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ػ٠ِ  ٛللخص ٝ رٔٔخكش ٝحٟلش ر٤ٖ حُٔطَ ٝ حُٔطَ، ٝ إٔ ٣ظَى ٛخٖٓ رؼ٬ع ْٓ ٣10ـذ أ٫ ٣ِ٣ي ػيى ٛللخص حُزلغ ػٖ 

 حُِٔوٚ رِـش حُٔوخٍ  ٝ .ٓويٓش حُ٘ظخثؾ، حُٔ٘خه٘ش ٝ حُوخطٔش: ٣ٌظذ حُٔوخٍ رط٣َوش ٓ٘ظٔش.  حُٜللشًَ ؿخٗذ ٝ ٖٓ ح٧ػ٠ِ ٝ ٖٓ ح٧ٓلَ
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اٌزٛص١ك ٚ اٌز١ّٙؼ 

٤٘٣َ ا٠ُ حُٜٔيٍ أٝ حَُٔؿغ  (5)٣ـذ إٔ طًٌَ حَُٔحؿغ ىحهَ حُ٘ٚ ُ٪ٗخٍس ا٠ُ ٍهٜٔخ ك٢ حُلَّٜ ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ، ٓؼخٍ

حُٔٔظويّ ك٢ حُزلغ  

 ".آهَٕٝ"رؼزخٍس ػ٘يٓخ ٣٘ظَٔ حَُٔؿغ ػ٠ِ أًؼَ ٖٓ ٓئُل٤ٖ ٣ًٌَ حْٓ حُٔئُق ح٧ٍٝ ٓظزٞػخ

. اًح ًخٕ حَُٔؿغ ٓوخ٫ طًٌَ أٓٔخء حُٔئُل٤ٖ، حْٓ حُٔـِش ٝ ٍهٜٔخ، ٓ٘ش حَُ٘٘ ٝ ػيى حُٜللخص حُٔٔظـِش ك٢ حُزلغ

أٓخ رخُ٘ٔزش ٌُِظذ ك٤ًٌَ ك٢ ح٩كخُش ا٠ُ حَُٔؿغ حْٓ حُٔئُق، ػ٘ٞحٕ حٌُظخد، حْٓ حُ٘خَٗ، ٌٓخٕ حَُ٘٘، ٓ٘ش حُطزغ ٝ ٍهْ حُٜللخص 

. حُٔٔظويٓش ٖٓ حٌُظخد

ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حَُٔؿغ أٗـخٍ حُِٔظو٤خص حُؼ٤ِٔش كبٕ ح٩كخُش طظ٠ٖٔ حْٓ حُٔئُق أٝ أٓٔخء حُزخكؼ٤ٖ، حُٔ٘ش ُِظؼ٣َق رخُِٔظو٠، ٝ طلي٣ي ٌٓخٗٚ 

. ٝ كظَطٚ، حْٓ حُ٘خَٗ ٝ حُٜللش ح٠ُٝ٧ حُوخٛش رٔ٘خه٘ش حُ٘ظخثؾ
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 اٌىزبثخ فٟ َؽَشن اٌخطبة اٌؼبدٞ

ِخٍٛف ػبِش . د

 عبِؼخ عؼ١ذح

ِٓوٚ 

٣ٌظذ ٌٓ٘ ػٔخ٤٘٤ٗخص حُوَٕ حُٔخ٢ٟ ، كوي ٛيٍ ُٚ كظ٠ ًظخرش ٌٛٙ حُٔطٍٞ " ٓلٔي ٓل٬ف "

ػٔخٕ ٍٝح٣خص ٝػ٬ع ٓـٔٞػخص ه٤ٜٜش ٝػ٬ع أهَٟ ١٨ُلخٍ ٝٝحكيس ُِلظ٤خٕ ، ك٬٠ ػٖ 

 ػٍٝ ٘بِؼ ِمزً :حٛظٔخٓٚ رخُزلغ حُظخ٣ٍو٢ ، ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ٬ٓٓق حٌُظخرش ُي٣ْٚ ٖٓ ه٬ٍ ٍٝح٣ظ٤ْٖ 

 ػبئٍخ ِٓ فخبس ا٤سٍِخ اٌضش٠خ ،

 (ػٍٝ ٘بِؼ ِمزً ا٤سٍِخ اٌضش٠خ  )اٌٛعبٚط اٌغش٠جخ ،  -1
(1)

 : 

٣ظْٜ ك٤ٜخ حُ٘خػَ حُؼخثَ حُٔ٘ظ٢ٔ ا٠ُ أىد " ٣ُ٘ذ حُٜ٘ي١ "  ٗخػض ك٢ حُزِيس  أهزخٍ ٓوظَ     

٧ٝٗٚ " ػخري حُٔلٔٞى"٤َٜٗٝس حُظَ ٓٞظلش   ٣لزٜخ . ٣ُٝٔـٖ " ػزي حُل٤ٌْ حٍُٞى١ " ح٫كظـخؽ 

ٞٛخ ٓ٘ٚ  َّْ َٓس روظِٜخ ٫ُٞ إٔ رؼٞ حُ٘خّ هَِّٜ . كو٤َ ٝر٬ ٌٖٓ ٫ طظِٝؿٚ  كَٜ

٣ٌٔ٘ٚ ٛخؿْ حٌُظخرش ٝٛٞ ٓ٘٘ـَ رخُ٘خػَ حُٔـ٤ٖ ٝ ٣لخٍٝ إٔ ٣ظَٜ " ػٔخٍ حُلَ"

ٝاًح رٚ ٣ٌظ٘ق أٜٗخ طؼَكٚ ٌٓ٘ إٔ ًخٕ   ٢٘٘٣  .ر٤َٜ٘س حُظَ ُظِٝىٙ رزؼٞ حُٔؼِٞٓخص ػ٘ٚ

٣ٝلخَٟ رخُؼخ٣ٞٗش ٝٛٞ ح١ٌُ حٗوطغ ػٖ ىٍحٓش ح٫هظٜخى ك٢ ؿخٓؼش َٝٛحٕ ٤ُظِو٠َّ ط٣ٌٞ٘خ ًٔٔظ٘خٍ 

كؤٓخ حُ٘خػَ كزَأ٣ٜخ ٤ُْ ٟٓٞ اٗٔخٕ طخكٚ ١ٔغ ك٢ ٓخٍ .ػوخك٢ ػْ اٗٚ حٗظـَ ٓيس رلخ٢ٓ ٓٔؼٞى  

. كخٍطٌذ ؿ٣َٔظٚ حُ٘٘ؼخء " ح٧ٍِٓش حُؼ٣َش "

 ، أٓجِش R4طلخَٛٙ ؿِٔش ٖٓ حُٞٓخّٝ رؼيٓخ هَؽ ٖٓ حُز٤ض ك٢ ٤ٓخٍطٚ حَُٓخى٣ش حُزخ٤ُش 

أٓٚ حُٔلَؿش ، هَٝؽ حرٖ هخُظٚ ٖٓ حُٔـٖ ، ٍٛٞس أر٤ٚ ح١ٌُ رخع حٌُٖٔٔ ٝر٠٘ آهَ ك٢ هطؼش 

... أٍٝ رل٢ ح٫ٗظٜخٍ 

اً " ٣ُ٘ذ "حُظ٢ ٣ليػٚ ك٤ٜخ ػٖ ػ٬هظٚ   رـ  ٣ٍِٝ ٛي٣وٚ حُ٘خػَ ك٢ حُٔـٖ ٢ٛٝ حُلَٛش 

حُظوخٛخ ٣ّٞ ًخٗخ ٣ظلَؿخٕ ػ٠ِ َٓٔك٤ش َػًِّّوض ه٬ُٜخ   ػ٠ِ ٓخ ٍٝى ػ٠ِ ُٔخٕ أكي حُٔٔؼ٤ِٖ ٖٓ 
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أهطخء طخ٣ٍو٤ش ك٤غ أىٍى ك٤ٜ٘خ، أٜٗخ حَٓأس ٓظ٤ِٔس رؼوخكظٜخ  كظزؼٜخ ٝػَف ٌٜٓٔ٘خ ٝأهٌ ٣ظَىى 

. ًٝخٕ هي ِٓٔٚ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ٍٝحم هزَ إٔ ٣َٜ٘ف . ػ٤ِٜخ ا٠ُ إٔ طٞػوض حُؼ٬هش ر٤ٜ٘ٔخ 

ؿخٟزش " ك٣ُٞش حُؼ٢ِٔ"ٗؼَف أٗٚ كظق ٌٓظزش ًِق أكي ح١٧لخٍ رظ٤٤َٔٛخ ٝطل٠َ حُٔؼِٔش 

. ٫ٝ طٌِٔٚ ا٠ُ إٔ طَٜ٘ف 

 ك٢ حُز٤ض ٣طِغ ػ٠ِ أٍٝحم حُ٘خػَ حُظ٢ ك٤ٜخ ؿٞحٗذ ٖٓ ك٤خس ح٧ٍِٓش حُؼ١َ

ك٢ٜ ٖٓ ػخثِش ٗخٍى أُِٜٛخ ك٢ حُٔوخٝٓش ٝهُظَ أرٞٛخ ٖٓ هزَ أكي حُل٤٤َٖٔٗ   ُظظَر٠ . س  

٣ظ٤ٔش ك٢ اكيٟ حُِٝح٣خ كظظؼِْ  ٝطظؼوق ٌُٖ  ُْ  ٣ٔؼيٛخ حُلع  ك٢ حُِٝحؽ كطِوض   ػ٬ع َٓحص 

.  ٝٓخص ُٝؿٜخ ح٧ه٤َ ك٢ كخىع 

ٛٞ ك٢ حُز٤ض ك٤غ ٣ل٠َ  ٛي٣وٚ ك٤ٖٔ ح١ٌُ ٣لخٍٝ إٔ ٣و٘ؼٚ ر٠ٍَٝس حُظَٗق ٬ُٗظوخرخص 

ػْ  ٣ظلٍٞ ا٠ُ  حُلي٣غ .ٝٛٞ ٓظَىى ٫ ٣َ٣ي ا٫ حٌُظخرش  ٣ٝؤر٠ إٔ ٣ولْ ٗلٔٚ ك٢ َُٓس ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ 

ػٖ ٍح٤ٟش   ٝحرٜ٘خ ح١ٌُ ٓـٖ رٔزذ حُٔويٍحص ،  ٧ٜٝٗخ ُٝٝي٣ْٜخ ٣ِػـٕٞ أَٛ حُل٢ ٣وٍَٕٝ 

. ١َىٛخ ا٠ُ ٌٓخٕ آهَ 

٣ٝظيهَ هزِٚ  ٖٓ " ػ٤ِِٞ "٣٘ظْ كلَ حُزَطوخٍ ك٢ حًَُِٔ حُؼوخك٢ ، ٣ل٠َٙ حُٔطَد حُٔئػَ 

. س حُظل٤ٌَ ك٤ٖٔ ْٛ أِٛق ٬ُٗظوخرخص حُٔوزِش ٍَٟٝ ٣ؼ٤َٕٝ ىٍٝ حُٔ٘ظوز٤ٖ حُلخ٤ِٖٗ ٝ

حُظ٢ ٛخٍص  طظخؿَ  ك٢ ح٬ُٔرْ " ؿ٤ِٔش حُٔخػ٢"حُٔلَ حُظـخ١ٍ ُـ " ٣ٍِٝ " ػٔخٍ حُلَ"

ٓظٍٞىس ٖٓ ط٤ًَخ ٣ٍٞٓٝخ ًٝخٗض هزَ ًُي هي طِٝؿض ٖٓ حُ٘خػَ حُٔٔـٕٞ ٝططِوض ٧ٜٗخ ٣جٔض ّحٍ

. ٖٓ حٍطزخ١ٚ حُِحثي رخُ٘ؼَ ٝح٧ٍٝحم حُظ٢ أكَهظٜخ ؿ٠زخ كٌخٕ حُلَحم 

. طؤط٤ٚ ٤َٔٓس حَُٓخٍ ًحص ٣ّٞ ُظيػٞٙ ا٠ُ ك٠ٍٞ ٗ٘خ١ كٍٞ كوٞم حَُٔأس 

٢ٛ " ٣ُ٘ذ "٤ِْٓ ٝػ٤ِِٞ ُٝيح ٍح٤ٟش ٣ظز٤ٖ أٜٗٔخ حُٔـَٓخٕ حٗظوخٓخ ٧ٜٓٔخ  اً ٣ؼظزَحٕ إٔ  

٤َٜٗس "ٌُٖٝ حُظ٢ طٜخد رخُلـ٤ؼش ٝطٜزق ك٣َٔش ُِلِٕ ٝحُزٌخء ٢ٛ .حُظ٢ أهٌص ٜٓ٘خ ُٝؿٜخ 

٣ٝطخُغ  ػٔخٍ حُلَ ك٢ حُٜلق . ٝط٣َي حُِٝحؽ ٓ٘ٚ " ػ٤ِِٞ"حُظ٢ ًخٗض ٓظؼِوش   رخُٔطَد " حُظَ

. أٜٗخ كخُٝض ح٫ٗظلخٍ 

ًخٕ ك٢ ح٤ُٔخٍس حَُٓخى٣ش ٓخٍكخ ك٢ ٝٓخٝٓٚ كظ٠ ٣ٜطيّ ر٘خك٘ش ٣يهَ ػ٠ِ اػَ حُلخىع 

ك٢ ؿ٤زٞرش رخُٔٔظ٘ل٠ ، ٝرؼيٓخ ٣وَؽ ٓؼخك٠ ٣ٔٔغ إٔ ك٣ُٞش حُؼ٢ِٔ هي ُهطزِض ك٤ٜ٘يّ ٌُٝ٘ٚ 

ٝك٤ٜ٘خ ٣لَف رخُٔؼخىس حُِٝؿ٤ش ٣َٝطخف . ٣َٜ ػ٠ِ   حٓظؼخىطٜخ ٣ٝلون ًُي  رؼي ٌٓخُٔش ٛخطل٤ش 

ٌُ٘ٚ ػيٍ ػ٘ٚ ٤ُل٠َ " ٗخػَ حُٔي٣٘ٚ : "٤ٌُظذ ػْ طٞهق ٤ُوظخٍ ػ٘ٞحٗخ ٌُظخرٚ كٌخٕ حُؼ٘ٞحٕ ح٧ٍٝ 

  "حُٞٓخّٝ حُـ٣َزش  أٝ ػ٠ِ ٛخٖٓ ٓوظَ ح٧ٍِٓش حُؼ٣َش  " 
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( (ػبئٍخ ِٓ فخبس )) -2
(2) 

 : 

أرٞٛخ ٫ ٣ٜظْ رخُز٤ض ٧ٗٚ ٜٓ٘ٔي ك٢ . هَٝكش أٜٗض حُيٍحٓش حُـخٓؼ٤ش ٌُٜٝ٘خ ُْ طـي ػ٬ٔ 

كبهٞطٜخ طلَهٞح ْٜٓ٘ ٖٓ طِٝؽ ١ز٤زش . حُٔطخُؼش ٝحُظَىى ػ٠ِ حُِٝح٣خ ٝهي حًظل٠ رَٔطذ حُٔظوخػي 

ٝحرظؼي ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٛخؿَ ا٠ُ كَٗٔخ ٝحٗوطؼض أهزخٍٙ ٣ٝٞٓق رطخٍ  أٗزٚ  رٔظٌٔغ  ٠ٓٞٓٝ ٣لٌَ ك٢ 

ؿيْٛ ه٤َ ٓخص ٓ٘ظلَح ٝه٤َ هظِٚ .حُلَهش ، ٓخػيح حُلز٤ذ ح١ٌُ ٣زيٝ ػ٠ِ ىٍؿش ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش 

حُٔؼَٝف رخٗظٜخ٣ُظٚ ٝهيحػٚ ٣َٝؿذ ك٢ إٔ ٣ظِٝؽ ٖٓ هَٝكش ػ٠ِ أَٓ إٔ ٣لظق " ؿ٢ُ٬٤ حُؼ٤خٍ"

ٌُُٝي ٜٗ٘ي هٜخّ ٣ٞٓق . ُٜخ ٌٓظزخ ُِيٍحٓخص ٌُٜ٘خ طزيٝ ٓظَىىس ٍؿْ اُلخف أٜٓخ ٍٝكٞ أه٤ٜخ 

ًٔخ  ٜٗ٘ي ٓ٘خٝٗخص ٖٓ ك٤ٖ ٥هَ ر٤ٖ حُٞحُي ُٝٝؿظٚ ٤ٔ٣٘ش كٍٞ .ٓغ ٝحُيطٚ كٍٞ ٌٛح حُٟٔٞٞع 

. ٟٝؼ٤ش حُز٤ض ٝػيّ حٛظٔخٓٚ رؤ٫ٝىٙ حُطخث٤ٖ٘ 

ًحص ٣ّٞ ٣ل٠َ ؿ٢ُ٬٤ حُؼ٤خٍ ٤ُؤهٌٛخ ٖٓ حُز٤ض رخ٤َُٓٔيّ  ر٤٘ش إٔ  طوظخٍ كٔظخٕ حُِكخف 

ٌُٝ٘ٚ    ٣ظٞهق ػ٘ي ر٘خ٣ش ٤ُيهِٜخ ا٠ُ ٗوش ػ٠ِ أٓخّ أٜٗخ ٓظٌٕٞ ر٤ظٜخ حُوخٙ ٝٛٞ ٫ ٣ٌق ػٖ 

حٗظوخى ُٝؿظٚ حُزخٍىس حُظ٢ طٌَٛٚ ١ٞ٘٣ٝ طط٤ِوٜخ، ػْ ٫ ٣ِزغ إٔ ٣َحٝىٛخ ػ٠ِ ٗلٜٔخ كظؤر٠ ٝطَٜ٘ٙ 

. ٝططِذ ا٤ُٚ إٔ ٣ؼ٤يٛخ ا٠ُ ر٤ظٜخ 

كؤٓخ ٣ٞٓق ك٬ ٣ظٞهق ػٖ حُظل٤ٌَ ك٢ ٓلزٞرظٚ ٓخٍس حَُٔحؿ٢ رـ٠ذ ٧ٜٗخ طوِض ػ٘ٚ ُلوَٙ 

كٔٞ " ٣ٝظليع ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ػٖ ٛي٣وش  B MWٛخكذ "  ك٤ٔي ُطَّٝ"أٝ ُلِ٘ٚ ُظظؼِن  رـ 

ح١ٌُ أُق ػ٤ِٚ أرٞٙ إٔ ٣ظِٝؽ ٍؿْ ًٞٗٚ ٫ ٣٘ظـَ ، ػْ ٣وٜي   هخػش ح٩ٗظ٤َٗض ٤ُظَٜ " َُٔحٍ

". ؿ٤٘ق "حُظ٢ طٌٖٔ " ؿ٤٘ض"رـ

ك٢ حُـخٓؼش ك٤ٖ ؿَرض حُظيه٤ٖ َٓس ٝحكيس ٝحٗوطؼض ػ٘ٚ " هَٝكش "   ٣ؼٞى ر٘خ ا٠ُ أكٞحٍ

ٝطًٌَص ح٧ٓظخً حُؼِح١ٝ ح١ٌُ أكزظٚ ٝٓخكَ ٣ٞٓخ ا٠ُ حُؼخٛٔش ُْٝ ٣ؼي ،  ػْ كـؤس ٗـي ح٧َٓس ك٢ 

ُوطزظٜخ ٝػخى حُلز٤ذ ُٔٞحٓخس أهظٚ ٣ٝطٔجٜ٘خ أٗٚ ٤ٓزو٠ ىٝٓخ ا٠ُ ؿخٗزٜخ " ؿ٢ُ٬٤ حُؼ٤خٍ"حٗظظخٍ 

. ١ٞٗ إٔ طلخكع ػ٠ِ َٗف حُؼخثِش 

ك٤ٔي ُطَّٝ  ح١ٌُ أهٌ ٓ٘ٚ "  ٣٘وِ٘خ رؼي ًُي ا٠ُ ٣ٞٓق  ح١ٌُ ٣لٌَ ك٢ إٔ ٣وٜي    ك٬٤ 

. ٓلزٞرظٚ  ًٔخ ٣لٌَ ك٢ إٔ  ٣ؼ٢٘ أهظٚ  ػٖ حُِٝحؽ ٖٓ حُؼ٤خٍ ٧ٗٚ ٣ؼَكٚ ٍؿ٬ ٓخًَح 

ك٢ حُز٤ض  ٣وَأ ًظذ ح٤ُٝ٧خء ٝحُٜخُل٤ٖ ٝحُٔئٍه٤ٖ ٝحُ٘ؼَحء   ر٤٘ٔخ " ُو٠َ"   ح٧د 

طوزَٙ ُٝؿظٚ رؤٕ حر٘ٚ ٣ٞٓق هي حػظيٟ ػ٠ِ أكي حُ٘زخٕ ُٔخ طليع ك٢ ك٠َطٚ ػٖ ح٫ٗظوخرخص 

                                                 

. 
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ٝٛٞ ٣ٜيىٛخ " حُؼ٤خٍ"ك٢ ٌٓظذ " هَٝكش"٢ِ٣ ٌٛح ٜٓ٘ي ٣ٍٜٞ " ؿ٢ُ٬٤ حُؼ٤خٍ"ًًَٝ حْٓ 

ف رل٠لٜخ ٧ٕ ًُي َٓ   ٫   ٣ؼَكٚ أكي ك٢ حُزِيس  ِّٞ .   رٔخ٤ٟٜخ ٓغ ح٧ٓظخً ٖٓ ه٬ٍ ٍٓخُش ٓخ  ٣ِٝ

ػ٘ي ٓٞهق حُلخك٬ص ٣ظَىى ػْ ٣لخطلٜخ ك٘ؼَف أٜٗخ ك٢ حٗظظخٍ أٜٓخ "   ٓخٍس"٣ٞٓق ٣َٟ 

. حُٔؼِٔش ٤ٌِٓش ، ٝرؼي ٓ٘خٝٗخص ٣ٜلؼٜخ ٣َٜٝ٘ف 

ح٧د ٜٓ٘ٔي ك٢ حُٔطخُؼش   ٝحًٌَُ ًؼخىطٚ ر٤٘ٔخ  ُٝؿظٚ طوزَٙ رٔخ ؿَٟ ر٤ٖ ٣ٞٓق ٝٓخٍس   

. ٝهي ؿخءص أٜٓخ ط٘ظ٢ٌ  ٝطٜيىْٛ رخ١َُ٘ش اًح ٛٞ حهظَد َٓس أهَٟ ٖٓ حر٘ظٜخ 

. ٓغ حُؼِح١ٝ كوٍَص إٔ طٜـَ حُز٤ض ا٠ُ َٝٛحٕ " هَٝكش"ٗخع هزَ 

ٌُٖ حُلخٍّ ٣ٔ٘ؼٚ ك٤طؼ٘ٚ ٤ُـي " حُؼ٤خٍ"٣ٞٓق  ٣لَٔ  ٤ٌٓ٘خ   ٣ٌٝٛذ ا٠ُ  حًَُ٘ش ٤ُوظَ 

ٝاًح ٛٞ هي طـ٤َ كـؤس ٝأٛزق ٣وَأ حُزئٓخء ٝػ٘خه٤ي حُـ٠ذ . ٗلٔٚ ك٢ حُٔـٖ ك٤غ ٣ٍِٝٙ ٝحُيٙ 

ْٕ ٤ٜٓزق ٍؿ٬ ٓٔظو٤ٔخ  كؤٓخ أ٧ّ كبٜٗخ طظ٤َّٜؤ ٣ُِخٍس حر٘ظٜخ ك٢ َٝٛحٕ ُظزخٍى ُٜخ ػِٜٔخ  . ٣ٝؼي رؤ

ر٤٘ٔخ ٣طٔجٜ٘خ .ك٢ ح٫ٗظوخرخص حُظ٢ ١خُٔخ كَٙ ػ٤ِٜخ ٝػَٔ ُِلُٞ ك٤ٜخ " حُؼ٤خٍ"ٝطزَ٘ٛخ  رلَ٘ 

.      هخىٍس ٫ٝ ٣وخف ػ٤ِٜخ ٤َُٜ٘ف رؼي ًُي ُٔٔخٍٓش ػخىطٚ حُٔؼٜٞىس " هَٝكش"ح٧د  رؤٕ 

: رؼ١ٍك 

ك٢ ػخُْ ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ حُٔظطٍٞس ٖٓ ك٠خث٤خص ٝاٗظ٤َٗض ٝٓ٘خًَ حؿظٔخػ٤ش  .1

ٝحٍطزخ١خص ٓوظِلش  ٫ ٣ُوزَ حُٔوظٜٕٞ أٗلْٜٔ ػ٠ِ حُٔطخُؼش رخٓظؼ٘خء ٖٓ أُِْٜٓ حُزلغ ح٧ًخى٢ٔ٣ 

 َ . ػ٠ِ ػـَ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٜٗخىس  - ك٢ حُـخُذ - رٌُي ، ٗخ٤ٛي ػٖ ١ز٤ؼش حُزلغ ح١ٌُ ٣ُل٠َّ

رؼ٠ٜخ ٫ " ٓلٔي ٓل٬ف "٣ِؼذ ىٍٝح ك٢ ٓٔؤُش حُٔوَٝث٤ش ، ٍٝٝح٣خص - ٫ ٗي - كخُلـْ 

 ٛللش  ٢ٛٝ ؿ٤ٔؼٜخ ٖٓ حُلـْ ٫170 طظـخُٝ  (حُٞٓخّٝ حُـ٣َزش ) ٛللش ٝأ١ُٜٞخ ٣70ظـخُٝ 

. حُٔظ٢ٓٞ 

حُٔخٍى ٣ؼَف أًؼَ " طٞىٍٝٝف"٤ٔ٣َ حٌُخطذ ك٢ حُـخُذ ا٠ُ حُ٘ٞع حَُٔى١ ح١ٌُ ٤ٔٔ٣ٚ  – 2

ٓؼٔخػَ كٌخث٢ ، / حَُإ٣ش ٖٓ حُوِق ك٤غ ٓٔظٟٞ حَُٔى هخٍؽ كٌخث٢  POUILLON ٝٓخ ٤ٔٔ٣ٚ 

ٓخ ٣ـؼَ حٌُظخرش أهَد ا٠ُ ح٧ِٓٞد ح٢ٌ٤ٓ٬ٌُ  حُظ٢ ٣َٔى ك٤ٜخ حَُح١ٝ ح٧كيحع ٣ٜٝق حُٔ٘خٛي 

حٌُخطذ ١َكخ ك٢ حُلٌخ٣ش كبٗٚ ٣وِن ٗو٤ٜش / ٝكظ٠ ك٤ٖ ٣ٌٕٞ  حَُح١ٝ.ر٤ٔ٠َ حُـخثذ ػخىس 

. ك٢ حُٞٓخّٝ حُـ٣َزش " ػٔخٍ حُلَ "كخُش : ٤ُٔو٢ ػ٤ِٜخ ؿٞحٗذ ٓٔخ ٣وٜٚ ، ٓؼخٍ 

: ًؼ٤َح ٓخ طؤط٢ رؼٞ ح٧كيحع ٜٓط٘ؼش ٓلخؿجش ٫ طو٠غ ُِٔويٓخص حُٔخروش ػٜ٘خ ٓؼخٍ  – 3

ػٔخٍ حُلَ ك٢ هط٤ؼش ٓغ ك٣ُٞش حُؼ٢ِٔ ػ٠ِ ١ٍٞ حَُٝح٣ش ٌُٖٝ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ٝرؼيٓخ  -

  .(حُٞٓخّٝ حُـ٣َزش).طٌٕٞ ٓوطٞرش ٣ٔظؼ٤يٛخ رٔـَى ٌٓخُٔش ٛخطل٤ش 
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٣ٞٓق ٣ٌٕٞ رطخ٫ ٓظٌٔؼخ ٌٓ٘ حُزيح٣ش ، ٝػ٘يٓخ ٣ٍِٝٙ ٝحُيٙ ك٢ حُٔـٖ  ُٗلخؿؤ رؤٗٚ  -

ٝأهظٚ ًَ حُٔويٓخص طيٍ ػ٠ِ أٜٗخ ٗو٤ش ٖٓ ػخثِش . هٍَ إٔ ٣ٔظو٤ْ ٝٛٞ ٣وَأ حُزئٓخء ٝػ٘خه٤ي حُـ٠ذ 

٣َٗلش ٌُٜٝ٘خ طًَذ ح٤َُٓٔيّ  ٓغ حُؼ٤خٍ هزَ حُلخطلش أٝ حُؼوي ٝٓخ طوظ٤٠ٚ طوخ٤ُي حُِٝحؽ ، ُٝٔخ 

٣َحٝىٛخ ٝطَٜ٘ٙ ؿخٟزش طؼٞى ُظطِذ ا٤ُٚ إٔ ٣ؼ٤يٛخ ا٠ُ ر٤ظٜخ ، ػْ ٗلخؿؤ رؼي ًُي ًِٚ أٜٗخ ؿخُٔش ك٢ 

 .(ػخثِش ٖٓ  كوخٍ ).ٌٓظزٚ 

ُـش حٌُخطذ ِٜٓش ٤ٍٗوش ك٤ٜلش  ٤ِٓٔش ٫ ٗؼؼَ ك٤ٜخ ػ٠ِ هطؤ ا٫ اًح ًخٕ ١ز٤ؼ٤خ ٫ٝ  – 4

٣لْ حُوخٍة ك٤ٜخ رؤ٣ش ػوزش ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ظ٘خٓذ ٓغ حُؼل٣ٞش ُلظش حٌُظخرش رؼ٤يح ػٖ حُظٌِق ح١ٌُ هي 

ُّْ ػٖ ٤ٗش ؿ٤َ أىر٤ش أ٬ٛ  كبًح ٓخ أ٤ٟلض ٌٛٙ ح٤ُِٔس ا٠ُ حُلـْ ٝحَُٔى ح١ٌُ ٣َطٌِ ػ٠ِ . ٣٘

ٓوَٝث٤ش أٝٓغ ٖٓ ؿ٤َٙ " ٓل٬ف"حُظَِٔٔ ح٢ُِ٘ٓ حُٔؼٜٞى ، كبٕ ًُي ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ٌُٔذ أػٔخٍ 

". حرٖ ٛيٝهش "ٖٓ حُٔٔظٟٞ ح١ٌُ ػَكظٚ أػٔخٍ - ك٢ طوي١َ٣ – ٝهي طٌٕٞ 

ٝٛٞ ُْ ٣ؤص ر٤ٜـش " ٤ٓ٩َ كز٤ز٢ (حُٞهخثغ حُـ٣َزش )طل٤ِ٘خ ػ٠ِ  (حُٞٓخّٝ حُـ٣َزش ) –  5

حُٔلَى ٝاٗٔخ حُـٔغ ٣ِ٤ُي ٖٓ ىٍؿش حُٞٓٞحّ ، ًٔخ ُْ طؤص ٛلش حُـَحرش ػزؼخ ، رَ ٤ُظِوخٛخ حُوخٍة  

ػ٠ِ أٜٗخ ٤ُٔض ٝٓخّٝ ػخى٣ش  ٧ٜٗخ ك٢ ؿَٞٛٛخ طظؼِن روِن ٝؿٞى١ ٓظ٤ِٔ ، إٔ ٣ٌٕٞ أٝ ٫ ٣ٌٕٞ 

. ا٫ رلؼَ حٌُظخرش ، ٝرخٗظٜخء حُٞٓخّٝ ٣ٌٕٞ هي أ٠ٜٗ حٌُظخد  - ًٔخ ٣َٟ – ٫ٝ ٣ظلون حُٞؿٞى 

ك٤ِْ ٧ٜٗخ ػخثِش حكظَكض ٛ٘غ ح٧ٝح٢ٗ  حُلوخ٣ٍش  ،رَ ٧ٜٗخ ٖٓ ٌٛح  (ػخثِش ٖٓ كوخٍ)كؤٓخ 

٤ٓٝخم حَُٝح٣ش ٤٘٣َ ا٠ُ إٔ ُٜخ ٖٓ حَُ٘ف ٝحُٔخ٢ٟ حُٔـ٤ي ٓخ ٣ـؼِٜخ ٓلَ كوَ . حُٔؼيٕ حُؼ٤ٖٔ 

: ٝحُلَوخٍ ُـش رظول٤ق حُوخء ، ٣ؼ٢٘ حُظزخ٢ٛ رخُلٔذ ٝحُ٘ٔذ ٝحُٔلخٖٓ ، هخٍ حُزلظ١َ . ٝحكظَحّ 

ِٚب خٍُذ اٌفَخبس ٠ىْٛ  ٠ِٛب      ٔق١جه ف١ٗ أغٍٝ ِٓ ٔق١جٟ 

طٔظق ٖٓ ٝحهغ  حُل٤خس حُؼخى٣ش ك٤غ ٣ـِذ حُطخرغ حُظو١َ٣َ " ٓلٔي ٓل٬ف"طزو٠ حٌُظخرش ُيٟ 

. طلي٣يح "ٓلٔي أٍٜٓ٘ٞ"ًٝٔخ هخٍ ح٧ٓظخً  

٤ْٚ اٌٙبعظ إٌمبثٟ ٠مغ فٟ ف١ُّ أؾغبي ِؾّذ ِف٩ػ اٌشٚائٟ، فأٗ ٠نفٟ ػٍٝ ))

ػٍّٗ هبثؼب رغغ١ٍ١ب، ثً رمش٠ش٠ب رز٩ؽك ف١ٗ ا٤ؽذاس ٌٍمجل ػٍٝ ٚالغ ِؼ١ٓ ٘ٛ ٚالغ اٌىبف١خ، 

ئؽذٜ ِإعغبد اٌمطبع اٌؼبَ، ػٍٝ أْ ِب ٠إخز ػٍٝ ِف٩ػ ٘ٛ اٌزجغ١و فٟ ِؼبٌغخ ثؼل ِظب٘ش 

٘زا اٌٛالغ، ١ٍِٚٗ ئٌٝ ا٨خزضاي ، ٚئّ٘بٌٗ ٌزم١ٕبد اٌؾىً اٌشٚائٟ اٌّزطٛس فٟ ِمبثً رٛع١ٗ 

اٌؼٕب٠خ ٌّنب١ِٓ اٌّؾىٟ، ِّب ٠غؼً اٌؾىب٠خ فٟ ؽذ رارٙب، وأؽذاس ِٚنب١ِٓ ٚخطبة ِٚٛالف، 
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رّبسط عٍطزٙب ػٍٝ اٌىزبثخ وّب ٌٛ وبٔذ ٘ذفب فٟ ؽذ رارٙب، فٟٙ ر١ّٙٓ ٚرطغٝ ػٍٝ ؽغبة 

((. ِٙبساد ٚس٘بٔبد اٌؾىً اٌفٕٟ
(3)

 . 

ٖٓ ؿ٤َ ٗي ، إٔ طـَرظٚ ك٢ حُ٘وخرش ٝح٫ٗظوخرخص حُٔوظِلش هي طًَض رٜٔخطٜخ ٝحٟلش ك٢ 

ٙ ىٝٓخ ا٠ُ حُظز٢٤ٔ ، ًٝؤٗٚ ٫ ٣زٌٍ حُـٜي حٌُخك٢ ُظط٣َٞ أىٝحطٚ حُل٤٘ش أٝ اٗٚ  ص ط٘يُّ ََّ ًظخرخطٚ ، ٝحٓظٔ

 .٣٘٘ـَ أًؼَ ر٠ٍَٝس اٜٗخء حٌُظخد َٝٗ٘ٙ 

: ٛٞحٖٓ

 
1

 2005ىحٍ حُلٌٔش ،حُٔيح٢ٓ حُؼخ٢ٗ – ( ػ٠ِ ٛخٖٓ ٓوظَ ح٧ٍِٓش حُؼ٣َش ) ٓل٬ف ، ٓلٔي ، حُٞٓخّٝ حُـ٣َزش ،  ( 

: حُٜٔخىٍ 

 

 ٓل٬ف ، ٓلٔي -

 .1986حُٔئٓٔش ح٤٘١ُٞش ٌُِظخد ، حُـِحثَ-ّٛٔٞ حُِٖٓ حُل٬ه٢  -

 . 2002أ٠ُٝ، : ، حٌُخك٤ش ٝحُٞٗخّ، ٍٓ٘٘ٞحص حطلخى حٌُظخد حُـِحث٤٣َٖ، ١ -

 2005ىحٍ حُلٌٔش ،حُٔيح٢ٓ حُؼخ٢ٗ –  (ػ٠ِ ٛخٖٓ ٓوظَ ح٧ٍِٓش حُؼ٣َش  )حُٞٓخّٝ حُـ٣َزش ،  -

  .2008ىحٍ حُـَد َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ، َٝٛحٕ :ػخثِش ٖٓ كوخٍ  -

 .1986حُٔئٓٔش ح٤٘١ُٞش ٌُِظخد ، حُـِحثَ- ّٛٔٞ حُِٖٓ حُل٬ه٢  -

 .ٜٗخىس    ٗوخر٢ ، ىحٍ حُلٌٔش  -

 

: اٌّشاعغ 
 

 طل٣ََ ٝط٤ٔ٘نطؤ٤ُق ٓـٔٞػش ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ حُٔـخٍرش  (ح٣ُٜٞش ٝحُظو٤٤َ ك٢ حَُٝح٣ش حُـِحث٣َش)) -

 .ٍٗٞ حُي٣ٖ ٛيٝم  ، ػزي حُِط٤ق ٓللٞظ  ، ػزي حُلظخف حُلـ١َٔ  ،ٗؼ٤ذ  ك٤ِل٢  ،  رٞٗؼ٤ذ حُٔخ١ٍٝ

  

 ح٧ىد حُٔـخٍر٢ ح٤ُّٞ ، هَحءحص ٓـخٍر٤ش ، ٓـٔٞػش ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ،ٍٓ٘٘ٞحص حطلخى ًظخد   -

. 2006حُٔـَد، -

 

 .  1986 ٝح٢٘٤ٓ ، ح٧ػَؽ ، حطـخٛخص حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ك٢ حُـِحثَ ، حُٔئٓٔش ح٤٘١ُٞش   ٌُِظخد ، حُـِحثَ  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3

 رؾش٠ش ٚرٕغ١ك تأليف مجموعة من الباحثين المغاربة الهوية والتخييل في الرواية الجزائرية( 

 70:  صنور الدين صدوق ،الفتاح الحجمري عبد ،عبد اللطيف محفوظ    ،شعيب  حليفي    بوشعيب الساوري
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ـّ اٌّؾـب٘ـذ  إٌ

 
. رؾش٠ؾٟ ِؾّذ : أ، د 

  .ِش٠ٓ ِؾّذ: أ 

عبِؼخ ثؾبس 

 

حُِٔوٚ 

حُٜلل٤ش ٝح٧ى٣زش ٝ حَُكخُش (1904ـ 1877) Isabelle Eberhard"ئ٠ضاث١ً اثش٘بسدد"

حُل٤َٔٗش ، ٖٓ أٍٛٞ ٤ٍٓٝش ، ٝأّ أُٔخ٤ٗش ، ٝ أد حهظُِق  ك٢ ٣ٞٛظٚ ، حٓظوَص رخُـِحثَ  ٝط٘وِض 

... حُـِحثَ ، ػ٘خرٚ ، رخط٘ش، حُؼ٤ٖ حُٜلَحء، ر٘خٍ  حُو٘خىٓش ،  ر٤ٖ ٓيٜٗخ ٝ رِيحطٜخ ٗٔخ٫ ٝؿ٘ٞرخ ،

ٖٓ ٝحى١ ٓٞف ، ٝ ُػَكض رظَكخُٜخ    ٝ كزٜخ ُِٜلَحء ٝحُل٤خس حُزي٣ٝش " ٤ِٓٔخٕ أ٢٘ٛ " طِٝؿض 

ٝ ُزخٜٓخ ١ُِ حُلَٓخٕ حُؼَد ، ًٔخ ُػَكض رظؼيى ُـخطٜخ ٝٓ٘خِٜٛخ حُل٣ٌَش ٝ ػِٜٔخ َٓحِٓش ك٢ 

ٝ طُٞك٤ض ك٢ ٍر٤غ ك٤خطٜخ ه٬ٍ ... حُٜلَحء ُٔـٔٞػش ٖٓ حُـَحثي حُل٤َٔٗش حُٜخىٍس رخُـِحثَ 

ّٔخٍٝس أ٣ٖ أهخٓض رِح٣ٝش 1904ك٠٤خٗخص حُؼ٤ٖ حُٜلَحء  " ، رؼي ػٞىطٜخ ٖٓ ٍكِش ا٠ُ ٓ٘طوش حُ

، طًَض ٓــٔٞػش ٖٓ حُٔوخ٫ص ٝ حُوٜٚ ٝحُٜ٘ٞٙ  حُظ٢ ُؿٔغ ٓؼظٜٔخ ك٢ ًظخر٤ٖ " حُو٘خىٓش 

"  ك٢ ظ٬ٍ ح٬ٓ٩ّ حُيحكجش"  ، ٬ٓNOTES DE ROUTEٝكظخص حُط٣َن : طلض ػ٘ٞحٕ 

DANS L’OMBRE CHAUDE DE L’ISLAM.   

 ، َٓى حُليع، ٓ٘ظٍٞ ح٤ُٔخم حُ٘ٚ حُ٘خٛي، ح٧ِٓٞد حُٜلل٢:          اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ

رؼٔن حُِـش ٝ ًؼخكش ح٠ُٕٔٔٞ ، ٝ حُـٔغ ر٤ٖ ح٧ِٓٞد حُٜلل٢ " ا٣ِحر٤َ " طظ٤ِٔ ٜٗٞٙ 

َ  رخُوزَ ٝ  ّٔ ٝ حَُٔى١، ك٘ـيٛخ ط٘وَ حُوزَ ٝ حُليع روطخد َٓى١، ٌٝٛح حُوطخد ريٍٝٙ ٓل

ٝٛق حُليع حُٞحهؼ٢، ك٢ ظَ ح٧كيحع حُظ٢ ًخٗض طؼ٤ٜ٘خ حُـِحثَ ريح٣ش حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘  ٝ حُٞحهغ 

ح٫ٓظ٤طخ٢ٗ ، ح٤ٌُُٗٞٞخ٢ُ ، ح٤ُٜٖٔٔ ػ٠ِ ك٤خس حُـِحث٤٣َٖ ، كـٔغ  هطخرٜخ ر٤ٖ ؿٔخ٤ُش حَُٔى ٝ 

ه٤ٔش حُوزَ، ٝر٤ٜ٘ٔخ طظَٔد حُلو٤وش ،  ٝ طلِض ٖٓ كٜخٍ حُظؼظ٤ْ ح٫ٓظؼٔخ١ٍ ، ًٔخ ًخٗض طلِض ٢ٛ 

ٖٓ ىٍٝد حُٜلَحء حَُِٔٓش ٝ كـخؿٜخ حُـز٤ِش ، ٝ أهخى٣ي ًؼزخٜٗخ ح٤َُِٓش ، ًـِحُش ٛلَح٣ٝش 

ٓطخٍىس ، ًخٗض ٓطِوش حٌُظخرش ٟٓٞ ٖٓ كٌَٛخ ، ك٢ٜ ٖٓ ه٬ٍ ٝ ٟؼٜخ حُـخٓٞ ، ُْ طٌٖ ٠ٓطَس 

.  ُظ٣ََٔ حُلو٤وش  طلض حُٜٔض ح٤ُٜٖٔٔ ٣ٜٞٓخ 

  عبِؼخ ثؾبسؽ١ٌٛبد
Annales de l’Université de Bechar 

N°09, 2011,  09العدد     

ISSN : 1112-6604 
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(Elle était libre l écrire ce qu’elle  pensait ou, que par sa position  

ambiguë elle n était  pas obligée de passer sous silence certaines  vérités)
i
    

                                                                                                 

... ًخٗض ٜٓٞٝٓش رظٔـ٤َ حُظلخ٤َٛ ًحص حُي٫ُش ك٢ ط٣َٜٞ حٌُٔخٕ ٝ حُِٓخٕ ٝ حُ٘و٤ٜخص 

 ، ٝٝٛلخ ٣ـٞٙ ك٢ حُٔ٘خػَ ٝ حُ٘ل٤ٔخص رٔخ أػط٠ ُوطخرٜخ ه٤ٔش ٓظؼيىس  ٝٛلخ ٓخى٣خ ظخ٣َٛخ

ح٠ُٔخ٤ٖٓ ، ٖٝٓ اكخىحص ٜٜٗٞٛخ اكخُش ٝ حٓظيٍحؽ ح٠ُٞء ا٠ُ ٗو٤ٜظٜخ حُـخ٠ٓش ٝ حُٔلخ١ش 

رٜـخُش ٖٓ حُؼـخثز٤ش ، ٗٔـؾ حُزخكؼٕٞ كـُٜٞخ ٓٔلش ٖٓ ح٧ٓـط٣ٍٞـش ٝ حُـَحثز٤ش ُلي طيحٍٝ أٓجِش 

ا٣ِحر٤َ " حُ٘ي كٍٞ ٗٞح٣خٛخ ٝ ػ٬هخطٜخ حُٔؼويس ٝحُِٜٔ ٗلٞٛخ رلخ٫ص حُـٞٓٔش  ٌُُي كبٕ ٗٚ 

ٛٞ ٗٚ ٗخٛي ك٢ اؿ٬ء حُلو٤وش حُظخ٣ٍو٤ش ك٢ ٓ٘طوش ٗخث٤ش ٜٓٔ٘ش ، ًٌُٝي كو٤وش " حرَٛخٍىص 

حُ٘و٤ٜش حُٔزيػش ، حُظ٢ أُك٤طض ك٤خطٜخ رخُـٔٞٝ ، ح١ٌُ ؿؼَ حُزخكؼ٤ٖ ٣ظَىىٕٝ ر٤ٖ حػظزخٍٛخ 

ٓـَى ٍكخُش ٝٓـخَٓس ٝ أى٣زش ٝك٢ حُٔوخرَ ١َف حٌُ٘ٞى ٝح٫كظٔخ٫ص  حُظ٤٘ش حُظ٢ طلظوي ا٠ُ أ١ 

ى٤َُ طخ٣ٍو٢ ِّٓٔٞ  رخٓظؼ٘خء أٓجِش حٓظ٘ظخؿ٤ٚ ٫ طَٜ ا٠ُ حُوَحثٖ
ii

  

 = عشد اٌؾذس ٚ ِٕظٛس اٌغ١بق= 

ٓ٘يٓـش ك٢ حُٞحهغ حُؼ٤ٔن ُِ٘ؼذ حُـِحث١َ ، ٝػخ٣٘ض ح٤ٌُخٕ ح٫ؿظٔخػ٢ " ا٣ِحر٤َ " ًخٗض 

ُِـِحث٤٣َٖ ، ٝطؤػَص رٚ ، ٝىحكؼض ػ٘ٚ ، ٝك٢ ٝهض ًخٗض حُ٘ؼٞد حُٔوٍٜٞس طؼ٤ٖ ػ٠ِ ٛخٖٓ 

ح٫ٛظٔخّ ح٩ػ٢ٓ٬ ، كخُٝض ً٘ق كو٤وش ٓخ ًخٕ ٣ـ١َ ٖٓ هَم ُِو٤ْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝرَ٘ص ٓزٌَح 

ربهلخم َٓ٘ٝع حُوَٜ ، ٝ ٗوِض أكيحع ٝحهغ َٛحع ر٤ٖ هٞس حكظ٬ٍ هخّ ٝٓوخٝٓش ٗؼز٤ش ، رو٤خىس 

ػ٠ِ ح٤ُ٘ن رٞػٔخٓش ، ٝ هزخثَ حُٜلَحء ، ك٢ ظَف اػ٢ٓ٬ ك٢َٔٗ ٠َِٓ ، ٝ ؿ٤خد ػَر٢ ، ٝ

ًخٗض حُ٘خٛيس حُـ٣َجش " ا٣ِحر٤َ "ٍؿْ ٖٓ ٝ ٛق ح٩ػ٬ّ حُل٢َٔٗ حُٞحهغ رخَُٜٔ ٝ حُط٤ّغ كبٕ  حٍ

كؤِٓٞد حَُهخرش ٝ  )حُظ٢ أرَُص  ٝؿٚ حُلو٤وش ٝٝحهغ حُلخٍ ، ٝ ك٠لض أِٓٞد حَُهخرش ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش 

٣َ١وش حُٔوٚ أٛزلض ٓخ٣ٍش حُٔلؼٍٞ ٟي حُزَه٤خص حُوز٣َش ، ٌٝٛح طـ٘زخ ُظَٔد ٛخؿْ ح٫ْٓ 

 ٓ٘ش ، ٛيٟ حُـ٘ٞد حَُٞٛح٢ٗ ، ح٫ْٓ حُوي٣ْ أٛزق أٓطٍٞس ٝ ح١ٌُ ١َم 25ح١ٌُ ٨ٓ ، ٌٓ٘ 

(رـَحرش ٓوِوش حُٞحهغ ٛ٘خ اٗٚ رٞػٔخٓش 
iii

 اٗٚ حُو٢ ح١ٌُ ٍٓٔظٚ ُ٘لٜٔخ ك٢ ًظخرخطٜخ ، ٝ ٛٞ حُيكخع ػٖ 

ح٧ٛخ٢ُ حُـِحث٤٣َٖ ، ٝطؤط٢ اريحػخطٜخ ٢ٌُ طَؿق حُـيٍ حُظخ٣ٍو٢ ُٜخُلٜخ ، إ أ٤ٔٛش حُ٘ٚ ح٧ىر٢ 

طٌٖٔ ك٢ ه٤ٔظٚ حُظخ٣ٍو٤ش ٝ ح٣٩ي٣ُٞٞؿ٤ش ، ٧ٕ ٝؿٜش حُ٘ظَ ك٢ حُ٘ٚ ح٧ىر٢ طظـخُٝ حُزؼي حُِـ١ٞ 

ٝؿٜش حُ٘ظَ ٢ٛ حُوخُوش ُِٟٔٞٞع ًٔخ أًي ىٝ ٤َٓٞٓ ٝ ٤ُْ حُؼٌْ ًٔخ ٛٞ ٓخثي  )ٝ حُـٔخ٢ُ ٧ٕ 

(ػ٘ي هطخع ٝحٓغ ٖٓ رخكؼ٤٘خ 
iv

ّْ ػٖ ٝؿٜش ٗظَ ٝ ٓٞهق ه٢ٔ٤ ، ُوي هّيٓض   كخهظ٤خٍ ح٠ُٔخ٤ٖٓ ٣٘

. حٌُخطزش ٜٗٞٛخ َٓى٣ش طلَٔ ٝ ؿٜش ٗظَ ٓ٘لخُس ا٠ُ حُ٘خّ 
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رظ٣َٜٞ حُٞحهغ حُـِحث١َ حٌُٔ٘ٞد رٞؿٞى ح٫كظ٬ٍ ، ك٢ ٓـٔٞػش ٖٓ " ا٣ِحر٤َ " هخٓض 

ٝ " ك٬ف "حُوٜٚ ، ٍٛٞص ك٤ٜخ أٓخ٤ُذ ح٫كظ٬ٍ ٝٓٔخٍٓخطٚ حُؤؼ٤ش ٝ ح٫ٓظ٤طخ٤ٗش ، ٜٓ٘خ هٜش 

٬ًُٜٓخ ح٤٤ِٛ٧ٖ "  ٓـَّ " هٜش  ًخٕ حُل٬كٕٞ ٣ظٌِٕٔٞ ه٬٤ِ  )ٝ ػ٤ِٔش حؿظٜخد ح٧ٍح٢ٟ ٖٓ 

٤ٜٖٓٞٔٓ ، هِق ٤ٛجخطْٜ حُٔ٘وز٠ش ٝ حُٔ٘ٔلوش ، ًخٗٞح ٤ٓيكؼٕٞ ُْٜ  هزَ ١َىْٛ حُٜ٘خث٢ ، 

(حٌُٔظٔزخص حُظ٢ ٍحكٞح ٣ؼيْٜٝٗ رٜخ ، ْٛ حُلوَحء ٝ حُزٔطخء 
v

 ٝ ٌٌٛح طٍٜٞ حُوٜش ٤ًق طلٍٞ 

   ٓوٜـٍٞ   ٝ ٓٔظَّم ػ٘ي حُٔؼَٔ حُـ٣َذ " هٔخّ " حُل٬ف ، ٛخكذ ح٧ٍٝ ٖٓ ٓخُي ا٠ُ هخىّ 

ٗلٔٚ ك٢ حُلخهش حُظخٓش رؼي إٔ ٗلي ػٖٔ ٓٞح٤ٗٚ ، كؼَٔ ٓٔظويٓخ ك٢ ٍِٓػش " ػخ١ٍٞٗ " ٝؿي  )

(ٝ ٛٞ حُٔٔظؼَٔ ح١ٌُ ِٓي حُؤْ ح٧ًزَ ٖٓ ح٧ٍح٢ٟ " ؿ٤َخٍ " ٤ُِٔي 
vi

 كلخُش حُل٬ف ًخٗض كخُش 

ػخٓش ، ًٔخ ٝٛلظٜخ حٌُخطزش ك٢ ٟٓٞغ آهَ  

(La vie du fellah est monotone et triste comme les routes poudreuses 

de son pays)
vii

 .                                          

كل٤خطٚ حَُط٤زش ٝ حُل٣ِ٘ش ط٘زٚ كخُش حُطَم حُظَحر٤ش ك٢ رِيٙ ، رِيٙ حٌُٔ٘ٞد رلخُش ح٫كظ٬ٍ 

ٓٞهلٜخ حُٔؼِٖ ٓ٘ٚ ٓٞحء ك٢ ٓوخ٫طٜخ حُٜلل٤ش " ا٣ِحر٤َ " ٝٗظخٓٚ حُؤؼ٢ حُؼ١َٜ٘ ، ُْٝ طُوق 

طٌ٘ق ٛيّ ٌٛح حُ٘ظخّ ُِِ٘ػش ح٩ٗٔخ٤ٗش رٔخ ك٢ " حُ٘و٤ذ " ًٔخ ك٢ ٜٜٗٞٛخ حَُٔى٣ش ، كل٢ هٜش 

حُٔؼظَٝ ػ٠ِ " ؿخى " ًُي ٤ٔ٠َُ حُل٤٤َٖٔٗ ؿ٤َ حُؼ٤٣َٜٖ٘، كٖٔ ه٬ٍ ٗو٤ٜش حُٔـ٘ي 

ُٔخًح ح٤ُٔطَس رخَُػذ ؟ ُٔخًح اىهخٍ حُو٤٘ش ك٢ هِٞد  )٣َ١وش حُظؼخَٓ حُؼ١ٌَٔ ٨ُٛخ٢ُ ٝ ا٫ًُْٜ 

حُ٘خّ حُظ٢ ٓخ ٢ٛ ا٫ ٗٞع ٖٓ حُ٘لٍٞ ٝ حُوٞف ؟ ُٔخًح حُظٔٔي رخُطخػش حُؼ٤ٔخء حُٔطِوش ؟ طٔخءٍ 

(ؿخى ٝ رٌَ ٛيم ػخٍ ٟي ٌٛح حُ٘ظخّ ح١ٌُ ٓلن حُ٘خّ  ٍٝكٞ إٔ ٣ظز٘خٙ 
viii

 ٝر٣َِٓش ط٘وَ 

طٍٜٞ كخُش حُؼ٘ن ر٤ٖ حُٔـ٘ي حُل٢َٔٗ ٝ حُلظخس حُـِحث٣َش " ٣خ٤ٔٓ٘ش " حُوخٙ ا٠ُ حُؼخّ ، ك٢ هٜش 

ذ ، كؼ٬هظٜٔخ حُٔٔظل٤ِش ط٘ظ٢ٜ رخُلَ٘ ٝ  َٜ ط٣َٜٞح ٣ٞك٢ رخُؼ٬هش ر٤ٖ ح٫كظ٬ٍ ٝ حُزِي حُٔـظ

٣ليع " ؿخى " ًَ أٓزٞع ػ٘يٓخ ٣وظَد ٣ّٞ ح٧كي ، ًخٕ  )ٛٞص ح٤ٔ٠َُ ح٩ٗٔخ٢ٗ ح١ٌُ ٣طخٍىٙ 

ٗلٔٚ ، رؤٗٚ ٣ظَٜف طَٜكخ ٣ََٗح  ٝإٔ ٝحؿزٚ ٣وظ٢٠ إٔ ٣ظَى ٌٛح حُٔوِٞم حُز١َء ك٢ ٬ّٓ ، 

(ك٬ ٢ٗء ٣ـٔغ ر٤ٜ٘ٔخ ٝٛٞ رخُظخ٢ُ ٫ ٣ِ٣يٛخ ا٫ ٓؼخٗخس 
ix

 ٝرٌحص حُلو٤وش ٝ ح٣َُِٓش رلزٌش َٓى٣ش 

" ٟل٤ش طوخ٤ُيٛخ حُو٣َٜش ٝ ٓلخُٝش حؿظٜخرٜخ ٖٓ أكي ح٠ُزخ١ ك٢ " طخٓؼي٣ض " ٓوظِلش طٍٜٞ كخُش 

٣لظَف ًَٙ حُؼَد ، ٣لظوَ ًَ حُٔي٤٤ٖٗ حُٔئط٣َٖٔ ربَٓطٚ ، ٣َٝػذ أر٘خء حُٔخػِ )ًخٕ " حُٞحى١ 

" حُلخًْ حٌُز٤َ " حُوخثي حُٞك٤ي حُلو٤و٢ " ى١ ٫كٞ " أٛزق إً... ٝ ًَ ٖٓ ٣ِزْ حُزَْٗ حَُع 

حٌَُ ٣وخكٚ كظ٠ حُلِع ، حٌَُ ٣ويػٚ ػ٘ي ح٩ٌٓخٕ ، ٝاًح أٍحى هللا ٓظِوخٙ ٣ٞٓخ ٍٛخٛش هِق أكي 

(حٌُؼزخٕ 
x

ًٔخ ًخٗض طوخّٝ حُٜلَحء رؼ٘لٞحٕ ٍٓخُٜخ ٝ ٛزَ ؿٔخُٜخ ًٝز٣َخء " طخٓؼي٣ض "  كوخٝٓض 
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ىحكؼض ػٖ ٗلٜٔخ رؤٓ٘خٜٗخ ٝ رؤظخكَٛخ كِْ ٣ويٍ ػ٠ِ ح٫هظَحد ٜٓ٘خ ٝػ٘ي ٓ٘ظٜق ح٤َُِ أَٓ )ٗو٤ِٜخ 

(ربػخىطٜخ ا٠ُ حُٔـٖ ؿخٟزخ
xi

 ًَٝ هٜش ٖٓ هٜٜٜخ ٣ظيحهَ حُٞحهغ رخُو٤خٍ ٝ حُظخ٣ٍن رخُل٢ٌ ٝ 

حُٔ٘ظٍٞ رخ٠ُٕٔٔٞ ٝ ح٧ىر٢ رخ٣٩ي٣ُٞٞؿ٢ ٝٗؼ٣َش حُٞٛق ٝؿٔخ٤ُش حَُٔى رخُظو٣ََ حُوز١َ ىٕٝ 

اه٬ٍ رَٝف حُوٜش ٝ ٓلَ هَحءطٜخ ، ك٤لَٔ حَُٔى ػ٘يٛخ ٓخ كِٔظٚ حَُٔح٬ٓص حُٜلل٤ش ٝ 

ُٔض ٓظؼخ٤١ش ٤ُِٔخٓش ،  )ح٬ُٔكظخص ح٤ٓٞ٤ُش ، طوٍٞ ٓيحكؼش ػٖ ٗلٜٔخ أٓخّ ك٬ٔص  حُظ٣ٞ٘ٚ 

ُٝٔض ؿخٓٞٓش ١٧ كِد ًخٕ ، ٧ْٜٗ رخُ٘ٔزش ٢ُ ًِْٜ ٓوطجٕٞ ك٢ طوزطْٜ ٌٛح ، ٓخ أٗخ ا٫ حَٓأس 

ؿ٣َزش ح١٧ٞحٍ ، كخُٔش ط٣َي إٔ طؼ٤ٖ رؼ٤يح ػٖ حُؼخُْ حُٔظل٠َ ك٢ ك٤خس كَس ري٣ٝش ، ػْ طلخٍٝ 

(رؼيٛخ ٝٛق ًُي 
xii

 ٝطلخػِض ُـظٜخ رخُِـش حُ٘ؼز٤ش ا٠ُ كي ىٓؾ حُٔظيحٍٝ حُ٘ؼز٢ ك٢ ٜٜٗٞٛخ 

: رخُِـش حُل٤َٔٗش ، كظٜخىكي  ك٢ ٜٜٗٞٛخ ًِٔخص ٓؼَ 

(cheikh , djellaba , djich , douar , chaik, koubba, ksar , mlahfa…)      

ك٢ ظ٬ٍ ح٬ٓ٩ّ حُيحكجش "ٓجش ًِٔش ٖٓ حُِـش حُيحٍؿش ك٢ ًظخرٜخ"ٓلٔي ٍٗي"ٝأك٠ٜ ُٜخ 

"
xiii

 ًٔخ طلخػِض ٓغ حُل٤خس حُٜلَح٣ٝش رِزخٜٓخ ٝ ٣َ١وش ك٤خطٜخ ٝٓٔخٍٓش ١وٜٞٓخ حُطَه٤ش 

٣ُٝخٍطٜخ ُِِٝح٣خ ٝ كزٜخ ُِزِيحص حُـ٘ٞر٤ش ٝ ىهش ٝٛلٜخ ُٔ٘خٍكٜخ ٝ ٓ٘خُُٜخ ٝك٤خس حُ٘خّ ك٤ٜخ ، 

ٓغ حُيٍد ح٢َُِٓ ك٤غ ٣٘ل٢٘ حُٞحى١ رخ٤ٔٗخد ، ك٢ حطـخٙ حُلِحّ ح٧ه٠َ " ر٘خٍ " طٜق ُٝٞؿٜخ 

ٝك٢ حُيحهَ ػ٠ِ أٍٝ ِٜٓٔش ٝ ٛخٓظش طخرؼض ٤َٓٛخ ٓغ أُهش ٓظٜخٌُش  ك٤غ طظَٜ ... ُِٞحى١ 

...     حُٔ٘خٍُ حُطٞر٤ش حُٔظٞحٟؼش 

    (A Béchar au pied de la dune la vallée s’incline insensiblement vers 

la ceinture verte de l’oued … a l’intérieur sur la terre douce et silencieuse 

nous suivions des ruelles en ruines de longs passages couverts…les hautes 

maisons en toub )
xiv

.                                

ٝ هَٜٛخ حُطّٞر٢ ١ً حُز٤ٞص " حُو٘خىٓش" ٝرٌحص حُيهش ك٢ ٝٛق حُظلخ٤َٛ ُِزِيحص طٜق 

حُٔظَحٛش ك٢ ك٣ٟٞٞش أ٤ٗوش ًحص ح٧ٓطق حُٔظَحًزش ك٢ ح٤ٔٗخد ، حُٔلخ١ش رزٔخط٤ٖ حُ٘و٤َ 

 ...حُو٠َحء ٝحَُٓخٍ حٌُٛز٤ش ٓؼٔيس حُلـخٍس حُـ٤٘ٔش 

              ( kenadsa monte devant nous grand ksar en toub de teinte 

foncée et chaud précédé vers la gauche de beaux jardins très verts le ksar  

dévale en un désordre gracieux de terrasses superposée suivant la pente 

douce d’un monticule a droit la dune dorée avec ses entablements de pierre 

se dresse presque abrupt )
xv

.                          
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٣زو٠ ٗخٛيح ٌَُ ى٫ُش ٣ظوزِٜخ حٗلظخف حُ٘ٚ ً٘خٛي هزَٛخ " ا٣ِحر٤َ حرَٛخٍىص " إ ٗٚ 

ٝأ٬١ٍ ر٤ظٜخ رخُؼ٤ٖ حُٜلَحء أٝ حُٞحى١ أٝ أٌٓ٘ظٜخ حَُٔى٣ش ٖٓ حُؼخٛٔش ا٠ُ ُح٣ٝش حُو٘خىٓش أٝ 

ٝ ىٍٝرٜخ ٝٗزخطخطٜخ ٝ ٗخ٣خص  هٜٚ ٗٔخثٜخ حُزي٣ٝخص أٝ ٓلَ ٓ٘خٛيٛخ حُٜلَح٣ٝش روٞحكِٜخ ٝ ًؼزخٜٗخ

.  ٍػخطٜخ ٝ ٌٕٓٞ ُٝح٣خٛخ ٝ ٍٝح٣خص حُؼ٘ن ٝ حُوٞف ك٤ٜخ 
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" رشعّبد اٌّغزؾشل١ٓ ٚ ئػغبص إٌـ اٌمشآٟٔ"

 (دساعخ ٔمذ٠خ)
  ػضّبٟٔ ػجذ اٌّبٌه:أ                                                                           

  اٌّشوض اٌغبِؼٟ إٌؼبِخ 

Abdelmalek_otmani@yahoo.fr          

 

: حُِٔوٚ
 

      اٗ٘خ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٫ ٌَٗ٘ ٌٛح حُلن ح١ٌُ ٗلٖ أ٠ُٝ رظ٘ـ٤ؼٚ، ٧ٕ ػٔخٍ ٌٛح حُؼَٔ إ هخّ 

ػ٠ِ حُٞؿٚ ح١ٌُ طٜخٕ ك٤ٚ ٓخ أٝىػٚ هللا طزخٍى ٝ طؼخ٠ُ ٖٓ حُٔٔخص ٝ حُٔوخٛي حَُرخ٤ٗش حُـ٤ِِش ، 

ٝ ٌُٖ ٝحهغ طَؿٔخص حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ح١ٌُ ٗلٖ رٜيى ٓؼخُـظٚ ًخٕ ٓو٤زخ ، رَ . ً٘خ حُٔخرو٤ٖ ُـ٤ٜ٘خ

ٝ ٌُُي حطٔٔض طَؿٔخطْٜ ك٢ أؿِزٜخ ربٟخكخص ٗي٣يس .  هط٤َح ػ٠ِ ًٔخٍ ٌٛٙ حَُٓخُش حُؼخ٤ُٔش

 .حُوطٍٞس ػ٠ِ ٓوخٛي ًظخد هللا

     إ اهزخٍ رؼٞ حُٔٔظَ٘ه٤ٖ ػ٠ِ طَؿٔش حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ا٠ُ ُـخطْٜ ، ُْ ٣ٌٖ ك٢ ٓـِٔٚ       

رـَٝ طو٣َذ ٠ٓخ٤ٓ٘ٚ حَُرخ٤ٗش ا٠ُ ح٣ٌُٖ ٫ ٣ظوٕ٘ٞ حُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ أهٞحْٜٓ ـ ًٔخ ٣ِػٕٔٞ ـ رَ 

ًخٕ ؿَْٟٜ حُلو٤و٢ ٛٞ طل٣َق ٓخ ؿخء ك٤ٚ ٖٓ حُلوخثن ، ٝ ط٣ٞ٘ٚ ٍٛٞطٚ أٓخّ حُوَحء 

 . حُٔلظ٤َٟٖ ، ٝ ًُي رؼي كَ٘ ٓلخ٫ٝطْٜ حهظَحم كٜ٘ٚ ٟٖٔ ُـظٚ حَُرخ٤ٗش

: حٌُِٔخص حُٔلظخك٤ش

 . ح٤ُٜ٩ش-    ح٩ػـخُ  حُظَؿٔش  ـ ـ حُ٘ٚ ـ حُٜٔ٘ؾ  ـح٫ٓظَ٘حم  

Résumé : 

      Les orientalistes ont essayé dans leur traductions du noble livre 

« CORAN » pour le but de mettre la sureté de ce livre dans le doute .Le 

livre qui contient des versions prodigieux refuse d’être critiquer , et dont il 

restera hautain de toute ces prétendres. 

Mots clés : 

Orientalisme  – méthode – texte – traduction – divin. inimitabilité 

. 
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 ، ٝ رؼي ح٬١ػٚ ػ٠ِ ٓئُلخص PARET RUDI"  ٍٝى١ رخ٣ٍض"     كٌٜح حُٔٔظَ٘م ح٧ُٔخ٢ٗ 

، كوي هخّ رظَؿٔش حُوَإٓ ح٣ٌَُْ " حُز٠٤خ١ٝ"، ٝ " حُِٓو١َ٘"، ٝ " حُطز١َ: "ه٤ٔش ٓؼَ طلخ٤َٓ

ٝ ٫ ٣ـي ٓزٍَح ُِظل٣َق ح١ٌُ أكيػٚ ك٤ٜخ . ا٠ُ حُِـش ح٧ُٔخ٤ٗش ، ٝ طؼي ٌٛٙ ح٧ه٤َس أْٛ طَؿٔش كي٣ؼش

إ ٣َ١وش طؼز٤َ حُوَإٓ ًؼ٤َح ٓخ طٌٕٞ ٓوظ٠زش ، ٝ أك٤خٗخ طَى ك٢ ٤ٓخم حُلي٣غ »: ، ا٫ إٔ ٣وٍٞ

كٌَس ك٢ ط٤ِٔق هخ١ق أٝ طزو٠ ريٕٝ ط٤ِٔق ، ٝ ػ٠ِ حُوخٍة إٔ ٣ـظٜي ك٢ ٍر٢ ٤ٓخم حُلي٣غ رٔخ 

ٝ ُٔخ ًخٗض ٌٛٙ ح٩ٟخكخص ٫ طؤط٢ ٖٓ ٗلٜٔخ ، رَ طٌظٔذ رؼي طـَرش ُـ٣ٞش ٝ . ٣ِِّ ٖٓ اٟخكخص

أُخّ طخّ رخُٟٔٞٞع ، كوي أىهِض ك٢ طَؿٔظ٢ اٟخكخص ٓؼ٤٘ش ٛ٘خ ٝ ٛ٘خى َُر٢ ٤ٓخم ح٬ٌُّ ، ٝ 

ٝ هي ٟٝؼض ح٩ٟخكخص ٝ ِٛٔحص . هخٛش ك٢ حُٔٞح٤ٟغ ح١ٌُ طَى ك٤ٜخ حُ٘ٚ ػٞحَٓ حَُر٢ حُٜٔٔش

حَُٞٛ حُل٣ٌَش حُظ٢ طل٢ رٌٜح حُـَٝ ىحهَ أهٞحّ ، ُظيٍ أٜٗخ اٟخكخص ٢٘ٓ ػ٘ي طَؿٔظ٢ 

  1.«..ُِٜ٘ٞٙ حُوَآ٤ٗش

اه٘خػ٘خ رٜلش ٝ ىهش اٟخكخطٚ ػ٘ي طَؿٔظٚ ُِوَإٓ " ٍٝى١ رخ٣ٍض"     ٝ ٜٓٔخ ٣لخٍٝ حُٔٔظَ٘م 

ح٣ٌَُْ ، ٝ حُظ٢ ًخٗض ـ كٔذ ُػٔٚ ـ ٓلِٜش طـخٍد ٝ ٓٔخٍٓخص ُـ٣ٞش ٣ٞ١ِش ، كخُلو٤وش ػ٠ِ 

حُؼٌْ ٖٓ ًَ ًُي طٔخٓخ ، كٔـَى طـ٤٤َ كَف ٝحكي ٖٓ ٟٓٞؼٚ أٝ طزي٣ِٚ هي ٣لٍٞ حُٔؼ٠٘ ا٠ُ 

ٝ ٛ٘خ طٌٖٔ هطٍٞس طَؿٔخص حُٔٔظَ٘ه٤ٖ ، ٝ ػ٠ِ ٌٛح . ؿ٤َ ٓخ ٟٝغ ُٚ ٖٓ هزَ حٌُحص ح٤ُٜ٩ش

ح٧ٓخّ حطلن أؿِذ حُؼِٔخء ػ٠ِ حٓظلخُش طَؿٔش حُوَإٓ ح٣ٌَُْ طَؿٔش كَك٤ش ٝ ٫ ٓؼ٣ٞ٘ش ، ٝ 

.  حهظِلض ٓٞحهلْٜ ٖٓ حُظَؿٔش حُظل٣َ٤ٔش

إ حُظَؿٔش حُلَك٤ش ُِوَإٓ طٔظِِّ »": ػ٘خ٣ش ؿخ١ُ"     أٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ حُظَؿٔش حُلَك٤ش ، ك٤وٍٞ 

كبٕ طَؿٔش حُوَإٓ حُلَك٤ش . ٤ٟخع ح٧َٛ حُؼَر٢ حُوَآ٢ٗ ، ٝ ٌٛح ٓٔ٘ٞع ، ٝ ؿ٤َ ٌٖٓٔ ، ٝ كَحّ

ا٠ُ ؿ٤َ ُـظٚ ُٞ ؿخُص ٝٛلض ، كٔؼ٠٘ ًُي إٔ ٌٛٙ حُظَؿٔش ؿ٤َ حُؼَر٤ش ٣ٌٖٔ إٔ طلَ ٓلَ 

ح٧َٛ حُؼَر٢ ُِوَإٓ ، رَ ٝ ط٘ظلَ حٓٔٚ ، ٝ ًُي ٧ٕ ٓٔظِِٓخص حُظَؿٔش حُلَك٤ش حُلٍِٞ ٓلَ 

ح٧َٛ ، ٝ ح٫ٓظـ٘خء ػ٘ٚ ، ٝ ٖٓ ػْ حٗظلخٍ حٓٔٚ ، ٝ ٖٓ ػْ طٜزق حُظَؿٔش ؿ٤َ حُؼَر٤ش ُِوَإٓ 

هَآٗخ ري٬٣ ٣لظَٝ أٗٚ ٣ل٢ رـ٤ٔغ ٓؼخ٢ٗ ٝ ٓوخٛي حُوَإٓ ح٤ٛ٧َ ، ٝ ٌٛح ٣ؼ٢٘ ٤ٟخع حُوَإٓ 

ٝ ٌٛح . ح٢ُٜ٩ حُؼَر٢ ًٔخ ٟخع ح٧َٛ حُؼز١َ ُِظٍٞحس  ٝ ح٧َٛ ح٣َُٔخ٢ٗ ، أٝ ح٥ٍح٢ٓ ُ٪ٗـ٤َ

  2.«..ًِٚ كَحّ ، ٝ ه٤خٗش ٌُظخد حَُد حُؼ٣ِِ

إٔٛٞ ٖٓ ٓخروظٜخ ، ٝ ٌُٜ٘خ ـ ك٢ كو٤وش " طَؿٔش ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ"     طْٞٛ حُٔٔظَ٘هٕٞ إٔ 

ح٧َٓ ـ أٗي ػَٔح ٝ هطٍٞس ، ٝ هخٛش إٔ ح١ٌُ ر٤ٖ أ٣ي٣ْٜ ٗٚ ٍرخ٢ٗ ٓظؼيى حُي٫٫ص ، ٫ ٣ؼِْ 

ٝ أٓخ اىػخءْٛ حُويٍس ػ٠ِ رِٞؽ َٓح٤ٓٚ ، كٜٞ ؿٍَٝ كخىف ، ٝ . هَحٍٙ ا٠ُ هللا طزخٍى ٝ طؼخ٠ُ
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ٝ ٤ًق ٣ٌٕٞ ُظ٬ٌٓس حُِـش حُؼَر٤ش ًُي ، ٝ هي ػِٔٞح إٔ حُؼي٣ي ٖٓ ػِٔخء ٝ أٓخطٌس . ٓـخُطش ًزَٟ

! حُظل٤َٔ حُوَآ٢ٗ ، هي طخٛٞح ك٢ أػٔخم حُ٘ٚ ح٢ُٜ٩ ك٢ ٓلخُٝظْٜ ً٘ق أَٓحٍٙ؟

     ػْ إ حهظ٬ف حُٔظَؿ٤ٖٔ ك٢ كْٜ ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ـ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ١ز٤ؼش ٌٛٙ حُ٘ٞح٣خ ـ 

ٓٞف ٣ئى١ ٫ ٓلخُش ا٠ُ ٓلِٜش ٗي٣يس حُوطٍٞس ، ٝ ٢ٛ طؼيى ٝ طزخ٣ٖ حُظَؿٔخص حُٔؼ٣ٞ٘ش ، ٝ ٓ٘ٚ 

ًٛخد ٓؼخ٢ٗ ٝ ٓوخٛي حُوَإٓ أىٍحؽ ح٣َُخف ك٢ ُـخص ٛئ٫ء ح٧هٞحّ ، ٝ ط٣ٞ٘ٚ ٍٛٞطٚ حَُرخ٤ٗش 

٤ُْ أهَ هطٍٞس " طَؿٔش ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ"إ ُػْ »": حُٜخك٢"٣وٍٞ . حُلو٤و٤ش أٓخّ حُوَحء ح٧ر٣َخء

، إ ُْ ٗوَ اٗٚ أٗي هطٍٞس ، ٝ ًُي ُٔخ ك٢ حُظ٤ٔٔش حُٔٔظليػش ٖٓ " طَؿٔش حُوَإٓ"ٖٓ ُػْ 

  3.«.حُظ٣ٞٔٚ ، ٝ ا٣ٜخّ حُٜيم ، ٝ اٟلخء حَُ٘ػ٤ش ـ طؼٔلخ ٝ ًٌرخ ـ ػ٠ِ حُظَؿٔش

، ك٤ٔخ طؼِن " حُولخٍ"ٍأ٣خ ُـ" كوٚ حُِـش حُؼَر٤ش"ك٢ ٓئُلٚ " أرٞ حُل٤ٖٔ رٖ كخٍّ"     ٝ أٍٝى 

٫ ٣ويٍ أكي ٖٓ حُظَحؿْ ػ٠ِ إٔ ٣٘وَ حُوَإٓ ا٠ُ ٢ٗء »: رخُظَؿٔش حُٔؼ٣ٞ٘ش ُِوَإٓ ح٣ٌَُْ ٣وٍٞ ك٤ٚ

ٖٓ ح٧ُٖٔ ؛ ًٔخ ٗوَ ح٩ٗـ٤َ ػٖ ح٣َُٔخ٤ٗش ا٠ُ حُلز٤٘ش ٝ ح٤َُٓٝش ، ٝ طَؿٔض حُظٍٞحس ٝ حُِرٍٞ ٝ 

ٓخثَ ًظذ هللا طؼخ٠ُ رخُؼَر٤ش ؛ ٧ٕ حُؼـْ ُْ طظٔغ ك٢ ح٬ٌُّ حطٔخع حُؼَد ؛ أ٫ طَٟ أٗي ُٞ أٍىص 

 ، ُْ طٔظطغ إٔ طؤط٢ رٌٜٙ 4« ٝ آخ طوخكٖ ٖٓ هّٞ ه٤خٗش كخٗزٌ ا٤ُْٜ ػ٠ِ ٓٞحء»: إٔ ط٘وَ هُٞٚ طؼخ٠ُ

ح٧ُلخظ ٓئى٣ش ػٖ حُٔؼ٠٘ ح١ٌُ أٝىػظٚ كظ٠ طز٢ٔ ٓـٔٞػٜخ ، ٝ طَٜ ٓوطٞػٜخ ، ٝ طظَٜ 

إ ًخٗض ر٤٘ي ٝ ر٤ٖ هّٞ ٛيٗش ٝ ػٜي ، كولض ْٜٓ٘ ه٤خٗش ٝ ٗو٠خ ، كؤػِْٜٔ »: ٓٔظٍٞٛخ ، كظوٍٞ

أٗي هي ٗو٠ض ٓخ ١َٗظٚ ُْٜ ، ٝ آًْٜٗ رخُلَد ؛ ُظٌٕٞ أٗض ٝ ْٛ ك٢ حُؼِْ رخُ٘وٞ ػ٠ِ 

 5.«..حُٔٞحء

طَؿٔش حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ا٠ُ ُـخص أهَٟ ٝ ٜٓ٘خ " أرٞ ك٤٘لش"     ٝ هي أؿخُ رؼٞ حُؼِٔخء ، ٝ ْٜٓ٘ 

حُلخ٤ٍٓش ، ٓغ ٣َٗطش إٔ طئى١ ٌٛٙ ح٧ه٤َس ٗلْ حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ ىٕٝ ٗوٚ أٝ ٣ُخىس ، ٝ ٛٞ ٓخ أػخٍ 

.  رؼٞ حُـيٍ ر٤ٖ حُؼِٔخء أٗلْٜٔ ك٢ ٗؤٕ ٌٛٙ ح٩ؿخُس

حُوَحءس رخُلخ٤ٍٓش " أرٞ ك٤٘لش"أؿخُ »": حُيهخٕ"ك٢ طل٤َٔٙ ٍُٔٞس " حٌُٞح٢ٗ"      ٝ ك٢ ٌٛح ٣وٍٞ 

ٝ ٌٛٙ . ر٣َ٘طش ، ٝ ٢ٛ إٔ ٣ئى١ حُوخٍة حُٔؼخ٢ٗ ًِٜخ ؛ ٖٓ ؿ٤َ إٔ ٣٘وٚ ٜٓ٘خ ٤ٗجخ أ٬ٛ

ح٣َُ٘طش طٜ٘ي أٜٗخ اؿخُس ٬ً اؿخُس ٧ٕ ٬ًّ حُؼَد ـ هٜٞٛخ حُوَإٓ ح١ٌُ ٛٞ ٓؼـِ ـ ك٤ٚ ٖٓ 

  6.«.ُطخثق حُٔؼخ٢ٗ ٝ ح٩ػَحد ٓخ ٫ ٣ٔظوَ رٚ ُٔخٕ ٖٓ كخ٤ٍٓش ٝ ؿ٤َٛخ

ُظَؿٔش حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ، كوي حهظَٜ ك٤ٚ ػ٠ِ طَؿٔش ٓؼخ٢ٗ ٍٓٞس " أر٢ ك٤٘لش"      كؤٓخ اؿخُس 

حُلخطلش ، ٝ ًخٕ ًُي ر٤٘ش َٗ٘ حُي٣ٖ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُل٤٘ق ، رؼيٓخ ٍأٟ اهزخٍ رؼٞ حُلَّ ػ٠ِ حػظ٘خهٚ 

أرخ "حُٞحهغ حُؼخرض ٛٞ إٔ »: ك٢ ٌٛٙ حُٔٔؤُش" حُز٘يحم"٣وٍٞ . ، ًٔخ أٗٚ ُْ ٣ٔٞؽ ٧كي طَؿٔش ؿ٤َٛخ

اًح ٓٞؽ ًُي ُٔوظ٤٠خص َٗ٘ حُي٣ٖ، كبٗٚ ػخى ٝ ٍؿغ ػٖ ٍأ٣ٚ ، ٝ ٌٛح أ٠٣خ ػخرض ٝ ٛل٤ق " ك٤٘لش
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ػ٠ِ كي ٓخ ؿخء ك٢ حَُٔحؿغ حُٔٞػٞهش ، ٝ ربؿٔخع ػيى ًز٤َ ٖٓ ٓؼخ١َٛ أر٢ ك٤٘لش ً٘ٞف رٖ أر٢ 

ٝ . ٣َْٓ ، ٝ حرٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، ٝ ػ٢ِ رٖ حُـؼي ، ٝ حُزوخ١ٍ ، ٝ أر٢ ىحٝى، ٝ أر٢ كخطْ ، ٝ ٓٞحْٛ

ػ٠ِ ًَ كخٍ ، كبٕ أرخ ك٤٘لش ُْ ٣ؼظزَ طَؿٔش ٓؼخ٢ٗ حُلخطلش هَآٗخ ، ك٬٠ ػٖ أٗٚ ُْ ٣ؼَف ػ٘ٚ أٗٚ 

ٓٞؽ طَؿٔش ؿ٤َ حُلخطلش ، ٝ ُْ طٌٖ ؿخ٣ظٚ ٓٔخ أؿخُ ٟٓٞ طل٤ْٜ ٓؼخ٢ٗ أّ حٌُظخد ُِلَّ ح٤ُِٖٔٔٔ 

   7.«.حُـيى

      كؤٓخ ٓخ طؼِن رظَؿٔش حُظل٤َٔ ُِوَإٓ ح٣ٌَُْ اًح ىػض ا٠ُ ًُي ح٠ٍَُٝس ، كوي أؿخُٙ رؼٞ 

حُؼِٔخء ٝ حٗظ١َٞح إٔ ٫ ٣ظؼيٟ ر٤خٕ حُٔلٌْ ٓ٘ٚ ، ٝ ٓخ أٌَٗ ٖٓ ٓؼخ٤ٗٚ ، ك٤ٔخ ًخٕ ٖٓ أٍٓٞ 

.  ٝ ُِؼِٔخء ك٢ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظَؿٔخص آٍحء ٗظ٠. حُظٞك٤ي ٝ طو٣َذ ٓلخ٤ْٛ أًٍخٕ حُؼزخىحص

ٝ ٍأ٣ض ك٢ ٬ًّ رؼٞ ح٧ثٔش حُٔظؤه٣َٖ إٔ حُٔ٘غ ٖٓ حُظَؿٔش ..»: ٣وٍٞ" ح٢ًٍُِ٘"كٌٜح 

ٓوٜٞٙ رخُظ٬ٝس ؛ كؤٓخ طَؿٔظٚ ُِؼَٔ رٚ كبٕ ًُي ؿخثِ ٠ٍَُِٝس ، ٝ ٣٘زـ٢ إٔ ٣وظَٜ ػ٠ِ ر٤خٕ 

حُٔلٌْ ٓ٘ٚ ، ٝ حُـ٣َذ حُٔؼ٠٘ رٔويحٍ ح٠ٍَُٝس ؛ ٖٓ حُظٞك٤ي ٝ أًٍخٕ حُؼزخىحص ؛ ٝ ٫ ٣ظؼَٝ ُٔخ 

ٟٓٞ ًُي ، ٝ ٣ئَٓ ٖٓ أٍحى ح٣ُِخىس ػ٠ِ ًُي رظؼِْ حُِٔخٕ حُؼَر٢ ؛ ٝ ٌٛح ٛٞ ح١ٌُ ٣وظ٤٠ٚ 

٧ٕ حُ٘وَ ٖٓ ُٔخٕ ا٠ُ ُٔخٕ هي ط٘وٚ حُظَؿٔش ػ٘ٚ ًٔخ ٓزن ، كبًح ًخٕ ٓؼ٠٘ حُٔظَؿْ ػ٘يٙ ..حُي٤َُ

٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ )ٝحكي هَ ٝهٞع حُظو٤َٜ ك٤ٚ ؛ رو٬ف حُٔؼخ٢ٗ اًح ًؼَص ؛ ٝ اٗٔخ كؼَ ًُي حٍَُٓٞ

  8.«.٠ٍَُٝس حُظز٤ِؾ ؛ أٝ ٧ٕ ٓؼ٠٘ ح٣٥ش ًخٕ ػ٘يْٛ ٓوٍَح ك٢ ًظزْٜ؛ ٝ إ هخُلٞٙ (ِْٓ

ٌٛح ٓخ ُْ أٍ ُِؼِٔخء »": ح٢ًٍُِ٘"      أٓخ ك٢ ٗؤٕ ًظخرش حُوَإٓ ح٣ٌَُْ رـ٤َ حُو٢ حُؼَر٢ ، ك٤وٍٞ 

ٝ ٣لظَٔ حُـٞحُ ؛ ٧ٗٚ هي ٣لٔ٘ٚ ٖٓ ٣وَأ رخُؼَر٤ش ، ٝ ح٧هَد حُٔ٘غ ، ًٔخ طلَّ هَحءطٚ . ك٤ٚ ٬ًٓخ

 هخٍ 9«..حُوِْ أكي حُِٔخ٤ٖٗ، ٝ حُؼَد ٫ طؼَف هِٔخ ؿ٤َ حُؼَر٢: رـ٤َ ُٔخٕ حُؼَد ، ٝ ُوُْٜٞ

 10.«رِٔخٕ ػَر٢ ٓز٤ٖ»: طؼخ٠ُ ك٢ ٓلٌْ حُظ٣َِ٘

      إ ُـخص حُؼخُْ رؤَٓٙ ، ؿ٤َ هخىٍس ػ٠ِ كَٔ حُظ٤ًَذ حُٔؼـِ ٨ُُلخظ ٝ ٓؼخ٤ٜٗخ ًٔخ حٓظطخػض 

حُِـش حُؼَر٤ش رؼ٘خ٣ش هللا طزخٍى ٝ طؼخ٠ُ إٔ طلِٔٚ ، ٝ ٌُُي كٜٔٔخ كخٍٝ حُٔٔظَ٘هٕٞ حُظٌٍع رلوْٜ 

": حَُحكؼ٢"٣وٍٞ . حَُٔ٘ٝع ك٢ طلْٜ أَٓحٍ ٌٛح حٌُظخد حَُرخ٢ٗ ، كبٕ ًُي ُٖ ٣ٌٕٞ ٓآُٚ ا٫ حُلَ٘

ٝ إ ٖٓ أػـذ ٓخ ٣لون ح٩ػـخُ إٔ ٓؼخ٢ٗ ٌٛح حٌُظخد ح٣ٌَُْ ُٞ أُزٔض أُلخظخ أهَٟ ٖٓ ٗلْ »

حُؼَر٤ش ، ٓخ ؿخءص ك٢ ٗٔطٜخ ٝ ٓٔظٜخ ، ٝ ح٩ر٬ؽ ػٖ ًحص حُٔؼ٠٘ ٫ ك٢ كٌْ حُظَؿٔش ، ٝ ُٞ ط٠ُٞ 

كوي ٟخهض حُِـش ػ٠ِ ٓؼظٜخ ، كظ٠ ٤ُْ ك٤ٜخ . ًُي أرِؾ رِـخثٜخ ، ٝ ُٞ ًخٕ رؼ٠ْٜ ُزؼٞ ظ٤َٜح

ُٔؼخ٤ٗٚ ؿ٤َ أُلخظٚ رؤػ٤خٜٗخ ٝ ط٤ًَزٜخ ، ٝ ٓظ٠ ًخٗض حُٔؼخٍٟش ٝ حُظَؿٔش ٓٞحء ا٫ ك٢ حُٔؼـِ 

هَ ٧ٕ »: هخٍ طؼخ11٠ُ.«ح١ٌُ ٣ٔخ١ٝ ر٤ٖ حُوٟٞ ك٢ حُٔؼـِ ، ٝ ٢ٛ رؼي ك٢ ًحص ر٤ٜ٘خ ٓوظِلخص؟
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حؿظٔؼض حُـٖ ٝ ح٩ْٗ ػ٠ِ إٔ ٣ؤطٞح رٔؼَ ٌٛح حُوَإٓ ٫ ٣ؤطٕٞ رٔؼِٚ ٝ ُٞ ًخٕ رؼ٠ْٜ ُزؼٞ 

  12.«ظ٤َٜح

  ٣ؼزَ ػٖ حٓظلخُش حُٞهٞف ػ٠ِ JAQUES RISLER" ؿخى ٣ٍَِٔ"     ٝ ٌٛح حُٔٔظَ٘م 

ٝ ٫ ٣ٌٖٔ ٣٧ش طَؿٔش إٔ طل٢٤ ..»: ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ ؿ٤َ حُِـش حُظ٢ أٍِٗ رٜخ ، ك٤وٍٞ

ك٬ري ٖٓ حًظ٘خٛٚ ك٢ ٜٗٚ ح٢ِٛ٧ ، . ريهخثوٚ ٝ ُطخثلٚ حُٔٞٓٞٓش رٔٔخص ح٩كٔخّ حَُه٢ حَُٔٛق

ك٘ؼَٙ ح٣٩وخػ٢ ٝ حُُٕٔٞٝ ٣ؼ٤َ رلي ًحطٚ . ٢ٌُ طوّٞ هٞطٚ ٝ ؿٔخ٤ُخطٚ ٝ َٗف ٓز٘خٙ ػ٠ِ كي ٓٞحء

ٝ ٫ ٣ٌٖٔ ٧كي إٔ ٣ٌَ٘ ِٓطخٗٚ . كظ٘ش طوظَم ح٧كٌخٍ ، ٝ طٔطغ حٍُٜٞ ٝ ط٘غ كَحٍس ٝ اَٗحهخ

حُز٤خ٢ٗ ٝ ٍه٤ٚ حَُٝكخ٢ٗ حٌُِحٕ ٣ظ٠خكَحٕ ٓؼخ ٤ُئًيح إٔ ٓلٔيح ًخٕ هي كظ٢ كؼ٬ رخُٞك٢ ، رَٝػش 

 13.«هللا ٝ ؿ٬ُٚ

     ٝ اًح ًخٗض كـظْٜ ك٢ طَؿٔخطْٜ طِي ـ ًٔخ ٣ِػٕٔٞ ـ طو٣َذ ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ا٠ُ ٖٓ ٫ 

حُزي٣َ ، ٝ ٢ٛ طَؿٔخص ط٠ُٞ ٣ظوٖ حُِـش حُؼَر٤ش ، كبٕ ًُي أٛزق ٓظٞكَح ، ٝ هخٛش رؼي ظٍٜٞ 

ح٩َٗحف ػ٤ِٜخ ػِٔخء أَٛ حُِٔخٕ حُؼَر٢ ، ٖٓ ١ًٝ حٌُلخءحص حُؼخ٤ُش ك٢ حُظَؿٔش ا٠ُ ُـخص حُؼخُْ ، 

.  رخُظؼخٕٝ ٓغ ًزخٍ ػِٔخء حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩، ٖٓ ح٣ٌُٖ طزلَٝح ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ

     ٝ ٗظَح ٤ٔٛ٨ُش حُزخُـش ٌُٜح حَُٔ٘ٝع حُ٘ز٤َ ، كوي طْ ػَٟٚ ػ٠ِ ٤ٛجش ى٤٘٣ش ُٜخ ٌٓخٗظٜخ ك٢ 

طل٤َٔ )حُؼخُْ ، ٝ ٢ٛ ؿخٓغ ح٧َُٛ ح٣َُ٘ق رخُوخَٛس ، ٝ ح١ٌُ أؿخُ طَؿٔخص حُوَإٓ ح٣ٌَُْ

ػ٠ِ حُٞؿٚ ح١ٌُ ٠٣ٖٔ ٬ٓٓش ٓؼخ٢ٗ ٌٛح حٌُظخد حَُرخ٢ٗ ، ٝ ًخٕ ًُي رؼي ح٫طلخم ػ٠ِ  (حُٔؼخ٢ٗ

حػظزخٍ ٌٛٙ حُظَؿٔخص طَؿٔخص ؿِث٤ش : ٗوخ١ ٛخٓش ، ٣ظْ ح٩ٗخٍس ا٤ُٜخ رؼي حٗظٜخء حَُٔ٘ٝع ، ٝ ٜٓ٘خ

ُٔؼخ٢ٗ حُوَإٓ ، ٝ ٤ُْ ًِٜخ ، ًٔخ أٜٗخ ٤ُٔض هَآٗخ ، ٝ ح١ٌُ ٣٘زـ٢ حَُؿٞع ا٤ُٚ ك٢ أِٛٚ 

  14.حُؼَر٢

: حُوخطٔش

     ٝ أٓخ ح٤ٌُل٤ش حُظ٢ ٓظوّٞ ػ٤ِٜخ ٌٛٙ حُظَؿٔخص ، كوي ٍٝىص ك٢ اكيٟ حُ٘وخ١ حُٔظلن ػ٤ِٜخ ٓغ 

٣َحى أ٫ٝ كْٜ ٓؼخ٢ٗ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ، رٞحٓطش ٍؿخٍ ٖٓ »: أػ٠خء ح٤ُٜجش حُي٤٘٣ش ، ٝ ٢ٛ ًٔخ ٣ؤط٢

، رؼي حَُؿٞع ٥ٍحء أثٔش حُٔل٣َٖٔ ، ٝ ٛٞؽ ٌٛٙ حُٔؼخ٢ٗ رؼزخٍحص  ه٤َس ػِٔخء ح٧َُٛ ح٣َُ٘ق

ىه٤وش ٓليٝىس ، ػْ ٗوَ ٌٛٙ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ كٜٜٔخ حُؼِٔخء ا٠ُ حُِـخص ح٧هَٟ رٞحٓطش ٍؿخٍ ٓٞػٞم 

ك٢ أٓخٗظْٜ ٝ حهظيحٍْٛ ك٢ طِي حُِـخص ، رل٤غ ٣ٌٕٞ ٓخ ٣لْٜ ٖٓ طِي حُِـخص ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ ، ٛٞ ٓخ 

ح٣ٌَُْ ك٢ ٓظ٘خٍٝ   ٝ ٖٓ ػْ أٟلض ٓؼخ٢ٗ حُوَآ15ٕ.«.طئى٣ٚ حُؼزخٍحص حُؼَر٤ش حُظ٢ ٠٣ؼٜخ حُؼِٔخء

   .ًَ ٓظطِغ ُلْٜ أَٓحٍ ٌٛٙ حَُٓخُش حَُرخ٤ٗش

: اٌٙٛاِؼ       



         Annales de l’Université de Béchar   N°09 2011          09 بشار      العدد  جامعةحكليات

         

21 

 

 

 ـ 3ح٫ٓظَ٘حم ـ ىحٍ حُ٘ئٕٝ حُؼوخك٤ش حُؼخٓش ـ حُؼيى : ِٛٔٞص ٣ٍظَ ٝ ٍٝى١ رخ٣ٍض ـ ٓـِش:  ـ ٤ٓ٘خٍ ؿلخ ـ ٓٔظؼَرخٕ أُٔخ٤ٗخٕ رخٍُح1ٕ

 .118 ـ 1989ٙرـيحى ـ 

. 175 ـ 1996ٙ ـ ىحٍ ٝ ٌٓظزش ح٬ٍُٜ ـ ر٤َٝص ـ ُز٘خٕ ـ 1ػ٘خ٣ش ؿخ١ُ ـ ٗزٜخص كٍٞ حُوَإٓ ٝ طل٤٘يٛخ ـ ١ ـ 2

3
 .   118 ـ 1996ٙ ـ حٌُٔظذ ح٢ٓ٬ٓ٩ ـ ر٤َٝص ـ ُز٘خٕ ـ 1ـ حُٜخك٢ ػؼٔخٕ ػزي حُوخىٍ ـ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ـ ١ 

 . 58:  ـ ح٧ٗلخ4ٍ

 ـ 1988ٓلٔي أرٞ حُل٠َ ـ حُـِء ح٧ٍٝ ـ ىحٍ حُـ٤َ ـ ر٤َٝص ـ ُز٘خٕ ـ :  ـ ح٢ًٍُِ٘ ريٍ حُي٣ٖ ـ حُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ ـ طلو٤ن5

 (.466 ـ 465)ٙ

 .467 ـ ح٢ًٍُِ٘ ريٍ حُي٣ٖ ـ حُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ ـ حَُٔؿغ حُٔخرن ـ 6ٙ

 .64 ـ 1980ٙ ـ ىحٍ ح٥كخم حُـي٣يس ـ ر٤َٝص ـ ُز٘خٕ ـ1 ـ حُز٘يحم ٓلٔي ٛخُق ـ حُٔٔظَ٘هٕٞ ٝ طَؿٔش حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ـ 7١

 .466 ـ حُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ ـ حَُٔؿغ حُٔخرن ـ 8ٙ

 .380  ـ حَُٔؿغ ٗلٔٚ ـ 9ٙ

 .195:  ـ حُ٘ؼَحء10

 .248 ـ 2001ٙ ـ ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢ ـ ر٤َٝص ـ ُز٘خٕ ـ3 ـ حَُحكؼ٢ ٜٓطل٠ ٛخىم ـ اػـخُ حُوَإٓ  ٝ حُز٬ؿش حُ٘ز٣ٞش ـ 11١

 .88:  ـ ح٩َٓحء12

 .38 ـ ٙ 1993 ـ ٍٓ٘٘ٞحص ػ٣ٞيحص ـ ر٤َٝص ـ رخ٣ٍْ ـ 1ه٤َِ أكٔي ه٤َِ ـ ١: ؿخى ٣ٍَِٔ ـ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش ـ طَؿٔش ـ 13

. 81 ـ 1980ٙ ـ ىحٍ ح٥كخم حُـي٣يس ـ ر٤َٝص ـ ُز٘خٕ ـ1 ـ حُز٘يحم ٓلٔي ٛخُق ـ حُٔٔظَ٘هٕٞ ٝ طَؿٔش حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ـ 14١

 .81 ـ حُز٘يحم ٓلٔي ٛخُق ـ حُٔٔظَ٘هٕٞ ٝ طَؿٔش حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ـ حَُٔؿغ حُٔخرن ـ 15ٙ

 

 :لبئّخ اٌّقبدس ٚ اٌّشاعغ

 

.  ـ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ رَٝح٣ش 1ٍٕٝ

.  1980 ـ ىحٍ ح٥كخم حُـي٣يس ـ ر٤َٝص ـ ُز٘خٕ ـ1 ـ حُز٘يحم ٓلٔي ٛخُق ـ حُٔٔظَ٘هٕٞ ٝ طَؿٔش حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ـ 2١

.   1988ٓلٔي أرٞ حُل٠َ ـ حُـِء ح٧ٍٝ ـ ىحٍ حُـ٤َ ـ ر٤َٝص ـ ُز٘خٕ ـ :  ـ ح٢ًٍُِ٘ ريٍ حُي٣ٖ ـ حُزَٛخٕ ك٢ ػِّٞ حُوَإٓ ـ طلو٤ن3

.  2001 ـ ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢ ـ ر٤َٝص ـ ُز٘خٕ ـ3 ـ حَُحكؼ٢ ٜٓطل٠ ٛخىم ـ اػـخُ حُوَإٓ  ٝ حُز٬ؿش حُ٘ز٣ٞش ـ 4١

.   1996 ـ حٌُٔظذ ح٢ٓ٬ٓ٩ ـ ر٤َٝص ـ ُز٘خٕ ـ 1 ـ حُٜخك٢ ػؼٔخٕ ػزي حُوخىٍ ـ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ـ 5١

 .1993 ـ ٍٓ٘٘ٞحص ػ٣ٞيحص ـ ر٤َٝص ـ رخ٣ٍْ ـ 1ه٤َِ أكٔي ه٤َِ ـ ١:  ـ ؿخى ٣ٍَِٔ ـ حُل٠خٍس حُؼَر٤ش ـ طَؿٔش6

 ـ 3ح٫ٓظَ٘حم ـ ىحٍ حُ٘ئٕٝ حُؼوخك٤ش حُؼخٓش ـ حُؼيى : ـ ٓـِش" سٚدٞ ثبس٠ذ"ٝ " ٍّ٘ٛد س٠زش: " ـ ٤ٓ٘خٍ ؿلخ ـ ٓٔظؼَرخٕ أُٔخ٤ٗخٕ رخٍُح7ٕ

.  1989رـيحى ـ 

.  1996 ـ ىحٍ ٝ ٌٓظزش ح٬ٍُٜ ـ ر٤َٝص ـ ُز٘خٕ ـ 1 ـ ػ٘خ٣ش ؿخ١ُ ـ ٗزٜخص كٍٞ حُوَإٓ ٝ طل٤٘يٛخ ـ 8١

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Annales de l’Université de Béchar   N°09 2011          09 بشار      العدد  جامعةحكليات

         

22 

 

 

 

   

 

 " فٛد اٌىٙف"عّب١ٌخ اٌٍغخ ٚ رؼذد ا٤فٛاد فٟ 

ٌؼجذ اٌٍّه ِشربك 

  ٠ِٛغٟ ثٛعّبؽخ.أ

 

 :حُِٔوٚ

أ١ )ُؼزي َٓطخٝ إٔ طٌٕٞ حُِـش ٢ٛ رئٍطٜخ " ٛٞص حٌُٜق "٤ُْ ؿ٣َزخ ػ٠ِ هخٍة ٍٝح٣ش 

، رٞٛق ٛخكذ حُ٘ٚ ٖٓٔ ٣ـ٤يٕٝ ً٘ٚ حُِـش ، ٖٝٓٔ ٣ُٜٕٞٞ ٝ ٣ـُٕٞٞ ك٢ (رئٍس حَُٝح٣ش

ىٍٝرٜخ حُٞػَس ،       ٝ ٓٔخٌُٜخ حُٜؼزش  حُٔ٘خٍ ، ٖٝٓٔ ٣يًٍٕٞ َٓ ػزوٜخ ، ك٢ٜ ػ٘يٙ ٤١ؼش ، 

ِٓٔش ، ط٘ٔخد ح٤ٔٗخرخ ، ك٬ طٌِق ،  ٝ ٫ طوؼَ ، ٝ حؿظؼخع ٍُِٔٞٝع ، كٜٞ ٫ ٣ؼَٔ ػ٠ِ طَك٤َ 

حُ٘ٚ حُوي٣ْ ا٠ُ ُٓ٘٘خ ٌٛح ، ك٤ٜزق ؿ٣َزخ ػٖ ػَٜٙ ، ٗخًح ك٢ ١َكٚ ، ٜٓـٍٞس ًظخرخطٚ ، رَ ٛٞ 

. ٣زيع ٜٗخ آهَ ، ٣وظِٕ حُـيس ك٢ حُِـش ٝ حُٟٔٞٞع       ٝ حُي٫ُش

Résumé: 

Mon approche est consacré à l’hestithique de la lange (arabe)fournit 

par le roman de Abdemalek MORTAD  intitulé «  LA VOIX DE LA 

GROTTE   »  Il s’agit d’une expérience d’un qui veut aller au delà  de la 

langue appliqué dans le roman traditionnel écrit  en arabe : à cela s’ajoute 

l’usage des pronoms personnels et leur utilisation méthodique qui éclaire la 

matière romanesque ;d’une part  ses relations avec son auteur ; son lecteur , 

le monde au milieu duquel il nous apparaît ; d’autre part les relations des 

personnages qui la constituent ,l’intériorité même de ceux-ci. 

ؽّب١ٌٗ ، اٌٍغخ ، اٌذاسعخ ،أض٠بػ ، دٚساْ ،اٌنّبئش ، اٌجٛػ ، : اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ

اٌّىبؽفخ ، رط٠ٛغ اٌذاسعخ  

ػٖ حُٜ٘ٞٙ حُظو٤ِي٣ش حُظ٢ طلظل٢ رخُز٬ؿش ،ٝ ٣ُ٘ش ح٧ُلخظ ،ٝ حٗظوخء حٌُِٔش َٓطخٝ ٣زظؼي 

ٝ حُِـش ػ٘يٙ ٤ُٔض ؿخ٣ش ٤ٗ٬ٌٗش ، رَ ٢ٛ ٗلخكش رؼ٤يس ًَ حُزؼي ػٖ ح٫ُظزخّ ٝ  .كظزيى ى٫ُظٜخ

  عبِؼخ ثؾبسؽ١ٌٛبد
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حُـٔٞٝ ، ُـش ٫ طٔظٔي َٗػ٤ظٜخ ٖٓ حُوٞح٤ْٓ حُٜٔـٍٞس ٝ حُٔظآًِش ، رَ طٔظٔيٛخ ٖٓ ًُي حُظٞظ٤ق 

. حُٞحػ٢ ُٜخ ، رخػظزخٍ ىٍٝٛخ ًٜٔيٍ ك٢ ر٘خء ٓ٘ظٍٞ حُؼخُْ ح٧ىر٢

ظِض (حُُٔ٘ٞٞؽ حُيحه٢ِ  )حَُٔى ٝ حُلـٞحٍ ٝ حُٔ٘ـخؿخس  : ٝ حُِـش ػ٘يٙ ك٢ ٓٔظ٣ٞخطٜخ حُؼخُغ 

ُْ طٔو٢ ك٢ ٍٛخٗخص أٜٗخٍ حٓظؼٔخٍ حُيحٍؿش رلٌْ ٓٔظٟٞ , ٓلخكظش ػ٠ِ ٬ٓٓظٜخ ، ٝٓظخٗظٜخ ، 

حُ٘وٞٙ حُٔؼَك٤ش     ٝ حُؼو٤ِش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش ، ٝ ٫ ك٢ آلخف أُٝجي حُؼخؿ٣ِٖ ُـ٣ٞخ ح٣ٌُٖ ىػٞح 

ٝ ٛٞ ٝ إ حٓظؼَٔ حُيحٍؿش أك٤٘خ كخٗٚ ػَٔ .ا٠ُ حٓظؼٔخٍ ُـش ر٤ٔطش طلٜٜٔخ  ًَ ١زوخص حُٔـظٔغ 

ػ٠ِ ط٣ٌٜزٜخ ٝ طَه٤ظٜخ ُظٜزق ه٣َزش ؿيح ٖٓ حُؼَر٤ش حُل٤ٜلش ، رَ إٔ ُـظٚ ٝ روخٛش ك٢ حُٔ٘خؿخس 

. طَطو٢ ا٠ُ ٓٔظٟٞ ٗؼ١َ 

ٝ حُـزخٍ حُٔؼخٍ رؤظ٬كٜخ . ح٥ٕ ؿخىٍص حُٔو٤َ . طظٜخ٣ق ك٢ ُـ٢ .طظيحكغ . ٝ طٜ٘ٞ حُٔٞح٢ٗ "

ًخى ٣ٞح٣ٌٍٔخ ػٖ حُٔٞح٢ٗ حُٔظٜخ٣لش .، ٝ حُـزخٍ حُٔظٜخػي ًخُيهخٕ حٌُؼ٤ق كظ٠ ػ٘خٕ حُٔٔخء

ٝ حُظ٤ّٞ حُٜخثـش حُظ٢ ..ٝ حٌُزخٕ حُظ٢ أهٌص طِ٘ٝ ػ٠ِ حُ٘ؼخؽ حُ٘زوش . حُٔظؼخى٣ش ك٢ ٓ٘ليٍٛخ حُٞػَ

."٨ٓص حُل٠خء ر٘ز٤زٜخ ، ٗز٤ذ كخى ِٓلخف 
1

رَ ٛٞ . إ ٌٛح حُٔوطغ حَُٔى١ ٤َُه٠ ا٠ُ  ىٍؿش حُ٘ؼَ

ٗؼَ ؿ٤َٔ طظيحػ٠ ك٤ٚ حٍُٜٞ ٝ طظٌخػق ، كؤٗض أٓخّ ُٞكش ك٤٘ش ٍحثؼش طظٔخُؽ ك٤ٜخ ح٧ُٞحٕ ٝ 

ٝ ٤ُٔض ٌٛٙ حُلوَس حُٞك٤يس حُظ٢ طظٞٛؾ . ح٧ٛـٞحص ، ٝ طَٔف ك٤ٜخ حُٔو٤ِش ، كظـيٝ حٌُِٔخص أؿَحّ

ٗؼَح  ، ٝطظيكن رخ٤ٔٗخد ، كظطخٝع ٛخكزٜخ ، ك٤طِن حُؼ٘خٕ ُؤِٚ ح٤ُٔخٍ ، ك٤ظٌ٘ق ُ٘خ ٗخػَ ، رَ 

. ٓظٖ حُ٘ٚ ِٓٔٞء رٔؼِٜخ ٝ رـ٤َٛخ 

. ٣٘ٔخد ػ٠ِ اكيٟ ًظل٤ي اًح طوِزض.٣ؼٞى ٗلٞ ٍهزظي اًح حٓظِو٤ض ػ٠ِ ظَٜى. ٝ ط٘خ٤ٖٓ رٚ " 

ُٝح٣خ . ىٝحثَ ٓوظِلش . ٝ حُؼوي ح١ٌُ ٣ظوٌ أٌٗخ٫ ٓوظِلش. ٣لظَٕ كَحٗي اًح حٟطـؼض ػ٠ِ رط٘ي 

رؼ٠ٜخ  ػ٠ِ . رؼ٠ٜخ ٓؼِن.رؼ٠ٜخ ك٢ حُلَحؽ . ٍٓٞٓخ   ٫ طل٠ٜ. ٍٓٞٓخ ٛ٘ي٤ٓش  ًؼ٤َس .ٓظزخ٣٘ش 

."ٖٓ حُ٘ٔخٍ ا٠ُ حُـ٘ٞد، ٝ ٖٓ حُـَد ا٠ُ حَُ٘م.ٓٔخكش ٛخثِش. حُ٘خٓغ .ٛللش ٗلَى حُٞحٓغ 
2

 

ٝ .ُٝؼَ ك٢ ٌٛح حُٞٛق ٓخ ٣ـ١َ حُوخ١ٍ ٝ ٣٘يٙ ٗيح ، كخُ٘لَ ٣ٜزق ١ٝ٘خ ، ٝ ٣ظوٌ أ٬ٌٗ ٝ أُٞحٗخ 

ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُلٞحٍ ُـؤ حَُٝحث٢ ا٠ُ ُـش ػَر٤ش ٤ِٓٔش ، طؼزَ  ػٖ ٓؼخٗخس أِٜٛخ ٝ ؿ٠زْٜ ٝ 

كَٔطْٜ ػ٠ِ ٟٝؼْٜ ، ٝٗؼٍْٞٛ رخُظِْ ، ٝ إ ١ؼٜٔخ رِـش ىحٍؿش كبٜٗخ ػَر٤ش ٓلٜٞٓش ٝ ٓغ ًُي 

. ٟٝؼٜخ ر٤ٖ ِٓىٝؿظ٤ٖ

... ُٞ طزَع حُوخثي رٌٜٙ ح٧ٓٞحٍ حُظ٢ ٣لؾ رٜخ ،ػ٤ِ٘خ "- 

... ً٘خ ٗ٘زغ حُوزِ رؼٞ ح٣٧خّ 

 .ٝ ٖٓ ٣َػ٠ ٓٞح٤ٗٚ؟ أ٫ٝىٗخ هِوٞح َُِػ٢ كو٢

 ...ٝ هللا ُٞ ٣لؾ أُق َٓس ُٔخ ؿلَ ُٚ 
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 ...ٓخػي ر٤ز٤ٌٞ ػ٠ِ حؿظٜخد أ٤ٍٟ٘خ. ظِٔ٘خ. كٌْ رخٍُِٝ 

((حُلي٣غ ٝ حُٔـٍِ ))٤ٛخ ٣خ ٬ًد 
3

  

أٓخ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔ٘خؿخس كوي رَع حَُٝحث٢ ك٢ ً٘ق ٌٓ٘ٞٗخص ٗوٞٛٚ ، ٝ حُزٞف رَٔحٍس 

. ٝحهؼْٜ ، ٝ حُويٍس ك٢ حُٞهض ًحطٚ ػ٠ِ طـخُٝٙ ،ٖٝٓ ػْ حُظـِذ ػ٠ِ ح٤ُؤّ ٝ ح٩كزخ١ 

. ٣ُ٘ذ ٫ طويػ٢ ٗلٔي أٗض ٓـَى ٍحػ٤ش– " 

ػ٘وض ٠ٓٞٓ ٝ ًِلٚ ًُي ٍػ٢ . حر٘ض ٗؼ٤ذ ًخٗض ٍحػ٤ش . ٫ ؿ٤ِٔس ك٢ إٔ إًٔٞ ٍحػ٤ش 

. ػَ٘ كـؾ ك٢ ؿزخٍ هَد حُظ٤ٚ 
4

 

ٝ ٌٌٛح أ٠٣خ ٣٘لـَ حُطخَٛ  ك٢ ٓ٘خؿخطٚ ؿ٠زخ ٝ ٣َكٞ حُٞحهغ حُٔؼ٤ٖ ،رَ 

. ٝ ٣ل٠َ ػ٘ٚ حُٔٞص

.أٗخ أػَٔ أؿ٤َح ػ٘ي ر٤ز٤ٌٞ ح٤ُ٘طخٕ ؟ حُٔٞص ه٤َ ٢ُ ٖٓ حُل٤خس ح٤ٌُُِش- 
5

 

: ػ٠ِ ٓٔظ٤٣ٖٞ ٛخ٤ٖٓ"ٛٞص حٌُٜق "ُٝؼَ حُوخ١ٍ ٣وق ك٢ 

ٓٔظٟٞ ك١ٌَ طـِض ٖٓ ه٬ُٚ حُٔٞحهق ٝ أٗٔخ١ حُظل٤ٌَ ُِٔخٍى ٝ ٨ُرطخٍ - 

ٝ ٓٔظٟٞ ٓؼَك٢ ٣ظيكن ٖٓ ه٬ُٚ ػَحء ك٢ ٓـخ٫ص ٓظؼيىس ٜٓ٘خ حُي٢٘٣ ٝ حُؼوخك٢ ٝ -

ح٫ؿظٔخػ٢ َٜٓ ر٢ٔ ُـش ١خٝػٖ ٛخكزٜخ ك٢ حُٔٞحهق حُٔوظِلش ٧رطخُٜخ 

. حهظَٜص أُٓ٘ش ٝ طخ٣ٍن ٝ حؿظٔخع أٓش ٖٓ ه٬ٍ طٞظ٤ق ٓلؼْ رخُظ٬ٍ

: رؼذد ا٤فٛاد ٚ ٌؼجخ اٌنّبئش 

ُوي حٓظؼِٔض حَُٝح٣ش ه٬ٍ ػوٞى ٓظظخ٤ُش ػ٬ػش ٟٔخثَ ٓؼَٝكش ،ٝ ٢ٛ ٤َٟٔ حُـخثذ حُٔلَى 

ٝ هي حٓظؼَٔ ٌٛح ح٤ٔ٠َُ حٓظؼٔخ٫ص ٓزظٌُش ٝ ٓخًؿش ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ك٤خٕ، ػْ ٤َٟٔ حُٔظٌِْ "ٛٞ"

ٝ ٛٞ ٓخ ٣ٔؼَ ططٍٞ ك٢ حُٞحهؼ٤ش ٖٓ ه٬ٍ حُظؼز٤َ ػٖ ٝؿٜش ٗظَ ٝ ٓزَ أؿٞحٍ حٌُحص ٝ " أٗخ"حُٔلَى

حُزٞف رخٌُٕٔ٘ٞ ٝ روخٛش ٖٓ ه٬ٍ حُُٔ٘ٞٞؽ حُيحه٢ِ ، أٓخ ح٤ٔ٠َُ حُؼخُغ كٜٞ ٤َٟٔ حُٔوخ١ذ 

. ٝ ٛٞ ح١ٌُ ٣َٔى ُِ٘وٚ كٌخ٣ظٚ     ٝ ٛٞ ٓخ ٣ؼَف رخَُٔى حُظؼ٢ٔ٤ِ"أٗض "حُٔلَى 

ٝ حُـي٣َ رخ٬ُٔكظش إٔ حٓظؼٔخٍ ح٠ُٔخثَ ٫ ٣ظليى ك٤ٔخ ٓزن ٖٓ ح٠ُٔخثَ حًٌٍُٔٞس آٗلخ،٧ٕ 

ٛ٘خى ٓخ ٣ؼَف رظو٤٘ش ىٍٝحٕ ح٠ُٔخثَ ٝ ح٣ِٗخكٜخ ، ٠٣خف ا٠ُ ًُي ٤ٛؾ ٝ أٌٗخٍ ح٫كظَحّ ٝ 

. ح٫ُىٍحء حُظ٢ طٔظؼَٔ ٟٔخثَ ٓؼ٤٘ش

ٝ ٜٓٔخ حٓظؼَٔ حَُٝحث٢ ٤َٟٔح ٖٓ ح٠ُٔخثَ حًٌٍُٔٞس ٓخروخ ، ٝٓٞحء أًخٕ ٝحػ٤خ أّ ٫، كٜٞ 

ك٢ كو٤وش ح٧َٓ ٣ظليع ػٖ طـَرظٚ ، ٝ ػٖ أٝٛخٓٚ ٝ ٍؿزخطٚ ، ٝ حُزلغ ٛ٘خ ٫ ٣َطٌِ ػ٠ِ حُٔئُق 

رٞٛلٚ ٗوٜخ ٓؼ٤٘خ رَ رخػظزخٍٙ ٓخٍىح ك٢ ٗزٌش ػ٬ثو٤ش ٓغ ٗوٞٛٚ ٝ هَحثٚ، إ ٜٓٔش حُ٘خهي ٢ٛ 

رخ٠ٍَُٝس حُٞهٞف ػ٠ِ ًُي حَُِٓ ح١ٌُ ٣ظٌ٘ق ٖٓ ه٬ُٚ ٓيٍُٞ حُٔخٍى ٝ حُوخٍة ػ٠ِ حٓظيحى 
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حَُٔى ٗلٔٚ، ٝ ٛٞ ٓخ ٣ظطِذ أ٠٣خ حٌُ٘ق ػٔخ طليع ٓـٔٞػش ح٠ُٔخثَ حُظ٢ طٌٕٞ ٗظخّ حُ٘لٞٙ 

ٝ ٌٛح حُِزْ ٣ـي طل٤َٔٙ حٌُحط٢ ك٢ حَُٝح٣ش رظٍٜٞ طو٤٘ش ىٍٝحٕ حُ٘وٞٙ ك٢ حُلٞحٍ كوي . ٖٓ ُزْ

. ٝ روخٛش ك٢ حُٔ٘خؿخس " ٛٞ"ا٠ُ ح٤ٔ٠َُ " أٗض"ا٠ُ ح٤ٔ٠َُ " أٗخ"٣٘ظوَ ٖٓ ح٤ٔ٠َُ 

رل٤غ ػ٠ِ "ٛٞص حٌُٜق"ٌٛٙ حُظو٤٘ش طزيٝ ؿ٤ِش ك٢ ػَٔ حَُٝحث٢ َٓطخٝ ك٢ ٍٝح٣ظٚ 

حٓظيحىٛخ ٣ِلع حُوخٍة ىٍٝحٗخ ٝ حٗظوخ٫ ٝ طزخى٫ ٝ ح٣ِٗخكخ ر٤ٖ ٓوظِق حُ٘وٞٙ ٝ ح٠ُٔخثَ ٝ ُؼَ 

ًٌَٓح " أٗض "٢ٛ حٓظؼٔخُٜخ رٌؼخكش ٤ٔ٠َُ حُٔوخ١ذ "ٛٞص حٌُٜق " ح٤ُِٔس حُظ٢ ط٘لَى رٜخ ٍٝح٣ش 

ٝ ٓئٗؼخ ، ٝٛٞ حٓظؼٔخٍ ه٤َِ ك٢ حَُٔٝى حَُٝحث٤ش حُؼَر٤ش ، ٝ طـَرش ٗؼيٛخ أًٗٔٞؿخ ٗخؿلخ ، ٣ولِ 

رخَُٝح٣ش ا٠ُ ٜٓخف حَُٝح٣خص حُؼخ٤ُٔش حُظ٢ ٫ طؼي حُوخٍة ١َكخ ك٢ حُؼَٔ حَُٝحث٢ كلٔذ، رَ 

طولٔٚ اهلخٓخ ك٤ٜخ ، ح٧َٓ ح١ٌُ ٣٘يٙ ا٤ُٜخ ٝ ٣يكغ  رٚ ا٠ُ  ىهش حُٔظخرؼش ٝ كٖٔ ح٫ٓظج٘خّ روٜظٚ 

ٝ حُِـٞء ا٠ُ حٓظؼٔخٍ ٤َٟٔ حُٔوخ١ذ  ٛيكٚ أٓخٓخ ًٔخ ٛٞ ٓؼَٝف . حُظ٢ ٫ ٣ؼَف ػٜ٘خ ٤ٗجخ 

. حُزٞف ٝ حٌُٔخٗلش

رٔوخ١زش حُٜٞص حُـ٣َذ ، حُٔـٍٜٞ حُٜٔيٍ ، ٝ ح١ٌُ ٫ " ٛٞص حٌُٜق " طزيأ ٍٝح٣ش 

ٝ ٖٓ .٣زَف ٣ـِـَ حُل٠خء ٝ ٓٔخٓغ أَٛ حَُرٞس حُؼخ٤ُش حُظ٢ أٛخرٜخ حُٞهَ كِْ طؼي طلْ ري٣ٝٚ

حُـي٣َ رخ٬ُٔكظش إٔ ٌٛٙ حُـَٔ ٫ طٌ٘ق كخٍ ٝ ٟٝؼ٤ش أَٛ حَُرٞس كلٔذ رَ ٝ طزٞف رلو٤وش َٓس 

ٝ ٣ٔظَٔ رخُُٞٞؽ ك٢ ػٔن حٌُٔخٗلش ك٤ٖ ٣ز٤ٖ رؤٗٚ . ، ٓزخص ػ٤ٔن ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ى١ٝ حُٜٞص 

: رخَُؿْ ٖٓ إٔ ٜٓيٍ حُٜٞص ٛٞ حُظ٬ّ ا٫ أٗٚ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ٍٗٞ ٓٔظٍٞ 

ٝ ح٧ػ٤َ . حُظ٬ّ ح١ٌُ ٣ٜخكذ ٣َٓخٕ ح٧ػ٤َ . ٝ أٗض أ٣ٜخ حُٜٞص حُٔظَٝف ك٢ حُظ٬ّ"

حُظ٬ّ ح١ٌُ ٣ٞح١ٍ . ح٧ٓٞحؽ حُظ٢ طٔظوزَ ٌٛح حُٜٞص حُِٔلٞف ك٢ حُظ٬ّ.ح١ٌُ طيكؼٚ أٓٞحؽ

حٌُٕٞ ح١ٌُ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ٗلٖ ٖٓ حٍُ٘ٞ . ح٧ػٔيس حُظ٢ ٣ٞح٣ٍٜخ حُظ٬ّ ك٢ أػٔخم حٌُٕٞ.أػٔيس

ٝ ٫ طَٕٝ . ٝؿٞى ٓظِْ . حُظ٬ّ ٫ ٣زَف ٣طزن ػ٤ٌِْ. حٍُ٘ٞ حُِٔلٞف ك٢ َٗحثق حُظ٬ّ .حُٔٔظٍٞ

"ك٤ٚ ٣َ١وٌْ حُٔٔيٝى
6

 

٤ُ٘ظوَ رؼي ًُي ا٠ُ ً٘ق ٝ طز٤خٕ حُٔزذ ح١ٌُ ًخٕ ٍٝحء ٌٛح حُظ٬ّ ٌٝٛٙ حُظؼخٓش،أُٝجي 

ُٜخ ٓي٫ُٞص ٝ ظ٬ٍ ٝ " حُٔٞىحء"حُوخىٕٓٞ  ٖٓ حُ٘ٔخٍ ػ٠ِ ٓظٖ حُزخهَس حُٔٞىحء ٝ حُٜلش ٛ٘خ 

ُؼَ حُٔوخ١زش طؤهٌ ٓ٘ل٠٘ آهَ ٢ِٓء رَٔحٍس حُٔؼخٗخس ،ٝ حُلَٔس ٝ ٢ِٓء أ٠٣خ رٌُي . أرؼخى ٗل٤ٔش 

ُْ . ُْ طـَه٢ . ُْ طلَه٢.ٝ أٗض أ٣ظٜخ حُزخهَس حُٔٞىحء:" ح٧َٓ حُٔلوٞى ٝ ح٧ٓخ٢ٗ حُظ٢ ُْ طظلون

ٝ كِٔض ح٧ٓٞحؽ حُٔظِٔش ا٠ُ . ؿ٘ٞح طلض أؿ٘لش حُظ٬ّ.ٖٓ كٞهي ػَريٝح .طِظؤي كٞطش ٣ْٞٗ

ُٞػظٚ رؤٛٞحطٜخ . ٝ حُل٠خء ح١ٌُ ٟخم رٜخ. ح٧ٛٞحص حُ٘خِٗس حُظ٢ ٨ٓص حُل٠خء. آه٣َٖ أُٛٞظْٜ

طؤًِٕٞ .طَ٘رٕٞ حُٔخء حُِٔٞع . أٛزلظْ طٔظ٘٘وٕٞ حُٜٞحء حُِٔٞع .أٛزق حُل٠خء ِٓٞػخ .  حُٔظطخ٣َس 
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..."حُطؼخّ حُِٔٞع 
7

َُِإّٝ حَُٔ٘ثزش اٗٔخ " أٗض "  ٝ ٛٞ ك٤ٖ ٣ٔظؼَٔ ٤َٟٔ حُٔوخ١ذ حُٔئٗغ 

٣َ٣ي حُـٞٙ ك٤ٔخ طوظِٗٚ ٖٓ كِٕ ٌٓ٘ هَٕ ٖٓ حُِٖٓ ،ٝ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٓلٖ حُِٓخٕ ٝ ٗٞحثزٚ 

ظِض ٓلخكظش ػ٠ِ أٛخُظٜخ ، ٓظٌٔٔش رخُ٘ـخػش ، ٓويٓش حُظ٠ل٤ش طِٞ ح٧هَٟ ًِٔخ ىػض ح٠ٍَُٝس 

. طظٔٔغ حُٜٞص .ٝ أٗض أ٣ظٜخ حَُإّٝ حَُٔ٘ثزش :" ك٢ٜ ٫ طو٠٘ حُٔٞص ٝ ٫ طلذ حُطـ٤خٕ.ٌُُي 

ح٥ٕ ٝ .ػ٠ِ ٬ٓٓلي َٓطْٔ ٌٓ٘ أًؼَ ٖٓ هَٕ . حُلِٕ رؼي حُلِٕ. طظـَع حُلِٕ. طظؤَٓ حُِٕٞ 

ػٔخٓش ر٠٤خء . ر٠٤خء ريٕٝ كَٔس.ر٠٤خء ريٕٝ ٓٞحى . طٔظَٙ ػٔخٓش ر٠٤خء. ٍأٓي  ٓطخ٠١ء. ٛ٘خ

حٕ هطؼٞح ٍأٓخ هخّ ُْٜ . ػٔخثْ ٝ ػٔخثْ. آ٫ف ٝ ٤٣٬ٖٓ .ٍإّٝ كٞهٜخ ػٔخثْ . أٛخُش ح٧ؿيحى. كو٢

ٍإّٝ ٜٓزٞد ػ٤ِٜخ . ١ـ٤خٕ  ٝ ١ـ٤خٕ. ٍإّٝ ريٕٝ ٜٗخ٣ش. ٍإّٝ ًحص ٓيى ١خكق .ٍأّ آهَ

..."ؿٍٞ طِظْٜ حَُإّٝ. ١ـ٤خٕ 
8

ٝ رؼي ٌٛح ح٫ٓظؼٔخٍ حٌُٔؼق ٤ٔ٠َُ حُٔوخ١ذ حُٔلَى ٣٘ظوَ ا٠ُ 

ا٫ إٔ ح٫ٓظؼٔخٍ ٛ٘خ ٌُٜح ح٤ٔ٠َُ ٓخ ٣زٍَٙ ، كزؼي إٔ ً٘ق كو٤وش " ٛٞ "حٓظؼٔخٍ ٤َٟٔ حُـخثذ 

ٌٛٙ حُـٍٞ رخٓظؼٔخٍ ٤َٟٔ حُٔوخ١ذ ك٢ كوَس ٓخروش ،ٓزَُح ىٍٝٛخ ك٢ حُو٠خء ػ٠ِ حُلَف رٔـٖ 

حُؼَحثْ ك٢ هؼَ حُزجَ حُظ٢ ٠ٗزض ٤ٓخٜٛخ ،ٝ ٌٜٓ٘خ حُـٍٞ ٝ حُـخٕ ٝ أ٫ ه٬ٙ ٖٓ حُـٍٞ ا٠ُ 

ُٚ ٓخ ٣زٍَٙ ، ٧ٕ ك٢ ٓوخرَ حُـٍٞ حُٔو٤ق ٛ٘خى " ٛٞ "هِض إ حٓظؼٔخٍ ٤َٟٔ  .٤ٓق ػ٢ِ حُزظخٍ

ؿخثذ ٝ ٓـ٤ذ ٝ ٛٞ " ٛٞ "ػ٢ِ حُ٘ـخع ٛخكذ ح٤ُٔق حُزظخٍ ح١ٌُ هظِٜخ ك٢ ٝحى١ ٤ٓٔزخٕ ٝ 

حُـخثذ حُلخَٟ ٝ ٢ٛ حُظ٢ أهزَ رٚ حُٜٞص  ح١ٌُ ٛزض رٚ "٢ٛ " ٝ حُـٍٞ . حُٔوِٚ حُٞك٤ي ٜٓ٘خ

ٝ ِٗلع ٛ٘خ ح٬ُٔٓش ك٢ .ٝ حُٜٞص ٌٛح ؿ٣َذ ػٖ حُي٣خٍ ٝ ٛٞ ٝ حُـٍٞ ٤ٓخٕ .٣ٍق  ٖٓ حُ٘ٔخٍ 

ٝ . ٝ حُٜٞص ح١ٌُ ؿخء رخُـٍٞ . ٝ حُـٍٞ حُظ٢ أهزَ رٜخ حُٜٞص ." ح٫ٗظوخٍ ٖٓ ٤َٟٔ ا٠ُ آهَ 

ح٣َُق حُٔيَٓس . أطِلض حٍُِٝع.ػٜلض ػ٠ِ حُـ٘ٞد كؤكَهظٌْ .حُٜٞص ح١ٌُ ٛزض رٚ ٣ٍق حُ٘ٔخٍ

ك٢ ًَ .ٝ ٓٔؼظٔٞٛخ ك٢ كٌخ٣خطٌْ حُ٘ؼز٤ش.ٝ حُـ٣َذ ٛٞ حُـٍٞ.حُظ٢ ُٓـَ رٜخ حُٜٞص حُـ٣َذ 

ًَ ؿيس طل٢ٌ ٧كلخىٛخ ػٖ أٍٝ ح٧ؿٞحٍ  ٝ .ك٢ ًحًَس ًَ ؿيس أُق كٌخ٣ش ٝ ؿٍٞ.كٌخ٣ش ؿٍٞ 

. .."ح٧ٛٞحٍ
9

حُـٍٞ ٝ حُٜٞص ا٠ُ " ٢ٛ " ٝ ُؼِ٘خ ِٗلع ًُي حُيٍٝحٕ ر٤ٖ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٠ُٔخثَ ٖٓ 

"ػٜلض ػ٠ِ حُـ٘ٞد كؤكَهظٌْ ""أٗظْ "ح٣َُخف ، ا٠ُ ٤َٟٔ حُٔوخ١زش " ٢ٛ"
1
 ٝ ًَ ًُي ٣ظْ 0

. رُٜٔٞش ٝ كٖ ًز٣َ٤ٖ

ٝٛٞ ٫ ٣ِـؤ ُٚ ا٫ ك٤ٖ ٣َ٣ي " أٗخ " ٝ ٫ طوِٞ حَُٝح٣ش ٖٓ حٓظؼٔخٍ ٤َٟٔ حُٔظٌِْ حُٔلَى 

كخُطخَٛ ٫ ٣وزَ رٌٔخكؤس ر٤ز٤ٌٞ رخَُؿْ ٖٓ حُلخؿش ، رَ . ح٣ُِٔي ٖٓ حُـٞٙ ك٢ حُزٞف ٝ حُٞحهؼ٤ش 

أًؼَ ٖٓ ًُي ٣ؼظزَٛخ حٛخٗش ، ك٤زؼغ ُٚ رَٓخُش ٝحٟلش ٓليىس ٓلخىٛخ رؤٗٚ ٫ ٣َ٣ي ٓ٘ٚ ٟٓٞ أٍٟٚ 

. حُظ٢ حؿظٜزٜخ ٓ٘ٚ

أٗخ أهزَ رٌٔخكؤس ر٤ز٤ٌٞ ؟ - " 
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أ٣ٍي -كو٢ ، أ: هَ ُٚ ُٔخ طَؿغ .أٓٞص ٖٓ حُـٞع ٝ ٫ أًَ ٖٓ ٌٓخكؤس ٣ؼط٤ٜخ ر٤ز٤ٌٞ- 

"٣ٌٛذ رٚ ا٠ُ حُـل٤ْ :حُ٘ؼ٤َ ٫ ؟هَ ُز٤ز٤ٌٞ .هطؼش ٜٓ٘خ ػ٠ِ ح٧هَ.أ٢ٍٟ
1
٢ٛ حُظ٢ " ح٧ٗخ "  ٝ 1

أٗخ .- " ٓٔخ ٣وظِٗٚ ح٬ُٗؼٍٞ ٖٓ هَحكخص ٝ ٗٞحثذ كظ٘ـ٢ِ ُٚ حُلو٤وش  ٝ حُٞحهغ"  ح٧ٗض"طوِٚ  

؟ ...أٛيم حُوَحكخص؟ٓٔظل٤َ ٖٓ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لؼَ ٌٛح؟ ٖٓ ٣ٌٖٔ إٔ ٣يرَ ٌٛح حُٜٔ٘ي حُزِٜٞح٢ٗ ؟ ٖٓ 

ٌٛح .٤ُْ ك٢ ح٧ٍٝ ا٫ حُزَ٘ . ٤ٗطخٗخ ٖٓ ٤ٗخ٤١ٖ حُزَ٘. ٫ ٣٘زـ٢ ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ ا٫ ٗوٜخ ٓلظخ٫

ٓخًح ط٘ظظَ ؟ُْ ح٫ٗظظخٍ ٝ حُظَىى؟حُلَٛش ٓٞحط٤ش .كظٔخ.إ ٛٞ ا٫ رَ٘: حُـْٔ حُ٘زق حُٔظٌٍٞ أٓخٓي 

. " ٬ُٗو٠خٝ ػ٤ِٚ
1
2 

ٝ حَُٔآس حُؼـ٤زش ٢ٛ حُظ٢ طظٞح٠ُ ػ٤ِٜخ حُ٘وٞٙ ٝ طظؼيى رٜخ حُٞؿٞٙ ، ٢ٛٝ حُظ٢ طٌ٘ق 

حُؼٍٞحص ٝ حُٔلخطٖ، رَ ٢ٛ حُلو٤وش ٝ حُٞحهغ ، ٝحهغ أَٛ حَُرٞس ؿ٤ٔؼخ ، كوي رِؾ ىٍٝحٕ ح٠ُٔخثَ كيٙ 

أٛزلٖ ٣ظزَؿٖ .٤ًق طظِلٜخ أ٣ٜخ حُـي ح١ٌُ ُْ طُٞي ه٢ ؟ طظِلٜخ ٝ ٢ٛ ؿ٤َص ٖٓ ٗؤٕ ٗٔخء حُزِيس." 

ٝ ٖٛ ٣ـجٖ ًُي ٓغ ؿيطي حُظ٢ ُٝيص ٝ ُْ طٞؿي .٣ؼَٟٖ أٓخٜٓخ ٓخ ُي٣ٜٖ ٖٓ ٬ٓرْ ٝ ٣ُ٘ش .ػ٤ِٜخ 

..."ٝ ٓؼي حُظ٢ أٗض ٢ٛ ٝ أٗخ ٝ أٗظْ ٝ ٛئ٫ء. ٝ ٓغ أٓي حُظ٢ أٗض ٢ٛ. ه٢
1
3 

اٌٙٛاِؼ 

1
 1998ح٣ٌُٞض حُٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُِؼوخكش ٝ حُلٕ٘ٞ ٝ ح٥ىحد ى٣ٔٔزَ  (ٍٝح٣ش)" ٛٞص حٌُٜق" ػزي حُِٔي َٓطخٝ 

 84-83 حَُٝح٣ش ٙ 2

3
 134 حَُٝح٣ش ٙ 

4
 34 حَُٝح٣ش ٙ

5
 37 حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ٙ 

6
 6-5 حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ 

7
 7-6حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ٙ 

8
 9-8حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ٙ 

9
 10-9 حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ 

1
 9  حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ٙ 0

 15-14حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ 11

 37 حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ 12

 30حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ 13

اٌّقبدس ٚ اٌّشاعغ 

1
 1998ح٣ٌُٞض حُٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُِؼوخكش ٝ حُلٕ٘ٞ ٝ ح٥ىحد ى٣ٔٔزَ  (ٍٝح٣ش)" ٛٞص حٌُٜق" ػزي حُِٔي َٓطخٝ 

2 BUTOR Michel ESSAIS SUR LE ROMAN [Livre]. - SAINT-AMAND(cher) : TEL 

GALLIMARD, 1992. 

3GOLDENSTEIN J.P POUR LIRE LE ROMAN [Livre]. - PARIS ET BRUXEELLES : A.DE 

BOECK ET J.DUCULOT, 1985. 
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4VALETTE Bernard ESTHETIQUE DUROMAN MODERNE [Livre]. - PARIS -FRANCE- : 

NATHAN, 1985 

حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، - : حُٔـَد- حُيحٍ حُز٠٤خء. - [ًظخد]" حُظزج٤َ - حَُٔى-حُِٖٓ"ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ طل٤َِ حُوطخد حَُٝحث٢ -5

1989 .

 ٍدحُٔؾ–حُيحٍ حُز٠٤خء . - [ًظخد]٬ٛف ٛخُق َٓى ح٥هَ ح٧ٗخ ٝ ح٥هَ ػزَ حُِـش حَُٔى٣ش -6
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 عٛسدْٚ وش٠ظ ع١ٕٛعشاف١ب مذ اٌٛالؼ١خ

ػجذهللا ؽغٓ اٌغ١ش  . د

 

 :حُِٔوٚ

ٝحكيحًّ ٖٓ أْٛ ك٘خ٢ٗ حَُٔٔف ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘  (1966- 1873)٣ؼي اىٝحٍى ؿٞىٕٝ ٣ًَؾ  

ؽغً د١ٔب اٌّغشػ فٟ أٚسٚثب وٍٙب أوضش ِٓ ٔقف لشْ ٚأؽذس ف١ٙب د٠ٚبً ػظ١ّبً ٌفذ ئ١ٌٗ »ك٤غ 

أٔظبس اٌفٕب١ٔٓ ٚاٌؾؼشاء ٚاٌىزبة اٌّغشؽ١١ٓ ٚوً اٌّؾزغ١ٍٓ ثفْٕٛ اٌّغشػ رأ١ٌفبً ٚئخشاعبً 

«ٚرّض٩١ً ٚئمبءح ٚرق١ُّ ِٕبظش ٩ِٚثظ ٚفٕبػخ د٠ىٛساد
(4)

ٍأٟ ٣ًَؾ إٔ ٓلخُٝش حٍُٞٛٞ . 

ا٠ُ حُٞحهؼ٤ش أٝ حُطز٤ؼ٤ش اٗٔخ ٛٞ ْٝٛ ٝٛؼذ حُظلو٤ن ٖٝٓ ػْ كبٕ ٓلخُٝش حُل٘خٕ ك٢ أ١ ػَٜ٘ ٖٓ 

ػ٘خَٛ حُؼَٝ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ حُٞحهؼ٤ش ٓٞحء ٓخ أ١ِوٚ حُٔوَؽ ح٢َُٓٝ ٓظخ٬ٔٗك٢ٌٔ ك٢ أىحء 

حُٔٔؼَ أٝ ك٢ ٓلخ٫ٝص حُطز٤ؼ٤٤ٖ ٝحُٞحهؼ٤٤ٖ ك٤ٔخ رؼي ٢ٛ ٓلخ٫ٝص كخِٗش رَ ٢ٛ ٓـَى ٓلخُٝش 

كخِٗش ُويحع حُـٍٜٔٞ ٌُُي ٓؼ٠ ٣ًَؾ ا٠ُ ٌَٗ آهَ ٓوظِق ٣لون ك٤ٚ حُٜيم حُل٢٘ رخػظزخٍ إٔ 

حُلٖ ٤ُْ ٗو٬ًّ كٞطٞؿَحك٤خًّ ُِٞحهغ رَ ٛٞ ٍإ٣ش ؿٔخ٤ُش ٌُٜح حُٞحهغ ٝٓلخُٝش ُظوي٣ْ ٤ٛخؿش ؿي٣يس ُٚ 

 . ٓؼظٔيس ػ٠ِ حُو٤خٍ

 .حَُٔث٤ش حُـي، حٍُٜٞس ح٤ُٔ٘ٞؿَحك٠، َٓٔف  حُظٍٜٞحَُٔٔف، حُٞحهؼ٤ش،: حٌُِٔخص حُٔلظخك٤ش

إ ؿٍٞىٕٝ ٣ًَؾ ًخٕ ك٘خٗخًّ ٗخ٬ًّٓ أٝ رٔؼ٠٘ آهَ ًخٕ ٍؿَ َٓٔف ٣َٝؿغ ًُي ُ٘٘ؤطٚ  

 ٟٚ٘ أػظُ Ellen Teryفأِٗ ئ١ٌبٔٛس أ١ٌظ، اٌزٟ اؽزٙشد فٟ د١ٔب اٌّغشػ ثبعُ ئٌٓ صشٞ »

ٚأثٖٛ ئدٚاسد ٚاسدي اٌّّضً .. ِّضٍخ رأٌمذ فٟ ِغبسػ ئٔغٍزشا ٚأِش٠ىب ثً ِغبسػ اٌؼبٌُ أعّغ

اٌطبئش اٌزٞ وبْ ٠ؼًّ فٟ اٌّغشػ ثبعُ رؾبسٌض وٍٟ ٚع١ّغ أػّبِٗ ٚأخٛاٌٗ، ٚخب٨رٗ ٚأخزٗ 

«ِّضٍْٛ ِّٚض٩د ُِٕٚٙ ِخشعْٛ
(5)

كظِي ح٧َٓس حُل٤٘ش ٫ري إٔ طظَى أػَٛخ ػ٠ِ ح٫رٖ ٣ًَؾ .

ح١ٌُ ٝؿي حُؼخُْ كُٞٚ ػخُٔخًّ ك٤٘خًّ ػَف هزخ٣خٙ ٝٓؼ٠ ا٠ُ طط٣ٞٚ ٝٓغ ًُي كٜ٘خى ٓئػَحص أهَٟ 

رأصش وش٠ظ ثجؼل اٌقٛس اٌزٟ سآ٘ب فٟ ػًّ عش١ٍ٠ٛ خّغخ وزت فٟ فٓ »طَطز٢ رخُؼوخكش كوي 

وّب سأٜ فٟ وٙف فٕغبٌذ –اٌؼّبسح فجذأ فٟ اٌزفى١ش فٟ ٚعٛد آٌخ، رغزط١غ رق١ٕغ ِىؼجبد مخّخ 
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٘جو ٚرؼٍٛ ِىؼجبد - فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ–ثؾ١ش رٙجو ٚرؼٍٛ ثأٞ عشػخ، ِٚٓ فٛق - راد ِشح

ِؾبثٙخ فٛق ٘زٖ اٌّىؼجبد اٌّزؾشوخ، ثب٦مبفخ ٌغزبئشٖ اٌؾ١ٙشح، ٠ّىٓ أْ رٍؼت ا٤مٛاء ثغ١ش 

«أمطبع
(6)

   .

ريأ ٣ًَؾ ك٢ طٍٜٞحص َُٔٔف ٓـخ٣َ ٫ ٣ٜزق ك٤ٚ حُٔٔؼَ ٛٞ حًَُِٔ ح٧ٓخ٢ٓ أٝ حُٞك٤ي  

هخٛش ك٢ كٌَس حُلًَش ٝرخُظخ٢ُ أٛزق حٛظٔخٓٚ رخ٤ٗ٧خء ٝحُـٔخىحص ك٢ كَحؽ ه٘زش حَُٔٔف ٌُُٝي 

وشط ٔفغٗ رّبِبً ٌفٓ اٌشعُ ٚئْ وبْ وش٠ظ ٠ؼشف ؽمبً ثأٔٗ ِخشط » .ًخٕ حٛظٔخٓٚ أ٠٣خًّ رخ٩ٟخءس

ئ٨ أٔٗ ػبػ ؽزٝ عٓ اٌزغؼ١ٓ ٌُٚ ٠خشط ئ٨ ػذداً ل٩١ًٍ ِٓ اٌؼشٚك ٔجز ِؼظّٙب ٤ٔٙب ٌُ رؾمك 

اٌقٛسح اٌّضب١ٌخ اٌزٟ وبْ ٠طّغ ئ١ٌٙب، ٚوبْ وش٠ظ ٠ؾؼش ثبٌشمب رّبِبً ػٓ رق١ّّبد خؾجخ 

اٌّغشػ ٚاٌزٟ ِٓ خ٩ٌٙب وبْ ٠غزط١غ أْ ٠ؾمك أؽ٩ِٗ ثخٍك ؽىً عذ٠ذ ِٓ اٌّغشػ اٌضٛسٞ 

«اٌزٞ ٨ ٠ؾٛثٗ رذخً اٌٛالغ اٌشر١ت
(7)

  . 

ًخٕ ٓزيأ ٣ًَؾ ح٧ٓخ٢ٓ ٛٞ ٓوظٚ ُِٞحهؼ٤ش ٝٛٞ ح٧َٓ ح١ٌُ ٣٘ظَى ك٤ٚ ٓغ حُٔوَؽ ْٜٝٓٔ 

أْ وً اٌفٓ اٌّغشؽٟ اٌخبؿ ثىش٠ظ ٘ٛ اؽزغبط ػٍٝ اٌٛالؼ١خ »حُي٣ٌٍٞ آىُٝق آر٤خ ك٘لٖ َٟٗ 

ٔؾٓ ِذ٠ْٕٛ ثأسدأ ِب رؼشك ِٓ اٌّغشؽ١بد فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ، ٌمذ أؽذس فبعٓ ثؼل ا٤رٜ ٤ٔٗ 

سفل أْ ٠ذسن ثؼل اٌؾذٚد اٌنشٚس٠خ ٠٧ٌٙبَ اٌّغشؽٟ ٚأفش ػٍٝ ا٨ػزمبد ثأْ فٕبْ اٌّغشػ 

«أْ ٠زٕبفظ ثٕغبػ ِغ اٌطج١ؼخ فٟ ئٔزبط إٌّظش اٌطج١ؼٟ ٚاٌن١بء ٚاٌظ٩ي
(8)

   .

ٍكٞ ٜٗؾ كخؿَ٘ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ ٗز٤ٜٚ آر٤خ ٓؼ٠ ا٠ُ كخؿَ٘ ٌُٖ أر٤خ ٓؼ٠ ا٠ُ كخؿَ٘  

ٝػيٍ ك٢ أِٓٞد طوي٣ْ أػٔخُٚ ر٘لْ حُٔ٘طن ٝٛٞ ٍكٞ حُٞحهؼ٤ش ٣ٟٝٞق ٣ًَؾ أٓزخد ٍك٠ٚ 

ئْ اٌمٕبع ١ٍِئخ ثبؽزمبس . ِؾذٚد٠خ رمذ٠ُ اٌٛالؼ١خ ػٍٝ خؾجخ اٌّغشػ»ُِٞحهؼ٤ش رؤٜٗخ طَؿغ ا٠ُ 

اٌٛالؼ١خ اٌفٛرٛغشاف١خ ٚدٚافؼٙب، ٠ؾزمش وش٠ظ ٕ٘ب ا٠٦ّبءح ٚاٌّٛلف اٌقبِذ اٌزٞ ٨ ٠ؾزٛٞ 

اٌؼًّ ف١ٗ ػٍٝ أٞ ػٕقش أوضش ِٓ اؽزٛاء ػًّ ِؾٕو اٌؾ١ٛأبد أٚ اٌّزىٍُ ِٓ ثطٕٗ اٌزٞ ٠ُٛ٘ 

«اٌغّٙٛس أْ اٌذ١ِخ ٟ٘ اٌزٟ رزىٍُ
(9)

   .

ٍأٟ ٣ًَؾ إٔ ٓلخُٝش حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُٞحهؼ٤ش أٝ حُطز٤ؼ٤ش اٗٔخ ٛٞ ْٝٛ ٝٛؼذ حُظلو٤ن ٖٝٓ 

ػْ كبٕ ٓلخُٝش حُل٘خٕ ك٢ أ١ ػَٜ٘ ٖٓ ػ٘خَٛ حُؼَٝ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ حُٞحهؼ٤ش ٓٞحء ٓخ أ١ِوٚ 

حُٔوَؽ ح٢َُٓٝ ٓظخ٬ٔٗك٢ٌٔ ك٢ أىحء حُٔٔؼَ أٝ ك٢ ٓلخ٫ٝص حُطز٤ؼ٤٤ٖ ٝحُٞحهؼ٤٤ٖ ك٤ٔخ رؼي ٢ٛ 

ٓلخ٫ٝص كخِٗش رَ ٢ٛ ٓـَى ٓلخُٝش كخِٗش ُويحع حُـٍٜٔٞ ٌُُي ٓؼ٠ ٣ًَؾ ا٠ُ ٌَٗ آهَ ٓوظِق 
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٣لون ك٤ٚ حُٜيم حُل٢٘ رخػظزخٍ إٔ حُلٖ ٤ُْ ٗو٬ًّ كٞطٞؿَحك٤خًّ ُِٞحهغ رَ ٛٞ ٍإ٣ش ؿٔخ٤ُش ٌُٜح حُٞحهغ 

.  ٝٓلخُٝش ُظوي٣ْ ٤ٛخؿش ؿي٣يس ُٚ ٓؼظٔيس ػ٠ِ حُو٤خٍ

 ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ ٖٓ ه٬ٍ ٓلّٜٞ َُِٔٔف ٣َكٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٔؼَ ٛٞ حُؼَٜ٘ حُٞك٤ي رَ 

٣َحٙ ػ٠ِ أٗٚ ػَٜ٘ ٣ٌٖٔ ارؼخىٙ ٝاك٬ٍ حُي٠ٓ ٌٓخٗٚ ح٧َٓ ح١ٌُ ٣لٔق حُٔـخٍ ُِؼ٘خَٛ حَُٔث٤ش 

دائّبً ِب »٢ً طظزٞأ ٌٓخٜٗخ ٖٝٓ ٛ٘خ أٛزق ك٠خء حَُٔٔف ًٝ أ٤ٔٛش هخٛش ػ٘ي ٣ًَؾ ح١ٌُ ًخٕ 

٠ٙزُ ثبٌفنبء اٌّغؾٟ ٚا٦مبءح أوضش ِٓ ا٘زّبِٗ ثبٌؾذس ئرا وبْ ٠ٕزظ أؽىب٨ً ِٓ اٌشعِٛبد 

ٚاٌىزبثبد اٌزٟ وبٔذ غ١ش ِزأصشح ثبٌشأٞ اٌّؼبفش فٟ رٌه اٌٛلذ ِّب عؼٍٗ ٠ؾؼش ثب٨غزشاة ػٓ 

«ر١بس اٌّغشػ اٌجش٠طبٟٔ اٌغبئذ فٟ رٌه اٌٛلذ
(10)

.   

ًخٕ َٓؿغ ٣ًَؾ ٌُٜح حَُٔٔف حُٔؼظٔي ػ٠ِ حٍُٜٞس ٣َؿغ ا٠ُ طل٤َٔٙ ُٔؼ٠٘ ًِٔش َٓٔف 

صبس وش٠ظ ػٍٝ اٌّغشػ اٌزٞ أفجؼ ِضم٩ً ثبٌىٍّبد فٟ ؽ١ٓ أْ »ك٢ ٓ٘٘ؤٛخ ػ٘ي ح٩ؿ٣َن ك٤غ 

أفٌٛٗ ٟ٘ اٌشلـ ٚاٌؾشوخ اٌقبِزخ، ٚلذَ رؼش٠فبً ٌٍذساِٟ اٌغ١ذ ثأٔٗ رٌه اٌزٞ ٠ؼشف أْ اٌؼ١ٓ 

ٚفٟ وزبثٗ ٔؾٛ ِغشػ عذ٠ذ أؽبس ئٌٝ أْ ِقذس وٍّخ . ٟ٘ ألٜٛ اٌؾٛاط ٚأوضش٘ب لبث١ٍخ ٌٍزأصش

« ثّؼٕٝ ِىبْ ٚسؤ٠خ اٌؼشكChptopow ئّٔب ٟ٘ اٌىٍّخ ا١ٌٛٔب١ٔخ Theatreِغشػ 
(11)

 .   

 ٝرٌُي ٓزن ٣ًَؾ ػَٜٙ ٝهيّ اٟخكش ٜٓٔش ك٢ حَُٔٔف ٓـ٤َحًّ ٖٓ ١ز٤ؼش ػَٜٙ حُظ٢ 

حٛظٔض رخٌُِٔش ٝحُٔٔؼَ ٝرخُظخ٢ُ ٛٞطٚ ٝرٌُي كبٕ ٓخ ًخٕ ٣ويٓٚ ًُي حَُٔٔف ُْ ٣ظؼي ًٞٗٚ ٓوخ١زش 

كخٓش حُٔٔغ كو٢ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ حُٔ٘خػَ ر٤٘ٔخ ٍأٟ ٣ًَؾ إٔ كخٓش حُزَٜ ٢ٛ حُلخٓش ح٧َٓع ك٢ 

. حُظؤػ٤َ ٝرخُظخ٢ُ ريأ ك٢ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٍَٟٝس ٓوخ١زظٜخ رِـش َٓث٤ش

 ثجؼل وش٠ظ رأصش "ٛٞ أٜٛٔخ ٖٓ ُؼَ ٣ًَؾ ؿٍٞىٕٝ ك٢ أػَص ٓئػَحص ٛ٘خى ًخٗض 

 رغزط١غ آٌخ ٚعٛد فٝ اٌزفى١ش فجذأ اٌؼّبسح فٓ فٝ وزت خّغخ عش١ٍ٠ٛ ػًّ فٝ سآ٘ب اٌزٝ اٌقٛس

 ِٚٓ. عشػخ ثأٜ ٚرؼٍٛ رٙجو ثؾ١ش - ِشح راد فٕغبي وٙف فٝ سأٜ وّب - مخّخ ِىؼجبد رق١ٕغ

 ثب٦مبفخ اٌّزؾشوخ اٌّىؼجبد ٘زٖ فٛق ِزؾبثٙخ، ِىؼجبد ٚرؼٍٛ رٙجو،. ٔفغٗ اٌٛلذ فٝ - فٛق

  .(9")أمطبع ثغ١ش ا٤مٛاء رٍؼت أْ ٠ّىٓ اٌؾ١ٙشح، ٌغزبئشح

 رخُلًَش ٣ظْٔ إٔ ٍَٟٝٝس حَُٔٔف ػٖ طٍٜٞحطٚ ك٢ طزَُ ح٧ٓخ٤ٓش حُٔئػَحص ٌٛٙ ُٝؼَ

 اٌفٓ أْ "ِٓ ًُي ك٠ ٣٘طِن ٝٛٞ ُٚ هيٜٓخ حُظ٠ ٝٓزخىثٚ ُِلٖ ٍإ٣ظٚ ك٢ ٟٝلض ٝ حُظ٢ حُيحكجش

 ا٠٦ؾبئ١خ اٌؾشوخ ثبٌفؼً ٠ؼٕٝ. اٌقٛد اٌّؾٙذ، اٌفؼً،. ٌٍّغشػ مشٚس٠خ أؽ١بء ص٩صخ ِٓ ٠خٍك

 ٚاٌّؾٙذ ٚا٩ٌّثظ وب٦مبءح اٌؼ١ٓ ٠ٛاعٗ ِب وً ثبٌّؾٙذ ٠ٚمقذ .ٚؽؼشٖ اٌفؼً ٚٔضش اٌشلـ،
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 ٤ْ رمشأ اٌزٝ اٌىٍّخ ِمبثً فٝ اٌّغٕبح، اٌىٍّخ أٚ اٌّؾى١خ اٌىٍّخ فبٌّمقٛد ثبٌقٛد أِب. ٔفغٗ

 (10". )ا٦خز٩ف وً ِخزٍف١ٓ ا٤ِش٠ٓ ٤ْ ٌٍمشاءح، اٌّىزٛثخ اٌىٍّخ غ١ش ٘ٝ ٌٍى٩َ اٌىٍّخ

ح حُٔزيأ رٌُي ٣ًَؾ ًخٕ  حٍُٜٞ ًٕٞ ا٠ُ أٗخٍ ك٤غ حُلي٣غ ح٤ُٔ٘ٞؿَحك٠ حُظٍٜٞ ك٢ ٍحثيًّ

 ٣ٌٖٔ ٓخ ا٠ُ أٗخٍ حُٞهض ًحص ١ف ٝ .حُٔؼخٗخس أٝ حُٔ٘طٞهش حُِـش ٗؤٕ ًُي ك٢ ٗؤٜٗخ ُـش حَُٔث٤ش

 ُٞكخص ا٢ُ طل٣ِٞٚ ٣ٌٖٔ ٌٓخًّٗخ ُِو٘زش حَُٔٔك٠ حُل٠خء طٍٜٞ ٖٓ ٓ٘طِوًّخ رخٍُ٘ٞ حَُْٓ ط٤ٔٔظٚ

ح ٣َ٣ي ٫ ٣ًَؾ إٔ رخػظزخٍ ٓظظخ٤ُش ٓظلًَش ًٍّ  ٤ُِٔ٘ٞؿَحك٤خ ٍإ٣ظٚ ٖٓ ٣ـؼَ حٌُٟ ح٧َٓ ػخرظش ٛٞ

 ك٤ٜخ طظيحهَ ُـش كظ٠ رَ ح٧كيحع ك٤ٚ طـَٟ ح١ٌُ ٌُِٔخٕ ط٣َٜٞ ٓـَى ػ٠ِ طوظَٜ ٫ ٗخِٓش ٍإ٣ش

 حُـٔخٍ طويّ ًحطٚ حُٞهض ٝك٠ رخُٔؼ٠٘ طظْٔ َٓث٤ش ُٞكخص ًظ٣ِٖٞ ح٩ٟخءس ٓغ حُظ٤ٌَ٘ ػ٘خَٛ

 .ٝحُلٖ

 حُٞحهؼ٤ش ػ٠ِ ح٫كظـخؽ

 ٝٛٞ حُٞحهؼ٤ش رخُظلخ٤َٛ طٜظْ ًخٗض حُظ٠ حُٔخروش ح٧ٓخ٤ُذ ػٖ ٣وظِق ح٧ِٓٞد ًُي ٝرخُطزغ

 ؽىغج١ش دفٓ اٌزٝ اٌّذسوخ غ١ش اٌزفق٩١د أوٛاَ ػٍٝ أؽزظ "حٌُٟ ح٧ُٔخ٠ٗ كخؿَ٘ ٍك٠ٚ ٓخ

 ِٓ ٨ٚ ٌٙب، ِجذي ِٓ ٨ٚ ٌٍّؾب٘ذ سعبَ ِٓ ف١ٍظ.. ا٤ٌّبٔٝ اٌّغشػ فٛق ػٙذح ػٍٝ رؾزٙب

 أٚ اٌّزؾشوخ، ثبٌغ١َٛ، ِشػبح، أٚ ثمّشٖ ٠خذػٕب أْ ػٍٝ ثمبدس اٌّغشػ أمٛاء ػٓ اٌّغئٛي

 (.11. )ثبٌّبء

 طٌٕٞ ٧ٜٗخ ا٤ُٜخ حٍُٞٛٞ حُٜؼذ ٖٓ حُظ٠ حُٞحهؼ٤ش ٗزٌ طئًي كخؿَ٘ أكٌخٍ ٓغ حُظ٬ه٠ ًُي

 ٝٛٞ حُلٖ ىٍٝ ػٖ ٣وظِق كخؿَ٘ ػ٘ي ٛٞ ًٔخ ٣ًَؾ ػ٘ي ٣زيٝ ىٍٝ ٝٛٞ رخُٞحهغ ُ٪٣ٜخّ كخِٗش ٓلخُٝش

 .طٔؼِٚ ا٠ُ ٣ٔؼ٠ ٫ٝ حُٞحهغ ٤ٛخؿش ٣ٝؼ٤ي رخُـٔخٍ ٣ٜظْ ىٍٝ

 ٤ْ ثٗ أدٜ" حٌُٟ حٌُظخد ٝٛٞ حَُٔٔف كٖ ًظخرٚ ك٠ حُٞحهؼ٤ش ػ٠ِ حكظـخؿٚ ٣ئًي ٣ًَٝؾ

 ِزغم٩ً  أفجؼ اٌزٜ اٌّغشػ ػٍٝ وش٠ظ صبس. اٌٛالؼ١خ ػٍٝ ٌٍضٛسح ٚاٌشائذ اٌّجؾش إٌجٝ ٠قجؼ

 رٌه ثأٔٗ اٌغذ٠ذ ٌٍذساِٝ رؼش٠فًب ٚلذَ اٌقبِزخ ٚاٌؾشوخ اٌشلـ ٘ٝ أفٌٛٗ أْ ؽ١ٓ فٝ ثبٌىٍّبد

 أؽبس. عذ٠ذ ِغشػ ٔؾٛ. وزبثٗ ٚفٝ ٌٍزأصش لبث١ٍخ ٚأوضش٘ب اٌؾٛاط ألٜٛ ٘ٝ اٌؼ١ٓ أْ ٠ؼشف اٌزٜ

 ٚسؤ٠خ ِىبْ ثّؼٕٝ Oeatpov ا١ٌٛٔب١ٔخ اٌىٍّخ ٘ٝ ئّٔب ،Theatre ِغشػ وٍّخ ِقذس أْ ئٌٝ

 (12. )اٌؼشٚك

 ٛخٓش رخػظزخٍٛخ حٍُٜٞس ُـش ػ٠ِ أًي ٗلٔٚ حُٞهض ٝك٠ حُٞحهؼ٤ش ٍكٞ هي ٣ًَؾ ٣ٌٕٞ ٝرٌُي

 حُِـش ػ٤ِٚ طلَٟٚ حٌُٟ حُـٔٞى ٖٓ ط٘وٌٙ حَُٔطزش حُِـش ٌٛٙ إ رَ حَُٔٔك٠ حُؼَٝ ُـخص ٖٓ

 .ح٬ٌُّ ُـش أٝ حُٔ٘طٞهش
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 اٌؾذس ِىبْ اٌؾبًِ اٌزؼش٠ف ئػبدح ِٓ أطٍمب ؽ١ش "أث١ب ٓغ ٣ًَؾ ك٤ٚ أطلن ٓخ ًُٝي

 ٌٚغخ أعبط ٘ٛ ٌذ٠ّٙب اٌّغشؽٝ وبٌفنبء رأع١غٗ ٦ػبدح ٌٚىٓ اٌّغشػ ٦ف٩ػ ١ٌظ اٌّغشؽٝ

 (13. )ِزىبًِ ئثذاع ػٕقش ٘ٛ ٚاٌّؾٙذ اٌغذ٠ذ اٌّغشػ

 اٌّغزمجً أٚ اٌغذ ٚ ِغشػ وش٠ظ

 ًخٗض رَ ُٜخ ٣ٔظِْٔ ُْٝ ُٓ٘ٚ ك٠ حَُٔٔك٤ش حُل٤خس ٓغ ٣ظؼخَٓ إٔ ا٢ُ ٣ٔؼٚ ٣ًَؾ ٣ٌٖ ُْ

 َُٔٔف حُل٤ِٔش طٍٜٞحطٚ ٠٣غ ٧ٕ ريح٣ش ٖٓ حَُٔٔف ػ٠ِ طويّ حُظ٠ حُٞحهؼ٤ش ٓليٝى٣ش ػ٠ِ ػٍٞطٚ

 ح٧ٓخ٤ٓش حُِـش ٠ٛ حٍُٜٞ ك٤ٚ طؼي حٌُٟ حَُٔٔف ًُي. حٍُٜٞس رَٔٔف ٣ظ٘زؤ رخُلؼَ ًخٕ كوي. حُـي

ح  ٌفٓ ئدساوٗ وبْ ٕ٘ب ِٓ. اٌىزة ِىبْ اٌىٍّخ ئْ "٠شٜ ٣ًَؾ ًخٕ ك٤غ حٌُِٔش َٓٔف ػٖ رؼ٤يًّ

 وش٠ظ ٠ٚؼٍٓ. ٚئ٠مبػٝ ثقشٜ ٘ٛ ٌّب ثبٌٕغجخ صب٠ًٛٔب ِىبًٔب ٠ؾزً أدثٝ ٘ٛ ِب أْ ػٍٝ اٌغذ ِغشػ

 ئر. اٌؾبػش ٠ذ ػٍٝ ِغجمًب ِىزٛة ٔـ ِٓ ٠ٕطٍك أْ ف١ٗ اٌّخشط ػٍٝ ٠ىْٛ ٌٓ ٠َٛ ع١قً أٔٗ

 اٌٛمغ ئٌٝ اٌؾىً ثٙزا اٌؼٛدح عزُٕ. اٌّغزمٍخ اٌّغشؽ١خ اٌٍغخ خ٩ي ِٓ اٌخبؿ ػٍّٗ ٠غؼذ

 اٌّغشػ ػٍٝ اٌّجبؽش ٚؽنٛسٖ اٌّّضً ِغ اٌّغشؽٝ اٌىبرت ف١ٗ ٠زّبصً وبْ اٌزٜ رٌه ا٤فٍٝ

 ٠زؼٍك ف١ّب ا٤دث١خ ػٍٝ ٚاٌجقش٠خ اٌّٛع١م١خ اٌّٛاسد ٌزفٛق ٚاػ١ًب ٠قجؼ أْ ئٌٝ ثٗ ٠إدٜ وبْ

 (14. )اٌغبِؼ١ٓ ِغ ا٨رقب١ٌخ وفبءرٙب

 ٓخ ٝٛٞ حٌُِٔش كٔخد ػ٠ِ حَُٔٔف ُـش حٍُٜٞس ك٤ٚ طظٜيٍ حٌُٟ حُـي رَٔٔف ٣ًَؾ ط٘زؤ ُوي

 حُظطٍٞ رؼي حٍُٜٞس ُـش ػ٠ِ ٣ؼظٔي حَُٔٔف ك٤ٜخ أٛزق ٝحُظ٠ ٌٛٙ أ٣خٓ٘خ ك٠ َٝٗحٙ رخُلؼَ كيع

 ك٤غ ٤ًٔ٘خ٣ٍٞ ٣زيٝ حَُٔٔك٠ حُ٘ٚ ؿؼَ حٌُٟ ح٧ّ ٝحُلًَش حُـٔي ُـش ا٢ُ اٟخكش حُظٌُ٘ٞٞؿ٠

 ٛٞ ًحطٚ حُٞٛق ٌٛح إ رَ ٝح٣٩ٔخءس ٝحُلًَش حٍُٜٞس رٞٛق حَُٔٔك٤ش ح٩ٍٗخىحص ك٠ ح٫ٛظٔخّ

 ٗ٘ؤس ا٠ُ اٗخٍس ك٠ ح٠ُٝ٧ أُٛٞٚ ك٠ َُِٔٔف ػٞىس أٗٚ ػ٠ِ ٣ًَؾ ٣َحٙ حٌُٟ ًُي حَُٔٔك٠ حُلؼَ

 حَُٔٔف كٖ ًظخرٚ ك٠ أهَٟ َٓس ٣ًَؾ ٣ئًيٙ ٓخ ًُٝي حُي٤٘٣ش ح٫كظلخ٫ص ك٠ حَُهٚ ٖٓ حَُٔٔف

 رىبًِ ٔز١غخ عذ٠ذح ٌغخ فٝ ٠ؼجش عٛف اٌّغزمجً فٝ اٌّغشػ ِجذع "٣وٍٞ ك٤غ حُٔوَؽ ُٔخٕ ػ٠ِ

 ٚاٌقٛد..( ئمبءح ٩ِثظ، ع١ٕٛعشاف١ب، ِٕظٛس، ٘ٛ ِب )ٚاٌّؾٙذ( ٚاٌشلقخ ا٦ؽبسح )اٌفؼً

 سعبَ أٔٗ ػٍٝ اٌغذ٠ذ اٌّغشؽٝ اٌّجذع ٠فُٙ ؽبػًشا ٠ىْٛ أْ ٚلجً( ٚغٕبء رّض١ً فٓ فٛد،)

 ِٚإٌف ِّضً ث١ٓ دائُ ؽٛاس ٚمشٚسح. اٌّّضً ٘ٛ أٌٛأٗ ٌٛؽخ فٝ اٌّمشس اٌؼٕقش ٚأْ اٌضِٓ

 (15. )اٌّغشؽٝ ٚاٌضبثذ اٌّخشط ؽخق١خ رّبصً اٌنشٚسٜ ِٓ رغؼً

 ح٤ُٔ٘ٞؿَحك٤خ ُلٖ ٩ٟخكخص كو٤و٤ش ريح٣ش ٢ٛ حُٔٔظوزَ َُٔٔف ٣ًَؾ طٍٜٞحص ًخٗض ُوي

 ٓـَى ٤ُٔض أٜٗخ ا٠ُ حُ٘ظَ ُلض حُظ٠ حَُٔث٤ش رخٍُٜٞس ح٫ٛظٔخّ ٍَٟٝس ػ٠ِ ٝطؤ٤ًي حُلي٣غ

 ػَٜ٘ ٟٓٞ ٤ُْ حَُٔٔك٠ ٝحُٔ٘ظَ حُؼ٘خَٛ ٖٓ حُؼي٣ي ط٘خؿْ ٠ٛ رَ حُؼخرض حَُٔٔك٠ حُٔ٘ظَ
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 كبٕ ٝرٌُي ح٬ُٔرْ هخٛش رٜٔٔخطٚ حُٔٔؼَ ٝأ٠٣خ ح٩ٟخءس ٜٝٓ٘خ حُؼ٘خَٛ رو٤ش ٓغ ٣ظ٠خكَ ٜٓ٘خ

ح حُٔٔؼَ ٖٓ ؿؼَ ٣ًَؾ ًَّ  حٌُٟ ح٧َٓ حٌُِٔش ٛيكٜخ ٛٞط٤ش آُش ٓـَى ٤ُْٝ حَُٔث٤ش حٍُٜٞس ك٠ ػٜ٘

 ٌٝٛح. حَُٔٔك٤ش حُو٘زش ك٠خء ك٠ ٝحُظ٤ٌَ٘ حَُٔث٤ش حٍُٜٞس ػ٘خَٛ ٖٓ ػَٜ٘ح حُٔٔؼَ ٖٓ ؿؼَ

 ٌٛٙ إٔ ا٫ طلو٤وٜخ حُٜؼذ ٖٓ ًخٕ أكٌخٍٙ إٔ رخػظزخٍ ٣ًَؾ ُٖٓ ك٠ طلون هي ٣ٌٕٞ ٫ هي حُظٍٜٞ

 ح٧ٕ ٗؼ٤٘ٚ حٌُٟ حَُٔٔف ًُي ٝٛٞ حُٔٔظوزَ َُٔٔف رخُلؼَ ح٠ُٝ٧ ح٩ٍٛخٛخص أكي ٠ٛ ح٧كٌخٍ

خ رـٔيٙ رؼي حُٔٔؼَ ك٤ٚ أٛزق ٝحٌُٟ ًّٓ  ٖٓ حُؼي٣ي ك٠ حُـٔي ُـش أٛزلض رَ رٜٞطٚ ٣ؼي ًٔخ طٔخ

 ٓخ َٓٔف ٝإٔ هخٛش ح٧ٓخ٤ٓش حُِـش ٠ٛ حُليحػش رؼي ٓخ َٓٔف هخٛش حُلي٣غ حَُٔٔف حطـخٛخص

خ ٣ٜظْ حُليحػش رؼي ًّٓ خ حٛظٔخ ًـّ  ه٘زش ُـخص ك٠ حُٜيحٍس ٌٓخٕ حكظِض حُظ٠ حُِـش ٠ٛٝ حٍُٜٞس رِـش رخُ

 .حُـٔي ُـش ُلٔخد حُٔ٘طٞهش حُِـش ر٘ل٠ ٠ٔٔ٣ ٓخ ا٠ُ حُليحػش رؼي ٓخ َٓٔف ىػ٠ إٔ رؼي حَُٔٔف

 اٌغ١ٕٛغشاف١خ وش٠ظ عٛسدْٚ أػّبي

ح حُلٖ ك٠ ٍٝإحٙ أك٬ٓٚ ُظلو٤ن ٣ًَؾ ٓؼ٠ ُوي  ٓليٝى٣ش ػ٠ِ ٝػٍٞطٚ ٍك٠ٚ ػ٠ِ ٓؼظٔيًّ

 ًخٕ ح١ٌُ ػزخطٚ ٖٓ حَُٔٔف ٣وَؽ ٝح١ٌُ حُوخٙ ٓلَٙ ُٚ ؿي٣ي َٓٔف طوي٣ْ ا٠ُ ٓخػ٤ًّخ حُٞحهؼ٤ش

 .٣ًَؾ ٝهض ك٠ ػ٤ِٚ

 ِؾذٚدح ئِىب١ٔبد ٚراد ا٦ػذاد ٔبلقخ ِغشػ لبػبد ِغ ٠زؼبًِ ا٤ٌٚٝ أ٠بِٗ فٝ "٣ًَؾ ريأ

 اٌزٟ ٚئ١ٕ٠بط د٠ذسٚ ِغشؽ١خ ػشك ِغ اٌزٕف١ز ِٛمغ أفىبسٖ ثؼل ٠نغ وٝ ا٤ٌٚٝ فشفزٗ ٚأْ

 ٌٍّٛع١مٝ ٘بِجغز١ذ فٝ ؽٛ ِبسرٓ فذ٠مٗ أعغٙب اٌزٝ ٥ٌٚثشا ٌٛس١ًِ ٌغّؼ١خ ٚأخشعٙب فّّٙب

 أٔٗ ػٕٗ ٚلبي ٠ز١ظ - ة. ٚ اٌؼشك ؽٙذ 1900 عٕخ ثؼذ، ف١ّب ا٦ِجبعٝ ِغشػ أفجؼ اٌزٞ)

 (16. )ؽ١برٗ فٝ ؽٙذٖ ٌٍّٕبظش رق١ُّ أسٚع ٚأٔٗ.. ٚػظ١ُ عذ٠ذ ؽٟء فغش ؽٙذ

ح ٣ًَؾ ك٤ٚ حٗطِن حُظ٤ْٜٔ كٌٜح ح حُٞحهؼ٤ش أَٓ ػٖ رؼ٤يًّ  حُو٤خٍ ك٤غ ح١٧لخٍ ٓ٘طن ٖٓ ٓٔظل٤يًّ

 ٤ْ عؼ١ذ وش٠ظ ئْ "ك٤غ رخُلخٗظخ٣ُش ٠ٔٔ٣ ٓخ ٗلٞ ٓؼ٠ أٗٚ ٓليى ٓ٘طن ٣ٞهلٚ ٫ حٌُٟ ٓليٝى ح٬ُ

 ٌجٛسع١ً ٚئ١ٕ٠بط د٠ذٚ ِغشؽ١خ ٚ٘ٝ. )اٌؾت لبع ِغشؽ١خ ِؼظُ فٝ وّب أهفبي ٌؼجخ فٝ ٠ٍؼت

ب، ٔفغٗ ع١ذ ٠ىْٛ فؾ١ٓ(. - اٌؼٕٛاْ ثٙزا 1901 ػبَ لذِٙب اٌزٝ ًِ  ٔٛع أٞ ئٌٝ ا٨عزٕبد ثغ١ش رّب

 ِؾذٚدح غ١ش ٤ٔٙب ٚاسدح اٌخشاف١خ اٌؾىب٠خ ٚرقجؼ اٌؾم١مخ، فٝ هف٩ً  ٠ؾجٗ ِب ٠خٍك اٌٛالغ ِٓ

 ثغ١ش رطٛلٙب خطٛه مّٓ ا٤ساث١غه، فش٠ٚمبد ٠ؾجٗ اٌؾٝ فزق١ّّٗ صُ، ِٚٓ اٌىجبس، ثّٕطك

 (17. )ٌؾّخ

 ًحطٚ حُٞهض ك٠ ٌُ٘ٚ حَُٔث٤ش حٍُٜٞس ػ٘خَٛ ٖٓ ًؼَٜ٘ رخ٬ُٔرْ ٣ًَؾ حٛظٔخّ ًخٕ ًٌُي

 فّؼظُ "حُل٣َش ٗي٣ي ح١٧لخٍ ٝٓ٘طن حُلخٗظخ١ُ حُٔ٘طن ٝكن ٣ويٜٓخ رَ حُٞحهؼ٠ رخٌَُ٘ ٣ويٜٓخ ٫

 اٌزٜ ا٠٦ٙبَ رٙجه ئٔٙب. ػغً ػٍٝ خ١طذ اٌزٝ اٌغشا٠ًٚ لّبػ ِٓ رزىْٛ اٌؾت لبع فٝ ا٩ٌّثظ
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 ٌجبط ِٓ أفنً ٌجغُٙ ٠ىٓ ٌُ اٌمٕبع ؽؾبرٜ أْ وّب ٌٍنٛء، اٌزو١خ اٌّؼبٌغخ ثفؼً ٠شم١ه،

 (١8.)إٌفظ ٚساؽخ ثىشاِزُٙ ٠ز١ّضْٚ وبٔٛا اٌغ١ّغ ٤ْ ٚاٌٍّىبد اٌٍّٛن

 - ر٘خ٠ُ َٓٔف ػ٠ِ هيٓٚ حٌُٟ - ٝؿخ٫ػ٤خ أًْٔ ٝٛٞ حُؼخ٠ٗ ػَٟٚ ك٠ ٣ًَؾ ًخٕ ًٌُي

 لنٝ "ُوي حُٔظـيىس أكٌخٍٙ ط٬ثْ حُظ٠ حُٔٔخٍف ٝطـ٤ِٜحص حُٔخى٣ش ح٩ٌٓخ٤ٗخص ٟؼق ٖٓ ٣ؼخ٠ٗ

 ٚٚعذ سخ١قخ ِٛاد ػٓ ثؾضًب اٌّذ٠ٕخ فٝ اٌمذ٠ّخ ا٤ؽ١بء ثمبػبد ٠طٛف ه٠ٍٛخ عبػبد وش٠ظ

 خ١ّخ ف١ٙب ٠نغ أْ اعزطبع ٚا٤سائه، اٌّمبػذ رغغ١ذ فٝ رغزخذَ اٌزٝ اٌزغغ١ذ أؽشهخ ِٓ و١ّخ

 رط١ش وبٔذ اٌؾشائو ِٓ أِزبس ِٓ ا٤ص٠بء ٚفٕؼذ ٔغ١غٙب ٠زخًٍ أْ ٌٍنٛء ٠ّىٓ وج١شح، ث١نبء

 (١9. )اٌخ١ّخ ٘زٖ أثٛاة ِٓ خشعٛا أٚ دخٍٛا وّب اٌّّض١ٍٓ ٚساء

 طٌَٔ حُظ٠ رخ٩ٟخءس هخٙ رٌَ٘ ك٤ٜخ حٛظْ حُظ٠ ح٠ُٝ٧ ٣ًَؾ ط٤ٜٔٔخص ك٠ حُل٠َ ٣َٝؿغ

 ػ٠ِ ٓؼٚ أٛزلض حُظ٠ حُوخٓخص ٝكوَ حُٔخى٣ش ح٩ٌٓخ٤ٗخص ٟؼق ػ٠ِ ٝطـط٠ حَُٔث٤ش حٍُٜٞس

 ِؾبمشاد ِٓ اٌىض١ش رؼٍُ لذ "ًخٕ ٣ًَؾ إٔ ا٢ُ ًُي ًَ ك٠ حُل٠َ ٣َؿغ. هخٙ ٓلَ ٫ حَُٔٔف

 .ؽ١ش رفٛسد ٘ٛ فٝ ثٛؽٝ فٝ ِٚغشًؽب ِذسعخ أٔؾأ اٌزٜ ِشوَٛ فٛي ثشد ١٘ٛ

 ر١ِ٩زٖ ِغ ٠ٚغٕٝ ٠ٚشلـ ٠ّٚضً ٥ٌٚسوغزشا اٌّٛع١مٝ ٠ٚإٌف ِغشؽ١برٗ ٠ىزت وبْ ؽ١ش

 وً. ا١ٌّبٖ ٚرذفك اٌمّش، ٚمٛء اٌؾّظ ٚؽشٚق اٌّؼزُ اٌنٛء ِإصشاد ٠غزخذَ وِٛش ٘ٛ ٚوبْ

 ( 20. )ثبعزخذاَ ٠ؾممٗ وبْ ٘زا

 أِٓٞد ٖٓ حٓظلخىطٚ أٝ ٣ًَؾ طؼِْ إٔ ؿخٗز٤ش ٝاٟخءس ًَٜر٤ش ٝاٟخءس ٍه٤وش ٓؼي٤ٗش َٗحثق

 حُظ٠ ح٠ُٝ٧ ػَٟٝٚ ك٠ ُٜخ حٓظويحٓٚ ك٠ ٣زَُ ٓخ ٝٛٞ ح٩ٟخءس حٓظويحٓخص ػ٠ِ ًَِٓ ًَٞٓ ٛٞ

 .ٟؼ٤لش ٓخى٣ش ٝآٌخ٤ٗخص كو٤َس روخٓخص ؿٔخ٤ُش ٍٛٞس طوي٣ْ ه٬ُٜخ أٓظطخع

 وش٠ظ ٚرق١ُّ ٘بٍِذ

 هي ٣ًَؾ ًخٕ ك٤غ هيٜٓخ حُظ٠ حُظ٤ٜٔٔخص أػظْ ٖٓ ًخٗض ٝحُظ٠ ٛخِٓض َٓٔك٤ش ٣ًَؾ هيّ

 ُِٔ٘خظَ ٣ًَؾ ط٤ْٜٔ ٝؿخء. رٌٔٞٓٞ حُلٖ َٓٔف ػ٠ِ هيٜٓخ

 .حُٞحهؼ٤ش ػٖ رؼ٤يس ح٧ٍٝ حُٜٔ٘ي ٌٓ٘

 ثبٌضٚا٠ب ١ٍِئخ وأٔٙب - اٌجبرخخ اٌؾب٘مخ ثغزبئش٘ب اٌّغشػ خؾجخ ثذد ا٤ٚي اٌّؾٙذ ففٝ"

. ٚاٌؾ١ٓ اٌؾ١ٓ ثّشٚس اٌزٜ ٚاٌؾشط اٌمّش مٛء ِٓ ٚرضأس اٌؼ١ّمخ ٚاٌظ٩ي ٚاٌّّشاد اٌغبِنخ

 ِٓ ثؼ١ذح، ٚف١ؾبد اٌش٠ؼ ٚفٛد. خفٝ ِىبْ ػٓ فبدسح ِفِٙٛخ غ١ش أفٛاد ؽّغ وبٔذ وّب

 ٚػجبءرٗ اٌشِبد٠خ اٌغذس أِبَ اٌشِبدٜ ثٍجبعٗ ٠شٜ ٠ىبد ٨ اٌؾجؼ، ٠جشص اٌشِبد٠خ اٌغزبئش ث١ٓ

 ِب عشػبْ ٌىٕٗ اٌؾشاط، ف١غفً اٌنٛء ِٓ لطؼخ فٝ اٌؾجؼ ٠جذٚ ٚفغأح ٚساءٖ، رٕضٌك اٌط٠ٍٛخ

 (21. )٠ٚخزفٝ اٌغزبسح فزؾبد ئؽذٜ ٠ذخً



         Annales de l’Université de Béchar   N°09 2011          09 بشار      العدد  جامعةحكليات

         

36 

 

 ُٕٞ طٞك٤ي ه٬ٍ ٖٓ ًُٝي حُ٘زق ٍٛٞس ٣لون ٠ً رخُِٕٞ اكٔخٓٚ ٖٓ ٣ًَؾ حٓظلخى ُوي

 ٖٓ ًَِٓس رٍٜٞس طظَٜ حُظ٠ حَُأّ ا٫ ٓ٘ٚ ٣زيٝ ٫ رل٤غ حُ٘زق ٬ٓرْ ُٕٞ ٓغ حَُٓخى٣ش حُٔظخثَ

 رَٝف ٛخِٓض ُوخء ٜٓ٘ي ك٠ ٣ظَٜ ٓخ ٝٛٞ ٣ًَؾ رٚ حٛظْ ح١ٌُ حَُٔث٠ حُؼَٜ٘ ٝٛٞ ح٩ٟخءس ه٬ٍ

 اٌنٛء أْ ثؾ١ش اٌٍْٛ ؽّشاء عّبء ٚسائٗ ِٚٓ اٌمٍؼخ عذاس أػٍٝ فٛق ٠ذٚس عؼٍٗ فمذ "أر٤ٚ

 فٝ ٠ٚزٚة ع١ز٩ؽٝ وبْ ٌٛ وّب ٠جذٚ عؼٍٗ ؽفبف، ٔغ١ظ ِٓ اٌّقٕٛػخ ػجبءرٗ ٠زخًٍ اٌزٜ

 (22. )اٌٛؽ١ه اٌفغش مٛء

ح حَُٔٔف ػخُْ ك٠ ٣ًَؾ ىٍٝ ًخٕ ُوي ًٍّ ح ىٝ  ػ٠ِ ػٍٞس ٣وٞى طـ٣َز٤ًّخ ك٘خًّٗخ ٓ٘ٚ ؿؼَ ٍحثيًّ

 طـخُٝ ا٠ُ كٔؼ٠ ٝح٬ُٔرْ ٝح٩ٟخءس حُٔ٘خظَ ىٍٝ ط٤ٜٖٔ ػ٠ِ ًٌُٝي حُـٔٞى ٝػ٠ِ حُٞحهؼ٤ش

 ٌَٗ طـ٤َ ٣ًَؾ رل٠َ ٌُٖ. طلون ٓخ ٝٛٞ ٝط٘زؤطٚ ٓٔظوز٠ِ رَٔٔف ٝكِْ ػَٜٙ ك٠ حُؼخرض

 ٍإ٣ظٚ ٣لون إٔ حٓظطخع ك٤غ هخٙ رٌَ٘ ٛخِٓض هيّ ك٤٘ٔخ ػَٜٙ ك٠ ًُي ٝكٜي حَُٔٔف

 اٌخبسعٝ اٌغّبي فمو ١ٌٚظ ثأعشٖ اٌؾ١بح عّبي ف١ٗ ٠زىؾف أْ ٠ّىٓ ِىبًٔب "٣ؼظزَٙ ك٤يٟ َُِٔٔف

 اٌذائ١ّخ اٌؾؼبئش ؽ١ش ِؼ١ًذا اٌّغشػ ِٓ ٠غؼً أٔٗ. ِٚؼٕب٘ب ٌٍؾ١بح اٌجبهٕٝ اٌغّبي ثً ٌٍؼبٌُ

 ٠ٛعذ ٌُ ا٤خشٜ ا٤د٠بْ وٕبئظ ٚوغبئش اٌؾ١بح عّبي ػٓ ٠ؼٍٓ ٘زا اٌّؼجذ أعشاس٘ب، ِٓ رىؾف

 اٌّؾٙذ اٌٍْٛ، أٚ اٌخو اٌّغشؽ١خ، أٚ اٌزّض١ً ٘ٛ ١ٌظ اٌّغشػ فٓ ئْ. اٌؾؼت أعً ِٓ ثً ٌٍمٍخ

 اٌزّض١ً، سٚػ ٘ٛ اٌفؼً: ا٤ؽ١بء ٘زٖ ِٕٙب رزأٌف اٌزٝ اٌؼٕبفش وً ٠ؾًّ ٘ٛ ثً اٌشلـ أٚ

( 23. )اٌشلـ عٛ٘ش ٘ٛ ٚا٠٦مبع اٌّؾٙذ لٍت ّ٘ب ٚاٌٍْٛ اٌخو اٌّغشؽ١خ، عغُ ٘ٝ اٌىٍّبد

 رخػظزخٍٛخ حَُٔث٤ش حَُٔٔك٤ش حٍُٜٞس ا٠ُ حُ٘ظَ ُلض ٛٞ حُْٜٔ ٣ًَؾ آٜخّ ٣ٌٕٞ ٝرٌُي

ح ًَّ  ٠ٛ حٍُٜٞس كِـش ٝرخُظخ٠ُ َٓث٠ كٖ حَُٔٔف إٔ ٖٓ ٓ٘طِوًّخ ح٧ٓخ٤ٓش حَُٔٔف ػ٘خَٛ ٖٓ ػٜ٘

 ٖٓ ح٧هَٟ حُؼ٘خَٛ ًخكش ٓغ ط٘خؿٜٔخ ٍَٟٝس ٣ئًي كٜٞ ًُي ٝٓغ. ح٬ٌُّ ُـش ٖٓ أْٛ أٓخ٤ٓش ُـش

 .رَٟ٘ ٝٛٞص ٤ٓٞٓٝو٠ ٝا٣وخع ٍهٚ

 اٌٙٛاِؼ 

 ٓويٓش اىٝحٍى ؿٍٞىٕٝ ٣ًَؾ، ك٢ حُلٖ حَُٔٔك٢، ٌٓظزش ح٥ىحد، حُوخَٛس، ٙ ى: ى٢٘٣ٍ ه٘زش-1

 1ٙ.حَُٔؿغ حُٔخرن- 2

كخٍٝم ػزي حُوخىٍ، ىحٍ حُلٌَ حُٔؼخَٛ، حُوخَٛس، : حَُٔٔف حُظـ٣َز٢ ٖٓ ٓظخ٬ٔٗك٢ٌٔ ٦ُٕ، طَؿٔش: ا٣لخِٗ-ؿ٤ْٔ ٍُٝ- 3

1979ٙ ،42 .

ٓلٔي ٤ٓي ػ٢ِ، اٛيحٍحص َٜٓؿخٕ حُوخَٛس : أَٜٗ ه٤ٖٔٔ ٓوَؿؤًّ َٓٔك٤خًّ أٓخ٤ٓخًّ، طَؿٔش: ٤ٓٞٗض ٤ٓظَ، ٓخ٣ٍخ ٤ٓلظ٘ٞكخ- 4

. 49، 2009ٙحُي٢ُٝ َُِٔٔف حُظـ٣َز٢، حُوخَٛس، 

. 141، ٣1975ٙٞٓق ػزي ح٤ُٔٔق ػَٝص، ىحٍ حُ٘جٕٞ حُؼوخك٤ش، حُؼَحم، : ٗظ٣َش حَُٔٔف حُلي٣غ، طَؿٔش: ا٣ٍي ر٘ظ٢ِ- 5

ا٣ٔخٕ كـخ١ُ، اٛيحٍحص َٜٓؿخٕ حُوخَٛس حُي٢ُٝ : ٗظ٣َخص كي٣ؼش ك٢ ح٥ىحء حَُٔٔك٢، طَؿٔش: ؿخٕ ٤ِٓ٘ؾ، ؿَٛخّ ٢ُ- 6

. 83، 2004َُِٙٔٔف حُظـ٣َز٢، حُوخَٛس، 
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 .42ّ، ٙ.حَُٔٔف حُظـ٣َز٢، ّ: ؿ٤ْٔ ٍُٝ ا٣لخِٗ- 8

 .ٖٗ ٙ ٓخرن، َٓؿغ حُظـ٣َز٠، حَُٔٔف: ا٣لخِٗ - ٍُٝ ؿ٤ْٔ - 9

  .٘ٗٔ ٙ ٓخرن َٓؿغ حُلي٣غ، حَُٔٔف ٗظ٣َش: ر٘ظ٠ِ ا٣ٍي- 10

 .ٔٗٔ ٙ حُٔخرن حَُٔؿغ-11

 .ٕٗ ٙ ٓخرن َٓؿغ حُظـ٣َز٠، حَُٔٔف ٍُٝ ؿ٤ْٔ - 12

  ٕٔٓٓ حُظـ٣َز٠، َُِٔٔف حُي٠ُٝ حُوخَٛس َٜٓؿخٕ اٛيحٍحص كُٟٞ، أٓخ٠ٗ طَؿٔش حَُٔٔف، ك٠خء: ًَٝط٘خ٠ٗ كخرَط٣ِ٤ٞ - 13

ٙ ٔ٧٩ 

 حُظـ٣َز٠، َُِٔٔف حُي٠ُٝ حُوخَٛس َٜٓؿخٕ اٛيحٍحص ٓخُْ، هخُي طَؿٔش حٍُٜٞس، َٓٔك٤ش كٖ: ٓخ٤٘ٗغ أٗط٤ٗٞٞ ه٤ٓٞٚ - 14

 ٨ٗٙ ،ٕٗٓٓ حُوخَٛس،

 .٩ٗ ٙ حُٔخرن حَُٔؿغ - 15

 ٙٗ ٙ ٓخرن، َٓؿغ حُظـ٣َز٠، حَُٔٔف: ا٣لخِٗ ٍُٝ ؿ٤ْٔ - 16

 .٨ٖٔ ٙ ٓخرن َٓؿغ حُلي٣غ، حَُٔٔف ٗظ٣َش: ر٘ظ٠ِ ا٣ٍي - 17

 .٨ٖٔ ٙ حُٔخرن حَُٔؿغ - 18

 .ٙٗ ٙ ٓخرن َٓؿغ حُظـ٣َز٠، حَُٔٔف: ا٣لخِٗ ٍُٝ ؿ٤ْٔ - 19

 .ٙٗ ٙ حُٔخرن حَُٔؿغ - 20

 .٧ٗ ٙ حُٔخرن حَُٔؿغ - 21

 .٨ٗ ٙ حُٔخرن حَُٔؿغ - 22

. ٗٗٔ ٙ ٓخرن َٓؿغ حُلي٣غ، حَُٔٔف ٗظ٣َش: ر٘ظ٠ِ ا٣ٍي- 23
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ف١شفخ اٌزأ١ِٓ وزٛعٗ ؽذ٠ش فٟ لطبع اٌزأ١ِٓ 

 ا٦ؽبسح ٌؾبٌخ اٌغضائش

 

  كٍٔٞ ١خٍم:  أ

رٞٗ٘خكش أكٔي : ى 

  ؿخٓؼش ر٘خٍ

: اٌٍّخـ- 

كو٤خّ ىٍؿش حُظّويّ ح٩هظٜخى١ . أٛزق حُظّؤ٤ٖٓ ح٤ُّٞ ٖٓ ٓؼخ٤٣َ حُظٔخ٣ِ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ 

١٧ ىُٝش ٣ؼظٔي ػ٠ِ ه٤خّ ٛ٘خػظ٢ حُظؤ٤ٖٓ ٝحُٜٔخٍف رخػظزخٍٛٔخ ٖٓ حُويٓخص ؿ٤َ حُٔ٘ظٍٞس 

أكي أْٛ ٓظطِزخص حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش  ٝهي رخص حُظؤ٤ٖٓ .حُظ٢ طئٖٓ كخؿخص حُٔـظٔغ ٝ حُٔئٓٔخص

 هلِس ك٢ حُيٍٝ ٓٔخ أكيػٚ ٌٛح حُ٘ظخّ ٖٓ (حُن...حُٜ٘خػ٤ش، حٍُِحػ٤ش، حُويٓخط٤ش)رٔوظِق أٗٞحػٜخ 

 حُـِحث٣َش ٝحُٜٔخٍف حُظّؤ٤ٖٓكوطخع . ٗٞػ٤ش، هخٛش ك٢ ح٫هظٜخى٣خص حُٜ٘خػ٤ش ُِؼي٣ي ٖٓ حُيٍٝ

ًـ٤َٛخ ٖٓ حُوطخػخص ٝ حُٔئٓٔخص حُـِحث٣َش ٜٗيص        ٝ ٓخ ُحُض طٜ٘ي ٓٔخٍح ا٬ٛك٤خ 

. ٌٝٛح ٗظَح ُِٔٔظـيحص ٝ حُظطٍٞحص حُٔظٔخٍػش حُظ٢ طٜ٘يٛخ حُٔؼخ٬ٓص حُٔخ٤ُش ٝ حَُٜٔك٤ش .٬٣ٞ١

ٓٔخ كظْ ػ٠ِ ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ ٝ حُٜٔخٍف حُظٌخَٓ ٝ ح٫ٗظَحى ك٢ ٗ٘خ١خطٜخ ٝ أػٔخُٜخ حُٔخ٤ُش ريأ 

ك٤ٌٖٔ حُظؼز٤َ ػٖ ٌٛح ح٧ِٓٞد حُلي٣غ ػ٠ِ أٗٚ ػ٤ِٔش . رظوي٣ْ رؼٞ حُٔ٘ظـخص ٝ حُويٓخص حُظؤ٤٘٤ٓش

.  ٝ ٓخ ٠ٔٔ٣ ر٤َٜكش حُظخ٤ٖٓأط٣ُٞغ أٝ ط٣ٞٔن حُويٓخص حُظؤ٤٘٤ٓش ٖٓ ه٬ٍ حُز٘ٞى 

   .٤َٛكش حُظؤ٤ٖٓ-  حُظٌخَٓ ٝ ح٫ٗظَحى -حُٜٔخٍف - حُظؤ٤ٖٓ: اد اٌّفزبؽ١خَوًاي* 
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  عبِؼخ ثؾبسؽ١ٌٛبد
Annales de l’Université de Bechar 
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 L’assurance est devenue actuellement une des normes de la 

différenciation dans l'ère moderne et le degré de progrès économique d'un 

pays dépend généralement du développement de l'assurance et le secteur 

bancaire. En plus l’assurance est devenu l'une des principales conditions 

préalables pour le développement économique de divers types (industriels, 

agricoles,...etc) et ce système (l’assurance) a participé et soutenue le 

développement des économies. Aujourd'hui, les banques sont installées 

comme des acteurs à part entière dans la distribution des produits 

d'assurance, à côté des agents généraux et des courtiers d'assurance. 

*Mots clés : assurances-banque - agents généraux- courtiers d'assurance - 

bancassurance. 

ٝ حُـِحثَ ًـ٤َٛخ ٖٓ ىٍٝ . ٣ؼّي حُظؤ٤ٖٓ ػِْ ٓظطٍٞ ٗؤٗٚ ك٢ ًُي ٗؤٕ حُظطٍٞ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ 

ػْ اطزخع حُٜٔ٘ؾ ح٫ٗظَح٢ً ٝ , حُؼخُْ حُؼخُغ ػَكض ػيس َٓحكَ ريأص رخُلٍٜٞ ػ٠ِ ح٫ٓظو٬ٍ

أه٤َح ح٫ٗلظخف ح٫هظٜخى١ ٝحُيهٍٞ ك٢ حهظٜخى حُٔٞم ٓٔخ حؿزَٛخ ػ٠ِ حُو٤خّ رؼيس ا٬ٛكخص 

ٝ حُظ٢ ًِِض ك٢ ح٧ه٤َ رلظق ٓـخٍ حُظؤ٤ٖٓ ػٖ ٣َ١ن حَُّٔٓٞ , ٓٔلض ربػخىس ط٘ظ٤ْ هطخع حُظؤ٤ٖٓ

 ٝ طؼي٣ِٚ ح١ٌُ أػط٠ آكخهخ ؿي٣يس ُؼ٤ِٔش حُٔ٘خكٔش حُظؤ٤٘٤ٓش ٝ 1995ؿخٗل٢ 25 حُٔئٍم ك٢ 95-07

, طل٤ٖٔ حُويٓخص حُٔويٓش ٖٓ ١َف ٌٛٙ حُٔئٓٔخص ُِِرٕٞ حُـِحث١َ ٝ هِن هيٓخص طؤ٤٘٤ٓش ؿي٣يس

ك٤غ ٬٣كع ك٢ ح٥ٝٗش ح٧ه٤َس ٣ُخىس ٝ ط٠خػق كخؿش حُٔـظٔغ حُـِحث١َ ٨ُٖٓ ٝ 

اً أٛزق ح٧كَحى ٣زلؼٕٞ ػٖ ٓوظِق أٗٞحع . (حُؼ٣َ٘ش حُٔٞىحء ٝ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش)ح٫ٓظوَحٍ

أٗظٔش حُظخ٤ٖٓ ٝ ح٠ُٔخٗخص ُظل٣َٞ حُظٌخ٤ُق حُٔخ٤ُش حُ٘خطـش ػٖ طلون ح٧هطخٍ ٝ ٝهٞع حُلٞحىع 

ٝ ٛٞ ٓخ أىٟ ا٠ُ ططٍٞ ػوخكش حُوطَ ٝ حُظخ٤ٖٓ ك٢ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ ٝ ٓلخُٝش . حُـ٤َ َٓؿٞد ك٤ٜخ

رخ٩ٟخكش .  ٌٓخٗظٚ ح٬ُُٓش ٝ حُيٍٝ حُلؼخٍ ح١ٌُ ٣ِؼزٚ رٌَ٘ ك١ٞ٤ ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٤ٔ٘شطط٣َٞٙ ٩ػطخثٚ

ا٠ُ أهِٔش أٗظٔظٚ ٓغ حُظل٫ٞص ٝحُظٞؿٜخص حُظ٢ ٣ٜ٘يٛخ حُؼخُْ ح٤ُّٞ ٝ ح٫ٛظٔخّ حُوخٙ ح١ٌُ ط٤ِٚ 

حُيُٝش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٖٓ هِن ٝ طط٣َٞ حٌُلخءحص ح٤ُٜ٘ٔش ٝ حُظ٣ٌٖٞ ك٢ ٌٛح حُوطخع ٝ ٍرطٚ روطخع 

ح١ٌُ ٣ؼظزَ ٓلّٜٞ كي٣غ ك٢  (Bancassurance)حُز٘ٞى ػٖ ٣َ١ن ٓخ ٠ٔٔ٣ ر٤َٜكش حُظخ٤ٖٓ 

.  ٝ ٖٓ حكيع حُظو٤٘خص ك٢ ٓـخٍ حُظخ٤ٖٓحهظٜخى٣خص حُظؤ٤ٖٓ ٓوخٍٗش رخُظؤ٤ٖٓ حُؼخى١ حُٔؼَٝف
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رطٛساد اٌزأ١ِٓ ثبٌغـضائش  : اٌغضء ا٤ٚي

, ػَكض حُٔٞم حُـِحث٣َش ُِظؤ٤ٓ٘خص ػيس طل٫ٞص ٝ َٓحكَ ريأص رخُلٍٜٞ ػ٠ِ ح٫ٓظو٬ٍ

كزؼي . (1)ػْ اطزخع حُٜٔ٘ؾ ح٫ٗظَح٢ً  ٝ أه٤َ ح٫ٗلظخف ح٫هظٜخى١ ٝ حُيهٍٞ ك٢ حهظٜخى حُٔٞم

هَٝؽ حًَُ٘خص ح٧ؿ٘ز٤ش حُؼخِٓش ك٢ ٓـخٍ حُظؤ٤ٖٓ طخًٍظخ ٍٝحءٛخ ػيس حُظِحٓخص حُظ٢ طلِٔظٜخ ك٤ٔخ 

ؿخءص ػيس ا٬ٛكخص ٓظٔؼِش ك٢ هٞح٤ٖٗ ٝ "CAAR"رؼي حًَُ٘ش حُـِحث٣َش ُِظخ٤ٖٓ ٝ اػخىس حُظخ٤ٖٓ 

 . أٝحَٓ

طخ٣ٍن حُظخ٤ٖٓ ك٢ حُـِحثَ -  أ

إ حُظؼَٝ ُظخ٣ٍن حُظخ٤ٖٓ حُظؤ٤ٖٓ ك٢ حُـِحثَ ٣ـؼَ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ كظَس ح٫كظ٬ٍ ٝ كظَس 

ح٫هظٜخى٣ش ٝ ح٤ُٔخ٤ٓش، ٌٝٛح ٓخ ٓٞف , ح٫ٓظو٬ٍ، ٌُٕٞ ًَ كظَس ُٜخ ٜٜٗٞٛخ ٝ ٤ِٔٓحطٜخ حُظَك٤ش

. ٣ظ٠ّق ٖٓ ه٬ٍ حُٔطِذ حُظخ٢ُ

: كظَس ح٫كظ٬ٍ- 1

١زن كٌْ ح٫كظ٬ٍ حُل٢َٔٗ ػيس ٜٗٞٙ طظؼِن رخُظؤ٤ٖٓ، ٌُٖ أْٛ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ ٢ٛ 

، ٝٛٞ ٓخ ٣وظ٢٠ طو٤ْٔ ٌٛٙ حُلظَس ا٠ُ 1930 ؿ٤ِ٣ٞش ػخّ 13حُ٘خرؼش ٖٓ هخٕٗٞ حُظخ٤ٖٓ حُٜخىٍ ك٢ 

ك٤غ ًخٕ ٌٛح حُوخٕٗٞ ٛٞ حُٔزذ ك٢ . َٓكِظ٤ٖ، ٓخ هزَ ٛيٍٝ ًُي حُوخٕٗٞ ٝ َٓكِش ٓخ رؼي ٛيٍٝٙ

 .(2)ظٍٜٞ ًَٗخص حُظخ٤ٖٓ حُل٤َٔٗش

  :1930َٓكِش ٓخ هزَ هخٕٗٞ -1-1

ّٕ طللٚ حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ ٛيٍص ػٖ حَُٔ٘ع حُل٢َٔٗ هزَ ػخّ  ىُ٘خ ػ٠ِ ٝؿٞى ١ 1930ا

ٓئٓٔظ٤ٖ ٛخٓظ٤ٖ ُٜٔخ ػ٬هش ٓزخَٗس رخُظؤ٤ٖٓ ك٢ حُـِحثَ، أُٜٝخ طِي حُٔئٓٔش حُظ٢ طْ اٗ٘خءٛخ 

خس ٓئٓٔش، حُظ٢ ًخٗض طٔخٍّ ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ رخُـِحثَ ٝ حُظؤ٤ٖٓ حُظزخى٢ُ 1861رظخ٣ٍن  ّٔ  ٝ حُٔٔ

ٝ طؼظزَ ٌٛٙ حُٔئٓٔش حٓظيحىح ٧ٍٝ .ٟي حُل٣َن  رخُٔٔظؼَٔحص حُٞحهؼش طلض حُِٔطش حُل٤َٔٗش آٌٗحى

 ٓئٓٔش طؼَف 1753ك٤غ إٔ حَُٔ٘ع حُل٢َٔٗ أٗ٘ؤ ػخّ , ٓئٓٔش ك٢ ٓـخٍ حُظؤ٤ٖٓ حُزل١َ

ٝ ػخ٤ٜٗخ طِي حُٔئٓٔش ". La chambre Royale des assurances"رخُـَكش ح٤ٌُِٔش ُِظؤ٤ٓ٘خص

ك٢ حُٔـخٍ   طلض حْٓ حُٜ٘يٝم ح١ًَُِٔ ٩ػخىس حُظؤ٤ٖٓ حُظزخى1907٢ُحُظ٢ طْ اٗ٘خءٛخ رلَٗٔخ ػخّ 

.      حُل٬ك٢

, ٝ ٬٣كع ، ٖٓ ه٬ٍ ٛخط٤ٖ حُٔئٓٔظ٤ٖ، إٔ حُظؤ٤ٖٓ حُٔطزن ك٢ حُـِحثَ ًخٕ ٓليٝى حُٔـخٍ

كوي ًخٕ ٛ٘خى طؤ٤ٓ٘خص ك٢ حُٔـخٍ حُز١َ ٝ رخٌُحص ك٢ حُٔـخٍ حُل٬ك٢ ك٤غ كَٛض ِٓطش 

ٝ .  أ٤ٔٛش ٌُٜح حُوطخع ٫ٍطزخ١ٚ رٜٔخُق حُٔؼ٣َٖٔ آٌٗحى ٝ ط٘ـ٤ؼْٜاػطخءح٫كظ٬ٍ حُل٢َٔٗ ػ٠ِ 



         Annales de l’Université de Béchar   N°09 2011          09 بشار      العدد  جامعةحكليات

         

41 

 

ح٬ُٔكظش ح٧هَٟ، إٔ حُظخ٤ٖٓ ح٫ؿظٔخػ٢ ح١ٌُ ًخٗض طٔخٍٓٚ ًَٗخص حُظخ٤ٖٓ حُؼخى٣ش ك٢ ًُي حُل٤ٖ 

 .(3)ُْ ٣ٌٖ ٓطزوخ رخُـِحثَ ا٫ ك٢ ٝهض ٓظؤهَ ؿيح ٍؿْ ٝؿٞى هخٕٗٞ ٣ظؼِن رٚ ٝ ططز٤وخطٚ ك٢ كَٗٔخ

: 1930َٓكِش ٓخ رؼي ٛيٍٝ هخٕٗٞ -1-2

 ؿ٤ِ٣ٞش 13إٔ حُوخٕٗٞ حُٔظؼِن رؼوي حُظؤ٤ٖٓ ك٢ حُٔـخٍ حُز١َ حُٜخىٍ ك٢ , ُؼَ حُِٔلض ٬ُٗظزخٙ

 ٝ ًُي رٔوظ٠٠ َّٓٓٞ هخٙ ٛيٍ ػٖ 1933 ُْ ٣طزن ك٢ حُـِحثَ ٓزخَٗس ا٫ ك٢ ػخّ 1930

ٝ ًخٕ ٓـخٍ ططز٤وٚ ح٧ٓخ٢ٓ ٛٞ ط٘ظ٤ْ .  ٣و٢٠ رٌُي1933 أٝص 10حُِٔطخص حُل٤َٔٗش رظخ٣ٍن 

ػوي حُظؤ٤ٖٓ حُز١َ، ٝ ٣ٔظؼ٢٘ ٓ٘ٚ حُظؤ٤ٖٓ ك٢ حُٔـخٍ حُزل١َ، ح١ٌُ ًخٕ هخٟؼخ ا٠ُ ٜٗٞٙ 

ٝ إ ٓـخٍ حُظؤ٤ٖٓ . أهَٟ، ٝ ٣ٔظؼ٢٘ ٓ٘ٚ ًٌُي ػ٤ِٔخص ػوٞى حُظؤ٤ٖٓ حُٔظؼِوش رخثظٔخٕ حُوَٝ

ك٢ ح٤ُٔخم ٗلٔٚ،   .ٓـخٍ حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ ح٧َٟحٍ ٝ حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ: حُز١َ هْٔ ا٠ُ ٓـخ٤ُٖ

ّٕ حُوخٕٗٞ حُل٢َٔٗ ُؼخّ  :  ك٢ ط٘ظ٤ٔٚ ُِظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ ح٤ٗ٧خء، ًٍِ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ كو٢ ٝ ٛٔخ1930كب

ٝ طـخَٛ ًُي حُوخٕٗٞ ٓـخ٫ص أهَٟ . حُظؤ٤ٖٓ ٟي حُل٣َن ٝ حُظؤ٤ٖٓ ٟي حُـ٤ِي ٝ ٬ٛى حُٔخ٤ٗش

ًخٕ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ٓلَ ط٘ظ٤ْ ك٢ ٓـخٍ حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ ح٧َٟحٍ ًخُظؤ٤ٖٓ ٟي حَُٔهش، ٝ ح٧َٟحٍ 

. حُ٘خؿٔش ػٖ ح٤ُٔخٙ ٝ طِق ح٤ٗ٧خء

 ٝ اًح طْ حُظلٍٞ ا٠ُ حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ، ٬٣كع إٔ حُوخٕٗٞ حًٌٍُٔٞ أػط٠ حٛظٔخٓخ 

ًز٤َح ُِظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُل٤خس، ك٤غ ٗظْ ٍٛٞٙ حُٔوظِلش ًخُظؤ٤ٖٓ ُلخٍ حُل٤خس ٝ كخٍ حُٞكخس ٝ حُظخ٤ٖٓ 

ٌُٖ طـخَٛ أٗٞحػخ أهَٟ ُِظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ . حُٔوظ٢ِ ٝ حُظؤ٤ٖٓ ُٜخُق حُـ٤َ ٝ حُظؤ٤ٖٓ حُظ٢ِ٤ٌٔ

ح٧ٗوخٙ ًخُظخ٤ٖٓ ػ٠ِ حَُٔٝ ٝ حُظؤ٤ٖٓ ٟي حُلٞحىع حُٔوظِلش حُظ٢ طِلن أَٟحٍح رـْٔ 

ٝ طٌٖٔ أ٤ٔٛش حُوخٕٗٞ . ح٩ٗٔخٕ، ٝ حُظخ٤ٖٓ حُـٔخػ٢ ٝح٠ُ ؿ٤َ ًُي ٖٓ أٗٞحع حُظؤ٤ٖٓ ح٧هَٟ

ك٢ ط٘ظ٤ٔٚ ُؼوٞى حُظؤ٤ٖٓ رٍٜٞس ٓلٌٔش ٝ ٣ؼظزَ أٍٝ , ، ح١ٌُ ١زّن ك٢ حُـِحث1930َحُل٢َٔٗ ُؼخّ 

كظظـ٠ِ ح٤ٔٛ٧ش ك٢ حُوٞحػي ح٥َٓس حُظ٢ طلٌْ . ٓلخُٝش ؿخىس ٖٓ هزَ حَُٔ٘ع حُل٢َٔٗ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ

حُؼ٬هش ر٤ٖ حُٔئٖٓ ٝ حُٔئٖٓ ُٚ، ٝ طلي٣يٙ ٬ُُظِحٓخص حُٔظزخىُش ر٤ٜ٘ٔخ ٟٝٝؼٚ ُظَط٤زخص ٓؼ٤٘ش 

(. 3)٣لَؽ ك٤ٜخ حُؼوي

اً ٛيٍص ػيس ٜٗٞٙ، طظؼِن رؼوٞى حُظؤ٤ٖٓ حُز١َ ك٢ ٝهض ٫كن ُِوخٕٗٞ حُل٢َٔٗ 

ٝ ُؼَ أْٛ حُٜ٘ٞٙ حٌُِٔٔش ٨ُكٌخّ حُٞحٍىس ك٢ َّٓٓٞ هخٕٗٞ . 1930 ؿ٤ِ٣ٞش 13حُٔئٍم ك٢ 

ح١ٌُ طظٔؼَ أ٤ٔٛظٚ ك٢ ط٘ظ٤ْ ٍهخرش حُيُٝش ػ٠ِ هطخع حُظؤ٤ٖٓ حُز١َ، ٝ . 1938 ؿٞحٕ 14ٓئٍم ك٢ 

ًٔخ ٣ئْٓ ٤ٛجش . طلي٣يٙ ُِٔؼخ٤٣َ حُظ٢ ٣٘زـ٢ طٞحكَٛخ ك٢ ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ ًخُويٍس حُل٤٘ش ٝ حُٔخ٤ُش

ػ٤ِخ ُٔظخرؼش هطخع حُظؤ٤ٖٓ ٝ حًَُ٘خص حُظ٢ طٔخٍّ ٌٛح حُ٘٘خ١، ٌٝٛٙ ح٤ُٜجش ط٠ٔٔ رخ٤ُٜجش حُؼ٤ِخ 

. ُِظؤ٤ٓ٘خص
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ٗظْ ح٫ػظٔخى ٝ َٓحهزش حُيُٝش ًَُ٘خص حُظؤ٤ٖٓ، ًٔخ كيى ٓخ٤ٛش حٓظ٤خُحص , إ َّٓٓٞ حُوخٕٗٞ

حًَُ٘خص ٝ ٬ًٝء حُظخ٤ٖٓ ٝ ٝٓطخء )ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ، ٝ ح٠ُٔخٗخص حُظ٢ ٣ٞكَٛخ ٧ٗوخٙ حُظؤ٤ٖٓ 

؛ كخ٢ُ٘ء ح٬ُكض ٬ُٗظزخٙ ك٢ َّٓٓٞ حُوخٕٗٞ، أٗٚ ٓ٘ق حًَُ٘خص ح٧ؿ٘ز٤ش كن ٓٔخٍٓش (حُظخ٤ٖٓ

ػْ . ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ك٢ كَٗٔخ ٝ ًٌُي رخُـِحثَ، رؼي كُٜٜٞخ ػ٠ِ حػظٔخى ٖٓ حُِٔطخص حُل٤َٔٗش

 ٝ ٛٞ ٣ظؼِن رطَم اٗ٘خء ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ ٝ حُوٞحػي 1938 ى٣ٔٔزَ 30حَُّٔٓٞ حٌَُٔٔ حُٔئٍم ك٢ 

كل٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ أًَٝ ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ًَُ٘خص حُظخ٤ٖٓ حُظزخى٢ُ ٖٓ ؿٜش . حُظ٢ طو٠غ ُٜخ ك٢ ط٤٤َٔٛخ

(.  3)ٝ حًَُ٘خص حُظـخ٣ٍش ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش

٣ٜؼذ ػ٠ِ حَُٔء طظزغ ًخكش حُٜ٘ٞٙ حٌُِٔٔش ٝ حُظطز٤و٤ش حُظ٢ ٛيٍص ٫كوخ، ٝ ًخٗض - 

 أًظٞرَ 15ٝ ٌٗظل٢ ٛ٘خ رخ٩ٗخٍس ا٠ُ ٤َٖٓٞٓٓ ٛيٍح ك٢ . ٓل٬ٔ ُِظطز٤ن ك٢ حُـِحثَ ٗظَح ُؼيىٛخ

 1938 ى٣ٔٔز30َطؼي٬٣ص َُّٔٓٞ هخٕٗٞ  (1205 /62طلض ٍهْ ) ط٠ٖٔ ح٧ٍٝ ٜٓ٘ٔخ 1962ػخّ 

رظؼي٣َ ٝ  (1206 /62طلض ٍهْ )ٝ طؼِن حُؼخ٢ٗ . طظؼِن رًَ٘خص حُظؤ٤ٖٓ ٝطلي٣ي ٍإّٝ أٓٞحُٜخ

، ك٤غ ْٓ ػيس ؿٞحٗذ ٖٓ حُوٞحػي حُظ٢ طو٠غ ُٜخ حًَُ٘خص 1938 ؿٞحٕ 14طٌِٔش َّٓٓٞ هخٕٗٞ 

كٔؼ٬ ط٠ٖٔ ح١َُٝ٘ حُٔخ٤ُش ٌُٜٙ حًَُ٘خص ٝ هيٍطٜخ ػ٠ِ ٓٞحؿٜش . ك٢ ٓٔخٍٓظٜخ ُؼ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ

كزخ٩ٟخكش ا٠ُ طِي حُٜ٘ٞٙ، ًخٗض ٛ٘خى ٜٗٞٙ أهَٟ ط٘ظْ ػوٞى . حُظِحٓخطٜخ طـخٙ حُٔٔظؤ٤ٖ٘ٓ

حُظؤ٤ٖٓ رخُـِحثَ، ك٢ ٓـخ٫ص ٓؼ٤ّ٘ش ًخُظؤ٤ٖٓ ح٩ُِح٢ٓ ػ٠ِ ح٤ُٔخٍحص، حُٔليى رخُوخٕٗٞ حُٔئٍم ك٢ 

، ٝ حُظخ٤ٖٓ ػ٠ِ حُٔئٓٔخص 1943 أٝص 10ٝ حُظؤ٤ٖٓ ح٫ؿظٔخػ٢ رٔوظ٠٠ هخٕٗٞ . 1959ؿخٗل٢

هخػخص )، ٝ حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُٔل٬ص حُؼ٤ٓٞٔش 1943 أر٣ََ 17ح٫ٓظ٘لخث٤ش حُؼ٤ٓٞٔش ٝكن حَُّٔٓٞ 

، ٝحُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُ٘وَ 1945 أٝص4، رٔوظ٠٠ ح٧َٓ حُٔئٍم ك٢ (ح٤ُٔ٘ٔخ ٝ ح٬ُٔػذ ح٣َُخ٤ٟش ٓؼ٬

، ٝ حُظخ٤ٖٓ ػ٠ِ حُظظخَٛحص 1949 ٗٞكٔزَ 14حُؼ٢ٓٞٔ ُِز٠خثغ ٝ حُٔٔخك٣َٖ، كٔذ َّٓٓٞ 

،ٝ حُظؤ٤ٖٓ ُِـٔؼ٤خص ح٣َُخ٤ٟش رٔوظ٠٠ هَحٍ ٛخىٍ 1958 ى٣ٔٔزَ 23ح٣َُخ٤ٟش ٝكن َّٓٓٞ 

ٝ ٌٌٛح ٬٣كع أٗٚ ك٢ َٓكِش ح٫كظ٬ٍ طٞؿي حُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ ًخٗض . 1962 ٓخ١ 5ك٢

طلٌْ ػوٞى حُظؤ٤ٖٓ ك٢ كَٗٔخ ًٔخ ك٢ حُـِحثَ، ٝ إٔ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ طؼَٟض ا٠ُ أًؼَ ٖٓ َٓس ا٠ُ 

حُظٌِٔش ٝ حُظؼي٣َ،ٝ إٔ طِي حُٜ٘ٞٙ ظِض طلٌْ ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ا٠ُ كظَس ٫كوش ًٔخ ٓٞف ٣ظز٤ٖ 

.  ك٤ٔخ ٣ِلن

كؤْٛ ٓخ ٣ٌٖٔ ًًَٙ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس ػٖ حُظؤ٤ٖٓ أٗٚ حهظَٜ ػ٠ِ حُٔؼ٣َٖٔ ك٤غ ُْ ٣ٔظلي 

حُـِحث٣َٕٞ ا٫ رخُو٤َِ ٓ٘ٚ هخٛش اًح ػِٔ٘خ إٔ حُظؤ٤ٓ٘خص ح٫ؿظٔخػ٤ش ظَٜص ٓظؤهَس رخُـِحثَ 

ًٝخٗض طٔؼ٠ ح٤ُٔخٓش ح٩ٓظؼٔخ٣ٍش ٖٓ ٍٝحء ًُي ا٠ُ طَى حُ٘ؼذ , ٓوخٍٗش رلَٗٔخ ٝ حُيٍٝ ح٧هَٟ

ٝ ٣ظَٜ ًُي ؿ٤ِخ ٖٓ ه٬ٍ ح٤ُٜٔ٘ش حُل٤َٔٗش , حُـِحث١َ ٣ظوز٢ ك٢ ٓ٘خًِٚ ح٩ؿظٔخػ٤ش ٝح٩هظٜخى٣ش
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 ٓئٓٔش ٝ حهظَٜ حُيٍٝ 218 ٖٓ 127ٖٓ ٓـٔٞع ٓئٓٔخص حُظؤ٤ٖٓ أ١ ٓخ ٣ؼخىٍ % 59ر٘ٔزش 

أٓخ حُيٍٝ ح٫هظٜخى١ كِْ ٣ٌٖ ُٚ , ح٫ؿظٔخػ٢ ُِظؤ٤ٖٓ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس ػ٠ِ طِز٤ش كخؿخص حُٔؼ٣َٖٔ

(. 2)ىٍٝح كؼخ٫ًّ ٗظَحًّ ُوِش حُٔئٓٔخص حُٜ٘خػ٤ش حُّٔئٓ٘ش ك٢ حُـِحثَ

: ططٍٞ حُظؤ٤ٖٓ ك٢ كظَس ح٫ٓظو٬ٍ- 2

(:  3)ططٍٞ حُظؤ٤ٖٓ ك٢ كظَس ح٫ٓظو٬ٍ َٓ رخَُٔحكَ حُظخ٤ُش       

 :حَُٔكِش ح٠ُٝ٧- 2-1

 حُوخ٢ٟ رخٓظَٔحٍ ططز٤ن حُوٞح٤ٖٗ 1962 ى٣ٔٔزَ 31ٝ طزيأ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٜخىٍ رظخ٣ٍن 

حُل٤َٔٗش حُٔخ٣ٍش حُٔلؼٍٞ هزَ ح٫ٓظو٬ٍ ا٫ ٓخ ًخٕ ٜٓ٘خ ٓوخُلخ ٤ُِٔخىس ح٤٘١ُٞش أٝ ٣ٌظ٢ٔ ١خرؼخ 

ٝ ُوي ٗـْ ػٖ ٌٛح حُوخٕٗٞ، حٓظَٔحٍ ططز٤ن حُٜ٘ٞٙ حُل٤َٔٗش ػ٠ِ حُظؤ٤ٖٓ هخٛش طِي . ط٣ِ٤٤ٔخ

 ٝ ٓوظِق 1930 ؿ٤ِ٣ٞش 18حُظ٢ طظؼِن رظ٘ظ٤ْ ػوي حُظؤ٤ٖٓ حُٞحٍىس ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔئٍم ك٢ 

ٝحُوخٕٗٞ ح٥هَ ح١ٌُ ظَ ٓخ٣ٍخ ًٌُي ك٢ . حُٜ٘ٞٙ حٌُِٔٔش ٝ حُٔؼيُش ُٚ، حُظ٢ ٓزوض ح٩ٗخٍس ا٤ُٜخ

 1959 ؿخٗل٢ 7 ٝ حَُّٔٓٞ حُٜخىٍ ك٢ 1958 كزَح27َ٣حُـِحثَ، ٛٞ حُوخٕٗٞ حُٔئٍم ك٢ 

حُٔظؼِو٤ٖ رخُظؤ٤ٖٓ ح٩ُِح٢ٓ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش حُ٘خؿٔش ػٖ كٞحىع ًَُِٔزش حُز٣َش ًحص حُٔلَى 

ٝ رخُٔٞحُحس ٓغ ًُي، كبٕ ٛ٘خى أكٌخٓخ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ٝ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ حُل٢َٔٗ . (ح٤ُٔخٍحص)

٣ظَٜ ؿ٤ِخ إٔ ػوي حُظؤ٤ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُلظَس ًخٕ هخٟؼخ . ط٘ظْ ؿٞحٗذ ٖٓ ػوي حُظؤ٤ٖٓ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس

ا٠ُ هٞحػي ٝحٍىس ك٢ ٜٗٞٙ هخٛش، ٝ أهَٟ طٞؿي ك٢ ٜٗٞٙ ػخٓش طٌَ٘ ك٢ ٓـٔٞػٜخ حُ٘ظخّ 

. حُوخ٢ٗٞٗ ح١ٌُ ٣لٌْ حُؼوي

: حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش- 2-2

طزيأ ٌٓ٘ ٛيٍٝ أٍٝ ط٣َ٘غ ؿِحث١َ ك٢ ٓـخٍ حُظؤ٤ٖٓ، ٝ ٣ظؼِن ح٧َٓ ٛ٘خ رخُوخٕٗٞ حُٜخىٍ 

 ح١ٌُ ٣لَٝ ػ٠ِ حًَُ٘خص ح٧ؿ٘ز٤ش حُظِحٓخص ٝ ٟٔخٗخص، ٝ اه٠خػٜخ ا٠ُ 1963 ؿٞحٕ 8ك٢ 

١ِذ ح٫ػظٔخى ُٔٔخٍٓش ٗ٘خ١ٜخ ٖٓ ُٝحٍس حُٔخ٤ُش ٓغ ٟٝغ ًلخُش طويٍ ر٘ٔزش ٓج٣ٞش ٓؼ٤٘ش ٖٓ 

ٝ ك٢ ٗلْ حُظخ٣ٍن ٛيٍ هخٕٗٞ ٍهْ .ٓيحهِٜخ حُٔخ٤ُش ٖٓ ح٧هٔخ١ ُِؤْ ٓ٘ٞحص ح٧ه٤َس ٖٓ ٗ٘خ١ٜخ

 ٣و٢٠ رلَٝ ٍهخرش حُيُٝش حُـِحث٣َش ػ٠ِ ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ حُؼخِٓش رخُـِحثَ، ٝ اه٠خع 63/197

ٝ حُٞحهغ  .ٌٛٙ حًَُ٘خص ا٠ُ اػخىس حُظؤ٤ٖٓ رخُـِحثَ ُيٟ أٍٝ ٓئٓٔش ؿِحث٣َش أٗ٘جض ٌُٜح حُـَٝ

إٔ حَُٔ٘ع حُـِحث١َ ُـؤ ا٠ُ ٌٛٙ حُظيحر٤َ حُـي٣يس هٜي حُلي ٖٓ طل٣َٞ حُٔزخُؾ حُٔخ٤ُش حُظ٢ ًخٗض 

حًَُ٘خص ح٧ؿ٘ز٤ش ُِظخ٤ٖٓ طلُٜٞخ ُِوخٍؽ رؼ٘ٞحٕ اػخىس حُظؤ٤ٖٓ ٝحُوطَ ح١ٌُ طٌِ٘ٚ ٌٛٙ حُٔٔخٍٓخص 

(. 2)ػ٠ِ ح٫هظٜخى ح٢٘١ُٞ
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ٝ ٗظ٤ـش ُِظيحر٤َ حُـِحث٣َش حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ك٢ ٓـخٍ ٓٔخٍٓش كن ٍهخرش ٗ٘خ١ ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ، 

ٝ ُْ ٣زن ٜٓ٘خ .  ًَٗش، ػٖ حُ٘٘خ١ ك٢ حُـِحث270َطٞهلض طِي حًَُ٘خص حُظ٢ ًخٕ ػيىٛخ كٞح٢ُ 

حًَُ٘ش حُـِحث٣َش ُِظخ٤ٖٓ حُظ٢ ٓ٘ق ُٜخ ح٫ػظٔخى رؼي ١ِزٜخ : ٟٓٞ ًَٗش ٝحكيس ُِظخ٤ٖٓ ٝ ٢ٛ 

رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓئٓٔظ٤ٖ ُِظؤ٤ٖٓ  . 12/12/1963رٔوظ٠٠ هَحٍ ٛخىٍ ػٖ ُٝحٍس حُٔخ٤ُش رظخ٣ٍن 

 ٝحُٜ٘يٝم "Maatec" حُظخ٤ٖٓ حُظزخى٢ُ حُـِحث١َ ُؼٔخٍ حُظَر٤ش ٝ حُؼوخكش : حُظزخى٢ُ ٝ ٛٔخ 

 (. 3)ح١ًَُِٔ ٩ػخىس حُظؤ٤ٖٓ حُل٬ك٢

 :حَُٔكِش حُؼخُؼش- 2-3

طٔؼَ أكٌخّ حُيُٝش حُـِحث٣َش ُِظخ٤ٖٓ ٝ اػخىس حُظؤ٤ٖٓ، ٝ هي طـٔيص رخ٧َٓ حُٜخىٍ رظخ٣ٍن 

ٖٓ ح٥ٕ كٜخػيح ٣َؿغ حٓظـ٬ٍ ًَ :"  ، ك٤غ أٗخٍص حُٔخىس ح٠ُٝ٧ ٓ٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ 1966 ٓخ١ 27

ًٔخ رٔطض حُيُٝش حُـِحث٣َش ٤ٓخىطٜخ ػ٠ِ ًخكش ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ، رخطوخًٛخ  ".ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ُِيُٝش 

 ٣٘ٚ ػ٠ِ حكظٌخٍ ح١ٌُ 1966 ٓخ١ 27 حُٔئٍم ك٢ 66/129طيحر٤َ طو٢٠ رظؤ٤ٜٓٔخ رخ٧َٓ ٍهْ 

ك٤غ إٔ ح٤ُٜجخص حُظ٢ طوخٓٔض ح٫هظٜخٙ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٢ٛ  (.2)حُيُٝش ٌُخكش ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ

 S.A.A ٝ حًَُ٘ش حُـِحث٣َش ُِظؤ٤ٖٓ C.A.A.Rحُظخ٤ُِٖٓظؤ٤ٖٓ اػخىس  حُٜ٘يٝم حُـِحث١َ

ٝ ططٍٞ .    رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓئٓٔخص حُظؤ٤ٖٓ حُظزخى٢ُ ٓخروش حًٌَُ حُظ٢ ُْ ٝطٜٔٔخ طيحر٤َ حُظؤ٤ْٓ

 رٔٞؿذ ح٧َٓ ٍهْ 1973ػخّ C.C.R حكظٌخٍ حُيُٝش ربٗ٘خء حًَُ٘ش ح٣ًَُِٔش ٩ػخىس حُظؤ٤ٖٓ

 أ١ ك٢ ٗلْ حُٔ٘ش، ٝ ٌٛٙ حًَُ٘ش طوّٞ رؼ٤ِٔخص اػخىس 01/01/1973 حُٔئٍم ك٢ 73/1954

ًٔخ ظَٜص أ٠٣خ ًَٗش أهَٟ ُظؤ٤ٓ٘خص حُ٘وَ . حُظؤ٤ٖٓ ُِٔوخ١َ حُظ٢ طلٞم هيٍس حًَُ٘خص ح٤٘١ُٞش

(. 3)1985 أر٣ََ 30ُٔٔخٍٓش ؿخٗذ ٖٓ ٌٛح ح٫كظٌخٍ ٝ ًُي رٔوظ٠٠ حَُّٔٓٞ حُٔئٍم ك٢ 

ططٍٞ ، رخُٔٞحُحس  ٓغ ٌٛٙ حُٔئٓٔخص، حُ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ُؼوي حُظؤ٤ٖٓ رٞحٓطش ٓـٔٞػش ٖٓ 

 ، ٝ ٌٛح 1974 ٣٘خ٣َ 30ح٧كٌخّ حُوخٛش ٝ حُؼخٓش، ُؼَ ٖٓ أٜٛٔخ، ٛٞ ح٧َٓ حُٜخىٍ رظخ٣ٍن  

٣ظؼِن ر٘ظخّ حُظؤ٤ٖٓ ح٩ُِح٢ٓ ػ٠ِ ح٤ُٔخٍحص، ٝ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ حُٜخىٍ رخ٧َٓ ٍهْ 

ّٖٔ ك٬ٜ ًخ٬ٓ ُظ٘ظ٤ْ ػوي حُظؤ٤ٖٓ ٝ طلي٣ي أٗٞحع 26/9/1975 حُٔئٍم ك٢ 75/1958  ح١ٌُ ط٠

 ، ك٤غ كيىص حُٔخىس حُؼخ٤ٗش ٓ٘ٚ ١ز٤ؼش ػوي 26/9/1975ٝ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ حُٜخىٍ ك٢ . حُظؤ٤ٖٓ

 ٛيٍ أٍٝ هخٕٗٞ ؿِحث١َ ٓظٌخَٓ ك٢ ٓـخٍ 1980ٝ ك٢ ٓ٘ش . حُظؤ٤ٖٓ، ٝ حػظزَطٚ طَٜكخ طـخ٣ٍخ

حُظؤ٤ٖٓ، اً أٗٚ هخّ رظلي٣ي ٓوظِق هٞحػي ػوي حُظؤ٤ٖٓ، ٝ ر٤خٕ كوٞم ٝ حُظِحٓخص أ١َحكٚ، ٝ ١َم 

. ارَحٓٚ، ٝ حٗو٠خثٚ، ٝ طلي٣ي ٓـخ٫ص ػوي حُظؤ٤ٖٓ

كٌِٜح حُوخٕٗٞ رخٌُحص أ٤ٔٛش ًز٤َس، ٝ ٣ٌٖٔ اريحء ح٬ُٔكظخص حُظخ٤ُش حُظ٢ طؼٌْ طِي - 

(: 3)ح٤ٔٛ٧ش
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ّ حٓظَٔحٍ ٓزيأ حكظٌخٍ حُيُٝش ُوطخع حُظؤ٤ٖٓ، ٝ ٛٞ ٓخ ٜٗض - ََّ ح٬ُٔكظش ح٠ُٝ٧ ، أّٗٚ ً

ػ٤ِٚ َٛحكش حُٔخىس ح٠ُٝ٧ ٓ٘ٚ، ٝ رخَٗص ٌٛح ح٫كظٌخٍ ًَٗخص حُيُٝش ػ٠ِ ٓوظِق ػ٤ِٔخص 

. حُظؤ٤ٖٓ

 1930ح٬ُٔكظش حُؼخ٤ٗش، أٗٚ حٓظٔي ٠ٕٓٔٞ هٞحػي ط٘ظ٤ْ حُؼوي ٖٓ حُوخٕٗٞ حُل٢َٔٗ ُؼخّ -

. 1975ح١ٌُ ٓزوض ح٩ٗخٍس ا٤ُٚ، ًٌُٝي ح٧كٌخّ حُظ٢ ٍٝىص رخُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ ُؼخّ 

ح٬ُٔكظش حُؼخُؼش، أٗٚ هخُق حُوخٕٗٞ حُل٢َٔٗ رخكظٞحثٚ ػ٠ِ ٓوظِق ٓـخ٫ص حُظؤ٤ٖٓ، كٜٞ -

ٖ ط٘ظ٤ْ حُظؤ٤ٖٓ حُز١َ ٝ حُزل١َ ٝ حُـ١ٞ ّٔ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًٞٗٚ ؿخء هخ٤ُخ ٖٓ حُوٞحػي حُظ٘ظ٤ٔ٤ش . ط٠

ؼق ح٧كٌخّ حُٔظؼِّوش رخَُهخرش ػ٤ِٜخ ُٟ . ًَُ٘خص حُظؤ٤ٖٓ،ٝ

خ ح٬ُٔكظش ح٧ه٤َس ّٓ كبٗٚ أ٠ٜٗ حٓظَٔح٣ٍش ططز٤ن حُٜ٘ٞٙ حُل٤َٔٗش ك٢ ٓـخٍ حُظؤ٤ٖٓ، , أ

. طِي حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ ظِض ٓخ٣ٍش ك٢ رؼٞ حُـٞحٗذ ا٠ُ ؿخ٣ش ٛيٍٝ حُوخٕٗٞ حًٌٍُٔٞ

َّ حكظٌخٍ حُيُٝش ٌُٜح حُوطخع هخثٔخ رٞحٓطش طِي حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش ُلظَس ٣ٞ١ِش ٗٔز٤خ،  ٝ ظ

.  ٣و٢٠ ربُـخء ًُي ح٫كظٌخ1995ٍك٤غ حٗظٜض رٜيٍٝ هخٕٗٞ ػخّ 

 :حَُٔكِش حَُحرؼش- 2-4

طٔظخُ ربُـخء حكظٌخٍ حُيُٝش ُٔٔخٍٓش ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ ٝ ح١ٌُ ؿٔي ًُي ٛٞ ح٧َٓ         

 ربُـخء ؿِٔش 278 حُٔظؼِّن رخُظؤ٤ٓ٘خص، ك٤غ أٗٚ ه٠٠ ك٢ ٓخّىطٚ 1995 ؿخٗل٢ 25حُٜخىٍ رظخ٣ٍن 

حُوٞح٤ٖٗ ًحص حُِٜش رخ٫كظٌخٍ ٝ ٗظَح ٌُٞٗٚ ٣ٔؼَّ حُوخٕٗٞ ح١ٌُ ٣٘ظْ ك٢ حُٞهض حُلخَٟ رؼي 

٤خم حُؼخّ ُِظٞؿٚ حُـي٣ي  . ُؼوٞى حُظؤ٤ٖٓ ك٢ حُـِحث2006َ ٓخٍّ 12َٓحؿؼظٚ ك٢  ّٔ كٜٞ ٣يهَ ك٢ حُ

ك٢ ط٘ظ٤ْ ػوٞى حُظؤ٤ٖٓ، ح١ٌُ ظَٜ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُظ٣َ٘ؼخص ح٤٘١ُٞش ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔوخٍٕ، ٤ٓٔخ 

ًٌُي كبٗٚ ك٢ ؿَٞٛ أكٌخٓٚ َٓطز٢ رـِٔش ح٧كٌخّ حُـِحث٣َش  .حُل٢َٔٗ ٝ ح١َٔ٣ُٞٔ  ٝ ح٧ُٔخ٢ٗ

 ٝ ح٧كٌخّ حُٞحٍىس ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ٧ٍٝٝ 1980حُٜخىٍس ٖٓ هزَ ك٢ ٓـخٍ حُظؤ٤ٖٓ، ٤ٓٔخ هخٕٗٞ 

َٓس ٣لظق حُٔـخٍ، ٖٓ ه٬ٍ ٌٛح ح٧َٓ، ًَُِ٘خص حُوخٛش ح٤٘١ُٞش ٝ ح٧ؿ٘ز٤ش ُٔٔخٍٓش ػ٤ِٔخص 

(. 3)حُظؤ٤ٖٓ رخُـِحثَ

 1963ؿٞحٕ 8ك٢ ٖٓ هخ٤ٖٗٞٗ أٓخ٤٤ٖٓ ك٢       طٔؼِض حُزيح٣ش ُٔٞم حُظخ٤ٖٓ حُـِحث١َ 

 (:2)٣ٜ٘خٕ ػ٠ِ

ٝ , اٗ٘خء ػ٤ِٔش اػخىس حُظؤ٤ٖٓ هخ٤ٗٞٗش ٝ اؿزخ٣ٍش ُـ٤ٔغ ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ حُٔلون رخُـِحثَ- 1

. ًٔئٓٔش ٤٘١ٝش" CAAR"ٌٛح ٖٓ ه٬ٍ طؤ٤ْٓ حُٜ٘يٝم حُـِحث١َ ُِظؤ٤ٖٓ ٝ اػخىس حُظؤ٤ٖٓ

 َٓحهزش حٓظؼٔخٍ ح٧ٓٞحٍ حُٔـٔؼش ٖٓ ح٧هٔخ١ حُٔلِٜش ٝ طـ٘ذ طل٣َٞ ح٧ٓٞحٍ حُؼ٤ٓٞٔش -2

  .ا٠ُ حُوخٍؽ ػٖ ٣َ١ن ػ٤ِٔخص اػخىس حُظؤ٤ٖٓ
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ك٠ِض ٌٛٙ , ٝ ٗظَح ٌُٕٞ ح٧كٌخّ حُٔخروش حًٌَُ ٫ طظلن ٝ ٜٓخُق ٓئٓٔخص حُظؤ٤ٖٓ ح٧ؿ٘ز٤ش

 ٓئٓٔش ًخٗض ك٢ 17ح٧ه٤َس طٞه٤ق ٗ٘خ١ٜخ ٝ ح٩ٗٔلخد ٖٓ حُٔخكش ح٩هظٜخى٣ش ٝ ُْ ٣زو٠ ٟٓٞ 

: ٓويٓظٜخ

؛  SAAحًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش ُِظؤ٤ٖٓ- 

 ؛CCRMAحُٜ٘يٝم ح١ًَُِٔ ٩ػخىس حُظؤ٤ٖٓ ُِظؼخ٤ٗٝش حٍُِحػ٤ش - 

. MAATECحُظؼخ٤ٗٝش حُـِحث٣َش ُظؤ٤ٖٓ ػٔخٍ حُظَر٤ش ٝ حُؼوخكش - 

ٝ ,  ٓؼِض ريح٣ش حُ٘٘خ١ حُلؼ٢ِ ٝ ح٣ُِ٘ٚ ُِظؤ٤ٖٓ حُـِحث1963١َٝ حُـي٣َ رخًٌَُ إٔ هٞح٤ٖٗ 

ٝ هي طَ . ًُي ٖٓ ه٬ٍ طل٣َٞ حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ ٤ِٓٝش ُظلو٤ن ح٧ٛيحف حُ٘و٤ٜش ا٠ُ هيٓش ٜٓخُق حُؼخّ

(.  2) ط٘ٚ ػ٠ِ ٓخ 63٢ِ٣اٛيحٍ هٞح٤ٖٗ ٌِٓٔش ُوخٕٗٞ  ٌٛح 

.  ٣٘ٚ ػ٠ِ حكظٌخٍ حُيُٝش ٌُخكش ػ٤ِٔخص حُظؤ66ٖ٤ٓ-127ح٧َٓ ٍهْ  -

 .SAA ٣٘ٚ ػ٠ِ طؤ٤ْٓ حًَُ٘ش حُـِحث٣َش ُِظؤ66ٖ٤ٓ-129ح٧َٓ ٍهْ  -

خ حُظ٘ظ٤ْ حُـي٣ي ُٔٞم حُظؤ٤ٖٓ حُـِحث١َ ٓ٘ش -  ّٓ ٝ ح١ٌُ ًخٕ ٗظ٤ـش ح٣ُِخىس حُٔٔظَٔس , 1973أ

: ك٢ حُطِذ ػ٠ِ حُويٓش حُظؤ٤٘٤ٓش ك٤ظٔؼَ ك٢

اٗ٘خء حُٜ٘يٝم ح١ًَُِٔ ٩ػخىس حُظؤ٤ٖٓ ٝ طو٤ٜٜٚ ك٢ ػ٤ِٔخص اػخىس حُظؤ٤ٖٓ حُظ٢ ًخٗض 

 . ٝ ًخٕ حهظٜخٛٚ طؤ٤ٖٓ ح٧هطخٍ حُٜ٘خػ٤شSAAٖٓ حهظٜخٙ حًَُ٘ش حُـِحث٣َش ُِظؤ٤ٖٓ 

 ح١ٌُ ؿخء 1995 ُٔ٘ش 07-95أٓخ أْٛ ح٬ٛ٩كخص ُوطخع حُظؤ٤ٖٓ طٔؼِض ك٢ ح٧َٓ - 

 ٝ ُؼ٤ِٔش حُٔ٘خكٔش حُظؤ٤٘٤ٓش ٝ طل٤ٖٔ ُوطخع حُظؤ٤ٓ٘خص حُـِحث١َٝأػط٠ آكخهخ ؿي٣ي  رظل٫ٞص ؿ٣ٌٍش

ٝهي .ٓٔخ أىٟ ح٠ُ طل٣َي ٓٞم حُظخ٤ٖٓ ك٢ حُـِحثَ. حُويٓخص حُٔويٓش ٖٓ ١َف ٌٛٙ حُٔئٓٔخص

: ؿخءص ٌٛٙ ح٬ٛ٩كخص رخُظـ٤َحص حُظخ٤ُش

(.  4)اُِح٤ٓش حُظؤ٤ٖٓ ٟي رؼٞ حُٔوخ١َ ك٤غ طْ ٟٝغ هخثٔش ُِظؤ٤ٓ٘خص ح٩ؿزخ٣ٍش- 

  (CNA)(5) .كٖٔ ؿخٗذ حُظ٤ٔ٘ن طْ طؤ٤ْٓ حُٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُِظؤ٤ٓ٘خص - 

٣ـذ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓٞحكوش ُٝحٍس حُٔخ٤ُش ُٔٔخٍٓش أػٔخٍ حُظؤ٤ٖٓ ٓٞحء ًخٗض ٓئٓٔخص - 

(. 6)ٓل٤ِش أٝ أؿ٘ز٤ش

ح١ٌُ , L’Agent Générale"(7)"حُؼخّ ط٘ظ٤ْ حُٞٓطخء ك٢ ػ٤ِٔش حُظؤ٤ٖٓ ًخ٤ًَُٞ - 

 ح٣ٌُٖ طوَٙ Courtiers d’Assurances"(8)"ٝ ًٌح ٓٔخَٓس حُظؤ٤ٖٓ . طوظخٍٙ ًَٗش حُظخ٤ٖٓ ٗلٜٔخ

. ُٝحٍس حُٔخ٤ُش

 10 حُٜخىٍ ك٢ 02/293ؿخء ك٢ حَُّٔٓٞ ٍهْ  ط٤َِٓ ٝ ط٘ظ٤ْ ػ٤ِٔخص حُظخ٤ٖٓ كٔذ ٓخ- 

.  1995 أًظٞرَ 30 حُٜخىٍ ك٢ 95/338ُظؼي٣َ حَُّٔٓٞ ٍهْ , 2006ٓزظٔزَ
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 03/12 ٓخ ؿخء ك٢ ح٧َٓ كٔذ" Cat-Nat"اؿزخ٣ٍش حُظخ٤ٖٓ ٖٓ هطَ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش - 

. (10) 2004 ح١ٌُ أٛزق ٓخ١ٍ حُٔلؼٍٞ حرظيحء ٖٓ ٓزظٔزَ ,2003 أٝص 26حُٜخىٍ ك٢ 

 6ًخٕ ٛ٘خى ٗٞع ٖٓ ح٣ُِخىس ك٢ ػيى ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ ك٤غ ًخٕ , رخ٩ٟخكش ح٠ُ ٌٛٙ حُظل٫ٞص

ٝ هي ط٠خػق ٍهْ أػٔخٍ هطخع حُظؤ٤ٖٓ . 2005 ًَٗش طؤ٤ٖٓ ك٢ 16 ٝ أٛزق 1995ًَٗخص ٓ٘ش 

. 2005 َٓحص ك٢ أٝحهَ 3كٞح٢ُ 

كظق حُٔـخٍ ُِوٞحٙ ٓٔخ أىٟ ح٠ُ ٣ُخىس ػيى حُٔظؼخ٤ِٖٓ ك٢ هطخع حُظؤ٤ٖٓ ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ -

(. 11)ٝ ط٤ٓٞغ ٓٞم حُظؤ٤ٖٓ اٍٟخء حُِرخثٖ,٣ُخىس حُٔ٘خكٔش ٝ طل٤ٖٔ حُويٓخص 

 :٤َٛكش حُظؤ٤ٖٓ- حُظٞؿٜخص حُلي٣ؼش ُوطخع حُظخ٤ٖٓ رخُـِحثَ: ٢ٗاٌغضء اٌضب

 Consolidation In The Insurance:" ح٫ٗيٓخؿخص ك٢ ٛ٘خػش حُظؤ٤ٖٓ- أ

Industry" 

ك٤غ , ٗٞع ٖٓ أٗٞحع ح٫ٗيٓخؽ أٝ ح٫طلخى ك٢ ٓـخٍ حُظؤ٤ٖٓ ُْ طؼَف حُٔٞم حُـِحث٣َش أ١

ُٞكع اُـخء حكظٌخٍ حُيُٝش ٌُٜح حُوطخع ٝ حُٔٔخف رٔٔخٍٓش ٗ٘خ١ حُظؤ٤ٖٓ ٝ اػخىس حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ ١َف 

 أٓخ ك٢ حُٔـخٍ حُي٢ُٝ كوي ٜٗيص كظَس حُظٔؼ٤٘٤خص  .ًَٗخص ٤٘١ٝش ٝ أؿ٘ز٤ش ٝهخٛش أٝ ػخٓش

٣ٌٖٔ ط٤ٜ٘ق . ك٤وٜي رخُظٞك٤ي ح٫ٗيٓخؽ أٝ ح٫ٓظ٬ى, حطلخىحص ًز٤َس ك٢ ٛ٘خػش حُويٓخص حُٔخ٤ُش

(: 12)ٌٛٙ ح٫طلخىحص ًخُظخ٢ُ

 Insurance Company Mergers And"ط٬ى ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ ّحٗيٓخؿخص ٝ ح- 

Aquisitions "َحكظ٬ٍ حُٔٞم , ًٔخ كيع ك٢ حُظٔؼ٤٘٤خص ٓٔخ ًخٕ ُٚ أػَ ػ٠ِ ٓي١َ٣ حُوط ٝ

. ٝ ٓٔظوِش ً٘ظ٤ـش ح٫طلخىحص, ه٤ِِش, حُٔظٌٞٗش ٖٓ ٓ٘ظٔخص طؤ٤ٖٓ ًز٤َس

 Insurance Brokerage Mergers And"حٗيٓخؽ ٝحٓظ٬ى ًَٗخص َٓٔٔس حُظخ٤ٖٓ - 

Aquisitions "َكٔٔخَٓس حُظخ٤ٖٓ ٛٔخ ٝٓطخء . ٝ حُظ٢ ُٜخ طؤػ٤َحص ػ٤ٔوش ػ٠ِ ٓي١َ٣ حُوط

ك٤غ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى حطٜخٍ ر٤ٖ ٓٔخَٓس حُظؤ٤ٖٓ ٝ ٓي١َ٣ . ٣ٔؼِٕٞ ٓ٘ظ١َ حُظخ٤ٖٓ أٝ حُٔئٖٓ ُْٜ

كخطلخى حُٔٔخَٓس ٣ئى١ ح٠ُ طول٤ٞ .  حُوطَ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ أٓؼخٍ ط٘خك٤ٔش ُِظـط٤خص حُظؤ٤٘٤ٓش

حُلَٙ أٓخّ حُٔئٖٓ أٝ ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ رٔزذ حٗولخٝ حُٔ٘خكٔش حُ٘خطـش ػ٠ِ ح٫ٗيٓخؽ أٝ حطلخى 

ك٤غ ًخٗض ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ , كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٓخ كيع ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش. حُٔٔخَٓس

 ,Sedgwick: طلَٜ ػ٠ِ ػَٝٝ ُِظـط٤ش أٝ حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔٔخَٓس حُٔظٔؼِش ك٢

Johnson And Higgins  Marsh And Mclennan .أٛزلض ًَٗخص , ًٝ٘ظ٤ـش ٬ُطلخىحص

ُْ طوظَٜ  ."Marsh And Mclennan"ًَٗشحَُٔٔٔس حُؼ٬ع طظٔؼَ ك٢ ًَٗش ٝحكيس ٢ٛ 

ح٫طلخىحص ػ٠ِ ًَٗخص حُظخ٤ٖٓ ٝ حُٔٔخَٓس حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ رَ حٗظوِض ح٠ُ حُٔئٓٔخص 
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 Cross-Industry"حُؼخِٓش ك٢ ٤ٓخى٣ٖ أهَٟ ٝٛٞ ٓخ ٠ٔٔ٣ رخطلخىحص حُٜ٘خػخص حُٔظوخرِش

Consolidation " ًٝٔؼخٍ ػ٠ِ ًُي ٓئٓٔشCity group حُظ٢ طظٔؼَ ك٢ حٗيٓخؽ ػ٬ع ٓئٓٔخص 

 City Bank ٝ  .(13).Travel Insurace: ٜٓ٘خ , ػخِٓش ك٢ ٓـخ٫ص ٓوظِلش

:  ف١شفخ اٌزأ١ِٓ ٚ ا٨رفبل١بد اٌّجشِخ ث١ٓ ؽشوبد اٌزأ١ِٓ ٚ اٌجٕٛن اٌغضائش٠خ-د

ٗظَح ٬ُٛظٔخّ حٌُز٤َ ٖٓ ١َف ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ ٝ حُز٘ٞى حُـِحث٣َش ٤َُٜكش حُظؤ٤ٖٓ، ٝ 

: ٗظَح ُِـٜٞى حُٔزٌُٝش طْ ارَحّ ػيس حطلخه٤خص ؿٔيص ٌٛح ح٫ٛظٔخّ ًٌَٗ ٜٓ٘خ ٓخ ٢ِ٣

 رخَُؿْ ٖٓ طؤهَ ٗٔٞ ٤َٛكش حُظؤ٤ٖٓ ك٢ حُٔٞم حُـِحث٣َش ا٫ أٜٗخ :ا٨رفبل١بد اٌّجشِخ- 1

:ٜٗيص رؼٞ ح٫طلخه٤خص حُظ٢ ًخٗض ٗٞػخ ٓخ ٗخؿلش ٝ طظٔؼَ ك٢  

 SAA / CNEP اٌؾشوخ اٌٛه١ٕخ ٌٍزأ١ِٕبد ٚ اٌجٕه اٌٛهٕٟ ٌٍزٛف١ش ٚ ا٨ؽز١به1-1

BANQUE :

 Le Fonds De Garantie: اٌزأ١ِٓ فٟ ئهبس فٕذٚق اٌنّبْ     -

 ربٗ٘خء ٛ٘يٝم ح٠ُٔخٕ حَُٔطز٢ اىح٣ٍخ رٔي٣َ٣ش 1998هخّ ٛ٘يٝم حُظٞك٤َ ٝح٫كظ٤خ١ ٓ٘ش 

طل٤َٜ حُلوٞم ح١ٌُ ٠٣ٖٔ طل٤َٜ حُوَٝٝ ك٢ كخُش ٝكخس حُٔي٣ٖ ، ٝ آ٤ُش ػَٔ حُٜ٘يٝم 

 ىؽ ٜٓٔخ ٣ٌٖ ٓزِؾ حُوَٝ ٝ رٌُي ٠٣ٖٔ 3600طوظ٢٠ إٔ حُٔوظَٝ ٣يكغ ٓزِـخ ؿِحك٤خ ٣ويٍ د

ىكغ حُٔزِؾ حُـِحك٢ حُٔليى ٖٓ حُٜ٘يٝم أٝ حًظظخد ػوي طؤ٢٘٤ٓ ك٢ ًَٗش طؤ٤٘٤ٓش ٓؼ٤٘ش ، ًٔخ 

ٝ طٜيف ٌٛٙ ح٫طلخه٤ش ا٠ُ طؤ٤ٖٓ ػ٬ٔء حُز٘ي ح٣ٌُٖ طلِٜٞح  SAA/CNEP  أرَٓض حطلخه٤ش ر٤ٖ 

ػ٠ِ هَٝٝ ك٢ كخُش حُٞكخس أٝ حُؼـِ حُظخّ ٝ حُيحثْ ك٤غ ٣وّٞ حُز٘ي رخًظظخد حُؼوٞى حُظؤ٤٘٤ٓش ُٜخُق 

١خُز٢ حُوَٝ ك٢ ٗزخر٤ٌٚ حُز٤ٌ٘ش ٓوخرَ ػ٫ٞٔص ػٖ ًَ ه٢ٔ طؤ٢٘٤ٓ ٣ٌظظذ ًٔخ ٣ٌٖٔ ُِز٘ي إٔ 

. ٣٘خٍى ك٢ ٗظ٤ـش ح٫ٓظـ٬ٍ حُوخٛش رخُٔ٘ظؾ ٝكوخ ُ٘ظخّ ٓليى ٓٔزوخ

:  SAA/ BADR BANQUE اٌؾشوخ اٌٛه١ٕخ ٌٍزأ١ِٕبد ٚ ثٕه اٌجذس 1-2

 ط٣ٞٔن هيٓخص 2009ريح٣ش َٜٗ ؿ٤ِ٣ٞش " ريٍ"ػَكض ًٝخ٫ص ر٘ي حُل٬كش ٝ حُظ٤ٔ٘ش ح٣َُل٤ش 

حُظؤ٤ٖٓ حُظ٢ طويٜٓخ حًَُ٘ش ح٤٘١ُٞش ُِظؤ٤ٖٓ رٔٞؿذ حطلخم ٝهغ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ  ًٔخ أٍكوض ٌٛٙ 

ًٔخ طْ طٞه٤غ حطلخم َٗحًش ٓغ حًَُ٘ش حُـِحث٣َش ُِظؤ٤ٓ٘خص ، . ح٫طلخه٤ش رٔوط٢ ٗخَٓ ُِرخثٖ حُز٘ي 

ٓظَ٘ع رٔٞؿزٚ ًٝخ٫ص حُز٘ي ك٢ ط٣ٞٔن هيٓخص حُظؤ٤ٖٓ حُظخرؼش ًَُِ٘ش حُـِحث٣َش ُِظؤ٤ٖٓ حُظ٢ أًي 

. حُٔٔجٍٞ ح٧ٍٝ ػٜ٘خ 

    إ حًَُ٘ش ٓظؼَٔ ػ٠ِ طٞه٤غ حطلخه٤خص أهَٟ ٓغ رخه٢ حُٔئٓٔخص حَُٜٔك٤ش ُظ٤ٓٞغ 

حُؼ٤ِٔش ػزَ ًخكش أًزَ ػيى ٖٓ حًُٞخ٫ص حُز٤ٌ٘ش حُظخرؼش ُِز٘ٞى ح٧هَٟ ، ػِٔخ إٔ حًَُ٘ش حُـِحث٣َش 

 ًٝخُش هخٛش ٓٔخ ٣َكغ ػيى ٗوخ١ ر٤غ هيٓخص 150 ًٝخُش هخٛش رخُؼٔخٍ ح٧ؿَحء ٝ 300طِٔي 



         Annales de l’Université de Béchar   N°09 2011          09 بشار      العدد  جامعةحكليات

         

49 

 

 ٗوطش ر٤غ، ٤ٓٝظْ طؼ٤ْٔ حُؼ٤ِٔش ػ٠ِ ًخَٓ ًٝخ٫ص حُز٘ي ٫كوخ 900حًَُ٘ش حُـِحث٣َش ُِظؤ٤ٖٓ ح٠ُ

رؼي حٓظٌٔخٍ رَٗخٓؾ حُظ٣ٌٖٞ ، ح١ٌُ ٤ٓظْ ط٘ظ٤ٔٚ ُلخثيس ا١خٍحص حُز٘ي ، ٝ ٛٞ رَٗخٓؾ ط٢٘٣ٌٞ ٌٓؼق 

. ك٢ ٜٓ٘ش حُظؤ٤ٖٓ ٣َ٘ف ػ٤ِٚ ٓوظ٤ٜٖ طخرؼ٤ٖ ًَُِ٘ش حُـِحث٣َش ُِظؤ٤ٖٓ

    ًَ ٌٛح ٤ٓظْ ك٢ ا١خٍ حُوخٕٗٞ حُـي٣ي حُٔظ٠ٖٔ ط٣ٞٔن ٓ٘ظـخص حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ ١َف حُز٘ٞى 

 ٝ طؼظزَ ٌٛٙ ح٫طلخه٤ش أٍٝ َٗحًش ٖٓ ٗٞػٜخ ٣ٞهؼٜخ 2007ٝحُٔئٓٔخص حَُٜٔك٤ش حُٔئٍم ك٢ ٓخ١

ر٘ي حُل٬كش ٝحُظ٤ٔ٘ش ح٣َُل٤ش ، حٗطِوض ك٢ حُزيح٣ش رخُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ ٝ حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُل٤خس 

ٝحُوَٝٝ ، حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُٔٔخًٖ ٝ ػ٠ِ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش ٝ طوٚ أ٠٣خ حُظؤ٤ٓ٘خص ػ٠ِ حُٔوخ١َ 

. حُل٬ك٤ش

 /CPAاٌمشك اٌؾؼجٟ اٌغضائشٞ ٚ اٌؾشوخ اٌغضائش٠خ ٌٍزأ١ِٓ ٚ ئػبدح اٌزأ١ِٓ 3 -1

CAAR :

 رخَٗ ًَ ٖٓ حُوَٝ حُ٘ؼز٢ حُـِحث١َ ٝ حًَُ٘ش حُـِحث٣َش ُِظؤ٤ٖٓ ٝ اػخىس حُظؤ٤ٖٓ ٣ّٞ 

 ػ٤ِٔش ط٣ُٞغ ٓ٘ظـخص حُظؤ٤ٖٓ ػزَ كَٝع حُز٘ي ١زوخ ٬ُطلخه٤ش حُٔٞهغ 2009ح٧ٍرؼخء أٍٝ ؿ٤ِ٣ٞش

 ر٤ٖ حُٔئٓٔظ٤ٖ حُٔخ٤ُظ٤ٖ ٝ طـٔي حَُ٘ٝع ك٢ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش رؼي حُظٞه٤غ ػ٠ِ 2009ػ٤ِٜخ ك٢ ٓخ١ 

ر٤ُٜٞش حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ ٓوظِق حُٔوخ١َ حَُٔطزطش رخٌُٖٔ ٝ حُظ٢ ٓظٌٕٞ ٓظٞكَس ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ًٝخُش 

حُوَٝ حُ٘ؼز٢ حُـِحث١َ ٝ طؤ٤ٖٓ ٓئهض حُٞكخس ٝطؤ٤ٖٓ حُوَٝ ًَٔكِش أ٠ُٝ ٝ أًي ٓٔج٫ٞ 

حُٔئٓٔظ٤ٖ أٗٚ ٤ٓظْ ط٤ٓٞغ ٌٛٙ حُٔـٔٞػش ٖٓ حُٔ٘ظـخص ًَٔكِش ػخ٤ٗش ا٠ُ ط٣ٞٔن طؤ٤ٖٓ حُٔلَ ا٠ُ 

.  حُوخٍؽ ٝ طؤ٤ٖٓ حُٔـٔٞػش ٝ حُظؤ٤ٖٓ حُلَى١ ُِلخىع

 :أفبق ٚ ِغزمجً ف١شفخ اٌزأ١ِٓ فٟ اٌغضائش- 2

  طظطِغ حُـِحثَ ك٢ ؿ٠ٕٞ حَُٔكِش حُوخىٓش ا٠ُ طؼ٤ْٔ حطلخه٤خص حُظؤ٤ٖٓ ػزَ حُز٘ٞى ، رؼيٓخ 

 2006ٜٗيص أرَحّ حُؼي٣ي ٖٓ ح٫طلخه٤خص رٌٜح حُ٘ؤٕ ٌٓ٘ اٛيحٍ حُوخٕٗٞ حُٔظؼِن رخُظؤ٤ٓ٘خص ك٢ ٗظخء 

ٝ ٣ٌٛذ حَُٔحهزٕٞ ا٠ُ إٔ حطلخه٤خص حُظؼخٕٝ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ رخُـِحثَ ٓظئٍٝ ا٠ُ طؼ٤ْٔ حُظـَرش ر٤ٖ 

حُز٘ٞى ٝ ٓوظِق ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ حُ٘خٗطش ك٢ حُـِحثَ ، ٤ٓٔخ رؼي ح٫طلخم حُٔزَّ ر٤ٖ ر٘ي حُـِحثَ 

 ٝ حًَُ٘ش حُـِحث٣َش ُِظؤ٤ٖٓ ٝاػخىس حُظؤ٤ٖٓ CAATحُوخٍؿ٢ ٝ حًَُ٘ش حُـِحث٣َش ُظؤ٤ٖٓ حُ٘وَ 

CAAR  . 

 أُق ٓئٖٓ ك٢ 700   ٝ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ؿ٤خد حُؼوخكش حُظؤ٤٘٤ٓش ُيٟ حُـِحث٤٣َٖ ، ٝ اكٜخء 

 ٤ِٕٓٞ ٗٔٔش ، ا٫ إٔ ٍهْ أػٔخٍ ًخكش ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ حُ٘خٗطش رخُـِحثَ ٣ٜ٘ي 34رِي ٣ٔظٞػذ 

 ٤ِٕٓٞ ى٫ٍٝ ، 830 ٤ِٓخٍ ى٣٘خٍ أ١ كٞح٢ُ 54ٛؼٞىح ٫كظخ ، ك٤غ رِؾ أٝحهَ حُؼخّ حُٔخ٢ٟ ٗلٞ 

ٝطْ ك٢ ظَف حَُٜ٘ ح٧ه٤َ حُظٞه٤غ ػ٠ِ هٔٔش حطلخه٤خص هٜض حُٜ٘يٝم حُـِحث١َ ُِظٞك٤َ ٝ 
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ُِظؤ٤ٖٓ ، ًٔخ ٜٗيص " ر٢ إٔ ر٢ رخ٣ٍزخ"ح٫كظ٤خ١ ٝ ًَٗش حُظؤ٤ٖٓ ًخٍى٣ق حُـِحثَ ٢ٛٝ كَع ر٘ي 

ٓ٘ظٞٓش حُظؤ٤ٓ٘خص حُٔل٤ِش طلؼ٤َ حطلخه٤خص ط٘خ٤ًٍش ر٤ٖ ًَ ٖٓ حُـِحث٣َش ُِظؤ٤ٖٓ ٝ ر٘ي حُظ٤ٔ٘ش 

(.  14)حُٔل٤ِش ٝ ًٌح حُـِحث٣َش ُِظؤ٤ٖٓ ، اٟخكش ا٠ُ حُز٘ي حُـِحث١َ ٍُِِحػش ٝحُظ٤ٔ٘ش ح٣َُل٤ش

  ًٔخ ٍؿق طو٣ََ حهظٜخى١ ك٢َٔٗ، إٔ ٣لون هطخع حُظؤ٤ٓ٘خص ك٢ حُـِحثَ َٓىٝىح ؿ٤يح 

ه٬ٍ حُؼخّ حُـخ١ٍ، ٝ هخُض حًُٞخُش حُل٤َٔٗش ُظؤ٤ٖٓ حُوَٝٝ ػ٠ِ حُٜخىٍحص، إٔ حُـِحثَ طظٞكَ 

ٍٝؿْ ًَ ٌٛح ُْ ٣ظٌٖٔ هطخع حُظؤ٤ٖٓ ك٢ حُـِحثَ .  ػ٠ِ آٌخ٤ٗخص ُظـط٤ش ٓـخ٫ص حهظٜخى٣ش ٝحٓؼش

ا٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح ٖٓ طلو٤ن ؿخٗذ ٖٓ أٛيحكٚ حُٔٔطَس ٍؿْ طؼيى ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ ٓٞحء حُؼ٤ٓٞٔش 

ٝحُوخٛش ًُٝي ك٢ ٓخ ٣ظؼِن رخُظٞػ٤ش ٝحُظل٤ْٔ رؤ٤ٔٛش ٓخ ٣ويٓٚ ٌٛح حُوطخع ٖٓ حٓظ٤خُحص ك٤غ ُْ 

٣ئْٓ ُؼوخكش حُظؤ٤ٖٓ حُظ٢ ٣لظوَ ا٤ُٜخ أؿِذ حُـِحث٤٣َٖ ح٣ٌُٖ ٫ ٣وٕٞٓٞ رخُظؤ٤ٖٓ ا٫ ػ٘ي ح٠ٍَُٝس 

 .حُوٜٟٞ

    ٝ ٖٓ أٓزخد ػيّ ٝػ٢ ٓؼظْ حُـِحث٤٣َٖ رؤ٤ٔٛش حُظؤ٤ٖٓ ك٢ ك٤خطْٜ ٝػِٝكْٜ ػٖ حُظؤ٤ٖٓ 

ا٫ ك٢ حُلخ٫ص ح٩ؿزخ٣ٍش ك٤غ حهظَٜ طؤ٤ْٜٓ٘ ػ٠ِ ح٤ُٔخٍحص، ٝؿٞى ٗٔزش ًز٤َس ٖٓ حُـِحث٤٣َٖ ٫ 

٣ؼٕٞ ه٤ٔش ٓخ ٣ويٓٚ هطخع حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ طؼ٠٣ٞخص ٝحٓظ٤خُحص ًُٝي ٍحؿغ  ا٠ُ حكظوخٍْٛ ُؼوخكش حُظؤ٤ٖٓ 

ٖٝٓ ر٤ٖ ٌٛٙ ح٧ٓزخد ؿَٜ ٓؼظْ . حُظ٢ ُْ طَٜ رؼي ا٠ُ طل٤ٌَْٛ ٝا٠ُ ػيس أٓزخد أهَٟ

حُـِحث٤٣َٖ ُوٞح٤ٖٗ حُظؤ٤ٖٓ ٝهخٛش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُلوٞم حُظ٢ طوُٜٞخ ٝػ٤وش حُظؤ٤ٖٓ ُِٔٔظل٤ي٣ٖ ٜٓ٘خ 

ًٌٝح ػيّ ٝؿٞى ػوش ر٤ٖ حُٔئٖٓ ٝحُٔئٖٓ ُٚ ك٬٠ ػٖ أٓزخد حؿظٔخػ٤ش أهَٟ ًٕٞ ٟؼق ىهَ 

حُٔٞح٤٘١ٖ ٣ـؼِْٜ ٫ ٣لٌَٕٝ ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ٝاٗٔخ ٓخ ٣٘ـَ طل٤ٌَْٛ طل٤َٜ هٞطْٜ ح٢ٓٞ٤ُ ٝطٞك٤َ 

 .كخؿ٤خطْٜ ٝرخُظخ٢ُ ٫ ٣ٌٕٞ حُظؤ٤ٖٓ ٟٖٔ أ٣ُٞٝخطْٜ

 ٫ُٞ هٞس حُوخٕٗٞ حُظ٢ طـزَ حُٔٞح١ٖ ػ٠ِ حُظؤ٤ٖٓ ٟي رؼٞ ح٧هطخٍ ٝحٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش ٝ

كٞػ٤وش حُظؤ٤ٖٓ أٛزلض ح٤ُّٞ , ُٔخ ٝؿيٗخ أكيح ٣ئٖٓ ٟيٛخ ٓؼ٬ ًخُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ ح٤ُٔخٍحص ٝحُٔ٘خٍُ

ًٔخ ًخٕ ُِـخٗذ حُي٢٘٣ ىٍٝ ك٢ ػيّ ط٤َٓن حُؼوخكش حُظؤ٤٘٤ٓش . ٣ٍَٟٝش ك٢ حٓظ٬ى حٌُٖٔٔ ًَٝحثٚ

ك٢ ٤ً٘ٛش حُـِحث٤٣َٖ ح٣ٌُٖ ٣ؼظويٕٝ رخَُؿْ ٖٓ ػيّ ٝؿٞى كظٟٞ ٣َٛلش طلَّ حُويٓخص حُظؤ٤٘٤ٓش 

رؤٜٗخ ٓلَٓش هخٛش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُل٤خس ٝح٧ٗوخٙ رخُٔوخرَ ٗـي حُٔـظٔؼخص حُٔظويٓش 

ط٢ُٞ ػ٘خ٣ش رٌٜح حُ٘ٞع ٖٓ حُظؤ٤ٖٓ رٟٞؼٜخ ٤ِٓح٤ٗش هخٛش رٌُي ًٔخ إٔ  ٗوٚ حُٔوظ٤ٜٖ ىحهَ 

ًَٗخص حُظؤ٤ٖٓ ح٣ٌُٖ ٠٣طِؼٕٞ ريٍٝ حُظٞػ٤ش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٝطو٤َٜ ٌٛٙ حًَُ٘خص حُظ٢ ُْ طوْ 

ريٍٝٛخ ًٔخ ٣٘زـ٢ هخٛش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُـخٗذ حُظل٢ٔ٤ٔ رٔوظِق حُويٓخص حُظ٢ ٣ويٜٓخ حُوطخع 

ٝطز٤ٔطٜخ ًٌٝح رؤ٤ٔٛظٜخ حٌُز٤َس رخُظو٤َِ ٖٓ ١ٝؤس حُؤخثَ حُظ٢ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ظؼَٝ ُٜخ 

. حُٔٞح١ٖ
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إ ػوخكش حُظؤ٤ٖٓ ك٢ حُـِحثَ َٓص رَٔحكَ ٝحَُٔكِش حَُحٛ٘ش ريأ حُٔٞح١ٖ حُـِحث١َ  ٣ؼ٢ 

ٗٞػخ ٓخ ػوخكش حُظؤ٤ٖٓ ٝحُظ٢ ٫ ٣يهَ ٟٜٔ٘خ طؤ٤ٖٓ ػٖ ح٤ُٔخٍحص حُظ٢ طؼي اؿزخ٣ٍش ػ٠ِ ًَ 

أٓخ حُظؤ٤ٖٓ حُوخٙ رخٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش ٝطؤ٤ٖٓ حُٔ٘خٍُ ٛ٘خ ٣يهَ ٓيٟ ٝػ٢ ح٧ٗوخٙ . حُٔٞح١ٖ

رٌُي ، ٝحُظؤ٤ٖٓ ٟي حٌُٞحٍع حُطز٤ؼش أٛزلض كخؿش اؿزخ٣ٍش هخٛش رؼي ٛيٍٝ هخٕٗٞ ٍثخ٢ٓ 

.  ٣2003ِِّ ًَ ٗوٚ رظؤ٤ٖٓ ُِٓ٘ٚ ٟي حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش رؼي ُُِحٍ رَٞٓىحّ ك٢ 

أٛزق حُظؤ٤ٖٓ ك٢ حُٔـظٔؼخص حُلي٣ؼش ٍَٟٝس ِٓلش ُيٍء ح٧هطخٍ حُظ٢ ٫ ٣ٌٖٔ ٨ُكَحى  ٝ 

 ٣ؼظزَ حُظؤ٤ٖٓ ػِْ ٓظطٍٞ اً, ٝ طـخَٛ أػَٛخ ك٢ حُل٤خس ح٫هظٜخى٣ش ٝ حؿظٔخػ٤ش, حُٔـظٔؼخص اٛٔخُٜخ

 Risk"ٝٛٞ ٓخ ٣ؼٌٔٚ حُٔلّٜٞ حُي٣٘خ٢ٌٓ ٫هظٜخى حُوطَ, ٗؤٗٚ ك٢ ًُي ٗؤٕ حُظطٍٞ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢

economy." هخٓض رب٬ٛكخص ٓٔلض ربػخىس ط٘ظ٤ْ , ٝ حُـِحثَ ًـ٤َٛخ ٖٓ ىٍٝ حُؼخُْ حُؼخُغ

 حُٔئٍم ك٢ 07-95ٝ حُظ٢ ًِِض ك٢ ح٧ه٤َ رلظق ٓـخٍ حُظؤ٤ٖٓ ػٖ ٣َ١ن حَُّٔٓٞ , هطخع حُظؤ٤ٖٓ

 ٝ ح١ٌُ أػط٠ آكخهخ ؿي٣يس ُؼ٤ِٔش حُٔ٘خكٔش حُظؤ٤٘٤ٓش ٝ طل٤ٖٔ حُويٓخص حُٔويٓش ٖٓ 1995ؿخٗل٢ 25

هي ٜٗيص ح٧ٗ٘طش حُٔخ٤ُش ٝحَُٜٔك٤ش ططٍٞحص ٝ ف. ١َف ٌٛٙ حُٔئٓٔخص ُِِرٕٞ حُـِحث١َ

 ا٠ُ حٓظليحع هيٓخص ؿي٣يس ُْ طٌٖ ٖٓ حُـِحث٣َشٓٔظـيحص ىكؼض رخُز٘ٞى ٝ حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش 

ٝ حُظ٢ طؼظزَ  (Bancassurance)٤ْٔٛ أٗ٘طظٜخ ٝ ٟٔخٗخطٜخ حُظو٤ِي٣ش حُٔظٔؼِش ك٢ ٤َٛكش حُظؤ٤ٖٓ 

ٖٓ حكيع حُظو٤٘خص ك٢ ٓـخٍ اىحٍس حُظخ٤ٖٓ، ٝ ٌٛح ُظ٘ـ٤غ حُؼَٔ ٓغ حُز٘ٞى ٝ طٞك٤َ حُويٓخص 

حُظؤ٤٘٤ٓش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٗزخر٤ي حُز٘ٞى ٝ ح٤ُٜجخص حُٔخ٤ُش ٝ اػطخء حُؼ٤ِٔش حُظؤ٤٘٤ٓش رؼي ط١َ٤٤ٔ ٓٞحكن 
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5- Décret Exécutif N° 95-339 Portant Attributions, Composition, Organisation Et Fonctionnement 

Du Conseil National Des Assurances-( JORA N°76 Du 10 Décembre 1995). 
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 رأص١ش اٌزؾش٠ش اٌّبٌٟ ػٍٝ أداء ا٤عٛاق اٌّب١ٌخ إٌبؽئخ

 .جمانة تحريشي-أ مخلوفي عبد السالم،أ

 عبِؼخ ثؾبس

 :اٌٍّخـ

ٜٗي ح٫هظٜخى حُؼخ٢ُٔ طـ٤َحص ػخ٤ُٔش ٣َٓؼش، ك٤غ طلٍٞ ٖٓ أ١َحف ٓظَح٤ٓش ا٠ُ ه٣َش 

 ػ٘ٚ ػٞحَٓ ٟخؿطش ك٢ حطـخٙ ػ٤ِٔخص حُظل٣ََ صٛـ٤َس ٝ رخُظخ٢ُ ظَٜ ٓلّٜٞ حُؼُٞٔش ح١ٌُ طُٞي

حُٔخ٢ُ، كظز٘ض ٓؼظْ حُيٍٝ ح٫ٗظَح٤ًش ٓخروخ ٝ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ٤ٓخٓخص ح٫ٗلظخف حُٔخ٢ُ ١ٞحػ٤ش أٝ 

طلض ٟـ١ٞ كؼ٤ؼش ٖٓ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ٝ حُيحث٤ٖ٘، ١ًَ٘ أٓخ٢ٓ ٟٖٔ اػخىس ؿيُٝش حُي٣ٕٞ 

رل٤غ إٔ طِح٣ي طؤػ٤َ حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ ػ٠ِ ك٤ًَش ٍإّٝ . حُوخٍؿ٤ش ٝ ٓ٘ق حُوَٝٝ حُـي٣يس

 :ح٧ٓٞحٍ ٣طَف ٓئحٍ ؿ١َٛٞ ٛٞ

   ؟Emergent markets))ِذٜ رأص١ش ٘زا اٌزؾش٠ش ػٍٝ أداء ا٤عٛاق اٌّب١ٌخ إٌبؽئخٓخ 

 حُٔلَٟٝش حُو٤ٞى ٖٓ حُٔخ٤ُش حُٔٞم ػ٤ِٔخص رظل٣ََ حُٔخ٢ُ حُظلٍَ ٓلّٜٞ ٣ظليى رل٤غ 

ٝحُي٢ُٝ ك٤ئػَ رٌُي ػ٠ِ  حُٔل٢ِ حُٔٔظ٤٣ٖٞ ٟٖٔ حُٔخ٤ُش ح٧ٍٝحم طيحٍٝ ػ٤ِٔش طؼ٤ن ٝحُظ٢ ػ٤ِٜخ

حُظ٢ ػَكظٜخ ٓئٓٔش حُظ٣َٞٔ حُي٤ُٝشػ٠ِ أٜٗخ ٓٞم أْٜٓ ٝ هَٝٝ  ، أىحء ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش حُ٘خٗجش

ػ٠ِ أىحء  ى٫ٍٝ، ك٤ئػَ حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ 10000ك٢ رِي ٣ٌٕٞ ىهِٚ ح٢٘١ُٞ ح٩ؿٔخ٢ُ ُِلَى حهَ ٖٓ 

ٝ طط٣َٞ ٌٛٙ ح٧ٓٞحم ا٣ـخرخ ٝ ِٓزخ، كٖٔ ر٤ٖ ح٥ػخٍ ح٣٩ـخر٤ش طيكن ٍإّٝ ح٧ٓٞحٍ ح٧ؿ٘ز٤ش 

 كبٕ ٍر٢ حُؼي٣ي ٖٓ ح٧ٓٞحم . ػُٞٔش ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش حُ٘خٗجش ا٠ُح٧ٗظٔش حُٔخ٤ُش ح٤٘١ُٞش اظخكش

أٓخ ٍ، حُٔخ٤ُش ُِيٍٝ حُ٘خ٤ٓش رخُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ حُؼخ٢ُٔ، َٜٓ حٗظوخٍ ٍإّٝ أٓٞحٍ ٓؼظزَس ا٠ُ ٌٛٙ حُيٝ

كخ٫ٗيٓخؽ حُٔخ٢ُ ك٤ٔخ ر٤ٖ ح٧ٓٞحم ٣ِ٣ي ح٧ػخٍ حُِٔز٤ش كبٕ أٜٛٔخ ٛٞ حٗظوخٍ ػيٟٝ ح٧ُٓخص حُٔخ٤ُش 

ك٢ آٌخ٤ٗش كيٝع ح٧ُٓخص ٝ ٌٛح ك٢ كخٍ حٗولخٝ ػوش حُٔٔظؼ٣َٖٔ، ٣ٝٔخْٛ ك٢ ػ٤ِٔش حٗظ٘خٍ 

  .ح٫ٟطَحرخص ٣ٝٞكَ حُٔ٘خم ٫ٗظوخٍ آػخٍ حُؼيٟٝ

L'économie mondiale a connu des rapides changements mondiaux ; Une transformation 

en profondeur des parties à un petit village Et ainsi émergé la notion de mondialisation 
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qui a généré un facteur de pression dans le sens de la libéralisation financière Vtbnt la 

plupart des anciens pays socialistes et pays en développement, les politiques d'ouverture 

financière, volontairement ou sous la pression du Fonds monétaire international 

intensifs. Alors que l'influence croissante de la libéralisation financière sur la mobilité 

des capitaux soulève la question fondamentale est la suivante: 

Quel est l'impact de cette libéralisation sur la performance des marchés financiers 

émergents ((marchés émergents? 

Est déterminé pour le concept de libéralisation financière de la libéralisation du marché 

des restrictions financières imposées à elle. Qui entravent le processus de négociation de 

valeurs mobilières dans les niveaux locaux et internationaux afin qu'ils affectent la 

performance des marchés financiers émergents Défini par la SFI en tant parts de marché 

Atahaly et des prêts dans un pays dont le revenu national brut par habitant inférieur à $ 

10,000. Ils affectent la libéralisation financière sur la performance de ces marchés 

positivement et négativement ...  Parmi les effets positifs de l'afflux de capitaux étrangers 

et le développement des systèmes financiers nationaux à l'origine avait pour ajouter la 

mondialisation des marchés financiers émergents ...  Liaison de nombreux marchés 

financiers des pays en développement, le système financier mondial, le transfert facile 

des capitaux vers ces pays, Les effets négatifs de la plus importante est la transmission 

des crises financières. L'intégration financière entre les marchés sur la possibilité d'une 

crise Et contribue à la propagation de l'agitation, crée un climat propice à des effets de 

transition de l'infection. 

 .اٌؼٌّٛخ اٌّب١ٌخ، ا٤عٛاق اٌّب١ٌخ، اٌزؾش٠ش اٌّبٌٟ: اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ

 

     :ِمذِخ

 ٜٗي حَُرغ ح٧ه٤َ ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘، ٝ ك٢ حُؼوي ح٧ه٤َ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ظٍٜٞ حُؼي٣ي      

ٖٓ حُظـ٤َحص حُؼخ٤ُٔش ح٣َُٔؼش ٝ حُٔظ٬كوش، ك٤غ طلٍٞ ح٫هظٜخى حُؼخ٢ُٔ ٖٓ أ١َحف ٓظَح٤ٓش ا٠ُ 

ه٣َش ٛـ٤َس ٓظ٘خكٔش رلٌْ ػٍٞس ح٫طٜخ٫ص ٝ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص، أك٠ض ٌٛٙ حُظـ٤َحص ك٢ 

حُ٘ظخّ ح٫هظٜخى١ حُؼخ٢ُٔ ا٠ُ ٤ٗٞع ٓلّٜٞ ؿي٣ي ٛٞ ٓلّٜٞ حُؼُٞٔش أٝ حًٌُٞز٤ش 

(Globalisation)  ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ إٔ حؿِذ ؿٞحٗزٜخ ح٫هظٜخى٣ش ٝ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ حُؼوخك٤ش ٢ٛ ٝ

ظٞحَٛ هي٣ٔش، كبٕ حُؼُٞٔش حُٔخ٤ُش ؿي٣يس حُ٘٘ؤس ٝ طظٔؼَ ك٢ طي٣َٝ ٜٓخىٍ حُظ٣َٞٔ ٝ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ 

ح٫ىهخٍ، ٝ ٣َٟ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٫هظٜخى٤٣ٖ إٔ حُزيح٣ش حُلو٤و٤ش ُِؼُٞٔش حُٔخ٤ُش ًخٗض رؼي ح٤ٜٗخٍ ٗظخّ 
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ٝ حُيهٍٞ ك٢ ٗظخّ طؼ٣ْٞ أٓؼخٍ َٛف حُؼ٬ٔص، اً ػَف حُؼخُْ   ( 1973-1971)ر٣َظٕٞ ٝٝىُ 

 ح١ٌُ ًخٕ ٣ٌٍ٘ ٝػ٠ِ حُٜؼ٤ي حُٔخ٢ُ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس أًزَ كخثٞ ٓخ٢ُ ك٢ طخ٣ٍن حُ٘ظخّ حَُأٓٔخ٢ُ، 

رخٗي٫ع أُٓخص ٓخ٤ُش هط٤َس ك٢ ظَ ٓليٝى٣ش حٓظ٤ؼخد هطخع ح٩ٗظخؽ حُلؼ٢ِ ٌُٜح حُلخثٞ، ٝ ٠٣خف 

 .ا٠ُ ًُي حُو٤ٞى حُٔلَٟٝش ػ٠ِ كًَش ٍإّٝ ح٧ٓٞحٍ

 حُٔطَى ػ٠ِ ًخكش ح٧ٛؼيس ح٩ٗظخؿ٤ش، حُظ٣ٞٔو٤ش، حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش  ٍ        ػْ إ ٓغ طؼخظْ ظخَٛس حُظي١ٝ

 ػٞحَٓ ٟخؿطش ك٢ حطـخٙ ػ٤ِٔخص حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ، كظز٘ض ٓؼظْ حُيٍٝ صٝ ح٩ػ٤ٓ٬ش، طُٞي

ح٫ٗظَح٤ًش ٓخروخ ٝ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ٤ٓخٓخص ح٫ٗلظخف حُٔخ٢ُ ١ٞحػ٤ش أٝ طلض ٟـ١ٞ كؼ٤ؼش ٖٓ 

ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ٝ حُيحث٤ٖ٘ ١ًَ٘ أٓخ٢ٓ ٖٛٔ اػخىس ؿيُٝش حُي٣ٕٞ حُوخٍؿ٤ش ٝ ٓ٘ق حُوَٝٝ 

ِذٜ رأص١ش ٘زا اٌزؾش٠ش ػٍٝ حُـي٣يس، كٔخ طؤػ٤َ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓخص ػ٠ِ حهظٜخى٣خص ٌٛٙ حُيٍٝ ؟ ٝ ٓخ 

   ؟Emergent markets))أداء ا٤عٛاق اٌّب١ٌخ إٌبؽئخ

 :٣ؼخُؾ حُزلغ ٌٛٙ ح٩ٌٗخ٤ُش ٖٓ ه٬ٍ حُٔل٣ٍٖٞ حُظخ٤٤ُٖ

 . ٓلّٜٞ حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ ٝ اؿَحءحطٚ ٝ ٓوخ١َٙ:أ٨ٚ

 .طؤػ٤َ حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ ػ٠ِ أىحء ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش حُ٘خٗجش: صب١ٔب

 ..ِٚخبهشٖ اٌّبٌٟ ٚئعشاءارٗ اٌزؾش٠ش ِفَٙٛ:أ٨ٚ

حٗظٜـض حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍٝ ٤ٓخٓش حٌُزق حُٔخ٢ُ ك٢ أٗظٔظٜخ ح٫هظٜخى٣ش ٝ حُٔخ٤ُش، ٓٔخ أىٟ ا٠ُ 

ٝهٞػٜخ ك٢ أُٓخص ٓخ٤ُش ٝ حهظٜخى٣ش كظيهَ ًَ ٖٓ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ٝ حُز٘ي حُي٢ُٝ رلغ ٌٛٙ 

 اؿَحءحص حطوخً ٝ ٝح٫هظٜخى٣ش، حُٔخ٤ُش أٗظٔظٜخ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ ؿ٣ٌٍش حُيٍٝ ػ٠ِ حُو٤خّ رب٬ٛكخص

، كٔخ حُٔوٜٞى رخُظل٣ََ حُٔخ٢ُ ٝ ٓخ ٢ٛ ح٩ؿَحءحص حُٔظزؼش  حُٔخ٢ُ ا٠ُ طل٣ََ حُوطخع طٜيف

 ُظلو٤وٚ ٝ َٛ ٛ٘خى أ٣ش ٓوخ١َ ك٢ ططز٤وٚ؟

 اٌّبٌٟ اٌزؾش٠ش ِفَٙٛ .1

 ٌٓ٘ ريح٣ش حُٔزؼ٤٘خص ٝ أٍٝ ٖٓ طظزٍِٞ ريأص ٝهي ٗٔز٤خ، كي٣ؼش ظخَٛس حُٔخ٢ُ حُظل٣ََ ٣ؼي

حُٔخ٢ُ  ٣٘ظَٔ حُظل٣ََ  ،1973 ك٢ R.Mc-kinnon ٝE.Shawٓخى ٤ًٕ٘ٞ ٝ ٗخٝ  حأٗخٍ ا٤ُٚ

 ؿ٤َ ٓزخَٗ ٗظخّ ٝططز٤ن حُٔخ٤ُش، ح٧ٓٞحم طط٣َٞ ػ٠ِ طؼَٔ حُظ٢ ح٩ؿَحءحص ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ

 حُوطخع ط٘ـ٤غ ٝ حُؼخّ، حُوطخع ر٘ٞى ٝهٜوٜش ه١ٞ، اَٗحك٢ ٗظخّ ٝاٗ٘خء حُ٘وي٣ش، َُِهخرش

 حُٔل٤ِش حَُٜٔك٤ش حُٔٞم ا٠ُ حُيهٍٞ ٖٓ ح٧ؿ٘ز٤ش ُِز٘ٞى ٝحُٔٔخف حُٜٔخٍف اٗ٘خء ػ٠ِ حُوخٙ

 ٣ٌٖٔ ٝػ٤ِٚ ح٧ٓٞحٍ ٝهَٝؿٜخ ، ٍإّٝ ىهٍٞ ٝك٣َش حَُٜف أٓؼخٍ ٝطل٣ََ حُلخثيس ٓؼَ ٝك٣َش

 أٓؼخٍ طؼز٤ض ك٤ٜخ رٔخ حُ٘وي٣ش، ٤ُِٔخٓش حُٔزخَٗس ح٧ىٝحص ػٖ  حُٔخ٢ُ رؤٗٚ حُظو٢ِ حُظل٣ََ ٗؼَف إٔ



         Annales de l’Université de Béchar   N°09 2011          09 بشار      العدد  جامعةحكليات

         

56 

 

 أٝ .ٝح٫ىهخٍ ٝح٫ٓظؼٔخٍ حُ٘ٔٞ ػ٠ِ ٓليىس، ٓٔخ ٣ئػَ ِٓز٤خ هطخػخص ا٠ُ حُوَٝٝ ٝطٞؿ٤ٚ حُلخثيس

 .ٝأىٝحطٜخ ٝػِٜٔخ حُٔخ٤ُش حُٔئٓٔخص ػ٠ِ حُل٤ٌٓٞش حُو٤ٞى ُظول٤ق ٓلخُٝش ٛٞ

 طظوٌٛخ حُظ٢ ٝح٩ؿَحءحص ح٧ٓخ٤ُذ رٔـٔٞػش حُ٘خَٓ رخُٔؼ٠٘ حُٔخ٢ُ حُظلٍَ ٓلّٜٞ ٣ظليى 

 ٓٔظٟٞ طؼ٣ِِ رٜيف حُٔخ٢ُ حُ٘ظخّ ػَٔ ػ٠ِ حُٔلَٟٝش حُو٤ٞى ىٍؿش طول٤ق أٝ ٩ُـخء حُيُٝش

 ٤ٓخى٣ٖ ك٢ ح٧ؿ٘ز٤ش حًَُ٘خص أٓخّ ٝحَُأٓٔخ٤ُش حُٔخ٤ُش ح٧ٓٞحم رلظق ًُٝي ٤ًِخ، ٝا٬ٛكٚ ًلخءطٚ

 حُويٓخص ٖٓ ًز٤َ ٝػيى حُٜ٘خى٣ن ٝاىحٍس ح٫ٓظؼٔخٍ ًَٝٗخص حُٔخ٤ُش ٝح٧ٍٝحم ٝحُظؤ٤ٖٓ حُٜٔخٍف

 حُو٤ٞى ٖٓ حُٔخ٤ُش حُٔٞم ػ٤ِٔخص رظل٣ََ ح٤٠ُن رخُٔؼ٠٘ حُٔخ٢ُ حُظل٣ََ ٓلّٜٞ ٣ظليى ك٤ٔخ ،

ٝحُي٢ُٝ حُٔل٢ِ حُٔٔظ٤٣ٖٞ ٟٖٔ حُٔخ٤ُش ح٧ٍٝحم طيحٍٝ ػ٤ِٔش طؼ٤ن ٝحُظ٢ ػ٤ِٜخ حُٔلَٟٝش
12
. 

 حُظ٢ طًَِ ػ٠ِ طو٤َِ ٝ ح٫هظٜخى١ٝٛلش حُظل٣ََ ًٔخ ٣ؼي حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ اكيٟ ٌٓٞٗخص 

         اُحُش حُو٤ٞى ػ٠ِ حُظـخٍس حُوخٍؿ٤ش ٝ حُيحه٤ِش ٝ ط٤ٓٞغ ٗ٘خ١ حُوطخع حُوخٙ ٝ ا٬١م ك٣َش حُطِذ

ٝ حُؼَٝ ك٢ حُظٔؼ٤َ ٝ حُيكغ ا٠ُ ططز٤ن ٓؼخ٤٣َ حُـٞىس ١زوخ ُِٔٞحٛلخص حُؼخ٤ُٔش
13
. 

 E.Shaw  ٚ R.Mc-kinnonعٙٛد ِبن و١ْٕٛ ٚ ؽبٚ    -1-1
14

: 

 طظٔؼَ ك٢ اػخىس ٤ٛخؿش ىحُش حُطِذ ػ٠ِ حُ٘وٞى رل٤غ  ِبن و١ُْٕٛـحُٔٔخٛٔش حَُث٤ٔ٤ش إ 

 حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ح١ٌُ ٣ظ٤ِٔ ر٠ؼق ٤ٛخًِٚ حُٔخ٤ُش ٝ طوِق ؿٜخُٙ حهظٜخى ٓغ ٟٝؼ٤ش طظ٬ءّ

 ٢ٛ حُٞىحثغ حُٔظَحًٔش ح٫ٓظؼٔخٍ ٝ ك٢ ظَ ٌٛٙ حُٟٞؼ٤ش كبٕ أْٛ ٜٓيٍ ُظ٣َٞٔ ،حَُٜٔك٢

ٛخ ٤ِٓٝش ىكغ كبٜٗخ ٝٛق ٝ ٣َٟ إٔ حُ٘وٞى د، ٖٓ حُيهَ حُـخ١ٍح٫ىهخٍُيٟ حُـٜخُ حَُٜٔك٢ ٝ 

ُظل٣ََ ٣َٟ إٔ ح٧ػَ ح٣٩ـخر٢ ٍ فٚاػ ، أٓخ ح٧َٛ حُٔخ٢ُ ح٧ًؼَ أ٤ٔٛش ك٢ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓشىّ طغ

 . ٣َٔ ػزَ طل٣ََ ٓؼي٫ص حُلخثيس حُلو٤و٤ش ح٫هظٜخى١ ػ٠ِ حُ٘ٔٞ حُٔخ٢ُ

 ِبن و١ْٕٛ ٚ ؽبٚ ٣َٟ ًَ ٖٓٝ 
15

 إٔ ٝؿٞى ٓؼي٫ص كخثيس كو٤و٤ش ٓخُزش ٝ ٓظطِزخص 

 ا٠ُ طٞؿ٤ٚ ح٫ثظٔخٕ طئى١ ؿ٤ٔؼخ ا٠ُ رخ٩ٟخكش ح٠ُؤش حُٔلَٟٝش ػ٠ِ حُز٘ٞى ح٫كظ٤خ٢١

 :ٝؿٞى هطخع ٓخ٢ُ ٓو٤ي ٣ظ٤ِٔ رـ

  ط٘ـ٤غ ح٫ٓظ٬ٜىح٫ىهخٍحٗولخٝ حُلخكِ ػ٠ِ ٝ  .

  ٜٚهطخػخص ؿ٤َ ٓ٘ظـشا٠ُحٗولخٝ ح٫ٓظؼٔخٍ أهَ ٖٓ ٓٔظٞحٙ حُظٞح٢ُٗ ٝ طٞؿ٤  .

  حُظو٤ٜٚ ح٧ٓؼَ ُِٔٞحٍى حُٔظخكش ح٫ىهخٍٟؼق ىٍٝ حُٞٓخ١ش حُٔخ٤ُش ك٢ طؼزجش ٝ .
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ٝ ػ٠ِ حُؼٌْ ٖٓ ًُي كبٕ ػ٘ي طل٣ََ ٓؼي٫ص حُلخثيس ٣َطلغ كـْ ح٫ىهخٍ حُٔل٢ِ ٝ حُظو٤ٜٚ 

ح٧ٓؼَ ُِٔٞحٍى حُٔخ٤ُش ٝطٞٓغ ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش ٝ طط٣َٞ حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ ٝحَُٜٔك٢ ٓٔخ ٣٘ؼٌْ ا٣ـخرخ 

 .ػ٠ِ حُ٘ٔٞ ح٫هظٜخى١

 :    اٌّبٌٟ اٌزؾش٠ش ئعشاءاد .2

 حُظل٣ََ اؿَحءحص طظٔؼَ ك٢ ح٩ؿَحءحص ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٠ِ حُٔخ٢ُ حُظلٍَ ٤ٓخٓخص ط٘ظَٔ

حُوخٍؿ٢، ٝ ٢ٛ ًٔخ ٣ؤط٢ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُظل٣ََ ٝاؿَحءحص حُٔل٢ِ حُٔٔظٟٞ ػ٠ِ
16

:. 

 حُلخثيس، أٓؼخٍ ٢ٛٝ أٓخ٤ٓش ٓظـ٤َحص ػ٬ػش طظ٠ٖٔ  :اٌّؾٍٟ ِغزٜٛ ػٍٝ اٌزؾش٠ش ئعشاءاد .1

 .حَُٜٔك٤ش ٝحُٔ٘خكٔش ح٩ُِح٤ٓش ٝ ح٫كظ٤خ٤١خص ح٩ػظٔخىحص

 طلي٣ي ٝ ٝحُظؼز٤ض، حَُهخرش اُحُش حُلخثيس أٓؼخٍ طل٣ََ ٣ظ٠ٖٔ :اٌفبئذح أعؼبس رؾش٠ش - أ

 حُلخثيس أٓؼخٍ ُظلي٣ي أٝٓغ ك٣َش ربػطخء ًُٝي ٝ حُٔي٣٘ش، حُيحث٘ش حُلخثيس ٧ٓؼخٍ ػ٤ِخ  ٓوٞف

 ٗلٞ ٝح٫طـخٙ ػ٤ِٜخ ٝحُطِذ ح٧ٓٞحٍ ػَٝ ر٤ٖ رخ٫ُظوخء حُٔخ٤ُش حُٔٞم ك٢ طظليى ٝطًَٜخ

 ٣ُخىس ٝرخُظخ٢ُ ح٫ٓظؼٔخ١ٍ، ٝ ح٩ٗلخم ح٫ٓظ٬ٜى ر٤ٖ ح٬ُٔثٔش ٣َ١ن ػٖ ٬ُٓظؼٔخٍ، طلي٣يٛخ

 .ح٫هظٜخى١ حُ٘ٔٞ

 ح٫ثظٔخٕ طٞؿ٤ٚ ػ٠ِ حَُهخرش ٖٓ حُلي ٣ظ٠ٖٔ :ا٦ٌضا١ِخ ٚا٨ؽز١به١بد ا٦ػزّبداد رؾش٠ش- ة 

 أَٝ كٌف ٝحُظول٤ٞ ح٧هَٟ ُِوطخػخص  ح٩ػظٔخىحص ٖٓ ٝحُلي ٓليىس، هطخػخص  ٗلٞ

 حُٔزخَٗس ؿ٤َ ح٧ىٝحص ػ٠ِ ٝح٫ػظٔخى حُز٘ٞى، ػ٠ِ ك٤ٜخ حُٔـخ٠ُ ح٫كظ٤خ٤١خص ح٩ُِح٤ٓش

 حٓظويحّ حُ٘وي١؛ أ١ حُؼَٝ ػ٠ِ ُِظؤػ٤َ حُٔلظٞكش حُٔٞم ػ٤ِٔخص هخٛش حُ٘وي٣ش ٤ُِٔخٓش

 طٌٕٞ حُظ٢  حُٔزخَٗس  حُ٘ٞػ٤ش ح٧ىٝحص ٖٓ ري٫ حُ٘وي٣ش حُٔزخَٗس ٤ُِٔخٓش ؿ٤َ ح٤ٌُٔش ح٧ىٝحص

 ٖٓ ٜٓٔخ ؿِءح حُٔزخَٗس ؿ٤َ حُ٘وي٣ش ح٧ىٝحص حٓظويحّ ٣ؼي اً حُظلٍَ، ٩ٓظَحط٤ـ٤ش ٓؼ٤وش ػخىس

 طلٍَ أ٠٣خ طظ٘خٍٝ رَ كلٔذ، حُٔخ٢ُ حُوطخع طلٍَ طَ٘ٔ ُْ ح٬ٛ٩كخص ٖٓ أٝٓغ ٓـٔٞػش

 .ػخّ رٞؿٚ ح٫هظٜخى

 حُز٘ٞى اٗ٘خء طؼ٤ن حُظ٢ ٝحُؼَحه٤َ حُو٤ٞى ٝكٌف اُـخء طظ٠ٖٔ :اٌّقشف١خ إٌّبفغخ رؾش٠ش- ط 

 حُز٘ٞى طوٜٚ رظٞؿ٤ٚ حَُٔطزطش حُو٤ٞى ًخكش اُـخء ًٌُٝي ح٧ؿ٘ز٤ش، ٝحُز٘ٞى حُٔل٤ِش 

 ٌٛٙ ٝاػطخء حُظـخ٣ٍش حُز٘ٞى ػ٠ِ حُٔلَٟٝش ح٫ثظٔخ٤ٗش حُٔوٞف ربُـخء حُٔخ٤ُش ٝحُٔئٓٔخص

 .حُوَٝٝ ػ٠ِ أٝ حُٞىحثغ ػ٠ِ حُٔلَٟٝش حُلخثيس أٓؼخٍ ٤ٌَٛ طلي٣ي ك٢ حُل٣َش ح٧ه٤َس

 ػ٠ِ حُٔخ٢ُ حُظلٍَ ٤ٓخٓخص طظ٠ٖٔ :اٌخبسعٟ اٌّغزٜٛ ػٍٝ اٌّبٌٟ اٌزؾش٠ش ئعشاءاد .2

 : ًخ٧ط٢ ٝ ٢ٛ ح٩ؿَحءحص ٖٓ حُؼي٣ي حُي٢ُٝ حُٔٔظٟٞ
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 حُٔٞم؛ هٟٞ طـ٤َحص ٝكن ٣ظليى ٓظـ٤َ َٛف ٓؼَ رخػظٔخى ًُٝي :اٌقشف مٛاثو ئٌغبء- ا 

 حُٔٞؿٞىحص ٓوظِق ٧ٓؼخٍ حُلو٤و٤ش حُٔٔظ٣ٞخص ٣ؼٌْ حُٔل٤ِش حُؼِٔش َٛف ٓؼَ إ اً

 .حُٔل٤ِش

 ٝرخُظلي٣ي ح٫هظٜخى ٝا٤ُٚ ، ٖٓ ح٧ٓٞحٍ حٗظوخٍ ك٣َش ًُي ٣ٝؼ٢٘ :اٌّبي سأط ؽغبة فزؼ- ة 

 حُلو٤و٤ش ٧ٍٛٞ حُٔل٤٤ِٖ حٓظ٬ى آٌخ٤ٗش ٖٓ ط٣ِي حُل٣َش ٌٝٛٙ حُٔخ٤ُش ٝ ا٤ُٜخ ، ح٧ٓٞحم   ٖٓ

 حُٔٔخف ٝ ٝطيحُٜٝخ، حُٔل٤ِش ح٧ٍٛٞ رخٓظ٬ى حُٔو٤ٔ٤ٖ ُـ٤َ ٝطٔٔق ح٧ؿ٘ز٤ش، ٝحُ٘وي٣ش ٝحُٔخ٤ُش

 حُؼوزخص ٌٛح اُـخءٖٓ ٣ظٞ ٝ حُٔل٤ِش، حُٔخ٤ُش حُٔٞم رخُيهٍٞ ا٠ُ  حُٔٔخٛٔش ح٧ؿ٘ز٤ش ًَُِ٘خص

 ح٤ُٔطَس ٝاُحُش حُوخٍؽ، ٖٓ ح٫هظَحٝ ٖٓ ح٧هَٟ ٝحُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش حُز٘ٞى طٞهق حُظ٢

 حُٔخٍ، ٍأّ ٝكٔخد حُـخ١ٍ رخُلٔخد حُٜلوخص حَُٔطزطش ػ٠ِ حُٔطزن حَُٜف ٓؼَ ػ٠ِ

 .حُٔخٍ  ٍأّ طيكوخص ٝطل٣ََ ٝحُلو٤و٢ ح٢ٔٓ٫ حَُٜف ٓؼَ ر٤ٖ حُلـٞس ٝطو٤ِٚ

 حُٔلَٟٝش حُو٤ٞى  ٣ظْ كظق أٓٞحم ح٧ٍٝحم حُٔخ٤ُش رظول٤ق :اٌّب١ٌخ ا٤ٚساق أعٛاق فزؼ- ط 

 ًُٝي حُٔخ٤ُش، ح٧ٓٞحم ًلخءس ٣ُخىس ػ٠ِ طؼَٔ إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ ٝحُظ٢ حُٔخ٤ُش ح٧ٍٝحم أٓٞحم ػ٠ِ

 أٝ حُٔٞم ك٢ حُٔٔخٛٔش ٝحًَُ٘خص حُٔٔظؼ٣َٖٔ ح٠ٗٔخّ أٓخّ طو٤ِِٜخ أٝ حُلٞحؿِ اُـخء ه٬ٍ ٖٓ

 طلي٣ي ك٢ أٝٓغ ك٣َش ٝاػطخثٜخ حُٔٔخٛٔش حًَُ٘خص ط٘ـ٤غ ٣ؼُِ ح١ٌُ ٜٓ٘خ،ح٧َٓ ح٫ٗٔلخد

 حُٔخ٤ُش، ح٧ٓٞحم ُظط٣َٞ ح٧ٓخ٤ٓش حُز٤٘ش طل٤ٖٔ ػ٠ِ حُٔخ٤ُش، ٝحُؼَٔ ح٧ٍٝحم اٛيحٍ ٤ًل٤ش

 ًَُِ٘خص حُٔٔخف ٝ حُٔخ٤ُش، حُٔٞم ك٢ ٝحُٞٓطخء حُٔٔخَٓس ٓغ ُِظؼخَٓ ٗزٌش اٗ٘خء ٓؼَ

 ًُٝي حُٔوظِلش حُٔخ٤ُش ح٧ٍٝحم اٛيحٍ ُٜخ حُٔـخٍ ٝكٔق حُٔخ٤ُش حُٔٞم ك٢ حُيهٍٞ ح٧ؿ٘ز٤ش

 ح٧ؿ٘ز٤ش حًَُ٘خص أٓخّ حُٔـخٍ كٔق ًُي ا٠ُ أٟق حُٔخ٢ُ حُوطخع ك٢ حُٔ٘خكٔش كخُش ُظؼ٣ِِ

 .حُٔخ٤ُش حُٔٞم ا٠ُ ٠ٗ٬ُٔخّ ح٧ؿخٗذ ٝحُٔظؼخ٤ِٖٓ ح٠ُٔخٍر٤ٖ ٝأٓخّ حُٔخ٤ُش ُِٞٓخ١ش

 . اٌّبٌٟ اٌزؾش٠ش ِخبهش.3

أ٫ ٣لَٔ حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ رؼٞ حُٔـخُكخص ٝ رؼٞ حُٔوخ١َ؟ ٝ ا٠ُ أ١ : ٝ ُؼَ حُٔئحٍ حُٔطَٝف

كي ٣ٌٖٔ ُِظل٣ََ حُٔخ٢ُ إٔ ٣ئى١ ا٠ُ ٝهٞع أُٓخص ٓخ٤ُش؟ ٣َٟ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ إٔ ُِظل٣ََ حُٔخ٢ُ 

ٓوخ١َ طظٔؼَ ك٢ ٓخ ٢ِ٣
17

: 

 َحُِٔز٤ش  حُظلي٣خص ٝح٥ػخٍ أْٛ ٖٓ ًُي ٝح٧ُٓخص حُٔخ٤ُش، ُٝؼَ حُز٘ٞى أُٓخص ٝحٗظوخٍ طي٣ٝ 

 ػِغ ػٖ ٣وَ ٓخ٫ ك٢ ٝٓخ٤ُش ر٤ٌ٘ش أُٓخص حُظٔؼ٤٘خص ػوي ك٢ كيػض ك٤غ حُٔخ٢ُ، ُِظل٣ََ

 حُٔخ٤ُش ٝح٧ُٓخص حُز٘ٞى أُٓخص طٜخػيص ٝهي حُي٢ُٝ، حُ٘وي ٛ٘يٝم ك٢ ح٧ػ٠خء حُيٍٝ

 أٍٝرخ ٝٗٔخٍ ً٘يح ٝ ح٤ٌ٣َٓ٧ش حُٔظليس ٝح٣٫ُٞخص ح٬ُط٤٘٤ش ٝأ٣ٌَٓخ آ٤ٓخ َٗم ؿ٘ٞد ك٢
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 كيػض ٝ أٍٝرخ، ٢ٓٝٝ َٗم ٝىٍٝ ٤ٍٓٝخ ر٘ٞى ٝحؿٜظٜخ حُظ٢ ح٧ُٓخص ػٖ ك٬٠ ٝاك٣َو٤خ

 ػ٠ِ طؤػ٤َ ح٧ُٓخص ٌُٜٙ ًخٗض ك٤غ ٝحُؼُٞٔش؛ حُٔخ٢ُ حُظل٣ََ ظَ ك٢ ح٧ُٓخص طِي ًَ

 حُٔخ٢ُ حُ٘ظخّ ػ٠ِ حُِٔز٢ طؤػ٤َٛخ ٝأٓظي رَ ك٤ٜخ كيػض حُظ٢ ح٤٘١ُٞش ح٫هظٜخى٣خص ٓـَٔ

 .ح٧هَٟ حُز٬ى ا٠ُ 

 ح٧ُٓخص، كيٝع ك٢ حَُث٤ٔ٤ش ح٧ٓزخد ٖٓ حُٔخ٢ُ حُظل٣ََ اؿَحءحص ططز٤ن ٣َ١وش ٝطؼي 

 ك٤غ

 ٝحُوطخع حُيحه٢ِ حُٔخ٢ُ حُوطخع طل٣ََ ٣ظْ ٝك٤ٚ ٓزخَٗ أكيٛٔخ حُٔخ٢ُ ُِظل٣ََ ٜٓ٘ـخٕ ٣ٞؿي

 حُٔخ٢ُ

 ٝٛٞ طي٣ٍـ٢ ٝح٥هَ ٝحكي، ٝهض ك٢ حُظل٣ََ اؿَحءحص ًخكش ٝطظْ ٝحكي، إٓ ك٢ حُوخٍؿ٢

 حُظل٣ََ

ٍٕن  ٓظَِٔٔ ٌَٗ ك٢ ٣ظْ ح١ٌُ  .ٝكٌٍ رل٤طش ططز٤وٚ ٣ظْ ٝ اؿَحءحطٚ ك٢ ٝٓظؤ

 ا٠ُ ٝحُظيٍؽ حُظَِٔٔ حػظزخٍحص طـخَٛ ٓغ حُٔخ٢ُ هطٞحص حُظل٣ََ ٌُخكش ح٢ٗ٥ حُظطز٤ن أىٟ 

 ا٠ُ ٝ ٤٘٣َ ٌٛح حُزخكغ حُٜ٘ؾ، ًُي ٌِٓض حُظ٢ حُيٍٝ ك٢ ٝ حهظٜخى٣ش ٓخ٤ُش كيٝع ٓ٘خًَ

 رظل٣ََ هخٓظخ حُيُٝظ٤ٖ ًِظخ كبٕ حُ٘خَٓ، ُِظل٣ََ ٝ ح٧ٍٝؿٞح١ ح٧ٍؿ٘ظ٤ٖ ٖٓ ًَ طـخٍد

 اُحُش ٖٓ حُظل٣ََ هطٞحص ؿ٤ٔغ ٝإٔ ٝحكي، إٓ ك٢ ٝحُوخٍؿ٢ حُيحه٢ِ حُٔخ٢ُ هطخػ٤ٜٔخ

 حُٔخ٢ُ حُوطخع ا٠ُ حُيهٍٞ ك٣َش ػ٠ِ ٝ ح٫ثظٔخٕ، ٝطو٤ٜٚ حُلخثيس ٓؼَ ػ٠ِ حُو٤ٞى

 ك٢ طٔض هي حٌُخَٓ ُِظل٣َٞ حُؼِٔش هخر٤ِش ا٠ُ رخ٩ٟخكش حُٔخٍ ٍأّ ٓٞم ٝػ٠ِ ٝحَُٜٔك٢،

حُٔخ٤ُش ػيى حُزخكغ أٜٛٔخ  ح٧ُٓخص ٖٓ ىحثَس ك٢ حُٞهٞع ا٠ُ حُوطٞحص طِي أىص ٝ .ٝحكي إٓ

 : ك٢ 

 ُٝوّٜٞ ٧ٍٛٞ حُٔظِح٣يس حُيَُٝس ٌِٓ٘ش ٝ ح٧ٍٝؿٞح١ ح٧ٍؿ٘ظ٤ٖ ٖٓ ًَ ٝحؿٜض -

 حُز٘ٞى ًَ ػَٝ ح١ٌُ ح٧َٓ حُوخٍؿ٢، حُٔخ٢ُ حُوطخع طل٣ََ ٗظ٤ـش حَُٜٔك٢ حُـٜخُ

 .ح٤٘١ُٞش حُؼِٔش طول٤ٞ ُٔوخ١َ حُٔوظَٟش حًَُ٘خص ٝ

 حُٔخٍ ٍأّ ٓٞم ٖٓ ًَ ك٢ ٗي٣يس طوِزخص ا٠ُ حُظي٣ٍـ٢ ؿ٤َ حُظل٣ََ أىٟ ط٤ًَخ ٝك٢ -

 ٓ٘ظظٔش ُٔوخ١َ ٝحُلو٤و٢ حُٔخ٢ُ حُوطخػ٤ٖ ٖٓ ًَ طؼَٝ ًٔخ حَُٜف، ٝأٓؼخٍ

 .ًز٤َس

 حُظ٢ حُٜ٘ي طـَرش ٣ًٌَ ٌٛح حُيحٍّ حُظي٣ٍـ٢ حُٔخ٢ُ حُظل٣ََ طـخٍد أٓؼِش ٖٓ أٓخ -

 حُوطخع رظل٣ََ هخٓض ك٤غ ، 1991 حُٔخ٢ُ ػخّ حُظل٣ََ ك٢ طي٣ٍـ٤خ ٜٗـخ حطوٌص
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 ٖٓ ٌٜٓ٘خ ح١ٌُ ح٧َٓ حُوخٍؿ٢، حُٔخ٢ُ حُوطخع هزَ طي٣ٍـ٢ رٌَ٘ حُيحه٢ِ حُٔخ٢ُ

 .ٝح٫هظٜخى٣ش حُٔخ٤ُش ح٧ُٓخص ٖٓ حُؼي٣ي طـ٘ذ

 طيهَ ػيّ ٣ؼ٢٘ ٫ حُو٤ٞى ًَ ٖٓ حُظل٣ََ إٔ ٢ٛٝ ٜٓٔش ٗوطش ا٠ُ ح٩ٗخٍس ٝ ٣ٌٖٔ -

 كِ٘ٚ، ٖٓ كخُش ك٢ حُظيهَ ٖٓ ىٍؿش ُِلٌٞٓش طزو٠ رَ حُٔخ٢ُ، حُٔٞم ك٢ حُلٌٞٓش

 .ح٩َٗحف ػ٤ِٚ حُٔٞم ٝ ٌٛح ه٬ٍ ط٘ظ٤ْ

 ػٍٝ أداء ا٤عٛاق اٌّب١ٌخ إٌبؽئخ اٌّبٌٟ رأص١ش اٌزؾش٠ش: صب١ٔب

ُوي ٗـلض ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش حُ٘خٗجش ك٢ ػ٤ِٔش طؼزجش حُٔيهَحص ٝحؿظٌحد حُٔٔظؼ٣َٖٔ حُي٤٤ُٖٝ،        

٢ٛٝ أٓٞحم رَُص ه٬ٍ حُؼ٣َ٘ظ٤ٖ حُٔخ٤ٟظ٤ٖ ًؤكي ح٧هطخد حُٜٔٔش ك٢ ح٫هظٜخى حُؼخ٢ُٔ 

 .ٝحُٔئػَس ػ٠ِ ٤ٌَٛ طيكوخص ٍإّٝ ح٧ٓٞحٍ ى٤ُٝخ

.ِب١٘خ ا٤عٛاق اٌّب١ٌخ إٌبؽئخ .1
18
  

ٗخٗجش" ٣ؼٞى أَٛ ًِٔش 


ا٠ُ ر٘ٞى ح٫ٓظؼٔخٍ ح٤ٌ٣َٓ٧ش حُظ٢ ًخٗض طزلغ ػٖ ٓ٘خ١ن  " 

 ك٤ٜخ، ٝحُٔئًي إٔ أؿِز٤ش ح٧ٓٞحم سؿـَحك٤ش ًحص ٗٔٞ ه١ٞ ٖٓ أؿَ ح٫ٓظلخىس ٖٓ حُؼٞحثي حَُٔطلغ

حُٜٔ٘لش كخ٤ُخ ً٘خٗجش ٓظيهَ ك٢ حُٔٔظوزَ ٟٖٔ ا١خٍ ح٧ٓٞحم حُٔظويٓش، كٌَ ٓٞم ٓخ٤ُش هي َٓص 

رَٔكِش حُ٘٘ٞء ك٢ ريح٣ش ططٍٞٛخ، كٔغ ريح٣ش حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ًخٗض حُٔٞم ح٤ٌ٣َٓ٧ش طؼظزَ ٗخٗجش 

 .رخُ٘ٔزش ُِٔٔظؼَٔ حُز٣َطخ٢ٗ، ًٔخ ًخٗض حُٔٞم ح٤ُخرخ٤ٗش ٗخٗجش ك٢ حُٔظ٤٘خص ٝحُٔزؼ٤٘خص

ٝ ٣ٞؿي كخ٤ُخ ػيس طؼ٣َلخص ٨ُٓٞحم حُٔخ٤ُش حُ٘خٗجش، ُؼَ أٜٛٔخ طؼ٣َق ٓئٓٔش حُظ٣َٞٔ 

حُي٤ُٝش ، حُظ٢ طليى ٌٛٙ ح٧ٓٞحم رؤٜٗخ ٓٞم أْٜٓ ٝ هَٝٝ ك٢ رِي ٣ٌٕٞ ك٤ٚ حُيهَ ح٢٘١ُٞ 

 ى٫ٍٝ، ٝحٗط٬هخ ٖٓ ٌٛح حُظؼ٣َق ٟٝؼض ٌٛٙ حُٔئٓٔش هخثٔش 10000ح٩ؿٔخ٢ُ ُِلَى حهَ ٖٓ 

 : ٨ُٓٞحم حُٔخ٤ُش حُ٘خٗجش كٔذ حُٔـٔٞػخص ح٩ه٤ٔ٤ِش ٣ٌٖٔ اىٍحؿٜخ ٟٖٔ حُـيٍٝ حُظخ٢ُ

 .لبئّخ ا٤عٛاق اٌّب١ٌخ إٌبؽئخ : (1)عذٚي سلُ 
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 حَُ٘م ح٢ٓٝ٧ اك٣َو٤خ أٍٝٝرخ ؿ٘ٞد أ٤ٓخ َٗم أ٤ٓخ أ٣ٌَٓخ ح٬ُط٤٘٤ش

ؿ٘ٞد  ٤ٍٓٝخ  ح٤ُٜٖ حُ٘ؼز٤ش ح٧ٍؿ٘ظ٤ٖ

 اك٣َو٤خ

 آَحث٤َ

 َٜٓ ٤ٗـ٣َ٤خ حُٔـَ اٗي٤ٔ٤ٗٝخ ٣ًٍٞخ حُـ٘ٞر٤ش حُزَح٣َُ

  طْٞٗ ر٤ُٗٞٞخ ٓخ٣ِ٤ُخ حُلِز٤ٖ ١ح٤َُ٘

   ط٤ٌ٤٘خ رخًٔظخٕ طخ٣ٞحٕ حًُٞٞٓز٢

   ح٤ُٞٗخٕ ح٧ٍىٕ ٣َ٤ٌِٓ٘خ ح٤ٌُٔٔي

   ك٬٣ِٝ٘  ىطخ٬٣ٕ حُز٤َٝ

       (www.ifc.org )ٓئٓٔش حُظ٣َٞٔ حُي٤ُٝش:حُٜٔيٍ    

  

ُوي ط٤ِٔص ح٫هظٜخى٣خص حُ٘خٗجش، ٌٓ٘ حٗط٬هٜخ ك٢ ػ٤ِٔخص ح٫ٗلظخف ح٫هظٜخى١، حُظـخ١ٍ       

ٝحُٔخ٢ُ،  رٔؼي٫ص ٗٔٞ َٓطلؼش ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ حهظٜخى٣ش ٝٓؼي٫ص ػٞحثي ٓؼظزَس ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ 

حٓظؼٔخ٣ٍش، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ طزخ٣ٜ٘خ حُٞحٟق ٝهِش طـخٜٗٔخ ا٫ أٜٗخ حٓظطخػض طـ٤٤َ ٌَٗ حُو٣َطش 

 ح٧ٓٞحم حُ٘خٗجش طظ٤ِٔ رٜـَ ٕٝػٔٞٓخ كب. حُٔخ٤ُش ُِؼخُْ ٝحُظؤػ٤َ ػ٠ِ هَحٍحص ح٫ٓظؼٔخٍ حُي٢ُٝ

كـٜٔخ ٝحٍطلخع ىٍؿش ط٤ًَِٛخ ٝططٍٞٛخ ح٣َُٔغ، ٌُٜٝ٘خ طؼخ٢ٗ رٌَ٘ ًز٤َ ٖٓ طٌرٌد ًز٤َ ٓوخٍٗش 

ٓغ ح٧ٓٞحم حُٔظويٓش، ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ ػيّ حٓظوَحٍٛخ ٣ُٝخىس طؼَٟٜخ ٨ُُٓخص، ٌٝٛح حُظٌرٌد 

حَُٔطز٢ أٓخٓخ رطز٤ؼش حُٔٞم حُٔخ٤ُش ك٢ كي ًحطٜخ، ٣ِىحى ػٔوخ رخُى٣خى طل٣ََ حُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش ك٢ 

 .ح٧ٓٞحم

 .ِإؽشاد أداء ا٤عٛاق اٌّب١ٌخ إٌبؽئخ .2

    ٣ٌٖٔ حُ٘ظَ ا٠ُ ٌٛٙ حُٔئَٗحص ٖٓ ُح٣ٝظ٤ٖ، ح٠ُٝ٧ ٝطٜظْ رٜخ حُزٍٞٛخص ٝ طظؼِن رو٤خّ 

ىٍؿخص أىحثٜخ حٗط٬هخ ٖٓ ٓوخ٤٣ْ ٗ٘خ١ حُٔٞم حُٔخ٤ُش ٠ٗٝـٜخ ، ٝحُؼخ٤ٗش ٣ٜظْ رٜخ حُٔٔظؼَٕٔٝ 

ُٔؼَكش ىٍؿش أىحء ح٧ٓٞحم ٖٓ ٓ٘طِن حٓظؼٔخ١ٍ ٣َٝطز٢ ًُي رخُؼٞحثي، ٝ طظٔؼَ ٌٛٙ حُٔئَٗحص 

ك٤ٔخ ٢ِ٣
19

: 

 

  :ٝطظِوٚ ٟٖٔ ػ٬ع ٓـٔٞػخص ٍث٤ٔ٤ش، ٢ٛٝ: اٌّإؽشاد اٌّشرجطخ ثٕؾبه اٌغٛق -1
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 : ٣ٝو٤ٔٚ ٓئَٗحٕ: ؽغُ اٌغٛق1-1

٣ؼي ٌٛح حُٔئَٗ ٖٓ أْٛ حُٔئَٗحص، ك٤غ ٣لٔذ حُ٘ٔزش ر٤ٖ ه٤ٔش ح٧ٍٝحم : ٍِٓٔش حُٔٞم- أ 

حُٔخ٤ُش حُٔٔـِش ُِظيحٍٝ ا٠ُ ه٤ٔش حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ ح٩ؿٔخ٢ُ، ٝحُٔؼ٠٘ ح٫هظٜخى١ ٌُٜح حُٔئَٗ أٗٚ 

 .٣يٍّ رٌَ٘ هخٙ هيٍس ح٫هظٜخى ػ٠ِ طؼزجش ٍإّٝ ح٧ٓٞحٍ ػٖ ٣َ١ن حُٔٞم حُٔخ٤ُش

 ٤ِٓخٍ ك٢ 1900 ا٠ُ 1984 ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝ ك٢  146ٝهي حٗظوِض ٍِٓٔش حُزٍٞٛخص حُ٘خٗجش ٖٓ 

 َٓحص رخُ٘ٔزش ُِزِيحٕ حُٔظويٓش ه٬ٍ حُلظَس ٗلٜٔخ ، 3 َٓس ٓوخرَ 11 أ١ ط٠خػلض 1994

 ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝ، ٝهي ٓؼِض ح٧ٓٞحم حُ٘خٗجش ك٢ ٓـِٜٔخ 2229.5 كٞح٢ُ 1997ٝرِـض ٓ٘ش 

 . ٖٓ حَُِٓٔش حُٔٞه٤ش حُؼخ٤ُٔش ك٢ حُؼخّ ٗلٔٚ 9.47%

ٝٛٞ ٓو٤خّ ٣ؼزَ أ٠٣خ ػ٠ِ كـْ حُٔٞم ُٝٞ أٗٚ ٣َٜٔ ا٠ُ كي ٓخ  : ػيى حًَُ٘خص حُٔٔـِش- د 

ٍّ ح٣ُِخىس ك٢ ٌٛح حُٔئَٗ ػ٠ِ ططٍٞ حُؼوخكش حُٔخ٤ُش ك٢  ح٫هظ٬كخص ك٢ ه٤ْ ٌٛٙ حًَُ٘خص، ٝطي

ٌٛٙ حُٔٞم ٣ُٝخىس حػظٔخى حًَُ٘خص ػ٠ِ حُظ٣َٞٔ حُٔزخَٗ، ٝ حُىحى ػيى حًَُ٘خص حُٔٔـِش ك٢ 

 ، ٣َٝؿغ ًُي ا٠ُ ططٍٞ حُؼوخكش حُٔخ٤ُش رٌٜٙ %137 رـ 1995-1980ح٧ٓٞحم حُ٘خٗجش ٓخ ر٤ٖ 

 .ح٧ٓٞحم

 :٣ٝوٜي رٜخ ُٜٓٞش ر٤غ ح٧ٍٝحم حُٔخ٤ُش َٝٗحثٜخ، ٝٛ٘خى ٓئَٗحٕ ُو٤خٜٓخ:  اٌغ١ٌٛخ1-2

٣ٝو٤ْ حُظيحٍٝ حُٔ٘ظْ ٧ْٜٓ حًَُ٘خص ٗٔزش ا٠ُ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ ح٩ؿٔخ٢ُ،  : ٓؼيٍ حُظيحٍٝ- أ 

كٜٞ ٣ؼٌْ ح٤ُُٔٞش رخُ٘ٔزش ٬ُهظٜخى ًٌَ، ٝ هي حٍطلغ ٓـؼيٍ حُــظيحٍٝ ك٢ ح٧ٓٞحم حُ٘خٗجش 

 .1997 ا1990٠ُ ٖٓ %200.1رلٞح٢ُ 

٣ٝلٔذ ٌٛح حُٔئَٗ رؤٔش ه٤ٔش اؿٔخ٢ُ ح٧ْٜٓ حُٔظيحُٝش ػ٠ِ ٍِٓٔش  : ٓؼيٍ حُيٍٝحٕ- د 

حُٔٞم، ٝٛٞ ك٢ حُلو٤وش ٣ٌَٔ ٓو٤خّ ٍِٓٔش حُٔٞم ٧ؿَ ط٤ٟٞق ىٍؿش ٗ٘خ١ ٌٛٙ حُٔٞم، كوي 

: طٌٕٞ حُٔٞم ٛـ٤َس ٖٓ ك٤غ ٍِٓٔظٜخ ٌُٖٝ ٓؼيٍ حُيٍٝحٕ ك٤ٜخ َٓطلغ كظظ٤ِٔ رخُ٘٘خ١ ٓؼَ

حُزَح٣َُ، ٝهي ٣ٌٕٞ ُِٔٞم أػ٠ِ أكـخّ َُِِٓٔش ٝأػ٠ِ ٓؼي٫ص حُظيحٍٝ ٌُٖٝ ٓؼيٍ حُيٍٝحٕ 

 .ٓخ٣ِ٤ُخ: ك٤ٜخ ٟؼ٤ق ٓؼَ

طوخّ ىٍؿش ط٤ًَِ حُٔٞم رلٔخد كٜش أًزَ ػَ٘ ًَٗخص ك٢ ٍِٓٔش حُٔٞم :  اٌزشو١ض 1-3

أٝ ك٢ ه٤ٔش حُظيحٍٝ، ٝحُٔؼ٠٘ ح٫هظٜخى١ ٌُٜح حُٔئَٗ ٛٞ ٬ٓكظش ٓيٟ ٤ٛٔ٘ش حًَُ٘خص حٌُزَٟ 

إ أؿِذ . ػ٠ِ ٍِٓٔش حُٔٞم، ٖٝٓ ػْ ٓيٟ طؤػَ حُٔٞم رخُظـ٤َحص ك٢ ه٤ْ أٍٝحم ٌٛٙ حًَُ٘خص

ح٧ٓٞحم حُ٘خٗجش طزيٝ ٗي٣يس حُظ٤ًَِ، رخٓظؼ٘خء حُٜ٘ي ٝ حُزخًٔظخٕ ٝحُزَح٣َُ، كل٢ حُٞهض ح١ٌُ ٫ 

 ، ٣َٜ حُظ٤ًَِ ك٢ ح٧ٓٞحم %٣20ظؼيٟ ك٤ٚ ط٤ًَِ أٓٞحم ح٤ُخرخٕ ٝح٣٫ُٞخص حُٔظليس حُـ 

 . حُ٘ٔزش ك٢ ح٧ٍؿ٘ظ٤ٖ، ًُٞٞٓز٤خ ٝك٬٣ِٝ٘ ٙ ٝرظـخُٝ ٌٛ%60حُ٘خٗجش ا٠ُ 
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٣ٜظْ حُٔٔظؼَٕٔٝ رٌٜٙ حُٔئَٗحص ُٔؼَكش ىٍؿش أىحء : اٌّإؽشاد اٌّشرجطخ ثبٌؼٛائذ -2 

ح٧ٓٞحم ٖٓ ٓ٘طِن حٓظؼٔخ١ٍ، ٣َٝطز٢ ًُي رخُؼٞحثي، ٢ٛٝ ٓؼخ٤٣َ حػظٔيطٜخ رؼٞ حُٔئٓٔخص 

 :ح٫ٓظؼٔخ٣ٍش حُؼخ٤ُٔش ُظَٜٔ ػ٤ِٔش ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش، ٝٛ٘خى ٓئَٗحٕ 

IFCI اٌّإؽش ا٨عزضّبسٞ ٌّإعغخ اٌز٠ًّٛ اٌذ١ٌٚخ 2-1
20

حٓظويّ ٌٛح حُٔئَٗ ك٢ ػخّ  : 

، ٝٛٞ ٣ظَٜ حَُٔىٝى٣ش حُٔظٞٓطش ٨ُٓٞحم ُلظَس ٓؼ٤٘ش، ٣ٝؼظٔي ٌٛح حُٔئَٗ ػ٠ِ كٔخد 1988

 .ٍِٓٔش ػ٤٘ش ًز٤َس ٖٓ ح٧ْٜٓ ػ٠ِ ػيى ٓؼ٤ٖ ٖٓ ح٧ٓٞحم ك٢ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش

 ِإؽش ِٛسغبْ عزبٍٟٔ 2-2
21

MSI :  ٞٛٝ ،٣لٔزٚ ر٘ي ح٫ٓظؼٔخٍ ح٢ٌ٣َٓ٧ ٍٓٞؿخٕ ٓظخ٢ِٗ

٣و٤ْ أىحء ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش ك٢ حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش ر٘لْ ٓزيأ حُٔئَٗ حُٔخرن ٌُٝ٘ٚ ٫ ٣ـط٢ ٗلْ 

 .حُؼيى ٖٓ ح٧ْٜٓ ٫ٝ ٗلْ حُؼيى ٖٓ ح٧ٓٞحم

 رأص١ش اعزشار١غ١بد ا٨ٔفزبػ اٌّبٌٟ ػٍٝ أداء ا٤عٛاق اٌّب١ٌخ إٌبؽئخ .3

     ٣ظ٤ِٔ أىحء حُٔٞم حُٔخ٤ُش رخُلٔخ٤ٓش حُ٘ي٣يس ٝح٫ٓظـخرش ح٣َُٔؼش ُِظـ٤َحص حُلخىػش ػ٠ِ حُٔخكش 

حُي٤ُٝش، ٝهي ٣ظؼِن ح٧َٓ أك٤خٗخ رٔظـ٤َحص ؿ٤َ ٓخ٤ُش، ٝحُٔئًي إٔ ُِؼُٞٔش حُٔخ٤ُش طؤػ٤َ ػ٠ِ 

حُٔئَٗحص حُٔخروش ٖٓ ه٬ٍ ط٤َٜٔ ىهٍٞ ٍإّٝ ح٧ٓٞحٍ ا٠ُ ح٧ٓٞحم حُ٘خٗجش ىٕٝ ه٤ٞى، ٝهي 

ٓؼَ أُٓخص ٓ٘ظٜق - ٣ٔخػي ًُي ك٢ ططٍٞٛخ ٝٗ٘خ١ٜخ، ًٔخ هي ٣ؼَٟٜخ ا٠ُ حٟطَحرخص ٗي٣يس 

ٖٓ ه٬ٍ ط٤َٜٔ هَٝؽ ٍإّٝ ح٧ٓٞحٍ ىٕٝ ه٤ٞى، رخ٩ٟخكش ا٠ُ آػخٍ حُؼيٟٝ - ٝأٝحهَ حُظٔؼ٤٘خص

 .حُظ٢ طظٔخٍع رلؼَ حُؼُٞٔش حُٔخ٤ُش

٣ٌٖٝٔ طِو٤ٚ آػخٍ حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ ػ٠ِ أىحء ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش حُ٘خٗجش ك٢ آػخٍ ا٣ـخر٤ش ٝ 

:أهَٟ ِٓز٤ش، ًٔخ ٢ِ٣
22
 

I. ٢ٛ آػخٍ طؼٞى رخُ٘لغ ػ٠ِ ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش ٝ طظـ٠ِ ك٢ ٓخ ٣ؤط٢: ا٢صبس ا٠٦غبث١خ ٝ:  

 .رذفك سؤٚط ا٤ِٛاي ا٤عٕج١خ .1

      أىٟ حَُر٢ ر٤ٖ ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش ُِيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ٝ حُيٍٝ حُٔظويٓش ا٠ُ ح٣ُِخىس ك٢ حُظيكوخص 

  :حَُأٓٔخ٤ُش ٗلٞ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ، ٝ ط٘ؤْ ٌٛٙ حُظيكوخص ا٠ُ ػ٬ػش أٗٞحع 

ٝ ٛٞ إٔ طوّٞ ًَٗش أٝ ٗوٚ ؿ٤َ ٓو٤ْ رظِٔي ٓخ ٫ : ح٫ٓظؼٔخٍ ح٧ؿ٘ز٢ حُٔزخَٗ -أ 

 .ٖٓ ٍأٓٔخٍ ًَٗش ٓل٤ِش ك٢ ىُٝش ٓخ %٣10وَ ػٖ

ٝ طظ٠ٖٔ َٗحء ؿ٤َ حُٔو٤ٔ٤ٖ ٨ٍُٝحم حُٔخ٤ُش ٝ حُٔ٘ظوخص :  حٓظؼٔخٍحص حُلخكظش -د 

 .حُٔخ٤ُش حُوخرِش ُِظيحٍٝ ك٢ حُزٍٞٛخص حُٔل٤ِش
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ٝ ٢ٛ طظ٠ٖٔ حُظيكوخص حَُأٓٔخ٤ُش ك٢ ح٧ىٝحص ؿ٤َ حُوخرِش :حٓظؼٔخٍحص أهَٟ -ؽ 

 . حُوَٝٝ ٝ حُٞىحثغٍُِظيحٍٝ، ٓغ

(2)ٝ ٣ٟٞق حُـيٍٝ ٍهْ 
23

 1996 ططٍٞ حُظيكوخص حَُأٓٔخ٤ُش ٗلٞ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش، ك٤غ رِـض ٓ٘ش 

 . َٓحص ػٔخ ًخٗض ػ٤ِٚ ك٢ ريح٣ش حُظٔؼ٤٘خص06 ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝ، أ١ ط٠خػلض ٗلٞ 275.8ٗلٞ 

 

 

 (اٌٛؽذح ١ٍِبس د٨ٚس.)رطٛس ؽغُ اٌزذفمبد اٌشأعّب١ٌخ ئٌٝ اٌذٚي إٌب١ِخ: (2)عذٚي سلُ 

 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 حُٔ٘ش

 صحٓظؼٔخٍح

 ٓزخَٗس 

24.5 34.4 46.1 67 88.5 105.4 126.4 163.4 155 

حٓظؼٔخٍحص 

 حُلخكظش 

4.9 18.4 25.2 88.2 71.9 62.7 102.7 72.8 44.3 

هَٝٝ 

 حُز٘ٞى

3.2 4.8 16.3 3.3 13.9 32.4 43.7 60.1 25.1 

 صحٓظؼٔخٍح

 أهَٟ 

11.4 3 10.7 8.6 3.7 1 3 2.6 2.7 

 227 298,9 275,8 201,5 178 167,1 98,3 60,6 44 اٌّغّٛع 
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 .ٖٓ اػيحى حُزخكؼ٤ٖ:  اٌّقذس

ٝ حٗط٬هخ ٖٓ ىٍحٓش ٌٛح حُـيٍٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٗوَأٙ هَحءس ر٤خ٤ٗش رلٔذ ٌٛح حُز٤خٕ حَُٔكن، ٝ 

ح١ٌُ ٣ظ٠ق ُ٘خ ٖٓ ه٬ُٚ أٗٚ ك٢ ريح٣ش حُظٔؼ٤٘خص ًخٗض حُظيكوخص حَُأٓٔخ٤ُش ٗلٞ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش 

ٓ٘ول٠ش، ػْ َٓػخٕ ٓخ حٍطلؼض ٓغ أٝحهَ حُظٔؼ٤٘خص، ٝ ٣ؼٞى حُٔزذ ك٢ ًُي ا٠ُ ططز٤ن 

 .٤ٓخٓخص حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ ك٢ ٌٛٙ حُيٍٝ

    ٝ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ أ٤ٔٛش حُظيكوخص حَُأٓٔخ٤ُش حُٔظـٜش ٗلٞ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش، ا٫ أٗٚ ٣ؼخد ػ٤ِٜخ 

٤ِٓس حُظ٤ًَِ، كٔؼظْ ٌٛٙ حُظيكوخص حطـٜض ٗلٞ ػيى ٓليٝى ٖٓ حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش، كؼ٠ِ ٓز٤َ 

، 1992 ىٍٝ كو٢ ٖٓ ٓـٔٞع حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش رٔؼظْ ح٫ٓظؼٔخٍحص ُٔ٘ش 6 أٝ 5حُٔؼخٍ حٓظلًٞص 

 . ٢ٛٝ ح٤ُٜٖ، ح٤ٌُٔٔي، ح٧ٍؿ٘ظ٤ٖ، ٓخ٣ِ٤ُخ ٝطخ٬٣ٗي

 .رط٠ٛش ا٤ٔظّخ اٌّب١ٌخ اٌٛه١ٕخ .2

    إ ػ٤ِٔخص حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ حُظ٢ أهيٓض ػ٤ِٜخ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش أىص ىٍٝح ًز٤َح ك٢ 

٣ُخىس كؼخ٤ُش ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش حُٔل٤ِش ٝ أىحثٜخ ٖٓ ه٬ٍ ىهٍٞ ح٧ؿخٗذ ٬ُٓظؼٔخٍ ك٢ ٌٛٙ 

حُزِيحٕ، ًٔخ إٔ ح٫كظٌخى حُٔزخَٗ ٓغ ٓٔظؼ٣َٖٔ ى٤٤ُٖٝ ػ٠ِ ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حُوزَس ك٢ ٤ٓيحٕ 

ح٫ٓظؼٔخٍ، ٓٔق ر٘وَ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُظو٤٘خص ٝ حُوزَحص، ٓٔخ ٓخػي ػ٠ِ طط٣َٞ أىحء ح٧ٗظٔش 

حُٔخ٤ُش ح٤٘١ُٞش ُِيٍٝ حُ٘خ٤ٓش، كؤٛزلض ٫ طزظؼي ًؼ٤َح ػٖ ٓٔظٟٞ ح٧ىحء ح١ٌُ طؼَكٚ ح٧ٗظٔش 

 .حُٔخ٤ُش ك٢ حُيٍٝ حُٔظويٓش
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 .ػٌّٛخ ا٤عٛاق اٌّب١ٌخ إٌبؽئخ .3

     ُوي طْ ٍر٢ حُؼي٣ي ٖٓ ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش ُِيٍٝ حُ٘خ٤ٓش رخُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ حُؼخ٢ُٔ، ٓٔخ َّٜٓ حٗظوخٍ 

ٍإّٝ أٓٞحٍ ٓؼظزَس ا٠ُ ٌٛٙ حُيٍٝ، ٤ٓ٫ٔخ أٓٞحم ؿ٘ٞد َٗم أ٤ٓخ ٝ أٓٞحم أ٣ٌَٓخ 

ح٬ُط٤٘٤ش، كخ٧كَحى ٝ حُٔئٓٔخص ك٢ طِي حُيٍٝ ٣وٕٞٓٞ رٔوظِق حُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش، هَٝ ٝ 

حهظَحٝ، َٗحء ٝر٤غ ح٧ْٜٓ ٝ حُٔ٘يحص ٝ حُؼ٬ٔص ح٧ؿ٘ز٤ش، كظ٠ إٔ ٤ِٓح٤ٗش ٓئٓٔخطْٜ 

 ٌٛٙ حُيٍٝ صحُٔخ٤ُش ٝ حُز٤ٌ٘ش طلظ١ٞ ػ٠ِ أٍٛٞ ٝ هّٜٞ ٓوٞٓش رؼ٬ٔص أؿ٘ز٤ش، كؤٛزق

 .طزَُ ًوطذ حهظٜخى١ ٝ ٓخ٢ُ، ُٚ ُٝٗٚ ك٢ حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ حُؼخ٢ُٔ

 :ٝ ٗـيٛخ ًٔخ ٢ِ٣: ا٤صبس اٌغٍج١خ-2

أزمبي ػذٜٚ ا٤صِبد اٌّب١ٌخ   ( أ

 ُِظل٣ََ حُٔخ٢ُ ػ٠ِ أٗٚ حُٔزذ ك٢ كيٝع ح٫ٟطَحرخص ك٢ ح٧ٓٞحم حُ٘خٗجش، ًٍؼ٤َح ٓخ ٣٘ع

ًٝؼ٤َح أ٠٣خ ٓخ ىحكغ أٜٗخٍ حُؼُٞٔش ػٖ حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ رخػظزخٍ ح٫هظ٫٬ص ح٫هظٜخى٣ش حُوخػي٣ش ك٢ 

ٌٛٙ ح٧ٓٞحم ٢ٛ حُٔزذ حَُث٤ْ ٍٝحء كيٝع ح٧ُٓخص ، ٌُٖ ىٍحٓظ٘خ ٓظ٘طِن ٖٓ حػظزخٍ إٔ 

حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ ٛٞ كو٢ أكي حُؼٞحَٓ حُٔٔخٛٔش ك٢ كيٝع ح٧ُٓش، ػْ ك٢ َٓكِش ٫كوش ًؼَٜ٘ 

 .ٓٔخػي ك٢ طٞٓؼٜخ ٝحٗظ٘خٍٛخ

ٝ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إ طِي ح٩ٟطَحرخص ك٢ طيكوخص ٍإّٝ ح٧ٓٞحٍ ـ ك٢ ٓ٘ظٜق حُظٔؼ٤٘خص ـ 

ا٠ُ أ٣ٌَٓخ ح٬ُط٤٘٤ش ٝا٠ُ ؿ٘ٞد َٗم آ٤ٓخ ٝح٧ٓٞحم حُ٘خٗجش ح٧هَٟ ك٢ أٝحهَ حُظٔؼ٤٘خص، اٗٔخ 

طؼٌْ ؿ٤خد ح١َُٝ٘ حُوخػي٣ش ح٣ٍَٝ٠ُش ُ٘ـخف طل٣ََ ػ٤ِٔخص كٔخد ٍأّ حُٔخٍ، كٌٜٙ ح٧ٓٞحم 

 ح٫هظٜخى٣ش ح٤ٌُِش، ح٧َٓ ح١ٌُ ٓخْٛ حهي ط٤ِٔص ُلظَس ر٠ؼق ًلخءس أٗظٔظٜخ ٝػيّ حٓظوَحٍ طٞحُٗخطٚ

ك٢ طٞك٤َ حُٔ٘خم ح١ٌُ ٣ٔزن ح٧ُٓخص، ًٔخ إٔ أٗظٔظٜخ حُٔخ٤ُش ؿخُزخ ٓخ طزيٝ ٟؼ٤لش ؿيح ٫ٓظ٤ؼخد 

طِي حُظيكوخص حٌُؼ٤لش َُإّٝ ح٧ٓٞحٍ، ٝ ٖٓ ػْ ٣لظق حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ حُٔـخٍ أٓخّ ح٠ُٔخٍرخص ٟي 

حُؼ٬ٔص ٝح٧ٍٛٞ رٌٜٙ ح٧ٓٞحم ٓٔخ هي ٣ظٔزذ ك٢ ح٤ٜٗخٍٛخ، ٝح٧ًؼَ ٖٓ ًُي، هي طظٞٓغ آػخٍ 

ح٫ٟطَحد ُظ٘ظوَ ا٠ُ أٓٞحم ٓـخٍٝس ؿـَحك٤خ أٝ ٓ٘خرٜش ٖٓ ك٤غ حُظَٝف ح٫هظٜخى٣ش رلؼَ ٓخ 

 حُوطؼ٤ش ُِٔٔظؼ٣َٖٔ، ُظئى١ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ا٠ُ حٛظِحُ ٝحٟطَحد ص رآػخٍ حُؼيٟٝ ٝح٤ًُِٞٔخف٣ؼَ

 .حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ حُؼخ٢ُٔ ًٌَ
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ٝطوٞى ح٬ُٔكظش َُٔحكَ ح٧ُٓش حُٔخ٤ُش ح٤ٌ٤ٌُٔٔش ا٠ُ ح٫ٓظ٘ظخؽ إٔ ح٫هظ٫٬ص ح٤ٌِ٤ُٜش 

 ٝػ٤ِٔخص حُظول٤ٞ حُٔظظخرؼش ُِز٬ُ1995ِٝ٤هظٜخى ح٢ٌ٤ٌُٔٔ هزَ 
24

 ٝطِح٣ي حُؼـِ ك٢ حُؼ٤ِٔخص 

حُـخ٣ٍش، أىٟ ًَ ًُي ا٠ُ طَحؿغ ػوش حُٔٔظؼ٣َٖٔ ك٢ حُز٤ِٝ ٝك٢ حُٔٞم ح٤ٌ٤ٌُٔٔش رٌَ٘ ػخّ، 

ٝحٗطِوض رٌُي حُٜـٔخص ح٠ُٔخٍر٤ش ٟي حُز٤ِٝ ٝهَٝؽ ٍإّٝ ح٧ٓٞحٍ ٖٓ ح٤ٌُٔٔي، ٝحٜٗخٍص 

 .1995رٌُي ٓٞم حَُٜف، ٝطِظٜخ ٓٞم ح٧ٍٝحم حُٔخ٤ُش ك٢ ح٧َٜٗ ح٠ُٝ٧ ٖٓ 

ٝحٗظوِض رخُط٣َوش ٗلٜٔخ آػخٍ حُؼيٟٝ ُظ٤ٜذ ح٫ٟطَحرخص ًَ ٖٓ ٤ٍٓٝخ ٝحُزَح٣َُ ك٢ 

، ٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ إ ح٫ٗيٓخؽ حُٔخ٢ُ ٝح٫هظٜخى١ ٝحُظَحر٢ ك٤ٔخ ر٤ٖ ح٧ٓٞحم ك٢ ا١خٍ حُؼُٞٔش 1998

حُٔخ٤ُش ٣ِ٣ي ٖٓ آٌخ٤ٗش كيٝع ح٧ُٓخص، ٣ٝٔخْٛ ك٢ ػ٤ِٔش حٗظ٘خٍ ح٫ٟطَحرخص ٣ٝٞكَ حُٔ٘خم 

 .٫ٗظوخٍ آػخٍ حُؼيٟٝ

 . رأصش ِإؽشاد ا٤داء ثفؼً ا٤صِبد- 3

ُوي ًخٕ أػَ ح٧ُٓخص حُٔخ٤ُش ه٣ٞخ ػ٠ِ طيكوخص ٍإّٝ ح٧ٓٞحٍ ا٠ُ ح٧ٓٞحم حُ٘خٗجش، ٝهي 

. حٗؼٌْ ًُي ػ٠ِ ٓئَٗحص أىحء ح٧ٓٞحم، ك٤غ طؤػَص ًَ ٖٓ ٓؼي٫ص حُؼٞحثي ًٌٝح ٗ٘خ١ ح٧ٓٞحم

 رؼٞ ٓئَٗحص ٗ٘خ١ حُٔٞم ، كزخُ٘ٔزش 1997ًٔخ طَحؿؼض أ٠٣خ رلؼَ ح٧ُٓش ح٣ٞ٤ٓ٥ش ػخّ 

ُٔئَٗحص كـْ حُٔٞم، طؤػَ ٓئَٗ ٍِٓٔش حُزٍٞٛش ح١ٌُ طَحؿغ ر٘ٔذ ًز٤َس ٤ُْ كو٢ ك٢ 

 .ح٧ٓٞحم حُ٘خٗجش ٌُٖٝ ك٢ ح٧ٓٞحم حُٔظويٓش أ٠٣خ، ًٔخ ٛٞ ٟٓٞق ك٢ حُـيٍٝ حُٔٞح٢ُ

 

١ٍِْٛ ) - 1997 ٚأوزٛثش1997اٌخغبئش فٟ سع٩ّد اٌجٛسفخ ث١ٓ عجزّجش (3)عذٚي سلُ 

 -(د٨ٚس

 

 ح٣٫ُٞخص حُٔظليس

ٞ٤ًٞ١ 

 ٛٞٗؾ ًٞٗؾ

 حٌُِٔٔش حُٔظليس

 أُٔخ٤ٗخ

 

-636.877 

-263.851 

-176.648 

-124.021 

-91.202 

 

 طخ٣ٞحٕ

 كَٗٔخ

 ٓخ٣ِ٤ُخ

 ٓ٘ـخكٍٞس

 ح٤ُٜٖ

 

 

-68.375 

-66.801 

-37.402 

-24.207 

-50.204 

 .17أٓٔخء ر٤ِٜٔٞد، َٓحر٢ ٓخػي، َٓؿغ ٓزن ًًَٙ، ٙ: اٌّقذس

                                                 
24

 .حُز٤ِٝ ٝ ٢ٛ حُؼِٔش ح٤َُٔٓش ك٢  ح٤ٌُٔٔي 
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ٝ طَحؿغ أ٠٣خ ٓئَٗ ح٤ُُٔٞش ك٢ ح٧ٓٞحم حُ٘خٗجش ٗظَح ٬ُٗولخٝ حٌُز٤َ ك٢ حُو٤ٔش 

 . حُـيٍٝ حُٔٞح٢ُٙحُٔظيحُٝش، ٌٝٛح ٓخ ٣ٟٞق

 (98ع١ٍ٠ٛخ -97ع١ٍ٠ٛخ )اٌخغبئش فٟ اٌم١ُ اٌّزذاٌٚخ ٌٍجٛسفبد ا٢ع٠ٛ١خ  : (4)عذٚي 

 حٗي٤ٔ٤ٗٝخ

 ٓ٘ـخكٍٞس

 ٓخ٣ِ٤ُخ

 ٛٞٗؾ ًٞٗؾ

-46 % 

-47% 

-54% 

-45% 

 ٤ٓجٍٞ

 ؿخًَطخ

ٞ٤ًٞ١ 

 حُلِز٤ٖ

-54% 

-58% 

-27% 

-34% 

                           Source : MOREAU M., Economie de l’Asie de sud-est, Paris,                        

PUF, 2000, P.101. 

 

٣ظ٠ق ٖٓ حُـي٤ُٖٝ ح٧ه٣َ٤ٖ إٔ ٬ً ٖٓ ٓئ١َٗ ٍِٓٔش حُزٍٞٛش ٝح٤ُُٔٞش هي طؤػَح 

رخُوَٝؽ حُٔلخؿت ٝحُؼ٤٘ق َُإّٝ ح٧ٓٞحٍ ح٧ؿ٘ز٤ش، ٌٝٛح ٣ز٤ٖ حُؼ٬هش حُٞػ٤وش ر٤ٖ حٓظؼٔخٍحص 

 .ح٧ؿخٗذ ٣ٌٖٛٝ حُٔئ٣َٖٗ

ٖٓ ه٬ٍ ٓخٓزن ٣ٌٖٔ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ ٝؿٞى طؤػ٤َ كو٤و٢ ٝه١ٞ ُِظل٣ََ حُٔخ٢ُ ًؼ٤ِٔش  ٝ 

 صًٝٞحهغ ػ٠ِ أىحء ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش حُ٘خٗجش، ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ح٫ٟطَحرخص حُظ٢ ٓززظٜخ ٤ًِٞٓخ

حُٔٔظؼ٣َٖٔ، ٣زو٠ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ ؿيح ٨ُٓٞحم حُ٘خٗجش إٔ طٔظل٤ي ٖٓ ا٣ـخر٤خص حُؼُٞٔش حُٔخ٤ُش 

 .رخ٫ٗيٓخؽ حُلؼ٢ِ ك٢ ح٧ٓٞحم حُؼخ٤ُٔش ٓغ حَُٔحهزش حُٔٔظَٔس ٫ٓظوَحٍ حُظٞحُٗخص حُوخػي٣ش

 

 :خبرّخ

         ُوي طز٤ٖ ٖٓ ىٍحٓش أػخٍ حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ ػ٠ِ ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش حُ٘خٗجش، إٔ حٗيٓخؽ أٓٞحم حُٔخٍ 

ُٝوي هِوض حُؼُٞٔش حُٔخ٤ُش . حُؼخ٤ُٔش أٛزق ٝحهؼخ ِٓٔٞٓخ، ٣٘زـ٢ حُظؼخَٓ ٓؼٚ رٌَ كٌٍ ٝ ٝحهؼ٤ش

ه٬ٍ حُٔ٘ٞحص ح٧ه٤َس ٬ٌ٤ٛ ؿي٣يح ُظيكوخص ٍإّٝ ح٧ٓٞحٍ ػزَ حُؼخُْ، طظٔؼَ ك٢ ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش 

حُ٘خٗجش، ك٤غ ظَٜص طِي ح٧هطخد حُـخًرش َُإّٝ ح٧ٓٞحٍ رل٠َ حُؼٞحثي حَُٔطلؼش ك٢ أٓٞحهٜخ 

ٓوخٍٗش رؤٓٞحم حُزِيحٕ حُٔظويٓش، ًٔخ حٓظطخػض ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش حُ٘خٗجش إٔ طٔظل٤ي ٖٓ ا٣ـخر٤خص 

حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ هزَ ح٧ُٓخص حُٔخ٤ُش حُظ٢ أٛخرظٜخ ه٬ٍ حُظٔؼ٤٘خص، ك٤غ حٍطلغ أىحءٛخ ح٫هظٜخى١ ٝ 

ؿؼِض ٍإّٝ ح٧ٓٞحٍ طظَحؿغ ٝ  (1999-1995)، ٌُٖٝ كظَس ح٧ُٓخص سحُٔخ٢ُ رٍٜٞس ٝحٟق

ط٘ٔلذ ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٓٞحم، ٓٔخ أػَ ِٓزخ ػ٠ِ أىحثٜخ، ك٤غ حٗول٠ض ًَ ٖٓ ٍِٓٔظٜخ حُٔٞه٤ش ٝ ه٤ٜٔخ 
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حُز٤ٍٛٞش، ٝ ٓ٘ويّ ك٤ٔخ ٢ِ٣ رؼٞ ح٫هظَحكخص حُظ٢ ٖٓ ٗؤٜٗخ طل٤ٖٔ ٟٝؼ٤ش ٌٛٙ ح٧ٓٞحم ٟٖٔ 

 :حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ حُي٢ُٝ حُـي٣ي

 ػ٠ِ ٗٞع ٖٓ ح٫ٓظوَحٍ ح٫هظٜخى١ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔظـ٤َحص ح٤ٌُِش ٝ أٜٛٔخ سحُٔلخكع -1

 .حُن...ٓؼي٫ص حُ٘ٔٞ، ٓؼي٫ص حُظ٠وْ، ٓؼي٫ص حُلخثيس، ٓؼي٫ص ح٫ٓظؼٔخٍ

حُللخظ ػ٠ِ ح٫ٓظوَحٍ ح٤ُٔخ٢ٓ، ك٤غ طوَ أ٤ٔٛش حُؼٞحثي رخُ٘ٔزش ُِٔٔظؼَٔ اًح ُْ ٣ظٞكَ  -2

 . ح٫ٓظوَحٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ حُزِي حُٔؼ٢٘

طل٤ٖٔ ح١٩خٍ حُوخ٢ٗٞٗ ٝ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ٨ُٓٞحم حُٔخ٤ُش ك٢ ٌٛٙ حُزِيحٕ، ٖٓ أؿَ ًزق حُلًَش  -3

 . ح٣َُٔؼش َُإّٝ ح٧ٓٞحٍ حُي٤ُٝش، ٝ ٟٝغ كي ُِؼ٤ِٔخص ًحص حُطز٤ؼش ح٠ُٔخٍر٤ش حُزلظش

 .ٍر٢ حُزٍٞٛخص حُ٘خٗجش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ، ٝاىٓخؿٜخ ٟٖٔ ٓٞم ٓخ٤ُش ٓٞكيس -4

 

 :اٌٙٛاِــؼ
1
ك١َ٣َ، ىٍٝ حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ ك٢ ح٧ُٓخص ٝ حُظؼؼَ حَُٜٔك٢، حُِٔظو٠ حُؼ٢ِٔ حُي٢ُٝ كٍٞ ح٧ُٓش حُٔخ٤ُش ٝح٫هظٜخى٣ش حُي٤ُٝش  حُـ٢٘ ػزي 

ٝ حُلًٞٔش حُؼخ٤ُٔش، ٤ًِش حُؼِّٞ ح٫هظٜخى٣ش ٝ ػِّٞ حُظ٤٤َٔ رخُظؼخٕٝ ٓغ ٓوزَ حَُ٘حًش ٝ ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ حُٔئٓٔخص حُٜـ٤َس ٝ حُٔظٞٓطش 

،  /http://iefpedia.com :،ٖٓ ٓٞهغ3حُِ٘ق، ٙ – رٞػ٢ِ رٖ ك٤ٔزش ؿخٓؼش ،2009 أًظٞرَ 21-20ك٢ حُل٠خء ح٧ٍٝٝ ٓـخٍر٢،أ٣خّ 

 .2010ٗٞكٔز10َ:طٜلق رظخ٣ٍن

  
2
  .11 ٙ.، 2007 ٓخٍّ ،1حُؼيى ، حُي٢ُٝ حُ٘وي  ٛ٘يٝم،حُظ٤ٔ٘ش ١ٍٝحُظْ ٓـِش ، حُٔخ٤ُش ُٔشٝحُغ ؛ حهَٕٝ ٝ ١ُٝى ح٣ٜخٕ   

3
  ر٣َٖ ػزي حُوخىٍ، ٢َٗ١ ٓلٔي، حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ ٝػيٟٝ  ح٧ُٓخص حُٔخ٤ُش، ِٓظو٠ ى٢ُٝ كٍٞ ح٧ُٓش حُٔخ٤ُش حَُحٛ٘ش ٝ حُزيحثَ حُٔخ٤ُش ٝ  

 .9-8ٙ- ،2009ٙ ٓخ١ 6-5حَُٜٔك٤ش، حًَُِٔ حُـخٓؼ٢ ه٤ْٔ ٤ِٓخٗش، ٓؼٜي حُؼِّٞ ح٫هظٜخى٣ش ٝػِّٞ حُظ٤٤َٔ، ٢ٓٞ٣ 

4
ُوي ُو٤ض أػٔخٍ ٓخًٕ٘ٞ ٝ ٗٞ حُٔظؼِوش رخُظل٣ََ حُٔخ٢ُ طؤ٤٣يح ٖٓ ١َف حُؼي٣ي ٖٓ ح٫هظٜخى٤٣ٖ ح٣ٌُٖ حهظ٘ؼٞح رظل٤َِ ٓخًٕ٘ٞ ك٘ـي إٔ    

Maxwell Fry ىُٝش ٗخ٤ٓش ٝ طَٞٛ ا٠ُ إٔ ٛ٘خى ػ٬هش ا٣ـخر٤ش ر٤ٖ ٓؼي٫ص حُ٘ٔٞ 22   هخّ رخٓظويحّ ر٤خٗخص ػٖ هطخػخص ٓوظِلش ك٢ 

 ٫ٍطلخع ٓؼي٫ص حُلخثيس ٝطَٞٛ ا٠ُ إٔ ًَ ٣ُخىس ك٢ ١حُلو٤و٢ ك٢ ح٩ٗظخؽ ٝ ٓؼي٫ص حُلخثيس حُلو٤و٤ش ػ٠ِ حُٞىحثغ، ًٔخ ٫كع ح٧ػَ ح٣٩ـخد

 . .9ر٣َٖ ػزي حُوخىٍ، ٢َٗ١ ٓلٔي، َٓؿغ ٓزن ًًَٙ ،ٙ: ، أٗظَ %0.5 طئى١ ا٠ُ ٣ُخىس حُ٘ٔٞ ح٫هظٜخى١ ر٘ٔزش  %1ٓؼيٍ حُلخثيس رـ 

5
 ػزي حُوخىٍ ر٣َٖ، حُظل٣ََ حَُٜٔك٢ ٝ ٓظطِزخص طط٣َٞ حُويٓخص حَُٜٔك٤ش ٝ ٣ُخىس حُويٍس حُظ٘خك٤ٔش ُِز٘ٞى حُـِحث٣َش، أ١َٝكش ٤َُ٘  

 حُؼِّٞ ح٫هظٜخى٣ش ٝ حُظـخ٣ٍش ٝ ػِّٞ حُظ٤٤َٔ، ؿخٓؼش حُـِحثَ، سٜٗخىس حُيًظٍٞحٙ ك٢ حُؼِّٞ ح٫هظٜخى٣ش، كَع ٗوٞى ٝ ر٘ٞى، ٢ًِ

2005/2006ٙ ،38. 

6
 .4 ٓزن ًًَٙ، ٙ عك١َ٣َ، َٓؽ حُـ٢٘  ػزي

7
 حُِٔظو٠ حُي٢ُٝ كٍٞ ٤ٓخٓخص حُظ٣َٞٔ ٝأػَٛخ حُؼُٞٔش حُٔخ٤ُش ٝ طؤػ٤َٛخ ػ٠ِ أىحء ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش حُ٘خٗجش  ر٤ِٜٔٞد أٓٔخء، ،َٓحر٢ ٓخػي   

رٌَٔس، ٤ًِش حُؼِّٞ ح٫هظٜخى٣ش ٝ حُظ٤٤َٔ ٝ - ػ٠ِ ح٫هظٜخى٣خص ٝ حُٔئٓٔخص، ىٍحٓش كخُش حُـِحثَ ٝ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش، ؿخٓؼش ٓلٔي هز٠َ

     .   2006ٙ،12 ٗٞكٔزَ 22 ٝ 21: ٓوزَ حُؼِّٞ ح٫هظٜخى٣ش ٝ حُظ٤٤َٔ، ٢ٓٞ٣


 ٝحُظ٢ طؼ٢٘ حُطلٞ ٝحُزَُٝ ٝحُوَٝؽ كٞم ٓطق حُٔخء ٝٛٞ ٣لَٔ (Emergente) إ ٜٓطِق ٗخٗجش ٫ ٣ٔؼَ حُظَؿٔش حُلو٤و٤ش ُٜٔطِق 

أًؼَ ٓؼ٠٘ حُظ٤ِٔ ٝحُوَٝؽ ػٖ حُٔؼظخى ٌٝٛح أهَد ا٠ُ حُٔؼ٠٘ ٖٓ ٜٓطِق حُ٘٘ٞء ٝحُي١ ٣لَٜ حُٔؼ٠٘ ك٢ حَُٔكِش ح٫رظيحث٤ش ُ٘٘ٞء 

 .حُظخَٛس
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 .14 َٓؿغ ٓزن ًًَٙ، ٙ ر٤ِٜٔٞد أٓٔخء، ،َٓحر٢ ٓخػي 8

9
 International Funding Company  Indicator. 

10
 Morgan Staneli Indicator. 

 

11
 .15 َٓؿغ ٓزن ًًَٙ ،ٙ ر٤ِٜٔٞد أٓٔخء، ،َٓحر٢ ٓخػي  

 
12

 .16ٗلْ حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ 

 

 :لبئّخ اٌّشاعغ

ر٣َٖ ػزي حُوخىٍ ، حُظل٣ََ حَُٜٔك٢ ٝ ٓظطِزخص طط٣َٞ حُويٓخص حَُٜٔك٤ش ٝ ٣ُخىس حُويٍس حُظ٘خك٤ٔش ُِز٘ٞى حُـِحث٣َش،  .1

أ١َٝكش ٤َُ٘ ٜٗخىس حُيًظٍٞحٙ ك٢ حُؼِّٞ ح٩هخٛخى٣ش، كَع ٗوٞى ٝ ر٘ٞى، ٤ًِش حُؼِّٞ ح٫هظٜخى٣ش ٝ حُظـخ٣ٍش ٝ ػِّٞ حُظ٤٤َٔ، 

 .  2005/2006ؿخٓؼش حُـِحثَ،

ر٣َٖ ػزي حُوخىٍ، ٢َٗ١ ٓلٔي، حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ ٝػيٟٝ  ح٧ُٓخص حُٔخ٤ُش، ِٓظو٠ ى٢ُٝ كٍٞ ح٧ُٓش حُٔخ٤ُش حَُحٛ٘ش ٝ حُزيحثَ  .2

  .2009 ٓخ١ 6-5حُٔخ٤ُش ٝ حَُٜٔك٤ش، حًَُِٔ حُـخٓؼ٢ ه٤ْٔ ٤ِٓخٗش، ٓؼٜي حُؼِّٞ ح٫هظٜخى٣ش ٝػِّٞ حُظ٤٤َٔ، ٢ٓٞ٣ 

 حُِٔظو٠ حُي٢ُٝ كٍٞ ٤ٓخٓخص حُظ٣َٞٔ حُؼُٞٔش حُٔخ٤ُش ٝ طؤػ٤َٛخ ػ٠ِ أىحء ح٧ٓٞحم حُٔخ٤ُش حُ٘خٗجش  ر٤ِٜٔٞد أٓٔخء، ،َٓحر٢ ٓخػي .3

رٌَٔس، ٤ًِش حُؼِّٞ - ٝأػَٛخ ػ٠ِ ح٫هظٜخى٣خص ٝ حُٔئٓٔخص، ىٍحٓش كخُش حُـِحثَ ٝ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش، ؿخٓؼش ٓلٔي هز٠َ

 .2006 ٗٞكٔزَ 22 ٝ 21: ح٫هظٜخى٣ش ٝ حُظـخ٣ٍش ٝ ػِّٞ حُظ٤٤َٔ، ٢ٓٞ٣

ك١َ٣َ، ىٍٝ حُظل٣ََ حُٔخ٢ُ ك٢ ح٧ُٓخص ٝ حُظؼؼَ حَُٜٔك٢، حُِٔظو٠ حُؼ٢ِٔ حُي٢ُٝ كٍٞ ح٧ُٓش حُٔخ٤ُش ٝ  حُـ٢٘ ػزي .4

ح٫هظٜخى٣ش حُي٤ُٝش ٝ حُلًٞٔش حُؼخ٤ُٔش، ٤ًِش حُؼِّٞ ح٫هظٜخى٣ش ٝ ػِّٞ حُظ٤٤َٔ رخُظؼخٕٝ ٓغ ٓوزَ حَُ٘حًش ٝ ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ 

حُِ٘ق، ٖٓ  رٞػ٢ِ، رٖ ك٤ٔزش ؿخٓؼش ،2009 أًظٞرَ 21-20حُٔئٓٔخص حُٜـ٤َس ٝ حُٔظٞٓطش ك٢ حُل٠خء ح٧ٍٝٝ ٓـخٍر٢،أ٣خّ 

 .2010ٗٞكٔز10َ:، طٜلق رظخ٣ٍن /http://iefpedia.com :ٓٞهغ

  .11 ٙ.، 2007 ٓخٍّ ، حُؼيى ح٧ٍٝ،حُظ٤ٔ٘ش ١ٍٝحُظْ ٓـِش ،حُي٢ُٝ حُ٘وي ٛ٘يٝم ،٣شحُٔخٍ ُٔشٝحُغ آهَٕٝ، ٝ ١ُٝى ا٣ٜخٕ .5

 :اٌّشاعغ ا٤عٕج١خ

1. MOREAU M., Economie de l’Asie de sud-est, Paris, PUF, 2000, P.101. 
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اإلسالمية البنوك في بالشراء لآلمر المرابحة بيع  
 بكير حمودين. أ

 أدرار جامعة

:  ِٓوٚ

ر٤غ حَُٔحرلش ٦َُٓ رخَُ٘حء ٖٓ أْٛ حُٔؼخ٬ٓص حُظ٢ طٔخٍٜٓخ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش 

ٝأٝٓؼٜخ حٗظ٘خٍح ُٔخ ُٜخ ٖٓ ا٣ـخر٤خص هي ططـ٠ ػ٠ِ ٓخ ك٤ٜخ ٖٓ ِٓز٤خص، ٤ٔٛ٧ٝش حُٟٔٞٞع 

أٍىٗخ إٔ ٢ِٔٗ ح٠ُٞء ك٢ ٌٛح حُزلغ ػ٠ِ حُلٌْ حَُ٘ػ٢ ٌُٜٙ حُٔؼخِٓش حُظ٢ حهظِق ٍأ١ 

كوٜخء حُؼَٜ كُٜٞخ ر٤ٖ ٓخٗؼ٤ٖ ٝٓـ٣ِ٤ٖ، ٓغ حُظطَم ا٠ُ أْٛ ح٧ىُش حُظ٢ حٓظ٘ي ا٤ُٜخ ًَ 

ك٣َن، ٍٝؿلض ك٤ٚ ٍأ١ حُوخث٤ِٖ رـٞحُٙ ٌُٕٞ أىُظْٜ ٝؿ٤ٜش ٝه٣ٞش، ُٝٔخ ٣ظَطذ ػ٠ِ حُوٍٞ 

رٚ ٖٓ ِٜٓلش ظخَٛس؛ ٌُٝٞٗٚ ٓظٞحكوخ ٓغ ٓزيا حُظ٤ٔ٤َ ٝحُظول٤ق ح١ٌُ طئ٣يٙ أىُش ًؼ٤َس ٖٓ 

. ًظخد هللا ٝٓ٘ش ٍُٓٞٚ؛ ٓخ ُْ طٌٖ اػٔخ

: اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ

   .ر٤غ حَُٔحرلش، حُٞػي، حُِِّٔ

 The Abstract 

  Selling by System of almurabaha for who wants to buy in 

Islamic banks 

Selling by al—murabaha is one among the various treatments 

practised in islamic banks which is widely spread since it has so 

many advantages if we compare it with the other 

disadvantages.throughout theses papers i have tried to draw a 

clear picture on the view of islamic religion in this matter since it 

is tackled by so many researchers nowadays discussing at the same 

time the diffeent arguments that each depends on. 

The key words: Selling- Al-murabaha-promise   

:  ِمذِخ
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    ٗ٘ؤص حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُظٌٕٞ حُزي٣َ ح١ٍَٝ٠ُ ػٖ حُز٘ٞى حَُر٣ٞش حُظ٢ ؿيح 

ح٫ٓظـ٘خء ػٜ٘خ أَٓحًّ ٓلظٞٓخ؛ كظٔٚ ػ٤ِ٘خ حُ٘خٍع ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ هزَ إٔ ٣لظٔٚ ػ٤ِ٘خ حُٞحهغ 

ح١ٌُ ٜٗ٘ي ك٤ٚ طيٍٛٞ ٝٓو١ٞ ٌٛٙ حُٔئٓٔخص حَُر٣ٞش، ٌُٖ ٌٛٙ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٫ طِحٍ 

طظِْٔ ٣َ١وٜخ، ٝطؼزض ك٠ٍٞٛخ ربؿَحء ٓؼخ٬ٓص طظٞحكن ٓغ حَُ٘ع حُل٤٘ق، ٖٝٓ 

، ح١ٌُ ٛخٍ ٤ًٍِس حُؼَٔ ح٧ٓخ٤ٓش ث١غ اٌّشاثؾخ ٣ٌِش ثبٌؾشاء: حُٔؼخ٬ٓص حُظ٢ ُـؤص ا٤ُٜخ

ُٜخ، ١ٝـ٠ ػ٠ِ ٓخثَ أػٔخٍ حَُٜٔف ح٢ٓ٬ٓ٩؛ ُٔخ ٌُٜح حُز٤غ ٖٓ ا٣ـخر٤خص ؿ٠ِ ٍؿْ ٓخ 

٣٘ٞرٚ ٖٓ ٗوخثٚ أٝ ٗزٚ؛ ٝػ٠ِ ًَ كخ٧َٓ ٫ ٣ِحٍ ه٬ك٤خ ر٤ٖ حُلوٜخء حُٔؼخ٣َٖٛ ٝحٗؤٔٞح 

. ر٘ؤٗٚ ر٤ٖ ٓئ٣ي٣ٖ ُٚ ٝٓخٗؼ٤ٖ ٓ٘ٚ؛ ٌٝٛح ٓخ ٓ٘ظ٘خُٝٚ رخُيٍحٓش ك٢ ٌٛح حُزلغ ُٝٞ رخهظٜخٍ

ِفَٙٛ ث١غ اٌّشاثؾخ  

. ٓٔخٝٓش ٝأٓخٗش: هزَ حُوٞٝ ك٢ ًُي ٫ رؤّ إٔ ٗز٤ٖ إٔ حُز٤غ ك٢ حُلوٚ ٗٞػخٕ

حٌُٔخ٣ٔش، ر٤غ ٣ظلن ك٤ٚ حُٔظزخ٣ؼخٕ ػ٠ِ ػٖٔ : حُٔٔخًٔش، ٣ٝوخٍ: ٣ٝوخٍ ُٜخ: ث١غ اٌّغبِٚخ

.  حُٔز٤غ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ حُؼٖٔ ح٧ٍٝ ح١ٌُ ىكؼٚ حُزخثغ َُ٘حء حُِٔؼش

. كٜٞ ر٤غ ٓز٘خٙ ػ٠ِ أٓخٗش حُزخثغ ك٢ ح٩هزخٍ ػٖ حُؼٖٔ ح٧ٍٝ ح١ٌُ ِٓي رٚ حُِٔؼش: ث١غ ا٤ِبٔخ

: ٌٝٛح ٛٞ ٓزذ ط٤ٔٔظٚ، ٝٛٞ أٗٞحع ػ٬ػش

 ٝٛٞ حُز٤غ رٔؼَ حُؼٖٔ ح٧ٍٝ، أ١ رَأّ حُٔخٍ رـ٤َ ٍرق، كٌؤٕ حُزخثغ ؿؼَ :ث١غ اٌز١ٌٛخ

حُٔ٘ظ١َ ٣ظ٠ُٞ ٌٓخٗٚ ك٢ حُٔز٤غ، كبٕ ًخٕ حُز٤غ ُـِء ٖٓ حُٔز٤غ رلٜظٚ ٖٓ ٍأّ حُٔخٍ ىٕٝ 

. ٍرق، كٜٞ ح٩َٗحى

 ٝٛٞ حُز٤غ رٔؼَ حُؼٖٔ ح٧ٍٝ ٓغ حٗظوخٙ ٓويحٍ ٓؼِّٞ ٖٓ حُؼٖٔ، أ١ كطّٚ:ث١غ اٌٛم١ؼخ 
(xvi)

  .

ٓؤهًٞس ٖٓ ًِٔش ٍحرق ٖٓ حُٔلخػِش ٢ٛٝ ٛ٘خ ٫ طوظ٢٠ : ٟ٘ ٌغخ: رؼش٠ف اٌّشاثؾخ- 1

ٖٓ حَُرق ٝٛٞ حُ٘ٔخء ك٢ : حُٔ٘خًٍش ٧ٕ ح١ٌُ ٣َرق ٛٞ حُزخثغ كو٢ ٖٓ رخد ٓخكَ، ٍٝرق

حُظـخٍس
(xvii)

 .

حَُٔحرلش ر٤غ ٓخ َٗحٙ رٔخ َٗحٙ ): كوي ػَكٜخ ٤ٗو٢ ُحىٙ روُٞٚ: أِب اٌّشاثؾخ افط٩ؽب

(٣ُٝخىس
(xviii)

 .

ٝٛٞ ر٤غ حُِٔؼش رخُؼٖٔ ح١ٌُ حٗظَحٛخ رٚ ٣ُٝخىس ٍرق ٓؼِّٞ ): ٝػَكٜخ حُيٍى٣َ روُٞٚ- 

(ُٜٔخ
(xix)

 .

(ٓؼ٠٘ ر٤غ حَُٔحرلش، ٛٞ حُز٤غ رَأّ حُٔخٍ ٍٝرق ٓؼِّٞ): ٝػَكٜخ حرٖ هيحٓش- 
(xx)

. 

ٍأّ ٓخ٢ُ ك٤ٜخ ٓخثش ى٣٘خٍ، أر٤ؼي ا٣خٛخ رٚ؛ ٓغ : إٔ ٣وٍٞ ٍد حُِٔؼش: فٛسح ث١غ اٌّشاثؾخ- 2

. ٍرق ػَ٘س ىٗخ٤َٗ ٓؼ٬
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رؼظي رٔخ : رؼظي رٔخ حٗظ٣َض ٍٝرق ًٌح، أٝ: ٝأًؼَ ػزخٍحص حَُٔحرلش حٓظؼٔخ٫ إٔ ٣وٍٞ حُزخثغ

. رؼظي رَأٓٔخ٢ُ ٍٝرق ًٌح: هخّ ػ٢ِ ٍٝرق ًٌح، أٝ

، هخٍ حرٖ (xxi)ٛٞ ػوي ؿخثِ رخطلخم حُلوٜخء؛ رَ ك٠ٌ حٌُخٓخ٢ٗ ح٩ؿٔخع ػ٤ِٚ: ؽىُ ث١غ اٌّشاثؾخ- 3

ٍأّ ٓخ٢ُ ك٤ٚ أٝ ٛٞ ػ٢ِ رٔخثش رؼظي رٜخ، ٍٝرق : ٣ٝ٘ظ١َ ػِٜٔٔخ رَأّ حُٔخٍ ك٤وٍٞ): هيحٓش ػ٘ٚ

(ػَ٘س، كٌٜح ؿخثِ ٫ ه٬ف ك٢ ٛلظٚ، ٫ٝ ٗؼِْ ك٤ٚ ػ٘ي أكي ًَحٛش
(xxii)

 .

ٝٝؿٚ ًٕٞ حَُٔحرلش ه٬ف ح٠ُٝ٧؛ ): هخٍ حُوَحك٢: ٝإ ًخٕ كٌٔٚ ػ٘ي حُٔخ٤ٌُش ه٬ف ح٠ُٝ٧- 

(ٌُؼَس ٝؿٞٙ حٌٌُد ٝحُـٖ ك٤ٜخ
(xxiii)

  .

 ِفَٙٛ ث١غ اٌّشاثؾخ ٣ٌِش ثبٌؾشاء

ٌٛح حٛط٬ف كي٣غ ٫ٝ ٗي، ظَٜ ٌٓ٘ كظَس ٝؿ٤ِس؛ كؤٍٝ ٖٓ حٓظؼِٔٚ : ٔؾأح اٌّقطٍؼ- 1

طط٣َٞ ح٧ػٔخٍ حَُٜٔك٤ش رٔخ )ٓخ٢ٓ كٔٞى ك٢ ٍٓخُظٚ حُيًظٍٞحٙ رؼ٘ٞحٕ . رٌٜح حٌَُ٘ ٛٞ ى

٤ًِش حُلوٞم- حُٔويٓش ا٠ُ ؿخٓؼش حُوخَٛس  (٣ظلن ٓغ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش
(xxiv)

  .

كبٕ كو٤وظٚ ًخٗض ٓؼَٝكش ػ٘ي حُلوٜخء حُٔظوي٤ٖٓ كوي ًًَٙ ٓلٔي رٖ - ٝإ حهظِلض حُظ٤ٔٔش-ٌُٖ 

حُلٖٔ ح٤ُ٘زخ٢ٗ، ٝح٩ٓخّ حُ٘خكؼ٢ ك٢ ح٧ّ
(xxv)

، ٝؿ٤َٛٔخ؛ كوي ؿخء ك٢ ًظخد حُل٤َ ُٔلٔي رٖ 

أٍأ٣ض ٍؿ٬ًّ أَٓ ٍؿ٬ًّ إٔ ٣٘ظ١َ ىحٍحَ رؤُق ىٍْٛ ٝأهزَٙ أٗٚ إ : هِض): حُلٖٔ ح٤ُ٘زخ٢ٗ هخٍ

كؼَ حٗظَحٛخ ح٥َٓ رؤُق ىٍْٛ ٝٓخثش ىٍْٛ كؤٍحى حُٔؤٍٓٞ َٗحء حُيحٍ ػْ هخف إ حٗظَحٛخ إٔ 

٣٘ظ١َ حُٔؤٍٓٞ حُيحٍ : ٣زيٝ ٦َُٓ ك٬ ٣ؤهٌٛخ كظزو٠ ك٢ ٣ي حُٔؤٍٓٞ ٤ًق حُل٤ِش ك٢ ًُي؟ هخٍ

هي أهٌص ٓ٘ي ٌٛٙ حُيحٍ : ػ٠ِ أٗٚ رخُو٤خٍ ك٤ٜخ ػ٬ػش أ٣خّ ٣ٝوز٠ٜخ ٣ٝـ٢ء ح٥َٓ ٣ٝزيأ ك٤وٍٞ

٢ٛ ُي رٌُي؛ ك٤ٌٕٞ ًُي ٦َُٓ ٫ُٓخ ٣ٌٕٝٞ ا٣ـخرخ ٖٓ : رؤُق ٝٓخثش ىٍْٛ ك٤وٍٞ حُٔؤٍٓٞ

حُٔؤٍٓٞ ُِٔ٘ظ١َ؛ أ١ ٫ٝ ٣وٍٞ حُٔؤٍٓٞ ٓزظيثخًّ رؼظي ا٣خٛخ رؤُق ٝٓخثش؛ ٧ٕ ه٤خٍٙ ٣ٔو٢ رٌُي 

ك٤لوي كوٚ ك٢ اػخىس حُز٤ض ا٠ُ رخثؼٚ، ٝحٕ ُْ ٣َؿذ ح٥َٓ ك٢ َٗحثٜخ طٌٖٔ حُٔؤٍٓٞ ٖٓ ٍىٛخ 

(ر١َ٘ حُو٤خٍ ك٤يكغ ػ٘ٚ ح٠ٍَُ رٌُي
(xxvi)

 .

 ): رَ هخٍد حرٖ حُو٤ْ ٖٓ حُظ٤ٔٔش كظ٠ ٠ٔٓ ١خُذ حَُ٘حء آَٓحًّ، ٝٓ٘ظ٣َٜخ ٓؤٍٓٞحًّ، كوخٍ

ٍؿَ أَٓ ٍؿ٬ًّ إٔ ٣٘ظ١َ ىحٍحًّ رؤُق ىٍْٛ ٝأهزَٙ أٗٚ إ كؼَ حٗظَحٛخ ح٥َٓ رؤُق ٝٓخثش، 

٣٘ظ١َ حُيحٍ ػ٠ِ أٗٚ : هخٍ. كوخف حُٔؤٍٓٞ إ حٗظَحٛخ أ٫ ٣َؿذ ح٥َٓ ك٢ َٗحثٜخ

(…رخُو٤خٍ
(xxvii)

  ..

 :ػَكٚ حُؼِٔخء حُٔؼخَٕٛٝ رؼيس طؼ٣َلخص ٜٓ٘خ: رؼش٠ف ث١غ اٌّشاثؾخ ٣ٌِش ثبٌؾشاء- 2
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٢ٛ إٔ ٣ظويّ حُؼ٤َٔ ا٠ُ حَُٜٔف ١خُزخًّ ٓ٘ٚ َٗحء حُِٔؼش ): ٓخ٢ٓ كٔٞى روُٞٚ. ػَكٚ ى- 

حُٔطِٞرش رخُٞٛق ح١ٌُ ٣ليىٙ حُؼ٤َٔ، ٝػ٠ِ أٓخّ حُٞػي ٓ٘ٚ رَ٘حء طِي حُِٔؼش كؼ٬ًّ 

(َٓحرلش رخُ٘ٔزش حُظ٢ ٣ظلوخٕ ػ٤ِٜخ ٣ٝيكغ حُؼٖٔ ٓؤطخًّ كٔذ آٌخ٤ٗخطٚ
(xxviii)

 .

١ِذ َٗحء ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٓز٤غ ٓٞٛٞف ٓويّ ٖٓ ػ٤َٔ ): ٝػَكٚ حُزخكغ أكٔي ِٓلْ روُٞٚ- 

ا٠ُ َٜٓف ٣وخرِٚ هزٍٞ ٖٓ حَُٜٔف ٝٝػي ٖٓ حُطَك٤ٖ ح٧ٍٝ رخَُ٘حء ٝحُؼخ٢ٗ رخُز٤غ رؼٖٔ 

(ٍٝرق ٣ظلن ػ٤ِٜخ ٓٔزوخًّ 
(xxix)

. 

إٔ ٣َؿذ حُؼ٤َٔ َٗحء ِٓؼش ٓؼ٤٘ش ًحطٜخ أٝ ؿٜ٘ٔخ ح٠ُ٘ٔزطش ػ٤ٜ٘خ رخُٞٛق، : فٛسرٗ- 3

ك٤ٌٛذ ا٠ُ حَُٜٔف ٣ٝظلوخٕ ػ٠ِ إٔ ٣وّٞ حَُٜٔف ِٓظِٓخ رَ٘حء حُز٠خػش ٖٓ ػوخٍ أٝ 

آ٫ص أٝ ٗلٞ ًُي، ٣ِٝظِّ حُؼ٤َٔ رَ٘حثٜخ ٖٓ حَُٜٔف رؼي ًُي، ٣ِٝظِّ حَُٜٔف رز٤ؼٜخ 

.   ُِؼ٤َٔ رؼٖٔ حطلوخ ػ٤ِٚ ٓويحٍح ٝأؿ٬ ٍٝرلخ

: إ ر٤غ حَُٔحرلش ٦َُٓ رخَُ٘حء ػ٘ي اؿخُش حُ٘ظَ ك٤ٚ ٣ظٌٕٞ ٓٔخ ٢ِ٣

ٝػي رخَُ٘حء ٖٓ حُؼ٤َٔ َُِٜٔف، ٝٝػي رخُز٤غ ٖٓ حَُٜٔف ُِؼ٤َٔ، ٝط٠ٔٔ ٌٛٙ - 1

 .حُؼ٤ِٔش ٓٞحػيس، ٝطٞهغ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٓغ ػ٬ٔثٜخ ػ٠ِ ٓخ ٠ٔٔ٣ ٝػي رخَُ٘حء

. ٣٘ظ١َ حَُٜٔف حُِٔؼش ٖٓ حُزخثغ، ٣ٝٞهغ ػ٠ِ ػوي ر٤غ ر٤ٖ حَُٜٔف ٝحُزخثغ- 2

ػوي ر٤غ ر٤ٖ ح٥َٓ رخَُ٘حء ٝحَُٜٔف ح٢ٓ٬ٓ٩ رؼي طِٔي حَُٜٔف ُِِٔؼش حُٔٞٛٞكش - 3

 .ر٘خء ػ٠ِ ١ِذ حُؼ٤َٔ

ٚث١ٓ اٌّشاثؾخ اٌفم١َّٙخ  (اٌّشاثؾخ اٌّقشف١َّخ)اٌفشق ث١ٓ ث١غ اٌّشاثؾخ ٣ٌِش ثبٌؾشاء - 4

:  اٌجغ١طخ

َّْ َٓكِش ٓٞحػيسٍن ٓخروشٍن ػ٠ِ ػويٛخ، ر٤٘ٔخ طٔزن َٓكِش ػوي -  ك٢ حَُٔحرلش حُلو٤ٜش ٫ ٣ٌٕٞ ػَ

. حَُٔحرلش حَُٜٔك٤ش َٓكِش ٓٞحػيس

حُِٔؼش حُظ٢ ٣َحى ر٤ؼٜخ ك٢ ػوي حَُٔحرلش حَُٜٔك٤ش اٗٔخ ٣ظٌِٜٔخ حَُٜٔف حُزخثغ، ر٘خء ػ٠ِ ١ِذ - 

ٖٓ حُؼ٤َٔ حُٔ٘ظ١َ، ر٤٘ٔخ ك٢ حَُٔحرلش حُلو٤ٜش طٌٕٞ حُِٔؼش ك٢ ِٓي حُزخثغ ىٕٝ ١ِذ ٖٓ 

حُٔ٘ظ١َ
(xxx)

. 

حهظِق حُلوٜخء حُٔؼخَٕٛٝ ك٢ : ألٛاي اٌفمٙبء اٌّؼبفش٠ٓ فٟ ث١غ اٌّشاثؾخ ٣ٌِش ثبٌؾشاء

:  حُٔٔؤُش ػ٠ِ ه٤ُٖٞ

ٝا٤ُٚ ًٛذ ٣ٞٓق حُوَٟخ١ٝ، ٝٓخ٢ٓ كٔٞى، ٝػ٢ِ أكٔي حُٔخُّٞ: اٌمٛي ثبٌغٛاص- 1
(xxxi)

 ،

ٝارَح٤ْٛ كخَٟ حُيرٞ
(xxxii)

:  ، ٝؿ٤َْٛ ٖٓ حُٔؼخ٣َٖٛ، ٝحٓظيُٞح رٔخ ٢ِ٣



         Annales de l’Université de Béchar   N°09 2011          09 بشار      العدد  جامعةحكليات

         

75 

 

ػّٔٞ حُٜ٘ٞٙ حُيحُش ػ٠ِ كَ ؿ٤ٔغ أٗٞحع حُز٤ٞع ا٫ ٓخ حٓظؼ٘خٙ حُي٤َُ حُوخٙ- 
(xxxiii)

؛ ٝإٔ 

َّ كظ٠ ٣وّٞ ى٤َُ ػ٠ِ حُٔ٘غ ح٧َٛ ك٢ حُٔؼخ٬ٓص حُـٞحُ ٝحُِل
(xxxiv)

 . 

: طؤ٤َٛ ٍٛٞس ر٤غ حَُٔحرلش ر٘ٚ حُلوٜخء حُٔظوي٤ٖٓ ػ٠ِ ٓخ ٣٘زٜٜخ، ٖٝٓ ًُي هٍٞ حُ٘خكؼ٢- 

حٗظَ ٌٛٙ ٝأٍرلي، كخٗظَحٛخ حَُؿَ، كخَُ٘حء ؿخثِ ٝح١ٌُ : ٝاًح أٍٟ حَُؿَ حَُؿَ حُِٔؼش كوخٍ)

حٗظَ ٢ُ ٓظخػخ : أٍرلي ك٤ٜخ رخُو٤خٍ إ ٗخء أكيع ك٤ٜخ ر٤ؼخ ٝإ ٗخء طًَٚ، ٌٌٝٛح إ هخٍ: هخٍ

(ٝٝٛلٚ ُٚ أٝ ٓظخػخ أ١ ٓظخع ٗجض ٝأٗخ أٍرلي ك٤ٚ، كٌَ ٌٛح ٓٞحء
(xxxv)

 . 

ر٘خء حُٔؼخ٬ٓص ػ٠ِ َٓحػخس حُؼَِ ٝحُٜٔخُق، ِٜٝٓلش حُ٘خّ طوظ٢٠ طـ٣ِٞ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ - 

حُز٤ٞع
(xxxvi)

. 

 . ح٧هٌ رٔزيأ حُظ٤ٔ٤َ ٍٝكغ حُلَؽ- 

ح٧هٌ رَأ١ حُوخث٤ِٖ رب٣ـخد ح٩ُِحّ رخُٞػي- 
(xxxvii)

؛ ٝهي هخٍ رٚ ؿٔخػش ٖٓ أَٛ حُؼِْ ْٜٓ٘ حرٖ 

ٗزَٓش؛ ٝٛٞ ٌٓٛذ ًؼ٤َ ٖٓ حُِٔق ْٜٓ٘ حُلٖٔ حُز١َٜ، ٝحُو٤ِلش ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ، ٝٛٞ 

حٍُٜٔ٘ٞ ػ٘ي حُٔخ٤ٌُش ك٤ِِّ ػ٘يْٛ ه٠خء إ ًخٗض ػ٠ِ ٓزذ ٝىهَ حُٔٞػٞى رٔزذ حُؼيس ك٢ 

٢ٗء
(xxxviii)

:   ؛ ٝحٓظيٍ ٛئ٫ء رؤىُش ًؼ٤َس ٜٓ٘ـخ

، ٝحُؼوي ًَ ٓخ ػويٙ ح٩ٗٔخٕ ػ٠ِ (1:حُٔخثيس) ((٣خ أ٣ٜخ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح أٝكٞح رخُؼوٞى)): هُٞٚ طؼخ٠ُ. 

.  ٗلٔٚ ك٤َ٘ٔ حُٞػي

، ((٣خ أ٣ٜخ ح٣ٌُٖ حٓ٘ٞح ُْ طوُٕٞٞ ٓخ٫ طلؼِٕٞ ًزَ ٓوظخ ػ٘ي هللا إٔ طوُٞٞح ٓخ٫ طلؼِٕٞ)): هُٞٚ طؼخ٠ُ. 

 . ؛ كوِق حُٞػي ٖٓ حٌٌُد حُٔلَّ كٌخٕ حُٞكخء ٝحؿزخ(3:حُٜق)

(آ٣ش حُٔ٘خكن ػ٬ع، اًح كيع ًٌد ٝاًح ٝػي أهِق ٝاًح حإطٖٔ هخٕ): هُٞٚ
(xxxix)

، كؼي حٌٌُد 

 . ك٢ حُٞػي ٖٓ هٜخٍ حُ٘لخم ى٤َُ ػ٠ِ ٝؿٞد حٌٌُد

ٖٓ حُٔؼوٍٞ إٔ حٓظوَحٍ حُٔؼخ٬ٓص ٝح٩رؼخى ػٖ حُـٍَ ٣وظ٢٠ ا٣ـخد حُٞكخء رخُٞػي ػٔٞٓخ . 

ٝك٢ ٌٛٙ حُٔؼخِٓش هٜٞٛخ
( xl)

. 

ٓلٔي ٤ِٓٔخٕ ح٧ٗوَ: ٝا٤ُٚ ًٛذ ؿٔخػش ْٜٓ٘: اٌمٛي ثبٌّٕغ- 2
(xli)

، ٝرٌَ رٖ ػزي هللا أرٞ 

٣ُي
(xlii)

، ٍٝك٤ن ٣ْٞٗ ح١َُٜٔ
(xliii)

:  ، ٝؿ٤َْٛ؛ ٝحٓظيُٞح رٔخ ٢ِ٣

إٔ ٌٛٙ حُٔؼخِٓش طؼي ٖٓ رخد ر٤غ ٓخ ٤ُْ ػ٘يى؛ ك٤غ إٔ حُز٘ي رخع ُِؼ٤َٔ ٓخ ٫ ٣ِٔي- 
(xliv)

 ،

(٫ طزغ ٓخ ٤ُْ ػ٘يى): ٝهي هخٍ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ
(xlv)

. 

أٗٚ ٖٓ رخد حُل٤ِش ػ٠ِ ح٩هَحٝ رخَُرخ-  
(xlvi)

، كؼ٘يٓخ ٣٘ظ١َ حُز٘ي رٔخثش ٗويح ٣ٝز٤غ رٔخثش 

 . ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ أؿَ، كٌؤٗٚ أهَٟي رٔخثش ُظؼط٤ٚ رؼي ح٧ؿَ ٓجش ٝػ٣َٖ٘
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أٜٗخ ٖٓ رخد ر٤غ حُؼ٤٘ش ٝٛٞ ٢ٜ٘ٓ ػ٘ٚ؛ ٧ٕ هٜي حُؼ٤َٔ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُ٘وٞى ٝهٜي حُز٘ي - 

حُلٍٜٞ ػ٠ِ حَُرق، ك٢ٜ إً ٤ُٔض ٖٓ حُز٤غ ٝحَُ٘حء ك٢ ٢ٗء
(xlvii)

. 

(٠ٜٗ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ػٖ ر٤ؼظ٤ٖ ك٢ ر٤ؼش): أٜٗخ ٖٓ رخد ر٤ؼظ٤ٖ ك٢ ر٤ؼش، ٝهي- 
(xlviii)

 

كخُز٤ؼش ح٠ُٝ٧ ر٤ٖ حَُٜٔف ٝػ٤ِٔٚ، ٝحُؼخ٤ٗش ر٤ٖ حَُٜٔف ٝحُزخثغ؛ ٌٝٛح ر٘خء ػ٠ِ إٔ 

حُٔٞحػيس ِِٓٓش ُِطَك٤ٖ
(xlix)

 . 

حٜٗخ طوّٞ ػ٠ِ حُوٍٞ رِِّٝ حُٞػي ٝٝؿٞد حُٞكخء رٚ، ٝحُـٍٜٔٞ ٖٓ حُل٘ل٤ش ٝحُ٘خكؼ٤ش - 

ٝحُل٘خرِش ٝحُظخ٣َٛش ٝرؼٞ حُٔخ٤ٌُش ػ٠ِ إٔ حُٞكخء رخُٞػي ٓٔظلذ ٤ُْٝ ٝحؿزخًّ؛ ٌُح ٫ 

٣و٠٠ رٚ ػ٠ِ حُٞحػي؛ ٓغ حُظ٤ِْٔ رؤٕ حُٞحػي اًح طَى حُٞكخء كوي كخطٚ حُل٠َ ٝحٍطٌذ حٌَُٔٝٙ 

 : ٫ٝ ٣ؤػْ رٌُي؛ ٝحٓظيُٞح ػ٠ِ هُْٜٞ رؤىُش ٜٓ٘خ

اًح ٝػي أكيًْ أهخٙ ٝك٢ ٤ٗظٚ إٔ ٣ل٢ ُٚ؛ كِْ ٣ق، ):  هخٍٓخ ١ٍٝ ػٖ ٣ُي رٖ أٍهْ إٔ حُ٘ز٢. 

(ك٬ اػْ ػ٤ِٚ
(l)

. 

ٝحٕ حُٞػي طزَع ٓلٞ ٖٓ حُٞحػي ٫ٝ ى٤َُ ػ٠ِ ٝؿٞد حُظزَع ػ٠ِ أكي. 
(li)

 .

:  ٍى حُٔخٗؼٕٞ أىُش حُٔـ٣ِ٤ٖ رٔخ ٣ؤط٢:ِٕبلؾخ أدٌخ اٌّغ١ض٠ٓ- 3

إ ح٧َٛ ك٢ حُٔؼخ٬ٓص ح٩رخكش طٔٔي رخ٧َٛ ٝحٓظٜلخد ُٚ، ٌُٖ ًُي اٗٔخ ٣ظْ : هُْٜٞ- 

. ػ٘ي ػيّ ٝؿٞى أىُش ٗخهِش ٖٓ ح٩رخكش ا٠ُ حُظل٣َْ

ِْٗٔ رٌُي ٌُٖٝ ٓغ حًٌَُ رؤٗٚ ٫ ري ٖٓ ىٍحٓش حُٔٔؤُش ىٍحٓش ٓٔظل٠٤ش هزَ اٛيحٍ : أؿ٤ذ

كٌْ ػ٤ِٜخ َٛ ٢ٛ رخه٤ش ػ٠ِ حُزَحءس ح٤ِٛ٧ش أّ إٔ ٛ٘خُي أىُش ط٘وِٜخ ػٖ ًُي ٝطوَؿٜخ ٖٓ 

. ىحثَس ح٩رخكش ا٠ُ ىحثَس حُظل٣َْ

إ ك٤ٚ ط٤ٔ٤َح ػ٠ِ حُ٘خّ ٣َى رؤٕ حُظ٤ٔ٤َ ٣لٔ٘ٚ ًَ أكي، ٤ُْٝ ح٧َٓ ػ٠ِ : ٝهُْٜٞ -

. ا٬١هٚ

ًٌُٝي حُظ٘ي٣ي ٣لٔ٘ٚ ًَ أكي؛ ك٬ ؿَٝ ُِزخكغ ح٤ٓ٧ٖ ك٢ أكي ٜٓ٘ٔخ؛ كخُظ٤ٔ٤َ هي : أؿ٤ذ

٣ِـ٢ ح٣َُ٘ؼش ك٬ ٣زو٠ ٜٓ٘خ ا٫ حَُح٣ش أٝ حُ٘ؼخٍ، ٝحُظ٘ي٣ي هي ٣ٔ٘غ ططز٤وٜخ، اٗٔخ حُلوٚ ح٤َُٖٛ 

ك٢ ح٠ُز٢ ٝحُيهش ٝك٢ اٛيحٍ حُلٌْ رخ٤ُو٤ٖ أٝ رخُظَؿ٤ق طل٬٤ِ أٝ طل٣َٔخ كٔذ هٞس ح٧ىُش 

 .ٟٝؼلٜخ

:  ِٕبلؾخ أدٌخ اٌّبٔؼ١ٓ- 4

؛ ٧ٕ حُز٘ي ٣ظِٔي حُِٔؼش ٣ٝظلَٔ ٟٔخٜٗخ كخٗظل٠ ِشدٚداٜٗخ ٖٓ رخد ر٤غ ٓخ٫ ٣ِٔي : هُْٜٞ-

.  حُـٍَ حُٔلظَٔ
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 إٔ حُز٤غ كو٤و٢ ٫ ١ٍٞٛ، ٝحهظ٬ف حٍُٜٞس فغٛاثٗأٜٗخ ك٤ِش ُ٪هَحٝ رخَُرخ، : هُْٜٞ- 

ْٜٓ ؿيح، ٝإ ًخٗض ٗظ٤ـش ح٣َٓ٧ٖ ٝحكيس ك٢ حُظخَٛ
(lii)

  .

إٔ ٣ز٤غ ٤ٗجخ ا٠ُ : ٧ٕ حُؼ٤٘ش حُظ٢ ٍٝى ح٢ُٜ٘ ػٜ٘خ ٢ٛ: فغ١ش ِغٍُهُْٜٞ أٜٗخ ٖٓ رخد حُؼ٤٘ش - 

٣ِٝٔٔٚ ا٠ُ حُٔ٘ظ١َ، ػْ  (ٓ٘ش ٓؼ٬)ا٠ُ أؿَ  (ٓجش ٝػ٣َٖ٘ ى٣٘خٍح ٓؼ٬)آهَ رؼٖٔ ٓؼ٤ٖ 

ٗويحًّ، كخُ٘ظ٤ـش أٗٚ ِٓٔٚ ٓجش ٤ُظِٜٔٔخ ػ٘ي ح٧ؿَ ٓجش  (ٓجش ٓؼ٬)٣٘ظ٣َٚ حُزخثغ رؼٖٔ أهَ 

ٝػ٣َٖ٘؛ ٖٝٓ حُٔئًي إٔ ٍٛٞس حُٔؼخِٓش ك٢ ر٤غ حَُٔحرلش حُظ٢ طـ٣َٜخ حُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش 

ٝحُظ٢ أكظض رـٞحُٛخ ٤ٛجخص حَُهخرش حَُ٘ػ٤ش ٤ُٔض ٖٓ ٌٛٙ حٍُٜٞس حُٔٔ٘ٞػش ك٢ ٢ٗء
(liii)

  .

ٝأٓخ ٓخ ه٤َ ٖٓ أٜٗخ ر٤ؼظ٤ٖ ك٢ ر٤ؼش ك٬ ط٘طزن ٍٛٞس ٌٛح حُز٤غ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔؼخِٓش، ٖٝٓ - 

ٖٓ رخع ر٤ؼظ٤ٖ ): ٍٛٞ حُز٤ؼظ٤ٖ ك٢ ر٤ؼش رؼٞ ٍٛٞ ر٤ٞع ح٥ؿخٍ؛ ُوُٞٚ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ

(ك٢ ر٤ؼش كِٚ أًٜٝٔٔخ أٝ حَُرخ
(liv)

 ٗويح أٝ 20، ٖٝٓ ٍٛٞ ر٤ؼظ٤ٖ ك٢ ر٤ؼش إٔ ٣ز٤ؼٚ حُِٔؼش رـ

.   ا٠ُ أؿَ؛ ٣ٝلظَهخٕ هزَ طلي٣ي حُؼ25ٖٔ

أٓخ اٌٗخٍٛخ ر٘خء ػ٠ِ أٜٗخ ٓز٤٘ش ػ٠ِ ٝؿٞد حُٞكخء رخُٞػي، ٝحُـٍٜٔٞ ػ٠ِ ه٬كٚ، ك٤ـخد - 

ػ٘ٚ رظَؿ٤ق هٍٞ حُوخث٤ِٖ رخُٞؿٞد؛ كٔؼَ ٌٛح حُٞػي ِِّٓ ُِطَك٤ٖ ه٠خء ١زوخًّ ٧كٌخّ 

حٌُٔٛذ حُٔخ٢ٌُ ِِّٝٓ ُِطَك٤ٖ ى٣خٗش ١زوخًّ ٧كٌخّ حٌُٔحٛذ ح٧هَٟ ٝٓخ ٣ِِّ ى٣خٗش ٣ٌٖٔ 

ح٩ُِحّ رٚ ه٠خء اًح حهظ٠ض حُِٜٔلش ًُي ٝأٌٖٓ ُِو٠خء حُظيهَ ك٤ٚ، ًُٝي ؿزَح ُِـٍَ 

حُلخَٛ ُِطَك٤ٖ ك٢ كخٍ ػيّ حُٞؿٞد كخُوٍٞ رخُٞؿٞد حؿظٜخى ٛل٤ق ُٚ أىُظٚ، ٝهي طويٓض 

(lv)
  .

:  اٌزشع١ؼ- 5

ر٤غ حَُٔحرلش ٦َُٓ رخَُ٘حء ػ٘ي حُوخث٤ِٖ رـٞحُٙ ٣ؼظٔي ػ٠ِ حؿظٜخىحص ٧َٛ حُؼِْ ٝأىُظْٜ  

ٝؿ٤ٜش ٝه٣ٞش، ٣ظَطذ ػ٠ِ حُوٍٞ رٚ ِٜٓلش ظخَٛس؛ ٌٝٛح ٖٓ حُظ٤ٔ٤َ حَُٔ٘ٝع ح١ٌُ طئ٣يٙ 

. ح٧ىُش ٖٓ ًظخد هللا ٝٓ٘ش ٍُٓٞٚ 

ّ، 1988إ ٓـِْ ٓـٔغ حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ حُٔ٘ؼوي ك٢ ىٍٝس ٓئطَٔٙ حُوخْٓ رخ٣ٌُٞض ػخّ - 

: هٍَ ٓخ ٢ِ٣

إٔ ر٤غ حَُٔحرلش ٦َُٓ رخَُ٘حء اًح ٝهغ ػ٠ِ ِٓؼش رؼي ىهُٜٞخ ك٢ ِٓي حُٔؤٍٓٞ، : أ٫ًّٝ 

ٝكٍٜٞ حُوزٞ حُٔطِٞد َٗػخًّ، ٛٞ ر٤غ ؿخثِ، ١خُٔخ ًخٗض طوغ ػ٠ِ حُٔؤٍٓٞ ٓٔئ٤ُٝش 

حُظِق هزَ حُظ٤ِْٔ، ٝطزؼش حَُى رخُؼ٤ذ حُول٢ ٝٗلٞٙ ٖٓ ٓٞؿزخص حَُى رؼي حُظ٤ِْٔ، ٝطٞحكَص 

. ١َٝٗ حُز٤غ ٝحٗظلض ٓٞحٗؼٚ
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٣ٌٕٞ ِِٓٓخًّ ُِٞحػي – ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ٜيٍ ٖٓ ح٥َٓ أٝ حُٔؤٍٓٞ ػ٠ِ ٝؿٚ ح٫ٗلَحى – حُٞػي : ػخ٤ٗخًّ 

ى٣خٗش ا٫ ُؼٌٍ، ٝٛٞ ِِّٓ ه٠خء اًح ًخٕ ٓؼِوخًّ ػ٠ِ ٓزذ ٝىهَ حُٔٞػٞى ك٢ ًِلش ٗظ٤ـش 

٣ٝظليى أػَ ح٩ُِحّ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش آخ رظ٘ل٤ٌ حُٞػي، ٝآخ رخُظؼ٣ٞٞ ػٖ ح٠ٍَُ حُٞحهغ . حُٞػي

. كؼ٬ًّ رٔزذ ػيّ حُٞكخء رخُٞػي ر٬ ػٌٍ

طـُٞ ك٢ ر٤غ حَُٔحرلش ر١َ٘ حُو٤خٍ – ٢ٛٝ حُظ٢ طٜيٍ ٖٓ حُطَك٤ٖ – حُٔٞحػيس : ػخُؼخًّ 

ُِٔظٞحػي٣ٖ، ٤ًِٜٔخ أٝ أكيٛٔخ، كبًح ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ه٤خٍ كبٜٗخ ٫ طـُٞ، ٧ٕ حُٔٞحػيس حُِِٔٓش 

ك٢ ر٤غ حَُٔحرلش ط٘زٚ حُز٤غ ٗلٔٚ، ك٤غ ٣٘ظ١َ ػ٘يثٌ إٔ ٣ٌٕٞ حُزخثغ ٓخٌُخًّ ُِٔز٤غ كظ٠ ٫ 

طٌٕٞ ٛ٘خى ٓوخُلش ٢ُٜ٘ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ػٖ ر٤غ ح٩ٗٔخٕ ٓخ ٤ُْ ػ٘يٙ
(lvi)

 .

ٝإ ػ٠ِ ٖٓ ٣وٍٞ رؼيّ ح٩ُِحّ ك٢ حُٞػي إٔ ٫ ٣ٔو٢ ٖٓ حػظزخٍٙ ٓزخىة ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش - 

حُؼخىُش حُظ٢ ٓ٘ؼض ح٩َٟحٍ رخُ٘خّ، رَ إ ح٣َُ٘ؼش طٔ٘غ اَٟحٍ ح٩ٗٔخٕ ر٘لٔٚ ػ٬ٝس ٓ٘غ 

. اَٟحٍ ح٩ٗٔخٕ رؤه٤ٚ ح٩ٗٔخٕ

كَٜ طٔٔق هٞحػي ٣َٗؼش حُؼيٍ ٝح٩كٔخٕ إٔ ٣ؤط٢ اٗٔخٕ رخُِٔؼش حُٔطِٞرش ر٘خء ػ٠ِ ٝٛق 

ٓليى ٖٓ ح٥َٓ ١خُذ حَُ٘حء ًٝٔخ ٣َحٙ ٣َٝؿزٚ ػْ ٣زخىٍ ٌٛح ح٥َٓ رخٌٍُ٘ٞ ٝحُؼيٍٝ ُٔزذ 

أٝ ر٬ ٓزذ ٢ٌُ ٣وغ حُٔؤٍٓٞ ك٢ ح٠ٍَُ؟ 

حٗظَح١ حُو٤خٍ، ٝهي ط٘زٚ ُٚ حرٖ حُو٤ْ - ُِوَٝؽ ٖٓ حُٔؤُم– ٝٛ٘خى ٖٓ حُلوٜخء ٖٓ حهظَف - 

حٗظَ ٌٛٙ حُيحٍ أٝ ٌٛٙ : ٍؿَ هخٍ ُـ٤َٙ-: أ١ ٖٓ أٓؼِش حُل٤َ- حُٔؼخٍ حُٔٞك٢ ٓخثش ): كوخٍ

حُِٔؼش ٖٓ ك٬ٕ رٌٌح ًٌٝح ٝأٗخ أٍرلي ك٤ٜخ ًٌح ًٌٝح، كوخف إ حٗظَحٛخ إٔ ٣زيٝ ٦َُٓ ك٬ 

. ٣َ٣يٛخ ٫ٝ ٣ظٌٖٔ ٖٓ حَُى

هي حٗظ٣َظٜخ رٔخ : إٔ ٣٘ظ٣َٜخ ػ٠ِ أٗٚ رخُو٤خٍ ػ٬ػش أ٣خّ، أٝ أًؼَ ػْ ٣وٍٞ ٦َُٓ: كخُل٤ِش

ًًَص، كبٕ أهٌٛخ ٓ٘ٚ ٝا٫ طٌٖٔ ٖٓ ٍىٛخ ػ٠ِ حُزخثغ رخُو٤خٍ، كبٕ ُْ ٣٘ظَٛخ ح٥َٓ ا٫ 

إٔ ٣٘ظ١َ ُٚ ه٤خٍح أٗوٚ ٖٓ ٓيس حُو٤خٍ حُظ٢ حٗظ١َٜخ ٛٞ ػ٠ِ حُزخثغ، : رخُو٤خٍ كخُل٤ِش

(. lvii)(٤ُظٔغ ُٚ ُٖٓ حَُى إ ٍىص ػ٤ِٚ

:  هخطٔش

ٌُٖ ٌٛٙ ىٍحٓظ٘خ ُِٟٔٞٞع طؼي ىٍحٓش ُٚ ك٢ ٍٛٞطٚ حُٔـَىس؛ ٤ُْٝ ًَ حُٜٔخٍف 

حُٔؼخَٛس ح٤ُّٞ طِظِّ رٔخ ًًَ، رَ ٖٓ حُٜٔخٍف ح٤ُّٞ ٖٓ ٤٠٣ق ا٠ُ ٌٛٙ حُٔؼخِٓش ١َٝٗخ، 

ٝاؿَحءحص أهَٟ طوظ٢٠ ٖٓ حُٔظؼخَٓ حُزلغ ٝحُ٘ظَ؛ ٢ٛٝ رٌُي هي طٌَ٘ ػ٠ِ ح٥هٌ رٌٜح 

٣َٟ : حٗظَح١ حُؼَرٕٞ ك٢ ػ٤ِٔخص حَُٔحرلش: حُز٤غ ٖٝٓ ٌٛٙ ح١َُٝ٘ ٝح٩ؿَحءحص ٓؼ٬
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حُٔئطَٔ إٔ أهٌ حُؼَرٕٞ ك٢ ػ٤ِٔخص حَُٔحرلش ٝؿ٤َٛخ ؿخثِ ر١َ٘ إٔ ٫ ٣لن َُِٜٔف إٔ 

٣ٔظوطغ ٖٓ حُؼَرٕٞ حُٔويّ ا٫ رٔويحٍ ح٠ٍَُ حُلؼ٢ِ حُٔظلون ػ٤ِٚ ٖٓ ؿَحء حٌٍُ٘ٞ
(lviii)

 .

ًٌٝح حٗظَح١ حُظخ٤ٖٓ حُ٘خَٓ، أٝ ح٩ُِحّ ريكغ ؿَحٓش حُظؤه٤َ، أٝ ٍٖٛ حُؼ٤ٖ حُٔز٤ؼش ٗلٜٔخ، 

  .ٝؿ٤َ ًُي
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اٌفشق ث١ٓ ئداسح اٌغٛدح اٌؾبٍِخ ٚ ِؼب١٠ش ا٠٨ضٚ 

 

ع١ٍّبٟٔ ئ١ٌبط . أ ثٛدٞ ػجذ اٌمبدس،.د

عـــبِؼخ ثؾبس 

 :حُِٔوٚ

 

رؼي إٔ أٛزق ح٫ٛظٔخّ رخُـٞىس ه٤٠ش ػخ٤ُٔش ٝطؤًي أٜٗخ ٤ُٔض ه٤خٍحًّ، ٝاٗٔخ ٍَٟٝس ُ٘ـخف 

أ١ ٗظخّ حهظٜخى١، ظَٜص ٓ٘ظٔش ػخ٤ُٔش طٜظْ ربٛيحٍ ٓؼخ٤٣َ أٝ ٓٞحٛلخص هخٛش ربىحٍس ٟٝٔخٕ 

ّٕ حُِرٕٞ ك٢ حُٞهض  حُـٞىس ٢ٛٝ ٓؼخ٤٣َ حهظ٤خ٣ٍش، ا٫ أٜٗخ ك٢ ٗلْ حُٞهض أٛزلض ِِٓٓش، رل٤غ أ

حُلخَٟ ٣ل٠َ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔ٘ظـ٤ٖ حُٔظل٤ِٜٖ ػ٠ِ ٜٗخىس ح٣٩ِٝ، ٧ٜٗخ طٞك٢ ُْٜ رخُؼوش ك٢ 

 ػ٠ِ ّٓ٘ظـخطْٜ ِٓؼخ ًخٗض أٝ هيٓخص، ٌٝٛح ٓٞحء ك٢ حُظؼخَٓ حُظـخ١ٍ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔل٢ِ أ

. حُٔٔظٟٞ حُي٢ُٝ، أ١ ك٢ كخُش ح٫ٓظ٤َحى ٝحُظٜي٣َ

Le problème de qualité étant devenu un souci mondial, sa 

considération est une obligation et nécessité pour la réussite de tout 

système économique. L’ISO en tant qu’organisation mondiale a été créée 

afin de définir les critères et les spécifications  pour gérer et garantir la 

qualité. Bien que ces critères soient facultatifs, leur satisfaction est devenue 

nécessaire car les clients préfèrent actuellement les transactions avec des 

producteurs ayant obtenu l’approbation de la norme ISO. En effet, la 

conformité avec cette norme inspire la confiance dans la production des 

biens et des services, et ce  aussi bien dans les transactions locales 

qu’internationales. 

 

ا٠٦ضٚ، اٌغٛدح، اٌغٛدح اٌؾبٍِخ، ئداسح اٌغٛدح اٌؾبٍِخ : اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ
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ِؼب١٠ش ا٠٦ضٚ : أ٨ٚ

: ِفَٙٛ ِؼب١٠ش ا٠٦ضٚ .1

أٝ حُٔٞحٛلخص أٝ ) حهظٜخٍ ٫ْٓ حُٔ٘ظٔش حُي٤ُٝش ُِٔؼخ٤٣َ ISO ٣ٔؼَ ٜٓطِق ا٣ِٝ 

، ٝحُظ٢ طؤٓٔض ٓ٘ش (International Standardization Organisation) (حُٔوخ٤٣ْ

ٜٓٔظٜخ ٟٝغ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔؼخ٤٣َ حُوخٛش ر٘ظخّ حُـٞىس ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ططزن ك٢ أ١ . 1947

ّٕ ٜٓٔش ٌٛٙ حُٔ٘ظٔش ٫ طظٞهق ػ٠ِ ٌٛح كو٢، ٝاٗٔخ  ٓ٘ظٔش ًخٗض ٝك٢ ؿ٤ٔغ هطخػخص حُ٘٘خ١، ًٔخ أ

ٝطظْ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش رٞؿٞى ػَٜ٘ . طوّٞ أ٠٣خ رٔظخرؼش َٝٓحهزش ػ٤ِٔش ططز٤ن ٌٛٙ حُٔؼخ٤٣َ ك٢ حُٔ٘ظٔش

ّٕ حُٔ٘ظٔش حُي٤ُٝش ُِٔؼخ٤٣َ ط٢٘٘ رٞؿٞى ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔ٘ظٔخص ح٤٘١ُٞش ُِٔؼخ٤٣َ ٝحُظ٢  ػخُغ ك٤غ أ

كٔؼ٬ ك٢ حُـِحثَ ٗـي حُٔؼٜي حُـِحث١َ ُِٔؼخ٤٣َ . طؼظزَ ح٢٤ُٓٞ ر٤ٖ حُٔ٘ظٔخص ٝر٤ٖ ٓ٘ظٔش ح٣٩ِٝ

(Institut Algérien de Normalisation). (L' IANor) .
lix

   

ّٕ كٌَس ٝؿٞى ٗظخّ ُِـٞىس أٝ ٓؼخ٤٣َ ى٤ُٝش طؼٞى ا٠ُ ُٝحٍس حُيكخع حُز٣َطخ٤ٗش حُظ٢ ًخٗض  ا

رلخؿش ا٠ُ ٗظخّ ُِظؤًي ٖٓ ؿٞىس ح٧ِٓلش ٝحُٔؼيحص حُظ٢ ٣ظْ ط٣ٍٞيٛخ ػٖ ٣َ١ن حًَُ٘خص حُٔ٘ظـش، 

ٝرخُظخ٢ُ ريأ حُؼَٔ رٔخ ٠ٔٔ٣ ٓٞحٛلخص حُيكخع ٢ٛٝ اؿَحءحص ُِـٞىس ٣٘زـ٢ ح٫ُظِحّ رٜخ ٝاػزخطٜخ ٖٓ 

ٝ طْ اىٓخؽ ٌٛٙ ح٧ه٤َس ك٤ٔخ ٠ٔٔ٣ ٓٞحٛلخص . ١َف ح٤ُٜٖٔٔٔ ٝحٍُٔٞى٣ٖ ُِٔؼيحص حُلَر٤ش

حُلِلخء ُِـٞىس، ٝحُظ٢ ٫ طِحٍ ٓٔظويٓش ٖٓ ١َف حُلِق ح٢ِٔ١٧ ُِظؤًي ٖٓ ؿٞىس حُٔؼيحص 

كووض ٌٛٙ حُٔٞحٛلخص كٞحثي ًؼ٤َس ؿ٤َ أٜٗخ هخٛش روطخع ٝحكي  .حُلَر٤ش حٍُٔٞىس ا٠ُ ىٍٝ حُلِق

ٝٛٞ هطخع ح٧ِٓلش ٝحُٔؼيحص حُلَر٤ش، ٌُح حٗظيص حُلخؿش ا٠ُ ٗظخّ ٓٔخػَ ُِـٞىس ٣ٌٖٔ حٓظويحٓٚ 

. ك٢ ٓوظِق حُٜ٘خػخص
lx

   

 ٢ٛٝ 1981ًٝخٗض أ٠ُٝ حُٔؼخ٤٣َ حُظ٢ كووض ٌٛح حُـَٝ طِي حُظ٢ أٛيٍص ٓ٘ش 

BS5750 َ١َف حُٔؼٜي حُز٣َطخ٢ٗ ُِٔؼخ٤٣ ٖٓ British Standard Institute َ٢ٛٝ طٔؼ ،

ٗظخٓخًّ ٩ىحٍس ٟٝٔخٕ حُـٞىس ٝح١ٌُ ٣ئًي ػ٠ِ ٝؿٞى اؿَحءحص ٤ٍٔٓش ٌٓظٞرش ٝطؼ٤ِٔخص َٓٗيس 

ُِؼخ٤ِٖٓ ٖٓ أؿَ حُظؤًي ٖٓ أْٜٗ ٣وٕٞٓٞ رؤىحء ٜٓخْٜٓ رط٣َوش ٛل٤لش ىٕٝ ٝؿٞى اؿَحءحص 

. طٜل٤ل٤ش أػ٘خء ح٧ىحء
lxi

  

، ٝحُظ٢ ؿخءص 1986 ؿٞحٕ 15 حُٜخىٍس ك٢ ISO8042طِض ٌٛٙ حُٔٞحٛلش، حُٔٞحٛلش 

. ُظلي٣ي ٝط٤ٟٞق حُٜٔطِلخص حُوخٛش رخُـٞىس
lxii
 

، ٢ٛٝ ػزخٍس ISO 9000 ظَٜص ٧ٍٝ َٓس ٓٞحٛلخص ٖٓ ِِٓٔش 1987أٓخ ك٢ ٓ٘ش 

ِِٓٔش ٖٓ حُٔؼخ٤٣َ حٌُٔظٞرش أٛيٍطٜخ حُٔ٘ظٔش حُؼخ٤ُٔش ُِٔؼخ٤٣َ ُظلي٣ي ٝٝٛق حُؼ٘خَٛ حَُث٤ٔ٤ش 
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ّٕ ٓ٘ظـخطٜخ  ِٓغ أٝ )حُٔطِٞد طٞكَٛخ ك٢ ٗظخّ اىحٍس حُـٞىس ح١ٌُ طظز٘خٙ اىحٍس حُٔ٘ظٔش ُِظؤًي ٖٓ أ

. طظٞحكن ٓغ كخؿخص أٝ ٍؿزخص ٝطٞهؼخص حُؼ٬ٔء (هيٓخص
lxiii
 

ًٔخ طؼَف ِِٓٔش ح٣٩ِٝ ػ٠ِ أٜٗخ ٗظخّ ٓظٌخَٓ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ ٓؼخ٤٣َ ػخ٤ُٔش، 

ٝحُظ٢ ٣ظْ ٟٝؼٜخ ٖٓ ١َف حُٔ٘ظٔش حُي٤ُٝش ُِٔؼخ٤٣َ ُظوّٞ ريٍٝٛخ رٔ٘ق ٜٗخىحص ٌُٜٙ حُٔئٓٔخص 

ٝط٘ظ١َ ٜٗخىس ح٣٩ِٝ ٍَٟٝس حكظلخظ حُٔ٘ظٔخص رٔـ٬ص . ك٢ ٟٞء ٓيٟ طٞكَ ٌٛٙ حُٔؼخ٤٣َ ُي٣ٜخ

:  ٓـَ، ًُي ٩ػزخص ٓيٟ ٬ٓٓش ًٝلخءس ٗظخّ حُـٞىس ُي٣ٜخ ٖٝٓ ر٤ٜ٘خ17حُـٞىس ٝػيىٛخ 
lxiv
 

 ٓـَ حُـٞىس .

 ٓـَ َٓحؿؼش حُؼوٞى. 

 ٓـَ َٓحؿؼش ط٤ْٜٔ حُٔ٘ظؾ. 

 ٓـَ طيه٤ن حُـٞىس حُيحه٢ِ. 

 ٓـَ حُظي٣ٍذ .

ٝٓغ ٍَٓٝ حُِٖٓ ُحى اَٛحٍ حُٔ٘ظٔخص ك٢ ًَ أٗلخء حُؼخُْ ػ٠ِ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٜٗخىس 

: ح٣٩ِٝ، ًُٝي ٤ٔٛ٨ُش حُظ٢ حًظٔزظٜخ ٖٓ حُلٞحثي حُظ٢ طـ٤ٜ٘خ حُٔ٘ظٔخص ٝحُٔظٔؼِش ك٢

حُٔٔخف ُِٔ٘ظٔخص رظ٤٤َٔ ٝاىحٍس ؿٞىس ٓ٘ظـخطٜخ ٝهيٓخطٜخ رٞحٓطش ًٗٔٞؽ ٓظؼخٍف ػ٤ِٚ ػخ٤ُٔخًّ  .1

.ٓٔخ ٣ِ٣ي ٖٓ ػوش حُِرخثٖ ك٢ ٓوَؿخص حُٔ٘ظٔش
lxv

  

طلو٤ن أٍرخف َٓطلؼش ٝا١خُش حُؼَٔ ح٫هظٜخى١ ُِٔ٘ظٔش ك٢ ح٧ٓٞحم ٗظ٤ـش ُظِح٣ي حُؼوش رِٔغ  .2

 .ٝهيٓخص حُٔ٘ظٔش

اطخكش حُلَٙ أٓخّ ح٧ٗ٘طش حُظـخ٣ٍش ٝحُظ٣ٞٔو٤ش ُظ٤ٓٞغ ٗطخم ح٧ٓٞحم، ًٌٝح ىهٍٞ ح٧ٓٞحم  .3

 .حُؼخ٤ُٔش رويٍس ًٝلخءس ػخ٤ُظ٤ٖ

. طٞك٤َ ُـش ٜٝٓطِلخص ٓ٘ظًَش ٝٝحٟلش ػ٠ِ حُٜؼ٤ي حُي٢ُٝ .4
lxvi

 

: رق١ٕفبد ِؼب١٠ش ا٠٦ضٚ .2

 طٜ٘ق ٜٗخىحص حُـٞىس رٜلش ػخٓش ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طظلَٜ ػ٤ِٜخ حُٔ٘ظٔخص ا٠ُ ػ٬ع 

: أٗٞحع
lxvii
 

. ISO 9000: 2000: ٜٗخىحص ػٖ ؿٞىس حُ٘ظخّ، ٓؼخٍ .1

 .ISO 12119, Aoc: ٜٗخىحص ػٖ ؿٞىس حُٔ٘ظـخص ٓؼخٍ .2

ٜٗخىحص ػٖ ؿٞىس حُٔٔظوي٤ٖٓ ًُٝي رخُ٘ظَ ا٠ُ ٓئ٬ٛطْٜ ٝآٌخ٤ٗخطْٜ ح٤ُٜ٘ٔش ٓوخٍٗش  .3

 . ISO 17024, EN 45013رخُٔؼخ٤٣َ حُٟٔٞٞػش، ٓؼخٍ 
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, 9000أٓخ ػٖ ٓؼخ٤٣َ ح٣٩ِٝ ك٢ٜ ػزخٍس ػٖ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٬َُٔٓ أٜٛٔخ ِِٓٔش ح٣٩ِٝ 

:  حُظخ٢ُ (1) ٝحُِظخٕ ٗٔؼِٜٔخ ك٢ حٌَُ٘ 10011ٝح٣٩ِٝ 

 10011 ٝح٣٩ِٝ ٤ٛ9000ٌَ ٓؼخ٤٣َ ح٣٩ِٝ (:1)اٌؾىً

 

 ,Jean Michel Monin, la certification qualité dans les services :اٌّقذس

outils de performance et d'orientation client, AFNOR, 2001, P 25 

: ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ َٗف ٌَُ ٓؼ٤خٍ ػ٠ِ كيس
lxviii
 

حُـٞىس،  (أٝ ط٤ًٞي) ٛٞ ٓؼ٤خٍ هخٙ ربىحٍس ٟٝٔخٕ ISO 9000إ ٓؼ٤خٍ : 9000ِِٓٔش ح٣٩ِٝ 

: ٣ٝظـِأ ا٠ُ حُٔؼخ٤٣َ ح٧ٍرؼش حُظخ٤ُش

1) ISO 9000 – 1 :ِٝػزخٍس ػٖ ٓلخ٤ْٛ ٝاٍٗخىحص ُلٖٔ حهظ٤خٍ ٝحٓظويحّ ٓؼخ٤٣َ ح٣٩ ٞٛٝ. 

2) ISO 9000 – 2 : ٖٓ ًَ ٣ٝلظ١ٞ ػ٠ِ اٍٗخىحص ُظطز٤ن ISO 9001ٝ ISO 9002 

ٝISO9003.   

3) ISO 9000 – 3 : ٣ٝلظ١ٞ ػ٠ِ اٍٗخىحص ُظطز٤نISO 9001 ك٢ حُظط٣َٞ ٝك٢ ٟٝغ 

 .٤ٛٝخٗش حُزَٓـ٤خص

4) ISO 9000 – 4 :َى٤َُ ُظ٤٤َٔ رَٗخٓؾ ٟٔخٕ ٝطؤ٤ًي حُظ٘ـ٤ ٞٛٝ . 

 

ISO 8402 

 ٜٓطِلخص حُـٞىس

ISO 9000 – 1 

 ٓلخ٤ْٛ ٝاٍٗخىحص

 

 ISO 9004 ٗٔخًؽ طؤ٤ًي حُـٞىس   (٤ًق)        طو٤٘خص حُـٞىس

ISO 9000 – 2 

ISO 9000 – 3  

ISO 9000 – 4 

ISO 10011 – 1 / 2 / 3 

ISO 9001 

ISO 9002 

ISO 9003 

ISO 9004 – 1  

ISO 9004 – 2 

ISO 9004 – 3  

ISO 9004 - 4 



         Annales de l’Université de Béchar   N°09 2011          09 بشار      العدد  جامعةحكليات

         

84 

 

  ٍٓؼ٤خISO 9001 : ،ٗظخّ ُِـٞىس ًٝٗٔٞؽ ُظؤ٤ًي حُـٞىس ك٢ حُظ٤ْٜٔ، حُظط٣َٞ، ح٩ٗظخؽ ٞٛ

ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ أٗٚ هخٙ رخُٔ٘ظٔخص حُظ٢ طوّٞ رٌَ ٌٛٙ . حُظ٤ًَذ، ًَٝ حُويٓخص حَُٔكوش ُِٔ٘ظٞؽ

. حُ٘٘خ١خص

  ٍٓؼ٤خISO 9002 : ،ٗظخّ ُِـٞىس ًٝٗٔٞؽ ُظؤ٤ًي حُـٞىس ك٢ حُٔ٘ظٔخص حُظ٢ طوّٞ رخ٩ٗظخؽ ٞٛ

 .حُظ٤ًَذ، ٝحُويٓخص حَُٔكوش كو٢

  ٍٓؼ٤خISO 9003 : ٍأ٠٣خًّ ٗظخّ ُِـٞىس ًٝٗٔٞؽ ُظؤ٤ًي حُـٞىس ٌُٖ ك٢ حَُٔحهزش ٝح٫هظزخ ٞٛ

 .حُٜ٘خث٢ كو٢

  ٍٓؼ٤خISO 9004 : ،٣ٜظْ ٌٛح حُٔؼ٤خٍ ربىحٍس حُـٞىس ٣ٝلظ١ٞ أ٠٣خًّ ػ٠ِ ػ٘خَٛ ٗظخّ حُـٞىس

 :٣َٝ٘ٔ ِِٓٔش ٖٓ حُٔؼخ٤٣َ ٜٓ٘خ

1) ISO 9004 – 1 : ػزخٍس ػٖ اٍٗخىحص ٝى٤َُ ٩ىحٍس حُـٞىس، ٣لظ١ٞ ػ٠ِ أْٛ حُ٘وخ١ ٞٛٝ

حُظ٢ ٣ـذ إٔ طؼخُـٜخ حُٔ٘ظٔش رٔخ ك٤ٜخ حُـخٗذ حُٔخ٢ُ ٝح٩ٗٔخ٢ٗ، ٣ًَِٝ ػ٠ِ حُيٍحٓش حُـ٤يس 

. ُٔوظِق َٓحكَ ك٤خس حُٔ٘ظٞؽ

2) ISO 9004 – 2 :٣لظ١ٞ ػ٠ِ اٍٗخىحص هخٛش رخُويٓخص. 

3) ISO 9004 – 3 :٣ظٔؼَ ك٢ اٍٗخىحص هخٛش رخُٔ٘ظـخص حُظ٢ طظ٤ِٔ رَٔحكَ اٗظخؽ ٓٔظَٔس. 

4) ISO 9004 – 4 : ًّػزخٍس ػٖ اٍٗخىحص ٝطٞؿ٤ٜخص ُظل٤ٖٔ حُـٞىس، ًٔخ ٣ظ٠ٖٔ أ٠٣خ ٞٛٝ

 .ٝٓخثَ ٝطو٤٘خص ُظيػ٤ْ حُـٞىس

، ٓغ حُؼِْ أٜٗخ طو٠غ ُِظـي٣ي ٝحُظل٤ٖٔ ISO 9000ًخٗض ٌٛٙ أْٛ ٓؼخ٤٣َ ِِٓٔش ح٣٩ِٝ 

ٖٓ ١َف حُٔ٘ظٔش حُؼخ٤ُٔش ُِٔؼخ٤٣َ ٝحُظ٢ طوّٞ ربٛيحٍ ٓؼخ٤٣َ ؿي٣يس رخٓظَٔحٍ ًِٔخ حٓظيػض 

حُلخؿش، ًُٝي رؤهٌٛخ رؼ٤ٖ ح٫ػظزخٍ ح٬ُٔكظخص ٝح٫ٗظوخىحص حُٔٞؿٜش ُِٔٞحٛلخص حُٔخروش ٖٓ 

.١َف حُٔ٘ظٔخص حُٔٔظؼِٔش ُٜخ ًٌُٝي آٍحثْٜ ٍٝؿزخطْٜ
lxix

  

 2000 حُٜخى٣ٍٖ ٓ٘ش 9001 ٝ ح٣٩ِٝ 9000ٝٛ٘خ ٣ـيٍ ر٘خ حُلي٣غ ػٖ ٓؼ٤خ١ٍ ح٣٩ِٝ 

ٖٓ ه٬ٍ حُٔزخىة حُظ٢ ٣ظٌٞٗخٕ ٜٓ٘خ ٬ٗكع . ٝح٣ٌُِٖ ٗخ٫ َٜٗس ٝحٗظ٘خٍ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ُٔ

حهظ٬كخًّ ًز٤َحًّ ر٤ٖ ٛخ٣ًٖ حُٔؼ٤خ٣ٍٖ ٝحُٔؼخ٤٣َ ح٧هَٟ، ًٔخ ٬ٗكع أ٠٣خًّ إٔ رؼ٠خًّ ٖٓ ٌٛٙ حُٔزخىة 

ٓ٘خًٍش حُؼخ٤ِٖٓ، ٓيهَ حُؼ٤ِٔخص ٝحُظل٤ٖٔ : ٗـيٛخ ٟٖٔ ٓزخىة اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش ٖٝٓ ر٤ٜ٘خ

ٌُُٝي ٛ٘خى ٖٓ ٣َٟ إٔ ططز٤ن ٓؼخ٤٣َ ح٣٩ِٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ هطٞس أ٠ُٝ ُظطز٤ن اىحٍس . حُٔٔظَٔ

. حُـٞىس حُ٘خِٓش
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 رَٔحؿؼش أٗظٔش حُـٞىس ٣ٝ٘ظَٔ ٣ISO 10011وظٚ ٓؼ٤خٍ ح٣٩ِٝ : ISO 10011ِِٓٔش ح٣٩ِٝ 

: ػ٠ِ حُٔؼخ٤٣َ حُظخ٤ُش
lxx
 

، ٣ٜظْ رظوي٣ْ حُٜٔ٘ؾ ٝحُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢ِٔ 1990حُٜخىٍ ٓ٘ش : ISO 10011 – 1ٓؼ٤خٍ  (1

َُِٔحؿؼش، ًٔخ ٣ويّ أ٠٣خًّ ح٩ٍٗخى ح٬ُُّ ٩ػيحى ٝطوط٢٤ ٝط٘ل٤ٌ ٝطٞػ٤ن َٓحؿؼخص ٗظْ 

. حُـٞىس

، ٠٣ْٝ حُٔؼخ٤٣َ حُوخٛش رٔئ٬ٛص َٓحؿؼٞ 1991ٛيٍ ٓ٘ش : ISO 10011 – 2ٓؼ٤خٍ  (2

ٖٓ ك٤غ حُظؼ٤ِْ، حُظي٣ٍذ، حُوزَس، حُوٜخثٚ حُ٘و٤ٜش، آٌخٗخص ح٩ىحٍس، )ٗظخّ حُـٞىس 

 . (حُِـش، حهظ٤خٍ ًز٤َ حَُٔحؿؼ٤ٖ

 .  ٣ٜٝظْ رظ٤٤َٔ رَحٓؾ حَُٔحؿؼش1991ٛيٍ ٓ٘ش : ISO 10011 – 3ٓؼ٤خٍ  (3

٣ٌٖٔ طِو٤ٚ َٓحكَ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٜٗخىس ح٣٩ِٝ  : ِشاؽً اٌؾقٛي ػٍٝ ؽٙبدح ا٠٦ضٚ .3

 : ح٧ط٢(2)رظَِٔٔ ك٢ حٌَُ٘
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ئداسح اٌغـٛدح اٌؾبٍِـخ :صب١ٔب

: ِفِٟٙٛ اٌغٛدح ٚاٌغٛدح اٌؾبٍِخ ٚئداسح اٌغٛدح اٌؾبٍِخ .1

 ٢ٛ ٓـٔٞػش حُٜلخص ٝحُوٜخثٚ ُِِٔؼش أّ حُويٓش حُظ٢ طئىٟ ا٠ُ هيٍطٜخ ػ٠ِ :اٌغٛدح 

طلو٤ن حَُؿزخص
lxxi

  

ُوي ػَكض ٓلخ٤ْٛ حُـٞىس ػيس ططٍٞحص ُظَٜ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ا٠ُ حُـٞىس حُ٘خِٓش
lxxii

 كل٢ حَُٔكِش 

 : ًخٗض حُـٞىس طؼ٢٘ ؿٞىس حُٔ٘ظؾ ًُٝي ػٖ ٣َ١ن ح٩ٛظٔخّ رـ: ح٠ُٝ٧

   طول٤ٞ ٗٔزش ح٩ٗظخؽ

 طمب الحصول عمى الشيادة

مرفق بالشروط  عرض تجاري
 العامة

دراسة 
الوثائق 
 المستممة

 قرار لجنة
 منح الشيادات

 التجـديـد

عدم استالم 
 الوثائق

 قيام المنظمة بإعادة الوثائق

 إرسال برنامج المراجعة

 عدم تنفيذ المراجعـة

 ؿ٤َ ٓوزٍٞ 

 رفض 

 ػ٬ع أٓخر٤غ

 أٓزٞػ٤ٖ 

 أٓزٞػ٤ٖ 

  أ٣خّ 08

 مراجعـة الشيـادة

 إرسال التقرير لممنظمـة

 رّد المنظمة عمى االنحرافات

 الحصول عمى الشيـادة

 مراجعـة المتابعـة

ط٘ل٤ٌ 

 حَُٔحؿؼش 

 مراجعة تكميمية

 رأي
 المنظمة

  مراحل الحصول عمى شيادة اإليزو:(2)الشكل

 Séminaire CFCIA, P 12 :اٌّقـذس
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 أىحء حُؼَٔ ٛل٤لخ ٖٓ حَُٔكِش ح٠ُٝ٧ .

 ه٤خّ طٌِلش ح٩ٗظخؽ حُٔؼ٤ذ .

 طلل٤ِ ػٔخٍ ح٩ٗظخؽ ُ٪ُظِحّ ر١َٝ٘ حُـٞىس .

: كخٍطزطض حُـٞىس ربٗزخع ٍؿزخص حُؼ٤َٔ ًُٝي: أٓخ ك٢ حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش

 َرخ٫هظَحد ٖٓ حُؼ٤ٔ .

  ٚطلْٜ كخؿخطٚ ٝطٞهؼخط

  َؿؼَ ًَ حُوَحٍحص أٓخٜٓخ ٍؿزخص حُؼ٤ٔ

: حطوٌص حُـٞىس ًؼخَٓ ك٢ حُٔ٘خكٔش ػٖ ٣َ١ن: ك٢ ك٤ٖ إٔ حَُٔكِش حُؼخُؼش

   ؿؼَ حُٔٞم أٓخّ ًَ حُوَحٍحص

   ٖح٫هظَحد ٖٓ حُٔٞم ٝحُؼ٬ٔء أًؼَ ٖٓ حُٔ٘خك٤ٔ

  ْٜحُظؼَف ػ٠ِ حُٔ٘خك٤ٖٔ ٝٓلخُٝش حُظ٤ِٔ ػ٤ِ

  حُزلغ ػٖ أٓزخد حَٜٗحف  حُؼ٬ٔء

: َُٜ٘ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ا٠ُ حُـٞىس حُ٘خِٓش

 ٢ٛ ٓيهَ ا٠ُ طط٣َٞ ٗخَٓ ٓٔظَٔ ٣َ٘ٔ ًخكش َٓحكَ ح٥ىحء، ٣ٌَٝ٘ ٓٔئ٤ُٝش اٌغٛدح اٌؾبٍِخ 

ًَ كَى ك٢ حُٔ٘ظٔش ٖٓ ح٩ىحٍحص حُؼ٤ِخ ٝح٩ىحٍس ٝح٧هٔخّ ٝكَم حُؼَٔ ٓؼ٤خ ٩ٗزخع كخؿخص 

ر٤ؼخ ٝهيٓش )٣َٝ٘ٔ ٗطخهٜخ ًخكش َٓحكَ حُظ٘ـ٤َ ٝكظ٠ حُظؼخَٓ ٓغ حُؼ٤َٔ , ٝطٞهؼخص حُؼ٤َٔ

. (أ١ هيٓخص ٓخ رؼي حُز٤غ

:اً طوّٞ حُـٞىس حُ٘خِٓش ػ٠ِ
 lxxiii

 

  (ُْ طؼي ٓلٍٜٞس ك٢ اىحٍس ح٩ٗظخؽ)اػيحى حٓظَحط٤ـ٤ش طل٤ٖٔ حُـٞىس 

 طلي٣ي ٓؼخ٤٣َ أٝ ٓٔظ٣ٞخص حُـٞىس. 

  ٖاَٗحى ًَ ح٧كَحى ح٤ٌُ٘ٔٔ 

 حُٔلخكظش ػ٠ِ حٌُلخءس ح٤ُٜ٘ٔش. 

     ٍطلل٤ِ حُؼٔخ

 

 ئداسح اٌغٛدح اٌؾبٍِخ :

: هّيٓض طؼخ٣ٍق ٓوظِلش ٩ىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش ٜٓ٘خ ٓخ ٢ِ٣
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     طؼَف اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش ػ٠ِ أٜٗخ كِٔلش اىح٣ٍش كي٣ؼش، طؤهٌ ٌَٗ ٜٗؾ أٝ ٗظخّ اىح١ٍ ٗخَٓ 

هخثْ ػ٠ِ أٓخّ اكيحع طـ٤٤َحص ا٣ـخر٤ش ؿ٣ٌٍش ٌَُ ٢ٗء ك٢ حُٔ٘ظٔش، ًُٝي ٖٓ أؿَ طل٤ٖٔ 

ٗخطٜخ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ أػ٠ِ ؿٞىس ك٢ ٓوَؿخطٜخ ِٓؼخًّ أٝ هيٓخص ٝرؤهَ طٌِلش رٜيف  ّٞ ٝطط٣َٞ ًَ ٌٓ

طلو٤ن أػ٠ِ ىٍؿش ٖٓ حَُٟخ ُيٟ ػ٬ٔثٜخ ٖٓ ه٬ٍ اٗزخع كخؿخطْٜ ٍٝؿزخطْٜ ٝكن ٓخ 

.٣ظٞهؼٞٗٚ
lxxiv
 

: ِجبدب ئداسح اٌغٛدح اٌؾبٍِخ .2

طظّْٔ حُٔزخىة حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش رخُظٌخَٓ ٝحُظَحر٢ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ، كٌَ ٓزيأ 

: ٌٝٛح ٓخ ٤ٓظ٠ق ك٤ٔخ ٢ِ٣. ٜٓ٘خ ٣ٔظِِّ طٞكَ ٝطلو٤ن حُٔزخىة ح٧هَٟ

 :اٌزشو١ض ػٍٝ اٌؼ٩ّء -1

ّ حُٔ٘ظٔش ًَ ٝهظٜخ  َّ حُٔوٜٞى رخُؼ٤َٔ ٤ُْ كو٢ حُؼ٤َٔ حُوخٍؿ٢ أٝ حُِرٕٞ ح١ٌُ طٌ

ٝؿٜٞىٛخ ٧ؿَ طلل٤ِٙ َُ٘حء ٓ٘ظـخطٜخ، ًُٝي حرظيحءحًّ ريٍحٓش حُٔٞم ٝطلي٣ي ٓظطِزخص حُِرخثٖ 

ٝحكظ٤خؿخطْٜ حُلخ٤ُش ٝحُٔٔظوز٤ِش ػْ طَؿٔش ًُي ا٠ُ أٛيحف ٍث٤ٔ٤ش طٔؼ٠ حُٔ٘ظٔش ا٠ُ طلو٤وٜخ ٝطِز٤ش 

.ٍؿزخص ُرخثٜ٘خ كظ٠ طلخكع ػ٤ِْٜ ٝطظٞحَٛ ٓؼْٜ
lxxv
 

ٝاٗٔخ ًِٔش حُؼ٤َٔ طَ٘ٔ حُؼ٤َٔ حُوخٍؿ٢ ٝٛٞ ًَ ػ٤َٔ ُِٔ٘ظٔش ٖٓ هخٍؿٜخ ٝأ٠٣خ 

.حُؼ٤َٔ حُيحه٢ِ ٝٛٞ ًَ ٖٓ ٣ٔظويّ حُٔ٘ظؾ ىحهَ حُٔ٘ظٔش ًٔيه٬ص ٧ٗ٘طظٚ ٝػ٤ِٔخطٚ
lxxvi

 ٝطؼظزَ 

اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش حُؼ٬ٔء ػ٠ِ أْٜٗ ًَٗخء ٧ْٜٗ ٣ٔخٕٛٔٞ ك٢ ػ٤ِٔش حطوخً حُوَحٍحص، ًٔخ طٔؼ٠ 

حُـٞىس، حُلـْ، حُٞهض، حٌُٔخٕ ٝحُظٌِلش،: ُزِٞؽ ٍٟخْٛ ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ طٞك٤َ ح١َُٝ٘ حُظخ٤ُش
lxxvii
 

رخ٩ٟخكش ا٠ُ ح٫ػظٔخى حُٔٔظَٔ ػ٠ِ حُظل٤ٖٔ ٝحُظط٣َٞ ٓٔخ ٣ٔظيػ٢ طظخكَ ًَ حُـٜٞى ًٌُٝي 

. طلل٤ِ ح٧كَحى ٝىكؼْٜ ُ٪ريحع ٝح٫رظٌخٍ

 :اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش -2

:٣ظطِذ ٗـخف ػ٤ِٔش حُظل٤ٖٔ حُٔٔظَٔ طٞكَّ ح١َُٝ٘ حُظخ٤ُش
lxxviii
 

ك٤غ طٔٔق اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش ٖٓ .  ٓٞحءحًّ ك٤ٔخ ٣وٚ حُظ٤ْٜٔ، حُظ٘ل٤ٌ أٝ حَُٔحهزش:اٌٛلذ - أ

اػيحى ح٫٥ص، ىٍحٓش حُطِز٤خص، ىٍحٓش ٌٗخٟٝ حُِرخثٖ، حُلٍٜٞ . هلٞ أٝهخص حُظ٤ْٜٔ

. ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص ا٠ُ ؿ٤َ ًُي ٖٓ حُٞظخثق ٝحُؼ٤ِٔخص ك٢ حُٔ٘ظٔش

 طَطز٢ ػ٤ِٔش حُظل٤ٖٔ حُٔٔظَٔ رٌَ٘ ًز٤َ رظل٤ٖٔ حُٔٔظٟٞ :اٌّغزٜٛ اٌزىٌٕٛٛعٟ - د

حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ُِٔ٘ظٔش ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ ٓظخرؼش ح٩ريحػخص ٝح٫هظَحػخص ًٌٝح ٗظْ حُظ٤ٜ٘غ 
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أٝ ٣ٌٖٔ حُظل٤ٖٔ ٝحُظط٣َٞ ك٢ حُٔ٘ظٔش ٝك٢ حُٔٔظٟٞ . ٝح٩ٗظخؽ حُلي٣ؼش ٝٓلخُٝش حهظ٘خثٜخ

. حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ٖٓ ه٬ٍ طلل٤ِ حُطخهخص حُز٣َ٘ش ك٢ حُٔ٘ظٔش ٝكؼٜخ ػ٠ِ حُظل٤ٌَ ٝح٩ريحع

ًٔخ إٔ حٓظويحّ حُلٞحٓذ ح٤ُ٥ش ٣ِ٣ي ٖٓ ىٍؿش حُظ٤ٔ٘ن ٝحُظٌخَٓ ر٤ٖ ٓوظِق أٗ٘طش 

. حُؼ٤ِٔش ح٩ٗظخؿ٤ش ًٔخ ٣ٔٔق رخًظ٘خف ح٧هطخء ٝطل٤ِِٜخ ٝطٜل٤لٜخ

ٍَٟٝس طٞحؿي هخػيس ر٤خٗخص ٝٗظخّ ٓؼِٞٓخص كؼخٍ ىحهَ حُٔ٘ظٔش ٣ٔٔق رخطوخً حُوَحٍحص  - ص

. ك٢ أٝحٜٗخ ػ٠ِ ٟٞء حُٔٔظـيحص حُظ٢ ططَأ ك٢ حُٔل٢٤

:ٝطظٌٕٞ ػ٤ِٔش حُظل٤ٖٔ حُٔٔظَٔ ٓٔخ ٢ِ٣
lxxix
 

 ط٢٤ٔ٘ ٝطٞػ٤ن ح٩ؿَحءحص .

 ٖطؼ٤٤ٖ كَم ُظلي٣ي حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ طل٤ٔ. 

 ًَحٓظويحّ ١َم حُظل٤َِ ٝأىٝحص كَ حُٔ٘خ. 

 ٗلٌ حُظل٤ٖٔ– حكلٚ – ١زّن – هط٢ّ : حٓظويحّ ىحثَس. 

 ٖطٞػ٤ن اؿَحءحص حُظل٤ٔ .

 :ِؾبسوخ اٌؼب١ٍِٓ ٚرى٠ٛٓ فشق اٌؼًّ -3

طؼظزَ اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش حُؼَٜ٘ حُز١َ٘ أْٛ ػ٘خَٛ ٌٛٙ حُٜٔ٘ـ٤ش حُـي٣يس ٝرخُظخ٢ُ أْٛ 

ػَٜ٘ ك٢ حُٔ٘ظٔش، كٜٞ ح٤ُِٓٞش ح٠ُٝ٧ ُظلو٤ن حُـٞىس ٝحُظ٤ِٔ ٝٛٞ أ٠٣خ ٖٓ ٤ٓظ٠ُٞ ػ٤ِٔش حُو٤خىس 

ًٔخ طظطِذ اىحٍس حُـٞىس . ٝحُظ٘ل٤ٌ ٌُٜٙ حُٜٔ٘ـ٤ش، ٌُُي ٣ـذ ٓؼخِٓظٚ ٣ًَ٘ي ٤ُْٝ ًؤؿ٤َ

:حُ٘خِٓش
lxxx
 

طؤ٤َٛ ٝطي٣ٍذ حُؼَٜ٘ حُز١َ٘ ػ٠ِ ططز٤ن ٌٛٙ حُٜٔ٘ـ٤ش حُـي٣يس؛ - 

  ًّطز٢٘ ٤ٓخٓش كٞحكِ ٤ِٓٔش هخثٔش ػ٠ِ حُظلل٤ِ حُٔخى١ ٝحُٔؼ١ٞ٘ ك٢ إٓ ٝحكي، طلو٤وخ

ٍُع ح٫ُٞء ٝح٫ٗظٔخء ُيٟ حُؼَٜ٘ حُز١َ٘ ٝؿؼِٚ ٓظوز٬ًّ ٌَُ : ُـخ٣ش ٛخٓش ٢ٛٝ

 ٢ٗء ؿي٣ي رؤى٠ٗ كي ٖٓ حُٔوخٝٓش؛

 ط٘ـ٤غ ح٩ريحع ٝح٫رظٌخٍ؛  

 ٍُع ٍٝف حُٔ٘خًٍش ٝحُظؼخٕٝ ُيٟ حُؼخ٤ِٖٓ ٝحُؼَٔ ك٢ ك٣َن  .

 :اٌزضاَ ا٦داسح اٌؼ١ٍب -4

إ حُوَحٍحص حُٔظؼِوش رخُـٞىس طؼظزَ ٖٓ حُوَحٍحص ح٫ٓظَحط٤ـ٤ش ٌُٝح كبٕ حُظِحّ ح٩ىحٍس حُؼ٤ِخ 

. ك٢ ىػٜٔخ ٝطط٣َٞٛخ ٝط٢٤٘٘ كًَش حُوخث٤ٖٔ ػ٤ِٜخ ٣ؼي ٖٓ حُٜٔخّ ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ طئى١ ا٠ُ ٗـخكٜخ



         Annales de l’Université de Béchar   N°09 2011          09 بشار      العدد  جامعةحكليات

         

90 

 

٣ٝظٔؼَ حُظِحّ ح٩ىحٍس حُؼ٤ِخ ك٢ طؼ٣ِِ ػوخكش حُـٞىس ٝطٞك٤َ ٍإ٣ش حٓظَحط٤ـ٤ش ٝحٟلش حُٔؼخُْ 

.ُِٔ٘ظٔش ٝأٛيحكٜخ ًٌُٝي طؼ٣ِِ ٝطط٣َٞ آٌخ٤ٗخص حُؼخ٤ِٖٓ ُظل٤ٖٔ أىحثْٜ
lxxxi
 

:ثٛاعطخ ا٤عجبة، اٌٛلب٠خ ٚاٌزق١ُّ، (par l'amont) ا٦داسح ِٓ اٌخٍف -5
lxxxii
 

ًخٗض ح٩ىحٍس حُظو٤ِي٣ش طًَِ ػ٠ِ حُ٘ظخثؾ حُٔظلَٜ ػ٤ِٜخ ػ٘ي ط٘ل٤ٌ أ١ ػ٤ِٔش، رخُو٤خّ 

ريٍحٓظٜخ ٝطل٤ِِٜخ ٫ٓظوَحؽ ح٫ٗلَحكخص، ٝإ ٝؿيص كخُٔؼخُـش رظ٘ل٤ٌ حُؼ٤ِٔخص حُظٜل٤ل٤ش ٌٝٛح 

. (management par l'aval)ٓخ ٠ٔٔ٣ رخ٩ىحٍس ٖٓ ح٧ٓخّ 

إ ططز٤ن ٜٓ٘ـ٤ش حُـٞىس حُ٘خِٓش ك٢ ح٤ُخرخٕ هي أػزظض كؼخ٤ُش ح٩ىحٍس ٖٓ حُوِق، ٝحُظ٢ طزلغ 

. ػٖ حُظطٍٞ ٖٓ ه٬ٍ ً٘ق ح٧ٓزخد ري٫ًّ ٖٓ طٜل٤ق حُ٘ظخثؾ

: ٝػٔٞٓخ ػَكض حُـٞىس ططٍٞحًّ ٖٓ ح٩ىحٍس ٖٓ ح٧ٓخّ ٗلٞ ح٩ىحٍس ٖٓ حُوِق ًخُظخ٢ُ

 َٓحهزش حُـٞىس رخُظلظ٤ٖ ًٝ٘ق ح٧هطخء ٝحُٔ٘ظـخص حُٔؼ٤زش ٝحُو٤خّ رخُظ٤ِٜلخص؛ 

  ٍحٌُ٘ق ػٖ أٓزخد حُؼ٤ٞد ٝح٧هطخء ك٢ َٓكِش ح٩ٗظخؽ ًُٝي ُِٞهخ٣ش ُٝظلو٤ن ح٧ٛلخ

 ٛلَ ػطَ، ٛلَ هطؤ، ٛلَ أؿَ ٛلَ ٓوِٕٝ ٝٛلَ ٍٝم؛: حُؤْ

  طلي٣ي أٓزخد ح٧هطخء حُ٘خؿٔش ػٖ ًَ حُٜٔخُق حُٞظ٤ل٤ش ٖٝٓ حُظ٤ْٜٔ حُظو٢٘ ُِٔ٘ظؾ

 ٝحُؼ٤ِٔخص؛

  حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُؼ٬ٔء ٝحُٔ٘خك٤ٖٔ رخٓظؼٔخٍ ٓوظِق ٜٓخىٍ حُٔؼِٞٓخص، رٜيف طلي٣ي

 .حٓظَحط٤ـ٤ش ٓ٘خٓزش ُِلٍٜٞ ػ٠ِ أٓٞحم أًؼَ

 :عٍغٍخ اٌغٛدح اٌذاخ١ٍخ أٚ اٌّشؽ١ٍخ -6

ط٘ظَ اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش ُِؼ٬هش حُوخثٔش ر٤ٖ ح٩ىحٍحص ٝح٧هٔخّ ح٩ىح٣ٍش ٝح٧كَحى حُؼخ٤ِٖٓ 

ك٢ حُٔ٘ظٔش ػ٠ِ أٜٗخ ػ٬هش ٓٔظِٜي ٍٝٓٞى، كخُـٜش حُظ٢ ط٘لٌ حَُٔكِش حُٞحكيس، اىحٍس ًخٗض أٝ 

كَىح، ٢ٛ ٓٔظٌِٜش ُٔخ أٗظـظٚ حَُٔكِش حُٔخروش ٝك٢ ٗلْ حُٞهض ٓ٘ظـش أٝ ٍٓٞىس ُٔخ ٓٞف طٔظويٓٚ 

ٖٓ ٌٛح حُٔ٘طِن ٗـي إٔ ٓلّٜٞ حُٔٔظِٜي ٝحٍُٔٞى حُيحه٢ِ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ػ٬هخص . حَُٔكِش حُظخ٤ُش

طٌخ٤ِٓش ر٤ٖ َٓحكَ ط٘ل٤ٌ حُؼ٤ِٔخص، ٌٝٛح ٓخ ٣ـؼَ ٓٔظٟٞ ؿٞىس ًَ َٓكِش ٣ئػَ ك٢ ٓٔظٟٞ أىحء 

ٗخ رٔ٘ظؾ ػخ٢ُ حُـٞىس، ريٕٝ  ّٞ ٝؿٞىس حَُٔكِش حُظخ٤ُش، ٝرخُظخ٢ُ كبٕ ًَ كَى أٝ اىحٍس ٣ظٞهؼخٕ إٔ ٣ٔ

أهطخء، رخ٤ٌُٔش حُٔ٘خٓزش، ٟٖٔ حُٞهض حُٔلّيى ٝرؤى٠ٗ طٌِلش ٌٓٔ٘ش، ًُي ُظ٤َٜٔ ٜٓٔظٜٔخ ٝػِٜٔٔخ 

٢ٌُٝ ٣ويٓخٕ ٦ُه٣َٖ ٓ٘ظـخًّ ٣لَٔ ًَ طِي حُوٜخثٚ ٝح١َُٝ٘ ُظ٤َٜٔ ػِْٜٔ أ٠٣خ ٌٝٛح ٓخ 

٠ٔٔ٣ رخُـٞىس حَُٔك٤ِش، ٍُِٞٛٞ ك٢ ح٧ه٤َ ُظلو٤ن حُـٞىس ح٤ٌُِش أٝ حُ٘خِٓش، حُظ٢ ٢ٛ طؼز٤َ ػٖ 



         Annales de l’Université de Béchar   N°09 2011          09 بشار      العدد  جامعةحكليات

         

91 

 

طظخكَ ؿٜٞى ؿ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔ٘ظٔش ٍإٓخء َٝٓإ٤ٖٓٝ
lxxxiii

ًَٝ ٌٛح ك٢ ٓز٤َ حٍُٞٛٞ ا٠ُ . 

. ٍٟخ حُِرٕٞ ٌُٔزٚ ٝحُللخظ ػ٤ِٚ

اٌفشق ث١ٓ ئداسح اٌغٛدح اٌؾبٍِخ ِٚؼب١٠ش ا٠٦ضٚ :صبٌضب

٣ؼظزَ ح٣٩ِٝ ٗظخّ ػخ٢ُٔ ُِـٞىس ٣ظ٠ٖٔ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔؼخ٤٣َ حُي٤ُٝش ٝحُظ٢ ٣ظْ ٟٝؼٜخ 

٣ٝٔؼ٠ ٌٛح حُ٘ظخّ ا٠ُ طٞك٤َ ٓٔظٟٞ ؿٞىس ًٝ ١خرغ ػ٢ٓٞٔ . ٖٓ ١َف حُٔ٘ظٔش حُؼخ٤ُٔش ُِٔؼخ٤٣َ

أٓخ اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش ك٢ٜ ػزخٍس ػٖ ٓيهَ ٣ٔؼ٠ ا٠ُ . ٝػخ٢ُٔ ٤ُْٝ هخٛخًّ رٔ٘ظٔش ٓؼ٤٘ش

اكيحع طـ٤٤َ ؿ١ٌٍ ك٢ ٌٓٞٗخص حُٔ٘ظٔش ٝطل٣ِٜٞخ ٖٓ ح٧ِٓٞد ح٩ىح١ٍ حُظو٤ِي١ ا٠ُ ح٧ِٓٞد 

حُلي٣غ، ًٔخ طؼظزَ كِٔلش ط٘ظ٤ٔ٤ش ػخٓش ٝٗخِٓش طظز٠٘ ػّيس أٗظٔش ٓظٌخِٓش ك٢ ًخكش ٓـخ٫ص حُؼَٔ 

ىحهَ حُٔ٘ظٔش، طٔؼ٠ ا٠ُ طلو٤ن ٍٓخُظٜخ ٝحٓظَحط٤ـ٤ظٜخ حُٔٔظوز٤ِش حُظ٢ طوّٞ ػ٠ِ اٗزخع كخؿخص 

. ٝٓظطِزخص ػ٬ٔثٜخ ٝطلو٤ن أػ٠ِ ىٍؿخص حَُٟخ ُي٣ْٜ

ٝرخُظخ٢ُ كبٗٚ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٝؿٞى ٓزخىة َٝٓطٌِحص ًحص ١خرغ ػخّ ٩ىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش 

ا٫ّ إٔ ططز٤وٜخ ٖٓ ك٤غ ٓيحٙ ٣وظِق ٖٓ ٓ٘ظٔش ٧هَٟ، رٔؼ٠٘ إٔ ٌَُ ٜٓ٘خ ًٗٔٞؽ هخٙ رٜخ 

ك٢ ك٤ٖ إٔ ؿ٤ٔغ حُٔ٘ظٔخص حُظ٢ كخُص ػ٠ِ ٜٗخىس ح٣٩ِٝ . ٣وظِق ػٖ ٗٔخًؽ حُٔ٘ظٔخص ح٧هَٟ

٢ٛ ٓو٤يس رظطز٤ن ٗلْ حُوٞحػي ٝح١َُٝ٘، ٝحُظ٢ طظٜق رخُؼ٤ٓٞٔش ٤ُْٝ رخُو٤ٜٛٞش ًٔخ ٛٞ 

. حُلخٍ ك٢ اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش

  طٜيف حُٔ٘ظٔخص حُظ٢ كخُص ػ٠ِ ٜٗخىس ح٣٩ِٝ ا٠ُ حُظؼخَٓ ؿ٤َ حُٔزخَٗ ٓغ حُٔٔظِٜي، ًُٝي

ٖٓ ه٬ٍ ططز٤ن حُٔؼخ٤٣َ حُي٤ُٝش ُِـٞىس ك٢ ِٓؼٜخ ٝهيٓخطٜخ، ك٢ ك٤ٖ إٔ حُٔ٘ظٔخص حُظ٢ ططزن 

اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش طٜيف ا٠ُ حُظؼخَٓ حُٔزخَٗ ٓغ حُؼ٬ٔء ٖٓ ه٬ٍ حُيٍحٓش ح٤ُٔيح٤ٗش 

. ُلخؿخطْٜ ٍٝؿزخطْٜ ُِؼَٔ ػ٠ِ طٞك٤َٛخ ُْٜ

  َؿ٤ٔغ حُٔ٘ظٔخص حُٔظلِٜش ػ٠ِ ٜٗخىس ح٣٩ِٝ هخٟؼش ا٠ُ َٓحؿؼخص ٝطلظ٤ٖ ى١ٍٝ ٖٓ هز

ُِظؤًي ٖٓ حٓظَٔح٣ٍش ططز٤ن ٓؼخ٤٣َ حُـٞىس، أٓخ . َٓحؿؼ٤ٖ طلّيىْٛ حُٔ٘ظٔش حُؼخ٤ُٔش ُِٔؼخ٤٣َ

حُٔ٘ظٔخص حُظ٢ ططزن اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش ك٬ طو٠غ َُِٔحؿؼش ٖٓ هزَ أ١ ؿٜش، كً٘ٔٞؿٜخ 

. هخٙ رٜخ ُٜٝخ ك٣َش حُظَٜف

  ًٔخ ٣ٌٖٔ حػظزخٍ ٗظخّ حُـٞىس ا٣ِٝ ًَٔكِش أ٤ُٝش ٗلٞ اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش ٝٗوٚ ٛ٘خ ِِٓٔش

.1994 ٝ 1987 اً أٜٗخ طوظِق ػٖ ٬َٓٓ طؤ٤ًي حُـٞىس ُٔ٘ظ٢ 2000ح٣٩ِٝ ُٔ٘ش 
lxxxiv
 

 ىٕٝ إٔ طٌظَٔ ُي٣ٜخ ٜٓ٘ـ٤ش 2000ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٖٔ ُِٔ٘ظٔش حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٜٗخىس ا٣ِٝ ُٔ٘ش 

اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش، ًُي ٧ٕ ٌٛٙ ح٧ه٤َس أػْ ٝأَٗٔ ٖٓ ح٣٩ِٝ ك٢ٜ طٜظْ رخُٔٔظِٜي حُيحه٢ِ 

ٝطئًي ػ٠ِ طز٢٘ ٓزيأ حُٔ٘خًٍش ٝحُؼَٔ حُـٔخػ٢، ٝطٜظْ رخُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش ٝٓخ ٣ظؼِن رٜخ ٖٓ 
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حُو٤خىس، ح٫طـخٛخص، حُلٞحكِ، ًٔخ أٜٗخ طٜظْ رظ٤١ٞي حُؼ٬هش ٓغ حُؼ٬ٔء ٝحٍُٔٞى٣ٖ، : أٍٓٞ ٓؼَ

.ك٢ ك٤ٖ إٔ ٗظخّ ح٣٩ِٝ ٫ ٣يهَ هٔٔخًّ ًز٤َحًّ ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٍٓٞ ٟٖٔ حٛظٔخٓخطٚ
lxxxv
 

  ٝاًح طليػ٘خ ػٖ حُظٌِلش كبٕ ططز٤ن ًٗٔٞؽ ا٣ِٝ ر١َٝ٘ٚ ٌِٓق رخ٩ٟخكش ا٠ُ أٗٚ ٫ ٣و٢٠ ػ٠ِ

ٓظخَٛ حُٜيٍ ٝحُظز٣ٌَ ك٢ حُٔ٘ظٔش ػ٠ِ ػٌْ اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش ٝحُظ٢ طٜظْ رظي٤ٗش حُظٌخ٤ُق 

. هٜٞٛخ ٖٓ ه٬ٍ ِِٓٔش حُـٞىس حَُٔك٤ِش

  ٝأه٤َحًّ، كبٕ ٖٓ حُلٞحثي ح٧ٓخ٤ٓش ُلٍٜٞ حُٔ٘ظٔش ػ٠ِ ٜٗخىس ح٣٩ِٝ ٛٞ ٟٝغ حُؼوش ك٢

ٓ٘ظـخطٜخ ٌٝٛح ٓخ ٣ـٌد حُٔٔظِٜي ا٠ُ حهظ٘خء ٌٛٙ حُٔ٘ظـخص ٌُٖٝ ٟٝغ حُؼوش ٌٛٙ ٫ ٣يٍ ػ٠ِ إٔ 

ٌٛٙ حُٔ٘ظٔش هي كووض ٍٟخ حُِرٕٞ
lxxxvi

، ك٢ٜ طوّٞ ربٗظخؽ ِٓغ ٝهيٓخص طظٞكَ ك٤ٜخ ١َٝٗ 

حُٔ٘ظٔش حُؼخ٤ُٔش ُِٔؼخ٤٣َ، ر٤٘ٔخ اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش طوّٞ رظٞك٤َ ًَ ٓظطِزخص حُِرخثٖ ك٢ 

كض ػ٤ِٜخ ٖٓ ه٬ٍ ىٍحٓخطٜخ ح٤ُٔيح٤ٗش ٝحطٜخُٜخ حُٔزخَٗ رٜئ٫ء حُِرخثٖ  َّ حُٔ٘ظٞؽ ٝحُظ٢ طؼ

ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ ٛ٘خ إٔ ُرخثٖ حُٔ٘ظٔش حُظ٢ ط٘ظٜؾ اىحٍس حُـٞىس حُ٘خِٓش ْٛ ٍحٟٕٞ ػٖ 

 .ٓ٘ظـخطٜخ

ك٢ رلَ حُظـ٤َحص حُظ٢ ٣ؼَكٜخ ح٫هظٜخى حُؼخ٢ُٔ ٝأٓٞحؽ حُظـ٤َ حُظ٢ ٓٔض ؿ٤ٔغ ٝظخثق 

حُٔئٓٔخص حُِٔؼ٤ش أٝ حُوي٤ٓش ٜٓ٘خ ًٌٝح ٫ٞ٤ٓص ٝأًٝحم حُٔٔظ٤ٌِٜٖ ًٌٝح حٗظيحى حُٔ٘خكٔش ًٝؼَس 

. حُٔ٘ظـخص، ًخٕ ٫ري ٖٓ طز٢٘ ٓؼخ٤٣َ ًحص ؿٞىس ػخ٤ُش طظٔخ٠ٗ ٝٛيٟ حُٔظطِزخص ٝحُٔظـ٤َحص

ٝطـخٝرخ ٓغ ٌٛح ٝٓؼ٤خ ُظلو٤ن أًزَ اٗزخع ُِٔٔظ٤ٌِٜٖ طٔؼ٠ حُٔئٓٔخص ا٠ُ ططز٤ن ٓلّٜٞ اىحٍس 

حُـٞىس حُ٘خِٓش ٝحُظ٢ ٖٓ ه٬ُٜخ ط٠ٖٔ اٗظخؽ ِٓغ ٝهيٓخص ًحص ٓٞحٛلخص ػخ٤ُش ًٝحص ؿٞىس ػخ٤ُش 

. طظٔخ٠ٗ ١ٝز٤ؼش ٓؼخ٤٣َ ح٣٩ِٝ
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 المسؤلية التشيدية وفق مبدأ إزدواجية تكييف الواقعة الواحدة

 بخدة بكفمجة.أ

 بشار

 ممخص

 .أك كاقعة محددة التحقؽ مف سبلمة التربة كصبلحيتيا لمبناء مثبل.. إف مبدأ ازدكاجية تكييؼ الكاقعة الكاحدة

 تيا تكييفيف 

 .جماعة ىك مراعاة المشيد ألصكؿ كقكاعد الفف المعمارم.. تقميدم كفقا لمقكاعد العامة ك الضماف العشرم -1

كىك اإللتزاـ الثانكم بالنصيحة ك  (الكجو الضمني)مككف الكجو اآلخر لنفس اإللتزاـ األصمي ..  احتياطي أك ضمنى -2

ككصؼ قانكني آخر ينصب عمى نفس الكاقعة، إبتكره القضاء الفرنسي لنفسو كمصدر إحتياطي لمسئكلية المشيد مخافة الفكاؾ 

منيا كفي ظؿ القكاعد العامة ك أحكاـ الضماف العشرم ال تزيد عمييا ؛ فالقضاء الفرنسي عندما اصطنع اإللتزاـ الثانكم 

إذا . تارة يستعممو  كمصدر جديد لمسؤكلية المشيد كتارة كمصدر إحتياطي لنفس القكاعد التقميدية لمسؤكلية المشيد.. ةبالنصيح

القضاء يبحث في نطاؽ المسؤكلية التقميدية لممشيديف، فإف لـ تسعفو لقياـ مسؤكلية , ففي ىذا الصدد كفقا لمبدأ االزدكاجية تمؾ 

لتزاـ المشيد الثانكم كالتكميمي بالنصيحة  ، تماشيا مع السياسة  المشيد ، بحث عنيا في نطاؽ المسؤكلية االحتياطية  كا 

 .القضائية العامة نحك التكسع في نطاؽ المسؤكلية المينية كالتشييدية خاصة 

 .المقاكؿ،  االلتزاـ بالنصيحة،  المسؤكلية :الكممات المفتاحية

 

Abstract  

The principle of double conditioning located one. Or incident with specific confirmation 

of the safety and suitability of soil for construction, for example.  

Including Two types of conditioning: 
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1 - Traditional and in accordance with the general rules and the ten-year warranty .. 

Communitarian, which means the constructor’s taking into account of the origins and 

rules of architecture.  

2 - Reserve or implied : Component of the other side of the same original commitment 

(implicit side),  it is both a secondary commitment to advice and another legal 

description focusing on the same incident, invented by the French judiciary for itself as 

a reserve to avoid the constructor’s escape from responsibility , and under the general 

rules and provisions of the ten-year warranty, not more.  

When the French Judiciary put on the secondary commitment to advice, it is 

sometimes used as a new source of responsibility for the constructor, and sometimes as 

a reserve for the same traditional rules of the constructor’s responsibility.  

If in this regard, in accordance with the so-called principle of duplication, the 

judiciary seeks within the scope of the traditional the constructors’ responsibility, but if 

does not prove appropriate to maintain the constructors’ responsibility, it looks for this 

responsibility within the scope reserve responsibility and the latter’s complementary 

commitment with advice, in accordance with the general judicial policy so as to expand 

the scope of professional liability, and constructor's legal responsibility in particular.  

 

Keywords: Contractor, Compliance with advice, Responsibility. 
 

 إستجابة لمتطمبات اإلنساف المتزايدة كاف التكسع العمراني ك األعماؿ اإلنشائية الكبيرة، ك كاف لمتقدـ 

 .العممي ك التقني أثره الكاضح في ضخامة المباني ك سرعة إنجازىا ك تداخؿ تركيبتيا ك كثافتيا

إال أنو كثيرا ما يفسر القصكر ك اإلىماؿ في صناعة البناء ك الرغبة في تحقيؽ أكبر كسب ممكف، عف العديد 

ك تعريض . مف الحكادث كما ينكب عف ذلؾ مف مشاكؿ في مجاؿ اإلسكاف ك مساس بسبلمة ك حقكؽ األفراد

أمكاليـ ك أركاحيـ لمعديد مف المخاطر ك األضرار إذ تعتبر المباني ك المنشآت رمزا لئلستقرار في حياة اإلنساف ك 

لذا فإف ما بثكبيا مف نقص أك خمؿ بيدد بالضركرة أمف المكاطنيف ك سبلمتيـ ك . نقطة إالنطبلؽ لنشاطو اليكمي

 .بغمؽ راحتيـ

 .لذلؾ أصبحت تشريعات تنظيـ البناء ك العمراف نحتؿ أىمية خاصة في األنظمة القانكنية الحديثة
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فقد إتجو العالـ إلى تنظيـ عمميات البناء مف خبلؿ التخطيط العمراني ك الرقابة عمى التنفيذ ك مدل مطابقتو 

لممكاصفات ك قكاعد السبلمة ك عمؿ مف جانب آخر عمى كضع قكاعد مشددة لممسؤكلية مف نشأتيا حث القائميف 

بأعماؿ البناء عمى الدقة ك حسف التنفيذ ك تضمف في نفس الكقت حصكؿ المضركريف عمى التعكيضات البلزمة 

 .لجبر ألضرار الناجمة عف ذلؾ

كقد كانت أكؿ جكانب المسؤكلية التشييدية التي حظيت بدراسة الفقو الفرنسية ك اىتماماتو طبيعة العقد المنظـ 

لمعبلقة بيف رب العمؿ ك المشيد حيف كاف الفقو ك المشرع ك القضاء الفرنسي بجيؿ بعد فكرة عقد المقاكلة كىك ما 

كاف يمر تمؾ المرحمة الفقيية ألكلي في عمر دراسة المسؤكلية التشييدية كالتي نالت إنتباه الفقو ك حازت عمى 

 .عنايتو

كفي فترة الحقة نحكؿ الفقو عف تناكؿ تمؾ الجزئية ك إنشغؿ بجانب جديد آنذاؾ ك تحمي في الفكرة الضماف 

العشرم باحثيف عف شركطو ك دراسة نطاقو مف حيث محؿ الضماف ك ألشخاص الخاضعكف لو ك مدة الضماف ك 

ثـ في مرحمة الحقة إنشغؿ الفقو بجزئية أخرل ىي التضامف بيف المشييديف ثـ بعد ذلؾ دىب الفقو إلى قرينة . بدايتو

 .المسؤكلية التشييدية خبلؿ الضماف العشارم

ك منذ بداية التمانينات بدأ الفقو الفرنسي يتحدد أكثر في تناكلو لمكضكعات معالجتو لممسؤكلية التشييدية، ك 

إعماال لما سبؽ حاكلنا أف نجارم ىذا التطكر ك نخكض في جزئية ىي مف أحدث الجزئيات الفقيية ك أكثرىا ندرة 

 بمبدأ إزدكاجية تكييؼ الكاقعة الكاحدةفي كتابات الفقو الراىنة أال كىي جزئية 

أك كاقعة محددة التحقؽ مف سبلمة التربة كصبلحيتيا لمبناء .. ك نقصد بمبدأ إزدكاجية تكييؼ الكاقعة الكاحدة

  :(1)مثبل، ك ليا تكييفاف في القانكف

جماعة ىك مراعاة المشيد ألصكؿ كقكاعد الفف .. تكييؼ تقميدم كفقا لمقكاعد العامة ك الضماف العشرم* 

 .المعمارم، مككنا لئللتزاـ األصمي لممشيد

كىك  (الكجو الضمني)مككف الكجو اآلخر لنفس اإللتزاـ األصمي .. ك تكييؼ آخر إحتياطي أك ضمنى* 

اإللتزاـ الثانكم بالنصيحة ك ككصؼ قانكني آخر ينصب عمى نفس الكاقعة، إبتكره القضاء الفرنسي لنفسو كمصدر 
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.. إحتياطي لمسئكلية المشيد مخافة الفكاؾ منيا كفي ظؿ القكاعد العامة ك أحكاـ الضماف العشرم ال تزيد عمييا

 .(عمى خبلؼ االثار المباشرة لئللتزاـ بالنصيحة في الفصؿ السابؽ)

تارة يستعممو  كمصدر جديد لمسؤكلية المشيد .. ةفالقضاء الفرنسي عندما اصطنع اإللتزاـ الثانكم بالنصيح

 .كتارة كمصدر إحتياطي لنفس القكاعد التقميدية لمسؤكلية المشيد

القضاء يبحث في نطاؽ المسؤكلية التقميدية لممشيديف، فإف لـ .. إذا ففي ىذا الصدد كفقا لمبدأ اإلزدكاجية تمؾ 

لتزاـ المشيد الثانكم كالتكميمي  تسعفو لقياـ مسؤكلية المشيد ، بحث عنيا في نطاؽ المسؤكلية اإلحتياطية ، كا 

 . ، تماشيا مع السياسة القضائية العامة نحك التكسع في نطاؽ المسؤكلية المينية كالتشييدية خاصة (2)بالنصيحة 

كيسمـ غالبية الفقو الفرنسي بمبدأ اإلزدكاجية السابؽ ، كيعبركف عنو بأنو معيار مكضكعي بحث ينشىء 

 –كيركف أف ىذا المبدأ .. مجمكعة مف اإللتزامات بالنصيحة تناظر مجمكعة رجؿ الفف المعمارم التقميدية 

كاإللتزاـ ..  يظير جمى بكضكح عبر الرابطة الثنائية بيف اإللتزاـ بالمراجعة مثؿ اإللتزاـ األصمي لممشيد –اإلزدكاجية 

 .بالنصيحة مثؿ اإللتزاـ الثانكم المناظر اإللتزاـ األصمي 

 فمعيار –يظير لمعياف مبدأ إزدكاجية تكييؼ الكاقعة الكاحدة ..  في حيف تككف بصدده إلتزاـ بالمراجعة 

كيقدمكف لنا تحميؿ شافي لسرياف مبدأ اإلزدكاجية في . الكشؼ عف مبدأ اإلزدكاجية إذا ىك اإللتزاـ بالمراجعة 

 .أك بالنسبة لعبلقة المشيد بمشيد أخر معو ..  سكاء بالنسبة لعبلقة المشيد بعميمو –التكييؼ 

 ..مبدأ إزدكاجية تكييؼ الكاقعة الكاحدة في ظؿ عبلقة المشيد بعميمو رب العمؿ  : الفرع األول

كجية نظرىـ بشأف مبدأ .. كبربط الفقو الفرنسي في ىذا الصدد بيف حكمي لمحكمة النقض قدـ مف خبللو 

 : ، عمى الكجو التالي (3)اإلزدكاجية 

 : فقضت محكمة النقض الفرنسية 

بأف المعمارم يعتبر مرتكبا خطأ جسيما عمى كجو الخصكص بعدـ تحققو شخصيا مف طبيعة التربة كال مف "

 ".إمكانية إرتكاز البناء عمى الحائط المشترؾ عمى كجو يجعؿ رب العمؿ في حراسة المعمارم

كالحكـ األخير لـ يتكمـ إلى عف اإللتزاـ بالمراجعة كالتحقيؽ بنفسو كلـ يشر إلى أم إلتزاـ بالتحذيػر أك 

بالنصيحة فقط مكتفيا بأف مخالفة ىذا اإللتزاـ بالمراجعة فيكػكف خطأ جسيما عمى كجو الخصكص، كىك نفس 
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عندما تكممت عمى الكجو األخر ليذا اإللتزاـ بالفحص ... التعبير الذم إستخدمتو محكمة النقض في حكميا الثاني 

.. اإللتزاـ بالنصيحة ، كلكف ىذه المرة جمعت في ألفاظيا بيف كجيي اإللتزاـ : كالمراجعة ، كىذا الكجو األخر ىك 

 . اإللتزاـ بالنصيحة –كبيف الكجو الثانكم لئللتزاـ " ... بالمراجعة "الكجو األصمي لئللتزاـ ، 

 : فقد ذكرت في قضائيا السابؽ

رتكب إىماال جسيما مكلدا لمسؤكلية عف العيكب التي تعترم "  أف المعمارم قد خالؼ إلتزامو بالنصيحة ، كا 

 " .البناء لعدـ مراجعتو لمتربة 

كعميو فإف الحكميف السابقيف لمحكمة النقض الفرنسية قد تكمما عف كجييف أك تكييفيف مختمفيف لنفس الكاقعة ، 

 ".التحقؽ مف سبلمة التربة كصبلحيتيا لمبناء عمييا"كىي 

 .بشأف عبلقة المشيد بعميمو رب العمؿ.. كبذلؾ إستدؿ الفقو الفرنسي عمى مبدأ إزدكاجية تكييؼ نفس الكاقعة 

بداللة اإللتزاـ .. مبدأ إزدكاجية تكييؼ نفس الكاقعة في ظؿ عبلقة المشيد بمشيد آخر معو  : الفرع الثاني

 .بالمراجعة 

إلتزاـ المعمارم بالمراجعة "يستشيد الفقو بعدة أحكما تربط بيف .. كبنفس المنيج التحميؿ ألحكاـ القضاء 

باإللتزاـ ضمني كغير مباشر " ... كالتكجية األعمى لؤلعماؿ إزاء إلتزاـ المقاكؿ باإلشراؼ عمى تنفيذ األعماؿ 

 ".بالنصيحة كمساعدة المقاكؿ 

أف المعمارم يككف ممتزما بالمساعدة في المراحؿ الجكىرية لتشييد البناء : "قضت بػ " رف"ففي حكـ لمحكمة 

 أرضية عازلة عمى طكؿ ما تمت األساسات ضمانا إلمساؾ البناء –كعمى كجو الخصكص عند إنشاء شبكة تحت 

 " .مف الرشح كعدـ التسرب الشعرم لممياه مف جدرانو 

فألزمت المعمارم المشرؼ عمى تنفيذ األعماؿ بأف يككف : "كىك المسمؾ الذم أكدتو محكمة النقض الفرنسية 

متيقظا عمى كجو الخصكص بشأف األعماؿ المخصصة إلستقباؿ أعماؿ تركيبية أخرل تغطى كتتداخؿ مع األعماؿ 

، كالتي تشكؿ األجزاء األساسية لمبناء ، كعمى كجو الخصكص إنشاء ىياكؿ التسميح الحديدية قبؿ ... السابقة عمييا 

، كأف الطبقة الخرسانة لمسقؼ يسمح سمكيا بتركيب عازؿ حرارم كافي لضماف التدفئة ..صب اإلسمنت فكقيا 

 ".العادية 
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 بأنيا تككف إلتزاما –فمف األحكاـ األخيرة يمكف إستنتاج كجكد إزدكاجية تكييؼ لمكقائع السالفة في األحكاـ 

كتككف في نفس الكقت إلتزاما ضمنيا غير .. بالتكجيو األعمى عمى تنفيذ المقاكؿ لؤلعماؿ ، : أصميا عمى المعمارم 

 .بالنصيحة كالمساعدة عمى المعمارم تجاه المقاكؿ : مباشر 

األخطاء الفنية الخطيرة كالمتعمقة بسبلمة البناء ... فالمعمارم عميو أف يضع في إعتباره كفقا لؤلحكاـ السابقة 

ك متانتو خاصة العبلقة ، كبالنسبة لعمؽ األرض بيف مكقع الشبكات المرفقية كحصيرة التسميح في قاع أساسات 

البناء ، كضماف عدـ تسرب المياه إلى بناءات مجاكرة لمبناء ، كأف يضع في إعتباره عند صب األساسات أف يككف 

عمى كجو كىيئة تسمح باألعماؿ التركيبية البلحقة أعبلىا ، مما يسمح بسبلمة كدقة إقامة تمؾ األعماؿ البلحقة دكف 

فإف ىك ترؾ المقاكؿ يمضي في خطأه كتخمى عف .. إعاقة كأف يراجع شبكات التسميح الخرسانة قبؿ تماميا 

يككف عبلكة عمى مخالفتو إللتزامو بأصكؿ الفف المعمارم كالمراجعة ، يككف كذلؾ .. مساعدتو عمى الكجو السابؽ 

 .قد خالؼ إلتزاما بالنصيحة كالمساعدة 

كذلؾ يككف المقاكؿ عبلكة عمى أنو قد خالؼ إلتزامو األصمي بمراجعة األعماؿ التي سبؽ أف شيدتيا شركات 

يككت قد خالؼ أيضا إلتزامو .. مقاكلة أخرل ، قبؿ أف يبدأ في تنفيذ أعمالو المكمؼ ىك بيا كالبلحقة عمييا 

كبذلؾ يككف .  إف ىك لـ يضع في إعتباره مخاطر كمضار األعماؿ السابقة ، كلـ يخطر بيا معمارية–بالنصيحة 

قد إستدؿ الفقو الفرنسي عمى مبدأ إزدكاجية تكييؼ نفس الكاقعة بصدد عبلقة كؿ مف المشيد بػ رب العمؿ أك المشيد 

كيفسر الفقو الفرنسي مبدأ اإلزدكاجية . بداللة اإللتزاـ بالمراجعة ، عمى ضكء أحكاـ القضاء الفرنسي ... آخر 

 : السابؽ باإلعتبارات العممية المتمثمة في 

أف اإللتزاـ بالنصيحة عمى ما اسمفنا مرارا ىك إلتزاـ قضائي إصطنعو القضاء الفرنسي لنفسو لتبرير سياستو 

كفي نفس الكقت ... القضائية نحك تشديد المسؤكلية التشييدية كحماية رب العمؿ الطرؼ الضعيؼ في العقد 

 .لصعكبة الكشؼ عف اإللتزاـ بالنصيحة في الكثير مف األحياف 

فالمحاكـ تتجو نحك التكسع في تفسير اإلرتفاقات عمى كجو يسمح ليا بالكشؼ عف مخالفة اإللتزاـ ... كمف ىنا

بالنصيحة بطريؽ غير مباشر ، كبمعنى آخر إظيار الكجو الثاني لتكييؼ اإللتزاـ المعمارم األصمي تحت نعت 

 .اإللتزاـ بالنصيحة كىك كجو مبدأ اإلزدكاجية في التكييؼ السابؽ 
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كمع ذلؾ ذىب رأل في الفقو الفرنسي يرل أنو ال كجو لمبدأ إزدكاجية تكييؼ الكاقعة محؿ الدراسة في ظؿ 

نو ال يعبر عنو مف خبلؿ تطبيؽ أك أخر إللتزامات المعمارم  أك  مجمكعة الكاجبات المينية الجديدة لممعمارم ، كا 

كلكف يحؿ محؿ إلتزاماتو التقميدية إلتزاما عاما ضمنيا يقابؿ كؿ .. خبلؿ مرحمة معينة مف مراحؿ تنفيذ إلتزاماتو 

يتحرر مف كؿ حصر أك تقييد لمضمكف أك نطاؽ إلتزامو بممارسة .. إلتزامات المشيديف األخريف كفي كؿ مراحمو 

 دكر ثانكم خبلؿ عمميات البناء ىذا الدكر الثانكم 

ستجابتو لمكاعز الداخمي إلنػسانية مينتػو، مما يصبغ دكره تمؾ  يتمثؿ في تمبية النداء الميني لممعمارم كا 

بالصبغة الناقدة نقدا مؤثرا في مباشرة أداء عمميات البناء مما يجرد المعمارم مف إلتزاماتو التقميدية السابقة ، 

 .كبالتالي عدـ كجكد مبدأ إلزدكاجية تكييؼ الكاقعة الكاحدة

 مع باقي الفقو الفرنسي أف فرض إلتزاـ عاـ ضمني يقترف بجمع إلتزامات المعمارم التقميدية –عمى العكس 

 كلكف يعمؽ إلتزاماتو التقميدية بازدكاجيا بيذا –ليس مؤداه تجريد المعمارم مف كؿ إلتزاماتو السابقة .. السابقة 

  .(4)اإللتزاـ العاـ كتأكيدا لكجكد إلتزاما ضمنيا كغير مباشرا بالنصيحة

 الخاتمــة

مف خبلؿ ىذه الدراسة المتكاضعة ك التي نرجك أف تككف بادرة لدراسة ك فيـ ىذا المكضكع إستخمصنا النقاط 

 ..التالية ك التي يمكف أف تككف الخطكط العريضة لنظرية عامة لئللتزاـ بالنصيحة في نطاؽ التشييد 

 .كجكد إلتزاـ بالنصيحة لو الماىية القانكنية في صكرتيا العقدية- 1

 .كىك إلتزاـ ثانكم يكمؿ المضمكف العقدم األصمي لعقد المشيد- 2

ثراء مضمكف اإللتزاـ العقدم في نطاؽ التشييد - 3  :لئللتزاـ بالنصيحة دكرا ىاما في إتساع كا 

دكر إيجابي بإضافة عناصر جديدة لعناصر المضمكف اإللزامي لعقد التشييد لـ تككف مكجكد قبؿ نشؤ ىذا - أ

 ..اإللتزاـ

دكر سمبي مف خبلؿ مبدأ إزدكاجية تكييؼ نفس الكاقعة كمصدر إحتياطي لممسئكلية التشييدية في نفس - ب

 .الكقت

 :ك أخيرا نسجؿ مبلحظتيف في ىذا المقاـ 
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فإف إقرار ىذا اإللتزاـ بالنصيحة التشييدية ك اإلعتراؼ القضائي بو في فرنسا صراحة كمبدأ عاـ، لـ يكف طفرة 

 .كليدة ليمة ك ضحاىا بؿ ثمرة تضافر جيكد فقيية ك قضائية مشتركة لفترة زمنية ليست بالقصيرة

ك إذا كاف قضاؤنا الجزائرم قد تأخر عف نظيره الفرنسي في ىذا الصدد، فؤلف العمؿ القضائي الجزائرم يفتقر 

.. لكؿ جيد فقيي سابقا عميو يؤازره ك ينير لو الطريؽ في سبيؿ إرساء ىذا المبدأ العاـ ك إصباغو بالطابع الشرعي

فكما ذكرنا أف القضاء يغمب عميو الطابع العممي التكفيقي كقد أكفى بدكره كامبل في قضائو بتطبيقات النصيحة 

 .الضمنية

ك أف العمؿ التأصيمي ك التكييفي لمنشاط القضائي األخير ىك الدكر األكاديمي الذم كاف ك ال يزاؿ عمى الفقو 

الجزائرم أف يضطمع بممارستو، فالقضاء لف يجد في نفسو الجرأة الكافية بإقرار ىذا المبدأ مباشرة ك صراحة في 

 .غياب الجيكد الفقيية المنشكدة

رساء المبادئ  فكؿ مف العمؿ القضائي ك الفقيي ال ينفكاف في تشييد ك بناء معا النظريات القانكنية الحديثة كا 

 .ك المفاىيـ القضائية المتطكرة ك المرنة

أف الدكر التشريعي ال يقؿ أىمية عف الدكر الفقيي ك القضائي في بناء صرح اإللتزاـ : المبلحظة الثانية 

 .بالنصيحة كمبدأ قانكني جديد يثرم المضمكف العقدم الحديث

ك نقترح إضافة بعض النصكص إلى القانكف المدني التي تقر بيذا اإللتزاـ في صياغة عامة مستعينة بالمبادئ 

ك مستيدية في نفس الكقت ببعض المأثكرات مف التعبيرات التي تكاتر العرؼ .. العشرة التي سبؽ أف أفردتاىا حاال

 .القضائي ك الفقيي في فرنسا عمى ترديدىا

 
فالعيكب التي تمحؽ بالمنازؿ  "17/05/61نقض فرنسي )االلتزاـ بالصيحة في نطاؽ البناء / أحمد عبد التكاب محمد بيجت /د (1)

، " المجاكرة نتيجة الحفر دكف إجراءات الجس الكافي لمتربة ، لمتأكد مف صبلبتيا ، ال يجعؿ المعمارم مسؤكال إال عف إرتكابو لخطأ فني 
المعمارم ال يككف فقط ممتزما اللتزاماتو األساسية ، بؿ يبقى خاضعا أيضا لبللتزامات ثانكية ،  "29/05/64كنفس المعنى نقض فرنسي ، 
أف المعمارم ال يككف مسؤكال إال عف خطأ الفني في - عمى سبيؿ المثاؿ– ، كيقصد بحكمي النقض السابقيف "كالتي ىي إلتزامو بالنصيحة 

كلكف كذلؾ يككف مسؤكال عف مراجع كالتحقيؽ .. القكاعد العامة في ىذا الصدد بدراسة التربة دراسة كافية لمتأكد مف صبلحيتيا لمبناء عمييا 
كىك ما نعنيو بإزدكاجية التكييؼ القانكني لنفس " سبلمة تربة البناء"مف صبلبة التربة كإلتزاـ ثانكم بالنصيحة بشأف نفس الكاقعة كىي 

. ، كالتي تعنى أف مف خصائص اإللتزاـ بالنصيحة أنو يسمح بإنعقاد المسؤكلية . الكاقعة الكاحدة 
 ، 17/03/71نقض فرنسي 1االلتزاـ بالصيحة في نطاؽ البناء ،دار النيضة العربية،ط / أحمد عبد التكاب محمد بيجت /د (2)

كالذم ينظر إلى المعمارم الذم شيد البناء كفقا لترخيص بناء متناقض مع التنظيـ الحضرم كالعمراني بأنو قد أخؿ بإستخبار نفسو ، بشأف 
فعندما يخالؼ المعمارم النصكص ..  ، se renseignerكىك ما يطمؽ عميو بالفرنسية تعبير .. صبلحية األرض لمبناء عمييا قانكنا 
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البلئحية أك التشريعية أك بنكد اإلرتفاقات الظاىرة ، كقت كضعو لمرسكمات كصياغة ترخيص البناء فيككف ذلؾ نكع مف اإلزدكاج في تكيؼ 
 .. (في النطاؽ القانكني)فمف ناحية فقد خالؼ المعمارم إلتزامو األصمي في المجاؿ اإلدارم كالتنظيـ الحضرم : كاقعة المخالفة السابقة 

حيف .. كمف ناحية أخرل فقد خالؼ إلتزامو الثانكم بالنصيحة في صكرة عدـ إستخبار الذات بمجرد عدـ مراعاة تمؾ النصكص أك البنكد 
كقد يقـك بمفرده حيف .. إلتزاما إحتياطيا لقياـ المسؤكلية قد يتكازل تماما مع حدكد اإللتزاـ األصمي ، كيختمط بو – يمثؿ ىذا اإللتزاـ األخير 

 (ال كجو لممسؤكلية األصمية في نفس المجاؿ اإلدارم كالحضرم السابؽ 
فيكجد إرتباط كثيؽ بيف اإللتزاـ 1االلتزاـ بالصيحة في نطاؽ البناء ،دار النيضة العربية،ط / أحمد عبد التكاب محمد بيجت /د ( 3

كجو تقميدم ، كأخر تكميمي : فاإللتزاماف عمى كؿ حاؿ ىما كجياف لعممو معدنية كاحدة ... األصمي بالمراجعة ، كاإللتزاـ الثانكم بالنصيحة

 . أف كؿ عقد يتضمف عمى شكؿ حديث إللتزاـ تقميدم بتنفيذ العقكدMialonحديث ، كفي ىذا الصدد ترل مداـ 

كيبرر الرأم السابؽ كجية .1االلتزاـ بالصيحة في نطاؽ البناء ،دار النيضة العربية،ط / أحمد عبد التكاب محمد بيجت /د (( 4)
 لمداللة عمى دكر المعمارم Vocationتعبير  (1980 مارس 20ديكريتك )نظرة بإستخداـ نصكص مجمكعة الكاجبات الجديدة لممعمارم 

عمى أف يتحرل المعمارم المكضكعية كالعدالة عند إعطاء أرائو بشأف "، كنص المادة الثالثة مف نفس المجمكعة  Critiqueالعاـ النقدم 
.. كيبدك أف الرأم الغالب في الفقو الفرنسي ..." . إقتراحات مقاكؿ األعماؿ كبشأف الكثائؽ العقدية التي تربط رب العمؿ بالمقاكؿ كالمكرديف

إف إجراء كؿ ما ىك ضركرم : "مناصرا بذلؾ لمبدأ اإلزدكاجية محؿ دراستنا في ىذا الصدد مستخمص ذلؾ مف ذىاب الرأم السابؽ إلى 
كىذه غير الكاقعة محؿ التكييؼ )لمتحقيؽ مف صبلبة التربة كمدل تحمميا لؤلعماؿ المزمع إنشاؤىا قبؿ البدء في تنفيذىا ىذه األعماؿ 

كأف ىذا اإللتزاـ ( ... كىك التكييؼ األكؿ كإلتزاـ تقميدم بمراعاة أصكؿ الفف المعمارم( أنما يعتبر مف صميـ مسؤكليات الميندس  (المزدكج
كىك التكييؼ الثاني لنفس اإللتزاـ كإلتزاـ )نفسو بالمراجعة يمكف إعزائو كببل تناقض إلى إلتزاـ الميندس بالنصيحة قبؿ بدء تنفيذ األعماؿ 

،   (إحتياطي بالنصيحة لئللتزاـ األصمي
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 الظروف  المخِففة لجريمة القتل العمدي بين التشريعين الجزائري واإلسالمي 
  عمراني كماؿ الديف.أ

  جامعة بشار
: ممخص 

   يدكر البحث حكؿ الظركؼ المخًففة أك األعذار كما ييسمييا المشٌرع الجزائرم لجريمة القتؿ 
قد تيجًنب الجاني العقكبة الرئيسية كىي  (أم الظركؼ  )العمدم كالكاردة عمى سبيؿ الحصر، كالتي 

 .اإلعداـ أك الًقصاص في حالة تكافرىا عند ارتكاب جريمة القتؿ العمدم
   ىذه الظركؼ اتفقا التشريعاف حكؿ بعضيا كاختمفا حكؿ بعضيا اآلخر، فاتفاقيما كاف حكؿ 

عذرم تجاكز حدكد الدفاع الشرعي، كالقتؿ في حالة التمبس بجريمة الٌزنا، أما اختبلفيما فكاف حكؿ 
 .قتؿ األصكؿ لفركعيـ، كقتؿ األـ لكليدىا حديث العيد بالكالدة

القتؿ العمدم ػ الظركؼ المخففة ػ األعذار القانكنية ػ عذر االستفزاز ػ الدفاع : الكممات المفتاحية 
  . الشرعي ػ قتؿ األصكؿ ػ قتؿ األـ لكليدىا

Resume : 

      L exposé  concerne le meurtre et ces circonstance atténuantes ( les 

excuses ) qui sont limitativement détermines par le législateur algérien  

  عبِؼخ ثؾبسؽ١ٌٛبد
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mettant en relief la comparaison du code pénal algérien et la loi islamique ( 

la charria ) .pour démontrée les pours et les contres relatives a ce crime .  

    Ces circonstances peuvent entraîné  la modération de la peine dans les 

deux législations si l excuse est prévu. 

Les mots clés ; le meurtre – les circonstances atténuantes- excuse légale-

provocation- légitime défense – parricide –infanticide.   

   

 ةمقــــدمــــــــــ      
     تعتبر جريمة القتؿ مف الميعضبلت التي تيجابييا المجتمعات اإلنسانية كالتي تسعى جاىدة إلى 

. مكافحتيا عف طريؽ سف عقكبات رادعة قد تككف حاجزا أك سدا يمنع استفحاؿ ظاىرة القتؿ
     فاالعتداء عمى حياة األفراد ليس أمرا مستحدثا فرضتو معطيات معينة بؿ ييعد مف األمكر التي 
رافقت اإلنساف منذ كجكده عمى ىذه األرض كفقا لما أكردتو الكتب السماكية المتعاقبة ألحداث أٌكؿ 

 في سكرة الّمو تعالىجريمة قتؿ كانا الجاني كالمجني عميو فييا ابني أدـ عميو السبلـ ًمصداقا لقكؿ 
 {َفَطوََّعْت َلُو َنْفُسُو َقْتَل َأِخيِو َفَقَتَمُو  َفأْصَبَح ِمَن الَخاِسِريَن  } 30المائدة اآلية 

   فاعتبرت ىذه الجريمة مف األفعاؿ الخطيرة كالمشينة التي نبذتيا الكتب السماكية ككذا القكانيف 
الكضعية،كتصدت األنظمة العقابية في كٌؿ مجتمع لجريمة القتؿ فاختمفت حكليا التشريعات 

الكضعية كالشرائع السماكية سكاء تعمؽ األمر بأركانيا، بأحكاميا الخاصة، طرؽ إثباتيا، أك النظاـ 
.  كثار الجدؿ بيف الفقياء حكؿ كٌؿ ذلؾ،العقابي المخصص ليا

ظركؼ التخفيؼ التي    كلككف مجاؿ جريمة القتؿ العمدم كاسع فقد خصصنا البحث لدراسة 
 كتـ تحديد مساحة البحث كجعميا مقتصرة عمى قانكف العقكبات تيجًنب الجاني عقكبة اإلعداـ،

الجزائرم مف جية كالتشريع اإلسبلمي مف جية أخرل بمذاىبو األربعة المشيكرة الحنفي، المالكي، 
  .الشافعي، كالحنبمي

   كسنتعرض بداية إلى تعريؼ الظركؼ المخًففة كتقسيماتيا ثـ إلى الظركؼ المتفؽ حكليا بيف 
 .التشريعيف كأخيرا إلى الظركؼ المختمؼ عمييا

.  تقسيماتـياة وـفـفِ خـ ـ تعريف الظروف الم 1                       
 :ة  ـروف المخِففـ تعريف الظ:1 ػ1

الظرؼي : كقيؿ .... البراعةي كذكاء القمب، : الظَّرؼ : ظرؼ >>  :   أ ػ التعريؼ الٌمغكم لمظرؼ 
كعاؤه، كالجمع ظركؼ، كمنو ظركؼ : كظرؼي الشيء ....حسف الييئة: حسف العبارة، كقيؿ 

: الميث . الظرؼ كعاء كؿ شيء حتى إٌف اإلبريؽ ظرؼ لما فيو: الميث . األزمنة كاألمكنة
أماـ، كقداـ، كأشباه ذلؾ، : كالصفات في الكبلـ التي تككف مكاضع لغيرىا تسمى ظركفا مف نحك 

 .   1<<...خمفؾ زيد، إٌنما انتصب ألنو ظرؼ لما فيو، كىك مكضع لغيره: تقكؿ 
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تيعٌرؼ بأٌنيا عناصر أك كقائع عرضية تبعية تيضعؼ  :   ب ػ التعريؼ القانكني لمظركؼ المخًففة 
مف جسامة الجريمة، كتكشؼ ضآلة خطكرة فاعميا، كتستتبع تخفيؼ العقكبة إلى أقؿ مف حدىا 

 .  2األدنى أك بتدبير يناسب تمؾ الخطكرة 
  فالظركؼ المخففة إذا ىي عناصر تابعة لمجريمة كال دخؿ ليا في تككيف الجريمة، كمف شأنيا أف 

تقمؿ مف جسامة الجريمة كخطكرة صاحبيا، كىذا يعني أٌف الظركؼ المخففة تتعمؽ بالجريمة 
 .  3كالمجـر معان، كيستمـز تقميميا مف جسامة الجريمة تخفيفيا لمعقكبة 

:  ـ تقسيم الظروف المخففة 2 ـ1  
       تتعدد كتختمؼ الظركؼ المخففة باختبلؼ االعتبارات كمنو سنيركز عمى التقسيمات التي ليا 

. عبلقة ببحثنا مف ذلؾ تقسيـ الظركؼ المخففة مف حيث المصدر كمف حيث الجية التي تحٌددىا
  :الظروف المخففة من حيث مصدرىا   أ ػ 
كىي الظركؼ المادية المتعمقة بالجريمة بعيدا عف  : (مادية  ) ػ  ظركؼ مكضكعية 1       

 . 4شخص الجاني كعذر تجاكز حدكد الدفاع الشرعي
 ، كمف 5كىي الظركؼ المتعمقة بشخص الجاني فتقمؿ مف خطكرتو:  ػ  ظركؼ شخصية 2        

الظركؼ الشخصية الباعث عمى ارتكاب الجريمة كىك عبارة عف العامؿ النفسي أك الداخمي الذم 
يدعك إلى التفكير في ارتكاب الجريمة، كمف األمثمة عف الباعث قتؿ األـ البنيا حديث العيد 

 . 6بالكالدة خشية العار
. الظروف المخففة من حيث الجية التي تحددىا ب ػ 
 7كىي ظركؼ ينص عمييا القانكف صراحة كيترؾ لمقاضي تطبيقيا : ػ  الظركؼ القانكنية 1    

 كسٌماىا 281 إلى 277كمف ذلؾ ما نٌص عميو المشرع الجزائرم في قانكف العقكبات مف المادة .
باألعذار حيث أكردىا في القسـ األٌكؿ مف الفصؿ الثالث مف الباب الثاني مف الكتاب الثاني  تحت 

. عنكاف األعذار القانكنية
األعذار ىي حاالت  } بقكلو 52      كقد عٌرؼ المشرع الجزائرم األعذار القانكنية في المادة 

محددة في القانكف عمى سبيؿ الحصر يترتب عمييا مع قياـ الجريمة إما عدـ عقاب المتيـ إذا 
ما تخفيؼ العقكبة إذا كانت مخففة .  {. .....كانت أعذارا معفية كا 

كىي التي يستخرجيا القاضي بحكـ ما خٌكلو القانكف مف سمطة :  ػ  الظركؼ القضائية 2     
 ، كقد أكردىا المشرع الجزائرم في القسـ الثاني مف 8تقديرية مف عناصر الدعكل كما يحيط بيا

 8 مكرر 53 إلى 53الفصؿ الثالث مف الباب الثاني مف الكتاب الثاني كخٌصص ليا المكاد مف 
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يجكز تخفيض العقكبة المنصكص عمييا قانكنا بالنسبة  } 53فنٌص في المادة  ج  ؽ ع مف
.  {....لمشخص الطبيعي الذم قضي بإدانتو كتقررت إفادتو بظركؼ مخففة كذلؾ إلى حد

   كبعد ىذا التقديـ الذم تعرضنا فيو بإيجاز إلى تعريؼ الظركؼ المخففة كتقسيماتيا، سنتعرض 
إلى ظركؼ التخفيؼ القانكنية أك األعذار كما سٌماىا المشٌرع الجزائرم المتعمقة بجريمة القتؿ 
العمدم، كالتي تيجنب الجاني العقكبة الرئيسية سكاء اإلعداـ مف جانب التشريع الجزائرم أك 

. (أم الظركؼ  )القصاص مف جانب الشريعة اإلسبلمية في حالة ثبكتيا 
  كما نقكلو فيما يتعمؽ بيذه الظركؼ أٌنو منيا ما اتفقا حكلو التشريعاف كمنيا ما اختمفا بشأنو، كىك 
ما سنبٌينو عمى النحك التالي بدءن بما اتفقا حكلو ثـ األعذار المختمؼ فييا، فكيؼ عالج كؿ منيما 

نظاـ األعذار؟ 
 

.  ـ األعذار الُمَخِففة المتفق حوليا بين التشريعين2                      
  مف األعذار المتفؽ عمييا كالتي تخفؼ العقاب كتجًنب الجاني العقكبة األصمية كىي اإلعداـ     

تجاكز حدكد الدفاع الشرعي، كالقتؿ في حالة تمبس أحد الزكجيف بالزنا، كىك ما سنتناكلو : حالتي 
.  عمى النحك األتي

. القتل الناتج عن تجاوز حدود الدِّفاع الشرعي : 1 ـ 2 
 .التشريع الجزائري:       أ 

            يحميو القانكف، كىيايعٌرؼ الدفاع الشرعي بأٌنو استعماؿ القكة البلزمة لصد عدكاف ييدد حؽ     
 ،كيعتبر مف األفعاؿ المبررة في قانكف العقكبات 9فكرة مجمع عمييا مف قبؿ جميع النظـ القانكنية

إذا كاف الفعؿ قد دفعت إليو الضركرة ..... ال جريمة} بنٌصيا 39 جاء في المادة االجزائرم طبقان لـ
الحاٌلة لمدفاع المشركع عف النفس أك عف الغير أك عف ماؿ مممكؾ لمشخص أك لمغير بشرط أف 

. {يككف الدفاع متناسبا مع جسامة االعتداء
 كبتحميميا يتضح أٌف مسألة الدفاع الشرعي لـ ترد في قانكف العقكبات 39     فباستقراء المادة 

ٌنما تحكميا قكاعد تفرض بعض الشركط منيا أف يككف الدفاع الزمان كأمران  الجزائرم عمى إطبلقيا كا 
ضركريا لممدافع، حيث أنو إذا كاف في مقدكر المدافع التخمص مف الخطر عف طريؽ فعؿ ال يعتبر 

جريمة فبل يباح لو اإلقداـ عمى الدفاع كارتكاب فعؿ ييعد في األصؿ جريمة كىك ما أٌكده المشرع 
. {....إذا كاف قد دفعت إليو الضركرة الحاٌلة لمدفاع....} ؽ ع بقكلو 39الجزائرم في المادة 

 ؽ ع 39   كمف الشركط الكاجب تكافرىا أيضا التناسب بيف الٌدفاع كاالعتداء كىك ما أقٌرتو المادة 
. {بشرط أف يككف الدفاع متناسبا مع جسامة االعتداء..... }ج بنٌصيا 
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      كلكف قد ينتفي التناسب بيف فعؿ الدفاع كاالعتداء عندما يتجاكز المدافع القدر البلـز لدرء 
الخطر الذم ييدده كمنو نككف بصدد حالة تجاكز حدكد الٌدفاع الشرعي، كمثاؿ ذلؾ أف يعتدم 

فكيؼ عالج قانكف . شخص عمى أخر بعصا فيدافع المعتدل عميو عف نفسو بمسدس فيقتؿ المعتدم
. العقكبات الجزائرم ىذه الحالة؟

 ؽ ع ج 277   تعرض المشرع إلى القتؿ الحاصؿ نتيجة لتجاكز حدكد الدفاع الشرعي في المادة 
يستفيد مرتكب جرائـ القتؿ كالجرح كالضرب مف األعذار إذا دفعو إلى ارتكابيا كقكع  }بنٌصيا 

كبناءن عميو فإذا ما تعرض شخص إلى اعتداء كقد حٌدده المشرع . {ضرب شديد مف أحد األشخاص
بالضرب الشديد كأدل دفاع المعتدل عميو إلى إزىاؽ ركح المعتدم نظرا لجسامة دفاعو غير 

 عف جريمتو، كىذا ما يدعٌمو قرار مسئكالالمتناسب مع االعتداء، فبل مناص مف اعتبار المدافع 
إٌف اعتبار المتيـ في حالة دفاع  ....) كالذم جاء فيو 2003 لسنة 770316المحكمة العميا رقـ 

شرعي دكف مناقشة بقية الشركط مع االكتفاء بسبب الضركرة الممحة دكف تبريرىا يجعؿ مف قرار 
إاٌل أٌنو كباعتبار أٌف الدفاع الشرعي مف األفعاؿ المبررة طبقا  . 10(...غرفة االتياـ مخالفا لمقانكف 

 ؽ ع كلكف المدافع لـ يحسف استعماؿ حؽ الدفاع كفقا لما يتطمبو القانكف كتفرضو المادة 39لممادة 
 مف ضركرة التناسب بيف مقدار الدفاع كجسامة االعتداء، فإٌف المشٌرع اعتبر ىذا عذر تخفيؼ 39

نَّب المدافع الذم تسبب في قتؿ المعتدم العقكبة األصمية لمقتؿ 277طبقا لممادة   ؽ ع كمنو ييجى
العمدم مراعاة كاعتبارا لمظرؼ الذم أحاط بالمدافع كتككف العقكبة ىي الحبس مف سنة إلى خمس 

.  ؽ ع ج 283سنكات بدال مف اإلعداـ أك السجف المؤبد، كىذا طبقا لما تقضي بو المادة 
 ؽ ع أـ لـ 277كاف تجاكز حدكد الدفاع بحسف نٌية لبلستفادة مف نص المادة ما إذا   أٌما تقرير 

يكف بحسف نٌية فيي مسألة مترككة لقاضي المكضكع كفقا لما اطمأٌف إليو مف خبلؿ كقائع القضية 
 .  11دكف خضكعو لرقابة النقض

 .التشريع اإلسالمي: ب  

   يصطمح الفقياء عمى تسمية الدفاع الشرعي بدفع الصائؿ كتسمية الميعتدم صائبلن كالميعتدىل   
 .14 شرعا ، كيعتبر دفع الصائؿ مف األفعاؿ المباحة12عميو مىصكالن عميو

َفَمِن اعًتدى َعَمْيُكم َفاعَتُدوا َعَمْيِو ِبِمْثِل َما }الّمو تعالى   كاألصؿ في دفع الصائؿ مف الكتاب قكؿ 
أتى النٌبي عميو الصبلة : كمف السٌنة ما ركم أف يعمى بف منية عف أبيو قاؿ  , 14{اعَتَدى َعَمْيُكمْ 

فأبطميا النٌبي : قاؿ  (يعني الذم عٌضو  )كالسبلـ رجؿ كقد عىضَّ يد رجؿ فانتزع يده فسقطت ثنيتاه 
كىـ بأف ال ضماف عمى المعضيكض  ) (ص) ـ الفحؿ >> كقاؿ  (أم حى أردت أف تىقًضمو كما يقضي

   فكضعت الشريعة اإلسبلمية شركطا ال تختمؼ في مضمكنيا عف أحكاـ الدفاع      15<<
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الشرعي في القانكف، كمف الشركط الضركرية التي أقٌرتيا أف ييدفع االعتداء بالقٌكة البلزمة لرًده كىذا 
ما يصطمح عميو في لغة القانكف بشرط التناسب بيف فعؿ الدفاع كاالعتداء، فإف زاد مقدار الدفاع 

 دائما بأف يدفع االعتداء بأيسر ما اعف حد االعتداء كاف اعتداءن ال دفاعا إذ أٌف المىصكؿ عميو مقيد
 . 16يدفع بو كليس لممعتدل عميو أف يدفع اعتداء المعتدم بالكثير إذا كاف يندفع بالقميؿ

  أٌف إذا دخؿ رجؿ منزؿ أخر بغير إذنو >>كقد قاؿ ابف قدامى في  شرح ذلؾ في كتاب المغني   
ككاف يندفع باألمر بمغادرة المنزؿ أك بالتيديد بالضرب فميس لو أف يضربو، فإف لـ يخرج ضربو 
بأسيؿ ما يعمـ أٌنو يندفع بو، فإف عمـ أنو يخرج بالعصا لـ يكف لو ضربو بالحديد ألف الحديد آلة 
ف كاف ال  لَّى مدبران فضربو فقطع رجمو فقطع الرجؿ مضمكف، كا  ف ضربو فقطع يمينو فىكى لمقتؿ، كا 

 17<<يندفع إاٌل بالقتؿ ضربو بما يقتمو أك يقطع طرفو كما أيتًمؼى منو فيك ىدر ألٌنو تمؼ لدفع شًره 
 .

   كبناء عمى ما سبؽ ذكره فإذا كاف فعؿ الدفاع أكثر جسامة مف االعتداء كأدل إلى قتؿ الميعتًدم 
 إاٌل أٌف مسؤكليتو مقترنة بعذر تجاكز الدفاع كالذم عقابو  عف فعمو كيجب مسئكالفإٌف الميعتىدل عميو 

 ، كىذا ما أقٌره أيضا 18يستكجب تجنيب الميعتدىل عميو العقكبة األصمية لمقتؿ كىي الًقصاص
. التشريع الجزائرم كما سبؽ بياف ذلؾ

. القتل حال تمبس أحد الزوجين بالّزنا :  2 ـ 2  
تعتبر جريمة الٌزنا كخيانة أحد الزكجيف لؤلخر في عرضو كشرفو مف الجرائـ الماسة باألسرة     

لقول كالتي تؤدم إلى انحبلؿ الركابط الزكجية كاأليسر، كمثمما أٌف الشريعة اإلسبلمية حٌرمت الٌزنا 
، فإٌف أغمب القكانيف 19{{........الزَّاِنَيُة والزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكلَّ َواِحدٍد ِمْنُيَما ِماَئَة َجْمَدةٍد  }}الّمو تعالى 

 ؽ ع بنٌصيا 339الكضعية قد تصدت ليذه الجريمة كمف ذلؾ ما ذكره المشٌرع الجزائرم في المادة 
كيعاقب ...يقضى بالحبس مف سنة إلى سنتيف عمى كؿ امرأة متزكجة ثبت ارتكابيا جريمة الٌزنا  }

كبالمقابؿ فإٌف كٌؿ مف التشريعيف . {...الزكج الذم يرتكب جريمة الزنا بالحبس مف سنة إلى سنتيف
جعؿ مف القتؿ في حالة التمبس بالٌزنا عذرا مخففا مراعاة لظركؼ كاعتبارات منيا حالة االستفزاز 

التي يككف فييا الزكج المطعكف في شرفو، كىك ما سنتعرض لو عمى النحك التالي، بداية بما 
  . ذلؾ  تضمنو قانكف العقكبات الجزائرم مف أحكاـ ثـ التشريع اإلسبلمي كرؤيتو حكؿ

.  التشريع  الجزائري:     أ 
       جعؿ المشرع الجزائرم مف قتؿ أحد الزكجيف لؤلخر حاؿ تمبسو بجريمة الٌزنا عذرا مخففا 

يستفيد مرتكب القتؿ كالجرح كالضرب مف األعذار إذا ارتكبيا أحد  } ؽ ع 279فنٌص في المادة 
. {الزكجيف عمى الزكج األخر أك عمى شريكو في المحظة التي يفاجئو فييا في حالة تمبس بالزنا
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   كترجع العٌمة كراء تقرير ىذا العذر إلى استفزاز الزكج كغضبو حيف يفاجئ بمشاىدة زكجو متمبسا 
بجـر الزنا كىذا ما يجعمو كاقعا تحت ضغط نفسي شديد يؤثر عمى حرية إرادتو فيرتكب القتؿ تحت 

. تأثير استفزاز مف الصعب مقاكمتو
   كما نشير إليو ىك أٌف القانكف السكداني لـ يخصص لبلستفزاز الحاصؿ بسبب الزنا نٌص معيف 

ٌنما جعؿ االستفزاز عذرا مخففا بشكؿ عاـ دكف تخصيصو  عمى خبلؼ الكثير مف التشريعات كا 
يعتبر  } 1991 مف القانكف الجنائي لسنة 131/2بجريمة معينة فنٌص المشرع السكداني في المادة 

القتؿ قتؿ شبو عمد إذا قتؿ الجاني في أثناء فقدانو السيطرة عمى نفسو الستفزاز شديد مفاجئ 
 .  20{الشخص الذم استفزه أك أم شخص أخر

   كغني عف البياف أف الجريمة المرتكبة في ىذه الحالة ىي جريمة قتؿ عمدم تتألؼ مف ذات 
العناصر المطمكبة في القتؿ العمدم، غاية ما في األمر أٌف ىناؾ بعض العناصر تضاؼ إلى ىذه 

:  األركاف حتى نككف بصدد ىذا العذر كمف ىذه العناصر 
. قياـ الرابطة الزكجية:    العنصر األٌكؿ 

   اشترط المشرع كجكد الرابطة الزكجية لبلستفادة مف عذر االستفزاز ككما ىك كاضح مف خبلؿ 
 ؽ ع فإٌنو مقصكر عمى الزكجيف دكف غيرىما، كلك أنو مف التشريعات ما قصره عمى 279المادة 

  . 21المصرمالزكج فقط كالتشريع 
. مفاجأة الزكج متمبسا بالٌزنا:    العنصر الثاني 

ئ الزكج بتمبس زكجو بجريمة الخيانة الزكجية حتى ييعذر عمى     اشترط المشرع الجزائرم أف يفاجى
 .فما المقصكد بحالة التمبس بصفة عامة؟ كما ىك التمبس المطمكب قانكنا في جريمة الزنا؟. القتؿ

كعٌرفو آخركف بأٌنو , عٌرؼ بعض الفقياء التمبس بأٌنو حالة تقارب زمني بيف كقكع الجريمة ككشفيا
 . 22المشاىدة الفعمية لمجريمة

   كبالنسبة لمتشريع الجزائرم فبالرجكع لقانكف اإلجراءات الجزائية نجد أٌف المشرع لـ يضع تعريفا 
 } ؽ إ ج بنٌصيا41بؿ اكتفى بذكر كحصر صكر كحاالت التمبس في المادة ،لمجريمة المتمبس بيا 

تكصؼ الجناية أك الجنحة بأٌنيا في حالة تمبس إذا كانت مرتكبة في الحاؿ أك عقب ارتكابيا كما 
تعتبر الجناية أك الجنحة متمبسا بيا إذا كاف الشخص المشتبو في ارتكابو إٌياىا في كقت قريب جدا 

مف كقت كقكع الجريمة قد تبعو العامة بالصياح أك كجدت في حيازتو أشياء أك كجدت أثار أك 
. {........دالئؿ تدعكا إلى افتراض مساىمتو في الجناية أك الجنحة

   أٌما فيما يخص التمبس المطمكب في جريمة الٌزنا فميس المقصكد بو ذلؾ المعنى الضٌيؽ، إذ ليس 
 ؽ إ ج بأف يشاىد الزكج المخدكع الكاقعة كقت 41 لممادة امف البلـز أف تتكفر شركط التمبس طبؽ
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ارتكاب الجريمة بالٌذات بحيث تصبح الخيانة مف الناحية الكاقعية حقيقة ثابتة، بؿ المقصكد أف 
تككف فكرة الخيانة مف الناحية التصكرية ماثمة أماـ الزكج كمعنى ذلؾ أف تؤدم جميع المبلبسات 

 لسنة 9253 ، كىذا ما ذىبت إليو المحكمة العميا في قرارىا 23إلى ىذه الفكرة كتجعميا مقبكلة عقبل
يكفي لتكافر حالة التمبس ضبط الزكجة كشريكيا في مكضع مريب ال يدع  ) كالذم جاء فيو 1986

بطاؿ القرار....مجاال لمشؾ بكقكع الخيانة الزكجية   ، كمنو فإٌف 24(...مٌما يستكجب نقض كا 
الظركؼ المريبة التي تحيط بالكاقعة يمكف اعتبارىا شكاىد كافية إلثارة فكرة الخيانة الزكجية كمنو 

إعطاء العذر لمزكج الذم ارتكب جريمة القتؿ في مثؿ ىذه الظركؼ كالمسألة مترككة لقضاة 
 .المكضكع مف خبلؿ القرائف المصاحبة لمكاقعة كىذا ما يدٌعمو القرار القضائي سابؽ الذكر

. ارتكاب القتؿ فكرا:     العنصر الثالث 
   كما يشترط أيضا لبلستفادة مف العذر أف يقع القتؿ كقت أك حاؿ المفاجئة كنٌص المشٌرع عمى 

في الحالة التي يفاجئو فييا في حالة تمبس .......} ؽ ع بقكلو 279ىذه الفكرية صراحة في المادة 
الغضب الكقتي الناتج عف >> ، ألٌف سبب العذر كما يقكؿ األستاذ جندم عبد الممؾ ىك {بالزنا

 ، فإذا لـ ير تكب الزكج الفعؿ كتريث إلى كقت أخر حٌتى زاؿ أثر الغضب 25<<اإلىانة الحاضرة 
فيؿ كاف لفقياء  . 26فإٌف فعمو يصبح غير مبرر كمجرد انتقاـ يخضع ألحكاـ القتؿ العمدم
.  الشريعة اإلسبلمية نظرة مكافقة تماما لما ذىب إليو المشٌرع الجزائرم؟

. التشريع اإلسالمي :   ب 
    يذىب الجميكر مف المالكية، الشافعية كالحنابمة إلى اعتبار القتؿ في حالة التمبس بالٌزنا عذرا 

يجٌنب الزكج القاتؿ عقكبة الًقصاص بالنظر إلى الحالة التي دفعتو إلى ذلؾ، إاٌل أٌف شرط االستفادة 
مف العذر مرىكف بإقامة الزكج القاتؿ البيّْنة عمى كقكع الٌزنا كالمتمثمة في الشيكد الذيف عاينكا كاقعة 

ٍد  نا،  فإف لـ يأتي بالبٌينة كلـ يستطع إحضار الشيكد إلثبات ذلؾ فعميو القىكى ، 27(الًقصاص  )الزّْ
ألٌنو يمكف أف يقتؿ الرجؿ زكجتو ليتخمص منيا لشيء في نفسو ثـ يدَّعي زكران أٌنو كجد معيا رجبل 
يزني بيا لذلؾ احتاط الشارع في ىذا األمر حفظا لؤلركاح بأنو يجب عمى الزكج القاتؿ إقامة البيّْنة 

 . 28عمى دعكاه
كليس عمى قاتؿ الٌزاني المحصف ًقصاص كال >>    كفي السياؽ نفسو يقكؿ ابف قدامى في المغني 

ذا قتؿ رجبل كادعى أٌنو كجده مع امرأتو لـ ييقبؿ قكلو >> كجا ء في المغني أيضا << دٌية كال كفارة كا 
ركم نحك ذلؾ عف عمي رضي الٌمو عنو أٌنو سيئؿ عمف كجد مع امرأتو ...إاٌل ببٌينة كلزمو الًقصاص

 . 29<<رجبل فقتمو فقاؿ إف لـ يأتي بأربعة شيداء فىمييعطى ًبرمًتو 
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   كبالتعرض إلى عذر االستفزاز كمف قبمو عذر تجاكز حدكد الدفاع الشرعي سابؽ تفصيميما 
نككف قد أنيينا دراسة الحالتاف الٌمتاف اشتركا فييما التشريعاف كانعقد اتفاقيما عمى تجنيب الجاني في 

إلى األعذار المختمؼ حكليا ، ففيما تتمثؿ ، لنتعرض بعدىا مثؿ ىذه الحاالت العقكبة األصمية
 .كىؿ االختبلؼ عمى إطبلقو؟, األعذار المختمؼ حكليا

 
.  ـ األعذار المختمف حوليا بين التشريعين3                          

 ضركرة تجنيب الجاني اتفقا عمى   فمثمما أٌف التشريعاف اتفقا حكؿ بعض األعذار المخففة ك    
العقكبة الرئيسية لمقتؿ العمدم عمى النحك الذم سبؽ بيانو، فإٌف االختبلؼ بينيما كجد لو مكضعا 
حكؿ أعذار أخرل مف ذلؾ قتؿ األـ البنيا حديث العيد بالكالدة كقتؿ األصكؿ ألحد فركعيـ، فما 

 .مكقؼ كٌؿ مف التشريعيف اتجاه ىذه الحاالت؟
. قتل األم وليدىا حديث العيد بالوالدة :  1 ـ 3  

اختمؼ التشريعاف نكعا ما حكؿ حالة قتؿ األـ  لمكلكدىا بحيث منيما ما أقٌره كعذر مخفؼ       
قائـ بذاتو، بينما لـ يعتبره األخر عذرا مستقبل بذاتو كأدرجو ضمف قاعدة عامة متعمقة بقتؿ األصكؿ 

.      لفركعيـ كىك ما سنكضحو كفقا لآلتي 
.  التشريع الجزائري:      أ 

   قٌرر المشرع الجزائرم اعتبار قتؿ األـ كليدىا حديث العيد بالكالدة صكرة مف صكر القتؿ 
يعاقب باإلعداـ كؿ مف ارتكب جريمة القتؿ أك قتؿ  } ؽ ع 261الميخًفؼ لمعقكبة فنٌص في المادة 

كمع ذلؾ تعاقب األـ سكاء كانت فاعمة أصمية أك شريكة في قتؿ ابنيا حديث العيد .....األصكؿ
بالكالدة بالسجف المؤقت مف عشر سنكات إلى عشريف سنة عمى أف ال يطبؽ ىذا النص عمى مف 

. {ساىمكا أك اشترككا معيا في ارتكاب الجريمة
   كترجع العٌمة كراء تخفيؼ العقكبة عمى األـ إلى تقدير الظركؼ البيكلكجية كالنفسية كاالجتماعية 

 . 30التي تخضع ليا المرأة خبلؿ عممية الكضع
    كقبؿ التعرض إلى الشركط الكاجب تكافرىا لبلستفادة مف ىذا العذر يجب بادئ ذم بدء تحديد 

. فما المقصكد بجريمة قتؿ الكليد حديث العيد بالكالدة؟. مفيكـ ىذا الظرؼ
تمؾ الجريمة التي تقكـ فييا األـ بقتؿ كليدىا حديث العيد بالًكالدة إٌما >>    المقصكد بقتؿ الكليد 

ٌما لسبب أخر سكاء أكاف الكلد شرعيا أـ غير شرعي   . 31<<اتقاء لمعار أك خكفا مف الفضيحة كا 
 ؽ ع ج سابقة الذكر فإٌف جريمة قتؿ األـ لكليدىا  ال تقكـ إاٌل إذا قامت في 261   فًكفقا لممادة 

حؽ األـ جريمة القتؿ العمدم في صكرتو البسيطة أم تكافرت سائر األركاف القانكنية البٌلزمة 
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لترتيب المسؤكلية عف القتؿ العمدم، فيمـز أف يصدر منيا فعؿ اعتداء مميت يؤدم إلى إزىاؽ ركح 
كما تتطمب ىذه الجريمة كجكد نٌية إزىاؽ ، الخ....المكلكد بأٌية كسيمة كانت سكاء بالضرب أك الخنؽ

، فإذا لـ يتكفر دليؿ عمى تكفر النٌية كإىماؿ العناية أك أم عمؿ يؤدم إلى الكفاة دكف قصد حرك
. إحداثيا فإٌف الكاقعة ال تشكؿ جريمة قتؿ كليد حديث العيد بالكالدة

   كلكف إلى جانب األركاف سابقة الذكر يجب تكفر عناصر إضافية لبلستفادة مف ىذا العذر 
:  المخفؼ كمف ىذه العناصر

. أف يقع القتؿ عمى كليد حديث العيد بالكالدة :    العنصر األٌكؿ 
 ؽ ع ج سابقة الذكر أف يككف المجني عميو كليدا أم تجاكز مرحمة اعتباره 261   تشترط المادة 

جنينا كىذه المسألة ذات أىمية فيما يخص األـ إذا كانت فاعبل أصميا أك شريكا في الجريمة، فقتؿ 
 ؽ 261طفؿ غير مكلكد حديثا ال يسمح لؤلـ باالستفادة مف التخفيؼ المنصكص عميو في المادة 

ع كبالتالي تعاقب األـ بعقكبة القتؿ العمدم، أٌما فيما يخص المتيميف اآلخريف مف غير األـ سكاء 
كانكا فاعميف أصمييف أك شركاء فإٌف صفة الكليد حديث العيد بالكالدة ال أثر ليا إطبلقا عمى جسامة 

.  ؽ ع ج261العقكبة كىذا كفقا كتحميبل لممادة 
   كلكف إلى متى يظؿ اإلنساف المكلكد في نظر القانكف الجزائي كليدا؟كمتى تنسمخي عميو صفة 

. الكليد فيصبح قتؿ األـ البنيا خاضعا ألحكاـ القتؿ العمدم؟
 عندىا كصؼ حداثة العيد بالكالدة ىي  ينتيي    اتفؽ الفقو عمى أٌف تحديد المحظة الزمنية التي

 إذا نفذ في مدة إالٌ  كأٌف قتؿ الطفؿ ال يمكف اعتباره كذلؾ ،مسألة تقديرية مترككة لقضاة المكضكع
قصيرة كقريبة جدا مف كالدتو كأٌف صفة المكلكد الحديث تختفي مف يكـ تسجيؿ الطفؿ بسجبلت 

  .32الحالة المدنية

 

. أف يقع القتؿ مف األـ: العنصر الثاني    
ال يطبؽ ىذا النص عمى مف .....} ؽ ع ج كالتي جاء فييا 261     كىك شرط أقٌرتو المادة 

، كىذا معناه أٌف غير األـ ال يستفيد ميما ربطتو باألـ {ساىمكا أك اشترككا معيا في ارتكاب الجريمة
. الخ.......مف عبلقة كالزكج، األخ

. التشريع اإلسالمي: ب 
اختمؼ اتجاه التشريع اإلسبلمي عف ما ىك مقرر في قانكف العقكبات الجزائرم فيما يتعمؽ      

بجريمة قتؿ األـ لكليدىا حديث العيد بالكالدة، إذ لـ يتعرض التشريع اإلسبلمي ليذه الجريمة كحالة 
ٌنما كٌسع مف مفيكـ ىذه الحالة بتعرضو إلى قتؿ  األصكؿ لفركعيـ بصفة عامة سكاء  خاصة كا 
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 ،كىك ما سنكضحو عند الحديث 33كاف الفرع المجني عميو مكلكد حديث العيد بالكالدة أـ غير كليد
.  عف العذر الثاني المختمؼ حكلو كالمتمثؿ في قتؿ األصكؿ لفركعيـ

. قتل األصول لفروعيم :  2 ـ 3
. التشريع الجزائري:       أ   

        لـ يتعرض المشٌرع الجزائرم إلى حالة قتؿ أحد األصكؿ ألحد فركعيـ كاعتبار ذلؾ عذرا 
مخففا عمى خبلؼ تعرضو إلى حالة قتؿ الفركع ألصكليـ كالتي اعتبرىا المشٌرع ظرفا مشددا طبقا 

ال عذر إطبلقا لمف يقتؿ  } ؽ ع 283 ؽ ع ج، بؿ كاألكثر مف ذلؾ فقد نٌص في المادة 261لممادة
. {أباه أك أمو أك أحد أصكلو 

     فبالرجكع إلى األعذار القانكنية المتعمقة بجريمة القتؿ كالكاردة في قانكف العقكبات عمى سبيؿ 
 ؽ ع ج  ال نجد أٌم إشارة إلى مسألة قتؿ األصؿ لفرعو، 279 إلى المادة 277الحصر مف المادة 

فمـ يكرد المشرع حالة قتؿ أحد اآلباء ألحد أكالده كاعتبارىا  عذرا مخففا بؿ اعتبرىا جريمة قتؿ 
 كبناءن عميو فإذا ما أقدـ أحد األصكؿ عمى قتؿ أحد فركعو ككانت ا خاصاعادية كلـ يعطييا طابع

 ػ 261جريمتو مصحكبة بظرؼ مف ظركؼ التشديد سابؽ اإلشارة إلييا كالمنٌكه عنيا في المكاد 
 ؽ ع ج كانت عقكبتو اإلعداـ طبقا ليذه المكاد، أٌما إذا كاف قتؿ األصؿ لفرعو غير 263 ػ 262

 بنٌصيا 3/ 263مقترف بظرؼ تشديد كانت العقكبة ىي السجف المؤبد طبقا لما تقٌرر في المادة 
كىذا دكف اعتبار لشخصية  {......كيعاقب القاتؿ في غير ذلؾ مف الحاالت بالسجف المؤبد.... }

. المجني عميو سكاء كاف فرع لمجاني أك غير ذلؾ
   أٌما بالنسبة لمتشريع اإلسبلمي فنظرتو إلى ىذه المسألة جاءت مخالفة لما ذىب إليو المشٌرع 

.  الجزائرم، فكيؼ نظرت الشريعة إلى ذلؾ؟
 .التشريع اإلسالمي:  ب   

     سبؽ كأف أشرنا أٌف المشٌرع الجزائرم لـ يتعرض لجريمة قتؿ األصكؿ لفركعيـ عمى خبلؼ ما 
لمفرع عذر  (أب أك أـ )تقٌرر في الفقو اإلسبلمي، إذ أجمع عامة الفقياء عمى اعتبار قتؿ األصؿ 

ؿى محميا عقكبة مالية كالمتمثمة في الدّْية (أٌم األصؿ  )ييجنّْب الجاني  . عقكبة القصاص ًلتحي
 ) الحنابمة كالشافعية خبلفا لممالكية اعتبار قتؿ األب أك األـ ،   فقٌرر جميكر الفقياء مف الحنفية

لكلده عذرا مخففا يجنب الجاني عقكبة القصاص ميما كاف الظرؼ أك  (األصؿ بصفة عامة 
، {ال ييقاد الكالد بكلده  }الطريقة التي قتؿ بيا كلده، كىذا مصداقا لقكؿ النبي عميو الصبلة كالسبلـ 

. 34{أنت كمالؾ ألبيؾ  }كقكلو أيضا 
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كقد حفظت عف عدد مف أىؿ العمـ لقيتيـ أف >>     كفي ىذا السياؽ يقكؿ الشافعي في كتابو األـ 
. 35<<ال ييقتؿ الكالد بالكلد، كبذلؾ أقكؿ 

 )   كيقكؿ اإلماـ أبك زىرة في تبييف الحجج كاالستدالالت التي بنى عمييا جميكر الفقياء رأييـ 
كقالكا أيضا في االستدالؿ أٌف األب ....., .أٌف الًممكية مانعة مف القصاص أك ميكًجدىة شيبية حؽ....

 . 36(ىك سبب كجكد الكلد فبل يىًصح أف يككف سبب إعدامو 
  كقد خالؼ اإلماـ مالؾ الفقياء الثبلثة كلـ يعتبر قتؿ األب البنو عذرا عمى إطبلقو أٌم في كٌؿ 

فرأل فقياء المالكية باتفاقيـ أٌف األب إذا أضجع ابنو . الظركؼ خبلفا لما ذىب إليو جميكر الفقياء
كفي ىذا السياؽ يقكؿ . 37كذبحو أك قتمو قتبل مقصكدا تنتفي فيو شبية التأديب فإٌنو ييقتص منو

ف حدفو بسيؼ أك عصا لـ ييقتؿ بو ككذلؾ الجد )اإلماـ مالؾ  . 38(إذا ذبحو قيًتؿ بو، كا 
  كبيذا نقكؿ أٌف جميكر الفقياء اعتبركا قتؿ األصؿ لمفرع عذرا عمى إطبلقو، بينما رفض فقياء 
المالكية اعتباره كذلؾ كلـ يقبمكه عذرا في حالة القتؿ المقصكد كالذم تنتفي فيو شبية التأديب مف 

 .قبؿ األب

 
                                                                                                         خاتمـــــة        

 بظركؼ التخفيؼ الخاصة كأخيرا كخبلصة لمبحث فإٌف المبلحظة التي يمكف الخركج بيا فيما يتعمؽ
  حكؿ ىذه المسألة ىي عدـ القكؿ باالختبلؼ الٌكمي كالمطمؽ بيف التشريعيفبجريمة القتؿ العمدم

.  بحيث ىناؾ اتفاؽ في أحكاـ كبالمقابؿ اختبلؼ حكؿ أحكاـ أخرل
نا فيعيذرىٍم تجاكز حدكد الدفاع الشرعي كالقتؿفاالتفاؽ كجد لو مكاف حكؿ     كقد  حالة التمبس بالزّْ

، كاختمفا حكؿ حالة قتؿ األـ لمكلكدىا إذ في الكقت الذم اعتبره المشٌرع الجزائرم عذرا تـ بياف ذلؾ
ٌنما أدرجيا  مخففا لؤلـ كقائما بذاتو فإٌف التشريع اإلسبلمي لـ يتعرض ليذه الحالة مستقمة  بذاتيا كا 
ضمف األحكاـ العامة لمقتؿ كالتي تدخؿ في إطار مسألة قتؿ األصكؿ لفركعيـ بصفة عامة غير 
الميعاقب عمييا بالقصاص، كبيذا فإٌف الشريعة اإلسبلمية كٌسعت مف مفيكـ قتؿ األصكؿ  لمفركع 

 (أم قتؿ األصكؿ لفركعيـ  )دكف تحديده ًليشمؿ االبف حديث الكالدة كغير الكليد، ىذه الجريمة 
كعمى خبلؼ التشريع اإلسبلمي لـ ييًشر ليا المشٌرع الجزائرم أصبل في قانكف العقكبات كمنو فقد 

                                                                        .          أدرجيا تحت إطار جرائـ القتؿ العادية غير المقترنة بظركؼ التشديد
      

. اليكامػػػش               
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 ػ لساف العرب البف منظكر ػ الجزء الثامف ػ باب الظاء ػ الطبعة األكلى ػ طبعة جديدة كمنقحة ػ 1
  .241، 240 ـ ػ ص 2006 ق، 1427دار صبح ػ 

 ػ ص 1970 ػ ينظر حسنيف إبراىيـ صالح عبيد ػ النظرية العامة لمظركؼ المخففة ػ القاىرة ػ 2
154.  

 ػ ينظر ناصر عمي ناصر الخميفي ػ الظركؼ المشددة كالمخففة في عقكبة التعزير في الفقو 3
 ـ ػ ص 1992 ق، 1412اإلسبلمي ػ الطبعة األكلى ػ مطبعة المدني ػ المؤسسة السعكدية بمصر ػ 

310.  
  .99 ػ ينظر المرجع السابؽ ػ ص 4
 ػ ينظر محمكد محمكد مصطفى ػ شرح قانكف العقكبات ػ القسـ العاـ ػ الطبعة الثامنة ػ النيضة 5

  . 156كذلؾ حسنيف صالح عبيد ػ المرجع نفسو ػ ص  . 321 ػ ص 1969العربية، القاىرة ػ 
 ػ ينظر عمي حسف عبد الٌمو الشرفي ػ الباعث كأثره في المسؤكلية الجنائية ػ دراسة مقارنة بأحكاـ 6

.363 ـ ػ ص 1986 ق، 1406الشريعة اإلسبلمية ػ الزىراء لئلعبلـ العربي ػ   
  .302 ػ ينظر ناصر عمي الخميفي ػ المرجع نفسو ػ ص 7
كذلؾ ناصر الخميفي ػ المرجع نفسو ػ  . 166 ػ  ينظر حسنيف صالح عبيد ػ المرجع نفسو ػ ص 8

  . 302ص 
 ػ ينظر عادؿ قكرة ػ محاضرات في قانكف العقكبات ػ القسـ العاـ ػ الطبعة الرابعة ػ ديكاف 9

كذلؾ رءكؼ عبيد ػ جرائـ االعتداء عمى األشخاص  . 84 ػ ص 1974المطبكعات الجامعية 
  .205كاألمكاؿ في القانكف المصرم ػ الطبعة الثانية ػ القاىرة ػ ػ ص

  .436 ػ الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية  ػ ص 2003 ػ المجمة القضائية ػ العدد األٌكؿ لسنة 10
 ػ ينظر محمكد نجيب حسني ػ شرح قانكف العقكبات المبناني ػ القسـ العاـ ػ المجمد األٌكؿ ػ طبعة 11

كذلؾ عادؿ قكرة ػ المرجع نفسو  . 331  ػ ص 1998ثالثة جديدةػ منشكرات الحمبي الحقكقية لبناف ػ 
  .94ػ ص 

 ػ ينظر عبد القادر عكدة ػ التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي ػ الجزء األٌكؿ ػ 12
  .478 ػ ص 2005الطبعة األكلى ػ  مؤسسة الرسالة ناشركف ػ

 440 ػ ينظر أبك زىرة ػ الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي ػ  العقكبة ػ دار الفكر العربي ػ ص 13
مختصر  . 24 ػ ص 2004كذلؾ نياية المحتاج ػ الجزء الثامف ػ دار الفكر العربي ػ  . 444إلى 

  .174األـ في الفقو ػ الجزء الخامس ػ دار األرقـ لبناف ػػ ص 
  .194 ػ سكرة البقرة، اآلية، 14
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كأخرجو مسمـ في صحيحو ػ ص  . 116 ػ ص 1 ػ أخرجو البخارم ػ كتاب االجارة ػ مجمد 15
642،643.  

 ػ ينظر عبد الخالؽ النكاكم ػ جرائـ القتؿ في الشريعة االسبلمية كالقانكف الكضعي ػ منشكرات 16
  .76،77المكتبة العصرية ػ ص 

  .351،352 ػ ينظر المغني البف قدامى ػ الجزء التاسع ػ دار الفكر العربي ػػ ص17
كذلؾ عبد الخالؽ النكاكم ػ المرجع نفسو ػ  . 486 ػ ينظر عبد القادر عكدة ػ المرجع نفسو ػ ص 18
  .77ص
  .2 ػ سكرة النكر، اآلية، 19
 ػ ينظر بدرية عبد المنعـ حكنة ػ جريمة القتؿ شبو العمد كأجزيتيا المقررة في الشريعة كالقانكف 20

  .188 ػ ص1999الجنائي السكداني ػ دراسة مقارنة ػ الطبعة األكلى الرياض 
 ػ ينظر جندم عبد الممؾ ػ المكسكعة الجنائية ػ الجزء األٌكؿ ػ الطبعة الثانيةػ دار العمـ لمجميع ػ 21
  .826ص
 ػ ينظر فايز االيعالي ػ قكاعد االجراءات الجزائية ػ الطبعة األكلى ػ المؤسسة الحديثة لمكتاب ػ 22

  .92 ػ ص 1994لبناف 
 ػ ينظر محمد رشاد متكلي ػ جرائـ االعتداء عمى العرض ػ ديكاف المطبكعات الجامعية ػ الجزائرػ 23
  .826كذلؾ جندم عبد الممؾ ػ المرجع نفسو ػ ص  . 101ص
  .69 ػ بتصرؼ، ص 1989 ػ االجتياد القضائي لمغرفة الجنائية ػ عدد خاص ػ لسنة 24
  .826ػ جندم عبد الممؾ ػ المرجع نفسو ػ 25
 ػ ينظر عبد الٌمو سميماف ػ دركس في شرح قانكف العقكبات الجزائرم ػ القسـ الخاص ػ الطبعة 26

عبد العزيز سعد ػ الجرائـ الكاقعة عمى  . 178 ػ ص 1990الثالثة ػ ديكاف المطبكعات الجامعية 
  .94 ػ ص 2002نظاـ األسرة ػ 

كذلؾ المغني ػ الجزء التاسع ػ  . 24 ػ ينظر نياية المحتاج ػ الجزء الثامف ػ المرجع نفسو ػ ص27
الشرح الكبير لشمس الديف ابف قدامى ػ الجزء التاسع ػ دار الفكر ػ ػ ص  . 348المرجع نفسو ػ ص 

381.  
 ػ ينظر عبد الرحماف الجزيرم ػ الفقو عمى المذاىب األربعة ػ الجزء الخامس ػ المكتبة العصرية 28

  .336كذلؾ المغني ػ المرجع نفسو ػ ص  . 1142  ػ ص 2005
  .348 ، 336 ػ المغني البف قدامى ػ المرجع نفسو ػ ص 29
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 ػ ينظر محمد زكي أبك عامرػ ػ قانكف العقكبات القسـ الخاص ػ الدار الجامعية لمطباعة كالنشر 30
  .383 ػ ص 1984

  .91 ػ عبد العزيز سعد ػ المرجع نفسو ػ ص 31
 ػ  ينظر أحسف بكسقيعة ػ الكجيز في القانكف الجنائي الخاص ػ الجرائـ ضد األشخاص كالجرائـ 32

كذلؾ محمد الفاضؿ ػ . 32  ػ ص 2003ضد األمكاؿ ػ الجزء األٌكؿ ػ دار اليدل لمطباعة كالنشر 
  .462 ػ مطابع فتى العرب ػ ص1965الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص ػ الطبعة الثالثة ػ 

 ػ  ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لمكاساني ػ الجزء السابع ػ الطبعة األكلى ػ مكتبة 33
  .373الشرح الكبيرػ المرجع نفسو ػ ص  . 348 ،347البحكث كالدراسات ػ دار الفكر ػ ص 

 . 256 ػ ص 1998 ػ القكانيف الفقيية البف جزم الغرناطي ػ الطبعة األكلى ػ دار الكتب العممية 34
  .373الشرح الكبير ػ المرجع نفسو ػ ص 

  .177 ػ مختصر األـ ػ المرجع نفسو ػ ص 35
  .442 ػ أبك زىرة ػ العقكبة ػ المرجع نفسو ػ ص 36
 ػ ينظر البياف كالتحصيؿ  البف رشد ػ الجزء الخامس كالعشركف ػ كتاب الديات األكؿ ػ دار 37

  ػ 339الغرب اإلسبلمي ػ ص 
 ػ االستذكار البف عبد الٌبرػ العقكؿ كالقسامة ػ المجمد الخامس كالعشركف ػ دار قتيبة لمطباعة 38

  .199كالنشر ػ ص 
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 تأثيرالظروف اإلقتصادية واإلجتماعية في تفاقم الجريمة

 أحمد دغيـش      . أ                                           

 جامعة بشار

  .                                                                                                                                                                                                           ممخص

     إفَّ الظركؼ الداخمية لئلجراـ، ىي تمؾ المتَّصمة بشخص المجـر كبتككينو البيكلكجي كالعقمي كالنفسي كىي 

أمَّا الظركؼ الخارجية لئلجراـ، . عكامؿ عديدة كمتنكّْعة، نتيجة لمتركيب المعقَّد كالمتنكّْع ألجيزة اإلنساف العضكية

فتتمثؿ في عدة عكامؿ رئيسيَّة تيضاؼ لمعكامؿ الداخمية، فتدفع الشخص لمجريمة، كمف العكامؿ الخارجية، نجد 

 .العامميف االقتصادم كاالجتماعي، كالسيَّما العكامؿ الخاصة منيا

     تيعبّْر العكامؿ االقتصادية الخاصة، عف الظركؼ التي تحيط بكؿ فرد عمى ًحدل، أك ىي ما يطرأ عمى الفرد 

مف اضطراب اقتصادم يدفعو لئلجراـ، كمنيا الفقر كالبطالة، بينما العكامؿ االجتماعية الخاصة، ىي تمؾ الظركؼ 

المحيطة بالشخص منذ كالدتو كتؤثر في تككينو الشخصي كسمككو، مف خبلؿ الكسط االجتماعي الخاص بكؿ فرد 

األسرة كمجتمع العمؿ، كاألصدقاء كالحي، كالمدرسة، فيي عكامؿ أساسية قد تؤثر سمبا عمى الفرد فتدفعو : مثالو

 .لئلجراـ

     ىناؾ عكامؿ خاصة ببعض الجرائـ المستحدثة، تتميز عف باقي الجرائـ، مثؿ جرائـ المخدرات كاإلرىاب، فمف 

عكامؿ انتشار المخدرات نجد العامؿ االجتماعي كالتربكم، كارتفاع مداخيؿ تجارة المخدرات، كمف عكامؿ اإلرىاب 

ساءة فيـ نصكص الشريعة اإلسبلمية: نجد ىانة كرامة اإلنساف دكليا، كا   . العكامؿ الًفكرية كالسياسيَّػة كا 

     Résumé.     

     Les facteurs internes favorisant le comportement criminel et anti social, sont assez 

compliqués et sont intrinsèques à la personne et en lien avec sa constitution biologique 

et son psychisme. 

  جامعة بشارحوليات
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     Les facteurs externes, ils sont eux aussi très importants et parmi eux les facteurs 

économiques et les facteurs sociaux (et notamment les facteurs spécifiques), qui peuvent 

inciter une personne à commettre un crime. 

     Les facteurs économiques spécifiques, telle que la pauvreté ou le chômage, sont ceux 

qui entourent chaque individu à part ou ceux qui peuvent le pousser à adopter un 

comportement criminel. 

     Quant facteurs sociaux spécifiques, ils concernent essentiellement le milieu dans 

lequel fut conçu l'individu et dans lequel il évolue, et sont de ce fait relatifs aux 

structures de la société et des liens entre personnes: la famille, la rue, les collègues de 

travail…etc. 

     Tous ces éléments peuvent avoir une influence négative sur l'individu et peuvent 

l'inciter au crime. 

     Il existe aussi des facteurs spécifique à certains "crime modernes", comme le trafic 

drogue ou le terrorisme, le premier étant favorisé par les revenus conséquents qu'il génère 

et le second est en lien avec les idéologies, avec la politique et avec les fausses 

interprétations des textes sacrés. 
 .المخدرات, اإلرىاب, الظركؼ اإلجتماعية, البطالة, الفقر, الجريمة, الظركؼ اإلقتصادية:      الكممات المفتاحية

                         Mots clés: conjoncture économiques, crime, la pauvreté, chômage, conditions sociales  

  Terrorisme, stupéfiants    

 .مقدمــة     

ح عمى       إفَّ بحثنا ىذا يتمحكر حكؿ ما يسمَّى فقيان، بمبادئ عمـ اإلجراـ، كرغـ اختبلؼ التعاريؼ بشأنو فييرجَّ

ى أسبابيا : أنَّو العمـ الذم يدرس الجريمة كظاىرة اجتماعية احتمالية في حياة الفرد، كحتميَّة في حياة المجتمع كيتقصَّ

، كعميو فيكعمـ نظرم اجتماعي (التقميؿ منيا عمى األقؿ)الفردية كاالجتماعية، ألجؿ القضاء عمييا، أكالحدّْ منيا 

 .مستقؿ، بالرغـ مف صمتو القكية بالعمـك القانكنية ك االجتماعية األخرل

     لقد اختمفت نظرة عمماء اإلجراـ، في معالجتيـ ألسباب الظاىرة الجرمية، إال أفَّ أشيرىا تقسيـ تمؾ األسباب أك 

 .العكامؿ المفضية لئلجراـ إلى عكامؿ داخمية ك عكامؿ خارجية
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     تيكصىؼ العكامؿ الداخمية لئلجراـ، بككنيا تتصؿ بشخص المجـر كبتككينو البيكلكجي ك العقمي كالنفسي كىي 

عكامؿ عديدة كمتنكّْعة، باعتباراإلنساف كائف معقد التركيب متعدّْد األجيزة العضكية، أما العكامؿ الخارجية فيي تمؾ 

 .األسباب الراجعة لظركؼ البيئة الطبيعية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

     فمف العكامؿ الداخمية نجد الكراثة كالسبللة كالتككيف البدني كالنفسي، عمى أساس تأثير كظائؼ األعضاء عمى 

، كما ال يخفى عمينا عبلقة السف بيف (الذكاء كالغباء)ظاىرة اإلجراـ، كما نجد عبلقة التككيف العقمي بالجريمة 

مرحمة الطفكلة كالمراىقة، أك الحداثة كمرحمة النضج كالشيخكخة، كما أفَّ ىناؾ اختبلؼ بيف الجنسيف كمِّا ك نكعان 

في اإلنزالؽ لمحكر الجريمة، رغـ أفَّ ىناؾ مف الفقو الجنائي، مف يرل بأف السف كالجنس يعتبراف مظيران لمجريمة 

أشار عمماء اإلجراـ قديما كحديثا إلى مسألة المرض، في عبلقتو بالجريمة بدنيان أـ عقميان أـ نفسيان، . كليس سببان ليا

كأكَّد عمماء اإلجراـ أيضا تأثير تعاطي الميسكرات كالمخدّْرات ككؿ المؤثّْرات العقمية عمى حجـ الجريمة، سكاء بالنسبة 

 .لممدمف عمييا، كحتَّى عمى ذرّْية شاربيا أيضان 

ا بالنّْسبة لمعكامؿ الخارجية لئلجراـ، فتتمثَّؿ في عدَّة عكامؿ أساسية تتكاتؼ مع العكامؿ الداخمية عادة مف       أمَّ

العكامؿ الطبيعية : أجؿ دفع الشخص القتراؼ الجريمة، كصنَّفيا أىؿ العمـ المختصيف إلى أربعة عكامؿ إجماال كىي

المتمثّْمة أساسان في عبلقة المناخ بظاىرة اإلجراـ في تأثيره النفسي كاالجتماعي، ثـ العكامؿ الثقافية الراجعة لمتعميـ، 

ككسائؿ اإلعبلـ بمختمؼ صكرىا كأنكاعيا، ككذا تأثير التقدـ العممي، كما أفرزتو الثكرة الصناعية في عصرنا 

الحاضر خصكصان، كتأثير المىركىبات كاآلالت بمختمؼ أنكاعيا عمى الجريمة كفضاء االنترنت، كغيرىا، ثـ عبلقة 

 .الدّْيف كالطكائؼ الدينية بالجريمة كذلؾ

     أما العامؿ الثالث كىك العامؿ االقتصادم، يضاؼ إليو العامؿ االجتماعي في عبلقتيما بالجريمة بمختمؼ 

أنكاعيا، منيا ما تعمَّؽ بالجرائـ الحاصمة عمى األمكاؿ أك تمؾ الكاقعة عمى األشخاص، كالعامميف األخيريف ىما محؿ 

نكح األفراد لعالىـ الجريمة، مقتصريف فقط عمى العكامؿ الخاصة دكف العكامؿ  بحثنا ىذا، نظرا ألىميتيما البالغة في جي

   .العامة، مع اإلشارة إلى أسباب بعض الجرائـ الخاصة، كىي اإلرىاب كالمخدرات

 :الظروف االقتصادية الخاصة- أوال    
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إتَّفؽ بشأف تعريفيا مجمؿ عمماء اإلجراـ، كيقصد بيا تمؾ العكامؿ التي تحيط بكؿ فرد عمى ًحدل كيطمؽ عمييا      

ة ، أك ىي ما يطرأ عمى الفرد مف اضطراب اقتصادم يؤثّْر في ميمو إلى (lxxxvii)بالبيئة االقتصادية الفردية أك الخاصَّ

، أك كاف ذلؾ (lxxxviii)اإلجراـ، سكاء كاف بسبب التحكُّالت أك التقمُّبات االقتصادية التي تطرا عمى المجتمع بأسره

مف بيف الظركؼ . (lxxxix)االضطػراب ناشػئان عف ظػركؼ خاصة بذات الفرد، أك الفػئة التي يككف الفرد أحػد أعضائػيا

 .الفقر والبطالة:  ىما،االقتصادية الخاصة التي يمكف أف تؤثّْرفي إجراـ الفرد، تبرز ظاىرتاف أساسيتاف

 :الفقر والجريمة- 1    

     عبلقة المستكل االقتصادم لمفرد بالجريمة تعد مف البديييات التي تيظًيرىا تجارب الحياة، فمف المؤكَّد أفَّ الفرد 

الجائع ال ييٍقدـ عمى سرقة رغيؼ خبر إذا كاف لديو الماؿ البلـز لشرائو، لكف بالرغـ مف ذلؾ فإف صمة الفقر 

بالجريمة، تظؿ مف األمكر التي يصعب اإلحاطة بيا بالطرؽ اإلحصائية، ليذا السبب كغيره اختمؼ فقياء عمـ 

ينفي عبلقة الفقر باإلجراـ، في  (فكلد) Voldاإلجراـ كالعقاب بشأف دكر الفقر في السمكؾ الجرمي، فنجد العاًلـ 

صاحب نظرية المدرسة البيكلكجية الحديثة أك التككيف اإلجرامي بأف الفقراء ال  (ديتكليك) Ditullio: حيف يرل

يشكؿ دافعا لمجريمة إال بصكرة عرضية، كأف الفقير الصالح ال يقبؿ عمى الجريمة بصفة عامة ميما اشتد بو فقره ما 

 .لـ يكف لديو تككيف إجرامي

+ طغيان في العوامل الدافعة + استعداد جرمي سابق : كىي,      كقرر ديتكليك قاعدة لحصكؿ الجريمة في نظره

يعني أف الجريمة ىي حاصؿ عدـ التكازف بيف الدكافع البيكلكجية . الجريمة= ضعف أو انعدام في العوامل المانعة 

  .          كالدكافع االجتماعية الخارجية

بعد دراسات ,      كىناؾ مف الفقياء مف يرل بأف أغمبية المسجكنيف ينتمكف إلى طبقات فقيرة السيَّما األحداث

حصائية أيجريت بشأف ذلؾ  .(xc)عممية كا 

يرل الباحثيف المعاصريف في ىذا المجاؿ، بأفَّ اختبلؼ الفقياء حكؿ عبلقة الفقر بالجريمة يرجع لعدة أسباب      

أىميا، عدـ كجكد إحصائيات دقيقة كشاممة تيحدّْد نسبة الفقراء في كؿ مجتمع ، لصعكبة اإلحاطة بيذه الظاىرة 

إحصائيا، ىذا مف جية، كمف جية أخرل فالفقر الذم يبحث بشأنو عمماء اإلجراـ في عبلقتو بالجريمة غير محدَّد 
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سمفان، فكؿ باحث يضع تصكُّران خاصان لمفقر، يبني عميو دراساتو، كبالتالي يؤدم إلى نتائج مختمفة عف نتائج باحث 

 .آخر، كعميو البد مف التعرض لمعنى الفقر في عمـ اإلجراـ قبؿ الكلكج في تحديد مدل عبلقتو بالظاىرة اإلجرامية

إفَّ الفقر فكرة نسبية تختمؼ باختبلؼ األشخاص، كما تختمؼ باختبلؼ : معنى الفقر في عمم اإلجرام-      أ

الزماف كالمكاف، فمو مفيكمان شخصيان كآخر مكضكعيان، فالشخصي يدؿ عمى أفَّ الفقيرىك مف عجزت مكارده عف 

كبيذا المعنى فإننا لك رجعنا إلى المجتمع كطبَّقنا ىذا . اشباع حاجياتو التي يريدىا لنفسو، ضركرية كانت أـ ثانكية

، فإننا النجد في مجتمعنا غنيّّ  كاحد، فيشمؿ ىذا المعنى المحتاج لقكت يكمو، كىك يعتبر فقيران حقان كصدقان،  المفيـك

كما يشمؿ أيضا صاحب المسكف الضيّْؽ، كمف يعجز عف قضاء الصيؼ في المصايؼ كمف ال يمتمؾ سيارة 

حاصة، كمف ال يستطيع إستبداؿ سيارة جديدة بسيارتو القديمة، كمف ال يمكّْنو فقره مف السفر خارج الببلد لقضاء 

العطمة، أك مف ال يقدر عمى شراء آثاث منزلي مف طراز معيف، كما يشمؿ ىذا المفيـك مف يعجز عف اشباع 

 .         كىكذا....حاجتو في الصعكد إلى كككب آخر غير األرض

     يرل الباحثيف المختصيف بأف ىذا المفيـك الشخصي لمفقر مرتبط بإحساس اإلنساف الدائـ بحاجتو لممزيد مف 

 .(xci)المتعة كالممذات، كىك إحساس مرتبط بالطبيعة اإلنسانية، كفيو خمط كاضح بيف الفقر كالجشع

     أما المفيـك المكضكعي لمفقر، فإنو نسبي كذلؾ إذ يختمؼ باختبلؼ الزماف كالمكاف، كييعرَّؼ ىنا، بأنو عجز 

مكارد الفرد عف إشباع الحد األدنى مف الحاجيات الضركرية التي تحفظ لئلنساف كرامتو، كالحد األدنى ىك اآلخر 

ليس كاحدان فيختمؼ زمانيان كمكانيان، كبالتالي يختمؼ معو مفيـك الفقر مف الناحية المكضكعية أيضا مف عصر إلى 

. عصر كمف مجتمع إلى مجتمع، فمف ييعدُّ فقيران في دكلة غربية أك أسيكية ال يعدُّ كذلؾ في دكلة عربية أك إفريقية

 كعميو ييعدُّ  ،(xcii)كمف الباحثيف مف يرل بأف الفقر ىك عجز اإلنساف عف إشباع حاجاتو الرئيسيَّة عمى نحكو كريـ

فقيرا كؿ فرد لـ يكؼ دخمو لمكفاء بمطالب الحياة األساسية لكؿ إنساف، كىك المعنى األقرب لمصكاب كالمنطؽ في 

 .نظرنا

تيشير اإلحصاءات الجنائيَّة في عدد مف الدكؿ إلى كجكد صمة قكية بيف الفقر : تأثير الفقر عمى الجريمة-      ب

 سنة، الذيف 18 مف الشباب تحت سف 66500كالجريمة، ففي فرنسا تؤكد اإلحصاءات أفَّ الغالبية العظمى مف بيف 

، تنتمي إلى أكساط اجتماعية تمثؿ أشد طبقات المجتمع فقران، كقد أثبتت إحصاءات 1980قيدّْمكا لممحاكمة في سنة 
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، أفَّ معدؿ اإلجراـ يرتفع كمما قؿ عدد الكدائع في صندكؽ 1985 إلى 1944أخرل في فرنسا أيجريت ما بيف 

كما تشير إحصاءات متقاربة في دكؿ أخرل كأمريكا مثبل،  .التكفير، ككمَّما زاد عدد المشمكليف بالرّْعاية اإلجتماعية

 .بأفَّ أغمب الجانحيف ينتمكف إلى أسر فقيرة السيَّما األحداث

     إال أفَّ بعض الباحثيف يشكّْككف في داللة ىذه الدراسات عمى كجكد عبلقة ايجابية بيف الفقر كالجريمة حيث 

ر لدل العاًلـ األمريكي قفان عمى الطبقات الفقيرة، بؿ قد تيرتكب الجرائـ مف : قكلو" سذرالند" تىقرَّ بأفَّ الجرائـ ليست كى

األغنياء أيضا، كقد ييخفي ىؤالء أثر الجريمة بالنسبة ليـ لعدة أسباب منيا استعماؿ األمكاؿ كالنفكذ إلخفائيا عف 

ر بعض الباحثيف المعاصريف بأنو ال يمكف (xciii)السمطات العامة، بخبلؼ الفقراء فيـ غير قادريف عمى ذلؾ ، كييقرّْ

اإلعتماد عمى اإلحصاءات الجنائية إعتمادا كامبل لتحديد صمة الفقر بالجريمة، ألف تعمُّؽ اإلحصاءات عادةن يككف 

مرتبطا بأحكاـ اإلدانة كليس بعدد الجرائـ المرتكبة فعبلن، فكثيران مف الجرائـ ال تعمـ بيا السمطات العامة، كىناؾ 

البعض منيا مف يفتقد إلى األدلة الكافية لئلدانة، كعميو فالرقـ األسكد بالنسبة لجرائـ الفقر أك جرائـ الغنى ال يمكف 

 .    إحصاؤىا بدقة نتيجة لتمؾ العكامؿ

     بالرغـ مف عبلقة الفققر بالجريمة مف حيث المبدأ، إالَّ أفَّ ذلؾ ال ييحمؿ عمى إطبلقو، فقد يؤثر عمى  بعض 

الجرائـ دكف البعض اآلخر، كىناؾ مف يشتدُّ بو الفقر إال أنو ال ييقدـ عمى الجريمة أصبلن، ليذا نجد العاًلـ األمريكي 

"TAFT "(تافت) يقرر بأنو، إذا كاف أغمب المجرميف ميعكزّْيف فإف أغمب المعكزّْيف ليسكا مجرميف(xciv) . كعمى كؿ

حاؿ فإف الفقر ذك صمة بالجريمة عمكما، كلو عبلقة خاصة بيا بالنسبة لجرائـ األمكاؿ، ًلما ييسبّْبو لصاحبو مف 

عجز في إشباع حاجياتو الضركرية لو كألسرتو، فيمجأ إلى خيانة األمانة، أك النصب، أكالتزكير، أك السرقة، أ ك 

 .االختبلس، كغيرىا

     لمفقر صمة أيضا بجرائـ األشخاص، فحالة الضيؽ قد تدفعيـ إلى اإلعتداء كاإلنتقاـ مف المجتمع كيتحكؿ 

سمككيـ فجأة إلى سمكؾ عدكاني، نتيجة إضطراب نفسي، كاليأس في كثير مف الحاالت، فالفقر قد يفكّْؾ األسرة 

د األكالد، كيسبّْب أمراضان نفسية كعقمية داخؿ األسرة، كيدفعيـ الرتكاب جرائـ أخبلقية كممارسة الدعارة، أك  كيشرّْ

مقي  الخيانة الزكجية، أك القمار، كغيرىا مف اآلفات االجتماعية الخطيرة، كقد ييحـر األكالد مف التعميـ كالتثقيؼ الخي
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كالدّْيني، كليذا ييقبؿ الكثير مف الفقراء عمى العنؼ لحؿ مشاكميـ كاإلرتماء في أحضاف العصابات التي تغرييـ 

 .   فينزلقكف إلى محكر الجريمة, بالماؿ الحراـ

 :البطالة و الجريمة- 2    

     تؤثّْرالبطالة في اإلجراـ تأثيران مباشران كغير مباشر في نفس الكقت، فالبطالة تعني حرماف العامؿ الذم تكقَّؼ 

عف العمؿ، أك مف لـ يحصؿ أصبل عميو، مف مكرد رزقو، كبالتالي عجزه الكامؿ عف تمبية مطالبو المعيشية 

فيرل البطَّاؿ الناس مف حكلو . الضركرية، بالطرؽ المشركعة، مما يضطره إلى سمكؾ طريؽ الجريمة لتحقيؽ ذلؾ

يتمتعكف بحياتيـ بشكؿ عادم، كيكتسبكف المزيد مف األمكاؿ كيشيّْدكف في العمارات كالقصكر الضخمة، كيمتمككف 

المىركىبات المتطكرة كالمشاريع االستثمارية الضخمة، كغيرىا مف أسباب متع الحياة، كىك ال يقدر حتَّى عمى شراء 

 .رغيؼ خبز، أك تناكؿ ما يسدُّ رمقو في الحياة

     ليصير الشخص الذم يعاني مف البطالة، منيكا مظطربا نفسيا كيفقد سيطرتو عمى نفسو، لينزلؽ إلى سبيؿ 

الجريمة، كيصبح مف المغضكب عمييـ في المجتمع، فيكاصؿ إجرامو كيصبح مف المدمنيف عمى ذلؾ بعد إحساسو 

بغضب الجميع عميو، كيتحكؿ إلى شخص قاس في معامبلتو االجتماعية ليفقد كؿ ركح المسؤكلية كالشعكر بتأنيب 

الظمير، كبذلؾ يتحكؿ إلى آلة مدمّْرة تقضي عمى األخضر كاليابس كعمى كؿ مف ىـ حكليا، كؿ ذلؾ بسبب 

كيطمؽ عمييا باآلثار غير المباشرة، في مقابؿ اآلثار المباشرة حينما يتكجو البطَّاؿ مباشرة إلى الجرائـ . البطالة

 .المختمفة، مف سرقة كنصب كغيرىا، لتمبية حاجاتو الضركرية مف مأكؿ كممبس كدكاء، كغيرىا

     كليس بمستغرب كذلؾ، أف تككف أغمب جرائـ سكء معاممة األبناء، يرتكبيا آباء في حالة بطالة، كقد يقتؿ األب 

أبناءه لعجزه عمى االنفاؽ عمييـ، السيَّما حديثي الكالدة، كجرائـ اإلجياض كعمميات االنتحار في كثير مف الحاالت، 

ناىيؾ عف اإلصابة باألمراض العقمية كالنفسية، كقد تدفع البطالة إلى الطبلؽ كينحرؼ األكالد بعدىا إلى الرذيمة 

كالجرائـ المختمفة، كنبلحظ بأف آثار الفقر ىي نفسيا آثار البطالة، ألف البطالة تيكرّْث الفقر، كىذا األخير يدفع 

السيَّما إذااقترف ذلؾ بعكامؿ اقتصادية عامة، أنتجت غبلء في األسعار بصكرة عامة، فسيككف الببلء أشد . لمجريمة

يجاد فرص لمعمؿ لمف ىـ في سف العمؿ، ألف ذلؾ ييعدُّ أىـ  كأعظـ، كمف ثـ تبدك أىمية عبلج مشكمة البطالة كا 

 .العكامؿ في مكافحة الجرائـ، كالتقميؿ منيا، كالحد مف تفاقـ آثارىا
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 :العوامل االجتماعية الخاصة-      ثانيا

إفَّ العكامؿ االجتماعية ىي مجمكعة الظركؼ التي تحيط بالشخص منذ كالدتو، كتؤثّْر في تككينو الشخصي      

كتكجيو سمككو، فيي تؤثّْرعمى شخصيتو سمبا أك إيجابا، كبالتالي تيحدّْد تمؾ الظركؼ البيئة االجتماعية لمشخص، 

نة ليا بالسمكؾ اإلجرامي الفردم أك بظاىرة اإلجراـ،  كتيكصىؼ تمؾ البيئة بأنيا إجرامية إذا ارتبطت العكامؿ المككّْ

كالبيئة االجتماعية تقسَّـ إلى عامة كخاصة، فالعامة تتككف مف مجمكع الظركؼ العامة لممجتمع . برابطة السببية

التنظيـ السياسي كاالجتماعي كالحركب : التي تيماًرس تأثيرا مشتركا عمى كؿ المكاطنيف في دكلة معينة، كمثاليا

كالثركات، أما البيئة االجتماعية الخاصة فتيمثؿ الكسط االجتماعي الخاص بفرد معيف، كالذم ييماًرس تأثيره المباشر 

لمعوامل االجتماعية كسنتطرؼ في دراستنا . األسرة كالمدرسة، كمجتمع العمؿ، كمجتمع األصدقاء: عميو، مثالو

 :الخاصة كالتالي

ييدًرج بعض الباحثيف، األسرة ضمف العكامؿ اإلجراميػة، الميستمدَّة مف الكسط البشرم في مقابؿ : تأثيراألسـرة- 1    

فالكسط البشرم يشمؿ كؿ المحيط اإلنساني الذم يعيش فيو الفرد، منذ . األكساط الثقافية كاالقتصادية كالطبيعية

كقد يككف الكسط إجباريا ال خيار لمفرد فيو، مثؿ أسرة . كالدتو إلى بمكغو سف الرشد، كيشمؿ األسرة كالمدرسة كغيرىا

األبكيف كمقرُّ سكنيما، كيمكف أف يككف اختياريا، يختاره الفرد بكؿ حرية، مثؿ الزكج، كنكع مكاف العمؿ كالسكف، 

فقد يككف مسمَّطا عمى الفرد، كجد نفسو ميكرىىا عميو كمراحؿ التحقيؽ بالنسبة لممتيـ، كالحبس . نكع كمكاف الترفيو

كمف ىنا تدخؿ األسرة ضمف العامؿ . االحتياطي، كالمحاكمة كتنفيذ الحكـ باإلدانة في حالة األحكاـ السَّالبة لمحرية

حيث أفَّ األسرة ىي المدرسة األكلى التي يتعمـ فييا . (xcv)أك الكسط اإلجبارم، الذم قد يدفع بالفرد إلى الجريمة

يو نحك الفضيمة، أك تساعده لمكقكع  الطفؿ مبادئ ا تأثيرغير مباشر لسمكؾ كتعاليميا ىي أرسخ التعاليـ، فيي قد تكجّْ

 .    في الرذيمة

أفَّ األسرة تؤثّْر تأثيران غير مباشرعمى ظاىرة اإلجراـ، كما ليا تأثيران مباشران في :      مف ىذا المنطمؽ يمكف القكؿ

كثير مف الحاالت، فالطفؿ يميؿ بطبعو إلى التقميد، كأكَّؿ صكَّرالسمكؾ التي يتعمميا كيقمّْدىا تبدأ مف األسرة، فإذا كاف 

أحد األبكيف مجرما أك منحرفا أك كبلىما، فإف األكالد قد ينحرفكا أيضا، كقد يكتسب الكلد السمكؾ الجرمي مف خبلؿ 

معاممة الكالديف لبعضيما البعض معاممة قاسية كعنيفة، فينشأ الكلد عمى الجفاء كالًغمظة كالميؿ لمعنؼ، نتيجة 
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أما التأثيرالمباشر لؤلسرة عمى السمكؾ اإلجرامي لمطفؿ، فيتخذ مظاىر متعددة . الشّْجار المتكاصؿ بيف الزكجيف

إسراؼ األبكيف في الحناف، أك اسرافيما في القسكة عميو كحرمانو مف مطالبو الضركرية، كعادة يككف بسبب : منيا

جيؿ األبكيف بأساليب التربية كالتيذيب السميمة كال سيَّما إذا كاف عدد األكالد كثير، فيعجز الكالديف عمى تحقيؽ 

يضاؼ إلى ذلؾ مسألة التفكؾ . القدر الكافي مف الحناف كالعطؼ لكؿ طفؿ كىك يؤثر سمبا عمى شخصيتو مستقببل

كما لكضعية األكالد . األسرم كالطبلؽ، كغياب األب لفترة طكيمة عف أسرتو، أك كفاة أحدىما أك كبلىما

غيرالشرعييف أيضا نصيب معتبر في الدفع لمجريمة، نتيجة اإلحساس بالنقص تجاه المجتمع، كقمة اإلىتماـ 

 .(xcvi)كالرعاية، ًليقع الكلد غير الشرعي بمكجب ذلؾ في أحضاف الجريمة

إفَّ سكف الكالديف إجبارم بالنسبة لمطفؿ حتى يصؿ إلى سف الرشد، كعميو فضيؽ : تأثير السكن والحي- 2     

المسكف يؤثّْر عمى صحة األطفاؿ، كيقمّْؿ مف مستكل دراستيـ، كضيؽ المسكف قد يدفع باألكالد إلى البحث عف 

مكاف كاسع يمكذكف بو كيستريحكف فيو، فيمجؤكف إلى األصدقاء أك إلى الشكارع، كقد يككف األصدقاء مف رفاؽ 

السكء، السيَّما في أزمات السكف عند ما ييجبىر الكالداف عمى البقاء في السػكف الضيّْؽ كقد يقتسـ المسكف الكاحد عدة 

أسر، ناىيؾ عف كجكد ىذا المسكف الضيّْؽ في أحياء شعبية ضيقة ىي األخرل، أك عمارات مكتظة بالسكاف كعدد 

األفراد، فكثرة االحتكاؾ مع الغير ىنا قد تدفع بأفراد األسرة إلى مفاسد أخبلقية كصحية، كانتشار الجرائـ األخبلقية 

 .خصكصان 

     تيعتبر األحياء السَّكنية ذات الظركؼ المعيشية المتدىكرة عامبلن مساعدان في تككيف شخصية جرمية لدل 

األحداث، مف خبلؿ تككيف عيصبة األصدقاء الخارجيف عف القيـ كالعادات المحمية، كالثكرة عمى النظاـ االجتماعي 

 .(xcvii)القائـ، فتجعؿ مف الشكارع مقران ليا، كمكانيا الطبيعي لممارسة اإلجراـ

أدرج بعض الباحثيف، المدرسة ضمف مسألة تأثير الكسط العرضي عمى السمكؾ : تأثير مجتمع المدرسة- 3     

الجرمي، كيشمؿ ىذا الكسط أيضا المركز التككيني كالثكنات العسكرية، ذلؾ أف اليدؼ المنشكد بالدرجة األكلى في 

ؿ مجتمع أجنبي يخرج إليو الطفؿ عادة . (xcviii)ىذه األكساط الثبلثة ىك ىدؼ تربكم تككيني حيث تعتبر المدرسة أكَّ

بعد الكسط العائمي، كىي بيئة عرضية لمطفؿ، إذ يقضي فييا فترة معتبرة مف عمره تنتيي بانتياء سنكات المدرسة، 

ما بالفشؿ الدراسي، فغايتيا أصالة، تيذيب الطفؿ كتربيتو، يتمقَّى فييا المعمكمات كالمعارؼ كالقيـ الخمقية كالدينية . كا 
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كعميو فغياب الدكر الطبيعي لممدرسة يمكف أف يككف عامبل مف عكامؿ اإلنحراؼ، كلمفشؿ في الدراسة آثار خطيرة 

عمى نفسية الطفؿ أيضا كعمى سمككو، كينتج عادة عند عجز الطفؿ التكيُّؼ مع مجتمع المدرسة، كيحاكؿ اليركب 

 .(xcix)منو إلى رفقة الشارع كعصبة أصدقاء السكء فيكتسب منيا عكامؿ اإلنحراؼ كاإلجراـ

     ممَّا الشؾ فيو، أفَّ لمفشؿ في الدراسة غالبان داللة إجتماعية، لككنو يشير إلى ضعؼ شخصية الطفؿ كعدـ 

قدرتو عمى الخضكع لمضكابط اإلجتماعية، كىذا الفشؿ قد يؤدم بو إلى اإلجراـ، نتيجة اإلحساس بالنقص تجاه 

اآلخريف الناجحيف في دراستيـ، فيشعر المتسرّْب مف المدرسة بالظمـ االجتماعي كالحقد عمى المجتمع الذم يعتبره 

. مسؤكال عف فشمو، كىي عقد نفسية قد تدفعو إلى اإلنتقاـ مف المجتمع في صكرة إنحراقات أخبلقية كسمككات جرميػة

كيمكف أف يمتػدَّ فشمو إلى حياتو المينية، فييحاؿ بعدىا لمبطالة ليقع ضحيَّة يأسو كخيبة أممو، كقد يدفعو ذلؾ إلى 

اإلانتحار أك ارتكاب جرائـ خطيرة في المجتمع، كما ىك حاؿ جرائـ اإلرىاب كالمخدرات، كجرائـ األمكاؿ كالعرض، 

 .   كغيرىا

     لقد أكد كثير مف الباحثيف أف لممدرسة تأثير مباشر في انحراؼ األطفاؿ، كماليا تأثير غير مباشر أحيانا 

أخرل، فالمعمـ عميو أف يمقّْف التبلميذ بالمعمكمات المفيدة المنسجمة مع البرنامج الرَّسمي لممدرسة، مع استعماؿ 

المنيجية المتناسبة مع ذلؾ، فعميو بذؿ عناية كافية في التربية كالتعميـ، مع اإللماـ بالجكانب النفسية خبلؿ التعامؿ 

مع التبلميذ، فمثبل يتجنَّب السُّخرية كاإلستيزاء كالتيكُّـ ضد التبلميذ الغير نجباء، كعدـ فضح ذلؾ المخطئ في 

، بما يتناسب (c)إجابتو، ألفَّ زمبلءه قد يسخركا منو أيضا، كال يمجأ إلى العقكبة المدرسية إالَّ نادران، كبقدر الضركرة

ذا تعرَّض لمثؿ تمؾ السمككات الغير مسؤكلة مف معممو أك زمبلئو، قد يؤدّْم بو  مع نفسية التمميذ، ألفَّ ىذا األخيرا 

رعف الدركس، كتتككف لديو عقدة نفسية تجاه مجتمع المدرسة عمى كجو  إلى ىجر المدرسة أك التغيُّب المتكرّْ

 .الخصكص، كتجاه المجتمع عامة

     إفَّ التمميذ الذم تسرَّب مف المدرسة لف يجد أمامو إال الشارع ليرتمي في أحضانو، مع رفقاء يراىـ أكثر تجاكبا 

ف عيصبة السكء كتنمكا تدريجيان، حتَّى تذكؽ طعـ الجريمة كتألؼ عمى االنحراؼ نحك الرذيمة كقد يكجد . معو، لتتككَّ

مف بيف التبلميذ المنحرفيف مف دخمكا المدرسة كىـ في حالة فراغ تربكم مف طرؼ األسرة، أك يدخمكنيا كىـ ييعانكف 
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مف نقص في العقؿ أك الجسـ، فيككف دكر المعمـ التفطف إلى ذلؾ كعدـ التغاضي عنيا، كما أف لممنظكمة التربكية 

 .دكرىا في مجاؿ التربية كالتيذيب كاإلصبلح أيضا

يؤثر العمؿ تأثيران كبيران عمى حياة اإلنساف ألنو ييشًغؿ أغمب كقتو عادة، كييشبع : تأثير مجتمع العمل- 4     

حاجيات اإلنساف في الحياة، كيحدّْد مركزه االقتصادم كاالجتماعي أيضا، فكجكد العمؿ المبلئـ قد يحمي الفرد مف 

الكقكع في الجريمة، كما يدفع تكفير العمؿ لمف سبؽ الحكـ عميو بعقكبة سالبة لمحرية إلى عدـ العكدة لطريؽ 

إالَّ أفَّ العمؿ قد ينعكس سمبان عمى العامؿ إذا أساء التصرؼ أثناء أكقات عممو فيناؾ طائفة مف العماؿ، . (ci)اإلجراـ

غيرمؤىميف ال أخبلقيان كال مينيان لعمؿ معيف، كأف يحتاج عمميـ إلى الجيد كالمثابرة كذلؾ العامؿ خامؿ كسكؿ، فكؿ 

عمؿ يحتاج إلى الكفاءة كالخبرة كحسف األخبلؽ كاإلنضباط في العمؿ فالعامؿ قد يككف ماىران، إال أنو يغش كيكذب 

في عممو لدافع مادم معيف، كقد يككف طيبا متخمقان إال أنو غير كؼء فيخرج عممو ناقصا فبل يستفيد رب العمؿ مف 

ذلؾ، ففي كمتا الحالتيف يككف قد قصر في كاجبو بأم شكؿ مف أشكاؿ التقصير، كقد يتخذ شكؿ خيانة األمانة مثبل 

كىي مف أكثر الجرائـ شيكعا في الكسط العمالي، أك يختمس أمكاؿ الييئة المستخدمة أك يقدـ عمى الرشكة أك 

استغبلؿ النفكذ، أك إساءة استعماؿ السمطة بالنسبة لمكظائؼ اإلدارية أك جرائـ التزكير في المسندات اإلدارية 

 .   كغيرىا

إفَّ ىذا المجتمع قد يؤثّْر سمبان أك إيجابان عمى الفرد، فجماعة األصدقاء يمكف أف يككف : مجتمع األصدقاء- 5     

ليا دكران تيذيبيان ىامان عمى الفرد إذا كانت صالحة، كما ليا دكرا سمبيا إذا كانت طالحة، فالجماعة السيّْئة يمكف أف 

تككف عامبلن مساعدان مباشرا عمى االنحراؼ كاإلجراـ ، السيَّما إذا كاف لمفرد المصاحب لجماعة السكء تككينان إجراميان 

أك استعدادان عدائيان معينان، أك كاف يعاني مف فراغ تربكم كتعميمي مف األسرة أك المدرسة، فينا ستضعؼ مناعة ىذا 

الفرد المصاحب ألصدقاء السكء أماـ نزكاتيـ ككسكستيـ لو باألفعاؿ السيئة، مف أجؿ القياـ بسمككات منحرفة أك 

كفي ىذا الصدد الحظ بعض الباحثيف أفَّ مف بيف العائديف لمسرقة مف البالغيف، أكثر مف . عدكانية ضد المجتمع

 منيـ، كاف يقضي أكقات فراغو في أماكف الترفيو سيّْئة السمعة مثؿ المقاىي كأماكف القمار كالسيرات % 50

 .كغيرىا، كىذا نظرا لتكاجد رفقاء السكء في مثؿ ىذه المكاقع
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قد يككف الزكاج مف العكامؿ المضادة لئلجراـ كىذا ىك الغالب، لكف قد ينعكس األمر : منزل الزوجية- 6     

فالزكاج عادة يتسبب في استقرار الزكجيف ماديا كنفسيا، كىك ييشبع غريزة . كيصبح مف العكامؿ الدافعة لمجريمة

ناف أسرة  أساسية في اإلنساف، كيقيو مف بعض الجرائـ األخبلقية، كجرائـ الًعرض كالزنا كاالغتصاب كغيرىا، كيككّْ

يسعى كؿ منيما لمحفاظ عمييا، كبالتالي يبتعد الزكجاف غالبان عف كؿ ما يشكّْؿ جريمة في المجتمع، لكف قد يككف 

الشخص متزكجا كينقمب الزكاج نقمة عميو، فييظمـ نياره كيضيئ ليمو نتيجة الشجار المتكاصؿ بيف الزكجيف، 

فعدـ التكافؽ بيف . كتضطرب الحياة الزكجية حينيا، ليصؿ األمرأحيانان إلى تبادؿ المكمات كالضربات كالجركح

لى جرائـ السبّْ كالقذؼ، كحتى القتؿ أيضا، كقد يسبّْب أمراضا نفسية لدل  الزكجيف قد يدفع إلى جرائـ الزنا، كا 

الزكجيف، تدفع بيما إلى السرقة أك جرائـ االعتداء عمى العرض، أكجرائـ االجياض كقتؿ األطفاؿ حديثي الكالدة، 

 .كغيرىا

     لذلؾ نرل بأنو البد أف يقـك الزكاج عمى المكدة كالتسامح، كاالختيار الحرلمزكجة أك الزكج دكف تدخؿ األكلياء 

أك غيرىـ، ألنو مف المسائؿ الخاصة لمفرد، كىك كحده الذم يتحمؿ مسؤكليتيا في حياتو، فيي مف العكامؿ األساسية 

 .   في االستقرار الزكجي، كبالتالي التقميؿ مف الطبلؽ كالجرائـ الناشئة عف الزكاج عمكما

ييعتبر السجف بيئة عرضية خاصة لمفرد في المجتمع، مفركضة عميو الخيار لو فييا، : مجتمع السجن- 7     

عادة التربية بالسحكف، قد يؤدم بالمسجكف بعد انتياء  كبالتالي فإف سكء المعاممة ىناؾ، أك فشؿ أساليب االصبلح كا 

كعميو فالمراحؿ . فترة سجنو بالعكدة مرة أخرل لمجريمة، أك لربَّما نجده أخطر مما كاف عميو قبؿ دخكلو السجف

السابقة لتنفيذ العقكبة السالبة لمحرية، كمرحمة التحقيؽ، كالحبس االحتياطي طكيؿ المدة، أك التعسُّؼ في ذلؾ، قد 

جراءات المتابعة كالتحقيؽ إلى عكامؿ  يؤدم بالمتيـ أك الجاني إلى اإلدماف عمى الجريمة، كيتحكؿ السجف كا 

عادة التربية    .إجرامية، بدالن مف كضيفتيا الطبيعية المتمثّْمة في االصبلح كالتيذيب كا 

 :عوامل خاصة ببعض الجرائم المستحدثة-      ثالثا

سنتطرؽ إلى دراسة جريمتيف تعتبراف مف قضايا الساعة نظرا لخطكرتيما، كفتكيما بالمجتمع، أال كىما ظاىرتي      

 .جرائـ اإلرىاب كالمخدّْرات
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إفَّ ىذه الظاىرة كٌحدت اآلراء حكؿ محاربتيا بيف جؿ زعماء العالـ، رغـ عدـ اتفاقيـ حكؿ : جرائم اإلرىاب- 1    

المفيـك المعاصر لئلرىاب، بؿ حتى الباحثيف في ىذا المجاؿ لـ يحصمكا عمى اتفاؽ حكؿ تحديد تعريؼ إصطبلحي 

فيذا االختبلؼ في معنى اإلرىاب راجع لتداخؿ عدة مصطمحات كسمككات،  .لو، حسب المفيـك الحديث لو

إالَّ أفَّ القدر  .كاختبلؼ كؿ طرؼ في تكييفيا حسب ثقافتو كاعتقاده الشخصي، دكف تحرّْم المكضكعية في ذلؾ

المتفؽ عميو بيف الفقياء ىك العمؿ اإلرىابي المتضمف في رفع السبلح ضد الدكؿ كالحككمات، كضد األفراد 

كالجماعات بغية إلحاؽ األذل بيـ، بالتخريب أك القتؿ أك الجرح كغيرىا مف صكر االعتداء، كما أفَّ سبب الخبلؼ 

 .(cii)في تحديد مفيكمو، سياسي بالدرجة األكلى، حسب ما يرل بعض الباحثيف

، عندما أيضيؼ إلى ميمحؽ قامكس (18)     لقد أيطًمؽ اإلرىاب كمصطمح ألكؿ مرة في أكاخر القرف الثامف عشر 

، ككاف ييشير إلى الفزع كالرُّعب الذم تنشره نيظـ الحكـ االستبدادية في صفكؼ 1798األكاديمية الفرنسية سنة 

، حيث 27/07/1794 ك10/08/1792في فرنسا في الفترة ما بيف " ركبسبير " رعاياىا، مثؿ ما حدث في عيد 

استخدـ الرُّعب كاإلرىاب كأداة سياسية لمقضاء عمى خصـك الثكرة السياسييف كتكطيد دعائـ الجميكرية، حيث تَـّ 

" كليذا يرل . (ciii) مكاطنا فرنسيا مف الجنسيف بالمقصمة في خبلؿ األسابيع الستة األخيرة مف تمؾ الفترة1366إعداـ 

بأف الحككمة اإلرىابية ىي حككمة ييشرؼ عمييا فرد كاحد يممؾ بيف يديو سمطات ال تقبؿ جدال كال  " مارتن دودج

، إال أنو مع مرّْ الزمف انتقمت جرائـ اإلرىاب (civ)نقاشا، كال يكجد نظاـ األحزاب السياسية أك الجماعات المعارضة

 .إلى األفراد كالجماعات المختمفة

     بالرغـ مف المعاىدات كالمتمقيات العممية حكؿ اإلرىاب، كالمؤتمرات الدكلية في ىذا المجاؿ، إالَّ أفَّ ظاىرة 

اإلرىاب سكاء الدكلي، أك عمى مستكل األفراد كالجماعات، ما تزاؿ قائمة كتنتشر يكما بعد يـك كصكالن إلى ما ييعرىؼ 

 .باإلرىاب الدكلي

 كؿ عمؿ إجرامي يستيدؼ في األساس نشر الرعب كالخكؼ لدل :ُعرِّف اإلرىاب لدى أحد الفقياء بأنو     

 .(cv)المكاطنيف، كذلؾ باستخداـ كسائؿ مف طبيعتيا إحداث ذعرعاـ، لغرض فكر أك مذىب معيف

، يرل بأف اإلرىاب ىك اإلستخداـ العمدم كالمنظَّـ لكسائؿ مف  "جورج ال ندسبير"      إالَّ أفَّ الفقيو الفرنسي 

 .           (cvi)طبيعتيا إثارة الرعب، بقصد تحقيؽ  بعض األىداؼ
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فة لئلرىاب فيي قميمة، كمف أبرزىا قانكف مكافحة اإلرىاب، الصادرعاـ   1889     أماَّ بالنّْسبة لمقكانيف المعرّْ

استخداـ العنؼ لتحقيؽ أىداؼ سياسية، بما في ذلؾ استخداـ العنؼ بغرض : ببريطانيا، الذم عرَّؼ اإلرىاب بأنو

 كالمتأمّْؿ في أسباب العنؼ كمصادرىا يجد أشكاال مختمفة .(cvii)إشاعة الخكؼ بيف أفراد المجتمع، أكبيف قطاع منيـ

ر بو  لئلرىاب، منيا أنظمة إستكلت عمى الحكـ بغير شرعية شعبية، فثار ضدىا الشعب، فمجأت إلى سىفّْ قانكف تيبرّْ

ـ بو أفعاؿ الثائريف ضدىا، كتصفيـ باإلرىابيّْػيف كىناؾ دكؿ تتيـ دكال أخرل باإلرىاب، بحكـ سعييا  أفعاليا، كتيجرّْ

في حيف نجد شعكبان استيعًمرت كييعتبر كفاحيا إرىابا لدل المستعمر، مثؿ المقاكمة . المتبلؾ أسمحة محظكرة

الفمسطينية، كمف جية أخرل، نجد في بعض المجتمعات المعاصرة جماعات تمتمؾ نظرة خاصة ألسمكب الدكلة 

، كبالتالي اختمفت المفاىيـ كالمصطمحات حكؿ (cviii)كالحكـ، كىي تكافح ألجؿ كجية نظرىا  تيكصؼ أيضا باإلرىاب

 .مفيـك اإلرىاب فقيان، كسياسيا لدل زعماء الدكؿ

:"  مكرر مف قانكف العقكبات نجد ما يمي87مف خبلؿ المادة :  موقف المشرِّع الجزائري من جرائم اإلرىاب-      أ

يعتبر فعبل إرىابيا أك تخريبيا في مفيـك ىذا األمر، كؿ فعؿ يستيدؼ أمف الدكلة كالكحدة الكطنية كالسبلمة الترابية، 

 :كاستقرار المؤسسات، كسيرىا العادم، عف طريؽ أمّْ عمؿ غرضو ما يأتي

بث الرعب في أكساط السكاف، كخمؽ جك انعداـ األمف، مف خبلؿ االعتداء المعنكم أك الجسدم عمى - 

يتيـ، أكأمنيـ لمخطر، أك المسّْ بممتمكاتيـ  .األشخاص، أك تعريض حياتيـ، أك حرّْ

 .عرقمة حركة المركر أك حرية التنقؿ في الطرؽ، كالتجميرأك االعتصاـ في الساحات العمكمية- 

 .االعتداء عمى رمكز األمة كالجميكرية، كنبش أك تدنيس القبكر- 

االعتداء عمى كسائؿ المكاصبلت كالنقؿ، كالممكيات العمكمية كالخاصة، كاإلستحكاذ عمييا، أك احتبلليا دكف - 

 .مسكغ قانكني

االعتداء عمى المحيط، أك إدخاؿ مادة أك تسريبيا في الجك، أك في باطف األرض، أك إلقائيا عمييا، أك في - 

 .المياه، بما فييا المياه اإلقميمية، مف شأنيا جعؿ صحة اإلنساف أك الحيكاف أك البيئة الطبيعية في خطر
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عرقمة عمؿ السمطات العمكمية، أك حرية ممارسة العبادة كالحريات العامة، كسير المؤسسات المساعدة لممرفؽ - 

عرقمة سير المؤسسات العمكمية، أك االعتداء عمى حياة أعكانيا أك ممتمكاتيـ، أك عرقمة تطبيؽ القكانيف .- العاـ

 ".كالتنظيمات 

     مانبلحظو في ىذا السّْياؽ، أفَّ المشرّْع الجزائرم في قانكف العقكبات، شدَّد العقكبة عمى الجرائـ اإلرىابية 

أكالتخريبية، لتصؿ إلى ضعؼ العقكبة العادية المنصكص عمييا في قانكف العقكبات، أك النصكص العقابية الخاصة 

 .(cix) كما بعدىا، مف قانكف العقكبات الجزائرم01 مكرر87األخرل، طبقان لنص المادة 

: ، المؤرَّخ في01-05 مف خبلؿ القانكف رقـ جريمة تمويل اإلرىابثـ عرَّؼ المشرّْع الجزائرم بعد ذلؾ      

:  منو بقكليا03، المتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما، مف خبلؿ المادة 06/02/2005

تعتبر جريمة تمكيؿ اإلرىاب في مفيـك ىذا القانكف كؿ فعؿ يقـك بو كؿ شخص بأية كسيمة كانت، مباشرة أك غير " 

مباشرة، كبشكؿ غير مشركع كبإرادة الفاعؿ، مف خبلؿ تقديـ أك جمع األمكاؿ بنية استخداميا كميا أك جزئيا، مف 

 مكرر 87أجؿ ارتكاب الجرائـ المكصكفة بأفعاؿ إرىابية كتخريبية، المنصكص عمييا كالمعاقب عمييا بالمكاد مف 

 .(cx)" مف قانكف العقكبات 10 مكرر 87إلى 

 :يمكف اإلشارة إلى أىـ األسباب كما يمي : أسباب اإلرىاب- 1-3    

ىانة كرامة اإلنسان-     أ حيث سجمت منظمة العفك الدكلية في تقريرىا السنكم لعاـ : االستبداد السياسي وا 

أنو منذ الستينات ليذا القرف سجؿ ارتفاع معدؿ حاالت اإلساءة لحقكؽ اإلنساف إلى أرقاـ قياسية لـ : " 1980

يشيدىا التاريخ البشرم مف قبؿ، كمف ىذه السمككات اإلضطياد اإلعبلمي كفرض الرقابة الصحفية مف جانب العديد 

مف الحككمات التي أصبح النفاؽ ىك الطابع المميز لمكاقفيا تجاه حقكؽ اإلنساف كما تبذلو في ىذا الشأف مف جية 

كالنظر إلييـ بأنيـ يمارسكف أعماالن , الدفاع عف مكاقفيا اإلضطيادية كالقسرية ضد األفراد المخالفيف ليا في الرأم

، كنتيجة لتمؾ (cxi)إجرامية تعتبر تيديدا لؤلمف القكمي، كىك مايتناقض مع االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف

الممارسات السمطكية نشطت حركات العنؼ المضاد مف قبؿ منظمات سياسية تقـك بأعماؿ القتؿ كالتخريب في ذلؾ 

ضيارىا بمظير العاجز أماـ الرأم العاـ، , المجتمع، كىي ترمي بذلؾ إلى تقكيض االحتراـ لمسمطة الحاكمة كا 

 .(cxii)كبالتالي إذالؿ السمطة كتحطيـ شعاراتيا كطقكس عبادتيا
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     يرل أحد الباحثيف بأفَّ سبب اإلرىاب المشار إليو في الفقرة األخيرة، ىك ما نجده في أغمب الببلد العربية التي 

زجت سمطاتيا بالكثير مف مخالفييا الرأم في السجكف كالمعتقبلت، كجمبت إلييا بذلؾ منظمات حقكؽ اإلنساف، 

كقدمت تقارير سيئة عنيا بسبب ذلؾ كشيدت العديد مف األعماؿ اإلرىابية، كلكال ذلؾ التضييؽ الذم مارستو عمى 

 .(cxiii)ىؤالء كأكلئؾ ما حدث كؿ ذلؾ، فبل يينتظر مف الضغط إال اإلنفجار

مف خبلؿ التأمؿ في المكاثيؽ الدكلية كتنظيمات ىيئة األمـ المتحدة : خمل النظام السياسي الدولي-      ب

كالمؤسسات التابعة ليا، كعمى رأسيا مجمس األمف الدكلي باعتباره سمطة تنفيذية لؤلمـ المتحدة، نجد بأف ىناؾ 

تمييزا عنصريا، كاستعماؿ صبلحيات ىذه الييئة لصالح الدكؿ القكية ضد الدكؿ الضعيفة، كمف ذلؾ حؽ الفيتك 

الذم ال تتمتع بو إال خمس دكؿ فقط، كقد استعممو بعض الدكؿ الكبرل في حرماف الشعكب مف حقكقيا،  (النقض)

مثاليا الشعب الفمسطيني ككصؼ المقاكمة ىناؾ باإلرىاب، كمتغاضيا عف اإلرىاب الحقيقي كىك اإلرىاب 

 .(cxiv)الصييكني

     كمف األمثمة السَّافرة أيضا عمى انعداـ العدالة في ىيئة األمـ المتحدة، المكقؼ األممي مف األسمحة النككية 

يراف كلـ تفتش  المحرَّمة عمى بعض الدكؿ دكف البعض اآلخر، كفتشت الككالة الدكلية لمطاقة بعض الدكؿ كالعراؽ كا 

إفَّ الكضع السابؽ يدفع إلى خيبة األمؿ مف طرؼ الدكؿ الضعيفة . إسرائيؿ مثبل، رغـ كقكعيا في منطقة تكتر دائـ

تجاه األمـ المتحدة، كبالتالي فمف تجد إالَّالدفاع عف نفسيا بالقكة كحؿ كحيد، كاسترجاع حقكقيا الضائعة عف 

لى استعماؿ التفجيرات أكاختطاؼ الطائرات، كغيرذلؾ مماتيدخمو بعض الدكؿ الكبرل ضمف  طريقيا، كلككصؿ األمرا 

 .   (cxv)جرائـ اإلرىاب

اإلرىاب يكجد لدل المسمميف كما يكجد لدل شعكب الغرب كماىك : جرائم اإلرىاب في البالد اإلسالمية- 1-4    

سبانيا كسيريبلنكا، كركسيا كالصيف كغيرىـ، إال أف الغرب ال ييتـ إال باإلرىاب الذم  يرلندا كا  الحاؿ في اليند كا 

يحدث في الشعكب اإلسبلمية، مف أجؿ إلصاؽ التيمة باإلسبلـ حسدان مف الييكد كالنصارل ليذا الديف المتميز 

بالشمكلية كالسماحة كالرحمة، ككؿ أحكامو نفعية عممية، كىذا رغـ أف مصطمح جرائـ اإلرىاب أنشأه الغرب، بداية 

مف فرنسا ضد حككماتيـ اإلرىابية، إبتداءن مف القرف الثامف عشر، عمى أساس أفَّ الحككمة اإلرىابية في نظر 

الغرب ىي حككمة يشرؼ عمييا فرد كاحد، يممؾ بيف يديو سمطات التقبؿ جدالن كالنقاشان، كالتقبؿ بأحزاب سياسية 
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غير الحزب الحاكـ، فبل معارضة كال نقد، كعميو فالغرب يطابقكف ىذا المفيـك المرتبط لدييـ بالحككمة اإلسبلمية 

عف اإلسبلـ، كعميو فيستكل لدل الغرب كؿ الحركات اإلسبلمية، سكاء كانت مقاكمة أك تمردان مسمَّحان أكأحزابان دينية، 

 .          (cxvi)فكميا ليا ىدؼ كاحد في نظرىـ، كىك إقامة تمؾ الحككمة التي أصبحت تخيؼ الغرب كترىبو

     كما يدؿ حقيقة عمى تطبيقيـ لممفيـك الكارد في الفقرة السابقة عمى المسمميف ىك المرحمة الحالية التي كصمكا 

إلييا في ىجكميـ عمى المسمميف كاإلسبلـ، عندما حاكلكا تشكيو صكرة النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ ثـ كاصمكا 

ىجكميـ نحك البطؿ الحقيقي الذم ال يقير مف أجؿ اختصار الطريؽ لمقضاء عمى المسمميف كمعتقداتيـ، عندما 

رة في بثّْ الفكضى كعدـ اإلستقرار  كصفكا اإلسبلـ بالدّْيف الذم ييحرّْض عمى العنؼ كاإلرىاب، كمحاكالتيـ المتكرّْ

كتارة , تارة باسـ حقكؽ اإلنساف كحماية حقكؽ األقميات, لدل أكساط الشعكب العربية، بصكرة مباشرة أكغير مباشرة

أخرل باسـ محاربة الجريمة المنظَّمة كعمى رأسيا اإلرىاب، كاتّْباع سياسة الكيؿ بمكياليف في مكاقفيـ، السٌيما إذا 

كخير مثاؿ عمى ذلؾ ، مكاقفيـ التاريخية كالحالية بشأف القضية , ارتبطت تمؾ القضايا بالدكؿ الصديقة لمغرب 

 .الفمسطينية، مف خبلؿ ما نسمعو كنقرؤه كنراه عبر كسائؿ اإلعبلـ المتنكّْعة حاليا

إنَّيا جرائـ منظَّمة تتجاكز حدكد الدكؿ لشعكر - أ: خصائص جرائم اإلرىاب في البمدان اإلسالمية- 1-5    

و جرائميـ ضد كؿ مف يعتقدكنيـ أنيـ أعداء لمديف في نظر - ب.الجماعات اإلرىابية بكحدة المعتقد مع غيرىا  تكجَّ

 .كالثقة لمجماعات اإلرىابية في المنظمات الدكلية العتقادىـ أنيا مف صنع الغرب ىؤالء اإلرىابيّْيف

ال كيؼ نفسر أف يترؾ -    ج  تنطمؽ مف قناعات دينية ال تيزيميا األحكاـ القضائية القاسية كحتَّى أحكاـ اإلعداـ، كا 

كيمتحؽ بالجباؿ كالكيكؼ كالمغارات، كمنيـ مف , أحدىـ عائمتو كأمكالو مف المبليير التي تمكّْنو مف العيش الرغيد

 أفكارالجماعات اإلرىابية ليا امتدادات شعبية معتبرة، -د. كجؿ سمطات الدكؿ تطارده, يمتحؽ بعصابات الشكارع

فمثبل نجد أسامة بف الدف إرىابيا في نظر أمريكا كدكؿ الغرب، إال أف بعض االستطبلعات أظيرت عكس ذلؾ 

 إفَّ أعماؿ اإلرىاب تمتدُّ إلى الحككمات أساسان، ثـ -ىـ. لدل الشعكب اإلسبلمية، كما ىك الحاؿ لحزب اهلل المبناني

 أعماؿ الجماعات اإلرىابية في العادة تستمر -و. أفراد الشعب أيضان، مف أجؿ التأثيرعمى الحككمات في نظرىـ

 .لمدة طكيمة نسبيان، كالكاقع الحاؿ لدل الشعكب اإلسبلمية يؤكّْد ذلؾ
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نجد بأف أسباب خركج األفراد ,  بالنظر لمتاريخ اإلسبلمي كصكال إلى يكمنا ىذا:عوامل جرائم اإلرىاب- 1-6    

عمى طاعة الدكلة اإلسبلمية سابقا ىك نفسو اليـك تقريبا، فيي أسباب فكرية في مجمميا، إبتداء مف ثكرات الخكارج 

 :كبعض الشيعة، كبعض أىؿ البيت، كصكالن إلى الحركات الحديثة، كمف ىذه العكامؿ مايمي

، كاليند، البكسنة ف إحتبلؿ الببلد اإلسبلمية مف طرؼ دكؿ كافرة كفمسطيف ك العراؽ كالشيشاف، أفغانستا-    أ

كاليرسؾ، كحتى ما يحدث في اليمف كالسعكدية فإف اإلرىابييف يركف بأنيـ يريدكف إخراج المشركيف مف جزيرة 

كتعتبره تمؾ الجماعات ,  ظيكرأفكارمناىظة لئلسبلـ في بعض البمداف االسبلمية محمية بالقانكف-ب. (cxvii)العرب

 .اإلرىابية منكران يجب تغييره

 إساءة فيـ النُّصكص الشرعية الكاردة في القرآف ك السنة، ك تأكيميا تأكيبلن خاٌصان كما فعؿ الخكارج مف قبؿ -   ج

 كمف لـ يحكـ "لتبرير حمؿ السبلح، كتكفير المسمميف، معتمديف مثبلن عمى عدة نصكص منيا، قكلو تعالى

 التظييؽ الذم عرفتو بعض تمؾ الجماعات مف الحككمات كأطراؼ في -د. (cxviii)"بما أنزؿ اهلل فأكلئؾ ىـ الفاسقكف 

 .السمطة مف خبلؿ إرساليـ لممعتقبلت كالسجكف، دكف اقترافيـ في البداية لجرائـ نص عمييا القانكف

كَّاـ العرب حكمكا :  اإلستبداد السياسي-    ىـ ة مف شعكب العالـ أفَّ جؿ حي كما ىك معركؼ لدل العامَّة كالخاصَّ

 فترات رئاسية متتالية، مع فشميـ في القضاء عمى مشاكؿ شعكبيـ اإلقتصادية كاإلجتماعية، 04شعكبيـ أكثر مف 

 .مما أدل إلى تذمُّر الشعكب، ك أصبحت مستعدة لمدخكؿ في كؿ حركة تيدؼ إلى التغيير

  :جرائم المخدرات- 2    

    المخدرات مرض اجتماعي خطير، إنتشر في كؿ أنحاء العالـ السيَّما في الكقت الراىف، كاختمفت الدكؿ في 

تعريفيا بالرغـ مف إجماعيا عمى مكافحتيا في حالة اإلستعماؿ الغير مشركع، ك انتشرت بسرعة لدل أكساط الشباب 

 مف التجارة العالمية، %10خصكصا بسبب األرباح الخيالية التي يجنييا المركّْجكف ليا، حيث تقدر عائداتيا بنسبة 

كالمخدّْرات ليا آثار كخيمة عمى  ثقافة المجتمع كصحتو كأمنو، كىي . كىك أكبر مف مبمغ تجارة البتركؿ في العالـ

ترتبط بجرائـ عديدة في المجتمع منيا حكادث المركر، كما تمحؽ أضرارا باقتصاديات العديد مف الدكؿ، مثؿ 

كتؤثر المخدرات عمى متعاطييا عمى نحكو . تخفيض اإلنتاج كتضييع أكقات العمؿ، كخسارة في اليد العاممة النشيطة

خطير في بدنو كنفسو كعقمو كسمككو، كعبلقتو بالبيئة المحيطة بو، فقد تؤدم إلى الخمكؿ كاضطراب اإلدراؾ 
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كاألمراض العقمية المختمفة، كما تؤدم إلى تفكيؾ األسرة أيضا، إضافة إلى مساىمة المخدّْرات في جرائـ السرقة 

كالقتؿ كالسَّطك عمى الممتمكات، كالقمار كتكاثر الديكف عمى األشخاص، فيي ظاىرة ذات أبعاد تربكية كاجتماعية 

 .كنفسية كدكلية

 المتعمؽ  بالكقاية مف المخدّْرات كالمؤثّْرات العقمية   كقمع 18 -04     أشار إلى تعريؼ المخدرات قانكف رقـ 

المخدّْر كؿ : "  مف ىذا القانكف، حيث جاء فييا ما يمي02االستعماؿ كاالتّْجار غيرالمشركعيف بيا، مف خبلؿ المادة 

مادة طبيعية كانت أـ اصطناعية مف المكاد الكاردة في الجدكليف، األكؿ كالثاني مف االتفاقية الكحيدة لممخدرات لسنة 

 منو بأف المكاد المصنَّفة 03، كعميو فحسب المادة  "1972 بصيغتيا المعدَّلة، بمكجب بركتكككؿ سنة 1961

كبالتالي . (cxix)كمخدرات أك مؤثّْرات عقمية تحدد بقرار مف الكزير المكمؼ بالصحة تبعا لخطكرتيا ك فائدتيا الطبية

فالقانكف ىنا لـ يحدد تعريفيا بدقة بؿ ترؾ ذلؾ لقرار الكزير المكمؼ بالصحة المصنؼ ليا، ككضع ىذا القانكف 

جراءات متابعة خاصة بيذا النكع مف الجرائـ، تختمؼ ما بيف جرائـ االستيبلؾ الشخصي  جزاءات قانكنية جنائية كا 

لممخدرات، كالمتاجرة فييا كتمكيميا كزراعتيا، كبيف التركيج ليا داخؿ المؤسسات العمكمية كالتربكية كالتككينية، 

ر كالمعكقيف كالمدمنيف، ممف ىـ في حالة  أكخارج تمؾ المؤسسات، كبيف عرضيا عمى البالغيف كعرضيا عمى القيصَّ

 .(cxx)استشفاء قائمة لمصمحتيـ، فيناؾ عقكبات مشددة كأخرل مخففة حسب كؿ حالة عمى حدل

 ال يمكف الكصكؿ إلى نتيجة فعَّالة مف مكافحة ظاىرة المخدرات دكف الكقكؼ :أسباب انتشار المخدرات- 2-1    

عمى األسباب الحقيقية النتشار ىذه الظاىرة الغريبة عف مجتمعنا، ال سيَّما في الكقت الحالي، ك أىـ ىذه األسباب 

 :ما يمي

ىناؾ أطراؼ خارجية تريد القضاء عمى القيـ ك األخبلؽ ك البنية األساسية لمببلد : العامل الخارجي-      أ

في ىذا الصدد  .اإلسبلمية ألغراضيا الخاصة، كىذا في إطار الصراع الحضارم بيف الغرب كالمسمميف

 (المحارب)اإلسبلـ المتحدم:الذم كاف يعمؿ مع المخابرات المركزية األمريكية في كتابو (جانسف. ج)ذكرالمؤلؼ

Miliant Islam , بأف األنظمة المحمية فشمت في القضاء عمى التيارات اإلسبلمية، كأف القمع الكحشي الذم

مارستو األنظمة الثكرية ضد اإلسبلمييف زاد التيارات اإلسبلمية تجذيرا بيف أفراد الشعب، كأصبحت الببلد العربية 

كأكد المؤلؼ كذلؾ، بأنو عمى المخابرات األمريكية كاألكركبية  .كاإلسبلمية تزخر بمظاىر الصحكة اإلسبلمية
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كاإلسرائيمية، أف تقـك بنشر المخدرات كالجنس لمحاربة ىذا التيار اإلسبلمي المتشدّْد، كأفَّ السجكف كاإلعداـ 

ف استطاعت لبعض الكقت كبت التيار اإلسبلمي، إال أنيا في الكاقع تزيد مف تعاطؼ عامة الجماىير  كالمشانؽ كا 

معو، كبالتالي تدعمو بقكل جديدة ذات فاعمية كاستمرارية، كلذا فإف خير كسيمة لمقضاء عمى التيار اإلسبلمي ىك 

 .  (cxxi)محاربتو بإغراؽ المنطقة بالمخدرات كالجنس

كىي مصدر ميـ لمربح السريع، كىذا , حيث تباع بأسعار خيالية: عامل ارتفاع مداخيل تجارة المخدرات-      ب

نتيجة لحظر الدكؿ تجارتيا، كبالتالي قمة العرض كزيادة الطمب عمييا، كأيضا نجد بأف الميدًمف عمييا اليمكنو 

بسيكلة االستغناء عنيا، فيبقى جسمو أسيران كتابعان، فالمدمف يريد الحصكؿ عمى ارتكاب جريمة السرقة أكالقتؿ مف 

 .أجؿ ذلؾ

كيتمثؿ ذلؾ أساسا في الفراغ الركحي كالتربكم الذم بعاني منو معظـ : العامل االجتماعي والتربوي-      ج

الشباب إناثا كذككران، كقمة التكعية الدينية كاألخبلقية عبرمؤسسات المجتمع المختمفة، كذلؾ دكر كسائؿ اإلعبلـ حكؿ 

كبالمقابؿ يستحكذ الفف اليابط عمى كـ  .التربية الخمقية كالتكعية االجتماعية، فيي قميمة بالمقارنة مع البرامج األخرل

معتبر مف الكقت، فأصبحت الفكرة السائدة في مجتمعنا المعاصر تتمحكر حكؿ اىتماـ الفرد بأمكره المادية، نتيجة 

لمتطكر التكنكلكجي كميخمَّفات الثكرة الصناعية اليائمة، كالتكجو الرأسمالي المعاصر، مع قمة التكعية االجتماعية حكؿ 

مخاطر اآلفات االجتماعية، كاإلىتماـ بالمظاىر كالماديات بصكرة مذىمة ، بحجة أفَّ قيمة الشخص إجتماعيان ترتبط 

كمف لـ يستطع تحقيؽ ذلؾ . إلى حدٍّ بعيد بقيمة رصيده المادّْم، فأصبحت الحياة مادة في نظر الكثير مف األفراد

بالكجو المشركع سيمجأ إلى الكسائؿ الغيرمشركعة، كبالتالي انتشرت تجارة المخدّْرات كاستيبلكيا، كبيع الخمكر كباقي 

المؤثّْرات العقمية، كاتجو األكلياء لكسب الماؿ بأمّْ طريقة، كترككا األكالد بغير رعاية أكمراقبة، فيذا الفراغ أدَّل 

ضؼ إلى ذلؾ ضعؼ اإليماف  .باألكالد في كثير مف الحاالت إلى مسايرة غرائزىـ كشيكاتيـ دكف رقيب أك حسيب

باهلل كقضائو كقدره، مع قمة فيرص العمؿ كانتشار البطالة كعكامؿ عامة تشترؾ فييا معظـ الجرائـ، كماأيلًحؽ 

قصكر اإلجراءات القانكنية التي ريًصدت لمكافحة المخدّْرات كاإلجراـ بصفة عامة، فأصبح السّْجف , بالعكامؿ السابقة

في كثير مف الحاالت مكانا لتربُّص صغار المجرميف يتعممكف فيو مختمؼ فنكف اإلجراـ، كىـ يعيشكف حياة مادية 

 .(cxxii)تماما مثمما ىك األمر خارج السجف
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 .     خاتمـــة

 :     مف خبلؿ ىذا البحث تكصمنا إلى النتائج اآلتية

كشبح البطالة، مف أىـ الظركؼ االقتصادية , ييعتبر الفقر كشدة االحتياج لمتطمبات الحياة االجتماعية:      أوال

الخاصة التي تدفع بالفرد إلى سمكؾ طريؽ الجريمة، السيَّما في ظؿ التغيُّرات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 

كالفقر فكرة يختمؼ مفيكميا مف باحث آلخر باعتبارىا تختمؼ باختبلؼ األشخاص كاختبلؼ . الحاصمة في المجتمع

األزمنة كاألمكنة، إالَّ أفَّ الفقير ىك مف عجزت مكارده عف إشباع حاجاتو األساسية، عمى نحكو يضمف لو الكرامة 

 .االنسانية

ممف عجزت مكارده عف إشباع أدنى مطالب الحياة , إذا كاف الفقر قد يدفع بذلؾ العامؿ ضعيؼ الدخؿ:      ثانيا

في مجتمعو إلى محكر الرذيمة كالجريمة، فما بالؾ بشبح البطالة، حيف ال يممؾ الفرد في مجتمعو دينارا كاحدا في 

 .!رصيده، فأيف يتجو ىذا البطاؿ السيَّما إذا كاف بالغا مف أجؿ سد رمؽ عيشو، كالحفاظ عمى حياتو مف اإلندثار ؟

إفَّ األسرة ىي المدرسة األكلى لمفرد عمى امتداد حياتو، كبالتالي فيي قد تييّْئ الطفؿ في نشأتو نحك :      ثالثا

يو نحك الفضيمة كنبذ العنؼ كالجريمة كما أفَّ مجتمع المدرسة كاختيار األصدقاء، كمنزؿ . الرذيمة كالجريمة، أكتكجّْ

الزكجية كمجتمع العمؿ كالسجف، قد يؤدكا إلى إصبلح الفرد كتيذيبو كتكفير االستقرار النفسي كالمادم لو، في حالة 

حسف استعماليـ، كما قد يككنكا سببا جكىريان في دفع الفرد نحك الجريمة عند إساءة استخداـ إمكانيات ىذه 

 .المؤسسات

ظير مصطمح اإلرىاب ألكؿ مرة في التاريخ عبر التشريعات الكضعية، ضمف التشريع الفرنسي في :      رابعا

كفي ىذا . أكاخرالقرف الثامف عشر، نتيجة إرىاب كاستبداد النظاـ الفرنسي آنذاؾ ضد شعبو، باعتباره إرىاب الدكلة

السياؽ اختمفت الدكؿ كالتشريعات في تحديد مفيـك اإلرىاب كما اختمؼ الفقياء المختصيف في عمـ اإلجراـ بشأف 

ذلؾ، بالرغـ مف إجماعيـ عمى قمع كمكافحة ىذه الجريمة الخطيرة في مختمؼ المجتمعات المعاصرة، كىذا نتيجة 

لتنكُّع أشكاؿ اإلرىاب عبر العالـ، فمنو العقائدم، كمنو االنفصالي، كمنو السياسي، كمنو العنصرم، كغيرىا، كما 

رىاب األفراد كالجماعات  . نجد إرىاب الدكلة، كا 
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يرل الفقياء المختصيف في مجاؿ العمـك الجنائية، بأنو مف أىـ أسباب اإلرىاب عامَّة، نجد االستبداد :     خامسا

ىانة كرامة اإلنساف، كالخمؿ الحاصؿ في النظاـ السياسي الدكلي، كأما في البمداف اإلسبلمية، فنجد  السياسي كا 

ساءة فيـ النصكص الشرعية في القرآف كالسنة، : أسباب أخرل منيا إحتبلؿ الببلد اإلسبلمية مف دكؿ كافرة، كا 

دة عبر مجمع فقيي معتمد لدل كؿ األقطار اإلسبلمية  .السيَّما في عيد تفرؽ فيو المسممكف، كعدـ كجكد فتاكم مكحَّ

مف أسباب انتشار المخدرات، نجد العكامؿ الدكلية الخارجية، ضمف مايعرؼ بالصراع الحضارم بيف :     سادساً 

الغرب كالمسمميف، ككذلؾ ارتفاع مداخيؿ تجارة المخدّْرات، كما تكفّْره مف ربح سريع لتجار المخدرات، يضاؼ إلييا 

   .العكامؿ االجتماعية كالتربكية، كالفراغ الركحي المنتشر لدل األكساط الشبانية عمى كجو الخصكص
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  الحق في السكن

 دراسة تحميمية مقاربة

 قندلي رمضاف . أ

 جامعة بشار

Email : rkandli@yahoo.fr 

 ممخص

يحظى الحؽ في السكف باىتماـ مختمؼ اختصاصات القانكف، كالقانكف المدني إذا تعمؽ األمر بعقد 

  يبدم القانكني الجزائرم غير أف النظاـ،اإليجار، أك كقانكف العمؿ، عندما يككف السكف ضركرة لتنفيذ عقد العمؿ

 .ك طبيعة دستكرية معبر عف الحؽ في السكفذإعبلف صريح في ظؿ غياب ، كانفرادغرابة 

 . البيع بناء عمى التصاميـ. البيع باإليجار. حؽ دائنية غير معترؼ بو. الحؽ في السكف: الكممات المفتاحية

 .مضار الجكار

Résumé 

Le logement à pour caractéristique d’intéresser différent matière juridiques ; qu’il s’agisse du 

droit civil avec notamment le contrat de bail ou du droit de travail lorsque le logement constituant parfois 

un instrument indispensable a l’exécution du travail. Mais la singularité Algérienne de ces dispositions 

réside dans l’absence de proclamation expresse d’un droit au logement de nature constitutionnelle. 

Les mots clés : le droit au logement. Droit créance non reconnu. La vente sur plan. Les inconvénients du 

voisinage. 

 .مقدمة

 حقكؽ يدخؿ ضمف ؛حؽ المكاطف في السكف حؽ اجتماعي، كدستكرم، كمف عناصر الكرامة اإلنسانيةإف 

.un droit créance non reconnu المعترؼ بيا الدائنية غير
cxxiii
 طرح مسألة الحقكؽ كالحريات ذلؾ أف 

  عبِؼخ ثؾبسؽ١ٌٛبد
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األساسية التي القت اىتماـ الفقو كالقانكف، تجد إجابتيا التطبيقية األكلى، مف خبلؿ اىتمامات قانكف الممكية بيا، ثـ 

فتظير األكلى كالثانية بخاصة، ضمف مجمكعة الحقكؽ كالحريات . إمكانية الحصكؿ أك االستفادة مف سكف

األساسية ذات القيمة الدستكرية؛ ألف السبيؿ الكحيد المأخكذ ألجؿ تفسيرىا، ىك معرفة خصكصية القانكف الدستكرم 

-ك الصبغة الدستكرية كالغاية البسيطة المحتشمة ذالمتعمؽ بحؽ الممكية مف جية، كبالمقابؿ، معرفة الحؽ اآلخر 

ا الحؽ مف خبلؿ تكريس ذ إلى تفعيؿ قمف أجؿ ذلؾ، دأبت الجزائر. مف جية أخرل- إمكانية الحصكؿ عمى سكف

استكجب كىك ما  ؛المشاكؿ التي عرفيا سكؽ العقار مكازاةن مع  تدىكرالذمسياسة اجتماعية اتجاه مكضكع السكف، 

 أف النظاـ القانكني الجزائرم يبدم مع المبلحظ ،إعادة تنظيـ القطاع العقارم بمنظكمة تشريعية عرفت عدة قكانيف

 كسيتـ تناكؿ cxxiv.ك طبيعة دستكرية معبر عف الحؽ في السكفذ إعبلف صريح نتيجة خمكه مف أمغرابة كانفراد، 

الحؽ في ب المتعمقةالمعايير الدكلية إلى  يف اثنيف، يخصص األكؿ مبحثذه الدراسة إلىكؿ ىذا مف خبلؿ تقسيـ ق

 .تفعيمولسياسة االجتماعية المكرسة اتجاه ؿالثاني، كالسكف، 

المعايير الدولية لمحق في السكن :  األولمبحثال

عمى الدكؿ يكجب  cxxv،ينبغي أف يكضع الحؽ في السكف في إطاره الصحيح، عمى أساس أنو حؽ عالمي

 حجـ كنكع االلتزامات القانكنية الممقاة عمى عاتقيا اتجاه ىذا ضبط القانكنية الحقيقية، كالكقكؼ عمييا ؿتوتفيـ طبيع

:  التالييفالمطمبيفكىك ما سيتـ التعرض إليو في . الحؽ لمكفاء بو

الحق في السكن في إطار حقوق اإلنسان :  األولالمطمب

أف انتياكو ينجـ عنو بحيث   مستكدع سره،باعتبارهارتباطا كثيقا،  الحؽ في السكف بالكائف البشرم، يرتبط

 غالبية المكاثيؽ الدكلية التي تشمؿ  كقد احتكت.إلخ...انتياؾ كخرؽ حقكؽ أخرل متعددة، سياسية، مدنية، اجتماعية

العديد مف اإلعبلنات كاالتفاقيات الدكلية كاألعماؿ األخرل الخاصة بحقكؽ اإلنساف عمى نصكص كاضحة خاصة 

 cxxvi.بالحؽ في السكف

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مرجعية لمحق في السكن :  األولالفرع

التي تناكلت كبشكؿ كاضح ،  اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الكثيقة األكلى عمى المستكل العالميديع

 التي تنص 01/ ؼ25كقد كرد ذلؾ في المادة .  باعتباره حقا أساسيا مف حقكؽ اإلنساف؛كصريح الحؽ في السكف
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لكؿ فرد الحؽ في مستكل معيشة يكفي لضماف الصحة كالرفاىية لو كألسرتو كخاصة عمى صعيد المأكؿ « :عمى أف

كيتميز اإلعبلف العالمي لحقكؽ . » ...كالممبس كالسكف كالعناية الطبية كعمى صعيد الخدمات االجتماعية الضركرية

 تجمى ذلؾ كقدأحكامو ممزمة لجميع دكؿ العالـ، ؼاإلنساف بمكانة ىامة كمتميزة في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، 

جممة مف التدابير التشريعية لمعديد مف الدكؿ التي نصت في دساتيرىا كقكانينيا الكطنية عمى تمؾ القكاعد في 

 cxxvii.كاألحكاـ المنصكص عمييا في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف

العيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :  الثانيالفرع

كقد  cxxix. أحد أىـ النصكص القانكنية ليذا الحؽcxxviii مف العيد كخاصة الفقرة األكلى منو،11المادة تعد 

، مف ذلؾ منظمة الدكؿ األمريكية، كالميثاؽ االجتماعي مف الصككؾ اإلقميميةالعديد تـ تأكيد ىذا الحؽ مف خبلؿ 

ككذا االتفاقية األكركبية يشأف األكضاع  cxxxاألكركبي كاالتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية،

 cxxxi.القانكنية لمعماؿ المياجريف، كالقرار الخاص بتكفير المأكل لممشرديف في االتحاد األكركبي

ف كاف تقرير بعض الحقكؽ  أما بالنسبة لبلتحاد اإلفريقي، فمـ يرد في ميثاقو إشارة صريحة ليذا الحؽ، كا 

تضع األسس البلزمة إلعماؿ كتفعيؿ  (16المادة ) كالحؽ في الصحة البدنية كالنفسية (04المادة  )كالحؽ في الحياة

  cxxxii.الحؽ في السكف

 واجبات الدول اتجاه الحق في السكن:  الثانيالمطمب

 الحؽ في السكف في إطار المبادئ التكجييية لسياسات الدكلة في الجزء الخاص  العالـمعظـ دساتيرتدرج 

الحؽ مكجيا لمسياسة العامة في الدكلة كغير قابؿ لبلحتجاج بو أماـ ىذا  عمى اعتبار أف ،بالحقكؽ المعترؼ بيا

  cxxxiii.المحاكـ

الحق في السكن في التشريع المقارن والتشريع الجزائري :  األولالفرع

لـ يشر المؤسس الدستكرم الفرنسي صراحة  إلى الحؽ في السكف، لكف المجمس الدستكرم الفرنسي كفي 

قبؿ تكريسو حتى  الحؽ  ىذا قاـ في كقت سابؽ بتفعيؿ1990 مام 29 مؤرخ في DC 274-90قرار شيير لو رقـ 

 العديد مف القكانيف أصدرت فرنسا أما فيما يتعمؽ بالتشريعات العادية فقد cxxxiv. قيمة دستكرية ذككاعتباره ىدؼ

التي نص دستكرىا  أما الدكؿ cxxxv.2002/73 كقانكف 642/89 كقانكف 82/526المعنية بحؽ السكف منيا قانكف 
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دستكر جنكب إفريقيا . صراحة عمى الحؽ في السكف المبلئـ، كتسخير الدكلة لمكاردىا مف أجؿ التكفؿ بيذا الحؽ

 cxxxvi.1996الصادر بتاريخ 

لـ ينص صراحة عمى الحؽ في السكف في الدستكر  كغني عف البياف مف أف المؤسس الدستكرم الجزائرم،

 إلى المادة 29 المعدؿ، إذ بالرجكع إلى الفصؿ الرابع المتعمؽ بالحقكؽ كالحريات مف المادة 1996الصادر سنة 

الذم   بعكس المشرعcxxxvii.إلى حرمة المسكف 40 ،ال نجد أم إشارة ليذا الحؽ، لكنو بالمقابؿ أشار في المادة59

 متعمؽ بالسكف  ليس ىناؾ حؽ أساسي؛ بمعنى،كاعترؼ بو مف خبلؿ إصداره العديد مف القكانيف المنظمة لو أقره

مضمكف بحكـ ذا قيمة دستكرية، لكف كؿ ما ىنالؾ، ىدؼ بسيط ذك قيمة دستكرية، مكجو لمسمطات العامة تعمؿ 

زاء عجز الدكلة عف سد حاجيات المكاطف كتمبية طمباتو . عمى أساسو، ليتمكف كؿ فرد مف تممؾ أك استغبلؿ سكف كا 

-90 المعدؿ ثـ القانكف رقـ 25-90ما كاف عمييا إال إعادة تنظيـ قطاع العقار بدءا بالقانكف رقـ - السكف- المستمرة

.  المتعمؽ بالنشاط العقارم03-93، المتعمؽ بالتييئة كالعمراف كصكال إلى المرسـك التشريعي رقـ 29

التزامات الدول قبل الحق في السكن  :  الثانيالفرع

: ما يميتمثؿ فيتإف الحؽ في السكف يفرض عمى الدكلة التزامات قانكنية 

 كيتمثؿ في احتراـ حؽ كافة األشخاص في المشاركة الفاعمة في صياغة كتنفيذ :واجب االحترام -1

كالحماية القانكنية مف إخبلء  كتقييـ السياسات كالخطط المتعمقة بمجاؿ اإلسكاف كالتعمير،

 cxxxviii.ا تعسفيتفتيشياالمنازؿ جبرا أك 

 عمى الدكلة اتخاذ الخطكات العممية فيما يتعمؽ بالتدابير التشريعية كاإلدارية :واجب الحماية -2

 قضائية مستقمة لمنظر في حالة اإلدعاء بانتياؾ حرمة اتإيجاد آليككذا كبنفس المعيار، 

 cxxxix.المساكف

 استراتجيات ىادفة لتمبية احتياجات السكف لممجمكعات المحركمة خاصة م تبف:واجب التعزيز -3

 cxl.المسنيف، األطفاؿ، المعكقيف، ضحايا الككارث الطبيعية

 كتقديـ المساعدات لئلسكاف،لؾ بتخصيص جزء مف الميزانية العامة ذ كيقـك :اجب التنفيذو -4

لممستأجريف كالمشتريف ألكؿ مرة، دعما لؤلشخاص كالعائبلت غير القادرة عمى تمبية احتياجاتيا 
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 الخدمات العامة التي تشمؿ البنية التحتية بما فييا الماء، مع أداء .السكنية بمجيكدىا الفردم

 .الكيرباء، الصرؼ الصحي، الطرؽ

الحق في السكن تكريس لسياسة اجتماعية  :  الثانيبحثالم

 حيث ؛لقد انتيجت الجزائر سياسة إسكانية طمكحة في السنكات األخيرة مف خبلؿ برامج التييئة العمرانية

فمف جية، أبقت عمى سياسة إسكانية سبؽ كأف انتيجتيا، . قامت بتنظيـ القطاع العقارم كفؽ سياسة ابتغتيا

ثـ أضافت مف جية . كالسكنات التساىمية كالريفية، كتشجيع عممية القركض لدفع المكاطف إلى بناء مسكنو الخاص

كعميو سنتعرض إلى الحؽ في السكف مف خبلؿ التعرض لمسياسة اإلسكانية . أخرل، ميكانيزمات كصيغ جديدة

 في الفرع األكؿ، بينما نخصص الفرع الثاني إلى  كالبيع بناءا عمى التصاميـcxliالحديثة كالمتمثمة في البيع باإليجار

. السكف الكظيفي كسياسة إسكانية تـ انتياجيا

  والسكن الوظيفيالبيع باإليجار والبيع بناءا عمى التصاميم:  األولالمطمب

يسجؿ إتباع إجراءات البيع باإليجار كالبيع عمى التصاميـ، إرادة السمطة العامة في عدـ تحديد أك اقتصار 

ىذا الحؽ في نكع كحيد مبني عمى عبلقة بيف المستأجر كالمؤجر، بؿ يعبر عمى تأميف كحماية مرتبطة بالدرجة 

 كلمرفع مف.  مف أجؿ تكسيع كتفعيؿ أكثر الستفادة األفراد منوكاالقتصادم االجتماعياألكلى بالنظر إلى النظاـ 

داريا يمنح ليـ الحؽ في االستفادة مف السكف الكظيفي مف أجؿ االستجابة لضركرة  مستكل األعكاف ككفاءاتيـ فنيا كا 

:  كىك ما سنتعرض لو عمى النحك اآلتي،الخدمة الممحة كلصالح منفعة الخدمة

البيع باإليجار :  األولالفرع

ما  كcxlii،07/105 مف المرسـك التنفيذم رقـ 1إدا بدأنا بالتعريؼ القانكني لمبيع باإليجار فسنكرد المادة 

يتضمف تصرؼ قانكني ينتج آثار قانكنية إنما  لمبيع باإليجار كعقد يبلحظ أف المادة المذككرة لـ تأتينا بتعريؼ

 cxliii.تعرضت لمبيع باإليجار كصيغة عقدية لكاقعة مادية

كؿ ما ىنالؾ أف المشترم يبدك بمظير المستأجر طالما أنو مطالب بدفع لكف البيع باإليجار بيع محض، ك

سنة، كقد أسمى 20تجاكز المدة  ت أف ال01/105أقساط الثمف خبلؿ مدة زمنية معينة، كطبقا لممرسـك التنفيذم 

 الكفاء بثمف د ككأف العقد يبدأ في شكؿ إيجار لينتيي في شكؿ بيع عف،اإليجار ق المدة بمدةذالمشرع الجزائرم ق
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جمع م العقكد المركبة،   كمفcxlv،مف العقكد المسماة بمكجب المرسـك المذككر أعبلهعقد  فيك cxliv .المسكف كامبل

 كمف البدييي أنو ال حاجة لمبحث عف تكييؼ العقد، إذ ال يثير أم cxlvi.بيف البيع كاإليجار كالكعد بالبيع كالشراء

ألف العبرة بالعقكد المركبة بالعقد . لؾ فنككف بحاجة إليجاد العنصر الغالب فيوذإشكاؿ في تنفيذه، أما إدا كاف غير 

ف كاف البيع ىك العنصر الغالب في . الغالب فيو، فتسرم أحكامو عمى المتعاقديف فيما ال يتـ االتفاؽ عميو لكف كا 

سماه المتعاقداف إيجاران، إال أننا أ تجعؿ البيع بالتقسيط المقترف بأقساط بيعا كلك 363 المادة كأفالبيع باإليجار، 

 كىذا ال يتكافؽ كمقتضيات ؛نصطدـ بالفقرة الثانية مف المادة التي تجعؿ انتقاؿ الممكية  ذا أثر رجعي إلى كقت البيع

ف أقرب ما يككف ق.105-01 مف المرسـك رقـ 19المادة  ا التصرؼ شبيو بإيجار مقترف بالكعد بالبيع كالشراء ذ كا 

 25 أك 20 كلكف بعد مدة ىي نفسيا مدة اإليجار أال كىي ،الممـز لجانبيف أيف يتراضى الطرفاف عمى البيع كالشراء

ا ينقمب ذسنة، خبلليا يتـ دفع األجرة التي حددت عمى أساس قيمة المبمغ اإلجمالي لمثمف عمى عدد األشير، عند ق

 أما الممكية فبل تثير إشكاال ألنيا بعد الكعد ليس ليا أثر .اإليجار كالكعد الممـز لجانبيف إلى بيع بات كبصكرة آلية

نما فكرم، كه  cxlvii.105-01 مف المرسـك 19ا ما يتطابؽ كمقتضيات المادة ذرجعي كا 

البيع عمى التصاميم :  الثانيفرعال

 المتضمف النشاط 93/03، مف خبلؿ المرسـك التشريعي رقـ 1993 ذظيرت تقنية البيع عمى التصاميـ مف

 كذلؾ في إطار تشجيع االستثمار في مجاؿ الترقية العقارية مكازاة مع اإلصبلحات االقتصادية التي ،العقارم

 cxlviii.انتيجتيا الدكلة بغرض جمب المستثمريف الكطنييف كاألجانب كحثيـ عمى االستثمار في المجاؿ العقارم

 بمكجب المرسـك التشريعي السالؼ 1993فالتشريع الجزائرم لـ ييعرؼ البيع عمى التصاميـ كعقد مستقؿ إال سنة 

 الخمسينات مف القرف ذكنجد أف مثؿ ىذا العقد كاف مكجكدا في فرنسا مف. 09كاكتفى بالنعي عميو في المادة ، ذكره

، قاـ المشرع لممشرع الجزائرمكخبلفا  Vente d’immeuble à construire.cxlixاإلنجاز  بيع العقار قبؿاسـالماضي تحت 

المتضمف أحكاـ عقد بيع العقار قبؿ  67/03الفرنسي في كقت مبكر، بتقنيف البيع عمى التصاميـ بمكجب القانكف 

 01/ؼ1601 المتعمؽ بمسئكلية المعمارييف، كما تـ إدخالو في القانكف المدني في المكاد 78/12اإلنجاز، كالقانكف 

 كيعتبر البيع عمى التصاميـ مف أىـ التقنيات في cl.1/ؼ 1646 ككذا المادة 1/ؼ1642 كالمادة 4/ؼ1601كالمادة 
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ا كاسعا في فرنسا عقب الحرب العالمية الثانية عندما انتشرت حركة ،مجاؿ الترقية العقارية  إذ شيد انتشارنا كركاجن

. ق التقنية إلى جؿ الببلد المختمفةذ فرنسا بعد الحرب كانتقمت قأعمارالبناء الضخمة مف أجؿ 

، إذ ظؿ كألمد طكيؿ االعتقاد أف عقد كقد كاف تحديد الطبيعة القانكنية ليذا العقد مبعث خبلؼ بيف الفقياء

البيع عمى التصاميـ ما ىك إال صكرة مف صكر بيع األشياء المستقبمية، كلكف خبلفا ليذا الرأم الذم لـ يصمد، قاؿ 

فريؽ آخر مف الفقياء، أنو عقد مركب مف عقديف، األكؿ عقد مقاكلة، يسرم في الفترة ما بيف إبرامو كالتسميـ، 

ىذا العقد بخصكصية خاصة إذ خبلفا لممشرع   كما يتميزcli.كالثاني عقد بيع عادم يسرم في الفترة التالية لمتسميـ

حائزا لصفة المرقي العقارم، ثـ المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ  الفرنسي يشترط المشرع الجزائرم أف يككف البائع

 garantieالعشرم عقد المقاكلة، مثؿ الضماف المرقي كالضمانات التي يمنحيا لممشترم كالتي تعد ضمانات مألكفة في

décennale ،كضماف حسف اإلنجازgarantie de parfait achèvement ، كضماف حسف سير عناصر التجييز garantie de 

bon fonctionnement des équipements ، كضماف العيكب الظاىرةgarantie des vices apparents . 

مما سبؽ يتضح مف أف التشريعات قد أكلت اىتماما لمبدأ الرضائية كجعمتو أسمى مف مبدأ الشكمية 

لذلؾ بات مف .  كلعدة اعتبارات اقتصادية كأخبلقية أصبح ىذا المبدأ ال يعكؿ عميوقإال أف. تجسيدا لحرية التعاقد

الكاضح أنو ال يكفي فقط اإلصبلح العقارم بإعادة النظر في كضعية العقار كتسييره كتغييره، إنما يستكجب إصبلحا 

ف إك. شامبل لمترقية العقارية، يبدأ بتحديد األىداؼ اإلستراتيجية ليذا النشاط كصكال إلى تحديد كؿ المتدخميف فيو

اجتماعية،  تكريس حؽ السكف ضمف سياسةؿق التقنية تعبر في األكؿ كاألخير محاكلة مف المشرع الجزائرم ذكانت ق

.  تخص فئة معينة مف المجتمع

السكنات الوظيفية : الفرع الثالث

ككا ذكتحقيؽ النفع العاـ تقـك الدكلة بإنشاء مؤسسات تسير بكاسطة أعكاف  لضماف سير المرافؽ العامة

داريا مف  كاىـمستك  كلمرفع مفcliiذاتو، اختصاصات كصبلحيات متنكعة بتنكع نشاط المرفؽ منح تكفاءاتيـ فنيا كا 

، إذ حؽ االستفادة مف السكف الكظيفي مف أجؿ االستجابة لضركرة الخدمة الممحة كلصالح منفعة الخدمةالدكلة ليـ 

ا ما سيتـ التعرض إليو بداية مف النظاـ ذ كهcliii. لتنفيذ عقد العمؿان أساسي يمثؿ السكف في حاالت معينة عامبلن 

 .قالقانكني لمسكف الكظيفي، ثـ مسألة نياية االستفادة مف
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: شروط منح السكن الوظيفي-أ

 المحدد لكيفيات 1989فيفرم  17 المؤرخ في 10-89ينظـ شغؿ السكنات الكظيفية المرسـك التنفيذم رقـ 

 إضافة إلى cliv.شغؿ المساكف الممنكحة بسبب ضركرة الخدمة الممحة أك لصالح الخدمة كشركط منح ىذه السكنات

 المحدد لقائمة الكظائؼ التي تخكؿ الحؽ في االمتياز في 1989 مام 17القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 

 كتعد clv.05/02/2002ق السكنات المعدؿ بمكجب القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في ذالمساكف كشركط قابمية منح ق

كعميو يمكف أف نميز بيف نكعيف مف االستفادة مف السكف  clviالعبلقة بيف العكف كاإلدارة األساس األكؿ لبلستفادة،

 مف 11 المادة حسب نصالمنح بسبب الضركرة الممحة لمخدمة، كالمنح بسبب منفعة لصالح الخدمة : الكظيفي

يؤدم ميامو دكف   ، كيقصد بالضركرة الممحة لمخدمة، الحالة التي ال يمكف فييا لمعكف أف10-89المرسـك التنفيذم 

 أما تخميص السكف لصالح الخدمة، فيك أف clvii.السكف في العمارة التي يؤدم فييا كظائفو أك في عمارة ممحقة بيا

يككف سكف العكف كفيبل بأف يتيح أداء أفضؿ لمخدمة أك الرفع مف مستكل الخدمة في أماكف معينة مثؿ مناطؽ 

 المحدد لبلمتيازات الخاصة الممنكحة 1995 أكتكبر 04 المؤرخ في 300-95الجنكب، فنجد المرسـك التنفيذم رقـ 

لصالح أعكاف الدكلة كالجماعات المحمية كالمؤسسات العمكمية بكالية بشار، البيض، النعامة، كرقمة، األغكاط، 

 كفيما عدا ىاتيف الحالتيف، فيعتبر شاغؿ السكف أجنبي عف الخدمة، فإف األمر يتعمؽ بعقد clviii.الكادم، بسكرة،

كتمنح المساكف بسبب ضركرة الخدمة الممحة مجانا، دكف أعباء مالية، فبل  clix.إيجار كليس امتياز السكف الكظيفي

 مقابؿ يتمثؿ في  الشاغؿأما المساكف الممنكحة لصالح الخدمة فيدفع. يمـز العكف بدفع مقابؿ مالي لشغؿ السكف

 مف رتبو الخاص عمى أف ال تتعدل تمؾ النسبة القيمة اإليجارية لمسكف المشغكؿ كيتـ التحصيؿ %10إتاكة تساكم 

 كىك ما أكدتو المحكمة العميا مف clx. شيريا في حالة التأخر عف الدفع%5مف قبؿ الييئة المستخدمة مع زيادة 

 clxi.1995خبلؿ قرارىا الصادر سنة 

كتمنح المساكف التي .  السمطات المخكؿ ليا الحؽ في اتخاذ مقرر منح السكف10-89 كقد حدد المرسـك 

أما . كاألمبلؾ العقارية في الكالية تمتمكيا الدكلة بناءا عمى مقرر يصدره رئيس مصمحة شؤكف أمبلؾ الدكلة

فتمنح بناءا عمى مقرر يصدره الكالي أك رئيس المجمس  (الكالية، البمدية )تحكزىا الجماعات المحمية  المساكف التي

كما أف المساكف التي تحكزىا أك تنتفع بيا المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم، . الشعبي البمدم حسب الحالة
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 عمى خبلؼ المؤسسات ذات الطابع االقتصادم التي clxii.فيتـ منح االمتياز بناءا عمى مقرر يصدره مدير المؤسسة

 clxiii.يخضع امتياز المنح فييا لمتطمبات القانكف األساسي كالنظاـ الداخمي الخاص بيده المؤسسات

: سند االمتياز-ب

ال اعتبر شاغبل  يمنح السكف الكظيفي لمعكف بمكجب سند االمتياز كال يمكف شغؿ ىذا السكف بدكنو، كا 

، كعميو فيعتبر السند القانكني كالرخصة القانكنية 10-89مف المرسـك  02بدكف كجو حؽ، كىك ما جاء في المادة 

 مف المرسـك 06لبلنتفاع بالسكف الكظيفي كذلؾ استنادا إلى صفة الشاغؿ أك صفة العكف كىك ما تقضي بو المادة 

 كما أكد مجمس الدكلة في clxiv.1996، كىك ما أكدت عميو المحكمة العميا في القرار الصادر سنة 10-89التنفيذم 

 كقد اختمفت اآلراء حكؿ الطبيعة القانكنية لسند clxv.2004 فيفرم 24العديد مف القرارات مف ذلؾ القرار الصادر في 

 كاإلدارة، الشاغؿ لمسكف الكظيفي االمتياز، فقد اعتبرت المحكمة العميا في قرار ليا أف العبلقة التي تربط العكف

 االمتياز عقد  بينما ذىب  رأم آخر إلى القكؿ مف أف سندclxvi.عبلقة إيجارية تطبؽ عمييا أحكاـ القانكف المدني

بيد أف الرأم الغالب يرل مف أف السكف الكظيفي يمنح بمقتضى سند امتياز كىك بمقتضى قرار إدارم كما  إدارم،

  clxvii.يراه العميد أحمد محيك

 إنياء االستفادة من السكن الوظيفي :ثانيا

إف منح امتياز السكف قائـ عمى أساس كجكد عبلقة كظيفية، فإف شغمو يككف دائما مؤقتا بحيث ينتيي 

 مف المرسـك التنفيذم 8بانتياء العبلقة الكظيفية ميما كانت األسباب التي أدت إلى ذلؾ كىك ما جاء في المادة 

 ، كعميو فإف حؽ االمتياز ينتيي بانتياء المياـ التي سمحت بو بغض النظر عف سبب انتياء المياـ التي 89-10

، كىك ما استقر عميو االجتياد القضائي في العديد مف قرارات مجمس الدكلة ...قد تككف لمكفاة أك االستقالة أك تقاعد

 :كينتيي حؽ االستفادة مف السكف حسب اآلتي.  عمما أف المستفيد ال يفقد حقو في التقاضيclxviii.2003لسنة 

بالنسبة لمساكف الدكلة أك التي تنتفع بيا يصدر مدير الييئة المستخدمة مقرر الفسخ كيرسؿ إلى مديرية - 

أمبلؾ الدكلة كاألمبلؾ العقارية حيث يقـك رئيس مصمحة شؤكف أمبلؾ الدكلة بإصدار قرار فسخ االمتياز مف غير 

ا كانت الكظيفة تخكؿ حؽ االمتياز قبؿ صدكر مقرر ذأف يقـك بمراقبة األسباب التي أدت إلى الفسخ، بؿ يراقب ما إ
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كبعد صدكر مقرر الفسخ يبعث بنسخة إلى الييئة المستخدمة بنسخة كيحتفظ بنسخة عمى مستكل المفتشية .الفسخ

. بمكتب العقكد كترسؿ أخرل إلى قابض األمبلؾ ليكقؼ التحصيؿ إدا كاف امتياز المسكف منح بمقابؿ

أما المساكف الكظيفية التي تحكزىا الكالية أك البمدية، فيتـ إلغاء االستفادة بقرار مف الكالي أك رئيس - 

   . المجمس الشعبي البمدم حسب الحالة

حدود الحق في السكن : المطمب الثالث

يعد المسكف مظير مف مظاىر حؽ الممكية العقارية أك أحد صكرىا األكثر شيكعا، كقد اختمفت اآلراء 

انتيى األمر إلى التخفيؼ مف حرية الفرد كقد قديما، حكؿ عدـ كجكد قيكد عمى صاحب الحؽ في استعماؿ حقو، 

كيبلحظ أف مصمحة الجار أكلى بالحماية . بحيث لـ يعد لو أف يتعارض في استعمالو لمصالحو مع مصالح الغير

لؾ أف المالؾ يستعمؿ ممكو عمى ذكمفيـك . مف المصمحة التي ييدؼ صاحب الحؽ في التعسؼ في استعماؿ حقو

ا ذلؾ الشيء كعمى الجيراف أف يتحممكا ما ينجـ عف قذالنحك الذم يريد لكي يحصؿ عمى جميع المزايا الممكنة مف 

   clxix .االستعماؿ مف مضايقات أك أضرار ما داـ أنيا مف قبيؿ األضرار العادية المألكفة

التزامات الجوار كقيد عمى حق الممكية العقارية : الفرع األول

يتمثؿ الجكار في تبلصؽ عقاريف أك أكثر، كقد ثار التساؤؿ عف مدل التبلصؽ الذم يتحقؽ بو الجكار 

كاستقر الرأم عمى أف مجرد اتصاؿ عقاريف في أقؿ قدر كاف، يحقؽ معنى الجكار، فبل يشترط أف يمتد التبلصؽ 

 فالجكار كاقعة طبيعية ال دخؿ لئلنساف فييا، بؿ ىك كاقعة اجتماعية ال يمكف لو االستغناء clxx.إلى مسافة بعيدة

كتقتضي طبيعة عبلقات الجكار فرض الكاجبات كتقرير الحقكؽ عمى نحك متبادؿ بيف  .عنيا باعتباره كائنا اجتماعيا

 كقد نظـ المشرع الجزائرم في clxxi.الجيراف تحقيقا لمبدأ التكافؿ االجتماعي الذم يتطمب تقييد الحقكؽ كعدـ إطبلقيا

الضرر ىك كؿ مساس بمصمحة مشركعة لمشخص تصيبو في حؽ ؼ مدني مضار الجكار الغير المألكفة، 691المادة 

 قد يككف ماديا يصيب الغير في جسمو كما قد يصيبو في عقاره كتصدع clxxii،مف حقكقو أك مصمحة مشركعة لو

كما . ا النكع مف األضرار األكثر شيكعا في بيئة الجكارذجدراف المسكف أك حرمانو مف االنتفاع بممكو، كيعتبر ق

يمكف أف يككف الضرر معنكيا يصيب الشخص في شعكره كراحتو، فأكجب المشرع عدـ التعسؼ في استعماؿ الحؽ 
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لحاؽ الضرر بالجار بتجاكز الحد المألكؼ ألف ىدا األخير ال يمكف التسامح فيو ك تختمؼ مضار الجكار الغير   .كا 

:  معنييففيالمألكفة عف التعسؼ في استعماؿ الحؽ، 

في حالة التعسؼ في استعماؿ حؽ الممكية يككف ىناؾ إما قصد اإلضرار بالجار أك قصد تحقيؽ مصمحة 

.  غير مشركعة، لدلؾ يعكض الجار الضرر ميما كاف ضئيبل

أما إدا كاف الضرر غير مألكؼ دكف أف يككف المالؾ قاصدا اإلضرار بجاره ألف استعمالو لحؽ أضر 

 فبل clxxiiiبجاره بحيث لـ ينحرؼ عف السمكؾ المألكؼ لمشخص العادم أم أنو استعمؿ حقو استعماال استثنائيا،

.  مدني كلو أف يطمب إزالتيا 691 مف المادة 02تعكيض لمجار طبقا لمفقرة 

المسؤولية عن مضار الجوار : لفرع الثانيا

 مدني يتضح أف تعسؼ الجار في استعماؿ حقو يترتب عميو مسؤكلية عما 691بالرجكع إلى نص المادة 

 بتعكيض المسئكؿ فالجزاء العاـ في المسؤكلية المدنية كما ىك معركؼ، ىك إلزاـ clxxiv.أصاب جاره مف أضرار

،  غير مالي، كأف يحكـ القاضي بإعادة الحاؿ إلى ما كنت عميو قبؿ كقكع الضررأك مالياقد يككف الذم المضركر، 

 140 إلى 124 كقد نظـ المشرع الجزائرم أحكاـ المسؤكلية التقصيرية في المكاد مف 132 كىك ما نصت عميو المادة

الفقرة فقد أشارت مف القانكف المدني الجزائرم، كككف تقدير الضرر يرجع إلى قاضي المكضكع حسب كؿ حالة، 

كمكقع كؿ clxxviكطبيعة العقارات  clxxvعند تقدير الضرر أف يراعي العرؼيتكجب عميو  أنو 691األخيرة مف المادة 

 clxxvii.منيا بالنسبة لآلخريف ككدا الغرض الذم خصصت لو، 

كعميو فإنو عند تحقؽ ضرر ، سمطة تقديرية  القاضي مف القانكف المدني لمقاضي130بمقتضى المادة ك

، كرغـ إزالة الضرر يمكف لمقاضي أف يحكـ بالتعكيض 2/ ؼ691غير مألكؼ يجب التعكيض حسب نص المادة 

ق الحالة يككف قد استعمؿ ممكو استعماال استثنائيا أدل إلى قياـ مسؤكلية اتجاه جاره ذألف الجار في ق

كيمكف لقاضي المكضكع أف يقدر كيفية التعكيض حسب ظركؼ كؿ حالة حتى يتناسب الضرر، فقد ..المضركر

يحكـ بإزالة مصدر الضرر نيائيا كغمؽ المصنع مصدر اإلزعاج غير المألكؼ، كما قد يحكـ بتعديؿ في كضع 

ذ clxxviii.مكانا آخر الشيء مصدر الضرر كنقؿ اآللة   clxxix.لمقاضي الحكـ بالتعكيض ا تعذر التنفيذ العيني، جازكا 

 خاتمة
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إف الحؽ في السكف، يزكدنا بإطار فريد لرصد الخطكات التي تتخذىا كؿ دكلة اتجاه تكفير السكف، كفقا 

صرارىـ عمى تمبية ذلؾ الحؽ اإلنساني األساسي بحيث كجب أف تقترف آليات العمؿ عمى . لمطالب المكاطنيف كا 

كسكؼ يعتمد . قالصعيد القانكني إلعماؿ الحؽ في السكف بآليات كأدكات مختمفة، كالضمانات الفعالة لكفالة إعماؿ

كمف ىذا المنطمؽ، فإنو البد . ، في نياية األمر، عمى مدل الكعي بيذا الحؽ كالجيكد المبذكلة لكفالة التمتع بوذلؾ

كعميو فإف . مف صبغ الصفة الدستكرية عمى القانكف الذم ينظمو، حتى يككف في مأمف مف تصرفات المشرع العادم

المديف كصاحب : الحؽ ا، فإنو يتحتـ عمينا، كضع محددات دقيقة ليذفي السكف لمحؽنحف سممنا بطبيعة الدائنية 

. الحؽ، كالعقكبات
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: الممخص 

 الرامي الحتبلؿ المغرب ماستطاعت السمطات الفرنسية بفضؿ سياستيا الدبمكماسية، كمشركعيا االستعمار   

العربي مف جعؿ الجزائر كبكابة استعمارية تكسعية عمى حساب القارة اإلفريقية ، بعدما تمكنت القكات الفرنسية 

مف كسب كالء السمطاف المغربي عبد الرحمف، بعد مناكشات بيف القكتيف الفرنسية كالمغربية في معركة ايسمي 

ـ، كالتي لـ تدـ طكيبل فرضخ السمطاف المغربي لمشركط الفرنسية باعتبار األمير عبد القادر خارج عف 1844

القانكف مع عدـ شرعية المقاكمة الجزائرية كتـ تكقيع معاىدة طنجة لضرب كحدة المغرب العربي دبمكماسيا 

 .    كسياسيا نظرا لعدـ كعي السمطات المغربية السياسي كالدبمكماسي بتغير مكازيف القكل الدكلية

Resumé  

      Pour maitre fin à la résistance Algérienne, et abolir les relations diplomatique, politique, 

et sociale. La politique Française a frappé fort pour toucher à l’unité du Maghreb Arabe. 

Le traité de Tanger déclare la soumission du sultan marocain et son admission aux 

conditions demandées par les autorités française sans se rendre compte du projet colonial 

français et se à cause de son incompétence dans le domaine politique et diplomatique. 

    Vu la différance entre les forces internationaux les autorités marocaines ont tout fait pour 

pousser les forces de la résistance Algérienne à céder au colonialisme français. 

 – حُِٔطخص حُل٤َٔٗش –حُٔـَد -  حُـِحثَ– حُٔوخٝٓش حُ٘ؼز٤ش – ح٤ٓ٧َ ػزي حُوخىٍ :اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ -

 .  ح٤ُٔخٓش – حُيرِٞٓخ٤ٓش – حُٔؼًَش – ٓؼخٛيس –ح٫كظ٬ٍ حُل٢َٔٗ 

 

 

    :مقدمة- 

            إف المقاكمة الشعبية الكطنية بقيادة األمير عبد القادر برىنت عمى التقاليد الجيادية لمشعب الجزائرم 

كرفضو لؤلجنبي كمجابيتو لقكات االحتبلؿ الفرنسي رغـ المآسي كصعكبات التجنيد، كقمة المؤكنة كالذخيرة الحربية 

كاصمت الدفاع عف الكطف، لذا مقاكمة الجزائرية،  عدة كعددا، إال أف قكات اؿتيفقكاؿإلى جانب التفاكت التجييزم بيف 

استغمت السمطات الفرنسية جميع الطرؽ كالغايات االجتماعية كاالقتصادية كحتى الحرب النفسية كالعبلقات 

الدبمكماسية في إجياض مشركع المقاكمة الشعبية الكطنية، كذلؾ يعكد لعدـ الكعي العربي اإلسبلمي بماىية 

االستعمار، لذا استغمت السمطات الفرنسية ىذا الضعؼ كالتخاذؿ خدمة لمصالحيا االستعمارية بضرب كحدة شعكب 

المغرب العربي كالعالـ العربي في مكاجية مخطط االستعمار األكركبي الحديث كنتائج الثكرة الصناعية كانعكاساتيا، 
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فما مكقؼ المغرب األقصى مف المقاكمة الشعبية الكطنية ؟ كلماذا ىذا التكاطؤ كالتخاذؿ المغربي اتجاه المقاكمة 

الشعبية الكطنية بقيادة األمير عبد القادر؟ 

  : باألراضي الجزائرية التدخل المغربي- 1

 De "بعد احتبلؿ مدينة الجزائر كتكقيع معاىدة االستسبلـ مع قائد الحممة الفرنسية الجنراؿ ديبكرمكف

Bourmont"clxxx ـ ىذا التكقيع أعطى لمسمطات الفرنسية أحقيتيـ كممكيتيـ لمببلد، لذا قامت 1830 جكيمية 5 في

لمفكضى التي عرفتيا الببلد  كنظرا clxxxiقكات االحتبلؿ الفرنسي بالتكسع عمى المناطؽ المحاذية لمدينة الجزائر

الجزائرية مف جراء االحتبلؿ لمدينة الجزائر قاـ سكاف مدينة تممساف بإرساؿ كفد إلى السمطاف المغربي في شير أكت 

، كتـ تشكيؿ كفد آخر clxxxiiـ لطمب المساندة كالدعـ ضد قكات االحتبلؿ لكف السمطاف عبد الرحمف رفض ذلؾ1830

 فكافؽ عمى تعييف مكالم عمي رفقة إدريس الجرارم مع فرقة clxxxiiiشير سبتمبر لطمب مساندة السمطاف المغربي

 7عسكرية مغربية لتكطيد الحكـ المغربي بالمنطقة الغربية لمجزائر كلما كصمت قكات الجيش المغربي بالمنطقة في

نما سعت لجباية الضرائب فبدأ  clxxxiv،ـ1830نكفمبر  لـ تعمؿ عمى مكاجية قكات االحتبلؿ الفرنسي كتنظيـ الببلد كا 

لتيديد السمطات المغربية كتـ جبلء " Auvray"التخكؼ الفرنسي مف التكسع المغربي بالمنطقة فأرسؿ الضابط أكفرم

 أكت 3كقد بعث السمطاف المغربي قكات مغربية في  ،clxxxvـ1831 مارس 8القكات المغربية مف المنطقة في 

 عمى القبائؿ الجزائرية بمنطقة clxxxviـ بقيادة محمد بمحمرم تعمؿ عمى سياسة التكسع كجباية الضرائب بالقكة1831

الغرب الجزائرم ككصمت ىذه القكات حتى منطقة مميانة كالمدية، كنظرا لمتكسع المغربي تخكفت السمطات الفرنسية 

، تـ جبلء القكات المغربية مف clxxxviiعمى مصالحيا التكسعية بالجزائر كتحت التيديد الفرنسي بقصؼ مدينة طنجة

ـ لـ تعمؿ كؿ مف قكات الجيش العثماني كالمغربي كالفرقة التكنسية عف الدفاع عمى 1832 مارس 22المنطقة في 

األراضي الجزائرية كحتى قكات البام أحمد بقيت متحصنة بمدينة قسنطينة تنتظر القكات الفرنسية كمع عدـ نجاح 

المقاكمة الشعبية بمنطقة الكسط الجزائرم لـ يبؽ لمشعب الجزائرم إال مبدأ االعتماد عمى النفس كحمؿ راية الجياد 

لذا ، clxxxviiiضد قكات االحتبلؿ الفرنسي كقد أدرؾ الشيخ محي الديف األخطار التكسعية لقكات االحتبلؿ الفرنسي

فشاؿ االدعاء الفرنسي القائؿ بأحقية فرنسا باألرض الجزائرية بعد تكقيع  عمؿ عمى تنظيـ المقاكمة الشعبية الكطنية كا 

.  ـ 1830 جكيمية 5معاىدة االستسبلـ مف طرؼ ممثؿ الدكلة العثمانية مع قائد الحممة الفرنسية في 
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أبدل الشيخ محي الديف كعيا كطنيا لـ يكف لدل معظـ الزعامات التي كاجيت القكات الفرنسية تميز عف الجميع 

بإدراكو لمكاقع كلممشركع الفرنسي كاألكركبي المستيدؼ لمعالـ العربي اإلسبلمي ككضعية تركة الرجؿ المريض بعد 

كلذلؾ كاف يعرؼ مدل أىمية تنظيـ المقاكمة  ضعؼ الدكلة العثمانية كتزايد أطماع التكسع االستعمارم األكركبي،

تحت قيادة كاعية، تدرؾ المخاطر التي سكؼ تكاجييا، لمقاكمة قكات االحتبلؿ الفرنسي دفاعا عف الكطف الجزائرم 

لذا نجده يكافؽ زعماء كعمماء المنطقة في اختيارىـ البنو عبد القادر ، كحفاظا عمى سبلمة أراضييـ كشرفيـ ككرامتيـ

ليككف عمى رأسيـ في مكاجية الفرنسييف باإلضافة إلى ذلؾ فاف الشيخ محي الديف كأىؿ الحؿ كالعقد اختاركا القيادة 

 تكلي ىذه المسؤكلية ألنو كاف يرل فييا أنيا حرب طكيمة األمد كمشركع حضارم يتطمب المزيد قلمشباب بعد امتناع

فبفضؿ تصديو لمشركع االحتبلؿ الفرنسي مبكرا ساىـ في ، مف الجيد كسط مجتمع مشتت تمثمو القبميات كالزكايا

تككيف شخصية كطنية جزائرية ستتبمكر مبلمحيا في األمير عبد القادر الذم حاكؿ  تكحيدىـ في مشركع كحدكم 

.   ىدفيـ كاحد ضد العدك األجنبي المحتؿ لؤلراضي الجزائرية بشكؿ أكضح مع مشركع إنشاء الدكلة الجزائرية الحديثة

بعدما أدرؾ األمير عبد القادر التبايف الحضارم كالعممي بيف العالميف العربي اإلسبلمي كالعالـ األكركبي، قاـ 

الفتاكل فيمف يتخمؼ عف الجياد كفيما يتعمؽ بمحاربة  بمراسمة عمماء فاس كمصر في بعض المسائؿ الفقيية كبعض

ـ كراسؿ الشيخ عبد اليادم بف عبد 1837المنشقيف فراسؿ الشيخ عمي بف عبد السبلـ مديدس التسكلي شير مارس 

 كلـ تكف رغبة األمير عبد القادر clxxxix،ـ في فتاكل متعمقة بالجياد1840اهلل الحسني كالشيخ عميش المصرم سنة 

نما كانت غايتو مف أجؿ تكحيد المغرب العربي كالعالـ العربي اإلسبلمي  في الكاقع اإلجابة عف ىذه األسئمة كا 

أراد مف خبلؿ ىذه ك" الدكلة العثمانية" كتكعيتو بالخطر االستعمارم كالمشاريع االستيطانية األكركبية في تقسيـ تركة 

.  االستفسارات تكجيو رسالة لمعالـ العربي اإلسبلمي حتى يتسنى لو مكاجية حركة االستعمار األكركبي في العالـ

 مف قبؿ القكات المغربية ا الشعبي الكطني المقاكمة رغـ الحصار المفركض عميوجيش اؿت قكاتكاصؿ         

 رفع الحصار مفاستطاع ،  أشير مف المكاجيات ضد قكات الجيش المغربي7غربا كالقكات الفرنسية شرقا كبعد 

التكغؿ  ككمكاجية قكات االحتبلؿ الفرنسي في أكثر مف معركة كاختراؽ األراضي الجزائرية كصكال إلى ببلد القبائؿ

 ككصمت "كسط قكات الجنراليف المكرسيير كبيدكقكات المقاكمة باألراضي الجزائرية عبر اليضاب العميا حيث مرت 
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إلى منطقة يسر بببلد القبائؿ كتقابؿ األمير عبد القادر مع الخميفة بف سالـ فطمب منو مكاصمة  المقاكمة ضد قكات 

 . 1846cxc جكيمية 18قكات إلى المغرب في ىذه اؿاالحتبلؿ الفرنسي كقد رجعت 

 :م1847- 1843: تواطؤ  السمطات المغربية مع السمطات الفرنسية ضد المقاومة الوطنية- 2

، حاكؿ "  Daumale " دكماؿـ مف طرؼ الدكؽ1843 مام 16بعد سقكط العاصمة الجزائرية الزمالة في 

األمير عبد القادر إعادة تنظيـ مشركعو الحربي ضد قكات االحتبلؿ الفرنسي بالحدكد الجزائرية المغربية، حيث لجأ 

مع القكات المتبقية مف الجيش الشعبي الكطني إلى الريؼ المغربي، كلكف نظرا لمعبلقات الكدية التي كانت تربط 

قكات عبد الرحمف بالحككمة الفرنسية جعمتو يساند قكات االحتبلؿ الفرنسي بتشديد الخناؽ عمى         السمطاف 

    cxci.جزائرية اؿالمقاكمة

 De"، كالمكرسيير"Bugeaud" بقيادة الجنراؿ بيجك1843 نكفمبر11قامت قكات االحتبلؿ الفرنسي في    

LaMoricière"،كبيدك،"Bedeau"cxciiكبكجكلي "Bourjolli"كالعقيد جيرم "Gérry" بتتبع الدائرة الجزائرية التي 

 كقد بعث األمير عبد القادر cxciii ،أصبحت بدكف مؤكنة، كالتي ىاجرت إلى المغرب األقصى بعد استنفاذ طاقاتيا

بكفد متككف مف ميمكد بف عراش، البركاني، كمحمد بف بكزيد ككلد الحاج عمي إلى السمطاف المغربي مكالم عبد 

كما أجريت اتصاالت مع قائد مدينة كجدة لبلستفادة مف بعض  الرحمف لمساعدتيـ  ضد قكات االحتبلؿ الفرنسي

 29 كفي، قاـ قائد الحامية الفرنسية بكىراف بالتكجو نحك المكيمح ثـ سيدم عزيز1844 مام 28كفي ،cxcivالمؤف

مام كصؿ إلى قبائؿ جباال كندركمة التي أعمنت خضكعيا لمقكات الفرنسية كأخبرتيـ عف مناكشات الجيش الكطني 

  cxcvالشعبي بقيادة األمير ضد فرساف األحبلؼ بقيادة أمدـك حيث سقط قتمى كجرحى مف الطرفيف 

ـ، فاجئ قكات مغربية بمنطقة كجدة 1844 مام 30  لقد قاـ الجنراؿ المكرسيير بإقامة حصف اللة مغنية في

 جنديا مغربيا،  فكاتب الجنراؿ المكرسيير قائد مدينة كجدة القناكم مف أجؿ عقد محادثات لمكصكؿ إلى 50كقتؿ 

 جكاف 15أسباب الصراع مف أجؿ التخمي عف الحرب، تقبؿ القائد المغربي ىذا االتفاؽ بكضع مكعدا لممحدثات يـك 

 كتائب فرنسية كالقناكم ممثؿ المغرب 4ـ عمى ضفاؼ كاد ممكية ككاف ممثؿ فرنسا ىك الجنراؿ بيدك رفقة 1844

 جندم كبعض القكات غير النظامية تمت المحادثات كالمفاكضات في جك معكر مف التيديدات الفرنسية 3000رفقة 

كانتيت بإطبلؽ النار بيف الطرفيف، كانت أىداؼ التكغؿ الفرنسي عمى األراضي المغربية مف أجؿ تشتيت القبائؿ 
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جكاف 26 إلى الريؼ المغربي كفي تم ىاجرت اؿة الكطنية الشعبيمقاكمةالجزائرية حتى ال يتسنى ليا مساندة اؿ

ـ قامت قكات االحتبلؿ الفرنسي باحتبلؿ منطقة الغزكات عمى ضفاؼ كادم التافنة كتـ إنشاء حاميات 1844

خضاع قبائؿ المنطقة لمقضاء عمى المقاكمة الجزائرية  حتى ال cxcvi،عسكرية فرنسية مف أجؿ السيطرة عمى الحدكد كا 

تتمكف مف استرجاع قكاىا كتنظيـ صفكفيا ضد قكات االحتبلؿ الفرنسي لذا عممت السمطات الفرنسية لتيديد السمطاف 

مشركع االحتبلؿ  ؿالتي كانت تشكؿ عائقاالمقاكمة الجزائرية المغربي كقامت بالتكغؿ في أراضيو لكي ال يساند 

الفرنسي يصعب إزاحتو حتى كلك كانت ىذه القكات بعيدة عف األراضي الجزائرية، إال أنيا سكؼ تسترجع قكاىا 

 حيث أدركت مشركع األمير عبد القادر الذم حاكؿ إعادة تنظيـ صفكفو لمكاصمة المقاكمة ،لمقاكمة التكسع الفرنسي

عطائيا نفسا جديدا   .كلكف السمطات الفرنسية استعممت كؿ السبؿ مف أجؿ القضاء عمى ىذا المشركع، كا 

 جكيمية كبعد التكسع الفرنسي عمى حساب األراضي المغربية بعث بكسالـ قائد األعراش إلى القنصؿ 22 في

الفرنسي بطنجة اعترافو باألخطاء التي ارتكبيا الفرساف المغاربة ضد الجيش الفرنسي كاحتج حكؿ التدخؿ الفرنسي 

أما القضية الخاصة باألمير عبد القادر بقيت معمقة ك لف يستقبؿ  بمنطقة طنجة كانتياكو لمحدكد المغربية،

 استطاعت قكات االحتبلؿ الفرنسي فرض سيطرتيا عمى الحدكد الجزائرية المغربية كىذا ما دفعيا cxcvii،بالمغرب

لمتكغؿ عمى حساب األراضي المغربية لتيديد الكياف المغربي كحتى تمنع الحككمة المغربية مف تقديـ أم مساعدات 

. لممقاكمة الجزائرية

:  معركة ايسمي - 3

 60ـ استطاع جيش االحتبلؿ الفرنسي إلحاؽ اليزيمة بالجيش المغربي الذم كاف تعداده 1844 أكت 14  في 

 ألؼ مف فرساف القبائؿ بقيادة مكالم محمد بف السمطاف عبد الرحمف في 50 مف المشاة ك1200ألؼ فارس ك

 cxcviii فارس كانسحبت القكات المغربية نحك مدينة تازة1500 جندم، ك6500مكاجية الجيش الفرنسي المشكؿ مف

 27 جندم، بينما كانت خسائر جيش االحتبلؿ الفرنسي أقؿ حيث قتؿ 800كقد خسر الجيش المغربي بالمعركة

، انيزمت قكات الجيش المغربي في أكؿ معركة خاضتيا ضد قكات االحتبلؿ الفرنسي بتعداد cxcix جريحا86جنديا ك

 رضخكا ىاكعدة أقؿ كعمى الرغـ مف كجكد جيش مغربي مجيز كمنظـ، إال أف قادة الجيش المغربي كسمطاف

 كاحتبلؿ مدينة كجدة كتراجعت قكات الجيش المغربي بقيادة  مكالم ىالبلقتراحات الفرنسية بعد التكغؿ الفرنسي بأراضي
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محمد، كبعد الخسارة التي مني بيا الجيش المغربي بمعركة ايسمي قاـ السمطاف عبد الرحمف بتكقيع معاىدة طنجة كلـ 

تتمكف القكات المغربية مف مكاجية قكات االحتبلؿ الفرنسي التي استطاع الجيش الشعبي الكطني بقيادة األمير عبد 

 ضد قكات االحتبلؿ الفرنسي في جزائرية سنة مف المقاكمة اؿ12ـ مرت حكالي 1844القادر مكاجيتيا، ففي سنة 

عدة معارؾ بالرغـ مف نقص المؤكنة كالذخيرة إال أف المقاكمة الشعبية الكطنية لـ تستسمـ، أماـ تمؾ المجازر كسياسة 

 كلـ ،بقيت صامدةكاألرض المحركقة اتجاه الشعب الجزائرم بحرمانو مف مؤكنتو بحرؽ محاصيمو كمصادرة أراضيو 

يكقع األمير عبد القادر أم معاىدة تمس بالسيادة الكطنية أك تمس بشرعيتيا مع القادة الفرنسييف، لقد حافظ عمى 

ىكية الشعب الجزائرم كلـ يرضخ لمطالب السمطات الفرنسية رغـ اإلغراءات المكجية لو كلخمفائو لمتخمي عف 

  .المقاكمة الشعبية

كانت قكات الجيش المغربي أقؿ خبرة بالحركب كأقؿ كعيا بالمشركع االستعمارم كمخططاتو، لـ يستطع الصمكد 

في كجو التكغؿ الفرنسي عمى حساب األراضي المغربية بالرغـ مف امتبلؾ المممكة المغربية لحككمة كجيش نظامي 

إال أف اإليماف بالحرية كالدفاع عف الكطف كاإلحساس بالمسؤكلية الدينية كالكطنية لـ يكف  كذخيرة حربية كعتاد مجيز،

في مكاجية، بينما قامت قكات الجيش الشعبي الكطني بقيادة األمير اؿمكجكدا لدل القادة المغاربة لذا صعب عمييـ 

ظركؼ صعبة مف جنكد متطكعيف استطاعكا مقاكمة جيش االحتبلؿ الفرنسي الذم كاف يفكقيـ تجييزا كتنظيما، فأيف 

  يكمف الفرؽ بيف المقاكمة الشعبية الكطنية كالجيش المغربي الذم استسمـ بعد أكؿ معركة في مكاجية كاحدة ال غير ؟

:  قصف الموانئ المغربية - 4

، المقاكمة الجزائريةقامت قكات االحتبلؿ الفرنسي بعد معركة ايسمي لضماف كسب تأييد الحككمة المغربية ضد 

، ccـ قصفت مدينة طنجة1844 أكت 6في  "Jonville"فقد تـ محاصرة الشكاطئ المغربية بقيادة األميراؿ جكانفيؿ

، لـ تتمكف القكات المغربية مف مكاجية القكات الفرنسية برا cciمدينة الصكيرةكـ 1844 أكت 11 ماغادكر فيمدينةك

كال بحرا،  لقد تكبدت خسائر مادية في معركتيا البرية كلـ تتمكف مف الدفاع عف شكاطئيا البحرية فيما يمكف النقص 

يا ترل؟ في ظؿ ىذه الظركؼ كبعد اليزائـ المتتالية التي مني بيا الجيش المغربي فضؿ السمطاف المغربي الجنكح 

 .إلى السمـ كالتكاطؤ مع قكات االحتبلؿ الفرنسي ضد المقاكمة الجزائرية

  :معاىدة طنجة - 5
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كسيدم بكسالـ نصت عمى ما  أجريت المحادثات بيف الجنراؿ بيجك:ـ 1844 سبتمبر 10 عقدت معاىدة طنجة في

 الحاج عبد القادر خارج عف القانكف تبلحقو القكات الفرنسية باألراضي الجزائرية يعتبر: كمف أىـ بنكدىا: يمي 

كتبلحقو القكات المغربية باألراضي المغربية ، في حالة سقكطو في يد قكات االحتبلؿ الفرنسي، يعامؿ معاممة حسنة 

 ccii.أما إذا كقع في يد القكات المغربية يحتجز بإحدل المدف الساحمية الغربية لممممكة

 كاتفؽ الجنراؿ  بيجك مع مكالم محمد بف ، لقد نصت المعاىدة باعتبار األمير عبد القادر خارجا عف القانكف

 عمى الضمانات الضركرية حتى ال يتسنى لمجيش الشعبي cciiiالسمطاف  عبد الرحمف بعد التكقيع عمى معاىدة طنجة

مف استعادة قكاىـ الستئناؼ المقاكمة الكطنية كما فرضت السمطات الفرنسية مف خبلؿ بنكد  الكطني بقيادة األمير

، لقد كافقت الحككمة المغربية عمى جزائريةالمعاىدة عمى الحككمة المغربية التزامات في حالة مساندتيا لممقاكمة اؿ

الحدكد التي كضعتيا فرنسا كالتي ستتـ دراستيا بمعاىدة لفرض التكاجد الفرنسي حكؿ المناطؽ المتنازع حكليا كما 

 ألزمت السمطات الفرنسية بتفرقة القكات المغربية لمحفاظ عمى أمف قكاتيا بالحدكد الغربية لمجزائر، كفي حالة أم

ىجـك مغربي يمكنيا التدخؿ بسرعة في الشؤكف المغربية كتفرض عمى قادتيا  عقكبات في حالة تعرضيـ إلى قكات 

الجيش الفرنسي، كىذا ما يعطي لجيش االحتبلؿ حرية التصرؼ كالتكغؿ باألراضي المغربية لمحاربة القبائؿ المياجرة 

لمساندة المقاكمة الجزائرية، كتمتـز السمطات المغربية بعدـ مساعدة األمير عبد القادر، أما البند الرابع يعتبر قكات 

الذيف يقاكمكف إلى جانب األمير خارجيف عف القانكف، كتقـك القكتاف المغربية كالفرنسية مقاكمة الجزائرية اؿ

ية حتى تستنفذ قكاىا كال جزائر حيث كانت أىداؼ السمطات الفرنسية  تضييؽ الخناؽ عمى القكات اؿ،بمحاصرتيـ

تتمكف مف إعادة تنظيـ صفكفيا مف أجؿ القضاء عمى مشركع االحتبلؿ الفرنسي بالجزائر، لقد خكلت المعاىدة 

تكقيع معاىدة استسبلـ كقبكؿ كؿ الشركط تـ لمحككمة الفرنسية فرض كجكدىا كشركطيا عمى الحككمة المغربية ك

 .ىالحاالفرنسية دكف تردد بالرغـ مف أنيا ال تخدـ مص

 بني زناسف، كبدانة، ىا أىـcciv،لقد ساندت بعض القبائؿ المغربية بمنطقة الريؼ المقاكمة الشعبية الكطنية

 مف الرماة كاتصمت بعض القبائؿ 600 فارس ك300المتالسة، كجزء مف القبلية كبني تكزيف، بقكات متككنة مف 

المغربية باألمير تعرض عميو الخضكع لسمطتو لكنو رفض ألف دافعو الحقيقي ىك الدفاع عف الكطف كتحرير الجزائر 

مف قكات االحتبلؿ الفرنسي كليس الطمكح مف أجؿ االستيبلء عمى مممكة المغرب لذا سعى السمطاف عبد الرحمف 
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ـ بتحريض بعض القبائؿ 1846خكفا عمى عرشو كقاـ في شير جكيمية المقاكمة الجزائرية لمتقميص مف نفكذ قكات 

 أىميا  أشير حدثت أربع معارؾ بيف القكات المغربية كقكات الجيش الكطني 7المغربية ضد الدائرة الجزائرية كخبلؿ

 معركة قمعية ، كـ انيزمت قكات الجيش المغربي كقتؿ قائدىـ ابف األحمر 1847جكاف 7-6معركة تافرسيت في 

أىميا كمف ببعض القبائؿ المغربية الستشارتيا   فاتصؿحيث ىاجمت قبيمة قمعية الدائرة الجزائرية في غياب األمير

 . قتؿ العديد مف فرسانياكتـساندتو ؼاألحبلؼ كالمطالسة كالسبع فيما اقترفتو قبيمة قمعية ضد الدائرة الجزائرية 

 قامت القكات المغربية بمفاجأة قبائؿ الحشـ كبني عامر عمى األراضي المغربية ككاف ىدفيا إبادة ىذه القبائؿ   

 800 بالمغرب كازدياد نفكذ األمير عبد القادر، لذا تـ القضاء عمى ىذه القبائؿ حكالي الجزائريةخكفا مف تزايد  قكات 

تمت معركة عمى ضفاؼ كاد ممكية بيف  الجيش المغربي مف ، كـ1847 ديسمبر 11 جندم في1200فارس ك

مقاكمة  جندم بقيادة بف عبد الصادؽ كالمكلى أحمد كانت المعركة بساحؿ كبدانة بينما كانت قكات اؿ30000

 فارس بمساندة قبائؿ المطالسة المغربية فاجئت 1200 مف المشاة ك2000بقيادة األمير مككنة مفالشعبية الكطنية 

 بيف قتيؿ كجريح كفقدت القكات الكطنية 1200القكات الجزائرية الجيش المغربي كألحقت بو اليزيمة بخسائر تقدر 

 .  ccv. جنديا50

ـ كثر في ىذه المعركة عدد القتمى كالجرحى مف الطرفيف 1847 كانت معركة عجركد في أكاخر شير ديسمبر 

الشعبية  لذا اضطر األمير لبلنسحاب نحك بني زناسف نظرا لقمة الذخيرة كالمؤكنة لقكات ،المغربي كالجزائرم

 كنظرا لنقص الذخيرة الحربية كالمؤكنة حاكؿ المقاكمة الجزائريةبعد الجيكد المبذكلة مف طرؼ قكات  ccviالكطنية،

ـ إلى السمطاف عبد 1847األمير استعماؿ الطرؽ التفاكضية بإرساؿ كفد بقيادة الخميفة البكحميدم في أكاخر سنة 

الرحمف ليطمب منو مساندة المقاكمة الجزائرية ضد قكات االحتبلؿ الفرنسي كىذا مف أجؿ حقف دماء المسمميف، إال 

 ccvii؟.أف السمطاف عبد الرحمف قاـ بسجف المبعكث الجزائرم الذم بقي معتقبل في السجكف المغربية كقتؿ مسمكما

قاـ الجنراؿ بيجك بتيديد الحككمة المغربية كذلؾ باستعماؿ الطريقة الدبمكماسية لتجسيد النفكذ كالسيطرة الفرنسية   

 عائقاعمى القرارات المغربية كذلؾ حتى ال يتسنى ليا اتخاذ أم إجراء لمساندة المقاكمة الشعبية الكطنية التي شكمت 

قكات الحككمة الفرنسية في لجكء  لذا رأت، في كجو قكات االحتبلؿ الفرنسي كألحقت بيـ عدة خسائر مادية كبشرية

 كتنظيـ ا نحك الحدكد المغربية خطرا عمى قكات االحتبلؿ الفرنسي بإعادة تشكيؿ قكاهة الكطنية الشعبيالمقاكمة
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سبانيا لتمكينواصفكفو  بالعتاد الحربي كالذخيرة كالمؤكنة التي سكؼ ا، كالعمؿ عمى إقامة عبلقات دكلية مع إنجمترا كا 

 فقد نصت المادة الخامسة مف معاىدة طنجة عمى ، العسكرية ضد قكات االحتبلؿ الفرنسيامباشرة عممياتوا بتسمح لو

التزاـ الطرفيف الفرنسي كالمغربي حكؿ الفصؿ عف الحدكد نيائيا بمعاىدة شاممة كتـ ذلؾ التفاكض الفرنسي المغربي، 

 كافقت الحككمة المغربية عمى الحدكد Delaryممثؿ المغرب ىك سي حميدة بف عمي كممثؿ فرنسا الككنت دكالرم  

 مارس 18التي أقرتيا الحككمة الفرنسية كتكصؿ الطرفاف إلمضاء معاىدة اللة مغنية لمفصؿ في الحدكد في 

 لـ تعارض الحككمة المغربية قضية الحدكد التي أقرتيا الحككمة الفرنسية رغـ أنيا ال تخدـ مصالحيا ccviii،ـ1845

إال ىا التكسعية عمى حساب األراضي الجزائرية التي سعت خبلؿ الفترة األكلى مف االحتبلؿ مف التكسع عمى حساب

أنيا تخمت عنيا خكفا عمى مصالحيا كنظرا لعدـ قدرتيا عمى المكاجية، لذا رضخت لؤلمر الكاقع كاستجابت لكؿ 

   .المطالب الفرنسية

 إف المقاكمة الشعبية الكطنية بقيادة األمير عبد القادر برىنت عمى التقاليد الجيادية لمشعب الجزائرم كرفض 

 سنة 15كاصمت الدفاع عف الكطف خبلؿ تيف، كقكاؿاالحتبلؿ الفرنسي رغـ المآسي إلى جانب التفاكت التجييزم بيف 

بادات كمحارؽ ضد الشعب الجزائرم، كقد حافظ األمير عمى شرعية الدكلة الجزائرية كلـ يعترؼ  كميا معارؾ كا 

 فمـ تكف لديو فكرة المقاكمة، ة الفرنسيلمشركطبسمطة فرنسا عمى الجزائر، بينما رضخ السمطاف المغربي عبد الرحمف 

 الرافضة لبلستعمار كاالستبداد، لقد جزائرية لممشركع الفرنسي االستعمارم ككقؼ في كجو المقاكمة اؿقعدـ إدراؾمع 

أراد السمطاف المغربي المحافظة عمى عرشو كسمطانو كلـ يرغب في الحرب ضد قكات فرنسية أكثر تقدما كحداثة 

 . كتنظيما

 كلكف مكاصمة ، بكؿ الطرؽةمجابواؿكعمؿ عمى قكات االحتبلؿ الفرنسي في ظركؼ صعبة  األمير تحدل      

المقاكمة يعني االنتحار لذا عمؿ عمى إنياء القتاؿ بعد مشكرتو مع القادة الذيف كانكا إلى جانبو كتـ االتفاؽ عمى 

لذا فضؿ األمير السفر إلى عكا أك اإلسكندرية   مع حفظ حقكؽ الشعب الجزائرم األساسيةccix،إنياء القتاؿ عف كعي

نما الدكؽ دكماؿ رفقة الجنراؿ المكرسيير قببل ذلؾألبعاد إستراتيجية، كتـ    ببل ىزيمة فاألمير لـ تمؿ عميو شركطا كا 

 عدك سبب ليـ الكثير ألنو توبما اقترحو دكف اعتراض ألنو كاف يشكؿ خطرا عمى مشاريعيـ االستعمارية كرحبكا بفكر
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لقتاؿ مثؿ استسبلـ الدام حسيف أكالبايات العثمانييف كأحمد بام الذيف قبمكا الشركط امف النفقات كلـ يكف إنياء 

 .قصيرة حؽ الشعب الجزائرم بعد مناكشات كا كلـ يراعـالفرنسية كرضخكا ليا، ضمانا لحياتو

:  الخاتمة - 

           التكسع الفرنسي عمى حساب األراضي الجزائرية كاف أكثر ىمجية في حؽ الشعب الجزائرم لتحطيـ 

لقد القت ،  أدنى القيـ اإلنسانيةاةراع دكف ـ، القادرداألمير عبالتمكينية لممقاكمة الشعبية الكطنية بقيادة  القكل

 عدة عراقيؿ أضعفت مشركعيا الرامي لتحرير الكطف الجزائرم كطرد قكات االحتبلؿ الفرنسي نظرا الجزائريةالمقاكمة 

 مقاكمة الجزائريةاؿقكات كخاصة المغرب األقصى الذم حاصر تحركات ىا، لتكاطؤ عدة دكؿ عربية إسبلمية ضد

انتصر ر لكف األمي، عمييا كضرب الحصار ىانظرا لخنؽالتحررم، كما كاف سببا مباشرا في إجياض مشركع 

ـ تزرع ركح المقاكمة في الشعب الجزائرم لبلستمرار، كبقي حيا في الذاكرة 19كشخصية رمزية محكرية في القرف 

 . ضد االحتبلؿ الفرنسيىاصراعفي التاريخية الجزائرية، فقد اعتمدت عميو الحركات الجيادية 
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  .

 .16 ، 1985ٙ ، 3 ـ ٓؼ٤ي رٌَ٘حى ، ك٢ ٓؼَكش حُ٘ٚ ٝ اٗظخؽ حُٔؼ٠٘ ، ىحٍ ح٥كخم ، ر٤َٝص ، ١
iv
  

 .63َٗرَ ىحؿَ ، ٓـِش ًَ حُؼَد ، كَٗٔخ ، ٙ:  ـ ا٣ِحر٤َ حرَٛخٍىص ، هٜش حُٔـَّ ، طَ 
v

 

 . 63 ـ حَُٔؿغ ًحطٚ ، ٙ 
vi
  

Isabelle Eberhardt, Dans l’ombre chaude de L’islam, Fasquelle , Paris , P : 244   
vii

  

 . 18ػ٤َٔ رٞىحٝى ، هٜٚ ا٣ِحر٤َ حرَٛخٍىص ، ؿ٤َ ٍٓ٘٘ٞ ، ٙ :  ـ ا٣ِحر٤َ حرَٛخٍىص ، ٣خ٤ٔٓ٘ش ، طَ 
viii

  

٢ٜ٤ٓ73 ػزي حُوخىٍ ، طخػ٤ِض ، هٜٚ ، ٓطزؼش ِٓٝحٍ ، حُٞحى١ ، ٙ :  ـ ا٣ِحر٤َ حرَٛخٍىص ، طَ 
ix

  

 .٢ٜ٤ٓ88 ػزي حُوخىٍ ، حَُٔؿغ ًحطٚ ، ٙ :  ـ ا٣ِحر٤َ حرَٛخٍىص ، طلض ح٤َُ٘ ، طَ 
x
  

 . 93 ـ حَُٔؿغ ًحطٚ ، ٙ 
xi

  

٢ٜ٤ٓ ػزي حُوخىٍ ، ػٞىس حُؼخٗن حُٔ٘ل٢ ، ٓئٓٔش ٤ُٝي ، : طَ " ى٣زخٕ أُـ٣َ٤خٕ " ٠ُ ؿ٣َيس ا ـ ا٣ِحر٤َ حرَٛخٍىص ، ٍٓخُش ٓٞؿٜش 12

   .200 ، ٙ 2006حُٞحى١ ، 

 .357ـ 353ٓلٔي ٍٗي ، َٓؿغ ٓخرن ، ٙ :  ـ ٣٘ظَ 
xiii
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 Isabelle Eberhardt , Dans l’ombre chaude de L’islam , p : 41  

xiv
  

   .53 ـ حَُٔؿغ ًحطٚ ، ٙ
xv

  
(xvi) القكانيف ،4/246(.ـ1996بيركت، الفكر، دار )أميف، محمد عابديف، ابف األبصار، تنكير شرح المختار الدر عمى المحتار رد:  ينظر 

 بف محمد الشربيني، المنياج، ألفاظ معرفة إلى المحتاج مغني ، 263 ص أحمد، بف محمد جزم، ابف المالكٌية، مذىب تمخيص في الفقيية
 .199/4: المغني ،77/2 ،(ـ1997 بيركت، العممية، الكتب دار )أحمد،

(xvii) ربح: مادة ،2/442 ،(بيركت الصادر، دار ،1ط) ،األفريقي مكـر بف محمد منظكر، ،ابف المحيط العرب لساف. 

(xviii) 1/106 ،(ـ1998 سنة بيركت، العممية، الكتب دار )زاده، شيخي محمد، بف الرحمف عبد األبحر، ممتقى . 

(xix) 3/195 ،(ـ1996 ، 1ط ، لبناف بيركت،  العممية الكتب دار )الدسكقي، حاشية كمعو لمدردير، الكبير الشرح 

(xx) ،4/259 ،(ـ1983  بيركت، العربي، الكتاب دار )قدامة، ابف الكبير، الشرح كيميو المغني 

(xxi) 7/92 ،(ـ1982 ، 2 ط بيركت، العربي، الكتاب دار )الكاساني، الصنائع، بدائع 

(xxii) ،4/259 قدامة، ابف المغني. 

(xxiii )،5/160 ،(ـ1994 بيركت، اإلسبلمي، الغرب دار ،1ط )كآخريف، أعراب سعيد تحقيؽ، إدريس، بف أحمد القرافي، الذخيرة. 

(xxiv) (1982 عٌماف، في كالتكزيع لمنشر الفكر دار ،2ط )حمكد، سامي ، اإلسبلمية كالشريعة يتفؽ بما المصرفية األعماؿ تطكير: ينظر، 
 .30/6/1976 في رسالتو نكقشت

(xxv) ذا: )ذلؾ في اهلل رحمو يقكؿ حيث الشافعي لئلماـ األـ كتاب في التقريب كجو عمى نصا مذككرا التعاقد أنكاع مف النكع ىذا  أرل كا 
 فييا أحدث شاء إف بالخيار فييا أربحؾ قاؿ كالذم جائز فالشراء الرجؿ فاشتراىا كذا، فييا كأربحؾ ىذه اشتر: فقاؿ السمعة الرجؿ الرجؿ
، ، ،..( سكاء ىذا فكؿ فيو أربحؾ كأنا شئت متاع أم متاعان  أك لو، ككصفو متاعان  لي اشتر: قاؿ إف كىكذا تركو، شاء كاف بيعان   األُـّ

 .3/39 ،(بيركت الفكر، دار ،2ط )إدريس بف محمد الشافعي،

(xxvi) 79: ص الشيباني، الحسف بف محمد الحيؿ، كتاب. 

(xxvii) 29/ 4،( 1973 بيركت، الجيؿ، دار )بكر، أبي بف محمد القيـ ابف العالميف، رب عف المكقعيف إعبلـ.  

(xxviii) يسير بتصرؼ 432 ص المصرفية األعماؿ تطكير 

(xxix) 79:ص ،(الحديثة،عماف الرسالة مكتبة نشر. 1989 ،1ط )ممحـ، سالـ أحمد االسبلمية، المصارؼ في كتطبيقاتيا المرابحة بيع. 

(xxx) 128:ص ،(2004 ،1ط سكرية، الفكر، دار )زيد، أبك العظيـ عبد اإلسبلمية، المصارؼ في المعاصرة كتطبيقاتو المرابحة بيع. 

(xxxi) االسبلمي، المؤتمر منظمة منشكرات مف )االسبلمي، الفقو مجمع بمجمة منشكر بحث السالكس، عمي. د. بالشراء لآلمر المرابحة 
 .2ج 5 عدد ،(جدة

(xxxii) ( جدة االسبلمي، المؤتمر منظمة منشكرات مف )االسبلمي، الفقو مجمع بمجمة منشكر بحث الدبك، ابراىيـ. د. بالشراء لآلمر المرابحة
 .2ج 5 عدد

(xxxiii) بيع ،23ص ،(1987 القاىرة، كىبة مكتبة ،2ط )القرضاكم، يكسؼ. د االسبلمية المصارؼ تجريو كما بالشراء لآلمر المرابحة بيع 
 .41: ص ،(2000 دنديس، مكتبة ،2ط )عفانة، الديف حساـ بالشراء، لآلمر المرابحة

(xxxiv)  21:ص المرابحة بيع: القرضاكم. 

(xxxv) 46: عفانة،ص الديف حساـ المرابحة، بيع 

(xxxvi) 26:ص القرضاكم، المرابحة، بيع   

(xxxvii) أقكاؿ أربعة عمى كقضاءن  ديانة بالكعد اإللزاـ قضية في العمماء اختمؼ  :
. المالكية عند كقكؿه  كالحنابمة، كالشافعيَّة الحنفية مف الجميكر قكؿ كىك قضاءن  بالكعد الكفاء لزـك عدـ: األكؿ
.  المالكية عند كقكؿ شبريمة ابف قكؿ كىك مطمقا الـز الكعد: الثاني
. المالكية عند كقكؿ بسبب معمَّقا كاف إف قضاءن  بالكعد يمـز: الثالث
، فإنو كرطةو؛ في بو المكعكد كأدخؿ بسبب معمَّقا كاف إف الكعد أف: الرابع . مالؾ مذىب مشيكر كىك يىمـز
 رأمي  أم -جدا كجيوه  كىذا: »الزرقا الشيخ قاؿ ـ؛1988 عاـ بالككيت الخامسة دكرتو في اإلسبلميّْ  الفقوً  مجمعً  اختيارى  الرأمي  ىذا ككاف

ـى  يىبني فإنو- المشيكر المالكيةً  ررً  دفع فكرةً  عمى بالكعد اإللزا  «.لممكعكد فعبل الحاصؿً  الضَّ
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(xxxviii  )أك الصدقة، أك كاليبة، كاإلحساف المعركؼ بمسائؿ فقط تتعمؽ إنما لزكمو عدمو أك قضاء بالكعد الكفاء لزـك مسألة إف 
 .البيع كمنيا المعاكضات، عقكد دكف العارية

(xxxix) 1422 النجاة، طكؽ دار ،1ط ،الناصر ناصر بف زىير محمد :المحقؽ الصحيح، الجامع إسماعيؿ، بف محمد البخارم، ركاه)، 
 . 1/16 ،33:رقـ المنافؽ، عبلمة: باب

(xl) 36: ص القرضاكم، المرابحة، بيع. 

(xli)  1995-1415 سنة األردف عماف - النفائس دار ،2ط األشقر، سميماف بف محمد اإلسبلمية، البنكؾ تجريو كما المرابحة بيع.) 

  
(xlii) ( جدة االسبلمي، المؤتمر منظمة منشكرات مف )االسبلمي، الفقو مجمع بمجمة منشكر بحث زيد، أبك بكر. د. بالشراء لآلمر المرابحة

 .2ج 5عدد

(xliii) مف )االسبلمي الفقو مجمع بمجمة منشكر بحث المصرم، يكنس رفيؽ. د. االسبلمية المصارؼ في بالشراء لآلمر المرابحة بيع 
 .2ج 5عدد ،(جدة االسبلمي، المؤتمر منظمة منشكرات

(xliv) 57: ص عفانة، الديف حساـ المرابحة، بيع. 

(xlv)  الرجؿ باب. كاإلجارات البيكع كتاب ،(بيركت العربي، الكتاب دار )السنف، في السجستاني، األشعث بف سميماف داكد، أبك: أخرجو 
 دار )كآخركف، شاكر، أحمد: تحقيؽ الترمذم، سنف الصحيح الجامع محمد، عيسى أبك كالترمذم،. 3/768،(3503)رقـ.عنده ليس ما يبيع

 .حسف حديث: عنو الترمذم كقاؿ ،4/228(. 1232 )رقـ. عندؾ ليس ما بيع كراىة في جاء ما باب ،(بيركت العربي، التراث إحياء

(xlvi) 42: ص القرضاكم، المرابحة، بيع 

(xlvii) 59:ص عفانة، الديف حساـ المرابحة، بيع. 

(xlviii) حديث: عنو الترمذم كقاؿ. 4/226 ،(1231 )رقـ بيعة في بيعتيف عف النيي في جاء ما باب. البيكع كتاب  السنف في الترمذم ركاه 
 . صحيح حسف

(xlix)  60: ص عفانة، الديف حساـ المرابحة، بيع. 

(l) بالقكم، إسناده كليس غريب، : عنو كقاؿ ،2633: برقـ المنافؽ، عبلمة في جاء ما: باب اإليماف، كتاب السنف، في الترمذم ركاه 
5/20. 

(li) 60: ص عفانة، الديف حساـ المرابحة، بيع. 

(lii) 43: ص القرضاكم، المرابحة، بيع. 

(liii) 60ص ، القرضاكم المرابحة، بيع. 

(liv) 3/290 حسف،: عنو األلباني كقاؿ ،4363: رقـ بيعة، فى بيعتيف باع فيمف: باب السنف، في داككد، أبك ركاه . 

(lv) 73ص عفانة، الديف حساـ المرابحة، بيع: ينظر. 

(lvi)  ( .965ك753 ص 2ج ،5 عدد)اإلسبلمي، الفقو مجمع مجمة 

(lvii) 4/39 القيـ، البف المكقعيف، إعبلـ 

(lviii) 33-32 ص اإلسبلمي، دبي بنؾ إصدار، المصرفية، األعماؿ في شرعية فتاكل 
lix la certification de systèmes ISO (9001- 2000), Séminaire CFCIA du 20 Octobre 2002, Alger, P 01.  
lx  ، 91، ص 1995، دار غريب لطباعة كالنشر كالتكزيع، 9000إدارة الجودة الشاممة ومتطمبات التأىل لإليزو عمي السممي . 

lxi  ،107، ص2000، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، الطبعة األكلى، "إدارة الجودة الشاممة" خضير كاظـ حمكد . 
lxii Guy Landoyer, la certification ISO 9000, un moteur pour la qualité, édition d'organisation, 2000, P 

57.  
lxiii  ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 10011، 9000جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاممة واإليزو "سمير محمد عبد العزيز ،

 . 147،  ص1995

lxiv دار كائؿ لمنشر كالطباعة، عماف، الطبعة األكلى، مدخل إلى المنيجية المتكاممة إلدارة الجودة الشاممة،،  عمر كصفي عقيمي 
 . 64-63، ص .2001

lxv
 Daniel Druet et Maurice Pillet, Qualité en production, édition d'organisation, 1998, p 47. 
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lxvi ،ص 2002 دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، الطبعة األكلى، الجودة في المنظمات الحديثة، مأمكف الدراركة، طارؽ الشبمي ،

232-233 . 
lxvii  http://sts.epfl.ch/page16973. html  

lxviii Daniel Druet & Maurice Pillet, Op.cit, P 49.  
lxix Jean Michel Monin, Op.cit, P 27.  
lxx  258، 252، 228سمير محمد عبد العزيز، مرجع سبؽ ذكره، ص . 

lxxi  ، 18 ص،مرجع سابؽعمي السممي 
lxxii 21، ص 20 عمي السممي، مرجع سبؽ ذكره، ص . 

lxxiii
   . 21 -20 عمي السممي، مرجع سبؽ ذكره، ص 

lxxiv  31عمر كصفي عقيمي، مرجع سبؽ ذكره، ص. 
lxxv،30ص .1998أحمد عثماف، سمسمة إصدارات بميؾ، مصر، :  ترجمةقمة األداء،  دافيد السكاؿ، ركم بيككؾ. 

lxxvi  ،أطركحة دكتكراه غير منشكرة، كمية العمـك االقتصادية تحديد احتياجات التدريب وأثره في إدارة الجودة الشاممةمحفكظ أحمد جكدة ،
 .91، ص 2001-2000كعمـك التسيير، الجزائر، دفعة 

lxxvii Marcel et tayeb Hafsi, le management d'aujourd'hui, une perspective nord américaine, éditions 

Economica, France, 2000, p 102. 
lxxviii  ،رسالة ماجستير غير منشكرة، المدرسة العميا الجودة ومدى تطبيقيا في المؤسسة االقتصادية الجزائريةلكشاحي أحمد خير الديف ،

 .32، 31، ص 2003-2002لمتجارة، الجزائر، دفعة 
lxxix  101خضير كاظـ حمكد، مرجع سبؽ ذكره، ص. 
lxxx  52عمر كصفي عقيمي، مرجع سبؽ ذكره، ص. 

lxxxi  102، 101خضير كاظـ حمكد، مرجع سبؽ ذكره، ص. 
lxxxii Vincent Laboucheix, traité la qualité totale, les nouvelles règles du management des années 90, 

Dunod, Paris, 1990, P 105. 
lxxxiii  49عمر كصفي عقيمي، مرجع سبؽ ذكره، ص. 
lxxxiv La revue des sciences de gestion, Direction et gestion, compétence et management, n° 194 – 

organisation, Mars-Avril 2002, P 68. 
lxxxv  71، 70عمر كصفي عقيمي، مرجع سبؽ ذكره، ص. 

lxxxvi
 La revue des sciences de gestion, Op.cit, p 68. 

 

 .224، ص 2006، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، بيركت، 01فتكح عبد اهلل الشاذلي ، أساسيات عمـ اإلجراـ كالعقاب، الطبعة  - (1)
ىذا النكع مف العكامؿ االقتصادية يطمؽ عميو بالعكامؿ العامة، لكنَّيا ليست محؿ دراستنا ىنا، كىي تمؾ التي تتعمؽ بالمجتمع ككؿ، - (2)

 .مثاليا حالة التطكر االقتصادم، أك حالة الكساد أك التقمبات االقتصادية، أك الرخاء العاـ، ككؿ لو دكره في حصكؿ الجريمة، أكتفاقميا
 .    88، ص 2006إسحاؽ إبراىيـ منصكر، المكجز في عمـ اإلجراـ كعمـ العفاب، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، - (3)
 .    163، ص 2006مكي دردكس، المكجز في عمـ اإلجراـ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، - (4)
 .225فتكح عبد اهلل الشاذلي، المرج السابؽ، ص - (5)
 .88إسحاؽ إبراىيـ منصكر، المرجع السابؽ، ص - (6)
 .  228فتكح عبد اهلل الشاذلي، المرجع السابؽ، ص - (7)
 .   88إسحاؽ إبراىيـ منصكر، المرجع السابؽ، ص - (8)

 . 181مكي دردكس، المكجز في عمـ اإلجراـ، المرجع السابؽ، ص - (9)
 .128، ص 2006منصكر رحماني، عمـ اإلجراـ كالسياسة الجنائية، دار العمـك لمنشر، الجزائر، -  (10)
 . 256فتكح عبد اهلل الشاذلي، المرجع السابؽ، ص - (11)
 . 203مكي دردكس، المرجع السابؽ، ص - (12)
 . 257فتكح عبد اهلل الشاذلي، المرجع السابؽ، ص - (13)
 . 205مكي دردكس، المرجع السابؽ، ص - (14)
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 .259فتكح عبد اهلل الشاذلي، نفس المرجع ، ص - (15)
 .   132، ص 2006منصكر رحماني، عمـ اإلجراـ كالسياسة الجنائية، دار العمـك لمنشر، الجزائر - (16)
 . 89، ص 10 كتاب الحرية، العدد – اإلرىاب ك العنؼ السياسي –أحمد جبلؿ عز الديف - (17)
 .90، ص 1980، 02 بيركت ط– منشكرات مكتبة المعارؼ – أعرؼ مذىبؾ –مارتف دكدج - (18)
 .189، ص 1999، 01محمد عبد المنعـ عبد الخالؽ،المنظكر الديني كالقانكني لجرائـ اإلرىاب،القاىرة ط-(19)
نقمو عبد العزيز مخيمر عبد اليادم، اإلرىاب الدكلي مع دراسة في اإلتفاقات الدكلية كالقرارات الصادرة عف المنظمات الدكلية، دار - (20)

 .   43، ص 1986النيظة العربية، القاىرة، 
 دراسة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستيرفي القانكف الجنائي، مكتبة الرسائؿ كمية – اإلرىاب –محمد عبد اهلل طالب المحنا المرم - (21)

 .99الحقكؽ، جامعة القاىرة، ص 
 .135منصكر رحماني، المرجع السابؽ، ص - (22)
 1966 يكنيك 08:  المؤرخ في156-66 مكرر كما بعدىا مف قانكف العقكبات الصادرة بمكجب األمر رقـ 87راجع نص المادة - (23)

 . 49، العدد 11/06/1966: المعدؿ كالمتمـ، الجريدة الرسمية الصادرة في
 يتعمؽ بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كمكافحتيما، الجريدة الرسمية 06/02/2005: ، مؤرخ في01-05قانكف رقـ (- 24)

 .  11: ، العدد09/02/2005: الصادرة في
 . 136منصكر رحماني، المرجع السابؽ، ص (- 25)

 .1982 مارس 19 ليـك 265محمد عصفكر، اإلرىاب أزمة حرية، مجمة الكطف العربي، العدد (- 26)
 .137منصكر رحماني، المرجع السابؽ، ص (- 27)
، ص 1967، مركز األبحاث بمنظمة التحرير الفمسطينية ، بيركت، 10إبراىيـ  العابد، العنؼ كالسبلـ، دراسات فمسطينية رقـ (- 28)

13. 
 .138منصكر رحماني، المرجع السابؽ، ص (- 29)
 .139منصكر رحماني، نفس المرجع، ص (- 30)
 .141منصكر رحماني، المرجع السابؽ، ص - (31)
 .46سكرة المائدة، اآلية (- 32)
، يتعمؽ بالكقاية مف المخدرات كالمؤثرات العقمية كقمع االستعماؿ 25/12/2004: ، المؤرخ في18-04:  راجع القانكف رقـ (-33)

 .83، العدد26/12/2004:كاإلتجار غير المشركعيف بيا، الجريدة الرسمية الصادرة في
 المشار إليو سابقا، المتعمؽ بالكقاية مف المخدرات 18-04:  ك ما بعدىا، مف القانكف رقـ12راجع المكاد، إبتداء مف المادة (- 34)

 .كالمؤثرات العقمية
 .   62محمد عمي البار، مشكبلت المسكرات كالمخدرات، دار القمـ، دمشؽ، ص (- 35)
 .153منصكر رحماني، المرجع السابؽ، ص (- 36)

cxxiii
مجمة : ، مقاؿ منشكر فيالضمانات القضائية لمحريات األساسية والحقوق: محمد بودالي. دأنظر،  

- ، سيدم بمعباس1الجامعة كالمجتمع، مجمة دكرية إعبلمية، تصدر عف، جامعة الجيبللي اليابس، العدد
. 18، ص 2008الجزائر، 

cxxiv
 La constitution Algérienne de 1996 révisé. Prévoit que « L’état garantit l’inviolabilité du 

domicile… » ; Alors que l’article 47 de la constitution espagnole du 27 Déc.1978 affirme que tous les 

Espagnols « ont le droit de disposer d’un logement digne et approprié », l’article 23de la constitution du 

royaume de Belgique du 17 Fév. 1994 proclame que la loi doit garantir le « droit à un logement décent » 

et la constitution du Portugal prévoit à l’article 65 « les conditions de logement adéquate ». Sur cette 

diversité d’illustrations, M, Christophe Albigése : Le droit au logement, (libertés et droits 

fondamentaux), sous la direction de : Rémy Cabrillac, Marie-Anne Frison-Roche, Thierry Revet, 9
e
 

édition, DALLOZ, France, 2005, p 719. 
cxxv

لكؿ شخص الحؽ في مستكل مف المعيشة كاؼ لممحافظة عمى 1. «: مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف مف أف25تنص المادة  
كلو الحؽ في . كيتضمف ذلؾ التغذية كالممبس كالمسكف كالعناية الطبية ككذلؾ الخدمات االجتماعية البلزمة. الصحة كالرفاىية لو كألسرتو
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تأميف معيشتو في حاالت البطالة كالمرض كالعجز كالترمؿ كالشيخكخة كغير ذلؾ مف فقداف كسائؿ العيش نتيجة لظركؼ خارجة عف 
كينعـ كؿ األطفاؿ بنفس الحماية االجتماعية سكاء أكانت كالدتيـ . لؤلمكمة كالطفكلة الحؽ في مساعدة كرعاية خاصتيف .2 .إرادتو

 .» ناتجة عف رباط شرعي أـ بطريقة غير شرعية
cxxvi  ،1، طضمانات حقوق اإلنسان وحمايتيا وفقا لمقانون الدولي والتشريع الدولي: نبيل عبد الرحمن ناصر الدين. أأنظر ،

 .97، ص 2006مصر، -اإلسكندرية
cxxvii

 .1948ديسمبر / كانكف األكؿ10المؤرخ في  (3-د) ألؼ127اعتمد كنشر عمى المؤل بقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ   
cxxviii

 L’article 11 du pacte des nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 

décembre 1966 prévoit que « les Etats contractants reconnaissent le droit de toute personne à un logement 

suffisant comme corollaire du droit à un niveau de vie suffisant ». 
cxxix  ديسمبر /  كانكف األكؿ16المؤرخ في  (21-د) ألؼ2200اعتمد كعرض لمتصديؽ كاالنضماـ بقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة

1966. 
cxxx

 C’est également parce que : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 

domicile », selon les termes de l’article 8, paragraphe 1 de la convention européenne des droits de 

l’homme. 
cxxxi

 Pour une reconnaissance de l’ingérence dans le droit au respect du domicile lors d’une mesure 

judiciaire d’expulsion d’un locataire, ce qui tend à lui consacrer un droit au logement, CEDH, 18 

février.1999, JCP 2000, n°20, obs. F. Sudre. 
cxxxii

،سمسمة التثقيؼ في ميداف الحق في السكن المالئم في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان: أنظر، المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف  
 .9الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ص 

cxxxiii الذم يضمف صراحة الحؽ في السكف المبلئـ كيحظر 1996كمف األمثمة الحديثة عمى دلؾ دستكر جنكب إفريقيا الصادر عاـ ،
 .اإلخبلء باإلكراه

cxxxiv
 Décision n°94-359 DC du 15 janvier 1995, Diversité de l’habitat, RJCI-630. 

cxxxv
 L’article 158 de la loi n° 2002-73 du 17 Janv. 2002. De modernisation sociale à inséré deux alinéas à 

l’article 1er de la loi du 6 Juill. 1989 : « Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un 

logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de 

famille, son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses 

activités syndicale ou son appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, ou une 

religion ». De plus, « en cas de litige relatif à l’application de l’alinéa précédant, ...il incombe à la partie 

défenderesse de prouver que sa décision et justifié… ».  
cxxxvi

أنظر في ىدا المعنى التعميؽ العاـ السابع لمجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، الحؽ في السكف المبلئـ،  
الدكرة  ) مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية كالثقافي، 06 مف المادة 1اإلخبلء مف المساكف باإلكراه، الفقرة 

 .HRI/GEN/1/ Rev.1 , 1994كثيقة األمـ المتحدة،، 1991 السادسة عشر لمجنة،
cxxxvii

.  » ...تضمف الدكلة عدـ انتياؾ حرمة المسكف« : بأف1996 مف دستكر 40تنص المادة  
cxxxviii  مف دستكر 40لقد تعرض المؤسس الدستكرم الجزائرم لحرمة المسكف كالحياة الخاصة باعتباره مستكدع سر األفراد في المادة 
 . المعدؿ1996
cxxxix  لـ يخرج المشرع الجزائرم عف فمسفة التشريعات الحديثة في كضع ضكابط كترتيب جزاءات تأديبية كجنائية عمى كؿ مكظؼ تسكؿ 

لو نفسو انتياؾ حرمة مسكف شخص دكف مسكغ شرعي، فقد أكرد لو القانكف الجزائرم نصكصا متعمقة بالسرية كتكعد كؿ مف ساىـ أك 
خالؼ مف ضباط الشرطة القضائية لقكاعد اإلجراءات الجزائية، حيث تأتي آثاره في صكر عقكبات جزائية تتراكح بيف المخالفة كالجنحة 
كالجناية ككنو تـ تكييؼ العمؿ المخالؼ لمقاعدة اإلجرائية بأنو جريمة كرد النص عمييا في قانكف العقكبات الجزائرم كيككف األمر أكثر 

 مف ؽ إ ج التي تبيف إجراءات متابعة أعماؿ ضباط الشرطة القضائية كتشير ما إف 221 إلى 206كضكحا مف خبلؿ استقراء المكاد مف 
كاف اإلخبلؿ المنسكب لضابط الشرطة القضائية يشكؿ خطأ مينيا محضا ال يستحؽ إال المتابعة التأديبية أك أنو يككف زيادة عمى ذلؾ 

 .جريمة يعاقب عمييا القانكف الجنائي
cxl

 V, Instruction n°02SPM du 28 Oct. 2008, du Ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; définissant les 

conditions et les modalités d’octroi des aides pour la réhabilitation des habitations endommagées suite 

aux intempéries survenus dans la wilaya de Ghardaïa le 1
er

 octobre 2008. 
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، يتعمؽ بالكقاية مف األخطار الكبرل كتسيير 2004 ديسمبر سنة 25 المكافؽ 1425 ذم القعدة عاـ 13 مؤرخ في 20-04القانكف رقـ 
. 2004 ديسمبر 29 السنة الكاحدة كاألربعكف المكافؽ 84ج، عدد . ج. ر. ج: الككارث في إطار التنمية المستدامة، منشكر في

cxli فالمستأجر ال يتمتع بأم ضماف في حالة - المؤجر- كليس البائع فقط- المتصرؼ إليو-يمثؿ البيع باإليجار عقبات عدة لممستأجر
كما أنو محرـك مف سمطة إدارة العقار عمى الرغـ مف تحممو التزامات تتجاكز طبيعة المستأجر العادم، لذلؾ - البائع-إفبلس المؤجر 

 .ا النكع مف العقكد بيعاذ مف القانكف المدني المصرم ق4/ؼ 430اعتبر المشرع المصرم في المادة 
cxlii  المحدد لشركط شراء المساكف المؤجرة بأمكاؿ عمكمية في إطار البيع 2001 أفريؿ 23 مؤرخ في 105-01مرسـك تنفيذم رقـ 

 13 المؤرخ في 35-03 المعدؿ بمكجب المرسـك التنفيذم 2001 لسنة 25ج، عدد . ج. ر. ج: باإليجار ككيفيات دلؾ، منشكر في
، كالدم غير اسـ المرسـك ليصبح المرسـك التنفيذم المحدد لشركط 2003 لسنة 05ج، عدد . ج. ر. ج: ، منشكر في2003جانفي 

 .ككيفيات شراء المساكف المنجزة بأمكاؿ عمكمية أك مصادر بنكية أك أم تمكيبلت أخرل في إطار البيع باإليجار
cxliii  عقد يمتـز بمقتضاه البائع أف ينقؿ لممشترم ممكية شيء أك حؽ عيني مالي « : مف القانكف المدني عقد البيع بأنو351تعرؼ المادة

مف ىدا التعريؼ نستخمص مف أف عقد البيع ينشأ في ذمة المتعاقديف التزامات متقابمة، بحيث يمتـز المشترم .  » آخر مقابؿ ثمف نقدم
بدفع ثمف نقدم كيمتـز البائع بنقؿ الممكية، كفي ىدا الصدد يدؽ الفرؽ بيف البيع أإليجارم كعقد البيع في مدل اعتبار ما يدفعو المستفيد 

، يجب أف يسدد المستفيد مبمغ ثمف المسكف في 105-01 مف األمر 08لمشقة، لكف مقسـ عمى أقساط حسب ما نتص عميو المادة  ثمف
.  سنة20كؿ الحاالت بعد خصـ مبمغ الدفعة األكلى عمى مدل مدة ال تتجاكز 

cxliv
 V, Sizaire  Daniel : Vente d’immeubles à construire, règles propres à la vente à terme et règles 

propres à la vente à l’état d’achèvement Juris-classeur, fasc 82-1A20, paris, 1991, p 08. 
cxlv  الوسيط في شرح : عبد الرزاق أحمد السنيوري. دأنظر، . سما كتنظيما خاصاإالعقكد المسماة ىي تمؾ العقكد التي يكلي ليا المشرع

 .154، ص 1998لبناف، - ، المجمد األكؿ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركتالجديد القانون المدني
cxlvi مف القانكف 2 ك1/ ؼ71المادة  )يشبو البيع باإليجار الكعد بالبيع في نقاط عدة، ككف الحؽ العيني يبقى لدل الكاعد في الكعد 

لكنيما . ، ككذلؾ يبقى لدل البائع المؤجر في البيع باإليجار كال يحتفظ المستأجر إال بحؽ شخص شأنو شأف المكعكد بو(المدني الجزائرم 
ذا لـ يفصح عنيا  يختمفاف في ككف الكعد بالبيع يككف البيع فيو مكقكفا عمى رغبة المكعكد لو إدا أبداىا في اآلجاؿ المحددة انعقد البيع كا 

ق المدة أك عٌبر عف رفضو سقط الكعد كال مجاؿ بعده إلتماـ البيع، دكف أف يحؽ  لمكاعد متابعة المكعكد لو ألنو يككف قد مارس ذخبلؿ ق
 .حقو

cxlvii الجزائر-، جامعة قاصدم مرباح كرقمة2006 فيفرم 07،08" الكاقع كاآلفاؽ" أنظر، الممتقى الدكلي حكؿ الترقية العقارية. 
cxlviii  لسنة 14ج، عدد . ج. ر. ج:  المتعمؽ بالنشاط العقارم، منشكر في1993 مارس 01 المؤرخ في 03-93المرسـك التشريعي رقـ 

1993. 
cxlix

، الجزء الرابع، ديكاف المطبكعات الجامعية، (عقد البيع )الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري: خميل أحمد حسن قدادة. دأنظر،  
 .12-11، ص 1996الجزائر، 

cl
 Voir la loi n° 67/03 du 03 Janvier 1967, relative aux ventes d’immeubles à construire. JO n° 04. Entré 

en vigueur le 1 Janvier 1968. 
cli

 La vente d’immeuble à construire est : « celle par laquelle le vendeur s’oblige à éditer un immeuble 

dans un délai déterminé par le contrat, elle peut être conclure à terme ou en l’état futur d’achèvement ». 
clii  ،75، ص2000، الجزء الثاني، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، النشاط اإلداري، القانون اإلداري : عوابدي عمار. دأنظر. 

cliii
 V,  M, Christophe Albigése : Le droit au logement, (libertés et droits fondamentaux), sous la 

direction de : Rémy Cabrillac, Marie-Anne Frison-Roche, Thierry Revet, 9
e
 édition, DALLOZ, 

France, 2005, p 719-720. 
cliv

 المحدد لكيفيات شغؿ المساكف الممنكحة، بسبب ضركرة الخدمة الممحة 1989 فيفرم 17 المؤرخ في 10-89المرسـك التنفيذم رقـ  
 .1989، لسنة 60ج، عدد . ج. ر. ج: أك لصالح الخدمة، كشركط منح ىده السكنات، منشكر في

clv  المحدد لقائمة الكظائؼ التي تخكؿ الحؽ في االمتياز في المساكف كشركط قابمية 1989 مام 17القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 
. 2002 لسنة 20ج، عدد . ر. ج: ، منشكر في05/02/2002منح ىده السكنات المعدؿ بمكجب القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في 

clvi  ،12، ص (بدكف البمد)، (بدكف تاريخ)، دار الفكر العربي، إدارة شؤون موظفي الدولة: حمدي أمين عبد اليادي. دأنظر 
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clvii 0129003كقد أكد مجمس الدكلة عمى ىذا النكع مف السكنات التي ال يمكف شغميا إال ليذا السبب، في القرار الصادر تحت رقـ 

 كما يمييا مف 10السكف التنازع عميو ىك مسكف كظيفي مكجو لمدير المدرسة عمبل بأحكاـ المادة « :، إذ جاء في2004 فيفرم 17بتاريخ 
 .، مجمس الدكلة، الغرفة األكلى، قرار غير منشكر » 10-89المرسـك 

clviii  لقد تـ تحديد قائمة الكظائؼ كالمناصب التي تخكؿ االستفادة مف السكف بمكجب القرار المشترؾ بيف كزير السكف ككزير الداخمية
 .2002 فيفرم 05 كعدؿ في 1989 مام 17كالجماعات المحمية ككزير المالية، كصدر القرار في 

clix
 « Dans tous les cas c’est-à-dire lorsque l’occupation des locaux est étrangère à toute considération de 

service il s’agit d’un bail de location » édition juris-classeur ; 1996. 
clx

، الذم يحدد القكاعد التي تضبط اإليجار المطبؽ عمى المساكف 1989 يكنيك 20 المؤرخ في 98-89أنظر، المرسـك التنفيذم رقـ  
 .1989 لسنة 26ج، عدد . ج. ر. ج: كالمحبلت التي تممكيا الدكلة كالجماعات المحمية كالمؤسسات كالييئات التابعة لمدكلة، منشكر في

clxi  مف 160مف المقرر قانكنا بالمادة « : بأنو1995 أكتكبر 24 بتاريخ 126083لقد أكدت المحكمة العميا دلؾ في قرار صادر ليا رقـ 
 أف ثمف اإليجار الخاص بالمساكف الممنكحة لضركرة المصمحة، يتحممو الساكف كتحصمو 1989 فيفرم 07 المؤرخ في 10-89المرسـك 

الييئة المستخدمة، كمتى  تبيف أف الطاعف بقي يشغؿ المسكف التابع لديكاف الترقية كالتسيير العقارم حتى بعد استقالتو مف المؤسسة 
المستخدمة، كلـ يدفع مبالغ اإليجار المتأخرة رغـ اإلنذارات المكجية إليو، فإنو يتحمؿ لكحده مسئكلية تسديدىا كبالتالي فإف الدفع المثار مف 

، 2000، دار ىكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، القضاء العقاري: حمدي باشا اعمر. أ، نقبل عف،  » طرفو غير كجيو كيستكجب الرفض
. 12ص 
clxii  ، 10-89 مف المرسـك التنفيذم رقـ 5، 4، 3أنظر، المكاد. 
clxiii المتضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية 1988 جانفي 12 المؤرخ في 01-88 مف القانكف رقـ 45 تنص المادة 

. االقتصادية، تنص عمى أف الييئات العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم تخضع لمقكاعد المطبقة عمى اإلدارة في عبلقاتيا مع الدكلة
.  مف نفس القانكف الحالتيف التي يككف فييا النشاط الذم تقـك بو المؤسسة إداريا56 ك 55كما تحدد المكاد 

، ص 1996، لسنة 01، عف المحكمة العميا، المجمة القضائية، عدد 1996 مام 22 الصادر بتارخ 133227أنظر، القرار رقـ  
96.clxiv  
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