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 ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ
 غٝؿإ بانطاز َٝػطٚبز. 
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 املًدط
 

ميٓح ايسغتٛض يهٌ غًط١ ٚظٝؿ١ َع١ٓٝ َػتك١ً عٔ ايػًط١ األخط٣ يصا ٜؿذلض إٔ ال 
ٚيهٔ اتػاع ٚتؿعب َٗاّ ايسٚي١ يف ايعضط ، غًط١ أخط٣ إىلغًط١ اختضاصاتٗا  ١تؿٛض أٜ

ػٝاغ١ٝ اييت ادتاست ايهجرل َٔ ايطأٖ ٚاؿاد١ ملعاؾ١ األظَات االقتضاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاي
ايتٓؿٝص١ٜ مبُاضغ١ َٗاّ تؿطٜع١ٝ بذلخٝط  ١تؿٜٛض ايػًط إىلزٍٚ ايعامل ظٗطت اؿاد١ املًش١ 

 ٜػسٚ شيو ايتؿٜٛض َػٛغًا قبٌ املؿطع ايسغتٛضٟ يٛعع سس يتًو األظَات ع٢ً إٔ ال َٔ
ايتؿٜٛض  أل١ٕ يًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يهٞ تتذاٚظ ع٢ً عٌُ باقٞ ايػًطات األخط٣ يف ايسٚي

إال يعطٚف َع١ٓٝ ٚعُٔ  َ٘ٔ األصٌ ايعاّ ال هٛظ ايتٛغع ؾٝ٘ أٚ َٓش اغتجٓا٤ّ ايتؿطٜعٞ ٜعّس
 ؾطٚط ٚعٛابط قسز٠ َٓضٛظ عًٝٗا يف ايسغتٛض.

 
 إىلبٝس ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ متٓشٗا  خطرلًا يف ايٛاقع ٜعس ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ غالسًا

تًو ايتؿطٜعات ايتؿٜٛغ١ٝ َٔ ق٠ٛ ي٘ ملا تتُتع  ْعطًا ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ مبٛدب أسهاّ ايسغتٛض
ايكإْٛ إشا متت املضازق١ عًٝٗا َٔ قبٌ ايدلملإ مما ٜعطض سكٛم اإلؾطاز ٚسطٜاتِٗ األغاغ١ٝ 

ايتؿٜٛض ٚتعس  إىليًدطط األَط ايصٟ ٜتطًب َع٘ عطٚض٠ تٛاؾط عُاْات ناؾ١ٝ عٓس ايًذ٤ٛ 
 ١ٝ٥.ايطقاب١ ايكغا ٞايغُا١ْ األنجط ؾعاي١ٝ ٖ
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Abstract 
 

The constitution grants every authority a certain function 

which is independent from the other authority. So, no authority 

should authorize its specialities any other one. But, the breadth and 

branching of the state functions in the current time and the need to 

deal with the economic, social and political crises that 

overwhelmed several states has made a pressing need for 

authorizing the executive authority to practice legislative tasks by 

an empowerment from the constitutional legislator in order to put 

an end to those crises on condition that this empowerment 

shouldn’t be a justification for the executive authority to transgress 

the functions of other authorities in the state, because the legislative 

authorization is considered an exception that cannot be expanded or 

granted unless there are unusual circumstances and within limited 

terms that have been stipulated in the constitution. 

 

In fact, the legislative authorization is regarded as a serious 

weapon in the hand of the legislative authority that is granted to the 

executive authority in accordance with constitution rules, because 

those legislations are characterized by the power of law if they are 

ratified by the parliament and that can expose the basic rights and 

freedoms to a great danger, and that necessitates the availability of 

sufficient guarantees when resorting to authorization. The judicial 

control is considered the most effective guarantee.  
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 :ملكس١َا
األصٌ إٔ متاضؽ نٌ غًط١ َٔ غًطات ايسٚي١ اختضاصاتٗا املٓضٛظ عًٝٗا يف 

ايسغتٛض يهٌ غًط١ ٚظٝؿ١ َع١ٓٝ َػتك١ً عٔ عٌُ ايػًط١ األخط٣ يصا  ميٓحايسغتٛض إش 
ٚيهٔ اتػاع ٚتؿعب َٗاّ  ،غًط١ أخط٣ إىلغًط١ اختضاصاتٗا  ١ٜؿذلض إٔ ال تؿٛض أٜ

ٞ اؿاصٌ يف ايعضط ايطأٖ ٚاؿاد١ ملعاؾ١ األظَات ايسٚي١ يف ظٌ ايتطٛض ايتهٓٛيٛد
تاست ايهجرل َٔ زٍٚ ايعامل زؾعت بطملاْات داالقتضاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ اييت ا

ايػًط١  إىلايسغتٛض تؿٜٛض دع٤ َٔ اختضاصاتٗا ايتؿطٜع١ٝ مبٛدب  إىلَععِ ايسٍٚ 
يًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يهٞ  ًاغػَٛ ٜهٕٛ شيوايتٓؿٝص١ٜ يٛعع سس يتًو األظَات ع٢ً إٔ ال 

 ًااغتجٓا٥ٝ ًاأَطايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٜعس  ألٕاألخط٣  اشل٦ٝات٢ عٌُ باقٞ تتذاٚظ عً
يًدلملإ عٔ  ًاسكٝكٝ ؾٗٛ ميجٌ ْعٚاًل ،عٔ َبسأ ايؿضٌ بني ايػًطات ًاٚخطٚد ًاعاضع

قسز٠ يف ايسغتٛض ٜٓتٗٞ باْتٗا٤  اختضاصات٘ ايتؿطٜع١ٝ عُٔ ؾطٚط ٚعٛابط
 ٚدٛزٖا. إىلايعطٚف اييت زعت األغباب ٚ

 
 أ١ُٖٝ اختٝاض َٛعٛع ايبشح. 1

١ُٗ ٚاؿػاغ١ يف ايٛقت ٜعس َٛعٛع ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ َٔ املٛعٛعات امل
َٔ دٛاْب ايٛظٝؿ١ ايتؿطٜع١ٝ إش ميٓح ايسغتٛض يًدلملإ  ًاَُٗ ًاىط داْب ٘ألْاؿاعط 

ؿٝص١ٜ ٚبايتايٞ اآلثاض ايػًط١ ايتٓ إىلغًط١ تؿٜٛض دع٤ َٔ اختضاصات٘ ايتؿطٜع١ٝ 
يهٔ عسّ  ،ايػًب١ٝ اييت ميهٔ إٔ ٜذلنٗا شيو ع٢ً سكٛم األؾطاز ٚسطٜاتِٗ األغاغ١ٝ

االٖتُاّ ايٛاغع ٚايبشح اؾسٟ ٚايهايف شلصا املٛعٛع َٔ قبٌ ايباسجني ٚايساضغني 
ح ٚايسضاغ١ يف ظٌ ق١ً األعاخ بايبش ًادسٜطع نْٛ٘ ٖصا املٛعٛتٓاٍٚ  إىلزؾعين 
ت ايكا١ْْٝٛ ٚايسغتٛض١ٜ اييت تتططم شلصا املٛعٛع اؿٟٝٛ ؾُععِ َا نتب ٚايسضاغا

 ناْت زضاغات عا١َ تٓاٚيت ٖصا املٛعٛع بضٛض٠ عطع١ٝ عُٔ َٛاعٝع أخط٣. ٓ٘ع
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 .اشلسف َٔ ايبشح2
ايٛقٛف سٍٛ َا١ٖٝ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٚايتعطف ع٢ً طبٝعت٘  إىلٜٗسف ايبشح 

ظ ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ يًتؿٜٛض ايكا١ْْٝٛ َع زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ يًٓضٛ
ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ايضازض٠ َٔ قبٌ ايػًط١  ٢ايتؿطٜعٞ َع بٝإ ايكٝٛز ايٛاضز٠ عً

ٚتٛعٝح َس٣ أ١ُٖٝ تًو ايكٝٛز  ،ايتٓؿٝص١ٜ بٓا٤ ع٢ً قإْٛ تؿٜٛغٞ َٔ ايدلملإ
ايتؿٜٛض ٚزٚضٖا يف تكٝٝس عٌُ اؿه١َٛ يف اجملاٍ ايتؿطٜعٞ بؿهٌ ال ٜتذاٚظ سسٚز 

أِٖ األسهاّ ٚايكطاضات ايضازض٠ َٔ ايكغا٤ اإلزاضٟ  إىلٚاإلؾاض٠  ،قاًْْٛا ٘املػُٛح ب
 ٚايسغتٛضٟ َٔ خالٍ بػط ضقابت٘ ع٢ً ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ املدايؿ١ ألسهاّ ايسغتٛض.

 
  . ؾطع١ٝ ايبشح3

 ُني:َٗتكّٛ ؾطع١ٝ ايبشح ع٢ً قٛضٜني 
 ايسغاترل اييت ػٝع مماضغ١ ايتؿٜٛض إٕ ايغٛابط ٚايكٝٛز املٓضٛظ عًٝٗا يف .1

ايتؿطٜعٞ قس تهٕٛ غرل ناؾ١ٝ ملٓع ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ َٔ اشل١ُٓٝ ٚايتذاٚظ ع٢ً ايعٌُ 
از ع٢ً ايٛاقع ايػٝاغٞ َٔ ايتشهِ ٚاالغتبس ٘ايتؿطٜعٞ يًدلملإ ٚبايتايٞ َٓـع

 .ٚايسغتٛضٟ
ٚض٠ أٚ ايعطٚف نٕٛ ايؿطط األغاؽ يضش١ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ تٛاؾط ساي١ ايغط .2

اقع ايعًُٞ قس ٕ ايٛإاالغتجٓا١ٝ٥ ايطاض١٥ املٓضٛظ عًٝٗا يف عسز َٔ ايسغاترل إال 
 .ٜجبت عهؼ صش١ شيو

 
 . َؿه١ً ايبشح 4

تهُٔ َؿه١ً ايبشح ٖٛ نٝؿ١ٝ إهاز َٛاظ١ْ سكٝك١ٝ داز٠ بني ايٓضٛظ 
ايعًٝا ايسغتٛض١ٜ اييت تػُح بايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٚاؿؿاظ ع٢ً املبازئ ايسغتٛض١ٜ 

ٚاييت تػتًعّ َٛاد١ٗ  ،املتُج١ً مببسأ ايؿضٌ بني ايػًطات َٚبسأ غٝاز٠ ايكإْٛ
ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ ايطاض١٥ اييت تٛاد٘ ايبالز مما ٜتطًب األَط تؿٜٛض ايػًط١ 

َع عطٚض٠ اؿؿاظ ع٢ً  ،ايتٓؿٝص١ٜ إصساض قطاضات تؿٜٛغ١ٝ مبٛدب أسهاّ ايسغتٛض
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ع٢ً اؿكٛم  اتايٞ عسّ خطقٗا يتًو املبازئ ٚتأثرلٖاملبازئ ايسغتٛض١ٜ ايعًٝا ٚباي
 مبٛدب ايسغتٛض. زٚاؿطٜات ايعا١َ املهؿٛي١ يألؾطا

 
 . َٓٗذ١ٝ ايبشح 5

ايٓعطٟ  ٘تكّٛ َٓٗذ١ٝ ايبشح ع٢ً األغًٛب ايكاْْٛٞ ايتشًًٝٞ املكاضٕ ظاْبٝ
يف عسز ايتٓعِٝ ايسغتٛضٟ ٚايكاْْٛٞ يًتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ  إىلٚايتطبٝكٞ إش مت ايتططم 

 إىلَٔ ايسٍٚ َٚس٣ تٛاؾل ايٓضٛظ ايسغتٛض١ٜ َع ايٛاقع ايتطبٝكٞ َٔ خالٍ اإلؾاض٠ 
ايكطاضات ايكغا١ٝ٥ املتعًك١ بايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٚايتعًٝل عًٝٗا مبا ٜٓػذِ َع ضٚح 

 ايٓضٛظ ايسغتٛض١ٜ.
 

 . ٖٝه١ًٝ ايبشح6
 سح ٚخامت١.َبا ١َكس١َ ٚأضبع إىلكس مت ٚعع ٖٝه١ًٝ يًبشح تعتُس ع٢ً تكػُٝ٘ ي

ٚيف املبشح  ،تٓاٚيٓا يف املبشح األٍٚ َا١ٖٝ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٚشيو يف َطًبني
ٚيف املبشح  ،ٚشيو يف َطًبني ١َٓ٘ ٚايعطب١ٝ ايسغاترل ايػطبٝايجاْٞ أٚعشٓا َٛقـ 

ٚيف  ،َطايب ١ايكٝٛز ايٛاضز٠ ع٢ً ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٚشيو يف أضبع إىلايجايح تططقٓا 
ايطقاب١ ايكغا١ٝ٥ ع٢ً ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ٚشيو يف  إىلألخرل تططقٓا املبشح ايطابع ٚا

ٚتكسِٜ  عجٓاَطايب. ٚنتتِ ايبشح بأِٖ ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا َٔ خالٍ  ١ثالث
 أِٖ املكذلسات.
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 املبشح األٍٚ
 َا١ٖٝ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ

ح طبٝعت٘ ايكا١ْْٝٛ غٓتٓاٍٚ يف ٖصا املبشح َؿّٗٛ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ثِ ْٛع 
 :ٚشيو عُٔ َطًبني

 املطًب األٍٚ: َؿّٗٛ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ
َّصرَلٙ  مبع٢ٓ أٟ ،األََط ٘إيٝ َضََّؾٛ َٔ ٖٚٛ َضَّايتؿٜٛض يػ١ً ٖٛ َأخٛش َٔ ايؿعٌ َؾٛ

ُٕٛ ٘إيٝ َِدتًط  ُ ِٛع٢: أٟ ُّ ؾ ِٛ ُٜكاٍ ايُك ِٛع ،َٚدعً٘ اؿانِ ؾٝ٘ ٚ ٢ أٟ ٚصاَض ايٓاُؽ ؾ
َٚعٛا  ايؿا٥ض ِِ َتؿطقني ٖٚٛ مجاع١ُ َٚتَؿا ّٛقني.  ُ ٜؿطُز ايٛاسس َٔ املتؿ ُ َٜؿطُز نُا ٚال
ُّ يف اأَل ،اؿسٜح: َأَخصٚا ؾٝ٘ َ بِعغًا:ٚتَؿاَٚض ايكٛ ََٚض ؾٝ٘ بعغِٗ َ ؾا َُؿاُٚع١  َط أٟ

َُؿاٚعات ٚامُلؿاٚع١ََُضسض ؾاٚ ََُؿاعً ،: تعين امُلػاٚا٠ُ ٚامُلؿاضن١َُض ٚمجعٗا   ٖٞٚ١ 
 (. 460 طبع:زٕٚ غ١ٓ َٔ  ،بٔ ظنطٜا )، (210 :1956 ،ضٟضاألْ)ا َٔ ايَتؿٜٛض.

ـ املدتًؿ١ ي٘ ؾُِٓٗ ٜؾًكس اختًـ ايؿكٗا٤ يف إٜطاز ايتعاض أَا ايتؿٜٛض اصطالسًا
عٌُ ٜعٗس مبكتغاٙ صاسب االختضاظ مبُاضغ١ داْب َٔ ٘: "َٔ ٜعطؾ٘ بأْ

 ،ايطُاٟٚ) ."ؾطز آخط إىلاختضاص٘ غٛا٤ يف َػاي١ َع١ٓٝ أٚ ْٛع َعني َٔ املػا٥ٌ 
إٔ ٜعٗس  ٜ٘ٚكضس بـ ،ٜطنع ع٢ً ايتؿٜٛض يف االختضاظ ٔ(. ٖٚٓاى 286َ: 1984

٣ مبُاضغ١ داْب َٔ ١٦ٖٝ أخط أٚ خطآؾدط  إىلصاسب االختضاظ األصٌٝ 
يؿطٚط ايسغتٛض١ٜ أٚ ايكا١ْْٝٛ أٚ ايال٥ش١ٝ املكطض٠ يصيو ا اختضاصات٘ ع٢ً ٚؾل

 .(49-48: 1982 ،. )عبس اشلازٟاضًٜاأٚ إز ٚايتؿٜٛض بٗصا املع٢ٓ قس ٜهٕٛ تؿطٜعًٝا

ْكٌ امله١ٓ ايكا١ْْٝٛ يف اؽاش ايكطاض  ٘:ٖٚٓاى َٔ ٜعطف تؿٜٛض االختضاظ بأْ
 اايتؿٜٛض ش اٖص ّسٜٚع ،٘ايؿدط املؿٛض إيٝـ إىلاألصٌٝ  ظَٔ صاسب االختضا

بضؿت٘ ايٛظٝؿ١ٝ ال  ٜ٘ٚهٕٛ عاز٠ يًؿدط املؿٛض إيٝ ،طبٝع١ َٛعٛع١ٝ فطز٠
سس أست٢ يٛ تػرل  ع٢ً شيو إٔ ايتؿٜٛض ٜعٌ غاضٟ املؿعٍٛ ٚقا٥ًُا ٜذلتبٚ ،بؿدض٘

ايتؿٜٛض يًُٓضب ايٛظٝؿٞ ٚيٝؼ يًؿدط ؾاغٌ ٖصا املٓضب. )عبس  ألٕ ٘ططؾٝ
 (.86-85: 2003 ،املٗسٟ
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ْػتٓتر َٔ خالٍ ايتعاضٜـ ايٛاضز٠ أعالٙ إ ايتؿٜٛض ٜهٕٛ مبُاضغ١ دع٤ َٔ 
تؿٜٛض ناٌَ االختضاظ  ألٕدط أخط ؾ إىلاالختضاصات املؿٛع١ َٔ قبٌ األصٌٝ 

ٜعس اَطأ كايؿا يًُبازئ ايسغتٛض١ٜ ايعًٝا َٓٗا َبسأ ايؿضٌ بني ايػًطات ٚايتؿٜٛض ال 
أٚ  أٚ تؿطٜعًٝا زغتٛضًٜا ٜهٕٛ إال بٓط ٚايٓط ايصٟ هٝع ايتؿٜٛض قس ٜهٕٛ ْضًا

 .ال٥شًٝا
ٖٛ بايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٚ ٜ٘طًل عًٝ َٚضطًح ايتؿٜٛض قس ٜهٕٛ تؿطٜعًٝا

 .ٚقس ٜهٕٛ ايتؿٜٛض إزاضًٜا ،َٛعٛع عجٓا
قٝاّ اشل١٦ٝ اييت أْاط بٗا ايسغتٛض غًط١ ٚعع  :ٜٚكضس بايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ 

 ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ممج١ً يف ض٥ٝػٗا اغتٓازًا إىلايتؿطٜعات بتؿٜٛض بعض اختضاصاتٗا 
. )عبس ٘يايتؿٜٛض ٜٚبني ايكٝٛز ايالظ١َ العُا عْط صطٜح ٜطز يف ايسغتٛض هٝ إىل

 .(133: 1980 ،اشلازٟ
٘ اغؿٌ باغتجٓا٤ أْمجٝعٗا عٓاصط ايتؿٜٛض  ٜٔالسغ إٔ ٖصا ايتعطٜـ ٜتغُ 
 ي١ تضسٜل ايدلملإ ايالسل ع٢ً ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ.َػأ

قٝاّ ايدلملإ املدتط  ٘:تعطٜـ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ بأْ إىلٖٚٓاى َٔ شٖب 
تضاصات٘ ايتؿطٜع١ٝ مبٛعٛعات بػًط١ ٚعع ايتؿطٜعات بتؿٜٛض بعض اخ زغتٛضًٜا

ْط صطٜح ٜطز يف ايسغتٛض هٝع  إىلًا ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ اغتٓاز إىلقسز٠ ٚملس٠ قسز٠ 
قإْٛ ايتؿٜٛض  ًا إىلؾتهتػب ايكطاضات ايضازض٠ َٔ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ اغتٓاز ،ايتؿٜٛض

 .(37 :2000 ،املسضؽ) .خضا٥ط ٚق٠ٛ ايعٌُ ايتؿطٜعٞ بعس إقطاضٖا َٔ قبٌ ايدلملإ

ؾُٝع عٓاصط  نإ ؾاَاًل َ٘ا يهٓ ْٛعًا ٕ ٖصا ايتعطٜـ دا٤ َطٛاًلأايطغِ َٔ ع٢ً 
يف ايسغتٛض ؾٗٛ ٜتٓاٍٚ تعطٜـ ايتؿٜٛض  ٘ٚؾطٚط ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ املٓضٛظ عًٝ

 املٛعٛع١ٝ ٚمٔ بسٚضْا ْؤٜس ٖصا ايتعطٜـ. ١َٔ ايٓاسٝ
طاضات ايتؿٜٛغ١ٝ أٚ َا ٜٚطًل ع٢ً ايكطاضات ايضازض٠ َٔ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ بايك

تضسضٖا ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ  ،ٜػ٢ُ بايًٛا٥ح ايتؿٜٛغ١ٝ ٖٚٞ يٛا٥ح شلا ق٠ٛ ايكإْٛ
يتٓعِٝ بعض املػا٥ٌ اييت ال ٜتٓاٚشلا إال بايتؿطٜع ٚشيو بتؿٜٛض خاظ َٔ ايػًط١ 

َٓعكس ٚيٝؼ يف غٝبت٘  ٕاييت شلا ق٠ٛ ايكإْٛ تضسض ٚايدلملا حٖٚصٙ ايًٛا٥ ،ايتؿطٜع١ٝ
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ع٢ً ْضٛظ  ًقإْٛ تؿٜٛض ٚإمنا بٓا٤ إىل ًاايغطٚض٠ اييت تضسض يٝؼ اغتٓاز ح٥نًٛا
ْٚعٚشلا  ازغتٛض١ٜ َباؾط٠. ؾاألصٌ إٔ متاضؽ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ اختضاصاتٗا بٓؿػٗ

 ٛعٔ داْب َٔ ٖصٙ االختضاصات يًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يتُاضغ٘ بكطاضات تؿٜٛغ١ٝ ٖ
 (.471: 1984 ،)ايطُاٟٚ ؾضٌ ايػًطات. مبجاب١ ايتداشٍ ٚايتٓشٞ مبا ال ٜتؿل َٚبسأ

لس إٔ ٖصا ايتعطٜـ اؾذلط عطٚض٠ صسٚض ايًٛا٥ح ايتؿٜٛغ١ٝ اييت شلا ق٠ٛ ايكإْٛ 
ٕ ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ شلا أٚايدلملإ َٓعكس يف سني ٖٓاى َٔ مل ٜؿذلط شيو ٚإمنا أؾاض ب

 ،)ضاعٞ زٖاق٠ٛ ايكإْٛ غٛا٤ صسضت يف غٝب١ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ أٚ يف ساي١ اْعكا
2010 :221.) 

ثٓا٤ صسٚض ًا أٖٚصا ٖٛ ايٛاضز إش يٝؼ َٔ ايغطٚضٟ إٔ ٜهٕٛ ايدلملإ َٓعكس
ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ َٔ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚإمنا ٜتطًب تؿطٜع قإْٛ َٔ ايدلملإ هٝع 

 ايتؿٜٛض. 
َٔ ايػًط١  ضٖٚٓاى َٔ ٜطًل ع٢ً ايًٛا٥ح ايتؿٜٛغ١ٝ باملطغّٛ بكإْٛ صاز

ٜٚهٕٛ شلا  ،١ٜ يف َػا٥ٌ تسخٌ يف اختضاظ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ بتؿٜٛض َٓٗاايتٓؿٝص
ق٠ٛ ايكإْٛ َٔ سٝح إَهإ تعسٌٜ أٚ إيػا٤ ايكٛاْني ايكا١ُ٥ ٖٚٞ َٔ سٝح طبٝعتٗا 

أقطٖا شا َا إقطاضات إزاض١ٜ ؽغع يطقاب١ ايكغا٤ اإلزاضٟ َا زاَت مل تعطض ع٢ً ايدلملإ 
 (. 534 :1994 ،)اؿًٛ تؿطٜعات عاز١ٜ إىلتتشٍٛ 

إٔ ٜعٗس صاسب االختضاظ األصٌٝ مبُاضغ١  :٘أَا ايتؿٜٛض اإلزاضٟ ؾٝكضس ب
َطؤٚغٝ٘ بؿطط إٔ ٜػُح ايكإْٛ  إىلدع٤ َٔ اختضاصات٘ اييت ٜػتُسٖا َٔ ايكإْٛ 

ٕ تهٕٛ مماضغ١ االختضاظ املؿٛض ؼت ضقاب١ ايط٥ٝؼ أبإدطا٤ ٖصا ايتؿٜٛض ٚ
 (.57: 2010 ،عٞ)ضا اإلزاضٟ صاسب االختضاظ األصٌٝ

 ٘يًط٥ٝؼ اإلزاضٟ ٜتضطف ب ؾدضًٝا ٚايتؿٜٛض يف االختضاظ اإلزاضٟ يٝؼ سكًا
ؾاألصٌ  ،ايكإْٛ ٘بٌ ٖٛ ٚظٝؿ١ مياضغٗا بايؿهٌ ايصٟ ْط عًٝنٝؿُا ٜؿا٤ َٚت٢ ٜؿا٤ 

أَا ايتؿٜٛض َا ٖٛ إال أَط اغتجٓا٥ٞ  ،األصٌٝ اختضاص٘ بٓؿػ٘ ـإٔ ٜباؾط املٛظ
  .(87: 2003 ،)عبس املٗسٟ عٝكًا ٝعٙ تؿػرلًاهب تؿػرل ايٓط ايصٟ ه
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ٕ نًُٝٗا إدطا٤ ٜعٗس ؿطٜعٞ ٜتؿاب٘ َع ْعرل٠ اإلزاضٟ بأٜتغح يٓا إٔ ايتؿٜٛض ايت
زٕٚ إٔ َٔ غًط١ أخط٣ أٚ د١ٗ إزاض١ٜ ظع٤ َٔ اختضاصٗا  إىلسس ايػًطات أؾٝ٘ 

إٔ ايتؿٜٛض تدلظ ْكط١ اـالف بني االثٓني شيو  ْ٘إإال  ،تتد٢ً عٔ غًطاتٗا األص١ًٝ
أَا  ،فاٍ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٜٚهٕٛ مبٛدب ْط زغتٛضٟ إىلايتؿطٜعٞ ٜٓتُٞ 

 ،فاٍ ايكإْٛ اإلزاضٟ ٜٚهٕٛ مبٛدب ْط قاْْٛٞ أٚ ال٥شٞ إىلايتؿٜٛض اإلزاضٟ ٜٓتُٞ 
ٚايػًط١  نُا إٔ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٜتِ بني غًطتني ُٖا ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ

تكّٛ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ بتؿٜٛض دع٤ َٔ  إش ،ٚاسس أٟ بني غًطتني مبػت٣ٛ،ايتٓؿٝص١ٜ
بط٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ أٚ اؿه١َٛ  ١ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ممجً إىلاختضاصاتٗا ايتؿطٜع١ٝ 

 َ٘ٔ سٝح َٛعٛع مبٛدب ْط زغتٛضٟ صطٜح هٝع شيو ايتؿٜٛض ٜٚهٕٛ قسزًا
 ايط٥ٝؼ أَا ايتؿٜٛض اإلزاضٟ ؾٗٞ ع١ًُٝ إزاض١ٜ تتِ زاخٌ اؾٗاظ اإلزاضٟ بني ،َٚست٘

 إىلَٔ اختضاص٘ األصٌٝ  ٜعٗس ايط٥ٝؼ اإلزاضٟ مبُاضغ١ دع٤ّ إشاإلزاضٟ ٚاملطؤٚؽ 
 ٢َطؤٚغٝ٘ بٓا٤ ع٢ً ْط قاْْٛٞ هٝع شيو ايتؿٜٛض ي٘ غًط١ اإلؾطاف ٚايطقاب١ عً

َٔ سٝح املٛعٛع ٚاملس٠ ايع١َٝٓ اييت هٛظ ؾٝٗا  زٕٚ إٔ ٜهٕٛ قسزًأَ َطؤٚغٝ٘ 
 (. 40-39 :2000 ،)املسضؽ ايتؿٜٛض.

ٚبني  ٘ايطغِ َٔ ايتؿاب٘ بٝٓع٢ً ٜالسغ مما تكسّ شنطٙ إٔ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ 
ٚيكس ٚضزت  ،َٔ عس٠ دٛاْب نُا اؾطْا آْؿًا ىتًـ عٓ٘ ْ٘إايتؿٜٛض اإلزاضٟ إال 

ع٢ً قٛاْني تؿٜٛغ١ٝ  تػُٝات كتًؿ١ ملا تضسضٙ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ َٔ قطاضات بٓا٤ّ
ٚتاض٠ تػ٢ُ بايًٛا٥ح  ،ًل عًٝٗا قطاضات تؿٜٛغ١ٜٝط ٠صازض٠ َٔ ايدلملإ ؾتاض

ايتؿٜٛغ١ٝ نُا يف َضط أٚ باملطاغِٝ ايتؿٜٛغ١ٝ أٚ َطاغِٝ بكإْٛ أٚ أٚاَط تؿٜٛغ١ٝ 
ٚيهٓٗا نًٗا تٓسضز عُٔ َؿّٗٛ ٚاسس ؼت إطاض َا ٜػ٢ُ  نُا تػ٢ُ يف ؾطْػا
 بايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ.
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 يتؿطٜعٞاملطًب ايجاْٞ: ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًتؿٜٛض ا
يكاْْٛٞ يًتؿٜٛض ٖٓاى خالف بني ؾكٗا٤ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ يف ؼسٜس األغاؽ ا

ٕ يتؿػرل أٚ يتهٝٝـ طبٝع١ ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ اْعطٜت ٙع٢ً أثطايتؿطٜعٞ ؾعٗطت 
 يكٛاْني ايتؿٜٛض. ًاايضازض٠ َٔ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ اغتٓاز

 
 : ْعط١ٜ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ أٚاًل

 إىلىل تؿٜٛض ايدلملإ ؾع٤ َٔ اختضاصات٘ ايتؿطٜع١ٝ إتػتٓس ٖصٙ ايٓعط١ٜ 
ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ مبٛدب ْط زغتٛضٟ صطٜح هٝعٙ ؾتتُتع ايكطاضات ايضازض٠ َٔ قبٌ 

قإْٛ تؿٜٛغٞ َٔ ايدلملإ غضا٥ط ٚق٠ٛ ايعٌُ  إىل ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ اغتٓازًا
 (. 246: 1980 ،ايتؿطٜعٞ ايضازض َٔ ايدلملإ )ؾُٗٞ

 
 ٕ:اٙ ايٓعط١ٜ ٖٓاى ضأٜبضسز ٖص 

 :ٍٚايػًط١  إىلاْتكاٍ دع٤ َٔ االختضاظ ايتؿطٜعٞ يًدلملإ  ؾػط أصشاب٘ ايطأٟ األ
ايتٓؿٝص١ٜ مبٛدب قٛاعس ايٛناي١ يف ايكإْٛ املسْٞ مبٛدب ٖصٙ ايكٛاعس ٜكّٛ املؿطع 

 ٙ ٚنٝاًلّسبعب٘ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٜتضطف  إىلبٓكٌ دع٤ َٔ اختضاص٘  َٛناًل ٘بٛصؿ
ملإ املٛنٌ ٜٚعس تضطؾات ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ إشا صسضت يف سسٚز ايٛناي١ عٔ ايدل

ٚيهٔ إشا ػاٚظ تضطؾات٘  ،"ايتؿٜٛض" نُا يٛ ناْت صازض٠ َٔ املٛنٌ )ايدلملإ(
ع٢ً اإلداظ٠  ٘سسٚز ايٛناي١ املُٓٛس١ ي٘ َٔ قبٌ ايٛنٌٝ ؾتتٛقـ َؿطٚع١ٝ أعُاي

 (. 247: 1980 ،)ؾُٗٞ ايالسك١.
ٖصا ايطأٟ نإ َٔ أُٖٗا إٔ ايٛناي١ ٖٞ عكس  إىلاْتكازات ٚدٗت إال إٕ ٖٓاى عس٠ 

ٖصا ايعكس ال ٜتِ  .()ًٜتعّ مبكتغاٙ ايٛنٌٝ بإٔ ٜكّٛ بعٌُ قاْْٛٞ ؿػاب املٛنٌ
 .(204: 1975 ،)ايعاْٞ إال بكبٍٛ ايٛنٌٝ صطاس١ أٚ عًُٓا ٘بطاَإ

                                                           

( ) ايٛناي١ بكٛشلا "عكس ب٘ ٜكِٝ  1951يػ١ٓ  40َٔ ايكإْٛ املسْٞ ايعطاقٞ ضقِ  927عطؾت املاز٠
 ".َّكاّ ْؿػ٘ يف تضطف دا٥ع َعًٛ ٙؾدط غرل
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 تٓع١ُٝٝ بني ايػًطتني ايتؿطٜع١ٝ ١أَا ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ؾٗٛ عالق
زٕٚ َٔ ٜتِ بإضاز٠ ايدلملإ  ٚايتٓؿٝص١ٜ تهٕٛ قه١َٛ بٓضٛظ زغتٛض١ٜ هٝعٖا ال

َٔ عسَ٘ ع٢ً َٛاؾك١ ض٥ٝؼ  ٜٙتٛقـ ٚدٛز ضعا ايططف ايجاْٞ ٚيٝؼ عكسًا
ؾايسغتٛض ىٍٛ يًدلملإ سل تؿٜٛض دع٤ َٔ  ،اؾُٗٛض١ٜ ايضطو١ أٚ ايغ١ُٝٓ

 الت اغتجٓا١ٝ٥ طاض١٥ بعٝسًاايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ملٛاد١ٗ سا إىلاختضاص٘ ايتؿطٜعٞ 
عٔ إدطا٤ات ايدلملإ ايط١ًٜٛ ٚاملعكس٠ ٚمبٛدب عٛابط ٚؾطٚط َٓضٛظ عًٝٗا يف 
ايسغتٛض. ٜٚعس تضطؾات ايٛنٌٝ خاضز سسٚز ايٛناي١ صشٝش١ إشا أداظٖا ايٛنٌٝ بعس 

يف ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ تعس غرل  َ٘ا تضطؾات املؿٛض إيٝأ ،شيو صطاس١ أٚ عًُٓا
 :1979 ،)ايٛايٞ ْت خاضز ْطام ايتؿٜٛض ٚال ميهٔ إداظتٗا السكًاَؿطٚع١ إشا نا

288.) 
ٚيٝؼ  يف سني ال ٜهٕٛ ايتؿٜٛض إال دع٥ًٝا ،ٚايٛناي١ قس تهٕٛ عا١َ أٚ خاص١

عًٝا ٖٚٞ َبسأ ايؿضٌ بني شيو ٜعس اْتٗاى ٚخطم يًُبازئ ايسغتٛض١ٜ اي ألٕ نًًٝا
 (.236: 1995 ،)َطغٞ ايػًطات
 

 :ْٞإىلاْتكاٍ دع٤ َٔ اختضاصات ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ  أصشاب٘ؾػط  ايطأٟ ايجا 
. ٜٚؤٜس ايؿكٝ٘ ()ايعطف ايسغتٛضٟ إىلايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ع٢ً ايغطٚضات ايع١ًُٝ أٚ 

ٕ تهطاض تٓاظٍ ايدلملإ عٔ إ" ايكٍٛ: إىلٖصا ايطأٟ ٜٚصٖب  Rusu ضٚغٛ
طف خاضز ظٗٛض ع إىلقس أز٣  ،اختضاصات٘ ايتؿطٜع١ٝ ؼت ٚطأ٠ ايغطٚض٠ ايع١ًُٝ

ايٓط ايسغتٛضٟ هٝع يًدلملإ تؿٜٛض غًطات٘ ايتؿطٜع١ٝ يٝهؿٌ األزا٤ األؾغٌ 
  (.251 :1980 ،)ؾُٗٞ "يًػًط١ ايتؿطٜع١ٝ

 

                                                           

( )ايعا١َ اؿان١ُ ع٢ً  تعباض٠ عٔ عاز٠ تتضٌ بٓعاّ اؿهِ يف ايسٚي١ تسضز اشل٦ٝا يعطف ايسغتٛضٟ:ا
اغتعُاشلا عٝح تضبح ٖصٙ ايكاعس٠ قاعس٠ عا١َ ًَع١َ ٚتتهٕٛ َٔ عٓضطٜٔ عٓضط َازٟ ٜتغُٔ 

ز بإٔ تهطاض ايكاعس٠ ايعا١َ، عٓضط َعٟٓٛ إٔ ٜكّٛ يف شٖٔ اشل٦ٝات ايعا١َ اؿان١ُ ٚعُرلٖا االعتكا
 (.194: 1987ايؿهط٠ ايعا١َ ًَع١َ قاًْْٛا )خًٌٝ، 
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ايؿك٘ ايسغتٛضٟ ْعط١ٜ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٚع٢ً ضأغِٗ  َٔ بعض اْتكسيف ايٛاقع 
ًُبازئ ؾٝٗا َٔ فاؾا٠ ي اٖا بأْٗا غرل زغتٛض١ٜ ملاٚٚصؿ ٚؾٌٝ اينيؾايؿكٝٗإ 

ايػًط١ يف قٛشلِ إٔ ا سٚٚاغتٓ ،ؿضٌ بني ايػًطاتاي َبسأايسغتٛض١ٜ ايعًٝا َٓٗا 
ي٘ ميًو سط١ٜ ايتضطف ؾٝ٘ أٚ  ؾدضًٝا ايتؿطٜع١ٝ ٚظٝؿ١ عٗس بٗا ايدلملإ ٚيٝؼ سكًا

ؾايدلملإ يٝؼ إال فطز غًط١ َؤغػ١ َٚؿٛع١ َٔ األ١َ صاسب١  ،٘ايتٓاظٍ عٓ
غًط١  إىلش ال ميًو غًط١ تؿٜٛض اختضاصات٘ إ ،االختضاظ األصٌٝ يف ايتؿطٜع

" مببسأ "عسّ دٛاظ إعاز٠ تؿٜٛض ايػًط١ ٖ٘ٚصا َا ٜعدل عٓ ،يًػرل ٘أخط٣ أٚ ايتٓاظٍ عٓ
ٚبايتايٞ عسّ زغتٛض١ٜ قٛاْني ايتؿٜٛض ٚعسّ َؿطٚع١ٝ  (.267: 1975 ،)ساؾغ

 يكإْٛ ايتؿٜٛض. ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ايضازض٠ َٔ قبٌ اؿه١َٛ اغتٓازًا
 

ال ول  ٘أْإىل أؾاض  إشٜػُإ أٍٚ َعاضعٞ ٖصٙ ايٓعط١ٜ آ ٖصا ٜٚعس ايؿكٝ٘ ايؿطْػٞ
 ،ال ٜعطٝ٘ )اؾطف ؾاقس ايؿ٤ٞ ألٕغرلٖا  إىليًػًط١ ايتؿطٜع١ٝ تؿٜٛض اختضاصاتٗا 

 ،ً٘ميهٔ ْك"يٝؼ االختضاظ سكاّ  :٘زٚنٞ عٔ شيو بكٛي سنُا عدل ايعُٝ ،(168: 1973
 (.250: 1952 ،" )َسْٞعات ٚيٝػت إقا١َ املؿطعنيؾٛظٝؿ١ املؿطع ٖٞ عٌُ ايتؿطٜ

 
 : ْعط١ٜ تٛغٝع االختضاظ ايال٥شٞ يًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ثاًْٝا

إٔ قإْٛ ايتؿٜٛض ال ٜتغُٔ تٓاظٍ ايدلملإ عٔ  إىلأؾاض َؤٜسٟ ٖصٙ ايٓعط١ٜ 
يف تٛغٝع االختضاظ  ٙايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ٚإمنا ٜٓشضط زٚض إىلاختضاصات٘ ايتؿطٜع١ٝ 

يًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ أٟ مبع٢ٓ تٛغٝع زا٥ط٠ املٛاعٝع اييت تسخٌ عُٔ ْطام أٚ ايال٥شٞ 
 ،)ساؾغ ٜتعاضض َع املبازئ أٚ ايٓضٛظ ايسغتٛض١ٜ ٖٚٛ بصيو ايعٌُ ال ،فاٍ ايال٥ش١

1975: 268.) 
وسز املٛعٛعات اييت ىتط ايدلملإ بتٓعُٝٗا ٚتًو اييت تٓعُٗا  ؾايسغتٛض ال

ٚبصيو ميًو ايدلملإ اؿل يف  ،١َٛ ًَع١َ بتٓؿٝص ايكٛاْنيٚإمنا ٜٓط إٔ اؿه ،اؿه١َٛ
تغٝٝل  إىلإعطا٤ اؿه١َٛ غًطات ال٥ش١ٝ اغتجٓا١ٝ٥ تتذاٚظ فاشلا ايعازٟ مما ٜؤزٟ 

املٛعٛعات اييت ىتط ايدلملإ بتٓعُٝٗا باملكابٌ اتػاع فاٍ املٛعٛعات اييت 
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 ايتؿٜٛض ٖٞ فطز تعسٌٜ ٜٚذلتب ع٢ً شيو إٕ ١َُٗ قٛاْني ،ؽتط اؿه١َٛ بتٓعُٝٗا
اؿسٚز اييت تؿضٌ بني فاالت ايكإْٛ ٚايال٥ش١ باغتجٓا٤ املٛعٛعات اييت سسز 

 (. 202 :1979 ،ايضاحل) ايػًط١ املدتض١ بتٓعُٝٗا
 

اتػاع اجملاٍ ايال٥شٞ  ألٕيف ايٛاقع لس إٔ ٖصا ايطأٟ ال ٜتال٤ّ َع ايٛاقع ٚاملٓطل 
سسٚز ايعٌُ ايتؿطٜعٞ ٚبايتايٞ ايتذاٚظ ع٢ً  ٢ايتذاٚظ عً إىليًشه١َٛ غٛف ٜؤزٟ 

ؾٗٓاى َػا٥ٌ سذعٖا ايسغتٛض  ،َٔ اختضاظ ايكإْٛ املٛعٛعات اييت ٖٞ أصاًل
ٚبايتايٞ ال هٛظ يًدلملإ َٓح اؿه١َٛ غًط١ اغتجٓا١ٝ٥  ٘يًكإْٛ ال هٛظ ايتذاٚظ عًٝ

ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ  عس إىلتتذاٚظ اجملاٍ احملذٛظ يًكإْٛ. ٜٚؤزٟ األخص بٗصٙ ايٓعط١ٜ 
ٗا صازض٠ ألْفطز قطاضات إزاض١ٜ عاز١ٜ  ٞيًُعٝاض ايؿهً َٔ سٝح طبٝعتٗا ٚقٛتٗا طبكًا

بٌ ؽغع يطقاب١  ،ال تهتػب ايكطاضات اإلزاض١ٜ سضا١ْ ايكٛاْني ،َٔ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ
 ،ٔ)مجاٍ ايسٜ ٕ ايكطاضات اإلزاض١ٜ األخط٣أْٗا ؾغا٤ اإلزاضٟ أٟ يطقاب١ اإليػا٤ ؾأايك

ٚبايتايٞ ال ميهٔ شلصٙ ايكطاضات َٔ تعسٌٜ ٚإيػا٤ بعض ايكٛاْني ايٓاؾص٠  .(245 :1982
  .()ٗا ال تتُتع بك٠ٛ ايكٛاْني ايتؿطٜع١ٝ أٚ ايعٌُ ايتؿطٜعٞألْ

ٕ ؼسٜس أٚ تؿػرل طبٝع١ ايكطاضات أايٓعطٜات اييت قًٝت بؿ نٌيف اؿكٝك١ لس إٔ 
ؾٗٞ مل تكسّ اؿٌ املٓاغب بايؿهٌ ايصٟ ٜتؿل ايتؿٜٛغ١ٝ قس با٤ت بايؿؿٌ ٚغرل صا٥ب١ 

اييت قاَت عًٝٗا  ػٜٛػاتَع األغؼ ٚاملؿاِٖٝ ٚاملبازئ ايكا١ْْٝٛ ايػا٥س٠ ٚناْت ايت
 .غرل َٓطك١ٝ أٚ ٚاقع١ٝ

 

                                                           

( ِٖٚعع أصشاب ْعط١ٜ تٛغٝع االختضاظ ايال٥شٞ يًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يف َٛقـ قطز عٓس ؼسٜس )
يًطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ؾعٗطت ع٢ً أثط٠ عس٠ ْعطٜات يتؿػرل ٖصٙ املػاي١ َٓٗا 

ال٥ش١ يًكإْٛ، ْعط١ٜ ايتضسٜل املػبل، ْعط١ٜ ايكٛاْني َٔ ْعط١ٜ تعطٌٝ أٚ ٚقـ َبسأ خغٛع اي
 . ٚباملع٢ٓ ْؿػ٘ ٜٓعط(271-268: 1975قٛتٗا ايكا١ْْٝٛ. يًُعٜس َٔ ايتؿاصٌٝ اْعط )ساؾغ، 

 (.266- 258: 1980)ؾُٗٞ، 
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ْٛع َٔ أْٛاع  ٘تبني يٓا مما تكسّ شنطٙ يف تهٝٝـ طبٝع١ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ بأْ
عٙ ٜػتُس ايتؿٜٛض َٔ ايسغتٛض ْضٛظ زغتٛض١ٜ صطو١ ػٝ إىلايتؿطٜع ٜػتٓس 

إال َٔ قبٌ ايػًط١  ٘ٚبايتايٞ ال هٛظ ايتذاٚظ أٚ املػاؽ ب َضسض ؾطعٝت٘ قاًْْٛا
 املدٛي١ شلا باإليػا٤ أٚ ايتعسٌٜ.

 
يًتؿطٜع ٜٚععٚ ايػبب  اغتجٓا٥ًٝا ايتؿطٜعٞ ٜعس أغًٛبًا ضميهٔ ايكٍٛ إٔ ايتؿٜٛ

ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ مبٛدب  إىل١ يف تؿٜٛض ايدلملإ يبعض َٔ اختضاصات٘ ايتؿطٜعٝ
ملٛاد١ٗ اتػاع ٚتؿعب َٗاّ ايسٚي١ يف كتًـ اجملاالت يف ظٌ  ٙعذع ٖٛ ايسغتٛض

 بس َٔ إهاز ٚغ١ًٝ يتشكٝل ايصٟ ٜؿٗسٙ فتُعٓا املعاصط نإ ال ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ
ندل َٔ ايتٓػٝل ٚايتٓعِٝ ٚايتعإٚ بني ايػًطات ايجالخ ٚشيو يغُإ ايػطع١ قسض أ

 ٞايتؿٜٛض ايتؿطٜع إىلهؿا٠٤ يتًب١ٝ َتطًبات ايسٚي١ ايعضط١ٜ مما ٜتطًب ايًذ٤ٛ ٚاي
 ٚيهٔ عُٔ إطاض املؿطٚع١ٝ ايسغتٛض١ٜ.
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 املبشح ايجاْٞ
 َٛقـ ايسغاترل َٔ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ

بٓضٛظ  ايتؿطٜعٞايتؿٜٛض  إىلبعض ايسغاترل ايػطب١ٝ ٚايعطب١ٝ َٓٗا  أؾاضت 
َٔ ايسغاترل  األخطٚايبعض  ،إيٝٗا اإلؾاض٠بعض َٓٗا غهتت عٔ ٚاي ،َباؾط٠صطو١ 

 .سطَتٗا بٓضٛظ صطو١
ٔ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٚشيو ٚايعطب١ٝ َـ ايسغاترل ايػطب١ٝ غٓٛعح َٛق ٞٚؾُٝا ًٜ

 :يف َطًبني
 املطًب األٍٚ

 ٔ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعَٞـ ايسغاترل ايػطب١ٝ َٛق
عٞ عُٔ ْضٛظ صطو١ ٚاعش١ ايتؿطٜايتؿٜٛض  بعض ايسغاترل ايػطب١ٝأداظت 

مل ٜتططم بٓط  ْ٘ؾإ 1787نٞ يػ١ٓ رلنايسغتٛض األَ ٘ٚايبعض اآلخط مل تؿرل ايٝ
ْط املاز٠ األٚىل ايكػِ  ألٕ مل ميٓع٘ صطاس١ ْ٘إايتؿطٜعٞ إال ايتؿٜٛض صطٜح هٝع 

ايجأَ َٔ ايسغتٛض ميٓح اؿل يًهْٛػطؽ إصساض َا ٜؿا٤ َٔ قٛاْني اييت تهٕٛ 
ٕ أ إىلكس أؾاض . ؾص َا خٛي٘ ايسغتٛض َٔ غًطات َٚٔ ٖصٙ قٛاْني ايتؿٜٛضعطٚض١ٜ يتٓؿٝ

"ايهْٛػطؽ األَطٜهٞ ي٘ اؿل اؿضطٟ يف ايتؿطٜع يف مجٝع اؿاالت املتعًك١ باملكاطع١ 
عٓٗا َٔ داْب بعض ايٛالٜات بايصات ٚقبٍٛ ايهْٛػطؽ  ٍغتضبح عٔ ططٜل ايتٓاظ

غًط١ مماث١ً ع٢ً مجٝع األَانٔ.... ٚغٔ ؿه١َٛ ايٛالٜات املتشس٠ ٚمماضغ١  َطنعًا
دٌ ٚعع مجٝع ايضالسٝات املُٓٛس١ مبٛدب ٖصا أمجٝع ايكٛاْني ايالظ١َ ٚاملال١ُ٥ َٔ 

 ايسغتٛض ؿه١َٛ ايٛالٜات املتشس٠ أٚ أل١ٜ زا٥ط٠ )ٚظاض٠( أَٚٛظـ ؾٝٗا َٛعع تٓؿٝص"
 .  (168: 1989 ،)ازيط

ملا خٛي٘ ي٘  يدلملإ إصساضٖا تٓؿٝصًإ ايكٛاْني ايالظ١َ ٚايغطٚض١ٜ اييت ٜتٛىل اإ 
نٞ ال رلؾايسغتٛض األَ ،ايسغتٛض َٔ صالسٝات تتغُٔ قٛاْني ايتؿٜٛض بؿهٌ عُين

ميٓع تؿٜٛض ايهْٛػطؽ يًشه١َٛ بإصساض قطاضات تؿٜٛغ١ٝ إشا اقتغت ايغطٚضات 
طٜعٞ ايتؿايتؿٜٛض  إىل ٤ايًذٛ ٕٚال وبص نينٝرلاألَ ا٤ايؿكٗ ١إال إٕ غايبٝ ،ايع١ًُٝ شيو

غًط١ إٔ تؿٛض  ١أَط ٜتعاضض َع َبسأ ايؿضٌ بني ايػًطات ٚبايتايٞ ال هٛظ ألٜ ٘ألْ
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نُا إٔ غًط١ ايهْٛػطؽ ٖٞ غًط١ َؿٛع١  ،غًط١ أخط٣ إىلَٔ اختضاصاتٗا  ًادع٤
زٕٚ كايؿ١ َٔ ؾال ميهٔ إعاز٠ تؿٜٛغٗا ٚايتضطف ؾٝٗا  ،ٚيٝػت غًط١ أص١ًٝ

 ،) ؾُٗٞ يتؿطٜع١ٝ سٝح ٚععٗا ايسغتٛضٚيصيو هب إٔ تػتكط ايػًط١ ا ،ايسغتٛض
1980 :313.) 

املعسٍ مبٛدب قإْٛ  1949االؼاز١ٜ يػ١ٓ  املاْٝاٚيكس أداظ زغتٛض مجٗٛض١ٜ 
"يف اجملاالت اييت  :إٔ َ٘ٓ 71يف املاز٠  ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ إش دا٤ 2002 متٛظ 26

 إىلشًا إٚات ؾكط تؤٍٚ صالس١ٝ ايتؿطٜع يًٛالٜ ،يالؼازًا ٜهٕٛ ؾٝٗا سل ايتؿطٜع سضط
 ًآٖاى ْض إٔلس  اؿس ايصٟ ٜتِ ؾٝ٘ تؿٜٛغٗا بؿهٌ ٚاعح َٔ خالٍ قإْٛ اؼازٟ".

قإْٛ  ٢إصساض قطاضات تؿٜٛغ١ٝ بٓا٤ عً يٛالٜاتؿه١َٛ ا هٝع ايتؿٜٛض ًازغتٛضٜ
 تؿٜٛغٞ.

أَا بايٓػب١ يًسغاترل ايؿطْػ١ٝ ؾكس ْط صطاس١ زغتٛض اؾُٗٛض١ٜ ايؿطْػ١ٝ 
َٓ٘  13 ع٢ً عسّ دٛاظ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ إش ْضت املاز٠ 27/10ض يف ايطابع١ ايضاز

ٚإْٗا ال متًو إٔ تؿٛض ٖصا  ،ؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚسسٖا ٖٞ اييت تغع ايكإْٛ: "اإٔ
 ْ٘إايطغِ َٔ ٚدٛز َاْع زغتٛضٟ ع٢ً إداظ٠ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ إال ع٢ً اؿل". ٚيهٔ 

ض١ٜ ايجايج١ َٔ اغتُطاض تٓاظٍ املؿطع ايعٌُ يف ظٌ اؾُٗٛ ٘مل ٜٛقـ َا نإ هطٟ عًٝ
ٚيكس أؾاض ٚظٜط املاي١ٝ ايؿطْػٞ يف ظٌ  ،عٔ بعض اختضاصات٘ يضاحل اؿه١َٛ

اؿاٍ يف  ْ٘عاّ سه١َٛ ؾبٝ٘ ملا نإ عًٝ إىلَٔ ايغطٚضٟ ايعٛز٠  ٘اؾُٗٛض١ٜ ايطابع١ أْ
 َ٘ٓعٔ َطغِ ع٢ً ايٜٚعين شيو إداظ٠ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ  ،سه١َٛ اؾُٗٛض١ٜ ايجايج١

 (.388: 2001 ،مبٛدب ْط زغتٛضٟ صطٜح )ايؿُيب
 1958إٔ صسض زغتٛض اؾُٗٛض١ٜ اـاَػ١ يػ١ٓ  إىلٚيكس اغتُط ايٛعع ع٢ً ساي١  

 38ٚؾل قٝٛز ٚعٛابط َع١ٓٝ إش ْط يف املاز٠ ع٢ً ايصٟ اعذلف بايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ 
ٕ تتدص عٔ أاألشٕ شلا بإٔ تطًب َٔ ايدلملإ  ،يًشه١َٛ يف غبٌٝ تٓؿٝص بطْافٗا إٔ" :َ٘ٓ

اض األٚاَط يف ٜٚتِ إقط ،ططٜل األٚاَط خالٍ َس٠ قسز٠ تسابرل تسخٌ عاز٠ يف فاٍ ايكإْٛ
 خص ضأٟ فًؼ ايسٚي١....".فًؼ ايٛظضا٤ بعس أ
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ٚؾل ع٢ً ع٢ً ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ  1948نُا ْط ايسغتٛض االٜطايٞ ايٓاؾص يػ١ٓ  
ز ظطٚف اغتجٓا١ٝ٥ طاض١٥ تتطًب َٔ اؾذلط عطٚض٠ ٚدٛإش عٛابط ٚؾطٚط َع١ٓٝ 

ٚعطٚض٠  ٕاؿه١َٛ إصساض قطاضات شلا ق٠ٛ ايكإْٛ بعس اؿضٍٛ ع٢ً تؿٜٛض َٔ ايدلملا
َٔ ايسغتٛض  77ملٓاقؿتٗا ٚاملضازق١ عًٝٗا إش ْضت املاز٠  ٘عطض تًو ايكطاضات عًٝ

َٔ زٕٚ تؿٜٛض َٔ شلا ق٠ٛ ايكإْٛ ايعازٟ  ِ"ال ميهٔ يًشه١َٛ إصساض َطاغٝ :٘أْ
ٓسَا تتدص اؿه١َٛ ع٢ً َػؤٚيٝتٗا اـاص١ يف األسٛاٍ االغتجٓا١ٝ٥ عاجملًػني 

ق٠ٛ ايكإْٛ عًٝٗا إٔ تططسٗا يًُٓاقؿ١ يف ايّٝٛ  ااالعططاض١ٜ ايطاض١٥ إدطا٤ات َؤقت١ شل
 ،عكاز شلصا ايػطض خالٍ مخػ١ أٜاّألْٕ ناْا َٓشًني ٜسعٛإ يست٢ ٚإ ْؿػ٘ يف اجملًػني

 قٛاْني يف خالٍ غتني ًَٜٛا إىلاض١ٜ َٓص ايبسا١ٜ َا مل ٜتِ ؼًٜٛٗا ال تضبح املطاغِٝ غ
 َٔ ْؿطٖا....".

سل ض٥ٝؼ  إىل 1967ايضازض عاّ  َٞٔ ايسغتٛض ايدلاظًٜ 55ٚأؾاضت املاز٠  
أٚضز بعض  ٘اؾُٗٛض١ٜ إصساض أٚاَط تؿٜٛغ١ٝ بٓا٤ ع٢ً تؿٜٛض َٔ ايهْٛػطؽ إال أْ

ؿطٜعٞ ٖٚٛ عطٚض٠ ؼسٜس املٛعٛعات اييت ايكٝٛز اييت تٓعِ مماضغ١ ايتؿٜٛض ايت
يف  ضٚسطّ ايسغتٛض ايتؿٜٛ،تهٕٛ قال يًتؿٜٛض ٚايؿذل٠ ايع١َٝٓ احملسز٠ يًتؿٜٛض

بعض املٛعٛعات اييت تسخٌ يف اجملاٍ احملذٛظ يًكإْٛ َٚٔ عُٓٗا اؾٓػ١ٝ 
ٚنٌ َا ٜتعًل بٓعاّ ايكغا٤  ،تداب ٚايكإْٛ اؾٓا٥ٞألْٚاؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚقإْٛ ا

ٚاحملانِ ٚايغُاْات اييت أعطٝت يًػًط١ ايكغا١ٝ٥ نٕٛ ايكغا٤ َػتكٌ ال غًطإ 
ٚبعض املػا٥ٌ اييت تسخٌ يف فاٍ االقتضاز نٓعاّ ايع١ًُ املاي١ٝ  ،يػرل ايكإْٛ ٘عًٝ

 َٚكاٜٝػٗا.
بإَهإ تؿٜٛض ٚعع ايكٛاْني  2000ٚيكس أنس ايسغتٛض ايػٜٛػطٟ االؼازٟ ايٓاؾص يػ١ٓ 

"ميهٔ يكإْٛ اؼازٟ تؿٜٛض  :٘أْ 2/ف164ْضت املاز٠ إش  ،شيو ٟض االؼازإشا أداظ ايسغتٛ
ٜؤخص ع٢ً املؿطع ايسغتٛضٟ  ْ٘إشيو". إال  ٟٚعع ايتؿطٜعات بؿطط آال ميٓع ايسغتٛض االؼاز

ايكٝٛز ٚايؿطٚط ايٛاضز٠ ع٢ً َػأي١ تؿٜٛض اؿه١َٛ إصساض قطاضات  ِشنط أٖي٘ ايػٜٛػطٟ اغؿا
ات ايتؿٜٛض ٚاملس٠ ايع١َٝٓ ي٘ َع ٚدٛز ظطٚف اغتجٓا١ٝ٥ طاض١٥ تؿٜٛغ١ٝ نتشسٜس َٛعٛع

ٚإمنا اؾذلط  ،ايتؿٜٛغ١ٝ ع٢ً ايدلملإ يًُضازق١ عًٝٗا تػٝع ايتؿٜٛض ٚعطٚض٠ عطض ايكطاضا
 املؿطع ؾكط إٔ ال ٜهٕٛ ٖٓاى َاْع زغتٛضٟ يًتؿٜٛض. 
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 املطًب ايجاْٞ
 ٔ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞايعطب١ٝ َـ ايسغاترل َٛق

ض ايسغاترل ايعطب١ٝ أغ٠ٛ بايسغاترل ايػطب١ٝ ملٛعٛع ايتؿٜٛض تططقت بع 
ٕ ايسغاترل ايعطاق١ٝ مل تتٓاٍٚ ٖصا املٛعٛع ؾايكإْٛ األغاؽ ايعطاقٞ إايتؿطٜعٞ إال 

 إش ،٘مل ٜٓط ع٢ً ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ يٛدٛز ْضٛظ زغتٛض١ٜ بس١ًٜ عٓ 1925يػ١ٓ 
طٚف اغتجٓا١ٝ٥ طاض١٥ إثٓا٤ عط١ً ٕ يًًُو إصساض يٛا٥ح ايغطٚض٠ إشا سسثت ظإىل أأؾاض 

اش تسابرل الؽ"إشا ظٗطت إثٓا٤ عط١ً اجملًؼ  :٘أْ 13يف املاز٠  ٤فًؼ األ١َ ٚنُا دا
ؾًًًُو اؿل بإصساض َطاغِٝ مبٛاؾك١ ١٦ٖٝ ، َػتعذ١ً ؿؿغ ايٓعاّ ٚاألَٔ ايعاّ...

ٕ أٛاٍ ع٢ً ايٛظضا٤ ٜهٕٛ شلا ق٠ٛ قا١ْْٝٛ تكغٞ باؽاش ايتسابرل ايالظ١َ مبكتغ٢ األس
تهٕٛ ال كايؿ١ ألسهاّ ٖصا ايكإْٛ األغاغٞ ٚهب عطعٗا مجٝعٗا ع٢ً فًؼ األ١َ 

 يف أٍٚ ادتُاع....". 

متٛظ يػ١ٓ  27 صسضت يف ايعٗٛز اؾُٗٛض١ٜ لس إٔ زغتٛض ٚيف ظٌ ايسغاترل اييت
ايػًطتني  ألٕمل ٜتغُٔ أٟ ْط زغتٛضٟ ٜتعًل بايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٚشيو  1958

ٚبايتايٞ عسّ  ،١ ٚايتٓؿٝص١ٜ ناْت َٔ ايٓاس١ٝ ايؿع١ًٝ تذلنع بٝس فًؼ ايٛظضا٤ايتؿطٜعٝ
: 1964 ،ٚدٛز غًط١ تؿطٜع١ٝ َٓتدب١ َٔ قبٌ ايؿعب تعاٍٚ ايعٌُ ايتؿطٜعٞ. )محازٟ

 إىل 1964ْٝػإ يػ١ٓ  22 ٚزغتٛض 1963ْٝػإ يػ١ٓ  4زغتٛضا  اٚنصيو مل ٜؿط ،(143
ْٝػإ  4زغتٛض  ألٕض قطاضات شلا ق٠ٛ ايكإْٛ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ إصسا ضَػأي١ تؿٜٛ

يف سني َٓح  ،َٓح ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ بٝس اجملًؼ ايٛطين يكٝاز٠ ايجٛض٠ 1963يػ١ٓ 
يط٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ايصٟ نإ هُع بني ايػًطتني  1964ْٝػإ يػ١ٓ  22 زغتٛض

 ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ صالسٝات اغتجٓا١ٝ٥ تتغُٔ مجٝع صالسٝات اجملًؼ ايٛطين
 .()٘نًُا تطًب األَط شيو ٚبتكسٜط َٓ ايكٝاز٠ ايجٛض٠ ملس٠ عاّ تتذسز تًكا٥ٝ

يتؿطٜعٞ املؤقت ايتؿٜٛض ا 1964ْٝػإ يػ١ٓ  29مل ٜتغُٔ زغتٛض  ٚأٜغًا 
شلا ق٠ٛ ايكإْٛ بكضس  تٕ يط٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ سل إصساض قطاضابأ 51ٚإمنا أؾاضت املاز٠ 

                                                           

( اْعط ) شٟ . أيػٝت ٖصٙ املاز٠ مبٛدب قإْٛ ايتعسٌٜ 1964ْٝػإ يػ١ٓ  22َٔ زغتٛض  31املاز٠
 (.78: 1998اْعط )اؾس٠،  1964يػ١ٓ  173طقِ اي
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خطط عاّ أٚ استُاٍ  إىلعٓس تعطض ايبالز  محا١ٜ نٝإ اؾُٗٛض١ٜ ٚغالَتٗا ٚأَٓٗا
سسٚث٘ بؿهٌ ٜٗسز غال١َ ايبالز ٚأَٓٗا. ٖصا ٜعين إٔ يط٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ سل إصساض 

ٚيهٔ نإ ٜؿذلض إٔ ٜهٕٛ  ،يٛا٥ح ايغطٚض٠ مما ٜػين عٔ إصساض يٛا٥ح تؿٜٛغ١ٝ
 مبٛاؾك١ ايدلملإ املتُجٌ مبذًؼ األ١َ.

أٟ ْط زغتٛضٟ هٝع ايتؿٜٛض  1968أًٍٜٛ يػ١ٓ  21 ٚمل لس يف ظٌ زغتٛض 
ايٛظٝؿ١ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ ناْت تذلنع بٝس فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠.  ألٕايتؿطٜعٞ ٚشيو 

اجملًؼ  أَ ايسغتٛض شلص 8 ف /44َٓشت املاز٠  إش ،(394: 1990 ،)املؿطدٞ ٚآخطٕٚ
 ،فًؼ ايٛظضا٤ إىلزٕٚ ايطدٛع َٔ غًط١ إصساض ايكٛاْني ٚايكطاضات اييت شلا ق٠ٛ ايكإْٛ 

ايطغِ َٔ إْاط١ ايسغتٛض ع٢ً املؤقت  1970متٛظ  16ٚنصيو األَط بايٓػب١ يسغتٛض 
 62طقِ شٟ ايايٛظٝؿ١ ايتؿطٜع١ٝ باجملًؼ ايٛطين مبٛدب قإْٛ اجملًؼ ايٛطين 

َٓح جملًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ صالسٝات تؿطٜع١ٝ ٚتٓؿٝص١ٜ  ْ٘إإال  ،املعسٍ 1995يػ١ٓ 
 ايسٚي١ ٖٚٞ اشل١٦ٝ املدٛي١ بإصساض ايكٛاْني ٚايكطاضات اييت أع٢ً ١٦ٖٝ يف ٘ٚاغع١ بٛصؿ

ٕ ٖٓاى قطاضات ٜضسضٖا فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ تؿٛم ق٠ٛ إٚبايتايٞ ؾ ،()شلا ق٠ٛ ايكإْٛ
ايكٛاْني يف ايٛاقع ؾٗٞ تًػٞ ٚتعسٍ قٛاْني قا١ُ٥ َٔ زٕٚ ساد١ ملٛاؾك١ اجملًؼ ايٛطين 

ًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ َٔ قبٌ اجملًؼ ايٛطين يتؿٜٛض ف ٚبايتايٞ مل ٜهٔ ٖٓاى فااًل
َٔ ايٛظٝؿ١  فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ نإ مياضؽ دع٤ّ ألٕبإصساض قطاضات شلا ق٠ٛ ايكإْٛ 

ٚبايتايٞ ال  ،ع٢ً ايػًطتني ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ ٚظٌ ًَُٗٝٓا ايتؿطٜع١ٝ أغاغًا
ؼ ايتؿطٜع١ٝ َٔ زٕٚ َؿاضن١ فً ٜ٘ػتطٝع اجملًؼ ايٛطين مماضغ١ اختضاصات

. ٚنصيو مل ٜتغُٔ قإْٛ إزاض٠ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ املؤقت يًُطس١ً ()قٝاز٠ ايجٛض٠
 أٟ ْط زغتٛضٟ هٝع ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ. 2004آشاض  8تكاي١ٝ ايضازض يف ألْا

 
ؾًِ ٜتغُٔ أٟ ْط زغتٛضٟ ٜػُح  2005اَا ايسغتٛض ايعطاقٞ ايٓاؾص يػ١ٓ 
ؾايػًط١  ،أٚ دع٥ًٝا ًط١ ايتٓؿٝص١ٜ نًًٝاايػ إىليًدلملإ بتؿٜٛض اختضاصات٘ ايتؿطٜع١ٝ 

                                                           

() 1970َٔ زغتٛض مجٗٛض١ٜ ايعطام يػ١ٓ  1/ف42 ٠املاز اْعط    . 

()  1970َٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ  54-53-52اْعط املٛاز. 
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ايتؿطٜع١ٝ ٖٞ صاسب١ االختضاظ األصٌٝ يف ايتؿطٜع ٚال هٛظ اـطٚز ع٢ً ٖصا 
 األصٌ إال بٓط صطٜح يف ايسغتٛض. 

: تؿطٜع ٚاًلأ"ىتط فًؼ ايٓٛاب مبا ٜأتٞ:  َٔ ايسغتٛض: 61ْضت املاز٠  إش
 :٘أْإىل ز َٔ ايسغتٛض جملًؼ ايٓٛاب -9ف /61 نُا أؾاضت املاز٠ ،ايكٛاْني االؼاز١ٜ"

"ىٍٛ ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ ايضالسٝات ايالظ١َ اييت متهٓ٘ َٔ إزاض٠ ؾؤٕٚ ايبالز يف 
مبا ال ٜتعاضض  ،ٚتٓعِ ٖصٙ ايضالسٝات بكإْٛ ،اؿطب ٚساي١ ايطٛاضئ ٕالثٓا٤ َس٠ إعأ

 َع ايسغتٛض". 

ظ جملًؼ ايٓٛاب إٔ لس َٔ خالٍ ٖصا ايٓط إٔ املؿطع ايسغتٛضٟ ايعطاقٞ أدا
ساي١ ايطٛاضئ يف ظطٚف  ٕالىٍٛ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ممج١ً بط٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ إع

شلا ق٠ٛ ايكإْٛ بؿهٌ ال ٜتعاضض َع ْضٛظ  تاغتجٓا١ٝ٥ طاض١٥ َٔ خالٍ إصساض قطاضا
وٌُ َع٢ٓ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ  ؾايتدٌٜٛ املُٓٛح َٔ قبٌ ايسغتٛض ال ،ايسغتٛض

إداظ٠ ايتؿٜٛض  ألٕ ،ظ زغتٛض١ٜ صطو١ يف عسز َٔ ايسغاترلبٓضٛ ٘املٓضٛظ عًٝ
ايتؿطٜعٞ هب إٔ تهٕٛ عُٔ عٛابط ٚؾطٚط قسز٠ يف ايسغتٛض نتشسٜس َٛعٛعات 
 ٙايتؿٜٛض ٚاملس٠ ايع١َٝٓ ي٘ َٚضازق١ ايدلملإ ع٢ً ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ٖٚصا َا مل لس

ب َٔ  -أ -9/ف61ملاز٠ اٚؾل ع٢ً يف ايسغتٛض. ٚاملؿطع ايسغتٛضٟ أداظ يًدلملإ 
ع٢ً طًب  اؿطب ٚساي١ ايطٛاضئ بأغًب١ٝ ايجًجني بٓا٤ّ ٕالايسغتٛض غًط١ املٛاؾك١ ع٢ً إع

ٚتعًٔ ساي١ ايطٛاضئ ملس٠ ثالثني  ،َؿذلى َٔ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٚض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤
ٖا َٔ ساي١ ايطٛاضئ ٚإقطاض ٕالٜٚٛاؾل عًٝٗا اجملًؼ يف نٌ َط٠ ٚإع ،قاب١ً يًتذسٜس ًَٜٛا

مبٛدب ايكإْٛ بؿهٌ ال ٜتعاضض َع أسهاّ  قبٌ فًؼ ايٓٛاب هب إٔ ٜهٕٛ َٓعًُا
 .()ايسغتٛض

ْػتٓتر مما تكسّ َٚٔ خالٍ اغتكطا٤ ايسغاترل ايعطاق١ٝ املتعاقب١ َٚٓٗا ايسغتٛض 
تغُٔ أٟ ْط زغتٛضٟ صطٜح هٝع ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ مل ٜ أْ٘ 2005يػ١ٓ  ٞاؿاي

                                                           

( ) ع٢ً أْ٘: "يط٥ٝؼ  2004يػ١ٓ  1طقِ شٟ ايتٓط املاز٠ األٚىل َٔ قإْٛ ايسؾاع عٔ ايػال١َ ايٛط١ٝٓ
إعالٕ ساي١ ايطٛاضئ..." ٜٓعِ ٖصا ايكإْٛ أسهاّ ساي١ ايغطٚض٠ ملٛاد١ٗ األظَات يف ايعطام.  ايٛظضا٤

 . 2004، أًٍٜٛ 3987َٓؿٛض ٖصا ايكإْٛ يف ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ، ايعسز 
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داْب ٚدٛز  إىليتٓؿٝص١ٜ ع٢ً ايع١ًُٝ ايتؿطٜع١ٝ بؿهٌ ٚاعح ٚشيو شل١ُٓٝ ايػًط١ ا
ٕ ناْت يف سكٝكتٗا ٖٞ إتتغُٔ إصساض يٛا٥ح ايغطٚض٠ ٚ ْ٘ضٛظ زغتٛض١ٜ بس١ًٜ عٓ

ايكاْْٛٞ  ٚيهٓٗا ال تعس املػٛؽ ،مماضغ١ الختضاظ تؿطٜعٞ َٔ قبٌ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ
ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ مبٛدب يٛا٥ح ايغطٚض٠ تضسض َٔ ض٥ ألٕايٛسٝس يًتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ 

اؿاٍ  ٘عًٝ تؿٜٛض َباؾط َٔ ايدلملإ نُا ٖٛ إىلزٕٚ اؿاد١ َٔ ْط زغتٛضٟ صطٜح 
 ًٛا٥ح ايتؿٜٛغ١ٝ. ًبايٓػب١ ي
 
ايتؿٜٛض  إىلأداظ ايًذ٤ٛ  2005ٕ ايسغتٛض ايعطاقٞ ايٓاؾص يػ١ٓ ْٓا لس أأإال  

 إىل أخط٣ اغتٓازًا ١٦ٖٝ إىلتؿٜٛض ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يبعض اختضاصاتٗا  ٛاإلزاضٟ ٖٚ
 تهٛظ تؿٜٛض غًطا" :ع٢ً أْ٘ 123َٓ٘إش ْضت املاز٠  ،يف ايكإْٛ َا َٓضٛظ عًٝ٘

ايططؾني ٜٚٓعِ شيو بكإْٛ". إال إْ٘ أٚ بايعهؼ مبٛاؾك١  ،اؿه١َٛ االؼاز١ٜ يًُشاؾعات
ٕ تؿٜٛض االختضاظ دا٥ع يف فاٍ ايكإْٛ ايعاّ ٜؤخص ع٢ً ْط ٖصٙ املاز٠ ٖٚٞ أ

ٕ تؿٜٛض االختضاظ بٓا٤ إال إ ،بٓا٤ ع٢ً ْط زغتٛضٟ أٚ قاْْٛٞ أٚ ال٥شٞ نإ غٛا٤ّ
َٔ ايسغتٛض  110ٕ املاز٠ أنُا  ،ع٢ً اتؿام بني دٗتني ؾٓازض اؿضٍٛ يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ
ٜسخٌ عُٔ  اؿضط َٚا عساٖا سسزت اختضاصات ايػًطات االؼاز١ٜ ع٢ً غبٌٝ

ات االؼاز١ٜ بتؿٜٛض اختضاصاتٗا صالسٝات اإلقًِٝ يصا نٝـ ميهٔ إٔ تكّٛ ايػًط
احملاؾع١ غرل املٓتع١ُ يف اإلقًِٝ ٖٚٞ خاعع١ يٓعاّ ايالَطنع١ٜ اإلزاض١ٜ  إىلاؿضط١ٜ 

ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ تٛظٜع َٗاّ ايٛظٝؿ١ اإلزاض١ٜ بني ايػًط١ املطنع١ٜ ٦ٖٝٚات ق١ًٝ 
 (.159 :2009 ،أٚ َطؾكٝ٘ )اؾبٛضٟ

 
ايػٝاغٞ ٚايسغتٛضٟ يف ايعطام ال ٜػُح يًدلملإ يف ايٛاقع ميهٔ ايكٍٛ إٔ ايٛاقع 

١ُٖٓٝ  إىليهٞ ال ٜؤزٟ  ،ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ إىلبتؿٜٛض دع٤ َٔ اختضاصات٘ ايتؿطٜع١ٝ 
ٚتػًط اؿه١َٛ ع٢ً ايعٌُ ايتؿطٜعٞ مما ٜؿهٌ اؾت٦ات ع٢ً اختضاظ ايػًط١ 

ات ايصٟ ٜكّٛ ٚايؿضٌ بني ايػًط ملبسأ غٝاز٠ ايكإْٛ ًاايتؿطٜع١ٝ ٚبايتايٞ ٜؿهٌ خطق
 .ايٓعاّ ايسغتٛضٟ يف ايعطام ٘عًٝ
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ؾًكس أداظ صطاس١ ايتؿٜٛض  1971ٚبايٓػب١ يًسغتٛض املضطٟ ايٓاؾص يػ١ٓ 
إش أنست  ،ٚعٛابط َع١ٓٝ ملُاضغت٘ ًاأٚضز قٝٛز ْ٘إـطٛضت٘ ؾ ايتؿطٜعٞ ٚيهٔ ْعطًا

١ ٚبٓا٤ "يط٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ عٓس ايغطٚض٠ ٚيف األسٛاٍ االغتجٓا٥ٝ :إٔع٢ً  108املاز٠ 
إٔ ٜضسض قطاضات شلا ق٠ٛ ايكإْٛ  ٘عغا٥ًؼ ايؿعب بأغًب١ٝ ثًجٞ أع٢ً تؿٜٛض َٔ ف

ٕ تبني ؾٝ٘ َٛعٛعات ٖصٙ ايكطاضات ٜهٕٛ ٖصا ايتؿٜٛض ملس٠ قسٚز٠ ٚأ ٚهب إٔ
ايكطاضات ع٢ً فًؼ ايؿعب يف أٍٚ دًػ١  ٙٚهب عطض ٖص ،ٚاألغؼ اييت تكّٛ عًٝٗا
نإ  عطعت ٚمل ٜٛاؾل عًٗا اجملًؼ ظاٍ َا مل تعطض أٚؾإشا  ،بعس اْتٗا٤ َس٠ ايتؿٜٛض

 شلا َٔ ق٠ٛ ايكإْٛ".

ٕ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٖٛ ْٛع َٔ االغتجٓا٤ ايصٟ إايٛاعح َٔ َطادع١ ٖصا ايٓط  
لس إٔ  ٘إيٝ ٤ـطٛض٠ ايًذٛ ْٚعطًا ،ايغطٚض٠ ٚيف األسٛاٍ االغتجٓا١ٝ٥ ال هٛظ إال عٓس

ساض قطاضات شلا ق٠ٛ ايكإْٛ بتؿٜٛض َٔ فًؼ املؿطع ايسغتٛضٟ املضطٟ قس قٝس إص
 ي٘ ايؿعب بعس٠ قٝٛز ٖٚٞ ؼسٜس املٛعٛعات اييت هٛظ ايتؿٜٛض ؾٝٗا ٚاملس٠ ايع١َٝٓ

ٚتٛاؾط ظطٚف اغتجٓا١ٝ٥ طاض١٥ َع عطٚض٠ عطض ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ايضازض٠ َٔ 
َٔ ق٠ٛ  نإ شلا ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ع٢ً فًؼ ايؿعب يًُضازق١ عًٝٗا ٚإال ظاٍ َا

ٗا تؿاضى فًؼ ايؿعب يف ألْـطٛض٠ غًط١ اؿه١َٛ يف فاٍ ايتؿٜٛض  قا١ْْٝٛ ْعطًا
 (.271: 1982 ،)عبس ايعاٍ ؾط٠ اختضاصٗا األصٌٝ ٖٚٛ ايتؿطٜعَبا

 
 إىلمل ٜتططم  ٘طغِ َٔ أْع٢ً اياملعسٍ ؾ 1926أَا ايسغتٛض ايًبٓاْٞ يػ١ٓ 

ٓإ عطف املطاغِٝ ايتؿٜٛغ١ٝ ٚاييت ٕ ايٛاقع ايعًُٞ يف يبايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ إال إ
 ؼعٓسَا اصسض فً 1922نإْٛ األٍٚ  17ألٍٚ َط٠ يف ( املطاغِٝ االؾذلاع١ٝ)تػُٝٗا بـ

اؿه١َٛ الؽاش املطاغِٝ  َ٘ض مبٛدبََّؾٛ 1929نإْٛ األٍٚ  27يف  ايٓٛاب قاًْْٛا
رل بتاضٜذ إٔ صسض ايتؿٜٛض األخ إىل ،االؾذلاع١ٝ إليػا٤ ايٛظا٥ـ ٚاملعاٖس ٚايسٚا٥ط
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ٚفًؼ ايؿٛض٣... اخل  ،يف فاٍ ايتؿطٜع املايٞ ٚاالقتضازٟ ٚاألَٔ ايعاّ 2/12/1958
 .()ع٢ً إٔ تعطض ٖصٙ املطاغِٝ االؾذلاع١ٝ ع٢ً فًؼ ايٓٛاب خالٍ َس٠ غت١ أؾٗط

 
يف  ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ إش دا٤ إىل 2011ايسغتٛض املػطبٞ اؾسٜس يػ١ٓ  ٚيكس اؾاض

ٕ إٔ ٜأشٕ يًشه١َٛ أٚيًكإْٛ  ،ايكإْٛ عٔ ايدلملإ بايتضٜٛت "ٜضسض :َٓ٘ 70ايؿضٌ 
تتدص يف ظطف قسٚز َٔ ايعَٔ ٚيػا١ٜ َع١ٓٝ مبكتغ٢ َطاغِٝ تسابرل ىتط ايكإْٛ 

هب عطعٗا ع٢ً  ٘غرل أْ ،عاز٠ باؽاشٖا ٚهطٟ ايعٌُ بٗصٙ املطاغِٝ مبذطز ْؿطٖا
ٜٚبطٌ  ،ٙ قإْٛ اإلشٕ بإصساضٙايدلملإ بكضس املضازق١ عٓس اْتٗا٤ األدٌ ايصٟ سسز
  .()قإْٛ اإلشٕ إشا َا ٚقع سٌ فًػٞ ايدلملإ أٚ إسساُٖا"

ٕ ١ ٖٚٞ إٔ املؿطع ايسغتٛضٟ املػطبٞ قس قٝس ايتؿٜٛض بعس٠ قٝٛز ض٥ٝػأْالسغ 
َع عطٚض٠  ،ؼسٜس املٛعٛعات اييت هٛظ ايتؿٜٛض ؾٝٗا ،ٜهٕٛ ايتؿٜٛض ملس٠ قسز٠
ع٢ً ايدلملإ يػطض تضسٜكٗا عٓس اْتٗا٤ األدٌ احملسز يف عطض املطاغِٝ ايتؿٜٛغ١ٝ 

ٕ قإْٛ ايتؿٜٛض ٜبطٌ يف ساي١ سٌ فًػٞ ايدلملإ أٚ إىل أقإْٛ ايتؿٜٛض ٚأؾاض 
 سسُٖا.أ

 
األخص بايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ إش ْضت  2002ٚأداظ ايسغتٛض ايبشطٜين ايٓاؾص يػ١ٓ 

أغاؽ ؾضٌ ايػًطات ايتؿطٜع١ٝ "ٜكّٛ ْعاّ اؿهِ ع٢ً ع٢ً أْ٘:  ٘/ف أ 32َٓ املاز٠
ٚال هٛظ ألٟ َٔ  ،ٚؾل أسهاّ ٖصا ايسغتٛضع٢ً ٚايتٓؿٝص١ٜ ٚايكغا١ٝ٥ َع تعاْٚٗا 
                                                           

( ) َع تػًِٝ ايؿك٘ ايًبٓاْٞ بٛدٛز ايعطف ايسغتٛضٟ ايصٟ ٜػُح جملًؼ ايٓٛاب بتؿٜٛض ايػًط١
ٜسعٛ إىل عطٚض٠ إٔ ٜٓط ايسغتٛض صطاس١ ع٢ً  إْ٘إال  ،اغِٝ اؾذلاع١ٝايتٓؿٝص١ٜ بإصساض َط

ع٢ً ايتٛاظٕ بني املبازئ ايسغتٛض١ٜ ايعًٝا َٚكتغٝات ايغطٚض٠ ع٢ً إٔ  ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ سؿاظًا
 (.557: 1983 ،ع٢ً ٖصٙ املطاغِٝ. )ؾٝشا ٕواط ٖصا ايتؿٜٛض بايغُاْات ايهؿ١ًٝ بطقاب١ ايدلملا

( )  ٌ31طقِ شٟ ائَ ايسغتٛض  45ٜكابً٘ ايؿضٌ  2011ٔ ايسغتٛض املػطبٞ اؾسٜس يػ١ٓ َ 70ايؿض 
. يًتعطف ع٢ً 2011متٛظ  1. صسض ايسغتٛض اؾسٜس بٓا٤ ع٢ً اغتؿتا٤ ؾعيب مت يف 1996أًٍٜٛ يػ١ٓ 

. ْكاًل عٔ املٛقع 11903ْضٛظ ايسغتٛض اؾسٜس اْعط ايؿطم األٚغط، دطٜس٠ ايعطب ايسٚي١ٝ، ايعسز 
 www.aawsat.com/details.aspذلْٚٞ االيه
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ايػًطات ايجالخ ايتٓاظٍ يػرلٖا عٔ نٌ أٚ بعض اختضاصاتٗا املٓضٛظ عًٝٗا يف ٖصا 
ٚإمنا هٛظ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ احملسز بؿذل٠ َع١ٓٝ ٚمبٛعٛع أٚ َٛعٛعات  ،ايسغتٛض

 ٚؾل قإْٛ ايتؿٜٛض ٚؾطٚط٘".ع٢ً ٚمياضؽ  ،اتبايص

ٕ أ١ ٖٞ قٝٛز ض٥ٝػ ١ٜين قٝس ايتؿٜٛض بجالثلس إٔ املؿطع ايسغتٛضٟ ايبشط 
ٚؾل قإْٛ ٜضسضٙ ايدلملإ ع٢ً ٕ مياضؽ أٚ ،ٚمبٛاعٝع قسز٠ ،ٜهٕٛ ملس٠ قسز٠

عٞ إلداظ٠ ايتؿٜٛض ايتؿطٜ ًاأغاغٝ ًاأغؿٌ ؾطط ْ٘إإال  ،وسز ؾٝ٘ ؾطٚط٘ األغاغ١ٝ
ٖٚٛ عطٚض٠ عطض ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ع٢ً ايدلملإ يًُضازق١ عًٝٗا. ٚيكس السعٓا إٔ 

بني ايؿكط٠ األٚىل َٔ ايٓط ايسغتٛضٟ َع عباض٠ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ  ٚاعشًا ٖٓاى تٓاقغًا
غًط١ عٔ اختضاصاتٗا  ١ىل عسّ دٛاظ تٓاظٍ أٜإشات ايٓط إش أؾاض ايٓط بؿهٌ صطٜح 

ٚؾل ع٢ً ثِ عاز ٚأداظ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ  ،غتٛض يػًط١ أخط٣املٓضٛظ عًٝٗا يف ايس
يسغتٛضٟ ؾطٚط َع١ٓٝ مما ٜتطًب األَط َٔ املؿطع ايسغتٛضٟ إعاز٠ صٝاغ١ ايٓط ا

هٛظ اغتجٓا٤ إداظ٠ ايتؿٜٛض عُٔ ْط  ٘أْإىل ٕ ٜؿرل بؿهٌ ٚاعح ٚزقٝل أٟ هب أ
 زغتٛضٟ قسز َٚٓؿضٌ.

 
َباؾط ع٢ً عسّ دٛاظ ايتؿٜٛض ٖٓاى َٔ ايسغاترل اييت ْضت بؿهٌ غرل 

"ٜكّٛ ْعاّ اؿهِ  :َ٘ٓ 50إش ْط يف املاز٠  1962يػ١ٓ  ايتؿطٜعٞ نايسغتٛض ايهٜٛيت
غًط١  ١ٚؾل أسهاّ ايسغتٛض ٚال هٛظ ألٜع٢ً ع٢ً أغاؽ ؾضٌ ايػًطات َع تعاْٚٗا 

 يف ٖصا ايسغتٛض". َ٘ٓٗا ايٓعٍٚ عٔ أٚ بعض اختضاصٗا املٓضٛظ عًٝ
ٕ ايسغتٛض وطّ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ أايطغِ َٔ ػطاب١ أْ٘ ع٢ً َا ٜجرل اي ْ٘إإال 

ٕ املؿطع ايسغتٛضٟ ايهٜٛيت عاز ٚأداظ األخص صطاس١ أبؿهٌ عُين ٚيهٔ لس 
 َٔ ايسغتٛض ٚاييت 50يٓط املاز٠  بايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ َٔ خالٍ املصنط٠ ايتؿػرل١ٜ

 ه١َٛ بتٛيٞ أَط َعنيٕ تؿٛض اؿٓط ال ميٓع ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ َٔ أ"إ ٖصا اي :ْضت
ٚيف ٖصٙ اؿاي١ قس ٜبني ٖصا  ،َٔ إٔ ٜتٛالٙ املؿطع بكإْٛ بايصات ٚيعطف خاظ بساًل

ٕ تًتعَٗا اؿه١َٛ يف مماضغ١ ١ اييت هب أايكإْٛ بعض ايتٛدٝٗات ٚاألسهاّ ايط٥ٝػ
 .(599: 1994 ،ٖصا اؿل..." )ايطبطبا٥ٞ
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 هس غٓسٙ يف ْضٛظ ايسغتٛض ٜتغح يٓا َٔ ٖصا ايٓط إٔ املطاغِٝ ايتؿٜٛغ١ٝ ال
ٚاييت أداظت  ٘ال ٜتذعأ َٓ ًاايهٜٛيت ٚإمنا يف املصنط٠ ايتؿػرل١ٜ يًسغتٛض اييت تعس دع٤

ايسغتٛض  ا٤ ب٘ايطغِ َٔ ٚدٛز تٓاقض ٚاعح ٜبني َا دع٢ً  ْ٘إإال  ،ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ
كٗا٤ إمجاع بني ؾ ٕ٘ ٖٓاى ؾبؾإ ،تغُٓت٘ املصنط٠ ايتؿػرل١ٜ يًٓط ايسغتٛضٟ اَٚ

ٕ َا أٚ ،ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ع٢ً إيعا١َٝ ٖصٙ املصنط٠ اييت أباست ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ
-39: 1995 ،ؾأْ٘ يف شيو ؾإٔ ايٓضٛظ ايسغتٛض١ٜ شاتٗا )بطنات ٚضز بٗا ٜعس ًَعًَا

40). 
 

املؿطع ايسغتٛضٟ ايهٜٛيت إٔ وٌٝ ٖصٙ املصنط٠  ٢نإ َٔ األدسض عً ْ٘ط٣ أْ
ع٢ً إداظ٠  1962سغتٛض١ٜ ٚايٓط صطاس١ يف زغتٛض ايٓضٛظ اي إىلايتؿػرل١ٜ 

 ًابٌ ٜعس عٝب ٘ٚؾل ؾطٚط ٚعٛابط قسز٠ ٖٚٛ أَط ٜؤخص عًٝع٢ً ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ 
 هب َعاؾت٘. ًازغتٛضٜ
داْب  إىلٖٚٓاى َٔ ايسغاترل اييت ْضت صطاس١ ع٢ً ؼطِٜ ايسغتٛض ايتؿطٜعٞ ؾ 

 59إش أؾاض يف املاز٠  1950يػ١ٓ  ٖٓاى ايسغتٛض ايػٛضٟ 1946ايسغتٛض ايؿطْػٞ يػ١ٓ 
 .""ال هٛظ جملًؼ ايٓٛاب إٔ ٜتد٢ً عٔ غًطت٘ يف ايتؿطٜع :َ٘ٓ

 
 1973ايػٛضٟ مل ٜٛضز يف ايسغتٛض ايٓاؾص يػ١ٓ  ٟيف سني لس إٔ املؿطع ايسغتٛض

بٌ إٕ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ يف ظٌ ٖصا ايسغتٛض ٜضبح  ،أٟ ْط وطّ ايتؿٜٛض أٚ هٝعٙ
ىٍٛ ض٥ٝؼ  َٔ ايسغتٛض ايٓاؾص ٜتغُٔ ْضًا 2/ف111ملاز٠ ا ألٕغرل شٟ دس٣ٚ 

 ًوت اؾُٗٛض١ٜ مماضغ١ غًط١ ايتؿطٜع أثٓا٤ اْعكاز زٚضات جملًؼ ايؿعب إشا اغتسعت
ايغطٚض٠ ايكض٣ٛ املتعًك١ مبضاحل ايبالز ايك١َٝٛ أٚ مبكتغٝات األَٔ ايكَٛٞ ع٢ً إٔ 

ٖٚصا مبجاب١ تؿٜٛض  ،عطض ٖصٙ ايتؿطٜعات ع٢ً فًؼ ايؿعب يف أٍٚ دًػ١ ي٘ت
ْط  إىلايسغتٛض يًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ بإصساض قطاضات تؿٜٛغ١ٝ ٚبايتايٞ ٜٓتؿٞ اؿاد١ 

 ٚدٛز َجٌ ٖصا ايٓط ٜػين عٔ شيو. ألٕزغتٛضٟ هٝع ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ 
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ْػتٓتر مما تكسّ شنطٙ إٔ ايبعض َٔ ايسغاترل ايػطب١ٝ ٚايعطب١ٝ قس أداظت 
طٛضت٘ ٚععت بعض ايكٝٛز ٚايغٛابط ايالظ١َ اييت ـ ٚيهٔ ْعطًا ،ايتؿطٜعٞ ضايتؿٜٛ

 إىلإؾاض٠ صطو١  ١أٜإىل ط َٔ ايسغاترل اييت غهتت أٚ مل تؿ ٖٚٓاى ،تٓعِ مماضغت٘
ٖٚٓاى َٔ سطَٗا بؿهٌ صطٜح َٚباؾط  ،ايتؿطٜعٞ نايسغاترل ايعطاق١ٝ ضايتؿٜٛ

 .1950ٚايسغتٛض ايػٛضٟ يػ١ٓ  1946نايسغتٛض ايؿطْػٞ يػ١ٓ 
 

 طيف ايسغاترل املدتًؿ١ ٖٛ ايٓ ٕ االػاٙ ايػا٥س سايًٝاهٔ ايكٍٛ إيف ايٛاقع مي
يًضعٛبات اييت تٛادٗٗا بطملاْات َععِ ًا صطاس١ ع٢ً إداظ٠ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ْعط

َعاؾ١  إىلايسٍٚ يف عًُٗا بػبب طٍٛ اإلدطا٤ات ايتؿطٜع١ٝ املعكس٠ ٚاؿاد١ املًش١ 
يًتكسّ  زضا١ٜ ٚخدل٠ ؾ١ٝٓ ْعطًا إىل املٛعٛعات اؿػاغ١ اييت ؼتاز يف تٓعُٝٗا

ايتهٓٛيٛدٞ ايهبرل ايصٟ ٜؿٗسٙ فتُعٓا املعاصط يصا اْتؿطت ظاٖط٠ ايتؿٜٛض 
يًتؿطٜع تًذأ إيٝٗا ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ مبٛدب  اغتجٓا٥ًٝا ايتؿطٜعٞ ٚأصبشت أغًٛبًا
 ْضٛظ زغتٛض١ٜ ػٝعٙ.
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 املبشح ايجايح
 يتؿطٜعٞايكٝٛز ايٛاضز٠ ع٢ً ايتؿٜٛض ا

ٜتعني ع٢ً ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ عٓس إصساضٖا يكطاضات تؿٜٛغ١ٝ إٔ تًتعّ بايكٝٛز 
 ٕ ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ايضازض٠ اغتٓازًاإٚايغٛابط احملسز٠ مبٛدب ايسغتٛض ٚإال ؾ

 :ٚغٓٛعح تًو ايكٝٛز عُٔ أضبع١ َطايب ،يكٛاْني ايتؿٜٛض تعس غرل َؿطٚع١
 املطًب األٍٚ

 ًُاإٔ ٜهٕٛ ايدلملإ قا٥
َٔ  أٖ غرلتؿٜٛغ١ٝ َٜعس ٚدٛز ايدلملإ ايؿطط األغاؽ ايصٟ ميٝع ايكطاضات اي 

ع٢ً ايضالسٝات املػتُس٠ َباؾط٠  ايكطاضات اييت تضسض َٔ قبٌ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ بٓا٤ّ
 (.237: 1982 ،َٔ ْضٛظ ايسغتٛض )مجاٍ ايسٜٔ

 
ٚاعح ٚصطٜح إش ٖصا ايكٝس بؿهٌ  إىلأؾاض  1958ؾايسغتٛض ايؿطْػٞ ايٓاؾص يػ١ٓ 

إٔ تطًب َٔ  ،"يًشه١َٛ يف غبٌٝ تٓؿٝص بطْافٗا :َٔ ايسغتٛض 38ْط يف املاز٠ 
 ٕ تتدص عٔ ططٜل األٚاَط ...".ايدلملإ اإلشٕ شلا بأ

"يط٥ٝؼ  :٘أْ 1971َٔ ايسغتٛض املضطٟ ايٓاؾص يػ١ٓ 108نُا دا٤ يف املاز٠  
إٔ ٜضسض  ١٘ ثًجٞ اعغا٥فًؼ ايؿعب بأغًبٝ ع٢ً تؿٜٛض َٔ اؾُٗٛض١ٜ.... ٚبٓا٤ّ

ٕ ٚدٛز َجٌ ٖصا ايكٝس ال ٜعين أإىل ق٠ٛ ايكإْٛ ...". يهٔ ػسض اإلؾاض٠  اقطاضات شل
إش  ،عطٚض٠ اْعكاز ايدلملإ أٚ تٛادسٙ بعس إصساض قإْٛ ايتؿٜٛض طٛاٍ َس٠ ايتؿٜٛض

ع٢ً قإْٛ ايتؿٜٛض يف  ميهٔ إصساض قطاضات تؿٜٛغ١ٝ َٔ قبٌ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ بٓا٤ّ
 (.237: 1982 ،٘ )مجاٍ ايسٜٔتساييت اْعكاز ايدلملإ أٚ غٝب

مل ٜؿذلط نٌ َٔ املؿطع ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ ٚاملضطٟ اْعكاز ايدلملإ أثٓا٤  إش
يف سني لس إٔ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ ال تػتطٝع إصساض يٛا٥ح  ،إصساض ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ
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يف  صالسٝات قسز٠ َػبكًا ايغطٚض٠ االغتجٓا١ٝ٥ إال يف غٝب١ ايدلملإ ٚشيو عُٔ
  .()قبٌ ايدلملإ ٔضٍٛ ع٢ً إشٕ َػبل أٚ قإْٛ صازض َاؿزٕٚ َٔ ايسغتٛض ٚ

 ًاسضطإٔ تكّٛ اؿه١َٛ  1958ٜٚؿذلط املؿطع ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ يف زغتٛض  
ؾايدلملإ ال  ،َٔ تًكا٤ ْؿػٗا بطًب اإلشٕ أٚ ايتؿٜٛض َٔ ايدلملإ يتٓؿٝص بطْافٗاٚ

ٚإمنا هب إٕ تطًب  ،َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ يف تٓعِٝ املػا٥ٌ املدتط بٗا ٜؿٛض اؿه١َٛ
ىٛشلا يف ظٌ ؾذل٠ قسز٠ اؽاش اإلدطا٤ات ايالظ١َ  اؿه١َٛ إٔ ٜغع شلا قاًْْٛا َ٘ٓ

 .(302: 2002 ،يف اختضاظ املؿطع )أبٛ ظٜس بضسز َٛعٛعات َع١ٓٝ تسخٌ أصاًل
 

ملٔ تهٕٛ املبازض٠  1971ض يف سني مل وسز املؿطع ايسغتٛضٟ املضطٟ يف زغتٛ
إلطالم ايٓط  أَاّ ايدلملإ أٚ اؿه١َٛ ْعطًا يف طًب ايتؿٜٛض ٚإمنا دعٌ ايباب َؿتٛسًا

ايكاعس٠ ايعا١َ يف ايسغتٛض املضطٟ ايصٟ ٜتٝح يهٌ َٔ  ٘ٚبايتايٞ تػطٟ عًٝ ،ٚعَُٛٝت٘
هٕٛ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٚيهٌ عغٛ َٔ أعغا٤ فًؼ ايؿعب سل اقذلاح ايكٛاْني ٚبصيو ٜ

قإْٛ  ألٕسل املبازض٠ يف طًب ايتؿٜٛض بٝس ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ٚأعغا٤ فًؼ ايؿعب 
 .()خط ميهٔ اقذلاس٘ َٔ قبٌ أٟ َُٓٗاآايتؿٜٛض نأٟ قإْٛ 

 
خص ضأٟ أٚتضسض املطاغِٝ ايتؿٜٛغ١ٝ يف ؾطْػا َٔ قبٌ فًؼ ايٛظضا٤ بعس  

ُٗٛض١ٜ غًط١ ايتٛقٝع َٔ ايسغتٛض ايؿطْػٞ يط٥ٝؼ اؾ13فًؼ ايسٚي١ ٚتهؿٌ املاز٠ 
ٚبصيو  ْط خاظ. إىلع٢ً املطاغِٝ ٚاألٚاَط اييت ٜكطٖا فًؼ ايٛظضا٤ َٔ زٕٚ اؿاد١ 

َٔ ايسغتٛض قس سٛيت ٚظٝؿ١ ايط٥ٝؼ نشهِ  38ايكٍٛ إٔ املاز٠  إىلشٖب غايب١ٝ ايؿك٘ 
 (.357-356: 1980 ،غًط١ سه١َٝٛ سكٝك١ٝ )ؾُٗٞ إىلبني ايػًطات 

                                                           

( )ايسغتٛض املضطٟ يػ١ٓ  147ٚ 74 زتنيٚاملا ،1958َٔ ايسغتٛض ايؿطْػٞ يػ١ٓ  16 اْعط املاز٠ َٔ
1971. 

( )  1971َٔ ايسغتٛض املضطٟ يػ١ٓ  109اْعط املاز٠. 
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ٚيهٔ ٜط٣ ايؿك٘  ،يؿطط غرل َٛدٛز يف ايسغتٛض املضطٟبُٝٓا لس إٔ َجٌ ٖصا ا
قٛاْني فًؼ ايسٚي١ املضطٟ اييت تًعّ  إىلًا املضطٟ إٔ ٖصا ايؿطط َتشكل اغتٓاز

  .()ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ بعطض مجٝع ايًٛا٥ح شات ايضؿ١ ايتؿطٜع١ٝ ع٢ً فًؼ ايسٚي١
ي١ سٌ فًؼ ٚيهٔ ايػؤاٍ ايصٟ ٜجاض َاٖٛ َضرل ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ يف سا

ايٓٛاب أٚ اْتٗا٤ زٚضت٘ ايتؿٜٛغ١ٝ ٌٖ ًٜػ٢ تًو ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ بػبب غٝاب 
ي١ أايدلملإ ٜٚكطض َضرلٙ ايدلملإ اؾسٜس؟ يف ايٛاقع مل تٓط ايسغاترل ع٢ً ٖصٙ املػ

"...ٜٚبطٌ قإْٛ  :َ٘ٓ 70يف ايؿضٌ  2011يػ١ٓ  باغتجٓا٤ ايسغتٛض املػطبٞ اؾسٜس
 سٌ فًػٞ ايدلملإ أٚ إسساُٖا....".  اإلشٕ إشا َا ٚقع

 
: ٜطٕٚ باْتٗا٤ االػاٙ األٍٕٚ ٖصا املٛعٛع أصشاب إٔ بؿٖٓاى اػاٖإ ؾكٗٝا

اْتٗا٤ االختضاصات  إىلٚبايتايٞ ٜؤزٟ  ،َؿعٍٛ ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ بػٝاب ايدلملإ
 تًو املػاي١ أٚ غهٛت إىل ْط يف ايسغتٛض ٜؿرل ٜٚؤنسٕٚ ع٢ً ٚدٛز ،ايتؿٜٛغ١ٝ

 ،غًب ايسغاترل )عبس ايػالّأَجٌ زغتٛضٟ َضط ٚؾطْػا ٚ ٘يٝإايسغتٛض عٔ اإلؾاض٠ 
1996 :224). 

اْتٗا٤ االختضاصات  إىلايدلملإ ال ٜؤزٟ  بغٝا ايطأٟ اآلخطيف سني ٜؤنس 
أٚ  ،َٔ قبٌ ايدلملإ يف قإْٛ ايتؿٜٛض ٠ايتؿٜٛغ١ٝ إش تبك٢ طٛاٍ َس٠ ايتؿٜٛض احملسز

 (. 78: 1974 ،)اؾٌُ بكإْٛ السلبإيػا٤ قإْٛ ايتؿٜٛض 
 ،ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ال ٜٓتٗٞ بػٝاب ايدلملإ ألٕٚمٔ بسٚضْا ْؤٜس االػاٙ ايجاْٞ 

ؾايدلملإ اؾسٜس نْٛ٘ َؤغػ١ تؿطٜع١ٝ َتذسز٠ شلا إٔ تكطض بكا٤ قٛاْني ايتؿٜٛض أٚ 
 يعطٚف.اٚؾل ٚع٢ً  إيػا٥ٗا سػبُا ٜطاٙ َٓاغبًا

 

                                                           

()  ٢ً إٔ: "نٌ ع 1972يػ١ٓ  47طقِ شٟ ائَ قإْٛ فًؼ ايسٚي١ املضطٟ ايٓاؾص  68ْضت املاز٠
ٚظاض٠ أٚ َضًش١ قبٌ اغتضساض أٟ قإْٛ أٚ قطاض َٔ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ بضؿ١ تؿطٜع١ٝ أٚ ال٥ش١ٝ، إٔ 
تعطض املؿطٚع املكذلح ع٢ً قػِ ايتؿطٜع ملطادع١ صٝاغت٘، ٚهٛظ إٔ تعٗس إيٝ٘ بإعساز ٖصٙ 

 (.111-110: 1996ايتؿطٜعات..." )عبس ايػالّ، 



   عٛخ َػتكب١ًٝ/      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 178 

 املطًب ايجاْٞ
 ٛعات ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٚاملس٠ ايع١َٝٓ ي٘ؼسٜس َٛع

مجع ايؿك٘ ايسغتٛضٟ ع٢ً عطٚض٠ ؼسٜس ايدلملإ يًُٛعٛعات اييت تؿٛض ؾٝٗا أ
ٚاعش١ ٚزقٝك١ ال ؼتٌُ ايتؿػرل  تإصساض ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ بعباضا ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ

ٜؿٛض يف ٚإمنا  ؾًٝؼ ي٘ اؿل إٔ ٜؿٛض يف املٛعٛعات احملتذع٠ زغتٛضًٜا ،ايٛاغع
أٚ املٛعٛعات اييت غهت عٓٗا  ،ايتؿٜٛض بؿأْٗا ٘املٛعٛعات اييت أباح ايسغتٛض ي

. يصا ؾايػًط١ ()ايسغتٛض ؾطط إٔ ال ٜهٕٛ ايتؿٜٛض كايؿا يًُبازئ ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ
ايتٓؿٝص١ٜ ال هٛظ شلا إٔ تضسض قطاضات ؽطز عٔ ْطام املٛعٛعات ايٛاضز٠ يف قإْٛ 

ت قطاضات تؿٜٛغ١ٝ خاضد١ عٔ ْطام ايتؿٜٛض املػُٛح بٗا ؾإشا أصسض ،ايتؿٜٛض
تعس غرل َؿطٚع١ ٚبايتايٞ هٛظ ايطعٔ ؾٝٗا أَاّ ايكغا٤ َٚٔ سل ايدلملإ عسّ  زغتٛضًٜا

 (.515: 1997 ،َضازقتٗا )بسضٟ
ٚع٢ً ايدلملإ إٔ وسز يف قإْٛ ايتؿٜٛض املس٠ ايع١َٝٓ اييت َٔ خالشلا ميهٔ 

ايتؿٜٛض إش ْضت  يكٛاْني تؿٜٛغ١ٝ اغتٓازًا تصساض قطاضاايتؿٜٛض ؾٝٗا يًشه١َٛ بإ
إٔ تطًب  ،"يًشه١َٛ يف غبٌٝ تٓؿٝص بطْافٗا َا ٜأتٞ: َٔ ايسغتٛض ايؿطْػٞ 38 املاز٠

ٚنصيو ؼسٜس  ،ٕ تتدص عٔ ططٜل األٚاَط خالٍ َس٠ قسز٠"َٔ ايدلملإ األشٕ شلا بأ
ٚاَط ايتؿٜٛغ١ٝ َٔ قبٌ املس٠ اييت ٜعطض خالشلا َؿطٚع قإْٛ ايتضسٜل ع٢ً األ

 (.90: 2003 ،اؿه١َٛ أَاّ ايدلملإ )سامت
 
عطٝت ؿه١َٛ ايػٝس أ ،ًَٜٛا 17ٕ اقضط َس٠ يًتؿٜٛض يف ؾطْػا ناْت ؾٗطٜٔ ٚإ

ٚأطٛشلا َس٠  ،بؿإٔ بعض اإلصالسات ٚتػٜٛات ايغطا٥ب املباؾط٠ 1976ؾرلاى يف عاّ 
                                                           

( ):إىل غًط١ ايكغا٤  ٖٞ قٛاعس قا١ْْٝٛ تتُتع بايك٠ٛ اإليعا١َٝ ٚشيو اغتٓازًا املبازئ ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ
ٖا َٔ ايكٛاعس سَٚٔ ثِ ٚعع املبازئ ايعا١َ بعضاز٠ ايغ١ُٝٓ أٚ املؿذلع١ يًُؿطع، يف اغتدالظ اإل

ٚيكس اغتكط ايؿك٘ ايسغتٛضٟ ع٢ً أْٗا فُٛع١ َٔ األغؼ اييت ٜتدصٖا املؿطع  ايكا١ْْٝٛ املًع١َ.
إٔ تعًٛ ٖصٙ املبازئ َٔ سٝح  ٜهٕٛ َٓطكًٝاعٓس ٚعع ايٓضٛظ ايكا١ْْٝٛ ٚيصيو  َٚطؾسًا زيٝاًل

-69: 2005، املطتب١ اإليعا١َٝ ايتؿطٜعات اييت تػٓٗا ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ يف ايسٚي١ )مجاٍ ايسٜٔ
70.) 
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 3ناْت  إش ،عاٖس٠ ضَٚابؿإٔ تطبٝل َ 6/7/1966نإ ايتؿٜٛض املعط٢ بكإْٛ 
 (. 373: 2001 ،)إزلاعٌٝ ًَٜٛا 25أؾٗط ٚ 5غٓٛات ٚ
 

 ٚإشا نإ املؿطع ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ اؾذلط عطٚض٠ ؼسٜس املس٠ ايع١َٝٓ
َٔ ايسغتٛض ؼسٜس  38ملاز٠ اٚؾل ع٢ً مل ٜؿذلط يضش١ ايتؿٜٛض  ْ٘إيًتؿٜٛض إال 

ت عا١َ ال ؼٌُ يف َعٓاٖا أٟ يعباض٠ دا٤ااملٛعٛعات اييت تسخٌ يف ْطام ايتؿٜٛض ؾ
ؼسٜس أٚ تعٝني يًُػا٥ٌ قٌ ايتؿٜٛض ٚبايتايٞ إداظ٠ ايتؿٜٛض يف اجملاٍ املذلٚى 

َٔ تؿطٜع  ٕ٘ َٓعإإال  (.665: 1987 ،)خًٌٝ يًكإْٛ أٚ اييت ىتط ايكإْٛ بتٓعُٝٗا
ٞ ال اؿه١َٛ ؾٝٗا طٛاٍ َس٠ ايتؿٜٛض ٚبايتاي َضََّؾٛقٛاْني تسخٌ يف املٛعٛعات اييت 

ٕ إٚإال ؾ ،ٜػتطٝع إٔ ٜعسٍ أٚ ًٜػٞ املطاغِٝ ايتؿٜٛغ١ٝ ايضازض٠ خالٍ َس٠ ايتؿٜٛض
كايـ يكإْٛ  ٘يًشه١َٛ اؿل يف إٔ تعذلض قبٍٛ أٚ تعسٌٜ أٟ قإْٛ إشا َا تبني أْ

َٔ ايسغتٛض  38مبٛدب املاز٠  ٘عُٔ ْطام ايتؿٜٛض املأشٕٚ ب ٘أٚ أْ ،ايتؿٜٛض
 .َٔ ايسغتٛض ايؿطْػٞ 41املاز٠  يف ٖ٘ٚصا َا ْط عًٝ ايؿطْػٞ

 
ٖٛ قإْٛ  زقٝكًا َٚٔ ايكٛاْني ايتؿٜٛغ١ٝ يف ؾطْػا احملسز٠ َٛعٛعاتٗا ؼسٜسًا

ايصٟ َٓح اؿه١َٛ غًط١ اؽاش اإلدطا٤ات اييت تسخٌ يف ْطام  1961يػ١ٓ  26/12
يًُٛظؿني املسْٝني ٚايعػهطٜني ٚاملبازئ  ايكإْٛ ٚتتعًل بايغُاْات األغاغ١ٝ

 (.361: 1980 ،)ؾُٗٞ ١ٜ املتعًك١ عل ايعٌُ ٚايغُإ االدتُاعٞاؾٖٛط
اؿه١َٛ تٓعِٝ بعض املػا٥ٌ  َضََّؾٛايصٟ  1982ؾباط  4ٚايكإْٛ ايضازض يف 

  .(Vedel, 1982: 311) .االدتُاع١ٝ ٚاملاي١ٝ اـاص١ ببعض ايبٓٛى ٚايؿطنات
 

ذلط يضش١ أَا بايٓػب١ يًُؿطع ايسغتٛضٟ املضطٟ ؾٗٛ ع٢ً عهؼ ايؿطْػٞ اؾ
 َ٘ٓ 108َٔ سٝح املٛعٛع ٚاملس٠ ايع١َٝٓ إش ْضت املاز٠  ايتؿٜٛض إٔ ٜهٕٛ قسزًا

ٕ تبني ؾٝ٘ َٛعٛعات ٖصٙ أ"...ٚهب إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايتؿٜٛض ملس٠ قسٚز٠ ٚ :٘أْ
 ايكطاضات ٚاألغؼ اييت تكّٛ عًٝٗا".
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 ضيف ايٛاقع مل ٜبني املؿطع ايسغتٛضٟ املضطٟ املٛعٛعات اييت هب ايتؿٜٛ
ٚمل ؼسز قٛاْني ايتؿٜٛض نصيو ْٛع ٖصٙ املٛعٛعات  ،ؾٝٗا أٚ األغؼ اييت ٜكّٛ عًٝٗا

إٔ تضبح قٛاْني  إىلاألَط ايصٟ أز٣  ،ٚاغعًا ٚإمنا اغتعًُت عباضات عا١َ ؼتٌُ تؿػرلًا
 .(314: 2002 ،)أبٛ ظٜس ٘تل ايتؿٜٛض أزلَٚٔ ٖٓا اؾ ،ايتؿٜٛض قٛاْني غًطات نا١ًَ

 
ٕ ٜؿٛض ض٥ٝؼ أايكٍٛ إ جملًؼ ايؿعب  إىليؿك٘ ايسغتٛضٟ ٚيكس شٖب داْب َٔ ا

 ألٕ ،يًكإْٛ اؾُٗٛض١ٜ يف إصساض يٛا٥ح ايتؿٜٛغ١ٝ يف املٛعٛعات احملتذع٠ زغتٛضًٜا
 ٕ٘ تتٓاٍٚ بايتٓعِٝ نٌ َا ٜتٓاٚيأهٛظ شلا  يًٛا٥ح تتُتع بك٠ٛ ايكإْٛ يصا ؾإْٖ٘صٙ ا

ٖٚصا َا  ،ٕ ٜهٕٛ تٓعُٝٗا بكإْٛع٢ً أيو املػا٥ٌ ايصٟ ْط ايسغتٛض ايكإْٛ مبا يف ش
ٖٚٛ  َ٘ٔ ايسغتٛض َٚع طبٝع١ ايتؿٜٛض شات٘ ٚاؿه١ُ َٓ 108ٜتؿل َع ضٚح املاز٠ 

 املؿطع ايؿطْػٞ ايصٟ اداظ ايتؿٜٛض يف املػا٥ٌ احملذٛظ٠ يًكإْٛ ٘اغ٠ٛ ملا شٖب إيٝ
 .(237: 2006 ،)عُطإ

ٕ َٔ ايتؿٜٛض يف ْ٘ ال ٜٛدس ْط زغتٛضٟ صطٜح ميٓع ايدلملاٖصا ٚلس أ
َس٠ ايتؿٜٛض املػُٛح بٗا قاًْْٛا  املٛعٛعات اييت تسخٌ عُٔ ْطام ايتؿٜٛض خالٍ

ٕ نإ يط٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ إٔ إٚ ،بايٓػب١ يًُؿطع ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ ٘عهؼ َا ْٖٛٓا عٓ
ٜػتدسّ سك٘ يف االعذلاض ع٢ً َؿطٚعات ايكٛاْني اييت ٜكطٖا فًؼ ايؿعب ٚشيو إشا 

َٔ  62ملاز٠ ع٢ً ٚؾل اَع ايتؿٜٛض ايصٟ تًكاٙ ٚ ؿطٚعات تعاضعًايف ٖصٙ امل أ٣ض
 ايسغتٛض.
اَتاظت بعباضات عا١َ اييت صسضت يف َضط ٚ إٕ َٔ أؾٗط قٛاْني ايتؿٜٛض اييت 

ٜؿٛض : "٘إش ْضت املاز٠ األٚىل َٓ 1967يػ١ٓ  51طقِ شا ايكإْٛ ايٚٚاغع١ غرل قسز٠ 
إْٛ خالٍ ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ ايكا١ُ٥ يف قطاضات شلا ق٠ٛ ايك ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ اصساض

تٗا ايبؿط١ٜ انٌ إَهاْٝ ١مجٝع املٛعٛعات اييت تتضٌ بأَٔ ايسٚي١ ٚغالَتٗا ٚتعب٦
 ٚاملاز١ٜ يسعِ اجملٗٛز اؿطبٞ ٚاالقتضاز ايٛطين ٚبضؿ١ عا١َ يف نٌ َا ٜطاٙ عطٚضًٜا

 .(312: 2002 ،)أبٛ ظٜس .ملٛاد١ٗ ٖصٙ ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥"
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ٖصا ايكإْٛ اصسض ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ ايعسٜس َٔ ايكطاضات بكٛاْني نإ  إىل ًاٚاغتٓاز
اـاظ بإعاز٠ تؿهٌٝ اشل٦ٝات ٚ 1989يػ١ٓ  81طقِ شٟ اي ٕكاْٛائَ بٝٓٗا ايكطاض ب

ايكغا١ٝ٥ ٚإغكاط عسز نبرل َٔ املػتؿاضٜٔ ٚايكغا٠ ٚأعغا٤ ايٓٝاب١ ايعا١َ بًؼ بغع 
املتكاعني أَاّ احملانِ بعسّ  ٔع ايهجرل َمما زؾ ،امل٦ات َٔ دسٍٚ ضداٍ ايكغا٤

يهْٛٗا  1967يػ١ٓ  15طقِ شٟ ايكإْٛ اي إىل زغتٛض١ٜ نجرل َٔ ايكطاضات بكٛاْني اغتٓازًا
 (.206-205: 1980 ،تتغُٔ َٛاعٝع خاضد١ عٔ ْطام قإْٛ ايتؿٜٛض )عبس ايػالّ

 
ٜٛض عطٚض٠ ؼسٜس َٛعٛعات ايتؿ إىلٚيكس أؾاض املؿطع ايسغتٛضٟ ايهٜٛيت 

اـاظ بتؿٜٛض ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ  1967يػ١ٓ  23طقِ شٟ ايكإْٛ ايٚشيو يف َؿطٚع 
شلا ق٠ٛ ايكإْٛ يف بعض ايؿؤٕٚ ايطاض١٥ ٚاملصنٛض٠ ع٢ً غبٌٝ اؿضط  ِيف إصساض َطاغٝ

أؾاضت إش ع٢ً َٛعٛع ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ  ايطغِ َٔ عسّ ْط ايسغتٛض ايهٜٛيتع٢ً 
ض ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يف إصساض َطاغِٝ شلا ق٠ٛ ايكإْٛ بؿطط "تؿٛ :إىل ٘املاز٠ األٚىل َٓ
ؾؤٕٚ ايسؾاع ايتسابرل املتعًك١ -1 :١ يًسغتٛض ٚشيو يف ايؿؤٕٚ اآلت١ٝآال تهٕٛ كايؿ

 ايؿؤٕٚ اـاص١ باال٥تُإ"-3. سؿغ األَٔ ٚايٓعاّ ايعاّ-2 .مبضاْع ايعسٚ َٚٔ ٜؤاظضٙ
 // :www.majlesalommah.net/clt/run.asp http) ،8: 2000 ،)املطرلٟ

 
يف ؾإ  5/6/1967يف  1طقِ شٟ ايبكإْٛ تؿٜٛض  ّيصيو صسض املطغٛ ٚتطبٝكًا
 "ٕ اؿطؽ ايٛطينأيف ؾ 6/6/1967يف  2طقِ شٟ ايٚاملطغّٛ بكإْٛ  ،تٓعِٝ اال٥تُإ

 . (426 :1989 ،)ايضاحل
 
 
 
 
 
 

http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp
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 طًب ايجايحامل
 ساي١ ايغطٚض٠

 ساي١ ايغطٚض٠ أٚ اؾذلطت بعض ايسغاترل اييت أداظت ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ تٛاؾط
 إىلمتط ؾٝٗا ايسٚي١ تغطط  ١اغتجٓا١ٝ٥ غرل عازٜ ٕ ٖٓاى ظطٚؾًاإش إ ،ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥

 ٜٗسز نٝإ ايسٚي١ ٚغال١َ اجملتُع ست٢ ّعا اـطٚز عٔ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ملٛاد١ٗ خطط
 ،عتباضاغال١َ ايسٚي١ ؾٛم نٌ  ألٕػإ ٚسطٜات٘ األغاغ١ٝ ألْيٛ نإ ؾٝ٘ تكٝٝس ؿكٛم ا

 ٚأٚبايتايٞ ال تعس ايكٛاعس ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ اييت ؾطعت يًعطٚف االعتٝاز١ٜ ناؾ١ٝ 
 ٚأَال١ُ٥ ملٛاد١ٗ ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ نشطب خاضد١ٝ أٚ زاخ١ًٝ َجٌ ايعضٝإ املػًح 

)عبس  َٓع١ُ أٚ َعاٖطات عٓٝؿ١ غرل غ١ًُٝ أٚ أظ١َ اقتضاز١ٜ...اخلعًُٝات إضٖاب١ٝ 
 (://www.farisalajrish, maktoobblog.comhttp ،8 :2008 ،ايهطِٜ

 
ساي١ َٔ اـطط إْٗا ": أُٖٗا ؿاي١ ايغطٚض٠٠ ٚكتًؿ١ عسٜسٖٚٓاى تعاضٜـ 

 إىلمما ٜسؾع ايػًطات املدتض١  ،ؿاٍ ايصٟ ٜٓؿس تساضن٘ بايٛغا٥ٌ ايعاز١ٜاؾػِٝ ا
ٜٚٓبػٞ  ،يسؾع ٖصا اـطط َٚٛاد١ٗ األظَات ١ايٛغا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ االغتجٓا٥ٝ إىلايًذ٤ٛ 

ع٢ً ملٛاد١ٗ اـطط ست٢ ٜٓبػٞ اغتدساَٗا  عا١َ إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ الظ١َ ستًُا
 :1974 ،)اؾٌُبعض قٛاعس املؿطٚع١ٝ ايعاز١ٜ" َٔ كايؿت٘  ٘ٝطغِ َا تٓطٟٛ عًـاي

15). 
ٜطز ع٢ً َبسأ زلٛ  عس اغتجٓا٤ّتٕ ْعط١ٜ ايغطٚض٠ إايكٍٛ  إىلٖٚٓاى َٔ شٖب  

ٚخالص١ ايٓعط١ٜ ٖٞ إٔ ايكٛاعس ايسغتٛض١ٜ ٚدست يتٓعِٝ مماضغ١ ايػًط١ يف  ،ايسغتٛض
تكٝٝس غًط١  إىلاؽ ٖٚصا ايتٓعِٝ ٜطتهع ع٢ً َبازئ َع١ٓٝ تٗسف بايسضد١ األغ ،ايسٚي١

دٌ تأَني ٦ٖٝات ايسٚي١ املدتًؿ١ ٚشيو َٔ أ اؿهاّ ٚإهاز ْٛع َٔ ايؿضٌ ٚايتٛاظٕ بني
ٖٚصٙ املبازئ ؾطعت  ،ػإ ٚسطٜات٘ األغاغ١ٝألْٚمحا١ٜ َبسأ غٝاز٠ ايكإْٛ ٚسكٛم ا

ؾإشا اغتٓذست ظطٚف اغتجٓا١ٝ٥ َٔ ؾأْٗا املػاؽ بهٝإ ايسٚي١  ،يف ظطٚف عاز١ٜ
نشاي١ سطب أٚ أظ١َ غٝاغ١ٝ أٚ اقتضاز١ٜ أٚ ساي١ ايتُطز البس َٔ َٛادٗتٗا  ،ٚاجملتُع

ٕ ساي١ ايغطٚض٠ ػٝع يًسٚي١ إٔ تطًل نٌ أايكٍٛ ب إىلباؽاش تسابرل اغتجٓا١ٝ٥. ثِ ٜٓتٗٞ 
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أٚ ػٝع يًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ مماضغ١ ع١ًُٝ تؿطٜع ايكٛاْني  ،أٚ بعغٗا ْضٛظ ايسغتٛض
تػتُط ٖصٙ املس٠ إال ملٛاد١ٗ ايعطٚف  ٚهب اآل ،ايعَٔ املطاغِٝ خالٍ َس٠ َٔ صساضإٚ

ايغطٚض٠  ألٕاؿاي١ ايطبٝع١ٝ ساٍ ظٚاٍ تًو ايعطٚف شيو  إىلاييت أزت إيٝٗا ٚايعٛز٠ 
 (.168-167 :2000 ،)املؿطدٞ ٚآخطٕٚ ،(134-133: 1985 ،)ايػايٞ تكسض بكسضٖا

 
ٜض ايتؿطٜعٞ تٛاؾط يف اؿكٝك١ مل ٜؿذلط املؿطع ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ يضش١ ايتؿٛ

ًػُاح شلا بإصساض يٕ يًشه١َٛ إٔ تطًب اإلشٕ َٔ ايدلملإ أساي١ ايغطٚض٠ ٚإمنا أؾاض ب
ٚإٕ نإ ٖٓاى َٔ ٜط٣  ،َطاغِٝ أٚ أٚاَط تؿٜٛغ١ٝ غٛا٤ يف ظطٚف عاز١ٜ أٚ اغتجٓا١ٝ٥

ع٢ً ٕ ايدلملإ ايؿطْػٞ ال ٜػتطٝع إٔ ٜؿٛض اؿه١َٛ يف إصساض َطاغِٝ تؿٜٛغ١ٝ بأ
 ،ايتؿٜٛض اٖص ؿطْػٞ إال إشا سسثت ظطٚف طاض١٥ تػٛؽَٔ ايسغتٛض اي 38از٠ ملٚؾل ا
َٔ ايٛغا٥ٌ ايؿعاي١ ملٛاد١ٗ املؿانٌ ايٓامج١ عٔ ايعطٚف  سايتؿطٜعٞ ٜع ضايتؿٜٛ ألٕ

ٜأشٕ ايدلملإ يًشه١َٛ يف اؽاش اإلدطا٤ات اؿازل١ ملٛاد١ٗ  ٘االغتجٓا١ٝ٥ ٚعٔ ططٜك
صٟ هعٌ سه١ُ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ األَط اي ،األسساخ غرل املأيٛؾ١

 .(Ebrard, 1968: 259) فس١ٜ غرل
إش مل  ٚصطوًا ايٓط ايسغتٛضٟ دا٤ ٚاعشًا ألْٕٓا بسٚضْا ال ْؤٜس ٖصا ايطأٟ أإال  
ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ بٌ إٔ  إىليًذ٤ٛ  ط ٚدٛز ظطٚف اغتجٓا١ٝ٥ نؿطط أغاؽٜؿذل

ناْت يف  ع٢ً اؿه١َٛ إصساض َطاغِٝ تؿٜٛغ١ٝ غٛا٤ّايغطٚضات ايع١ًُٝ ٖٞ اييت ؼتِ 
يهٔ مبا إٔ ايتؿٜٛض أَط اغتجٓا٥ٞ يف األصٌ ؾٗٓاى أغباب  .ظطٚف اغتجٓا١ٝ٥ أّ عاز١ٜ

تٓاظٍ ايدلملإ عٔ دع٤ َٔ اختضاصات٘ ايتؿطٜع١ٝ يضاحل ايػًط١  ػٛؽعسٜس٠ ت
ملإ عٔ ايتٓؿٝص١ٜ نُػا٥ٌ سػاغ١ ١َُٗٚ تتطًب ايهؿا٠٤ ٚايػط١ٜ قس ٜعذع ايدل

 َعاؾتٗا.
  

ايكٍٛ بضسز تؿػرلٙ يعباض٠ ايٓط  إىل Duvergerٚيكس شٖب ايؿكٝ٘ ايؿطْػٞ 
مل ٜعس إصساض األٚاَط ايتؿٜٛغ١ٝ َٔ " .(يًشه١َٛ يف غبٌٝ تٓؿٝص بطْافٗا: )ايسغتٛضٟ
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بٌ أصبح َٔ األَٛض ايعاز١ٜ اييت  ،إيٝٗا اؿه١َٛ أاألَٛض االغتجٓا١ٝ٥ اييت قس تًذ
 (.151-150: 1980 ،بس ايػالّع) متاضغٗا"

 4/2/1960َٔ ايكٛاْني ايؿطْػ١ٝ اييت تتعًل بعطٚف اغتجٓا١ٝ٥ ايكإْٛ ايضازض يف 
 ٔؿؿغ األَ ١اإلدطا٤ات ايالظَنٌ اـاظ بتؿٜٛض اؿه١َٛ ملس٠ عاّ غًط١ اؽاش 

َٔ ايسغتٛض  83يٓط املاز٠  ٜٚعس ايكإْٛ األٍٚ تطبٝكًا ،باؾعا٥ط ٚايٓعاّ ايعاّ
 (.361-360: 1980 ،ؾُٗٞ) ايؿطْػٞ
ٕ اغًب ايكٛاْني اييت صسضت تتعًل بعطٚف عاز١ٜ مل ٜؿذلط ٚدٛز ظطٚف إإال 

ٚاـاظ بتؿٜٛض اؿه١َٛ غًط١ تٓعِٝ  1976ْٝػإ  41اغتجٓا١ٝ٥ َجاٍ شيو قإْٛ 
اؿه١َٛ  ٚاـاظ بتؿٜٛض 1982ؾباط  4ٚقإْٛ  ،ي١ ايغطا٥ب ع٢ً ايؿطناتأَػ

 ،غًط١ تٓعِٝ بعض املػا٥ٌ االدتُاع١ٝ ٚاملاي١ٝ اـاص١ ببعض ايبٓٛى ٚايؿطنات
َض اؿه١َٛ تعسٌٜ ٚإيػا٤ بعض ايتؿطٜعات االقتضاز١ٜ ََّؾٛايصٟ  1986متٛظ  2ٚقإْٛ 

 (.146: 1980 عبس ايػالّ،) املٓع١ُ يألغعاض ٚاملٓاؾػ١

 
أٚ ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥  اؾذلط املؿطع ايسغتٛضٟ املضطٟ تٛؾط ساي١ ايغطٚض٠

 إىلٕ أؾاض املؿطع املضطٟ أٚيكس غبل  ،ٞنؿطط إلداظ٠ ايتؿٜٛض ايتؿطٜع ١غرل ايعازٜ
ساي١ ايغطٚض٠ يف ْضٛظ زغتٛض١ٜ أخط٣ ْعِ ساي١ ايتؿطٜع يف غٝب١ ايدلملإ ٚبايتايٞ 

ملٛاد١ٗ  ١ٚؾل ؾطٚط ٚقٝٛز قا١ْْٝٛ اؽاش تسابرل اغتجٓا٥ٝع٢ً زلح يًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ 
اـطٚز ع٢ً َبسأ املؿطٚع١ٝ  إىلَٔ ايسٚي١ ٚغال١َ اجملتُع ٚيٛ أز٣ شيو أٗسز تساالت 

 .()ايسغتٛض١ٜ
إٕ اؾذلاط املؿطع ايسغتٛضٟ املضطٟ تٛؾط ساي١ ايغطٚض٠ ٖٛ يتأنٝس ايطابع 

ٖٛ األغاؽ ٚسح  ٘االغتجٓا٥ٞ يًتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٚيهٞ ال ٜهٕٛ ايتؿطٜع عٔ ططٜك
 ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ.  إىلذاٍ ٚايتػطع يف َٓح ايتؿٜٛغات ايدلملإ ع٢ً عسّ االغتع

ايطغِ َٔ إٔ املؿطع ايسغتٛضٟ املضطٟ اؾذلط ساي١ ايغطٚض٠ نؿطط ع٢ً ٚ
ٕ ايهجرل َٔ ايتؿٜٛغات صسضت يف ظٌ ايسغتٛض إإال  ،أغاؽ يضش١ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ

                                                           

() 1971َٔ ايسغتٛض املضطٟ يػ١ٓ  147ٚ 74 اْعط املازتني. 
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يػ١ٓ  94 طقِشٟ ايَجٌ ايكإْٛ  ،يف ظطٚف عاز١ٜ غرل اغتجٓا١ٝ٥ 1971ايٓاؾص يػ١ٓ 
اـاظ بتؿٜٛض ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ إصساض قطاضات شلا ق٠ٛ ايكإْٛ يتٓعِٝ عًُٝات  1974

َض ض٥ٝؼ ََّؾٛايصٟ  1974 يػ١ٓ 49طقِ شٟ ايٚايكإْٛ  ،االغترلاز ٚايتضسٜط ٚايٓكس
تاز اؿطبٞ ٚايتضسٜل ع٢ً ألْاؾُٗٛض١ٜ يف إصساض قطاضات شلا ق٠ٛ ايكإْٛ يف فاٍ ا

تاز اؿطبٞ ٚايصٟ َسز َطات عسٜس٠ نإ أخطٖا أل١ْ مبؿطٚعات ااالتؿاقٝات املتعًك
اـاظ  1976يػ١ٓ  72طقِ شٟ ايٚايكإْٛ  ،1995يػ١ٓ  31طقِ شٟ ايكإْٛ ايايتذسٜس ب

بتؿٜٛض ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ يف فاٍ عكس ايكطٚض ٚايتضسٜل ع٢ً املعاٖسات شات ايض١ً 
 (.134 :2000 ،بايؿؤٕٚ االقتضاز١ٜ.....اخل )املسضؽ

 
ايطغِ َٔ اؾذلاط ايهجرل َٔ ايسغاترل ٚدٛب تٛاؾط ع٢ً  ْػتٓتر مما تكسّ أْ٘

إال إٕ ايٛاقع  ،ظطٚف اغتجٓا١ٝ٥ غرل عاز١ٜ نؿطط أغاؽ يضش١ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ
ال  ايعًُٞ أثبت عهؼ شيو ٚايػبب ٖٛ يتأنٝس ايطابع االغتجٓا٥ٞ يًتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ إش

َٚٔ ٚد١ٗ ْعطْا ْؤٜس اؾذلاط املؿطع  ،ايتؿطٜع هٛظ ايتٛغع ؾٝ٘ أٚ اؽاشٙ األغاؽ يف
يضش١  ايسغتٛضٟ ع٢ً ٚدٛز ساي١ ايغطٚض٠ أٚ ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ نؿطط أغاؽ

يًتسخٌ بهجط٠ يف إصساض  ًًاػٛغاؿه١َٛ شضٜع١ أٚ َ ٙايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ يهٞ ال تتدص
ْتٝذ١ ؾؿٝٛع ظاٖط٠ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ دا٤  قطاضات تؿٜٛغ١ٝ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ.

ظا٤ عذع آملٛاد١ٗ ايسٍٚ يًشاالت االغتجٓا١ٝ٥ ايطاض١٥ اييت تٗسز نٝاْٗا ٚأَٓٗا باـطط 
يتذاٚظ طٍٛ اإلدطا٤ات  وايسٍٚ يف َٛاد١ٗ تًو ايعطٚف ٚنصي ٔبطملاْات ايهجرل َ
ايػطع١ ٚاـدل٠  إىلَٚعاؾ١ بعض املٛاعٝع اؿػاغ١ اييت ؼتاز  ،ايدلملا١ْٝ املعكس٠
 يتا١َ يف ظٌ ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ ايصٟ ٜؿٗسٙ فتُعٓا املعاصط الايؿ١ٝٓ ٚايػط١ٜ ا

ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٖٛ  إىلٕ ايًذ٤ٛ إيصا ؾ ،ميهٔ َٛادٗتٗا َٔ خالٍ ايدلملإ ْؿػ٘
 أؾغٌ ٚغ١ًٝ يتاليف تًو األَٛض.
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 املطًب ايطابع
 َضازق١ ايدلملإ

ايتعاّ ايػًط١  تٓط َععِ ايسغاترل اييت أداظت ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ع٢ً عطٚض٠ 
ايتٓؿٝص١ٜ بعطض ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ع٢ً ايدلملإ عٓس اْتٗا٤ املس٠ ايع١َٝٓ املٓضٛظ 

قٛاْني  إىلقطٖا ؾإْٗا تتشٍٛ ؾإشا أ ،بؿأْٗا عًٝٗا يف قٛاْني ايتؿٜٛض يٝكطض َا ٜطاٙ َٓاغبًا
ض أَا إشا ضؾ ،عاز١ٜ ٚبايتايٞ غٛف تٓذٛ َٔ ايطعٔ باإليػا٤ أَاّ ايكغا٤ اإلزاضٟ

ٖا أٚ املضازق١ عًٝٗا ؾإْٗا تبك٢ قطاضات إزاض١ٜ خاعع١ يطقاب١ اإليػا٤ )أبٛ ضايدلملإ إقطا
 (.316 :2002 ،ظٜس

ٚيكس اختًؿت ايسغاترل ؾُٝا بٝٓٗا سٍٛ نٝؿ١ٝ عطض ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ع٢ً  
إٔ ٜهٕٛ ايعطض  1958ايدلملإ ؾٓذس إٔ املؿطع ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ اؾذلط يف زغتٛض 

َٔ  38َؿطٚع قإْٛ ايتضسٜل ع٢ً ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ إش دا٤ يف املاز٠  بإٜساع
 إىلإشا مل ٜكسّ َؿطٚع قإْٛ ايتضسٜل عًٝٗا  ١"ٚيهٓٗا تضبح الغٝ :ايسغتٛض ؾٝ٘

 ايدلملإ قبٌ اْتٗا٤ ايتاضٜذ احملسز يف ايكإْٛ اإلشٕ بإصساضٖا..". 
 

ض ايكطاضات يف سني اؾذلط املؿطع ايسغتٛضٟ املضطٟ ع٢ً عطٚض٠ عط
ْط يف  ايتؿٜٛغ١ٝ ع٢ً فًؼ ايؿعب يف أٍٚ دًػ١ ي٘ بعس اْتٗا٤ َس٠ ايتؿٜٛض إش

"ٚهب عطض ٖصٙ ايكطاضات ع٢ً فًؼ ايؿعب يف أٍٚ َٔ ايسغتٛض ؾٝ٘: 108املاز٠ 
 دًػ١ بعس اْتٗا٤ َس٠ ايتؿٜٛض...".

 
ؼ عطٚض٠ عطض ايكٛاْني ايتؿٜٛغ١ٝ ع٢ً فً ٞنُا اؾذلط فًؼ ايٓٛاب ايًبٓاْ 

ايكإْٛ ايضازض يف  َا أؾاض إيٝ٘ يف قإْٛ ايتؿٜٛض ٖٚٛايٓٛاب خالٍ املس٠ احملسز٠ 
بٗصا ايكإْٛ  "تعطض املطاغِٝ االؾذلاع١ٝ املتدص٠ عُاًل :ايصٟ ْط ع٢ً إٔ 2/12/1958

 (.209: 1980 ،عبس ايػالّ) ١ًٗ املب١ٓٝ يف ٖصا ايكإْٛ..."ع٢ً فًؼ ايٓٛاب خالٍ امل

املس٠ ايع١َٝٓ  َٔ ايسغتٛض 38يسغتٛضٟ ايؿطْػٞ يف املاز٠ ٚمل وسز املؿطع ا
ٖٚٞ يف  ،يعطض األٚاَط ايتؿٜٛغ١ٝ ٚإمنا تطى اجملاٍ يًدلملإ يتشسٜس َس٠ ايعطض
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يف قإْٛ ايتؿٜٛض ايضازض َٔ  اٗاألغًب عُٔ املس٠ ايع١َٝٓ يًتؿٜٛض ْؿػٗا املؿاض إيٝ
 . ()ايدلملإ ْؿػ٘

يكاْْٛٞ املذلتب يف ساي١ عسّ عطض األٚاَط ٚيكس سسخ خالف ؾكٗٞ سٍٛ األثط ا
ؾٗٓاى َٔ ٜط٣ إٔ املؿطع ايسغتٛضٟ  ،ٚتاضٜذ إيػا٤ تًو األٚاَط ٕايتؿٜٛغ١ٝ ع٢ً ايدلملا

ٖا سثاضٖا ٚع١ٝ َٔ ق٠ٛ قا١ْْٝٛ َٚٔ ثِ إْٗا٤ آايؿطْػٞ قس أظاٍ َا يًكطاضات ايتؿٜٛغ
ْتٗا٤ املس٠ احملسز٠ يف ًػ١ٝ إشا مل ٜعطض َؿطٚع قإْٛ ايتضسٜل ع٢ً املطاغِٝ قبٌ اَ

املػتكبٌ ؾكط ٚيٝؼ بأثط ضدعٞ ٚأغاؽ شيو ٖٛ  إىلثط اإليػا٤ ميتس أٚ ،ضقإْٛ ايتؿٜٛ
عسّ اإلعطاض باملضًش١ ايعا١َ ٚعكٛم ايػرل اييت انتػبٗا يف ظٌ تًو املطاغِٝ )عبس 

 (.131: 2000 ،)املسضؽ ،(39: 1982 ،اشلازٟ
إ ٚضؾض إقطاضٖا ؾٗٞ تؿكس قٛتٗا ٚإشا عطعت األٚاَط ايتؿٜٛغ١ٝ ع٢ً ايدلمل

ٕ اإليػا٤ ٜهٕٛ سني ٖٓاى َٔ ؾػط ايٓط ايسغتٛضٟ بأثط ضدعٞ. يف أزٕٚ َٔ ايكا١ْْٝٛ 
: 1982 ،بأثط ضدعٞ َٔ تاضٜذ صسٚض املطغّٛ ايتؿٜٛغٞ َٔ اؿه١َٛ )مجاٍ ايسٜٔ

277.) 
 
ٔ إيػا٤ املطغّٛ ايتؿٜٛغٞ َ عسٚمٔ بسٚضْا ْؤٜس االػاٙ األٍٚ ايصٟ ٜطدح  

ع٢ً اؿكٛم املهتػب١ ايٓاػ١ عٔ  تاضٜذ املس٠ احملسز٠ يف قإْٛ ايتؿٜٛض سؿاظًا
 املطاغِٝ ايتؿٜٛغ١ٝ.

 
"بعس اْتٗا٤ َس٠ ايتؿٜٛض ال  :٘ٚيكس ٚضز يف ْٗا١ٜ ايٓط ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ أْ

أٟ إٔ املٛعٛع  .إال بكإْٛ" ميهٔ تعسٌٜ األٚاَط يف املٛاز ايساخ١ً يف فاٍ ايتؿطٜع

                                                           

() عطٚض٠ عطض أٚ إٜساع ايًٛا٥ح ايتؿٜٛغ١ٝ ع٢ً ايدلملإ إش  ٢اْٝا عًٜٓط قإْٛ ايتؿٜٛض يف بطٜط
"ع٢ً إٔ ايال٥ش١ : 1996املعسٍ عاّ  1964طٜع١ٝ يعاّ ْضت ايؿكط٠ اـاَػ١ َٔ قإْٛ ايٛغا٥ٌ ايتؿ
عُٔ ٖصٙ  ؾإشا اصسض أٟ َٔ فًػٞ ايدلملإ قطاضًا ،هب إٔ تعطض ع٢ً ايدلملإ َس٠ أضبعني ًَٜٛا

: 2008 ،ثط" )ايبشط١ٟ تؿكس َؿعٛشلا ٚال ٜبك٢ شلا أٟ إٔ ٖصٙ ايال٥شإٚ ايطؾض ؾاملس٠ باإليػا٤ أ
434.) 
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 تٓعُٝ٘ مبطغّٛ ال ميهٔ تٓعُٝ٘ َط٠ أخط٣ مبطغّٛ بعس اْتٗا٤ َس٠ ايتؿٜٛض ايصٟ مت
ٖٚٛ َا ٜعس قاٚي١ َٔ املؿطع ايسغتٛضٟ يًشس َٔ  ،خطإٓ سضٌ تؿٜٛض ست٢ ٚإ

 (.91 :2003 ،)سامت إصساض املطاغِٝ ايتؿٜٛغ١ٝ إىلاإلؾطاط يف ايًذ٤ٛ 
 

اضات ايتؿٜٛغ١ٝ َٔ ق٠ٛ ظٚاٍ َا يًكط إىلأَا املؿطع ايسغتٛضٟ املضطٟ ؾكس أؾاض 
 ايكإْٛ يف ساي١ عسّ عطعٗا ع٢ً ايدلملإ خالٍ املس٠ احملسز٠ يف قإْٛ ايتؿٜٛض ابتسا٤ّ

أٚ َٔ تاضٜذ عسّ ايعطض بعس عكس فًؼ ايؿعب يف ايتاضٜذ ايصٟ ٜٓبػٞ عطعٗا ؾٝ٘ َٔ 
أَا إشا عطعت ٚمل ٜٛاؾل عًٝٗا فًؼ ايؿعب  ،أٍٚ دًػ١ بعس اْتٗا٤ َس٠ ايتؿٜٛض

 ٍٚ عٔ ايًٛا٥ح َا نإ شلا َٔ ق٠ٛ ايكإْٛ ٚشيو َٔ تاضٜذ ضؾض اجملًؼ شلا. إش دا٤ يفٜع
"....ؾإشا مل تعطض أٚ عطعت ٚمل ٜٛاؾل عًٝٗا  :املضطٟ ضَٔ ايسغتٛ 108املاز٠ 

 َٔ ق٠ٛ ايكإْٛ". اجملًؼ ظاٍ َا نإ شلا
 

ع٢ً  بٓا٤ّٕ ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ايضازض٠ َٔ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ أٚػسض اإلؾاض٠ 
ع٢ً ايدلملإ تعس قطاضات إزاض١ٜ َٔ سٝح طبٝعتٗا ايكا١ْْٝٛ  ٔقإْٛ تؿٜٛغٞ صازض َ

ايدلملإ  ٙملعٝاض ايؿهًٞ َٚٔ ثِ قاب١ً يًطعٔ باإليػا٤ يس٣ ايكغا٤ اإلزاضٟ إشا أقطاٚؾل 
ٖا قطاضات إزاض١ٜ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿه١ًٝ سؾإْٗا تسخٌ يف عساز ايكٛاْني ٚتؿكس صؿتٗا بع

تؿطٜع١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ املٛعٛع١ٝ تتُتع بك٠ٛ ايكإْٛ قازض٠ ع٢ً تعسٌٜ  عُااًلأ سٚتع
 .()ؾٝٗا باإليػا٤ يس٣ ايكغا٤ اإلزاضٟ َٔٚٔ ثِ ال هٛظ ايطع ،ٚإيػا٤ ايكٛاْني ايٓاؾص٠

 
 
 
 

                                                           

() املطغّٛ االؾذلاعٞ "عٌُ إزاضٟ ٜكبٌ  15/1/1995فًؼ ايسٚي١ ايًبٓاْٞ يف قطاضٙ ايضازض يف  ّسع
-555: 1983ؾٝشا، ايؿٛض٣ َا زاّ مل ٜكذلٕ بايتضسٜل" ) ؼايطعٔ يتذاٚظ سس ايػًط١ يس٣ فً

 (.410: 2000(، ٚباملع٢ٓ ْؿػ٘ ٜٓعط )اجملصٚب، 556
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 يطابعاملبشح ا
 ايطقاب١ ايكغا١ٝ٥ ع٢ً ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ

ايػًط١  إىلمتٓشٗا  ١١ ايتؿطٜعٝبٝس ايػًط خطرلًا ٜعس ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ غالسًا
تتُتع بٗا ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ َٔ ق٠ٛ ايكإْٛ إشا  اايتٓؿٝص١ٜ مبٛدب أسهاّ ايسغتٛض مل

متت املضازق١ عًٝٗا َٔ قبٌ ايدلملإ مما ٜعطض سكٛم األؾطاز ٚسطٜاتِٗ األغاغ١ٝ 
 ،ٜٛضايتؿ إىلناؾ١ٝ عٓس ايًذ٤ٛ  تٜتطًب َع٘ عطٚض٠ تٛاؾط عُاْا ٟيًدططاألَطايص

ٚتعس ايغُا١ْ األنجط ؾاع١ًٝ ٖٞ ايطقاب١ ايكغا١ٝ٥ ٚتتذػس ٖصٙ ايطقاب١ يف ٚدٛب خغٛع 
ايكٛاْني ايضازض٠ عٔ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ يًطقاب١ ايكغا١ٝ٥ يًتأنس َٔ َطابكتٗا يًٓضٛظ 

 (.224: 1996 ،)صاحل ايسغتٛض١ٜ
 أاغ١ٝ َٚبسػإ ٚسطٜات٘ األغألْٚتدلظ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايطقاب١ نٛغ١ًٝ ؿُا١ٜ سكٛم ا

نٞ رلاملؿطٚع١ٝ يف ظٌ ايسٚي١ ايكا١ْْٝٛ. ٚؾُٝا ًٜٞ غٓٛعح َٛقـ نٌ َٔ ايكغا٤ األَ
 ٚايؿطْػٞ ٚاملضطٟ َٔ ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ٚشيو يف ثالخ َطايب.

 
 طًب األٍٚامل
 نٞ َٔ ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝرلَٛقـ ايكغا٤ األَ

ن١ٝ هٝع َبسأ رلَايطغِ َٔ غٝاب ْط زغتٛضٟ يف ايٛالٜات املتشس٠ األع٢ً  
ملس٠ ط١ًٜٛ تؿٜٛض ايهْٛػطؽ  ٞنرلايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٚضؾض ايكغا٤ ايسغتٛضٟ األَ

ْ٘ أقط ؾُٝا بعس ٖصا املبسأ بٛصؿ١ أايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ إال  إىلاختضاص٘ ايتؿطٜعٞ 
عطٚض٠ ع١ًُٝ تؿطعٗا َكتغٝات ايعضط ٚٚغ١ًٝ متهٔ اإلزاض٠ َٔ َٛاد١ٗ املؿانٌ 

كتًـ اجملاالت االقتضاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ  ييت ٜؿطعٗا ايتطٛض يفاملعكس٠ ٚاملتذسز٠ ا
قٝاّ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ بتؿٜٛض دع٤ َٔ اختضاصاتٗا  إىلٚايػٝاغ١ٝ نٌ شيو أز٣ 

 يكٛاْني ايتؿٜٛض.  ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ اغتٓازًا إىلايتؿطٜع١ٝ 
 

يف إش ْط  1940ايضازض غ١ٓ  ٘املبسأ بؿهٌ ٚاعح ٚصطٜح يف سهُ اٚيكس أٜس ٖص
 ًا"أصبح تؿٜٛض ايهْٛػطؽ يػًطت٘ ايتؿطٜع١ٝ َٓص ؾذل٠ ط١ًٜٛ اَط :سس قطاضات٘أ
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ع٢ً ايطغِ َٔ  .()"َٓ٘ ؾا٥س٠ ًا الال تضبح مماضغ١ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ اَطيهٞ  عطٚضًٜا
ٚؾل عٛابط ٚقٝٛز َع١ٓٝ ع٢ً قٝس مماضغت٘  ْ٘أايكغا٤ ايسغتٛضٟ ٖصا املبسأ إال إقطاض 

ٚؾل تًو األغؼ ٚايغٛابط ع٢ً ١ َٔ َطاقب١ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يتتُهٔ ايػًط١ ايكغا٥ٝ
 املٛعٛع١ َٔ قبٌ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ َٔ أُٖٗا:

عطٚض٠ ايعٌُ مبكتغ٢ قإْٛ اإلدطا٤ات اإلزاض١ٜ يف ايٛالٜات املتشس٠ َٚا ٜتطًب٘ َٔ  .1
ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ إَا يف ايػذٌ ايؿٝسضايٞ أٚ  إىل ْؿط ايكطاضات اييت تضسض اغتٓازًا

 أٚ ْؿطٖا بؿهٌ عاّ. خط وسز َػبكًاآيف غذٌ 

ع٢ً ايهْٛػطؽ إٔ ٜطاعٞ عٓس تؿٜٛض ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ عسّ تعاضض ٖصا ايتؿٜٛض  .2
 ،اعططاب ٚإضباى يف اؿٝا٠ ايكا١ْْٝٛ )عبس اشلازٟ إىلَع تؿٜٛغات غابك١ مما ٜؤزٟ 

1982 :87.) 

 إ ٚسطٜات٘ األغاغ١ٝ.ػألْٜٚتدص نٛغ١ًٝ يتٗسٜس سكٛم ا إٔ ال ٜهٕٛ ايتؿٜٛض نًًٝا .3

ؾٝذب إٔ ٜتٓاظٍ  ،إٔ ال ٜتدص َٔ ايتؿٜٛض ٚغ١ًٝ يتًُط ايهْٛػطؽ َٔ املػؤٚي١ٝ .4
تهٕٛ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ  عٔ اختضاصات٘ ايتؿطٜع١ٝ يتشكٝل غاٜات ٚأٖساف َع١ٓٝ

 (.95 :2000 ،)املسضؽ اقسضع٢ً ؼكٝكٗا َع ٚادب االيتعاّ ايسغتٛضٟ

ؼاز١ٜ ايعًٝا بعسّ زغتٛض١ٜ قإْٛ يصيو قغت احمله١ُ اال ٚاغتٓازًا
نٞ رلاملتغُٔ َٓح ايط٥ٝؼ األَ 1935 غ١ٓ NIRA ايتؿٜٛض املعطٚف بكإْٛ

ْط  ألٕيتٓعِٝ املٓاؾػ١ االقتضاز١ٜ ٚأغػت سهُٗا بعس ايسغتٛض١ٜ  تؿٜٛغًا
ايكإْٛ ايصٟ أداظ ايتؿٜٛض اغؿٌ األغؼ ٚاملعاٜرل ٚايغٛابط املٓاغب١ اييت ٜتطًب 

: 1960،ؿٝص١ٜ االيتعاّ بٗا عٓس إقطاضٙ يكإْٛ ايتؿٜٛض )أبٛ اجملسَٔ ايػًط١ ايتٓ
139). 
 

                                                           

( ) عٔ املٛقع االيهذلْٚٞ ْكاًل، 1940، 398ؾطن١ صٓؿأٜ اْذلاغاٜت يًؿشِ عس ايٛالٜات املتشس٠ 
/projects/ftrials/con law/separation of powers.htm 

www.law.unkc.edu/faculty. 

http://www.law.unkc.edu/faculty
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عاش االقتضازٟ ألْيكس قطضت احمله١ُ االؼاز١ٜ ايعًٝا عسّ زغتٛض١ٜ قإْٛ ا
NRA زع٣ٛ َطؾٛع١ َٔ قبٌ ؾطن١ ؾٝدذل ٚآخطٜٔ يًسٚادٔ عس  ٚشيو مبٓاغب١

املؿطٚع١ ع٢ً عًُٝاتٗا يف ٚايغٛابط َسع١ٝ إٔ ايكٝٛز  1953اؿه١َٛ االؼاز١ٜ عاّ 
 :ايكٍٛ إىلشٖبت احمله١ُ  إشعاش ايٛطين غرل قا١ْْٝٛ ألْٚال١ٜ ْٜٝٛٛضى َٔ قبٌ إزاض٠ ا

يًطقاب١  ٘"... ٚإشا ناْت تهًؿ١ مماضغ١ عٌُ ػاضٟ َابني ايٛالٜات ٖٞ اشلسف املػُٛح ب
 ٓػاب ٚيٝؼ قغ١ٝ غًط١ أٚي١ اغتإٔ َس٣ تٓعِٝ ايتهًؿ١ ٜضبح َػإؾ ،االؼاز١ٜ

 تٕ محا١ٜ اؿه١َٛ املطنع١ٜ يًتذاض٠ بني ايٛالٜات َٔ األعبا٤ ٚايتسخالصالس١ٝ ٚإ
ال ٜعين دٛاظ زؾع غًط١ اؿه١َٛ االؼاز١ٜ  ،ٚاملؤاَطات ايػاع١ٝ يتكٝٝسٖا ٚاستهاضٖا

-ٙ بٓس ايتذاض٠ ْؿػ٘ بني ايتذاض٠ ٖصا املس٣ املتططف عٝح تعٌٜ ايتُٝٝع ايصٟ ٜكطض إىل
 َٔ ْاس١ٝ ٚبني االٖتُاَات ايساخ١ًٝ يًٛال١ٜ َٔ ْاس١ٝ أخط٣...." -ني نٌ ٚال١ٜ ٚأخط٣ب

 .(245-244: 1989 ،)ازيط
 

عاش ايٛطين ألْاالؼاز١ٜ ايعًٝا بعسّ زغتٛض١ٜ قإْٛ ا ١ٜتغح يٓا إٔ قطاض احملهُ
َع َبسأ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ نٕٛ ايسغتٛض  َتعاضعًا املؿطع َٔ قبٌ ايهْٛػطؽ مل ٜأتِِ

عسّ  إىلطاس١ ع٢ً تؿٜٛض االختضاصات ايتؿطٜع١ٝ ٚإمنا أؾاض نٞ ال ٜٓط صرلاألَ
يف ايضالسٝات ايتؿطٜع١ٝ املُٓٛس١ يًشه١َٛ َٔ خالٍ اإلؾطاط يف ٚعع  عدٛاظ ايتٛغ

 ٘إظاي١ ايتُٝٝع اييت ٜتطًب٘ أٚ ٜٓط عًٝ إىلعٛابط ٚقٝٛز تكٝس َٔ سطن١ ايتذاض٠ ٚتؤزٟ 
 ت ايساخ١ًٝ يًٛال١ٜ ايٛاسس٠ .ْؿػ٘ قإْٛ ايتذاض٠ بني ٚال١ٜ ٚأخط٣ ٚاالستٝادا

 
ن١ٝ عس ٜٚتُإ رلاحمله١ُ االؼاز١ٜ ايعًٝا يف قغ١ٝ ْكٌ بايؿاسٓات األَٚشٖبت 

ٕ َٓح ايػًط١ ايتكسٜط١ٜ إايكٍٛ: " إىل 2001ؾباط  27محا١ٜ ايب١٦ٝ يف  ١َسٜط ٚناي
 يٛناي١ محا١ٜ ايب١٦ٝ يٛعع َعاٜرل زقٝك١ َٚٓاغب١ يتشسٜس دٛز٠ اشلٛا٤ ايٓكٞ ؿُا١ٜ
ايب١٦ٝ َٔ اآلثاض ايػًب١ٝ ايٓاػ١ ع٢ً ايضش١ ايعا١َ يف اجملتُع تعس كايؿ١ يًسغتٛض 

ٕ أال هٛظ  َ٘ٔ قإْٛ اشلٛا٤ ايٓكٞ ايصٟ ْط صطاس١ أْ 1ب/ 109االؼازٟ ٚيًكػِ 
 ألٕٚال ٜكبٌ ايتأٌٜٚ  ًاؾذا٤ ايٓط يف غٝاقٗا ٚاعش ،ٜؿٛض غًط١ ايتؿطٜع يٛناي١ ايب١٦ٝ
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ٚبايتايٞ ال هٛظ  ،َؿانٌ زغتٛض١ٜ خطرل٠ غرل قاب١ً يًتطبٝلتأٌٜٚ ايٓضٛظ يتذٓب 
شلا ق٠ٛ ايكإْٛ يف غبٌٝ ايتدؿٝـ َٔ تهايٝـ تٓؿٝص  تمحا١ٜ ايب١٦ٝ إصساض قطاضا ١يٛناي

 ١ٕ ٜضسض قإْٛ ٜؿٛض ٚنايأٚيهٔ ميهٔ يًهْٛػطؽ  ،َعاٜرل ٚط١ٝٓ ؾٛز٠ اشلٛا٤ ايٓكٞ
َع زضاغ١ اآلثاض  ،دٛز٠ اشلٛا٤ ايٓكٞ محا١ٜ ايب١٦ٝ ٚعع املعاٜرل املٓاغب١ يتشسٜس

ايضش١ ايعا١َ يف اجملتُع بػبب املًٛثات ايٓاػ١ عٔ ْؿاطات  ٢ايػًب١ٝ املذلتب١ عً
  .()ع٢ً عٌُ تًو ايضٓاعات ٚؾطنات ايٓكٌ" ايضٓاعات ٚيهٔ بؿهٌ ال ٜؤثط غًبًا

 
ضاتٗا احمله١ُ االؼاز١ٜ ايعًٝا َٔ خالٍ أسهاَٗا ٚقطإ أْػتٓتر مما تكسّ شنطٙ  

أقطت مببسأ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ناغتجٓا٤ َٔ األصٌ ايعاّ ٚعست٘ عطٚض٠ الظ١َ يٓؿاط 
إال  ،ع٢ً عٌُ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ثكٝاًل ايكٍٛ بػرل شيو غٛف ٜؿهٌ عب٦ًا ألٕاؿه١َٛ 

دٌ َطاقب١ ايػًط١ ايكغا١ٝ٥ ٘ بٛعع َعاٜرل ٚعٛابط َٓاغب١ َٔ أأْٗا قٝست مماضغت
مبٛدب تًو ايغٛابط بؿطط عسّ ايتؿطٜط بٗا عٝح ٜكٝس َٔ  يعٌُ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ

 ١أٜ ٞعٌُ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ بؿهٌ ٚاغع ٚبايتايٞ ال ٜضبح يع١ًُٝ ايتؿٜٛض ايتؿطٜع
 ؾا٥س٠ أٚ ق١ُٝ تصنط.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

(*) Whitman, Administor of Environmental protection Agency v American 

Trucking Association, 1257.  no.99-.Arqued  N 7,2000-Decided 27,2001. 

http: //www.justia.us/531/431/457/case.htm. 

http://www.justia.us/531/431/457/case.htm,
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 طًب ايجاْٞامل
 َٛقـ ايكغا٤ ايؿطْػٞ َٔ ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ

ٚاَط ايضازض٠ مبٛدب قإْٛ ايؿطْػٞ ضقابت٘ ع٢ً األبػط ايكغا٤ اإلزاضٟ  
بعسّ  بؿهٌ صطٜح ٞايؿطْػ إش أؾاض ايسغتٛض ١ايطغِ َٔ قٛتٗا ايكاْْٛٝع٢ً ايتؿٜٛض 

خص أؿٜٛض َٔ ايدلملإ إال بعس ع٢ً ت إقطاض األٚاَط ايضازض٠ َٔ قبٌ فًؼ ايٛظضا٤ بٓا٤ّ
 . األٚاَط ايتؿٜٛغ١ٝ ٢فًؼ ايسٚي١ مما ٜؤنس زٚض٠ ايطقابٞ ايباضظ عً ضأٟ

ؽ فًؼ ايسٚي١ ايؿطْػٞ ايطقاب١ ع٢ً األٚاَط ايتؿٜٛغ١ٝ يف ايعطٚف َاض 
قط بضش١ ايتؿٜٛض يف ٖصٙ ايعطٚف نُا يٛ ناْت ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ أ إشاالغتجٓا١ٝ٥ 
ْٝػإ  16ايضازض بتاضٜذ  ٘قط يف سهُأ إش ،َٔ اإلداظ٠ ايغ١ُٝٓ يًتؿٜٛض قس قطضت ْٛعًا

صازض َٔ إزاض٠ سطب يف اؿه١َٛ  ٥ٞشَؿطٚع١ٝ َٓؿٛض ال Lauglerيف قغ١ٝ  1948
اختضاظ املؿطع  ٕٔ َعاؾ١ َٛعٛع املٓؿٛض ََٔ أطغِ ع٢ً اي ،ايؿطْػ١ٝ املؤقت١

ٕ أغرل  ،ٙ َٔ املػا٥ٌ احملذٛظ٠ يًكإّْٛسايعازٟ أٟ ايدلملإ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ بع
َٔ طغِ ع٢ً اييًعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ اييت متط بٗا ايبالز  اجملًؼ قغ٢ مبؿطٚعٝت٘ ْعطًا

سس اغتضاب ايػًط١  إىلاْطٛا٥٘ ع٢ً عٝب عسّ االختضاظ ع٢ً مٛ دػِٝ ايصٟ ٜضٌ 
 .(219 :2004 ،)ؾبع

َٔ  13 ٕ تؿػرل املاز٠أبؿ ظٕ جملًؼ ايسٚي١ ايؿطْػٞ ايسٚض ايباضHٚال ْٓػ٢ ب
ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ  إىلايصٟ سطّ صطاس١ ايًذ٤ٛ  1946ايطابع١ يػ١ٓ  ١زغتٛض اؾُٗٛضٜ

بؿإٔ إظاي١ ايتٓاقض اؿاصٌ بني ايٛاقع ايسغتٛضٟ ايصٟ  6/2/1953يف  ٣صسض ؾتٛإش أ
 إىلٕ ايًذ٤ٛ إ" ايكٍٛ: إىلشٖب إش وطّ ايتؿٜٛض صطاس١ ٚبني ايٛاقع ايعًُٞ ايصٟ هٝعٙ 

اؿاٍ يف ظٌ اؾُٗٛض١ٜ ايجايج١ ٖٛ ممٓٛع  ٘أغًٛب املطاغِٝ بكٛاْني نُا ناْت عًٝ
٢ً ايدلملإ تٛغٝع ايضالس١ٝ ايتٓع١ُٝٝ يًشه١َٛ ال ميٓع ع ٘يهٓ ،صطاس١ بٓط ايسغتٛض

ٕ ال ٜتٓاٍٚ أهب أْ٘  إىلباإلعاؾ١  ،بؿطط إٔ ٜهٕٛ شيو يف َٛاعٝع َع١ٓٝ ٚقسز٠
". ٙتكايٝس اؾُٗٛض١ٜ يضالس١ٝ املؿطع ٚسس َٚٛاعٝع قؿٛظ١ مبٛدب ايسغتٛض أ

 (.218 :2004 ،)املساْات
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تؿٜٛض صطاس١ يف املٛاعٝع ع ايٓا إٔ فًؼ ايسٚي١ ايؿطْػٞ مل هٜتبني ي 
ايساخ١ً عُٔ اجملاٍ احملذٛظ يًكإْٛ ٚنٌ َا ٜسخٌ عُٔ ايتكايٝس ايسغتٛض١ٜ يًكإْٛ 

ػإ ألْسكٛم ا ٕالايعاّ ايؿطْػٞ ٚاييت ٜػتدًط َٔ َكس١َ ايسغاترل َٚٔ َبازئ إع
اؿكٛم ٚاؿطٜات األغاغ١ٝ َٔ أِٖ َا تؿتٌُ  ّستع ،1789ٚاملٛاطٔ ايؿطْػٞ يػ١ٓ 

املٛاعٝع  إىلٕ ايسغتٛض ايؿطْػٞ مل ٜؿط صطاس١ َٔ أايطغِ ع٢ً صٙ املبازئ ٖ ٘عًٝ
 اييت تسخٌ عُٔ فاٍ ايكإْٛ َٚٔ عُٓٗا اؿكٛم ٚاؿطٜات.

جملًؼ ايسٚي١ ايؿطْػٞ ع٢ً األٚاَط  ٞبطٚظ ايسٚض ايطقاب إىل ٠ٚػسض اإلؾاض
ٔ قبٌ ايتؿٜٛغ١ٝ ايضازض٠ بٓا٤ ع٢ً اغتؿتا٤ ؾعيب ٚيٝؼ مبٛدب قإْٛ َؿطع َ

 ٘أنس يف سهُ إش، ()1958َٔ ايسغتٛض ايؿطْػٞ يػ١ٓ  11ملاز٠ اٚؾل ع٢ً ايدلملإ ٚشيو 
ايضازض  4/1962/ 13"إٕ قإْٛ  ع٢ً: Canalيف قغ١ٝ  19/10/1962ايضازض بتاضٜذ 

ٚإمنا  ،ْتٝذ١ الغتؿتا٤ ؾعيب يٝؼ َٔ ؾأْ٘ ؽٌٜٛ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ غًط١ تؿطٜع١ٝ
بإدطا٤ات  طٓا١ٝ٥ باغتدساّ غًطت٘ ايال٥ش١ٝ يف إصساض أٚاَٖٛ ٜػُح ي٘ ؾكط ٚبضؿ١ اغتج
 ٘ؿسٚز اييت قطضٖا ايكإْٛ ايصٟ ٚاؾل عًٝاٚؾل ع٢ً تسخٌ عاز٠ يف ْطام ايكإْٛ 

ايؿعب يف االغتؿتا٤ ٚبايتايٞ تعٌ ايكطاضات ايضازض٠ بٓا٤ ع٢ً ٖصا ايتؿٜٛض قتؿع١ 
 (. 95-94: 1978 ،)عًٞ بطابعٗا نكطاضات إزاض١ٜ ؽغع يطقاب١ ايكغا٤ اإلزاضٟ"

 عٕ ٖصا املٛعٛأبؿ ٘فًؼ ايسٚي١ ايؿطْػٞ يف سهُ ٘يف ايٛاقع ْؤٜس َا شٖب إيٝ 
َٔ  11غا٣ٚ بني ايتؿٜٛض ايضازض بٓا٤ ع٢ً اغتؿتا٤ ؾعيب مبٛدب املاز٠  ٘إش لس أْ
ٚاخغع  ،َٔ ايسغتٛض 38ٚايتؿٜٛض ايضازض َٔ ايدلملإ مبٛدب املاز٠  ،ايسغتٛض

ايتؿٜٛض بٓا٤ ع٢ً اغتؿتا٤ ؾعيب ال  ألٕنإ َضسضٖا يطقابت٘  غ١ٝ أًٜااألٚاَط ايتؿٜٛ
ٚسهِ فًؼ ايسٚي١  ،ٜٓتر عٓٗا انتػاب األٚاَط ايضازض٠ سضا١ْ َٔ ايطقاب١ ايكغا١ٝ٥

ٕ ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ايضازض٠ َٔ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ تعس قطاضات أايؿطْػٞ ٚاعح ب
أَا بعس  ،ؽغع يطقاب١ ايكغا٤ اإلزاضٟ إزاض١ٜ َٔ سٝح طبٝعتٗا ايكا١ْْٝٛ ٚبايتايٞ

                                                           

( )يط٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ بٓا٤ ع٢ً اقذلاح َٔ : إٔ 1958َٔ ايسغتٛض ايؿطْػٞ يػ١ٓ  11 از٠امل تٓط"
إٔ ٜططح ، ا٤ ع٢ً اقذلاح َؿذلى َٔ اجملًػنيبٓ اؿه١َٛ خالٍ ؾذل٠ ازٚاض اْعكاز ايدلملإ اٚ

 .بتٓعِٝ ايػًطات ايعا١َ ...." يالغتؿتا٤ نٌ َؿطٚع قإْٛ ٜهٕٛ َتعًكًا
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١ ؾتٓذٛ َٔ ضقاب١ ايكغا٤ تعس شات طبٝع١ تؿطٜعٝ ٕايتضسٜل عًٝٗا َٔ قبٌ ايدلملا
 .اإلزاضٟ

ع٢ً ٚيكس َاضؽ ايكغا٤ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ زٚض٠ ايطقابٞ ع٢ً قٛاْني ايتؿٜٛض 
َٔ ٛاْني ايك نٌٚاييت ؽٛي٘ ضقاب١  1958َٔ ايسغتٛض ايؿطْػٞ يػ١ٓ  61 ملاز٠اٚؾل 

إش اؾذلط اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ يضش١ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ  .()زٕٚ متٝٝع
عطٚض٠ ؼسٜس املٛعٛعات اييت ٜتِ ايتؿٜٛض ؾٝٗا ٚاييت تعس ٚاسس٠ َٔ أِٖ ايكٝٛز 

 1986سعٜطإ  26ٚ 25ٚنإ شيو يف قطاضٙ ايضازض يف  ،ايٛاضز٠ ع٢ً ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ
َٔ ايدلملإ تعسٌٜ أٚ إيػا٤ بعض ايٓضٛظ ايتؿطٜع١ٝ  مبٓاغب١ طًب اؿه١َٛ ايذلخٝط

بعض  اؽاش ،ْعاّ األغعاض ٚاملٓاؾػ١ ٌاملتعًك١ بايٓعاّ االقتضازٟ ٚاالدتُاعٞ َج
 ،َػا١ُٖ ايعاًَني يف إزاض٠ املؿطٚعات ،االدطاضات ايغطٚض١ٜ يت١ُٝٓ ايٓعاّ ايٛظٝؿٞ

املؿطٚعات  إىليعا١َ ؼسٜس بعض ايكٛاعس املتعًك١ بٓكٌ ًَه١ٝ بعض املؿطٚعات ا
يضش١ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ عطٚض٠ إٔ وسز قإْٛ  1958نُا اؾذلط عاّ  ،اـاص١

  (.393:  2002 ،ايؿُيب) ايتؿٜٛض َس٠ َع١ٓٝ يًتؿٜٛض
نُا اغتبعس اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ َٔ ْطام ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ؾهط٠  

يف ؾكطتٗا األخرل٠ بٓط صطٜح  َٔ ايسغتٛض أؾاضت 34ايكٛاْني األغاغ١ٝ ٚشنط إٔ املاز٠ 
َٚٔ ثِ إشا ناْت  ،ايؿكطات ايٛاضز٠ ؾٝ٘ ؼسز ٚتػتهٌُ َٔ خالٍ قإْٛ أغاؽ نٌٕ أب

َٔ ايسغتٛض ؾتهٕٛ اؿكٛم ٚاؿطٜات َٔ  38ايكٛاْني األغاغ١ٝ يٝػت قٌ املاز٠ 
ؾإشا ٚقع َجٌ ٖصا ايتؿٜٛض ٜدلظ زٚض  ،املػا٥ٌ اييت ال ميتس إيٝٗا ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ

اجملًؼ ايسغتٛضٟ أنجط ؾعاي١ٝ َٔ خالٍ ضقابت٘ يًكإْٛ ايضازض بايتضسٜل ع٢ً 
يصا عًل ايؿك٘  ،املطاغِٝ ايتؿٜٛغ١ٝ َٔ سٝح اسذلاَٗا يًشكٛم ٚاؿطٜات ايسغتٛض١ٜ

يف نٌ َط٠  َٓٝعًاًا ٜكـ غس ٘ايؿطْػٞ ع٢ً ايسٚض ايطقابٞ ايباضظ يًُذًؼ ايسغتٛضٟ بأْ

                                                           

( ) يسغتٛض ايؿطْػٞ أصبح َٔ ايػٌٗ إٔ ٜطاقب اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ َٔ ا 61ملاز٠ اٚؾل ع٢ً
َٔ ايسغتٛض ٚشيو بعس  83ملاز٠ اٚؾل ع٢ً ايضازض بايتضسٜل ع٢ً ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ  ايكإْٛ

باؾُع١ٝ ايٛط١ٝٓ  ٚشيو بؿتح باب إثاض٠ ضقاب١ ايسغتٛض١ٜ يػتني عغًٛا 1974تعسًٜٗا يف أنتٛبط 
 .يؿٝٛريف فًؼ ا ٚغتني عغًٛا
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ٕ ايدلملإ مل ميٓح إ يًشضٍٛ ع٢ً ايتؿٜٛض ٚتتأنس بأايدلمل إىلتتكسّ اؿه١َٛ بطًب 
 (.395: 2002 ،)ايؿُيب ع٢ً بٝاض اؿه١َٛ تٛقٝعًا
اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ ضقابت٘ ع٢ً قإْٛ ايتضسٜل ع٢ً األٚاَط ٚؾطض 

ايضازض يف  546ايتؿٜٛغ١ٝ املكس١َ َٔ قبٌ اؿه١َٛ يًدلملإ ٚشيو مبٛدب قطاضٙ املطقِ 
اغتبعس مبٛدب ٖصا ايكطاض قإْٛ ايتضسٜل املكسّ َٔ اؿه١َٛ  إش ،2007ب يػ١ٓ آ 25

ٕ تٓعِٝ بعض املٗٔ بؿأ 2005آب  26يف  1040طقِ شٟ ايع٢ً املطغّٛ ايتؿٜٛغٞ 
أداظ  ٘إال أْ ،ايضش١ٝ ٚقُع اغتضاب األيكاب ٚاملُاضغ١ غرل املؿطٚع١ َٔ ٖصٙ املٗٔ

نُا اغتبعس اجملًؼ  ،١ٜ ايٓؿػ١ٝيًشه١َٛ تعسٌٜ بعض األسهاّ املتعًك١ بكإْٛ ايطعا
 ،2007نإْٛ ايجاْٞ يػ١ٓ  7 ايضازض يف 561ملطقِ اايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ مبٛدب قطاضٙ 

 2007آشاض يػ١ٓ  21ايضازض يف  329طقِ شٟ ايع٢ً املطغّٛ ايتؿٜٛغٞ  قإْٛ ايتضسٜل
 .()بؿإ قإْٛ ايعٌُ ٚايغُإ االدتُاعٞ

 
ؾطض ضقابت٘ ع٢ً  ٘ػٞ َٔ خالٍ اسهاَيٓا إٔ اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْ حٜتغ 

ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ايضازض٠ َٔ اؿه١َٛ بٓا٤ ع٢ً قإْٛ تؿٜٛض َٔ ايدلملإ ٚقإْٛ 
ايتضسٜل ع٢ً تًو ايكطاضات مما ٜعٜس َٔ ؾعاي١ٝ محا١ٜ اؿكٛم ٚاؿطٜات األغاغ١ٝ يف 

تػاَح  ػاٙ أٟ َٓٝعًا ًابصيو ٜكـ غس ،َٛاد١ٗ نٌ َٔ املؿطع ٚايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ
 تؿطٜعٞ َٔ داْب ايدلملإ يًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يف فاٍ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ.

 
 
 
 
 
 

                                                           

)( Décision n 2007-1040 du26 August 2007, et Décision n -561 du12 Maris 

2007, http:// www.conseil-constutionnel.frn. 
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 املطًب ايجايح

 َٛقـ ايكغا٤ املضطٟ َٔ ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ
بػط ايكغا٤ ايسغتٛضٟ املضطٟ ضقابت٘ ع٢ً زغتٛض١ٜ قٛاْني ايتؿٜٛض ٚنإ شيو 

ٜؿٛض ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ يف  ايصٟ 1967يػ١ٓ  15طقِ شٟ ايكإْٛ ايمبٓاغب١ ايٓعط يف 
إصساض قطاضات شلا ق٠ٛ ايكإْٛ خالٍ ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ يف مجٝع املٛعٛعات اييت 

 تتضٌ بأَٔ ٚغال١َ ايسٚي١.

قغت احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ ايعًٝا املضط١ٜ بسغتٛض١ٜ ٖصا ايكإْٛ يعسّ تعاضع٘  إش
ٔ ايسغتٛض ٖٚٞ ثالخ َ 120اييت اقتغتٗا املاز٠  طٚشيو يتٛاؾط ايؿطٚ 1964 ضَع زغتٛ
 ؾطٚط:

 ٍْٚضٛظ  : إٔ ٜضسض ايتؿٜٛض ملٛاد١ٗ ظطٚف اغتجٓا١ٝ٥ ٜتبنيايؿطط األ َٔ
صسض يف ظطٚف ناْت  ؾعاًل ٘ٚاعُاي١ ايتشغرل١ٜ أ1967ْيػ١ٓ  15طقِ شٟ ايكإْٛ اي

تٓصض باْسالع اؿطب بني َضط ٚإغطا٥ٌٝ مما ٜعطض أَٔ ايبالز ٚغالَتٗا ألخطاض 
َٔ تاضٜذ بعس مٛ أغبٛع  1967سعٜطإ غ١ٓ  5يف  عاًلْٚؿبت اؿطب ؾ ،دس١ٜ

 . صسٚض شيو ايكإْٛ
 ْٞيًطبٝع١ االغتجٓا١ٝ٥  َؤنسًا ؾططًا ّسؼسٜس َس٠ ايتؿٜٛض ٜع: ايؿطط ايجا

أؾاضت احمله١ُ ايعًٝا إٔ ٖصا ايكإْٛ صسض يف ظطٚف َٔ  ،يًتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ
َٚٔ ثِ ؼسٜس َس٠  ،ايضعب َعٗا إٔ وسز املؿطع َت٢ غتٓتٗٞ ظطٚف اؿطب

بايعطٚف اييت  ٘يتشسٜس َس٠ ايتؿٜٛض ؾطبط ؾاؽص املؿطع َعٝاضًا ،ظ١َٝٓ يًتؿٜٛض
 ،عٝح ٜبك٢ َا بكٝت ٖصٙ ايعطٚفٖٚٞ ظطٚف َٛقٛت١ بطبٝعتٗا  ،اقتغت إصساضٙ

 ٜٚٓتٗٞ باْتٗا٥ٗا ٚبٗصا ٜتٛاؾط ؾطط ؼسٜس املس٠.

 ايتؿٜٛض ٚبٝإ األغؼ : ٜتعًل بتعٝني املٛعٛعات اييت ٜؿًُٗا ايؿطط ايجايح
ؾاملاز٠ األٚىل َٔ ايكإْٛ قس سسزت يف ؾططٖا األٍٚ َٛعٛعات  ،اييت ٜكّٛ عًٝٗا

ٚتعب١٦ نٌ إَهاْٝاتٗا ايبؿط١ٜ  ،ٖٞ تًو اييت تتعًل بأَٔ ايسٚي١ ٚغالَتٗا ،َع١ٓٝ
ٚإٕ اتػِ ٖصا ايتشسٜس بايػع١  ،ٚاملاز١ٜ ٚزعِ اجملٗٛز اؿطبٞ ٚاالقتضاز ايٛطين

دػا١َ األخطاض اييت تعطعت شلا ايبالز َٚا تتطًب٘ َٛادٗتٗا َٔ  غ٘ػٕٛ شيو تؾإ
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ؽٌٜٛ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ غًط١ تكسٜط١ٜ ٚاغع١ متهٓ٘ َٔ ايتضطف بػطع١ ٚسػِ 
ع٢ً إٔ تهٕٛ مماضغ١ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ شلصا االختضاظ  ،ملٛاد١ٗ تًو األخطاض

 . ()ملٛاد١ٗ ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ االغتجٓا٥ٞ بايكسض ايغطٚضٟ

 
شٟ ٕ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ايصٟ تغُٓ٘ ايكإْٛ أٚبصيو اْتٗت احمله١ُ ايعًٝا ب

يغٛابط ٚايكٝٛز املٓضٛظ عًٝٗا يف املاز٠ اٚؾل ع٢ً قس صسض  1967يػ١ٓ  15طقِ اي
ٚؾل ع٢ً ال ٜذلتب ع٢ً صسٚضٙ ٚمماضغت٘ َٚتؿكا َع سهُٗا ٚ 1964َٔ زغتٛض  120

ا٤ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ أٚ ؼًًٗا َٔ َكتغاٖا إعؿ ٢يغٛابط ٚايكٝٛز اييت صسض عًا
َٚٔ ثِ ؾال ٜتعاضض ٖصا ايكإْٛ َع َبسأ غٝاز٠ ايكإْٛ. ٚبصيو لس  ،اـغٛع يًكإْٛ

ايعًٝا قس ؾشضت زغتٛض١ٜ ٖصا ايكإْٛ ٚؼككت َٔ َس٣ تٛاؾط ؾطٚط  ١إٔ احملهُ
ع َ ٚبايتايٞ دا٤ سهِ احمله١ُ َتٛاؾكًا1946َٔ ايسغتٛض املضطٟ يػ١ٓ  120املاز٠ 

 أسهاّ ايسغتٛض.
ٚيكس بػط ايكغا٤ ايسغتٛضٟ املضطٟ ضقابت٘ ع٢ً ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ايضازض٠ 

 ،مبٛدب ايكإْٛ ٘ؿسٚز ايتؿٜٛض املػُٛح ب َٔ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ املتغ١ُٓ ػاٚظًا
 إىل 1992أٜاض  16شٖبت احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ ايعًٝا املضط١ٜ يف سهُٗا ايضازض يف  إش

املطعٕٛ ؾٝ٘ قس  1980يػ١ٓ  102طقِ شٟ ايكإْٛ ايٕ ايكطاض بأًكٍٛ بي ايكٍٛ: "ال ساد١
ٕ َا أشيو  ،٘ٚيف سسٚز اسهاَ 1974يػ١ٓ  49طقِ شٟ ايإسهاّ ايكإْٛ  إىل ًاصسض اضتهاظ

ٖصا ايكإْٛ َٔ تؿٜٛض ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ يف إصساض قطاضات شلا ق٠ٛ ايكإْٛ  ْ٘ط عًٝ
تاز اؿطبٞ ٚباألسهاّ اـاص١ بهٌ ألْؿطٚعات ابايتضسٜل ع٢ً االتؿاقٝات املتعًك١ مب

تاز اؿطبٞ اييت ألْغاٜت٘ إقا١َ صٓاع١ سطب١ٝ َتطٛض٠ يف إطاض َؿطٚعات ا ،َؿطٚع َٓٗا
ٖٚٞ  ،١ْٝالتٓؿطز بطبٝعتٗا اـاص١ اييت تكتغٞ عسّ َال١ُ٥ عطعٗا َٚٓاقؿتٗا ع

                                                           

( )قاعس٠ ، 1 ز ،5، ايػ١ٓ 1976/ 6/3بتاضٜذ  8طقِ شات ايهِ احمله١ُ ايعًٝا املضط١ٜ يف ايكغ١ٝ س
شات قاعس٠  ، 5، ايػ١ٓ 3/4/1976بتاضٜذ  12طقِ ت ايشاٚسهُٗا يف ايكغ١ٝ . 345، ظ 32طقِ شات اي

شات قاعس٠ ، 7 ايػ١ٓ، 6/11/1976بتاضٜذ  1طقِ شات ايٚسهُٗا يف ايكغ١ٝ .  456ظ ، 39طقِ اي
 (. 1273: 2004، )عبس ايدل ٘ؾاض إيٝ. أ465، ظ 40طقِ اي
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إٔ ٜتعًل ٚقس صسض يف ؾ ،٘أغطاض ال ٜتضٌ بٗا ٖصا ايكطاض بكإْٛ املطعٕٛ عًٝ
ٚمبذاٚظت٘ سسٚز ايتؿٜٛض  ،بايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ يًعاًَني باشل١٦ٝ ايعطب١ٝ يًتضٓٝع

 .()بتُاَ٘" ٜهٕٛ باطاًل ،ايضازض عٔ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ
ٚبصيو اْتٗت احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ ايعًٝا بعسّ زغتٛض١ٜ قطاض ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ 

 .1980يػ١ٓ  102طقِ شٟ ايكإْٛ ايب
 

أبطًت ايكطاض إش ا تكسّ إٔ احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ ناْت صا٥ب١ يف قطاضٖا ٜتبني يٓا مم
 ٘ػاٚظ سسٚز ايتؿٜٛض املػُٛح ب ٘ألْايضازض َٔ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ  ٞايتؿٜٛغ

مبٛدب ايكإْٛ ٚخطٚد٘ عٔ ْطام املٛعٛعات اييت ٜٓط عًٝٗا قإْٛ ايتؿٜٛض ٖٚٞ 
 ايسغتٛض. ؾال هٛظ ٚاسس٠ َٔ أِٖ ؾطٚط ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ املٓضٛظ عًٝٗا يف

ع٢ً قإْٛ تؿٜٛغٞ َٔ ايدلملإ بؿهٌ ىطز  يًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ إٔ تضسض قطاضات بٓا٤ّ
يًؿطٚط املٓضٛظ عًٝٗا يف ايٓضٛظ  ًاميجٌ اْتٗان ٘ألْعٔ ْطام َٛعٛعات ايتؿٜٛض 

ايسغتٛض١ٜ ٚاْتعاع داْب َٔ ايٛال١ٜ ايتؿطٜع١ٝ يًدلملإ ٚبايتايٞ تعس تًو ايكطاضات غرل 
 . ٛضٟطٚع١ هٛظ ايطعٔ ؾٝٗا أَاّ ايكغا٤ ايسغتَؿ

 
١ُٗ اييت عطعت ع٢ً احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ ايعًٝا املضط١ٜ تًو اييت َٔ ايكغاٜا امل

 2003يػ١ٓ  963ٚ 1996يػ١ٓ  3086تتعًل بكطاضٟ ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ املطقُني 
شٟ  ٕٛايتؿٜٛض املُٓٛح يط٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ مبٛدب ايكاْ إىلايضازضٜٔ اغتٓازا 

تغُٓت املاز٠  1996يػ١ٓ  101طقِ شٟ اياملعسٍ بايكإْٛ  1986يػ١ٓ  106طقِ اي
األٚىل َٔ ايكطاض األٍٚ "وعط املٛاؾك١ ع٢ً طًب ايذلخٝط َٔ ايتع١ًٝ يف َس١ٜٓ 

بايٓػب١ يًُباْٞ اييت بسئ يف إْؿا٥ٗا قبٌ تاضٜذ ايعٌُ  أٚ عًُٓا اإلغهٓسض١ٜ صطاس١ً
بٗا قبٌ  إال يف اؿسٚز اييت نإ َػُٛسًا ،املعسٍ ١1976 يػٓ 106طقِ شٟ ايبايكإْٛ 

                                                           

( ) اجملًس 5 ز ، 8ايػ١ٓ ، 16/5/1992بتاضٜذ  25طقِ شات ايسهِ احمله١ُ ايعًٝا املضط١ٜ يف ايكغ١ٝ ،
ٚباملع٢ٓ ْؿػ٘ ٜٓعط  (1290 :2004، )عبس ايدل ٘ؾاض إيٝأ. 1324ظ، 35طقِ شات ايقاعس٠ ، 1
 (.36: 2006يضاؿٞ، ا)
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إش أقاّ املسعٞ زع٣ٛ  .طاض ايجاْٞ مجٝع أما٤ اؾُٗٛض١ٜٚسلٌ اؿعط يف ايك ،ٖصا ايتاضٜذ
 ؾٝٗا اؿهِ بٛقـ تٓؿٝص ٚإيػا٤ ايكطاض ايػًيب أَاّ ايكغا٤ اإلزاضٟ باإلغهٓسض١ٜ طايبًا

أسايت  1996يػ١ٓ  87طقِ شٟ ايع ايطًب باالَتٓاع عٔ إصساض تطخٝط ايتع١ًٝ َٛعٛ
غتٛض١ٜ قطاضاٟ احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ املضط١ٜ يًؿضٌ يف ز إىلقه١ُ املٛعٛع ايسع٣ٛ 

 .ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤
بعس  2009نإْٛ ايجاْٞ يػ١ٓ  4شٖبت احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ يف سهُٗا ايضازض يف 

يط٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤  "إٕ ايتؿٜٛض املُٓٛح ايكٍٛ: إىلايٓعط يف ايكغ١ٝ املعطٚع١ 
يػ١ٓ  101املعسٍ ضقِ  1976يػ١ٓ  106َٔ ايكإْٛ ضقِ 13يف املاز٠  ٘املٓضٛظ عًٝ

أٚ  ،قس دا٤ عهِ عاّ ٜػطٟ يف ؾإٔ مجٝع املباْٞ اييت ٜتِ طًب ايذلخٝط بٗا 1996
إش ايعدل٠ بايكٛاْني  ،بػض ايٓعط عٔ تاضٜذ ايبس٤ يف إْؿا٥ٗا ٘بتعًٝتٗا بعس تاضٜذ ايعٌُ ب

يكطاضات ايػاض١ٜ ٚقت صسٚض ايذلخٝط بايتع١ًٝ ٚيٝؼ ٚقت ايذلخٝط بإْؿا٤ املب٢ٓ ٚا
َٚٔ ثِ نإ ٜتعني إٔ ًٜتعّ ايٓضإ املطعٕٛ عًُٝٗا عسٚز ٖصا ايتؿٜٛض إال أْٗا  ،ابتسا٤ّ

ع٢ً طًبات ايتع١ًٝ املكس١َ عٔ  ٕ ٚععت قٝسًاأدا٤ت فاٚظ٠ سسٚز شيو ايتؿٜٛض ب
 1976يػ١ٓ  106 طقِشٟ ايا قبٌ تاضٜذ ايعٌُ بايكإْٛ يف إْؿا٥ٗ ٤املباْٞ اييت بس

ٖٚٛ  ،قبٌ ٖصا ايتاضٜذ قاًْْٛا ٘ب املعسٍ ٖٚٛ إٔ ال تتذاٚظ سسٚز االضتؿاع َا نإ َػُٛسًا
ايذلخٝط  تٚيٝؼ َط٠ ْٚضـ ايؿاضع نُا ٖٛ َكطض ٚق ،َط٠ ٚضبع عطض ايؿاضع

باملدايؿ١ ؿسٚز  دسٜسًا بايتع١ًٝ َٚٔ ثِ ٜهٕٛ ٖصإ ايٓضإ قس اغتشسثا سهًُا
عٔ ػاٚظُٖا يًشسٚز اييت  ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ املُٓٛح يط٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ ؾغاًل

 .()َٔ ايسغتٛض" 144ضزلتٗا املاز٠ 
عسّ زغتٛض١ٜ قطاضاٟ ض٥ٝؼ فًؼ  إىلٚبصيو اْتٗت احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ املضط١ٜ 

 .2003يػ١ٓ  963شٟ ايطقِ ٚ 1996يػ١ٓ  3086طقِ شٟ ايايٛظضا٤ 

                                                           

() قغا١ٝ٥ ْكاًل 25ايػ١ٓ  ،4/1/2009بتاضٜذ  146طقِ شات ايهِ احمله١ُ ايعًٝا املضط١ٜ يف ايكغ١ٝ س 
 َٓتس٣ قه١ُ َضط.، ػٝينعٔ املٛقع االيهذلْٚٞ ز. قُٛز امحس اؿ

 http:// www.forums.egycourt.com 
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قطاضٟ ض٥ٝؼ  ألٕايٛاقع لس إٔ احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ ناْت َٛؾك١ يف سهُٗا  يف
 ،قاًْْٛا ؿسٚز ايتؿٜٛض املػُٛح ب٘ ٚصطوًا ٚاعشًا فًؼ ايٛظضا٤ ٜتغُٔ ػاٚظًا

ؾايكإْٛ ايتؿٜٛغٞ نإ ٜٗسف ؼكٝل غطض قَٛٞ تكتغٝ٘ ايغطٚض٠ مبٛاد١ٗ ظاٖط٠ 
ٕ ايٓضٛظ املطعٕٛ ؾٝٗا دا٤ت أإال  ،٠اْٗٝاض املباْٞ ٚعالق١ ايتع١ًٝ بٗصٙ ايعاٖط
ؾاملؿطع ايسغتٛضٟ املضطٟ  ،ؼكٝكٗا إىلَٓؿض١ً عٔ األٖساف ٚاألغطاض اييت تطَٞ 

ايالظ١َ يتٓؿٝص  حيًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ إصساض ايًٛا٥ 1971َٔ زغتٛض  144أداظ يف املاز٠ 
 ،تًو ايكٛاْني ايكٛاْني ٚيهٔ قٝس شيو بعسّ إدطا٤ أٟ تعسٌٜ أٚ تعطٌٝ أٚ إعؿا٤ َٔ تٓؿٝص

بعسّ إعاؾ١ اٚتعسٌٜ أٚ اغتشساخ أٟ سهِ أٚ ْط  ؾذا٤ ايكإْٛ ايتؿٜٛغٞ ٚاعشًا
 بصيو ع٢ً عٌُ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ.  دسٜس تبعسٙ عٔ ضٚح ايتؿطٜع اؿكٝكٞ َتعسًٜا

 
ْػتٓتر َٔ خالٍ األسهاّ ٚايكطاضات اييت أصسضتٗا احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ ايعًٝا 

اؿضني يغُإ تطبٝل ؾطٚط ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ  املضط١ٜ أْٗا ناْت ايسضع
ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ اييت ال تٓػذِ  نٌأبطًت  إشاملٓضٛظ عًٝٗا يف ايسغتٛض املضطٟ 

أٚ ال تتال٤ّ َع تًو ايؿطٚط ٚناْت نؿ١ًٝ بغُإ سكٛم األؾطاز ٚسطٜاتِٗ األغاغ١ٝ َٔ 
تؿٜٛض املٓضٛظ خالٍ ايٛقٛف بٛد٘ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يف ساي١ ػاٚظٖا ؿسٚز اي

ؾايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٖٛ اغتجٓا٤ َٔ األصٌ ايعاّ ٚدس ملٛاد١ٗ  ،عًٝٗا يف ايسغتٛض
ٚملعاؾ١ املػا٥ٌ اؿػاغ١ َٔ د١ٗ أخط٣ ٚبايتايٞ  ،ظطٚف اغتجٓا١ٝ٥ طاض١٥ َٔ د١ٗ

نُا ال هٛظ يًػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ػاٚظ  ،ال هٛظ ايتذاٚظ ع٢ً ايٛال١ٜ ايتؿطٜع١ٝ
ٚبايتايٞ نٌ  ،ٚتؿطٜع قٛاْني تؿٜٛغ١ٝ كايؿ١ ألسهاّ ايسغتٛض صالسٝاتٗا ايسغتٛض١ٜ

َا بٓٝت عًٝٗا احمله١ُ يف أسهاَٗا َٔ سذر ٚأغاْٝس ٚزال٥ٌ تهاز تهٕٛ قا١ُ٥ ع٢ً 
 .سًاأغؼ زغتٛض١ٜ غ١ًُٝ َٚت١ٓٝ يٝؼ ؾٝٗا فاٍ يًؿو أب
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 اـامت١
١ ؼ١ًًٝٝ ٚؾل زضاغع٢ً  "ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ"بعس إٔ تططقٓا يبشجٓا املٛغّٛ 

 تٞ:ع٢ً ٚؾل اآلأِٖ املكذلسات  إىلمج١ً َٔ ايٓتا٥ر ٚتططقٓا  إىلَكاض١ْ تٛصًٓا 
 ايٓتا٥ر:

ت أداظت ايهجرل َٔ ايسغاترل ايػطب١ٝ ٚايعطب١ٝ صطاس١ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٚٚعع .1
ٕ ؼسز أٚ ،ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ ايدلملإ قا٥ًُا ،٘داظتبعض ايغٛابط ٚايكٝٛز ايالظ١َ إل

َع ؼسٜس املس٠ ايع١َٝٓ ايالظ١َ  ،يتؿٜٛضإىل ا هٕٛ قاًلاملٛعٛعات اييت ت
ٚنصيو عطٚض٠ ٚدٛز ظطٚف اغتجٓا١ٝ٥ طاض١٥ هٝع ايتؿٜٛض َع َضازق١  ،يًتؿٜٛض

ٖٚٓاى بعض ايسغاترل مل تؿط صطاس١ يًتؿٜٛض  ،ايدلملإ ع٢ً ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ
ؾط نايسغتٛض ٖٚٓاى َٔ سطَتٗا بؿهٌ صطٜح َٚبا ،ايتؿطٜعٞ نايسغاترل ايعطاق١ٝ

ٖٚٓاى َٔ أداظٙ  ،1950ٚايسغتٛض ايػٛضٟ ايكسِٜ يػ١ٓ  ،1946ايؿطْػٞ يػ١ٓ 
 . 1962بؿهٌ عُين نايسغتٛض ايهٜٛيت يػ١ٓ 

 
ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ  إىليطغِ َٔ اؾذلاط َععِ ايسغاترل اييت أداظت ايًذ٤ٛ ع٢ً ا .2

ط١ عطٚض٠ ٚدٛز ظطٚف اغتجٓا١ٝ٥ طاض١٥ إلداظ٠ ايتؿٜٛض ٚيتكٝٝس زٚض ايػً
إال إٔ ايٛاقع ايعًُٞ اثبت عسّ عطٚض٠ ٚدٛز ٖصا ايؿطط ؾايهجرل َٔ  ،ايتٓؿٝص١ٜ

دا٤ت ْتٝذ١ يعطٚف طبٝع١ٝ  ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ اييت أصسضتٗا ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ
ايسٍٚ عٔ  تؾايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ٚدس يٝؼ ؾكط بػبب عذع بطملاْا ،غرل اغتجٓا١ٝ٥

ٚدس  ،ييت تٗسز نٝإ ايسٚي١ ٚأَٓٗا باـططَٛاد١ٗ ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ ايطاض١٥ ا
 إىلَٚعاؾ١ بعض املػا٥ٌ اييت ؼتاز  ،املعكس٠ ١يتذاٚظ طٍٛ اإلدطا٤ات ايدلملاْٝ

ٕ اؾذلاط ساي١ ايغطٚض٠ أ الإ ،ايسضا١ٜ ٚاـدل٠ ٚايػط١ٜ ال ٜػتطٝع ايدلملإ َعاؾتٗا
ٓاظٍ ٖٛ ؾطط أغاؽ يضش١ ايتؿٜٛض ؾٗٛ أغًٛب اغتجٓا٥ٞ يًتؿطٜع ٜتُجٌ بت

ايػًط١  إىلايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ املُج١ً بايدلملإ عٔ دع٤ َٔ اختضاصات٘ ايتؿطٜع١ٝ 
ايتٓؿٝص١ٜ عُٔ قٝٛز ٚعٛابط قسز٠ يف قإْٛ ايتؿٜٛض ٚبؿهٌ ٜتٛاؾل َع أسهاّ 

يصا ال هٛظ ايتٛغع ؾٝ٘ يهٞ ال تتذاٚظ اؿه١َٛ ع٢ً ايعٌُ ايتؿطٜعٞ  ،ايسغتٛض
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كطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ يصا اؾذلط إصساض اي إىلٚتتدصٙ شضٜع١ يًذ٤ٛ 
 ٖصا ايؿطط. ٌايسغتٛض َج

 
ع٢ً قإْٛ تؿٜٛغٞ  إٕ ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ ايضازض٠ َٔ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ بٓا٤ّ .3

صازض َٔ ايدلملإ تعس َٔ سٝح طبٝعتٗا ايكا١ْْٝٛ قطاضات إزاض١ٜ قاب١ً يًطعٔ باإليػا٤ 
قٛاْني عاز١ٜ بعس َضازق١ ايدلملإ عًٝٗا  إىلطاضات أَاّ ايكغا٤ اإلزاضٟ تتشٍٛ تًو ايك

 ؾتضبح غرل قاب١ً يًطعٔ ؾٝٗا باإليػا٤ أَاّ ايكغا٤ اإلزاضٟ.

 
إلداظ٠ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ إٔ  1958اؾذلط املؿطع ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ يف زغتٛض  .4

يف سني مل  ،تطًب اؿه١َٛ اإلشٕ َٔ ايدلملإ يتؿٜٛغ٘ بإصساض َطاغِٝ تؿٜٛغ١ٝ
َجٌ ٖصا ايؿطط ٚإمنا دعٌ  1971املؿطع ايسغتٛضٟ املضطٟ يف زغتٛض ٜؿذلط 

ٚاملطًل  ايٓط ايسغتٛضٟ دا٤ َطًكًا ألٕأَاّ ايدلملإ أٚ اؿه١َٛ  ايباب َؿتٛسًا
 .٘طالقإهطٟ ع٢ً 

 
اؾذلط املؿطع ايسغتٛضٟ املضطٟ يضش١ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ إٔ وسز املٛاعٝع  .5

ٜكٝس ايدلملإ يف عسّ ايتؿطٜع طٍٛ َس٠ زٕٚ إٔ َٔ اييت هٛظ ايتؿٜٛض ؾٝٗا 
ٚشيو يعسّ إعطا٤ اجملاٍ  ،ايتؿٜٛض يف املٛعٛعات اييت تسخٌ يف ْطام ايتؿٜٛض

ايضالسٝات ايتؿطٜع١ٝ املُٓٛس١ مبٛدب  ٢ايٛاغع يًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يهٞ تتذاٚظ عً
يف سني لس إٔ املؿطع ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ مل وسز املٛعٛعات  ،قإْٛ ايتؿٜٛض

 تسخٌ يف ْطام ايتؿٜٛض ٚإمنا قٝس ايدلملإ َٔ تؿطٜع قٛاْني تسخٌ يف اييت
 مبٛدب ايسغتٛض. ٘املٛاعٝع ايتؿٜٛغ١ٝ خالٍ َس٠ ايتؿٜٛض املأشٕٚ ب

 
ْط املؿطع ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ ع٢ً ظٚاٍ َا يًُطاغِٝ ايتؿٜٛغ١ٝ َٔ ق٠ٛ قا١ْْٝٛ  .6

ايدلملإ قبٌ اْتٗا٤  إىل يف ساي١ عسّ تكسِٜ َؿطٚع قإْٛ ايتضسٜل ع٢ً تًو املطاغِٝ
يف سني اؾذلط املؿطع ايسغتٛضٟ  ،ضاملس٠ ايع١َٝٓ احملسز٠ يف قإْٛ ايتؿٜٛ
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املضطٟ ع٢ً عطٚض٠ عطض ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ يف أٍٚ دًػ١ يًدلملإ بعس اْتٗا٤ 
ٚ يف ساي١ عسّ عطعٗا أٚ عطعت ٚمل أَس٠ ايتؿٜٛض املٓضٛظ عًٝٗا يف ايكإْٛ 

 ظاٍ َا شلا َٔ ق٠ٛ قا١ْْٝٛ. ٜٛاؾل عًٝٗا ايدلملإ

 
يطغِ َٔ ع٢ً ان١ٝ َبسأ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ رلأقطت احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ ايعًٝا األَ .7

التػاع  ايع١ًُٝ ْعطًا تتتطًبٗا االعتباضا ٠غٝاب ْط زغتٛضٟ هٝعٙ نغطٚض
ٚتؿعب ْؿاط ايسٚي١ ٚعطٚض٠ ايتسخٌ ملعاؾ١ َػا٥ٌ سػاغ١ َٚعكس٠ ال تػتطٝع 

إال أْٗا أنست َٔ خالٍ أسهاَٗا ٚقطاضاتٗا ع٢ً َس٣  ،١ َعاؾتٗاايػًط١ ايتؿطٜعٝ
سطصٗا ع٢ً عُإ سكٛم األؾطاز ٚسطٜاتِٗ األغاغ١ٝ ٚعطٚض٠ ٚعع أغؼ َٚعاٜرل 

زٕٚ َٔ ٚيهٔ  ،زقٝك١ َطًٛب إزضادٗا قبٌ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ يف قإْٛ ايتؿٜٛض
عاٜرل بؿهٌ ٜكٝس َٔ يف تًو األغؼ ٚايغٛابط ٚامل ٘اإلؾطاط أٚ ايتٛغع املبايؼ ؾٝ

ي١ ايتؿٜٛض أعٌُ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يف اجملاٍ ايتؿطٜعٞ بؿهٌ ٚاغع هعٌ َٔ َػ
 .ؾٝ٘ دس٣ٚيٝؼ  ًاأَط

 
بػط نٌ َٔ ايكغا٤ اإلزاضٟ ٚايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ ضقابت٘ ع٢ً املطاغِٝ ايتؿٜٛغ١ٝ  .8

ٚيكس غا٣ٚ ايكغا٤ اإلزاضٟ بني ايتؿٜٛض ايضازض ْتٝذ١  ،ايضازض٠ َٔ اؿه١َٛ
ٚيكس  ،ضسٚض قإْٛ تؿٜٛغٞ َٔ ايدلملإ ٚايتؿٜٛض ايضازض ْتٝذ١ الغتؿتا٤ ؾعيبي

داْب بػط ضقابت٘  إىلٚغع اجملًؼ ايسغتٛضٟ ايؿطْػٞ َٔ ايسٚض ايطقابٞ ايباضظ ؾ
 ،ايدلملإ إىلع٢ً قإْٛ ايتضسٜل ع٢ً املطاغِٝ ايتؿٜٛغ١ٝ املكس١َ َٔ قبٌ اؿه١َٛ 

نُا أنس ع٢ً  ،ايتؿٜٛغ١ٝ ايضازض٠ َٔ اؿه١َٛبػط ضقابت٘ ع٢ً املطاغِٝ ٚاألٚاَط 
 اؿكٛم ٚاؿطٜات األغاغ١ٝ. إىلعطٚض٠ عسّ اَتساز ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ 

 
نؿًت احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ ايعًٝا املضط١ٜ َٔ خالٍ أسهاَٗا ٚقطاضاتٗا تطبٝل ؾطٚط  .9

أقطت إش  1971ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ املٓضٛظ عًٝٗا يف ايسغتٛض املضطٟ يػ١ٓ 
اييت ال تٓػذِ َع تًو ايكٝٛز  مجٝعٗا ايكطاضات ايتؿٜٛغ١ٝ نٌتٛض١ٜ بعسّ زغ
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بٛد٘ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يهٞ ال تتذاٚظ يف قطاضاتٗا  َٓٝعًاًا ٚايغٛابط ٚٚقؿت غس
داْب إبطاٍ ايكٛاْني  إىل ايتؿٜٛغ١ٝ ؾتدطز عٔ ْطام ايتؿٜٛض املُٓٛح شلا زغتٛضًٜا

 .سهاّ ايسغتٛضدلملإ ملدايؿتٗا ألايتؿٜٛغ١ٝ املؿطع١ َٔ اي
 

 املكذلسات:
هب إٔ تهٕٛ ٖٓاى أغباب سكٝك١ٝ َٚكٓع١ ٚداز٠ هٝع يًدلملإ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ  .1

ٕ تهٕٛ تًو يكإْٛ ايتؿٜٛض ع٢ً أ تػُح يًشه١َٛ بإصساض قطاضات تؿٜٛغ١ٝ اغتٓازًا
تٓاظٍ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ عٔ  إىلؾال ٜؤزٟ ايتؿٜٛض  ،ايكٛاْني َٛاؾك١ إلسهاّ ايسغتٛض

 إىلشيو ٜؤزٟ  ألٕايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ  إىلٌ أٚ دع٤ نبرل َٔ اختضاصاتٗا ايتؿطٜع١ٝ ن
نصيو  ،خطم يًُبازئ ايسغتٛض١ٜ َٚٓٗا َبسأ غٝاز٠ ايكإْٛ ٚايؿضٌ بني ايػًطات

ٜٓعِ ع١ًُٝ  ٟعطٚض٠ تؿعٌٝ ايغٛابط ٚايكٝٛز املٓضٛظ عًٝٗا يف ايسغتٛض ايص
 قطاضاتٗا عٔ أغطاعٗا أٚ أٖساؾٗا ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ يهٞ ال تٓشطف اؿه١َٛ يف

اؿكٝك١ٝ عذ١ أْٗا َؿٛع١ َٔ قبٌ ايدلملإ مما ٜؿهٌ اؾت٦ات ع٢ً اختضاظ 
 ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ؾتغٝع اؿه١ُ ٚايؿا٥س٠ َٔ ايتؿٜٛض.

 
ندل يف إصساض ايتؿطٜعات ٚايكٛاْني أغطع١  إىلٕ ايعطام عاد١ ايّٝٛ أايطغِ َٔ ع٢ً  .2

قس  ٘ألْباملداطط  فقؿٛ َطأايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ  إىليًذ٤ٛ ٕ اأإال  ،ٚايعٌُ ايتٓؿٝصٟ
١ُٖٓٝ ايػًط١  إىلٚ ٜٛقـ عٌُ ايدلملإ ٜٚؤزٟ أٜضٝب ايٓعاّ ايسغتٛضٟ بايعطٌ 

ٕ ايبسٌٜ عٔ ايتؿٜٛض ٖٛ ؼٍٛ إ٢ أعُاٍ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ يصيو ؾايتٓؿٝص١ٜ عً
ب املضاحل ع٢ً سػا ايدلملإ َٔ ١٦ٖٝ أسعاب تتٓاؾؼ ع٢ً املضاحل ايػٝاغ١ٝ

اظ لإلبطملإ يعُّٛ ايبالز وح اؿه١َٛ ع٢ً تكسِٜ َؿاضٜع قٛاْني  إىل ايٛط١ٝٓ
دٌ اؿؿاظ ع٢ً أيًدلملإ َٔ  َُٗاتٗا ٚاإلغطاع بٗا ٚتؿعٌٝ ايسٚض ايتؿطٜعٞ ٚايطقابٞ

ايتٓؿٝص١ٜ يف ظٌ ايٓعاّ ايدلملاْٞ ايصٟ ٚايتٛاظٕ املطًٛب بني ايػًطتني ايتؿطٜع١ٝ 
تٛض ايعطاقٞ ٚبايتايٞ ٜتشكل َبسأ غٝاز٠ ايكإْٛ ٚايؿضٌ بني ايسغ ٜ٘كّٛ عًٝ

 .األغاغ١ٝايػًطات ٚعُإ سكٛم األؾطاز ٚسطٜاتِٗ 
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يف ظٌ ظطٚف ايعطام املًُٛغ١ ٚػطبت٘ ايػٝاغ١ٝ ٚيف ظٌ تضاضع ايهتٌ ايػٝاغ١ٝ  .3
 ٘خغاعإ ظْط٣ عطٚض٠ غٝاز٠ ايدلملإ املطًك١ يف فاٍ ايتؿطٜع ؾال هٛ ،ؾُٝا بٝٓٗا

ؾٝذب إٔ ٜطؾض املؿطع ايسغتٛضٟ ايعطاقٞ أٟ ْٛع  ،غرل أسهاّ ايسغتٛضقٝٛز  أل١ٜ
تؿطٜع١ٝ ٚاغع١  تَٔ ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ ايصٟ ميٓح يًػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ صالسٝا

َٔ زٚض ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ املٓتدب١ َٔ قبٌ ايؿعب  ٚبايتايٞ غٝكًط تسضهًٝا
 إىل ٟنُا غٝؤز ،غٞ ٚايتؿطٜع١ُٖٓٝٞ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يف اجملاٍ ايػٝا إىلٜٚؤزٟ 

ػإ ٚسطٜات٘ األغاغ١ٝ َٔ خالٍ إصساض قطاضات تؿٜٛغ١ٝ ألْتكًٝط زا٥ط٠ سكٛم ا
ايطغِ َٔ إٔ املؿطع ع٢ً ٚ ،تؿهٌ ػاٚظ ٚتعسٟ ع٢ً تًو اؿكٛم ٚاؿطٜات

ْٓا أإال  ،ايتؿٜٛض ايتؿطٜعٞ إىلمل ٜؿط صطاس١  2005ايسغتٛضٟ ايعطاقٞ يف زغتٛض 
"فًؼ ايٓٛاب ٖٛ ايػًط١  :ٕأ ٢ٚعع ْط صطٜح يف ايسغتٛض عً ْكذلح ع٢ً املؿطع

ي٘ تؿٜٛض ٖصا االختضاظ بأٟ ؾهٌ َٔ  ظايتؿطٜع١ٝ ايعًٝا يف ايبالز ٚال هٛ
 األؾهاٍ". ٚشيو ضغب١ َٔ املؿطع بعسّ ؾػح اجملاٍ يتشهِ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ

تٛض ٚبصيو باملعٜس َٔ ايضالسٝات ايسغتٛض١ٜ املُٓٛس١ شلا مبٛدب ايسغ ُٖٚٝٓتٗا
خط٠ٛ  ٘قس ٜهٕٛ ايعٌُ ب ٜٛض ايتؿطٜعٞ بٓط زغتٛضٟ صطٜح ايصْٟػتبعس ايتؿ

يف  ٘مٛ إعاز٠ االغتبساز ايػٝاغٞ ٚخطم ملبسأ ايؿضٌ بني ايػًطات املٓضٛظ عًٝ
َٔ إٔ ايٓعاّ ايػٝاغٞ ايسغتٛضٟ ايعطاقٞ ٖٛ ْعاّ بطملاْٞ  ِايطغع٢ً ايسغتٛض 

 ظٕ بني ايػًطات ايجالخ يف ايسٚي١.ْٝابٞ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ايتعإٚ ٚايتٛا
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 قا١ُ٥ املضازض
 املضازض ايعطب١ٝ

 : املعادِ ايًػ١ٜٛ أٚاًل
 ،7 اجملًس ،يػإ ايعطب ،(1956) ابٔ َٓعٛض مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ َهطّ ،ضاضٟألْا .1

  برلٚت. ،صازض يًطباع١ ٚايٓؿط زاض
 ،َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١ ،(زٕٚ غ١ٓ ايطبعَٔ )اؿػني امحس بٔ ؾاضؽ  ٛأب ،بٔ ظنطٜا .2

زاض ايؿهط يًطباع١ ٚايٓؿط  ،4اجملًس  ،عبس ايػالّ قُس ٖاضٕٚ :ٚعبط ؼكٝل
 ٚايتٛظٜع. 

 
 ايطغا٥ٌ ٚاالطاضٜح اؾاَع١ٝ : ثاًْٝا

زضاغ١ -ايسٚض ايتؿطٜعٞ يًدلملإ يف اجملاٍ املايٞ ،(1997)ٖؿاّ قُس  ،بسضٟ .1
 ٛؾ١ٝ.أططٚس١ زنتٛضاٙ، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ املٓ ،َكاض١ْ

ايكطاضات اييت  سسٚز ضقاب١ ايكغا٤ اإلزاضٟ ع٢ً ،(2003)ؾاضؽ عبس ايطسِٝ  ،سامت .2
 ضغاي١ َادػترل َكس١َ إىل ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ بابٌ. ،زضاغ١ َكاض١ْ-شلا ق٠ٛ ايكإْٛ

ايٛاقع ايسغتٛضٟ يسٚي١ االؼاز املطنعٟ ، (2009قشطإ خًـ ععاٟٚ ) ،اؾبٛضٟ .3
 تهطٜت.ضغاي١ َادػترل َكس١َ إىل ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ ، ًامنٛشدإ)ايؿٝسضايٞ( ايعطام 

زضاغ١ -ايكٝٛز ايٛاضز٠ ع٢ً اختضاظ ايكغا٤ اإلزاضٟ ،(2004)عازٍ سػني  ،ؾبع .4
 .داَع١ بػساز أططٚس١ زنتٛضاٙ، ن١ًٝ ايكإْٛ، ،َكاض١ْ

يف  ٙاؿهِ بعسّ زغتٛض١ٜ ْط تؿطٜعٞ ٚزٚض ،(2006)َٗا بٗذت ْٜٛؼ  ،يضاؿٞا .5
 .أططٚس١ زنتٛضاٙ، ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ بػساز ،ايكإْٛتععٜع زٚي١ 

ثط تطٛض ْؿاط اإلزاض٠ يف مماضغ١ ايػًط١ أ (،2003) عبس املٗسٟ، عبس اؿُٝس .6
 ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ بػساز. أططٚس١ زنتٛضاٙ،ايط٥اغ١ٝ، 

(، ظاٖط٠ تك١ٜٛ َطنع ض٥ٝؼ ايسٚي١ يف بعض ايٓعِ 2006عًٞ غعس ) عُطإ، .7
 داَع١ بابٌ. َادػترل َكس١َ إىل ن١ًٝ ايكإْٛ، ضغاي١ ايسغتٛض١ٜ،
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زضاغ١ -، تؿٜٛض االختضاظ ايتؿطٜعٞ(2000)َطٚإ قُس قطٚؽ  املسضؽ، .8
 .أططٚس١ زنتٛضاٙ َكس١َ إىل ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ بػساززغتٛض١ٜ َكاض١ْ، 

 
  ايسٚضٜاتٚالت اجملثايجًا: 

 ،١ٜ ايعًٝا ايػٛض١ٜسٍٛ تؿعٌٝ زٚض احمله١ُ ايسغتٛض" ،(2001) امحس ،إزلاعٌٝ .1
 ، غٛضٜا.2ايعسز  ،17اجملًس  ،ف١ً داَع١ زَؿل ،"زضاغ١ َكاض١ْ

زٚض ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ يف ايع١ًُٝ ايتؿطٜع١ٝ يف ايٓعاّ " ،( 2008سػٔ ) ،يبشطٟا .2
اجملًس  ،ف١ً داَع١ زَؿل يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚاالقتضاز١ٜ ،"ايدلملاْٞ ايدلٜطاْٞ

 .، غٛضٜا1ايعسز  ،24
 1925احمله١ُ ايعًٝا يف ظٌ ايسغتٛض ايعطاقٞ يعاّ " ،(1996ع خغط )ضاؾ ،صاحل .3

 .، ايعطام2ايعسز  ،11اجملًس  ،ف١ً ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ،"سغتٛض١ٜاي يف ايطقاب١ ٖاٚزٚض

 

 : ايهتب ايعطب١ٝ ًًّضابعا
َطبع١  ،ٚٚصؿًا ايكغا٤ ايسغتٛضٟ ؾطعًا ،(2002)قُس عبس اؿُٝس  ،سأبٛ ظٜ .1

 .ٖط٠ايكا ،ايٓػط ايصٖيب

ايطقاب١ ع٢ً زغتٛض١ٜ ايكٛاْني يف ايٛالٜات املتشس٠  ،(1960) امحس نُاٍ ،أبٛ اجملس .2
  .ايكاٖط٠ ،زاض ايٓٗغ١ ايعطب١ٝ ،األَطٜه١ٝ ٚاإلقًِٝ املضطٟ

صازم إبطاِٖٝ  :تطمج١ ،جًَُ٘ٚ ٙايسغتٛض األَطٜهٞ اؾهاض ،(1989) َٛضمتطز ،ازيط .3
  .َطنع ايهتب األضزْٞ ،عٛز٠

زاض ايٓٗغ١  ،زضاغ١ َكاض١ْ-ايتؿٜٛض يف ايكإْٛ ايعاّ ،(1995) عُط ؾؤاز ،بطنات .4
 ايكاٖط٠. ،ايعطب١ٝ

َطابع زاض  ،بٝت اؿه١ُ ،ايتؿطٜعات ايسغتٛض١ٜ يف ايعطام ،(1998) ضعس ،اؾس٠ .5
 .بػساز ،ايؿؤٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ

َهتب١  ،َبسأ املؿطٚع١ٝ ٚعٛابط خغٛع ايسٚي١ يًكإْٛ ،(1973) طع١ُٝ ،اؾطف .6
  ٠ اؿسٜج١.ايكاٖط
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َٓؿا٠  ،يٛا٥ح ايغطٚض٠ ٚعُإ ايطقاب١ ايكغا١ٝ٥ ،(1982) غاَٞ ،سٜٔاي اٍمج .7
 .اإلغهٓسض١ٜ ،املعاضف

ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚايؿطع١ٝ ايسغتٛض١ٜ ع٢ً ع٤ٛ  ،(2005) غاَٞ ،مجاٍ ايسٜٔ .8
  .اإلغهٓسض١ٜ ،َٓؿا٠ املعاضف ،2 ط ،ايسغتٛض١ٜ ايعًٝاقغا٤ احمله١ُ 

عط١ٜ ايغطٚض٠ يف ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚبعض تطبٝكاتٗا ْ ،(1974) و٢ٝ ،اؾٌُ .9
 ايكاٖط٠. ،املعاصط٠

 .ايكاٖط٠ ،زاض ايٓٗغ١ ايعطب١ٝ ،1 ز ،ايكطاض اإلزاضٟ ،(1975قُس )ُٛز ق ،ساؾغ .10
 برلٚت. ،زاض املطبٛعات اؾاَع١ٝ ،ايكإْٛ اإلزاضٟ ،(1994) َادس ضاغب ،اؿًٛ .11
ؾطن١  ،تٛض١ٜ يف ايؿطم األٚغطايٓعِ ايػٝاغ١ٝ ٚايسغ، (1964) سلطإ ،محازٟ .12

 بػساز. ،ايطبع ٚايٓؿط األ١ًٖٝ
 ّ.-ب ،ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚايٓعِ ايػٝاغ١ٝ ،(1987)قػٔ  ،خًٌٝ .13
 َطبع١ داَع١ زٖٛى. ،3 ط ،ايكإْٛ اإلزاضٟ ،(2010)َاظٕ يًٝٛ  ،ضاعٞ .14
ايكغا٤ ايسغتٛضٟ ٚمحا١ٜ اؿطٜات األغاغ١ٝ يف  ،(2001اؿؿٝغ )عبس  ،ايؿُيب .15

 ايكاٖط٠ . ،زاض ايٓٗغ١ ايعطب١ٝ ،املضطٟ ٚايؿطْػٞ ايكإْٛ
ايساض اؾاَع١ٝ  ،ايسغتٛضٟ ايًبٓاْٞ ايٓعاّ ،(1983)إبطاِٖٝ عبس ايععٜع  ،ؾٝشا .16

 برلٚت. ،يًطباع١ ٚايٓؿط
زاض  ،ايػًط١ ايال٥ش١ٝ يف فاٍ تٓؿٝص ايكٛاْني ،(1979)بسض١ٜ داغط  ،ايضاحل .17

 ايكاٖط٠.  ،ايٓٗغ١ ايعطب١ٝ
ايٓعاّ ايسغتٛضٟ ٚاملؤغػات ايػٝاغ١ٝ يف  ،(1989)عبس املًو عجُإ  ،ايضاحل .18

 ّ.-ب ،1 ط،ايهٜٛت
 ،2 ط ،زضاغ١ َكاض١ْ-ايٓعاّ ايسغتٛضٟ يف ايهٜٛت ،( 1994عازٍ ) ،ايطبطبا٥ٞ .19

 .ايهٜٛت
 ،زضاغ١ َكاض١ْ-ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًكطاضات اإلزاض١ٜ ،(1984قُس )غًُٝإ  ،ايطُاٟٚ .20

 .٠ ايكاٖط ،زاض ايؿهط ايعطبٞ ،5 ط
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َطبع١  ،ايٛناي١ يف ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ ،(1975) قُس ضعا عبس اؾباض ،ايعاْٞ .21
  .بػساز ،ايعاْٞ

زٚض احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ املضط١ٜ يف محا١ٜ اؿكٛم  ،(2004ٚم )ؾاض ،عبس ايدل .22
 .زاض ايٓػط ايصٖيب يًطباع١ ٚايٓؿط ،ٚاؿطٜات

ايسٚي١ يف ايٓعاّ ايسٚض ايتؿطٜعٞ يط٥ٝؼ  ،(1996) ايععِٝعبس  ،بس ايػالّع .23
  ايكاٖط٠. ،زاض ايٓٗغ١ ايعطب١ٝ ،1 ط ،زضاغ١ َكاض١ْ-املدتًط

 ّ. -ب ،ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ،(1982سػني )قُس  ،عبس ايعاٍ .24
زاض  ،1 ط ،زضاغ١ َكاض١ْ-ايتؿٜٛض يف االختضاظ ،(1982) بؿاض ،اشلازٟ عبس .25

 األضزٕ. ،ايؿطقإ
زضاغ١ َكاض١ْ يف ؾطْػا -١ٝ٥ْعط١ٜ ايعطٚف االغتجٓا ،(1978)امحس َسست  ،عًٞ .26

 .اشل١٦ٝ املضط١ٜ يًهتاب ،َٚضط
َطبع١  ،َبازئ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚايٓعِ ايػٝاغ١ٝ ،(1985نُاٍ ) ،ايػايٞ .27

 .زَؿل ،ايساٚزٟ

ايٛظٝؿ١ ايتؿطٜع١ٝ يط٥ٝؼ ايسٚي١ يف ايٓعاَني ايط٥اغٞ  ،(1980)عُط سًُٞ  ،ؾُٗٞ .28
 . كاٖط٠اي ،زاض ايؿهط ايعطبٞ ،زضاغ١ َكاض١ْ-ٚايدلملاْٞ

ايساض  ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚايٓعاّ ايػٝاغٞ يف يبٓإ، ،(2000)قُس  ،صٚباجمل .29
 . برلٚت ،اؾاَع١ٝ يًطباع١ ٚايٓؿط

َهتب١ زاض ايجكاؾ١  ،1 ط زضاغات َعُك١ يف ايكإْٛ ايعاّ، ،(2004)ْؿٝؼ  ،ملساْاتا .30
 .عُإ ،يًٓؿط ٚايتٛظٜع

ُاشلا املؿطع١ )ايكٛاْني َػؤٚي١ٝ ايسٚي١ عٔ أع ،(1952) ايػٝس قُس ،َسْٞ .31
 َضط. ،املطبع١ ايعامل١ٝ ،َكاض١ْ زضاغ١-ٚايًٛا٥ح( يف ايكإْٛ املضطٟ

ايٓعط١ٜ  ،(1990) ضعس ْادٞ ،اؾس٠ٚ نططإ ظغرل ،ْع١ُٚ إسػإ محٝس ،املؿطدٞ .32
داَع١  ،ن١ًٝ ايكإْٛ ،ٚايٓعاّ ايسغتٛضٟ يف ايعطامايسغتٛضٟ ايعا١َ يف ايكإْٛ 

 بػساز. 
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 ،زاض ايؿهط ايعطبٞ ،1 ط ،ْعط١ٜ ايتؿٜٛض اإلزاضٟ ،(1979إبطاِٖٝ ) قُٛز ،يٛايٞا .33
 ايكاٖط٠.

 
  ايسغاترل :خاَػًا
 ايعطب١ٝ ايسغاترل: 

  1925ايكإْٛ األغاغٞ ايعطاقٞ يػ١ٓ. 
  1958متٛظ  27ايسغتٛض ايعطاقٞ ايضازض يف. 
  1964ْٝػإ يػ١ٓ 29زغتٛض. 
  1968ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ. 
 1970متٛظ  16زض يف ايسغتٛض ايعطاقٞ ايضا. 
  آشاض يػ١ٓ  8تكاي١ٝ ايضازض يف ألْايسٚي١ ايعطاق١ٝ املؤقت يًُطس١ً اقإْٛ إزاض٠

2004. 
  2005نإْٛ األٍٚ  28ايسغتٛض ايعطاقٞ ايضازض يف . 
  1971ايسغتٛض املضطٟ يػ١ٓ. 
  2011ايسغتٛض املػطبٞ اؾسٜس يػ١ٓ. 
  2002ايسغتٛض ايبشطٜين يػ١ٓ. 
 ٓ1973اؾص يػ١ٓ ايسغتٛض ايػٛضٟ اي. 

 
 :ايسغاترل ايػطب١ٝ 

  1787ايسغتٛض االؼازٟ األَطٜهٞ يػ١ٓ. 
  املعس1949ٍايسغتٛض األملاْٞ يػ١ٓ. 
  1946ايسغتٛض ايؿطْػٞ يػ١ٓ. 
  1958ايسغتٛض ايؿطْػٞ يػ١ٓ. 
  1947ايسغتٛض االٜطايٞ يػ١ٓ. 
  1967ايسغتٛض ايدلاظًٜٞ يػ١ٓ. 
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  2000ايسغتٛض ايػٜٛػطٟ االؼازٟ ايٓاؾص يػ١ٓ. 
 

 : فُٛع١ ايكٛاْني ٚايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ غازغًا
  2004يػ١ٓ  1طقِ شٚ ايقإْٛ ايسؾاع عٔ ايػال١َ ايٛط١ٝٓ. 
  ٞ1951يػ١ٓ  40طقِ شٚ ايايكإْٛ املسْٞ ايعطاق. 
 1972يػ١ٓ  47طقِ شٚ ايإْٛ فًؼ ايسٚي١ املضطٟ ايٓاؾص ق. 
 2004أًٍٜٛ  ،3987 ايعسز ،ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ. 
 

 ُٛع١ األسهاّ ايكغا١ٝ٥ : فغابعًا
 5ايػ١ٓ  ،1976/ 6/3بتاضٜذ  8طقِ شات ايهِ احمله١ُ ايعًٝا املضط١ٜ يف ايكغ١ٝ س، 

بتاضٜذ  12طقِ شات ايٚسهُٗا يف ايكغ١ٝ . 345ظ  ،32طقِ شات ايقاعس٠  ،1 ز
طقِ شات ايٚسهُٗا يف ايكغ١ٝ  .456ظ  ،39طقِ شات ايقاعس٠  ،5ايػ١ٓ  ،3/4/1976
سهِ احمله١ُ ايعًٝا ٚ .40طقِ شات ايقاعس٠ ، 7 ايػ١ٓ ،6/11/1976بتاضٜذ  1

 ،1اجملًس  ،5 ز ،8ايػ١ٓ  ،16/5/1992بتاضٜذ  25طقِ شات اياملضط١ٜ يف ايكغ١ٝ 
 . 35طقِ شات ايقاعس٠ 

 
 : املٛاقع االيهذل١ْٝٚ ثآًَا

طقِ شات ايسهِ احمله١ُ ايعًٝا املضط١ٜ يف ايكغ١ٝ  ،قُٛز امحس ،اؿػٝين .1
 َٓتس٣ قه١ُ َضط ،قغا١ٝ٥ 25ايػ١ٓ  ،4/1/2009 بتاضٜذ 146

http://www.forums.egycourt.com 
ايعسز  ،دطٜس٠ ايعطب ايسٚي١ٝ ،ايؿطم األٚغط،ْضٛظ ايسغتٛض املػطبٞ اؾسٜس .2

11903 
aawsat.com/details.asp 

َبسأ زلٛ ايسغتٛض ْٚعط١ٜ ايغطٚض٠ يف  ،(2008)ؾاضؽ ساَس ،بس ايهطِٜع .3
 ٚي١يًس األٚقات ايعضٝب١

www.farisalajrish،maktoobblog.com  

http://www.farisalajrish,maktoobblog.com/
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إؾطاف املػتؿاض ز.عبس ايكازض  ،ايًٛا٥ح ايتؿٜٛغ١ٝ ،(2000)ْكا  ،املطرلٟ .4
 .عجُإ

http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp  

 398،1940ؾطن١ صٓؿأٜ اْذلاغاٜت يًؿشِ عس ايٛالٜات املتشس٠  .5
www.law.unkc.edu/faculty  

6. Whitman،Administor of Environmental protection Agency v. 

American Truking Association, 99-1257, arquednovember 7, 

2000-ecidedfebruary 27, 2001 

http://www.justia.us/531/431/457/case.htm  
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