      

 ./59 خىسٟ/حٛٔيحهي حخلخطش رخٛرتِٓش ىحٛنٔٚ ىحٛظؤىُذ ىطَٕ حخليٟش
ِ  حستتخْٛ حٛزٜيُتتش ٟتت٢ رلٜتتْ اىل ههتتَ  ىهتتٌ  حٛنظتتيص ٗخ٣تتض جتِتتِ ٣ٔتتٚ ٟتتيك 

 حٓظؼنخل ٢ٟ حدلزخىة حٛوخٟش حدلٍَٔس يف هٌح حٛشؤ١.

يف  1961ٛٔتتتتتنش  124ىُتتتتتنض ٓتتتتتخ٣ي١ ٣لتتتتتخٝ ححل٘تتتتتٞ ححملٜتتتتتَ ححلتتتتتخيل ٍٓتتتتتٞ    

ٟنه هٌٜ أ١ ٟيكَِ رلْٜ ححملخُلش ىرلخْٛ حدلي١ ىحسخْٛ حَٛٔىُتش  /81/حدلخىس
وٜتْ رخألٓيِٟتش ىحٛرتِٓتش ىحٛنٔتٚ.     ُوظتربى١ ىكتيس ىحكتيس ٠ُِتخ ُظ    يف ىحثَس ححملخُلتش  

ىؿزًٔخ ذلتٌح حٛتنض غلتيُ ٣ٔتٚ حدليكتَ ٟت٢ ىكتيس اىحٍُتش ٟٔتظٜٔش اىل ىكتيس اىحٍُتش            
 حٓظؼنخل ٢ٟ حٛٔيحهي حٛوخٟش.أهًَ يف ىحثَس ححملخُلش 
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ظٜٔش ٣لتتتتخٝ حٛالَُِٟٗتتتتش حاىحٍُتتتتش مبتتتتنق حٛيكتتتتيحص حاىحٍُتتتتش حدلٔتتتت       يقضــــ 
ٟٔتظٜٔش  حهظظخطخص اىحٍُش طنَِى هبخ ٟن ليُٜوخ كْ ٟزخشَس هٌ  حسهظظخطخص 

 ه٢ حٜٛٔـش حدلَُِٗش.
ىاًح ٗخ١ حٓتظٔالٙ حذلِجتخص حاىحٍُتش حٛالَُِٟٗتش هتي أٓتخّ ٣لتخٝ حٛالَُِٟٗتش ُب٣ته          

ٝ ٛتتِْ حألٓتتخّ حٛيكِتتي   أ١ حٛالَُِٟٗتتش اً ححلِٔٔتتش  ،حٛتتٌٍ ُٔتتيٝ هِٜتته هتتٌح حٛنلتتخ
حألىٙ حٓظٔالٙ حٛيكيحص حاىحٍُش حدلوظِٜش ه٢ حٛٔتٜـش  أٓخٓ 0 حاىحٍُش طٔيٝ هٌٜ 

 ىكيس حٛيىٛش ىٓالٟظوخ.حدلَُِٗش ىحٛؼخ٣َ 
اس  ُخٛالَُِٟٗش حاىحٍُش ىا١ ٗخ٣ض طٔظؼَ ٢ٟ ٣خكِتش رخٓتظٔالٙ حٛيكتيحص حاىحٍُتش    

 ،أعلخ لَص يف ٣ِْ حٛيٓض هٌٜ أس ؽلتْ هتٌح حسٓتظٔالٙ ِٗتخ١ حٛيىٛتش ىىكتيهتخ      
 ٢ٟ حِٛٔيى ٟخ ُؼ٢٠ حسكظِخف هبٌ  حٛيكيس.جخص حدلٔظٜٔش ىطَِع هٌٜ حذلِ

س طِٔٞ حٛالَُِٟٗش رـزِوظوخ ُيحطٚ أى كيحؿِ ر  ٓ٘خ١ هٌ  ىطـزِٔخً ذلٌح حدلزيأ 
ٟٔـيهتش  حٛيكيس حدليكيس ىس هتتيٍ اىل جتِثتش أٍع حٛيىٛتش ىطٔٔت٠ِوخ اىل أؿتِحل      

  ٓت٘خ١ اِتن   رت  ىٛ٘نوخ هٜتٌ حٛو٘تْ لتظِق رخٛيكتيس حٛـزِوِتش      ،حٛظٜش رزوؼوخ
 أؿِحل حٛيىٛش ىطو٠ٚ هٌٜ أ١ طلٚ هٌ  حٛيكيس ٓخث٠ش ًٍٞ طويى حٜٛٔـخص حاىحٍُش.

ُوٜتتٌ حٛتتًَٞ ٟتت٢ ىؿتتيى ٓتتٜـخص اىحٍُتتش ٟظوتتيىس يف كتتٚ ٣لتتخٝ حٛالَُِٟٗتتش ُلتتٚ        
حٛظنلتتِٞ حاىحٍٍ ًحطتته ىُلتتٚ  ،ٟيكتتي أى حِٛٔخٓتتش حاىحٍُتتش حٛوخٟتتش ٟيكتتيسحٛظشتتَُن 

حاىحٍُتش حٛوخٟتش   يف أٓتخِٛذ طنِِتٌ حِٛٔخٓتش     ٟيكيحً يف أٓخٓه ىُنلظَ حسهظالٍ
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ىاًح ٗخ١ طويى حٜٛٔـخص حاىحٍُش يف ٣لخٝ حٛالَُِٟٗش يف حٛيكيحص حاىحٍُش حدلوظِٜش 
رتتت  هتتتٌ  حٛٔتتتٜـخص  خثَ حاىحٍُتتتشطيُُتتتن حسهظظخطتتتخص ىحٛيكتت حاىحٍُتتش ُٔظؼتتتَ  

 ىكتتيهخ رتتبىحٍس اِتتن حدلَحُتتُْتتب١ هتتٌح ٛتتِْ ٟونتتخ  أ١ طنِتتَى ٗتتٚ ٓتتٜـش   ،حدلظوتتيىس
طشترتٕ  أل١ حٛٔتٜـش حدلَُِٗتش    ،حٛوخٟش يف حَُٛٔش أى حٛزٜيس أى حآِٜٞ حٛتٌٍ طيؿتي رته   

حا٠ِِٜٓتش يف اىحٍس حدلَحُتتْ حٛوخٟتش ىطٔتيُٞ حخلتيٟخص حٛوخٟتتش     ٟتن حٛٔتٜـخص حاىحٍُتش    
ٌٖٛٛ ٜٓـش ٟزخشَس هٌٜ ٓ٘خ١ هٌ  ٛٔ٘خ١ حًَٛٔ ىحدلي١ ىحألٓخِٛٞ ىُ٘ي١ ذلخ طزوخً 

 .1حٛيكيحص حا٠ِِٜٓش حدلوظِٜش

حَُٛٔتش روتغ   َُِ زلِؾ حَُٛٔش ًحص حٛشوظِش حدلونيُش ٟؼال ُظيىل رلٜتْ  
حدلَُِٗتتش  ٜتتْ ححملخُلتتش ىحٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش  ٠ٗتتخ ُظتتيىل رل  حسهظظخطتتخص حاىحٍُتتش 

ىٗتتٌٖٛ ححلتتخٙ يف زلتتِؾ ححملخُلتتش كِتتغ ُظتتيىل رلٜتتْ ححملخُلتتش ، حٛتتزوغ حّهتتَ

ُرتطتذ هٜتٌ هتٌح أ١    ى ،2روغ حسهظظخطخص ىطظيىل حٜٛٔـش حدلَُِٗش حٛزوغ حّهَ
                                                           

ىِْٛ أرٜي يف حٛيسٛش هٌٜ هٌح حدلونٌ ٢ٟ أ١ حٛيكيحص حاىحٍُش حٛالَُِٟٗش يف أَُٟ٘خ ىٛتي أعلتخ    -1
َُِٗتش، ىٛتي أعلتخ س طنشتؤ     طوظرب ٢ٟ حٛنخكِش حٛٔخ٣ي٣ِش طخروش ٜٛيسُخص حٛهب طنشؤ ُِوتخ س ٜٛل٘يٟتش حدل  

اس رٔخ٣ي١ ُظيٍ  حدلشَم يف ٗٚ ىسُش اس أعلخ ٟن ًٖٛ ِٛٔض ٟٔـيهش حٛظٜش يف حٛو٠ٚ رخحل٘يٟش 
ُٔتتي ؿتتًَ حٛو٠تتٚ أهتتريحً هٜتتٌ أ١ س ط٘ظِتتَ ك٘يٟتتش حسلتتخى حدلَُِٗتتش ربهخٓتتش    ،حسلخىُتتش حدلَُِٗتتش

مبونتٌ أ١ متتنق   «خ هتٌ  حٛزٜتيُخص   حٛزٜيُخص يف حٛيسُتخص حدلوظِٜتش هت٢ ؿَُتْ حٛيسُتخص حٛتهب طظزووت       
ححل٘يٟش حسلخىُش  حاهخ٣ش حدلخِٛتش حل٘يٟتش حٛيسُتش ىهتٌ  طظتيىل رنِٔتوخ اهخ٣تش حٛزٜتيُخص حٛظخروتش          

ىٛ٘نوخ متنق حاهخ٣خص حدلخِٛش ٜٛزٜيُخص ٟزخشَس  رتٚ ىطـخٛزتوخ رظنِِتٌ حدلشتَىهخص حٛوخٟتش حٛتهب        »ذلخ
ُِوتخ ٣لتري حاهخ٣تش حٛتهب متنلوتخ ذلتخ. ىٓتي أطتزق          طَُيهخ يف زلِؾ حدليُنش أى حدلنـٔش حٛهب طيؿي

هتتٌح حاؿتتَحل طخٟتتخً ىهخىُتتخً يف أَُٟ٘تتخ اىل ىٍؿتتش ىهتتض اىل ىطتتَ ححل٘يٟتتش حسلخىُتتش رؤعلتتخ رنتتٖ  
 حٛزٜيُخص.

Uncle S'am municipal Banker Marshall Edward Dimock: American 
government in action, P104-105. 

حدلَُِٗتش ٛنِٔتوخ جب٠ِتن ٓتٜـخص حٛزتيِْٛ ىح تِش يف اِتن أؿتِحل         ٌُٜذ أ١ لظِق حٛٔتٜـش   2
 حٛيىٛش.
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ٓتت٘خ١ ٗتتٚ َُٓتتش أى ٟيُنتتش أى آٜتتِٞ يف حٛيىٛتتش ؼلؼتتوي١ يف ىٓتتض ىحكتتي ٜٛٔتتٜـخص  
 حدلَُِٗش. ِش ٠ٗخ ؼلؼوي١ ٜٜٛٔـش حاىحٍُشحاىحٍُش حا٠ِِٜٓش حدلوظٜ

حدلَُِٗش ُٔيً رت    ي١ ىحألٓخِٛٞ ٜٜٛٔـش حاىحٍُشىهؼيم اِن حٛٔ٘خ١ يف حدل
ؼتيم ٛٔتٜـش اىحٍُتش ٟيكتيس ىٟت٢ شتؤ١       اِن ٓ٘خ١ حألٓخِٛٞ ىحدلتي١ ٟت٢ كِتغ حخل   

 هٌح حسشرتحٕ يف حخلؼيم ٜٛٔـش ىحكيس أ١ ػلِق ىكيس حٛيىٛش.

ىٛ٘نته ِٟٔتي    ،ى٢ٟ ؿوش أهًَ ُالكق أ١ حٓتظٔالٙ حذلِجتخص حٛالَُِٟٗتش ٛتِْ طخٟتخ     
ُٜٜٔتٜـش حدلَُِٗتش كتْ حاشتَحٍ      ،رِٔيى ىكيىى س غليُ ذلتٌ  حذلِجتخص أ١ طظوتيحهخ   

ص حٛالَُِٟٗش ىهٌٜ أشتوخص شلؼِٜوتخ ىهتَ طٔتظويٝ     ىحَٛٓخرش هٌٜ أه٠خٙ حٜٛٔـخ
 هٌ  حٜٛٔـش ٛظِخ٣ش ىكيس حٛيىٛش.
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 الوصاوة اإلداروة 

ىٜٓنخ أ٣ه ُٔظي هبخ ِٓخٝ ٜٓـخص  طٔيٝ ٟونٌ حٛالَُِٟٗش حاىحٍُش٠ُِخ  ح دنص
ىٟٔتظٔٚ   اىحٍُتخً  ٗٚ ٜٓـش ٟنوخ طوظترب شوظتخً   ،اىحٍُش ٟظويىس ىحهٚ حٛيىٛش حٛيحكيس

حدلَُِٗتش حٛتهب ؽلؼٜتوخ حٛشتوض حاىحٍٍ حدلَٗتٍِ      حٛٔتٜـش حاىحٍُتش    هبٌح حٛيطَ هت٢ 
 ىهي حٛيىٛش.

يف  أى ٟـٜٔخً طخٟخً ًري أ١ حٓظٔالٙ هٌ  حٜٛٔـخص حٛالَُِٟٗش س ُ٘ي١ أريح حٓظٔالسً
أل١ ٟؼتٚ هتٌح حسٓتظٔالٙ اًح ىؿتي ُ٘تتي١      ،يٍس ٟت٢ طتيٍ حٛالَُِٟٗتش حاىحٍُتش    أٍ طت 
ذلتخ كتْ ح٣ظتوخؽ حِٛٔخٓتش     حدلٔتظٜٔش ُ٘تي١    ٍُتش أ١ ٗٚ ىكتيس ٟت٢ حٛيكتيحص حاىح   ٟونخ  

ىهٌح ُئىٍ اىل ح٣ويحٝ ىكتيس حسجتتخ  حاىحٍٍ يف حٛيىٛتش ىُوتيى      ،حٛهب طَحهخ حاىحٍُش
 ىكيس حٛيىٛش حِٛٔخِٓش ىهي ٟخ طؤرخ  حٛالَُِٟٗش حاىحٍُتش مبونخهتخ حٛٔتخرْ ليُتي     

ححلخػَ حٛيٓض يف اِن طيٍ  حدلوَىُش يف  ُٔؼَ ٣لخٝ حٛالَُِٟٗش حاىحٍُش ىذلٌح
ِتته حِٛٔتته حٓتتٞ ٣تتيم ٟتت٢ حَٛٓخرتتش ُـٜتتْ هٜ اىلحدلٔتتظٜٔش  ربهؼتتخم حٛيكتتيحص حاىحٍُتتش

رؤعلخ رل٠يم حٛٔتٜـخص ححملتيىس    Roland Maspétiolىُوَُوخ  ،»حٛيطخُش حاىحٍُش«
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حٛتتهب ٍَُٔهتتخ حٛٔتتخ٣ي١ ٛٔتتٜـش هِٜتتخ هٜتتٌ أشتتوخص أهؼتتخل حذلِجتتخص حٛالَُِٟٗتتش          

 .1ٟشىأه٠خذلٞ رٔظي لخُش حدلظٜلش حٛوخ

 َىهتتَ ىطتتخُش أى ٍٓخرتتش ٟتت٢ ٣تتيم هتتخص لظٜتتَ هتت٢ حٛيطتتخُش هٜتتٌ ٣خٓظتت   
حألهِٜتتتش حدلوَىُتتتش يف حٛٔتتتخ٣ي١ حدلتتتي٣َ ىهتتت٢ حَٛٓخرتتتش حٛتتتهب طَِػتتتوخ حٛيىٛتتتش هٜتتتٌ     

 حدلشَىهخص حخلخطش.

ش ىٜٓـش حٛيطخُش أى حَٛٓخرش هٌ  ىح١ ٗخ٣ض طٔظويٝ هخىس ريحٓـش حٜٛٔـش حدلَُِٗت 
هتت٢  ٗتتزريحً َُِٟٗتتش اس أعلتتخ لظٜتتَ حهظالُتتخًحٛال يف حٛيىٛتتش ػتتي حٛٔتتٜـخص حاىحٍُتتش

 ٜٓـش حَٛثِْ حاىحٍٍ هٌٜ َٟإىِٓه.

  ادلسَُح0 وانىصاَحانىصاَح اإلزارَح 
٢ٟ حٛيطخُش حٛهب طٍَٔ هٌٜ ٣خٓظَ حألهِٜش حل٠خُظوٞ  ٣يهخً ِٛٔض حٛيطخُش حاىحٍُش

يف هتت٢ حٛيطتتخُش حدلٔتتٍَس  ٗتتزريحً ىاظلتتخ هتتَ ٣تتيم هتتخص ٟتت٢ حَٛٓخرتتش ؼلظٜتتَ حهظالُتتخً
ىؽل٘تت٢ كظتتَ أىؿتته حسهتتظالٍ   ، حٛٔتتخ٣ي١ حدلتتي٣َ أى يف ٓتتخ٣ي١ حألكتتيحٙ حٛشوظتتِش  

 رِنو٠خ ٠ُِخ 0َُٜ

٣خٓظتش   خًحألشوخص حٛالَُِٟٗش حٛهب طَِع هِٜوخ هٌ  حَٛٓخرتش ِٛٔتض أشوخطت   -1
 ،حألهِٜش أى ٟويىٟش حألهِٜتش ىٛ٘نتوخ ٓتٜـخص ًحص حهظظتخص زلتيى ا٘تٞ حٛٔتخ٣ي١       

 ـخهتخ رٔظي لِْٔ حدلظٜلش حٛوخٟش.ىحٛٔخ٣ي١ اظلخ ػليى حهظظخطوخ ىٜٓ

                                                           
1 - Roland Maspétiol, Pierre Laroque: La tutelle administrative,1930. 
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 »حٛوخٟتش ىحخلخطتش  « ىهَ يف هٌح س لظَٜ يف شَل ه٢ حألشوخص حدلونيُش
ُ٘تتٚ هتتٌ  حألشتتوخص ذلتتخ حهظظتتخص زلتتيى    ،جب٠ِتتن أ٣يحهوتتخ مبتتخ يف ًٛتتٖ حٛيىٛتتش 

 .ىٜٓـخص زليىس اًح هَؿض هنوخ ٗخ١ ه٠ٜوخ رخؿال 

أ١ ُظتتيس  حٛٔخطتتَ حٛيطتتَ هٜتتٌ حٛٔخطتتَ ُٔتتيٝ رتتنِْ حٛو٠تتٚ حٛتتٌٍ ٗتتخ١ ؽل٘تت٢    -2
رنِٔتته ٛتتي أ٣تته ٗتتخ١ طتتخٝ حألهِٜتتش رِن٠تتخ ؼلظٜتتَ ه٠تتٚ حٛٔتتٜـش حٛيطتتخثِش هتت٢ ه٠تتٚ     

 هت٢ ه٠تٚ حألهتًَ ُوتال      حٜٛٔـش حٛالَُِٟٗش ىُوظرب ه٠ٚ ٗٚ ٢ٟ حٜٛٔـظ  ٟٔظٔال 
 .ىٓخ٣ي٣خً

ىٓؼتخل يف ٣َُٔتخ أ١ طظتيُْ حٛٔتٜـش حٛيطتخثِش       ٟت٢ حدلظِتْ هِٜته ُٔوتخً     ١بىذلٌح ُ
ٌُتتري ٟتت٢ ؿزِوتتش هتتٌح حٛو٠تتٚ ُظزٔتتٌ حٛٔتتٜـش       َُِٟٗتتش سهٜتتٌ ه٠تتٚ حٛٔتتٜـش حٛال  
ٟظيٍ هتٌح حٛو٠تٚ ىطتخكزش ححلتْ يف      -٠ٗخ ٗخ٣ض ٓزال - حٛالَُِٟٗش روي حٛظظيُْ

ُٜتتتوخ رتتتًَٞ حٛظظتتتيُْ أ١ طوتتتيٙ ُِتتته أى أ١ متظنتتتن هتتت٢ طنِِتتتٌ  أى   ،حٛظظتتتٍَ ُِتتته

هٌٜ  حٛهب طرتطذ حألػَحٍطظل٠ٚ ىكيهخ ٟٔئىِٛش  ُبعلخ٣ٌِطه  ىاًح ،1طٔظزيٛه رٌري 
.ًٖٛ 

ُِِي طزنِوخ حَٛٔحٍ حٛظخىٍ ٢ٟ حٜٛٔـش  ىٟونٌ هٌح أ١ طظيُْ حٜٛٔـش حٛيطخثِش س
    ٚ ىحٛظظتيُْ س ُؼتَِ هٜتٌ حٛو٠تٚ أى     ، حٛالَُِٟٗش ٠ٗخ أ٣ه س ٌُتري ٟت٢ ؿزِوتش حٛو٠ت

                                                           
1 -  Maurice Hauriou: Précis de droit administratif et de droit public, la 
onzième édition, 1927, P67. 
Marcel Prelot: La notion de pouvoir administratif. 
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حَٛٔحٍ ٓيس طنٌُِِتش مل ط٘ت٢ ٟت٢ ٓزتٚ ىاظلتخ هتي يف ححلِٔٔتش اؿتَحل ُٔظتي رته اُحٛتش            
زِٚ حٛظنِِتٌ أى هتي مبؼخرتش اؿتَحل ٟت٢ ؿخ٣تذ حٛٔتٜـش        حٛويحثْ حٛهب ٗخ٣ض طٔتَ يف ٓت  

 .1حٛيطخثِش طو٢ٜ مبٔظؼخ  أ٣ه ِْٛ ٛيُوخ حهرتحع هٌٜ حٛظنٌِِ

حٌَٛع ٢ٟ ه٠ٚ حٛيطَ هٌٜ حٛٔخطَ هي لخُش ٟظٜلش حٛٔخطَ ػي حٌٛري أٟخ -3
حٌَٛع ٢ٟ ه٠ٚ حٜٛٔـش حٛيطخثِش ُوي لخُش حٛٔخ٣ي١ ىلخُش حدلظٜلش حٛوخٟتش أٍ  

 ً ُو٠تتٚ ، ىٓتتي ُ٘تتي١ ًٛتتٖ ػتتي حٛشتتوض حٛالَٟٗتتٍِ ًحطتته      ،حهتتتخٟظتتٜلش حٛيىٛتتش 
حٛٔتتتٜـش حٛيطتتتخثِش ُوتتتيٍ اىل طتتتِخ٣ش ىكتتتيس حٛيىٛتتتش ىلخُتتتش أٟتتتيحٙ حٛشتتتوض      

زيحى أى ٓتيل طظتٍَ حٛٔتخث٠     حٛالٍَِٟٗ ىلخُش كَُخص ىكٔيّ حألَُحى ػي حٓظ
ى١ حٛيكيس حاىحٍُش  حدلٔظٜٔش أٍ أعلخ هتيٍ اىل لخُش حٛشوض حٛالٍَِٟٗ ئهٌٜ ش

 ٣ِٔه. ٢ٟ

 انىصاَح اإلزارَح ورلاتح ادلخزوػاخ اخلاصح0
هٜتتتٌ  طَِػتتتوخ حٛٔتتتٜـش حاىحٍُتتتش   ٢ حَٛٓخرتتتش حٛتتتهب هتتتلظٜتتتَ حٛيطتتتخُش حاىحٍُتتتش   

 حدلشَىهخص حخلخطش ٢ٟ ٣خكِظ 0
حدلشتَىهخص   أ١ حَٛٓخرش هٌٜ حدلشَىهخص حخلخطش طَِع ػي ٟظٜلش هتٌ   0األوىل

حخلخػوش  ٟظٜلش حألشوخص حاىحٍُش ي ؿِثِخًُريحهٌ ُِوخ ىٛ أٟخ حٛيطخُش حاىحٍُش
طتتِخ٣ش أٟتتيحٙ هتتٌ  حألشتتوخص أى لخُتتش حألُتتَحى حخلخػتتو  ٛٔتتٜـخ١        « َٜٛٓخرتتش

 .»حألشوخص حاىحٍُش  حٛالَُِٟٗش أى لخُش ٟظٜلش حٛيىٛش ًحهتخ ىطِخ٣ش ىكيهتخ

                                                           
1  -  Maurice Hauriou: Précis de droit administratif et de droit public, la 
onzième édition, 1927, P67. 
 Marcel Prelot: La notion de pouvoir administratif. 
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هٜتٌ حٛيكتيحص حٛالَُِٟٗتش طظنتخىٙ يف حٌٛخٛتذ       أ١ حٛيطخُش حاىحٍُتش  0انثاَُحى
حَٛٓخرش هٌٜ حدلشَىهخص حخلخطش ُظٔظظَ هٜتٌ حدلٔتخثٚ حٛتهب     ٟخأٗٚ أىؿه ٣شخؿوخ 

 .1طظظٚ رب٣شخثوخ أى رظظَُخهتخ حدلخِٛش

  0سهغح انزئاسُح وانىصاَح اإلزارَحان
يف ىٍؿخص ُوٜي روؼوخ ه٢ روتغ  ٍِٗ َُطذ أهؼخل حٜٛٔـش حاىحٍُش يف حٛنلخٝ حدلَ

 ٜٞ حٛيٍؿخص.ىُ٘ي١ ٛ٘ٚ هؼي يف ىٍؿش أهٌٜ ٜٓـش ٍثخِٓش هٌٜ ٢ٟ ىى٣ه يف ٓ
حألهٜتٌ كتتْ اشتَحٍ ىحَٛٓخرتش هٜتتٌ     حٛالَٟٗتٍِ ُ٘تي١ ٜٛٔتتٜـش حاىحٍُتش   ىيف حٛنلتخٝ  

 حألشوخص حاىحٍُش حٛهب طٔٚ هنوخ يف حٛيٍؿش أى حألةِش.

١ ٗخ٣تض طظِتْ ٟتن حٛٔتٜـش حٛيطتخثِش يف أعلتخ طزخشتَ ريحٓتـش         اىحٜٛٔـش حَٛثخٓتِش ى 
يف ؿزِوظتتوخ ىٟيػتتيهوخ  هٜتتٌ اُحل ٓتتٜـش أى٣تتٌ ٟنتتوخ ىٍؿتتش اس أعلتتخ لظٜتتَ هنتتوخ أ

 ى٣ٜوض أىؿه حسهظالٍ رِنوخ ٠ُِخ 0َُٜ ،ٗزريحً حهظالُخً

حألطتتٚ يف حٛنلتتخٝ حٛالَٟٗتتٍِ هتتي حٓتتظٔالٙ حٛٔتتٜـخص حٛالَُِٟٗتتش ىكَُظتتوخ يف -1
ٌح ُخ١ حٛٔتٜـش حٛيطتخثِش   ىذل ،ىحٛيطخُش أى حَٛٓخرش حٓظؼنخل َُى هٌٜ حألطٚ ،حٛو٠ٚ

ً   اس طيؿتتي  ٣ـخٓوتتخ ٟتتخ هتتي ٟٔتتٍَ طتتَحكش يف     س رتتنض طتتَُق ٍَُٔهتتخ ىس ُظوتتي
ٍ   ىٟونٌ هٌح أ١ حٜٛٔ ،حٛنظيص س ُ٘تي١ ذلتخ كتْ     ـش حدلَُِٗتش يف حٛنلتخٝ حٛالَٟٗتِ

                                                           
1 - Roland Maspétiol, Pierre Laroque: La tutelle administrative,1930، 
P22. 
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حٛظتتيهٚ يف شتتجي١ حألشتتوخص حاىحٍُتتش حٛالَُِٟٗتتش أى ُتتَع ٍٓخرظتتوخ هِٜوتتخ اس اًح   

 .1ىؿي ٣ض طَُق ؼليذلخ هٌح ححلْ

ٜـش ؿزِوِتش  ١ ٜٓـش حَٛثِْ هٌٜ حدلَإىّ هَ ٓت بأٟخ يف حٛنلخٝ حدلٍَِٗ ُ
ُوَ طيؿي ىطظٍَٔ ريى١ ٣ض هخص ىُٔخ ٠ٜٛزخىة  حاىحٍٍطَِػوخ ؿزِوش حٛظنلِٞ 

 حٛوخٟش.

 طش٠ٚ ٜٓـش حَٛثِْ هٌٜ حدلَإىّ يف حٛنلخٝ حدل2-0ٍَِٗ

ٜٓـش طيؿِه حدلتَإىّ ربطتيحٍ طو٠ِٜتخص ىأىحٟتَ ُٜتِٝ حدلتَإىّ رخكرتحٟوتخ         - أ
 ىطنٌِِهخ.

 ٜٓـش طؤىُذ ىطَِٓش حدلَإىّ -د

أى ىَٓ أى طويُٚ أه٠خٙ ىَٓحٍحص حدلَإىّ ىٟن ًٖٛ ُِْٜ هنتخٕ   ٜٓـش اٌٛخل  -ؽ
ٍ ٟت٢ ليُٚت حدلتَإىّ كْت اطتيحٍ حٛٔتَحٍحص حٛظنٌُِِتش ىى١            ٟخ ؽلنتن يف حٛنلتخٝ حدلَِٗت

 هٌت  ححلخٛتش   يفىٛ٘ت٢ ٓتَحٍحص حدلتَإىّ كظتٌ      »حٛيَُُ« كخؿش ٛظظيُْ حَٛثِْ حألهٌٜ

 .2ٌٛخثوخ أى طويُٜوخلؼن ٜٛٔـخ١ حَٛثِْ حٌٍٛ ُ٘ي١ ٛه كْ ىَٓ طنٌِِهخ أى ا

                                                           
1  - Roland Maspétiol, Pierre Laroque: La tutelle administrative,1930، 
P275. 

2-  َ ْ   Marcel Prelot ح٣لت ْ   Maurice Hauriou ،292ص  ،حدلَؿتن حٛٔتخر  ،حدلَؿتن حٛٔتخر

ُلوتَ أ١   هٚ َٜٛثِْ حاىحٍٍ يف حٛنلتخٝ حدلَٗتٍِ أ١ ُظتيىل رنِٔته ه٠تٚ حدلتَإىّ؟      ، 51-51ص 
ٛتته هتتٌح ححلتتْ اس اًح ىؿتتي ٣تتض طتتَُق ُٔؼتتَ رتتٌٖٛ أل١ ححل٠٘تتش ٟتت٢ طَطِتتذ     حٛتتَثِْ س ُ٘تتي١

أهؼتتخل حٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش يف حٛنلتتخٝ حدلَٗتتٍِ يف ٓتتٜٞ اىحٍٍ هتتي اطخكتتش حَِٛطتتش ٛيٍحٓتتش حدلٔتتخثٚ  
حدلوَىػش يف َٟحكٚ ٟظويىس ُبًح أؿِِ َٜٛثِْ حألهٌٜ أ١ ُظيىل أه٠خٙ حدلٔجيٛ  رنِٔته ٟزخشتَس   
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 ٝ حٛالَٟٗتتٍِ ُٜتتِْ ٜٛٔتتٜـش حدلَُِٗتتش كتتْ طيؿِتته حٛشتتوض       أٟتتخ يف حٛنلتتخ
حاىحٍٍ حٛالَٟٗتتٍِ ىس اطتتيحٍ أىحٟتتَ ىطو٠ِٜتتخص اِٛحِٟتتش ىأ١ ٗتتخ١ ذلتتخ أ١ طٔتتيٍ        

ىٛتِْ ٜٛٔتٜـش حدلَُِٗتش ٗتٌٖٛ كتْ طوتيُٚ       ، حٛنظق ىحاٍشخى رـَُٔتش ًتري اِٛحِٟتش   
 ٢ٟ ححلخسص. َٓحٍحص حٜٛٔـش حٛالَُِٟٗش يف أٍ كخٛش

أٟتتخٝ حٛربدلتتخ١ هتت٢ أه٠تتخٙ حدلَإىٓتت   يف حٛنلتتخٝ حٛربدلتتخ٣َ ُٔتتؤٙ حٛتتيَُُ ِٓخٓتتِخً-3
هتت٢ أه٠تتخٙ حذلِجتتخص حاىحٍُتتش    ٛ٘تت٢ س جتتتيُ ٟٔتتخلٛظه ِٓخٓتتِخً ، ٛٔتتٜـظه حَٛثخٓتتِش

علتتخ ًتتري هخػتتوش ٛظيؿِوخطتته ٠ٗتتخ ٓتتزْ حٛزِتتخ١ ىاظلتتخ ُٔتتؤٙ ُٔتتؾ هتت٢      ألحدلٔتتظٜٔش 

 .1اُحلهخ حٓظو٠خٙ ٜٓـش حاشَحٍ ىحَٛٓخرش

 أهساف انىصاَح اإلزارَح0
ًَػ  أٓخٓتِ  ةتخ ؿتيهَ ٗتٚ ٣لتخٝ اىحٍٍ       ْهتيٍ حٛيطخُش حاىحٍُش اىل لِٔ

.ِٜٞٓ 
ىهتتي ػتت٠خ١ كٔتت٢ اىحٍس حدلَحُتتْ حٛوخٟتتش حٛظخروتتش ٛعشتتوخص   ،اىحٍٍ انغاازا األول

 حٛالَُِٟٗش ىٓالٟش ٓيٍهتخ حا٣ظخؿِش.

                                                                                                                                        
ىًَُ حٛزوغ طَُِوخ هٜتٌ ًٛتٖ أ١ حٛتَثِْ حاىحٍٍ س    ، حٜٛٔٞ حاىحٍٍ ح٣ويٟض رٌٖٛ ك٠٘ش اغلخى

 ؽلٜٖ ٟزخشَس ٜٓـظه حَٛثخِٓش اس رخٛنٔزش دل٢ ُٜي٣ه ٟزخشَس يف ىٍؿخص حٜٛٔٞ حاىحٍٍ.

ْ   Maurice Hauriouح٣لَ يف ٗتٚ ًٛتٖ       prelot ىأُؼتخً  ،ىٟتخ روتيهخ   51ص  ،حدلَؿتن حٛٔتخر

 0َ أُؼخًىٟخ رويهخ ىح٣ل 292ص  ،حدلَؿن حٛٔخرْ

Duer et Debeyre:Traite de droit administratif, 1952, p25, No42. 
1 -  Maurice Hauriouْ51ص  ،حدلَؿن حٛٔخر. 
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 ٍ حِٛٔخٓتتِش ىػتت٠خ١   ىهتتي طتتِخ٣ش ىكتتيس حٛيىٛتتش   ،ِٓخٓتتَ وانغاازا انثاااَ
 ىكيس حسجتخ  حاىحٍٍ حٛوخٝ يف اِن أضلخل حٛيىٛش.

ًٛتٖ أل١ صلتخف   ، ىلِْٔ ه٢ٌُ حٌَٛػ  شَؽ أٓخَٓ ٛنـخف حٛالَُِٟٗش حاىحٍُش
ٍ ٣لتتخٝ اىحٍٍ يف حٛوظتتَ ححلتتيُغ اظلتتخ ُظيٓتتَ هٜتتٌ صلخكتته يف طٔتتيُٞ أكٔتت٢        أ

١ لِٔتْ هتٌ    ىس ؽل٘ت٢ ػت٠خ  ، حخليٟخص ىححلخؿخص ٜٛـ٠ويٍ رؤٓٚ ط٘خَِٛ شل٘نش
حٌٛخُش اًح ٟنلض حألشوخص حاىحٍُش حدلٔظٜٔش كَُش اىحٍس حدلَحُْ حٛوخٟش ريى١ ٍٓخرش 

سكظ٠تتخٙ هـتتِ حألشتتوخص حاىحٍُتتش هتت٢ اىحٍس هتتٌ      ،ٟتت٢ ؿخ٣تتذ حٛٔتتٜـش حدلَُِٗتتش  
ىهٌٜ حٛوْ٘ ؽل٢٘ طِخىٍ هٌ  حألهـخٍ ىػ٠خ١ ، حدلَحُْ أى طو٠يهخ ا٢ٔ ٓريهخ

هؼوض حألشوخص حاىحٍُش َٛٓخرتش ؿيُتش ٟت٢ ؿخ٣تذ     ك٢ٔ ٓري حدلَحُْ حٛوخٟش اًح أ
 حٜٛٔـش حدلَُِٗش.

 ٟـٜٔتخً  ٌٖٗٛ ؼلشٌ اًح ٟنلض حٛيكيحص حاىحٍُش حدلوظِٜتش كَُتش ٗخٟٜتش ىحٓتظٔالسً    
يف اىحٍس شتتجيعلخ أ١ طنٔـتتن ٟتتن حٛتت٢ِٟ حٛظتتالص حٛتتهب طتتَرؾ هتتٌ  حٛيكتتيحص روؼتتوخ 

ىرتٌٖٛ طنوتيٝ   ،أهًََرـوخ رخٛٔتٜـش حدلَُِٗتش ٟت٢ ٣خكِتش     طىحٛهب  ،رزوغ ٢ٟ ٣خكِش
ىٓتتي ٜٓنتتخ أ١ طتتِخ٣ش ىكتتيس حٛيىٛتتش حِٛٔخٓتتِش هنظتتَ       ، ىكتتيس حٛيىٛتتش حِٛٔخٓتتِش  

ؿيهٍَ يف حٛنلخٝ حٛالٍَِٟٗ ى٢ٟ شؤ١ حَٛٓخرش هٌٜ حٛيكيحص حاىحٍُش حدلٔظٜٔش أ١ 

 .1طظي١ هٌ  حٛيكيس

                                                           
1  - Roland Maspétiol, Pierre Laroque: La tutelle administrative,1930، 
P275. 
 Hashich:local government in Englandm, p94 etsuir. 
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ىهٌ٘ح طزيى حٛيطخُش حاىحٍُش يف طيٍهتخ ححلِِٔٔتش ٗونظتَ هتخٝ يف حٛنلتخٝ     
ظتتَ س ُظوتتخٍع ٟتتن حٛالَُِٟٗتتش ىٛ٘نتته هٜتتٌ حٛو٘تتْ هنظتتَ سُٝ      هن ،حٛالَٟٗتتٍِ

 .1ى٠ٟ٘ٚ ذلخ

 0أسانُة انىصاَح اإلزارَح
ِٗتتتتَ ؽل٘تتتت٢ أ١ طِتتتتَع حٛٔتتتتٜـش حاىحٍُتتتتش حدلَُِٗتتتتش هٜتتتتٌ حٛيكتتتتيحص حاىحٍُتتتتش     

 .ُِٗش؟؟َحٛالٟ
ٓتتي ُ٘تتي١ ًٛتتٖ هتت٢ ؿَُتتْ اطتتيحٍ طو٠ِٜتتخص هخٟتتش أى ٓتتَحٍحص هخٟتتش طَٓتتٞ ُِوتتخ        

حٛالَُِٟٗتتش هـتتش حٛو٠تتٚ ىؿَُٔتتش حٛٔتتري يف ٟزخشتتَس     حٛٔتتٜـش حدلَُِٗتتش ٜٛيكتتيحص   
ًتتري أ١ ٟؼتتٚ هتتٌ  حٛظو٠ِٜتتخص ىحٛٔتتَحٍحص حٛوخٟتتش س طوظتترب ٟتت٢ أٓتتخِٛذ   ،حهظظخطتتوخ

 حٛيطخُش حاىحٍُش اس اًح ٓظي هبخ رلَى حٛنظق ىحاٍشخى.

أٟخ ا١ ٓظي ٟنوخ أ١ ط٘ي١ ِٟٜٟتش ٜٛيكتيحص حٛالَُِٟٗتش ُبعلتخ طوظترب مبؼخرتش طيؿِته        
ىحٓتظٔالٙ   ،َُِٗش ىهي ٟخ ُظنخٌُ ٟن ٟزتيأ حٓتظٔالٙ هتٌ  حٛيكتيحص    ٜٛيكيحص حٛالٟ

حٛيكيحص حاىحٍُش هي حألٓخّ حٌٍٛ ُٔيٝ هِٜه ٣لخٝ حٛالَُِٟٗش حاىحٍُش ٠ٗتخ ٓتزْ   

 .2حٛزِخ١

                                                           
1  -  Roland Maspétiol, Pierre Laroque: La tutelle administrative,1930، 
P345. 
Hashich:local government in Englandm, p94 etsuir. 

ُالكق ٟن ًٖٛ أ١ حٜٛٔـش حدلَُِٗش يف حصلٜترتح متٜتٖ هتٌح ححلتْ يف كتيىى ٟوِنتش ىٗتٌٖٛ ٗتخ١          2

  ٍ َ  /1955ٛٔتتنش  66ٍٓتتٞ /ٓتتخ٣ي١ حٛزٜتتيُخص حدلظتتَ ىُتتش ٓتتٜـش حؿزتتخٍ   ؽلتتنق ىُُتتَ حٛزٜيُتتش ىحٛٔ

 (37،64)ٟٞ حٜٛٔـخص ححملِٜش هٌٜ طنٌِِ َٓحٍحطه يف روغ كخسص حٓظؼنخثِش
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١ حألٜٓيد حٛيكِي حِٜٛٔٞ َٛٓخرش حٛيكيحص حٛالَُِٟٗش ُنلظَ ٠ٗخ بىذلٌح ُ

 ٛنٔزش ٛ٘ٚ كخٛش هٌٜ كيس.يف حلخً َٓحٍحص َُىُش رخ Roland Maspétiolُٔيٙ 

سهظالٍ طيٍ حَٛٓخرش هٜتٌ   ىلظَٜ هٌ  حَٛٔحٍحص ٢ٟ كِغ ٣يهوخ ىؿزِوظوخ طزوخً
 حٛظِظِٚ حٌٍٛ ٣زِنه ٠ُِخ 0َُٜ

  صىر انىصاَح اإلزارَح0
حٛيطخُش أى حَٛٓخرش حاىحٍُش ٓي طٍَٔ يف طيٍ ٍٓخرش هٌٜ حألشتوخص أى ٍٓخرتش هٜتٌ    

 حأله٠خٙ.
كتتْ حٛٔتتٜـش حدلَُِٗتتش يف طوتتِ  أهؼتتخل حٛٔتتٜـش  ُخَٛٓخرتتش هٜتتٌ حألشتتوخص طشتت٠ٚ

حٛالَُِٟٗتتش ٜٗتتوٞ أى روؼتتوٞ ىكتتْ ىِٓوتتٞ هتت٢ حٛو٠تتٚ ىطؤىُزتتوٞ ىهتتِذلٞ ىكتتْ كتتٚ  
حستتخْٛ حٛتتهب متؼتتٚ حألشتتوخص حاىحٍُتتش حٛالَُِٟٗتتش ىًتتري ًٛتتٖ ٟتت٢ ححلٔتتيّ حٛتتهب   

 طظظٚ رؤشوخص شلؼَٜ حٛيكيس حاىحٍُش حٛالَُِٟٗش.

 ٙ ٓتتَحٍحص ىأه٠تتخٙ حٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش حٛالَُِٟٗتتش   أٟتتخ حَٛٓخرتتش هٜتتٌ حأله٠تتخٙ ُظظنتتخى
 ىهٌ  حَٛٓخرش ٓي طنظذ هٌٜ حَٛٔحٍحص أى هٌٜ حٛو٠ٚ حٛظنٌٍِِ.

ىحَٛٓخرش هٜتٌ حٛٔتَحٍحص ٓتي ط٘تي١ يف طتيٍس ٍٓخرتش هٜتٌ حٛٔتَحٍ ًحطته ىٓتي طتظٞ هت٢             
ؿَُتتْ كٜتتيٙ حٛٔتتٜـش حدلَُِٗتتش زلتتٚ حٛٔتتٜـش حٛالَُِٟٗتتش ىاطتتيحٍ حٛٔتتَحٍ رخٛنِخرتتش   

 ظنخم هٌ  حٜٛٔـش حألهريس ه٢ اطيحٍ .هنوخ يف كخٛش حٟ

 هتيحى ظلؼتري ىحأل هٌٜ حَٛٔحٍ ًحطه ٓي طظنخىٙ ٟٔيٟخص حٛٔتَحٍ أٍ أه٠تخٙ حٛ   ىحَٛٔحرش
حٛٔخرٔش هٌٜ اطيحٍ  ٗؤ١ ُشرتؽ هيٝ ؿيحُ ٣لَ حٛٔتٜـش حٛالَُِٟٗتش أٍ ٟيػتيم    

 ٓزٚ ىٍحٓظه ىطٔيُٞ طََُٔ هنه ريحٓـش شلؼٚ حٜٛٔـش حدلَُِٗش.
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طيحٍ حَٛٔحٍ يف ًحطه ٗؤ١ ُشرتؽ اطيحٍ حَٛٔحٍ ىؿيد ىٓي طظنخىٙ حَٛٓخرش ا
ححلظيٙ هٌٜ طَهِض أى اؿخُس ٢ٟ حٜٛٔـش حدلَُِٗش أى أ١ ُشرتؽ طظيُْ حٜٛٔـش 

 ىحؿذ حٛظنٌِِ. حدلَُِٗش هٌٜ حَٛٔحٍ َٛ٘ ُظزق علخثِخً

رتخ١ لتيٙ    ِٟٜٟتخً  ٓي طنظذ حَٛٓخرش هٌٜ ٟظتري حٛٔتَحٍ روتي طتيىٍ  علخثِتخً      ىأهريحً
 ُِش كْ اٌٛخثه.حٜٛٔـش حدلَٗ

 ىُالكق هٌٜ طيٍ حَٛٓخرش هٌٜ حَٛٔحٍحص0

 ٓيُخً أ١ حَٛٓخرش هٌٜ لؼري ىاهيحى حَٛٔحٍ طؼن يف ُي حٜٛٔـش حدلَُِٗش ٓالكخً-1
 ؽل٢٘ أ١ طٔظو٠ٜه يف طوـِٚ ٣شخؽ حٜٛٔـش حٛالَُِٟٗش.

أٟتتتخ  طتتتَػلخً يف اطتتتيحٍ حٛٔتتتَحٍ ُٔتتتزْ حٛٔتتتَحٍ ىُ٘تتتي١ ىحث٠تتتخً     1أ١ حٛرتهتتتِض-2

 .أى ػ٠نِخً ْ َٜٛٔحٍ ىٓي ُ٘ي١ طَػلخًُالك 2حٛظظيُْ

أ١ حٛرتهِض ىحٛظظيُْ س ُوظتربح١ ٟت٢ ٓزِٚت حسشترتحٕ يف اطتيحٍ حٛٔتَحٍ ىاظلتخ هتي         -3
هٜتٌ طتيىٍ    مبؼخرش شَؽ طئَُِ ُظظٚ رخَٛٔحٍ مبونٌ أ١ طنٌِِت حٛٔتَحٍ ُوظترب ٟظيِٓتخً    

حؿتذ  ١ حٛٔتَحٍ ُظتزق ى  ب١ طيٍ ُبُ ،حٛرتهِض أى حٛظظيُْ ٢ٟ ؿخ٣ذ حٜٛٔـش حدلَُِٗش
ٟت٢ حٛٔتٜـش حٛالَُِٟٗتش     طتخىٍحً  ٢٘ٛ ًٖٛ س ُئػَ هٌٜ ؿزِوظه رخهظزتخٍ  ٓتَحٍحً   ،حٛظنٌِِ

 ٙ هٌ  حٜٛٔـش حألهريس ىكيهخ ه٢ ٣ظخثـه ىأػخٍ  حٛؼخٍس رخٌٛري.ؤىطٔ

  ،ىهي ُوظرب مبؼخرش شَؽ ُخٓن ،اطيحٍ حَٛٔحٍ ىطنٌِِ  سكٔخً حاٌٛخل ُ٘ي١ هخىس -4
 ِِتٌ ٟت٢ طتخٍُن طتيىٍ  ٛ٘ت٢ طنِِتٌ  ُ٘تي١ ٟٔرت٣تًخ        مبونٌ أ١ حَٛٔحٍ ُوظرب ىحؿتذ حٛظن 

                                                           
1 - autorisation. 
2  - approbation. 
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رشَؽ ُبًح طيٍ َٓحٍ حٛٔتٜـش حدلَُِٗتش رخاٌٛتخل ُحٙ ٟتخ ٗتخ١ ٛته ٟت٢ ٓتيس طنٌُِِتش          
 رؤػَ ٍؿوَ ٢ٟ طخٍُن طيىٍ حَٛٔحٍ.

5-  ٍ ٓخرتش  دلخ ٗخ١ حٛرتهِض ىحٛظظيُْ ُٔوخ١ ٓزٚ طنٌِِ حَٛٔحٍ رِن٠خ ط٘تي١ ٟزخشتَس 
١ حٜٛٔـش حدلَُِٗش يف ٟزخشَهتخ َٛٓخرش ؤحٛٔيٙ ر ٣ه ؽل٢٘بحاٌٛخل روي طنٌِِ حَٛٔحٍ ُ

حاٌٛخل ط٘ي١ يف َِٟٗ ٠ُٔق ذلخ ربطيحٍ ك٘ٞ ِٜٓٞ هٌٜ حَٛٔحٍ يف ػيل حّػخٍ حٛهب 
اس أ٣ه ُالكق ٢ٟ ؿوش أهًَ أ١ ليُٚ حٛٔتٜـش حدلَُِٗتش كتْ    ، طَطزض هٌٜ طنٌِِ 

ـ      ش حٛالَُِٟٗتش  اٌٛخل حَٛٔحٍ روي طنٌِِ  ٢ٟ شتؤ٣ه أ١ ُِهتِم حٛؼٔتش يف ٓتَحٍحص حٛٔتٜ
ىُِٔتتي حٛٔتتيٍحص حاىحٍُتتش ٟتتخ غلتتذ أ١ ُظتتيحَُ ذلتتخ ٟتت٢ ِٟتتِس حسٓتتظَٔحٍ ىُتتئػَ هٜتتٌ  

 َٟحِٗ ٟٔظَٔس ىكٔيّ ٟ٘ظٔزش ٛعَُحى.

ىذلتتتٌح غلتتتذ يف كخٛتتتش طَُٔتتتَ كتتتْ حٛٔتتتٜـش حدلَُِٗتتتش يف اٌٛتتتخل ٓتتتَحٍحص حٛٔتتتٜـش     
 حٛالَُِٟٗش طِِٔي كٔوخ يف حٓظو٠خٙ هٌح ححلْ مبيس زلتيىىس كظتٌ س طـتيٙ كخٛتش    
هتيٝ حٛؼٔتش ىهتيٝ حسٓتظَٔحٍ حٛتهب طرتطتذ هٜتتٌ ىؿتيى ٟؼتٚ هتٌح ححلتْ رِتي حٛٔتتٜـش            

 حدلَُِٗش.

طظري ٍٓخرش حاٌٛخل هٌٜ كخٛش سلخِٛتش   Roland Maspétiolى٢ٟ حألُؼٚ ٠ٗخ ُٔيٙ 
َٓحٍحص حٜٛٔـش حٛالَُِٟٗش دلزيأ حدلشَىهِش ىحٓظويحٝ ٜٓـش حٛرتهِض ىحٛظظيُْ 

ُ٘ي١ ٜٜٛٔـش حدلَُِٗش كَُش طٔيَُ ححلخسص حٛتهب  مبونٌ أ١  ،ٛظلِْٔ ٍٓخرش حدلالث٠ش

 .1غليُ ُِوخ حسٟظنخم ه٢ حٛرتهِض ربطيحٍ حَٛٔحٍ أى حٛظظيُْ هِٜه

                                                           
1  -  Roland Maspétiol, Pierre Laroque: La tutelle administrative,1930، 
P116. 
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 ،ىحَٛٓخرش هٌٜ حٛو٠ٚ حٛظنٌٍِِ س طٔٚ أةِش ه٢ حَٛٓخرش هٌٜ حَٛٔحٍحص ًحهتخ
١ طنٌِِ َٓحٍحص حذلِجخص حٛالَُِٟٗش ُٔظِٜٝ ىؿيى ه٠تخٙ ُظيٛتي١ حٛظنِِتٌ ىأٟتيحٙ     بُ

 ُٔظِٜٝ حلخً حاؿَحلحص حٛهب ُظـٜزوخ حٛظنٌِِ. ٣ِخّ هٌٜ حٛظنٌِِ ىأهريحًحا

هٌٜ كَُش حٛيكتيحص   ىطيهٚ حٜٛٔـش حدلَُِٗش يف أٍ أَٟ ٢ٟ هٌ  حألٟيٍ ُوظرب ِٓيحً
حٛالَُِٟٗتتش ىحٓتتظٔالذلخ اً حألطتتٚ يف حٓتتظٔالٙ هتتٌ  حٛيكتتيحص أ١ ُ٘تتي١ ذلتتخ كَُتتش  

ٟت٢   خ يف طنٌِِ َٓحٍحهتخ ٗخ١ ًٖٛ ٣يهتخً حلخً حَٛٔحٍحص ىطنٌِِهخ ُبًح ِٓيص كَُظو
حٛيطتتخُش حاىحٍُتتش حدلَِىػتتش هِٜوتتخ ىٍٓخرتتش حٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش حدلَُِٗتتش هٜتتٌ حٛو٠تتٚ     

 حٛظنٌٍِِ ذلخ طيٍس سلظِٜش.

ُٔتتي طٔتتن يف طتتيٍس اهؼتتخم حٛوخٟتتٚ حدلنِتتٌ ٛٔتتَحٍحص حذلِجتتخص حٛالَُِٟٗتتش ٜٛٔتتٜـش    
١ ُ٘تي١ طخروتخ ذلتٌ  حٛٔتٜـش س     حدلَُِٗش ٢ٟ كِغ حٛظوِ  ىحٛرتِٓش ىحٛظؤىُذ مبونتٌ أ 

 ٜٜٛٔـش حدلَُِٗش.

ٗتتؤ١ ُشتترتؽ   ،ىٓتتي طٔتتن يف طتتيٍس ٍٓخرتتش طِتتَع هٜتتٌ ٟخِٛتتش حٛيكتتيس حٛالَُِٟٗتتش     
هٜتٌ حَٛٓتيٝ ححملِٜتش أى هٜتٌ حدلِِح٣ِتش ىاؿتَحلحص        ٟيحُٔتش حٛٔتٜـش حدلَُِٗتش ٟٔتيٟخً    

خٝ ىُالكق ريؿته هت   ،طنٌِِهخ أى هٌٜ حَٛٔىع أى حسٍطزخؽ رخٛظِحٟخص ٟخِٛش ىهٌ٘ح
يف حٛيٓتض   أ١ حَٛٓخرش هٌٜ حٛو٠ٚ حٛظنٌٍِِ هَ أٗؼَ طيٍ حٛيطخُش حاىحٍُش ح٣ظشتخٍحً 

 ىهَ يف ٣ِْ حٛيٓض أهٞ طيٍ هٌ  حٛيطخُش. ،ححلخػَ
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 كوفوة حتدود مصدر القرار

 0ارَحيشاَا وػُىب اناليزكشَح اإلز

حٛالَُِٟٗتتش ححملِٜتتش ىحٛالَُِٟٗتتش حدلَُِٔتتش ِٟحُتتخ ىهِتتيد لظٜتتَ        لكــل هــ  
ظالٍ ىؿوتتخص ٣لتتَ حدلئُتتي٢ُ ىحدلوخٍػتت  ٛنلتتخٝ حٛالَُِٟٗتتش رنيهِتته ىطوتتَع    رتتخه

 رخهظظخٍ ٠ُِخ َُٜ ٛزِخ١ هٌ  حدلِحُخ ىحٛوِيد
 يشاَا وػُىب اناليزكشَح احملهُح0

ُٔؼتتَ ٣لتتخٝ حٛالَُِٟٗتتش ححملِٜتتش رتترتٕ اىحٍس حألٓتتخِٛٞ ىحدلتتي١ ىحٛٔتتًَ رِتتي هِجتتخص   
ُتئىٍ اىل طٔيُتش حٛشتويٍ رخحلَُتش      ُنظوزوخ ٓ٘خ١ ٗٚ آِٜٞ أى ٟيُنتش أى َُٓتش ىهتٌح   

 ىحسٓظٔالٙ يف ٣ِيّ حٛشوذ ىُويى حألَُحى هٌٜ حسشظٌخٙ رخٛشئى١ حٛوخٟش.
ؼلتيٙ حٛشتوذ ك٘تٞ ٣ِٔته      ىؽلَٔحؿِتخً  ىذلٌح ُوظرب ٣لخٝ حٛالَُِٟٗش ححملِٜتش ٣لخٟتخً  

 رنِٔه.

ُؼتتخٍ اىل هتتٌح أ١ حذلِجتتش حٛتتهب ُنظوتتذ أهؼتتخإهخ ٟتت٢ ٣ِتتْ حآٜتتِٞ أى حدليُنتتش أى     
ش ط٘تتي١ أٓتتيٍ هٜتتٌ طوتتٍَ كخؿتتخص حآٜتتِٞ ىاىحٍس َٟحُٔتته رـَُٔتتش لٔتتْ          حَُٛٔتت

 ٟظٜلش حآِٜٞ ىطيحُْ ًٍزخص ٓ٘خ٣ه.

ًري أ١ ٣لخٝ حٛالَُِٟٗش حاىحٍُش س ؼلٜي ٟن ًٖٛ ٢ٟ هِيد ُربٍهخ حدلوخٍػي١ ذلٌح 
ىأهٞ هٌ  حٛوِتيد أ١ حٓتظٔالٙ حٛيكتيحص ححملِٜتش رتبىحٍس شتجيعلخ ٓتي ُٜلتْ         ، حٛنلخٝ

ُٔتتي طو٠تتي حٛٔتتٜـخص ححملِٜتتش اىل     ،يس حِٛٔخٓتتِش ىحاىحٍُتتش ٜٛيىٛتتش  حٛؼتتٍَ رخٛيكتت 
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ىٓتتي طٔتتَل   ،ٟنخُٔتتش حٛٔتتٜـش حدلَُِٗتتش ىطِؼتتِٚ حدلظتتخ  هٜتتٌ حدلظتتخ  حٛٔيِٟتتش     
 .حٓظو٠خٙ حٜٛٔـش حدل٠نيكش ذلخ اُحل ٓ٘خ١ حآِٜٞ حخلخػو  ٜٛٔـظوخ حاىحٍُش

 يشاَا وػُىب اناليزكشَح ادلزفمُح0
 حُخ حٛالَُِٟٗش حدلَُِٔش يف ٣لَ أ٣ظخٍهخ ٠ُِخ ٣0َُٜٜوض ِٟ 0ادلشاَا -أىسً

كِتغ طظتيىل حألشتوخص حاىحٍُتش حدلَُِٔتش       ،لَِِ حٛوذل ه٢ حٛٔتٜـش حدلَُِٗتش  -1
 ٢ٟ حٜٛٔـش حدلَُِٗش. اىحٍس ٗؼري ٢ٟ حدلَحُْ حٛوخٟش ريسً

حٛالَُِٟٗتش ححملِٜتش كِتغ ُنظٔتٚ هتذل اىحٍس       ىُالكق أ١ هتٌ  حدلِتِس لٔٔوتخ أُؼتخً    
 حملِٜش ٢ٟ حٜٛٔـش حدلَُِٗش اىل حٜٛٔـخص ححملِٜش.حدلَحُْ ح

ًٛتتٖ أل٣تته كتت  ُووتتي رتتبىحٍس  حِٛٔخٓتتَ هتت٢ اىحٍس حدلَحُتتْ حٛوخٟتتش،  اروتتخى حٛنِتتيً -2
حدلَحُْ حٛوخٟش اىل أشوخص اىحٍُش ٟٔظٜٔش ه٢ حٜٛٔـش حدلَُِٗش س ُ٘ي١ مثش رلتخٙ  

ي١ هٌ  حدلَحُْ ٛظيهٚ أهؼخل حذلِجخص حِٛٔخِٓش ىهٌٜ ٍأٓوخ حذلِجش حٛنِخرِش يف شج
 ىطزٌٔ اىحٍس هٌ  حدلَحُْ هخػوش ٛالهظزخٍحص حِٛنِش ىكيهخ.

رنِٔتوخ ريحٓتـش أشتوخص     خُرتطذ هٜتٌ حٓتظٔالٙ حدلَحُتْ حٛوخٟتش رتبىحٍس شتئىعل      -3
 اىحٍُش ٟٔظٜٔش ه٢ حٜٛٔـش حدلَُِٗش طشـِن حألَُحى ىحذلِجخص هٌٜ ٟٔخهيهتخ ٟخِٛتخً 

 ه٢ ؿَُْ حذلزخص ىحٛيطخُخ.

حٛوخٟش ربىحٍس ُنِش طخحلش ىطِٔري حٓتظويحٝ حألٓتخِٛذ حدلظزوتش يف    طِىُي حدلَحُْ -4
حدلشَىهخص ححلَس يف اىحٍس حدلَحّ حٛوخٟش حٛظنخهِش ىحٛظـخٍُش.ى٢ٟ شؤ١ هٌح ٜٗه أ١ 

 ُؼ٢٠ ك٢ٔ ٓري حدلَحُْ حٛوخٟش ىُُخىس ا٣ظخؿوخ.
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 0طٜوض حس٣ظٔخىحص حٛهب طيؿه ٛنلخٝ حدلَُِٗش حدلَُِٔش ٠ُِخ َُٜ 0انؼُىب - ػخ٣ِخً

ىهتتٌح حٛظوتتيى  ،ا٣شتتخل حألشتتوخص حدلَُِٔتتش ُتتئىٍ اىل طوتتيى حدلِِح٣ِتتخص يف حٛيىٛتتش-1
 ٟن ٟزيأ ىكيس حدلِِح٣ِش. -يف ٣لَ روغ حِٛٔوخل- ُظوخٍع

ا٣شخل حألشوخص حدلَُِٔش ُؼري ٟشٜ٘ش حَٛٓخرش هٌٜ أه٠خٙ هٌ  حألشوخص كِغ -2
ص حدلَُِٔتش مبتخ   ُظزق ٢ٟ حدلظوٌٍ يف ٗؼري ٢ٟ حألكِخ١ اك٘خٝ حَٛٓخرش هٜتٌ حألشتوخ  

ىيف طتتخٍُن حدلئٓٔتخص حٛوخٟتش يف ٣َُٔتتخ   ، ُؼت٢٠ هتيٝ حألػتتَحٍ رخدلظتٜلش حٛٔيِٟتش    
 أٟؼٜش ٗؼريس ٛعػَحٍ حٛهب ىٓوض رٔزذ ػوَ حَٛٓخرش هٌٜ حألشوخص حدلَُِٔش.

يف ٣لخٝ حٛالَُِٟٗش حدلَُِٔش طظوتيى حدلئٓٔتخص حٛوخٟتش حٛتهب طظتيىل اىحٍس حدلَحُتْ       -3
ٛتتش أ١ طنشتتؤ أٗؼتتَ ٟتت٢ ٟئٓٔتتش اىحٍس ٣تتيم ىحكتتي ٟتت٢  حٛوخٟتتش ىؼلشتتٌ يف هتتٌ   ححلخ

 حٛنشخؽ ىهٌح ُئىٍ اىل ُُخىس حٛنِٔخص حٛوخٟش يف حٛيىٛش ريى١ ٟربٍ.
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الرتكوز وعدم الرتكوز اإلداري
1 

ٍ      الرتكيــز ُِتتَ ٣لتتخٝ   ،ىهتتيٝ حٛرتِٗتتِ أٓتتٜيرخ١ ٟتت٢ أٓتتخِٛذ حٛظنلتتِٞ حاىحٍ
ِخٝ رخأله٠خٙ حٛٔخ٣ي٣ِش حٛهب حٛرتِِٗ حاىحٍٍ ط٘ي١ ٜٓـش اطيحٍ حَٛٔحٍحص ىٜٓـش حٛٔ

طِٔتتي حٛشتتوض حاىحٍٍ رِتتي ٍثتتِْ حٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش ىكتتي  أٍ رِتتي حٛوؼتتي حٛتتٌٍ     

  ٍ ىرلٜتْ حاىحٍس   2ُشٌٚ أهٌٜ ىٍؿخص حٜٛٔٞ حاىحٍٍ ىهي حٛيَُُ يف حٛنلتخٝ حدلَٗتِ
 .»حاىحٍس حدلَُِٔش« يف حٛنلخٝ حٛالٍَِٟٗ

طتيحٍ حٛٔتَحٍحص حدلِٜٟتش رِتي     أٟخ يف كٚ ٣لخٝ هيٝ حٛرتِٗتِ حاىحٍٍ ُظ٘تي١ ٓتٜـش ا   
رِي هؼي ُشٌٚ ىٍؿش أى٣ٌ  أٍهؼي ههَ ٢ٟ أهؼخل حٜٛٔـش حاىحٍُش ًري حَٛثِْ 

 ٢ٟ ىٍؿخص حٜٛٔٞ حاىحٍٍ.

٢ٟ حٛيَُُ يف حٛنلتخٝ حدلَٗتٍِ    ىحٛوؼي حٌٍٛ ُ٘ي١ ٛه كْ اطيحٍ حَٛٔحٍحص ريسً
خٝ أٟتتتخ يف حٛنلتتت  ٓتتتي ُ٘تتتي١ حدلتتتيَُ حٛوتتتخٝ ٠ٜٛظتتتٜلش أى حٛٔتتتَ٘طري حٛوتتتخٝ ٟتتتؼال      

حٛالٍَِٟٗ ُٔي ُ٘ي١ حٛوؼتي حٛتٌٍ ػلتٚ زلتٚ حاىحٍس يف اطتيحٍ حٛٔتَحٍحص هتي        
 حدليَُ أى  نش َُهِش.

                                                           
1 Concentration et Déconcentration. 

أٟخ يف حٛنلخٝ حَٛثخَٓ َُثِْ حٛيىٛش هي حَٛثِْ حألهٌٜ ٠ٗخ ، دلخ٣َحاشخٍس هنخ اىل حٛنلخٝ حٛرب 2
 ٓزْ حٛزِخ١.
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 صىر ػسو انرتكُش اإلزارٌ

 0نؼسو انرتكُش اإلزارٌ صىرتاٌ 
ىطنظٔتتٚ ُِوتتخ ٓتتٜـش حٛزتتض يف  ُ٘تتي١ ُِوتتخ هتتيٝ حٛرتِٗتتِ هخٍؿِتتخً انصااىرج األوىل *

حٛوخطت٠ش اىل هؼتي حٛٔتٜـش حاىحٍُتش      حٛشجي١ حاىحٍُتش ٟت٢ ُتي حٛتَثِْ حدلَٗتٍِ يف     
حدلٔتتِٞ هتتخٍؽ حٛوخطتت٠ش ٠ٗتتخ يف كخٛتتش ليُتتٚ حٛتتيَُ يف هخطتت٠ش ححملخُلتتش ٓتتٜـش       

 ٢ٟ حٛيَُُ. اطيحٍ حَٛٔحٍحص ريسً
ىطنظٔتٚ ُِوتخ ٓتٜـش حٛزتض يف      ُ٘تي١ ُِوتخ هتيٝ حٛرتِٗتِ ىحهِٜتخً      انصىرج انثاَُاح ى *

      ٞ أكتتي  اىليف حٛوخطتت٠ش  حٛشتتجي١ حاىحٍُتتش ٟتت٢ حٛتتيَُُ ىهتتي حٛتتَثِْ حدلَٗتتٍِ حدلٔتتِ
، ٠ٗخ يف كخٛش ليُٚ َٟإىِٓه حدل٠ِٔ  ٟوه يف ٣ِْ َٟٔ حٜٛٔـش حاىحٍُش حدلَُِٗش

كتتي حدلتتي٢َُُ حٛوتتخٟ  أى حٛٔتتَ٘طري حٛوتتخٝ ٜٛتتيُحٍس ٓتتٜـش حٛزتتض يف روتتغ حدلٔتتخثٚ       أ
 .حاىحٍُش

 اناليزكشَح اإلزارَح وػسو انرتكُش اإلزار0ٌ
خٝ حٛالَُِٟٗش حاىحٍُش طظويى حٜٛٔـخص َُِ ٣ل، ُيؿي ر  حٛنلخٟ  َُّ ؿيهٍَ 

حاىحٍُش ىلظض ٗٚ ٜٓـش ٟنوخ جبِل ٢ٟ ىكخثَ حٜٛٔـش حاىحٍُش أٟتخ ٣لتخٝ هتيٝ    
ىاظلخ ُيُم حسهظظخص حاىحٍٍ  ،حٛرتِِٗ ُال ُشرتؽ ِٛٔخٟه طويى حٜٛٔـخص حاىحٍُش

ر  أهؼخل ٜٓـش اىحٍُش ىحكيس ىُ٘ي١ ألكي أهؼخل حٜٛٔـش حاىحٍُتش ًتري حٛتَثِْ    
 حألهٌٜ كْ حٛزض يف روغ حدلٔخثٚ حاىحٍُش ىى١ حَٛؿيم َٜٛثِْ.
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 ،ى٣لخٝ هتيٝ حٛرتِٗتِ ُـزتْ يف حٛنلتخٟ  حدلَٗتٍِ ىحٛالَٟٗتٍِ هٜتٌ حٛٔتيحل        
ُظنظٔٚ ٜٓـش حٛزض يف حألٟيٍ ٢ٟ ُي حَٛثِْ طخكذ حٜٛٔـش حٛوِٜخ اىل هؼي ههَ 

 .1أى٣ٌ ٟنه ىٍؿش ٢ٟ أهؼخل ٣ِْ حٜٛٔـش َُِٟٗش ٗخ٣ض أى سَُِٟٗش

 شاَا ػسو انرتكُش اإلزار0ٌي
 طٜوض هٌ  حدلِحُخ ٠ُِخ 0َُٜ 

ىحٍُتش يف ُتي حٛتَثِْ حألهٜتٌ ُتئىٍ اىل ٣ظِـتش       طَِِٗ ٜٓـش حٛزتض يف حدلٔتخثٚ حا  -1
  ْ ٚ   ٝأٟتخ « كظ٠ِش ٟئٗيس ىحكيس هَ هـتِ حٛتَثِ هت٢ ىٍحٓتش حدلٔتخثٚ     »ػتٌؾ حٛو٠ت

ٟت٢ حادلتخٝ    حٛهب طوَع هِٜه ىحٛظيِٓن هٌٜ حألىٍحّ حٛهب طوَع هِٜته ىى١ أ١ ُتظ٢٘٠  
ىٟونٌ هٌح أ١ ُظتزق طظتََُ شتجي١ حاىحٍس رِتي حدلتيكِ  حدلوظظت         ،مبلظيُخهتخ

ربهتتيحى حدلٔتتخثٚ ٜٛوتتَع هٜتتٌ حٛتتَثِْ ىى١ أ١ ُظل٠ٜتتيح ٟٔتتئىِٛش حٛٔتتَحٍحص حٛتتهب       
يف ك  ُظل٠ٚ حَٛثِْ ٟٔتئىِٛش ٓتَحٍحص مل ُ٘ت٢ ٛته ٍأٍ ٟتيٍىّ      ،ُيٓووخ حَٛثِْ
 يف اطيحٍهخ.

اطتتيحٍ حٛٔتتَحٍحص يف ُتتي حٛتتَثِْ حألهٜتتٌ حدلٔتتِٞ يف    ُرتطتتذ هٜتتٌ طَِٗتتِ ٓتتٜـش   -2
حٛوخط٠ش اػخهش حٛيٓض ىحدلخٙ ريى١ ٟربٍ يف طزخىٙ حدل٘خطزخص ر  حَٛثِْ ىحدلَإىّ 
ٛالٓظِٔتتخٍ أى حسٓتتظِظخل يف شتتؤ١ حدلٔتتخثٚ حاىحٍُتتش ى٣لتتخٝ هتتيٝ حٛرتِٗتتِ حاىحٍٍ       

ُظيحَُ ٛته  ُٔؼَ هٌٜ ه٢ٌُ حٛوِز  ربهِخل حَٛثِْ ٢ٟ ل٠ٚ ٟٔئىِٛش َٓحٍحص س 

                                                           
هٌح هي ٍأٍ حِٛٔه حٛزٜـَِ٘ ىؼلخِٛه يف ًٖٛ حِٛٔه ح٣ََِٛٔ ُوي ًَُ أ١ ٣لتخٝ هتيٝ حٛرتِٗتِ     -1

 حدلٍَِٗ ىى١ ًري  أ٣ل0َ

Buttgenbach: Manuel de droit administrative, principes généraux, 
organisation et moyens d'action des administrations publiques, 1954, 
p90. 
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ىمت٘  حدلَإىٓ  ٢ٟ حٛزض يف حألٟيٍ رَٔهش ىى١ ح٣ظلتخٍ   ،حٛيٓض حٛ٘خيف ٛيٍحٓظوخ
 هَع حألَٟ هٌٜ حَٛثِْ ىاػخهش حٛيٓض ىحدلخٙ يف طزخىٙ حدل٘خطزخص ٟوه.

٣لتتخٝ هتتيٝ حٛرتِٗتتِ حاىحٍٍ ػلٔتتْ أهتتٞ أهتتيح حٛالَُِٟٗتتش حاىحٍُتتش ٟتتن طِتتخىٍ       -3
يى حٛٔتٜـخص حاىحٍُتش رتٚ طزٔتٌ حٛٔتٜـش      ُِتَ ٣لتخٝ هتيٝ حٛرتِٗتِ س طظوت     ، أهـخٍهخ

ىيف ٣ِتْ حٛيٓتض ػلٔتْ    يف ىىٛتش ىحكتيس،    حاىحٍُش ٟيكتيس ىحسجتتخ  حاىحٍٍ ٟيكتيحً   
٣لتتخٝ هتتيٝ حٛرتِٗتتِ أهتتٞ ِٟحُتتخ حٛالَُِٟٗتتش حاىحٍُتتش ححملِٜتتش جبوتتٚ حٛزتتض يف شتتئى١  
ٓ٘خ١ حآِٜٞ رِي كخٗٞ ُِٔٞ رِنوٞ ٟٜٞ رتؤكيحذلٞ ُوتٍَ كخؿتخهتٞ ىًٍزتخهتٞ ٓتخىٍ      

ٟ ، ٌ لِٔتتْ هتتٌ  حًَٛزتتخص ىحٛيُتتخل رظٜتتٖ ححلخؿتتخص  هٜتت ٜتتش ؼىيف طتتخٍُن ٗتتٚ حٛتتيىٙ أ
هيُتتيس حل٘تتخٝ ٓتتيٟيح أؿتتٚ حخلتتيٟخص ٛعٓتتخِٛٞ حٛتتهب هِنتتيح اىحٍهتتتخ ىحٓتتظَٔىح يف    

 .1ه٠ٜوٞ ُِوخ روغ حٛيٓض

ٗٚ ٟخ ؽل٢٘ أ١ ُيؿته ٟت٢ ٣ٔتي ٛنلتخٝ هتيٝ حٛرتِٗتِ ُ٘تخى ُنلظتَ ٠ُِتخ ؼلشتخ            -4
خ  يف طظتتََُ حٛشتتئى١ حاىحٍُتتش رتت  حٛوخطتت٠ش   حٛتتزوغ ٟتت٢ حدلٔتتخّ ريكتتيس حسجتتت  

ىحألٓتتخِٛٞ أى حخلتتيٍ ٟتت٢ أ١ ُٔتتظزي ك٘تتخٝ حألٓتتخِٛٞ رشتتئى٣ه ىُظؤتتِيح يف ٟوخٟٜتتش     
يف ٣لتخٝ هتيٝ حٛرتِٗتِ     ى٢٘ٛ حٛيحٓن أ٣ه س زلٚ ذلٌح حخلتيٍ ٟـٜٔتخً   ،أهخيل حألٓخِٛٞ

ؿِته  أل١ حٜٛٔـش حاىحٍُش يف كٚ هٌح حٛنلخٝ طزٌٔ ٟيكيس ىُزٌٔ َٜٛثِْ ٜٓـش طي
 حدلَإىّ ه٢ ؿَُْ حٓظويحٝ ٜٓـظه حَٛثخِٓش ىآٍخٙ طو٠ِٜخص ِٟٜٟش ٛه.

ىألهتتتخيل حألٓتتتخِٛٞ كتتتْ ٟٔخىٟتتتش حٓتتتظزيحى ححلتتتخٗٞ ححملٜتتتَ رتتتخٛظلٜٞ اىل حٛٔتتتٜـش      
 حَٛثخِٓش.

                                                           
1 Marcel Waline: Traité élémentaire de droit administratif,ème 
ed,p197. 
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 وسائم حتمُك ػسو انرتكُش اإلزارٌ
 َِٗ ُظلْٔ هيٝ حٛرتِِٗ حاىحٍٍ؟

ِْ حألهٜتتتٌ طتتتخكذ ِٗتتتَ ُظلٔتتتْ ح٣ظٔتتتخٙ ٓتتتٜـش حٛزتتتض يف حألٟتتتيٍ ٟتتت٢ ُتتتي حٛتتتَث  
 ُظلْٔ ًٖٛ رؤكي ؿَُٔ 0 حسهظظخص أطال اىل حدلَإىّ؟

طيُُن حسهظظخطخص ر  أهؼخل حٜٛٔـش حاىحٍُش مبٔظؼٌ ٣ظيص ٓخ٣ي٣ِتش   األول0
ُٔتتي ؽلتتنق حٛٔتتخ٣ي١ حدلتتَإىّ كتتْ حٛزتتض يف روتتغ حدلٔتتخثٚ حاىحٍُتتش ىى١     ، طتتَػلش

 .1حَٛؿيم َٜٛثِْ حألهٌٜ ىيف هٌ  ححلخٛش ُو٠ٚ رخٛنض كظ٠خً

١ ُِتيع حٛتَثِْ حدلتَإىّ يف حِٛٔتخٝ رتزوغ      ؤىًٖٛ ر ،2حٛظِيُغ رخٜٛٔـش انثا0ٍَ
ىحٛظِتتتيُغ رخٛٔتتتٜـش  »حهظظتتتخص حٛتتتَثِْ« حدلٔتتتخثٚ حٛتتتهب طتتتيهٚ يف حهظظخطتتته

رـزِوظته ه٠تتٚ اىحٍٍ أى ٓتتَحٍ اىحٍٍ ُووتتي مبٔظؼتخ  أكتتي أهؼتتخل حٛٔتتٜـش حاىحٍُتتش   
 حٛنِخرتتتش ىهتتي ًتتري   ،رتتزوغ حهظظخطتتخطه ٛوؼتتي ههتتَ ٟتت٢ أهؼتتتخل ٣ِتتْ حٛٔتتٜـش       

، حٛتتهب ػلتتٚ مبٔظؼتتخهخ حدلتتَإىّ زلتتٚ حٛتتَثِْ حٌٛخثتتذ رٔتتيس حٛٔتتخ٣ي١        3حٛٔخ٣ي٣ِتتش
     ٝ أٟتخ حٛنِخرتش حٛٔخ٣ي٣ِتش    ، ُخٛظِيُغ ه٠ٚ اىحٍٍ ُظيٍ ٟت٢ ؿخ٣تذ حٛتَثِْ ٠ٗتخ طٔتي

 ُظظٞ ا٘ٞ حٛٔخ٣ي١ ريى١ ىهٚ اٍحىس حَٛثِْ أى حدلَإىّ.

 

                                                           
حٛتهب ٣ٜٔتض ٓتٜـش حٛزتض يف ٗتؼري ٟت٢        ٢ٟ26/9/1953 هٌح حٛٔزِٚ ٣تض حٛتيَُٗظي حٛظتخىٍ يف     1

 يف ٣َُٔخ حدلٔخثٚ حسىحٍُش ٢ٟ حٛيَُُ حىل حدليَُ

Andre De Laubadere: Les Reformes Administratives De 1953, p30. 
2 Délégation de pouvoir. 
3 Suppleance. 
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 كوفوة حتدود مصدر القرار

حاىحٍُتتش حدلوظِٜتتش حٛتتهب متٜتتٖ اطتتيحٍ ٓتتَحٍحص   أ١ ٣تتز  حٛٔتتٜـخص  ولكــ  ل ــل
اىحٍُش ىحٛهب ؽل٢٘ حٛظ٠ِِتِ رِنتوخ هٜتٌ أٓتخّ حسهتظالٍ يف ؿزِوتش أى ط٘تي٢ُ أى يف        

٣يى أ١ ٣تز  أىس ِٗتَ ضلتيى حٛٔتٜـش حاىحٍُتش حٛتهب        ،َٟطزش هٌ  حٜٛٔـخص حدلوظِٜش
 .ٟخ هَ حدلوخُري حٛهب ضليى ريحٓـظوخ ٟظيٍ حَٛٔحٍ؟،طيٍ هنوخ حَٛٔحٍ

 ِْ.ن ىححلٚ حدلؼّححلٚ حدليّٓ ؿخرش هٌٜ هٌح حٛٔئحٙ ؽل٢٘ أ١ ٣رتىى ر  كٜ 0ٛإل
ٟتت٢ ٗتتٚ شتتوض ُٜتتِٝ طيهٜتته يف اهتتيحى   ٜٛلتتٚ حدليٓتتن ٓتتنوظرب حٛٔتتَحٍ طتتخىٍحً  ىُٔتتخً

 ،ىٓيحل حٓظظَ هٌٜ رلَى حدلشخٍٗش حدلخىُش يف طِخًش حَٛٔحٍ ،حَٛٔحٍ ٟو٠خ ٗخ١ ىىٍ 
ٍ   أٝ ٗخ١ ٛه ىىٍ حغلخرَ يف ليُتي حدلؼت٠ي١   ؿخدلتخ حٓتظِٜٝ حٛٔتخ٣ي١     ،حٛٔتخ٣ي٣َ ٜٛٔتَح

أٟخ اًح ٗتخ١ حٛنلتخٝ حٛٔتخ٣ي٣َ يف حٛيىٛتش ُٔت٠ق       ،طيهٚ ًٖٛ حٛشوض سلخً حَٛٔحٍ
١ هٌح حٛشوض ُوي ىكي  طخكذ حَٛٔحٍ بُ ،ٛشوض ىحكي ربطيحٍ َٓحٍحص ٟوِنش

       ٍ ، أى ٟظيٍ حَٛٔحٍ كظٌ ٛي حٓظوخ١ رتؤٍ هتيى ٟت٢ حألشتوخص يف حلتخً ًٛتٖ حٛٔتَح
 اًح ٗتخ١ حٛظتيهٚ يف طتنن حٛٔتَحٍ ىؿيرِتخً      خ ٍَُٔ  حٛٔخ٣ي١ يف هٌح حٛشتؤ0١ ُخٛوربس مب

ىهٜتٌ   ،أؽلتخ ٗتخ١ ىىٍ    ،٢ٟ ٗٚ ٢ٟ شتخٍٕ ُِته   ُخَٛٔحٍ ُوي طخىٍحً ،َُِػه حٛٔخ٣ي١
١ ٗٚ ٢ٟ بُ ،اًح ٣خؽ حٛٔخ٣ي١ ٜٓـش اطيحٍ َٓحٍ ٟو  رشوض ٟو  ُٔؾ ،حٛوْ٘

اًح ٣ض حٛٔخ٣ي١  ،ٍ ىهٌٜ ًُٖٛشَٗوٞ يف طنن حَٛٔحٍ س ُوظربى١ ٢ٟ ٟظيٍٍ حَٛٔح
١ هتٌ  ح وتش طوتي    بُت  ،هٌٜ ىؿتيد أهتٌ ٍأٍ ؿوتش ٟوِنتش رشتؤ١ حلتخً ٓتَحٍ ٟوت         

  ٍ ٗتخ١ ٍأُوتخ ًتري ٟٜتِٝ ٜٛـوتش حٛتهب طظوتٌ حٛٔتَحٍ          يكظتٌ ىٛت   ،ٟشخٍٗش يف طتنن حٛٔتَح
 حٛنوخثَ.
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ُٔيٝ ححلٚ حدلؼِْ هٌٜ آنخى حَٛٔحٍ اىل حٛشوض أى  ،ىهٌٜ حٛوْ٘ ٢ٟ ًٖٛ
ى٢ٟ ػٞ ُ٘تي١  ، هٌٜ ٟيحُٔظوٞ ىكيهٞ ٘ي١ طيىٍ حَٛٔحٍ ٟظيِٓخًحألشوخص ح٢ٌُٛ ُ

 ٞ ىى١ أ١ ُظيٓتتَ طتتيىٍ  ،حٛشتوض أى حألشتتوخص حٛتت٢ٌُ ُٔتتظِٜٝ حٛٔتتخ٣ي١ ٟشتتخٍٗظو
ٍ      ،حَٛٔحٍ هٌٜ ٍػخثوٞ ُخ وتخص حسٓظشتخٍُش   ، هتخٍؽ ٣ـتخّ حٛٔتٜـش ٟظتيٍس حٛٔتَح

ٌ   ،حٛهب ُٔتظِٜٝ حٛٔتخ٣ي١ أهتٌ ٍأُوتخ ٓزتٚ حلتخً ٓتَحٍ ٟوت          ح حٛتَأٍ  ىى١ أ١ غلوتٚ هت
ٍ  ،ِٟٜٟتخً  ىٟتت٢ رتتخد أىىل ُ٘تتي١ ٗتتٚ  ،س طوتتي يف كٔتتخد حٛٔتتٜـش حٛتتهب أطتيٍص حٛٔتتَح

يف طتتِخًش حٛٔتتَحٍ ٟٔتتظزويح ٟتت٢ ليُتتي حٛٔتتٜـش ٟظتتيٍس      شتتوض شتتخٍٕ ٟخىُتتخً 
حألشوخص ح٢ٌُٛ ُ٘تي١ ذلتٞ    ،ىٌٖٗٛ ؼلَؽ ٢ٟ ٣ـخّ حٜٛٔـش ٟظيٍ حَٛٔحٍ ،حَٛٔحٍ

َحٍ حٛنتوخثَ ًتري ِٟٔتيس هبتٌ      كْ حٓرتحف حٛٔتَحٍحص ٟخىحٟتض حٛٔتٜـش حٛتهب طظوتٌ حٛٔت      
 حسٓرتحكخص.

   ٞ اىل  ٟوِنتخً  ُٜتِْ ٟت٢ حدلؤتيٙ أ١ ٣نٔتذ ٓتَحٍحً      ،ىٛوٚ هٌح ححلٚ حدلؼتِْ هتي حألٓتٜ
ٟخىحٟض ح وش حٛهب طظيٍ  ،هٌ ٍأُوخ ٓزٚ حلخً حَٛٔحٍأؿوش اىحٍُش حٓظِٜٝ حٛٔخ٣ي١ 

شتٖ يف أ١  ىس، حَٛٔحٍ متٜٖ سلخِٛش حَٛأٍ حٌٍٛ ح٣ظوض اِٛه طٜٖ ح وش حسٓظشتخٍُش 
حدلنـتتْ ُِتتَع هتتيٝ ٣ٔتتزش حٛٔتتَحٍ اىل ًتتري حٛٔتتٜـش حٛتتهب ط٘تتي١ ٟيحُٔظتتوخ ػتتَىٍُش  

 سلخً ًٖٛ حَٛٔحٍ.

ى٢٘ٛ هٚ َُِ٘ يف ليُي ٟظيٍ حَٛٔحٍ أ١ ضليى حألشوخص أى حذلِجخص حٛهب ط٘تي١  
  ٍ أٝ أ٣تته ُٜتتِٝ ُتتيّ ًٛتتٖ أ١ ط٘تتي١ ٟيحُٔتتش هتتٌ       ،ٟيحُٔظتتوخ ػتتَىٍُش سلتتخً حٛٔتتَح

أٍ هتٚ ُٜتِٝ أ١    ٟيحُٔتش كتَس؟   »ُؼتال هت٢ ٗيعلتخ ػتَىٍُش    « حذلِجخص أى حألشوخص
 .ُ٘ي١ ذلٌ  حذلِجخص كَُش حسهظِخٍ ر  حدليحُٔش ىهيٝ حدليحُٔش؟

ؼلؼتن حٛٔتخ٣ي١ حٛٔتٜـخص حاىحٍُتش حٛالَُِٟٗتش       ٛظيػِق ًٖٛ ٣ؼَد حدلؼخٙ حٛظتخيل0 
ىٟتت٢ طتتيٍ حَٛٓخرتتش حٛتتهب ُِٜ٘تتوخ حٛٔتتخ٣ي١ يف هتتٌح حٛشتتؤ١  ، َٛٓخرتتش حٛٔتتٜـش حدلَُِٗتتش
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ُٜتتي أ١ حٛٔتتخ٣ي١  ، هؼتتيم ٓتتَحٍحص حٛٔتتٜـش حٛالَُِٟٗتتش ٛظظتتيُْ حٛٔتتٜـش حدلَُِٗتتش   
حٓتتظِٜٝ طظتتيُْ حٛٔتتٜـش حدلَُِٗتتش هٜتتٌ ٓتتَحٍحص حٛٔتتٜـش حٛالَُِٟٗتتش حٛظتتخىٍس يف    

ىٓتتٍَ كتتْ حٛٔتتٜـش حدلَُِٗتتش يف ٍُتتغ حٛظظتتيُْ هٜتتٌ حٛٔتتَحٍحص        ،ٟٔتتخثٚ ٟوِنتتش 
ُوتٚ طوظترب هتٌ     ، حدلالث٠تش  ىى١ أ١ ٍَُٔ ذلخ ٍٓخرتش  »ًري حدلشَىهش« حدلوخِٛش ٜٛٔخ٣ي١

 ىحٜٛٔـش حٛالَُِٟٗش ٟوخ؟ »ٜٓـش حٛيطخُش«حَٛٔحٍحص طخىٍس ه٢ حٜٛٔـش حدلَُِٗش 
 .أٝ أعلخ طوي طخىٍس ه٢ حٜٛٔـش حٛالَُِٟٗش ُٔؾ؟

ٓي ًَُ حٛزوغ ٣ٔزش هٌ  حَٛٔحٍحص اىل حٜٛٔـش حٛالَُِٟٗش ىكيهخ هٌٜ أٓخّ أ١ 
ٛتتِْ ذلتتخ أ١   ،ٖ َٟحٓزتتش حدلالث٠تتشحٛتتهب س متٜتت »ٓتتٜـش حٛيطتتخُش« حٛٔتتٜـش حدلَُِٗتتش

أٍ حَٛٔحٍحص حٛهب مل لخَٛ حٛٔخ٣ي١ ىٟت٢   ،طَُغ حٛظظيُْ هٌٜ حَٛٔحٍحص ح٠ِٜٔٛش
ُوَ س  ،حٜٛٔـش حدلَُِٗش هٌٜ حَٛٔحٍ ٟيحُٔش كَس »أٍ طظيُْ« ػٞ س ط٘ي١ ٟيحُٔش

ىاظلخ ذلتخ ُٔتؾ أ١ طَحٓتذ ٓتالٟش حٛٔتَحٍ       ،متٜٖ حسهظِخٍ ر  حٛظظيُْ ىحسهرتحع
ىؿيطتته  ىاًحىؿتتذ هِٜوتتخ حٛظظتتيُْ   ُتتبًح ىؿيطتته ٟشتتَىهخً ، نخكِتتش حٛٔخ٣ي٣ِتتشٟتت٢ حٛ
ىهٌٜ هٌح حألٓخّ ٓي ُظـه حٛتزوغ اىل هتيٝ   ، ىؿذ هِٜوخ ٍُغ حٛظظيُْ ،ٟوِزخً

هت٢ ٗيعلتخ    ُؼال « ىحشرتحؽ أ١ ط٘ي١ حدليحُٔش كَس ،حسٗظِخل رشَؽ حٓظِٜٝ حدليحُٔش
 وتش حٛتهب حشترتؽ حٛٔتخ٣ي١     هت٢ طٜتٖ ح   كظٌ ؽل٘ت٢ حهظزتخٍ حٛٔتَحٍ طتخىٍحً     »ػَىٍُش
ُبعلتخ س   ،ىى١ أ١ ُ٘تي١ ذلتخ كَُتش حسهظِتخٍ رِتض حدليحُٔتش ىهتيٝ حدليحُٔتش         »ٟيحُٔظوخ

 ٍ ٍ   ،ط٘تتي١ طتتخكزش حٛٔتتَح أل١  ،أل١ حٛٔتتخ٣ي١ هتتي حٛتتٌٍ أِٟٛوتتخ رخٛظظتتيُْ هٜتتٌ حٛٔتتَح
 حٛٔخ٣ي١ هي حٌٍٛ أِٟٛوخ رخٛظظيُْ هٌٜ حَٛٔحٍ حِٜٛٔٞ حٌٍٛ س ُشيره هِذ سلخِٛش

 حٛٔخ٣ي١.

حٛتتهب لؼتتن « ىٛ٘تت٢ هتتٌح حٛتتَأٍ س ُظِتتْ ٟتتن ٟتتخ غلتتذ أ١ طظ٠ظتتن رتته هتتٌ  حٛٔتتَحٍحص 
، ٢ٟ مسي رخٛنٔزش َٜٛٔحٍحص حٛهب س لؼتن دلؼتٚ هتٌح حٛشتَؽ     »ٛظظيُْ ؿوش أهٌٜ
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ُٜتتِْ ٟتت٢ حدلنـتتْ أ١ صلوتتٚ ٓتتَحٍ رلٜتتْ اىحٍس حدلئٓٔتتش حٛتتٌٍ س ؼلؼتتن ٛظظتتيُْ 
 ظ٠خى  ٢ٟ حٛيَُُ حدلوظض.حٛيَُُ يف ٣ِْ َٟطزش حَٛٔحٍ حٌٍٛ س ُنٌِ اس روي حه

ذلٌح حدلنـْ ؿًَ حٛٔؼخل هٌٜ ٓزيٙ حٛيهخىً حٛهب طَُن ػتي  وتش    ىاه٠خسً
حاىحٍُش حٛالَُِٟٗش ىػي ٜٓـش حٛيطخُش يف ٣ِْ حٛيٓض رشخ١ حٛٔتَحٍحص حٛظتخىٍس   

أى هٜتٌ حألٓتٚ    ،ه٢ ح وش حٛالَُِٟٗش ٟظٌ ٗخ٣ض ٜٓـش حٛيطخُش ٓي طتيٓض هِٜوتخ  
٠ُيحُٔتش ٓتٜـش   ، وي ُيحص ٟتيس ٟوِنتش ػلتيىهخ حٛٔتخ٣ي١    ى٣ٌِص ر ،مل طورتع هِٜوخ

ٙ هٌ  حٜٛٔـش ؤى٢ٟ حٛـزِوَ أ١ طٔ، حٛيطخُش هٌٜ هٌ  حَٛٔحٍحص ػَىٍُش ٛنِخًهخ
 ه٢ حَٛٔحٍحص حٛهب ٛيس طظئُوخ هِٜوخ أى هيٝ حهرتحػوخ هِٜوخ دلخ أطزلض ٣خٌُس.

ـ     ، َٛٔحٍحأٟخ ىٓي رِنخ ِِِٗش ليُي ٟظيٍ  خص حاىحٍُتش  ُٜتِٝ أ١ ٣تز  ٟتخ هتَ حٛٔتٜ
ؽل٢٘ حٛظ٠ِِتِ رت  حٛٔتَحٍحص حاىحٍُتش رتخٛنلَ اىل      ، حٛهب متٜٖ اطيحٍ َٓحٍحص اىحٍُش

ٍ   حٜٛٔـش حٛهب طظيٍهخ ٢ٟ ُحىُظ 0  ،٢ٟ ُحىُش هيى ح٢ٌُٛ ُشخٍٗي١ يف طتنن حٛٔتَح
 ى٢ٟ ُحىُش ٟ٘خ٣ش أى َٟطزش أى طِش ٟظيٍ حَٛٔحٍ.

ٝ  رِن٠تخ  ،ىحكتي  شتوض  أى ىحكتيس  ؿوتش  رتبٍحىس  ٟتخ ُظتيٍ   حٛٔتَحٍحص  ٟت٢   ُٔتظِٜ
َ  أى اىحٍُتش  ؿوتش  ٢ٟ أٗؼَ حشرتحٕ حٛٔخ٣ي١ ٙ  ٟت٢  شتوض  ٟت٢  أٗؼت  يف حاىحٍس ٍؿتخ
 ٍ ٍ  حٛٔتَحٍحص  ٟت٢  ُتخٛ٘ؼري ، ٟوِنتش  ٓتَحٍحص  اطتيح ْ « ىحكتيس  ؿوتش  ٟت٢  ُظتي  ٍثتِ

ٝ  رِن٠تخ  ،»حخل...زلَٜ َْٜ، رلىُُش، ح ٠ويٍُ َ  ٟيحُٔتش  حٛٔتخ٣ي١  ُٔتظِٜ  ٟت٢  أٗؼت
 حٛتيٍُحل  ٟت٢  هتيى  رظيِٓتن  ٟتخ ُظتيٍ   حٛٔتَحٍحص  ٢، ٟٟوِنش َٛٔحٍحص رخٛنٔزش ؿوش
ٚ  ٗخ٣تض  ٟظٌ ٚ  حٛٔتَحٍحص  هتٌ   طنل٠وتخ  حٛتهب  حدلٔتخث َ  حهظظتخص  يف طتيه  ٟت٢  أٗؼت
 حٛيَُُ هَع هٌٜ رنخل ٟؼال  ح ٠ويٍُش ٍثِْ ه٢ ٟخ ُظيٍ حَٛٔحٍحص ى٢َٟ، ىُُ
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ٌ  رنتخل   ححملتخُق  ٢ٟ أى، 1حدلوظض ْ  ؿٜتذ  هٜت َ  حسٜت  حٛتهب  حٛظَِٓتش  هتٌ   ،2ححملٜت
ٍ  طتنن  يف ُشترتٗي١  حٛت٢ٌُ  هتيى  هٌٜ طوظ٠ي  أى أػخٍهتخ  يف كخمستش  ِٛٔتض  حٛٔتَح

َ  ٣ظخثـوخ ً  حٛتزوغ  أ١ ٛيٍؿتش ، حٛٔتخ٣ي٣ ٍ  أ١ ُتَ ٍ  حٛٔتَح َ  ٟت٢  حٛظتخى س  ىحكتي  ىُُت
َ  حٛنلخٝ ٜٓٞ يف« َٟطزظه يف ؼلظَٜ ٍ  هت٢ » حٛيىٛتش  يف حٛٔتخ٣ي٣  ٟت٢  حدليٓتن  حٛٔتَح

ٌ  ُ٘الةتخ ، حٛيٍُحل ٢ٟ هيى ٍ  َٟطزتش  ُؤهت ٍ  حٛٔتَح ٝ ٍ، ىحٛتيُح  اىل هنتخ  حٛظنزِته  ُٜتِ
، ٟوِن  ىٍُحل ٟيحُٔش أى طيِٓن ٛظيىٍ  ُشرتؽ حٌٍٛ حَٛٔحٍ ر  حٛظ٠ِِِ ػَىٍس

ْ  َٓحٍ ىر  ٍ  حٛتيٍُحل  رلٜت ْ  ُٔتَح َ  حٛتيٍُحل  رلٜت  ٠ِٓظته  ىيف ؿتيهَ   يف ؼلظٜت
ٞ  حٛيٍُحل ٢ٟ هيى ٢ٟ حدليٓن حَٛٔحٍ ه٢ حٛٔخ٣ي٣ِش  هتٌح  ٗتخ١  أُتخ ، حٛٔتخ٣ي١  ػلتيىه

ٌ ، حٛوتيى  ٞ  هٜت ْ  ٓتَحٍحص  أ١ ٟت٢  حٛتًَ ُ  رلٜت ٍ  ٓتي  ٍحلحٛتي ْ  رخألًٜزِتش  طظتي  ىٛتِ
ٖ ، رخااتخم  ْ  أل١ ًٛت ٞ  يف ٟ٘خ٣ظتوخ  ذلتخ  هِجتش  حٛتيٍُحل  رلٜت  حٛتهب  حاىحٍٍ حٛظنلتِ

ٌ  ُٔت٠ي  حٛتيٍُحل  رلْٜ ٢ٟ حٛظخىٍ ىحَٛٔحٍ، حٛيَُُ ٟ٘خ٣ش هٌٜ ط٠ٔي ٍ  هٜت  حٛٔتَح
 .هيىهٞ ٗخ١ ٟو٠خ حٛيٍُحل روغ ٢ٟ حٛظخىٍ

 ُٔت٠ي  ٟتؼال  أٍروتش  ػي :ٔش رؤًٜزِش حٛيٍُحل رلْٜ ٢ٟ حٛظخىٍ حَٛٔحٍ أ١ أٍ
ٍ  أل١، ىٍُحل ٓتظش  رظيِٓن حٛظخىٍ حَٛٔحٍ هٌٜ ٍ  هتي  حألىٙ حٛٔتَح ْ  ٓتَح ، ىٍُحل رلٜت
ٍ  ُوتي  حٛؼخ٣َ حَٛٔحٍ أٟخ ٚ ، ىُحٍٍ ٓتَح ٌ  ٟنتو٠خ  ىٗت ٍ  حٛتهب  ح وتش  َٟطزتش  ُؤهت  طتي

ٖ  هنتوخ  ٞ  يف ٓتنوظ٠ي  ٛتٌٛ َ  حاىحٍُتش  حٛٔتَحٍحص  طٔٔتِ  حٛتهب  حٛٔتٜـش  اىل رتخٛنل
ٌ  طظتيٍهخ  ٖ  ٟ٘خ٣تش  أى طتِش  هٜت ّ  هتٌح  ىهٌٜ،حٛٔتٜـش  طٜت ٞ  ؽل٘ت٢  حألٓتخ  طٔٔتِ

                                                           
 .ٟؼٚ طوِ  ٟيٍَُ ح خٟوخص 1
ٓتتَحٍحص حٛظوتتِ  يف حٛيكتتخثَ حخلخِٛتتش رخستتخْٛ ححملِٜتتش حٛتتهب طظتتيٍ ٟتت٢ ححملتتخُق ؿٜتتذ ٗتتٚ        2

 .رلْٜ
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 ىَٓحٍحص حدلَُِٗش حذلِجخص طظيٍهخ َٓحٍحص :ٗزري٢ُ ٠ٔٓ  اىل حاىحٍُش حَٛٔحٍحص
 .حدلٔظٜٔش حٛوخٟش ىحألشوخص حٛالَُِٟٗش حاىحٍُش حذلِجخص طظيٍهخ
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 اإلداروة السلطات حتدود

 ؿٔٞ هَِىطؼخ ػنخُخ يف ىطظٌٌٜٚ طؼزض حاىحٍُش حٜٛٔـش ١ؤر ٓخرٔخً نىهنص
 هتٌح ،...ىأهؼتخثوخ  حاىحٍُتش  حٛٔتٜـخص  هٌ  ىطوِ  ريطَ ٓنٔيٝ ىح١ّ، حٛيىٛش 

ٚ  يف ؤُنشت  رؤ٣ه ى٣ني  ٍ  هتيس  حاىحٍُتش  حٛٔتٜـش  كت ٙ  ٟت٢  أطتنخ ٚ  حاىحٍس أه٠تخ 0 ٟؼت

ٍ  رنيهِته  حاىحٍٍ حَٛٔحٍ ٝ  حِٛتَى ٞ ، حاىحٍٍ ىحٛؤتي  generale  ىحٛوتخ ٍ  ػت  حٛوتَ
ٍ ، ىحاىحٍٍ َ  حٛوتَ ٞ  ٟتن ، حٛالثلت ٍ ١ أ حٛوٜت  ٟيحُٔتش  ٣ظِـتش  ؤُنشت  حاىحٍٍ حٛوتَ
ٖ  حدلظتٜلش  أطتلخد  ىحألُتَحى  حاىحٍُتش  حٛٔتٜـش  ْ  ٛتٌٛ ٙ  أ١ طتلِلخً  ٛتِ  أ١ ٣ٔتي
ٙ  حألطتق  رٚ، حاىحٍُش حٜٛٔـش ه٢ ُظيٍ حٛوٍَ ، حاىحٍُتش  حٛٔتٜـش  يف ؤُنشت  حٛٔتي

 .حٛالثلش ٟنه طنشؤ حٌٍٛ حٛالثلَ ٜٛوٍَ رخٛنٔزش ٣ِٔه حألَٟى

 »شحٛظنل٠ِِت  ىحٜٛتيحثق  حٛؼزؾ ٛيحثق«اىحٍُش ثقٛيح طظيٍ ُخاىحٍس أهًَ ؿوش ى٢ٟ
س  حٛتهب  حٛيحهِٜتش  حٜٛتيحثق  ححلٔتزخ١  يف طيهٚ أ١ ىى١ حدليػيم هٌح هٌٜ ىٓنوَؽ

 اىحٍُش هِجخص أى أؿوِس ىؿيى حاىحٍس طنلِٞ ُٔظؼَ...، ٓخ٣ي٣ِش َٟحِٗ ٢ٟ طنشت
 .ٟظويىس

 » حٛٔيؽلش حٛيىٙ يف أٝ ححليُؼش حٛيىٙ يف ٓيحل« حاىحٍس متخٍٓه حٌٍٛ ُخٛنشخؽ
 اىحٍٍ ؿوخُ ره ُنَِى أ١ س ُظظيٍ اِغ ىحٛظنيم حسطٔخم٢ ٟ ٗزريس ىٍؿش رٜي ٓي

 أه٣ٌخ أٝ، حاىحٍس طنلِٞ يف حاىحٍُش حٛالَُِٟٗش رؤٜٓيد أه٣ٌخ ىٓيحل، ىحكي
 أ١ ٠ٗخ، ٟنه َِٟىى أَٟ حاىحٍُش حألؿوِس طويى ، ُب١حاىحٍُش حٛالَُِٟٗش رؤٜٓيد
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 ِٓخٝ حٛظظيٍ ٢ٟ ِْ، ُٜححلخٛ  يف ٟظلْٔ أَٟ شَُِٟٗ اىحٍُش أؿوِس ىؿيى
 أى أؿوِس ىؿيى ٢ٟ سري ٗخ١ ػٞ ى٢ٟ، َُِٟٗش اىحٍس ىؿيى رٌري سَُِٟٗش اىحٍس

 حاىحٍُش حسهظظخطخص ٢ٟ ؿخ٣زخً ٟنوخ ٗٚ طزخشَ، ٟظويىس َُِٟٗش اىحٍُش هِجخص
 .حدلوظِٜش

 حدلَُِٗش حل٘يٟشح هيكي، ىح ٟظيٍ ٢ٟ اِوخً طنزؼْ حدلَُِٗش حاىحٍُش ىحذلِجخص
 حاىحٍُش ٜٜٛٔـش ىطزوِش هؼيم كخٛش يف طيؿي حدلَُِٗش حاىحٍُش ُخذلِجخص
 رِنوخ ٠ُِخ طَطزؾ حدلَُِٗش حاىحٍُش حذلِجخص أ١ حٛظزوِش هٌ  ىٟونٌ ،حدلَُِٗش
، 1حٛوِٜخ حدلَُِٗش ححل٘يٟش أهؼخل ٠ٓظه هٌٜ ُ٘ي١ حٌٍٛ حاىحٍٍ حٛظيٍؽ رَرخؽ

                                                           
حدلَُِٗتش مبونتٌ حذلِجتخص حٛتهب ُ٘تي١ َٟٔهتخ هخطت٠ش حٛتزالى          ُٔظويٝ حٛتزوغ هزتخٍس ححل٘يٟتش    -1

 ،141ص  ،1947حٛـزوتتش حٛظخٓتتوش، ىحٛتتيُ  حٛتتيؿِِ يف حٛٔتتَحٍ حاىحٍٍ، 0ٛتتيُْ ٍىس١ ٍحؿتتن ٟتتؼال 

 كِغ ُٔي0ٙ ،161ٍٓٞ

"…if faut comprender que ce est caracterisé l'Etat centralise،c'est que 
tous les services constituent un seul ensemble،un corps 
d'administration unique،lequel est effectevement dirigé par ceux qui 
sont places dans la capatie". 
ًري أ١ هٌح حَٛرؾ ر  ححل٘يٟش حدلَُِٗش ىحسٓظَٔحٍ يف حٛوخط٠ش ُؼري حٛ٘ؼري ٟت٢ حس٣ظٔتخىحص ًٛتٖ    

 ٟ٘خ١ ٟو  هي حٌٍٛ ُؼَِ هٌٜ هتٌح حدل٘تخ١ ىطتَ    أل١ حٓظَٔحٍ حألؿوِس حَٛثِِٔش يف حٛيىٛش يف
ىاظلتتخ  ،ٟوِنتتخً أى ُِٜ٘تتخً ؿٌَحُِتتخً ُخٛوخطتت٠ش ِٛٔتتض َٟٗتتِحً   ،حٛوخطتت٠ش، ىٛتتِْ حٛو٘تتْ طتتلِلخً   

ط٘ظٔذ ىطِوخ ٠َِٗٗ ٜٛيىٛش ٣ظِـش حٓظَٔحٍ حذلِجخص حٛوخٟش حَٛثِٔتِش ُِوتخ،ىِْٛ مثتش ٟتخ ؽلنتن      
ٛظتِش حدلَُِٗتش طتِش ٓخ٣ي٣ِتش ىِٛٔتض ٣ظِـتش       ُخ، أ١ طٔظَٔ هِجش َُِٟٗش ٟوِنش يف ًتري حٛوخطت٠ش  

ىػتتتن ؿٌتتتَحيف أى ؿزِوَ،ىحٛٔتتتٜـش حدلَُِٗتتتش هتتتَ حٛٔتتتٜـش حٛتتتهب ُظتتتيٍ هنتتتوخ حٛنشتتتخؽ حاىحٍٍ  
حدلٍَِٗ، أٍ حٛهب متظتي رنشتخؿوخ اىل ٗتٚ ؿتِل ٟت٢ آٜتِٞ حٛيىٛتش ىحىل ٗتٚ ُتَى ٟت٢ أَُحىهتخ، ُوتَ             
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 ؼلؼوي١ ىح٢ٌُٛ حٛيىٛش آِٜٞ يف حدلنظش٢َُ دليكِ ح ٓخهيطه ط٘ي١ى، حٛيٍُحل أٍ
 حاىحٍس ٍؿخٙ ُ٘ي١ أ١ حاىحٍٍ رخٛظيٍؽ ىُٔظي ،حدلَُِٗش ٜٜٛٔـش ٍثخِٓخً هؼيهخً
 ٟنوخ ٗٚ لؼن ىٟظظخهيس سلظِٜش ىٍؿخص أى َٟحطذ يف ٟيُه  حدلَُِٗش
 طٌخٍ ٢ٟ ىٍؿخطه طزيأ حٌٍٛ حاىحٍٍ رخٜٛٔٞ ٟخ ٠ٌُٔ ٟنوخ ىُظ٘ي١ً، ٛعهَ

 حٛيٍُحل ُ٘ي١ كِغ حٛوِٜخ حٛيٍؿش اىل طنظوَ كظٌ ىطظظخهي حٛيىٛش يف وخٟٜ حٛ
 .حٜٛٔـش أُيُوٞ يف طرتِٗ ح٢ٌُٛ

 أه٠خٙ هٌٜ حٛ٘خٟٜش حذل٠ِنش رٜٔـش حاىحٍُش حدلَحِٗ ٣لخٝ يف حٛيَُُ ىُظ٠ظن
 ٟخىحٟض حألٓخِٛٞ يف أى حٛوخط٠ش يف حدلوظِٜش حاىحٍُش رخألؿوِس ىحٛوخٟٜ  ٟوخى٣ِه

 هالٍ هٌٜ ىًٖٛ ،حاىحٍُش حدلَُِٗش ُٜٖ يف طٔري حاىحٍُش ؿوِسحأل هٌ 
 ر ش، حاىحٍُ حسهظظخطخص طيُُن أٓخّ هٌٜ طٔيٝ حٛهب حاىحٍُش حٛالَُِٟٗش

 ٟظٜلِش أى زلِٜش هِجخص ىر  »حدلَُِٗش حاىحٍُش حٜٛٔـش أٍ«ش حدلَُِٗ ححل٘يٟش
 اىحٍُش خطخصحهظظ ىمتخٍّش، حٛٔخ٣ي٣ِ رخٛشوظِش ٟنوخ ٗٚ طظ٠ظن، ٟٔظٜٔش
 ٟو  َُْٟ أى ٟيػيم ٣ـخّ يف أى حٛيىٛش آِٜٞ ٢ٟ ٟو  ؿِل ٣ـخّ يف زليىس

 .حٛوخٟش حدلَحُْ ٢ٟ

ٍ  حاىحٍٍ ىحٛظتيٍؽ  ٝ  حٛتٌ ٚ  حدلَُِٗتش  حاىحٍُتش  حذلِجتخص  رت   ُٔتي  رخٛنٔتزش  ُظ٠ؼت
 طو٠ِٜخص أى طيؿِوخص ٢ٟ ُظٜٔي٣ه دلخ ىحٛـخهش حخلؼيم ىحؿذ يف حٛي٣ِخ ٜٛيٍؿخص

                                                                                                                                        
حاؿتَحلحص حٛتهب طٔتٍَ هٜتٌ ٗتٚ       َِٟٗ حاشوخم حٌٍٛ ُشن هٌٜ ٗٚ آٜتِٞ حٛيىٛش.ىحٛتٌٍ طنزتن ٟنته    

 0ٍحؿن يف ًٖٛ، أَُحى حس٠يهش حٛٔيِٟش

Charles Elsenmann: Centralisation et Décentralisation, paris,1948, p8 
ets. 

 .21ص  ،ىٍحٓخص يف ٣لٞ حاىحٍس ححملِٜش 0حٛيٗظيٍ ألي ٠ٗخٙ أري حسي ٍحؿن أُؼخً
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ٞ  ُوٍَ ٠ُِخ حٛوِٜخ ٜٛيٍؿخص رخٛنٔزش ُظ٠ؼٚ، ىحألهٌٜ وخصح  ٢ٟ أىحَٟ أى  رخٓت
ٚ  أ١ طوتء  حٛهب  le pouvoir hierarchique حَُٛخِٓش حٜٛٔـش ٝ  ٗت  اىحٍٍ هتَ
ٌ  ُيؿتي  ْ  ٠ٓظته  هٜت ٌ  ٍثتِ ٌ  ىُيؿتي ، أهٜت  حاىحٍحص ٍإٓتخل  حٛوِٜتخ  حٛتيٍؿخص  هٜت

ٌ  أهؼتخل  ُيؿتي  حٛتي٣ِخ  حٛيٍؿخص ىيف، ىحدلظخ  ٞ  س ط٘تي١  طنِِت  خًحلت  ٓتٜـش  ذلت
َ  ىاظلتخ ، ٓتَحٍحص  ٞ  طٔظظت ٌ  ىكِِظتو ٌ  ٟو٠تش  هٜت ٍ  حٛظنِِت  حٛظتخىٍس  ٜٛٔتَحٍحص  حدلتخى

َ  حٛرتطِتذ  هتٌح  ٌىُٔؼت ، ٍإٓخثوٞ ٢ٟ اِٛوٞ ٚ  هؼتيم  رؼتَىٍس  حذلَٟت َ  ٗت  ٟيكت
 .ٟزخشَس حدلَطزش يف ُوٜي  حٌٍٛ ٠ٜٛيكَ

 ح٢ٌُٛ حألَُحى رل٠يم اىل رخٛنلَ حدلَُِٗش حذلِجخص طوََُ ؽل٢٘ طٔيٝ ٟخ ٗٚ ى٢ٟ
 حذلِجتخص  هٌ  طَرؾ حٛهب حَٛحرـش ٣يم ىلا رخٛنلَ ىٌٖٗٛ، ٜٓـخهتخ ٞهِٜو طزخشَ

ٞ  ٛتإلىحٍس  حٛوِٜتخ  رخذلِجتش  أٍش، حدلَُِٗت  رخٜٛٔـش َ  حذلِجتش  ٗخ٣تض  ُتبًح  .ىححل٘ت  طزخشت
ٚ  ٓ٘خعلخ ٢ٟ ىطٔظيهذ حٛيىٛش آِٜٞ ٛ٘ٚ رخٛنٔزش حهظظخطوخ ٚ  ٟتخ  ٗت ٞ  ُظظت  هبت

 حدلَُِٗتش  ُخذلِجتخص ، َُِٟٗتش  هِجتش  طوتي  خبعلت ُ. حذلِجتش  هتٌ   طزخشَ  حٌٍٛ حٛنشخؽ
 ّ ّ  أ١ طٔتظـِن  أى، ٣شتخؿوخ  متتخٍ ٚ  جتتخ  خ، ٣شتخؿو  متتخٍ  حس٠يهتش  أُتَحى  ٗت
 .حٛيىٛش يف حٛٔيِٟش

 يف َُِٟٗش اىحٍُش ٜٓـش ٣شخؽ ُظليى أ١ أكِخ٣خً ػليع ٣هأ ًري ،حألطٚ يه هٌح
 حآِٜٞ هٌح ُٔ٘ني١ ح٢ٌُٛ ٛعَُحى ىرخٛنٔزش ،حٛيىٛش آِٜٞ ٢ٟ ٟو  ؿِل ٣ـخّ

ٌ  كخٛتش  يف هٌح يعػل، ىكيهٞ ٝ  حألهت  أى ىُحٍُتش  حٛتال  أى حدلوظيٛتش  حدلَُِٗتش  رنلتخ
 روتتغ مبتتنق ُٔؼتتَ حٛتتٌٍ  deconcemtration حاىحٍٍ حٛرتِٗتتِ هتتيٝ

 يف حٛٔخث٠تش  ٜٛتيُحٍحص  َُىهتخ  ُوظترب  ا٠ِِٜٓش اىحٍُش ذلِجخص حاىحٍُش حسهظظخطخص
 ٜٓـش  ححملِٜ agents حٛوخٟٜ  ٟنق هٌٜ ُٔيٝ ىحٌٍٛ »شحدلَُِٗ أٍ« حٛوخط٠ش
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ٌ  ،حٛوخط٠ش يف حٛيُحٍحص اىل حَٛؿيم ىى١ حدلٔخثٚ روغ يف حٛزض أى حٛظََُٔ  ىهٜت
 زلظِلخً ُزٌٔ حٛنلخٝ ُخ١، ححملِٜ  ٜٛوخٟٜ  طظٍَٔ حٛهب حٜٛٔـش هٌ  ٢ٟ حًَٛٞ

 زلِٜتش  هِجتش  رخٓٞ ىِْٛ«ٛش حٛيى رخٓٞ طظوٌ حَٛٔحٍحص ٟخىحٟض حدلٍَِٗ رـخروه
 متخٍّ حٛهب حٛيىٛش ٓزٚ ٢ٟ ٟوِن  ه٠خٙ ىريحٓـش »ىحٓظٔالذلخ شوظِظوخ ذلخ

 .1ٍُخِٓش ٜٓـش هِٜوٞ

 حذلِجش ٢ٟ حدلَُِٗش حذلِجش متِِِ يف ححلخٓٞ حٛونظَ ُ٘ي١ ػٞ ى٢ٟ
 ىحٜٛٔـش حدلَُِٗش حاىحٍُش حذلِجش ر  ٟزخشَ حٍطزخؽ ىؿيى يف هي حٛالَُِٟٗش
 ِشحٛيكِ أىحل ٟو٠ش حٛيٓظيٍ اِٛوخ ىٗٚ حٛهب حٜٛٔـش أٍ، حٛوِٜخ حٛظنٌُِِش
 حٛظزوِش رَحرـش أمسِنخ  ٠ُِخ حدلزخشَ حَٛحرؾ هٌح ُظليى، 2هرل٠يه يف حٛظنٌُِِش
 ىكيحص طَرؾ ىحٛهب ،حدلٍَِٗ حٛنلخٝ يف حٛوؼيٍ حٛرتِِٗ َُ٘س متؼٚ حٛهب حاىحٍُش

                                                           
 ٍحؿن0 1

Charles Debbasch:Institutions administrative paris   , 1966, p55. 
Jean Rivero Droit: Droit Administratif, Paris 1965, p279. 
Georges Vedel: Droit administratif, 1964, p484 ets. 
André de Laubadère: Traité de droit administratif,3 ed,tome I,p94 
ets. 
Marcel Waline: Traité élémentaire de droit administratif, 9ed, p302. 
S، Dembour, Jacques: Les actes de la tutelle administrative en droit 
belge, Publisher: Bruxelles: Larcier, 1955, p14, Note 1 et p255. 
ىٍحؿتتن يف ٣ٔتتي حطتتـالف هتتيٝ حٛرتِٗتتِ ٟئٛتتَ حألٓتتظخً حُِظلتتخ١ هتت٢ حدلَُِٗتتش ىحٛالَُِٟٗتتش ٓتتخرْ   

 ىٟخ رويهخ. 143ص  ،حاشخٍس اِٛه
 .ىٟخ رويهخ 21ص ىٍحٓخص يف ٣لٞ حاىحٍس ححملِٜش،0 ٍحؿن حٛيٗظيٍ ألي ٠ٗخٙ أري حسي 2
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 ٛهبش، ىحٟظ٠خٓ٘ هؼيُش يف روغ اىل روؼوخ حدلوظِٜش حٛالٍَِٟٗ حاىحٍٍ ح وخُ
 .حّهَ وغحٛز ٢ٟ أهٌٜ ىٍؿخص يف روؼوخ جتوٚ

 ٌ ّ  ىهٜت  حذلِجتخص  ٣َطتذ  أ١ ؽل٘ت٢  حاىحٍُتش  ىحٛظزوِتش  حٛظتيٍؽ  ُ٘تَس  أٓتخ
 حٛظتخىٍس  حاىحٍُتش  حٛٔتَحٍحص  ٛرتطِذ أٓخٓخً ُظٜق طنخُِٛخً طَطِزخً حدلَُِٗش حاىحٍُش

ٞ  أ٣ل٠تش  رخهظالٍ لظَٜ حٛرتطِذ هٌح طيٍ ٗخ٣ض ىٛج٢، حذلِجخص طٜٖ ه٢  ححل٘ت
ٙ  ؽل٘ت٢  ٣هبُس، ىحاىحٍ ْ  ١أ هخٟتش  رظتِش  حٛٔتي ٌ  ُيؿتي  ح ٠ويٍُتش  ٍثتِ  ٠ٓتش  هٜت
ٞ ، حٛتيُحٍحص  يٗالل، ُخٛيٍُحل، ُحٛيٍُحل ٍثِْخً طنخُِٛ ىُِٜه حذلَٝ ، حدلظتخ   ٟتيَُى  ػت

 .حخل...ىَُىهوخ أٓٔخٟوخ ىٍإٓخل ىىٗالإهخ

ٌ  ىٓتي  ٞ  يف َُهِتش  خًهـيؿت  حٛظنتخُيل  حٛظتيٍؽ  ُظوت َ  ٟت٢  طظتيٍؽ  حألٓتخِٛ  اىل حٛتيُُ
 .ىحدلشخُن حٛو٠ي ػٍٞ، ُخدلؤٟي ححملخُق

 .1حِٛٔه يف ىحخلالُخص ح يٙ روغ ُؼري حدلَُِٗش حاىحٍُش حذلِجش طوََُ أ١ هٌٜ

ٌ  ىٍى ُٔتي   حدلَُِٗتش  حٛظتِش  رت   حٛتَرؾ  ُِِتي  ٓتي  ٟتخ  حِٛٔوتخل  روتغ  ٔتنش ٛأ هٜت
 .2حٛوخط٠ش يف حٛنشخؽ ىشلخٍٓش حسٓظَٔحٍ ىىحٓوش حاىحٍُش ٜٛوِجش

                                                           
 ٍحؿن يف شؤ١ هٌ  حدلشٜ٘ش0 1

Charles Elsenmann: Centralisation et Décentralisation, Paris, 
L.G.D.J،1948 p8. 
Georges Vedel: Droit administratif, 1964, p 484 et S. 

 0ٍحؿن ٟؼال  -2
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ً  رت   ىٓتي  ْ  1أُِظلتخ١  حألٓتظخ  ريحٓوتش  س طتَطزؾ  حدلَُِٗتش  حٛظتِش  أ١ ات
٢ٟ حهظظخص  ٟٔظ٠يس ٓخ٣ي٣ِش حدلَُِٗش طِش حٛظِش أل١، حٛوخط٠ش يف حسٓظَٔحٍ

 حهظظخص ُ٘ي١ ُلِغ، حٛٔيِٟش حس٠يهش ألَُحى ىحٓظِوخره ؾليٛه ىٟيً حذلِجش
ٞ  شتخٟال   حاىحٍُتش  حذلِجتش   حس٠يهتش  أُتَحى  ٟت٢  خًىٟٔتظيهز ، اِوته  حٛيىٛتش  آٜتِ

ٞ  ُظظٚ ٢ٟ ٗٚ حٛٔيِٟش ٍ  حٛنشتخؽ  هبت ٖ  خٍٓته مت حٛتٌ  هِجتش  أٟتخ  ط٘تي١ ، حذلِجتش  طٜت
 .َُِٟٗش

 ؾليٛه ىٟيً حهظظخطوخ ٣ـخّ هٌٜ ُوظ٠ي حٌٍٛ حدلَُِٗش حذلِجش طوََُ ى٢٘ٛ
 حاىحٍُش حألؿوِس أى حذلِجخص حكظيحل ه٢ ُٔظظَ حٛٔيِٟش حس٠يهش ألَُحى رخٛنٔزش

 ذلٌ ُئُخً  ،deconcemtration حاىحٍٍ حٛرتِِٗ هيٝ َُ٘س هٌٜ طٔيٝ حٛهب
 حٛظخرو  حدليكِ  ٛزوغ ُ٘ي١، اِوخً ححليُؼش حٛيىٙ هبخ طؤهٌ حٛهب سحَِٛ٘

 أى ٜٛـخ١ أى مبَِى  ٟنوٞ ٛ٘ٚ ىٓيحل« حألٓخِٛٞ يف أى حٛوخط٠ش يف ٜٛيُحٍحص

                                                                                                                                        

Lousi Rolland: Précis de droit administratif, 9ed, Dalloz, 
Paris,1947,p147,No160. 

-1954حٛـزوش حألىىل،  ح ِل حألىٙ، ٟزخىة حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ، 0ىٗظيٍ طيُِْ شلخطش، ىٍحؿن أُؼخً

ُش يف حٛيىٛش يف ُٔظي رخدلَُِٗش حاىحٍُش كظَ سلظَٜ ٟلخهَ حٛيكِِش حاىحٍ) ،169،ص1955
حٛٔتتخ٣ي١ هؼ٠تتخ0١  هؼ٠تتخ١ هِٜتتٚ ى. ىٍحؿتتن أُؼتتخً ،أُتتيٍ هِجتتش ٓخث٠تتش يف حٛوخطتت٠ش هتتَ ححل٘يٟتتش(  

كِغ ُٔي0ٙ ))ححل٘يٟتش حدلَُِٗتش حدلٔتظَٔس يف     ،123ص 1961-1959حٛـزوش حَٛحروش، حاىحٍٍ،
٠خ١ ىٗتتتٌٖٛ حٛتتتيٗظيٍ ٓتتتِٜ  ،ٗوزتتتش حٛتتتزالى أٍ ٟ٘خطتتتذ حٛتتتيُحٍحص ىحاىحٍحص حدليؿتتتيىس رخٛوخطتتت٠ش((  

)ُٔظي رخدلَُِٗتش حاىحٍُتش ٓظتَ حٛيكِِتش     ، 47ص ،1967حٛيؿِِ يف حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ، 0خى٠ٍحٛـ
حاىحٍُش يف حٛيىٛش هٌٜ شلؼَٜ ححل٘يٟش حدلَُِٗتش يف حٛوخطت٠ش، ىهتٞ حٛتيٍُحل ىى١ ٟشتخٍٗش ٟتخ ٟت٢        

 .هِجخص أهًَ.ُوَ طٔيٝ هٌٜ طيكِي حاىحٍس ىؿوٜوخ طنزؼْ ٢ٟ ٟظيٍ ىحكي َٟٔ  حٛوخط٠ش(
1  -  Charles Elsenmann: Centralisation et Décentralisation, op.eit,p9. 
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 ٍؿيم ىى١ حألٟيٍ روغ يف علخثِخً حٛزض ٜٓـش-حدلَُِٗش ٜٜٛٔـش طخروش رلخْٛ
 س ُ٘ي١ ححلخسص هٌ  ٟؼٚ يف.حدليكَ ذلخ حٛظخرن حٛيُحٍحص أى حٛيَُُ اىل

 شخٟال  علخثِش حهظظخطخص هيٙ حٌٍٛ حسْٜ أى حٜٛـنش أى حدليكَ حهظظخص
 ُوء ُوٚ، ُِوخ حٛٔيِٟش حس٠يهش أَُحى  ٠ِن خً ٟٔظيهز أى حٛيىٛش آِٜٞ ٛ٘ٚ
 .َُِٟٗش؟ س اىحٍُش ٜٓـخص ىحٜٛـخ١ حسخْٛ طٜٖ أى حدليكِ  هئسل حهظزخٍ ًٖٛ

 ريسً حاىحٍٍ حٛظنلِٞ دلشٜ٘ش ػالػَ رظِٔٔٞ هٌحأل 1أُِظلخ١ حألٓظخً كخىٙ
 أ٣ل٠ش ىريؿيى شل٘نش كٜيٙ ػالػش ريؿيى ُٔخٍٙ، حٛظِٜٔي حٛؼنخثَ حٛظِٔٔٞ ٢ٟ

 أى هِجخص ىؿيى اىل طئىٍ حٛهب« 2حدلَُِٗش 0حاىحٍٍ حٛظنلِٞ شٜ٘ش، دلرخٛظزوِش
«َُِٟٗش( ىحٛالَُِٟٗش ٜٓـخص

 »سَُِٟٗش ٜٓـخص أى هِجخص ىؿيى طوء حٛهب3

ش، ىحٛالَُِٟٗ حدلَُِٗش ر  ٟظٔخى رٔيٍ ح ٠ن طوء حٛهب« ،4حٛالَُِٟٗش شزهى
 حلخً أى حَٛٔحٍحص طنن يف ٟوخً طشرتٕ سَُِٟٗش ىأهًَ َُِٟٗش ٜٓـخص ىىؿيى

 ُ٘ظَ ىمل K»حاؿَحل أى حَٛٔحٍ ٛنِخً ػَىٍُخً ٟنوخ ٗٚ ٓزيٙ ُ٘ي١ اِغ حاؿَحلحص

                                                           
 .رويهخ ىٟخ 149ص رويهخ، ىٟخ 69حدلَؿن حٛٔخرْ ص -1

2  - La centralisation. 
3 - La décentralisation. 
4 - La semi décentralisation. 
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 ىحهٚ َُهِش ط٠ِٔٔخص أؿًَ ٣ها ٚ، رؤيحدل حٛؼالػَ حٛظِٔٔٞ هبٌح حُِظلخ١ حألٓظخً
 .1حٛ٘خٟٜش أى حخلخٛظش حدلَُِٗش ر  ٠ُِِ ،حألىٛ  ح٠ٔٔٛ  ٢ٟ ٓٔٞ ٗٚ

ِ ٟ ٠ٗخ ،2حٛنٔزِش أى حٛنخٓظش ىحدلَُِٗش  3حٛ٘خٟٜتش  أى حخلخٛظتش  حٛالَُِٟٗتش  رت   ِت
 .4حٛنٔزِش أى حٛنخٓظش ىحٛالَُِٟٗش

ً  ىُنظٔتي  َ  حُِظلتخ١  حألٓتظخ ٍ  رونت ِ  طوتزري ٝ  concemtration حٛرتِٗت  ىهتي

 ِ ٙ  ،deconcemtratio1 حٛرتِٗت ِ  أ١ ىُٔتي ْ  حٛرتِٗت ٍ  ٟت٢  طتيٍس  اس ٛتِ  طتي
                                                           

1 - Ia ya centralisation pure ou parfaite rehatirement a une activité 
lorsqu'elle est exercise  exclusivement،don entièrement ,par:un 
organe ou des organs centraux",op.cit,p70. 
2  -  la décentralisation est pure ou parfait lorsque dons une activité 
intervennent exclusivement des organs non-centraux;lorsque tous 
ses agents sans exception ont caractère non-central, op.cit, p71. 
3 - la decentralization est pure ou parfait lorsque dons une activite 
intervennent exciusivement des organs non-centroux;lors que tous 
ses agents sans exception ont caractere non-central,op.cit,p80. 
4 - lorsque dans une activité intervenant tant des organs centraux que 
des organs non..centraux،mais que la suprématie appartient en 
definitive aux organs non-centraux،il y a d décentralisation 
imparfaite،c'est-à-dire combinaison de la centralisation et 
décentralisation imparfaite،c'est-à-dire combinaison de la 
centralisation et,de la décentralisation,mais avec prépondérance de 
cette-ci ,op.cit, p86. 
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َ  ٛٔتٜـش  حٛ٘خٟٜش أى حخلخٛظش حدلَُِٗش  َُِٟٗتش  ذلِجتش  متتنق  حٛتهب  حٛزتض  أى حٛظَُٔت
ٌ  هتي  حٛرتِِٗ هيٝ أ١ ٠ٗخ، ححمليىس حألٟيٍ ٛزوغ رخٛنٔزش ْ  هٜت  ٟت٢  كخٛتش  حٛو٘ت
 حٛهب حٜٛـخ١ أى حدليكِي١ ُ٘ي١ ،ٌٖٛٛ طزوخًى 2حٛنٔزِش أى حٛنخٓظش حدلَُِٗش كخسص

َ  أى حٛزض ٜٓـش متنق َ  حٛظَُٔت ٍ  روتغ  يف حٛنتوخث َ  اىل ٍؿيهوتخ  ىى١ حألٟتي  حٛتيُُ
 .حُِظلخ١ ٣لَ يف سَُِٟٗش اىحٍُش هِجخص طظزوه حٌٍٛ

ٍ  هتٌح  طؤُِتي  ؿخ٣زنخ ٢ٟ س ٣ٔظـِن ىضل٢ ٍ  حٛتَأ ٍ  حٛتٌ َ  هت٢  ُظتي  طوَُت
ً  ،حدلَُِٗش ٜٜٛٔـش ىِْٓ ًري ً  ُِظلتخ١ ح ُخألٓتظخ  اًح َُِٟٗتش  ط٘تي١  حذلِجتش  أ١ ُتَ
ٌ  «ىأعلتخ ، لظتِض  ىى١ حٛيىٛتش  أَُحى ٗخُش اىل ُظـه ٣شخؿوخ ٗخ١ ْ  هٜت  » حٛو٘ت

 ا٠ِِٜٓتخً  ٟوِن  حألَُحى ٢ٟ زليى هيى اىل ُظـه ٣شخؿوخ ٗخ١ اًح سَُِٟٗش ط٘ي١

ٚ أ ٓتي  حُِظلتخ١  حألٓظخً أ١ ُظز  حٛظوََُ هٌح ى٢ٟ 3ح ٠خهش أَُحى ر  ٢ٟ  ًِت
 .حدلَُِٗش حذلِجش طوََُ يف أٓخِٓخً هنظَحً

 حدلزخشتَس  حٛظزوِتش  ٍحرـتش  يف ٠ُ٘ت٢  حدلَُِٗش حذلِجش ؽلِِ حٌٍٛ حألٓخَٓ ُخٛونظَ
ٚ  حٛتهب  حٛوِٜتخ  حٛظنٌُِِتش  حٛٔتٜـش  أى حدلَُِٗتش  ححل٘يٟتش  ىرت   رِنوخ طَرؾ حٛهب  ىٗت
 .حٛظنٌُِِش حٛيكِِش حٛيٓظيٍ اِٛوخ

 .اِٛوخ حدلشخٍ ٜٛـخ١ىح حدليكِ  هني حٛونظَ هٌح لِْٔ يف ىسشٖ
 ٜٓـش اهـخثوٞ ٟن« ىحٜٛـخ١ حدليكِي١ ُزٌٔ حاىحٍٍ حٛرتِِٗ هيٝ ٣لخٝ َُِ
 ه٢ أٟخ ،حدلَُِٗش ٜٛل٘يٟش أٍ، ٜٛيُحٍحص ٟزخشَس طزوِش طخرو » حٛنوخثَ حٛزض

  ٠ِن حهظظخطوخ ؾليٙ حدلَُِٗش حذلِجش طوََُ يف ُيهٚ حٌٍٛ حّهَ حٛونظَ
 حٛرتِِٗ هيٝ رؤٜٓيد حألهٌ كخٛش يف ىس ُظلْٔ ػخ٣يٍ هنظَ ُوي، حٛيىٛش أَُحى

                                                                                                                                        
 ىٟخ رويهخ. 143ص ،حدلَؿن حٛٔخرْ -1
 .145ص  ،حدلَؿن حٛٔخرْ -2
 .ىٟخ رويهخ 8ص  ،حدلَؿن حٛٔخرْ 3
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 أٍ« رخدلَِٗ حٍطزخؿوخ ٟيً يف ط٘ي١ حدلَُِٗش حذلِجش طوََُ يف ُخٛوربس ،حاىحٍٍ
 هِجش مسِض، رخدلَِٗ ٟزخشَحً حٍطزخؿخً طَرؾ حذلِجش ٗخ٣ض ُبًح، »حدلَُِٗش رخٜٛٔـش
 ، أل١يىٛشحٛ أٓخِٛٞ ٢ٟ ٟو  آِٜٞ ٣ـخّ يف حهظظخطوخ ليى ىٛي كظٌ َُِٟٗش

 هِجش حٛيىٛش أٓخِٛٞ ٢ٟ آِٜٞ ر٘ٚ رؤ١ لظض طٔؼَ حٛو٠ٚ طيُُن ػَىٍحص
 حٛظيُُن ىهٌح، ا٠ِِٜٓخً أى ؿٌَحُِخً طيُُوخً حٛٔيِٟش حسهظظخطخص طظيُم ١أى، ٟوِنش

 كخؿخص اشزخم اىل هتيٍ حٛهب حدلَُِٗش رَِ٘س س ؼلٚ حا٠َِٜٓ أى ح ٌَحيف
 رِنوخ ُظيُم حٛهب حدلوظِٜش حذلِجخص رِٔض خؿخدل، حٛٔيَٟ حدلٔظيً هٌٜ حدليحؿن 

 حٛظيٍؽ ٍىحرؾ ؿَُْ ه٢ ٟظ٠خٓ٘ش ىكيس يف َٟطزـش ححلخؿخص طٜٖ اشزخم
 .حدلَُِٗش حاىحٍس طنلِٞ هِٜوخ ُٔيٝ حٛهب ىحٛظزوِش

ٚ  أ٣نخ ىحخلالطش ٚ  حدلَُِٗتش  حذلِجتخص  ليُتي  يف ٓتنيه  حٛتهب  حاىحٍُتش  حألؿوتِس  ٗت
ٍ  ىٟتن  "ري٣خٍ حٛو٠ِي" ٟن ى٣ًَ، ٟزخشَحً حٍطزخؿخً حدلَُِٗش رخحل٘يٟش طَطزؾ  اوتي
 طتَرؾ  حٛتهب  حٛظزوِتش  ٍحرـتش  يف ٠ُ٘ت٢  حدلَُِٗش ؿيهَ أ١ ىحٛوَرَ ح٣ََِٛٔ حِٛٔه
ٞ  يف حدلوظِٜتش حدلؼزظتش   ىأؿوِهتتخ  حدلَُِٗتش  ححل٘يٟتش  رت    ُ٘تي١  ىكِؼ٠تخ  حألٓتخِٛ

 ْطظلٔت ، حا٠ِِٜٓتش  أى ححملِٜش حألؿوِس طٜٖ هٌٜ ٍُخِٓش ٜٓـش حدلَُِٗش ٜٛل٘يٟش
َ  ىحٛظتيٍؽ  حٛظزوِتش  رَحرـتش  ٛظتٌِش  حدلَُِٗتش  ُخٛظتِش .ذلخ حدلَُِٗش حٛظِش ، حَٛثخٓت
 0حٛظخيل حٛيؿه هٌٜ حدلَُِٗش حذلِجخص َٓحٍحص طِٔٔٞ ؽل٢٘ ًٖٛ ىهٌٜ

 .حدلَُِٗش حاىحٍس أهؼخل هٌٜ ٜٛ٘الٝ طلظظه 0األول

 .شحدلَُِٗ حاىحٍس طوخى١ حٛهب حسٓظشخٍُش حذلِجخص هٌٜ ٜٛ٘الٝ طلظظه 0وانثاٍَ

 ىهٞ هخطش أةِش ذلخ حدلَُِٗش حاىحٍس أه٠خٙ ٢ٟ ؿخثِش هٌٜ طلظظه 0وانثانث
 .َُِٟٗش حٛال حاىحٍس أهؼخل هٌٜ ٣ظٜ٘ٞ ىأهريحً ىحدلوخطري حٛنيحكَ ٟيٍحل
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 إداروة دلطة بوصفه اجلمهوروة رئوس

 ٛ٘نه ٍثخَٓ ٣لخٝ ؿيهَ  يف حٛٔيٍُش حٛوَرِش ح ٠ويٍُش يف ححل٘ٞ نظصم
َ  حٛنلخٝ ٢ٟ اِٛه حضليٍص حٛهب ىح َم ىحألك٘خٝ ٌٍحصحٛش رزوغ ٟـوٞ  حٛربدلتخ٣
 ُظتيىل  ح ٠ويٍُتش  ىٍثِْ حدلظليس حٛوَرِش ح ٠ويٍُش ِٓخٝ ٓزٚ ٓخثيحً ٗخ١ حٌٍٛ

 ح ٠ويٍُش ٍثِْ ىُ٘ي1١رٌٖٛ حخلخص ٜٛنض خًؿزٔ ىؽلخٍٓوخ حٛظنٌُِِش حٜٛٔـش
ٞ  ىهتي ، ٛتإلىحٍس  ىٍثِٔتخً  ٜٛل٘يٟتش  ٍثِٔتخً  ْ  طتخكذ  حٛتنض  ا٘ت  يف أطتال   ححلت

 .ىحاىحٍُش ححل٘يِٟش حسهظظخطخص ٟزخشَس
ٍ  ٣ظتيص  َٟحؿوتش  ٢ٟ ُظز  ْ  أ١ حٛيٓتظي َ  ح ٠ويٍُتش  ٍثتِ  حهظظخطتخطه  ُزخشت

 .حّطِش حدلالكلخص ٣ٔـٚ ُب٣نخ حاىحٍُش ٜٛيكِِش رخٛنٔزش أٟخ، رنِٔه ححل٘يِٟش

ْ  أ١ اىل طتَحكش  طشتري  حدلئٓتض  حٛيٓظيٍ ٢ٟ 94 حدلخىس أ١ 0أوالً  ح ٠ويٍُتش  ٍثتِ
 .ٜٛيىٛش حٛوخٟش حِٛٔخٓش ريػن ىكي  حدلوظض يه

ْ  أ١ طتنض  99 حدلتخىس  أ١ 0ثاَُااً  ٍ  ح ٠ويٍُتش  ٍثتِ ٞ  ُظتي  ىحٛٔتَحٍحص  حدلَحٓتِ
طوي  ح ٠ويٍُش ٍثِْ هنه حٛظخىٍس ُخَٛٔحٍحصس، حٛنخٌُ ٜٛظشَُوخص ىُٔخً ىحألىحَٟ

 .ٓنيػق ٠ٗخ حٛونظٍَ حٛظيٍؽ كٔذ َٟطزش ىحمسخهخ حاىحٍُش حَٛٔحٍحص أهٞ

                                                           
ؽلخٍّ ٍثِْ ح ٠ويٍُش حٜٛٔـش حٛظنٌُِِش ٣ِخرتش هت٢ حٛشتوذ    ))ؼ0٢٠  ىطظ/2َُٔس/ 93حدلخىس  1

ُظتيٍ  ))ٟت٢ حٛيٓتظيٍ حدلظؼت٠نش0     99ىحدلتخىس   ((،ػ٢٠ ححليىى حدلنظيص هِٜوخ يف هٌح حٛيٓتظيٍ 
 .((ٍثِْ ح ٠ويٍُش حدلَحٓٞ ىحَٛٔحٍحص ىحألىحَٟ ىُٔخً ٜٛظشَُوخص حٛنخٌُس
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ٚ  أ١ هٌٜ طنض حٛيٓظيٍ ٢ٟ 74 حدلخىس أ١ 0ثانثاً َ  ٗت ٍ  ُظتيىل  ىُُت  حاشتَح
ٌ  ىُٔيٝ ىُحٍطه شجي١ هٌٜ  ريُحٍطته  ؼلتظض  ٠ُِتخ  ٜٛيىٛتش  حٛوخٟتش  حِٛٔخٓتش  رظنِِت

 0شلخ َُٜ رلظ٠وش حٛنظيص هٌ  ٢ٟ ىُٔظوٜض

َ  ح ٠ويٍُش ٍثِْ أ١-1  ُظيسهتخ  ىاظلتخ  رنِٔته  حاىحٍُتش  حسهظظخطتخص  س ُزخشت
ٖ  هالٍ هٌٜ ٣ض اًح اس حألهًَ حاىحٍُش جخصىحذلِ حٛيٍُحل ؿَُْ ه٢  رتنض  ًٛت

ٍ  يف طتَُق  ٍ  ٛظوتِ   رخٛنٔتزش  ٟتؼال   حٛشتؤ١  هتي  ٠ٗتخ  حٛٔتيح٣   يف أى حٛيٓتظي  ٗزتخ
ٌ  حٛٔتيح٣   طتنض  كِتغ ، ىحٛؤتَُ٘   حدلتي٣ِ   حدلتيكِ   ٞ  أ١ هٜت  ىاعلتخل  طوِِنتو
 .ٜٛٔخ٣ي١ ىُٔخً هيٟخهتٞ

ْ  ا١-2 ْ  طتخكذ  هتي  ٗتخ١  ىح١ ح ٠ويٍُتش  ٍثتِ  حٛٔتٜـش  طتييل  يف أطتال   ححلت
ْ  ٠ٗخ ىحاىحٍس ححل٘يٟش طش٠ٚ ىهَ حٛظنٌُِِش ٖ  ٗتخ١  ىح١، حٛزِتخ١  ٓتز ٞ  ؽلٜت  ا٘ت
َ  ط٘تخى  حاىحٍُتش  حهظظخطتخطه  أ١ اس، ىهِذلٞ حٛيٍُحل طوِ  ٜٓـش حٛيٓظيٍ  طٔظظت

 حٛتيٍُحل  ريحٓتـش  طنِِتٌهخ  ىَٟحٓزش حاىحٍُش حِٛٔخٓش ٍٓٞ هٌٜ »هخٟش ٗٔخهيس«
 .حألهًَ حاىحٍُش ىحذلِجخص

ٚ ، ٟتخىس  ٟتخىس  حٛٔتيح٣   طنٌِِ َُ٘س ٢ٟ ُٔظي س ٌ  رت ٍ  حٛيحٓتن  حدلونت  ُظؼت٢٠  حٛتٌ
ٌ  ٠ٜٛلخُلتش  حٛالُٟتش  حٛؼتَىٍُش  حٛشتَىؽ  طيُري ُليحهخ شخٟٜش هخٟٜش ٟو٠ش  هٜت

 حدلَحُْ ىٓري حٛوخٝ حٛنلخٝ هٌٜ ححملخُلش أهَ مبونٌ أى، حٛٔيِٟش ححلِخس حمسَحٍ
ٖ ى، ىحػتـَح  رخ٣ظلخٝ حٛوخٟش  ٟت٢  طتَػلش  ىطو٠ِٜتخص  َأىحٟت  اىل كخؿتش  ىى١ ُتٌٛ
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ٚ  هتٌح  يف ِٓخٟوتخ  يف ححل٘يٟش طٔظني ىاظلخ حدلشَىم ٝ  حهظظخطتوخ  اىل حٛو٠ت  حٛوتخ
 .1حٛيٓظيٍ يف حدلٍَٔس ىٜٓـظوخ

ْ  ١ؤر حٛٔيٙ ؽل٢٘ ٟخ طٔيٝ هٌٜ ىطؤِٓٔخً ٚ  يف هتي  ح ٠ويٍُتش  ٍثتِ  حألطت

ُ  رخٛنٔتزش  »ِٓتخىس  ٓتٜـش « »اىحٍُتش  ٓتٜـش « س حٛيىٛتش  يف حاىحٍٍ ٜٛـوتخ
2  ٌ  رتخدلون

ْ حٛ ٞ  ِٓتخىس  ٓتٜـش  ريطتِه  ُوتي ، حسطتـالف  ذلتٌح  ؼتِ  حاىحٍُتش  حِٛٔخٓتش  َُٓت
 ٛ٘نته ، حدلوظِٜتش  حاىحٍُش ىحذلِجخص حٜٛٔـخص ر  حٛظنِْٔ ىُظيىل طنٌِِهخ ىَُحٓذ

 .3حذلِجخص هٌ  حهظظخص يف طيهٚ حٛهب حِٛوِٜش حاىحٍس شجي١ رنِٔه س ُزخشَ

 0اجلًهىرَح رئُس َىاب

ْ  كْ هٌٜ حٛٔيٍٍ ٍحٛيٓظي 96/٢ٟى/95 حدلخىس ٣ظض   أ١ يف ح ٠ويٍُتش  ٍثتِ
 ىِٛلتش ه، طتالكِخط  رتزوغ  روؼوٞ ُيػيح ح ٠ويٍُش َٛثِْ أٗؼَ أىخً ٣خثز ُو 

 ٢ٟ« لخعلخٟ حٛهب صليهخ يف ىمسخطه حِٛنِش شَىؿه ٛه اىحٍٍ ِٟويٝ هنخ طِيُغ

                                                           
، حٛٔتتخهَس، ىحٍ حٛنوؼتتش 1968ؽ ،حٛ٘ظتتخد حألىٙزل٠تتي ٗخٟتتٚ ِٜٛتتش0 ٟزتتخىة حٛٔتتخ٣ي١ حاىحٍٍ،   ى. 1

 .31حٛوَرِش، ص
ٟٔتخٙ ٟنشتيٍ    ساهغح انمُاازج وتنظًُهاا   ح٣لَ ٟٔخٙ حٛيٗظيٍ زل٠ي ُئحى ٟونخ حدليٓتيٝ رونتيح0١    2

تنظااُى سااهغح انمُااازج      رخٛوتتيى حٛؼتتخ٣َ ٟتت٢ حٛٔتتنش حألىىل ٟتت٢ رلٜتتش حٛوٜتتيٝ حاىحٍُتتش ىأُؼتتًخ        
 .اجلًهىرَح انؼزتُح ادلتحسج

ٟتت٢  99خ١ ٍثتتِْ ح ٠ويٍُتتش حٛوَرِتتش حٛٔتتيٍُش حٓتتظِظخل ٓتتٜـش حىحٍُتتش يف كتتيىى حدلتتخىس      ىح١ ٗتت 3
 حٛيٓتتتظيٍ حٛٔتتتيٍٍ حدلظؼ٠نش0ُظتتتتيٍ ٍثتتتِْ ح ٠ويٍُتتتتش حدلَحٓتتتِٞ ىحٛٔتتتتَحٍحص ىحسىحٟتتتَ ىُٔتتتتخً     

 ٜٛظشَُوخص حٛنخٌُس.
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 َٓحٍحص اطيحٍ ٜٓـش أٍ طََُٔ ٜٓـش ِْٛ حٛنخثذ ىهٌح، 1حاىحٍٍ حٛٔخ٣ي١ ٗظذ
ٌ  ٌُِتش طنِ اىحٍُتش  ٝ  رتخدلون ْ  ىحدلِوتي ٍ  حٛتيِٓ  حٛنلَُتش  ىكٔتذ  حٛٔتخ٣ي١  يف ىحدلٔتَ
ٍ  أ١ ٛته  ىاظلخ، حاىحٍٍ َٜٛٔحٍ حٛوخٟش ٚ  ٟت٢  هبتخ  ِٟتيع ، اىحٍُتش  ٓتَحٍحص  ُظتي  ٓزت
ٍ  ٟت٢ /95/حدلتخىس  ػتيل  ىيف ح ٠ويٍُتش  ٍثِْ ٍ  حٛيٓتظي ٙ  حٛٔتيٍ ٖ  ىحاهتال  رتٌٛ
 .حٛيىٛش رلْٜ اٟخٝ حَٛٔحٍ هبٌح ٜٛـو٢ حسخٙ ُِٔق

ٝ  ٠ٜٗتش  أ١ ؤِٗتي حٛظ ى٣ٔتظـِن  ٚ  َٟٓتي  حٛوخٟتش  حٛنلَُتش  هتيحى  يف طتيه
ٚ  حاىحٍُتش  ٜٛٔتَحٍحص  َ  اىحٍٍ ه٠ت ٍ  حٛتنض  هنته  ٟتخ ُِظتق   ىهتٌح ٍ، طت  حٛيٓتظيٍ
ْ  ُظتيٍ )) 0حدلظؼت٠نش /92/حدلتخىس  حدلظؼت٢٠  ٞ  ح ٠ويٍُتش  ٍثتِ  ىحٛٔتَحٍحص  حدلَحٓتِ
 ((.حٛنخٌُس ٜٛظشَُوخص ىُٔخ ىحألىحَٟ

 ٝ ٍ  هنتخ  ُخدلَٓتي ً  ٓتَح ٍ  ٟتَأ ٞ  ُتز   زلتيى  ٟوت   شتوض  ٟيحؿوتش  يف ُظتي  ك٘ت
 ...ٟوِنش كخٛش يف حسَىس حٛوخٟش حٛٔخهيس

 س رظِخهتٞ حٛنخّ لخؿذ حدليػيهَ أى حدلخىٍ حدلوِخٍ كٔذ حٛٔخ٣ي٣ِش ُخٛٔخهيس
َ  ػٞ، رٌىحهتٞ ٍ  ُتؤط ْ  حٛٔتَح ٌ  حٛٔخهتيس  هتٌ   ٛظـزِت ٙ  هٜت  هتي  ىهتٌح ، حَِٛىُتش  ححلتخ

ٚ  ا١ً ُوتي ، حدلَٓيٝ ك٘ٞ ٞ  يف ُتيه ٍ  حاىحٍٍ ٍٜٛٔتَح  حٛوخٟتش  حٛنلَُتش  ك٘ت ، حِٛتَى
 ؼلظض رؤ٣ه »ىأػَ  طَِٗزش« ٟيػيهِخً س ىاؿَحثِخً ىشِٜ٘خً هؼيُخً ُظ٠ِِ ١ ٗخ١اى

 .2اس ِْٛ حدليكِ  ر٘زخٍ

                                                           
 .حٛظِيُغ حاىحٍٍ ٍحؿن ٗظخرنخ حدليٓيٝ رونيح0١ 1
 .124، صيف حٛٔخ٣ي١ حسىحٍٍ ىحٛٔيٍٍ ىحٍُشحدليٓيهش حا ٢ُُ حٛوخري٢ُ رَٗخص0 ى. 2
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ٞ « ٠ٜٗتش  أٟتخ  ٍ  ٟت٢ /92/حدلتخىس  يف حٛتيحٍىس  »َٟحٓت ٍ  حٛيٓتظي َ ، حٛٔتيٍ  ُوت
ٙ  حٛوتخىحص  طٔخِٛي أٍ ٟخىُش كِٔٔش ىاظلخ ٓخ٣ي٣َ ىِٟويٝ ؿوخُ ِٛٔض  ىحسٓتظٔزخ
 .حخل...ىحٛؼِخُش خٍحصىحُِٛ

 زلتيى٢ُ  أشتوخص  هيس أىحً ىحكي شوظخً هخىس طظنخىٙ ٓخرٔخً حدلٌٗيٍس ىحدلَحِٓٞ
 ٞ ٞ  رتٌىحهت  حدلتي٣ِ   حدلتيكِ   رظٔتَُق  أى رظوتِ   حٛظتخىٍس  حٛوخىُتش  ٗخدلَحٓتِ

ٖ ، ىحٛؤتَُ٘   ٞ  حٛظشتَُوِش  حٛنظتيص  يف حٛتيحٍىس  ححلتيىى  ػت٢٠  ىًٛت  ىحدلَحٓتِ
ٞ ىح حٛيىٛش أكيحٙ رِوٞ حدلظؤٜش ٌ  حدلوظِٜتش  حسٟظِتخُحص  جب٠تن  حخلخطتش  دلَحٓتِ  هٜت
 .1حخلخطش أٟالٗوخ

 acte personnel َُىٍ َٓحٍحً هي ٟو  طَُٔق أى طوِ  أ١ ُِه سشٖ ىشلخ
َ  شتخؿت  أى ٟوت   علَ شخؿت ُظليُي ٌٖٗٛ ٚ  هتي  ات ٍ  اىحٍٍ ه٠ت  هتخص  ُتَى

acte personnel   حٛتنض  أٟتخ  ٝ ٍ  حٛوتخ  لتي  ىشتَىؽ  طتِخص  ُظؼت٢٠  حٛتٌ
ٖ  ىٟت٢  »ىحٛزلخٍ حألعلخٍ ىٟنوخ« خٟشحٛو حألٟالٕ َ  حٛوخٟتش  حٛشتَىؽ  ًٛت  أى رظيكِت
 .»طشَُن« obstrait رلَى هخٝ ٟيػيهَ ٣ض ُوَ ٟؼال  حدليكِ  طَُٔق

ٞ  أ١ ىُالكتق  ٍ  حٛتهب  حٛظشتَُوِش  حدلَحٓتِ ْ  هت٢  طظتي  طتِش  ذلتخ  ح ٠ويٍُتش  ٍثتِ
ٙ  يف اىحٍُتش  َٓحٍحص ِٛٔض ىهَ ىح٣ظوخل حرظيحل حٛظشَُن ٝ  كتخ  وتخ هِٜ حدليحُٔتش  هتي

ٖ /1/دلخىسح/1،2،3/حَِٛٔحص ػيل هٌٜ حٛشوذ رلْٜ ٓزٚ ٢ٟ  ُظؼتق  ٠ٗتخ  ىًٛت
ْ  ٟت٢ /111/حدلخىس ٢ٟ حٛؼخ٣ِش حَِٛٔس هزخٍس ٢ٟ  0حِٛٔتَس  هتٌ   طتنض  كِتغ ، حسٜت

                                                           
 .124ص   ،1974 ،يف حٛٔخ٣ي١ حسىحٍٍ ىحٛٔيٍٍ ٢ُُ حٛوخري٢ُ رَٗخص0 حدليٓيهش حاىحٍُش ى. 1
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 هي ه٠خ لظَٜ أهريحً حدلٌٗيٍس ىححلخٙ حٛظشَُن ٜٓـش ح ٠ويٍُش ٍثِْ ُظيىل))
 كيص اًح 0َُٜ ٟخ/1956/ىٓظيٍ 135/٢ٟ/حدلخىس طؼ٠نض ُٔي ٟظَ يف ٍَٟٔ
 طتيحرري  حلخً يف حآَحم ٟخ ُيؿذ، ك٠٘ه ُرتس أى، حألٟش رلْٜ ح٣ظٔخى ر  ٠ُِخ

 ذلتخ  ط٘تي١  َٓحٍحص شؤعلخ يف ُظيٍ أ١ ح ٠ويٍُش َٛثِْ ؿخُ حٛظؤهري س لظ٠ٚ
ٌ /136/حدلتخىس  ى٣ظتض  حٛٔتخ٣ي١  ٓتيس  ْ  أ١ هٜت ٙ  يف ح ٠ويٍُتش  ٛتَثِ  حألكتيح

ٌ  رنتخل  حسٓتظؼنخثِش  ْ  ٟت٢  طِتيُغ  هٜت ٍ  ألٟتش ح رلٜت  ٓتيس  ذلتخ  ٓتَحٍحص  أ١ ُظتي
 ((.حٛٔخ٣ي١

ٞ  طظيٍ ىهخىس ْ  ٟت٢  حدلَحٓتِ  »ٍثتِْ اويٍُتش   أى ٗتخ١  ٟٜ٘تخً «حٛيىٛتش   ٍثتِ
ٍ  ٓتي  ٠ٗتخ  ْ  هت٢  طظتي ٚ  حهظظتخص  ىُظلتيى  ،حٛتيٍُحل  ٍثتِ ْ  ٟت٢  ٗت  حٛيىٛتش  ٍثتِ

 حٛتهب  حٛيٓتظيٍُش  حٛنظيص ىىُْ حٛٔخثي حِٛٔخَٓ حٛنلخٝ كٔذ حٛيٍُحل ىٍثِْ
ْ  ُيػتن  ،طٔتٍَ   ٝ  يف حٛيىٛتش  ٍثتِ َ  حٛنلتخ َ  حٛربدلتخ٣ ٝ  ىطتِه  هت٢  ؼلظٜت  حٛنلتخ

ٝ  ُ٘تي١  ىكِؼ٠تخ  ،حَٛثخَٓ َ  ٍثخٓتِخً  حٛنلتخ ْ  ٟنظتذ  ؼلظِت  أ١ ًتري  ،حٛتيٍُحل  ٍثتِ
ٌ  س حدلوخطتَس  حِٛٔخٓتش  ٝ  طؤهت َ  رنلتخ ٌ  س أعلتخ  ٠ٗتخ 1هتخٛض   رَدلتخ٣ ٝ  طؤهت  رنلتخ

 .هخٛض ٍثخَٓ

 

                                                           
، ىٗظخرتتته طتتتيٍؽ حٛٔتتتَحٍحص حاىحٍُتتتش، 293ص ،1964 ،حِٛٔخٓتتتِش، ؽحٛتتتنلٞ  رتتتيى0ٍ ى. ػتتتَىص 1

 .45ص
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 اإلداروة اللوائح

ٕ  ،ٍثِٔتِ   ٓٔت٠   حٜٛتيحثق  تقسـن  ٍ  حٛٔتري  ُٔتظِٜٟوخ  ٛتيحثق  ُونتخ  حٛوتخى
 ،حٓتظؼنخثِش  ٛتيحثق  ىهنخٕ ،حاىحٍُش حٛيكِِش ٟٔظِٜٟخص ٢ٟ رخٛظخيل ىطوظرب ،ٛإلىحٍس

ٌ  هَىؿتخً  كِٔٔظتوخ  يف ىطوظترب  ،حٛؼتَىٍس  كتخسص  يف اس س طظتيٍ   حهظظتخص  هٜت
 .حاىحٍُش حٛيكِِش ط٠ِٞ ٢ٟ س طوظرب ُبعلخ ػٞ ى٢ٟ، حٛظنٌُِِش حٜٛٔـش

َ  حٛتهب  ٍُتش حاىح حٜٛتيحثق  هت٢  حٛزلتغ  هتي  ىٟيػيهنخ  حاىحٍُتش  حٛيكِِتش  زلتغ  هت
ٍ  حٜٛتيحثق  هتٌ   أ١ حدلالكتق  ٞ  يف طظتي ْ  هت٢  حألًٜتذ  حألهت  رخهظزتخٍ   حٛيىٛتش  ٍثتِ

 ،اىحٍُتش  ٜٓـش أٍ طؤػري ه٢ حٜٛيحثق هٌ  ٟخ ُزوي ىهٌح ،1حاىحٍٍ حذلَٝ ٠ٓش ُظٔٞ
 هَ حدلٌٗيٍس ىحٜٛيحثق

 les règlements d'exécutien0 انتنفُذَح انهىائح-أىسً

ٝ  ٛنِخً حٛالُٟش ىحٛظِظِالص ح ِثِخص اَُحى حٜٛيحثق هٌ  ٢ٟ حٌَٛع-1  حألك٘تخ
ٌ  هبٌح ىهَ ،حٛٔخ٣ي١ ُظؼ٠نوخ حٛهب  ُِوتخ  أل١ ٜٛتيحثق  حألطتِٜش  حٛظتيٍس  طوتي  حدلونت

َ  ُخٛٔتخ٣ي١  حٜٛتيحثق  اطيحٍ يف ححلْ حٛظنٌُِِش حٜٛٔـش ٟنق ك٠٘ش طظلْٔ  ُٔظظت
ٌ  ه٠ٜه ٞ  ،ىكِِظتوخ  ِوتش رـز حٛظنٌُِِتش  ىحٛٔتٜـش ، حٛوخٟتش  حدلزتخىة  ىػتن  هٜت  ىا٘ت

َ  حطظخذلخ ٍ  حدلٔتظ٠ ٌ  أٓتيٍ  ،رتخ ٠وي ٍ  هٜت  حٛالُٟتش  ىح ِثِتخص  حٛظِظتِالص  طوتَ

                                                           
 .129، ص خ٣ي١ حسىحٍٍ ىحٛٔيٍٍيف حٛٔ حاىحٍُش رَٗخص0 حدليٓيهشى.٢ُُ حٛوخري٢ُ  1
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ً  ٟيػتن  حٛوخٟتش  حدلزخىة هٌ  ٛيػن ٍ  ٓتٜـش  أ١ صلتي  ىذلتٌح ، حٛنِتخ  حٜٛتيحثق  اطتيح
 .حٛيىٙ اِن يف ٛإلىحٍس هبخ ٟٜٔٞ حٛظنٌُِِش

 ْ ٍ  يف حٛظنٌُِِتش  حٛٔتٜـش  ُلت  ًٜتذ أ يف ُٔتظ٠ي  حٛظنٌُِِتش  حٜٛتيحثق  اطتيح
ٍ  ٟت٢  حألكيحٙ ْ  ُوتي  ،ٟزخشتَس  حٛيٓتظي  ٟت٢  ىهتيس  اىل كخؿتش  ىى١ طزخشتَ   ذلتخ  كت
 .1ٟنه حٛظنٌُِِش حٜٛٔـش ػلَٝ أ١ س ؽل٘نه حألٟش رلْٜ ا١ رٚ ،حألٟش رلْٜ

ٚ  أ١ ًتري -2 ً  حٛو٠ت ٌ  حألكِتخ١  ٟت٢  ٗتؼري  يف ؿتَ  حٛٔتٜـش  حٛربدلتخ١  ُتيهي  أ١ هٜت
 0 ٟو ٓخ٣ي١ ٛظنٌِِ حٛالُٟش حٜٛيحثق اطيحٍ اىل حٛظنٌُِِش

 ٙ ٖ  ٟؼتخ ٞ  حٛٔتخ٣ي١  ٟت٢  33 حدلتخىس  ًٛت  ِٟٜ٘تش  ٣تِم  ١ؤرشت  1954 ٛٔتنش  577 ٍٓت
ٙ  ىَُُ ُظيٍ«أ١ هٌٜ طنض ىحٛهب ،حٛظلٔ  أى حٛوخٟش ٠ٜٛنِوش حٛؤخٍحص  حألشتٌخ
 .»حٛٔخ٣ي١ ذلٌح حٛظنٌُِِش حٜٛيحثق حٛو٠يِٟش

ٝ  ٓخ٣ي١ اطيحٍ ٓخ٣ي١ ٢ٟ حٛٔخىٓش ىحدلخىس ٞ  ححملِٜتش  حاىحٍس ٣لتخ  ٛٔتنش  124 ٍٓت
 طتخٍُن  ٢ٟ أشوَ ػالػش رويه )اِٛ حدلشخٍ رخٛٔخ٣ي١ ُو٠ٚ ١ؤر طٔؼَ ىحٛهب 1960

 ح ٠ويٍُتش  ىَٛثِْ ح ٠ويٍُش ٍثِْ ٢ٟ رَٔحٍ حٛظنٌُِِش سثلظه ىطظيٍ ٣شَ 
 (.حٛٔخ٣ي١ هٌح ٛظنٌِِ حٛالُٟش حَٛٔحٍحص ُظيٍ أ١ حِٛرتس هٌ  هالٙ

ٞ  حٛٔخ٣ي١ ٢ٟ 27 ىحدلخىس ٍ «1964 ٛٔتنش  29 ٍٓت ُ  ٓتخ٣ي١  ربطتيح ٍ  ح وتخ  حدلَٗتِ
ٙ  ىحٛتهب  »ٜٛلخٓتزخص  ٍ  حٛٔتخ٣ي١  ذلتٌح  حٛظنٌُِِتش  حٛالثلتش  طظتيٍ )) 0طٔتي  ٟت٢  رٔتَح

 59 حٛٔتخ٣ي١  ٟت٢  24 ىحدلتخىس  (،(ح وخُ ٍثِْ حٓرتحف هٌٜ رنخل ح ٠ويٍُش ٍثِْ

                                                           
 .712 حَٛحرن، حٛيٓظيٍٍ، ح ِليف حٛٔخ٣ي١  0َ ٟـيٛهغلِٛي١ ى 1
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َ  ُظيٍ)0 )أ١ هٌٜ ىطنض (ىحدلشخُن حٛو٠ي ١ؤش يف«1964 ٛٔنش  حٛيحهِٜتش  ىُُت
 .((حخل...حٛٔخ٣ي١ ذلٌح حٛظنٌُِِش حٛالثلش

س  طنٌُِِش ٛيحثق اطيحٍ طنٌِِهخ ُظـٜذ حٛهب حٛٔيح٣  ٟولٞ أ١ ححلِٔٔشى
ٞ  ،حٛظتَػلش  حٛتيهيس  هتٌ   ٟت٢  لٜتي  ط٘تخى  ٖ  أ١ رته  ىحدلٔتٜ  ؿخ٣تذ  ٟت٢  حٛتيهيس  طٜت

ْ  هٌح ١حٛظنٌُِِش، أل ٜٜٛٔـش ؿيُيح كٔخ طؼزض س حٛظشَُوِش حٜٛٔـش  ػخرتض  ححلت
 .ٓزٚ ٢ٟ

 حٛٔتٜـش  ؿخ٣تذ  ٟت٢  ٛظتٌٗري ح هتٌح  أى حٛتيهيس  هتٌ   رت   س طلٜتؾ  أ١ غلذ ىٌٖٛٛ
 حٛٔتٜـش  ٛظتخ   أكِخ٣خ حٛربدلخ٣خص ٢ٟ ُظيٍ ٓي حٌٍٛ حٛظِيُغ ىر  ،حٛظشَُوِش
ْ  ه٢ طشَم َٛ٘ حٛظنٌُِِش ٍ  روتغ  يف حٜٛتيحثق  ؿَُت َ  0حألٟتي  حٛظِتيُغ  كخٛتش  ُِت

ٌ  ىىٍهتخ  ُِٔظظَ هخ أٟخ ،ٟوِنش ٟٔخٛش يف رخٛظشَُن ححل٘يٟش طٔظٔٚ  ىػتن  هٜت
 .خثٞٓ ٓخ٣ي١ ٛظنٌِِ حٛالُٟش حٛشَىؽ

 حِٛٔته  أ١ ًري.حٛظِيُؼِش حٜٛيحثق ىٍحٓش هني طِظِال  حدليػيم هٌح ٣ُِي ىٓيٍ
 0حّػخٍ روغ حٛربدلخ١ ؿخ٣ذ ٢ٟ حٛيهيس هٌ  هٌٜ َُطذ

 حٛيٓتض  يف حٛظنٌُِِتش  حٜٛيحثق طظيٍ أ١ يف كَس حٛظنٌُِِش حٜٛٔـش أ١ ُخألطٚ-1
ّ  يف ٍأُنتخ  ٠ٗتخ  ُنتيٍؽ  ُوٌح ،ٌٖٛٛ ٟالثٞ أ٣ه طًَ حٌٍٛ  حٛظٔيَُُتش  حٛٔتٜـش  ٣ـتخ

 هٌٜ لظٞ ،حٛظشَُوِش حٜٛٔـش ؿخ٣ذ ٢ٟ حٛيهيس هٌ  ىؿوض ٟظٌ ى٢٘ٛ ،ٛإلىحٍس
 حٛٔتٜـش  ليى  حٌٍٛ حٛيٓض يف حٛٔخ٣ي١ ٛظنٌِِ حٛالُٟش حٜٛيحثق طظيٍ أ١ حاىحٍس
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 حٜٛٔـش ٟٔئىِٛش أ١ أهًَ ٣خكِش ٢ٟ ره حدلٜٔٞ ى٢٘ٛ ىٓظخً كيىص أ١ حٛظشَُوِش
 .1حٛربدلخ١ أٟخٝ ِٓخِٓش ٟٔئىِٛش هَ حٜٛيحثق ٖطٜ اطيحٍ يف حٛظؤهَ ه٢ حٛظنٌُِِش

 ك٘ٞ ٟشَىهش ٛيحثق هَ ححمليى حٛظخٍُن روي طظيٍ حٛهب حٛالثلش أ١ ًٖٛ ىٟونٌ
 0ٓؼِش يف 1933 ٓنش أرَُٚ 7 يف حسْٜ

 Caisse Iégion de credit agricole du sud-est.   

 ٣ي٠ُرب 23، ىيف 316ص 1933ٟنشيٍ يف رل٠يهش ىحٛيُ حألٓزيهِش ٓنش

 89، حٛٔٔٞ حٛؼخٛغ، ص1952رل٠يهش ٓريٍ ٓنش hovyezيف ٓؼِش  1951ٓنش

 ى294/٢٘ٛحس٠يهش ص/ville de lyonيف ٓؼِش  1961ٟخُي ٓنش  15ىيف 
 حِٛرتس هالٙ ىيف ،2ٍؿوِخً أػَحً حدلِوخى روي طظيٍ حٛهب حٛالثلش طظؼ٢٠ أس غلذ
 أ١ ىى١ ،ٌٟٜخس يؽلشحٛٔ حٜٛيحثق طوظرب ،ح يُيس حٛالثلش طيىٍ ُِوخ ُظؤهَ حٛهب
  .abrogée et nom remplacée3 شَل زلٜوخ ػلٚ

                                                           
 .ىٟخ رويهخ 126ص، 1963 حٛـزوش حٛظخٓوش ،حٛٔخ٣ي١ حاىح0ٍٍ ُخٛ ٟخٍِٓٚ  -1
2

، Fedeo des syndicats des polices  ٓؼِش يف 1958 ٓنش ٟخُي 9 يف ك٠٘ه - 

  ٓؼِش يف 1958 ٓنش ُنخَُ 24 ىيف 267ص حس٠يهش

 synd n,tf، , des officiers de police,p 814. 

 ٓؼِش0 يف 1954 ٓنش ُنخَُ 22 يف حٛظخىٍ حسْٜ ك٘ٞ -3

Synd.c.f.t.c. de la caisse not.de credit agricole . 
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 حٛظنٌُِِتش  حٛٔتٜـش  حٛربدلتخ١  ُتيهي  كِن٠تخ  أ٣ته  ٣َُٔتخ  يف حدلٔتٍَس  حٛنظتخثؾ  ىٟت٢ -2
ٍ  أ١ سرتي  حٜٛتيحثق  طٜٖ ١بُ ،طنٌُِِش ٛيحثق اطيحٍ  اىحٍس ٛتيحثق « طتيٍس  يف طظتي

 لؼتن  ٜتيحثق حٛ ىهتٌ   »  Réglement d'administration publique هخٟتش 
َ  حٛيىٙ رلْٜ حٓظشخٍس ػَىٍس هي ،شَٜ٘ اؿَحل ٚ  ح٣َِٛٔت  أٟتخ ، اطتيحٍهخ  ٓزت

ٍ  كخٛتش  يف  ُشترتؽ  ُتال  حٛربدلتخ١  ٟت٢  طتَػلش  ىهتيس  ىى١ طنٌُِِتش  ٛتيحثق  اطتيح
 .ح٣ََِٛٔ حٛيىٛش رلْٜ حٓظشخٍس

 حٛٔخ٣ي١ طنٌِِ ىَٓ هي حٛيهيس طٜٖ هٌٜ حِٛٔه َُطزوخ حٛهب حٛنظخثؾ أهٞ ىٛوٚ-3
َ  هتٌح  أ١ ىحٛيحٓتن .حٛظنٌُِِتش  حٜٛتيحثق  يىٍط كظٌ ح يُي ْ  حألػت ٌ  ٟرتطزتخ  ٛتِ  هٜت
 .حٜٛيحثق اطيحٍ حٛظنٌُِِش حٜٛٔـش اىل حٛيهيس طيؿِه

 حألػَ هٌح ىاظلخ ،حخلـري حألػَ هٌح رٌحهتخ هِٜوخ ُرتطذ أ١ س ؽل٢٘ حٛيهيس ُظٜٖ
 ؽػلظخ حٛٔخ٣ي١ طنٌِِ ٗخ١ ُبًح ،حألٟيٍ ؿزخثن متِٜه حِٛٔوخل روغ ره ُٔيٙ حٌٍٛ

 ُٔظلِٚ اِغ ،حٛظنٌُِِش حٜٛيحثق ىطؼ٠نوخ حاىحٍس طؼووخ طِظِِٜش شَىؽ اىل
 حٛالثلش طيىٍ ك  اىل رخٛؼَىٍس َُؿؤ حٛٔخ٣ي١ ٣ِخً ١بُ ،ريىعلخ حٛٔخ٣ي١ هٌح

 طٜٖ ربطيحٍ حاىحٍس اىل ىهيس حٛظشَُوِش حٜٛٔـش ىؿوض ٓيحل ىًٖٛ ،حٛظنٌُِِش
 حٛيٓظيٍ مبٔظؼٌ حٛظنٌُِِش ٜيحثقحٛ اطيحٍ يف حاىحٍس كْ أل١ ،س أٝ حٛالثلش
حً لخٍح٣ظ ح يُي حٛٔخ٣ي١ ٣ِخً ُيَٓ س ح٣ََِٛٔ حٛٔؼخل ُخ١ ىذلٌح، ٟزخشَس
 0كخٛظ  يف اس حٛظنٌُِِش حٜٛيحثق ٛظيىٍ
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 ٟؤٜخً حٛٔخ٣ي١ ٣ِخً ُِ٘ي١ ،ح يُي حٛٔخ٣ي١ طٜذ يف ًٖٛ هٌٜ ُنض أ١ 0األوىل
  1حٛالثلش طيىٍ هي شَؽ هٌٜ

ٌ  ُٚٔظلِ أ١ 0وانثاَُح ٍ  روتي  اس حٛٔتخ٣ي١  طنِِت ٟتخ   ىاًح 2حٛظنٌُِِتش  حٛالثلتش  طتيى
 ٚ ٌ  طوـت ٍ  ححلتخٛظ   يف ح يُتي  حٛٔتخ٣ي١  طنِِت ٞ  حٛٔتخ٣ي١  ١بُت  ،اِٛو٠تخ  حدلشتخ  حٛٔتيُ

 طنٌِِحً حٛظخىٍس حاىحٍس رٜيحثق ُظوْٜ ٠ُِخ حٛشؤ١ ىٌٖٗٛ ،٣3خٌُحً ُٔظ٠َ »حدلٌَٜ«
ٞ  ٜٛٔتخ٣ي١  ٌ  ،حٛٔتيُ ٚ  هٜت  ٟتن  طتَحكش  طوتخٍع  حٛتهب  حٛنظتيص  اىل رخٛنٔتزش  حألٓت
ً  ٣خكِش ٢ٟ ح٣ََِٛٔ حٛيىٛش رلْٜ ٍُغ ىٓي ،4ح يُي حٛٔخ٣ي١  ُوظترب  أ١ أهتَ

 ٣خكِتش  ٟت٢  ىٛ٘نته  ،5ٟشتَىم  ًري ه٠ال  حٛظنٌُِِش حٜٛيحثق اطيحٍ يف حاىحٍس طؤهَ
 حٛالُٟتش  حدلئٓظتش  حاؿتَحلحص   6طزوِتش  ٗخ٣تض  ىٛتي » حاىحٍُتش  ٜٛـوتخص  ٠ُٔق« أهًَ
  .7ٜٛٔخ٣ي١ حِٛيٍٍ حٛظنٌِِ ِٛ٘خٛش

                                                           
 .323ص حس٠يهش Noisiller ٓؼِش يف 1953 ٓنش ُي٣ِي 2 حٛظخىٍ حٛيىٛش رلْٜ ك٘ٞ -1

يف  (Massier)يف ٓؼتتِش  1947ٟتتخُي ٓتتنش  31ٛيىٛتتش ح٣َِٛٔتتَ حٛظتتخىٍ يف ك٘تتٞ رلٜتتْ ح -2

 (.Gsulardيف ٓؼِش ) ٣1949ي٠ُرب ٓنش  23
3

 .24ص حس٠يهش ciou ٓؼِش يف 1954 ٓنش ُنخَُ 8 يف حسْٜ ك٘ٞ - 

4
 .129ص 1957 ٓنش ىحٛيُ  Gaz de france ٓؼِش يف 1957 ٓنش ٟخُي 18 يف ك٠٘ه - 

5
 Union des anciens militaries  ٓؼِش يف 1951 نشٓ ُيِٛي 13 يف ك٠٘ه- 

 .403ص حس٠يهش

6  - Subordonnee. 
7

 حس٠يهتش  ،Dumont de chassard  ٓؼتِش  يف 1946 ٓتنش  ىُٔت٠رب  يف ك٠٘ته - 
 .365ص Hoeffel ٓؼِش يف 1951 ٓنش ُي٣ِي 22 ىيف  296ص
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 ىرخَٛؿيم اىل ٟٜٖٔ رلْٜ حٛيىٛش حدلظٍَ صلي أ٣ه ُؤهٌ حٛٔخرٔش0

طنٌِِ حٛٔتخ٣ي١   1954ٟخٍّ ٓنش  2ى٢ٟ ًٖٛ ُظيً ٓٔٞ حَٛأٍ رلظ٠وخ يف 

))ا١ ٣ِتتخً  رشتتؤ١ ا٣شتتخل حٜٛـتتخ١ حٛو٠ِٜتتش ىٓتتي ؿتتخل ُِوتتخ0   1953ٛٔتتنش  633ٍٓتتٞ 
حألىىل  كتخٛظ 0  هٌٜ طيىٍ حٜٛيحثق حٛتهب لِتٚ هِٜوتخ اس يف    حٛٔيح٣  س ُ٘ي١ ٟؤٜخً

ىحٛؼخ٣ِتش أ١ ُ٘تي١    ،أ١ ُنض حٛٔخ٣ي١ طتَحكش ٣ِتخً  َٟهتي١ رظتيىٍ سثلتش طنٌُِِتش      

 .1اس رظيىٍ هٌ  حٛالثلش(( ٟٔظلِال 
ٜٛٔخهتتيس حٛٔتتخرٔش طتتيٍص ُظتتيً حٛٔٔتتٞ حسٓظشتتخٍٍ ِٜٛظتتيً ٟتت٢ رلٜتتْ     ىاه٠تتخسً

ٛٔتتنش  211رتتيأ حٛو٠تتٚ رخٛٔتتخ٣ي١ ٍٓتتٞ    1952ٟتتخُي ٓتتنش   16حٛيىٛتتش حدلظتتٍَ يف  

طتَٕ   ىٓتي أكِتٚ ُِته اىل سثلتش طنٌُِِتش ٛظنلتِٞ ٟتخ        ،٣لخٝ ٟيكَِ حٛيىٛش 1951
حٟظلتتخ١ « ىٟتت٢ حدلٔتتخثٚ ،أٟتتَ طنل٠ِوتتخ ىىػتتن أك٘خٟوتتخ حٛظِظتتِِٜش ٛظٜتتٖ حٛالثلتتش  

ىٛ٘تت٢ هتتٌ  حٛالثلتتش مل  ٜٛظوتتِ  يف حٛوخٟتتش. حٛتتٌٍ ؿوٜتته حٛٔتتخ٣ي١ أٓخٓتتخً  »حدلٔتتخرٔش

 1951ٛٔتنش   211ي١ ٍٓتٞ  ر  ٣ِخً حٛٔتخ٣  ٟخ/1953ُنخَُ ٓنش 12/طظيٍ اس يف
 ىطيىٍ حٛالثلش.

طتتيٍص ٓتتَحٍحص رظوتتِ  روتتغ حدليكِتتخص ىى١ اؿتتَحل حٟظلتتخ١ ذلتتٞ حٓتتظِظٌ رلٜتتْ  
حٛيىٛتتش يف هظتتيص شتتَهِش طٜتتٖ حٛظوِِنتتخص أهٜنتتض حألطتتٚ حٛوتتخٝ ُٔؼتتَ رنِتتخً         

                                                           
طتيىٍ حٜٛتيحثق حٛظنٌُِِتش     ))...أ٣ه ٢ٟ حخلـيٍس مب٘تخ١ حٛظيٓتن يف   0ىؿخل يف طٜٖ حِٛظيً أُؼخً -1

مبتتخ ُرتطتتذ هٜتتٌ ًٛتتٖ ٟتت٢ طوـِتتٚ هتتٌح حٛنلتتخٝ ىطؤِٜتته رتتبٍحىس حٛٔتتٜـش    ػتتَىٍُخ ٛنِتتخً حٛٔتتيح٣ ،
ححلِٜيٛتش ىى١ طنِِتٌ حٛٔتيح٣  حٛتهب أطتيٍهتخ حٛٔتٜـش        حٛظنٌُِِش اِغ ُ٘ي١ يف حٓظـخهظوخ ىحث٠خً

ًخٛزِتش حِٛٔوتخل اىل حٛظ٠ٔتٖ     حٛظشَُوِش رخسٟظنخم ه٢ اطيحٍ حٜٛيحثق حٛظنٌُِِش،ىهتٌح هتي ٟتخ ىهتخ    
 .((هي ٣ِخً حٛٔيح٣  ىحٜٛيحثق حٛظنٌُِِش ٟخىحٝ هٌح حٛنِخً شل٘نخً رؤ١ حألطٚ ىحث٠خً
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حٛٔتتخ٣ي١ حٛٔتتٜـش   »ُِتتيع«حٛٔتتيح٣  مبـتتَى ٣شتتَهخ يف ح َُتتيس حَٛمسِتتش ٟتتخ مل    
 ق ررتطِذ روغ أك٘خٝ ٠ٟٜ٘ش ٜٛٔيحهتي حٛتيحٍىس يف حٛٔتخ٣ي١.   حٛظنٌُِِش يف اطيحٍ ٛيحث

رظتتيىٍ حٜٛتتيحثق يف ححلتتيىى حٛتتهب   ُِتتَ هتتٌ  ححلخٛتتش ُ٘تتي١ طنِِتتٌ حٛٔتتخ٣ي١ َٟهي٣تتخً   
 ُظيَٓ ؿزِوظوخ هٌٜ ًٖٛ.

 0ىرظـزِْ هٌح حدلزيأ يف هظيطِش حدليػيم حدلـَىف هٌٜ رٔخؽ حٛزلغ ٓخٙ

أٍ يف طخٍُن سكتْ   ٢ٟ1953 ٓنشُنخَُ  4يف  ٓي طيٍح »رخٛظوِ «)ا١ حَٛٔح٢ٍُ )

ىٛ٘نته ٓتخرْ هٜتٌ طتخٍُن ٣ِتخً حٛالثلتش        ،1951ٛٔنش 211ٛظخٍُن ٣ِخً حٛٔخ٣ي١ ٍٓٞ
ىؼلٜض ٢ٟ ًٖٛ أ١ حَٛٔح٢ٍُ حدلشخٍ اِٛو٠خ ٓتي طتيٍح ٓزتٚ     ،حٛظنٌُِِش ذلٌح حٛٔخ٣ي١

 ،يف حخلظيطتتِش ٟيػتتيم حٛزلتتغ  1951ٛٔتتنش  211طتتخٍُن حٛو٠تتٚ رخٛٔتتخ٣ي١ ٍٓتتٞ  
 ،نـتتتخف يف حٟظلتتتخ١ حدلٔتتتخرٔش حٛتتتالُٝ ٛشتتتٌٚ حٛيكِِتتتش      ىهتتتَ حخلخطتتتش رشتتتَؽ حٛ   

ٛظتتتيىٍةخ ٓزتتتٚ طتتتيىٍ حٛالثلتتتش حٛظنٌُِِتتتش حٛتتتهب رِنتتتض أك٘تتتخٝ هتتتٌح حسٟظلتتتخ١    
ى٢ٟ ػٞ ُ٘ي١ هٌح١ حَٛٔحٍح١ ٓي طيٍح يف ىٓض حٟظنن ُِه طنٌِِ شتَؽ   ه...ىاؿَحث

ىُ٘تتتي١ طوتتتِ    ،حٛنـتتتخف يف حٟظلتتتخ١ حدلٔتتتخرٔش ٛوتتتيٝ طتتتيىٍ حٛالثلتتتش حٛظنٌُِِتتتش      
ِخص حسؿظ٠خهِتخص حٛظٔتن ىى١ طتيحَُ شتَؽ حٛنـتخف يف هتٌح حسٟظلتخ١ ٓتي         حألهظخث

 .(ًري سلخَٛ ٜٛٔخ٣ي١( طيٍ طلِلخً

ً    هٌح طـزِْ ِٜٓٞ ٜٛٔخهيس حٛٔخرٔش. ىهتَ طشتري اىل   « ىس ٣ؤهتٌ هِٜته اس أ١ حِٛظتي
يف كتت  أ١ ىىٍ حٛالثلتتش حٛظنٌُِِتتش    »ُِتتيع ًٗتتَص حطتتـالف  حٛالثلتتش حٛظنٌُِِتتش 

 حٛالثلش حٛظِيُؼِش ٠ٗخ ٓنًَ ٠ُِخ روي.ه٢ ىىٍ  ؼلظَٜ متخٟخً

ىٟت٢ أك٘خٟوتخ يف هتٌح حٛظتيى      ،ىرخدلزخىة حٛٔخرٔش أهتٌص زل٠٘تش حٛتنٔغ حدلظتَُش    

 52)أ١ حٛٔتخ٣ي١ ٍٓتٞ   )ىحٛتٌٍ ؿتخل ُِته0     1955ُنخَُ ٓتنش   11ك٠٘وخ حٛظخىٍ يف 
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ٛعىػخم حٛيٓظيٍُش ُؤطزق  ٓي طيٍ ى٣شَ رخ َُيس حَٛمسِش ىُٔخً 1941ٛٔنش 

ٟنته هٜتٌ أىحٟتَ ى٣تيح  طتَػلش ًتري       /2،3،4،6،11/ىٓي ٣ظض حدلتيحى  .رٌٖٛ ٣خٌُحً
ٟؤٜتتش هٜتتٌ شتتَىؽ ػلتتظٞ حٛٔتتخ٣ي١ َٟحهخهتتتخ يف ٗتتٚ طٔٔتتِٞ ُتتَحى ا٣شتتخإ  يف حدلتتي١   

 .((ىحًَٛٔ حٛهب ٍَُٔ هِٜوخ حٛٔخ٣ي١

ُتتخحل٘ٞ حٛتتٌٍ ُٔؼتتَ رتتربحلس حدلظتتوٞ ٟتت٢ هت٠تتش ا٣شتتخل رنتتخل هٜتتٌ أٍع     حً))ىاً
ٝ طيىٍ حٛالثلش حٛظنٌُِِش ٓي ؿوٚ ٣ظيص حٛٔخ٣ي١ اىل هي ٓخرٜش ٜٛظِٔٔٞ حٓظنخىحً

ُٔيى ٟٔخلٛش  طَػلخً ٟزو٠ش ىًري ىحػلش.اِغ س ؽل٢٘ ليُي حدلوخِٛش ليُيحً
هٜتتٌ هـتتؤ يف طِٔتتري حٛٔتتخ٣ي١ شلتتخ ُوِزتته    هتتٌح ححل٘تتٞ ُ٘تتي١ ٟزنِتتخً  ،حدلظتتوٞ ؿنخثِتتخً

 .1ىُٔظيؿذ ٣ٔؼه((

 ثلش حٛظنٌُِِش0ى٢٘ٛ ٟخ هي ححلي حِٛخطٚ حٌٍٛ غلذ أ١ طَٔ هني  حٛال-3
ىٟتخ هتَ حألٟتيٍ حٛتهب طتيهٚ يف ٟيٛيٛته؟ن اًح ٣تض         ىمبونٌ ههتَ ٟتخ ٟونتٌ حٛظنِِتٌ؟    

حٛٔتتتخ٣ي١ طتتتَحكش هٜتتتٌ حدلٔتتتخثٚ حٛتتتهب غلتتتذ هٜتتتٌ حاىحٍس أ١ طظنخىذلتتتخ يف ٛيحثلوتتتخ   
ىهٌح س ُ٘ي١ رـزِوش ححلخٙ اس يف كخٙ ىهيس حٛربدلخ١ ٜٜٛٔـش حٛظنٌُِِش - حٛظنٌُِِش

َ -ٌُِشحٛظنِاطيحٍ حٜٛيحثق  ٚ  ُتخألٟ اً غلتذ هٜتٌ حٛٔتٜـش حٛظنٌُِِتش أ١ طٔتَ       ،ٓتو
 سلظِٜش0 ١ حٛيىٙ ٓي ٜٓ٘ض ٓزال أٟخ يف ححلخسص حألهًَ ُب ،هني ٟخ ًَٗ  حدلشَم

                                                           
 ،1958ٟتخُي   6ىرتنِْ حدلونتٌ ك٠٘وتخ حٛظتخىٍ يف      ،حٛوتيى حَٛحرتن  ، 47ص،36زلخٟخس حٛٔتنش   -1

٣ي١، ىٓتي  ، ىهتي ُٔؼتَ رتؤ١ حٛٔتخ    999ص ،1959أرَُتٚ ٓتنش   -، حٛوتيى حٛؼتخ٢ٟ  39حٛٔنش زلخٟخس،
ى٣ظيطته شل٘ت٢ اه٠خذلتخ رٌتغ      ٛعىػخم حٛيٓظيٍُش ))..ُؤطزق رتٌٖٛ ٣خُتٌحً   طيٍ ى٣شَ ؿزٔخً

ىٍُحل حألشتٌخٙ ىحٛيحهِٜتش ىحٛظتلش     25حٛنلَ ه٢ حٛالثلش أى حَٛٔحٍحص حٛيُحٍُش حٛهب هيٛض حدلخىس 
 .حٛو٠يِٟش ىحٛويٙ اطيحٍهخ، ىس ُظق طويُٚ أٍ ٣ض ٟخىحٝ أ١ اه٠خٛه س ُظيَٓ هٌٜ شَؽ((
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اِتتغ س طٔظظتتَ   ،ٓتتي ٓتتخٍ هٜتتٌ اهـتتخل حٛظنِِتتٌ ٟونتتٌ ىحٓتتوخً      ُزوؼتتوخ - أ
رتٚ غلتيُ   ، حٛالثلش حٛظنٌُِِش هٌٜ طِظِٚ حدلزخىة حٛيحٍىس يف طتٜذ حٛٔتخ٣ي١  

ىحٍس أ١ طؼ٢٠ طنٌِِ ٗتٚ ٟزتيأ طيؿتي ٣يحطته يف حٛٔتخ٣ي١.ىهٌٜ ًٛتٖ ُٔتي        ٛإل
هالٓظوخ ػتوِِش ٟتن   ، ؿيُيس طؼَِ حٛالثلش حٛظنٌُِِش اىل حٛٔخ٣ي١ أك٘خٟخً

، ٟتتن حٌٛتتَع حدلنشتتيى ىُِ٘تتَ أ١ ط٘تتي١ ٟظِٔتتش طتتَحكش أى ػتت٠نخً  ،٣ظيطتته
 كِغ ُ٘ظِتَ حدلشتَم هتخىس    ،ىهٌح هي حٛٔخثي يف حٛيسُخص حدلظليس حألَُِٟ٘ش

 يف ًخُش حسطٔخم. اِغ ُرتٕ ٜٛظنٌِِ رلخسً ،ربَُحى أٟيٍ رخٌٛش حٛظو٠ِٞ

ىٟؼتتخٙ هٜتتٌ ًٛتتٖ حٛظشتتَُن حٛتتٌٍ ُظتتيٍ رظويُتتٚ حاىحٍس هتتيٝ حٛٔتت٠خف روتتَع     
 حألُالٝ ًري حٛؼٔخُِش أى حدلنخُِش ٛعهالّ.

َ  أٟخ - د هٜتٌ اهـتخل    ،1923ُٔتي ؿتًَ حٛو٠تٚ يف كتٚ ىٓتظيٍ ٓتنش        ،يف ٟظت
١ طظيىل حٛالثلش حٛظنٌُِِش طِظِٚ ىط٠ٜ٘ش ُ٘ظَِ رؤاً  ،حٛظنٌِِ ٟونٌ ػِٔخً

ٟتت٢  37ىٗتتخ١ ٣تتض حدلتتخىس  اِتتغ س طؼتتَِ اِٛتته ؿيُتتيحً ،ٟتتخ ؿتتخل رخٛٔتتخ٣ي١
ُوتتَ طٔؼتتَ ٠ٗتتخ ٓتتَٜ حٛٔتتيٙ رتتؤ١   ،ُٔتتخ٣ي هتتٌح حٛتتَأٍ ،حٛيٓتتظيٍ حٛٔتتخرْ

))حدلٜٖ ُؼن حٜٛيحثق حٛالُٟش ٛظنٌِِ حٛٔيح٣  مبخ ِْٛ ُِه طويُٚ أى طوـِٚ 
ُخٛالثلتش حٛظنٌُِِتش طؼتن ٟتخ ٟت٢ شتؤ٣ه طٔتوِٚ         ،طنِِتٌهخ  ذلخ أى اهِخل ٟت٢ 

ط٘تي١ ٓتي    اِغ اًح أػخُض ؿيُيحً ،يف حٛٔخ٣ي١ طنٌِِ حألك٘خٝ حٛيحٍىس ُوال 
 .((هَؿض ه٢ ٣ـخٓوخ ىطخٍص ٟوِزش

 ٍ ى٣ؼتتَد ٛتته حدلؼتتخٛ   ،هبتتٌح حدلزتتيأ أهتتٌص ححملتتخٗٞ حٛٔؼتتخثِش يف أك٘خٟوتتخ رخٓتتظ٠َح
 حٛظخِٛ 0

حخلخص رخٛظنلِٞ هٌٜ  1889أًٔـْ ٓنش  26ىَُٗظي ٣ظض حدلخىس حألىىل ٢ٟ -1
ألكتتي أ١ ُتتزء يف حدلتتي١ أى حٛٔتتًَ حدليؿتتيى هبتتخ ح١ّ ٟظتتٜلش   أ٣تته ))س غلتتيُ ٟـٜٔتتخً
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    ٙ ٟنتخُٙ أى  ، طنلِٞ أى حٛهب ٓظش٘ٚ ُِوخ حدلظٜلش حدلٌٗيٍس رٔتَحٍ ٟت٢ ٣لتخٍس حألشتٌخ
ْ  أى ًري ًٛتٖ ٟت٢ حألرنِتش حٛتهب طٔتخٝ هٜتٌ ؿخ٣تذ        ،أٓيحٍ رٜ٘ي٣خص....حخل ىس ، حٛـَُت

ُٔيى أُؼخ طيِٓن طٜٖ حألرنِش أى طؤِٜوخ أى ط٠َِٟوخ أى هيٟوخ رؤٍ طِش ٗخ٣تض اس  
ى٣ظتض حدلتخىس    ،روي ححلظيٙ ٢ٟ ٟظٜلش حٛظنلتِٞ هٜتٌ حَٛهظتش ىهتؾ حٛظنلتِٞ((     

٢ٟ حٛيَُُ٘ظي هٌٜ أ١ ))ُؼن ٣خكَ حألشٌخٙ حٛو٠يِٟش رَٔحٍ ُظتيٍ ٟت٢ سثلتش     19
 ٛظنٌِِ أ٣َٟخ هٌح((.

ىؿخل يف ٟخىهتخ  1889ٓزظ٠رب ٓنش 8حدلشخٍ اِٛوخ يف  شألشٌخٙ حٛالثلىػن ٣خكَ ح
))رلَى حآَحٍ هٌٜ ٍٓٞ هـتش حٛظنلتِٞ ٟت٢ ٣تخكَ حألشتٌخٙ حٛو٠يِٟتش        حٛوخشَس أ١

رتتتخٛـَّ  ُشتتتِجخً ىطتتتيىٍ أٟتتتَ هتتتخٙ رخهظ٠تتتخى  ُٔتتتيًخ١ ٜٛل٘يٟتتتش أ١ طنتتتِم شتتتِجخً 
و٠تتيٙ هنتتوخ حَٛٓتتٞ  حٛٔخ٣ي٣ِتتش حألٍحػتتَ حدلتتز  رخَٛٓتتٞ ِٛىٟوتتخ ا٣شتتخل حٛشتتيحٍم حدل   

ىٟتت٢ طتتخٍُن طتتيىٍ حألٟتتَ حٛوتتخيل حدلشتتخٍ اِٛتته س غلتتيُ آخٟتتش أٍ رنتتخل هٜتتٌ  ،حدلتتٌٗيٍ
 حألٍع حٛالُٝ ٣ِم ِٟٜ٘ظوخ((.

يف حدلزتتخ٣َ حٛتتهب طٔتتخٝ أى   ،ُتتنض حٛتتيَُٗظي ػلتتَٝ أٍ رنتتخل أى طٔيُتتش أى طتتَِٟٞ....حخل  
 طَهِض. حدلٔخٟش هٌٜ ؿخ٣يب ؿَُْ ه٠يَٟ ٟيؿيى رخِٛوٚ اس روي ححلظيٙ هٌٜ

ىُحىص حٛالثلتش هٜتتٌ ًٛتٖ أ١ كَٟتتض حدلتتالٕ س ٟت٢ حٛزنتتخل هٜتٌ أٍحػتتِوٞ حدليؿتتيىس     
رٚ أُؼخ هٜتٌ حدلِٟتن اىهخذلتخ يف كتيىى      ،هٌٜ ؿخ٣يب ؿَُْ ه٠يَٟ رخِٛوٚ ُلٔذ

٠ُٜتخ ؿوت٢ يف    ىمل طنشتؤ اس هٜتٌ هَُـتش حٛظنلتِٞ.     ،ؿَّ س ُحٛض يف كِتِ حٛتظِ٘ري  

 22رظيحثِش ٓؼض روي شَهِظوخ رظخٍُن شَهِش هٌ  حٛالثلش أٟخٝ زل٠٘ش ٟظَ حس

كِتغ طٔتي0ٙ ))...ٟت٢ حس٠تن هِٜته أ١ حٜٛتيحثق حٛتهب طيػتن ٟت٢           1934ُربحَُ ٓنش 
ي طنٌُِِش زلؼش غلذ أ١ طٔظظَ هٌٜ ٓيحه ،ٜٛٔخ٣ي١ ٓزٚ حٜٛٔـش حٛظنٌُِِش طنٌِِحً

هٌٜ ٣ظتيص حٛٔتخ٣ي١ أى أ١ لتي ٟت٢      ؿيُيحً علخ أ١ طُِي شِجخًىى١ أ١ ُ٘ي١ ٢ٟ شؤ
ُتتال طٔتتظـِن حٛٔتتٜـش حٛظنٌُِِتتش أ١ جتوتتٚ ٣تتض حٛٔتتخ٣ي١ ُظنتتخىٙ       ،نظتتيصهتتٌ  حٛ
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ٓتتيحل طتتيٍص حٛٔتتٜـش    ،أى ل٠تتٚ ٟونتتخ  ٟتتيً أىٓتتن   ،أهتتًَ ٛتتي ُيٍىهتتخ   أك٘خٟتتخً
حٛظنٌُِِتتش يف ىػتتن هتتٌ  حٜٛتتيحثق ٟتت٢ حٛٔيحهتتي حٛيٓتتظيٍُش حٛوخٟتتش أى هتت٢ ٣تتض يف       

 .حٛٔخ٣ي١ ُيهيهخ ٛيػن سثلظه حٛظنٌُِِش...((

أك٘تتخٝ ىَُٗظتتي حٛظنلتتِٞ ُظؼتتق أ٣تته كتتَٝ يف ٟخىطتته حألىىل     ))ىكِتتغ أ٣تته مبَحؿوتتش  
حأله٠خٙ حٛهب أىٍىهخ هبخ هٌٜ شتَؽ أ١ ُ٘تي١ حٛزنتخل هٜتٌ ؿتخ٣يب حٛـَُتْ حٛو٠يِٟتش        

ُظوَؽ رٌٖٛ هٌ  حأله٠خٙ اًح ٗخ١ حٛزنخل هٜتٌ ًتري ؿخ٣تذ حٛـَُتْ      ،حٛٔخث٠ش رخِٛوٚ

ٌخٙ ٓتي كخىٛتض أ١   ٢ٟ َٓحٍ ىُُتَ حألشت   11حٛو٠يِٟش حٛٔخث٠ش رخِٛوٚ...ُظ٘ي١ حدلخىس 
ىكِغ س ُ٘تتي١ ذلتتٌ  حِٛٔتتَس أٍ ٠ِٓتتش  ،طؼتتَِ اىل ٣تتض حدلتتخىس حألىىل كخٛتتش ؿيُتتيس 

 .1ٓخ٣ي٣ِش ليٙ ر  حدليهِش ىًٍزظوخ يف آخٟش رنخل هٌٜ ٟٜ٘وخ((

ٓؼتتٌ رتتخ١ حٛالثلتتش   ك٠٘تتخً 1936ُنتتخَُ ٓتتنش   6أطتتيٍص زل٠٘تتش حٛتتنٔغ يف  -2

أًٔتتـْ ٓتتنش  31يٝ يف )حدلوتت1924ُنتتخَُ  16حٛظتتخىٍس ٟتت٢ ىُُتتَس ححلٔخ٣ِتتش يف 

هيؽلتش حألػتَ خلَىؿوتخ هت٢      1923ٛٔتنش  25ٛٔخ٣ي١ حٛظشتَى ٍٓتٞ    ( طنٌِِح1933ً
 َ ١ دلتت٢ ُيؿتته اِٛتته ٓتتخ٣ي١ حٛظشتتَى حدلشتخٍ اِٛتته ٓؼتتٌ رتتؤ  ًٛتٖت أ١ ،ححلتيىى حدلويٛتتش ٜٛتتيُُ

حٍ رتتخُرتحع أ٣تته يف كتتخٙ طشتتَى    أ١ ُـوتت٢ يف ٓتتَحٍ حٛزتتيِْٛ أٟتتخٝ حٛنِخرتتش هتتالٙ      ،ا٣تٌت

ح حٛـوت٢ أٟتخٝ        /3حدلخىس /هش٢َُ ُيٟخً ُنض حٛيَُُ يف حٛالثلتش حدلشتخٍ اِٛوتخ هٜتٌ أ١ هٌت
حٛتهب ُٔتيٝ روتيهخ حدلظتوٞ اىل حٛٔؼتخل اًح مل       حٛنِخرش س ُيَٓ َُٓخ١ ٟيس حٛوشت٢َُ ُيٟتخً  

 ٙ حٍ س ُ٘تتي١ علخثِتتخً  /ٟتت٢ حٛالثلتتش  5 ٟتتخىس/ٌُتتري أكتتيح مبزتتيأ  ىحٛٔخهتتيس حٛوخٟتتش أ١ حا٣تٌت
ُِ٘تتي١  ،ُِتته ًى حدلظتتٜلش أى أُيطتته حٛنِخرتتش اس اًح مل ُـوتت٢ ٓتتَُخ١ ٟتتيس حٛوشتت٢َُ ُيٟتتخً

 .2ك٘ٞ حدلخىس حخلخٟٔش ٢ٟ حٛالثلش حدلشخٍ اِٛوخ ٓي حٓظليع ٠ٗخ مل َُى يف حٛٔخ٣ي١
                                                           

 .283، ص193، ك٘ٞ ٍٓٞ 1934حس٠يهش حَٛمسِش، ٓنش  -1
 .614ص  ،16حٛٔنش  زلخٟخس، - 2
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ٍ    ُب ىأهريحً-3 ؿتخل يف ك٘تٞ    ،١ هٌح هي حدلٜٖٔ حٌٍٛ حهظنٔته رلٜتْ حٛيىٛتش حدلظتَ

ٍَس أ٣ه...٢ٟ حدلزتخىة حدلٔت   1954ٟخٍّ ٓنش  31حمل٠٘ش حٛٔؼخل حاىحٍٍ طخىٍ يف 
ط٘تي١ سلخِٛتش    أسأ١ ُشرتؽ ٛظلش طيىٍ حٜٛتيحثق ىحٛٔتَحٍحص حٛتهب ٟنِتٌس ٜٛٔتخ٣ي١      

ىُ٘ي١  ،ىاس أطزلض ٟوِزش ،أى طويٙ ٢ٟ أك٘خٟه ٛٔيحهي  أى أ١ طؼَِ اِٛه ؿيُيحً
ىٟت٢ كِتغ أ١ ٓتَحٍحص رلٜتْ حٛتيٍُحل حٛظتخىٍس يف        ،ٛ٘ٚ ًٍ شؤ١ حدلـخٛزش ربٌٛخثوتخ 

 ً أ٣ه س ؽل٢٘ ٓخ٣ي٣ِتخً ا هٌح هَىؽ ه٢ ىسُظه. ىيف ،ريٙ حس٣ظٔخٙ حدلٍَٔس صشؤ١ ُجخ
اكيحع ٟؼٚ هٌح حألػَ اس اًح ُيع رٌٖٛ طَحكش رنض طشَُوَ يف حٛٔتخ٣ي١ ٣ِٔته   

 .1ىس ُ٘ي١ ذلخ أػَ هٌٜ حِٛجخص حدلٍَٔس رخٛٔخ٣ي١ ٓخَٛ حٌَٛٗ
ىٟت٢ ًٛتٖ ُظتيً اىحٍس حدلخِٛتش      هٌح ىٓي ؿَص ُظخىً حسْٜ أُؼخ هٌٜ ًحص حدلون0ٌ

( ىٓتتي 382ص 11)٣1956ّتتي٠ُرب ٓتتنش  13حٛظتتخىٍس يف  2511ٍٓتٞت ىحسٓظظتتخى 
ْ ذلتخ أ١ طظنتخىٙ رتخٛظنلِٞ أٟتيٍح ٟت٢ طت٠ِٞ           ؿخل ُِوخ0 ))دلخ ٗخ٣ض حٜٛتيحثق حٛظنٌُِِتش ِٛت

٣  ىحدلَحٓتِٞ  رٚ ُٔظظَ حألَٟ ُِوخ هٌٜ ىػن حألك٘خٝ حدلنٌِس ٜٛٔيح ،حهظظخص حدلشَم

 ٚ ٌ  هتَىؽ  أى ذلتخ  مبخ ِْٛ ُِه طوتيُ  لتَؽ  أ١ ٛالثلتش  س ُٔتيى  ٣ته بُ...أك٘خٟوتخ  هٜت
 اىل ؿيُتيحً  شتَؿخً  حٛالثلتش  أػتخُض  ٟتخ  ُتبًح ...حٛٔتخ٣ي١  ىػتووخ  حٛتهب  حٛشَىؽ هٌٜ

 طتَهِض  ىى١ حٛالثلتش  ػتخُظه أ ؿيُتيحً حً ِٓتي  ٗخ١ ًٖٛ ،حٛٔخ٣ي١ ىػوه حٌٍٛ حٛشَؽ
 ...((.حٛشَؽ هٌح اىل حسٛظِخص هيٝ ٟوه ُظو  حٌٍٛ حألَٟ ،حٛٔخ٣ي١ ٢ٟ ٓخرْ

                                                           
-12)ّ ،1959ٟتخٍّ ٓتنش    17ىرٌحص حدلونٌ طتيٍ ك٠٘وتخ يف    ،1127ص ،حٛٔنش حٛؼخٟنش -1

))..ا١ اٌٛتتخل حسٟظلتتخ١ ٛتته أٓتتزخد كتتيىهخ حٛٔتتخ٣ي١ ٛتتِْ ٟنتتوخ هتتيٝ   0طٔتتٍَىُِتته  ،(177ص  13
َىؽ حٛٔخ٣ي٣ِش اػخُش أٓزخد ؿيُيس اٌٛخل حسٟظلخ١ س ُ٘ي١ رظو٠ِٜخص ٓيحى ٍٓيٝ حِٛٔي، ىحٛش

 طٍَٔهخ حٜٛٔـش حٛظنٌُِِش، ىاظلخ رٔخ٣ي١ طظيٍ  حٜٛٔـش حٛظشَُوِش ٟويٙ ألك٘خٝ ٓخ٣ي١ ٓخثٞ((.
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 ٣ي٠ُرب 23 يف حٛظخىٍ ك٠٘وخ يف حدلزيأ ًحص حٛوِٜخ ىحٍُشحا ححمل٠٘ش ىطئُي
َ  كِتغ  (74ص 3 )1957ّ ٓتنش  ْ  0ٍطٔت َ  ٓتخ٣ي١  ٣ظتيص  يف ))ٛتِ  ٟتيكِ

 طٔتزذ  أ١ حدلتيكِ   شتجي١   نش هٌٜ ُيؿذ ٟخ 1951 ٛٔنش 210 ٍٓٞ حٛيىٛش
 ٟت٢  ُ٘تي١  أ١ ُوتيى  ُتال  حٛشتؤ١  هتٌح  يف حٛظنٌُِِتش  رالثلظته  ٟخ ؿتخل  أٟخ ،َٓحٍهخ

ٚ  ظنلِٞٛ حٛظيطِش ٓزِٚ  هنتي  حٛتزـال١  طَطِتذ  هتي  حدلٔظتيى  ُ٘تي١  أ١ ىى١ ،حٛو٠ت
ٖ  س حٛالثلتش  هتٌ   أ١ هت٢  ُؼتال   هتٌح ه، اًِخٛت   يف اػتخُش  أٍ لتيع  أ١ متٜت

 .1حٛٔخ٣ي١(( ٍَُٔ  مل رـال١ طَطِذ شؤعلخ ٢ٟ حٛظشَُن

ٍ  حٛظِٜٔتي  ١ؤرت  ٣ٔـتن  أ١ ؽل٘ت٢  ىذلتٌح  ٌ  ُؼتن  هنتي٣خ  حٛيٓتظيٍ  ٟ٘خ٣ته  يف حٛظنِِت
ٌ  و٠ظهٟ ٓظَ ٢ٟ كِغ، حٛـزِوَ ً  هٜت  ريػتن  ،حٛظشتَُن  يف حدلٔتٍَس  حدلزتخىة  ا٣ِتخ
ٍ  حدلزتيأ  هتي  ىهٌح ،ٟزظيأ ك٠٘خً ُنشت أ١ ىى١ ٌٖٛٛ حٛالُٟش حٛشَىؽ  غلتذ  حٛتٌ

ٍ  ٟت٢  138 حدلتخىط   ٢ٟ ٗٚ ػيثه يف طَِٔ أ١  ٟت٢  122 ى 1956 ٓتنش  ىٓتظي
 ٍ ّ  25 ىٓتظي  هت٢  ٜٓتِال   سلظِٜتش  ؿتخلص  طتِخًظو٠خ  أ١ ٛتي  ،1964ٓتنش  ٟتخٍ

                                                           
٣تي٠ُرب ٓتنش    24ىٟن ًٖٛ ُٔي ٠ٜٓض ححمل٠٘ش حاىحٍُتش حٛوِٜتخ يف ك٘تٞ كتيُغ ذلتخ طتخىٍ يف        -1

َهِش ك٘تتٞ ىٍى يف سثلتتش، ٟتتن أ١ شتتَهِظه زلتتٚ ٣لتتَ، ىطتتظٜوض  رشتت ،(115ص  8)ّ  ،1962

رشتتؤ١ ححملتتالص حدلٌٜٔتتش َٜٛحكتتش ىحدلؼتتَس    1914ٛٔتتنش  13كتتَىٍ حٛٔؼتتِش يف أ١ حٛٔتتخ٣ي١ ٍٓتتٞ  

ٛٔتتنش  356حدلوتتيٙ رخٛٔتتخ٣ي١ ٍٓتتٞ   1954ٛٔتتنش  453رخٛظتتلش )ىٓتتي كتتٚ زلٜتته حٛٔتتخ٣ي١ ٍٓتتٞ    

ىٓتي ٣ظتض    ،ِض ُوـتٌ ٟٔتيٟخً  أىؿذ هيٝ ُظق زلتٚ هتخٝ اس روتي ححلظتيٙ هٜتٌ طتَه       ،(1956

))ٗتٚ زلتٚ رـتٚ طشتٌِٜه ٟتيس       0هٜتٌ أ١  1914أًٔـْ ٓتنش   29سثلظه حٛظنٌُِِش حٛظخىٍس يف 
ُٔؼتض ححمل٠٘تش حاىحٍُتش حٛوِٜتخ      ،ٓنش هٌٜ حألٓٚ س ُٔيى حٛويىس اىل اىحٍطه اس رَهظش ؿيُتيس(( 

يف ٣ـتتخّ  ىىحهتتال ، ١ألك٘تتخٝ حٛٔتتخ٣ي يف ك٠٘وتتخ حدلشتتخٍ اِٛتته رتتؤ١ هتتٌح ححل٘تتٞ ))....ُ٘تتي١ ٠ٟ٘تتال    
 ٟٔخطيهخ ىًري ٟظوخٍع ٟووخ..((.
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ٍ  ٢ٟت  37 حدلتخىس  طتِخًش  ٍ  حٛظِٔتري  هتي  هتٌح  أل١ ،1923 ٓتنش  ىٓتظي ْ  حٛتٌ  ُظِت
ٕ  أ١ حٛظنٌُِِتش  حٛالثلش ؿزِوش ٟن ُظِْ س ىأل٣ه ،حٛظنٌُِِش حٛالثلش ىؿزِوش  ُترت
ٝ  يف حٛشتؤ١  هتي  ٠ٗخ حخلظيص هٌح يف ٗزري رلخٙ ٛإلىحٍس َ  حٛنلتخ  أل١ ،حألَُٟ٘ت

 ك  يف ،شحٛظِيُؼِ ىحٜٛيحثق حٛظنٌُِِش حٜٛيحثق ر  حخلٜؾ اىل ُئىٍ حدلٜٖٔ هٌح
 .روي ٠ُِخ ٓنًَ ٠ٗخ حٛٔخ٣ي٣َ ٣لخٟه ٟنو٠خ ٛ٘ٚ أ١

ٞ  ىٟت٢  ٞ  حٛٔتخ٣ي١  ٟت٢  13 حدلتخىس  ٣تض  ٣ئُتي  س ٣نتخ بُ ػت  ٛٔتنش  236 ٍٓت
 ىَُُ ٢ٟ رَٔحٍ نلٞ))ُ ١0ؤر طٔؼَ ىحٛهب »ىحدلِحُيحص حدلنخٓظخص رظنلِٞ«1954

 حدلخىس ُوٌ  ،((ىاؿَحلحص أك٘خٝ ٢ٟ حٛٔخ٣ي١ هٌح ُنل٠ه ٟخ مل ىحسٓظظخىُش حدلخِٛش
 س طِتيُغ  كِٔٔظته  يف ىهتٌح  ،ؿيُيس أك٘خٝ ىػن ىحسٓظظخى حدلخِٛش ىَُُ ليٙ
 .طنٌِِ رلَى

 0حٛظنٌُِِش حٜٛيحثق اطيحٍ متٜٖ حٛهب حٜٛٔـش-4
 ٟنته  27 حدلخىس ٗخ٣ض ُٔي ،1933ٓنش ىٓظيٍ كٚ يف حدليػيم هٌح هالٙ كيع
 .((…حٛٔيح٣  ٛظنٌِِ حٛالُٟش حٜٛيحثق ُؼن حدلٜٖ)) 0أ١ هٌٜ طنض

ْ  أ١ حٛتنض  هتٌح  ىٟٔظؼٌ ْ  ػخرظتخً  ٗتخ١  حٛظنٌُِِتش  حٜٛتيحثق  ىػتن  كت  ،حٛيىٛتش  ٛتَثِ
 .َٟحِٓٞ طيٍس يف ىؽلخٍٓه

ْ  ىًهتذ   أ١ حٛيحؿتذ  ٟت٢  ٗتخ١  حٛظنٌُِِتش  حٜٛتيحثق  اِتن  أ١ اىل حِٛٔوتخل  ٟت٢  َُُت
 يف ٜٛيٍُحل ػخرظخً ٗخ١ حٌٍٛ ححلْ ٣ٜٔض ٓي 37 حدلخىس أل١ َٟحِٓٞ ش٘ٚ يف طظيٍ
ٍ  ًٖٛ ٣ًِخ ٓزٚ حٜٛيحثق اطيحٍ ٖ  حٛيٓتظي  ىٍطزتيح  ،ىٍُحثته  ريحٓتـش  ؽلخٍٓته  ،٠ٜٜٛت

ْ  حٛٔتخ٣ي١  يف ٍَُٔ أ١ ٜٛربدلخ١ س غليُ أ٣ه ًٖٛ هٌٜ َ  كت  حٜٛتيحثق  ىػتن  يف حٛتيُُ
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 ىهبٌح، 1حٛٔخرْ حٛيٓظيٍ ٢ٟ 37 حدلخىس ٛنض سلخِٛش ُظؼ٢٠ ًٖٛ أل١ ،حٛظنٌُِِش
 .2حألك٘خٝ روغ أهٌص حَٛأٍ

ٝ  أ١ اىل حٛو٠ٚ هِٜه ًَٟخ ؿ ُئُي  ،حِٛٔوخل ٢ٟ أهَ َُُْ ىًهذ  حدلَٓتي
 يف حٜٛيحثق طٜٖ طظيٍ أ١ غليُ ٣هأى ،حٛظنٌُِِش حٜٛيحثق سٓظظيحٍ ػَىٍُخً ِْٛ
 ٍ  شتوض  يف شلؼٜتش  حٛظنٌُِِتش  حٛٔتٜـش  ٓظتيص  اظلتخ  27ىسحدلتخ  أل١ ،ىُحٍٍ ٓتَح
 .4حألك٘خٝ روغ طيٍص حَٛأٍ هٌح ىه٢، 3حدلٜٖ

                                                           
 .141، ص1938حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ، ح ِل حألىٙ ٓنش  0ححل٠ِي ٟظيىل ى. هزيٍحؿن  -1
 17زلخٟتخس حٛٔتنش    ،1935أرَُتٚ ٓتنش    28ك٘ٞ زل٠٘تش حآت٘نيٍُش حِٜٛ٘تش حألهِٜتش رظتخٍُن       -2

غلتذ ٛ٘تَ ط٘تي١     37دلتخىس  ، ىٓتي ؿتخل ُِته ))ىمبيؿتذ هتٌ  ح     1171ص  1937هيى ٟتخُي ٓتنش   
ىس ألكتتي حٛتتيٍُحل  حٛالثلتتش ٓخ٣ي٣ِتتش أ١ ُظتتيٍ هبتتخ َٟٓتتيٝ ٟٜ٘تتَ ىٛتتِْ سٜتتْ حٛتتيٍُحل رلظ٠وتتخً   

 ،٣1933تتي٠ُرب ٓتتنش 3ك٘تتٞ زل٠٘تتش ٟظتتَ حِٜٛ٘تتش يف  ىٍحؿتتن أُؼتتخً ،ٟنِتتَىح كتتْ اطتتيحٍهخ...((

 ىٟتخ  677حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ، ص  0ىكِي ٍَُ٘ ٍأُض ، ىٍحؿن ٟئَٛ ى.28ص  ،11زلخٟخس حٛٔنش 
 رويهخ.

، ىحٛيٗظيٍ ك٢ٔ ٍحشتي  313، ص حدلظٍَ ٟزخىة حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ 0حٛيٗظيٍ زل٠ي ُهري ؿَح٣ش -3

ىحٛتيٗظيٍ ُتئحى ٟونتخ،     la legislation  d'origine governmentaleؿَح٣تش ٍٓتخٛظه رونتيح١   

 .638ص  ،ٟئِٛه يف حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ
 1941ىُٔت٠رب ٓتنش    31ش حٛيؿنِتش يف  ٍحؿن هٜتٌ ٓتزِٚ حدلؼتخٙ ك٘تٞ زل٠٘تش ٟظتَ حسرظيحثِت        -4

 37))....ا١ حٛٔيٙ رٔظتَ اطتيحٍ حٛالثلتش هٜتٌ شتوض حدلٜتٖ أهتٌ اَُِتش حدلتخىس           ىٓي ؿخل ُِه

 ٣1933تي٠ُرب ٓتنش    ٢ٟ21 حٛيٓظيٍ ٠ٗتخ ًهزتض اىل ًٛتٖ زل٠٘تش ٟظتَ يف ك٠٘وتخ حٛظتخىٍ يف        

 21حٛٔتنش  ، زلخٟتخس   ،((س ٓني ٛه ٢ٟ حٛيحٓتن  15ىحدلنشيٍ رخٛويى حألىٙ ٢ٟ رلٜش ححملخٟخس حٛٔنش 

 .598ص 
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ٍ  يف حٛتيٍُحل  كْ أ١ اىل ػخٛغ ٍأٍ ىًهذ  رٔتَحٍحص  حٛظنٌُِِتش  حٜٛتيحثق  اطتيح
 ححلخٛش طٜٖ ًري يف أٟخ ،حٛربدلخ١ ٢ٟ طَػلش ىهيس هٌٜ رنخل اس ذلٞ س ُؼزض ٟنوٞ

 .1مبَٓيٝ حٛظنٌُِِش حٛالثلش طيىٍ ٢ٟ ُالري

ٚ  ُئُتي  ىمل ٍ  هتٌح  حٛو٠ت  حٛٔتٜـش  حٛربدلتخ١  ىهتيس  أل١ ،ٛته  س ٓتني  أ٣ته  ٠ٗتخ  ،حٛتَأ
ٍ  حٛظنٌُِِتش  ٚ  ،ؿيُتيحً خً كٔت  حٛظنٌُِِتش  ٜٛٔتٜـش  ُؼزتض  س سثلتش  اطتيح  ٠ٗتخ  هتي  رت

 .أوخ ذلخ طٌٗري رلَى ٣ًَٗخ

ٞ  ُٔتي ، 1956يٍ ٓنشىٓظ أٟخ ٌ  ٟنته  138 حدلتخىس  ٣ظتض  اً ،حدلشتٜ٘ش  كٔت  أ١ هٜت
ْ  ٟت٢  َٓحٍ ش٘ٚ يف طظيٍ حٛظنٌُِِش حٜٛيحثق ٌ  رنتخل  ،ح ٠ويٍُتش  ٍثتِ  هتَع  هٜت
 َ ْ  أ١ ٠ٗتخ  ،حدلوتظض  حٛتيُُ ٍ  يف ًتري   ُِتيع  أ١ ح ٠ويٍُتش  ٛتَثِ  حٜٛتيحثق  اطتيح
 طوت   أ١ حٛظشتَُوِش  ٜٛٔتٜـش  طتَحكش  حٛيٓظيٍ ًٖٛ أؿخُ ُٔي ىأهريحً، ُشحٛظنٌِِ
 هخطتخً  حٛٔتخ٣ي١  ٗتخ١  ٛي ٠ٗخ ،حٛٔخ٣ي١ ٛظنٌِِ حٛالُٟش حَٛٔحٍحص طظيٍ حٛهب ح وش
ٖ  حدلشتَم  ؼليٙ أ١ ُِـيُ ش،هخٟ ٟئٓٔش أى هِجش رب٣شخل  حدلئٓٔتش  أى حذلِجتش  طٜت
 .حٛظنٌُِِش حٜٛيحثق اطيحٍ ٜٓـش

ٍ  ٟت٢  122 حدلتخىس  يف خٝحألك٘ت  ًحص ىٍىص ىٓتي  ّ  25 ىٓتظي  1964 ٓتنش  ٟتخٍ
ٌ حً خلنت ر حٛشتؤ١  هتٌح  يف حَٛثِْ َٓحٍحص طظيٍ رؤ١ طٔؼَ حٛهب حِٛرتس ٟخهيح  هٜت
ٍ  رخٛؼتَىٍس  ُوتء  س حِٛٔتَس  هتٌ   آتٔخؽ  أ١ هٌٜ ،حدلوظض حٛيَُُ هَع  اطتيح
ٍ  هٌح أل١ ،ك٠٘وخ ٌ  ٓتي  حألهتري  حٛيٓتظي ٚ  ،حٛربدلخ٣ِتش  رخٛظٔخِٛتي  أهت  شلخٍٓتش  ىؿوت

                                                           
1-     ٍ  ،463ص  ،1949ٜٛتتيٗظيٍ حٛٔتتِي طتتربٍ، ؿزوتتش ٓتتنش     0ٍحؿتتن ٟزتتخىة حٛٔتتخ٣ي١ حٛيٓتتظيٍ

 .815ص  ،22حٛٔنش  ،ىٟٔخٛه حدلنشيٍ رخحملخٟخس
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ٌ  ححل٘يٟتش  حهظظتخص  ٟت٢  حٛظنٌُِِتش  حٛٔتٜـش  خصحهظظخط ٍ  حٛنلتي  هٜت  يف حدلٔتَ
ٍ  ٟت٢  134 حدلتخىس  ٞ  ىٟت٢ ، حٛيٓتظي  ُِوتخ  طِتَى  حٛتهب  ح ٠ويٍُتش  حٛٔتَحٍحص  ١بُت  ػت

 .ححل٘يٟش ؿٜذ هٌٜ رنخل  طظيٍ ٓيٍ حٛظنٌُِِش حٜٛيحثق

 ٛظنٌِِ حٛالُٟش حٛشَىؽ ٛيػن رخٌَٛع ٟويس حٛظنٌُِِش حٜٛيحثق ٗخ٣ض ىدلخ
ٍ  أُؼتخً  رتخٌَٛع  حٛٔتخ٣ي١  خ١ٗت  ىدلتخ  ،ٓتخ٣ي١  ٌ  ُٔتَ ٙ  ُٔتي  ،ٜٗتوخ  حٛيىٛتش  هٜت  طٔتخل

ٚ  حدل٠٘ت٢  ٟت٢  ٗتخ١  اًح ه٠خ حٛزوغ ٍ  ٓتٜـش  ىححملتخُل   »حدلتي٢َُُ « ليُت  اطتيح
 ؽلٜ٘ي١ س ىححملخُل  »حدلي٢َُُ« أ١ اىل حِٛٔوخل روغ ىًهذ، حٛظنٌُِِش حٜٛيحثق

 جبتِل  سلظظخ هىٗي٣ ،ححملخُق أى حدليَُ هٚ ؿزِوش أل١ ،حٜٛيحثق طٜٖ اطيحٍ كْ
ٖ  ،ٜٛٔتيح٣   طنٌُِِش ٛيحثق اطيحٍ ٢ٟ ؽلنوه ،حآِٜٞ ٢ٟ َ  حٛٔتيح٣   أ١ ًٛت  ٓيحهتي  هت

ش  هٌت   ذلتخ  ط٘ي١ أ١ غلذ ذلخ حدلنٌِس ىحٜٛيحثق ،حٛٔ٘خ١ اِن هٌٜ طـزْ هخٟش  حٛظِت
 طنٌُِِش سثلش ريػن »ٟيَُ« أى زلخُق ٗٚ ُٔيٝ أ١ حدلٔزيٙ ٢ٟ ِْٛ ىأل٣ه، حٛوخٟش
ٍ  ٛٔتخ٣ي١  ٌ  أل١ ،دلتخ١ حٛرب ٟت٢  طتخى ٖ  ٟونت ٍ  ًٛت ْ  حهتظال ٌ  ؿَُت ٍ  حٛظنِِت  رتخهظال

 .1حٛوخٟش حٛٔخ٣ي١ طِش ٟن ُظنخٌُ حٌٍٛ حألَٟ ىححملخُلخص »حدليَُُخص«

 حٓظؼنخل ؽلٜ٘ي١ ىححملخُل  »حدلي٢َُُ« ى٢٘ٛ ،هخٝ ٗؤطٚ طظيّ حدلالكلش ىهٌ 
 0كخٛظ  يف حٛظنٌُِِش حٜٛيحثق اطيحٍ كْ
ٝ  حدلَُِٗتش  حٛٔتٜـش  طظتيٍهخ  لشسث أى حٛٔخ٣ي١ يف ًٖٛ هٌٜ ُنض أ١-أ  ُِٔتي

 ٚ ٌ  حٛتيِٛ ٌ  أ١ هٜت َ  حٛٔتخ٣ي١  طنِِت ٍ  ؼلظٜت ْ  رتخهظال  أى »َحدلتيُ « ىُ٘تي١  ،حدلنتخؿ
 .حٛظنٌِِ شَىؽ ٛيػن حٛـزِوِش حٜٛٔـش هي ححملخُق

                                                           
 .ٟزخىة حٛٔخ٣ي١ حٛيٓظي0ٍٍ حٛيٗظيٍ حِٛٔي طربٍ -1
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»ىحدليَُ« -د
ْ  سثلش َٓحٍ ٛظنٌِِ حٛالُٟش حٜٛيحثق ُظيٍ أ١ ىححملخُق 1  ٓتز

 .محَِٛ ؽلٜٖ حألطٚ ؽلٜٖ ٢ٟ أل١ ٟنو٠خ طيىٍهخ

 les règlements autonomes0 ادلستمهح انهىائح-ثاَُاً
 اىل ٟٔتظنيحً  س ُيؿتي  ػخ٣يُتخً  طشتَُوخً  طوي »ٍأُنخ ٠ٗخ« حٛظنٌُِِش حٜٛيحثق ٗخ٣ض اًح

ٚ  حٛظشَُن مبؼخرش ُوي ،حٜٛيحثق ٢ٟ ٣يهخ١ هنخٕ ١بُ ،ٓخثٞ طشَُن  طظتيٍ   حألطتِ
 ُظؼ٢٠ ٣هبُ ػٞ ٢ٟ، ٓخثٞ طشَُن اىل حسٓظنخى اىل كخؿش ىى١ حٛظنٌُِِش حٜٛٔـش
 .»رٌحهتخ حٛٔخث٠ش« أى حٜٛيحثق حدلٔظٜٔش طٜٖ ط٠ِٔش ؿخلص هنخ ى٢ٟ 0ٟزظيأس أك٘خٟخً
 0كخٛظ  يف حٛوخىُش حٛلَىٍ يف حٜٛيحثق ٢ٟ حٛنيم هٌح حٛظنٌُِِش حٜٛٔـش ىطظيٍ

ٞ  كخٛتش - ٌ  حٛوخٟتش  حدلظتخ   طنلتِ  رتخٜٛيحثق  ححلخٛتش  هتٌ   يف حٜٛتيحثق  ىطٔت٠
 .حٛظنل٠ِِش

 .حٛزيِْٛ أى حٛؼزؾ ٛيحثق ىكخٛش-

 0حٛظيحيل هٌٜ ٣يٍٓو٠خ ُب٣نخ ػٞ ى٢ٟ
 0انهىائح انتنظًُُح

ىطنِْٔ ٟيَُ حٛو٠تٚ   ،ىطيػن هٌ  حٜٛيحثق رٔظي طنلِٞ حدلَحُْ حٛوخٟش ىطَطِزوخ -1
 يف حدلظخ  ىحاىحٍحص ححل٘يِٟش.

                                                           
زلٚ ٟنظيب حدليَُ ٓي كٚ  1961ٛٔنش  124ُالكق أ١ ٟنظذ ححملخُق ىُٔخ ٜٛٔخ٣ي١ ٍٓٞ  -1

ىححملخُق يف كٚ حٛٔيح٣  حٛٔيؽلش، أٟخ حدليَُى١ حٛٔيٟخل ُٔي طتخٍىح ٟتيٍَُ أٟت٢ ُزِوتي١ رتبىحٍس      
 حٛيحهِٜش.
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    ٞ ٓخٟتض رته حاىحٍس هت٢ ؿَُتْ حٜٛتيحثق       ،٠ُٜ٘خ ىهتض ححلخؿتش اىل هتٌح حٛظنلتِ
َ حٛظنل٠ِِش ىى١ ك ىطٔتظ٠ي حٛٔتٜـش حٛظنٌُِِتش هتٌح      ،خؿش سٓظظيحٍ طشَُن رَدلتخ٣

 1923ٟت٢ ىٓتظيٍ ٓتنش     44ُٔتي ٣ظتض هِٜته حدلتخىس      ،ححلْ ٟت٢ حٛيٓتظيٍ طتَحكش   

٢ٟ حٛيٓظيٍ  121كِغ طٔي0ٙ ))حدلٜٖ َُطذ حدلظخ  حٛوخٟش..(( ٠ٗخ طؼ٠نظه حدلخىس 
ذ حدلظتخ   ححلخيل كِغ طٔي0ٙ ))ُظتيٍ ٍثتِْ ح ٠ويٍُتش حٛٔتَحٍحص حٛالُٟتش ٛرتطِت      

طؼتَِ اىل ًٛتٖ    1956حدلٔخرٜش ٢ٟ ىٓتظيٍ ٓتنش    137ىٛٔي ٗخ٣ض حدلخىس  ،حٛوخٟش((
 .»ىُشٍَ هٌٜ اىحٍهتخ«هزخٍس 

حٛتٌٍ   »حٛرتطِذ«كيٙ طِٔري ٟونٌ  1923ىٓي كيع حهظالٍ يف كٚ ىٓظيٍ ٓنش 

 حٛٔخرٔش. 44ىٍى يف حدلخىس 

 .ٌُهزض حألًٜزِش اىل أ١ حٛرتطِذ ُش٠ٚ حا٣شخل ىحٛظنلِٞ ٟوخً

ىهٜتتٌ هتتٌح حألٓتتخّ غلتتيُ ا٣شتتخل حدلَحُتتْ حٛوخٟتتش مبـتتَى َٟحٓتتِٞ يف طتتيٍس ٛتتيحثق  

 .1طنل٠ِِش

س ؼلتتيٙ حٛٔتتٜـش حٛظنٌُِِتتش اس رلتتَى طنلتتِٞ  44ىًهزتتض أِٜٓتتش اىل أ١ ٣تتض حدلتتخىس 

ىمل ُظزتتن حٛو٠تتٚ أكتتي   2ىى١ ا٣شتتخل َٟحُتتْ هخٟتتش ؿيُتتيس   ،حدلَحُتتْ حٛوخٟتتش حدليؿتتيىس 

                                                           
ٟزتتخىة حٛٔتتخ٣ي١  0زل٠تتي ُهتتري ؿَح٣تتش  ى.ى  547ص ،حٛٔتتخ٣ي١ حاىحٍٍ 0ىكِتتي ُ٘تتٍَ ٍأُتتض  ى. -1

 .78ص ،حدلظٍَ حاىحٍٍ
أؿَىكتتش ىٗظتتيٍح  يف  ، يف حٛنلتتخٝ حٛتتيؽليَٓحؿٍَثتتِْ حٛيىٛتتش 0 ٍٓتتخٛش ى. ٟظتتـٌِ حألهتتيح٣َ -2

 .318حٛٔخ٣ي١ حٛوخٝ رِٜ٘ش ححلٔيّ ؿخٟوش ُئحى حألىٙ، ٟـزوش رلخٍُ، حٛٔخهَس، ص
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وتتغ حدلَحُتتْ حٛوخٟتتش رتتٚ ىحٛتتيُحٍحص رٔتتَحٍحص   ُٔتتي أ٣شتتجض ر ،ؿالٓتتهاحٛتتَأُ  هٜتتٌ 
 اىحٍُش.

 1923ه٢ ىٓتظيٍ ٓتنش    »طَطِذ«٣ٔٚ ٠ٜٗش  ٠ُٜ1956خ ىػن ىٓظيٍ ٓنش 
ىٛ٘تت٢ حٛو٠تتٚ حٓتتظَٔ يف كٜتته هٜتتٌ أ١ حٛرتطِتتذ   ،ُٜتتٞ ُؼتتَ ؿيُتتيحً يف هتتٌح حٛظتتيى 

ىطؤُِيحً ذلٌح حدلونٌ طيٍ ٓخ٣ي١ حدلئٓٔخص حٛوخٟش ٍٓٞ  ،ُش٠ٚ حا٣شخل ىحٛظنلِٞ ٟوخً

ىهتَ  «ى٣ظض حدلخىس حألىىل ٟنه هٌٜ أ١ ا٣شخل حدلئٓٔخص حٛوخٟتش   ،1957ٛٔنش  32
ىٓتي   ،ُ٘تي١ رٔتَحٍ ٟت٢ ٍثتِْ ح ٠ويٍُتش      »َٟحُْ هخٟش ٟنلض حٛشوظتِش حدلونيُتش  

ىٓظيٍ ٓنش «حٓظ٠َ هٌح حدلونٌ يف كٚ حٛيٓظيٍ حدلئٓض ٜٛـ٠ويٍُش حٛوَرِش حدلظليس 

هٜتٌ أ١   ١1958 ٍٓتٞ حٛٔتنش   ىذلٌح ُٔي ٣ظتض حدلتخىس حَٛحروتش ٟت٢ حٛٔتخ٣ي      ،»1958
))طؤهتتٌ حٛنظتتيص حٛتتيحٍىس يف حٛٔتتيح٣  حدلو٠تتيٙ هبتتخ يف آٜتتِٞ ٓتتيٍُش رشتتؤ١ طَطِتتذ  

ىغلتيُ   ،حدلظخ  ىحدلئٓٔخص حٛوخٟش ك٘ٞ حَٛٔحٍحص حٛظخىٍس هت٢ ٍثتِْ ح ٠ويٍُتش   
 اٌٛخإهخ أى طويُٜوخ رَٔحٍحص ٟنه((.

َ   أ٠ٗ١خ   1963ٛٔتنش   61حدلئٓٔتخص حٛوخٟتش( ى  « 1963ٛٔتنش   61حٛٔتخ٣ي٣  ٠ٍٓت

ٛٔتتنش  32ٓتتي حكظِلتتخ رتتٌحص حدلزتتيأ حٛتتٌٍ ىٍى يف حٛٔتتخ٣ي١ ٍٓتتٞ    »حذلِجتتخص حٛوخٟتتش«

 ٢ٟ كِغ أىحس ا٣شخل حذلِجخص ىحدلئٓٔخص حٛوخٟش. 1957

طٔؼتَ  /1964ٛٔنش  46ٍٓٞ /ىأهريحً ُب١ حدلخىس حألىىل ٢ٟ ٓخ٣ي١ حٛوخٟٜ  ح يُي
خ رٔتتتَحٍ ٟتتت٢ ٍثتتتِْ  رتتتؤ١ ))ُ٘تتتي١ ا٣شتتتخل حٛتتتيُحٍحص ىحدلظتتتخ  ىحاىحٍحص ىطنل٠ِوتتت   

ح ٠ويٍُتتتتتش ُظؼتتتتت٢٠ طوَُتتتتتَ ٟو٠تتتتتش حٛتتتتتيُحٍس أى حدلظتتتتتٜلش أى حاىحٍس ىليُتتتتتي    
 حسهظظخطخص ىطيُُووخ رِنوخ((.
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حطتـالف   أ١ »ىُٔخً ذلٌ  حٛظٔخِٛي حٛتهب ًتيص ٟٔتظَٔس   «ى٢ٟ ػٞ ؽل٢٘ حٛٔيٙ 
مل ُظؼت٢٠ حا٣شتخل طوتيُال  يف حٛٔتيح٣       ٟخ ،ُش٠ٚ حا٣شخل ىحٛظنلِٞ ٟوخً »حٛرتطِذ«

ىضلِتٚ يف حٛظِخطتِٚ    ،ُِظو  كِنجتٌص أ١ طنشتؤ حدلَحُتْ أى حدلظتخ  رٔتيح٣       ،خث٠شحٛٔ
 .»ٟزخىة حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ«اىل ٟئِٛنخ 

غلذ أ١  ،ىػل٠ي ذلٌح حٛظِٔري طٔوِٚ ٟو٠ش حاىحٍس أل١ ٗٚ ٟخ ُظوْٜ رخدلَحُْ حٛوخٟش
 ط٘ي١ ح٠ٜ٘ٛش ُِه ٛإلىحٍس رخهظزخٍهخ ح وش حدلوظظش لض ٍٓخرش حٛٔؼخل.

ىحدلٔتٜٞ رته يف حٛتيىٙ     ،٢٘ ُئهٌ هِٜه أ١ ا٣شخل حدلَحُْ حٛوخٟش ٓي ػلظخؽ اىل حدلخٙىٛ
حٛيؽليَٓحؿِتتتش أ١ حٛربدلتتتخ١ هتتتي حٛتتتٌٍ ؽلٜتتتٖ حٛٔتتت٠خف رب٣ِتتتخّ حألٟتتتيحٙ حٛوخٟتتتش يف      

ُتتتبًح مل طٔتتتظـِن حاىحٍس طتتتيرري حألٟتتتيحٙ حٛالُٟتتتش اىحٍس  ،حألًتتتَحع حٛتتتهب ػلتتتيىهخ
ْ ِٓلٚ ٣لَُتخً ىٟيٓيُتخً كظتٌ ُتؤ١ً حٛربدلتخ١      حدلَحُْ ح يُيس ُب١ ا٣شخل طٜٖ حدلَحُ

 رخدلخٙ حٛالُٝ.

هٜتٌ أ١ طظتيٍ حٜٛتيحثق حٛظنل٠ِِتش      1933ىٓي ؿًَ حٛو٠ٚ يف كٚ ىٓظيٍ ٓنش  -2
أى يف طتتيٍس ٓتتَحٍحص ٟتت٢ رلٜتتْ حٛتتيٍُحل اًح ٗتتخ١ حٛظنلتتِٞ   ،اٟتتخ يف طتتيٍس َٟحٓتتِٞ

نلِٞ حٛيحهَٜ أى يف طيٍس َٓحٍ ىُحٍٍ اًح ٗخ١ حألَٟ ُظوْٜ رخٛظ ،ُظنخىٙ هيس ىُحٍحص

ُبعلخ جتوٚ كتْ اطتيحٍ حٜٛتيحثق     ،٢ٟ حٛيٓظيٍ ححلخيل 121ٛيُحٍس ٟوِنش. أٟخ حدلخىس 
ىمل طٔتتت٠ق هتتتٌ  حدلتتتخىس ٛتتتَثِْ     ،حٛظنل٠ِِتتتش ٟتتت٢ حهظظتتتخص ٍثتتتِْ ح ٠ويٍُتتتش   

ىٗتخ١ حألىىل أ١ ُشت٠ٚ    ،رؤ١ ُِيع ًري  يف شلخٍٓتش هتٌح حسهظظتخص    ،ح ٠ويٍُش
 ىٍإٓخل حدلظخ  ٢ٟ اطيحٍ طٜٖ حٜٛيحثق.حٛظِيُغ هٌ  ححلخٛش كظٌ ظل٢٘ حٛيٍُحل 
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 0نىائح انضثظ أو انثىنُس

رٔظتي   Les règlements de policeٛتيحثق حٛؼتزؾ أى حٛزتيِْٛ     ىطظتيٍ  -1

           ىحٛٔتتتِ٘نش حٛوخٟتتتش   La securité publiqueححملخُلتتتش هٜتتتٌ حألٟتتت٢ حٛوتتتخٝ     

La tranquillité publique   ىحٛظلش حٛوخٟشLa salubrité publique. 
َ  »ىحػتق ٠ٗخ هتي  «ىهٌ  حٜٛيحثق  ٟت٢ حٛنتيم حٛٔتخرْ ألعلتخ طنـتيٍ هٜتٌ طِِٔتي         أهـت

ىٟؼٜتوخ حٜٛتيحثق    ،ىطظؼ٢٠ يف حٌٛخٛذ هٔيرتخص دلت٢ ؼلتخَٛ أك٘خٟوتخ     ،حلَُخص ألَُحى
 ٍ ىحلتخً حسكظِخؿتخص دلنتن طٜتيع ِٟتخ        ،ىحخلخطتش مبَحٓزتش حألًٌُتش    ،حدلنل٠ش ٠ٜٛتَى

ٙ حٛو٠يِٟتش ىحخلـتَس ىحدلؼتَس رخٛظتلش     خ٠ش ٠ٜٛلى حدلنل ،حٛشَد أى ح٣ظشخٍ حألىرجش
 اخل. .ىحدلٜٔٔش َٜٛحكش..

ْ  1923ىمل َُى ٣ض يف ىٓظيٍ ٓنش  ىٛ٘ت٢ حٛو٠تٚ ؿتًَ     ،خبظيص ٛيحثق حٛزتيِٛ
ىٟت٢   ،رخٓظ٠َحٍ هٌٜ اطيحٍ ٛيحثق ريِْٛ ٢ٟ ؿخ٣ذ حاىحٍس ٛظنلِٞ حألٟيٍ حٛٔتخرٔش 

 ػٞ ُٔي ػخٍ ٣ِحم كيٙ شَهِش ٛيحثق حٛزي0ِْٛ

 ،ِتتش حِٛٔوتتخل اىل حسهتترتحٍ اتتْ حاىحٍس يف اطتتيحٍ طٜتتٖ حٜٛتتيحثقُتتٌهزض أًٜز - أ
ىًهزيح يف طربَُ هٌح ححلْ ٌٟحهذ شظ0ٌ ٠ُنوٞ ٢ٟ كتخىٙ آتنخى هتٌ  حٜٛتيحثق اىل     

ٍ  ٣44تتض حدلتتخىس   ْ    ،1ٟتت٢ حٛيٓتتظي  ،ىروؼتتوٞ ُتتًَ أ١ ٓتتٜـش اطتتيحٍ ٛتتيحثق حٛزتتيِٛ
 طٔظ٠ي ٓيهتخ ٢ٟ حٛظٔخِٛي حٛٔيؽلش.

                                                           
 .311ص  ،حدلظٍَ ٟزخىة حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍَح٣ش0 ؿى. زل٠ي ُهري  -1
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ىٟت٢ طت٠ض حٛيٓتظيٍ هت٢ طنل٠ِوتخ..       ،ىٍ حٛيٓظيٍحٛهب ؿًَ هِٜوخ حٛو٠ٚ ٓزٚ طي

ىٗتتخ١ هتتٌح هتتي  1ُوتَ طٔتتظ٠ي ٠ِٓظتتوخ ٟتت٢ ٓخهتيس ىٓتتظيٍُش ٣شتتؤص رتتخٛوٍَ ىحٛوتخىس   
ىهتتي حٛتتٌٍ ٓتتخٙ رتته ُٔوتتخل حٛٔتتخ٣ي١ حٛوتتخٝ يف ٣َُٔتتخ ٛظربُتتَ ٛتتيحثق      ،حٛظربُتتَ حٌٛخٛتتذ

 حٛزيِْٛ يف كٚ ح ٠ويٍُش حٛؼخٛؼش.

 Les necessitiés pratiquesىحٓتتظني ههتتَى١ اىل حٛؼتتَىٍحص حٛو٠ِٜتتش  
ىحٛٔتٜـش حٛظنٌُِِتش أٓتيٍ     ،رخهظزخٍ أ١ ٟٔخثٚ حٛزيِْٛ ىِٓٔتش ىلظتخؽ اىل حٛٔتَهش   

 .٢ٟ2 حٛربدلخ١ هٌٜ حٛظشَُن ُِوخ

ُوتٌ  حدلتخىس    ،ٟت٢ ٓتخ٣ي١ حٛؤيرتخص    395ىأهريحً ٛٔي حٓظني روغ حِٛٔوتخل اىل حدلتخىس   
ؿوتتخص حاىحٍس ))ٟتت٢ هتتخَٛ أك٘تتخٝ حٜٛتتيحثق حٛو٠يِٟتتش حٛظتتخىٍس ٟتت٢   0طتتنض هٜتتٌ أ١

حٛو٠يِٟش أى حٛزٜيُش أى ححملِٜش غلخًُ رخٛؤيرخص حدلٔتٍَس يف طٜتٖ حٜٛتيحثق رشتَؽ أس     
 .طُِي هٌٜ حٛؤيرخص حدلٍَٔس ٠ٜٛوخِٛخص((

ىٟت٢ ػتتٞ ًهتتذ حٛتَأٍ حٛٔتتخرْ اىل أ١ هتتٌ  حدلتتخىس طٔتٍَ كتتْ حاىحٍس يف اطتتيحٍ ٛتتيحثق    

 .1ىهبٌح حدلونٌ طيٍص روغ أك٘خٝ حٛٔؼخل ،3حٛزيِْٛ

                                                           
 .471ٟزخىة حٛٔخ٣ي١ حٛيٓظيٍٍ، ص 0حٛيٗظيٍ حِٛٔي طربٍ -1
حٛظشَُن ححل٘يَٟ، رلٜش ٟظَ حٛوظَُش، هيى ٣تي٠ُرب ىىُٔت٠رب    0ىحٛيٗظيٍ ك٢ٔ ٍحشي ؿَح٣ه -2

 .582ص  ،1944ٓنش 
 .62ص  21زلخٟخس، حٛٔنش  ،زل٠ي هٌٜ ٍشيٍ 3-
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ْ     ى٣خُه - د ُٜتٞ   20ض أِٜٓش يف كْ حٛٔتٜـش حٛظنٌُِِتش يف اطتيحٍ ٛتيحثق حٛزتيِٛ
أى طنِِتٌحً ٛٔتخ٣ي١ ٓتخثٞ     ،إلىحٍس ربطتيحٍ طٜتٖ حٜٛتيحثق اس يف كخٛتش حٛؼتَىٍس     ٛت ط٠ٔق 

 ٍ ىًٛتٖ ألعلتٞ ٣تخُهيح يف ُ٘تَس حٛوتٍَ حٛيٓتظيٍٍ حٛتهب ٣تخىً هبتخ           ،ُظنخىٙ طٜٖ حألٟتي
ىىل اطيحٍ ٛيحثق حٛزيِْٛ يف كٚ ىحٛهب طوظرب يف ححلِٔٔش ححلـش حأل ،حَٛأٍ حٛٔخرْ

٠ٗتتخ أعلتتٞ ٍأىح أ١ ححلَُتتخص حٛوخٟتتش ىٓتتي ٣تتض هِٜوتتخ يف طتتٜذ   ،1923ىٓتتظيٍ ٓتتنش

ُب٣ته س ؽل٘ت٢ حدلٔتخّ هبتخ أى طِِٔتيهخ اس رٔتخ٣ي١ أى رنتخل هٜتتٌ         1923ىٓتظيٍ ٓتنش  
 ٓخ٣ي١ ٠ٗخ ُظـٜذ حٛيٓظيٍ ٣ِٔه.

ؼلتتيٙ  اً طؼتت٢٠ ٣ظتتخً طتتَػلخً ،ح تتيٙ حٛٔتتخرْ 1956ىٛٔتتي كٔتتٞ ىٓتتظيٍ ٓتتنش  

ٟنتته ىحٛتتهب طٔتتي0ٙ    138 حاىحٍس كتتْ اطتتيحٍ ٛتتيحثق حٛؼتتزؾ أى حٛزتتيِْٛ يف حدلتتخىس    

 123ىىٍىص حألِٛتخف رتٌحهتخ يف حدلتخىس     (،ُظيٍ ٍثِْ ح ٠ويٍُش ٛيحثق حٛؼتزؾ( ))

 .1964ٟخٍّ ٓنش  ٢ٟ25 ىٓظيٍ 

هٜتٌ أ١ طظتيٍ ٛتيحثق حٛزتيِْٛ يف      1933ىٓي ؿًَ حٛو٠ٚ يف كٚ ىٓظيٍ ٓنش  -3
٠ٗتخ   ،طيٍس َٓحٍحص ٢ٟ رلْٜ حٛيٍُحل أى ٢ٟ حٛتيٍُحل ٟنِتَى٢ُ   ش٘ٚ َٟحِٓٞ أى يف

                                                                                                                                        

 1939ٟتتخٍّ ٓتتنش  18هٜتتٌ ٓتتزِٚ حدلؼتتخٙ ك٘تتٞ زل٠٘تتش حآتت٘نيٍُش حسرظيحثِتتش حٛظتتخىٍ يف    1-
أل٢ٟ حٛوتخٝ ىحٛظتلش   حٌٍٛ ؿخل ُِته0 ))حٛٔتٜـش حٛظنٌُِِتش كتْ طنلتِٞ شتئى١ حٛزتيِْٛ حدلظؤٜتش رتخ         

حٛوخٟتتش ربطتتيحٍ ٛتتيحثق ٟٔتتظٜٔش س طٔتتظني اىل ٓتتخ٣ي١ ٟوتت ، رشتتَؽ أس طظوتتخٍع هتتٌ  حٜٛتتيحثق ٟتتن   

 .1956ص  21زلخٟخس، حٛٔنش  ،حٛٔيح٣  حٛٔخث٠ش((
 .9ص ،حٛٔخ٣ي١ حدلظٍَ ىحدلٔخ١ٍ ٟزخىة 0ٟظـٌِ حٛظخىّ -2
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أ١ حدلي٢َُُ ىححملخُل  ٗؼريحً ٟخ ٟخٍٓيح ٜٓـش اطيحٍ ٛتيحثق حٛزتيِْٛ حٓتظنخىحً اىل    

 ٢ٟ ٓخ٣ي١ حٛؤيرخص. 395حدلخىس 

 25ىٓتظيٍ   ٟت٢  122ى ،1956ٟت٢ ىٓتظيٍ ٓتنش     138أٟخ يف كتٚ حدلتخىط    

ٟوتتترتٍ هبتتتخ ٛتتتَثِْ   ،ثق حٛؼتتتزؾُتتتب١ ٓتتتٜـش اطتتتيحٍ ٛتتتيح  ،1964ٟتتتخٍّ ٓتتتنش 
ى٢ٟ ػتٞ ُتال غلتيُ ٌٛتري ٍثتِْ       ،٠ٗخ أ١ ٛه أ١ ُِيع ًري  يف اطيحٍهخ ،ح ٠ويٍُش

اطيحٍ ٛيحثق حٛؼزؾ أى حٛزتيِْٛ اس رظِتيُغ هتخص     ،ح ٠ويٍُش ٢ٟ ٍؿخٙ حاىحٍس
 ٢ٟ ٍثِْ ح ٠ويٍُش.

ُتنض هٜتٌ أ١ ٍثتِْ ح ٠ويٍُتش ُظتيٍ ٛتيحثق        1956ىهنخ أُؼخً ٗخ١ ىٓظيٍ ٓنش 

ٟت٢   122ىمل َُى هٌح ححل٘تٞ يف حدلتخىس    »رنخل هٌٜ هَع حٛيَُُ حدلوظض«ٛؼزؾ ح

ىٟتتخ ٜٓنتتخ  خبظتتيص حٜٛتتيحثق حٛظنٌُِِتتش يف هتتٌح    ،1964ٟتتخٍّ ٓتتنش   25ىٓتتظيٍ 

 .1ُظيّ رخٛنٔزش ٜٛيحثق حٛؼزؾ أى حٛزيِْٛ ،حٛظيى

 

 

                                                           
٣ظتخً خبظتيص    1958ٍ ٓتنش  مل ُظؼ٢٠ حٛيٓظيٍ حدلئٓض ٜٛـ٠ويٍُش حٛوَرِتش حدلظلتيس حٛظتخى    -1

، حٓتظ٠َ يف كتٚ   1923ٛيحثق حٛؼزؾ أى حٛزيِْٛ، ىٛ٘ت٢ حٛوتٍَ حٛتٌٍ ٣شتؤ يف كتٚ ىٓتظيٍ ٓتنش        

، 1956حٛيٓظيٍ حدلئٓض حدلشخٍ اِٛه، هظيطخً ىأ١ هٌح حٛيٓظيٍ ٗخ١ رلَى حٟظيحى ٛيٓتظيٍ ٓتنش   
 ىٗخ١ َُِٔ يف ػيل أك٘خٟه.
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 0انهىائح   انظزوف االستثنائُح
 ٢ٟ ٛيحثق0 ٟخ ٣ًَٗخيف حٛلَىٍ حٛوخىُش ٌٛري س ط٘خى طٔيٝ ححلخؿش 

ىحٛٔتتٜـش حٛظنٌُِِتتش ر٘تتٚ    ،حٛربدلتتخ١ ُٔتتيٝ مبو٠تتش حٛظشتتَُن ىىػتتن حٛٔيحهتتي حٛوخٟتتش     
 حٛٔخ٣ي١ ىطيحؿه ٟٔظِٜٟخص حاىحٍس ه٢ ؿَُْ حٜٛيحثق حدلٔظٜٔش.

  ْ ىٓتتي ُىىص حاىحٍس  ،ًتتري أ٣تته ٓتتي جتتتي كتتَىٍ س ؽل٘تت٢ ٟيحؿوظتتوخ رخٛنلتتخٝ حٛٔتتخر
 ،ٛتتيحثق حٛؼتتَىٍس ه  ٟتت٢ حٜٛتتيحثق ةتتخ0دليحؿوظتتوخ رٔتتٜـخص حٓتتظؼنخثِش طظ٠ؼتتٚ يف ٣تتي

 ىحٜٛيحثق حٛظِيُؼِش.

ىؽلظخُ هٌح١ حٛنيهخ١ ٢ٟ حٜٛيحثق رؤ١ كْ حاىحٍس يف حسٛظـخل اِٛو٠تخ ِٟٔتي رشتَىؽ    
ىرخٛظتخيل س طظ٠ظتن حاىحٍس يف حسٛظـتخل اِٛو٠تخ      ،ِٟظٜش طَى يف طتٜذ حٛيٓتظيٍ هتخىس   

  ً يف  ١ حهظظخطتوخ ارتٚ   ،رخهظظخص طٔيٍَُ ٠ٗخ هي حٛشؤ١ رخٛنٔزش ٜٛتيحثق حألهتَ
هٌح حٛظتيى ِٟٔتي اىل كتي ٗتزري ىٛ٘ت٢ ُٔخرتٚ هتٌح حٛظِٔتي يف حهظظتخص حاىحٍس يف          

ٓيس ٗزريس ذلتٌح حٛنتيم ٟت٢ حٜٛتيحثق0 ُوتٌح١ حٛنيهتخ١ ٟت٢ حٜٛتيحثق يف ٓتيس           ،هٌح حٛظيى
ىرخٛظخيل طٔظـِن حٜٛيحثق حٛهب ٟت٢ هتٌح حٛٔزِتٚ أ١ طوتيٙ ىأ١ طٌٜتَ       ،حٛٔخ٣ي١ حٛربدلخ٣َ

خ٣ِتًخ هٜتٌ حٛظِظتِٚ حٛتٌٍ ٣تَح  ٠ِٓتخ روتي. ى٣وتَع ذلت٢ٌُ حٛنتيه  ٟت٢            طشَُوخً رَدل
 حٜٛيحثق.
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 نائب رئوس اجلمهوروة

ــ ا َ    وهـ أٍ اطتتتيحٍ ٓتتتَحٍحص اىحٍُتتتش طنٌُِِتتتش     ،حٛنخثتتتذ ٛتتتِْ ٓتتتٜـش طَُٔتتت

proproment dit        ٍرتتخدلونٌ ىحدلِوتتيٝ حٛتتيِْٓ ىحٛو٠ٜتتَ ححملتتيى يف ٣لَُتتش حٛٔتتَح
ُظيٍ َٓحٍحص اىحٍُش ِٟيع هبخ ٢ٟ ٓزٚ ٍثِْ ح ٠ويٍُش هٌٜ أ١ ٛه ىاظلخ  ،حاىحٍس

 ٢ٟ حٛيٓظيٍ حٛٔيٍٍ. 95ػيل حدلخىس 

 0جمهس انىسراء

ٍ   115ريسٛتش حدلتخىس   «ىهٌح حسْٜ رخألٓخّ ِْٛ ٓتٜـش اىحٍُتش    رتٚ   »ٟت٢ حٛيٓتظي
هِجش طنٌُِِش ٢ٟ ؿوش ىهِجش اىحٍُش هِٜخ أٍ ِٓتخىس اىحٍُتش ِٛٔتض ٓتٜـش طَُٔتَ ىس      

ٍحص اىحٍُتتش ىُٔتتخً ٛتتنض حدلتتخىس حٛٔتتخرٔش حدلظؼتت٢٠ يف رلٜتتْ حٛتتيٍُحل هتتي   طظتتيٍ ٓتتَح
حذلِجتتش حٛظنٌُِِتتش ىحاىحٍُتتش حٛوِٜتتخ ٟتتن حٛظنيُتته حٓتتظـَحىًح رتتؤ١ حٛؼتت٠ري يف ح ٠ٜتتش        

 حٛٔخرٔش ُِٔي رالًِخً حٛٔظَ ىحسهظظخص.

حٛتهب هتَ   «ؿخل ِٛلتيى حهظظخطتخص رلٜتْ حٛتيٍُحل      127ى٣شري اىل أ١ ٣ض حدلخىس 
 .»اخل ...ٌُِش ىطنل٠ِِشك٘يِٟش ىطنِ

نق رلٜتتْ حٛتتيٍُحل ٓتتٜـش حٛظَُٔتتَ ىُٔتتخً مبتتىس ٟتت٢ هتتٌ  حدلتتخ 9ىٓتتي ح٣ِتتَىص حِٛٔتتَس 
 ٜٛٔيح٣  ىحأل٣ل٠ش.
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هَ حٜٛٔـش حاىحٍُتش حٛتهب غلتيُ     9مبونٌ أ١ ٜٓـش حسْٜ يف ػيل حَِٛٔس 
حٛـو٢ رَٔحٍحهتتخ حاىحٍُتش حٛظنٌُِِتش أٟتخٝ رلٜتْ حٛيىٛتش ىُؼتال  هت٢ ًٛتٖ ؽلتخٍّ           

رلْٜ حٛيٍُحل حسهظظخطخص حدلنظيص هِٜوخ يف حٛظشَُوخص حٛنخُتٌس مبتخ س   ٍثِْ 
 ُظوخٍع ٟن حٛظالكِخص حدل٠نيكش ٜٛٔـخص حٛيىٛش حألهًَ.

 0لزاراخ رئُس انىسراء
كِؼ٠تتخ ُؤهتتٌ حٛنلتتخٝ حِٛٔخٓتتَ رِ٘تتَس ىؿتتيى رلٜتتْ حٛتتيٍُحل. ُٜتتِٝ ا٣شتتخل ٟنظتتذ   

 Premier ministerأى حٛتتيَُُ حألىٙ  ،President du conseilٍثتتِْ حٛتتيٍُحل 
ىهٌٜ حًَٛٞ ٢ٟ أ١ حخلالٍ يف حٛظ٠ِٔش ُورب ه٢ حهظالٍ يف حٛيػتن حٛٔتخ٣ي٣َ ٟت٢    

ُوزخٍس ٍثِْ رلْٜ حٛيٍُحل أى  ،ُب١ حٛيحٓن س ُظؤػَ ٗؼريحً رخٛظ٠ِٔش ،كخٛش اىل أهًَ
٠ٗتخ طوتء أ١ ٛته     ،ٍثِْ حٛيٍُحل طِِي ٟونٌ ح٠ٔٛي يف حدل٘خ٣ش رخٛنٔزش ٛزخَٓ حٛتيٍُحل 

ُوتتَ  »حٛتتيَُُ حألىٙ«أٟتتخ هزتتخٍس   ،ِٜتتخ رِنتتوٞ ريطتتِه ٍثِٔتتخً ذلتتٞ اِوتتخً   ح٠ٜ٘ٛتتش حٛو
ي طٔظظَ هٌٜ رلَى طٔيُٞ ًٖٛ حٛشوض هٌٜ ُٟالثه حٛيٍُحل ُخٛيَُُ حألىٙ س ُُِت 

 .٢ُ1ه٢ ٗي٣ه حألىٙ ر  ُٟالل ٟظٔخى
ٓيحل مسٌ حٛيَُُ حألىٙ أى مسٌ  ،ى٢٘ٛ حٛنلٞ حٛربدلخ٣ِش ه٠يٟخً س طَطذ هٌ  حٛنظخثؾ

 ،ٜٛتتيٍُحل chef hiérarchiqueُؤ٣تته س ُوتتي ٍثِٔتتخً اىحٍُتتخً  ،ٜتتْ حٛتتيٍُحلٍثتتِْ رل
ىٛتِْ ٛتَثِْ    ،ُخٛيَُُ هي ٠ٓش حَُٛخٓش حاىحٍُش رخٛنٔزش  ٠ِتن حٛوتخٟٜ  ريُحٍطته   

 ،حٛتتيٍُحل أى حٛتتيَُُ حألىٙ حَُٛخٓتتش حاىحٍُتتش رخٛنٔتتزش ٜٛوتتخٟٜ  يف حٛتتيُحٍحص حدلوظِٜتتش  
ىٟت٢ ػتٞ س ػلتْ ٛته أ١ ػلتٚ      ، ٔتزش ٜٛتيٍُحل  خِٓش رخٛنثىِْٛ َٛثِْ حٛيٍُحل ٜٓـش ٍ

٠ٗخ س غليُ ٛه أ١ ُوتيٙ أى   ،زلٚ أكي حٛيٍُحل يف ٟزخشَس روغ أى ٗٚ حهظظخطخطه

                                                           
 .148ص ،1961-1959 ،ٛـزوش حَٛحروشحٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ، ح هؼ٠خ0١ ٍحؿن ى. هؼ٠خ١ هِٜٚ -1
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ُخٛيَُُ هي حَٛثِْ حاىحٍٍ حألهٌٜ ٛيُحٍطته   ،أ١ ٌَُٜ حَٛٔحٍحص حٛظخىٍس ٢ٟ حٛيٍُحل
ٛتَثِْ  ىس طيؿي ٜٓـش أهٌٜ ٢ٟ ٜٓـش حٛيَُُ جتخ  حٛوخٟٜ  يف ىُحٍطه ىُيٝ ُ٘ي١ 

 ،حٛيٍُحل ٜٓـخص حَٛثِْ حاىحٍٍ جتخ  حٛيٍُحل ى٢ٟ ىىعلٞ ٢ٟ حٛوخٟٜ  يف حٛتيُحٍحص 
هَ هِجش «ىطظليٙ حٜٛٔـش حٛظنٌُِِش ٢ٟ هِجش اخهِش  ،ُنوخٍ ٣لخٝ رلْٜ حٛيٍُحل

ىُنٜٔتتذ  ،اىل ٣لتتخٝ ُتتَىٍ ُنِتتَى ُِتته ًٛتتٖ حٛتتَثِْ ر٘تتٚ حٛٔتتٜـش  »رلٜتتْ حٛتتيٍُحل
 َثِْ.حٛيٍُحل اىل رلَى ٟوخى٣  ٌٖٛٛ حٛ

ىكِتتغ ُ٘تتي١ ذلتتٌح حسٜتتْ   ،ٟتتخ كِتتغ ُزٔتتٌ أٓتتٜيد رلٜتتْ حٛتتيٍُحل ٓخث٠تتخً  أ
 َ ُتتب١ ٍثتتِْ رلٜتتْ حٛتتيٍُحل أى حٛتتيَُُ حألىٙ س ط٘تتي١ ٛتته ٓتتٜـخص       ،ٓتتٜـش حٛظَُٔتت

اطيحٍ َٓحٍحص  ٜٓـش »أطال «ى٢ٟ ػٞ س ُ٘ي١ ٛه  ،حَٛثِْ حاىحٍٍ رخٛنٔزش ٜٛيٍُحل
ٚ كٔتذ  «مبَِى . َُثِْ حٛيٍُحل  ُحٍس ُٔتيٝ رظنل٠ِوتخ ىطَطِتذ    ٛته ى  ِٛٔتض  »حألطت

ىس ُ٘تتي١ ٛتته رخٛظزوِتتش ٓتتيً حدلشتتخٍٗش ٟتتن ُٟالثتته حٛتتيٍُحل يف    ،حدلظتتخ  حٛظخروتتش ذلتتخ
 ،ٟزخشتتَس حهظظخطتتخص رلٜتتْ حٛتتيٍُحل ىاطتتيحٍ حٛٔتتَحٍحص حٛالُٟتتش يف هتتٌح حٛشتتؤ١  

ى٢٘ٛ ػليع أكِخ٣تًخ أ١ ُظؼت٢٠ حٛيٓتظيٍ ٣ظيطتًخ طوـتَ ٍثتِْ رلٜتْ حٛتيٍُحل أى         

ىىٓتتظيٍ ٓتتنش   1946ُيٓتتظيٍ ٓتتنش   ،طتتيحٍ ٓتتَحٍحص ٟوِنتتش حٛتتيَُُ حألىٙ ٓتتٜـش ا 

 يف ٣َُٔخ ٍَُٔح١ هٌ  حٜٛٔـش. 1958

ىٓي طظٍَٔ هٌ  حٜٛٔـش مبٔظؼتٌ   ،ىطظوٌ حَٛٔحٍحص يف هٌ  ححلخٛش طيٍس حدلَحِٓٞ
٠ٗخ ؽل٘ت٢ أ١ ُ٘تي١ ٛتَثِْ حٛتيٍُحل أى      ،ٓيح٣  هخىُش طظيٍ ٢ٟ حٜٛٔـش حٛظشَُوِش

ىى١ ٟشتتتخٍٗش ٟتتت٢ أهؼتتتخل رلٜتتتْ حٛتتتيٍُحل  ،حٛتتتيَُُ حألىٙ ٓتتتٜـش اطتتتيحٍ ٓتتتَحٍحص
١ هتٌح حٛظِتيُغ يف ٓتيٍُخ    آٜنتخ   ،مبٔظؼٌ طِيُغ هخص ٢ٟ ٍثتِْ ح ٠ويٍُتش  «

 .»هي ٛنخثذ ٍثِْ ح ٠ويٍُش



142 

 

ىطلٜتتض ٟتت٢ ٗتتٚ ًٛتتٖ اىل ىؿتتيى ٓتتَحٍحص ُنِتتَى ربطتتيحٍهخ ٍثتتِْ حٛتتيٍُحل     
 ،ظِٜتش حدلو رت  َٟحطتذ حٛٔتَحٍحص حاىحٍُتش     ىغلذ طوِ  َٟطزش هٌ  حَٛٔحٍحص حاىحٍُش

 .1هٚ ط٠ٔي هٌ  حَٛٔحٍحص حٛظخىٍس ٢ٟ ٍثِْ حٛيٍُحل هٌٜ حَٛٔحٍحص حٛيُحٍُش

 االذتصاصاخ اإلزارَح وانمزاراخ انيت َصسروهنا

حَٛٔحٍحص حاىحٍُش حٛالُٟتش ٛظنلتِٞ حدلظتخ  ىحدلَحُتْ      حلخً »ؼلظهٗٚ ٟخ «ٜٛيٍُحل 
 ٞ ُحٍُتش حٛٔتَحٍحص   ىُنتيٍؽ لتض هتٌ  حٛٔتَحٍحص حٛي     ،حٛوخٟش حٛيحهٜش يف ٣ـخّ ىُحٍحهتت

 حَِٛىُش ىحَٛٔحٍحص حٛالثلِش هٌٜ حٛٔيحل.

ٜٛيَُُ حهظظخص أطِٚ يف اطيحٍ َٓحٍحص َُىُش  انىسارَح انفززَح0 انمزاراخ-أ
َُِ ًٖٛ شلخٍٓش ُوِٜش ٜٛيكِِش حٛظنٌُِِش حٛتهب طظؼت٢٠ طـزِتْ حٛٔتخ٣ي١      ،طنٌُِِش

 .2هٌٜ ححلخسص حَِٛىُش أى حخلخطش »حٛٔيحهي حٛظنل٠ِِش حٛوخٟش«

      ٚ  ،ىحهظظخص حٛيَُُ ربطيحٍ هٌ  حٛٔتَحٍحص ٟت٢ حٛزتيُوِخص حٛتهب س لظتخؽ اىل ىِٛت
٠ٗتخ أ١ حٛ٘تؼري ٟت٢ حٛٔتيح٣       ،ىٟن ًٖٛ ُب١ حٛٔيح٣  ٗؼريحً ٟخ طشري اىل هتٌ  حٛٔتٜـش  

                                                           
 .1715، ص1966ٟنشيٍ رخٛنشَس حٛظشَُوِش، حٛويى حٛؼخ٢ٟ، أًٔـْ ٓنش  -1

2 - Jeon-Louis Quermonre, L'evolution de la hiérarchie des actes 
juridiques en droit public français، p200-201. 
((De tout temps،  les ministers ont été l'autorité par excellence 
capable de prendre des dealsions exécutoires individuelles c'est la 
l'exercise même de la fonction exécuter qui consiste a appliquer a 
des cas paetieuliers les regies générals et permanents)). 
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طٔتتٍَ ٓتتٜـش حٛتتيَُُ يف طوتتِ  حدلتتيكِ  هٜتتٌ حٛتتًَٞ ٟتت٢ أ١ حٛيٓتتظيٍ ُتتنض هٜتتٌ       

ٟت٢   119ٟتخىس  /دلي٣ِ  ىحٛؤَُ٘ حهظظخص ٍثِْ ح ٠ويٍُش رظوِ  حدليكِ  ح
أل١ حهظظخص ٍثِْ ح ٠ويٍُش يف هٌح حٛشؤ١ ُ٘ي١ يف ححليىى /حٛيٓظيٍ حٛٔيٍٍ

 حٛهب ُزِنوخ حٛٔخ٣ي١.

، مل ُُورتٍ ٜٛيَُُ رخٜٛٔـش حٛالثلِش اس كتيُؼخً  انىسارَح انالئحُح0 انمزاراخ-د
نتتوخ حٜٛتتيحثق   ىحٛيٓتتخطري حٛتتهب طتتظٜ٘ٞ ه   ،ُخألطتتٚ أ١ حٛتتيَُُ س ؽلٜتتٖ هتتٌ  حٛٔتتٜـش    

 َ أٍ «أ٣يحهوتخ طوـتَ ٓتٜـش اطتيحٍهخ ٛتَثِْ حٛيىٛتش أى ٛتَثِْ ححل٘يٟتتش         مبوظٜت
ىٓتتي أٗتتي   ،ىٛ٘نتتوخ س طشتتري اىل ٓتتٜـش حٛتتيَُُ يف اطتتيحٍ حٜٛتتيحثق    ،»ٍثتتِْ حٛتتيٍُحل 

حٛٔؼتتخل ح٣َِٛٔتتَ يف ٟنخٓتتزخص ٗتتؼريس هتتٌ  حٛٔخهتتيس حٛتتهب طٔتتٍَ أ١ حٛتتيَُُ س ؽلٜتتٖ  

 .1اطيحٍ ٛيحثق ٜٓـش »أطال «
 هٌ  حٛٔخهيس ٓي حعلخٍص ٢ٟ ٗؼَس ٟخ ىٍى هِٜوخ ٢ٟ حٓظؼنخلحص. ًري أ١

ىٓتي ؽلتخٍّ حٛتيَُُ هتٌ       ،ُخدلشَم ٗؼريحً ٟخ ٍَُٔ ٜٛيَُُ ٜٓـش اطيحٍ ٛيحثق ٟوِنتش 
حٛٔتتٜـش رظِتتيُغ ٟتت٢ ٍثتتِْ حٛيىٛتتش أى ٟتت٢ ٍثتتِْ حٛتتيٍُحل طتتخكيب حسهظظتتخص       

هٌٜ  ،ٓظؼنخثِشىٜٛيَُُ ٜٓـش اطيحٍ ٛيحثق يف حٛلَىٍ حس ،حألطِٚ يف ه٠ٚ حٜٛيحثق

                                                           
 0ٍحؿتتن أُؼتتخً ُتتخٛ  ،/69/يف حذلتتخٟش ٍٓتتٞأك٘تتخٝ رلٜتتْ حٛيىٛتتش ح٣َِٛٔتتَ حٛتتهب أشتتخٍ اِٛوتتخ  -1

ىك٠َ٘ رلْٜ حٛيىٛتش ح٣َِٛٔتَ    169، ٍٓٞ 124، ص1963حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ، حٛـزوش حٛظخٓوش، 

 حدلشخٍ اِٛو٠خ. 24/11/1961ىيف  6/11/1961يف 
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ىُزـٚ ِٟويٙ حٛالثلش  ،أ١ شلخٍٓش هٌ  حٜٛٔـش َٟطزـش رزٔخل حٛلَىٍ حٓظؼنخثِش

 .1حٛهب طيٍص ٌٖٗٛ مبـَى ُىحٙ طٜٖ حٛلَىٍ حٛهب رَُص اطيحٍهخ

  ٖ ريطتتِه حٛتتَثِْ حاىحٍٍ حألهٜتتٌ ٛيُحٍطتته    «١ حٛتتيَُُ بُتت ،ىُؼتتال  هتت٢ ًٛتت
حٜٛتتيحثق حٛالُٟتتش ٛظنلتتِٞ  اطتتيحٍ  ُٔتتظـِن »ٟنتتوخىٛتتإلىحٍحص ىحدلظتتخ  حٛتتهب طظ٘تتي١  

 هٌ  »ٟظٜلش٠ٗخ ٛ٘ٚ ٍثِْ «ىٜٛيَُُ  ،2ىطِٔري حاىحٍحص ىحدلظخ  حٛظخروش ٛيُحٍطه

ىٜٛتتيَُُ أ١ ُظتتيٍ حٜٛتتيحثق  ،3حٛٔتٜـش ىى١ كخؿتتش اىل ٣تتض طشتتَُوَ هتخص ٍَُٔهتتخ  

                                                           

)ٓؼتتِش  161رل٠يهتش ِٛزتي١ ص   1948أرَُتٚ   16ٍحؿتن ك٘تٞ رلٜتْ حٛيىٛتش ح٣َِٛٔتَ يف       1-

ٟتن طَُٔتَ حدلِتيع ِٛظتي٣ٍري      ،36حٛٔٔتٞ حٛؼخٛتغ، ص   1948ٓتريٍ   ٟنشتيٍ يف  (Laigierٛيؿِِه 

Letourneur. 
 1968ٓتزظ٠رب ٓتنش    12حٛظتخىٍ يف   1968ٛٔنش  1291ٍحؿن ٟؼال  حَٛٔحٍ ح ٠ويٍٍ ٍٓٞ  2-

رظنلِٞ ىٟٔئىِٛخص ىُحٍس حٛشزخد ىحٌٍٛ أهـٌ حٛيَُُ ٜٓـش اطتيحٍ حٛٔتَحٍحص حٛالُٟتش ٛظليُتي     

٠ٗتتخ أهـتتخ  كتتْ طشتتِ٘ٚ  تتخ١ ُنِتتش /3ٟتتخىس /ُحٍس حدلوظِٜتتشٟٔتتئىِٛخص ىحهظظخطتتخص أؿوتتِس حٛتتي
 رؤ٣شـش ٍهخُش حٛشزخد.

3-  ((considerant que si, même dans le cas ou les ministres ne 
tiennent d'aucune disposition législation un pouvoir règlementaire, il 
leur appartient comme a tout  de serie ، de prendre les mesuers 
pecessaires au bon fonctionnement de l'administration place sous 
leur autorité…)), C.E.7 frzrier 1936, Jamort، R.P172, Dolioz 
hebdmadaire,1936, P 239, Sirey 1937-113، note Risero, Les grand 
orrets de la jurisprudence administratire, 4e ed, p233. 
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ىهتتٌ  حٛٔتتٜـش حٛالثلِتتش جتتتي   ،1حٛتتهب طتتنلٞ أىػتتخم حٛوتتخٟٜ  حخلخػتتو  اشتتَحُه 
خس حاىحٍُتتش حٛتتهب متٜتتٌ هٜتتٌ حَٛإٓتتخل حاىحٍُتت  ػتتَىٍس  أٓخٓتتوخ يف ػتتَىٍحص ححلِتت

حلتتخً اؿتتَحلحص ىٓتتَحٍحص طنل٠ِِتتش هخٟتتش هتتتيٍ اىل كٔتت٢ ٓتتري حدلَحُتتْ حٛوخٟتتش        
 رخ٣ظلخٝ ىاؿَحى.

ْ     ،ىيف حٌٛخٛذ  ،ىٛ٘ت٢  ،ُٔظظَ أػَ هٌ  حٜٛيحثق هٜتٌ حٛظنلتِٞ حٛتيحهَٜ ٠َُٜٛت
لتيى ٟتؼال  حاؿتَحلحص    ٓي ُظويً أػَهخ ٣ـخّ حدلَُْ ىطئػَ هٌٜ َٟحِٗ حألَُحى رؤ١ 

أى رتؤ١ حٛتهب    ،حٛهب ُِٜٝ حطزخهوخ ٜٛلظيٙ هٌٜ ٟخ ػلظخؿي١ ٢ٟ هيٟخص هٌ  حدلَحُْ
   ْ أى رتتؤ١ حٛتتهب طظوتتيً   ،طٔتتٍَ حٛؼتت٠خ٣خص أى طؼتتن حِٛٔتتيى هٜتتٌ حس٣ظِتتخم هبتتٌ  حدلَحُتت

هػخٍهتتتخ ٣ـتتتخّ حٛظنلتتتِٞ حٛتتتيحهَٜ ٠َُٜٛتتتْ طؤهتتتٌ ٟ٘خعلتتتخ رتتت  حٛٔتتتَحٍحص حاىحٍُتتتش     
ىط٘تتي١ رخٛظتتخيل ٓخرٜتتش ٜٛـوتت٢  ،يحهتتي طتتيٍؽ حٛٔتتَحٍحص حاىحٍُتش ىؼلؼتتن ٛٔ ،حٛظنٌُِِتش 

 .2رخاٌٛخل رٔزذ جتخىُ حٜٛٔـش

ٍ   95ٟتخىس  /ُو  حٛيٍُحل ىُوِي١ ٟنخطزوٞ رتبىحٍس ٍثتِْ ح ٠ويٍُتش     ،/ٟت٢ حٛيٓتظي
 كِغ ٣ظض هٌ  حدلخىس ٟخ 0َُٜ

    َ ىطِيُؼتتتوٞ ُوـتتتَ   ُظتتتيىل ٍثتتتِْ ح ٠ويٍُتتتش طٔتتت٠ِش ٣خثتتتذ ٛتتته أى أٗؼتتت
ٍثِْ رلْٜ حٛيٍُحل ى٣يحره ىطٔت٠ِش حٛتيٍُحل ى٣تيحهبٞ    طالكِخهتٞ ىط٠ِٔش 

 ىٓزيٙ حٓظٔخٛظوٞ ىاهِخثوٞ ٢ٟ ٟنخطزوٞ.
                                                           

1 - C.E. 24 asril 1964 Syrdicat national des établissements des eta 
blissements Penitentiaires. 

 ،1968ىحٍ حٛنوؼتتتش حٛوَرِتتتش،  ػتتَىص رتتتيى0ٍ طتتتيٍؽ حٛٔتتَحٍحص حاىحٍُتتتش ىٟزتتتيأ حٛشتتَهِش،    .ى -2

 .57ص
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 رلٜتْ اىحٍس يٍُحل أ١ ُ٘ي٣تيح أهؼتخل يف   ٟت٢ حٛيٓتظيٍ هٜتٌ حٛت     121ىكلَص حدلخىس 
شَٗش هخطش أى ىٗالل هنوخ أى أ١ ُشرتٗيح يف أٍ ه٠ٚ جتخٍٍ أى طنخهَ أى ِٟحىٛش 

يٍس ٟزخشَس أى ًري ٟزخشَس أػنخل طيِٛوٞ ٟوخٟوٞ أ١ ىِْٛ ٜٛيٍُحل رظ ،أٍ ٟونش كَس
ىحٍحص أى ٟئٓٔتتخص اى ُتتيهٜيح يف حدلنخٓظتتخص أى حدلِحُتتيحص حٛتتهب طنِتتٌهخ حٛتتيُحٍحص أ  

 حٛيىٛش ىشَٗخص حٛٔـخم حٛوخٝ.

  0أشتت٣َخ ٠ُِتتخ طٔتتيٝ اىل ٟٔتتئىِٛش حٛتتيٍُحل هتت٢     ٟٔتتئىِٛش حٛتتيٍُحل حاىحٍُتتش
ىل كتْ ٍثتِْ ح ٠ويٍُتش    أه٠خذلٞ أٟخٝ ٍثِْ ح ٠ويٍُتش ىأشت٣َخ ٗتٌٖٛ ا   

ىٓي ُ٘ي١ هٌح حاهِخل رٔزذ هيٝ ٍػخثه  ،يف اهِخل حٛيٍُحل ٢ٟ ٟنخطزوٞ
 ه٢ ؿَُٔش ٟزخشَهتٞ دلوخٝ ىكخثِوٞ.

ٟت٢   72ُـزٔتخً ٛتنض حدلتخىس     ،ى٢ٟ ؿوش أهًَ ؼلؼتن حٛتيٍُحل َٛٓخرتش رلٜتْ حألٟتش     
اًح ٓتتٍَ رلٜتتْ حألٟتتش رؤًٜزِتتش أهؼتتخثه     حٛيٓتتظيٍ ُٜتتِٝ حٛتتيَُُ رتتخهظِحٙ ٟنظتتزه     

ىٓي طؼ٠نض هٌ  حدلخىس ٟخ  ،ىرخٛشَىؽ حدلنظيص هِٜوخ يف هٌ  حدلخىس هيٝ حٛؼٔش ره
 ،0َُٜ س غليُ كـذ حٛؼٔش اس روي حٓظـيحد ٟيؿته اىل حٛتيٍُحل أى اىل أكتي حٛتيٍُحل    

ُ٘ي١ ؿٜذ كـذ حٛؼٔتش رنتخل  هٜتٌ حٓترتحف ُٔتيٝ ٟت٢ :تْ أهؼتخل رلٜتْ حٛشتوذ           
ٓٚ ىُظٞ كـذ حٛؼٔش ٢ٟ حٛيُحٍس أى أكي حٛيٍُحل رؤًٜزِش أهؼخل حسْٜ ىيف هٌٜ حأل

كخٙ كـذ حٛؼٔش ٢ٟ حٛيُحٍس غلذ أ١ ُٔتيٝ ٍثتِْ رلٜتْ حٛتيٍُحل حٓتظٔخٛش حٛتيُحٍس       
اىل ٍثِْ ح ٠ويٍُش ٠ٗخ غلذ هٌٜ حٛيَُُ حٌٍٛ كـزض حٛؼٔش هنه طٔيُٞ حٓظٔخٛظه 

ٛتنض س غلتيُ أ١ ُزنتٌ هٜتٌ هتيٝ      يف كخٙ أ١ ٓلذ حٛؼٔتش ٟت٢ حٛتيَُُ ؿزٔتخً ذلتٌح ح     
حٛؼٔش رخِٛٔخٓش حٛوخٟش ٜٛيىٛش حٛهب َُمسوتخ ٍثتِْ ح ٠ويٍُتش ىُنِتٌهخ حٛتيٍُحل يف      

أل١ ٍثِْ ح ٠ويٍُش هي طخكذ ححلْ يف ٍٓٞ هٌ  حِٛٔخٓش ىهي حٌٍٛ  ،ىُحٍحهتٞ
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ُظل٠ٚ ٟٔئىِٛظوخ ىحٛيٓظيٍ س غلِِ سْٜ حألٟش زلخٓزش ٍثتِْ ح ٠ويٍُتش هت٢    
 حٛؼٔش ٟنه. أه٠خٛه أى ٓلذ

ذلتٌح ُتب١ ٟٔتئىِٛش حٛتيٍُحل أٟتتخٝ رلٜتْ حألٟتش ىا١ حلتٌص شت٘ٚ حدلٔتتئىِٛش         
ِه ِٓخٓش ىُحٍطه حاىحٍُش ىيف ؿخ طنظذ يف ٣ل٣َخ هٌٜ ه٠ٜه يف طيحِٛٔخِٓش اس أعل

 حاشَحٍ هٌٜ حٛو٠ٚ حاىحٍٍ ىطيؿِوه ىحهٚ ىُحٍطه.

 ش حٛتيَُُ اىل  ٍثِْ ح ٠ويٍُش ٛه ححلْ يف اكخٛ 0ٟٔئىِٛش حٛيٍُحل ح نخثِش
ححمل٠٘ش ه٠تخ َُط٘زته ٟت٢ ؿتَحثٞ أػنتخل طيِٛته ٟوخٟته رٔتززوخ ىُٔتًخ ألك٘تخٝ           

 .ىحٛٔخ٣ي١حٛيٓظيٍ 

 ٢ٟ حٛيٓظيٍ هٌٜ ٟخ 0َُٜ 124ىُؼال  ه٢ ًٖٛ ُٔي طؼ٠نض حدلخىس 
ٟيٓتتَ حٛتتيَُُ حدلظتتوٞ هتت٢ حٛو٠تتٚ ُتتيٍ طتتيىٍ ٓتتَحٍ حسهتتتخٝ اىل أ١ طزتتض ححمل٠٘تتش يف  

ىٓي ط٘ي١ ححملخ٠ٗتش   ،ن حٓظٔخٛظه أى آخٛظه ٢ٟ زلخ٠ٗظهىس متن ،حٛظو٠ش حدلنٔيرش اِٛه
ىاؿَحلحهتخ هٌٜ حٛيؿه حدلز  يف حٛٔخ٣ي١ ىٓتي طؼت٠نض حدلتخىس حخلخٟٔتش ٟت٢ حٛٔتخ٣ي١       

حٛظخىٍ يف كظَ ه٢ ح َحثٞ حخلخطش حٛهب ؽل٢٘ أ١ َُط٘زتوخ حٛتيَُُ    1958ٛٔنش 
 ىًري ٟنظيص هبخ يف ٓخ٣ي١ حٛؤيرخص0

٣ه حٛظتتؤػري رخُِٛتتخىس أى حٛنٔظتتخ١ يف أمثتتخ١    حٛظظتتٍَ أى حِٛوتتٚ حٛتتٌٍ ٟتت٢ شتتؤ     -1
حٛزؼتتتخثن أى حٛؤتتتخٍحص أى أٓتتتوخٍ أىٍحّ ححل٘يٟتتتش حدلخِٛتتتش أى حألىٍحّ حدلخِٛتتتش حدلِٔتتتيس  
رخٛزيٍطش أى حٛٔخرٜش ٜٛظيحىٙ يف حألٓيحّ رٔظي ححلظيٙ هٌٜ ُخثيس شوظِش ٛه أى 

 ٌٜٛري.
ًحطِش ٛنِٔته أى  حٓظٌالٙ حٛنِيً ىٛي رـَُْ حاُوخٝ ٜٛلظيٙ هٌٜ ُخثيس أى ِِٟس  -2

 ٌٛري  ٢ٟ أٍ ٜٓـش هخٟش أى أُش هِجش أى شَٗش أى ٟئٓٔش.
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حدلوخِٛش حٛو٠يُش ٜٛٔيح٣  أى حٜٛتيحثق حٛتهب ُرتطتذ هِٜوتخ ػتِخم كتْ ٟت٢ ححلٔتيّ          -3
 حدلخِٛش ٜٛيىٛش أى ألكي حألشوخص حسهظزخٍُش حٛوخٟش حألهًَ.

يذلخ حٛٔخ٣ي١ هحٛظؤػري يف حٛٔؼخس أى أُش هِجش  حٛو٠ٚ أى حٛظظٍَ حٌٍٛ ُٔظي ٟنه -4
 حهظظخطخً يف حٛٔؼخل أى حاُظخل يف حٛشئى١ حٛٔخ٣ي٣ِش.

حٛظيهٚ يف ه٠ِٜش حس٣ظوخد أى حسٓظِظخل أى اؿَحلحهت٠خ رٔظي حٛظتؤػري يف ٣ظِـتش    -5
أٍ ٟنتوخ ٓتيحل ٗتتخ١ ًٛتٖ ربطتتيحٍ أىحٟتَ أى طو٠ِٜتخص سلخِٛتتش ٜٛٔتخ٣ي١ اىل حدلتتيكِ        

 ./ي٢ٟ١ حٛٔخ٣ 5ٟخىس/حدلوظظ  أى رخلخً ًري ٟشَىهش
 ٟت٢ حٛيٓتظيٍ حٛٔتيٍٍ هٜتٌ أ١ حألك٘تخٝ حخلخطتش       0126 ٣ظتض حدلتخىس   َىاب اناىسراء 

 رخٛيٍُحل طٍَٔ هٌٜ ٣يحد حٛيٍُحل.
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 قرارات اهلوىات اإلداروة التابعة

حٛٔتتتيح٣  ىحٜٛتتتيحثق حدلنل٠تتتش ٠ٜٛظتتتخ  ىحدلَحُتتتْ حٛوخٟتتتش حهظظخطتتتخص    حتـــ د
ظخ  ىهِجتخص سلظِٜتش ٛ٘تٚ    ُظـوٚ يف ىحهٚ ىُحٍس اىحٍحص ىٟ ،حدليكِ  ٠ُِخ رِنوٞ

متخٍٓتتوخ لتتض اشتتَحٍ حٛتتيَُُ أى ٟتت٢ ؽلتتخٍّ ٓتتٜـخص     ،ٟتت٢ حهظظخطتتخص ٟوِنتتش 
 حٛيَُُ حدلنظيص هِٜوخ يف حٛٔيح٣  ىحٜٛيحثق.

ىيف ٟظتتَ ُ٘تتي١ ا٣شتتخل حٛتتيُحٍحص ىحدلظتتخ  ىحاىحٍحص ىطنل٠ِوتتخ رٔتتَحٍ ٟتت٢ ٍثتتِْ    
يُي حهظظخطخص ح ٠ويٍُش ُظؼ٢٠ طوََُ ٟو٠ش حٛيُحٍس أى ٟظٜلش أى حاىحٍس ىل

هتتتٌ  حذلِجتتتخص أى حاىحٍحص أى حدلظتتتخ  حدلوظِٜتتتش حٛظخروتتتش ٜٛٔتتتٜـش   ،ىطيُُووتتتخ رِنتتتوخ
 حدلَُِٗش ُ٘ي١ ذلخ ٜٓـش حلخً َٓحٍحص اىحٍُش.

٠ُؼال  ىِٗٚ حٛيُحٍس ىٟيَُ هخٝ حدلظتٜلش ىٟتيَُ حاىحٍس ٗتٚ هتئسل ٟيكِتي١ طتخروي١       
َُُ حٌٍٛ طيهٚ حدلظتٜلش  ٛإلىحٍس حدلَُِٗش ؽلخٍٓي١ حهظظخطخهتٞ لض اشَحٍ حٛي

حذلِجخص حاىحٍُش حٛظخروش  ىمتخٍّ ػي ،أى حاىحٍس حٛهب ُو٠ٜي١ هبخ ػ٢٠ ٣ـخّ ىُحٍطه
أى هتتتتيٝ حٛرتِٗتتتتِ حاىحٍٍ   ،أى طنٌُِِتتتتش ،ٓتتتتٜـش اطتتتتيحٍ ٓتتتتَحٍحص اىحٍُتتتتش علخثِتتتتش  

deconcentration، .أى رنخل هٌٜ طِيُغ 
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 0احملافظىٌ

ىُوظتترب ححملتتخُلي١ يف  ،ِْ ح ٠ويٍُتش ىُوت  ححملتتخُلي١ ىُوِٛتتي١ رٔتَحٍحص ٟتت٢ ٍثتت  
ٞ ٣ىٍؿش  ى٠ُِتخ هتيح ًٛتٖ     ،يحد حٛيٍُحل ٠ُِخ ُظوْٜ مبَطزخهتٞ ىٟوخشخهتٞ ىأٓتزِٔظو

ىححملتتخُلي١ ُوظتتربى١ ٟٔتتظٜٔ   ،طٔتتًَ هٜتتِوٞ حألك٘تتخٝ حخلخطتتش رتتيٗالل حٛتتيُحٍحص 
ىهتتٌح حٛتتنض ٓتتخؿن يف حهظزتتخٍ     ،ا٘تتٞ حٛٔتتخ٣ي١ رخ٣ظتتوخل ٍُخٓتتش ٍثتتِْ ح ٠ويٍُتتش    

 ،ٟيكِ  ِٓخِٓ  َُطزؾ رٔخإهٞ يف ٟنخطزوٞ رزٔخل ٍثِْ ح ٠ويٍُشححملخُل  
ىذلتتٌح ُتتب١ ٓتتٜـش ٍثتتِْ ح ٠ويٍُتتش يف طوِِنتتوٞ ىهتتِذلٞ طوظتترب ٓتتٜـش ٟـٜٔتتش س      
لؼن ِٜٛٔيى حٛهب طنض هِٜوخ حٛٔيح٣  رخٛنٔزش ٠ٜٛيحؿن  حٛو٠يِٟ  ح٢ٌُٛ ِٛٔض 

 ذلٞ هٌ  حٛظِش حِٛٔخِٓش.

 سهغاخ واذتصاصاخ احملافظني0 
ُوتي أىسً ؽلؼتٚ حٛٔتٜـش حٛظنٌُِِتش يف ىحثتَس       ،٠ٜٛلخُق يف ىحثتَس زلخُلظته طتِظخ١   

 ىُظنخىٙ حهظظخطه هبٌ  حٛظِش0 ،ححملخُلش

 حاشَحٍ هٌٜ طنٌِِ حِٛٔخٓش حٛوخٟش ٜٛيىٛش يف ىحثَس ححملخُلش. -1
 ./سثلش 7ٟخىس/،طنٌِِ حٛٔيح٣  ىحٜٛيحثق أى حَٛٔحٍحص حٛيُحٍُش -2
يف ححملخُلتتخص ٠ٗتتخ ُشتتٍَ هٜتتٌ ٟتتيكَِ هتتٌ   حاشتتَحٍ هٜتتٌ ُتتَىم حٛتتيُحٍحص   -3

 حَِٛىم ىُوظرب حَٛثِْ ححملَٜ ذلٞ.
اهال١ أمسخل أهؼخل حستخْٛ ححملِٜتش يف ىحثتَس ححملخُلتش روتي ح٣ظتوخل اؿتَحلحص         -4

 حسهظِخٍ حدلنظيص هِٜوخ ٓخ٣ي٣خً.
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طوتتِ  حألهؼتتخل ا٘تتٞ ىكتتخثِوٞ يف رلتتخْٛ حدلتتي١ ىرلتتخْٛ حٛٔتتًَ يف ىحثتتَس       -5
ٗتتتٚ ٟتتت٢ حٛتتتيُحٍحص ًحص حٛشتتتؤ١ يف رلٜتتتْ      َع شلؼتتتٚهتتت ححملخُلتتتش رنتتتخل  هٜتتتٌ   

 .1/سثلش 24 ،23 ٟخىس/ححملخُلش
 حٛظِظِش هٌٜ أه٠خٙ رلخْٛ حدلي١ ىرلخْٛ حًَٛٔ يف ىحثَس ححملخُلش. -6
حٛيطتتخُش هٜتتٌ رلتتخْٛ حدلتتي١ ىرلتتخْٛ حٛٔتتًَ يف ححلتتيىى حدلزِنتتش يف ٣ظتتيص       -7

 حٛٔخ٣ي١ ىحٛالثلش حٛظنٌُِِش.

ْٜ ححملخُلش ىهي حٌٍٛ ؽلؼٜه أٟخٝ حٛٔؼخل هي ٍثِْ رل ،ىححملخُق ٢ٟ ؿوش أهًَ
        ٝ ىُظتيىل ححملتخُق هبتتٌ     ،ىًتري  ٟت٢ حذلِجتخص ٠ٗتخ ؽلؼٜته يف طتتالطه رتخٌٛري ريؿته هتخ

حٛظتتِش ىهتتيس حسٜتتْ اىل حس٣ؤتتخى ىٍثخٓتتش ؿٜٔتتخص رلٜتتْ ححملخُلتتش ىؿٜٔتتخص      
ىهتتي هبتتٌ  حٛظتتِش أُؼتتخً حٛوخٟتتٚ حدلنِتتٌ ٛٔتتَحٍحص    ،حٜٛـتتخ١ حَِٛهِتتش حٛتتهب ػلؼتتَهخ 

ى٠ٜٛلتخُق رظتِظه ٍثِٔتًخ ٠ٜٛـٜتْ حهظظخطتخص أهتًَ طظظتٚ         ،خُلتش رلْٜ ححمل
مبيكَِ ىٟٔظويَٟ حسخْٛ ححملِٜش ىٓري أه٠خٙ حسْٜ ىًري ًٖٛ ٓتيٍ ٣شتري   

 اِٛوخ يف ٟيػووخ هني حٛ٘الٝ ه٢ حاىحٍس ححملِٜش.

 

                                                           
 .164ص ،ى. زل٠ي ُئحى ٟونخ0 حٜٛٔـش حاىحٍُش -1
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 ت االدتشاروة اهلوىا

 »وكىمة واإلدار احل مستخار-جملس الدولة «
 

حذلِجخص حِٛنِتش حٛتهب طوتخى١ أهؼتخل حٛٔتٜـش       ،ُش هنخرخذلِجخص حسٓظشخٍ يقص 
 ،حاىحٍُتتش رتتخٍّحل حِٛنِتتش حدليٍىٓتتش يف حدلٔتتخثٚ حاىحٍُتتش حٛتتهب طتتيهٚ يف حهظظخطتتوٞ

ىطظ٘ي١ هٌ  حذلِجخص ٢ٟ هيى ٢ٟ حألَُحى حدلوظظ  يف َُم ٟو  ٢ٟ َُىم حدلوَُتش  
يف حدلٔتخثٚ حٛتهب    غلظ٠وي١ يف هِجش رلْٜ ٠ٜٛيحىٛش ىحدلنخٓشش ىحٛزلغ ىاريحل حَٛأٍ

 طوَع هِٜوٞ.

ىطوتتتَع ُظتتتخىً هتتتٌ  حستتتخْٛ هٜتتتٌ حٛتتتَثِْ حاىحٍٍ ٛإلُتتتخىس ٟنتتتوخ يف ٟزخشتتتَس  
ىهٌ  حسخْٛ رـزِوظوخ هِجخص حٓظشتخٍُش مبونتٌ أ١ هٍحلهتخ     ،حهظظخطخطه حاىحٍُش

س طِٜٝ حَٛثِْ حاىحٍٍ ٓخ٣ي٣خً ىا١ ٗخ١ ذلخ يف حٌٛخٛذ ٓيس طؤػري هِٜته طٔتظ٠يهخ ٟت٢    
ٌحطِش ريطِوخ هٍحل طخىٍس ه٢ ٍؿتخٙ ُنتِ  ًىٍ هتربس ىحٓتوش يف حدلٔتخثٚ      ٠ِٓظوخ حٛ

 حٛهب ُـٜذ ُوٞ اريحل حَٛأٍ رشؤعلخ.

ىُوظرب ا٣شخل ٟؼٚ هٌ  حسخْٛ ٢ٟ أُؼٚ أٓتخِٛذ حاىحٍس دلتخ ذلتخ ٟت٢ ِٟحُتخ ٟئٗتيس       
 ٞ ىُخثتتيس هتتٌ  حستتخْٛ س طٔظظتتَ هٜتتٌ   ،يف طيؿِتته ٓتتري حاىحٍس يف حٛـَُتتْ حٛٔتتِٜ

حاىحٍس حدلَُِٗتتش ىٛ٘نتتوخ طِِتتي أُؼتتخً يف ٟوخى٣تتش أهؼتتخل حٛٔتتٜـخص      ٟوخى٣تتش أهؼتتخل 
 حٛالَُِٟٗش.
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 ،ىُوظرب رلْٜ حٛيىٛش أهٞ حذلِجخص حسٓظشخٍُش أل١ ٛه ٣لخٟتخً ٓخ٣ي٣ِتخً هخطتخً   
ىهي ا٘ٞ هٌح حٛنلخٝ هِجش ىحث٠ش ُش٠ٚ حهظظخطتخهتخ اِتن حٛتيُحٍحص ىحدلظتخ .     

خٛنٔزش ٜٛيُحٍحص ىحدلظتخ  يف حٛ٘تؼري ٟت٢    ىحسٓظوخ٣ش رآٍحل حسْٜ ىُظخىح  اؿزخٍُش ر
حألكيحٙ. ىذلٌح ٣ٔظَ ىٍحٓظنخ يف هٌح حٛزلغ هٌٜ رلْٜ حٛيىٛش ريطِه ٟٔظشتخٍ  

 ححل٘يٟش ىحاىحٍس.
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  ولاأل املطلب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدولة جمللس العام النظام

ْ  ٣لخٝ ظهر  ىىٙ أهتٌص  ٣َُٔتخ  ىهت٢  ٣َُٔتخ  يف ٟتَس  ألىٙ حٛيىٛتش  رلٜت
 .حٛنلخٝ هٌح ٗؼريس

 ْ  ٟوخى٣تش  ىكِِظتوخ  ىاىحٍُتش  ك٘يِٟتش  هِجتش  ٣َُٔتخ  هَُظته  ٠ٗتخ  حٛيىٛتش  ىرلٜت
ْ  هت٢  ىحٛظشتَُوِش  حاىحٍُتش  ظ حٛيكِِ أىحل يف ححل٘يٟش ٚ  يف حاُظتخل  ؿَُت  حدلٔتخث
 ُوظترب  حٛظليُتي  هبتٌح  ىهتي  ،حاىحٍُتش  حخلظيٟخص يف ىحِٛظٚ ىحٛظشَُوِش حاىحٍُش

 .اىحٍُش ىزل٠٘ش ك٘يِٟخً حٓظشخٍُخً رلٜٔخً ٣ِٔه حٛيٓض يف

ٝ  ٣شتؤ  ْ  ٣لتخ َ  يف ٣َُٔتخ  يف حٛيىٛتش  رلٜت َ  حٛظخٓتن  حٛٔت١َ  أىحهت  يف ىصلتق  هشت
 ه٢ طنٔٚ أ١ هٌٜ ىلٜوخ حٛوخمل ىىٙ ٢ٟ ٗؼري ح٣ظزخ  أػخٍ كي اىل أهيحُه لِْٔ
 .حٛنلخٝ هٌح ٣َُٔخ

ٍ  ؿيُتيس  طشَُوِش كَٗش ىٟظَ ريأص ٓيٍُخ ر  حٛيكيس متض أ١ ىروي  طٔتظوي
ْ  ٟيكي ٓخ٣ي١ اطيحٍ مثخٍهخ أىىل ٢ٟ ىٗخ١ حا٠ِٜٓ  يف حٛٔيح٣  طيكِي  سٜت
ٞ  ي١حٛٔتخ٣  هتي  حدلظلتيس  حٛوَرِتش  ح ٠ويٍُش يف حٛيىٛش  ىهتي  1959 ٛٔتنش  55 ٍٓت

 .ىحٛٔيٍٍ حدلظٍَ حا٠ِٜٓ  يف ححلخػَ حٛيٓض يف ره حدلو٠يٙ حٛٔخ٣ي١
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 0انسونح جمهس ياهُح
  ْ  هِجتش  حٛظتخىٍ رظنل٠ِته   حٛٔتخ٣ي١  ٟت٢  حألىىل حدلتخىس  ٛتنض  ؿزٔتخً  حٛيىٛتش  رلٜت

 .ح ٠ويٍُش رَثخٓش ٟٜلٔش ٟٔظٜٔش
ٝ  حٛٔخ٣ي١ أشوخص ٢ٟ شوض حٛيىٛش رلْٜ أ١ حٛنض هٌح ٢ٟ ىس ُٔظِخى  حٛوتخ

 ٟتنق  حٛٔتخ٣ي١  ىٛ٘ت٢  ،حدلونيُتش  حٛشوظتِش  حسْٜ ؽلنق ٓخ٣ي٣َ ٣ض س ُيؿي أل٣ه
 .ىحٓن ٣ـخّ يف رنِٔه شئى٣ه اىحٍس كْ ًٖٛ ٟن حسْٜ

 0تاحلكىيح انسونح جمهس ػاللح
 ،ٟٔتظٜٔش  هِجتش  ا٣شخثه ٓخ٣ي١ ا٘ٞ حٛيىٛش رلْٜ 0انسونح جمهس استمالل-أىسً
ٌ  طتنض  حألىىل حدلتخىس  ٗخ٣تض  ىاًح ّ  هٜت ْ  احلتخ س  ُوتٌح  ،ح ٠ويٍُتش  رَثخٓتش  حسٜت

 ٟٔظٔٚ حٛوْ٘ هٚ ىٛ٘نه ،ح ٠ويٍُش َٛثِْ أه٠خٛه يف هخػن حسْٜ أ١ ُِِي
 .ٗزري كي اىل ححل٘يٟش ه٢ ه٠ٜه يف

ْ  َُثخٓتش  ْ  ٟٔتٍَس  ِٛٔتض  حسٜت ْ  ،ح ٠ويٍُتش  ٛتَثِ ْ  ىٛتِ  ح ٠ويٍُتش  ٛتَثِ
ٙ  هٌٜ حاشَحٍ ٜٓـش ْ  أه٠تخ  ٣تض  رظتَُق  ٟٔتٍَس  حٛٔتٜـش  هتٌ   ىٛ٘ت٢  ،حسٜت

 .حٛيىٛش رلْٜ َٛثِْ حٛٔخ٣ي١

ْ  َُثِْ ٍ  هتي  حٛيىٛتش  رلٜت ٍ  حٛتٌ ٌ  ُشتَ ٙ  هٜت ْ  أه٠تخ  ىحاىحٍُتش  حٛوخٟتش  حسٜت
 رخدلظخ  طالطه يف حسْٜ ه٢ ُنيد حٌٍٛ ىهي/52ٟخىس /حٛوخٟش حألٟخ٣ش ىهٌٜ

 ىهي ،رِنوخ حأله٠خٙ طيُُن ىهٌٜ حدلوظِٜش حسخْٛ أٓٔخٝ هٌٜ ىُشٍَ رخٌٛري أى
 ٜٛٔٔٞ حٛو٠يِٟش ح ٠وِش ػلؼَ أ١ ىٛه ٠ٜٛـْٜ حٛو٠يِٟش ح ٠وِش َُأّ حٌٍٛ

 ٍ ٙ  يف حَٛثخٓتش  ٛته  ىط٘تي١  ى خ٣ته  حسٓظشتخٍ  يف حِٛوِٜتش  ىحٛٔتٜـش  ،كؼتيٍ   كتخ
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ْ  أهؼتخل  ىطؤىُتذ  ىطَِٓتش  طوتِ   َ  ،ىٟيكِِته  حٛيىٛتش  رلٜت  رِتي  ححلِٔٔتش  يف هت
 .ًحهتخ حٛيىٛش رلْٜ هِجخص

ٚ  ،ححل٘يٟتش  ه٢ ه٠ٜه يف ظٟٔٚٔ حٛيىٛش رلْٜ أ١ ُظز  ٜٗه هٌح ى٢ٟ  رت
ٌ  حَٛٓخرتش  ُظيىل ٓخ٣ي٣ه ا٘ٞ ا٣ه ٙ  هٜت ْ  هت٢  ححل٘يٟتش  أه٠تخ ٞ  ؿَُت  حٛٔؼتخل  ٓٔت

ٚ  طيؿِته  ُظتيىل  ٠ٗتخ  حاىحٍٍ َ  حٛو٠ت ْ  هت٢  ىحاىحٍٍ ححل٘تيٟ  ىٛته  ،حاُظتخل  ؿَُت
ٝ  طلوَ  ٟخ اىل ححل٘يٟش ُنزه أ١ ٓخ٣ي٣ه ٢ٟ 51 حدلخىس ٣ض رظَُق  حٛتهب  حألك٘تخ

 أى حٛٔخثٞ حٛظشَُن يف ٣ٔض ٢ٟ غلَُوخ حٛهب ٛزليعىح حٛٔؼخثَ حٛٔٔٞ ُظيٍهخ
 ٢ٟ حٜٛٔـش حٓظو٠خٙ آخلس كخسص اىل ٣لَهخ ُِٜض أ١ ٛه أ١ ٠ٗخ .ُِه ٠ًيع

 .ٜٓـظوخ كيىى ح وخص طٜٖ رلخىُس أى حاىحٍس ؿوخص ٢ٟ ؿوش أٍ

ٝ  0واحلكىياح  انسوناح  جمهاس  تاني  انصاهح  -ػخ٣ِخً ٝ  ُٔتي ْ  ٣لتخ ٌ  حٛيىٛتش  رلٜت  هٜت
ْ  رت   شىػِٔت  طتٜش  اغلتخى  أٓخّ ْ  ُيكِِتش  ،ىححل٘يٟتش  حسٜت  ٠ٗتخ  حٛيىٛتش  رلٜت
 يف ححل٘يٟتش  ىاُظتخل  ُِوتخ  ؿَُخ حاىحٍس ط٘ي١ حٛهب حخلظيٟخص يف حِٛظٚ طش٠ٚ

 جبوخص طظظٚ حسْٜ أه٠خٙ اِن أ١ هٌح ىٟونٌ ،ىحٛظشَُوِش حاىحٍُش حدلٔخثٚ
 .ُِوخ حٛو٠ٚ ىٓري ححل٘يٟش

 طيػِْ ريكخثِه حسْٜ ِخٝٓ ك٢ٔ هٌٜ طٔخهي حٛهب حٛويحٟٚ أهٞ ٢ٟ ٗخ١ ىذلٌح
 رخاىحٍس ٛالطظخٙ حسْٜ أهؼخل أٟخٝ حَِٛطش ىاطخكش ححل٘يٟش ىر  رِنه حٛظٜش
 حٛو٠ِٜش حخلربس ُ٘ظٔزيح َٛ٘ ىححل٘يَٟ حاىحٍٍ حٛو٠ٚ ريٓخثْ ىحادلخٝ حٛوخٟٜش

 .ريحؿزخهتٞ حِٛٔخٝ حل٢ٔ طِٜٟوٞ حٛهب
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ٞ  يٍصط حٛهب حدلوظٜٔش حٛظشَُوخص أىؿيص حٌَٛع هٌح ىٛظلِْٔ ْ  رظنلتِ  رلٜت
ْ  رت   حٛظتٜش  ٟت٢  ٣يهتخً  حٛيىٛتش  ٚ  حسٜت َ  ىحٛو٠ت ْ  هتخٍؽ  حاىحٍٍ ححل٘تيٟ ، حسٜت

 .٣1ـخٓوخ ىطيِٓن حٛظٜش هٌ  طيِٗي هٌٜ ححلخيل حٛٔخ٣ي١ يف حدلشَم ىكَص

 0اجملهاس  ذاار   واإلزارٌ احلكىيٍ وانؼًم اجملهس تني االتصال يظاهز -ػخٛؼخً
 ٠ُِ0خ َُٜ حدللخهَ هٌ  طظٜوض

 42 حدلخىس ٛنض ؿزٔخً :حٛوخٟش ىحذلِجخص ىحدلظخ  حٛيُحٍحص ٛيً ٛيىٛشح ِٟيػي
 ىرخٛيُحٍحص ح ٠ويٍُش رَثخٓش ُنيد أ١ غليُ حٛيىٛش رلْٜ طنلِٞ ٓخ٣ي١ ٢ٟ

 سْٜ ٠ِٗيػ  ٜٛو٠ٚ ٣يحد أى ٟٔخهيى١ ٟٔظشخٍى١ ىحذلِجخص ىحدلظخ 
 هبٞ يف ٛالٓظوخ٣ش ،حٛوخٟش ىحذلِجخص ىحدلظخ  ىحٛيُحٍحص ح ٠ويٍُش حٛيىٛش رَثخٓش

 طيهٚ حٛهب حدلٔخثٚ ٢ٟ ًٖٛ ىًري حاىحٍُش ىحٛظل٠ٜخص حٛٔخ٣ي٣ِش حٛشئى١ ىٍحٓش
 ح ٠ويٍُش ٍثخٓش ىهتٞ ىحٜٛيحثق حٛٔيح٣  مبٔظؼٌ حٛيىٛش رلْٜ حهظظخص يف
 ححلخٛش هٌ  يف حدلِيع ىُوظرب، ُِوخ ُو٠ٜي١ حٛهب ىحذلِجخص ىحدلظخ  حٛيُحٍحص أى

 حٛهب حذلِجش أى حدلظٜلش أى حٛيُحٍس رشئى١ حدلوظظش ظشَُنىحٛ حَٛأٍ ربىحٍس ٟٜلٔخً
 حٛيىٛش رلْٜ ر  ٓيُش طٜش ا٣شخل أةوخ هيُيس ِٟحُخ حٛنلخٝ ىذلٌح ُِوخ ُو٠ٚ

 ىُٔخً حهظظخطخهتخ ٟزخشَس يف حٛوخٟٜش حاىحٍس ٟو٠ش ىطِٔري ،حٛوخٟٜش ىحاىحٍس
 ح٢ٌُٛ ٛيىٛشح رلْٜ أهؼخل أٟخٝ حَِٛطش ىاطخكش ،ىحٜٛيحثق حٛٔيح٣  ألك٘خٝ
 َٓد ه٢ حاىحٍٍ رخٛو٠ٚ ٛالطظخٙ حدلظخ  أى رخٛيُحٍحص ٜٛو٠ٚ ُنيري١

                                                           
 ٟخ 0َُٜ 1955ٛٔنش  165ش ٜٛٔخ٣ي١ ٍٓٞ ىٍى يف حدلٌَٗس حاُؼخكِ -1

))ُٔيٝ رلْٜ حٛيىٛش مبو٠ظ  أٓخِٓظ 0 ُوي ٟٔظشخٍ حٛيىٛش يف حِٛظيً ىحٛظشَُن ىٓخػتِوخ يف  
حدلنخُهخص حاىحٍُش، ىهي ا٘ٞ ىكِِظه غلذ أ١ ُ٘ي١ ىػِتْ حٛظتٜش رتيُحٍحص ححل٘يٟتش ىٟظتخحلوخ      

 حٛٔخ٣ي١ ىهيُه...((. حٛوخٟش ٟظوخى٣خً ٟووخ طوخى٣خً طخٟخً كظٌ طٔري هٌٜ ٓن٢
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 ىكٚ حاىحٍٍ حٛو٠ٚ ىٓخثْ طِوٞ هٌٜ أٓيٍ جتوٜوٞ حٛشئى١ هبٌ  هربس ُِ٘ظٔزي١
 ىكخثِوٞ يف ٜٛو٠ٚ هيىهتٞ هني هِٜوٞ طوَع حٛهب حاىحٍٍ ح وخُ ٟشخٗٚ

 .حٛيىٛش مبـْٜ حألطِٜش
 0ٟخ َُٜ 1955 ٛٔنش 165 ٍٓٞ ٜٛٔخ٣ي١ ِشحاُؼخك حدلٌَٗس يف ىٍى

 ٝ ْ  ))ُٔتي ٍ  ُوتي  :أٓخٓتِظ   مبو٠تظ   حٛيىٛتش  رلٜت ً  يف حٛيىٛتش  ٟٔظشتخ  حِٛظتي
ٞ  ىهتي  ،حاىحٍُتش  حدلنخُهتخص  يف ىٓخػتِوخ  ىحٛظشتَُن   ُ٘تي١  أ١ غلتذ  ىكِِظته  ا٘ت

ٌ  خًطخٟت  خًطوخى٣ ٟووخ خًٟظوخى٣ حٛوخٟش ىٟظخحلوخ ححل٘يٟش ريُحٍحص حٛظٜش ىػِْ  كظت
 .ىهيُه...(( حٛٔخ٣ي١ ٢ٓن هٌٜ طٔري
 0حٛوخٟش ىحذلِجخص ىحدلظخ  ٜٛيُحٍحص حٛيىٛش رلْٜ أهؼخل اهخٍس
 ححل٘يٟتش  ريُحٍحص ٜٛو٠ٚ حٛيىٛش رلْٜ أهؼخل اهخٍس حٛيىٛش رلْٜ ٓخ٣ي١ غلِِ

 هٌ  رظنلِٞ حٛٔخ٣ي١ هٌح ٢ٟ 62 حدلخىس هِنض ىٓي ش،حٛوخٟ ىحذلِجخص ىٟظخحلوخ
ْ  ٟنوخ ؿيسحدلَ حِٛخثيس لِْٔ ُِ٘ٚ مبخ حاهخٍس ٚ  ٟظتٜلش  رت   ىحٛظيُِت  يف حٛو٠ت
 حٛوخٟتش  ىحذلِجخص ىحدلظخ  حٛيُحٍحص يف حٛو٠ٚ ىٟظٜلش ٣خكِش ٢ٟ حٛيىٛش رلْٜ

 .أهًَ ٣خكِش ٢ٟ
 أى حسٓظشخٍٍ ٜٛٔٔٞ ح ٠وِش ؿٜٔخص حٛوخٟٜش حاىحٍس أهؼخل كؼيٍ ؿيحُ -1

 0هنوٞ ٣ِخرش ح ٜٔخص هٌ  حلؼيٍ هخىُ  ًري ٟٔظشخ٢ٍُ ٣يد

ٞ  ٛو٠يِٟتش ح ح ٠وِتش  لتظض  ٍ  ٜٛٔٔت ٍ  ربرتيحل  حسٓظشتخٍ ٚ  ٣ٔتزِخً يف  حٛتَأ  حدلٔتخث
ٚ  ٟت٢  ىًريهخ ىحٛظشَُوِش ىحٛيٓظيٍُش حٛيىِٛش ٙ  حٛتهب  حٛٔخ٣ي٣ِتش  حدلٔتخث  اِٛوتخ  لتخ
 حٛيٍُحل أكي أى ٢ٟ حٛظشَُوِش حذلِجش ٢ٟ أى ح ٠ويٍُش ٍثِْ ٢ٟ أةِظوخ رٔزذ

ْ  ٟت٢  أى ْ  ٍثتِ ِ  ،حٛيىٛتش  رلٜت  ٓتخ٣ي١  ٟت٢  47 حدلتخىس  ٟت٢  حألهتريس  حِٛٔتَس  ىجتِت
 ْ ٍ  ؿٜتذ  دلت٢  حٛيىٛتش  رلٜت ٚ  يف حٛتَأ ْ  حدلٔتخث َ  أ١ ًَٗهتخ  حٛٔتخر  رنِٔته  ػلؼت
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 ح ٜٔخص هٌ  حلؼيٍ ُنيد أ١ أى ُِوخ حٛنلَ هني حٛو٠يِٟش ح ٠وِش ؿٜٔخص
ٚ  ُ٘تي١  هخىُ  ًري ٠ٗٔظشخ٢ٍُ حخلربس أهٚ ٢ٟ أٍروش ُظـخىُ س هيىحً ٞ  ٛ٘ت  ٟنتو

 .حدليحىسص يف ٟويىى طيص

ِ  حٛنض ىهٌح ٕ  كشطتَح  غلِت ٞ  ٟت٢  أى حٛو٠ٜتش  حاىحٍس أهؼتخل  حشترتح  ٟت٢  ُنتيريعل
 حسٓظشخٍٍ ٜٛٔٔٞ حٛو٠يِٟش ح ٠وِش ؿٜٔخص يف ًريهٞ أى حٛو٠يِٟ  حدليكِ 
 .ًَٗهخ حٛٔخرْ حدلٔخثٚ ٣لَ هني حٛيىٛش مبـْٜ

 0حٛيىٛش مبـْٜ حِٛنِش حٛيكخثَ يف حٛوخٟٜش حاىحٍس ٟيكَِ طوِ  ؿيحُ -2
 ِ ْ  ٓتخ٣ي١  ٟت٢  56 حدلتخىس  جتِت ٚ  حٛيىٛتش  رلٜت َ  ٍرتن  شتٌ  حخلخِٛتش  حِٛنِتش  حٛيكتخث

ْ  أهؼتخل  ًتري  ٟت٢  أٍ حسْٜ هخٍؽ ٢ٟ رؤشوخص حٛيىٛش مبـْٜ ، حٛيىٛتش  رلٜت
 ىحٛٔتخرٔ   حٛوتخٟٜ   حٛو٠تيِٟ   حدلتيكِ   ٟت٢  حألشتوخص  هتئسل  ُ٘ي١ أ١ ىغليُ

ُ  ٠ٗتخ  ٙ  ٟت٢  ُ٘ي٣تيح  أ١ غلتي ٞ  أى ححملخٟتخس  أى حٛنِخرتش  أى حٛٔؼتخل  ٍؿتخ  ٟت٢  ًريهت
 .ي١رخٛٔخ٣ حدلشظٌٜ 

 ٣لَ ىؿوش ىهَع ح ٠ويٍُش رَثِْ حسطظخٙ يف حٛيىٛش رلْٜ ٍثِْ كْ -3
 0ىحٛظشَُوِش حاىحٍُش حٛشئى١ يف حٛيىٛش رلْٜ

ٚ  ححل٘يٟتش  اُظتخل  أٓخٓتِظ   ىكِِتظ   حٛٔيٙ ٓزْ ٠ٗخ حٛيىٛش سْٜ  يف ىحِٛظت
 .حاىحٍُش حٛٔؼخُخ

 س أ٣ه نٌمبو طٜٔخثِش ِٛٔض حٛيكِِظ  ذلخط  حٛيىٛش رلْٜ ٟزخشَس أ١ ىحألطٚ
 أٟخٝ طَُن ىهيً أى ٛه ُٔيٝ حٓظِظخل ؿٜذ هٌٜ رنخل  اس حٛيكِِظ  هخط  ُزخشَ

 .حدلوظظش ححمل٠٘ش
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ْ  ٓتخ٣ي١  51/٢ٟ/حدلخىس يف أىٍى حدلشَىم أ١ ُالكق أ٣ه ًري  حٛيىٛتش  رلٜت
ٌ  حدلتخىس  هتٌ   ُظتنض  ،حٛشتؤ١  هتٌح  يف هخطخً ك٠٘خً ْ  أ١ هٜت ْ  ٍثتِ  حٛيىٛتش  رلٜت
ْ  اىل طََُٔحً ًٖٛ ٍأً ى٠ٜٗخ أشوَ ػالػش ٗٚ ُٔيٝ  ٟتخ  ٟظؼت٠نخً  ح ٠ويٍُتش  ٍثتِ

ٞ  حٛظشَُن يف ٣ٔض ٢ٟ حٛزليع أى حألك٘خٝ أكوَطه  ٟتخ  أى ُِته  ٠ًتيع  أى حٛٔتخث
ٙ  آخلس كخسص ٢ٟ هنه ط٘شَ  ٟت٢  حٛٔتٜـش  كتيىى  رلتخىُس  أى حٛٔتٜـش  حٓتظو٠خ
 .حاىحٍُش ح وخص ٢ٟ ؿوش أٍ ؿخ٣ذ

 0انسونح جمهس تكىٍَ

ْ  ٓتخ٣ي١  ٟت٢  حٛؼخ٣ِتش  حدلتخىس  ٛنض ؿزٔخً ْ  ُظ٘تي١  حٛيىٛتش  رلٜت  0ٓٔت٠   ٟت٢  حسٜت
ٍ   حٛٔٔٞى حٛٔؼخثَ حٛٔٔٞ ً  حسٓظشتخٍ ٞ  ىحٛظشتَُن  ِٜٛظتي  هتي  ٠ٗتخ  حألىٙ ىحٛٔٔت
 َ ٚ  كتخه َ  ح خ٣تذ  ؽلؼت ْ  يف حٛٔؼتخث ٚ  حٛيىٛتش  رلٜت ٞ  ىُشت٠  حدلوظظتش  ححملتخٗ

ٚ  حٛؼخ٣َ حٛٔٔٞ أٟخ، حاىحٍُش حدلنخُهخص يف رخِٛظٚ ٍ  ح خ٣تذ  ٠ُِؼت  يف حسٓظشتخٍ
 ْ ٍ  ىهتي  حاُظتخل  ىكِِتش  ىلىُظتي  حسٜت ٚ  حٛتٌ ْ  ٟت٢  غلوت  هِجتش  حٛيىٛتش  رلٜت

ٞ  ىهتٌح ، حهظظخطخهتخ ٟزخشَس يف حاىحٍُش حٜٛٔـش طوخى١ حٓظشخٍُش  ىكتي   حٛٔٔت
 .ىٍحٓظنخ ٟيػيم هي

 0انسونح جمهس تخكُم
 ى٢ٟ ،1حَٛثِْ ٣يحد ٢ٟ ٗخٍ هيى ى٢ْٟ، ٍثِ ٢ٟ ر٠ِٔٔه حٛيىٛش رلْٜ ُش٘ٚ
 .ىحدلنيىر  ىحٛنيحد ،حدلٔخهي٢ُ حدلٔظشخ٢ٍُى، ىحدلٔظشخ٢ٍُ حٛيٗالل ٢ٟ ٗخٍ هيى

 حخلخطتتش حألك٘تتخٝ هٜتتِوٞ طٔتتٍَ ٟٔتتخهيى١ ٟنتتيىري١ رتتخسْٜ ىُٜلتتْ
ٚ  1959 ٓتنش  ٛٔتخ٣ي١  ىؿزٔتخً /2ٝ/رخدلنتيىر   ْ  ٛو٠يِٟتش  ح ٠وِتش  طشت٘  سٜت

                                                           

ؼلظتتخٍ ٟتت٢ رتت  ٣تتيحد ٍثتتِْ حسٜتتْ ٣خثتتذ ٍثتتِْ حسٜتتْ رتتخآِٜٞ حٛٔتتيٍٍ ىٍثتتِْ حٛٔٔتتٞ      1-
 حٛٔؼخثَ ىٍثِْ حٛٔٔٞ حسٓظشخٍٍ ى٣خثذ ٍثِْ ٠ٜٛل٠٘ش حاىحٍُش حٛوِٜخ.
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ْ  ٍثخٓتظوخ  ىُظيىل ٟٔظشخٍُه اِن ٢ٟ حٛيىٛش ْ  ٍثتِ ٝ  ًِخرته  ىهنتي  حسٜت  أٓتي
 ./51ٟخىس/حدلٔظشخ٢ٍُ ٢ٟ ػٞ حٛيٗالل ٢ٟ ػٞ حَٛثِْ ٣يحد ٢ٟ ححلخػ٢َُ

 هي ىحكي هخٝ حهظظخص حٛٔخ٣ي١ 51/٢ٟ/حدلخىس ٛنض ؿزٔخً حٛو٠يِٟش ىٜٛـ٠وِش
 ٛه حهظظخطخً ذلخ صلي ٣٘خى س هٌح هيح ى٠ُِخ ٠ٜٛـْٜ حٛيحهِٜش حٛالثلش ىػن
ٌ  حشترتحؽ  ٟت٢ /58/حدلتخىس  هِٜته  ٣ظتض  ٟخ ٓيً هخطش أةِش  ح ٠وِتش  ٍأٍ أهت

 .1ىحٛيٗالل ى٣يحره حسْٜ ٍثِْ طوِ  يف حٛو٠يِٟش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ُالكق أ١ حٛٔخ٣ي١ حٛٔخرْ ٗخ١ ُشرتؽ ٟيحُٔش ح ٠وِتش حٛو٠يِٟتش هٜتٌ طوتِ  ٍثتِْ حسٜتْ        -1

 ٛيٗالل حدلٔخهي٢ُ.ىىِٜٗه ىح
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  الثاني املطلب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتشروعوا للفتوى االدتشاري القسم

 0انتكىٍَ-1
 ٢ٟ0 ىحٛظشَُن ِٜٛظيً حسٓظشخٍٍ حٛٔٔٞ ُظ٘ي١ 

 ىىحثَ ىليى هيىهخ ُو  0وادلصاحل وانىساراخ اجلًهىرَح نزئاسح إزاراخ - أىسً
ٍ  حهظظخطوخ ْ  حٛو٠يِٟتش  ح ٠وِتش  ٟت٢  رٔتَح ّ  ،٠ٜٛـٜت ٚ  ىُتَأ  هتٌ   ٟت٢  اىحٍس ٗت

 طَى حٛهب ٔخثٚحدل رنلَ اىحٍس ٗٚ ىلظض ،ٟٔخهي ٟٔظشخٍ أى ٟٔظشخٍ حاىحٍحص
 ./41/ٟخىسذلخ هظظض حٛهب حذلِجش أى حدلظٜلش أى حٛيُحٍس ٢ٟ اِٛوخ
 حسهظظخطخص ًحص حاىحٍحص ٍإٓخل ٢ٟ ىطش٘ٚ 0وانتخزَغ انفتىي جلاٌ -ػخ٣ِخً

 طشِ٘ٚ ِِِٗش ىطز  حدلوظض حٛيِٗٚ رَثخٓش/حٛٔخ٣ي١ ٢ٟ 41 /ٟخىسحدلظـخ٣ٔش
 يف ٟنوخ ىُيؿي حٛيحهِٜش حٛالثلش يف حهظظخطوخ ىىحثَ ىليى حٜٛـخ١ هٌ 

 . خ١ ػالع ححلخػَ حٛيٓض
 ىٟيحىسهتخ حٜٛـخ١ هٌ  ٟنخٓشخص ٢ٟ رخسْٜ حِٛنِ  حدليكِ  اُخىس يف ىًٍزش

ْ  ٓتخ٣ي١  ٟت٢ /41/حدلتخىس  أؿتخُص   ىحٛنتيحد  حدلٔتخهي٢ُ  ٠ٜٛٔظشتخ٢ٍُ  حٛيىٛتش  رلٜت
ٍ  حدلوظظتش  رتخاىحٍحص  ٕ  حٜٛـتخ١  هتٌ   ؿٜٔتخص  كؼتي  ىس ٟتيحىسهتخ  يف ىحسشترتح

 .حدليحىسص يف ٟويىى طيص ٜٛنيحد ١ُ٘ي
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ٌ  نهمساى  انؼًىيُاح  اجلًؼُاح  -ػخٛؼتخً  ٚ  0 االستخاار ْ  ٣خثتذ  ٟت٢  ىطشت٘  حٛتَثِ
 .حاىحٍحص ٍإٓخل ى٢ٟ حٛٔٔٞ ذلٌح حدلوظظ  ىحٛيٗالل

  0ىحٛظشَُن ِٜٛظيً حسٓظشخٍٍ حٛٔٔٞ حهظظخطخص-2
ٝ  ريؿه حسٓظشخٍٍ حٛٔٔٞ حهظظخطخص ٚ  اىحٍُتش  حهظظخطتخص  ٣0يهتخ١  هتخ  ىطشت٠

ٚ  يف ُظتخل حا ٚ  طشتَُوِش  ىحهظظخطتخص  ،حاىحٍُتش  حدلٔتخث  حٛٔتيح٣   طتِخًش  ىطشت٠
ٍ  حٌٍٛ حٛظِظِٚ هٌٜ ىلؼريهخ اهيحىهخ أى حٛظنٌُِِش ىحَٛٔحٍحص ىحٜٛيحثق  ٓتي

 .روي ٠ُِخ ٣زِنه
ٞ  ىحهظظخطخص ٍ  حٛٔٔت ً  حسٓظشتخٍ ٞ  هِجتخص  رت   ٟيُهتش  ىحٛظشتَُن  ِٜٛظتي  حٛٔٔت

َ  اِٛوتخ  حاشتخٍس  ٓتزٔض  حٛتهب  حٛؼالػتش   ىح ٠وِتش  ،ىحٜٛـتخ١  ،حدلوظِٜتش  حٍحصحاى ىهت
 هٌٜ حذلِجخص هٌ  ٢ٟ هِجش ٗٚ حهظظخطخص ى٣ز  ،حسٓظشخٍٍ ٜٛٔٔٞ حٛو٠يِٟش

 ٠ُِ0خ َُٜ كيس

 0اإلزاراخ اذتصاصاخ-أىسً
ٞ  ٟنتوخ  ُظ٘تي١  حٛتهب  حاىحٍحص ٢ٟ اىحٍس ٗٚ حهظظخطخص ٍ  حٛٔٔت ٚ  حسٓظشتخٍ  طشت٠

 حذلِجش أى حدلظٜلش أى ٛيُحٍسح ٢ٟ اِٛوخ طَى حٛهب حٛظشَُوخص أى حدلٔخثٚ هخٝ ريؿه
 اىحٍُش ٣يهخ١ حسهظظخطخص ىهٌ ، ًَٗ  حٛٔخرْ حٛظِظِٚ هٌٜ ذلخ هظظض حٛهب

 0ىطشَُوِش

ْ  ٓخ٣ي١ 44/٢ٟ/حدلخىس طنض، حاىحٍُش رخسهظظخطخص ُظوْٜ ٠ُِِخ  حٛيىٛتش  رلٜت
 0ُؤطَ ٟخ هٌٜ

ٍ  ربريحل حاىحٍحص ))لظض ٚ  يف حٛتَأ ٍ  ُـٜتذ  حٛتهب  حدلٔتخث  شٍثخٓت  ٟت٢  ُِوتخ  حٛتَأ
ىس /44ٟتخىس  /حاىحٍُتش  حٛظل٠ٜتخص  ىُلتض  حٛوخٟتش  ىحدلظخ  ىحٛيُحٍحص ح ٠ويٍُش
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 ُ ٝ  أ١ حٛيىٛتش  ٟظتخ   ٟت٢  ٟظتٜلش  أى ىُحٍس ألُتش  غلتي ٚ  أى طترب ِ  أى طٔزت  أٍ جتِت
 :ٔش هٌٜ ٠ِٓظوخ طُِي ٟخىس يف زل٠  َٓحٍ طنٌِِ أى لِ٘ٞ أى طٜق أى هٔيحً
 .حدلوظظش(( حاىحٍس حٓظِخل رٌري ؿنِه هسٍ

 رخٛنٔزش اؿزخٍٍ حدلوظظش حَٛأٍ اىحٍس حٓظِظخل أ١ حٛنض هٌح ٢ٟ ظِخىىُٔ
ٚ  يف ىٟظتخحلوخ  ححل٘يٟتش  ٛتيُحٍحص   حدلتخىس  ٟت٢  حألهتريس  حِٛٔتَس  يف حٛتيحٍىس  حدلٔتخث

 .ًٖٛ هيح ٠ُِخ ىحهظِخٍٍ

 حٛظشَُوِش حسهظظخطخص طش٠ٚ حٛيىٛش رلْٜ ٓخ٣ي١ 45/٢ٟ/حدلخىس ٛنض ىؿزٔخ
 :ٟخ َُٜ حسٓظشخٍٍ حٛٔٔٞ ٟنوخ ُظ٘ي١ حٛهب ٛإلىحٍحص

ٖ  ححل٘يٟتش  طٔرتكوتخ  حٛتهب  حٛٔتيح٣   ٟشتَىهخص  طتِخًش  0أوالً  طتِخًش  ىٗتٌٛ
 ًحص ح ٠ويٍُش ٍثِْ ىَٓحٍحص ٜٛٔيح٣  حٛظنٌُِِش ىحَٛٔحٍحص حٜٛيحثق ٟشَىهخص

 .حٛظشَُوِش حٛظِش

ً   اهتيحى  0ثاَُااً  ْ  حدلشتَىهخص  ٟت٢  اِٛوتخ  اكخٛظته  ىحدلظتخ   حٛتيُحٍحص  ٟتخ طتَ  حٛٔتخر
 .اِٛوخ حاشخٍس

 0حسهظظخطخص ذلٌ  رخٛنٔزش ىُالكق

ْ  حدلشتَىهخص  طتِخًش  هٌٜ ُٔظظَ س حاىحٍحص حهظظخص ا١ -1  ًَٗهتخ  حٛٔتخر
 .ًٖٛ اِٛوخ ؿٜذ اًح حدلشَىهخص هٌ  ىلؼري اهيحى ُظنخىٙ ٓي ىٛ٘نه

ْ  ٠ُِتخ  حسهظظتخص  ا١ -2 ٚ  رخٛظتِخًش  ُظوٜت  حٛتهب  حٛٔتيح٣   ٟشتَىهخص  س ُشت٠
 .حألٟش رلْٜ أهؼخل ُٔرتكوخ
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 ٜٛظؤِٗتي  حٛالثلتش  أى حٛٔخ٣ي١ ٟشَىم َٟحؿوش رلَى رخٛظِخًش س ُٔظي ا٣ه -3
 0أ٢َُٟ ًٖٛ ُش٠ٚ ىاظلخ حِٜٛلِش حٛنخكِش ٢ٟ ٓالٟظه ٢ٟ

ٍ  حدلٔتظو٠ٜش  حٛٔخ٣ي٣ِتش  ىحدلظتـٜلخص  حٛوزتخٍحص  أ١ حٛظؤٗتي  0األول ٌ  طتئى  حدلونت
 .حٛشخٍم ُٔظي  حٌٍٛ ححلَِٔٔ

ٝ  حدلشَىم ٣ظيص ر  طنخَُ أى طوخٍع ٗٚ ٟنن 0انثاٍَ ٙ  حٛٔتيح٣  ى حدلٔتي  حدلو٠تي
 .هبخ

 .حدلوَىع حدلشَىم ٓالٟش يف حٛزلغ ًٖٛ ٟن ُظنخىٙ س حسهظظخص هٌح أ١ ًري

 ىٛ٘نه حٛٔيح٣  ٟشَىهخص هٌٜ ُٔظظَ س رخٛظِخًش حاىحٍحص حهظظخص ا١ -4
 ٍثِْ ىَٓحٍحص ٜٛٔيح٣  حٛظنٌُِِش ىحَٛٔحٍحص حٜٛيحثق ٟشَىهخص ُش٠ٚ

 .حٛظشَُوِش حٛظِش ًحص ح ٠ويٍُش

 0انهجاٌ اذتصاصاخ-ػخ٣ِخً
 0ٟخ ُؤطَ هٌٜ حٛيىٛش رلْٜ ٓخ٣ي١ 46/٢ٟ/حدلخىس طنض

 ٟت٢  ألةِظه اِٛوخ اكخٛظه ٟخ ًَُ حدلوظظش حٜٛـنش اىل ػلِٚ أ١ حاىحٍس ))َٛثِْ
ٚ  أ١ ىهِٜته  ُِوتخ  حَٛأٍ اريحل حدلظٜلش أى حٛيُحٍس ٢ٟ اِٛه طَى حٛهب حدلٔخثٚ  ػلِت

 ((.حخل...حّطِش حدلٔخثٚ حٜٛـنش اىل

َ  حٜٛـتخ١  حهظظتخص  أ١ حٛتنض  هٌح َٟحؿوش ٢ٟ ىُظز  ٌ  ٓخطت ٚ  هٜت  حٛتهب  حدلٔتخث
 حدلوظظش حٜٛـنش اىل اكخٛظوخ حاىحٍس ٍثِْ ىًَُ حاىحٍحص اىل أطال  زلخٛش ط٘ي١

ْ  ،حٜٛـنش اىل اكخٛظوخ ىحؿذ هِٜه َُِع حٛٔخ٣ي١ أل١ أى ألةِظوخ  حاىحٍس ىٛتَثِ
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 اىل ححملخٛش حدلٔخثٚ ٢ٟ ؤٛشٟٔ أٍ حدلوظظش حٜٛـنش اىل ػلِٚ أ١ حٛنض ذلٌح ؿزٔخً
 .طشَُوِش أى اىحٍُش أٗخ٣ض ٓيحل حاىحٍس

 حدلوظظتش  حٜٛـنش اىل اكخٛظوخ أىؿزض ٟٔخثٚ روغ هٌٜ ٣ظض حدلخىس ى٢٘ٛ
 ىحٛزوغ حاىحٍٍ حسهظظخص يف ُيهٚ روؼوخ حدلٔخثٚ ىهٌ ، حاِٛحٝ ٓزِٚ هٌٜ

 ٠ُِ0خ َُٜ ًٖٛ ى٣ز  حٛظشَُوَ حسهظظخص يف ُيهٚ

 0نهجاٌ اإلنشايٍ ارٌاإلز االذتصاص
 0هَ حاِٛحَٟ حاىحٍٍ حسهظظخص يف طيهٚ حٛهب حدلٔخثٚ
 أى حٛتزالى  يف حٛـزِوِش حٛؼَىس ٟيحٍى ٢ٟ ٟيٍى حٓظٌالٙ ٟيػيهه حٛظِحٝ ٗٚ -1

 .حكظ٘خٍ ىٗٚ حٛوخٟش ح ٠ويٍ ٟظخ  ٢ٟ ٟظٜلش
 كٔيٓخً َُطذ هٔي ٗٚ حٛو٠يٝ ىؿه ىهٌٜ حٛوخٟش ىحألشٌخٙ حٛظيٍُي طِٔخص -2
 اًح هِٜوتخ  أى حٛوخٟتش  حسهظزخٍُتش  حألشوخص ٢ٟ ىًريهخ ٜٛيىٛش ٟخِٛش صحٛظِحٟخ أى

 .ؿنِه أَٛ :ٔ  هٌٜ ٠ِٓظه ُحىص

ٌ  حٛٔتخ٣ي١  ُنض حٛهب حٛشَٗخص طؤِْٓ يف حٛرتهِض -3  ا٣شتخإهخ  ُ٘تي١  أ١ هٜت
 ح ٠ويٍُش. ٍثِْ ٢ٟ رَٔحٍ

4-  ٚ ً  حٛتهب  حدلٔتخث َ  ٍأُتخً  حدلٔظشتخ٢ٍُ  أكتي  ُِوتخ  ُتَ ً  ؼلتخٛ  ٟت٢  طتيٍص  ُظتي
 . خ٣ه أى حسٓظشخٍٍ حٛٔٔٞ اىحٍحص اكيً

 حدلخِٛش. حٛنيحكَ ٢ٟ ىحأل٣ل٠ش حٛنظيص يف حَٛأٍ اريحل -5
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 0اإلنشايٍ انتخزَؼٍ االذتصاص
ٚ  حٛهب حدلٔخثٚ َ  حسهظظتخص  يف طتيه َ  حٛظشتَُو َ  ٜٛـتخ١  حاِٛحٟت  ٟشتَىهخص  هت

َ ، ىحٛظنٌُِِتش  ىحٛٔتَحٍحص  ىحٜٛتيحثق  حٛٔتيح٣   ٚ  ٟشتَىهخص  ٜٗتوخ  هت  طتِخًظوخ  طتيه
 دلَحؿوش حدلوظظش حاىحٍس ٢ٟ حٜٛـنش اىل لخٙ ُوَ، حاىحٍحص خصحهظظ يف أطال 

 .طِخًظوخ
ْ  ٓتخ٣ي١  ٟت٢ /45/حدلتخىس  ٣تض  ٛظتَُق  خًؿزٔت  لتظض  حاىحٍحص أ١ ىُالكق  رلٜت

ْ  ٓتَحٍحص  رظتِخًش  حٛيىٛتش   ذلتٌ   ُتَى  ىمل ،حٛظشتَُوِش  حٛظتِش  ًحص حٛتيٍُحل  رلٜت
 اىل اكخٛظتوخ  ي١حٛٔخ٣ أىؿذ حٛهب حدلٔخثٚ ػ46/٢٠/حدلخىس ٣ض يف ًَٗ حَٛٔحٍحص

ٖ  ،حدلوظظتش  حٜٛـنتش   حهظظتخص  ٟت٢  حٛٔتَحٍحص  هتٌ   طتِخًش  َٟحؿوتش  أل١ ىًٛت
 .حسٓظشخٍٍ ٜٛٔٔٞ حٛو٠يِٟش ح ٠وِش

 ٜٛٔٔٞ حٛو٠يِٟش ح ٠وِش لظض حٛيىٛش رلْٜ ٓخ٣ي١ 47/٢ٟ/حدلخىس ٛنض ؿزٔخً
 0مبخ ُؤطَ حسٓظشخٍٍ

 0اإلفتائٍ أو اإلزارٌ االذتصاص -1

 0ُؤطَ ٠ُِخ ٟٔززخ حَٛأٍ ربريحل حسٓظشخٍٍ ٜٛٔٔٞ حٛو٠يِٟش ح ٠وِش لظض

ٚ  ٟت٢  ىًريهتخ  ىحٛظشتَُوِش  ىحٛيٓتظيٍُش  حٛيىِٛش حدلٔخثٚ -أ ٙ  حٛتهب  حدلٔتخث  لتخ
 أكتي  ٟت٢  أى حٛظشتَُوِش  حذلِجتش  ٢ٟ أى ح ٠ويٍُش ٍثِْ ٢ٟ أةِظوخ رٔزذ اِٛوخ

 .حٛيىٛش رلْٜ ٍثِْ ٢ٟ أى حٛيٍُحل
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 أى حاىحٍحص حهظظخص يف ىحهال  ُ٘ي١ ٓي حدلٔخثٚ هٌ  يف حاُظخل أ١ ىكخهَ
 ٜٛٔٔٞ حٛو٠يِٟش ح ٠وِش اىل لخٙ ألةِظوخ ٣لَحً ىٛ٘نوخ ًَٗهخ حٛٔخرْ حٜٛـخ١

 .حسٓظشخٍٍ
  نش ٢ٟ طيٍص ُظيً ؼلخَٛ ُِوخ ٍأُخً حٜٛـخ١ اكيً طًَ حٛهب حدلٔخثٚ -د
 .حسٓظشخٍٍ ٜٛٔٔٞ حٛو٠يِٟش ح ٠وِش ٢ٟ أى أهًَ

َ  يف حٛو٠يِٟش ح ٠وِش ىٟو٠ش ٚ  ٣لت ٚ  هتٌ   ٟؼت َ  حدلٔتخث ْ  هت  طيكِتي  أى طنٔتِ
 .حٛيحكي حدليػيم يف حدلوظِٜش حٍّحل

 حذلِجتخص  رت   أى حٛوخٟتش  حدلظتخ   ر  أى حٛيُحٍحص ر  طنشؤ حٛهب حدلنخُهخص -ؽ
 .حذلِجخص هٌ  ر  أى حٛزٜيُش أى حا٠ِِٜٓش

  0انتخزَؼٍ االذتصاص -2
 0مبَحؿوش حسٓظشخٍٍ ٜٛٔٔٞ حٛو٠يِٟش ح ٠وِش لظض

 حٜٛـتخ١  طظتيىل  حٛتهب  حٛظنٌُِِتش  ىحٛٔتَحٍحص  ىحٜٛتيحثق  حٛٔتيح٣   ٟشتَىهخص  -أ
 .ألةِظوخ حٛو٠يِٟش ح ٠وِش اىل اكخٛظوخ ىطًَ طِخًظوخ

ٍ  حٛتهب  حٛظِٔتريُش  حٛظشتَُوِش  ٟشتَىهخص  -د ْ  ٟت٢  ٓتَحٍحص  هبتخ  طظتي  ٍثتِ
 .1ححلْ هٌح ُِوخ حٛٔخ٣ي١ ؼليذلخ حٛهب حألكيحٙ يف حذلِجخص ٢ٟ ًري  أى ح ٠ويٍُش

                                                           
ْ  أ١ ُالكتق  -1 ْ  ُظتيٍهخ  حٛتهب  حٛظِٔتريُش  حٛظشتَُوخص  طتِخًش  كت ٚ  ح ٠ويٍُتش  ٍثتِ  يف ُتيه

ٞ  ٓتخ٣ي١  54/٢ٟ/حدلخىس ٛنض ؿزٔخ ح ٠ويٍُش َٛثخٓش حدلوظظش حاىحٍس حهظظخص ْ  طنلتِ  رلٜت

 حسٓظشخٍٍ ٜٛٔٔٞ حٛو٠يِٟش ح ٠وِش حهظظخص يف طيهٚ حَٛٔحٍحص هٌ  طِخًش ىَٟحؿوش حٛيىٛش

ً  هِجخص طظيٍهخ حٛهب حٛظشَُوِش حَٛٔحٍحص أٟخ حٛٔخ٣ي١ ٣ِْ 54/٢ٟ/حدلخىس ٛنض ُٔخًى  ًتري  أهتَ

ٞ  حٛتيٍُحل  رلْٜ ٌ  حٛٔتخ٣ي١  ٟت٢ /54/حدلتخىس  يف ىس/54/حدلتخىس  يف س هِٜوتخ  ُتنض  ُٜت  ُتال  هتٌح  ىهٜت
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 هٌ 0 ىحٛظشَُن ِٜٛظيً حسٓظشخٍٍ حٛٔٔٞ ه٢ طظيٍ حٛهب ًىحِٛظخ ؿزِوش
 ً ْ  اىحٍُتش  ٓتَحٍحص  ِٛٔتض  حِٛظتخى َ  اِٛحِٟتش  طتِش  أُتش  ذلتخ  ىٛتِ  هٍحل رلتَى  ُوت

 .حاىحٍس  وش ِٟٜٟش ًري حٓظشخٍُش

 رخاٌٛخل ُِوخ حٛـو٢ س غليُ ىحٛظشَُن ِٜٛظيً حسٓظشخٍٍ حٛٔٔٞ ١بُ هٌح ىهٌٜ
 حٛتهب  حَٛٔحٍ رـال١ سلخِٛظوخ رلَى هٌٜ طذُرت ىس حٛٔؼخثَ حٛٔٔٞ زلخٗٞ أٟخٝ

 .1حِٛظيً دلؼ٠ي١ سلخِٛخ حاىحٍس طظيٍ 

 حٛيىٛش رلْٜ ٓخ٣ي١ 44/٢ٟ/حدلخىس ٢ٟ حألهريس حَِٛٔس أ١ ُالكق أ١ غلذ ًٖٛ ىٟن
 يف َٓحٍ طيٍ ُبًح حٛنض كيىهخ ٟٔخثٚ ٟوِنش يف حدلوظظش حاىحٍس ٍأٍ أهٌ طيؿذ
ٚ  هٌ  ٢ٟ ٟٔؤٛش ٌ  ىى١ حدلٔتخث ٍ  ُتب١  ٟٔتيٟخً  رشتؤعلخ  حدلوظظتش  اىحٍسح ٍأٍ أهت  حٛٔتَح

َ  روِتذ  ٟوِزتخً  ٛظتيىٍ   رتخؿال   ُٔتن  ٜ ٝ  هتي  ش٘ت َ  هتَع  هتي ٌ  أىسً حألٟت  حاىحٍس هٜت
 .حٛيىٛش رلْٜ ٓخ٣ي١ ٢ٟ ػخ٣ِش َُٔس/44/حدلخىس ٣ض ؼلخَٛ ٟخ ىهي حدلوظظش

َ  حسهظظتخص  لتيى  حٛهب حٛنظيص سلخِٛش ؿِحل  ٞ  حٛظشتَُو ٍ  ٜٛٔٔت  حسٓظشتخٍ
 0ىحٛظشَُن ِٜٛظيً

                                                                                                                                        
 ٚ ٖ  ىٟتن  حٜٛـتخ١،  حهظظتخص  يف ىس حاىحٍحص حهظظتخص  طتِخًظوخ يف  طتيه  ٣ظتض  ُٔتي  ًٛت

 حٛتهب  حٛظِٔتريُش  حٛظشتَُوخص  أٟؼٜتش  ى٢ٟ .مبَحؿوظوخ حٛو٠يِٟش ح ٠وِش خصحهظظ هٌٜ/54/حدلخىس

 .حٍِٛحهَ ٛإلطالف حٛوِٜخ حٜٛـنش طظيٍ  ىٟخ حٛيٍُحل رلْٜ ًري أهًَ هِجخص طظيٍهخ

 ٟشيرخً ٛظيىٍ  رخؿال  حدلوظظش حاىحٍُش ح وش طظيٍ  حٌٍٛ حَٛٔحٍ ُ٘ي١ أ١ ًٖٛ ٟن غليُ 1-
 أ١ ححلخٛش هٌ  ىطيٍس ،حِٛظيً ٛنض سلخِٛظه سَى س طزـٜه حٛهب حٛٔخ٣ي٣ِش حٛوِيد ٢ٟ روِذ
 ٓي ُ٘ي١ ُب٣ه حَٛٔحٍ هخِٛوخ ُبًح حِٜٛٔٞ حٛٔخ٣ي٣َ حَٛأٍ متؼٚ حسٓظشخٍٍ حٛٔٔٞ ُظيً ط٘ي١

 .حٛٔخ٣ي١ هخَٛ
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ٞ  حدلوظٜٔتش  حذلِجتخص  حهظظخطتخص  طٔيٝ ٠ُِخ ١خرِ ٍ  ٜٛٔٔت  ٠ُِتخ  حسٓظشتخٍ
 ٣وتَع  ىح١ّ ،حٛظنٌُِِتش  ىحٛٔتَحٍحص  ىحٜٛتيحثق  حٛٔتيح٣   ٟشَىهخص رظِخًش ُظوْٜ
 حسهظظخص هٌح ليى حٛهب حٛنظيص ك٘ٞ سلخِٛش هٌٜ طرتطذ حٛهب حّػخٍ ٛزلغ

 .حٛيىٛش رلْٜ ٓخ٣ي١ يف

ْ  ٓتخ٣ي١  ٗتخ١  ٞ  حٛيىٛتش  رلٜت ٌ  ُتنض  1949 ٛٔتنش  9ٍٓت ٞ  حهظظتخص  هٜت  ٓٔت
 ٟشتَىهخص  طتِخًش  َٟحؿوتش  أى رظتِخًش  ٜٛظشتَُن  حٛو٠يِٟتش  ىح ٠وِتش  حٛظشَُن
 .حٛظنٌُِِش ىحَٛٔحٍحص ىحٜٛيحثق ىحدلَحِٓٞ حٛٔيح٣ 

 ىحَٛٔحٍحص حٜٛيحثق هَع أ١ حٛٔخ٣ي١ هٌح كٚ يف حاىحٍٍ حٛٔؼخل زل٠٘ش ٍَٓص ىٓي
ؿتيهٍَ   اؿتَحل  هي أُؼخً رٚ ٔذُل ىحؿزخ اؿَحل ِْٛ حٛظشَُن ٓٔٞ هٌٜ حٛظنٌُِِش

 .1حٛزـال١ هي ح يهٍَ حاؿَحل هبٌح حخلالٙ ؿِحل رؤ١ حٛٔيٙ ُِظو 
ٚ  ٓخطَحً يف ححل٘ٞ هٌح ىٗخ١ ْ  ٓتخ٣ي١  كت ٞ  حٛيىٛتش  رلٜت ٌ  حٛٔتيُ  ٟشتَىهخص  هٜت

ٌ  حٛٔتيح٣   ٟشتَىهخص  ىى١ حٛظنٌُِِش ىحَٛٔحٍحص ىحدلَحِٓٞ حٜٛيحثق ّ  هٜت  أ١ أٓتخ
 ىٓظيٍُش سلخِٛش ُوظرب س حٛظشَُن ٓٔٞ هٌٜ ٣ حٛٔيح دلشَىهخص حٛربدلخ١ ٟنخٓشش

 ٓٔٞ هٌٜ ٟشَىهه هَع ىى١ ُظيٍ  حٌٍٛ حٛٔخ٣ي١ ىٓظيٍُش رويٝ حٛٔيٙ جتِِ
 ٓيً هِٜه ُرتطذ س ححلخٛش هٌ  يف حٛنض سلخِٛش ؿِحل ُب١ هٌح ىهٌٜ ،حٛظشَُن
 .2حٛربدلخ١ أٟخٝ حِٛٔخِٓش حٛيُحٍس ٟٔجيِٛش لَُٖ

                                                           
ىح٣لتَ   ،(511ص 6)ٝ، ّ 1952ُربحَُ ٓتنش   26ك٘ٞ طخىٍ يف  ،ّ 4ّ 589ٓؼِش ٍٓٞ  -1

 .111ص ،2م 34ّ ،ٜش ححملخٟخسرل ،ّ 4ّ 481أُؼخً حٛٔؼِش ٍٓٞ 

 ح٣لَ ٢ٟ هٌح حَٛأٍ أُؼخ0ً 2-
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 يف ىٍىص ححلخيل حٛيىٛش رلْٜ ٓخ٣ي١ 45/٢ٟ/حدلخىس أ١ ُالكق أ٣ه ًري 
 طِخًش حاىحٍحص ))طظيىل 0طٔيٙ ُوَ حٛٔيُٞ حٛنض ٛظٌِش سلخِٛش طٌِش

 ُٔظويٝ ُٜٞ ،حخل((...حٜٛيحثق ٟشَىهخص طِخًش ىٌٖٗٛ...حٛٔيح٣  ٟشَىهخص
 حٛنض طٌِش حهظالٍ يف ٣ًَ ىٛٔنخ »لظض«حطـالف  حٛنض هٌح يف حدلشَم

 ٟشَىهخص هَع ُ٘ي١ هٌح ىهٌٜ، حٛٔخ٣ي٣َ ٘ٞححل هٌٜ ُئػَ ٟخ حٛشؤ١ هٌح يف
 حٛظشَُوِش حٛظِش ًحص ح ٠ويٍُش ٍثِْ ىَٓحٍحص حٛظنٌُِِش ىحَٛٔحٍحص حٜٛيحثق

 كٚ يف ٗخ١ ٠ٗخ ححلخيل حٛٔخ٣ي١ كٚ يف ؿيهَُخً اؿَحل  حدلوظظش حاىحٍحص هٌٜ
 حٛظشَُوخص ٛٔالٟش ػ٠خ٣ش ا٣شخل حاؿَحل هبٌح ىحدلٔظيى، حٛٔخرْ حٛٔخ٣ي١
 حاؿَحل هٌح اًِخٙ هٌٜ ىُرتطذ ححل٘يٟش طؼووخ حٛهب ىحَٛٔحٍحص قىحٜٛيحث

 هٌح يف حٛٔخ٣ي١ ٛنض رخدلوخِٛش ُظيٍ حٌٍٛ حَٛٔحٍ أى حٛالثلش رـال١ ح يهٍَ
 .حٛشؤ١

ٌ  طوتَع  حٛهب حٛٔيح٣  ٟشَىهخص هٌٜ ُنـزْ س ححل٘ٞ ىهٌح ْ  هٜت  حألٟتش  رلٜت
 ىحٛظشَُن ِٜٛظيً حسٓظشخٍٍ حٛٔٔٞ هٌٜ هَػوخ ٓخرٔش ىى١ ىَُٔهخ ُِنخٓشوخ
 ذلتٌح  رخٛنٔتزش  حٛٔيُٞ حٛٔخ٣ي١ كٚ يف ٓخث٠ش ٗخ٣ض ىحٛهب ًَٗهخ حٛٔخرْ ٛعٓزخد

 .حدلشَىهخص ٢ٟ حٛنيم

 

                                                                                                                                        

Destoto: Le conseil d, Etat Egyptien revue de droit public no Octobre 
December, 1649, p453. 
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 املرفقوة اإلداروة اهلوىات

ٟنوخ ٓيحل  ىٛ٘ٚ حٛٔخ٣ي٣ِش رخٛشوظِش حٛالَُِٟٗش حٜٛٔـخص ت و ع
 ىحدلئٓٔخص صحذلِجخ أى ،حَُٛٔش حدليُنش أى أى ححملخُلش ٟؼٚ ححملِٜش حٜٛٔـخص

 ؽلخٍٓي١ أهؼخل- ححليُيُش ٜٖٛٔ٘ حٛوخٟش حذلِجش أى ح خٟوش ٟؼٚ حٛوخٟش
 ُ٘ي٣ي١ ٓي حألهؼخل ىهئسل .٣شخؿوخ ىُزخشَى١ رخمسوخ حدلوظِٜش حسهظظخطخص

 ٣شخؿوٞ ؽلخٍٓي١ ىٓي ،ح خٟوش رلْٜ أى ححملخُلش رلْٜ ٟؼٚ اخهِش هِجخص
 .حخل...حدلئٓٔش اىحٍس رلْٜ ٍثِْ أى ححملخُق أى ح خٟوش ٟيَُ ٟؼٚ َُحىٍ

ً  ٓتٜـش  حألهؼتخل  ىذلتئسل   ىٟت٢  ،ىَُىُتش  سثلِتش  ،سلظِٜتش  اىحٍُتش  ٓتَحٍحص  حلتخ
 حذلِجخص حهظظخطخص طزخشَ حٛهب حدلوظِٜش حألؿوِس هٌ  ه٢ طظيٍ حٛهب حَٛٔحٍحص

ْ  اىل ححلخؿتش  ىى١ ى٣خُتٌحً  علخثِتخً  ٟتخ ُ٘تي١   حٛالَُِٟٗتش  ٌ  ؿوتش  طظتيُ  ىٟت٢  ،أهٜت
َ   حٛٔتَحٍحص  ٌ  ً ٣ِتخ  ٟتخ ُظيٓت ْ  هٜت ٌ  ٓتٜـش  طظتيُ ٍ ، أهٜت ْ  ُٔتَح  ح خٟوتش  رلٜت

 .حٛوخيل حٛظوِٜٞ ىَُُ طظيُْ روي اس ُنٌِ س ٟؼال  حٛظيٍُْ هِجش هؼي رظوِ 

 ٢٠ُص، حدلش٘ال ٢ٟ حٛ٘ؼري طؼري حٛالَُِٟٗش حذلِجخص ه٢ حٛهب طظيٍ ىحَٛٔحٍحص
 ،ٜٛيىٛش حٛٔخ٣ي٣َ حٛنلخٝ َٟحطذ ر  حَٛٔحٍحص هٌ  َٟطزش ليُي ُِٜٝ ٣خكِش
 حاىحٍُش حذلِجخص ر  طَرؾ حٛهب حَٛىحرؾ ليُي ٟشٜ٘ش ُؼري حٌٍٛ حألَٟ

 حَٛٓخرش حذلِجخص هٌ  هٌٜ طزخشَ حٛهب حدلَُِٗش حٜٛٔـش ىر  حٛالَُِٟٗش
 ىمتِِِهخ حٛالَُِٟٗش حاىحٍُش حذلِجش طوََُ ُِٜٝ أهًَ ٣خكِش ى٢ٟ ،ىحاشَحٍ
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 حألشوخص ٢ٟ متِِِهخ ُِٜٝ ٠ٗخ، حدلَُِٗش ٜٜٛٔـش حٛظخروش حاىحٍُش حذلِجخص ٢ٟ
 حاىحٍُش حألشوخص أى ط٠ِٔٔخص أ٣يحم ليُي ػَىٍس ه٢ ُؼال  هٌح، حخلخطش

 .ىحكي ٓخ٣ي٣َ ٛنلخٝ اِوخ لؼن س أعلخ اىل ٣لَحً حٛالَُِٟٗش

 ِٓخٝ رٌري س ُظظيٍ حاىحٍٍ ح وخُ طنلِٞ يف حٛالَُِٟٗش رؤٜٓيد ىحألهٌ
 .1حٛالَُِٟٗش ح وش أه٠خٙ هٌٜ شحدلَُِٗ حٜٛٔـش أى حٛيىٛش ؿخ٣ذ ٢ٟ ٍٓخرش

 حٜٛٔـش ٢ٟ حَٛٓخرش، حاىحٍُش حٛيطخُش ٣لخٝ هخىس وخزُظل حاىحٍُش ُخٛالَُِٟٗش
 ،حٛوخٟش حدلظٜلش هٌٜ ٗزريحً هـَحً ُش٘ٚ حَٛٓخرش هٌ  ىؿيى هيٝ أل١ ًٖٛ ،حٛوِٜخ

 أؿوِهتخ ر  ىحٛظنِْٔ حس٣ٔـخٝ لِْٔ ىى١ ىػليٙ ٜٛظِٖ٘ حٛيىٛش رنخل ىُوَع
 .2رِنوخ ٠ُِخ ىحٛظنخٓغ حٛظوخٍع اىل ىُئىٍ ،ِٜشحدلوظ

 حَٛىحرؾ ؿزِوش يف حٛزلغ رؼَىٍس ٔؼَط حاىحٍُش حَٛٔحٍحص طيٍؽ يف ىحٛزلغ
ٟخ  كيىى ٛزِخ١ ،حدلَُِٗش حٜٛٔـش ىر  حٛالَُِٟٗش حذلِجخص ر  طَرؾ حٛهب

 حذلِجخص ىأ٣شـش أه٠خٙ هٌٜ ىاشَحٍ ٍٓخرش ٢ٟ حألهريس هٌ  متخٍٓه
 حٜٛٔـش ٢ٟ طيؿِوخص ٢ٟ طظٜٔخ  مبخ حذلِجخص هٌ  حٛظِحٝ ٟيً وِ ىط، حٛالَُِٟٗش

 .حدلَُِٗش

                                                           
 ٍحؿن يف 0ًٖٛ   -1

Dembour, Jacques: Les actes de la tutelle administrative en droit 
belge, Publisher: Bruxelles: Larcier, 1955, p2, Note 2. 

 .3ص ،حٛٔخرْ حدلَؿن 2-
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 ٣يه  ىؿيى أٓخّ هٌٜ طٔيٝ َُٓذ هوي كظٌ حٛٔخثيس حَِٛ٘س ٗخ٣ض ىٓي
 ىحدلئٓٔتخص  حا٠ِِٜٓتش  حألشتوخص  0حٛالَُِٟٗتش  حاىحٍُتش  حألشتوخص  ٟت٢  ُٔتؾ 
 .حٛنيه  ه٢ٌُ أكي ػ٢٠ ُيهٚ هخٝ شوض ٛ٘ٚ ٗخ١ ػٞ ى٢ٟ ،حٛوخٟش

ٔ  حدلشتَم  ٓخث٠ظوخ كيى ُٔي ،طويرش س ُوظرب حا٠ِِٜٓش حألشوخص يُيىل  َىحٓتظ
 يف أَٟ ُوي حٛوخٟش حدلئٓٔخص ليُي أٟخ ،هالٍ أى٣ٌ ىى١ ىحٛٔؼخل حِٛٔه ِٜوخه

 .حٛيٓش ًخُش

 ،ٓيح  ىى١ ىكي  حآِٜٞ ًٖٛ ٣ـخّ يف حهظظخطوخ ُظليى حا٠ِِٜٓش ىحألشوخص
 هِء هنظَ أى حٛٔ٘خ١ هنظَ هي َهنظ هٌٜ حا٠َِٜٓ حٛشوض ُٔيٝ ػٞ ى٢ٟ

 ُزخشَ حٌٍٛ ىح يٍ ىحدلخثَ حألٍػَ حٛنـخّ أى حسخٙ أٍ حآِٜٞ هي ٟخىٍ أى
 شخٟٚ هخٝ حهظظخص حا٠َِٜٓ حٛشوض حهظظخص ٜٓـخطه حٛشوض ُِه

 .٣شخؿه ُِه ُظليى حٌٍٛ حآِٜٞ يف طيؿي حٛهب حدلَحُْ  ٠ِن

ٚ  حهظظتخص  ُظلتيى  حٛتهب  ٠ِِٜتش حآ حاىحٍُش حٛيكيحص هالٍ هٌٜ أ٣ه ىحٛيحٓن  ٗت
ّ  هٌٜ حدلظٜلِش حألشوخص طٔيٝ ،ا٠َِٜٓ أٓخّ هٌٜ ٟنوخ ٚ  اىحٍس أٓتخ  ٟنتوخ  ٗت

 .ٜٛيىٛش حدلَُِٗش حاىحٍس ه٢ ٟٔظٜٔش ،ٟوِنش هخٟش دلظٜلش أى ٟو  هخٝ دلَُْ

 حٛنلخٝ ىكيس أٓخّ هٌٜ ٓخث٠ش حاىحٍٍ حٛظنلِٞ يف حٛوخٟش حٛٔخهيس ط٘ي١ ىط٘خى
 َ ٞ  حٛتهب  حٛٔخ٣ي٣ِتش  حأل٣ل٠تش  ىطوتيى ، شحا٠ِِٜٓت  اىحٍُتش ح ٛعشتوخص  حٛٔتخ٣ي٣  ل٘ت

 .حدلظٜلِش أى حدلَُِٔش حاىحٍُش حألشوخص

ٌ  حٛتهب  حٛيىٙ ًخٛزِش يف حاىحٍٍ ُخٛنلخٝ ٝ  طؤهت ٝ  ،حاىحٍُتش  حٛالَُِٟٗتش  رنلتخ  ُٔتي
 ُخحملخُلخص ،ىحكي ٓخ٣ي٣َ ٛنلخٝ حدلظ٠خػٜش حاىحٍُش حٛيكيحص هؼيم أٓخّ هٌٜ

ٝ  ٛتٌحص  ىُٔخً طشِٜ٘وخ ىُظٞ ٔيحهيحٛ ٛنِْ لؼن اِوخً  ُظؼت٠نوخ  حٛتهب  حألك٘تخ
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 ٝ ٖ  ،ححملِٜتش  حاىحٍس ٣لتخ ً  أى ٠ٜٛتي١  رخٛنٔتزش  حٛشتؤ١  ىٗتٌٛ  حاىحٍس ُٔتخ٣ي١  ،حٛٔتَ
ٝ  أ١ أٍ ،حدلظ٠خػٜتش  حاىحٍُتش  حٛيكيحص هٌٜ طٍَٔ ىحكيس ٓيحهي ُؼن ححملِٜش  ٣لتخ

 ؿَُٔش كِغ ٢ٟ ٓيحل ،ىحكي حًَٛٔ ى٣لخٝ ،ىحكي حدلي١ ى٣لخٝ ،ىحكي ححملخُلخص
 .حخل...ٟيحٍىهخ أى حهظظخطخهتخ أٝ ،ٟنوخ ٛ٘ٚ حدل٠ؼٜش حسخْٛ طشِ٘ٚ

 لؼتن  س ُبعلتخ  ،حدلظتٜلِش  ،حاىحٍُتش  حألشتوخص  أى ،حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  أٟتخ 
 أ٣تيحم  طيؿي أل٣ه ًٖٛ ،ىسلظِٜش ٟظويىس أل٣ل٠ش لؼن رٚ، ىحكي ٛنلخٝ اِووخ
ٚ  حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٢ٟ سلظِٜش ٍ  هبتخ  صحخلتخ  ٣لخٟوتخ  ٟنتوخ  ٛ٘ت َ  ٓتي  حٛتٌ  ؼلظٜت
  .حألهًَ حدلئٓٔخص ٛه لؼن حٌٍٛ حٛنلخٝ ه٢ ىأٓخِٓخً ؿٌٍُخً حهظالُخً

 رِنوخ ٠ُِخ ىحهظالُوخ حٛوخٟش حدلئٓٔخص ذلخ لؼن حٛهب حأل٣ل٠ش طويى أىً ىٓي
 حاىحٍُش حألشوخص اِن حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٟيٛيٙ لض أىهٚ ٓي حٛزوغ أ١ اىل
 يف ُظوظض شوض اىحٍٍ ٗٚ طش٠ٚ ٗخ٣ض ٟشحٛوخ ُخدلئٓٔخص 1حا٠ِِٜٓش ًري

 يف ٣شخؿه ُظليى أهًَ هزخٍس يف أى ٟوِنش ٟظٜلش ُيَُ أى ،ٟو  َُْٟ اىحٍس
 يف ٣شخؿوخ ليى ىا١ ،حٛوْ٘ هٌٜ ُوَ حا٠ِِٜٓش حألشوخص أٟخ 2ٟو  ٟيػيم

 ُظليى ىس ،حٛوخٟش حدلَحُْ ٢ٟ ٟظويىس أ٣يحهخً طزخشَ ُبعلخ ،ٟو  آِٜٞ ٣ـخّ
 حسٓظظخىُش ىحدلشَىهخص حدلَحُْ ىطيَُ طنشت أ١ ىذلخ ،ٟو  يػيمٟ يف ٣شخؿوخ

 أ١ أٍ ،هِٜه طٔيٝ حٌٍٛ حآِٜٞ ٣ـخّ يف حٛيحهٜش ىحٛظلِش ىحسؿظ٠خهِش
 ،ؿٌَحيف أى ٟ٘خ٣َ ليُي حا٠ِِٜٓش حألشوخص سهظظخطخص رخٛنٔزش حٛظليُي

 .ٟيػيهِخً ليُيحً ىِْٛ

                                                           
 .381-381ٟـيٙ حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ، ص 0خٛ ُٟخٍِٓٚ  -1

 .381-381، صحدلَؿن حٛٔخرْ 2-
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ٍ  اىحٍُتش  ريؿتيى أشتوخص   ٍحسهترتح  اىل كتيُؼخً  حجتته  ٓتي  حٛٔؼتخل  أ١ ًتري   هتال
ٚ  حٛظِٜٔيُتش  حٛوخٟش ىحدلئٓٔخص حا٠ِِٜٓش حألشوخص ٍ  ٟتخ  ٗتؼري  ح٣ته  رت  رخٛـزِوتش  ُوترت

ْ  يف حألشتوخص  ذلٌت   حاىحٍُتش  ٍ  حٛيٓتض  ٣ِت َ  حٌٛت ش  هِٜوتخ  ُِته  ُن٘ت  حدلئٓٔتش  طِت
 .2حٛيُنِش ىحٛـيحثَ ىحذلِجخص ،1حدلونِش حٛنٔخرخص 0حألشوخص هٌ  أٟؼٜش ى٢ٟ ،حٛوخٟش

                                                           
ٖ  يف ٍحؿتن  -1 ٞ  حٛٔؼتِش  حاىحٍٍ حٛٔؼتخل  زل٠٘تش  ًٛت  يف ٓؼتخثِش،  2 ٛٔتنش  392 ٍٓت
ْ  ،314 ص هخٟٔتش  ، رل٠يهتش 26/12/1951 ٞ  حٛٔؼتِش  ححمل٠٘تش  ٣ِت  3 ٛٔتنش  514 ٍٓت

ٞ  أُؼتخً  ، ٍحؿتن 321 ص هخٟٔتش،  رل٠يهتش  ،26/12/1951ٓؼتخثِش، ؿٜٔتش    ححمل٠٘تش  ك٘ت
 1113حٛؼخٛؼتش، ص  حٛٔتنش  ،حٛوِٜتخ  ححمل٠٘تش  رل٠يهش ،1958 ٓنش أرَُٚ 12 يف حٛوِٜخ حاىحٍُش

ْ  أ١ حٛوِٜتخ  ححمل٠٘تش  حهظتربص  ىٓتي   اىحٍُتش  هِجتخص  طوظترب  هبتخ  حٛظؤىُتذ  ىهِجتخص  حٛنٔخرتش  رلٜت
 .هخٟش َٟحُْ طيَُ ىأعلخ اىحٍُش ىَٓحٍحهتخ

ْ  حألٓزتخؽ  رـَٗوخ٣تش  رتؤ١  حاىحٍٍ حٛٔؼتخل  زل٠٘تش  ٓؼتض  ىه٘تٌح  -2  ٟت٢  طوظترب  حألٍػتيًٗ
 حألٍػيًْٗ، ىأعلخ حألٓزخؽ َٟحُْ ٍهخُش هَ ىكِِظوخ أ١ هٌٜ حٛوخٝ، طؤِٓٔخً حٛٔخ٣ي١ أشوخص

 ٔتش ؿٜ ،ٓؼتخثِش  7 ٛٔنش 8 ٍٓٞ ٓؼِش، حٛوخٟش حٜٛٔـش ٢ٟ رنظِذ لِٔٔوخ ٓزِٚ يف طظ٠ظن
6  ٚ ٖ  ،117ص ،ػخٟنتش  رل٠يهتش  ،1954 ٓتنش  أرَُت ْ  ٓؼتض  ٗتٌٛ ْ  رتؤ١  ححمل٠٘تش  ٣ِت  حسٜت

 حدليٗيٛش ىحدلوخٝ حسهظظخطخص ٣يم ٢ٟ هخٝ ٣ِن ًحص اىحٍُش حهظظخطخص ُزخشَ حألهٌٜ حٛظييف
ٝ  حٛٔتخ٣ي١  أشتوخص  ٟت٢  شوظتِخً  ُوتي  ىأ٣ته  ،حٛوخٟتش  حٜٛٔـخص اىل  حدلظَِهتش  حذلِجتخص  ىأ١ ،حٛوتخ

 ٟت٢  حٛظخىٍس حَٛٔحٍحص ط٘ي١ ػٞ ى٢ٟ اىحٍُش، هِجخص هَ حهظظخطوخ، خ٣ي١حٛٔ ُز  هنه، ىحٛهب
 اٌٛخثوتخ  ؿٜتذ  غليُ اىحٍُش َٓحٍحص حٛـَّ، هَ ٟشخُن طوِ  شؤ١ يف حألهٌٜ حٛظييف حسْٜ

ٞ  حاىحٍٍ )حٛٔؼِش حٛٔؼخل زل٠٘ش أٟخٝ  ٓتنش  ٣تي٠ُرب  17 ، ؿٜٔتش شٓؼتخثِ  4 ٛٔتنش  421 ٍٓت
 (.32-31طخٓوش، ص ، رل٠يهش1954
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ٌ  أىً ىٓتي  ٙ  ٠ًتيع  اىل حٛٔؼتخل  حهت  ىطتويرش  ،حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  ٟتيٛي
ٙ  اػتخٍس  اىل أُؼتخً  أىً أ٣ه ٠ٗخ ،س ُيهٚ ىٟخ ُِوخ ٟخ ُيهٚ ليُي ً  حٛظٔتخإ  ٟتي
ٞ  لظتِض  اٟ٘تخ١  ٝ  ٟت٢  ػخٛتغ  ٓٔت  حألشتوخص  ذلتٌ   حاىحٍُتش  حألشتوخص  أٓٔتخ

 .ح يُيس

 ً ٞ  ُتَ ٍ  اٟ٘تخ١  روؼتو ٚ «ح يُتيس   حألشتوخص  هتٌ   حهظزتخ  »حدلونِتش  حٛنٔخرتخص  ٟؼت

 أ٣ه حَٛأٍ هٌح ىكـش، 1حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٢ٟ ؿيُي ٣يم ىٛ٘نوخش، هخٟ ئٓٔخصٟ
َ  حدلئٓٔتش  ُ٘تَس  ُتب١  ،ٗتزريحً  طـتيٍحً  طـتيٍص  ٓي حٛوخٝ حدلَُْ َُ٘س ٗخ٣ض اًح  ىهت

ٍ  أ١ شل٘ت٢ ، ذلتخ  ٟالُٟتش  ُ٘تَس  ٍ  ًحص طظـتي  حاىحٍس حلخؿتخص  ٛظٔتظـِذ  حٛظـتي
َ  ىٙأ يف هؼتوض  ٓتي  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  ٗخ٣تض  اًح ىأ٣ته ش، ححليُؼت  ٝ  حألٟت  ٛنلتخ
ٚ  ذلتخ  ؼلؼتن  حٛتهب  حٛٔخ٣ي٣ِش حٛنلٞ يف حدلٌخَُس ٢ٟ س ٟخ٣ن ُب٣ه ،ٟيكي ٓخ٣ي٣َ  ٗت

 .متخٍٓه حٌٍٛ حٛنشخؽ ٛنيم ىُٔخ ،حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٢ٟ ٣يم
ٙ  لتض  حٛوخٟش حألشوخص هٌ  طنيٍؽ حَٛأٍ ذلٌح ىىُٔخً ش، حٛوخٟت  حدلئٓٔتخص  ٟتيٛي
 ٌ ٞ  ىُزٔت َ  حٛظٔٔتِ  حألشتوخص  أ١ أٍ، س ُتظٌري  خٓخث٠ت  حاىحٍُتش  ٛعشتوخص  حٛؼنتخث

ٌ  حاىحٍُتش  ٞ  هتئسل  ٍأٍ هٜت  حٛيىٛتش « ا٠ِِٜٓتش  اىحٍُتش  أشتوخص  0ٓٔت٠   اىل طنٔٔت
 حدلئٓٔخص أٍ« َُِٟٔش أى ٟظٜلِش اىحٍُش ىأشوخص »ىحًَٛٔ ىحدلي١ ححملخُلخص

 .»أ٣يحهوخ مبوظَٜ حٛوخٟش

ٍ  ذلتٌح  ىىُٔتخً  ٞ  اؿتَحل  ؽل٘ت٢  أُؼتخً  حٛتَأ َ  طٔٔتِ ٚ  َُهت  حٛوخٟتش  حألشتوخص  ىحهت
ٚ  »حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  أٍ«حدلَُِٔتش   أى ظتٜلِش حدل ٞ  ُٔخرت َ  حٛظٔٔتِ ْ  حٛؼالػت  ٠َٜٛحُت

 0حٛوخٟش

                                                           

 ىٟخ رويهخ. 474ىٟخ رويهخ، ص 069 ٟزخىة حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ، صٍن ٠ِٜٓخ١ حٛـ٠خىٍحؿ 1-
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َ  حٛوخٟتش  حذلِجتخص  ط٠ٌٔ أطزلض حٛهب ىه0َ اإلزارَح انؼايح ادلؤسساخ -1  ىهت
 ٚ ْ  طشت٠  ىٟت٢  حدلٔتظٜٔش  حدلونيُتش  رخٛشوظتِش  طظ٠ظتن  حٛتهب  حاىحٍُتش  حٛوخٟتش  حدلَحُت
ٌ  ىحسْٜ حٛ٘ظذ ىىحٍ ح خٟوخص أٟؼٜظوخ َ  ىحدلووتي  حٛشتزخد  َٛهخُتش  حألهٜت  حٛٔتيٟ

 .ح نخثِش ٜٛزليع

َ  0االلتصاازَح  ادلؤسسااخ  -2 ْ  ىهت  طظ٠ظتن  حٛتهب  حسٓظظتخىُش  حٛوخٟتش  حدلَحُت
 .ٟٔظٜٔش ٟونيُش رشوظِش

ٚ 0 ادلهنُاح  ادلؤسسااخ  -3 ٚ  حدلوظِٜتش  حدلونِتش  حٛنٔخرتخص  ىطشت٠  ححملتخٟ   ٣ٔخرتش  ٟؼت
ٚ ، حخل...ٍِحهِ حٛ حدلونيٓ  ى٣ٔخرش حذلنيِٓش حدلو٢ ى٣ٔخرش حألؿزخل ى٣ٔخرش  ىطشت٠
 .1حٛظـخٍُش ىحٌٍَٛ حٛظنخهِش حٌٍَٛ ٌٖٗٛ

 حهظزخٍ اىل ََُٟ حٛٔؼخل أك٘خٝ روغ ىيف حِٛٔه يف كوَ ٓي ههَ حجتخهخً ى٢٘ٛ
 حدلونيُتش  حألشتوخص  أ٣تيحم  ٟت٢  ػخٛؼتخً  أى ؿيُتيحً  ٣يهتخً  ح يُتيس  حألشتوخص  هتٌ  

 هتٌ   طيؿتي  ،حٛوخٟتش  ىحدلئٓٔتخص  حا٠ِِٜٓتش  حألشتوخص  ؿخ٣تذ  ُتبىل  ،حٛوخٟتش 
ٚ  ح يُتيس  حألشتوخص  ٚ  ،حدلونِتش  حٛنٔخرتخص  ٟؼت ٞ  يف هخطتخً  ٟ٘خ٣تخً  ٛظلظت  طٔٔتِ
 .2حاىحٍُش حألشوخص

                                                           
ُتتًَ حألٓتتظخً ُتتخٛ  أ١ حٌٛتتٍَ حٛظـخٍُتتش ٟئٓٔتتخص هخٟتتش اىحٍُتتش، ٍحؿتتن ٟئِٛتته يف حٛٔتتخ٣ي١          -1

 .632، 382ٍٞٓحاىحٍٍ، حٛـزوش حٛظخٓوش، ص
 .685ىٍٓٞ 415حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ، ص 0ٍحؿن ُخٛ  -2

((Ce sont des personnes morales de droit public ، mais non des 
établissement publics. C'est pourquoi l'établissement public ne peut 
plus être aujourd'hui considéré comme la categorie résiduelle de 
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ٍ   حاىحٍٍ حٛٔؼتخل  زل٠٘تش  ٓؼتض  حسجتتخ   ذلٌح ىىُٔخً  حٛتَحؿق  رتؤ١ ))حٛتَأ
َ  شتؤ١  يف ىٓؼتخل   ُٔوتخً  َ  حٛظِِ٘ت  حدلوت٢  ٣ٔخرتش  ىٟنتوخ  ،حدلوت٢  ٛنٔخرتخص  حٛٔتخ٣ي٣

َ  ،حٛوخٟش حدلئٓٔخص خ٣ّـ يف طيهٚ مل ىح١ أعلخ ،حذلنيِٓش  حاىحٍُتش  حدلظتخ   ىهت
 أشتوخص  ٟت٢  طوظترب  أعلتخ  اس حٛيىٛتش  هت٢  حدلٔظٜٔش حدلونيُش حٛشوظِش ًحص حٛوخٟش

ٖ ٝ، حٛوتخ  حٛٔخ٣ي١ ٞ  ُب٣شتخإهخ 0 حألشتوخص  هتٌ   ٟٔيٟتخص  رت   جت٠تن  ألعلتخ  ىًٛت  ُتظ
ٝ، هتخ  ٣ِتن  ًحص ىأهيحُوخ ىأًَحػوخ أهًَ طشَُوِش أىحس أُش أى َٟٓيٝ أى رٔخ٣ي١

ٌ  ىذلخ ٞ  ىى١ حألهؼتخل  ىذلتئسل ش، طؤىُزِت  ٓتٜـش  أهؼتخثوخ  هٜت ْ  ٓتيحه ٍ  كت  حكظ٘تخ
ٕ ، ِٟحىٛظوخ ٌٛريهٞ غليُ ُال، ٟونظوٞ َ  حٛنٔخرتخص  يف حألهؼتخل  ىحشترتح َ  أٟت  ،كظ٠ت

 .1ٟنظل٠ش...(( ىىٍُش ٟيحهِي يف حسشرتحٕ ٍٓيٝ لظِٚ كْ ىذلخ

يُتيس  ح  حألشتوخص  هتٌ   أ١ ٜٓنتخ  ٓتيحل  أٍ، ًحٕ أى حسجتتخ   هبتٌح  أهت٣ٌخ  ىٓتيحل 
ٚ  »حٛيُنِش ىحٛـيحثَ حدلونِش حٛنٔخرخص ٟؼٚ«  حدلئٓٔتش  ُ٘تَس  ٟؼت٠ي١  لتض  طتيه

 ح٠ٔٔٛ  لض س ُنيٍؽ حٛوخٟش حألشوخص أ٣يحم ٢ٟ ػخٛغ ٣يم أعلخ ٜٓنخ أى ،حٛوخٟش
ٍ  هتٌح  ُتب١ ، حاىحٍُتش  ٛعشتوخص  حٛظِٜٔيُ   ليُتي  يف اٍرخٗتخً  أكتيع  ٓتي  حٛظـتي

 ىحٛظليُتي  حٛيػتيف  ٟت٢  حٛوخٟش ئٓٔشحدل َُ٘س طوي ىمل، حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٟيٛيٙ
 .ذلخ ٟظ٘خٟٜش ٣لَُش رزنخل ط٠ٔق رظيٍس

ْ  ريؿتيى  َٟطزـتش  ٗخ٣ض حٛظِٜٔيُش حٛوخٟش ُخدلئٓٔخص ٝ  َُٟت  اىحٍطته  يف ُظ٠ظتن  هتخ
 ىس ،حٛيىٛتش  هت٢  ٟٔظٔٚ هخٝ ٟونيٍ شوض حاىحٍس هٌ  هٌٜ ىُٔيٝ، رخسٓظٔالٙ

                                                                                                                                        

toutes les personnes de droit public autre que les collectivités 
territoriales)). 

، 321، رل٠يهتش هخٟٔتش، ص  26/12/1951حٛٔؼخثِش، ؿٜٔش  3ٛٔنش  514حٛٔؼِش ٍٓٞ  -1

أرَُتٚ   2يف  Bougeunىيف ًحص حسجتخ ، طيٍ ك٘ٞ رلْٜ حٛيىٛتش ح٣َِٛٔتَ يف ٓؼتِش ريؿتخ١     

 ، ىحخلخطش رنٔخرش حألؿزخل.86، رل٠يهش ِٛزي١، ص1943ٓنش 
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َ  حٛيٓتض  يف ٙحدلتيٛي  هتٌح  ى٠ًيع حٛوخٝ حدلَُْ ٟيٛيٙ طـيٍ أ١ يف شٖ  ،ححلخػت
ٝ  ٠ًتيع  اىل رتيىٍ   أىً ٓتي   أُٟتش  أ١ أٍ ،حٛوخٟتش  حدلئٓٔتش  ُ٘تَس  ليُتي  ىهتي

 .حٛوخٟش حدلئٓٔش أُٟش اىل ريىٍهخ طئىٍ أ١ سري حٛوخٝ حدلَُْ

 ّ ٝ   ىُتي ٍ  ٟت٢  شتَكه  ٟتخ طٔتي  طٔتظـ٠ن  س ؿيُتيس  هخٟتش  أشتوخص  كوتي
َ  ،حٛوخٟتش  ٠ٜٛئٓٔتش  حٛظِٜٔيُتش  حخلظتخثض  ٍ  حألٟت َ  ٠ًتيع  اىل أىً حٛتٌ  سُ٘ت

 ،ح٠ٌٛيع هٌح يف ػخهَ ٓي أهَ ٓززخً ُب١ ،حٛيٓض ححلخػَ يف حٛوخٟش حدلئٓٔش
 ٙ َ  ،حدلوتخمل  زلتيىىس  ًتري  ُ٘تَس  اىل حٛوخٟتش  حدلئٓٔتش  ُ٘تَس  ىأكتخ ٌ  طٔظوظت  هٜت

  .حدلنـَٔ حٛنلٍَ حٛظلِٜٚ

ٞ  ى٢ٟ ،هخٟش َٟحُْ طيَُ هخطش ٟونيُش أشوخص ريؿيى حٛٔؼخل حهرتٍ ُٔي  ػت
ِ - خلحٛٔؼت  هتٌح  كٚ يف-شل٘نخً  ُوي مل  ىحٛشتوض  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتش  رت   حٛظ٠ِِت

ٝ  ُ٘الةتخ ، هخٟتخً  َُٟٔخً ُيَُ حٌٍٛ حخلخص ٌ  ُٔتي ْ  اىحٍس هٜت ٝ  َُٟت  ىُظ٠ظتن  ،هتخ
َ ، حٛيىٛتش  هت٢  ٟٔظٜٔش ٟونيُش رشوظِش  حٛوخٟتش  حٛٔتٜـش  حٟظِتخُحص  روتغ  ىُزخشت

 ٍٓخرش هِٜه متخٍّ »حدلَُِٗش حاىحٍُش حٜٛٔـش ىأ«حٛيىٛش  أ١ ٠ٗخ ِٛٔيىهخ ىؼلؼن
 .ُوخٛشى أِٗيس

 ٠ٗتخ  ،حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  أُٟتش  يف طزلتغ  حٛتهب  ىحٛزلتيع  حدلئِٛتخص  كوتَص  ىه٘تٌح 
ٝ  حٛٔتخ٣ي١  ح٣ـزخّ ى٣ـخّ حخلخص حٛٔخ٣ي١ رلخٙ يف كوَص ْ  شتؤ١  يف حٛوتخ  حدلَحُت
ٙ  رشتؤ١  ىػتَحىس  ىهتيٍس  س طٔٚ ىرظيٍس، حٛظويرخص ػخٍص ٣ِْ ،حٛوخٟش ٚ  رلتخ  ٗت

ٝ  ىحٛٔتخ٣ي١  حخلتخص  حٛٔتخ٣ي١  ٟت٢  َ  ى٠ٗتخ  .وخٟتش حٛ حدلئٓٔتخص  يف حٛوتخ ٞ  أكوت  طٔٔتِ
 ْ ْ  اىل حٛوخٟتش  حدلَحُت ْ  اىحٍُتش  هخٟتش  َٟحُت ٝ  حٓظظتخىُش  هخٟتش  ىَٟحُت ٞ  ٓتخ  طٔٔتِ

 حٛوخٟتش  ىحدلئٓٔتخص  حاىحٍُتش  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  ٣0تيه   اىل حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص 



182 

 

  ٌ ّ  حسٓظظتخىُش ىهٜت ٞ  هتٌح  أٓتخ ً  ،حٛظٔٔتِ َ  حدلشتَم  أؿتَ ، أٓخٓتِش  طَِٓتش  حٛوَرت
 حٛتهب ، حاىحٍُتش  حٛوخٟتش  رخدلئٓٔتخص  هتخص  أكتيةخ  ،سلتظِٜ   ٓتخ٣ي٣   ىأطتيٍ 
 .حٛوخٟش حذلِجخص ط٠ٌٔ أطزلض

ٌ  أطزلض حٛهبش، حسٓظظخىُ حٛوخٟش رخدلئٓٔخص هخطخً ىػخ٣ِو٠خ  حدلئٓٔتخص  طٔت٠
 .حٛوخٟش
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 املهين التمثول وهوىات العام النفع ذات اجلمعوات

 ًحص حخلخطش ىحذلِجخص حٛوخٟش حدلئٓٔخص ر  ٜٛظ٠ِِ حَٛثِِٔش املعصيري ه 
ٝ  حٛنِتن  ٍ  حٛوتخ ٚ ش، حٛوخٟت  حٛٔتٜـش  ىحٟظِتخُحص  أٓتخِٛذ  ٟوِتخ  أشتوخص  أ١ ُخألطت

 طِتَع  أ١ ىس طٔتظـِن  ،حٛوخٟتش  حٛٔتٜـش  رخٟظِتخُحص  طظ٠ظتن  س حخلتخص  حٛٔتخ٣ي١ 
ٙ  َُى أٍ ُِٜٝ أ١ س ؽل٢٘ أ٣ه ٠ٗخ ،ٍػخهٞ ىى١ حّه٢َُ هٌٜ حٛظِحٟخص  رخٛتيهي

 .اٍحىطه ػي صحخلخ حٛٔخ٣ي١ أشوخص ٢ٟ شوض أى هخطش اخهش هؼيُش يف
 حٛٔتٜـش  حٟظِخُحص حٓظويحٝ متٜٖ ر٘يعلخ طظ٠ِِ ُبعلخ حٛوخٝ حٛٔخ٣ي١ أشوخص أٟخ

ٍ  أ١ ىػليع ،ٟٔخرٜش حٓظؼنخثِش ىحٛظِحٟخص ِٛٔيى ىلؼن حٛوخٟش  حٛشتوض  ػلظتي
 .اٍحىهتٞ ػي أَُحىحً حٛوخٝ
 ىطويرش حدلوخُري حهظالؽ اىل أىً ٓي ىحٛٔؼخل حٛظشَُن يف ححليُغ حٛظـيٍ ى٢٘ٛ
َ  ىٓي ،حخلخطش ىحألشوخص حٛوخٟش حألشوخص ر  ِِحٛظ٠ِ ٖ  كوت  يف ريػتيف  ًٛت

ِ  ٟشتٜ٘ش  ٝ  حٛنِتن  ًحص حخلخطتش  ىحدلئٓٔتخص  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  رت   حٛظ٠ِِت ، حٛوتخ
ّ  حاىحٍُتش  ُخ وخص ٌ  ٟظِحُتيس  ٍٓخرتش  متتخٍ  ،حخلخطتش  ىحدلئٓٔتخص  ح ٠وِتخص  هٜت

ٌ  ىحٛظِظتِش  حَٛٓخرتش  يف ىحٓتوش  ٓتٜـخص  ٛتإلىحٍس  حٛٔتخ٣ي١  أهـٌ ىٓي ٙ  هٜت  أه٠تخ
 .حخلخطش ىحدلئٓٔخص ح ٠وِخص

 طظيهٚ حاىحٍس ىأطزلض ،ح ٠وِخص هٌ  هٌٜ حاىحٍُش حَٛٓخرش طيٍ طِحُيص ىٓي
ٍ  ىشلخٍٓتظوخ  طشتِٜ٘وخ  ىيف أه٠خذلتخ  يف ٟظِحُتيس  رظتيٍس  ش، حدلوظِٜت  ٣شتخؿوخ  ٛظتي
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 ٜٛٔتخ٣ي١  لؼن ىهٚ ،ح ٠وِخص هٌ  ٢ٟ حٛ٘ؼري ؿزِوش كيٙ حٛزلغ ػخٍ ػٞ ى٢ٟ
 .حخلخص؟ ي١ٜٛٔخ٣ أٝ حٛوخٝ

 ٢ٟ ىحهظربهخ ح ٠وِخص ٢ٟ ٜٛ٘ؼري حٛوخٟش رخٛظِش حٛٔؼخل حهرتٍ ىٓي
 ى٢ٟ ،حاىحٍٍ حٛٔؼخل ىَٛٓخرش حٛوخٝ ٜٛٔخ٣ي١ ىأهؼووخ ،حٛوخٝ حٛٔخ٣ي١ أشوخص
 ُٔي ،حٛوخٝ حٛنِن ًحص ح ٠وِخص ؿزِوش هخطش رظِش ح يٙ أػخٍص حٛهب حدلٔخثٚ

 يف ُنضٝ، حٛوخ حٛنِن ًحص ح ٠وِخص ١ؤرشش هخط أك٘خٟخً حدلشَم ٣لٞ
 طوظرب أ١ هٌٜ 1964ٛٔنش  32 رَٓٞ ٟظَ يف حٛظخىٍ حٛٔخ٣ي١ 63/٢ٟ/حدلخىس

حً َٓحٍ ُظيٍ هخٟش ٟظٜلش لِْٔ هبخ ُٔظي اوِش ٗٚ هخٟش طِش ًحص اوِش
 .ٌٖٗٛ رخهظزخٍهخ ح ٠ويٍُش ٍثِْ ٢ٟ

 ُخٛظتِش ش، ح ٠وِت  ٟت٢  حٛوخٟش حٛظِش ٓلذ ح ٠ويٍُش ٍثِْ ٢ٟ رَٔحٍ ىغليُ
 .ح ٠ويٍُش ٍثِْ ٢ٟ رَٔحٍ هنوخ ىطِىٙ ذلخ طؼزض ٜٛـ٠وِش خٟشحٛو

 حٛهب ىحٜٛٔـخص ححلٔيّ رزوغ متظووخ ،ٜٛـ٠وِش حٛوخٟش حٛظِش ػزيص هٌٜ ىُرتطذ
 هِٜوخ حدلَِىػش حِٛٔيى ٛزوغ ىهؼيهوخ ،حٛوخٟش حسهظزخٍُش حألشوخص هبخ طظ٠ظن
 ))ػليى أ١ هٌٜ 1964ٛٔنش  32ٍٓٞ  حٛٔخ٣ي١ ٢ٟ 64حدلخىس  ٣ظض ُٔي ،ٌٖٗٛ
 ٍ ْ  ٟت٢  رٔتَح  ٟت٢  حٛوخٟتش  حٛظتِش  ًحص ح ٠وِتخص  رته  طظ٠ظتن  ٟتخ  ح ٠ويٍُتش  ٍثتِ

ٝ  حٛوخٟتش  حٛٔتٜـش  حهظظخطتخص  ُ  ٗوتي ِ  ؿتيح ٌ  ححلـت خ، روؼتو  أى ٜٗتوخ  أٟيحذلتخ  هٜت
 حدلوظظش حاىحٍُش ح وش ِٓخٝ ىؿيحُ، حدليس مبؼَ حألٟيحٙ هٌ  متٜٖ ؿيحُ ىهيٝ
 ٟتخ ٍَٓطته   أُؼتخً  ًٖٛ ى٢ٟ ،ح ٠وِش(( هبخ طٔيٝ حٛهب حٛوخٟش ٠ٜٛنِوش حدلِٜ٘ش رنِم
 ح ٠وِخص اكيً اىل ُووي أ١ حسؿظ٠خهِش حٛشئى١ ٛيَُُ غليُ أ٣ه 66/٢ٟ/حدلخىس
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ٌ  أى ٜٛيُحٍس حٛظخروش حدلئٓٔخص ربىحٍس حٛوخٟش حٛظِش ًحص  ٟشتَىهخهتخ  روتغ  طنِِت
 .رَحرلوخ أى

 .حٛوخٝ حٛنِن ًحص ح ٠وِخص حألهريس حٛٔنيحص يف طِحُيص ىٓي
َ  ىطتيٍص  ٍ  حٛتهب  ح ٠ويٍُتش  حٍحصحٛٔت  ح ٠وِتخص  هتٌ   ٟت٢  ٛ٘تؼري  طوترت

 حٜٛـنتش حآتوخٍ، ى  ىاوِتش  ،حأللَ حذلالٙ اوِش 0أٟؼٜظوخ ى٢ٟ ،حٛوخٟش رخٛظِش
 ح ٠وِش، حٛظلش ٛظلٔ  حٛنٔخثِش ىح ٠وِش ،حدلربس ىاوِش ،حٛشظخل دلوي٣ش حٛوِٜخ
 حٛوتَىس  ىاوِتش  شحآالِٟش رخآت٘نيٍُ  حدليحٓخس ىاوِش ،حٛي١ٍ دل٘خُلش حٛوخٟش
 حٛؼٔخُِش ىحدلئٓٔش، 1حدلِٔلِش حٛشزخ١ ىاوِش ،حدل٠ٜٔ  حٛشزخ١ ىاوِش ،حٛيػٌٔ

 .3حٛو٠خِٛش حسؿظ٠خهِش ىحدلئٓٔخص ،2حٛو٠خِٛش
 لٔٔض حٛهب أىٝ، حٛوخ حٛنِن ًحص ح ٠وِخص طِخص حٓظـ٠وض حٛهب حذلِجخص ى٢ٟ

 ،ليُي ؿزِوظوخ يٙك ح يٙ أػخٍ ٟخ ،هخٟش رظِش ح ٠وِخص شَىؽ ذلخ رخٛنٔزش

-ُٔي ٗتخ١ حسجتتخ  حٛٔتخثي ٓتيؽلًخ يف ٣َُٔتخ َُٟتَ اىل حهظزتخٍ ح ٠وِتخص اِوتًخ          
ٝ  حٛنِتن  ًحص ح ٠وِتخص  ٟنتوخ  ٓتيحل   لؼتن  هخطتش  أشوخطتخً - ًريهتخ  أى حٛوتخ

 ٝ ٍ  اىل حجتته  ٓتي  حٛٔؼتخل  أ١ ًتري ، حخلتخص  حٛٔتخ٣ي١  ألك٘تخ  هتٌ   ٛتزوغ  حسهترتح
ٞ  ىٟت٢  ،هخٟتش  أشوخطتخً  ٍهخىحهظزخش، حٛوخٟ رخٛظِش كيُؼخً ح ٠وِخص  أهؼتووخ  ػت

 .حاىحٍٍ حٛٔخ٣ي١ ألك٘خٝ

                                                           
 .7/11/1957 ٠ويٍٍ حٛظخىٍ يف ىحَٛٔحٍ ح ،19/2/1957حَٛٔحٍ ح ٠ويٍٍ حٛظخىٍ يف  -1
 )ٟظَ(. 1961ٛٔنش  2253حَٛٔحٍ ح ٠ويٍٍ ٍٓٞ  -2
 )ٟظَ(. 1961ٛٔنش  476حَٛٔحٍ ح ٠ويٍٍ ٍٓٞ  -3
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ٞ  ى٢ٟ ٙ  اىل أىص حٛتهب  حألٓتزخد  أهت  ٟتخ  هتي ، حٛشتؤ١  هتٌح  يف حٛٔؼتخل  لتي
 يف ىحٛظيهٚ حَٛٓخرش طيٍ ٢ٟ ىحدلئٓٔخص ح ٠وِخص هٌٜ كخِٛخً حاىحٍس متخٍٓه
 ٟت٢  ىحدلئٓٔتخص  ح ٠وِتخص  هتٌ   رته  طظ٠ظتن  ىٟتخ خ، ٣شتخؿو  شلخٍٓش ىيف طشِٜ٘وخ

 .حٛوخٟش حٜٛٔـش خِٛذأٓ

 حٓظنخىحً ححملخٟ  ٛنٔخرش حٛوخٟش رخٛـزِوش حاىحٍٍ حٛٔؼخل زل٠٘ش حهرتُض ىهٌ٘ح
 حٛٔتٜـش  ٟت٢  ٣يهخً ىهِجخهتخ حٛنٔخرش هٌٜ أػٌِ ٓي ححملخٟ  ٣ٔخرش ٓخ٣ي١ أ١ اىل

 شلتخ ُرتطتذ   حٛوخٟتش  حاىحٍُش حذلِجخص ره ٟخ لظض ٣يم ٢ٟ كٔيٓخً ىهيذلخ ،حٛوخٟش
 . 1اىحٍُش َٓحٍحص حٍحهتخَٓ حهظزخٍ هِٜه

ِ  حدلوت٢  ٣ٔخرتش  ىٟنتوخ  ،ه٠يٟتخً  حدلونِتش  حٛنٔخرتخص  أ١ ححمل٠٘ش ىرِنض  مل ا١ش، حذلنيٓت
ٝ  حٛٔتخ٣ي١  أشوخص ٢ٟ طوظرب ُبعلخ ،حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٣ـخّ يف طيهٚ  ألعلتخ  ،حٛوتخ
ٍ  ا٣شتخثوخ  كِتغ  ٟت٢  حألشتوخص  هتٌ   ٟٔيٟتخص  رت   جت٠تن  ٞ  حٛتٌ  أى رٔتخ٣ي١  ُتظ

َ  ُوِشطشَ أىحس رؤُش أى َٟٓيٝ  حٛنِتن  ًحص ىأهتيحُوخ  أًَحػتوخ  كِتغ  ىٟت٢ ً، أهت
ٞ  ىى١ حألهؼتخل  ىذلتئسل ش، طؤىُزِت  ٜٓـش أهؼخثوخ هٌٜ ذلخ ىا١ ،حٛوخٝ ْ  ٓتيحه  كت

َ  حٛنٔخرتخص  يف حألهؼخل ىحشرتحٕخ، ِٟحىٛظو ٌٛريهٞ غليُ ُال ،ٟونظوٞ حكظ٘خٍ  أٟت
 .2ٟنظل٠ش ىىٍُش ٟيحهِي يف حسشرتحٕ ٍٓيٝ لظِٚ كْ ىذلخ، كظ٠َ

 ًحص ىحدلئٓٔتخص  ح ٠وِتخص  ١ؤرت  حاىحٍٍ حٛٔؼتخل  زل٠٘تش  ٓؼض ُٔي ًٖٛ ىٟن
ٝ  لؼتن  حٛتهب  حٛوخٝ حٛنِن  أشوخطتخً  طوظترب  ،ىحدلئٓٔتخص  ح ٠وِتخص  ٓتخ٣ي١  ألك٘تخ

س  حألكيحع َٛهخُش حٛوخٝ حسلخى ُب١ ًٖٛ ىهٌٜ، حخلخص ٜٛٔخ٣ي١ هخطش لؼن

                                                           

 .314، رل٠يهش هخٟٔش، ص26/12/1951ّ، ؿٜٔش  2ٛٔنش  392حٛٔؼِش ٍٓٞ  1-
 .321، رل٠يهش هخٟٔش، ص26/12/1951ّ، ؿٜٔش  3ٛٔنش  514حٛٔؼِش ٍٓٞ  -2
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س  ٟيكِِته  أ١ ٠ٗتخ  ،اىحٍُتش  ٓتَحٍحص  َٓحٍحطته  ىس طوظترب ، حاىحٍٍ ٜٛٔؼتخل  ؼلؼتن 

 .1ه٠يِٟ  ٟيكِ  ُوظربى١

ْ  يف حٛوِٜتخ  حاىحٍُتش  ححمل٠٘تش  ٓتخٍص  ىٓتي   رتؤ١  ُٔؼتِض  ،حسجتتخ   ٣ِت
 س َٓحٍحهتخ ىأ١، هخٝ ٣ِن ًحص هخطش ٟئٓٔش حآ٘نيٍُش يف حدليحٓخس ٟٔظشٌِ

ٖ  يف حٛوِٜتخ  ححمل٠٘تش  حٓتظنيص  ىٓتي  ،2اىحٍُتش  ٓتَحٍحص  طوتي  ٞ  ًٛت  أ١ اىل ححل٘ت
ْ  ٢ٟ ٣شؤطه أطٚ يف هي حدليحٓخس ٟٔظشٌِ ْ  هخطتش  اوِتش  هٜت ْ  ٟت٢  ىٛتِ  هٜت

 يف ريػتيف  اٍحىطته  ُوٜت٢  مل طنل٠ِته  يف ُوتي  ٠ُِتخ  طيهٚ اًح حدلشَم ىأ١ ،حاىحٍس
ٚ  ،هخٟتش  ٟئٓٔتش  ؿوٜته   حٛٔتٜـش  حهظظخطتخص  ٟت٢  حهظظتخص  أٍ ؽلنلته  ىمل رت

ٌ  حاىحٍس ٍٓخرتش  أٟتخ  .حٛوخٟتش  ٌ  هٜت َ  ىحدلخِٛتش  حاىحٍُتش  حٛنتخكِظ   ٟت٢  حدلٔظشتِ  ُوت
ٌ  هتخىس  عَُِ حٌٍٛ رخٛٔيٍ ٝ  حٛنِتن  ًحص حخلخطتش  حدلئٓٔتخص  هٜت ٚ ، حٛوتخ ٟتخ   ٟٔخرت
 ٚ  حٛتهب  حٛٔتِـَس  ٣تيم  ٟت٢  ىِٛٔتض  ،هخطتش  ىطٔتوِالص  اهخ٣تخص  ٟت٢  هِٜته  لظت

 .حٛوخٟش ٠ٜٛئٓٔخص رخٛنٔزش حاىحٍس متخٍٓوخ

ٚ  هِجتخص  رؤ١ حٛوِٜخ ححمل٠٘ش ٓؼض ،حٛوْ٘ ىهٌٜ  ،هخٟتش  ٟئٓٔتخص  حدلوتء  حٛظ٠ؼِت
ٝ  حٛٔتخ٣ي١  أشتوخص  ٟت٢  اىحٍُتش  أشتوخص  ُوَ ػٞ ى٢ٟ  حٛظتخىٍس  ىحٛٔتَحٍحص ، حٛوتخ
 شلتخ  اىحٍُتش  ٓتَحٍحص  ىًريهخ حٛٔـالص يف ىحِٛٔي حألهؼخل طؤىُذ شؤ١ يف ٟنوخ
 أ١ اىل ًٖٛ يف ححمل٠٘ش ىحٓظنيص، شحٛيىٛ رلْٜ أٟخٝ رخاٌٛخل ُِوخ حٛـو٢ غليُ

                                                           

، 213رل٠يهتتتش حٛٔتتتنش حَٛحروتتتش هشتتتَس، ٍٓتتتٞ     31/6/1961حٛٔؼتتتخل حاىحٍٍ يف  زل٠٘تتتش 1-

 .374ص
ّ، رل٠يهش ٓنش ػخٟنش،  5ٛٔنش  244، ٓؼِش ٍٓٞ 8/12/1962ححمل٠٘ش حاىحٍُش حٛوِٜخ يف  -2

 .69، رل٠يهش هخشَس، ص21/11/1946، يف 181ص
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 حهظظخص ط٠ِٞ يف أطال  ُيهٚ ىحذلنيٓش ىححملخٟخس ٗخٛـذ ححلَس حدلو٢ طنلِٞ
ٌ  خعلخ ٓيحٟتش أتز  حٛيىٛتش  ْ  هٜت  حدلونتش  ألهؼتخل هتٌح   هت٢  ىلِٜوتخ  حٛوخٟتش  حدلَحُت

  ٞ ٞ  ٛظؤىُتش  حٛوخٟتش  حٛٔتٜـش  يف ٣ظتِزخً  أ٣ِٔتوٞ ىليُٜتو س  اشتَحُوخ  لتض  ٍٓتخٛظو

 .1هخٟش َٟحُْ ريطِوخ حدلو٢ ذلٌ  حٛٔخ٣ي٣َ حٛظَِِ٘ ٢ٟ ٌُري
 َٟحُْ ٢ٟ هخٝ َُْٟ هي حٛظـخٍُش ٌٍَٜٛ حٛوخٝ حسلخى رخ١ أُؼخً ىٓؼض

ً  حدلوتء  ٚحٛظ٠ؼِت  ٞ  ىٟت٢ ، حٛوخٟتش  حٛٔتٜـخص  ٛتي ٝ  ػت  ،هخٟتش  ٟئٓٔتش  حهظزتخٍ   ُٜتِ
 اىحٍُتش  ٛيطتخُش  لؼتن  اىحٍُتش  ٓتَحٍحص  هَ ىُظٜوٞ ٟيكِِه طوِ  يف ىىٓخثٜه

َ  ىأ٣ه، حٛظـخٍس ٟظٜلش ٢ٟ َ  هتٌح  طتلش  يف س ُتئػ ٝ  حٛظِِ٘ت ْ  هتي  ٓيحهتي  طـزِت
 .2ى١حٛشئ هٌ  طنلٞ حٛهب حخلخص حٛٔخ٣ي١ رٔيحهي ىحألهٌ ححل٠ِ٘ش حٛظيكَِ

ٖ  ٓؼتض  ىٓتي  ٌ  حٛوخٟتش  حذلِجتش  رتؤ١  حٛوِٜتخ  ححمل٠٘تش  ٗتٌٛ  حٛٔتنيحص  رتَحٟؾ  ٛظنِِت
 رِنوخ حَٛحرـش ىأ١، هخٝ َُْٟ اىحٍس هٌٜ طٔيٝ هخٟش هِجش هَ ٜٛظنخهش حخل٠ْ

 .3هخٟش طنل٠ِِش ٍحرـش ٟيكِِوخ ىر 

 ىطَ أى حٛوخٟش حدلئٓٔش ىطَ ٠ُِٔوخ حٛهب حدلنشؤس هٌٜ حدلشَم ٟخ ؼلٜن ىٗؼريح
 .ٜٛٔخػَ؟ ِٟٜٟخً حٛيطَ هٌح ُوي ُوٚ ،حٛوخٝ حٛنِن ًحص حدلئٓٔش

                                                           
٠٘تتتش هِٜتتتخ يف ، زل1113، رل٠يهتتتش حٛٔتتتنش حٛؼخٛؼتتتش، ص1958أرَُتتتٚ  12زل٠٘تتتش هِٜتتتخ يف  -1

 .582، رل٠يهش حٛٔنش ححلخىُش هشَس، ص27/3/1966
 .731رل٠يهش حٛٔنش حٛظخٓوش، ص 29/2/1964زل٠٘ش هِٜخ يف  -2
 .341، رل٠يهش حٛٔنش حٛوخشَس، ص3/1/1965زل٠٘ش هِٜخ يف  -3
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 ى٢٘ٛ ،حٛوخٝ حٛنِن ًحص ىحدلئٓٔش حٛوخٟش حدلئٓٔش ر  حِٛيٝ حٛٔؼخل َُِّ
ٞ  ىٟت٢ ، ٟرتحىُتخ١  ىٗؤعل٠تخ  ٓتيؽلخً  ُٔتظويٟخ١  ٗخ٣تخ  حٛظوتزري٢ُ  َ  ُ٘ت٢  مل ػت  حٛيطت

 .1حٛٔخ٣ي٣ِش ؿزِوظوخ ليُي يف ٟنظـخً حدلئٓٔش هٌٜ حدلشَم ؼلٜوه حٌٍٛ

 دلنشتؤس  حدلشَم ىطَ ١بُ، حٛظوزريٍ ر  حٛظ٠ِِِ هٌٜ حٛٔؼخل حٓظَٔ أ١ روي خأٟ
َ  ِٟٜٟخً ُ٘ي١ هخٟش ٟئٓٔش رؤعلخ ٟوِنش  حدلشتَىهخص  كتخسص  هتيح  ٠ُِتخ ، ٜٛٔخػت

 ُنل٠وتخ  حٛتهب  حدلنشتؤس  حدلشَم ُِوخ ُظَ كخسص حِٛيٝ ٣شخهي أ٣نخ ًري ،2حدلئشلش
ٝ  ٣ِن ًحص ٟئٓٔش رؤعلخ ٖ  ىٟتن  ،هتخ َ  يف-س طوظترب   ًٛت  ٟت٢ « ىحِٛٔته  حٛٔؼتخل  ٣لت

 .هخٟش أشوخطخً طوي ىاظلخ »حخلخص حٛٔخ٣ي١ أشوخص

 حهظظخطوخ رزِخ١ ىُٔنن طِِِ٘وخ ه٢ ُِٔ٘ض ،حدلنشؤس طِش حدلشَم س ػليى ىٓي
 .حدلشَم ٣ِش ٗشَ هٌٜ ُو٠ٚ حٛـزِوش هٌ  رظليُي حٛٔؼخل ُٔيٝ هنخ ،ى٣شخؿوخ

 يف حٛظشَُن أ١ كِغ ٢ٟظ0َ ))ىٟيف  حٛوِٜخ حاىحٍُش ححمل٠٘ش طٍَٔ ًٖٛ ىيف
 طوََُ أٍ ٢ٟ هال ٓي 1957 ٛٔنش 32 ٍٓٞ ٓخ٣ي١ رَٔحٍ حٛو٠ٚ ٓزٚ ٟظَ

 ُ٘خ١، حٛوخٟش حدلئٓٔخص طوزري حٓظو٠خٙ ػل٢ٔ مل ٣ها رٚ، حٛوخٟش ٠ٜٛئٓٔخص
 أى ٟيكيس هـش ُٜظِٝ مل أ٣ه ٠ٗخ. حٛوخٝ حٛنِن ًحص حدلئٓٔخص ىر  رِنوخ ؼلٜؾ
 طِِِ٘وخ هٌٜ طَحكش ٣ض ٟخ ٠ُنوخ ،خٟشحٛو حدلئٓٔخص ا٣شخل يف ىحكيحً ش٘ال 

 حدلونيُش حٛشوظِش مبنلوخ ٟخ حؿظِأ ىٟنوخ ،هخٟش ٟئٓٔخص ىحهظزخٍهخ حٛٔخ٣ي٣َ
                                                           

1 Epaminondas spiliopoulos، la distinction des institutions publique et 
des institution privées en droit français L.G.D.J. Paris، 1959, P27. 

 حدلَؿن حٛٔخرْ، ٣ِْ حٛظِلش ىحدلَؿن حدلشخٍ اِٛوخ ُِه. 2-
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، ٣َحٛٔخ٣ي طِِِ٘وخ هٌٜ طَحكش حٛنض ىى١ سكْ ٓخ٣ي١ يف أى ا٣شخثوخ ٓخ٣ي١ يف
 حٛهب حٛنظخثؾ ىهـيٍس، ٣خكِش ٢ٟ ىح٠ٌٛيع حخلٜؾ هٌح ٗخ١ ىأل١ أ٣ه كِغ ى٢ٟ

 ٣ِن ًحص هيٟخص ُئىٍ حٌٍٛ حدلونيٍ حٛشوض ٗخ١ اًح ٟخ ليُي هٌٜ طرتطذ
 ؿخٟن ٜٛظَِٓش ِٟٔخّ حلخً َطٔظؼ ،أهًَ ٣خكِش ٢ٟ، س أٝ هخٟش ٟئٓٔش هخٝ
 اىل حٛيطيٙ يف ُشٚ حٛشؤ١ هٌح يف ٟٔخُِْ ٢ٟ حرظيحهه ٟخ ٓزْ أ١ اس ،ٟخ٣ن
 وغحٛز ىى١ ححلخسص روغ يف اس رٌحطه ِٟٔخّ أٍ ُظٜق مل اً ،حٌٛخُش هٌ 

 ىهٚ ،٠ٜٛئٓٔخص حٛٔخ٣ي٣َ حٛظَِِ٘ أَٟ ُيٗٚ أ١ ٢ٟ ٟنيىكش ُال ػٞ ى٢ٟ، حّهَ
 طٔيَُ  يف ىحٛٔؼخل، كيس هٌٜ كخٛش ٗٚ يف حٛٔؼخل طٔيَُ اىل س أٝ هخٟش هَ
 هالٟخص هتيٍ ريطِوخ، رل٠يهوخ يف اِٛوخ حدلشخٍ رخدلٔخُِْ ُٔظو  كخٛش ٛ٘ٚ
 ىؿيص ا١ حٛظشَُوِش حٛنظيص اىل ُوال  َُؿن ُوي، حدلئٓٔش ؿزِوش كِٔٔش اىل

 حدلئٓٔش رـزِوش ُظوْٜ ٠ُِخ اٍحىطه ريػيف أه٢ٜ ٓي حدلشَم ٗخ١ اًح ٟخ ِٛظوٍَ
 هْٜ ٢ٟ هَ ىهٚ ،حدلئٓٔش ٣شؤس  رؤطٚ ُٔظويٍ رٚ ،رٌٖٛ غلظِة ىس ،س أٝ

 حٛهب حٛوخٟش حٜٛٔـش حهظظخطخص مبيً ُٔظؤ٣ْ ٠ٗخ، حألَُحى هْٜ ٢ٟ أٝ حاىحٍس
 ىُٔظنري، س أٝ ىحَٛٓيٝ حٛؼَحثذ َُع كْ ٟؼال  ذلخ هٚى، حدلئٓٔش هبخ طظ٠ظن
 ػٞ، ىحدلخِٛش حاىحٍُش حٛنخكِظ  ٢ٟ حدلئٓٔش هٌٜ حاىحٍس ٍٓخرش مبيً أُؼخً

 .1 حدلئٓٔش(( ؿزِوش حلِٔٔش طٔيَُ  اِٛه ىٟخ أىٛجٖ ٗٚ ٢ٟ ُٔظنزؾ

ٝ   ىهالطتش   حٛٔتٜـش  هت٢  ىٟٔتظٜٔش  سلظِٜتش  هخٟتش  أشتوخص  طيؿتي  أ٣ته  ٟتخ طٔتي
ٍ  ٍٓخرش طََُٔ ػَىٍس س ُنَِ حسٓظٔالٙ هٌح ٢٘ىٛ ،حدلَُِٗش َ  ٟت٢  ىاشتَح  ؿتخ٣
 حألشتوخص  ذلتٌ   حٛوخٟتش  ىحٛظتِش ، حٛوخٟتش  حألشتوخص  هتٌ   هٌٜ حدلَُِٗش حٜٛٔـش

 َ ٚ  حٛتهب  هت  ٟنتوخ  ٓتيحل  حألشتوخص  ُوتٌ   ،اىحٍُتش  ٓتَحٍحص  َٓحٍحهتتخ  ٟت٢  جتوت
                                                           

 .181، رل٠يهش حٛٔنش حٛؼخ٣ِش، ص8/12/1967زل٠٘ش هِٜخ يف  -1
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 حٛتهب  حٛوخٟتش  حألشتوخص  ٟت٢  ًريهتخ  أٝ حا٠ِِٜٓش حألشوخص أى حٛوخٟش حدلئٓٔخص
ً  ٓتٜـش  ٜتوخ ، ُىػتووخ  ليُتي  يف ىحٛٔؼتخل  حِٛٔته  حهظَٜ  حٛٔتَحٍحص  اِتن  حلتخ
 يف حدلٍَٔ ٠ٜٛزيأ ىُٔخ ىًٖٛ، هيٟخطه أىحل هٌٜ طٔيٝ حٌٍٛ حدلَُْ ٛظِٔري حٛالُٟش

 حَٛٔحٍحص حلخً طٔظـِن حألشوخص هٌ  ١بُ ًٖٛ ىُيّ ،Jomort1ؿخٟخٍ  ك٘ٞ
 ٓخ٣ي١ ٢ٟ ٣ض هٌٜ رنخل  أى ،أطال  حدلوظظش ح وش ٢ٟ طِيُغ هٌٜ رنخل حاىحٍُش

َ  ٠ُتخ  ،سثلتش  أى َ  رت   حٛٔتَحٍحص  هتٌ   لظٜتوخ  حٛتهب  حدلَطزتش  هت  حٛٔتَحٍحص  سلظٜت
 حاىحٍُش؟.

 0طِشحّ حدليحػِن اغ ٓنظنخىٙ حٛـيُٜش حدلٔيٟش هٌ  روي

 

                                                           
 ، ٓخرْ حاشخٍس اِٛه.172، رل٠يهش ِٛزي١ ص7/2/1936ك٘ٞ رلْٜ حٛيىٛش ح٣ََِٛٔ يف  -1
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 العامة املؤدسة-املرفقوة دارةاإل

 »الةامة باملؤسسات املقيىد حتديد«

 ىحٛٔؼخل ِٜٛٔه حدلو٠ش هٌ  طَٕ ىٛ٘نه حٛوخٟش ٓٔخصحدلئ حٛٔخ٣ي١ يعرف مل
 طوَُِخً حٛٔخ٣ي١ طؼ٠  هيٝ يف حٛٔزذ ه٢ حاُؼخكِش حدلٌَٗس أُظلض ىٓي

 ؿيُيس أ٣يحم ٢ٟ ُنشؤ ٓي دلخ ِٟظيكخً حٛزخد طَٕ ىهي، حٛوخٟش ٠ٜٛئٓٔخص زليىحً
 .رشؤعلخ حٛوخٝ حٛٔخ٣ي١ ٓيحهي طـزِْ حٛوخٝ حٛظخ  ُٔظؼٌ حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٢ٟ

ٖ  ىٟتن   أ١ حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  ٓتخ٣ي١  ٣ظتيص  رل٠تيم  ٟت٢  ُٔتظوٜض  ُب٣ته  ًٛت
 هخٟش َٟحُْ طيَُ اىحٍُش أشوخص أٍ َُِٟٔش اىحٍُش أشوخص حٛوخٟش حدلئٓٔخص

 ٣َُٔتخ  يف ىحٛٔؼتخل  حِٛٔته  ٍأٍ هِٜته  حٓظَٔ ٟخ ٟن حٛٔخ٣ي١ ك٘ٞ ُظِْ هٌح ىيف
 .حٛوخٟش حدلئٓٔخص طوََُ يف ٟظَ ىيف
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 املطلب األول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العامة املؤدسات نواعأ

ٍ  حٛتهب  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  حدلشتَم  حيـ د  مل ٝ  هِٜوتخ  طٔتَ  ٓتخ٣ي١  أك٘تخ
 أ٣تيحم  ىؿتيى  اىل طتَحكش  أشتخٍص  حاُؼتخكِش  حدلتٌَٗس  ىٛ٘ت٢  ،حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص 

ٍ  اىل أشخٍص ٠ٗخ، حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٢ٟ ٟظزخُنش ٙ  حهتظال  حدلئٓٔتخص  هتٌ   أشت٘خ
ٙ  رخٓتظوالص  طٔت٠ق  رِنتوخ  ٟشترتٗش  شتزه  أىؿته  ىؿيى ٟن  حٛتهب  حدلشترتٗش  حألطتي

ً  حخلخطتش  أى حٛوخٟتش  ىحدلنشتآص  حدلئٓٔتخص  ٟت٢  ًريهتخ  هت٢  متِِهتخ   أًٜزِتش  ىُتَ
ٝ  طئُيهٞ ٟظَ ىيف ٣َُٔخ يف حٛوخٝ حٛٔخ٣ي١ ُٔوخل  حدلئٓٔتخص  أ١ حٛٔؼتخل  أك٘تخ
 ،حٓظظتتخىُش هخٟتش  ىٟئٓٔتخص  ،اىحٍُتش  هخٟتش  ٟئٓٔتخص  0أ٣تيحم  ػالػتش  حٛوخٟتش 

ٖ  ،ٟونِتش  هخٟتش  ىٟئٓٔخص ٝ  أ١ يف ىسشت ٚ  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  ٓتخ٣ي١  أك٘تخ  طشت٠
 اىل طَحكش أشخٍص حاُؼخكِش حدلٌَٗس أل١ ًٖٛ ،هِٜو٠خ ىطنـزْ حألىٛ  حٛنيهَ
 اىل اشتخٍهتخ  يف طتَػلش  رل٠يهوتخ  يف حٛٔتخ٣ي١  ٣ظتيص  ىأل١، حٛنتيه   هت٢ٌُ 

 حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  أٟتخ  حسٓظظخىُش حٛوخٟش ىحدلئٓٔخص حاىحٍُش حٛوخٟش حدلئٓٔخص
 يف ىس حاُؼتخكِش  حدلتٌَٗس  يف س، اِٛوتخ  طتَػلش  اشتخٍس  أٍ طيؿتي  ُتال  حدلونِتش 

 .ٔخ٣ي١حٛ ٣ظيص

 أى حاىحٍُش حٛوخٟش حدلئٓٔخص ه٢ ط٘يُنوخ يف لظَٜ أهًَ ؿوش ٢ٟ ىهَ
 اىل حدلنظ٠  حألَُحى ٢ٟ زليىس ؿخثِش متؼٚ ألعلخ ،ؿيهَُخً حهظالُخً حسٓظظخىُش

 روْ٘ حس٣ظوخد رـَُْ شئىعلخ طيَُ حٛهب حذلِجش أهؼخل ىؼلظخٍ، ٟوِنش ٟونش
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 ٟيً يف حٛشٖ ُؼري أ١ ٜٗه هٌح شؤ١ ى٢ٟ، حسٓظظخىُش أى حاىحٍُش حدلئٓٔخص
 حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٢ٟ حٛنيم هٌح هٌٜ حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٓخ٣ي١ أك٘خٝ ح٣ـزخّ
 هٌٜ طٍَٔ حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٓخ٣ي١ أك٘خٝ أ١ ًٖٛ ٟن ٣ًَ أ٣نخ ًري، حدلونِش

 هخٟخً َُٟٔخً حِٛيٝ أطزق حدلوء حٛظيؿه أل١ ىًٖٛ ،حدلونِش حٛوخٟش حدلئٓٔخص
 حسهرتحٍ غلذ حألٓخّ هٌح ىهٌٜ، حٛوخٝ حٛٔخ٣ي١ خلُٔو أًٜزِش رخهرتحٍ
 حٛوخٟش ىحٛٔيحهي 1حٛوخٟش حدلئٓٔش رظِش حدلَُْ هٌح ُيَُ حٌٍٛ حاىحٍٍ ٜٛشوض

 .2حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٓخ٣ي١ يف هِٜوخ حدلنظيص

 يف طتَُق  رتنض  ٟٔتٍَحً  ٟخ ُ٘ي١ اس ٟنوخ س ظلٜٖ حٛوخٟش حدلئٓٔش أ١ ُزيى ُب٣ه
 ./2ٝ /رب٣شخثوخ ُظيٍ حٌٍٛ حَٛٔحٍ يف أى حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٓخ٣ي١

 0انؼايح نهًؤسسح اإلزارٌ اجلهاس -3
 ىٟيَُ ،حدلئٓٔش اىحٍس رلْٜ ٢ٟ حٛوخٟش حدلئٓٔش ربىحٍس حدلوظظش حٜٛٔـش طظ٘ي١
ٞ  ىٟزخىة ُظِْ ٠ِٜٓخً طيُُوخً رِنو٠خ حسهظظخطخص ىُهض ىٓئش، حدلئٓ  حٛظنلتِ

 .هبخ حدلٜٔٞ حاىحٍٍ

 
                                                           

1 - Andre de Laubadere: Traite élémentaire de droit 
administrative,1953, p232. 

حٛٔتٜـش   ،ىح٣لَ أُؼخً يف شَف هٌح حَٛأٍ ى. زل٠ي ُئحى ٟونخ0 حٛٔخ٣ي١ حاىحٍٍ حدلوخطَ ىحدلٔتخ١ٍ  

 .451ص ،1958 ،حاىحٍُش
ي٢ُ ىٟخ رويهخ، ى ى. ٢ُُ حٛوخرت  267ص ،َُحؿن يف ًٖٛ ى. زل٠ي ُئحى ٟونخ0 حٜٛٔـش حاىحٍُش -2

 .يف حٛٔخ٣ي١ حسىحٍٍ ىحٛٔيٍٍ حدليٓيهش حاىحٍُشرَٗخص0 



197 

 

 0اإلزارج جمهس اذتصاصاخ

 حدلو٠ِنش حٛوِٜخ حٜٛٔـش هي ،حٛٔخ٣ي١ ٢ٟ حٛٔخروش حدلخىس ٛنض ؿزٔخً ،حاىحٍس رلْٜ
 أ١ ىٛه هِٜوخ طٔري حٛوخٟش حِٛٔخٓش ىىػن أٟيٍهخ ىطظََُ حدلئٓٔش شجي١ٌ هٜ

 .1حدلئٓٔش ا٣شخل ٢ٟ حٌَٛع ٛظلِْٔ حَٛٔحٍحص ٢ٟ سُٟخً ٟخ َُح  ُظيٍ

 0تانسهغح انتفىَض

 ذلتٌح  ُشتٜ٘وخ  أهؼتخثه  ٢ٟ  نش اىل هظظخطخطهح رزوغ ُووي أ١ حاىحٍس سْٜ
ٙ  ُووتي  أ١ ىٛته  ،حٌٛتَع  َ  رؤه٠تخ  ذلتٌح  ُشتٜ٘وخ   نتش  أى هِجتش  اىل حدلئٓٔتش  ٟتيُ
 ./أهريس َُٔس 7ٝ/حٌَٛع

 0ادلسَز اذتصاصاخ 
َ  حدلئٓٔتش  رتبىحٍس  حدلوظض هي حدلئٓٔش ٟيَُ ٍ  هتي  .شتئىعلخ  ىطظتَُ ٚ  حٛتٌ  ؽلؼت

ْ  ٛٔتَحٍحص  ٌِحدلن حٛوخٟٚ ىهي رخٌٛري هالٓخهتخ يف حدلئٓٔش ٙ  حاىحٍس رلٜت  حدلٔتئى
 .2حسْٜ َُمسوخ حٛهب حٛوخٟش حِٛٔخٓش طنٌِِ ه٢

                                                           
 ُظٜض حدلخىس حهظظخطخص رلْٜ حاىحٍس ىُش٠ٚ ًٖٛ ٟخ 0َُٜ -1

اطيحٍ حٛٔتَحٍحص ىحٜٛتيحثق حٛيحهِٜتش ىحٛٔتَحٍحص حدلظؤٜتش رخٛشتئى١ حدلخِٛتش ىحاىحٍُتش ىحِٛنِتش           -أ
 ٠ٜٛئٓٔش ىليُي حهظظخطخص حدليَُ ىُٔخً ألك٘خٝ حٛٔخ٣ي١.

حٜٛيحثق حدلظؤٜش رظوِ  ٟيكَِ حدلئٓٔش ىه٠خذلخ ىطَِٓظوٞ ى٣ٜٔوٞ ىُظٜوٞ ىليُي  ىػن-د
َٟطزتتخهتٞ ىأؿتتيٍهٞ ىٟ٘خُتتآهتٞ ىٟوخشتتوٞ ىُٔتتخً ألك٘تتخٝ حٛٔتتخ٣ي١ ىٓتتَحٍ ٍثتتِْ ح ٠ويٍُتتش حٛتتٌٍ    

 ُظيٍ رب٣شخل حدلئٓٔش.
 حدليحُٔش هٌٜ ٟشَىم ِِٟح٣ِش حدلئٓٔش. - ؽ

 خىس حٛؼخٟنش ٢ٟ ٓخ٣ي١ حدلئٓٔخص حٛوخٟش.ٍحؿن حهظظخطخص حدليَُ طِظِال  يف حدل 2-
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  نيالثا املطلب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعماهلا العامة املؤدسات فوموظ

ٌ  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  ٓتخ٣ي١  ٟت٢  هشتَس  حٛؼخٛؼتش  حدلتخىس  نصـ   ٝ  أ١ هٜت  أك٘تخ
 رشؤ٣ه َُى مل ٠ُِخ حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٟيكَِ هٌٜ طٍَٔ حٛوخٟش حٛيكخثَ ٓخ٣ي١
ٍ  يف هخص ٣ض ٍ  حٛٔتَح ْ  ُؼت٠وخ  حٛتهب  حٜٛتيحثق  أى حدلئٓٔتش  رب٣شتخل  حٛظتخى  رلٜت

 .حاىحٍس

 ٟتيكِ   ُوظتربى١  ىه٠خذلخ حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٟيكَِ أ١ حٛنض هٌح ٢ٟ ىُٔظِخى
ّ  ىمل ،ه٠تيِٟ    حاىحٍُتش  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  رت   حٛشتؤ١  هتٌح  يف حدلشتَم  ُِتَ

ّ  مل ٠ٗتخ ، حسٓظظتخىُش  حٛوخٟتش  ىحدلئٓٔتخص  َ  رت   ُِتَ  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  ٟتيكِ
ٞ  ىر  ىحٛظيؿِه حاىحٍس ىكِِش ُظيٛي١ ح٢ٌُٛ ٙ  ُظيٛتي١  شلت٢  ًريهت ٌ حٛظنِ أه٠تخ  ِت
ْ  ىاظلتخ  ٚ  يف حٛتنض  أؿٜت ٖ  ٗت ٌ  ،ًٛت ٙ  ُتظو   هتٌح  ىهٜت َ  اِتن  رتؤ١  حٛٔتي  ٟتيكِ

 ىح١ حدلزتيأ  كِتغ  ٟت٢  ه٠تيِٟ   ٟتيكِ   ُوظتربى١  ىه٠خذلتخ  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص 
 .ٛزوؼوٞ رخٛنٔزش حٛٔخ٣ي٣ِش حألك٘خٝ حهظِٜض

ٌ  ذلتٌح  حاُؼتخكِش  حدلٌَٗس أشخٍص ىٓي  ُرتطتذ  دلتخ  ))ى٣لتَحً  رٔيذلتخ  طتَحكش  حدلونت
ٝ  حٛٔتخ٣ي١  أشتوخص  ٟت٢  شوظخً دلئٓٔشح حهظزخٍ هٌٜ ٍ  ٟت٢  حٛوتخ  ٟيكِِوتخ  حهظزتخ
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ٌ  رتخٛنض  هتء  ُٔتي  ه٠يِٟ  ٟيكِ  ٍ  أ١ هٜت ٞ  طٔتَ ٝ  هٜتِو  يف حٛوخٟتش  حألك٘تخ
 ححل٘يٟش...((. ٟيكَِ هٌٜ طًَٔ حٛهب حٛظيكَ شؤ١

ْ  ى٠ُِتخ  ٝ  ُظوٜت َ  رخٛنلتخ َ  حٛٔتخ٣ي٣  حدلتخىس  هيٛتض  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  دلتيكِ
ْ  وخٟتش حٛ حدلئٓٔتخص  ٓتخ٣ي١  ٟت٢  حٛٔخروش ْ  حدلئٓٔتش  اىحٍس رلٜت  حٜٛتيحثق  ىػتن  كت
َ  رظوتِ   حدلظؤٜتش  ٞ  ىه٠خذلتخ  حدلئٓٔتش  ٟتيكِ ٞ  ىطَِٓظتو ٞ  ى٣ٜٔتو  ىليُتي  ىُظتٜو

ٝ  ىُٔتخ  ىٟوخشوٞ ىٟ٘خُآهتٞ ىأؿيٍهٞ َٟطزخهتٞ  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  ٓتخ٣ي١  ألك٘تخ
ٍ  كتيىى  ىيف ٍ  حٛٔتَح ٍ  حٛتٌ ً ، حدلئٓٔتش  رب٣شتخل  ُظتي ٝ  ىطٔتَ  حٛتهب  حٜٛتيحثق  أك٘تخ

ٌ  حدلئٓٔتش  طؼتووخ  َ  هٜت ٚ  مثتش  ىس ُ٘تي١  ىه٠خذلتخ  حدلئٓٔتش  ٟتيكِ  هتٌ   يف زلت
ْ  ححلخٛتش  ٝ  ٛظـزِت َ  ٓتخ٣ي١  أك٘تخ ٞ  حٛيىٛتش  ٟتيكِ  يف ٣تض  رشتؤ٣ه  ىٍى ٠ُِتخ  هٜتِو
 ؿزٔتض  حٜٛتيحثق  هتٌ   يف هتخص  ٣تض  ُيؿتي  مل ُتبًح  رخدلئٓٔتش  حخلخطتش  حٜٛتيحثق 

 .هِٜوٞ حٛيىٛش ٟيكَِ ٓخ٣ي١ ٣ظيص
َ  هٌٜ ًَٗهخ حٛٔخرْ حٛٔيحهي ىطٍَٔ  أ٣يحهوتخ  جب٠ِتن  حٛوخٟتش  صحدلئٓٔتخ  ٟتيكِ

 أ٣ه ًري .حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٓخ٣ي١ طيىٍ ٓزٚ أ٣شؤص حٛهب حدلئٓٔخص ًٖٛ يف مبخ
ٞ  حٛٔخ٣ي١ ٢ٟ حٛؼخ٣ِش حدلخىس ٛنض ؿزٔخً أ٣ه ُالكق  )ٓتخ٣ي١  1957 ٛٔتنش  32 ٍٓت

 ٟئٓٔتخص  رب٣شخل حٛظخىٍس ىحَٛٔحٍحص حٛٔيح٣  أك٘خٝ س طـزْ حٛوخٟش حدلئٓٔخص
ٝ  ٟت٢  طؼت٠نه  ٟتخ  ٟتن  ُظوتخٍع  ٠ُِخ حٛٔخ٣ي١ ٌحه طيىٍ هٌٜ ٓخرٔش هخٟش  ،أك٘تخ

ٚ  أى اىٟخؿوخ أى حٛوخٟش حدلئٓٔخص اٌٛخل ح ٠ويٍُش ٍثِْ ٢ٟ رَٔحٍ ىغليُ  طوتيُ
 .حٛٔخ٣ي١ هٌح ألك٘خٝ ىُٔخً ٣ل٠وخ
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  الثالث املطلب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العامة املؤدسات أموال

 حدلئٓٔخص أٟيحٙ ؿزِوش هٌٜ حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٓخ٣ي١ ٢ٟ 21 حدلخىس نص 
 0حّطِش حٛظٌِش يف حٛوخٟش

ٍ  ،هخٟتش  أٟتيحسً  حٛوخٟتش  حدلئٓٔخص أٟيحٙ ))طوظرب ٝ  حٛٔيحهتي  هِٜوتخ  ىجتتَ  ىحألك٘تخ
 حٛوخٟش((. رخألٟيحٙ حدلظؤٜش

 ٌ ٙ  أ١ ))هٜت ّ  حٛتهب  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  أٟتيح  أى طتنخهِخً  أى جتخٍُتخً  ٣شتخؿخ  متتخٍ
 حدلئٓٔتش  رب٣شخل حٛظخىٍ حَٛٔحٍ ُنض ٟخ مل هخٟش أٟيحسً س طوظرب ٟخِٛخً أى ٍُحهِخً

 رخِٛوٚ((. هخٟش دلنِوش هظظض أى ًٖٛ هالٍ هٌٜ

 ٙ ٙ  اُؼتخف  يف خكِشحاُؼت  حدلتٌَٗس  ىطٔتي  حدلئٓٔتش  ٗخ٣تض  ))ىدلتخ  ،حدلتخىس  هتٌ   ٟتيٛي
ٌ /2/حدلتخىس  يف حدلشتَم  ُتنض  أ١ طو  ُٔي حٛوخٝ حٛٔخ٣ي١ أشوخص ٢ٟ حٛوخٟش  هٜت
ٌ ...هخٟتش  أٟتيحسً  حٛوخٟتش  حدلئٓٔش أٟيحٙ حهظزخٍ  أٟتيحسً  مبتخ ُوظترب   حدلٔظتيى  أ١ هٜت
 ٓيح ((. ىى١ حٛوخٟش ٠ٜٛنِوش ٟخ ؼلظض ححلخٙ رـزِوش هي هخٟش
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 طنخهِخً... أى جتخٍُخً ٣شخؿخً طزخشَ حٛوخٟش حدلئٓٔخص روغ أل١ ٣لَحً))ى
 أٟيحذلخ حهظزخٍ هٌٜ حٛنض، ذلخ رخٛنٔزش حدلَى٣ش ٢ٟ حٛالُٝ حٛٔيٍ ِٛ٘خٛش ًٍإ ُٔي

 ًٖٛ...((. هالٍ هٌٜ ُنض مل ٟخ هخٟشً أٟيحسً

َ  حٛوخىُتش  ٠ٜٛئٓٔتخص  رخٛنٔتزش  حٛوخٟتش  حٛٔخهتيس  ط٘تي١  ))ىرٌٖٛ ٍ  هت  حهظزتخ
ٚ ...ىحٛظتنخهِش  حٛظـخٍُتش  حدلئٓٔتخص  أٟخ ...هخٟش ىاٟخ هخطش ٟخا أٟيحذلخ  ُخألطت

ٍ  حٛوخٟتش  ٠ٜٛنِوتش  لظتض  مل ٟتخ  هخطتش  أٟيحذلتخ  طوظترب  أ١  أى ا٣شتخثوخ  رٔتَح
 رخِٛوٚ((.

 طنشؤ حٛوخٟش حدلَحُْ، هخٟش َٟحُْ ٛظيَُ طنشؤ حٛوخٟش حدلئٓٔخص أ١ ٍأُنخ ىيف
 رال ُوظرب حٛوخٟش حدلَحُْ اىحٍس ٟخ ؼلظض ىٗٚ ،حٛوخٝ حٛنِن ٛظلِْٔ رـزِوظوخ

 َُٟٔخً حدلَُْ أٗخ١ ٓيحل هخٟخً ٟخسً حدلي٣َ حٛٔخ٣ي١ 87/٢ٟ/حدلخىس ٛنض ىُٔخ ٣ِحم
 أٍ«حدلزخشَ  رخٛـَُْ ُيحٍ حدلَُْ أٗخ١ ىٓيحل رٚ ،جتخٍُخً أى طنخهِخً أى اىحٍُخً

 رٌري أى حسٟظِخُ رـَُْ أى اىحٍٍ شوض ريحٓـش أى حدلَُِٗش حٜٛٔـش ريحٓـش
 .»حٛوخٟش حدلَحُْ اىحٍس ؿَّ ٢ٟ ًٖٛ

ٞ  حٛٔخ٣ي١ يف حدلشَم أَٓ  حٌٍٛ حدلزيأ هي ىهٌح  ٟتخىس  يف 1955 ٛٔتنش  538 ٍٓت
ْ  رخٛظِحٟتخص  حخلخص 1947 ٛٔنش 129 ٍٓٞ حٛٔخ٣ي١ اىل أػِِض هخطش  حدلَحُت
 ٠ٗ0خ َُٜ ٣ظوخ ٍَٟ٘حً 8 رَٓٞ حٛوخٟش

 ُ ِ  ))س غلتي ً  ىس ححلـت ٌ  اؿتَحلحص  حلتخ ً  طنِِت ٌ  أهتَ  ألىىحصىح حدلنشتآص  هٜت
 حٛوخٟش((. حدلَحُْ اىحٍس حدلوظظش ىحدلو٠خص ىحّسص

 حٛظِحٟخص ٓخ٣ي١ اىل حٛنض هٌح اػخُش ٢ٟ حدلٔظيى حاُؼخكِش حدلٌَٗس ىأىػلض
 0رٔيذلخ حٛوخٟش حدلَحُْ
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َ  أ٣شؤطه َُْٟ اىحٍس يف حٛيىٛش ه٢ ُنيد حدلٜظِٝ أ١ ٟخ طٔيٝ هٌٜ ىُرتطذ..))  هت
 ((.هخٟش ٟنِوش ٛظلِْٔ

 أى أىىحص أى ٟو٠خص أى ُيٍى ٟنشآص ُِٔٞ أ١ حاىحٍس هٌ  ٟضحٓظِٜ ))ُبًح
 هٌٜ ُنض مل ىٟخ ،حألطٚ يف ُوظرب حٛٔزِٚ هٌح ٢ٟ ُيٍى  أى ُنشجي  ٟخ ١بُ هسص
 ((....ٜٛيىٛش حٛوخٟش حألٟيحٙ ٢ٟ حسٛظِحٝ ٟنق شَىؽ يف ًٖٛ ًري

ٝ   ضلي هٌٜ هخٟش أٟيحسً...حدلنشآص هٌ  ٟخ ٗخ٣ض ))ىاًح  ًتري  ط٘تي١  ُبعلتخ  ٟتخ طٔتي
ِ ش ٓخرٜت  ٞ  اه٠تخسً  رِووتخ  ىس هِٜوتخ  ٜٛلـت َ  حٛٔتخ٣ي١  ٟت٢ /87/حدلتخىس  حل٘ت  ،((حدلتي٣

 حدلوظظتش  ىحدلو٠تخص  ىحّسص ىحألىىحص حدلنشتآص  ٓخرِٜتش  هيٝي ىه ححل٘ٞ ))ىهٌح
ٞ  ٟٔتٍَحً  ُ٘تي١  أ١ ُويى س هِٜوخ ٜٛلـِ هخٝ دلَُْ  حٛٔتخ٣ي١  ٟت٢ /87/حدلتخىس  حل٘ت
ٌ  هِخل  أ١ اس، حاىح١ٍٍ حٛٔخ٣ي أطيٙ ٢ٟ ألطٚ أى حدلي٣َ ٚ  حٓظؼت  حدلشتَم  طتيه

 .1هنه(( ٜٛ٘شَ

ْ  حٛظِحٟتخص  ٓتخ٣ي١  ٟت٢  ٟ٘تٍَحً  8سحدلتخى «حٛنض  ىهٌح  رظتيٍس  ُئٗتي  »حٛوخٟتش  حدلَحُت
َ  حٛٔتخ٣ي١  ٟت٢ /87/حدلتخىس  ٍَٓطته  حٌٍٛ حدلزيأ ٓخؿوش  ىحٛٔؼتخل  حِٛٔته  ىأٓتَ   حدلتي٣

                                                           
 .3236-3234ص ،1955هيى ٣ي٠ُرب ٓنش  ،ٍحؿن حٛنشَس حٛظشَُوِش -1
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ٚ  يف هخٟخً ٟخسً ُوظرب هخٝ َُْٟ اىحٍس ؼلظض حٌٍٛ حدلخٙ رؤ١ ُٔؼَ ىحٌٍٛ  ٗت
 .1حألكيحٙ

 يف حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  ٓتخ٣ي١  ٟت٢ /21/حدلتخىس  طِٔتري  غلتذ  أ٣ته  ٍأُنتخ  ىٓتي 
 .حٛٔيحل هٌٜ ىحٛٔؼخل ىحِٛٔه حدلشَم أَٓ  حٌٍٛ حٛوخٝ حدلزيأ هٌح ػيل

 أٍ حٛوخٝ حدلَُْ اىحٍس لظض حٛهب حألٟيحٙ رؤ١ حٛٔيٙ ُظو  حدلزيأ ذلٌح ىطـزِٔخً
يف  غلذ حألٟيحٙ هٌ  ،ٓري  يف حدلَُْ خهِٜو ىُوظ٠ي ًحطه حدلََُٔ حٛنشخؽ ليٝ
 حدلَُْ أٗخ١ ٓيحل أٍ حدلَُْ ٣يم ر  طَِٓش ىى١ هخٟش أٟيحسً طوظرب أ١ ٣ل٣َخ
 أى طنخهِخً أى ٍُحهِخً أى اىحٍُخً َُٟٔخً خليٟظه حألٟيحٙ هٌ  لظض حٌٍٛ

 ؼلظض حٌٍٛ ُخدلخٙ حٛوخٝ ٜٛنِن ُو٠ٚ رـزِوظه حٛوخٝ حدلَُْ أل١ ًٖٛ ،جتخٍُخً
 أَٓ  حٌٍٛ حٛوخٝ ٠ٜٛزيأ ىىُٔخً حٛوخٝ ٜٛنِن سلظظخً ؿيحٙ رال ُوظرب ٓري  ٛؼ٠خ١
 .2اِٛه حاشخٍس ىٓزٔض حدلظٍَ حدلشَم

                                                           
ٟت٢ حٛٔتخ٣ي١ حدلتي٣َ    /87/ٍحؿن ليُي حدلٔظيى رخٛظوظِض ٠ٜٛنِوش حٛوخٟش ؿزٔخً ٛنض حدلتخىس  -1

ح٣ََِٛٔ  ىٟخ رويهخ، ىح٣لَ أُؼخً حِٛٔه 368ص 1952ٗظخد حدلَحُْ حٛوخٟش ٠ٜٛئَٛ ؿزوش ٓنش 
 يف حهظزخٍ حدلخٙ حٌٍٛ ؼلظض خليٟش َُْٟ هخٝ ٟخسً هخٟخ0ً

Andre de Laubadere: Traite élémentaire de droit administrative,1953, 
p727 et suiv nos 1412 et 1416. 

أٟخ حألٟتيحٙ ٟيػتيم    ،ُالكق أ١ هٌح ححل٘ٞ ٟٔظيٍ هٌٜ حألٟيحٙ حٛهب لظض اىحٍس حدلَُْ 2-
ْ حٛهب س ط٘ي١ سلظظش اىحٍطه ُبعلخ طوظرب أٟيحسً هخطش ىُنـزْ هتٌح حٛيطتَ هٜتٌ    ٣شخؽ حدلَُ

ٟخ طنظـه حدلَحُْ حٛظنخهِش ىحدليحى حخلظٞ حٛهب طِٜٝ حٛظنخهخص حٛهب طزخشَهخ ىُنـزتْ ٗتٌٖٛ هٜتٌ    
 حدليحى ٟيػيم حٛظوخٟٚ يف حدلَحُْ حٛظـخٍُش.
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  العامة املؤدسات بني العالقة

 املركزوة اإلداروة والسلطة

 اىحٍُتش  أشتوخص  أىّ روزخٍس أى سَُِٟٗش اىحٍُش ٜٓـخص حٛوخٟش املؤسسصت
َ  َُِٟٔتش  ْ  طتيُ َ  ،هخٟتش  َٟحُت َ  هبتٌح  ىهت ٍ  حٛيطت  حٛوخٟتش  حدلزتخىة  هِٜوتخ  طٔتَ

َ  دلزتخىة ح ىهتٌ   ،حاىحٍُتش  حٛالَُِٟٗتش  ٙ  طٔؼت  ٟتن  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  رخٓتظٔال
 حدلشَم أَٓ ىٓي ،أ٣شؤهتخ حٛهب حاىحٍُش حٜٛٔـش ٛيطخُش حٛيٓض ٣ِْ يف هؼيهوخ

 حدلئٓٔتخص  ٠ُتنق ، حاىحٍُتش  ٛالَُِٟٗش حٛوخٟش حدلزخىة حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٓخ٣ي١ يف
ْ  يف ىاهؼتخهوخ  شتئىعلخ  اىحٍس يف حٓظٔالسً حٛوخٟش  حٛٔتٜـش  ٛيطتخُش  حٛيٓتض  ٣ِت

ٖ  ىكتيىى  حسٓظٔالٙ هٌح ٟلخهَ طَػلش ٣ظيص يف ىر  حدلَُِٗش اىحٍُشح  طٜت
 0حّطَ حٛيؿه هٌٜ حٛيطخُش

ٙ  هنخطَ هٌٜ حٛٔخ٣ي١ ٣ض 0انؼايح ادلؤسساخ استمالل-1  يف حدلئٓٔتش  حٓتظٔال
 ٠ُِ0خ َُٜ ٣ٜوظوخ ٟظَِٓش ٟيحى

 شوظتِش  حٛوخٟتش  ٠ٜٛئٓٔتش  ٠ٜٛ0ئٓٔتش  حسهظزخٍُتش  حٛشوظتِش  ػزتيص   - أ
 ./1ٝ/حٛٔخ٣ي١ ٣ض رظَُق حهظزخٍُش

 ٟٔتظٜٔش  ٟخِٛتش  ًٟتش  حٛوخٟتش  ٠ٜٛئٓٔتش  0حدلخِٛتش  ىًٟظتوخ  حدلئٓٔتش  أٟيحٙ - د
 ./15ٝ  ،2ٝ َُٔس /ٟٔظٜٔش ىِِٟح٣ِش ٟٔظٜٔش ىأٟيحٙ
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 ٗٔخهيس ه٠يِٟ  ٟيكِ  حهظربىح ىا١ ىه٠خذلخ حٛوخٟش حدلئٓٔش ٟيكِي - ص
َ  ٓتخ٣ي١  يف حٛتيحٍىس  حٛوخٟتش  حٛٔيحهي طـزِْ ؿخُ ىا١ ،هخٟش  ،ِوٞهٜت  حٛيىٛتش  ٟتيكِ

ٞ  ىُ٘تي١ ، حٛيىٛش ٟيكَِ ه٢ ٟٔظٜٔي١ حٛيحٓن يف أعلٞ اس ٞ  يف ذلت  ححلتخسص  ٟولت
 .حدلئٓٔش اىحٍس رلْٜ ُؼووخ شجيعلٞ طنلٞ هخطش ٛيحثق

 ٢ٟ طظ٘ي١ ٟٔظٜٔش اىحٍُش ٜٛٔـش شئىعلٞ ٗٚ يف حدلئٓٔش ٟيكِي ىؼلؼن
 .ىٟيَُهخ حدلئٓٔش اىحٍس رلْٜ

ٙ  - ع ْ  0رنِٔتوخ  شتجيعلخ  رتبىحٍس  حدلئٓٔتش  حٓتظٔال  حدلئٓٔتش  اىحٍس رلٜت
 رلْٜ ىَٓحٍحص ،حدلئٓٔش شجي١ ٗٚ يف رخٛنلَ حدلوظظخ١ حذلِجظخ١ ةخ ىٟيَُهخ

ٍ  ُنض حٛهب ححلخسص هيح ٠ُِخ ٣ِٔوخ طٜٔخل ٢ٟ ٣خٌُس ىحدليَُ حاىحٍس  ا٣شتخل  ٓتَح
 .حَٛٔحٍحص هٌ  هٌٜ ُِوخ حٛظظيُْ ىؿيد هٌٜ حدلئٓٔش
 حهظظتخص  ٟت٢  ئٓٔتش حدل اىحٍس أ١ حٛشتؤ١  هتٌح  يف حٛٔتخ٣ي١  ٣ظتيص  ٢ٟ ىُٔظِخى
 ُ ٖ  ُتال  ىكتي   حاىحٍٍ ح وتخ  ٟزخشتَس  حدلئٓٔتش  طظزووتخ  حٛتهب  حاىحٍس ؿوتش  متٜت

 .ريحلس رنِٔوخ حدلئٓٔش حهظظخطخص

 0انؼايح ادلؤسساخ ػهً اإلزارَح انىصاَح-2
ٌ  حٛٔتخ٣ي١  َُػتوخ  حٛتهب  حاىحٍُتش  حٛيطتخُش  ٟلخهَ طٜوض  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  هٜت

 ٠ُِ0خ َُٜ

 حدليحهِي يف حاىحٍس رلْٜ َٓحٍحص هٌٜ عطورت حٛهب حٛيطخثِش حٜٛٔـش- أ
 هٌ  يف حسْٜ َٓحٍحص ىس طنٌِ حدلئٓٔش ا٣شخل َٓحٍ ػليىهخ حٛهب ىرخٛشَىؽ

 َٓحٍ يف ليى هخطش رؤًٜزِش ػخ٣ِش َٟس حاىحٍس رلْٜ هِٜوخ ىحُْ اًح اس ححلخٛش
 .حدلئٓٔش ا٣شخل
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 حٜٛٔـش حهظظخص ٢ٟ حدلئٓٔش يف حَٛثِِٔش حٛيكخثَ يف حدليكِ  طوِ -د
 .حٛيطخثِش

ْ  حٛيطتخثِش  ٜٛٔتٜـش -ؽ ٍ  يف هِٜوتخ  ُتنض  حٛتهب  حدلزتخٛي  اىٍحؽ كت  ا٣شتخل  ٓتَح
 .حاىحٍس رلْٜ ُيٍؿوخ مل اًح حدلئٓٔش

  وتش  حٛظتخرن  حدلتخيل  حدلَحٓتذ  دلَحؿوتش  ىكٔتخرخهتخ  حدلئٓٔتش  ِِٟح٣ِش لؼن-ى
َ  ىححلٔتخد  حدلِِح٣ِتش  ىطوتَع  حٛوخٟتش  ٠ٜٛئٓٔتخص  حدلخِٛتش  حَٛٓخرتش  ٌ  حخلظتخٟ  هٜت

 ./19ى 18ٝ /سهظ٠خىهخ حٛيطخثِش ٜـشحٛٔ
ٝ -تهت  َ  ُٔتي ٚ  علخُتش  يف حٛيطتخثِش  حٛٔتٜـش  اىل حدلئٓٔتش  ٟتيُ  ٟخِٛتش  ٓتنش  ٗت
 0حدلئٓٔش ٣شخؽ ه٢ طََُٔحً

 0أَٟح١ حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٓخ٣ي١ يف حدلٍَٔ حاىحٍُش حٛيطخُش ٣لخٝ هٌٜ ىُالكق

ْ  أ٣ته  0األول ّ  ٟت٢  ػتِ ٌ  حاىحٍُتش  حٛيطتخُش  ٣ـتخ  كتي  اىل حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  هٜت
 حٛيىٙ ٟولٞ يف حٛٔخثي حسجتخ  ىؼلخَٛ حٛوخٟش حدلظٜلش ٟٔظؼِخص ٟن ُظوخٍع

 .حدلٔظٜٔش حاىحٍُش حذلِجخص هٌٜ حَٛٓخرش طشيُي ضلي

 ٓخ٣ي١ طيىٍ ٓزٚ هخٟش ٟئٓٔخص رب٣شخل حٛظخىٍس حٛٔيح٣  أ١ 0انثاٍَ
 حٛيحٍىس حٛنظيص رخٛيطخُش حخلخطش أك٘خٟوخ روغ يف لخَٛ حٛوخٟش حدلئٓٔخص

 حدلؼخٙ ٓزِٚ هٌٜ ًٖٛ ٢ٟ ٣ٌَٗ .حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٓخ٣ي١ يف حٛشؤ١ هٌح يف
 حذلِجش رب٣شخل 1956 ٛٔنش 366 ٍٓٞ حٛٔخ٣ي١ 4/٢ٟ/حدلخىس ٢ٟ حألهريس حَِٛٔس
           حدليحطالص ٛيَُُ جتِِ ُوَ، ٟظَ اويٍُش كيُي ٖٓ٘ ٛشئى١ حٛوخٟش

 حاىحٍس رلْٜ خصحهظظخط روغ أى ٗٚ ُظيىل أ١ »ح ٠ويٍُش ٍثِْ ٢ٟ ررتهِض«
 رلخْٛ ؽلنق حٛوخٟش حدلئٓٔخص ٓخ٣ي١ أ١ ك  يف، حاىحٍس رلْٜ هٌٜ هَػوخ ىى١
 ٜٓـش ىُٔظَ حدلئٓٔخص هٌ  اىحٍس يف ىحٓوش علخثِش ٜٓـش حٛوخٟش حدلئٓٔخص اىحٍس

 َٓحٍحص هٌٜ حسهرتحع كْ هٌٜ حدلئٓٔش اُحل رخٛيطخُش حاىحٍُش حدلوظظش ح وش
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 هني هخطش أًٜزِش حَٛٔحٍ هٌٜ ىحُٔض اًح حسهرتحع هٌح أػَ ىُِىٙ ،حاىحٍس رلْٜ
 .»11حدلخىس  ٣ض ٍحؿن«حٛؼخ٣ِش  حدلَس يف هِٜه هَػه

ٍ  ٓخ٣ي١ ٢ٟ حألىىل حدلخىس ٗخ٣ض ىدلخ ٞ  حاطتيح  ٓتٍَص  1957 ٛٔتنش  32 ٍٓت
 ىى١ حؿالٓخً«حٛوخٟش  حدلئٓٔخص شؤ١ يف حٛوخٟش حدلئٓٔخص رٔخ٣ي١ حٛو٠ٚ طَحكش
 حٛظتخىٍس  حٛٔتيح٣   رؤك٘خٝ حٛو٠ٚ حٛٔخ٣ي١ ٣ِْ ٢ٟ خ٣ِشحٛؼ حدلخىس ىجتِِ ،»ليُي
ٝ  ٟتن  س ُظوتخٍع  ٠ُِتخ  هخٟتش  ٟئٓٔتخص  رب٣شتخل   حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  ٓتخ٣ي١  أك٘تخ
 .ح يُي

 رخدلئٓٔتخص  حخلخطش حٛٔيح٣  يف حٛيحٍىس رخٛنظيص حٛو٠ٚ س غليُ أ٣ه ٣ًَ ذلٌح
ٝ  لخَٛ حٛهب حٛوخٟش ٝ  حٛٔتخ٣ي١  يف حٛتيحٍىس  حألك٘تخ ٍ  ٛوخٟتش ح ٠ٜٛئٓٔتخص  حٛوتخ  حٛتٌ
 .1975 ٛٔنش 32 ٍٓٞ رخٛٔخ٣ي١ أطيٍ
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 احمللوة اإلدارة نظام

ٞ  ححملِٜش حاىحٍس ٓخ٣ي١ كٚ يف ححملخُق اخ صص  ٍ  15ٍٓت  رظتخٍُن  حٛظتخى
11/5/19710 

ٖ  ىرِتخ١  ٍ  أ٣ته  ًٛت ٞ  ححملِٜتش  حاىحٍس ٓتخ٣ي١  طتي  11/5/1971 ىطتخٍُن  15 رتَٓ
 0حٛظخِٛش حٛؼالػش حألٓخِٓش حألهيحٍ ػ٢٠ ىًٖٛ

ْ  طِٔري ٟو٠ش ححملِٜش حدلنخؿْ يف حاىحٍُش حٛيكيحص هٌٜ أٌٛٔ-1  حٛوخٟتش  حدلَحُت
ْ  اىل رخاػخُش حدلوظِٜش ححملِٜش  ىطتؤٟ   حدلتيحؿن   ر٘خُتش  حدلوظظتش  حٛوخٟتش  حدلَحُت

 .حٛيىٛش طَٔهخ حٛهب ىحأل٣ل٠ش حٛٔيح٣  ٣ـخّ ػ٢٠ ىًٖٛ ،ىؽليٟظوخ
 حٛٔتٜـخص  ٢ٟ حملِٜشىح حٛوخٟش حدلَحُْ طٜٖ رظِٔري حدلظؤٜش حٛظالكِخص ٣ٔٚ-2

 .ححملِٜش حاىحٍُش حٛيكيحص اىل حٛظنٌُِِش حدلَُِٗش
 ىحٛظشتَُن  حٛظوـتِؾ  رشتئى١  حٛظنٌُِِتش  حدلَُِٗتش  حٛٔتٜـخص  ٟو٠تش  كتيى -3

 ه٢ طوـِ حٛهب حٛ٘ربً حدلشَىهخص ىطنٌِِ ىحٛظنِْٔ ىحٛظيٍُذ ىحٛظؤهِٚ ىحٛظنلِٞ
 ىكيس ٢ٟ رؤٗؼَ ٚطظظ أةِش ًحص رـزِوظوخ ط٘ي١ أى حاىحٍُش حٛيكيحص طنٌِِهخ

 .اىحٍُش

 ٍ ْ  ىُتئى ٍ  كتيىى  ػت٢٠  ححملِٜتش  حاىحٍس ٓتخ٣ي١  طـزِت  اىل ُِته  ححملتيىس  حألهتيح
 0حٛظخِٛش حدلِِحص
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ْ  ٟٔتئىِٛش  أِٛٔتض -1 ٌ  حدلظتخ   لِٔت  حٛيكتيحص  يف حدلٔت٠ِ   حدلتيحؿن   هٜت
 .ححملِٜش حاىحٍُش
 ى١رشتئ  حدلظظتٜش  حَٛثِٔتِش  حدلو٠تخص  اىل حٛظنٌُِِتش  حدلَُِٗتش  حٛٔتٜـش  طَِهض-2

 .ححملِٜش حٛٔؼخُخ رظِخطِٚ حسهظ٠خٝ ىى١ حٛيىٛش
 ىحٛوِٝ حِٛٔٞ ر  حٛظيح١ُ أمثَص ٓيٍُخ ٢ٟ ححملِٜش حاىحٍس طشَُن أك٘خٝ ا١-3
ٝ  ٢ٟ ٓزٜوٞ ٢ٟ ٟخ ُيُن رؤ١ ٛيُوٞ لْٔ أ١ روي حدليحؿن  ٛيً  ىػتَحثذ  ٍٓتي

 .هبٞ حخلخطش ححملِٜش حٛوخٟش حدلَحُْ هٌٜ ُنِْ ٓيٍ ىط٘خَِٛ

 ٌ ٙ  ًٖٛت  ػتيل  ىهٜت َ  ٟتخ  ٣0ظٔتخل  اىل حدلشتَم  ٟنلوتخ  حٛتهب  حسهظظخطتخص  هت
 حاىحٍس طـزِْ ٢ٟ ٓظيهخ حٛهب حألهيحٍ ٛظلِْٔ ححملِٜش حٛظنٌُِِش حٛشوظِخص
َ  ححملِٜتش؟ ىٟتخ   ْ  حٛظنٌُِِتش  حدلَُِٗتش  حٛٔتٜـش  رت   حٛٔخث٠تش  حٛوالٓتش  هت  ىحستخٛ

 ِٜتش ححمل حٛظنٌُِِتش  ىحٛشوظتِخص  حدلوظِٜتش  ىحٜٛـتخ١  حٛظنٌُِِتش  ىحدل٘خطتذ  ححملِٜتش 
 .؟...حٛنخكِش ىٟيَُ حدلنـٔش ىٟيَُ ححملخُق ٢ٟ حدلئِٛش

 َ ْ  يف ٟوِنتش  كتيىى  ىػتن  ٟت٢  حدلشتَم  مت٘ت٢  ىِٗت ْ  رت   ححملِٜتش  حدلنتخؿ  حستخٛ
 ىحألىىحص حدلَُِٗتش  حٛظنٌُِِتش  حٛٔتٜـش  حهظظخطتخص  اِٛوتخ  ح٣ظٜٔتض  حٛتهب  ححملِٜتش 
ٍ  حهظِٜتض  ح يُيس؟ ىهٚ ححملِٜش حٜٛٔـش ٛظٜٖ حدلنٌِس  ٗخ٣تض  ٠تخ ه حدلشتَم  أهتيح

 .حٛٔخرٔش؟ حٛظشَُوخص يف هِٜه

ْ  ٠ُِتخ  حدلَُِٗتش  حٛظنٌُِِتش  حٛٔتٜـش  ح٣ظٜٔتض  ْ  اىل ححملِٜتش  رتخاىحٍس  ُظوٜت  حستخٛ
ٌ  هبتخ  حدلَطزـتش  حٛظنٌُِِتش  حدل٘خطتذ  ىأطتزلض  ححملِٜتش  حٛشتوزِش   ٍأٓتوخ  ىهٜت

.. »حٛنخكِتش  ىٟيَُ حدلنـٔش ٟيَُ اىل ححملخُق ٢ٟ« ححملِٜش حٛظنٌُِِش حٛشوظِخص
ْ  اشَحٍ لض ححملِٜش حاىحٍس حهظظخطخص ٌِطنِ طظيىل  ىطوظترب  حٛشتوزِش  حستخٛ
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ٝ  ٠ٗتخ  ،أٟخٟوتخ  ٟٔتئىٛش  ٖ  طٔتي  ةتِس  مبو٠تش  ححملِٜتش  حٛظنٌُِِتش  حٛشوظتِخص  طٜت
 هٌح اؿخٍ ىيف ،ححملِٜش حٛشوزِش ىحسخْٛ حدلَُِٗش حٛظنٌُِِش حٜٛٔـش ر  حٛيطٚ

ٌ  ىٟت٢  شحٛظٜٔٔتِٜ  حدلٔتئىِٛش  ٟزتيأ  كٔذ حسخْٛ ٗخُش طوظرب حٛظنلِٞ  اىل حألى٣ت
 ٌ ٚ  أٍ، حألهٜت ٍ  حٛرتِٗتذ  يف حٛوِٜتخ  حٛٔتٜـش  اىل لؼتن  ى٣ِتخ  ٓتٜـش  ٗت  حٛظنِِتٌ
 .ىهٌ٘ح
 حٛظشتَُوخص  ٗخُتش  هت٢  ىط٘يُنته  ىٟؼت٠ي٣ه  جبيهَ  ححلخيل حٛظشَُن حهظَٜ ىٛٔي

 10حٛٔخرٔش

 0اإلزارَح انتنظًُاخ إعار    -1
ٍ  ٛتهب ح حدلو٠خص اِن شلخٍٓش طظيىل شوزِش رلخْٛ ححلخيل حٛظشَُن أكيع  طتئى

 ىه٠َح٣ِتخً  ىػٔخُِتخً  ىطتلِخً  ىحؿظ٠خهِتخً  حٓظظخىُخً ححملِٜش حدلنخؿْ طٜٖ طـيَُ اىل
 .حسهظظخص ًحص حدلَُِٗش حٜٛٔـخص لـِؾ ىُْ ىًٖٛ

 0واألَظًح انمىاَني نتنفُذ انؼايح انسُاسح  -2
ٞ  حٛظشتَُن  يف زلتيىىس  حٛظنٌُِِتش  حدلَُِٗتش  حٛٔتٜـخص  ٟو٠تش  أطتزلض   ىحٛظنلتِ
ٌ  ىٟظخروتش  ىحَٛٓخرتش  ٖ  ٟتخ طظـٜزته   ر٘خُتش  حٛظنِِت ٚ  ٟت٢  حدلظخروتش  طٜت  ىطتيٍُذ  طؤهِت
ِ  حٛتهب  حٛ٘تزريس  ىطنِِتٌ حدلشتخٍُن   ىطنِْٔ  أى حاىحٍُتش  حٛيكتيحص  طنِِتٌهخ  هت٢  طوـت

 .حٛوخٝ حٛظوـِؾ كيىى ىػ٢٠ هخٟش رخدليحؿن ٚ طظظ أةِش ًحص رـزِوظوخ ط٘ي١
ٚ  ححلتيُغ  حٛظشتَُن  طؼت٢٠  ٠ٗتخ   يحصحٛيكت  اىل ححملِٜتش  حاىحٍُتش  حٛٔتٜـخص  ٣ٔت

ٝ  حاىحٍُتش  ّ  يف ححملِٜتش  حاىحٍس مبو٠تش  ٛظٔتي  طَٔهتخ  حٛتهب  ىحأل٣ل٠تش  حٛٔتيح٣   ٣ـتخ
 .حٛظنٌُِِش حدلَُِٗش حٜٛٔـخص

                                                           

 .171ص  ،٣ي١ حسىحٍٍ ىحٛٔيٍٍيف حٛٔخ حدليٓيهش حاىحٍُشى. ٢ُُ حٛوخري٢ُ رَٗخص0  1-
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 0احلكىيُح انتنظًُاخ تكىٍَ    -3
 اً، ححل٘يِٟتش  حٛظنل٠ِتخص  ط٘ي٢ُ يف ؿٌٍُخً طزيُال  ح يُي حٛظشَُن أكيع ىٛٔي

َ  حٛشتوزِش  حسخْٛ أطزلض  طظيسهتخ  ٗخ٣تض  رِن٠تخ  ِٜتش ححمل حاىحٍس طظتيىل  حٛتهب  هت
 هتٌ   أطتزلض ، ىحٛظنٌُِِتش  ٜٜٛٔـش حدل٠ؼٜش حٛظنٌُِِش حاىحٍُش حٛشوظِخص ٓخرٔخً

 ىلتض  حٛشوزِش حسخْٛ ىحلٔخد رخٓٞ طو٠ٚ ح يُي حٛظشَُن يف حٛشوظِخص
 .حٛيىٛش طَٔهخ حٛهب ىحأل٣ل٠ش حٛٔيح٣  كيىى ىػ٢٠ ىٟٔئىِٛظوخ اشَحُوخ
 ٚ  حٛظنٌُِِتش  حٛشوظتِخص  اىل حدلشتَم  ٟنلوتخ  حٛتهب  حسهظظخطتخص  اىل ح١ّ ى٣نظٔت
ٌ  ححملِٜتش  ٚ  ٟو٠ظته  كتيىى  يف ححملتخُق  ٍأٓتوخ  ىهٜت  حدلَُِٗتش  حٛٔتٜـش  اىل ٠٠ٗؼت

 .حٛظنٌُِِش
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 ممثالً تىصفه احملافظ اذتصاصاخ

 1ادلزكشَح انتنفُذَح نهسهغح 

ٌ  ححلتيُغ  حٛظشتَُن  يف حدلَُِٗتش  حٛظنٌُِِتش  حٛٔتٜـخص  ٟو٠تش  حٓظظتَص   هٜت
ٞ ىحٛظ حٛظشتَُن  ٌ  ىٟظخروتش  حَٛٓخرتش  نلتِ ٚ  حٛظنِِت ْ  ىحٛظتيٍُذ  ىحٛظؤهِت  ىحٛظنٔتِ

 أى حاىحٍُتش  حٛيكيحص طنٌِِهخ ه٢ طوـِ حٛهب حٛ٘ربً حدلشخٍُن ىطنٌِِ ىحٛظوـِؾ
 .2هخٟش رخدليحؿن  طظظٚ أةِش ًحص رـزِوظوخ ط٘ي١

ٚ  يف ححملِٜتش  حاىحٍُتش  حٛيكيحص حهظظخص ٢ٟ أطزلض ُٔي ححملِٜش حاىحٍس أٟخ  ٗت

 كتيىى  ىػ٢٠ 3حٛوخٝ ىحٛظوـِؾ ىحأل٣ل٠ش حٛٔيح٣  كيىى ػ٢٠ ٖٛىً زلخُلش
 ٜٜٛٔـش شلؼال ً ريطِه ححملخُق حهظظخطخص ليُي هِٜنخ ُظيؿذ حألْٓ هٌ 

 .حدلَُِٗش حٛظنٌُِِش

 0احملافظح   انسونح يصاحل إزارج ػهً اإلشزاف-أ
 شلتخ  حدلَُِٗتش  حٛظنٌُِِتش  حٛٔتٜـش  هبتخ  طِيػته  حٛتهب  حدلو٠تخص  رتؤىحل  ححملتخُق  ُٔيٝ

 حاىحٍس ٓتخ٣ي١  2/٢ٟ/حدلخىس ٢ٟ/ؽ/حَِٛٔس مبيؿذ حهظظخطخهتخ يف أطال  ُيهٚ
 .ححملِٜش

                                                           

 .172ص ،يف حٛٔخ٣ي١ حسىحٍٍ ىحٛٔيٍٍ حدليٓيهش حاىحٍُشى. ٢ُُ حٛوخري٢ُ رَٗخص0  1-

ٟتت٢ ٓتتخ٣ي١ حاىحٍس  /2/َُؿتتٌ حَٛؿتتيم اىل حألك٘تتخٝ حٛتتيحٍىس يف حِٛٔتتَط  )د ى ؽ( ٟتت٢ حدلتتخىس      2-

 .11/5/1971حدلئٍم يف  ،15ححملِٜش حٛظخىٍ رخدلَٓيٝ حٛظشَُوَ ٍٓٞ 
 ٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش./٢ٟ/28 حدلخىس/ؽ/َِٛٔسح -3
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 حٛيٍُحل اِٛه ُظيٍهخ حٛهب حٛظو٠ِٜخص طنٌِِ ححملخُق هٌٜ ُظيؿذ ٌٖٛٛ ىطزوخً
 ىحٛظوـِـِش حِٛنِش حٛشجي١ يف هبٞ حدلنيؿش حٛظنٌُِِش حسهظظخطخص كيىى ػ٢٠
 اًح، ىحٛظنٌٍِِ ىٟ٘ظزه ححملخُلش رلْٜ حهظظخطخص ٟن س ُظوخٍع ى٠ُِخ
 اريحل ححملخُق هٌٜ ُظيؿذ حٛظو٠ِٜخص طٜٖ يف حهظظخطخهتٞ كيىى حٛيٍُحل جتخىُ
 ىؿيد هٌٜ حٛيٍُحل أطَ ُبًح ،حٛظو٠ِٜخص طٜٖ طنٌِِ ىٓزٚ ًٖٛ يف ٣لَ  ىؿوش

 ٟيػيم ُوَع أ١ ًٖٛ روي ىهِٜه طنٌِِهخ اس ححملخُق هٌٜ ُزْ مل طنٌِِهخ
 .حٛيٍُحل ْٜرل ٍثخٓش هٌٜ حخلالٍ

ٖ  ٗخ٣تض  اًح أٟتخ  ْ   طٜت ٝ  حٛظو٠ِٜتخص متت ٝ  حٛنلتخ ٝ  حألٟت٢  أى حٛوتخ ٌ  ُِظيؿتذ  حٛوتخ  هٜت
َ  أ١ ححلخٛتش  هٌت   يف ححملخُق هخ  هت٢  متخٟتخً  ُظيٓت  ٟيػتيم  ُوتَع  أ١ ىهِٜته  طنٌِِت
ٌ  ُظيؿذ حسهظزخٍحص هٌ  ىػ٢٠ ،ُِه ٜٛزض حٛيٍُحل رلْٜ ٍثخٓش هٌٜ حخلالٍ  هٜت
َ  ٟت٢  اِٛه ٍطظي حٛهب رخٛظو٠ِٜخص حٛظِٔي ححملخُق  حدلظؤٜتش  حٛشتجي١  يف حٛيحهِٜتش  ىُُت

 .2ى1حٛظنٌٍِِ ىٟ٘ظزه ححملخُلش رلْٜ حهظظخطخص ه٢ لَؽ ىحٛهب حٛوخٝ رخأل٢ٟ

                                                           

ٟتت٢ ٓتتخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜتتش، ىٟتت٢ حدلالكتتق يف هتتٌح حخلظتتيص أ١    /27/ٟتت٢ حدلتتخىس /ى/حِٛٔتتَس 1-
ٓتتخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜتتش ؿوتتٚ حٛٔتتالٟش حٛوخٟتتش ٟتت٢ حهظظتتخص ححملخُلتتش ىٟ٘ظزتته حٛظنِِتتٌٍ ىًٛتتٖ     

 ٔخ٣ي١ حدلني  هنه.٢ٟ حٛ/٢ٟ/23 حدلخىس/ُ/ُظؼق متخٟخً ٢ٟ ٟؼ٠ي١ حَِٛٔس
 ٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش./٢ٟ/22 حدلخىس/ُ/حَِٛٔس 2-
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ٙ  هٌح يف حاشخٍس ىجتيٍ  طتؤٟ   ُوظترب  ححملِٜتش  حاىحٍس ٓتخ٣ي١  أ١ اىل حستخ
ْ  ٟنيؿتخً  حٛوخٟتش  ىحَٛحكش حٛوخٟش حٛٔالٟش ٍ  ىٟ٘ظزته  ححملخُلتش  مبـٜت  2ى 1حٛظنِِتٌ

ّ  ححملتخُق  ُتب١  ٌٖٛىٛت   شلتؼال ً  رظتِظه  هبتخ  حخلخطتش  حسهظظخطتخص  ؽلتخٍ
 .٠ٜٛلخُلش حسهظزخٍُش حٛشوظِش

ٝ  ٠ٗتخ  َ  رظزِٜتي  ححملتخُق  ىُٔتي  اىل حدلَُِٗتش  حٛظنٌُِِتش  حٛٔتٜـش  ىطيؿِوتخص  أىحٟت
 .3طنٌِِهخ ىُظخرن حٛوالٓش ًحص حاىحٍحص

 0احملافظح   نهسونح االػتثارَح انخرصُح متثُم -ب
 ٝ َ  اىل ىحأل٣ل٠تش  حٛٔتيح٣   رظزِٜتي  ِشحٛظت  هبتٌ   ُٔتي  ىحدلئٓٔتخص  حاىحٍحص سلظٜت

 ٠ٜٛلخُلتش  حٛظخروش ىحألؿوِس ىحدلشرتٕ حٛوخٝ حٛٔـخه  ؿوخص ٢ٟ ىًريهخ حٛوخٟش
 .4طنٌِِهخ ك٢ٔ هٌٜ ىحاشَحٍ

ٌ  ُظيؿتذ  ٠ٗتخ  َ  هٜت َ  ىٍإٓتخل  ٟتيُ ٚ  مل حٛتهب  ٜٛتيُحٍحص  حٛوخثتيس  حٛتيىحث  طنٔت
ٖ  ححملِٜتش  حاىحٍس اىل حهظظخطتخهتخ  ٌ  ىٗتٌٛ  حٛوخٟتش  حدلئٓٔتخص  ُتَىم  ٟتيٍحل  هٜت

ٝ  حٛٔـتخم  ىشتَٗخص  ىٟئٓٔتخص  حٛوخٟتش  ىحدلتيَُُخص  ٕ  ىحٛٔـتخم  حٛوتخ ٌ  حدلشترت  طنِِت

                                                           

ٟتت٢ ٓتتخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜتتش، ىٟتت٢ حدلالكتتق يف هتتٌح حخلظتتيص أ١    /27/ٟتت٢ حدلتتخىس /ى/حِٛٔتتَس 1-
ٓتتخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜتتش ؿوتتٚ حٛٔتتالٟش حٛوخٟتتش ٟتت٢ حهظظتتخص ححملخُلتتش ىٟ٘ظزتته حٛظنِِتتٌٍ ىًٛتتٖ     

 ٢ٟ حٛٔخ٣ي١ حدلني  هنه./٢ٟ/23 حدلخىس/ُ/٢ٟ حَِٛٔس/5/ُظؼق متخٟخً ٢ٟ ٟؼ٠ي١ حٛزني
 ىحٛهب ليى حهظظخطخص رلْٜ ححملخُلش./٢ٟ/23 حدلخىس/ى/٢ٟ حَِٛٔس/3/حٛزني 2-

 ٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش./٢ٟ/28 حدلخىس/د/حَِٛٔس 3-

 ٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش./٢ٟ/28 حدلخىس/أ/حَِٛٔس 4-
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 أس رشتَؽ  حٛوخٟتش  ىحَٛحكش حٛوخٟش ىحٛظلش حٛوخٝ رخأل٢ٟ حخلـِش ححملخُق أىحَٟ
 .1حخلظيص هٌح يف حدلوظظش حدلَُِٗش حٛوخٟش حاىحٍس طو٠ِٜخص ٟن طظوخٍع

 يف ٜٛيىٛتش  حسهظزخٍُتش  ٜٛشوظتِش  شلتؼال ً  ىرظتِظه  ححملتخُق  اىل ىُوتيى 
 حٛٔيً هٌ  ىهٌٜ ححملخُلش يف حٛيحهَٜ حأل٢ٟ ٓيً اىل أىحَٟ ُظيٍ أ١ ححملخُلش

َ  حألٟت٢  ٓتيحص  أ١ ٍأً ىاًح ،2أىحٟتَ   طٜتيب  أ١  ًتري  ححملخُلتش  يف حدليؿتيىس  حٛتيحهٜ
ٝ  ٛظتؤٟ   ٗخُِتش  ٝ  حٛنلتخ ً  حسٓتظوخ٣ش  ؿٜتذ  اىل ُِو٠تي  ،حٛوتخ ْ  ح تِش  رٔتي  رـَُت
 ٟزخشتَس  ُِو٠ي حدلَُِٗش رخٜٛٔـش حسطظخٙ ٢ٟ ُظ٢٘٠ مل اًح أٟخ، حٛيحهِٜش ىُحٍس
 ٌ ٝ  اهتخىس  حدليٓتن  أى حدلنـٔتش  ٓخثتي  ٟت٢  ؿٜتذ حدلوي٣تش   اىل ٟٔتئىِٛظه  ىهٜت  حٛنلتخ
 .3حٛـٜذ ُٜيب أ١ حدليٓن أى حدلنـٔش ٓخثي ىهٌٜ حٛوخٝ ىحأل٢ٟ

 0انسونح سُاسح تنفُذ ػهً انسهز-  
 حٛوت   ححملخُلتش  يف حدلَُِٗتش  حٛظنٌُِِتش  ٜٛٔتٜـش  ؼال ًشلت  رظتِظه  ححملخُق ىُ٘ي١

 ُظيؿتذ  حخلظتيص  هتٌح  ىيف 4ىهـظتوخ  حٛيىٛتش  ِٓخٓش طنٌِِ طظيىل حٛهب حِٛٔلش
 هخطش ىرظيٍس حٛظنٌُِِش حدلَُِٗش حٜٛٔـخص ٟن ىحثٞ حطظخٙ هٌٜ ُزٌٔ أ١ هِٜه

                                                           
 ِٜش.٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححمل/31/حدلخىس -1
 ٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش./31/حدلخىس -2
 ٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش./32/حدلخىس -3
 ٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش./٢ٟ/28 حدلخىس/أ/حٛزني حألهري ٢ٟ حَِٛٔس -4

 ُظيىل ححملخُق ريطِه شلؼال ً ٜٜٛٔـش حٛظنٌُِِش حدلَُِٗش حدلوخٝ حٛظخِٛش0 280ٟخىس  -
 ىهـظوخ. . ىطنٌِِ ِٓخٓش حٛيىٛش.-



217 

 

َ  حؿتالم  ححملخُق هٌٜ ُظيؿذ حاؿخٍ هٌح ىيف ،حٛيحهِٜش ىَُُ ٟن  شحٛيحهِٜت  ىُُت
 حِٛٔخٓتِش  رخألٟيٍ طظوْٜ ىحٛهب زلخُلظه يف طٔن حٛهب حذلخٟش ححليحىع ٗخُش هٌٜ

 .ىحدلخِٛش ىحٍِٛحهِش ىحسؿظ٠خهِش ىحسٓظظخىُش

 1احملافظح   االػتثارَح نهخرصُح كًًثم احملافظ اذتصاصاخ 

 11/2/19360/ٙ. ٍ حدلئٍم يف 5ٍٓٞ  حَٛٔحٍ كٚ يف -1
 ىهٌٜ ،حملخُلظه حٛظخروش ىحٛنيحكَ شحألٓؼِ هٌٜ ٜٓـش ىطخثِش ححملخُق ؽلخٍّ

َ  ٗخُتش  َ  ٓؼتِش حأل هتٌ   ٟتيكِ ْ  حخلظتيص  هتٌح  يف، ىحٛنتيحك  ٠ٜٛلتخُق  ػلت
َ  حدلنتيؽ  حدليكِ  ٓخثَ ُي َٗ حٛؼَىٍس غلي ىهنيٟخ ٞ  أٟت  ٍإٓتخل  هتيح  طوِِنتو
ٕ  ىحٛشتَؿش  حٛويِٛش ىٟيكَِ َٟحِٗ ححملخُلش يف حٛيىحثَ ٍ  ىحٛتيٍ ٚ  حٛتٌ  س ُتيه
 .2حهظظخطه ػ٢٠ طوِِنوٞ

 حملخُلظه حٛظخروش حٛظًٌَ حٛزٜيُخص ٟيح٣ُخص طظيُْ طالكِش ححملخُق ٍّىؽلخ
 .ىَٟحٓزظوخ

 21/12/19570يف  حدلئٍم 496 ٍٓٞ حٛٔخ٣ي١ كٚ يف -2
 هِنِتش  كٔيّ هٌٜ أى هٔخٍ هٌٜ حٛز  حٌٛظذ اُحٛش حهظظخص ححملخُق ؽلخٍّ
ٖ  ححملخُلتش  كتيىى  ػت٢٠  ىحٓوِتش  هٔخٍُتش  ٝ  ىُٔتخ  ىًٛت  يف حٛتيحٍىس  ٛعك٘تخ

 حسهظيحل أى حٛز  حٌٛظذ اُحٛش حشرتؿض حٛهب، 496 ٍٓٞ حٛٔخ٣ي١ 35/٢ٟ/حدلخىس
 أى كيىػو٠خ طخٍُن ٢ٟ شوَ هالٙ حاىحٍس َٟحؿوش حٛؤخٍُش حٛوِنِش ححلٔيّ هٌٜ

                                                           
 .176ص ،يف حٛٔخ٣ي١ حسىحٍٍ ىحٛٔيٍٍ حدليٓيهش حاىحٍُشى. ٢ُُ حٛوخري٢ُ رَٗخص0  -1
 .11/2/1936حدلئٍم يف  ،/ٙ. ٢ٟ5ٍ حَٛٔحٍ ٍٓٞ /33/حدلخىس -2
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 اُحٛش لَؽ ًٖٛ ًري ىيف ٌٜٛخثذ رخٛنٔزش كيىػو٠خ طخٍُن ٢ٟ أشوَ ػالػش هالٙ
ٌ  حٛتز   حٌٛظتذ  ٍ  هٜت ٌ  أى هٔتخ ّ  هٜت  ،حاىحٍس حهظظتخص  ٟت٢  هٔخٍُتش  هِنِتش  كٔتي
 .كظَحً حٛٔؼخل حهظظخص ٢ٟ ىطظزق

ٌ  ىاًح  كتيىى  ىػت٢٠  حدليػتيم  هتٌح  يف اىحٍُتخً  طتيرريحً  ححملتخُق  حلت
ٍ  أ١ اىل أى ًحهتتخ  حٛٔتٜـش  ٟت٢  ُويٙ أ١ اىل ٓخث٠خً ُِزٌٔ حهظظخطه ٍ  ُظتي  ٓتَح

 حٛنِحم. أٓخّ يف طِظٚ حٛهب حٛٔؼخثِش حٜٛٔـش ٢ٟ ٓـوَ

 حدلتئٍم /15/ٍٓٞ حٛظشَُوَ رخدلَٓيٝ خىٍسحٛظ ححملِٜش حاىحٍس ٓخ٣ي١ كٚ يف  -3
 11/5/19710يف 
ٚ  حألىىل حٛظِش0 أٓخِٓظ  طِظ  ححملخُق ححملِٜش حاىحٍس ٓخ٣ي١ ٟنق  ٟنته  جتوت

 ححملخُلش. حدلَُِٗش حٛظنٌُِِش ٜٜٛٔـش شلؼال ً
 ٓتي  ٗنتخ  ٠ٗتخ ، ى٠ٜٛلخُلتش  حسهظزخٍُش حٛشوظِش شلؼال  ٟنه جتوٚ حٛؼخ٣ِش حٛظِش

 طنظٔٚ ،حٛظنٌُِِش ٜٜٛٔـش شلؼال ً رظِظه ححملخُق ظظخطخصحه ٗخُش اىل طوَػنخ
 .٠ٜٛلخُلش حسهظزخٍُش حٛشوظِش شلؼال ً رظِظه ححملخُق حهظظخطخص اىل

ٍ  ٠ٜٛ٘ظذ ٍثِٔخً ريطِه حٛظِش هٌ  ححملخُق ىُظيىل ْ  حٛظنِِتٌ  ححملخُلتش  سٜت
 طيؿِوتخص  ػت٢٠  ححملِٜتش  حاىحٍس يف حخلخطتش  حدل٘ظتذ  هتٌح  ٓتَحٍحص  رظنٌِِ ُِٔيٝ

ٙ  كٜٔش ُئ٢ٟ ٌٖٛٛ ىرخاػخُش، هبخ ىُظِٔي ححملخُلش ْٜرل  حدل٘ظتذ  رت   حسطظتخ
ْ  ٠ُِتخ  حدلَُِٗتش  ىحٛٔتٜـش  ححملخُلتش  يف حٛظنٌٍِِ  حٛتهب  ىحٛظتيحرري  رتخَٛٔحٍحص  ُظوٜت
 .1حدل٘ظذ هٌح ُظوٌهخ

                                                           
 ٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش./33/ؽ( ٢ٟ حدلخىس ىحَِٛٔطخ١ )د  -1
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ُ  ٛ٘خُتش  حاىحٍُتش  حٛشتجي١  ححملتخُق  ُظتيىل  ٠ٗخ ٚ  ح وتخ  ححملخُلتش  يف حٛوخٟت
ٝ  مبيؿتذ  اِٛته  شحدلويٛت  حسهظظخطخص اىل ىُٔخً ٞ  حخلخطتش  حٛٔخ٣ي٣ِتش  حألك٘تخ  1هبت
 ٠ٗخ حدلشويى رخ َٝ ُظوْٜ ٠ُِخ حٛويِٛش حٛؼخرـش طالكِخص ححملخُق ُظيىل ٠ٗخ
 .حخلظيص هٌح يف ح ِحثِش ححملخ٠ٗخص أطيٙ ٓخ٣ي١ يف هِٜه ٟنظيص هي

 0احملافظ يسؤونُح
 ُظل٠ٜوخ هبحٛ حدلٔئىِٛش رشؤ١ هخطش كظخ٣ش ححملخُق ححملِٜش حاىحٍس ٓخ٣ي١ ٟنق
 اس حدلٔتِٜ٘ش  حٛنخكِتش  ٟت٢  ٟٔتئىسً  س ُوظترب  ُوتي ، حهظظخطخطه شلخٍٓش َحلؿ ٢ٟ

ٝ  اِٛته  اكخٛظته  روي حألهٌٜ حٛٔؼخل رلْٜ أٟخٝ ٍ  ىمبَٓتي ٌ  رنتخل  ُظتي  حٓترتحف  هٜت
ْ  ٢ٟ رَٔحٍ اس هِٜه حٛوخٝ ححلْ ىهيً س لَٕ ٠ٗخ 2ححملِٜش حاىحٍس ىَُُ  رلٜت

 حألهٌٜ. حٛٔؼخل
 شلتؼال   ريطتِه  ححملخُلتش  شتَؿش  ٓخثتي  هنته  ُِنتيد  حملخُقح ًِخد كخٙ يف أٟخ

ْ  ٣خثتذ  هنته  ىُنتيد  حدلَُِٗتش  حٛظنٌُِِتش  ٜٛٔتٜـش  ْ  ٍثتِ  شلتؼال   ححملخُلتش  رلٜت
 .٠ٜٛ3لخُلش حسهظزخٍُش ٜٛشوظِش

 

                                                           
 ِٜش.٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححمل/33/ؽ( ٢ٟ حدلخىس ىحَِٛٔطخ١ )د  -1
 ٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش./34/حألك٘خٝ حٛيحٍىس يف حدلخىس -2
 ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش. 35/٢ٟ/حدلخىس -3
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 املنطقة مدور

ٌ  حاىحٍُتش  حٛظنل٠ِتخص  ت ـىتت  ٝ  ٟنت ٌ  1936 هتخ  ٗخ٣تض  ،طخٍؼلته  ىكظت
ٍ  مبيؿتذ  حاىحٍُتش  حٛظنل٠ِخص َ  11/1/1936رظتخٍُن   ٍ .ٙ/5حٛٔتَح  ه٠تخ  لظٜت

ٞ  حٛٔخ٣ي١ يف هِٜه هَ  ٠ٗتخ  رِٔتض  ىٛ٘نتوخ  ،21/12/1957يف  حدلتئٍم  496 ٍٓت
 يف حدلئٍم 15 ٍٓٞ حٛظشَُوَ رخدلَٓيٝ حٛظخىٍ ححملِٜش حاىحٍس ٓخ٣ي١ يف هِٜه هَ
11/5/1971. 

 اىل ىححملخُلتخص  ،زلخُلتخص  اىل ٍ.ٙ/5ٍٓٞ  حَٛٔحٍ مبيؿذ طٔٔٞ حٛيىٛش ٗخ٣ض
 حٛظنل٠ِخص طٜٖ هيٙ 496 ٍٓٞ حٛٔخ٣ي١ أ١ رِن٠خ، ٣يحكَ اىل ألٓؼِشىح ،أٓؼِش
ْ  زلخُلتخص  اىل حٛيىٛش طِٔٔٞ اىل ىه٠ي َ  ٠ُنتخؿ ٌ ، ى٣تيحك  حاىحٍس ٓتخ٣ي١  ىطزنت

ٞ  حٛٔتخ٣ي١  طنل٠ِتخص  ححملِٜتش  ٍ  496 ٍٓت ً  طنل٠ِتخص  هِٜوتخ  ىأػتخ ٍ  أهتَ  ٓتي
 .روي ٠ُِخ ذلخ طظوَع

 11/1/19360يف  حدلئٍم ٍ .ٙ/5ٍٓٞ  حَٛٔحٍ كٚ يف- أ
 34/٢ٟ/حدلخىس يف حٛيحٍىس ٜٛشَىؽ ىُٔخ ُو  ٟٔخٝ ٓخثٞ ٓؼِشحأل ٍأّ هٌٜ ٗخ١

ٝ  حٛيحهِٜتش  ىُحٍس ٟالٕ َ  1947 ٛوتخ َ  حٛتهب  ًحهتتخ  ٛعٓتزخد  هيٟظته  ىطنظتو  طنظتو
 .ححملخُق هيٟش ُِوخ
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 0ًماوًانمائ اذتصاصاخ
ٚ  حٛظنٌُِِتش  حٛٔتٜـش  ؽلؼٚ حٛٔخث٠ٔخٝ ٗخ١ ّ  ىهتي  ،ٓؼتخثه  يف ٠ٜٛلخُلتش  ىهخٟت  ؽلتخٍ
 ىحٛٔتٜـش  حاىحٍُتش  حٛؼتخرـش  كِتغ  ٟت٢  حٛظشتَُن  ًحص كٚ يف ححملخُق ظخطخصحهظ

ٌ  حٛيطتخثِش  َ  ٟتيٍحل  هٜت ّ  ٠ٗتخ  ٛته  حٛظتخرو   حٛنتيحك  حٛؼتخرـش  حهظظخطتخص  ؽلتخٍ
 رتبىحٍس  هالٓش ٛه ٠ُِخ هخطٔه هٌٜ حدلوظِٜش حٛٔيح٣  ىػوظوخ حٛهب ىحألهزخل حٛٔؼخثِش
 .حدلنـٔش يف حٛظنٌُِِش ٜٜٛٔـش خهَسحٛٔ حِٛٔلش حٛو  ُوظرب ىأهريحً، ىًريهخ حٛزٜيُخص

 21/12/19570يف  حدلئٍم 496 ٍٓٞ حٛٔخ٣ي١ كٚ يف- د

َ  اىل ىحدلنخؿْ ٟنخؿْ اىل ححملخُلخص طِٔٔٞ هٌٜ 496 ٍٓٞ حٛٔخ٣ي١ ٣ض  ،٣تيحك
 ّ ٚ  ىُتَأ َ  ٟنـٔتش  ٗت ْ  ىلتيع  ،ٟتيُ ٌ  حدلنتخؿ  ىكتيىىهخ  َٟحِٗهتخ  ىطوت   ىطٔت٠
 .رٔخ٣ي١ ىطٌٌٜ

 0وحمىله فُه تىافزها ىاجةان وانخزوط ادلنغمح تؼُني يسَز
ٕ  ٟت٢ /34/حدلخىس مبيؿذ حٛشخًَس حدلنـٔش ٟيَُ ىكِِش اٟالل غلٍَ  ىُحٍس ٟتال

 حٛنيحكَ ٟيٍَُ طَُِن رـَُْ ٟخا :حٛظخِٛش حٛيٓخثٚ ربكيً 1947 ٛوخٝ حٛيحهِٜش
ٚ  ىأٟتخ  ،حٛرتُِن ٛشَحثؾ دلٔظ٠ٜ٘  ٌ  ححلتخث٢ُِ  حدلتيكِ   ٟت٢  رخٛنٔت  حٛشتَىؽ  هٜت

َ   رتخٛظوِ  ٟتخ اى ،حدلـٜيرتش  ٌ  ححلتخث٢ُِ  رت   ٟت٢  ىرخس٣ظٔتخل  حدلزخشت  حٛشتَىؽ  هٜت
َ  ر  ٢ٟ ٍ، أحدلـٜيرش حٛشَىؽ هٌٜ ححلخث٢ُِ ر  ٢ٟ أٍ ،حدلـٜيرش  اؿتخُس  كتخٟٜ
 ّ ٌ  حٛت٢ٌُ  ححلٔتي ٌ  ٟؼت ٞ  هٜت َ  يف ىؿتيىه ٚ  ٟتيس  حٛيىٛتش  ىكتخث  ٓتض  هت٢  س طٔت
 .أُؼخً ٓنيحص ٓض ه٢ طٔٚ س دليس ححملخٟخس ٟونش ٟخٍٓيح أى ٓنيحص
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 يف حدلئٍم/15/ٍٓٞ حٛظشَُوَ رخدلَٓيٝ حٛظخىٍ ححملِٜش حاىحٍس ١ٓخ٣ي كٚ يف- ؽ
11/5/197110 

َ  ُوظرب  حسهظزخٍُتش  ىحٛشوظتِش  حدلَُِٗتش  حٛظنٌُِِتش  ٜٛٔتٜـش  شلتؼال ً  حدلنـٔتش  ٟتيُ
 .ٟنـٔظه يف ٠ٜٛلخُلش

 0ادلزكشَح انتنفُذَح انسهغح تىصفه ادلنغمح يسَز اذتصاصاخ  -1
 حٛٔتيح٣   طزِٜتي  حدلَُِٗتش  حٛظنٌُِِتش  ٔتٜـش ٜٛ شلتؼال ً  ريطتِه  حدلنـٔتش  ٟيَُ ُظيىل

 طزِٜتي  ىُظتيىل  ٠ٗتخ  حدلنـٔتش  يف حٛوخٟش ىحدلئٓٔخص حاىحٍحص سلظَٜ اىل ىحأل٣ل٠ش
 َ ْ  ىهت٢  حٛظنٌُِِتش  حدلَُِٗتش  حٛٔتٜـخص  هت٢  حٛظتخىٍس  ىحٛظيؿِوتخص  حألىحٟت  حستخٛ
 ىحاىحٍحص حٛيُحٍحص َُىم ٗخُش هٌٜ هٌ  رظِظه ىُشٍَ طنٌِِهخ ىُظخرن ححملِٜش

 ىحٛٔـخم حٛوخٝ حٛٔـخم ىشَٗخص ىٟئٓٔخص حدلنـٔش يف حٛوخٟش ىحدلئٓٔخص خٟشحٛو
ٌ  ٠ٜٛلخُلش حدلٔظؼِش حٛظيحرري ٗخُش ىُظوٌ ٠ٗخ ،ٟنـٔظه يف حٛوخٟٜش حدلشرتٕ  هٜت
 ٝ ٝ  حٛنلتخ ٝ  حألٟت٢  هخطتش  ىرظتيٍس  حٛوتخ ْ ، حٛوتخ  ٗخُتش  هبتخ  ؼلتظض  ٠ُِتخ  ىُـزت

 ىػتوض  حدلو٠تش  هبتٌ   خٝحِٛٔت  ٢ٟ ىٛظ٠ِ٘نه ،2ححملخُق ٢ٟ اِٛه حٛظخىٍس حٛظو٠ِٜخص
َ  طظَُه لض حدلنـٔش يف حٛيحهَٜ حأل٢ٟ ٓيً ٗخُش ٌ  ِٟٜٟتش  ىهت َ  رظنِِت  حألىحٟت

                                                           
 .182ص ،يف حٛٔخ٣ي١ حسىحٍٍ ىحٛٔيٍٍ حدليٓيهش حاىحٍُشى. ٢ُُ حٛوخري٢ُ رَٗخص0  -1
شتتتَُوَ ٟتتت٢ ٓتتتخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜتتتش حٛظتتتخىٍ رخدلَٓتتتيٝ حٛظ    /51/حألك٘تتتخٝ حٛتتتيحٍىس يف حدلتتتخىس   -2

 .11/5/1971حدلئٍم يف /15/ٍٓٞ
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 حسهظظخطتخص  هٌ  شلخٍٓش يف حدلنـٔش ٟيَُ ه٢ ُنيد، ىٟنه اِٛوخ طظيٍ حٛهب
 .1حدلنـٔش شَؿش ٓخثي ًِخره هني

 االػتثارَاح  انخرصاُح  مماثال ً  تىصافه  ادلنغماح  ياسَز  اذتصاصااخ  -2
 0نغمحادل   نهًحافظح

 ٝ َ  ُٔتي ٌ  ٠ٜٛلخُلتش  حسهظزخٍُتش  حٛشوظتِش  شلتؼال ً  ريطتِه  حدلنـٔتش  ٟتيُ  رظنِِت
ٖ  حدلنـٔتش  يف حاىحٍُتش  حٜٛـنتش  طظوتٌهخ  حٛتهب  حٛٔتَحٍحص   كتيىى  ػت٢٠  ىًٛت

 يف حٛتتيحٍىس حألك٘تتخٝ مبيؿتتذ هخطٔوتتخ هٜتتٌ أِٛٔتتض حٛتتهب حسهظظخطتتخص
 .2ححملِٜش حاىحٍس ٓخ٣ي١ 47/٢ٟ/حدلخىس

 ٙ َ  طيُُتن  سلظظتَس  يٍسرظت  حسهظظخطتخص  هتٌ   ىطظنتخى  ٠ٜٛشتخٍُن  حٛالُٟتش  حٛظ٘تخِٛ
ً  حدلتي١  رت   حدلشترتٗش  ٖ  حدلنـٔتش  كتيىى  ػت٢٠  حٛيحٓوتش  ىًريهتخ  ىحٛٔتَ  طٔتيُش  ىٗتٌٛ

 ِٟخ  ٢ٟ حدلنظِو  ر  طٔن حٛهب ىحخلالُخص حدلَحهَ هٌٜ حًَٛٔ ر  طٔن حٛهب حخلالُخص
 حٛتهب  شتخٍُن ٠ٜٛ حدلنخٓظتخص  اؿتَحل  ىٌٖٗٛ ُِوخ ٓؼخثَ ك٘ٞ ُظيٍ أ١ اىل ىًٖٛ حٍَٛ

س  حٛتهب  حألٟخ٢ٗ يف حِٛ٘الل ٟاللٟش هٌٜ حٛظظيُْ ىٌٖٗٛ ،حدلنـٔش يف ححملخُلش طنٌِهخ
ٖ  ،طتنخهِش  أى جتخٍُش أى ٍُحهِش ًٍَ ُِوخ ُيؿي ٝ  ىٗتٌٛ  حسهظظخطتخص  جب٠ِتن  حِٛٔتخ
ٙ  حسهظظخطتخص  هتٌ   أ١ خ، ٠ٗت حٛنخٌُس ىحأل٣ل٠ش حٛٔيح٣  مبيؿذ اِٛوخ طيٗٚ حٛهب  طظنتخى

ٚ  أُؼتخً  ْ  اىل حدلتيحؿن   ىًٍزتخص  خصٟٔرتكت  ٣ٔت  طوتيى  حٛتهب  حٛٔؼتخُخ  يف ححملخُلتش  رلٜت
 حٛؼَىس ٟظخىٍ حٓظٌالٙ ِِِٗش يف حَٛأٍ اريحل هخطش ىرظيٍس حدلنـٔش هٌٜ حٛوخٝ رخٛنِن
 .حدلنـٔش يف ححملِٜش

 
                                                           

 ٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش./51/حألك٘خٝ حٛيحٍىس يف حدلخىس -1
 ٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش./47/حألك٘خٝ حٛيحٍىس يف حدلخىس -2
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الناحوة مدور
1

 

ٞ  حاىحٍُتش  حٛظنل٠ِتخص  كصنـ   ٚ  يف طٔٔت ٍ  كت يف  حدلتئٍم  ٍ. ٙ/5ٍٓتٞ   حٛٔتَح

 ػٞ، ٣يحكَ اىل ىحألٓؼِش أٓؼِش اىل ىححملخُلخص لخصزلخُ اىل 11/1/1936
يف  حٛظتتخىٍ 496 ٍٓتتٞ حٛٔتتخ٣ي١ كتتٚ يف حاىحٍُتتش حٛظنل٠ِتتخص حهظِٜتتض

 اىل ىححملخُلتخص  زلخُلتخص  اىل ط٠ِٔٔوخ اىل حدلشَم ه٠ي اً ،21/12/1957
 ْ ْ  ٟنتخؿ َ  اىل ىحدلنتخؿ ٞ  ،٣تيحك ٚ  يف أُؼتخً  حهظِٜتض  ػت  ححملِٜتش  حاىحٍس ٓتخ٣ي١  كت
 حدلشتَم  ه٠ي اً ،11/5/1971يف  حدلئٍم/15/ٍٓٞ حٛظشَُوَ رخدلَٓيٝ حٛظخىٍ

 ىحٛزٜيس ىحدليُنش ححملخُلش 0َىه اىحٍُش ىكيحص حٛوَرِش اىل ح ٠ويٍُش طِٔٔٞ اىل
 .2حَُِِٛش ىحٛيكيس ىحَُٛٔش

 ىحٛزٜتيح١  ىحدلتي١  ٣يحكَ اىل ىحدلنخؿْ ٟنخؿْ اىل ححملخُلخص طِٔٔٞ اىل ه٠ي ػٞ
 .3أكِخل اىل

ٚ  يف حسهظزخٍُتش  حٛشوظتِش  ؽلتنق  مل حدلشتَم  أ١ ىُالكتق   حاىحٍُتش  حٛظنل٠ِتخص  ٗت
َ  أىحل طتِش  يف كتخهَحً  أػتَحً  ىطَٕ حٛنخكِش اىل ححليُؼش  حٛتهب  حألٓخٓتِش  حٛيكتخث

                                                           

 .183ص ،يف حٛٔخ٣ي١ حسىحٍٍ ىحٛٔيٍٍ حدليٓيهش حاىحٍُشى. ٢ُُ حٛوخري٢ُ رَٗخص0  1-

 ٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش./3/حألك٘خٝ حٛيحٍىس يف حدلخىس 2-

 ٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش./4/حألك٘خٝ حٛيحٍىس يف حدلخىس 3-
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ٖ  ٛنخ ُلوَ ىٓيٍ، حٛنخكِش ٟيَُ ؽلخٍٓوخ َ  حهظظخطتخص  ىٍحٓتش  أػنتخل  ًٛت  ٟتيُ
 .حدلوظِٜش حٛظشَُوخص يف حٛنخكِش

َ  اكتيحع  أٟتخ  َ  حٛنتيحك  حدلوظِٜتش  حٛظشتَُوخص  ظالٍرتخه  أشت٘خذلخ  ُظوظٜت
ٍ  حخلظتيص  هبتٌح  حٛظتخىٍس  ٖ  ٛنتخ  ُظتز   ىٓتي ٙ  ٟت٢  ًٛت  ٜٛنخكِتش  ىٍحٓتظنخ  هتال
 .ححليُؼش حٛظنل٠ِخص ٢ٟ اىحٍٍ ٗظنلِٞ

ٍ  يف حاىحٍُتش  حٛظنل٠ِتخص  ٟت٢  ؿتِل   حٛنخكِتش  رِٔتض   حدلتئٍم  ٍ.ٙ/5ٍٓتٞ   حٛٔتَح
 15 ٍٓٞ حٛظشَُوَ رخدلَٓيٝ حٛظخىٍ ححملِٜش حاىحٍس ٓخ٣ي١ ىيف 11/1/1936يف

 ٗخُتش  يف حسهظزخٍُتش  حٛشوظتِش  متتنق  مل أعلتخ  ًتري  11/5/1936 يف حدلتئٍم 
َ  شلتخ  ححليُؼتش  حٛظشتَُوخص  ٌ  ٟزخشتَحً  طتؤػريحً  ُتئػ َ  ححلٔيِٓتش  حألىػتخم  هٜت  دلتيُ

ٌ  رنخل  حٛيحهِٜش ىَُُ ٢ٟ رَٔحٍ حٛنيحكَ ىليع 1ىهٌٜ حهظظخطخطه حٛنخكِش  هٜت
ْ  حٓظشتخٍس  ىروتي  حدلوتظض  ححملتخُق  حٓترتحف  ٖ  ححملخُلتش  رلٜت  مبيؿتذ  ىًٛت
 .ٍ. ٙ/5ٍٓٞ  حَٛٔحٍ 3/٢ٟ/حدلخىس

 

 

 

                                                           
هٌٜ أ١ ٟيٍَُ حٛنتيحكَ   11/1/1936/ٙ. ٍ حدلئٍم يف 5حَٛٔحٍ ٍٓٞ  ٣/115/٢ٟظض حدلخىس -1

ىمل طظوَع حدلخىس حدلٌٗيٍس رتؤٍ شت٘ٚ ٟت٢     ،هٞ ))ه٠خٙ حٜٛٔـش حدلَُِٗش ىاِن ىىحثَ ححملخُلش((
 ش٘خٙ اىل أعلٞ ه٠خٙ حٛنخكِش.حأل
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 11/1/19360 يف حدلئٍم ٍ.ٙ/5ٍٓٞ  حَٛٔحٍ كٚ يف-أ

 0انناحُح دلسَز احلمىلُح األوضاع  -1
 ٓزٚ ٢ٟ ُظٞ حٛنخكِش ٟيٍَُ طوِ  أ١ هٌٜ ٍ.ٙ/5حَٛٔحٍ  114/٢ٟ/حدلخىس ٣ظض

ٌ  روتي  حٛيحهِٜتش َ ىُُت  ٞ ، ححملتخُق  ٍأٍ أهت  ٝحدلَٓتي  ٟت٢ /46/حدلتخىس  ؿتخلص  ػت
ْ  هت٢  أٟتخ  حٛظوِ  شَىؽ ىكيىص/161/ٍٓٞ حٛظشَُوَ  رت   ٟت٢  حدلٔتخرٔش  ؿَُت
ٞ  ٟت٢  حٛوشت٢َُ ش حخلخٟٔت  أمتتيح  حٛت٢ٌُ  حدلَشتل    ٟت٢  ُ٘ي٣تيح  أ١ شتَُـش  ه٠تَه

 هٌٜ ٟظظخِٛش ٓنيحص ػالػش ٟيس هيٟيح ح٢ٌُٛ ٢ٟ ىأٟخ، ححلٔيّ يف حاؿخُس لٜش
 .يحهِٜشحٛ ىُحٍس يف حٛؼخ٣ِش ححلٜٔش ٢ٟ أٓخَٓ ٟنشت ريكِِش حألٓٚ

 ٞ ٖ  ٛضيهت  ػت ٕ  ٟت٢ /35/حدلتخىس  يف حٛشتَىؽ  طٜت ٍ  ،حٛيحهِٜتش  ىُحٍس ٟتال  حٛظتخى
 .31/6/1947يف  حدلئٍم/76/ٍٓٞ حٛظشَُوَ رخدلَٓيٝ

 0حٛظخِٛظ  حٛٔخهيط  ربكيً حٛنيحكَ ٟيٍَُ طوِ  اٟ٘خ٣ِش طؼ٠نضى
 ،ححلٔيّ يف حاؿخُس كخَٟٜ ر  ٢ٟ حس٣ظٔخل ؿَُْ ه٢ أى حدلٔخرٔش ؿَُْ ه٢ اٟخ
ٍ  طوتِ  :تْ رل٠تيم    اٟ٘خ٣ِتش  ؼت٠نض طخ ٠ٗت  َ  ٟتيَُ ٕ  يف حٛنتيحك  ٟت٢  حدلتال

ّ  يف حاؿخُس س ػل٠ٜي١ ح٢ٌُٛ حألشوخص َ  حٛظِٔتي  ىىى١ ححلٔتي  حٛشتوخىس  رشتَؿ
ٌ  ىحدلٔتخرٔش  ٞ ْ طـزت  أ١ ىهٜت ٝ  أوت ْ  حدلـزٔتش  حألك٘تخ َ  ،ححملتخُل   ات  ىطنظتو
 ُؼتخً أ ىطنظوَ 1ههَ ٟيكَ أٍ هيٟش هبخ وَطنظ  حٛهب حٛوخٟش ٛعٓزخد هيٟظوٞ

َ  َُحهتخ  حٛتهب  حٛظٔيَُُتش  ٛعٓتزخد  ٝ  ىُٔتخً  حٛيحهِٜتش  ىُُت  يف حٛتيحٍىس  ٛعك٘تخ

                                                           
 .11/1/1945يف  135حألك٘خٝ حٛوخٟش حٛيحٍىس يف ٓخ٣ي١ حدليكِ  حألٓخَٓ ٍٓٞ  -1
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ٕ  ٟت٢ /36/حدلتخىس  َ  ٟتال ٍ  ىؼلؼتن  1حٛيحهِٜتش  ىُُت َ  ٟتيَُ ٞ  يف حٛنتيحك  طؤىُزتو
ٍ  ىس ُظ٠ظوتي١  حٛيىٛتش  ٟيكَِ ٗخُش طؤىُذ يف حٛيحٍىس حٛوخٟش ٛعك٘خٝ ُ  رتؤ  حٟظِتخ

 .حسخٙ هٌح يف
 0حٛظخِٛش رخسهظظخطخص حٛنخكِش َُٟي ُٔيٝ :حٛنخكِش ٟيَُ حهظظخطخص 

 حٛظتخىٍس  حٛٔتيح٣   حٛنخكِتش  يف حدليحؿن  ُزٜي  َ  حٛظنٌُِِتش  حٛٔتٜـش  ىأىحٟت
 .طنٌِِهخ هٌٜ ىُشٍَ

 حٛنلخٝ هٌٜ ححملخُلش ُظيىل  ٝ ٚ  يف ىٛته  حٛوتخ ٖ  ٓتزِ ً  حسٓتظوخ٣ش  ًٛت  رٔتي
 .ؿٜزه طٜزِش حٛٔيً هٌ  ىهٌٜ حٛنخكِش يف حأل٢ٟ

  ّ ٙ  ػتخرؾ  ىكتِِهب  ؽلتخٍ  ىحٛؼتخرـش  حٛنخكِتش  يف ِشحٛشوظت  حألكتيح
 .حٛظلِش رخٛنيحكَ ىُوظٞ حٛٔؼخثِش

 ٝحٛتهب  حدلو٠تخص  ٗخُتش  مب٠خٍٓتش  ُٔي  ٌ ٌ  طٜٔت  حٛٔتيح٣   مبيؿتذ  هخطٔته  هٜت
 .حٛزٜيُخص ٓيح٣  ٟنوخ ىهخطش ىحأل٣ل٠ش

 طزِٜي هِٜه ُظيؿذ حٛنخكِش يف حٛظنٌُِِش ٜٜٛٔـش حٛٔخهَس حٛو  ىرظِظه 
 حٛظٜٔٔٚ رـَُْ ٣خكِظه يف ٔنط حٛهب حذلخٟش ححليحىع ٗخُش ه٢ حٜٛٔـخص

ٍ  ٛيٍحٓتش  حؿظ٠تخم  اىل ٛنخكِظته  حٛظتخرو   حدلوتخطري  ٗخُتش  ُتيهي  ٠ٗتخ   حألٟتي
 اىل طَُٔتَحً  حسؿظ٠خم رنظِـش ىَُُن حٛشوظِش حألكيحٙ ىىٓخثن حٛظلِش

 .حٛظٜٔٔٚ كٔذ حدلوظظش حاىحٍُش حٜٛٔـخص

                                                           

٢ٟ ٟالٕ ىُحٍس حٛيحهِٜش0 ))غليُ يف ٗٚ ىٓض طٔتَُق ححملتخُق أى حٛٔتخثٞ ٟٔتخٝ أى     /36/حدلخىس 1-
يٓوٞ ىُٔتتخً ٟتتيَُ حٛنخكِتتش مبَٓتتيٝ أى ٓتتَحٍ ٟتت٢ حٛٔتتٜـش حٛتتهب متتتخٍّ كتتْ حٛظوتتِ  ىطظتتَِ كٔتت   

 .ٛٔخ٣ي١ حٛظٔخهي((
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 21/12/19570 يف حدلئٍم/496/ٍٓٞ حٛٔخ٣ي١ كٚ يف-د

ٚ  يف حاىحٍُتش  حٛظنل٠ِتخص  ٟت٢  حًؿتِل  حٛنخكِتش  رِٔتض  ٞ  حٛٔتخ٣ي١  كت َ  496 ٍٓت  ىهت
ٌ  رنتخل   اويٍٍ رَٔحٍ ىَٟحِٗهخ كيىىهخ ىطو  ىط٠ٌٔ ليع َ  حٓترتحف  هٜت  ىُُت

 .ححملخُلش ىرلْٜ ححملخُق ٢ٟ ىؿٜذ حٛيحهِٜش

 0انناحُح دلسَز احلمىلُح األوضاع -1
 أى خدلٔخرٔشر حٛيحهِٜش ىَُُ ٢ٟ رَٔحٍ ُو  حٛنخكِش ٟيَُ أ١ ٓزْ ٠ُِخ ٍأُنخ ٛٔي

ّ  يف حاؿخُس هٌٜ ححلخث٢ُِ ر  ٢ٟ رخس٣ظٔخل  ىرظتيٍس  مستق  حدلشتَم  ىأ١ ،ححلٔتي
 حدلالٕ يف ححمليى حٛنخكِش ٟيٍحل هيى :ْ طوِ  حٛظالكِش ٛظخكذ حٓظؼنخثِش

ٞ ، حٛشتتوخىس رشتَىؽ  حٛظِٔتتي ىى١ ٞ  حدلَٓتتيٝ مستتق ػت  يف حدلتتئٍم/311/ٍٓت
ٍ  حٛظوِ  أ١ ريً ،حخل٠ْ رظـخىُ 22/12/1963 ٞ  حٛتٌ ٌ  ُتظ  حٛظتيٍس  هتٌ   هٜت

ٚ  هبتٌح  حٓتظؼنخل  حدلوت   ُظتزق  ُتال  ٟئٓظتخً  ؿخروتخً  ػل٠ٚ َ  هتيحى  ٟت٢  حٛشت٘  ٟتيكِ
ْ  ح٣ٔؼخل روي اس حٛيىٛش ٌ  ٟظظخِٛتش  ٓتنيحص  :ت ٌ  حٛيكِِتش  يف ىؿتيى   هٜت  ىٟونت
 ٖ َ  ٟنتوخ  ُٔتظِِي  حٛتهب  حدلِتِحص  ٟت٢  س ُٔتظِِي  أ٣ته  ًٛت  ٓتخ٣ي١  يف حٛتيحٍىس  حدليكت

َ  حدلتيكِ    هتيحى  يف علخثِتخً  ٓزيٛته  روتي  اس حٛوخٟتش  حصحاىحٍ ىٟالٗتخص  حألٓخٓت
 .حٛيىٛش ٟيكَِ
ٌ  ى٣تض  حٛشتَؿش  هِجتش  ٓتخ٣ي١  13/4/1958 رظتخٍُن  ىطيٍ َ  اٟتالل  هٜت  ىكتخث
َ  ٟٚل حٓظؼنخل ىمسق حٛشَؿش ػزخؽ ٢ٟ حٛنيحكَ ٟيٍَُ  ٟت٢  حدلتٌٗيٍس  حٛيكتخث

 .13/4/1961 رظخٍُن طنظوَ ح٣ظٔخِٛش ُرتس ىهالٙ حٛشَؿش ٜٖٓ ًري

ً  حدلوت   شحٛنخكِ ٟيَُ ىؽلنق  حٛيىٛتش  ىطتئ٢ٟ  حَٛحروتش  أى حخلخٟٔتش  حدلتَطزظ   اكتي
َ  ٢ٟ ىكِِظه ىطوظرب حٛظنٌُِِش حٜٛٔـش حٛنخكِش ٟيَُ ىؽلؼٚ ٛٔ٘نخ  رِظخً  حٛيكتخث
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 ىؼلؼن ،ٜٜٛٔـش حٛيسل مبلوَ ُلوَ أ١ ُظيسهخ ٢ٟ هٌٜ طَِع حٛهب حألٓخِٓش
 َ َ  حٛظٜٔٔتِٜش  ٜٛٔتٜـش  ىكِِظته  شلخٍٓتش  يف حٛنخكِتش  ٟتيُ  ٗزِٔتش  ظته هيٟ ىطنظتو

 َ ً  ىكِِتش  اىل رنٜٔته  اٟتخ  ،حٛيىٛتش  ٟتيكِ  أى حسٓتظِيحم  أى رخسٓتظٔخٛش  أى أهتَ
ٍ  أى حٛظٔتَُق  ٞ  أى حٛيُتخل  أى حخليٟتش  ٟت٢  حٛظتَ َ  ا٘ت َ  ٓؼتخث  أى روِٛته  ُٔؼت
 رـَى .

 0انناحُح يسَز اذتصاصاخ  -2
َ  ُوظترب  ٖ  حٛنخكِتش  يف حٛظنٌُِِتش  ٜٛٔتٜـش  شلتؼال   حٛنخكِتش  ٟتيُ  حدلَؿتن  ُوتي  ىٛتٌٛ

 ىهتي  حٛنخكِش يف حدليؿيىس حٛوخٟش حاىحٍحص ٗخُش ره طَطزؾ حٌٍٛ وظضحدل حاىحٍٍ
َ  ُظتيىل  حٛظنٌُِِتش  ٜٛٔتٜـش  شلتؼال   ريطتِه   حٛنخكِتش  يف ىحأل٣ل٠تش  حٛٔتيح٣   ٣شت
 ٍ ٌ  ىُشتَ ٌ  ُظتيىل  ٠تخ ، ٗطنِِتٌهخ  هٜت َ  طنِِت  حٛٔتٜـش  ٟت٢  ُظٜٔخهتخ  حٛتهب  حألىحٟت
 حدلوٜيٟخص ر٘خُش شحدلوظظ حاىحٍُش حدلَحؿن اىل َُٓٚ هٌح ىريطِه ٠ٗخ ،حٛظنٌُِِش

ٝ  حًَٛٔ سلخطري ٢ٟ اِٛه طَى حٛهب  ىرنظِـظتوخ  حٛنخكِتش  يف طِظِشتِش  جبتيسص  ىُٔتي
 ىػن ىٓي رشؤعلخ ٍأُه رِخ١ ٟن شئىعلخ ه٢ طٔخٍَُ حدلوظظش حٜٛٔـخص اىل َُُن
َ  ٗخُتش  َ  ٟتيٍحل  ٓتٜـش  لتض  حٛنخكِتش  ٟتيكِ  حٛٔؼتخس  رخٓتظؼنخل  حدلزخشتَس  حٛنتيحك
 ححلخؿتش  ىهتض  ٠ٜٗتخ  ُيهَ هي، ىٟٔظ٠َ رش٘ٚ شحٛوخٟ حدلَحُْ ٓري ٛظؤٟ  ىًٖٛ
ٚ  ،حٛنخكِتش  شتئى١  يف ٟووٞ ٜٛزلغ حاىحٍُ  حدليحؿن  ٗخُش ٌٖٛٛ  رنظِـتش  ىَُٓت
 ٖ َ  ًٛت ٌ  ىُتيهي  ٠تخ ، ٗحدلوظظتش  حٛٔتٜـخص  اىل طٔتخٍُ ٚ  ىهٜت  يف ىحكتيس  دلتَس  حألٓت

 َ ً  سلتخطري  ٗخُتش  حٛشتو ٚ  ٛيٍحٓتش  حؿظ٠تخم  اىل حٛٔتَ  يف رخٛنخكِتش  حدلظؤٜتش  حدلٔتخث
 َ ٚ  ىحسؿظ٠خهِتش  ىحٛظتلِش  حاىحٍُتش  حٛنتيحك َ  رنظِـظتوخ  ىَُٓت َ  اىل طٔتخٍُ  ٟتيُ
ٚ  هٌٜ ىُيهي ٠ٗخ حدلوَىػش حألٟيٍ ٗخُش يف ٍأُه ُزيٍ أ١ روي حدلنـٔش  دلتَس  حألٓت
َ  يف ىحكتيس  ْ  حٛنخكِتش  ؿزِتذ  حٛشتو َ  ىٍثتِ ٍ  ُِوتخ  حخلِت َ  حٍِٛحهتش  ىٟتؤٟي  ىٟتيُ
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ٞ  ٜٛظزخكتغ  ٟو٠ِٜوتخ  ىٗخُتش  حدليٍٓتش   حاىحٍُتش  دلو٠تخص رخ حدلظؤٜتش  حٛشتئى١  يف ٟووت
ٌ  حدلٜٔتخس  حألٓخٓتِش  ٞ  هٜت ٚ  هتخطٔو َ  ىَُٓت  اىل حسؿظ٠خهتخص  هتٌ   رنظِـتش  طٔتخٍُ
 .ىحٓرتحكخطه رآٍحثه ٟشِيهش حدلوظظش حٜٛٔـخص

 هٌٜ رخحملخُلش ُظوْٜ ٠ُِخ حاىحٍُش حٛؼخرـش ريكِِش حٛنخكِش ٟيَُ ىُٔيٝ
ٌ  وخٟتش حٛ ىحٛٔتالٟش  حٛوخٟتش  ىحٛظلش حٛوخٝ حأل٢ٟ أش٘خٛه ر٘خُش حٛوخٝ حٛنلخٝ  ىهٜت

ٝ  ٠ٗتخ  ،حاىحٍُتش  أىحٟتَ   طنٌِِ حٛنخكِش يف حدليؿيىس ىحٛظلش حأل٢ٟ ٓيً ٗخُش  ُٔتي
 يف طٔن حٛهب رخ َحثٞ ؼلظض ٠ُِخ حٛويِٛش حٛؼخرـش ريكِِش أُؼخً حٛنخكِش ٟيَُ

ٝ  ىُٔخً حٛنخكِش ٙ  ٓتخ٣ي١  يف حخلظتيص  هتٌح  يف حٛتيحٍىس  ٛعك٘تخ  ححملخ٠ٗتخص  أطتي
 .ح ِحثِش

 حدلئٍم/15/ٍٓٞ حٛظشَُوَ رخدلَٓيٝ حٛظخىٍ ححملِٜش ٍسحاىح ٓخ٣ي١ كٚ ىيف- ؽ
 11/5/19710 يف

1-  ٍ ٞ  ىأهتخى  ححملِٜتش  حاىحٍس ٓتخ٣ي١  طتي ٌ  حاىحٍُتش  حٛيكتيحص  طنلتِ ْ  هٜت  أٓت
 ىه0َ كيُغ ظلؾ هٌٜ اىحٍُش ىكيحص اكيحع حٛظنل٠ِخص هٌ  ىطنخىٛض ،ؿيُيس

 .1حَُِِٛش ىحٛيكيس ىحَُٛٔش ىحٛزٜيس ىحدليُنش ححملخُلش
 حشرتؽ حَُٛٔش اً هيح حسهظزخٍُش حٛشوظِش حاىحٍُش حٛيكيحص هٌ  حدلشَم ىٟنق

َ  ٣ٔت٠ش  51111 ٓ٘خعلخ هيى ُ٘ي١ أ١ حسهظزخٍُش حٛشوظِش دلنلوخ  ٠ٗتخ  2ُتؤٗؼ

                                                           
ٟتتتت٢ ٓتتتتخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜتتتتش حٛظتتتتخىٍ رخدلَٓتتتتيٝ حٛظشتتتتَُوَ     /3/حِٛٔتتتتَس حألىىل ٟتتتت٢ حدلتتتتخىس   -1

 .11/5/1971ىحدلئٍم يف /15/ٍٓٞ
 ٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش حدلني  هنه./3/حَِٛٔس حٛؼخ٣ِش ٢ٟ حدلخىس -2
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ٞ  اىل حدلشتَم  ه٠تي   ىحٛنخكِتش  حدلنـٔتش  ؽلتنق  ىمل أكِتخل  اىل ىحٛزٜتيح١  حدلتي١  طٔٔتِ
 .حسهظزخٍُش حٛشوظِش ىححلَ

ٚ  ليُتي  اىل حٛٔتخ٣ي١  ٢ٟ ىلحألى حدلخىس يف حدلشَم ه٠ي ىٛٔي  هٌت   ٟت٢  ٣تيم  ٗت
َ  ىحٛزٜتيس  حدليُنتش  هخطش ىرظيٍس حاىحٍُش حٛظنل٠ِخص  حَُِِٛتش  ىحٛيكتيس  ىحَُٛٔتش  ىححلت

»حدلٍِهتش « طوتزري  ٢ٟ حدلٔظيى ليُي ًٖٛ اىل ىأػخٍ
1  ٌ ٖ  ىهٜت  حٛنخكِتش  رِٔتض  ًٛت

ِ  حٛزٜتيس  ىأطزلض ححملخُلش يف حاىحٍُش حٛظنل٠ِخص ٢ٟحً ؿِل  ؽىحشترت  حٛنخكِتش  َٟٗت
 .٠ٔ٣ش 21111 ى 11111 ر  حٛزٜيس ٓ٘خ١ هيى ُرتحىف أ١ حدلشَم

 

 

                                                           
حٛتتيحٍىس يف هتتٌح حٛٔتتخ٣ي١ ٟوتتخ٣َ حدلزِنتتش   ٟتت٢ ٓتتخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜتتش0 ُٔظتتي رخٛظوتتخرري /1/حدلتتخىس -1

 جبخ٣ذ ٗٚ ٟنوخ0
 ٠ٔ٣ش. 21111حدليُنش0 ٗٚ َِٟٗ زلخُلش أى ٟنـٔش أى جت٠ن ٓ٘خ٣َ ُُِي هيى  ه٢ -أ

 .٠ٔ٣ش 21111ى 11111حٛزٜيس0 ٗٚ َِٟٗ ٣خكِش أى ٗٚ جت٠ن ٓ٘خ٣َ ُرتحىف هيى  ر  -د
 ٠ٔ٣ش. 5111ححل0َ ٓـخم ٢ٟ حدليُنش أى حٛزٜيس س ُٔٚ ٓ٘خ٣ه ه٢ -ؽ
 .٠ٔ٣ش 11111ى 5111حَُٛٔش0 حٛظـ٠ن حٛٔ٘خ٣َ حٌٍٛ ُرتحىف هيى  ر  -ى
حٛيكتتيس حَُِِٛتتش0 رل٠يهتتش حٛٔتتًَ ىحدلتتِحٍم حٛتتهب طشتت٘ٚ رلظ٠وتتش ىكتتيس اىحٍُتتش ىحكتتيس هٜتتٌ  - 

 ٠ٔ٣ش. 5111ُٔٚ هيى ٓ٘خعلخ ه٢  أسحألٓٚ هٌٜ 
ْ حدلٍِهش ربكتيً حٛٔتًَ   ٠ٔ٣ش ىؽل٢٘ أ١ طٜل 511حدلٍِهش0 حٛظـ٠ن حٛٔ٘خ٣َ حٌٍٛ س ُٔٚ ه٢ -ى

 حَُٛٔزش ٟنوخ.
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 0انناحُح دلسَز احلمىلُح األوضاع -1
 رنظيص طويٙ أ١ اىل حٛنخكِش مبيَُ ُظوْٜ ٠ُِخ ٣خٌُس ححلٔيِٓش حألىػخم طزٌٔ

 .ؿيُيس ٓخ٣ي٣ِش

 0انناحُح يسَز اذتصاصاخ  -2
ٞ  حٛٔتخ٣ي١  ٚكت  يف حدلَُِٗتش  حٛظنٌُِِتش  حٛٔتٜـش  ؽلؼٚ حٛنخكِش ٟيَُ ٗخ١  496 ٍٓت

 ححملِٜش ٛإلىحٍس حٛظنٌُِِش حٜٛٔـش ححملِٜش حاىحٍس ٓخ٣ي١ كٚ يف ؽلؼٚ أطزق رِن٠خ
ٌ  حٛنخكِش ٟيَُ حهظظخطخص ريٍحٓش ٣ٔيٝ ٓيٍ ًٖٛ ىهٌٜ ،ححملخُلخص يف  هٜت

 .حألهريس حٛظـيٍحص هٌ  ػيل
َ  ُظتيىل   ٟو٠تش  ححملِٜتش  ٛتإلىحٍس  حٛظنٌُِِتش  ٜٛٔتٜـش  شلتؼال ً  رظتِظه  حٛنخكِتش  ٟتيُ
 .1طو٠ِٜخطه ىطنٌِِ حدلنـٔش مبيَُ ٟزخشَس ىَُطزؾ ىحأل٣ل٠ش حٛٔيح٣  طنٌِِ

 ٝ َ  ىُٔتي ٖ  اىل رخاػتخُش  حٛنخكِتش  ٟتيُ  ىحٛؼتخرـش  حاىحٍُتش  حٛؼتخرـش  مبو٠تش  ًٛت
ٌ  ىَُحٓتذ  حٛنخكِتش  يف حدلي٣َ حٛٔـٚ ىأٟخ٣ش حٛٔؼخثِش ، حٛنخكِتش  يف حدلشتخٍُن  طنِِت

ٝ  ٠تخ ٗ ٍ  ىُٔتي ٌ  رخاشتَح ْ  ىُٔتخهي  حٛوخٟتش  حاىحٍحص ٗخُتش  هٜت  حٛيكتيحص  رلتخٛ
 .2هخطٔوخ هٌٜ حدلٜٔخس حدلو٠خص طنٌِِ هٌٜ حٛنخكِش يف حاىحٍُش

 .ححملِٜش حاىحٍس ٓخ٣ي١ يف حٛنخكِش ٟيَُ رخهظظخطخص ٟخ ُظوْٜ هٌح

                                                           
 ( ٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜش.2ى 1حَِٛٔط  ) -1
٢ٟ ٓخ٣ي١ حاىحٍس ححملِٜتش ىحألك٘تخٝ حٛتيحٍىس    /52/( ٢ٟ حدلخىسُ-هحألك٘خٝ حٛيحٍىس يف حٛزنيى ٢ٟ ) -2

 ٢ٟ هٌح حٛٔخ٣ي١./53/يف حدلخىس
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ٝ  أ١ اس  ٗخُتش  أِٟٛتض  حٛٔتخ٣ي١  هتٌح  ٟت٢ /118/حدلتخىس  يف حٛتيحٍىس  حألك٘تخ
 حٛهب ىحأل٣ل٠ش حٛٔيح٣  ٗخُش طـزِْ يف حسٓظ٠َحٍ هٌٜ حاىحٍُش حٛيكيحص ٍإٓخل
ٚ  ٣خُتٌس  ٗخ٣تض  ٖ  طتيىٍ   ٓزت ٚ  ح٣ظتوخل  هت٢  ُوٜت٢  أ١ اىل ىًٛت ٝ  حٛو٠ت  هتٌ   رؤك٘تخ

 طظيٍ رَٔحٍحص ًٖٛ ُظٞ، ىححملِٜش حاىحٍس ٓخ٣ي١ طنٌِِ ىَٟحكٚ ُظِْ مبخ حٛٔيح٣ 
 .1حٛيٍُحل رلْٜ ه٢

 20ادلرتار

ً  ٢ٟ هيىحً ٣خكِش ٗٚ طؼٞ ٚ  حٛٔتَ ٍ  َُٓتش  ىٛ٘ت ْ  ُوخى٣ته  سلظتخ  يفى ،حَُٛٔتش  رلٜت
 .ٟوخى٣ي١ سلخطري ححلخسص روغ

ٍ  رَٔ ٞ  رشتؤ١  حٛظتخىٍس  ححليُؼتش  حٛظشتَُوخص  يف حدلوظتخ  حٛٔخ٣ي٣ِتش  أىػتخهه  طنلتِ
ٍ  يف حٛظنٌُِِتش  حهظظخطتخطه  َ  اؿتخ ٞ  أطتٌ َ  ٓتيٍُش  يف ٜٛيىٛتش  اىحٍٍ طنلتِ  ىهت

 .حَُٛٔش

ى٣لخٟتته حٛٔتتخ٣ي٣َ ىأىػتتخهه   ،ىٛٔتتيٍ ٣و٠تتي اىل ىٍحٓتتش حدلوظتتخٍ ٗشوظتتِش اىحٍُتتش 
ظِٜتتش ىحهظظخطتتخطه ٠ٗتتخ ُوٜنتتخ رزِٔتتش حٛشوظتتِخص حاىحٍُتتش يف كتتٚ        حاىحٍُتتش حدلو

حٛٔتيح٣  حدلوظِٜتش حٛظتتخىٍس خبظيطته ىًٛتٖ ٛنظتتز  حٛظـتيٍحص حٛو٠ِٔتش ىح ٌٍُتتش       
 حٛهب ىهٜض هٌٜ ؿوخ٣ُخ حاىحٍٍ.

                                                           
ِٜتش ىحٛتهب طتنض هٜتٌ ٟتخ ُٜت0َ ))اىل أ١       ٢ٟ ٓتخ٣ي١ حاىحٍس ححمل /118/حألك٘خٝ حٛيحٍىس يف حدلخىس -1

ُظٞ طشِ٘ٚ حسخْٛ ححملِٜش ىُخٓخً ذلٌح حٛٔخ٣ي١ طٔظ٠َ حٛيكيحص حاىحٍُش حدلوظِٜش ىٍإٓخإهخ هٜتٌ  
طـزِْ حٛٔيح٣  ىحأل٣ل٠ش حٛنخٌُس ٓزٚ طتيىٍ ، ىُوٜت٢ ح٣ظتوخل حٛو٠تٚ رؤك٘تخٝ هتٌ  حٛٔتيح٣  طزخهتخً         

 .ص طظيٍ ه٢ رلْٜ حٛيٍُحل((مبخ ُظِْ ىَٟحكٚ طنٌِِ هٌح حٛٔخ٣ي١ رَٔحٍح
 .281ص ،يف حٛٔخ٣ي١ حسىحٍٍ ىحٛٔيٍٍ حدليٓيهش حاىحٍُشى. ٢ُُ حٛوخري٢ُ رَٗخص0  2
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 18/9/19350ادلؤرخ   /153/  ظم ادلزسىو انتخزَؼٍ رلى -أىسً
ؿتتتتتذ حدلَٓتتتتتيٝ حٛظشتتتتتَُوَ  طتتتتتيٍ ٓتتتتتخ٣ي١ حدلوتتتتتخطري يف طشتتتتتَُونخ ححلتتتتتيُغ مبي  

ىٗتتخ١ ًٛتتٖ ٓزتتٚ ُتترتس ٓظتتريس ٟتت٢ طتتيىٍ      ،18/9/1935حدلتتئٍم يف /153/ٍٓتتٞ

ىحٛتتتتٌٍ طؼتتتت٢٠ حٛظشتتتتِ٘الص حاىحٍُتتتتش  11/1/1936/ٙ. ٍ حدلتتتتئٍم يف 5حٛٔتتتتَحٍ 
ى٣لٞ هٌح حٛٔيٙ أ١ اًص ٗٚ ٟخ ُظوْٜ رخألىػخم حاىحٍُش حدلوظِٜتش   ،ححليُؼش يف ٓيٍُش
ىٛنٔتتظوَع حألىػتتخم   ،حهظظخطتتخطه حدلوظِٜتتش ىرظتتيٍس هخطتتش   ،حدلظؤٜتتش رخدلوتتخطري 

 حاىحٍُش حدلوظِٜش ٠ٜٛوخطري ىحهظظخطخهتٞ.
 األوضاع اإلزارَح ادلرتهفح نهًراتري0

 لِِِٗتتش ح٣ظٔتتخ 1935ألُٜتتيٙ  18حدلتتئٍم يف  153طؼتت٢٠ حدلَٓتتيٝ حٛظشتتَُوَ ٍٓتتٞ  
ىكتيى حألؿتيٍ    ،ى٣ض هٌٜ حٛشَىؽ حٛيحؿذ طيَُهتخ ُِته   ،حدلوظخٍ ىكيى ٟيس ىسُظه

ىحٛؤيرتتخص حٛظؤىُزِتتش حٛتتهب ُٔتتظويُوخ هنتتي حاهتتالٙ رخٛيكتتخثَ        ،ُظٔخػتتخهخ حٛتتهب
 حدلوظِٜش حدلنيؿش ره.

 اَتماء ادلرتار ويسج والَته0  - أ
غلٍَ ح٣ظٔخل حدلوظخٍ رخٛنٔزش ٛويى ٓ٘خ١ حَُٛٔش يف حًَٛٔ ىٛويى ٓ٘خ١ ححلتَ يف  

ٓزتٚ أٗترب   ىُظٞ حس٣ظٔخل ٟت٢   ،ىغلٍَ ح٣ظٔخل ٟوخى١ حدلوظخٍ هٌٜ أٓخّ ؿخثَِ ،حدلي١
ٜٓـش اىحٍُش يف حٛٔؼتخل ىححملخُلتش ىحٛٔتًَ حٛظخروتش ذلتخ روتي أهتٌ ٍأٍ أٗترب ٓتٜـش          

 ى٢ٟ ٓخث٠ش ُظٞ ح٣ظوخهبخ ٢ٟ حألهخيل ٟزخشَس. ،اىحٍُش يف حٛنخكِش
أٟخ اًح شوَ َِٟٗ  ٓزتٚ ح٣ٔؼتخل هتٌ      ،ىمتظي ٟيس ىسُش حدلوظخٍ اىل ػالع ٓنيحص

ي حدلوتتخى٣  أى أكتتي حألهؼتتخل أى أكتتي  حدلتتيس ػلتتٚ زلٜتته ىرـَُٔتتش حس٣ظٔتتخل ًحهتتتخ أكتت 
 حألهؼخل حدلالُٟ .
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 انخزوط انىاجة تىفزها   ادلرتار واألجىر انيت َتماضاها0 - ب
ى٠ِٟٔخً يف حَُٛٔش أى  ،ُشرتؽ يف حدلوظخٍ أ١ ُ٘ي١ أمت حخلخٟٔش ىحٛوش٢َُ ٢ٟ ه٠َ 

ْ   ىأس ،ححلَ حٌٍٛ ُو  ُِه ١ ُٜتٞ  ىأ ،حألىحل ُتيٍحً  ُ٘ي١ ٟيُنخً ٜٛوُِنش رتي٢ُ ٟٔتظل
رشتَؽ   ىهني هيٝ طيَُ هٌح حٛشَؽ ؽل٢٘ أ١ ُ٘ي١ حدلوظتخٍ أِٟتخً  ، رخَٛٔحلس ىحٛ٘ظخرش

يف  هيٝ ىؿيى ٢ٟ ُوٍَ حَٛٔحلس ىحٛ٘ظخرش يف حَُٛٔش ىُشرتؽ أ١ ُ٘ي١ حمسته ِٟٔتيحً  
ىُٔظزوي ه٢ هٌح حدلَِٗ حدليؿيى ىى١ لض حٛيطخُش أى ، ؿيحىٙ حس٣ظوخرخص حٛنِخرِش
 ي١ يف حٛيىٛش ىحٛزٜيُخص.ٜٛوخٟححملـيٍ هِٜوٞ ىحدليكِي١ ح

أٟتتخ يف حٛٔتتًَ ، أٟتتخ حألؿتتيٍ حٛتتهب ُظٔخػتتخهخ حدلوظتتخٍ ُظوظٜتتَ رتت  حٛٔتتًَ ىحدليُنتتش
مبيؿذ ؿيىٙ هخص ُنل٠ته رلٜتْ حٛٔؼتخل     أى ريسً ُِظٔخػٌ حدلوظخٍ أؿيٍ  هِنخً

ىأٟتخ يف  ، ٛٔخ٣ي١ لظِٚ حألٟيحٙ حألٟريُش يف كخٙ حسٟظنخم ه٢ طنِِتٌ   ىغلزٌ ىُٔخً
ُِٔظييف حدلوظخٍ ىٟوخى٣ه أؿَس ٟٔـيهش ه٢ ٗٚ شتوخىس ٟت٢ حٛشتوخىحص حٛتهب      حدليُنش

ىاًح جتخىُ حدلوظخٍ طٜٖ حألؿَس هَع ٣ِٔه َٛ٘ ُي  ىٓـنه ٢ٟ شوَ اىل ، ُنل٠وخ
 ٓنظ .

 0انؼمىتاخ انتأزَثُح-ؽ
ُظوَع حدلوظخٍ ٛؤيرخص طؤىُزِش يف كخٙ حٍط٘خرته ألٍ هـتؤ أػنتخل ِٓخٟته رخٛيكتخثَ      

ٔه ىطظنخىٙ هٌ  حٛؤيرخص حا٣ٌحٍ ىحٛظيَِٓ هت٢ حٛو٠تٚ دلتيس س طُِتي     حدلٜٔخس هٌٜ هخط
ىطِتَع هٔيرتش حا٣تٌحٍ ىحٛظيِٓتَ هت٢ حٛو٠تٚ ٟت٢         ،ه٢ ػالػتش أشتوَ ىحٛظنلِتش هنته    

وَ ٟت٢ حهظظخطتخص أهٜتٌ     حٛٔؼخل،ىأٟخ حٛظنلِش ه٢ حٛو٠ٚ ُأهٌٜ ٜٓـش اىحٍُش يف
 .ٜٓـش اىحٍُش يف ححملخُلش

 0اذتصاصاخ ادلرتار
ٍ مب٠خٍٓتتش ىكتتخثَ اىحٍُتتش ىٟخِٛتتش ىٓؼتتخثِش ىىكتتخثَ أهتتًَ طظوٜتتْ      ُٔتتيٝ حدلوظتتخ 

 رؤٟالٕ حٛيىٛش.
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 0حٛيكخثَ حاىحٍُش-ه
ُٔتتيٝ حدلوظتتخٍ رنشتتَ حٛٔتتيح٣  ىحأل٣ل٠تتش ىحٛظو٠ِٜتتخص حٛتتهب طتتَى اِٛتته ٟتت٢ حٛٔتتٜـش           

ٝ  ،حٛظنٌُِِتتش ىُٔتتيٝ رخاشتتَحٍ هٜتتٌ طنِِتتٌهخ   ،ىُظتتيىل ححملخُلتتش هٜتتٌ حٛنلتتخٝ حٛوتتخ
 ٘ ىؽلنق ،خُتتش ىٓتتخثن حألكتتيحٙ حدلي٣ِتتش حٛتتهب طٔتتن يف حَُٛٔتتش   ىُوٜتتٞ ٟتتؤٟيٍٍ حٛنِتتيّ ر

 .1يؿذ حألك٘خٝ حٛٔخ٣ي٣ِش حٛنخٌُسحٛشوخىحص ىحٛيػخثْ حدلـٜيرش ٟنه مب
 0حٛيكخثَ حدلخِٛش-د

ىُٔتتتيٝ حدلوظتتتخٍ مبوخى٣تتتش رلٜتتتْ حَُٛٔتتتش يف أه٠تتتخٙ حٛتتتظو٠  ىُٔتتتخهي ح زتتتخس يف   
حدلنخُٙ ٛظلِٔتْ هتٌ     لظِٚ حٛؼَحثذ حدلظيؿزش هٌٜ حدليحؿن  ىَُحُٔوٞ يف ىهيٙ

ٝ   ، حٌٛخُش ىُٜتِٝ  ، ىَُٜ٘ ربهـخل حدلوٜيٟخص حٛظلِلش ه٢ ِٟٜ٘تَ حٛؼتَحثذ ىحَٛٓتي
     َ ىٛتٌٖٛ سرتي ٟت٢ طيِٓوته هٜتٌ      ، رزِخ١ ٓيٍس ؿتخٛيب حٛٔتَىع ٟت٢ حدلظتٍَ حٍِٛحهت

 حٛـٜزخص حٛهب ُظٔيٝ هبخ ؿخٛزي حَٛٔىع ٢ٟ هٌح حدلظٍَ.
 0حٛيكخثَ حٛٔؼخثِش-ؽ

اً ُظيؿتتذ هِٜتته َٟحُٔتتش شلؼٜتتَ   ،ص طتتِش ٓؼتتخثِشىطٜٔتتٌ هٜتتٌ حدلوظتتخٍ ٟو٠تتخص ًح 
حٛؼتتخرـش حٛٔؼتتخثِش ٛتتيهيٙ حدلنتتخُٙ ىاؿتتَحل حٛظلَُتتخص حدلـٜيرتتش ٍمسِتتخ ىٟٔتتخهيس  

 ٓيً حأل٢ٟ حٛيحهَٜ هٌٜ طنٌِِ ٌَٟٗحص حٛظيَِٓ ىحاكؼخٍ ىًريهخ.
 0حٛيكخثَ حدلظؤٜش رؤٟالٕ حٛيىٛش-ى

٢ ٗخُتش حٛظوتيُخص حٛتهب طٔتن     ىُٔيٝ حدلوظخٍ ربهالٝ حاىحٍس حخلخطش رؤٟالٕ حٛيىٛش هت 
هِٜوخ ىُوـَ حٛزِخ٣خص حٛؼَىٍُش ه٢ أىػخم ٟٔظؤؿٍَ أٟالٕ حٛيىٛش ىحدلٔخهيحص 

ىُظيؿذ هِٜه اهالٝ حٜٛٔـش حٛظنٌُِِش رتخألٟالٕ حدلرتىٗتش ىحٌٛظتذ    ، حٛؼَىٍُش ذلٞ
 ححلخطٚ هٌٜ أٟالٕ حٛيىٛش...

                                                           
 .1935ٛوخٝ  ٢ٟ53 حدلَٓيٝ حٛظشَُوَ ٍٓٞ /18ى 17/حألك٘خٝ حٛيحٍىس يف حدلخىط  -1
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 ىٓتتي ٟتتنلوٞ حدلشتتَم حدلئُتتيحص ح ِحثِتتش يف شلخٍٓتتش هتتٌ  حسهظظخطتتخص       
ُؤىؿذ هِٜوٞ طنلِٞ زلؼتَ يف كتخٙ سلخِٛتش حألىحٟتَ حٛتهب طظتيٍ هنتوٞ ٛظل٠ِتٚ         
، حدلوخَٛ ح ِحل حٛنٔيٍ حٌٍٛ ُرتحىف رت  ٛتريس ٓتيٍُش ىحكتيس ىهشتَ ٛتريحص ٓتيٍُش       

 ىححلزْ ٢ٟ ُيٝ اىل ٓزوش أُخٝ أى ربكيً حٛؤيرظ .

ػلتيى   29/3/19560تاارَد   215/  ظم لاَىٌ ادلرااتري انصاازر تازلى    -ػخ٣ِخً

 ٞ حَُٛٔتش رظٜتٖ حٛتهب ُُِتي هتيى ٓت٘خعلخ هٜتٌ         1956ٛوتخٝ   215/ٓخ٣ي١ حدلوخطري ٍٓت
 .ٟخثش ٟيحؿ٢ ىس ُظـخىُ هشَس هسٍ

        ٍ ، ليع حًَٛٔ مبيؿتذ هتٌح حٛٔتخ٣ي١ ىطوت  َٟحِٗهتخ ىكتيىىهخ مبَٓتيٝ اوتيٍ
٠ٗتتخ أعلتتخ طٌٜتتٌ رتتٌحص حألٓتتٜيد ىًٛتتٖ رنتتخل هٜتتٌ حٓتترتحف ىُُتتَ حٛيحهِٜتتش ىؿٜتتذ ٟتت٢    

 حخلخطتش  حاىحٍُش حألىػخم حٓظوَػنخ ى٠ٗخ ،رلْٜ ححملخُلشححملخُق ىَٓحٍ ٢ٟ 
 ٣نظٔٚ 1935 ٛوخٝ/153/ٍٓٞ حٛظشَُوَ حدلَٓيٝ كٚ يف ىحهظظخطخطه رخدلوخطري

ٞ  رخدلوتخطري  حخلخطتش  حاىحٍُتش  حألىػتخم  ىٍحٓش اىل ٚ  يف ىحهظظخطتخهت  حٛٔتخ٣ي١  كت
 .1956ٛوخٝ/315/ٍٓٞ

 0تادلراتري اخلاصح اإلزارَح األوضاع
ٍ  حهظِخٍ ِِِٗش 956 ٛوخٝ/215/ٍٓٞ حٛٔخ٣ي١ طؼ٢٠  ىسُظته  ٟتيس  ىكتيى  ،حدلوظتخ

 حٛظؤىُزِش ىحٛؤيرخص ٠ٗخ ُظٔخػخهخ حٛهب ىحألؿيٍ ،ُِه طيَُهخ حٛيحؿذ ىحٛشَىؽ
 .ره حدلنيؿش حدلوظِٜش رخٛيكخثَ اهالٛه هني ٛنخ ُٔظويٍ حٛهب
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 0ىسُظه ىٟيس حس٣ظوخد رـَُٔش حدلوخطري ح٣ظٔخل-أ

ٝ /215/ٍٓٞ حٛٔخ٣ي١ أكيع ٍ  كيُؼتش  ؿَُٔتش  1956 ٛوتخ  أ٣ته  اً حدلوتخطري  سهظِتخ
ٍ  أ٣ته  اس ،حس٣ظوتخد  رـَُٔتش  حدلوتخطري  ح٣ظٔتخل  غلٍَ أ١ أىؿذ  ٣ظتيص  هتيس  طتي

ٌ  11/7/1956 نٌٟ ٟظيحِٛش ٓخ٣ي٣ِش ٝ  ًخُتش  ىكظت ٙ  ىٟتخ /1960/هتخ  متتيى  طتِح
 ٌ ِ  اٟتالل  طخٍؼلته  كظت ْ  حدلوتخطري  َٟحٗت  ىرِٔتض  1دحس٣ظوتخ  ىىى١ حٛظوتِ   رـَُت

 ٙ ٙ  ىٟتخ  ٣خُتٌس  رتخٛظوِ   طتش حخلخ حألطتي ْ  هت٢  متتع  حدلوتخطري  ٟنخطتذ  طتِح  ؿَُت
ْ  حدلوتخطري  حهظِخٍ ُخ١ ًٖٛ ىهٌٜ ،حٛظوِ  ٌ  كتربح  رِٔتض  حس٣ظوتخد  رـَُت  ،ىٍّ هٜت

 .ٓنيحص ػالع حدلوخطري ىسُش ٟيس متظي حسهظزخٍحص هٌ  ىػ٢٠

 0ُظٔخػيعلخ حٛهب ىحألؿيٍ حدلوخطري يف طيحَُهخ حٛيحؿذ حٛشَىؽ-د
 0حدلوظخٍ ُ٘ي١ أ١ ىهَ حٛظخِٛش حٛشَىؽ حدلوخطري يف طظيَُ أ١ غلذ

 ًٟنٌ ذلخ حهظِخٍ  غلٍَ حٛهب َٜٛٔس حدلي٣ِش حٛٔـالص يف ِٟٔيح  َ  ٟت٢  أٗؼت
 .حدليس طٜٖ هالٙ ُِوخ ٠ِٟٔخً ُ٘ي١ ىأ١ ،أشوَ ٓظش

  حٛنخهز  ؿيىٙ يف ٟٔـال. 
 ًٟت٢  متنوته  حٛتهب  حٛيحث٠ش حٛوخهخص ٢ٟ ٓخدلخ  ٝ ٌ  حدلٜٔتخس  رخألهزتخل  حِٛٔتخ  هٜت

 .طٔههخ
 ه٠َ  ٢ٟ ىحٛوش٢َُ حخلخٟٔش أمت ٓي. 

                                                           
 1956ٛوتخٝ   758ىحٛٔتخ٣ي١ ٍٓتٞ    ،1956ٛوتخٝ  /٢ٟ/215 حٛٔخ٣ي١ حٛوخٝ ٍٓٞ/٣/69ض حدلخىس -1

 ٞ ٞ 1956ٛوتتتتخٝ /331/ػتتتتٞ حٛٔتتتتخ٣ي١ ٍٓتتتت ػتتتتٞ حٛٔتتتتخ٣ي١   ،1958ٛوتتتتخٝ /41/، ػتتتتٞ حٛٔتتتتخ٣ي١ ٍٓتتتت

 .1961ىرِٔض حٛنظيص طظيحىل كظٌ ًخُش  ،1958ٛوخٝ /117/ٍٓٞ



241 

 

 حدلي٣ِش أيٓهخً ٟظ٠ظو. 

 1شخث٢ جبَٝ أى جبنخُش هِٜه زل٘يٝ ىًري. 
 يف حٛيحٍىس ٛعك٘خٝخً ىُٔ ُظليى حدلوخطري ُظٔخػخهخ حٛهب رخألؿيٍ ُظوْٜ ٠ُِخ أٟخ

 ٛريس ىٟخثهب ىأَٛ ٓيٍُش ٛريس ػالمثخثش ر  ٟخ/215/ٍٓٞ ي٣١حٛٔخ 58/٢ٟ/حدلخىس
 طوتِ   يف حسهظظخص طخكذ ٓزٚ ى٢ٟ حَُٛٔش ٓ٘خ١ هيى كٔذ ىًٖٛ ٓيٍُش
 .2حدلوخطري

ٖ  حٛظتٜق  زل٠٘ش ٓخػَ أٟخٝ حٛظخِٛش ح٠ِٛ  حدلوخطري ُئىٍ أ١ ىُشرتؽ ٚ  ىًٛت  ٓزت
ٞ  رتخل  أٓٔٞ)) 0هخطٔوٞ هٌٜ حدلٜٔخس حدلو٠خص ٟزخشَهتٞ ٝ  أ١ حٛولتِ  ريحؿزتخص  أٓتي

 ((.ىأٟخ٣ش ىكَُش رظيّ ىحأل٣ل٠ش حٛٔيح٣  ىُْ ىكِِهب

ٞ  ُزخشتَىح  مل ىاًح ٙ  ىكِِظتو َ  :ٔتش  هتال ٞ  طتخٍُن  ٟت٢  ُيٟتخ  هشت  حٛت٠ِ   كِٜوت
 .ٟٔظِٜٔ  حهظربىح حدلٌٗيٍس

 

 

                                                           
مل ُوتتٍَ حدلشتتَم يف ٓتتيٍُش ح تتَٝ حٛشتتخث٢ ىُٔتتيٝ رلٜتتْ حٛيىٛتتش ػتت٢٠ كتتيىى حسهظظتتخص    -1

ربهتخ يف ححلتخسص حٛتهب طتيهٚ ػتت٢٠     حدل٠نتيف اِٛته رظليُتي ٗتٚ كخٛتش هٜتٌ كتتيس ُِوظربهتخ أى س ُوظ       
ِٟويٝ ح َٝ حٛشخث٢ ىَُؿٌ حَٛؿيم اىل اغ ح َٝ حٛشتخث٢ ىكخسطته حدلوظِٜتش يف اتغ شتَىؽ      

 ح٣ظٔخل حدليكَ حٛوخٝ.
ُو  حدلوخطري مبيؿذ َٓحٍ ٢ٟ ححملخُق اًح ٗخ٣ض حَُٛٔش طخروش اىل ححملخُق ى٢ٟ ٟيَُ حدلنـٔش  -2

 اًح ٗخ٣ض طخروش دليَُ حدلنـٔش.
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 0ىكخثِوٞ شلخٍٓش يف حدلوخطري ٓزٚ ٢ٟ هبخ حٛظِٔي حٛيحؿذ حألطيٙ-ؽ
ٌ  ىُظيؿتذ  ٚ  طيِٓتن  حدلوتخطري  هٜت ْ  ٗت ٍ  ىػِت ٞ  طظتي ٞ  هنتو َ  رظتيِٓوو  ألٍ حٛشوظت

 ٢ٟ اؿخُس هٌٜ كظيذلٞ روي اس ظو٠خٛهىحٓ أهَ ٍمسَ هخمت كَِ أى ٗخ١ ٓزذ
ٞ  ػللَ ٠ٗخ ،حدلوظض حاىحٍٍ حدلَؿن ٞ  ُ٘تي١  ىػِٔتش  أٍ طيِٓتن  هٜتِو  ٟظتٜلش  ذلت
ٚ  ىيف ُِوتخ  ٍ  ٟو٠تش  ُظتيىل  ححلخٛتش  هتٌ   ٟؼت ْ  يف ٓتنخ  حألهؼتخل  أٗترب  حدلوظتخ  رلٜت

َ  ٠ٗتخ  حَُٛٔتش  ٞ  ىػللت ٚ  شتوخىس  أى ىػِٔتش  اهـتخل  هت٢  حسٟظنتخم  هٜتِو  ػت٢٠  طتيه
 .ٓخ٣ي٣خً ـخثوخربه ىِٟٜ٘  حهظظخطوٞ

 ه٠ٜوٞ َٟحِٗ ٌٟخىٍس هيٝ حدلوخطري هٌٜ 1956 ٛوخٝ/215/ٍٓٞ حٛٔخ٣ي١ ىأىؿذ
ٞ  ٟت٢  اؿخُس هٌٜ كظيذلٞ ىى١ ٞ  ُِظيؿتذ  ،حاىحٍٍ ٍثِٔتو ٙ  هٜتِو ٌ  ححلظتي  هٜت

ٚ  ىيف ،هنته  حدلنتي   حدلَؿتن  ٟت٢  هـِتش  اؿتخُس  ٞ  ُنتيد  ححلتخسص  هتٌ   ٟؼت  أٗترب  هنتو
 .ٓنخً حَُٛٔش رلْٜ أهؼخل

 0زِشحٛظؤىُ حٛؤيرخص-ى
 َٓحٍ ىأ طيَِٓ ٌَٟٗس أه ىطيٍص حٛٔؼخثِش حٛظظزوخص اىل حدلوظخٍ طوَع اًح

 ًٖٛ طزِٜي حٛوخٟش حٛنِخرش ُوٌٜ ،مبلخ٠ٗظه حدلوظض حٛٔؼخثَ حدلَؿن ٢ٟ اهيحىٍ
ٙ  ححملتخُق  اىل ٝ  ػالػتش  ىهتال َ ، حٛٔؼتخثِش  حٛظظزوتخص  رتيل  ٟت٢  أُتخ ٍ  ُتي  ط٘ت  حدلوظتخ

ٌ ، حدلوظظتش  حاىحٍُش حٜٛٔـش ٢ٟ رَٔحٍ ٍ  ىُزٔت ٍ  حدلوظتخ ٌ  حِٛتي  ِٟ٘تي ٍ  كظت  طتيى
 ٞ َ  ححل٘ت ٙ  ،حٛنتوخث ٖ  ىهتال ٍ  هت٢  ُنتيد  ًٛت ْ  يف ٓتنخً  حألهؼتخل  أٗترب  حدلوظتخ  رلٜت
 .حدلوظخٍ أؿَ ٣ظَ ىؽلنق حَُٛٔش

ٍ  رربحلس ُٔؼَ ىهي حٛنوخثَ ححل٘ٞ طيٍ ١بُ َ  حدلوظتخ ٍ  ٌُٜت َ  ٓتَح ٙ  ُتي   ٗت  هتال
 ُنلٌ ٣ظهربىح ححل٘ٞ طيٍ ١اى ،رربحلطه ححل٘ٞ طيىٍ ٢ٟ حألٗؼَ هٌٜ أٓزيم ٟيس
 أشوَ ٓظش ىى١ ٠ٜٛوظخٍ حٛزخِٓش حدليس ٗخ٣ض اًح أٟخ ،هنه ريسً ىُو  ىكِِظه ه٢

 .حدلٌٗيٍس حدليس علخُش كظٌ ٓنخ حألهؼخل أٗرب رؤه٠خٛه ُٔيٝ ححلخٛش هٌ  َُِ
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َ  حدلٔتِٜ٘ش  حٛؤيرتخص  أٟخ ٍ  :حٛظتخِٛظ   رتخٛؤيرظ   ُظنلظت ٞ  حا٣تٌح  ٟتخ  ىكٔت
 حٜٛٔـش ٢ٟ ٟوٜٚ رَٔحٍ حٛؤيرظ  هخط  اكيً ىطَِع ُيٟخ ػالػ  أؿيٍ ُوخىٙ

 .حدلوظظش حاىحٍُش

 0حدلوخطري هيٟش اعلخل-ته
 ك٘ٞ هٌٜ رنخل رخٛظنلِش أى ٓنيحص حٛؼالع ٟيس رخ٣ظوخل اٟخ حدلوخطري هيٟش طنظوَ

 َ ٍ  ٓؼتخث  حٛشتَىؽ  ػت٢٠  رخسٓتظٔخٛش  أى حدلوظظتش  حاىحٍُتش  حٛٔتٜـش  ٟت٢  ىرٔتَح
 .رخٛيُخس أى/215/حٛٔخ٣ي١ يف حٛيحٍىس

ْ  ٠ُِتخ  أٟتخ  ٝ  أ١ ُِـتذ  رخسٓتظٔخٛش  ُظوٜت  حٛٔتٜـش  ىلاى هـِتخً  حدلوتخطري  هبتخ  ُظٔتي
 ُيٟخً ػالػ  ٟيس ػ٢٠ رخسٓظٔخٛش طزض أ١ حٜٛٔـش هٌ  ىهٌٜ حدلوظظش حاىحٍُش

ٙ  حدلوتخطري  ُٔتظـِن  ىس طٔتيؽلوخ  طتخٍُن  ٟت٢  ٞ  هت٢  حس٣ِظتخ ٚ  أه٠تخذل ٙ  ٓزت  ٓزتي
 ٞ ٞ  مل اًح أٟتخ  حدلوتظض  حدلَؿتن  ٟت٢  حٓتظٔخٛظو ٙ  ُتظ ٙ  ٔخٛظوٞحٓتظ  ٓزتي  حدلتيس  هتال

 .ك٠٘خً ٓزٜض حسٓظٔخٛش ١أ ًٖٛ ٠ُونٌ حدلٌٗيٍس

 0ادلراتري اذتصاصاخ
ٞ  حٛٔتخ٣ي١  ٟت٢ /41/سحدلتخى  ٣ظض ٌ  29/3/1956ن رظتخٍُ  حٛظتخىٍ /215/ٍٓت  هٜت

َ  ،حدلوتخطري  هظظخطتخص ح ٙ  ىهت َ  طظنتخى  ىٟخِٛتش  ىٍُحهِتش  ىٓؼتخثِش  اىحٍُتش  ىكتخث
 ظٔٚنىٛن ،حٛيؿء خٛيُخمر طظوْٜ ىىكخثَ ،ىاكظخثِش ىحؿظ٠خهِش ىػٔخُِش ىطلِش

ٞ  حدلـٜيرتش  رخٛشَىؽ حدلوخطري ٗخ١ اًح روي ٠ُِخ ىحٛظٔخإٙ ٟنوخ ٗٚ اغ اىل  ٟنتو
ٞ  هٌٜ حدلٜٔخس رخألهزخل حِٛٔخٝ ٢ٟ ُظ٠ني١ ٙ  ىيف ،هتخطٔو َ  كتخ ٝ  ٟتخ  حٓترتحف  حٛنِت  ُٜتِ
 .ٟنوٞ حدلـٜيرش حدلو٠ش أىحل ٢ٟ حدلوخطري ٛظ٠٘ 
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 0حاىحٍُش حٛيكخثَ-1
ٚ  حاىحٍُتش  حٛيكخثَ كيىى يف حدلوخطري 215/٢ٟ/ٍٓٞ حٛٔخ٣ي١ ُظـٜذ ٌ  حٛو٠ت  هٜت

 َ َ  ىحٛظو٠ِٜتخص  ىحأل٣ل٠تش  حٛٔتيح٣   ٣شت ٞ  طتَى  حٛتهب  ىحألىحٟت  حٛٔتٜـخص  ٟت٢  اٛتِو
ٞ  ىُظـٜتذ  ،حدلوظظتش  ْ  حّهٜت   اهـتخل  ٟنتو ٞ  ٟت٢  طوظترب  حٛتهب  حٛيػتخث  حهظظخطتو
ٞ  ٍأُنتخ  ٠ٗتخ  ٟنلوتخ  هت٢  ىحسٟظنتخم   ُِتَع  ٠ٗتخ  حدلٔتِٜ٘ش  ٜٛؤيرتخص  هتيُخً  غلوٜتو

 حخلخطتش  رخٛيٓتخثن  ُظوْٜ ٠ُِخ حدلي٣َ حٛٔـٚ أٟ  ريكِِش حِٛٔخٝ حٛٔخ٣ي١ ِوٞهٜ
 حٛزٜيُش حٛؼخرـش رؤهزخل حدلوخطري ُٔيٝ ٠ٗخ ،ىحٛـالّ ىحِٛىحؽ ىحٛيُِخص رخٛيسىحص

ٞ  ُِوخ ُظيٛي١ حٛهب حًَٛٔ يف رٜيُخص ىؿيى هيٝ كخٙ يف ٖ  أى ىكتخثِو  س حٛتهب  طٜت
َ  حدلوتخطري  ٟت٢  حٛٔتخ٣ي١  ُظـٜتذ  ٠ٗتخ  ،ٜٛزٜتيُخص  ٍإٓتخل  ُِوتخ  ُيؿتي  ٌ  حٛٔتو  هٜت

 .حدلوظظش حٜٛٔـخص ىٟئحٍُس حأل٢ٟ حٓظظزخد
 0حٛٔؼخثِش حٛيكخثَ-2

ٚ  يف ىهٞ حٛٔؼخثِش حٛؼخرـش ىكخثَ حدلوخطري ُظيىل ٖ  ٓتزِ َ  َُحُٔتي١  ًٛت  شلؼٜت
ٙ  حٛشتَؿش  ٙ  ٛتيهي ٚ  حدلنتخُ ٞ  ىُٔتيٟي١  أطتييل  رشت٘ ٌ  حدلتئحٍُس  ذلت  حدلتٌَٗحص  ٛظنِِت

ٞ  طتَى  حٛهب ٛـٜزخصح طٜزِش هِٜوٞ ىُظيؿذ ،حٛٔؼخثِش َ  ٟت٢  اٛتِو  حٛٔؼتخثِش  حٛتيىحث
 .حألطيٙ كيىى ػ٢٠ ىًٖٛ
 0حٍِٛحهِش حٛيكخثَ-3

ٌ  ُظيؿتذ  ٚ  حدلوتخطري  هٜت ٝ  رشت٘ ٚ  ٟتئحٍُس  هتخ ٍ  ٟتخ  ٗت ٞ  ٟؼتخهِش  اىل ُتئى  حدليحٓت
 حٛيىٛش أٟالٕ ىلخُش ىححلِيح٣ِش حٍِٛحهِش ىحألَٟحع حُّخص ىٟ٘خُلش حٍِٛحهِش
 .رٌٖٛ حدلظؤٜش حسٓرتحكخص ىطٔيُٞ حٍَٛ شز٘خص ىطيِٓن ىححلَحؽ حٍِٛحهِش
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4- َ ٌ  ىُظيؿتذ  0حدلخِٛتش  حٛيكتخث ٍ  ٟٔتخهيس  حدلوتخطري  هٜت ِ  ٟتؤٟيٍ  ىح زتخس  ححلـت
 ىُتي١  حدلوظِٜتش  ىحٛظ٘خَِٛ حٛؼَحثذ لظِٚ هخطٔوٞ هٌٜ ٌُٜٔ ح٢ٌُٛ ىحدليكِ 
 .ىحٛظنزخٕ حٛظزي كظَ ىاىحٍس ىح ٠خٍٕ حٍِٛحهَ حدلظٍَ

 0حٛظلِش حٛيكخثَ-5
ٌ  ىُظيؿتذ  َ  اىل ىرخاػتخُش  طريحدلوتخ  هٜت  ىحٍِٛحهِتش  ىحٛٔؼتخثِش  حاىحٍُتش  حٛيكتخث
ٝ  حٛيػتن  َٟحٓزتش  ىحدلخِٛتش  َ  حٛوتخ  ىِٟتخ   حٌٌٛحثِتش  حدلتيحى  ىٓتالٟش  ىحٛنلخُتش  حٛظتل
ٌ  حٛشتَد  َ  ىٟتئحٍُس  حٛظتلِش  ىحأل٣ل٠تش  حٛٔتيح٣   ىطنِِت ٍ  حٛظتلش  ٟتيكِ  ىاهزتخ
 .ٟزخشَس كويٍهخ كخٙ يف ىحٛيرخثِش حٛٔخٍُش حاَٟحع ه٢ حٜٛٔـش

 0ىحٛؼٔخُِش حسؿظ٠خهِش خثَحٛيك-6
 ىحدلشتخٍٗش  حٛزـخٛتش  دل٘خُلتش  حٛ٘خُِش حدلٔخهيحص طٔيُٞ أهزخل حدلوخطري هٌٜ ىٌُٜٔ

ٍ  ىاظلتخل  حَُٛخػتش  طنشتِؾ  يف َ  حٛشتوي ٌ  ىححملخُلتش  حٛٔتيٟ  حٛظليُتي  ٟوتخمل  هٜت
ْ  ىٗخُتش  ىحٛٔيؽلتش  حٛوخٟش حّػخٍ ىلخُش حألِٟش ىٟ٘خُلش ىحٛظلََُ  حٛوخٟتش  حدلَحُت

 .حٛوٜٞ هٌٜ ىحآزخٙ حدليحٍّ ا٣شخل هٌٜ ىحدلٔخهيس
 حٛوخٟش حخليٟخص يف حدلوظظش حٜٛٔـخص اىل حدلٔخهيحص رظٔيُٞ هخطش ىكخثَ-7

 0حٛيؿء ىحٛيُخم حسٓظظخىُش رخٛشجي١ ىحخلخطش

ٌ  ىُظيؿتذ  ٞ  حدلوتخطري  هٜت ٌ  حدلٔتخهيحص  طٔتيُ  حدلظؤٜتش  حٛوخٟتش  حخلتيٟخص  رظنِِت
ٚ  حسؿظ٠خهِتش  رخٛشئى١ ْ  ٠ُِتخ  ىهخطتش  ىحٛو٠ت ، حدلوظِٜتش  حاكظتخلحص  ٠ِتن جب ُظوٜت

ٚ  طٔيُٞ حدلوخطري هٌٜ ىُظيؿذ ٠ٗخ ٚ  ُٔت٠ق  ٟتخ  ٗت  حدلٔتٜلش  حٛٔتيحص  ٟو٠تش  رظٔتوِ
ٍ  ح نيُش ٢ٟ حِٛخ٢ٍُ ىَٟحٓزش حدل٘ظيٟ  ه٢ ىحٛظلٍَ ٞ  ىحاهزتخ  ىحدلٔتخةش  هنتو
 .ىحسكظِخؽ حٛوٜٞ هيٟش أ٣ل٠ش طنٌِِ يف حدلـٜٔش
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 ؿخ٣ذ اىل طظـٜذ َىه حدلوخطري هخطْ هٌٜ أِٛٔض حٛهب حٛيكخثَ هَ هٌ 
 شَىؽ ىهَ حدلوظِٜش حٛوخٟش حخليٟخص شلخٍٓش يف ؿيُٜش هربس حٛو٠ِٜش حِٛ٘خلحص

ٞ  ٢ٟ ٗخٟٚ طَِى اىل لظخؽ ُوَ طيَُص ١اى ،حدلوخطري يف طظيَُ س  ىطظـٜتذ  ٓزٜتو
 هٌٜ أِٛٔض حٛهب حٛشخٓش حدلو٠ش أىحل يف ُٔخهيهٞ ؿخ٣زوٞ اىل اىحٍٍ ؿوخُ ىؿيى

ٞ  طتيَُ   مل ٠ٜٛوتخطري  ٗتخيف  ىطوتيُغ  لظتِض  اىل ىلظتخؽ  ،هخطٔوٞ ٝ  ذلت  حألك٘تخ
 .1956 ٛوخٝ/215/ٍٓٞ حٛٔخ٣ي١ 58/٢ٟ/حدلخىس يف حٛيحٍىس

ٍ  ححملِٜتش  حاىحٍس ٓتخ٣ي١ ١ أ ًتري  ٝ  حٛظتخى َ  رخدلَٓتي ٞ  حٛظشتَُو  يف حدلتئٍم /15/ٍٓت
َ  هتٌ   حٓتظيهذ   11/5/1971 ٚ  حٛنتيحك ٖ  ىؿوت  ٗخ٣تض  حٛتهب  حسهظظخطتخص  طٜت

ٌ  ٟٜٔتخس  ْ  هٜت ٍ  هتخط ٍ  حدل٘ظتذ  شطتالكِ  ٟت٢  حدلوظتخ ْ  حٛظنِِتٌ  ًحص حَُٛٔتش  سٜت
 أهؼتخثه  أكتي  َُٜ٘ أ١ اشَحُه ىلض حدل٘ظذ ذلٌح ىطَٕ 1حسهظزخٍُش حٛشوظِش

 .حدلوظخٍ مبوخٝ

 ذلتخ  ىرخاػخُش حدلوخطري هخطْ هٌٜ ٟٜٔخس ٗخ٣ض حٛهب حدلو٠خص طٜٖ ُخ١ ًٖٛ ىهٌٜ
 ٖ  ٟت٢  أطتزلض  ححملِٜتش  حاىحٍس ٓتخ٣ي١  ٟت٢ /45/حدلتخىس  هِٜوتخ  ٣ظتض  حٛتهب  طٜت
 .حَُٛٔش سْٜ حٛظنٌٍِِ حدل٘ظذ ظظخصحه

                                                           
 .ححملِٜش حاىحٍس ٓخ٣ي١ 45/٢ٟ/حدلخىس يف حٛيحٍىس حألك٘خٝ ٢ٟ )ٕ( حَِٛٔس -1
ٍ  حدل٘ظتذ  ُظتيىل ((  حسهظزخٍُتش  حٛشوظتِش  ًحص حَُٛٔتش  أى حَُِِٛتش  حٛيكتيس  يف حٛظنِِتٌ

 0حٛظخِٛش حسهظظخطخص
 مبخ حٛنخٌُس ىحأل٣ل٠ش ىحٛٔيح٣  حٛٔخ٣ي١ هٌح يف هِٜوخ حدلنظيص حألهًَ حاىحٍُش رخدلوخٝ حِٛٔخٝ-ٕ

 حدلوظخٍ((. مبوخٝ أهؼخثه أكي َُٜ٘ أ١ ًٖٛ ٓزِٚ يف ىٛه حسهظِخٍُش ىحذلِجش حدلوظخٍ ٟوخٝ ًٖٛ يف
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 السيرة الذاتية        

 زروقخلول الدكتور برهان 

 .3311 ،قرية الجنكيل )القادسية حاليًا( -قضاء الحفة –ولد في محافظة الالذقية 
 المؤهالت العلمية:

  3343ثانوية البنين)جول جمال( الالذقية عام  –الثانوية العامة الفرع العممي. 

 3341جامعة دمشق عام  –قسم المغة العربية وعموميا  –ي اآلداب إجازة ف. 

  3344جامعة حمب عام  –إجازة في الحقوق. 

  3341ماجستير في القانون اإلداري من كمية الحقوق جامعة القاىرة عام. 

  3315جامعة المنصورة عام  –دكتوراه في الحقوق. 

 العمل المهني:

 3341-3341ة عامي التدريس في ثانويات محافظة الالذقي. 

  3344العمل في المديرية العامة لمتبغ والتنباك حتى عام. 

  1114حتى آذار  3344العمل في مينة المحاماة من بداية عام. 

 النشاط المجتمعي:

o  3344عضو في االتحاد االشتراكي فرع سوريا حتى عام. 

o  1114عضو نقابة المحامين حتى عام. 

o 1134وفاتو  عضو المؤتمر القومي العربي حتى. 

o  شاااارك فاااي العدياااد مااان النااادوات والماااؤتمرات أبرزىاااا نااادوة الوقااا  التاااي أقامياااا مركاااز
 . 1111دراسات الوحدة العربية في بيروت عام 

  مت حسٓتتظوخ٣ش خبتتيٟخص زلتتَٕ حٛزلتتغGoogle  ٛظتتيِْٓ ىطظتتيُذ أمستتخل حدلَحؿتتن
ُخٛشَ٘ ٗتٚ   ىحدلئِٛ ، ىروغ زلظيُخص هٌح حدلئََٛ رٔزذ ٍكِٚ حٛ٘خطذ ٓزٚ حٛنشَ،

 حٛشَ٘ ٜٛٔخث٠  هٌٜ هٌح ححملَٕ ٜٛويٟخص ح ِٜٜش حٛهب طٔيٝ ٛإل٣ٔخ٣ِش.
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