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اذل أ٫  ح٩ٗربحىتتتٌس٭تتتخر٫ٌْ٦  ح٭تتتظ٨٦٢ ّتتت٬ ح٥ْخ٩تتت٤ ح٥غْخعتتتِ ح٥تتتزُ كتتتذ حنـــه
ّنَش رؾئ٫ً ٭ضحّخص  $ىٌر٥ٌٌؿْخ#  خيظق٨ ٩ِ ح٥ٞنخء ٥ظٚظؼ ٥و ٬ّ ٩ٌِٝ خخؿ

 ٩ٌحىنْو.

ىتتزح حؾبٌٝتتِ ح٥ٌ٥ْتتذ حػبذّتتذ  ختتز ّنغتتٜ ًّظنزتتؤ ٩تتِ ٩ٌمتتٌّو اذل أ٫ ح٭ظتتيَ ح٩ٕتتش      

، olelgeeطظٌجيخً ً٭نـخً اذل ٩شك٦ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ حؾبٚتٌك   1872رٚش٭غخ ّخ٧
  ًًملض أ٩خ٩و ح٥شإّش $ًح٥شإّخ#.كْغ حعظٞش رخ٥ٞنخء حٗدحسُ ح٥غري

خ٣ٚ ىزه حؾبشك٦ش ح٥ي٦ٌّش ٭غزْخً ١خ٫ ح٥ٞنخء حٗدحسُ ّٚظؼ ٬ّ حٕعزخد ح٥يت طؼري 
٥و حٙ٭ٚقخ٣ ٬ّ أكنتخ٫ أ٩تو ًفتذس أرْتو ىنتخ أمتخٗ اذل ر٥ت٠ ٩تربسحص ٩ت٬ ح٥ٚت٬           
ح٥ٞتتخ٭ٌ٭ِ ٩ًتت٬ ىزتتخثِ حٕؽتتْخء ٩ًنيٞيتتخ ًخقخثقتتيخ، ٙؤفتتزق ح٥ظنزتتئ ّغتتظنذ اذل     

 و ًسًكو ًخقخثقو ًغبخطو...٩ربسحطو ٦ًّٞ

١ًخ٫ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ رخ٥ؾ٤٢ ح٥زُ ٭شحه ًسبظقش رْزخسس يف ّزخسس ٩ٌؿضس ٬٢٥ ْٙيخ 
 .ح٥ؾِء ح٢٥ؼري شبْض د٫ً ح٭ٚقخ٣ ٩خرح ّْين ىزح حجملشٍ ح٥ْ٪ْٜ ٦٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ؟
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حؾبتتذ٭ِ حعظؾتتشٛ  ٙتتخٛ ؿتتٌىش ح٥ٞتتخ٭٫ٌ يف رحطتتو ٙيتت٤ ّتتؤطِ ٝتذ ٢ّتت٫ٌ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ  
 ُ خيخ٥٘ ؼبزو أرْو جملشد حؾبخخ٥ٚش.ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحس

أؿ٤ ىنخ٠٥ فْٔ ٝخ٭ٌ٭ْش شبؼ٤ ىزح حػبٌىش ًطٌؿذ يف ١خٙش ٩نخكِ ح٥ٞخ٭٫ٌ، ًشبؼ٤ 
 -رغتزذ ّشحٝظتو  –٩خ ىٌ ٩ؾرتٟ رني ٙشًّو، ًٝذ عزٜ ًحعظنزييخ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ  

 .ٙي٤ ّْين حعظنزخىو ١خ٫ خخفخً رو؟

ش ٙتشًُ ح٥ٞتخ٭٫ٌ طظزتِ ىزتخثِ     ٥نؤخز ٩ؼًٚ فْٖش ح٥ْٞتذ ٙيتزه ح٥قتْٖش طٌؿتذ يف ١خٙت     
ح٫ ًّظقتخسّخ٫ ًّظغتخ٩ًخ٫ ٦ْ٥ظْٞتخ    ّؾتخء حٕؽْخء ًؾبخ ٬٩ ًؿٌد ىشٙني ٩ًقت٦لظني  

 .parie-parteخريحً ٬٩ ٭ٞيش ح٥ظٞخء حؾبقخحل أ

ًحؽبٚفش ىنخ٠٥ ؿٌىش ٦٥ٞخ٭٫ٌ ٩ؾرتٟ رتني ١خٙتش ٙشًّتو ًح٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ٥تْظ      
٥ؾتتؤ٫ ح٥ْتتخ٧# ىنخ٥تت٠ ح٥ؾتتؤ٫ ّقتتْخً ٦ّتتَ ر٥تت٠ ٢٥نتتو رخٗمتتخٙش اذل ىتتزح حؾبؾتترتٟ $ح 

 حؽبخؿ يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ كْغ ح٭ربٍ ىزح ح٥ٞخ٭٫ٌ ّٗيخء أ٥ٌح٭و ًسع٨ كبْضحطو.

زب٢٪تو ح٥ْٓتش زب٢٪تو ح٥ْٓتش أً ح٥ٚت٬      ٥ًن٤ٞ ا٫ ىزح ح٫ٌ٦٥ حؽبخؿ رخ٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ  
 ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ كبؼًٚ ر٠٥ رخ٥ظٞنْش حٓطْش0

٢تتت٬ ٩ؾتتتخذبظيخ دبقتتتخحل أ٩تتتخ٧ حٗدحسُ أىتتتذحٗ ًٕخّتتتخص ٩ًقتتتخحل ّخ٩تتتش ٙ دي-1
 حٕٙشحد ح٥ْخدّني.

 ٙ دي٬٢ ح٥ٌف٣ٌ اذل ط٠٦ حٕىذحٗ اٙ رٌعخث٦يخ حؽبخفش.-2

ىزه ح٥ٌعخث٤ مشًسّش ٥ز٦ٌٓ ح٥ٖخّخص، ًىِ رغزذ خقٌفْظيخ سبتشؽ ّت٬ ًعتخث٤    -3
ٓ حٕىتذحٗ، ًرظنتلْخص         ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ ًامنخ خشًؿتخً حعتظؼنخثْخً رخ٥ٞتذس ح٥نتشًسُ ٥ز٦ٌت
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ٚتتشد ٢٦٩ًْظتتو# حٝظنتتظيخ ح٥ٖخّتتش، ٙخؿبتتذٗ أًًٙ ًحٕعتتخ٥ْذ ػخ٭ْتتخً       فبتتذدس، $يف كشّتتش ح٥ 
 ًحؼبشّش ػخ٥ؼخً، ًّذ٧ ح٥ظنلْش ذبخ اٙ رخ٥ٞذس ح٥ٚص٧ ٥ز٦ٌٓ حؿبذٗ ح٥ْخ٧.

ًٙ ٭ن٢تتش أ٫ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ًفتت٤ اذل ىتتزه ح٥نظْـتتش يف طيتتٌسه رؾتتِء ٩تت٬    
طظغ٨ رؤّ٪تخ٣   ح٥ٞغٌس ًحٕدل ًىزح ٩خ ٭شحه ٬٩ رذحّش كْخطو، كْغ ١خ٭ض ىزه حؼبْخس

١ًتتخ٫ ّنقتتش ح٥ٞتتشحس حٗدحسُ ىتتٌ حٕىتت٨، ًيف ٩شك٦تتش   act d,autoritéعتت٦يٌّش0 
 ػخ٭ْش غبْنخ ؿيخصحً ٩ٚخىْ٪ْخً ّْرب ٬ّ ىزه ٩شحك٦و ى0ٌ

ح٩ظْخصحص ح٥غ٦يش ح٥ْخ٩ش، ًأخريحً ١خ٫ ح٥ظيٌس حؾبنؾٌد كْغ أفزق حػبيخص حؾبٚخىْ٪ِ 
 حؾبْرب ى0ٌ أعخ٥ْذ ًًعخث٤ ًىشٛ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ.

، ٙٞتذ ط٢ت٫ٌ أ٩تخ٧    en plusًيف حؼبْٞٞتش ا٫ ًعتخث٤ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ٥ْغتض دحث٪تخً      

، ٥نؤخز ٩ؼًٚ ٦َّ ر٥ت٠ يف حخظْتخس حٗدحسس ٩ٌٍْٚيتخ، ٙيتِ ٩ْٞتذس      en mainمْٜ 
 رٌْٞد ٙ ّظْٞذ ذبخ سد ح٥ْ٪٤ حؽبخؿ.

ًحؽبٚفش أ٫ حٗدحسس شبظ٦ت٠ ٙٞتو ًعتخث٤ ًىتشٛ ٙنْتش ٥ز٦تٌٓ ح٥قتخحل ح٥ْتخ٧، كْتغ          
ُ   ّٞظنتتِ ر٥تت   ّظْٖتتخه ٠ ح٥ظنتتلْش رخ٥قتتخحل ح٥ٚتتشدُ رخ٥ٞتتذس ح٥نتتشًسُ ح٥تتٚص٧ ح٥تتز

ح٥قخحل ح٥ْتخ٧، كْتغ ّرتطتذ ؿتشحء ر٥ت٠ حٕعت٦ٌد كٞتٌٛ ٩خ٥ْتش ٦٥ٚتشد ٙ ّٚٝتش ؿبتخ            
رخٕع٦ٌد ح٥ٚين حٗدحسُ ٥ز٦ٌٓ حؿبذٗ ح٥ْخ٧، ٙخٗدحسس ٝذ طغظ٪٠٦ $ريشّٜ ًأعخ٥ْذ 

٬ ٦٥ٚتتشد ٩تتربأس ٩تت٬ ح٥ْٓتتش   ح٩ٙظْتتخصحص# ٥ز٦تتٌٓ ح٥نٚتتِ ح٥ْتتخ٧، ٢٥ًتت٬ ّ٪٦ْتتش دٙتتِ ح٥تتؼ٪     
 $ح٥ٌعخث٤ ًح٥يشٛ# ح٥يت ٩نلظيخ حٗدحسس ٦٥ٌف٣ٌ اذل ح٥ٖخّش.

ًٚ ٌٙؿتذ أ٫ دٌّ٭تو ربتخه حٕٙتشحد ًىتشٛ زبقت٦ْيخ ٙ           ٥ٞذ ٢ٙتش ح٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ٦ٝتْ
سبظ٦٘ ٬ّ ىشّتٜ ح٥ٞتخ٭٫ٌ ٢ٙتخ٫ ٥ٌٝتو0 ىشّٞتِ ىتٌ ىشّتٜ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ يف ىتزح           

 ذسه ًطٞخد٩و.حجملخ٣، ٙ ٬٩ كْغ ٭ٌُ ح٥ظٞخد٧ ٩ًق
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٢٥نتو ٩ت٬ ؿيتش ػخ٭ْتتش ًؿتذ أ٫ دّت٫ٌ حٕٙتشحد حؾبرتعتتزش ّت٬ ح٥ْ٪٦ْتخص حٗدحسّتتش         
ح٥ؼخ٭ْش يف ر٩تش حٗدحسس ًحؾبتربأس ٩ت٬ حػبتذح٣ ٝتذ       ىزه ح٥ذ٫ٌّ $رخؾبْنَ ح٥ٖين ًح٥ذْٜٝ#

اذل  -ًىتتِ رتتذًسىخ عتتنٌّش   –٦ّـتتؤ ح٥ٚتتشد اذل زبقتت٦ْيخ ٩ْشمتتخً رتتز٠٥ حؾبْضح٭ْتتش       
ً آحؾبٚخؿ  ٥ْتش ح٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ،    ًطنزّتض  ح٥ضّضّتش ٙينتخ طَيتش   ص ًحٙميشحد ًح٦ٞ٥تٜ 

ش طٞقتريحً  حبٜ ٭ٚغتو حؾبٞقّت   1ًٌٛطربص حؼبخؿش ٥ٌمِ ح٥ٌْٞد ٦َّ ح٥ٚشد ح٥ذحث٬ حؾبغّ
، ٢ٙتخ٫ حؾبتآ٣ طٞتخد٧ ختخؿ رغتٌٞه كٞتٌٛ حٕٙتشحد        وح٥نشس ح١ْٕذ ْٙت  حٗدحسس رذسص

 ح٥ٌحملش ححملغ٩ٌش حؾب٩ٌ٦ْش ٥ذٍ ح٥ذحث٬ ٦ّ٪خً ّْٞنْخً.

٫ٌّ حٕٙشحد ٦َّ حٗدحسس ح٥يت دل زبغت٨ أ٩تخ٧ ح٥ٞنتخء ٙٞتذ رْٞتض سبنتِ       أ٩خ رْٞش د
ريشّتتٜ حػزخصبتتخ ًطٞخد٩يتتخ حؽبتتخؿ د٫ً ر٥تت٠ ح٥يشّتتٜ ح٥تتزُ أعتتظ ٦ّتتَ حمتتيشحد     
حؾبْضح٭ْتتتش ٩ًٚخؿآصبتتتخ ىتتتزح ىتتتٌ ٩ظزٞتتتَ ح٥زلتتتغ ٩ًنظتتتيخه ًىشّٞتتتو ٩ًشربتتتخه، ًحهلل   

 .حؾبغظْخ٫ ٦َّ ٩خ طق٫ٌٚ!

 ٌٌ انؼبو )ادلدَِ(ُ ألحكبو انمبَىم خيضغ انتمبدو اإلداز

 .؟اذل أُ كذ سبنِ ٌٝحّذ ًأك٢خ٧ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ ٕك٢خ٧ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ؟

٬٩ طؾتش٬ّ   29ٙرذ ٬٩ حٗؽخسس رخدة رُ رذء اذل ٝشحس فب٢٪ش ح٥نٞل حؾبقشّش يف 

ح٥تيت رْنتض رتذء     –ا٫ ٩ٚخد ٭قٌؿ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ $$0 2حؾبظن٪٬ 1962ح٥ؼخ٭ِ عنش 
ْٙ٪خ رْنظو ٬٩  -خد ح٥ٌٝ٘ ًحٙ٭ٞيخُ ىٌ أهنخ دل ربظضةح٥ظٞخد٧ ٩ًزذأ عشّخ٭و ًأعز

ر٤ طنخ٥ًض كخٙص أخشٍ طْظرب ٬٩ –كخٙص ح٥ظٞخد٧ حؾبظ٦ْٞش حبخٙص خخفش رخٕٙشحد 

                                                           
 حؾبْنَ حؼبشيف ٦٢٦٥٪ش0 ح٥زْريُ ّغظرتُ رو ح٥قخثِذُ ٥َْخْظ٤َِ ح٥قْذَ. - 1
 .1178، ؿ13ـب٪ٌّش ح٥نٞل حؾبذ٭ْش، عنش -2
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سًحرتتو ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ ح٥ْتتخ٧، ١٪تتتخ ىتتتٌ حؼبتتخ٣ يف حؾبشطزتتتخص ًحؾبيخّتتخ ًحٕؿتتتٌس ًحؾبْخؽتتتخص     
 ِ دّت٫ٌ ح٥ذ٥ًتش    حؾبغظلٞش ٦٥٪ٌٍٚني ًح٥نشحثذ ًح٥شع٧ٌ، ٬٩ً ػ٨ ٙخٕف٤ أ٫ سبنت

ٝز٤ ح٥ٖري ًد٫ٌّ ح٥ٖري ٝز٤ ح٥ذ٥ًش ٥ٌٞحّتذ ح٥ظٞتخد٧ ح٥تٌحسدس يف ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ ٩تخ دل       
 .##ٌّؿذ طؾشِّ خخؿ ّٞنِ رٖري ر٠٥

٩ٌمتتٌّْش أ٧ –ح٥ٞخمتتِ حٗدحسُ ّزظ٢تتش ٩تت٬ ح٥ٌٞحّتتذ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتتش     ٫ًح٥ٌحٝتتِ أ
٫ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ٩تتخ ّتتظٚء٧ ٩تتِ ح٥تتشًحرو حٗدحسّتتش ح٥تتيت أ٩خ٩تتو ٥غتتززني، أًؿب٪تتخ أ  -اؿشحثْتتش

حٗدحسُ ٩قتتذس ٩غتتظ٤ٞ ١تت٤ حٙعتتظ٣ٚٞ ّتت٬ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ، ًػخ٭ْي٪تتخ أ٫ ح٥تتشًحرو   
 حٗدحسّش سبظ٦٘ ٬ّ ح٥شًحرو حؽبخفش يف ح٥يزْْش ًحػبٌىش.

ْض ريزْْش ًًٍْٚش طٖخّش ٩خ ؾبؼ٦يخ يف ٙخ٥ذٌٍّ حٗدحسّش طنٚشد رَشًٗ خخفش، ًطظ٪
رٌٞحّتذ ٝتخ٭٫ٌ حؾبشحْٙتخص    كبتخ حي٪ت٤ ح٥ٞخمتِ ٦ّتَ ّتذ٧ ح٥ظْٞتذ         ح٥ٞنخء ح٥ْتخدُ، 

٦ًَّ حرظذحُ حؼب٣ٌ٦ يف ـبتخ٣ اؿتشحءحص عتري ح٥تذٌٍّ حٗدحسّتش، ًحرظ٢تخس حٗؿتشحءحص        
حؾبٚء٩تتش ًٕمتتخّيخ ًىزْْظتتيخ ٩ًشح١تتض حؽبقتت٧ٌ ْٙيتتخ، ًىتتزح ىتتٌ سأُ ٕخ٥زْتتش ٙٞتتو   
ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ ٩ًزىذ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ ح٥يت أًملض حخظٚٗ سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ 

و ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؽبتخؿ ٩ت٬ كْتغ ح٥يزْْتش ًحػبتٌىش، ًسطزتض ٦ّتَ ر٥ت٠          ح٥ْخ٧ ٬ّ سًحرت 
ح٩ظنتتخُ ح٥ْٞتتخط رتتني اؿتتشحءحص ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ ًاؿتتشحءحص ح٥ٞنتتخء ح٥ْتتخدُ، ٥ْٞتتخ٧       
ح٥ٚخسٛ رْني٪خ، أ٩تخ ٩ت٬ ح٥تنـ، ًا٩تخ ٩ت٬ حختظٚٗ ىزْْتش ١ت٤ ٩نتي٪خ حخظٚٙتًخ ٩تشده            

حرو ح٥يت طنؾؤ ْٙ٪خ أً اذل ح٥ظزخ٬ّ رني ىزْْش ح٥شًأعخعخً اذل طٖخّش ٭ؾخه فبخ١٪يخ 
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رني حٗدحسس ًحٕٙشحد يف ـبخٙص ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧، ًط٠٦ ح٥يت طنؾؤ ْٙ٪خ رتني حٕٙتشحد يف   
 .1ـبخٙص ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ

رتتتؤ٫ حٕفتتت٤ ىتتتٌ ًؿتتتٌد طيزْتتتٜ    ١تتتز٠٥ ٝنتتتض ححمل٢٪تتتش حٗدحسّتتتش ح٦ْ٥ْتتتخ    
حٗؿشحءحص حؾبنقٌؿ ٦ّْيخ يف ٝخ٭٫ٌ طن٨َْ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًتش، ًحٙعتظؼنخء ىتٌ طيزْتٜ     

٧ ٝخ٭٫ٌ حؾبشحْٙخص ْٙ٪خ دل ّتشد ْٙتو ٭تـ ٩ت٬ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبؾتخس ا٥ْتو، ًأ٫ أك٢تخ٧         أك٢خ
ٝخ٭٫ٌ حؾبشحْٙخص ٙ طيزٜ يف حؾبنخصّخص حٗدحسّش ارح ١خ٭ض ىزه حٕك٢خ٧ طظْخسك ٭قخً 
أً سًكتخً ٩تِ أك٢تتخ٧ ٝتخ٭٫ٌ طنَتت٨ْ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش عتتٌحء يف حٗؿتشحءحص أً يف أفتت٣ٌ       

 4عتنش  ،147ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْتخ0 ىْت٬ سٝت٨    ح٥نَخ٧ ح٥ٞنخثِ دبـ٦ظ ح٥ذ٥ًش $ححمل٢٪
١٪تخ ٝنتض رتؤ٫ ٝتخ٭٫ٌ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش        ،#٬٩1958 ٌّ٭ْو عتنش  ،7ح٥ٞنخثْش، ؿ٦غش

ٝذ أٙشد ٙقًٚ خخفخً ٥٘ؿشحءحص ًسد ْٙو زبض ّنٌح٫ ٩ٌكذ ٩خ ٝذسه ٙص٩تخً ٥غتري   
ح٥ذّخًٍ حٗدحسّش ٩شحّْخً ْٙ٪خ ٝشسه ٬٩ أك٢تخ٧ يف ىتزح ح٥ؾتؤ٫ ح٥ظزغتْو ًح٥غتشّش      

شحءحص ٩ًنِ ح٥ظْْٞذ ًحٗىخ٥ش ًح٥زْذ رخؾبنخصّخص حٗدحسّش ٬ّ ٥ذد حؽبقت٩ٌش  يف حٗؿ
ح٥ٚشدّتتش ًصبْجتتش ح٥ٌعتتخث٤ ٥ظ٪لتتْـ ح٥ٞنتتخّخ شبلْقتتخً دْٝٞتتخً ٥ًظؤفتت٤ْ حٕك٢تتخ٧       

فب٢٪خً رْْذحً ٬ّ ح٥ظنخٝل ًح٥ظْتخسك ٩ظـيتخً مبتٌ    طؤفًْٚ ّشرو رني ؽظخصبخ سريخً 
ؾب٪ْتضس ؾبنخصّتخص ح٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ    ح٥ؼزخص ًحٙعظٞشحس ٢٩ظْٚخً دبٞظنتَ حؽبقتخثـ ح  

٩غتتظيذّخً رخ٥ظزتتخ٬ّ رتتني ىزْْتتش ح٥تتشًحرو ح٥تتيت طنؾتتؤ ْٙ٪تتخ رتتني حٗدحسس ًحٕٙتتشحد يف      
 ـبخٙص ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ ًط٠٦ ح٥يت طنؾؤ رني حٕٙشحد يف ـبخٙص ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ.

                                                           
ًأفتت٣ٌ اؿتتشحءحص  ١٪تتخ٣ ًفتتِٚ ح٥شٙتتخ0ِّ، د. ٩قتتيَٚ 13ـب٪ٌّتتش ح٥تتنٞل حؾبذ٭ْتتش، عتتنش  - 1

 2، ٥غتنش 21حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ0 ىْت٬ سٝت٨     ، ًححمل٢٪تش 9، رنتذ 21، ؿ1961ىزْش  ،ح٥ٞنخء حٗدحسُ
 .1955 ٬٩ ٭ٌٙ٪رب عنش 5ٝنخثْش، ؿ٦غش
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ًّظ٪ْض ح٥ٞنخء حٗدحسُ رؤ٭و ٥ْظ ـبشد ٝنخء طيزِْٞ ١خ٥ٞنخء حؾبذ٭ِ، رت٤  
٦ٕذ ًح٨ّٕ ٝنخء ا٭ؾخثِ ّزظذُ حؼب٣ٌ٦ حؾبنخعزش ٦٥شًحرو ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتش ح٥تيت   ىٌ يف حٕ

طنؾتؤ رني حٗدحسس يف طغْريىخ ؾبشحٙتٜ ح٥ْخ٩تش ًرتني حٕٙتشحد، ًىتِ سًحرتو سبظ٦ت٘ يف        
ىزْْظيخ ٬ّ سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ، ٙ٪ت٬ ػت٨ ط٢ت٫ٌ ٦٥ٞنتخء حٗدحسُ ٭َشّخطتو ح٥تيت       

٭٫ٌ حٗدحسُ رخّظزتخسه ٭َخ٩تخً ٝخ٭ٌ٭ْتخً    ّغظ٤ٞ ذبخ يف ىزح ح٥ؾؤ٫، ٙريعتَ ٌٝحّتذ ح٥ٞتخ   
٩ظ٢خ٩ًٚ، ٙٚ ّؤخز ٬٩ أك٢خ٧ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبتخؿ اٙ ٥نتشًسس ًرٞتذس ًكْتغ ٙ ٢ّت٫ٌ      
يف ح٥ٞخّتتذس حؾبغتتظٌسدس أُ حٙظجتتخص ٦ّتتَ ١ْتتخ٫ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ أً حعتتظ٥ٚٞو، ًرخؾبؼتت٤  

حص يف ّغري ح٥ٞنخء حٗدحسُ ٦َّ ىزح حؾبنيخؽ يف ـبخ٣ حٗؿشحءحص ح٥ٚص٩تش ًحٗؿتشحء  
ح٥يْتت٬ يف حٕك٢تتخ٧، ْٙئ١تتذ ح٩ظنتتخُ ح٥ْٞتتخط رتتني أك٢تتخ٧ حؾبشحْٙتتخص ًحٗؿتتشحءحص يف      
ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ ٥ٌؿتتٌد ح٥ٚتتخسٛ رتتني اؿتتشحءحص ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ ًاؿتتشحءحص ح٥ٞنتتخء     

 حؾبذ٭ِ.

١خ٭ض سًحرو ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؽبتخؿ طظ٪ؼت٤ يف خقت٩ٌش ؽخقتْش رتني أٙتشحد ّتخدّني          رحًا
و ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ امنخ طظ٪ؼ٤ ٦َّ ختٚٗ ر٥ت٠ يف   طظقخسُ كٌٞٝي٨ ح٥زحطْش، ٙب٫ سًحر

٭ٌُ حؽبق٩ٌش ح٥ْْنْش أً حؾبٌمٌّْش، ٩ًشد ر٠٥ اذل ٝخّذس ح٥ؾتشّْش ٩ًزتذأ عتْخدس    
ح٥ٞتتخ٭٫ٌ، ٥ًتتزح حعتتظٞش ح٥ٌمتتِ ٦ّتتَ أ٫ ح٥تتذٌٍّ ح٥ٞخث٪تتش ٦ّتتَ سًحرتتو ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ح٥ْتتخ٧  

  ٙ عتظْٚخء  دي٢٦يخ ح٥ٞخمِ، ٙيٌ ح٥زُ ٌّؿييخ ٦٢ًّ٘ حؽبق٧ٌ ْٙيخ دبخ ّتشحه، ٙص٩تخً 
زبنتتتريىخ ًزبْٞٞيتتتخ ًصبْجظتتتيخ ٦٥ٚقتتت٤ ْٙيتتتخ $ححمل٢٪تتتش حٗدحسّتتتش ح٦ْ٥ْتتتخ0 ىْتتت٬        

 #.٬٩1963 ٭ٌٙ٪رب  23ح٥ٞنخثْش ؿ٦غش  ٥7غنش  1163س٨ٝ

ًٕين ّت٬ ح٥زْتخ٫ أ٫ رتني حؾبتزىزني  ٭ٚتِ ح٥تز١ش أ٫ أًؿب٪تخ ٦ّٖتٜ رتخد حٙؿظتيخد أ٩تخ٧            
يزتتٜ أك٢تتخ٧  ح٥ٞخمتتِ حٗدحسُ، ار ّؤختتزه رظيزْتتٜ ح٥تتنـ حؽبتتخؿ ا٫ ًؿتتذ، ًاٙ ْٙ  

ٝخ٭٫ٌ حؾبشحْٙخص حؾبذ٭ْتش ًح٥ظـخسّتش ْٙ٪تخ دل ّتشد يف ؽتؤ٭و ٭تـ، أ٩تخ ح٥ؼتخ٭ِ ّنٚغتق          
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أ٩خ٩و حجملتخ٣، يف كخ٥تش ْٕتخد ح٥تنـ، ٙرظ٢تخس ح٥نَشّتخص ًحخظْتخس حؼب٦ت٣ٌ يف ٩ٞتخ٧          
حٗؿشحءحص ح٥ٞنخثْش، ١٪خ ىٌ ح٥ؾؤ٫ يف خقتٌؿ ح٥ٌٞحّتذ حؾبٌمتٌّْش، ٕتري ٦٩ظتض٧      

و أ٫ ّغتظيذُ ذبتخ ٦ّتَ حّظزتخس أهنتخ ـبتشد طيزْتٜ        رنقٌؿ ٝخ٭٫ٌ حؾبشحْٙخص ح٥تيت ٥ت  
٥ٌٞحّتتذ ح٥ْذح٥تتش أً حؾبنيتتٜ حجملتتشد أً أ٫ ّيشكيتتخ أً أ٫ ّؤختتز ٩نتتيخ دبتتخ ّتتظٚء٧ ٩تتِ  
ىزْْش حؾبنخصّش حٗدحسّش ًٙ ّظْخسك ٩ِ أك٢خ٧ ٝخ٭٫ٌ طن٨َْ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًتش ٭قتخً أً   

٦ظ، ٥ًتٌ أ٫  سًكخً، عٌحء ْٙ٪خ ّظ٦ْٜ رتخٗؿشحءحص أً رؤفت٣ٌ ح٥نَتخ٧ ح٥ٞنتخثِ رتخجمل     
ضبش سأّخً ٣ٌّٞ رخ٥ظٌْٜٙ رني حؾبزىزني ٦َّ حّظزخس أ٭و ارح ٬٦١ يف ٤١ ٩ني٪خ ؿتضء ٩ت٬   
حؼبْٞٞش ٙيٌ ٙ ديؼ٤ ًكذس حؼبْٞٞش ح٢٥خ٦٩ش كْغ ّقخد رزْل ح٥ٞقتٌس، ر٥ت٠ أ٫   
١تتؼريحً ٩تت٬ ح٥نقتتٌؿ ح٥تتيت طنتت٪نظيخ ٝتتٌح٭ني حؾبشحْٙتتخص حؾبذ٭ْتتش ًح٥ظـخسّتتش ٥ْغتتض يف   

ْخٕش طؾتشّْْش ٥تزْل حؾبزتخدة ح٥ْخ٩تش ح٥تيت طٞنتِ ذبتخ        كْٞٞش ح٩ٕش عٌٍ ـبشد ف
يف عري حٗؿتشحءحص ح٥ٞنتخثْش أّتًخ ١خ٭تض ىزْْظتيخ ًأّتًخ ١خ٭تض حػبيتش         ح٥ْذح٥ش ًحؾبنيٜ 

حؾبخظقش ذبخ، كبخ ٙ ّنيل ٩ْتو عتزذ ٩ْٞت٣ٌ ٗرْخدىتخ ٩ت٬ ـبتخ٣ حؾبنخصّتخص ح٥تيت         
 ؾبشحْٙخص.ىِ ٬٩ حخظقخؿ ح٥ٞنخء حٗدحسُ جملشد أهنخ ٝذ ًسدص يف ف٦ذ ٝخ٭٫ٌ ح

ًّظلٜٞ ىزح ح٥ظٌْٜٙ دبشحّخس حؽبقخثـ حؾب٪ْضس ٥شًحرو ح٥ٞتخ٭٫ٌ ح٥ْتخ٧ ٩ًتخ    
ّٞظنتتتْو ٩نيتتتٜ ح٥ٞنتتتخء حٗدحسُ ٩تتت٬ طنَتتت٨ْ ختتتخؿ، ٩تتتِ اّ٪تتتخ٣ حؾبزتتتخدة ح٥ْخ٩تتتش  
ًح٥ٌٞحّتتذ حٕعخعتتْش يف حؾبشحْٙتتخص حؾبذ٭ْتتش ّتتذح ر٥تت٠ $٩تتذٍ ح٥ظْتتخسك رتتني ىزْْتتش    

٦٥ذ١ظٌس ىْْ٪ش حػبتشٗ، ـب٦تش ـب٦تظ     حؾبنخصّخص حٗدحسّش ًٌٝحّذ حؾبشحْٙخص حؾبذ٭ْش

 ٩ًخ رْذىخ#. 276ح٥ذ٥ًش، ح٥غنش ح٥غخرْش، ؿ

ح٥ٌٞحّتذ حؾبذ٭ْتش، ىتِ ح٥ٌٞحّتذ حؾبْتربس ّت٬ ؿتٌىش        ًح٥ٌٞحّذ حٗدحسّتش ح٥تيت طظٚتٜ ٩تِ     
ح٥ٞخ٭٫ٌ ٩خىْظو ًىزْْظو ح٥زحطْش، أُ ٬ّ ح٥ٞخ٭٫ٌ يف رحطو ٙ ٙشٛ رني ىزح حجملتخ٣ أً  

ًيف ح٥ٌحٝتِ   ،خ٩ش ٦٥ٞخ٭٫ٌ طؾ٪٤ ٤١ ـبخٙطو ًأرٌحرورحٟ، ًاٙ ٥ظْزس ح٣ٌٞ٥ رنَشّش ّ



13 

 

ىنخ٥تت٠ فتتٌس شبؼتت٤ ح٥ٌكتتذس ٩ٌؿتتٌدس يف طبْتتِ ٙتتشًُ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ًا٫ ١خ٭تتض         
طقيزٔ ذبزه ح٥قزٖش ح٥زحطْش ٤٢٥ ٙشُ ٝخ٭ٌ٭ِ، ًى٢زح ٙنل٬ لبتذ ح٥ْٞتذ يف ٩َتخ٫    

 ذ٭ِ.ح٥ٞخ٭٫ٌ ًـبخٙطو، ٬٢٥ ح٥ْٞذ خيظ٦٘ يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ ّنو يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾب

ًح٩ٕش ٭ٚغو رخ٥نغزش ؾبٚيت٧ٌ ح٥ٞتخ٭٫ٌ أً حؾبغتئ٥ًْش ح٥ظٞقتريّش أً ح٥ظٞتخد٧، أً      
أفتذٛ طْتزري، ٝتخ0٣     "ظ٥ٌرٌنعظخعتْ "ٕري ر٠٥ ًٝذ ّترب ّت٬ ر٥ت٠ ح٥ْٚٞتو ح٥ٌْ٭تخ٭ِ      

ا٫ طيزْٜ ح٥ٞخمِ حٗدحسُ ٗكذٍ ٌٝحّذ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ ٙ ّْين ًؿٌد ٭ٞل أً $$
متِ ٦ّتَ عتذىخ رٞخّتذس ٩ت٬ ٌٝحّتذ ح٥ٞتخ٭٫ٌ        ػٖشس يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ًّْـ٤ ح٥ٞخ

حؽبخؿ، ًامنخ طٚغريه ٦َّ أ٫ ر٠٥ طيزْٜ ٦٥ٞخّذس ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ٬٩ ٭يخٝيخ ح٥يزْْتِ،  
ىتتزه دبْنتتَ أ٭تتو طٌؿتتذ فتتٌس ٝخ٭ٌ٭ْتتش ّخ٩تتش ٩ٞتتشسس يف ١خٙتتش ح٥ظؾتتشّْخص حؼبذّؼتتش،   

ح٥قٌس ّقشٗ ح٥نَش ٬ّ ح٥نَخ٧ ح٥ٞتخ٭ٌ٭ِ ح٥تزُ طنظ٪تِ ا٥ْتو، طيزتٜ ٦ّتَ حؼبتخٙص        
  .##زبض ٥ٌحء ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ أ٧ ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ ٚء٧ ٩ْيخ عٌحء أ١خ٭ض طننٌُح٥يت طظ

ًحؽبٚفش ا٫ ح٦٥ـٌء اذل ح٥ٌٞحّذ ح٥ْخ٩ش حؾبٞشسس يف ح٥ٞخ٭ٌ٭ني حؾبذ٭ِ ًح٥ظـتخسُ ًيف  
ح٥ٌٞح٭ني حؽبخفش ٙ ٫ٌ٢ّ اٙ رخ٥ٞذس ح٥زُ ّظٚء٧ ٩ِ ٍتشًٗ ح٥ْٚٝتخص حٗدحسّتش ًٙ    

 ٝتخ٭٫ٌ ختخؿ أً ّٙظزتتخس ٝتخىش شب٦ْتو ىزْْتتش     ّْتذ٣ ّت٬ ىتزه ح٥ٌٞحّتتذ اٙ ٥تنـ يف    
 .1حٕؽْخء ًًحْٝيخ

                                                           
 .261ؿ ،0 أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحس١ُ٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  -1
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ى٢زح رْنض ححمل٢٪تش حٗدحسّتش يف ٩قتش أ٫ ح٥ٞنتخء حٗدحسُ ٙ ٦ّظتض٧ رظيزْتٜ       
ح٥نقٌؿ حؾبذ٭ْش يف ح٥ظٞخد٧ أّخً ١خ٫ ـبخ٣ طيزْٞيخ اٙ ارح ًؿذ ٭ـ ختخؿ ّٞنتِ   

 .1رز٠٥، أً سإٍ طيزٞيخ ٦َّ ًؿو ّظٚء٧ ٩ِ سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧

٥ًْظ ٩ْنَ ر٠٥ أ٫ ٫ٌ٢ّ ٦٥ٞخمِ حٗدحسُ ٩ي٦ٜ حؼبشّش يف أ٫ ّظل٤٦ ٬٩ ح٥ٌٞحّذ 
ح٥ْخ٩ش حؾبذ٭ْش ٬٢٥ً ٩ْنخه أ٫ ّظخز ىزه ح٥ٌٞحّذ أفًٚ ًأعخعتخً ٩ًني٦ٞتخً ٙ ّٖتخدسه    

٩خ  -رذ٫ً دحُ –يف ىزح ح٩ٕش ٦ْٙظ ٥و أ٫ ّزظ٢ش ٬٩ ّنذه اٙ ٥ذًحُ خخفش عخثٖش 
٩ْض٥ًتتش ّتت٬ دحثتتشس حؼبٞتتٌٛ حؽبخفتتش      –حٗدحسس ّتتظل٨٢ رتتو يف ىتتزه ح٥تتشًحرو، ٫ٕ    

رتتٚ أعتتخط أً عتتنذ  –٦ٙتتْظ ؿبتتخ أ٫ سبتترتُ   -ًحؾب٢٦ْتتخص ح٥ٚشدّتتش ٦٩ض٩تتش رخكرتح٩يتتخ  
ٌٝحّذ طئدُ اذل مْخُ كٌٞٛ ح٥ذحثنني، ١٪خ ٙ جيتٌص ُٕ ٩تذ٬ّ أ٫    -ٝخ٭ٌ٭ِ ٩ٞز٣ٌ

 .2ِّْٚ ٭ٚغو كبخ ٌّؿزو ح٥ٞخ٭٫ٌ ٦ّْو

ّش يف ىتزح حؼب٢ت٨ أ٫ ح٥ٚٞتو حٗدحسُ يف ٙش٭غتخ     ًٝذ رْنض ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ حؾبقش
ٝذ حربو ىزح حٙربخه ٩غظيذًّخ رظ٠٦ ح٩ٙظْتخصحص، ٩ٚتشٛ رتني كٞتٌٛ ح٥ذ٥ًتش ٝزت٤ ح٥ٖتري        
ًدّتت٫ٌ ح٥ٖتتتري ٝز٦تتيخ، ًح٭ظتتتيَ اذل أ٫ حًٕذل طغتتٞو رخؾبتتتذد حؾبْظتتخدس $ىزٞتتتخً ٦٥نقتتتٌؿ     

ذس ىنتخٟ  حؾبذ٭ْش#، ًأ٫ ح٥ؼخ٭ْش طغٞو دبنِ أسرِ عنٌحص $دبٞظنَ ٝتخ٭٫ٌ ختخؿ فت   
، ١٪تخ ح٭ظتيَ اذل   يف ىزح حؽبقٌؿ# ا٫ دل ّنـ ٝخ٭٫ٌ  خش ٦َّ ح٥غٌٞه دبذس أٝقتش 

ٙ ّظخ٦٘ ّنو ح٥ظضح٧ ىزِْْ يف ر٩ش ح٥ذ٥ًش، ًٙ ٦ّض٧ أ٫ ّذِٙ رو حؾبذ٬ّ أً أ٫ ح٥غٌٞه 

 .3 #دحثن٫ٌ، ر٤ جيٌص أ٫ طٞنِ رو ححمل٢٪ش ٬٩ ط٦ٞخء ٭ٚغيخ

                                                           
 .1-ـب٪ٌّش ح٥ْؾش عنٌحص طٞخد٧ ،9/9/1956ك٢٪يخ يف  -1
 .264ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحس0ُ ١٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  -2
 .٬٩1956 ١خ٭٫ٌ ح٣ًٕ  8٪يخ ح٥قخدس يف ك٢ -3
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حؼب٢ت٨ ح٥تزُ أفتذسطو ححمل٢٪تش     رْذ أ٫ حؼب٨٢ ح٥شحثِ حػبخ٩ِ حؾبخ٭ِ ًىٌ ر٥ت٠  
ا٫ سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ سبظ٦٘ يف $$0 شحٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش ٝخ٥ض ىزه ححمل٢٪

ٝتذ ًمتْض ٥تظل٨٢    ًا٫ ٌٝحّتذ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ    ىزْْظيخ ٬ّ سًحرتو ح٥ٞتخ٭٫ٌ ح٥ْتخ٧،    
سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ، ٙتٚ طيزتٜ ًؿٌرتًخ ٦ّتَ سًحرتو ح٥ٞتخ٭٫ٌ ح٥ْتخ٧، اٙ ارح ًؿتذ         

ِ رز٠٥، ٙب٫ دل ٌّؿذ ٙٚ ٦ّض٧ ح٥ٞنتخء حٗدحسُ رظيزْتٜ ح٥ٌٞحّتذ    ٭ـ خخؿ ّٞن
حؾبذ٭ْش كظ٪خً ١ً٪خ ىِ، ًامنخ ط٫ٌ٢ ٥و كشّظو ًحعظ٥ٚٞو يف حرظذحُ حؼب٦ت٣ٌ حؾبنخعتزش   
٦٥تتشًحرو ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتتش ح٥تتيت طنؾتتؤ يف ـبتتخ٣ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ح٥ْتتخ٧ رتتني حٗدحسس يف ْٝخ٩يتتخ ٦ّتتَ   

 ح٥ٌٞحّذ حؾبذ٭ْتش ٩تخ ّتظٚء٧ ٩تِ ىزْْتش      حؾبشحٜٙ ح٥ْخ٩ش ًرني حٕٙشحد، ٦ٙو أ٫ ّيزٜ يف
سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧، ٥ًو أ٫ ّيشكيتخ ا٫ ١خ٭تض ٩ظٚء٩تش ٩ْيتخ، ١٪تخ أ٭تو أ٫ ّنغتٞيخ        
ًّيٌسىخ ًٙٞخً ٙكظْخؿخص حؾبشحٜٙ ح٥ْخ٩ش ٩ًٞظنْخص كغ٬ عريىخ، دبخ حيٜٞ ىزح 
 ح٥ظٚإ٧ ًٌّٙتٜ رتني ر٥ت٠ ًرتني كٞتٌٛ حٕٙتشحد، ٗجيتخد ٩ش١تض ح٥ظتٌحص٫ رتني حؾبقت٦لش           

ح٥ْخ٩ش ًحؾبقخحل ح٥ٚشدّش ٬٩ً أؿ٤ ىزح ١خ٫ ٥ٚٞو ح٥ٞنتخء حٗدحسُ حعتظ٥ٚٞو ح٥تزحطِ    
 .##ً٭َشّخطو ح٥يت شبْض ذبخ ٬ّ ٙٞو ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ

٥ًزح ٙب٫ ٙٞو ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٙش٭غخ، ٩غظيذّخً رظ٠٦ ح٥ْزخسحص، دل ّيشف رخ٦٢٥ْش 
ـبتخ٣ سًحرتو ح٥ٞتخ٭٫ٌ    د٧، ًامنتخ ىزٞيتخ يف   خطيزْٜ ح٥نقٌؿ حؾبذ٭ْش حؽبخفش رخ٥ظٞت 

ح٥ْخ٧ رخ٥ٞذس ح٥زُ ّظٜٚ ٩ِ ىزْْش ىزه ح٥شًحرو، اٙ ارح ًؿذ ٭ـ خخؿ يف ٩غؤ٥ش 
رْْنيخ ْٙـذ ّنذثز ح٥ظضح٧ ىتزح ح٥تنـ، ٦ًّتَ ٩ٞظنتَ ر٥ت٠، ًدبشحّتخس ح٥نقتٌؿ        
حؽبخفش ّنذى٨، ٙشٌٝح رني د٫ٌّ ح٥ذ٥ًش حؾبغظلٞش ؿبخ ٝزت٤ ح٥ٖتري، ًرتني دّت٫ٌ ح٥ٖتري      

 ٝز٦يخ.

حًٕذل طغتتٞو رخؾبتتذس حؾبْظتتخدس $ىزٞتتخً ٦٥نقتتٌؿ حؾبذ٭ْتتش#، أ٩تتخ ح٥ؼخ٭ْتتش  ًح٭ظتتيٌح اذل أ٫
ٙظغٞو دبنِ أسرِ عنٌحص $دبٞظنَ ٝخ٭٫ٌ خخؿ فذس يف ىتزح حؽبقتٌؿ# ا٫   
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دل ّنـ ٝخ٭٫ٌ  خش ٦َّ ح٥غٌٞه دبذد أٝقتش، ًٝتخ٥ٌح ا٫ عتٌٞه دّت٫ٌ ح٥ٖتري ٝزت٤       
٩تذحً  ١٪تخ ٙ حيظ٪ت٤   خً كظ٪ِ ًهنخثِ، ٙٚ حيظ٪ت٤ ًٝٚت  ح٥ذ٥ًش دبْنَ أ٫ حؾبذس حؾبز١ٌسس 

اٙ دبٞذحس ٩ْْخد حؾبغخٙش، ٩ًتشد ر٥ت٠ اذل حّظزتخسحص حؾبقت٦لش ح٥ْخ٩تش كظتَ ٙ ط٦ْتٜ        
ّشمش  -ًىِ عنٌّش ريزْْظيخ–حؾبيخ٥زخص ٝز٤ حؼب٩ٌ٢ش ص٩نخً رْْذحً جي٤ْ حؾبْضح٭ْش 

ًذبزح ٝشسًح أ٫ ٩ؼت٤ ىتزح ح٥تذ٬ّ ارح عتٞو ٙ ّظخ٦ت٘ ّنتو        ،ًحٙميشحد٦٥٪ٚخؿآص 
٩تتش ح٥ذ٥ًتتش، ًٙ ٦ّتتض٧ أ٫ ّتتذِٙ رتتو حؾبتتذ٬ّ أً دحثنتتٌه، رتت٤ جيتتٌص       ح٥ظتتضح٧ ىزْْتتِ يف ر 

٦٥٪ل٢٪تش أ٫ طٞنتِ رتو ٩ت٬ ط٦ٞتخء ٭ٚغتيخ ػت٨ حربيتٌح اذل أ٫ ح٥ظْتٌّل حؾبرتطتذ ٦ّتَ            
حٗخ٣ٚ رخ٥ظضح٧ ىٌ ٬٩ ىزْْش حؼبٜ ح٥نخؽت ٬ّ ىزح ح٥ٙظضح٧، ٕ٭تو ىتٌ حؾبٞخرت٤ ٥تو،     

غتزش اذل حؼبتٜ حٕفتت٦ِ،   ٙترتٍ رخ٥نغتزش اذل ح٥ظْتٌّل ٩تذس ح٥ظٞتتخد٧ ح٥تيت طغتشُ رخ٥ن      
ٙبرح ١خ٫ ح٥ظْتٌّل ٩ي٦ٌرتًخ ٩ٞخرت٤ كش٩تخ٫ حؾبٌٍت٘ ٩ت٬ ٩شطزتو رغتزذ ٙقت٦و رتذ٫ً           

، عتتٞيض دّتتٌٍ ح٥ظْتتٌّل دبنتتِ ٩تتذس ح٥ظٞتتخد٧ ح٥غتتٞيش ٦٥٪شطتتذ، ًٝتتذ   ًؿتتو كتتٜ
خ٦قتتض ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ يف ٝنتتخثيخ اذل أ٭تتو ارح ١تتخ٫ ح٥ؼخرتتض أ٫ ح٥ظْتتٌّل     

 ِ ٩ت٬ سحطزتو رغتزذ ٙقت٦و ٥ز٦ٌٕتو عت٬ ح٥غتظني         حؾبيخ٥ذ رو ىٌ ٩ٞخر٤ كش٩خ٫ حؾبتذّ
حعظنخدحً اذل أ٭و ٙ جيٌص ٙق٦و ٝز٤ حؽبخ٩غش ًح٥غظني، ٙب٭تو ّغتشُ ٦ّتَ ح٥ظْتٌّل     

 .حؾبي٦ٌد يف ىزه حؼبخ٥ش ٩ذس ح٥ظٞخد٧ ح٥غٞيش ٦٥شحطذ رحطو

ِ /172/حؾبتتخدس١٪تتخ أًمتتلض أ٫ ٭تتـ    ح٥تتزُ حعتتظلذع  ، ٩تت٬ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭
ٌٍ ح٥ظٌّْل ح٥نخؽجش ّت٬ ح٥ْ٪ت٤ ٕتري حؾبؾتشًُ     طٞخد٧ ح٥ؼٚع عنٌحص رخ٥نغزش اذل دّ

ىتٌ   -٬٩ ح٧ٌْ٥ ح٥تزُ ٦ّت٨ ْٙتو حؾبنتشًس حبتذًع ح٥نتشس ًرخ٥ؾتخـ حؾبغتئ٣ً ّنتو         
٭ـ حعظؼنخثِ ٦ّتَ ختٚٗ حٕفت٤ ح٥ْتخ٧ يف ح٥ظٞتخد٧، ًٝتذ ًسد خبقتٌؿ حؼبٞتٌٛ         
ح٥يت طنؾؤ ٬ّ حؾبقذس ح٥ؼخ٥غ ٬٩ ٩قخدس ح٥ٙظضح٧ يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ، ًىٌ ح٥ْ٪٤ ٕري 

ُ، حبْغ ٙ جيٌص طيزْٞو رخ٥نغزش اذل حؼبٌٞٛ ح٥نخؽجش ٬ّ ٩قخدس أخشٍ اٙ حؾبؾشً

٩ت٬ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ    181ارح ًؿذ ٭تـ ّٞنتِ رتز٠٥، ١٪تخ ٙقت٤ ح٥ؾتخسُ يف حؾبتخدس        
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رخ٥نغتتزش اذل  187رخ٥نغتتزش اذل دّتتٌٍ ح٥ظْتتٌّل ّتت٬ حٕػتتشحء رتتٚ عتتزذ، ًيف حؾبتتخدس  

غتزش اذل دّتٌٍ ح٥نخؽتجش ّت٬     رخ٥ن 197دٌٍّ حعرتدحد ٩خ دٙتِ رٖتري كتٜ، ًيف حؾبتخدس     
ح٥ٚنخ٥ش، ٦١ًيخ فٌس ٬٩ حؼبٌٞٛ ح٥نخؽجش ٬ّ حؾبقذس ح٥شحرِ ٬٩ ٩قخدس ح٥ٙظضح٧ يف 
ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ، ٬٩ً ػ٨ ٙٚ ّغشُ ىزح ح٥ظٞخد٧ حؽبتخؿ ٦ّتَ حؼبٞتٌٛ ح٥نخؽتجش ّت٬      
٩قخدس أخشٍ ١خؾبقذس ح٣ًٕ، ًىٌ ح٥ْٞذ، ١٪خ ٥ٌ ١خ٫ ح٥ظٌّْل ٩رتطزخً ٦ّتَ اخت٣ٚ   

٥ظضح٩خطو، ١ًز٠٥ ٙ ّغشُ ٦َّ حؼبٌٞٛ ح٥نخؽجش ٬ّ حؾبقذس حؽبخ٩ظ ٬٩ حؾبظْخٝذ رخ
٩قخدس ح٥ٙظضح٧، ًىٌ ح٥ٞخ٭٫ٌ، ١٪خ ٥ٌ ١تخ٫ ح٥ظْتٌّل حؾبي٦تٌد ٩رتطزتخً ٦ّتَ حٗخت٣ٚ       

 .رخ٥ظضح٧ ّنؾجو ح٥ٞخ٭٫ٌ ٩زخؽشس

ًارح ١خ٭ض ٩غتئ٥ًْش حؼب٩ٌ٢تش ّت٬ حْٕٙتخ٣ حؾبخدّتش ٝتذ طغتزذ يف ٩ٚي٩ٌتخص          
قتذس ح٥ؼخ٥تغ ٩ت٬ ٩قتخدس ح٥ٙظتضح٧، ًىتٌ ح٥ْ٪ت٤ ٕتري حؾبؾتشًُ،          ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ اذل حؾب 

٦ْٙظ ٬٩ ؽ٠ يف أ٫ ٩غئ٥ًْظيخ ٬ّ ح٥ٞشحسحص حٗدحسّش ح٥قذحسس يف ؽتؤ٫ حؾبتٌٍٚني   
امنخ ٝذ طنغذ اذل حؾبقذس حؽبتخ٩ظ، ًىتٌ ح٥ٞتخ٭٫ٌ، رخّظزتخس أ٫ ىتزه ح٥ٞتشحسحص ىتِ        

ْيتخ ىتِ ّٚٝتش    طقشٙخص ٝخ٭ٌ٭ْش ٥ًْغض أْٙخًٙ ٩خدّش، ًأ٫ ّٚٝش حؼب٩ٌ٢ش دبٌٍٚ
طنَْ٪ْتتش ّخ٩تتش ٩قتتذسىخ ح٥ٞتتٌح٭ني ًح٦٥تتٌحثق، ٦ًّتتَ أ٭تتو ٥ًتتج٬ ١تتخ٫ ٩ٚتتخد ح٥نقتتٌؿ  

ح٥ظٞتخد٧ ىتِ حؾبيخ٥زتش ح٥ٞنتخثْش     أ٫ حؾبيخ٥زتش ح٥تيت طٞيتِ    ٩تذ٭ِ#   383حؾبذ٭ْش $حؾبخدس
د٫ً ٕريىتتخ، اٙ أ٫ ٩ٞظنتتْخص ح٥نَتتخ٧ حٗدحسُ ٝتتذ ٩خ٥تتض رٚٞتتو ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ اذل  

يف ّٚٝتتش حؼب٩ٌ٢تتش دبٌٍْٚيتتخ دبشحّتتخس ىزْْتتش ىتتزه     طٞشّتتش ٝخّتتذس أ١ؼتتش طْغتتريحً   
ح٥ْٚٝش ًح٥ظذسؽ ح٥شثخعِ ح٥زُ ط٧ٌٞ ٦ّْو، ًا٫ حؾبٚشًك يف ح٥غت٦يش ح٥شثخعتْش ىتٌ    
ا٭قتتخٗ حؾبٌٍتت٘ رظيزْتتٜ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ كظتتَ ّنقتتشٗ اذل ّ٪٦تتو ىتتخدة ح٥زتتخ٣ د٫ً أ٫        
ّنتتيش اذل ح٥ٙظـتتخء اذل ح٥ٞنتتخء، ٥ًتتز٠٥ ّٞتت٧ٌ ٩ٞتتخ٧ حؾبيخ٥زتتش ح٥ٞنتتخثْش يف ٝيتتِ   

ظقتش ٩ظ٪غت٢خً ْٙتو    خظٞخد٧ ح٥ي٦ذ أً ح٥ظ٨٦َ ح٥زُ ٌّؿيتو حؾبٌٍت٘ اذل ح٥غت٦يش حؾب   ح٥
حبٞتتو ٩يخ٥زتتخً رؤدحثتتو، ًى٦تتذ حّٗٚتتخء ٩تت٬ ح٥شعتت٧ٌ ىتتٌ أٝتتٌٍ ٩تت٬ ح٥تتظ٨٦َ حٗدحسُ      

عتنش   ،157ح٥ٞخىِ ٦٥ظٞخد٧ يف ىزح حؽبقٌؿ $ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ0 ىْت٬ سٝت٨   
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ح٥ٞنتتخثْش  ٥2غتتنش  ،98ًىْتت٬ سٝتت٨  ٩1956تت٬ ٌّ٭ْتتو عتتنش   2ٝنتتخثْش، ؿ٦غتتش  2

 9ؿ٦غتش   ،ٝنتخثْش  ٥2غتنش   138ًىْت٬ سٝت٨   #، $٬٩1956 دّغ٪رب عتنش  8ؿ٦غش
 .1#٬٩1958 ٌّ٭ْو عنش

 

                                                           

٧ٌ ٦ْ٦٥تت٧ٌ ر٦تتأًسد ىتتزح حؼب٢تت٨ د. ٩قتتيَٚ ١خ٩تت٤ حغبخّْتت0٤ حؾبشحْٙتتخص حٗدحسّتتش، ٩تتز١شحص د    - 1

 ٩ًخ رْذىخ. 193ؿ ،1968 -1967حٗدحسّش، ٦١ْش حؼبٌٞٛ، ؿخ٩ْش ح٥ٞخىشس، 
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 عة لؾؼانون ادلدنيتؼادم الدوون اخلاض

 الدوون اخلاضعة لؾؼانون اإلداري وتؼادم

 

حؼبتتتذّغ ّتتت٬ حؼبٞتتتٌٛ، ٙ دي٢تتت٬ حؼبتتتذّغ ّتتت٬ حٗدحسس رتتتخؾبْنَ      يف معـــس 
أُ ٩تت٬ ١تت٤ ٩تتخ ّقتتذس ّتت٬ حٗدحسس، ًامنتتخ جيتتذ ح٥ظ٪ْْتتض يف   organiqueح٥ْنتت0ٌُ 

    0 1 ًٝتتتتخ٭٫ٌ حٗدحسس droit administratifeاىتتتتخس حٗدحسس رتتتتني ح٥ٞتتتتخ٭٫ٌ حٗدحس0ُ 

droit de administration  رخ٥نَتخ٧   "ىٌسٌّ"ٙخ٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ أً ٩خ أغبخه ح٥ْٚٞو
 حٗدحس0ُ

                                                           
ثقو، ح٥ٞتخىشس،  سُ، أف٣ٌ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ ًأعغو ًخقخحد. ػشًص رذ0ًُ ٩زخدة ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗد -1

 .48، دحس ح٥نينش ح٥ْشرْش، ؿ1966
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Le règime administratife ٌّؿتتذ اٙ كْتتغ ط٢تت٫ٌ ح٥ٌٞحّتتذ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتتش ح٥تتيت ٙ ،
خ٭ٌ٭ْش ح٥تيت  زب٨٢ ح٥نؾخه حٗدحسُ قبظ٦ٚش حخظٚٙخً ؿزسّخً ًأعخعْخً ٬ّ ح٥ٌٞحّذ ح٥ٞ

 .1زب٨٢ ح٥نؾخه حؽبخؿ ٩ًنخصّخص حٕٙشحد

رتني   a proprement ditًى٢زح جيذ ح٥ظ٪ْْض دحخ٤ حٗدحسس رخؾبْنَ ح٥ٖين ًح٥تذْٜٝ  
ط٦تت٠ ح٥ٌٞحّتتذ ح٥تتيت سبنتتتِ    ح٥ٌٞحّتتذ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتتش حؽبخمتتْش ٦٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ًرتتتني     

 ٦٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ.

 .2ح ح٥ظ٪ْْض٩ظن٪نخً ىز "ّٞذ حٗجيخس"ًطزْخً ٥ز٠٥ فذس ١ظخرنخ 
٦ًَّ مبٌ ٩خ طٞذ٧ عْظ٨ كذّؼنخ ٬ّ ح٥ظٞخد٧ حٗدحسُ، أُ ٬ّ ىزح ح٥ظٞخد٧ حؽبتخؿ  
ًحؾبظ٪ْتتض حؽبتتخسؽ ٦ّتتَ ٌٝحّتتذ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ًا٫ ١تتخ٫ ر٥تت٠ ٙ خي٦تتٌ ح٩ٕتتش ٩تت٬       

 ٩ٞخس٭ش ر٠٥ ٩ِ أك٢خ٧ ح٥ظٞخد٧ حؽبخؿ حؾبذ٭ِ.
 

 اإلدازُ دلْؼبد ظمٌط خبص أظجبة خضٌع انتمبدو

٪ْلتتخً ًاؽتتخسس اذل عتتشد رْتتل ىتتزه حٕعتتزخد ٦ّتتَ أ٫ ٭ْْتتذ  ط٦ عتتن٢ظِٚ ىنتتخ
 ح٥نَش يف حؾبغظٞز٤، طٚقًْٚ ًأى٨ ىزه حٕعزخد0

0 ا٫ ىتتزه حؼبٞتتٌٛ ٩ْٞتتذس يف حؾبْضح٭ْتتش، ًىتتِ عتتنٌّش طظي٦تتذ متتشًسس طقتتْٚش       أًالً
حّظ٪خدحصبخ دًسّخً رغزذ عنٌّظيخ، ٙٚ ّظْغش ٩تِ ىتزه ح٥غتنٌّش رٞتخء ح٥تذ٫ٌّ ٦ْ٩ٞتش       

 ي٤ٌّ حؾبْظخدس يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ.اذل ٩ذد ح٥ظٞخد٧ ح٥
                                                           

 .47، ؿ1964، 3سحؿِ ح٥ْ٪ْذ ؿٌسؽ ْٙذ0٣ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ه -1
 2112.٧، 1ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش، ه حؾب٢ظزش د. رشىخ٫ صس0ّٜ ّٞذ حٗجيخس حٗدحسُ، د٩ؾٜ، -2
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 –ًؿبزح ح٥غزذ ٭شٍ أ٭و ّظْزس ح٣ٌٞ٥ رؤ٫ ح٥ٞخّذس ح٥ْخ٩ش يف ح٥ظٞتخد٧ حٗدحسُ  
ًٙ حي٨٢ ذبزه  ،ىِ ح٥غٌٞه دبنِ عبظ ّؾشس عنش -أُ ْٙ٪خ ٙ ٩ذس خخفش ٥و

 .1حؾبذس حؾبغظي٦ْش اٙ ارح ٭ـ ٦ّْيخ فشحكش

ٗدحسس ٙ ّظخ٦٘ ّنيخ ح٥ظتضح٧ ىزْْتِ   ٥ًز٠٥ أّنخً ٭ؾؤ ح٣ٌٞ٥ رؤ٫ ح٥ذ٫ٌّ ح٥يت ٦َّ ح
 رخ٥ٌٙخء رْذ ح٭ٞنخء حؾبذس، عٌحء حّظرب٭خ ح٭ظيخءىخ عٌٞىخً أً طٞخد٩خً.

١٪خ ٭ؾؤ أّنخً ٬ّ ر٠٥ ح٣ٌٞ٥ رؤ٫ ح٥ذِٙ رخ٥ظٞتخد٧ ٩ت٬ ح٥نَتخ٧ ح٥ْتخ٧ طنض٥تو ححمل٢٪تش       
٬٩ ط٦ٞخء رحصبخ ٥ًٌ دل طذِٙ رتو حٗدحسس، ًر٥ت٠ رؾتشه أ٫ طتزني أ٫ حٗدحسس دل طظغتزذ      

٦ْيخ يف ّذ٧ ح٥ٌٙخء، ٙبهنخ ا٫ طغززض ر٦ْٚيخ يف ّذ٧ ح٥ٌٙتخء دل ٢ّت٬ ؿبتخ أ٫ طظ٪ظتِ     رٚ
 .2رخ٥ذِٙ رخ٥ظٞخد٧

٬٩ مشحثذ أً سع٧ٌ ًكٌٞٛ أخشٍ ٬٩  –0ً أ٫ حؾبزخ٥ٔ حؾبغظلٞش ٦٥خضح٭ش ح٥ْخ٩ش ثبَْب
٢ّت٫ٌ ؿبتخ ح٩ظْتخص رخ٥ؾتشًه حؾبٞتشسس يف ح٥ٞتٌح٭ني ًحًٕح٩تش ح٥قتخدسس يف          -أُ ٭ٌُ ١خ٫
ًطغظٌيف ىتزه حؾبزتخ٥ٔ ٩ت٬ ضبت٬ ح٩ٕتٌح٣ حؾبن٦ٞتش ذبتزح ح٩ٙظْتخص يف أُ ّتذ           ىزح ح٥ؾؤ٫،

حؾبقتشًٙخص  ١خ٭ض ٝز٤ أُ كٜ  خش، ٥ًٌ ١خ٫ كبظخصحً أً ٩ن٪ٌ٭خً رشى٬ سغبتِ، ّتذح   
 ح٥ٞنخثْش، ًر٠٥ ىزٞخً ؾبخ ّٞشسه ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ.

ًٝذ سبشؿض ٦َّ ىزح حٕف٤ أف٣ٌ ادحسّش خخفش، ٩نتيخ ّتذ٧ ؿتٌحص حؾبٞخفتش رتني      
 ذ٫ٌّ ح٥ْخدّش ٩ًغظلٞخص حؼب٩ٌ٢ش ٥ْذ٧ طغخًُ ح٥ذّنني يف ح٥ٌٞس.ح٥

                                                           
 .0262 أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ، ؿ١٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  -1
 .262ؿ ،غخرٜحؾبشؿِ ح٥ -2
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0 ا٫ كٞتتٌٛ حؼب٩ٌ٢تتش ٝزتت٤ حٕٙتتشحد طظ٪ظتتِ رنَتتخ٧ ختتخؿ يف ح٥ظلقتت٤ْ،   ثبنثاابً
ًىزح ح٥نَخ٧ ّٞظنِ حّٙترتحٗ رتخٗؿشحءحص حٗدحسّتش ١ؤعتزخد ٝخىْتش ٦٥٪تذس، ًىتِ        

 ً ٕتتري ر٥تت٠ كبتتخ  رحص أغبتتخء ّذّتتذس، ٙٞتتذ غبتتِ ار٭تتخً أً سدحً أً ط٦٢ْٚتتخً أً ٩يخ٥زتتش أ
طي٦ٞتتو ح٦٥تتٌحثق حٗدحسّتتش ٩تت٬ حٕغبتتخء ٦ّتتَ ىتتزه حًٕسحٛ، ح٥تتيت طٞتت٧ٌ ٩ٞتتخ٧ حؾبيخ٥زتتش    

ًٙ عتتنذحً طنْٚتتزّخً رخّظزتتخس أ٫ ح٥ٞنتتخثْش، ١٪تتخ أ٫ ح٥ظنْٚتتز حٗدحسُ ٙ ّظي٦تتذ ك٢٪تتخً  
 حًٕسحٛ حٗدحسّش حؾبز١ٌسس طْظرب ١غنذحص سغبْش.

ٕٙتتشحد ًؽتت٢خًحى٨ ًط٦َ٪تتخصب٨  ًيف ٩ٞخرتت٤ ر٥تت٠ ّْتترتٗ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ أّنتتخً دبيخ٥زتتخص ح   
١ؤعزخد ٝخىْش ٦٥ظٞتخد٧، ًٙ ٦ّظض٩ت٫ٌ عت٦ٌٟ ح٥يشّتٜ ح٥ٞنتخثِ رظٌؿْتو حٗ٭تزحسحص        
ًحؾبيخ٥زتتتخص ح٥ٞنتتتخثْش أً حؼبقتتت٣ٌ ٦ّتتتَ أك٢تتتخ٧ ٦٥ظنْٚتتتز، ار ّٚتتترتك أ٫ حٗدحسس       
٩غظْذس ٥ٚعظـخرش ٩خ طزْنض ًؿو حؼبٜ يف ى٦ذ ح٥ٚشد، ٩خ دح٧ أ٫ حؼب٨٢ ح٥ٞنخثِ 

 .1ػبربُ، ٥ْذ٧ ؿٌحص ىزح ح٥يشّٜ يف ٩ٌحؿيش حٗدحسسٙ ّنٚز رخ٥يشّٜ ح

 رظغـ٤ْ حؾبٚكَخص حٓطْش0 -يف مٌء ٩خ طٞذ٧–رْذ أ٭و جيذ 

ح٥ٖشرْش، أ٥ْظ ٥تذّنخ  ؾبخرح ىزح حٙمبشحٗ ًح٥ظزْْش ٩ِ حػبيخص حؾبٚخىْ٪ِ ٦٥لنخسس -1
 ٙٞينخ كٜ ىزِْْ ًى٤ -ط٦ْٞذحً–كنخسس عخ٩ٞش ٝيٌٙيخ دح٭ْش، ًرخ٥ظخرل ؾبخرح ّغظْ٪٤ 

٦٥يزْْش كٌٞٛ، ًى٤ ّظزِ حؼبٜ ٩ت٬ ح٥يزْْتش أ٧ ٩ت٬ اسحدس حٗ٭غتخ٫ ؾبتخرح ٙ طٞت0٣ٌ كتٜ        
أخِٚٝ أً دّين أً ٕري ر٥ت٠، أُ شب٦ْتو حٕختٚٛ ًح٥تذ٬ّ رتذحِٙ ٩ت٬ ح٥نت٪ري ًًختضحص         

 ح٥ٌؿذح٫.

ح٥ٞت٣ٌ اهنتخ حّظ٪تذص ٩ْضح٭ْتش      -١٪خ ىٌ ٩ض٧ٌّ ّتخدس –ٙ ٭ْظٞذ أ٭و ٢ِّٚ رخٗدحسس -2
 زبض سٝخرش ح٥ٞنخء.ً ،ح٥ٌْٞد ح٥شغبْش ٥ذّيخ رز٠٥ طّٞش ذ٬ّ، ًامنخ جيذ أ٦٥٫ّ

                                                           
 .263ؿ ،0 أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحس١ُ٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  -1
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 البحث األول   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دارياحلجز اإل

 

ًح٥ٌع٦ْش ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ٙٝظنخء ح٥ذ٫ٌّ ح٥تيت سطزتيخ ح٥ٞتخ٭٫ٌ ؿتربحً كبتخ       هو األداة
حعظلٞض يف ر٩ظي٨، ًىزه حػبربّش يف حٝظنخء حؼبٜ ٬٩ أى٨ ٩خ ديْض ٌٝحّذ حؼبـض 
حٗدحسُ، ًىتتِ طظ٪ؾتتَ ٩تتِ أعتت٦ٌد ح٥ظنْٚتتز حؾبزخؽتتش ح٥تتزُ ّزتتخف ٦٥غتت٦يش حٗدحسّتتش        

لـتض حٗدحسُ ٩َيتشحً ٩ت٬ ٩َتخىش ح٥غتْخدس      كبخسعظو رقٚش ّخ٩ش، ر٤ امنخ ربْت٤ ٦٥ 
 حٗدحسّش.

ٙتتخٗدحسس ١٪تتخ ٦ٝنتتخ شب٦تت٠ ًعتت٦ْش ح٥ظنْٚتتز حػبتتربُ ٥ًْتت٤ حؼبـتتض حٗدحسُ ٩تت٬ أٍيتتش     
 حؾبْخدل ًح٥يشٛ ًحٓدحد ٥ظلْٜٞ ر٠٥.

ً٭٦ٚض حٙ٭ظزخه اذل أ٫ حؼبـض حٗدحسُ، ًىٌ ٕري كـض حٗدحسس أُ ر٥ت٠ حؼبـتض ح٥تزُ    
ز دٌّهنخ ح٥ْخدّتش ًحؽبخمتْش رخ٥ظتخرل ٥ٌٞحّتذ ح٥ٞتخ٭٫ٌ      ط٦ـؤ ا٥ْو حٗدحسس ٬٩ أؿ٤ طنْٚ

حؾبذ٭ِ ٩ًِ أ٫ ىزح حؾبٌمٌُ ٙ ّظق٤ ٩زخؽشس رخ٥ظٞخد٧ حٗدحسُ، اٙ أ٫ أمهْظو شب٦تِ  
٦ّْنخ حٗؾبخ٧ رو ٙ عْ٪خ أ٫ حٗدحسس ٝذ ط٦ـؤ ا٥ْتو سٕت٨ أ٫ كٞيتخ ٝتذ عتٞو رخ٥ظٞتخد٧       

٣ٌ ح٥ْخ٩تتتتش د٫ً حٗدحسُ ًؿبتتتزه حؾبٌؿزتتتتخص، ٙغتتتتنْشؽ ٙٞتتتتو ٦ّتتتتَ حؾبزتتتتخدة ًحٕفتتتت 
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حػبضثْتتخص ح٥تتيت ٝتتذ ط٢تت٫ٌ يف ىتتزح ح٥نَتتخ٧ ح٥ٌمتتِْ أ٧ رحٟ $ح٥نَتتخ٧ ح٥ٌمتتِْ يف       
 .عٌسّخ ٩ؼًٚ#

 -٩قتش  -٩ِ ح٥ظنٌّو رؤ٫ طبِْ ح٥ز٦ذح٫ ح٥يت حّظنٞض ح٥نَتخ٧ حٗدحسُ $ٙش٭غتخ  
 طظٞخسد يف ح٥ٌٞحّذ ًأف٣ٌ حؼبـض حٗدحسُ. ،#ح٥ٌْ٭خ٫ -٥زنخ٫ -عٌسّخ -ر٦ـ٢ْخ

ذ٬ّ ارح ١تتتخ٫ ٦٩ظض٩تتتخً رخ٥تتتذ٬ّ حٗدحسُ، ًحسبتتتزص يف كٞتتتو    ً٭نتتتٌه حعتتتظيشحدحً أ٫ حؾبتتت  
اؿشحءحص كـض فلْلش ٙ ٫ٌ٢ّ ٥و كٜ يف ح٥تظ٨٦َ حٗدحسُ أً حّٙترتحك ٦ّتَ ط٦ت٠     

 .1حٗؿشحءحص ٫ٕ ٌٝحّذ حؼبـض حؾبيزٞش مذه ٌٝحّذ  ٩شه

ًٝذ ٫ٌ٢ّ ٦٥٪ذ٬ّ حّرتحمخص ؿذّش ٦َّ حؾبزخ٥ٔ ح٥يت مت ح٥شرو ٦ّْو ذبخ أً ٝذ ٫ٌ٢ّ 
ٌٝتتِ ٩ْيتتًٚ ٙ٭ظٚخّتتو رؤ٩ٌح٥تتو ًٝتتذ ّشٕتتذ يف طٞغتتْو حؾبزتتخ٥ٔ حؾبٚشًمتتش  حؼبـتتض حؾب

٦ّْتتو د٫ً أ٫ ّتتظ٨ حؼبـتتض ٦ّْتتو، ٙينتتخ $١٪تتخ ىتتٌ ٩ظزتتِ يف ٩قتتش# ّغتتظيِْ أ٫ ّٞتتذ٧  
 .2حؾبذ٬ّ ٦٥ـيش حٗدحسّش خيخد م٪خ٫ فخدس ٬ّ أكذ ح٥زنٌٟ رظْيذ رخ٥غذحد

سّتش ٕهنتخ ىتِ    أ٫ حؼبـض حٗدحسُ ٩ْيَ كٜ كبخسعتظو ٥ٖؽتخخؿ حٗدح   ًٕري خخٍٗ
ح٥يت شب٠٦ كٜ ح٥ظنْٚز حؾبزخؽش، ١٪خ أّيتَ حعتظؼنخء ىتزح حؼبتٜ ٥تزْل ح٥زنتٌٟ ًيف       

 .3حؼبذًد ح٥يت ٭ـ ٦ّْيخ

                                                           
، ٩يزْتتش حؾبْشٙتتش، 1967أظبتتذ ح٥تتذسدّشُ ّْٚٚتت0ِ حؼبـتتض حٗدحسُ ٦ّ٪تتخً أً ّ٪تتًٚ، ح٥ٞتتخىشس،   -1

 .35ؿ
 .37حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، ؿ -2
 .41حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، ؿ -3
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١ًٞخّتتذس ّخ٩تتش، ٙخ٥ذ٥ًتتش ًٕريىتتخ ٩تت٬ حٕؽتتخخؿ حّٙظزخسّتتش ح٥ْخ٩تتش ؿبتتخ أ٫   
زبقتتت٤ ريشّتتتٜ حؼبـتتتض حٗدحسُ ٩تتتخ طتتتذح٬ّ رتتتو حؾب٦٢ٚتتتني ٩تتت٬ ح٥نتتتشحثذ ًح٥شعتتت٧ٌ  

ح٥يت طنٚٞيخ ٩ٞخر٤ خذ٩خص ّخ٩ش ١ًز٠٥ حؾبقتشًٙخص ح٥تيت طزتزؿبخ     ًحؾبزخ٥ٔ ًحٗطخًحص
يف أّ٪تتخ٣ أً طتتذحرري طٞنتتِ ذبتتخ ح٥ٞتتٌح٭ني ًح٥ٖشح٩تتخص حؾبغتتظلٞش ؿبتتخ ٝخ٭ٌ٭تتخً ١ًتتز٠٥    
اجيخس أ١ٚ٩يخ حؽبخفش ٩ًٞخر٤ حٙ٭ظٚخُ رؤ١ٚ٩يتخ ح٥ْخ٩تش ٦٩ًلٞتخص ًٌٙحثتذ ًأضبتخ٫      

ش حبْتتتغ ٙ طظْتتتذٍ ط٦تتت٠  رْتتتِ أىْخهنتتتخ، ًحؾبزتتتخ٥ٔ ح٥تتتيت سبتتتظ٦ظ ٩تتت٬ أ٩ٌحؿبتتتخ ح٥ْخ٩تتت   
حؾبغتتظلٞخص اذل دحثتتشس ٩تتخ ّغتتظلٜ ؿبتتخ ٭ظْـتتش طْخٝتتذ رْنتتيخ ًرتتني حٕٙتتشحد ًٙ ّظقتت٤ 

 .٩ٌمٌّو ربجيخس أ١ٚ٩يخ حؽبخفش أً رِْ أىْخهنخ

ىزح رخٗمخٙش اذل ا٢٩خ٫ زبق٤ْ حؾبزخ٥ٔ حٕخشٍ ح٥يت طتنـ ح٥ٞتٌح٭ني حؽبخفتش ذبتخ      
خ٫ أ٭و جيذ ح٥ظْٞذ رخ٥نقتٌؿ  ٦َّ زبق٦ْيخ ريشّٜ حؼبـض حٗدحسُ ًٕين ٬ّ ح٥زْ

حؾبٞتتشسس ٦٥ظنْٚتتز حػبتتربُ، ًرخ٥ظتتخرل حؼبـتتض حٗدحسُ ًٙ جيتتٌص ح٥ظٌعتتْش ْٙيتتخ ًجيتتذ   
 نخء ّئخز يف كذًده ح٥نْٞش.ؼًحٙعظطٚغريىخ طٚغريحً ٩نْٞخً، ٕهنخ حعظؼنخء 

رح و حؾبخ٥ت٠ اٙ ْٙ٪تخ خقتـ ٥تو، أ٩تخ ا     ٬٩ً  ػخس حؼبـض حٗدحسُ ؾبخ طٞت٣ٌ أٙ ّغتظْ٪٦  
، ًٙٞتخً ٥ٌٞحّتذ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ ًّنظٚتِ      1طشطذ أ٫ ٭٦لٜ ح٥ؼ٪تخس رخ٥ْٞتخسحص   ١خ٫ ّٞخسحً

ح٥ظٞخد٧ يف كـض حؾبن٣ٌٞ ٬٩ طخسّخ إٚٛ حؼبـض ٦٥٪ذ٬ّ، أ٩خ يف كخ٣ كـتض ح٥ْٞتخس   
ًّؾرته  ،2ٙ٪٬ طخسّخ ا٫ّٚ ح٥ظنزو رخٕدحء ًحٗ٭زحس رخؼبـض ٦٥٪ذ٬ّ اّٚ٭خً فلْلخً

٫ٌّ ح٥تتيت ّقتتق ح٥ظنْٚتتز ذبتتخ ادحسّتتخً ًىتتزه      ٙٞيتتخء ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ؽتتشًىخً يف ح٥تتذ   
 ح٥ؾشًه ى0ِ

 أ٫ ٫ٌ٢ّ ح٥ذ٬ّ حؾبشحد زبق٦ْو ادحسّخً ٩نقٌؿ ّنو يف ح٥ٞخ٭٫ٌ.-أ
                                                           

 .61ؿ ،أً ّ٪ًٚ أظبذ ح٥ذسدّشُ 0ِّْٚٚ حؼبـض حٗدحسُ ٦ّ٪خً -1
 .64حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، ؿ -2
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 أ٫ ٫ٌ٢ّ ح٥ذ٬ّ حعظلٜ رظلْٜٞ ح٥ٌحْٝش حؾبنؾجش ٥و.-د

 جيذ أ٫ ٫ٌ٢ّ ح٥ذ٬ّ ًحؿذ حٕدحء، ًٝذ ك٤ طخسّخ أدحثو.-ؽ

 .1ّغٞو ح٥ذ٬ّ رخ٥ظٞخد٧ أٙ-د

حسُ أ٭تتو جيتتذ ٝزتت٤ حسبتتخر اؿتتشحءحص ح٥ظنْٚتتز طتتٌحٙش ح٥ؾتتشىني      ًّؾتترته ح٥ٚٞتتو حٗد 
 حٓطْني0

 .2طٌحٙش ح٥غنذ ح٥ظنْٚزُ أُ ح٥غنذ ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ح٥زُ ّشط٢ض ٦ّْو ح٥ذحث٬ حٗدحسُ-1

فذًس أ٩ش حؼبـض ًىٌ ح٩ٕش ح٢٥ظخرِ رتخؼبـض ٦ّتَ أ٩تٌح٣ حؾبتذ٬ّ كبت٬ دي٦ت٠       -2

 .3كٜ افذحسه

كخ٣ ححملـتٌص٬ّ ً٭خٝقتِ حٕى٦ْتش،     ًٌّٝ٘ ح٥ظٞخد٧ ٕعزخد كذدىخ ح٥ٞخ٭٫ٌ ١٪خ يف
 ١ً٪خ ًؿذ٭خ ٩خ٭ِ ّظْزس ٩ْو ٦َّ ح٥ذحث٬ أ٫ ّيخ٥ذ حبٞو.

ًّظٞيتتِ ح٥ظٞتتخد٧ يف ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ رخؾبيخ٥تتذ ح٥ٞنتتخثْش $٥ًتتٌ سْٙتتض ح٥تتذٌٍّ اذل     
فب٢٪ش ٕتري قبظقتش#، أً رؤعتزخد أختشٍ ٭تـ ٦ّْيتخ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ ًيف ح٥ٞتٌح٭ني          

                                                           
 .69ؿ ،أظبذ ح٥ذسدّشُ 0ِّْٚٚ حؼبـض حٗدحسُ ٦ّ٪خً أً ّ٪ًٚ -1
 .71ً 71ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ -2
 .71ً 71ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ -3
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٦ّتتَ حؾب٪تت٣ٌ رتتؤدحء ح٥نتتشّزش ًحٗكخ٥تتش اذل ػبتتخ٫  ح٥نتتشّزْش ّظٞيتتِ ح٥ظٞتتخد٧ رخ٥ظنزتتو  
 .1امخٙش اذل حٕعزخد ح٥يت أرخهنخ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ

ّغتظلٜ   –ًربذس حٗؽخسس اذل أ٫ حؼبـض حٗدحسُ ًؽؤ٭و ؽؤ٫ حؼبـض حؾبذ٭ِ 
٦َّ أ٩ٌح٣ ٩ْْنش ًرؾشًه خخفش، ١٪خ أ٫ ىنخ٠٥ أ٩ًٌٙ ٙ جيٌص ٦ّْيتخ حؼبـتض ١ت٤    

 .2ش ح٥يت ربْض أً زبَشر٠٥ يف مٌء ح٥ٌٞحّذ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْ

ًىٌ ٩ٌمٌُ ٩ظغتِ ٙ ـبتخ٣ ٥زغتيو يف ىتزح حؾبٞتخ٧ ح٥نتْٜ ٩ًت٬ حؾبغت٨٦ رتو رذحىتش           
ٝخ٭ٌ٭ْش ا٫ اؿشحءحص طنْٚتز حؼبـتض حٗدحسُ، ٩ًؼ٦تو ٩ْتو حؼبـتض حؾبتذ٭ِ، طظختز متذ         
حؾبذ٬ّ أً كبؼ٦و ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ، ًيف كخ٣ ًٙخس حؾبذ٬ّ ٙب٫ حٗؿشحءحص طٌؿو اذل ح٥ٌسػش ًاذل 

 ٩قِٚ ح٥رت١ش.

٧ ٩تت٬ أّتتخ٧ ح٥ْ٪تت٤ ح٥شغبتِت يف ح٥ٚتترتس رتتني    ٧ رتتخ٥زِْ يف أُ ّتٌت ًطٌٝتتِ حٗدحسس حؼبـتتض ًطٞتٌت
     ٧ ح٥غخرْش فزخكخً ًحؽبخ٩غش ٩غخء ًارح أسحدص أ٫ شبخسط ّ٪٦ْتش حؼبـتض أً ح٥زْتِ يف ٌّت
ّي٦ش أً خخسؽ حؾبتذس حؾبتز١ٌسس ٦ْْٙيتخ أ٫ طظٞتذ٧ اذل ححمل٢٪تش ري٦تذ، ّتز١ش ْٙتو حؾبتربسحص          

ارح دل طٚتتشٓ ٩تت٬ حؼبـتتض، ٦ْْٙيتتخ أ٫ طٌٝٚتتو رْتتذ ح٥ظٌْٝتتِ ٦ّتتَ       ٦ًّتتَ حػبيتتش حٗدحسّتتش   
 .3عْلـض ححملنش، ًأ٫ طظخز حٗؿشحءحص ٦٥٪لخَٙش ٦َّ حؾبنٌٞٙص ححملـٌصحص ًح٥يت

                                                           
 .115ؿ ،أظبذ ح٥ذسدّشُ 0ِّْٚٚ حؼبـض حٗدحسُ ٦ّ٪خً أً ّ٪ًٚ -1
 ٩ًخ رْذىخ. 191ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ -2
 .238ؿ ،ح٥غخرٜحؾبشؿِ  -3
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ًٙ جيٌص ؾبنذًد حؼبـض حٗدحسُ ١غش حٕرتٌحد أً ٝتل حٕٝٚتخ٣ رتخ٥ٌٞس اٙ حبنتٌس      
 ،1نتش حؼبـتض  أكذ ٩ؤ٩ٌسُ ح٥نزو ح٥ٞنخثِ، ًجيذ ٦َّ حٓخش أ٫ ٌّٝتِ ٦ّتَ فب  

ًارح ١خ٫ حؾب٢خ٫ ٩ن٦ٖٞتًخ دبٌؿتذ ك٢ت٨ ٝنتخثِ أً أ٩تش ٩ت٬ ح٥نْخرتش ح٥ْخ٩تش أً ٩ت٬ أّتش           
رخػبيتتش ح٥تتيت أفتتذسص أ٩تتش ح٦ٖ٥تتٜ   حٙطقتتخ٣ؿيتتش ك٩ٌ٢ْتتش ًؿتتذ ٝزتت٤ اؿتتشحء ح٥ٚتتظق  
 .2ًحؼبق٣ٌ ٩نيخ ٦َّ طقشّق ٥ٚظق حؾب٢خ٫

ًٝذ أّيْض فتٚش ح٥نتزيْش ح٥ٞنتخثْش ٥شؿتخ٣ ح٥ظنْٚتز ٩ت٬ حػبيتش حٗدحسّتش         
 .3زح دي٢ني٨ حٙعظْخ٭ش رشؿخ٣ ح٥ؾشىش ؼبنٌس ٙظق حؾب٢خ٫ حؾب٦ًٖٜؿب

ًزبـتض   ،4ًارح ١خ٭ض حٕؽْخء ٝخر٦ش ٦٥ظ٦٘ ؿخص رْْيخ ٧ٌّ حؼبـض أً حّٕتخ٧ ح٥ظخ٥ْتش ٥تو   
ًطْخ٤٩ ٦َّ أهنخ ٩نٞت٣ٌ ّٗٚتخء رخ٥ظخقتْـ     ؿٌدصبخ،حؽبنشحًحص ًح٥ؼ٪خس يف كخ٣ 

 .5كغذ ح٥ٌٞحّذ ح٥ْخ٩ش

طٞنِ أ٫ حؾبقٌٕخص ًح٥غزخث٠ ًحجملٌىشحص ًحٕكـخس ًا٫ ط٦ْْ٪خص حؼبـض حٗدحسُ 
 .6طٌص٫ ًطزني أًفخٙيخ يف فبنش حؼبـض ًدبْشٙش خزري قبظـ ،حخل ...ح٢٥شديش

                                                           
 .241ؿ ،أظبذ ح٥ذسدّشُ 0ِّْٚٚ حؼبـض حٗدحسُ ٦ّ٪خً أً ّ٪ًٚ -1
 .242ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ -2
 .241حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، ؿ -3
 .243ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ -4
 .244حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، ؿ -5
 .245حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، ؿ -6
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ّنٚز ٦َّ حؾب٩ٌٞخص حؾبخدّش ٙب٫ دل  ؾؤ٫ حؼبـض ٦َّ ححمل٤ ح٥ظـخسُ ٙب٭وأ٩خ ر
س، ط٢٘ مت ح٥ظنْٚز ٦َّ ح٥ْنخفش حؾبْنٌّتش، ١٪تخ أ٭تو جيتٌص حؼبـتض ٦ّتَ ّٞتذ حٗجيتخ        

 .1ًىزح ٩خ أ١ذطو ٙظخًٍ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش حؾبظْذدس

ك٢٪خً ىخ٩خً ؿخء رو ٩تخ   15/1/1962ًٝذ ك٢٪ض فب٢٪ش ح٥نٞل حؾبقشّش رظخسّخ 
٦ّتت0ِ جيتتٌص ؾبنتتذًد حؼبتتخؿض ارح دل جيتتذ دب٢تتخ٫ حؼبـتتض ّنتتذ طٌْْٝتتو ٩تت٬ ّٞزتت٤           

 .2حؼبشحعش أ٫ ٦٢ّ٘ ذبخ حؾبذ٭ِ أً حؼبخثض حؼبخمش ًٙ ّْظذ رشٙنو اّخىخ

ر٥تت٠ دبلنتتش   حؾبتتذ٬ّ ح٥ظٌْٝتتِ ًحعتتظ٧ٚ ح٥قتتٌسس ٝتتخ٧ حؾبنتتذًد ربػزتتخص    ًارح سٙتتل 
حؼبـتتض ػتت٨ ٦ّْتتٜ ٭غتتخش ٩تت٬ ححملنتتش ٦ّتتَ رتتخد حؾبش١تتض أً ح٥ٞغتت٨ أً ٦ّتتَ رتتخد دحس    

 ح٥ْ٪ذس أً ح٥ؾْخ ح٥زُ ِّٞ حؼبـض يف دحثشطو.

أ٩خ ارح دل ٌّؿذ حؾبذ٬ّ ٙب٫ ٩نذًد حؼبـض ّؼزض ر٥ت٠ يف فبنتش حؼبـتض ػت٨ ّغت٨٦      
 .3س ح٥ٞغ٨ أً ح٥ْ٪ذس أً ح٥ؾْخ٭غخش ٩نو اذل ٩ؤ٩ٌ

 

 

                                                           
 .11/12/1953سّخ ، طخ8/942، 183ادحسس ح٥ٚظٌٍ ًح٥ظؾشِّ ًصحسس حؽبضح٭ش $٩قش# س٨ٝ -1
 .274ؿ ،أظبذ ح٥ذسدّشُ 0ِّْٚٚ حؼبـض حٗدحسُ ٦ّ٪خً أً ّ٪ًٚ -2
 .281ؿ حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، -3
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 تنفْر انمسازاد اإلدازّخ

 0انتنفْر ادلجبشس ػٍ طسّك اإلدازح-1
أ٫ حؾبٞتتشسحص حٗدحسّتتش طٚتترتك ح٥غتت٩ٚش أُ ّٚتتشك عتت٩ٚظيخ كظتتَ ّؼزتتض         ٙ ؽتت٠

ح٢ْ٥تتظ، ٙيتتِ طقتتذس ٩ظ٪ظْتتش رٞشّنتتش ح٥غتت٩ٚش، ًٝتتذ أّيْتتض حٗدحسس ىتتزح ح٩ٙظْتتخص  
٩ظْتذدس ١لغت٬ حخظْتخس    حٗدحسُ حيتخه رنت٪خ٭خص   ٕعزخد ٩ظْتذدس، ٩نتيخ أ٫ ح٥ْ٪ت٤    

 .حخل ...1حؾبٌٍٚني ًحكرتح٧ ٌٝحّذ حٙخظقخؿ
كظتتَ طنْٚتتز ٝشحسحصبتتخ  -يف رْتتل حؼبتتخٙص–ًٙنتتًٚ ّتت٬ ر٥تت٠ ٙٞتتذ ٩نلتتض حٗدحسس  

 .2أً طنْٚزىخ رقٌسس ؿربّش ٩l'exécution ol'officeزخؽشس0 

زخؽش ًح٥ظنْٚز حػبربُ، رت٤  ْل ح٥ٚٞيخء دل ديْضًح رني ح٥ظنْٚز حؾبرًّٚكٌ ؿ٦ْخً أ٫ 
 .3حّظربًح ىز٬ّ حؾبٚي٩ٌني ٩رتحدٙني

ًىتتزح ٩تتخ رىتتذ ا٥ْتتو ح٥ٚٞتتو ًح٥ٞنتتخء ح٥ٚش٭غتتْخ٫، ٦ٙتت٨ ّٚشٝتتخ رتتني ٩قتتي٦ق     

exécution d,office  ًحفتتيٚفforce exécution كْتتغ حعتتظْ٪٤ حؾبٚي٩ٌتتخ٫ ،
 .1دبْنَ ًحكذ

                                                           
 .361ؿ 3، عنش 14/9/1975ك٨٢ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش يف  -1
 .361ؿ 3، عنش 14/9/1975ك٨٢ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش يف  -2
 د. عتتتت٦ْ٪خ٫ ،684، ؿ1955-1954، 1ه ،خ٭٫ٌ حٗدحسُطٌْٙتتتتٜ ؽتتتتلخطش0 ٩زتتتتخدة ح٥ٞتتتت  د. -3

 .449ؿ ،1957عنش  ،ح٥نَشّش ح٥ْخ٩ش ٦٥ٞشحسحص حٗدحسّش 0ح٥ي٪خًُ
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 .٦2لنيّٚشٛ رني حؾبقي -ًىٌ ٦َّ كٜ–رْذ أ٫ ح٥ذ١ظٌس فب٪ذ ٙئحد ٩ينخ 
ٙخ٥ظنْٚتتتز حؾبزخؽتتتش ىتتتٌ رحٟ ح٩ٙظْتتتخص ح٥تتتزُ دبٞظنتتتخه طغتتتظيِْ حٗدحسس أ٫ طقتتتذس    
ربسحدصبتخ حؾبنٚتتشدس ٝتشحسحص ط٢تت٫ٌ ٭خٙتزس يف ٩ٌحؿيتتش حٕٙتشحد دًمنتتخ كخؿتش اذل طتتذخ٤      
ح٥ٞنخء، أ٩خ ح٥ظنْٚز حػبربُ ٙيٌ خخؿ رخؼبخ٥ش ح٥يت ديظنِ ْٙيخ حٕٙشحد ٬ّ ح٥ظنْٚز 

كتٜ طنْٚتز ٝشحسحصبتخ ؿتربحً      -ْْنش ًيف أكٌح٣ فبذدسًٙٞخً ٥ؾشًه ٩–٫ٌ٢ًّ ٥٘دحسس 
 .٦ّ3َ حٕٙشحد ٩غظخذ٩ش ح٥ٌٞس حؾبخدّش ّنذ حٙٝظنخء

                     ًّغتتتتتتتت٪ِ ح٥ٚٞتتتتتتتتو ح٥ٚش٭غتتتتتتتتِ ىتتتتتتتتزح ح٩ٙظْتتتتتتتتخص ح٥تتتتتتتتزُ طظ٪ظتتتتتتتتِ رتتتتتتتتو حٗدحسس    

frivilige de prealoble4. 

٦١٪تش   ١faculté٪خ أ٫ رْتل ح٥ٚٞيتخء سٙنتٌح أ٫ ّي٦ٞتٌح ٦ّتَ ىتزه حؾب٢نتش ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتش         
٦َّ حّظزخس أ٫ ط٠٦ حؾب٢نخص ٩خ ىِ  ،ح٩ظْخص، ًى٨ ّغظْ٪٫ٌ٦ ٦١٪ش $ًعخث٤# ًأعخ٥ْذ

 enاٙ ىشٛ ٥ظلْٜٞ حؾبق٦لش ح٥ْخ٩ش، ًىزه حؾبقت٦لش طظ٦ت٫ٌ أكْخ٭تخً ٥قتخحل حٗدحسس     

plus  ًأكْخ٭خً أخشٍ طنْٜ ٦ّْيخen less. 

                                                                                                                                        
ًح٭َتتتش يف ح٥ٚٞتتتو  ،611سٝتتت٨ 91ؿ ،1965دح٥تتتٌص، رتتتخسّظ ،3ّْظتتترب٫ً ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ه -1

ًأعغتتو  د.ػتتشًص رتتذ0ًُ ٩زتتخدة ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ـب٦تتذ أ٣ً، أفتت٣ٌ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ،       ،ح٥ْشرتتِ

 .49ؿ 1966ح٥ٞخىشس، دحس ح٥نينش ح٥ْشرْش،  ًخقخثقو،
٩ئ٥ٚتو ح٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ح٥ْشرتِ يف ٍت٤ ح٥نَتخ٧ حٙؽترتح١ِ ح٥تذديٌٝشحىِ        د. فب٪ذ ٙئحد ٩ينخ0  -2

 .1245، ؿ2، ـب٦ذ1964-1963 ،ح٥ظْخً٭ِ
 .49ؿ ،د. ػشًص رذ0ًُ ٩زخدة ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ -3
 .494، س264٨ٝ، ؿ1ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ؽح٥ و يف 0 ٩ي٥ٌح٭ذسّو دُ ٥ٌرخدّري -4
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َ  ًؿذّش رخ٥ز١ش  ح٥غتخ٥٘ ح٥تز١ش،    أ٫ ح٥ظنْٚز حؾبزخؽش ٬ّ ىشّتٜ حٗدحسس رتخؾبْن
ىتتٌ ىشّتتٜ حعتتظؼنخثِ ٙ طغتتظيِْ ح٦٥ـتتٌء ا٥ْتتو اٙ يف كتتخٙص فبتتذدس ٦ّتتَ عتتز٤ْ         

 .1حؼبقش

ًىزح ٩خ أ١ذه ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٩قش ٦َّ ٥غخ٫ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ، ط٣ٌٞ ا٫ 
ح٥ظنْٚتتز حؾبزخؽتتش ٥تتْظ حٕفتت٤ يف ٩ْخ٦٩تتش حٗدحسس ٥ٖٙتتشحد، ًامنتتخ حٕفتت٤ أ٫ ط٦ـتتؤ       

 .2اذل ح٥ٞنخء - ر٠٥ ؽؤ٫ حٕٙشحدؽؤهنخ يف–حٗدحسس 

حؼبـض حٗدحسُ م٪خ٫ ٥و#، ّؼري اؽ٢خٙص ٩ظْذدس  $ًأكْخ٭خًًٙ ؽ٠ أ٫ ىزح ح٥ظنْٚز 
١ؤ٫ ٫ٌ٢ّ ىزح ح٥يشّٜ، ًحٕع٦ٌد ٕري ٩ٞشس ٝخ٭ٌ٭خً ٥ت٘دحسس، أً ط٢ت٫ٌ حٗدحسس ٭ٚتزص    

 ريشّٞش طضّذص ًأذبَض حؾبذ٬ّ، أً ٫ٌ٢ّ كٞيخ ٝذ عٞو رخ٥ظٞخد٧.
 ٗدحسس ح٥شؽْذس ؽيش ح٥ٞنخء ربنزخً ؿبزه حٗؽ٢خٙص.٥ز٠٥ ٝذ شب٨ ح

 0نمسازاد اإلدازّخ ػٍ طسّك انمضبءتنفْر ا-2
يف  ح٥ٙظـتتخءًىتتزح ىتتٌ ح٥يشّتتٜ حٕفتت٤ْ ٥ظنْٚتتز ح٥ٞتتشحسحص حٗدحسّتتش ح٥تتيت ٙ جيتتٌص        

 طنْٚزىخ اذل ح٥يشّٜ حؾبزخؽش أً ح٥ظنْٚز حػبربُ ١٪خ ٙق٦نخه عخرٞخً.

                                                           
ىتزه ح٥ٞخّتتذس ّْظنٞيتتخ ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ح٥ٚش٭غتِ ًّشددىتتخ يف أك٢خ٩تتو، ١٪تتخ أ٫ فب٢٪تتش ح٥ظنتتخصُ    -1

دُ ، ًح٭َتش ٩يت٣ٌ   554، ؿ1963، 4ح٥ٚش٭غْش طئّذ ر٠٥، ح٭َش يف ح٥ٚٞو ح٥ٚش٭غِ ٩ؼخ٥ني، ه

، 1966، 3ه ،حٗدحسّتش  ح٥نَشّش ح٥ْخ٩ش ٦٥ٞتشحسحص  0ح٥ي٪خًُ د. ،465ؿ ،1963، 3، هري٥ٌرخدّ

 .615ًؿ
 .195ؿ ،8، عنش24/11/1962ك٢٪يخ ح٥قخدس يف  -2
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يف حؼب٢ت٨ ٦ّْيتخ رتخ٥ظٌّْل ارح ػبتؤص ا٥ْتو       ٙخ٥ظنْٚز حؾبزخؽش ٝذ ٫ٌ٢ّ عززخً
٬٩ ٕري كخ٥ظو، أً ربخًصص ح٥ؾشًه حؾبٞشسس ٙعظْ٪خ٥و، ٬٩ً ػت٨ ٙتب٫ سبٌّت٤ حٗدحسس    

 .1كٜ ح٥ظنْٚز حؾبزخؽش يف رْل حؼبخٙص ٙ دينْيخ ٬٩ ح٥ٙظـخء اذل ح٥يشّٜ حٕف٤ْ

ك٢٪يتتخ ًىتتٌ ىشّتتٜ ح٥ٞنتتخء حؾبتتذ٭ِ، ًىتتزح ٩تتخ أ١ذطتتو ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ يف       

، ٝخ٥ض ىزه ححمل٢٪ش0 ا٭و ٬٩ حؾبٞشس أ٫ ح٥ظنْٚز حؾبزخؽش 24/11/1962ح٥قخدس يف 
٩ًتت٬ ػتت٨ ٙتتتب٫ $حٗدحسس# طرتختتـ يف اؿشحثتتو حبغتتذ ٩ٞظنتتتْخص       ،سخقتتش ٥تت٘دحسس  

ْٙقتتزق ؿبتخ رتتذًٙ ٩تت٬ اؿتتشحء ىتزح ح٥ظنْٚتتز حؾبزخؽتتش أ٫ طتتش٬١ اذل    –حؾبقت٦لش ح٥ْخ٩تتش  
كـض ٩تخ ؾبتذ٬ّ ٥تذٍ ح٥ٖتري حبغتذ       ١٪خ ٦ْٙض $يف ح٥ٞنْش# ًطغ٠٦ ىشّٜ -ح٥ٞنخء

ٌٝحّتذ ٝتخ٭٫ٌ حؾبشحْٙتتخص، ًٙ ؽتزًر ًٙ ختشًؽ ٦ّتتَ ٩ٞظنتْخص ح٥ٞتخ٭٫ٌ ًحؾبقتت٦لش       
ح٥ْخ٩تتش، ر٥تت٠ أ٫ ح٥ظنْٚتتز حؾبزخؽتتش ٥تتْظ حٕفتت٤ يف ٩ْخ٦٩تتش حٗدحسس ٥ٖٙتتشحد، ًامنتتخ       

اذل ح٥ٞنخء ٙعظْٚخء كٌٞٝيخ، ػت٨ ا٫   -ؽؤهنخ ؽؤ٫ حٕٙشحد–حٕف٤ أ٫ ط٦ـؤ حٗدحسس 
٥ٌ ١خ٭ض حسبزص ىشّٜ ح٥ظنْٚز حؾبزخؽش حرظذحء، ٙب٫ ر٠٥ ٩خ ١خ٫ ّْقت٪يخ يف   ح٥ٌصحسس

ح٥نيخّتتش يف حؾبؼتت٣ٌ أ٩تتخ٧ ح٥ٞنتتخء ًح٩ٙظؼتتخ٣ ٦٥٪ل٢٪تتش ارح ػبتتؤ حؾبتتظ٨٦َ اذل ح٥ٞنتتخء       
٩نخصًّخ يف أكْٞظيخ يف اؿتشحء ىتزح ح٥ظنْٚتز حؾبزخؽتش ٩ًنخصّتًخ يف فتلش عتززو ًأًذل        

اذل ح٥ٞنخء رخدة ح٩ٕش، ٩خ دح٧ حؾبآ٣ ا٥ْتو  ٬٩ ر٠٥ حخظقخس ٩شحك٤ ح٥نضحُ ًح٥ٙظـخء 
يف ح٥نيخّش رْذ أ٫ ح٥ٌصحسس ارح س١نض اذل ح٥ٞنخء ًع٢٦ض ىشّٜ كـض ٩خ ٦٥٪ذ٬ّ ٥ذٍ 
ح٥ٖري حبغذ ٌٝحّتذ ٝتخ٭٫ٌ حؾبشحْٙتخص ٙب٭تو ّنزٖتِ أ٫ خينتِ حؼبـتض ح٥تزُ أًْٝظتو          
 ٦٥ؾشًه ح٥يت أًؿزيخ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبز١ٌس ٥قلش حؼبـض ٥ًْظ دبٞزت٣ٌ ح٥ظل٦ت٤ ٩ت٬ ١ت٤    

                                                           

١٪تخ٣ ًفتِٚ   ًح٭َتش د. ٩قتيَٚ    ،652ؿ ،د. ح٥ي٪خ0ًُ ح٥نَشّش ح٥ْخ٩ش ٦٥ٞشحسحص حٗدحسّتش  -1

 .68ؿ ،0 أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُح٥شٙخِّ
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أً رْل ىزه ح٥ؾشًه دب٥ٌٞش ا٭تو ١تخ٫ يف ٩ٞتذًس ح٥تٌصحسس أ٫ طغتظْ٪٤ سخقتظيخ يف       
ح٥ظنْٚز حؾبزخؽش، ار ىٌ حكظـخؽ يف ٕري ـبخ٥و ٕهنتخ دل طغتظْ٪٤ ىتزه ح٥شخقتش، رت٤      
حخظخسص ىشّٞخً  خش، ٦ٙض٧ أ٫ ّشد حؼب٨٢ ٦َّ ٩غت٢٦يخ ْٙتو اذل ح٥ٞتخ٭٫ٌ ح٥تزُ ٭َت٨      

 .1ر٠٥ ح٥يشّٜ

 

 

                                                           

ـتض ٩تخ ٦٥٪تذ٬ّ ٥تذٍ ح٥ٖتري،      ًيف حؾبٌمٌُ ٝشسص ححمل٢٪ش ح٦ْ٥ْخ أ٫ حٗدحسس ارح ع٢٦ض عز٤ْ حؼب -1
 ْٙـذ أ٫ ٫ٌ٢ّ د٬ّ حؼبخؿض $كخ٣ حٕدحء ًفبٜٞ ح٥ٌؿٌد#.

٩شحْٙتتتخص# ٙتتتٚ جيتتتٌص ٥تتت٘دحسس أ٫ طٌٝتتتِ كـتتتض ٩تتتخ ٦٥٪تتتذ٬ّ ٥تتتذٍ ح٥ٖتتتري حعتتتظنخدحً اذل        543-$٧
 حعظلٞخٝيخ ٥ظٌّْل يف ر٩ش ٩ٞخ٣ً ارح ١خ٫ عزذ حؽبيؤ سحؿْخً اذل حٗدحسس رحصبخ.
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 البحث الثاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دػوع اإلدارة لؼطع الًؼادم

 

خينِ –ؼبٌٞٝيخ حٗدحسس يف ح٥ذّخًٍ ح٥يت طشْٙيخ ٦َّ ح٥ٖري زبقًْٚ  ودفع
 ٦٥ٌٞحّذ ح٥ْخ٩ش يف أك٢خ٩و.

أ٫ طظختتز عتتز٤ حؾبيخ٥زتتش ح٥ٞنتتخثْش، أً عتتز٤      -٥ٞيتتِ ح٥ظٞتتخد٧ ٥قتتخؼبيخ  –ْٙـتتذ 
 ح٥ظلق٤ْ حٗدحسُ حؾبٞشسس ؿبخ ٭ظْـش ٩ٙظْخصحصبخ ١خؼبـض حٗدحسُ.

ٙب٫ ١خ٭تض حٗدحسس طٞت٧ٌ رخ٥ظلقت٤ْ رتخ٥يشّٜ حٗدحسُ رتخؼبـض حٗدحسُ، أً رخؽبقت٨       
ٙتب٫ ٦٥ٚتشد أ٫ ّزتذُ أ٩خ٩يتخ      -١بفتذحس ٝتشحسحص حؾبزتخدسس   –ري ر٠٥ كبخ زبض ّذىخ رٖ

٥ْنزتتييخ اذل ّتتذ٧ أكْٞظتتيخ يف حسبتتخر حٗؿتتشحء    -رتتخ٥يشٛ حٗدحسّتتش  -ح٥تتذِٙ رخ٥ظٞتتخد٧
 .1حؾبز١ٌس، ٢ًِّٚ ىزح ح٥ٞيِ ح٥ظٞخد٧ ٥قخؼبو

، رتؤ٫ حعتظٞيخُ حؾبزتخ٥ٔ ح٥تيت فتشٙض      2ًٝذ ك٢٪ض ححمل٢٪ش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ يف ٩قتش   
أ٫  -كظَ ّنظؾ  ػتشه يف ٝيتِ ح٥ظٞتخد٧   –ريشّٜ حؽبق٨ ٬٩ ٩شطزو ّظْني اذل حؾبٌٍ٘ 

                                                           

 .268ؿ ،0 أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحس١ُِ٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخّد. ٩قيَٚ  -1
 .441فٚلش ،42 س٨ٝ 12عنش ،24/9/1966ك٢٪يخ يف  -2
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ًىتتزح حؾبزتتذأ ّتتخ٧ يف ٝيتتِ ح٥ظٞتتخد٧      ٢ّتت٫ٌ حعتتظٞيخّخً فتتلْلخً ٩يخرٞتتخً ٦٥ٞتتخ٭٫ٌ.    
 دبخظ٦٘ ًعخث٤ ح٥ظلق٤ْ حٗدحسُ، ٙٚ ٭ٞيْو اٙ ارح ١خ٭ض فلْلش.

ذ٬ّ ًٙ حيظخؽ ح٥تذِٙ رتز٠٥ ادحسّتًخ ٗؿتشحء ٝنتخثِ، ٙتٚ ٦ّظتض٧ أ٫ ّٞذ٩تو حؾبت         
رب٭زحس سغبِ $٦َّ ّذ فبنش# أً ١٪يخ٥زتش ٝنتخثْش، ٫ٕ حؾبيخ٥زتخص حٗدحسّتش طنتظؾ      

، ٬٩ً ػ٨ ٙب٭و ٢ِّٚ أ٫ ّؼزض دْٙو ر٢ظتخد ّشعت٦و   1 ػشىخ ح٥ٞخىِ يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ
اذل حٗدحسس ١ؤ٫ ٫ٌ٢ّ ٩غـًٚ ر٨٦ْ حٕف٣ٌ أً ٩ْٞذحً يف عـ٤ ح٥ٌحسد $حٕسؽْ٘# أً 

ٙعتظ٧ٚ أً ّزذّتو أ٩تخ٧ ٩تؤ٩ٌس حؼبـتض حٗدحسُ ّنتذ       رظؤؽري حؾبخظـ ٦َّ فٌسطو رخ
 ؽشًّو يف حؼبـض أً ح٥زِْ ًمبٌ ر٠٥.

ًارح ٭تتـ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ٦ّتتَ ًعتت٦ْش خخفتتش ٦٥٪يخ٥زتتش ٙب٭تتو جيتتذ ٩شحّخصبتتخ ّنتتذ ح٥تتذِٙ   
ٝتتذ كقت٦ض ٕتري حؾبغتظلٜ ًدٙتِ ح٥ٚتتشد      -ًىتِ دحثنتش  –رخ٥ظٞتخد٧، ٙتبرح ١خ٭تض حٗدحسس    

ْظترب ىتزح اٙ ارح سحّتَ ح٥ؾت٤٢ ح٥ٞتخ٭ٌ٭ِ      رغٌٞه كٞيخ يف ح٥ظلق٤ْ رخ٥ظٞخد٧، ٙٚ ّ
 يف حؾبيخ٥زش. 

 224# ٩ت٬ ح٥ٞتخ٭٫ٌ   23رؤ٭تو ٩شحّتخس حؾبتخدس $    2ًٝذ ك٢٪ض فب٢٪ش ح٥تنٞل حؾبقتشّش  

حؽبتتخؿ رشعتت٧ٌ ح٥تتيت حٝظنتتض أ٫ ط٢تت٫ٌ ىتتزه حؾبيخ٥زتتش ر٢ظتتخد ٩ٌفتتَ   ٥1951غتتنش
 ٦ّْو.

                                                           

 .115ؿ ،114س٨ٝ  ،12ح٥غنش  ،14/5/1967 ،ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش -1

 شـب٪ٌّتتتش حؽب٪تتتظ ًح٥ْؾتتتش٬ّ عتتتن  ،1946ّنتتتخّش  17 ،ح٥تتتذحثشس حؾبذ٭ْتتتش ،فب٢٪تتتش ح٥تتتنٞل -2

 .286ؿ ،طٞخد٧# 171س٨ٝ $ ،$حؾبذ٭ْش#
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ٝز٦تو،   ًح٥ذِٙ ح٥زُ ّزذّو ح٥ٚشد يف ٩ٌحؿيتش حؼب٩ٌ٢تش، ّنتذ ٩يخ٥زظتيخ ٥تو حبٌٞٝيتخ      
٥تْظ ٩ت٬ ح٥نَتخ٧ ح٥ْتخ٧ ٙتٚ ّنض٥تو ح٥ٞخمتتِ ٩ت٬ ط٦ٞتخء ٭ٚغتو، رت٤ جيتذ ٦ّتَ ح٥ٚتتشد             

 .1حؾبذ٬ّ أ٫ ّظ٪غ٠ رخ٥ظٞخد٧ أ٩خ٧ ححمل٢٪ش ًر٠٥ ٩خ دل ّش ٭ـ خبٚٗ ط٠٦

 ٥غزذ ٬٩ حٕعزخد حٓطْش0 -يف ح٥ٖخ٥ذ–ًٝذ طقري حؼب٩ٌ٢ش دحثنش ٥ٖٙشحد 
غتزذ ٝتشحس ادحسُ   رح٥شعت٧ٌ أً  ١خؾبيخ٥زش رخ٥نشحثذ ً–ا٩خ رغزذ ٭خؽت ٬ّ ح٥ٞخ٭٫ٌ 

أً رغتزذ اػتشحء   أً رغزذ ٤ْٙ مخس حسط٢زو ح٥ٚشد، ٙقخس ٦٩ظض٩خً رتخ٥ظٌّْل كْخؿبتخ،   
ح٥ٖري ٦َّ كغخذبخ رٞزنو ٕري حؾبغظلٜ كبخ جي٤ْ ؿبخ حؼبتٜ يف حعترتدحد ٩تخ دْٙظتو     
رٖتتري كتتٜ، أً أدص ٥تتو خذ٩تتش متتشًسّش ٭خْٙتتش $رخ٥ٚنتتخ٥ش# أً ٕتتري ر٥تت٠، أً رغتتزذ      

أً رغزذ ّٞذ ادحسُ أً  حٗطخًسح٥ْخ٩ش ًحعظلٞخٛ ٭ٞخر٤ حٙ٭ظٚخُ أً  حعظْ٪خ٣ ح٩ٌٕح٣
ّٞذ ّخدُ حسطزو رو ح٥ٖري ٩ِ حؼب٩ٌ٢ش ًطشطزض ٦ّْو ٩غئ٥ًْش ّٞذّش ؿبزح ح٥غزذ، 

 ْش رغزذ حعظلٞخٛ حؼب٩ٌ٢ش ىشٙو دّنخً ٭خؽجخً ٬ّ ح٥ٌٙخء رخ٥ْٞذ.أً ٩ذٌّ٭
 

                                                           

-12$سٝتت٨ ،ـب٪ٌّتتش ح٥ْؾتتش عتتنٌحص  ،19/1/1965يف  ،ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ يف ٩قتتش  -1

 .259ؿ ،35 س٨ٝ-12ح٥غنش  ٬٩1967 دّغ٪رب  11طٞخد٧# ً
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 دازُتمبدو احلمٌق يف انمبٌٌَ اإل
 غري اإلنغبء ًيٌاػْد دػبًٍ

٩تشحسًح ا٫ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ٩ئعتظ ٦ّتَ ٢ٙتشس ؿٌىشّتش ٙ طزخسكتو، ىتِ          ٦ٝنخ
ح٥ْ٪تت٤ ح٥تتذحث٨ ًح٥تتذإًد ٥ظلْٞتتٜ ح٥ظتتٌحص٫ رتتني ٩ش١تتض ح٥ٚتتشد ٩ًش١تتض حٗدحسس $ح٥قتتخحل   

 ح٥ْخ٧#.

ًزبْٜٞ ىزح ح٥ظٌحص٫ ٙ ّْين حؾبغتخًحس حؼبغتخرْش حػبخ٩تذس، رت٤ ط٢ت٫ٌ كخ٥تش ح٭زغتخه        

كغتتذ  en nanisحٗدحسس أً ٭ٞتتـ ًح٭٢٪تتخػ متتذىخ0 ٥قتتخحل  en plusًصّتتخدس0 
حؾبٚء٩خص ًكغذ ىذُ ح٥نِٚ ح٥ْخ٧، ٩ًتِ كٚتٌ حؾبقت٦لش حؾبخدّتش ح٥ؾخقتْش ٦٥ٚتشد       
ى٤ رْٞنخ ٦َّ أعخط ىزح حػبتٌىش، ٩ًتخ ىتِ ٩تربسحص حؽبتشًؽ ٦ّتَ أك٢تخ٧ ح٥ظٞتخد٧         

 حؾبذ٭ِ أً ح٩ٙظؼخ٣ ؿبخ.

و ٩ْْخد دّتٌٍ ٕتري ح٥ٖٗتخء    ىزح ٩خ ٌّملو طٞغْ٪نخ ؾبخدس ح٥زلغ، ٢٥ننخ ٭ؾري اذل أ٭
 ٤َّ ٩ٚظٌكخً ىٌح٣ ًٜٙ ٩خ 0ِ٦ّ

حؾبتتذس ح٥تتيت َّتت٤ ْٙيتتخ حؼبتتٜ حؾبتتذَّ رتتو ٝخث٪تتًخ دل ّغتتٞو دبْْتتخد ٩تت٬ ٩ٌحّْتتذ          $$
ح٥غٌٞه أً دبذس ٬٩ ٩ذد ح٥ظٞخد٧ حؾبغٞو اٙ ارح ح٭ٞنَ حؼبٜ ٝز٤ ر٠٥ ٥غزذ ٬٩ 

ٛ   أعتتزخد حٙ٭ٞنتتتخء   ىيخ حٗدحسّتتتش ًعتتتٌٞ ًّشؿتتِ رقتتتٚش ّخ٩تتش يف ح٭ٞنتتتخء حؼبٞتتٌ
رخ٥ظٞتتخد٧ اذل ح٥ٌٞحّتتذ ح٥ْخ٩تتش حؾبٞتتشسس يف ح٥ٞتتخ٭ٌ٭ني حؾبتتذ٭ِ ًح٥ظـتتخسُ ًيف ح٥ٞتتٌح٭ني    

٩تِ ٍتشًٗ ح٥ْٚٝتخص حٗدحسّتش، ًٙ ّْتذ٣ ّت٬        ّتظٚء٧ حؽبخفش ًر٥ت٠ رخ٥ٞتذس ح٥تزُ    
ىتتزه ح٥ٌٞحّتتذ اٙ ٥تتنـ يف ٝتتخ٭٫ٌ ختتخؿ أً ّٙظزتتخس ٝتتخىش شب٦ْتتو ىزْْتتش حٕؽتتْخء      

 .##ًًحْٝيخ
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 طٞخد٧ د٫ٌّ حٗدحسس. -

 طٞخد٧ كٌٞٛ حٕٙشحد ربخه حٗدحسس. -

 طٞخد٧ كٌٞٛ حػبيخص حٗدحسّش ربخه رْنيخ. -
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 البحث الثالث   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اإلدارةجتاه األػراد تؼادم حؼوق 

 يف ىزح حؾبٞخ٧ ح٥نٞخه حٓطْش0 وسندزس
 ح٥ْربس ح٥يت ٧ٌّٞ ٦ّْيخ ح٥ظٞخد٧. -
 ٩ذٍ حٕخز رٌٞحّذ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ. -
 كخٙص ح٥ظٞخد٧ ًأ٭ٌحّو. -
 .ح٥ْربس ًحّٙظزخس يف أ٭ٌحُ ح٥ظٞخد٧ -

يف طٞغتت٨ْ ح٥ظٞتتخد٧ ًطقتتنْ٘ أ٭ٌحّتتو ًحّظزتتخس   ىتتزح ً٭ؾتتري اذل أ٫ ح٥ْتتربس ًحٕعتتخط، 
 .1أكٌح٥و ىِ ىزْْش حؼبٜ ٥ًْظ حؾبقذس ح٥زُ ّنؾت حؼبٜ

ًىزح ٩خ حؿظيذه ًعتخس ٦ّْتو ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ أً ٩تخ ّظٚتٜ ٩تِ ىزتخثِ حٕؽتْخء          
 ٩ًِ ىزْْش ح٥شًحرو ح٥يت ّنَ٪يخ ًّٞشس طٞخد٩يخ.

ٌ ٥ٌ٩ْيتتخ، ٢٥ًتت٤ ر٥تت٠ أ٭تتو ٝتتذ ّنؾتتت حؾبقتتذس ّتتذس كٞتتٌٛ ٢٥تت٤ ٩نتتيخ ًؿيظتتو ح٥تتيت ىتت 
ىزْْظتتو ح٥زحطْتتش حؽبخفتتش حؾب٪ْتتضس ًّنذثتتز ٙظٌٞر٦نتتخ يف ح٥ٞتت٣ٌ رغتتٌٞه ح٥ظٞتتخد٧ ىتتٌ  
ىزْْش ح٥ذ٬ّ ٙ حؾبقذس ح٥زُ ح٭زؼٜ ّنو، خٚٙخً ٕكذ حؾبٌحٝ٘ ح٥زُ ط٦٢ٚتو ححمل٢٪تش   

                                                           

 .271ؿ ،0 أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحس١ُ٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  -1
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٩تت٬ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ  /172/حؾبتتخدس٭تتـ يف ٩قتتش ًح٥تتزُ ؿتتخء ْٙتتو0 $$ا٫    1حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ 
د٧ ح٥ؼٚع عنٌحص رخ٥نغزش اذل دّتٌٍ ح٥ظْتٌّل ح٥نخؽتجش    ح٥زُ حعظلذع طٞخ ،حؾبذ٭ِ

٬ّ ح٥ْ٪٤ ٕري حؾبؾشًُ يف ح٧ٌْ٥ ح٥زُ ٨٦ّ ْٙو حؾبنشًس حبذًع ح٥نشس ًرخ٥ؾخـ 
 .##حؾبغج٣ٌ ّنو، ىٌ ٭ـ حعظؼنخثِ ٦َّ خٚٗ حٕف٤ ح٥ْخ٧ يف ح٥ظٞخد٧

ًٝتتذ ًسد خبقتتٌؿ حؼبٞتتٌٛ ح٥تتيت طنؾتتؤ ّتت٬ حؾبقتتذس ح٥ؼخ٥تتغ ٩تت٬ ٩قتتخدس        
٭٫ٌ حؾبذ٭ِ، ًىٌ ح٥ْ٪٤ ٕري حؾبؾشًُ حبْغ ٙ جيٌص طيزْٞو رخ٥نغتزش  ح٥ٙظضح٧ يف ح٥ٞخ

اذل حؼبٌٞٛ ح٥نخؽجش ٬ّ ٩قخدس أخشٍ، اٙ ارح ًؿذ ٭ـ ختخؿ ّٞنتِ رتز٠٥ ١٪تخ     

٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ رخ٥نغتزش اذل دّتٌٍ ح٥ظْتٌّل ّت٬     /181/ٙق٤ ح٥ؾخسُ يف حؾبخدس

ذٌٍّ حعترتدحد، ٩تخ   رخ٥نغتزش ٦٥تذٌٍّ ح٥نخؽتجش ٥ت    /178/حٕػشحء رٚ عزذ، ًيف حؾبخدس

رخ٥نغزش ٦٥ذٌٍّ ح٥نخؽجش ٩ت٬ ح٥ٚنتخ٥ش ٦١ًتيخ فتٌس     /197/دِٙ رٖري كٜ، ًيف حؾبخدس
٬٩ حؼبٌٞٛ ح٥نخؽجش ٬ّ حؾبقذس ح٥شحرِ ٬٩ ٩قخدس ح٥ٙظضح٧ يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ، ٩ًت٬  
ػتت٨ ٙتتٚ ّغتتشُ ىتتزح ح٥ظٞتتخد٧ حؽبتتخؿ ٦ّتتَ حؼبٞتتٌٛ ح٥نخؽتتجش ّتت٬ ٩قتتخدس أختتشٍ         

٥تتٌ ١تتخ٫ ح٥ظْتتٌّل ٩رتطزتتخً ٦ّتتَ اختت٣ٚ حؾبظْخٝتتذ       ١خؾبقتتذس ح٣ًٕ ًىتتٌ ح٥ْٞتتذ، ١٪تتخ   
رخ٥ظضح٩خطو، ١ًز٠٥ ٙ ّغشُ ٦َّ حؼبٌٞٛ ح٥نخؽجش ٬ّ حؾبقذس حؽبخ٩ظ ٬٩ ٩قخدس 
ح٥ٙظضح٧ ًىتٌ ح٥ٞتخ٭٫ٌ ١٪تخ ٥تٌ ١تخ٫ ح٥ظْتٌّل حؾبي٦تٌد ٩رتطزتًخ ٦ّتَ حٗخت٣ٚ رتخ٥ظضح٧            

 .2طنؾئه ح٥ٞخ٭٫ٌ

                                                           

 ٧.طٞخد-7ـب٪ٌّش ح٥ْؾش عنٌحص س٨ٝ  ،8/9/1956ك٢٪يخ ح٥قخدس يف  -1
 طٞخد٧.-7ـب٪ٌّش ح٥ْؾش عنٌحص س٨ٝ  ،9/9/1956ك٢٪يخ ح٥قخدس يف  -2
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زْْش حؼبتٜ ح٥زحطْتش   ىزح ًا٭و ٩ٕش ٩نيِٞ أ٫ طؤخز يف حؼبغزخ٫ ًحّٙظزخس ى
ًّٚثٞو حؽبخفش ٩ًخ ط٢ظنٚو ٬٩ كخٝخص ًٍشًٗ طذٌّ اذل ٩ؼ٤ ىتزه ح٥ظٞتخد٧ ؿبتزح    
حؼبٜ، أً رحٟ ٥ًْظ يف ح٥ٞنْش حٝظلخ٩خً ٥زنخثِ حٕؽْخء ًٙشك ط٢خ٥ْ٘ ًاّٚخءحص 

 ٙ طشحِّ ىزه حؼبخٝخص رخؼبٜ.
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 البحث الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دني مدى آخذ الؼانون بؼواعد الؼانون ادل

 يف دوون اإلدارة عؾى األػراد

 

 0دويف متْْص أٌَاع انتمب ًاالػتجبز األظبنْت 

أ٫ سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ سبظ٦٘ يف ىزْْظيخ ٬ّ سًحرو ح٥ٞتخ٭٫ٌ ح٥ْتخ٧ ًا٫    شـ   ال
ٌٝحّذ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ ًمْض ٥ظل٨٢ سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ، ٙٚ طيزٜ ًؿٌرخً ٦َّ 
سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧، اٙ ارح ًؿذ ٭ـ خخؿ ّٞنِ رز٠٥، ٙب٫ دل ٌّؿذ ٙتٚ ٦ّتض٧   

٭ْتتش كظ٪تتخً ١ً٪تتخ ىتتِ ًامنتتخ ط٢تت٫ٌ ٥تتو كشّظتتو    ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ رظيزْتتٜ ح٥ٌٞحّتتذ حؾبذ 
ًحعظ٥ٚٞو يف حرظذحُ ٦٥ل٣ٌ٦ حؾبنخعزش ٦٥شًحرو ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ح٥يت طنؾؤ يف ـبخ٣ ح٥ٞخ٭٫ٌ 

 ح٥ْخ٧ رني حٗدحسس يف ْٝخ٩يخ ٦َّ حؾبشحٜٙ ح٥ْخ٩ش ًرني حٕٙشحد.
 ٦ٙو أ٫ ّيزٜ ٬٩ ح٥ٌٞحّذ حؾبذ٭ْش ٩خ ّظٚء٧ ٩ِ ىزْْش سًحرو ح٥ٞتخ٭٫ٌ ح٥ْتخ٧، ٥ًتو أ٫   

ّيشكيخ ا٫ ١خ٭ض ٕري ٩ظٚث٪ش ٩ْيخ، ١٪خ ٥و أ٫ ّنغٞيخ ًّيٌسىخ ًٙٞتخً ٙكظْخؿتخص   
ًٌّٙتٜ رتني ر٥ت٠     ح٥تظٚإ٧ حؾبشحٜٙ ح٥ْخ٩ش ٩ًٞظنْخص كغ٬ عتريىخ، دبتخ حيٞتٜ ىتزح     

ًرني كٌٞٛ حٕٙشحد ٗجيخد ٩ش١ض ح٥ظٌحص٫ رني حؾبق٦لش ح٥ْخ٩ش ًحؾبقخحل ح٥ٚشدّش ٬٩ً 
و ح٥تزحطِ ً٭َشّخطتو ح٥تيت شبْتضص ذبتخ ّت٬ ٙٞتو        أؿ٤ ىزح ١خ٫ ٦٥ٚٞتو حٗدحسُ حعتظ٥ٚٞ  

 ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ.
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٥ًتتزح ٙتتب٫ ٙٞتتو ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ يف ٙش٭غتتخ ٩غتتظيذّخً رظ٦تت٠ حّٙظزتتخسحص، ًدل   
ّيتتشف ٦١ْتتش طيزْتتٜ ح٥نقتتٌؿ حؾبذ٭ْتتش حؽبخفتتش رخ٥ظٞتتخد٧، ًامنتتخ ىزٞيتتخ يف ـبتتخ٣      

ح ًؿتذ ٭تـ   سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ رخ٥ٞذس ح٥زُ ّظٜٚ ٩ِ ىزْْتش ىتزه ح٥تشًحرو، اٙ ار   
 خخؿ يف ٩غؤ٥ش رْْنيخ ْٙـذ ّنذثز ح٥ظضح٧ ىزح ح٥نـ.

٦ًَّ ٩ٞظنَ ر٠٥، ًدبشحّخس ح٥نقٌؿ حؽبخفش ّنذى٨، ٙشٝتٌح رتني دّت٫ٌ ح٥ذ٥ًتش     
حؾبغظلٞش ؿبخ ٩ت٬ ٝزت٤ ح٥ٖتري، ًرتني دّت٫ٌ ح٥ٖتري ٝز٦تيخ، ًح٭ظتيٌح اذل أ٫ حًٕذل طغتٞو          

 .1رخؾبذد حؾبْظخدس ًطزْض ٬٩ ح٥نقٌؿ حؾبذ٭ْش

 

 

                                                           

، 2/6/1956ٝنتتخثْش، ؿ٦غتتش  2، ح٥غتتنش57ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ يف ٩قتتش، ىْتت٬ سٝتت٨     -1

ح٥ٞنتخثْش   ٥2غتنش   138، ًىْت٬ سٝت٨   8/12/1956ح٥ٞنتخثْش، ؿ٦غتش    ٥2غتنش   98ًى٬ْ س٨ٝ

 .1958 كضّشح٫، ٬٩ 9ؿ٦غش
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 الفصل الثاني   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حاالت الًؼادم اإلداري

ح٥ظٞخد٧ ًف٘ ٦ّلٜ حؼبٜ ًىزْْظتو ٙ حؾبقتذس ح٥تزُ ّٞتشسه ًّقتذس       قلنا أن
ر٠٥، ًٝذسطو ٦َّ حعظْْخد ّذس كخٙص ٬٩ ح٥ظٞخد٧، كبخ  اذلّؾري ح٥نـ  ّنو، ًٝذ

ًح٥ذٌُٙ ٬٩ ح٥َت٬ أ٫ ١ت٤ ىتزه حؼبتخٙص سبنتِ ؼب٢ت٨ ًحكتذ يف أ٫         ح٥ٙظزخط٦ّلٜ 
 رْنيخ ط٦لٞو أًفخٗ طٞشس ٥و كخ٥ش خخفش ٬٩ ح٥ظٞخد٧.

٦ًَّ ىزح عنؤخز ح٥ظٞغ٨ْ ح٥زُ أخز رو ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ، ٩ت٬ كْتغ  ختزه دبقتخدس     
 .1ظضح٧ح٥ٙ

 0تمبدو احلمٌق اننبشئخ يٍ انمبٌٌَ
ًح٥ٞتتخ٭٫ٌ ١٪قتتذس ٥ٚ٥ظضح٩تتخص يف ح٥ْٚٝتتخص حٗدحسّتتش ىتتٌ أ٣ً حؾبقتتخدس ًأمهيتتخ ٫ٕ   

 ح٥ْٚٝخص حٗدحسّش ّٚٝخص طنَْ٪ْش.
ًح٥ْٚٝخص ح٥ظنَْ٪ْش امنخ طنؾؤ ٬ّ ٝخّذس طنَْ٪ْش أُ ٬ّ ح٥ٞخ٭٫ٌ أً ح٥ٚثلش ا٩تخ  

 شىِ.٩زخؽشس أً ٬ّ ىشّٜ طقشٗ ؽَ

                                                           

ذ ح٥غنيٌس0ُ ح٥ٌؿْض يف ؽشف ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ، ٭َشّتش ح٥ٙظتضح٧ رٌؿتو ّتخ٧،     د. ّزذ ح٥شصحٛ أظب -1

 .1235، دحس ح٥نينش ح٥ْشرْش، ؿ1966ح٥ٞخىشس، 
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٤ رتتو ح٥ٚتتشد يف ٭يتتخٛ ح٥ظيزْتتٜ ح٥ٞتتخ٭ٌ٭ِ ٥ٞخّتتذس طنَْ٪ْتتش ًأىتت٨ ىتتزه     ّتتذخ
ح٥ظقتتتشٙخص ح٥ؾتتتشىْش ح٥ٞتتتشحس حٗدحسُ ٙيتتتٌ ًعتتت٦ْش ٥ظيزْتتتٜ ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ ٦ّتتتَ ح٥ٚتتتشد، 

 ًادخخ٥و يف ٭يخٛ طن٨َْ ٩ْني.

٬٩ً أؿ٤ ر٠٥ حميشد ح٥ٞنخء حٗدحسُ ٦َّ أ٫ حؼبٌٞٛ ًح٥ذ٫ٌّ ح٥نخؽجش ٬٩ ح٥ٞشحس 
 .حٗدحسُ امنخ ٩قذسىخ ح٥ٞخ٭٫ٌ

٥ًز٠٥ ٙب٫ حؼبٌٞٛ ح٥تيت طنؾتؤ ٩ت٬ ٝزت٤ حٕٙتشحد ًرب٦ْتيخ دحث٪تش ؿبت٨ رغتزذ ح٥ٞتشحس           
 .1أً ٩نْذ٩خً حٗدحسُ، امنخ ىِ كٌٞٛ ٭خؽجش ٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ، اٙ ارح ١خ٫ رٞشحس طْغْٚخً

ًٙ ّٞتتتخ٣ اهنتتتخ ح٥ظضح٩تتتخص ٭خؽتتتجش رتتتخٗسحدس حؾبنٚتتتشدس، طظٞتتتخد٧ رخؾبتتتذد حؽبخفتتتش ذبتتتزه   
ح٥ٚخسٛ، ٙخ٥ظضح٩خص حٗدحسس حؾبنٚشدس حؾبنقٌؿ ٦ّْيخ  ح٥ٙظضح٩خص، ٫ٕ ح٥ْٞخط ىنخ ٩ِ

يف ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ ىتِ ح٥ظضح٩تتخص ٌّؿييتتخ ح٥ؾتخـ ٦ّتتَ ٭ٚغتو، ٥ًْغتتض ح٥ظضح٩تتخص     
 ّٚشميخ ٦َّ ح٥ٖري ًجيربه ٦ّْيخ.

١٪تتخ أ٫ حؾبتتذ٭ِ رغتتزذ اسحدطتتو حؾبنٚتتشدس امنتتخ ّشطتتذ ٦ّتتَ ٭ٚغتتو ح٥ٙظتتضح٧ رتتبسحدس كتتشس    
خُ طيزْٞخً ٦٥ٞخ٭٫ٌ ًطنْٚزحً ٥و ىزٞخً ًٕمتخّو،  ٩ي٦ٞش، أ٩خ حٗدحسس ٙيِ طشطذ حًٕم

 ٬٩ً ػ٨ ٙٞذ أفزق حؾب٣ٌْ يف ىزح حؾبقذس ٦َّ ح٥ٞخ٭٫ٌ ٙ ٦َّ حٗسحدس حؾبنٚشدس.

٬٢٥ً ٥ْظ ٩ْنَ ر٠٥ أ٫ طظٞخد٧ حؼبٌٞٛ ًح٥ٙظضح٩خص ح٥نخؽجش ٬ّ ح٥ٞشحسحص حٗدحسّش 
شّش يف رْتل  عنش ًىتِ حؾبتذس ح٥تيت ٝتشسص ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ حؾبقت         15دبنِ 

، ًأ٫ حؼبٞتٌٛ ح٥نخؽتجش ّت٬ ح٥ٞتخ٭٫ٌ طظٞتخد٧ ذبتخ، رت٤ ا٫ حؼبٞتٌٛ ٙ طظٞتخد٧          2أك٢خ٩يتخ 
 حبغذ ٩قذسىخ ر٤ رخ٥نَش اذل ىزْْظيخ.

                                                           

 .0272 أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ، ؿ١٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  -1
 ح٥غخرٜ ر١شه. 19/9/1964ك٢٪يخ يف  -2
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ًٝتتتتذ أًمتتتتلض ححمل٢٪تتتتش حٗدحسّتتتتش ح٦ْ٥ْتتتتخ رتتتتز٠٥ يف ك٢٪يتتتتخ ح٥قتتتتخدس يف    

 ٙزْنض أ٭و0 6/6/19651

ٚتش ح٥ٞتخ٭٫ٌ ىتٌ ٩ت٬     $$ؾبخ ١خ٫ ح٥ظٌّْل حؾبرتطذ ٦َّ افذحس حؼب٩ٌ٢تش ٥ٞتشحسحص قبخ٥  
ىزْْتتش حؼبتتٜ ح٥نخؽتتت ّتت٬ ىتتزح ح٥ٞتتخ٭٫ٌ، ٕ٭تتو ىتتٌ حؾبٞخرتت٤ ٥تتو، ٙظغتتشُ رخ٥نغتتزش           
٦٥ظْتتٌّل ٩تتذس ح٥ظٞتتخد٧ ح٥تتيت طغتتشُ رخ٥نغتتزش ٦٥لتتٜ حٕفتت٦ِ، ًرْنتتض أ٭تتو يف دّتتٌٍ    
ح٥ظٌّْل ىزه دبنِ حؾبذس حؾبغٞيش ٦٥٪شطذ، ًىِ عبظ عنٌحص ىزٞخً ٥نـ حؾبتخدس  

 حؾبخ٥ْش.# ٬٩ ح٥ٞغ٨ ح٥ؼخ٭ِ ٬٩ ح٥ٚثلش $51

ًرتتز٠٥ ّظنتتق شبخ٩تتخً أ٫ ح٥ظٞتتخد٧ ّظزتتِ ىزْْتتش حؼبتتٜ ح٥نخؽتتت، ًٙ ّظزتتِ ٩قتتذسه ٫ٕ  
حؾبقذس ح٥ٌحكذ ّنؾتت كٌٞٝتًخ يف ىزخثْيتخ، رْنتيخ دًسُ ّظـتذد ًرْنتيخ حعترتدحد        

 ًٕري ر٠٥.

١٪تتذد ح٥ظٞتتخد٧ حؾبنقتتٌؿ ٦ّْيتتخ يف  -ًٝتتذ ْٝتت0٤ ا٫ دل ٢ّتت٬ ؿبتتخ ٩تتذد طٞتتخد٧ خخفتتش 
ظٞتتتخد٧ رخؾبتتتذد ح٥ي٦ٌّتتتش أُ ٩نتتتِ عبغتتتش ّؾتتتش  امنتتتخ ط -رْتتتل ٝتتتٌح٭ني ح٥نتتتشحثذ

 .2ّخ٩خً##
 ٙب٫ ٫ٌ٢ّ ؿخثضحً. -ارح أخز ٦َّ اىٚٝو–ًىزح حؼب٨٢ 

ًارح ٦ٝنخ يف كٌٞٛ حؼب٩ٌ٢ش ْٙـذ أ٫ ٭٣ٌٞ رو يف ح٥ظضح٩خصبتخ أّنتخً ًىتٌ ٩تخ ّٚغتذ      
 ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ شبخ٩خً.

                                                           

 #.9س٨ٝ -ـب٪ٌّش ح٥ْؾش عنٌحص $طٞخد٧ -1
# 1ـب٪ٌّتتتش ح٥ْؾتتتش عتتتنٌحص $طٞتتتخد٧ سٝتتت٨  – 19/12/1964ش حٗدحسّتتتش ح٦ْ٥ْتتتخ، يف ححمل٢٪تتت -2

 .132، ؿ23، س٨ٝ 17ح٥غنش – 26/12/1971ً
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خد٧ ٙب٫ ح٥ذ٫ٌّ ح٥نخؽجش ٬ّ ح٥ٞخ٭٫ٌ ٝذ ّقذٛ ٦ّْيخ ًف٘  خش جي٦ْيخ طظٞت 
٩تذد   -خ١٪تخ رْنّت  –٫ٌّ، ًكغذ ىتزه ح٥نٌّْتش طظلتذد    ذرخؾبذس ؾبٞشسس ؿبزح ح٥نٌُ ٬٩ ح٥

 ح٥ظٞخد٧ ٙ ٦َّ كغذ حؾبقذس.

 ً ّتتتش، طظٞتتتخد٧ رخؾبتتتذس حؾبخقٌفتتتش ٥ْتتتخ ّٙظزتتتخس دًسّظتتتيخ      سٙخؾبشطزتتتخص ًح٥تتتذ٫ٌّ ح٥ذ
 ًربذدىخ، ٥ًْظ رغزذ ٩قذسىخ.

ح٥ٌمتِ ح٥ظنَْ٪تِ    ٥ًز٠٥ ٙب٫ ح٥شحطذ ح٥نخؽت ٬ّ ّٞذ ّ٪ت٤، ًح٥شحطتذ ح٥نخؽتت ّت٬    
٦٥٪ٌٍ٘ ح٥ْخ٧ ٙ رذ أ٫ ٢ٌّ٭خ عٌحء يف طٞخد٩ي٪خ ٥ًٌ أ٫ ىزح ٭خؽتت ّت٬ ّٞتذ ًرحٟ    

 .1٭خؽت ٬ّ ح٥ظضح٧ ٝخ٭ٌ٭ِ

ٙب٫ ١خ٫ ٩خ دينق ٦٥٪ٌٍت٘ ٥تْظ ٥تو فتٚش ح٥ذًسّتش ًح٥ظـتذد ٙٞتذ ك٢٪تض ححمل٢٪تش          
 .2حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ حؾبقشّش رؤ٫ حؼبٜ ْٙو ٙ ّظٞخد٧ اٙ دبنِ عبظ ّؾشس عنش

أُ –ٙخؼبٌٞٛ ًح٥ذ٫ٌّ ح٥نخؽجش ٬ّ ح٥ٞتخ٭٫ٌ ٙ طظ٪ظتِ دبتذس ح٥ظٞتخد٧ ح٥ي٦ٌّتش       ًى٢زح
جي٦ْتتيخ طظٞتتخد٧ رخؾبتتذد  ،3اٙ ارح دل ّقتتذٛ ٦ّْيتتخ ًفتت٘  ختتش  -عبتتظ ّؾتتشس عتتنش

                                                           

 #،8ـب٪ٌّتتتش ح٥ْؾتتتش عتتتنٌحص $طٞتتتخد٧ سٝتتت٨    19/12/1964ححمل٢٪تتتش حٗدحسّتتتش ح٦ْ٥ْتتتخ، يف    -1

 #.11، ـب٪ٌّش ح٥ْؾش عنٌحص $طٞخد٧ س٨ٝ 8/12/1956ً

 حؾبز١ٌس. 19/12/1964ك٢٪يخ يف  -2

عتتنش ًجيتتذ  15ًكظتتَ يف ىتتزه حؼبخ٥تتش ٙتتب٭ِ أ١تتشه أ٫ ٢ّتت٫ٌ يف ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ؽتتِء حغبتتو   -3
ِ  د. ٩قتتتيَٚ  حٙؿظتتتيخد يف ىتتتزح،  ُ   ١0٪تتتخ٣ ًفتتتِٚ ح٥شٙتتتخّ  ،أفتتت٣ٌ اؿتتتشحءحص ح٥ٞنتتتخء حٗدحس

 .275ؿ
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حؾبخقٌفش رخ٥ذ٫ٌّ ح٥يت ٬٩ ىزح ح٥ٌف٘، ً٭تخدسحً ٩تخ ٢ّت٫ٌ ر٥ت٠ ًعتظْشك ٥تز٠٥       
 يف د٫ٌّ ح٥ٖري ٦َّ حٗدحسس.

 ٗ دحسس ٩تت٬ ٩ٞخرتت٤ ح٥رتختتْـ، أً حٙ٭ظٚتتخُ رتتزْل  ٩ًؼتتخ٣ ر٥تت0٠ ٩تتخ طغتتظلٞو ح
ح٩ٌٕح٣ ح٥ْخ٩ش، ٩ظَ دل ٬٢ّ ٥و ًف٘ خخؿ خينْو ؾبتذس أً ٥ٌفت٘ ٝتخ٭ٌ٭ِ  ختش،     

 .1اٙ رخؾبذس ح٥ي٦ٌّش -ًحؼبخ٣ ىزه–ًىٌ حعظلٞخٛ عززو ح٥ٞخ٭٫ٌ، ٙٚ ّظٞخد٧ 

 ىزح ً٭٦ٚض حٙ٭ظزخه اذل أ٭٬ ٩قخدس ح٥ؾشّْش حٗدحسّش ى0ِ
حؾبزتتخدة ح٥ْخ٩تتش   -حّٕتتشحٗ ح٥ظؾتتشّْْش  -ّْخص ح٥ْخدّتتش ح٥ظؾتتش–$ح٥ٚتتشٛ ح٥ذعتتظٌسُ  

 .2ح٥ٚثلش# -٦٥ٞخ٭٫ٌ
ًّنذس أ٫ ٫ٌ٢ّ ح٥ذعظٌس ٩قذسحً ٩زخؽشحً ؼبٞتٌٛ حٕٙتشحد ٩ًشح١تضى٨ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتش ىتزه      
ىتتٌ حٕفتت٤ ًا٫ ١خ٭تتض ىنخ٥تت٠ رْتتل ح٥نقتتٌؿ ح٥ذعتتظٌسّش طظنتت٪٬ طنَتت٨ْ رْتتل      

ح٥تتزُ ط٢ٚتت٤  ٩1971تت٬ ح٥ذعتتظٌس حؾبقتتشُ ح٥قتتخدس ّتتخ57/٧/حؼبٞتتٌٛ ١٪تتخ يف حؾبتتخدس
 حّظذٍ ٦َّ كشّظو طٌّْنخً ّخدًٙ. ّ٪٬

٩تت٬ حؾب٪٢تت٬ أ٫ ّنؾتتؤ كٌٞٝتتخً ًّتتن٨َ ٩شح١تتض ٝخ٭ٌ٭ْتتش ّنذثتتز   3رْتتذ أ٫ ح٥ٚتتشٛ حٗدحسُ
ٙيزه حؼبٌٞٛ سبنِ ؾبزذأ ح٥ظٞخد٧ ح٥زُ طظٌذل حبؼو ًا٫ ١خ٭ض حؼبٌٞٛ ح٥نخؽجش ّت٬  

 ح٥ٚشٛ فبذًدس ًمج٦ْش.

                                                           

 .277ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  -1

د٩ؾتتٜ، دحس ٢ّش٩تتش،  ،خ٩تتش يف ح٥ٚتتشٛ حٗدحسُ، سعتتخ٥ش د١ظتتٌسحهد. رشىتتخ٫ صسّتت0ٜ مبتتٌ ٭َشّتتش ّ -2

 .77، ؿ1986

 ٙ ّشٗ حٗدحسس ح٥زُ سبنِ أك٢خ٩و ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ. ،حٗدحسُ ٗشْىزْخً حؾبٞقٌد ىنخ ح٥ -3
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 البحث األول   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وق الـاذىة من الػعل الضارتؼادم احلؼ

 

ٙتب٫   ح٥ٖري ؿيش ادحسّش رنتشس ٩ت٬ حٕمتشحس ّغتظلٜ ٦ّْتو طٌّْنتخً       إذا أصاب

٩ت٬  /172/كٜ حٗدحسس ٝز٦تو رتخ٥ظٌّْل ّظٞتخد٧ ىزٞتًخ ٦٥ٌٞحّتذ ح٥ْخ٩تش ىزٞتًخ ٦٥٪تخدس        
 ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ، ح٥يت طنـ ٦َّ أ٭و0

رخ٥ظٞخد٧ دٌٍّ ح٥ظٌّْل ح٥نخؽجش ٬ّ ح٥ْ٪٤ ٕري حؾبؾشًُ رخ٭ٞنتخء ػتٚع    و طغٞ$$
عنٌحص ٬٩ ح٧ٌْ٥ ح٥زُ ٨٦ّ ْٙو حؾبنشًس حبتذًع ح٥نتشس ًرخ٥ؾتخـ حؾبغتج٣ٌ ّنتو      

رخ٭ٞنتخء عبتظ ّؾتشس عتنش ٩ت٬ ّت٧ٌ ًٝتٌُ         -٦َّ ٤١ كتخ٣ –ٞو ىزه ح٥ذٌٍّ ًطغ
 ح٤ْٚ٥ ٕري حؾبؾشًُ.

١ًخ٭تتض ح٥تتذٌٍّ حػبنخثْتتش دل –٦ّتَ أ٭تتو ارح ١خ٭تتض ىتتزه ح٥تتذٌٍّ ٭خؽتتجش ّتت٬ ؿشديتتش  
طغٞو رْذ ح٭ٞنخء حؾبٌحّْتذ حؾبتز١ٌسس يف ح٥ٚٞتشس ح٥غتخرٞش، ٙتب٫ دّتٌٍ ح٥ظْتٌّل ٙ        

 طغٞو اٙ رغٌٞه ح٥ذٌٍّ حػبنخثْش##.

حعظنخدحً ؾبخ ٝشس٭خه ٬٩ أ٫ ح٥ظٞخد٧ ٙ ّنٞيِ رخ٥نغزش ٦٥ٚشد حؾبذ٬ّ اٙ رخ٥ٌعخث٤ ح٥تيت  ً
ٝشسىتتتخ ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ حؾبتتتذ٭ِ، ًىتتتِ حؾبيخ٥زتتتش ح٥ٞنتتتخثْش أً ٩تتتخ ّٞتتت٧ٌ ٩ٞخ٩يتتتخ ىزٞتتتًخ         



54 

 

٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ أً رٌعخث٤ ح٥ظلق٤ْ حٗدحسُ، ٙب٫ ىزح طٞتخد٧ كتٜ   /٦٥/383٪خدس
شحس رظل٪ْت٤ ح٥ٚتشد حؽبغتخثش ًط٦٢ْٚتو ح٥ٌٙتخء      ٝ رخسبخرحؼب٩ٌ٢ش يف ح٥ظٌّْل ّنٞيِ 

١٪تتخ  decisions de préalableرتتخ٥ظٌّْل، ًىتتزح ح٥ٞتتشحس ٩تت٬ ٝتتشحسحص حؾبزتتخدسس  
جيتٌص ٥ت٘دحسس  أ٫ طٞت٧ٌ ربسعتخ٣ ١ظتخد اذل ٙخّت٤ ح٥نتشس،         -ٝذ٩نخه ٙب٭تو ْٙ٪تخ أسٍ   

٦َّ ٩تخ ّؼزظتو    -١بفخرش اكذٍ ٩ش١زخصبخ خبغخثش -طزني ْٙو أ٭و كْغ أ٭و ٝخ٧ ر٢زح 
٥ظلْٞتتٜ، ٙبهنتتخ طي٦تتذ ٩نتتو ح٥ٌٙتتخء رتتخؾبز٦ٔ ح٥تتزُ زبتتذده ١ظْتتٌّل، أً طشعتت٤ اذل         ح

 .1حؾبٌٍ٘ ح٥زُ أط٦٘ ّيذطو أً أمخّيخ دبؼ٤ ر٠٥

ٙتتب٫ ًٍْٚتتش ىتتزح حٗؿتتشحء ىتتٌ أ٫ ّْْٚيتتخ ٩تت٬ سٙتتِ دّتتٌٍ حؾبغتتج٥ٌْش ًزب٪تت٤   
أ٫ ّٞت٧ٌ ٩ٞتتخ٧   -ذ ٩تتخؼبت -٩ئ٭ظتيخ، ٙيتتٌ ّٞت٧ٌ ٩ٞتتخ٧ حؾبيخ٥زتش ح٥ٞنتتخثْش، رت٤ ًّؾتتزو     

٢تت٨ رخؾبغتتج٥ٌْش، ٫ٕ ر٩تش ح٥ٚتتشد طقتتري ٩ؾت٥ٌٖش دبٞظنتتخه ا٩تتخ رخ٥ٌٙتتخء أً   فتذًس حؼب 
، ًرتتز٠٥ ٙيتتٌ ّؾتتزو ك٢٪تتخً ٕتتري هنتتخثِ ٩ظٌٝتت٘ يف هنخثْظتتو ٦ّتتَ عتت٢ٌص  رتتخّٙرتحك

 فخكذ ح٥ؾؤ٫ ٬ّ حّٙرتحك ٦ّْو.

٥ًز٠٥ ٙبرح ٝخ٩ض حٗدحسس رظٌؿْو ىزح ح٥ٞشحس اذل ٩ت٬ طتض٨ّ ٩غتج٥ٌْظو، ٙب٭تو ّٞيتِ      
 ح٥ظٞخد٧ ٥قخؼبيخ.

عنش ١٪خ يف كخ٥ش فذًس حؼب٨٢،  15ؾبذس  -دبٞظنَ ر٠٥–ٙ ّغظي٤ْ كٞيخ  ٬٢٥ً
 .٩2ْٞذحً دبذد حؾبيخ٥زش رخ٥ظٌّْل ٝز٤ حؼب٨٢ رو -ْٙ٪خ أسٍ –ر٤ ٤َّ 

ًحؼبخف٤ ّ٪ٚ ىٌ أ٫ ط٧ٌٞ حٗدحسس رشِٙ ح٥ذٌٍّ ري٦ذ ح٥ظٌّْل، ًحؼبقت٣ٌ ٦ّتَ   
ًًؿتتو حػبيتتش ك٢تت٨ ٝنتتخثِ طنٚتتز دبٞظنتتخه، ًٙ طتتذِٙ رخ٭ٞنتتخء ح٥ظٞتتخد٧ ارح كتتذع  
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١ظخرخً ّظن٪٬ ٝشحسحً رخؾبزخدسس اذل زب٪٦ْو حؾبغج٥ٌْش ًدٌّطو ٥ذِٙ ح٥ظْتٌّل ًٙ أ٦ّت٨   
 .1أ٫ ح٥ٞنخء ّشك ٥ؾِء ٬٩ ر٠٥ يف ٝنخثو

ًّظلق٤ ٨٦ّ حػبيش حٗدحسّش حبذًع ح٥نتشس ًرخ٥ؾتخـ حؾبغتج٣ٌ ّنتو ر٢ت٤      
خ٩ت٤ حؾبختظـ   ح٥ٌعخث٤ حؾبنظـش ٥ز٠٥ ٬٩ ح٥نخكْش ح٥ٌحْْٝش، ًّْظرب ٨٦ّ حؾبٌٍ٘ أً ح٥ْ

٦ّ٪تتخً ػبيتتش حٗدحسس، ٫ٕ حؾبٌٍتت٘ أً ح٥ْخ٩تت٤ –١غتتخثٜ ح٥غتتْخسس ح٥تتيت أفتتخذبخ ح٥ٖتتري  –
يف حػبيتخص حٗدحسُ، ٩ًتخ دح٧ أ٫ حخظقخفتو ّٞظنتِ      organحؾبخظـ ّنٌ ٝتخ٭ٌ٭ِ  

ححملخَٙش ٦َّ حؾبخ٣ ح٥زُ أفخرو ح٥نشس، ٙب٭و جيذ ٦ّْو ح٥ظز٦ْٔ ٌٙسحً ّ٪تخ ّقتْزو،   
٥ش ّنتو أً رغتزذ ٦ْٙتو أً دبنخعتزش أدحثتو ًٍْٚظتو، ٙتب٫        ١ًزح ٬٩ ط٫ٌ٢ حٗدحسس ٩غجٌ

٦ّ٪و رخ٥نشس ّْظرب ٦ّ٪خً ٥٘دحسس ٫ٕ ٩ٞظنتْخص ًٍْٚظتو ًًحؿزخصبتخ رب٦ْتو ٩يخ٥زتخً      
ربرٕٚيتتخ ّ٪تتخ ًٝتتِ ٩تت٬ ح٥نتتشس، ٙتتب٫ دل ّْٚتت٤، ٙتتب٫ ح٥ٖتتري ٙ ّنتتخس رغتتزذ ر٥تت٠،       

٘ حؾبخظـ، ٩نز طخسّخ ٨٦ّ ىزح ح٥ْخ٤٩ أً حؾبٌٍ -ْٙ٪خ أسٍ–ًّغشُ ٩ْْخد ح٥ظٞخد٧ 
 دحثو ٥ٌٍْٚظو.أأً ح٥زُ طغؤ٣ ّنو حٗدحسس، أً ح٥زُ طغؤ٣ رغزذ ٦ْٙو أً دبنخعزش 

٩ًتت٬ ىتتزح ّظتتزني أ٭تتين ٙ أؽتتترته يف ىتتزح ٭ْخرتتش ٝخ٭ٌ٭ْتتش، ٫ٕ ٭َشّتتش حٕؽتتتخخؿ         
حّٙظزخسّتتش ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتتش أفتتزلض طتتشٍ أ٫ ح٥نْخرتتش ًح١ٌ٥خ٥تتش ىتتِ ٭ظْـتتش ح٥ٞتت٣ٌ رنَشّتتش   

 رب٤ْ ح٥ؾخـ ٕري ح٥يزِْْ فبظخؿخً ٥نخثذ ديؼ٦و ، ًح٥يتtheory la lictionحجملخص 
 .2ٕ٭و ٥ْظ ٥و ًؿٌد كِْٞٞ

ٙيِ طشٍ  l'institution  thèorie deًىِ ٭َشّش حؾبنَ٪ش –ًأ٩خ ح٥نَشّش حؼبذّؼش 
أ٫ ىزه حٕؽخخؿ ؿبخ ًؿٌد كِْٞٞ ًأهنخ ٩ئ٥ٚش ٬٩ أّنخء كْٞٞني طظ٢ت٫ٌ ٩نتي٨،   

ح٥تيت   theorie de la réalitéش ًىتزه ح٥نظْـتش طظٚتٜ ٩تِ ٩تخ ٝشسطتو ٭َشّتش حؼبْٞٞت        
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طشٍ أ٫ ح٥ؾخـ ٕري ح٥يزِْْ ىٌ ؽخـ كِ ّظقتشٗ رؤّنتخثو ح٥يزْْتْني، ًا٫    
 .1اذل ٩زخ٥ٖخص رشثض ٩نيخ ٭َشّش حؾبنَ٪ش -يف أ٩ٌس أخشٍ–١خ٭ض حٕخريس ربنق 
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 البحث الثاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ال اإلثراء وادرتداد غري ادلسًحقالًؼادم يف ح

 

 0 طهجبد االظرتداد ًاألثساء

حٗدحسس اذل ح٥يشّٜ حٗدحسُ أً ح٥ٞنتخثِ ٥ظلقت٤ْ ٩تخ دْٙظتو ٥ٖٙتشحد رتذ٫ً        قد تلجأ
كٜ، أً ٙعرتدحد ٩خ أػشٍ رو حٕٙشحد ٦َّ كغتخذبخ ريشّٞتش ٩ت٬ ح٥يتشٛ، ًّنتذ       ًؿو

ر٠٥ طظْشك ٦٥ذِٙ رخ٥ظٞخد٧ ٬٩ ؿخ٭زي٨ ٬٩ً حؾب٦ْت٧ٌ أ٫ حٕفت٤ يف ى٦تذ حٙعترتدحد     

 ٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ، ً٭قيخ188/0/أ٭و ّظٞخد٧ رخؾبذس حؾبنقٌؿ ٦ّْيخ يف حؾبخدس
ػتٚع عتنٌحص ٩ت٬ ح٥ْت٧ٌ ح٥تزُ       $$طغٞو دٌٍّ حعرتدحد ٩خ دٙتِ رٖتري كتٜ رخ٭ٞنتخء    

يف –٨٦ّْ ْٙو ٬٩ دٙتِ ٕتري حؾبغتظلٜ حبٞتو يف حٙعترتدحد، ًطغتٞو ح٥تذٌٍّ ١تز٠٥         
 رخ٭ٞنخء عبظ ّؾشس عنش ٬٩ ح٧ٌْ٥ ح٥زُ ٭ؾؤ ْٙو ىزح حؼبٜ##. -طبِْ حٕكٌح٣

 ٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ أ٭و١ً/181/0ز٠٥ ٭قض حؾبخدس

ٚع عتنٌحص ٩ت٬ ح٥ْت٧ٌ    $$طغٞو دٌٍّ ح٥ظٌّْل ّت٬ حٕػتشحء رتٚ عتزذ رخ٭ٞنتخء ػت      
ح٥زُ ٨٦ّْ ْٙو ٬٩ ؼبٞظو حؽبغخسس حبٞو يف ح٥ظْتٌّل، ًطغتٞو ح٥تذٌٍّ ١تز٠٥ يف     

 طبِْ حٕكٌح٣ رخ٭ٞنخء عبظ ّؾشس عنش ٬٩ ح٧ٌْ٥ ح٥زُ ّنؾؤ ْٙو ىزح حؼبٜ##.
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 # ٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ ٦َّ أ٭و1980ً٭قض حؾبخدس $
ح٧ٌْ٥ ح٥تزُ ٦ّْت٨    $$طغٞو ح٥ذٌٍّ ح٥نخؽجش ٬ّ ح٥ٚنخ٥ش رخ٭ٞنخء ػٚع عنٌحص ٬٩

ْٙو ٤١ ٍشٗ حبٞو، ًطغٞو ١ز٠٥ يف طبِْ حٕكٌح٣ رخ٭ٞنخء عبتظ ّؾتشس عتنش    
 ٬٩ ح٧ٌْ٥ ح٥زُ ّنؾؤ ْٙو ىزح حؼبٜ##.

ًٝتتذ ١تتتخ٫ ح٥تتتشأُ ٩غتتظٞشحً يف ح٥زذحّتتتش ٦ّتتتَ طيزْتتٜ ىتتتزه ح٥نقتتتٌؿ يف ح٥ْٚٝتتتخص    
حٗدحسّتتش، ًأ٫ كٞتتٌٛ حٗدحسس ٝزتت٤ ح٥ٖتتري طظٞتتخد٧ دبنتتِ ػتتٚع عتتنٌحص ٩تت٬ ّتت٧ٌ ٦ّتت٨   

 دحسس حبٞيخ يف حٙعرتدحد أً ح٥ظٌّْل.حٗ

ًأخزص رو حػب٪ْْش ح٥ْ٪٩ٌْش ٦٥ٞغ٨ حٙعظؾخسُ دبـ٦ظ ح٥ذ٥ًش يف ٙظخًّيتخ، اٙ أ٫  
اذل أ٫ كٜ  -رْنخً ٬٩ ح٥ٌٝض–ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش حربيض يف ٝنخثيخ 

امنتخ   حؼب٩ٌ٢ش يف حٙعرتدحد ٩نؾئه ح٥ٞخ٭٫ٌ، ًأ٫ قبخ٥ٚظيخ ٦٥ٞخ٭٫ٌ ْٙ٪خ ّقذس ٩نيخ
ّظٞخد٧ كغذ ىزْْش حؼبٜ رخ٥نَش رٖري كتٜ خت٣ٚ ٩تذس عبغتش ّؾتش ّخ٩تًخ ٥ًتْظ        

 .1781خ٣ٚ حؾبذد حؾبنقٌؿ ٦ّْيخ يف حؾبخدس 

ػ٨ ّذ٥ض ٬ّ ىزح ح٥ٞنخء، ًّخدص اذل ح٣ٌٞ٥ رؤ٫ كٜ حٗدحسس يف حعرتدحد ٩تخ ٝخ٩تض   

عتنٌحص ٩ت٬ ّت٧ٌ ٦ّت٨ حػبيتش حٗدحسّتش        3رؤدحثو ٦٥٪ٌٍ٘ رٖري كتٜ ّغتٞو رخ٭ٞنتخء    
 .2ٞيخ يف حٙعرتدحد ًكغنخً ٦ْٙضحب

ًٝذ أدٍ ح٥ٞنخء ح٣ًٕ اذل ّذ٣ً حػب٪ْْش ح٥ْ٪٩ٌْش ٦٥ٞغ٨ حٙعظؾخسُ ّت٬ سأّيتخ،   
 .1ًحّظنخٝيخ ٩زىذ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ ح٣ًٕ يف كْنو
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ؿتتٌُ سين يف ح٥ٌحٝتتِ ٙ أؿتتذ ٩تتربسحً ّتتخدًٙ ؿبتتزح حٙربتتخه، ٥ًتتزح حعظلغتتنض      ن٢٥تت
رؤ٭تتو ؿتتخثش، ار ٙ  -٩تت٬ ٝزتت٤ –ذ ًفتتٚض حربخىتتخ ٩ؾتتخذبخً ًٝتت ،ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ

٢ِّٚ أ٫ ٭ٞشس أ٫ حٗدحسس امنخ شبخسط حخظقخفخصبخ طنْٚزحً ٦٥ٞخ٭٫ٌ، كظَ لب٤ْ ح٥ٞخ٭٫ٌ 

عتنش، ٫ٕ ح٥ٞتخ٭٫ٌ ٙ    15ىٌ ٩قذس طبِْ ح٥ظضح٩خصبخ ًلب٤ْ طبِْ كٌٞٝيخ طزَٞ ؾبتذس  
  ٌ ؿتو ح٥تزُ رْنتخ يف ح٥شًحطتذ     ّنَش يف ح٥ظٞخد٧ اذل ٩قذس حؼبٜ، ر٤ اذل ىزْْظتو ٦ّتَ ح٥

 .2ٙيِ طظٞخد٧ خب٪ظ عنٌحص عٌحء ٭ؾؤ ح٥ٙظضح٧ ذبخ ٬ّ ح٥ٞخ٭٫ٌ أً ٬ّ ح٥ْٞذ

ًْٝتتخط ر٥تت٠ ٦ّتتَ ح٥ٞتتشحسحص حٗدحسّتتش ىتتٌ ْٝتتخط ٩تتِ ح٥ٚتتخسٛ ح٥ؾتتذّذ ٫ٕ ىتتزح ح٥نَتتش   
ٝخفتتش ٦ّتتَ ط٢ْْتت٘ ح٥ٞتتشحس حٗدحسُ ١ْٚتت٤ متتخس أً ١ٌعتت٦ْش ٗدختتخ٣ ح٥ٚتتشد يف كْتتض        

 ١خعتتتظلٞخٛ–ٞتتتٌٛ حؾبخ٥ْتتتش ح٥نخؽتتتجش ّتتت٬ ح٥ٞتتتشحس حٗدحسُ   ح٥ظيزْتتتٜ ح٥ٞتتتخ٭ٌ٭ِ أ٩تتتخ حؼب 
ٙظظٞخد٧ دبذد ح٥ظٞخد٧ حؽبخفش، ١خ٥ظٞخد٧ حؽب٪غِ حؾبٞشس ٥غٌٞه ح٥ذًسّش  -ح٥شًحطذ

 .3حؾبظـذدس، ًىٌ ٩خ أخزص رو ححمل٢٪ش ح٦ْ٥ْخ يف أك٢خ٧ أخشٍ ١ؼريس

                                                                                                                                        

 397ً 394ثني سٝ٪تتِ ذ٪ْْتتش ح٥ْ٪٩ٌْتتش# ًط٦ْْٞتتو ٦ّتتَ حؾبزتت ح٭َتتش ـب٪ٌّتتش أرتتٌ ؽتتخدُ $حػب  -1
ار ّٞشس أ٫ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ طشٍ أ٫ حعرتدحد ح٥ذ٥ًش أعخعو ح٥ٞخ٭٫ٌ، ٥ًز٠٥ ّظٞخد٧  ،$طٞخد٧#

# أ٫ حٙعترتدحد ّغتٞو   396عتنش، ًأ٫ حػب٪ْْتش ح٥ْ٪٩ٌْتش ٙٞتذ سأص أًًٙ $حؾبزتذأ     15كٞيخ دبنتِ  

أ٭و ٙ ّغتٞو   ٬٩1963 طؾش٬ّ ػخ٭ِ عنش  12طٞخد٧# يف  397ػ٨ سأص $حؾبزذأ  ،عنٌحص3دبنِ 

 ،٩ت٬ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ ىتٌ سًحرتو ح٥ٞتخ٭٫ٌ ح٥ْتخ٧        187عنش ًا٫ ـبتخ٣ اّ٪تخ٣ حؾبتخدس     15اٙ دبنِ 
ًأ٫ ححمل٢٪ش ح٦ْ٥ْتخ سأص يف ك٢٪يتخ ح٥قتخدس     ،كْغ سبظ٦٘ مٌحرو زبذّذ ٩شح١ض أىشحٗ ح٥شًحرو

٩تت٬ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ ٦ّتتَ كتتٜ حٗدحسس يف   /187/سأص ّتتذ٧ طيزْتتٜ حؾبتتخدس  ٩1961تت٬ شبتتٌص  2يف 
ًٝتشسص يف ىتزح ح٥ؾتؤ٫ أ٫ كتٜ حؼب٩ٌ٢تش يف حٙعترتدحد ٙ ّغتٞو اٙ         ،حعرتدحد ٩خ فشٗ رٖري كٜ

 طٞخد٧ يف ـب٪ٌّظو#. 397عنش $ط٦ْْٞو ٦َّ حؾبزذأ  15دبنِ 

 .281ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحس0ُ ١٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  -2
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ًرتتز٠٥ ٦٢ٙ٪تتخ ١تتخ٫ ح٥ظضح٩يتتخ رظنْٚتتز ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ّتتئدُ ٭ؾتتٌء كٞتتٌٛ ٩تت٬ ىزْْتتش 
خ ٩تتتذدىخ يف ح٥ظٞتتتخد٧، ٙب٭تتتو ّئختتتز ذبتتتزح ح٥ٌفتتت٘ ح٥َتتتخىش ٙ رخؾبقتتتذس  خخفتتتش ؿبتتت

٬٩ً حؾبئ١ذ أ٫ حٙعرتدحد ًح٥ظْتٌّل ّت٬ حٕػتشحء     1حٕعخعِ ح٥زُ أ٭ؾؤ ىزه حؼبٌٞٛ
يف طبِْ حٕكٌح٣ خينِ ٦٥٪ذس ح٥ٞقريس ح٥يت أؽش٭خ ا٥ْيخ يف ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ، عتٌحء    

 ح٥ٞخ٭٫ٌ دل ّٚشٛ يف ر٠٥. أ١خ٫ حؼبٜ ٭خؽجخً ٬ّ ّٞذ أً اسحدس ٩نٚشدس أً ٤ْٙ

ًأ٩خ ح٣ٌٞ٥ رخ٥ظٚشٝش رني سًحرو ح٥ٞتخ٭٫ٌ ًسًحرتو ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؽبتخؿ يف ىتزح ح٥قتذد،       
    ُ   ٙيتتٌ ٩تتشدًد رتتؤ٫ ١تت٤ ٩تتخ ّظ٦ْتتٜ رخ٥تتز٨٩ حؾبخ٥ْتتش حؽبخفتتش ختتخسؽ ّتت٬ حجملتتخ٣ حٗدحس

hors de domain a dministratif      ِجيتٌص أرتذحً أ٫ ّتنٞـ ح٥ٌمتِ ح٥ٞتخ٭ٌ٭ ًٙ ،
خفش يف ـبخ٣ ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ ّنو يف ـبخ٣ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؽبتخؿ، ٙيتزه    ٦٥ز٨٩ حؾبخ٥ْش حؽب

 ظبخّش حؿظ٪خّْش أعخعْش ؿٌىشّش.

ًر٨٩ حٕٙشحد ؿبخ كقخ٭ظيخ ح٢٥خ٦٩ش يف ـبخ٣ ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ ًٙ جيتٌص حّٙترتحٗ رتؤُ    
دًحِّ ادحسّش طربس حعظؼنخء ىزه حؼبقخ٭ش ٩ت٬ ح٥ٌٞحّتذ حٕفت٦ْش ح٥تيت ٙ سبنتِ ؿبتخ       

ٕفتتتت٤ ١تتتتخٕٙشحد يف ركبيتتتت٨ حؾبخ٥ْتتتتش، ٩ظغتتتتخًّخ٫ شبخ٩تتتتخً يف  ح٥تتتتز٨٩ حؽبخفتتتتش يف ح
حعظلٞخٝي٪خ ًأدحثي٪خ، اٙ ٩خ كزخه ح٥ٞخ٭٫ٌ رنـ خخؿ، ١خ١ظغتخد حؼبٞتٌٛ ح٥ْْنْتش    
٦ّتتَ ح٩ٕتتٌح٣ ح٥ْخ٩تتش، ًأ٩تتٌح٣ ح٥ذ٥ًتتش حؽبخفتتش يف كتتذًد ح٥ٞتتخ٭٫ٌ، ٩ًتتخ ىتتٌ ٩ٞتتشس      

 ٥٘دحسس ٬٩ ح٩ظْخصحص خخفش يف دٌّهنخ ٝز٤ ح٥ٖري.

قتتق حبتتخ٣ ٩تت٬ حٕكتتٌح٣ ح٥ٞتت٣ٌ رتتؤ٫ كٞتتٌٛ حٕٙتتشحد يف حٙعتترتدحد  ًيف حؼبْٞٞتتش ٙ ّ

 15عتتنٌحص ًأ٫ كٞتتٌٛ حٗدحسس يف حٙعتترتدحد طظٞتتخد٧ دبنتتِ    ػتتٚعطظٞتتخد٧ دبنتتِ 
عنش، ًا٫ ٌٝح٭ني اىخ٥تش ٩تذد كٞتٌٛ ح٥ذ٥ًتش يف ح٥نتشحثذ رْتذ حؾبتذد ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتش ٦ّتَ          
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       ُ كتذد ٩تتذس   أهنتخ ٝتٌح٭ني ٩غتتظيـنش ًٕتري ؽتشّْش ار أهنتتخ صبتذس ح٥تنـ حٕفتت٦ِ ح٥تز
حؾبيخ٥زتتش ذبتتزه ح٥تتذ٫ٌّ يف ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ، ًح٥ٞتتخ٭٫ٌ ح٥تتزُ ّقتتذس ٩شحّتتخس ؼبتتخٙص     
ٙشدّتش ٙ جيتٌص أ٫ خيتخ٥٘ ح٥ٞتخ٭٫ٌ ح٥تزُ ّنتتِ ٝخّتذس ّخ٩تش ٥ظنَت٨ْ ىتزه حؼبخ٥تتش،          
ًح٥ٌٞح٭ني ح٥يت طظ٦ْٜ حبخٙص ٙشدّش ىِ ٌٝح٭ني رحص ىزْْش ادحسّش $٥ًٌ أهنتخ فتخدسس   

أ٫ طظْٞذ رخ٥ٌٞح٭ني رحص ح٥يزْْش ح٥ظنَْ٪ْش اّ٪خًٙ  يف ؽ٤٢ ح٥ٞخ٭٫ٌ#، ٬٩ً ػ٨ جيذ
٥ٞخّذس حؾبؾشًّْش ح٥يت زبظ٨ أ٫ ط٫ٌ٢ ح٥ظقشٙخص ح٥ٚشدّش يف كذًد ح٥ظن٨َْ حؾبغزٜ 

réglémentation préalable .ًاٙ ١خ٫ ىزح ؽزًرحً ّئدُ اذل حٙ٭ْذح٧ 

ٝتتخ٭٫ٌ ٝنتتخثِ ًعتتْزَٞ ٩تتذّنخً ؿبتتزح   -١٪تتخ ىتتٌ ٦ْ٩تت٧ٌ–ا٫ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ 
 ٞخ٭٫ٌ س٨ٕ أ٫ ح٥ٞخ٭٫ٌ أخز ٦ّْذ رْل ح٥ذًس يف رْل حجملخٙص.ح٥

ً٭َتتتشحً ٕمهْتتتش دًس ح٥ٞنتتتخء حٗدحسُ، ٙٞتتتذ ًؿتتتذص أ٭تتتو ٩تتت٬ حؾبٚثتتت٨ ح١ٗؼتتتخس ٩تتت٬    
حعتتظْشحك ٥ْٚتت٘ ٩تت٬ ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ ًذبتتزح حؽبقتتٌؿ ٝنتتض ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش    

         ٙ ٥ظتضح٧ ٩ت٬   ح٦ْ٥ْخ رتؤ٫ حٕفت٤ يف ح٥ظٞتخد٧ أ٭تو ٙ ّرتطتذ ٦ّتَ ح١ظ٪تخ٣ ٩ذطتو عتٌٞه ح
أ٫ ّظ٪غتت٠ رتتو حؾبتتذ٬ّ، ٙخ٥ظٞتتخد٧ دٙتتِ ّتتذِٙ رتتو حؾبتتذ٬ّ دّتتٌٍ   ط٦ٞتتخء رحطتتو، رتت٤ ٙرتتذ  

٬٩ ح٥نَخ٧ ح٥ْخ٧، ر٠٥ أ٫ عٌٞه ح٥ٙظتضح٧ رخ٥ظٞتخد٧   ح٥ذحث٬، ًحٕف٤ ْٙو أ٭و ٙ ّْظرب 
ًا٫ ١خ٫ ٩زنْخً ٦َّ حّظزخسحص شبض اذل حؾبق٦لش ح٥ْخ٩تش ٥نت٪خ٫ حًٕمتخُ حؾبغتظٞشس،     

دبقتت٦لش حؾبتتذ٬ّ حؽبخفتتش، ١٪تتخ أ٭تتو ّظقتت٤ حطقتتخًٙ ٩زخؽتتشحً  اٙ أ٭تتو ّظقتت٤ ٩زخؽتتشس 
رن٪ريه، ٙبرح ١خ٫ ٨٦ّْ أ٫ ر٩ظو ٩ؾ٥ٌٖش رخ٥ذ٬ّ ًزبشؽ ٬٩ ح٥ظزسُ رخ٥ظٞخد٧، ١خ٫ ٥و 
ح٥نض٣ً ّنو ٬ّ ىشّٜ ّذ٧ ح٥ظ٪غ٠ رو، ٙٚ طغظيِْ ححمل٢٪ش أ٫ طٞنِ رخ٥غتٌٞه  
ـ   ٩تتت٬ ط٦ٞتتتخء ٭ٚغتتتيخ، ١تتت٤ ر٥تتت٠ ٩تتتخ دل ّتتتشد ٭تتتـ ٦ّتتتَ ختتتٚٗ ىتتتزح حٕفتتت٤، ١تتتن

٬٩ ح٥ٚثلش حؾبخ٥ْتش ٦٥٪ْضح٭ْتش ًحؼبغتخرخص ح٥تزُ ّٞنتِ رتؤ٫ $$حؾبخىْتخص        /51/حؾبخدس
ح٥يت دل ّيخ٥ذ ذبخ ٩ذس عبظ عنٌحص طقزق كٞخً ٢٩ظغتزخً ٦٥ل٩ٌ٢تش##، ٩ًٚتخد ىتزح     
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ح٥نـ أ٭و دبـشد ح٭ٞنخء ٩ذس حؽب٪ظ عنٌحص طقزق حؾبخىْخص كٞتخً ٦٥ل٩ٌ٢تش، د٫ً   
ًأ٭و جيٌص ٦٥٪ل٢٪ش أ٫ طٞنتِ عتٌٞه   أ٫ ّظخ٦٘ أُ ح٥ظضح٧ ىزِْْ يف ر٩ش ح٥ذ٥ًش، 

حؼبٜ يف حؾبيخ٥زش ذبخ ٬٩ ط٦ٞخء ٭ٚغتيخ، ٦ًّتش ختشًؽ ىتزح ح٥تنـ ٦ّتَ حٕفت٤ ح٥ْتخ٧         
حؾبؾخس ا٥ْو ىِ ْٝخ٧ حّظزخسحص طنَْ٪ْش طظ٦ْٜ رخؾبق٦لش ح٥ْخ٩ش ًصبذٗ اذل حعظٞشحس 

٦٥٪ٚخؿآص  -ًىِ يف حٕف٤ عنٌّش–حًٕمخُ حٗدحسّش ًّذ٧ طْشك ٩ْضح٭ْش ح٥ذ٥ًش 

حؾبؾتخس  /51ميشحد، ًرخٗمخٙش اذل أ٭و ٥ْظ ىنخ٥ت٠ ٭تـ كبخػت٤ ٥تنـ حؾبتخدس/     ًحٙ
ا٥ْيخ يف ؽؤ٫ ٩خ طقشٙو حؼب٩ٌ٢ش ٦٥ْخ٦٩ني ْٙيخ ٬٩ ٩زتخ٥ٔ طضّتذ ّ٪تخ ىتٌ ٩غتظلٜ      
ؿب٨، ٙب٫ حّٙظزخسحص ح٥يت ٧ٌّٞ ٦ّْيخ ك٨٢ ح٥نـ حؾبز١ٌس ٕري ٝخث٪ش يف ؽتؤ٫ سؿتٌُ   

و كتتٜ، ًّرتطتتذ ٦ّتتَ ر٥تت٠  حؼب٩ٌ٢تتش رظ٦تت٠ حؾبزتتخ٥ٔ ٦ّتتَ ٩تت٬ فتتشٙض ا٥تتْي٨ د٫ً ًؿتت  
عشّخ٫ حٕفت٤ ح٥ْتخ٧ ح٥غتخرٜ حٗؽتخسس ا٥ْتو ٦ّتَ أ٫ طٞتخ٧ حؼبتٜ يف حؾبيخ٥زتش رخؾبزتخ٥ٔ           
حؾبز١ٌسس، ٙٚ جيٌص ٦٥٪ل٢٪ش أ٫ طٞنِ رخ٥ظٞخد٧ ٬٩ ط٦ٞخء ٭ٚغيخ، ر٤ جيذ أ٫ ٫ٌ٢ّ 

 ر٠٥ رنخء ٦َّ ى٦ذ رُ حؾبق٦لش.

كتتٜ ٥ًتتز٠٥ ٙب٭تتو ا٫ ؿتتخص ٦٥٪ل٢٪تتش أ٫ طٞنتتِ ٩تت٬ ط٦ٞتتخء ٭ٚغتتيخ رغتتٌٞه       

٩ت٬  /51/ح٥ْخ٤٩ يف حٕؿش ح٥زُ دل ّيخ٥ذ رو ٩ذس عبظ عتنٌحص ًٙٞتخً ٥تنـ حؾبتخدس    
ح٥ٚثلش حؾبخ٥ْش ٦٥٪ْضح٭ْش ًحؼبغخرخص، ٙب٭و ٙ جيٌص ؿبخ أ٫ طٞنِ ٩ت٬ ط٦ٞتخء ٭ٚغتيخ    
رظٞخد٧ كٜ ح٥ذ٥ًش يف ح٥شؿٌُ ٦ّتَ ح٥ْخ٩ت٤ دبتخ فتشٗ ٥تو د٫ً ًؿتو كتٜ، ار ّتظْني         

ار دل ّذِٙ حؾبذِّ ٦ّْتو رخ٥ظٞتخد٧، ٙب٭تو ٩تخ     أ٫ ّظ٪غ٠ ىٌ رو، ٦٥ًل٨٢ ذبزح ح٥ظٞخد٧ 
١تتخ٫ ٦٥٪ل٢٪تتش حٗدحسّتتش أ٫ طٞنتتِ ٩تت٬ ط٦ٞتتخء ٭ٚغتتيخ رغتتٌٞه ح٥تتذٌٍّ، ًار ٝنتتض    
ححمل٢٪تش رتز٠٥ ٢ّتت٫ٌ ك٢٪يتخ قبخ٥ٚتتخً ٦٥ٞتخ٭٫ٌ $ححمل٢٪تتش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتتخ0 ىْت٬ سٝتت٨       

 #.16/1/1965 ح٥ٞنخثْش، ؿ٦غش/٥/6غنش 1682
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خ٥شد ىتتٌ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ٥ًتتْظ ٩قتتذسحً ١٪تتخ ٝنتتض رؤ٭تتو ارح ١تتخ٫ ٩قتتذس ح٥ٙظتتضح٧ رتت
ٕريه، ْٙـذ أ٫ ط٫ٌ٢ ٩ذس ح٥ظٞخد٧ عبظ ّؾتشس عتنش، ٩تخ دح٧ ٙ ٌّؿتذ ٭تـ حيتذد       
٩ذس أخشٍ، ًر٠٥ اّ٪خًٙ ٦٥ٞخّذس ح٥ْخ٩ش ح٥ٌحسدس يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ ح٥تيت طتنـ ٦ّتَ    

ّظٞخد٧ ح٥ٙظضح٧ رخ٭ٞنخء عبظ ّؾشس عنش، ْٙ٪خ ّذح حؼبخٙص ح٥تيت ًسد ّنتيخ   $$أ٫ 
ًىزه حؾبذس طغشُ ٦ّتَ ١ت٤ ح٥ظتضح٧    -ح٥ٞخ٭٫ٌ، ًْٙ٪خ ّذح حٙعظؼنخءحص  ٭ـ خخؿ يف

خ رخ٥ؾشه ًحًٕمتخُ ح٥تيت   دل ّنـ ح٥ٞخ٭٫ٌ يف خقٌفو ٦َّ ٩ذس أخشٍ أٝقش ٩ني
خ َّتتخىش ىتتزح ح٥تتشأُ ح٥ٞنتتخء ح٥غتتخرٜ ؿبتتزه ححمل٢٪تتش يف ح٥ْذّتتذ ٩تت٬   كبتتً -ّٞشسىتتخ

د٫ٌّ ح٥ذ٥ًش ٝز٤ ح٥ٖري،  أك٢خ٩يخ ٩ًخ حربو ا٥ْو ح٥ٚٞو حٗدحسُ يف ٙش٭غخ، ار ٙشٛ رني
ًرتتني دّتت٫ٌ ح٥ٖتتري ٝز٦تتيخ، ًٝتتخ٣ رتتؤ٫ حًٕذل طغتتٞو رخؾبتتذد حؾبْظتتخدس ىزٞتتخً ٥نقتتٌؿ       
ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ، أ٩خ ح٥ؼخ٭ْش ٙظغٞو رْذ أسرِ عتنٌحص دبٞظنتَ ٝتخ٭٫ٌ ختخؿ فتذس      
يف ىزح حؽبقٌؿ، ًر٠٥ ا٫ دل ّنـ ح٥ٞخ٭٫ٌ ٦َّ ح٥غٌٞه دبذس أٝقش، ًؾبخ ١خ٭ض 

يخ ىِ ّٚٝش طنَْ٪ْش ّخ٩تش ٩قتذسىخ ح٥ٞتٌح٭ني ًح٦٥تٌحثق،     ّٚٝش حؼب٩ٌ٢ش دبٌٍْٚ
١ًخ٫ ح٥ٞنخء حٗدحسُ ٥ْظ ٦٩ض٩خً رظيزْٜ ح٥نقٌؿ حؾبذ٭ْتش يف ح٥ظٞتخد٧ اٙ ارح ًؿتذ    

٧ ٩تِ ط٦ت٠ ح٥تشًحرو،    أً ارح سأٍ طيزْٞيتخ ٦ّتَ ًؿتو ّتظٚء    ٭ـ خخؿ ّٞنِ رز٠٥، 
 رتخ٥ظيزْٜ يف  ٙبرح ٩خ سأٍ طيزْٜ ٌٝحّتذ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ ١خ٭تض ٌٝحّتذه ح٥ْخ٩تش أًذل      

    ِ ح٥ٌحؿزتش ح٥ظيزْتٜ عتٌحء يف     كخ٥ش ّذ٧ ح٥نـ ٦ّتَ حؼبخ٥تش حؽبخفتش، ٫ٕ حًٕذل ىت
ـبخ٣ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ أً ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ ٦ًّْو ٙب٫ كٜ حؼب٩ٌ٢ش يف ىتزه حؼبخ٥تش ٙ   

 .##1964ّظٞخد٧ اٙ خب٪ظ ّؾشس عنش ٩ْٚدّش 

ٙعظجنخٗ ٝذ ٝنَ ١ز٠٥ ٝنض رؤ٭و ٩ظَ ١خ٫ حؼب٨٢ ح٥نيخثِ ح٥قخدس ٬٩ فب٢٪ش ح
رب٥ضح٧ ًصحسس ح٥ذحخ٦ْش رخ٥ظٌّْل حؾبذ٭ِ ٥قخحل حؾبنتشًس ريشّتٜ ح٥ظنتخ٬٩ ٩تِ أكتذ      

٬ّ طخرْْيخ ٩غئ٥ًْش حؾبظزٌُ ٬ّ طخرْو، ٥ًْغتخ   ٩غئ٥ًني٩ٌٍْٚيخ ٦َّ حّظزخس أهن٪خ 
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٥ني ٬ّ خيؤ ؽخـ ًِٝ ٩ني٪خ عخى٨ يف اكذحع ح٥نتشس، ٙتب٫ ح٥تٌصحسس ذبتزح     ئ٩ًغ
٤ حؾبظنخ٬٩ ١ٚخ٥ش ٥ْظ ٩قذسىخ ح٥ٞتخ٭٫ٌ، ٙتبرح دْٙتض    ح٥ٌف٘ طْظرب يف ك٨٢ ح٢٥ْٚ

ّتت٬ طٞقتتري طخرْيتتخ، ١ًتتخ٫ ىتتزح أعخعتتخً     ٩غتتئ٥ًشح٥ظْتتٌّل حؾبٞنتتِ رتتو رخّظزخسىتتخ   
٦٥ظٌّْل، ًطنْٚز ٦٥ل٨٢ ح٥نيخثِ عخ٥٘ ح٥ز١ش ح٥قخدس يف ح٥ذٌٍّ حؾبذ٭ْتش، ٙتب٫ ؿبتخ    

خ ذبتتزح ح٥ٌفتت٘ أ٫ زبتت٤ فبتت٤ ح٥تتذحث٬ ححمل٢تت٧ٌ ٥تتو رتتخ٥ظٌّْل يف كٌٞٝتتو، ًحيتتٜ ؿبتت   
ح٥شؿٌُ جب٪ِْ ٩خ أدطو ٦َّ حؾبؤ٩ٌس ٦ًَّ حؾبغج٣ٌ ٬ّ ّ٪٦و ح٥ظٞقريُ ٩ت٬ طخرْْيتخ   

٩تت٬ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ يف حؾبتتخدس حؾبؾتتخس ا٥ْيتتخ ىتتٌ ح٥تتزُ خٌؿبتتخ كتتٜ   175ًٙٞتتخً ٦٥٪تتخدس 
خبيجتو ح٥ؾخقتِ حؾبزخؽتش     ٩غتئًًٙ ح٥شؿٌُ يف حؼبذًد ح٥يت ٫ٌ٢ّ ْٙيتخ ىتزح ح٥ظتخرِ    

، ًأعت٦ٌرو  ىزح ح٥شؿٌُ ٩قذسه ىٌ ح٥ٞتخ٭٫ٌ  ٬ّ طٌّْل ىزح ح٥نشس، ًٙ سّذ يف أ٫
ىٌ ح٥ظنْٚز حؾبزخؽش ٦َّ ٩شطذ حؾبذَّ، ىٌ سؿٌُ فلْق دل ٦ّلٞو ح٥ظٞخد٧، ٩تخ دح٧  

ح٥ٌصحسس ٬ّ ٤ْٙ ح٥ٖري  ٩غئ٥ًْشٝذ ًِٝ يف خ٣ٚ عبظ ّؾشس عنش ٬٩ طخسّخ ػزٌص 
٩ٌؿتتذ حؼب٢تت٨ ح٥نتتيخثِ ح٥قتتخدس ٩ًتت٬ ػتت٨ ّتتظْني سٙتتل ح٥تتذِٙ رغتتٌٞه كتتٜ ح٥تتٌصحسس  

 6ح٥ٞنتخثْش، ؿ٦غتش    ٥6غتنش   ٧1772 $ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْتخ0 ىْت٬ سٝت٨    رخ٥ظٞخد
 #.٬٩1965 ٌّ٭ْو عنش 

٩تذ٭ِ# أ٫ حؾبيخ٥زتش ح٥تيت طٞيتِ      383ًارح ١خ٫ ٩ٚخد ح٥نقٌؿ حؾبذ٭ْش $حؾبخدس 
ح٥ظٞتتخد٧ ىتتِ حؾبيخ٥زتتش ح٥ٞنتتخثْش د٫ً ٕريىتتخ، اٙ أ٫ ٩ٞظنتتْخص ح٥نَتتخ٧ حٗدحسُ ٝتتذ   

طٞشّتتش ٝخّتتذس أ١ؼتتش طْغتتريحً يف ّٚٝتتش حؼب٩ٌ٢تتش     ٩خ٥تتض رٚٞتتو ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ اذل   
دبٌٍْٚيخ دبشحّتخس ىزْْْتش ىتزه ح٥ْٚٝتش ًح٥ظتذسؽ ح٥شثخعتِ ح٥تزُ طٞت٧ٌ ٦ّْتو، ًأ٫          
حؾبٚشًك يف ح٥غ٦يش ح٥شثخعْش ىٌ ا٭قخٗ حؾبٌٍ٘ رظيزْتٜ ح٥ٞتخ٭٫ٌ كظتَ ّنقتشٗ     
 اذل ّ٪٦و ىخدة ح٥زخ٣ د٫ً أ٫ ّنيش اذل ح٥ٙظـخء اذل ح٥ٞنخء، ٥ز٠٥ ٝشس أ٭تو ّٞت٧ٌ  

٩ٞخ٧ حؾبيخ٥زش ح٥ٞنخثْش يف ٝيِ ح٥ظٞخد٧، ح٥ي٦ذ أً ح٥ظ٨٦َ ح٥زُ ٌّؿيو حؾبٌٍ٘ اذل 
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ح٥غ٦يش حؾبخظقش ٩ظ٪غ٢خً ْٙو حبٞو ٩يخ٥زخً رؤدحثو ًأّ٪خ٣ ىزه ح٥ٞخّذس ح٥ظْغريّش 
 ٦٥٪تتربسحص ح٥تتيت أ٦٩ظتتيخ، أًذل ًأًؿتتذ يف ـبتتخ٣ طٞتتخد٧ كٞتتٌٛ حٗدحسس ٝزتت٤ ٩ٌٍْٚيتتخ، 

َ ى٦تذ حؾبغتخّذس ح٥ٞنتخثْش، ار ىتٌ أٝتٌٍ يف      ًىزح ّقذٛ ٬٩ رتخد أًذل ١تز٠٥ ٦ّت   
٩ْنَ حٙعظ٪غتخٟ رتخؼبٜ ًحؾبيخ٥زتش رؤدحثتو، ًأ٩ْت٬ يف ى٦تذ حٙ٭ظقتخٗ ٩ت٬ ـبتشد          
ح٥ي٦تذ أً ح٥تظ٨٦َ حٗدحسُ ح٥ٞتخىِ يف ىتزح حؽبقتٌؿ، رت٤ ىتٌ يف حؼبتٜ جي٪تِ رتتني          
ىزْْش ح٥تظ٨٦َ ح٥ٞنتخثِ ٩ت٬ كْتغ حٗٙقتخف رخ٥ؾت٢ٌٍ ٩ت٬ ح٥ظقتشٗ حٗدحسُ ًرتني          

ح٥ٞنخثِ ٬٩ كْغ ح٥ٙظـخء اذل ح٥ٞنخء ى٦زخً ٥٘٭قخٗ، ٙٚ أ٤ٝ ٬٩  ىزْْش ح٥ظ٨٦َ
أ٫ ّرتطتتذ ٦ّْتتو ٭ٚتتظ حٕػتتش ٦ّتتَ ـبتتشد ح٥ي٦تتذ أً ح٥تتظ٨٦َ حٗدحسُ ٩تت٬ كْتتغ ٝيتتِ    
ح٥ظٞخد٧ أً ٝيتِ ٩ْْتخد سٙتِ دّتٌٍ ح٥ٖٗتخء، ًٙ عتْ٪خ أ٫ ى٦تذ حؾبغتخّذس ح٥ٞنتخثْش          

ؤ٫، ٙظغظيِْ أ٫ طنقٚو ّز٦ٔ ٥٘دحسس، ًذبزح ح٥ظز٦ْٔ ّظق٤ ٦ّ٪يخ رظ٨٦َ فخكذ ح٥ؾ
ا٫ سأص أ٭تتو ٦ّتتَ كتتٜ، ًر٥تت٠ رٖتتري كخؿتتش اذل حٙعتتظ٪شحس يف حٗؿتتشحءحص ح٥ٞنتتخثْش،   
طنظيِ حؾبنخصّش يف ٩شحك٦يخ حًٕذل، ًّظلٜٞ رز٠٥ ٭ٚظ ح٥ٖشك حؾبٞقٌد ٬٩ ح٥ظ٨٦َ 
حٗدحسُ، أ٩تتخ ارح دل طتتش ر٥تت٠ ًٝزتت٤ ح٥ي٦تتذ، ٙتتب٫ ح٩ٕتتش ّنظتتيِ يف حؾبتتآ٣ اذل اٝخ٩تتش         

ػش حؾبرتطذ ٦َّ ى٦ذ حؾبغخّذس ح٥ٞنخثْش، ٬٩ كْغ ٝيتِ ح٥ظٞتخد٧   ح٥ذٌٍّ، ٤ًَّ حٕ
ح٥ٖٗتخء ٝخث٪تًخ ؼبتني فتذًس ح٥ٞتشحس يف ىتزح ح٥ي٦تذ عتٌحء         أً ٝيِ ٩ْْخد سِٙ دٌٍّ 

رتخ٥ٞز٣ٌ أً ح٥تشٙل، ار أ٫ ٭َتش ح٥ي٦تذ ٝتذ ّغتظٖشٛ ص٩نتًخ ّيت٣ٌ أً ّٞقتش حبغتذ           
  َ ّقتزق ٩يْجتخً    ح٥َشًٗ ًكغز٪خ طشحه حػبيش ح٥ٞنخثْش ح٥يت طنَشه زبنريحَ ٥تو كظت

٦٥ٚق٤ ْٙو، ٤َْٙ حٙ٭ٞيخُ ٝخث٪خً ىخؾبخ ١خ٫ ح٩ٕش رْذ حػبيش ح٥ٞنخثْش ح٥يت طنَتش  
ح٥ي٦تتذ، ٢٥ًتت٬ ارح ٩تتخ فتتذس ح٥ٞتتشحس، ًؿتتذ سٙتتِ ح٥تتذٌٍّ ختت٣ٚ حؾبْْتتخد ح٥ٞتتخ٭ٌ٭ِ         

 ٥2غتتنش  ،157فبغتتٌرخً ٩تت٬ طتتخسّخ فتتذًسه $ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ0 ىْتت٫ٌ سٝتت٨   

، ًسٝت٨  ٩1957ت٬ حرشّت٤ عتنش     13ؿ٦غتش   ٬٩1956 ٌّ٭ْو عتنش   2ٝنخثْش، ؿ٦غش 
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 ٥9غتتتنش  414ًسٝتتت٨  ٩1958تتت٬ ٌّ٭ْتتتو عتتتنش  9ح٥ٞنتتتخثْش، ؿ٦غتتتش  ٥2غتتتنش  128

 #.٬٩1968 ٌّ٭ْو عنش  2ح٥ٞنخثْش، ؿ٦غش 

٩ًتت٬ حؾبٞتتشس يف ٌٝحّتتذ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ أ٫ ح٥ظٞتتخد٧ يف حجملتتخ٣ حٗدحسُ ١٪تتخ       
ديؼ٦و ٝخ٭ٌ٭خً، ّنٞيِ أّنخً ّنٞيِ رخؾبيخ٥زش رخؼبٜ ادحسّخً، ٬٩ فخكذ حؼبٜ أً كب٬ 

 ٥4غتتنش  236رتتخّرتحٗ حؼب٩ٌ٢تتش ذبتتزح حؼبتتٜ $ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ0 ىْتت٬ سٝتت٨ 
 #.٬٩1959 ٩خٌّ عنش  16ح٥ٞنخثْش، ؿ٦غش 

 ٦ًّض٧ ٥ظلْٜٞ ح٭ٞيخُ ح٥ظٞخد٧ أ٫ ٫ٌ٢ّ حٗؿشحء ححملذع ؿبزح حٕػش فلْلخً. 

ظتزسُ رتو حػبتخ٩ِ حٕصىتش ٩ت٬      ٩ًقذحٝخً ؿبزح ٝنض ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ رتؤ٫ ٩تخ ّ  
أ٭و ٝذ فذس ٩نو اؿشحء ٝتخىِ ٦٥ظٞتخد٧ ّئ١تذ حعظ٪غتخ١و حبٞتو ًزبٚتضه ٙٝظنتخثو،        
ًىٌ حٙعظٞيخُ ٬٩ ٢٩خٙتؤس ح٥يتخ٬ّ، ٩تخ ّظتزسُ رتو حػبتخ٩ِ حٕصىتش يف ىتزح ح٥ؾتؤ٫          
٩تتشدًد رؤ٭تتو ّتتظْني ٢٥تتِ ّنتتظؾ حٙعتتظٞيخُ ٩ؼتت٤ ىتتزح حٕػتتش، أ٫ ٢ّتت٫ٌ اؿتتشحء ادحسّتتخً      

رخىًٚ ىزٞخً ٦٥ٞخ٭٫ٌ ح٥زُ مت يف ٦ٍو، ٙب٭و ٙ ٫ٌ٢ّ ٬٩ ؽؤ٭و أ٫ فلْلخً، ٙبرح ١خ٫ 
كظتتَ ٥تتٌ حعتتظٞخ٧ يف ـبتتخ٣ ح٥تتشًحرو حٗدحسّتتش ْٝتتخط     ّٞيتتِ ٩تتذس ح٥ظٞتتخد٧ ح٥غتتٞو، 

ـض ٬٩ كْتغ حّظزتخسه عتززخً    ٢٪و ٦َّ حؼبحٙعظٞيخُ حٗدحسُ ٬٩ حؾبشطذ أً ٩خ يف ك
مت رخؾبخخ٥ٚتش ٕك٢تخ٧    ٝخىًْخ ٦٥ظٞخد٧، ٙتبرح ١تخ٫ حٙعتظٞيخُ ٩ت٬ ٢٩خٙتؤس حؾبتذِّ ٝتذ       

ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥زُ ٩خ ١خ٫ جيْض ىتزح حٙعتظٞيخُ ًٙتخء ؾبتخ دْٙتو حػبتخ٩ِ حٕصىتش حؾبتز١ٌس         
ٙب٭و ٫ٌ٢ّ اؿشحء رخىًٚ ّذ٨ّ حٕػش يف ؽؤ٫ عشّخ٫ ٩ذس ح٥ظٞخد٧ $ححمل٢٪ش رٖري كٜ، 

٩تت٬ دّغتت٪رب عتتنش   4ح٥ٞنتتخثْش ؿ٦غتتش  ٥6غتتنش  1868حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ0 ىْتت٬ سٝتت٨   

1966.# 
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أ٫ ىنخ٥تت٠ ٭قتتخً خخفتتخً يف ح٥ظؾتتشِّ ح٥ٚش٭غتتِ ّظنتت٪٬ عتتٌٞه     ر١تتش عتتخرٞخً
حؼبٌٞٛ حؾبرتطزش ٦٥ٖري ٦َّ ح٥ذ٥ًش دبنِ أسرِ عنٌحص، ًح٩ٕش ٭ٚغتو رخ٥نغتزش ؾبقتش    

٩تتت٬ ح٥ٞغتتت٨ ح٥ؼتتتخ٭ِ ٩تتت٬ ح٥ٚثلتتتش حؾبخ٥ْتتتش ٦٥٪ْضح٭ْتتتخص     /51/ٙٞتتتذ طْشمتتتض حؾبتتتخدس 
 ًحؼبغخرخص ٥ز٠٥.

رخٙعتتتتظنخد اذل –قتتتتش ٦ًّتتتتَ ىتتتتزح حٕعتتتتخط ٝنتتتتض ححمل٢٪تتتتش حٗدحسّتتتتش ح٦ْ٥ْتتتتخ يف ٩  

٫ ٩غتظلٞش        -حٓ٭ٚش ح٥ز١ش/51/حؾبخدس رؤ٫ حؾبخىْخص، ٩ًخ يف ك٢٪يتخ ٩ت٬ حؾبزتخ٥ٔ ح٥تيت ط٢ٌت
٬٩ ح٥ذ٥ًش طقزق كٞخً ؿبخ٫ ار دل طظ٨ حؾبيخ٥زش ذبخ ٝنخثْخً أً ادحسّخً خ٣ٚ عبظ عنٌحص 

 ٬٩ طخسّخ ٭ؾٌء حؼبٜ يف حٝظنخثيخ، ٩ًنخه طيزْٜ ك٨٢ ىزه حؾبخدس سىني رؤ٩ش0٬ّ

0 ٭ؾتتٌء كتتٜ ٩تتخرل يف ر٩تتش ح٥ذ٥ًتتش ٭ظْـتتش ٝتتشحس طنَْ٪تتِ ّتتخ٧ أً ٝتتشحس ادحسُ      األًل
 ٙشدُ.

0 سب٦٘ حؾبيخ٥زش ذبزح حؼبٜ ٝنتخثًْخ أً ادحسّتًخ ٩تذس عبتظ عتنٌحص ٩ت٬ طتخسّخ        انثبَِ
 .1٭ؾٌء ىزح حؼبٜ س٨ٕ ٨٦ّ فخكذ ح٥ؾؤ٫ رْٞخ٩و ٦ّ٪خً كْْٞٞخً أً حٙرتحمْخً

سحص طنَْ٪ْش طظ٦ْٜ رخؾبقت٦لش ح٥ْخ٩تش   ًحّٙظزخسحص ح٥يت ٧ٌّٞ ٦ّْيخ ىزح ح٥نـ حّظزخ
ًىتتِ يف حٕفتت٤ –ًصبتتذٗ اذل حعتتظٞشحس حًٕمتتخُ حٗدحسّتتش ًّتتذ٧ طْتتشك حؾبْضح٭ْتتش   

عتتتتنٌّش، ٦٥٪ٚخؿتتتتآص ًحٙمتتتتيشحد ٦ًّتتتتَ ىتتتتزح حؾبٞظنتتتتَ ٙتتتتب٫ طيزْتتتتٜ ك٢تتتت٨        

حؾبؾخس ا٥ْيخ ٙ ّظؤطَ رذحىش اٙ كْغ ٫ٌ٢ّ حؼبٜ ٝذ ٭ؾؤ ًط٢خ٤٩ يف ر٩ش /51/حؾبخدس
حؾبيخ٥زش رو أ٩شًح ٩ْغتٌسًح ٩ت٬ ؿيتش ح٥ٞتخ٭٫ٌ، أ٩تخ ارح ٝتخ٧ ٩تخ٭ِ         ح٥ذ٥ًش، ًكْن٪خ ط٫ٌ٢

                                                           
ىنتتخ طنزتتو ح٥ٞتتخسة اذل ٭َشّتتش ح٦ْ٥تت٨ ح٥تتْٞني ح٥ٞخث٪تتش يف ؿْتت٤ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ د٫ً ح٥ٞتتخ٭٫ٌ         --1

 ٩ًخ رْذىخ. ٩42قيَٚ ١خ٤٩ حغبخ0٤ّْ ح٥شٝخرش حٗدحسّش، ؿ حؾبذ٭ِ، سحؿِ د.
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ٝخ٭ٌ٭ِ طغظل٤ْ ٩ِ ًؿتٌده حؾبيخ٥زتش ٝخ٭ٌ٭تًخ ذبتزح حؼبتٜ ٩ت٬ ؿخ٭تذ فتخكذ ح٥ؾتؤ٫،          
ٙب٫ ٩ْْخد ح٥غٌٞه ٙ ّنٚظق اٙ ٬٩ ح٥ظخسّخ ح٥زُ ّض٣ً ْٙو ىزح حؾبخ٭ِ، ًكْنجز ٙٞذ 

٦٘ ّنيخ أً حؾبٞقش ْٙيخ رْتذ ر٥ت٠   طقزق حؾبيخ٥زش أ٩شحً ٩ْغٌسحً ٝخ٭ٌ٭خً، ٫ٌ٢ًّ حؾبظخ

 ٬٩ ح٥ٚثلش حؾبخ٥ْش ًطيزْٞيخ ٦َّ كخ٥ظو./51/فبًٚ ّٗ٪خ٣ ك٨٢ حؾبخدس

ًح٥ؼخرض ٬٩ حؾبنخصّش ح٥يت أدص اذل حؼب٨٢ حؾبي٫ٌْ ْٙو، أ٫ حؾبذِّ ٝذ سبيتت  

، ًاذل ح٥ذسؿش ح٥شحرْش يف عنش 1948يف ح٥رتْٝش رخٕٝذ٩ْش اذل ح٥ذسؿش حؽبخ٩غش يف 

ٌح رتتخ٥ٞشحس٬ّ حؾبيْتت٫ٌ ْٙي٪تتخ أعتتزٜ يف حٕٝذ٩ْتتش ٝخ٭ٌ٭تتخً كبتت٬ سّٝتت  ، سٕتت٨ أ٭تتو1953
رخ٥ٖٗخء، ٬٩ً ػ٨ ٙب٫ كٜ حؾبذِّ يف ح٥رتْٝش ذبز٬ّ ح٥ٞشحس٬ّ ًٙؽ٠ ػخرض ًٝخث٨ ٬٩ 
طخسّخ ٭ٚخرمهخ، ٫ٌ٢ًّ كٞو يف حٝظنخء ح٥ٚشًٛ حؾبخ٥ْش ٢٩نو حؾبتذِّ أ٫ ّيخ٥تذ ذبتزه    

ح٥ٞتتخث٪ني يف ٩ٌحؿيظتتو،  حسُ ح٥ظخيتتِح٥ٚتتشًٛ حؾبخ٥ْتتش ٝزتت٤ أ٫ ّيخ٥تتذ أًًٙ رب٥ٖتتخء ٝتتش 
ًح٥ز٬ّ كخٙ د٫ً عتشّخ٫ ٩ْْتخد ح٥يْت٬ ْٙي٪تخ رخ٥ٖٗتخء، رخ٥نغتزش ا٥ْتو، ٦ّتَ ٙتشك          
ح٥ظغتت٨ْ٦ ؿتتذًٙ ٦ّْ٪تتو ذب٪تتخ ارتتخ٫ فتتذًسىخ، حؽبتتٚٗ ح٥تتزُ دحس كتت٣ٌ زبتتذُ ٩ش١تتضه 
ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ يف حٕٝذ٩ْش يف ح٥ذسؿش ح٥غخدعش، ًح٥زُ دل ّشعتخ ّْٞنتو ْٙتو اٙ رتخ٥ٞشحس     

، ٙ٪٬ ىزح ح٥ظخسّخ ٬٩1956 ٥ٌّْو عنش ٬٩31 ٩ذّش ٩ق٦لش ح٥نشحثذ يف ح٥قخدس 
ًكذه ّنٚظق ٩ْْخد ح٥يْت٬ رخ٥ٖٗتخء يف ٝتشحسُ ح٥ظخيتِ، ١ًتز٠٥ ّغتشُ ْٙتو ٩ْْتخد         
ح٥ظٞذ٧ حؽب٪غِ رخ٥نغزش اذل دٌٍّ ح٥ظٌّْل ْٙ٪خ ّظنخَٙ ًىزخثِ حٕؽْخء أ٫ ّزَٞ 

حؾبخ٥ْتش، ًىتِ حٕػتش، ًى٦تذ     حؼبٜ يف ى٦ذ ح٥ٖٗخء ٝخث٪تخً، رْن٪تخ ٢ّت٫ٌ ى٦تذ ح٥ٚتشًٛ      
ٝذ عٞو رخ٥ظٞخد٧ حؽب٪غتِ $ححمل٢٪تش حٗدحسّتش    ح٥ظٌّْل، ًىٌ ح٥ٖٗخء ٕري حؾبزخؽش، 

 #.٬٩1961 ٙربحّش عنش  24ح٥ٞنخثْش ؿ٦غش  ٥4غنش  514ح٦ْ٥ْخ0 ى٬ْ س٨ٝ 
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٩ت٬ ح٥ٞغت٨ ح٥ؼتخ٭ِ ٩ت٬     /١/51ز٠٥ ٝنض ححمل٢٪ش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ رتؤ٫ حؾبتخدس    
ًحؼبغخرخص طنـ ٦َّ أ٫ حؾبخىْخص ح٥تيت دل ّيخ٥تذ ذبتخ يف     ح٥ٚثلش حؾبخ٥ْش ٦٥٪ْضح٭ْش

٩ذس عبظ عنٌحص طقزق كٞخً ٢٩ظغزخً ٦٥ل٩ٌ٢ش، ًَّيش ٬٩ ر٠٥ أهنخ ًا٫ حٝظزغض 
٩تت٬ ح٥نقتتٌؿ حؾبذ٭ْتتش ٩تتذس ح٥ظٞتتخد٧ حؽب٪غتتِ، اٙ أهنتتخ ٝتتشسص يف ح٥ٌٝتتض رحطتتو أ٭تتو      

سب٦ت٘ أُ  دبـشد ح٭ٞنخء حؾبذس طقزق ط٠٦ حؾبخىْخص كٞخً ٢٩ظغتزخً ٦٥ل٩ٌ٢تش، ٙنٚتض    
ح٥ظضح٧ ىزِْْ يف ر٩ش ح٥ذ٥ًش ًحٙرتٝض رز٠٥ ّت٬ حٕك٢تخ٧ حؾبذ٭ْتش ح٥تيت طٞنتِ رؤ٭تو       
ًا٫ ١خ٫ ّرتطذ ٦ّتَ ح٥ظٞتخد٧ ح٭ٞنتخء ح٥ٙظتضح٧، اٙ أ٭تو ٩تِ ر٥ت٠ ّظخ٦ت٘ ّنتو ح٥ظتضح٧           

٩تتذد٭ِ#، ًأ٭تتو ٙ جيتتٌص ٦٥٪ل٢٪تتش أ٫ طٞنتتِ رخ٥ظٞتتخد٧ ٩تت٬ ط٦ٞتتخء        386ىزْْتتِ $٧
٦َ ى٦ذ حؾبذ٭ِ أً رنخء ٦َّ ى٦ذ دحثنْو أً أُ ٭ٚغيخ، ر٤ جيذ أ٫ ٫ٌ٢ّ ر٠٥ رنخء ّ

٩تتذ٭ِ#، ٩ًتتشد ر٥تت٠ حبغتتذ  387ؽتتخـ ٥تتو ٩قتت٦لش ْٙتتو، ٥ًتتٌ دل ّظ٪غتت٠ رتتو $٧ 
ح٥ظٞتخد٧ ٥تْظ عتززًخ كْْٞٞتًخ ٩ت٬ أعتزخد رتشحءس ح٥ز٩تش، رت٤           أ٫ اذل–ح٥نَشّتش حؾبذ٭ْتش   

ـبتتشد ًعتت٦ْش ٥ٞيتتِ كتتٜ حؾبيخ٥زتتش رتتو، َْٙتت٤ ح٥ظضح٩تتخً ٩تتذ٭ْخً اذل أ٫ ّتتذِٙ رظٞخد٩تتو، 
ٞنِ ارح مت ح٥ظ٪غ٠ رو، ٬٢٥ً ّظخ٦٘ ّنو ح٥ظضح٧ ىزِْْ يف ر٩ش حؾبتذ٬ّ، ٥تز٠٥   ًّن

ّنزِٖ أ٫ ّظ٪غ٠ رو رًً ح٥ؾؤ٫، ًٙ جيٌص ٦٥٪ل٢٪ش أ٫ طٞنِ رو ٬٩ ط٦ٞخء ٭ٚغتيخ،  

٩تت٬ ح٥ٚثلتتش حؾبخ٥ْتتش ٦٥٪ْضح٭ْتتش /51/رْن٪تتخ حّٙظزتتخسحص ح٥تتيت ّٞتت٧ٌ ٦ّْيتتخ ٭تتـ حؾبتتخدس
ؾبقتت٦لش ح٥ْخ٩تتش ًصبتتذٗ اذل حعتتظٞشحس ًحؼبغتخرخص ىتتِ حّظزتتخسحص طنَْ٪ْتتش طظ٦ْتتٜ رخ 

٦٥٪ٚخؿتتآص  -يف حٕفتت٤ عتتنٌّش ًىتتِ –حًٕمتتخُ حٗدحسّتتش ًّتتذ٧ طْتتشك حؾبْضح٭ْتتش    
ّخ٩تش، ّتظْني   طنَْ٪ْتش  ًحٙميشحد، ٬٩ً ػ٨ ٙب٫ ح٥ٞخّذس ح٥تيت ٝشسصبتخ ىتِ ٝخّتذس     

٦ّتَ ًصحسحص حؼب٩ٌ٢تتش ٩ًقتتخؼبيخ ح٥ظضح٩يتخ، ًطٞنتتِ ذبتتخ ححملتخ٨١ ١ٞخّتتذس ٝخ٭ٌ٭ْتتش    
 ّٚٝتتش حؼب٩ٌ٢تتش دبٌٍْٚيتتخ، ًىتتِ ّٚٝتتش طنَْ٪ْتتش زب٢٪يتتخ      ًحؿزتتش ح٥ظيزْتتٜ يف 
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 157ح٦٥ٌحثق ٬٩ً رْنيخ ط٠٦ ح٥ٚثلش $ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ0 ى٬ْ سٝت٨   ح٥ٌٞح٭ني ً

 #.٬٩1956 ٌّ٭ْو عنش  2ح٥ٞنخثْش ؿ٦غش  ٥2غنش 

٩تت٬ /١/375٪تتخ ٝنتتض رتتؤ٫ ح٥ذًسّتتش ًح٥ظـتتذد حؾبنقتتٌؿ ٦ّْي٪تتخ يف حؾبتتخدس     
ؽبقتخثـ حؾبظٚشّتش ّت٬ ىزْْتش حؼبتٜ يف رحطتو، ار ّٞقتذ        ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ مهخ ٩ت٬ ح 

رخ٥ذًسّش أ٫ ٫ٌ٢ّ ٩غظلٞخً يف ٩ٌحّْذ ٩ظظخ٥ْش، ًرخ٥ظـذد أ٫ ٩خ ّئدُ ٬٩ ح٥تذ٬ّ يف  

حؾبؾخس ا٥ْيتخ حؾبشطزتخص ٩ت٬ رتني     /٩/375ٌّذه، ٙ ّنٞـ ٬٩ أف٦و، ًٝذ ر١شص حؾبخدس
زتخص ريزْْظتيخ ٩ت٬    حؼبٌٞٛ ح٥ذًسّش حؾبظـذدس ح٥تيت أًسدصبتخ ٦ّتَ عتز٤ْ حؾبؼتخ٣، ٙخؾبشط     

حؼبٌٞٛ ح٥يت طظٞخد٧ خب٪ظ عنٌحص رخّظزخسىخ دًسّش ٩ظـتذدس، ًىخطتخ٫ ح٥قتٚظخ٫ ٙ    
طتتض٫ّٚ ٩تتخ رب٪تتذ ٩نتتيخ، ١٪تتخ ٙ ّٖتتري ٩تت٬ ىزْْتتش حؾبشطتتذ، ١لتتٜ دًسُ ٩ظـتتذد ْٝتتخ٧  
حؾبنخصّش يف أف٤ حعتظلٞخٝو، ار ٙ ؽتؤ٫ ٥تز٠٥ دبتذس ح٥ظٞتخد٧ ١٪تخ أؽتخسص اذل ر٥ت٠         

حؼبٜ ح٥ذًسُ حؾبظـذد ّظٞخد٧ رظ٠٦ حؾبذس ٥ًٌ أٝش رو كني ٭قض ٦َّ أ٫ /375/حؾبخدس
حؾبذ٭ِ، ٙظغشُ ٩ذس ح٥ظٞخد٧ ٬٩ رتخد أًذل ارح ٭تخصُ ْٙتو، ٩ًتشد ر٥ت٠ اذل أ٫ ح٥ظٞتخد٧       
حؽب٪غِ ٙ ٧ٌّٞ ٦َّ ٝشّنش ح٥ٌٙخء ١٪خ ىٌ ح٥ؾؤ٫ ْٙ٪خ ّذحه ٩ت٬ متشًد ح٥ظٞتخد٧،    

سّتش حؾبظـتذدس ٩ت٬    ًامنخ ّشؿِ يف أعخعو اذل أ٫ حؾبذ٬ّ ّٚشك ْٙتو أدحء ح٥تذ٫ٌّ ح٥ذً  
اّشحده ٦ٌٙ أؿرب ٦َّ ح٥ٌٙخء دبتخ طتشح٨١ ٩نتيخ رْتذ ح٭ٞنتخء عبتظ عتنٌحص ٩ت٬ طتخسّخ          
حٙعظلٞخٛ ٕٙنَ ر٠٥ اذل ط٦٢ْٚو دبتخ جيتخًص ح٥غتْش، ًٝتذ ؿْت٤ ٦٥٪تذ٬ّ، طٚشّْتًخ        

حسحه رٌؿتٌد ح٥تذ٬ّ يف   ش٦َّ ىزح ح٥ظٌؿْو أ٫ ّظ٪غ٠ رخ٭ٞنخء ط٠٦ حؾبذس ٥ًٌ رْتذ اٝت  
غِ ىِ ح٥يت ٧ٌّٞ ٦ّْيخ ىزح ح٥ظٞخد٧ حؽب٪ ا٥ْو أ٫ ح٥ٞشّنش ر٩ظو، ًكبخ جيذ ح٥ظنزْو

شّنتتش ٝخىْتتش ٙ طٞزتت٤ ح٥تتذ٤ْ٥ ح٢ْ٥تتظ، ٙتتٚ ًؿتتو ٦٥ظلتتذُ رؤهنتتخ ٙ طغتتشُ يف كتتٜ    ٝ

 119ً 87حؽبضح٭ش ح٥ْخ٩ش حبغزخ٫ أهنخ ٦٩ْجش $ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ0 ى٫ٌْ أسٝخ٧ 
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٬٩ ٭تٌٙ٪رب   19 ح٥ٞنخثْش، ؿ٦غش/٥/1غنش 311ً 189ً 184ً 183ً  111ً  111ً 

 #.٬٩1965 ٌّ٭ْو عنش  12ح٥ٞنخثْش، ؿ٦غش  ٥16غنش  114ً 1139ً 1955عنش 

ًٝنتتض أّنتتًخ رتتؤ٫ ١تتٚ ًفتتِٚ ح٥ذًسّتتش ًح٥ظـتتذد ٝتتخث٨ رتتخ٥ًْٚحص ّخ٩تتش،        

٩ت٬ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ ْٙ٪تخ     /375/ٙؾؤهنخ يف ر٠٥ ؽتؤ٫ حؾبشطزتخص ح٥تيت أًسدصبتخ حؾبتخدس     
طغتتٞو دبنتتِ عبتتظ عتتنٌحص، ار   أًسدطتتو ٩تت٬ أ٩ؼ٦تتش ؿبتتزح ح٥نتتٌُ ٩تت٬ حؼبٞتتٌٛ ح٥تتيت  

٥غتنش   287ح٥ًْٚس يف كْٞٞظيخ ؿضء ٬٩ حؾبشطذ $ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ0 ى٬ْ سٝت٨  

 #.٬٩1955 ٭ٌٙ٪رب عنش  26ح٥ٞنخثْش، ؿ٦غش  1

ًيف خقٌؿ ح٥ظٌّْل حؾبرتطذ ىٌ ٩ت٬ ىزْْتش حؼبتٜ ح٥نخؽتت ّت٬ ح٥ٞتخ٭٫ٌ ٕ٭تو ىتٌ         
ح٥ظٞتخد٧ ح٥تيت طغتشُ رخ٥نغتزش اذل     حؾبٞخر٤ ٥و، ٙب٭و طغشُ رخ٥نغزش اذل ح٥ظٌّْل ٩تذس  

ح٥ظْتتٌّل ّٚتتشك ح٥ظغتت٨ْ٦ رخعتتظلٞخٝو ٩ٌمتتٌّخً طزْْتتخً     حؼبتتٜ حٕفتت٦ِ، ًؾبتتخ ١تتخ٫   
٥قٚكْش حؾبذِّ ٙ طشْٝش، ٩ي٦ٌرخً ٩ٞخر٤ كش٩خ٫ حؾبز١ٌس ٬٩ ٩شطزخص ح٥ذسؿش ح٥تيت  
زبَتتَ يف ح٥رتْٝتتش ا٥ْيتتخ رتتخ٥ٞشحس حؾبيْتت٫ٌ ْٙتتو ح٥تتزُ ّتتض٨ّ قبخ٥ٚظتتو ٦٥ٞتتخ٭٫ٌ، ٙٞتتذ 

ح٥ظْتتٌّل ىتتزه دبنتتِ حؾبتتذس حؾبغتتٞيش ٦٥٪شطتتذ، ًىتتِ ىزٞتتخً ٥تتنـ   عتتٞيض دّتتٌٍ 

٩تت٬ ح٥ٞغتت٨ ح٥ؼتتخ٭ِ ٩تت٬ ح٥ٚثلتتش حؾبخ٥ْتتش ٦٥٪ْضح٭ْتتش ًحؼبغتتخرخص عبتتظ       /51/حؾبتتخدس
عتتتنٌحص طقتتتزق حؾبخىْتتتش رْتتتذىخ كٞتتتخً ٢٩ظغتتتزخً ٦٥ل٩ٌ٢تتتش، ٦٥ً٪ل٢٪تتتش أ٫ طٞنتتتِ      

 8ح٥غتتنش  291رخ٥غتتٌٞه ٩تت٬ ط٦ٞتتخء ٭ٚغتتيخ $ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ0 ىْتت٬ سٝتت٨        

# ًْٙ٪تخ ّظ٦ْتٜ دبْْتخد سٙتِ دّتٌٍ ٕتتري      ٩1965ت٬ ٌّ٭ْتو عتنش     ٥6ٞنتخثْش، ؿ٦غتش   ح
ح٥ٖٗخء ٝنض ححمل٢٪ش رحصبخ رؤ٭و ٥ًج٬ ١خ٭ض ٌٝحّذ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ ٝذ ًمْض أفًٚ 
٥ظل٨٢ سًحرو ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؽبتخؿ ًٙ طيزتٜ ًؿٌرتًخ ٦ّتَ سًحرتو ح٥ٞتخ٭٫ٌ ح٥ْتخ٧، اٙ أ٫         

ذ ٩تخ ّتظٚء٧ ٩تِ ىتزه ح٥تشًحرو، ٥ًتو أ٫       ح٥ٞنخء حٗدحسُ ٥و أ٫ ّيزٜ ٬٩ ط٠٦ ح٥ٌٞحّت 
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ّيٌسىتتخ دبتتخ حيٞتتٜ ىتتزح ح٥تتظٚإ٧، ًر٥تت٠ ٙ ّيتتشف ٦١ْتتش طيزْتتٜ ح٥نقتتٌؿ حؾبذ٭ْتتش     
حؽبخفش، رخ٥ظٞخد٧ ًامنخ دي٬٢ طيزْٞيخ يف ـبخ٣  سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ رخ٥ٞذس ح٥زُ 
ّظٚتتٜ ٩تتِ ىزْْتتش ىتتزه ح٥تتشًحرو اٙ ارح ًؿتتذ ٭تتـ ختتخؿ يف ٩غتتؤ٥ش رْْنتتيخ ْٙـتتذ   

ح٧ ىتتزح ح٥تتنـ، ًطشط٢تتض ٢ٙتتشس ح٥ظٞتتخد٧ حؾبغتتٞو ٦ّتتَ حّظزتتخسحص طظقتت٤     ّنذثتتز ح٥ظتتض
رخؾبق٦لش ح٥ْخ٩ش، ار حؼبشؿ ٦َّ حعظٞشحس حؾبْخ٩ٚص ًطتٌٙري ح٥ي٪ؤ٭ْنتش يف حؾبشح١تض    
ًح٥ْٚٝخص ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ّظي٦ذ دحث٪خً ح٥ْ٪٤ ٦َّ عشّش ح٥زض ْٙ٪خ ّؼٌس ٩ت٬ ٩نخصّتخص،   

٥ٖٙشحد حبٜ ٩نخصّش ح٥غ٦يخص  ًىخؾبخ أ٫ ح٥ظيٌس ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ٝذ ًف٤ اذل كذ حٗٝشحس
ح٥ْخ٩ش ْٙ٪خ ربشّو ٬٩ طقشٙخص، ٙب٫ ر٠٥ ّغظظزِ رخ٥نشًسس ًؿٌد طن٨َْ ًعخث٤ 

 ىزه حؾبنخصّش دبخ ٙ ٫ٌ٢ّ ٬٩ ؽؤ٭و ط٦ْْٞيخ أ٩ذحً ٙ هنخّش ٥و.

ًارح ١خ٭تتض ٦٥ظٞتتخد٧ حؾبغتتٞو ٦٥٪يخ٥زتتش رتتخؼبٌٞٛ يف سًحرتتو ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؽبتتخؿ   
ص ٙتتب٫ ك٢٪تتض ىتتزح ح٥ظٞتتخد٧ يف ـبتتخ٣ سًحرتتو ك٢٪ظتتو ح٥ظؾتتشّْْش حؾبظقتت٦ش رخؾبْتتخ٩ٚ

يف حعظٞشحس حًٕمخُ حٗدحسّش  -٦َّ مبٌ أدَّ ًأًؿذ-ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ ربذ طربّشىخ 
ًحؾبشح١ض ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ٥ْ٪خ٣ حؾبشحٜٙ ح٥ْخ٩ش حعظٞشحس شب٦ْو حؾبق٦لش ح٥ْخ٩تش ؼبغت٬ عتري    

حؾبنخصّخص  ىزه حؾبشحٜٙ، ؾبخ ١خ٫ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش دل حيذد ٩ذد ٥شِٙ ح٥ذّخًٍ يف
حٗدحسّش ح٥يت خيظـ حجمل٦ظ رنَشىخ ذبْجش ٝنخء ادحسُ اٙ ٩خ ّظ٦ْتٜ ٩نتيخ ري٦زتخص    
ح٥ٖٗخء، ار ٭ـ ٦َّ أ٫ ٩ْْخد سْٙيخ ىٌ عظ٫ٌ ٩ٌّخً ٦َّ ح٥ظٚق٤ْ ح٥ٌحسد ْٙتو، ٙتب٫   
ٕريىتتخ ٩تت٬ ح٥ي٦زتتخص جيتتٌص سْٙتتو ٩ظتتَ ١تتخ٫ حؾبيخ٥تتذ رتتو دل ّغتتٞو رخ٥ظٞتتخد٧ ىزٞتتخً    

دح٧ ٙ ٌّؿذ ٭ـ خخؿ يف ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش خيتخ٥٘   ٥ٌٞحّذ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ، ٩خ

رزْتخ٫  /388اذل  374/ىزه ح٥ٌٞحّذ، ًٝذ ط٦ٚ٢ض أك٢خ٧ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ يف حؾبٌحد ٬٩
أ٭ٌحُ قبظ٦ٚش ٦٥ظٞخد٧ ح٥ي٤ٌّ ًح٥ٞقري، ٕري أ٫ ىتزح ح٥ظْتذد ٕ٭تٌحُ ح٥ظٞتخد٧ ٙ دي٢ت٬      

حٕعخعْش يف عتٌٞه  أ٫ ّيذس حٕف٤ ح٥ْخ٧ ح٥زُ جي٤ْ ٬٩ ح٥ظٞخد٧ ح٥ي٤ٌّ ح٥ٞخّذس 
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٩ت٬ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ أ٫ طئ١تذه كتني ٭قتض       /374/كٜ حؾبيخ٥زش، ًىٌ ٩خ أسحدص حؾبتخدس 
٦َّ أ٫ $ّظٞخد٧ ح٥ٙظضح٧ رخ٭ٞنخء عبتظ ّؾتشس عتنش ْٙ٪تخ ّتذح حؼبتخٙص ح٥تيت ًسد        

 ّنيخ ٭ـ خخؿ يف ح٥ٞخ٭٫ٌ ًْٙ٪خ ّذح حٙعظجنخٙخص ح٥ظخ٥ْش#.

ذٌٍّ ٩تتِ حؼبتتٜ ح٥تتزُ زب٪ْتتو ١٪تتخ أ٫ حٕفتت٤ يف ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ أ٫ طتتذًس ح٥تت
ٙظغتٞو ٩ْتتو دبنتتِ حؾبتتذس حؾبٞتتشسس ٥ظٞخد٩تتو، ْٙ٪تخ ّتتذح رْتتل أ٭تتٌحُ ح٥تتذّخًٍ ح٥تتيت   
حعظؼنخىخ حؾبؾشُ ٬٩ ىزح حٕف٤ ح٥ْخ٧، ار ٭َش ا٥ْيخ ٭َشس ٩غظ٦ٞش ٬ّ حؼبٌٞٛ ح٥يت 

 زب٪ْيخ، ًسطذ ؿبخ أعزخرخً خخفش ٦٥غٌٞه ٙ سبظ٦و رؤعزخد طٞخد٧ ىزه حؼبٌٞٛ.

ذِّ يف ى٦ذ طغتٌّش كخ٥ظتو ٦ّتَ ح٥نلتٌ ح٥تزُ ّتزىذ ا٥ْتو ٝتذ ٭ؾتؤ          ًؾبخ ١خ٫ كٜ حؾب

$ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش  ٩1961نتتز ىتتزح ح٥ظتتخسّخ أُ يف ٩ْْتتخد ٕخّظتتو  ختتش حرشّتت٤ عتتنش    

٩تت٬ ٌّ٭ْتتو  11ح٥ٞنتتخثْش، ؿ٦غتتش  ٥11غتتنش  1127ًسٝتت٨  1111ح٦ْ٥ْتتخ0 ىْتت٬ سٝتت٨ 

ٗ 1967عنش  دحسّتش ح٦ْ٥ْتخ   # أ٩خ ٬ّ حؾبنخصّش يف حؾبْخػ أً حؾب٢خٙؤس ٙٞنخء ححمل٢٪تش ح

حؽبتتتخؿ  ٥1926غتتتنش  ٦ّ37تتتَ أ٫ حؾبتتتخدس ح٥غخدعتتتش ٩تتت٬ حؾبشعتتت٧ٌ رٞتتتخ٭٫ٌ سٝتتت٨      

طنـ ٦َّ أ٭و $$ٙ جيٌص  ٥1953غنش  545رخؾبْخؽخص حؾب٢٦ْش، ٩ْذ٥ش رخ٥ٞخ٭٫ٌ س٨ٝ 
ّؾتش   حػنتخ  ْٝتذه ٩ظتَ ٩نتَ    مت٦٥ل٩ٌ٢ش ًٙ ٥قخكذ ح٥ؾؤ٫ حؾبنخصّش يف أُ ٩ْخػ 

حؾبزني ْٙو ٩ٞذحس حؾبْخػ اذل فخكذ  خػ#$ف٠ حؾبْ ؽيشحً ٬٩ طخسّخ طغ٨ْ٦ ح٥غش١ِ
ح٥ؾتؤ٫، ١ًتتز٠٥ ٙ جيتتٌص ٦٥ل٩ٌ٢تتش ًٙ ٥قتتخكذ ح٥ؾتتؤ٫ حؾبنخصّتتش يف ٩ٞتتذحس حؾب٢خٙتتؤس  
ح٥يت دْٙض اٙ ارح ٝذ٩ض حؾبْخسمش اذل حػبيش ح٥يت ٝخ٩ض رظغٌّش حؾب٢خٙؤس خ٣ٚ حػين 

 .#ّؾش ؽيشحً ٬٩ طخسّخ فشٙيخ#



74 

 

يخ طْذ٤ّ ٩ٞذحس حؾبْتخػ ح٥تزُ   ًرنخء ٦َّ ر٠٥ ٤٢ٙ دٌٍّ ّشحد ذبخ أً رٌحعيظ
مت ْٝذه أً حؾب٢خٙؤس ح٥يت مت فشٙيخ، ٙ جيٌص ٝزٌؿبخ رْذ ٩نتِ حؾبْْتخد حؾبتز١ٌس أ٩تخ٧     

ًًسًد ح٥نـ ٦َّ ىزح ح٥نلٌ جي٤ْ ٬٩ عبظ ، أّش فب٢٪ش ١خ٭ض، ٙ ٦َّ ٩قخؼبيخ
حؾبْْخد حؾبٞشس ْٙو ٝشّنش ٝخ٭ٌ٭ْش ٝخىْش ٦َّ فلش سرو حؾبْتخػ أً طغتٌّش حؾب٢خٙتؤس،    

امنخ ّيذٗ اذل ١٘ حؾبنخصّخص ٬٩ كْغ حٕكْٞش أً حؾبٞذحس ّٙظزخسحص طنَْ٪ْش ًىٌ 
ًٝتذ ؿتخء ٩ت٬ حٗىتٚٛ      ،طظ٦ْٜ رخؾبق٦لش ح٥ْخ٩ش حعظٞشحس ٥ًٖمخُ حؾبخ٥ْتش ًحٗدحسّتش  

          ًٚ ًح٥ؾ٪٣ٌ حبْتغ طتذخ٤ يف ـبتخ٣ طيزْٞتو أّتش ٩نخصّتش يف حؾبْتخػ أً حؾب٢خٙتؤس أفت
ٌمِ رخ٥نغزش اذل ٤١ ٬٩ حؾبٌٍت٘ ًحؼب٩ٌ٢تش   ٩ًٞذحسحً، كٞخً أ٧ ٝذسحً، كْغ ّغظٞش ح٥

٦َّ ح٥غٌحء ػ٨ ٫ٌ٢ّ ٝقش ح٥نـ ٦َّ كخ٥ش حؽبيؤ حؾبخدُ سبقْقخً رٖري قبقـ 
ح٥تتيت حعتتظيذٙيخ ح٥ؾتتخسُ يف طنَتت٨ْ حؾبْخؽتتخص ًطشطْزتتيخ   ٩تت٬ ح٥تتنـ ًٙ ٩تت٬ حؼب٢٪تتش  

٬ّ أ٫ حؾبنخصّتش يف أفت٤ حؼبتٜ يف حؾبْتخػ ىتِ ٩نخصّتش يف       ًػزخص أًمخّيخ، ٙنًٚ 
ؼب٨٢ ًحكذ يف حؼبخ٥ظني ١٪تخ أ٫ حؾبنخصّتش يف حعتظلٞخٛ حؾبْتخػ ٩ت٬ كْتغ       ٩ٞذحسه ٙخ

أف٦و ٙ طْذً أ٫ ط٫ٌ٢ يف ح٥ٌٝض رحطو ٩نخصّش يف حؾب٢خٙتؤس ح٥تيت مت فتشٙيخ، رخّظزتخس     
أ٫ فتتخكذ ح٥ؾتتؤ٫ ٙ ّغتتظلٜ ًامنتتخ ّغتتظلٜ ٩ْخؽتتخً ىزٞتتخً ٦٥ٞتتخ٭٫ٌ، ار ٙ ّظقتتٌس     

 ٜ يف ح٥ظؼزْتتض رخؾبْتتخػ،  ختشًؽ حؼبتتخ٣ ّتت٬ أ٩تتش٬ّ ا٩تتخ فتتخكذ ح٥ؾتتؤ٫ ٢ّتت٫ٌ ٥تتو حؼبتت
ًرخ٥ظخرل ٙٚ ّظٞشس ٥و حؾب٢خٙؤس ًأ٩تخ أٙ ٢ّت٫ٌ ٥تو كتٜ يف ح٥ظؼزْتض رخؾبْتخػ، ٩ًت٬ ػت٨         
ّٞظقش كٞو ٦ّتَ حؾب٢خٙتؤس، ًٙ ّظٞتشس ٥تو ٩ْتخػ، ٙتبرح ٩تخ طٞتشسص ٥قتخكذ ح٥ؾتؤ٫           
٢٩خٙتتتؤس ػتتت٨ ىخ٥تتتذ رظؼزْظتتتو يف حؾبْتتتخػ، ٙتتتب٫ ىتتتزه حؾبيخ٥زتتتش طظنتتت٪٬ ٩نخصّتتتش يف     

ٞخدحً ٩نو رؤ٭و فخكذ كٜ يف ح٥ظؼزْض رخؾبْخػ، ٬٩ً ػ٨ ّظْني حعظلٞخٝو حؾب٢خٙؤس حّظ
٦ّْو ح٥ٙظضح٧ رخؾبْْخد حؾبنقتٌؿ ٦ّْتو يف حؾبتخدس ح٥غخدعتش ٩ت٬ حؾبشعت٧ٌ رٞتخ٭٫ٌ سٝت٨         

حؽبتتخؿ رخؾبْخؽتتخص حؾب٢٦ْتش $ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتخ0 ىْتت٫ٌ سٝتت٨    ٥1929غتنش   37

، ًسٝتتتتتتت٨ ٩1959تتتتتتت٬ حرشّتتتتتتت٤ عتتتتتتتنش    4ح٥ٞنتتتتتتتخثْش، ؿ٦غتتتتتتتش /٥/4غتتتتتتتنش 577
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 ٥8غتتنش   885، ًسٝتت٨  ٩1963تت٬ حرشّتت٤ عتتنش    /21/ح٥ٞنتتخثْش ؿ٦غتتش  /٥/6غتتنش 1669
 23ح٥ٞنخثْش، ؿ٦غش  ٥9غنش  1144، ًس٨ٝ ٬٩1965 ٌّ٭ْو عنش  21ح٥ٞنخثْش، ؿ٦غش 

 #.1968 ٬٩ ٌّ٭ْو عنش

ًٝذ ٭ـ ٝخ٭٫ٌ ح٥ظؤ٩ني ًحؾبْخؽتخص ًؾبتٌٍِٚ ح٥ذ٥ًتش ٩ًغتظخذ٩ْيخ ًّ٪خؿبتخ      

$$جيتتذ طٞتتذ٨ّ ى٦تتذ  ٩0نتتو ٦ّتتَ أ٭تتو/37/يف حؾبتتخدس ٥1963غتتنش  51 حؾبتتذ٭ْني سٝتت٨
حؾبْخػ أً حؾب٢خٙؤس أً ح٥ظؤ٩ني أً أّش ٩زخ٥ٔ ٩غظلٞش ٥ذٍ ح٥قنذًٛ يف ٩ْْخد أٝقتخه  
عتتنظخ٫ ٩تت٬ طتتخسّخ فتتذًس ٝتتشحس اهنتتخء خذ٩تتش حؾبنظٚتتِ أً ًٙتتخس فتتخكذ حؾبْتتخػ أً           

ًطْظترب حؾبيخ٥زتش    –حعظلٞخٛ حؾبزخ٥ٔ كغذ حؼبخ٣ ًاٙ ح٭ٞنَ حؼبتٜ يف حؾبيخ٥زتش رتو    
حؾبزتتتخ٥ٔ حؾبظٞذ٩تتتش ٩نيٌّتتتش ٦ّتتتَ ٩يخ٥زتتتش رزتتتخِٝ حؾبزتتتخ٥ٔ حؾبغتتتظلٞش ٥تتتذٍ   رتتتؤُ ٩تتت٬

 .#ح٥قنذًٛ#

ًّنٞيِ عشّخ٫ حؾبذس حؾبؾخس ا٥ْيتخ رخ٥نغتزش اذل حؾبغتظلٞني طبْْتخً ارح طٞتذ٧ أكتذى٨       

٩نو ٦َّ أ٫ ٤١ ٩ْخػ ٙ ّقشٙو /38/ري٦ذ يف حؾبٌّذ ححملذد $$١٪خ ٭ـ يف حؾبخدس
حٗخيتتخس رتتشرو حؾبْتتخػ أً طتتخسّخ  ختتش   فتتخكزو يف ٩ْْتتخد ػتتٚع عتتنٌحص ٩تت٬ طتتخسّخ 

فتتتشٗ، ّنٞنتتتِ حؼبتتتٜ يف حؾبيخ٥زتتتش رتتتو، ًحؾبزتتتخ٥ٔ ح٥تتتيت ّتتتظ٨ فتتتشٙيخ طتتتئ٣ً اذل          
 .#ح٥قنذًٛ#
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 وروة والًجدد يف احلؼوق اإلداروةالد

ؾبٌٝت٘ حػبيتخص ح٥ٞنتخثْش يف ٩قتش، ػت٨ طٞت٧ٌ رظل٦ْت٤ ً٭ٞتذ ىتزه           وسنعس 
 حؾبٌحٝ٘.

 : انجند األًل

 يٌلف احملكًخ اإلدازّخ انؼهْب
د حؾبنقتتتتتٌؿ ٦ّْيتتتتتخ يف ٥ٞتتتتتذ ٝنتتتتتض ىتتتتتزه ححمل٢٪تتتتتش $$رتتتتتؤ٫ ح٥ذًسّتتتتتش ًح٥ظـتتتتتذ

٩تتذ٭ِ ىتتِ ٩تت٬ حؽبقتتخثـ حؾبظٚشّتتش ّتت٬ ىزْْتتش حؼبتتٜ يف رحطتتو، ار      /375/حؾبتتخدس
ّٞقذ رخ٥ذًسّش أ٫ ٫ٌ٢ّ ٩غتظلًٞخ يف ٩ٌحّْتذ ٩ظظخ٥ْتش، ًرخ٥ظـتذد أ٫ ٩تخ ّتئدُ ٩ت٬        
ح٥ذ٬ّ يف ٩ٌّذه ٙ ّنٞـ ٬٩ أف٦و، ٙخؾبشطزخص ريزْْظتيخ ٩ت٬ حؼبٞتٌٛ ح٥تيت طظٞتخد٧      

٩ظـتذدس، ًىخطتخ٫ ح٥قتٚظخ٫ ٙ طتض٫ًٙ ّ٪تخ رب٪تذ       خب٪ظ عنٌحص رخّظزخسىخ دًسّتش  
٩نيخ، ١٪خ ٙ ّْظرب ٬٩ ىزْْظيخ رقٚظيخ كٞخً دًسّتخً ٩ظـتذدحً ْٝتخ٧ حؾبنخصّتش يف أفت٤      
حعتتتتتظلٞخٝو، ار ٙ ؽتتتتتؤ٫ ٥تتتتتز٠٥ ٩تتتتت٬ ٩تتتتتذس ح٥ظٞتتتتتخد٧، ١٪تتتتتخ أؽتتتتتخسص اذل ر٥تتتتت٠      

كْغ ٭قض ٦َّ أ٫ حؼبٜ ح٥ذًسُ حؾبظـتذد ّظٞتخد٧ رظ٦ت٠ حؾبتذس ٥ًتٌ أٝتش       /375/حؾبخدس
ذ٬ّ، ٙظغشُ ٩ذس ح٥ظٞخد٧ ٬٩ رخد أًذل ارح ٭خصُ ْٙو، ٩ًشد ر٠٥ اذل أ٫ ح٥ظٞخد٧ رو حؾب



78 

 

حؽب٪غِ ٙ ٧ٌّٞ ٦َّ ٝشّنش ح٥ٌٙخء، ١٪خ ىٌ ح٥ؾؤ٫ ْٙ٪خ ّذحه ٬٩ متشًسس ح٥ظٞتخد٧،   
رتت٤ ّشؿتتِ يف أعخعتتو اذل أ٫ حؾبتتذ٬ّ ّٚتتشك ْٙتتو أدحء ح٥تتذ٫ٌّ ح٥ذًسّتتش حؾبظـتتذدس ٩تت٬   

ص ح٥غْش، ًٝذ ؿْت٤ ٦٥٪تذ٬ّ طٚشّْتخً ٦ّتَ ىتزح      حّشحده، ٦ٌٙ أؿرب ٦َّ ح٥ٌٙخء دبخ جيخً
ح٥ظٌؿْو أ٫ ّظ٪غ٠ رخ٭ٞنخء ط٠٦ حؾبذس، ٥ًٌ رْذ اٝشحس رٌؿٌد حؾبذ٬ّ يف ر٩ظو، ًكبخ 

ح٥ظنزْو ا٥ْو أ٫ ح٥ٞشّنتش ح٥تيت ّٞت٧ٌ ٦ّْيتخ ىتزح ح٥ظٞتخد٧ حؽب٪غتِ ىتٌ ٝشّنتش ٙ          جيذ 
٥ْخ٩تتش طٞزتت٤ ح٥تتذ٤ْ٥ ح٢ْ٥غتتِ، ٙتتٚ ًؿتتو ٦٥ظلتتذُ رؤهنتتخ ٙ طغتتشُ يف كتتٜ حؽبضح٭تتش ح  

 .1حبغزخ٫ أهنخ ٦٩ْجش

 انجند انثبَِ: 

 يٌلف حمكًخ انمضبء اإلدازُ
ٝزتتت٤ ا٭ؾتتتخء –ًكْٞٞتتتش ح٩ٕتتتش أ٫ فب٢٪تتتش ح٥ٞنتتتخء حٗدحسُ يف ٩قتتتش ١خ٭تتتض  

فخكزش ح٥ٌّٙش يف ىزح حؾبن٪خس ١ًخ٭ض طزين أك٢خ٩يخ ٦ّتَ   -ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ

 20ني٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ ٥ٌْ٩ش ٦َّ ح٥ؾشىني حٓطْ/375/حؾبخدس

دل طيزٜ ىتزه ححمل٢٪تش ح٥تنـ ٦ّتَ ح٥تذ٫ٌّ ح٥تيت ٙ ّتضح٣ ح٥نتضحُ ٝخث٪تًخ رؾتؤهنخ           -1
 خٚٙخً ؾبٌٝ٘ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ ْٙ٪خ رْذ ح٥زُ ع٠٦ ح٥غز٤ْ حٓ٭٘ ح٥ز١ش.

                                                           
 ٥1غتتتتتتنش  ،311ً 189ً 184ً 183ً 184ً 111ً 111ً 119ً 87ح٥يْتتتتتت٫ٌ أسٝتتتتتتخ٧   -1

 .12/6/1965ؿ٦غش  ،ح٥ٞنخثْش ٥6غنش  ،114ً 1139ً 1955عنش /11/ح٥ٞنخثْش ؿ٦غش
ُ    ّقٌٚس0 ٩تزحىذ ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ    فب٪ذ د.  -2 ح٥ٞتخىشس،   ،يف ح٥شٝخرتش ًح٥ظٚغتري ًحٙرظتذح

 .281ؿ ،، حؾبيزْش ح٥ْخؾبْش1957
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 دل طْظرب ح٥ذ٬ّ دًسّخً ٩ًظـذدحً اٙ رْذ أ٫ ّْرب ٬ّ ر٠٥.-2

خٝؾتتش، أ٩تتخ ح٥ؾتتشه ح٥ؼتتخ٭ِ ًريزْْتتش حؼبتتخ٣ ٙخ٥ؾتتشه ح٣ًٕ ًحمتتق ٙ حيظتتخؽ اذل ٩ن
 .ْٙؼري ح٥غئح٣ ٬ّ ٝقذ فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ ٬٩ ر٠٥؟

أؿ٤ ٥ٞذ حّظربص ىزه ححمل٢٪ش أ٫ حٕف٤ ىتٌ ح٥ظٞتخد٧ ح٥يٌّت٤، ًأ٭تو ٙ جيتٌص      
حؽبتتشًؽ ٦ّتتَ ىتتزح حٕفتت٤، ًرخؾبٞخرتت٤ ٙخٙعتتظنخد ٦ّْتتو جيتتذ أ٫ ٢ّتت٫ٌ ٦ّتتَ عتتز٤ْ     

ٙٞذ ٙغشص ّزخسس ح٥ذًسّش  حؼبقش، د٫ً أ٫ ٫ٌ٢ّ ىنخ٠٥ ـبخ٣ ٦٥ظٌعِْ ْٙو ًى٢زح
ًح٥ظـذد رؤهنخ ٙ طظقشٗ اذل ح٥ذ٫ٌّ ح٥يت ٫ٌ٢ّ ٦٥ذحث٬ كٜ حؾبيخ٥زش ذبخ ّ٪٩ٌتخً، رت٤   
ٝقتتتشصبخ ٦ّتتتَ ح٥تتتذ٫ٌّ ح٥ٌحؿزتتتش حٕدحء ْٙتتتًٚ، ًطيزْٞتتتخً ٥تتتز٠٥ ٝتتتشسص أ٫ ح٥ظٞتتتخد٧    

 حؽب٪غِ ٙ ديظذ اذل ح٥ذ٫ٌّ حٓطْش0

َ طقتزق ؿتضءحً ٩ت٬ حؾبشطتذ     ح٥ًْٚس حؾبظنخصُ ٦ّْيخ ح٥يت دل ّقذس ٝشحس ْٙيخ كظت  -
، ٙتشٛ حؾبشطتذ حؾبظنتخصُ ٦ّْتو ًح٥تزُ دل ّقتذس       1ًجيشُ ٦ّْيخ ك٨٢ ح٥ذًسّش ًح٥ظـذد

 .2ٝشحس رخّظزخسه ؿضءحً ٬٩ حؾبشطذ كظَ جيشُ ٦ّْو ك٨٢ ح٥ذًسّش ًح٥ظـذد

 .3ًّٚس ح٥ؾشْٙش ح٥يت دل ّغظٞش  ٩شىخ -

زتخص، اٙ أهنتخ يف ٩نيتٜ    ار٫ ٙخؾبزخ٥ٔ حؾبظـ٪تذس حؾبيخ٥تذ ذبتخ، ًا٫ ١خ٭تض ٩ظقت٦ش رخؾبشط     
ًٚ يف حؾبشطتذ،         فب٢٪ش ح٥ٞنتخء حٗدحسُ ٙ طظغت٨ رخ٥ظـتذد ًح٥ذًسّتش اٙ ربد٩خؿيتخ ْٙت

                                                           
 5، ف22/11/1995ؿ٦غتتتش  ،ٝنتتتخثْش 3عتتتنش  ،462سٝتتت٨  يف ح٥ٞنتتتْش ك٢٪يتتتخ ح٥قتتتخدس  -1

 .281، ؿ1957، 186ؿ
 .15/4/1953ٝنخثْش ؿ٦غش  4عنش  ،618ً 617ك٢٪يخ ح٥قخدس يف ح٥ٞنْظني س٨ٝ -2
 .8/3/1953ؿ٦غش  613ؿت  2ـب٦ذ  7ٝنخثْش ؽ 7عنش  1833ح٥ٞنْش س٨ٝ  -3
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ًح٥ْربس ىنخ ٥ْغض ريزْْش حؾبشطذ ٭ٚغو ح٥زُ ٥ْظ ٩ٌمٌُ ٭تضحُ، رت٤ ح٥ْتربس رخ٥تذ٬ّ     
حؾبظنخصُ ْٙو ًكذه، ٙيٌ ٙ ٢ّظغذ فتٚش ح٥ذًسّتش ًح٥ظـتذد اٙ ٩نتز ح٥ظغت٨ْ٦ رتو ٩ت٬        

 .1ؿخ٭ذ ح٥ذ٬ّ

ًأ٩تتخ رخ٥نغتتزش ٩ٖ٥تتش ح٥ؼتتخ٭ِ، ٙٞتتذ حعتتظيذص أك٢تتخ٧ فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ 
حٗمهتتخ٣ يف  شرخّظزتتخسحص ح٥ْذح٥تتش ار دل ٭ظقتتٌس ح٥تتذِٙ رخ٥ظٞتتخد٧ اٙ كْتتغ طٞتت٧ٌ ٩َنتت

 حؾبيخ٥زش رخ٥ذ٬ّ، ًطنظِٚ ىزه حؾبَنش ّنذ٩خ ٧ٌّٞ ح٥نضحُ رؾؤهنخ.

شطزتخص ح٥تيت طغتظلٜ    ٥ًٞذ ؿخء يف ك٢ت٨ كتذّغ ؿبتزه ححمل٢٪تش أ٫ ّؾترته ٥ظٞتخد٧ حؾب      
ًفتتٚيخ رخ٥ذًسّتتش دبتتشًس عبتتظ عتتنٌحص أ٫ ٢ّتت٫ٌ حؾبشطتتذ خخ٥ْتتخً يف ح٥نتتضحُ ٩غتتظلٜ  

ٙشًٛ حؾبشطذ ًح٥ًْٚس فب٤ ٭ضحُ ٬٩ حٕدحء، ػ٨ ّي٪٤ فخكزو حؾبيخ٥زش رو، ٙبرح ١خ٭ض 
ؿخ٭ذ حؼب٩ٌ٢ش ٙٚ جيٌص ح٥ذِٙ رغٌٞه كٜ حؾبذِّ يف ىزه ح٥ٚشًٛ دبنِ عبظ 

 .2عنٌحص ٦َّ حعظلٞخٝيخ

زْْش حؼبخ٣ ٙٞذ ؿخء ىزح حؼب٨٢ طؤ١ْذحً ٕك٢خ٧ عخرٞش كبخػ٦ش فذسص ٬ّ ىزه ًري
٥ًٞتتتتذ أد٥تتتتض فب٢٪تتتتش ح٥ٞنتتتتخء حٗدحسُ د٥ٌىتتتتخ يف ٩ٌمتتتتٌُ ٙشًٝتتتتخص    ،3ححمل٢٪تتتتش

ح٥ظغٌّخص، ِٙٚ ٭َشىخ ا٫ ىزه ح٥ظغٌّخص ٥ْغض أؿشحً ؽيشّخً ٩ظـذدحً، حبْغ دي٬٢ 
نِ عبظ ّؾشس عنش، ح٣ٌٞ٥ رغٌٞىو رخ٥ظٞخد٧ حؽب٪غِ، ٬٩ً ػ٨ ٙ ّغٞو اٙ دب

                                                           
 .281ؿ ،ري ًحٙرظذحُيف ح٥شٝخرش ًح٥ظٚغد. ّقٌٚس0 ٩زحىذ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ  -1
 .4/3/1953ؿ٦غش  ،599ؿ 2ـب٦ذ  ،7ٛ ف  5، ح٥غنش 1121ح٥ٞنْش س٨ٝ -2
 ،462ح٥ٞنْش س٨ٝ  ،1237ؿ ،6عنش ،19/6/1952ٛ ؿ٦غش  5عنش 1113ح٥ٞنْش س٨ٝ  -3

 .286ؿ ،5، ف22/11/1951ٛ ؿ٦غش  3عنش
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ًٚ ٬ّ أ٫ حؼبٜ ح٥زُ ّيخ٥ذ رتو حؾبتذِّ كتٜ ٩ظنتخصُ ْٙتو دل ّغت٨٦ رتو، رت٤          ىزح ٙن
 فشحكش.حٗدحسس ْٙو كش٩ظو 

ىتتزح ً٭ؾتتري حعتتظيشحدحً اذل أ٫ ىْجتتش ٩ٚتتٌك ح٥ذ٥ًتتش ىْنتتض يف ىتتزح حؼب٢تت٨     

٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ طْتين أ٫ ّغتظلٜ    /375/حعظنخدحً اذل أ٫ ح٥ذًسّش ح٥ٌحسدس يف حؾبخدس
٩ٌّذ دًسُ ٩ْني ١ؤ٫ ّغظلٜ ٤١ أعزٌُ أً ٤١ ؽيش أً ٤١ ػٚػش أؽيش، ٩ًْنتَ  يف 

ح٥ظـذد أ٫ ح٥ذ٬ّ ّغظلٜ يف ٤١ ٩ٌّذ دًسُ د٫ً أ٫ ٫ٌ٢ّ ٥ز٠٥ هنخّش، ٙتخ٥ْربس ار٫  
رؤف٤ حعظلٞخٛ حؼبٜ، ًحؾبزخ٥ٔ حؾبيخ٥ذ ذبخ يف أفت٤ حعتظلٞخٝيخ ؿتضء ٩ت٬ ح٥شحطتذ،      

 ظـذدس.ًٙ كٌح٣ رؤ٫ حؾبشطزخص ٬٩ ح٥ذ٫ٌّ ح٥ذًسّش حؾب

 

 انجند انثبنث:

 تمدّسَب ًتمعًْنب حلكى احملكًخ اإلدازّخ انؼهْب 

 ًحكى حمكًخ انمضبء اإلدازُ حٌل اندًزّخ ًانتجدد
يف ٭َش٭خ ا٫ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ طٌعْض يف اعزخٓ فٚش ح٥ذًسّش ًح٥ظـذد، ًىزح 

٤ رخؾبشطتذ،  ٩خ ّظنق ٬٩ ٌٝؿبخ0 ح٥ْربس رؤفت٤ حؼبتٜ ًىزْْظتو ًىخؾبتخ أ٫ ح٥نتضحُ ّظقت      
ٙخ٥ذًسّتتش ًح٥ظـتتذد فتتٚظخ٫ ٙ طتتضح٫ّٚ ٩تتخ رب٪تتذ ٩نتتيخ، ١٪تتخ أ٫ حؾبنخصّتتش ٩تت٬ أفتت٤   

 حعظلٞخٝو ٙ طٖري ٬٩ ىزْْظو ١لٜ دًسُ ٩ظـذد.

ًح٥ٌحٝتتِ أ٭تتو ٝزتت٤ فتتذًس ٝتتشحس حٗدحسس ربد٩تتخؽ حؾبز٦تتٔ حؾبظنتتخصُ ْٙتتو يف حؾبشطتتذ ٢ّتت٫ٌ       
دًسّتخً أً ٩ظـتذدحً،   حؾبغظلٜ ٦٥٪ٌٍ٘ ـبشد ك٨٢ ح٥ٞخ٭٫ٌ، ًىزح حؼبٜ يف رحطو ٥ْظ 
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ًامنخ ىٌ كٜ ٩خرل ٕري فبذد ح٥قٚش ًٙ طظلذد فٚش ١٪شطذ دًسُ ٩ظـتذد اٙ ارح  
 .1فذس رخ٤ْٚ٥ ٝشحس ٬٩ حؾبق٦لش ح٥ظخرِ ؿبخ حؾبٌٍ٘

فتذًس ٝتشحس حٗدحسس أً حؼب٢ت٨ ٙ ٢ّتت٫ٌ ٥تو عتٌٍ كتتٜ      ًطٌمتق ر٥ت٠ أ٭تو ٝزتت٤    
خقخثـ ىزح ح٥تذ٬ّ  ، ًىزح حؼبٜ حؾبغظ٤ٞ ٬ّ ح٥ذ٬ّ حؾبيخ٥ذ رو ٙ ٢ّظغذ حٙدّخء

اٙ رْذ فذًس حؼب٨٢ ح٥ٚخف٤ يف ح٥نضحُ أً اٝشحس حٗدحسس، ًرز٠٥ ٙب٫ اعزخٓ ختٌحؿ  
ح٥تيت ؾبتخ   –رو، أ٩تش ٕتري ٩ٞزت٣ٌ ٫ٕ ٩ْنتخه ح١ظغتخد ح٥تذٌٍّ        حٙدّخءحؾبشطذ ٦َّ كٜ 

 فٚخص حؼبٜ حؾبغظٞش. -طٚق٤

ح٥ذ٬ّ، ٙٞذ ٭٤ٞ ًأ٩خ طذ٤ْ٥ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ رؤ٭و ٙ أػش ٦٥٪نخصّش ٦َّ ىزْْش 
أ٫ حؾبنخصّتتش ٙ طنقتتذ ٦ّتتَ ٩ٞتتذحس حؾبز٦تتٔ حؾبيخ٥تتذ رتتو، رتت٤ ىتتِ طنقتتذ ٦ّتتَ أفتت٤      
حٙعظلٞخٛ، ًٝز٤ ىزه حؾبنخصّش ٙرذ، ًأ٫ ربشد حؾبز٦ٔ حؾبيخ٥ذ رو ٬٩ حؽبتٌحؿ ح٥تيت   

 .2ٙ طؼزض اٙ حؼبٜ ٩غظٞش

ًكْٞٞش ح٩ٕش أ٫ حٕفت٤ ح٥ْتخ٧ يف ح٥ظٞتخد٧ ىتٌ عبغتش ّؾتشس عتنش، ًحؽبتشًؽ ٦ّتَ          
ح حٕفت٤ ٙ ّٚغتش اٙ طٚغتريًح متْٞخً، ٩ًتت٬ ىنتخ ٙٞزت٤ طز٦تٌس حؼبتٜ طز٦تٌسًح هنخثْتتًخ          ىتز 

ًطٌمْق كذًده ً٭يخٝتو ٙتخ٩ٕش ٙ ّظقت٤ ر٦ْت٨ حؾبتذ٬ّ ًكخ٥ظتو ح٥نٚغتْش، ًٙ جيتٌص         
حكظغخد ح٥ظٞخد٧ اٙ ٬٩ ؼبَش طٌملو ح٥نيخثِ طزَٞ حؼبـش ح٥نيخثْش ح٥يت حّظ٪ذصبخ 

نض٥تتش ح٥ٞشّنتتش ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتتش ح٥ٞخىْتتش ًىزٞظتتيخ ٦ّتتَ  ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ ًأ٭ض٥ظتتيخ ٩
حٗدحسس ًحٕٙشحد عٌحء رغٌحء، ًىتزه حؼبـتش ىتِ ك٢٪تش ح٥تنـ ًح٥ٌحٝتِ أ٭تو ٙ جيتٌص         
حٙعتتظنخد أًًٙ اذل ك٢٪تتش ح٥تتنـ، رتت٤ ح٥تتنـ رحطتتو، ٩ًتت٬ ؿيتتش ػخ٭ْتتش ٦ٙتتٌ ٥ٌّنتتخ ٦ّتتَ   
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 ح٥تيت /375/ك٢٪ش ح٥نـ ٌٙؿجنخ رتخ٥نـ رحطتو ر٥ت٠ أ٫ حّٕ٪تخ٣ ح٥ظلنتريّش ٦٥٪تخدس      
طؾري اذل أ٫ حؼب٢٪ش ٩ت٬ ح٥ظٞتخد٧ ط٢٪ت٬ يف طٚتخدُ حمتيشحس حؾبتذ٬ّ اذل ح٥غتذحد ٩ت٬         

ربّ٪تخ٣  –سأغبخ٥و رذًٙ ٬٩ اّشحده ٬٢٥ ح٥غتئح٣ حؾبيتشًف ىنتخ0 ىت٤ ا٫ طٚغتري ح٥تنـ       
 .ّٞظنِ حؼب٨٢ رغٌٞه ح٥ذ٬ّ خب٪ظ عنٌحص ٥ًٌ ٭خصُ حؾبذ٬ّ ْٙو؟ -ك٢٪ظو

 ٜ.أٙ ّْين ر٠٥ اعزخٓ حؾبؾشًّْش ٦َّ حؾبي٤ ًح٥ظغٌّ
ػ٨ ا٭نخ ٥ٌ ع٦٪نخ ؿذًٙ رؤ٫ ك٢٪ش ح٥نـ طٞظنِ اعتٞخه حؾبشطزتخص خب٪تظ عتنٌحص،     
٥ًٌ ١تخ٫ ٩ظنخصّتًخ ْٙيتخ، ٙب٭نتخ ٭ْظٞتذ أ٫ ٩ؼت٤ ىتزه حؼب٢٪تش ٕتري ٩ظتٌحٙشس يف ّٚٝتش            

ًرْخ٫ ر٠٥ أ٫ ح٥ذ٫ٌّ حؾبظـ٪ذس ًعذحدىخ ٩ت٬ سأط حؾبتخ٣ ارح أ٢٩ت٬    ح٥ذ٥ًش دبٌٍْٚيخ 
ٕري ٩ظقٌس يف ٩ْضح٭ْش ح٥ذ٥ًتش ح٥تيت ٙ طٞت٧ٌ    طقٌس ًؿٌدىخ يف سًحرو حٕٙشحد، ٙيٌ 

يف أعخعيخ ٦َّ ٩تخ ّنظَتش زبقت٦ْو ٩ت٬ حّٗتشحدحص، رت٤ طٞت٧ٌ ٦ّتَ حؼب٢ت٨ يف ىتزه           
 حّٗشحدحص ٦َّ مٌء حكظْخىخص ح٥ذ٥ًش ًح٥ظضح٩خصبخ.

ًى٢زح ّظنق أ٫ ححمل٢٪ش ح٦ْ٥ْخ دل طيزٜ طيزْٞخً ع٦ْ٪خً ٭قٌؿ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ، ار  
َ مبتٌ ًحعتِ ٦٥ٖخّتش، ١٪تخ أهنتخ أىتذسص حٓػتخس ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتش         ٙغشص ح٥ذًسّش ًح٥ظـذد ٦ّ

حمل٢٪تش ح٥ظؾتشِّ ح٥تيت ًمتْض يف ٕتري      حؾبرتطزش ٦َّ حؾبنخصّتش يف أفت٤ حؼبتٜ اّ٪تخًٙ     
 ٩ٌمٌّيخ.

ىزح ً٭ؾري اذل أ٫ ك٨٢ ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ ١تخ٫ ٩ٌمتِ ٭ٞتذ ؽتذّذ ٩ت٬ ح٥ٚٞتو          
يخ ٩ظ٦٪غتتش ىتتزه حؾبتتشس حؾبقتتشُ، ح٩ٕتتش ح٥تتزُ ظب٦تتيخ ٦ّتتَ أ٫ طْْتتذ ح٥نَتتش يف ٝنتتخث 

أفتت٣ٌ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ح٥ْتتخ٧ ٩ًزخدثتتو، ىتتزح ٩تتخ ّظنتتق ٩تت٬ شبغتت٢يخ يف ح٥ٚثلتتش حؾبخ٥ْتتش          
 .٦٥1٪ْضح٭ْش ًحؼبغخرخص
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أ٩تتخ ًٝتتخثِ ك٢تت٨ ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ ٙظظ٦ْتتٜ ىتتزه حؾبتتشس رغتتٌٞه دّتت٬         

٦ّتتَ ح٥تتش٨ٕ ٩تت٬ أ٫ حؼب٩ٌ٢تتش دل طٞتتذ٧ أُ ًٝتتِ   /375/حؾبتتخدسرخ٥ظٞتتخد٧ حعتتظنخدحً اذل 
 ح٥زُ أرذحه ىٌ ٩ٌٚك ح٥ذ٥ًش. رز٠٥، ر٤

٩تت٬ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ  /٥ً/375ٞتتذ ىٖتتض ىْجتتش حؾبٌٚمتتني يف ىتتزح حؼب٢تت٨ ؾبخخ٥ٚظتتو ٦٥٪تتخدس   
حؾبتتذ٭ِ، أُ ٕ٭تتو ٝنتتَ رخ٥ظٞتتخد٧ د٫ً أ٫ طتتذِٙ رتتو حؼب٩ٌ٢تتش، رتت٤ ح٥تتزُ دٙتتِ رتتو ىتتٌ   
حؾبٚتتٌك، ح٥تتزُ ٙ ّنتتٌد ّتت٬ أكتتذ أىتتشحٗ حؾبنخصّتتش حٗدحسّتتش، رتت٤ ىتتٌ ديؼتت٤ حػبْتتذس   

ًٚ ٬ّ ا٫ ارتذحء ح٥تذِٙ رخ٥ظٞتخد٧ ٥تْظ ٩غتؤ٥ش ٝخ٭ٌ٭ْتش، رت٤        ٥قخحل ح٥ٞخ٭٫ٌ، ىزح  ٙن
ًمت٪نض  سٙنض ححمل٢٪ش ح٦ْ٥ْتخ ىتزح ح٥يْت٬،    ىٌ ٩غؤ٥ش ٩ٌمٌّْش، دِٙ ر٠٥ ٙٞذ 

أعزخد ك٢٪يخ حؾبزذأ حػبذّذ ْٙ٪خ ّظ٦ْٜ رغٌٞه حؼبٌٞٛ، ٝخ٥ض ىزه ححمل٢٪تش0 ٩ت٬   
 ٌ ؿ حؾبذ٭ْتش  كْغ أ٫ ٙٞو ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٙش٭غخ دل ّيشف رخ٥ي٦زش طيزْٜ ح٥نقت

حؽبخفش رخ٥ظٞتخد٧ ًا٫ ىزٞيتخ يف ـبتخ٣ سًحرتو ح٥ٞتخ٭٫ٌ ح٥ْتخ٧ رخ٥ٞتذس حؾبظت٬ْٞ ح٥تزُ          
ّظٚتتٜ ٩تتِ ىزْْظتتيخ اٙ ارح ًؿتتذ ٭تتـ ختتخؿ كتت٣ٌ ر٥تت٠، ْٙـتتذ ح٥ظ٪غتت٠ ّنذثتتز       
رخ٥نـ، ٦ًَّ ٩ٞظنَ ر٠٥ ٩ًشحّخس ٦٥نقتٌؿ، ٙٞتذ مت ح٥ظ٪ْْتض رتني دّت٫ٌ ح٥ذ٥ًتش       

٦يخ، ٙخًٕذل طغٞو رخؾبذد حؾبْظتخدس، ىزٞتخً   حؾبغظلٞش ؿبخ ٝز٤ ح٥ٖري، ًرني د٬ّ ح٥ٖري ٝز
٦٥نقٌؿ، أ٩خ ح٥ؼخ٭ْش ٙظغٞو دبنِ أسرِ عنٌحص دبٞظنَ ٝخ٭٫ٌ خخؿ، ٤ًْٝ ا٫ 
عٌٞه د٫ٌّ ح٥ٖري ٝز٤ ح٥ذ٥ًش دبنِ حؾبذس حؾبز١ٌسس كظ٪ِ ًهنخثِ، ٙٚ حيظ٪٤ ًٙٞخً 

كظتَ ٙ  أً ٩ذحً اٙ دبٞذحس ٩ْْخد حؾبغخٙش ٩ًشد ر٠٥ اذل حّظزخسحص حؾبقت٦لش ح٥ْخ٩تش،   
ط٦ْتٜ حؾبيخ٥زتتخص ٝزت٤ حؼب٩ٌ٢تتش ص٩نتتخً رْْتذحً جيْتت٤ حؾبْضح٭ْتتش، ًىتِ عتتنٌّش ريزْْظتتيخ     
ّشمتتش ٦٥٪ٚخؿتتآص ًحٙمتتيشحد، ًؿبتتزح ٝتتشس أ٫ ٝزتت٤ ىتتزح ح٥ٙظتتضح٧ ٙ ّظخ٦تت٘ ّنتتو   
ح٥ظتتضح٧ ىزْْتتِ يف ر٩تتش ح٥ذ٥ًتتتش، ًٙ ٦ّتتض٧ أ٫ ّتتذِٙ رتتو حؾبتتتذ٬ّ ًدحثنتتٌه، رتت٤ جيتتتٌص         

 ٦٥٪ل٢٪ش أ٫ طٞنِ رو ٬٩ ط٦ٞخء ٭ٚغيخ.
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ًى٢زح ّظنق كبخ عزٜ أ٫ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ حعتظزْذص يف ىتزح حؼب٢ت٨    
أك٢تتخ٧ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ ٩ظ٪غتت٢ش رخ٥ٚثلتتش، ٢٥تت٬ ىتت٤ ىزٞتتض ىتتزه ح٥ٚثلتتش طيزْٞتتخً   

 .ع٦ْ٪خً؟

٩تتذ٭ِ ٦ّتتَ  /375/حؾبتتخدسحؾبْظٞتتذ أ٫ ححمل٢٪تتش ح٦ْ٥ْتتخ أخيتتؤص يف حعتتظزْخد طيزْتتٜ    
حؾبخ٥ْش ح٥ذًسّتش حؾبظـتذدس د٫ً ح٥ظ٪ْْتض     ٩شطزخص حؾبٌٍٚني، ٙيزه حؾبخدس ٭َ٪ض حؼبٌٞٛ

 10رني حؾبٌٍٚني أً ٕريى٨، ًر٠٥ ٥ٖعزخد حٓطْش

ٙ ؽؤ٫ ٦٥لٌٞٛ حؾبخ٥ْش ح٥يت طؼزض ٦٥٪ٌٍٚني رتشًحرو ح٥ٞتخ٭٫ٌ ح٥ْتخ٧ كظتَ ّٞتخ٣      -1

٩ذ٭ِ، ر٠٥ أ٭و دبـشد /375/حؾبخدسا٫ ىزْْش ىزه ح٥شًحرو طٌؿذ حعظزْخد طيزْٜ 
٩ش١ضه ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ، ٙلٌٞٝو حؾبخ٥ْتش ح٥نخطبتش   ٢ّظغذ  أ٫ ّقذس ٝشحس رظْْني حؾبٌٍ٘ ػ٨

ّتت٬ ؽتت٤ٖ ىتتزح حؾبش١تتض، طْظتترب دٌّ٭تتخً يف ر٩تتش ح٥ذ٥ًتتش، ٢ًّتت٫ٌ ك٢٪يتتخ ك٢تت٨ ح٥تتذ٫ٌّ       
 ح٥ْخدّش.

ًٙ أد٣ ٦َّ ر٠٥ أ٫ سًحرتو ح٥ْٞتذ حٗدحسُ حّظتربص ٩ت٬ ح٥نَتخ٧ ح٥ْتخ٧، ح٦٥تي٨ اٙ ٩تخ         
ؽتشًه ح٥ْٞتذ ح٥قتخحل     ط٦ْٜ حبٌٞٝو حؾبخ٥ْش، ٙخٗدحسس طغظيِْ أ٫ ربشُ ح٥ظْذ٤ّ يف

 .2ح٥ْخ٧، اٙ ٩خ ط٦ْٜ رخ٥ؾشه حؼبخرل ح٥ْٞذُ

 ًيف ٭َش٭خ ا٫ ٭َشّش ح٥ظـذد ح٥يت أطَ ذبخ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ طظغ٨ دبخ 0ِ٦ّ

اهنخ فب٪٥ٌش ٦َّ ٩زذأ ٝخ٭ٌ٭ِ ّخ٧ ّْرب ٬ّ ٦ٙغٚش ح٥ٞخ٭٫ٌ ًؿٌىشه ٩ًخىْظو  -أ
 ٭ظْخ٤٩ ٩تِ ٩زتذأ   ح٥زحطْش، رٖل ح٥نَش ٬ّ حؼب٤ٞ ح٥زُ طيزٜ ْٙو، ًرز٠٥ ٙنل٬ ٙ
 ٩ذ٭ِ رٞذس ٩خ ٭ْخ٭ٜ ٩زذأ ادحسّخً ٙعْ٪خ أ٫ ؿٌىش ح٥ٞخ٭٫ٌ ًحكذ.
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ًكْٞٞتتش ح٩ٕتتش أ٫ ؿتتٌىش ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ّيخ٥ْنتتخ رنَشّتتخص ّتتذس طغتتشُ يف ١خٙتتش     
٩ؼتت٤ ٭َشّتتش ح٥ْٞتتذ ً٭َشّتتش   -٩تتِ حفتتيزخٕظيخ دبْغتت٨ حجملتتخ٣  –ـبتتخٙص ح٥ٞتتخ٭٫ٌ 

 حؾبغئ٥ًْش ً٭َشّش ح٥زي٫ٚ ً٭َشّش ح٥نَخ٧ ًٕري ر٠٥.

ا٫ ح٥ظـذد ًح٥ذًسّش ح٥يت ط٨٦٢ ٦ّْيخ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ طغظٌّذ ٢ٙتشس ٩ٚخؿتؤس    -د
 حؾبْضح٭ْش ح٥يت حّظ٪ذىخ ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٩قش،

أ٫  َرًىِ ح٥زْْذس ٬ّ ح٦٥تذد ًحؽبقت٩ٌش ًح٥تيت طظتؤ     –٬٩ حؾبٚشًك رخ٥ذ٥ًش  -ؽ
أ٫ زبظ حؼبغخد ح٥ذْٜٝ ٦٥٪ٚخؿتآص ٙعتْ٪خ أهنتخ ٥ْغتض رخ٥ؾتخـ       -ر٠٥ حيق٤

 ُ ح٥زُ طغظٖشٝو حؾبٚخؿؤس.ح٥ْخد

٥نٚشك أ٫ ؽخقخً ٥و ٦َّ ح٥ذ٥ًش ٩ز٦ٔ رغْو، ٙي٤ ٬٩ ححملظ٨ أ٫ ّئػش ىزح  -د
 .1ىزح حؾبزذأحؾبز٦ٔ ح٥زغْو ٦َّ حؾبْضح٭ْش، ار٫ ٙؤ٬ّ ٩خ فذٛ 

ارح ٤ْٝ ا٫ ٦٥لٌٞٛ حؾبخ٥ْش ٦٥٪ٌٍٚني ىزْْش خخفش، ًذبزح ح٥ٌف٘ ٙ جيتٌص أ٫  -2
ح ح٣ٌٞ٥ ٩شدًد ٩خ دح٧ أ٫ ٭قخً طؾتشّْْخً ٝتذ ّتخ     طْخ٤٩ ٩ْخ٦٩ش ح٥ذ٫ٌّ ح٥ْخدّش، ٙيز

 ىزه حؼبٌٞٛ، كظَ ٥ٌ ١خ٫ ىزح ح٥نـ ٩ذ٭ْخً.

ًح٥ٌحِٝ أهنخ ١ؼريس ط٦ت٠ ح٥تشًحرو حٗدحسّتش ح٥تيت حّظنٞيتخ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ، ٝزت٤ ٭َشّتش          
ح٩ٌٕح٣ ح٥ْخ٩ش، ًىزه ٩زخدة طظ٦ْٜ جبٌىش ح٥ٞخ٭٫ٌ، ٬٩ً ػ٨ ٦ْٙتَ ح٥ٞخمتِ حٗدحسُ   

 ّظٌؿو خيخد ح٥نـ ا٥ْو.اّ٪خؿبخ، ٥ًٌ دل 

                                                           

٦ّٞتِ ّغتٌد ٦ّتت٨ حؾبنيتٜ ّٞقتذ ٩نتو ح٥ٌٝتتخثِ ح٥تيت طئ١تذ فتذٛ ح٥ٚشمتتْخص          حؾبخفتذٛ ٩ٚيت٧ٌ   -1
 ح٥زىنْش.
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٩تتذ٭ِ ًىتتزه حٕؿتتٌس ًحؾبْخؽتتخص ًح٥ٕٚتتخً    /375/حؾبتتخدس٩ًتت٬ ىتتزح ح٥ٞزْتت٤   
 خخفش رخ٥ٌٍْٚش ح٥ْ٪٩ٌْش ًٝخفشس ٦ّْيخ.

ًح٥زُ ّئ١ذ ر٠٥ أ٫ أؿٌس ح٥ْ٪خ٣ طنَ٪يخ ٭قٌؿ خخفتش طٚتشك ٩تذد خخفتش ار٫     
جيذ أ٫ ّظقشٗ ىزح ح٥نـ اذل ٩شطزخص ٩ٌٍِٚ حؼب٩ٌ٢تش رقتٚش أعخعتْش، أمت٘     

ًىتزه حؾبتخدس   /٠/377 ٙب٫ رخد ح٥ظٞتخد٧ حؾبغتٞو ٝتذ ح٭تظ٨َ رتني ٩تٌحده حؾبتخدس       اذل ر٥
طغٌط سحريش أخشٍ ٬٩ سًحرتو ح٥ٞتخ٭٫ٌ ح٥ْتخ٧ ىتِ ح٥تذ٫ٌّ حؾبغتظلٞش ٥ٖٙتشحد ٝزت٤         
ح٥ذ٥ًش أً ٦٥ذ٥ًش ٝز٤ حٕٙشحد ١خ٥شع٧ٌ ًح٥نشحثذ، ًىزح د٤ْ٥ ٝخىِ ٦َّ أ٫ حؾبؾشُ 

ظ٦ْٞتش ر٢خٙتش ح٥ٙظضح٩تخص حؾبخ٥ْتش     امنخ ٝقذ أ٫ ّن٨َ يف ىزح ح٥زتخد ٩تذد ح٥غتٌٞه حؾب   
 عٌحء ْٙ٪خ رني حٕٙشحد ًيف ّٚٝش حٕٙشحد رخ٥ذ٥ًش.

أ٭تتتو ٩تتتِ ْٝتتتخ٧ ٭تتتـ     "ح٥تتتذ١ظٌس فب٪تتتذ ّقتتتٌٚس  "ًطٚشّْتتتخً ٦ّتتتَ ٩تتتخ طٞتتتذ٧ ّئ١تتتذ    

٩ذ٭ِ $ًّذ٧ ًؿٌد طؾشِّ خخؿ# ٙ ٫ٌ٢ّ ىنخ٥ت٠ فبت٤ ٥ٚؿظتيخد يف    /375/حؾبخدس
 اخنخُ ٩شطزخص حؾبٌٍٚني ٥ٌٞحّذ خخفش ذبخ.

ّقتتٌٚس يف ٩ز١شطتتو حؾبٞذ٩تتش ٦٥٪ل٢٪تتش     فب٪تتذٚٗ ر٥تت٠ ّتتشٍ ح٥تتذ١ظٌس   ٦ًّتتَ ختت 

دل ٢ّتت٬ ّيتتذٗ اذل  /375/حؾبتتخدسأ٫ حؾبؾتتشُ حؾبتتذ٭ِ ار عتت٬ّ   1رخٗعتت٢نذسّشحٗدحسّتتش 
طن٨َْ ّٚٝش ٫ٌ٢ّ ْٙيخ ح٥ذ٥ًش ىشٙخً ْٙيخ ًرخ٥ظخرل ٙخحمل٢٪ش يف ًمتِ ح٥تنـ ٕتري    

خ ١تتخ٫ حؾبؾتتشُ حٗدحسُ يف ٩ظتتٌحٙشس رخ٥نغتتزش ٦٥ذ٥ًتتش فتتخكزش حؾبتتٌحسد ح٢٥تتربٍ، ًأ٭تتو ؾبتت   
٩قتتش دل ّظتتذخ٤ رْتتذ ٗجيتتخد طنَتت٨ْ ختتخؿ رخ٥ظٞتتخد٧ ١٪تتخ ىتتٌ ح٥ؾتتؤ٫ يف ٙش٭غتتخ       
ٙخ٥نقتتٌؿ حؾبذ٭ْتتش ىتتِ ح٥تتيت طغتتشُ ٦ّتتَ أ٫ عتتشّخ٫ ىتتزه ح٥نقتتٌؿ ٙ حيتت٣ٌ د٫ً  
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طٞذّش ح٥ٞنخء حٗدحسُ ًطٚغريه ؿبخ ٦َّ مٌء حّٙظزخسحص حؽبخفش رخ٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ 
ٞتتخد٧ حؽب٪غتِ ٕتتري ٩ظتتٌحٙشس رخ٥نغتتزش ٦٥ذ٥ًتتش ٦ْٙتتَ  ًؾبتخ ١خ٭تتض ك٢٪تتش ٩ؾتتشًّْش ح٥ظ 

ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ أ٫ ّتتشٙل حٕختتز رتتو ًأ٫ ّٞظقتتش ٦ّتتَ طيزْتتٜ ح٥ظٞتتخد٧ ح٥ْتتخدُ ارح  
 .1طٌحٙشص ؽشًىو

ًمب٬ رذًس٭خ ٙ ٭ٞش ىزح ح٥شأُ حٕخري ّٙظٞخد٭خ أ٫ ٝقذ حؾبؾشُ حؾبتذ٭ِ ٝتذ   

ظَ ارح دل ٢ّت٬  ٩ذ٭ِ، ًك/375/حؾبخدسح٭قشٗ اذل اخنخُ ٩شطزخص حؾبٌٍٚني ؼب٨٢ 
ٝقتتذ حؾبؾتتشُ ٝتتذ ح٭قتتشٗ اذل ر٥تت٠ ٙ٪تت٬ ٕتتري ح٥غتتخثٔ حٙعتتظنخد اذل حّٙظزتتخسحص        
حؽبخفتتش رخ٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ٗخنتتخُ ٩شطزتتخص حؾبتتٌٍٚني ٦٥ظٞتتخد٧ ح٥يٌّتت٤ ار أ٫ ىتتزه   
حّٙظزخسحص طٌؿذ حٕخز رخ٥ظٞخد٧ ح٥ٞقري ًىزه حّٙظزخسحص كذص حؾبؾشُ ح٥ٚش٭غتِ  

 .٧2 حؾبذ٭ِ حؾبْظخداذل طٞشّش طٞخد٧ أٝقش ٬٩ ح٥ظٞخد

ًحؽبٚفش، ٙخ٥ٞنخء حٗدحسُ ٥ْظ كشحً يف ىشف ٭ـ ّٚشك ٭ٚغو ٦ّْتو يف ـبتخ٣   
طٞخد٧ كٌٞٛ حؾبٌٍٚني ٙعْ٪خ ارح ١خ٫ ىزح ح٥نـ ّٞشس ٩زتذأ ّخ٩تخً ّْترب ّت٬ ؿتٌىش      

 ح٥ٞخ٭٫ٌ، ًّق٦ق ٦٥ظيزْٜ ٦َّ أ١ؼش ٬٩ ٙشُ ٬٩ ٙشًُ ح٥ٞخ٭٫ٌ.

٦َّ ح٥نَخ٧ ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ح٥ٌفِٚ يف ٙش٭غخ  أ٩خ ط٤ٌّْ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش
ٙيٌ أ٩ش ٕري ع٨ْ٦ ٕ٭و ٥ْظ ٬٩ حٕف٣ٌ ح٥ْخ٩تش ٦٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ًامنتخ ىتٌ ـبتشد      

بفتذحس طؾتشِّ   رشُ ح٥ٌمِْ يف عٌسّخ أً يف ٩قتش  ؾحؾب ٧ٌّٞٝذ ٭ـ ًمِْ ّخدُ 
رظٞخد٧ ح٥ذ٫ٌّ حؾبغظلٞش ٦َّ ح٥ذ٥ًش أً ح٢ْ٥ظ، ًرخ٥ظخرل ٙٚ طْتذً ٝتٌس ىتزح ح٥تنـ     

صد ٦َّ ر٥ت٠ ٙخحمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ حعتظنذص اذل       ،ْ٪ش حٙعظؼنخثْش ح٥ظٌؿْيْشح٥ٞ
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٬٩ ح٥ٚثلش حؾبخ٥ْش ٦٥٪ْضح٭ْش ًحؼبغخرخص، ًىزه ح٥ٚثلش ـبشد ط٦ْْ٪خص /51/حؾبخدس

 .1ادحسّش ٥ْظ ؿبخ ح٥قٚش حؾب٦ض٩ش

ىزح ً٭ؾري اذل أ٫ ٨َْ٩ حؾبشطزخص طٞشس ٦٥٪ٌٍٚني رٌٞح٭ني، ار٫ ٢ْٙ٘ جيتٌص  
 .ٌٞه، ٩خ ٙشمو ح٥ٞخ٭٫ٌ ٥ٖث٪ش؟طٞشّش ع

ًكظَ ارح دل طظٞشس رٌٞح٭ني، ٙب٫ ٬٩ حؾبزخدة حؾبغظٞشس أ٫ عٌٞه حؼبٌٞٛ ٙ جيٌص أ٫ 
ّظٞتتشس اٙ رٞتتخ٭٫ٌ، ٩تتخ دل ط٢تت٬ ىتتزه حؼبٞتتٌٛ ٝتتذ طٞتتشسص رغتتنذ أمتتْ٘ ٩شطزتتش ٩تت٬    

 و٥ت  ح٥ٞخ٭٫ٌ ّنذثز جيٌص طن٨َْ عٌٞىيخ رخ٥غنذ ٭ٚغو ح٥زُ ٝشسىخ، أً عنذ ٩غتخًٍ 
ٞخ٭ٌ٭ْتتتش أ٩تتتخ ححمل٢٪تتتش حٗدحسّتتتش ح٦ْ٥ْتتتخ يف ٩قتتتش ٙٞتتتذ ّ٪٪تتتض طيزْتتتٜ    يف ٌٝطتتتو ح٥

٬٩ ح٥ٚثلش حؾبخ٥ْش ٦َّ ١خٙش كٌٞٛ حؾبٌٍٚني عٌحء ٩خ طٞشس ٩نيخ رٞخ٭٫ٌ /51/حؾبخدس
 أ٧ رؤدحس طؾشّْْش أًذل، ًيف ر٠٥ اىذحس ؾبزذأ طذسؽ ح٥ظقشٙخص ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش.

 ٦َّ ٩خ 51/0ِ٦ّ/أؿ٤ ٥ٞذ ٭قض حؾبخدس
 .##دل ّيخ٥ذ ذبخ يف ٩ذس عبظ عنٌحص كٞخً ٢٩ظغزخً ٦٥ل٩ٌ٢شا٫ حؾبخىْخص ح٥يت $$

ًح٥غئح٣ حؾبيشًف ى0ٌ ىت٤ جيتٌص أ٫ ّٞتخ٣ ا٫ ححمل٢٪تش طغتظيِْ أ٫ طٞنتِ رخ٥ظٞتخد٧        
٬٩ ط٦ٞخء ٭ٚغيخ ًا٫ ح٥ٚثلش ٝذ حرظتذّض متشرًخ خخفتًخ ٩ت٬ ح٥ظٞتخد٧ ىتٌ ح٥غتٌٞه،        

سب٦ت٘ أُ  حبْغ ٙ ّيزٜ يف ؽتؤ٭و ٩تخ ّيزتٜ يف ؽتؤ٫ ح٥ظٞتخد٧ ح٥ْتخدُ ػبيتش ّتذ٧         
 ح٥ظضح٧ ىزِْْ.

خد٩يخ ٥ظ٪ؾض ٩ِ ٞط ٬٩ً ؿيش ػخ٭ْش، ٦ٌٙ أ٫ ححمل٢٪ش ح٦ْ٥ْخ ٝشسص عٌٞه حؼبٌٞٛ ٙ
٢٥نيخ دل طغش ٩ِ ىتزح حؾبزتذأ اذل ٩تذحه اٙ ػبيتش ححمل٢٪تش أ٫ طٞنتِ       ع٨ْ٦ ٩نيٞيخ، 
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٬٩ ح٥ٚثلش /51/رخ٥ظٞخد٧ ٬٩ ط٦ٞخء ٭ٚغيخ، أ٩خ ْٙ٪خ ّذح ر٠٥، ٙٞذ أخنْض حؾبخدس
ح٥ظٞخد٧ ح٥ْخدُ ٩ت٬ ح٭ٞيتخُ أً اّٞتخٗ $ٙ٭ٞيتخُ دبـتشد ح٥تظ٨٦َ# ًيف       ؾبخ خينِ ٬٩ 

ىزح طنخٝل ًحمق، ار ط٫ٌ٢ ححمل٢٪ش ٝذ سطزتض  ػتخس ح٥ظٞتخد٧ امتخٙش اذل رْتل  ػتخس       
 .1ح٥غٌٞه، ٙـ٪ْض ٭َخ٩ني ٝخ٭ٌ٭ْني ٩ظنخٝنني
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 تقادم التعويض عه األضرار النامجة 
 الةة القرارا  اإلدارية لققاوونعه خم

 

رتتؤ٫ حٗدحسس طشط٢تتذ ىنتتخ خيتتؤ ٢٥تت٬ ىتتزح حؽبيتتؤ ٥تتْظ ْٙتتًٚ ٩خدّتتخً،    ال جــدا 
، ٧ٌّٞ ىٌ رذًسه acte juridiqueامنخ ىٌ خيؤ ٝخ٭ٌ٭ِ ٭خؿ٨ ٬ّ طقشٗ ٝخ٭ٌ٭0ِ ً

ًدبْنتَ أًمتق ٙتخٗدحسس ٩غتئ٥ًش ّت٬ أُ       ٦ّa été de volontéتَ ّ٪ت٤ اسحدُ   
، عٌحء أ١خ٭ض ًْٙٚ ٩خدّخً أ٧ ّ٪ًٚ fait juridiqueخيؤ ّشط٢ذ ؿشحء ًحْٝش ٝخ٭ٌ٭ْش0 

خً ٦٥٪زذأ ح٥ْخ٧ حؾبظن٪0٬ ٤١ خيؤ عتزذ  ٝخ٭ٌ٭ْخً ٭خؽجخً ٬ّ ٤ْٙ حٗسحدس، ًر٠٥ طيزْٞ
 .مشسحً ٦ّض٧ ٩شط٢زو رخ٥ظٌّْل.

ؽ٠ أ٫ ىنخ٠٥ ٙخسٝخً يف حػبٌىش ًحؾبَيش رني حؽبيؤ0٬ّ حؽبيؤ حؾبتخدُ ًحؽبيتؤ    ًٙ
 ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ، ًرخ٥ظخرل ٙي٤ ا٫ ٭َخ٧ ح٥ظٞخد٧ ًحكذ يف حؼبخ٥ظني، أ٧ ح٢ْ٥ظ.

٢ٌ٭تخص ىتزه   ٤٩ ٩تِ  ٩ت ٦٥ظْخ ًكْٞٞش ح٩ٕش ٙٞذ طزخّنض حٓسحء ًح٥ٌحٝ٘، ًمب٬ ٩ْن٫ٌ
 حٓسحء ًحؾبٌحٝ٘.
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 انجند األًل: 

 بء اإلدازُ يف يصسيٌلف حمكًخ انمض
٥ٞذ ١خ٫ حؾبغظٞش ٥ذٍ ح٥ٞنخء حٗدحسُ حؾبقتشُ ٝزت٤ ا٭ؾتخء ححمل٢٪تش حٗدحسّتش      

طٞخد٧ دٌٍّ ح٥ظٌّْل ٬ّ ح٥ٞشحسحص حٗدحسّش حؾبخخ٥ٚش ٦٥ٞخ٭٫ٌ خب٪ظ ّؾتش  –ح٦ْ٥ْخ 
حٕختتريس زبتت٣ٌ يف ىتتزح ح٥ٞنتتخء ّتتشٍ اخنتتخُ ىتتزح    ّخ٩تتخً، ٢٥نتتو ٍيتتش يف ح٥غتتنٌحص 

٩ذ٭ِ رخّظزخسىخ ىزح حؽبيؤ ٬٩ حّٕ٪خ٣ ٕري حؾبؾشًّش، /172/حؾبخدسح٥ظٞخد٧ ؼب٨٢ 

 567ًىزح ٩تخ ّظنتق ٩ت٬ ك٢ت٨ فب٢٪تش ح٥ٞنتخء حٗدحسُ ح٥قتخدس يف ح٥تذٌٍّ سٝت٨          
 ح٥غنش ح٥غخرْش ح٥ٞنخثْش.

 ْش٥ً0ٞذ ٥ٌّض ححمل٢٪ش حؾبز١ٌسس يف ر٠٥ ٦َّ ح٩ٌٕس ح٥ظخ٥

ا٫ حؾبؾتتشُ دل ّنتتِ أك٢خ٩تتخً خخفتتش ٥تتظل٨٢ خيتتؤ حٗدحسس، ًىتتزح ّْتتين متتشًسس  -1

 ./172/ح٥شؿٌُ اذل أك٢خ٧ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ ًخخفش حؾبخدس

ٝتذ حّظترب ٩غتخء٥ش     -يف ٩شك٦ش ٝنخثْش ٩ْْنتش –١خ٫ ح٥نَخ٧ ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ يف ٩قش -2
ح د٥ْت٤ ٦ّتَ   أّ٪خؿبخ ًّٙش ٩ؾرت١ش رني ح٥ٞنخء٬ّ ح٥ْتخدُ ًحٗدحسُ، ًىتز  حٗدحسس ٬ّ 

أ٫ ح٥ٞخ٭٫ٌ دل ّٞذ٧ شبْْضحً يف ح٥نَخ٧ حؾبٌمٌِّ، ٥ًٌ أسحد ر٠٥ ٥ٞتخ٧ رظنَت٨ْ ؿذّتذ    
 ٦٥ظٞخد٧ ٢٥نو ع٢ض، ٙز٠٥ ّْين ح٥شؿٌُ اذل أك٢خ٧ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ.

ا٫ ح٥شؿتتتٌُ اذل أك٢تتتخ٧ ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ حؾبتتتذ٭ِ ّْتتتين ط٢تتتخٙئ ح٥ٚتتتشؿ ح٥ٌحكتتتذس أ٩تتتخ٧    -3
 حؾبظٞخمني.
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 انجند انثبَِ: 

 إلدازّخ نٌشازح ادلٌاصالدكًخ ايٌلف احمل
٥ٞذ ٩خػ٦ض ىزه ححمل٢٪ش رني حؽبيؤ يف افذحس ح٥ٞشحسحص، ًرني أْٙتخ٣ حٗدحسس  

٩ذ٭ِ ٦َّ ٙق٤ ّخ٤٩ ٩ٌّْتو ٝزت٤   /172/ٕري حؾبؾشًّش، ٥ًز٠٥ ٙٞذ ىزٞض حؾبخدس
 ر٦ٌٕو حؽبخ٩غش ًح٥غظني ًحعظنذص يف ر٠٥ ٦َّ ٩خ 0ِ٦ّ

٦٥ٖتتتري ٦ّتتتض٧ ٩شط٢زتتتو    ا٫ حؾبزتتتخدة حؾبذ٭ْتتتش ٝتتتشسص أ٫ ١تتت٤ خيتتتؤ عتتتزذ متتتشسحً    -1
رخ٥ظٌّْل، ٥ًٌٚ حؽبيؤ ىنخ ّخ٧ ٩ًي٦ٜ ًجيشُ ٦َّ اىٚٝو، ًّٖين ٬ّ أُ طْزري 

 ح٤ْٚ٥ ح٥زُ جيش٩و ح٥ٞخ٭٫ٌ.– خش حؾبخخ٥٘ ٦٥ٞخ٭٫ٌ 

ىزح حؾبقي٦ق ّؾ٪٤ ح٤ْٚ٥ ح٥غ٦يب $ح٩ٙظنتخُ# ١٪تخ ّؾت٪٤ ح٥ْٚت٤ ح٥ْ٪تذُ ٦ّتَ       -2
 دحسس رْٚٝش طنَْ٪ْش.كذ عٌحء ًرز٠٥ ٙيٌ ّؾ٪٤ فشٗ حؾبٌٍ٘ ح٥زُ ّشطزو رخٗ

ا٫ ح٥ؾخسُ ٝقذ حعظْ٪خ٣ ٥ٌٚ حؽبيؤ يف ىزه ح٥قْٖش ح٥ْخ٩تش ح٥تيت طٖتين ّت٬     -3
عشد حّٕ٪خ٣ ح٥يت ّظلٞتٜ ٩نتيخ ٩ْنتَ حؽبيتؤ، كْتغ ٙ عتز٤ْ يف ىتزح ح٥قتذد اذل         

 ًمِ رْخ٫ ؿخ٩ِ ٩خ٭ِ.

ا٫ ح٥ظضح٧ حٗدحسس رْذ٧ ٙق٤ حؾبٌٍ٘ ٥ْظ اٙ فٌسس ٬٩ فٌس حؽبيتؤ أٙ ًىتِ   -4
خخ٥٘ ٦٥ٞخ٭٫ٌ، أً ح٥ْ٪٤ ٕري حؾبؾشًُ، أً ح٤ْٚ٥ ح٥زُ حيش٩و ح٥ٞخ٭٫ٌ، ٙيزه ح٥ْ٪٤ حؾب

، ٥ًْظ /963/ح٥ٌحسدس يف ٭ـ حؾبخدس ح٥ٕٚخً ٙ طْذً أ٫ ط٫ٌ٢ ٭ٌْطخً ٥قذًس حؽبيؤ
 ٥ٌٚ حؽبيؤ ٝخفشحً ٦َّ ح٤ْٚ٥ ح٥غ٦يب ر٤ ّؾ٪٤ ح٤ْٚ٥ حٗجيخرِ.
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ْش قبخ٥ٚتش ٩زخؽتشس   ٥ٞذ ٭ٚتض ححمل٢٪تش أ٫ ط٢ت٫ٌ قبخ٥ٚتش حٗدحسس يف ىتزه ح٥ٞنت      -5
٦٥ٞخ٭٫ٌ، ًرخؾبٞخر٤ ٙب٫ ٫ٌ١ ىتزه ح٥ْٚٝتش فب٩ٌ٢تش رتخ٥ٌٞح٭ني ًح٦٥تٌحثق، ٙ ّْتين أهنتخ        
سبخ٥٘ ح٥ظضح٩ًخ ٭َ٪و ح٥ٞخ٭٫ٌ ٩زخؽشس، رت٤ ١تِ ّظلٞتٜ ر٥ت٠ جيتذ أ٫ ّٞت٧ٌ ح٥ٞتخ٭٫ٌ        
رظلذّذ ح٥ٙظضح٧ ٩ًن٪ٌ٭و ًأس١خ٭و ًأعزخرو ٥ًٞذ حعظيشص ححمل٢٪ش يف طربّش ًؿيتش  

٫ ح٥ٞخ٭٫ٌ ارح ٭٨َ ح٥ْٞذ أً ٗػشحء رٚ عزذ أً ح٥ْ٪٤ ٕري حؾبؾتشًُ،  ٭َشىخ ٩ذهلل رؤ
ٙيزح ٙ ّْين أ٭و ٭َ٪يخ ٩زخؽشس، ر٤ رخّظزخسىخ ٩قخدس ّخ٩ش ٦٥ٞتخ٭٫ٌ، ٥ًٞتذ ح٭ظتيض    

٣ٌٞ٦٥ رؤ٫ ّٚٝتش ىتزح حؾبٌٍت٘ رتخٗدحسس ّٚٝتش طنَْ٪ْتش ٥ًْغتض ّٞذّتش،         ححمل٢٪ش 
خ اٙ ح٥ٞت٣ٌ رؤهنتخ ّ٪ت٤ ٕتري     ٥ًْغض ٩نؾؤ ٩زخؽشس ٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ، ًرز٠٥ ٦ٙتْظ أ٩خ٩نت  

 ٩ؾشًُ.

 د انثبنث: انجن

 نإلظكندزّخيٌلف احملكًخ اإلدازّخ 

٩ت٬  /172/حؾبتخدس ٦ًَّ ح٥نْٞل ٬٩ ح٥شأُ حٕخري، ٙيتزه ححمل٢٪تش حعتظزْذص    

 10٭يخٛ قبخ٥ٚش ح٥ٞشحسحص حٗدحسّش ٦٥ٞخ٭٫ٌ ٥ًٞذ حعظنذص يف ر٠٥ اذل ٩خ ٦ِّ

٧ٌ ٦ّتَ حّظزتخسحص ّ٪٦ْتش ٩شدىتخ أ٫     ا٫ حٙربخه ح٥ٞذ٨ّ ٦٥ٞنخء حٗدحسُ ١خ٫ ّٞت -1
ح٥شٝخرش ٦َّ أّ٪خ٣ حٗدحسس ١تخ٫ ٩ؾترت١ًخ رتني ح٥ٞنتخء٬ّ ح٥ْتخدُ ًحٗدحسُ، ًٝتذ ١تخ٫        
ح٥ٞنخء ح٥ْخدُ ّْظرب قبخ٥ٚش ح٥ٞشحس ٦٥ٞخ٭٫ٌ ّ٪ًٚ ٕري ٩ؾتشًُ، ٥تز٠٥ ٙٞتذ حمتيش     

 ح٥ٞنخء حٗدحسُ ؾبغخّشس ح٥ٞنخء ح٥ْخدُ زبْٞٞخً ٦٥ْذح٥ش.
                                                           

يف ح٥شٝخرتش   سحؿِ يف ر٠٥ حؼب٨٢ ًح٥ظ٦ْْتٜ ٦ّْتو د. ّقتٌٚس0 ٩تزحىذ ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ        -1

 ٩ًخ رْذىخ. 296ؿ ،ًح٥ظٚغري ًحٙرظذحُ
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ٞنتتخثْش ح٥ْ٪٦ْتتش كتتذع اذل ر٥تت٠، ٙتتٚ جيتتٌص طيزْتتٜ       ًارح ١خ٭تتض ح٥غْخعتتش ح٥ -2

 ٩10ذ٭ِ ٦َّ ح٥ٞشحسحص حؾبخخ٥ٚش ٦٥ٞخ٭٫ٌ ٥ٖعزخد حٓطْش/172/حؾبخدس

ا٫ حؽبيتتؤ يف حْٕٙتتخ٣ حؾبخدّتتش خيظ٦تت٘ ّتت٬ حؽبيتتؤ يف ح٥ٞتتشحسحص حٗدحسّتتش ١٪تتخ     -1
ّظنتتق ٩تت٬ حؾبغتت٠٦ ح٥شحعتتخ ٦٥ٞنتتخء ح٥ٚش٭غتتِ ح٥تتزُ ٩ْتتض رتتني حؽبيتتؤ ح٥ؾخقتتِ      

ىزح ٩خ كذح رتو ٥ظيتٌّش ٌٝحّتذ حؾبغتئ٥ًْش حٗسحدّتش ٦ّتَ أعتظ        ًحؽبيؤ حؾبق٦لِ، ً
 ٩غظـذس ٩ًغظ٦ٞش ٬ّ حؾبزخدة حؾبذ٭ْش.

٭ٌّتتخً ٩تت٬  طئ١تتذ أ٫ حؾبؾتتشُ حعتتظلذع   /172/ا٫ حّٕ٪تتخ٣ ح٥ظلنتتريّش ٦٥٪تتخدس  -2
ح٥ظٞخد٧ ح٥ٞقتري رخ٥نغتزش اذل ح٥تذٌٍّ حؾبذ٭ْتش، ًدل ّتذس يف خ٦تذه طيزْتٜ ر٥ت٠ ٦ّتَ          

ْٚتت٤ حؾبتتخدُ حؾبٌؿتتذ ٦٥ظْتتٌّل ٝتتذ ّٞتترت٫ رظلشّتت٠  ح٥ٞتتشحسحص حٗسحدّتتش خخفتتش ًأ٫ ح٥
دٌٍّ ؿضحثْش ٬٩ ٝزت٤ حؾبظنتشس، ًىتٌ ح٩ٕتش ح٥تزُ ديتذ طٞتخد٧ حؼبتٜ حؾبتذ٭ِ رغتزذ           

 ْٝخ٧ ح٥ذٌٍّ حػبضحثْش، ًىزح ٕري ًحسد رخ٥نغزش ٦٥ٞشحسحص حٗدحسّش.
 

 انجند انساثغ: 

 2يٌلف ىْئخ يفٌضِ اندًنخ يف يصس
٘ رخٗدحسس ىِ ّٚٝش طنَْ٪ْش، ٬٩ً ػ٨ ٙتبرح  ٥ٞذ أ١ذص ىزه حؿبْجش أ٫ ّٚٝش حؾبٌٍ

٩تتخ خشؿتتض حٗدحسس ٦ّتتَ ىتتزه ح٥شحريتتش، ًأفتتذسص ٝتتشحسحً، ٙظ٢تت٫ٌ ٝتتذ حسط٢زتتض خيتتؤ  

                                                           

 .296ؿ ،يف ح٥شٝخرش ًح٥ظٚغري ًحٙرظذحُ ّقٌٚس0 ٩زحىذ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخد.  -1

 .299، ؿيف حؾبشؿِ ح٥غخرٜسحؿِ طٚق٤ْ ر٠٥  -2
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، ًامنتخ  /172/حؾبتخدس ٝخ٭ٌ٭ْخً، ًىزح حؽبيؤ ٥ْظ ٩قذسه ح٤ْٚ٥ ٕري حؾبؾشًُ كغتذ  
حؾبخخ٥ٚتتش حؾبزخؽتتشس ٦٥ٞتتخ٭٫ٌ، ٩ًتت٬ ػتت٨ ّزٞتتَ حؼبتتٜ ٩تت٬ سٙتتِ ح٥تتذٌٍّ ح٥ظْتتٌّل ّتت٬     

 س ح٥يت طقْذ ح٥ْخ٤٩ ٭ظْـش ىزه حؾبخخ٥ٚش ٝخث٪ش ٩خ دح٧ حؼبٜ ٝخث٪خً.حٕمشح
 

 انجند اخلبيط: 

 يٌلف احملكًخ اإلدازّخ

٥ٞذ ع٢٦ض ىزه ححمل٢٪ش ىشّٞخً خخفخً، ار ىتِ دل طيزتٜ ٦ّتَ أْٙتخ٣ حٗدحسس     

٩تذ٭ِ، اٙ ْٙ٪تخ ّظ٦ْتٜ رخّٕ٪تخ٣، أ٩تخ ح٥ٞتشحسحص حٗدحسّتش، ٙٞتذ         /172/حؾبتخدس أك٢خ٧ 
ِ ٦٥٪قتتذس حؽبتتخ٩ظ ٩تت٬ ٩قتتخدس ح٥ٙظتتضح٧ رخّظزتتخس ىتتزه ح٥ٞتتشحسحص     حّظربصبتتخ سبنتت 

 ٗدحسّش طقشٙخص ٝخ٭ٌ٭ْش ٩قذسىخ ح٥ٌٞح٭ني ًح٦٥ٌحثق.

٢٥تت٬ ىتتزه ححمل٢٪تتش دل طيزتتٜ ح٥ٌٞحّتتذ ح٥ْخ٩تتش ٦٥ظٞتتخد٧ ح٥يٌّتت٤، رتت٤ ىزٞتتض أك٢تتخ٧      

٬٩ ح٥ٚثلتش حؾبخ٥ْتش ٦٥٪ْضح٭ْتش ًحؼبغتخرخص، ًٝتذ ٦٦ّتض ك٢٪يتخ ٩غتظنذس         /51/حؾبخدس
 حٓطْش0  اذل حؾبزخدة

ا٫ ٩غتتئ٥ًْش حٗدحسس ّتت٬ ح٥ٞتتشحسحص ح٥قتتخدسس يف ؽتتؤ٫ حؾبتتٌٍٚني، امنتتخ طنتتذ اذل  -1
 رخّظزخس ىزه ح٥ٞشحسحص طقشٙخص ٝخ٭ٌ٭ْش، ٥ًْغض أّ٪خًٙ ٩خدّش.حؾبقذس حؽبخ٩ظ 

ٙ ٦ّظتتض٧ ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ رظيزْتتٜ ح٥نقتتٌؿ حؾبذ٭ْتتش يف ح٥ظٞتتخد٧، اٙ ارح ًؿتتذ    -2
 يخ ٦َّ ًؿو ّظٚء٧ ٩ِ ط٠٦ ح٥شًحرو.٭قخً خخفخً رز٠٥، أً سأٍ أ٫ ّيزٞ



97 

 

ا٫ د٫ٌّ ح٥ٖري ٝز٤ ح٥ذ٥ًش طغٞو دبنِ أسرتِ عتنٌحص، ًٙ ّظخ٦ت٘ ّت٬ ر٥ت٠      -3
ح٥ظتتضح٧ ىزْْتتِ، ٩ًتتشد ر٥تت٠ حّظزتتخسحص طنَْ٪ْتتش طظ٦ْتتٜ رخؾبقتت٦لش ح٥ْخ٩تتش ًحعتتظٞشحس   

 حًٕمخُ حٗدحسّش.
 

 تمدّسَب نهًٌضٌع
س ٩تتت٬ ٩قتتتخدس يف ٭َش٭تتخ ٙ جيتتتٌص كبخػ٦تتتش قبخ٥ٚتتتش ح٥ٞتتشحسحص اذل أُ ٩قتتتذ  

ح٥ٙظضح٧ حؾبنٌه ذبخ يف ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ، كظتَ ًٙ دي٢ت٬ كبخػ٦تش ر٥ت٠ رتخٗدحسس حؾبنٚتشدس         
ح٥يت سطزض أك٢خ٩يخ ًكذدص ٩خىْظيخ ح٥نقٌؿ حؾبذ٭ْش، ٥غزذ رغْو ىٌ أ٫ ح٥ٞتشحس  
حٗدحسُ ىتتٌ س٩تتض ح٥غتت٦يش ح٥ْخ٩تتش ًح٥ظْتتزري ّنتتيخ، ًأدحس طغتتْري حؾبشٙتتٜ ح٥ْتتخ٧ ًح٥غتتيش 

 ًح٭ظَخ٩يخ،أّ٪خ٥و  ىشحدا٦َّ 

ًيف ٭َش٭خ ا٫ ىنخ٠٥ ٩غخث٤ أعخعْش طيشف ٭ٚغيخ ٥ظل٤ْ٦ ىزه حؾبخخ٥ٚش ػ٨ حؽبشًؽ 
 رشأُ ع٨ْ٦ ك٣ٌ ر٠٥ ًىزه حؾبغخث٤ ى0ِ

٩تتتذ٭ِ ٦ّتتتَ حّٕ٪تتتخ٣ حؾبخدّتتتش $سأُ ىْجتتتش  /172/حؾبتتتخدسىتتت٤ ّٞظقتتتش طيزْتتتٜ -1
حؾبٌٚمتتني ًححمل٢٪تتش حٗدحسّتتتش ح٦ْ٥ْتتخ#، أ٧ ا٫ ر٥تت٠ ّنقتتتشٗ اذل حٕخيتتخء حٕختتتشٍ      

 خخ٥ٚش ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش.٦٥٪

ًٙ ٩زخؽتشًح رتخ٥ظضح٧ ٩قتذسس ح٥ٞتخ٭٫ٌ         -2 ى٤ ا٫ قبخ٥ٚتش حٗدحسس ٦٥ٞتخ٭٫ٌ طْظترب اختٚ
$ىْجش حؾبٌٚمني ًححمل٢٪ش ح٦ْ٥ْخ# أ٧ ا٫ ٩قذس ىزح حؽبيؤ ح٤ْٚ٥ ٕري حؾبؾشًُ، ١٪تخ  

 رىزض اذل ر٠٥ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ٦٥٪ٌحفٚص.
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ًٙ       ٚ ٗ، ًح٩ٕتتش ٭ٚغتتو  ؽتت٠ أ٫ أخيتتخء حٗدحسس حؾبخدّتتش ٥ْغتتض ٩ٌمتتٌُ ختت
ٙيتتِ سبنتتِ ٦٥٪غتتئ٥ًْش ح٥ظْخٝذّتتش ٩تتخ دل   رخ٥نغتتزش ؾبخخ٥ٚظتتيخ ٦٥ْٞتتٌد ح٥تتيت طرب٩يتتخ، 

ٌّؿتتذ ٭تتـ قبتتخ٥٘، ار٫ ٙ٪خخ٥ٚتتش ح٥ٞتتشحسحص حٗدحسّتتش ٦٥ٞتتخ٭٫ٌ ىتتِ رْتتض ح٥ٞقتتْذ،   
ًىتتِ ح٥تتيت ؽتتـش كٌؿبتتخ حؽبتتٚٗ حؼبتتخد، ًرتتز٠٥ ٙتتنل٬ ٙ ٭ٞتتش ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش      

رتني ٝتشحسحص طقتذس يف اىتخس      -شحسحص حٗدحسّتش يف اىخس ح٥ٞ–٦٥٪ٌحفٚص ح٥يت ٩ْضص 

 ٩ذ٭ِ./172/حؾبخدسح٥ظْخٝذ، أخشٍ خخسؿش ٬ّ ر٠٥، ػ٨ أخنْض ح٥ؼخ٭ْش اذل 

ىنتتخ ٥نتتخ أ٫ ٭ظغتتخء٣ ١ْتت٘ ّقتتزق ح٥ظ٪ْتتض رتتني أدًحص ٝخ٭ٌ٭ْتتش ٙ طنظ٪تتِ اذل ىزْْتتش      
ًؿٌىش ًحكذ ًرخ٥ظخرل ارح ١خ٫ ىنخ٠٥ ٬٩ شبْْض، ْٙـذ أ٫ ٫ٌ٢ّ ٦َّ ٭يتخٛ حٗسحدس  

 ْش حؾبظـيش اذل اكذحع حٕػش ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ $ح٥ٞشحس# ًرني ح٥ْ٪٤ حؾبخدُ.ح٥زحط

ًىنخ٥تتتت٠ ٩ٚكَتتتتش أختتتتشٍ طظ٦ْتتتتٜ رخ٥غتتتتزذ ح٥تتتتزُ أختتتتشؽ ح٥ْٞتتتتذ ٩تتتت٬ ٭يتتتتخٛ          

 ٩ذ٭ِ ػ٨ أ٤ٕٚ ر١ش ح٥ٞشحس حٗدحسُ./172/حؾبخدس

ٙؽ٠ أ٫ ح٤ْٞ٥ ًحؾبنيٜ ّئ١ذ أ٫ ط٠٦ حؾبخدس طغٌط أْٙتخ٣ حٗدحسس حؾبخدّتش أ٧ أّ٪خؿبتخ    
خشؽ ٬ّ ٭يخٛ ىزه حؾبخدس عٌحء أ١خ٭ض ّٞتٌدحً ادحسّتش أ٧ ٝتشحسحص ادحسّتش     ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش، ٙن

ٗ   "ٕري أ٭نخ لبتذ   سأّتًخ ّئ١تذ ْٙتو ّتذ٧ متشًسس ح٥ظٚشٝتش رتني         "٦٥تذ١ظٌس ىْْ٪تش حػبتش
قبخ٥ٚش حٗدحسس ٦٥ٞخ٭٫ٌ، ًرني حؽبيؤ يف ٩ٚي٧ٌ حؾبغئ٥ًْش ح٥ظٞقريّش، ًٝذ حعظنذ يف 

قتتريّش ىتتٌ حٗختت٣ٚ رتتخ٥ظضح٧ عتتخرٜ، ر٥تت٠ اذل أ٫ حؽبيتتؤ ح٥تتزُ ّشطتتذ حؾبغتتئ٥ًْش ح٥ظٞ
ًىزح حٗخ٣ٚ ّظٌٙش يف ح٥ٞشحس حٗدحسُ حؾبخخ٥٘ ٦٥ٞخ٭٫ٌ، ار مب٬ يف حؼبخ٥ظني كْخ٣ 

 اخ٣ٚ ح٥ظضح٧ ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥زُ ٌّؿذ ٦َّ حٗدحسس ّذ٧ حٗخ٣ٚ رٌحؿزخصبخ.
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ٗ  "ًى٢تزح   ًمبت٬ يف فتذد قبخ٥ٚتش ح٥ٞتشحس      –ٙ ّتشٍ ٩خ٭ْتخً    "ٙخ٥تذ١ظٌس حػبتش
 .1ٜ ٌٝحّذ حؾبغئ٥ًْش ح٥ظٞقريّش٬٩ طيزْ -٦٥ٞخ٭٫ٌ

ًىتتتزح ح٥تتتشأُ ّْتتتٌصه ح٥قتتتٌحد رغتتتزذ كبخػ٦ظتتتو رتتتني ح٥ٙظتتتضح٧ ح٥ْتتتخ٧ ح٥غتتتخرٜ  
حؾبٚشًك ٦َّ ١خٙش ح٥نخط رْذ٧ حٗمشحس رخ٥ٖري، ًرني ح٥ظتضح٧ حٗدحسس رٌحؿزخصبتخ ح٥تيت    

ٙتتخٙخظٚٗ ىنتتخ َّيتتش عتتٌحء رخ٥نغتتزش ٥قتتذس ح٥ٙظتتضح٧    خ حٕ٭َ٪تتش حٗدحسّتتش،صبدذكتت
ْظو ًؿٌىشه، ار ح٥ٙظضح٧ ح٥ْخ٧ حؾبٚشًك ٦َّ ح٢٥خٙش ىٌ ٩ْْخس ٙشمو ٩ًذحه أ٧ ٥يزْ

ح٥ؾشحُ أعخعخً ٦٥٪غئ٥ًْش ح٥ظٞقريّش، أ٩تخ ح٥ٙظتضح٧ حؾبٚتشًك ٦ّتَ حٗدحسس ٙ٪قتذسه      
ْٝتتٌد ًاؿتتشحءحص ًأعتتخ٥ْذ ًىتتشٛ ٙشمتتيخ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ٦ّتتَ حٗدحسس، ٙتتنل٬ رخ٥نغتتزش         

أ٭نتخ يف حؼبتخ٣ ح٥ؼخ٭ْتش    ح٣ًٕ كْخ٣ ؽشه ع٦يب ىتٌ ّتذ٧ حٗمتشحس يف كتني      ٥ٚ٥ظضح٧
 أ٩خ٧ ٩ٌٝ٘ اجيخرِ ٦ّض٧ حٗدحسس رظنْٚز ح٥ٞخ٭٫ٌ ًح٥نض٣ً ّنذ ٩ٌؿزخطو.

ًٚ ّتت٬ ر٥تت٠ ٙخ٥تتذ١ظٌس حػبتتشٗ ّتتشٍ أ٫ ح٥ْ٪تت٤ ٕتتري حؾبؾتتشًُ ح٥تتزُ ٌّؿتتذ            ًٙنتت
ح٥ظٌّْل ٝذ ٫ٌ٢ّ ّ٪ًٚ ٩خدّخً أً طقشٙخً ٝخ٭ٌ٭ْخً $ح٥ٞشحس حٗدحسُ، ر٤ ّتزىذ اذل أ٫  

 ًحْٝش ٩خدّش#.–ٌ ـبشد ًحْٝش ٝخ٭ٌ٭ْش ح٥ٞشحس حٗدحسُ ٦٥ٞخ٭٫ٌ ى

ّشطذ ٦ّْيخ ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ٙظضح٧ أً ح٥ظٌّْل، ٫ٕ حٗدحسس ّنذ٩خ طقذس ٝشحسىخ حؾبخخ٥٘ 
٦٥ٞخ٭٫ٌ ٙ طٞقذ اكذحع ح٥نشس أً ح٥ٙظضح٧ رخ٥ظٌّْل، كبتخ جي٦ْتيخ يف خقٌفتْش    

 .2ىزه حٓػخس كْخ٣ ًحْٝش ٝخ٭ٌ٭ْش
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ٞخ٭ٌ٭ْتش ٌّْٝنتخ يف حٙختظٚه    ٬٢٥ أ٥تْظ زبتذُ ح٥تذ١ظٌس حػبتشٗ رخ٥ٌحْٝتش ح٥     

 .fait juridiqueًحٙؽظزخه ٙ عْ٪خ أ٫ ح٥ٌحْٝش ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش 

 acte juridique، ًاذل طقتشٗ ٝتخ٭ٌ٭ِ   fait materièlleطظل٤٦ اذل ًحْٝتش ٩خدّتش0   
ًّٞتتترت٫  -كغتتتذ ح٥تتتشأُ ح٥غتتتخرٜ–ًريزْْتتتش حؼبتتتخ٣ ارح ١تتتخ٫ ح٥ْ٪تتت٤ ٕتتتري حؾبؾتتتشًُ  

رتتخ٥ٙظضح٧ ح٥ظْخٝتتذُ ٩تت٬ ىتتزح ح٥ٞزْتت٤،   رخ٥ظقتتشٗ ح٥ٞتتخ٭ٌ٭ِ ْٙـتتذ حّظزتتخس حٗختت٣ٚ 
 .1ًىزح أ٩ش ّشٙنو اطبخُ ح٥ٚٞو ًاىشحد ح٥ٞنخء

د أػتتش٬ّ ٦٥ٞتتشحس        ًرتتز٠٥ ٙيتتزه ح٥ظٚشٝتتش ح٥تتيت ىخ٥ْنتتخ ذبتتخ ح٥تتذ١ظٌس حػبتتشٗ حؾبذ٦٥تتش رٌؿتٌت
حٗدحسُ حؾبختتخ٥٘ ٦٥ٞتتخ٭٫ٌ، ح٣ًٕ ىتٌت اكتتذحع ح٥نتتشس، ًح٥ؼتتخ٭ِ ح٥ٙظتتضح٧ رتتخ٥ظٌّْل، ىتتزه  

ني  ح٥ظٚشٝتتتش ٩ٚظ٦ْتتتش، ًٙ ّغتتتْٚ يخ حؾبنيتتتٜ ًح٥ٞتتتخ٭٫ٌ، ًيف ح٥ٌٝتتتض رحطتتتو ٌّفتتت٘ رٌفتتٚت
 ١ٌ٭و ًحْٝش ٩خدّش. قبظ٦ٚني يف ح٥يزْْش ًحؾبخىْش أكذمهخ ١ٌ٭و طقشٙخً ٝخ٭ٌ٭ْخً ًحٓخش

٦ًَّ ىزح حٕعخط ٙخ٤ْٚ٥ ٕري حؾبؾشًُ ارح ١خ٫ يف ٭َش حؾبؾشُ حؾبتذ٭ِ ّظغتخًٍ ٩تِ    
ظقتتشٗ ح٥ٞتتخ٭ٌ٭ِ  حؽبيتتؤ يف ١خٙتتش فتتٌسه، ٙيتتزح ح٩ٕتتش ٙ دي٢تت٬ أ٫ ّظقتتشٗ اذل ح٥   

ح٥ٞتخث٨ ٦ّتتَ حٗدحسس ١ً٪تخ ىتتٌ ح٥ؾتؤ٫ يف ح٥ٞتتشحس حٗدحسُ، رت٤ ىتتٌ ٝخفتش ٦ّتتَ ح٥ْٚتت٤      

٩ذ٭ِ ح٥يت أًمتلض حسطزتخه   /172/خؾبخدسحؾبخدُ، ٬٩ً حؾب٪٬٢ أ٫ ٭غظؤ٭ظ يف ر٠٥ ر
ح٥ذٌٍّ حؾبذ٭ْش رخ٥ذٌٍّ حػبضحثْش يف ح٤ْٚ٥ ٕري حؾبؾتشًُ، ٙيتزه حٗؽتخسس طتذ٣ ٦ّتَ      

ًأ٭تتو رخ٥ظتتخرل ٙ /172/حؾبتتخدسُ ٝقتتذه حؾبؾتتشُ ّنتتذ عتت٬ ح٥قتتٚش حؾبخدّتتش ٦٥ْ٪تت٤ ح٥تتز
 دي٬٢ أ٫ ٫ٌ٢ّ طقشٙخً ٝخ٭ٌ٭ْخً.
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ٙ ّظغتِ اٙ ٥ْٖٙتخ٣ حؾبخدّتش، ار٫ ٙ٪ت٬     /172/حؾبتخدس ًارح حطنق ٥نخ أ٫ ٭يتخٛ  
ٕتتري ح٥نتتشًسُ ح٥ظلتتشُ ّ٪تتخ ارح ١تتخ٫ ٩قتتذس قبخ٥ٚتتش حٗدحسس ٦٥ٞتتخ٭٫ٌ رآ٥ْتتش ح٥ٞتتشحس  

ح٤ْٚ٥ ٕري حؾبؾشًُ، ٩ًت٬ ػت٨ ٙتخٕٝشد اذل    حٗدحسُ ّنظ٪ِ اذل ٩قذس ٩غظ٤ٞ أً اذل 
حؾبنيٜ أ٫ ّنغذ قبخ٥ٚتش ح٥ٞتشحس حٗدحسُ اذل حؾبخخ٥ٚتش حؾبزخؽتشس ٦٥ٞتخ٭٫ٌ، ٥ًتْظ اذل       

 حؾبؾشًُ.ح٤ْٚ٥ ٕري 

ًى٢تتزح ّظنتتق ؿ٦ْتتخً أ٭تتو ٩تت٬ ح٥تتظل٨٢ اؼبتتخٛ طقتتشٙخص حٗدحسس ح٥ٞخث٪تتش ٦ّتتَ ٢ٙتتشس     
ش ٦ّتَ ٢ٙتشس ح٥ٙظتضح٧،    ح٥غ٦يش ح٥ْخ٩ش، اؼبخٛ ر٠٥ دبقخدس ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ ححمل٪٥ٌ

ًرخ٥ظخرل ٙ٪٬ حؽبيؤ حؾبزخ٥ٔ ح٥ْٞخط يف ىزح حؾبن٪خس رني ٩غئ٥ًْش حٗدحسس ٬ّ ٦ْٙيخ 
 رٌفٚيخ ٌٝح٩و ٦َّ حؾبشٜٙ ح٥ْخ٧، ًرني ٤ْٙ ح٥شؿ٤ ح٥ْخدُ يف طقشٙخطو ح٩ٌْ٥ْش.

ّيزتٜ ح٥ٞنتخء حٗدحسُ ٩ت٬ ٭قتٌؿ      أًٙطؤعْغخً ٦ّتَ ٩تخ طٞتذ٧، جيتذ طزْتخً ٥تز٠٥       
حؾبنَ٪تتش ٦٥ظٞتتخد٧ عتتٌٍ ط٦تت٠ ح٥نقتتٌؿ ح٥ْخ٩تتش ح٥تتيت طٞتتشس عتتٌٞه      ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ  

حؼبٌٞٛ خب٪غش ّؾش ّخ٩خً، ًٙ ّيزٜ ٬٩ ح٥نقٌؿ حؽبخفش $ح٥يت ًمْيخ حؾبؾتشُ  
حؾبتتذ٭ِ ؾبٌحؿيتتش ح٥ظنتتٌُ يف ٩قتتخدس ح٥ٙظتتضح٧# ط٦تت٠ ح٥نقتتٌؿ ح٥تتيت ٝقتتذ حؾبؾتتشُ أ٫    

 شطزخص#.ّن٨َ ذبخ سحريش ٬٩ سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ $١٪خ ىٌ ح٥ؾؤ٫ يف طٞخد٧ حؾب

ًطزْخً ٥ز٠٥ ٙب٫ ٝنخء ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْتخ يف ٩قتش يف ـبتخ٣ اعتٞخه حؼبٞتٌٛ      
 10حؾبخ٥ْش ٕري ع٨ْ٦ ٩ٖ٥ٌس حٓطْش

٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ ح٥زُ ٭٨َ طٞخد٧ حؾبشطزخص  خزحً /375/حؾبخدس٥ٞذ أىذس ٭ـ -1

خ٥٘ ٬٩ ح٥ٚثلش حؾبخ٥ْش ٦٥٪ْضح٭ْتش ًحؼبغتخرخص، ١ًتخ٫ جيتذ أٙ سبت     /51/حؾبخدسرنـ 
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ححمل٢٪ش ىتزح ح٥تنـ حعتظنخدًح اذل عت٦يظيخ يف ّتذ٧ ح٥ظْٞتذ رٌٞحّتذ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ،          
ر٥ت٠ أ٫ ىنخ٥ت٠ ٩ت٬ ح٥نقتٌؿ حؾبذ٭ْتش ٩تتخ ّٚتشك ٦ّتَ ححمل٢٪تش حٓختزس ٭َتشًح ٕ٭تتو           
ّْخ  ٩خدس ح٥نتضحُ، ًٙ ّؾترته أ٫ ٌّؿتو ىتزح ح٥تنـ اذل ؿيتش ح٥ٞنتخء حٗدحسُ ٢٥تِ         

ك٢تتخ٧ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ّنتت٪٬ ٭تتـ ٩تت٬ ٭قتتٌؿ طظْٞتتذ رتتو، ر٥تت٠ ٫ٕ ٭قتتٌؿ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ يف أ
ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ يف أك٢خ٧ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؽبتخؿ، ٫ٕ ح٥ْتربس دحث٪تًخ ريزْْتش ح٥نَتخ٧ ح٥تزُ        
ّْخػبو ح٥نـ، ٥ًْغتض رخؾبقتذس ح٥تزُ ّنظ٪تِ ا٥ْتو، ٩ًٞظنتَ ر٥ت٠ ًؿتٌد خنتٌُ          

 ٩ذ٭ِ./375/حؾبخدسطٞخد٧ حؾبشطزخص ًح٥ذ٫ٌّ حؾبظـذدس ؼب٨٢ 

ح٦ْ٥ْتتتخ ًارح أفتتتخرض يف ّتتتذ٧ حّظزتتتخس دّتتتخًٍ   ا٫ ححمل٢٪تتتش حٗدحسّتتتش حؾبخخ٥ٚتتتش  -2
حؾبغئ٥ًش حؾبْضح٭ْش ٦َّ ح٥ٞشحسحص حؾبخخ٥ٚش ٦٥ٞخ٭٫ٌ ٬٩ ٝز٤ دّخًٍ حؾبغئ٥ًْش ح٥نخربش 

حرظذحُ ٩تذس ح٥ظٞتخد٧ ح٥تيت سبنتِ ؿبتخ ىتزه        ٬ٌّٝ٘ ظ٬ّ حْٕٙخ٣ حؾبخدّش اٙ أهنخ دل ط
     ً ٍ حؾبغتئ٥ًْش  ح٥ذّخًٍ، ار ١خ٫ ٩ئدٍ ح٥شأُ ح٥زُ ح٭ظتيض ا٥ْتو ححمل٢٪تش اخنتخُ دّتخ

حؾبز١ٌسس ٦٥نـ ح٥ْخ٧ يف ح٥ظٞخد٧ ح٥زُ ّٞنِ رظٞتخد٧ ١خٙتش ح٥تذّخًٍ خب٪تظ ّؾتشس      
٦٥ظتذ٤ْ٥ ٦ّتَ أ٫ ٩غتئ٥ًْش     عنش، ًٙ ّؾتِٚ ؿبتزه ححمل٢٪تش حّٙظزتخسحص ح٥تيت عتخٝظيخ      

حٗدحسس جيتتذ أ٫ خينتتِ ٥ٌٞحّتتذ خخفتتش طتتربة ر٩ظتتيخ يف ٩تتذس ٝقتتريس، ٙ٪ؼتت٤ ىتتزه      
ٙبهنتخ ٙ  –١٪تخ ىتٌ ح٩ٕتش يف ٙش٭غتخ     –ؾشِّ حّٙظزخسحص ارح أفزلض عززخً ٥قذًس ط

جيٌص أ٫ ط٫ٌ٢ عنذحً ػبيش ٝنخثْش يف حرظذحُ ٩ذس خخفش ٥ظٞتخد٧ دّتخًٍ حؾبغتئ٥ًش،    
٬٩ً ػ٨ ٙخؾب٪خػ٦ش ح٥يت ٝشسصبخ ححمل٢٪ش ح٦ْ٥ْخ يف ٭يخٛ ح٥ظٞتخد٧ رتني دّتٌٍ حؾبغتئ٥ًْش     

يخ٥زتش  ٬ّ ٝشحس ادحسُ قبخ٥٘ ٦٥ٞخ٭٫ٌ يف ٭يتخٛ ح٥ٌٍْٚتش ح٥ْ٪٩ٌْتش، ًرتني دّتٌٍ حؾب     
دبشثْخص ٭ظْـش ٕري ٩ٌٙٞش ٕ٭و ارح ؿخص ٦٥٪ؾشُ أ٫ جيشُ ىزه حؾبغخًحس رنـ، ٙتٚ  
جيٌص ػبيش ٝنخثْش أ٫ طٚشميخ حب٢ت٨، ٥ًتز٠٥ ٙخ٥غت٨ْ٦ أ٫ سبنتِ ىتزه ح٥تذّخًٍ       

 .1عٌحء ط٠٦ حؾبشٌّٙش ٬٩ حؾبٌٍٚني ح٥ْ٪٩ٌْني أ٧ حٕٙشحد ٦٥ظٞخد٧ ح٥ي٤ٌّ
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ح٥يت شبنق ٥٘دحسس ك٣ٌ عٌٞه  ػ٨ ٥نخ أ٫ ٭ظغخء٣ ٬ّ ع٩ٚش ط٠٦ ح٩ٙظْخصحص
حؾبْضح٭ْش ٦ّْيخ، أ٥ْغض ٦ٙغٚش ح٥ظٌعْش ًح٥ظنتْْٜ ح٥تيت ّظ٪ْتض ذبتخ ح٥ٞتخ٭٫ٌ      حؼبٌٞٛ 

حٗدحسُ فب٪٥ٌتتش ٦ّتتَ متتشًسحص حؾبشٙتتٜ ح٥ْتتخ٧ أً حؾبقتت٦لش ح٥ْخ٩تتش، ًرخ٥ظتتخرل أ٥تتْظ    
اّيتتخء حٗدحسس ط٦تت٠ ح٩ٙظْتتخصحص د٫ً ٩تتربس $عتتٌٍ ح٥تتض٨ّ دبٚخؿتتؤس حؾبْضح٭ْتتش# خيٚتتِ   

 ٬ طؾـْْيخ ٦َّ قبخ٥ٚش ح٥ٞخ٭٫ٌ.ًؿيخً ٩

ًح٥ْٞتتٌد حؾب٦ٞتتخس ٦ّتتَ ّتتخطٜ حٗدحسس ١تتِ    $أُ٭ؾتتؤ# رخّٕزتتخء  ٤ا٫ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ربّْتت
٦ّْيخ  ٦ٌطرتع٨ كذًد ح٥ٞخ٭٫ٌ ًطني٦ِ رقذٛ رؤّزخء ح٥قخحل ح٥ْخ٧، ار٫ ؾبخرح ٙ طّٖ

، حؾبغتتئ٥ًْش يف حكتترتح٧ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ، أ٥تتْظ ىتتزح حٙكتترتح٧ ىتتٌ حؾبتتذخ٤ ح٥ْتتخ٧ ٢٥تت٤ طٞتتذ٧      
ح٥ؾتتشّْش ىتتتٌ حؽبيْجتتش ح٢٥تتتربٍ ح٥تتيت طشط٢تتتذ يف كتتتٜ     ح٥زْتتذ ّتتت٬  ًرخ٥ظتتخرل أ٥تتتْظ 

ش حًٕذل يف حكتترتح٧ ح٥ؾتتشّْش ٦ّتتَ حٗدحسس ْحػب٪خّتتش، ػتت٨ أٙ جيتتذ أ٫ ط٢تت٫ٌ حؾبغتتئ٥ً
 رخّظزخسىخ ح٥ْني ح٥غخىشس ٦َّ فْخ٭ش ح٥ٞخ٭٫ٌ.
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 داروة يف الـظام اإلداري السوريدؼوط الدوون اإل

 
ىنخ ٦َّ ٩ي٦ش ح٥غٌٞه حٕسرْْش ػبيش ٩ذصبخ ًح٭ٞيخّيخ ًح٩ظذحدىخ،  وسنتكلم

 .1ش ىزه حؾبي٦شػ٨ ٭ظ٨٦٢ ٙكٞخً ٬ّ فٚ
 0اَمطبػو ًايتداده -انعمٌط األزثؼِ

ش كت٣ٌ ح٥ظٞتخد٧ ٝزت٤ دًسّظتو     ـ٥َٞذ حطنق ٥نخ عخرٞخً ًجبتٚء ر٥ت٠ ح٥قتشحُ ح٥تزُ ؽَت     
 .عشّخ٭و، ًٕري ر٠٥ ٬٩ ح٩ٌٕسًربذده ًرذء 

٬٩ ٝتخ٭٫ٌ ححملخعتزش ح٥ْخ٩تش ح٥تيت كتذدص ٩تذس أسرتِ        /٥ً/41ٞذ أكغنض فنْخً حؾبخدس
دص رذء عشّخ٫ ر٥ت٠ حّظزتخسحً ٩ت٬ طتخسّخ أ٩تش ح٥قتشٗ       عنٌحص ٥غٌٞه حؼبٜ، ؾبخ كذ

حؾبن٨َ ٦٥ذ٬ّ حؾبرتطذ ٦َّ ح٥ذ٥ًش، أً طخسّخ ٝخ٭٫ٌ حؾبْضح٭ْش ارح ١خ٫ ح٥ذ٬ّ فبغٌرخً يف 
 حؾبْضح٭ْش ح٥غنٌّش.

                                                           

ِ   سحؿِ رخ٥نغزش ٥ذ٫ٌّ حٗ - 1  دحسس يف ح٥نَخ٧ ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ح٥غٌسُ ٩ٞخ٣ ححملخ٩ِ حٕعتظخر فب٪تذ ٦ّت

 ،12/2111ً 11ّتتذد  ،٩نؾتتٌس يف ـب٦تتش ححملتتخ٫ٌ٩ ،ح٥ظٞتتخد٧ ٦ّتتَ كٞتتٌٛ ح٥ذ٥ًتتش 0رْنتتٌح٫ ْٙنتتٌ،

 ٩ًخ رْذىخ. 1136ؿ
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٥ظلذّذ ؽشًه عشّخ٫ ٩ذس ح٥غتٌٞه ٦ّتَ    "ح٥ذ١ظٌس ّزذ حهلل حؽبخ٭ِ"٥ًٞذ طقذٍ 
 10ىِ ىزح حؼبٜ، ًىزه ح٥ؾشًه

دّت٬ رخ٥ْٚت٤ دبْنتَ ح٥تذ٬ّ ح٥تزُ ّرتطتذ ٦ّتَ حٕؽتخخؿ ح٥ْخ٩تش،           أ٫ ٫ٌ٢ّ ضبتش -1
ًىتتِ فبتتذدس يف ح٥ٞتتٌح٭ني ًحٙؿظتتيخدحص0 حعتتظلٞخٝخص أ٩خ٭تتخص، ١ٚتتخٙص، طٌّْنتتخص   

 حخل. ...٩ٌٍٚني ٬ّ أّ٪خ٣ امخْٙش، سًحطذ، ًح٥ظٌّْنخص طشرق ٩ْخؽخص طٞخّذّش

دل طٚقتت٤ ٢ّتت٫ٌ ٩ٌمتتٌّخً ٥تتذٌٍّ  ًأٙأ٫ ٢ّتت٫ٌ ح٥تتذ٬ّ ػخرظتتخً ٙ ٩نخٝؾتتش ْٙتتو،  -2
 .2رْذ، ٙٚ ّني٦ٜ حؾبْْخد حؾبغٞو اٙ ٬٩ طخسّخ ػزٌص ح٥ذ٬ّ ػزٌطخً رظخسّخ ػخرض

ا٫ ْٝخ٧ طٞخؿ ٦َّ ح٥ذ٬ّ، أً ًؿٌد ٩خ٭ِ ٩ت٬ حؾبٌح٭تِ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتش حؾبٞز٥ٌتش كخثت٤       -3
 د٫ً ح٭يٚٛ ىزح حؾبْْخد.

أ٫ ط٢تت٫ٌ ىنخ٥تت٠ ٩ْخ٦٩تتش سغبْتتش فبتتذدس ؾبز٦تتٔ ح٥تتذ٬ّ، ار حؾبْْتتخد حؾبغتتٞو ٙ        -4
ٜ رخ٥نغزش ؾبز٦ٔ ٕري فبذد، ٩ؼخ٣ ر٠٥ أ٩تش فتشٗ أً ١ؾت٘ هنتخثِ ٩ت٬ ح٥ْٞتٌد       ّني٦

 حٗدحسّش، أً ٩ز١شس طقْٚش رخ٥نغزش ٦٥شًحطذ ًحٕؿٌس.

ًؾبخ ١خ٫ ح٥ٖتشك ٩ت٬ ح٥ظٞتخد٧ حٕسرْتِ ىتٌ كتغ دحثتين ح٥ذ٥ًتش ًحؿبْجتخص ح٥ْخ٩تش ٦ّتَ            
ّنٞيتِ  حٗعشحُ يف البخص حٗؿشحءحص ح٦ّٓش اذل زبق٤ْ كٌٞٝي٨، ٙ٪ت٬ ح٥يزْْتِ أ٫   

 10عري ىزح ح٥نٌُ ٬٩ ح٥ظٞخد٧ يف حؼبخٙص حٓطْش

                                                           

 .649ؿ ،/3/ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ـب٦ذ ّزذ حهلل حؽبخ٭ِد.  -1

، ـب٪ٌّتش ٩زتخدة   ٥197غتنش   86، ح٥ي٬ْ سٝت٨  37ك٨٢ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ ح٥غٌسّش س٨ٝ -2

 .1957ؿ ،1977ىزه ححمل٢٪ش ٥غنش 
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ارح طٞذ٧ ح٥ذحث٬ اذل حٗدحسس ىخ٥زتخً  –ارح ١خ٭ض حٗدحسس ىِ حؼبخث٤ د٫ً حٙعظٚخء  -
 كٞو.

 ارح فذس طؾشِّ أً اٝشحس طن٨َْ ٌّٝ٘ حٗدحسس ٬ّ أدحء حؼبٜ حؾبي٦ٌد. -

٩ٌؿيتتخً ًّرتطتذ ٦ّتتَ ر٥تت٠ ٭ظْـتتش ىخ٩تتش ىتِ أ٭تتو ٙ ّؾتترته أ٫ ٢ّتت٫ٌ ح٥ي٦تتذ   
 .2رؾ٤٢ ٩شحؿْش ٝنخثْش، ر٤ ٢ّظِٚ رخ٥ي٦ذ حٗدحسُ

ؽتتشّيش أ٫ ّٞتتذ٧ اذل حٗدحسس حؾبذ٭ْتتش رحصبتتخ ٥ًتتْظ اذل ادحسس أٝتت٤ ٩نتتيخ ٩غتتظٌٍ، ٥ًتتٌ  
 .١3خ٭ض ٩شإًعش ًٙ اذل ع٦يش ًفخثْش

أ٩خ ْٙ٪خ ّظ٦ْٜ رخ٥تذٌٍّ ح٥ٞنتخثْش، ْٙؾترته أ٫ ط٢ت٫ٌ ىنخ٥ت٠ ًكتذس ٩ٌمتٌُ رتني         
أ٫ ٫ٌ٢ّ ح٥ٞنخء قبظقخً يف ح٥نَتش يف ح٥تذٌٍّ أً ٕتري     ٙ ٙشٛ رني 4ح٥ذ٬ّ ًح٥ذٌٍّ

، ٢ًِّٚ ٙ٭ٞيخُ ٩ي٦ش حٗعٞخه أ٫ ط٫ٌ٢ ح٥ذٌٍّ ٩ٞذ٩ش اذل ٝنخء ؿضحثِ 5قبظـ
ؽتتشّيش أ٫ ط٢تت٫ٌ ح٥تتذٌٍّ رؾتت٤٢ ح١ظغتتخد فتتٚش حؾبتتذِّ ح٥ؾخقتتِ أً حؾبيخ٥زتتش         

 .6حبٌٞٛ ٩ذ٭ْش

                                                                                                                                        

 .651ؿ ،/3/د. حؽبخ٭0ِ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ـب٦ذ -1

 .1337، ؿ1965ـب٪ٌّش ّخ٧  ،22/6/1956ك٨٢ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ ح٥قخدس يف  -2

 .65ؿ ،د. حؽبخ٭0ِ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ -3

 .595ؿ ،1965ـب٪ٌّش ّخ٧  ،11/1/1956يف ك٨٢ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ ح٥قخدس  -4
ًح٭َتتتش ك٢تتت٨ ـب٦تتتظ ح٥ذ٥ًتتتش ح٥ٚش٭غتتتِ ح٥قتتتخدس يف  ،651ؿ ،ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ 0د. حؽبتتتخ٭ِ -5

 .1191حجمل٪ٌّش ؿ ،7/5/1956

ًح٭َتتتش ك٢تتت٨ ـب٦تتتظ ح٥ذ٥ًتتتش ح٥ٚش٭غتتتِ ح٥قتتتخدس يف    651ؿ ،ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ 0د. حؽبتتتخ٭ِ -6

 .1191حجمل٪ٌّش ؿ ،7/5/1956
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طٞتتذ٨ّ ى٦تتذ ًريزْْتتش حؼبتتخ٣ ٙ دي٢تت٬ أ٫ ّْظتترب ٩تت٬ رتتخد ح٥تتذٌٍّ ح٥ٞخىْتتش ٦٥٪ي٦تتش  
 .1ٗؿشحء خربس أً ى٦ذ كـض

٥ًٞذ ٭خٝؼ ح٥ٚٞو ح٥غٌسُ ٩غؤ٥ش دْٝٞتش طظ٦ْتٜ دبتخ ارح ١تخ٫ ح٥يْت٬ رخ٥ٖٗتخء       
 .رٞيِ طٞخد٧ ٩ي٦ش حٗعٞخه حٕسرِْ؟

ِ "حبتتغ ّتت٬ ىتتزح ح٥غتتئح٣   ٩تت٬ ختت٣ٚ حٙرتحمتتو ٩غتتؤ٥ش   "ح٥تتذ١ظٌس ّزتتذ ح٥ٗتتو حؽبتتخ٭
ادحسُ ّنتتض٣ رتتو ٩ٍٚتتو  ، طظ٪ؼتت٤ يف ١تت٫ٌ أكتتذ حؾبتتٌحىنني ٕتتذح ىتتذٙخً ٥ظتتذرري   2ّ٪٦ْتتش

$حٝظيخُ ٬٩ سًحطذ ٩ٌٍ٘# ٙي٬ْ ذبزح ح٥ظذرري أّخ٧ ٝنخء ح٥ٖٗخء ًحٝرت٭تض ح٥نظْـتش   
٥قخؼبو ٬٢٥ ح٭ٞنض حؾبي٦ش حؾبغٞيش أػنخء ح٥نَش رخ٥ذٌٍّ، ٙيت٤ ٥تو حؼبقت٣ٌ ٦ّتَ     

 .طٌّْل ٬ّ ىزه ح٩َٚ٥ش؟

 يف ر٠٥ ٩ت٬ كْتغ حؾبٌمتٌُ، ٙلٞتو فتشُ اّ٪تخًٙ       -٦ذ١ظٌس حؽبخ٭٥ِح٧ٚ٢٥ -ؽ٠  ٙ
، ًا٫ ١تخ٫ ىتزح ح٥تشأُ ّظْتخسك     ٦٥3ل٨٢ ح٥ٞنخثِ ارح ١خ٭ض ؽشًه ح٥ظٌّْل ٩ظتٌٙشس 

 .٩4ِ أك٢خ٧ ٩غظ٦ٞش ٥ذٍ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ

ِ "ًمب٬ ٩ِ سأُ  ػبيتش خيتؤ ك٢ت٨ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش ح٥ٚش٭غتِ رغتزذ         "ح٥ذ١ظٌس حؽبتخ٭
رغتتْو ىتتٌ أ٫ ح٥ٚتتشد ١تتخ٫ جييتت٤ ٩تتخ ارح ١تتخ٫ ح٥ٞتتشحس ح٥تتزُ ىخطبتتو ٕتتري ؿتتخثض ٦ّتتَ    

                                                           

، ًح٭َتتش ك٢تت٨ ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ح٥ٚش٭غتتِ ح٥قتتخدس يف      651ؿ  ،ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ حؽبتتخ٭0ِد.  -1

 .312حجمل٪ٌّش ؿ ،18/4/1959

 .65ؿ ،/3/ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ـب٦ذ 0ّزذ ح٥ٗو حؽبخ٭ِد.  -2

 .651حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، ؿ -3

 ،1953، ٭ؾتتتشس حجمل٦تتتظ ٥ْتتتخ٧   4/3/1953ك٢تتت٨ ـب٦تتتظ ح٥ذ٥ًتتتش ح٥ٚش٭غتتتِ ح٥قتتتخدس يف      -4

 .112ؿ
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ّْش، أ٩خ كٞو ٙ٪٬ ح٥نشًسُ أ٫ ّزذأ ٬٩ طخسّخ ػزٌص ٭ض٣ً ح٩َٚ٥ش رو، ًىٌ حؾبؾشً
 1ا٥ٖخء ح٥ٞشحس حؾبي٫ٌْ ْٙو، ٬٩ً حؾبنيِٞ ار٫ أ٫ طٞيِ دٌٍّ ح٥ٖٗتخء ٩يت٤ ح٥غتٌٞه   

حؾبظن٪٬ ح٭ٞيخُ ح٥ظٞخد٧ ْٙ٪خ ارح ٝذ٩ض ح٥ذٌٍّ اذل ح٥ٞخمِ حؾبذ٭ِ ٥ًٞذ طْشمتنخ  
يف عٌسّخ ٬٢٥ ٩خ ىتٌ ح٥ؾتؤ٫ رخ٥نغتزش ٥ْٚت٤     عخرٞخً اذل ك٨٢ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ 

 .حٗدحسس؟

ٙ سّذ يف أ٫ ىزح ح٥ْٚت٤ خيتظ٦و أ١ؼتش حٕكْتخ٫ ٩تِ ح٥ي٦تذ ح٥تزُ ّٞت٧ٌ ا٥ْيتخ          
رٖري ح٥ظٌّْل ٦َّ ح٥ٚشد ًح٥ٌحِٝ أ٭و ٙ ّْظرب ٬٩ ٤ْٙ حٗدحسس ح٥ٞخىِ ٦٥٪ي٤ امهخؿبتخ  

ػبتذّش ذبتزه   ح٥ي٦ذ ح٥زُ ٙ طظٌٙش ْٙو ؽشًه ح٥ي٦ذ حٗدحسُ، ٙخؾبٞقتٌد رخ٥ي٦تذ ح  
ح٥ظن٪ْتتش حؾبٌمتتق ؾبٌمتتٌُ ح٥تتذ٬ّ ًحؾبنتت٪٫ٌ دبغتتٌٕخطو ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتتش ًح٥ٌحْْٝتتش ٙ ى٦تتذ  

 .٩ٌ٦ْ٩2خص أً ٩غخ٩ًش ـبشدس

٩تتِ ١تت٤ ىتتزح ٙتتب٫ ح٥ي٦تتذ ٕتتري حػبتتخثض ٦ّتتَ ىتتزه ح٥ؾتتشًه ارح أّٞزتتو ٝتتشحس حٗدحسس     
رظيزْٞو حؼبٜ، ػ٨ دل طنٚز حٗدحسس ىتزح ح٥ٞتشحس، ّنذثتز ّقتزق ىتزح ح٥ٞتشحس خخمتًْخ        

 .3ي٤ حؾبغٞيش٦٥٪

أ٩خ ْٙ٪خ ّظ٦ْتٜ رخ٩ظتذحد ٩يت٤ حٗعتٞخه، ٙتٚ ًؿتٌد ؾبؼت٤ ىتزح ح٩ٙظتذحد اٙ يف كخ٥تش           
ًحكذس ىِ فذًس طؾشِّ دبذد ىزه حؾبي٤، ًريزْْتش حؼبتخ٣ ٙيتزح حؾبتذ ّٚتظق حجملتخ٣       
أ٩خ٧ فخكذ حؼبٜ اذل أ٫ حي٨٢ ٩شس ػخ٭ْش ْٙ٪خ ارح ٝذ سدص ؽت٢ًٚ ٙ٭ٞنتخء حؾبيت٤،    

                                                           

 .651ؿ ،ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ 0ِد. حؽبخ٭ -1
 ،13/1/1965ًح٭َتش ك٢ت٨ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش ح٥ٚش٭غتِ ح٥قتخدس يف        ،651ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ -2

 .647ؿ ،1956ـب٪ٌّش حجمل٦ظ ٥ْخ٧ 

 .21حجمل٪ٌّش ؿ ،12/1/1949ك٨٢ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ ح٥قخدس يف  -3
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شحؿْتش حٗدحسّتتش ارح ١تخ٫ دي٢ت٬ طٞتذدييخ ٩تشحص ٙ زبقتتَ      ًىتزح ىزْْتِ ؿتذحً ٫ٕ حؾب   
ٙظٞيِ حؾبي٦ش ح٥يت دل طنـ ٙؤؿشٍ ذبخ أ٫ ّغ٪ق رظٞتذ٨ّ دّتٌٍ ؿذّتذس، ًاٙ ٕتذص     

 .1دٌٍّ ربخًص كذ ح٥غ٦يش ٕري ـبذّش

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           

 .651ؿ ،/3/د. حؽبخ٭0ِ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ـب٦ذ -1
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 البحث األول   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لطيقعة الؼانونقة لؾؿفل األربعقةا

أ٫ ىزه حؾبي٤ ٩غٞيش، ٬٢٥ ٥ْظ رخؾبْنَ حؾبْيٌد يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ، ار  ش  ال
خ أٙ ًىِ ّتذ٧ ١ٌهنتخ   غبش خخفش طظ٪ْض ذب -س٨ٕ ىزْْظيخ حؾبغٞيش–أ٫ ؿبزه حؾبي٤ 

٬٩ ح٥نَخ٧ ح٥ْخ٧، ٥غتزذ رغتْو ىتٌ أ٫ ٩تخ ّغتظ٦ض٧ ًؿٌدىتخ ىتٌ كخؿتخص يف عتززو          
٥ًتج٬ ١تخ٫    خخفش رخٗدحسس، ًرتز٠٥ ٙيتِ خخمتْش ٥نَتخ٧ ٝتخ٭ٌ٭ِ ختخؿ ٙلتٌحه، أ٭تو        

–حيٜ ٥٘دحسس  ػخسه ٥ذِٙ حؾبظ٦ْٜ ذبخ يف أّش كخ٥تش ٦ّْيتخ ح٥تذٌٍّ، ًأ٩تخ٧ أُ ٩شؿتِ      
 .٢1٪ش ح٥ٞخ٭٫ٌفب٢٪ش ح٥ذسؿش حًٕذل أً فب

ٙب٭و ٙ ّغٌٓ ٦٥ٞخمتِ أ٫ ّتؼري ىتزح ح٥تذِٙ $٩ي٦تش ح٥غتٌٞه# ٩ت٬ ط٦ٞتخء رحطتو د٫ً أ٫          
ح٥غتٌٞه ٩ت٬ ح٥تٌصّش     ٦َ أ٭و ّؾترته يف ر٥ت٠ أ٫ طؼتخس ٩ي٦تش    ، 2ّّؼريىخ أكذ ح٥يشٙني

 حؾبخظـ أً ٬٩ ٩ٌٍ٘ ٩نخد ؿبزه ح٥ٖخّش.

                                                           
ً     ،652ؿ ،/3/ـب٦ذ ،ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُد. حؽبخ٭0ِ ح٥ -1 ٌ ًح٭َتش ٢ّتظ ر٥ت0٠ أًرتِ  حؾبيت٣ٌ   0دحسؿت

 .215، ؿ3ؽ ،1962ّخ٧  ،يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ
 .214ؿ ،ـب٪ٌّش حجمل٦ظ ،18/4/1985 ،ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ -2
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 البحث الثاني   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دؼوط وتالذي الدوون ادلرتتية عؾى اخلزوـة العامة

 

٥ْتتتخ٧  92يف عتتٌسّخ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتخرل حٕعخعتتتِ دبٌؿتتذ حؾبشعتت٧ٌ سٝتت٨        صــدز 

ىزح ح٥ٞخ٭٫ٌ ٙ خيظ٦٘ ػبيش ح٥ظٞخد٧ ّ٪خ ؿخء يف ٝخ٭٫ٌ ححملخعزش ح٥ْخ٩ش، ، 1967ً

 ٩نو ٦َّ ٩خ 4/0ِ٦ّ/ٙٞشس/25/كْغ طن٪نض حؾبخدس

طغٞو ًطظٚؽَ هنخثْخً ؾبق٦لش حؽبضّنش ح٥ْخ٩ش طبِْ ح٥ذ٫ٌّ ح٥يت ٙ ّي٦ذ 0 ٙٞشس أ
ذس ؿبتخ ط٦ت٠   طغذّذىخ ٝز٤ ح٭ظيخء ح٥غنش حؾبخ٥ْتش ح٥شحرْتش ح٥تيت ط٦تِ ح٥غتنش حؾبخ٥ْتش ح٥ْخثت       

 ح٥ذ٫ٌّ.

طنْٚتز ك٢ت٨ ٝنتخثِ    0 ٙ جيٌص رْتذ ح٭ٞنتخء ٩تذس ح٥غتٌٞه ّت٬ ىتزه حؾبتخدس        ٙٞشس د
رؾتتتؤ٫ ىتتتزه ح٥تتتذ٫ٌّ اٙ ارح ١تتتخ٫ حؼب٢تتت٨ ٝتتتذ طْتتتشك يف أعتتتزخرو حػبٌىشّتتتش أً يف    

 ؾبٌمٌُ ح٥غٌٞه ًأ٬٦ّ ٬ّ ّذ٧ طٌٙشه. ٩ن٪ٌ٭و

دل طقتشٗ خت٣ٚ   0 ٙ طغشُ أك٢خ٧ ح٥ٚٞشس أ ٬٩ ىزه حؾبخدس ٦َّ ح٥ذ٫ٌّ ح٥يت ٙٞشس ؽ
 حؾبذس ح٥غخرٞش رغزذ ٬٩ حٗدحسس أً ٥ذّخًٍ ٩شٌّٙش يف ححملخ٨١.
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 لفصل الرابعا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الًؼادم

 ػراد عؾى اإلدارةتؼووم عام وتؼدور دلسألة دوون األ

ُ        وعـــود                  ً٭ئ١تتتذ رؤ٭نتتتخ ٭ٞقتتتذ ذبتتتزه ح٥تتتذ٫ٌّ ط٦تتت٠ ح٥نخؽتتتجش ّتتت٬ عتتتنذ ادحس

titre administrative .ِخينِ ٦٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ ٙ حؾبذ٭ 

ح٥تض٬٩ ؿنٌكتخً    ًرقٌسس ّخ٩ش ٙٞذ ؿنق ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ يف ٩قش ًعٌسّخ سدكخً ٩ت٬ 
٩ْْنتتخً اذل ظبخّتتش حٗدحسس رتت٤ ًاّيخثيتتخ ح٩ظْتتخصحص $ٙ أدًحص ًًعتتخث٤# ٙ ّٞظنتتْيخ     

 ح٬ٚ٥ ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ًح٥قخحل ح٥ْخ٧.

ر٥تتت٠ أ٫ ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ّٞتتت٧ٌ يف ؿتتتٌىشه ٦ّتتتَ ح٥ظٌْٙتتتٜ رتتتني حؾبقتتت٦لش ح٥ْخ٩تتتش      
 ًحؾبق٦لش حؽبخفش ٩ًنيـو يف ر٠٥ ٩نق حٗدحسس أدًحص ًًعخث٤ ٙنْش حيٜٞ ح٥قتخحل 

ح٥ْخ٧ د٫ً أ٫ طْظذُ ٦َّ ح٥قخحل حؽبخؿ يف رحطو، ًخخفتش حؾبٞخرت٤ حؾبتخرل حؾبغتظلٜ     
ح٥زُ ىٌ يف رحطو ٩ٌمِ سّخّش ح٥ذعظٌس، ًرخؾبٞخر٤ ٙب٫ ٩تنق ح٥ٚتشد كٞتو ح٥ؾخقتِ     

 ٥ْظ فبًٚ ٥ظلْٜٞ ح٥قخحل ح٥ْخ٧.

ٙٞتتذ ّّتتشٗ ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ حؾبقتتشُ ًأ١تتذه ح٥غتتٌسُ، ح٥ٞتتشحس حٗدحسُ رؤ٭تتو      
٬ّ اسحدصبتخ حؾب٦ض٩تش دبتخ ؿبت٤ عت٦يش دبٌؿتذ ح٥ٞتخ٭٫ٌ ٩ظتَ ١تخ٫ ر٥ت٠            اٙقخف حٗدحسس

 كب٢نخً، ١ًخ٫ ح٥ذحِٙ ا٥ْو زبْٜٞ حؾبق٦لش ح٥ْخ٩ش.



114 

 

٦ًَّ خيَ ىزح ح٥نيؾ ٙٞذ ع٠٦ ىزح ح٥ٞنخء كْنخً ٬٩ ح٥ذىش ىشّٞخً أغبخه 
$فخحل حؽبضح٭ش# كْغ سأٍ أ٫ ح٥ٞشحسحص حٗدحسّش ٙ طنظؾ أػشىخ اٙ ارح ٙتظق حّٙظ٪تخد   

  حؾبخقـ ٦٥قشٗ ٩نيخ.حؾبخرل

، ١ًتتخ٫ ر٥تت٠ دبنخعتتزش أك٢تتخ٧  1ًرتتذ٫ً ر٥تت٠ ٙ ٢ّتت٫ٌ ح٥ٞتتشحس حٗدحسُ كب٢نتتخً ًؿتتخثضحً  
 طظ٦ْٜ دبغخ١ني ّْ٪٫ٌ٦ خذ٩خً ٦٥٪غخؿذ، أً ٬٩ فٖخس ح٥ْخ٦٩ني ّغظل٫ٌٞ ا٭قخٙخً.

ًفذسص ح٥ٌٞحّذ حؽبخفتش ذبت٨، ٢٥ت٬ حؼب٩ٌ٢تش دل طٚتظق حّٙظ٪تخدحص حؽبخفتش ذبت٨،         
طًخ دل خييتش ٦ّتَ ح٥زتخ٣ ح٥ظ٪غت٠ ْٙتو... ١ًخ٭تض ىتزه حٕك٢تخ٧         ١ًخ٫ كٞي٨ ػخرظخً ػزٌ

٩ٚخؿؤس عْجش ٦٥ـ٪ِْ أٙٞذصب٨ ػٞظي٨ يف ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ص٩نخً  -يف ح٥ٌحِٝ–ًأؽزخىيخ 
 ىًٌّٚ.

٬٩ً حؾبئ١ذ أ٫ ح٥ٞشحسحص حٗدحسّتش طظ٪ظتِ خبقْقتش ح٥نٚتخر حؾبزخؽتش، ًىتزح ّْتين أهنتخ         
خ، ًأ٫ حٗدحسس ٙ شب٠٦ رظقتشٙخصبخ  طشطذ كٞخً ٢٩ظغزخً ؾب٬ ّْٚذ ْٙيخ دبـشد فذًسى

 أ٫ طْظذُ ٦َّ حؼبٌٞٛ حؾب٢ظغزش، ًأ٫ طشحخْيخ يف ٙظق حّٙظ٪خد ىٌ خيؤ  خش.

رؤ٫ ىزه ح٥غ٦يش ىِ ح٥يت دل ٌّحٙتٜ ٦ّتَ ٙتظق     $ط٦ظ٪ظ حؼب٦ْش# ٙٚ حيٜ أ٫ طظ٪ل٤

ًٙ ّْْٚيخ ىزح ح٥ْزس ح٥زُ  nemea doterحّٙظ٪خد، ٫ٕ حؾبخيت ٙ حيظؾ خبيجو 
٬٩ حؽبيؤ ح٥تز٭ذ، ًٙ جيتٌص اعتنخد ّتذ٧ ٭ٚتخر ح٥ٞتشحس يف ىتزه حؼبخ٥تش اذل         ىٌ أٝزق 

                                                           
٩ًتخ   28د. فب٪ٌد ّقٌٚس0 ٩زحىذ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ح٥شٝخرش ًح٥ظٚغري ًحٗرذحُ، ؿ -1

ِ   1965، 2. ح٥ي٪خ0ًُ حٕعظ ح٥ْخ٩تش ٦٥ْٞتٌد حٗدحسّتش، ه   رْذىخ، د ، ، ح٥ٞتخىشس، دحس ح٢ٚ٥تش ح٥ْشرت

 ،0 أفتتتت٣ٌ اؿتتتتشحءحص ح٥ٞنتتتتخء حٗدحس١ُ٪تتتتخ٣ ًفتتتتِٚ ح٥شٙتتتتخِّد. ٩قتتتتيَٚ  ،321ؿ ،1965

 .286ؿ
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٫ٕ حٙعتظلخ٥ش ٭ؾتؤ ّت٬    –ّذ٧ ح٢٩ٗخ٫ حٙعظلخ٥ش ح٥نخؽتجش ّت٬ ّتذ٧ ٝتذسس حؾبتذ٬ّ      
 .1خيجو، ًىٌ ٙ ّغظيِْ أ٫ ّظخ٤٦ ٬٩ ح٥ظضح٩خطو ر٦ْٚو ًخيجو

ًيف ح٥ٌٝض ٭ٚغو ٙ دي٬٢ ح٥ظ٪غ٠ رْتذ٧ حػبتٌحص، ٫ٕ ّتذ٧ حػبتٌحص ّنقتشٗ      
اذل ّذ٧ ح٥ؾشّْش ١ؤ٫ ٫ٌ٢ّ فب٤ ح٥ٞشحس قبخ٥ٚخً ٥تٔدحد أً ح٥نَتخ٧ ح٥ْتخ٧، ًرخ٥ظتخرل     
٥تتْظ ىنتتخٟ ٩تتخ ىتتٌ ٩ؾتتشًُ أ١ؼتتش ٩تت٬ حٗ٭قتتخٗ ىتتِ ٩شح١تتض ٙشدّتتش ٥ًْغتتض ٩شح١تتض  
طنَْ٪ْتتش، ًىتتِ ٩تت٬ أ٩تتٌس ح٥تتز٨٩ حؾبخ٥ْتتش حؽبخفتتش حؾبظ٪ظْتتش حب٪خّتتش ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ    

خه ٩نتخٗ ٦٥ْتذ٣، ًفتخحل ح٩ٕتش أ٫     ًحؾبزخ٥ٖش يف حؼبشؿ ٦َّ فخحل حؽبضح٭ش ىتٌ حربت  
نتض ح٥شّْتش   غبّ -١٪خ ٝتخ٣ حؽب٦ْٚتش حؾبْظقت٨   –٫ٌ٢ّ ح٥ٚشد ٌّٝخً زبٌٚ كٌٞٝو، ٙبرح 

غب٬ ح٥شحِّ، ًحٗدحسس ٥ْغض ٩نظقزش ٦٥ٞنخء ٦َّ ح٥ٚشد، ر٤ ّٗقخ٥و ؼبٞتو ح٥تزُ   
٬٩ً ىنخ ٙب٫ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ أى٦ٜ ٦َّ حؾبظْخٝذ ٩ِ حٗدحسس  –٦ٚ١و ح٥ٞخ٭٫ٌ 

ٙشحد ًىِ ٩شح١ض ٥ٖر٠٥ ٫ٕ ٩شح١ض ٩ذٌّ٭ْش حٗدحسس  collaborator 2حؾبْخ٫ً طغ٪ْو
ٙشدّش ٙ طنَْ٪ْش، ار٫ ٙيِ ٬٩ أ٩ٌس ح٥ز٨٩ حؾبخ٥ْش حؽبخفش حب٪خّش ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ   
ح٥تتيت ٙ كتتٜ ٥تت٘دحسس أ٫ طتتظل٨٢ ْٙيتتخ، ٙيتتِ خخسؿتتش ّتت٬ حجملتتخ٣ حٗدحسُ، ًٙ دي٢تت٬    

، ١ًتتت٤ ح٥نَشّتتخص حٗدحسّتتتش، امنتتتخ طْتتتخ   حعتتظْ٪خ٣ ح٩ظْتتتخصحص حٗؿزتتتخس ًح٥ٞيتتش ْٙيتتتخ  
حًٕمخُ ح٥ظنَْ٪ْش، ٙ ح٥نظخثؾ حؾبخ٥ْش حؾبرتطزش ٦ّْيخ، ًٙ ّقتق أ٫ سبتخ٥٘ حّظزتخسحص    

 ح٥ْذح٥ش ًح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥يزِْْ.

ر٥تت٠ أ٫ ّٚٝتتش ح٥ذ٥ًتتش رتتخٕٙشحد ٝتتذ سبنتتِ ٥ٌٞحّتتذ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ ح٥تتيت ٙ ٢ّتت٫ٌ    
خ رخؾبشحٜٙ ح٥ْخ٩ش ًػْٞش ٍتخىشس،  ح٥ٖشك ٩نيخ زبْٜٞ ٩ق٦لش ّخ٩ش، ًٙ ط٫ٌ٢ ف٦ظي

                                                           
 ٩ًخ رْذىخ. 369ؿ حٗدحسّش،د. ع٦ْ٪خ٫ ح٥ي٪خ0ًُ حٕعظ ح٥ْخ٩ش ٦٥ٌْٞد  -1
 اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ. أف0٣ٌ ١٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  -2
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ٙيتتزه حًٕمتتخُ ح٥ٚشدّتتش  1ًىتتزح ىتتٌ حؼبتتخ٣ رخ٥نغتتزش ٦٥٪شحٙتتٜ ح٥قتتنخّْش ًح٥ظـخسّتتش 

ًا٫ ٦ٙغٚش ح٥ظْذ٤ّ طغظنذ اذل ٩ٞظنْخص عري  de naticire contractibleؿخ٩ذس 
حؾبشحٙتتٜ ح٥ْخ٩تتش ًٙ طنقتتذ اٙ ٦ّتتَ ح٥ؾتتشًه حؾبظ٦ْٞتتش رتتز٠٥ ٥ًتتْظ ٦ّتتَ ح٥ؾتتشًه    

 .2خر٤ ح٥نٞذُحؾبظ٦ْٞش رخؾبٞ

أُ ح٥ٚيشس حؼبغنش ح٥يت ٙيتش حهلل ح٥نتخط ٦ّْيتخ     –ر٠٥ أ٫ ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥يزِْْ 
ًح٥ظلغتتتني ًح٥ظٞزتتتْق ح٦ْٞ٥تتتْني، مهتتتخ حٕعتتتخط ح٥تتتزُ ّنزٖتتتِ ٦٥ٞتتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ،       -

ْٙغتتٌٕخ٫ اّتتٚء حٗدحسس ىتتزه ح٩ٙظْتتخصحص ًّغتتٌٓ ا٭ؾتتخء حؾبشحٙتتٜ ح٥ْخ٩تتش ًحٙىظ٪تتخ٧      
فتش ذبتخ ٥ًتٌ دل ّتنـ ح٥ٞتخ٭٫ٌ ٦ّْيتخ، رت٤ ٥ًتٌ         رخؽبذ٩خص ح٥ْخ٩ش، ًطٞشّش ٌٝحّتذ خخ 

ًؿذص ٭قٌؿ طٞنِ خبٚٙيخ، ٦ْٙظ ح٩ٕش زب٢٪خً ًٙ حخظْخسحً، ر٤ ىٌ ١ؾ٘ ٬ّ 
 كٞخثٜ طغظ٪ذ ٬٩ ىزه ح٩ؼ٤ ًطٌحٙٞيخ ًطيخرٞيخ.

ِ   –ًىزح حٙربخه  ىتٌ حػبتٌىش ح٥تزُ طٞت٧ٌ ٦ّْتو ٭َشّتش        -أُ اّتٚء ح٥ٞتخ٭٫ٌ ح٥يزْْت

 ًطرتغبيخ ١٪خ ٝشس سّنخس يف ١ظخرو ح٨ْٞ٥. ،thèorie de l'institutionحؾبنَ٪ش 

ٙخ٥ٌحِٝ أ٫ حٗدحسس ٢١ت٤ ىتِ ٩نَ٪تش ًحػب٪يتٌس ىت٨ أّنتخء ىتزه حؾبنَ٪تش ح٥ؾتخ٦٩ش،          
ًٕؿ٦تو  –ًى٨ حيظخؿ٫ٌ ىزه حؾبشحٜٙ ح٥ْخ٩ش ًىزه حؽبذ٩خص ح٥ْخ٩ش، ٬٩ً أؿ٤ ر٥ت٠  

                                                           
ح٥غتت٦يش حٗدحسّتتش، ح٥ٞتتخىشس، د. فب٪تتذ صىتتري  –فب٪تتذ ٙتتئحد ٩ينتتخ0 ح٥تتٌؿْض يف ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ  -1

 .31شح٭ش0 ٩زخدة ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ حؾبقشُ، ؿؿ
 .571ؿ ،د. ح٥ي٪خ0ًُ حٕعظ ح٥ْخ٩ش ٦٥ٌْٞد حٗدحسّش -2
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خ٫ ٫ٌ٢ّ ٬٩ حؾبؾشًُ أ٫ ٭ْرتٗ ٥٘دحسس رخ٩ظْخصحص يف ىزح حجملخ٣، ٙب٫ حٗ٭غت  -ًكذه
 .1خينِ ًّٞز٤ أ٫ جيرب ؾبق٦لش، ًاٙ ١خ٫ ر٠٥ زبذّخً ٥٘٭غخ٭ْش ًحٗدحسس حٗ٭غخ٭ْش

رؤ٫ حؽبنٌُ  ٥ً2ز٠٥ ٙ٪٬ حؾبئع٘ أ٫ زب٨٢ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ حؾبقشّش
 -يف حؼبْٞٞش–٦٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ أً ّذ٧ حؽبنٌُ ٥و ىٌ أ٩ش سبظخسه حٗدحسس، ًامنخ ىٌ 

 خ طظ٢ؾٚو ٬٩ ىزخثِ ح٩ٌٕس ًّزخسصبخ يف ر0٠٥ح٥ظضح٧ خينِ ٥نٌحرو دْٝٞش كغز٪

$$ٙ ٦ّظتتض٧ ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ رظيزْتتٜ ح٥نقتتٌؿ حؾبذ٭ْتتش يف ح٥ظٞتتخد٧ أّتتخً ١تتخ٫ ـبتتخ٣       
طيزْٞيخ، اٙ ارح ًؿذ ٭ـ خخؿ ّٞنِ رز٠٥ أً سأٍ طيزْٞيخ ٦َّ ًؿو طظٚء٧ ٩ِ 

 سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧##.

ذ٭ْتش يف ـبخؿبتخ ٫ٕ ـبخؿبتخ    ًحٕف٤ أ٫ ٦ّظض٧ ح٥ٞنخء حٗدحسُ رظيزْتٜ ح٥نقتٌؿ حؾب  
ىٌ ٬٩ ٝز٤ْ ح٥ْٚٝتخص ح٥ٚشدّتش حؾبظ٦ْٞتش رخ٥تز٨٩ حؽبخفتش، ًىتِ ٩ْض٥ًتش ّنتيخ ١٪تخ          

 .loiطٞذ٧، ًٙ سبشؽ ّنيخ أرذحً اٙ رنـ يف ٝخ٭٫ٌ خخؿ رخؾبْنَ ح٥ؾ٦٢ِ ٦٥ٞخ٭٫ٌ 

ر٠٥ ٫ٕ ح٥غ٦يش ح٥ظؾشّْْش ىِ ط٠٦ ح٥يت شب٠٦ ًكذىخ ىزح حٙعتظؼنخء، ًا٫ سبتشؽ،   
ٙكظْخه ًرٞذس، ًرتٌص٫ ٩ٞخرت٤ ١تخٗ يف ٌٝطتو ٩ًؾتشًّْظو ٦٥ختشًؽ ٦ّتَ        ٙز٪نظيَ ح

ح٥نـ ٥نشًسس حؽبنٌُ ٦٥ٌحِٝ ًىزْْش ح٩ٌٕس، ًْٙ٪خ ّذح ر٠٥ ٙب٫ عْخدس ح٥ٞتخ٭٫ٌ  
 .3سبزٌ ًطٖذً ح٥ذ٥ًش د٥ًش ر٥ٌْظ ًٙ طٌْد د٥ًش ٩ؾشًّْش ًد٥ًش ٝخ٭٫ٌ

                                                           
ًٝتتذ ٝتتذ٧ ًدسط   ،1985، 25ؿ 1د. ّزتتذ ح٥ٗتتو حؽبتتخ٭0ِ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ، د٩ؾتتٜ، ـب٦تتذ     -1

 ٭َشّش ح٥نَخ٧ يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ رقٌسس سفْنش ٩ًٚق٦ش.
 طٞخد٧#.-1ـب٪ٌّش ح٥ْؾش عنٌحص $س٨ٝ ،1956دّغ٪رب  8ك٢٪يخ يف  -2
 .289ؿ أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٙدحسُ،0 ١٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  -3
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ًٌّٚ ٥ًز٠٥ ٙب٫ حٙميشحد ٝذ عخد أك٢تخ٧ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش حؾبقتشُ ص٩نتخً ىت      
ًفخسص عززخً ٦ٞ٦٥ٜ ًٙٞذص ح٥ؼٞش ح٥ْخ٩ش، ًدل ّْذ أكذحً ّؤ٬٩ ١ْ٘ سبتشؽ حٕك٢تخ٧   

 .؟!1حػبذّذس ًٙ دبخرح سبشؽ

–أُ ّنتذ٩خ ط٢ت٫ٌ حٗدحسس ٩ذّنتش    –ًرز٠٥ ٙب٭و يف ّٚٝخص د٫ٌّ ح٥ٖتري ٝزت٤ حٗدحسس   
ٙب٭و جيٌص طيزْٜ ح٥نقٌؿ ح٥تٌحسدس يف ح٥ٞتٌح٭ني حؽبخفتش أًًٙ، رؾتشه أ٫ ط٢ت٫ٌ يف      

، ٕ٭تو ٙ ٝزت٤ ٥ٖتري ىتزه حٕدحس أ٫ طتن٨َ      ٤loi quand à la forme ح٥ٞتخ٭٫ٌ  ؽت٢ 
 حؾبشح١ض ح٥ٚشدّش ًحًٕمخُ حؽبخفش ًحؼبٌٞٛ حؾب٢ظغزش.

ٙب٫ ًؿذ ٬٩ ح٥ٌحِّ ح٥ٌّٞش ٩خ ّغٌٓ ًٌّحصُ ًٌّحص٫ ٌٝس ح٥نـ يف ًؿتٌد طيزْٞتو،   
ِّ ٙٞو ٌّحث٨ ح٥ظيزْٜ رٞذس ىزه ح٥ذًح -خنٌّخً ٥يزْْش ح٩ٌٕس ٩ًخ زبظ٪و–ٙب٭و 

 .2د٫ً ربٌص

١ًتت٤ حّٙظزتتخسحص ح٥تتيت أؽتتشص ا٥ْيتتخ ًح٥تتيت طٌؿتتذ سبقتتْـ ح٥ْٚٝتتخص حٗدحسّتتش يف    
ح٥ظٞخد٧ رؤك٢خ٧ خخفش، ٙ ّْرتٗ ذبخ اٙ يف ىزه حؼبذًد، أُ اٙ رخ٥نـ أً خنٌّخً 

 ؼب٨٢ ح٥يزْْش ًح٥ٌحِٝ، ٕهن٪خ عْذح ح٥نقٌؿ.

                                                           
حؽبضح٭ش ح٥ْخ٩تش0 ٩تخ ؿتخء يف حٕؽتزخه      كبخ ّقزق حّظزخسه ٬٩ ٌٝحّذ ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥يزِْْ يف سّخّش -1

أ٫ ىتزه ح٥ٞخّتذس    ،ًح٥نَخثش ٩٘٥خ٧ ح٥غتٌْىِ يف ؽتشف ٝخّتذس $طقتشٗ ح٩ٗتخ٧ ٩نتٌه رخؾبقت٦لش#       
ًأفت٦و ٩تخ    ،٭ـ ٦ّْيخ ح٩ٗخ٧ ح٥ؾخِْٙ ًٝخ0٣ $٩نض٥ش ح٩ٗخ٧ ٩ت٬ ح٥شّْتش ٩نض٥تش ح٥تٌرل ٩ت٬ ح٥ْظت٨ْ#      

٣ حهلل ٩نض٥تتش ًرل ح٥ْظتت٨ْ، ا٫  ًسد ٩تت٬ أ٫ ّ٪تتش سمتتِ حهلل ّنتتو ٝتتخ0٣ $ا٭تتِ أ٭ض٥تتض ٭ٚغتتِ ٩تت٬ ٩تتخ      
٢٥ًت٬ دل ّتشد ؽتِء يف ٩ْخ٦٩تش      ،حكظـض أخزص ٩نتو ٙتبرح أّغتشص سددطتو ٙتب٫ حعتظٖنْخ حعتظْٚٚض#       

حؽبضح٭ش ح٥ْخ٩ش ٩ْخ٦٩ش خيظ٦٘ ٬ّ ٩ْخ٦٩ش حٕٙشحد ًامنخ فب٪٥ٌش أٙ طنتخس حؽبضح٭تش ح٥ْخ٩تش رغتزذ     
 ٦٥قخحل ح٥ْخ٧. فبخرخس ٬٩ ّشَّ ؽئًهنخ، ًأٙ ّظقشٗ ًرل أ٩شىخ اٙ ْٙ٪خ ْٙو ٭َش

 .291ؿ ،0 أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحس١ُ٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  -2
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أً  titre objectifًكٌٞٛ حٗدحسس ٝزت٤ ح٥ٖتري، طنؾتؤ ا٩تخ ّت٬ عتنذ ٩ٌمتٌِّ        

 .titre subjectif ٬ّ عنذ رحطِ

حؾبشح١ض حؾبٌمٌّْش ًىزْخً ٙخ٥غنذ حؾبٌمٌِّ ىٌ ح٥ٞخّذس ح٥ظنَْ٪ْش0 ا٩خ ٩زخؽشس أً 
ّتت٬ ىشّتتٜ ٝتتشحس ادحسُ أً مبتتٌه $أُ طقتتشٗ حزبتتخدُ أً طبتتخِّ# ّتتذخ٤ ح٥ٚتتشد يف  

ح٥ٚشد اذل خنٌُ  -يف حؼبْٞٞش ًيف ح٥نيخّش–٭يخٛ ح٥ٞخّذس ح٥ظنَْ٪ْش، ْٙئدُ ر٠٥ 
٦٥ٞخّذس ح٥ظنَْ٪ْش ح٥يت دخت٤ يف ٭يخٝيتخ دبٞظنتَ ح٥ٞتشحس، أً ح٥ظقتشٗ حٙزبتخدُ،       

 .١1خ٥ْٞذ حؾبئٝض رظْْني يف ًٍْٚش ّخ٩ش

ًيف ىتتزه حؼبخ٥تتش ٢ّتت٫ٌ حؾبش١تتض ح٥ٞتتخ٭ٌ٭ِ ح٥نخؽتتت ىتتٌ ٩ش١تتض ٩ٌمتتٌِّ ًط٢تت٫ٌ ٥تتو         
 خقخثـ ح٥غنذ ح٥زُ أ٭ؾؤه.

و ٥غتزذ ٝتخ٭ٌ٭ِ ٙب٭تو ٙ ّظٞتخد٧     ًىزح حؾبش١ض يف رحطو ٕري ٝخر٤ ٦٥ظٞخد٧، ٙبرح دل ّنظزت 
رخ٥رتٟ ًمبٌه، ٙخؾبقتشُ ٙ ّْتٌد أؿنزْتًخ ارح ىخ٥تض ىـشطتو، اٙ ارح ٭تـ ٦ّتَ ر٥ت٠         

 فشحكش.

ًىِ ١٪خ ٝذ٩نخ0 ٩ضحّتخ ًط٢تخ٥ْ٘ ًكٞتٌٛ     –ًأ٩خ حٓػخس ح٥نخؽجش ٬ّ حؾبش١ض ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ 
حطْش0 أُ ٙبهنخ ٙ طٞز٤ ح٥ظٞخد٧ اٙ رخ٥نغزش ٥ْنقشىخ ح٥ؼخ٥غ، ًىٌ حؼبٌٞٛ ح٥ز -رحطْش

حؼبٌٞٛ حؾبخ٥ْش ح٥يت طذخ٤ ح٥ز٩ش ًْٙٚ ٭ظْـتش ٦٥٪ش١تض ح٥ٞتخ٭ٌ٭0ِ ٩ؼت٤ سحطتذ حؾبٌٍت٘       
 ح٥زُ ّئدُ ح٥ْ٪٤ ًْٙٚ.

                                                           
ح٭َش يف ر٠٥ ح٥ذسحعش ح٥ْٞ٪تش كت٣ٌ ر٥ت٠ ٦٥تذ١ظٌس ٩قتيَٚ أرتٌ صّتذ ٙي٪ت0ِ ح٥ٞنتخء حٗدحسُ           -1

 ٩ًخ رْذىخ. 217، ؿ4، ه1979حٗع٢نذسّش ًـب٦ظ ح٥ذ٥ًش، ٩نؾؤس حؾبْخسٗ، 
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 1ًىتتزه طظٞتتخد٧ ىزٞتتخً ٦٥ٌٞحّتتذ حؾبٞتتشسس رتتخ٥نَش اذل ىزْْظتتيخ ٙ اذل ٩قتتذسىخ 
 –٩ًؼ٤ ىتزه ح٥تذ٫ٌّ ٝتذ طنؾتؤ ّت٬ ٩شح١تض ح٥ٌٍْٚتش ح٥ْخ٩تش أً ح٥رتحختْـ رؤ٭ٌحّيتخ           

أً ّتت٬ ٩ش١تتض حؾب٪تت٣ٌ يف  -٥نتتزو حٗدحسُ أً حعتتظْ٪خ٣ ح٩ٕتتٟٚ ح٥ْخ٩تتش ١رتحختتْـ ح
 مشّزش أً سع٨ أً مبٌ ر٠٥.

أً دْٙتتض ٥تتو أٝتت٤ ٩تت٬   ،ٙ٪ظتتَ أدٍ ر٥تت٠ اذل ٩ذٌّ٭ْتتش حٗدحسس ٥تتو، ١٪تتخ ٥تتٌ أدٍ ّ٪تتًٚ 
ؿبخ أ٫ طغظٌرل ٦ّْتو   ،صحثذس ٩شحؾبغظلٜ، أً أػشص ٦َّ كغخرو رخخرتحُ حرظ٢شه أً خذ

ص ٩نو مشحثذ أً سع٩ٌخً طضّذ ٦َّ ٩خ ىٌ ٩غظلٜ ؿبخ، ٙب٭تو  ىزٞخً ٦٥ٞخ٭٫ٌ، أً أخز
 يف ر٠٥ ٦١و ّقري دحثنخً ؿبخ.

ًىنخ٠٥ ٩ٚكَش ىخ٩ش، ًىِ أ٫ ٝشّنتش ح٥غتٌٞه ح٭ي٦ٞتض ٩ت٬ ٭ٞيتش أعخعتْش ىتِ        
 حؾبٚخؿؤس ح٥يت طظْشك ؿبخ حؾبْضح٭ْش، ًىِ ٝشّنش ط٧ٌٞ ٦َّ عزذ فبذد ٦٩ً٪ٌط.

٫ٌّ ًدل طْ٪تتتتذىخ ًدل طٚشدىتتتتخ أً ٢٥ًتتتت٬ ٩تتتتخرح ٥تتتتٌ أ٫ حٗدحسس دل ط٦لتتتتٌ ىتتتتزه ح٥تتتتذ 
 سبققيخ ٥قخحل ح٥ذ٬ّ، ًى٤ ا٫ ح٥غٌٞه  رل.

ًّغٞو كٞو ح٥زحطِ حؾبز١ٌس رخ٥ظٞخد٧ ىزٞخً ٦٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ أً ح٥ٌٞح٭ني حؽبخفش، ًيف 
 كذًدىخ ًؽشًىيخ.

 ادلساكص انفسدّخ: 
 -حٗدحسُ أً ح٥ْتتخدُ–أ٩تخ حؾبشح١تض ح٥ٚشدّتش ٙيتِ طنؾتؤ ٩تت٬ عتنذ ٙتشد0ُ ًىتٌ ح٥ْٞتذ          

دحسس حؾبنٚتتتشدس، ًح٥ْٚتتت٤ ح٥نتتتخس ٕتتتري حؾبؾتتتشًُ، ًح٥ْٚتتت٤ ح٥نتتتخِٙ ١خ٥ٚنتتتخ٥ش، ًأ٩تتتخ  ًحٗ

                                                           
يف ؽتشف ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ، ح٥ٞتخىشس، دحس ح٥نينتش ح٥ْشرْتش،        ٥ٌعتْو حد. ّزذ ح٥تشصحٛ ح٥غتنيٌس0ُ    -1

 ٩ًخ رْذىخ.1239، ؿ1966
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حعترتدحد ٕتتري حؾبغتتظلٜ ًحٕػتشحء ٙي٪تتخ طزْْتتخ٫ ٕعتتزخد أختشٍ، ١ًتتز٠٥ ّنؾتتؤ حؾبش١تتض    
ح٥ٚشدُ ٬٩ حؼب٨٢ يف دٌٍّ أعخعيخ ٩ش١ض ٙشدُ، أُ ٭خؽت ٬ّ ٩قذس كبخ طٞتذ٧،  

سس حؾبنٚتتشدس أً ح٥ْٚتت٤ ح٥نتتخس أً   رتتؤ٫ ط٢تت٫ٌ ح٥تتذٌٍّ أعخعتتيخ ح٥ْٞتتذ حٗدحسُ أً حٗدح   
 ح٥نخِٙ.

 -رش٩ظتيخ –ًىزه حؾبشح١تض ٥تْظ ْٙيتخ ؿخ٭تذ طنَْ٪تِ ًؿخ٭تذ ٙتشدُ، رت٤ ىتِ          
 ٩شح١ض ٙشدّش يف ٌٝح٩يخ ً ػخسىخ.

ًا٫ ١تتتخ٫ خينتتتِ يف ط٢ٌّنتتتو ً ػتتتخسه ٥ٚثلتتتش ّخ٩تتتش ىتتتِ ٙثلتتتش  –ٙخ٥ْٞتتتذ حٗدحسُ 
أ٭و ؿضء ٬٩ ح٥ْٞتذ   حؾبضحّذحص ًحؾبنخٝقخص، ٬٢٥ً ٩خ صح٣ ّنَش اذل ىزح ح٥ظن٨َْ ٦َّ

ًىتتتِ  –طظزنتتتخه حٗدحسس دبٌحٙٞظتتتيخ ٦ّْتتتو، ٩ًتتتخ صح٥تتتض ٥تتتو خقتتتخثـ ح٥ْٞتتتذ ح٥زتتتخسصس  

٥ًْظ حطٚخٝخً   centre dependence des causesحّٙظ٪خد حؾبظزخد٣ يف ح٥غزذ 
 ٭َخ٩ْخً ٬٩ حٙطٚخٝخص حٙزبخد أً حٙطٚخٝخص حػب٪خّْش.

ًىتِ ح٥تيت ربْت٤     - 1ح٢٥خ٤٩ ًىِ حّٙظ٪خد حؾبظزخد٣ ًحٙعظنٚخد –ًىزه حؽبقخثـ 
حؾبش١ض ٙشدّخً ٙ طنَْ٪ْخً، ٫ٕ حّٙظ٪خد حؾبظزخد٣ ّئدُ اذل ح٥نغزْش يف ح٥ٙظضح٧ ًّئدُ 
اذل حخظٚٗ ٤١ كخ٥ش ّت٬ ٕريىتخ، ًحٙعتظنٚخر ح٢٥خ٩ت٤ دينتِ ح٥نَخ٩ْتش ح٥تيت طغتظ٦ض٧         
ح٥ذًح٧ ًحٙعظ٪شحس ١ً٪خ ٣ٌّٞ حٕعظخر فب٪ذ كخ٩ذ حػب٪ت0٤ ٙخ٥ْٞتذ ّظلتذد رٌؿتٌد     

شحٗ ٩ظٞخر٦ش شبؼ٤ ٩قخحل قبظ٦ٚش، ّْ٪ت٤ ١ت٤ ىتشٗ ٩نتيخ ٦ّتَ زبْٞتٜ ٩قتلظو        أى
    حؽبخفتتتش، كْتتتغ ّتتتظ٨ ح٥ظٞخّتتتذ رظيتتتخرٜ ىتتتزه حٗسحدحص يف ٭ٞيتتتش ح٥ظٞتتتخء حؾبقتتتخحل     

parie-partis2. 

                                                           
أُ أ٫ ح٥ْٞتتذ ّغتتظنٚز فب٦تتو حعتتظنٚخرحً ١تتخ٩ًٚ رخ٥ٌٙتتخء رتتو، ٥ًتتٌ طتتذسجيْخً ؿتتضءحً ٙـتتضءحً ١٪تتخ يف       -1

 ١ب٭ؾخء طبْْش أً ٭خدُ، ٙٚ ّنٞـ رخ٥ظنْٚز. -حٗجيخس، أ٩خ حٙطٚخٛ حػب٪خِّ
حؾبٌٍتت٘ ح٥ْتتخ٧ ٝنتتخءً ًٙٞيتتخً، دحس ح٢ٚ٥تتش حؼبتتذّغ ٦٥يزخّتتش ًح٥نؾتتش،   حػب٪تت0٤د. فب٪تتذ كخ٩تتذ  -2
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١ًزح، ٙب٫ ٩ذٌّ٭ْش حٗدحسس رغزذ خيجيتخ ربتخه ح٥ٖتري ّتئدُ اذل ا٭ؾتخء ٩ش١تض       
حْٕٙخ٣ ح٥نخسس، ًح٩ٕش ٭ٚغو رخ٥نغزش رحطِ ّظٞخد٧ ىزٞخً ٦٥نقٌؿ حؽبخفش رظٞخد٧ 

 ٥ذٌّهنخ رغزذ ٦ْٙيخ ح٥نخِٙ.

ح٥ٞتت٣ٌ رتؤ٫ ط٦تت٠ حؼبٞتتٌٛ ارح   -ّنتتذ ح٢٥تت٧ٚ ٦ّتَ كٞتتٌٛ حٗدحسس –٩ًتخ د٩نتتخ دل ٭ٞزت٤   
١خ٭ض ٭خؽجش ٬ّ ح٥ٞخ٭٫ٌ طظٞخد٧ دبذس عبظ ّؾش عنش، ١تز٠٥ ٙ ٭ٞزت٤ أ٫ ٭ٞت٣ٌ أ٫    

ٝتخ٥ٌح ح٥ٞت٣ٌ ح٣ًٕ أ٫ ّظْٞتذًح رتو     ح٥ظضح٩يخ رذٌّهنخ ّظٞخد٧ ذبزه حؾبذس ١ًخ٫ ّنزِٖ ؾب٬ 
 ىنخ ٦ًّْ٪ٌح أ٭و ّذًس ٥ْن٦ٞذ ٦ّْي٨، كظَ ٙ حي٦ٌ٭و ىٌسحً ًحيش٩ٌ٭و ىٌسحً.

$ّْتين ػٞتًْٚ ؽتذّذ     ٌٙٞؿب٨ ر٠٥ ٦ّٖتذ ٦ّتَ حٗدحسس ْٖٙتذً ح٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ٩ؼزيتخً     
 ح٥ؼ٤ٞ# طرتح٨١ ْٙو حؼبٌٞٛ ًح٥ذ٫ٌّ ٙرتطز٠ رو حٕكٌح٣ حٗدحسّش.

خ٥ظني ٩تتت٬ كتتتخٙص ٩ذٌّ٭ْتتتش حٗدحسس ٦٥ٚتتتشد، ًر٥تتت٠ ٢٥ؼتتتشس  ىتتتزح ً٭٢ظٚتتتِ رْتتتشك كتتت
كتذًػي٪خ يف ح٥ْ٪تت٤، ًمهتخ كخ٥ظتتخ ٩ذٌّ٭ْظتيخ ٦٥ْتتخ٦٩ني رشًحطزتي٨ ح٥تتيت دل ّٞزنتتٌىخ،     

 .1ًكخ٥ش ٩ذٌّ٭ْظيخ رغزذ ٩غج٥ٌْظيخ ٬ّ ٦ْٙيخ ح٥نخس

عخسص ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ ٬٩ً ًسحثيخ فبخ٨١ ـب٦ظ  ،حؾبيخ٥زش رخ٥شًحطذ ًمبٌىخ
٦ّتتَ اخنتتخُ ٩يخ٥زتتخص ٦٥ْتتخ٦٩ني ًحؾبغتتظلٞني حؾبْخؽتتخص ًًسػظتتي٨، ؾبتتخ دل      -ح٥ذ٥ًتتش

ّٞزل ٬٩ ح٥شًحطذ ًحٕؿٌس ًحؾبْخؽتخص ًمبٌىتخ ٩ت٬ حٙعتظلٞخٝخص ح٥ذًسّتش، ٥تنـ       

٬٩ ح٥ٞغ٨ ح٥ؼخ٭ِ ٬٩ ح٥ٚثلش حؾبخ٥ْش ٦٥٪ْضح٭ْش ًحؼبغخرخص ٙٚتِ ك٢٪يتخ   /51/حؾبخدس

٬٩ /51/$ا٫ حؾبخدس$ 0ٝخ٥ض ىزه ححمل٢٪ش 8/9/1958ً  2/6/1956ح٥قخدس يف 
ح٥ٞغ٨ ح٥ؼخ٭ِ ٬٩ ح٥ٚثلش حؾبخ٥ْش ٦٥٪ْضح٭ْش ًحؼبغخرخص طنـ ٦َّ أ٫ حؾبخىْتخص ح٥تيت   

 دل ّيخ٥ذ ذبخ يف ٩ذس عبظ عنٌحص طقزق كٞخً ٢٩ظغزخً ٦٥ل٩ٌ٢ش##.

                                                           
 .293ؿ ،0 أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحس١ُ٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  -1
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ًا٫ حٝظزغتتض ٩تت٬ ح٥نقتتٌؿ حؾبذ٭ْتتش ٩تتذس ح٥ظٞتتخد٧      –ًَّيتتش ٩تت٬ ر٥تت٠ أهنتتخ   
حؾبتتذس طقتتزق ط٦تت٠    ح٭ٞنتتخءشد اٙ أهنتتخ ٝتتشسص يف ح٥ٌٝتتض رحطتتو أ٭تتو دبـتت      -حؽب٪تتظ

حؾبخىْتتخص كٞتتخً ٢٩ظغتتزخً ٦٥ل٩ٌ٢تتش، ٙنٚتتض سب٦تت٘ أُ ح٥ظتتضح٧ ىزْْتتِ يف ر٩تتش ح٥ذ٥ًتتش، 
ًحٙرتٝض رز٠٥ ٬ّ حٕك٢خ٧ حؾبذ٭ْش ح٥تيت طٞنتِ رؤ٭تو، ًا٫ ١تخ٫ ّرتطتذ ٦ّتَ ح٥ظٞتخد٧        

ح٥ٙظضح٧، اٙ أ٭و ٩ِ ر٠٥ ّظخ٦٘ ّنو ح٥ظضح٧ ىزِْْ، ًأ٭و ٙ جيٌص ٦٥٪ل٢٪تش   ح٭ٞنخء
رخ٥ظٞخد٧ ٬٩ ط٦ٞخء ٭ٚغيخ، ر٤ جيذ أ٫ ٫ٌ٢ّ ر٠٥ رنخء ٦َّ ى٦ذ حؾبذ٬ّ أً أ٫ طٞنِ 

 رنخء ٦َّ ى٦ذ دحثنْو، أً أُ ؽخـ ٥و ٩ق٦لش ْٙو، ٥ًٌ دل ّظ٪غ٠ رو حؾبذ٬ّ.

اذل أ٫ ح٥ظٞخد٧ ٥ْظ عززخً كْْٞٞخً ٬٩ أعزخد  -حبغذ ح٥نَشّش حؾبذ٭ْش–٩ًشد ر٠٥ 
، َْٙت٤ ح٥ظضح٩تخً ٩تذ٭ْخً اذل أ٫    رشحءس ح٥ز٩ش، ر٤ ـبتشد ًعت٦ْش ٥ٞيتِ كتٜ حؾبيخ٥زتش رتو      

ّذِٙ رظٞخد٩و، ًّنٞنِ ارح مت ح٥ظ٪غ٠ رو، ٬٢٥ً ّظخ٦٘ ّنو ح٥ظضح٧ ىزِْْ يف ر٩ش 
حؾبذ٬ّ، ٥ز٠٥ ّنزِٖ أ٫ ّظ٪غ٠ رو رً ح٥ؾؤ٫، ًٙ جيٌص ٦٥٪ل٢٪ش أ٫ طٞنتِ رتو ٩ت٬    

٩تت٬ ح٥ٚثلتتش  /51/ط٦ٞتتخء ٭ٚغتتيخ، رْن٪تتخ حّٙظزتتخسحص ح٥تتيت ّٞتت٧ٌ ٦ّْيتتخ ٭تتـ حؾبتتخدس      
–٥ْخ٩ش ًصبتذٗ اذل حعتظٞشحس حًٕمتخُ حٗدحسّتش ًّتذ٧ طْتشك حؾبْضح٭ْتش        رخؾبق٦لش ح

٦٥٪ٚخؿآص، ٬٩ً ػ٨ ٙتب٫ ح٥ٞخّتذس ح٥تيت ٝشسصبتخ ىتِ ٝخّتذس        -ًىِ يف حٕف٤ عنٌّش
طنَْ٪ْتتش ّخ٩تتش، ّتتظْني ٦ّتتَ ًصحسحص حؼب٩ٌ٢تتش ٩ًقتتخؼبيخ ح٥ظضح٩يتتخ، ًطٞنتتِ ذبتتخ      

ٌٍْٚيخ، ًىِ ّٚٝش ححملخ٨١ ١ٞخّذس ٝخ٭ٌ٭ْش ًحؿزش ح٥ظيزْٜ يف ّٚٝش حؼب٩ٌ٢ش دب
 طنَْ٪ْش زب٢٪يخ ح٥ٌٞح٭ني ًح٦٥ٌحثق، ٬٩ً رْنيخ ط٠٦ ح٥ٚثلش.

  ٍ أ٭تتو ّؾتترته ٢٥تتِ طقتتزق ىتتزه حؾبزتتخ٥ٔ كٞتتًخ ٢٩ظغتتزًخ         1ًأمتتخٙض يف أك٢تتخ٧ أختتش
أ٫ ٫ٌ٢ّ حؼبٜ حؾبخرل ٝذ ٭ؾؤ يف ر٩ش ح٥ذ٥ًش ٭ظْـتش ٝتشحس طنَْ٪تِ ّتخ٧     $$٦٥ل٩ٌ٢ش0 

                                                           
، ٥غتتنش 2/4/1969طٞتتخد٧# ً  3ـب٪ٌّتتش ح٥ْؾتتش عتتنٌحص $سٝتت٨  ،24/2/1961ك٢٪يتتخ يف  -1
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زح حؼبٜ ٝنتخثْخً أً ادحسّتخً ٩تذس عبتظ     أً ٝشحس ادحسُ ٙشدُ، ًأ٫ طظخ٦٘ حؾبيخ٥زش ذب
عنٌحص ٬٩ طخسّخ ٭ؾٌء ىزح حؼبٜ س٨ٕ ٨٦ّ فخكذ ح٥ؾؤ٫ رْٞخ٩و ٦ّ٪خً كْْٞٞتخً أً  

حؾبيخ٥زتش ٝخ٭ٌ٭تخً ذبتزح     -٩تِ ًؿتٌده   –حٙرتحمْخً، ًأ٭تو ارح ٝتخ٧ ٩تخ٭ِ ٝتخ٭ٌ٭ِ ّغتظل٤ْ      
حؼبٜ ٬٩ ؿخ٭ذ فخكذ ح٥ؾؤ٫، ٙب٫ ٩ْْخد ح٥غٌٞه ٙ ّنٚتظق اٙ ٩ت٬ ح٥ظتخسّخ ح٥تزُ     

ض٣ً ْٙو ىتزح حؾبتخ٭ِ، ًكْنجتز ٙٞتو طقتزق حؾبيخ٥زتش أ٩تشًح ٩ْغتٌسًح ٢ًّت٫ٌ حؾبظخ٦ت٘           ّ

٩ت٬ ح٥ٚثلتش حؾبخ٥ْتش،    /51/ّنيخ أً حؾبٞقش ْٙيخ رْذ ر٠٥ فبًٚ ّٗ٪خ٣ ك٢ت٨ حؾبتخدس  
 .##ًطيزْٞيخ ٦َّ كخ٥ظو

 ٥ًنخ ٦َّ ىزح حؾبزذأ حّرتحمخص0
٩تت٬ ح٦٥تتٌحثق يف  أ٭تتو ٙ ّنزٖتتِ رتتؤُ كتتخ٣ ٩تت٬ حٕكتتٌح٣ اّ٪تتخ٣ ٭تتـ يف ٙثلتتش   0أًذلااب

 ٩غخث٤ ح٥ز٨٩ حؾبخ٥ْش، ٩ًخ ط٦ْٜ ذبخ ٬٩ ح٥ذ٫ٌّ.
متت٪٬ أ٥ًٌّتتخص ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ًمتت٪خ٭خطو حٕعخعتتْش أ٫ ط٢تت٘ ّتتذ حٗدحسس ّتت٬ طنتتخ٣ً ىتتزح    
ح٩ٕتش، ٙتٚ طْظتذُ ٦ّتتَ كٞتٌٛ حٕٙتشحد ح٥زحطْتش ًحؾب٢ظغتتزش دبتخ طقتذسه ٩ت٬ ح٦٥تتٌحثق          

ثلش ؽبشًؿو ّت٬ حجملتخ٣   ًح٥ٞشحسحص، ار أ٫ ىزح ح٩ٕش ّغظ٦ض٧ ٝخ٭ٌ٭خً ٥ًْظ ـبشد ٙ
 حٗدحسُ.

٥ًز٠٥ ٙيزه ح٥ٚثلش ٕري ٩ؾشًّش. ًٙ جيٌص طيزْٞيخ ًٝذ ك٢٪ض فب٢٪ش ح٥نٞل 
 حؾبقشّش رز٠٥، ًىٌ ح٥قٌحد.

أ٫ كـش ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ ى0ِ ًطٞنتِ ذبتخ ححملتخ٨١ ١ٞخّتذس ٝخ٭ٌ٭ْتش       0يبثبَْ
ْتتش، زب٢٪يتتخ  ًحؿزتتش ح٥ظيزْتتٜ يف ّٚٝتتش حؼب٩ٌ٢تتش دبٌٍْٚيتتخ ًىتتِ ّٚٝتتش طنَْ٪     

 ًىزه حؼبـش خخىجش أّنخً.، ح٥ٌٞح٭ني ًح٦٥ٌحثق ٬٩ً رْنيخ ط٠٦ ح٥ٚثلش
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٭ْتت٨ ا٫ ىتتزه ح٥ْٚٝتتش ىتتِ طنَْ٪ْتتش، ٢٥ًتت٬ طرتطتتذ ٦ّْيتتخ  ػتتخس رحطْتتش ًأختتشٍ    
جيٌص  -ًىٌ ؿخ٭ذ حؾبضحّخ ًح٥ظ٢خ٥ْ٘–٩ٌمٌّْش ١٪خ ٝذ٩نخ ًيف حػبخ٭ذ حؾبٌمٌِّ 

أُ ؿخ٭تتذ حؼبٞتتٌٛ حؾبخ٥ْتتش ح٥تتيت  –ح٥ظنَتت٨ْ ح٥ٚثلتتش، ٢٥ًتت٬ يف ىتتزح حػبخ٭تتذ ح٥تتزحطِ   
ٙ جيتتٌص ح٥ظنَتت٨ْ ح٥ٚثلتتِ، ًٙ ّظقتتٌس أ٫    -طشطزتتض ٦٥٪ٌٍتت٘ ًدخ٦تتض ر٩ظتتو ْٙتتًٚ  

ح٥ظنَت٨ْ   رخعت٨ ٭ْرتٗ ٥٘دحسس رؤ٫ طغظْ٪٤ ح٥نخط ػ٨ طؤ١ت٤ حعتظلٞخٝخصب٨ ًشبلٌىتخ    
 ًحٗدحسس!

ٙ جيتتتٌص  -٦ّتتتَ ًؿخىظتتتيخ–أ٫ حّٙظزتتتخسحص ح٥تتتيت أؽتتتخسص ا٥ْيتتتخ ححمل٢٪تتتش   0يااابثبنث
 ٗ ذبخ اٙ رنـ ٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ، أً ريزْْش يف ح٩ٌٕس طنيش٭خ ٥ز٠٥.حّٙرتح

٭٨ْ ٬٩ ح٥يزِْْ أ٫ ٙ خي٦٘ ىزح ح٥ذ٬ّ ح٥ظضح٩خً ىزْْْتخً رْتذ ح٭ٞنتخثو ٫ٕ ح٥ٙظتضح٧     
ح٥يزِْْ ْٙو ٭ٌُ ٬٩ ح٥ظربُ ًىٌ ٩خ ٙ جيٌص يف حؾبخ٣ ح٥ْخ٧ ١ٞت٣ٌ ّ٪تش رت٬ حؽبيتخد     

 .1سمِ حهلل ّنو

ّظيخ ٙ ّظؤطَ حّٙرتحٗ رتو اٙ رتنـ ٩ت٬ ح٥ٞتخ٭٫ٌ، ًاٙ     ٬٢٥ً طؤػري دًس حؾبْضح٭ْش ًعنٌ
 -ً ٣ ٩ٕش حٙعظيشحد–ؿخء ص٩خ٫ 

اذل ح٥ظن٢ش ؿبخ رْذ عتنش ًحكتذس! ًؿتخء ص٩تخ٫     –يف ىزح ح٥ذ٬ّ ًٕريه ٬٩ د٫ٌّ حٗدحسس 

١٪تتخ ىتتٌ حؼبتتخ٣ رخ٥نغتتزش    déchéanceًْٝتت٤ ا٫ ىتتزه حؾبتتخدس طٞتتشس ٩تتذس ٦٥غتتٌٞه     
س ٦٥ظٞخد٧، ٙٚ ّْرتٗ ْٙيخ رٌٝ٘ ًٙ ح٭ٞيتخُ  ٥ًْظ ٩ذ -٦٥ظٞخد٧ ح٥شرخِّ يف ٙش٭غخ

 ُٕ عزذ، ٬٢٥ ٩ٌحّْذ ح٥غٌٞه كظ٪ْش.

ٙتتب٫ ىتتزه حٕٝتتٌح٣ حؽبيتتشس ىتتِ ح٩ٙظتتذحد ح٥يزْْتتِ ٥زتتزًس حٕعتتزخد ح٥تتيت رتتزسصبخ         
 ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف أك٢خ٩يخ ح٥غخرٞش.

                                                           
 ى0ٌ $ا٭ِ ٝذ ؿ٦ْض ٭ٚغِ ٬٩ ىزح حؾبخ٣ ٢١خ٤ٙ ح٥ْظ٨ْ#.ح٥غخرٜ ر١شه ً -1
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أ٫ سبنتِ ىتزه حؾبيخ٥زتخص يف طٞخد٩يتخ ٥ٌٞحّتذ       -ْٙ٪خ سأٍ–٥ًز٠٥، ٙخ٥شأُ 
٩ِ حّٙرتحٗ دبتخ ّظٚتٜ ٩تِ ىزتخثِ ح٩ٕتٌس ًكْٞٞظتيخ ١تخ٣ٌٞ٥ رْتذ٧          -ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِح٥

 سب٦٘ ح٥ظضح٧ ىزِْْ ّنو، ٩ًخ ا٥ْو.

حربيتتض ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ يف ٩قتتش يف    ح٥ظٌّْنتتخص حؾبغتتظلٞش ٦ّتتَ حٗدحسس0 

٩ت٬ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ    /172/اذل أ٫ ٭ـ حؾبخدس/1956/دّغ٪رب8ك٢٪يخ ح٥قخدس يف 
– ِ طٞتتخد٧ دّتتٌٍ ح٥ظْتتٌّل ح٥نخؽتتجش ّتت٬ ح٥ْ٪تت٤ ٕتتري حؾبؾتتشًُ رتتؼٚع      ح٥تتزُ ّٞظنتت

٦ّتتَ حؼبٞتتٌٛ ح٥نخؽتتجش ّتت٬ حؾبقتتذس حؽبتتخ٩ظ ٩تت٬ ٩قتتخدس ح٥ٙظتتضح٧، ًىتتٌ    -عتتنٌحص
ح٥ٞخ٭٫ٌ كظَ ٥ٌ ١خ٫ ح٥ظٌّْل حؾبي٦ٌد ٩رتطزخً ٦َّ حٗخت٣ٚ رتخ٥ظضح٧ ّنؾتئه ح٥ٞتخ٭٫ٌ     

ؾبتذِّ حبش٩خ٭تو ٩ت٬    أهنتخ طظ٦ْتٜ دبيخ٥زتش ح    ٩1زخؽشس، ًّظزني ٬٩ ًٝخثِ ىزه حؾبنخصّش
سحطزو رغزذ ٙق٦و ٥ز٦ٌٕو ع٬ ح٥غظني ٩ِ أ٭و كب٬ ّغظل٫ٌٞ ح٥زٞخء يف حؽبذ٩ش اذل 
عت٬ حؽبخ٩غتش ًح٥غتظني ٦ًّتَ ىتزح حؾبٞظنتَ أّنتخً، ك٢٪تض رتؤ٫ ح٥ظْتٌّل حؾبرتطتتذ           
٦َّ افذحس حؼب٩ٌ٢ش ٝشحسحص قبخ٥ٚش ٦٥ٞخ٭٫ٌ ىٌ ٬٩ ىزْْش حؼبٜ ح٥نخؽت ٬ّ ىزح 

 .2ح٥ٞخ٭٫ٌ ٕ٭و ىٌ حؾبٞخر٤ ٥و

٢٥ًنتتيخ طٖخ٥تتض يف حربخىيتتخ ٙٞتتشسص أ٫ سؿتتٌُ حػبيتتش حٗدحسّتتش ٦ّتتَ طخرْْيتتخ      

     ِ ٩ًت٬ ػت٨   ، 3عتنش /15/حؾبظغززني يف ح٥نشس ٩قتذسه ح٥ٞتخ٭٫ٌ ٙتٚ ّغتٞو اٙ دبنت
 ٙٞذ ًؿذ زبشُ ح٥نخرو يف ىزح ح٩ٕش.

                                                           
 طٞخد٧#.– 8ـب٪ٌّش ححمل٢٪ش ح٦ْ٥ْخ ٦٥ْؾش عنٌحص $حؾبزذأ س٨ٝ -1
 طٞخد٧#. 9ـب٪ٌّش ح٥ْؾش عنٌحص $حؾبزذأ س٨ٝ ،6/6/1965ك٢٪يخ يف  -2
 حؾبز١ٌس. 1965،/6/6ك٢٪يخ يف  -3
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٬٩ حؾبٞشس أ٫ ح٥ظٌّْنخص ٙ طنؾؤ ٦١يخ ٬ّ ح٤ْٚ٥ ح٥نخس، ٙزْنتيخ ّنؾتؤ ّت٬    
نؾتؤ ّت٬ حٗػتشحء أً ح٥ٚنتخ٥ش، ًرْنتيخ ح٥ؼخ٥تغ ّنؾتؤ رغتزذ         ح٥ْٞذ، ًرْنيخ حٓخش ّ

 ح٥ٞخ٭٫ٌ.

ْٙ٪تتخ –ًأ٩تتخ ٩تتخ ّنؾتتؤ ّتت٬ ح٥ْٞتتذ، أً ّتت٬ حٗػتتشحء، أً ح٥ٚنخ٥شتتت، ٙيتتٌ ًحمتتق رزحطتتو    
ًٙ خٚخء ْٙو، ًامنتخ ٝتذ ّؾتظزو ح٩ٕتش يف ح٥ظ٪ْْتض رتني ح٥ظٌّْنتخص ح٥نخؽتجش          -أفذ

 ٬ّ ح٥ٞخ٭٫ٌ، ًح٥ظٌّْنخص ح٥نخؽجش ٬ّ ح٤ْٚ٥ ح٥نخس.

٩تتخ طرب٩تتو أً ربشرتتو حٗدحسس ْٝخ٩تتخً رخخظقخفتتخصبخ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتتش، ٙتتب٫ ح٥ظٌّْنتتخص   ٙؤ٩تتخ
 ح٥يت طنؾؤ ّنو ع٫ٌ٢ْ عززيخ قبخ٥ٚش ح٥ٞخ٭٫ٌ.

ٙب٫ ١خ٫ ح٥ٞشحس رخىًٚ ؾبخخ٥ٚظتو ٥ٚخظقتخؿ $ح٥ْتخدُ# أً ٥ْْتذ يف ؽت٦٢و ٦٥ٞتخ٭٫ٌ،       
 ٙز٠٥ ىٌ، ًّظٞخد٧ حؼبٜ ح٥نخؽت ٦٥ٖري يف ىزه حؼبخ٥ش كغذ ىزْْظو ١٪خ رْنخ.

 détournementًأ٩خ ا٫ ١خ٫ ح٥ٞتشحس رتخىًٚ ٥غتزذ ح٥ظْغت٘ يف حعتظْ٪خ٣ ح٥غت٦يش       
ار طتتربص يف ىتتزه حؼبخ٥تتش ٌّح٩تت٤ ح٥نتتْ٘ ح٥زؾتتشُ  –ٙيتتزح خيتتؤ ؽخقتتِ ٦٥٪ٌٍتت٘ 

٫ٌ٢ْٙ ح٤ْٚ٥ خيؤ ّشطذ حؾبغئ٥ًْش ح٥ؾخقْش ٦ّتَ ٩قتذس ح٥ٞتشحس،     -ؾبقذس ح٥ٞشحس
    ٕ هنتخ دل طْْنتو يف ح٥ٌٍْٚتش    ٬٩ً ػ٨ ٙٚ ٢ّت٫ٌ قبخ٥ٚتش ٥ٙظضح٩تخص حٗدحسس ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتش، 

٬٩ ح٥ٞتخ٭٫ٌ  /٥/172ْظْغ٘، ٬٩ً ػ٨ ٫ٌ٢ْٙ ح٥ظٞخد٧ خخمْخً يف ىزه حؼبخ٥ش ٦٥٪خدس
 حؾبذ٭ِ رخ٥نغزش ٦٥٪ٌٍ٘ رحطو.

٬٩ً ح٥قْذ يف ىزه حؼبخ٥ش أ٫ ٭ٞشس رٞخء دٌٍّ حؾبغتئ٥ًْش ّت٬ ىتزح ح٥ظْتٌّل ّت٬      
قتتق أ٫ ىتتزح ح٥ظْتتٌّل يف كتتٜ حٗدحسس رْتتذ أ٫ طنٞنتتِ رخ٥نغتتزش ٦٥٪ٌٍتت٘ ًرتتز٠٥ ّ 
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٘     -٩زذثْخً –أٝشس  ، ًرتز٠٥  أهنخ طنظيِ رخ٥نغزش ٥٘دحسس ٩ظتَ ح٭ظتيض رخ٥نغتزش ٦٥٪ٌٍت
 أهنخ طنظيِ رخ٥نغزش ٥٘دحسس ٩ظَ ح٭ظيض رخ٥نغزش ٦٥٪ٌٍ٘. -٩زذأّخً –ّقق أ٫ حٝشس 

١خعتتظلٞخٛ ح٥شًحطتتذ   –اٙ أ٫ ٢ّتت٫ٌ ضبتتش عتتزذ  ختتش ّتتئدُ اذل ٩تتذس أىتت٣ٌ       
    ٝ خ٭ٌ٭تًخ ٦ّتَ أّتش كتخ٣ رخ٥ٌٙتخء ذبتخ ارح ١تخ٫        ًحٕؿٌس ح٥ذًسّش رْتذ ح٥ْ٪ت٤ ٕهنتخ ٦٩ض٩تش 

حعظلٞخٝيخ ٦٥ْ٪٤ ٙ طٌّْنخً ١ًتزح حعتظلٞخٛ حؾبْخؽتخص، ٫ٕ ٩قتذسىخ ح٥ٞتخ٭٫ٌ ًٙ      
 طؤػري ىنخ ٤ْٚ٦٥ ح٥نخس.

ًكتتشُ رنتتخ أ٫ ٭ٞتتشس أ٫ ٩غتتئ٥ًْش حٗدحسس ّتت٬ حؾبٌٍتت٘ ٥ْغتتض ٩غتتئ٥ًْش ٩ظزتتٌُ ّتت٬   
ًح٥ظٌؿْو، خخفش ارح ٥ًْظ أعخعيخ حؼبِْٞٞ حؽبيؤ حؾبٚرتك يف حٗؽشحٗ  –طخرْش 

 ١خ٫ حؾبخيت ىٌ ٩قذس ح٥ٞشحس.

 organًىٌ ح٥زُ ّظٌذل حٗؽشحٗ ًح٥ظٌؿْو ّخدس، ر٤ حٕفذٛ أ٫ حؾبٌٍ٘ ىٌ ّنٌ 
٥ًْظ طخرْخً خخمْخً ؿبخ، ًىزح ّئّتذ أ٫ حؾبغتئ٥ًْش حٗدحسّتش     -٦ْٙو ٦ْٙيخ–يف حٗدحسس 

 ىنخ ٥ْغض ٭خؽجش ٬ّ طيزْٜ ح٥ٞخ٭٫ٌ، ر٤ ٬ّ حؽبيؤ حؾبزخؽش.

 ذس سؿٌُ حٗدحسس ٦َّ حؾبظغزذ ٭ٚشٛ رني ػٚػش ٙشًك0ًيف ٩

طيزْٞخً  –0 أ٫ ّغ٢ض حؾبقخد ٬ّ حؾبٌٍ٘ ًحٗدحسس حؾبذس ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش حؾبغٞيش أحدمهب

 ًيف ىزه حؼبخ٥ش ٙ سؿٌُ ٥و رْذىخ ٦َّ أكذمهخ. –٩ذ٭ِ /٦٥/172٪خدس

ٌ     ثبَْيًب ٫ 0 أ٫ خيظق٨ حٗدحسس ٙٞو أً حؾبٌٍ٘ ٙٞتو خٚؿبتخ، ًىتزح حٙخظقتخ٧ ٢ّت
ٝخىًْخ ٦٥٪ذس رخ٥نغزش ؿب٪تخ ٫ٕ حّظزتخس حؾبٌٍت٘ ّنتًٌح ٥ًتْظ طخرْتًخ ّٞت٨ْ ح٥ظنتخ٬٩         

 رني حٗدحسس ًحؾبٌٍ٘ يف حؾبغئ٥ًْش ًجي٤ْ حخظقخ٧ أكذمهخ حخظقخ٩خً ٥ٔخش.

 0 أ٫ سبظق٨ حٗدحسس ٙٞو ًحيق٤ ٦َّ ك٨٢ مذىخ.ثبنثيًب
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ح٭ٚقتتتخ٣ ٦ْٙتتتَ ح٥تتتش٨ٕ كبتتتخ ٝشس٭تتتخه ٩تتت٬ طنتتتخ٩ني٪خ يف حؾبغتتتئ٥ًْش اٙ أ٭تتتو رغتتتزذ  
ر٩ظْي٪خ، ًطٌّٚتض حٗدحسس ٦ّْتو كٞتو يف ح٥تذٙخُ ّت٬ ٭ٚغتو، ٙب٭تو ٙ ّظْغتش ح٥شؿتٌُ          

٩تذ٭ِ فبغتٌرش ٩ت٬ ح٥ٌٝتض     /٦ّ/172ْو رْذ ٩نَ حؾبذس حؾبنقٌؿ ٦ّْيتخ يف حؾبتخدس  
ٍ –ح٥تتزُ طتتزني ْٙتتو   ح٥ْٚتت٤ حؾبٌؿتتذ ٦٥ظْتتٌّل ًؽتتخـ ٙخّتت٤     -أػنتتخء ٭َتتش ح٥تتذٌّ

٢تت٨، ًحؼب٢تت٨ ٙ ّغتتٞو اٙ  ح٥نتتشس، ٭ْتت٨ ّظلتت٣ٌ عتتنذ ح٥ظْتتٌّل ٩تت٬ ح٥ْٚتت٤ اذل حؼب  
دبنِ عبغش ّؾش ّخ٩خً، اٙ أ٫ رٞخء ٩غئ٥ًْش حٗدحسس ىٌح٣ ىزه حؾبتذس ٙ طنقتشٗ   

ٙشفتش طٞشّتش ٩غتج٥ٌْش يف     -خبيجيتخ –٭ظخثـو اذل حؾبٌٍ٘ ح٥زُ ٌٙطض ٦َّ ٭ٚغيخ 
 ح٥ذٌٍّ.

أ٩خ ارح حخظق٨ حؾبٌٍ٘ ٙٞو، ٙٚ اؽ٢خ٣، ٕ٭و ّظل٪٤ رز٠٥ ٭ظخثؾ ٦ْٙو د٫ً 
يف سؿٌّو ٦َّ حٗدحسس، ١ًزح ارح ١خ٫ ح٥ٞتشحس ٩نْتذ٩خً رغتزذ ٭ض٥ًتو      أ٫ ٫ٌ٢ّ ٥و ًؿو

اذل ح٥ٖقذ ًح٥ْذًح٫ ٙب٭و ٙ ٫ٌ٢ّ ْٝخ٩خً رتخ٥ظضح٧ ٝتخ٭ٌ٭ِ، رت٤ ٢ّت٫ٌ خيتؤ ؽخقتْخً       
٩ٌؿزتًخ ٦٥٪غتئ٥ًْش ح٥ؾخقتْش ٦٥٪ٌٍت٘ أّنتخً، ًك٢٪تو ١٪تخ طٞتذ٧ يف ح٥ظْغت٘ ًا٫          

     ْ ش، ٙٞتتذ ٭قتتض  ١تتخ٫ ٩تتخ حسط٢زتتو ٩قتتذس ح٥ٞتتشحس ىتتٌ ّتتذًح٫ ٦ّتتَ حؼبشّتتش ح٥ؾخقتت

٬٩ ح٥ذعظٌس حؾبقشُ ٦َّ ّذ٧ عٌٞه ح٥ذٌٍّ حؾبذ٭ْش يف ىتزه حؼبخ٥تش،   /57/حؾبخدس
 ًّذ٧ ح٭ٞنخثيخ رخ٥ظٞخد٧ ٩ي٪خ ىخ٣ ح٥ض٩خ٫.

ًأ٩خ ّت٬ خيجيتخ حؾبشٙٞتِ ٙخ٥َتخىش أ٭تو خيتتؤ يف ح٥ٞتخ٭٫ٌ، ٢ْٙت٫ٌ طٞخد٩تو حبغتذ           
 .1ىزْْش حؼبٜ ح٥نخؽت ٬ّ ىزح ح٤ْٚ٥

 

                                                           
 .312ؿ ،دحس0ُ أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء ح١ٗ٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  -1
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 الفصل اخلامس   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لؼضاء الؽامل يف الؼانون اإلدارينظروة دعوى ا

 "لقموضوعالتأسيس القبقي "

خدس ٦ّ٪ْتش  ٦ّْو يف سكخد ٭َشّش حؾبْشٙش مشًسس حٗسىخؿ ٦٥زلتغ دبت   املتفق
، ٙخفتت٦ش كخغبتتش رْتتل حؾبغتتخث٤ ح٥ًْٕتتش، أً رْتتل أدًحص ح٥ظل٦ْتتت٤       1طظيتتخرٜ ٩ْتتو  

 ح٥نشًسّش ٦٥لٚش يف ىزٞخص حؾبغخث٤ ٩ٌمٌُ ح٥ذسط.

 ٦ًَّ ىزح ٙٞذ ًؿذص ٬٩ ح٥ٚص٧ أ٫ أسىـ ٦٥٪ٌمٌُ يف حٕحبخع حٓطْش0

o .طٞغْ٪خص حؽبق٩ٌش حٗدحسّش 

o .ِح٥ظ٪ْْض رني ح٥ٞنخء حؾبٌمٌِّ ًح٥ٞنخء ح٥زحط 

o .ِحؾبٞقٌد ٬٩ ح٥ْ٪٤ ح٥ٞخ٭ٌ٭ 

o .ُحؾبٞقٌد ٬٩ حؾبش١ض ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ حٗدحس 

o .ُحؾبٞقٌد ٬٩ ح٥ْ٪٤ حؾبخد 

                                                           
 ح٥ظيخرٜ يف ٨٦ّ حؾبنيٜ رٖري حٙسطزخه ح٥ظ٢خ٦٩ِ رني ٩ٚي٧ٌ ٩ًٚي٧ٌ  خش. -1
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 البحث األول   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أنواع اخلصومة اإلداروة

أى٨ ىزه ح٥ظٞغْ٪خص ر٠٥ ح٥ظٞغ٨ْ ح٢٥ٚع٢ِْ أً ح٥ظ٦ْٞتذُ ح٥تزُ ديْتض     لعـ  
دٌٍّ ح٥ٞنخء  -ح٥ذٌٍّ ح٥ٞنخثْش -دٌٍّ ح٥ظٚغري–ح٥ذّخًُ حٓطْش0 دٌٍّ ح٥ٖٗخء 

 ح٢٥خ٤٩.

 ادلطهت األًل: 

 لضبء اإلنغبء
 le contentieux de l'annultion  

 

ًدبٌؿذ ىزح ح٥ٞنخء ٫ٌ٢ّ ٦٥ٞخمِ أ٫ ّٚلـ ٩ؾشًّْش ح٥ٞشحس حٗدحسُ، ٙتبرح ٩تخ   
طزني ٥و قبخ٥ٚظو ٦٥ٞخ٭٫ٌ ك٨٢ رب٥ٖخثو د٫ً أ٫ شبظذ  ػتخس حؼب٢ت٨ اذل أرْتذ ٩ت٬ ر٥ت٠،      

 أُ اذل طْذ٤ّ ح٥ٞشحس أً حعظزذح٥و رٞشحس  خش.
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 ادلطهت انثبَِ: 

 لضبء انتفعري

 contentieux de l'interpretation  
 

  .0contentieux de l'appréciation de la légalité نخء ٙلـ حؾبؾشًّْشٝ

ًىنخ ّٞظقش ح٥ٞخمِ حٗدحسُ ٦َّ ـبشد زبذّتذ حؾبتذ٣ٌ٥ ح٥قتلْق ٦٥ْ٪ت٤ حٗدحسُ،     

د٫ً أ٫ ّظْتتذٍ ر٥تت٠ اذل   simple constitutionًرْتتخ٫ ٩تتذٍ ٩يخرٞظتتو ٦٥ٞتتخ٭٫ٌ    
 افذحس ك٨٢ رخ٥ٖٗخء أً ح٥ظْذ٤ّ.

 ادلطهت انثبنث: 

 انصجس أً انؼمبة:لضبء 
 le contentieux de la répression  

 

ًدبٞظنَ ىزح ح٥ٞنخء ٫ٌ٢ّ جمل٦ظ ح٥ذ٥ًش ًّٙش طٌِْٝ ح٥ٌْٞرخص حػبضحثْتش حؾبٞتشسس   
٥زْل حؾبخخ٥ٚخص ح٥يت ّشط٢زيخ حٕٙشحد مذ ح٥ٌٞح٭ني ًح٦٥ٌحثق ح٥يت زب٪ِ حؾبتخ٣ ح٥ْتخ٧   

 أً ح٥يت ط٤ٚ٢ زبْٞٞو ٕٕشحمو.
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 ادلطهت انساثغ: 

 انمضبء انكبيم دػٌٍ
 contentieux de plein juridiction  

 

ًىزه ح٥ذٌٍّ ىِ ٩ٌمٌُ ١ظخرنخ، ٥ز٠٥ ٙٞذ حٝظقش٭خ ٦َّ حٗؽخسس ًحٗؼبخف ا٥ْيتخ  
 فب٦ْني ح٥ٞخسة ر٤٢ ٩خ ّظ٦ْٜ ذبخ اذل ٩خدس ح٢٥ظخد ٩ًن٪ٌ٭و.
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 البحث الثاني   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لؼضاء الذاتي الؼضاء ادلوضوعي وا

 يف الؼانون اإلداري

ٝتض حؼبخمتش   ح٩ٕش أ٭و ارح ١خ٫ ٨َْ٩ ح٥ٚٞيخء ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ يف ح٥ٌوحقيقت 
ّنظٞتتذ٫ً ح٥ظٞغتت٨ْ ح٢٥ٚعتت٢ِْ ٙٞتتذ طٚشٝتتض ذبتت٨ ح٥غتتز٤ رخ٥نغتتزش ٦٥ظٞغتت٨ْ حؾبٞتترتف   
اٝخ٩ظو، كْغ رىذ رْني٨ اذل ا٭٢خس ٤١ طٚشٝش رني ٝنخء ح٥ٖٗخء ًٝنخء ح٥ظٌّْل، 
 ٫ٕ ىزح ح٥ٚشّٜ طنزؤ رؤ٫ ٝنخء ح٥ٖٗخء عٌٗ ّغظٖشٛ ٝنخء ح٥ظٌّْل، ًّٖين ّنو.

، ًرخ٥ظخرل ٙٚ ّضح٣ ٤٢٥ ٬٩ ح٥نزٌءسخييت ىزه  ٬٢٥ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ ٩خ ٙظت
 .1٭ٌِّ ح٥ٞنخء ـبخ٥و ًىزْْظو ١ًْخ٭و حؾبغظ٤ٞ

ًدي٢تت٬ ح٥ٞتت٣ٌ أ٫ أؽتتيش ح٥ظٞغتتْ٪خص حؼبذّؼتتش شبْتتض رتتني ٭تتٌّني أعخعتتْني ٦٥ٞنتتخء    
 حٗدحس0ُ

  0ح٥ٞنخء ح٥ْْينcontentieux objective. 

  0ِح٥ٞنخء ح٥ؾخقle contentieux subjectif .ِأً ح٥زحط 

                                                           
 .247ؿ ،1971د. ح٥ي٪خ0ًُ ح٥ٌؿْض يف ح٥ٞنخء حٗدحسُ، ح٥ٞخىشس، دحس ح٢ٚ٥ش ح٥ْشرِ،  -1
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ذ ٭تتخدٍ ذبتتزح ح٥ظٞغتت٨ْ ٩َْتت٨ ح٥ٚٞيتتخء ححملتتذػ٫ٌ أ٩ؼتتخ٣ دجيتتِ ًىٌسّتتٌ ًؿْتتض      ٥ًٞتت
 .1ًٙخ٥ني، ٩ِ خٚٗ يف ح٥ظٚخف٤ْ

ّتت٬  "دجيتتِ"ًح٥ظٞغتت٨ْ حؾبتتز١ٌس رً ّٚٝتتش رخ٢ٕٙتتخس ح٥تتيت ؿتتخءص ذبتتخ ٩ذسعتتش 
 حؾبشح١ض ح٥ْخ٩ش أً حؾبٌمٌّْش.

يت ًكْٞٞتتش ح٩ٕتتش ىنخ٥تت٠ ٭ٌّتتخ٫ ٩تت٬ ح٥ٌٞحّتتذ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتتش، حًٕذل ىتتِ ح٥ٌٞحّتتذ ح٥تت        
ّغظيِْ طبِْ حٕٙشحد حٙعظٚخدس كبتخ طٞتشسه ٩ت٬ كٞتٌٛ، أً زب٪ت٤ ٩تخ طٚشمتو ٩ت٬         
                     ًحؿزتتتتتتتتخص د٫ً أ٫ ّظٌعتتتتتتتتو رْنتتتتتتتتي٨ ًرْنتتتتتتتتيخ أُ ّ٪تتتتتتتت٤ ٝتتتتتتتتخ٭ٌ٭ِ ٙتتتتتتتتشد0ُ     

acte juridique individual     أُ أ٫ ح٥ٌٞحّذ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش طيزتٜ ٩زخؽتشس د٫ً طٌعتو
طنْٚتزّخً، ٥ًتْظ ٝتشحسحً ادحسّتخً رتخؾبْنَ       ّ٪٤ ٝخ٭ٌ٭ِ رز٠٥، ٙيزح ح٥ٞشحس ّغت٪َ ٝتشحسحً  

 .2ح٥ذْٜٝ ٦٢٦٥٪ش

ًحؾبؼتتخ٣ ٦ّتتَ ر٥تت٠ َّيتتش يف ح٥ٌٞحّتتذ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتتش حؾبٞتتشسس ؼبتتٜ حٙ٭ظختتخد ح٥ٌٞحّتتذ         
 حؾبنَ٪ش ؼبشّش ح٥ظـخسس ًح٥قنخّش، ًط٠٦ ح٥يت طن٨َ حؼبشّخص ح٥ْخ٩ش.

 ٙخؾبٌحى٬ ح٥زُ ّي٦ذ حٙعظٚخدس ٩ت٬ ىتزه ح٥ٌٞحّتذ ٌّؿتذ يف ٩ش١تض ٩ٌمتٌِّ ًاذل      
 ؿخ٭ذ ح٥ٌٞحّذ ح٥غخرٞش ىنخ٠٥ ٌٝحّذ ٙ طيزٜ ١غخرٞظيخ ٦َّ حػب٪ِْ.

ّْظرب حعظؼنخء، ًامنخ ّؾرته ٙ٭يزخٝيخ ًؿتٌد ؽتشه ٩ْتني ىتٌ فتذًس ٝتشحس ختخؿ        

 ًحؾبؼخ٣ ٦َّ ر٠٥ طْني حؾبٌٍ٘. ،act conditionnelّغ٪َ ٝشحسحً ؽشىْخً 

                                                           
 .247ؿ ،د. ح٥ي٪خ0ًُ ح٥ٌؿْض يف ح٥ٞنخء حٗدحسُ، ح٥ٞخىشس، دحس ح٢ٚ٥ش ح٥ْشرِ -1
 ظلق٬ رخ٭ٞنخء ٩ْْخد ح٥غظني ٩ٌّخً ٦َّ فذًسىخ.ىزه ح٥ٞشحسحص ٙ ط -2
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طبْتتِ ، ًىتتِ ٙ طنيزتتٜ ٦ّتتَ  statuteٙيتتزه ح٥ٌٞحّتتذ حٕختتريس طنتتِ ٭يخٝتتخً   
حؾبٌحىنني د٫ً حعظؼنخء، ر٤ طؾرته ٙ٭يزخٝيخ ًؿٌد خٚٙخً ٦٥ٌٞحّذ ح٥غخرٞش ح٥تيت ٙ  
طؾتترته يف حؾبتتٌحىنني ح٥تتز٬ّ ّي٦زتت٫ٌ حٙعتتظٚخدس ٩نتتيخ فتتذًس ٝتتخ٭٫ٌ ختتخؿ ذبتت٨،         
ًحؾبغظْٚذ ٬٩ ىزح ح٥نٌُ ٬٩ ح٥ٌٞحّذ، امنخ ّْظترب٫ً أّنتخً يف ٩ش١تض ٩ٌمتٌِّ، ٫ٕ     

  ٙ  générale et impersonnelleؽخقتْش   ٩ش١ض ٤١ ٩ني٨ حيذد ريشّٞتش ّخ٩تش 
                    أ٩تتتتتتتتخ حؾبش١تتتتتتتتض ح٥ٞتتتتتتتتخ٭ٌ٭ِ ح٥ؾخقتتتتتتتتِ أً ح٥تتتتتتتتزحطِ، ٙيتتتتتتتتٌ ختتتتتتتتخؿ ًرحطتتتتتتتت0ِ   

special et impersonnelle 1ًّنظؾ ٬٩ ّ٪٤ ٝخ٭ٌ٭ِ طْخٝذُ أً ٩نٚشد. 

ًىنخ٥تت٠ ٩ٚكَتتش ىخ٩تتش ىتتِ أ٫ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ٝتتذ حيتتذد ؽتتشًه ح٭ْٞتتخد ح٥ْ٪تت٤      
ح٥زُ ّنؾت ٬٩ ٩شح١ض ٝخ٭ٌ٭ْش رحطْش، ٢٥ت٬ ىتزح حؾبش١تض    ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ح٥ظْخٝذُ أً حؾبنٚشد 

ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ح٥زحطِ، امنخ ّظلتذد يف ٩تذحه ً٭يخٝتو ٙ رٌحعتيش ح٥ٞتخ٭٫ٌ، ًامنتخ رٌحعتيش        
ح٥ْ٪تت٤ ح٥ٞتتخ٭ٌ٭ِ ح٥ظْخٝتتذُ أً حؾبنٚتتشد، ٙيتتٌ ارح ٭تتظؾ ٩تت٬ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ، ٙبمنتتخ ٢ّتت٫ٌ ر٥تت٠   

   ِ ح٥ظْخٝتتذُ أً  ريشّتتٜ ٕتتري ٩زخؽتتش، يف كتتني أ٭تتو ّنتتظؾ ٩زخؽتتشس ٩تت٬ ح٥ْ٪تت٤ ح٥ٞتتخ٭ٌ٭
 حؾبنٚشد، أ٩خ حؾبش١ض ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ حؾبٌمٌِّ ْٙنظؾ ٩زخؽشس ٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ.

ًريزْْتتتش حؼبتتتخ٣، ٙتتتبرح ط٦ْتتتٜ ح٥نتتتضحُ دبش١تتتض ٝتتتخ٭ٌ٭ِ ٩ٌمتتتٌِّ ١خ٭تتتض ح٥تتتذٌٍّ       
٩ٌمٌّْش، أ٩خ ارح ط٦ْٜ دبش١ض ٝخ٭ٌ٭ِ ؽخقِ أً رحطِ ٙخ٥ذٌٍّ ح٥تيت زب٪ْتو ىتِ    

 .2دٌٍّ ؽخقْش ٫ٌ٢ًّ ح٥ٞنخء ْٙيخ ٝنخءً ؽخقْخً

                                                           
، ٩نؾتؤس حؾبْتخسٗ   1979، 4د. ٩قيَٚ أرتٌ صّتذ ٙي٪ت0ِ ح٥ٞنتخء حٗدحسُ ًـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش، ه       -1

 .221ؿ ،حٙع٢نذسّش
 .219ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ -2
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عتتظنخدحً اذل ٩تتخ طٞتتذ٧ ٙٞتتذ ًؿتتذص ٩تت٬ ح٥نتتشًسُ زبذّتتذ ٩َتتخىش ح٥ٞنتتخء  ح 
حؾبٌمتتٌِّ، ٦ّتتَ أ٫ أٝٚتتِ ر٥تت٠ رذسحعتتش  ػتتخس ح٥ظٚشٝتتش رتتني ح٥ٞنتتخء حؾبٌمتتٌِّ أً     

 ح٥زحطِ.

 ادلطهت األًل:  

 بد انمضبء ادلٌضٌػِضؼيظبىس ًتٌ

ٙ ؽ٠ أ٫ ىزح حؾبٌمٌُ خيشؽ ٦َّ ٩ٌمٌّْش ٙ عْ٪خ ارح ط٦ٌٕنخ رخ٥ظٚق٤ْ 
٥تز٠٥ ٙٞتذ ح١ظْٚنتخ رظٞتذ٨ّ فتٌسس حعتظٞشحثْش ًطٞشّشّتش ؾبَتخىش ح٥ٞنتخء           ًح٥ظٚشِّ،

 ًٙٞخً ؾبخ contentieux objective 0ِ٦ّحؾبٌمٌِّ 

ٝنتتخء ا٥ٖتتخء ح٥ٞتتشحس حٗدحسُ ح٥ٚتتشد أً ح٥ٚثلتتِ، أً ٩تتخ ّغتت٪ٌ٭و ح٥يْتت٬ ٥ظـتتخًص -1

 .les recours en unnulutionح٥غ٦يش 

 ح٥ذٌٍّ ح٥ظؤدّزْش.-2

 ٦ْش.ى٫ٌْ حٙ٭ظخخرخص ححمل-3

 ٝنخء حؾبغئ٥ًْش.-4

 ٝنخء حؾبشطزخص ًحؾب٢خٙآص ًحؾبْخؽخص.-5

 ٝنخء ح٥ضؿش أً ح٥ْٞخد.-6

 ى٫ٌْ ح٥نشحثذ.-7

 دٌٍّ حػبنغْش.-8
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 دٌٍّ فبل ًطٞذّش حؾبغئ٥ًْش.-9

 .le recour en cessationدّخًٍ ح٥ي٬ْ رخ٥نٞل0 -11

 ادلطهت انثبَِ: 

 أً انراتِ ٌضٌػِ ًانمضبء انخصصِآثبز انتفسلخ ثني انمضبء ادل

 ىنخ٠٥ ّذس غبخص شبْض اكذحمهخ ٬ّ حٕخشٍ ًىزه ح٥غ٪خص ى0ِ

 : انجند األًل

 متضِ ثولٌح انخِء ادل

 oryaٙخؼب٨٢ ح٥قخدس ٬٩ ح٥ٞنخء حؾبٌمٌِّ رً كـْش ٩ي٦ٞش طغشُ ٦َّ ح٢٥خٙش0 
omnes٬٩ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥غٌسُ حؾبظن٪نش ٩خ /21/، ًىزح ٩خ أ١ذطو حؾبخدس

0ِ٦ّ 

حٕك٢خ٧ طبْْيخ ح٥ٌٞحّذ حؽبخفش رٌٞس ح٥ؾتِء حؾبٞنتِ رتو ٦ّتَ أ٫      طغشُ يف ؽؤ٫
حٕك٢تتخ٧ ح٥قتتخدسس رخ٥ٖٗتتخء ط٢تت٫ٌ كـتتش ٦ّتتَ ح٢٥خٙتتش ًح٩ٕتتش ٦ّتتَ خٚٙتتو رخ٥نغتتزش     

 ٕك٢خ٧ ح٥ٞنخء ح٢٥خ٤٩ ح٥يت ىِ رحص كـْش ٭غزْش.
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 انجند انثبَِ: 

 ثبننعجخ نعهطخ انمبضِ

قتتش ٦ّتتَ ا٥ٖتتخء ح٥ٞتتشحس ٙ كخؿتش ٦٥ظؤ١ْتتذ رتتؤ٫ ح٥ٞخمتتِ يف دّتتٌٍ ح٥ٖٗتخء طٞظ  
حٗدحسُ ا٥ٖتتخءً ٦١ْتتخً أً ؿضثْتتخً، أ٩تتخ يف دّتتٌٍ ح٥ٞنتتخء ح٢٥خ٩تت٤ ٙخ٥ٞخمتتِ ٙ ٢ّظٚتتِ       
رز٠٥، ر٤ ديظذ ع٦يخ٭و اذل زبذّذ ٩ذٍ حؼبٌٞٛ ح٥ؾخقتْش ً٭يخٝيتخ، ًىتزح ّْتين     

 .1أ٭و ٝذ ّْذ٣ ح٥ٞشحس حٗدحسُ أً ٦ّْٖو ؿضثْخً أً ّغظزذ٣ رو عٌحه

ّنذ ح٥ظؤ١ذ ٬٩ ًؿتٌد  –ٙ٭ظخخرخص، ٙخ٥ٞخمِ ىنخ ًلبذ حؾبؼخ٣ ٦َّ ر٠٥ يف ٝنخء ح
ّغظيِْ أ٫ ّقلق ر٠٥ حؽبيؤ، ٬٦ًّْ حع٨ حؾبشؽق ح٥ٚخثض،  -حؽبيؤ حؼبغخرِ ٩ؼًٚ

١٪خ ّغظيِْ يف ٝنخء ح٥نتشحثذ زبذّتذ حؾبز٦تٔ ح٥قتلْق ٦٥نتشّزش حؾبٚشًمتش ٦ّتَ        
 .2حؾب٪٣ٌ

ّٚٝتش  ًحؽبٚفش أ٫ ح٥ٞخمِ يف دٌٍّ ح٥ٞنخء ح٢٥خ٤٩ حي٨٢ رخ٥ظٌّْل، أُ ّٞتشس  
، أً ١٪تخ ّترب   3دحثنْو ٩ًذّنْو ٬٩ طٞشّش ّٚٝش دحثنْتو ٩ًذّنْتو رتني ىتشيف حؾبنخصّتش     

ّتتت٬ ر٥تتت٠ ح٥تتتذ١ظٌس ّزتتتذ حهلل ى٦زتتتو ر٥ٌٞتتتو ا٫ دّتتتٌٍ ح٥ٞنتتتخء ح٢٥خ٩تتت٤ $$ح٥تتتذٌٍّ   
                                         ح٥ؾخقتتتتتتتتتتتتتتتْش، ىتتتتتتتتتتتتتتتِ يف كْٞٞظتتتتتتتتتتتتتتتيخ دّتتتتتتتتتتتتتتتٌٍ رتتتتتتتتتتتتتتتني خقتتتتتتتتتتتتتتت0٧ٌ  

                                                           
، ـب٪ٌّتتتش ىتتتزه ححمل٢٪تتتش   ٥1972ْتتتخ٧ 27ك٢تتت٨ ححمل٢٪تتتش حٗدحسّتتتش ح٦ْ٥ْتتتخ يف عتتتٌسّخ سٝتتت٨      -1

 .29ؿ  ،٥1972ْخ٧
 .311ؿ ،ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ ح٥شٝخرش ح٥ٞنخثْش ٦َّ أّ٪خ٣ حٗدحسس0 ود. ّزذ حهلل ى٦ز -2
 0د. ٙتتئحد ح٥ْيتتخس  ،231ؿ ،د. ٩قتتيَٚ أرتتٌ صّتتذ ٙي٪تت0ِ ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ ًـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش      -3

 .284ؿ ،1967-1966 ،ح٥ٞنخء حٗدحسُ، ح٥ٞخىشس، دحس ح٥نينش ح٥ْشرْش
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le recours de pleine juridiction es un fracas entre parties  ًّرتطتذ ،
 ٦ّ0َ ىزه ح٥نظْـش حٕخريس ح٥نظخثؾ حٓطْش

ا٫ ٝنخء ح٥ٖٗخء ٢ّظِٚ رب٥ٖخء ح٥ٞشحس حٗدحسُ ارح ٩خ خخ٥٘ ح٥ؾتشّْش، د٫ً أ٫  
ّظْ٪ٜ ٦٥زلغ يف حؼبٌٞٛ ح٥زحطْش، حؾبظ٥ٌذس ٬ّ ّذ٧ ٩ؾشًّْش ح٥ٞشحس، ًىزح ّغظظزِ 

٪خّش ح٢٥خْٙش ٥ٖٙتشحد متذ طقتشٙخص حٗدحسس    رخ٥نشًسس، ًكذد ٝنخء  خش ّئ٬٩ حؼب
 ح٥يت شبظ ٩ش١ضحً ٝخ٭ٌ٭ْخً رحطْخً خخفش ذب٨.

 : انجند انثبنث

 ثبننعجخ نإلجساءاد

ا٫ ح٥تتذّخًُ ح٥تتيت طنتتذسؽ يف ٭يتتخٛ ح٥ٞنتتخء ح٥ْتتْين طظ٪ْتتض رتتبؿشحءحص ٩ْغتتشس  
رخ٥نغزش ٥شْٙيخ ًٝزٌؿبخ، ًطظـ٦َ ىزه ح٥ظغيْٚص يف ّذ٧ حؽترتحه طٞتذ٨ّ ّشّنتش    

ًيف ّتذ٧   ،de pense du ministere d'avocateٍ ّت٬ ىشحثتٜ فبتخ٧    ح٥تذٌّ 
متتشًسس دٙتتِ ح٥شعتت٧ٌ عتت٦ًٚخ يف كتتني أ٫ ىتتزه ح٥ظغتتيْٚص ٙ طنقتتشٗ اذل دّتتٌٍ        

ًح٩ٕتتش ًحمتتق رخ٥نغتتزش ؿبتتزح ح٥ٚتتخسٛ ٫ٕ دّتتٌٍ ح٥ٖٗتتخء زب٪تتِ         1ح٥ٞنتتخء ح٢٥خ٩تت٤ 
 حؾبؾشًّْش، ٥ز٠٥ ٙٞذ ٩نلض ىزه حؾبضحّخ.

ش ٦٥ٞنتتخء حٗدحسُ ح٥ٚش٭غتتِ، أ٩تتخ يف عتتٌسّخ ٩ًقتتش، ًرتخ٥يزِ ٙيتتزح حّٗٚتتخء رخ٥نغتتز 

٬٩ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًتش ح٥غتٌسُ متشًسس طٌْٝتِ ح٥تذٌٍّ      /23/ٙٞذ طن٪نض حؾبخدس
 ٬٩ ٝز٤ فبخ٧.

                                                           
 .319ً 315ؿ ،٥شٝخرش ح٥ٞنخثْش ٦َّ أّ٪خ٣ حٗدحسسح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ حد. ّزذ حهلل ى٦زو0  -1
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 انجند انساثغ: 

 ثبننعجخ نهًْؼبد

سبنتتِ دّتتٌٍ ح٥ٞنتتخء ح٢٥خ٩تت٤ ٦٥٪ٌحّْتتذ ح٥ْخدّتتش، ٩ًتت٬ ػتت٨ ٙيتتِ ٙ سبنتتِ    
ذٌٍّ ح٥ٖٗخء، ًر٠٥ حّظزخسحً ٬٩ طخسّخ ٭ؾش ؾبْْخد ح٥غظني ٩ٌّخً ح٥زُ كذده ح٥ٞخ٭٫ٌ ٥

ح٥ٞتتشحس يف حػبشّتتذس ح٥شغبْتتش أً ح٥نؾتتشحص حؾبقتت٦لْش، أً اّتت٫ٚ فتتخكذ ح٥ؾتتؤ٫ أً    
٦ّ٪و رْنخفش ح٥ٞتشحس حٕعخعتْش ٦ّ٪تًخ ّْٞنْتًخ $ح٥نؾتش رخ٥نغتزش ٦٥ٞتشحسحص ح٥ٚثلْتش،         

 .1#ًح٫ّٚٗ رخ٥نغزش ٦٥ٞشحسحص ح٥ٚشدّش

٩ٚظٌكش أ٩خ٧ فخكذ حؾبق٦لش ىخؾبخ دل ّغٞو ًىزح ّْين أ٫ دٌٍّ ح٥ٞنخء ح٢٥خ٤٩ 
 حؼبٜ حؾبذَّ رو.

 : انجند اخلبيط

 ثبننعجخ نخسًط زفغ اندػٌٍ

ح٥يت طغشُ يف ؽؤ٫ سِٙ دٌٍّ ح٥ٞنتخء ح٢٥خ٩ت٤ حٕك٢تخ٧ رحصبتخ ح٥تيت أًؿتذ ح٥ٞتخ٭٫ٌ        
اطزخّيخ يف ؽؤ٫ سِٙ دٌٍّ ح٥ٖٗخء، عٌحء ٬٩ كْغ ح٥زْخ٭خص ًحٕعزخد ح٥ٚص٩ش ح٥يت 

 .2خ ّشّنش ح٥ذٌٍّ، أ٧ ٬٩ كْغ اؿشحءحص زبنريىخجيذ أ٫ طظن٪ني

                                                           
 .783ؿ ،د. ٙئحد ّيخس0 ح٥ٞنخء حٗدحسُ -1
 .783ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ -2
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 انجند انعبدض:  

 ثبننعجخ نهتظهى

طغتتظ٦ض٧ يف رْتتل حؼبتتخٙص أ٫ –خٚٙتتخً ٥تتذٌٍّ ح٥ٖٗتتخء ح٢٥خ٩تت٤  –ا٫ دّتتٌٍ ح٥ٖٗتتخء 
طغزٜ رظ٨٦َ ادحسُ ك٣ٌ ح٥ٞشحس حٗدحسُ حؾبي٦ٌد ا٥ٖخإه ًىتزح ٩تخ ىتٌ ٩ظزتِ ٝنتخثْخً      

ِ ح٥زُ ٙ ّٞز٤ دٌٍّ ح٥ٞنخء ح٢٥خ٤٩ اٙ ارح يف عٌسّخ خٚٙخً جمل٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غ
 .1ربغذص يف فْٖو ؽ٢ٌٍ مذ ٝشحس ادحسُ $فشّق أً م٪ين#

 انجند انعبثغ: 

 خ انخصص انثبنثثبننعجخ دلؼبزض

Les tierce apposition 
جيشُ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ ٩نز ٝتش٫ ٦ّتَ ّتذ٧ ٝزت٣ٌ ٩ْخسمتش حؽبقت٨       

ح٥ٖٗخء، ٫ٕ ىزه حٕك٢تخ٧ ؿبتخ كـْظتيخ     ح٥ؼخ٥غ رخ٥نغزش ٥ٖك٢خ٧ ح٥قخدسس يف دّخًٍ
٦َّ ح٢٥خٙش، يف كني أ٫ ٩ْخسمش حؽبق٨ ح٥ؼخ٥غ طٚرتك حؼبـْش ح٥نغزْش، ًا٫ ١تخ٫  
ـب٦تتتتتظ ح٥ذ٥ًتتتتتش ح٥ٚش٭غتتتتتِ ّتتتتتذ٣ ّتتتتت٬ ىتتتتتزح حؾبغتتتتت٠٦ يف ك٢٪تتتتتو ح٥قتتتتتخدس يف    

29/11/19122. 

 ىزح ًٝز٤ اهنخء ىزح حؾبٌمٌُ ٙ رذ ٬٩ طغـ٤ْ رْل حؾبٚكَخص0

دّتتخًٍ ح٥ٖٗتتخء ًدّتتٌٍ ح٥ٞنتتخء ح٢٥خ٩تت٤ ػبيتتش ًّٙتتش     ارح ىنخ٥تت٠ ختتٚٗ رتتني  -1

ٙخ٥تتتزُ حيتتتذد ح٥تتتذٌٍّ ٥تتتْظ  les moyensح٥ٞخمتتتِ أ٧ ػبيتتتش أعتتتخط ح٥تتتذٌٍّ 
                                                           

 .313ؿ ،ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ ح٥شٝخرش ح٥ٞنخثْش ٦َّ أّ٪خ٣ حٗدحسسد. ى٦زو0  -1
 .232ؿ ،د. ح٥ي٪خ0ًُ ح٥ٌؿْض يف ح٥ٞنخء حٗدحسُ -2
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ح٥يزْْش ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ٦٥ذٌّطني أً حؾبش١ض ح٥ٞتخ٭ٌ٭ِ ٦٥٪ظخخفت٪ني، ًامنتخ خْتخس ح٥يتخ٬ّ      
 .٥1ذٌّحه ٩ًخ ّشحه ٬٩ ى٦زخص

٥ٖٗتتخء ح٥تيت زب٪تتِ  خٚٙتتخً ٥تذٌٍّ ح –ًرْتخ٫ ر٥تت٠ أ٫ دّتخًٍ ح٥ٞنتتخء ح٢٥خ٩ت٤    

حي٪تِ حؾبشح١تض حؾبٌمتٌّْش $ح٥زحطْتش ٦ّتَ       -meycons ote leyulete -حؾبؾشًّْش
، ٙيِ ارحً طغظيِْ أ٫ طشطذ يف ح٥نيخّش ّٚٝش دحث٬ ٩ًذ٬ّ طظغِ ٦٥ذٙخُ ٬ّ #ح٥غٌحء

حؾبشح١ض ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ح٥زحطْش ١٪ش١ض حؾبظْخٝذ ٩ِ حٗدحسس أً ٩ش١ض حؾبظنشس ح٥زُ ّظؤدل ٬٩ 
ًىتتِ ار طغتتظيِْ أ٫ زبتتذد ح٥نيتتخٛ ح٢٥خ٩تت٤ ؼبٞتتٌٛ ح٥يتتخ٬ّ طظغتتِ يف  ٝتتشحس ادحسُ، 

 .2رْل حٕكْخ٫ ٦٥ذٙخُ ٬ّ حؾبش١ض ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش حؾبٌمٌّْش

ًريزْْتتش حؼبتتخ٣ ٙخؽبْتتخس ح٥تتزُ ّظ٪ظتتِ رتتو ح٥يتتخ٬ّ ٙ دي٢تت٬ أ٫ ّٞتت٧ٌ اٙ رخ٥نغتتزش       
ٕفتتلخد حؾبشح١تتض حؾبٌمتتٌّْش، ٫ٕ أفتتلخد حؾبشح١تتض ح٥زحطْتتش ٙ ّغتتظي٫ٌْْ ح٥تتذٙخُ    

 .3ٙ ٬ّ ىشّٜ دّخًٍ ح٥ٞنخء ح٢٥خ٤٩ّنيخ ا

ٝتتذ حيتتذد ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ؽتتشًىخً ٙعظقتتذحس ٝتتشحس ٩ْتتني، حبْتتغ ٙ جيتتٌص ٥تت٘دحسس     -2
 افذحس ح٥ٞشحس اٙ ارح طٌحٙشص ىزه ح٥ؾشًه ٦١يخ، ًاٙ ١خ٫ ٝشحسىخ ٩ْْزخً.

ٕري أ٭و ارح ٩خ طٌحٙشص ١خٙش ح٥ؾشًه حؾبي٦ٌرش، ١تخ٫ ٦ّتَ حٗدحسس افتذحس ح٥ٞتشحس ًاٙ     
يتتخ ٝتتشحسحً ٩ْْزتتخً جيتتٌص ح٥يْتت٬ ْٙتتو رتتذٌٍّ ح٥ٖٗتتخء، ار يف ىتتزه ح٥قتتٌسس   ١تتخ٫ ح٩ظنخّ

ّغتتظ٪ذ فتتخكذ ح٥ؾتتؤ٫ كٞتتو، ٥تتْظ ٩تت٬ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ٩زخؽتتشس رتت٤ ٩تت٬ ح٥ٞتتشحس حٗدحسُ       

                                                           
 .231ؿ ،٦ظ ح٥ذ٥ًشـبخء حٗدحسُ ًد. ٩قيَٚ أرٌ صّذ ٙي٪0ِ ح٥ٞن -1
 .231ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ -2
 .231، ؿحؾبشؿِ ح٥غخرٜ -3
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ح٥قخدس طيزْٜ ٥و ١٪خ ىٌ ح٥ؾؤ٫ يف افذحس سخقش رنخء أً سخقش طغتْري عتْخسس أً   
ًاٙ ١خ٫ ٝشحسىتخ   سخقش ْٝخدس، ٙ٪ظَ طٌحٙشص ح٥ؾشًه طْني ٦َّ حٗدحسس افذحسىخ،

رتتتخ٥شٙل ٩ْْزتتتخً، ًّٞظقتتتش دًس ح٥ٞخمتتتِ ٦ّتتتَ ا٥ٖخثتتتو د٫ً ٩تتتنق سخقتتتش أً ح٩ٕتتتش  
دبنليخ، أُ أ٫ ى٦ذ ح٥ٖٗخء يف ىزه ح٥قٌسس ّذخ٤ يف ٭يخٛ ًّٙش ح٥ٖٗخء، ٥ًْظ يف 

 .1٭يخٛ ًّٙش ح٥ٞنخء ح٢٥خ٤٩

 ٥1959ْخ٧ /55طن٪نض حؾبخدس ح٥ؼخ٩نش ٬٩ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥غٌسُ س٨ٝ/-3
٦ّتت0ِ خيتتظـ ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ذبْجتتش ٝنتتخء ادحسُ د٫ً ٕتتريه رخ٥ٚقتت٤ يف حؾبغتتخث٤   ٩تتخ

 حٓطْش، ٫ٌ٢ًّ ٥و ْٙيخ ًّٙش ح٥ٞنخء  ١خ٦٩ش0

٥ًٞذ طن٪نض حؾبخدس ح٥ظخعْش ٬٩ ىزح ح٥ٞتخ٭٫ٌ ٩تخ ٦ّت0ِ ّٚقت٤ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش ذبْجتش        
ٝنخء ادحسُ د٫ً ٕريه يف ى٦زخص ح٥ظٌّْل ٬ّ ح٥ٞشحسحص حؾبنقٌؿ ٦ّْيتخ يف حؾبتخدس   

 ٥غخرْش ارح سْٙض ا٥ْو يف دٌٍّ أف٦ْش أً طزْْش.ح

ًريزْْش حؼبتخ٣ ٙتب٫ ًّٙتش ححمل٢٪تش حؾبغتظ٪ذس ٩ت٬ حؾبتخدس ح٥ظخعتْش ىتِ ًّٙتش ٝنتخء            
١خ٤٩ يف كني أ٫ ح٥ٞخ٭٫ٌ أًسد يف حؾبخدس ح٥ؼخ٩نش ح٥ْزخسس0 ٫ٌ٢ًّ ٥و ْٙيخ ًّٙش ح٥ٞنخء 

       ّ ْش أً ح٥تذّخًُ ح٥تيت   ١خ٦٩ش، ٩تِ ح٦ْ٥ت٨ أ٫ ىتزه ح٥ْزتخسس حٝرت٭تض يف ح٥تذّخًٍ حؾبٌمتٌ
 زب٪ِ حؾبؾشًّْش، ار٫ ٩خ حؾبٞقٌد ًحؼبخ٥ش ىزه ٬٩ ح٥ْزخسس حٓ٭ٚش ح٥ز١ش.

                                                           
، 1978 ، ٢٩ظزتتتش حػبتتتٚء حػبذّتتتذس، حؾبنقتتتٌسس،  1د. ّزتتتذ ح٥ٚظتتتخف كغتتت0٬ ٝنتتتخء ح٥ٖٗتتتخء، ؽ   -1

 .164ؿ
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ًح٥ٌحٝتتِ أ٫ ىتتزه ح٥ْزتتخسس طْتتين ًّٙتتش ححمل٢٪تتش يف ط٦٪تتظ حػبٌح٭تتذ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتتش     
، خٚٙتتخً ؾبتتخ ىتتٌ  1ًح٥ٌحْْٝتتش حؾبظقتت٦ش رتتخ٥نضحُ د٫ً ح٥زلتتغ يف ٩ٚء٩تتش فتتذًس ح٥ٞتتشحس  

نخء ح٥ٖٗتخء ٦ّتَ حٙطقتخ٣ جبٌح٭تذ حؾبؾتشًّْش أُ      حؼبخ٣ يف ٙش٭غخ ح٥زُ ّٞظقش ٝ
 رخؾبغخث٤ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش.

ًرخؾبٞخرتت٤ ٙيتتزه ح٥ْزتتخسس ٙ طْتتين ًّٙتتش ح٥ٞنتتخء ح٢٥خ٩تت٤ رتتخؾبْنَ حؾبٞقتتٌد ٩تت٬ ا٥ٖتتخء     
 ح٥ٞشحس حٗدحسُ أً طْذ٦ّو أً حعظزذح٥و ػ٨ طشطْذ ح٥نظخثؾ ح٥ٞخر٦ش ٦َّ ح٥ٖٗخء.

ًح٥زُ ٭تض٣ ٩نض٥تش حٕرتٌس    /٥٧/1949ْخ/٤ْ٥ً/9 ح٥ظؾشِّ حؾبقشُ $يف ح٥ٞخ٭٫ٌ س٨ٝ

كْتتغ ح٭ظ٦ٞتتض ح٥ْزتتخسس ٩ٌمتتٌُ حؾبنخٝؾتتش /٥/1959ْتتخ٦٥/55/٧ٞتتخ٭٫ٌ ح٥غتتٌسُ سٝتت٨
 رخ٥زحص اذل حٕخري#.

سٕذ يف ؽٜ ىشّٜ ؿذّذس سبتخ٥٘ ح٥نَتخ٧ حٗدحسُ يف ٙش٭غتخ، ًىتزح ٩تخ ّظنتق يف       
طٞشّش ػبنش ح٥ؾئ٫ً ح٥ظؾشّْْش يف ـب٦ظ ح٥نٌحد حؾبقشُ ٬٩ ٩ؾشًُ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ 

/، ؽتتشف ك٢٪تتو ح٥ظْتتزري حٓ٭تت٘  ٥/1949غتتنش/9/ذ٥ًتتش ح٥تتزُ فتتخس ح٥ٞتتخ٭٫ٌ سٝتت٨  ح٥
 0ح٥ز١ش ًحؾبْنَ ح٥زُ ّٞقذ ٩نو، كْغ ؿخء رو ٩خ ٦ِّ

                                                           
 .721ؿ ،د. ٙئحد ح٥ْيخس0 ح٥ٞنخء حٗدحسُ -1
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 البحث الثالث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األعؿال الؼانونقة

 les actes juridiques 
حّٕ٪تتخ٣ ىتتِ ح٥ْٓتتخص ًحؾبغتتخث٤ ًحٕدًحص ح٥تتيت دبٌؿزتتيخ ٦ّٖتتِ حؾبؾتتشُ   وهــر 

 حؾبشح١ض ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش أً ّنؾجيخ أً ّْذؿبخ.

 ًطزْخً ؿبزح ح٥ظلذّذ طٞغ٨ ط٠٦ حّٕ٪خ٣ اذل حٕٝغخ٧ حٓطْش0

 ادلطهت األًل: 

  les actes règle األػًبل ادلخسػخ

ًىِ ٤١ ّ٪٤ ٝخ٭ٌ٭ِ ّنؾت أً ّْذ٣ أً ٦ِّٖ ٩ش١ضحً ٝخ٭ٌ٭ْتخً ٩ًٌمتٌّْخً، أُ   
                                  ١تتتتتتتتتتتتت٤ ّ٪تتتتتتتتتتتتت٤ ّظنتتتتتتتتتتتتت٪٬ ٝخّتتتتتتتتتتتتتذس طنَْ٪ْتتتتتتتتتتتتتش ًٕتتتتتتتتتتتتتري ؽخقتتتتتتتتتتتتتْش 

gencrales  et impersonncles ق.٬٩ً ىزح ح٥ٞز٤ْ ح٥ٌٞح٭ني حؾبؾشّش ًح٦٥ٌحث 

 ادلطهت انثبَِ:

  les actes subjcetifs  األػًبل انخصصْخ أً انراتْخ 
ًىِ حّٕ٪خ٣ ح٥يت ط٥ٌذ ٩شح١ض ؽخقْش، ًحؾبؼخ٣ ح٥ٌحمق ٥ز٠٥ ّظـ٦َ يف ح٥ْٞذ ًيف 

 ح٥ٞشحس حٗدحسُ.
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ىتزح ًٙ رتذ ٩ت٬ ح٥ظتذ٤ْ٥ رتؤ٫ حؾبش١تض ح٥ٞتخ٭ٌ٭ِ ٝتذ ّظلتذد ٩ٌمتًٌّْخ رخ٥ْٓتتش           
ػت٨ طْ٪تذ حٗدحسس اذل افتذحس أّ٪تخ٣ ادحسّتش       ،ٚثلتش# حؾبؾشّش $ح٥ظؾتشِّ ح٥ْتخدُ أً ح٥  

–سبتتتشؽ ىتتتزه حؾبشح١تتتض اذل فتتتْْذ ح٥ظنْٚتتتز أً ح٥تتتشأُ ح٥تتتشحؿق أ٫ ىتتتزه حّٕ٪تتتخ٣        
ٙ طٖذً أ٫ ط٫ٌ٢ أّ٪خًٙ طنْٚزّش ٙ طْيِ  -طزظْذ ٬ّ حٗرذحُ ًحٗ٭ؾخء -ًرخّظزخسىخ

ذ٣ٌ٥ حؼبتِ  ٦٥٪ش١ض ح٥يخرِ ح٥زحطِ، ر٤ طزَٞ طذًس يف دحثشس ح٥ظلذّتذ حؾبٌمتٌِّ ًحؾبت   
 ٦َّ ر٠٥ ٢ّ٪٬ يف ٭َشّش ح٥ظغٌّش ١٪خ عنٌمق.

 ثالث: املطقب ال

 les acts conditionاألعمال الشرطية 

ىِ حّٕ٪خ٣ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ح٥يت طغتظنذ اذل ٙتشد أً أٙتشحد ٩ْْتنني ٩شح١تض ٝخ٭ٌ٭ْتش       
ّخ٩ش أً ٩ٌمٌّْش، ٙيِ يف حؼبْٞٞش ط٢٪٦تش ٥ّٖ٪تخ٣ حؾبؾتشّش، ٫ٕ ىتزه طنؾتت أً      

 حؾبشح١ض ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ح٥ْخ٩ش، ًط٠٦ ح٥يت شبنليخ ٥ٖٙشحد. طْذ٣ أً ط٦ِٖ

ًشبظخص حّٕ٪خ٣ ح٥ؾشىْش ٬٩ ٭خكْش أخشٍ ٬٩ حّٕ٪خ٣ ح٥ؾخقْش رؤهنتخ، ًا٫ ١خ٭تض   
طظ٦ْٜ رٚشد ٩ْني أً أٙشحد ٩ْْنني، اٙ أهنخ ٙ شبظ ٩شح١ض ٝخ٭ٌ٭ْش ٙشدّش، ٩ًؼ٦تيخ يف  

كذٍ ح٥ٌٍخث٘ ح٥ْخ٩ش، ٙ٪ش١ض ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ ح٥ضًحؽ ًيف ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ ح٥ظْْني يف ا
ح٥تتضًؽ أً حؾبٌٍتت٘ ىتتٌ ٩ش١تتض ٝتتخ٭ٌ٭ِ ّتتخ٧ أً ٭َتتخ٩ِ، اٙ أ٫ ّٞتتذ ح٥تتضًحؽ أً ٝتتشحس       
ح٥ظْتتْني ىتتٌ ح٥تتزُ حيتتذد ح٥ٚتتشد ح٥تتزُ ّؾتت٤ٖ ىتتزح حؾبش١تتض، ْٙظ٪ظتتِ حبٌٞٝتتو ٦ًّظتتض٧    

 رٌحؿزخطو ح٥يت كذدصبخ ح٥ٌٞح٭ني ًح٦٥ٌحثق.

شىِ، ًرخ٥ظتخرل ٙ٪ـتشد   ًرْخ٫ ر٠٥ أ٫ ح٥ٞتٌح٭ني طظتذخ٤ ٥ظلذّتذ ؽتشًه ح٥ْ٪ت٤ ح٥ؾت      
٭ؾٌء ىزح ح٥ْ٪ت٤ ّنغتذ اذل فتخكزو حؾبش١تض ح٥ٞتخ٭ٌ٭ِ حؾبٌمتٌِّ عتٌحء أمت حٙ٭ٚتخٛ         
ًٚ يف حػبْؼ ّترب٧ ح٥ْٞتذ، ٢٥نتو ّغتظْٚذ ٩ت٬ ١خٙتش حٕ٭َ٪تش         ٦ّْو أ٧ ٙ، ٙخؾبظيٌُ ٩ؼ
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ًح٥ٞتتٌح٭ني ح٥تتيت طغتتٌط ىتتزح ح٥نؾتتخه، ًر٥تت٠ رٞتتٌس ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ًدبـتتشد زبْٞتتٜ ح٥ْ٪تت٤  
 طنظيِ ىزح حؾبٌمٌُ ٙرذ ٬٩ ىشف ح٥نٞخه حٓطْش0ح٥ؾشىِ ىزح ًٝز٤ أ٫ 

٥ْظ ٤١ ّ٪٤ ادحسُ ّنؾت ٩ش١ضحً ٝخ٭ٌ٭ْخً كظَ ٥ٌ ١خ٫ ادحسّتخً، أُ طتٌٙشص ْٙتو     -1

، ًٙ رتتتذ ٩تتت٬ طٌؿتتتو اسحدس حٗسحدس اذل ا٭ؾتتتخء حؾبش١تتتض  acte de volanteحٗدحسس 
 .1ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ

س حؼبتٜ يف ح٥ٞتخ٭٫ٌ   خيظ٦٘ ٩ٚي٧ٌ حؾبش١ض ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ ّت٬ ٢ٙتش  -2
حؽبخؿ، ٙيٌ أ١ؼش غبش ٩ًشً٭ش، ٩ًشد ر٠٥ حّٕ٪خ٣ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش، حؾبظْذدس ح٥يت طقتذس  
ّتت٬ حٗسحدس ١٪تتخ عتتزٜ طٌمتتْلو امتتخٙش اذل حٗؿتتشحءحص ح٥تتيت دي٢تت٬ أ٫ طتتئػش دبش١تتض  

 ح٥ٚشد رقٌسس ٬٩ ح٥قٌس.

٥ٞخ٭ٌ٭ِ ٦َّ ىزح حٕعخط ٦ٝنخ يف ١ظخرنخ ح٥نَشّش ح٥ْخ٩ش ٦٥ْشٗ حٗدحسُ رؤ٫ حؾبش١ض ح
حٗدحسُ ٙ ّْين ا٭ؾخء كٜ أً ٙشك ح٥ظضح٧ رخؾبْنَ حؾبظْذد يف ٭يخٛ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ، 

 .2امنخ ٢ِّٚ أ٫ ديظ ٩قخحل حٕٙشحد رؾ٤٢ ٬٩ حٕؽ٢خ٣

ؿبزه حٕعزخد، ٢ّظِٚ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ رؤ٫ طظٌٙش حؾبق٦لش ٥ًْظ حؼبٜ ٩ت٬ أؿت٤ ح٥يْت٬    
٫ ح٥ْ٪ت٤      رخ٥ٖٗخء، ١ًِت طظلٞتٜ ىتزه حؾبقت٦لش ٢ّظِٚت ـب٦تظ ح       ٥ذ٥ًتش ح٥ٚش٭غِت رتؤ٫ ٢ٌّت

 .de nature a faire grief 1ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ٬٩ ؽؤ٭و اؼبخٛ أرٍ $رخؾبْنَ ح٥ٌحعِ#

                                                           
ش، ح٥ٞتتخىشس، دحس ح٥نينتتش ح٥ْشرْتتش   د. ػتتشًص رتتذ0ًُ طتتذسؽ ح٥ٞتتشحسحص حٗدحسّتتش ٩ًزتتذأ ح٥ؾتتشّْ       -1

 .7ؿ  ،1968
 .54ؿ ،د. رشىخ٫ صس0ّٜ مبٌ ٭َشّش ّخ٩ش يف ح٥ْشٗ حٙدحسُ -2
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ٝتتذ ّظ٥ٌتتذ حؾبش١تتض ح٥ٞتتخ٭ٌ٭ِ ّتت٬ ح٥ْٚتت٤ حٗدحسُ حؾبتتخدُ، ٢ْٙتت٫ٌ ىتتذٙخً ٥تتذٌٍّ      -3
ح٥ٞنتتخء ح٢٥خ٩تت٤، ًأٍيتتش ٩ؼتتخ٣ ٦ّتتَ ر٥تت٠ يف أّ٪تتخ٣ حٗدحسس حؾبخدّتتش، ًرتتز٠٥ طنتتيل   

 ٞقٌد ٬٩ ح٥ْ٪٤ حٗدحسُ حؾبخدُ.حؼبخؿش ٥ظلذّذ حؾب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                        
 .331ؿ ،1971د. ح٥ي٪خ0ًُ ح٥ٌؿْض يف ح٥ٞنخء حٗدحسُ، ح٥ٞخىشس، دحس ح٢ٚ٥ش ح٥ْشرِ،  -1
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 البحث الرابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اديدلالعؿل اإلداري ا

 

ح٥غ٦يش حٗدحسّتش ًٍْٚظتيخ ٩ت٬ خت٣ٚ أّ٪تخ٣ ادحسّتش خييجيتخ حؼبقتش،         تباشـس  
 ًىزه حّٕ٪خ٣ سبظ٦٘ يف ىزْْظيخ ًط٢ٌّنيخ ًيف ؽ٦٢يخ.

ًيف حٓػخس ح٥يت طرتطذ ٦ّْيخ، ٙٞذ ط٫ٌ٢ أّ٪تخًٙ ٝخ٭ٌ٭ْتش، أً أْٙتخًٙ ٩خدّتش، ًحّٕ٪تخ٣      
طقتتذس ّت٬ عتت٦يش   ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتش ٝتذ طقتتذس ّت٬ ىتتشٗ ًحكتذ $ح٥ٞتتشحس حٗدحسُ#، أً ٝتذ     

 ادحسّش رخٙؽرتحٟ ٩ِ أكذ أؽخخؿ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ $ح٥ْٞذ حٗدحسُ#.

ؿبزح دي٬٢ ح٥ظْشّ٘ رخ٥ْ٪٤ حٗدحسُ حؾبخدُ ٬ّ ىشّٜ حٙعظزْخد، أُ أ٭و ر٥ت٠ ح٥ْ٪ت٤   
، ٩ِ ح٥ظنٌّو رؤ٫ ىزح ح٥ْ٪٤ حٗدحسُ ٝذ 1ح٥زُ ٥ْظ رخ٥ٞشحس حٗدحسُ أً ح٥ْٞذ حٗدحسُ

 .٫ٌ٢ّ اسحدّخً أً ٕري اسحدُ

ًىزه حّٕ٪خ٣ حؾبخدّش ١ؼريس، ٩نيخ حّٕ٪خ٣ ح٥ٚنْش، أً حّٕ٪خ٣ ح٥يت طنٚز ذبخ ح٥ٞشحسحص 
حٗدحسّش، ػ٨ حؾبنؾٌسحص ًح٥ظ٦ْْ٪تخص ح٥تيت ٙ زبتذع أػتشًح ٝخ٭ٌ٭ْتخً، ١تز٠٥ ٙيتِ طؾت٪٤         

 . حّٕ٪خ٣ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش حؾبظٞذ٩ش، ًحّٕ٪خ٣ ٕري حٗسحدّش

                                                           
، 1958، ح٥ٞتخىشس، ٩يزْتش ٩قتش   1ؽ ،فب٪ذ ٙئحد ٩ينخ0 ح٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ح٥غت٦يش حٗدحسّتش    د. -1

 .715ؿ
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 .1$كٌحدع ح٥غْخسحص ٩ؼًٚ# ًٕري ر٠٥ ٬٩ حّٕ٪خ٣

ًحعتتظنخدحً اذل ٩تتخ طٞتتذ٧ دي٢تت٬ ح٥ظ٪ْْتتض رتتني أّ٪تتخ٣ حٗدحسس ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتتش، ًرتتني أّ٪خؿبتتخ    
حؾبخدّتش، ٙتخًٕذل ىتِ حّٕ٪تخ٣ ح٥تيت طٞت٧ٌ ذبتخ حٗدحسس رٞقتذ اكتذحع ٭ظتخثؾ ٝخ٭ٌ٭ْتتش،           

 .2ًرٞقذ ا٭ؾخء أًمخُ ٝخ٭ٌ٭ْش ؿذّذس أً طْذ٤ّ أًمخُ ٝخث٪ش

٤ ٩تخ ربشّتو حٗدحسس ٩ت٬ أّ٪تخ٣     ٦ًَّ مٌء ٩خ طٞذ٧ ٙخ٥ٞشحسحص حٗدحسّتش ٙ طؾت٪٤ ١ت   
 ربسحدصبخ حؾبنٚشدس.

ًرْخ٫ ر٠٥ أ٭و ٙ ٢ِّٚ ٗمٚخء فٚش ح٥ٞشحس حٗدحسُ أ٫ ٫ٌ٢ّ ـبشد ّ٪٤ فخدس ٬ّ 
ًٙ ٩خدّتش ٝتذ حيٞتٜ ح٥ٞتخ٭٫ٌ         ٥ًتْظ اسحدس  –ؿخ٭ذ حٗدحسس ًكتذىخ ار أ٫ ىنخ٥ت٠ أّ٪تخ

حؾبتخدُ رتؤ٫ رنْتش     ح٥نظخثؾ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش، ًرز٠٥ ّظ٪ْض ح٥ٞشحس حٗدحسُ ّت٬ ح٥ْ٪ت٤   -حٗدحسس
حٗدحسس يف ح٥ٞتتشحس حٗدحسُ طظـتتو ٗكتتذحع أػتتش ٝتتخ٭ٌ٭ِ، رْن٪تتخ ٙ ٢ّتت٫ٌ ح٥ْ٪تت٤ حؾبتتخدُ   
٩قتتذسحً ٩زخؽتتشحً ٥ٚ٥ظتتضح٧، ٩ًتتِ ر٥تت٠ جيتتذ ح٥ظ٪ْْتتض رتتني ٭تتٌّني ٩تت٬ حّٕ٪تتخ٣ ح٥تتيت   
طقذس ٬ّ حٗدحسس ٙخًٕذل ىِ حّٕ٪خ٣ حٗدحسّش حؾبخدّش ٕري حٗسحدّش $كخدع عْخسس#، 

حّٕ٪خ٣ حٗدحسّش حؾبخدّش حٗسحدّش $حٙعظْٚء ٦َّ ٠٦٩ خخؿ د٫ً اطزتخُ  ًح٥ؼخ٭ْش ىِ 
ح٥يشٛ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش# ٙيزه حٕختريس طٚترتك د٩ًتًخ ًؿتٌد ٝتشحس ادحسُ عتخرٜ ٦ّتَ ح٥ْ٪ت٤         

 .3ح٥ؼخ٭ِ حؾبخدُ

                                                           
 .716ؿ ،فب٪ذ ٙئحد ٩ينخ0 ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ح٥غ٦يش حٗدحسّش د. -1
، ـب٪ٌّتتتش ح٥غتتتنش حؼبخدّتتتش ّؾتتتشس 12/2/1966ك٢تتت٨ ححمل٢٪تتتش حٗدحسّتتتش ح٦ْ٥ْتتتخ يف ٩قتتتش  -2

 ٝنخثْش. 9ح٥غنش 1142، ح٥ٞنْش 435ؿ
 .8ؿ ،٩ًزذأ ح٥ؾشّْش د. ػشًص رذ0ًُ طذسؽ ح٥ٞشحسحص حٗدحسّش -3
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 الفصل السادس   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ذروط دعوى الؼضاء الؽامل

٩ٚكَتتش عتتنٞذ٩يخ يف ىتتزح حؾبٌمتتٌُ ىتتٌ أ٫ ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ يف ٩قتتش   أو 
ًعٌسّخ دل جيشّخ ٦َّ ٝخّذس ح٥ٞتشحس حٗدحسُ ح٥غتخرٜ حؾبْ٪ت٣ٌ ذبتخ يف ٝنتخء ـب٦تظ       

ؾرته يف ح٥ي٦زخص ح٥يت طٞذ٧ اذل ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش   ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ ًح٥يت دبٞظنخىخ ّ
أ٫ ط٫ٌ٢ ٩غزٌٝش رقذًس ٝشحس ادحسُ فشّق أً م٪ين ٬٩ ٝز٤ حٗدحسس، حبْغ جيذ 

ًٝزت٤ أ٫  –٦َّ ح٥يخ٬ّ ٢٩ٗتخ٫ ح٭ْٞتخد حؽبقت٩ٌش رْنتو ًرتني حٗدحسس أ٫ ّظٌؿتو أًًٙ       
اذل ح٥غتت٦يش حٗدحسّتتش حؾبخظقتتش ٥ظقتتذس رتتز٠٥ ٝتتشحسحً     -ّيتتشف ىْنتتش ٦ّتتَ ح٥ٞنتتخء  

شحيخً أً م٪نْخً رخؾبنخصّش يف ى٦زخطو أً ا٭٢خس كٞو ْٙيخ ٦١يخ أً رْنيخ، ٫ٌ٢ّ ىتٌ  ف
٩ٌمٌُ ح٥ي٬ْ ًأعخعتو، ٦ًّتَ ىتزح ٙتخ٥ٚشد يف ٩قتش ّغتظيِْ يف ىْت٫ٌ ح٥ٞنتخء         
ح٢٥خ٩تت٤ أ٫ ٦ّـتتؤ ٩زخؽتتشس اذل ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش، د٫ً حؼبخؿتتش اذل ًؿتتٌد ٝتتشحس ادحسُ      

 .1عخرٜ ّشٙل حٗدحسس ٥ي٦زخص فشحكش أً م٪نخً

                                                           
-1968ؿخ٩ْتش ح٥ٞتخىشس،    ،٤ حغبخ0٤ّْ ح٥شٝخرش ح٥ٞنخثْش ٦َّ أّ٪خ٣ حٗدحسسد. ٩قيَٚ ١خ٩ -1

 .192ؿ، در٧ٌ٦ ح٧ٌ٦ْ٥ حٗدحسّش -فبخمشحص أ٥ْٞض ٦َّ ىٚد ح٥ذسحعخص ح٦ْ٥ْخ ،1969
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يزْْش حؼبخ٣ دي٬٢ ح٣ٌٞ٥ رؤ٫ دٌٍّ ح٥ٞنخء ح٢٥خ٤٩ ىِ ط٦ت٠ ح٥تيت صبتذٗ    ًر
اذل طٞشّش ىزح حؼبتٜ ح٥تزحطِ، ٙيتِ زب٪تِ ٩شح١تض ٝخ٭ٌ٭ْتش، امنتخ ؽخقتْش ١ي٦زتخص          
ح٥ظٌّْل ٬ّ ح٥ٞتشحسحص حٗدحسّتش حؾبْْزتش ٩ًنخصّتخص ح٥ْٞتٌد، ا٩تخ ٩ٌمتٌّْش ١يْت٫ٌ         

دبنخصّتتتخص ح٥نتتتشحثذ  حؾبتتتٌٍٚني حؽبخفتتتش رخؾبشطزتتتخص ًحؾب٢خٙتتتآص ًح٥يْتتت٫ٌ حؾبظ٦ْٞتتتش
 .1ًح٥شع٧ٌ

اىٚٛ طْزري ٝنخء حٕكْٞش، ٦ّتَ طْتزري    "ح٥ذ١ظٌس ّزذ ح٥ٗو حؽبخ٭ِ"ًّٚن٤ 
ح٥ٞنخء ح٥ؾخقِ، ًيف ح٥ٌٝض ٭ٚغو ّٞقتذ رٞنتخء حٕكْٞتش ح٥ٞنتخء ح٥تزُ ّتذَّ       
ْٙو ح٥ٞخمِ اذل أ٫ حي٨٢ رٌؿٌد أً رآػخس حؼبٌٞٛ ح٥ؾخقْش ح٥يت حيظؾ ذبخ حٕٙشحد 

 .2كْخ٣ ؽخـ ٩ْنٌُ

 ٦َّ مٌء ٩خ طٞذ٬٩ ٙٞذ حؽرته يف دٌٍّ ح٥ٞنخء ح٢٥خ٤٩ ح٥ؾشًه حٓطْش0ً
o .ٌٍّح٥ؾشًه حؾبظ٦ْٞش رشحِٙ ح٥ذ 
o .ٌٍّح٥ؾشًه حؾبظ٦ْٞش دبْْخد سِٙ ح٥ذ 
o .ٜح٥ؾشًه حؾبظ٦ْٞش رخؼب 

                                                           
 .192د. ٩قيَٚ ١خ٤٩ حغبخ0٤ّْ ح٥شٝخرش ح٥ٞنخثْش ٦َّ أّ٪خ٣ حٗدحسس،  ؿ -1
 .635، ؿ3ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ـب٦ذ 0ّزذ ح٥ٗو حؽبخ٭ِد.  -2
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 البحث األول   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ذروط رػع الدعوى

 ٥1959غتتتنش /55/ٝتتخ٭٫ٌ ـب٦تتتظ ح٥ذ٥ًتتش حؾبقتتشُ ًح٥غتتتٌسُ سٝتت٨     أوجــة 
، أًؿتتذ ح٥ٞزتت٣ٌ ٥ي٦زتتخص عتتٌحء أ١تتخ٫     1ًٝتتٌح٭ني ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش حؾبقتتشّش حؾبظْخٝزتتش    

ٌٙش حؾبق٦لش ح٥ؾخقتْش حؾبزخؽتشس ٥شحٙتِ ح٥تذٌٍّ، ًا٫     ٩ٌمٌّيخ ا٥ٖخء أً طٌّْنخً ط
اذل ّذ٧ حٕخز  -طغخّشى٨ رْل حٕك٢خ٧–١خ٫ رْل ٙٞيخء ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ ّزىذ 

رٌكذس حؾبق٦لش يف دّتخًُ ح٥ٖٗتخء، أً ٢ْ٥ظٚتِ يف حًٕذل رخؾبقت٦لش حػبذّتش ح٥تيت ٙ       
، رخّٙظتذحء ّؾرته ْٙيخ أ٫ طغظنذ اذل كٜ أّظذص ٦ّْو ح٥غت٦يخص ح٥ْخ٩تش أً صبتذده    

ًرٟ ٫ٕ دٌٍّ ح٥ٖٗخء ط٧ٌٞ ٦َّ خق٩ٌو ّْنْش ىِ فب٤ ح٥ٞتشحس حٗدحسُ حؾبيْت٫ٌ   
ْٙو حرظٖخء زبْٜٞ حؾبؾشًّْش، ًعْخدس ح٥ٞخ٭٫ٌ، كْغ طنذ٩ؾ فٚش ح٥يتخ٬ّ رخ٥ٖٗتخء   
يف حؾبق٦لش ٫ٌ٢٥ ح٥ي٬ْ رخ٥ٖٗخء ٩ٌمٌّْخً ٧ٌّٞ أعخعخً ٦َّ حؾبق٦لش ح٥ْخ٩تش ح٥تيت   

شحسحص حٗدحسس ًطقشٙخصبخ، ٙظلٞتٜ حؾبقت٦لش ْٙ٪تخ ارح ١تخ٫     ٦ّض٧ أ٫ طغٌد ٩شحّخصبخ ٝ
ح٥يتخ٬ّ يف ٩ش١تض ٝتخ٭ٌ٭ِ ختتخؿ ٩تشطزو رتخ٥ٞشحس حؾبيْت٫ٌ ْٙتتو رقت٦ش ٩زخؽتشس ٩تت٬         
ؽتؤهنخ أ٫ ربْت٤ ىتزح ح٥ٞتشحس ٩خعتًخ رتتو ٩ًتئػشًح ْٙتو د٫ً ٥تض٧ً ٙعتظنخد حؾبقتت٦لش يف          

حؾبشح١تض   ى٦ذ ح٥ٖٗخء اذل كٜ رحطتِ ٢ّت٫ٌ حٕٙتشحد ٙ ّظ٪ظْت٫ٌ حبٞتٌٛ ؽخقتْش ٝزت٤       
ح٥ْخ٩تتش، رتت٤ ؿبتت٨ ٙٞتتو يف حكتترتح٧ حٗدحسس ؾبزتتذأ حؾبؾتتشًّْش ـبتتشد ٩قتت٦لش ٩خدّتتش أً   

                                                           
 .193ؿ ،٦َّ أّ٪خ٣ حٙدحسس د. ٩قيَٚ ١خ٤٩ حغبخ0٤ّْ ح٥شٝخرش ح٥ٞنخثْش -1



156 

 

أدرْش ٙ طشَٝ اذل ٩شطزش حؼبٜ رْن٪خ ّغتظ٦ض٧ يف ح٥ؼخ٭ْتش، ًىتِ دّتخًٍ ٕتري ح٥ٖٗتخء،       
حعتتتظنخدىخ اذل ٩ش١تتتض رحطتتتِ ٩ظ٪ْتتتض، أُ اذل كتتتٜ ؽخقتتتِ ٥قتتتخكذ ح٥ؾتتتؤ٫ ٥ْٞتتتخ٧ 

خ اذل ٩ق٦لش ٙشدّتش ّتشحد ظبخّظتيخ رتشد     حؾبنخصّش ْٙيخ ٦َّ خق٩ٌش ؽخقْش ٩شدى
حّٙظذحء ح٥ٌحِٝ ٦ّْيخ أً حؾبيذد ؿبخ، أً رظٌّْل ح٥نشس ح٥نخؿ٨ ٬ّ ىزح حّٙظذحء، أً 
رخّٙرتحٗ رخؼبٜ ح٥زُ أ٭٢ش ٦َّ فخكزو ًرز٠٥ ط٫ٌ٢ حؾبق٦لش ّنذ أفلخد ىتزح  

 ح٥شأُ، أًعِ ٩ذٍ يف ى٦زخص ح٥ٖٗخء، ٩نيخ يف دّخًٍ ٕري ح٥ٖٗخء.

نخ ؾبٌٝت٘ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش ح٥ٚش٭غتِ ًسأّتو يف زبذّتذ حؾبٞقتٌد        أؿ٤ ١نخ ّشمت 

، ١٪تخ أ٭نتخ أ١تذ٭خ أ٫ حؾبشح١تض ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتش      ٬٩faisant grief ح٥ظؤػري يف ح٥نَخ٧ ح٥ٞتخ٭ٌ٭ِ  
حؾبٌمتٌّْش ح٥تيت طنؾتؤ ّت٬ حؾبشح١تض ح٥زحطْتش ًح٥ؾخقتْش ح٥ٞخث٪تش ٦ّتَ ح٥ٖتش٧ ًح٥ٖتن٨            

    ٌ                ٭ْتتتتتتش ح٥ٚشدّتتتتتتش ًح٥ذحثنْتتتتتتش ًحؾبذٌّ٭ْتتتتتتش ًح٥تتتتتتيت طنؾتتتتتتؤ ٩تتتتتت٬ ح٥ظقتتتتتتشٙخص ح٥ٞخ٭

ectes juridiques individuelles ىتتزح ٙنتتًٚ ّتت٬ أ٫ حؾبشح١تتض ح٥تتيت طنؾتتؤ ٩تت٬ ،
 ح٥ٌٞحّذ ح٥ْخ٩ش ٦ّٖذ ٦ّْيخ ح٥ٌحؿذ ًح٥ٙظضح٧.

ًٙ كخؿش ٦٥ظذ٤ْ٥ رنشًسس طتٌٙش ؽتشه حٕى٦ْتش يف ىتزه ح٥تذٌٍّ ٫ٕ ىتزح ح٥ؾتشه        
 .1ًف٘ ّخ٧ ٢٥خٙش ح٥ذّخًٍ

                                                           
 د.      ، ًح٭َش0 193ؿ ،٦َّ أّ٪خ٣ حٙدحسس د. ٩قيَٚ ١خ٤٩ اغبخ0٤ّْ ح٥شٝخرش ح٥ٞنخثْش - 1

د٩ؾتتٜ، ٦١ْتتش حؼبٞتتٌٛ،   ،ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ح٥شٝخرتتش ح٥ٞنتتخثْش ٦ّتتَ أّ٪تتخ٣ حٗدحسس   0ّزتتذ حهلل ى٦زتتو

 .312، ؿ1991حػبخ٩ْْش،  ؾبيزٌّخص٩ذّشّش ح
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 الشرط ادلًعؾق باحلق

خٙسطزخه رٞشحس ٦ٝنخ عخرٞخً ٙ ْٝخ٧ ٥ذٌٍّ ح٥ٞنخء ح٢٥خ٤٩ يف ٙش٭غخ اٙ ر كما
 ادحسُ ٦٩َٖ رغزذ ّذ٧ ؽشّْظو.

ًٙ ؽ٠ أ٫ ٌّْد ىزح ح٥نَخ٧ طَيش ْٙ٪تخ ٥تٌ ّـ٦تض ححمل٢٪تش يف ح٥نَتش يف دّتٌٍ       
ح٥ٖٗخء، ًطزَٞ ىنخ٠٥ خق٦ش ٩ت٬ حؾبْْتخد طغت٪ق ربٝخ٩تش دّتٌٍ ح٥ٞنتخء ح٢٥خ٩ت٤، يف        
ىزه حؼبخ٣ ٢ّت٫ٌ حؾبتذِّ ٝتذ أؿترب ح٥ٞنتخء حٗدحسُ ٦ّتَ ح٥ٚقت٤ رتني ؽتِٞ دّتٌٍ           

س ًأ٥ض٩و رخ٥نَش يف ح٥ذٌّّني، كْغ أ٫ ححمل٢٪ش يف ح٥تذٌٍّ ح٥ؼخ٭ْتش طزلتغ يف    ًحكذ
ّْتتذ ح٥ٞتتشحس حٗدحسُ ًطٞتتشس ّتتذ٧ ٩ؾتتشًّْظو د٫ً أ٫ ط٦ْٖتتو ٕ٭تتو أ٥ٖتتِ يف ح٥تتذٌٍّ   
حًٕذل ٥ٌ أهنخ طٞظقش ٦َّ اّشحد حؼبْؼْخص رحصبخ ح٥يت ًسدص يف ك٢ت٨ ح٥ٖٗتخء د٫ً أ٫   

ِ  "ح٥ظْتٌّل ًّٞت٨ْ   طنظيِ اذل ح٥ٖٗخء، رت٤ اذل طٞشّتش ـبتشد     ٩تربسحص   "ح٥تذ١ظٌس حؽبتخ٭
ىزح حؾبغ٠٦ ٦ّتَ كـْتش أ٫ ح٥ٞنتخء ح٢٥خ٩ت٤ ىتٌ ٝنتخء ّتخدُ يف ؿتزًسه، ًرخ٥ظتخرل          

 .1ٙيٌ فب٪٣ٌ ٦َّ ح٥ظٞخد٧ حؾبذ٭ِ، ٥ًْظ ٦َّ ٩ْْخد دٌٍّ ح٥ٖٗخء

ًى٢زح ّظنق أ٫ دٌٍّ ح٥ٞنخء ح٢٥خ٤٩ ح٥قشٙش طئعظ ٦َّ ٝشحس ادحسُ ٩ْني، ٥ًتٌ  
ٌحّْذ ًىٌ ح٩ٕش ح٥زُ جينزنخ حخظٚه ىتزه ح٥تذٌٍّ رخ٥تذّخًٍ    ١خ٭ض ٦َّ ا٥ٖخثو حؾب

                                                           
 .653، ؿ3ـب٦ذ ،د. حؽبخ٭0ِ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ -1



158 

 

حؼبٌْٞٝتتش ح٥تتيت ٢ّتت٫ٌ ٩ٌمتتٌّنخ ٩يخ٥زتتش ح٥ذ٥ًتتش رظغتتذّذ دٌّهنتتخ ؼبغتتخد حٕٙتتشحد    
 .1ًح٥يت سبنِ ٦٥ظٞخد٧ ًا٫ ّيذ ٗعٞخه حٕسرْْش

٦ًّتتَ ىتتزح حٕعتتخط ّنزٖتتِ أ٫ ط٢تت٫ٌ ىنخ٥تت٠ ًكتتذه يف ح٥غتتزذ رتتني دّتتٌٍ       
حس ادحسُ ٩ْْذ ًرني ى٦ذ ا٥ٖخء ح٥ٞتشحس حٗدحسُ ح٥تزُ   ح٥ٞنخء ح٢٥خ٤٩ حؾبظ٥ٌذس ٬ّ ٝش

 .2ىٌ أعخط، ٥ًٌ ١خ٭ض حؾبٌحّْذ ٦َّ ى٦ذ ا٥ٖخثو

ىتتزح ًجيتتذ ح٥ظ٪ْْتتض أّنتتخً رتتني دّتتٌٍ ح٥ٞنتتخء ح٢٥خ٩تت٤ ح٥قتتشٙش ح٥نخؽتتجش ٩تت٬ ٝتتشحس   
ادحسُ ٩ْْذ، ًرتني ىتزه ح٥تذٌٍّ ح٥تيت طنؾتؤ يف اىتخس حؽبيتؤ ح٥ْٞتذُ، ار أ٫ حًٕذل         

ّنخص ر٢خ٦٩يخ د٫ً ح٭ظٞخؿ $ار ٝذ ٢ّت٫ٌ ح٥ظْتٌّل ٩غتخًّخً    طئدُ اذل حؼب٨٢ رخ٥ظٌْ
يف كتني أ٫ ح٥ظْتٌّل يف فتذد ح٥ْٞتٌد      ،٥شًحطذ ٩ذس ٬٩ حؾبذد ٙٚ جيٌص ح٭ظٞخفتيخ# 

 .3حٗدحسّش سبنِ ٥غ٦يش طٞذّشّش ًحعْش ٬٩ ححمل٢٪ش ك٣ٌ حؾبز٦ٔ

ىتتزح ًارح أؽتتش٭خ اذل ٩ٌٍتت٘ ح٥نَتتخ٧ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ح٥غتتٌسُ كتت٣ٌ ح٥ٞنتتخء ح٢٥خ٩تت٤ ٙيتتزح    
٧ ٙ ٧ٌّٞ ٦َّ ٩ٌٞ٩و ح٥ٞنخثِ ٙلغذ، ر٤ ا٫ ح٥ظؾشِّ ٭ٚغو ىٌ ح٥زُ أسعَ ح٥نَخ

 .دّخث٨ ىزح ح٥نَخ٧

 
 
 

                                                           
 .654ؿ ،د. حؽبخ٭0ِ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ -1
 .654ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ -2
 .654ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ -3
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 0انخسط ادلتؼهك ثبحلك
 طن٪نض حؾبخدس ح٥ظخعْش ٬٩ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥غٌسُ ٩خ 0ِ٦ّ

ّٚقتت٤ ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ذبْجتتش ٝنتتخء ادحسُ د٫ً ٕتتريه يف ى٦زتتخص ح٥ظْتتٌّل ّتت٬        $$
 .##حؾبخدس ح٥ؼخ٩نش ارح سْٙض ا٥ْو رقٚش أف٦ْش أً طزْْشح٥ٞشحسحص حؾبنقٌؿ ٦ّْيخ يف 

ًرتتخ٥يزِ ٙخؾبتتخدس ح٥ْخؽتتشس ٩تت٬ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتز١ٌس ٩نلتتض ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش حٙخظقتتخؿ   
ح٢٥خ٩تت٤ يف ح٥نَتتش ر٢تت٤ ٩تتخ ّظ٦ْتتٜ رتتخ٥ٌْٞد حٗدحسّتتش، ًرتتز٠٥ ّظلتتذد ٭يتتخٛ حؾبيخ٥زتتش    

دحسّش أً ح٥ٌْٞد رخ٥ظٌّْل أ٩خ٧ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ٬ّ حٕمشحس حؾبرتطزش ٦َّ ح٥ٞشحسحص حٗ
حٗدحسّش د٫ً أّ٪خ٣ حٗدحسس حؾبخدّتش ١ً٪تخ ٦ٝنتخ عتخرًٞخ ّؾترته أ٫ ٢ّت٫ٌ ىنخ٥ت٠ خيتؤ         
حسط٢ذ يف ح٥ْٞذ أً ح٥ٞشحس حٗدحسُ، ًرخ٥ظخرل ٙخ٥ٌْْد ح٥تيت طنت٨ ح٥ٞتشحس حٗدحسُ ٝتذ     
زبذدص يف ح٥ٚٞشس ح٥ظخعْش ٬٩ حؾبتخدس ح٥ؼخ٩نتش ٩ت٬ ٝتخ٭٫ٌ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش ًىتِ ّْتذ         

 ّْذ اعخءس حعظْ٪خ٣ ح٥غ٦يش. -ّْذ يف ٥ٖش ح٥ٞخ٭٫ٌ -٥ؾ٤٢ّْذ ح–حٙخظقخؿ 

ًٙ كخؿش ٦٥ظؤ١ْذ رؤ٫ ح٥ٞشحس حٗدحسُ ٝذ ّظلق٬ ػبيتش ٩ؾتشًّْظو ًا٥ٖخثتو دبتشًس     
ح٥غظني ٩ٌّخً ٬٩ ح٨٦ْ٥ ح٥ْْٞين رو د٫ً ح٥ي٬ْ رب٥ٖخثو ٥ظـخًص كذ ح٥غ٦يش، ٬٢٥ ىتزح  

 ْش.ح٥ظلق٬ ػبيش حؾبؾشًّْش ٙ حي٤ حٗدحسس ٬٩ ٩غئ٥ًْظيخ حؽبي

٦ًّتتَ ىتتزح ّؾتترته ٗٝخ٩تتش دّتتٌٍ ح٥ظْتتٌّل ّتت٬ خيتتؤ حٗدحسس يف افتتذحس ٝشحسحصبتتخ  
 حٗدحسّش ٩خ 0ِ٦ّ

أ٫ ّغتتظنذ سحٙتتِ دّتتٌٍ ح٥ظْتتٌّل اذل كتتٜ حّظتتذٍ ٦ّْتتو ْٙتتًٚ ح٥ٞتتشحس حٗدحسُ     -1
حؾبظغزذ يف ح٥نشس ٙ اذل ـبشد ٩ق٦لش ؽخقْش ١٪خ ىٌ حؼبخ٣ يف دٌٍّ ح٥ٖٗتخء،  

ؽخقتْش صبتذٗ اذل ظبخّتش ؾبشح١تض ًحؼبٞتٌٛ       ًعزذ ر٥ت٠ أ٫ دّتٌٍ ح٥ظْتٌّل ىتزه    
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ح٥ؾخقْش، يف كني أ٫ دٌٍّ ح٥ٖٗخء ٩ٌمٌّْش أً ّْنْش طظنت٪٬ يف فتلش ح٥ٞتشحس    
 .1حٗدحسُ حؾبْْذ ًصبذٗ اذل اّ٪خ٣ ٩زذأ ح٥ؾشّْش

أ٫ ٫ٌ٢ّ ىنخ٠٥ خيؤ حسط٢زظو حٗدحسس يف افذحس ح٥ٞشحس ٥ًٞتذ أؽتش٭خ عتخرٞخً اذل    -2
 ٌد شبؼ٤ خيؤ ٩شْٙٞخً.ٌّْد ح٥ٞشحس حٗدحسُ، ٙيزه ح٥ْْ

ِّٞ ٦َّ ّخطٜ ؿيش حٗدحسس ًكذىخ ّذء ح٥ظٌّْل ٩خ دح٧ حؾبٌٍ٘ دل طْ٪تذ حسط٢تخد   
حؽبيؤ، ًعنذ ر٠٥ ًؿٌد حكرتح٧ حؾبشحٜٙ ٦٥ٌٞح٭ني، حبْغ ٫ٌ٢ّ ىنخ٠٥ ختشًؽ ٦ّتَ   

١ًخ٫ ح٥ٞشحس ٩ؾشًّخً ح٭ظٚض ٩غئ٥ًْش ح٥غ٦يش  ،٩زذأ ح٥ٌحؿذ ارح ح٭ظٚض ىزه ح٥ٌْْد
 .2حٗدحسّش

ٜٞ ح٥ؾشه ح٥غخرٜ، ٙيزح ح٥ظلٜٞ ٕري ١خٗ ٥ْٞخ٧ ٩غئ٥ًْش ح٥غ٦يش ح٥ْخ٩تش،  ٩ًِ زب
رتت٤ ٥ٞتتذ أؿتتشٍ ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ شبْْتتضحً رتتني ّْتتٌد ح٥ٞتتشحس حٗدحسُ ٦ّتتَ ح٥ظٌمتتْق    

 حٓط0ِ

ٙ ّتتشٍ ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ح٥ٚش٭غتتِ ىتتزح ح٥ْْتتذ ٩قتتذسحً ؾبغتتئ٥ًْش  0ػْات انخااكم -1
ػري ٩زخؽتش ٦ّتَ ٩ٌمتٌُ ح٥ٞتشحس     ح٥غ٦يش حٗدحسّتش اٙ ارح ١خ٭تض ىتزه ح٥ْْتٌد رحص طتؤ     

 .3حٗدحسُ

                                                           
 ،، ح٥ٞتتتخىشس، دحس ح٥نينتتتش ح٥ْشرْتتتش 1967، 4د. فب٪تتتٌد فب٪تتتذ كتتتخ0ٌٙ ح٥ٞنتتتخء حٗدحسُ، ه  -1

 .395ؿ
، ح٥ٞتتخىشس، دحس دسحعتتش ٩ٞخس٭تتش -و ح٥ؾتتخّش0 طتتذسؽ ح٥تتزي٫ٚ يف ح٥ٞتتشحسحص حٗدحسّتتش  د. س٩تتضُ ىتت -2

 .316، ؿ1968ح٥نينش ح٥ْشرْش، 
 .318ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ -3
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ًٝشّذ ٩ت٬ ر٥ت٠ ٩ٌٝت٘ ح٥ٞنتخء حٗدحسُ يف ٩قتش ٙٞتذ حؽترته يف ّْتذ ح٥ؾت٤٢          
 .1حؾبٌؿذ ٦٥ظٌّْل أ٫ ٫ٌ٢ّ ح٥ْْذ ؿٌىشّخً ٩ئػشحً ٩ٌمٌُ ح٥ٞشحس ًؿٌىشه

ٙيتزح ح٥ْْتذ ٙ ّْتذ دحث٪تًخ خيتؤ ٩شْٙٞتًخ طغتؤ٣ ّنتو          0ػْت ػدو االختصابص -2
ح٥ذ٥ًتتش ح٥ٚش٭غتتِ ٩ْتتض رتتني حؼبتتخٙص ح٥تتيت دي٢تت٬ ػبيتتش   ؿيتتش حٗدحسس، رتت٤ ا٫ ـب٦تتظ 

حٗدحسس أ٫ طْْذ ْٙيخ افذحس رحص ح٥ٞتشحس حٗدحسُ حؾبْْتذ رتنٚظ ح٥نظْـتش ًحؾبنت٪٫ٌ،      
ًرتتتني حؼبتتتخٙص ح٥تتتيت ٙ شب٦تتت٠ ْٙيتتتخ حػبيتتتش حٗدحسّتتتش حؾبخظقتتتش اّخدطتتتو، ًرخ٥ظتتتخرل     

 .2ٙ٪غئ٥ًْش حؾبشٜٙ ٙ طظٌٙش اٙ يف حؼبخ٣ ح٥ؼخ٭ْش

ُ ًمتتْو ح٥ٞنتتخء حؾبقتتشُ ًحؾبٚنتتِ اذل ح٥ظْتتٌّل ىتتٌ أ٫ ٢ّتت٫ٌ     أ٩تتخ حؾبْْتتخس ح٥تتز 
 .3ح٥نشس حؾبيخ٥ذ رخ٥ظٌّْل ّنو ٙكٜ رخ٥ٚشد ٙ فبخ٥ش

0 ٥ٞذ حربتو ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش ح٥ٚش٭غتِ اذل حّظزتخس ١ت٤       أًجو انجطالٌ ادلٌضٌػْخ-3
٩تت٬ قبخ٥ٚتتش ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ًحٙمبتتشحٗ يف حعتتظْ٪خ٣ ح٥غتت٦يش ٩قتتذسحً ٥رتطْتتذ ٩غتتئ٥ًْش      

 .٤١4 حٕكٌح٣ح٥غ٦يش ح٥ْخ٩ش يف 

                                                           
 ،، ـب٪ٌّتتتتش ح٥غتتتتنش ح٥غتتتتخرٞش  24/6/1953ك٢تتتت٨ فب٢٪تتتتش ح٥ٞنتتتتخء حٗدحسُ ح٥قتتتتخدس يف     -1

ًك٢٪يتخ   1374نتش ؿ ًك٨٢ ححمل٢٪ش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ يف ٩قتش، ـب٪ٌّتش ح٥غتنش ح٥ؼخ٩      1746ؿ

 ٝنخثْش. ٥9غنش  ،78ح٥ٞنْش س٨ٝ  ،11/9/1965ح٥قخدس يف 
 .318ؿ ،pxeritiers guilleinotsٝنْش  ،22/7/1925حؼب٨٢ ح٥قخدس يف  -2
 ،ـب٪ٌّتتتتش ح٥غتتتتنش ح٥غتتتتخرٞش   ،24/6/1953ك٢تتتت٨ فب٢٪تتتتش ح٥ٞنتتتتخء حٗدحسُ ح٥قتتتتخدس يف     -3

 .367ؿ ،ْشـب٪ٌّش ح٥غنش ح٥ظخع ،14/3/1955ًك٢٪يخ ح٥قخدس يف  ،1756ؿ
طتذسؽ ح٥تزي٫ٚ يف    0سحؿِ حٕك٢خ٧ حؾبظْذدس جمل٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ ح٥يت أؽخس ا٥ْيتخ د. ح٥ؾتخّش   -4

 .311ً  311ؿ ،دسحعش ٩ٞخس٭ش -ح٥ٞشحسحص حٗدحسّش
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أ٩خ ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٩قش ٙٞذ ٩ْض رني حؽبيؤ ح٥ٚين ح٥ْغري ًرني حؽبيتؤ  
 .1حػبغ٨ْ، ٙؤًؿذ حؾبغئ٥ًْش يف حؼبخ٣ ح٥ؼخ٭ْش

ًٙ كخؿش ٦٥ظؤ١ْتذ رتؤ٫ ّتذ٧ طنْٚتز حٗدحسس ٥ٖك٢تخ٧ ح٥ٞنتخثْش رٖتري خيتؤ ًربتخًصًح          
 .2ؼبذ ح٥غ٦يش ٦ّض٩يخ رخ٥ظٌّْل

 

                                                           
 .431ؿ ،ـب٪ٌّش ح٥غنش ح٥ْخؽشس ،31/9/1956حؼب٨٢ ح٥قخدس يف  -1
 .658ؿ ،3د. حؽبخ٭0ِ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ـب٦ذ  -2
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 البحث الثالث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لؼضاء الؽاملمقعاد رػع دعوى ا

٫ٌ حؼبتتٜ ح٥تتزُ ىتتٌ أ٫ دّتتٌٍ ح٥ٞنتتخء ح٢٥خ٩تت٤ ٙ طٞزتت٤ اٙ يف كخ٥تتش ١تت  ال شــ 
٩نتت٪ٌهنخ ٝخث٪تتخً، ار ٝتتذ ٙ ٢ّتت٫ٌ ىتتزح حؼبتتٜ ٝخث٪تتخً ًٝتتض سٙتتِ ح٥تتذٌٍّ، أً دل ٢ّتت٬   
 ٝخث٪خً يف أُ ًٝض ٬٩ حًٕٝخص أً أ٭و ٝذ طٚؽَ رخ٭ٞنخء ح٥ظٞخد٧ أً حؾبي٤ حؾبغٞيش.

ًّنظؾ ٬ّ ر٠٥ أ٭و ّنتخٗ اذل حؾبيت٤ ح٥يزْْْتش ح٥تيت طنيتٌُ ٦ّْيتخ حٗؿتشحءحص ٩يت٤         
ؾبي٤ حؾبغٞيش أً رخ٥ظٞتخد٧ حؾبيتزٞني ٦ّتَ حؼبٞتٌٛ ح٥تيت حيتظؾ       خخفش أخشٍ طظ٦ْٜ رخ

 ذبخ حٕٙشحد.

 .٩خ ىٌ ٩ْْخد سِٙ دٌٍّ ح٥ٞنخء ح٢٥خ٤٩؟
دل ّشد يف ٝخ٭٫ٌ طن٨َْ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥غٌسُ أُ ٭ـ يف ؽؤ٫ ر٠٥ ًىزح ٩خ كتذح  
ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ ٥ٙظ٪تتخط حؼب٦تت٣ٌ، ًى٢تتزح ٙٞتتذ ٝتتشسص ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ يف   

ٌحّتتذ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ ٝتتذ ًمتتْض ٥تتظل٨٢ سًحرتتو ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؽبتتخؿ، ٙتتٚ  ٩قتتش أ٫ ٝ
طيزٜ ًؿٌرخً ٦َّ سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ اٙ ارح ًؿذ ٭تـ ختخؿ ّٞنتِ رتز٠٥، ٙتب٫      
دل ٌّؿذ ٙٚ ٦ّض٧ ح٥ٞنخء حٗدحسُ رظيزْٜ ح٥ٌٞحّتذ حؾبذ٭ْتش كظ٪تخً ١ً٪تخ ىتِ، ًامنتخ       

٦تشًحرو ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتش ح٥تيت طنؾتؤ     ط٫ٌ٢ ٥و كشّظو ًحعظ٥ٚٞو يف حرظذحُ حؼب٣ٌ٦ حؾبنخعزش ٥
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يف ـبخ٣ ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ رني حٗدحسس يف ْٝخ٩يخ ٦َّ حؾبشحٜٙ ح٥ْخ٩ش، ًرني حٕٙشحد، ٦ٙتو  
أ٫ ّيزٜ ٬٩ ح٥ٌٞحّذ حؾبذ٭ْش دبخ ّظٚث٨ ٩ِ ىزْْتش ح٥ٞتخ٭٫ٌ ح٥ْتخ٧، ٥ًتو أ٫ ّيشكيتخ      

ٙتٜ  ا٫ ١خ٭ض ٕري ٩ظٚث٪ش ٩ْيخ ١٪تخ ٥تٌ أ٫ ّنغتٞيخ ًّيٌسىتخ ًٙٞتخً ٙكظْخؿتخص حؾبشح      
ح٥ْخ٩تش ٩ًٞظنتْخص كغت٬ عتتريىخ، دبتخ حيٞتٜ ىتزح ح٥تتظٚث٨، ًٌّٙتٜ رتني ر٥ت٠ ًرتتني          
كٌٞٛ حٕٙتشحد ٗجيتخد ٩ش١تض ح٥ظتٌحص٫ رتني حؾبقت٦لش ح٥ْخ٩تش ًحؾبقتخحل ح٥ٚشدّتش، ٩ًت٬           
أؿ٤ ىزح ١خ٫ ٥ٚٞو ح٥ٞنخء حٗدحسُ حعظ٥ٚٞو ح٥زحطِ ً٭َشّخطو ح٥يت شبْضىخ ٬٩ ٙٞو 

    ٌ ٫ حٗدحسُ يف ٙش٭غتتتخ، ٩غتتتظيذّخً رظ٦تتت٠   ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ حؾبتتتذ٭ِ ًى٢تتتزح ٙتتتب٫ ٙٞتتتو ح٥ٞتتتخ٭
حّٙظزخسحص دل ّيشف رخ٦٢٥ْش طيزْتٜ ح٥نقتٌؿ حؽبخفتش رخ٥ظٞتخد٧، ًامنتخ ىزٞيتخ يف       
ـبخ٣ سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ رخ٥ٞذس ح٥زُ ّظٜٚ ٩ِ ىزْْش ىزه ح٥تشًحرو، اٙ ارح ًؿتذ   

 ٭ـ خخؿ يف ٩غؤ٥ش رْْنيخ، ْٙـذ ّنذثز ح٥ظضح٧ ىزح ح٥نـ.
خس ح٥نقٌؿ حؽبخفش ّنتذى٨، ٙشٝتٌح رتني دّت٫ٌ     ٦ًَّ ٩ٞظنَ ر٠٥، ًدبشحّ

ح٥ذ٥ًش حؾبغظلٞش ؿبخ، ٝز٤ ح٥ٖري، ًرني د٫ٌّ ح٥ٖري ٝز٦يخ، ًح٭ظيٌح اذل أ٫ حًٕذل طغٞو 
أ٩تخ ح٥ؼخ٭ْتش ٙظغتٞو دبنتِ أسرتِ عتنٌحص        ،رخؾبذد حؾبْظخدس، $ىزٞخً ٦٥نقٌؿ حؾبذ٭ْش#

 $دبٞظنتتَ ٝتتخ٭٫ٌ ختتخؿ فتتذس رتتز٠٥#، ا٫ دل ّتتنـ ٝتتخ٭٫ٌ  ختتش ٦٥غتتٌٞه دبتتذد       
أٝقتتش، ٝتتخث٦ني ا٫ عتتٌٞه دّتت٫ٌ ح٥ٖتتري ٝزتت٤ ح٥ذ٥ًتتش دبنتتِ حؾبتتذس حؾبتتز١ٌسس كظ٪تتِ         
ًهنخثِ، ًٙ حيظ٪٤ ًٝٚخً ١٪خ ٙ حيظ٪٤ كذحً دبٞذحس ٩ْْتخد حؾبغتخٙش، ٩ًتشد ر٥ت٠ اذل     
حّظزتتخسحص حؾبقتت٦لش ح٥ْخ٩تتش ١تتِ ٙ ط٦ْتتٜ حؾبيخ٥زتتخص ٝزتت٤ ح٥ذ٥ًتتش ص٩نتتخً رْْتتذحً جيْتت٤      

٦٥٪ٚخؿآص ًحٙميشحرخص، ًؿبزح ٝشسًح أ٫ ّشمش  -ًىِ عنٌّش ريزْْظيخ–حؾبْضح٭ْش 
٩ؼ٤ ىزح ح٥ذ٬ّ ارح عٞو ٙ ّظخ٦٘ ّنو ح٥ظضح٧ ىزِْْ يف ر٩تش ح٥ذ٥ًتش، ًٙ ٦ّتض٧ أ٫    
ّتذِٙ رتتو حؾبتتذ٬ّ أً دحثنتتٌه، رتت٤ جيتتٌص ٦٥٪ل٢٪تش أ٫ طٞنتتِ رتتو ٩تت٬ ط٦ٞتتخء ٭ٚغتتيخ، ػتت٨   

ت حربيٌح اذل أ٫ ح٥ظٌّْل حؾبرتطذ ٦َّ حٗخ٣ٚ رخ٥ظضح٧ ىتٌ ٩ت٬ ىزْْتش حؼبتٜ ح٥نخؽت     
٬ّ ح٥ٙظتضح٧ ٕ٭تو ىتٌ حؾبٞخرت٤ ٥تو، ٙظغتشُ رخ٥نغتزش اذل ح٥ظْتٌّل ٩تذس ح٥ظٞتخد٧ ح٥تيت            
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طغتتشُ رخ٥نغتتزش اذل حؼبتتٜ حٕفتت٦ِ، ًرخ٥ظتتخرل ٙتتبرح ١تتخ٫ ح٥ظْتتٌّل ٩ي٦ٌرتتًخ ٩ٞخرتت٤        
كش٩خ٫ حؾبٌٍ٘ ٬٩ ٩شطزو ًرغزذ ٙق٦و رذ٫ً ًؿتو كتٜ عتٞيض دّتٌٍ ح٥ظْتٌّل      

 دبنِ ٩ذس ح٥ظٞخد٧ حؾبغٞيش ٦٥٪شطذ.

٢٪ش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ يف ٝنتخثيخ اذل أ٭تو ارح ١تخ٫ ح٥ؼخرتض أ٫       ٥ًٞذ خ٦قض ححمل
ح٥ظٌّْل حؾبيخ٥ذ رو ىٌ ٩ٞخر٤ كش٩خ٫ حؾبذِّ ٬٩ سحطزو رغتزذ ٙقت٦و ٥ز٦ٌٕتو عت٬     
ح٥غتتظني حعتتظنخدًح اذل أ٭تتو ٙ جيتتٌص ٙقتت٦و ٝزتت٤ حؽبخ٩غتتش ًح٥غتتظني، ٙظغتتشُ ٦ّتتَ         

و، ًٝذ أًملض ح٥ظٌّْل حؾبي٦ٌد، ًيف ىزه حؼبخ٣ ٩ذس ح٥ظٞخد٧ حؾبغٞيش ٦٥شحطذ رحط

ح٥زُ حعظلذع طٞتخد٧  –٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ /172ىزه ححمل٢٪ش أّنخً أ٫ ٭ـ حؾبخدس/
ح٥ؼٚع عتنٌحص رخ٥نغتزش اذل دّتٌٍ ح٥ظْتٌّل ح٥نخؽتجش ٩ت٬ ح٥ْ٪ت٤ ٕتري حؾبؾتشًُ ٩ت٬           

ىتٌ ٭تـ   –ح٧ٌْ٥ ح٥زُ ٨٦ّ ْٙو حؾبنشًس حبتذًع ح٥نتشس ًرخ٥ؾتخـ حؾبغتئ٣ً ّنتو      
ٛ ح٥تيت طنؾتؤ     حعظؼنخثِ ٦َّ خٚٗ حٕف٤ ح٥ْخ٧ يف ح٥ ؿ حؼبٌٞت ظٞخد٧، ًٝذ ًسد خبقٌت

٩تت٬ حؾبقتتذس ح٥ؼخ٥تتغ ٩تت٬ ٩قتتخدس ح٥ٙظتتضح٧ يف ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ، ًىتٌت ح٥ْ٪تت٤ ٕتتري حؾبؾتتشًُ   
ٛ ح٥نخؽتتجش ٩تت٬ ٩قتتخدس أختتشٍ اٙ ارح ًؿتتذ   ص طيزْٞتتو رخ٥نغتتزش اذل حؼبٞتٌت حبْتتغ ٙ جيتٌت

زش ٩ت٬ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ رخ٥نغت    /181/٭ـ خخؿ ّٞنِ ر٠٥، ١٪خ ٤ْٙ ح٥ؾخسُ يف حؾبتخدس 

رخ٥نغزش اذل دٌٍّ حعترتدحد  /187/اذل دٌٍّ ح٥ظٌّْل ٬ّ حٗػشحء رٚ عزذ، ًيف حؾبخدس

رخ٥نغزش اذل ح٥ذٌٍّ ح٥نخؽجش ٬ّ حؾبقتذس ح٥شحرتِ ٩ت٬    /٩/197خ دِٙ رٖري كٜ، ًيف حؾبخدس
٩قتتخدس ح٥ٙظتتضح٧ يف ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ، ٩ًتت٬ ػتت٨ ٙتٚت ّغتتشُ ىتتزح ح٥ظٞتتخد٧ حؽبتتخؿ ٦ّتتَ      

ّل        حؼبٌٞٛ ح٥نخؽجش ٬٩ ٩قخدس أخت  شٍ ١خؾبقتذس ح٣ًٕ، ًىٌت ح٥ْٞتذ، ١٪تخ ٥ٌت ١تخ٫ ح٥ظٌْت
ٛ ح٥نخؽتتجش ٩تت٬        ٣ حؾبظْخٝتتذ رخ٥ظضح٩خطتتو ١ًتتز٠٥ ٙ ّغتتشُ ٦ّتتَ حؼبٞتٌت ٩رتطزتتخً ٦ّتتَ اختٚت
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د    ّل حؾبي٦تٌت حؾبقتتذس حؽبتتخ٩ظ ٩تت٬ ٩قتتخدس ح٥ٙظتتضح٧، ًىتٌت ح٥ٞتتخ٭٫ٌ، ١٪تتخ ٥تٌت ١تتخ٫ ح٥ظْتٌت
 ٩رتطزخً ٦َّ حٗخ٣ٚ رخ٥ظضح٧ ّنؾجو ح٥ٞخ٭٫ٌ ٩زخؽشس.

غتتئ٥ًْش حؼب٩ٌ٢تتش ّتت٬ أْٙتتخ٣ حؾبخدّتتش ٝتتذ طنغتتذ يف ٩ٚي٩ٌتتخص      ًارح ١خ٭تتض ٩
ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ اذل حؾبقتذس ح٥ؼخ٥تغ ٩ت٬ ٩قتخدس ح٥ٙظتضح٧، ًىتٌ ح٥ْ٪ت٤ ٕتري حؾبؾتشًُ،           
٦ْٙظ ٬٩ ؽ٠ رؤ٫ ٩غئ٥ًْظيخ ّت٬ ح٥ٞتشحسحص حٗدحسّتش ح٥قتخدسس يف ؽتؤ٫ حؾبتٌٍٚني،       

شحسحص ىتتِ امنتتخ طنغتتذ اذل حؾبقتتذس حؽبتتخ٩ظ، ًىتتٌ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ رخّظزتتخس أ٫ ىتتزه ح٥ٞتت       
طقشٙخص ٝخ٭ٌ٭ْش، ٥ًْغض أْٙخًٙ ٩خدّش، ًأ٫ ّٚٝش حؼب٩ٌ٢ش دبٌٍْٚيخ ىِ ّٚٝتش  

 طنَْ٪ْش ّخ٩ش ٩قذسىخ ح٥ٌٞح٭ني ًح٦٥ٌحثق..

٩ذ٭ِ# أ١ذ أ٫ حؾبيخ٥زش ح٥تيت   ٦ّ383َ أ٭و ٥ًج٬ ١خ٫ ٝنخء ح٥نقٌؿ حؾبذ٭ْش $حؾبخدس 
ص ح٥نَتخ٧ حٗدحسُ  طٞيِ ح٥ظٞخد٧ ىِ حؾبيخ٥زش ح٥ٞنخثْش د٫ً ٕريىتخ، اٙ أ٫ ٩ٞظنتْخ  

ٝذ ٩خ٥ض رٚٞو ح٥ٞنتخء حٗدحسُ اذل طٞشّتش ٝخّتذس أ١ؼتش طْغتريًح يف ّٚٝتش حؼب٩ٌ٢تش        
دبٌٍْٚيخ دبشحّخس ىزْْش ىتزه ح٥ْٚٝتخص ًح٥ظتذسؽ ح٥شثخعتِ ح٥تزُ ّٞت٧ٌ ٦ّْتو، ًأ٫        
حؾبٚشًك يف ح٥غ٦يش ح٥شثخعْش ىٌ ا٭قخٗ حؾبٌٍ٘ رظيزْتٜ ح٥ٞتخ٭٫ٌ كظتَ ّنقتشٗ     

اذل ح٥ٞنتخء، ٥ًتز٠٥ ّٞت٧ٌ ٩ٞتخ٧      ح٥ٙظـتخء ٫ ّنتيش اذل  اذل ّ٪٦و ىخدة ح٥زخ٣ د٫ً أ
حؾبيخ٥زتتش ح٥ٞنتتخثْش يف ٝيتتِ ح٥ظٞتتخد٧ حؾبيخ٥زتتش أً ح٥تتظ٨٦َ ح٥تتزُ ٌّؿيتتو حؾبٌٍتت٘ اذل    
ح٥غ٦يش حؾبخظقش ٩ظ٪غ٢خً ٩يخ٥زخً رؤدحثو، ًى٦ذ حّٗٚخء ٬٩ ح٥شع٧ٌ ىٌ أٌٍٝ ٢٩ت٬  

 ح٥ظ٨٦َ حٗدحسُ ح٥ٞخىِ ٦٥ظٞخد٧ يف ىزح حؽبقٌؿ.

ؼب٨٢ حؾبي٣ٌ ٝذ سأط  ػخس ىخ٩تش يف ٩ن٩ٌَتش ح٥ظٞتخد٧، ٥تز٠٥ ١تخ٫      ى٢زح ٫ٌ٢ّ ىزح ح
٬٩ ٩ْخػبش ٩غؤ٥ش ح٥ظٞخد٧ يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ دبضّذ ٬٩  -ًٕمهْش حؾبٌمٌُ –ٙرذ 

 ح٥ظٚق٤ْ، ًىٌ ٩ٌمٌُ ح٥زلغ حٓط0ِ
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 الفصل السابع   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دم احلق يف القاوون اإلداريتقا
 

 ح٥قذد عنظْشك ٩ٖ٥ٌس حٓطْش0 ىزح ويف

 حؾبزذأ ح٥ْخ٧ يف ح٥ظٞخد٧.-1

 حؾبٞقٌد ٬٩ ح٥ذًسّش ًح٥ظـذد.-2

 ح٥ظٌّْل ٬ّ ح٥ٞشحسحص حؾبخخ٥ٚش ٦٥ٞخ٭٫ٌ.-3
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 البحث األول   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ادليدأ العام يف الًؼادم اإلداري 

 ارةد ؼيل اإلدومسألة تؼادم دوون األػرا

عتتخرٞخً أ٫ ىنخ٥تت٠ ٭قتتخً خخفتتخً يف ح٥ظؾتتشِّ ح٥ٚش٭غتتِ ّظنتت٪٬ عتتٌٞه    ذكسوــا
حؼبٌٞٛ حؾبرتطزش ٦٥ٖري ٦َّ ح٥ذ٥ًش دبنِ أسرِ عنٌحص، ًح٩ٕش ٭ٚغتو رخ٥نغتزش ؾبقتش    

٩تتت٬ ح٥ٞغتتت٨ ح٥ؼتتتخ٭ِ ٩تتت٬ ح٥ٚثلتتتش حؾبخ٥ْتتتش ٦٥٪ْضح٭ْتتتخص    /51/ٙٞتتتذ طْشمتتتض حؾبتتتخدس 
 ًحؼبغخرخص ٥ز٠٥.

رخٙعتتتظنخد اذل –٢٪تتتش حٗدحسّتتتش ح٦ْ٥ْتتتخ يف ٩قتتتش  ٦ًّتتتَ ىتتتزح حٕعتتتخط ٝنتتتض ححمل 

رتتؤ٫ حؾبخىْتتخص، ٩ًتتخ يف ك٢٪يتتخ ٩تت٬ حؾبزتتخ٥ٔ ح٥تتيت ط٢تت٫ٌ       -حٓ٭ٚتتش ح٥تتز١ش /51/حؾبتتخدس
٩غظلٞش ٝز٤ ح٥ذ٥ًش طقزق كٞخً ؿبخ، ار دل طظ٨ حؾبيخ٥زش ذبخ ٝنخثْخً أً ادحسّتخً خت٣ٚ   

سىتني   حزيت ١عبظ عنٌحص ٬٩ طخسّخ ٭ؾٌء حؼبٜ يف حٝظنخثيخ، ٩ًنخه طيزْٜ ك٢ت٨  
 رؤ٩ش0٬ّ

0 ٭ؾتتٌء كتتٜ ٩تتخرل يف ر٩تتش ح٥ذ٥ًتتش ٭ظْـتتش ٝتتشحس طنَْ٪تتِ ّتتخ٧ أً ٝتتشحس ادحسُ      األًل
 ٙشدُ.
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0 سب٦٘ حؾبيخ٥زش ذبزح حؼبٜ ٝنخثْخً أً ادحسّتخً ٩تذس عبتظ عتنٌحص ٩ت٬      انثبَِ
 .1طخسّخ ٭ؾٌء ىزح حؼبٜ س٨ٕ ٨٦ّ فخكذ ح٥ؾؤ٫ رْٞخ٩و ٦ّ٪خً كْْٞٞخً أً حٙرتحمْخً

٦ّْيخ ىزح ح٥نـ حّظزخسحص طنَْ٪ْش طظ٦ْٜ رخؾبقت٦لش ح٥ْخ٩تش    ًحّٙظزخسحص ح٥يت ٧ٌّٞ
ًىتتِ يف حٕفتت٤  –ًصبتتذٗ اذل حعتتظٞشحس حًٕمتتخُ حٗدحسّتتش ًّتتذ٧ طْتتشك حؾبْضح٭ْتتش  

٦٥٪ٚخؿتتتتآص ًحٙمتتتتيشحد، ٦ًّتتتتَ ىتتتتزح حؾبٞظنتتتتَ ٙتتتتب٫ طيزْتتتتٜ ك٢تتتت٨     -عتتتتنٌّش

ر٩ش حؾبؾخس ا٥ْيخ ٙ ّظؤطَ رذحىش اٙ كْغ ٫ٌ٢ّ حؼبٜ ٝذ ٭ؾؤ ًط٢خ٤٩ يف /51/حؾبخدس
ح٥ذ٥ًش، ًكْن٪خ ط٫ٌ٢ حؾبيخ٥زش رو أ٩شًح ٩ْغتٌسًح ٩ت٬ ؿيتش ح٥ٞتخ٭٫ٌ، أ٩تخ ارح ٝتخ٧ ٩تخ٭ِ        
ٝخ٭ٌ٭ِ طغظل٤ْ ٩ِ ًؿٌده حؾبيخ٥زتش ٝخ٭ٌ٭ْتًخ ذبتزح حؼبتٜ ٩ت٬ ؿخ٭تذ فتخكذ ح٥ؾتؤ٫         
ٙب٫ ٩ْْخد ح٥غٌٞه أ٩شحً ٩ْغٌسحً ٝخ٭ٌ٭خً، ٫ٌ٢ًّ حؾبظخ٦٘ ّنيخ أً حؾبٞقتش ْٙيتخ رْتذ    

 ٬٩ ح٥ٚثلش حؾبخ٥ْش ًطيزْٞيخ ٦َّ كخ٥ظو./51/دسر٠٥ فبًٚ ّٕ٪خ٣ ك٨٢ حؾبخ

ًح٥ؼخرتض ٩ت٬ حؾبنخصّتش ح٥تيت أدص اذل حؼب٢تت٨ حؾبيْت٫ٌ ْٙتو، أ٫ حؾبتذِّ ٝتذ سبيتتَ يف         

، اذل ح٥ذسؿتتش ح٥شحرْتتش يف 1948ح٥رتْٝتتش رخٕٝذ٩ْتتش اذل ح٥ذسؿتتش حؽبخ٩غتتش يف عتتنش  

ي٫ٌْ ْٙي٪خ ٌح رخ٥ٞشحس٬ّ حؾب، س٨ٕ أ٭و أعزٜ يف حٕٝذ٩ْش ٝخ٭ٌ٭خً كب٬ س1953ّٝعنش 
رخ٥ٖٗخء، ٬٩ً ػ٨ ٙب٫ كٜ حؾبذِّ يف ح٥رتْٝتش ذبتز٬ّ ح٥ٞتشحس٬ّ ًٙ ؽت٠ ػخرتض ًٝتخث٨       

َ ٬٩ طخسّخ ٭ٚخرمهخ، ٫ٌ٢ًّ كٞو يف  ح٥ٚتشًٛ حؾبخ٥ْتش حؾبرتطزتش ٦ّتَ ىتزه       حؼبق٣ٌ ٦ّت
حؾبتذِّ أ٫ ّيخ٥تذ    ا٢٩تخ٫ ح٥رتْٝش ٝخث٪ًخ ١تز٠٥ ٩ت٬ ىتزح ح٥ظتخسّخ، اٙ أ٭تو ٩تخ ١تخ٫ يف        

ٝز٤ أ٫ ّيخ٥ذ أًًٙ رب٥ٖخء ٝشحسُ ح٥ظخيِ ح٥ٞخث٪ني يف ٩ٌحؿيظو، ذبزه ح٥ٚشًٛ حؾبخ٥ْش 

                                                           
زو ح٥ٞخسة اذل ٭َشّش ح٨٦ْ٥ ح٥ْْٞين ح٥ٞخث٪ش يف ظب٤ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ د٫ً ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ، ن٭ىنخ  -1

 ٩ًخ رْذىخ. 14ؿ ،١خ٤٩ حغبخ0٤ّْ ح٥شٝخرش حٗدحسّش د. ٩قيَٚسحؿِ 
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ًح٦٥ز٬ّ كخٙ د٫ً عشّخ٫ ٩ْْخد ح٥ي٬ْ ْٙي٪خ رخ٥ٖٗتخء، رخ٥نغتزش ا٥ْتو، ٦ًّتَ ٙتشك      
ًٙ ٦ّْ٪و ذب٪خ ارتخ٫ فتذًسمهخ، حؽبتٚٗ ح٥تزُ دحس كت٣ٌ زبذّتذ ٩ش١تضه         ح٥ظغ٨ْ٦ ؿذ

عتخ ّْٞنتو ْٙتو اٙ رتخ٥ٞشحس     ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ يف حٕٝذ٩ْش يف ح٥ذسؿش ح٥غخدعش، ًح٥زُ دل ّش

متت٪٬ ىتتزح  ٩1956تت٬ ٥ٌّْتتٌ عتتنش  31ح٥قتتخدس ٩تت٬ ٩تتذّش ٩قتت٦لش ح٥نتتشحثذ يف  
ح٥ظخسّخ ًكذه ّنٚظق ٩ْْخد ح٥ي٬ْ رخ٥ٖٗخء يف ٝتشحسُ ح٥ظخيتِ، ١ًتز٠٥ ّغتشُ ٩نتو      
٩ْْخد ح٥ظٞخد٧ حؽب٪غِ رخ٥نغزش اذل دٌٍّ ح٥ظْتٌّل ْٙ٪تخ ّظنتخَٙ ًىزتخثِ حٕؽتْخء      

خء ٝخث٪خً، رْن٪تخ ٢ّت٫ٌ ى٦تذ ح٥ٚتشًٛ حؾبخ٥ْتش، ىتِ حٕػتش،        أ٫ ّزَٞ حؼبٜ يف ى٦ذ ح٥ٖٗ
ًى٦ذ ح٥ظٌّْل، ًىٌ ح٥ٖٗخء ٕتري حؾبزخؽتش، ٝتذ عتٞو رخ٥ظٞتخد٧ حؽب٪غتِ $ححمل٢٪تش        

٩تت٬ ٙربحّتتش عتتنش    24ٝنتتخثْش، ؿ٦غتتش   4 ٥غتتنش 514حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ0 ىْتت٬ سٝتت٨   

1961.# 

٭ِ ٩ت٬  ٩ت٬ ح٥ٞغت٨ ح٥ؼتخ   /51/ٝنض ححمل٢٪ش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ رتؤ٫ حؾبتخدس     ١٠ز٥
ح٥ٚثلش حؾبخ٥ْش ٦٥٪ْضح٭ْش ًحؼبغخرخص طنـ ٦َّ أ٫ حؾبخىْخص ح٥تيت دل ّيخ٥تذ ذبتخ يف    
٩ذس عبظ عنٌحص طقزق كٞخً ٢٩ظغزخً ٦٥ل٩ٌ٢ش، ًَّيش ٬٩ ر٠٥ أهنخ ًا٫ حٝظزغض 
٩تت٬ ح٥نقتتٌؿ حؾبذ٭ْتتش ٩تتذس ح٥ظٞتتخد٧ حؽب٪غتتِ، اٙ أهنتتخ ٝتتشسص يف ح٥ٌٝتتض رحطتتو أ٭تتو      

ْخص كٞخً ٢٩ظغتزخً ٦٥ل٩ٌ٢تش، ٙنٚتض سب٦ت٘ أُ     دبـشد ح٭ٞنخء حؾبذس طقزق ط٠٦ حؾبخى
ح٥ظضح٧ ىزِْْ يف ر٩ش ح٥ذ٥ًش ًحٙرتٝض رز٠٥ ّت٬ حٕك٢تخ٧ حؾبذ٭ْتش ح٥تيت طٞنتِ رؤ٭تو       
ًا٫ ١خ٫ ّرتطذ ٦ّتَ ح٥ظٞتخد٧ ح٭ٞنتخء ح٥ٙظتضح٧، اٙ أ٭تو ٩تِ ر٥ت٠ ّظخ٦ت٘ ّنتو ح٥ظتضح٧           

٩تتذ٭ِ#، ًأ٭تتتو ٙ جيتتٌص ٦٥٪ل٢٪تتتش أ٫ طٞنتتِ رخ٥ظٞتتتخد٧ ٩تت٬ ط٦ٞتتتخء      386ىزْْتتِ $٧ 
غيخ، ر٤ جيذ أ٫ ٫ٌ٢ّ ر٠٥ رنخء ٦َّ ى٦ذ حؾبذ٬ّ أً رظخء ٦َّ ى٦ذ دحثنْتو أً أُ  ٭ٚ

٩تتذ٭ِ#، ٩ًتتشد ر٥تت٠   387ؽتتخـ ٥تتو ٩قتت٦لش ْٙتتو، ٥ًتتٌ دل ّظ٪غتت٠ رتتو حؾبتتذ٭ِ $٧  
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اذل أ٫ ح٥ظٞتتخد٧ ٥تتْظ عتتززخً كْْٞٞتتخً ٩تت٬ أعتتزخد رتتشحءس     –حبغتتذ ح٥نَشّتتش حؾبذ٭ْتتش  
ظضح٩تخً ٩تذ٭ْخً اذل أ٫ ّتذِٙ    ح٥ز٩ش، ر٤ ـبشد ًعت٦ْش ٥ٞيتِ كتٜ حؾبيخ٥زتش رتو، َْٙت٤ ح٥      

رظٞخد٩و، ًّنٞنِ ارح مت ح٥ظ٪غ٠ رو، ٬٢٥ً ّظخ٦٘ ّنو ح٥ظضح٧ ىزِْْ ر٩تش حؾبتذ٬ّ،   
٥ز٠٥ ّنزِٖ أ٫ ّظ٪غ٠ رو رًً ح٥ؾؤ٫، ًٙ جيٌص ٦٥٪ل٢٪ش أ٫ طٞظنِ رتو ٩ت٬ ط٦ٞتخء    

٩تت٬ ح٥ٚثلتتش حؾبخ٥ْتتش  /51/٭ٚغتتيخ، رْن٪تتخ حّٙظزتتخسحص ح٥تتيت ّٞتت٧ٌ ٦ّْيتتخ ٭تتـ حؾبتتخدس   
ؼبغخرخص ىتِ حّظزتخسحص طنَْ٪ْتش طظ٦ْتٜ رخؾبقت٦لش ح٥ْخ٩تش ًصبتذٗ اذل        ٦٥٪ْضح٭ْش ًح

 -ًىتتتِ يف حٕفتتت٤ عتتتنٌّش –حعتتتظٞشحس حًٕمتتتخُ حٗدحسّتتتش ًّتتتذ٧ طْتتتشك حؾبْضح٭ْتتتش  
٦٥٪ٚخؿتتآص ًحٙمتتيشحد، ٩ًتت٬ ػتت٨ ٙتتب٫ ح٥ٞخّتتذس ح٥تتيت ٝشسصبتتخ ىتتِ ٝخّتتذس طنَْ٪ْتتش  

خ٨١ ّخ٩تتش، ّتتظْني ٦ّتتَ ًصحسحص حؼب٩ٌ٢تتش ٩ًقتتخؼبيخ ح٥ظضح٩يتتخ، ًطٞنتتِ ذبتتخ ححملتت        
١ٞخّتتتذس ٝخ٭ٌ٭ْتتتش ًحؿزتتتش ح٥ظيزْتتتٜ يف ّٚٝتتتش حؼب٩ٌ٢تتتش دبٌٍْٚيتتتخ، ًىتتتِ ّٚٝتتتش  
طنَْ٪ْتتش زب٢٪يتتخ ح٥ٞتتٌح٭ني ًح٦٥تتٌحثق، ٩ًتت٬ رْنتتيخ ط٦تت٠ ح٥ٚثلتتش $ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش     

 #.٬٩1956 ٌّ٭ْو عنش /2/ح٥ٞنخثْش ؿ٦غش٥2غنش  157ح٦ْ٥ْخ0 ى٬ْ س٨ٝ 

٩تتت٬ /375/خدس١٪تتتخ ٝنتتتض أ٫ ح٥ذًسّتتتش ًح٥ظـتتتذد حؾبنقتتتٌؿ ٦ّْي٪تتتخ يف حؾبتتت
ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ مهخ ٩ت٬ حؽبقتخثـ حؾبظٚشّتش ّت٬ ىزْْتش حؼبتٜ يف رحطتو، ار ّٞقتذ         
رخ٥ذًسّش أ٫ ٢ّت٫ٌ ٩غتظلًٞخ ٩ٌحّْتذ ٩ظظخ٥ْتش، ًرخ٥ظـتذد أ٫ ٩تخ ّتئدُ ٩ت٬ ح٥تذ٬ّ يف          

حؾبؾخس ا٥ْيخ حؾبشطزتخص ٩ت٬ رتني    /375/حؾبخدس٩ٌّذه، ٙ ّنٞـ ٬٩ أف٦و، ًٝذ ر١شص 
ْ     س ح٥تيت  دحؼبٌٞٛ ح٥ذًسّش حؾبظـذ يخ ٩ت٬  ظت أًسدصبتخ ٦ّتَ عتز٤ْ حؾبؼتخ٣، ٙخؾبشطزتخص ريزْ

حؼبٌٞٛ ح٥يت طظٞخد٧ خب٪ظ عنٌحص رخّظزخسىخ دًسّش ٩ظـتذدس، ًىخطتخ٫ ح٥قتٚظخ٫ ٙ    
طتتض٫ّٚ ٩تتخ رب٪تتذ ٩نتتيخ، ١٪تتخ ٙ ّٖتتري ٩تت٬ ىزْْتتش حؾبشطتتذ، ١لتتٜ دًسُ ٩ظـتتذد ْٝتتخ٧  

ر٥ت٠   حؾبنخصّش يف أف٤ حعتظلٞخٝو، ار ٙ ؽتؤ٫ ٥تز٠٥ دبتذس ح٥ظٞتخد٧ ١٪تخ أؽتخسص اذل       
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كني ٭قض ٦َّ أ٫ حؼبٜ ح٥ذًسُ حؾبظـذد ّظٞخد٧ رظ٠٦ حؾبذس ٥ًٌ أٝش رو /375/حؾبخدس
حؾبذ٬ّ، ٙظغشُ ٩ذس ح٥ظٞخد٧ ٬٩ رتخد أًذل ارح ٭تخصُ ْٙتو، ٩ًتشد ر٥ت٠ اذل أ٫ ح٥ظٞتخد٧       
حؽب٪غِ ٙ ٧ٌّٞ ٦َّ ٝشّنش ح٥ٌٙخء ١٪خ ىٌ ح٥ؾؤ٫ ْٙ٪خ ّذحه ٩ت٬ متشًد ح٥ظٞتخد٧،    

ؾبذ٬ّ ّٚشك ْٙتو أدحء ح٥تذ٫ٌّ ح٥ذًسّتش حؾبظـتذدس ٩ت٬      ًامنخ ّشؿِ يف أعخعو اذل أ٫ ح
اّشحده ٦ٌٙ أؿرب ٦َّ ح٥ٌٙخء دبتخ طتشح٨١ ٩نتيخ رْتذ ح٭ٞنتخء عبتظ عتنٌحص ٩ت٬ طتخسّخ          
حٙعظلٞخٛ ٕٙنَ ر٠٥ اذل ط٦٢ْٚو دبتخ جيتخًص ح٥غتْش، ًٝتذ ؿْت٤ ٦٥٪تذ٬ّ طؾتشًّْخ        

٥تذ٬ّ يف  ٦َّ ىزح ح٥ظٌؿْو أ٫ ّظ٪غ٠ رخ٭ٞنخء ط٠٦ حؾبذس، ٥ًٌ رْذ حٝتشحسه رٌؿتٌد ح  
ر٩ظو، ًكبخ جيذ ح٥ظنزو ا٥ْو أ٫ ح٥ٞشّنش ح٥يت ٧ٌّٞ ٦ّْيخ ىزح ح٥ظٞخد٧ حؽب٪غتِ ىتِ   
ٝشّنش ٝخ٭ٌ٭ْش ٝخىْش ٙ طٞز٤ ح٥ذ٤ْ٥ ح٢ْ٥غِ، ٙٚ ًؿو ٦٥ظلذُ رؤهنتخ ٙ طغتشُ يف   
كتتتتتتٜ حؽبضح٭تتتتتتش ح٥ْخ٩تتتتتتش حبغتتتتتتزخ٫ أهنتتتتتتخ ٩ذ٭ْتتتتتتش $ححمل٢٪تتتتتتش ح٦ْ٥ْتتتتتتخ0 ىْتتتتتت٫ٌ      

٥غن/311ً//189ً//184ً//183ً//111ً//111ً//119ً//87/أسٝخ٧

# 6$ ٥غتنش /114ً//1139ً/ ٬٩1955 ٭تٌٙ٪رب عتنش    19# ٝنخثْش ؿ٦غش 1$ س

 #.٬٩1965 ٌّ٭ْو عنش  14ٝنخثْش، ؿ٦غش 

ًٝنض أّنخً رؤ٫ ١ٚ ًمِْ ح٥ذًسّش ًح٥ظـذد ٝخث٨ رخ٥ًْٚحص ّخ٩ش، ؽؤهنخ 

 ٬ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ ْٙ٪خ أًسدطو ٩ت٬ 375/٩/يف ر٠٥ ؽؤ٫ حؾبشطزخص ح٥يت أًسدصبخ حؾبخدس
أ٩ؼ٦تتش ؿبتتزح ح٥نتتٌُ ٩تت٬ حؼبٞتتٌٛ ح٥تتيت عتتٞو دبنتتِ عبتتظ عتتنٌحص، ار ح٥ْتتًٚس يف       

 487كْٞٞظتتتتتيخ ؿتتتتتضء ٩تتتتت٬ حؾبشطتتتتتذ $ححمل٢٪تتتتتش حٗدحسّتتتتتش ح٦ْ٥ْتتتتتخ0 ىْتتتتت٬ سٝتتتتت٨      

 #.٬٩1955 ٭ٌٙ٪رب عنش  26ٝنخثْش، ؿ٦غش/٥1غنش/
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ًيف خقتتٌؿ ح٥ظْتتٌّل حؾبرتطتتذ ٦ّتتَ افتتذحس حؼب٩ٌ٢تتش قبخ٥ٚتتش ٦٥ٞتتخ٭٫ٌ،        
خ رؤ٭تتو ؾبتتخ ١تتخ٫ ىتتزح ح٥ظْتتٌّل ىتتٌ ٩تت٬ ىزْْتتش حؼبتتٜ   ٝنتتض ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتت 

ح٥نخؽتتت ّتت٬ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ٕ٭تتو ىتتٌ حؾبٞخرتت٤ ٥تتو، ٙب٭تتو طغتتشُ رخ٥نغتتزش اذل ح٥ظْتتٌّل ٩تتذس  
ح٥ظٞخد٧ ح٥يت طغشُ رخ٥نغزش اذل حؼبٜ حٕف٦ِ، ًؾبخ ١تخ٫ ح٥ظْتٌّل، ّٚتشك ح٥ظغت٨ْ٦     

ٌس ١حؾبتز  حعظلٞخٝو ٩ٌمٌّخً طزْخً ٥قٚكْش حؾبذِّ ٦٥رتْٝش، ٩ي٦ٌرخً ٩ٞخرت٤ كش٩تخ٫  
٬٩ ٩شطزخص ح٥ذسؿش ح٥يت سبيَ يف ح٥رتْٝش ا٥ْيتخ رتخ٥ٞشحس حؾبيْت٫ٌ ْٙتو ح٥تزُ ّتض٨ّ       
قبخ٥ٚظو ٦٥ٞخ٭٫ٌ، ٙٞذ عٞيض دٌٍّ ح٥ظٌّْل ىزه دبنِ حؾبذس حؾبغٞيش ٦٥٪شطذ، 

٩تت٬ ح٥ٞغتت٨ ح٥ؼتتخ٭ِ ٩تت٬ ح٥ٚثلتتش حؾبخ٥ْتتش ٦٥٪ْضح٭ْتتش       /51/ًىتتِ ىزٞتتخً ٥تتنـ حؾبتتخدس   
ْذىخ كٞخً ٢٩ظغزخً ٦٥ل٩ٌ٢تش، ٦٥ً٪ل٢٪تش   ًحؼبغخرخص عبظ عنٌحص طقزق حؾبخىْش ر

 1291أ٫ طٞنِ رخ٥غتٌٞه ٩ت٬ ط٦ٞتخء ٭ٚغتيخ $ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ0 ىْت٬ سٝت٨         

 #.٬٩1965 ٌّ٭ْو عنش 6ٝنخثْش ؿ٦غش  ٥8غنش 

ًْٙ٪خ ّظ٦ْٜ دبْْخد سٙتِ دّتٌٍ ٕتري ح٥ٖٗتخء ٝنتض ححمل٢٪تش رحصبتخ رؤ٭تو ٥ًتج٬ ١خ٭تض           
٨٢ سًحرتو ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؽبتخؿ، ًٙ طيزتٜ     ٌٝحّذ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ ٝذ ًمْض أفًٚ ٥تظل 

ًؿٌرتتًخ ٦ّتتَ سًحرتتو ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ح٥ْتتخ٧، اٙ أ٫ ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ ٥تتو أ٫ ّيزتتٜ ٩تت٬ ط٦تت٠        
ح٥ٌٞحّذ ٩خ ّظٚء٧ ٩ِ ىزه ح٥شًحرو، ٥ًو أ٫ ّيٌسىخ دبخ حيٜٞ ىزح ح٥ظٚإ٧، ٥ًز٠٥ 
ٙ ّيشف ٦١ْش طيزْٜ ح٥نقٌؿ حؾبذ٭ْش حؽبخفتش رخ٥ظٞتخد٧، ًامنتخ دي٢ت٬ طيزْٞيتخ يف      

خ٣ سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ رخ٥ٞذس ح٥زُ ّظٜٚ ٩ِ ىزْْش ىزه ح٥تشًحرو، اٙ ارح ًؿتذ   ـب
٭ـ خخؿ يف ٩غؤ٥ش رْْنيخ ْٙـذ ّنذثز ح٥ظضح٧ ىزح ح٥نـ، ًطشط٢ض ٢ٙشس ح٥ظٞخد٧ 
حؾبغٞو ٦َّ حّظزخسحص طظق٤ رخؾبق٦لش ح٥ْخ٩ش، ار حؼبشؿ ٦َّ حعظٞشحس حؾبْخ٩ٚص 

ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتش ّظي٦تذ دحث٪تخً ح٥ْ٪ت٤ ٦ّتَ عتشّش       ًطٌٙري ح٥ي٪ؤ٭ْنش يف حؾبشح١ض ًح٥ْٚٝخص 
ح٥زض ْٙ٪خ ّؼٌس ٬٩ ٩نخصّخص، ًىخؾبخ أ٫ ح٥ظيٌس ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ٝذ ًفت٤ اذل كتذ حٗٝتشحس    
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٥ٖٙشحد حبٜ ٩نخصّش ح٥غ٦يخص ح٥ْخ٩ش ْٙ٪خ ربشّو ٬٩ طقشٙخص، ٙب٫ ر٠٥ ّغتظظزِ  
ٙ  رخ٥نشًسس ًؿٌد طن٨َْ ًعخث٤ ىزه حؾبنخصّش دبخ ٙ ٫ٌ٢ّ ٬٩ ؽؤ٭و ط٦ْْٞيخ أ٩تذحً 

هنخّش ٥و، ًارح ١خ٭ض ٦٥ظٞخد٧ حؾبغٞو ٦٥٪يخ٥زش رتخؼبٌٞٛ يف سًحرتو ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؽبتخؿ     
ك٢٪ظتتو ح٥ظؾتتشّْْش حؾبظقتت٦ش رخؾبْتتخ٩ٚص ٙتتب٫ ك٢٪تتش ىتتزح ح٥ظٞتتخد٧ يف ـبتتخ٣ سًحرتتو    

يف حعظٞشحس حًٕمخُ حٗدحسّش  -٦َّ مبٌ أدَّ ًأًؿذ–ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ ربذ طربّشىخ 
ح٥ْخ٩ش حعظٞشحسحً شب٦ْو حؾبق٦لش ح٥ْخ٩ش ؼبغ٬ عتري   ًحؾبشح١ض ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ٥ْ٪خ٣ حؾبشحٜٙ

ىتتزه حؾبشحٙتتتٜ، ؾبتتتخ ١تتتخ٫ ٝتتتخ٭٫ٌ ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتتش دل حيتتتذد ٩تتتذدحً ٥شٙتتتِ ح٥تتتذّخًٍ يف   
حؾبنخصّخص حٗدحسّش ح٥يت خيظـ حجمل٦ظ رنَشىخ ذبْجش ٝنخء ادحسُ اٙ ٩خ ّظ٦ْٜ ٩نيخ 

ظٚقت٤ْ ح٥تٌحسد   ري٦زخص ح٥ٖٗخء، ار ٭ـ ٦َّ أ٫ ٩ْْخد سْٙيخ ىٌ عتظ٫ٌ ٩ٌّتخً ٦ّتَ ح٥   
ْٙتتو، ٙتتب٫ ٕريىتتخ ٩تت٬ ح٥ي٦زتتخص جيتتٌص سْٙتتو ٩ظتتَ ١تتخ٫ حؼبتتٜ حؾبيخ٥تتذ رتتو دل ّغتتٞو 
رخ٥ظٞخد٧ ىزٞخً ٥ٌٞحّذ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ، ٩خ دح٧ ٙ ٌّؿذ ٭ـ خخؿ يف ٝخ٭٫ٌ ـب٦تظ  
ح٥ذ٥ًتتتش خيتتتخ٥٘ ىتتتزه ح٥ٌٞحّتتتذ، ًٝتتتذ ط٦ٚ٢تتتض أك٢تتتخ٧ ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ حؾبتتتذ٭ِ يف حؾبتتتٌحد          

٦٥ظٞتخد٧ ح٥يٌّت٤ ًح٥ٞقتري، ٕتري أ٫ ىتزح      رزْتخ٫ أ٭تٌحُ قبظ٦ٚتش    /388/اذل/374/٬٩
ح٥ظْذد ٕ٭ٌحُ ح٥ظٞخد٧ ٙ دي٬٢ أ٫ ّيذس حٕف٤ ح٥ْخ٧ ح٥زُ جي٤ْ ٬٩ ح٥ظٞخد٧ ح٥يٌّت٤  

٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ /374/ح٥ٞخّذس حٕعخعْش يف عٌٞه كٜ حؾبيخ٥زش، ًىٌ ٩خ أسحدص حؾبخدس
 $$ّظٞخد٧ ح٥ٙظضح٧ رخ٭ٞنخء عبتظ ّؾتشس عتنش    0حؾبذ٭ِ أ٫ طئ١ذه كني ٭قض ٦َّ أ٫

ْٙ٪خ ّذح حؼبخٙص ح٥يت ًسد ّنتيخ ٭تـ ختخؿ يف ح٥ٞتخ٭٫ٌ ًْٙ٪تخ ّتذح حٙعتظؼنخءحص        
 ح٥ظخ٥ْش##.

١٪خ أ٫ حٕف٤ يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ أ٫ طذًس ح٥ذٌٍّ ٩ِ حؼبتٜ ح٥تزُ زب٪ْتو، ٙظغتٞو     
٩ْو دبنِ حؾبتذس حؾبٞتشسس ٥ظٞخد٩تو، ْٙ٪تخ ّتذح رْتل أ٭تٌحُ ح٥تذّخًٍ ح٥تيت حعتظؼنخىخ           

ر ٭َش ا٥ْيخ ٭َشس ٩غظ٦ٞش ٬ّ حؼبٌٞٛ ح٥يت زب٪ْيخ، حؾبؾشُ ٬٩ ىزح حٕف٤ ح٥ْخ٧، ا
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ًسطذ ؿبخ أعزخرخً خخفش ٦٥غٌٞه ٙ سبظ٦و رؤعزخد طٞتخد٧ ىتزه حؼبٞتٌٛ، ًؾبتخ ١تخ٫      
كٜ حؾبذِّ يف ى٦ذ طغٌّش كخ٥ظو ٦َّ ح٥نلٌ ح٥زُ ّزىذ ا٥ْو ٝذ طنؾؤ ٩نز طتخسّخ  

حؼبتٜ   ، ٙب٭تو رتز٠٥ ٢ّت٫ٌ ٥تو    1945ح٥ْ٪٤ ر٢خدس ح٥ْ٪خ٣ ح٥قتخدس يف أ٣ً ٩تخٌّ عتنش    
ار٫ يف ح٦٥ـٌء اذل ح٥ٞنتخء ٦٥٪يخ٥زتش ذبتزه ح٥ظغتٌّش خت٣ٚ عبتظ ّؾتشس عتنش ٩نتز          

$ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ0     1961ىزح ح٥ظخسّخ، أُ يف ٩ْْخد ٕخّظو  خش أرشّت٤ عتنش   

٩تت٬ ٌّ٭ْتتو عتتنش  11ٝنتتخثْش، ؿ٦غتتش ٥11غتتنش /1127/ًسٝتت1111/٨/ىْتت٬ سٝتت٨

ٞنخء ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ ٦َّ أ٩خ ٬ّ حؾبنخصّش يف حؾبْخػ أً حؾب٢خٙؤس ٙ ،1967#

حؽبتخؿ رخؾبْخؽتخص    ٥1926غتنش   37أ٫ حؾبخدس ح٥غخدعتش ٩ت٬ حؾبشعت٧ٌ رٞتخ٭٫ٌ سٝت٨      

$$ٙ جيتٌص ٦٥ل٩ٌ٢تش    0طنـ ٦َّ أ٭تو  ٥1953غنش 545حؾب٢٦ْش، ٩ْذ٥ش رخ٥ٞخ٭٫ٌ س٨ٝ
ًٙ ٥قخكذ ح٥ؾؤ٫ حؾبنخصّش يف أُ ٩ْخػ مت ْٝذه ٩نَ حػنخ ّؾش ؽيشحً ٬٩ طتخسّخ  

حؾبزني ْٙو ٩ٞذحس حؾبْخػ اذل فخكذ ح٥ؾؤ٫، ١ًتز٠٥   $ف٠ حؾبْخػ# ِطغ٨ْ٦ ح٥غش١
ٙ جيٌص ٦٥ل٩ٌ٢ش ًٙ ٥قخكذ ح٥ؾؤ٫ حؾبنخصّش يف ٩ٞذحس حؾب٢خٙتؤس ح٥تيت دْٙتض اٙ ارح    
ٝذ٩ض حؾبْخسمش اذل حػبيش ح٥يت ٝخ٩ض رظغٌّش حؾب٢خٙؤس خت٣ٚ حػتين ّؾتش ؽتيشحً ٩ت٬      

 طخسّخ فشٙيخ##.

أً رٌحعيظيخ طْذ٤ّ ٩ٞذحس حؾبْتخػ ح٥تزُ    ًرنخء ٦َّ ر٠٥ ٤٢ٙ دٌٍّ ّشحد ذبخ
مت ْٝذه أً حؾب٢خٙؤس ح٥يت مت فشٙيخ، ٙ جيٌص ٝزٌؿبخ رْذ ٩نتِ حؾبْْتخد حؾبتز١ٌس أ٩تخ٧     
أّش فب٢٪ش ١خ٭ض، ٙ ٦َّ حؼب٩ٌ٢ش ًٙ ٩قخؼبيخ، ُٕ عتزذ ١تخ٫ ًزبتض أّتو كـتش      
١خ٭ض ًٙ جيٌص ٝز٣ٌ ىزه ح٥تذٌٍّ ٩ت٬ حؼب٩ٌ٢تش أً ٩ت٬ ٩قتخؼبيخ، $$ًًسًد ح٥تنـ       

َ ىزح ح٥نلٌ جي٤ْ ٬٩ م٪٬ حؾبْْخد حؾبٞشس ْٙو ٝشّنش ٝخ٭ٌ٭ْش ٝخىْش ٦َّ فلش ٦ّ
سرتتو حؾبْتتخػ أً طغتتٌّش حؾب٢خٙتتؤس، ًىتتٌ امنتتخ ّيتتذٗ اذل ١تت٘ حؾبنخصّتتخص ٩تت٬ كْتتغ         
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حٕكْٞش أً حؾبٞذحس ّٙظزخسحص طنَْ٪ْش طظ٦ْتٜ رخؾبقت٦لش ح٥ْخ٩تش حعتظٞشحسحً ٥ًٖمتخُ      
 .##حؾبخ٥ْش ًحٗدحسّش

ًح٥ؾ٪٣ٌ حبْغ ّتذخ٤ يف ـبتخ٣ طيزْٞتو أّتش ٩نخصّتش      ًٝذ ؿخء ٬٩ حٗىٚٛ 
يف حؾبْخػ أً حؾب٢خٙؤس أفًٚ ٩ًٞذحسحً، كٞخً أ٧ ٝذسحً، كظَ ّغظٞش ح٥ٌمِ رخ٥نغزش اذل 
٤١ ٬٩ حؾبٌٍ٘ ًحؼب٩ٌ٢ش ٦َّ ح٥غٌحء، ٬٩ً ػ٨ ٫ٌ٢ّ ٝقش ح٥نـ ٦َّ كخ٥ش حؽبيؤ 

ح٥ؾتخسُ  حؾبخدُ سبقْقخً رٖري قبقـ ٬٩ ح٥تنـ ًٙ ٩ت٬ حؼب٢٪تش ح٥تيت حعتظيذٙيخ      
يف طن٨َْ حؾبْخؽخص ًطشطْزيخ ًػزخص أًمخّيخ، ٙنًٚ ٬ّ أ٫ حؾبنخصّش يف أف٤ حؼبٜ 
يف حؾبْخػ ىِ ٩نخصّتش يف ٩ٞتذحسه ٙتخؼب٨٢ ًحكتذ يف حؼبتخ٥ظني، ١٪تخ أ٫ حؾبنخصّتش يف        
حعتتظلٞخٛ حؾبْتتخػ ٩تت٬ كْتتغ أفتت٦و ٙ طْتتذً أ٫ ط٢تت٫ٌ يف ح٥ٌٝتتض رحطتتو ٩نخصّتتش يف         

٫ فخكذ ح٥ؾؤ٫ ٙ ّغظلٜ ٢٩خٙؤس ًامنخ ّغظلٜ حؾب٢خٙؤس ح٥يت مت فشٙيخ، رخّظزخس أ
٩ْخؽخً ىزٞخً ٦٥ٞخ٭٫ٌ، ار ٙ ّظقٌس خشًؽ حؼبتخ٣ ّت٬ أ٩تش٬ّ ا٩تخ أ٫ فتخكذ ح٥ؾتؤ٫       
٫ٌ٢ّ ٥و حؼبٜ يف ح٥ظؼزْض رخؾبْخػ، ًرخ٥ظخرل ٙٚ ّظٞشس ٥و حؾب٢خٙؤس ًأ٩تخ أٙ ٢ّت٫ٌ ٥تو    

س ٥تو ٩ْتخػ،   كٜ يف ح٥ظؼزْض رخؾبْخػ، ٬٩ً ػ٨ ّٞظقش كٞتو ٦ّتَ حؾب٢خٙتؤس، ًٙ ّظٞتش    
ٙب٫ ىزه حؾبيخ٥زش طظن٪٬ ٩نخصّش يف حعظلٞخٝو حؾب٢خٙؤس حّظٞخدحً ٩نتو رؤ٭تو فتخكذ    
كٜ يف ح٥ظؼزْض رخؾبْتخػ، ٩ًت٬ ػت٨ ّتظْني ٦ّْتو ح٥ٙظتضح٧ رخؾبْْتخد حؾبنقتٌؿ ٦ّْتو يف          

حؽبتتخؿ رخؾبْخؽتتخص  ٥1929غتتنش /37/حؾبتتخدس ح٥غخدعتتش ٩تت٬ حؾبشعتت٧ٌ رٞتتخ٭٫ٌ سٝتت٨  

٩ت٬   21ٝنخثْش، ؿ٦غش ٥4غنش /577/ْخ0 ى٫ٌْ س٨ٝحؾب٢٦ْش $ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥

٩تتتت٬ ٌّ٭ْتتتتو   21ٝنتتتتخثْش، ؿ٦غتتتتش  ٥8غتتتتنش /885/، ًسٝتتتت1963٨حرشّتتتت٤ عتتتتنش  

 #.٬٩1968 ٌّ٭ْو عنش 23ٝنخثْش، ؿ٦غش  ٥9غنش /1144/، ًس1965٨ٝعنش
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ًٝذ ٭تـ ٝتخ٭٫ٌ ح٥ظتؤ٩ني ًحؾبْخؽتخص ؾبتٌٍِٚ ح٥ذ٥ًتش ٩ًغتظخذ٩ْيخ ًّ٪خؿبتخ         

$$جيتذ طٞتذ٨ّ ى٦تذ     ٩0نو ٦ّتَ أ٭تو  /37/دسيف حؾبخ ٥1963غنش /51حؾبذ٭ْني س٨ٝ/
حؾبْخػ أً حؾب٢خٙؤس أً ح٥ظؤ٩ني ٬٩ أّش ٩ز٦ٔ ٩غظلٞش ٥ذٍ ح٥قنذًٛ يف ٩ْْخد أٝقتخه  
عتتنظخ٫ ٩تت٬ طتتخسّخ فتتذًس ٝتتشحس اهنتتخء خذ٩تتش حؾبنظٚتتِ أً ًٙتتخس فتتخكذ حؾبْتتخػ أً           

ًطْظترب حؾبيخ٥زتش    –حعظلٞخٛ حؾبزخ٥ٔ كغذ حؼبخ٣ ًاٙ ح٭ٞنَ حؼبتٜ يف حؾبيخ٥زتش رتو    
٬٩ حؾبزخ٥ٔ حؾبظٞذ٩ش ٩نيٌّش ٦َّ ٩يخ٥زش رزخِٝ حؾبزخ٥ٔ حؾبغظلٞش ٥ذٍ ح٥قنذًٛ  رؤُ

ًّنٞيِ عشّخ٫ حؾبذس حؾبؾخس ا٥ْيخ رخ٥نغزش اذل حؾبغظلٞني طبْْخً ارح طٞتذ٧ أكتذى٨   –

١تت٤ ٩ْتتخػ ٙ $$ ٩0نتتو ٦ّتتَ أ38/٫/، ١٪تتخ ٭تتـ يف حؾبتتخدس##ري٦تتذ يف حؾبٌّتتذ ححملتتذد
طتخسّخ حٕخيتخس رتشرو حؾبْتخػ أً طتخسّخ      ّقشٙو فخكزو يف ٩ْْخد ػٚع عنٌحص ٬٩ 

 خش فتشٗ، ّنٞنتِ حؼبتٜ يف حؾبيخ٥زتش رتو، ًحؾبزتخ٥ٔ ح٥تيت دل ّتظ٨ فتشٙيخ طتئ٣ً اذل           
 ح٥قنذًٛ##.
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 البحث الثاني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؼيل الغريمن تؼادم دوون احلؽومة 

ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْتخ يف ٩قتش رتؤ٫ حٕفت٤ يف ح٥ظٞتخد٧ أ٭تو ٙ ّرتطتذ        قضت 
٦َّ ح١ظ٪خ٣ ٩ذطو عٌٞه ح٥ٙظضح٧ ٬٩ ط٦ٞخء رحطو، ر٤ ٙرذ ٬٩ أ٫ ّظ٪غ٠ رتو حؾبتذ٬ّ،   

ظٞخد٧ دِٙ ّذِٙ رتو حؾبتذ٬ّ دّتٌٍ ح٥تذحث٬، ًحٕفت٤ ْٙتو أ٭تو ٙ ّْظترب ٩ت٬ ح٥نَتخ٧           ٙخ٥
ح٥ْتتخ٧، ر٥تت٠ أ٫ عتتٌٞه ح٥ٙظتتضح٧ رخ٥ظٞتتخد٧ ًا٫ ١تتخ٫ ٩زنْتتخً ٦ّتتَ حّظزتتخسحص شبتتض اذل     
حؾبق٦لش ح٥ْخ٩ش ٥ن٪خ٫ حًٕمخُ حؾبغظٞشس، اٙ أ٭تو ّظقت٤ ٩زخؽتشس دبقت٦لش حؾبتذ٬ّ      

نت٪ريه، ٙتبرح ١تخ٫ ٦ّْت٨ أ٫ ر٩ظتو ٩ؾت٥ٌٖش       حؽبخفش، ١٪خ أ٭و ّظق٤ حطقخًٙ ٩زخؽتشحً ر 
رخ٥ذ٬ّ ًزبشؽ ٬٩ ح٥ظزسُ رخ٥ظٞخد٧، ١خ٫ ٥و ح٥نض٣ً ّنو ٬ّ ىشّٜ ّذ٧ ح٥ظ٪غ٠ رو، 
ٙٚ طغظيِْ ححمل٢٪ش أ٫ طٞنِ رخ٥غٌٞه ٬٩ ط٦ٞخء ٭ٚغيخ، ٤١ ر٠٥ ٩خدل ّشد ٭تـ  

٬٩ ح٥ٚثلش حؾبخ٥ْش ٦٥٪ْضح٭ْش ًحؼبغخرخص /٦ّ/51َ خٚٗ ىزح حٕف٤، ١نـ حؾبخدس
$$حؾبخىْتخص ح٥تيت دل ّيخ٥تذ ذبتخ ٩تذس عبتظ عتنٌحص طقتزق كٞتًخ           0ُ ّٞنِ رتؤ٫ ح٥ز

٢٩ظغتزخً ٦٥ل٩ٌ٢تتش##، ٩ًٚتتخد ىتتزح ح٥تتنـ أ٭تتو دبـتتشد ح٭ٞنتتخء ٩تتذس حؽب٪تتظ عتتنٌحص  
طقزق حؾبخىْخص كٞخً ٦٥ل٩ٌ٢ش د٫ً أ٫ ّظخ٦٘ ٬ّ أُ ح٥ظضح٧ ىزِْْ يف ر٩ش ح٥ذ٥ًش، 

خ ٬٩ ط٦ٞخء ٭ٚغيخ، ٦ًّش ًأ٭و جيٌص ٦٥٪ل٢٪ش أ٫ طٞنِ رغٌٞه حؼبٜ يف حؾبيخ٥زش ذب
خشًؽ ىزح ح٥نـ ٦َّ حٕف٤ ح٥ْخ٧ حؾبؾخس ا٥ْو ىِ ْٝتخ٧ حّظزتخسحص طنَْ٪ْتش طظ٦ْتٜ     
رخؾبقتت٦لش ح٥ْخ٩تتش ًصبتتذٗ اذل حعتتظٞشحس حًٕمتتخُ حٗدحسّتتش ًّتتذ٧ طْتتشك ٩ْضح٭ْتتش       

٦٥٪ٚخؿآص ًحٙمتيشحد ًرخٗمتخٙش اذل أ٭تو ٥تْظ      -ًىِ يف حٕف٤ عنٌّش–ح٥ذ٥ًش 
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ًحؾبؾتتخس ا٥ْيتتخ يف ؽتتؤ٫ ٩تتخ طقتتشٙو حؼب٩ٌ٢تتش  /51/خدسىنتتخٟ ٭تتـ كبخػتت٤ ٥تتنـ حؾبتت 
٦٥ْخ٦٩ني ْٙيخ ٬٩ ٩زخ٥ٔ طضّذ ّ٪خ ىٌ ٩غظلٜ ؿب٨، ٙب٫ حّٙظزخسحص ح٥يت ٧ٌّٞ ٦ّْتو  
كغتت٨ ح٥تتنـ حؾبتتز١ٌس ٕتتري ٝخث٪تتش يف ؽتتؤ٫ سؿتتٌُ حؼب٩ٌ٢تتش رظ٦تت٠ حؾبزتتخ٥ٔ ٦ّتتَ ٩تت٬      

سس فشٙض ا٥ْي٨ د٫ً ًؿو كٜ، ًّرتطذ ٦َّ ر٠٥ عشّخ٫ حٕف٤ ح٥ْخ٧ ح٥غخرٜ حٗؽتخ 
ا٥ْو ٦َّ طٞخد٧ حؼبٜ ٩ت٬ ط٦ٞتخء ٭ٚغتيخ رت٤ جيتذ أ٫ ٢ّت٫ٌ ر٥ت٠ رنتخء ٦ّتَ ى٦تذ يف           
حؾبق٦لش، ٥ًز٠٥ ٙب٭تو ا٫ ؿتخص ٦٥٪ل٢٪تش أ٫ طٞنتِ ٩ت٬ ط٦ٞتخء ٭ٚغتيخ رغتٌٞه كتٜ          

٩ت٬  /51/ح٥ْخ٤٩ يف حٕؿش ح٥زُ دل ّيخ٥ذ رو ٩ذس عبظ عنٌحص ًٙٞتخً ٥تنـ حؾبتخدس   
ٌص ؿبخ أ٫ طٞنِ ٩ت٬ ط٦ٞتخء ٭ٚغتيخ    ح٥ٚثلش حؾبخ٥ْش ٦٥٪ْضح٭ْش ًحؼبغخرخص، ٙب٭و ٙ جي

رظٞخد٧ كٜ ح٥ذ٥ًش يف ح٥شؿٌُ ٦ّتَ ح٥ْخ٩ت٤ دبتخ فتشٗ ٥تو د٫ً ًؿتو كتٜ، ار ّتظْني         
، ًار دل ّذِٙ حؾبذِّ ٦ّْتو رخ٥ظٞتخد٧، ٙب٭تو ٩تخ     ٦٥ل٨٢ ذبزح ح٥ظٞخد٧ أ٫ ّظ٪غ٠ ىٌ رو

١تتخ٫ ٦٥٪ل٢٪تتش حٗدحسّتتش أ٫ طٞنتتِ ٩تت٬ ط٦ٞتتخء ٭ٚغتتيخ رغتتٌٞه ح٥تتذٌٍّ، ًار ٝنتتض    

 1682رتتز٠٥ ٢ّتت٫ٌ ك٢٪يتتخ قبخ٥ٚتتخً ٦٥ٞتتخ٭٫ٌ $ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ0 ىْتت٬ سٝتت٨   

 #.٬٩1965 ّنخّش عنش  16ثْش، ؿ٦غش ٝنخ ٥6غنش 

 يٌاػْد دػٌٍ غري اإلنغبء
 1"انتمبدويعأنخ " 

طظ٥ٌذ ٩نو ٩ضحّخ ًط٢خ٥ْ٘ ًكٌٞٛ، ٦ًٝنتخ   Situationر١ش٭خ عخرٞخً أ٫ّ حؾبش١ض ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ
ا٫ّ حؾبضحّخ ًح٥ظ٢خ٥ْ٘ ٩شطزيتش رخؾبقت٦لش ح٥ْخ٩ّتش، ًا٫ّ اٝخ٩تش دّتٌٍ ح٥ٖٗتخء ٦٥٪يخ٥زتش        

ٝقتتري $خٚٙتتخً ٦٥لٞتتٌٛ   déchéanceذبتتخ كتتذدىخ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ختت٣ٚ ٩ْْتتخد عتتٌٞه    

                                                           
 ٩ًخ رْذىخ. 193ؿ ،حؾبشحْٙخص حٗدحسّش 0د. ٩قيَٚ ١خ٤٩ اغبخ٤ّْ 1
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ًح٥يت طزَٞ حؾبيخ٥زش ذبخ ٩ٚظٌكش ىتٌح٣ حؾبتذّس ح٥تيت     ،ٞذ ٩ؼًٚ#حٗدحسّش ح٥نخؽجش ٬٩ ح٥ْ
ّٜ ْٙيتتخ ٝخث٪تًخ دل ّغتٞو دبْْتتخد ٩ت٬ ٩ٌحّْتذ ح٥غتتٌٞه أً دبتذس ٩ت٬ ٩تتذد          َّت٤ّ حؼبت

ًّشؿتتِ يف ح٭ٞنتتخء حؼبٞتتٌٛ حٗدحسّتتش  prescription extentine ح٥ظٞتتخد٧ حؾبغتتٞو
ح٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ،   ًعٌٞىيخ رخ٥ظٞخد٧ اذل ٌٝحّتذ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبتذ٭ِ ٩تِ ٩شحّتخس سًحرتو      

ًيف ر٥تت٠ ٭يٞتتض ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ يف ٩قتتش0 ا٫ّ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ٙ ٦ّظتتض٧        
ـّ ختخؿ ّٞنتِ رتز٠٥ أً سأُ         ّٙ ارح ًؿتذ ٭ت رظيزْٜ ح٥نقٌؿ حؾبذ٭ْتش يف ٥ظٞتخد٧ ا

 . 1طيزْٞيخ ٦َّ ًؿو ّظٚء٧ ٩ِ سًحرو ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧
 ىزح ًدي٢ننخ طغـ٤ْ ح٥نٞخه حٓطْش0

حٗدحسّتتش ٩ْٞتتذ يف حؾبْضح٭ْتتش، ًطظي٦تتذ طقتتْٚش حّظ٪خدحصبتتخ دًسّتتخً،    ا٫ّ حؼبٞتتٌٛ   -1
 رٞخء ىزه ح٥ذ٫ٌّ ٦ْ٩ٞش ٩ذس ح٥ظٞخد٧ ح٥ي٤ٌّ. -ؿبزح ح٥غزذ–ًّظْزس 

ّذ٧ ؿٌحص حؾبٞخفش رني ح٥ذ٫ٌّ ح٥ْخدّش ٥ٖٙشحد ٝز٤ حٗدحسس ًرتني دّت٫ٌ حٗدحسس     -2
 -ًح٥شعت٧ٌ ٩تؼًٚ   ١خ٥نتشحثذ –٫ّٕ ح٥ذ٫ٌّ حؾبغتظلٞش ٦٥خضح٭تش ح٥ْخ٩ّتش     ،ٝز٤ حٕٙشحد

 ؿبخ ح٩ظْخصحص ٩ٞشسس يف ح٥نقٌؿ.
ا٫ كٞتتتٌٛ حٗدحسس ربتتتخه حٕٙتتتشحد طظ٪ظتتتِ رنَتتتخ٧ ختتتخؿ يف ح٥ظلقتتت٤ْ ّٞنتتتِ    -3

رخّٙرتحٗ رخٗؿشحءحص حٗدحسّش ١خٕعزخد ح٥يت ٧ٌّٞ ٩ٞخ٧ حؾبيخ٥زش ح٥ٞنتخثْش، ًيف  
 ح٥ٌٝض ٭ٚغو طٞيِ ح٥ظٞخد٧.

                                                           
 .1-طٞخد٧  -ـب٪ٌّش ّؾش عنٌحص 8/9/1956ك٢٪يخ يف  - 1
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ى٨ ؿبخ حٕػش ٭ٚغتو يف  ٬٩ً ؿيش أخشٍ ٙ٪يخ٥زخص حٕٙشحد ًط٦َ٪خصب٨ ًؽ٢خًح
ٝيِ ح٥ظٞخد٧ ّربس ر٥ت٠ ًّٚغتشه أ٫ حؼب٢ت٨ ح٥ٞنتخثِ ٦ّتَ حٗدحسس ٙ ّنٚتز رتخ٥يشّٜ        

 .1حػبربُ

 .؟3ًحؼبٌٞٛ حٗدحسّش ٩2خ ىٌ ىزح ح٥ظٞخد٧ حؽبخؿ ٦٥ظٞخد٧
 0دو حمٌق اإلدازح لجم األفسادبتم

 ح٥يشّٜ ٙ ؽ٠ّ أ٫ّ حٗدحسس ٝذ ط٦ـؤ اذل ح٥ٞنخء ٬٩ أؿ٤ زبق٤ْ دٌّهنخ أً ط٦ـؤ اذل
 م٪٬ ك٨٢ ح٥نقٌؿ ح٥يت طغ٪ق رز٠٥.

ّٞو يف ارتذحء دٌّٙتو حٗدحسّتش أً ح٥ٞنتخثْش رتؤ٫ حؼبٞتٌٛ ٩ٌمتٌُ         ًرخؾبٞخر٤ ٙخ٥ٚشد ك
 حؾبيخ٥زش عٞيض رخ٥ظٞخد٧.

ًٝذ ك٢٪ض ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش رؤ٫ّ حعظٞيخُ ح٥ذ٥ًش ٬٩ سحطذ حؾبٌٍ٘ 
 .4ٙ ّنظؾ أػشه اّٙ ارح ١خ٫ ًَٜٙ ح٥ٞخ٭٫ٌ

                                                           
 .213ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
٧، ـب٪ٌّتتش 29/11/1962ح٥قتتخدس يف  ،ك٢تت٨ فب٢٪تتش ح٥تتنٞل حؾبقتتشّش $ح٥تتذحثشس حؾبذ٭ْتتش#    - 2

ححمل٢٪تتتش حٗدحسّتتتش ح٦ْ٥ْتتتخ يف ٩قتتتش، ـب٪ٌّتتتش حػب٪ْْتتتش    ،1178ؿ ،13ح٥تتتنٞل حؾبذ٭ْتتتش عتتتنش  

 .668ؿ ،1ؽ حٙعظؾخسُ،ح٥ْ٪٩ٌْش ٦٥ٞغ٨ 
ٙ كخؿتتش ٦٥ٞتت٣ٌ رتتؤ٫ّ كٞتتٌٛ حٕٙتتشحد ٦ّتتَ حٗدحسس سبنتتِ ؾبٌحّْتتذ ح٥غتتٌٞه حؾبنقتتٌؿ   0ٞتت٣ٌ٭ - 3

سٝت٨   ،ش ك٨٢ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف عٌسّخ٭َح ،ّنيخ يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ ١خؼبٌٞٛ ح٥ذًسّش ٩ؼًٚ

 .219ّذد  ،٥2112ْخ٧  ٩نؾٌس يف ـب٦ش ححملخ٩ني 22/9/1999طخسّخ  ،472
 .441ؿ ،42س٨ٝ  ،12عنش  24/9/1966ك٢٪يخ يف  - 4
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ٙ حيظخؽ ح٥ذِٙ حٗدحسُ رتز٠٥ ٗؿتشحء ٝنتخثِ، ًٙ ٦ّظتض٧ أ٫ ّٞذ٩تو رب٭تزحس       ً
سغبتتِ $٦ّتتَ فبنتتش# أً ١٪يخ٥زتتش ٝنتتخثْش ٫ّٕ حؾبيخ٥زتتخص حٗدحسّتتش طنتتظؾ أػشىتتخ        

 ، ٢ًِّٚ أ٫ ّؼزض ر٠٥ ر٢ظخد أسع٤ اذل حٗدحسس.1ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُح٥ٞخىِ يف 

 ححملنتش  ح٥ٌحسد أً رظؤؽتري  غـًٚ ٨٦ّْ ح٥ٌف٣ٌ أً ٫ٌ٢ّ ٩ْٞذحً يف عـ٫٩٤ ٫ٌ٢ّ ؤ١
حؾبخظـ ٦َّ فٌسطو رخٙعظ٧ٚ، أً ّزذّو أ٩خ٧ ٩ؤ٩ٌس حؼبـض حٗدحسُ ّنتذ ؽتشًّو   

 يف حؼبـض أً ح٥زِْ.

ًارح ٭تتتـّ ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ ٦ّتتتَ ًعتتت٦ْش خخفتتتش ٦٥٪يخ٥زتتتش ْٙـتتتذ ٩شحّخصبتتتخ ّنتتتذ ح٥تتتذِٙ  
ارح رخ٥ظٞخد٧، ٙبرح دِٙ ح٥ٚشد رغٌٞه كّٞيخ يف ح٥ظلق٤ْ رخ٥ظٞخد٧ ٙٚ ّْظرب ىزح اٙ 

 سحَّ ح٥ؾ٤٢ ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ يف حؾبيخ٥زش.

ًٝتتذ ك٢٪تتض فب٢٪تتش ح٥تتنٞل حؾبقتتشّش رؤ٭ّتتو جيتتذ ٩شحّتتخس أك٢تتخ٧ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؽبتتخؿ   
 . 2رشع٧ٌ ح٥ذْٙش، كْغ حٝظنض أ٫ ط٫ٌ٢ ىزه حؾبيخ٥زش ر٢ظخد ٩ٌفَ ٦ّْو

ًح٥ذِٙ ح٥زُ ّٞذ٩و ح٥ٞشحس ّنذ ٩يخ٥زش حٗدحسس ٥و ٥ْظ ٬٩ ح٥نَخ٧ ح٥ْخ٧ ٩تخ دل ّتشد   
 .3خٚٗ ر٠٥

 طظٞخد٧ كٌٞٛ حٗدحسس ًٙٞخً ؾبخ ّؤط0ًِ
 

                                                           
 .115ؿ ،114، ؿ٥12غنش  14/5/1967ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش،  - 1
، ـب٪ٌّتتش حؽب٪غتتش ًّؾتتش٬ّ عتتنش 17/5/1946فب٢٪تتش ح٥تتنٞل حؾبقتتشّش ح٥تتذحثشس حؾبذ٭ْتتش  - 2

 .386طٞخد٧، ؿ 7س٨ٝ  ،$حؾبذ٭ْش#
 طٞخد٧. ٥2ْؾش عنٌحص س٨ٝ ، ـب٪ٌّش ح16/6/1965ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش  - 3
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 0حمٌق اإلدازح اننبشئخ يٍ انمبٌٌَ
١٪تخ ىتٌ ٍتخىش ٩ت٬      1ًحؾبٚشًك رظٞخد٧ حؼبتٜ أ٫ ٢ّت٫ٌ ًٙتٜ ىزْْظتو ٙطزْتخً ؾبقتذسه      

 .2ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش ححمل٢٪ش حٗدحسّشك٨٢ 
ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ أً ح٥ٚثلتتتش حيتتتذد أ٫ّ حؼبٞتتتٌٛ ا٩ّتتتخ ٩زخؽتتتشس ًا٩ّتتتخ ّتتت٬ ىشّتتتٜ طقتتتشٗ       

، ًيف ىزه حؼبخ٣ حٕخريس ٫ٌ٢ّ ح٥ٞخ٭٫ٌ ىٌ حؾبقذس، ح٦٥ّي٨ّ acted conditionؽشىِ
 .3اّٙ ارح ١خ٫ ح٥ٞشحس طْغْٚخً أً ٩نْذ٩خً

رخٗدحسس حؾبنٚشدس  يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ ٙ دي٬٢ كبخػ٦ظيخ  ح٥ٙظضح٧ًربذس حٗؽخسس اذل أ٫ّ 
 ىخ.رخ٥ٙظضح٧ يف ح٥ٞشحس حٗدحسُ رز٠٥ ٭ؾٌء ح٥ٞخ٭٫ٌ كغذ حًٕمخُ ح٥يت ّٞشس

ح٥نخؽجش ٬٩ ح٥ٞشحسحص حٗدحسّش  ًح٥ٙظضح٩خص٬٢٥ً ٥ْظ ٩ْنَ ر٠٥ أ٫ طظٞخد٧ حؼبٌٞٛ 
 .4ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش ححمل٢٪ش حٗدحسّشدبنِ عبظ ّؾشس عنش ًىٌ ٩خ ٝشسطو 

ارح حؼبٌٞٛ ٙ طظٞخد٧ كغذ ٩قذسىخ ر٤ كغذ ىزْْظيخ ًىزح ٩خ كذحىخ ٫ٕ ط٣ٌٞ 
٥ٞتشحسحص قبخ٥ٚتش ٦٥ٞتخ٭٫ٌ ىتٌ ٩ت٬      ؾبتخ ١تخ٫ ح٥ظْتٌّل حؾبرتطتذ ٦ّتَ افتذحس حؼب٩ٌ٢تش        

ىزْْش ح٥نخؽت ٬٩ ىزح ح٥ٞخ٭٫ٌ، ٕ٭ّو ىٌ حؾبٞخر٤ ٥و ٙظغشُ رخ٥نغتزش ٦٥ظْتٌّل ٩تذّس    
 ح٥ظٞخد٧ ح٥يت طغشُ رخ٥نغزش ٦٥لّٜ حٕف٦ِ.

ًٝذ ك٢٪ض أ٭ّو يف دٌٍّ ح٥ظٌّْل ٬ّ ح٥ظخيِ يف ح٥رتْٝش طغٞو دٌٍّ ح٥ظٌّْل 
 دبنِ حؾبذس حؾبغٞيش ٦٥٪شطذ ًىِ عبظ عنٌحص.

                                                           
 .271أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ، ؿ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
 طٞخد٧. 7، ـب٪ٌّش ح٥ْؾش عنٌحص س٨ٝ 8/9/1956ك٢٪يخ ح٥قخدس يف  - 2
 ح٥غخ٥٘ ر١شه. 19/9/1964 - 3
 . 9ـب٪ٌّش ح٥ْؾش عنٌحص طٞخد٧ س٨ٝ  ،6/7/1965ك٢٪يخ يف  - 4
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١٪تتذس ح٥ظٞتتخد٧ حؾبنقتتٌؿ  -ىتتزه ح٥تتذ٫ٌّ ا٫ دل ط٢تت٬ ؿبتتخ ٩تتذد طٞتتخد٧ خخفتتش ً
ا٭ّ٪تتخ طظٞتتخد٧ رخؾبتتذس ح٥ي٦ٌّتتش أُ دبنتتِ عبغتتش   -٦ّْيتتخ يف رْتتل ٝتتٌح٭ني ح٥نتتشحثذ

 .1ّؾش ّخ٩خً

٩ًؼخ٣ ر٠٥ ٩خ طغظلٞو حٗدحسس ٩ٞخرت٤ ح٥رتختْـ أً حٙ٭ظٚتخُ رتزْل ح٩ٕتٌح٣ ح٥ْخ٩ّتش       
 ً ٥ٌفتتت٘ ٝتتتخ٭٫ٌ ختتتخؿ، ًىتتتٌ  كظتتتَ دل ٢ّتتت٬ ؿبتتتخ ًفتتت٘ ختتتخؿ خينتتتْيخ ؾبتتتذس أ

 .2حعظلٞخٛ عززو ح٥ٞخ٭٫ٌ، ٙٚ ّظٞخد٧ اّٙ رخؾبذس ح٥ي٦ٌّش

 

 

 

 
 

 

                                                           
ـب٪ٌّتش ح٥ْؾتش عتنٌحص     ،19/9/1964حسّتش ح٦ْ٥ْتخ يف ٩قتش ح٥قتخدس يف     ك٨٢ ححمل٢٪ش حٗد - 1

 .1طٞخد٧ س٨ٝ 
 .275ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 2
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 )غري ادلشروع( تؼادم حؼوق اإلدارة الـاذىة عن الػعل الضار

ّٜ رتخٗدحسس متشس ؿتشحء ْٙت٤ ح٥ٖتري ىتزح ح٥ظْتٌّل ح٥ظٞتخد٧ ًٙتٜ حؾبتخدس             إذا حؼبت

٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ ح٥غٌسُ، ٦َّ أ٭ّو ارح ١خ٭ض ىزه ح٥ذٌٍّ ٭خؽجش ٬ّ ؿشديش  173
حثْش دل طغتٞو رْتذ ح٭ٞنتخء حؾبٌحّْتذ حؾبتز١ٌسس عتخرًٞخ ٙتذٌٍّ        ٢ٙخ٭ض ح٥ذٌٍّ حػبض

ح٥ظْتتتٌّل ٙ طغتتتٞو اّٙ رغتتتٌٞه ح٥تتتذٌٍّ حػبضحثْتتتش ًطٞتتتخد٧ دّتتت٫ٌ حٗدحسس ّنٞيتتتِ 
رخسبخر ٝشحس رظل٪ْت٤ ح٥ٚتشد حؽبغتخثش ًط٦٢ْٚتو ح٥ٌٙتخء رتخ٥ظٌّْل، ًىتزح ح٥ٞتشحس ٩ت٬          

٘     ،decision de préalableس ٝتشحسحص حؾبزتخدس   دحسس أ٫ طٞت٧ٌ  ًى٢تزح ٙب٭ّتو جيتٌص ٥ت
ربسعتتخ٣ ١ظتتخد اذل ٙخّتت٤ ح٥نتتشس طي٦تتذ ٩نتتو ح٥ٌٙتتخء رتتخؾبز٦ٔ ح٥تتزُ زبتتذده ١ظْتتٌّل، 

 ٙيزح حٗؿشحء ٧ٌّٞ ٩ٞخ٧ حؾبيخ٥زش ح٥ٞنخثْش.

ًىزًْخ ٙ ّغظي٤ْ كّٞيتخ ؾبتذس عبتظ ّؾتشس عتنش ١٪تخ يف كخ٥تش فتذًس حؼب٢ت٨، رت٤           
دحسّش حبذًع ًرظلق٤ْ ٨٦ّ حػبيش حٗ -٤َّ ٩ْٞذحً دبذد حؾبيخ٥زش حؾبٞشسس ٦٥ظٌّْل

ح٥نتتشس ر٢تت٤ّ ح٥ٌعتتخث٤ حؾبنظـتتش ٥تتز٠٥ ٩تت٬ ح٥نخكْتتش ح٥ٌحْْٝتتش، ًّْظتترب ٦ّتت٨ حؾبٌٍتت٘ أً  
٦ّ٪خً ػبيش حٗدحسس، ٫ّٕ حؾبٌٍ٘  -١غخثٜ ح٥غْخسس ح٥يت أفخذبخ ح٥ٖري-ح٥ْخ٤٩ حؾبخظـ

يف حػبيتتتتتخص حٗدحسُ، ٩ًتتتتتخ دح٧ أ٫ّ  organeأً ح٥ْخ٩تتتتت٤ حؾبختتتتتظـ ّنتتتتتٌ ٝتتتتتخ٭ٌ٭ِ  
 َ حؾبتتخ٣ ح٥تتزُ أفتتخرو ح٥نتتشس، ٙب٭ّتتو جيتتذ ٦ّْتتو    حخظقخفتتو ّٞظنتتِ فبخَٙظتتو ٦ّتت
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ح٥ظز٦ْتتٔ ٙتتٌسحً ّ٪تتخ ّقتتْزو، ١ًتتزح أ٫ ط٢تت٫ٌ حٗدحسس ٩غتتئ٥ًش ّنتتو أً رغتتزذ ٦ْٙتتو أً      
دبنخعزش أدحء ًٍْٚظو، ٙب٫ّ ٦ّ٪و رخ٥نشس ّْظرب ٦ّ٪خً ٥٘دحسس ٫ّٕ ٩ٞظنْخص ًٍْٚظو 

ب٫ّ ح٥ٖتري ٙ  ًًحؿزخصبخ رب٦ْو ٩يخ٥زخً ربرٕٚيخ ّ٪خ ًِٝ ٬٩ ح٥نشس، ٙتب٫ دل ّْٚت٤، ٙت   
 ّنخس رغزذ ر٠٥.

ِ "ًّشٍ  أ٭ّتو ٙ جيتٌص حؽترتحه ًؿتٌد ٭ْخرتش ٝخ٭ٌ٭ْتش ٫ٕ        "ح٥ذ١ظٌس ١٪خ٣ ًفتٚ
ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش أفزلض طشٍ أ٫ّ ح٥نْخرش ًح١ٌ٥خ٥ش ىتِ ٭ظْـتش    حّٙظزخسّش٭َشّش حٕؽخخؿ 

، ًح٥يت رب٤ْ ح٥ؾخـ ٕري ح٥يزِْْ Thèorie de la fictionح٣ٌٞ٥ رنَشّش حجملخص 
 ديؼ٦و ٕ٭ّو ٥ْظ ٥و ًؿٌد كِْٞٞ. فبظخؿخً ٥نخثذ

ٙيتِ   Thèorie de L,institution ًأ٩ّتخ ح٥نَشّتش حؼبذّؼتش0 ًىتِ ٭َشّتش حؾبنَ٪تش      
طشٍ أ٫ّ ىزه حٕؽخخؿ ؿبخ ًؿٌد كِْٞٞ، ًأ٭ّيخ ٩ئ٥ٚش ٬٩ أّنخء كْْٞٞني طظ٢ت٫ٌ  

 Thèorie de réalité  ٩ني٨، ًىتزه ح٥نظْـتش طظٚتٜ ٩تِ ٩تخ ٝشسطتو ٭َشّتش حؼبْٞٞتش        
ح٥ؾخـ ٕري ح٥يزِْْ ىٌ ؽخـ كِّ ّظقشٗ رؤّنخثو ح٥يزْْتْني،   ح٥يت طشٍ أ٫ّ

 .1اذل ٩زخ٥ٖخص رشثض ٩نيخ ٭َشّش حؾبنَ٪ش -يف أ٩ٌس أخشٍ-ًا٫ ١خ٭ض حٕخريس ربنق

 0طهجبد االظرتداد ًاإلثساء
ٝذ ط٦ـؤ حٗدحسس اذل ح٥يشّٜ حٗدحسُ أً ح٥ٞنخثِ ٥ظلق٤ْ ٩خ دْٙظتو ٥ٖٙتشحد رتذ٫ً    

 رو حٕٙشحد ٦َّ كغخذبخ0 ػشٍأًؿو كٜ أً ٙعرتدحد ٩خ 

# ٩تت٬ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ   188ًحٕفتت٤ يف ى٦تتذ حٙعتترتدحد أ٭ّتتو ّظٞتتخد٧ ًٙتتٜ حؾبتتخدس $      
ح٥غتتٌسُ، ١ًتتز٠٥ طغتتٞو دّتتٌٍ ح٥ظْتتٌّل ّتت٬ حٗػتتشحء رتتٚ عتتزذ رخ٭ٞنتتخء ػتتٚع     

                                                           
 .278ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ  ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
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عنٌحص ٬٩ ح٧ٌْ٥ ح٥زُ ٨٦ّْ ْٙو ٬٩ ؼبٞظو حؽبغخسس يف كّٞو يف ح٥ظٌّْل، ًطغٞو 
٭ٞنخء عبغش ّؾش عنش ٬٩ ح٧ٌْ٥ ح٥زُ ّنؾؤ ْٙو ىزح ح٥ذٌٍّ يف طبِْ حٕكٌح٣ رخ

٩ذ٭ِ عتٌسُ# ًطغتٞو دّتٌٍ ح٥ٚنتخ٥ش رخ٭ٞنتخء ػتٚع عتنٌحص         181حؼبٜ $حؾبخدس 
٩تت٬ ح٥ْتت٧ٌ ح٥تتزُ ٦ّْتت٨ ْٙتتو ١تت٤ ىتتشٗ حبّٞتتو، ًطغتتٞو يف طبْتتِ حٕكتتٌح٣ رخ٭ٞنتتخء    

# ٩تذ٭ِ  198عبغش ّؾش عنش ٬٩ ح٧ٌْ٥ ح٥زُ ّنؾؤ ْٙو ىزح حؼبتٜ، ًٙٞتخً ٦٥٪تخدس $   
 عٌسُ.

، سدكتخً ٝقتريحً ٩ت٬ ح٥تض٬٩، اذل     1ٝذ حربيض ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قشً
أ٫ّ حؼب٩ٌ٢ش يف حٙعرتدحد ٩نؾئه ح٥ٞخ٭٫ٌ، ًأ٫ّ قبخ٥ٚظيخ ٦٥ٞخ٭٫ٌ ا٭ّ٪خ ّظٞتخد٧ كغتذ   
ىزْْش حؼبٜ رخ٥نَش اذل ٩قذسه حٕف٦ِ، ًرز٠٥ ٙلٞيخ يف حٙعرتدحد خ٣ٚ عبغش 

ء ٥ظٞت٣ٌ ا٫ّ كتّٜ حٗدحسس يف حٙعترتدحد    ّؾتش ّخ٩تخً، رْتذ أهنتخ ّتذ٥ض ّت٬ ىتزح ح٥ٞنتخ        
 ّغٞو خ٣ٚ ػٚع عنٌحص ٬٩ ٧ٌّ ٦ّ٪يخ رز٠٥.

ًحؼبْٞٞتتتش ا٫ ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ ٩قتتتذس ّتتتخ٧ ٥ْخ٩تتتش حؼبٞتتتٌٛ ًٙ ٢ّٚتتتِ أ٫ طٞتتتشس أ٫ حٗدحسس  
ّٜ ٦ّتَ ٩تخ            شبخسط حخظقخفتيخ طنْٚتزًح ٦٥ٞتخ٭٫ٌ، رت٤ جيتذ سّد ح٩ٕتش اذل ىزْْتش حؼبت

 خه.نأًمل

ْٝخط ٩تِ ح٥ٚتخسٛ ٫ّٕ ر٥ت٠ ّٞظقتش ٦ّتَ ح٥نَتش اذل        ح٥ْٞخط ٦َّ ح٥ٞشحسحص حٗدحسّش
ح٥ٞشحس حٗدحسُ ٦َّ أ٭و ٤ْٙ متخس أً ١ٌعت٦ْش ٗدختخ٣ ح٥ٚتشد يف ـبتخ٣ ح٥ٞتخ٭٫ٌ، أ٩ّتخ        

                                                           
 .238، ؿ26، س٨ٝ 1، ٥غنش 9/9/1964ك٢٪يخ ح٥قخدس يف  - 1
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حؼبٞتتتٌٛ حؾبخ٥ْتتتش ح٥نخؽتتتجش ٩تتت٬ ح٥ٞتتتشحس حٗدحسُ ١خعتتتظلٞخٛ ح٥شًحطتتتذ ٩تتتؼًٚ ٙظظٞتتتخد٧  
 .1حؾبظـذدس رخ٥ظٞخد٧ حؽبخؿ ذبخ، ١خ٥ظٞخد٧ حؽب٪غِ حؾبٞشس ٥غٌٞه حؼبٌٞٛ ح٥ذًسّش

ٙخٙعرتدحد ًح٥ظٌّْل ٬ّ حٗػشحء يف طبِْ حٕكٌح٣ خينِ ٦٥٪ذد ح٥ٞقريس ح٥غخ٥ٚش 
ح٥تتز١ش عتتٌحء أ١تتخ٫ حؼبتتٜ ٭خؽتتجًخ ٩تت٬ ح٥ْٞتتذ أً ٩تت٬ اسحدس ٩ظٞتتشسس أً ْٙتت٤ متتخس أً           

 .2ح٥ٞخ٭٫ٌ

٬٩ً حؾبٞشس أ٭ّو ارح ١خ٫ ح٥ظلْٜٞ ْٙ٪خ حعظٌذل ٦ّْتو حؾبٌٍت٘ ّْظترب كتٜ ًٝتذ أك٦ْتض       
ذل ؿيش ح٥شأُ ٗرذحء سأّيخ يف ح٥ظلْٞتٜ ١تخ٫ ٦ّت٨ حٗدحسس حبٞيتخ يف     ٭ظْـش ح٥ظلْٜٞ ا

 .3حٙعرتدحد ّزذأ ٬٩ طخسّخ ارذحء ح٥شأُ

 تمبدو حمٌق اإلدازح اننبشئخ يٍ أظجبة أخسٍ
١خؼبٌٞٛ حؾبظ٦ْٞش رخ٩ٌٕح٣ ح٥ْخ٩ّش أً حؽبخفش ًحؼبٌٞٛ ح٥نخؽتجش ّت٬ حعتظْ٪خ٣ ىتزه     

 ح٩ٌٕح٣ ًحٗٙخدس ٩نيخ ًحعظٖٚؿبخ.
ىزْتتتخً ٥ٌٞحّتتتذ ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ حؾبتتتذ٭ِ ًح٥ٞتتتٌح٭ني  -ؼبٞتتتٌٛ طظٞتتتخد٧ رقتتتٌسس ّخ٩ّتتتش ًىتتتزه ح

 ٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ ح٥غٌسُ ٦َّ ٩خ 0ِ٦ّ 91ًٝذ ٭قض حؾبخدس  -حؽبخفش

                                                           
 .441، ؿ43، س٨ٝ 12، ٥غنش 24/9/1966ك٢٪يخ ح٥قخدس يف  - 1
 .281أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ، ؿ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 2
، ـب٪ٌّتتش أرتتٌ  31/8/1963حػب٪ْْتتش ح٥ْ٪٩ٌْتتش ٦٥ٞغتت٨ حٙعظؾتتخسُ يف ٩قتتش، سأّيتتخ يف       - 3

 طٞخد٧. 411ً 299س٨ٝ ،ؽخدُ
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طْظرب أ٩ٌحًٙ ّخ٩ش ح٥ْٞخسحص ًحؾبنٌٞٙص ح٥يت ٦٥ذ٥ًتش أً حٕؽتخخؿ حّٙظزخسّتش    
خ٭٫ٌ أً ٩شعت٧ٌ،  ح٥ْخ٩ش ًح٥يت ط٫ٌ٢ قبققش ٦٥٪نْٚش ح٥ْخ٩ش رخ٥ْٚت٤ أً دبٞظنتَ ٝت   

 ًىزه ح٩ٌٕح٣ ٙ جيٌص ح٥ظقشٗ ْٙيخ أً حؼبـض ٦ّْيخ أً شب٢٦يخ رخ٥ظٞخد٧.

١ًتتزح ح٥ؾتتؤ٫ رخ٥نغتتزش ؾبتتخ طتتنـ ٦ّْتتو ح٥ٞتتٌح٭ني حؽبخفتتش ١ٞتتخ٭٫ٌ حٓػتتخس رخ٥نغتتزش           
 ٦٥٪نٌٞٙص ح٥يت طْظرب ٬٩ ح٩ٌٕح٣ ح٥ْخ٩ّش.

٥تتش ٩تتذ٭ِ عتتٌسُ ٦ّتتَ شب٦تت٠ حٕٙتتشحد ٩ٕتتٌح٣ ح٥ذً  /١/919تتز٠٥ ٙٞتتذ ٭قتتض حؾبتتخدس 
حؽبخفتتش ًطٞتتخد٧ حؼبٞتتٌٛ ح٥نخؽتتجش ٦٥ذ٥ًتتش ّتت٬ حٙ٭ظٚتتخُ رتتؤ٩ٌح٣ ح٥ذ٥ًتتش ٙخٕفتت٤ أ٫  

 .1ط٫ٌ٢ ريشّٜ ح٥رتخْـ

ًخيظ٦٘ ح٥رتخْـ ٥ٖٙشحد رخٙ٭ظٚخُ جبضء ٬٩ حؾبخ٣ ح٥ْخ٧ يف ٩ذحه ًْٙ٪خ زب٥ٌو ؿبت٨  
٩تت٬ كٞتتٌٛ ٦ّتتَ حؾبتتخ٣ ح٥ْتتخ٧ كغتتذ ٩تتخ ارح ١تتخ٫ حٙ٭ظٚتتخُ ّخدّتتخً أ٧ ٕتتري ّتتخدُ، ًىتتٌ  

ح٥ْٞتتذ حٗدحسُ يف كتتخ٣ اّتتذحد حؾبتتخ٣ ريزْْظتتو ٥ْنظٚتتِ رتتو حٕٙتتشحد      ّقتتيزٔ رقتتْٖش 
ح٭ظٚخّتتخً خخفتتخً رقتتْٖش ٩غتتظٞشس ًرؾتتشًه ٩ْْنتتش ًخينتتِ ٦٥ؾتتشًه ح٥تتٌحسدس ْٙتتو      

 .2ًح٥ٌٞحّذ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ح٥يت طن٨َ ىزح ح٥نٌُ ٬٩ حٙ٭ظٚخُ

ٙتتبرح طشطتتذ ٥تت٘دحسس كٞتتٌٛ دًسّتتش ٩ظـتتذدس خنتتْض يف طٞتتذ٩يخ ؿبتتزح ح٥نتتٌُ ٩تت٬           
 حؼبٌٞٛ.

                                                           
، ـب٪ٌّش ح٥ٌٞحّذ حؽب٪ظ 22/11/1944حثشس حؾبذ٭ْش يف ك٨٢ فب٢٪ش ح٥نٞل حؾبقشّش ح٥ذ - 1

 .312، ؿ15ًّؾش٬ّ عنش س٨ٝ 
 .82، ؿ27س٨ٝ  ،#12، ح٥غنش $26/11/1966ك٨٢ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش، يف  - 2
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حؼبخ٣ ارح طشطذ ؿبخ كٜ يف حٙعرتدحد أً ح٥ٌْٞد حٗدحسّش ًحؾبذ٭ْش، ٙز٠٥  ١ًزح
 خخمِ ٥يزْْش حؼبٜ ًاٙ ٦٥٪ذس ح٥ي٦ٌّش.

ًأ٩ّتتخ ح٥ٞتت٣ٌ رخ٥ظٚشٝتتش رتتني سًحرتتو ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ح٥ْتتخ٧ ًسًحرتتو ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؽبتتخؿ يف ىتتزح    
ح٥قتتذد ٙيتتٌ ٩تتشدًد رتتؤ٫ ١تت٤ ٩تتخ ّظ٦ْتتٜ رخ٥تتز٨٩ حؾبخ٥ْتتش حؽبخفتتش ختتخسؽ ّتت٬ حجملتتخ٣     

 .Hors de domain administratif حٗدحسُ

ًٙ جيٌص أرذًح أ٫ ّنٞـ ح٥ٌمتِ ح٥ٞتخ٭ٌ٭ِ ٦٥تز٨٩ حؾبخ٥ْتش حؽبخفتش يف ـبتخ٣ ح٥ٞتخ٭٫ٌ        
ح٥ْخ٧ ّنو يف ـبخ٣ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ ٙيزه ظبخّش حؿظ٪خّْش أعخعْش ؿٌىشّش، ًر٨٩ 

 حٕٙشحد ؿبخ كقخ٭ظيخ ح٢٥خ٦٩ش يف ـبخ٣ ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧.

ادحسّتتش طتتربس حعتتظؼنخء ىتتزه حؼبقتتخ٭ش ٩تت٬ ح٥ٌٞحّتتذ        ًٙ جيتتٌص حّٙتترتحٗ رتتؤُ دًحُِ  
حٕف٦ْش ح٥يت سبنِ ح٥ز٨٩ حؽبخفش يف حٕف٤، ًىِ ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ، عٌحء يف ر٥ت٠  

 ر٨٩ حٕٙشحد ًر٨٩ حٗدحسس رحصبخ.

٬٩ً حؾب٧ٌ٦ْ أ٫ حٗدحسس ١خٕٙشحد يف ركبي٨ حؾبخ٥ْش، ٩ظغتخًّخ٫ شبخ٩تخً يف حعتظلٞخٝي٪خ    
٫ٌ رنـ ختخؿ، ١خ١ظغتخد حؼبٞتٌٛ ح٥ْْنْتش ٦ّتَ ح٩ٕتٌح٣       ًأدحثي٪خ اّٙ ٩خ كزخه ح٥ٞخ٭

 ح٥ْخ٩ش.

ًأ٩ٌح٣ ح٥ذ٥ًش حؽبخفش يف كذًد ح٥ٞخ٭٫ٌ، ٩ًخ ىٌ ٩ٞشس ٥٘دحسس يف ح٩ظْخصحص خخفش 
 يف دٌّهنخ ٝز٤ ح٥ٖري.
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 تؼدوم الدعوى اإلداروة وحتضريها

ىنخ طٞذ٨ّ ح٥ذٌٍّ، ػ٨ّ يف حؾبشك٦تش ح٥ظخ٥ْتش عنٞنتِ ر٥ت٠ رذسحعتش      وسـنتناو   
 زبنريىخ0

 :اندػٌٍ اإلدازّخ –تمدّى اندػٌٍ 
دحسّتش ٦٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ $ّيتذ ٭تخر٫ٌْ٦# ًحمتلًخ ٦ّتَ زبنتريىخ        َّيش أػش ح٥نؾؤس حٗ

ًطٞذدييخ، ار ٩خ صح٥ض ح٥ذٌٍّ حٗدحسّش طقخٓ يف ؽ٤٢ ط٦َت٨ ادحسُ ّغتزٜ ح٥ظٞتذ٨ّ،    
٩ًخ صح٣ ح٥ٞنخء حٗدحسُ ّظْٞذ رنشًسس عزٜ فتذًس ٝتشحس ادحسُ عتخرٜ ٩ت٬ حٗدحسس     

ش ر٢ت٤ّ ٩تخ طْتين    ٝز٤ سِٙ ح٥ذٌٍّ، ٩ًِ ر٥ت٠ ٙخ٥تذٌٍّ حٗدحسّتش، ىتِ دّتٌٍ ٝنتخثْ      
ح٦٢٥٪ش ٬٩ ٩ْنَ، ًرخ٥ظخرل ٙٞتذ أختزص ح٥غت٪خص ًحؽبقتخثـ حٗدحسّتش ط٦ْتٌ ًؿييتخ        
ًطشطغ٨ ٦ّْيخ ٬٩ ر٠٥ مشًسس كذًع ح٥تظ٨٦َ ح٥ٌؿتٌرِ $كتخ٣ حؽترتحىو# ًمتشًسس      

 حؽرتحه ًٝ٘ ح٥ظنْٚز يف فلْٚش ح٥ذٌٍّ.
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 :تمدّى اندػٌٍ
 ٥ٔط0ِ ًٝذ ؽـش خٚٗ ك٣ٌ ح٥ظ٢ْْ٘ ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ؿبزح ح٥ظٞذ٨ّ ًٙٞخً

ح٥ظٞتتذ٨ّ ىتتٌ رحص حعتتظْ٪خ٣ حؼبتتٜ يف فتتٌسطو ح٥نؾتتيش، ًىتتِ ح٥تتذٌٍّ، ٙيتتٌ       -1
خي٦تتو طٞتتذ٨ّ ح٥تتذٌٍّ رحصبتتخ ًجي٦ْتتي٪خ ّ٪تتًٚ ًحكتتذحً، ًىتتزح ىتتٌ ح٥تتشأُ ح٥ظ٦ْٞتتذُ      

 حؾبغظٞش.

2-            ّٜ طٞذ٨ّ ح٥تذٌٍّ ىتٌ طقتشٗ ٝتخ٭ٌ٭ِ ٩غتظ٤ٞ ًحعتظْ٪خ٣ ؼبتٜ ختخؿ ىتٌ كت
 ح٥ظٞخمِ ٙيٌ ٩نٚق٤ ٬ّ ح٥ذٌٍّ رحصبخ.

 1ح٥تتذٌٍّ ٥تتْظ طقتتشٙخً ٝخ٭ٌ٭ْتتخً ًٙ حعتتظْ٪خًٙ ؼبتتٜ، رتت٤ ارتتذحء ٥شٕزتتش    طٞتتذ٨ّ -3
ًح٥شحؿق أ٫ّ ح٥شأُ ح٣ًٕ ّظ٪ؾَ ٩ِ أف٣ٌ ح٥ٞخ٭٫ٌ رخّظزتخس طٞتذ٨ّ ح٥تذٌٍّ ّظنت٪٬     

، ٙيٌ رحص ح٥ذٌٍّ ًىتٌ طقتشٗ ٝتخ٭ٌ٭ِ جيتٌص ١خٙتش ّنخفتش       حٙدّخءطبِْ ّنخفش 
 ح٥ظقشٗ أُ حٗدحسس ًححمل٤ ًح٥غزذ.

ط٢تتض ٦ّتتَ أعتتظ ٝخ٭ٌ٭ْتتش ٕشّزتتش ٫ّٕ ارتتذحء ح٥شٕزتتش ديظتتضؽ ٩تتِ  أ٩ّتتخ ح٥تتشأُ ح٥ؼخ٥تتغ ٙري
 .2ح٥ظْزري ٬ّ حٗسحدس

٬٩ً حؾبٞشس أ٫ طٞذ٨ّ ح٥ذٌٍّ حٗدحسّش ا٭ّ٪خ ّظ٨ ربرتذحُ ّشّنتظيخ يف دّتٌح٫ ححمل٢٪تش     
حؾبخظقتتش عتتٌحء أ١خ٭تتض ٩تت٬ دّتتخًٍ ح٥ٖٗتتخء أ٧ ٩تت٬ ٕريىتتخ ًعتتٌحء أ١خ٭تتض ٩ٌمتتٌّْش    

حطْش $٩نخصّخص ح٥ٌْٞد ًح٥ظٌّْنتخص# ًحٕفت٤   $١ي٦زخص ح٥ٖٗخء ًح٥ظغٌّش# أ٧ ١خ٭ض ر

                                                           
حؾبْتخسٗ  ٩نؾتؤس  ، يف ٝخ٭٫ٌ حؾبشحْٙتخص  ح٥نَشّش ح٥ْخ٩ّش ٦٥ْ٪٤ ح٥ٞنخثِ 0ًؿذُ سحٕذ ٙي٪ِد.  - 1

 . 616، ؿ1974حٗع٢نذسّش، 
 .319أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ، ؿ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 2
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أ٫ّ ح١ٙظٚخء رخٗرذحُ ا٭ّ٪خ ىٌ ختخؿ رخؾبنخصّتخص حؾبٌمتٌّْش، أ٩ّتخ حٗرتذحُ ٙيتٌ اؿتشحء        
٩ٌمٌِّ ٢ِّٚ ٢٥ِ طظق٤ حؾبنخصّش ر٨٦ْ ح٥ٞخمِ، ًأ٩خ حؾبنخصّخص ح٥زحطْش، ٙظٞتذ٨ّ  

خصّتش ر٦ْت٨   ح٥ذٌٍّ ٙ ٢ِّٚ ار طْظ٪ذ ٦َّ ٩ٌحٝ٘ حؽبق٧ٌ ؿبزح جيذ أ٫ طظق٤ حؾبن
ّٙ رتب٫ّٚ ح٥يتشٗ حٓختش اّٚ٭تًخ          حؽبق٨ حٓخش ًرتز٠٥ ٙ طْظترب ح٥تذٌٍّ ٩شٌّٙتش ا

 .1فلْلخً

ًى٢زح ّظ٨ّ سِٙ ح٥ذٌٍّ رظٞذدييخ ٦٥٪ل٢٪ش ٙ ربّٚهنخ ًىتزح ٩تخ ّظنتق ٩ت٬     
 .2ك٨٢ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش

حؾبنخصّتش ىتٌ ارتذحُ     ا٫ّ اٝخ٩ش حؾبنخصّش حٗدحسّش ّظ٨ ربؿشحء ٩ْني ّٞت٧ٌ رتو أكتذ ىتشيف    
ّشّنظيخ ع٢شطخسّش ححمل٢٪ش ًرو طنْٞذ حؾبنخصّش ًّٞت٧ٌ ٩ٞخ٩تو يف حؾبْْتخد ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتش     
ًطٞتتِ فتتلْلش ٩تتخ دح٩تتض ح٥ْشّنتتش حعتتظٌٙض ح٥زْخ٭تتخص حػبٌىشّتتش ح٥تتيت طنتت٪ّنيخ         
ح٥ٞخ٭٫ٌ، أ٩ّخ ا٫ّٚ ح٥ْشّنش ٩ًشٙٞخصبخ اذل حػبيش حٗدحسّش ًاذل رًُ ح٥ؾؤ٫، ٦ْٙظ 

٬٩ /23/نخصّش ًا٭ّ٪خ طظٌٙه ححمل٢٪ش ٬٩ ط٦ٞخء ٭ٚغيخ ًىزٞخً ٦٥٪خدسس١نخً ٬٩ أس١خ٫ حؾب
ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥غٌسُ ٤٢ّٙ ى٦ذ ُّشِٙ اذل ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش جيتذ أ٫ ّٞتذ٧ّ اذل   
٦ٝتت٨ ١ُظّتتخد ححمل٢٪تتش حؾبخظقتتش رْشّنتتش ٩ٌّْٝتتش ٩تت٬ فبتتخ٧ ٩ّْٞتتذ جبتتذ٣ً ححملتتخ٩ني      

ِْ ٩ؾرته يف فلْٚش حٙظظخف حؾبٞز٥ٌني أ٩خ٧ حجمل٦ظ ًىزح ح٥نـ فشّق يف أ٫ّ ح٥ظٌٝ
ح٥ذٌٍّ أً ح٥ي٬ْ أ٩خ٧ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ ًأ٩ّتخ عتخثش حًٕسحٛ ًحؾبغتظنذحص ح٥تيت     

 طٌٞذ٧ّ أػنخء ٭َش ح٥ذٌٍّ ٙٚ طؾرته ر٠٥.

                                                           
 .311ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
 .14عنش، دٌٍّ س٨ٝ  25، ـب٪ٌّش 29/2/1957ح٥قخدس يف  - 2
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٢٥تت٬ أٙ دي٢تت٬ ح٥ٞتت٣ٌ ا٭ّتتو ارح ١تتخ٫ حؾبظٞخمتتِ ١خ٩تت٤ حٕى٦ْتتش ًّْتترب ّتت٬ اسحدطتتو  
٥ظْنض أ٫ ٭نِ يف ىشّٜ كّٞو رظٞذ٨ّ ّشّنش ٩ٚقلش ٬ّ ١خٙش ٩ٞقٌدس ٙب٫ ٬٩ ح

٩ؼ٤ ىزح ح٥ؾشه ح٥تزُ ٝتذ ّْشٝت٤ ىتزح حؼبتٜ ح٥تزُ ىتٌ ٩ت٬ كٞتٌٛ حٗ٭غتخ٫ ًىتزح            
ح٥ؾتتشه متتخس رخؾبينتتش أّنتتًخ ار ّْ٪تتذ أ٦ٕتتذ حؾبظٞخمتتني اذل طٌْٝتتِ أُ فبتتخ٧ٍ ٦ّتتَ        
ح٥ْشّنش ٙعظْٚخء ح٥ؾ٤٢ ًرخ٥ظخرل ٤٢ّٙ ًمِ ٙ ديؼ٤ّ ْٝ٪تش أدرْتش ؿتذّش رخٗىتذحس،     

ْخ٧ حؾبٌّٚك رظلنري ح٥ذٌٍّ ًح٥ذًس حٗجيتخرِ ٦٥ٞنتخء حٗدحسُ   ىزح ٙنًٚ ٬ّ أ٫ّ ٝ
 خيٚٚخ٫ ٬٩ حؼبخؿش ٥ٌعخىش ححملخ٩ِ.

ًىنخ٠٥ طشدد يف ًف٘ حػبضحء حؾبرتطذ ٦َّ ّذ٧ طٌِْٝ ححملتخ٩ِ ١ًتؼريحً ٩تخ ٌّفت٘     
 .1رؤ٭ّو ّذ٧ ح٥ٞز٣ٌ ٥ْْذ يف ؽ٤٢ ح٥ْشّنش

، 2طتذ ٦ّْتو ح٥تزي٫ٚ   ًٝذ ًفٚظو ححمل٢٪ش حٗدحسّش رؤ٭ّتو اخت٣ٚ رتبؿشحء ؿتٌىشُ ّرت    

 .3ًىزح ىٌ ح٥شأُ ٥ذٍ ح٢٥ؼري ٬٩ ح٥ؾشّحف

ًديّْض ح٥ؾشّحف رني ري٫ٚ حؾبيخ٥زش ح٥ٞنخثْش ٥ظخ٦٘ ٩ٞظنْخص ٕري ؽ٦٢ْش $حٕى٦ْش 
ًّذ٧ فلّش ح٥ظ٪ؼ٤ْ# ًح٥زي٫ٚ ح٥نخؿ٨ ٬ّ ّْذ ح٥ؾ٤٢ ًّٞشسًه ًّٞشس٫ً أ٫ ح٣ًٕ 

 ّ ٌٍ ًا٭ّتتو ْٙ٪تتخ ّظ٦ْتتٜ جيتتٌص ْٙتتو ح٥ظ٪غتت٠ رتتخ٥زي٫ٚ يف أُ كخ٥تتش ط٢تت٫ٌ ٦ّْيتتخ ح٥تتذ
رخ٥ؼخ٭ِ ًخينِ ح٥ٌٞحّذ حؾبظ٦ْٞش رؾ٤٢ حٗؿشحء ًا٫ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗؿشحثِ خيٚت٘ كتذّس   
ح٥ؾ٤٢ ْٙنِ أكْخ٭تًخ ؿتضحءحص ٕتري ح٥تزي٫ٚ ًّغتٞو كتٜ ح٥ظ٪غت٠ ٝزت٤ ح٢٥ت٧ٚ يف          

                                                           
 .618، ؿأف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
 12عتتتنش، دّتتتٌٍ سٝتتت٨  25، ـب٪ٌّتتتش 21/5/1961، 9/9/1959ًك٢٪يتتتخ ح٥قتتتخدس يف  - 2

ً13. 
 .618ؿ ،يف ٝخ٭٫ٌ حؾبشحْٙخص ح٥نَشّش ح٥ْخ٩ّش ٦٥ْ٪٤ ح٥ٞنخثِ 0ًؿذُ سحٕذ ٙي٪ِد.  - 3
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أً ارح طنخص٣ ّنو حؽبق٨ حؾبٞشس ؾبق٦لظو فشحكش أً م٪نخً   in limini litisحؾبٌمٌُ
٥ًتتٌ رْتتذ ح٥ظ٪غتت٠ رتتخ٥زي٫ٚ، ٩تتخ دل ٢ّتت٬ ح٥تتزي٫ٚ ٩ظ٦ْٞتتخً       ١٪تتخ جيتتٌص طقتتلْلو   

 .1رخ٥نَخ٧ ح٥ْخ٧

ًح٥ٌحِٝ أ٫ّ ح٥زي٫ٚ ٩خ ىٌ اٙ ؿضحء ٦َّ ٩غتئ٥ًْش ّت٬ خيتؤ حسط٢زتو ٩ت٬ سد      
٦ّْو ّ٪٦و أً ىٌ ٭ظْـش ٥ْـض ح٥ْ٪٤ ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ٬ّ ح٥ْٞخ٧ رٌٍْٚظو، ًىنخ ٙ دي٬٢ أ٫ 

ّنش ٝخدسس ٦َّ ا٭ظخؽ حؾبٞقٌد ٩ًظَ ١خ٭ض ح٥ْش 2لبخصُ حؾبذِّ رغزذ ٤ْٙ ححملخ٩ِ
 ٩نيخ0 ًىٌ ظب٤ ٩ٌمٌُ ح٥ذٌٍّ ًعززيخ اذل رى٬ ح٥ٞخمِ.

ً٭َشحً ٦٥قٚخص ح٥ز٩ْ٪ش ًح٥نظخثؾ ح٥غْجش ح٥يت ٝذ طرتطذ ٦َّ ىزح حؼب٨٢، ًأ٫ ٭ظخثؾ 
ح٥زي٫ٚ ّظل٪٦يخ حؾبذِّ ح٥زُ ٝذ ّغٞو كّٞو ٭ظْـتش ٥ظقتشٗ ححملتخ٩ِ، ٙب٭ّتو ٩ت٬      

 ْٜ ٭يخٛ.ح٥ٌحؿذ زبذّذ ىزح ح٥زي٫ٚ يف أم

                                                           
 .315أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ، ؿ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
شحْٙتتخص كتت٣ٌ ٩تتخ ارح ١تتخ٫ طٞتتذ٨ّ ح٥ْشّنتتش أً حؾبيخ٥زتتش ح٥ٞنتتخثْش    ػتتخس حػبتتذح٣ رتتني ٙٞيتتخء حؾب  - 2

ًح٥ذٌٍّ، ٙشأٍ ح٥ٚٞيخء ًحؼبتذّؼ٫ٌ حؾبظتؤػش٫ً رخٙربتخه حّٗيتخرل أهنتخ ٙ سبتظ٦و،        رخٙدّخءسبظ٦و 
ًىِ س٬١ ح٥ذٌٍّ، ١٪خ سأًح أ٭ّيخ ٥ْغض حعظْ٪خًٙ ٦٥لٜ أً ؾبش١تض   حٙدّخءًىٌ ٩خ ٙ ٭شحه، ٕ٭ّيخ ىِ 

قتتشٗ ٝتتخ٭ٌ٭ِ! ًىتتزح ح٥ظـشّتتذ ح٥نَتتشُ ٙ دي٢تت٬ ح٥تتذٙخُ ّنتتو أً ٙي٪تتو ٫ّٕ    ٩ٌمتتٌِّ ًٙ ىتتِ ط
ِ ، $د. اذل ح٥ٞنتتخء ح٥ٙظـتتخءحؾبٞتتشس أ٫ّ أعتتخ٥ْذ حؾبيخ٥زتتش ح٥ٞنتتخثْش ىتتٌ كتتٜ     0ًؿتتذُ سحٕتتذ ٙي٪تت

ًح٭َش س٩ضُ عْ٘ ًأظبذ ٩غت٨٦   ،619ؿ  ،يف ٝخ٭٫ٌ حؾبشحْٙخص ح٥نَشّش ح٥ْخ٩ّش ٦٥ْ٪٤ ح٥ٞنخثِ

ٌ #ًٕريمهتخ  ٥ًتتْظ طقتتشٙخً ، أً اّتت٫ٚ سٕزتش  ٣richest رتؤ٫ حؾبيخ٥زتتش ىتتِ ى٦تذ   ، ١٪تتخ ٙ ّٚيت٨ ح٥ٞتت
ٝخ٭ٌ٭ْتتخً، ٫ّٕ ح٥ظقتتشٗ ح٥ٞتتخ٭ٌ٭ِ ىتتٌ طْتتزري اسحدُ ٗكتتذحع أػتتش ٝتتخ٭ٌ٭ِ، ْٙنخفتتشه حٗسحدس ًححملتت٤   
ًح٥غزذ، ًٙ طظـشد ح٥ي٦ذ أً ح٥شٕزش ٬ّ فٚش ح٥ظقشٗ ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ اّٙ ارح ١خ٭ض ٙ صبذٗ ٗكتذحع  

 يف حؾبيخ٥زش ح٥ٞنخثْش.   ػش ٝخ٭ٌ٭ِ، ًىٌ ٥ْغض ١ز٠٥
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ٙٚ جيشُ ح٥تزي٫ٚ يف ٕتري حؼبتذًد ح٥تيت طْتشك ؿبتخ ح٥ٞتخ٭٫ٌ، ٙيتٌ ٙ ّؾت٪٤           -1
رت٤ جيتذ أ٫ ٝقتشه ٦ّتَ دّتخًٍ ح٥ٖٗتخء د٫ً        ،ح٥ذّخًٍ حؾبٞذ٩ش ٦٥٪لتخ٨١ ح٥ظؤدّزْتش  

ٕريىخ ٬٩ ى٦زخص ح٥ظغٌّش ًح٥ٌْٞد ًح٥ظٌّْنخص أ٩تخ٧ ٕتري ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ،      

خ٭٫ٌ ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش طظ٦ْتتٜ ري٦زتتخص ح٥ٖٗتتخء أ٩تتخ٧  ٩تت٬ ٝتت/25/ؾبتتخ رْنتتخه ٩تت٬ أ٫ حؾبتتخدس
فب٢٪تش ح٥ٞنتخء حٗدحسُ ًححملتخ٨١ حٗدحسّتش ٙٞتذ، ٥تٌٙ أ٫ ح٥ْتشٗ عتخثش ٦ّتَ ّ٪تت٧ٌ          

 طيزْٞيخ ٦َّ دّخًُ ٕري ح٥ٖٗخء أ٩خ٧ ط٠٦ ححملخ٨١.

جيذ أٙ جيشُ ىزح ح٥زي٫ٚ ٬٩ ط٦ٞخء ٭ٚغو، ر٤ ري٦ذ حؽبقت٨ يف حؼبتخ٥ظني    -2
٣ٌ يف حؾبٌمٌُ، ًحبْغ ّغٞو رخ٧ٚ٢٥ يف حؾبٌمٌُ ًدبتخ  حؾبز١ٌسطني رْذ ًٝز٤ ح٥ذخ

 ّغظٚخد ّنو ح٥ظقلْق ًحٗؿخصس.

٦ّتتتَ حؼبتتتخ٥ظني  -ارح ٩تتتخ أرتتتذحه ح٥يتتتشٗ حٓختتتش  -جيتتتذ أ٫ ّٞظقتتتش ح٥تتتزي٫ٚ -3
 اكذحمهخ0 أ٫ ّظنشس حؽبق٨ رقٌسس ٙ دي٬٢ ْٙيخ اصح٥ش ح٥نشس رخ٥ظقلْق.

 خدسس ٦َّ ا٭ظخؽ ًٍْٚظيخ.ٕري ٝ -رغزذ عٌء زبشّشىخ -ػخ٭ْي٪خ0 أ٫ ط٫ٌ٢ ح٥ٌسٝش

و ارح حى٪تتؤ٫ ح٥ٞخمتتِ اذل فتتذًس ح٥ْشّنتتش ّتت٬  رتت ا٫ّ إٚتتخ٣ ح٥ظٌْٝتتِ ٙ ّْظتتذ -4
ححملخ٩ِ ٦ّ٪خً أ٫ خخشبو ١ظٌْْٝو ًٝذ عخس ٝنخء ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ يف ٩قتش     

 .٦ّ1َ ر٠٥

                                                           
ِ  د. ٩قتيَٚ   - 1 ُ   ١0٪تخ٣ ًفتتِٚ ح٥شٙتخّ د. ّتتذ٭خ٫  ،317ؿ ،أفت٣ٌ اؿتتشحءحص ح٥ٞنتخء حٗدحس

 ،حؾبشحْٙتتتخص حٗدحسّتتتش  0د. ٩قتتتيَٚ ١خ٩تتت٤ اغبخّْتتت٤ ، 115ؿ ،حٗؿتتتشحءحص حٗدحسّتتتش  0حؽبيْتتتذ

 .115ؿ
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ىزح ح٥زي٫ٚ ٝخفش ٦ّتَ فتلْٚش حٙظظتخف ح٥تذٌٍّ ح٥تزُ ّٞتذ٩يخ حؾبتذِّ ًٙ         -5
٩تتو حؾبتتذَّ ٦ّْتتو، ًحًٕسحٛ ح٥ٚكٞتتش ح٥تتيت طٞتتذ٧ ْٙي٪تتخ يف ح٥تتذٌٍّ.   ّؾتت٪٤ ٩تتخ ّٞذ

 ًحػبضحء حؾبرتطذ ٦َّ حٗخ٣ٚ ربك٢خ٧ ح١ٌ٥خ٥ش ٩ظنٌُ.

ٙ٪تت٬ حؾب٪٢تت٬ أ٫ ّْظتترب حؼب٢تت٨ ْٕخرْتتخً ارح ٩ؼتت٤ حؽبقتت٨ فبخ٩ْتتخً ٩تت١ًٌٚ ٩تت٬ فتتخكذ    
ح٥ؾؤ٫، ًر٠٥ رغزذ ري٫ٚ حّٗٚ٭خص حؾبٌؿيش ا٥ْو يف فب٤ ر٥ت٠ ححملتخ٩ِ ح٥تزُ ٙ    

ظرب فبًٚ قبظخسحً يف ىزه حؼبخ٥ش، ١٪خ ٝذ ّتئدُ اذل ريت٫ٚ ح٥ْشّنتش حؾبٌدّتش ٩ت٬      ّْ
ححملخ٩ِ رذ٫ً ط١ٌْت٤ ًحمل٢٪تش ح٥تنٞل ٝنتخء يف ٕخّتش ح٥ظؾتذد يف ىتزح ح٥قتذد، ار         
ىتتِ طغتتظ٦ض٧ أ٫ ٢ّتت٫ٌ ح٥ظ١ٌْتت٤ ٩ٌؿتتٌدحً ّنتتذ ح٥ظٞشّتتش رتتخ٥ي٬ْ ًٙ جيتتٌص ّنتتذىخ أ٫   

ـب٪ٌّتتش أك٢خ٩يتتخ   #،11/6/1959ً 7/2/1957 يفٌّؿتتذ رْتتذ ر٥تت٠ $أك٢خ٩يتتخ    

# ١ًخ٭تتض ٩تت٬ ٝزتت٤ طزتتذُ طغتتخىًٚ يف  9ً 2سٝ٪تتِ  -فبخ٩تتخس -حؾبذ٭ْتتش حػبتتضء ح٥ؼخ٥تتغ
 ر٠٥.

ًٝتتذ ٝنتتض ٩تت٬ ٝزتت٤ رؤ٭ّتتو ارح دل ٢ّتت٬ ح٥ظ١ٌْتت٤ فتتشحيخً يف سبٌّتت٤ ححملتتخ٩ِ ح٥يْتت٬  
أ٫ طغظؾ٘ ر٠٥ ٬٩ ّزتخسس ح٥ظ١ٌْت٤ ٩ًٚرغتخص     ٙخحمل٢٪شرخ٥نٞل ٭ْخرش ٬ّ حؾب٤١ٌ 

# ًأ٭ّتو  ختزحً   3فبخ٩خس س٨ٝ  -عنش 25ـب٪ٌّش  -1941ٌّ زبذّذه $٭ٞل ٩ذ٭ِ ٩خ
رخ٥ْشٗ حػبخسُ رظـشّذ ح٥ظ٤ْ١ٌ أػنخء ٭َش ح٥ذٌٍّ ٙ ٫ٌ٢ّ ضبش ٩ي٬ْ ٦َّ زبشّش 

ـب٪ٌّش  ،1935ارش٤ّ  ٬٩4  18ح٥ي٬ْ، ًاّٚ٭و ٝز٤ فذًس ح٥ظ٤ْ١ٌ $٭ٞل ٩ذ٭ِ 

 #.1فبخ٩خس س٨ٝ  ،عنش 25

 فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ ًححمل٢٪ش ًىزح ح٥ٞنخء ح٥ٌحعِ ىٌ ح٥زُ جيذ حٕخز رو يف
حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ ٥ْذ٧ ًؿٌد ٭ـ ٦ّض٧ ححملخ٩ِ رظٞذ٨ّ ح٥ظ٤ْ١ٌ ّنذ ح٥ي٬ْ، ر٤ ٝنتخء  
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فب٢٪ش ح٥نٞل حؾبظؾذد يف ر٠٥ ىٌ ٝنخء ؽذّذ ح٥ظض٩ض ًح٥ؾت٦٢ْش ًقبتخ٥٘ ٥تشًف    
ح٥ْذح٥تتش ًح٥ٌحٝتتِ ار ٙ فبتت٤ ؿبتتزه ح٥قتتشح٩ش كظتتَ ػزتتض أ٫ فتتخكذ ح٥ؾتتؤ٫ ٝتتذ ّيتتذ  

 دبزخؽشس حٗؿشحء. ٦٥٪لخ٩ِ ًْٙٚ

 10انجْبَبد انيت تتضًنيب صحْفخ اندػٌٍ

٩تت٬ ٝتتخ٭٫ٌ ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ح٥غتتٌسُ ٦٥زْخ٭تتخص ح٥تتيت جيتتذ أ٫        /24/ّشمتتض حؾبتتخدس 
طظن٪نيخ فلْٚش ح٥ذٌٍّ رٌٞؿبخ0 ًطظن٪٬ ح٥ْشّنش ّذح ح٥زْخ٭تخص ح٥ْخ٩ّتش حؾبظ٦ْٞتش    

ح٥ي٦تذ  ٩ٌمتٌُ  -رخع٨ ح٥يخ٥ذ ٬٩ً ٌّؿو ا٥ْي٨ ح٥ي٦ذ ًفتٚخصب٨ ًفبتخ٣ اٝخ٩ظتي٨    
ً٭ظْـتتش ح٥تتظ٨٦َ ًرْتتخ٫  -ًطتتخسّخ ح٥تتظ٨٦َ ٩تت٬ ح٥ٞتتشحس ا٫ ١تتخ٫ كبتتخ جيتتذ ح٥تتظ٨٦َ ٩نتتو  

 حؾبغظنذحص حؾبئّذس ٦٥ي٦ذ ًّشٜٙ رخ٥ْشّنش فٌسس أً ٦٩خـ ٦٥ٞشحس حؾبي٫ٌْ ْٙو.
ًىزح ح٥نـ ّٚرتك أ٫ّ ح٩ٕش ّظ٦ْٜ رتذٌٍّ ح٥ٖٗتخء ٥تز٠٥ جيتذ طْذ٦ّتو دبتخ ّشحّتِ        

 كخ٣ دٌٍّ ح٥ٞنخء ح٢٥خ٤٩.

طٞذ٨ّ ح٥ذٌٍّ ٙ ّظؤػش رظٞذ٨ّ ح٥ٞشحس حؾبي٫ٌْ ْٙو ٙٞذ ٫ٌ٢ّ ع٦زْخً أً ٙ ًحؾبٞشس أ٫ 
ط٢تت٫ٌ دّتتٌٍ، دّتتٌٍ ا٥ٖتتخء، ١٪تتخ ٝتتذ ّغتتزٜ ٦ّتتَ حؾبتتذَّ طٞذديتتو ًخخفتتش يف ط٦تت٠    
ح٥ٞشحسحص ح٥ؾتخ٦٩ش ح٥تيت طظنت٪٬ ّؾتشحص  ٙٗ ٩ت٬ حٕغبتخء $ٝتشحسحص ًصحسس ح٥رترْتش         

 ٩ؼًٚ#.

ص ٫ٕ ح٥ظلنتري ٩ٚظتٌف ٦ّتَ ٩قتشحّْو     ١ز٠٥ ٙ ّظؤػش ح٥ظٞذ٨ّ رْذ٧ رْتخ٫ حؾبغتظنذح  
١٪تتخ عتتنشٍ ًح٥تتذٌٍّ سبتتظ٦و رظٞتتذدييخ حبْتتغ ّْظتترب أ٫ ّ٪تتًٚ ًحكتتذحً ًٙ خيظ٦تت٘    

 la formحٗؿتتشحء ح٥تتزُ ّتتظ٨ طٞتتذ٨ّ ح٥تتذٌٍّ رتتو ّتت٬ ح٥ٌحْٝتتش ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتتش ٙخ٥ؾتت٤٢    
خيظ٦و ىنخ رخؾبٌمٌُ، دبْنَ أ٭و ٙ دي٬٢ اػزخص ىزه ح٥ٌحْٝش ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ريشّتٜ  ختش   

                                                           
 .138ؿ ،حؾبشحْٙخص حٗدحسّش 0د. ٩قيَٚ ١خ٤٩ اغبخ٤ّْ - 1
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ء أً ححملتتشس ح٥تتزُ ّتتظ٨ رتتو ر٥تت٠، ًىتتٌ ّشّنتتش ح٥تتذٌٍّ حؾبيزٞتتش ىزٞتتخً     ٕتتري حٗؿتتشح
 .٥1٘ؿشحءحص ححملذدس

ٙتتٚ دي٢تت٬ ٩تتؼًٚ اػزتتخص رخ٥زْنتتش ّنتتذ ّتتذ٧ ًؿتتٌد ٩تتخ ّتتذ٣ ٦ّتتَ طٞتتذ٨ّ ىتتزح    
ححملتشس، ًر٥ت٠ رظٞتذ٨ّ أسٝتتخ٧ اّٚ٭تو ٫ّٕ ىتزح ححملتشس ٙ ّزٞتتَ يف ّتذ حؽبقت٧ٌ، رتت٤         

١تتخكرتحٛ ححمل٢٪تتش -ّنتتذ ح٥نتتشًسسّتتٌدُ يف ٦٩تت٘ ح٥تتذٌٍّ ٩ًتتِ ر٥تت٠ ٙ٪تت٬ حؾبٞقتتٌس 
 .2أ٫ جيشُ حٗػزخص ر٢خٙش ح٥يشٛ -ًٙٞذ حؾب٦٘

ح٥غزذ، ٙخ٥زْخ٭تخص   –ححمل٤  -٬٩ً حؾب٧ٌ٦ْ أ٫ّ ٦٥ظقشٗ ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ػٚػش أس١خ0٫ حٗسحدس
حؾبظ٦ْٞش رخٗسحدس ىِ طٌِْٝ حؾبذِّ ٦َّ ح٥ْشّنش ًحع٨ حؾبذَّ ٦ّْو، ًأ٩ّخ ح٥زْخ٭تخص  

ح٢٥خْٙش ح٥يت طظ٦ْٜ رخحمل٢٪ش حؾبشٌّٙش أ٩خ٩يتخ ح٥تذٌٍّ    حؾبظ٦ْٞش رخحمل٤ ٙيِ ح٥زْخ٭خص
ًرْخ٫ طخسّخ حػب٦غش ٦َّ ًؿو دينِ حػبيخ٥ش، ١ًتز٠٥ حؾبظٞتذ٧ ذبتخ حؾبتذِّ يف دّتٌحه      

 ٦َّ ًؿو جي٦ْيخ ًحملش.

ًخبقتٌؿ ح٥زْخ٭تخص حؾبظ٦ْٞتش رخ٥غتزذ ٙيتِ ٩تخ ّتذ٣ّ ٦ّتَ ًؿتٌد ٩نخصّتش، ًح٥غتتزذ           
جي٦ْو ّْظٞذ أكْٞظو ًا٭٢خس حؾبتذَّ ٦ّْتو   ح٥زُ أدٍ ا٥ْيخ ٬٩ حعظنخد حؾبذَّ اذل ٩خ 

 كّٞو رغنذ أً رٌحْٝش ّغظٚخد ٩نيخ حّرتحمو ٦َّ ر٠٥.

ًٙٞذ أكذ ىزه حٕس١تخ٫ ّْتذ٧ اؿتشحء ح٥ظٞتذ٨ّ ًدييتذ ٥ي٦تذ ريت٫ٚ حؽبقت٩ٌش ًا٫         
فتتذس ك٢تت٨ رنتتخءً ٦ّتتَ ًسٝتتش ٙخٝتتذس ؿبتتزح ح٥تتش٬١ ١تتخ٫ ٩نْتتذ٩خً، ٩ًتت٬ ر٥تت٠ أ٫ طنْتتذ٧   

ّٙ         حٗسحدس، رؤ٫ ٢ّت٫ٌ حؾبتذِّ أً حؾبت    ذَّ ٦ّْتو ٝتذ ٩تخص ٝزت٤ سٙتِ دّتٌحه ٩ًت٬ ر٥ت٠ أ

                                                           
ٝخ٭٫ٌ حؾبشحْٙتخص ٦ْ٩ٞتًخ ٦ّتَ ٭قٌفتو رتآسحء ح٥ٚٞيتخء ًأك٢تخ٧ ح٥ٞنتخء          0ري١٪خ٣ أرٌ حؽبفب٪ذ  - 1

 .11حؾبخدس  ،1963
 .326ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 2
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٢ّتت٫ٌ حٙعتتظذّخء ٩ٞتتذ٧ اذل فب٢٪تتش ٩تت٬ ؿيتتخص ح٥ٚقتت٤ ًحؽبقتت٩ٌخص ١تتؤ٫ ط٢تت٫ٌ      
ح٥ٌسٝش اؿشحء ًدّخً ٙلغذ، ١ًزح ارح دل ّغظؾ٘ ٩نتيخ ح٥ظٞتذ٧ ري٦زتخص ٩ْْنتش، ١تؤ٫      
طٞظقش ٦َّ ـبشد ح٥ظز٩ش ًح٥ظيذّذ، ١ًزح ارح دل ّزني ٩خ ّغظنذ ا٥ْو ٥ًٌ ٦ّتَ ًؿتو   

 .1ٗطبخ٣ح

٢٥ًتت٬ ٩تتخ ١تتخ٫ ٩تت٬ ٝزتت٤ ؽتتشحثو ىتتزه حٕس١تتخ٫ ح٥غتتخرٞش ١خ٥قتتٚش ًحؾبقتت٦لش     
رخ٥نغتتزش ٥تت٘سحدس، أً حٙخظقتتخؿ رخ٥نغتتزش ٦٥٪ل٢٪تتش، أً حٗػزتتخص رخ٥نغتتزش ٦٥غتتزذ     

 ٙرتطذ ٦ّْو  ػخس أخشٍ ١زي٫ٚ حؽبق٩ٌش أً ّذ٧ ٝز٣ٌ ح٥ذٌٍّ أً سٙنيخ.

٭ّو ٝذ ّقتلق رخؼبنتٌس   ١ًز٠٥ ٩خ ١خ٫ ٬٩ ٩غظ٦ض٩خص ىزه حٕس١خ٫ أً ح٥ؾشحثو ٙب
ٍ -أً ح٥شدّ ١٪خ ّْظرب ًححمل٢٪تش  ، حٗؿشحء فلْلخً ًمبٌ ر٠٥ كبخ ّنَ رو ٙٞو ح٥تذٌّ

يتخ، ٦ٙتيخ عت٦يش    ٍخٚطغظؾ٘ ٩ٌمٌُ ح٥ذٌٍّ ٬٩ ٩تذ٣ٌ٥ ح٥ْشّنتش د٫ً ح٥ظْٞتذ رؤ٥   
 .2طْٖري ح٥ي٦زخص ًط٢ْْٚيخ

 ًّظـتتو ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ اذل طٌعتتِْ ى٦زتتخص حؾبتتذِّ ًدّتتٌحه كبتتخ جي٦ْتتيخ طؾتت٪٤ ٩تتخ 
ا٫ّ $$جيذ أ٫ طئدُ ا٥ْتو ٩قت٦لظو، ًرتز٠٥ ٭ٞت٣ٌ ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ $٩قتش0#         

ى٬ْ حؾبذِّ يف سبيْو يف ح٥رتْٝش ّظن٪٬ حب٨٢ ح٦٥ض٧ً ح٥ي٬ْ يف أُ ٝشحس رخ٥رتْٝش 
رخٕٝذ٩ْتتش اذل ح٥تتذسؿخص ح٥ظخ٥ْتتش، ًحؾبٖتتضٍ ٩تتخ ؿبتتزح ح٥ٞنتتخء ٩تت٬ ح٥قتتٚش يف سٝخرتتش       

ٙ ٥قتخحل حؽبقت٧ٌ، ًحطقتخ٣ ح٥تذٌٍّ ر٦ْت٨      ح٥قخحل ح٥ْخ٧، ٙيٌ حي٢ت٨ ؿبتزح ح٥قتخحل    

                                                           
ِ  د. ٩قتتتتتيَٚ  - 1 ُ   ١0٪تتتتتخ٣ ًفتتتتتِٚ ح٥شٙتتتتتخّ               ،327ؿ ،أفتتتتت٣ٌ اؿتتتتتشحءحص ح٥ٞنتتتتتخء حٗدحس

 ٩ًخ رْذىخ. 1115ؿ، شحْٙخص حٗدحسّشحؾب 0د. ٩قيَٚ ١خ٤٩ اغبخ٤ّْ
٥غتنش   ،1/3/1954 ،729سٝت٨   -٥7غتنش   ،3/6/1953 ،فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ $٩قتش#  - 2

 .414س٨ٝ  ،11
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ح٥ٞخمِ ٢ِّٚ ٥ظغ٦ْو ىزه ح٥شٝخرش ح٥يت جيذ أ٫ طٚتظق أًعتِ أرٌحذبتخ ٗٝتشحس حؼبتّٜ      
 . 1##١٪خ ّظي٦زو ح٥قخحل ح٥ْخ٧

ًّشّنش ح٥ذٌٍّ ٩ظ٢خ٦٩تش، ٢ْٙٚتِ أ٫ ط٢ت٫ٌ يف ـب٪ٌّيتخ ًحْٙتش يف زبذّتذ       
خ يف ؽتت٤٢ ّنخفتتش ح٥تتذٌٍّ ًزبذّتتذ ٩ٌمتتٌّيخ، ًرتتز٠٥ ٙيتتِ ٙ سبنتتِ ٥قتتْخٕظي 

٩ْتتتني، ًٝتتتذ طغتتتخى٤ ح٥ٞنتتتخء حٗدحسُ يف ح٥تتتنٞـ أً حؽبيتتتؤ ارح أ٢٩تتت٬ طزْنتتتو ٩تتت٬   
ٙبرح ر١ش ٩ت٬ فتذس حٙعتظذّخء أهنتخ ٩شٌّٙتش ٦ّتَ ًصحسس حؼب٢ت٨         2حعظذّخء ح٥ذٌٍّ

 ححمل٦َ ٩ؼًٚ ػ٨ طزني أهنخ مذ اكذٍ ححملخَٙخص، ٙٚ ّْظرب ؿبزح حؽبيؤ.

ذِّ ح٥قتلْق ٩تخ دح٧ ٙ ّرتطتذ    ٥ًٞذ ؿشٍ ح٥ْ٪٤ ٦ّتَ أ٫ ّٞت٧ٌ حؾبٚتٌك ط٦٢ْت٘ حؾبت     
 .٦ّ3َ ر٠٥ مْخُ حؾبٌحّْذ

ًّؾتتترته ح٥ٞنتتتخء ح٥ٚش٭غتتتِ طغتتتزذ حٙعتتتظذّخء طغتتتززخً ١خْٙتتتخً ًطٌمتتتْق حؾبغتتتخث٤    
 ، ٬٢٥ً ح٥ٞنخء حؾبقشُ أ١ؼش طغخفبخً ١٪خ ر١ش٭خ.4حؾبي٦ٌرش

 

 

 

                                                           
 .619ؿ ،49س٨ٝ  ،٥4غنش  17/6/1959 - 1
 .271س٨ٝ  ،8ح٥غنش  ،27/6/1954 ،فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ $٩قش# - 2
 .329ؿ ،ؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُأف٣ٌ ا ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 3
 .762ـب٪ٌّش ٥نزٌص  ،Monmet ٝنْش ،31/11/1955 -ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ - 4
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 البحث اخلامس   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

حتضري الدعوى اإلداروة
1 

 ح٥تذٌٍّ حٗدحسّتش مبتٌ    ريلنت رظو ظ٬٩ حؾبٚتشًك أ٫ ّظـتو ح٥ؾتشحُ رغتْٚن     كان
شد حؽبقت٨ ىتٌ ح٥يتشٗ ح٥نتْْ٘،     ح٥غشّش ًح٥ظزغْو ًح٥ْغش ٥و، ًرغتزذ ١ت٫ٌ ح٥ٚت   

٫ًٕ ح٥ٌعو حٗدحسُ ّظي٦ذ عشّش حؼبغ٨، ًطٖيْتش ح٥ْْتٌد، ًىتٌ ًعتو ٩ظلتشٟ      
طنَ٪و أدًحس ًّٚٝخص ٩ظغ٦غ٦ش ٩ظْخٝزش ٩ًرتحريش، ١خ٫ ٩ت٬ حؾبٚتشًك ر٥ت٠، ٢٥ًت٬ّ     

زبتض   ٌدبخ ٙ طؾظيِ ح٥غت٬ٚ، ًىتخ مبت٬ ٭شعت     -مذ ٩ق٦لش حٕٙشحد -ح٥شّخف ؿشص
ل ح٥ٞخط٤، ح٥زُ حسطْٚض رو أفٌحص طيخ٥ذ رب٥ٖخء ٭َخ٧ ًىؤس ح٥ظؤؿ٤ْ ًح٥شًطني ححمل

ح٥ظلنري $٩ٌٚمْش ح٥ذ٥ًش# س٨ٕ أ٫ ىزح ح٥نَخ٧ ـبذِ ْٙ٪خ ٥ٌ أكغ٬ ٙي٪و ًدًحّْو 
 . 2ًسًكو

                                                           
 حؾبشحْٙتتخص 0د. ٩قتتيَٚ ١خ٩تت٤ اغبخّْتت٤ ،ّشحؿتِ يف ١تت٤ ٩تتخ ّظ٦ْتتٜ رظلنتتري ح٥تتذٌٍّ حٗدحسّتتش  - 1

 ٩ًخ رْذىخ. 145ؿ ،حٗدحسّش
 ،حؾبقتتشُ ـب٦تتش ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ،٭َتتخ٧ ٩ٌٚمتتِ ح٥ذ٥ًتتش يف ٩قتتش 0أظبتتذ ١٪تتخ٣ ح٥تتذ٬ّ ٩ٌعتتَ - 2

ـب٦تش ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش     ،٩ٌٚمٌ حؼب٩ٌ٢ش أ٩خ٧ ح٥ٞنخء حٗدحسُ 0سدي٫ٌ ؿ٦ْْخص ،٥11غنش  ،1962

ِ  0ّتتخى٘ خ٦ْتت٤ ،353ؿ ،1956 ،6ً 5ح٥غتتنش  ـب٦تتش  ،حؼبْتتخس ح٥ْ٪٦ْتتش جمل٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ح٥ٚش٭غتت
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 1َظبو يفٌضِ اندًنخ يف ظٌزّب

دي٬٢ ح٣ٌٞ٥ ا٫ ٭َخ٧ ىْجش ٩ٌٚمِ ح٥ذ٥ًش حؾبْ٪٣ٌ رو يف ٩قش ًعٌسّخ ػزتض  
 ح٥ق٦ش طٞشّزخً رخ٥نَخ٧ ح٥ٚش٭غِ.

ٙٚتتِ ٙش٭غتتخ ّٞتت٧ٌ حؾبٚتتٌك رٚلتتـ حٙربتتخه ح٥ٞنتتخثِ ًّغتتَْ اذل طٞشّتتشه، ًى٢تتزح  
حعظيخُ ىتزح ح٥نَتخ٧ أ٫ ّغتخى٨ ٩غتخمهش ْٙخ٥تش يف خ٦تٜ ٭َشّتخص ح٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ         
ح٢٥ربٍ ًطيٌّشىخ، ًطَيري أمهْش ٩ٌٚمِ ح٥ذ٥ًش يف ٙش٭غخ رؤ٫ طٞخسّشى٨ طنؾش يف 

ٚص ح٦ْ٥٪ْش، ًا٫ّ ىزه ح٥ظٞخسّش ـب٪ٌّخص أك٢خ٧ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ رخٗمخٙش اذل حجمل
أٌٍٝ ٬٩ حٕك٢خ٧ رحصبخ "ّزخسس ٦٥ْٚٞتو طتخ٥ني" خٚٙتًخ ؿبتزح ح٥تذًس يف ٩قتش ًعتٌسّخ،        
ح٥زُ ٢ّظِٚ ْٙو حؾبٌٚك رظلنري ح٥ذٌٍّ ًارتذحء ح٥تشأُ رخٗمتخٙش اذل أ٩تٌس ػخ٭ٌّتش      

 ٩ؼ٤ حّٗٚخء ٬٩ ح٥شع٧ٌ.

ٕت٨ أ٫ ٦٥٪ٚتٌك ح٩ظْخصحطتو    ًٝذ ٙغش دًسى٨ ؾبغخّذس ححمل٢٪ش يف البتخص ٥تْظ اّٙ، س  
 يف طٞذ٨ّ ح٥ذٌٍّ ّنذ ط٢شحس ح٥ظؤؿ٤ْ.

ى٢تتزح ىتتخ٣ أ٩تتذ ح٥تتذٌٍّ رؾتت٤٢ ّـْتتذ ًححمل٢٪تتش ارح ٝتتذ٩ض ا٥ْيتتخ ح٥تتذٌٍّ رتتذ٫ً   
٩غظنذحص طْْذىخ اذل حؾبٌٚك ١ٗ٪تخ٣ ح٥ظلنتري ًٙ طغتظْ٪٤ كٞيتخ يف حؼب٢ت٨ رنتخءً       

 .٦ّ2َ ح٥ٞشّنش حؾبغظٚخدس ٬٩ ح٩ظنخُ حػبيش حٗدحسّش

                                                                                                                                        

ٗدحسُ يف رؾؤ٫ طن٨َْ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ًؿيخص ح٥ٞنخء ح 0ّخد٣ ّزذ ح٥زخِٝ ،1969ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش 

 .456ؿ  ،1964 ،ـب٦ش ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ،ٙش٭غخ
 .241ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
 .241ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ - 2
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ىتزح ح٥تذًس حٗرتذحِّ حؼبش١تِ حٗ٭ؾتخثِ      يف عٌسّخ نخ دل ٭٦لٌ ًحؽبٚفش أ٭
يف ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ح٥تتزُ ؼبَنتتخه ّنتتذ ص٦ْ٩تتو حؾبٚتتٌك ح٥ٚش٭غتتِ، ٩تتِ أ٫ ٩ٌٚمتتْش  

 ح٥ذ٥ًش يف ٙش٭غخ ٥ْغض ىْجش.

ًؿٌىش ح٥ٞنْش أ٫ّ حؾبٌٚك يف عٌسّخ ٙ ّؼٜ رنٚغو، ًٙ ّشّذ أ٫ ّظل٪ت٤ حؾبغتئ٥ًْش   
ح٩ٕتتش ح٥تتزُ ؿ٦ْتتو ّنلتتذس رخربتتخه أختتٚٗ حؾبٌٍتت٘   حؾبْنٌّتتش ؿبتتزح ح٥تتذًس ح٥ظيتتٌّشُ،

"أختٚٗ ح٥يخّتتش ًحؽبنتتٌُ"، ًح٥ٞنتتْش ط٢٪تت٬ يف ىخطْتت٠ ح٥ؾتتـخّش حٕدرْتتش ًح٥ؼٞتتش  
 رخ٥زحص ًح٥ق٪ٌد ًحٙٝظنخُ رخ٥شأُ ًح٥ظقذُ ٦٥ذٙخُ ّنو.

١٪تتتتخ ّؾتتتتشف ر٥تتتت٠ ح٥ظٚقتتتت٤ْ ح٥ْٚٞتتتتو ح٥ٚش٭غتتتتِ    –ًٙ ؽتتتت٠ّ أ٫ ؿتتتتٌىش ح٥ٞتتتتخ٭٫ٌ  

 ٩ز١ٌس٬ّ يف ىزخثِ حٕؽْخء٧ٌّٞ0 ٦َّ ّنقش٬ّ  Ripert 1ح٢٥زري

o .حٙعظٞشحس ًح٥ؼزخص ًح٥غ٫ٌ٢ 
o .حؼبش١ْش ًح٥ذّنخ٩ْش ًح٥ظيٌس 

ٙخؼبش١ش ًح٥غ٫ٌ٢ مهخ عش حعظ٪شحس حؼبْخس ٩ظذٙٞش ٩ٌحسس ٩ظلش١ش، ح٥غت٫ٌ٢ جيتذ   
أ٫ ّش٭ٌ اذل ٝذس ٬٩ حؼبش١ش ّزْذه ٬ّ ح٥ظٌػ٬، ًحؼبش١ش رخؾبٞخر٤ طنؾذ ؿشّتخص ٩ت٬   

زخص، ًح٥ٞتخ٭٫ٌ حبخؿتش دحث٪تش اذل ىتزه حػبذ٥ْتش      ح٥غ٫ٌ٢ ّزْذىخ ٬ّ ح٦ٞ٥ٜ ًّذ٧ ح٥ؼ
 ع٫ٌ٢ ًحعظٞشحس ّنؾذ حؼبش١ش ًح٢ْ٥ظ.

ٍ –ًأ٩ّتتخ ْٝتتخ٧ حؾبٚتتٌك يف ٭َخ٩نتتخ    ٙٞتتذ ًمتتِ ٭ٚغتتو يف   -دبـتتشد زبنتتري ح٥تتذٌّ
 ٩نيٞش ح٥غ٫ٌ٢ ًأرْذه ًأرْذ٭خ ٬ّ ٩ٚي٧ٌ حؼبش١ش ح٥يت ىِ ؽيريس حؼبْخس.

                                                           
1  - Riport- Ies Lorces. 
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طْْتذىخ ا٥ْتو    -حصارح ٝذ٧ حؾبٚتٌك ح٥تذٌٍّ د٫ً ٩غتظنذ    –ًححمل٢٪ش رذًسىخ 
١ٗ٪تتخ٣ ح٥ظلنتتري ًٙ طغتتظْ٪٤ كّٞيتتخ يف حؼب٢تت٨ رنتتخءً ٦ّتتَ ح٥ٞشّنتتش حؾبغتتظٚخدس ٩تت٬      

 .1ح٩ٙظنخُ ٬ّ طٞذ٨ّ حؾبغظنذحص

ّشًٍ ٬ّ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ أ٫ّ ح٥ٞخمِ ى٦ذ ٬٩ ٩غتخّذه أ٫ ّيخ٥تذ حٗدحسس   
ػتتٜ رخٗؿخرتش ْٙ٪تتخ ح٩ظنْتتض حٗدحسس أفتتذس ك٢٪تتو ٦ّْيتتخ ًٝتذ ؿتتخء ْٙتتو، كْتتغ ا٭تتين أ  

 دبغخّذُ ًكْغ ا٫ حؾبز١ٌس ىخ٥ذ حٗدحسس ٙخ٩ظنْض ٥ز٠٥ أٝشس حؼب٨٢ ٦ّْيخ.

ًيف ٭َش٭تتخ ا٫ ٭َتتخ٧ ٩ٌٚمتتِ ح٥ذ٥ًتتش جيتتذ أ٫ ّٚغتتش ًّٚيتت٨ ٦ّتتَ أ٭تتو ّنظ٪تتِ اذل       
حػبخ٭تتذ حؼبش١تتِ ح٥ظيتتٌّشُ، ًأ٫ ّْتتخد طنَتت٨ْ ىتتزح ح٥نَتتخ٧ دبتتخ ٢ّٚتت٤ ٥تتو ر٥تت٠، ًٙ   

، ًرخ٥ظخرل جيذ أ٫ ّغْٚو ّنقشح عْ٪خ أ٫ ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ ٙ ّضح٣ ٥ًْذحً يف ٝيش٭خ
حؼبش١ش ٫ٕ ّقزق رؾشحً عٌّخً ٌّٝخً ّٞ٘ ٦َّ سؿ٦ْو، ًىزح ٙنًٚ ٬ّ أ٫ حؾبٌٚمْش 
ّنتتتذ٭خ ىْجتتتش، ًحؿبْجتتتش طْتتتين ح٥ظ٪خعتتت٠ ًح٥ظنخعتتتٜ ًح٥ظْتتتخ٫ً ًح٥ؾتتتـخّش حٕدرْتتتش        

 ًح٥ؾخقْش ًؽذس حٙٝظنخُ رغ٩ٚش حربخىو.

طْذ٣ ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ    أؿ٤ جيذ أ٫ طٞ٘ ىْجش ٩ٌٚك ح٥ذ٥ًش ١ٌٞس اجيخرْش 
رحصبتتخ يف دًسىتتخ، ًطٚيتت٨ أ٫ عتتزذ حؽبتتٚٗ ٩تتشده ح٥ظٞذ٩ْتتش ًححملخَٙتتش ٦ّتتَ ح٥ٌؿتتو  

٩ظ٪خع٠ ٩ظنخعٜ ؽذّذ  collègueح٥زُ أؽش٭خ ا٥ْو ٥ًز٠٥ جيذ أ٫ ٭ْ٪٤ ١٪ـ٪ِ 
ح٥ٌٍٞ ٗسعخء ًؿيخصبخ ًاسعخء ٕخّظيخ ً٭َشّظتيخ ًًؿيظتيخ ًىتزه حػب٪خّْتش طظي٦تذ      

 ٩خ 0ِ٦ّ

سثتتْظ ىْجتتش ٩ٌٚمتتِ ح٥ذ٥ًتتش ٩تتخ ٭تتـّ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ٩تت٬ حخظقخفتتخطو    أ٫ ديتتخسط  -1
١خ٥ي٬ْ يف حٕك٢خ٧ رقٌسس طبخّْش ًرٌحعيش حّٕنخء حؾبخظقتني ٫ٕ حؾبٚتشًك أ٫   
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ٌوٓ ؾبت٬ دً٭تو أ٫           ى٫ٌْ حؿبْجش أ٫ زبتذد حربخىخصبتخ، ًىتِ ٩ت٬ حؽبيتٌسس حبْتغ ٙ ّغت
 خيشؽ ٦ّْو.

خ يف حّٕنتخء حبْتغ   جيذ ح٥ْنخّش رظٞنني حربخىخص حؿبْجش ًكقشىخ ًاٙؾتخثي   -2
 ٫ٌ٢ّ ؿبخ ٬٩ ح٥ربًص ًحٕمهْش ًحؾبزخدة ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ.

جيتتذ ا٭ؾتتخء طنَتت٨ْ ىش٩تتِ رتتني حؾبٌٚمتتني ّنظتتيِ يف أّتتٚه رتتشثْظ حؿبْجتتش.        -3
ًجيذ أ٫ ٫ٌ٢ّ حٙطقخ٣ ٩زخؽشحً رني ٩ٌٚمِ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ، ًرني ٩ٌٚمِ 

٪ِ دًسّخً ػ٨ّ ٫ٌ٢ّ طنَت٨ْ أ٦ّتَ يف سثتْظ    ححملخ٨١، ًأ٫ ُّؾ٤٢ ٩ني٨ ٭َخ٧ ىش٩ِ جيظ
ىْجتش ٩ٌٚمتِ ح٥ذ٥ًتش ٩ًٌٚمتِ ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ ًحؿبْجتخص حٙعتتظجنخْٙش اذل         

 .1ؿخ٭ذ ٩خ ّؾزو طبْْخص ّ٪٩ٌْش رني حػب٪ِْ

جيذ أ٫ ٧ٌّٞ ح٥ؾخسُ رغذ ح٥ؾٌٞٛ ًح٥ٚظٌٛ ًحؽبشًٛ حؾبْْزش يف ح٥نَخ٧ ًح٥تيت    -4
ًح٥ش١خ٭ش ًأ٫ طٞذ٧ حٝرتحكخص ًحْٙش ٬٩ ٩ٌٚمِ طغ٤٦ ٩نيخ ح٥شًطني ًّذ٧ حؾبغئ٥ًْش 

 ح٥ذ٥ًش ٦َّ مٌء ربشرظي٨ ًخربصب٨ ٩ًْيْخص ٍشًٙي٨.

ًّٚكٌ أ٫ّ ححملخ٨١ ح٥ظؤدّزْش ٥تْظ ؿبتخ ٩ٌٚمت٫ٌ ار أهنتخ زبتخ٣ اذل ححمل٢٪تش ًطٞت٧ٌ        
ححمل٢٪تتش ٭ٚغتتيخ رظلْٞتتٜ ح٥تتذٌٍّ كغتتذ حٗؿتتشحءحص حؾبنقتتٌؿ ٦ّْيتتخ يف ٝتتخ٭٫ٌ       

 ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش.

 ػسض انتعٌّخ

٩ت٬ ٝتخ٭٫ٌ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش ح٥غتٌسّش ٦ّتَ أ٭تو0 حؾبٚتٌك ٥تو أ٫          /31/ذ ٭قض حؾبخدسًٝ
ّْتتتشك ٦ّتتتَ ح٥يتتتشٙني يف حؾبنخصّتتتخص ح٥تتتيت طُشٙتتتِ اذل فب٢٪تتتش ح٥ٞنتتتخء حٗدحسُ أً   
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ححملخ٨١ حٗدحسّش ٥ظغٌّش ح٥نضحُ ٦َّ أعخط حؾبزخدة ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ح٥يت ػزتض ٦ّْيتخ ٝنتخء    
حػبذًٍ ٙ عْ٪خ يف ح٥ذّخًٍ حؾبظؾخذبش ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ ًىزح حٗؿشحء ٨َّْ 

ح٥يت ّغٌعيخ ٩زتذأ ٝشسطتو ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ. ٢٥ًت٬ ىْجتش ٩ٌٚمتِ ح٥ذ٥ًتش ٙ          
 .1طيزٜ ىزح ح٥نـ ًا٫ كخ٥ًض ر٠٥ يف رذء كْخصبخ

 إجساءاد حتضري اندػٌٍ )تجبدل انسدًد(

 ٬٩ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥غٌسُ ٦َّ ٩خ 0ِ٦ّ /27/طنـ حؾبخدس
حٗدحسّش حؾبخظقش أ٫ طٌدُ ٨٦ٝ ١ُظّتخد ححمل٢٪تش خت٣ٚ ػٚػتني ٩ٌّتخً ٩ت٬        ٦َّ حػبيش$$

طخسّخ اّٚهنخ ٩ز١شس رخ٥زْخ٭خص ًحؾبٚكَخص حؾبظ٦ْٞش رخ٥ذٌٍّ ٩ؾٌّٚش رخؾبغتظنذحص  
 .##ًحًٕسحٛ ًحؾب٦ٚخص حؽبخفش ذبخ...اخل

 ًح٥ٌحِٝ أ٫ّ ىزه حؾبخدس أفزلض ٩ٌّْٝش ٦٥ْ٪٤ ًٙ ّغظٚخد ٩نيخ ار أفزلض ٩ذس طزخد٣
ح٥تتشدًد ىتتِ ٩تتذس س١تتٌد ًطْيْتت٤ حيتتظ٨ّ ٦ّتتَ ح٥تتذّخًٍ حٗدحسّتتش ح٥تتيت ّٚتترتك ْٙيتتخ      

 حٙعظْـخ٣، ٬٢٥ً دي٬٢ حٗٙخدس ٩نيخ ٥ظيزْٞيخ ١٪خ 0ِ٦ّ

طٚغري حؾبخدس رؤهنخ ًؿٌرْش كظ٪ْش جيذ ح٥ْٞخ٧ ذبخ يف ًٝظيخ ار أ٭ّو ٙ ك٢٪ش يف  -1
 ٠.أ٫ طظ٪ظِ حٗدحسس ٩ْْخد ػٚػني ٩ٌّخً ٦٥شد ػ٨ّ ٙ ط٧ٌٞ رز٥

ًحعتتظيشحدًح ٙظٚغتتري ح٥ٌؿتتٌد ًحػبتتٌحص يف أك٢تتخ٧ ح٥نقتتٌؿ ح٥تتيت طتتن٨َ ّٚٝتتخص         
ح٥غ٦يش رخٕٙشحد، امنخ ٫ٌ٢ّ ٦َّ ًٜٙ ح٥ٞخّذس ح٥ظخ٥ْش0 ارح ١خ٫ حؽبيخد ٩ٌؿيتخً اذل  
ح٥غ٦يش ١خ٫ ؿٌحصّخً يف ح٥ٖخ٥ذ ًحعرتؽخدّخً ؿبخ اّٙ ارح ٝخ٩ض ٝشّنش ٦ّتَ ح٢ْ٥تظ ٫ٕ   
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ظٞذّشّش، ٥ًز٠٥ طُٞغَّش حٕك٢خ٧ حؾبٌؿيش ا٥ْيتخ ٦ّتَ   ح٥غ٦يش طظ٪ظِ رخ٩ظْخص ح٥غ٦يش ح٥
 ىزح حٕف٤.

ًارح ١تتخ٫ حؽبيتتخد ٩ٌؿيتتخً اذل حؽبخمتتِ ٥غتت٦يش ١تتخ٫ ًؿٌرتتخً ار أ٫ ح٥ٚتتشد ٙ     
 .1ّظ٪ظِ رغ٦يش طٞذّشّش كْخ٣ حٗدحسس

ح٥غتخ٥ٚش ح٥تز١ش اذل حػبيتش حٗدحسّتش،     /٥ً/27ز٠٥ ٙب٫ حؽبيتخد ح٥تزُ طٌؿيتو حؾبتخدس    
٧ ؿبتتخ، ًأ٫ ّتتذ٧ حعتتظْ٪خؿبخ ؼبٞيتتخ ّتتئدُ اذل عتتٌٞه  جيتتذ أ٫ ّٚغتتش ٦ّتتَ أ٭تتو ٦٩تتض

كّٞيخ يف ح٥شدّ ًىزح ىٌ ٩ٖضٍ ح٥ْزخسس "٦َّ حػبيش حٗدحسّتش حؾبخظقتش" ٙيتزه ح٥ْزتخسس     
 ٥ْغض ٥ٌٖحً ٥َْٚخً ًٙ دي٬٢ اّٙ أ٫ أطْٞذ ح٥ٌؿٌد.

مبتت٬ ٙ ٭ن٢تتش أ٫ ح٥غتت٦يش حٗدحسّتتش ؿبتتخ حخظقتتخؿ طٞتتذّشُ يف رْتتل حؼبتتخٙص يف       
صبخ ًاّيخء حؾب٩ٌ٦ْخص ح٥تيت ٥تذّيخ يف كتذًد ح٥غت٦يش ح٥ظٞذّشّتش      حٗٙقخف ٬ّ ٢٩نٌ٭خ

 .2ح٥يت طظ٪ظِ ذبخ حٗدحسس

، ىتزح ٙنتًٚ ّت٬ أ٫    3ًطغري فب٢٪ش ح٥نٞل ٦َّ ر٠٥ ىزٞخً ٥نقٌؿ حؾبخدس حؾبٞخر٦تش 

٩تت٬ ٝتتخ٭٫ٌ ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ح٥غتتٌسُ     /31/ىتتزح ح٥ٗتتضح٧ ٩غتتظٚخد ٩تت٬ ّزتتخسس حؾبتتخدس    
ٌٍّ ط٢شحس ح٥ظؤؿ٤ْ ٥غزذ ًحكتذ اّٙ ارح سأٍ  حؾبظن٪نش0 ًٙ جيٌص يف عز٤ْ صبْجش ح٥ذ

حؾبٌٚك متشًسس ٩تنق أ٩ت٤ ؿذّتذ، ًيف ىتزه حؼبخ٥تش جيتٌص ٥تو أ٫ حي٢ت٨ ٦ّتَ ىخ٥تذ            
 ح٥ظؤؿ٤ْ رٖشح٩ش.
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ًامخٙش اذل ر٠٥ ٙخؼبشّتش يف زبنتري ح٥تذٌٍّ ًح٥قتشح٩ش ًح٥ظل٦تِ رتخؼبض٧       

حٛ كبخ حؾبظن٪نش0 ًٙ طٞز٤ ححمل٢٪ش أُ دِٙ أً ى٦ذ أً أًس/33/أ٩ش ًحمق يف حؾبخدس
١خ٫ ٦ّض٧ طٞذديو ٝز٤ اكخ٥ش ح٥ٞنْش اذل حػب٦غش ٥ز٠٥ ارح دل ّظٞذ٧ فخكذ ح٥ؾؤ٫ 
رخ٥ذٌُٙ خ٣ٚ ط٠٦ حؾبذس ًؿذ حّظزخس ر٠٥ طنخصًٙ ٬ّ كّٞيخ ًجيذ رخ٥ظتخرل أ٫ ٢ّت٫ٌ   

 ح٥زخد ٩شربخً ٩ٌفذحً ٙ ّٚغق حجملخ٣ ٦٥٪٪خى٦ش ًح٥ظغٌّ٘.

 :إشساف ادلفٌض

ذ٥ًش ح٥غٌسُ ٩تخ ٦ّت0ِ ّٞت٧ٌ ١ظتخد ححمل٢٪تش      ٬٩ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح29/٥/طن٪نض حؾبخدس
ختتت٣ٚ أسرتتتِ ًّؾتتتش٬ّ عتتتخّش ٩تتت٬ ح٭ٞنتتتخء حؾبْْتتتخد حؾبتتتزني يف ح٥ٚٞتتتشس حًٕذل ٩تتت٬      

 ربسعخ٣ ٦٩٘ حًٕسحٛ اذل ىْجش ٩ٌٚمِ ح٥ذ٥ًش رخحمل٢٪ش./27/حؾبخدس
ٙخ٥ٞتخ٭٫ٌ سعت٨ ىتزه ححمليتخص ًكتذد ٩ٌحّْتتذىخ ًحٗخت٣ٚ حب٦ٞتش ٩ت٬ ىتزح ح٥نغتتٜ          

 ٦غ٦ش حٗؿشحءحص ح٥ٚكٞش.ّئدُ اذل حؽب٤٦ ح٥ْخ٧ رغ

٩ت٬ ٝتخ٭٫ٌ حجمل٦تظ طٞنتِ رتؤ٫ ّزتذأ حؾبٚتٌك ّ٪٦تو         /27/ًح٥ٚٞشس ح٥ؼخ٭ْش ٬٩ حؾبتخدس 
أػنتخء ٩تذس سد ح٥يخ٥تذ ٦ّتتَ ٩ٚكَتخص حٗدحسس ًر٥ت٠ مت٪٬ حؾبيتت٤ ح٥تيت حيتذدىخ ٥تتو         

 حؾبٌٚك.

ًىتتتزح ّٞظنتتتِ أ٫ ّٞتتت٧ٌ حؾبٚتتتٌك رْٞتتتذ ؿ٦غتتتش زبنتتتري ٙتتتٌس اكخ٥تتتش حؾب٦تتت٘ ا٥ْتتتو،    
٧ٌ ا٩تتخ ربهنتتخء ٙتترتس طزتتخد٣ ح٥تتشدًد ارح دل ّشًؿيتتخ ّٗيتتخء    ًّغتتظذِّ ح٥يتتشٙني ًّٞتت 

 ح٥يخ٥ذ ٩ي٦و ٦َّ سدّ حٗدحسس أً اّيخثو أؿًٚ ٥ز٠٥، ػ٨ّ ّْيَ ٩ؼ٦يخ ٥٘دحسس.

ػ٨ّ ا٫ّ ح٥ٞخ٭٫ٌ دل ّنـ ٦َّ ٙرتس طزخد٣ ح٥شدًد أ٩خ٧ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ ًٙ ٦ّتَ  

رخ٥نغتزش  $$٩خ 0ِ٦ّ /29/خدسزبنري ح٥ذٌٍّ أ٩خ٧ ٩ٌٚميخ، ر٤ ح١ظَٚ رخ٣ٌٞ٥ ٬٩ حؾب
اذل ح٥يْت٫ٌ حؾبشٌّٙتتش أ٩تخ٧ ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتخ ّظتتٌذل ٦ٝتت٨ ١ظتخد ححمل٢٪تتش متت٨ّ     
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٦٩تت٘ ح٥تتذٌٍّ حؾبيْتت٫ٌ يف حؼب٢تت٨ ح٥قتتخدس ٩نتتيخ ٝزتت٤ اكخ٥ظتتيخ اذل ىْجتتش ٩ٌٚمتتِ      
 .##ح٥ذ٥ًش

فب٢٪تتش ًحٝتتِ   -يف ًفتتٚيخ حؼبتتخرل –ًدبتتخ أ٫ ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ ىتتِ    
خ طنتتيش اذل اكخ٥تتش ح٥تتذٌٍّ اذل حؾبٌٚمتتني ٥تتذّيخ ١ٗ٪تتخ٣ ٩تتخ ذبتتخ ٩تت٬  ًٝتتخ٭٫ٌ، ٙب٭ّيتت

 ٭ٞل.

ح٥يْتتت٫ٌ يف ـبتتتخ٥ظ $١تتتز٠٥ ٙتتتب٫ّ ىتتتزه ححمل٢٪تتتش طنَتتتش رْتتتل ح٥تتتذّخًٍ حؾبزظتتتذأس   
ًىتتتزه ح٥تتتذّخًٍ زبظتتتخؽ اذل زبنتتتري   -دّتتتخًٍ أّنتتتخء ـب٦تتتظ ح٥ذ٥ًتتتش  -ح٥ظؤدّتتتذ

 .#رخٕعظ ٭ٚغيخ حؾبظزْش أ٩خ٧ عخثش حؾبٌٚمني

 :حتضري اندػٌٍ
دّتٌٍ حعتظْٚخثْش ّٞت٧ٌ حؾبٚتٌك رظيْجظتيخ ًحعتظ٢٪خ٣        -١٪تخ سأّنتخ   -حٗدحسّتش ح٥ذٌٍّ 

 ٬٩ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش يف عٌسّخ./٩ٌٞ٩/31خصبخ، ًىزح ٩خ ّظنق ٬٩ حؾبخدس
ًّزذً أ٫ ٩ٌٚمِ ح٥ذ٥ًش ّظٞخّغ٫ٌ يف حٙطقتخ٣ رخػبيتخص حٗدحسّتش ًّظغتخى٫ٌ٦ يف     

 ٌ ٣ دً٭تتو ًد٫ً اّتتذحد حؾب٪خى٦تتش ًح٥ظغتتٌّ٘، امنتتخ ّتتن٢ْظ ٦ّتتَ أّ٪تتخ٣ حؾبٚتتٌك ًفبتت
 ح٥ظٞخسّش رقٚش ٦ّ٪ْش ًحْٙش.

ًحٕٙنتت٤ أ٫ ٌّؿتتو ٩ٚتتٌك ح٥ذ٥ًتتش ح٥تتذٌّس اذل ادحسس ٝنتتخّخ ح٥ذ٥ًتتش، ًاذل حػبيتتش        
 حٗدحسّش كبخ ّنزو ىزه حػبيش حٕخريس ًٌٌّٝ حىظ٪خ٩يخ.

ًجيذ ٦َّ ٩ٌٚك ح٥ذ٥ًتش أ٫ ّغتظْ٪٤ فتٚكْخطو حؾبخ٥ٌتش ٥تو يف ح٥ٞتخ٭٫ٌ، ًأمهيتخ        
 ٌحص ط٢شحس ح٥ظؤؿ٤ْ ٥غزذ ًحكذ.ٙشك ح٥ٖشح٩ش ًّذ٧ ًؿ
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 ػدو جٌاش تكساز انتأجْم

٬٩ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ٦ٝنخ أ٭و ٙ جيٌص ح٥ظؤؿْت٤  /31/ّنذ٩خ ٭خٝؾنخ حؾبخدس
 ٥غزذ ًحكذ أ١ؼش ٬٩ ٩شس ًحكذس.

ًيف سأّنخ أ٭تو جيتذ طٚغتري ًظبت٤ ٩ْنتَ ىتزه ح٥تذٌٍّ ٦ّتَ ح٥ٌؿتٌد، ٥ًتْظ ٦ّتَ             

 ًحٙعرتؽخد. directing ح٥ظٌؿْو

نتخ عتخرًٞخ اذل أ٫ ح٥ٞنتخء ح٥ٚش٭غتِ أٝتخ٧ ٝشّنظتو كت٣ٌ طْنتض حٗدحسس ًّتذ٧          حملًٝذ أ
حعظـخرظيخ ٦٥شد يف كْنو، ٙز٠٥ ا٭٢خس ٦٥ْذح٥تش ًك٥ٌ٦ْتش د٫ً ًفت٣ٌ فتخكذ حؼبتّٜ      

ٜ   -اذل كّٞتتو، ١٪تتخ أ٭ّتتو  ًىتتزح ح٩ٕتتش ٙ ّظتتؤطَ اّٙ    -ٝشّنتتو أ٥ًْتتش ٦ّتتَ ح٥ظغتت٨ْ٦ رتتخؼب
ش اذل ؿنتتذ حؾبٚتتٌك ًّتتذ٧ اّتتخدس  رخ٥ظْتتخ٫ً رتتني ححمل٢٪تتش ًحؾبٚتتٌك ًًٝتتٌٗ ححمل٢٪تت 

ار أّتخدص  -ح٥ظٞشّش ا٥ْو اّٙ ّنذ ْٝخ٧ كخؿخص ٩خعش، ىزح ٙنًٚ ا٭و حيتٜ ٦٥٪ٚتٌك  
أ٫ ّظ٪غت٠ دبٌٝٚتو ًطقتشّ ٦ّتَ فتشح٩ش       -ح٥ظٞشّش ا٥ْو ححمل٢٪ش ح٥ظٞشّش ٥ٚعتظْٚخء 

 .1سأّو

ًؿيخص حٗدحسس طغظيني رتخ٩ٕش، ٙتٚ طٞتذ٧ حؾبي٦تٌد كظتَ أ٩تخ٧ ححمل٢٪تش رحصبتخ، ٙتٚ          
 .2ذ٧ ر٠٥ اّٙ أ٩خ٧ ححمل٢٪ش ح٦ْ٥ْخطٞ

                                                           
ِ  د. ٩قتتتتتيَٚ  - 1 ُ   ١0٪تتتتتخ٣ ًفتتتتتِٚ ح٥شٙتتتتتخّ              ، 357ؿ ،أفتتتتت٣ٌ اؿتتتتتشحءحص ح٥ٞنتتتتتخء حٗدحس

 .146ؿ ،حؾبشحْٙخص حٗدحسّش 0د. ٩قيَٚ ١خ٤٩ اغبخ٤ّْ
 .357ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 2
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ًح٥ٖخ٥تتذ أ٫ رْتتل أّنتتخء ادحسس ٝنتتخّخ ح٥ذ٥ًتتش ٙ ّؾتتـ٫ٌْ حطقتتخ٣ حؾبٚتتٌك  
٩زخؽتتشس رتتخٗدحسس، ًىتتزح حؾبٌٝتت٘ ٙ ّظٚتتٜ ٩تتِ ٦ٙغتتٚش ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ح٥تتيت طٞنتتِ     
رٌؿتتٌد كش١تتش طٚخّتت٤ ٩غتتظ٪شس رتتني ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ ًحٗدحسس ٙ عتتْ٪خ أ٫ حػبيتتخص        

٦ّتَ ىزْْظتيخ    Brut ي٦ِ ٦ّتَ حؼبخ٥تش، ًىتِ يف كخ٥تش حؽبتخ٧     ح٥ٞنخثِ جيذ أ٫ ّن
ًًٝض فذًس ح٥ظقشٗ حؾبي٫ٌْ ْٙتو، ًٙ جيتٌص اخٚتخء ٩نخعتزش ح٥ٞتشحس أً ح٥ظقتشٗ       
ًأعتتزخد فتتذًسه، ًحؼب٩ٌ٢تتش يف قبخفتت٪ظيخ ٥ٖٙتتشحد أً يف قبخفتت٪ش حٕٙتتشحد ؿبتتخ     

ًٚ حيظتزٍ، ؽتشًّٚخ رْْتذًح ّت٬ ح٦٥تذد ًح٥نتضحُ يف ٩ْخػبتش ح٥ت         ذّخًٍ جيذ أ٫ ط٫ٌ٢ ٩ؼ
ًحػبٌحد ٦ّْيخ ًح٥ظضح٧ حؼبذًد حؾبؾشًّش ٦٥ذٙخُ ٙرتطِٚ ٬ّ ا٭٢تخس حؼبٞتخثٜ ح٥ؼخرظتش    
أً اخٚخثيتتخ، ًطزتتخدس اذل ر١تتش ح٥ٌٝتتخثِ ح٥قتتلْلش حؾبخػ٦تتش يف حًٕسحٛ ح٥تتيت رتتني ّتتذّيخ،  
ًطزخّذ رْنيخ ًرني ح٥ْنض ح٥زُ ّشىٜ خقت٪يخ رٖتري كبتظْل، ًىتِ ار ّي٦تذ ٩نتيخ       

هنخ خق٨ ٙ ّزَٖ ح٥ْذًح٫ ٦َّ كٌٞٛ ح٥نخط ًّْخد٫ٌ٥ ح٥ظضح٧ ىزه حؼبذًد، ٙز٠٥ ٕ
ح٥ٞنخء يف ح٥ٌف٣ٌ اذل حؼب٤ أّّخً ١خ٫ خقٌفخً ّنذ٩خ ٫ٌ٢ّ ص٩خ٧ حؼبْٞٞش يف ّذىخ 
دبخ ىٌ ٩ٌؿٌد ٥ذّيخ يف أًسحٛ طْقش ح٥ٌعخث٤ ححملذًدس ؽبق٪يخ ٬ّ طزْخ٫ ٩خ ْٙيخ 

ّنذ٩خ ٫ٌّٚٞ ًح٥ٌف٣ٌ اذل ٩ن٪ٌهنخ، ٬٩ً ىنخ ّنظ٤ٞ كغخذبخ ٬ّ كغخد حٕٙشحد ً
٬٩ رْني٨ ح٥زْل ٩ٌٝ٘ ح٦٥ذد يف حؽبق٩ٌش أً ح٥ظ٪خدُ يف حٗ٭٢خس أً ح٥ظْخرل ْٙتو  

 أً ح٥ْنض أً اعخءس حعظْ٪خ٣ كّٜ ح٥ذٙخُ.

ٙب٫ ١خ٫ ٩نيؾ حؼب٩ٌ٢ش ًدٙخّيخ يف ح٥نضحُ ح٥زُ ٝخ٧ رْنيخ ًرني حؾبذّْش يف ح٥ذٌٍّ 
ش ح٥نَتتش ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتتش  حؼبخ٥ْتتش ٝتتذ ؿتتخًص حٙؿظتتيخد ًيف ح٥ظٚغتتري ًح٥ظؤًّتت٤ ًرْتتخ٫ ًؿيتت    

ًحؾبٌمٌّْش اذل ر١ش ًٝخثِ ٕتري فتلْلش ًا٭٢تخس ٩تخ ىتٌ ػخرتض يف حًٕسحٛ ح٥شغبْتش        
ًح٥ظٖخرل يف ىزح حٗ٭٢تخس ًاخٚتخء رْتل حًٕسحٛ ح٥تيت ١تخ٫ ٩ت٬ حػبتخثض أ٫ طْٚتذ ٩نتيخ          

 حؾبذّْش ٥ٌ ٦ّ٪ض ذبخ يف ح٥ٌٝض حؾبنخعذ.
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٦ّتَ ح٥ْنتض   ًٝذ ح٭يٌص طقتشٙخصبخ ٩تِ حؾبذّْتش ٦ّتَ اؿتشحءحص خخىجتش طتذ٣ّ        
ٙخعتظيخ٣ أ٩تذ ح٥نتضحُ عتنٌحص ّذّتذس      -ًطٚقق ٬ّ ٩ٞخ٩ًش ّنْذس خخ٥ْش ٩ت٬ حؼبتّٜ  

ارح ١تخ٫ ٩تخ طٞتذ٧ ١تز٠٥ ٙتب٫ّ حؾبذّْتش طغتظلٜ ّت٬          -٤ٍّ ْٙيخ ٩ٌٝ٘ حؾبذّْش ٦ْ٩ٞخً
 .1ىزح ح٥ذٙخُ ح٢٥ْذُ ٬ًّ حٗؿشحءحص حؽبخىجش ح٥يت حطزْظيخ ٩ْيخ حؼب٩ٌ٢ش طٌّْنخً

 تٌلْغ انغسايبد

ك ٬ّ طٌِْٝ ح٥ٖشح٩ش حعظلْخء ٬٩ ص٦ْ٩و ححملخ٩ِ يف ادحسس ٝنتخّخ  ًٝذ ديغ٠ حؾبٌٚ
حؼب٩ٌ٢ش، ًر٠٥ ٦َّ كغخد ح٥ْذح٥ش، ًىزح ٙنًٚ ٬ّ أ٫ اّٞتخُ ح٥ٖشح٩تش ٦ّتَ ؿيتش     

رٌفتٚيخ ح٥ٞتخ٭ٌ٭ِ ٙ ّؾتخـ ح٥غتزذ ربت٣ٌ       -٥ًْظ ٦ّتَ فبتخ٩ِ ح٥ذ٥ًتش    -حٗدحسس
 د٫ً طنْٚز حعظْٚخء ح٥ٖشح٩ش.

٥ذٌّس ؼبنٌس ؿ٦غش ح٥ظلنري ٝذ ٙ ّغتظـْذ  ًحٕ٭٢َ ٬٩ ر٠٥ ًح٥زُ طٌؿو ا٥ْو ح
 ٩ٖ٥ش ٩غززخً ح٥ظْي٤ْ ًح٥ظٞقري.

ًكبخ ربذس حٗؽخسس ا٥ْو أ٫ ٝشحس ٙشك ح٥ٖشح٩ش ىٌ ٝشحس ادحسُ ٙ جيٌص علزو رْتذ  
طٌْْٝو اّٙ ًٜٙ ؽشًه ح٥غلذ $قبخ٥ٚش ح٥ٞخ٭٫ٌ# ًم٪٬ ٩ذس ح٥غتظني ٩ٌّتخً، ٥تز٠٥    

 ٙ جيٌص ح٦٥ـٌء اذل ر٠٥ حّظزخىخً.

، رتؤ٫ّ ححمل٢٪تش ٙ شب٦ت٠ حٗٝخ٥تتش يف    2ض ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتتخ يف ٩قتش   ٥ًٞتذ ك٢٪ت  
 ح٥ٖشح٩ش ح٥يت ًْٝيخ حؾبٌٚك، ر٤ جيذ أ٫ ٫ٌ٢ّ يف ّذ حؾبٌٚك رحطو.

                                                           
، ـب٪ٌّتتتتش حؾبزتتتتخدة 7/11/1956، ٩تتتت٬ ؿ٦غتتتتش 5عتتتتنش  1231 -1142ح٥يْنتتتتخ٫ سٝتتتت٨  - 1

 .12 -11ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش حمل٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ، ح٥غنش ح٥ظخعْش، ؿ
 .51س٨ٝ  ،17ح٥غنش  ،11/3/1972ك٢٪يخ يف  - 2
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ًح٥ٖخ٥ذ أ٫ّ حؾبٌٚك ٦ّـؤ اذل ح٥ٖشح٩تش ٦٥ظيذّتذ ٙٞتو، ًىتزح خيتخ٥٘ ح٥ٞتخ٭٫ٌ       
غتتلذ اٙ ًٙتتٜ  ٫ّٕ اّٞتتخُ ح٥ٖشح٩تتش ٝتتشحس ادحسُ ْٙنؾتتت ٕػتتش ٝتتخ٭ٌ٭ِ، ٙتتٚ جيتتٌص ح٥    

 ؽشًىو.

ًح٭يًٚٝخ ٬٩ عْخعتش ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش ح٥ٚش٭غتِ حؼبش١تش ًحكرتح٩تو ٥ت٘دحسس ٦٥ًٞتخ٭٫ٌ         
٥ًظلْٜٞ ر٠٥ حؾبزذأ ٢ٙؼريحً ٩خ ّْشك ٦َّ حٗدحسس حؾبٞقشس رظٌّْنخً ؽيشّخً ٩غظ٪شحً 

 كظَ حعظـخرش حٗدحسس.

حؾبٚتٌك  ًحؾبئع٘ كّٞخً أ٭و يف ١ؼري ٬٩ حؼبتخٙص، ًّٞتذ حعتظْٚخء ح٥تذٌٍّ ٩ت٬ ٝزت٤       
ّٞتت٧ٌ حبـضىتتخ ٥ظٞتتذ٨ّ طٞشّتتشه، ٩تتذخًٚ ح٥تتذٌٍّ يف ٭ٚتتٜ ٦َ٩تت٨، ًح٥ْتتٚؽ أ٫ ّٞتت٧ٌ   
حؾبٌٚك حبـتض ح٥تذٌٍّ ٦٥ظٞشّتش ٕؿت٤ ٩غت٪َ ُّلتذده ح٥يتشٙني ٥ْغت٪ْخ ٩تخ ح٭ظتيَ           

 ا٥ْو.
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 1االظتؼجبل

ْـ٦ش ريزْْظيخ ح٥زحطْش، ٙنًٚ ٬ّ أ٫ّ ح٥ٞخ٭٫ٌ ٝذ دينق ح٥ذٌٍّ حٗدحسّش ٩غظ
حٗدحسس أعتتخ٥ْذ ًًعتتخث٤ ٝتتذ طغتتِء حعتتظْ٪خؿبخ، ح٩ٕتتش ح٥تتزُ ّنتتيل حبخؿتتش ح٥ٚتتشد    

 ٦٥زًد ٬ّ كٌٞٝو حؾبين٩ٌش.
يْتذ رتتخ٥ٚشد ٫ٕ  ًّحؾبشح١تض حٗدحسّتش طغتتظٞش ّتخدس دبتذد ٝقتتريس حٕؿت٤، ح٩ٕتش ح٥تتزُ       

 ٙ نتتًٚ ّتت٬ ٩ش١تتضه ح٥نتتْْ٘ رخ٥ْٞتتخط اذل ّيتتذّ دٙخّتتخً ّتت٬ كٌٞٝتتو حؾبغتت٦ٌرش، ىتتزح 
 .٩ش١ض حٗدحسس ٩ًخ طظ٪ظِ رو ٬٩ ٝذسحص ٩خدّش ىخث٦ش

ًرذىِ أ٫ّ ًّٙش حٙعظْـخ٣ حٗدحسّش شبظذ اذل ٤١ّ ٩تخ ّظ٦ْتٜ دبنيٞتش ح٥ْٞتذ أُ اذل      
، كظتَ ٥ًتٌ ١تخ٫ ح٩ٕتش     ٤١2 ٩خ ّظ٦ْتٜ رخ٥ي٦زتخص حؾبغتظْـ٦ش حؾبظ٦ْٞتش رتخ٥ٌْٞد حٗدحسّتش      

 .3دس يف ٭يخٛ ىزه ح٥ٌْٞد $ح٥ٞشحسحص حؾبنٚق٦ش#ّظ٦ْٜ رٞشحس ادحسُ فخ

ًٝذ ؿتشٍ ح٥ٞنتخء يف ٙش٭غتخ ٦ّتَ أ٫ ح٥ٌّٙتش حؾبغتظْـ٦ش ٦٥ٞخمتِ حٗدحسُ ٝخفتشس         
، ٢٥ًت٬ ك٢ت٨ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش ح٥ٚش٭غتِ ح٥قتخدس يف       ٦ّ4َ ح٥ٌّٙش ح٢٥خ٦٩ش د٫ً ح٥ٖٗتخء 

 .1أؿيل ٦َّ ىزح حٙربخه، 11/5/1957

                                                           
كشعتظخ،  ،د٩ؾٜ ،ّشحؿِ طٚق٤ْ ر٠٥ يف ١ظخرنتخ حؾبٌعت٧ٌ رْنتٌح٫ "ح٥تذٌٍّ حؾبغتظْـ٦ش حٗدحسّتش"       - 1
حؾبٌعت٧ٌ رْنتٌح٫ "٩خىْتش ححمل٢٪تش" حؾبنؾتٌس يف       0ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش، ًح٭َش ٩ٞخ٣ ححملخ٩ِ ٩خص٫ ح٥نيخس ؾب٢ظزشح

 .633ؿ ،1997 ،د٩ؾٜ ،ـب٦ش ححملخ٫ٌ٩
 .172س٨ٝ  ،11ح٥غنش  ،11/3/1957 ،ك٨٢ فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٩قش - 2
 .214س٨ٝ  ،11ح٥غنش  ،24/3/1957 ،ك٨٢ فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٩قش - 3
 .311ؿ ،1953 ،دحسؿ0ٌ اؿشحءحص حٙعظْـخ٣ أ٩خ٧ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش،  ـب٦ش ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ - 4
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خفتتشحً ٦ّتتَ ح٥ٌٝتتخثِ د٫ً ٩غتتخث٤    ١تتخ٫ ٝ -يف ىتتزه حؼبتتخ٣  -رْتتذ أ٫ حٙربتتخه 
ًٕين ٬ّ ح٥زْخ٫ أ٫ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غتِ ّتٌرل ىتزه ح٥غت٦يش ٦١٪تخ ١تخ٫        2ح٥ٞخ٭٫ٌ

 .3ح٩ٕش ؿغْ٪خً ّظٌغبو ح٥ٞخمِ ٬٩ حعظْـخ٥و

ح٥يت طنزِ ٬٩ ىزخثِ حٕؽتْخء ٩ًت٬ حٕفت٣ٌ     -رْذ أ٫ ىزه ح٥ٌّٙش ح٥ْخ٩ش ٥ٚعظْـخ٣
 طظْٞذ رخ٩ٌٕس حٓطْش0 -حؾبش١ٌصس ْٙيخ

جيتتذ أ٫ ّظلتتشٟ حٙعتتظْـخ٣ حٗدحسُ يف اىتتخس ح٥ٌّٙتتش ح٥ْخ٩ّتتش ٙخظقتتخؿ،        -1
، اػزخص كخ٣ ح٥ٌٍٞ ح٦ْٞ٥ْتش ٥ؾتخـ   4كْغ سٙنض ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش

٫ٕ ًّٙتتش ىتتزه ححمل٢٪تتش دل ط٢تت٬ طؾتت٪٤ ا٥ٖتتخء ح٥ٞتتشحسحص ح٥قتتخدسس رتتخؼبـض يف ىتتزه   
٩تت٬ ى٦زتتخص حٙعتتظْـخ٣  حؾبغظؾتتْٚخص ًيف طبْتتِ حٕكتتٌح٣ ٙتتب٫ّ ح٥ٚخثتتذس حٕعخعتتْش    

 .5حٗدحسّش طرت١ض أ٦ٕزيخ يف دّخًٍ اػزخص حؼبخ٥ش، ًطْْني خزري ٥ز٠٥

، 6ًرز٠٥ ّظْٞذ ى٦ذ حٙعظْـخ٣ رظن٨َْ ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١٪خ ّتنـّ ٦ّْتو ح٥ٞتخ٭٫ٌ   
ًى٢تتزح طزتتذً حؼبخؿتتش ٦٩لتتش اذل اكخ٥تتش ح٥ي٦تتذ حؾبغتتظْـ٤ اذل حؾبٚتتٌك ٝزتت٤ حؼب٢تت٨   

 .1ْٙو

                                                                                                                                        
 خ٫.ٚح٥زلشّش ح٥ظـخسّش مذ ر٦ذّش عخ٫ رشّ - 1
 مذ حٓ٭غش دً رش٤ًّ. ،17/9/1956ك٨٢ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غْش يف  - 2
 .684ذ رن ،327ؿ ،2ؽ ،حًرَ ًدحسؿٌ ،15/7/1959ك٨٢ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غْش يف  - 3
 .136س٨ٝ  ،4ح٥غنش  ،27/1959ك٢٪يخ ح٥قخدس يف  - 4
 .13/7/1956ٌٙط ًحٌّح٥ذ  ،25/6/1952 -ك٨٢ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ - 5
 .371ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 6
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غظْـ٤ رخ٥ي٦ذ حؾبٌمٌِّ يف دّخًٍ ح٥ٖٗخء أُ يف ٦ًّٖذ أ٫ ّٞرتد ح٥ي٦ذ حؾب -2
فتتلْٚش دّتتٌٍ ح٥ٖٗتتخء، ًىتتٌ أ٩تتش عتتخثذ يف ح٥ٞنتتخء حؾبقتتشُ ًح٥غتتٌسُ، ٥ًتتْظ          
ح٥ٚش٭غِ فخكذ ح٥ٌّٙش ح٥ْخ٩ّش ٩ِ ح٨٦ْ٥ أ٭و طٞشسص ح٥ٌّٙش حٗدحسّش ح٥ْخ٩ش ٦٥ٞخمِ 

 حٗدحسُ يف ٩قش، ٙي٤ ١خ٫ ٥ز٠٥ ح٭٢ْخعو ٦َّ ىزه حؾبغؤ٥ش رخ٥زحص.

جيتتذ أ٫ ّتتئدُ ح٩ٕتتش رخ٥ٞخمتتِ حٗدحسُ اذل أ٫ ّقتتذس أ٩تتشحً ٥تت٘دحسس، ار ٙ   ٙ  -3
جيتتٌص ٥تتو أ٫ حي٢تت٨ ٦ّْيتتخ رٌٝتت٘ حّٕ٪تتخ٣ حػبذّتتذس أً سد حؼبْتتخصس أً كبخسعتتش أُ     

، ٩ًِ ر٠٥ ٙٞذ ك٨٢ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ رتب٥ضح٧ حٗدحسس رخ٥ظغت٨ْ٦   2مٖو ٦ّْيخ

 .3حؾبخدُ

٥ْخ٧، أً أ٫ ٌّٝتِ حٙسطزتخٟ يف حؼبْتخس    جيذ أ٫ ٙ ديظ حؼب٨٢ ح٥ٌِٝٚ ح٥نَخ٧ ح -4
حٗدحسّتتش، ٩ًتت٬ ح٥يزْْتتِ دب٢تتخ٫ أ٫ ٙ ديتتظ ح٥ي٦تتذ حؾبغتتظْـ٤ حؾبٌمتتٌُ حٕعخعتتِ     

 ٦٥ذٌٍّ.

 Réfer administratif األيٌز ادلعتؼجهخ 

ـّ ٦ّْيتتخ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ىتتِ ًٝتت٘ طنْٚتتز         ًفتت٘ حؼبخ٥تتش   -ًح٩ٕتتٌس حؾبغتتظْـ٦ش ح٥تتيت ٭تت
 حعظ٪شحس فشٗ ح٥شحطذ. -ح٥شحىنش

 ؽشكخً ٩ٚقًٚ ٥ز0٠٥ًْٙ٪خ ٦ِّ 

                                                                                                                                        
 .37ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
 دُ ؽٌصح٣. ،14/11/1934سّؾخس ً ،31/5/1931 -٨ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِك٢ - 2
 ٩ئعغش ح٥غني. ،13/7/1956ك٢٪و يف  - 3
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 1ًلف تنفْر األحكبو ًانمسازاد اإلدازّخ

 ٬٩ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥غٌسُ ٩خ 21/0ِ٦ّ/طن٪نض حؾبخدس
ٙ ّرتطذ ٦َّ سِٙ ح٥ي٦ذ اذل ححمل٢٪ش ًٝ٘ طنْٚز ح٥ٞشحس حؾبي٦ٌد ا٥ٖخءه ٦َّ أ٭تو  $$

جيتتٌص ٦٥٪ل٢٪تتش أ٫ طتتؤ٩ش رٌٝتت٘ طنْٚتتزه ارح ى٦تتذ ر٥تت٠ ٩تت٬ فتتلْٚش ح٥تتذٌٍّ ًسأص 
 .##٢٪ش أ٫ ٭ظخثؾ ح٥ظنْٚز ٝذ ّظْزس طذحس١يخححمل

 ٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥غخ٥٘ ح٥ز١ش ٩خ 19/0ِ٦ّ/ًطن٪نض حؾبخدس
 .##ٙ ّرتطذ ٦َّ ح٥ي٬ْ ًٝ٘ طنْٚز حؼب٨٢ اّٙ ارح أ٩شص ححمل٢٪ش رز٠٥$$

٩خ طظ٪ظِ  -رخ٥نغزش ٦٥يخّنني يف ح٥ٞشحسحص حٗدحسّش–ًح٥غزذ يف اطخكش ىزه ح٥ٌع٦ْش 

 .effet immidiat 1ٞش ح٥نٚخر حؾبزخؽش حؼبخ٣رو ىزه ح٥ٞشحسحص ٬٩ كْٞ

 Execution direct0 انتنفْر ادلجبشس
أ٩خ عزذ ّذ٧ طْٞذ حٕك٢خ٧ حٗدحسّش رز٠٥، ٙيٌ ٩خ ط٧ٌٞ ٦ّْتو ٩ت٬ ٝشّنتش ح٥قتلش،     

 ٩ًخ جيذ ؿبخ ٬٩ ح٥ؼزخص.
 :ًّظـخرد ىزح حؾبزذأ حربخىخ٫

يتتخ د٫ً طْْٞتتذ، حربتتخه ٩نتتْٜ ىتتٌ أ٫ حٕفتت٤ يف ٝتتشحسحص حٗدحسس أ٫ طغتتظ٪ش يف ىشّٞ
ًىٌ ح٩ٕش ح٥زُ ؿ٦ْنخ ٭شٍ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ دل حي٢ت٨ رٌٝت٘ ح٥ظنْٚتز اّٙ يف    

                                                           
1  - Tourdios: le sursis à exécution de la décision administrateurs.   

١٪تتخ٣  ٩ًتتخ رْتتذىخ، ً د. ٩قتتيَٚ    124ؿ ،حؾبشحْٙتتخص حٗدحسّتتش  0د. ٩قتتيَٚ ١خ٩تت٤ اغبخّْتت٤  

 .323ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ 0ًفِٚ ح٥شٙخِّ
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، ًأ١ذ طٌسد أ٫ حجمل٦ظ دل حي٨٢ ى٦ْش كْخطتو  1955ً 1913كخ٥ش ًحكذس رني عنيت 
 .1رٌٝ٘ ح٥ظنْٚز اّٙ يف عبظ كخٙص ٙٞو

ُ ٦ّتتَ ًح٥ْخ٩تت٤ ح٥ؼتتخ٭ِ حؾبٌعتتِ ىتتٌ أ٫ حٗدحسس ٝتتذ ّؼتتزو ذبتتخ ح٩ٕتتش، ٙظٞظتتذ      
 كشّخص حٕٙشحد ٩ًقخؼبي٨.

ًٝتتذ ١ْٚتتض ححمل٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ يف ٩قتتش ًعتتٌسّخ ًٝتت٘ ح٥ظنْٚتتز رؤ٭ّتتو ا٥ٖتتخء      
، ًمب٬ ٙ ٭ٌحٜٙ ٦َّ ىزح ح٥ظ٢ْْ٘ ًحٕفق ح٣ٌٞ٥ رٌٝ٘  ػخس ح٥ْٞذ ح٥زُ دل ٩2ئٝض

٦ّٔ، ًدل ّظن٪٬ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش أّّش اؽخسس طظ٦ْٜ ربؿشحءحص ًٝ٘ ح٥ظنْٚز ؿبزح، 
 ذ ٝذ ّظْؼش يف حجملي٣ٌ ًيف صكخ٧ ح٢٥ٌح٥ْظ ًسًطني ح٥ْ٪٤.ٙخ٥ي٦

 شسًط ًلف انتنفْر

ّٞظقش حٙخظقخؿ ري٦ذ ًٝ٘ طنْٚز ح٥ٞشحسحص حٗدحسّش ٦َّ فبخ٨١ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش 
٩ًِ ر٠٥ ٙخ٥ٞخمِ ح٥ْخدُ ّٚلـ حؾبنخصّش ؾبْشٙش ٩خ ارح ١خ٭تض طظ٦ْتٜ رٞتشحس ادحسُ    

 .3ًرْٞذ ادحسُ

                                                           
 .376ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
د. ّزتذ ح٥ٚظتخف    ،771ـب٪ٌّش حؽب٪ظ ّؾتشس عتنش دّتٌٍ سٝت٨      ،12/9/1951ك٢٪يخ يف  - 2

ص ًٝتتذ كتتذد 0ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ يف عتتٌسّخ ،٩ًتتخ رْتتذىخ ،1967ؿ ،ٝنتتخء ح٥ٖٗتتخء 0كغتت٬

 ،515ـب٦ش ححملتخ٫ٌ٩ ٝتشحس سٝت٨     ،ؽشىِ ًٝ٘ ح٥ظنْٚز جبذّش ح٥ي٦ذ ًطشطذ ٭ظخثؾ ّظْزس طذحًؿبخ

   .فبخ٫ٌ٩ ،٦٥2112ْخ٧  ،214ّذد  ،15/11/2111طخسّخ 
 241ً ،358ؿ ،ّتتخدل ح٢ٚ٥تتش ،6ه ،ح٥ٞتتخىشس ،ٝنتتخء ح٩ٕتتٌس حؾبغتتظْـ٦ش 0فب٪تتذ ٦ّتتِ سحطتتذ - 3

ً296. 
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حسُ ؾبّتخ ّٞتزل ٦ّتَ ١خ٩ت٤ ح٥ٌّٙتش ح٥ْخ٩ّتش ٥تو،        ىزح ٙنًٚ ٬ّ أ٫ ح٥ٞنخء حٗد
 ًٙ طضح٣ رْل حؾبنخصّخص حٗدحسّش خخسؽ حخظقخفو.

ًٙنًٚ ٬ّ ر٠٥ ٙب٫ أّ٪خ٣ حٗدحسس حؾبخدّش ح٥يت طظن٪٬ حّظذحءً ٦َّ حؼبشّتخص، ا٭ّ٪تخ   
 لبذ حخظقخفيخ ٥ذٍ ح٥ٞخمِ ح٥ْخدُ.

٥ٞتتتشحسحص ًٝتتذ ٭تتتخدٍ ح٥ٚٞتتو ٩نتتتز ص٩تت٬ ىٌّتتت٤ رخخظقتتخؿ ححملتتتخ٨١ ح٥ٞنتتخثْش يف ح     
٥ًْغتتض ١تت٤ ح٥ٞتتشحسحص ٝخر٦تتش ٥ٌٝتت٘ ح٥ظنْٚتتز اّٙ ارح أ٩تتشص ححمل٢٪تتش رتتز٠٥   1حؾبنْذ٩تتش

 # ٬٩ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥غٌسُ".19"حؾبخدس $

ُّٞزت٤ ى٦تذ ا٥ٖخثيتخ ٝزت٤ ح٥تظ٨٦َ ٩نتيخ          /١/21٪خ ٭قتض حؾبتخدس   رتؤ٫ ح٥ٞتشحسحص ح٥تيت ٙ 
 ادحسّخً ٙ جيٌص ى٦ذ ًٝ٘ طنْٚزىخ.

١خ٫ ٬٩ حػبخثض ًٝ٘ طنْٚز ح٥ٞتشحسحص ح٥غت٦زْش، ًّظـتو     ًٝذ ّؼخس حػبذ٣ ك٣ٌ ٩خ ارح
ح٥شأُ مبٌ أ٫ حٕف٤ أ٫ ح٥ٞشحسحص ح٥يت جيٌص ًٝ٘ طنْٚزىخ ىِ ح٥ٞشحسحص ح٥ظنْٚزّتش  
اّٙ ارح ١خ٫ ٬٩ ؽؤ٫ ح٥ٞشحس أ٫ ّئدُ اذل طْذ٤ّ ٦٥٪ش١ض ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ أً ح٥ٌحِْٝ ٦٥٪ذِّ 

 ِ  12/11/1971يف  ًح٥زُ ١خ٫ ٩ٌؿٌدحً ٝز٤ ح٥ٞشحس $ك٨٢ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غت

 #.1971أ٥نٌ ح٥ْظْو ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ عنش  -عْ٪٫ٌ دُ رٌٌٙحس

                                                           
 0ح٭َتتش د. ٩قتتيَٚ ١خ٩تت٤ اغبخّْتت٤ ،416ؿ ،ـ٦شٝنتتخء ح٩ٕتتٌس حؾبغتتظْ 0فب٪تتذ ٦ّتتِ سحطتتذ - 1

 .125ؿ ،حؾبشحْٙخص حٗدحسّش
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ًرخ٥نغزش ٥ي٦ذ ًٝ٘ طنْٚز حؼب٨٢، ٙٚ ّؾرته أ٫ ٢ّت٫ٌ ٩ظ٦ْٞتخً رٞتشحس كبتخ     
ّٞز٤ ًٝ٘ ح٥ظنْٚز، ًا٭ّ٪خ ٢ّظِٚ رؤ٫ ٫ٌ٢ّ حؼب٢ت٨ حؾبيْت٫ٌ ْٙتو، كبتخ ّتئدُ طنْٚتزه       

 اذل ٭ظخثؾ طغٌٓ ى٦ذ ًٝ٘ طنْٚزه.

 ذ ًٝ٘ ح٥ظنْٚز ح٥ؾشىخ٫ حٓطْخ0٫ًّؾرته يف ى٦

 0 ًىٌ ارذحء ح٥ي٦ذ يف فلْٚش ح٥ي٬ْ رخ٥ٖٗخء.شسط شكهِ  -1
ًٝذ ك٢٪تض فب٢٪تش ح٥ٞنتخء حٗدحسُ يف ٩قتش رؤ٭ّتو ٙ جيتٌص أ٫ ّتظ٨ ًٝت٘ ح٥ظنْٚتز          
ري٦تتذ ٦ّتتَ ّشّنتتش، رتت٤ جيتتذ طٞذديتتو ريشّتتٜ ح٥تتذٌٍّ ًاّٚ٭تتو ىزٞتتخً ٥ًٖمتتخُ   

 .1حؾبْظخدس

نْٚتز ٣ًٕ ٩تشّس أػنتخء ٭َتش دّتٌٍ ح٥ٖٗتخء أً رظْتذ٤ّ        ١٪خ أ٭و ٙ جيٌص ى٦تذ ًٝت٘ ح٥ظ  
 . 2ح٥ي٦زخص ربمخٙش ى٦ذ ًٝ٘ ح٥ظنْٚز اذل ح٥ي٦زخص حؾبٞذ٩ش يف فلْٚش ح٥ذٌٍّ

ًارح ١تتخ٫ حؾبتتذِّ ٝتتذ٧ دّتتٌحه أ٩تتخ٧ ححمل٢٪تتش حؾبذ٭ْتتش، ٙؤكخ٥ظتتو ححمل٢٪تتش اذل فب٢٪تتش   
 حٕخريس. ح٥ٞنخء حٗدحسُ، ٙخؾبذِّ ٝذ ٙ جيذ ٙشفش ٥ي٦ذ ًٝ٘ ح٥ظنْٚز أ٩خ٧ ىزه

ًٝتتذ ك٢٪تتض فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ رْتتذ٧ ٝزتت٣ٌ ى٦تتذ ًٝتت٘ ح٥ظنْٚتتز ح٥تتزُ أرتتذحه  
حؾبتتذِّ أ٩خ٩يتتخ ٣ًٕ ٩تتشّس ٕ٭تتو دل ٢ّتت٬ ٩ٞرت٭تتخً رخ٥ي٦تتذ حٕفتت٦ِ "فتتلْٚش ح٥تتذٌٍّ" 
ًىزح طْغ٘ اؿشحثِ، ٕ٭و ١خ٫ ٦َّ ححمل٢٪ش أ٫ طْزس حؾبذِّ ار دل ّزذ ىزح ح٥ي٦تذ  

ر٤ ّن٢شه ٦ّْيخ ح٥ٞتخ٭٫ٌ، ١ًتخ٫ ٦ّْيتخ أ٫ طُْ٪ت٤     أ٩خ٧ فب٢٪ش ٙ طْشٗ ًٝ٘ ح٥ظنْٚز، 
 ح٥نْش حؼبْْٞٞش ٦٥٪ذِّ.

                                                           
 .766دٌٍّ س٨ٝ  ،ـب٪ٌّش حؽب٪ظ ّؾشس عنش 3/3/1948 - 1
 .381ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 2
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 ًىٌ ؽشه حٙعظْـخ0٣ شسط يٌضٌػِ  -2
حيظتٌُ ؽتشىًخ  ختش ّتز١شه ح٥تزْل ٦ّتَ حعتظ٣ٚٞ،         -يف ٩نت٪ٌ٭و  –ًىزح ح٥ؾتشه  

 ًىٌ ؽشه ؿذّش حؾبيخ٬ّ.
ًٝتتذ كخ٥ًتتض فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحسّتتش يف ٩قتتش ح٥ظ٪ْْتتض رتتني ؽتتشه حٙعتتظْـخ٣        

 . 1حؾبيخ٬ّ، ً٭ْظٞذ أ٫ حؾبغؤ٥ش أ٭نخ كْخ٣ ًؿيني ٩ٕشٍ ًحكذًؿذّش 

١ًخ٫ ح٥ٞنخء ح٥ٚش٭غِ يف ح٥زذحّش ّغري ٦َّ أ٫ ح٥نتشس ح٥تزُ ٌّؿتذ ًٝت٘ ح٥ظنْٚتز      
ىٌ ح٥نشس ح٥زُ ٙ دي٢ت٬ طٌّْنتو، ػت٨ّ طٌعتِ رْتذىخ اذل ٝزت٣ٌ ح٥نتشس ح٥تزُ ٢ّت٫ٌ          

ٌعْخً فب٪ٌدحً يف ٦َّ ٝذس ٨َّْ ٬٩ حؼبغخ٩ش، ًححملخ٨١ حٗدحسّش يف ٙش٭غخ طزذُ ط
حؼب٢تت٨ رٌٝتت٘ ح٥ظنْٚتتز، أ٩ّتتخ فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ حؾبقتتشّش ٙيتتِ طزتتذُ ح٥ظغتتخ٩ق 
ّتتخدسً، ٙظٞزتت٤ ًٝتت٘ ح٥ظنْٚتتز ٥تتذٍ ـبتتشد حٗختت٣ٚ رخؼبشّتتش ح٥ؾخقتتْش أً حؼبٞتتٌٛ     

 .2ح٥غْخعْش

ًٝذ ك٢٪ض فب٢٪ش ح٥ٞنتخء حٗدحسُ يف ٩قتش رؤ٭تو ٙ ّؾترته حٙعتظْـخ٣ أً طْتزس       
زش ٦َّ ح٥ظنْٚتز ارح ١تخ٫ ح٥ٞتشحس حؾبي٦تٌد ًٝت٘ طنْٚتزه ىتٌ ٝتشحس         طذحسٟ ح٥نظخثؾ حؾبرتط

 .٩3نْذ٧، ار أ٫ حّٙظذحء حؾبخدُ ربذ اصح٥ظو ٌٙسحً

٥ًْنقتتش ح٥نَتتخ٧ ح٥ْتتخ٧ دختت٤ ١تتزري يف حؼب٢تت٨ رٌٝتت٘ ح٥ظنْٚتتز، ار جيتتٌص ٦٥٪ل٢٪تتش أ٫  
٩ي٪تتخ طتتٌحٙشص ؽتتشًىو ًىتتزح ح٩ٕتتش ٩ٞتتشس يف ٙش٭غتتخ ّتتنـ        -طتتشٙل حؼب٢تت٨ رتتو  

                                                           
 .764دٌٍّ س٨ٝ  ،ـب٪ٌّش حؽب٪ظ ّؾشس عنش ،29/6/1951ك٢٪يخ يف  - 1
 .764دٌٍّ س٨ٝ  ،ـب٪ٌّش حؽب٪ظ ّؾشس عنش ،29/6/1951ك٢٪يخ يف  - 2
 .619فٚلش  ،318س٨ٝ   ،ـب٪ٌّش حؽب٪ظ  عنٌحص ،11/1965ك٢٪يخ يف  - 3
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دح٥ٌصً٭ْتتت٠  -حػبذّتتتذس ٦٥ٞخمتتتِ حٗدحسُ يف ًٝتتت٘ ح٥ظنْٚتتتز$ح٥غتتت٦يخص $أؿخر٥ٌتتتذ0 

 .##1953 -189ؿ

١٪خ أ٫ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ ّغ٪ق رؤ٫ طْشك ٦ّْو ٩زخؽشس ى٦زخص ًٝ٘ 
ح٥ظنْٚز ٩ظَ ١خ٫ طنْٚز ح٥ٞشحس حؾبي٫ٌْ ْٙو ديتظ ح٥نَتخ٧ ح٥ْتخ٧، ٥ًتٌ ١خ٭تض ح٥تذٌٍّ       

، ٣ٌ1 د٫ً ر٥تت٩٠ْشًمتتش ٦ّتتَ ححملتتخ٨١ حٗدحسّتتش، ٩تتخ دل ٢ّتت٬ ضبتتش ْٝتتذ ٝتتخ٭ٌ٭ِ حيتت     
ًجيذس رخحمل٢٪ش أ٫ طٞخس٫ رتني ح٥نتشس ح٥تزُ ّظل٪٦تو ح٥ٚتشد ٩ت٬ ح٥ظنْٚتز ًحؾبقت٦لش         

 ح٥يت طزذّيخ حؼب٩ٌ٢ش ؿشحء ح٥ظنْٚز، ًأ٫ جيشُ ح٥رتؿْق رنخءً ٦َّ ر٠٥.

ًىزح ىٌ ٙلٌٍ ح٥ذٌٍّ ح٥يت أْٝ٪ض مذ ٙظخس ٙق٦ض رظي٪ش عٌء ح٥غت٦ٌٟ، ٙربأصبتخ   
ش رخ٥ي٬ْ يف حؼب٨٢ حؾبز١ٌس، ًى٦زتض ًٝت٘   فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ، ٙٞخ٩ض حؼب٩ٌ٢

 طنْٚزه دب٥ٌٞش أ٭و ّؾـِ ح٥ٚظْخص ٦َّ حٙعظيظخس.

 

                                                           
 ًط٦ْْٜ دحسؿٌ. ،278ؿ ،1975ـب٦ش ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧  ،أًسّظـخ ،23/7/1974ك٢٪و يف  - 1
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 البحث السابع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 احلؽم الصادر بوؼف الًـػقذ

ح٥ٌٞحّذ ح٥ْخ٩ش ٙ جيٌص ٦٥ٞخمِ حٗدحسُ يف ح٥ذٌٍّ حؾبغظْـ٦ش أف٤  وحسة
 حؼبٜ ًرز٠٥ ٙٞخمِ حٙعظْـخ٣ ٩ْٞذ دبخ 0ِ٦ّ

 طٞقِ ح٥ٌٝخثِ ٬٩ ٍخىش حؾبغظنذحص. -1
 ربنذ ك٢٪و ٬٩ أ٫ ّئػش يف أف٤ حؼبٜ. -2

ًىتتِ يف عتتز٤ْ  -ُ يف ر٥تت٠ رٌٞؿبتتخ0 ارح ١خ٭تتض ححمل٢٪تتش ًٝتتذ ّتتربص فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحس 
طظنتتخ٣ً حؾبٌمتتٌُ ٙتتب٫ ٭َشصبتتخ ٥تتو جيتتذ أ٫ ط٢تت٫ٌ ٭َتتشس أ٥ًْتتش ٙ     -ح٥ٚقتت٤ يف ىتتزح ح٥ي٦تتذ 

طظْشك ْٙو اٙ رخ٥ٞذس ح٥زُ ّغ٪ق ؿبتخ رظ٢ت٬ٌّ ح٥تشأُ يف خقتٌؿ ًٝت٘ ح٥ظنْٚتز، د٫ً أ٫       

 -ا٫ ححمل٢٪تتش$$خ0 ١ًتتز٠٥ ٌٝؿبتت، 1طغتتظزٜ ٝنتتخء حؾبٌمتتٌُ ًطنظتتيِ اذل ط٢تت٬ٌّ ّْٞتتذس ْٙتتو 
ط٢ظِٚ يف طٞذّش ؿذّّش ىزه حٕعزخد رتخ٥نَش اذل ٍخىشىتخ    -ًىِ رقذد ًٝ٘ ح٥ظنْٚز

 .2##٬٩ دٙث٤ ٩ٌمٌّْش ّٞذ٩يخ ٤١ ٬٩ ىشيف ح٥نضحُ

 ىزح ًا٫ ّذ٧ ح٥ظْشك ٦٥٪ٌمٌُ خينِ ٦٥نٌحرو حٓطْش0

                                                           
 .767دٌٍّ س٨ٝ  ،ـب٪ٌّش حؽب٪ظ ّؾشس عنش -16/4/1954ك٢٪يخ يف  - 1
 .768دٌٍّ س٨ٝ  ،حجمل٪ٌّش ح٥غخرٞش -31/6/1952يخ يف ك٢٪ - 2
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٩ت٬ كْتغ ح٥ظْتتشك ػبذّتش حؾبيتتخ0٬ّ ٙتخ٥ٌحِٝ أ٫ّ ؿذّتش حؾبيتتخ٬ّ طظقت٤ حطقتتخًٙ       
رؤًؿتتو ح٥يْتت٬ يف ح٥ٞتتشحس، ًىتِت رتتزحصبخ ّنقتتش حؽبيتتؤ حؾبٌؿتتذ ٦٥٪غتتئ٥ًْش ّتت٬      ًػْٞتتخً

ح٥ٞشحس ٕري حؾبؾشًُ يف كني أ٫ ّنقش ح٥نظخثؾ ح٥يت ّظْزس طذحس١يخ ًح٥يت طربس حٙعتظْـخ٣  
شبؼ٤ ّنقش ح٥نشس يف ىزه ح٥ْٚٝش ح٥تيت ىِت يف ًحْٝيتخ ّٚٝتش ٩غتئ٥ًْش ُّل٢ت٨ ْٙيتخ        

 ٌّل ح٥نٞذُ ّنذ طْزس ح٥ٖٗخء.رخ٥ظٌّْل ح٥ْْين رخ٥ٖٗخء أً رخ٥ظْ
ًٙ ؽ٠ أ٫ ّنقش حؽبيؤ أً ّنقش ؿذّش حؾبيتخ٬ّ ىتٌ ح٥تزُ دي٢ت٬ أ٫ ُّٚنتِ اذل      

 ححملٌَس ٬٩ حؾبغخط رخؾبٌمٌُ.

 ٬٢٥ً ىزه حؾبيخ٬ّ طنٞغ٨ اذل ٝغ٪ني0

٩يتتخ٬ّ طظ٦ْتتٜ رَتتخىش ح٥ٞتتشحس، ًىتتِ ّْتتٌد حٙخظقتتخؿ ًح٥ؾتت٤٢ ًقبخ٥ٚتتش      -1
ح٥َتتخىشُ ٦٥ٞتتشحس ّتت٬ ىتتزه حًٕؿتتو ٕتتري     ح٥ٞتتخ٭٫ٌ أً حؽبيتتؤ يف طؤ٦ًّتتو، ًح٥ٚلتتـ    

 فبٌَس ٦َّ ح٥ٞخمِ.

٩ًيخ٬ّ طظ٦ْتٜ دبلظتٌٍ ح٥ٞتشحس ًدحخ٦ْظتو0 ًىتِ ّْتٌد قبخ٥ٚتش ٦٥ٞتخ٭٫ٌ ٩ت٬           -2
كْغ حّظذحثو ٦َّ حؼبٌٞٛ حؾب٢ظغزش، ١زح حؼبخ٣ يف قبخ٥ٚش ح٥ٞتخ٭٫ٌ رغتزذ حؽبيتؤ    

َ أعتزخرو،  يف حؾبنخعزش ٬٩ كْغ ح٥ٌٝخثِ أً ح٥ٞخ٭٫ٌ أً ٬٩ كْغ ّذ٧ ْٝخ٧ ح٥ٞشحس ٦ّ
 ٙيزح ّٚنِ اذل ح٥زلغ ح٥ذحخ٦ِ ٥ظ٬ٌّ٢ ح٥ٞشحس.

، 1أ٩ّخ ح٥ي٬ْ رخ٥ظْغ٘ ٙيٌ ّْتذ دحخ٦تِ، ٥ًتز٠٥ ٙيتٌ كبنتٌُ ٦ّتَ ٝخمتِ ح٥ظنْٚتز        
ًّْشٗ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ ؿذّش حؾبيخ٬ّ رؤهنخ ح٥يت طْيتِ ٩ت٬ أ٣ً ًى٦تش أ١ترب     

 ٙشفش كب٢نش ٢٥غذ ح٥ذٌٍّ.

                                                           
 .368ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
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 ِ زح ح٥ؾتشه، ًٝتتذ حؽتترته $٥زْتتض  طؾتذدحً ١تتزريحً يف ىتت -ًّزتذُ ح٥ٚٞتتو ح٥ٚش٭غتت
ًرغتزذ ح٥يزْْتش حؾبئٝظتش ٥ٚعتظْـخ٣      ،1ٌُٙ# أ٫ ط٫ٌ٢ حػبذّتش يف ح٥ٌٝتخثِ ًح٥ٞتخ٭٫ٌ   

 .2ٙب٭ّو ارح صح٥ض ح٦ْ٥ّش ح٥يت رُين ٦ّْيخ حؼب٨٢ ح٥ٌٝيت ٙب٭ّو ّنيخس ًّقق يف ك٨٢ ح٥ْذ٧

ًحؼب٢تت٨ ح٥تتزُ ّقتتذسه ٝخمتتِ ح٩ٕتتٌس حؾبغتتظْـ٦ش رخحملتتخ٨١ حؾبذ٭ْتتش ّْٞتتذ ح٥ٞنتتخء        
، ١تتز٠٥ ٙتتب٫ حؼب٢تت٨ ح٥تتزُ ّقتتذسه ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ ٥ٌٝتت٘ ح٥ظنْٚتتز ّْٞتتذ      3حسُحٗد

 ح٥ٞنخء حٗدحسُ، ٙٚ ٫ٌ٢ّ حؾبذِّ أ٫ ّشِٙ دٌّحه ػخ٭ْش رخ٥ي٦زخص حًٕذل.

  ُ أُ فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ ٩تتؼًٚ ّنتتذ ٭َشىتتخ     -ًأ٩ّتتخ رخ٥نغتتزش ٥ٞخمتتِ حؾبٌمتتٌ
٩تشّس يف ك٢٪تو رٌٝت٘    ٙب٭و ٥ْظ ٥و أ٫ ٌّْد ٥زلغ ٩خ حبؼو أ٣ً  -٦٥ي٬ْ حؾبٌمٌِّ

ح٥ظنْٚز، ٦ْٙظ ٥و أ٫ ّٞنِ يف ح٥ؾ٤٢ ّنذ ٭َش حؾبٌمٌُ ٦َّ خٚٗ ٩خ ٝنتَ رتو   
يف ك٢٪و رٌٝ٘ ح٥ظنْٚز، ًٙ أ٫ ّيشف عنذحً حّظ٪تذه يف ك٢٪تو ح٥تٌٝيت حؾبتز١ٌس، ًٙ     

ذطو ححمل٢٪ش، ٙبرح ٝخ٩تض حٗدحسس  ظ٪طٞشّشحً ٝذ٩و حؽبزري يف ٩شك٦ش ًٝ٘ ح٥ظنْٚز ًحّ

 Voie de fait ٦َ ح٥ش٨ٕ ٬٩ فذًس حؼب٨٢ رٌٝٚو ١خ٫ ر٠٥ ٕقزخًدبٌحٙس ح٥ظنْٚز ّ
 .٦ّ4ض٩يخ أؽذ ح٥ظٌّْل، ١٪خ ح٭و ٫ٌ٢ّ ؿشديش ح٩ٙظنخُ ٬ّ طنْٚز ك٨٢ ٝنخثِ

 

                                                           
 .386ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
 .219ؿ ٝنخء ح٩ٌٕس حؾبغظْـ٦ش، فب٪ذ ٦ِّ سحطذ0 - 2
 .211ؿ حؾبشؿِ ح٥غخرٜ،  - 3
 .387ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 4
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 البحث الثامن   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وصف احلالة الراهـة يف الؼانون اإلداري

٩نيخ ى٦زخص اػزخص حؼبخ٥تش حؾبغتظْـ٦ش ح٥تيت طُشٙتِ ٗػزتخص كخ٥تش ًٝظْتش         ويقصد
 ُّخؾَ ٌٙحصبخ، ًىِ ٕري ًف٘ حؼبخ٥ش ح٥شحىنش ح٥يت طُؼخس يف ح٥ذٌٍّ حؾبٌمٌّْش.

ٍ اػزتتخص حؼبخ٥تتش ٙ سبتتشؽ ّتت٬ أ٫ ط٢تت٫ٌ دّتتٌٍ ٩تت٬ ح٥تتذّخًٍ حؾبغتتظْـ٦ش ح٥تتيت  ًدّتتٌ
خيظـ ذبخ ٝخمِ ح٩ٌٕس حؾبغظْـ٦ش، ٩ًت٬ ػت٨ّ سبنتِ ٦٥ٌٞحّتذ ح٥ْخ٩ّتش ح٥تيت سبنتِ        

 .1ؿبخ رْٞش ح٥ذّخًٍ حؾبغظْـ٦ش

٥ًتتْظ حٙخظقتتخؿ حؾبغتتظْـ٤ حٗدحسُ ٝخفتتشحً ٦ّتتَ اػزتتخص حؼبخ٥تتش، ًامنتتخ خيتتظـ     
، ٥ًتٌ ١تخ٫ ٩ٌمتٌّيخ ٩ظ٦ْٞتخً     2حؾبظ٦ْٞتش رتخ٥ٌْٞد حٗدحسّتش   جب٪ِْ ح٥ي٦زخص حؾبغتظْـ٦ش  

دّخًٍ ًف٘ حؼبخ٥ش ح٥شحىنش يف  حخظقخفيخرٞشحس ادحسُ كْغ أ١ذص ىزه ححمل٢٪ش 
، ًٝذ ّشمض ححمل٢٪ش حؾبز١ٌسس ٥ظ٢ْْت٘ دّتٌٍ اػزتخص حؼبخ٥تش ٙتز١شص      3أك٢خ٧ ١ؼريس

٩ئٝظتخً دييتذ   أهنخ اؿشحء ٬٩ حٗؿشحءحص ح٥ظلَْٚتش ح٥تيت طتٌٙش ٦٥يتشٙني كتّٚ عتشّْخً       

                                                           
 .574ؿ فب٪ذ ٦ِّ سحطذ0 ٝنخء ح٩ٌٕس حؾبغظْـ٦ش، - 1
 .172س٨ٝ  11عنش  ،11/3/1975فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ حؾبقشّش  - 2
 .275ً 222س٨ٝ  ،11عنش  2/5/1957ً  31/3/1957ك٢٪يخ يف  - 3
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٦٥ٚقتت٤ يف ٩ٌمتتٌُ حؼبتتٜ، ًصبتتذٗ اذل اػزتتخص كتتخٙص ٩ْْنتتش ا٫ دل طؼزتتض ٩زخؽتتشس    
 .1حعظلخ٣ رْذ ر٠٥ حعظخٚؿ ح٥زذ٤ّ ٩نيخ

ًٙ ٩تتخ٭ِ ٩تت٬ أ٫ طْظتترب ىتتزه ح٥تتذٌٍّ ١تتظ٨٦َ ادحسُ، ًىتتزح ىتتٌ سأُ فب٢٪تتش      
، ًا٫ ١نتتخ ٭تتشٍ أ٭تتو ؽتتظخ٫ رتتني ح٥ْ٪٦تتني ح٥ٞتتخ٭ٌ٭ْني حؾبختتظ٦ٚني يف    2ح٥ٞنتتخء يف ٩قتتش

 ْْش ًحػبٌىش.ح٥يز

ًٝذ طشِٙ ىزه ح٥ذٌٍّ رقٌسس ٩غظ٦ٞش ٝخث٪ش رزحصبخ، ١٪تخ أ٭ّيتخ ٝتذ طشٙتِ يف فتٌسس      
ًٚ رتذٌٍّ ٝخث٪تش رخ٥ْٚت٤ عتٌحء أ١خ٭تض ىتزه           ى٦ذ ّخسك رقٚش ٙشّْتش ّٞتذ٧ ٩ظقت

، ًعتتٌحء أ١خ٭تتض دّتتٌٍ ٩ٞخر٦تتش أً 3ح٥تتذٌٍّ ٩ٌمتتٌّْش أً دّتتٌٍ اػزتتخص كخ٥تتش سحىنتتش
 ّ ، 4ٌٍ سٕت٨ أ٫ّ حؾبقت٦لش ٕتري كَخ٥بتش رت٤ فبظ٪٦تش      طذخ٤، ًٝذ أؿخص حؾبؾشُ ٝز٣ٌ ىزه ح٥تذ

ًّشمض فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٩قش ٥زْخ٫ حؾبق٦لش يف ىزه ح٥ذٌٍّ ٙٞخ٥ض0 ٝتذ  
٫ٌ٢ّ حؼبٜ فبظ٪ًٚ ٩خ دح٧ ٥قخكزو ٩قت٦لش يف اػزخطتو ٥ًٌت ١خ٭تض ٩قت٦لش فبظ٪٦تش ٩تخ        

           ٞ ًٚ زدح٧ ح٥ٖتتشك ٩تت٬ اػزتتخص ىتتزح حؼبتٜت ىتٌت دٙتِت متتشس فبتتذٛ ّظْتتزس طْٚٙتتو ٩غتتظ
حبٜ خيؾَ صًح٣ د٦ْ٥و ّنذ ح٥نضحُ ْٙو ارح طتشٟ ًؽتؤ٭و،    #أَخز ٩نو ح٥ٌػْٞشَ$ عظِْؼخٛٙحً

أً طؤ١ْذ ٩ْخدل ىخ٥ض ٩ذصبخ أً ٝقشص ٝذ طظٖري ٩ِ ح٥ض٬٩ ًطنتِْ ١ت٤ أً رْتل  ػخسىتخ     
 .٩5ظَ ١خ٭ض ىزه حٓػخس ٝخر٦ش ٦٥ظْٖري يف ح٥نٞـ أً ح٥ضّخدس

                                                           
 عزٜ حٗؽخسس ا٥ْو. ،31/3/1957ك٢٪يخ يف  - 1
 عزٜ حٗؽخسس ا٥ْو. ،2/5/1951فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ حؾبقشّش  - 2
 .146ؿ فب٪ذ ٦ِّ سحطذ0 ٝنخء ح٩ٌٕس حؾبغظْـ٦ش، - 3
 .391ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 4
 عزٜ حٗؽخسس ا٥ْو. 31/3/1957 - 5
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، ًٙ طٞزت٤ دّتٌٍ   1ػت٤ ًٙ ّٞز٤ ى٦تذ اػزتخص حؼبخ٥تش ٥غتزٜ حؼب٢ت٨ ري٦تذ كبخ      

، ًىتزح  2اػزخص حؼبخ٥ش ح٥يت طظن٪٬ حّظذحء ٦َّ كشّش حٗ٭غخ٫ أً ؽخقو أً ؿغت٪و 

 .٩3خ أخزص رو فب٢٪ش ح٥نٞل حؾبقشّش

ًح٥ٖخ٥ذ أ٫ّ حٙخظقخؿ ذبتزه ح٥تذٌٍّ ّظْٞتذ رتزحص ح٥ْٞتٌد ح٥تيت طظْٞتذ ذبتخ فب٢٪تش          
١ؤّ٪خ٣ ح٥غتْخدس  حؾبٌمٌُ ًٙثْخً، ٙٚ خيظـ رخؾبغخث٤ ح٥يت سبشؽ ٬ّ ًّٙش ح٥ٞنخء 

ًٙ رخؾبغخث٤ ح٥يت طذخ٤ يف ًّٙش ىْجخص ٩غظ٦ٞش، ١ًز٠٥ ٙ خيظـ ح٥ٞنخء ح٥ْخدُ 
ُ  رٌف٘ حؼبخ٥تش ح٥شحىنتش يف ٩غتخث٤ طتذخ٤ يف حخظقتخؿ      ًح٢ْ٥تظ،   ح٥ٞنتخء حٗدحس

١ًزح ٙب٫ حؾبغخث٤ ح٥تيت طتذخ٤ ُ حخظقتخؿ ح٥ٞخمتِ حػبضحثتِ ٙتٚ خيتظـ ٝخمتِ         
 .4ًف٘ حؼبخ٥ش ح٥شحىنش رنَشىخ

حؾبقتتشّش رخخظقخفتتيخ رنَتتش ى٦زتتخص ًفتت٘  فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحسُض ًٝتتذ ك٢٪تت
حؼبخ٥ش ح٥شحىنش يف ى٦زخص ح٥ٖٗخء، ٢٥ًنيخ ر١شص يف ح٥ٌٝتض ٭ٚغتو ا٭تو ٙ ؿتذًٍ ٩ت٬      

 .5ًف٘ حؼبخ٥ش ح٥شحىنش يف اػزخص ّذ٧ ٩ٚث٪ش ح٥ٞشحس

ًٝذ ك٨٢ ح٥ٞخمِ حؾبغتظْـ٤ يف ٩قتش رؤ٭تو ٙ خيتظـ رٌفت٘ حؼبخ٥تش ح٥شحىنتش يف        
 .1ؾبذ٬ّ ٕ٭و ديظ كّٜ ح٥ذحث٬كخ٣ دٙخطش ح

                                                           
 .595ؿ س حؾبغظْـ٦ش،فب٪ذ ٦ِّ سحطذ0 ٝنخء ح٩ٌٕ - 1
 .597ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ - 2
3 - 31/6/1956. 
 .393ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 4
5 - 19/6/1961. 
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، ١2٪خ أ٭و ٙ طقق دّتٌٍ ًفت٘ حؼبخ٥تش ح٥شحىنتش ٥ظٚغتري ح٥ْٞتٌد ًحٙطٚخٝتخص       

ًفت٘ حؼبخ٥تش   ، ًارح سٙتِ ى٦تذ   3ًحؼب٨٢ يف ًف٘ حؼبخ٥تش ح٥شحىنتش ٙ ٦ّتض٧ طغتزْزو    

 .٩4ِ ح٥ي٦ذ حٕف٦ِ ٙب٭ّو ّٚق٤ ْٙو ٩غظًٞٚ أً ٩ِ ح٥ي٦ذ حٕف٦ِ ح٥شحىنش

 اظتًساز صسف انساتت

 # ٬٩ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥غٌسُ ٦َّ ٩خ 210ِ٦ّؾبخدس $٭قض ح
ٙ ّرتطذ ٦َّ سِٙ ح٥ي٦ذ اذل ححمل٢٪ش ا٥ٖخإه ٦َّ أ٭و جيٌص ٦٥٪ل٢٪ش أ٫ طؤ٩ش رٌٝ٘ 
طنْٚزه ارح ى٦ذ ر٥ت٠ يف فتلْٚش ح٥تذٌٍّ، ًسأص ححمل٢٪تش أ٫ ٭ظتخثؾ ح٥ظنْٚتز ّظْتزس        

٥تظ٨٦َ ٩نتيخ ادحسّتخً ٙ    طذحس١يخ، ًرخ٥نغزش ٦٥ٞشحسحص ح٥تيت ٙ ّٞزت٤ ى٦تذ ا٥ٖخثيتخ ٝزت٤ ح     
جيٌص ى٦ذ ًٝ٘ طنْٚزىخ، ٦َّ أ٭و جيٌص ٦٥٪ل٢٪ش رنخءً ٦َّ ى٦ذ حؾبظ٨٦َ أ٫ زب٨٢ 
٩ئٝظتتخً رخعتتظ٪شحس فتتشٗ ٩شطزتتو ٦١ّتتو أً رْنتتو ارح ١تتخ٫ ح٥ٞتتشحس ح٥قتتخدس رخ٥ٚقتت٤ أً     
رتتخ٥ٌٝ٘، ٙتتبرح ك٢تت٨ ٥تتو ذبتتزح ح٥ي٦تتذ ػتت٨ّ سٙتتل ط٦َ٪تتو ًدل ّشٙتتِ دّتتٌٍ ح٥ٖٗتتخء يف   

 ١ؤ٫ دل ٬٢ّ ًحعرتد ٩نو ٩خ ٝزنو.حؾبْْخد حّظرب حؼب٨٢ 
ًّشٙتِ ى٦تتذ فتتشٗ حعتتظ٪شحس حؾبْتتخػ ٩غتظًٞٚ ّتت٬ ح٥ي٦تتذ حؾبٌمتتٌِّ رب٥ٖتتخء ٝتتشحس   
ح٥ٚق٤، ًر٠٥ يف ح٥ٚرتس ح٥يت ٫ٌ٢ّ ح٥يخ٥ذ ٩ظ٦َ٪خً ٬٩ ىزح ح٥ٞتشحس، ًٝتذ ّٚقت٤ يف    
ح٥ي٦ذ ٝز٤ سِٙ ح٥ذٌٍّ حؾبٌمٌّْش، ٢٥ًت٬ ارح ك٢ت٨ ذبتزح ح٥ي٦تذ ػت٨ّ سٙتل ح٥تظ٨٦َ        

                                                                                                                                        
ٝنتتخء ح٩ٕتتٌس  ٩0ؾتتخس ا٥ْتتو يف ١ظتتخد فب٪تتذ ٦ّتتِ سحطتتذ  ،٩22/2/1953غتتظْـ٤ ٩قتتش يف  - 1

 .587ؿ حؾبغظْـ٦ش،
 #.1933 أّخس حعظجنخٗ قبظ٦و $٩قش يف - 2
 .393،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 3
 .147ؿ ٝنخء ح٩ٌٕس حؾبغظْـ٦ش، 0فب٪ذ ٦ِّ سحطذ - 4



237 

 

، 1ح٥ٖٗخء يف حؾبْْتخد حّظترب حؼب٢ت٨ ١تؤ٫ دل ٢ّت٬ ًحعترتد ٩تخ مّت ٝزنتو        ًدل ّشِٙ ى٦ذ 
 ًسبظـ فب٢٪ش ح٥ي٦ذ حٕف٦ِ رنَش ىزح ح٥ي٦ذ ح٥ٌٝيت.

ًٝتتتذ ك٢٪تتتض ححمل٢٪تتتش حٗدحسّتتتش ح٦ْ٥ْتتتخ يف ٩قتتتش رؤ٭تتتو ّؾتتترته يف ح٥ي٦تتتذ    
 حؾبغظْـ٤ ٥قشٗ ح٥شحطذ أ٫ ٧ٌّٞ ٦َّ س١نني0

 س يف ٭ظخثؾ ّظْزس طذحس١يخ.ْٝخ٧ كخ٥ش حٙعظْـخ٣ ٩ًخ ّرتطذ ٦َّ طنْٚز ح٥ٞشح -1
ح٥يخ٥تذ ٝتخث٨ حبغتذ ح٥َتخىش ٦ّتَ       حدّخءٙق٤ دبزذأ حؾبؾشًّْش رؤ٫ ٫ٌ٢ّ  -2

 .2أعزخد ؿذّّش

ًحؾبٚشًك أفًٚ أ٫ كش٩خ٫ حؾبٌٍ٘ ٬٩ سحطزو طرتطذ ٦ّْو ٭ظخثؾ ّظْزس طتذحس١يخ، ٫ٕ  
، 3ح٥شحطتتذ ىتتٌ حؾبتتٌسد ح٥ٌكْتتذ ٥شصٝتتو، ًا٫ ١خ٭تتض ىتتزه ح٥ٞشّنتتش ٝخر٦تتش ٗػزتتخص ح٢ْ٥تتظ   

٨٢ ح٥قخدس رز٠٥ ّٞظقش ٦َّ حبغ ح٥ْْتٌد ح٥َخىشّتش ٦٥ٞتشحس د٫ً ح٥ظ٦ٖٖت٤ يف     ًحؼب
رخىنو، ار ّقق أ٫ طٚلـ ٌّْد ّذ٧ حٙخظقخؿ ًح٥ؾت٤٢ ًقبخ٥ٚتش ح٥ٞتخ٭٫ٌ ٩ًتخ     
ّٞذ٩تتو حؾبٌٍتت٘ ٩تت٬ أًسحٛ طتتذ٣ رَخىشىتتخ ٣ًٕ ًى٦تتش ٦ّتتَ ّتتذ٧ ْٝتتخ٧ ح٥ٞتتشحس ٦ّتتَ   

  .عززو

                                                           
 .395ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
 .78، س٨ٝ 12، ح٥غنش 24/3/1967ك٢٪يخ يف  - 2
 .71، س٨ٝ 26، عنش 29/6/1972دحسُ يف ٩قش فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗ - 3
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سس ًدل ّشٙتِ ححمل٢ت٧ٌ ٥تو    ًىزح حؼب٨٢ ّنظيِ أػشه ح٥تٌٝيت ارح دل طغتظـذ حٗدح  
دّتتٌٍ ا٥ٖتتخء، ًىتتٌ رً كـتتش أ٩تتخ٧ ؿيتتش حٙعتتظْـخ٣ ٙ حؾبٌمتتٌُ ارح دل ّتتظٖري حؾبش١تتض   

 .1ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ أً ح٥ٌحِْٝ ٥قخكذ ح٥ؾؤ٫

ًّؾترته ٥غتٌٞه ح٥يْتت٬ يف حؼب٢ت٨ ح٥قتخدس رخعتتظ٪شحس فتشٗ ح٥شحطتذ حعتتظنخدحً اذل       
 .2خثْخًفذًس ك٨٢ ٩ٌمٌِّ رب٥ٖخء ٝشحس ح٥ٚق٤ أ٫ ّقزق حؼب٨٢ حؾبز١ٌس هن

 اندفٌع ًانطهجبد ًانتدخم

١ْخ٫ ٩غظ٤ٞ ذبخ ر٤ طغظؾ٘ ٬٩  ح٥ٞنخء حٗدحسُ ٥ْظ ٥نَشّش ح٥ذٌُٙ ًح٥ي٦زخص يف
ح٥شؿٌُ اذل حٕف٣ٌ حؾبٞتشسس يف ٩زتخدة أفت٣ٌ ححملخ١٪تخص ٩تِ ٩ٌحء٩ظتيخ ٩تِ ٍتشًٗ         

 ح٥ذٌٍّ حٗدحسّش.

ًح٥ي٦زخص ىِ ٩ٌمتٌُ ح٥تذٌٍّ أُ فبت٤ ح٥ظقتشٗ ح٥ٞتخ٭ٌ٭ِ ح٥تزُ جيشّتو فتخكذ         
٥ؾؤ٫ رظٞذ٨ّ دٌّحه، ٩نيِ رز٠٥ ح٥ْنقش حٕف٦ِ ٦٥ذٌٍّ، ٦٥ًظقتشٙخص ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتش   ح

 ح٥غزذ. -ححمل٤ -ػٚػش أس١خ0٫ حٗدحسس -١٪خ ر١ش٭خ–

ًح٥ي٦زخص ىِ ح٥ْنقش ح٥ؼخ٭ِ حؾبتز١ٌس ٙيتِ طٞت٧ٌ ٦ّتَ أعتخ٭ْذ ٝخ٭ٌ٭ْتش ىتِ ّنقتش         
ح٥غزذ، ًىتزه ح٥ي٦زتخص ٝتذ ط٢ت٫ٌ أفت٦ْش ٩ٞذ٩تش يف فتلْٚش ح٥تذٌٍّ، ًٝتذ ط٢ت٫ٌ           

 خسمش ٩ٞذ٩ش أػنخء ٭َش ح٥ذٌٍّ.ّ

                                                           
ِ  ٩قتتيَٚ د.  - 1 ُ   ١0٪تتخ٣ ًفتتِٚ ح٥شٙتتخّ ، د. ّزتتذ 398ؿ ،أفتت٣ٌ اؿتتشحءحص ح٥ٞنتتخء حٗدحس

 .215ٝنخء ح٥ٖٗخء، ؿ 0ح٥ٚظخف كغ٬
 .78، س٨ٝ 12، عنش 4/3/1967ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش  - 2
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ًح٥ي٦زخص ح٥ْخسمش ّٞذ٩يخ حؽبق٧ٌ طْذًّٚ ٦٥ي٦ذ حٕف٦ِ أً رقٚش ى٦زخص 
ؿذّذس أً ربدخخ٣ خق٨، ًأ٩ّخ ح٥ي٦زخص ح٥زُ ّٞذ٩يخ حؾبذَّ ٦ّْو ٙيِ ح٥يت ّشد ذبخ 

 ٦َّ ح٥ذٌٍّ حٕف٦ْش.

      ُ ، ٢٥ًت٬  ًح٥ذٌُٙ ىِ ح٥يت ّشد ذبخ حؾبذَّ ٦ّْو ٦ّتَ ح٥تذٌٍّ، ًىتِ ٩ت٬ ٝزت٤ ح٥تذٙخ
ح٥ذٙخُ ٫ٌ٢ّ سدًدحً ٝخ٭ٌ٭ْش ك٣ٌ رحص حٕعزخد ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ًح٥ٌحْْٝش ح٥يت ّغظنذ ا٥ْيخ 

 حؾبذِّ، ٙيٌ ٩نخٝؾش رني ىشيف ح٥ذٌٍّ ك٣ٌ أعزخد سْٙيخ.

ًأ٩ّخ ح٥ذٌُٙ ٙٚ طغظ٪ذ ٩نيخ ر٤ ط٫ٌ٢ ؿبخ رحطْش ٩غظ٦ٞش ّنيخ ١تؤ٫ ّتشد دّتٌحه رؤ٭تو     
 . ٥ٌ1ش ؽ٢ًٚ أً ّشد ٦ّْيخ ري٦ذ ٩ٞخر٤ٕري ٩شٌّٙش أ٩خ٧ حػبيش حؾبخظقش أً ٕري ٩ٞز

ًح٥ٞخّذس حٕعخعْش أ٫ ٭يخٛ حؾبنخصّش ّظلذد دبخ ٌّسده حؾبذِّ يف حعتظذّخء دّتٌحه،   
١ًزح يف ٩خ حيذده ٬٩ حؽبق٧ٌ، ٩ًتخ أ٫ جيتذد حؾبتذِّ ىتزه ح٥ْنخفتش كظتَ ّقتزق        
٩ْٞذًح ذبخ، ًطذًس ح٥تذٌٍّ يف ٭يتخٛ ر٥ت٠، ًٙ جيتٌص ٦٥يتشٙني أ٫ ّن٢ٚتخ ّنتو اٙ يف        
كذًد ٩ْْنش، ًٙ ٦٥ٞخمِ أ٫ جيخًصه يف ٩خ حي٨٢ رو، ٬٢٥ً جيٌص ٦٥٪ذِّ أ٫ ّٞتذ٧  
ًعتتخث٤ ؿذّتتذس ٥٘ػزتتخص كظتتَ ٝٚتت٤ رتتخد حؾبشحْٙتتش اٙ ارح ١خ٭تتض ىتتزه ح٥ٌعتتخث٤ ٩تت٬      

 ح٥ظ٪ْْض حبْغ طْظرب عززخً ؿذّذحً.

١ًزح جيٌص ٦٥٪ذِّ أ٫ ّْذ٣ ى٦زخطو ٩خ دح٧ دل خيتشؽ ٦ّتَ حٕعتخط ح٥ٞتخ٭ٌ٭ِ ح٥تزُ      
٩تتتِ رْتتتل  –، ًىتتتزح حؾبزتتتذأ حؾبٞتتتشس أفتتتًٚ يف ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ حؽبتتتخؿ ّيزتتتٜ  حعتتتنذ ا٥ْتتتو

 .2يف ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ -ح٥ظقشٗ

                                                           
 .411ؿ ،ء حٗدحسُأف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
 .411ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ - 2
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٢ًّ٪٦تتو يف ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ح٥ْتتخ٧ متتشًسس ٩شحّتتخس حؾبتتذس يف ح٥ي٦زتتخص، ٙخ٭ٞنتتخء ٩تتذس  
 .1ح٥ي٬ْ ٙ ّغظيِْ حؾبذِّ طْذ٤ّ ٩ٌمٌُ دٌّحه أً عززيخ

ا٥تْي٨ ٩نتز ح٥زذحّتش يف     ١ًز٠٥ ٙ جيٌص أ٫ شبظذ حؾبنخصّش اذل أؽخخؿ ؿذد دل طٌؿو
٩تتخ ّتتذح ٩تتخ ٭تتـّ ٦ّْتتو ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ٩تت٬ كتتخٙص ح٥ظتتذخ٤ ًحٗدختتخ٣ ًك٦تت٣ٌ ح٥ٌسػتتش فبتت٤  

 ٩ٌسػظي٨.

 اندفٌع

٫ٌ٢ًّ طٞذ٨ّ ح٥ي٦زخص رؤ٭ٌحّيخ ًطْذ٦ّيخ رخ٥يشّٞش ح٥يت طٞذ٧ ذبخ فتلْٚش ح٥تذٌٍّ   
أُ ربّذحّيخ دٌّح٫ ححمل٢٪ش ًاّٚهنخ سغبْتخً ّت٬ ىشّتٜ ححملنتش٬ّ أً رظٞتذدييخ يف      

 ٌحؿيش ح٥يشٗ حٓخش يف حػب٦غش.٩

٬٩ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش يف عٌسّخ ٦َّ ٩خ 0ِ٦ّ ٦ّتَ حػبيتش   /27/ًٝذ ٭قض حؾبخدس
حٗدحسّش حؾبخظقش أ٫ طٌدُ ٨٦ٝ ١ظخد ححمل٢٪ش خت٣ٚ ػٚػتني ٩ٌّتخً ٩ت٬ طتخسّخ اّٚهنتخ       
٩تتز١شس رخ٥زْخ٭تتخص ًحؾبٚكَتتخص حؾبظ٦ْٞتتش رخ٥تتذٌٍّ ٩ؾتتٌّٚش رخؾبغتتظنذحص ًحًٕسحٛ        

حؽبخفتتش ذبتتخ، ٢ًّتت٫ٌ ٦٥يخ٥تتذ أ٫ ّتتٌدُ ٦ٝتت٨ ١ظتتخد ححمل٢٪تتش ٩تتز١شس رتتخ٥شد     ًحؾب٦ٚتتخص 
 ٩ؾٌّٚش دبخ ٫ٌ٢ّ ٥ذّو ٬٩ ٩غظنذحص.

٩ت٬ ٝتخ٭٫ٌ ـب٦تظ    /33/ًىزه ح٥شدًد ٝذ طظن٪٬ دٌّٙخً ًى٦زخص، ًٝذ ٭قّض حؾبتخدس 
ح٥ذ٥ًش يف عٌسّش ٦َّ أ٭و ٙ طٞز٤ ححمل٢٪ش أُ دِٙ أً ى٦تذ أً أًسحٛ كبتخ ١تخ٫ ٦ّتض٧     

ّٙ ارح ػزتض ؿبتخ أ٫ أعتزخد ر٥ت٠ ح٥تذِٙ أً        رظٞذديو ٝز٤ اكخ٥ت  ش ح٥ٞنتْش اذل حػب٦غتش ا
ح٥ي٦تتذ أً طٞتتذ٨ّ ط٦تت٠ ح٥ٌسٝتتش ىتتشأص رْتتذ حٗكخ٥تتش، أً ١تتخ٫ ح٥يخ٥تتذ جيي٦تتيخ ّنتتذ        

                                                           
 .719، رنذ 179، ؿ2ٌ، ؽؿ، ًح٭َش أًرِ ًدحس16/5/1924ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ  - 1
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حٗكخ٥ش، ًر٠٥ طؤ١ْذحً ؼبظ٪ْش ارذحء ح٥ذِٙ ٝز٤ حػب٦غش ًكذًد ارتذحثيخ ْٙيتخ، ٢٥ًت٬    
 .1ٙ جيٌص ارذحء ى٦زخص ؿذّذس أً طْذ٦ّيخ أ٩خ٧ حؾبٌٚك

ًك٢٪ض رو أّنخً ححمل٢٪ش ح٦ْ٥ْخ، ًر٠٥ ار ر٬ّْ ح٥يتخ٬ّ أ٩تخ٧ ىْجتش ٩ٌٚمتْش     
ححمل٢٪تتش ح٦ْ٥ْتتخ أ٭تتو حعتتظـذ ًؿتتو ٦٥يْتت٬، ٙل٢٪تتض ححمل٢٪تتش رؤ٭ّتتو ٙ جيتتٌص طْتتذ٤ّ      

 .2ح٥ي٦زخص أ٩خ٧ ىْجش حؾبٌٚمْش ٫ّٕ طْذ٤ّ ح٥ي٦زخص ىٌ دٌٍّ ؿذّذس

خً رخ٥ي٦تذ حٕفت٦ِ   ًّنذ ّذ٧ ح٥ظْخسك ٩ِ ح٥نَخ٧ ح٥ْتخ٧ ٙخحمل٢٪تش حؾبخظقتش ا٦ْٝ٪ْت    
 .3سبظـ رخ٥ي٦زخص ح٥ظزْْش ًحؾبشطزيش رغخثش ح٥ذٌُٙ

ًرغزذ ح٥ٌٍْٚش حؾبٌمٌّْش ٦٥٪نخصّش حٗدحسّش ١ًٌهنخ ًع٦ْش ٦٥٪غخًحس رني أفتلخد  
حؾبشح١ض ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ح٥ٌحكذس، ٙخ٥ٞنخء ّٚغش ى٦زخص حؾبذِّ كغذ ٭ْظو حؼبْْٞٞش د٫ً 

 .4ح٥ٙظضح٧ رخؾبْنَ ح٥َخىش حؼبشيف ٥ْزخسحطو

ح٥ٞنخء يف ٩قش ١ؼريحً ٩خ ّيْ٪٬ ٦َّ عنذ حؾبتذِّ ٦ْٙتض٧ ٩ت٬ ط٦ٞتخء ٭ٚغتو ح٥غتنذ       ً
ح٥ٞتتتخ٭ٌ٭ِ ح٥قتتتلْق ٩شحّْتتتخً ّتتتذ٧ دسحّتتتش حؾبظٞخمتتتني رخ٥ٞتتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ، كبتتتخ دّتتتخ   
ح٥ٞخمتتِ حٗدحسُ اذل أ٫ ّظٞزتت٤ زبذّتتذ حؾبتتذِّ ٥غتتنذ دّتتٌحه أػنتتخء ٭َتتش ح٥تتذٌٍّ ٙ  

 س ٬٩ ح٥نَخ٧ ح٥ْخ٧.عْ٪خ أ٫ّ ح٥شٝخرش ح٥ٞنخثْش ٦َّ طقشٙخص حٗدحس

 ًرغزذ ٩خ طظ٪ظِ رو حٗدحسس ٬٩ ح٩ظْخصحص ٝنخثْش ٙٞذ زبذدص ح٥ي٦زخص ًح٥ذٌُٙ يف
، ٙيِ ٥ْغض ٬٩ ح٥غْش ١٪خ ىٌ حؼبتخ٣ يف ح٥ٞنتخء ح٥ْتخدُ، رت٤ ىتِ      ح٥ٞنخء حٗدحسُ

                                                           
 .1س٨ٝ  ،11عنش  ،26/2/1966ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش  - 1
 .٥7غنش  ،7ح٥ذٌٍّ س٨ٝ  ،3/4/1976 - 2
 .567رنذ  ،78، ؿ2ٌ، ؽؿأًرِ ًدحس - 3
 .119س٨ٝ  ،13ح٥غنش  ،21/4/1968٪ش حٗدحسّش يف ٩قش ححمل٢ - 4
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٩ْٞذس فبقٌسس يف أ٭ٌحّيخ ًأىذحٙيخ رغتزذ طْٞتذ كشّتش ح٥ٞخمتِ حٗدحسُ ًأ٭قتخس      
٧ رخ٥ٖٗخء أً ح٥ظٌّْل، ِٙٚ دٌٍّ ح٥ٖٗخء ٙ جيٌص ٦٥٪ذِّ ًّٙظو يف افذحس حٕك٢خ

أ٫ ّٚظتتظق دّتتٌحه اّٙ ري٦تتذ ّغتتظنذ اذل ّْتتٌد ح٥ٞتتشحس حٗدحسُ، ًٙ جيتتٌص أ٫ طظْتتذٍ    
 ح٥ي٦زخص ح٥ْخسمش ًح٥ذٌُٙ ىزح ح٥نيخٛ.

ًيف دّخًٍ حٙعظلٞخٛ ٙ جيٌص أ٫ طنظيِ ى٦زخص حؾبذِّ اٙ ري٦ذ حؼب٨٢ ٥و 
٥زُ ّظٌغبو، ٩ًخ ّرتطذ ٦َّ ر٠٥ ٬٩  ػتخس ٩خ٥ْتش، ًرغتزذ    رظٞشّش ٩ش١ضه ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ح

أ٥ًٌّش رْل ح٥ذٌُٙ ّٞذ٧ ٩خ ىٌ أ١ؼش ؽ٦٢ْش ٩نيخ ٦َّ ٩خ ىٌ أٝشد ط٦ْٞتخً دبقتخحل   
حؽبق٧ٌ، ٩ًخ ىٌ أ١ؼش طْشمخً ٦٥٪ٌمٌُ ٫ٕ ح٥تذِٙ ح٥ؾت٦٢ِ ٙ ّتذُ ـبتخًٙ ٦٥ختٌك      

ؾبٌمتتٌُ  يف حؾبٌمتٌُ حبْتتغ ٙ جيتٌص رْتتذ ٝزتت٣ٌ ح٥تذِٙ رْتتذ٧ حٙخظقتخؿ ح٥ظْتتشك    
 .1ح٥ذٌٍّ

٥ًْغتتض حٕك٢تتخ٧ حؾبظ٦ْٞتتش رخٙخظقتتخؿ ححمل٦تتِ ٩يزٞتتش ٦ّتتَ ًؿتتو ح٥ٌؿتتٌد أ٩تتخ٧       
 ُ ٫ٕ ح٥تذٌُٙ أ٩خ٩تتو طظ٦ْتٜ ٦١تيخ رخ٥نَتتخ٧ ح٥ْتخ٧، ٙتٚ متتشس ٩ت٬ ّتتذ٧        ح٥ٞنتخء حٗدحس

ح٥رتطْذ رْنيخ، ١٪خ أ٭و ٙ ّغٞو ٩نيخ ؽِء ارح دل ّزذأ يف دًسه حؾبز١ٌس، ٬٢٥ً ّ٪٦ْخً 
 .2خً ٦٥ذٌٍّّٞذ٧ ٩خ ىٌ أ١ؼش كغ٪

ًرغزذ ٩خ طظ٪ظِ حٗدحسس رخ٩ظْخص حؾبزخدسس ٙب٫ّ ح٥ي٦زخص حؾبٞذ٩ش رب٤ْ ح٥ٚشد يف ٩ش١ض 
 حؾبذِّ، ًىٌ يف حؼبْٞٞش ّذِٙ ٩خ حرظذسطو رو حٗدحسس.

١ًتتز٠٥ ٙتتب٫ ط٦ْتتٜ حؽبقتت٩ٌش حٗدحسّتتش رخ٥نَتتخ٧ ح٥ْتتخ٧ ّتتئػش يف ح٥ي٦زتتخص ًح٥تتذٌُٙ،       
 ًجي٦ْيخ يف ٩َْ٪يخ طظ٦ْٜ رخ٥نَخ٧ ح٥ْخ٧.

                                                           
 .37س٨ٝ  ،12ح٥غنش  ،11/9/1966ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ حؾبقشّش  - 1
 .415ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 2
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 ٭غـ٤ ٩خ 0ِ٦ّ ح٥ٞنخء حٗدحسُ ٩ْشك ط٦ْٜ ح٥ذٌُٙ رخ٥نَخ٧ ح٥ْخ٧ أ٩خ٧ ًيف

ح٥تتذِٙ رْتتذ٧ حٙخظقتتخؿ ح٥تتٌٍِْٚ أً ح٥نتتٌِّ أً ح٥تتٌٙثِ، ىتتزح ح٥تتذِٙ ٩ظ٦ْتتٜ  -1
رخ٥نَتتخ٧ ح٥ْتتخ٧ ٦ّ٪تتًخ رتتؤ٫ ح٥تتذِٙ رْتتذ٧ حخظقتتخؿ ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ٢ّتت٫ٌ أكْخ٭تتًخ        

 .1ًٍْْٚخً ٬٩ً ح٥نَخ٧ ح٥ْخ٧ ًأكْخ٭خً ٙ ٫ٌ٢ّ ١ز٠٥

 أ٭و جيٌص ٥ٖٙشحد أ٫ ّظٌٚٞح ٦ّتَ ختٚٗ ح٥ٌٞحّتذ حؾبٞتشسس     ري٥ًٞذ ٝشس ٥ٌ رخدّ -2
 .٥2ٚخظقخؿ ححمل٦ِ رؾشه أ٫ ّربس ىزح حٙطٚخٛ فخؼبخً ّخ٩خً

ًكبتتخ جيْتت٤ ىتتزح ح٥تتشأُ ٩ٞزتتًٌٙ أ٫ حػبيتتش حٗدحسّتتش ط٢تت٫ٌ دحث٪تتخً ىشٙتتخً يف حٙطٚتتخٛ،   
 ًح٥ٞخمِ ّشحٝذ ٩ذٍ ٩ٌحٙٞظو ح٥قخحل ح٥ْخ٧.

ذ٧ ح٥قتتٚش0 ارح ١خ٭تتض ح٥تتذٌٍّ ٩شٌّٙتتش ٩تت٬ ٕتتري فتتٚش، ٙب٭تتو كبتتخ     ح٥تتذِٙ رْتت -3
خيخ٥٘ ح٥نَتخ٧ ح٥ْتخ٧ أ٫ ط٦ظتض٧ أ٩خ٩تو حػبيتش حٗدحسّتش رخ٥تذ٬ّ ححمل٢ت٧ٌ رتو  أً رب٥ٖتخء           
ح٥ٞشحس حؾبي٫ٌْ ْٙو، ًا٫ ١خ٫ ٝذ سِٙ دٌّحه ٦َّ ؿيش ادحسّش ٙ فٚش ؿبخ، ٙب٭تو كبتخ   

خ طنْٚزه، أ٩ّخ ارح سْٙض حٗدحسس خيخ٥٘ ح٥نَخ٧ ح٥ْخ٧ أ٫ حي٨٢ مذىخ دبخ ٙ ّظغنَ ؿب
دٌٍّ رحطْش يف ٩نخصّش ٌّٞد أً ى٦ذ طْتٌّل متذ ٙتشد ٕتري رُ فتٚش ٙينتخ طْتٌد        
٭ظْـش حؼب٨٢ ٦َّ ر٩ظو حؽبخفتش، ٩ًت٬ ػت٨ّ ٙ ّزذّتو حؾبٚتٌك أً ح٥ٞخمتِ ٩ت٬ ط٦ٞتخء         

 ٭ٚغو، ر٤ ٫ٌ٢ّ ٦َّ فخكذ ح٥ؾؤ٫ ارذحإه.

                                                           
 .417ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
 .478، رنذ 1953ىزْش  ،ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ و يف 0 ٩ي٥ٌّو دُ ٥ٌرخدّريح٭ذس - 2
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٩ق٦لش ٙب٭تو كبتخ خيتخ٥٘    ح٥ذِٙ رْذ٧ حؾبق٦لش ارح سِٙ ح٥ذٌٍّ ٙشد ٕري رُ  -4
ح٥نَخ٧ ح٥ْخ٧ أ٫ ط٦ظض٧ حػبيش حٗدحسّش أ٩خ٩و رخؼب٨٢. ًا٫ سْٙض ح٥ذٌٍّ ؿيش ادحسّتش  

 ٙ ٩ق٦لش ؿبخ ٙخ٥ذِٙ يف ح٥نَخ٧ ح٥ْخ٧ أّنخً. 

ًّزتذُ ح٥ٞنتخء ح٥ٚش٭غتِ طٌعتًْخ يف ح٥ٌٝتض ح٥تزُ طظتٌٙش ْٙتو حؾبقت٦لش ار ٢ّٚتتِ أ٫          
 . 1طٌؿذ ًٝض سِٙ ح٥ذٌٍّ أً ًٝض فذًس حؼب٨٢

 ح٥ذِٙ رْذ٧ ؿٌحص ٭َش ح٥ذٌٍّ ٥غزٜ ح٥ٚق٤ ْٙيخ0 -5
، ًك٢٪تتش فب٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ ٥2ٞتتذ حعتتظٞشص أك٢تتخ٧ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ٦ّتتَ ر٥تت٠ 

رٌكذس حؽبق٧ٌ يف دّتٌّني ١خ٭تض ًصحسس حؼبشّتش ىشٙتًخ يف اكتذحىخ، ًدّتٌٍ ٙكٞتش        
خص ١خ٫ حػبخ٩ِ حٕصىش ىشٙخً ْٙيخ، ٫ٕ حؼب٩ٌ٢تش ىتِ حؽبقت٨ يف ح٥تذٌّّني، ًحػبيت     

 .3حؾبز١ٌسس ىِ ٙشًُ ؿبخ

.ًّشؿتِ اذل ح٥ٞتخ٭٫ٌ   4طٞذ٨ّ ح٥ذٌٍّ رْذ حؾبْْخد0 ىزح ح٥ذِٙ ٩ت٬ ح٥نَتخ٧ ح٥ْتخ٧    -6
 .5ح٥نخٙز ًٝض فذًس ح٥ٞشحس حؾبي٫ٌْ ْٙو ٦٥ل٨٢ يف ح٥ذِٙ

 ح٥ذِٙ رخ٥ظضًّش ًعخثش دٌُٙ حٗػزخص0 ًعنغظْشك ٥ز٠٥ يف ٩ٌمٌُ حٗػزخص. -7

                                                           
 .291، ؿ2، ؽ1129رنذ  0دحسؿٌأًرِ ً - 1
، ً فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء  64، سٝتت٨ 3، ٥غتتنش 18/6/1958ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ يف ٩قتتش،     - 2

 .317، س٨ٝ 11، ٥غنش 3/6/1957حٗدحسُ يف ٩قش، 
 .11، س٨ٝ ٥12غنش  7/5/1967 - 3
 .5، ـب٪ٌّش ح٥ْؾش عنٌحص، س٢12/9/1964٨ٝ٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش، ححمل 4
 .3س٨ٝ ،، ـب٪ٌّش ح٥ْؾش عنٌحص26/4/1961حمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش،  - 5
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ؾتتتؤ٫ أ٩تتتخ٧ فب٢٪تتتش رتتتؤ٩ش خيتتتشؽ ّتتت٬   ح٥تتتذٌُٙ ح٥ًْٕتتتش0 ارح دٙتتتِ فتتتخكذ ح٥  -8
حخظقخفيخ، ًّظٌٝ٘ ك٢٪يخ ٬٩ ح٥ذٌٍّ ٦ّْو، ٦٦ٙ٪ل٢٪ش أ٫ طٌٝ٘ ح٥تذٌٍّ كظتَ   

 .1فذًس ك٨٢ يف حؾبغؤ٥ش ٬٩ ححمل٢٪ش حؾبخظقش

ُ ًحمل أ٫ طٌٝتت٘ ح٥ٚقتت٤ يف ح٥تتذٌٍّ حؾبظيتتٌسس أ٩خ٩يتتخ ح٭ظَتتخسحً     ٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحس
 .2ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ٦٥٪ذِّ حيذد حؾبش١ض٬٩ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ  ٥قذًس ك٨٢

ح٥ذِٙ رْذ٧ حؾبؾشًّْش0 ارح دِٙ رز٠٥ أ٩خ٧ ح٥ٞنخء ح٥ْتخدُ، ٙخ٥ٞخمتِ ٌّٝت٘     -9
 .ح٥ٞنخء حٗدحسُح٥ذٌٍّ، ًحي٦ْيخ اذل 

ًرخ٥نغتزش ٦٥يْت٬ يف ح٥ٞتشحسحص ح٥ظنَْ٪ْتش جيتٌص ٦٥ٞخمتِ حٗدحسُ ٙتظق رتخد ح٥يْت٬          
          ُ فتخدس ٦ّتَ    ْٙيتخ رْتذ حؾبْْتخد ريشّتٜ ٕتري ٩زخؽتش دبنخعتزش ح٥يْت٬ يف ٝتشحس ٙتشد

أعخط، ًرخ٥نغزش ٦٥ٞشحس ح٥ٚشدُ، ٙب٫ ٙلـ ح٥ٞخمتِ حٗدحسُ ٥ْنخفتش ح٥ؾتشّْش ٙ    
، 3جيٌص أ٫ طٌٝ٘ طنْٚز ح٥ٞشحس حؾبتز١ٌس، ًرتز٠٥ ّٞظقتش ٙلقتو يف ح٥ظْتٌّل ٙٞتو      

 ًىزح ح٥ذِٙ ٩ٌمٌِّ.

 

 

                                                           
 .411ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ   - 1
 .16/5/1971ً 11، س٨ٝ ٥14غنش ، ح23/11/1968حمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش، ح - 2
، ًٝتذ ّشمتخ ؼب٢ت٨ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش ح٥ٚش٭غتِ ح٥قتخدس        221، ؿ2، ؽ728رنذ 0دحسؿٌأًرِ ً - 3

 .29، رنذ1949، ٝنْش ر٫ٚ ًأسؿ٬ٌّ 31/5/1911   يف
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 انطهجبد

 ًىزه ح٥ي٦زخص ى0ِ

 ًىتتِ ٩ٌمتتٌُ ح٥تتذٌٍّ ١٪تتخ  ،Demandes primitivesح٥ي٦زتتخص حٕفتت٦ْش  -1

 .1ؿخء٭خ يف حعظذّخثيخ، ًىِ طنؾت دٌٍّ ؿذّذس
ًٝذ ّٞذ٧ حؾبذِّ ى٦زخً حكظْخىْخً م٪٬ ى٦زخطو يف حعظذّخء ح٥ذٌٍّ، كْغ ّشحِّ 

 .2ْٙيخ ٩خ ّشحِّ يف ح٥ي٦زخص حٕف٦ْش، ًٙ جيٌص ارذحإىخ أ٩خ٧ حؾبٌٚك

، ًىتتِ ح٥تتيت طٌؿتتو أػنتتخء دّتتٌٍ   Demands incidentsح٥ي٦زتتخص ح٥ْخسمتتش  -2

ًكْتغ ّْتذ٣    ،Demands additionalيخ حؾبتذِّ غبْتض امتخْٙش    ٝخث٪ش ًا٫ ًؿي
 ذبخ ى٦زخطو صّخدس أً ٭ٞقخ٭خً.

ًٝذ كذدىخ "أًرِ ًدسحؿٌ" رؤ٫ ط٫ٌ٢ قبظ٦ٚش عززخً ٩ًٌمتٌّخً ّت٬ ح٥ي٦تذ حٕفت٦ِ     
 .3ًطظْٞذ دبْْخد ح٥ي٦ذ حٕف٦ِ

ًطظ٪ْتض ّت٬ ح٥تذٙخُ رؤهنتخ طظنت٪٬       ،ًارح ًؿييخ حؾبذِّ ٦ّْو غبْتض ى٦زتخص ٩ٞخر٦تش   
 .4ؿذّذحً مذ حؾبذِّ ّي٦ذ ْٙو ٬٩ ححمل٢٪ش افذحس ك٨٢ ْٙو مذه ءحًحدّخ

                                                           
 يف حؾبشحْٙخص. و٩ي٥ٌ ٩0ٌس٤ّ - 1
 .47، س٨ٝ 27، عنش 23/6/1973فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٩قش،  - 2
 .178، ؿ2،ؽ719رنذ س٨ٝ  - 3
 .٩357ٌس٤ّ، رنذ  - 4
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٭قٌؿ حٕف٣ٌ حٗؿشحثْش ْٙ٪خ ّظ٦ْتٜ رخ٥ي٦تذ    ح٥ٞنخء حٗدحس٥ًُٞذ حّظنٜ 
 ، ٥ًٞذ زبذدص ح٥ي٦زخص حؾبٞخر٦ش يف ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ دبخ 10ِ٦ّح٥ْخسك

 .2ى٦ذ ح٥ظٌّْل -1

 حدّتتخءو ٦ّتتَ ٩تتخ ّْظتترب دٙخّتتخً متتذ ح٥تتذٌٍّ حٕفتت٦ْش ّتتشد ذبتتخ حؾبتتذَّ ٦ّْتت     -2
 .3حؾبذِّ ًّظن٪٬ حؼب٨٢ مذه

 .4حؾبشطزو رخ٥ي٦ذ حٕف٦ِ رقٚش ّخ٩ّش حٙدّخء -3

ًامخٙش اذل ح٥ؾشًه ح٥ْخ٩ش ٥ظٞذ٨ّ ح٥ذٌُٙ ًح٥ي٦زخص أ٩تخ٧ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش ًح٥ظْٞتذ     
أّنتتخً رؾتتشه حؾبتتذس ًىشّٞتتش ح٥ظٞتتذ٧ ًحمبقتتخس ح٥ي٦زتتخص ؽتت٦٢ْخً يف حًٕؿتتو حٕسرْتتش   

ي٦ذ ح٥ْخسك ًح٥ي٦ذ حؾبٞخر٤ خينِ ٥ؾشًه ح٥ي٦تذ  ٥٘٥ٖخء ًح٥ظٌّْل، ٤٢ٙ ٬٩ ح٥
 حٕف٦ِ.

ًح٥ٚٞو حٗدحسُ ٩زخ٣ ٗخنخُ ح٥ي٦زخص ح٥ْخسمش ٕك٢خ٧ حٕف٣ٌ ًحؾبزخدة حٗؿشحثْش 
 ، اٙ ٩خ ّظْخسك ٩ِ حؾبزخدة حٗدحسّش يف ر50٠٥يف أف٣ٌ ححملخ١٪خص

                                                           
 .74، س٨ٝ 13، ح٥غنش 24/2/1968ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش،  - 1
 .26/6/1927ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ  - 2
 ٝنْش دّؼخ٫. 3/6/1958 ،ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ - 3
، 769، رنتتذ 2ًح٭َتتش أًرتتِ ًدحسؿتتٌ، ؽ   ، ٝقتتْش ٩ذ٭ْتتش أٝتتخ٫ٌ٥،  17/11/1944ك٢٪تتو يف  - 4

 .247ؿ
 .415ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ   - 5
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ح٥ي٦زتتتخص حؾبٞخر٦تتتش يف ح٥يْتتت٬ رخ٥ظْغتتت٘ ٙ ّظْٞتتتذ ح٥ي٦تتتذ حؾبٞخرتتت٤ رخ٥ؾتتتشًه    -1
 .1ٕف٦ْش ٥ظٞذ٨ّ ح٥ي٦زخصح

ٙ جيٌص ٥٘دحسس ارذحء ى٦زخص ٩ٞخر٦ش يف ى٦زخص ح٥ٖٗخء، ر٥ت٠ ٫ٕ ىتزح ح٥يْت٬      -2
، ارح طٞظقتش حؾبنخصّتش ٦ّتَ ٩تخ ارح ١تخ٫ ح٥ٞتشحس حؾبي٦تٌد ا٥ٖتخإه فتتلْلًخ         2ّتْين 

ًٙ جيتتٌص ٥تت٘دحسس أ٫ طيْتت٬ يف ح٥ٞتتشحس حؾبيْتت٫ٌ ْٙتتو  ،3ْٙزٞتتَ أ٧ ٩ْْزتتخً ْٙتتضح٣

 .4رخ٥زي٫ٚ

 

 ثداء انطهجبد لجم اجلهعخ ًحدًد إثدائيب فْيبحتًْخ إ

كغز٪خ ّغظٚخد ٬٩ ٭قٌؿ ٝتخ٭٫ٌ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش ًخٚٙتًخ ؾبتخ ّغتري ٦ّْتو         -حٕف٤
أ٫ ح٥ظيزْتتٜ ح٥قتتلْق ؿبتتزح ح٥ٞتتخ٭٫ٌ أ٫ ح٥ي٦زتتخص جيتتذ أ٫ طٞتتذ٧ يف      -ح٥ْ٪تت٤ ْٙتتًٚ 

حؾبٌحّْتتذ ًيف حؾبشحكتت٤ حؾبنقتتٌؿ ٦ّْيتتخ، ًأهنتتخ ٩ٌحّْتتذ كظ٪ْتتش ّرتطتتذ ٦ّتتَ عتتٌٞه  
يف طٞذ٨ّ رْنيخ ّنذ ّذ٧ ٩شحّخس ىزه حؾبٌحّْذ ًح٥ٌْٞد حؾبنقٌؿ ٦ّْيتخ يف  حؼبٜ 

ح٥ٞتتخ٭٫ٌ، ٙخ٥ي٦زتتخص حٕفتت٦ْش جيتتذ أ٫ طٞتتذ٧ رْشّنتتش حٙظظتتخف ح٥تتذٌٍّ، ػتت٨ّ ارح رتتذح    
٦٥٪ذَّ ٦ّْو أ٫ ّٞذ٧ دًٌّٙخ أً ى٦زخص ٩ٞخر٦تش ٙتب٫ّ ح٥ٞتخ٭٫ٌ ٝتذ ٭َت٨ ر٥ت٠ رظزتخد٣        

                                                           
، 771ًح٭َتش أًرتِ ًدحسؿتٌ، رنتذ      ،، ؽش١ش ٩تٌصح٫ 2/2/1951ك٨٢ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ  - 1

 .247، ؿ2ؽ
، 24/2/1952، ًك٨٢ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش ح٥ٚش٭غتِ يف    246ؿ 20ؽ 7670رنذ  0أًرِ ًدحسؿٌ - 2

 فنذًٛ ح٥ن٪خ٫.
 .154ؿ حؾبشحْٙخص حٗدحسّش، 0قيَٚ ١خ٤٩ اغبخ٤ّْد. ٩ - 3
 ، ٝنْش ١خعظٌ.11/3/1932ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ  - 4
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ٞذ٨ّ ؽِء ٬٩ ر٥ت٠ أ٩تخ٧ حؾبٚتٌك يف    ٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ. ًٙ جيٌص ط/26/ح٥شدًد يف حؾبخدس
 أػنخء ٙرتس ح٥ظلنري.

١٪خ ٝنْنخ ٦َّ أ٭و0 ٙ طٞز٤ ححمل٢٪تش أُ دٙتِ أً ى٦تذ    /31/ًٝذ ٭قض حؾبخدس
ّٙ ارح ػزتض ؿبتخ أ٫          أً أًسحٛ كبخ ١خ٫ ٦ّتض٧ طٞذديتو ٝزت٤ اكخ٥تش ح٥ٞنتْش اذل حػب٦غتش ا

أً ١تتخ٫  أعتتزخد ر٥تت٠ ح٥تتذِٙ أً ح٥ي٦تتذ أً طٞتتذ٨ّ ط٦تت٠ ح٥ٌسٝتتش ىتتشأص رْتتذ حٗكخ٥تتش      
 ح٥يخ٥ذ جيي٦يخ ّنذ حٗكخ٥ش.

٩ًِ ر٠٥ ارح سأص ححمل٢٪ش زبْٞٞخً ٦٥ْذح٥ش ٝز٣ٌ دِٙ أً ى٦تذ أً ًسٝتش ؿذّتذس ؿتخص     
 ؿبخ ر٠٥، ٦َّ أ٫ ح٥ذٌُٙ ًحٕعزخد ٩ظ٦ْٞش رخ٥نَخ٧ ح٥ْخ٧ جيٌص ارذحإىخ يف أُ ًٝض.

ش، أُ ٩ًْنَ ح٥ي٦زخص ًح٥ذٌُٙ ح٥يت ١خ٫ ٦ّض٧ طٞذدييخ ٝز٤ اكخ٥ش ح٥ٞنْش اذل حػب٦غ
كغتز٪خ ّٞظنتْو كغت٬ ح٥تذٙخُ، ٙتٚ ّٞزت٤ أ٫ َّت٤ حؾبتذَّ ٦ّْتو عتخ١ظًخ ّت٬ ارتتذحء            
دٌّٙو ًى٦زخطو ٩نز أ٫ ّشٗ ذبتخ ربّٚ٭تو رقتلْٚش ح٥تذٌٍّ، ػت٨ّ ّتؤطِ ْٙزتذُ ذبتخ         

 جب٦غش ححمل٢٪ش، ٫ٕ ر٠٥ ّْي٤ عري ح٥ذٌٍّ، ًّٚظق أرٌحد طي٤ٌّ حؾبشحْٙش.

ٕعخعْش ىِ أ٭و ٙ جيٌص طٞذ٨ّ أُ دٙتِ  ّظنب أ٫ّ ح٥ٞخّذس ح -ًرخ٥ظ٪٬ْ يف ىزه حؾبخدس
 أً ى٦ذ اذل ححمل٢٪ش رْذ اكخ٥ش ح٥ٞنْش ا٥ْيخ.

 ًأ٩ّخ رْذ حٗكخ٥ش ٙب٭و جيٌص أ٫ طٞز٤ ٩خ 0ِ٦ّ

طبْتتِ أ٭تتٌحُ  -١٪تتخ سأّنتتخ–ح٥تتذٌُٙ حؾبظ٦ْٞتتش رخ٥نَتتخ٧ ح٥ْتتخ٧ رقتتٚش ّخ٩تتش، ًىتتِ  -1
ْتخ٧ ّتًٚس ٦ّتَ ٩تخ     ح٥ذٌُٙ طٞشّزخً ًأ٩ّخ ح٥ي٦زخص ٙٚ ٭٨٦ْ ٩نيخ ٩خ ّظ٦ْتٜ رخ٥نَتخ٧ ح٥  

0ِ٦ّ 
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حٕعزخد حؾبظ٦ْٞش رخ٥نَخ٧ ح٥ْخ0٧ أُ ٩خ ّغظنذ ا٥ْو ٦٥ل٨٢ يف ح٥ذٌٍّ ٙب٫ ّؼش  -2
حؾبذِّ ٦َّ عنذ ٝخ٭ٌ٭ِ ٬٩ ح٥نَخ٧ ح٥ْخ٧ ّئّذ دٌّحه، ًدل ٬٢ّ ٩نظزيخً ٥و ٩ت٬ ٝزت٤،   
ؿتتخص ٥تتو أ٫ ّزذّتتو يف أُ ًٝتتض، ١ًتتز٠٥ حؾبتتذَّ ٦ّْتتو ارح ٙيتت٬ اذل عتتنذ ّتتشد رتتو        

 ٬٩ ح٥نَخ٧ ح٥ْخ١ً.٧خ٫  -ح٥ذٌٍّ

ح٥تتذٌُٙ ًح٥ي٦زتتخص ح٥يخسثتتش0 ًىتتِ ح٥تتيت طن٢ؾتت٘ ٕكتتذ ح٥يتتشٙني أػنتتخء ٭َتتش        -3
ح٥ذٌٍّ، ١خ٥ذِٙ رخ٥ظضًّش يف ًسٝش ٩ٞذ٩ش، أً ح١ظؾخٗ ٕؼ ح٥يشٗ حٓخش أً ًؿٌد 
ٝشحسحص أً أًسحٛ رخؾب٦٘ دل ٨٦ّْ ذبخ اّٙ ٬٩ حؾبغظنذحص ًحًٕسحٛ حؾبٞذ٩ش ًىزح ح٥َشٗ 

ٍ    -٫ حٕد٥تش حٗدحسّتش ط٢ت٫ٌ   حٕخري ١ؼري ح٥ٌٌُٝ ٕ يف كتٌصس حػبيتش    -ٝزت٤ ٭َتش ح٥تذٌّ
 حٗدحسّش ًكذىخ.

٩خ طٞظنِ ح٥ْذح٥ش ٝز٥ٌو0 ًٝذ أًعِ ح٥ٞنخء يف ىزح ح٥غزذ كظَ ىذ٧ طبِْ  -4
حؼبٌحؿض ح٥يت طنـ ٦ّْيخ ىزه حؾبخدس ًأًمخُ حؼب٢٪تش ٩نتيخ ًامنتخ جيتذ أ٫ ّنتزو      

٣ٌ ٩تخ ّٞذ٩تو فتخكذ ح٥ؾتؤ٫     ىزح ح٥غزذ رؤ٫ حؾبٞقٌد أ٫ ٫ٌ٢ّ ٬٩ ح٨٦َ٥ ّتذ٧ ٝزت  
٦٥٪ل٢٪ش، ٫ٕ حٕف٤ ىتٌ ّتذ٧ ح٥ٞزت٣ٌ ًّظلٞتٜ ر٥ت٠ ٩ظتَ ١تخ٫ ّتذ٧ ٝزت٣ٌ ح٥ٌسٝتش           
مخسحً رخ٥ٖري ١لٌٞٛ ح٥ضًؿش ًحًٕٙد ًمبٌ ر٠٥ أً ١خ٫ ّذ٧ ح٥ظٞتذ٨ّ ٥ٞتٌس أً عتزذ    
أؿرب فخكذ ح٥ؾؤ٫ ٦َّ ر٠٥، ٩ًؼخ٥و أ٫ ّظخٌٗ حؾبتذِّ عْخعتْخً أً سثخعتْخً كظتَ     

 ٕد٥ش ح٥يت ١خ٫ خيؾَ طٞذدييخ ٬٩ ٝز٤.ارح صح٣ ح٥غزذ ٝذ٧ ح

ِٙٚ ىخطني حؼبخ٥ظني ًأ٩ؼخؿب٪تخ ٢ّت٫ٌ ّتذ٧ ٝزت٣ٌ ح٥ٌسٝتش أً ح٥تذِٙ أً ح٥ي٦تذ ا٭٢تخسًح         

٩ت٬  /62/فخسخخً ٦٥ْذح٥ش، ًرخ٥نغزش ٦٥ل٨٢ يف ح٥ي٦زخص ح٥ْخسمش، ٙٞذ ٭قّض حؾبتخدس 
 ٝخ٭٫ٌ أف٣ٌ ححملخ١٪خص ٦َّ أ٭و0
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٦زتخص ح٥ْخسمتش أً ح٥ظتذخ٤، ًٙ    زب٨٢ ححمل٢٪ش يف ٤١ ٭ضحُ ّظ٦ْٜ رٞز٣ٌ ح٥ي$$
ّرتطذ ٦َّ ح٥ي٦زخص ح٥ْخسمش أً ح٥ظتذخ٤ اسؿتخء حؼب٢ت٨ ٕتِ ح٥تذٌٍّ حٕفت٦ْش ح٥تيت        
١خ٭ض فخؼبش ٦٥ل٨٢، ًزب٨٢ ححمل٢٪تش يف ٩ٌمتٌُ ح٥ي٦زتخص ح٥ْخسمتش أً يف ى٦زتخص      
ح٥ظذخ٤ ٩ِ ح٥ذٌٍّ حٕف٦ْش ٦١٪خ أ٬٢٩ ر٠٥ ًاٙ حعظزٞض ح٥ي٦تذ ح٥ْتخسك أً ى٦تذ    

 .##رْذ زبْٞٞوح٥ظذخ٤ ٦٥ل٨٢ ْٙو 

ًحعظيشحدحً ٦ْٙظ يف ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش $حؾبقشُ ًح٥غٌسُ# ٩خ دينِ حؾبتذِّ ٩ت٬   
طْٖري ح٥غزذ ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ٦٥ذٌٍّ ًحٙعظنخد اذل أعزخد ٝخ٭ٌ٭ْش ؿذّذس ٥ظؤّْتذ ى٦زتخص   

 .  1حؾبذِّ يف أّش كخ٥ش ١خ٭ض ٦ّْيخ ح٥ذٌٍّ ًٙٞخً ٦٥٪ؾ٦٢ش

 اندخٌل يف اندػٌٍ انتدخم ًاإلدخبل

 ؿبز٬ّ حؼب٦ٞظني يف كْخس حٗؿشحءحص حٗدحسّش كغذ ٩خ 0ِ٦ًّعنْشك 
 انتدخم: -ًأًٙ

ىتتٌ ح٥ظقتتتشٗ ح٥تتتزُ ّننتت٨ رتتتو ح٥ٖتتتري اذل دّتتتٌٍ ٩شٌّٙتتش ًّزتتتذً دّتتتخًٍ ح٥ٖٗتتتخء    
 .2حؾبٌمٌّْش رحص حؼبـْش ٦َّ ح٢٥خٙش

 ًح٥ظذخ٤ رقٚش ّخ٩ّش ٭ٌُ ٬٩ ح٥ي٦زخص حٗمخْٙش يف ح٥ذٌٍّ.
٤ رخٙ٭نتت٪خ٧ ٕكتتذ حؽبقتت٧ٌ أً ى٦تتذ  ًٝتتذ طنتت٪نض ٝتتٌح٭ني حٕفتت٣ٌ ؿتتٌحص ح٥ظتتذخ  

حؼب٢تتت٨ ٥تتتو ري٦تتتذ ٩تتتشطزو رخ٥تتتذٌٍّ، ًطؤ١تتتذ ىتتتزح ح٥غتتت٦ٌٟ ٥تتتذٍ ـب٦تتتظ ح٥ذ٥ًتتتش   
ح٥ٚش٭غِ، ًّظغخ٩ق ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ ٙٚ ّؾرته أ٫ ٫ٌ٢ّ ٦٥٪ظذخ٤ ٩ق٦لش 

                                                           
 .154حؾبشحْٙخص حٗدحسّش، ؿ 0د. ٩قيَٚ ١خ٤٩ اغبخ٤ّْ - 1
 ح٥غخرٜ. شؿِأًرِ ًدحسؿٌ، حؾب - 2
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ًىتزح ٩تخ ّغتظٚخد ٩ت٬ أك٢تخ٧       ،1يف ح٥ذٌٍّ حٕف٦ْش ٢ّظِٚ رز٠٥ يف ح٥ظتذخ٤ ٭ٚغتو  

 .2يف ٩قشححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ 
٬٩ً أ٩ؼ٦ش ر٠٥ طذخ٤ دحِٙ ح٥نشحثذ يف ى٬ْ ّْٞ٪تو ٩خ٥ت٠ ح٥ْٞتخس حّرتحمتخً     

 ٦َّ ٝشحس ديظ رب٪٤ْ حؾبذّنش.

ً ختتش طذخ٦تتي٪خ يف ح٥تتذٌٍّ حؾبشٌّٙتتش ٩تت٬   "ح٥غتتْذ أ٩تتني فتتٌٚص "ًيف ٩قتتش أرتتذٍ 
رش٥نيت ّزذ حؼب٪ْذ ّي٦ذ ا٥ٖخء ٝشحس ًصّش ح٥ؼٞخٙش ًحّٗت٧ٚ حبتزٗ رْتل حؾبنتخٍش     

٬٩ ٨٦ْٙ عْن٪خثِ أ٭ظـظو ٩غظنذحً يف ر٠٥ اذل فتٚظو ١٪غت٨٦، كْتغ     حؾبخ٦ش رخؼبْخس
٭خٝؾتتض فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ ىتتزح ح٥ي٦تتذ ٩تت٬ ٭خكْتتش ًؿتتٌد ٩قتت٦لش ؽخقتتْش 
شبغو، ًدل طنَش ا٥ْو ٬٩ صحًّش حؾبق٦لش ح٥ْخ٩ّش ح٥يت طذحِٙ ّنيخ حٗدحسس ًح٥يت ح٭ن٨ 

 . 3ا٥ْيخ

خص حٙخظقتخؿ أ٫ طظتذخ٤ يف   ًّغري ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ ٦َّ أ٭و ٙ جيٌص ػبيت 
، ٢٥ًنو ّظغخ٩ق يف ر٠٥ رخ٥نغزش ٥غخثش أؽخخؿ 4دٌٍّ ٩ٌؿيش مذ ٝشحس أفذسطو

ًك٢تت٨ رؤ٭تتو ٙ جيتتٌص ٦٥٪ٌٍتت٘ أ٫ ّظتتذخ٤ يف ىْتت٬ ديتتظ ْٝخ٩تتو        ،5ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ح٥ْتتخ٧ 

                                                           
 ، ٙخ٫ ١ٌسص.21/4/1954، ر٥ٌْْْٚو 23/6/1935ً - 1
 .72س٨ٝ  11 رحس ح٥غنش  - 2
 .3، ٥غنش113، ح٥ٞنْش س٨ٝ 7/9/1976ش ؿ٦غ - 3
 ِ ح٥غخرٜ.شؿح٥غْذس عٚىْْش، أًرِ ًدحسؿٌ، حؾب 31/3/1951 - 4
 ، ؽش١ش  ػ١ٌخس.28/2/1936 - 5
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، ًرؤ٭و جيذ أٙ ّنيٌُ ح٥ظذخ٤ ٦َّ ى٬ْ ٙ طظٌحٙش ْٙو ؽتشًه  1رٌحؿزخص ح٥ٌٍْٚش
 ح٥ي٬ْ.

حٗدحسُ حؾبقتتتشّش رتتتؤ٫ ٙتتتٌحص حؾبْْتتتخد رخ٥نغتتتزش      ًك٢٪تتتض فب٢٪تتتش ح٥ٞنتتتخء  
، ًأ٩ّتخ رخ٥نغتزش ٦٥٪نخصّتخص حؼبٌْٞٝتش     3حٕف٦ِ ٙ طظ٪غ٠َّ رو ٦َّ ح٥ظذخ٤ ٦٥2٪ذِّ

 .4ٙب٫ّ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ ٦ّظض٧ رؤ٫ ٫ٌ٢ّ ٦٥٪ظذخ٤ ٩ق٦لش يف ح٥ي٦ذ حٕف٦ِ

 5َضًبيِ ًانتدخم االختصبصِانتدخم اال

 ح٥ظتتذخ٤ حٙخظقخفتتِأكتتذ حؽبقتت٧ٌ، ًأ٩ّتتخ  ٢ّتت٫ٌ اذل ؿخ٭تتذ ٭نتت٪خ٩ِح٥ظتتذخ٤ حًٙ
 ٫ٌ٢ْٙ رؤ٫ ّي٦ذ ٥نٚغو.

ًٝذ ٙق٦ض أك٢خ٧ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ ًفب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ر٥ت٠ أك٢تخ٧   
 . ١6ؼريس

٭نت٪خ٩ْخً أ٩تخ٧ ححمل٢٪تش حٗدحسّتش     حًرْنض ححمل٢٪ش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ أ٭تو جيتٌص ح٥ظتذخ٤      
 .1ح٥ٞنخء حٗدحسُح٦ْ٥ْخ، ًر٠٥ ؾب٬ دل ّظذخ٤ أ٩خ٧ فب٢٪ش 

                                                           
 ، صًؿش دّربحؿْو.27/2/1947 - 1
 .714، حجمل٪ٌّش، ؿ31/7/1981 - 2
 .231، س٨ٝ 29، ح٥غنش 26/6/1955 - 3
 ، ٩ْذ٭ْش سًّخ٫.15/7/1957 - 4

5  - Entersenction conservatoire et intersenction a gressire. 
، ًك٢٪يتخ يف  81، ح٥ْؾتش عتنٌحص سٝت٨    31/7/1961ح٭َش ك٨٢ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْتخ يف   - 6

 ، ًأك٢خ٧ فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ ح٥غخرٞش ر١شىخ.72، ح٥غنش س٨ٝ 17/3/1966
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ًّظْٞذ ح٥ظذخ٤ يف ٙش٭غخ رؤ٫ ٫ٌ٢ّ ح٭ن٪خ٩ْخً، ًر٠٥ رؤ٫ ّن٨َ حؾبظذخ٤ ا٩تخ  
اذل ى٦زتتخص حؾبتتذِّ أً اذل ى٦زتتخص حؾبتتذَّ ٦ّْتتو، ٙتتٚ جيتتٌص ٥تتو أ٫ ّزتتذُ ى٦زتتخص أً 

 .2أعزخد ٕري ح٥يت ّغظنذ ا٥ْيخ أكذ ح٥يشٙني

ٙل٢٪ض رؤ٭و ٥ْظ  ٭ن٪خ٩ًِٝذ عخّشص ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ ر٠٥ يف ح٥ظذخ٤ حٙ
٦٥خق٨ حؾبنن٨ أ٫ ّي٬ْ يف ؽٜ ٬٩ ح٥ٞشحس ٕري ح٥ؾٜ حؾبيْت٫ٌ ْٙتو ٩ت٬ حؾبتذِّ، أً     

، 3أ٫ ّي٦تتذ ى٦زتتخص ٕتتري ح٥تتيت ى٦زتتيخ أً ّغتتظنذ اذل ٕتتري حٕعتتخط ح٥تتزُ حعتتظنذ ا٥ْتتو 
٬٢٥ً جيْض ح٥ٞنخء ح٥ٚش٭غِ أ٫ ّضّذ يف ح٥ي٦زخص، ًأ٫ ّٞذ٧ أد٥ش ؿذّتذس حبْتغ ٙ   

، أُ ّزتذُ ٩تخ رتذء ٩ت٬     ٥4غتزذ ح٥تزُ أرتذحه حؽبقت٨    ّغظنذ ٦َّ عزذ خيظ٦ت٘ ّت٬ ح  

 .5دٌُٙ ًًعخث٤ دٙخُ ٥ظؤّْذ ٬٩ طذخ٤ ؾبق٦لظو ٥ًٌ دل ّزذىخ ىزح حٕخري

                                                                                                                                        
، ٝنتتتخثْش ؿ٦غتتتش  4، ٥غتتتنش 76، ًك٢٪يتتتخ سٝتتت٨  17/3/1966ك٢٪يتتتخ ح٥غتتتخرٜ ر١تتتشه يف    - 1

31/6/1961. 
، طبْْتتتش ٩غتتتظي٢٦ِ ح٥ظْتتتخس ح٢٥يشرتتتخثِ،    1934/أ١ظتتتٌرش/19ـب٦تتتظ ح٥ذ٥ًتتتش ح٥ٚش٭غتتتِ يف    - 2

 .744رنذ  ، ٩ٌسد ٝنخء ٩غظ٪ش، أًرِ ًدحسؿٌ، حؾبشؿِ ح٥غخرٜ،11/12/1943ً
حؾبشحْٙتتخص  0، د. ٩قتتيَٚ ١خ٩تت٤ اغبخّْتت٤ 85، سٝتت٨ 11، ح٥غتتنش 11/6/1966ك٢٪يتتخ يف  - 3

 .155حٗدحسّش، ؿ
رنتتذ  ، ٭ٞخرتتش حؾبتتٟٚ، أًرتتِ ًدحسؿتتٌ حؾبشؿتتِ ح٥غتتخرٜ،   7/2/1958ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ح٥ٚش٭غتتِ،   - 4

774. 
 .155حؾبشحْٙخص حٗدحسّش، ؿ 0د. ٩قيَٚ ١خ٤٩ اغبخ٤ّْ - 5
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ًرتتز٠٥ ٙتتب٫ ح٥ٞنتتخء ح٥ٚش٭غتتِ ّتتشٙل ٭تتٌُ ح٥ظتتذخ٤ حؾبْتتشًٗ يف ح٥ٞتتخ٭٫ٌ         
حؽبخؿ رؤ٫ ّزذُ ح٥ظذخ٤ ى٦زتخص قبظ٦ٚتش ّ٪تخ أرتذحه حؽبقت٨، ًر٥ت٠ ْٙ٪تخ ّغت٪َ         

 .Intersenction principale ou gressire خظقخ٩ِرخ٥ظذخ٤ حٕف٦ِ أً حٙ

ُ ًدل ّغتتخّش ٩تخ أرتتذحه ٩ٌٚمتٌت ح٥ذ٥ًتتش،    ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ح٥ٚش٭غتِت ٢٥ًت٬  سٙتل ىتتزح ح٥نتٌت

$حٓ٭غتش   8/3/1968، كظتَ أفتذس ك٢٪تو يف    1ًحعظ٪ش ٦َّ ٝنتخثو ح٥ؼخرتض ٩ت٬ ٝزت٤    
ص ٥تتو أ٫ ّزتتذُ ى٦زتتخص ٩غتتظ٦ٞش ّتت٬  # رتتؤ٫ ٩غتتظؤؿش ح٥ْٞتتخس حّٓتت٤ ٦٥غتتٌٞه جيتٌت ْٙٚطتِت

٧ حٕفت٦ْني، ًىٌت ٩تخ ّتئر٫ رْتذ ٥ًتو ّت٬ حعتظٞشحسه ح٣ًٕ         ى ًح٥غتزذ يف   ،٦2زخص حؽبقٌت
طنْْٜ ح٥ٞنخء ح٥ٚش٭غِ يف ٝز٣ٌ ح٥ظذخ٤ حٙ٭ن٪خ٩ِ أ٭و ّئدُ اذل طْيْت٤ ح٥ٚقت٤ يف   

 .٥4ز٠٥ ٙب٫ ح٥ٚٞو ٙ ّْخسك ح٥ظذخ٤ حٕف٦ِ ٬٩ كْغ حؾبزذأ ،3ح٥ذٌٍّ

٥تزُ ّي٦تذ ْٙتو حؾبظتذخ٤     ح -ًأ٩خ ح٥ٞنخء حؾبقشُ ٨٦ٙ ّشٙل ح٥ظذخ٤ حٙخظقخفِ
ى٦زخص ٥نٚغو، ًٝذ حؽرته ٥ٞز٥ٌو ؽشىني0 أ٫ ّذِّ حؾبذخ٤ ٥نٚغو كٞخً، ٩ًت٬ ػت٨   
ٙب٭تتو ّؾتترته يف حؾبقتت٦لش ح٥تتيت طتتربس ٝزتت٣ٌ ح٥ظتتذخ٤ يف ىتتزه حؼبخ٥تتش ١تت٤ ح٥ؾتتشًه       
ح٥ٚص٩ش ٥ٞزت٣ٌ ح٥تذٌٍّ، ًىتِ أ٫ ط٢ت٫ٌ حؾبقت٦لش ٝخ٭ٌ٭ْتش كخ٥تش ًٝخث٪تش ًؽخقتْش          

رني ح٥ي٦ذ ح٥زُ ّغَْ حؾبظذخ٤ ٦٥ل٨٢ ٥نٚغو رو ًرني ٩ًزخؽشس، ًأ٫ ٧ٌّٞ حٙسطزخه 
 .5ح٥ذٌٍّ حٕف٦ْش حبْغ أ٫ طٞذّش حٙسطزخه ٩رتًٟ ٦٥٪ل٢٪ش

                                                           
 ، ح٥غْذس ر٩ٌخس.1959/٭ٌٙ٪رب 6ك٢٪ش يف  - 1
 .774رنذ  حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، 0دحسؿٌأًرِ ً - 2
 .1953سعخ٥ش رخسّظ،  0حءحص أ٩خ٧ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًشحٗؿش ،157فٚلش  0ىخسْٙو ٥ٌ٭ٌح٫ - 3
 .171، فٚلش 1948حٗؿشحءحص أ٩خ٧ ـبخ٥ظ ححملخَٙخص رخسّظ  ٩0ْـخ٫ - 4
 ، ح٥غخرٜ ر١شه.27/3/1966ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف  - 5
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أٙ ّتئدُ ح٥ظتذخ٤ اذل طْيْت٤ ح٥تذٌٍّ، ٕتري أ٫       -رقٚش ّخ٩ّتش  -٬٩ً حؾبشحِّ

٬٩ /162/ر٠٥ جيذ أ٫ ٫ٌ٢ّ ٬٩ رخد أًذل يف ح٥ذّخًُ حٗدحسّش، ٙٞذ ٭قّض حؾبخدس
ٙ ّرتطذ ٬ّ ح٥ي٦زخص ح٥ْخسمش أً ح٥ظذخ٤ اسؿتخء حؼب٢ت٨   $$أ٭ّو0  ٝخ٭٫ٌ حٕف٣ٌ ٦َّ

يف ح٥ذٌٍّ حٕف٦ْش ح٥يت ١خ٭ض فخؼبش ٦٥ل٨٢ ًزب٨٢ ححمل٢٪ش يف ٩ٌمٌُ ح٥ي٦زتخص  
ح٥ْخسمش أً ى٦ذ ح٥ظذخ٤ ٩ِ ح٥ذٌٍّ حٕف٦ْش، ٦١٪خ أ٬٢٩ ر٠٥ ًاٙ حعظزٞض ح٥ي٦ذ 

حمل٢٪تتش ى٦زتتخص ح٥ْتتخسك أً ى٦تتذ ح٥ظتتذخ٤ ٦٥ل٢تت٨ ْٙتتو رْتتذ زبْٞٞتتو ًارح سٙنتتض ح  
حؽبق٨ حؾبنن٨ ح٭ن٪خ٩خً أف٦ْخً أً حخظقخفْخً ١خ٫ ٥و أ٫ ّي٬ْ يف حؼب٨٢ رتخ٥يشٗ  
حؾبٞشسس ٦٥ي٬ْ يف حٕك٢خ٧، ًأ٩ّتخ رخ٥نغتزش ٦٥يتشٗ حؾبننت٨ ٕكتذ حؽبقت٪ني ٙب٭ّتو ٙ        

 .1##دي٠٦ ٬٩ أًؿو ح٥ي٬ْ اٙ ٩خ دي٢٦و ح٥يشٗ ح٥زُ ح٭ن٨ّ ا٥ْو

٥ي٦ذ حٕف٦ِ ٙبرح صح٥ض حؽبقت٩ٌش يف  ًح٥ظذخ٤ حٙ٭ن٪خ٩ِ ٥ْظ ٥و حعظ٣ٚٞ ٬ّ ح
ح٥تتذٌٍّ حٕفتت٦ْش رغتتزذ اسحدُ ١تتخ٥نض٣ً ّتت٬ ح٥تتذٌٍّ أً طتتشٟ حؽبقتت٩ٌش ْٙيتتخ أً     
رغزذ ٕري اسحدُ ١تخؼب٨٢ رْتذ٧ حٙخظقتخؿ ًرْتذ٧ ح٥ٞزت٣ٌ أً رتزي٫ٚ ح٥قتلْٚش،        

 .2ٙب٫ّ ح٥ظذخ٤ ّغٞو طزْخً ٥ز٠٥

 اإلدخبل: -ػخ٭ْخً

 ٥غٌسُ ٦َّ أ٭ّو٬٩0 ٝخ٭٫ٌ أف٣ٌ ححملخ١٪خص ح/152/٭قّض حؾبخدس
يتخ ر٥ت٠   ٦٥ْٙخق٨ أ٫ ّذخ٤ يف ح٥ذٌٍّ ٩ت٬ ١تخ٫ ّقتزق حخظقخفتو ْٙيتخ ّنتذ س      $$

 .##رخٗؿشحءحص حؾبْظخدس ٥شِٙ ح٥ذٌٍّ ٝز٤ ٧ٌّ حػب٦غش

                                                           
 ، ًحؾبشحؿِ ًحٕك٢خ٧ ح٥يت أؽخس ا٥ْيخ.٩369ٌس٤ّ، رنذ  - 1
 .155دحسّش، ؿحؾبشحْٙخص حٗ 0د. ٩قيَٚ ١خ٤٩ اغبخ٤ّْ - 2
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 ٦َّ أ٭ّو152/0/ً٭قّض حؾبخدس
أ٫ طؤ٩ش ربدخخ٣ ٬٩ طشٍ ادخخ٥و ؾبق٦لش ح٥ْذح٥تش   -٥ًٌ ٬٩ ط٦ٞخء ٭ٚغيخ -ححمل٢٪ش$$

 ححمل٢٪ش ٩ْْخدحً ٙ جيخًص ػٚػش أعخرِْ ؼبنٌس ٬٩ طؤ٩ش ًطْني -أً ٍٗيخس حؼبْٞٞش
ربدخخ٥تتو ٩ًتت٬ ّٞتت٧ٌ ٩تت٬ حؽبقتت٧ٌ ربدخخ٥تتو ٢ًّتت٫ٌ ر٥تت٠ رتتخٗؿشحءحص حؾبْظتتخدس ٥شٙتتِ    

 .##ح٥ذٌٍّ

 ًأى٨ حٕٕشحك حٕعخعْش ح٥يت ٫ٌ٢ّ ْٙو حٗدخخ٣ ىِ ادخخ٣ ح٥نخ0٬٩
طْت٬ حؼبخؿتش    رت٤ ٙ ط٢تخد   -ًىزح ح٥ٖشك ٙ ٌّحؿو كخؿش ّخ٩ش يف ح٥ذّخًٍ حٗدحسّتش 

ا٥ْتتو اٙ يف رْتتل ٝنتتخّخ ح٥ْٞتتٌد حٗدحسّتتش ًخخفتتش ٝنتتخّخ طْيتتذ ح٥ظتتذسّظ، ١٪تتخ         
 ٭قخدٗ يف ح٥ٞنخء حٗدحسُ أك٢خ٩خً ٩ظ٦ْٞش رن٪خ٫ حؾبينذط أً حؾبٞخ٣ً ٦٥زنخء.

١ًزح ٝذ حيظخؽ ح٩ٕش ٥٘دخخ٣ كظَ ّغشُ حؼب٢ت٨ يف ٩ٌحؿيتش حؾبتشحد ادخخ٥تو ًىتزح      
   ٕ . 1هنتخ رحص أػتش ّتخ٧ ًكـْتش يف ٩ٌحؿيتش ح٢٥خٙتش      ح٥َشٗ ٙ طظي٦زتو دّتخًٍ ح٥ٖٗتخء 

 ًأخريحً ٝذ حيظخؽ ح٩ٕش ؿبزح حٗدخخ٣ ٦٥لخؿش اذل د٤ْ٥ ػزٌطِ يف ّذ ح٥ٖري.

٦َّ ح٥ظضح٧ ٬٩ حيشص ؽْجخً  ٬٩55 ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش س٨ٝ /27/ًٝذ ٭قّض حؾبخدس
 أً ٩غظنذحص، ّْشميخ ٦َّ ٬٩ ّذِّ كٞخً ٩ظ٦ْٞخً ذبخ ًع٦يش ح٥ٞخمِ يف أ٫ ّؤ٩شه

رنقيخ ٦ّتَ   ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش  ٬٩ ٝخ٭27/٫ٌ/رظٞذدييخ. ًىزه حؼبخؿش طٌحؿييخ حؾبخدس
 أ٭ّو0

$$ ٍ  ##،ًؾبٌٚك ح٥ذ٥ًش يف عز٤ْ صبْجش ح٥ذٌٍّ، أ٫ ّؤ٩ش رذخ٣ٌ ؽخـ ػخ٥غ يف ح٥تذٌّ
١ًتتزح عتت٦يظو حؾبتتتز١ٌسس يف حؾبتتخدس رحصبتتخ يف حٙطقتتتخ٣ رخػبيتتخص حؼب٩ٌ٢ْتتش رحص ح٥ؾتتتؤ٫       

                                                           
 .111، س٨ٝ 12، ح٥غنش 7/5/1918فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ، يف  - 1
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٫ ٙص٩تتخً ٩تت٬  ٣ ٦ّتتَ ٩تتخ ٢ّتٌت رْخ٭تتخص ًأًسحٛ، ًح٥تتيت دي٢تت٬ أ٫ ّٚغتتش رؤهنتتخ طؾتت٪٤ ٦٥لقتٌت
سّخ   حػبيخص حٕخشٍ ٕري حػبيش حؾبذَّ ٦ّْيخ، ًٝذ ٝشسص ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف عٌت

 . 1ادخخ٣ أّّش ؿيش ادحسّش ًرشسص ر٠٥ رْٞخ٧ ح٥ظنخ٬٩ رني دًحثش ح٥ذ٥ًش يف أدحء ح٥ظٌّْل

 2ادلعبئم ادلتؼهمخ ثعري اخلصٌيخ

ظَ ح٭ْٞذص أ٩خ٧ ح٥ٞخمِ حٗدحسُ ١خ٫ ٦ّْو أ٫ ّٚقت٤  حٕف٤ أ٫ حؽبق٩ٌش ٩
ْٙيتتخ ٙتتٚ ّغتتظيِْ ح٩ٙظنتتخُ ّتت٬ ر٥تت٠ ًاٙ ١تتخ٫ ٩ن٢تتشحً ٦٥ْذح٥تتش، ًٙ عتتْ٪خ أ٫ دًسه    
ا٭ؾخثِ يف حرظذحُ حؾبزخدة ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ًٙ ّٞظقش ٦َّ ـبشد طيزْٜ ح٥نقٌؿ، ١٪خ أ٫ 

اّٙ أ٭ّتو  ح٥ٌمِ ح٥يزِْْ ٦٥خق٩ٌش ىٌ حميشحد عتريىخ مبتٌ حؼب٢ت٨ يف ٩ٌمتٌّيخ،     
 ٝذ طْشك يف أػنخء ر٠٥ ٩غخث٤ ٙشّْش طئػش يف عريىخ ٙظْي٦و أً طنيْيخ رٖري ك٨٢. 

 .ٙ٪خ ىِ ىزه حؼبخٙص؟

0 ًحؾبٞقتتٌد رتتو ىتتٌ ّتتذ٧ ح٥غتتري ْٙيتتخ أً حسبتتخر أُ اؿتتشحء        ًلااف اخلصااٌيخ  -1
رقذدىخ يف أػنخء ٩ذس ح٥ٌٝ٘ اذل أ٫ طْـ٤ رْذ ح٭ظيخء ٩ذس ح٥ٌٝ٘ ٬٩ أكذ حؽبق٧ٌ 

 ىزه حؾبذس رخطٚخٛ حؽبق٧ٌ. أً ٝز٤ ح٭ظيخء
ًح٥ٌٝ٘ ا٩ّخ أ٫ ٫ٌ٢ّ حب٨٢ ح٥ٞخ٭٫ٌ ١لخ٥ش سد ح٥ٞنخس كْغ ّرتطذ ٦َّ طٞذ٨ّ ى٦تذ  
ح٥شد ًٝ٘ ح٥ذٌٍّ حٕف٦ْش اذل أ٫ ّٚق٤ يف ى٦ذ ح٥شد ًّقزق حؼب٨٢ ح٥قخدس ْٙتو  

                                                           
، طتتتتخسّخ 178، ك٢تتتت٨ سٝتتتت٨  115/1983ححمل٢٪تتتتش حٗدحسّتتتتش ح٦ْ٥ْتتتتخ يف عتتتتٌسّخ، ح٥ٞنتتتتْش     - 1

31/5/1983. 
حؾبشحْٙتتخص حٗدحسّتتتش،   0ّشحؿتتِ يف ١تت٤ ٩تتتخ ّظ٦ْتتٜ ذبتتتزح ح٥زلتتغ، د. ٩قتتتيَٚ ١خ٩تت٤ اغبخّْتتت٤      - 2

أفتتت٣ٌ اؿتتتشحءحص ح٥ٞنتتتخء  ١0٪تتتخ٣ ًفتتتِٚ ح٥شٙتتتخِّش د. ٩قتتتيَٚ ٩ًتتتخ رْتتتذىخ، ًح٭َتتت 156ؿ

 .447حٗدحسُ، ؿ
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هنخثْتتخً، ١ًلخ٥تتش ح٥ظنتتخصُ حٗجيتتخرِ  ٦ّتتَ حٙخظقتتخؿ رتتني ؿيتتيت ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ       
طذ ٦َّ طٞذ٨ّ ى٦تذ طْتْني ححمل٢٪تش حؾبخظقتش اذل فب٢٪تش طنتخصُ       ًح٥ْخدُ، كْغ ّرت

حٙخظقتتخؿ ًٝتت٘ ح٥غتتري يف ح٥تتذٌٍّ أ٩تتخ٧ ٦١ظتتخ حػبيتتظني، ًأ٩ّتتخ أ٫ ٢ّتت٫ٌ حب٢تتت٨          
ححمل٢٪ش ١لخ٥ش ح٥ٌٝت٘ حػبضحثتِ، ًكخ٥تش ح٥ٌٝت٘ كظتَ ّتظ٨ ح٥ٚقت٤ يف ٩غتؤ٥ش أ٥ًْتش          

ه حؾبغتؤ٥ش  سبشؽ ٬ّ ًّٙش ححمل٢٪ش حؾبشٌّٙش ا٥ْيخ ح٥ذٌٍّ كظتَ ١تخ٫ ح٥ٚقت٤ يف ىتز    
ٙص٩خً ٦٥ل٨٢ يف ح٥ذٌٍّ، ًأ٩ّخ أ٫ ٫ٌ٢ّ ًٝٚخً حطٚخْٝخً ربدحسس طبِْ حؽبق٧ٌ ٥ظ٪٢ْني٨ 

 ٬٩ زبْٜٞ ٕشك ٩ْني يف ؿٌ رْْذ ٬ّ ـب٦ظ ح٥ٞنخء ١ق٦ق أً زب٨ْ٢.

رتؤ٫ حطٚتخٛ ح٥يتشٙني ٦ّتَ طغتٌّش ح٥نتضحُ        ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ   ًٝذ ٝنض 
٩تئدحه   ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ٦ّْيخ ٝنخء رْني٪خ ًدّخً ٦َّ أعخط حؾبزخدة ح٥يت ػزض 

 ححمل٢٪تش ح٦ْ٥ْتخ  ح٭ظيخء حؾبنخصّش ٝنتخثًْخ ًطيزْتٜ حؾبزتذأ ح٥ٞتخ٭ٌ٭ِ ًٙٞتًخ ؾبتخ ٝنتض رتو         
 ٦َّ ح٥ٌحْٝش ح٥يت ١خ٭ض ٩ٌمٌُ ح٥ذٌٍّ.

ًٙ طزٞتتَ رْتتذ ىتتزه ح٥ظغتتٌّش ٩نخصّتتش طْ٪تت٤ ْٙيتتخ ححمل٢٪تتش عتت٦يظيخ ًّنقتتذ ٦ّْيتتخ  
٥نتضحُ ح٥غتخرٜ ح٥تزُ ١تخ٫ ٩ٌمتٌُ ىْت٬ ٝتذ ح٭ظتيَ         ٝنخإىخ، ٬٩ً ػ٨ّ ٖٙنّتو ارح ١تخ٫ ح  
٥ٞز٣ٌ ىشيف ح٥نضحُ طغتٌّظو   ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخرخعظزْخد ىزح ح٥ي٬ْ ٬٩ ؿذ٣ً 

٦َّ ٩ٞظنَ حؾبزذأ ح٥زُ ٝشسطو ححمل٢٪ش يف ى٬ْ  خش، ٙٚ ٫ٌ٢ّ ىنخٟ فب٤ ٥ٌٝ٘ 
ح٥ذٌٍّ ٩ٌمٌُ ح٥ي٬ْ حؼبخرل، ار أ٫ ًٝ٘ ح٥ذٌٍّ ؼبني ح٥ٚق٤ يف دّتٌٍ أختشٍ   
٫ٌ٢ْ٥ ٥و فب٤، اّٙ ارح ١خ٫ ح٥نضحُ يف ح٥تذٌٍّ حٕختشٍ ٙصح٣ ٝخث٪تخً، أ٩ّتخ ارح ١تخ٫ ٝتذ       
ح٭ظيَ رق٦ق أً رظغٌّش ٙٚ ٫ٌ٢ّ ىنخٟ فب٤ ٥ظ٦ْْٜ ح٥ذٌٍّ حػبذّذس ٦ّتَ ح٥ٚقت٤   

 -ح٥ٞنتخثْش  5 ٥غتنش  ،1996ى٬ْ سٝت٨   -ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ$ يف ٭ضحُ ٝذ ح٭ظيَ

 #.22/11/1961 -31ؿ٦غش 
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يف ىْت٬   ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ    رؤ٫ ح٭ظَتخس فتذًس ك٢ت٨ ٩ت٬     ١ز٠٥ ٝنض
٩ٞذ٧ يف ك٨٢ فخدس ٬ّ فب٢٪ش ح٥ٞنتخء حٗدحسُ رظلذّتذ حؾبش١تض ح٥ٞتخ٭ٌ٭ِ ؾبٌٍت٘      
٥ْظ ٬٩ رني حٕكٌح٣ ح٥يت ّظْني ْٙيخ ٦ّتَ ححمل٢٪تش أ٫ طٌٝت٘ ح٥تذٌٍّ أً طشٙنتيخ      

٩تخ دح٧ ىتزح   دب٥ٌٞش أ٫ ٩ش١تض حؾبيْت٫ٌ متذه دل ٢ّت٬ ٝتذ زبتذد رقتٚش هنخثْتش رْتذ،          
حؾبش١تتض ٝتتذ حمبغتت٨ ْٙتتًٚ أ٩تتخ٧ فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ حب٢٪يتتخ ح٥ٞخمتتِ رخّظزتتخس     
حؾبيْت٫ٌ متذه يف ح٢٥تخدس حٗدحسُ ٩ًتتخ ّرتطتذ ٦ّتَ ر٥ت٠ ٩تت٬  ػتخس، ٩ًت٬ ػت٨ّ ٙ ٢ّتت٫ٌ          

ححمل٢٪تش حٗدحسّتش   حؼب٨٢ حؾبي٫ٌْ ْٙتو ٝتذ ختخ٥٘ ح٥ٞتخ٭٫ٌ كتني ٝنتَ يف ح٥تذٌٍّ $       

 #.11/1964 ٬٩ 15ؿ٦غش  -نخثْشح٥ٞ 8 ٥غنش ،1928ى٬ْ س٨ٝ  -ح٦ْ٥ْخ

0 ىٌ ًٝ٘ عريىخ حب٨٢ ح٥ٞخ٭٫ٌ رغزذ ًٙخس أكذ حؽبق٧ٌ اَمطبع اخلصٌيخ -2
أً رٚٞتتذه أى٦ْتتش حؽبقتت٩ٌش، أً رتتضًح٣ فتتٚش ٩تت٬ ١تتخ٫ ّزخؽتتش حؽبقتت٩ٌش ّتت٬ ٩تت٬         

 ح٥نخثزني.

ًّرتطذ ٦َّ ح٭ٞيخُ عري حؽبق٩ٌش ًٝ٘ طبِْ ٩ٌحّْذ حؾبشحْٙخص ح٥يت ١خ٭ض ؿخسّش 
٬ّ كق٤ حٙ٭ٞيخُ رغزذ ّظ٦ْٜ ذب٨، ًري٫ٚ طبِْ حٗؿشحءحص يف كٜ حؽبق٧ٌ ح٥ز

ح٥يت طظخز يف حؽبق٩ٌش يف أػنخء حٙ٭ٞيخُ ىخؾبتخ كخ٥تش حٙ٭ٞيتخُ دل طتض٣ رخعتظجنخٗ      
 حؽبق٩ٌش عريىخ رخ٥يشّٜ ح٥زُ سغبو ح٥ٞخ٭٫ٌ.

ًارح طْتتذد حؽبقتت٧ٌ ًٝتتخ٧ رؤكتتذى٨ عتتزذ ٩تت٬ أعتتزخد حٙ٭ٞيتتخُ ٙتتب٫ حؽبقتت٩ٌش ٙ   
٥ْتتتو، ًٙ طرتطتتتذ  ػتتتخس حٙ٭ٞيتتتخُ اّٙ يف كّٞتتتو، حبْتتتغ طغتتتظ٪ش   طنٞيتتتِ اّٙ رخ٥نغتتتزش ا

 حؽبق٩ٌش رخ٥نغزش اذل ح٥زخٝني، ٩خ دل ٬٢ّ ٩ٌمٌُ ح٥ذٌٍّ ٕري ٝخر٤ ٦٥ظـضثش.

٦َّ أ٫ حٙ٭ٞيخُ ٙ حيق٤ ًرخ٥ظخرل ٙ طرتطذ ٦ّْو  ػخسه ٦َّ ح٥ش٨ٕ ٬٩ ْٝخ٧ عززو، 
  ّ يخ، رتتؤ٫ ١تتخ٫ ًر٥تت٠ يف كخ٥تتش ٩تتخ ارح ١خ٭تتض ح٥تتذٌٍّ ٝتتذ صبْتتؤص ٦٥ٚقتت٤ يف ٩ٌمتتٌ
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حؽبق٧ٌ ٝذ أرذًح أٌٝحؿب٨ ًى٦زخصب٨ حؽبظخ٩ْش يف ؿ٦غش حؾبشحْٙش ٝز٤ ح٥ٌٙخس أً ٙٞتذ  
 أى٦ْش حؽبق٩ٌش أً صًح٣ ح٥قٚش.

ًارح كقتتت٤ حٙ٭ٞيتتتخُ ٙب٭تتتو َّتتت٤ ٝخث٪تتتخً ًٙ ّتتتض٣ً اّٙ رخعتتتظجنخٗ ح٥غتتتري يف 
ذل ح٥ذٌٍّ ٦َّ ح٥ٌؿو حؾبٞشس رخ٥ٞخ٭٫ٌ، ٩ًظَ حعظؤ٭ٚض ح٥ذٌٍّ عريىخ ٙبهنخ طشطتذ ا 

حؼبخ٥ش ح٥يت ١خ٭ض ٦ّْيخ ًٝض ًٌٝٙيخ ّنذ كذًع عتزذ حٙ٭ٞيتخُ، ارح أ٫ حعتظجنخٗ    
ح٥غري يف خق٩ٌش ١خ٭ض ٩ٞيٌّش ٥ْظ حٙظظخكتخً ؽبقت٩ٌش ؿذّتذس رت٤ ىتٌ حعتظ٪شحس       

 ؽبق٩ٌش ٝخث٪ش.

رؤ٫ ٌٝحّذ ح٭ٞيخُ حؽبقت٩ٌش ىتِ ٌٝحّتذ ّخ٩تش      ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخًٝذ ٝنض 
حؽبقتت٩ٌش كظتتَ ّقتتذس ْٙيتتخ حؼب٢تت٨ ح٥زتتخص ح٥تتزُ  طيزتتٜ يف أّّتتش كخ٥تتش ط٢تت٫ٌ ٦ّْيتتخ 

طنظيِ رو، ًا٫ ٬٩ رتني أعتزخد حٙ٭ٞيتخُ ىتزه ٙٞتذ حؽبقت٨ أى٦ْتش حؽبقت٩ٌش، ٙتب٫          
ْٝخ٧ ىزح ح٥غزذ ًزبٜٞ حٕػش حؾبرتطذ ٦ّْو ّغتظ٦ض٧ ػزٌطتو ْٙتًٚ حب٢ت٨ ٩ت٬ ح٥ٞنتخء       
١ظٌْٝتتِ حؼبـتتش ٦ّتتَ حؽبقتت٨ ح٥تتزُ ّتتذِّ حػبنتت٫ٌ أً ح٥ْظتتو أً ّخىتتش يف ح٥ْٞتت٤، أً  

ٌ  رتتذ٥ْ غتت٫ٌْ ىتتيب أً ىزْتتذ أخقتتخثِ أً  ٤٩ ٝتتخىِ ٩تت٬ طٞشّتتش ىزْتتذ ؽتتشِّ أً ٝ
٩غظؾتتَٚ ٩ْتتذ ٦٥٪قتتخرني رتتؤ٩شحك ٦ّْٞتتش ك٢تت٩ٌِ أً خقٌفتتِ ٩تتشخـ رتتو، أً   
ٝتشحس ٩ت٬ ـب٦تظ ٩شحٝزتش ح٩ٕتشحك ح٦ْٞ٥ْتتش رتٌصحسس ح٥قتلش، رؾتؤ٫ كـتض حؾبقتتخرني          
رتتؤ٩شحك ٦ّْٞتتش، ّؼزتتض ْٝتتخ٧ كخ٥تتش حؾبتتشك ح٦ْٞ٥تتِ حؾبٚٞتتذس ٥ٖى٦ْتتش خبقخثقتتيخ        

 -ح٥ٞنتخثْش  8ح٥غتنش   591ىْت٬ سٝت٨    -ححمل٢٪ش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ  ذػش ؿبزح حٕػش $ححمل

 #. 5/1963 -18ؿ٦غش 

0 ىٌ صًحؿبخ ًا٥ٖخء اؿشحءحصبخ رنخء ٦َّ ى٦ذ ٤١ رُ ٩ق٦لش ظمٌط اخلصٌيخ -3
٬٩ حؽبق٧ٌ، ًر٠٥ يف كخ٥ش ّذ٧ ح٥غري يف ح٥تذٌٍّ رْٚت٤ حؾبتذِّ أً ح٩ظنخّتو ٩ظتَ      
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لْق ػتت٨ّ ْٙيتتخ ٩تت٬ اؿتتشحءحص ح٥ظٞخمتتِ، ًحيقتت٤  ح٭ٞنتتض عتتنش ٩تت٬  ختتش اؿتتشحء فتت 
ح٥ظ٪غتت٠ رغتتٌٞه حؽبقتت٩ٌش أ٩تتخ ري٦تتذ حؼب٢تت٨ رتتز٠٥ اذل ححمل٢٪تتش حؾبٞخ٩تتش أ٩خ٩يتتخ  
حؽبق٩ٌش حؾبي٦ٌد اعٞخىيخ رخًٕمخُ حؾبٞشسس يف ٝتخ٭٫ٌ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش، ًأ٩ّتخ ٦ّتَ      
فٌسس ح٥ذِٙ ارح ّـ٤ حؾبذِّ دٌّحه رْذ ح٭ٞنخء ح٥غنش ٢ًّت٫ٌ طٞذديتو متؾ طبْتِ     

 ًاّٙ ١خ٫ ٕري ٩ٞز٣ٌ، ًارح ٝذ٩و أكذ حؽبق٧ٌ حعظٚخد ٩نو ح٥زخ٫ٌٝ، ًّرتطتذ  حؾبذّني
٦َّ حؼب٨٢ رغٌٞه حؽبق٩ٌش عٌٞه حؼب٢خ٧ ح٥قخدسس ْٙيخ ربؿشحء حٗػزخص ًا٥ٖتخء  
طبِْ اؿشحءحص حؽبق٩ٌش دبخ يف ر٠٥ فلْٚش ح٥ذٌٍّ، ٢٥ًنتو ٙ ّغتٞو حؼبتٜ يف    

ًٙ يف حٗؿتتشحءحص ح٥غتتخرٞش  أفتت٤ ح٥تتذٌٍّ ًٙ يف حؼب٢تتخ٧ ح٥ٞيْْتتش ح٥قتتخدسس ْٙيتتخ، 
 ٥ظ٠٦ حٕك٢خ٧.

ًٝتتتتتذ ٝنتتتتتض دحثتتتتتشس ٙلتتتتتـ ح٥يْتتتتت٫ٌ رخحمل٢٪تتتتتش حٗدحسّتتتتتش ح٦ْ٥ْتتتتتخ رتتتتتؤ٫  

ٙٞشس أًذل ٬٩ ٝخ٭٫ٌ حؾبشحْٙخص حؾبذ٭ْش ًح٥ظـخسّش طتنـ ٦ّتَ أ٫ "ّٞتذ٧    /313/حؾبخدس
ى٦تتذ حؼب٢تت٨ رغتتٌٞه حؽبقتت٩ٌش اذل ححمل٢٪تتش حؾبٞخ٩تتش أ٩خ٩يتتخ حؽبقتت٩ٌش حؾبي٦تتٌد    

ْظخدس ٥شِٙ ح٥ذّخًٍ" ًؾبخ ١خ٫ ى٦ذ حؼب٨٢ رغٌٞه حؽبق٩ٌش اعٞخىيخ رخًٕمخُ حؾب
يف ح٥ي٬ْ ح٥شحى٬ ّْظرب ٩نخصّش ادحسّش ٩ظٚشّش ّت٬ ىتزح ح٥يْت٬، ٙب٭تو ٦ّتض٧ ٥رتطْتذ       
 ػخسه ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ىزٞخً ؿبزح ح٥تنـ أ٫ طظزتِ يف ؽتؤ٭و حٗؿتشحءحص ًحًٕمتخُ حؾبنقتٌؿ       

طنَت٨ْ ـب٦تظ   يف ؽتؤ٫   ٥1959غتنش  /٩/55ت٬ ح٥ٞتخ٭٫ٌ سٝت٨   /٦ّ/23ْيخ يف حؾبتخدس 
ح٥ذ٥ًتتش، ًر٥تت٠ ربّذحّتتو ٦ٝتت٨ ١ظتتخد ححمل٢٪تتش ًىتتٌ ٩تتخ دل ّظلٞتتٜ ار ٝتتذ٧ ح٥ي٦تتذ اذل   

دحثتتشس ٙلتتـ   ،سثتتْظ ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ ٩زخؽتتشس $ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ      

 #.24/2/1968ؿ٦غش  ،ح٥ٞنخثْش ٥7غنش  1145ى٬ْ س٨ٝ  ،ح٥ي٫ٌْ
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ٞخث٪تش، أُ ّت٬ ّشّنتش    0 ٩ْنخه ٭ض٣ً حؾبذِّ ٬ّ حؽبق٩ٌش ح٥تسن اخلصٌيخ -4
ح٥تتذٌٍّ ٩ًتتخ طٚىتتخ ٩تت٬ اؿتتشحءحص، ٩تتِ حكظٚخٍتتو رؤفتت٤ حؼبتتٜ ٩ٌمتتٌُ حؽبقتت٩ٌش،  
حبْغ جيٌص ٥و ح٥ٌْدس ا٥ْو رذٌٍّ ؿذّذس، ٩ظَ ١خ٫ ٩ْْتخد ح٥يْت٬ رخ٥ٖٗتخء ٙ ّتضح٣     
ٝخث٪خً، ار ٥ْظ ٬٩ ؽتؤ٫ ح٥ترتٟ أ٫ ديتذ ىتزح حؾبْْتخد أً أ٫ ّٚتظق ٩ْْتخدًح ؿذّتذحً، ًٙ         

 ارح كق٤ رب٫ّٚ ٬٩ ح٥ظخسٟ ؽبق٪و ٦َّ ّتذ فبنتش، أً   ٫ٌ٢ّ طشٟ حؽبق٩ٌش اّٙ
رظٞشّتتش ٩نتتو يف ٦ٝتت٨ ١ظتتخد ححمل٢٪تتش، أً رْتتخ٫ فتتشّق يف ٩تتز١شس ٩ٌْٝتتش ٩نتتو أً ٩تت٬    
٦ْ١ًو، ٩ِ اىتُٚ خقت٪و ٦ّْيتخ أً ربرذحثتو ؽتًٌّٚخ رخػب٦غتش ًاػزخطتو يف فبنتشىخ،         

٥ذٌٍّ، ًٙ ٥ًْظ ٥رتٟ حؽبق٩ٌش ٩ْْخد ٩ْني، ٙيٌ ؿخثض يف أّّش كخ٥ش ط٫ٌ٢ ٦ّْيخ ح
ّظ٨ ح٥رتٟ دبـشد ارذحثتو ًٝزت٣ٌ حػبيتش حٗدحسّتش ٥تو، رت٤ ٦ّتض٧ فتذًس ك٢ت٨ ربػزتخص،           
كني ط٢ظ٪٤ ّنخفشه، ٙبرح ٝذ٩ض حٗدحسس اٝشحسحً ٩ٌْٝخً ٬٩ حؾبذِّ رنض٥ًو ٬ّ دٌّحه 
٩ِ زب٪٦تو دبقتشًٙخصبخ  ػتش ًّتذ ٩نتيخ ربؿخرظتو اذل ى٦زخطتو، ٙتب٫ ٥تو أ٫ ّي٦تذ ٩ت٬            

ح حٗٝشحس ٥ْذ٥ًو ّنو ارح ٩تخ طتزني أ٫ّ حٗدحسس دل زبٞتٜ ٥تو     ححمل٢٪ش ّذ٧ حّٙظذحء ذبز
ى٦زخطو ١خ٦٩ش، ًّنذثزٍ ٙ طٞنِ ححمل٢٪تش ربػزتخص طش١تو حؽبقت٩ٌش، ًا٫ ١تخ٫ ؿبتخ أ٫       

 طٞذس ٩ٖضٍ حٗٝشحس ًح٥ذحِٙ ا٥ْو رٌفٚو ٩غظنذحً يف ح٥ذٌٍّ.

ًّرتطتتذ ٦ّتتَ ح٥تترتٟ ا٥ٖتتخء طبْتتِ اؿتتشحءحص حؽبقتت٩ٌش دبتتخ يف ر٥تت٠ فتتلْٚش   
ؼب٨٢ ٦َّ ح٥ظتخسٟ رخؾبقتشًٙخص، ٢٥ًت٬ ٙ ديتظ ر٥ت٠ حؼبتٜ حؾبشٌّٙتش رتو         ح٥ذٌٍّ ًح

 ح٥ذٌٍّ.

ًٝتتذ ٝنتتض ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ رؤ٭ّتتو ٩تت٬ حؾبغتت٨٦ يف ح٥ٚٞتتو ًح٥ٞنتتخء حٗدحسُ       
ح٥ٚش٭غِ أ٫ّ حؾبنخصّش حٗدحسّش ٥ًٌ ١خ٭ض ىْنتخً رخ٥ٖٗتخء ٝتذ طنظتيِ رتخ٥رتٟ أً رظغت٨ْ٦       

 ص ح٥ؾشًه ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش حؾبي٦ٌرش.حؾبذَّ ٦ّْو ري٦زخص حؾبذِّ ٩ظَ طٌٙش

ًّنظؾ ح٥رتٟ أً ح٥ظغ٨ْ٦ أػشه ْٙيخ يف حؼبذًد ح٥يت ّْنيخ ح٥ٞخ٭٫ٌ حبغذ ٩تخ ارح ١تخ٫   
ح٥رتٟ ٩نقزًخ ٦َّ اؿتشحءحص حؽبقت٩ٌش ٙٞتو، ٦١تيخ أً رْنتيخ، أً طنتخص٣ ّت٬ حؼبتٜ         
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رحطو حؾبشٌّٙش رو ح٥ذٌٍّ أً ح٥قخدس رو حؼب٨٢، ًحبغتذ ٩تخ ارح ١تخ٫ طغت٨ْ٦ حؾبتذَّ      
٦٥٪تتذِّ ىتٌ طغتت٨ْ٦ ر٢ت٤ ى٦زخطتتو أً رْنتتيخ، أً طنتخص٣ ّتت٬ ىشّتٜ أً  ختتش ٩تت٬     ٦ّْتو  

 ىشٛ ح٥ي٬ْ يف حؼب٨٢ ح٥زُ ّقذس يف حؾبنخصّش.

ًأًّّخ ١تخ٫ ٩تذٍ ح٥ترتٟ أً ح٥ظنتخص٣ أً ح٥ظغت٨ْ٦، ٙ٪ت٬ حؾبغت٨٦ أ٫ ٩ي٪تش ح٥ٞخمتِ          
ّنذثزٍ ٙ طْذً أ٫ ط٫ٌ٢ اػزخص ر٠٥ ٭ضًًٙ ٦َّ ك٨٢ ح٥ٞخ٭٫ٌ يف ىزح حؽبقٌؿ د٫ً 

٦٥ٚق٤ يف أف٤ ح٥نضحُ ح٥زُ أفزق ٕري رُ ٩ٌمٌُ، ًارح ١خ٫ ٩خ طٞذ٧ ىٌ  ح٥ظقذُ
حؾبغ٨٦ يف ح٥ٚٞو ًح٥ٞنخء حٗدحسُ ح٥ٚش٭غِ ١ؤف٤ ٩ت٬ حٕفت٣ٌ ح٥ْخ٩تش ٦ّتَ ح٥تش٨ٕ      
٬٩ أ٭و دل ّشد يف ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ ٭تـ ختخؿ يف ىتزح ح٥ؾتؤ٫، ٖٙنتو      

٥غتتنش  ٥165ٞتتخ٭٫ٌ سٝتت٨ ٩تت٬ ح/٢ّ/74تت٫ٌ أًذل رخٗطزتتخُ يف ٩قتتش، ار أكخ٥تتض حؾبتتخدس 

يف ؽؤ٫ طن٨َْ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًتش اذل طيزْتٜ أك٢تخ٧ ٝتخ٭٫ٌ حؾبشحْٙتخص ْٙ٪تخ دل        1995

٩نتو ّت٬   /312اذل  318/ّشد ْٙو ٭ـ خخؿ، ًٝذ ط٨٦٢ ىزح ح٥ٞخ٭٫ٌ يف حؾبٌحد ٬٩
طتتشٟ حؽبقتت٩ٌش ًّتت٬ ح٥نتتض٣ً ّتت٬ حؼب٢تت٨ ًّتت٬ حؼبتتٜ ح٥ؼخرتتض ْٙتتو، ١٪تتخ ط٦٢تت٨ يف        

حؼب٢ت٨ كبت٬ ٝز٦تو، ٙٞتشس أك٢خ٩تخً طْظترب يف       ّت٬ ّتذ٧ ؿتٌحص ح٥يْت٬ يف     /377/حؾبخدس
ىْت٬ سٝت٨    -ح٥ٌحِٝ ٬٩ ح٩ٕش طشدّذحً ٥ظ٠٦ حٕفت٣ٌ ح٥ْخ٩تش $ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ     

 #.24/11/1956ؿ٦غش  -ح٥ٞنخثْش ٥3غنش  -595

٦َّ أ٫ ٦٥٪ل٢٪ش أ٫ شبنِ ٩ظقذّش ٦٥ٚق٤ يف أف٤ ح٥نضحُ ٢٥تِ طنتض٣ ٦ّْتو ك٢ت٨     
 رخ٥ظنتخص٣ حؾبنغتٌد اذل حؽبقت٨ ح٥تزُ سب٦ت٘ ّت٬       ح٥ٞخ٭٫ٌ، ًاٙ طْظذ رخٗٝشحس ح٥ْشيف

حؼبنٌس ٦َّ ح٥ش٨ٕ ٩ت٬ اّٚ٭تو اّٚ٭تًخ فتلْلخً، ارح دل طي٪تج٬ اذل ؽخقتْش ٩ت٬        
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 -ح٥ٞنتخثْش  ٥8غتنش   1557ىْت٬ سٝت٨    -ًِٝ ىزح حٗٝشحس $ححمل٢٪ش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ  

 #.٬٩14/1967  -3ؿ٦غش 

ًسحٛ حؾبشحْٙتخص  ًارح ٭ض٣ حؽبق٨ ٩ِ ْٝخ٧ حؽبق٩ٌش ٬ّ اؿشحء أً ًسٝش ٩ت٬ أ 
فتتشحكش أً متت٪نخً حّظتترب حٗؿتتشحء أً ح٥ٌسٝتتش ١تتؤ٫ دل ٢ّتت٬، أ٩تتخ ح٥نتتض٣ً ّتت٬ حؼب٢تت٨      
ْٙغظظزِ ح٥نض٣ً ٬ّ حؼبٜ ح٥ؼخرتض رتو، ًٝتذ ٢ّت٫ٌ ح٥نتض٣ً ّت٬ دّتٌٍ ح٥ٖٗتخء عتخرًٞخ          
٦َّ سْٙيتخ، ًر٥ت٠ يف كخ٥تش ٩تخ ارح ٝزت٤ فتخكذ حؾبقت٦لش ح٥ٞتشحس حؾبْْتذ ٩تِ ٦ّ٪تو            

ىزح ح٥ٞز٣ٌ رشمتخء فتلْق ًرقتٌسس ٝخىْتش، ًٝتذ      رْذ٧ ٩ؾشًّْظو، رؾشه أ٫ ّظ٨ 
٫ٌ٢ّ ح٥ٞز٣ٌ فشحيخً ًّنذثزٍ جيذ أ٫ طظٌٙش ْٙو ح٥ؾشًه حؾبظي٦زش ٥غ٩ٚش ح٥ْ٪تخ٣  
ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتتش، ١٪تتخ ٝتتذ ٢ّتت٫ٌ متت٪نْخً ١تتؤ٫ طقتتذس ٩تت٬ رُ حؾبقتت٦لش أّ٪تتخ٣ طٞيتتِ يف       
د٥ٙظتتتيخ ٦ّتتتَ ىتتتزح ح٥ٞزتتت٣ٌ، ًىتتتزه ٩غتتتؤ٥ش ًحٝتتتِ ّٞتتتذسىخ ح٥ٞنتتتخء حٗدحسُ يف ١تتت٤ 

٦َّ كذس حبغذ ٍشًٙيخ، ٩ًؼخؿبخ كخ٥ش ْٝخ٧ فتخكذ حؾبقت٦لش رظنْٚتز    خقٌفْش 
ح٥ٞشحس حٗدحسُ ح٥زُ ٨٦ّْ رؤ٭تو ٩ْْتذ طنْٚتزًح سمتخثْخً، ديتخ ّتذح كخ٥تش طنْٚتز ٥تٌحثق          
ح٥نتتزو كْتتغ ّٞقتتذ رخ٥ظنْٚتتز ـبتتشد طتتٌيف حػبتتضحء حؾبٞتتشس ْٙيتتخ ٦٥ظخ٦تت٘ ّتت٬ ىتتزح  

 ح٥ظنْٚز.

٬ ح٥شمخ رخ٥ٞشحس، ٨٦ٙ ّْظرب ٝتزل  ٦َّ أ٫ ح٥ٞنخء حٗدحسُ ٙ ّظغخى٤ يف ٝز٣ٌ ٝشحث
ح٥ظٌّْل ٬ّ ح٥ٚقت٤ ح٥ٚـتخثِ ٩ت٬ ح٥ٌٍْٚتش ٩خ٭ْتًخ ٩ت٬ ٝزت٣ٌ ح٥تذٌٍّ ري٦تذ ا٥ٖتخء           

 ح٥ٞشحس ح٥قخدس ذبزح ح٥ٚق٤.

ًٙ ّت٬ كتٜ ّظ٦ْتٜ             أ٩خ ح٥ظنخص٣ ّت٬ كتٜ ح٥ظٞخمتِ رتذٌٍّ ح٥ٖٗتخء ٙزخىت٤ ٢٥ٌ٭تو طنتخص
قتخحل حؼبخفت٤ رتني    رخ٥نَخ٧ ح٥ْخ٧، ًيف ىزح ٝنتض ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ رتؤ٫ ح٥ظ     

ح٥ٌصحسس ًحؾبذِّ ٝذ طن٪٬ ٭ض٣ً ٬ّ دٌٍّ ا٥ٖخء ٝشحس اكخ٥ظو اذل حؾبْخػ ٬ًّ كّٞو 
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يف حؾبشطذ خ٣ٚ طش١و حؽبذ٩ش، ًؾبخ ١خ٫ ح٥ظنخص٣ ٬ّ ح٥ظٞخمِ رذٌٍّ ح٥ٖٗخء ىٌ رٚ 
سّتتذ ّتت٬ كتتٜ ّظ٦ْتتٜ رخ٥نَتتخ٧ ح٥ْتتخ٧، ٫ٕ ٦ّْتتو طزنتتَ ح٥شٝخرتتش ح٥ْٚخ٥تتش ٦ّتتَ ؽتتشّْش   

، ٙتتب٫ ىتتزح حٗعتتٞخه ٢ّتت٫ٌ رتتخىًٚ، ًارح ١تتخ٫ ٩ٞقتتٌد ح٥يتتشٙني    ح٥ٞتتشحسحص حٗدحسّتتش
حؾبغتتظخ٦ـ ٩تت٬ ّزتتخسحص ح٥قتت٦ق ٩ًٚرغتتخطو ىتتٌ سرتتو ٩ٌمتتٌِّ ح٥ظنتتخص٣ أكتتذمهخ    
رتتخٓخش ًح٥نتتض٣ً ّنتتي٪خ أً ؿ٦ْتتي٪خ ٩ْتتخً ٩ٞتتخرًٚ ّٗتتخدس حؾبتتذِّ اذل حؽبذ٩تتش، ١ًتتخ٫  

٩ًقتتريحً ح٥ٖٗتتخء ًى٦تتذ ح٥شحطتتذ ح٦٥تتزح٫ ًسد ٦ّْي٪تتخ ح٥ظنتتخص٣ ٩تتشطزيني ٩ٌمتتٌّْخً       
٥ْٞخ٩ي٪خ ٦َّ أعخط ح٥ٚق٤ ٬٩ حؽبذ٩ش، ٙب٫ ّذ٧ ربضثش ح٥قت٦ق ّٞظنتِ ريت٫ٚ    

٩ت٬  /557/ّٞذ ح٥ق٦ق ٦١و ٥زي٫ٚ ؿضء ٩نو ًٙٞتخً ؼب٢ت٨ ح٥ٚٞتشس حًٕذل ٩ت٬ حؾبتخدس     

 -ح٥ٞنتتخثْش ٥8غتتنش  1215ىْتت٬ سٝتت٨  -ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتذ٭ِ $ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ 

٬ ؿخ٭تذ حؾبتذِّ ّْٚتذ ح٥ظنتخص٣     # ًح٥رتٟ طقشٗ ٝخ٭ٌ٭ِ ٬٩6/1965٩  13ؿ٦غش 
 ٬ّ ح٥ذٌٍّ أً رْل ٩خ حسبزه ْٙيخ ٬٩ اؿشحءحص.

ًٝتتذ ْٝتت٤ أ٭تتو يف دّتتخًٍ ح٥ٖٗتتخء ٦٥٪تتذِّ أ٫ ّشؿتتِ يف طش١تتو حؾبنخصّتتش يف أُ  
 . 1ًٝض ٝز٤ فذًس حؼب٨٢ ح٥نيخثِ يف ح٥ذٌٍّ

، 2رْتتذ أ٫ فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ ١خ٭تتض ٝتتذ ٭ٚتتض ا٫ ١تتخ٫ ح٥تترتٟ يف دّتتخًٍ ح٥ٖٗتتخء

، 3ش٨ٕ ٬٩ ًؿخىش حؼب٨٢ ح٥غخرٜ ٙخؾبٞشس ىتٌ ؿتٌحص ح٥ترتٟ يف دّتٌٍ ح٥ٖٗتخء     ٦ًَّ ح٥

                                                           
 .91، ؿ19، ح٥غنش ح٥ؼخ٭ْش س٨ٝ 24/11/1956ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش،  - 1
 .348، ؿ258ح٥غنش ح٥ْخؽشس، س٨ٝ  13/3/1956 - 2
 0ِٚ ح٥شٙخ١ِّ٪خ٣ ًف، ًح٭َش د. ٩قيَٚ 671رنذ  ،1958 ،ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ 0رْريطٌصح/دح٥ٌص - 3

 .494ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ
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يف ٩قتتش أ٫ ح٥تترتٟ يف دّتتٌٍ ح٥ٖٗتتخء خينتتِ    ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ ًٝتتذ ٝتتشسص 
 .٦٥1ٌٞحّذ ح٥ْخ٩ش حؾبٞشسس يف أف٣ٌ ححملخ١٪خص

ًٝذ ٤ْٝ أ٭و جيٌص ٦٥ظتخسٟ يف دّتخًٍ ح٥ٖٗتخء أ٫ ّشؿتِ يف طش١تو ٦٥يْت٬ يف أُ       
 .2فذًس حؼب٨٢ ح٥نيخثًِٝض كظَ 

ًٝذ ؿشٍ ح٥زلغ يف ٙش٭غتخ كت٣ٌ ٩تخ ارح ١تخ٫ جيتٌص ٦٥ٚتشد أ٫ ّترتٟ عت٦ًٚخ كٞتو يف          
ح٥يْتت٬ يف ٝتتشحسحص حٗدحسس، ًٝتتذ أطبتتِ ح٥ٚٞتتو ح٥ٚش٭غتتِ ّتتذ٧ ؿتتٌحص ر٥تت٠ ٥ظ٦ْٞتتو         

ًح٥رتٟ ٬٩ ح٥ظقشٙخص ح٥يت ْٝذىخ ح٥ٞخ٭٫ٌ رؾشًه ًأًمخُ خخفش،  ،3رخ٥نَخ٧ ح٥ْخ٧

 .4ؽبيٌسس ٩خ ّشطزو رو  ػخس ٙيٌ ٙ ّغظٚخد م٪نخً ًر٠٥

ًحٕف٤ أٙ ّْظذ رظنتخص٣ طٞذ٩تو حٗدحسس حؾبتذَّ ٦ّْيتخ ًطنغتذ فتذًسه ٦٥٪تذِّ، ار        
فب٢٪تتش جيتتذ أ٫ ّٞتت٧ٌ حؾبتتذِّ ٭ٚغتتو رظٞتتذ٨ّ ح٥ظنتتخص٣ ٦٥٪ل٢٪تتش، ًيف ر٥تت٠ ك٢٪تتض  

يف ٩قش رؤ٭و ٙ ّْظذ رخ٥ظنخص٣ ح٥زُ ّٞذ٩و حؾبيْت٫ٌ متذه ًّنغتزو     ح٥ٞنخء حٗدحسُ
 ر طنق٤ ٩نو ح٥يخ٦٥.٬ّيخ٬ّ ًخبخفش ا

ًّرتطتتتذ ٦ّتتتتَ ح٥تتترتٟ ا٥ٖتتتتخء طبْتتتِ اؿتتتتشحءحص حؽبقتتت٩ٌش ًحؼب٢تتتت٨ ٦ّتتتَ ح٥ظتتتتخسٟ      
رخؾبقشًٙخص، ٬٢٥ً ر٠٥ ٙ ديظ حؼبٜ، ًأ٩ّخ ح٥نض٣ً ٬ّ حؼب٨٢ ٙب٭و ّغظظزِ ح٥نض٣ً 

                                                           
 .91، ؿ9، ح٥غنش ح٥ؼخ٭ْش س٨ٝ 24/11/1956ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش،  - 1
 .494ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 2
 .551٪ٌّش ؿ، حجمل1955ًطٞشّش ٩ٌٚك ح٥ذ٥ًش ٙ٭ذس٫ً،  -179رنذ  0٭ٌحس دح٥ٌص سّزري - 3
 .494ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 4
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، ًّؾرته يف ٝز٣ٌ حؼب٢ت٨ حؾبتخ٭ِ ٩ت٬ ح٥يْت٬ ْٙتو رٌفتٚو طش١تًخ        ٬ّ1 حؼبٜ ح٥ؼخرض رو
ْخً يف ح٥ذ٥ٙش ٦َّ سمَ ححمل٧ٌ٢ ٦ّْو رو رتؤ٫ ّتذ٣   ؼبٜ ػخرض أ٫ ٫ٌ٢ّ فشحيخً ٝخى

د٥ٙش ًحملش ٙ زبظ٪٤ ح٥ؾ٠ ٦َّ طتشٟ حؼبتٜ يف ح٥يْت٬ ْٙتو، ٥ًتز٠٥ ٙتب٫ طنْٚتز        
حٗدحسس ٦٥ل٢تت٨ ح٥قتتخدس متتذىخ ٙ ّْظتترب ٝزتتًٌٙ ٩نتتيخ ٦٥ل٢تت٨ ًطش١تتخً ؼبٞيتتخ يف طبْتتِ  

 .2حٕكٌح٣

٢٪تتتش ححملًحؾبٚتتتٌك ٙ دي٦تتت٠ طتتتشٟ حؽبقتتت٩ٌش يف ح٥يْتتت٬ حؾبٞتتتذ٧ ٩نتتتو أ٩تتتخ٧  
 .3، ٕ٭و ّٞذ٧ ر٠٥ رقٚظو ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش ٥ًْظ ح٥ؾخقْشحٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ

١٪خ أ٭و ارح ١خ٭ض حٗدحسس ىتِ حؾبذّْتش ٙتخ٥رتٟ ٙ رتذ أ٫ ّتظ٨ ّت٬ ىشّتٜ ادحسس ٝنتخّخ         
 .4ح٥ذ٥ًش أً ٬ّ ىشّٜ حٗدحسس ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش حؾبخظقش رخؾبشحْٙش ٬ّ حػبيش حٗدحسّش

ّش حؾبذّْش ْٙـذ أ٫ ّقذس ٝشحس ادحسُ ٬٩ ًارح ١خ٫ طشٟ رنخءً ٦َّ سأُ حػبيش حٗدحس
حػبيش حٗدحسّش حؾبخظقش ٩ِ ٩شحّخس ٌٝحّذ ح٥ؾ٤٢ ًحٙخظقتخؿ ًارح سؿْتض حٗدحسس   
أػنتتخء ٭َتتش ح٥تتذٌٍّ ّتت٬ ح٥قتت٦ق ح٥تتزُ أرش٩ظتتو ٩تتِ حؾبتتذِّ ٦ْٙتتَ ححمل٢٪تتش أ٫ طيتتشف  

 .5ح٥ق٦ق ًطٖيْو يف ح٥ذٌٍّ ىزٞخً ٦٥ٞخ٭٫ٌ

                                                           
 .495ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ   - 1
 .495ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ  - 2
 .546، ؿ64س٨ٝ  -ح٥غنش ح٥ؼخ٥ؼش 18/6/1958ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش،  - 3
 .496ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخ٩ِّقيَٚ د.   - 4
 .35، ح٥غنش ح٥شحرْش، س٨ٝ 27/9/1958ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش،  - 5
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٩ت٬ ٝتخ٭٫ٌ حؾبشحْٙتخص    /142/خً ٦٥٪تخدس ح٥رتٟ رتبدحسس ٩نٚتشدس اّٙ ح٭تو ىزٞت    ًّظ٨ 
حؾبقشُ $ٙ ّظ٨ ح٥رتٟ رْذ ارذحء حؾبذَّ ٦ّْو ى٦زتو اٙ رٞز٥ٌتو، ٩ًتِ ر٥ت٠ ٙ ٦ّظٚتض      
ّٙرتحمو ٦َّ ح٥رتٟ ارح ١خ٫ ٝذ دِٙ رْتذ٧ حخظقتخؿ ححمل٢٪تش أً ربكخ٥تش ح٥ٞنتْش      
اذل فب٢٪ش أخشٍ أً رزي٫ٚ فلْٚش ح٥ذٌٍّ أً ى٦ذ ٕري ر٠٥ كبخ ٢ّت٫ٌ ح٥ٞقتذ   

 ححمل٢٪ش ٬٩ حؾبنِ رغ٪خُ ح٥ذٌٍّ#. ٩نو ٩نِ

ٙبرح دل ّٞز٤ حؾبذَّ ٦ّْو ىزح ح٥رتٟ ٥ٞذ ٤ْٝ رؤ٭و جيتذ ٦ّتَ ح٥ٞخمتِ ح٥ٚقت٤ يف     
 .1ح٥ي٦زخص ًح٥ذٌُٙ ح٥يت ّشد ذبخ حؾبذَّ ٦ّْو ٦َّ حؾبذِّ ح٥ظخسٟ ٦٥خق٩ٌش

أ٩تتخ ارح ٝزتت٤ حؾبتتذَّ ٦ّْتتو ح٥تترتٟ ٥ًتتٌ ّتتخسك يف سؿتتٌُ حؾبتتذِّ ْٙتتو ٙتتخ٥رتٟ ّقتتري  
 .٨2 رو ح٥ٞخمِهنخثْخً ًحي٢

ًحؼب٨٢ ربػزتخص ح٥ترتٟ ٙ ّْظترب ك٢٪تًخ رتخؾبْنَ حؽبتخؿ، رت٤ ـبتشد ّ٪ت٤ ٩ت٬ أّ٪تخ٣            
حٗدحسس ح٥ٞنخثْش ًر٠٥ ٩ظَ دل ٬٢ّ ضبش ٭ضحُ رني حؽبق٧ٌ ك٣ٌ كق٣ٌ ح٥ترتٟ، ًٙ  

 .٫ٌ٢ّ3 دًس ح٥ٞخمِ عٌٍ اػزخص ٩خ كق٤ أ٩خ٩و ٬٩ ح٥رتٟ

َ ٦ّْيخ ري٦زخص حؾبذِّ يف 0 ارح ع٦٪ض حػبيش حٗدحسّش حؾبذّاَتيبء اخلصٌيخ -5
طقتتزق ٕتتري رحص ٩ٌمتتٌُ،   -ًحؼبخ٥تتش ىتتزه  –أػنتتخء ٭َتتش ح٥تتذٌٍّ، ٙتتب٫ّ حؽبقتت٩ٌش   

                                                           
، 24/2/1951، ًك٢٪تتو يف 648ؿ ،، حجمل٪ٌّتتش22/9/1951ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ح٥ٚش٭غتتِ  - 1

 .127حجمل٪ٌّش، ؿ
 .11/9/1951 ،ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ - 2
 .494ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 3
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 618ى٬ْ س٨ٝ  -يف ٩قش ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخًّظْني حؼب٨٢ رخّظزخسىخ ٩نظيْش $

 #.24/11/1956ؿ٦غش  -ح٥ٞنخثْش 2ح٥غنش 

َّ يف ى٦زخطتتتو اّٙ أ٭تتتو ارح أّتتتخدص حػبيتتتش حٗدحسّتتتش ٙنخصّتتتض يف أكْٞتتتش حؾبتتتذ 
٩ٌمٌُ ح٥ذٌٍّ، رنخء ٦َّ ٩خ طتزني ؿبتخ ٩ت٬ ّتذ٧ أكْٞظتو يف ح٥ي٦زتخص، ٙب٭ّتو ّتظْني         
٦َّ ححمل٢٪ش ّنذ ٭َشىخ ح٥ذٌٍّ أ٫ طيشف فبنش ح٥ق٦ق ح٥زُ طزني ح٥يشٙني ًأ٫ 
طٞنِ يف ٩ٌمٌُ ح٥ذٌٍّ دبخ طشحه، ٩خ دح٩ض حؽبق٩ٌش ٦َّ ىزح ح٥ٌمِ ٩خ ١خ٭تض  

ؼب٨٢ يف ح٥تذٌٍّ، رت٤ ّتخدص حؾبنخصّتش ٩ت٬ ؿذّتذ       ٝذ ح٭ظيض ًْٙٚ رني ىشْٙيخ ٝز٤ ح

ؿ٦غتتتتتتش  -ح٥ٞنتتتتتتخثْش ٥3غتتتتتتنش  12ىْتتتتتت٬ سٝتتتتتت٨  -ححمل٢٪تتتتتتش حٗدحسّتتتتتتش ح٦ْ٥ْتتتتتتخ$

26/12/1958 .# 

١ًتتز٠٥ حؼبتتخ٣ ٩تت٬ ؿيتتش أختتشٍ، ارح ١خ٭تتض حؾبنخصّتتش يف ح٥قتت٦ق ٩تت٬ ٝزتت٤ حؾبتتذِّ ار    
َ         ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْتخ ٝنض   رتؤ٫ ؿبتخ، ًٝتذ ؿ٦ْظتيخ ح٥تٌصحسس ىخ٥زتش ح٥ظقتذّٜ ٦ّت

ح٥قت٦ق يف ٩ش١تض حؾبٌػتتٜ، أ٫ شبظنتِ ّنتتو ًأ٫ طٚقت٤ يف أًؿتو ح٥تتزي٫ٚ حؾبٌؿيتش ا٥ْتتو       
٩نض٥ش ك٨٢ ح٥ٞخ٭٫ٌ ٦ّْو، ٙ أ٫ طٞنِ ربػزخص ح٥ظنخص٣ ًح٭ظيخء حؽبقت٩ٌش، ار حؼبتخ٣   
أ٭و رْذ ٩نخصّش حؾبذِّ يف فلش ىزح ح٥ق٦ق، ٙ ط٫ٌ٢ حؽبق٩ٌش ٩نظيْش ًٙ ح٥نتضحُ  

ظـتخًصس عت٦يظيخ ٥تٌ أػزظتض طنتخص٣ حؾبتذِّ ّت٬        ٩نلغ٪خً، ٦ًَّ ر٠٥ ط٫ٌ٢ ححمل٢٪ش ٩
 -ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخى٦زو ٦َّ ح٥ش٨ٕ ٬٩ ٩نخصّظو ؿذّخً يف فلش ىزح ح٥ظنخص٣ $

 #.٬٩6/1965  13ؿ٦غش  -ح٥ٞنخثْش ٥8غنش  1215ى٬ْ س٨ٝ 

٦٥ً٪ل٢٪ش أ٫ طٚغش حٙطٚخٛ حؾبْشًك ٦ّْيخ دبخ طغظخ٦قو ٬٩ د٥ٙش ح٥ْزتخسحص ح٥تيت   
ٝزت٤ حٓختش،    حدّخءحطتو  أ٫ّ ١ٚ ًّ ٬٩ حؾبظقخؼبني ٝذ ٭ض٣ ٬ّ رْتل  طن٪نيخ، ٙبرح طزني
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ٍتخىش ح٥تزي٫ٚ ٩ت٬ ح٥نخكْتش      حٙدّتخثْني ٙٚ ّٞذف يف حّظزخسه ف٦لخً أ٫ ٫ٌ٢ّ أكتذ  
حؾبٌمٌّْش، ٩خ دح٩ض ح٥ْربس ىِ دبخ ٧ٌّٞ يف رى٬ ٤١ ٬٩ ح٥يشٙني ٙ رٌمٌف حؼبتٜ  

زٞش رْتل  ػتخسه، ١ًتخ٫    يف رحطو، ٙبرح ّتذ٥ض ًصحسس حًٕٝتخٗ ّت٬ ٙقت٤ حؾبتذِّ ٩غتظ      
حؾبظقخحل ٩ْيخ ٝذ ٭ض٣ ٬ّ كٌٞٝو يف ح٥شحطذ ٩ذس أرْخده ٬ّ ًٍْٚظو ٩ٞخرت٤ اّخدطتو   
ا٥ْيخ، ٙيزه حؾب٩ٌٞخص ح٥تيت أسّتذ ذبتخ كغت٨ ح٥نتضحُ رتني ح٥يتشٙني ىتِ ح٥تيت ّْظترب ذبتخ            

 ٥8غتنش   125ىْت٬ سٝت٨    -ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْتخ حٙطٚخٛ ف٦لخً رخؾبْنَ ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ $
 #.13/6/1965ؿ٦غش  -ح٥ٞنخثْش

٦َّ أ٭و ٙ جيتٌص ح٥يْت٬ يف ح٥قت٦ق رغتزذ ح٦ٖ٥تو يف ٙيت٨ ح٥ٞتخ٭٫ٌ، ر٥ت٠ أ٫         
ح٥ٞخ٭٫ٌ حؾبذ٭ِ ٝذ سدد أفًٚ ّخ٩خً ٧ٌّٞ ٦َّ ىزْْش ح٥ظقخحل رخّظزخسه طنخصًٙ ٬٩ ٤١ 

ٙ جيتٌص  $$ 0، ار ٭تـّ ٦ّتَ أ٭ّتو   حدّخءحطو٬٩ ح٥يشٙني ٦َّ ًؿو ح٥ظٞخر٤ ٬ّ ؿضء ٬٩ 
٦ّتتَ ٩تتخ ًسد رخؾبتتز١شس  –، ٩ًتتشّ ر٥تت٠ ##ح٦ٖ٥تتو يف ح٥ٞتتخ٭٫ٌح٥يْتت٬ يف ح٥قتت٦ق رغتتزذ  

اذل أ٫ حؾبظقتتتخؼبني ١خ٭تتخ ًمهتتتخ يف ٩ْتتشك حؾبنخٝؾتتتش يف    -حّٗنتتخكْش ٥ظ٦تتت٠ حؾبتتخدس  
كٌٞٝي٪خ ّغظيْْخ٫ ح٥ظؼزض ٬٩ ك٨٢ ح٥ٞخ٭٫ٌ ْٙ٪خ ٝتخ٧ رْنتي٪خ ٩ت٬ ٭تضحُ ٦ّتَ ىتزه       

٪خ رْذ ر٠٥ حؼبٌٞٛ، ر٤ حؾبٚشًك أهن٪خ طؼزظخ ٬٩ ىزح ح٩ٕش، ٙٚ ّغ٪ِ ٬٩ أكذ ٩ني
أ٭و ٦ٕتو يف ٙيت٨ ح٥ٞتخ٭٫ٌ، ًّتظْني حٕختز ذبتزح حٕفت٤ ح٥يزْْتِ يف حجملتخ٣ حٗدحسُ          

 #.9/3/1957ؿ٦غش  -ح٥ٞنخثْش ٥3غنش  95ى٬ْ س٨ٝ  -ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ$

ًارح ٭ض٣ حؾبذِّ ٬ّ ح٥ذٌٍّ، ًٝنَ رخّظزتخس حؽبقت٩ٌش ٩نظيْتش، ٦ٙتْظ ٥تو ح٥ْتٌدس       
ح٥يت ٝنض رؤ٭و ارح ١تخ٫ ٩ت٬ ح٥ؼخرتض أ٫ حؾبتذِّ      ح٦ْ٥ْخ ححمل٢٪ش حٗدحسّش ٗػخسصبخ أ٩خ٧

، ٙؤػزظتتض ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش  ٝتتذ طنتتخص٣ ّتت٬ اكتتذٍ ح٥تتذٌّّني حؾبشٙتتٌّظني ٩نتتو أ٩تتخ٧    
ححمل٢٪ش ىزح ح٥ظنخص٣، ًرز٠٥ أفزلض حؽبق٩ٌش ٩نظيْش يف ط٠٦ ح٥ذٌٍّ، ٙٚ ّٞز٤ 
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ٗ  ٩نو ح٥ٌْدس ٗػخسس ط٠٦ حؾبنخصّش يف حؾبٌمتٌُ رحطتو أ٩تخ٧    ًىتِ   دحسّتش ح٦ْ٥ْتخ  ححمل٢٪تش ح

 853ىْت٬ سٝت٨    -ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخطنَش ح٥ي٬ْ حؾبشٌُٙ ٬ّ ح٥ذٌٍّ ح٥ؼخ٭ْش $

 #.1/6/1957ؿ٦غش  -ح٥ٞنخثْش ٥2غنش 

١٪خ ٝنض رؤ٭و ّظنخص٣ حؾبتذِّ ّت٬ ح٥ؾتٜ ح٣ًٕ ٩ت٬ ح٥تذٌٍّ ًٝقتشىخ ٦ّتَ        
 ؽٞيخ ح٥ؼخ٭ِ ٙ ٫ٌ٢ّ ىنتخٟ ٭تضحُ رتني ىتشيف حؽبقت٩ٌش كت٣ٌ ر٥ت٠ ح٥ؾتٜ، ًرخ٥ظتخرل         

ّٚٞذ ٩ٌٞ٩خص ًؿتٌده، ًّقتزق ٕتري رُ ٩ٌمتٌُ ًجيتذ حؼب٢ت٨ رخّظزتخس حؽبقت٩ٌش         

ؿ٦غتش   -ح٥ٞنتخثْش  ٥6غنش  1742ى٬ْ س٨ٝ  -ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ٩نظيْش ْٙو $

23/12/1962.# 

ًٝنض رؤ٫ ح٥ظنخص٣ ح٥ن٪ين ٬ّ ٩ظخرْش دٌٍّ ح٥ٖٗخء حؾبغظٚخد ٩ت٬ طْتذ٤ّ ح٥ي٦زتخص    
زبٞتٜ ٥تو ححمل٢٪تش أػتش ىتزح ح٥ظنتخص٣ حٗؿشحثتِ         امنخ ّش٩تِ حؾبتذِّ ٩ت٬ ًسحثتو اذل أ٫    

رتتخؼب٨٢ رخ٭ظتتيخء حؽبقتت٩ٌش، ٫ٕ حؽبقتت٩ٌش ى٦تتذ ح٥ٖٗتتخء ؽتتؤهنخ ؽتتؤ٫ ١تت٤ خقتت٩ٌش  
ّظٌٝ٘ رٞخإىخ ٦َّ افشحس سْٙيخ ٦َّ ٩ظخرْظيخ، ٙبرح ٭ض٣ ّنيخ ٙٚ جيتٌص ٦٥ٞخمتِ   
حٗدحسُ أ٫ ّظذخ٤ ْٙيتخ رٞنتخء كخعت٨ ؿبتخ ٦ّتَ ح٥تش٨ٕ ٩ت٬ ّتذ٣ً فتخكذ ح٥ؾتؤ٫           

ؿ٦غتتش   -ح٥ٞنتتخثْش  ٥8غتتنش   1215ىْتت٬ سٝتت٨    -٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ   ححملّنتتيخ $

13/6/1965.# 

ًؾبتتخ ١تتخ٫ حؼب٢تت٨ رخ٥ٖٗتتخء رح كـْتتش ّْنْتتش، ١ًتتخ٫ ٩تت٬  ػتتشه اّتتذح٧ ح٥ٞتتشحس حٗدحسُ        
ححمل٢تت٧ٌ رب٥ٖخثتتو يف ٩ٌحؿيتتش ح٢٥خٙتتش، ٙتتب٫ ح٥تتذٌٍّ ري٦تتذ ا٥ٖتتخء ٝتتشحس ادحسُ عتتزٜ      

   ً حؽبقت٩ٌش يف ؽتؤهنخ ٩نظيْتش،     فذًس ك٨٢ رب٥ٖخثو طقزق ٕتري رحص ٩ٌمتٌُ، ًطٖتذ
حؾبقشّش رؤ٭و ٩ظَ ١تخ٫ ح٥ؼخرتض أ٫ ح٥ٞتشحس     ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخًذبزح حؾبْنَ ٝنض 
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يف  فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحسُحؾبيْتت٫ٌ ْٙتتو ح٥قتتخدس رخ٥رتْٝتتخص ٝتتذ ك٢تت٨ رب٥ٖخثتتو ٩تت٬ 
دّخًٍ ّذّذس عخرٞش، ًأفزق ح٥ٞشحس حؾبز١ٌس ٩ْذ٩ًخً ٝخ٭ٌ٭خً ىٌ ٩ًخ طشطذ ٦ّْو ٬٩ 

٭ظْـتتش ٕك٢تتخ٧ ح٥ٖٗتتخء، ًٝتتذ ٭ٚتتزص حٗدحسس ٩ٞظنتتَ ىتتزه حٕك٢تتخ٧، ٙؤفتتذسص    ػتتخس
ٝشحسىخ رب٥ٖخء ح٥ٞشحس حؾبز١ٌس ًح٥ٞشحسحص ح٥ٚكٞش حؾبرتطزش ٦ّْو ًحّظزخسىخ ١ؤ٫ دل ط٬٢ 
ًاّخدس حؼبخ٥ش اذل ٩خ ١خ٭ض ٦ّْو، ًأؿشص ح٥رتْٝخص ٦َّ أعخط حؾبزخدة ح٥يت سغبظيخ 

ٙتب٫ دّتٌٍ    -٩ظَ ١خ٫ ح٥ؼخرض ىتٌ ٩تخ طٞتذ٧   -٥ٖخءأك٢خ٧ ح٥ٞنخء حٗدحسُ ح٥قخدس رخٗ
حؾبذِّ رخ٥ي٬ْ يف ح٥ٞشحس رحطو ط٫ٌ٢ ٝذ أفزلض، ًحؼبخ٥ش ىزه، ٕتري رحص ٩ٌمتٌُ،   
ًأفزلض حؽبق٩ٌش رؾؤ٫ ٩نظيْش، ٩تخ دح٧ ٝتذ ك٢ت٨ رب٥ٖخثتو رظ٦ت٠ حٕك٢تخ٧ ًطنْٚتز        
ر٠٥ ًْٙٚ، ًأّْذص حؼبخ٥ش اذل ٩خ ١خ٭ض ٦ّْو ٝز٤ فذًسه، ًفتذس ٝتشحس رخ٥رتْٝتخص    
٦ّتتَ أعتتخط حؾبزتتخدة ح٥تتيت سغبظتتيخ ط٦تت٠ حٕك٢تتخ٧، ٩ًتت٬ ػتت٨ ّتتظْني رتتخؼب٨٢ رخّظزتتخس     
حؽبق٩ٌش ٩نظيْش رخ٥نغزش ٥و، ٢٥ًت٬ ٩تِ ا٥تضح٧ حٗدحسس دبقتشًٙخص ح٥تذٌٍّ، ٩تخ دح٧       
حؾبذِّ ١خ٫ ٦َّ كٜ ّنذ سْٙيخ، ًٕخّش ح٩ٕش أ٭و زبٜٞ ٩ي٦ٌد، ًىتٌ ا٥ٖتخء ح٥ٞتشحس    

٣ٚ ٭َش ح٥تذٌٍّ، ًحؾبتذِّ ًؽتؤ٭و يف    حؾبي٫ٌْ ْٙو رظ٠٦ حٕك٢خ٧ حٕخشٍ، ًر٠٥ خ
ححمل٢٪تش  ح٥ي٬ْ يف ح٥رتْٝتخص ح٥تيت أؿشصبتخ ح٥تٌصحسس رْتذ ر٥ت٠، ا٫ ١تخ٫ ٥تو ًؿتو كتٜ $          

 #.31/5/1959ؿ٦غش  -ح٥ٞنخثْش ٥4غنش  721ى٬ْ س٨ٝ  -حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ
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 البحث التاسع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انًفاء اخلصومة بغري حؽم يف موضوعفا 

ــ ّ ٝتتخ٭٫ٌ أفتت٣ٌ ححملخ١٪تتخص ٦ّتتَ أعتتزخد ٥ٌٝتت٘ حؽبقتت٩ٌش ًح٭ٞيخّيتتخ        و
خس ح٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ دبتخ ّظْتخسك ٩تِ أك٢خ٩تو،      ًىزْخً ٙٚ دي٢ت٬ طيزْتٜ ر٥ت٠ يف اىت    

ٙٚ ّظؤطَ حؼب٨٢ رظزيني ح٥ذٌٍّ ٫ٕ ىزح ح٥ٞخ٭٫ٌ ٙ ّؤخز رنَخ٧ حٕك٢خ٧ ح٥ْٖخرْتش  
 ر٤ طبِْ أك٢خ٩و كنٌسّش.

٥ز٠٥ ٙٚ ـبخ٣ ٥ظيزْتٜ حٕك٢تخ٧ حؽبخفتش رغتٌٞه حؽبقت٩ٌش ًح٭ٞنتخثيخ دبنتِ        
ٙني، رت٤ طظتٌٙه ححمل٢٪تش ٩ت٬     حؾبذس ٫ٕ حٗؿشحءحص يف ىزح ح٥ٞنخء ٙ طتذًس رتني ح٥يتش   

 ؿخ٭زيخ.

٬٢٥ طيزٜ أك٢خ٧ ٝخ٭٫ٌ أف٣ٌ ححملخ١٪خص ٦َّ ح٭ظيخء حؽبق٩ٌش رغزذ ح٭ٞيخّيخ أً 
طش١يخ أً طغ٨ْ٦ حؾبذَّ ٦ّْو ري٦زتخص حؾبتذِّ أً رغتزذ ح٭ظتيخء حؾبنخصّتش رخ٥ظنْٚتز أً       

 صًح٣ عززيخ أً رقذًس ٝخ٭٫ٌ ّنيِ حؽبق٩ٌش يف رْل ح٥ذّخًٍ.

 :Aquiscementثطهجبد ادلدػِتعهْى ادلدػَ ػهْو 
ىٌ طقشٗ ٝخ٭ٌ٭ِ ٬٩ حؾبذَّ ٦ّْتو ٩ًت٬ ؿخ٭تذ حؾبتذِّ ٩غت٦٪ًخ رخ٥ي٦زتخص حؾبٞخر٦تش        
ح٥يت ّشد ٦ّْيخ حؾبذَّ ٦ّْو ًٝز٦يخ، ًىزح ح٥قشّق أً ح٥ن٪ين ٥ْظ ٥و فْٖش ٩ْْنش 
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ش ر٠٥ ًٙ طظْٞذ رؾ٤٢ ًار دل طٞذ٧ حٗدحسس ٩خ طذحِٙ رو ٬ّ ٩ش١ضىخ ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ ٩ؾّْٚ
 .1ذحص، كظَ ر٤ٚٞ رخد حؾبشحْٙش رٖري ٝشّنش ٦َّ ح٥ظغ٨ْ٦ حبٌٞٛ حؾبذِّرخؾبغظن

ًجيذ أ٫ ّقذس ح٥ظغ٨ْ٦ كب٬ دب٢٦و ٝخ٭ٌ٭خً ًحكذحً فذس ٝشحس رز٠٥ جيتذ أ٫ ٢ّت٫ٌ   
٩غظٌْٙخً ٦٥ؾشه ح٥ؾ٤٢ ًحٙخظقخؿ، ًيف دٌٍّ ح٥ٖٗخء ٙ طنظيِ رظغ٨ْ٦ حؾبيْت٫ٌ  

 .2خصّشمذه ري٦زخص ح٥يخ٬ّ ٫ٕ ٥ْظ ىشٙخً أف٦ْخً يف حؾبن

، ًّؾترته ح٥ظغت٨ْ٦ ر٢خٙتش    ١ً3ز٠٥ حؼبخ٣ رخ٥نغزش ٥غتخثش حؽبقت٧ٌ حؾبظنت٪٬   
ى٦زتتخص حؾبتتذِّ، أ٩ّتتخ ح٥ظغتت٨ْ٦ حػبضثتتِ ٙتتٚ ّنتتيِ ح٥نتتضحُ، ًح٥ظغتت٨ْ٦ ح٢٥خ٩تت٤ ّنتتيِ        

، ًح٥ظغ٨ْ٦ يف دٌٍّ 5، أً ١خ٭ض دٌٍّ ح٥ٌّٙش ح٢٥خ٦٩ش4حؾبنخصّش ٥ًٌ ١خ٫ ىْنخً رخ٥ٖٗخء

 .6أف٣ٌ ححملخ١٪خصح٥ٖٗخء خينِ ٦٥ٌٞحّذ ح٥ْخ٩ش ٬٩ 

ًارح ١خ٫ ح٥ظغ٨ْ٦ ديظ كٌٞٛ ح٥ٖري ٙب٫ ح٥ذٌٍّ طنظيِ ٩ِ كتٜ ىتزح ح٥ٖتري رظلشّت٠     
. ًحؼب٨٢ ْٙو ٝيِْ ٩ٌمٌِّ ًجيٌص ح٥ي٬ْ ْٙو ١٪تخ  7دٌٍّ ّي٬ْ ذبخ يف ح٥ظٚشّٜ

 ٥ٌ ١خ٫ ؿضثْخً ًٝذ ٝنض ححمل٢٪ش يف ح٭ظيخء ح٥نضحُ.

                                                           
 .444ؿ ،حجمل٪ٌّش ،Secooq ،18/11/1946 -ك٨٢ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ - 1
 .498ؿ  ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 2
 .٨312 سٝ ،11ح٥غنش  ،28/5/1957ك٨٢ فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٩قش، - 3
 .9س٨ٝ  ،2ح٥غنش  ،24/11/1956ك٨٢ فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٩قش، - 4
 ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧. 0رشطٌحص -دح٥ٌص - 5
سٝت٨   ،2ح٥غتنش   ،1956 ،38رنتذ   ،24/11/1958ك٨٢ فب٢٪تش ح٥ٞنتخء حٗدحسُ يف ٩قتش،    - 6

 .9ؿ ،9
 .499ؿ  ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 7
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 :اَتيبء اخلصٌيخ ثمٌح انمبٌٌَ
٥ظؾشّْخص ربهنخء رْل حؾبنخصّخص حٗدحسّش ًىزْخً ٙخ٥ظؾشِّ ٝذ ّقذس حؾبؾشُ رْل ح

جيذ أ٫ ّقذس ٬ّ ح٥غ٦يش ح٥ظؾتشّْْش رؾت٤٢    حٙدّخءح٥زُ ّظْشك ٦٥ذٌٍّ ًؼبٜ 
 .1ٝخ٭ٌ٭ِ رخّظزخس أ٫ ىزح ح٥ٞخ٭٫ٌ ّظْشك ٦٥لٌٞٛ حؽبخفش

ًٝذ ّقذس حؾبؾشُ ٝخ٭ٌ٭تًخ رْتذ٧ ح٥يْت٬ يف رْتل ح٥ظقتشٙخص ح٥تيت كقت٦ض يف ٙترتس         
 .2ح٥يٌحسة ١ٚرتس -٩ْْنش

ًارح ٭ـّ ح٥ٞخ٭٫ٌ ٦َّ حّظزخس ح٥ذٌٍّ حؾبنٌَسس أ٩خ٧ ح٥ٞنتخء ٩نظيْتش دبـتشد ٭ٚتخره،     
ٙٞذ حميشد ح٥شأُ ٦َّ أ٫ ديظنتِ ٦ّتَ حػبيتش ح٥ٞنتخثْش حؾبنَتٌسس أ٩خ٩يتخ ح٥تذٌٍّ        

 .3حبغ أُ ٩غؤ٥ش أخشٍ عٌحء ٩خ ط٦ْٜ رخ٥ؾ٤٢ أً رخٙخظقخؿ

ِ ١خٕك٢تخ٧ حؾبظ٦ْٞتش رتبؿشحءحص    ىزح ٩ِ حٗؽخسس اذل أ٫ رْل ىزه حٕك٢خ٧ ٕري ٝيْ
، ًحٕك٢تتخ٧ حؾبتتز١ٌسس ٙ طٞزتت٤ اٙ ح٥يْتت٬ ٕتتري حؾبزخؽتتش يف ح٥يْتت٬ رتتخؼب٨٢       4حٗػزتتخص

 .1، ٩ؼًٚ ٙ جيٌص ح٥ي٬ْ يف حؼب٨٢ ح٥ظ٪يْذُ رنذد خزري ىنذع5ِحؾبٌمٌِّ

                                                           
ًسٝتتتتت٨  ،535سٝتتتتت٨  ،9عتتتتتنش  ،7/3/1955ك٢تتتتت٨ فب٢٪تتتتتش ح٥ٞنتتتتتخء حٗدحسُ يف ٩قتتتتتش،   - 1

 .736ؿ ،131س٨ٝ  ،2عنش  ،26/5/1948
 .511ؿ  ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 2
 ،6سٝتتت٨  11 ،شنحجمل٪ٌّتتتش ح٥غتتت ،26/9/1959 ،فب٢٪تتتش ح٥تتتنٞل حؾبقتتتشّش حؿبْجتتتش ح٥ْخ٩تتتش  - 3

 .1335ؿ ،137س٨ٝ  ،2عنش  ،29/6/1957 ،ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قشًححمل٢٪ ،557ؿ
رخ٥ظٞتتخد٧  ًح٭ٞنتتخإىخحؽبقتت٩ٌش رٖتتري ك٢تت٨ عتتٌٞه حؽبقتت٩ٌش   ح٭ٞنتتخء د. أظبتتذ أرتتٌ ح٥ٌٙتتخ0 - 4

 .211رنذ  ،248ؿ ،ًحّظزخسىخ ١ؤ٫ دل ط٬٢ ًطش١يخ
 .21س٨ٝ  ،13ح٥غنش  ،25/11/1967ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش،  - 5
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 2إصداز األحكبو

عنظنخ٣ً ىنخ ٤ٚٝ رخد حؾبشحْٙتش ًأػتش ح٥نيتٜ رتخؼب٨٢ ػت٨ّ ٭ٞٚتِ ر٥ت٠ رظلشّتش         
 ٢خ٧ ًطغزْزيخ ًٙٞخً ؾبخ 0ِ٦ّحٕك

 ٤ٚٝ0 رخد حؾبشحْٙش ًحؾبذح٥ًش ًح٥نيٜ رخؼب٨٢ ًاّذحُ حؾبغٌدس -1
خينِ ٤ٚٝ رخد حؾبشحْٙش ٦٥٪زخدة ًحٕك٢خ٧ ًح٥ٌٞحّذ حٗؿشحثْش يف أف٣ٌ ح٥ظٞخمِ 

 ح٥ْخدُ ً٭ٚشُ ٦َّ ر٠٥ حؾبٚكَخص حٓطْش0
ٝتتخ٭٫ٌ ٩ْتتذ٣   ارح ٝٚتت٤ رتتخد حؾبشحْٙتتش حّظتتربص ح٥تتذٌٍّ ٩يْتتؤس ٦٥ل٢تت٨ ٙتتبرح فتتذس        

٥ٚخظقخؿ رْذ ر٠٥، ٙب٭و ٙ ّئػش ٦َّ ًّٙش ححمل٢٪ش ٥نَش ح٥ذٌٍّ، ًر٠٥ كغذ 
٩ظَ ١تخ٫ ح٥ْ٪ت٤ ذبتخ     ٥ٚخظقخؿحؾبزخدة ح٥ْخ٩ش، ًّغظؼنَ ٬٩ ر٠٥ ح٥ٌٞح٭ني حؾبْذ٥ش 

 رْذ اٝٚخ٣ رخد حؾبشحْٙش.
يف ٩قتتش ّتتذس أك٢تتخ٧ يف ر٥تت٠، ًأٍيتتشص أ٫  ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخًٝتذ أفتتذسص  

ّْظرب حعظخذح٩خً ٥يشّتٜ   ٥1955غنش /165/ىزه ححمل٢٪ش دبٞظنَ ح٥ٞخ٭٫ٌ ا٭ؾخء

 .3ؿذّذ ٬٩ ىشٛ ح٥ي٬ْ ٙ ـبشد طْٖري يف ٌٝحّذ حٙخظقخؿ

ًٝذ حّظربص ح٥ٞتٌح٭ني ح٥تيت طغت٪ق رتخ٥ي٬ْ يف رْتل طقتشٙخص حٗدحسس أً ح٥تيت شبنتِ         
، ٥ًْغتتض ٝتتٌح٭ني ٥ٚخظقتتخؿٝزتت٣ٌ ح٥يْتت٬ يف رْتتل ٝشحسحصبتتخ أهنتتخ ٝتتٌح٭ني ٩ْتتذحس   

                                                                                                                                        
 .57س٨ٝ  -7ح٥غنش  ،٢7/4/1962٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش، ححمل - 1
ـب٪ٌّتتتتش  ،21/6/1956ًيف  ،282ؿ  ،33سٝتتتت٨  ،ـب٪ٌّتتتتش ح٥غتتتتنش حًٕذل ،11/9/1955 - 2

 .7س٨ٝ  ،ـب٪ٌّش ح٥غنش حًٕذل ،5/11/1955ًك٢٪يخ يف  ،419ؿ  ،51ح٥غنش حًٕذل س٨ٝ 
حؾبشحْٙتخص   0د. ٩قيَٚ ١خ٤٩ حغبخ٤ّْ ،شّشحؿِ يف ٤١ ٩خ ّظ٦ْٜ يف ح٥ٚق٤ يف ح٥ذٌٍّ حٗدحسّ- 3

 .149ؿ ،حٗدحسّش
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٩نَ٪تتش ٥يتتشٛ ح٥يْتت٬، ٦ًّتتَ ر٥تت٠ ٙيتتِ طغتتشُ ٦ّتتَ ح٥تتذّخًٍ حؾبنَتتٌسس ٩ظتتَ ١تتخ٫  
 طخسّخ ح٥ْ٪٤ ذبخ ٝز٤ اٝٚخ٣ رخد حؾبشحْٙش.

١ًز٠٥ ٙتب٫ ٝتٌح٭ني حٗفتذحس ١تؼريًح ٩تخ طتن٨َ اكخ٥تش ح٥تذّخًٍ حػبذّتذس ح٥تيت           
أفزلض قبظقش طزْخً ؾبخ ارح ١خ٭ض ٩يْتؤس ٦٥ل٢ت٨ أُ أٝٚت٤ ْٙيتخ رتخد حؾبشحْٙتش أ٧ دل       

 ط٬٢ ١ز٠٥.

٬٩ أف٣ٌ /154/ٙ جيٌص ح٥ظذخ٤ رْذ اٝٚخ٣ رخد حؾبشحْٙش، ًر٠٥ ًٙٞخً ٦٥٪خدس -2
 ححملخ١٪خص ح٥غٌسُ.

ؿٌحص حؼب٨٢ يف ح٥ذٌٍّ س٨ٕ ًٙخس أكذ حؽبق٧ٌ أً ٙٞذه ٕى٦ْش حؽبق٩ٌش أً  -3
صًح٣ فٚظو ًح٥شأُ أ٫ ٤ٚٝ رخد حؾبشحْٙش ٙ حيش٧ حؽبق٧ٌ ٩ت٬ ارتذحء ح٥ي٦زتخص ح٥تيت     

٩خهن٨ ٬٩ ارذحثيخ ٦َّ أ٫ طٞز٤ ححمل٢٪ش ًٜٙ طٞذّشىخ ٙظق دل ّنـ ح٥ٞخ٭٫ٌ ٦َّ كش
ح٥زخد ـبذدحً، ١ز٠٥ جيٌص ٦٥خق٧ٌ يف ىزح ح٥ذًس ٬٩ أدًحس ٭َش ح٥ذٌٍّ أ٫ ّي٦زٌح 
٬٩ ححمل٢٪ش اػزخص ٩خ حطٌٚٞح ٦ّْو ٬٩ اهنخء حؽبق٩ٌش أً طنتخص٣ حؾبتذِّ ّت٬ ى٦زتخص     

 ْٙيخ.

 :أثس اننطك ثبحلكى
نضحُ ٬ّ ًّٙش ححمل٢٪ش، ًّقزق كخثضحً ٦٥لـْش، ًّرتطذ ٦َّ ح٥نيٜ رخؼب٨٢ خشًؽ ح٥

١٪تخ ّرتطتتذ ٦ّتتَ ر٥تت٠ أ٫ طؼزتتض حؼبٞتتٌٛ ح٥تتيت ٝشسصبتتخ، ٙتتٚ طغتتٞو اٙ دبنتتِ حؾبتتذس  
ح٥ي٦ٌّتتش امتتخٙش اذل رتتذء ٩ٌحّْتتذ ح٥يْتت٬ يف حؼب٢تت٨ ٦ّ٪تتخً أ٫ ٭َتتخ٧ ٥ٞنتتخء حٗدحسُ  

 ّٞشس أ٫ ٩ْْخد ح٥ي٬ْ ّزذأ ٬٩ طخسّخ ح٥نيٜ رخؼب٨٢.
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 حتسّس األحكبو

ً 176/يف ر٥تتتت٠ اذل ٭َتتتتخ٧ حٕفتتتت٣ٌ حؾبذ٭ْتتتتش حؾبٌمتتتتلش يف حؾبتتتتخدس  ًّشؿتتتتِ

٩تت٬ أفتت٣ٌ ححملخ١٪تتخص ح٥غتتٌسُ، ًىتتزه ح٥زْخ٭تتخص ٝخفتتشس ٦ّتتَ ٩تتخ طقتتذسه       /178
ححمل٢٪ش ٬ّ أك٢خ٧ طنيِ حؽبق٩ٌش ًحٕك٢خ٧ ح٥ٚشّْش ًٕري ح٥ٞيْْش ٩ؼ٤ ح٥ٞتشحسحص  

قت٧ٌ  حؽبخفش رخٗػزخص أً ًٜٙ حؽبق٩ٌش أً عريىخ أً مت٨ ح٥تذّخًُ ػت٨ّ ٝزت٣ٌ حؽب    
 .1ًمبٌ ر٠٥، ٙٚ ّظْني طغزْزيخ ًٙ ّؾرته أ٫ طظن٪٬ ح٥زْخ٭خص ح٥غخ٥ٚش ح٥ز١ش

ًّظـو ح٥ٞنخء حٗدحسُ اذل ح٥ظخْٚ٘ ٬٩ أعزخد ري٫ٚ حؼب٨٢ أً حؽبيؤ يف رْخ٭خص 
يف ٩قتش رؤ٭تو ٥تج٬ ١تخ٫ ٝتشحس ح٦٥ـنتش        ححمل٢٪ش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ  ، ٥ًٞذ ك٢٪ض 2حؼب٨٢

ؽتتظ٪خ٥و ٦ّتتَ ح٥زْخ٭تتخص ح٥ٌحؿتتذ حؽتتظ٪خ٣   ح٥ٞنتتخثْش دبؼخرتتش ك٢تت٨ ٝنتتخثِ ْٙـتتذ ح  
حؼب٢تت٨ ٦ّْيتتخ دبتتخ يف ر٥تت٠ أغبتتخء حؽبقتت٧ٌ ًفتتٚخصب٨ اّٙ أ٫ ح٥تتنٞل أً حؽبيتتؤ يف   

 .3ر٠٥ جيذ أ٫ ٫ٌ٢ّ ؿغْ٪خً

                                                           
رخ٥ظٞتتخد٧  ًح٭ٞنتتخإىخحؽبقتت٩ٌش رٖتتري ك٢تت٨ عتتٌٞه حؽبقتت٩ٌش   ح٭ٞنتتخء د. أظبتتذ أرتتٌ ح٥ٌٙتتخ0 - 1

 .51رنذ  ،ًحّظزخسىخ ١ؤ٫ دل ط٬٢ ًطش١يخ
ِ د. ٩قتتتتتيَٚ  - 2 ُ  ١0٪تتتتتخ٣ ًفتتتتتِٚ ح٥شٙتتتتتخّ              ،475ؿ  ،أفتتتتت٣ٌ اؿتتتتتشحءحص ح٥ٞنتتتتتخء حٗدحس

 .١977خ٤٩ حغبخ0٤ّْ حؾبشحْٙخص حٗدحسّش، ؿ د. ٩قيَٚ
 .129، ح٥غنش ح٥ؼخ٥ؼش، س٨ٝ 11/5/1958 - 3
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ًٝتتذ ك٢تت٨ أ٫ ـبتتشد حؽبيتتؤ حؾبتتخدُ يف رْتتخ٫ فتتٚش حؼب٩ٌ٢تتش سحْٙتتش ح٥تتذٌٍّ  
ٝزٌؿبخ ًح٥زُ ٢ّؾٚو ٩خ ح٭يٌص ٦ّْو فلْٚش ح٥ذٌٍّ ٬٩ رْخ٭خص ٙ ّئدُ اذل ّذ٧ 

 .٥1شْٙيخ ٬٩ ٕري رُ فٚش

ًّتتزىذ ح٥تتشأُ اذل أ٫ حؼب٢تت٨ ح٥تتزُ ٙ ٌّٝتتِ ٦ّْتتو سثتتْظ حػب٦غتتش ١ًخطزتتيخ ّْظتترب         
 .٩2ْذ٩ًخً ٢ِّٚ ا٭٢خسه ّنذ ح٥ظ٪غ٠ رو

ًٝذ ٤ْٝ أ٫ طٌِْٝ ح٥ٞخمِ ٦َّ ٩نيٌٛ حؼب٨٢ م٪٬ فبنش حػب٦غتش ح٥تزُ فتذس    
و ٦َّ ٩غٌدس حؼب٨٢ ٙ ْٙيخ ٙ ّٖين ؽْجخً ٬ّ طٌْْٝو ٦َّ حؼب٨٢ رحطو ١٪خ أ٫ طٌْْٝ

ّٖين ٬ّ ح٥ظٌِْٝ ٦َّ ٭غخش حؼب٨٢ أف٦ْش ًح٥ظٌِْٝ ٦َّ ححملنتش أً حؾبغتٌدس دينتِ    
 .٬٩3 حّظزخس حؼب٨٢ ٩نْذ٩خً، ًا٭ّ٪خ ّئدُ اذل طْزس طنْٚزه أً حٙكظـخؽ رو

ًٝذ طٞشس أ٭و ارح أ٬٢٩ طٌِْٝ ح٥ٞخمِ ٦َّ ٭غتخش حؼب٢ت٨ حٕفت٦ْش ٙتب٫ حٗؿتشحءحص      
 .4طق٦ق ًّض٣ً حٙ٭ْذح٧

أ٭تو رخ٥نغتزش ٗفتذحس حؼب٢ت٨ رخعت٨ ح٥غت٦يش        "ح٥ذ١ظٌس ٩قيَٚ ١٪خ٣ ًفِٚ"ًّشٍ 
 ح٦ْ٥ْخ يف ح٥زٚد جيذ ح٥ظٚشّٜ رني كخ٥ظني0

                                                           
 ،16ً 15سٝتتتتت٨  -، ح٥غتتتتتنش ح٥شحرْتتتتتش23/2/1958ححمل٢٪تتتتتش حٗدحسّتتتتتش ح٦ْ٥ْتتتتتخ يف ٩قتتتتتش،  - 1

 .21، س٨ٝ 5، عنش 6/1961
 ًح٭ٞنتتخإىخحؽبقتت٩ٌش رٖتتري ك٢تت٨ عتتٌٞه حؽبقتت٩ٌش   ح٭ٞنتتخء د. أظبتتذ أرتتٌ ح٥ٌٙتتخ0د. أظبتتذ  - 2

 .116، ؿ48رنذ  ،خ٥ظٞخد٧ ًحّظزخسىخ ١ؤ٫ دل ط٬٢ ًطش١يخر
 .476ؿ  ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 3
 ًح٭ٞنتتخإىخحؽبقتت٩ٌش رٖتتري ك٢تت٨ عتتٌٞه حؽبقتت٩ٌش   ح٭ٞنتتخء د. أظبتتذ أرتتٌ ح٥ٌٙتتخ0د. أظبتتذ  - 4

 .117، ؿ48رنذ  ،رخ٥ظٞخد٧ ًحّظزخسىخ ١ؤ٫ دل ط٬٢ ًطش١يخ
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ارح ١خ٫ فذًس حؼب٢ت٨ رخعت٨ ح٥غت٦يش ح٦ْ٥ْتخ يف ح٥تزٚد ٭خؽتجًخ ٩ت٬ عتيٌٍ، ٙٚتِ           -1
ٞخً ىزه حؼبخ٣ ّْظرب أ٩شحً ؽ٦٢ْخً ٩ٚشًمخً ٩ًٚشًٕخً ٩نو ٩خ دح٩ض ححمل٢٪ش ٩ؾ٦٢ش ىز

 ٦٥ٞخ٭٫ٌ. 

ًأ٩ّتتخ ارح ١تتخ٫ حٕٗٚتتخ٣ ّ٪تتذحً أً ؿتتخء يف حؼبْؼْتتخص ٩تتخ ّٚغتتش ح٥ْ٪تتذ يف ىتتزح      -2

 .1حٕٗٚخ٣ ٙٚ ٩ْذٍ ٬٩ ح٣ٌٞ٥ رخٙ٭ْذح٧

 :2اإلثجبد أيبو انمضبء اإلدازُ -أًًٙ
٥ٞتتتذ طؾتتت٦٢ض ٭َشّتتتش حٗػزتتتخص يف ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ٩ظتتتؤػشس رَتتتشًٗ ىتتتزح ح٥ٞتتتخ٭٫ٌ  

 ص ى0ًِكخٙخطو، ٬٩ً أى٨ ىزه حؾبئػشح
حػبيش حٗدحسّش رْْذس ٬ّ دًحِٙ ح٦٥ذد ًحؽبقت٩ٌش ًحؾبظخرْتش ح٥ؾخقتْش ٩ًْشّمتش      -

 ٥رتحخِ ٬٩ ّظقش٫ٌٙ رخغبيخ.

 .حْبشح اإلدازح ػهَ األًزاق ًادلعتنداد ادلتؼهمخ ثبدلنبشػخ-ػخ٭ْخً

ْخ، كبالظتًبزاد يسظٌيخ ظاهفبً  حتمْد اإلثجبد اإلدازُ ثنًبذج يؼْنخ الئ -ػخ٥ؼخً
 .د ثبندنْم احلسحبْث ال ُّفم

                                                           
 .477ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخ٩ِّقيَٚ د.  - 1
أفتت٣ٌ اؿتتشحءحص ح٥ٞنتتخء  ١0٪تتخ٣ ًفتتِٚ ح٥شٙتتخِّّشحؿتتِ ىتتزح ح٥زلتتغ ر٢خ٦٩تتو،  د. ٩قتتيَٚ  - 2

 .441ؿ  ،حٗدحسُ
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                    ادلجاااااااابدزح ايتْاااااااابشاد اإلدازح انمضاااااااابئْخ ًخبصااااااااخ ايتْاااااااابش  -سحرْتتتتتتتتخً

privilege de préalable0  ًح٥زُ ّظْق ؿبخ حسبخر ٝشحسحص ادحسّش يف ٩ٌحؿيش ح٥ٚشد
 طغظٖين ذبخ ٬ّ ح٥ٙظـخء اذل ح٥ٞنخء كبخ جي٤ْ ح٥ٚشد يف ٩ش١ض حؾبذِّ.

 أيبو انمضبء اإلدازُ: ًىنبن اجتبىبد يف اإلثجبد
جي٤ْ حٕف٤ يف حٗػزتخص ٦ّتَ ّتخطٜ حؾبتذِّ ٩تِ سبْٚت٘ ر٥ت٠ دبتخ ّٞت٧ٌ رتو            األًل:

 ح٥ٞخمِ حٗدحسُ ٬٩ دًس اجيخرِ يف ح٥ذٌٍّ.
طٌصِّ ّذء حٗػزخص رني ح٥يشٙني، ًر٠٥ اذل ؿخ٭ذ حربخه ػخ٥تغ ّٞت٣ٌ رظْتزس     انثبَِ:

 .1ًمِ ٝخّذس ّخ٩ش يف ر٠٥ ٥ذٍ ح٥ٞنخء حٗدحسُ

ىٌ ح٥تزُ ّيتْ٪٬ ٦ّتَ ٭َشّتش      Sileeasition، ٣2 ح٥ظٌحص٫ يف حؾبش١ض ح٥ٞخ٭ٌ٭ِٙخخظٚ
حٗػزتتخص يف ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ًىتتٌ ح٥تتزُ ىتتذد ٩ْخؾبيتتخ ًأٍيتتش غبخصبتتخ حؾب٪ْتتضس ّتت٬    

 ص٦ْ٩ظيخ يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ.

ًرىذ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ ٣ٌٞ٦٥ رؤ٫ ّذء حٗػزخص  ِّٞ ٦َّ حؾبذِّ يف أكتٌح٣  
ٞشحس ٧ٌّٞ ٦َّ ح٥غ٦يش ح٥ظٞذّشّش، أً حؾبغتظنذ اذل ٩نتِ طتشخْـ    ١ؤ٫ ّظ٦ْٜ ح٥ي٬ْ ر

أً ٩ْضس ادحسّش أً ّنذ ح٥ي٬ْ رخ٥ظْغ٘ حؾبزين ٦ّتَ عت٦يش ٩ْٞتذس ًيف كتخ٣ أعتزخد      
 .3ح٥ٞشحس ح٥ظؤدّيب، ًيف حؾبغخث٤ حؾبظ٦ْٞش رخٗؿشحءحص ح٥ذحخ٦ْش ١خ٥ظٌّْل

                                                           
٭َشّتتش حٗػزتتخص يف ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ، سعتتخ٥ش، ؿخ٩ْتتش ح٥ٞتتخىشس،  0د. أظبتتذ ١٪تتخ٣ ح٥تتذ٬ّ ٩ٌعتتَ - 1

 .544، ٩يزْش دحس ح٥ؾْذ، ؿ٦١1976ْش حؼبٌٞٛ، عنش 
 .583٭َشّش حٗػزخص يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ؿ 0د. أظبذ ١٪خ٣ ح٥ذ٬ّ ٩ٌعَ - 2
 ١خسدّظخ٣. ،18/3/1955 ،ك٨٢ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ - 3
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، 1ِ حٗػزتخص ًّزَٞ ىزح ح٥ْذء ٦َّ حٗدحسس ٦١٪خ طزني ٦٥ٞخمِ حعظلخ٥ش حؾبذّ
ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ح٥ٚش٭غتتِ رتتؤ٫ ح٥ٞخمتتِ ّْنتتذ رتتؤٌٝح٣ حؾبتتذِّ ارح ١خ٭تتض      ًٝتتذ ك٢تت٨

 .2حًٕسحٛ ٙٞذص خبيؤ حٗدحسس

يف ٩قش حؾبزذأ ح٥غخرٜ ٙٞخ٥تض0 ا٫ ٝخّتذس ّتذء     ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ٥ًٞذ أسعض 
١ؼريحً  حٗػزخص ٦َّ حؾبذِّ ٙ طغظ٨ْٞ ٦َّ اىٚٝيخ يف حؾبنخصّخص حٗدحسّش ٫ٕ حٗدحسس

٩خ زبظٌٚ رخًٕسحٛ ًحؾب٦ٚتخص حؼبخغبتش يف ح٥تذٌٍّ، ٙتبرح ٭٦٢تض أً طغتززض يف ٙٞتذ        
، ًّن٦ٞتتذ ّتتذء  3حًٕسحٛ أُْٝ٪تتض ٝشّنتتش ٥قتتخحل حؾبتتذِّ رب٥ٖتتخء ح٥ْتتذء ٦ّتتَ حٗدحسس     

، ٥ًٞتتذ 4حٗػزتتخص ٦ّتتَ حٗدحسس يف كتتخ٣ ًؿتتٌد ٭قتتٌؿ طؾتتشّْْش أً ٝتتشحث٬ ٝخ٭ٌ٭ْتتش     
نتتتخُ حٗدحسس ّتتت٬ طٞتتتذ٨ّ حًٕسحٛ ّ٪تتتًٚ حعتتتظٞش ح٥ٞنتتتخء ح٥ٚش٭غتتتِ ٦ّتتتَ حّظزتتتخس ح٩ظ
 .5طْغْٚخً، ١ز٠٥ ارح ١خ٭ض حٗؿخرش ٕري ـبذّش

يف ٩قش ٦ّتَ أ٫ عت٢ٌص حٗدحسس ٦ّٞتذ ّتذء حٗػزتخص       ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخًطغري 
 .٦ّ6ْيخ، ًُّٚغش ٦َّ أ٭و طغ٨ْ٦ رؤٌٝح٣ حؾبذِّ

                                                           
 .553ؿ ،د. أظبذ ١٪خ٣ ح٥ذ٬ّ ٩ٌع0َ ٭َشّش حٗػزخص يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ - 1
 .9س٨ٝ ،13عنش  ،11/11/1967 - 2
 .9س٨ٝ  ،13عنش  ،11/11/1967 - 3
 .556ؿ ،٭َشّش حٗػزخص يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ د. أظبذ ١٪خ٣ ح٥ذ٬ّ ٩ٌع0َ - 4
ـب٦ش ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش  ،طٞشّش رؾؤ٫ طن٨َْ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش يف ٙش٭غخ 0فب٪ذ ىخىش ّزذ حؼب٪ْذ - 5

ٝنتتْش  ،23/2/1957ًك٢تت٨ ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ح٥ٚش٭غتتِ يف     ،176ؿ ،1962عتتنش  ،يف ٩قتتش

 .556ؿ ،٭َشّش حٗػزخص يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ ١٪خ٣ ح٥ذ٬ّ ٩ٌع0ًَ د. أظبذ  ،ؽ٦ٌْ
 .35س٨ٝ  ،19عنش  ،31/9/1973ً ،9س٨ٝ  ،13عنش  ،11/11/1967 - 6
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     ٜ حٗدحسس  ٩ًخ ىٌ ٩ٞشس أّنخً أ٫ ّذء اػزخص ح٥ٌحْٝتش ح٥غت٦زْش ٢ّت٫ٌ ٦ّتَ ّتخط
 .١1٪خ يف ٩غخث٤ ح٥ظييري ًح٥ٚق٤ ٕري ح٥ظؤدّيب

يف ٩قش أ٭و ارح حطنق ٬٩ حًٕسحٛ ٩خ ّضكضف ٝشّنش  ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ ًك٢٪ض
 .2ح٥قلش حؾبٚرتمش يف ْٝخ٧ ح٥ٞشحس ح٭ظ٤ٞ ّذء حٗػزخص ٦َّ ّخطٜ حٗدحسس

َ أعتتخط ًك٢٪تتض أ٭تتو ارح حطٚٞتتض حٗدحسس ٩تتِ حؾبظْخٝتتذ ٦ّتتَ أ٫ ٢ّتت٫ٌ حؼبغتتخد ٦ّتت     
، ًح٥تزُ  ١3ؾٌٗ زبض ّذ حٗدحسس ٙب٫ ّتذء حٗػزتخص رتشحءس ح٥ز٩تش ٢ّت٫ٌ ٦ّتَ حٗدحسس      

 ٭شحه أ٭و جيذ ح٥ظٚشّٜ رني ٩خ 0ِ٦ّ

ح٥ٌٝتتخثِ حٗدحسّتتش ح٥تتيت طٞتتِ يف فبتتْو ح٥ْ٪تت٤ حٗدحسُ، ٙينتتخ دًس حؾبتتذِّ ٢ّتت٫ٌ  -1
 ّش.ـبشد حٗسؽخد ًٙ ٫ٌ٢ّ ٥ذّو عٌٍ س٨ٝ ًطخسّخ ًمبٌ ر٠٥ ٬٩ ح٥ذٙٙص حٗسؽخد

أ٩تتخ كْٞٞتتش ح٥ٌٝتتخثِ ٢ْٙتت٫ٌ ػخرظتتخً ٥تتذٍ حٗدحسس كبتتخ ٙ طتتزني حؼبْٞٞتتش د٫ً ارتتشحصه     
 ٦٥ذٌٍّ.

أ٩تتخ ح٥ٌٝتتخثِ ٕتتري حٗدحسّتتش ح٥تتيت زبقتت٤ ختتخسؽ ـبتتخ٣ حٗدحسس ١ٌحْٝتتش حٙ٭ظٞتتخ٣     -2
ًحؿبٌٍ ًحٕٕشحك حؽبخفش، كبخ ٧ٌّٞ ٦ّْو ح٥ي٬ْ رخ٥ظْغ٘، ١ًزح ٨َْ٩ ح٥َشًٗ 

 .٠4 ّنِ ح٥ْذء ٦َّ حؾبذِّح٥ؾخقْش حؾبئدّش ٦٥ظؤدّذ، ٙز٥

                                                           
 .553ؿ ،د. أظبذ ١٪خ٣ ح٥ذ٬ّ ٩ٌع0َ ٭َشّش حٗػزخص يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ - 1
 .9، س٨ٝ 14، ح٥غنش 23/11/1968 - 2
 .22، س٨ٝ 13، ح٥غنش 9/9/1967 - 3
 .42، ؿ61، ٝنْش ٩ٌ٥خ عٌسّْو، عنش ٦1961ش ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧ ح٥ٚش٭غِ، عنش ـب - 4
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يف ٩قتش   ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ   ًرؾؤ٫ اػزخص ّذء ح٥ظْغت٘ ٙٞتذ ك٢٪تض    
، ًيف ٙش٭غخ ٙٞتذ ١خ٭تض حٗدحسس ىتِ فتخكزش حؾبقت٦لش يف      1رؤ٭و ِّٞ ٦َّ ٬٩ ّذّّْو

 .2اػزخص ح٥ظْغ٘ ٙؤطخف ؿبخ حجمل٦ظ ر٠٥

ِ ًىزْخً ٙخٗؿشحءحص ح٥ٞنخثْش ١ؾشًه ٝز٣ٌ ح٥ذٌٍّ ٩ؼًٚ طِٞ ٦َّ ّت  ، 3خطٜ حؾبتذّ

، ًّغتظؼنَ ٩ت٬ ر٥ت٠    4ًارح ى٬ْ حؾبذِّ رؤ٫ اّٚ٭و دل ٢ّت٬ فتلْلخً ٦ْْٙتو حٗػزتخص    
حٗؿشحءحص ح٥يت طٞت٧ٌ ذبتخ حٗدحسس ١خٗخيتخس ًٕتريه ٙتب٫ ّتذء ٩تخ طّذّْتو ٢ّت٫ٌ ٦ّتَ           

 .5ّخطٞو

 هتْئخ اندػٌٍ نهفصم فْيب أً حتمْميب

يف عز٤ْ صبْجتش  –٥ش ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ّنـ ٦َّ أ٫ ٩ٌٚك ح٥ذً ر١ش٭خ عخرٞخً أ٫ ٝخ٭٫ٌ
٥تو حٙطقتخ٣ رخػبيتخص حؼب٩ٌ٢ْتش ٦٥لقت٣ٌ ٦ّتَ ٩تخ ىتٌ ٙص٧ ٩ت٬ رْخ٭تخص            -ح٥ذٌٍّ

ًأًسحٛ. ًٙ ٩تتخ٭ِ ٩تت٬ أ٫ ربتتشُ ححمل٢٪تتش زبْٞٞتتًخ يف حػب٦غتتش أً ّٞتت٧ٌ رتتو ّنتتٌ         
 .٩6نظذد

                                                           
 .25، س٨ٝ 2ح٥غنش  -15/9/1956 - 1
، ٝنتتتتتتتتتْش حٓ٭غتتتتتتتتتش عتتتتتتتتت٥ٌْْو، ًح٭َتتتتتتتتتش فب٢٪تتتتتتتتتش ح٥ٞنتتتتتتتتتخء حٗدحسُ يف   5/3/1954 - 2

 .142، س٨ٝ 9، ح٥غنش ٩27/9/1954قش،
 .468ؿ ،ُد. أظبذ ١٪خ٣ ح٥ذ٬ّ ٩ٌع0َ ٭َشّش حٗػزخص يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحس - 3
 .354، ؿ1961، ـب٦ش ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧، عنش 16/9/1959ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ، - 4
 .14/2/1967، 21/5/1953ًفب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٩قش، - 5
 .842، ؿ1961، ـب٦ش ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ْخ٧، 4/3/1961 ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ - 6
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، ًح٥ٞنتتخء 1ًح٥ْ٪تت٤ يف ٩قتتش أ٫ طْْتتذ ححمل٢٪تتش ح٥تتذٌٍّ ٦٥٪ٚتتٌك ٗؿتتشحء ح٥ظلْٞتتٜ
 طٞذ٨ّ ًسٝتش زبتض ٫ٕ حٗدحسس طٞتذ٧ ٩تخ زبتض ّتذىخ ٩ت٬        حٗدحسُ ٙ ٦ُّض٧ حؽبق٨ يف

حًٕسحٛ ؿتتربحً ريشّتتٜ ح٥ٖشح٩تتخص، ًأ٩ّتتخ رخ٥نغتتزش ؾبتتخ ٢ّتت٫ٌ زبتتض ّتتذ ح٥ٚتتشد ٩تت٬ أًسحٛ   
ٙظ٫ٌ٢ ٥ذٍ حٗدحسس، ًارح دل طٞذ٧ حٗدحسس أف٤ حًٕسحٛ حّظربص ححمل٢٪ش ح٥قٌسس ح٥تيت  

 .2ٝذ٩يخ حؾبذِّ ٩يخرٞش ٥ٖف٤

٦نخ ىٌ دًس اجيخرِ حعظْٚخثِ، ًىزح ح٥ذًس ّترتحًف  ًدًس ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١٪خ ٝ
رتتني ٭َتتخ٧ حٗػزتتخص ح٥ٞتتخ٭ٌ٭ِ ح٥تتزُ ّظْٞتتذ رؤد٥تتش ٩ْْنتتش، ًرتتني حٗػزتتخص حؾبي٦تتٜ أً          

، ح٥زُ حيت٣ٌ حٕد٥تش ح٥تيت طْتشك     La preure ou l,intime conrictionحٗٝنخِّ 
ذطتو  ٦ّْو اذل ـبشد ٝشحث٬ ٢٩ظٌرتش، ٙخٕفت٤ كشّتش ح٥ٞخمتِ حٗدحسُ يف ط٢ت٬ٌّ ّْٞ     

 .3ًحعظخٚؿ حؼبْٞٞش كبخ ُّْشك ٦ّْو ٬٩ ح٥ٌٝخثِ ًحًٕسحٛ

رْذ أ٭و ٬٩ ٭خكْش أخشٍ ٩ْٞذ رؤ٭ٌحُ  ٩ْْنش ٬٩ حٕد٥ش ٙ ّغتظيِْ أ٫ ّظْتذحىخ ًيف   
 ر٠٥ طنٞغ٨ حٕد٥ش يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ اذل ٭ٌّني0

 حٕد٥ش حؾبٌمٌّْش.  -1

 حٕد٥ش ح٥ؾخقْش. -2 
 شح٥ؼٞتش ْٙيتخ ٩نتيخ رحصبتخ ١تخًٕسحٛ، أ٩ّتخ حٕد٥ت        ٙخٕد٥ش حؾبٌمٌّْش، ًىِ ح٥تيت طغتظ٪ذ  

ح٥ؾخقْش، ٙيِ ح٥يت طُغظ٪ذ ح٥ؼٞش ْٙيخ ٬٩ ٩ٞتذ٩يخ ١خ٥ؾتيخدس ًح٥تْ٪ني، ًٙ ّئختز     

                                                           
 .441ؿ ،دحسُأف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
 .799، س٨ٝ 8، ح٥غنش 14/6/1954فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٩قش، - 2
 .129ؿ ،حٗؿشحءحص أ٩خ٧ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش 0ىشْْٙو ٥ٌ٭ٌح٫ - 3
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شحف ٦ّتَ ح٥ٞت٣ٌ رتؤ٫ حٗػزتخص حٗدحسُ $ٙ     ذبخ أ٩خ٧ ح٥ٞنتخء حٗدحسُ، ٥ًٞتذ ؿتشٍ ح٥ؾّت    
ً    ظيذ٩غ ،1 ح٥ظؤدّيب# طظ٪ْتض ٩ت٬ رح١تشس    ٙش ًحِٝ حؾب٦ٚتخص، ٙيتِ رح١تشس حٗدحسس ًًّْيتخ، 

    ٘ دبتخ ٝتذ ّْرتّيتخ ٩ت٬ ٭غتْخ٫       -حؾبٌٍ٘ ًًّْو ٙٚ سبتظ٦و ح٥تزح١شس ح٥زحطْتش ٦٥٪ٌٍت
 رخ٥زح١شس حؾبٌمٌّْش ٥٘دحسس حؾبغـ٦ش يف دٙخطشىخ ٦٩ًٚخصبخ حؾبغ٦غ٦ش. -رسِّ

              ح٥ٞنتتتتتخء حٗدحسُ ٦٥٪غتتتتتخث٤ ح٥ْخسمتتتتتش يف حٗػزتتتتتخص  ٦ٝتتتتتًْٚ ٩تتتتتخ ّظْتتتتتشك   

incident de la préalable ٠ سحؿِ اذل أ٫ ح٥ذٌٍّ حٗدحسّش شبتش أًًٙ يف دًس  ًر٥
ح٥ظلنتتري عتتٌحء ٦ّتتَ ّتتذ حؾبٚتتٌك، ًا٫ ١تتخ٫ ح٥ٚٞتتو ّتتشد ر٥تت٠ اذل حصدكتتخ٧ حػب٦غتتخص  
١ًؼشس ح٥ْ٪ت٤، ًح٥ظٌّْت٤ ٦ّتَ حؾبزتخدة د٫ً ح٥ٌٝتخثِ ٫ًٕ حجمل٦تظ ّظـنتذ ح٥ظتذخ٤ يف         

 .2أّ٪خ٣ حٗدحسس

حي٤ْ ححمل٧ٌ٢ ٦ّتَ حٗدحسس  ًـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ ٢ّظِٚ رظٞشّش ٩زذأ حؾبغئ٥ًْش ً
٥ظلذّذ ح٥نشس ًح٥ظٌّْل، ١٪خ ٢ّظِٚ رخ٥ٖٗخء ًّرتٟ طغٌّش حٙعظلٞخٛ ًحؼبغتخد  
٦٥ـيش حٗدحسّش، ًح٥ٞنخء حٗدحسُ دل ّنظ٤ٞ ٩شس ًحكذس ٦٥٪ْخّنش، ًدل ّٚقت٤ ٝتو يف   

 .3دِٙ رخ٥ظضًّش

                                                           
 .441ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
 ، ٩ًخ رْذىخ.134ؿ ،حٗؿشحءحص أ٩خ٧ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش 0ىخسْٙو ٥ٌ٭ٌح٫ - 2
3 -  ٜ ، رنتذ  1961حٗؿتشحءحص أ٩تخ٧ ححملتخ٨١ حٗدحسّتش،      0، ًؿخر٥ٌتذ 247ً 135ؿ  ،حؾبشؿِ ح٥غتخر

754 ً582. 
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                       1ًاؿتتتتتتتتتتتتشحءحص ح٥ٞنتتتتتتتتتتتتخء حٗدحسُ طغتتتتتتتتتتتتظ٦ض٧ حؾبٞخر٦تتتتتتتتتتتتش ًحؾبٌحؿيتتتتتتتتتتتتش  

caractère contradictoire   ًىتتزه حؽبقْقتتش ٩تت٬ أىتت٨ خقتتخثـ حٗؿتتشحءحص ،
حٗدحسّش يف حٗػزخص، ًارح دل ّشحُ حؾبٌٚك أً ح٥ٞخمِ ر٠٥، ٙب٫ حٗؿشحء ٫ٌ٢ّ ٩ْْزتخً  

ًطْغري ًشب٢تني   حٙىُٚرْْذ ؿٌىشُ ٝذ ّئدُ اذل حعظزْخده ٥ًز٠٥ جيذ زبْٜٞ 
 ٦ّْي٨ رغشّّش حًٕسحٛ.أفلخد ح٥ؾؤ٫ ٩نو ر٤٢ كشّش ًّذ٧ حٙكظـخؽ 

ًح٥ٞنخء حٗدحسُ ّظ٪ظِ حبشّش ًحعْش يف اؿخرش حؽبق٧ٌ ٦ّتَ ى٦زتخصب٨ يف حٗػزتخص،    
ٙيتتٌ ٥تتْظ ٦٩ض٩تتًخ رظغتت٪ْش ختتزري، ًٙ حٙ٭ظٞتتخ٣ ٦٥٪ْخّنتتش ًٙ اؿتتشحء زبْٞتتٜ كتت٣ٌ           

 .2حعظـٌحد أً غبخُ ح٥ؾيٌد

ِ  ًّشحّتتِ  ، 3شأ٦ّتتَ حٓدحد يف حٙطقتتخ٣ رخػبيتتخص حٗدحسّتت    ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ح٥ٚش٭غتت
ًح٥ٞخمتتِ حٗدحسُ جيتتش٧ ح٩ظْتتخصحص حٗدحسس ًٙ ّغتت٦و سٝخرظتتو ٦ّتتَ حؾبٚء٩تتخص د٫ً      

، ٦ّظض٧ كذًد ح٥غ٦يش ح٥ظٞذّشّش، ٙٚ ّظـخًصىخ اذل حٗخ٣ٚ رخؾبؾشًّْش أً 4ح٥ٌٝخثِ

 .5اذل طْٖري ح٥ظ٢ْ٘ رخع٨ حؾبٚء٩ش

                                                           
1

، ًحؼب٢خ٧ ح٥يت ر١شىخ، ٩ًنيخ 128فٚلش  ،حٗؿشحءحص أ٩خ٧ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش 0ىخسْٙو ٥ٌ٭ٌح٫ - 

 ؽش١ش ر٣ٌ ر٢ْين. ٩1957خسط  ١6ٌػ ً ،12/2/1958 ك٨٢ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ يف

 .557ً 519ً 511رنذ  ،٥ذ، حٗؿشحءحص أ٩خ٧ ححملخ٨١ حٗدحسّشؿخرٌ - 2
 .443ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 3
 .692، س٨ٝ 7، ح٥غنش 27/5/1953فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٩قش، - 4
 .443ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 5
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ًح٥ٞخمتِ حٗدحسُ ًىتتٌ ّشحٝتتذ حؾبنخعتتزش ًح٥زغتخه ح٥تتزُ ؿتتشٍ ٦ّْتتو، ح٥ْ٪تت٤   
أ٫ ّظلٜٞ ٬٩ ح٥ٌٝخثِ ًٝض فذًسىخ، ٤١ً دٙخُ ٕتري ٩تزين ٦ّتَ ح٩ٕتش ح٥ؼخرتض      ٦ّْو 

 يف كْٞٞش حًٕسحٛ جيذ سٙنو.

 األدنخ ادلمجٌنخ أيبو انمبضِ اإلدازُ

طبْتِ ىتشٛ حٗػزتخص ٩ؼت٤      -ح٥يت طِٞ خخسؽ ـبتخ٣ حٗدحسس –طٞز٤ يف ح٥ٌٝخثِ ٕري حٗدحسّش 
حؽبتخسؿِ ًحؽبيتؤ ح٥ؾخقِت    اػزخص ح٥ظْغ٘ يف حعظْ٪خ٣ ح٥غ٦يش ًقبخ٥ٚتخص ح٥غت٦ٌٟ   

ًًٝتتخثِ حؼبْتتخس حؽبخسؿْتتش ًح٥َتتشًٗ ح٥تتيت ٙ ّظتتؤطَ سفتتْذىخ يف دٙتتخطش حٗدحسس، ١ًتتز٠٥ 
 .1ر٠٥ حؾبخخ٥ٚخص ح٥ْ٪ذّش ًأّ٪خ٣ ح٥ظْزّذ ًحٙخظٚعخص ًح٥ظٌحىئ ًمبٌ

أ٩خ ح٥ٌٝخثِ حٗدحسّش رخ٥ٌف٘ ح٥زُ ٝ٪نخ رظلذّذه ٙظؼزض رخٕد٥ش حٗدحسّش، ًىِ أد٥ش 
ح٥ٞتتٌح٭ني، ٙتٚ جيتتشُ ٩تتؼًٚ اػزتخص ٩تتشك حؾبٌٍتت٘ اٙ رخٗؿتتخصس    ٩ٌمتٌّْش زبتتذدىخ 

 حؾبشمْش ح٥يت زبذد ح٥ظ٦ْْ٪خص ىشّٜ حؼبق٣ٌ ٦ّْيخ.

٥ًٞتذ ٦ٝنتتخ ا٭تو ٙ رح١تتشس أً ّْٞتذس ٥تت٘دحسس، ًؿبتتزح ًؿتذ ّتتذ٧ طٌؿْتو ح٥تتْ٪ني ا٥ْيتتخ،      
ًطْظرب ح٥ٌسٝش حٗدحسّش أى٨ ًعتخث٤ حٗػزتخص، ٙيتِ ١ظخرتو يف كتٌصس حٗدحسس رحص طتخسّخ       

 ٝخر٤ ٥٘ػزخص رخ٥يشٛ حؾبْٞذس يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ، ًطذ٣ ٦َّ ًحْٝش ادحسّش ٩ْْنش.

ًطظ٪ْض ح٥ٌسٝش حٗدحسّش دبْضحص شبْضىخ ٬٩ ٤١ ٬٩ ح٥ٌسٝتش ح٥شغبْتش أً ًسٝتش حٗدحسس    
 .2حؾبْشًٙني يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ

                                                           
 .445ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّ. ٩قيَٚ د - 1
 .226ؿ، د. أظبذ ١٪خ٣ ح٥ذ٬ّ ٩ٌع0َ ٭َشّش حٗػزخص يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ - 2
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ًٝتتذ ٙ ط٢تت٫ٌ ح٥ٌسٝتتش حٗدحسّتتش فتتخدسس ّتت٬ حؾبٌٍتت٘، رتت٤ ّتت٬ ح٥ٚتتشد ٢٥ًتت٬          
 حٗدحسس ًاّيخثيخ سٝ٪خً ٩غ٦غًٚ جي٦ْيخ ًسٝش ادحسّش. طٞذدييخ اذل

ح٥تتيت ؿبتتخ ح٥ٞتتٌس كظتتَ ّؼزتتض    ٦ًّActe authentiqueتتَ ٢ّتتظ ح٥ٌسٝتتش ح٥شغبْتتش  
، ًٝتذ  1طضًّذىخ، ٙخ٥ٌسٝش حٗدحسّش ٢٩ظٌرش ٙلغذ ّؤخزىخ ح٥ٞخمِ حٗدحسُ رخؼبزس

حث٬ رتتؤ٫ "ح٥ٌسٝتتش حٗدحسّتتش ٩تت٬ ٝزْتت٤ ح٥ٞتتش فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ يف ٩قتتش ك٢٪تتض
حؾب٢ظٌرش ح٥ٞخر٦ش ٗػزخص ح٢ْ٥ظ، حٕف٤ ْٙيتخ ح٥قتلش ًح٥يْت٬ يف ٩ٌمتٌّيخ ٩ٞزت٣ٌ      

، ٙتتخ٥ٞشحسحص ًح٥ْٞتتٌد حٗدحسّتتش ًحًٕسحٛ ح٥شغبْتتش ح٥تتيت يف كتتٌصس  2ّنتتذ ْٝتتخ٧ ح٥تتذ٤ْ٥
 .3حٗدحسس ًحًٕسحٛ ح٥ْشْٙش ٦١يخ أًسحٛ ادحسّش

 ًطظ٪ْض ح٥ٌسٝش حٗدحسّش دبخ 0ِ٦ّ

1-  ٗ دحسّتتش أً خخشبيتتخ ًطٌْْٝيتتخ أً ح٥ظؤؽتتري ٦ّْيتتخ،   ١ظخرْتتش0 زب٪تت٤ حعتت٨ حػبيتتش ح
٢٥ًنيخ ٝذ ط٫ٌ٢ ٕري ٩ٌْٝتش ًٙ ٩ئسختش، ٢٥ًت٬ طتٌحٙش عتخثش ح٥ْنخفتش ْٙيتخ جي٦ْتيخ         

 .4ادحسّش، ٥ًٌ ١خ٭ض ٩غٌدس ٦٩ْجش رخ٥ؾيذ ًح٥ظلؾري

يف كٌصس حٗدحسس0 ٙيزح ؽشه ٬٩ أى٨ ؽشًه ح٥ٌسٝش حٗدحسّش، ًجيذ أ٫ ٢ّت٫ٌ   -2
ٞظنتتْيخ ح٥نَتتخ٧ حؾبْ٪تت٣ٌ رتتو يف حؿبْجتتش حٗدحسّتتش، ٙتتب٫ ١خ٭تتض  دخٌؿبتتخ رخ٢٥ْْٚتتش ح٥تتيت ّ

ًحسدس ٩تت٬ ختتخسؽ حٗدحسس ْٝتتذص يف دٙتترت ح٥تتٌحسد، ًا٫ ١خ٭تتض ٩تت٬ حّٕ٪تتخ٣ ح٥ذحخ٦ْتتش،     
 . 5ْٙـذ أ٫ ٫ٌ٢ّ اّذحّيخ يف حؾب٦ٚخص أً ح٥غـٚص دبْشٙش حؾبٌٍ٘ حؾبخظـ

                                                           
 ، ٩ًخ رْذىخ.247ؿ ،د. أظبذ ١٪خ٣ ح٥ذ٬ّ ٩ٌع0َ ٭َشّش حٗػزخص يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ - 1
 .349، ؿ24، عنش 16/6/1971 - 2
 .447ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ٣0 ًفِٚ ح٥شٙخ١ِّ٪خد. ٩قيَٚ  - 3
 .447ؿ حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، - 4
 .447ؿ حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، - 5
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ٗدحسُ ًٙ ؽ٠ أ٭و ٦١٪خ ١خ٫ حؾب٦ت٘ ٩نظَ٪تخً ١خ٭تض كـْظتو ٌّٝتش يف حٗػزتخص ح      
 .2، ٦ًَّ ح٥ٞخمِ أ٫ ٌّمق أعزخد ّذ٧ حٝظنخّو رخؾب1٘٦ًح٢ْ٥ظ

٥ًْظ حؾب٦٘ ىتٌ حؾبشؿتِ ح٥ٌكْتذ ٥٘ػزتخص ار أ٫ ح٥ٌسٝتش ٝتذ ط٢ظ٪ت٤ ٩ت٬ ّتذس ٦٩ٚتخص           
 .٩3رتحريش ٥ذٍ حٗدحسس، ًؿيخص أخشٍ

حٕخشٍ ٥ظ٢٪٦ش حؾب٦٘، ٩ًشد ر٠٥ حٝظنتخُ ح٥ٞخمتِ ح٥تزُ ٥تو أ٫      شًجيٌص حٕخز رخٕد٥
 .4سطزخٟ يف رْل حًٕسحٛ ٬٩ حؾبٌٍ٘ حؾبخظـّغظٚي٨ ٬ّ حٙ

 :األًزاق انخبزدح
ًىِ ح٥يت طٞذ٧ اذل ححمل٢٪ش ٩غظ٦ٞش ّت٬ حؾب٦ٚتخص حؾبغ٦غت٦ش ًح٥غتـٚص، ٙتب٫ ١خ٭تض       

٪ظتيخ حٗدحسس، ار حٕفت٤ أ٫ ٙ   يف ّذ حؾبذِّ، ًدل ٬٢ّ ٦ّْيتخ سٝت٨ أً طؤؽتري ٩ٌٝتِ سّٝ    
 ًسحٛ حٗدحسس أً ٦ّْيخ خظ٪يخ.٫ٌ٢ّ ؿبخ أّش ْٝ٪ش يف حٗػزخص ٥ًٌ ١خ٭ض فبشسس ٦َّ أ

، ًا٫ 5ًا٫ ػزض ؿبخ ٭َري يف ٦٩ٚخص حٗدحسس دل طْذ ؽخسدس، ر٤ حّظربص د٥تًْٚ اسؽتخدّخً  
١خ٭تتض حٗدحسس ىتتِ ح٥تتيت ٝتتذ٩ض ح٥ٌسٝتتش حٗدحسّتتش ٙتتٚ كـتتش ؿبتتخ، ٥ًتتٌ ١خ٭تتض ٩ٌٙٞتتش        
٩ًشٝ٪تتش، اٙ ارح ػزتتض سٝ٪يتتخ يف عتتـ٤ ٩غ٦غتت٤، ًر٥تت٠ ٫ٕ حٙفتتينخُ أعتتي٤ ٦ّتتَ   

                                                           
 .61، س٨ٝ 4، ح٥غنش 7/2/1959ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش،  - 1
 .448ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 2
 .76، س٨ٝ 4، عنش 76، س٨ٝ 3، ح٥غنش 12/7/1958ْخ يف ٩قش، ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ - 3
 .448ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 4
 .449ؿ حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، - 5
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ٕهنتتخ ٙ زبٚتتٌ حًٕسحٛ ذبتتزه ح٥يشّٞتتش، ًجيتتٌص ؾبتت٬ ّتتض٨ّ أ٫ أفتت٤ ح٥ٌسٝتتش  حٗدحسس، ً
 .1ح٥ؾخسدس يف كٌصس حٓخش أ٫ ّي٦ذ ا٥ضح٩و طٞذ٨ّ حٕف٤

أ٩خ ارح ١خ٭تض ح٥ٌسٝتش حؾبٞذ٩تش دبٚشدىتخ ٥ْغتض ًسٝتش ؽتخسدس ٙتٚ طْظترب ًسٝتش           
، ٥ًْغتتتتض أًسحٝتتتتخً ادحسّتتتتش ح٥ٞتتتتشحسحص حؾبنؾتتتتٌسس يف ح٥قتتتتل٘ ًحؾبٞظيٚتتتتخص 2ؽتتتتخسدس

 .3فش ٬٩ حػبشحثذحؾبٞقٌ

٥ًتٌ ١خ٭تض يف رحصبتخ     0حؾبْضس ح٥ؼخ٥ؼش ٦٥ٌسٝش حٗدحسّش أ٫ ٫ٌ٢ّ فب٦يخ ٝخرًٚ ٥٘ػزتخص  -3
نخء ًح٥ظخسّخ، ٙظغ٦غ٦يخ يف حؾب٦ت٘ رؾت٤٢ ٩ي٪تج٬ رؼزتٌص سٝت٨ ٦ّْيتخ       ٩ًٕٚٚ ٬٩ حٙ

ّشرييخ رٖريىخ يف حؾب٦٘ أً يف عـ٤ ٦٥ْٞذ، ًرقٌسس ّخ٩ش ٦٢ٙ٪خ ١خ٫ زبشّش ح٥ٌسٝش 
 ٬٩ ح٥ٌحْٝش ٦١٪خ ١خ٫ أ١ؼش ْٝ٪ش يف حٗػزخص.ٝشّذ ح٥ْيذ 

ٙبرح ًؿذص ًسٝظخ٫ ٩ظ٦ْٞظخ٫ دبٌمٌُ ًحكذ، ١ًخ٭ض اكذحمهخ أٝتشد طخسخيتخً، ٙبهنتخ    
 .4طشؿق ٦َّ حٕخشٍ اٙ ارح ح٭ن٪ض ح٥ٚكٞش ّنخفش طذ٣ ٦َّ ح٥رتًُ ًحٙعظ٢٪خ٣

٫ٕ ًىتزح أ٩تش حب٢ت٨ ح٥نتشًسس      0حؾب٪ْض ح٥شحرِ أ٫ ٫ٌ٢ّ ٩ٌمتٌّيخ ًحْٝتش ادحسّتش    -4
 حؾب٦ٚخص ٙ طظن٪٬ أ٩ٌسحً ٙ طظ٦ْٜ رخ٥ٌٝخثِ حٗدحسّش.

                                                           
 .449ؿ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
 .449ؿ حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، - 2
 .451ؿ حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، - 3
 .451ؿ حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، - 4
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ًخخفش ط٠٦ ح٥تيت طْ٪ت٤    -ًامنخ ّذٌّ٭خ اذل ىزه حؾبٚكَش أ٫ رْل حٗدحسحص
يف ححملْو ح٥ٚين زبٌٚ أكْخ٭خً أًسحٝتخً ٙ ّٚٝتش ؿبتخ رخ٥ْ٪ت٤، ١غتْنخسٌّ أً ٝقتش أً       

 طق٪٨ْ.

خ ٩تتتز١شس ٝتتتذ٩يخ ادحسس يف ٩قتتتش رخعتتتظْْخذب ححمل٢٪تتتش حٗدحسّتتتش ح٦ْ٥ْتتتخ ًٝتتتذ ك٢٪تتتض
   ُ ، ٥ًتًٖسحٛ حٗدحسّتش   1حؾبزخكغ أػنخء ٭َش ح٥ذٌٍّ ٕهنخ دل جيتشِ ٦ّْيتخ أُ ّ٪ت٤ ادحس

كـْتتش ٭خٝقتتش يف ٕتتري حؾبٌمتتٌُ ح٥تتزُ فتتذسص ٩تت٬ أؿ٦تتو ًيف ح٥زْخ٭تتخص ح٥ْشمتتْش      
١ظتخسّخ حؾبتْٚد ح٥تٌحسد يف ح٥ؾتيخدس ح٥ذسحعتْش أً كْتخصس حٕؿتنيب ٥زيخٝتش          2ح٥ٌحسدس ذبخ
 ح٭ظخخرْش.

حؼبـْش ٙبهنخ ط٫ٌ٢ ٦٥٪ٌمٌُ حٕف٦ِ ٦٥ٌسٝش ح٥زُ فتذسص ٩ت٬ أؿ٦تو، ٥ًتز٠٥      ًأ٩خ
 ٙب٭و ًا٫ ١خ٫ حٗػزخص حٗدحسُ ٩ْٞذ يف ؽ٦٢و، اٙ أ٭و اٝنخِّ يف ٩ٌمٌّو.

، ًيف ٙش٭غتتخ ١تتؼريحً ٩تتخ ّغتتظٖين    3ًخينتتِ ح٥يْتت٬ رظضًّتتش ح٥ٌسٝتتش ٦٥ٌٞحّتتذ ح٥ْخ٩تتش     
أً زبذّتتذ ْٝ٪ظتتيخ  حجمل٦تتظ ّتت٬ ح٥ٚقتت٤ رتتخ٥ي٬ْ رتتخ٥ظضًّش ربعتتٞخه ْٝ٪تتش ح٥ٌسٝتتش      

 .4ح٥ؼزٌطْش أً ٕري ر٠٥

 

                                                           
 .29ؿ ،4ح٥غنش  ،13/9/1958 - 1
ًك٢٪تتتِ  فب٢٪تتتش  ،33ح٥غتتتنش ح٥ؼخ٭ْتتتش سٝتتت٨  -11/11/1956ححمل٢٪تتتش حٗدحسّتتتش ح٦ْ٥ْتتتخ يف  - 2

 .859ً 714سٝ٪ِ  -7، ح٥غنش 24/6/1953ً 31/5  ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف 
حسّتش، ـب٦تش ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش0 ك٢ت٨       د١ظٌس ّزذ حؼب٪ْذ فذ0ِٝ ح٥ي٬ْ رخ٥ظضًّش يف حًٕسحٛ حٗد - 3

، 1974ٌّ٭ْتتٌ  22ً 31، ح٥غتتنش ح٥ؼخ٭ْتتش، سٝتت٨  1947دّغتت٪رب  29فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ، يف 

 .146ًح٥غنش ح٥ؼخ٭ْش س٨ٝ 
 .582رنذ  ،حٗؿشحءحص أ٩خ٧ ححملخ٨١ حٗدحسّش 0ؿخر٥ٌذ - 4
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 :انمسائٍ
ح٥ٞشحث٬ ىتِ ًٝتخثِ ٩ْْنتش ٩ٌ٦ْ٩تش ػخرظتش، طئ١تذ أً طؾتيذ ٦ّتَ ًٝتخثِ أختشٍ ٩رتطزتش            

 ٦ّْيخ، ًٕري ػخرظش رزحصبخ، ٙيِ طظ٫ٌ٢ ٬٩ ّنقش0٬ّ
ُ  -ح٣ًٕ 0 ًىتتتٌ ح٥ٌٝتتخثِ حؾب٩ٌ٦ْتتتش ح٥ؼخرظتتتش، ًىتتِ دبؼخرتتتش ح٥زغتتتخه أً   انؼنصااس ادلااابد

ح٥تتيت طزنتتَ ٦ّْيتخ ح٥ٌحْٝتتش حؾبغظخ٦قتتش، ًطغت٪َ ىتتزه ح٥ٌٝتتخثِ    anticident حؾبنخعتزش 
 رؾٌحىذ حؼبخ٣، أً ح٥ذٙث٤. 

0 ًىٌ ح٥ذ٤ْ٥ حؾبغظخ٦ـ ٬٩ ؽٌحىذ حؼبتخ٣، ًىتٌ ٩ْنتٌُ    انؼنصس ادلؼنٌُ -ًح٥ؼخ٭ِ
ٕ٭و ٦ِّٞ أً خِٚ يف رحطو، ًىٌ دبؼخرش حؼب٨٢ أً ح٥ٞشحس حؾبزين ٦َّ أعزخرو، ْٙـتذ  

٩ٌ٦ش ح٥ؼخرظش رنخء ع٦ْ٪خً، ًحبْغ ط٫ٌ٢ ح٥قت٦ش ح٥نتشًسّش أً   أ٫ طزنَ ٦َّ ح٥ٌٝخثِ حؾبْ
 ح٥نظْـش حؼبظ٪ْش رني ح٥زغخه ًح٥ذ٤ْ٥ حؾبغظخ٦ـ ٝخث٪ش ٦َّ أعزخد طربصىخ.

ًىزح حٙعظخٚؿ، أُ طٞذّش حؾبي٦ٌد أً ح٥ذ٤ْ٥ ح٥نخطؾ ٝذ ّظ٤ٚ٢ رو ح٥ؾخسُ ٙظ٫ٌ٢ 
ش، ًيف حؼبخ٥ظني ٝذ ْش، ١٪خ ٝذ ٧ٌّٞ رو ح٥ٞخمِ ٙظ٫ٌ٢ ح٥ٞشّنش ٝنخثْ٭ح٥ٞشّنش ٝخ٭ٌ

 ط٫ٌ٢ ح٥ٞشّنش ٝخر٦ش أً ٕري ٝخر٦ش ٗػزخص ح٢ْ٥ظ.

ًطْظتترب ح٥ٞتتشحث٬ أىتت٨ ىتتشٛ حٗػزتتخص يف ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حٗدحسُ رْتتذ ح٥ٌسٝتتش حٗدحسّتتش، كْتتغ  
سأّنتتخ أ٫ ح٥نَتتشس اذل حًٕسحٛ حٗدحسّتتش رحصبتتخ طٞتت٧ٌ ٦ّتتَ حّظزتتخس ىتتزه حًٕسحٛ ٝتتشحث٬     

ِ يف ٩ٌمٌّو، ًا٫ ١خ٫ ٩ْٞذحً ٬٩ كْتغ  ٢٩ظٌرش، ٙخٗػزخص حٗدحسُ ىٌ اػزخص اٝنخّ
ؽ٦٢و ١٪تخ عتزٜ ح٥ظتذ٤ْ٥ رتو، ٩ًت٬ حؾبٞتشس أ٫ ٦٥ٞخمتِ حٗدحسُ أ٫ ّٞت٨ْ ك٢٪تو ٦ّتَ           

 .1ح٥ٞشحث٬ ًكذىخ

                                                           
 .618ـب٪ٌّش ٫ٌْ٥، ؿ ،23/12/1955ك٨٢ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ، يف  - 1
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ًح٥ٞتتشحث٬ ٙ رتتذ أ٫ طغتتظخ٦ـ ٩تت٬ ًٝتتخثِ ٩ٌمتتٌّْش، ٥ًتتْظ ّتت٬ أد٥تتش رحطْتتش  
زْتتش#، ١ؾتتيخدس أً ديتتني، ٫ٕ حٕد٥تتش ح٥زحطْتتش كبنٌّتتش يف حؾبغتتخث٤ حٗدحسّتتش $ٙ ح٥ظؤدّ    

 ٙقخس حسبخرىخ ٝشحث٬ ًؽٌحىذ كخ٣ ٕري ٩ظْغش رذًسه ٥ْذ٧ طْغش ًٌُٝ حؾبنخعزش.

ًحٕفتت٤ يف ح٥ٞتتشحث٬ أهنتتخ طٞزتت٤ اػزتتخص ح٢ْ٥تتظ، ًر٥تت٠ ؼبشّتتش ح٥ٞخمتتِ حٗدحسُ يف      
 طٞذّش ح٥ذ٤ْ٥، اٙ أ٫ ح٥ٞشحث٬ ٕري ٝخر٦ش ٗػزخص ح٢ْ٥ظ يف حٕكٌح٣ حٓطْش0

 ارح ٭ـّ ح٥ٞخ٭٫ٌ ٦َّ ر٠٥ فشحكش. -1
ض ح٥ٌحْٝتتش ح٥تتيت ط٢تت٫ٌ رغتتخه ح٥ٞشّنتتش ّؾتترته ْٙيتتخ ح٥ؾتت٤٢، ًر٥تت٠       ارح ١خ٭تت -2

١خ٥ٌٝتتخثِ ح٥تتيت طؼزتتض ٦ّتتَ حعتتظؼ٪خسحص ٩ْْنتتش رخ٥ي٦تتذ يف ٩تتذس فبتتذدس أً رخ٥ْٞتتذ يف  
 . 1عـ٤ ٩ْني

ًيف ىتزه حٕكتٌح٣ ٢ّت٫ٌ حؾبي٦تٌد ٩ْٞتذًح رْتذ٧ طتٌحٙش ح٥زغتخه ٦ّتَ ح٥ٌؿتو ح٥ؾت٦٢ِ            
ْٚخء حٗؿشحء يف ٩ٌّتذه، ٙٚتِ   ححملذد، ٫ٌ٢ًّ ر٠٥ ارح طشطذ ح٥غٌٞه ٦َّ ّذ٧ حعظ

ىزه حؼبخ٥ش ّظْزس طشطْذ أُ ٝشّنش ٩ِ ح٥ظخ٦٘ ٬ّ ح٥ْٞخ٧ ذبزح حٗؿتشحء ح٥ؾت٦٢ِ يف   
٩ٌّذه، ٙبرح دل ّٞذ٧ حؾبٌٍت٘ رْخ٭تًخ ّت٬ خذ٩ظتو ح٥غتخرٞش رخ٥يشّٞتش ححملتذدس ٙظ٦ت٠         

 ٝشّنش ٦َّ أ٭و ٥ْظ ٥و خذ٩ش عخرٞش.

ي٦ٌد ٙ ّظْغش حعظخٚفو ٙبرح ًارح ١خ٫ رغخه ح٥ٞشّنش ًحْٝش طٞذّشّش ٥٘دحسس ٙخؾب
حعظْ٪٦ض حٗدحسس ًع٦ْش ٩ْْنش رذ٣ أخشٍ، ٙٚ ّقق حعظنظخؽ أ٫ حخظْخسىخ ١خ٫ ٦ْ٥ش 

                                                           
 .148ؿ ،أظبذ ١٪خ٣ ح٥ذ٬ّ ٩ٌع0َ ٭َشّش حٗػزخص يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُد.  - 1
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ًىتتِ ٩ي٦ٞتتش ح٥ظٞتتذّش، ًىتتٌ ٩تتخ ٙ دي٢تت٬ ٩نخٝؾتتظو، ًحؼبتتذ   –٩ْْنتتش ٫ٕ ح٦ْ٥تتش ىنتتخ 
 . 1ح٥يزِْْ ىنخ اػزخص ح٥ظْغ٘، ًىٌ ٩خ خيشؽ ٬ّ رنخء ح٥ٞشحث٬

 :انمسائٍ انمبٌََْخ
٧ٌ حؾبؾشوُ ررتطْذ حٕػش د٫ً ح٥ٞخمِ، ٥ًز٠٥ ٤ْٝ اهنخ ٙ طْظرب اػزخص دبْنتَ  ًىنخ ّٞ

ح٦٢٥٪ش، ٢٥ًنيخ اّٚخء ٬٩ حٗػزخص ٙب٫ ١خ٭ض ٝخر٦تش ٗػزتخص ح٢ْ٥تظ طشطتذ ٦ّْيتخ ٭ٞت٤       
 ح٥ٞشحث٬ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش اذل ٝغ٪ني0 "ح٥ذ١ظٌس أظبذ ٩ٌعَ"ًٝذ ٝغ٨  ،2ّرب حٗػزخص

متِ حٗدحسُ ٙطٚخٝيتخ ٩تِ سًحرتو ح٥ٞتخ٭٫ٌ      ٝشحث٬ ادحسّش ًٝتشحث٬ ٩ذ٭ْتش ّيزٞيتخ ح٥ٞخ   
، ٩ًتت٬ أ٩ؼ٦تتش ح٥ٞتتشحث٬ حٗدحسّتتش ٝشّنتتش ح٥ٞتتشحس حٗدحسُ ح٥نتت٪ين، ًىتتِ سٙتتل     3ح٥ْتتخ٧

حٗدحسس حؾبغظخ٦ـ ٬٩ ع٢ٌهنخ عتظني ٩ٌّتخً، ًٝشّنتش حعتظٞخ٥ش ح٥ْخ٩ت٤ ٥تذٍ ح٭ٞيخّتو        
 .٬ّ4 ح٥ْ٪٤ ًٝشّنش ح٨٦ْ٥ ح٥ٞشحس حٗدحسُ حؾبغظٚخدس ٬٩ ح٥نؾش أً ح٧ّٚٗ

 :ئٍ انمضبئْخانمسا
ًىِ ٦َّ ٢ّتظ ح٥ٞتشحث٬ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتش، ٙزْن٪تخ ديظنتِ ٦ّتَ ح٥ٞخمتِ اؿتشحء ح٥تشرو يف          
ـبخ٣ ح٥ٞشحث٬ ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش، لبذه ىنخ ّْ٪٤ رىنتو ًجيتذ ًجيظيتذ ٙعتظخٚؿ ح٥تشرو      
يف ـبخ٣ ح٥ٞشحث٬ ح٥ٞنخثْش، ًىِ ـبخ٣ ر١خء ح٥ٞخمِ ًأؾبْْظو، ًىزه ح٥ٞشحث٬ ١تؼريس  

ْْنتتيخ ٙ ّننتتذ ًـبخؿبتتخ ٙ ّنظتتيِ، ًىتتِ ح٥تتيت شبْتتض    ح٥ٌٝتتٌُ يف حجملتتخ٣ حٗدحسُ ٩ً 
 ك٢٪خً ٦َّ ك٨٢ ًٝنخء ٦َّ ٝنخء.

                                                           
 .454ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
 ٩ًخ رْذىخ. 146ؿ ،د. أظبذ ١٪خ٣ ح٥ذ٬ّ ٩ٌع0َ ٭َشّش حٗػزخص يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٗدحسُ - 2
 .149ؿ حؾبشؿِ ح٥غخرٜ، - 3
 حؾبشؿِ ح٥غخرٜ. - 4
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٬٩ً حؾبْٚذ أ٫ ٭تزني أ٫ ح٥ٞنتخء حٗدحسُ أًعتِ طٞتذّشًح يف ـبتخ٣ ح٥ٞتشحث٬ ٩ت٬        
 -ح٥ٞنتتخء ح٥ْتتخدُ ًح٥غتتزذ يف ر٥تت٠ أ٫ ح٥ٞخمتتِ حٗدحسُ ّظْخ٩تت٤ ٩تتِ رْجتتش فبتتذدس      

عتتزخد ّشمتتيخ حؾبغتتظٞش ًّ٪٦تتيخ  ٙتتْٚي٨ دًحّْيتتخ ًأ -ًخخفتتش يف ححملتتخ٨١ حٗدحسّتتش 
حؾبنتتيشد، ٦ْٙتتظٞو رغتتشّش ح٥تتذًحِّ حؽبْٚتتش، ٩ًتتخ جيتتشُ ًسحء ح٢٥تتٌح٥ْظ ًّٚغتتش    
ٌٍحىش ح٥ظقشٙخص ٦َّ مٌء ىزه حؽبربس، ٩ًؼ٦و يف ر٥ت٠ ٩ؼت٤ ح٥ٞخمتِ حؾبظخقتـ     

ؾبؼتتت٤ ح٥ٞتتتذسس   -ّتتتخدسً-يف ٭تتتٌُ ٩ْتتتني ٩تتت٬ ح٥ٞنتتتخّخ ًح٥ٞخمتتتِ ح٥ْتتتخد٣ ٙ ّظٌفتتت٤     
 حث٬ ١ض٦ْ٩و ح٥ٞخمِ حٗدحسُ.حٙعظنزخىْش ٢٦٩ًش حعظخذح٧ ح٥ٞش

 :اخلربح
طْظرب حؽبربس ٬٩ ًعخث٤ حٗػزخص ح٥ؾخثْش يف ـب٦ظ ح٥ذ٥ًتش ٙيتِ ٩ت٬ حٕد٥تش حٗدحسّتش      
حؾبٌمتتٌّْش ح٥تتيت ربتتشُ يف حجملتتخ٣ حٗدحسُ ٩نٚقتت٦ش ّتت٬ ح٥قتتْٖش ح٥ؾخقتتْش ح٥تتيت    
طظنخَٙ ٩ِ حٗػزخص حٗدحسُ، ٩ًِ ر٠٥ ٙب٫ ـبخ٣ حؽبربس أ٩خ٧ ح٥ٞنتخء حٗدحسُ ٩ْٞتذ   

 ٬ ٭ٌحكِ ٩ظْذدس.٩
ٙخ٥ٞخمِ حٗدحسُ ١ؼريحً ٩خ ّئػش ّذ٧ اٝلخ٧ حؽبتزري ٦ّتَ ح٥تذٌٍّ حٗدحسّتش، ًحيترت٧      

 حعظ٣ٚٞ حٗدحسس، ٙٚ جي٤ْ حؽبزري ّذخ٤ يف أّ٪خؿبخ.

ًح٥ٞخمتتِ حٗدحسُ ٝتتذ ّغتتظٖين ّتت٬ حؽبتتزري دبتتخ ًسد يف حؾب٦تت٘ ٩تت٬ طٞتتخسّش حػبيتتخص    
ذ ح٥ؾشِّ أً حٗدحسس حؿبنذعْش ١خ٩ٌٞ٥غ٫ٌْ ح٥ييب أً ح٥يزْ –ح٥شغبْش حؾبظخققش 

رخّظزخسىتتخ حؽبتتزري ح٥شغبتتِ حؾبختتظـ ح٥تتزُ ٙ ـبتتخ٣ ٥ظنقتتْذ ختتربس   -أً مبتتٌ ر٥تت٠
أختتشٍ ٌٙٝتتو، رتت٤ ٝتتذ ٦٢ّتت٘ حػبيتتش حٗدحسّتتش أػنتتخء ح٥تتذٌٍّ رظٞتتذ٨ّ طٞشّتتش ٩تت٬ ؿيتتش  
حؽبتتربس ح٥شغبْتتش حؾبتتز١ٌسس يف ح٥نٞيتتش ح٥تتيت ّشّتتذ حعظْنتتخكيخ. ٢٥نتتو ٥تتْظ ٩ْٞتتذحً       

رؤ٫ ٦ّـؤ ػبيتش حؽبتربس ح٥شغبْتش، رت٤ ٥تو أ٫ ّنتذد ٕريىتخ ٩ت٬          رز٠٥، ٙيٌ ٕري ٦٩ض٧
 حؽبربحء. 
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١ًزح رخ٥نغزش ٥ٚلـ حؼبغخرخص ًح٥ذٙخطش ح٥ذحخ٦ْتش ٥ت٘دحسس، ٙب٭تو ٝتذ ّْيتذ      
رتتتز٠٥ اذل حػبيتتتش حٗدحسّتتتش رحصبتتتخ، ْٙي٦تتتذ ٩نتتتيخ متتت٨ حًٕسحٛ ًحؾب٦ٚتتتخص ٩ؾتتتٌّٚش  

 حًٕسحٛ.رظٞشّشىخ ًحعظخٚفيخ ٩ًٚكَخصبخ ٬ّ ح٥زْخ٭خص ح٥يت طن٪نظيخ 

١ًز٠٥ ٙيٌ ّْيذ ٦٥٪ٌٚك رٚلـ حؾب٦ٚتخص ًح٥غتـٚص ًحًٕسحٛ حؾبٞذ٩تش ًح٥تيت ٝتذ      
خشًؿتتخً  -حؼبْٞٞتتش–طظي٦تتذ ختتربس كغتتخرْش، ١ٞتتٌحث٨ حػبتتشد ًمبتتٌ ر٥تت٠، ًىتتٌ يف      

رخؾبٌٚك ٬ّ ىزْْش ّ٪٦و، ًر٠٥ رْن٪تخ ّْ٪تذ ح٥ٞنتخء ح٥ْتخدُ يف حؾبغتخث٤ ح٥ْ٪خ٥ْتش       
ح٥زْخ٭تتخص ّتت٬ ٩تتذس ح٥ْ٪تت٤ ح٥غتتخرٞش   اذل حؽبتتربحء ّٚلتتـ حؾب٦ٚتتخص جملتتشد حعتتظخٚؿ 

 ح٥زُ ٙ حيظخؽ ؽبربس.  حٙىًُٚمبٌ ر٠٥، كبخ ٢ِّٚ ْٙو ـبشد 

٩ًتت٬ ح٥نخكْتتش ح٥نَشّتتش، ٦٦ٙٞخمتتِ حٗدحسُ أ٫ ّتتؤ٩ش رتتخؽبربس ٩تت٬ ط٦ٞتتخء ٭ٚغتتو سٕتت٨    
، ًىتزح ّٚغتشه   ٩1ْخسمش أىشحٗ ح٥ذٌٍّ، ١٪خ ٥و سٙنتيخ ارح ى٦زٌىتخ ًٝتض طٞتذّشه    

 سُ يف حٗػزخص، ًط٦ْٜ ح٥ذّخًٍ حٗدحسّش رخ٥نَخ٧ ح٥ْخ٧.ح٥ذًس حٗجيخرِ ٦٥ٞخمِ حٗدح

 :ًظبئم أخسٍ
اذل غبخُ ح٥ؾيخدس، ر٤ ٥و زب٦ْ٘ ح٥ْ٪ني، ٙتٚ   -حعظؼنخء–ٝذ ٦ّـؤ ح٥ٞخمِ حٗدحسُ 

–ديظنتتتِ ر٥تتت٠ ٝخ٭ٌ٭تتتخً، ٢٥ًنتتتو ٙ ٦ّـتتتؤ ا٥ْتتتو يف ح٥تتتذّخًٍ حٗدحسّتتتش ٙ ح٥ظؤدّزْتتتش         
 ٩خ ٢ّ٘ ّذه ٬ّ ر٠٥. ٥ّٚظزخسحص ح٥غخرٜ ر١شىخ. ٬٢٥ً ٥ْظ يف ح٥ٞخ٭٫ٌ

١ًتز٠٥ ٙ ٩تتخ٭ِ ٝخ٭ٌ٭تتخً ٩ت٬ أ٫ ّٞتت٧ٌ حؾبٚتتٌك أً ح٥ٞخمتِ حٗدحسُ رخؾبْخّنتتش، ًجيتتشُ    
ـب٦تتظ ح٥ذ٥ًتتش ح٥ٚش٭غتتِ ٦ّتتَ ا٢٩تتخ٫ ٩زخؽتتشس حؾبْخّنتتش د٫ً ٭تتـ فتتشّق يف ٝخ٭ٌ٭تتو  
٥ٚخثتتتذصبخ يف زبْٞتتتٜ ح٥ْذح٥تتتش حٗدحسّتتتش، ٥ًْتتتذ٧ طْخسمتتتيخ ٩تتتِ ىزْْتتتش حٗؿتتتشحءحص     

 حؾبٌمٌّْش.

                                                           
1 -     ُ ًحؾبشحؿتِ حؾبؾتخس    336ؿ  ،د. أظبذ ١٪خ٣ ح٥ذ٬ّ ٩ٌعت0َ ٭َشّتش حٗػزتخص يف ح٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحس

 ًأك٢خ٧ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ حؾبز١ٌسس ْٙو. 519رنذ  ا٥ْيخ ٩ًنيخ ؿخر٥ٌذ،
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حٗدحسّش ح٥ٚش٭غتْش ٙٞتذ ٭َت٨ ٝخ٭ٌهنتخ اؿتشحءحص حؾبْخّنتش، ًدي٢ت٬         ًأ٩ّخ ححملخ٨١
 .1اؿشحإىخ يف طبِْ حؾبنخصّخص، كظَ ٩خ ط٦ْٜ ٩نيخ رخؾبغخث٤ حؾبخ٥ْش

ًأ٩خ يف ٩قش ٙٞذ حعظٞش ح٥ٞنخء حٗدحسُ ٩نز ًٝتض ىٌّت٤ ٦ّتَ أ٭تو ٥تْظ ضبتش ٩تخ        
ًىتِ ٦ْ٦ٝتش    ،2دينِ ٬٩ أ٫ ّظختز اؿتشحءحص حؾبْخّنتش ًٕريىتخ ىزٞتًخ ٥ٞتخ٭٫ٌ حؾبشحْٙتخص       

ًٝذ ط٬ْ حؼبخؿش ا٥ْيخ ّنذ طْزس ٭٤ٞ ح٥غـٚص، أً ّنتذ٩خ حيظتخؽ   –ؿذحً يف ح٥ْ٪٤ 
 .3ح٥ٞخمِ ٥ظْشٗ ٍشًٗ ح٥ٌٝخثِ ٦َّ ح٥يزْْش

                                                           
1 -       ُ ًحؾبشحؿتِ   355ً356ؿ  ،د. أظبذ ١٪تخ٣ ح٥تذ٬ّ ٩ٌعت0َ ٭َشّتش حٗػزتخص يف ح٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحس

 .ًحٕك٢خ٧ ح٥يت أؽخس ا٥ْيخ
ح٥زُ أؽتخس ا٥ْتو ًح٥قتخدس     ًك٨٢ فب٢٪ش ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٩قش، ،361ؿ ،حؾبشؿِ ح٥غخرٜ - 2

 .175ح٥غنش ح٥ؼخ٭ْش ؿ ،1947دّغ٪رب  29يف 
دل حمتتيش ٦٥٪ْخّنتتش يف كْتتخطِ اٙ ٩تتشطني، أكتتذمهخ ّنتتذ٩خ حمتتيشسص ٥ٚ٭ظٞتتخ٣ اذل قبتتخص٫       - 3

ؾترتُ ؽتشحء ٥تٌه ٩ت٬ ح٥ٚلت٨ رتذ٣       ح٥غ٢ش حؼبذّذّش ٦٥ٚل٨ يف ا٩زخرش ٥تظٚي٨ ١ْت٘ حختظ٦و ٦ّتَ حؾب    
٦َّ كش١ش طشْٝخص ًصحسس ح٥رترْش ًح٥ظ٦ْت٨ْ، ٙظتزني رل أهنتخ ٩ت٬      حٙىُٚ خش، ًح٥ؼخ٭ْش ّنذ٩خ ى٦زض 

 ح٥نخخ٩ش حبْغ ّظْزس ٭٦ٞيخ اذل ٩ٞش ىْجش ٩ٌٚمِ ح٥ذ٥ًش.
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 الؼاضي اإلداري

 

ىنتتتخ كتتتذًد ًٍْٚتتتش ح٥ٞخمتتتِ حٗدحسُ، ػتتت٨ ٭ظٞقتتتَ دبٌمتتتٌُ سد     وســـنب  
ح٥ٞخمتتِ حٗدحسُ ٩ؾتتري٬ّ اذل أ٭نتتخ ٭تتذخ٤ يف ّتتذحد ر٥تت٠ ح٥ٞنتتخس حؾبٌٚمتتني ًٙٞتتخً      

 ٥ٔط0ِ

 :حدًد ًظْفخ انمبضِ اإلدازُ -1
ح٥غ٦يخص ٥ْظ ٩ٌؿٌدحً ٦َّ ٭يخٛ ح٥ٞخ٭٫ٌ ح٥ذعتظٌسُ، ًامنتخ ىتٌ ٩زتذأ     ح٥ٚق٤ رني 
ّ٪٦تو ًعتشّخ٭و يف ١خٙتش عت٦يخص ح٥ذ٥ًتش،       -يف فٌسس ٌٝحّذ طيزْْٞتش –ّخ٧ ٭٦لٌ 

أُ ٭تتشٍ ضبتتشحص ىتتزح ح٥ظيزْتتٜ يف ّٚٝتتش ح٥غتت٦يظني ح٥ٞنتتخثْش ًحٗدحسّتتش، ًى٢تتزح       
ٞنتخء ح٥ْتخدُ ؾبتخ ْٙتو     ٙ٪ـ٦ظ ح٥ذ٥ًش ٙ ّْ٪٤ رنَخ٧ أً أًح٩ش حٕدحء حؾبْيٌدس ٥ذٍ ح٥

 .٬٩1 ح٥ظ٦٢ْ٘ رْ٪٤
، أً 2رشٙل ى٦ذ حؼب٨٢ ربك٣ٚ ٦٩ظض٧ فب٤  خش ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غًِٝذ ك٨٢ 

 .2، أً رظْذ٤ّ رْل ؽشًه ح٥ْٞذ1رب٥ٖخء رْل حّٕ٪خ٣

                                                           
سٝت٨   ،42، ـب٦تش ححملخ٩تخس ح٥غتنش    25/3/1961ك٨٢ فب٢٪ش طنخصُ حٙخظقخؿ $٩قتش# يف   - 1

ٙٞذ ر١شص حؾبذّْش رؤهنخ أًدّض يف فنذًٛ طٌٙري ح٥ربّذ ح٥زُ ح٩ظنِ ٬ّ ح٥قتشٗ   ،112، ؿ71
 .، أ٩ش حٕدحءحدّخثيخرنخء ٦َّ  ٦٥ؾ٠ يف ؽخقيخ ٙؤفذس ح٥ٞخمِ حؾبذ٭ِ،

 .772ؿ ،، حجمل٪ٌّش23/7/1937 - 2
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ٙخ٥ٞخمتتِ حٗدحسُ كبنتتٌُ ٩تت٬ أ٫ ّقتتذس ك٢٪تتخً متتذ حٗدحسس اّٙ رخ٥ٖٗتتخء أً      
 .4، ٢٥نو حي٨٢ رٖشح٩خص ح٥ظؤخري3ح٥ظٌّْل

١ًز٠٥ حي٨٢ رٌٚحثتذ ح٥ظتؤخري، ١ًت٤ ٩تخ ٥تو فتٚش طٌّْنتْش هنخثْتش أً ٩ئٝظتش، ٩تخ دل           
طظن٪٬ ط٦٢ْٚخً رْ٪٤، ًر٠٥ حؽظٞخٝخً ٬٩ ًّٙظو يف ح٥ظٌّْل، ٬٢٥ً ٥ْظ ٥و أ٫ ّيذد 

ٙٚ جيٌص ٥تو ر٥ت٠ اٙ ارح ١تخ٫ حٗؿزتخس ٥قتخحل حٗدحسس متذ        ،5حٗدحسس رظنْٚز ٝشحسحطو

 . 6ح٥ٚشد

٬ّ ٤١ ٙرتس  -٥ًْظ ح٥ظيذّذ –٢خ٧ رظٌِْٝ ٕشح٩خص ح٥ظؤخري ًٝذ فذسص رْل حٕك
ّتتت٬ ح٥ظنْٚتتتز، ًىتتتٌ ٩تتتخ ّْظتتترب رتتتذ٤ّ ّتتت٬ حؼب٢تتت٨ رخ٥ٖشح٩تتتخص     سطظتتتؤخش ْٙيتتتخ حٗدحس

 .7ح٥ظيذّذّش، ًىزح ىٌ ٩غ٠٦ ح٥ٞنخء حٗدحسُ يف ٩قش

٦٥ًٞخمِ حٗدحسُ أ٫ ٌّؿو حٗدحسس أػنخء حؼب٨٢ دبخ ١تخ٫ جيتذ ٦ّْيتخ كْتخ٣ حؾبتذِّ،      
 .8ح٥ظٌؿْيخص فبذدس حبْغ ّظْزس ٦َّ حٗدحسس حؽبشًؽ ٦ّْيخ ًٝذ ط٫ٌ٢ ىزه

                                                                                                                                        
 .418ؿ ،، حجمل٪ٌّش11/8/1944 - 1
 .23، حجمل٪ٌّش، ؿ21/6/1944 - 2
 .53، ىزْش 574رنذ  ،٥ٞخ٭٫ٌ حٙدحسُدُ ٥ٌرخدّري0 ٩ي٥ٌو يف ح - 3
 .421ؿ ،، حجمل٪ٌّش4/9/1998ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ  - 4
 .132، 3، 933، عريُ 27/6/1933ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ  - 5
 .314، سّربطٌحسد دح٥ٌص، رنذ 12/7/1956ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ  - 6
 .468ؿ ،ُأف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحس ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 7
 .128ؿ ،، حجمل٪ٌّش5/4/1941ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ  - 8
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ًٝذ ّزني ح٥ٞخمِ ٩خ ّنظَشه ٩نيخ رْذ أ٫ ّٚق٤ رٞنتخثو، ًّتذٌّىخ فتشحكشً    
أً م٪نخً دبخ جيذ ٦ّْيخ، ًر٠٥ م٪٬ ٩خ ّئعظ ٦ّْيخ حؼب٨٢ يف حؼبْؼْخص، ٥ًْظ 

٭و رْتتذ أ٫ ، ٥ًتتو أ٫ حيْتت٤ حؾبتتذِّ اذل حٗدحسس ٗؿتتشحء ٩تتخ طتتشحه يف ؽتتؤ     1يف حؾبنيتتٌٛ
 .2ٌّؿييخ اذل ٩خ ّْظرب ٩يخرٞخً ٦٥ٞخ٭٫ٌ

ًٝتتتذ حيتتتذد أؿتتت٤ ٙتتتبرح ح٭ٞنتتتَ ًدل طنٚتتتزه ١تتتخ٫ ضبتتتش فبتتت٤ حؼب٢تتت٨ ٦ّتتتَ حٗدحسس      
رخ٥ظٌّْل، ٬٢٥ ٥ْظ ٥و أ٫ حي٤ فب٤ حٗدحسس يف ًٍْٚظيخ، ًٙ أ٫ جيشُ رظٞذّشه ٩خ 

خ ، ٦ٙتْظ ٦٥ٞخمتِ حٗدحسُ أ٫ ّتؤ٩ش رخؾبٚء٩تخص ح٥تيت طرتختـ ْٙيت       3ّظي٦ذ طٞتذّشىخ 
 .4حٗدحسس ١خخظْخس ح٥ٌٝض ًحؾبنخعزش ًح٥ٌع٦ْش

٥ًْظ ٦٥٪ل٢٪ش ا٥ضح٧ حٗدحسس ربؿشحء ح٥رتْٝش ٩ي٪خ ١خ٫ ىنخ٠٥ ٬٩ دسؿخص ؽخٕشس ار 
ٙ طنقوذ ٭ٚغيخ يف طٞذّش ٩ٚء٩ش اؿشحء طشْٝش رظخسّخ ٩ْني، ًىِ ٩ٚء٩تش طغتظ٤ٞ   

 .5أٝخ٧ رنٚغو رٌمِ خو ح٥ظن٨َْ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِيف ر٠٥، ٬٢٥ 

ك٢تتت٨ رؤ٭تتتو ّغتتتظيِْ ا٥ٖتتتخء ٝتتتشحس ح٩ٙظنتتتخُ ٩تتت٬   ـب٦تتتظ ح٥ذ٥ًتتتش ح٥ٚش٭غتتتِ ٪تتتخ أ١٫
، رْذ أ٭و ٩ظَ ١خ٭تض ّنخفتش ح٥ظقتشّ٘ ٩ظ٢خ٦٩تش أ٩تخ٧ ح٥ٞخمتِ ًدل ٢ّت٬        6ح٥رتخْـ

                                                           
 .468ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
 .173 -33، دح٥ٌص، 19/9/1932ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥ٚش٭غِ  - 2
 .468ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 3
 .919، ؿ 95س٨ٝ  -2، عنش 13/4/1957حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش ححمل٢٪ش  - 4
 .456ؿ ،، حجمل٪ٌّش12/5/1969ٝشحسه يف  - 5
 .111ؿ ،، حجمل٪ٌّش21/6/1929ك٢٪و  - 6
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ضبتتش ـبتتخ٣ ٥رتختتْـ حٗدحسس ًطٞتتذّشىخ ٙب٭ّتتو حي٢تت٨ دبتتخ ١خ٭تتض عتتظ٧ٌٞ رتتو ٥ظنْٚتتز       
 .2، ١٪خ ىٌ حؼبخ٣ يف ح٥ي٫ٌْ حٙ٭ظخخرْش1حؼب٨٢

٦٥ٞنخء حٗدحسُ أ٫ ّْي٤ حٗدحسس ٬ّ أدحء ًٍْٚظيخ أً أ٫ دينْيخ  ١ًز٠٥ ٥ْظ
ّنيخ اٙ أ٫ ّقذس ك٢٪خً رٌٝ٘ ح٥ظنْٚز ىزٞخً ٦٥ٞخ٭٫ٌ ًيف كتذًد ٭قٌفتو ًىتٌ يف    
ًّٙظتتو يف طٚغتتري ٝتتشحسحص حٗدحسس ٥تتْظ ٥تتو أ٫ ّنتتْ٘ ا٥ْيتتخ ٩ٚي٩ٌتتخً دل طنتتٌه رتتو أً     

 ري.٩ٞقٌدحً دل طشه، ًاّٙ ك٤ّ فب٦يخ يف ح٥ظٞذّش ًح٥ظذر

ًارح ١خ٫ ح٥ٞخ٭٫ٌ ٝذ كش٧ ح٥ٞنخء ح٥ْخدُ ٬٩ ٢٩نتو طٚغتري أّ٪تخ٣ حٗدحسس، ٙب٭تو     
ٝذ أًٙىخ ح٥ٞنخء حٗدحسُ ؾبخ طٌغبو ٬٩ خربطتو ٥ًتْظ ٙخظقخفتو يف حؽبتشًؽ     
٬ّ كذًد ح٥ظٚغري اذل ح٥ظؤ٤ًّ ًح٥ظزذ٤ّ، ١ً٪تخ ٥تْظ ٥تو أ٫ خيت٤ رتؤُ ح٩ظْتخصحص       

 حٗدحسس.

 :اختصبو انمضبح ًادلفٌضني -2

 486حخظقخ٧ ح٥ٞنخس ًٝنخس ح٥نْخرش، ىزٞخً ٦٥لخٙص ح٥يت رْٞض ٦ّْيتخ حؾبتخدس   جيٌص 
٬٩ أف٣ٌ ححملخ١٪خص يف عٌسّخ، ًر٠٥ ارح ًِٝ ٬٩ ح٥ٞخمِ ٕؼ أً طذ٥ْظ أً ٕتذس  
أً خيؤ ٩يين ؿغ٨ْ أً ح٩ظنِ ٬ّ حٗؿخرش ٦َّ حعظذّخء ُٝذ٧ ٥تو أً ّت٬ ح٥ٚقت٤ يف    

 ٝنْش ؿخىضس ٦٥ل٨٢.
ح٥ذ٥ًتش ّظ٦ْتٜ رخ٥ٞنتخس ًحؾبٌٚمتني ًىنتخ ّشؿتِ يف        ًٙ ٌّؿذ ٭ـّ يف ٝخ٭٫ٌ ـب٦تظ 

 ر٠٥ اذل حؾبزخدة ح٥ْخ٩ش يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حؽبخؿ.

                                                           
 .251، ؿ611رنذ  ،دُ ٥ٌرخدّري0 ٩ي٥ٌو يف ح٥ٞخ٭٫ٌ حٙدحسُ - 1
 طتتٌحس ، ًسّترب 9/6/1931، 1155ؿ -، حجمل٪ٌّتش 21/9/1929ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش ح٥ٚش٭غتتِ    - 2

 .17رنذ  ،Exécution des jugementsدح٥ٌص ٩خدس 
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 :زد انمضبح

يف ؽؤ٫ طنَت٨ْ ـب٦تظ ح٥ذ٥ًتش     ٥1959غنش  ٬٩55 ح٥ٞخ٭٫ٌ س٨ٝ /35/طنـ حؾبخدس
ْ طغتتتشُ يف ؽتتتؤ٫ سد  $$ ٦ّ0تتتَ أ٫ ٦ْتتتخ ح٥ٌٞحّتتتذ حؾبٞتتتشسس ٥تتتشد    ححمل٢٪تتتش حٗدحسّتتتش ح٥

 .##٩غظؾخسُ فب٢٪ش ح٥نٞل
طغتتتشُ يف ؽتتتؤ٫ سد ٩غظؾتتتخسُ فب٢٪تتتش ح٥ٞنتتتخء حٗدحسُ ح٥ٌٞحّتتتذ حؾبٞتتتشسس ٥تتتشد  $$

 .##٩غظؾخسُ فبخ٨١ حٙعظجنخٗ

 .##ح٥ٌٞحّذ حؾبٞشسس ٥شد ح٥ٞنخس ٨١ حٗدحسّشخححملطغشُ يف ؽؤ٫ سد أّنخء $$

٩ٌمتٌُ سد ح٥ٞنتخء ًٙقت٦ظو طٚقتًْٚ يف ك٢ت٨      ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْتخ  ًٝذ طنخص٥ض 
ح٥زخد ح٥ظخعِ ٬٩ ٝخ٭٫ٌ حؾبشحْٙخص حؾبذ٭ْش ًح٥ظـخسّش حؽبخؿ  ؿخ٩ِ ؿبخ ٝشسص ْٙو أ٫

٩تت٬ /74/رتتشد ح٥ٞنتتخس ّتت٬ حؼب٢تت٨، ّغتتشُ ٦ّتتَ ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ رتتخ٥ظيزْٜ ٦٥٪تتخدس 

يف ؽؤ٫ طن٨َْ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ح٥يت طنـ ٦ّتَ أ٫   ٥1955غنش  -165ح٥ٞخ٭٫ٌ س٨ٝ 
خ دل ّتشد  طيزٜ حٗؿشحءحص حؾبنقٌؿ ٦ّْيخ ْٙو ًطيزٜ أك٢خ٧ ٝتخ٭٫ٌ حؾبشحْٙتخص ْٙ٪ت   

ْٙتتو ٭تتـ، ًر٥تت٠ اذل أ٫ ّقتتذس ٝتتخ٭٫ٌ رتتخٗؿشحءحص حؽبخفتتش رخ٥ٞغتت٨ ح٥ٞنتتخثِ،         

٬٩ ح٥ٞخ٭٫ٌ عخ٥٘ ح٥ز١ش ح٥يت ٭قض ٦َّ أ٫ طغشُ يف ؽؤ٫ /33/ًرخ٥ظيزْٜ ٦٥٪خدس
 ُ ُ   سد ٩غظؾتتخس ح٥ٌٞحّتتذ حؾبٞتتشسس ٥تتشد ٩غظؾتتخسُ فبتتخ٨١       فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحس

ح٥ٞنخس، ّش ح٥ٌٞحّذ حؾبٞشسس ٥شد ٨١ حٗدحسخححمل أّنخء طغشُ يف ؽؤ٫ سدحٙعظجنخٗ، 
ًأ٫ أعزخد ح٥شد حؾبز١ٌسس يف ح٥زخد حؾبؾخس ا٥ْو ٭ٌّخ0٫ ح٥نتٌُ ح٣ًٕ ىتٌ أعتزخد ّتذ٧     
فٚكْش رب٤ْ ح٥ٞخمِ كبنٌّخً ٬٩ غبخف ح٥ذٌٍّ ٕري فخحل ٦٥ل٢ت٨ ْٙيتخ ٥ًتٌ دل    

٬٩ ٝخ٭٫ٌ حؾبشحْٙخص /313/ّشده أكذ ٬٩ خق٩ٌيخ، ًى٤ حؾبنقٌؿ ٦ّْيخ يف حؾبخدس
ًح٥ظـخسّش، ًحؾبْنَ حػبخ٩ِ ؿبزه حٕعزخد ىٌ ١ٌهنخ كبخ طنْ٘ ٥و ح٥نٚظ يف حؾبذ٭ْش 
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حّٕتتتتت٨ ح٦ٕٕتتتتتذ، ١ًٌهنتتتتتخ ٩ٌ٦ْ٩تتتتتش ٦٥ٞخمتتتتتِ ًّزْتتتتتذ أ٫ جيي٦تتتتتيخ، ٥ًتتتتتزح ٭قتتتتتض  

٩تت٬ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ حؾبتتز١ٌس ٦ّتتَ أ٫ ّ٪تت٤ ح٥ٞخمتتِ أً ٝنتتخءه يف حٕكتتٌح٣       /314/حؾبتتخدس
ًٚ حبْتغ جيتٌص ح٥         يْت٬ ْٙتو ريتشٛ    حؾبظٞذ٩ش ح٥تز١ش، ٥ًتٌ رخطٚتخٛ حؽبقت٧ٌ، ّٞتِ رتخى

 ح٥ي٬ْ حؾبٞشسس.

ـّ ٦ّتَ أ٭تو ارح ًٝتِ ىتزح ح٥تزي٫ٚ يف           ًصّخدس يف ح٥ظلتٌه ٥غت٪ْش ح٥ٞنتخء ٭ت
ك٨٢ فذس ٬٩ فب٢٪ش ح٥تنٞل ؿتخص ٦٥خقت٨ أ٫ ّي٦تذ ٩نتيخ عتلذ حؼب٢ت٨ ًاّتخدس         
٭َتتش ح٥يْتت٬، ًىتتزح حعتتظؼنخء ٩تت٬ حٕفتت٤ ح٥ْتتخ٧ ح٥تتزُ جيْتت٤ أك٢تتخ٧ فب٢٪تتش ح٥تتنٞل  

يتتخٗ، ٩ًؼتت٤ ىتتزه ح٥ٌعتت٦ْش ربتتذ اطخكظتتيخ  دبنـتتَ ٩تت٬ ح٥يْتت٬ حبغتتزخهنخ خخشبتتش حؾب 
٦٥خق٨ ارح ًِٝ ح٥زي٫ٚ يف ك٨٢ ٦٥٪ل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ ٥ٌكتذس ح٦ْ٥ّتش ح٥تيت طٞت٧ٌ        
٦َّ ك٢٪ش ؿٌىشّش ىِ طتٌٙري مت٪خ٭ش أعخعتْش ٥تظي٪ني حؾبظٞخمتني ًفت٫ٌ غبْتش        

، أ٩ّخ ح٥نٌُ ح٥ؼتخ٭ِ ٩ت٬ حٕعتزخد ٙتٚ دينتِ ح٥ٞخمتِ ٩ت٬ غبتخُ ح٥تذٌٍّ ًٙ          1ح٥ٞنخء
 فخحل ٥نَشىخ، ًامنخ جيْض ٦٥خق٨ أ٫ ّي٦ذ سده ٝز٤ طٞتذ٨ّ أُ دٙتِ أً   جي٦ْو ٕري

ىتزح ًطظزتِ يف ح٥تشد يف طبْتِ      ،2 ٩شحْٙتخص#  318دٙخُ ًاٙ عٞو كّٞتو ْٙتو $حؾبتخدس    
حٕكٌح٣ عٌحء ؿبزه حٕعزخد أً ٥ظ٠٦ حٗؿشحءحص حؾبنقٌؿ ٦ّْيتخ يف ح٥ٞتخ٭٫ٌ، ٢٥ًت٬    

٩شحْٙتتتخص ٩قتتتشُ  /313/سدبشحّتتتخس ٩تتتخ ٭قّتتتض ٦ّْتتتو ح٥ٚٞتتتشس ح٥ؼخ٭ْتتتش ٩تتت٬ حؾبتتتخد     

ًٙ ّٞزت٤ ى٦تذ سد   $$ ٩0ت٬ ٝتخ٭٫ٌ أفت٣ٌ ححملخ١٪تخص ح٥غتٌسُ ٩ت٬ أ٭تو       /178/ًحؾبخدس

                                                           
، ٩ًتخ  164ّشحؿِ يف ٤١ ٩خ ّظ٦ْٜ رخ٥شد د. ٩قيَٚ ١خ٤٩ حغبخّْت0٤ حؾبشحْٙتخص حٗدحسّتش، ؿ    - 1

 رْذىخ.
 ، أف٣ٌ عٌسُ.٩177قشُ ً - 2
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طبِْ ٩غظؾخسُ فب٢٪ش ح٥تنٞل أً رْنتي٨ حبْتغ ٙ ّزٞتَ ٩ت٬ ّتذدى٨ ٩تخ ٢ّٚتِ         
 .##٦٥ل٨٢ يف ى٦ذ ح٥شد

ًححمل٢٪ش ح٥ظؾشّْْش ح٥يت دّض اذل ر٥ت٠ ىتِ ح٥نتشًسس حؾب٦لتش ٥ظٚتخدُ ًمتِ       
ح٥ٞنتخثِ كظتَ ٙ طٚقت٤ يف ى٦تذ سد ٩غظؾتخس٬ّ ٩ت٬ ٩شطزتش         ؽخر يف ٭َخ٧ ح٥ظتذسؽ 

أ٦َّ يف ىزح ح٥ظذسؽ $أً يف ح٥ذٌٍّ ّنذ ٝز٣ٌ ى٦ذ ح٥شد# ىْجش ىِ دبؼخرش فب٢٪ش 
قبقٌفتتش رظنتت٪٬ طؾتت٦ْ٢يخ ٩غظؾتتخس٬ّ ىتت٨ يف ح٥ظتتذسؽ حؾبتتز١ٌس أد٭تتَ ٩شطزتتش ٩تت٬    
ق        س، ًح٥نتشًسحص طزْت ق ححملٌَت  ٩غظؾخسُ فب٢٪ش ح٥نٞل، ٬٩ً أؿت٤ ىتزه ح٥نتشًسس أرْت

 ححملٌَسحص.

صّش ح٥ْتتذ٣ رنتتخءً ٦ّتتَ ى٦تتذ سثتتْظ فب٢٪تتش   ًىتتزه ححمل٢٪تتش ىتِت ٕتتري ط٦تت٠ ح٥تتيت ربْتتض ٥تٌت
ح٥نٞل، أ٫ ّنذد ٥ٚؽظٖخ٣ ٩ئٝظخً دبل٢٪ش ح٥نٞل أكذ ٩غظؾخسُ فبخ٨١ حٙعتظجنخٗ،  
رْذ ٩ٌحٙٞش حػب٪ْْتش ح٥ْ٪٩ٌْتش ٦٥٪ل٢٪تش ح٥ظتخرِ ؿبتخ، ار ك٢٪تو ر٥ت٠ ىِت كخؿتش ٦٥ْ٪ت٤           

٥تتنٞل ٩تِ ىتتزح ح٥نتتذد كخَٙتش أعخعتتخً ٥ظؾتت٦٢يخ، ًٙ   ٥َتشًٗ ىخسثتتش، ًطزٞتَ فب٢٪تتش ح  
 ّرتطذ ٦ّْو أ٫ طٌمِ يف ح٥ٌمِ ح٥ؾخر ح٥زُ دّخ اذل طٞشّش ك٨٢ ح٥شد.

ححمل٢٪تش  ًٕين ٬ّ ح٥زْخ٫ ٦٥ًل٢٪ش رحصبخ ًحؾبخدس ح٥غخرْش طيزتٜ يف ؽتؤ٫ ٩غظؾتخسُ    

يف ؽؤ٫  ٥1955غنش  ٬٩165 ح٥ٞخ٭٫ٌ س٨ٝ /33/ح٥ز٬ّ ٭قض حؾبخدسحٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ 
٨ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ٦َّ أ٫ طغشُ يف ؽؤ٫ سد ى٨ ح٥ٌٞحّذ حؾبٞشسس ٥شد ٩غظؾخسُ طنَْ

–ح٥ٞنتخثْش   -2ح٥غتنش   441ى٬ْ سٝت٨   –ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ فب٢٪ش ح٥نٞل $

 #.1957عنش  -9ؿ٦غش 
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 :1انتعجْت ًادلنطٌق
  ٝ ش ًٙ ٩ظخخر٥تش ًأ٫  نت جيذ أ٫ ط٫ٌ٢ أعزخد حٕك٢خ٧ ًحملش ٕتري ـبي٦تش، ًٙ ٩ظنخ

 .2ّش ٦٥نظْـش ح٥يت ح٭ظيض ا٥ْيخط٫ٌ٢ ٩ئد
٤ ر٥ت٠ رغتزذ ًسحػظتو    ْت ًّْ٪ذ ح٥ٞخمِ حٗدحسُ يف ٙش٭غخ اذل حخظقخس ح٥ظغزْذ، ٥ً

 ٥٘دحسس، ػ٨ّ ٦٥ٌصّش ح٥ٞخمِ يف ح٥ٚق٤ يف حؽبق٩ٌخص حٗدحسّش.

ًطنٞغ٨ حٕعزخد اذل ًحْْٝش ًٝخ٭ٌ٭ْش، ٙخٕعزخد ح٥ٌحْْٝش ىِ حؾبظ٦ْٞش رخعظخٚؿ 
ًسحٛ، أ٩ّتخ حٕعتزخد ح٥ٞخ٭ٌ٭ْتش ٙيتِ ح٥تيت طظ٢ْت٘ ىتزه ح٥ٌٝتخثِ         ح٥ٌٝخثِ ٬٩ حٕد٥ش ًحٕ

 ًطزني ك٨٢ ح٥ٞخ٭٫ٌ ْٙيخ.

٬٩ ٝخ٭٫ٌ أف٣ٌ ححملخ١٪خص يف عٌسّخ ٦َّ ري٫ٚ حؼب٢ت٨  /٥ً/214ٞذ ٭قض حؾبخدس
يف كتتخ٣ ٝقتتٌس أعتتزخرو ًٝتتذ ؽتتـش حؽبتتٚٗ رتتني ٩ظؾتتذد ٩ًظغتتخى٤ كتت٣ٌ ىتتزه         

 خ٭ٌ٭ْش أ٧ ٙ.حٕعزخد ٩ًخ ارح ١خ٭ض طؾ٪٤ حٕعزخد ح٥ٌحْْٝش ًح٥ٞ

ًطنٞغ٨ حٕعزخد ١ز٠٥ اذل ؿٌىشّش ٢٩٪٦ش ٦٥٪نيٌٛ ٩شطزيتش رتو حسطزخىتخً ًطزْتخً ٙ     
ربضثش ْٙو، ًاذل أعزخد ّشمْش، ًىِ حؾبربسس ٦٥٪نيٌٛ حؾبغٌٕش ٦٥نظْـش ح٥يت ح٭ظيَ 

 ا٥ْيخ.

ًحٕعزخد حػبٌىشّش زبٌص كـْش ح٥ؾِء ححمل٧ٌ٢ ْٙو ر٢ْظ ح٥ْشمْش، ًّنذ طنْٚز 
 .1ْٚز ٩نيٌٝش حؾبشطزو رؤعزخرو حػبٌىشّش ًاٙ ١خ٫ ح٥ظنْٚز ٭خٝقخًحؼب٨٢ ّظْني طن

                                                           
 .176ؿ ،ّشحؿِ يف ر٠٥ د. ٩قيَٚ ١خ٤٩ حغبخ0٤ّْ حؾبشحْٙخص حٗدحسّش - 1
  ،218ؿ  ،12عتنش   ،ححملخ٩تخس  ،19/11/1931ش حؼب٨٢ ح٥قخدس يف فب٢٪ش ح٥نٞل حؾبقشّ - 2

 .1198ؿ  ،13ححملخ٩خس عنش  ،23/3/1932ً
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ًؾبتتخ ١خ٭تتض حًٕمتتخُ حٗدحسّتتش ٩تت٬ ح٥نَتتخ٧ ح٥ْتتخ٧ ٙخ٥ٞخمتتِ ٙ ّتتشٙل ح٥تتذٌٍّ    
جملشد خيؤ حؾبذِّ يف ح٥غزذ ح٥ٞخ٭ٌ٭ِ، ر٤ ّنض٣ حؼب٢ت٨ ح٥قتلْق ًّيزتٜ ح٥ٞخّتذس     

 .2ح٥ٌحؿزش

حٕعْخس، أً ًحْٝش طخسخيْش ًارح حعظؾيذ ح٥ٞخمِ رؤكذحع ٩ْشًٙش ١ؤػش حؼبشد يف 
٩ْشًٙش، ٙٚ ّْْذ ر٠٥ حؼب٨٢. ٦ًَّ ح٥ٞخمِ ًىٌ رغزذ حؼب٨٢ أ٫ ّشد ٦َّ أد٥ش 

 حؽبق٧ٌ حػبٌىشّش، ًاٙ ١خ٫ ك٢٪و رخىًٚ.

٩ًتتخ ىتتٌ ؿتتٌىشُ يف ح٥تتذٙخُ ًحٕد٥تتش ٩ْْتتخسه ٩تتخ ارح ١تتخ٫ ٩تت٬ ؽتتؤ٫ ىتتزح ح٥تتذٙخُ أ٫     
٧ٚ ح٥غت٦ْش حؾبتٌسدس ٙتذْٙض    ّٖشّو، ٙبرح ٭ْتَ حؾبظْخٝتذ ٦ّتَ حٗدحسس سب٦ٚيتخ ّت٬ حعتظ      

قبخ٥ٚظيخ ٦٥٪ٌحفٚخص، ٙز٠٥ دٙخُ ؿٌىشُ جيتذ ح٥تشد ٦ّْتو ٥ًتٌ ٝتخ٧ ح٥تذ٤ْ٥ ٦ّتَ        
 ٙغخده.

ًٙ طرتطذ ٦َّ ححمل٢٪ش ا٫ ىِ أ٦ٕٚض دٙخّخً ٕري ؿٌىشُ، أً دل ربذ ٦َّ ٩غتظنذ  
ٙ أمهْش ٥و. ٩ًنيٌٛ حؼب٨٢ جيذ أ٫ ّقذس ٩ِ أعزخرو حبْغ ّئ٣ً ح٩ٕتش اذل رنتخء   

 .3حؼب٨٢، ًحيٜٞ ح٥ٖشك ٬٩ اٝخ٩ش ح٥ذٌٍّ ٩نيِٞ ّغٌد

ًجيذ أ٫ ٙ ٫ٌ٢ّ حؾبنيٌٛ ٩ظنخٝنخً ٩ِ رحطو ١ؤ٫ ّظْخسك ؽٜ ٩نو ٩ِ ح٥ؾٜ حٓخش، 
 . 1ٙبرح طنخٝل حؾبنيٌٛ ٩ِ حٕعزخد ٙخ٥ْربس ٦٥٪نيٌٛ

                                                                                                                                        
 .136س٨ٝ  ،2ح٥غنش  ،29/6/1957 ،ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش - 1
 .479ؿ  ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 2
 .67س٨ٝ  ،15عنش  ،٩28/6/1971قش،  ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف - 3
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اذل ريتت٫ٚ حؼب٢تت٨ ٩ظتتَ ١تتخ٫   ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ يف ٩قتتش ًٝتتذ رىزتتض 
 .٩2نيٌٝو ٙ ّظٜٚ ٩ِ حٕعزخد

ح أ٦ٕٚض ححمل٢٪ش يف ح٥ٚق٤ يف رْل ح٥ي٦زخص أً ح٥ذٌُٙ ؿخص ٥قخكذ ح٥ؾؤ٫ أ٫ ًار
ّي٦تتذ ٩نتتيخ ٭َتتش ىتتزح ح٥ي٦تتذ ًحؼب٢تت٨ ْٙتتو، ًجيتتذ أ٫ ّظنتتخ٣ً حؼب٢تت٨ ح٥ٚقتت٤ يف      
حؾبقشًٙخص، ًارح أ٦ٕٚض ححمل٢٪ش حؼب٨٢ رخؾبقشًٙخص، ٙظٞقذ ٩ت٬ ر٥ت٠ أ٫ ّظل٪ت٤    

 .٤١3 خق٨ ٩خ دْٙو ٩نيخ

ِ حؾبقتشًٙخص، ٥ًتز٠٥ ّظل٪٦تيخ ححمل٢ت٧ٌ ٦ّْتو ٥ًتٌ       ًح٥ٞخ٭٫ٌ ىٌ ٩قذس ح٥ٙظضح٧ ٥ذٙ
 ١خ٫ كغ٬ ح٥نْش ًارح طْذد ححمل٧ٌ٢ ٦ّْي٨.

٩ًقخسّ٘ ح٥ظذخ٤ حي٨٢ ذبخ ٦َّ حؾبظذخ٤ ارح ١خ٭ض ٥و ى٦زخص ٩غظ٦ٞش، ًك٨٢ رْذ٧ 
ٝز٣ٌ طذخ٦و أً رشٙل ى٦زخطو، أ٩ّخ ارح ك٨٢ ٥قخؼبو ح٭يزٞتض ٦ّْتو عتخثش حٕك٢تخ٧     

 ح ك٨٢ ٥قخؼبو.ح٥يت طنيزٜ ٦َّ حؾبذَّ ٦ّْو ار

ًحؼب٨٢ رخؾبقخسّ٘ ّٞز٤ ح٥ي٬ْ ْٙو دبخ ّٞز٦و حؼب٢ت٨ حٕفت٦ِ رحطتو ٦ٙتٌ ١تخ٫ ؿتخثض       
ح٥ٙظ٪خط اّخدس ح٥نَش ْٙو، ٙب٫ ١خ٫ ّشد أّنخً ٦َّ ؽٞو حؽبخؿ رخؾبقشًٙخص، ٫ٕ 

 طْذ٤ّ ح٥ٞنخء يف ح٥ي٦ذ حٕف٦ِ طٞظنِ طْذ٦ّو يف طٌحرْو حؾبظق٦ش رو.

                                                                                                                                        
رخ٥ظٞتتخد٧  ًح٭ٞنتتخإىخحؽبقتت٩ٌش رٖتتري ك٢تت٨ عتتٌٞه حؽبقتت٩ٌش   ح٭ٞنتتخء د. أظبتتذ أرتتٌ ح٥ٌٙتتخ0 - 1

 ٩ًخ رْذه. ،172رنذ  ،ًحّظزخسىخ ١ؤ٫ دل ط٬٢ ًطش١يخ
 .9س٨ٝ   ،ح٥غنش ح٥ؼخ٥ؼش ،23/11/1957 - 2
ٌ  ح٭ٞنتتخء د. أظبتتذ أرتتٌ ح٥ٌٙتتخ0 - 3 رخ٥ظٞتتخد٧  ًح٭ٞنتتخإىخ٩ش حؽبقتت٩ٌش رٖتتري ك٢تت٨ عتتٌٞه حؽبقتت

 .58رنذ  ،ًحّظزخسىخ ١ؤ٫ دل ط٬٢ ًطش١يخ
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  :1جْتاجلصاء ادلرتتت ػهَ ػٌْة انتع -3
كبتتخ طٞتتذ٧ طتتزني أ٫ّ ح٥ْْتتذ ح٥تتزُ ّقتتْذ حؼب٢تت٨ ٝتتذ ٢ّتت٫ٌ خ٦تتٌه ٩تت٬ حٕعتتزخد، أً      
ٝقٌسىخ أً حؽبيؤ ْٙيخ أً طنخٝنيخ، أً طنخٝل حؾبنيٌٛ ٩ِ حٕعتزخد أً ٩تِ رْنتو    

 أً إٚخ٥و ح٥ظْشك ٥زْل ح٥ي٦زخص أً ٦٥٪قخسّ٘.
رتطذ ٦َّ ًّٚشٛ ح٥ٞنخء ًح٥ٚٞو ّخدس يف ـبخ٣ ح٥ٞنخء ح٥ْخدُ رني ري٫ٚ حؼب٨٢ حؾب

ّْذ طغززو ًرني ٝخر٦ْظو حؼب٨٢ ٦٥ي٬ْ ْٙو ٭ظْـش ؿبزح ح٥ْْتذ، ٙيت٨ ّتش٫ً ٩تؼًٚ أ٫     
ح٥ٞقٌس يف ح٥ظغزْذ ح٥ٌحِْٝ أً حؽبيتؤ ْٙتو ٙ ّتئدُ اذل ريت٫ٚ حؼب٢ت٨، رت٤ ّتئدُ        

 ٙٞو اذل ٝخر٦ْظو ٦٥ي٬ْ ْٙو.

ًرقٚش ّخ٩ش ٙٞذ أرذص ححمل٢٪تش حٗدحسّتش ح٦ْ٥ْتخ يف ٩قتش طؾتذدىخ ْٙ٪تخ أفتذسطو        
٢خ٧ ؿضحء ح٥ظغتزذ ًر٥ت٠ ٥ظؤعتْظ ح٥ٞتخ٭٫ٌ حٗدحسُ ًاسعتخء ٩زخدثتو $ك٢٪يتخ يف        حؼب

 -1956ًك٢٪يتخ يف أ٣ً ١تخ٭٫ٌ ح٣ًٕ    -35ح٥غنش حًٕذل س٨ٝ  1955دّغ٪رب  11

 #.3ح٥غنش ح٥ؼخ٭ْش س٨ٝ 

ًدي٢ننتخ ح٥ٞتت٣ٌ ا٭تتو ارح فتتذس حؼب٢تت٨ خخ٥ْتتخً رقتٌسس ١خ٦٩تتش ٩تت٬ حٕعتتزخد ٙب٭تتو ٢ّتت٫ٌ   
 ط٦ظتتتض٧ ْٙيتتتخ ححمل٢٪تتش ح٥ظغتتتزْذ، ًىتتتِ حٕك٢تتتخ٧ ٕتتتري  رتتخىًٚ، اٙ يف حٕكتتتٌح٣ ح٥تتتيت 

ح٥ٞيْْتتش حؾبظ٦ْٞتتش رخٗػزتتخص ًح٥تتيت طتتن٨َ عتتري حؽبقتت٩ٌخص ًحٕك٢تتخ٧ ح٥تتيت طغتتظْ٪٤    
 ححمل٢٪ش ع٦يظيخ ح٥ظٞذّشّش ًأك٢خ٧ ىْجش ٙلـ ح٥ي٫ٌْ رخحمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ.

رتخىًٚ،   ارح فذس حؼب٨٢ خخ٥ْخً ٬٩ حٕعزخد ح٥ٌحْْٝش ٦ٙت٨ ّغتظٌْٙيخ ١٪تخ جيتذ ١تخ٫     
ًح٩ٕش ٭ٚغو ارح ١خ٭ض حٕعزخد خخىجش ١ًخ٫ حؽبيتؤ ْٙيتخ ٝتذ  ػتش يف ح٥نظْـتش ح٥تيت       

 ح٭ظيَ ا٥ْيخ حؼب٨٢.

                                                           
 ٩ًخ رْذىخ. 177ؿ ،د. ٩قيَٚ ١خ٤٩ حغبخ0٤ّْ حؾبشحْٙخص حٗدحسّش - 1
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أ٩ّخ ارح أخٚ حؼب٨٢ ٬٩ ح٥زخد ح٥ٞخ٭ٌ٭ْش رقٌسس ١خ٦٩ش، ١ًتخ٫ ٩ت٬ ؽتؤ٫ ر٥ت٠ أ٫     
جيْتت٤ حؾبنيتتٌٛ ٕتتري ٩ٚيتت٧ٌ ٙتتخؼب٨٢ ٢ّتت٫ٌ رتتخىًٚ، ًح٥ٞقتتٌس يف ىتتزح ح٥نتتٌُ ٩تت٬           

يف ح٥شحؿق اذل ح٥زي٫ٚ، ًا٫ ١خ٭ض ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ طظؾتذد  حٕعزخد ٙ ّئدُ 
 يف ر٠٥.

أ٩ّخ حؽبيؤ يف ح٥ظغتزْذ ح٥ٞتخ٭ٌ٭ِ ٙٞتذ ْٝت٤ أ٭تو ّتئدُ اذل أ٫ جيْت٤ حؼب٢ت٨ ّشمتش          
٦٥ي٬ْ، ًٝذ سأّنخ أ٫ ري٫ٚ حؼب٢ت٨ ًٝخر٦ْظتو ٦٥يْت٬ ْٙتو عتٌحء يف حٕػتش كبتخ ؿْت٤         

. ًّزي٤ حؼب٨٢ ارح طنخٝل ٩نيٌٝو ٩ِ ٬1ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ ٙ طٚشٛ رني ح٩ٕشّ
 .2أعزخرو

ًح٥شحؿق أ٫ ر٠٥ ٥ْظ ٬٩ أعزخد ح٥زي٫ٚ ا٭ّ٪خ ّتئدُ اذل سؿلتخ٫ حؾبنيتٌٛ ًحٕختز     
ّٙ ارح ١خ٭تتض ؿٌىشّتتش ٩شطزيتتش رتتخؾبنيٌٛ، ٙتتب٫ّ طنخٝنتتيخ ٩تتِ         رتتو ًىتتشف حٕعتتزخد ا
حؾبنيٌٛ ك٢٪و ١ل٨٢ طنخٝل أؿضحء حؾبنيتٌٛ ٩تِ رْنتيخ، ًىتٌ ٩ت٬ أعتزخد ح٥ظ٪تخط        

 .3ّخدس ح٥نَشا

 :احلكى ثؼد االختصبص

ّظْني ٦َّ ححمل٢٪ش ارح ك٢٪ض رْتذ٧ حخظقخفتيخ أ٫ طتؤ٩ش ربكخ٥تش ح٥تذٌٍّ اذل       -1

 .4ححمل٢٪ش حؾبخظقش، ٙب٫ دل ط٤ْٚ ٙبهنخ ط٫ٌ٢ خخ٥ٚض ح٥ٞخ٭٫ٌ

                                                           
 .484ؿ  ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
 عزٜ حٗؽخسس ا٥ْو. 23/11/1957ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش  - 2
 .484ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 3
 .41س٨ٝ  ،18ح٥غنش  ،11/3/1973ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش،  - 4
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يف ح٥ظتتضح٧ ححمل٢٪تتش   ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش ح٦ْ٥ْتتخ يف ٩قتتش  ًٝتتذ حخظ٦ٚتتض أك٢تتخ٧  
 ححملخ٣ ا٥ْيخ رخٗكخ٥ش ح٥ٞخىْش.

٤ًْٝ اهنخ ٙ ط٦ظض٧ ذبخ اٙ ارح ١خ٫ ضبش أف٤ ّشرو ًّٙظيخ رخ٥ذٌٍّ ححملخ٥ش ا٥ْيتخ ٫ٕ  
ح٥ٖخ٥تتذ أ٫ ح٥ٞخمتتِ ححملْتت٤ ٙ ّٚيتت٨ ط٢ْْٚتتخص ٩غتتخث٤ ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ، ًح٥ٞخمتتِ     
ّظ٦ٞتتَ حخظقخفتتو ٩تت٬ ح٥ٞتتخ٭٫ٌ ٙ ٩تت٬ ح٥ٞخمتتِ ًٙ ربتتٌص حٗكخ٥تتش ٩تت٬ حٕد٭تتَ اذل     

حمل٢٪ش حٗدحسّش اذل فب٢٪تش ح٥ٞنتخء حٗدحسُ أً   ح٦َّٕ، ٦ّ٪خً أ٭و ربٌص حٗكخ٥ش ٬٩ ح
 ححمل٢٪ش ح٥ظؤدّزْش ٢٥ٌهن٪خ دسؿش ًحكذس.

ًٙ ربتتٌص حٗكخ٥تتش ٩تت٬ فب٢٪تتش حرظذحثْتتش اذل حػب٪ْْتتش ح٥ْ٪٩ٌْتتش ٥ٞغتت٪ِ ح٥ٚظتتٌٍ         
 ًح٥ظؾشِّ ١ـيش ٥نَش حؾبنخصّخص حٗدحسّش رني حػبيخص حٗدحسّش ٙخظٚٗ ح٥ذسؿش.

 0دازُاألحكبو انيت تصدز ػٍ انمبضِ اإل
ُ     ّشؿتتتِ يف طٞغتتت٨ْ  اذل ح٥ظقتتتنْٚخص  حٕك٢تتتخ٧ ح٥تتتيت طقتتتذس ّتتت٬ ح٥ٞخمتتتِ حٗدحس

 ًح٥ظٞغْ٪خص حؾب٦لٌٍش يف ح٥ٞنخء ح٥ْخدُ ًٙٞخً ؾبخ 0ِ٦ّ

 :األحكبو ادلٌضٌػْخ
ًىتتِ ح٥تتيت طقتتذس يف ح٥ي٦زتتخص حؾبٞذ٩تتش يف ح٥تتذٌٍّ أفتت٦ْش ١خ٭تتض أ٧ حكظْخىْتتش أ٧      

 .1ى٦زخص ٩ٞخر٦ش
ىخ ١خ٫ حؼب٨٢ ٩ٌمٌّْخً ٥ًْظ ٙشّْخً ًؿتخثضحً  ٙبرح طْذدص ح٥ي٦زخص ًك٨٢ يف اكذح

 ٦٥ي٬ْ ْٙو ٦َّ حعظ٣ٚٞ ٬ّ ح٥ي٦زخص ح٥زخْٝش.

                                                           
 .485ؿ  ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
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ًرقٚش ّخ٩ّش ٙخ٥ٞخمِ حٗدحسُ ٙ ٢ّؼش ٬٩ حٕك٢خ٧ ح٥ظ٪يْذّش ًح٥ظلنري رو 
رغزذ صبْجش ح٥ذٌٍّ ٬٩ حؾبٌٚك، ًٕخ٥زخً ٩خ َّيش حؼبخؿش ٥ٖك٢خ٧ ح٥ظلنتريّش يف  

 ظٌّْل.ـبخ٣ ح٥ٌْٞد حٗدحسّش ًى٦زخص ح٥

ًحٕك٢تتخ٧ حؾبٌمتتٌّْش ط٢تت٫ٌ دحث٪تتخً ٝيْْتتش سبتتشؽ ّتت٬ ًّٙتتش ح٥ٞخمتتِ حٗدحسُ ٙتتٌس    
 فذًسىخ ًطٞز٤ ح٥ي٬ْ يف كذًد ح٥ٞخ٭٫ٌ.

 :األحكبو انفسػْخ
ًىِ ح٥يت طقذس أػنخء ٭َش ح٥ذٌٍّ يف ح٥ذٌُٙ ح٥ؾ٦٢ْش ًيف ح٥ي٦زتخص حؾبظ٦ْٞتش رغتري    

ًا٫ ١خ٫ رْنيخ ّنيِ ح٥ذٌٍّ  ،1ح٥ذٌٍّ أً رؾ٦٢يخ أً اػزخصبخ أً يف ح٥ي٦زخص ح٥ٌٝظْش
 ١خٕك٢خ٧ ح٥قخدسس رخ٭ٞيخُ عري حؽبق٩ٌش ًًٝٚيخ ًح٥ظنخص٣ ّنيخ أً طش١يخ.

ًحٕك٢خ٧ ح٥ٚشّْش ح٥ٞيْْش ٙ جيٌص ح٥شؿٌُ ْٙيخ ٩ؼ٤ أك٢خ٧ ّذ٧ ح٥ٞز٣ٌ أً حؼب٢ت٨  
ربػزتتخص ح٥ظنتتخص٣ أً ح٥تترتٟ رْتتذ ح٥نتتضحُ ٩تت٬ كقتت٥ٌو ًح٭ٞيتتخُ حؽبقتت٩ٌش أً ريتت٫ٚ       

 .2ش أك٢خ٧ طن٨َْ عري حؽبق٩ٌشّشّنش ح٥ذٌٍّ ًعخث

 .3ًحٕك٢خ٧ ح٥ٚشّْش ح٥ٞيْْش زبٌص كـْش ح٥ؾِء حؾبخق٧ٌ ذبخ

 

                                                           
رخ٥ظٞتتخد٧  ًح٭ٞنتتخإىخش حؽبقتت٩ٌش رٖتتري ك٢تت٨ عتتٌٞه حؽبقتت٩ٌ  ح٭ٞنتتخء د. أظبتتذ أرتتٌ ح٥ٌٙتتخ0 - 1

 .365ؿ ،213رنذ س٨ٝ  ،ًحّظزخسىخ ١ؤ٫ دل ط٬٢ ًطش١يخ
ِ د. ٩قتتيَٚ  - 2 ُ  ١0٪تتخ٣ ًفتتِٚ ح٥شٙتتخّ د. ّزتتذ  ،488ؿ  ،أفتت٣ٌ اؿتتشحءحص ح٥ٞنتتخء حٗدحس

 .257ؿ ،ٝنخء ح٥ٖٗخء 0ح٥ٚظخف كغ٬
 .1116ؿ ،119س٨ٝ  ،3عنش  ،12/4/1958ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش،  - 3
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 :األحكبو انٌلتْخ
ىِ ح٥يت طقذس يف ى٦ذ ًٝيت ٫ٌ٢ًّ ح٥ٖشك ٩نيخ ح٩ٓش ربؿشحء زبَِٚ أً زبذّتذ  
٩ش١تتتض حؽبقتتت٧ٌ رخ٥نغتتتزش ؾبٌمتتتٌُ ح٥نتتتضحُ زبذّتتتذحً ٩ئٝظتتتخً اذل أ٫ ّتتتظ٨ ح٥ٚقتتت٤ يف    

 .1س يف ٩ٌمٌّيخحؽبق٩ٌش حب٨٢ ّقذ
ًحؼب٨٢ ح٥قخدس يف ى٦ذ ًٝ٘ ح٥ظنْٚز ىٌ ك٨٢ ٙشّتِ ٕ٭تو فتخدس يف ى٦تذ ًٝتيت،      
ًد٤ْ٥ ر٠٥ أ٫ ٝخ٭٫ٌ ـب٦ظ ح٥ذ٥ًش ّؾرته أ٫ ّٞذ٧ ىزح ح٥ي٦ذ يف فلْٚش دّتٌٍ  

 ح٥ٖٗخء.

رْذ أ٭و جيٌص ح٥ي٬ْ ْٙو حعظًٞٚٙ ٝز٤ فذًس حؼب٨٢ رخؾبٌمٌُ، ًا٫ ح٭ظَخس حؼب٢ت٨  
خ٫ ح٥ي٬ْ يف ك٨٢ ًٝ٘ ح٥ظنْٚتز ىتٌ ٥تض٧ً ؾبتخ ٙ ٦ّتض٧ ٙنتًٚ       ح٥نيخثِ رخ٥ذٌٍّ ٢٩ٗ

٬ّ ٩خ ّنيٌُ ٦ّْو ٬٩ فبخ٩خس ٥يزخثِ حٕؽتْخء يف أ٩تش ٩ٚتشًك ْٙتو أ٭تو عتظْـ٤       
 ريزْْظو ًخيؾَ ٦ّْو ٬٩ ٌٙحص ح٥ٌٝض.

ًٝتتذ ك٢٪تتض فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحسُ يف ٩قتتش رؤ٭تتو ارح أفتتذسص ححمل٢٪تتش ك٢٪تتخً     
 .٦١2ّْخً أً ؿضثْخً رٌٝ٘ ح٥ظنْٚز ٙب٭و جيٌص ح٥ْذ٣ً ّنو

ًحؼب٨٢ ح٥قخدس يف ى٦ذ حعتظ٪شحس فتشٗ ح٥شحطتذ ٩ئٝظتًخ ىتٌ ٦ّتَ حػب٪٦تش ١تخؼب٨٢         
 .3رٌٝ٘ ح٥ظنْٚز

                                                           
رخ٥ظٞتتخد٧  ًح٭ٞنتتخإىخحؽبقتت٩ٌش رٖتتري ك٢تت٨ عتتٌٞه حؽبقتت٩ٌش   ح٭ٞنتتخء ذ أرتتٌ ح٥ٌٙتتخ0د. أظبتت - 1

 .357ؿ ،198رنذ س٨ٝ  ،ًحّظزخسىخ ١ؤ٫ دل ط٬٢ ًطش١يخ
 .122س٨ٝ  ،11ح٥غنش  ،29/6/1957 - 2
 .49ح٥غنش ح٥ؼخ٥ؼش س٨ٝ  ،24/9/1957 ،ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش - 3
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ًحٕك٢تخ٧ ح٥تيت طقتتذس يف حؾبغتخث٤ ح٥ٌٝظْتتش ح٥تيت طشٙتتِ ٦ّتَ حعتتظ٣ٚٞ د٫ً أ٫      
ط٢تت٫ٌ ضبتتش دّتتٌٍ ٩شٌّٙتتش، ٙخٕك٢تتخ٧ ح٥تتيت طقتتذس ْٙيتتخ ط٢تت٫ٌ أك٢خ٩تتخً ٩ٌمتتٌّْش    

 ْيخ ٌٙس فذًسىخ، ًربٌص حؼبـْش.ٝيْْش ْٙـٌص ح٥ي٬ْ ٙ

 :ػٌْة األحكبو
طنظخرتو طبْتِ ٩تخ طنظتخد ح٥َتٌحىش حؼبْتش ٩ت٬ ٍتٌحىش          -رقٚظو ٍخىشس كّْتش –حؼب٨٢ 

حؾبتشك ح٥نتتْ٘، ًح٥غت٩ٚش ًح٥ٞتتٌس ًحؾبتتشك، ٙيتٌ ّظ٪تتذد ًّتظ٦ٞـ ديتتشك ًديتتٌص،     
 ًسبظ٦٘ دسؿخص ٩شمو كغذ ٍشًٙو ًٙٞخً ٥ٔط0ِ

 :االَؼداو
ذه س١نخً ٬٩ أس١خ٭و ح٥يت ٙ ٧ٌّٞ اٙ ذبخ ٙخؼب٨٢ ٙ ٫ٌ٢ّ ّْرتُ حؼب٨٢ حٙ٭ْذح٧ ٬٩ ٙٞ

ك٢٪خً اٙ ارح فذسص رو ًػْٞش زب٪٤ ح٥نتخط ٦ّتَ حكرتح٩يتخ ًفتذس ّت٬ ححمل٢٪تش أً       
 ححمل٢٪ش حٗدحسّش ح٦ْ٥ْتخ يف ٩قتش  ىْجش ٝنخثْش، ًأ٫ ط٫ٌ٢ ضبش خق٧ٌ، ًٝذ ك٢٪ض 

 . 1ح٥قخدسرؤ٫ إٚخ٣ ا٫ّٚ حؾبذِّ رظخسّخ حػب٦غش ّئدُ اذل ري٫ٚ حؼب٨٢ 
١ًز٠٥ ارح طْذدص حؾبخخ٥ٚخص ٦َّ حؼب٨٢، حبْغ ١خ٭ض ٍتخىشس ْٙتو ٍيتٌسحً فتخسخخً     

، ًىزْتخً أ٢٩ت٬ حعتظ٢٪خ٣ رْتل     2دينِ ٬٩ حكرتح٩و ًّؾت٠٢ يف فتذًسه ّت٬ ح٥ٞنتخء    
ح٥زْخ٭خص ح٥نخٝقش ٬٩ ح٩ظنِ ح٣ٌٞ٥ رخٙ٭ْذح٧ ارح أ٬٢٩ حعتظ٢٪خ٣ رْتل ح٥زْخ٭تخص ٩ت٬     

شد ح٥غيٌ، ًٝذ ك٢٪ض فب٢٪ش ح٥نٞل حؾبقشّش حٗمزخسس، ًح٩ٕش ٭ٚغو رخ٥نغزش جمل
رتتؤ٫ ٩ش١تتض ٩غظؾتتخس يف حؼب٢تت٨ رتتذًٙ ٩تت٬ حعتت٨ حؾبغظؾتتخس حؾبتتز١ٌس حغبتتو يف فبنتتش   

 حػب٦غش عيٌحً ٙ ّزي٤ حؼب٨٢.

                                                           
 .137س٨ٝ  ،19ح٥غنش  ،2/6/1974 - 1
 .514ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 2
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، ٫ٌ٢ًّ1 حؼب٨٢ ٩نْتذ٩خً ارح دل ٦ّْت٬ حؽبقت٧ٌ رْشّنتش ح٥تذٌٍّ أً رخػب٦غتش      
١٪تخ جيتٌص ٦٥ٖتري ح٥ظ٪غت٠     ًحٓػخس حؾبرتطزش ٦َّ حٙ٭ْذح٧ ٕري ٩ْٞذس دبٌحّْذ ح٥يْت٬،  

 رؤعزخد حٙ٭ْذح٧.

٫ٌ٢ًّ ى٦ذ ري٫ٚ حؼب٨٢ رذٌٍّ أف٦ْش طشِٙ أ٩تخ٧ ححمل٢٪تش ح٥تيت أفتذسص حؼب٢ت٨      
 .2رخّظزخسىخ دل طغظنٚذ ًّٙظيخ يف حؾبنخصّش

ًك٢٪ض فب٢٪ش ح٥نٞل ح٥غٌسّش رؤ٫ حٙ٭ْذح٧ ٙ ّْظرب ىشٛ ح٥ي٬ْ، ًطٞشس حٙ٭ْذح٧ 
 .٨3ّٞذ٧ اذل ححمل٢٪ش ح٥يت أفذسص حؼب٢

 

 

 

 

                                                           
 .514ؿ ،أف٣ٌ اؿشحءحص ح٥ٞنخء حٗدحسُ ١0٪خ٣ ًفِٚ ح٥شٙخِّد. ٩قيَٚ  - 1
2 -  ُ ً ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش   ،111ؿ ،51سٝتت٨  ،6ح٥غتتنش  ،7/9/1951 ،فب٢٪تتش ح٥ٞنتتخء حٗدحس

ِ ح٥ٞنتخء حؾبغتظٞش ٦٥ٞنتخء حٗدحسُ يف    ًسحؿ ،59س٨ٝ  ،6ح٥غنش  ،18/2/1961 ،ح٦ْ٥ْخ يف ٩قش

ـب٦تتش ححملتتخ٩ني ٥ْتتخ٧   ،45حؾبنؾتتٌس  ،عتتٌسّخ ٩تت٬ ر٥تت٠ ٦ّتتَ عتتز٤ْ حؾبؼتتخ٣ أك٢تتخ٧ ححمل٢٪تتش حٗدحسّتتش  

 .1988ًفبخ٫ٌ٩ ٥ْخ٧  ،134ٝخّذس ، ٬٩36  ،1993ً 1613ً ،1176ؿ ،1998
 ،1379سٝت٨   ،178ٝخّتذس   ،4/11/1978طتخسّخ   ،122ك٨٢ س٨ٝ  ،د٩ؾٜ ،ـب٦ش ححملخ٫ٌ٩ - 3

 .654ٝخّذس  ،1/11/1978 طخسّخ
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