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ثلسمي
ًـخرب مدس ٔب اًوظول إىل اًلاهون ٔبحس ؾيارص ا ٔلمن اًلاهوين اطلي میزي ذوةل اًلاهون.
ومؤذى ُشا املحس ٔب ٔبن ثحشل اًسَعاث اًـمومِة هجسُا دلـي اًلاهون يف مذياول املواظيني،
تدسَِي اًوظول إًََ وحـهل ٔبنرث وضوحا يك ٍمتىٌوا من اًخرصف ابظمئيان ؿىل ُسي من
اًلواؿس وا ٔلهؼمة اًلاهوهَة اًلامئة ابٕؾٌلًِا وحصثُة ٔبوضاؾِم ؿىل ضوهئا ،ذون اًخـصط ًخرصفاث
مداقخة انجتة ؾن مغوط اًلاهون ٔبو ظـوتة اًـمل تَ ،ما كس هیسم ثوكـاهتم املرشوؿة وٍزؾزغ
اًسمل
اس خلصاز ٔبوضاؾِم اًلاهوهَة .هبشا املفِوم جسامه فىصت اًوظول إىل اًلاهون يف حتلِق ّ
الاحامتؾي ،جضجَؽ الاسدامثز وذمع اًخنَة معوما احامتؾَة اكهت ٔبم اكذعاذًة ٔبم زلافِة ...إخل.
يف ُشا اًعسذ ًيط املرشغ املسين ؿىل ٔبهَ ال ؿشز جبِي اًلاهون ،وهبشا فِو ٍصثة فصضَة
إحصائَة ٌَـمل ابًلاهون .واهعالكا من ٔبن ُشا ا ٔلذري ُو ثيؼمي ٌَحَات الاحامتؾَة جلك مؼاُصُا
هیسف إىل حتلِق ا ٔلمن والاس خلصاز املـُيش وثيؼمي اًًضاظ اًس َايس والاكذعاذي ،ذون
املساش حبلوق وحصایث املواظيني ،فإن ثبٔمني ُشا اًخواسن مذوكف ؿىل مسى حتلِق
االٕماكهَة اًخلٌَة ٌَوظول إىل اًلاؿست اًلاهوهَة من كدي اًـامة واسدضازهتا تسون ثـة.
وال ًلذرص مدس ٔب اًوظول إىل اًلاهون ؿىل اًوظول املاذي إًََ حفسة ،تي ًخـساٍ إىل
اًوظول اًفىصي ٔبًضا .وحزذاذ اذلاخة إىل سِوةل اًوظول إىل اًلاهون يف دضم ثعوز وسائي
االثعال واالٕؿالم اذلسًثة اًيت كس جسامه يف حتلِق ُشا املحس ٔب ،إن متت الاس خفاذت مهنا يف ُشا
اجملال ،وٕاال ؾعَت وػائف اًلاهون توظفَ ػاُصت احامتؾَة وؾصكَت اذللوق واذلصایث اًـامة
املصثحعة تَ.
يف ُشا اًعسذ صِسث ادلزائص ؿست إظالحاث مشَت حتسًثاث ٌَرتساهة اًلاهوهَة وؾرصهة
ٔبهجزت اصلوةل ،ما ًسؾو إىل اًدساؤل حول مسى كسزت اًيؼام اًلاهوين ؿىل ثبٔمني مدس ٔب اًوظول
إىل اًلاهون ًخحلِق فىصت ا ٔلمن اًلاهوين.
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حول ُشٍ االٕصاكًَة حمتحوز ٔبصلال ُشا املَخلى اطلي س َجمؽ فلِاء وابحثني خمخعني يف
املوضوغ ،وكضات روي ذربت يف ُشا اجملال .وثرتنز حماوز مـادلة ُشا املوضوغ يف ما ًًل:
احملوز ا ٔلول :اًعصق املـيوًة ٌَوظول إىل اًلاهون
ٔب_ اٌَلة اًلاهوهَة
 اسذواحِة اًىذاتة اًلاهوهَة اسذواحِة اًثلافة اًلاهوهَةة_ اًرتمجة اًلاهوهَة
ث_ اًعَاكة اًلاهوهَة
احملوز اًثاين :اًعصق املاذًة ٌَوظول إىل اًلاهون
ٔب_ اًًرش يف ادلصًست اًصمسَة
ة_ اًخلٌَاث اذلسًثة ًالثعال والاس خفاذت مهنا
ث_ الاحهتاذ اًلضايئ
 ظَاقخَ حتصٍصٍالاس خار اصلنخوز ؿًل فِاليل

اصلنخوز َلّس معصان توًَفة
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ًلة اًلاهون :ؿمل وس يب وواكؽ
ؿًل فِاليل ،بٔس خار خامـة ادلزائص1


ًـخرب اًلاهون ،هوهَ هؼاما ًسٍص اذلَات الاحامتؾَة ،ؿٌَل ؿىل قصاز اًـَوم ا ٔلدصى( ؿمل
اًفزيایء ٔبو الاكذعاذ ) ...اًيت يه ٔبًضا ٔبهؼمة ٔبو ٍلوؿة من اًلواؿس جسري اذلَات اًخرشًة يف
جماالث ٔبدصى .واًلواؿس اًلاهوهَة مثَِا مثي كواؿس اًـَوم ا ٔلدصى يه كواؿس مَزمة ًلك ٔبفصاذ
اجملمتؽ ،كري ٔبن ُياك فصكا يف ظحَـة رعل االًٕزام ،هون اًيؼام اًلاهوين هؼام مععيؽٔ ،بي من
ادذَاز ووضؽ االٕوسان ،يف حني ٔبن كواؿس اًـَوم ا ٔلدصى ،ذاظة اًـَوم .اًعحَـة ،يه حمتَة،
فِيي من ذَق ػل ٔبوخسُا يف اًعحَـة وال ًس ً ٕالوسان فهیا 1ومن هخاجئ ُشا اًخفاوث ٔبن ؿَوم
اًعحَـة ثلوم ؿىل مدس ٔب اًس حخِة ،مبـىن ٔبن اًيدِجة امليخؼصت ،مبوحة اًلاؿست ،ثرتثة حامت ؾيس
ما ثخحلق اًرشوظ امللصزت يف ثغل اًلاؿست .و ٔبما اًـَوم اًلاهوهَة فإهنا ثلوم ؿىل مدس ٔب املساءةل،2
ٔلن اًيدِجة املسعصت من اًلاؿست اًلاهوهَة كس ثخحلق وكس ال ثخحلق.
وملا اكهت اًـَوم اًلاهوهَة ؿىل ُشا اًيحو ،مفن اًحسهیيي ٔبن ًمت إؿالم اًفصذ ابًلاؿست
اًلاهوهَة ،وٕاهَ ملن اًـسل ٔبًضا ٔبن ال ٌسبٔل امللكف ؾن سَوك ٔباتٍ إال إرا اكن ؿىل ؿمل
ابًسَوك امللصز كاهوهَا واطلي اكن ًًدلي إثحاؿَ ثغل يه ا ٔلفاكز اًيت ٔبذث إىل ػِوز تـغ
املحاذئ اًـامة يف اًلاهون هكحس ٔب ؿسم زحـَة اًلاهون ،ومدس ٔب "ال ًـشز جبِي اًلاهون" ،اًيت
جساؿس ؿىل حتلِق ما ٌسمى اب ٔلمن اًلاهوين.
1
«…la nature n’obéit pas { des lois comme l’homme obéit { la loi. Les choses matérielles dont l’ensemble
compose la nature sont ce qu’elles sont» écrit J. Dabin, Théorie générale du droit, p 57; voir également
expressions utilisées par M. Miaille: «Science de la nature et sciences morales: être et devoir être», Une
introduction critique au droit, Maspéro, 1976, p 348.
 2ؿًل فِاليل ،ملسمة يف اًلاهون ،موفوم ًٌَرش ،2010 ،ض .18
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وًؼِص ٔبن مضلكة اًـمل ابًلواؿس اًلاهوهَة ،ابؾخحازٍ ٔبساش مساءةل لك ملكف ،كس ،حَت
مدسئَا -تـس ما ٔبظحح اًدرشًؽ املعسز ا ٔلول واًصئُيس ٌَلاهون 3ظاملا ٔبن اًدرشًؽ ُو كاؿستكاهوهَة مىذوتة من هجة ،و ٔبن زسایهنا مصثحط من هجة ٔبدصى مبصاؿات إحصاءاث مـَية ،من
إظساز ٌَدرشًؽ وورشٍ ،...جتية امللكفني ؿامي املفاخبٔت .وال صم -ؾيسئش -يف ٔبن ذاظَة
اًىذاتة اًيت ٍمتزي هبا اًدرشًؽ ،ثـس ؾيرصا ُاما ًوفص حٌلًة خسًة ٌَمزاظحني تَ .نٌل متىن نخاتة
اًدرشًؽ لك خماظة ابًلاهون من االٕظالغ ؿىل مضمون ا ٔلحاكم اًلاهوهَة ،فذجيهبم حاالث
اًضم سواء ٔباكهت ثخـَق توحوذ اًلاؿست اًلاهوهَة ٔبو مبضموهنا .وادلسٍص ابًخشنري يف ُشا
اًضبٔن ٔبن اٌَلة املس خـمةل يف نخاتة اًدرشًؽ يه اٌَلة اًصمسَةٔ ،بي ًلة اًخـَمي ،واًخسزٌس،
وًلة االٕذازاث واحملامك واملؤسساث اًصمسَة ،ويه يف ٔبكَة ا ٔلحِان اٌَلة ا ٔلم.
ومن املخـازف ؿَََ ٔبًضا ٔبهَ ابًًس حة ٌَحضلان اًيت جس خـمي ٔبنرث من ًلة تعفة زمسَة ٔبو
كري زمسَة ،نثريا ما ثعسز اًدرشًـاث يف ًلخني ٔبو ٔبنرث ،كس ٍىون لك مهنا ًلة ٔبظََة
وزمسَةًِ ،ا هفس اًلمیة اًلاهوهَة ؾيس اًححر ؿىل ذالةل اًيط اًدرشًـي ،وكس حىون إحساٌُل
ٔبظََة وزمسَة وا ٔلدصى جمصذ حصمجة ًُس ًِا كمیة كاهوهَة ثشهص يف ثفسري اًيط ؾيس اذلاخة،
وكس حىون إحساٌُل ٔبظََة ابؾخحازُا ًلة اًعَاكة ا ٔلوىل ٌَيط اًدرشًـي ،وحىون اًثاهَة ًلة
زمسَة ابؾخحازُا اًعَاكة اًصمسَة ٌَيط ،ؿىل قصاز ما ُو موحوذ يف تضلان .ومن ُيا ثثري
مسبٔةل اسذواحِة اٌَلة اًلاهوهَة تـغ اًعـوابث حزذاذ حست ؾيس ما حىون ُشٍ الاسذواحِة
اٌَلوًة مصثحعة ابسذواحِة ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة ؿىل قصاز ما ُو موحوذ يف تضلان .فاًدرشًؽ
ادلزائصي ًعسز تَلخني ،وجس متس ٔبحاكمَ من هؼامني كاهوهَني بٔساس َني ٌُل اًرشًـة االٕسالمِة
(ا ٔلحوال اًضرعَة) واًيؼام اًالثُين ادلصماين املمتثي يف اًلاهون اًفصويس.
وٕاىل خاهة ُشٍ اًعـوابث املخـَلة ابًس َاسة اًدرشًـَة اًيت ثًهتجِا اًسَعاث اًـََا يف
لك تضل ،نثريا ما ثواخَ اًـامة اخملاظحة ابًيعوض اًلاهوهَة ظـوابث هحريت يف فِم ثغل
اًيعوض ،ورعل ابًيؼص إىل دعوظَاث اٌَلة املس خـمةل يف ظَاقهتا ،سواء ٔباكهت اًعَاكة
ابٌَلة اًـصتَة ٔبو ابٌَلة اًفصوس َة ٔبو كريُا .فاٌَلة اًلاهوهَة يه ًلة اًلاهوهَني ،ويه ًلة ثلٌَة،
ًلة مذرععة ،فِيي ثفاؿي تني اٌَلة اًـاذًة وؿمل اًلاهون (املححر.)1
و ٔبما مصذ ُشا اًعاتؽ اًخلين ٌَلة اًلاهوهَة فِو رضوزت ثحََف املـازف اًلاهوهَة تعفة واحضة
وذكِلة ومفِومة من كري ًخس ٔبو حتصًف .وملا اكهت اٌَلة اًلاهوهَة ثـس ٔبًضا ٔبذات بٔساس َة يف
اًخواظي تني اًحاحثني واًـٌَلء ،تلعس ثحاذل املـَوماث وثعوز اًححر ًـَمي ،فإهَ من
 3زاحؽ ثضبٔن رضوزت اًـمل بًٔضا ابملعاذز الاحذَاظَة ا ٔلدصى اكًرشًـة االٕسالمِة واًـصف ،ؿًل فِاليل ،املصحؽ اًساتق ،ض .299
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اًعحَـي ومن اًرضوزي ومن اًحسهیيي ٔبن ثدسم ابملوضوؾَة ،وال صبٔن ًِا ابالؾخحازاث اطلاثَة
ٔبای اكهت ظحَـهتا ٔبو معسزُا .وًىن ًؼِص ٔبن ا ٔلمص ًُس ؿىل ُشا امليوال ابًًس حة ٌَلة اًـصتَة
ابؾخحازُا ًلة اًلاهون ،واًيت نثريا ما ثبٔثصث تحـغ دعوظَاث اًحالذ اًـصتَة ،ا ٔلمص اطلي
ٍزًس يف ظـوتة امللكفني من اًوظول إىل اًلاهون (املححر اًثاين).
املححر ا ٔلول
ًلة اًلاهون ثفاؿي تني اٌَلة وؿمل اًلاهون
إن امللعوذ -ؿاذت -تَلة اًلاهون ُو اٌَلة املس خـمةل يف جمال اًـَوم اًلاهوهَة ،فِيي اٌَّلة
اًيت ٌس خـمَِا املرشغ يف إؿساذ اًيعوض اًلاهوهَة توخَ ؿام (ذس خوز ،جرشًـاث،
ثيؼامیث ،)...4ويه ثغل اًيت ٌس خزسرما املخلاضون صفاُة ٔبو نخاتة يف ثلسمي ظَحاهتم اًلاهوهَة
خملخَف ادلِاث اًلضائَة ،ويه اٌَلة اًيت حيصز هبا اًلضات ٔبحاكرمم وكصازاهتم ،ويه ٔبًضا ًلة
اًفلِاء وزخال اًلاهون تعفة ؿامة مبياس حة نخاابهتم اًلاهوهَة رشحا ٌَلواهني واًخـََق ؿَهیا وؿىل
ا ٔلحاكم اًلضائَة ،واس خـصاط اًيؼصایث اًلاهوهَة وكريُا .5فَلة اًلاهون جتمؽ تني ؿمل اٌَّلة
وؿمل اًلاهون ابؾخحازٌُل ؿَمني مس خلَني ؾن تـضِا اًحـضمن حِر جمال لك مهنٌل .اٌَلة يه:
"هؼام من اًـالماث املخواضؽ ؿَهیا اؾخحاظا اًيت ثدسم تلدوًِا ٌَخجزئة ،وًخزشُا اًفصذ ؿاذت
وس َةل ٌَخـحري ؾن ٔبقصاضَ ،وًخحلِق االثعال ابلٓدصٍن ،ورعل تواسعة اًالكم واًىذاتة".6
وهبشا املفِوم ثـخرب اٌَلة وس َةل خماظحة اًلري واالثعال تَ ووس َةل ثفامه.

4
«Le langage dans lequel on formule les lois est le langage légal… Le langage juridique jurisprudentiel est celui
dans lequel on formule les décisions relevant de l’application du droit… Le langage juridique scientifique est
propre au discours de la science juridique ….Le langage juridique commun est celui utilisé dans les autres
discours du droit…», J.Wroblewski, Les langages juridiques une typologie, in Droit & société, 8_1998, p
17.Cette définition n’est pas valable pour la common law.
 5ال ثلذرص ھشٍ الٔهواغ من اٌَلة اًلاهوهَة ؿىل جمال لك مٌھا ،تي ٌضمي بًٔضا جمال ظَاقخھا وا ٔلسَوة املس خـمي ،فاملرشغ ًـمتس ظَاكة ا ٔلمص واًيھيي
تبٔسَوة ؿام وجمصذ خماظحا اكفة اًياش ،تُامن ًلوم اًلايض تدس حُة بٔو ثربٍص حوكَ فِعحق كاؿست ؿامة وجمصذت ؿىل واكـة مـَية وخیاظة رسعا مـَيا
تشاثَ ،وبٔما اًفلَ فُس خـمي بٔسَوة اًححر اًـَمي ثفسريا ٌَلواؿس اًلاهوهَة بٔو ا ٔلحاكم اًلضائَة واًخـلِة ؿََھا ،فِزاظة اصلازسني واًحاحثني يف جمال
اًلاهون تبٔسَوة املـصفة واًـمل .وٍصى تـغ اًفلھاء بٔن ًلة اًلاهون مذـسذت إر بٔن اٌَلة املس خـمةل يف اًـلوذ واًخبٔمِياث ختخَف ؾن اٌَلة املس خـمةل يف
احملامك ،زاحؽ:
F. Houbert, Guide pratique de la traduction juridique, 3éme éd. 2005, La maison du dictionnaire; C. Schmid,
Introduction à la langue juridique française, 1e ed. Baden Baden ; J.Wroblewski, Les langages juridiques: une
typologie, droit et société, vol 8.
َ 6لس َلس ًووس ؿًل ،وظف اٌَلة اًـصتَة ذالًَا يف ضوء اصلالةل املصنزًة :ذزاسة حول املـىن ومـىن املـىن ،مًضوزاث خامـة اًفاحت ،ظصاتَس
 ،1993ض .24
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و ٔبما ؿمل اًلاهون فِو ٍلوؿة من املـازف ثخـَق ابجملال اًلاهوينٔ ،بو يه اذللائق اًلاهوهَة
اًيت ثلوم ؿَهیا امليؼومة اًلاهوهَة .ومن اًثاتت ٔبن ُشٍ املـازف اًلاهوهَة ،ؿىل قصاز مـازف
اًـَوم ا ٔلدصى ،حباخة إىل اٌَلة ،إر ال میىن اًوظول إٍهیا ٕاال تواسعة اٌَلة .وحىون اٌَلة يف
امللاتي يه ٔبًضا حباخة ٌَلاهون ونشا اًـَوم ا ٔلدصى ،إر ًُس ٌَلة من وػَفة بٔساس َة كري
اًخـحري ؾن ٔبفاكز وحلائق ٔبفصسهتا خمخَف اًـَوم ،ورعل تلصط متىني االٕوسان مهنا.
واذلاظي -ؾيسئشٔ -ب ّن لك اًـَوم مبا فهیا ؿمل اًلاهون حباخة إىل اٌَلة ابؾخحازُا وس َةل هلي
املـازف تني تين اًخرش ،وحىون اٌَلة تسوزُا حباخة إىل اًـَوم مبا فهیا ؿمل اًلاهون ابؾخحازٍ
ٍلوؿة من املـازف جسـى اٌَلة إىل اًىضف ؾهنا .وكس مترغ ؾن ُشا اًخفاؿي تني اٌَلة
اًـاذًة واًـَوم (لك ؿمل ؿىل حست) ما ٌسمى ابٌَلاث اًـَمَة ومن تُهنا اٌَلة اًلاهوهَة .وُشٍ
اٌَلاث اًـَمَة يه يف اذللِلة ٍلوؿة مععَحاث (م  ،)1كري ٔبن ؿمل اًلاهون نٌل س حق رهصٍ
ٍمتزي ؾن اًـَوم ا ٔلدصى من حِر وسخِة اذللائق اًلاهوهَة ،ومن مث حىون اٌَلة اًلاهوهَة يه
ٔبًضا وسخِة ،فَِا تـغ ارلعوظَاث ،ا ٔلمص اطلي ٍزًس يف ظـوتة اٍمتىن مهنا (م .)2
املعَة ا ٔلول :اٌَلة اًـَمَةٍ :لوؿة مععَحاث
كس هدساءل يف تساًة ا ٔلمص ؾن مسى حاخة اًـَوم ،مبا فهیا اًـَوم اًلاهوهَةٌَ ،لة ؿَمَة
ذاظة هبا؟ وًحسو ٔبن ظصخ مثي ُشا اًدساؤل ًـين يف ٔبول ا ٔلمص حمرتيف اًلاهونٔ ،لن
ارلعاة اًلاهوين موخَ ًاكفة اًياش ،مفهنم املخـمل وا ٔليم ،وادلاُي واًـامل ،واالٕظاز واًحعال،
واملاُص واًفاصي ...إخل ،وال صم -ؾيسئشٔ -بن اٌَلة اًـاذًة نفِةل جمتىني امللكفني وثسِوةل من
اًلواؿس اًلاهوهَة ،ابؾخحازُا اٌَلة املخساوةل ًومِا من كدي اًـامةُ ،شا من هجة.
وكس هدساءل من هجة ٔبدصى ؾن اًفصق تني اٌَلة اًـاذًة واٌَلة اًلاهوهَة تعفهتا ًلة ؿَمَة،
فِي ًخـَق اًفصق يف اًعَاكة وتياء ازلئ ،بم ُو ؿىل ظةل تسالالث ا ٔلًفاع ٔبو ثيشء بٓدص؟
ًلس س حق اًلول ٔبن اذلاخة ٌَلة كاهوهَة مصذُا رضوزت اصلكة يف وظف املـازف اًلاهوهَة،
ا ٔلمص اطلي ًخعَة ذالةل واحضة ًلك ًفغ من ا ٔلًفاع املس خـمةل يف اًىضف ؾن ثغل
املـازف .وًؼِص ٔبن اٌَلة اًـاذًة ثفذلص ًِشٍ ارلاظَة ،فال فصق -مثال -يف اٌَلة اًـاذًة
وابًًس حة ًـامة اًياش تني حنك احملوكة ،وكصاز اجملاًس ،وكصاز احملوكة اًـََأ ،بو جمَس اصلوةل،
وا ٔلمص الاس خـجايل ،و ٔبمص ا ٔلذاء ،وا ٔلمص ؿىل رًي ؾصًضة ،واًًسزة اًخيفِشًة ،تي يه
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مرتاذفاث ،ومـياٍ كصاز ظاذز ؾن اًلضاء .7وال فصق نشعل تني اًلَط وارلعبٔ يف حني ٔبهنٌل
حاًخني مذحاًيدني ومس خلَخني متاما ابًًس حة ٌَلاهون.
واملصاذ ابًامثز يف اٌَلة اًـاذًة ُو فوانَ ا ٔلدساز تُامن ثفِس اًامثز يف اًلاهون ما حيعي من
اذللوق امللصزت ٔلحصاهبا ويه زالزة ٔبهواغ ويه :اًامثز اًعحَـَة ،واًامثز املسهَة ،واًامثز
اًعياؾَة .ونثريا ما ٍىون مثي ُشا اًلموط ؿائلا يف اًخعحَق اًعازم ٌَلاهون .8وُيا ٍوكن
اًفصق تني اٌَلة اًـاذًة وًلة اًلاهون ؿىل قصاز اٌَلاث اًـَمَة ا ٔلدصى اطلي ٍصحؽ اب ٔلساش
إىل ذالالث ا ٔلًفاع ،إر ثلذيض اًـَوم -مبا فهیا اًلاهون -اصلكة يف املـىن اطلي حيمهل لك ًفغ،
وُو ا ٔلمص كري املخوفص يف اٌَلة اًـاذًة ،واطلي ٔبوخس ما ٌسمى ابملععَحاث .فاملععَحاث
يه ٍلوؿة ٔبًفاع مـصفة ذكِلة املـىن ٔبو اصلالةل وارلاظة تـمل ٔبو ثلٌَة ٔبو مبجال ذاض من
جماالث اًًضاظ اًخرشي ، 9وؿمل املععَحاث ُو ؿمل كامئ تشاثَ ًخوىل اصلزاسة اًيؼصًة
ملسمَاث ا ٔلص َاء 10وثـخرب املععَحاث ؿىل حس ثـحري ارلوازسيم مفاثَح اًـَوم ،وًلال ٔبن
فِم املععَحاث میثي هعف اًـملٔ ،لن املععَح ُو ًفغ ًـرب ؾن املفِوم ،واملـصفة ما يه إال
ٍلوؿة من املفاُمي اًيت ٍصثحط تـضِا تحـغ يف مٌؼومة مـَية فِىون ؿٌَل .وًـصف املععَح -
ؿاذت -ؿىل ٔبهَ زمز ًلوي .ملفِوم ما ،فِو اصلالةل اٌَفؼَة (اًفصغ  (1ملفِوم مـني( 11اًفصغ .)2

7
Exposer écrit, J. P. Gridel: «devant des personnes non averties que la grosse est une expédition particulière de
la Minute, et l’auditoire se demandera quel l’établissement psychiatrique le plus adapté { votre cas»,
Introduction au droit et au droit français, Dalloz 1994.
8
J.Wroblewski, op. cit.
9
Ch. Bennadji, La terminologie juridique, science auxiliaire du droit? (une expérience algérienne), Annales de
l’Université d’Alger, p 240.
10
La norme ISO définit la terminologie comme «l’étude scientifique des notions et des termes en usage dans les
langues de spécialité», Dictionnaire Larousse.
11
Selon Eugène wüster, fondateur de la théorie de la terminologie, le terme est une unité à deux faces
comportant une dénomination dans une langue quelconque faisant référence à une notion.
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اًفصغ ا ٔلول :املععَح :ذالةل ًفؼَة
املععَح ُو ًفغ ًعَق ؿىل يشء مـني ٌضلالةل ؿَََ ؾن ظصًق الاظعالخ ٔبي االثفاق،
فِو وحست ًلوًة مـَية اثفق اًـٌَلء فامی تُهنم تعصق خمخَفة ؿىل حمخواُا من حِر ذالٍهتا ونشا
ؿىل ظَلهتا اٌَفؼَة .وًلال ٔبن هكةل مععَح واظعالخ ثرتاذف" :يف اٌَلة اًـصتَة وٌُل
مض خلذان من اظعَح (وخشوزٍ ظَح) مبـىن ٔبثفاق ٔلن املععَح ٔبو الاظعالخ ًسل ؿىل
اثفاق ٔبحصاة ادذعاض ما ؿىل اس خزسامَ ٌَخـحري ؾن مفِوم ؿَمي حمسذ ...،والاظعالخ
ُو اثفاق اًلوم ؿىل وضؽ يشء ،وكِي إدصاح اًيشء ؾن املـىن اٌَلوي إىل مـىن بٓدص ًحَان
املصاذ".
وملا اكهت املععَحاث يه يف ا ٔلظي لكٌلث ٔبو ٔبًفاع من اٌَلة اًـاذًة من هجة ،واكهت
ثغل اًلكٌلث ٔبو ا ٔلًفاع كري ذكِلة املـين نٌل س حق رشحَ من هجة اثهَة ،وملا اكن املععَح
ًلذيض اصلكة يف اًخـحري ،فال حيمتي املععَح اًواحس إال مـىن واحسا من هجة اثًثة ،اضعص
ٔبُي الادذعاض يف جمال ما إىل االثفاق ؿىل ًفغ ٔبو لكمة مـَية ًخـَني يشء مـني ،حبَر
ٍىون طلعل اٌَفغ ذالةل واحست وموحست .وتـحازت ٔبدصى ثعحح اًلكمة املس خـمةل – ؿاذت – يف
اٌَلة اًـاذًة مععَحا تـس اثفاق اًـٌَلء يف جمال مـني ؿىل اس خزسام ثغل اًلكمة هصمز ًخـَني
يشء واحس مـني تشاثَ .وُشا ما ًربس ذوز املععَحاث يف اجملال اًـَمي ،فِيي ثـىس ٔبو
جتسس املفاُمي اًـَمَة تسون ًخس ٔبو مغوط .ومبا ٔبن لك فصغ من اًـَوم مس خلي مبوضوؿَ
ومبهنجَخَ مفن اًعحَـي -ؾيسئشٔ -بن ًيفصذ لك جمال ؿَمي مبععَحاث ذاظة.
وًرتثة ؿىل املععَح هوهَ ًلة ثلٌَة ذاظة ما ًًل:
ٔبن املععَح ال ؿالكة هل ابملـىن اٌَلوي ،فارلع ٔب هكععَح كاهوين ال ؿالكة هل مبـىن ارلعبٔ
ًلة .وكس الحؼيا تعسذ ُشٍ املسبٔةل ٔبن ٔبكَحَة املؤًفني يف جمال اًلاهون ؾيس ثعصكِم ًخـصًف
وضؽ كاهوين ٌس هتَون ثـصًفِم ابملـىن اٌَلوي مث املـىن الاظعاليح كٔن ُياك ؿالكة تني
ا ٔلمصٍن .وال ىصى فائست من وزاء رعل ،12تي ال تس من جتية مثي ُشٍ اًعصًلة اًيت كس حزًس
يف ظـوتة اًوظول إىل املـىن اًعحَح ٌَمععَح .وٍمتثي اًفصق تني اًلكمة واملععَح يف هون
اًلكمة يه جمصذ مـىن ثًمتي إىل اٌَلة اًـاذًة ،تُامن املععَح ًًمتي إىل ًلة مذرععة وًيرصف
إىل مفِوم.
ال میىن ٔلي اكن -ؿاملا ٔبو ابحثا ٔبو مذـٌَل -اًخرصف يف املععَح كٔن ًـعََ مـىن بٓدص،
تي التس من اس خزسامَ ظحلا ملا اثفق ؿَََ.
 12ما مل ٍىن اثحاغ ھشا امليھج ھو ثوضَح اًفصق تٌُھٌل.
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جیة اس خزسام املععَح يف اجملال اًـَمي اطلي ًًمتي إًََٔ ،لن ثوػَفَ ٔبو اس خزسامَ يف
جمال ؿَمي بٓدص ًيال من كمیخَ ،تي ًعحح كري مفِوم ٔبو ذون مـىن اكس خـٌلل مععَح ظيب
يف اًـَوم اًلاهوهَة .وًىن ُشا ال ًـين ٔبن اس خـٌلل اٌَفغ هكععَح يف اًـَوم اًلاهوهَة -مثال-
میيؽ اس خزسامَ هكععَح ٔبًضا يف ؿمل الاكذعاذ ٔبو اًـَوم اًعحَـة ،وٕامنا لك ما يف ا ٔلمص ٔبن
اٌَفغ اًواحس املس خـمي هكععَح يف ؿَوم خمخَفة ٍىون هل حامت ذالالث خمخَفة .فِىون
ٌَمععَح مـىن واحسا يف الادذعاض اًواحس.
ثرتثة ؿىل وحست ذالةل املععَح هفس املـىن ٌَمععَح اًواحس املس خـمي ؿست مصاث يف
اًيط ٔبو يف الادذعاض اًواحس.
املععَح ًفغ من ادذَاز ٔبُي اًـمل ،وٕارا اكهت املععَحاث مبٔدورت –ؿاذت -من اٌَلة
اًـاذًة ،فاضعص اًـٌَلء ثسخة ثلسم اًـَوم إىل اتخاكز مععَحاث خسًست حمضة ال جس خـمي
يف اٌَلة اًـاذًة ،وال میىن فِمِا من كدي اًـامة وحق الامذَاسٔ ،بو حق الازثفاق .وٍىفى
الاظالغ ؿىل كاهون اًحُئة وكاهون ثوزًق اًلصوط اًصُيَةً 13خؼِص ظـوتة فِم اًيعحىت من
كدي حمرتيف اًلاهون ،نٌل جتسز االٕصازت يف ُشا اًضبٔن ٔبن اًخرععاث يف اًلاهون ٔبظححت
ثخضاؾف ونشا إجیاذ مععَحاث خسًست.
اًفصغ اًثاين :املععَح ًيرصف إىل مفِوم مـني
املععَح ُو جسمَة ملفِوم ،ومن مث فإن املفِوم ٌس حق املععَح من حِر اًوحوذ.
وخیخَف املفِوم ؾن املععَح هون ا ٔلول ًيرصف اب ٔلساش إىل اًعوزت اطلُيَة ٌَيشءٔ ،بما
اًلصط اًصئُيس من املععَح ُو اصلالةل اٌَفؼَة (اًخـحري اٌَفؼي ؾن املفِوم) ٌَمفِوم .وٍصاذ
ابملفِوم ثغل اًفىصتٔ ،بو اًحياء اًفىصي اطلي میىن اًـلي اًخرشي من إذزاك ا ٔلص َاء وكريُا
من املؼاُص واًخـصف ؿَهیا.
املفِوم من حِر ذالًخَ ُو هخاح متثي رُين 14وثًمتي املفاُمي إىل ؿامل اطلاكء ،ذون ؿامل
اذللِلة املاذًة ًلٔص َاء ،فاًضرعَة الاؾخحازًة ٔبو اطلمة املاًَةٔ ،بو ا ٔلََُةٔ ،بو اًـلس هكفاُمي
كاهوهَة يه ثعوز رُين ٔبوال وكدي لك يشء تلغ اًيؼص ؾٌل إرا اكن ٌَيشء حمي اًخعوز
 13زاحؽ ؿىل اًخوايل اًلاهون زمق  10-03مؤزد يف  19حٌلذى ا ٔلوىل  1424املوافق ً 19وًَو س ية ً ،2003خـَق حبٌلًة اًحُئة يف إظاز اًخنَة
املس خسامة ،ح.ز  ،2003ؿسذ ،4ض ،6واًلاهون زمق  05-06املؤزد يف  21حمصم ؿام 1427املوافق  20فرباٍص س ية ً ، 2006خضمن ثوزًق
اًلصوط اًصھيَة ،ح.ز  ،2006ؿسذ  ،15ض .13
 14اًعَة توؾزت ،يف مفھوم املفھوم وحمسذاث امللازتة املفاھمیَة ،ملال ،مبٔمون تال حسوذ ٌضلزاساث وا ٔلحباج ،ض.1
«Pas plus qu’elle ne peut s’envisager sans l’esprit et le corps humain, la conceptualisation ne peut se penser
sans langage: la compréhension du monde ne peut s’envisager séparément sans la mise en mots du monde»,
E/ Pic, Faire de la terminologie, Cahier du CIEL, 2007-2008, p. 60.
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وحوذا ماذای من ؿسمَ .فاًضرط الاؾخحازي ُو ٍلوؿة ٔبصزاض ٔبو ٔبموال هتسف إىل حتلِق
قصط مـني وحمتخؽ ابًضرعَة اًلاهوهَة يف حسوذ اًلصط اطلي جسـى إىل حتلِلَ.
واًـربت -ؾيسئش -يه هبشا اًخعوز اطلُين ٌَضرط الاؾخحازي هوهَ اكئن مس خلي ؾن
ٔبؾضائَٔ ،بي ا ٔلصزاض اطلي احمتـوا حتت قعائَ من ٔبخي حىوًيَ ،وٍمتخؽ حبلوق رسعَة،
فاًـربت مبا حيعي من مـىن ٌَفغ اًضرط املـيوئ ،بو اطلمة املاًَة ٔبو كريٍ يف اًـلي .واذللِلة
ٔبن" :اٍمتثي اطلُين ال ًًذج ؾيَ املفِوم فلط ،تي ًًذج ؾيَ هخاح بٓدص كصًة من مـىن املفِوم
وُو اًفىصت ،فِشٍ ا ٔلذريت ثَخلي مؽ املفِوم يف ذاظَة بٔساس َة مضرتنة ،ويه مثهل هوغ من
اٍمتثي اطلُين."15
كري ٔبن اًفىصت يه جمصذ ثعوز رُين ٔبويل و فوزي ًيشء تسون ذزاسة ،وكس حىون ثغل
اًفىصت حصَحة وكس حىون كري رعل ،يف حني ٔبن املفِوم ُو ثعوز رُين ًيشء من مٌؼوز
ؿَمي ،ابؾخحازٍ حلِلة ؿَمَة .فاطلمة املاًَة يه اًخعوز اطلُين جملموؿة اذللوق واًواحداث
راث اًعاتؽ املايل اًيت ثَحق جلك من هل رسعَة كاهوهَة ،ويه حلِلة ؿَمَة كاهوهَة ،فِيي
ضٌلن ًفائست اصلائن اًـاذي السدِفاء حلَ من مسًيَ .فاملفِوم ُو ؾحازت ؾن حصثُة رُين ٔبو
فىصي ٌسمح ٌَاكئن اًخرشي من اًخـصف ؿىل ا ٔلص َاء ٔبو املؼاُص ٔبو ا ٔلوضاغ ،مـمتسا يف
رعل ؿىل اًلوامس املضرتنة وكري املضرتنة تني ثغل ا ٔلص َاء ٔبو ثغل املؼاُص.
وٍمتزي لك مفِوم مبجموؿة من ارلعائط واًعفاث اًيت متزيٍ ؾن كريٍ ،فلك من ارلعبٔ
واًخسًُس واًلَط يه -ؿىل سخِي املثالٔ -بفـال ثعسز ؾن اًضرط يف ؿالكذَ مؽ اًلري ،إال
ٔبهنا مفاُمي ممتزيت ؾن تـضِا اًحـغ من ذالل دعائط لك مهنا .فارلعبٔ ُو إذالل ابًزتام
كاهوين ،كس ثرتثة ؿَََ مسؤوًَة كاهوهَة.
وابًيؼص إىل ظحَـة الاًزتام اخملي تَ كس ٍىون ارلعبٔ ثبٔذًخِأ ،بو مسهَا ٔبو حزائَا ،فرتثة
ؿىل اًخوايل مسؤوًَة ثبٔذًخِة ٔبو مسهَة ٔبو حزائَة .وٍمتثي اًخسًُس -معوما -يف حِي ٌس خـمَِا
اًضرط تلصط إًلاغ رسط اثن يف كَط ًسفـَ إىل إجصام ؾلس ال ٍصقة فَِ .وكس ًرتثة ؿىل
اًخسًُس ابؾخحازٍ ؾَة يف اًصضا إتعال اًـلس .كس ٌسبٔل ٔبًضا املسًس ،حبسة ظحَـة اذلَي،
مسهَا ٔبو حزائَاً ،ىون اًخسًُس ًـس يف حس راثَ دعبٔ .و ٔبما اًلَط فِو ومه ًلوم يف رُن
اًضرط جیـهل ًـخلس ا ٔلص َاء ؿىل كري حلِلهتا فِسفـَ إىل إجصام ؾلس مل ٍىن ًَربمَ ًوال ُشا
اًومه .وكس ًرتثة ؿىل ُشا اًلَط ،ابؾخحازٍ ؾَة يف اًصضا ،إتعال اًـلس.
 15اًعَة توؾزت ،املصحؽ اًساتق ،ض.1
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وحىون ُشٍ اًخعوزاث اطلُيَة ًلك من ارلع ٔب واًلَط واًخسًُس ؿىل قصاز املفاُمي
اًلاهوهَة ا ٔلدصى ؿامة وجمصذت ،إر ال ًـخس ؾيس ثعوزُا إال ابالؾخحازاث املوضوؾَة ذون
الاؾخحازاث اًضرعَة ،وٕاال تلِت جمصذ فىصت رسعَة.
ومن اًثاتت ٔبن املفِوم ال ًوخس مبفصذٍ ،تي ُو ؿىل ؿالكة مؽ مفاُمي ٔبدصى مًسجمة
ومٌؼمة ،نٌل ُو اذلال ابًًس حة ملفِويم ارلعبٔ واملسؤوًَة واٌَخني ٔبرشان إٍهیٌل بٓهفا .ومن املـَوم
ٔبًضا ٔبن املفِوم ُو من ظيؽ ٔبُي اًـمل تلعس حي مضلكة مـَية ،وال میىن اؾخحازٍ مضلكة
يف حس راثَ .وهشهص يف ُشا اًضبٔن ٔبن مفِوم اًرشنة راث اًضرط اًواحس ُو من وضؽ ؿٌَلء
اًلاهون ،تلعس حي مضلك حتسًس مسؤوًَة اًضرط ،وٍصحؽ اتخاكز رشنة ا ٔلسِم إىل رضوزت
مجؽ ٔبموال هحريت ،كعس متوًي اًرشاكث اًىربى ،ونشعل فىصت س يساث ) (obligationsواتخسغ
ؿٌَلء اًلاهون مفِوم اًلائة سلاًة ذائًَِ الاس خحلاق ،وحٌلًة وززخَ وسوحذَ.
ووضري يف ا ٔلذري إىل ٔبن ُياك تـغ املفاُمي املوحوذت يف لك اًلواهني ،نفىصت اًيؼام اًـام
وحسن ٔبلٓذاة ،إال ٔبهنا نثريا ما ٍىذيفِا اًلموط ،ورعل ًىوهنا مصثحعة خبعوظَاث لك
جممتؽ ،واطلي ُو تسوزٍ يف ثعوز مس متص.
املعَة اًثاين :دعوظَاث املععَحاث اًلاهوهَة
ًلس س حلت االٕصازت إىل ٔبن اًلاهون ابؾخحازٍ ؿمل هل كوامس مضرتنة مؽ اًـَوم ا ٔلدصى ،مهنا
رضوزت اس خـٌلل ًلة ثلٌَة ،إال ٔبن اًـَوم اًلاهوهَة ثحلى ؿَوما وسخِة من حِر مضموهنأ ،بي
اذللائق اًلاهوهَة اًيت ًـمتسُا لك كاهون .فِياك ثفاوث تني اًلواهني ،إر خیخَف اًلاهون من تضل
إىل بٓدص ،وكس ختضؽ اصلوةل اًفسزاًَة إىل كواهني مذحاًية ،كٔن خیخَف اًلاهون من إكَمي إىل
بٓدصٔ ،بو من والًة إىل ٔبدصى .ومصذ ُشا اًخفاوث ٔبن اًلواهني ًِا تـس وظين ،16ويه وًَست
اًحُئة الاحامتؾَة ،17ونيدِجة طلعل حىون املععَحاث يه ٔبًضا وسخِة من حِر ذالٍهتا ،تي
 16ثـخرب مھمة ثيؼمي اجملمتؽ من ذالل إؿساذ اًلواهني واًسھص ؿىل ثعحَلھا من مھام لك ذوةل ابؾخحازھا ظاحدة اًسَعة واًس َاذت ؿىل ٕاكَمیھا اًوظين،
فِىون اًلاهون اًوظين -ؾيسئش -زمز من زموس اًس َاذت اًوظيَة ،وذما ال ىزاغ فَِ ٔبن اًلاهون واًـساةل ھٌل من املسائي اًس َاذًة ،ا ٔلمص اطلي حـي
اصلوةل ادلزائصًة ال حىذفي ابالس خلالل اًس َايس ،تي سـت كسات الاس خلالل إىل اسرتخاغ حصازھا اٌَلوي واًثلايف واًلاهوين .وهشهص يف ھشا اًضبٔن بٔول
كاهون بٔسايس مت إظسازٍ ھو ذس خوز  1963/09/08اطلي هصش االٕسالم ذًيا ٌضلوةل ،واٌَلة اًـصتَة ًلة زمسَة (املاذثني  4و  )5وبٔن ا ٔلحاكم ثعسز
ابمس اًضـة ادلزائصي .ومن الاوضلاالث ا ٔلوىل بًٔضا ٌضلوةل ادلزائصًة وضؽ مٌؼومة كاهوهَة حزائصًة جتسسث يف ثبٔسُس حموكة ؿََا مبوحة ا ٔلمص زمق
 218-63املؤزد يف  18حوان  ،1963وكاهون اًخيؼمي اًلضايئ (ا ٔلمص زمق  278-65املؤزد يف  ،)1965/11/16فإظساز كاهون االٕحصاءاث املسهَة
(ا ٔلمص زمق  154-66املؤزد يف  )1966/06/08وكاهون االٕحصاءاث ادلزائَة (ا ٔلمص زمق  155-66املؤزد يف ً )1966/06/08خخزَط من تلاای وبٓاثز
اًلاهون اًفصويس .ومن هخاجئ اًعحلة اًوظيَة ًلاهون لك ذوةل بٔن ثعحَق اًلاهون خیضؽ اب ٔلساش إىل مدس ٔب ٕاكَمیَة اًلواهني ،بٔي بٔن ًعحق كاهون لك ذوةل
ؿىل ا ٔلصزاض املخواخسٍن ؿىل ٔبكَمیھا مھٌل اكهت خًس َاثھم ،وؿىل ما حيعي ؿىل ٕاكَمیھا من ثرصفاث كاهوهَة وبٔفـال وكريھا .وًرتمج ھشا املحس ٔب س َاذت
اصلوةل ؿىل ٕاكَمیھا .وحىون اًـربت ؿىل وخَ الاس خثٌاء مبحس ٔب رسعَة اًلواهني ،فِعحق اًلاهون ادلزائصي -مثال -ؿىل اًصؿاای ادلزائصًني بًٔامن وخسوا .وجیسس
مثي ھشا املحس ٔب س َاذت اصلوةل ؿىل زؿاایھا .وٍىون اًلاهون ا ٔلحٌيب يف مجَؽ اذلاالث جمصذ واكـة ابًًس حة ٌَلايض اًوظين.
 17إهَ من اًثاتت بٔن اًلاهون وًَس اًحُئة الاحامتؾَة ابًيؼص إىل اًـالكة املوحوذت تٌُھٌل.
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حىت من حِر وحوذُا( 18ف )1وكس حىون ُشٍ الادذالفاث تني اًلواهني اًوظيَة ثس َعة،
كٔن ثخـَق تخفاظَي ٔبو حزئَاث ال ثيال من اًخعوزاث اًىربى اًيت اؾمتسُا لك مرشغ يف
ثيؼمیَ ٌَمجمتؽ ،وحيعي -ؿاذت -مثي ُشا ا ٔلمص يف حاةل ثلامس اجملمتـاث هفس اذلضازت اصلٍن،
الاكذعاذ ،اًخازخی ،اٌَلة وكريُا .وكس حىون الادذالفاث تني اًلواهني حوُصًة ،فذَحق
املحاذئ اًـامة اًيت ٌسدٌس إٍهیا كاهون لك تضل ،ومن مث ٍزذاذ اًخحاؿس تني اًلواهني ،فال ًيفصذ
لك كاهون تخعوزٍ حفسة ،تي مبهنجَخَ ومععَحاثَ ،ا ٔلمص اطلي ذفؽ إىل إجیاذ بًَٓة ٌَوظول
إىل خمخَف اًلواهني ،وُشا ما ٌسـى إًََ ٔبحس ادذعاظاث اًـَوم اًلاهوهَة وُو فصغ اًلاهون
امللازن (ف )2وال ثلذرص اًـالكة تني اجملمتؽ واًلاهون ؿىل املصحةل اذلاًَة ،تي جضمي ٔبًضا
ادلاهة اًخازخیي ،ومن ُيا فإن ًلة اًلاهون ًُست وًَست املصحةل اذلسًثة ،تي السمت وحوذ
اًلاهون اطلي اكن ًالسم تسوزٍ وحوذ اجملمتؽ ،ومن مث فإن ػاُصت ثوازج اًلواهني من كدي
اجملمتـاث املخـاكدة ال ًيحرص يف خاىهبا املوضوؾي فلط ،تي میخس ٔبًضا إىل املععَحاث كًَٓة
ٌَخـحري ؾن ثغل ا ٔلفاكز.
وًىن ُشا ال ًـين تخاات ٔبن ًلة اًلاهون يه ًلة خامست راث مععَحاث اثتخة املـىن ،تي
يه ًلة حِوًة ،مذجسذت ،ومذعوزت تخعوز اجملمتؽ (ف.)3
اًفصغ ا ٔلول :ثفاوث املععَحاث اًلاهوهَة
وثـخرب اًحُئة مبثاتة االٕظاز اًـام اطلي جیة مصاؿاثَ ؾيس إؿساذ اًدرشًـاث ثيؼامی ٌَمجمتؽ.
وٌضمي ُشا االٕظاز اطلي ٌسدٌس إًََ املرشغ ،لك دعوظَاث اجملمتؽ ،الاحامتؾَة ٔبو اًثلافِة
ٔبو الاكذعاذًة ٔبو اصلًًِة ٔبو اًخازخیَة وكريُا .ومن اًعحَـي -ؾيسئشٔ -بن ختخَف اًلواهني
اًوظيَة من حِر املواضَؽ املصاذ ثيؼمیِا ،ومن حِر اذلَول املـمتست ،تي ٔبًضا من حِر
اٌَلة املس خـمةل واملهنج واًخعيَفاث املخحـةٍ .ىون اًلاهون اًوظين -ؿىل اًـموم -ؿىل ظةل هحريت
خبعوظَاث اجملمتؽ اطلي ٌرسي ؿَََ ،ؿٌَل ٔبن اًلاهون هیسف إىل ثلومي اًواكؽ اطلي ًوخس ؿَََ
لك جممتؽ ،مس هتسای ابًلمي واملثي اًيت ًخعَؽ إٍهیا .وال صم يف ضوء ُشٍ الاؾخحازاث ٔبن
املععَحاث املس خـمةل يف كواهني اًحضلان اخملخَفة ثخفاوث ال من حِر ذالٍهتا حفسة ،تي
حىت من حِر وحوذُا.

18
A. Filali, Le droit algérien entre l’arabe langue officielle et le français langue technique, article in Revue
Algérienne des Sciences Juridiques Economiques et Politiques, 2012, 1, 49.
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 -1ثفاوث املععَحاث وحوذا
ٍىون املععَح املوحوذ يف كاهون تضل ما ال وحوذ هل يف كاهون تضل بٓدص ،هون املفِوم حمي
املععَح كري وازذ متاما يف اًلاهون اًثاين .19فارلَؽ هكععَح -مثال -يف كاهون ا ٔلزست ادلزائصي
املس متس من اًرشًـة ا ٕالسالمِة ال وحوذ هل يف اًلاهون اًفصويس اطلي ًًمتي إىل هؼام اًلواهني
املسهَة ،فِو جیِي ُشا اذلي ومن مث املععَح .ويف امللاتي ًيؼم املرشغ اًفصويس الاهفعال
ادلسسي واملـارشت ذازح اًزواح ،يف حني ٔبن مثي ُاثني اًوضـَخني ال وحوذ هلٌل يف كاهون
ا ٔلزست ادلزائصي .نٌل ٔبذش املرشغ ادلزائصي تيؼام اًىفاةل تُامن ٔبذش اًلاهون اًفصويس تيؼام
اًخخين .و ٔبما سخة ُشا اًخفاوث اًىدري تني اًلاهوهني فِو الادذالف يف املحاذئ ا ٔلساس َة اًيت
ًلوم ؿَهیٌل لك مهنٌل ،فاًـعمة حىون تَس اًصخي ابًًس حة ٌَرشًـة االٕسالمِة وال ٍصثحط زخي
ابمص ٔبت إال من ذالل ؿالكة اًزواح ،وال إزج إال ٌَوصل اًرشؾي ،تُامن ٌسدٌس اًلاهون اًفصويس
إىل اذلصًة املعَلة واملساوات اذلساتَة تني اًزوخني ،فِىون ًلك مهنٌل اذلق يف املعاًحة تفم
اًصاتعة اًزوحِة ،وهلٌل ٔبن ًخـارشا ذازح اًزواح  ،وهلٌل اذلق يف اًخخين...إخل.
-2ثفاوث املععَحاث ذالةل
كس ٌس خـمي كاهون تضلٍن هفس املععَح مؽ وحوذ ثفاوث يف مـىن لك مهنٌل ،ورعل
ثسة ادذالف اًخعوز اًـام اطلي ًلوم ؿَََ لك مهنٌلً .لس اس خـٌلل -مثال -املرشغ اًفصويس
ؿىل قصاز املرشغ ادلزائصي مععَح اًوازج ،كري ٔبن اًوازج يف اًلاهون اًفصويس ُو ارلَف
اًـام ،تُامن اًوازج يف اًلاهون ادلزائصي ًُس خبَف ؿام .وتـس اًخـسًي ا ٔلذري ٌٌَلذت  143من
اًلاهون املسين اًفصويسٔ 20بظحح مععَح اًزواح يف اًلاهون اًفصويس خیخَف ؾن امللعوذ تَ يف
اًلاهون ادلزائصي .نٌل ًـخرب اًفلَ يف اًرشًـة االٕسالمِة معسزا من معاذز اًلاهون ؿىل
ذالف مفِوم اًفلَ يف اًلواهني املسهَة اًيت ال ثـخربٍ معسزا ٌَلاهون.
وًىن ُشا ال میيؽ من وحوذ هفس املععَحاث مس خـمةل تيفس املـىن يف كواهني تضلان
خمخَفة ،الس امی يف جمال املـامالث املاًَة واًخحاذالث اًخجازًة مهنا ؿىل من سفذجة (Les
) effets de commerceسخِي املثال اًس يساث اًخجازًة واًس يس ٔلمص ،واًض َم ،وس يس
ارلزن وس يس اًيلي وؾلس حتوًي اًفاثوزت ،ونشا من ٔبسِم وصِاذاث الاسدامثز وصِاذاث
) (valeurs mobilièresاًلمي امليلوةل اذلق يف اًخعوًت ،وس يساث املسامهة ،وس يساث
19
Maher abdelhadi, La juritraductaulogie et le problème des équivalences des notions juridiques en Droit des
pays Arabes, Les cahiers de l’ILCEA n° 3 2001- 2002, p. 71.
 20مبوحة املاذت ا ٔلوىل من اًلاهون زمق 2013-404 :املؤزد يف  17ماي .2013
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الاس خحلاق وكريُا .وكس ثخفق اصلول ؿىل اس خـٌلل مععَحاث مـَية جسَِال ًخيؼمي ؿالكاهتم
ؿىل مبـىن اًدسَمي ابملعيؽ EXW ،قصاز مععَحاث اًخجازت اصلوًَة مهنا مبـىن مسمل ؿىل
اذلسوذ  ، DAFمبـىن جسَمي ؿىل ػِص اًحادصت  FOBمبـىن جسَمي ذاًط ازلازك ...إخل.
 ،DDPوهشهص يف ُشا اًضبٔن ٔبن اًلواهني الٔنرث اثعاال تثلافة لك جممتؽ يه ثغل اًيت ثخـَق
اب ٔلحوال اًضرعَة ،وكس حىون حمي ادذالف هحري حىت ابًًس حة ٌَمجمتؽ اًواحس ؿىل قصاز
كاهون ا ٔلزست ادلزائصي.
اًفصغ اًثاين :اًلاهون امللازن :بًَٓة ثلازة تني املععَحاث
اًلاهون امللازن ُو فصغ من فصوغ اًـَوم اًلاهوهَة ػِص إىل اًوحوذ يف تساًة اًلصن
اًـرشٍن نيدِجة حمتَة ٌَعاتؽ اًوظين ٌَلواهني .وال ًوخس تضل ؿىل وخَ اًىصت ا ٔلزضَة ًُست
هل ؿالكاث حصتعَ تلريٍ من اًحضلان ا ٔلدصى يف ص ىت اجملاالث :س َاس َة ،اكذعاذًة ،زلافِة،
إوساهَة ،جتازًة ،وكريُا .وثلذيض مثي ُشٍ اًـالكاث ثيؼامی ًخوىل وضـَ ذمثَو اًحضلان املـيَة،
وال ًخبٔىت رعل إال مبـصفة كواهني اًحضلان اخملخَفة .وُشا ُو موضوغ اًلاهون امللازن اطلي هیسف
إىل ذزاسة ملازهة تني خمخَف ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة ٔبو اًـائةل اًلاهوهَة ،فِو ذزاسة مواسًة خملخَف
ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة تلصط حتسًس هلاظ اًخلازة ٔبو الاًخلاء تُهنا وهلاظ الادذالف ثضبٔهنا ،و ٔبمه
اذلَول اًلاهوهَة املخوظي إٍهیا يف لك هؼام.
نٌل ٌسمح اًلاهون امللازن ابًفِم ادلَس ٌَلاهون اًوظين ًلك تضل ،واًوكوف ؾيس سَحَاثَ
وٕاجیاتُذَ ابًيؼص إىل اًلواهني ا ٔلدصى ،اًيت كس جساؿس ؿىل ثعوز اًلاهون اًوظين ،ومتىن
املرشغ من اًلِام ابالٕظالحاث اًلاهوهَة اًىربى .وجساؿس ُشٍ اصلزاسة امللازهة ٔبًضا ؿىل ثوحِس
اًلواهني ،فذُرس اًـالكاث تني خمخَف اًحضلان وثوفص ًِا ٔبمن كاهوين ٔبنرب.
وثوخس ؿىل اًـموم ٔبزتؽ ٔبهؼمة ٔبو ؿائالث كاهوهَة نربى ،21ويه ؿىل اًخوايل:
 هؼام اًلواهني املسهَة ٔبو اًلواهني اًصوماهَة ادلصماهَة ( droits )romanogermanique droits civilistes ouاطلي ٍمتزي مبعسزٍ اًصئُيس ُو
اًدرشًؽ) ،فِو كاهون مىذوة ،وًضؽ كواؿس ؿامة وجمصذت ،ساؿسث ؿىل إؿساذ هؼصایث كاهوهَة
مًسجمة ،وخیضؽ اًلضات ملحس ٔب اًرشؾَة ،فِم مَزمون تخعحَق اًلاهون ،وال ًـخرب الاحهتاذ
اًلضايئ مبعسز ٌَلاهون و ًو ظسز من ٔبؿىل حموكة يف اًحضل.
21
R. David, Les grands systèmes de droit contemporain, Précis Dalloz, 4éme éd.
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هؼام اًلاهون اًـام ( )commun law droit anglo-saxonومن ٔبجصس سٌلثَ،اؾامتذٍ ؿىل ما ٌسمى ابًساتلة اًلضائَة ،فِو كاهون كضايئٌ ،س خزَط اًلواؿس اًلاهوهَة من
حاالث ذاظة ثفذلص إىل اًعحلة اًـمومِة واًخجصًس ،وًَزم اًلايض اب ٔلحاكم اًلضائَة اًساتلة
الس امی ثغل اًعاذزت من ادلِاث اًلضائَة اًـََا.
هؼام اًلواهني راث اًعاتؽ اصلًين ويف ملسمهتا اًرشًـة االٕسالمِة ( droit )musulmanاًيت حمتزي مبعسزُا اًلصبٓن اًىصمي ،واًس ية اًيحوًة اًرشًفة ،واالٕحٌلغ،
واًلِاش ) ،...ومبجال اوضلاًِا إر ثـخين تـالكة اًفصذ مؽ كريٍ ،وؿالكة اًفصذ مؽ هفسَ،
وؿالكذَ مؽ زتَ).
هؼام اًلواهني الاصرتاهَة ) (droits socialistesاًيت مل ًحق ًِا حمال من االٕؾصاة.وثخفاوث ُشٍ ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة ٔبًضا يف ادلاهة املهنجي ،واٌَلة اًلاهوهَة.
اًفصغ اًثاًر :املععَحاث اًلاهوهَة :اتزخی وثعوز
ابالٕضافة إىل اًعاتؽ اًخلين ٌَمععَحاث اًلاهوهَة فإن تـضِا راث معسز اتزخیي ،ا ٔلمص
اطلي ٍزًس يف ظـوتة فِمِاًُ ،س من كدي اًـامة حفسة ،تي حىت ابًًس حة ٌَلاهوهَني .حصذ -
ؿاذت -املععَحاث املوزوزة من اًرشائؽ اًلسمیة يف صلك كواؿس مضِوزت ٔبو ٔبكوال مبٔزوزت ،مهنا
ؿىل سخِي املثال ابًًس حة ٌَفلَ االٕساليم ما ًًل" :املـصوف ؾصفا اكملرشوظ رشظا"ٔ ،بو
كاؿست "ما زخت ابًَلني ال ٍصفؽ إال ابًَلني" ،و"اًفصغ ًددؽ ٔبظهل"ٔ ،بو "إرا سلط ا ٔلظي سلط
اًفصغ" ،ومدس ٔب "ال رضاز وال رضاز"ٔ ،بو اًلاؿست اًلائةل "اًلمن ابًلصم"ٔ ،بو "اًرضز ا ٔلصس
ٍزال ابًرضز ا ٔلدف ،"...إخل .وهشهص من تني اًلواؿس اًلاهوهَة كاؿست" :ال ًـشز جبِي
اًلاهون"" ،ال ًـخس املصء تلضَ"" ،اًفصغ ًددؽ ا ٔلظي"  ،و"ارلاض ًلِس اًـام".
واملالحغ ٔبن اًلواهني اًيت اس خَِمت اًىثري من كواؿسُا من اًلاهون اًصوماين تلِت
ممتسىة ابًعَاكة اٌَلوًة ا ٔلظََة ٌَلاؿست واًيت حاول املرشغ ادلزائصي حصمجهتا إىل اٌَلة اًـصتَة
ومهنا ؿىل سخِي املثال( ، affectio societatis :هَة املضازنة)bonus pater ،
( familiasاًصخي املـخاذ)( erga omnes ،يف مواهجة اًلك)( in abstracto ،جمصذ)،
( jus sanguinisزاتعة اصلم)( jus soli ،زاتعة الاكَمي)exceptio non adimpleti ،
( contractusاصلفؽ تـسم اًخيفِش)Nullun crimen nulla poena sine lege ،
(الحصمیة وال ؾلوتة إال تيط)... ،إخل.
19

واملالحغ من هجة ٔبدصى ٔبهَ نثريا ما ًضعص الاحهتاذ اًلضايئ ،ابًيؼص إىل املس خجساث
اًيت ثعص ٔب ؿىل واكؽ اجملمتؽ ،22إىل إؿاذت اًيؼص يف مـىن املفاُمي ،ذما جیـي املععَحاث يف ثعوز
مس متص .مفن املـصوف ٔبهَ ًمت وضؽ اًدرشًـاث ؿىل ضوء فصضَة مـَية كوارما اًواكؽ اًسائس يف
رعل اًوكت ،كري ٔبن ػصوف وضؽ اًلاؿست اًلاهوهَة كس ثخلري خشزای وكت ثعحَلِا ،وكس ثفصس
حلائق خسًست مل حىن يف اذلس حان .وملا اكن اًلايض مَزما ؾيس ثعحَلَ ٌَيط اًلاهوين مبصاؿات
اًؼصوف ادلسًست اًسائست مفا من صم ٔبهَ كس ًضعص إىل إؿاذت اًيؼص يف مـىن املععَح.
وهشهص يف ُشا اًضبٔن ؿىل سخِي املثال مععَح اذلازش يف إظاز املسؤوًَة املسهَة ؾن فـي
اًيشء ،إر اكهت اًـربت ابملـىن اًلاهوين ٌَحازش فِو املاعل ،مث ٔبظححت اًـربت ابملـىن املاذي
فِو اذلائز ٌَيشءًَ ،عحح يف ا ٔلذري امللعوذ ابذلازش اًضرط اطلي هل" :كسزت الاس خـٌلل
واًدس َري واًصكاتة" ،ومصذ ُشا اًخعوز يف مـىن املععَح ُو ثعوز اًواكؽ.
املححر اًثاين
اٌَلة اًـصتَة لكلة كاهوهَة
إهَ من تني اذللائق اًخازخیَة ٔبن ا ٔلدم واًضـوة ال ثـُش مٌـزةل ؾن تـضِا اًحـغ ،تي
ُياك ؿالكاث حصتط تني خمخَف صـوة اًـامل اًيت ٔبظححت ال حىذفي ابًخىذالث اًلازًة ٔبو
ادلِوًة ،تي جسـى يف اًوكت اذلايل إىل حتلِق ما ٌسمى ابًـوملة .واذلاظي ٔبًضا ٔبن ُياك
ثـاٌش تني اذلضازاث زمغ ثفاوهتا ،فِخبٔثص تـضِا تحـغ ،وكس هیمین تـضِا ؿىل اًحـغ الٓدص،
وًُس ٌَـوملة من قصط كري ُمیية اصلول اًىربى ؿىل ابيق ذول اًـامل يف مجَؽ اجملاالث سواء
ٔباكهت اكذعاذًة ،س َاس َة ،كاهوهَة ،زلافِة ...إخل .23وًـي ٔبمه مسبٔةل جس خوكفٌا يف ُشا امللام
ُو ثبٔزري اذلضازت اًلصتَة ؿىل اًـامل اًـصيب يف جمال اًلواهني موضوؿا وًلة.
و ٔبما ؾن بٔس حاة ثلدي اًضـوة اًـصتَة ٌَحضازت اًلصتَة زمغ ما حتمهل من ثياكضاث مؽ
اجملمتـاث اًـصتَة فِيي ؿىل وخَ ارلعوض:

22
E. Pic, relève que les concepts juridiques sont dotés d’un effet juridiques et semblent avoir une fâcheuse
tendance { la mouvance et { la porosité, sous l’effet de la jurisprudence qui les modifie sans cesse, et qu’ainsi:
«loin d’être un contenant immobile que la baguette magique du législateur pourrait par une définition remplir
et clore définitivement, la notion légale, prend son sens dans les faits, doit être reconstruite à chaque
application. Irrémédiablement incomplets, les éléments composant sa définition doivent, de fait être
redéployés dans chaque espèce», op., cit., p. 63.
 23اًـوملة ھي" :اًـمي ؿىل ثـممي منط حضازي خیط تضلا تـَيَ وھو اًوالایث املخحست ا ٔلمصٍىِة ابطلاث ،ؿىل تضلان اًـامل بٔمجؽ".
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كصة اًـامل اًـصيب حلصافِا من ٔبوزواب ،ذما ٌرس جهصت اًضـوة واحذاكك اذلضازاث وختَف
اًـامل اًـصيب يف مجَؽ اجملاالث ،فمل ٍمتىن من ظس الاظٌلغ الاس خـٌلزًة ٌضلول اًلصتَة وال
اًعموذ ٔبمام اًلزو اًفىصي اًلصيب.
نٌل وفصث اًثلافة اًلاهوهَة اًلصتَة ٌَضـوة اًـصتَة وذلاكرمم ا ٔلساًَة اًلاهوهَة اًيت ثَيب
زقحاهتم وظموحاهتم اصلهَوًة وُو ا ٔلمص اطلي مل جیسوٍ حبسة مزامعِم يف اًرشًـة االٕسالمِة
وحلوق االٕوسان ،واصلمیلصاظَة ،وفعي اصلٍن ؾن اصلوةل وكريُا .وًؼِص ٔبن ٔبثص اًثلافة اًلصتَة
ٔبهـىس سَحا ؿىل اٌَلة اًـصتَة لكلة كاهون سواء ابًًس حة ٌَلاهون ادلزائصي (م ٔ )1بو خمخَف
اًلواهني اًـصتَة ا ٔلدصى (م .)2
املعَة ا ٔلول :واكؽ اٌَلة اًـصتَة لكلة كاهون يف ادلزائص
مل حىذف اصلوةل ادلزائصًة تعصذ الاس خـٌلز اًفصويس تي سـت إىل اس خـاذت اًِوًة اًوظيَة
من ذالل حىصٌس االٕسالم ذًيا ٌضلوةل واٌَلة اًـصتَة ًلة زمسَة ذس خوزای ،وًىن ُشا مل میيؽ
يف اًواكؽ املؤسساث ٔبای اكهت و ٔبای اكن ذوزُا يف االٕحصاءاث املخـَلة ابٕؿساذ اًلواهني من
الاس متصاز يف اس خـٌلل اٌَلة اًفصوس َة لكلة معي ،فمل حىن اًعَاكة اًصمسَة ٌَيعوض اًلاهوهَة
ابٌَلة اًـصتَة يه اًعَاكة ا ٔلظََة ،تي يه حصمجة (ف.)1
وًؼِص ٔبن اًخ ٔبثص اًىدري ٌَلاهوهَني ادلزائصًني ابًثلافة اًلاهوهَة الاس خـٌلزًة ُو ٔبحس
ا ٔلس حاة اًصئُس َة يف اس متصاز ُشٍ الاسذواحِة اٌَلوًة اًفـََة اًيت السمهتا اسذواحِة كاهوهَة.
وٕارا اكهت اذلس ية اًوحِست ملثي ُشا اًوضؽ يه املساؿست ؿىل اهفذاخ اًحالذ ؿىل اًـامل
ارلازيج .فإن هل ٔبًضا مساوئ ًـي من ٔبمهِا ظمس اًِوًة اًوظيَة (ف.)2
اًفصغ ا ٔلول :اًيعوض اًلاهوهَة اًصمسَة :حصمجة
كس ًعـة ٔلول وُةل اؾخحاز اًيعوض اًلاهوهَة اًصمسَة يف ادلزائص حصمجة ٔلن مثي ُشٍ
اًفصضَة ثخعَة اس خـٌلل ًلخني خمخَفذني يف إؿساذ اًيعوض اًلاهوهَة .جس خـمي إحساُا يف
حتضري اًيط ،كٔن حىون ًلة معي وجسمى ابٌَلة ا ٔلظََة وجس خـمي اًثاهَة ؾيس اًعَاكة
اٍهنائَة ٌَيط واًيت حىس حَ اًعحلة اًصمسَة ابًًس حة ٌَمزاظحني تَ .وٕارا اكن من اًثاتت كاهوان
ٔبن املرشغ اسددـس الاسذواحِة اٌَلوًة وهصش اٌَلة اًـصتَة ذون كريُا لكلة زمسَة وحِست،
ويه ؾيسئش اٌَلة اًصمسَة ًعَاكة اًلواهني ،فإن اًواكؽ اًـمًل ملاٍص متاما طلعل ،إر اكهت
والحزال اٌَلة اًفصوس َة جس خـمي لكلة ٔبظََة يف إؿساذ اًيعوض اًلاهوهَة (.)1
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وًىن ملا اكن ا ٔلمص ًخـَق تيعوض كاهوهَة ثعاػ تواسعة مععَحاث ،واكن من اًثاتت
ٔبًضا ٔبن املععَحاث اًلاهوهَة وسخِة ،إر ثخفاوث تخفاوث ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة ونشا اٌَلاث
ا ٔلظََة اًيت ثًمتي إٍهیا ،فإن اًرتمجة اًلاهوهَة ختخَف لك الادذالف مؽ اًرتمجة اٌَلوًة (.)2
  1الاسذواحِة اٌَلوًة يف إؿساذ اًيعوض اًلاهوهَةاس متص املرشغ مٌش الاس خلالل إىل ًومٌا ُشا يف إؿساذ اًعَاكة ا ٔلظََة ٌَيعوض اًلاهوهَة
ابٌَلة اًفصوس َة ،وًو ٔبن مصنزُا اًلاهوين ؾصف حصاحـا هحريا ،فدـس ما اكهت ادلصًست اًصمسَة
ثعسز كسات الاس خلالل يف ورشت واحست ابٌَلة اًفصوس َة )ٔ ،(1.1بظححت ثعسز يف مصحةل
اثهَة يف ورشًخني إحساُا ابٌَلة اًـصتَة وا ٔلدصى ابٌَلة اًفصوس َة )ًُ ،(2.1س خلص ظسوزُا يف
اٍهناًة يف ورشت واحست ابٌَلة اًـصتَة معحوتة ترتمجة ابٌَلة اًفصوس َة (.)3.1
  1.1ادلصًست اًصمسَة :ورشت واحست ابًفصوس َةتـس ما هصش املؤسس اصلس خوزي يف املاذت  5من ٔبول ذس خوز ٌَجزائص املس خلةل اٌَلة
اًـصتَة لكلة زمسَة ،خاء يف املاذت  76من هفس اًيط ما ًًل" :جیة ٔبن ًخحلق اًخـصًة
اًفـًل ؿىل إكَمي ازلِوزًة يف ٔبحسن الٓخال ،كري ٔبهَ میىن اس خثٌاء من ٔبحاكم ُشا اًلاهون
اس خـٌلل تعفة مؤكذة اٌَلة اًفصوس َة مؽ اٌَلة اًـصتَة".24
واذللِلة ٔبهَ يف ضوء اًيلط املسجي سواء يف اًوسائي املاذًة ٔبو اًخرشًة ،مل ٌسمح
ٌَسَعاث ادلزائصًة ابٕؿساذ ورشت ادلصًست اًصمسَة ابٌَلة اًـصتَة ابؾخحازُا اٌَلة اًصمسَة ،تي
اكهت اًيعوض ثعسز ابٌَلة اًفصوس َة ذون 147املؤزد يف  16 -كريُا وُشا إىل كاًة
ظسوز املصسوم اًخيفِشي زمق  147 -64املؤزد يف  16حمصم  1384املوافق  28ماًو
.251964
  2.1ادلصًست اًصمسَة :ورشًخني ابًـصتَة و ابًفصوس َةثيط املاذت  2من املصسوم اًخيفِشي اًساًف اطلهصٔ " :بن ادلصًست اًصمسَة حتصز ابٌَلة
اًـصتَة ،وحتخوي ٔبًضا تعفة مؤكذة ؿىل ورشت ابٌَلة اًفصوس َة" .وورش ُشا املصسوم اًخيفِشي

24
Art 76: «La réalisation effective de l’arabisation doit avoir lieu dans les meilleurs délais sur le territoire de la
République. Toutefois par dérogation aux dispositions de la présente loi, la langue française pourra être
utilisée provisoirement avec la langue arabe».
 25ثضبٔن ثيفِش اًلواهني واًضواتط ،ح ز ،اًـسذ  ،1س ية .1964
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يف ٔبول ورشت ابٌَلة اًـصتَة ٌَجصًست اًصمسَة ،يف اًـسذ ا ٔلول املوافق ٌَـسذ  44من اًس ية
اًثاًثة ابًًس حة ًًرشت ادلصًست اًصمسَة ابٌَلة اًفصوس َة.
واملالحغ ٔبن املرشغ هصش اًًرشًخني ابٌَلة اًـصتَة واٌَلة اًفصوس َة لك واحست ؿىل حست،
فِىون ًلك مهنا هفس اًلمیة اًلاهوهَة ،فاالسدضِاذ تًرشت ادلصًست اًصمسَة ابٌَلة اًفصوس َة
ًـاذل متاما الاسدضِاذ تًرشت ادلصًست اًصمسَة ابٌَلة اًـصتَة.
اذللِلة ٔبن اسذواحِة ورشت ادلصًست اًصمسَة مل حىن حمي ظـوابث ،ومل ثرث ٔبي مضلكة
ثشهص ابًًس حة ًفِم ٔبو ثعحَق اًلواهني اًعاذزت ،ظاملا ٔبهَ إىل كاًة اًرشوغ يف ثـصًة املعاحل
اًلضائَة يف س ية  ،1967اكن اًلضات واملخلاضون وحمامومه ٌس خـمَون اٌَلة اًفصوسة وًـمتسون
ؿىل ورشت ادلصًست ،اًصمسَة ابٌَلة اًفصوس َة.
واس متص ُشا اًوضؽ إىل كاًة اًفاحت من فِفصي  1970حِر ٔبؿَن املرشفون ؿىل ادلصًست
اًصمسَة ؾن متسىِم ابًًرشت ابٌَلة اًـصتَة واسددساهلم ًٌَرشت ابٌَلة اًفصوس َة ترتمجة.
26

 3.1 -ادلصًست اًصمسَة :ورشت زمسَة ابٌَلة اًـصتَة وحصمجة ًِا ابٌَلة اًفصوس َة

ثضمن اًـسذ اًخاسؽ املؤزد يف  27خاهفي  1970من ادلصًست اًصمسَة ابٌَلة اًفصوس َة ذون
اًًرشت ابٌَلة اًـصتَة يف اًعفحة ا ٔلوىل إؿالان خاء فَِ ىهنيي إىل ؿمل مضرتهَيا ٔبن ادلصًست
اًصمسَة ال ثخضمن اتخساء من فاحت فِفصي  1970إال اًًرشت ابٌَلة اًـصتَة ...كري ٔبهَ سرتسي
حصمجة ٌَمضرتنني ابٌَلة اًفصوس َة" .معال هبشا االٕؿالن ٔبظححت ٔبؿساذ ادلصًست اًصمسَة اًعاذزت
ابٌَلة اًفصوس َة تـس اًفاحت من صِص فِفصي  1970حتمي ؿىل ظفهتا ا ٔلوىل واملالحغ ٔبن ُشا
اًوضؽ » .«Traductionمالحؼة حصمجة ابٌَلة اًفصوس َة مس متص إىل حس اًساؿة ،ذما ًفِس
حامت ٔبهَ إرا اكهت اسذواحِة اٌَّلة (ؾصتَة-فصوس َة) ،كري مىصسة يف اًيعوض اًلاهوهَة ،إال ٔبهنا
موحوذت يف اًواكؽ اًـمًل ،إر ٔبن اًخلَري وكؽ ؿىل مس خوى اًيعوض فلطٔ ،بما معََا فلس
اس متص اًوضؽ ؾٌل اكن ؿَََ (فاًعَاكة ا ٔلظََة ثمت ابًفصوس َة واًرتمجة ابٌَلة اًـصتَة).
ويف ضوء ُشٍ اذللِلة هدساءل ؾن امللزى من احملافؼة ؿىل ُشٍ الاسذواحِة اٌَلوًة ذون
حىصٌسِا كاهوان؟ وٍزذاذ ُشا اًدساؤل ٔبمهَة ابًيؼص إىل  05املؤزد يف ً 16ياز 1999
26
Avis «Il est porté { la connaissance de nos abonnés qu’{ dater du 1er février 1970, le journal officiel ne
comportera qu’une édition en langue arabe. Toutefois une traduction sera adressée au lecteur ayant souscrit
un abonnement en langue française… En conséquence le nouveau tarif d’abonnement annuel arabe et sa
traduction sera de 40 DA», JO 1970, n° 10.
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املخضمن ثـممي ملذضَاث اًلاهون زمق  91اس خـٌلل اٌَلة اًـصتَة 27من هجة وابًيؼص إىل
ا ٔلصواظ اًيت كعـهتا معََة اًخـصًة من هجة ٔبدصى؟
-2اًعَاكة اًـصتَة ٌَيعوض اًلاهوهَة :حصمجة ًلوًة
مل ثؼِص ًلة اًلاهون لكلة ؿَمَة ثلٌَة إىل خاهة اٌَلة اًـاذًة إال ابًيؼص إىل اصلكة املعَوتة يف
اجملال اًـَمي نٌل س حق رشحَ .ومل ًؼِص اًلاهون امللازن نفصغ خسًس يف اًـَوم اًلاهوهَة إال ثسخة
وسخِة املععَحاث اًلاهوهَة ،الزثحاظِا مبضمون زلايف .28ويف ضوء ُشٍ اذللائق فإن اًرتمجة
اًلاهوهَة ختخَف ال حماةل ؾن اًرتمجة اٌَلوًة .فاًلاهون نٌل ُو مـصوف ؿىل ؿالكة مذَية ابدلاهة.
اذلضازي واًثلايف ًلك جممتؽ ،ومن مث ال ثلذرص اًرتمجة اًلاهوهَة ؿىل اسددسال لكمة ٔبو
لكٌلث يف اٌَلة املعسز ٔبي امليلول مهنا تبٔدصى يف اٌَّلة اًِسف ٔبي امليلول إٍهیا (املرتمج إٍهیا)
حصمز إىل هفس املـين اٌَلوي ،تي جیة هلي احملخوى اًثلايف ٌَيط اًلاهوين حمي اًرتمجة من ًلة
املعسز إىل ًلة اًِسف مؽ مصاؿات تَئهتا اًثلافِة.
وجتسز االٕصازت يف ُشا اًضبٔن ٔبن احامتل اًخفاوث يف املـىن اًلاهوين تني اًيط اًلاهوين
ا ٔلظًل يف اٌَلة املعسز ٔبو امليلول مهنا واًيط اًلاهوين املرتمج يف اٌَلة اًِسف ٔبي اٌَلة
امليلول إٍهیا ُو ٔبمصا وازذا ال مفص مٌَ .وكس ال ًخحلق اًخاكفؤ اًوػَفي ٔبي املـاذةل املثاًَة يف
املـىن اًلاهوين تني اًيط اًلاهوين يف اٌَلة املعسز واٌَلة اًِسف ،هكفِوم اًزواح يف اًلاهون
اًفصويس واًلاهون ادلزائصي . 29وكس جس خحَي ثغل املـاذةل ٔبظال الس امی حاةل جتاُي ٔبحس
اًلاهوهني )ً (concubinageوضؽ يف حني ًبٔذش تَ اًلاهون الٓدص،وحاًيت املـارشت اذلصت
اٌَخني ٔبكصٌُل اًدرشًؽ ) (pacte civil de solidaritéواملَثاق املسين ٌَخضامن اًفصويس
(املاذت  515اًفلصت ا ٔلوىل واًثامٌة من اًلاهون املسين) يف حني ٔبتـسٌُل اًلاهون ادلزائصي
ًخـازضٌِل مؽ املـخلساث ادلزائصًة.
ومیزي املرتمجون اًلاهوهَون -ؿاذت -تني هوؿني من اًرتمجة :فلس ًرتمج اًيط اًلاهوين إىل ؿست
ًلاث ،كري ٔبن ُشٍ اًرتمجة حىون ؿىل ٔبساش هؼام كاهوين واحس ( ٔبي هفس املععَحاث) ،نٌل
ُو ا ٔلمص ابًًس حة ٌَحضلان اًيت ثـمتس ؿست ًلاث زمسَة يف ظَاكة اًيعوض اًلاهوهَة يف حني
 27ادلصًست اًصمسَة ، 1991 ،اًـسذ ، 3ض. 44
28
Jean Robert Henry, Le changement juridique dans le monde arabe ou le droit comme enjeu culturel, in Droit
et société, 15-1990, p. 157-170.
29
L’article 143 du code civil français dispose: «Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou
de même sexe».
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 اطلي هصش زالج ًلاث زمسَة-مثال-  اكًلاهون اًسوٌرسي،ٔبهنا ثلوم ؿىل هؼام كاهوين واحس
30
la traduction  وُشا ما ٌسمى ابًرتمجة اًلاهوهَة. )  االًٕعاًَة، اًفصوس َة،(ا ٔلملاهَة
 فِيي معََة حتوًي حمخوى ٔبو دعاة كاهوين يف هؼام كاهوين مـني إىل ًلة ٔبو، juridique
 وكس31 اًرتمجة ؿىل ادلاهة اٌَلوي فلط.ٍ وثلذرص اًعـوابث يف مثي ُش.ؿست ًلاث ٔبدصى
حىون اًرتمجة ٔبنرث ثـلِسا ؾيسما ًخـَق ا ٔلمص ترتمجة كواؿس كاهوهَة من هؼام كاهوين مـني ومن
اًيت میىن ٔبن وسمهیا-  وجیة يف مثي ُشٍ اًـمََة.ًلخَ ا ٔلظََة إىل ًلة وهؼام كاهوين ملاٍص
 وُو ًـين هلي،- transposition juridique 32ابًخوظني اًلاهوين ٔبو اًخحسًي اًلاهوين
احملخوى اًلاهوين ٔبو ارلعاة اًلاهوين من تُئة وهؼام كاهوين وًلة مـَية إىل تُئة وهؼام كاهوين
.وًلة ٔبدصى
 ابالٕضافة إىل ختععَ يف اٌَلاث ٔبن ٍىون ٔبًضا خمخعا يف-ؾيسئش- وٌضرتظ يف املرتمج
 فاًعـوابث اًيت ثـرتط املرتمج حىون راث ظاتؽ ًلوي وراث ظاتؽ.اًلاهون امللازن
 إر ًخـني ؿَََ اسددسال املععَح املس خـمي يف اٌَلة اًلاهوهَة املعسز ابملععَح،اظعاليح
 مؽ اًـمل ٔبن ُشٍ اٌَلة جس خـمي مععَحاث ٔبدصى،اطلي ًـاذهل يف اٌَلة اًلاهوهَة اًِسف
 فِجة اًححر ؾن اًخاكفؤ اًوػَفي تني مععَح اٌَلة.33ابؾخحازُا ثًمتي إىل هؼام كاهوين بٓدص
.امليلول مهنا ومععَح اٌَلة امليلول إٍهیا
ومن اًواحض ٔبن حصمجة اًدرشًؽ ادلزائصي يف إظاز ظَاقخَ اًصمسَة ابٌَلة اًلاهوهَة اًـصتَة
ؿىل سخِي-  مهنا1605_1575  إر ٔبن تـغ اًيعوض اًلاهوهَة،ًيسزح مضن ُاثني اًـمََخني
30
L’article 4 de la constitution du 18 avril 1999 de la confédération Suisse consacre 4 langues nationales
l’allemand, le français, l’italien et le romanche. L’article 10 de la loi fédérale sur les langues nationales et la
compréhension entre les communautés linguistiques du 5 octobre 2007dispose : «publication en allemand, en
français et en italien…Les actes législatifs fédéraux et les autres textes qui doivent faire l’objet d’une
publication en vertu de la loi du 18juin 2004sur les publications officielles ou d’autres dispositions du droit
fédéral sont publiés en allemand, en français et en italien { moins que la loi n’en dispose autrement …Les
documents sont publiés simultanément en allemand en français et en italien.
31
N. Bessadi, Le traducteur juridique algérien face à la difficulté de traduire certains termes juridiques, article in
Alternative francophone, Vol 1, 3, 2010, p. 40-48
32
N. Bessadi, op., cit., loct.cit.
33
Le traducteur juridique écrit N.Bessaidi: «est souvent confronté à un problème de non équivalence juridique
entre les notions se trouvant dans le texte source et les notions du de la langue du texte d’arrivée lorsqu’il
tente un transfert d’une culture juridique à une autre», op., cit., p. 44.
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املثال -اًلاهون املسين واًلاهون اًخجازي وكاهون اًحضلًة وكاهون اًـلوابث يه اب ٔلساش حصمجة
ٌَيعوض اًفصوس َة ،وتـضِا الٓدصى نلاهون ا ٔلزست ،وكاهون ا ٔلمالك اًوكفِة تلي مذبٔثص
ابًثلافة ا ٔلظََة ٌَمجمتؽ ادلزائصي ٔبي اًثلافة اًـصتَة ا ٔلماسًلَة االٕسالمِةً .لس ثبٔثص ابًثلافة
اًلاهوهَة اًفصوس َة اًيت ثًمتي إىل هؼام اًلواهني املسهَة (ادلاهحان املوضوؾي واًضلكي)،
وابًرشًـة االٕسالمِة ويه هؼام كاهوين كامئ تشاثَ ؿىل قصاز ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة ٔب ٔلدصى .وكس
السمت ُشٍ الاسذواحِة اًثلافِة اسذواحِة اٌَلة نٌل س حق تَاهَ .وًحسو ٔبن املرشغ مل ًَزتم مبا
ثلذضََ كواؿس اًرتمجة اًلاهوهَة اًساتق رهصُا ،تي انخفى ابًرتمجة اٌَلوًة ،ا ٔلمص اطلي اهـىس
سَحا ؿىل ظَاكة اًيعوض اًلاهوهَة ابٌَلة اًـصتَة.
اًفصغ اًثاين :بٓاثز اًثلافة اًلاهوهَة الٔحٌحَة ؿىل اًلاهون ادلزائصي
ًؼِص ٔب ّن ب ٓاثز اًثلافة اًلاهوهَة الٔحٌحَة مل جتـي املرشغ ادلزائصي ٍىذفي يف إظاز إؿساذ
سن اًدرشًؽ جبز ٔبزت اًلواهني الٔحٌحَة وظَاقهتا ابٌَلة اًـصتَة ( ،)1وًىهنا ثعمح ٔبًضا إىل
فصوسة اًرشًـة االٕسالمِة (.)2
-1اًلاهون ادلزائصي :حز ٔبزت وثـصًة ٌَلواهني الٔحٌحَة
إن اًوضؽ اطلي بٓل إًََ اًلاهون ادلزائصي من حِر الاحنصاف ؾن ٔبظاًخَ مصذٍ ؿامَني
مذياكضني ٌُل :حمتَة ػاُصت اًخثلف هدِجة ُمیية اًثلافة اًلاهوهَة الٔحٌحَة من هجة ()1.1
ورضوزت اًصحوغ إىل اٌَلة اًـصتَة هوهنا ؾيرص من ؾيارص اًِوًة ادلزائصًة من هجة اثهَة
(.)2.1
-1.1ػاُصت اًخثلف وحز ٔبزت اًلواهني الٔحٌحَة
ثخحلق ػاُصت اًخثلف ٔ -بي ثبٔثص جممتؽ تثلافة ٔبدصى كري زلافذَ ا ٔلظََة ،-حاةل وحوذ
زلافذني ٔبو ٔبنرث يف جممتؽ واحس ثسخة ػصوف ما ،ؿىل ٔبن هتمین إحساٌُل يف اٍهناًة ؿىل
ا ٔلدصى ،وُشا ما حعي يف ادلزائص من ذالل الاس خـٌلز اًفصويس ( )1.1.1وحىت تـس
الاس خلالل ثسخة ُمیية اًثلافة الٔحٌحَة ؿىل امليؼومة اًلاهوهَة ادلزائصًة من ذالل ضلوظ
اًـامل ارلازيج ؿىل ادلزائص (.(2.1.1
-1.1.1خمَفاث الاس خـٌلز اًفصويس
ًلس اكن ٌَلاهون اًفصويس ا ٔلثص اًىدري ؿىل اًلاهون ادلزائصي ثسخة الاس متصاز يف ثعحَق
اًدرشًؽ اًفصويس لٔنرث من ؾرش س يواث تـس الاس خلالل ( ،)1.1.1.1والاس متصاز يف
ثسزٌسَ والاؾامتذ ؿَََ يف حىوٍن ظَحة اذللوق (.)2.1.1.1
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-1.1.1.1الاس متصاز يف ثعحَق اًلاهون اًفصويس
إن اس متصاز اصلوةل ادلزائصًة يف ثعحَق اًلاهون اًفصويس مبوحة اًلاهون زمق 157-62
املؤزد يف  31ذٌسمرب ّ 1962اًصايم إىل اٍمتسًس حىت إصـاز بٓدص ،ملفـول اًدرشًؽ اًيافش إىل
كاًة  31ذٌسمرب  ،341962مل ٍىن ؾن ادذَاز حص،تي ثسخة رضوزت جتية اًفوىض احملمتةل
هدِجة اًفصاػ اًلاهوين .35وًحسو واحضا ؾيس اًصحوغ إىل خمخَف اًواثئق اًصمسَة اًيت ظسزث
ذالل اًثوزت اًخحصٍصًةٔ 36بو تـس الاس خلاللٔ 37بن اسرتخاغ اًثلافة ادلزائصًة ا ٔلظَةل الس امی
اٌَلة اًـصتَة واًرشًـة االٕسالمِة ُو كصاز ال زحـة فَِ .38وجتسسث ُشٍ اًصقحة املرشوؿة يف
اختار إحصاءاث مذخاًَة من كدي اصلوةل ادلزائصًة ،اكهت بٓدصُا ا ٔلمص زمق  29-73املؤزد يف 5
ًوًَو ً 1973خضمن إًلاء اًلاهون زمق 157-62 :اًساًف اطلهص اتخساء من ً 5وًَو .391975
كري ٔبهيا جسَيا يف راث اًوكت ٔبن اًواكؽ تس ٔب مؽ مصوز اًوكت ًخجاوس ثسزجیَا اًلصازاث
اًس َاس َة واًلاهوهَة هدِجة اهدضاز ػاُصت اًخثلف اًلاهوين ،acculturation juridique
فبٔظححت اًثلافة اًلاهوهَة اًفصوس َة حزء من اًثلافة اًلاهوهَة ادلزائصًة .ونثريا ما ساؿس ؿىل
رعل اًخىوٍن اًلاهوين اطلي ثَلاٍ احملرتفون ادلزائصًون يف جمال اًلاهون من كضات وخمخَف
مساؿسي اًلضاء ،وا ٔلساثشت ذالل املصحةل الاس خـٌلزًة وُو حىوٍن يف اًلاهون اًفصويس ابٌَلة
اًفصوس َة.
وجتسز االٕصازت يف ُشا اًضبٔن ٔبن ؿسذ ادلزائصًني املثلفني ابٌَلة اًـصتَة ويف اًرشًـة
االٕسالمِة حتسًسا -كسات الاس خلالل  -كََي خسا ،ومل ٌس خعَـوا اًخعسي ًؼاُصت اًخثلِف
ُشٍ .ويف ضوء ُشٍ اًؼصوف مل ٍىن زخي اًلاهون ادلزائصي مزوذا مبا میىٌَ اًخعسي ًِشا
اًلزو اًثلايف ،تي سـى إىل احملافؼة ؿَََ من ذالل الاس متصاز يف ثسزٌس اًلاهون اًفصويس.
 34ادلصًست اًصمسَة ،زمق  2من اًس ية اًثاهَة ،املؤزذة يف  11خاهفي  1963ورشت واحست ابٌَلة اًفصوس َة.
35
L’exposé de motifs de la loi fait état de ce qui suit: «La 1ere session de l’assemblée nationale constituante
prend fin. Les circonstances n’ont pas encore permis de doter le pays d’une législation conforme { ses besoins
et à ses aspirations. Mais il n’est pas possible de laisser le pays sans loi…C’est pourquoi il ya lieu de
reconduire la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la
souveraineté algérienne jusqu’{ ce que l’assemblée nationale puisse donner au pays une législation nationale».
 36تَان بٔول هومفرب  ،1954حِر خاء فَِ ..." :اًھسف :الاس خلالل اًوظين تواسعة 2- :إكامة اصلوةل ادلزائصًة اصلمیلصاظَة الاحامتؾَة راث اًس َاذت
مضن املحاذئ االٕسالمِة ...ا ٔلھساف ارلازحِة 2- ...حتلِق وحست صٌلل إفصًلِا ذاذي إظازھا اًعحَـي اًـصيب واالٕساليم  "...زاحؽ بًٔضا مؤمتص اًعومام.
 37مِثاق ادلزائص  ، 1964لك اصلساثري ادلزائصًة.
38
A. Filali, Le droit algérien entre l’arabe langue officielle et le français langue technique, in Revue algérienne
des sciences juridiques économiques et politiques, 2012, 2, 31.
 39ادلصًست اًصمسَة ،1973 ،اًـسذ .62
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  2.1.1.1الاس متصاز يف ثسزٌس اًلاهون اًفصويس ابٌَلة اًـصتَةملا اكن اًلاهون اًفصويس سازي املفـول يف ادلزائص مفن اًحسهیيي ومن اًرضوزي ٔبًضا ٔبن
ٌس متص ثسزٌسَ يف ادلامـاث ادلزائصًة ،ؿٌَل و ٔبن ًِشا اًخىوٍن ا ٔلثص اًىدري ؿىل اًثلافة اًلاهوهَة
ادلزائصًة ،إر ًيسزح حىوٍن اًعَحة ادلامـَني مضن مساؾي اصلوةل ادلزائصًة يف إؿساذ االٕظازاث
اًيت سدذوىل جس َري اًحالذ مس خلدال ،وذما الصم فَِ ٔبن ُؤالء س َىوهون زُائن حىوٍهنم.
واذلاظي -ؾيسئشٔ -بن الاس متصاز يف ثسزٌس اًلاهون اًفصويس ُو ؿامي ٔبسايس يف احملافؼة
ؿىل اًثلافة اًلاهوهَة اًفصوس َة .وكس ال ًخفعن اًعَحة ًِشٍ الاؾخحازاث ،الس امی تـس ثـصًة
اصلزاسة يف ادلامـة .وجتسز االٕصازت يف ُشا اًضبٔن ٔبن الاس خـاهة تبٔساثشت من اصلول اًـصتَة
(مرص وسوزای وفَسعني واًـصاق ،)...مل ًلري من ا ٔلمص يشء هون ُؤالء مدض حـني ٔبًضا
ابًثلافة اًلاهوهَة اًفصوس َةً ،ىون كواهُهنم ثبٔثصث نثريا تلاهون انتََون .وكس ساؿسث لك ُشٍ
اًؼصوف ؿىل ثـزٍز ػاُصت اًخثلِف ٔبي ثبٔكمل ادلزائصًني ابًثلافة اًفصوس َة.
 2.1.1اًضلوظ ارلازحِة
متازش ؿىل ادلزائص ؿىل قصاز اًحضلان ا ٔلدصى اًيت ال حزال ثـاين اكذعاذا ُضا ضلوظاث تعصق
ص ىت من كدي اصلول اًىربى تلصط فصط ُمیيهتا .وحىون -ؿاذتُ -شٍ اًضلوظاث راث ظاتؽ
اكذعاذي وتـضِا الٓدص را ظاتؽ س َايس ٔبو كاهوين .وهشهص ؿىل سخِي املثال ٔبهَ يف إظاز معاًحة
ادلزائص تخجس َس املساوات تني ادلًسني يف كواهُهنا مت ثـسًي كاهون ادلًس َة ،حِر مبوحة ا ٔلمص زمق
 01-05ؿسًت املاذت  6من كاهون ادلًس َة ،فبٔظححت حىدسة ادلًس َة ا ٔلظََة ؾن ظصًق ا ٔلة
ٔبو ا ٔلم ؿىل حس سوى ،40ومبوحة ا ٔلمص زمق  02-05ؿسًت املاذت  7من كاهون ا ٔلزست ورعل من
ذالل ثوحِس سن اًزواح ٌَجًسني ،جتس َسا ًفىصت املساوات تني اًصخي واملصٔبت ،وؿسًت املاذت ٔ 9بًضا
ًيفس اًسخة فبٔظححت اًحًت اًصاصس حزوح هفسِا تيفسِا فرتاحؽ يف هفس ذوز اًويل .ومبوحة
اًلاهون اًـضوي زمق ً 12ياٍص  2012حيسذ هَفِاث ثوس َؽ حؼوع متثَي املصٔبت يف اجملاًس امليخرحة
حسذث وس حة مـَية من اًرتذسَاث ثـوذ وحواب ًٌَساءٔ ،بذانُا  20ابملائة و ٔبؿالُا  50ابملائة حبسة
ؿسذ امللاؿس اخملععة.41
-2.1ثـصًة اًلواهني الٔحٌحَة
إن اسخـٌلل اٌَلة اًـصتَة السامی من كدي اًَِئاث اًصمسَة واًلعاؿاث اًسَاذًة ؿىل قصاز كعاؾي اًـساةل
واًخـَمي ُو ٔبمص ابًف ا ٔلمهَة ،فِو مؼِص من مؼاُص اًسَاذت املَموسة ذازحِا وذاذََا.
 40ح ز ،2005 ،ؿسذ  ،15ض .15
 41ح ز ،2012 ،ؿسذ  ،1ض .46
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ومن املـصوف ٔبن املؼاُص ارلازحِة من ًحاش وًلة ٔبنرث ثـحريا ؾن اًس َاذت اًوظيَة .ومن
ُشا امليعق مل ثرتذذ اصلوةل إىل ا ٕالزساغ يف ثـصًة املسزسة واًـساةل .واملالحاع ثضبٔن كعاغ
اًـساةل ٔبن اصلوةل رشؾت يف معََة اًخـصًة يف س ية  1967مؽ اس متصازُا يف ثعحَق اًلاهون
اًفصويس مهنا -ؿىل سخِي املثال -اًلاهون املسين واًلاهون اًخجازي.
وىصى يف ضوء ُشٍ الاؾخحازاث ٔبن معََة اًخـصًة مت تعصًلذني اًخـصًة يف إظاز ثـصًة
اًـساةل ) ،(1.2.1واًخـصًة يف ٔبظاز ورشت ادلصًست ابٌَلة اًـصتَة (.(2.2.1
-1.2.1اًخـصًة يف إظاز ثـصًة اًـساةل
ًَزم اًلضات يف إظاز ثـصًة اًـساةل تخحصٍص ا ٔلحاكم واًلصازاث اًلضائَة ابٌَلة اًـصتَة.
وًىن ملا اكهت تـغ اًلواهني اًيت ثعحق ؿىل اًزناؿاث يه اًلاهون املسين واًلاهون اًخجازي
اًفصوس َني ،اضعص اًلايض إىل ثـصًة ٔبحاكم ُشٍ اًيعوض اًفصوس َة ،ورعل يف إظاز حتصٍص
حوكَ ابٌَلة اًـصتَة ،إر ًخـني ؿَََ يف اًىثري من ا ٔلحِان رهص مضمون املواذ اًلاهوهَة املعحلة.
و ٔبظحح اًلايض -ؾيسئشُ -و اطلي ًخوىل ثـصًة اًيط اًفصويس تعصًلة كري مدارشت ،مؽ اًـمل
ٔبهَ يف نثري من اذلاالث ال ٍىون اًلايض مزذوح اٌَلة ،ويف مجَؽ اذلاالث ال ًَزتم تلواؿس
اًرتمجة اًلاهوهَة ،ا ٔلمص اطلي ًيـىس سَحا ؿىل هوؾَة اًرتمجة اًيت ثؤثص تسوزُا ؿىل اٌَلة
اًـصتَة لكلة كاهون.
 -2.2.1اًخـصًة يف إظاز اًًرشت اًصمسَة ٌَجصًست اًصمسَة
إن ثـصًة اًيعوض اًلاهوهَة ػِص مؽ إظساز ٔبول ورشت ٌَجصًست اًصمسَة ابٌَلة اًـصتَة يف
ماًو  1964وكس س حلت االٕصازت إىل رعل ،كري ٔبن معََة  32اًخـصًة ُشٍ اكذرصث ؿىل
اًيعوض ادلسًست ومل ثمت معََة اًخـصًة إال تـس إًلاء لك اًدرشًؽ اًفصويس وكس س حق رشخ
ثفاظَي ُشٍ املسبٔةل.
-2فصوسة اًرشًـة االٕسالمِة
إن اٌَلة ا ٔلظََة ٌَرشًـة االٕسالمِة يه اٌَلة اًـصتَة ،وملا اكهت اًعَاكة ابٌَلة اًـصتَة يه
اًعَاكة اًصمسَة ٌَيعوض اًلاهوهَة يف ادلزائص ،فلس هدساءل ؾن اًلاًة من حصمجهتا إىل اٌَلة
اًفصوس َة؟ ًلس ٔبسَفٌا اًلول ٔبن اًعَاكة اًفصوسة يه يف اذللِلة اًعَاكة ا ٔلظََة ٔلن املعسز
املوضوؾي املسدٌس إًََ يف إؿساذ اًيط اًلاهوين ادلزائصي ُو اًيط اًفصويس ،وٍىون -ؾيسئش-
اًلصط من الاحذفاع ابًعَاكة اًفصوس َة ٌَيط تـيوان اًرتمجة ُو احملافؼة ؿىل املـين ا ٔلظًل
ٌَلاؿست اًلاهوهَة ،ذاظة و ٔبن حصمجة املععَحاث ثلذيض يف تـغ ا ٔلحِان هلي املععَح من
29

تُئة زلافِة إىل ٔبدصى ،ومن مث كس ال حىون املـاذةل لكَة تني مععَح ًلة املعسز ومععَح
ًلة اًِسف.
وًىن مثي ُشا اًخفسري ال ٌس خلمي مؽ كاهون ا ٔلزست ادلزائصي ٔلن معسزٍ املوضوؾي ُو
اًرشًـة االٕسالمِة وًلهتا ا ٔلظََة يه اٌَلة اًـصتَة .وكس ًحسو ٔبن االٕتلاء ؿىل اًرتمجة اًفصوس َة
ًلك اًيعوض اًلاهوهَة ٔبای اكن معسزُا املوضوؾي ًيسزح مضن رضوزت اوسجام امليؼومة
اًلاهوهَة هوهنا وحست مذجاوسة ومذاكمةل .وىصى ٔبن ُشا املربز كري جمس ُو ٔبًضأ ،لن حاةل
الاوسجام ثدٌاكغ مؽ اسذواحِة ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة 42وٕارا اكن اًعسى اًثلايف اًىدري اطلي حمتزي
تَ اًلواؿس اًلاهوهَة ،ال ًـين ٔبن حتَََِا ًلذرص ؿىل مضموهنا اًثلايف ،ورعل ٔلن اًلاهون ًُس
جمصذ دعاة احامتؾي حفسة ،تي ال تس من اًيؼص إىل خاهحَ الٓدص ،هوهَ وس َةل ٔبو ٔبذات
ًخفـَي ُشا املضمون اًثلايف ،فِو ٔبسَوة معي يف ذسمة خمخَف اًخحاذالث الاحامتؾَة.
واذللِلة ٔبن ُياك تـغ اًفصق تني اًلاهون كٔسَوة معي ٍمتزي ابًواكـَة واًفاؿََة وتني
اًلاهون ورعاة زلايف مصحـي .وٍصى ٔبحس اًفلِاء حبق ٔبهَ ًوخس ال حماةل تـغ اًفصق تني
ذًحاخة اًيط اًلاهوين و ٔبحاكمَٔ ،بو تني بٔس حاة اذلنك و مٌعوكَٔ ،بو تني املوكف االًٕسًوًويج
واًيعوض اًلاهوهَة اجملسست هل واًيت ثخعَة مصاؿات اذللائق اًـمََة .43وٕان مثي ُشٍ اًؼصوف
اًـمََة يه اًيت ثخحنك يف اًلاهون ابؾخحازٍ وس َةل يف ذسمة اًـالكاث الاحامتؾَة .وُشا ُو -
ؿىل سخِي املثال -وضؽ كاهون ا ٔلزست ،اطلي ًيعوي ؿىل مضمون زلايف وًىٌَ ًـس يف هفس
اًوكت وس َةل ًخفـَي ُشٍ اًثلافة من ذالل ثيؼمي خمخَف اًـالكاث ا ٔلزسًة من سواح
وظالق وكريُا ؿىل ضوء واكؽ اجملمتؽ ادلزائصي .وال صم ٔبن ثبٔدص إظساز كاهون ا ٔلزست إىل
كاًة ٍ 1984صحؽ إىل اًرصاغ املوحوذ ثضبٔهَ تني ثَاز حمافغ ممتسم تخعحَق اًرشًـة
االٕسالمِة وتني ثَاز بٓدص ًعاًة ابذلسازة ،44وُشا ما ًفرس ٔبًضا اًخحاٍن احملمتي تني احملخوى
اًثلايف وتـغ ٔبحاكم اًيط اًلاهوين.
وٕارا اكن إؾٌلل اًلاهون ٍىون -ذامئا -كٔذات ونثلافة يف هفس اًوكت ،إال ٔبن ُياك تـغ
اجملاالث اًلاهوهَة ثعلي ؿَهیا اًعحلة اًثلافِة الزثحاظِا اًوزَق تلٌاؿاث اجملمتؽ ؿىل قصاز كاهون
ا ٔلزست ،وكس ٍىون اًـىس نٌل ُو اذلال يف اًلاهون اًخجازي .وًىن ملا اكهت اًفصوغ اخملخَفة
42
Jean-Robert Henry, Le changement juridique dans le monde arabe ou le droit comme enjeu culturel, article in
Droit et société, 15 – 1990, pp157-170.
43
Jean-Robert Henry, op.cit.
 44وًيفس اًسخة مت ثـسًي كاهون ا ٔلزست س ية  2005مبوحة بٔمص يف حني بٔن اصلوزت اًـاذًة ٌَربملان اكهت مٌـلست.
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حىون مٌؼومة كاهوهَة
ٌَلاهون اًسازًة يف اًحضل اًواحس ًُست مس خلةل ؾن تـضِا اًحـغ ،تي ّ
مًسجمة ًـَو تـضِا ؿىل تـغ ،فِىون اصلس خوز ٔبؿالُا ،فٌدساءل ؾن حتلق ُشا الاوسجام
ابًًس حة ٌَميؼومة اًلاهوهَة ادلزائصًة ،ؿٌَل و ٔبن املعسز املوضوؾي ًلاهون ا ٔلزست ُو اًرشًـة
االٕسالمِة؟
ًحسو ٔبن املرشغ مل ًخ ٔبثص مبضمون اًلاهون اًفصويس حفسة ،تي اثحؽ ٔبًضا مهنجَخَ يف إؿساذ
اًلواهني ،فىصش مبوحة املاذت ا ٔلوىل من اًلاهون املسين اًدرشًؽ معسزا زئُس َا ٌَلاهون،45
و ٔبذش ابًخلس مي اًثيايئ ٌَلاهون (كاهون ؿام وكاهون ذاض) ،واؾخرب اًلاهون املسين ابًلاهون اًـام
مبـىن اًرشًـة اًـا ّمة ابًًس حة ًفصوغ اًلاهون ارلاض ،46واس خـمي يف نخاتة هط كاهون ا ٔلزست
ا ٔلسَوة املـمول تَ يف اًلواهني ا ٔلدصى (صالك ومععَحاث) مؽ اًـمل ٔبهَ من صبٔن ُشٍ
الًَٓاث -اًيت ٍمتزي هبا هؼام اًلواهني املسهَة -حتلق الاوسجام تني خمخَف فصوغ اًلاهون .ويف
ضوء ُشٍ املهنجَة اًيت اثحـِا املرشغ يف إؿساذ كاهون ا ٔلزست اطلي ًفرتط ثعاتق ٔبحاكمَ مؽ
ٔبحاكم اصلس خوز ،فال صم ٔبن الاوسجام ًخحلق تخلصًة كاهون ا ٔلزست من اًلواهني ا ٔلدصى
الس امی اًلاهون املسين ،وال ًخبٔىت رعل إال تخحصًف املحاذئ اًيت حىون كري مالمئة .وًـي ٔبحسن
مثال ؿىل رعل ُو اسددسال مفِويم اًثُة واًحىص مبفِويم اًصاصست واًلارصت ،مؽ اًـمل ٔبن
اًثُة كس حىون زاصست واًحىص كس ال حىون كارصت ابًرضوزت.
املعَة اًثاين :واكؽ اٌَلة اًـصتَة لكلة كاهوهَة يف اًلواهني اًـصتَة
ال خیخَف -معوما -واكؽ اٌَلة اًـصتَة لكلة كاهون يف اًـامل اًـصيب نثريا ؾٌل ُو ؿَََ يف
ادلزائص ،إر ؾصفت خَِا ٔ -بي اًحضلان اًـصتَة -قزوا زلافِا قصتَا هدِجة ؾوامي ؿست اكالس خـٌلز
املرشغ
جلك ٔبهواؿَ ،ومذعَحاث اًسوق اصلوًَة ،واًخزَف واًِجصت ،وكريُا ،ا ٔلمص اطلي حـي ّ
اًـصيب جیصذ ٔبكَة جرشًـاثَ (ابس خثٌاء جمال ا ٔلحوال اًضرعَة) من اًثلافة اًـصتَة االٕسالمِة
وثوىل ثـصًة اًلواهني اًلصتَة ؿىل قصاز اًلاهون املسين اًفصويس -ؿىل سخِي املثال -اطلي اكن
هل ظسى هحريا يف اًـامل.
واكن اًلاهون املرصي ُو ٔبول كاهون ؾصيب ثبٔثص ثبٔثصا تََلا ابًلاهون اًفصويس حبجة اذلاخة
إىل اذلسازة من هجة وًىوهَ ال ًخـازط مؽ اًرشًـة االٕسالمِة ،تي ٍىون املرشغ اًفصويس ُو
اطلي ثبٔثص تحـغ ٔبحاكرما من هجة اثهَة .ابًيؼص إىل ماكهة اًصایذت اًيت اكهت حمتخؽ هبا ازلِوزًة
 45وھشا ؿىل ذالف امليؼومة ا ٔلجنَوسىسوهَة اًيت ثـخرب اًساتلة اًلضائَة ھي معسز اًلاهون ونشا اًرشًـة االٕسالمِة اًيت ٍىون فِھا اًلصبٓن اًىصمي
واًس ية اًيحوًة اًرشًفة ،واالٕحٌلغ واًلِاش ھي املعاذز.
 46كس ٍمتسم اًحـغ تبٔحاكم املاذت  222بٔزست اًيت ثيط" :لك ما مل ٍصذ اًيط ؿَََ يف ھشا اًلاهون ٍصحؽ فَِ إىل بٔحاكم اًرشًـة االٕسالمِة" وحجة
ؿىل اس خلالًَة كاهون ا ٔلزست.
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اًـصتَة املرصًة ومن مث س َعصهتا ٔبًضا ؿىل ادلامـة اًـصتَةٔ ،بظحح اًلاهون املرصي ُو اًلاهون
اٍنوريج ابًًس حة ًىثري من اًحضلان اًـصتَة ؿىل قصاز اًلاهون ادلزائصي اطلي اسدٌس إىل
اًلاهون املسين املرصي ًوضؽ اًلاهون املسين ادلزائصي.
ابالٕضافة إىل اًخفاوث املوحوذ تني اصلول اًـصتَة ثضبٔن ثبٔثصُا ابًلواهني اًلصتَة وابًيؼام
اًلاهوين املخبٔثص تَ (هؼام اًلواهني املسهَة  droits civilistesوهؼام اًلاهون اًـام commun
 ،)lawال ًوخس ثًس َق تُهنا ابًًس حة ًرتمجة املععَحاث اًلاهوهَة إىل اٌَلة اًـصتَة ،فٌخج ؾن
رعل ادذالف هحري يف املععَحاث املس خـمةل يف اًلواهني اًـصتَة (ف ،)1ا ٔلمص اطلي ٔبذى إىل
رضوزت إجیاذ بًَٓة ًخوحِس ُشٍ املععَحاث (ف.)2
اًفصغ ا ٔلول :ادذالف املععَحاث
ال ٍصحؽ ادذالف املععَحاث اًلاهوهَة ابٌَلة اًـصتَة إىل ادذالف ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة اًيت
ثبٔثص هبا لك تضل ،تي ٍصحؽ اب ٔلساش إىل الادذالف يف حصمجهتا من ًلهتا ا ٔلظََة إىل اٌَلة
ارلاظة ذون مصاؿات املععَحاث اًيت متت حصمجهتا إىل
اًـصتَة ،حِر انخفى لك مرشغ ترتمجخَ ّ
اٌَلة اًـصتَة يف اًحضلان اًـصتَة ا ٔلدصى.
وال میىٌيا يف إظاز ُشٍ املساذةل اس خـصاط لك ُشٍ الادذالفاث ،تي س يىذفي تـَية
مـربت ؾن ُشٍ اًؼاُصت ،من ذالل ملازهة املععَحاث اًلاهوهَة املس خـمةل يف كاهون
االٕحصاءاث املسهَة ٔلزتـة تضلان مذلازتة خسا يف امللصة اًـصيب ،ويه ادلزائص ،وثووس،
وامللصة ،وموزًخاهَا .وٌَخشنري فإن ُشٍ اًحضلان ًِا ؿست كوامس مضرتنة ،فداالٕضافة إىل
جتاوزُا حلصافِا ؾصفت هفس الاس خـٌلز ٔبي الاس خـٌلز اًفصويس ،وثبٔثصث لكِا ابًلاهون
اًفصويس ٔبي هفس اًيؼام اًلاهوين ،واؾمتسث لكِا الاسذواحِة اٌَلوًة يف ظَاكة كواهُهنا (اًـصتَة
واًفصوس َة).
نٌل ٔبهيا اذرتان يف إظاز ُشٍ اًـَية كاهون االٕحصاءاث املسهَة هون ُشا اًفصغ من اًلاهون
جمصذ من ادلاهة اًثلايف ،تي ًعلى ؿَََ اًعاتؽ اًخلين .ادلسول يف اًعفحة املواًَة.
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املععَح ابٌَّلة اًفصوس َة
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Code
Article
la compétence De
territoriale
De la
Compétence
matérielle
Des ordonnances
sur requête
Du référé
De l’action
possessoire
De l’injonction
De payer
De l’expertise
De la saisiearrêt
De la récusation
du magistrat
Des interruptions
d’instance

ادلزائصي
كاهون
املاذت

حصمجة املععَح إىل اٌَّلة اًـصتَة يف اًلاهون:
امللصيب
اًخوويس
مسوهة
جمةل
اًفعي
اًفعي

الادذعاض الاكَمیي

يف مصحؽ اًيؼص اًرتايب

يف الادذعاض احملًل

يف الادذعاض اًرتايب

يف الادذعاض اًيوؾي

يف مصحؽ اًيؼص اذلوكي

يف الادذعاض اًيوؾي

يف الادذعاض اًيوؾي

يف الارون ؿىل
املعَة
يف اًلضاء املس خـجي

يف الاوامص املحًِة ؿىل
اًعَة
يف املس خـجالث

يف اًلضاء الاس خـجايل

يف ذؾوى اذلَاست

يف اصلؾوى اذلوسًة

يف ذؿاوى اذلَاست

-----------

يف بٔمص ا ٔلذاء

يف الامص ابصلفؽ

يف ا ٔلمص اب ٔلذاء

يف ا ٔلمص ابصلفؽ

يف ارلربت
يف جحز ما ٌَمسٍن صلى
اًلري

يف الادذحاز

يف ارلربت

يف ارلربت

يف اًـلي اًخوكِفِة

يف اذلجز صلى اًلري

يف اذلجز حتت ًس اًلري

يف اًخجصحی يف اذلاكم

يف اًخجصحی

يف اًصذ

يف مـعالث اًيواسل

---------

----------

يف اًخـلِة

يف اًعـن ابًيلغ
يف ثـصط اًلري ذازح
ارلعومة

يف اًعـن ابًيلغ

يف الاوامص ؿىل اًـصائغ
يف الاس خـجال

زذ اًلايض
يف اهلعاغ ارلعومة ويف
وكف ارلعومة
اًعـن ابًيلغ
يف اؿرتاط اًلري ذازح
ارلعومة
يف اًامتش
إؿاذت اًيؼص
يف مضاُات
ارلعوظ

يف اًامتش
إؿاذت اًيؼص
يف ادذحاز
اًىذائة

Des exceptions de
litispendance et
connexité

يف اصلفؽ توحست
املوضوغ والازثحاظ

يف اصلفؽ ثساتلِة
اًًرش والازثحاظ

De l’opposition

يف املـازضة
يف ثياسغ الادذعاض تني
اًلضات

يف الاؿرتاط

De la cassation
Tierce opposition
Rétractation
De la vérification
d’écriture

Du règlement
des juges
De la prise à
partie
De l’intervention
volontaire
De l’intervention
forcée

املوزًخاين
كاهون
املاذت

يف الاؿرتاط

يف ا ٔلوامص ؿىل اًـصائغ

يف اؿرتاط اًلري

يف إؿاذت اًيؼص

يف ظَة املصاحـة

يف حتلِق ارلعوظ

يف حتلِق ارلط

إحاةل اصلؾوى بٔمام
حموكخني خمخَفذني
وازثحاظ اصلؾوًني
يف اًخـصط

يف املـازضة

يف اًخـسًي تني احملامك

ثياسغ الادذعاض

يف ثياسغ الادذعاض

----------

يف مؤاذشت اذلاكم

خمامصة اًلضات

يف خمامصة اًلضات

اًخسذي الادذَازي

اًخساذي

اًخسذي ا ٕالزاذي

اًخسذي

يف االٕذذال يف ارلعومة

اًخساذي
ادلربي

إذذال اًلري

إذذال اًلري

يف اصلفؽ ثساتلِة اًًرش
والازثحاظ
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وًؼِص من ادلسول اًساتق ٔبن حصمجة املععَحاث من اٌَلة اًفصوس َة إىل اٌَّلة اًـصتَة
خیخَف من تضل إىل بٓدص ،وًـي ٔبمهَة وحلِلة ُشٍ الادذالفاث املوحوذ يف لك اًلواهني اًـصتَة
يه اًيت حـَت ادلامـة اًـصتَة من ذالل جمَس وسزاء اًـسل اًـصة هتمت اُامتما هحريا مبسبٔةل
ثوحِس املععَحاث اًلاهوهَة.
اًفصغ اًثاين :ذوز جمَس وسزاء اًـسل اًـصة يف ثوحِس املععَحاث اًلاهوهَة
اكن موضوغ ثوحِس اًلواهني اًـصتَة ومن مث ثوحِس املععَحاث اًلاهوهَة من الاوضلاالث
ا ٔلوىل جملَس وسزاء اًـسل اًـصة ،حِر مت مبوحة إؿالن اًصابظ اًعاذز ؾن املؤمتص اًـصيب
ا ٔلول ًوسزاء اًـسل اًـصة 48إوضاء مـِس ؾصيب ؿال ًححوج اًلضاء .ومبوحة اًلصاز زمق
/6ذ 2تخازخی  1981/02/25اًعاذز ؾن املؤمتص اًثاين ًوسزاء اًـسل اًـصة امليـلس تعيـاء مت
إوضاء املصنز اًـصيب ٌَححوج اًلاهوهَة واًلضائَة .ومن تني رمام ُشا املصنز املوحوذ ملصٍ حاًَا
تحريوث:49
" -2...ذمع إحصاء اًححر اًـَمي املخرعط يف جمال اًرشًـة واًلاهون واالٕسِام يف
ارلعواث ارلاظة تخوحِس اًدرشًـاث اًـصتَة -3 ...ذزاسة ا ٔلهؼمة اًلضائَة وٕاحصاء ا ٔلحباج
امللازهة ثضبٔهنا هبسف حتسًر اًيؼم اًلضائَة اًـصتَة وثوحِسُا " .50و"االٕسِام يف ثوحِس
املععَحاث اًلاهوهَة واًلضائَة واًـسًَة املس خـمةل يف اًوظن اًـصيب والاس هتساء يف ُشا
اجملال مبا ثضميخَ نخة اًفلَ االٕساليم من مععَحاث واًـمي ؿىل إحِاهئا".51
وؾلسث دلية املععَحاث اًلاهوهَة واًلضائَة -ابؾخحازُا إحسى َُالك املصنز جتمتؽ ذوزای-
ما ٍزًس ؾن  28ذوزتٔ ،بي مبـسل ذوزت لك س ية مت من ذالًِا اؾامتذ مععَحاث موحست يف
ص ىت اجملاالث مهنا -ؿىل سخِي املثال -كاهون االٕحصاءاث املسهَة وكاهون االٕحصاءاث ادلزائَة،
وكاهون االٕزحاث ،واًلاهون املسين اًـصيب املوحس ،واًلاهون ادلزايئ اًـصيب املوحس ،وكاهون
اًـمي ،وكاهون اًخبٔمني ،وكاهون اًيلي ادلوي ،وكاهون اًيلي اًححصي ،واًلاهون اًخجازي،
وكاهون اًرشاكث اًخجازًة ،وكاهون اًدسجَي اًـلازي وكاهون املصوز وكريُا.52

 48امليـلس يف املمَىة امللصتَة  16-14ذٌسمرب .1977
 49مت هلي ملص املصنز إىل تريوث مبوحة كصاز جمَس ازلـَة اًـامة زمق  5251تخازخی .1992/09/19
 50املاذت  2من ا ٔلحاكم اًخيؼمیَة ٌَمصنز اًـصيب ٌَححوج اًلاهوهَة واًلضائَة.
 51املاذت  3-3من ا ٔلحاكم اًخيؼمیَة ٌَمصنز اًـصيب ٌَححوج اًلاهوهَة واًلضائَة.
 52میىن اًصحوغ إىل املوكؽ الاًىرتوين ٌَمصنز ً . www.carjj.org/node1088الظالغ ؿىل لك االٕجناساث اًيت حللِا ُشا املصنز ونشا الاظالغ
ؿىل لك اًخفاظَي.
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ال صم يف ٔبن ُشٍ االٕجناساث اًىدريت اًيت حللِا املصنز يف إظاز ثوحِس املععَحاث
اًلاهوهَة ابٌَلة اًـصتَة 53ثرتمج يف اًواكؽ زقحة ادلامـة اًـصتَة يف ثوحِس اًلواهني اًـصتَة مضموان
واظعالحا .وتـس الاظالغ ؿىل ُشٍ ا ٔلؾٌلل امليجزت جسَيا املالحؼاث اًخاًَة:
 ًحسو واحضا ٔبهَ مت اؾامتذ مععَحاث ثًمتي إىل ٔبهؼمة كاهوهَة خمخَفة تـضِا من اًرشًـةاالٕسالمِة وتـضِا الٓدص من اًلواهني اًلصتَة ،الس امی اًلاهون اًفصويس .ومن تني املععَحاث
املبٔدورت من اًرشًـة االٕسالمِة اًيت وزذث -ؿىل سخِي املثال -يف اًلاهون املسين اًـصيب
املوحس ما ًًل :اًـلس اًفاسس ،ودِاز اًصؤًة ،ودِاز اًرشظ ،ودِاز اًخـَني ،ومصط املوث،
واملزازؿة ،واذلىص ،وتَؽ اًسمل ،واملصاحبة وكريُا .وهشهص من تني املععَحاث املبٔدورت من
اًلاهون اًفصويس واًيت وزذث يف اًلاهون املسين اًـصيب املوحس :اذلق اًـَين ،واذلق
اًضريص ،واًـلوذ املسٌلت واًـلوذ كري املسٌلت ،واًلَط ،واًلنب ،واالٕهصاٍ ،واملسؤوًَة
اًـلسًة ،واملسؤوًَة اًخلعريًة ،وكريُا .وؿىل ذالف ما ٍصى تـغ اًفلَ ،ىصى ٔبن ُشٍ
الاسذواحِة يف املععَحاث ثلذيض حامت اسذواحِة من حِر مضمون اًلاؿست اًلاهوهَة ،إال ٔبن
مثي ُشا ا ٔلمص حيول ذون حتلق الاوسجام يف امليؼومة اًلاهوهَة نٌل س حق رشحَ .54وزذ من
تني املععَحاث املـمتس يف اًلاهون املسين املوحس اًخسًُس وُو مععَح مبٔدور من اًلاهون
اًفصويس ،ونشا اًخلصٍص وُو مععَح مبٔدور من اًرشًـة االٕسالمِة .ومت ثـصًفٌِل نٌل ًًل:
اًخسًُس اس خـٌلل ٔبحس ظصيف اًـلس ظصكا احذَاًَة تعوزت ثؤذي إىل إهیام اًعصف الٓدص ذما
ًسفـَ إىل اًخـاكس ،واًخلصٍص :ذساغ ٔبحس اًـاكسٍن الٓدص توسائي احذَاًَة كوًَة ٔبو فـََة حتمهل
ؿىل إجصام ؾلس مل ٍىن ًَربمَ ًوالُاً .حسو واحضا ٔبن املععَحني اهرصفا إىل هفس اًوضؽ ،كري
ٔبهَ ؾيس اًخعحَق كس هًهتيي إىل حاالث مذحاًية ،فاًىشة واًىامتن ال ًـسان -مثال -ثسًُسا يف
اًلاهون اًفصويس ما مل ٍىون اًىشة كس تَف ذزخة مـَية ،وما مل ٍىن املخـاكس مَزما كاهوان
ابٕتالػ املخـاكس مـَ مبسبٔةل مـَية ورعل ٔلن املخـاكس من مٌؼوز اًخعوز اًـام ٌَلاهون اًفصويس
كري مَزم ال ابًعسق وال ابًخـاون وال اب ٔلماهة ،وُشا ؿىل ذالف ثعوز اًرشًـة االٕسالمِة
اًيت ثَزم املخـاكس ابًعسق وا ٔلماهة واًثلة.
 ًحسو ٔبًضا من اًلصاءت ا ٔلوىل ٔبن املععَحاث املس خرصخة كََةل خسا ابًيؼص إىل ثغلاًيت ٌس خـمَِا -مثال -اًلاهون املسين املوحس ٔبو اًلاهون ادلزايئ .فاالًزتام ؿىل سخِي املثال ٔبهواغ
مهنا الاًزتام تيدِجة والاًزتام تحشل ؾياًة ،الاًزتام اًـَين والاًزتام اًضريص ،الاًزتام
 53مت ورشھا يف وزَلة من ( 241ظفحة) حتمي ذامتة خامـة اصلول اًـصتَة حتت ؾيوانٍ" :لوؿة املععَحاث اًلاهوهَة واًلضائَة املس خرصخة من
اًلواهني اًـصتَة واملـمتست تلصازاث من كدي جمَس وسزاء اًـسل اًـصة".
54
A.FILALI, Le bilinguisme et le bi juridisme ; op.cit.
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اًلاهوين والاًزتام اًعحَـي...إخل ،ونثريا ما ختخَف اًلواهني اًـصتَة يف حصمجة ُاثَ املععَحاث،
ومؽ رعل مل ثخـصط ًِا اًوزَلة اًـصتَة ،فانخفت مبععَح الاًزتام ال كري .وُشا ُو اذلال -ؿىل
سخِي املثالٔ -بًضا ابًًس حة ملععَح اًـلس ،فِياك ثلس امیث نثريت ٌَـلوذ مهنا اًـلس اًخحاذيل
واًـلس املَزم دلاهة واحس ،اًـلس الاحامتيل واًـلس احملسذ ،ؾلس املـاوضة وؾلس اًخربغ ،ؾلس
املست واًـلس اًفوزي ،اًـلس اًفصذي واًـلس ازلاؾي ...إخل ،وًلك ُشٍ ا ٔلهواغ مل حصذ يف اًوزَلة.
 اًخياكغ يف ثـصًف تـغ املععَحاث املوحست ،ومن تني اًخياكضاث املسجةل -ؿىلسخِي املثال -هشهص مععَح االٕكاةل اطلي مت ثـصفَ ؿىل ٔبهَ" :هلغ اًـلس وٕاتعاهل من كدي
ظصفَ" .55واًعحَح ٔبن اًيلغ ًيرصف إىل ؾلس حصَح وٍىون -فـال -من كدي ظصيف اًـلس،
تُامن إتعال اًـلس ًَحق ؾلسا كري حصَح وًحعي -ؿىل اًـموم -من كدي اًلايض .ؾصف نشعل
مععَح ظفة ؿىل ٔبهَ" :حصة ٔبََُة اًخلايض ٔبو حصة املثَي" ،56يف حني ٔبن ٔبََُة اًخلايض
يشء واًعفة يشء بٓدص .نٌل ؾصف مععَح "صعة اصلؾوى" ؿىل ٔبهَ "إتعال ؾصًضة
اصلؾوى" ،57مؽ اًـمل ٔبن اًضعة ٍىون -ؿاذت -تعَة من املسؾي الؾخحازاث خمخَفة يف حني
ٔبن االٕتعال ًلصزٍ اًلايض ثسخة ختَف رشظ من رشوظ اصلؾوى .مت ثـصًف اًلَط ؿىل ٔبهَ:
"ثومه كري اًواكؽ سواء ابؾخلاذ حصة واكـة كري حصَحة ٔبو ؿسم حصة واكـة حصَحة ،حبَر
ًلوم ُشا اًومه ؾيس حىوٍن ا ٕالزاذت فِـَهبا ٔبو ًـسرما" ،58يف حني ٔبن لك من اًلاهون اًفصويس
واًرشًـة االٕسالمِة میزيان تني حاةل اهـسام ا ٕالزاذت وحاةل ا ٕالزاذت املـَحة من حِر ادلزاء،
فِرتثة ؿىل اذلاةل ا ٔلوىل اًحعالن وؿىل اذلاةل اًثاهَة اًفساذ يف اًرشًـة االٕسالمِة واالٕتعال
يف اًلاهون اًفصويس .ومصذ ُشا ارلَط ُو اؾامتذ زلافذني كاهوهَدني فبٔنرث يف اًلاهون اًواحس.
نٌل الحؼيا ؿسم اصلكة يف ثـصًف تـغ املععَحاث ا ٔلمص اطلي ٍزًسُا مغوضا ،حِر
وزذ -ؿىل سخِي املثال -مضن مععَحاث اًلاهون املسين اًـصيب املوحس "اًخـََق ؿىل رشظ:
زتط اًخرصف يف وحوذٍ ٔبو سواهل تبٔمص مس خلدي حممتي اًوكوغ" ،59يف حني ٔبن ا ٔلمص ًخـَق
مبععَح "اًرشظ" .نٌل ؾصفت "اًلوت اًلاُصت (اذلاذج املفاحئ) :لك يشء ال ٌس خعَؽ
االٕوسان ذفـَ" ،يف حني ٔبن ؿسم اس خعاؿة اصلفؽ ما ُو إال رشظ من اًرشوظ امللصزت يف

 55زاحؽ اًوزَلة "ٍلوؿة املععَحاث اًلاهوهَة واًلضائَة  "...اًساًفة اطلهص ،ض .42
 56زاحؽ اًوزَلة "ٍلوؿة املععَحاث اًلاهوهَة واًلضائَة " ...اًساًفة اطلهص ،ض .15
 57زاحؽ اًوزَلة "ٍلوؿة املععَحاث اًلاهوهَة واًلضائَة " ...اًساًفة اطلهص ،ض .20
 58زاحؽ اًوزَلة "ٍلوؿة املععَحاث اًلاهوهَة واًلضائَة " ...اًساًفة اطلهص ،ض .41
 59زاحؽ اًوزَلة "ٍلوؿة املععَحاث اًلاهوهَة واًلضائَة " ...اًساًفة اطلهص ،ض .43
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اًلوت اًلاُصت .واوضلَت اًوزَلة يف تـغ ا ٔلحِان مبسائي ال ٔبمهَة ًِا نخـصًفِاً .صمق اصلؾوى
ؿىل ٔبهَ اًصمق اصلال ؿىل حصثُهبا اًدسَسًل.60
وابًيؼص إىل ا ٔلُساف اًيت ٌسـى جمَس وسزاء اًـسل اًـصيب إىل حتلِلِا من ثوحِس
اًدرشًـاث اًـصتَة ؿىل ٔبساش ا ٔلحباج يف اًرشًـة االٕسالمِة واًلاهون ،فإن ُشا ًـين ال
حماةل اس خـٌلل مععَحاث من اًرشًـة االٕسالمِة و ٔبدصى من اًلاهون ُشا من هجة ،وملا اكن
سخة ادذالف املععَحاث تني اًلواهني اًـصتَة كارص ؿىل ثغل املس خوزذت واملـصتة ؿٌَل و ٔبن
مععَحاث اًرشًـة االٕسالمِة يه ٔبظال مععَحاث ؾصتَة من هجة ٔبدصى ،وملا اكهت من
هجة اثًثة املععَحاث املس خوزذت ال ثثري ٔبي إصاكل ابًًس حة ٌَلهتا ا ٔلظََة ،فِؼِص ٔبهَ من
ا ٔلحسن وضؽ مـجم كاهوين فصويس ؾصيب ومـجم كاهوين إجنَزيي ؾصيب ثَزم تَ لك اصلول
اًـصتَة.
و ٔبما خبعوض ادلاهة املوضوؾي ٌَدرشًـاث اًـصتَة ً ،حسو يل ٔبن اٍمتسم ابًفلَ
االٕساليم ٔبمص رضوزي الس امی و ٔبهَ ًخوفص يف تـغ اجملاالث ؿىل اذلَول املالمئة اًيت ثخعَؽ إٍهیا
اًلواهني اًلصتَة حتلِلا ًـساةل احامتؾَة و ٔبذَلة املـامالث ،وحٌلًة اًعصف اًضـَف وثضامن
وحاكفي املخـاكسٍن ...إخل .61نٌل ٔبهَ من اًثاتت ٔبًضا ٔبن اًيؼام املايل االٕساليم ساؿس يف الٓوهة
ا ٔلذريت ؿىل حي ا ٔلسمة املاًَة اصلوًَة اًيت ؾصفهتا اًحضلان اًلصتَة.62
ويف دذام ُشٍ املساذةل ًؼِص خََا ٔبن اٌَلة اًلاهوهَة ٔبای اكهت ؾصتَةٔ ،بو فصوس َةٔ ،بو
اجنَزيًة ٔبو كريُا يه ًلة ؿَمَة وثلٌَة ختضؽ ًضواتط ؿَمَة ،وًلس ٔبظححت ذزاسة
املععَحاث ؿامل كامئ تشاثَ ،ا ٔلمص اطلي ًخعَة من خامـاثيا الاؾخياء تخسزٌسَ وـمل إضايف ٔبو
مساؿس ٌَـَوم اًلاهوهَة .وٌَخشنري ،فإن ادلامـاث ادلزائصًة رشؾت يف ثسزٌس املععَحاث
ابٌَلة اًفصوس َة مث ابٌَلة االٕجنَزيًة مؽ ثـصًة اصلزاساث اًلاهوهَة ،ورعل تلصط متىني ظَحة
اصلزاساث اًلاهوهَة من اس خـٌلل املصاحؽ ابًلة اًفصوس َة اًيت اكهت جضلك ٔبمه زظَس يف
املىذحاث ادلامـَة .واذللِلة ٔبن ثسزٌس ُشٍ اًوحست اكن حمي هلاصاث .هحريت الؾخحازاث
س َاس َة ومل حىن حمي ؾياًة هحريت.63
 60زاحؽ اًوزَلة "ٍلوؿة املععَحاث اًلاهوهَة واًلضائَة ...اًساًفة اطلهص ض .17
 61زاحؽ ؿًل فِاليل ،الاًزتاماث ،اًيؼصًة اًـامة ٌَـلس ،موفوم ًٌَرش ، 2013 ،ض .63
 62زاحؽ كٌعلجي سامص ،ضواتط الاكذعاذ االٕساليم يف مـادلخَ ا ٔلسماث املاًَة اًـاملَة ،ذاز اًيھضة ،ذمضق  .2008صاجصا َلس معص ،ا ٔلسمة املاًَة
اًـاملَة ،ھي میىن ٌَمتوًي االٕساليم بٔن ٌساؿس يف حَھا ،حصمجة ثوفِق املرصي ،مصنز بٔحباج االٕكذعاذ االٕساليم ،خامـة املغل ؾحس اًـزٍز خست
 .2009اًيجاز إجصاھمي ،ا ٔلسمة املاًَة وٕاظالخ اًيؼام املايل اًـاملي ،االٕسىٌسزًة ،اصلازت ادلامـَة .2009
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ال صم ٔبًضا يف ٔبن اهفذاخ اًـامل اًـصيب تعفة ؿامة وادلزائص تعفة ذاظة ؿىل اًـامل ساؿس
ؿىل احذاكك اذلضازاث وثلازة خمخَف ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة وخمخَف اٌَلاث اًلاهوهَة ،وُو ا ٔلمص
اطلي ٌس خسؾي رضوزت الاؾخياء تسزاسة اًلاهون امللازن ،ال س امی و ٔبن اًحضلان اًـصتَة وخسث
هفسِا يف نثريا من ا ٔلحِان حباخة إىل هلي جرشًـاث اًحضلان اًلصتَة اكًلواهني املخـَلة ابًخجازت
اصلوًَة وكاهون اًحُئة وحلوق االٕوسان وكريُا.
وًلس ؾصفت اًرتمجة يه ٔبًضا ثعوزا مَحوػا ،فمل ثحق جمصذ هلي ًلوي ًمت من ذالل
اسددسال لكمة يف اٌَلة امليلول مهنا ابًلكمة امللاتةل يف اٌَلة امليلول إٍهیا ،تي ٔبظححت اًـربت
ابًفىصت اًـامة ٌَيط ،فذلذيض حصمجة اًيط من ًلة إىل ٔبدصى ،الاهخلال من اًثلافة واًس َاق
اطلي وزذ فهیا اًيط امليلول مٌَ إىل زلافة وس َاق اًيط امليلول إًََ .64فمل ثحق اًرتمجة جمصذ
اسددسال ًلوي ثس َط من ًلة إىل ٔبدصى تي ٔبظححت مبثاتة معََة اثعال مذـسذ اٌَلاث
جسمح ابملصوز من زلافة إىل ٔبدصى .وػِص هبشا اًعسذ ؿمل خسًس صلزاساث اًرتمجة ٍمتثي يف
ذزاسة معََة اًرتمجةً traductologie 65سزش يف خمخَف خامـاث اًـامل .وكس بٓن ا ٔلوان
ًخسازك ُشا اًخبٔذري وحتسًر جصامج اصلزاساث ادلامـَة.
وىصى يف ا ٔلذري ٔبن اٌَلة اًـصتَة لكلة كاهون ثلذيض ؿىل قصاز اٌَلاث اًلاهوهَة ا ٔلدصى
حتسًثا وٕاثصاء ثَحَة ٌَحاخاث ادلسًست ،وًخـني يف ُشا اًضبٔن إجیاذ الًَٓاث اًالسمة طلعل.
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La traduction est passée d’un simple transfert linguistique { une opération de communication multilingue qui
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Traducto, Bruxelles, 2008.
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ا ٔلوساق اًلاهوهَة ،ا ٔلمن اًلاهوين واًِوًة اًثلافِة
ًوسفي َلس بٔس خار اًخـَمي اًـايل خامـة ادلزائص1


ذما ال صم يف ٔبن كاهون ٔبي تضل ًيعحؽ هوؿا ما تثلافذَ وًخبٔثص ثسٌلث وذمزياث ٔبُهل ،فِو
ٍاكذ ٍىون اهـاكسا ذلارضٍ وماضََ .ويف لك تضلان اًـامل ًـخرب اًلاهون ماذت حِة وٕان مل ٍىن
ذامئا ذمىٌا ثخِان رعل تعوزت واحضة .نٌل ٔبن ذزخة اس خلصاز ٔبي كاؿست كاهوهَة مصثحعة ازثحاظا
وزَلا ابجملمتؽ اطلي وضبٔث فَِ ثغل اًلاؿست .إن املـصفة ادلَست ٌَلاهون اًوضـي يف ٔبي تضل
ثخعَة حتََي ا ٔلسس الاحامتؾَة واًثلافِة اًيت ٌسدٌس إٍهیا وًلوم ؿَهیا رعل اًلاهون .نٌل ٔبن
اٌَلة يف ٔبي تضل ثـخرب من اًـيارص ا ٔلساس َة املىوهة ًثلافذَ رعل ٔبن اًلاهون ًخوىخ حٌلًة
اٌَلة اًيت كاًحا ما حتخي ماكهة مصموكة يف اجملمتؽ وثبٔثص يف لك حواهة اذلَات اًثلافِة ٌَمواظن يف
رعل اًحضل .وابًفـي فإن اٌَلة ثـخرب من ا ٔلهواغ املِسذت اًيت جیة حٌلٍهتا من الاهلصاط
وظَاىهتا والس امی يف اًوضؽ اًـاملي اذلايل اطلي ٌس خَزم من اجملمتـاث حٌلًة ُوٍهتا اًثلافِة يف
س َاق اًـوملة اًيت ثزنغ إىل ثلََة ادلواهة الاكذعاذًة ؿىل كريُا من ادلواهة .ومن ا ٔلسَحة
اًفـاةل.
اًيت میىن ٔلي جممتؽ إصِازُا يف وخَ ٔبي دعص هیسذٍ جنس اًلاهون .فِشا ا ٔلذري كس ًضعص
ٔبحِاان إىل وضؽ حصساهخَ اًلرسًة يف ذسمة ًلخَ وزلافذَ ورعل ملواهجة تـغ ا ٔلدعاز اصلاذََة
واًخبٔزرياث ارلازحِة اًيت هتسذ اجملمتؽ .وادلسٍص ابطلهص هبشا اًعسذ ٔبن اًلاهون هحًِة ؿَوًة ُو
هخاح ثعوز اتزخیي ظوًي میص تَ جملمتؽ والس امی ثعوز تًِاثَ الاحامتؾَة واًثلافِة حبَر ٔبن تـغ
احملََني واًىذاة ًفضَون اًخلكم ؾن ثلاًَس وزلافاث كاهوهَة تسال من ٔبوساق كاهوهَة الؾخلاذمه
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توحوذ زاتعة كوًة تني اًلاهون واًخازخی وسس َوًوحِة اجملمتؽ وفَسفذَ .إن اًـَوم اًلاهوهَة حباخة
إىل ًلة مذرععة وٕاىل مععَحاث وحىت إىل حىٌوًوحِة هوؾَة ثضفي ؿىل ارلعاة اًلاهوين
مزًسا من اًوضوخ واصلكة.
ا ّٕن املفصذاث واًلكٌلث وا ٔلًفاع اًلاهوهَة ثععحف حامت ابرلعوظَاث اًوظيَة ومبمزياث
اًوسط احملًل اطلي ثًضبٔ وثخىون فَِ وابًخايل فِيي حتمي ال حماةل مضموان زلافِا إن مصاؿات
دعوظَاث وذمزياث احملَط احملًل حوكن من ثفاذي فصط حَول ًلضاای اجملمتؽ وثدٌاىف
واملـخلساث وا ٔلؾصاف واملٌلزساث اًسائست فَِ .واهعالكا من رعل اٍمتىن من إكامة وسق
كاهوين حىون هل حؼوع هحريت يف ٔبن ًعحق حلِلة يف ٔبزط اًواكؽ.
اذلسازة اًلاهوهَة واًزنؿة ا ٕالزاذوًة املـَازًة:
إال ٔبن مـؼم اًحضلان اًيامِة اًيت تلِت تـَست ؾن اذلسازة اًلاهوهَة زمغ هوهنا كعـت
ٔبصواظا هحريت يف اًخلسم املاذي اًرصف فإن اًيؼصًة ا ٕالزاذوًة اًيت حمتثي يف هوهنا ػاُصت كاهوهَة
ثيرصف إىل ا ٔلؾٌلل املًسوتة إىل ٕازاذت اذلاكم سواء ثـَق ا ٔلمص اب ٕالزاذت امليفصذت ً ٔلمري ٔبو
اًسَعان ويف ٔبایمٌا ُشٍ اب ٕالزاذت امليفصذت ًصئُس اصلوةل ٔبو االثفاق ازلاؾي ٔلوالئم اطلٍن
ًعيـون اًلاهونُ ،شٍ اًيؼصًة ثحسو ٔبهنا ا ٔلوسة والٔنرث ثالؤما مؽ ٔبوضاغ ُشٍ اًحضلان.
حفسة اًفَِسوف االٕجنَزيي ثوماش ُوجز اطلي ثعوز جىثري من اذلوكة واًخحرص ًـحة
اًسَعة ومعَِا واطلي اسددق تَ ما حيسج حاًَا يف املياكضاث املـارصت اًيت جضرتك فهیا
ثَازاث فىصًة مذـسذت واًيت ٔبسست وثبٔسس حاًَا ًلِام ما ٌسمى ابًيؼصًة اًوضـَة ا ٕالزاذوًة
اًـرصًة ،فإن اًزنؿة ا ٕالزاذوًة ًُست مصثحعة ابالسددساذ وفلا ًالجتاٍ االٕمسي اطلي ثعوز يف
هناًة اًلصون اًوسعى.
فلس اكن ًـخرب ٔبن ذوز اًلاهون اًعحَـي ًيحرص يف اذلفاع ؿىل اذلَات ويف احرتام اًـلس
اطلي وظفَ ابالحامتؾي واطلي ُو هخاح اذلساة اًيفـي اطلي فذح اًعصًق ًلِام ذوةل كوًة
كاذزت ؿىل حتلِق اًسمل الاحامتؾي وجتية حصة ازلَؽ ضس ازلَؽ ،من ُيا رضوزت ثفوق
ٕازاذت اصلوةل .ويف اًـرص اذلسًر فإن جناخ االٕظالحاث يف اًحضلان اًيامِة يف اجتاٍ اذلسازة ال
ًخحلق إال تخحلِق س َاسة راث ىزؿة ٕازاذوًة ابملـىن املرشوخ بٓهفا .فاصلوةل ابؾامتذُا ٔبساسا
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ؿىل هجاسُا اًخيفِشي حىف ؾن الاؾامتذ ؿىل ا ٔلمناظ اًلسمیة الٕهخاح اًلاهونُ ،شٍ ا ٔلمناظ
املمتثةل يف اًـصف واًخلََس وثولك وػَفة اًدرشًؽ وظيؽ اًلواؿس اًلاهوهَة إىل االٕذازت .وُشا ما
ًشُة إًََ تـغ املفىصٍن اطلٍن ًـخلسون ٔبن اًلاهون ال ًـىس ذامئا اًواكؽ الاحامتؾي يف
خمخَف حواهحَ ،رعل ٔبهَ ٌس خَزم مٌَ حتلِق حصاثة خسًس ٌَمعاحل وا ٔلوًوایث وٕاؿاذت َُلكة
اًسَواكث الاحامتؾَة وكريُا من اًلمي الاحامتؾَة .وتـحازت ٔبدصى ًعَة من اًلاهون إؿساذ
ثعوزاث خسًست ًسَواكث ا ٔلفصاذ وازلاؿاث ًخـني حصس َرِا يف اجملمتؽ.
فاًلاهون هبشا املـىن مل ًـس ًـىس ما ُو موحوذ يف اًواكؽ الاحامتؾي تي ٌضجؽ كِام
ذمازساث خسًست نٌل ًـمس إىل زذغ ومقؽ ثرصفاث ثـوذ ا ٔلفصاذ ؿىل إثَاهنا .إن اًلاهون هبشا
املـىن ٍىون كاهوان ٕازاذوای مذلسما ؿىل اجملمتؽ وحماوال إسدداق اًخعوز اًعحَـي ٔلوضاؿَ ٔبي
حيحش ؿسم مساٍصت ثلريٍ اًحعيء وؿسم اهخؼاز ثعوزٍ اًـاذي اًعحَـي ،حبَر ًعَة مٌَ ٔبن
ٍىون مبثاتة اًلاظصت اًيت ثسفؽ وجتص تلِة ؾصابث كعاز اجملمتؽ.
إن اًزنؿة ا ٕالزاذوًة اًيت ثخجسس يف مِي اذلامك ٔبو اًلائس اًس َايس إىل ذفؽ اجملمتؽ إىل اًخلسم
املعصذ وٕاىل الاهخفاغ تامثز اًـمل اذلسًر جلك اًوسائي حىت ًو لكفَ رعل اًخلافي ؾن وضـَة
ختَف اجملمتؽ ثدسخة يف ؿسم فـََة اًلاؿست اًلاهوهَة هؼصا ًـسم ثياس هبا مؽ واكؽ اجملمتؽ .وؿسم
اًفـََة ُشا ًخزش ظوزثني فلس حىون اًال فـََة تًِوًة ويه ثـوذ إىل مضمون وتًِة اًيط
اًلاهوين حبَر ال ًًسجم مؽ اًواكؽ الاحامتؾي وتشعل فِيي ثـىس اًخفاوث املوحوذ تني
اًحًِاث االٕحامتؾَة واًحًِاث اًلاهوهَة ٌَمجمتؽ.
نٌل كس حىون اًالفـََة ثلٌَة ويه حصحؽ ؿاذت إىل هوؾَة الًَٓاث املصظوذت ًخيفِش وثعحَق
اًلاهون واًيت ثخحنك فهیا االٕذازت ابؾخحازُا ادلِاس اًخيفِشي ٌضلوةل .إن اًلاهون اًوضـي املـارص
ابملفِوم اًسائس يف نثري من اًحضلان اًيامِة واطلي كاًحا ما ٍىون من ظيؽ اًسَعة اًخيفِشًة يف
ُشٍ اًحضلان واًيت من ذالل جسعريُا ًربامج ودعط إمنائَة تلَة حتلِق حنَة جممتـِا،
واضعصازُا إىل ثخين إحصاءاث وحصثُداث تـَست ؾن واكؽ جممتـاهتا لك رعل كس ًؤذي وكاًحا ما
ًؤذي إىل ؿسم ثلدي اًلاؿست اًلاهوهَة من كدي اخملاظحني تبٔحاكرما واطلٍن حيوكون تـسم ثوافلِا
مؽ اًواكؽ الاحامتؾي وؿسم متاص هیا مؽ املعاحل اًفصذًة وازلاؾَة فذفلس تشعل فـََهتا وثخـصط
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ملـازضة كوًة من ظصف اجملمتؽ .نٌل ٔبظححت اًلاؿست اًلاهوهَة يف اًفرتت املـارصت وس َةل ضحط
جس خـمَِا االٕذازت اذلىومِة ًخبٔظري خمخَف ٔبوضعة اذلَات الاكذعاذًة .وًلس ٔبذى الاوسحاة
اًخسزجیي ٌضلوةل من اصلائصت الاكذعاذًة "ودوظعة اًىثري من اًلعاؿاث الاكذعاذًة إىل
إهدضاز اًلواؿس اًلاهوهَة اًضحعَة ذاظة ثغل اًيت ثًدؽ من اًَِئاث االٕذازًة املس خلةل".
وخنَط إىل اًلول إىل ٔبهَ فإرا اكهت ٕازاذت اًفصذ يف جمال ا ٔلذالق ثخجىل يف سـََ وزاء
حتلِق إس خلالهل اطلايت فإن ٕازاذت املرشغ يف مِسان اًلاهون حمتثي يف سـََ وزاء اًخوفِق تني
ا ٔلؾصاف اًسائست وذمازسة اذلصایحز .وىصى ٔبن االٕصاكًَة اذللِلِة حوكن يف وحوذ ثفاوث حاذ
تني اًعاتؽ املخعوز ٌَلاهون املصاذ إكذحاسَ واطلي ثعمح اصلوةل إىل ثعحَلَ يف اجملمتؽ وتني اًوضؽ
املخزَف ٌَمجمتؽ حبنك ثفيش ٔبمناظ تسائَة ٌَسَوك الاحامتؾي وًٌَضاظ الاكذعاذي.
وتسون صم فإن ُشٍ ا ٕالزاذت اًيت ًفرتط فهیا اًخـحري ؾن اًـلي الس امی اًـلي اًـمًل نٌل
ثعوز إماهوًي اكهت يف نخاتَ "هلس اًـلي ارلاًط" فإن اًلاهون ذالفا ً ٔلذالق ُو هؼام
مفصوط من ذازح االٕوسان وُو ًفصط رضوزت ابًلوت .إن اٍهتسًس ابالًٕخجاء إىل اًلرس واالٕهصاٍ
ُو من ذمزياث اًلاؿست اًلاهوهَة .واًلاهون ًـخرب وًيؼص إىل ٔبؾٌلل االٕوسان من ذالل مٌؼوز
اًـالكاث اًيت ٌس خعَؽ زتعِا مؽ تلِة ٔبؾضاء حٌلؾخَ .وجصحوؾيا إىل مفِوم اًًسق (اًيؼام)
هـخلس ٔبهَ من ا ٔلخسز وا ٔلفضي والٔنرث ثالؤما مؽ املهنج اًـَمي ثخين ًفؼة اًًسق هؼصا ًلسزهتا
ؿىل موافاثيا ابًخبٔزرياث املخحاذةل واًخفاؿالث اًيت میىن ٔبن حتسج ذاذي اجملمتؽ تني َُالك ومنط
سري وٕاص خلال اًَِئاث املصثحعة تخعحَق كواؿس اًلاهون واملصافق املخبٔثَة ؾن زسایهنا.
وادلسٍص ابطلهص ٔبن مفِوم اًًسق اًلاهوين ،ويه ؾحازت مل ًخوظي ثضبٔهنا إىل حس الٓن إىل
ثـصًف صامي حيؼى ابٕحٌلغ املؤًفني واخملخعنيُ ،و مفِوم ٌس خحق املزًس من اًخوضَح.
ابًفـي ثوخس يف خمخَف ا ٔلوساق اًلاهوهَة ،سواء ذاذي اًحضل اًواحس ٔبو تني خمخَف
اًحضلان يف اًـامل اًيت ثدضلك يف ٔبزس ٔبو ؿائالث كاهوهَة اكًـائةل اًصوماهَة ادلصماهَة وؿائةل
اًىومن ًو ،وؿائةل اًرشًـة االٕسالمِة واًلواهني اًخلََسًة االٕفصًلِة ،ذالفاث حوُصًة
وذالفاث مذـَلة ابًضلك انجتة ٔبساسا ؾن ارلالفاث يف اًفصوق اًثلافِة.
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اسذواحِة اًلمي وزيائَة ا ٔلوساق اًلاهوهَة:
ذما ال صم فَِ ٔبن ا ٔلذواث املفِومِة اًلاهوهَة ثخحسذ مبـياُا ذاذي لك جممتؽ ؿىل ٔبساش
املفاُمي و ٔلفاكز واًلمي واملـخلساث اًفَسفِة ،اًس َاس َة ،الاكذعاذًة ،اصلًًِة اًسائست يف رعل
اجملمتؽ .واًسؤال املعصوخ ُو مـصفة ما إرا اكهت اًلواؿس ،املـاًري ،واملفاُمي اًلاهوهَة اًيت
ًفصسُا جممتؽ ما يف صلك جرشًـاث وكواهني ملذخسة من تضلان رممیية زلافِا ٔبو مت إذماهجا يف
اًلاهون اًوظين تـس املعاذكة ؿَهیا من ظصف اًَِئاث اخملخعة وًخخٌاُا يف اصلوةل واًيت وكـت
ؿَهیا اصلوةل يف صلك مـاُساث وٕاثفاكِاث ٔبو إثفاكاث ندرشًـاث ذوًَةُ ،ي يه جضلك وسلا
كاهوهَا وحِسا ٔبو ٔبنرث من وسق كاهوين؟
إرا اكهت ا ٔلذواث اًلاهوهَة اًيت س حق ًيا رهصُا ابالٕضافة إىل اًلاهون اًـصيف اطلي ًوخس
يف لك اصلول وًو اكن رعل تعوزت ُامض َة يف اًحضلان املخلسمة جضلك وسلا كاهوهَا واحسا
ففي ُشٍ اذلاةل املضلك ال ًعصخ تخاات فِو ًعصخ ابًفـي حبست مثريت ًخروفاث كس جتس مربزا ًِا
يف حاةل حسوج ىزاؿاث دعريت ذاذي اجملمتؽ ويف حاةل ما إرا ٔبذى ُشا اًخـسذ ٔبو اًىرثت يف
اًلواؿس واملـاًري واملفاُمي إىل ثـاٌش وجساهن وسلني كاهوهَني ٔبو ؿسذ من ا ٔلوساق .فا ٔلمص
ًخـَق يف ُشٍ اذلاةل ابًخـسذًة اًلاهوهَة اًيت میىن ثـصًفِا اكًخايل" :يه ثواخس وثـاٌش فوق
إكَمي مـني يف هفس اًوكت ًـسذ من "ا ٔلهؼمة" ا ٔلوساق اًلاهوهَة املامتٍزت ،واملس خلةل ؾن تـضِا
اًحـغ واملخيافسة يف تـغ ا ٔلحِان".
ومبا ٔبن فىصت اًًسق مصاذفة ًفىصت االٕجساق واالٕوسجام واًخيامغ وثفِس مـىن اًـالكة امليعلِة
تني ا ٔلفاكز واملفاُمي ،فإن ثـسذ ا ٔلوساق اًلاهوهَة ٍىون ضازا تخجاوس اجملمتؽ وٕاوسجامَ وكس
ٌضلك دعص ًا ؿىل إس خلصازٍ و ٔبمٌَ اصلاذََني.
وحتسًسا ٔبنرث جملال اًيلاص ًخـني ؿََيا اًخوكف كََال ؾيس اًخـصًف الٔنرث ص َوؿا ملفِوم
اًًسق فاًًسق ًـصف ؿاذت "تبٔهَ ٍلوؿة مذياسلة من املفاُمي واملحاذئ املرتاتعة مٌعلِا"
واًًسق اًلاهوين ًضم وجیمؽ منط اص خلال اًَِئاث املخعةل) واملضعَـة تخعحَق اًلواؿس اًلاهوهَة
ونشعل املصافق اًيت جس خَزم سريُا كِارما ثغل اًَِئاث واًلواؿس .فاًًسق اًلاهوين حيخوي ؿىل
ادلِاس اًلضايئ ًىن ٔبًضا ؿىل ادلِاس اًالكضايئ ،وظفة اًلاهوين ثسل ؿىل ٔبن اًًسق ًخىون
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من ٍلوؿة من اًلواؿس واملـاًري امليؼوز إٍهیا من ساوًة اًـالكة اًيت ًخوصل ؾهنا االٕجساق
واًوحست اًيؼصًة وامليعلِة ،واًيت ثـَن كاهوان مبـىن مداذئ ًرتثة ؾن ثعحَلِا ٔباثز حلِلِة ؿىل
ػصوف حِات ا ٔلصزاض واًفئاث الاحامتؾَة امللعوزت ،ثغل اًلواؿس اًيت ثؤذي وػَفة ثيؼمي
اًـالكاث الاحامتؾَة واًضحط الاحامتؾي ذاذي اجملمتؽ.
وادلسٍص ابالٕصازت هبشا اًعسذٔ ،بن اًلاؿست اًلاهوهَة اًيت ثؤظص وحتاول االٕحاظة جلك اذللِلة
الاحامتؾَة ثيط ٕاساء اًفاؿَني الاحامتؾَني ؿىل اًزتاماث ثسَوك وثرصف ونشعل ٕاساء لك فصغ
من فصوغ اًلاهون ثيط ؿىل اًزتاماث مذواخست يف جمال وضاظ احامتؾي حمسذ.
فاًلواؿس اًيت جضلك اًلاهون املسين ثؤذي وػَفة اًخـحري ؾن اًـالكاث الاحامتؾَة تني
ا ٔلفصاذ .واًلواؿس اًيت جضلك اًلاهون اصلويل ثضـحَ اخملخَفة واًيت ختخَف ذزخة ىزؾهتا االٕذازًة
املـَازًة من صـحة إىل ٔبدصى ،ثخوىل وػَفة اًخـحري واًخيؼمي وَُلكة اًـالكاث اًلامئة تني
اصلول يف جمال اًـالكاث الاكذعاذًة ،واًس َاس َة ،واًثلافِة تني اصلول املعيـة واًحضلان
اًيامِة.
وما جیسز رهصٍٔ ،ب ّن زيائَة ا ٔلوساق اًلاهوهَة وتـحازت ٔبدصى ،اسذواحِة ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة يف
اًىثري من اًحضلان اًيامِة وال س امی يف مـؼم اًحضلان اًـصتَة واالٕسالمِة ثـوذ إىل اسذواحِة
اًلمي اًيت حصحؽ إىل سريوزت اًخبٔكمل اًثلايف اًيت ثـوذ جبشوزُا إىل اذللدة الاس خـٌلزًة ،فِشٍ
الاسذواحِة ٌس يسُا وًلشهیا وسق كمي ُجني من اٍمتثالث واًـلائس وا ٔلفاكز واذلاكم وٍصحجون
يف ثرصفاهتم وكصازاهتم مواكف يف مٌخعف اًعصًق تني اًخلََس واذلسازة تني اًزنؿة احملافؼة
واالٕمذثاًَة فِيي كمي زلافِة وٕاًسًوًوحِة ًـمي ؿىل حصس َرِا حاكم ُشٍ اًحضلانٔ ( .بي اًخلِس
اب ٔلؾصاف اًسائست) من هجة وتني اًخجسًس والاس خحساج اًثلايف واًخفذح ؿىل اًـامل ارلازيج
من هجة ٔبدصى تني امللسش واملحاخ ،ومن انفةل ؾن اًلول ٔبن ادلواهة املخياكضة وًخبٔهَساث
املخيافصت مضن ا ٔلحاكم اًلاهوهَة ،وادذالف اًامنرح اًيوؾَة يف ثعيَفاث اًلواؿس واًخعحَق
املزتامن لٔنرث من كاهون ؿام يف هفس اجملمتؽ لكِا بٓثَة ٔبساس ًا من اًخياكضاث اًس َاس َة
والاحامتؾَة وارلالفاث االٕذًوًوحِة اًيت ًـصفِا تـغ اخملخعني فِخلكمون ؾن وؾن ثـسذ ٔبو
زيائَة  syncrétisme des valeursمهنج اًخوفِق تني اًلمي ا ٔلوساق اًفىصًة ،ؾن مشاُة
44

ثًضبٔ ؾهنا اسذواحِة زلافِة ثخزش صالك ال واؾَا نٌل س حق ًيا رهصٍ واطلي جیـي من اًـيارص
املخيافصت واًالمذيامغة يف زلافة جممتؽ ما وؾن ظصًق الاس خىٌلل الاس خلصايئ ،میىٌيا اًلول يف
كواهٌَُ وجرشًـاثَ ويه مس خـعَة ؾن اٍمتَزي وال میىن إذزاوِا ؾن حلِلهتا.
وتعحَـة اذلال ُشا ًؤذي إىل ثـاٌش سَمي ًىٌَ اضعصازي تني ثلََسٍن كاهوهَني يف
هفس اصلوةل ٔبي يف ذوةل واحست ،ومن ُيا ًًضاء إذزاك كامغ ومهبم ًالسذواحِة اًثلافِة نٌل
ًؤذي إىل االٕؾخلاذ توحوذ وسق كاهوين وحِس يف ُشٍ اًحضلان .إن اًسَعة اًس َاس َة مذشزؿة
توحوة ورضوزت إهلار اًخلاًَس وا ٔلظاةل ٔبمام اًزنؿة إىل اذلسازة والاجتاٍ حنو اًخبٔكمل اًثلايف
اطلي ًوظف تؼاُصت اًخلصًة ٔبي حصس َخ اًثلافة اًلصتَة يف ُشٍ اجملمتـاث ويه ػاُصت مصافلة
يف هؼص اًسَعة اًس َاس َة ٌَخلَري اًثلايف اًال مزتن واًال مذبٔين وابًخايل فِو كري مصقوة
فَِ ،ويه تشعل ختعط ابس متصاز ٌَالهؼام احامتؾي وحتاول ثربٍص وحوذٍ.
ٔبثص اًثيائَة اًلاهوهَة يف اًلاهون اصلس خوزي:
إن ثوحس اًسَعة اًس َاس َة اًلامئة وؿسم إظمئياهنا إىل ثَاز اذلسازة الس امی اًفىصًة
واًلاهوهَة جنمت ؾيَ ٔبؾٌلل وكصازاث حصثة ؾهنا اذلط من املاكهة الاحامتؾَة ٌَعحلة املثلفة ذما
ًمن ؾن صـوز اًسَعة ابًصًحة واذلشز ٕاساء ؾلالهَة اًلواهني واًلواؿس اًيت ؿىل ٔبساسِا ًخىن
تـغ اخملخعني واحملََني رشؾَة اًسَعة اًس َاس َة إرن رصاغ اًلمي اطلي ثواهجَ اًسَعة
اًس َاس َة ابس متصاز ويف حبهثا ؾن اًرشؾَة فِيي جضـص حبصح هحري يف ثيؼمي هفسِا تعوزت
مدسلة ومًسجمة رعل ٔبهنا ثخىن ابس متصاز ظصكا مـَية اكًخجمَؽ ٔبو اًرتثُة اًـموذي ٔبو
اًرتثُة ا ٔلفلي ًسٌلث ودعائط مس خوحات من منارح زلافِة ٔبو من هعوض كاهوهَة مس متست
تعوزت حاكذ حىون لكَة إن مل هلي مس خًسزة متام ًا من ٔبوساق كاهوهَة ذاذََة وذازحِة خمخَفة
واًيت حتاول ؾحثا اًخوفِق تني ؾيارصُا املخـازضة واملخضازتة.
إن ُشٍ اًؼاُصت ثخجىل ثضلك واحض يف معََة إكذحاش ُشٍ اًحضلان ٔلهؼمة حنك س َاس َة
حِر حتاول ُشٍ اًحضلان جىثري من االٕدفاق إكذحاش وثعحَق ٔبهؼمة حنك وضبٔث يف تُئاث
بٔحٌحَة ملاٍصت ًحُئاث جممتـاث ُشٍ اًحضلان مؽ إذذال ثلَرياث ؿَهیا متس ابًـيارص ادلوُصًة
ًِشٍ ا ٔلهؼمة اًس َاس َة اًيت يه يف هفس اًوكت ٔبوساق كاهوهَة ذما خیي ثسالمة معي
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وٕاص خلال ُشٍ ا ٔلهؼمة وًفلسُا إحسى كمیِا اًسامِة ٔبال ويه املٌلزسة اصلمیلصاظَة اذللة .فِشٍ
اًحضلان يف حماوٍهتا ُشٍ ثسؾي وحوة واًخوفِق واصلمج تني اًـيارص اًياحجة syncrétisme
لكذماح تني مداذئ وبًَٓاث اًيؼام
 des valeursاًخبًَٔف واالٕجیاتَة يف لك هؼام س َايسٕ ،
اًصئايس ومداذئ وبًَٓاث اًيؼام اًربملاين مذجاُةل اًعحَـة الاحامتؾَة ًِشٍ ا ٔلهؼمة اًيت وضبٔث
وثعوزث وحصؾصؾت يف تُئاث احامتؾَة خمخَفة ؾٌل ُو سائس يف جممتـاهتا و ٔبن اذلي اًوحِس
وا ٔلمثي ُو اًـمي ؿىل زفؽ املس خوى الاحامتؾي والاكذعاذي واًس َايس -وفلا ٌَيؼصًة
اًس َاس َة ا ٕالزاذوًة -جملمتـاهتا حىت ثعحح كاذزت ؿىل اسدِـاة وثلدي اًلمي اًس َاس َة
واًلاهوهَة اًيت حتمَِا ثغل ا ٔلهؼمة.إن ظـوتة إذذال الاوسجام واًخجاوس ؿىل اًيعوض
اًلاهوهَة املس متست من ٔبوساق خمخَفة حزذاذ ؾيسما ًخـَق ا ٔلمص تيعوض حمصزت ٔبظال يف ًلخني
ازيدني ٔبو ؿست ًلاث راث مس خوایث ثلٌَة خمخَفة.
إرن ٍلوؿة اًخـاتري املخـَلة ابالسذواحِة اًثلافِة وًيت ثًذج ثَلائَا ؾهنا زيائَة اًلواؿس
اًلاهوهَة جسمح ابزلؽ تني كمي زلافِة ٔبو تني كواؿس ملذخسة من زلافذني واًِسف من رعل ثَحَة
يف هفس اًوكت ملذضَاث ا ٔلظاةل وملذضَاث اذلسازة.
إذذال الاوسجام نخلٌَة الٕوضاء ا ٔلوساق اًلاهوهَة:
يف اًحضلان اذلسًثة اًـِس ابالس خلالل اكدلزائص ويف اًحضلان اًيامِة تعوزت ؿامة الس امی
االٕفصًلِة ،فإن االٕظالحاث املبٔموةل واملحارشت يف املَساهَني اًلضايئ واًلاهوين جس خجَة
الؾخحازاث اًس َاذت اًوظيَة .ففي ُشٍ اًحضلان فإن اًسَعاث اًس َاس َة امليعحة ٔبو املخوًَة
حسًثا اذلنك ثـرب تعوزت ؿامَ ؾن ٕازاذهتا اًلوًة يف إزساء هؼام كاهوين وهؼام كضايئ موحسٍن
ورعل ًخـزٍز وثسؾمي اًس َاذت اًوظيَة املسرتذت.
إن إسرتخاغ اًس َاذت ٍصثحط تعوزت كوًة وٌس خَزم اسرتذاذ اًِوًة اًوظيَة اًيت ثخىون من
زلافة اًحضل من ًلخَ وذایهخَ وكاهوهَ اًـصيف .تـغ املِمتني هبشٍ املسائي ٔبذزهوا متام االٕذزاك ٔبن
إًلاء اًثيائَة اًلضائَة وًثيائَة اًلاهوهَة جیة ٔبن ًمت هبسوء وثسزجیَا و ٔبذزهوا نشعل ٔبهَ من
اًعـوتة مباكن إن مل ٍىن مس خحَال إحساج ثعاتق اتم تني املفاُمي واًلواؿس اًيت ثخضمهنا
ٔبوساق كاهوهَة خمخَفة وما جتسز مالحؼخَ نشعل ٔبن ثسذي اًخـسذًة ٔبو اًثيائَة اًلاهوهَة يف تضل
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ما ٌضلك ؾيرصا وحزءا من حصازَ و ٔبحسن اس خـٌلل میىن اًلِام تَ ًِشا اًرتاج ُو اس خلالهل
تعوزت مثىل زمبا ٔبن اًوضـَة الاحامتؾَة واًلاهوهَة ًِشٍ اًحضلان تلِت ؿىل ما يه ؿَََ ،فإن
اًسَعاث متَي وثفىص يف اؾامتذ ثلٌَة اس خلالل ثـسذًة وزيائَة ا ٔلوساق اًلاهوهَة الٔنرث مالءمة
وا ٔلوسة ًحَئهتا ادللصافِة وحملَعِا اًسوس َوًويج .فِيي جیة ٔبن ختخاز تني اًخجمَؽ ا ٔلفلي ٔبو
إذذال الاوسجام ؿَهیا ،فاًخجمَؽ ا ٔلفلي ً ٔلوساق اًلاهوهَة ًؼِص يف هؼص اًحـغ ٔبٌرس حتلِق
ٔلهَ ٍىفي وضـِا جباهة تـضِا اًحـغ وٕاؾعاء لك وسق مِسان ٔبو مٌعلة هفورٍ.
واملالحغ ٔبهَ ًُس ذمىٌا يف ذوةل جتمَؽ اًلواؿس اًلاهوهَة جتمَـا ٔبفلِا ذون ذَق فوازق
ؿسًست ومؼاُص متاٍز .فِشٍ اًخلٌَة دعريت ابًًس حة ٌضلوةل املوحست ٔلهنا ؿىل اًعـَس اًس َايس
جضلك هتسًسا ًوحست واوسجام ومتاسم ا ٔلمة وؿىل املس خوى اًلاهوين فِيي ثعسم اًعاتؽ
اًالرسيص االًٕزايم واًـام ٌَلاؿست اًلاهوهَة .ومبجيء ؾِس الاس خـٌلز فإن حتسًس جماالث ثعحَق
ومٌاظق ثبٔزري ا ٔلوساق اًلاهوهَة اًـرصًة وا ٔلوساق اًلاهوهَة اًخلََسًة سواء ثـَق ا ٔلمص ابًلاهون
اًـصيف يف اًحضلان الافصًلِة ٔبو اًلاهون االٕساليم ٔبي اًرشًـة االٕسالمِة ٔبو اًلاهون اًحوري يف
تـغ تضلان بٔس َا فإن ُشا اًخحسًس كس إص خس وٕاىهتيى إىل ذَق زيائَة كاهوهَة ابزست خسا.
فاملس خـمصون ٔبزاذوا فصط كاهون اصلوةل املس خـمصت ؿىل ا ٔلُايل ٔبو اًساكن ا ٔلظََني
اطلٍن اكهوا مصثحعني وممتسىني تبٔؾصافِم احملََة .وتـغ اًحضلان اًيت ازثلت مٌش مست إىل
س َاذهتا و ٔبذشا تـني الاؾخحاز ٌَعحَـة الاحتاذًة ٌضلوةل املس خلةل حسًثا إًخجبٔث يف نثري من
ا ٔلحِان إىل اًخجمَؽ ا ٔلفلي ًًسلني كاهوهَني.
فدـغ والایث اصلوةل الاحتاذًة ختخاز وسق كاهوين خمخَف ؾن رعل اطلي ختخازٍ والایث
ٔبدصىُ .شا اًًسق كس ٍىون ُو اًًسق اًلاهوين ٌضلوةل املس خـمصت ساتلا .ويف كاًة ا ٔلحِان
ٍىون مس خحَال ٕاساةل ثـسذ ٔبو زيائَة ا ٔلوساق توضؽ خاهحا ٔبو اسددـاذ ٔبحس ٔبو اًحـغ مهنا ٔبو
تفصط ٔبحسُا .وٕارا اكن اًخجمَؽ ا ٔلفلي ٍمتثي يف حـي وسلني ٔبو ٔبنرث ًخـاٌضان فان إذذال
الاوسجام هیسف إىل َُلكة ٔبوساق مذحاًية ومذلاٍصت الٕجصاس واحس مهنا وٍىون مذياسلا ومـربا
ؾن دعوظَاث وذمزياث اًحضل وؿاهسا ًعموحاثَ وحلائلَ الاحامتؾَة واًثلافِة.
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إن إذذال الاوسجام ُو ثلٌَة كاهوهَة میىن من إذذال اًخجاوس واًخيامغ ؿىل ٍلوؿاث
جرشًـَة ٔبو ٔبوساق كاهوهَة خمخَفة ابٕؿساذ وسن كاهون خسًس مذجاوس كس ٍىوان مذىون من
ؾيارص ثبٔذش من ُشا ومن راك.
ُي ًوخس وسق كاهوين وحِس حينك اجملمتؽ اصلويل؟
حىت ؿىل املس خوى اصلويل فإن ُشٍ اًخلٌَة ٔبي ثلٌَة إذذال الاوسجامٔ ،بػِصث و ٔبزحدت
فـاًَهتا .رعل ٔبن اًلاهون اصلويل اًالكس َيك اطلي ًلوم ؿىل ؿسذ من املفاُمي اًلاؿسًة اًيت
حتسذ مداذئَ و ٔبُسافَ هكفِوم اًس َاذت واملساوات ،واًخضامن .فِشٍ املفاُمي مس خـمةل مبـياُا
اًخلََسي زمغ هوهنا ثؼِص سانية )س خاثَىِة( وسخِا ،صلكَة ،حمافؼة ؿىل اًيؼام اًلامئ ويه
جضلك املحاذئ ا ٔلساس َة ًيؼام كاهوين مذياسق .وٕاتخساء من فرتت اًس خٌُاث فإن تضلان اًـامل
اًثاًر ذفوؿة جصقحهتا اًـازمة يف ثلَري اجملمتؽ اصلويل ٔبزاذث إضفاء اًعاتؽ اًخسذًل ؿىل اًلاهون
اصلويل اًالكس َيك وؿىل الاكذعاذ اصلويل.
ومن اًخحسایث اًىربى اًيت اكن ؿىل اًلاهون اصلويل مواهجهتا حتس حا الٕكامة هؼام
اكذعاذي ذويل خسًسُ ،و اذلس من جفوت اًخنَة وثلومي الادذالل الاكذعاذي تني اًحضلان
اًيامِة واًحضلان املعيـةٔ .بما ابًًس حة ملـؼم اًحضلان اًلصتَة اًيت ٍصحؽ إٍهیا حىوٍن اًلاهون
اصلويل اًالكس َيك فلس تلِت تعوزت ؿامة ممتسىة مبجمي املحاذئ امليعوض ؿَهیا يف كواؿس
اًلاهون اًوضـي إما ؾن اًعصًق اًـصيف ٔبو االٕثفايق .إرن ابًًس حة جملمي اًلواؿس اًلاهوهَة اًيت
ثيؼم اًـالكاث اصلوًَة .فِشٍ اًلواؿس جضلك اًلاهون االًٕزايم ،اًواحة اًيفار اجملزئ تـحازت
ٔبدصى وسق مـَازي موصل ذللوق واًزتاماث ًىن مدلِا ؿىل اًًسق اًلاهوين اًلسمي ،اًضلكي
اًال مدايل املدسخة يف املؼامل.
ففي تساًة اًدسـَياث فإن اًحضلان اًيامِة ذافـت ؾن رضوزت كِام كاهون خسًس وظف
ابًلاهون اصلويل ٌَخنَة وُو فصغ من فصوغ اًلاهون اصلويل اًِاذف إىل إكامة ؿساةل احامتؾَة
ذوًَة ٔبنرب ورعل تخفـَي مداذئ مذحيات يف إظاز وضؽ وٕاؿساذ كواؿس ُشا اًلاهون اكملـامةل
املامتٍزت الٔنرث مالءمة ،وؿسم املـامةل ابملثي .واًالمساوات اًخـوًضة ،واًيؼام املـمم
ً ٔلفضََاث.
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ُشا اًلاهون اطلي ثخوكف فاؿََخَ ؿىل مواسٍن اًلوى وٕاماكهَاث اًدسوایث واذلَول
اًوسعى تني ٍلوؾيت اًحضلان اًساًفة اطلهص املضلكة ٌَميؼومة اصلوًَة ،تـحازت ٔبدصى مذوكف
ؿىل ؿالكاث اًلوى واملعاحل املخواخست اًيت ٔبذث يف املايض إىل هخاجئ كري مؤنست ٌَيضال اطلي
كامت تَ اصلول ادلسًست تلصط حتوًي اجملمتؽ اصلويلُ" .شٍ املسبٔةل اكهت يف مصمي إصاكًَة
اًيؼام الاكذعاذي اصلويل ادلسًس اطلي تس ٔب اًخحنك مٌش مست يف كواؿسٍ اًلاهوهَة ؿىل مس خوى
االٕؿساذ واالٕكصاز ًىهنا ذَلت ظـوابث خسًة ؿىل مس خوى اًخيفِش".
وادلسٍص ابطلهص هبشا اًعسذٔ ،بن اًلاؿست اًلاهوهَة املـست ،املوضوؿة يف إظاز اًلاهون اصلويل
ٌَخنَة ال جیة فلط ٔبن حىون فـََة ًىن جیة ٔبن حىون فـاةل جىِفِة متىن من املضازنة يف
حتلِق ا ٔلُساف املصسومة ًِا إىل ذزخة ٔبزًس يف اًفرتت تساًة ثحَوزُا إؾعاؤُا مضموان س َاس َا
و ٔبذالكِاُ .شا ما ًفرس ثفضَي اًحضلان اًيامِة ٌَواحئ امليؼٌلث اصلوًَة اًيت سـت ٌَـمي ؿىل
ثلدَِا ًدرشًؽ ؿاملي ورعل اس متسث مٌَ اًلواؿس اًيت حىون ٔبنرث مالمئة ٌَميافسة الاكذعاذًة
اصلوًَة وًخحلِق حنَهتا الاكذعاذًة والاحامتؾَة .ويف هفس اًس َاق میىٌيا اًلول ٔبن اًحضلان
اًيامِة اكهت ثسافؽ يف ثغل اًفرتت ؿىل فىصت إؿاذت ثفسري املفاُمي اًساًفة اطلهص ؿىل ضوء مدس ٔب
االٕهعاف جىِفِة ثـعهیا مضموان حصهَا (ذًيامِا) مَموسا ،ثلسمِا نفِي ابٕضفاء فـََة ٔبنرب
ومعي ٔبزسغ من ٔبخي حتلِق اًخنَة.
وتعحَـة اذلال فدضلان اًـامل اًثاًر اًيت اكهت ثياضي ًيك حيي ُشا اًلاهون حمي اًلاهون
اصلويل اًالكس َيك مل حىن حصقة يف ٔبن ثحلى فس َفساء من ؾيارص مذياثصت ومذفصكة مبـىن
ٍلوؿة من اًلواؿس اًيت ثًدؽ من ٔبوساق كاهوهَة خمخَفة ٔبو فصوغ كاهوهَة مـربت هكخلاٍصت ومذحاًية
ًىٌَ ٌضلك ٍلوؿة مذجاوسة هؼمَة وموحست .إن اًخوضَحاث اًيت ٔبوزذانُا خبعوض اًًسق
اًلاهوين اصلويل مصثحعة ٕازثحاظا وزَلا تفىصت إذذال الاوسجام ؿىل اًلواهني وٕاذذال الاوسجام
ُشا جیة ٔبن ٌسمح ابٕضفاء صالك موحسا ؿىل ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة ،واًخفصًق ثضبٔهنا تني ادلِاث
اًلضائَة اًخاتـة ٌَلاهون اًخلََسي وثغل اًخاتـة ٌَلاهون اًـرصي ٌضلك ؿالمة ثسل ؿىل اٍمتَزي
واًفوازق.
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ومن ا ٔلمهَة مباكن اًسِص ؿىل تياء وسق كاهوين ذون الاؾامتذ ؿىل امللسماث االٕذًوًوحِة،
و ٔبن ًمت ُشا اًحياء حسة املهنجَة اًلاهوهَة ٔبذش ًا تـني االٕؾخحاز اًؼصوف الاكذعاذًة
واًس َاس َة والاحامتؾَة ،واًثلافِة ٌَحضل املـين واًخبٔنس من ٔبهَ هل حؼوع هحريت يف ٔبن ًلدي من
ظصف ا ٔلصزاض اخملاظحني تَ وحىون هل فصظة وحؼوع ٔبوفص ٌَخعحَق لكٌل ثلدهل ٔبنرث
اخملاظحني تَ .إن اًخوظي إىل اوسجام فـال ً ٔلوساق اًلاهوهَة ٌس خوحة احرتام ٔبزتـة
ملذضَاث زئُس َة ،يه إحرتام الاًزتاماث اصلوًَة ٌَحضل واذلصض ؿىل حتلِق اًفـََة( املضمون
اًفـًل )وسِوةل اًوظول إىل املـصفة وسِوةل اًخـصف ؿَهیا.
إن احرتام اًحضل الًزتاماثَ جتاٍ اجملموؿة اصلوًَة ُو ٔبحس املحاذئ ا ٔلساس َة اًيت ؿىل
ٔبساسِا ًيخين كاهون تضل ما .وهبشا اًعسذ میىٌيا ٔبن هلص ٔب يف املاذت  132من اصلس خوز ادلزائصي
ًس ية  1996ما ًًل" :إن املـاُساث اًيت ًعاذق ؿَهیا زئُس ازلِوزًة مضن اًرشوظ
امليعوض ؿَهیا يف اصلس خوز جسمو ؿىل اًلاهون" واملواذ  26 ، 27 ، 28ثيط ثحاؿا ؿىل ٔبن
ادلزائص "متخيؽ ؾن اٌَجوء إىل اذلصة الٕذلاق رضز ابًس َاذت اًرشؾَة وحصًة اًضـوة
ا ٔلدصى" وادلزائص مذضامٌة مؽ لك اًضـوة اًيت حاكحف من ٔبخي حتصزُا اًس َايس
والاكذعاذي ومن ٔبخي اذلق يف ثلصٍص معريُا وضس لك متَزي ؾيرصي "ادلزائص" جسـى إىل
ثلوًة اًخـاون اصلويل وٕاىل حنَة اًـالكاث اًوذًة تني اصلول ؿىل ٔبساش مدس ٔب املساوات وامليفـة
املخحاذةل وؿسم اًخسذي يف اًضؤون اصلاذََة ،ويه ثؤنس موافلهتا ؿىل مداذئ و ٔبُساف مِثاق
ا ٔلدم املخحست".
إن ادلزائص ثيضم إىل اًخرصحی اًـاملي ذللوق االٕوسان واملَثاق االٕفصًلي ذللوق االٕوسان
واًضـوة وٕاىل لك االثفاكِاث اصلوًَة املخعةل هبا .إن هون تضل ما حيصض ؿىل الاحرتام
اًعازم الًزتاماثَ اصلوًَة ُشا میىٌَ من ثعِري كاهوهَ اًخلََسي من املؼاُص وادلواهة املخيافِة
مؽ اذلفاع ؿىل هصامة اًضرط اًخرشي وحلوكَ وحصایثَ ا ٔلساس َة.
مداذئ اًفـََة واًفـاًَة يف إذذال اًلواؿس حزي اًيفار:
إن مدس ٔب فـََة اًلاهون ٌضلك ال حماةل ٔبحس امللذضَاث اًيت جیة ٔبن ثلوذ معََة (سريوزت)
إذذال الاوسجام ؿىل ا ٔلوساق اًلاهوهَة ويه ثـصف تبٔهنا حمتثي يف ذزخة حتلِق اًلاهون يف
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املٌلزساث الاحامتؾَة .وتـحازت ٔبدصى فِيي اًلاهون املعحق حلِلة ٔبو اًياجت ؾن اًخلِس اًفـًل
تلواؿس اًلاهون ،ويف مـياُا اًضائؽ اطلي ال میىن ذَعَ مبفِوم اًفـاًَة ،فِيي حسة صازل
فُرش اًلاهون جىوهَ "هخاح اًسريوزت اًسوس َوًوحِة اًـاذًة اًيت ثلشي اًلاهون اًوضـي"
وتـغ اًىذاة ًـعوهَ "مـىن هوؾَا فِم ًخعوزوهَ اكٕسدِالء اًواكـة ؿىل اًلاؿست هفسِا"
"وحسة املؤًف اًفلَِ واًفَِسوف املضِوز ُاوس لكسن يف نخاًَ" اًيؼصًة ارلاًعة ٌَلاهون
"فإن اًفـََة يه من رشوظ" اًعحة اًيؼصًة ٌَلواؿس l’effectivité est la condition de
 la validité des normesاًلاهوهَة ًىن اًلاؿست ال جیة ٔبن حىون فـََة فلط تي جیة
نشعل ٔبن حىون فـاةل  juridiquesحىت جسامه يف حتلِق اًِسف املخوىخ من اًلاهون.
وفـاًَة اًلاؿست ثـصف تبٔهنا "معاتلة اًوسائي املس خـمةل ٌَِسف املًضوذ" إن فـاًَة اًلاؿست
اًلاهوهَة املـست حسًثا حوكن يف كسزهتا ؿىل حتوًي ٔبي ثلَري وثعوٍص املٌلزساث ،الاحامتؾَة
و ٔبوساق اًلاهون اًخلََسًة إىل اًلاهون اًوضـي "فِشا املـىن ٌَلاهون سواء اكن وظيَا ٔبم ذوًَا
ًلذيض مٌا تبٔن هخين اًواكؽ تبٔن هخعوز ٔبوضاغ مَموسة و ٔبن ا ٔلوُام املخعةل ابًلاهون ًيك خنَعَ
مهنأ .بما كاتََة اًخوظي إىل اًلاهون اًيت ثعاحة سِوةل فِمَ فِيي متيحَ مسيت اًوضوخ
واصلكة املعَوتخني ورعل هكجموؿة من اًلواؿس اًلاهوهَة اًيت ٍىون ًعَاقهتا ٔبثص حامس ؿىل
ضٌلن حلوق اخملاظحني تَ ويه متىن من ثفاذى اًلموط والاًخحاش واًخوظي ابًخايل إىل
ثوحِس ملازتة اًلواؿس اًلاهوهَة.
مدس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين هكلذىض من ملذضَاث إؿساذ اًلواهني:
ُشا ما ًلوذان مٌعلِا إىل اًخعصق إىل مسائي ًثريُا ا ٔلمن اًلاهوين اطلي ًؼِص هكوضوغ ال
ًيضة واطلي میىن ثـصًفَ اكًخايل "فِو مدس ٔب من مداذئ اًلاهون اًِسف مٌَ حٌلًة املواظيني
من الٓاثز اًثاهوًة اًسَحَة ٌَلاهون ابرلعوض من مؼاُص اهـسام الاجساق ومن اًخياكضاث
وثـلس اًلواهني واٌَواحئ ٔبو ثلرياهتا املخىصزت" فِشا املعَة يف إؿساذ لك كاهون ،لك الحئة
ًفصط هفسَ ؿىل لك رسط كاهوين ذاضؽ الًزتاماث اًيت ثيجص ؾن ؿسم احرتارما واًخلِس هبا
اهـسام ا ٔلمن اًلاهوين "إن اًـوامي اًىفِةل ابٕحساج اًال ٔبمن اًلاهوين يه حاكثص اًلواؿس واملـاًري
اًدرشًـَة وقزازت كواؿس اًلاهون ازلاؾي (ابًًس حة ً ٕالحتاذ ا ٔلوزويب ٔبي ابًًس حة ًحضل نفصوسا
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ٔبو املاهَا ،امليسمج يف ٍلوؿة اكذعاذًة هجوًة ،ثيايم وحزاًس ؿسذ االثفاكِاث اصلوًَة،
اًالمصنزًة ،هلي حنو اًسَعاث االٕذازًة املس خلةل حزء من اًسَعة اًخيؼمیَة ٌَلاهون ،اًخلَري
املزتاًس ٌَلواؿس ،اًخـلِس املفصظ ،اًعاتؽ املؤكت ٌَلواؿس ،اًعاتؽ اًالملصؤ واًال مدسق واًلري
مـَازي ًحـغ اًلواهني وتـغ اًلواهني اًصحـَة واًيت ثَحق رضزا فاذحا تبٔوضاغ ثـاكسًة
مس خلصت.
إن جمَس اصلوةل اًفصويس ًشهص ٔبن "ا ٔلمن اًلاهوين ثضميَ هوؾَة وحوذت اًلاهون واًلاهون
جیة ٔبن ٍىون مـَازای مبـىن ٔبهَ ًبٔمص( ومیيؽ ٔبو ٍهنيي ،جیاسى ٔبو ًـاكة.
وٌضري اجملَس هبشا اًعسذ ٔبن اًلاهون اًلري مـَازي ًضـف اًلاهون اًرضوزي ابٕاثزثَ
اًضم يف ا ٔلثص اذللِلي ٔلحاكمَ .إن ا ٔلمن اًلاهوين ٌضلك إحسى ذؿامئ ذوةل اًلاهون وهبشا
اًعسذ فان املاذت  16من ثرصحی اًثوزت اًفصوس َة ًس ية  1789ثيط ؿىل ٔبن لك جممتؽ ال
ثضمن فَِ اذللوق ٔبي ٍىون ضٌلن اذللوق مىفوال ٌَجمَؽ واًفعي تني اًسَعاث حمسذا
وحمرتما ،ال میغل ذس خوزٔ .بن اًؼواُص اًلاهوهَة املشهوزت بٓهفا واًيت جصسث يف اجملمـاث اًـرصًة
املخلسمة كس ٔبفصسث ثـلس يف اًلاهون ًـاين مٌَ املواظيون ،واملؤسساث وامليخجون وزخال
اًلاهون ًومِا.
واملالحغ ٔبن ذزاساث ا ٔلثص وثلِمي اًيخاجئ الاكذعاذًة واًىثري من اًحضلان ٔبزست
ووضـت إحصاءاث وذزاساث ا ٔلثص ورعل تلعس ثلِمي خماظص اهـسام ا ٔلمن اًلاهوين .إن
اًَِئاث اًلضائَة اصلس خوزًة ،و ٔبهجزت اًلضاء اصلس خوزي يف اًحضلان املـصوفة جىوهنا ذول
اًلاهون ،حتصض وجسِص ؿىل معاتلة اًلاهون ٌضلس خوز ويه ثؤظص حتصمي اًلواهني اًصحـَة
وحتصض ؿىل سِوةل فِم اًلاهون وحوذثَ املـَازًة .إن رضوزت ثاليف اخملاظص اًساًفة اطلهص
جس خَزم فصط اًزتام معاحدة لك مرشوغ كاهون تسزاسة ٔبثص اًيت جیة ٔبن حتسذ ا ٔلُساف
املخوذات واس خـصاط اًلصط ٔبو ا ٔلقصاط من الاًخحاق إىل كاهون خسًس وثلِمي اًيخاجئ
الاكذعاذًة ،املاًَة ،الاحامتؾَة ،اًحَئِة ٔلحاكم مرشوغ كاهون خسًس .وابًفـي ونٌل س حق ًيا
رهصٍ فان حاكثص اًلواؿس ابًٕياجت ؾن ثـسذ معاذز إهخاح اًلاهون واجساغ مِاذٍن خسًست ًـمََة
اًضحط ؾن ظصًق اًلاهون.
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وتـحازت ٔبدصى ػِوز مِاذٍن خسًست ثخعَة إؿساذ كواؿس خسًست مـلست ،اكًلاهون
اًلضايئ ،كاهون اًحُئة ،وكاهون حصامئ االٕؿالم الٓيل ،و ٔبمناظ وثساول اًـمةل ،واًحَوحىٌوًوحِا،
والاكذعاذ اًصمقي ،واملَىِة اًفىصًةُ .شٍ لكِا مِاذٍن جرشًؽ جسامه يف اًزتاًس اًلكي واًخـسذ
واملصاحـة املخىصزت ٌَلواؿس اًلاهوهَة .إن اًرتكِة اذلسًثة ملحس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين اطلي ًـس كِسا حيس
من معي اًسَعاث اًـمومِة میىن تبٔصاكل خمخَفة من اذلس من الٓاثز املرضت ًِشا اًخعوزُ .شا
اًخعوز كس جساؿس ؿىل ػِوز ٔبمناظ خسًست من اًضحط اًلاهوين حمتزي مبالءماث مس متصت ٔبًضا،
حصاحؽ ذوز اصلوةل واوسحاهبا من تـغ اًلعاؿاث املوظوفة ابالٕسرتاثَجَة ساتلا ،اكًيلي
واملواظالث اًالسَىِة ،واًعاكة ،واملوازذ املائَة واًيت ًخعَة جس َريُا نفاءت فائلة وثلٌَة
ؿاًَة.
ا ٔلمن اًلاهوين يف اًلاهون االٕذازي وكاهون اًـمي:
ويف املفِوم اًالكس َيك فإن ا ٔلمن اًلاهوين ٌضلك مؽ اًـساةل واًخلسم الاحامتؾي زالزَة
ٔبُساف اًلاهون ويف املفِوم املـارص فا ٔلمن اًلاهوين هل وػَفة حتلِق ٔبمن اًيؼام اًلاهوين،
ونثري من اخملخعني ًـخلسون ٔبهَ ًيحسز من اًلاهون اًعحَـي ًالمان وتـغ اًواثئق اًخازخیَة
نخرصحی  1789اطلي يف ماذثَ ً 2ضؽ ا ٔلمان مضن اًلواهني اًعحَـَة اًلري كاتةل ٌَخلاذم
ً ٕالوسان ،مثَِا مثي اذلصًة ،املَىِة وملاومة الاضعِاذ.
ا ّٕن جمَس اصلوةل اًفصويس كس ّ
زق ٔلول مصت ؾن ظصًق كصاز مؤزد يف 24مازش 2006
إىل مصثحة املحس ٔب مفِوم ا ٔلمن اًلاهوين مذفلا ابوسجام مؽ الاحهتاذ اًلضايئ حملوكة اًـسل
ٌَمجموؿاث الازوتَة واحملوكة الازوتَة ذللوق االٕوسان .وجمَس اصلوةل اًفصويس ًـصف مدس ٔب
ا ٔلمن اًلاهوين يف ثلصٍص مًضوز ظاذز س ية  2006اكًخايل ٔبهَ "مدس ٔب ًليض تبٔن ٍىون
املواظيون ،ذون ًلذيض رعل من خاىهبم هجوذ حثَثة ،كاذزٍن ؿىل حتسًس ما ُو مسموخ ٔبي
مداخ ،وما ُو حمؼوز من ظصف اًلاهون املعحق" وٌَخوظي اىل ُشٍ اًيدِجة فإن اًلواؿس
املس ية جیة ٔبن حىون واحضة كاتةل ٌَفِم و ٔبال حىون ذاضـة يف اًزمان إىل ثلَرياث خس
مذىصزت وال كري مذوكـة.
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وتشعل فإن مدس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين مصثحط ازثحاظا وزَلا تلاتََة ثوكؽ اًلاهون اًيت ثلذيض ٔبن
اًلاهون ٍىون كاتي ٌَخوكؽ واًخًدؤ و ٔبن حيمي اذللوق املىدس حة و ٔب ّن حيخفغ ابس خلصاز ا ٔلوضاغ
اًلاهوهَة ابالمذياغ ؾن لك جرسغ واٍمتسم مبا ًخعي ابًلاهون ذون ٔبن ًؤذى رعل إىل اًوكوغ
يف ىزؿة حمافؼة مفصظة ،ويف اًلاهون االٕذازي فان ُشا املحس ٔب ًلعس وًفِم مٌَ رضوزت ابًًس حة
ٌَسَعاث االٕذازًة ضٌلن اس خلصاز ا ٔلوضاغ وكاتََة ثوكؽ اًلواؿس ورعل تلعس ضٌلن حٌلًة
املصثفلني يف حمَط ًعحـَ حزاًس وثـسذ كواؿس اًلاهون .املرشغ االٕذازي حياول إكامة ثواسن وًو
مـلس وظـة من ا ٔلمن اًلاهوين وحصًة معي االٕذازت وتـحازت ٔبدصى اًخوفِق تني ا ٔلمن اًلاهوين
واملرشوؾَةٔ ،بما خبعوض كاهون اًـمي اطلي حمتزي ثلٌَاثَ جىوهنا ثعحـِا اًلزازت اًدرشًـَة اًيت
ثفيض إىل ال ٔبمن كاهوين مزتاًس ،واًيت جضلك حسة ما ًـخلس اًحـغ ؾصكةل ٔبمام اًلسزت
اًخيافس َة ٌَمؤسساث ،فِو ٌسوى اًـسًس من ا ٔلوضاغ.
ا ّٕن ثـسذ معاذزٍ ثخحمي مسؤوًَة هحريت يف اً ّال ٔبمن اًلاهوين سواء ٕاساء ٔبزابة اًـمي ام
ٕاساء اًـٌلل ،وابًفـي ابالٕضافة إىل اًلواهني واٌَواحئ واالثفاكِاث اصلوًَة اًيت ثضاف إٍهیا
االثفاكِاث ازلاؾَة املربمة ؿىل لك املس خوایث فِياك الاحهتاذ اًلضايئ اطلي ًًذلس ظاتـَ
اًصحـي هكعسز ًال ٔبمن اًلاهوين .إن اًخلَرياث اًيت ًمت إذذاًِا ؿاذت ؿىل ُشا اًلاهون ال ًًدلي
ان حتسج جصحـَهتا مؼامل ومساوئ ثلؽ فلط ؿىل ؿاثق املخلاضني .إن اًلايض ال میىٌَ ظَاكة
وسن كواؿس خسًست ٔلهَ جیة ٔبن ٍىذفي تخفسري اًلواؿس اًسازًة املفـول ،وُشا ما ًخعَة يف
تـغ ا ٔلحِان ثسذي مزتامن ًلك من املرشغ واًلايض يف إهخاح اًلاؿست اًلاهوهَة.
مدس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين وقصط اًعاحل اًـام:
ا ّٕن املحس ٔب املشهوز كس صاغ ظَخَ يف اًس يواث الاذريت ،فلس ؾصف زواخا يف املست الاذريت
ال س امی يف فصوسا تـس ان حؼى من ظصف جمَس اصلوةل اًفصويس مباكهة املحس ٔب املسٍص يف اًلاهون
االٕذازت .فاًلاهون جیة ٔبن ٍىون مىمتال تلسز االٕماكن وما سال ال ًرتك ٔبي يشء كامضا ًسذي
يف ادذعاض اًربملان.
ُشا ًيعحق ؿىل مِاذٍن ؿسًست ،هكَسان ادلحاًة والاسدامثزاث حِر حىون ٌَمواظيني
إماكهَة اًخرصف واختار كصازاهتم وفلا ٌَلواؿس اذلاًَة ٌَلاهون ذون اًخروف يف املس خلدي من
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حسوج ثلَري يف اًلاهون ًَحق رضزا مبعاذلِم وًياكغ ادذَازاهتم ا ٔلوًَة .تـحازت ٔبدصى فان
مدس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين اطلي ٌس خويح وٌس متس مٌَ مدس ٔب اس خلصاز االٕظاز اًلاهوين ًلذيض رضوزت
ثفاذي إًلاء اسدامثز مت اختار كصاز اجناسٍ ؿىل ٔبساش اس خفاذت املسدمثص مبزاای حدائَة ومٌافؽ ماًَة
وجتازًة اكن ًخوكؽ املسدمثص حٌهیا واملميوحة هل مبلذىض اًدرشًؽ امليؼم ًالسدامثزاث ونشعل
االٕتلاء ؿىل ٔبحاكم كاهون اًرضائة .فِشا الاسدامثز اطلي ثلصز اجناسٍ ًفلس لك فائست من حصاء
إًلاء ٔبو اًخلََي من امليافؽ اًيت اكن ٍصقة يف الاس خفاذت مهنا املسدمثص.
وُو ًيعحق ٔبًضا يف املَسان ادلحايئ مفحس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين ًلذيض تبٔال ًـاذ اًيؼص يف
الادذَازاث ا ٔلوًَة ٌَمسدمثصٍن وذافـي اًرضائة واًيت ًيوُا ؿىل ضوء اًلواؿس ادلحائَة
اًسازًة املفـول وتـس إذذال ثلَرياث ؿىل اًلاهون ادلحايئ.
ويف هفس اًس َاق ،وما جیسز رهصٍ اهَ يف اًحضلان اًيت ثخوفص ؿىل َُئاث مؤُةل ٌَسِص
ؿىل معاتلة مدس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين ٌَمفِوم املحين ؿىل فىصت قصط اًعاحل اًـام .وُشا ما ًسذي
ؿاذت يف ادذعاض اجملاًس ٔبو احملامك اصلس خوزًة ،فاملالحغ هبشا اًعسذ ٔبن قصط اًعاحل اًـام
ًُس مـصفا وحمسذا ابصلكة املعَوتة ومیىن ٔبن ًمت ثلََحَ ؿىل مدس ٔب حٌلًة معاحل ا ٔلفصاذ
واملؤسساث .مبـىن ثلََحَ ؿىل مدس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين.
فإرا مثال اجملَس اصلس خوزي زحج اًححر ؾن ثواسن املزياهَة ٔبو ؾن مـسل منو اكذعاذي
مصثفؽ مـمال مـَاز اًعاحل اًـام فِشا كس ٍىون مربزا هل وًو ًفرتت كعريت ًخفـَي مدس ٔب زحـَة
اًلاهون ادلحايئ اطلي كس ًَحق رضزا ابًلا تبٔوضاغ كاهوهَة مس خلصت مفن الٔهَس ٔبن احرتام مدس ٔب
ا ٔلمن اًلاهوين ًضفى مزًسا من اصلكة ؿىل نخاتة وحتصٍص اًلواهني وابًخايل ًـعي زؤًة ٔبنرث
وضوحا ٌَمواظيني وٌَمؤسساث.
وُشا ًيعحق ٔبًضا يف املَسان ادليايئ رعل ٔبن املواظن اطلي ازحىة ٔبؾٌلال ًـاكة ؿَهیا
اًلاهون ال میىن ٔبن حينك ؿَََ تـلوابث ٔبصس من ثغل اًيت ًيط ؿَهیا اًلاهون اًسازي املفـول
ًوم ازحاكتَ ًخغل ا ٔلؾٌلل .وُشا وفلا ملحس ٔب ؿسم زحـَة اًلواهني ادليائَة إال اهَ جیة ،ا ٔلذش
ًـني ابالؾخحاز رضوزت اًخوفِق تني مدس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين وتني حصًة املرشغ يف اًـمي ؿىل
ثعوٍص اًدرشًؽ ادلحايئ ونشعل اًلاهون اطلي حينك وًيؼم الاسدامثزاث .وُشا ًن ًخبٔىت إال إرا
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احذفغ املرشغ ابدذعاظَ يف ثلَري اًلواؿس راث اًعاتؽ الاكذعاذي وحـَِا مذعاتلة
ومًسجمة متاما مؽ ٔبُساف اًس َاسة الاكذعاذًة واملواسهَة ٌضلوةل .وابًفـي فان اًلاؿست ادلحائَة
والاكذعاذًة تعوزت ؿامة هؼصا ًعاتـِا اًوسائًل ًُست صُئا اثتخا وخامسا ٔبي مٌلوصا ؿىل
اًصذام إىل ا ٔلتس.
ًىن ُشا الاجتاٍ يف هؼص اًحـغ كس ًؤذي اىل فلسان اًلاهون ًلسزثَ ؿىل ضٌلن ا ٔلمن
اًلاهوين ا ٔلمص اطلي ًـخرب يف هؼص اًحـغ صالك من إصاكل اًخلِلص .إن اًسريوزت "اًضميَة"
ًىن اًخَلائَة صلسرتت ٔبو إضفاء اًعاتؽ اصلس خوزي ؿىل ملذىض ا ٔلمن اًلاهوين يف اصلمیلصاظَاث
اًلصتَة اىهتت ومىٌت من حتسني اًيوؾَة اًضلكَة ٌَلواهني ،ومن ثلوًة حٌلًة ٔبصزاض
اًلاهون ضس اًخعحَق اًـاخي وضس زحـَة اًلواهني رعل ٔبهَ من اًرتحٌلث اًواكـَة اًفـََة ًِشا
املحس ٔب ثغل اًيت حمتثي يف الاًزتام اًواكؽ ؿىل ؿاثق اًسَعة اًخيؼمیَة ابختار يف ػصوف مـَية
ثساتري مؤكذة اهخلاًَة يف حاةل حسوج ثلَري يف اًدرشًؽ اًسازي املفـول الس امی إرا ثحني ًِا ٔبن
اًلواؿس املخخٌات حسًثا من صاهنا إذلاق رضزا تبٔوضاغ وؿالكاث كاهوهَة مس خلصت رعل ٔبهنا كامئة
تني اًـسًس من ا ٔلظصاف يف خمخَف جماالث اًًضاظ الاكذعاذي.
إرن من اًرضوزي وضؽ فرتت اهخلاًَة ًخعحَق  délais incompressiblesالحرتام
الٓخال اًلري كاتةل ٌَخلََط اًلواؿس ادلسًست رعل ٔبن ٔبي هلط يف مـصفة الاًزتاماث ادلسًست
كس ثرتثة ؾيَ ؾلوابث .إن مدس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين ٍمتزي يف اًحضلان اًساًفة اطلهص تخعوز تعيء
وهضج ثسزجیي ًالحهتاذ اًلضايئ اًيت ثلوم تَ اًَِئاث اًلضائَة اصلس خوزًة .ا ّٕن ا ٔلمهَة
اًلعوى ًِشا املفِوم ٔبي ا ٔلمن اًلاهوين يف اًلاهون املـارص اس خَزم فصضَ ؾن ظصًق اًلواؿس
اًلاهوهَة الٔنرث مسو ٔبي ٔبزفؽ اًلواؿس اًلاهوهَة ٔبال وُو اصلس خوز .وخنَط من رعل إىل ٔبن ا ٔلمن
اًلاهوين ًًذج يف هفس اًوكت ؾن وضوخ وزحاث اًلاؿست اًلاهوهَة وؾن اذلشز املس خًري املخحرص
ٌَلضات اطلٍن ًفرسوهنا وًعحلوهنا و ٔبًضا ًًذج ؾن حوذت الاحهتاذ اًلضايئ اطلي
ًـعي  Michelظوزت واحضة ؾن وضـَة اًلاهون .إن (املسؾى اًـام) مُضال حَِول نخة
حول اصلوز اطلي ثَـحَ حموكة اًيلغ يف فصوسا ما ًًل "إن  jéolاًعـوابث اذللِلِة اًيت
ثواهجِا حموكة اًيلغ ال حمتثي يف اًسِص ؿىل ثعحَق هعوض واحضة إمنا ٍمتثي يف ثفسري
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اًلاهون مبـىن حتسًسٍ ؾيسما ٍىون ؿاما خسا ويف ثوضَحَ ؾيسما ٍىون مهبٌل ويف جسمَخَ
ؾيسما ٍىون ؿاما حِسا ،ويف اذرتاؿَ ؾيسما ٍىون ظامذا".
اًثلة اًرشؾَة واس خلصاز ا ٔلوضاغ اًخـاكسًة:
وادلسٍص ابملالحؼة ٔبن اذلَول اًيت ًلسرما الاحهتاذ اًلضايئ حىون مديَة مضيَا يف مـؼم
ا ٔلحِان ؿىل ُشا امللذىض ٔبال ُو ا ٔلمن اًلاهوين نٌل میىن مالحؼة ٔبن إصاكًَة ا ٔلمن اًلاهوين
نٌل ثحسو ثعصخ ظـوابث ذاظة ٕاساء كاؿست الاحهتاذ اًلضايئ هفسِا ابمللازهة ابًلاؿست املىذوتة
تفـي ظحَـهتا ارلاظة و ٔبًضا تفـي هوهنا كاتةل ٌَخلَري ثسِوةل و ٔبًضا ثسخة ا ٔلثص اًصحـي
اذلاذج ؾن اًخحسل اًفجايئ ًص ٔبي الاحهتاذ اًلضايئ إن ا ٔلمن اًلاهوين ال ًسذي فلط يف
ادذعاض وػَفة اًلايض سواء اكن يف اًلضاء اًـاذي ٔبو االٕذازي ٔبو اصلس خوزي فِو ًًذج
ؾن موكف املرشغ وؾن هجوذ إذذال الاجساق والاوسجام اًيت ًحارشُا اًفلَ ٔبي هجسٍ يف
إجیاذ وسف كاهوين.
إن تـغ امليؼصٍن ٍصون ٔبهَ من املفِس اًلِام تسزاساث راث ظاتؽ سوس َوًويج ثدٌاول
ابًخحََي ظول معص اًلاؿست اًلاهوهَة من حِر هوهنا ثمن ؾن ثوافق ٔبو ؾن حي وسط ٔبي ؾن
جسوًة زضائَة احامتؾَة ٔبو ؾن ادذالفاث مس متصت ثضان مـامالث مـَازًة ٔبجصمت يف املايض
يف ؿسذ من اجملاالث اًيت ًخـني حىَِفِا مؽ اًخواسانث الاحامتؾَة اذلاًَة .وما میىن مالحؼخَ
هبشا اًعسذ ٔبن تـغ اًلواؿس املخبٔثَة ؾن الاحهتاذ اًلضايئ میىن ٔبن ثـمص كصوان اكمةل تُامن
تـغ اًلواهني حىون مست حِاهتا كعريت خسا وادلسٍص ابالٕصازت نشعل ويف هفس اًس َاق ٔبن
ا ٔلمن اًلاهوين ًؼِص وًخجىل اككذضاء كاهوين مذـسذ املـاين ،ومذـسذ اًلمي ابًيؼص ٌَـسًس من
املفاُمي اًيت حيمَِا ،من تني ُشٍ املفاُمي جنس اذللوق املىدس حة ،الاس خلصاز ،اًوضوخ ،اصلكة،
ؿسم زحـَة اًلواهني ،املـصفة ،االٕؿالم ،اًضِص ،رعل ٔبن سِوةل اًوظول وٌرس اًفِم اٌظلان
ًلذضَان سِوةل اًلصاءت ونشعل وضوخ وذكة امليعوكاث ونشعل الاجساق اًرضوزًة الٕذذاًِا
حزي اًيفار لكِا ٔبذواث میىن املواظيني من اًخوفص ؿىل مـصفة اكفِة ٌَلواؿس املعحلة ؿَهیم.
هبشٍ اًىِفِة فإن ا ٔلمن اًلاهوين حيمي تعصًلة مضيَة ٔبما مععَح اًثلة اًرشؾَة اطلي
حيمي مـىن كصًة من مـىن ا ٔلمن اًلاهوين فِو مفِوم مس متس من اًلاهون ا ٔلملاين واطلي ظحلَ
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الاحهتاذ اًلضايئ حملوكة اًـسل ٌَمجموؿاث ا ٔلوزوتَة ،فمیىن ثَرَعِا اكًخايل :إرا كدي تـغ
ا ٔلصزاض وادذازوا ٔبن ًضـوا ٔبهفسِم يف ٔبوضاغ كاهوهَة حيسذ مضموهنا كاهون مـني وتـس فرتت
ًبٔيت كاهون بٓدص ًخلَري وٕاساةل ؾيارص ًخغل ا ٔلوضاغ املخىوهة وفلا ٌَلاهون ؿٌَل ٔبن ُؤالء
ا ٔلصزاض كس ثلدَوا ؾن ظواؾَة وادذَاز ثغل ا ٔلوضاغ اًلاهوهَة الثعاًِا اًوزَق تخغل
اًـيارص اًيت ذَلت صلهیم بٓمال مؤسسة رشؾَا يف ُشٍ اذلاةل فإهَ ًًدلي ؿىل املرشغ اًـمي
ؿىل ثوفري رشوظ وػصوف مصافلة وثساتري مؤكذة ًعاحل ُؤالء ا ٔلصزاض .تـحازت ٔبدصى فا ّٕن
ُشا املحس ٔب ًفصط ؿىل ادلِة اًلامئة ؿىل اًسَعة اًخيؼمیَة اختار ثساتري مؤكذة ؾيسما ٍىون من
صان اًلواؿس ادلسًست إذلاق رضز فاذخ تبٔوضاغ ثـاكسًة كامئة.
ًىن مدس ٔب اًثلة اًرشؾَة ال میىن الاؾخساذ تَ يف اًلاهون اصلاذًل الس امی يف فصوسا إال
ؾيسما حىون اًوضـَة اًلاهوهَة املخفحعة حيوكِا اًلاهون ازلاؾي ٔبي كاهون اجملموؿة ا ٔلوزوتَة،
ومن انفةل اًلول ٔبن اًيعوض ا ٔلوزوتَة اًيت يه هخاح اكذىض اًخوظي إٍهیا هجس هجَسا
واملعحوؿة تثلافاث كاهوهَة خمخَفة واًيت ًعـة يف كاًة ا ٔلحِان حصمجهتا إىل جرشًـاث اصلول
ا ٔلؾضاءٕ .ان ظـوتة إذذال االٕجساق ؿىل اًلواؿس الس امی يف املَسان ادلحايئ والاحامتؾي
ًعـة اًخلَة ؿَهیا .وُىشا فإن ا ٔلمن اًلاهوين میىن ٔبن ًعحح ثسِوةل ُسف كمیة ذس خوزًة
واطلي میىن ٔبن ثًذؼم حوهل امللذضَاث ا ٔلدصى ،امليحسزت ؾيَ .ومن املفِس االٕصازت إىل ٔبن من
مدس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين كس ؾصف ثلسما حتت ثبٔزري الاىهتااكث املخـسذت املصحىدة ضس ُو هفسَ
ورعل حتت ا ٔلصاكل اخملخَفة املـصوفة مٌش ٔبمس ظوًي واًيت س حق ًيا رهصُا واًيت كس ٍىون
من املفِس اًخشنري هبا ابٕجیاس .فِيي حمتثي يف االٕهخاح املـَازي املفصظ وا ٔلصاكل اًدرشًـَة
املضوُة واًخحسالث يف بٓزاء الاحهتاذ اًلضايئ واالٕؿالم اًلاهوين املخيايم اس متصاز ًحسو ٔبن اًـامل
ًـصف يف اًوكت اذلايل ثيافس تني ا ٔلوساق اًلاهوهَة حِر ا ٔلصزاض اًلاهوهَة اصلوًَة اًىدريت
ثححر ابس متصاز ؾن الاس خلصاز وكاتََة اًخًدوء مبا س َحسج .ورعل فلس ٔبظحح اًلاهون تفـي
ؾوملة املحاذالث واًخلَلي املخحاذل ٌَثلافاث ذاضـا ٌَححر املس متص ؾن ٔبفضي مصذوذ يف سوق
ثيافس َة وتشعل ٔبظحح اًلاهون ًخسذي تلسز ُام يف إضفاء كمیة ٔبنرب ؿىل ارلسماث ال يف
خمخَف هجاث اًـامل ،فاملسدمثصون ًبٔذشوهَ تـني الاؾخحاز وثضلك هحري ؾيس اختار كصازاث
اسدامثزاهتم يف ٔبي تضل.
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وُشا ما ًسؾو إىل ثويخ جناؿة ٔبنرب يف إكامة ا ٔلوساق اًلاهوهَة ،ومن املؤنس ٔبن اًـوملة
اٌََحرياًَة ختَق تُئة ٍىون فهیا ٌَلاهون ذوز ٔبسايس يف زفؽ اًلسزت اًخيافس َة فِشٍ اًؼاُصت
انجتة ؾن اًدضاتم واًخساذي املخيامني ً ٔلوضاغ اًلاهوهَة وٕاىل اًخعوز اًِائي ٌَوسائي اًيلي
واملواظالث جبمَؽ ٔبهواؾِا يف اًـرص اذلسًر.
9
ووزامتة ملا ثلسم میىٌيا اًلول ٔبهَ هؼصا ً ٔلمهَة اًلعوى اًيت ٍىدس هیا مدس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين
يف اًلاهون املـارص واطلي ؾصف ثعحَلَ يف اًس يواث ا ٔلذريت ثعوزا ُائال الس امی يف اًحضلان
املخلسمة حبَر ٔبن هضجَ اًخسزجیي وثعوز الاحهتاذ اًلضايئ ٌََِئاث اصلس خوزًة ثضبٔهَ إكذضَا
إذزاخَ مضن ٔبزفؽ اًلواؿس اًلاهوهَة زثحة ٔبي اصلس خوز .إن اًسريوزت اًضميَة ًىن اًخَلائَة
صلسرتت ملذىض ا ٔلمن اًلاهوين نٌل ٔبن ثعوزٍ يف اصلمیلصاظَاث اًلصتَة مترغ ؾهنا حتسن
اًيوؾَة اًضلكَة ٌَلواهني وحٌلًة مسمعة ٔلصزاض اًلاهون ضس اًخعحَق اًفوزي وضس زحـَة
اًلواهني.
إن مدس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين ًلذيض وًفصط ملصوئَة ٔبحسن ووضوخ وذكة وكاتََة اًخـصف
ثرسؿة .نٌل ًلذيض اوسجام واجساق وكاتََة فِم ملا ًمت اًيط ؿَََ .وُشٍ لكِا ٔبذواث رضوزًة
الٕذذال مدس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين حزي اًيفار .نٌل متىن ُشٍ ا ٔلذواث املواظيني من اًخوفص ؿىل
مـصفة اكفِة ٌَلواؿس اًيت ثعحق ٔبو س خعحق ؿَهیم.إن ظـوتة إذذال الاوسجام والاجساق ؿىل
االٕوسان واًيعوض اًلاهوهَة اًياتـة من ٔبوساق كاهوهَة خمخَفة الس امی يف اًحضلان اًيامِة ،ثخفامق
وجض خس ؾيسما ًخـَق ا ٔلمص تيعوض حمصزت ٔبظال تَلخني خمخَفذني ٔبو ٔبنرث من ًلة راث
مس خوایث ثلٌَة خمخَفة.
وُشٍ اًعـوتة حزذاذ ؾيسما ًخـَق ا ٔلمص تيلي مفاُمي من وسق كاهوين إىل بٓدص الس امی
ؾيسما ًؼِص ٔبهَ ال ًوخس ثعاتق اتم تني ُشٍن اًًسلني .وذما ال صم فَِ ٔبن اًلاهون املضلك
ًًسق كاهوين يف تضل ما كس ٍىون يف ٔبكَة ا ٔلحِان حمعةل سريوزت اتزخیَة وثعوز احامتؾي
وزلايف ٌس خلصق مست ظوًةل إىل ذزخة ٔبن تـغ اخملخعني ًفضَون اًخلكم ؾن اًخلاًَس
واًثلافاث اًلاهوهَة تسال من اًالكم ؾن ا ٔلوساق اًلاهوهَة.
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واًلاهون اًسازي اًـمي تَ يف تضل ال میىن ٔبن ٌضلك هؼاما كاهوهَا إرا اكن ٌس متس ؾيارص
مذيافصت ومذفصكة من وسق كاهوين بٓدصا ومن ٔبوساق كاهوهَة ٔبدصى .طلاعل فان اًخحنك اًاكمي يف
املفاُمي واًخعوزاث املخساوةل يف كاهون تضل مـني ًخعَة مـصفة اكمةل وحتََال ً ٔلسس
الاحامتؾَة واًثلافِة ٔلوضاغ رعل اًحضل.
من هجة ٔبدصى ،فإن اًـالكة تني اًًسق اًلاهوين واٌَلة املس خـمةل هوس َةل ثـحري وظَاكة
صلكَة ٌَلواؿس اًلاهوهَة يه ؿالكة خس وزَلة إىل ذزخة ٔبن حصمجة ٔبو ًيعوض كاهوهَةً ،مت من
وسق (transposition) ،تـحازت ٔبذق ثيلِي مذاكمي حنو وسق كاهوين بٓدص .كس تسث ذامئا
هكرشوغ ظـة الاجناس ابؾخحاز ٔبن اًلواؿس اًيت ثيلي كس مت إؿساذُا يف س َاق احامتؾي
وزلايف خمخَف ؾن رعل اطلي مت ثيلَِِا ثضلك مذاكمي إًََ.
وذما ال صم فَِ ٔبن اٌَلة اًيت يه وس َةل ثـحري اًلاهون ًِا ثبٔزري ال ًيىص ؿىل مس خوى
اًلواؿس امللٌية ،رعل ٔبن اًرتمجة اًلاهوهَة ابملـىن اصلكِق ٌَلكمة ،وًو ٔبن ُشا ًيعحق ؿىل فصوغ
ؿَمَة ٔبدصى اًيت جس خَزم ًلة هوؾَة مذرععة اكًـَوم اًلاهوهَة ،ال ثلذيض وال جس خَزم فلط
هلي مـازف ٔبو مـَوماث راث ظاتؽ مذفاوث يف ذزخة موضوؾَخَ ًىن ٔبًضا حمتثي يف هلي
مفاُمي وثعوزاث و ٔبفاكز جمصذت واًيت ثخبٔثص ٔبنرث ابالؾخحازاث واًخلِامیث اطلاثَة واًضرعَة ذما
ًخعَة ظَاقهتا تسكة ال مذياَُة.
إرن املضلك ٍوكن يف ؿسم اًخعاتق وؿسم اًخاكفؤ اٌظلان ٌضوابن املفاُمي ،ويف كاًة
ا ٔلحِان فان زيائَة اٌَلة يف تـغ اجملمتـاث ثعحهبا زيائَة يف اًًسق اًلاهوين وُشا ما حىون هل
حماةل اهـاكساث معََة وٌضلك معسز ظـوابث وؾصاكِي مجة حتول ذون ثعحَق اًلاهون يف
ُشٍ اجملمتـاث رعل ٔبن ثـاٌش زلافذني كاهوهَدني خمخَفذني ٍزًس حامت من الادذالفاث يف املفاُمي
واًخعوزاث واٍمتثالث وًحـس املواكف اًس َاس َة واًلمي ا ٔلذالكِة واًثلافِة ؾن تـضِا اًحـغ
وابًخايل ٌضلك هتسًسا دعريا ؿىل الاوسجام واًخجاوس الاحامتؾَني وؿىل ٔبمن املواظيني.
ما میىن مالحؼخَ هبشا اًعسذٔ ،بن اًحضلان الٔنرث ثعوز اكذعاذي يف اًـامل يه اًحضلان
اًيت حمتخؽ صـوهبا ابوسجام احامتؾي هحري ويه اًضـوة الٔنرث اس خلصازا س َاس َا والٔنرث
اوسجاما ًلوای ،وابًخايل الٔنرث جتاوسا كاهوهَا من ُيا رضوزت اذلفاع ؿىل اًِوایث اًثلافِة
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اًوظيَة وثسؾمیِا مؽ الاهفذاخ ؿىل اًثلافة واذلضازت اًـاملَخني والس امی ؿىل زلافة اًحضلان اًيت
جنحت يف تياء ا ٔلوساق اًلاهوهَة الٔنرث ثعوزا وزكِا.
إن مصاؿات دعوظَاث وذمزياث اًحُئة الاحامتؾَة احملََة متىن من ثفاذي فصط حَول من
صاهنا الاظعسام ابملـخلساث وا ٔلؾصاف واملٌلزساث الاحامتؾَة ٌَساكن .إن اًخوفِق تني ُشا
املخعَة وتني ملذىض إظالخ اًلواهني اًوظيَة ورعل ؾن ظصًق اكذحاش الاوساق اًلاهوهَة
ٌَحضلان املخلسمة ابس خحاء مهنا املفاُمي والًَٓاث املؤسساثَة واًلاهوهَة الٔنرث ثعوزا واتخاكزا
ًىن الٔنرث مالءمة ٌَحلائق الاحامتؾَة واًثلافِة ٌَضـوة اخملاظحة هبا واملخوهجة إٍهیاُ ،شا
اًخوفِق ًؼِص ورضوزت مَحة ،حبَر ًلذيض من اصلوةل اًلِام يف هفس اًوكت ابٕزساء وسق
كاهوين هل حؼوع هحريت يف ٔبن جیس ظصًلة ٌَخعحَق يف زوخ من ا ٔلظاةل اجملصذت من اًـلس
اًيفس َة ونشعل حتلِق اًخلسم الاحامتؾي واًخنَة الاكذعاذًة يف اجملمتؽ جصوخ الاهفذاخ ؿىل
اًـامل ارلازيج.
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ثبٔزري الاسذواحِة اٌَلوًة اًرشؾَة اًلاهوهَة
يف فِم اًيعوض اًلاهوهَة يف ػي بٔحاكم كاهون ا ٔلزست ادلزائصي
حٌلل ؾَايش بٔس خار جلكَة اذللوق خامـة اصلنخوز حيي فازش ،املسًة


ثخبٔثص اًلواهني ابجملاالث الاحامتؾَة اًيت ثيؼمِا ،ومٌَ ًخبٔثص كاهون ا ٔلزست يف إؿساذٍ
ووضـَ مبجال ا ٔلحوال اًضرعَة اًيت حياول امللنن من ذالهل ثيؼمیِا ،و ٔلن صؤون ا ٔلزست
ادلزائصًة مـمتس فهیا ؿىل ٔبحاكم اًرشًـة االٕسالمِة اؾامتذا ٍاكذ ٍىون ص حَ لكي فإن هعوض
كاهون ا ٔلزست حتخفي مبععَحاث رشؾَة ؿسًست تي ونثريت ومٌدرشت جىرثت مضن هعوض كاهون
ا ٔلزست ادلزائصي.
وًلس وزذ مضن ا ٔلؾٌلل اًخحضريًة ًِشا اًلاهون تَان معاذزٍ ا ٔلساس َة اًيت اؾمتس ؿَهیا
امللنن يف ثلٌَيَ ًلواؿس وهعوض ثلٌني ا ٔلزستٔ ،بٍن ّتني ٔبن ٔبول معسز من معاذز كاهون
ا ٔلزست ادلزائصي نخاة ػل اًـؼمي ،مث س ية هخَِ اًىصمي ،مث إحٌلغ ا ٔلمئة اًس يُني ،فضال ؾن
اًلِاش والاحهتاذ ،مث تـسُا تـغ اًلواهني اًـصتَة االٕسالمِة مثي مرص ثووس وامللصة
وسوزای وكريمه نثري.
ُشا ،و ٔبوزذ امللنن مضن هفس اًخلٌني (ا ٔلزست) هعا دذامِا ّتني من ذالهل توضوخ املعسز
اطلي ٍُصحؽ إًََ يف حال الاحذَاح إىل إنٌلل هط ٔبو ثفسري ،حبَر ّتني يف املاذت  222من
ُشا اًخلٌني ٔبن اًرشًـة االٕسالمِة يه املعسز ا ٔلول ًلاهون ا ٔلزست ويه املعسز ا ٔلذري
ًرشخ هعوظَ واًخفسري.1
 .1ويه اًيت خاء هعِا( :لك ما مل ٍصذ اًيط ؿَََ يف ُشا اًلاهون ٍصحؽ فَِ إىل بٔحاكم اًرشًـة االٕسالمِة).
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ومٌَ ًخضح اؾامتذ امللنن ادلزائصي ؿىل اًرشًـة االٕسالمِة ٔبوال وبٓدصا يف س يَ ًيعوض
كاهون ا ٔلزست ،حبَر حـي ُشا اًخلٌني حماظا تبٔحاكم اًرشًـة االٕسالمِة اًلصاء سواء من
حِر اًسن ٔبو اًرشخ واًخفسري.
وراك اطلي ًثري إصاكال يف حتسًس كعس امللنن ويف حتلِق اًلصط من اًخلٌني ،إر ٔبن
الاؾامتذ ؿىل اًرشًـة ٌَخلٌني ابٕذزاح تـغ ا ٔلحاذًر تعَاقهتا اًاكمةل مضن كواؿس كاهوهَة
يشء ًلذيض اًوكوف ؾيسٍ ًخحني هدِجخَ ،الس امی من حِر إذزاك امللنن من ذالل رعل ًِسفَ
من اًخلٌني؛
وُي مثي ُشٍ اًيعوض اًلاهوهَة ثؤذي اًلصط مهنأ ،بو ٔبهنا جضلك من اًياحِة اًـمََة
ؿائلا يف فِمِا وٕاؾٌلًِا من ِكدي اخملاظحني هبا ومن ِكدي اًصخال اًلاهوهَني؟
رعل لكٌَ ،س خسؾي اًرتنزي ؿىل املععَحاث املس خـمةل يف اًحياء اٌَلوي ًلاهون ا ٔلزست،
تـس اًوكوف ؿىل اجملال اًـام ٌَلة وختعَط تـضِا ذون تـغ جملاالث ؿَمَة ؿىل ؿني
اًخحسًس يف (حموز ٔبول).
مث اًوكوف ؿىل ٔبثص ثغل الاسذواحِة الاظعالحِة اًرشؾَة اًلاهوهَة ؿىل مواذ كاهون
ا ٔلزست ،من حِر فٌِل وٕاؾٌلًِا واًخسذي ذلي اًزناؿاث اًياص ئة حوًِا ؾن ظصًق ثفسري
اًيعوض اًلاهوهَة اًوازذت فهیا ،سواء ازثحط فِمِا اب ٔلصزاض اخملاظحني ابًلاهون (حموز اثين)
ٔبو ازثحط فِمِا اب ٔلصزاض اًفاؿةل يف اًلاهون من زخال اًلاهون (حموز اثًر).
احملوز ا ٔلول
مفِوم الاسذواحِة الاظعالحِة اًرشؾَة اًلاهوهَة يف كاهون ا ٔلزست ادلزائصي
ثـخرب اٌَلة معي رُين ٌضرتك يف إؾعائَ اًعحلة املاذًة احملسوسة ٍلوؿة من ا ٔلؾضاء
اًخرشًة اكًفم مبا فَِ من ًسان وبٔس يان وصفذني مث زئخني وً ٔلرهني ٔبًضا ذوز يف إظساز اٌَلة
فٌِل جضازاكن يف إدصاح اٌَلة اًلوًَة من اًضرط ًلريٍ من ا ٔلصزاض إر ا ٔلظصص ابًوالذت
ٔبجنك ابًوالذت ٔبًضا.2

2
GUSDORF, La Parole (P.U.F), p. 9.
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اذليس ٌَفىص ،فلك فىص ال میىن إن ٔبزاذ هل ظاحدَ
و ٔلخهل ًخخني ٔبن اٌَلة يه املؼِص ّ
3
اًـمل تَ ٔبن ٍىون ؿازای ؾن ؾحازاث ًلوًة ًخزش من ذالًِا املؼِص املاذي هل ،فِيي ؿىل رعل
وس َةل من وسائي اًخواظي الاحامتؾي ،تي يه ٔبمه وس َةل من وسائي اًخواظي الاحامتؾي.
ومعسز اٌَلة يف ا ٔلظي اًويح املحارش اطلي ٔبوىح تَ ػل ثحازك وثـاىل ًـحسٍ بٓذم ؿَََ
اًسالم ،كال ثـاىل :وؿمل بٓذم ا ٔلسٌلء لكِا ،كال اجن ؾحاش زيض ػل ؾيَ تبٔن امللعوذ
من اٌَفغ اًلصءاين( :اكفة ا ٔلسٌلء اًيت ًخـازف هبا اًياش إوسان وذواة وسٌلء و ٔبزط وسِي
وحبص ودِي وحٌلز وبٔص حاٍ رعل من ا ٔلدم وكريُا).4
وًىن اٌَلة سازث ثخعوز وثخعوز إىل ٔبن تَلت مدَلا متزيث فَِ اٌَلة ؿىل ٔبهواغ
و ٔبرضة ،فعاز مهنا اٌَلاث املخـسذت واٌَِجاث؛ واٌَلة اًـصتَة مهنا ؿىل ؿني اًخحسًس اهلسمت
ؿىل ٔبرضة ،حبَر ثيوؾت اٌَلة اًـصتَة تدٌوغ الادذعاظاث واًـَوم اًيت ؾصفِا اًـصة فعاز
ًلك ؿمل فهیا ًلة ؿىل حست ،حىت ظاز ًيفس اًيشء ٔبسٌلء ؿسًست موحست املـىن خمخَفة املحىن،
مثي كوهلم ً ٕالوسان :ؾحس يف اًرشًـة ،ورسط ظحَـي يف اًلاهون ،اكئن ثرشي يف اًعة...
وكريُا ،إىل ذزخة ٔبن اٌَلة ًخعوزُا فلسث وػَفهتا ا ٔلساس َة املمتثةل يف إؿالم لك اًياش
تبٔفاكز املخلكم اًيت ٍصًس ٔبن ًحَّلِا هلم.
راك ما ٔبذى إىل ٔبهَ كس ًخلكم زخي اًلاهون مثال فال ًفِمَ إال ٔبكصاهَ ،وًخلكم زخي اًعة
فال ًفِمَ إال ٔبكصاهَ ،وًخلكم زخي اصلٍن فال ًفِمَ إال ٔبكصاهَ ٔبًضا ،وًو اس خـمي اًواحس من
الهت َم ابدليون ،كٔن ًلول زخي
ُؤالء مععَحاث ؿمل كري ؿَمَ ٌضلالةل ؿىل فىصت مـَيَ ه ِ
اًلاهون مثال :ؿىل اًاكئن اًخرشي ٔبن ًؤذي فصًضة اصلٍن اًيت ؿَََ ،ؾوط كوهل :ؿىل
اًضرط الاًزتام ابًوفاء تسًيَ!؟
مثي ُشا اًخوسؽ يف اٌَلاث واٌَِجاث ٔبذى تحـغ اًفلَ املـارص ٌَسـي إىل ورش ما
اظعَحوا ؿىل جسمَخَ تَلة ا ٔلسربهخو ويه ًلة ثلوم ؿىل ملاظؽ ًلوًة ٔبو ظوثَة ٔبظََة ذوًَة
ٔبنرث رًوؿا.5
ُشٍ اًثوزت الاظعالحِة املخرععة ٔبثصث ثبٔزريا ابًلا ؿىل اًيعوض اًلاهوهَة املخضمية
ٔبحاكم كاهون ا ٔلزست ،ففَِ ًخضح الاؾامتذ اًىدري من امللنن ؿىل املععَحاث اًرشؾَة يف
 3حٌلل اصلٍن توكًل حسن ،كضاای فَسفِة ،املؤسسة اًوظيَة ٌَىذاة ،ادلزائص ،اًعحـة اًصاتـة ،س ية  ،1986ض .340
 4االٕمام إسٌلؾَي جن نثري اًلصيش اصلمضلي ،ثفسري اًلصءان اًـؼمي ،مىذحة ذاز اًرتاج ،اًلاُصت ،مرص ،تسون ؿسذ ظحـة ،تسون س ية ظحاؿة ،ادلزء
ا ٔلول ،ض .73
 5ملال فَسفي ،ما ذوز اٌَلة يف متىني اًياش من اًخواظي ،ؾن وكؽwww.dtardz.montada.biz :
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حتصٍصٍ ٌَيعوض اًلاهوهَة ًٌِل ُو وازذ مضن ثغل اًيعوض من مععَحاث رشؾَة حبخة ،مثاًِا
مثي اًخحصمي 6واًوحوة 7وادلواس 8مثالٔ ،بٍن ٔبذزح مضن هط املاذت من اًلاهون  26مثال
(احملصماث من املعاُصت) ويف املاذت  74مٌَ (جتة هفلة اًزوخة ؿىل سوهجا ،)...ويف املاذت 92
مٌَ ٔبًضا (جیوس ً ٔلة ٔبو ادلس ،)...وًلس اكن ؿَََ ٔبن ٌس خـمي مععَحاث كاهوهَة حبخة مثَِا
مثي امليؽ ؾوط اًخحصمي ،واٌَزوم ؾوط اًوحوة ،واًسٌلخ ؾوط اًوحوة مثال ،ورعل
مصاؿات ً ٔلصزاض اًفاؿةل يف اًساحة اًلاهوهَة حىت ال ًفسح اجملال ًسوء اًفِم واًخفسري
واًخعحَق.
وًىن امللنن مل ٍىذف ابس خـٌلل تـغ املععَحاث اًرشؾَة مضن اًيعوض اًلاهوهَة تي
تَف اًخبٔثص تَ إىل حس إذزاح هعوض رشؾَة يف كواًة هعوض كاهوهَة من كري ثحسًي وال
ثلَري ،مثي رعل هط املاذت  27اًيت ٔبذزح مضهنا كول زسول ػل  :حيصم من اًصضاغ ما
دصهجا ٔبُي اذلسًر يف
ٍصمح من اًًسة ،وُشا اذلسًر ُو من ا ٔلحاذًر اًعحَحة اًيت ّ
9
معيفاهتم واسدٌس ؿَهیا اًفلِاء يف إضفاء ٔبحاكرمم وا ٔلظوًَون يف ثبٔظَي مسائَِم .
مثي ُشٍ اًيعوض اًلاهوهَة مبا حوث من مععَحاث رشؾَة مسزخة مضهنا متثي جبالء
ثساذال خََا تني املععَحاث اًرشؾَة واًلاهوهَة يف ثلٌني املاذت اًلاهوهَة من كاهون ا ٔلزست
ادلزائصي.
مثي ُىشا احهتاذ وثساذي ،جیسس يف اذللِلة ٔبساش كاهوين رشؾي اؾمتس ؿَََ امللنن
ادلزائصي يف ظَاقخَ ملثي ُشٍ اًيعوض اًلاهوهَة من كاهون ا ٔلزست؛
مفن انحِة اًلاهون ًخخني ٔبن اًيط اصلس خوزي من اصلس خوز 10الس امی املاذت  2مٌَ 11متثي
املعسز اصلس خوزي ملثي ُشٍ الاس ياذاث اًلاهوهَة ؿىل ٔبحاكم اًرشًـة االٕسالمِة ،فضال ؿىل
 6واذلصام ؾيس ازلِوز( :ما ظَة اًضازغ اًىف ؾيَ ؿىل وخَ اذلمت واالًٕزام فِىون اتزنَ مبٔحوزا معَـا ،وفاؿهل بٓمثا ؿاظَا ،سواء اكن اًعَة تسًَي
كعـي اكًىذاة بٔو اًس ية املخواحصت بٔو االٕحٌلغ بٔو اكن تسًَي ػين وزرب الٓحاذ مثال)؛ بٔهؼص :ذَ .لوذ حامس ؾامثن ،اًلاموش املحني يف اظعالحاث
ا ٔلظوًَني ،ذاز اًزامح ،اًصایط ،اًعحـة ا ٔلوىل ،تسون س ية ظحاؿة ،ض .132
 .7واًواحة( :ما بٔمص اًضازغ فـهل وزخت تيط ػين فَِ ص هبة) ،بٔهؼص :حٌلل ؾَايش ،كِوذ ثـسذ اًزوخاث تني اًرشًـة واًلاهون ،مشهصت ًيَي صِاذت
املاحس خري ،فصغ اًلاهون ارلاض ،لكَة اذللوق واًـَوم االٕذازًة ،خامـة ادلزائص ،س ية  ،2005-2004ض .245
 8وبٔما ا ٔلمص ادلائز كاهوان فاًؼاُص بٔهَ ٌضمي ا ٔلمص املحاخ وا ٔلمص امليسوة إًََ وجتاوسا كس ٌضمي مضيَ اًواحة بًٔضا ٔلن مععَح ادلواس ال حيمي يف
ظَاث مـياٍ ًلة االًٕزام واًواحة السم تعحَـخَ ،وُو ما ًلاتهل املسموخ كاهوان وفَِ من كاهون ا ٔلزست بٔمثةل مهنا ما ُو وازذ مضن هط املاذت  8مٌَ:
(ٌسمح ابًزواح.)...
 9االٕمام اذلافغ بٔمحس جن ؿًل جن جحص اًـسلالين ،فذح اًحازي ثرشخ حصَح اًحزازي ،ادلزء اًخاسؽ ،ذاز املـصفة ،تريوثً ،حيان ،تسون س ية ظحاؿة،
ض 141؛ وًلس زذ ًفغ اذلسًر ملس يس االٕمام بٔمحس زمحَ ػل.
 10اصلس خوز ادلزائصي اًعاذز ابدلصًست اًصمسَة زمق  76املؤزذة يف  8ذٌسمرب  1996مـسل تؼ :اًلاهون زمق  03-02املؤزد يف  10بٔجصًي  2002ادلصًست
اًصمسَة زمق  25املؤزذة يف  14بٔجصًي  ،2002واًلاهون زمق  19-08املؤزد يف  15هومفرب  2008ادلصًست اًصمسَة زمق  63املؤزذة يف  16هومفرب .2008
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ٔبن اكفة اًلواهني امللازهة املـمتست مضن مرشوغ كاهون ا ٔلزست لكِا اؾمتسث اًرشًـة االٕسالمِة
هكعسز ٔبسايس ًخلٌَهنا ٔلحاكم ا ٔلزست صلهیا.12
ٔبما من اًياحِة اًرشؾ َّة ،مفثي ُشٍ اًعصق يف اًخلٌني ؾن ظصًق إفصاػ اًيعوض
اًرشؾَة مضن ٔبظص هعوض كاهوهَة ِمل َن اًرشًـة اذلس ية ،13وُو ا ٔلمص احملموذ واطلي س حق تَ
اًـمي يف اًـعوز اًلسمیة واذلسًثة تبٔمثةل نثريت ،ومن ثغل ا ٔلمثةل يف اًـعوز املخلسمة يف
االٕسالم ا ٔلظول اًفلَِة اًيت اس ُخزَعت من هعوض رشؾَة حبخة نيعوض حسًثِة ،وكس
اكن ٔبول من ؾين تخسوٍن ٔبظول اًفلَ فامی اص هتص تني اًـٌَلء ٔبتو ؾحس ػل َلس اجن إذزٌس
اًضافـي فبٔمىل نخاتَ املـصوف ابًصساةل ،ونخحَ ؾيَ اًصتَؽ جن سَامین املصاذي ،14ونشا اًلواؿس
اًفلَِة املس خزَعة تسوزُا من هفس املضاكت اًيحوًة اًرشًفة ؿىل ا ٔلدط ،وا ٔلمثةل ؿىل رعل
نثريت واًيت مهنا كوهلم( :ا ٔلظي يف ا ٔلص َاء االٕابحة) ،وُشٍ كاؿست ٔبظوًَة مضِوزت.
فضال ؿىل جمةل ا ٔلحاكم اًـسًَة اًيت مت فهیا إٍصاذ هعوض رشؾَة مضن هعوض ٔبكصة ما
حىون إىل اًلواهني املـمول هبا يف ؾرصان اذلسًر.15
و ٔبما يف اًـرص اذلسًر املـارص فذجس ملثي ُشٍ اًدرشًـاث س يسا اًلاهون االٕساليم
ذللوق االٕوسان اطلي اؾخربٍ اًحـغ مبثاتة اًلاهون املضايه تي اًفائق يف اصلكة واًضموًَة
املَثاق اًـاملي ذللوق االٕوسان وٕان مل خیخَفا يف لك يشء فٌِل كس ادذَفا من ثغل اًيوايح.16
 11اًيت خاء هعِا( :االٕسالم ذٍن اصلوةل).
 12بٔهؼص مرشوغ اًلاهون املخـَق تلاهون ا ٔلحوال اًضرعَة ،املـصوط ؿىل اجملَس اًضـيب اًوظين ،موذغ صلى مىذة اجملَس اًضـيب اًوظين من
كدي اذلىومة تخازخی  29سخمترب 1981؛ وًلس خاء يف ذًحاحذَ( :اؾمتسث اٌَجية يف وضؽ ُشٍ اًيعوض ؿىل املعاذز ا ٔلساس َة اًخاًَة:
-1اًلصءان اًىصمي؛
-2اًس ية اًيحوًة اًثاتخة زحوات ملدوال ؾيس ؿٌَلء اذلسًر؛
-3االٕحٌلغ؛
-4اًلِاش؛
-5الاحهتاذ؛
-6اًفلَ ؿىل املشاُة ا ٔلزتـة و ؾيس كري ا ٔلمئة الٔزتـة يف تـغ املسائي.
ونشا ؿىل هعوض جرشًـَة بٔدصى صلول صلِلة:
 -1كاهون ا ٔلحوال اًضرعَة اًسوزي؛
 -2كاهون ا ٔلحوال اًضرعَة املرصي مؽ تـغ رشاحَ؛
 -3مسوهة ا ٔلحوال اًضرعَة امللصتَة؛
 -4جمةل ا ٔلحوال اًضرعَة اًخووس َة).
 13ذ .اًـصيب تَحاح ،اًوخزي يف رشخ كاهون ا ٔلزست ادلزائصي ،ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ،جن ؾىٌون ،ادلزائص ،تسون ؿسذ ظحـة ،س ية  ،1994ض
.20
 14االٕمام ؿًل جن َلس الٓمسي ،ا ٔلحاكم يف بٔظول ا ٔلحاكم ،اجملضل ا ٔلول ،مؤسسة اًيوز ،اًصایط ،املمَىة اًـصتَة اًسـوذًة ،اًعحـة ا ٔلوىل ،س ية
ُ 1387ؼ ،ض .4
 15بٔهؼص :ؿًل حِسز ،ذزز اذلاكم يف رشخ جمةل ا ٔلحاكم ،ظحـة ذاظة ،ذاز ؿامل اًىذة ،اًصایط ،املمَىة اًـصتَة اًسـوذًة ،س ية .2003
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احملوز اًثاين
ٔبثص الاسذواحِة الاظعالحِة اًرشؾَة اًلاهوهَة
يف فِم اخملاظحني تبٔحاكم كاهون ا ٔلزست
ًخـسذ اخملاظحني تلاهون ا ٔلزست تني مواظيني و ٔبخاهة 17وتني مواظيني ؿاذًني وبٓدصٍن
مثلفني مبا مهنم املواظيني اًلاهوهَني اطلٍن كس ًُـِس إىل تـضِم إؿساذ اًلواهني مضازًؽ اكهت ٔبو
كواهني هنائَة.
وًُس ًلك ٔبوًئم ا ٔلصزاض هفس ذزخة الاسدِـاة ٌَيعوض اًلاهوهَة الس امی ابًيؼص إىل
اٌَلة املزذوخة اًيت حيصز هبا اًيّط اًلاهوين مبا مٌَ اًيط اًوازذ مضن كاهون ا ٔلزست ،ومبا هل من
ذاظ َّة اسذواحِة الاظعالخ اًدرشًـي تني رشؾي وكاهوين ،وُو ما ًؤذي إىل ثفاوث وس حة
فِم اًيط اًلاهوين تني ٔبوًئم مجَـا.18
ففِم اًيط اًلاهوين ،تـس اًـمل تَ والاظالغ ؿًَََ ،خفاوث ال حماةل تني املواظن،
وا ٔلحٌيب اطلي حتوكَ يف فِمَ واسدِـاتَ ًفحوى اًيط اًلاهوين الس امی حمي اًححر مٌَ
(هعوض كاهون ا ٔلزست ادلزائصي) ؿسًس من اًؼصوف ذاظة مهنا:
ذایهخَ وًلخَ اًيت ذزح ؿىل اس خـٌلًِا؛مس خواٍ اًثلايف اطلي كس خیوهل فِم اًيط من ؿسمَ؛احامتل هوهَ كاهوين اًخىوٍن؛فإن ًلك ُشٍ املـاًري مىت اكن اًضرط ا ٔلحٌيب خماظحا تيعوض كاهون ا ٔلزست ادلزائصًة،
ا ٔلمص اطلي كس ًخحلق يف املص ٔبت اًيت ثزتوح من حزائصي يف إجصام ؾلس اًزواح مثال ملا ُو
مٌعوض ؿَََ مضن املاذت  12من اًلاهون املسين ،فإن ثغل املـاًري مجَـِا ثخحنك يف ذزخة
فِمَ ًِا واسدِـاتَ مللعس امللنن من س هنا تخغل اًعَاكة وؿىل راك اًس يس.
ٔبما املواظن فسائص تسوزٍ تني ٔب ّمي ومثلف ،وا ٔليم ًخَلى مفِوم اًيط اًلاهوين من كريٍ،
وال میىن ادلزم تبٔن ُشا ا ٔلذري كس اس خوؾة اًخيؼمي اطلي ّ
مضيَ امللنن اًيط اًلاهوين ،وتَ
 16االٕؿالن االٕساليم ذللوق االٕوسان ،إؿالن اًلاُصت حول حلوق االٕوسان يف االٕسالم ،املـَن ؾيَ يف املؤمتص اصلويل حول اًييب َلس  وزساًخَ،
اطلي اهـلس يف ًيسن تني  12و 15هُسان من اًـام 1980؛ هلال ؾن موكؽ. www.demokratiawelo.org :
 17ذ .إجصاُمي حدَة ارلًََل ،املسذي ٌَـَوم اًلاهوهَة ،اًيؼصًة اًـامة ٌَلاهون ،ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ،جن ؾىٌون ،ادلزائص ،اًعحـة اًثاهَة،
ُ ،1983امش  ،1ض 131؛ وبٔهؼص :املواذ 13 ،12 ،11 :من اًلاهون املسين.
 18تـَسا ؾن فىصت ؿمل ا ٔلصزاض اخملاظحني ابًلاهون تَ ،فاذلسًر حول فِم اًيط اًلاهوين تـس الاظالغ ؿَََ ال جمصذ اًـمل تَ.
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ٍىون مفِوم اًيط اًلاهوين ارلاظئ ذمىن الاهخلال تني ا ٔلصزاض اخملاظحني تَ ،وؾيس ُؤالء
ٌس خوي سوء اسدِـاة ،تي ؿسم اسدِـاة ،فِم اًيط اًلاهوين سواء اكن تعَاكة كاهوهَة حبخة
ٔبو تعَاكة اسذواحِة رشؾَة كاهوهَة ،إر ا ٔلمص ؾيسمه س َان.
واملثلف اطلي میغل من اًحاغ اٌَلوي ما ًُمىٌَّ من الاظالغ ؿىل اًيعوض اًلاهوهَة وفِم
حمخواُا ػاُصا ،فإهَ كس ًلؽ يف سوء ثفسري ٌَيط اًلاهوين تي كس ًلؽ يف ؿسم فِم ٌَيط
اًلاهوين تعفة ُلكَة هؼصا ًالسذواحِة الاظعالحِة يف اًيط من كاهون ا ٔلزست ،إر كس ال
ٍمتىّن اًعحُة مثال يف مٌؼومة ٔباكذمیَة خامـَة نٌل ُو اذلال ؿَََ ؾيسان يف ادلزائصٔ ،بن
ٌس خوؾة حفوى اًيط اًرشؾي اًلاهوين ،نٌل كس ال ٍمتىن املِيسش املـٌلزي من فِم اًيط
اًلاهوين املوخَ هل ،نٌل كس ال ٍمتىن املِيسش يف االٕؿالم الٓيل من فِم اًيط اًلاهوين املوخَ
إًََ ،ولك ُؤالء مثلفني كري ٔبن ظسوز اًيط اًلاهوين تعَاكة كاهوهَة حبخة ٔبو تعَاكة كاهوهَة
مزذَوخة كس جیـي من فِم حفواٍ ؿىل لك ُؤالء مذ َـشزا.
ثغل الاسذواحِة الاظعالحِة فامی حىون ؿائلا ؾيس اًىثري من اخملاظحني ابًيعوض
اًلاهوهَة كس حىون س يس ثُسري فِم اًيط اًلاهوين ًحـغ اخملاظحني تَ ،ؿىل قصاز من اكن هل
يف اًرشؾَة االٕسالمِة ِز ْن ُز من اًـمل 19،فِؤالء ٍىهنم فِم حمخوى اًيط اًلاهوين الس امی ثغل
اًيت ّ
مضهنا امللنن هعوض رشؾَة فٌِل اتما ،تي كس ًعي إىل حس فِم اًيط اًلاهوين تعوزت ٔبمع
ومشي من واضؽ اًيط راثَ! وُو ظاحة اًخىوٍن اًلاهوين.
احملوز اًثاًر
ٔبثص الاسذواحِة الاظعالحِة اًرشؾَة اًلاهوهَة
يف فِم اًلاهوهَني ٔلحاكم كاهون ا ٔلزست
ًخزش زخال اًلاهون معوما مؼِصٍن ًؼِصان من ذالهلٌل تني زخي كاهون مواظن وبٓدص
ٔبحٌيب ،ومجَـِم ًخبٔثصون يف فِم اًيعوض اًلاهوهَة ابسذواحِة اًعَاكة اًلاهوهَة اًرشؾَة
اًلاهوهَة يف حتصٍص مواذ كاهون ا ٔلزست ادلزائصي ،إال ٔبن ًصخي اًلاهون ا ٔلحٌيب ؾوامي إضافِة
ؿىل مثَهل املواظن ،الس امی و ٔبن ُشا ا ٔلذري ُو اطلي ًُـِس إًََ سن اًيعوض اًلاهوهَة
وثفسريُا واًـمي هبا ،فامی ال ًلذرص ذوز زخي اًلاهون ا ٔلحٌيب ٕاالّ ؿىل اًخسذي يف ثفسري
اًيعوض اًلاهوهَة مضن حبوج ٔباكذمیَة اكهت ٔبو كريُا ،إر ال ًُـِس ًِشا ا ٔلذري اًخسذي يف
ٔبظواز إؿساذ وال ثيفِش اًيعوض اًلاهوهَة اًوظيَة.
 19نٌل ُو حال بٔساثشت اًرشًـة االٕسالمِة الس امی مهنم رووا الادذعاض يف رشخ اذلسًر.
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إن فِم اًلاهون من اًلاهوهَني ًُفرتط فَِ ٔبن ال ٍىون من كدي واضـََ من اًلاهوهَني ٔلهنم
من وضـَ ،وهل فإهَ ًُفرتط فهیم ٔبهنم ٔبنرث اًلاهوهَني فٌِل ٌَلاهون مبا فَِ من هعوض كاهون
ا ٔلزست ،يف اذلني اطلي كس ًُفرتط يف صازيح اًلاهون واًـامَني تَ سوء فِم اًلاهون ،وُشا ما
ٍَ ُىون ًـامي الاسذواحِة؛ ويه اًيت ثًذج ؾهنا ؾوامي فصؾَة ؿسًست ،ختخط تحـضِا فئة من
اًفئخني و جضرتاكن يف تـضِا الٓدص.
مفن ٔبمه ثغل اًـوامي اًيت ًخبٔثص هبا زخال اًلاهون مبا فهیم من صازحني هل ٔبو معحلني:
 كعوز اًخىوٍن اًرشؾي ًصخال اًلاهون ؿىل وحست ٔبو وحسثني (اًرشًـة االٕسالمِةٔ ،بظولاًفلَ ،ونشا املوازًر) 20من اًوحساث امللصزت ٔبزياء اًخىوٍن؛
 مؽ تـغ اًلعوز يف اًخىوٍن اًلاهوين اطلي كس جسامه فَِ ادلامـاث ٔبزياء حىوٍهنا ًخغلاًىفاءاث وـسم إمتام املياجه امللصزت مثال.
فِشٍ منارح ؾن تـغ ا ٔلس حاة اًيت جسامه مسامهة مدارشت يف اًخبٔزري ؿىل فِم اًيعوض
اًلاهوهَة من ظصف ا ٔلصزاض اًلاهوهَني املولك هبم ثفسري اًلاهون واًـمي تَ ،الس امی مهنا ما
ثـَق تلاهون ا ٔلزست ملا هل من اسذواحِة اظعالحِة رشؾَة كاهوهَة.
وفامی ال جسامه مسامهة فـاةل يف اًخبٔزري ؿىل فِم اًلاهون إال ؿسم اًخىوٍن املس متص مىت ثـَق
ا ٔلمص جصخال اًلاهون واًـامَني ؿىل رشحَ وثفسريٍ ،فإن املسامهة اًفـاةل ابمللاتي حىون يف
زخال اًلاهون املعحلني هل واًـامَني فَِ دعوظا اًلضات مهنم ،فإن ًِؤالء اًحاغ اًعوًي يف
اًخبٔثص الس امی ابًيؼص إىل ؿسًس ا ٔلس حاة املؤثصت يف رعل واًيت مهنا:
 جسامه املععَحاث اًلاهوهَة راث ا ٔلظي اًرشؾي يف ؿسم فِم اًيط توضوخ ،وؿسًستيه املععَحاث اًرشؾَة مضن هعوض كاهون ا ٔلزست ،فلس حيَس اًلايض ٔبزياء حتََهل
ٌَيط اًلاهوين مؽ الاؾامتذ ٔبو ذون الاؾامتذ ؿىل مثي ثغل اًرشوخ الٔاكذمیَة اًيت كس
حىون تسوزُا مـَحة من ُشا ادلاهة ،ؾن اًخفسري اًسَمي حبَر ًفرس اًيط ثفسريا
ًؤثص فَِ تـغ احملامني يف اًعَحاث اًيت ًسزحوهنا تـغ ملاالهتم فًِساق اًلايض ذَفِا
ذون ثحرص ذللِلة ثفسري املعَح اًرشؾي اًلاهوين.
 20وُااتن اًوحساتن اكهخا ثسزسان ذالل اًس ية اًثاهَة ابًًس حة ًلٔظول ،واًثاهَة بٔي املوازًر فاكهت ثسزش يف اًس ية اًصاتـة بٔزياء بٓدص سسايس
ٌَحعول ؿىل صِاذت اٌَُساوس ،وُشا كري اكيف متاما.
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 جحم اًلضاای املـصوضة ؿىل اًلايض ،الس امی ؿىل مس خوى احملامك الاتخسائَة ٔبٍن ال ثدضلكاحملوكة إال من كايض فصًس ،21فضال ؾن هوهَ يف حىوًيَ خسًس ،مفثي ُشٍ اًـوامي ثؤثص
ثبٔزريا ابًلا يف فِم اًيعوض اًلاهوهَة تي يف اسدِـاهبا اسدِـااب كاهوهَا حصَحا ،ذما ًؤذي إىل
جضىِي ٍلوؿة ٔبحاكم كضائَة حيَس فهیا اًلضاء ؾن ا ٔلحاكم اًرشؾَة املفرتضة وهدِجة هل
ؾن كعس امللنن من وضؽ ثغل ا ٔلحاكم اًرشؾَة مضن هعوض كاهوهَة.

ٔ .21بهؼص :هط املاذت  5من كاهون االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة ،املؤزد يف  18ظفص ؿام  ،1429املوافق  25فِفصي .2008
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9
ثدضلك الاسذواحِة اٌَلوًة اًرشؾَة اًلاهوهَة يف هعوض كاهون ا ٔلزست ًخبٔثص امللنن ت ٔبحاكم
اًرشًـة االٕسالمِة ،اًيت ًَزتم ابس خرصاح ٔبحاكم لك ما ًخـَق تبٔحوال اًضرط ادلزائصي
و ٔبََُخَ مهنا فِىون اًخبٔثص مبععَحاهتا ارلاظة هبا وًخىوًيَ اًلاهوين فإهَ حياول خاُسا إضفاء
اًعَلة اًلاهوهَة ؿىل ثغل اًيعوض اًلاهوهَة تَس ٔبهَ جیس هفسَ يف ؿسًس املصاحي جمربا
الس خـٌلل مععَحاث رشؾَة مضن هعوض كاهون ا ٔلزست ادلزائصًة ،تي وال جیس تسًي ؾن
تـغ اًيعوض اًرشؾَة ال من حِر ذكهتا وال من حِر ادذعازُا فِضعص الٕذزاهجا ؾوط
احهتاذٍ يف سن هط جرشًـي تسًي ،وًُس لك ُشا مـَحا تي ُو من املسائي احملموذت
واملس خحس ية ؾيس لك حزائصي مسمل.
إن ثغل الاسذواحِة فضال ؿىل ختعط اجملال اًلاهوين مبععَحاثَ ارلاظة ٌضلك ؿائلا
ؿىل اخملاظحني ابًلواهني مبا مهنم زخال اًلاهون الس امی من ًـمي ؿىل إكامة اًلاهون واذلنك تَ تني
اًياش من كضات ،اطلٍن إن مل جیسوا يف املععَح اًلاهوين اًححت ظـوتة يف فِمَ وٕاؾٌلهل فإن
ا ٔلمص ال ٍىون ؿىل راك اًُُرس لكٌّل ادذعت اًيعوض اًلاهوهَة تعاتؽ رشؾي ولكٌل ٔبحضت
اًيعوض اًرشؾَة مضن اًيعوض اًلاهوهَة تعَاقهتا.
و ٔلخهل فإن االثفاق ؿىل إؾٌلل اًيعوض اًرشؾَة مضن هعوض كاهون ا ٔلزست ٔبمص
مس خحسن تي ال تس مٌَ لكٌل ذؾت اذلاخة اًعَاقـِّـة إًََ ،مث إن ثُسري فِم اًيعوض
مزذوخة املععَح اًرشؾي اًلاهوين ؿىل اخملاظحني تَ واملعحلني هل ثلذيض:
 حىوٍن دلان ذاظة ًرشخ كاهون ا ٔلزست مىوهة ؿىل ا ٔلدط من ٔبساثشت رشًـة وبٓدصٍنمن اًلاهون ًَدٌاوًوا رشخ كاهون ا ٔلزست نٌل ًََق تيعوظَ ٔبن جُرشخ؛
 ورش ثغل اًرشوخ تني اًـام وارلاض ،تخـممي ذزاس هتا وثسزٌسِا يف ادلامـاث ويف كريادلامـاث اكًلٌواث واًًرشاث واجملالث ،ابًضلك ا ٔلمثي ًِا وابًىفاءاث املياس حة اًيت
ثضمن وظول املـَومة نٌل جیة ًِا ٔبن ثعي؛
 ختعَط وحساث رشؾَة إضافِة ًعَحة اذللوق ٔبو ؿىل ا ٔلكي ٌَلضات ٔبزياء ذزاس هتمابملـِس ،حىت ٍزذاذوا فٌِل ًيعوض اًرشغ وابًخايل اًلاهون مبا مهنا ٔبحاكم كاهون ا ٔلزست.

73

إصاكًَة اًرتمجة اًلاهوهَة وثلٌَاهتا يف اًخلصًة
تني ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة امللازهة
La Problématique de la Traduction juridique
et ses techniques dans l’harmonisation des systèmes juridiques comparés

جن ظصًة مـمص بٔس خار جبامـة ٔبتو جىص تَلاًس ثَمسان


اًلاهون امللازن ُو جمال ذزايس مىصش ٌَملازهة امليؼمة تني هؼامني كاهوهَني خمخَفني ٔبو
ٔبنرثٔ ،بو تني ؾيارص مـَية من ثغل اًيؼم من ذالل حتََي ٍلوؿة من ا ٔلفاكز املضرتنة
واخملخَفة تُهنا سوف ّهـصف يف ُشٍ املساذةل ابًلواؿس املـمول هبا واًخلٌَاث املخحـة يف اًرتمجة
اًلاهوهَة نٌل س يلف ؾيس ٔبمه إصاكًَة ثواهجِا اًرتمجة اًلاهوهَة ٔبال ويه امللازتة تني ا ٔلهؼمة
اًلاهوهَة امللازهة.
وس يرعط احملوز ا ٔلول من ُشا امللالً ،خفعَي س حؽ كواؿس وثلٌَاث زئُسة ٌَرتمجة.
ووس هتي رعل ابًخشنري تبٔن اًرتمجة اًلاهوهَة يه كدي لك يشء حصمجة تني ًلخني كاهوهَدني ثـربان
ؾن هؼامني كاهوهَني خمخَفني .وُشا ًـين ٔبن املععَح اًلاهوين حمسوذ سَ ًفا ابًيؼام اًلاهوين
اطلي ًًمتي رعل املععَح اًلاهوين إًََ ،و ٔبهَ ال میىن فِمَ وابًخايل حصمجخَ إال من ذالل رعل
اًيؼام اًلاهوين .من مثة اكن ؿىل مرتمج 1اًيعوض اًلاهوهَة ٔبن ٍىون مَ ًما ابًيؼامني اًلاهوهَني
ٌَلة امليلول مهنا واٌَلة امليلول إٍهیا ،و ٔبن ًرتمج املععَح اًلاهوين ٌَلة امليلول مهنا مبا ًلاتهل
وٍاكفئَ وػَفًِا من مععَح كاهوين يف اٌَلة امليلول إٍهیأ ،بي ٔبن ًـمتس إسرتاثَجَة (اًخاكفؤ
اًوػَفي)  L'équivalence fonctionnelle ، functional equivalenceظاملا اكن
 1إر جیوس ٌَرحري ؾيس الاكذضاء الاس خـاهة مبرتمج بٔزياء كِامَ ابرلربت رشًعة ادذَازٍ من تني املرتمجني املـمتسٍن بٔو ٍصحؽ ؿىل اًلايض يف رعل،
وهالحغ بٔن جمال الادذَاز حمسوذ وكارص ؿىل املرتمجني املـمتسٍن وُشا ما ًربز بٔن ا ٔلمص  13/95املخضمن ثيؼمي رمية املرتمج –اًرتحٌلن اًصمسي -ح.ز
ؿسذ ً 17س ية  ،1995میيح املرتمج ظفة اًضاتط اًـمويم مثهل مثي احملرض اًلضايئ واملوزق وحمافغ اًحَؽ ابملزاذ.
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اؾامتذ ُشٍ االٕسرتاثَجَة ذمىًٌا .وًىن ُشٍ االٕسرتاثَجَة ًُست ذامئًا ذمىٌة يف معََة اًرتمجة ،ذما
ًفصط ؿىل املرتمج اؾامتذ ثلٌَاث واسرتاثَجَاث ٔبدصى س يـادلِا ثحاؿا يف ُشٍ املساذةل.
نٌل س يدٌاول يف حموز اثين ،إصاكًَة اًرتمجة اًلاهوهَة يف اًخلصًة تني ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة من
ذالل ثخِان هَف ٔبهَ ٔبظحح ٌ ُس خـان ابًرتمجة اًلاهوهَة كٔذات –مِاكهزيم -الٕحساج اًخلازة
واًخجاوس يف الاظعالخ اًلاهوينHarmonisation ou conciliation de la -
 -terminologie juridiqueؿىل املس خوى ا ٔلوزويب ذاظة ،وما يه اًخحسایث اًيت
ًواهجِا املرتمج اًلاهوين يف املواسهة تني املفاُمي اًلاهوهَة.
احملوز ا ٔلول
ثلٌَاث اًرتمجة اًلاهوهَة
 -1ثلٌَة اًخاكفؤ اًوػَفي:
ًلعس ابًخاكفؤ اًوػَفي يف ؿمل اًرتمجة اًلاهوهَة ٔبن ًرتمج املرتمج معَحا كاهوهَا يف ًلة
كاهوهَة ما مبا ٍاكفئَ وػَفِا من مععَح كاهوين يف ًلة كاهوهَة ٔبدصىُ ،شا وؿىل املرتمج ٔبن
ًيلي املعَح اًلاهوين من اًيؼام اًلاهوين ٌَلة امليلول مهنا إىل ما جیاوسَ وٍاكفئَ وػَفًِا يف
اًيؼام اًلاهوين ٌَلة امليلول إٍهیا .حِر املععَح اًلاهوين حيسذٍ اًيؼام اًلاهوين وًُس اٌَلة
اًـامة.
مثال فال  examining magistrateيف اًيؼام اًلاهوين االٕىلكزيي ُو "زخي اًلضاء
اخملول ابًخحلِق واًححر واًخحصي" وُشا ًلاتهل ظحلا ًخلٌَة اًخاكفؤ اًوػَفي يف اًيؼام
اًلاهوين ادلزائصي (اًالثُين) املععَح اًلاهوين " كايض اًخحلِق".2
ونشعل جنس املاكئف اًوػَفي ٌَمععَح اًلاهوين االٕىلكزيي  defendantيف اًـصتَة ُو
"املسؾى ؿَََ" وًُس ؿىل سخِي املثال "املضىو مٌَ" ٔبو "املسافؽ ؾيَ" ٔبو "ارلعم" ،فِشٍ
اًلكٌلث ا ٔلذريت ،وٕان ؿربث ؾن مـىن  defendantيف اجملال اًلاهوين ،فإهنا ال ثلاتهل وػَف ًِا
فال ًعح اس خـٌلًِا حىت وٕان وزذث يف املـامج االٕىلكزيًة اًـصتَة ٔلن املـامج اًثيائَة ًُست
جحة يف ُشا اًس َاق .اذلجة ُو اًيؼام اًلاهوين ومععَحاثَ نٌل حيسذُا سَ ًفا رعل اًيؼام
اًلاهوين .وجیة ؿىل املرتمج ذامئًا ٔبن ًححر ؾن املاكئف اًوػَفي ال املاكئف اٌَفؼي مثي
 2وُو بٔحس بٔؾضاء اًَِئة اًلضائَة ًًمتي إىل اًلضاء ادلاًس مثي كضاء اذلنك هؼصا ًوػَفذَ ،نٌل بٔهَ جیمؽ تني بٔؾٌلل ضحاظ اًرشظة اًلضائَة من حتلِق
وحتصي حبثا ؾن اذللِلة وتني بٔؾٌلهل نلايض حتلِق ًعسز ٍلوؿة ٔبوامص ًِا اًعحَـة اًلضائَة اهؼص ؾحس اًصمحن ذَفي :حمارضاث يف كاهون االٕحصاءاث
ادلزائَة ،ذاز اًِسى ،ادلزائص ،2010 ،ض .159
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"املسافؽ ؾيَ" ،فِشا ا ٔلذري ماكئف ًفؼي ًىٌَ ًُس مععَ ًحا كاهوه ًَا فال ٌس خـمهل تي ًححر
ؾن املععَح اًلاهوين املس خـمي ماكفئًا وػَفًِا يف ُشا اًس َاق وُو "املسؾى ؿَََ" وال ًَجبٔ
إىل املاكئف اٌَفؼي إال يف حال ؿسم وحوذ ماكئف وػَفي.
 -2ثلٌَة اًخاكفؤ اٌَفؼي ٔبو املـجمي:
إن ثلٌَة اًخاكفؤ اٌَفؼي ٔبو املـجمي ) (formal/lexical equivalenceاًخلٌَة اًثاهَة
اًيت ًَجبٔ إٍهیا املرتمج ؾيس قَاة اًخاكفؤ اًوػَفي الدذالف اًيؼامني اًلاهوهَني ٌَلة امليلول
مهنا واٌَلة امليلول إٍهیا .وًلعس ابًخاكفؤ اٌَفؼي ٔبو املـجمي حصمجة املععَح يف اٌَلة ( ٔب) مبا
ًلاتهل مـجم ًَا يف اٌَلة (ة)ٔ ،بي حصمجخَ حصمجة حصفِة ظاملا اكن رعل ذمىًٌا.
ًىن ُشٍ اًخلٌَة ثواهجِا مضلكة ثلازة املـاين اٌَفضَة مثال جنس لكمة actual
الاجنَزيًة ولكمة  actuelاًفصوس َة ،رعل ٔبن لكمة  actualالاجنَزيًة ثـين "واكـي" ،
"حايل" " ،زاُن" " ،حارض" .وؿَََ
"حلِلي" " ،فـًل"  ،تُامن ثـين لكمة  actuelاًفصوس َة ّ
فإن اًرتمجة اًفصوس َة ًلكمة  actualالاجنَزيًة يه  réelوًُس  .actuelوُشا ًشهصان مصت
ٔبدصى تبٔن ٔبساش اًرتمجة اًلاهوهَة ُو امللازهة املس متصت تني ٔبهؼمة اًلواهني املخـَلة تَلاث معي
املرتمج.
ونشعل جنس مععَح "احملوكة اًـََا" ويه ظحلا ٌَيؼام اًلاهوين ادلزائصي حموكة كاهون
ختخط ابًعـن ابًيلغ ًلصازاث اجملاًس اًلضائَة فرتمجة املععَح يف اٌَلة ا ٕالجنَزيًة ظحلا
ملـَاز اًخاكفؤ اٌَفيض ُو  Supreme Courtإرن املاكئف اًوػَفي ًدسمَة "احملوكة اًـََا"
يف اًيؼام اًلاهوين اًفصويس واًحَجَيك ُو  Cour de Cassationإرن صلًيا ُيا حصمجخان
ذمىٌخان ملععَح "احملوكة اًـََا  Suprême Courاملاكئف اٌَفؼي/املـجمي و Cour de
 Cassationاملاكئف اًوػَفي.
 -3ثلٌَة اًرشخ يف املنت:3
اًخلٌَة اًثاًثة اًيت هَجبٔ إٍهیا ؾيس اهـسام إماكهَة اس خـٌلل ثلٌَيت اًخاكفؤ اًوػَفي ٔبو اًخاكفؤ
رضوزای يك ًمت
اٌَفؼي ،يه ثلٌَة اًرشخ يف منت اًرتمجة وكاً ًحا ما ٍىون اًرشخ يف املنت
ً
اًخواظي املعَوة ،رعل ٔبن تـغ املععَحاث واملفصذاث راث اًضحية اًثلافِة اًعاقَة ٔبو

 3جسمى ُشٍ اًخلٌَة ابالٕىلكزيًة translation by addition Dickin
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الازثحاظ اًثلايف اًلوي تثلافة ما ٔبو هؼام كاهوين ما مدض حؽ تثلافة ملاٍصت ،ال ثفِم تشاهتا ،وال
تس من رشخ مٌاسة ٔبو ثوظَف ًِا يك ثفِم وابًخايل يك ًمت اًخواظي املًضوذ.
ويف اذللِلة لكٌل تـسث املسافة تني ًلخني ظحَـَخني ما وزلافذني ما ،لكٌل ً ُخ ُوكؽ ٔبن ثحـس
املسافة تني اٌَلخني اًلاهوهَدني ٔبًضً ا ،ذما جیـي اذلاخة إىل ُشٍ اًخلٌَة ٔبنرب الهـسام إماكهَة
اس خـٌلل ثلٌَيت اًخاكفؤ اًوػَفي ٔبو اًخاكفؤ اٌَفؼي ؾيس حصمجة تـغ املععَحاث اًصئُسة.
وُشا ًيعحق ؿىل حصمجة واثئق من هعوض كاهون ا ٔلزست ادلزائصي مثال املؤسس ؿىل اًرشًـة
االٕسالمِة إىل اٌَلاث ا ٔلوزتَة هبسف اس خـٌلًِا صلى إذازاث اصلول راث اًعةل مثال
مععَحاث املرياج اكًخزنًي واملسبٔةل اً ُـمصًة ...
 -4ثلٌَة اذلشف:
ًلعس ابذلشف ) (omissionؿسم حصمجة ؾيارص هعَة ًلوًة يف اًيط ا ٔلظًل ال حتخوي
ؿىل مـَوماث إضافِة ملخَلي اًرتمجة وال ًؤذي حشفِا إىل ٔبًة دسازت يف املـَوماث رمٌل اكهت
ثغل ارلسازت ظلريت.4
إن حشف ؾيارص هعَة وًلوًة من وزَلة كاهوهَة ٔبمص ًثري اًصًحة واًضم صلى مذَلي
دعوظا صلى احملامني ٔبو اًلضات ٔبو االٕذازت ٌَلة امليلول إٍهیا .طلعل جیة اًخبٔهَس ُيا
اًرتمجة،
ً
ؿىل ٔبن اذلشف ال ًعال املـَومة اًلاهوهَة تي ؾحازاث راث ظاتؽ زلايف ٔبو ذًين راث كمیة يف
اًـصتَة ٔبو يف اًثلافة اًـصتَة االٕسالمِة ًىهنا مل ثـس مٌاس حة يف ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة ٌَلاث امليلول
إٍهیا ٔلهنا ال حتخوي ؿىل مـَوماث كاهوهَة ،فال ًؤذي ؿسم حصمجهتا إىل إذالل ابًيط املرتمج
مثال (كس مت اًـلس ؿىل جصنة ػل وحبضوز اذلاح  )...فـحازت ؿىل جصنة ػل میىن حشفِا ٔبو ؿسم
حصمجهتا ذومنا ٔبي إذالل يف اًرتمجة.
 -5ثلٌَة اًيلحصت:
هَجبٔ إىل ثلٌَة اًيلحصت ؾيسما ال ثفي ثلٌَاث اًرتمجة ا ٔلدصى ابًلصط وال حتلق اًلاًة
املصحوت يف اًخواظئ ،بي ؾيسما ال ٍىون ٌَمععَح امليل َحص يف اٌَلة املصاذ اًرتمجة إٍهیا ماكئف
وػَفي وال ماكئف ًفؼي مـجمي وال میىن رشحَ يف املنت وال حشفَ يف ٔبزياء اًرتمجة .وال ًَجبٔ
املرتمج إىل ثلٌَة اًيلحصت إال تـس اسدٌفاذٍ لك اًخلٌَاث واالٕماكهَاث املخاحة ٔبمامَ ،فض ًال ؾن
 4سَامین ؾحساًصمحن ،اًفصوكاث املععَحَة ،جمةل حصحٌلن اًعاذزت ؾن مسزسة املغل فِس اًـََا ٌَرتمجة ،اجملضل  ،16اًـسذ  ،2بٔنخوجص  ،2007ض -89
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اطلذريت اٌَلوًة ٌَلة اًِسفٔ ،لن اًيلحصت ذًَي جعز ٔبنرث مهنا حي مٌاسة الٕصاكًَة اًرتمجة،
فِيي مثي اًيك ال حىون إال بٓدص اصلواء.
ٔبضف إىل رعل ٔبن اًيط املرت َحم ؾيسما میخَئ ابًلكٌلث امليلحصت ًعحح كري مفِوم ٔلهَ
ًعـة ؿىل املخَلي كري اًـازف ابٌَلة ا ٔلظََة ٌَيط املرت َحم فِمَ .مث إن اًيلحصت ،يف حني
الاًخجاء إٍهیاًُ ،ست ٔب ًمصا تسُ ًَا ،رعل ٔلن اًلصط مهنا ثشوق املععَح ا ٔلحٌيب اطلي ًُس
هل ماكئف وػَفي وال ماكئف ًفؼي مـجمي وال میىن رشحَ يف املنت وال حشفَ يف ٔبزياء
اًرتمجة ،وفِمَ واسدِـاة مفاُمیَ ًخحلِق اًلصط اًخواظًل.
واًخشوق ذمىن فلط ؾيسما حىون اٌَلاث امليلول مهنا وٕاٍهیا ًلاث حصتعِا ؿالكة تحـضِا
كصاتة ؿىل املس خوى اًعويت واملس خوى اًرصيف واملس خوى اًيحوي واملس خوى املـجمي ،فإرا
حصك مرتمج إجنَزيي مععَح  Code civilاًفصويس ُىشا يف هط إىلكزيي ،فإن رعل ًن
دعوظا اًلاهوين مٌَ ،سوف ًخشوق
نثريا ؿىل اًخواظي ٔلن اًلازئ االٕىلكزيي،
ًؤثص ً
ً
املععَح اًفصويس وًضـَ يف س َاكَ اٌَلوي واًلاهوين واًثلايف .تُامن ًو هلحص مرتمج إىلكزيي
مععَح "زُة" إىل اًىذاتة اًالثًَِة ذومنا رشخ هل ،فإن ٔبحسً ا من كصاء اًيط ،كري اًـازفني
ابًرشًـة االٕسالمِة و ٔبحاكرما ،سوف ًخشوق مـىن "زُة" ،فض ًال ؾن فِمَ.
ومثال مععَح "اًزاكت" يف االٕسالم .فِشا ال ًرتمج ٔلهَ مععَح مؤسسايت خمعوض
ابصلٍن االٕساليم وًُس هل .مبفِومَ االٕساليم .ما ًلاتهل ذًًًِا ٔبو زلافًِا ٔبو ماً ًَا يف ٔبًة ًلة
ٔبدصى ،وابًخايل فَُس هل ماكئف وػَفي ٔبو ًفؼي مـجمي ،وال میىن رشحَ يف املنت ذون
اظصاذ وال میىن حشفَ من املنت ،فال تس من هلحصثَ ورشحَ يف حاص َة رش ًحا كاًة يف
االٕجیاس .وال جتوس حصمجة اًزاكت تؼ  alms,aumôneنٌل ًفـي تـغ املرتمجنئ ،لن ُاثني
ا ٔلذريثني ثؤذاین مـىن "اًعسكة" يف االٕىلكزيًة وابظصاذ يف اًفصوس َة .واًزاكت فصًضة مـَومة
تًس حة مـَومة ثؤذى يف ٔبوكاث مـَومة ،وًُست ظسكة ثـعى مىت صاء املخعسق وهَفٌل صاء.
 -6ثلٌَة وضؽ مععَح خسًس:
إرا ما اس خحرضان من خسًس ٔبن اًرتمجة اًلاهوهَة إمنا يه حصمجة تني ًلخني كاهوهَدني ثـربان
ؾن هؼامني كاهوهَني خمخَفني ،فإن ثلٌَة وضؽ ثـحري خسًس ) (neologismيه اًخلٌَة ا ٔلذريت
اًيت هَجبٔ إٍهیا تـس اسدٌفار مجَؽ اًخلٌَاث املرشوحة ٔبؿالٍ .فـيسما ختفق اًخلٌَاث املشهوزت
ٔبؿالٍ يف حي إصاكًَة حصمجة املععَح املصاذ حصمجخَ ،فمیىن ٌَمرتمج ٔبن ٌس خـمي ٔبًة ًفؼة
مٌاس حة يف اٌَلة ٔلذاء مـىن املععَح املصاذ حصمجخَ رشًعة ٔبال ٍىون ٌَفؼة اخملخازت ٔبًة وػَفة
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اظعالحِة ٔبو ذالًَة يف اًيؼام اًلاهوين اطلي ًرتمج املرتمج إىل ًلخَ اًلاهوهَة ،فإرا ما اكن
ٌَفؼة اخملخازت ٔبًة وػَفِة ،وًو حزئَة ٌَلاًة ،ابًيؼام اًلاهوين اطلي ًرتمج املرتمج إىل ًلخَ
اًلاهوهَة ،فإن اس خـٌلًِا ال ًؤذي إال إىل إصاكل يف اًخواظََة.
يف ُشا اًس َاق میىن اؾخحاز ٔبًة ٔبًفاع يف اٌَلة اًـامة ال متت تعةل إىل اًيؼام اًلاهوين
ٌَلة اًلاهوهَة امليلول إٍهیا ،لكٌلث مٌاس حة الحذواهئا مـاين املععَحاث املصاذ هلَِا وثحلى مسبٔةل
املـاًري اًيت ثوضؽ املععَحاث ادلسًست وفلًا ًِا ٔبمه مضلكة ثواخَ املرتمج ؾيس اؾامتذٍ ُشٍ
اًخلٌَةٔ ،لن وضؽ املععَح تعصًلة كري مٌؼمة ،كري مٌخج وكري معًل وهل بٓاثز ودمیة ؿىل
معََة اًرتمجة.
ُشا وًًدلي ؿىل املرتمج ؾيس ٔبذشٍ ثلٌَة وضؽ املععَح ادلسًس تـني الاؾخحاز:
ٔ -1بن ًخبٔنس من ؿسم إماكهَة ثوػَف إحسى اًخلٌَاث املشهوزت ٔبؿالٍ يف حي إصاكًَة
حصمجة املععَح املصاذ حصمجخَ،
ٔ -2بن ًخبٔنس من ٔبن املععَح اطلي ًيوي اس خـٌلهل مععَ ًحا خسًسً ا ًُس مععَ ًحا كاهوه ًَا
يف اًيؼام اًلاهوين ٌَلة امليلول إٍهیا،
ٔ -3بن ًخبٔنس من ٔبن املععَح اطلي ًيوي اس خـٌلهل مععَ ًحا خسًسً ا مل ٍىن يف املايض
مععَ ًحا كاهوه ًَا يف اًيؼام اًلاهوين ٌَلة امليلول إٍهیا ٔبو ًُست هل ٔبًة ذالةل كاهوهَة يف
رعل اًيؼام اًلاهوين،
 -4و ٔبن ًبٔذش ؾيس وضـَ املععَح ادلسًس ،ؿامل اًلاهون واحملامني واًلضات واالٕذازت
واحهتاذمه واًلاًة املخوذات من اًرتمجة تـني الاؾخحاز حىت ًبٔيت مععَحَ موفلًا وافًِا
ابًلصط،
ٔ -5بن ٌس خلي ،إرا ًزم ا ٔلمص ،اخملزون املععَحي ً ٔلهؼمة اًلاهوهَة ا ٔلدصى املوحوذت يف
اٌَلة اًِسف.
 -7ثلٌَة ٔبكَمة اًرتمجة:
نثريا ؾيس
هضَف إىل ُشٍ اًخلٌَاث اًخلََسًة ثلٌَة ٔبكَمة اًرتمجة اًيت ًواهجِا املرتمج ً
اًرتمجة من اٌَلاث الٔحٌحَة إىل اٌَلة اًـصتَة .وهلعس تؼ " ٔبكَمة اًرتمجة" ُيا :ثوظني اًرتمجة
ًُس وفلًا ٌَيؼام اًلاهوين صلوةل ؾصتَة ما حفسة ،تي ٔبًضً ا وفلًا ٌَمـاًري اٌَلوًة
والاظعالحِة اًسائست يف ثغل اصلوةل .5وًيعحق رعل ٔبًضا ؾيس اًرتمجة إىل ًلة ًِا اهدضاز
 5سَامین ؾحس اًصمحن ،املصحؽ اًساتق ،ض .111
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واسؽ اكًـصتَة واالٕىلكزيًة واًفصوس َة ،وٍىون فهیا ٔبنرث من هؼام كاهوين واحس واظعالخ ًلوي
دعوظا فامی ًخـَق ابملععَحاث احملََة ) (regionalismsاًيت حىدسة يف ذوةل ما
واحس
ً
مـاين ال حىدس هبا ثغل املععَحاث يف ذوةل ٔبدصى ذما ًؤذي إىل وضوء فصوكاث مععَحَة.
وجیة ؿىل املرتمج ٔبن ٍصاؾي رعل كسز االٕماكن ،هلول كسز االٕماكن ٔلن مـصفة ا ٔلهؼمة
اًلاهوهَة اخملخَفة واًفصوكاث املععَحَة اًياجتة ؾهنا يف ػي قَاة مـجم جیصذُا من هجة،
والاظعالحاث اٌَلوًة احملََة اخملخَفة من هجة ٔبدصى ،حيخاح إىل س يواث نثريت من اًرتمجة
واًخسزًة وارلربت .ومثال ؿىل رعل مبععَح  Codeيف اًفصوس َة ٔبو  book lawيف
االٕىلكزيًة ،ففي اًيؼام اًلاهوين ادلزائصي ًلاتي ُشٍن املععَحني االٕىلكزيي واًفصويس
"ثلٌني" ،ويف اًيؼام اًلاهوين اًخوويس "جمةل" ،ويف اًيؼام اًلاهوين املرصي "كاهون" ،ويف
سوزًة وًحيان " ٔبظول" .وؿىل اًصمغ من ٔبن زخي اًلاهون يف ادلزائص ًن جیس ٔبًة مضلكة يف
فِم "جمةل اًضلي" تس ًال من جسمَة "ثلٌني اًـمي" ،فإن اس خـٌلل املرتمج اطلي ًرتمج ًهعا
كاهوه ًَا الس خـٌلهل يف ادلزائص اًدسمَة اًخووس َة "ثلٌني اًـمي" ٔبذق من اًياحِة اًـَمَة .وتُامن ال
جیس املرتمج اًـصيب ٔبًة ظـوتة يف فِم مـىن "جمةل اًضلي ٔبو مسوهة اًضلي ٔبظول اًـمي" ٔلن
ُشٍ لكٌلث حصازَة مضِوزت يف اًفلَ اًلاهوين.
احملوز اًثاين
إصاكًَة اًرتمجة اًلاهوهَة يف امللازتة تني ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة امللازهة
ًـي ٔبمه ما میزي ًلة اًلاهون ،ثصاء الاظعالخ اًلاهوين ومتزيٍ خباظَاث اصلكة ،اًخلاهة -
 -technicitéومصوهة املفاُميُ ،شا ما جیـي اًرتمجة اًلاهوهَة من ٔبظـة اًرتحٌلثٕ ،ار
جس خَزم من املرتمج إملام ًا جنك رمم من املفاُمي اًلاهوهَة وكاتََة ؿىل اًخبٔكمل مؽ ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة
وذكة يف اًرتمجة واهخلاء املفاُمي املياس حة.
وما ساذ رممة املرتمج اًلاهوين ثـلِس ًا ،مناء وجضـة اًـالكاث واملـامالث اصلوًَة وما جنم
ؾيَ من ثحاٍن وادذالف يف ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة -diversité des systèmes juridiques-
تني اًيعوض املصاذ حصمجهتا ،ورعل ٔلن رممة املرتمج اًلاهوين ال ثيحرص ابًرتمجة اذلصفِة ٔبو
اٌَلوًة ٌَيعوض تي ثخـساُا جىثرئ ،لهنا جس خوحة مٌَ إحساج ذزاسة كاهوهَة ملازهة تني
اًيؼام اًلاهوين املس خوىح مٌَ اًيط ا ٔلظًل واًيؼام اًلاهوين اًثاين .فرتمجة ؾلس من اٌَلة
الاجنَزيًة إىل اًفصوس َة ٔبو هؼريهتا اًـصتَة مث ًال ،جس خَزم ذزاسة من اًحاحر يف املسزسة
اًلاهوهَة ا ٔلجنَوساهسوهَة  -Common Law system-مصوز ًا ابملسزسة اًالثًَِة -
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ٔ -système Latinبو اًرشًـة االٕسالمِة ،وحماوةل إحساج ملازتة تني املفاُمي واًيت كاًح ًا ما
حىون مذحاؿست ًالدذالف يف اًخلاًَس اًلاهوهَة ورلعوظَة الاظعالخ اًلاهوين يف لك هؼام.
ُشٍ اًخحسایث ٔبظححت متثي واكـ ًا معََ ًا ٌَمرتمج اًلاهوين يف ص ىت فصوغ اًلاهون ،ما ذفؽ
زخال اًلاهون ذالل اًس يواث ا ٔلذريت إىل الاُامتم ابًرتمجة ،-la Traduction-ابؾخحازُا
حَلة وظي تني اٌَلة واًلاهون إر ثلوم يف راهتا ؿىل معََة امللازهة ٔ -comparaison-بو
املواسهة  -la mise en parallèle-تني اظعالحني كعس إؿاذت ظَاقهتٌل من ًلة إىل ٔبدصى.6
وس يحاول من ذالل ُشٍ اصلزاسة ،ثخِان هَف ٔبهَ ٔبظحح ٌ ُس خـان ابًرتمجة اًلاهوهِــة كٔذات
–مِاكهِؼؼؼزم -الٕحساج اًخلــــازة واًخجاهؼؼؼؼؼؼؼس يف الاظعــــالخ اًلاهوهؼؼؼؼي -
 ،-Harmonisation ou conciliation de la terminologie juridiqueوما يه
اًخحسایث اًيت ًواهجِا املرتمج اًلاهوين يف املواسهة تني املفاُمي اًلاهوهَة ،وسرننز ؿىل مِسان
كاهون اًـلوذ ابًيؼص إىل ظاتـَ احملوزي والاسرتاثَجي يف مِسان ا ٔلؾٌللDroit des -
 ،-affairesحـهل حموز ًا ًـسًس اًخيؼامیث واالثفاكِاث يف ٔبوزواب ،ؿىل قصاز "املحاذئ
ا ٔلوزوتَة ًلاهون اًـلوذ ، 7- European principles of contract law- "EPCL
ومداذئ  UNIDROITحول ؾلوذ اًخجازت اصلوًَة ،8ونشا اثفاكِة فَِيا 9حول ؾلس اًيلي
اصلويل ٌَحضائؽ ،وسُمت رعل يف حموزٍن:
 -Iاحملوز اًفصؾي ا ٔلول :دؼعؼوظَاث اًرتحـمـة اًلاهؼوهِـة
-IIاحملوز اًفصؾي اًثاين :ثؼحــسایث املـرتحـم يف جمـال اًلاهؼون

6
M.PREGNIER, Les fondements sociolinguistiques de la traduction, Presse universitaire, Lille, 1978, p.3.
7
P.E.D.C : Les Principes Européens du droit des contrats, 1994.
8
UNIDROIT: Les Principes des contrats de commerce international 1994.
9
Convention de Vienne, Contrats de ventes internationales de marchandises, 1980.
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 -Iدعوظَاث اًرتمجة اًلاهوهَة La spécificité de la traduction juridique
ظاملا صلكت اًرتمجة اًلاهوهَة معسز ًا دعح ًا ًالضعصاة اٌَلوي يف اًححر اًلاهوين
امللازن ،ورعل زاحؽ إىل اًعاتؽ املخرعط واًفين ًِشٍ اًرتمجة ،وًخـسذ املفاُمي يف ؿمل اًلاهون،
وٌَعاتؽ املـَازي واالًٕزايم ٌَيط اًلاهوين ،اضف إىل رعل اًـائق الٔنرب اطلي میثهل ؿامي
الادذالف تني ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة.
 -1الاظعالخ اًلاهوين رو ظاتؽ مذرعط وفين:
Le Caractère Spécialisé et Technique de la terminologie Juridique
وُشا ما ٔبكص تَ ا ٔلس خار  G.CORNUحِامن اثـرب ٔبن "اٌَلة اًلاهوهَة ثـس اس خـٌلال
مذرعع ًا ٌَلة" ،فاٌَلة اًلاهوهَة ؾحازت ؾن ًِجة مذرععة مذساوةل ،واًيت التس من اسدِـاهبا
من ٔبنري رشحية يف اجملمتؽ رميَني اكهوا ٔبو ٔبصزاض ؿاذًني ،مذرععني ٔبو ؾوام ،ورعل ظحل ًا
ٌَمحس ٔب املـرتف تَ ؿاملَ ًا "فَُس ٔلحس ٔبن ًـشز جبِي اًلاهون Nul n’est censé ignorer
.10"la loi
ُشا اًعاتؽ املخرعط ٌَلة اًلاهوهَة حـي ؿٌَلء اًرتمجة ًعيفون اًرتمجة اًلاهوهَة مضن
"اًرتحٌلث اًخلٌَة واًفٌَة  "Traduction techniqueابؾخحازُا ثيعة ؿىل هعوض من
كدَي اًـَوم اصلكِلة ؿىل قصاز اًرتمجة اًعحَة –.-médicale traduction
ٕاالّ ٔبهَ ثحني ًحـغ املرتمجني متزي اًرتمجة اًلاهوهَة ؾن ابيق اًرتحٌلث اًخلٌَة ،ورعل ابًيؼص
ًعاتـِا املخرعط واًربامقايت  11-pragmatique-إر ثلوم ؿىل ذزاسة اًلمیة اًـمََة ٌَيط
املُرتمج.12

10
Stéphane CHATILLON, Droit et Langue, R.I.D.Comp., n°3, 2002, p. 689.
ٔ 11لهنا ثيعة ؿىل هعوض س َاس َة ،كاهوهَة ،ثلٌَة وجتازًة.
12
Sylvie MONJEAN-DECAUDIN, Approche juridique de la traduction du droit, actes du colloque international
«la traduction du droit et le droit de la traduction», 15-16 oct. 2005, univ.Poitier, p. 1.
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 -2اًعاتؽ املـَازي واالًٕزايم ٌَيط اًلاهوين:
Le Caractère Normatif et Contraignant du texte Juridique
وُشا ما خیخط اًيط اًلاهوين ،واطلي ًيفصذ ؾن كريٍ من اًيعوض اٌَلوًة ٔبو اًـَمَة
جىوهَ هع ًا ًـرب ؾن ضواتط ومـاًري مٌؼمة ٌَسَوك الاوساين وخیعط حزاءاث يف حال
اىهتاوِاُ ،شا اًعاتؽ ًضَق من سَعة املرتمج يف الادذَاز الاًفاع واملفاُمي وٌس خَزم مٌَ ذكة
يف اًرتمجة.13
 -3ثـسذ املفاُمي يف ًلة اًلاهون:
La Diversité des notions dans le langage Juridique
وٍصحؽ ُشا اًخـسذ يف املفاُمي إىل اًعاتؽ الاحامتؾي ٌَلاؿست اًلاهوهَة ،فِشٍ ؾحازت ؾن
ػاُصت احامتؾَة  -phénomène social-وضبٔث وثبٔسست يف جممتؽ وزلافة مـَية كس ال
ثخوافق ومـعَاث جممتؽ ب ٓدص ،طلا كِي ٔبن حصمجة مفِوم من هؼام كاهوين إىل بٓدص يه مبثاتة
"هلي مٌخوح من زلافة إىل ٔبدصى .وُشا ما ٌضِس ؾن ػاُصت "ؿسم اًخاكفؤ ٔبو اًخلاتي تني
املفاُمي  "non-équivalences des notionsيف املَسان اًلاهوين دعوظ ًا ،ذالف ًا ؾن
الاظعالخ اًـَمي اًخلين –اًعة ،اًخجازت ،اًصایضَاث ،اًىمیَاء -واًيت حمتزي مفاُمیِا وسخِ ًا
ابًحـس اًـاملي واملضرتك .14-universel et univoque-
سذ ؿىل رعل اًعاتؽ اًربامقايت اطلي ختخط تَ اًرتمجة اًلاهوهَة ،واًيت ثسزش "اًلمیة اًـمََة
واًلاهوهَة ٌَلاؿست  ،"servitude juridiqueوال ثيحرص ابًرتمجة اذلصفِة واٌَلوًة
ٌَمععَح.15

13
Adriana SFERLE, La problématique de la traduction juridique: quelques aspects sur la traduction des termes
en Roumanie, actes du colloque international sur la «sémiotique, la didactique et la communication», 02 mai
2005, p. 167-168.
14
Adriana SFERLE, La problématique de la traduction…, art. Précité, p. 167-169.
15
M. PREGNIER, Les fondements sociolinguistiques…, ouvrage précité, p. 3.
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 -4اًعـوتة ا ٔلوىل ٌَرتمجة اًلاهوهَة :ثيوغ ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة
La Diversité des systèmes Juridiques : première difficulté de la
traduction juridique
إر ثويح اصلزاسة املمتـية يف ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة اًـاملَة ،الادذالف اًواحض يف املفاُمي
املـمتست ويف اًلمیة املصحوت مهنا ابدذالف اًيؼام اًلاهوين ،ورعل ٔبمص ظحَـي يف ػي اًخحاٍن يف
املعسز ،يف اًخلاًَس واًفَسفة اًلاهوهَة من جرشًؽ إىل بٓدص.16
فارا هؼصان إىل ا ٔلهؼمة ا ٔلجنَوساهسوهَة مث ًال  ،-Common Law Systems-جنس ٔبن
مفاُمیِا مس متست ٔبساس ًا من املـامالث وا ٔلؾصاف اًخجازًة ابؾخحازُا املعسز ا ٔلول ٌَلاهون يف
ُشٍ املسزسة ،نٌل هَمس يف ُشٍ املفاُمي تـس ًا كضائَ ًا وٕاحصائَ ًا ابصلزخة ا ٔلوىل ،حمتحوز فَسفذَ
حول ؿامي اًيجاؿة الاكذعاذًة تـَس ًا ؾن اًحـس ا ٔلذاليق .يف حني جنس ٔبن املسزسة
اًالثٌُوحصماهَة -germanique système latino -ثبٔيت مفاُمیِا ؿىل صالكة كواؿس ؿامة -
 -principes générauxوجمصذت مس متست من اًخلٌَياث ،وحمتزي ؿاذت تحـسُا ا ٔلذاليق
واًفَسفي.17
ُشا اًخيوغ يف ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة ،وٕان اكن ٌضلك ثص ًاء يف اًححر ٕا ّال ٔبهَ میثي حتس ًای هحري ًا
ٌضلازش يف جمال اًلاهون ملواهجة ػاُصت ؿسم اًخاكفؤ يف املفاُمي اًلاهوهَة تني هؼام وبٓدص ،وُشا
ما ثثخذَ الادذالفاث يف املفاُمي اًخاًَة:
أ-اًخحاٍن يف مفِوم اًـلس تني اًيؼام الثٌُوحصماين وهؼام ":"Law Common
فذرخَف امللازتة اًلاهوهَة ٌَ -approche juridique-ـلس يف اًيؼام ٔبجنَوسىسوين ؾهنا
يف اًيؼام الثٌُوحصماين ،فإن اكهت اًدرشًـاث املعيفة مضن اًيؼام اًثاين مذفلة مدسئَ ًا يف
ملازجهتا ٌَـلس ،مبا فهیا اًدرشًؽ اًفصويس ،18الاس حاين ،19الاًعايل 20وا ٔلملاين .21ختخَف ؾهنا
16
Stéphane CHATILLON, Droit et Langue, R.I.D.Comp., n°3, 2002, p. 689.
17
Rabih MONZER, Les effets de la Mondialisation sur la responsabilité précontractuelle : régimes juridiques
romano-germanique et anglo-saxons, RID.Comp, 2007, n°3, p. 526.
 18إر ثليض املاذت  1101كاهون مسين فصويس "اًـلس  contratاثفاق ًَزتم مبلذضاٍ رسط بٔو ؿست بٔصزاض اجتاٍ رسط بٔو ؿست اصزاض بٓدصٍن مبيح
بٔو فـي بٔو ؿسم فـي يشء مـني".
 19ثيط املاذت  1254كاهون مسين اس حاين "ٍىون ُياك ؾلس  contratoلكٌل اًزتم رسط بٔو ؿست اصزاض اجتاٍ رسط بٔو ؿست اصزاض بٓدصٍن
مبيح بٔو فـي يشء مـني".
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هؼريهتا ا ٔلجنَو ٔبمصهَة ،22إر وفل ًا مللازتة وػَفِة ٌَـلس approche fonctionnelle du -
ٍ -contratصى اًلاهون الاجنَزيي وحىت ا ٔلمصٍيك ،تبٔن حوُص اًـلس ابؾخحازٍ ثرصف ًا كاهوهَ ًا
كامئ ًا تني رسعني ٔبو ٔبنرث ٍوكن يف معََة "اًخحاذل الاكذعاذي ٌَ "Bargainسَؽ ٔبو
ارلسماث ،23واطلي جیة يف إظازٍ ؿىل لك مذـاكس ًلذين يشء ٔبو ذسمة ٔبن ًلسم ملات ًال ملا
اكذياٍ ورشظ من رشوظ الاهـلاذ واطلي ٌسمى ة ".24" Consideration
واهعالك ًا من ُشٍ امللازتة ،حصى ُشٍ املسزسة ٔبن اًـلس ٍىون ابًرضوزت "مَزم ًا دلاهحني
 "synallagmatique ou bilatéralو "ثحاذًِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًا ًذــــم ؿىل س حِــــي املـاوضة à titre
 ،"onéreuxوٕاالّ افذلس ًوظف اًـلس اكًخرصف اًخربؾي واطلي ال ًوظف ابًـلس الهـسامَ
ؿىل فىصت اًخحاذل.25-reciprocity-
الادذالف الٓدص ملععَح "اًـلس  "Contractيف ُشا اًيؼام ُو ذالًخَ املزذوخة ،إر
ٌس خـمي راث املععَح ٌَخـحري ؾن االثفاق " 26"contract as agreementو ٔبًض ًا ٌضلالةل ؾن
احملصز اطلي ًُفصػ فَِ اًـلس ".27" contract as wrinting
ب-اًخحاٍن يف مفِوم االٕجیاة ":" L’offre
إر جنس ٔبن اًلواهني ا ٔلوزوتَة ال جتمؽ حول مفِوم موحس ً ٕالجیاة هصهن من ٔبزاكن الاهـلاذ،
فِـخرب من كدَي "االٕجیاة" يف اًلاهون اًفصويس لك اًـصط ًخلسم تَ اًضرط ًضرط مـني
تشاثَ ٔبو كري مـني  ،-personne indéterminées-وـمََة ؾصط امليخوح ؿىل اًواهجة ٔبو
 20ثيط املاذت  1321كاهون مسين اًعايل "اًـلس ُ contrattoو اثفاق تني رسعني بٔو انرث تلصط إوضاء ،ثيؼمي بٔو اهناء زاتعة كاهوهَة تُهنٌل راث
ظاتؽ مايل".
 21ثيط املاذت  151كاهون مسين املاين "اًـلس  vertragاًـلس ثرصف كاهوين ًًضبٔ تياء ؿىل كدول الاجیاة وفلا ٔلحاكم اًلاهون".
ً 22ـصف اًـلس  contractيف اًلاهون الاجنَزيي ابهَ "اكرتان ازاذاث ًًضبٔ ؾيَ اًزتاماث مَزمة كاهوان ومـرتف هبا" .نٌل ًـصف يف اًلاهون الامصٍيك
تبٔهَ "وؿس ٍ promiseصثة اًلاهون يف حال خماًفذَ ثـوًضا بٔو ًـرتف تدٌفِشٍ اكًزتام كاهوين".
American law institute, Restatement on contract, §1, contract defined.
23
Martin OUDIN, Un droit européen…pour quel contrat ? Recherches sur les frontières du droit des contrats
en droit comparé, RID.Comp., n°3, 2007, p. 478-479.
24
Basil MARKESINIS, La notion de Consideration dans la common Law: vieux problèmes, nouveaux théories,
RID.Comp., 1983, p. 735.
25
Bénédicte FAUVARQUE-COSSON et Denis MAZEAUD, European Contract Law, association Henri
Capitant et société de législation comparée, Sellier, European law publisher, 2008, Munich, p. 4-5.
ً 26سؾى يف اٌَلة اًالثًَِة .Negotium
ً 27سؾى يف اٌَلة اًالثًَِة .Instrumentum
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ؿىل صلك إؿالن يف ادلصائس ،ذالف ًا ٌَمرشؿني ا ٔلملاين  -Annahme-والاجنَزيي -offer-
واطلي ال ٍصق فَِ اًـصط امللسم ٔلصزاض كري مـني إىل مفِؼؼؼؼؼؼوم ا ٕالجیــاة تي ًـــــس جمصذ
ذؾوت إًؼى اًخفــاوط .28-invitation to treat-
ج-اًخحاٍن يف مسًول مععَح " "Jurisprudenceيف اًيؼام الثٌُوحصماين وهؼام
: Common-Law
فدَامن ًسل مععَح " "Jurisprudenceيف اٌَلة اًفصوس َة و" "Jurisprudenciaيف
الاس حاهَة و" "Giurisprudenzaيف الاًعاًَة ،ؿىل "ٍلوغ اًلصازاث اًلضائَة املًضبٔت ٔبو
املوكةل ٌَيعوض واًخيؼامیث " ، 29وًُرتمج إىل اًـصتَة ابالحهتاذ اًلضايئً .ـين مععَح
" "Jurisprudenceيف اًلاهون الاجنَزيي "فَسفة اًلاهون ،"philosophie du droit
ٔبما مفِوم "الاحهتاذ اًلضايئ" يف ُشا اًيؼام ًـرب ؾيَ مبععَح "ٔ 30" Precedentبو
".31"Case Law
د-فامی خیط ؿسم الاؿرتاف مبحس ٔب حسن اًيَة يف هؼام »:«Common Law
إرا اكهت مـؼم ا ٔلهؼمة اًالثٌُوحصماهَة مذفلة إىل حس هحري حول الاؿرتاف مبحس ٔب "حسن
اًيَة" يف املـامالث ،حِر ًيط اًلاهون املسين ا ٔلملاين يف ماذثَ ًَ" 242زتم املخـاكس ابًخيفِش
وفل ًا ملخعَحاث حسن اًيَة ،مؽ ٔبذش تـني الاؾخحاز املـامالث املخـازف ؿَهیا" ،32و ٔبتـس من
رعل اًدرشًؽ املسين اًسوٌرسي يف ماذثَ ًَ" 2زتم لك رسط مبحارشت حلوكَ وثيفِش اًزتاماثَ
وفل ًا ملحس ٔب حسن اًيَة" ،33ونشا اًلاهون اًفصويس واطلي اؿرتف هبشا املحس ٔب يف مصحةل ثيفِش
28
Stéphane CHATILLON, Droit et…, précité, p. 692.
29
Voir Définition : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence
30
Voir Définition : Elizabeth A.MARTIN, A dictionary Of Law, 5th edition, Oxford university press, 2002, p. 374.
31
Voir Définition sur: Elizabeth A.MARTIN, A dictionary Of Law,…, précité, p. 67.
32
Article 242 BGB «An obligor has a duty to perform according to the requirements of Good faith, taking
customary practice into consideration».
33
Art. 2 code civil Suisse «Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’executer ses obligation selon lesrègles
debonne foi». «Everyone is bound to exercise his rights and fulfil his obligation according to principle of
Good faith».
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اًـلس يف ماذثَ  1134من اًخلٌني املسين ،وثوسؽ اًلضاء ٌَلول توحوة ثعحَق املحس ٔب حىت يف
مصحةل االٕوضاء.34
ًـصف ُشا املحس ٔب من هجة ٔبدصى ،إىاكز ًا من صلن ا ٔلهؼمة ا ٔلجنَوساهسوهَة توحوذ مدس ٔب
ؿام ذلسن اًيَة يف جمال اًـلوذ ،مبا فهیا اًدرشًؽ و ٔبنرث من رعل اًلضاء ،ثربز ُشٍ ا ٔلهؼمة
زفضِا ملثي ُشا املحس ٔب ابًيؼص إىل املعاحل املخـازضة واملخلاتةل اًيت ًخضمهنا اًـلس واًيت حىصش
حوُصٍ ،ذاظة ذالل مصحةل اًخفاوط ،35ومن مث فان مدس ٔب حسن اًيَة وفل ًا ًِشٍ ا ٔلهؼمة
ًخـازط مؽ حوُص اًـلس .وُو ا ٔلمص اطلي كىض تَ اًلضاء الاجنَزيي يف ٔبحس كضاایٍ
املضِوزت " "Watford Vs. Milesتلوهل" :حيق ًلكى املخـاكسٍن يف مصحةل اًخفاوط،
اًححر ؾن معَحخَ ارلاظة ظاملا امذيؽ لكٌُل ؾن االٕكصازاث اًاكرتة ...،نٌل حيق ٔلي واحس
مهنم هحش اًخفاوط يف ٔبي مصحةل من اًخـاكس و ٔلي مربز اكن ،حتلِل ًا ًخغل املعَحة".36
 -IIحتسایث املرتمج اًلاهوين Les défis du traducteur juridique
فاهعالك ًا ذما س حق ،وس خزَط ٔبهَ ًلؽ ؿىل ؿاثق املرتمج اًلاهوين ؾيس ذمازسة معََة اًرتمجة،
اذلفاع ؿىل زوخ وحوُص اًيط ا ٔلظًل املصاذ حصمجخَ ،وثفاذي اًرتمجة اذلصفِة واٌَلوًة واًيت من
صبٔهنا ٔبن ثوكؽ اًحاحر يف ٔبدعاء تسائَة ،ومن مث اكن ؿىل املرتمج مواهجة اًخحسایث اًخاًَة:
 -1ثلوًة زظَسٍ اًلاهوين واٌَلوي :فالتس ٔبن ًخَلى اًحاحر اًلاهوين حىوًي ًا مزذوخ ًا يف
اجملال اٌَلوي واًلاهوين يف اًوكت راثَ ٌَخحنك يف معََة اًرتمجة اًلاهوهَة.
 -2إذزاك مسبٔةل اًخاكفؤ اًوػَفي تني املفاُمي يف معََة اًرتمجة:
فالتس ؿىل املرتمج ذزاسة املفِوم ا ٔلحٌيب املصاذ حصمجخَ يف ًلخَ ا ٔلظََة حبث ًا ؾن مـياٍ ا ٔلظًل ،مث
اًححر يف مصحةل اثهَة ؾن ٔبكصة مفِوم ٔبو مصاذف هل يف اٌَلة اًوظيَةٔ ،بو تـحازت ٔبدصى الاؾامتذ ؿىل
"اًرتمجة اًوػَفِة ٌَيط  "Traduction fonctionnelleواًيت جسـى إىل ثوػَف مععَحاث
34
François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit Civil : les obligations, 6ème édition, Dalloz,
1996, n°177, p. 143.
35
Bénédicte FAUVARQUE-COSSON et Denis MAZEAUD, European Contract Law…, précité, p. 522.
36
«Chaque négociateur a le droit de chercher son propre intérêt, tant qu’il évite les fausses affirmations,… et
chaque partie a le droit de rompre la négociation à tout moment et pour n’importe qu’elle raison…»,
WATFORD Vs. MILES, 1992. Voir : Rabih MONZER, Les effets de la Mondialisation sur la responsabilité…,
précité, p. 526-527.
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حِاذًة وثوفِلِة "وثفاذي يف حال اًخـازط تني ا ٔلهؼمة اًلاهوهَةٔ ،بي ثفاذي الاظعالخ
اًلاهوين املضحون تثلافة مـَية ؿىل حساة ٔبدصى ٔبو راك املدض حؽ تيؼام كاهوين ذون الٓدص،
وًـَِا راث اًس َاسة املـمول هبا واملـرتف تيجاؾهتا ؿىل املس خوى ا ٔلوزويب نٌل ثحٌَُ ُشٍ
ا ٔلمثةل:
ٔب-فامی خیط مفِوم "اًلوت اًلاُصت "Force majeur
ًخفاذي اًوًوح يف الادذالفاث املوحوذت يف اًدرشًـاث ا ٔلوزوتَة حول مفِوم اًلوت
اًلاُصت ،زاحت اًخيؼامیث ا ٔلوزوتَة إىل ثوػَف مععَحاث وثـصًفاث ثوفِلِة ،ؿىل ظوزت
اثفاكِة فَِيا حول "ؾلس اًيلي اصلويل ٌَحضائؽ" واًيت ٔبوزذث يف ماذهتا  79ؾحازت "ماهؽ
مس خلي ؾن ٕازاذت املسٍن Empêchement indépendant de la volonté du
 "débiteurونشعل "املحاذئ ا ٔلوزوتَة ٌَـلوذ" تخوػَفِا مععَح "ؿازط خیصح ؾن س َعصت
املسٍن" يف ماذهتا .373/108
ة-فامی خیط ثفاذي ثوػَف مععَح "اًخيفِش اًـَين "Exécution en nature
إر جنس يف "مداذئ  UNIDROITحول ؾلوذ اًخجازت اصلوًَة" ،ثوػَف مععَح
"اًخيفِش كري اًيلسي"  -Exécution non-pécuniaire-ؾوط مععَح اًخيفِش اًـَين ،ثفاذ ًای
ٌَزالفاث املوحوذ يف اًدرشًـاث ا ٔلوزوتَة (اًلاهوين الاجنَزيي ٌس خـمي مععَح "اًخيفِش
ارلاض  )specific performanceواًخوفِق تني ُشٍ املععَحاث.38
ح-فامی خیط ثوحِس مفِوم "االٕجیاة" Unification de la notion d’offre
نٌل س حق االٕصازت ساتل ًاًُ ،س مثة إحٌلغ حول مفِوم االٕجیاة ؿىل مس خوى اًدرشًـاث
ا ٔلوزوتَة -اًالثًَِة ادلصماهَة وحىت ا ٔلجنَوساهسوهَة ،-ومن مث سـت ٍلوؿة من اًلواهني
ا ٔلوزوتَة واالثفاكِاث إىل سس ُشٍ اًفوازق جسَِ ًال ملِمة اًرتمجة ،ورعل ؿىل قصاز اثفاكِة
فَِيا  -Convention de vienne-املخضمية "اًلواؿس املعحلة ؿىل ؾلس اًيلي اصلويل ٌَحضائؽ"
يف ماذهتا  14فلصت  1ونشا مداذئ  UNIDROITحول "ؾلوذ اًخجازت اصلوًَة" يف ماذهتا 2

37
Stéphane CHATILLON, Droit et…, précité, p. 693.
38
Stéphane CHATILLON, Droit et…, précité, p. 693.
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فلصت  ،2واٌظلان هعا ؿىل ما ًًل "ًُـخرب إجیااب لك ذؾوت إىل اًخـاكس جض متي ؿىل ؾيرص اصلكة،
وثحني ؿىل هَة ظاحهبا يف الاًزتام إرا ما اكرتهت تلدول".39
-3الاس خـاهة ابًلاهون امللازن رلسمة اًرتمجة اًلاهوهَة
Mettre le droit comparé au service de la traduction
ويه ارلالظة اًيت ثوظي إٍهیا ؿسًس اًحاحثني ؿىل املس خوى ا ٔلوزويب ،إثص اهـلاذ مَخلى
ذويل حول "اًرتمجة اًلاهوهَة" ،40فبٔابهوا ؾن اًخحول اطلي جضِسٍ اًـالكة تني "اًلاهون امللازن
واًرتمجة" ،واًيت اكن ًُيؼص ًِا يف وكت ساتق من ساوًة ٔبن اًرتمجة اًلاهوهَة يه اًيت ختسم
اصلزاسة امللازهةٔ ،لهنا متىٌيا من الاظالغ ؿىل اًلواهني الٔحٌحَةٔ .بما الٓن فبٔظحح ٌ ُس خـان
ابًلاهون امللازن رلسمة اًرتمجة اًلاهوهَة.
فِشٍ ا ٔلس خارت  Sieglinde POMMERؿاًًت "هَف ٔبن اًرتمجة اًلاهوهَة ًُست حصمجة ًلوًة
حمضةُ ،شا ما ٌس خَزم من املرتمج فهیا إحصاء ملازتة مذـسذت اًخرععاث approche -
 ...،-multidisciplinaireنٌل ٔبابهت ؾن "اًـالكة اًوظَست اًيت حصتط اًرتمجة اًلاهوهَة ابصلزاسة امللازهة
ابؾخحازٌُل ختععني مواسًني وموكَني ًحـضٌِل اًحـغ ،إر التس ؿىل املمتصسني يف لكخا اًخرععني
ثحاذل املـازف الٕذزاك املفِوم اًلاهوين ا ٔلحٌيب ؿىل حلِلذَ ،مث حصمجخَ حصمجة ذكِلة".41
نٌل ٔبتسى ا ٔلس خار  Raymond Legeaisزقحخَ يف إحصاء معي مضرتك تني اًحاحر امللازن
واملرتمجً ،خفاذي اًرتمجة امليحصفة ٔبو املدسزة ،ورعل ابًيؼص ًـامي اصلكة اًيت ثخعَحَ اًرتمجة
اًلاهوهَة ،إر ٍوكن ذوز اًحاحر امللازن يف إذزاك ٔبظي املفِوم اًلاهوين وحوُصٍ وُشا ما كس
ًـجز املرتمج ؾن إذزانَ ،وحلكم يف ُشا االٕظاز ؾن "رممة اًلاهون امللازن يف مـاوهة
اًرتمجة".42
39
«Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique
la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation», art.14/1 Convention de Vienne, art2/2 Principes
UNIDROIT.
40
Allain LEVASSEUR, Terminologie et droit comparé dans le domaine des contrats, actes du colloque
international intitulé «droit de la traduction et traduction du droit», 15-16 oct. 2005, université Poitier.
41
Sylvie MONJEAN-DECAUDIN, Approche juridique de la traduction du droit, actes du colloque international
«la traduction du droit et le droit de la traduction», 15-16 oct. 2005, université Poitiers, p. 9.
42
Sylvie MONJEAN-DECAUDIN, Approche juridique de la traduction…, Précité, p. 9.
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كامئة املصاحؽ املـمتست
، ادلزائص، ذاز اًِسى، حمارضاث يف كاهون االٕحصاءاث ادلزائَة، ؾحس اًصمحن ذَفي.159 ض،2010
 جمةل حصحٌلن اًعاذزت ؾن مسزسة املغل فِس، اًفصوكاث املععَحَة، سَامین ؾحساًصمحن.109-89. ض،2007 ، ٔبنخوجص،2  اًـسذ،16  اجملضل،اًـََا ٌَرتمجة
- François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit Civil : les
obligations, 6ème édition, Dalloz, 1996.
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universitaire, Lille, 1978.
- Martin OUDIN, Un droit européen…pour quel contrat ? Recherches sur
les frontières du droit des contrats en droit comparé, Revue internationale
droit comparé. n°3, 2007, p .475.-521.
- Basil MARKESINIS, La notion de Consideration dans la common
Law :vieux problèmes, nouveaux théories, Revue internationale droit
comparé, 1983, p. 735 et suivant.
- Bénédicte FAUVARQUE-COSSON et Denis MAZEAUD, European
Contract Law, association Henri Capitant et société de législation
comparée, Sellier, European law publisher, Munich, 2008
- Elizabeth A.MARTIN, A dictionary Of Law, 5th edition, Oxford university
press, 2002.
- Rabih MONZER, Les effets de la Mondialisation sur la responsabilité
précontractuelle: régimes juridiques romano-germanique et anglo-saxons,
Revue internationale droit comparé, 2007, n°3, p. 523-549.
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comparé, n°3, 2002, p. 687-715.
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مواكؽ الاهرتهت
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ظَاكة اًدرشًؽ :فن و إتساغ
حسُين ؾزٍزت ،بٔس خارت حمارضت لكَة اذللوق ،خامـة ادلزائص1


ا ّٕن اًدرشًؽ ُو سن اًلواؿس اًلاهوهَة وٕادصاهجا حمسذت تبًٔفاع مـَية تواسعة سَعة
خمخعة ،1فاًدرشًؽ وضؽ كواؿس كاهوهَة يف ظوزت مىذوتة ،وظسوزٍ يف ُشٍ اًعوزت من صبٔهَ
ٔبن جیـي اًلاؿست اًلاهوهَة حمسذت واثتخة وواحضة من حِر وحوذُا ،واتزخی وضبٔهتا ،وحتسًس
هعاق زسایهنا سماان وماكان.2
وٌسمح ظسوز اًدرشًؽ يف ظوزثَ املىذوتة يف ثعوٍص اًلاهون وساٍصثَ ذلاخاث ازلاؿة،
تـَسا ؾن لك مجوذ ،رعل ٔل ّن املرشغ ٌس خعَؽ ثـسًي اًدرشًؽ املىذوة ٔبو إًلائَ وٕاظساز
جرشًؽ خسًس ٔبنرث وضوحا ومالمئة ًواكؽ ازلاؿة ومس خجساهتا.
نٌل جسِم اًىذاتة يف وظول اًدرشًؽ ٌَمزاظة تَ ،وال هلعس اًوظول املاذي اطلي ٍىون
ؾن ظصًق ادلصًست اًصمسَة ٔبو اًخلٌني ٔبو ؾن ظصًق املوكؽ الاًىرتوين ٌَجصًست اًصمسَةٔ ...بو ٔبًة
وس َةل ٔبدصى ،تي هلعس وظوهل إىل فِم اخملاظة تَ فٌِل ذكِلا وواحضا ،وحىت ًخحلق رعل
التس ٔبن ٍىون مضمون اًلاهون واحضا ذكِلا وومفِوما.
ا ّٕن وظول اًلاهون ؿىل اًيحو املخلسم ًلذيض ظَاكة ( ٔبوال)ُ ،شٍ اًـمََة اًيت ثلوم ؿىل
رشوظ (اثهَا) ،وثدٌوغ ظصكِا حسة ما ٍىون ٌَلايض من سَعة يف ثلسٍص املسائي املـصوضة

 1بٔهؼص املواذ  -125-124-123-122من اصلس خوز.
 2بٔمحس َلس اًصافـي ،املسذي ٌَـَوم اًلاهوهَة ،هؼصًة اًلاهون ،لكَة اذللوق ،خامـة تيھة 2008 - 2007،ض  116؛ َلس حسني مٌعوز ،املسذي إىل
اًلاهون ،مًضوزاث اذلَيب ،تريوث ًحيان ،اًعحـة ا ٔلوىل ، 2010 ،ض  105؛ ؿىل فِاليل،ملسمة يف اًلاهون ،املؤسسة اًوظيَة ٌَفٌون املعحـَة
واًًرش واًخوسًؽ ،ادلزائص ،2005 ،ض . 166
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ؿَََ ٔبو اهخفاء ُشا اًخلسٍص (اثًثا) ،ومؽ رعل فا ّٕن اًعائف ٍىون ٔبمامَ يف ظَاكة اًدرشًؽ
ظصًلذني ا ٔلوىل ماذًة وًثاهَة مـيوًة (زاتـا).
ٔبوال :اًعَاكة حتوًي املاذت ا ٔلوًَة إىل كاؿست معََة
ا ّٕن اًلاؿست اًلاهوهَة ثخىون من ؾيرصٍنٔ ،بحسٌُل ماذي واملمتثي يف ٍلوؿة اًـوامي
واذللائق املوحوذت يف اًواكؽ ٔبو اًيت حيمتي وحوذُا مس خلدال واًيت ًبٔذش مهنا اًلاهون حوُصٍ،
ُشا اطلي ٌسمََ اًفلَ اًـملٔ ،بي املاذت ا ٔلوًَة اًيت ًخىون مهنا اًلاهونٔ ،3بما اًـيرص اًثاين
فِو ؾيرص صلكي واملمتثي يف اًعَاكة ،ويه إدصاح مضمون اًلاؿست إىل اًوحوذ وحـَِا كاتةل
ٌَخعحَق من ذالل وسائي فٌَة.
ا ّٕن معََة إدصاح اًلاؿست اًلاهوهَة إىل اًواكؽ ابًعصًلة املشهوزت ٌسمهیا اًفلَ اًلاهوين ظَاكة،
فاًعَاكة يه معََة حتوًي املاذت اًلاهوهَة ا ٔلوًَة اًيت ثخىون مهنا اًلاؿست اًلاهوهَة إىل كواؿس
معََة ظاذلة ٌَخعحَق اًفـًل ؿىل حنو ًخحلق تَ اًلاًة اًيت ًفعح ؾهنا حوُصُأ ،بو يه معََة
هتَئة اًلواؿس اًلاهوهَة وتياؤُا ؿىل َُئة خمعوظة وفلا ًلواؿس مضحوظة ثَحَة ذلاخة جس خسؾي
اًخيؼمي ،وًمت رعل ؾن ظصًق ادذَاز اًوسائي وا ٔلذواث اًىفِةل ترتمجة مضمون اًلاؿست
وٕاؾعاهئا اًضلك اًـمًل اطلي ثعحح تَ كاتةل ٌَخعحَق ؿىل حنو سِي ومفِوم وكري كاتي
ٌَخبٔوًي ،ؿىل اؾخحاز ٔبن اًدرشًؽ ٔبذات ٌَخلَري اًس َايس والاكذعاذي والاحامتؾي ،و ٔبذات
ًخثخِت ذوةل اًلاهون ،فسوةل اًلاهون يه اصلوةل اًيت ٌسوذ حنك اًلاهون لك حواهة اذلَات
فهیا.4
اثهَا :رشوظ اًعَاكة
ا ّٕن اًعَاكة اًلاهوهَة يه ؿمل وفن وحصفة ًِا مهنجِا و ٔبساًَهبا ومن ذوهنٌل ًن ًدس ىن ٌَعائف
ٔبن حيلق اًلاًة من اًدرشًؽ ،وًن ٍمتىن اًلري اخملاظة ابًلاؿست اًلاهوهَة من فِم وٕاذزاك اًلاًة
مٌَ ،وؿَََ ًًدلي ٔبن ثخوفص يف اًعَاكة واًعائف:
 -1من اًلواؿس املِمة يف نخاتة اًيط اًدرشًـي ٔبن ٍىون هل ُسف واحض ،وُو إًعال
زساةل واحضة ٔلفصاذ اجملمتؽ ،حِر جیة اٍمتَزي تني وحوذ اًدرشًؽ وفـاًَة اًدرشًؽ ،فوحوذ
اًدرشًؽ ٍمتثي يف ظسوز اًلاؿست يف صلك مىذوة من ظصف سَعة خمخعة حمسذت ذس خوزای،
 3بٔمحس َلس اًصافـي ،املصحؽ اًساتق ،ض. 119
 4زافس ذَف ھامش اًحھاذيل وؾامثن سٌَلن قَالن اًـحوذ ،اًدرشًؽ تني اًعياؿة واًعَاكة ،مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ،تريوث ًحيان ،اًعحـة ا ٔلوىل،
 ،2012ض .26
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ٔب ّما فـََخَ فذمتثي يف اًلسزت ؿىل إًعال اًصساةل املحخلات من اًدرشًؽ وثلَلهل يف اجملمتؽ حىت من
ذون ٔبن حىون اًسَعة واكفة وزاءٍ ،تي ًخحلق رعل تخساوهل من ظصف ازلاؿة تعصًلة
مفِومة وحصَحة وًن ٍىون رعل ٕا ّال إرا ػِص اًدرشًؽ يف صلك ذازيج ذكِق ا ٔلًفاع سَمي
اٌَلة واحض املـىن.
 -2ؿىل اًعائف جتية ثفعَي ذكائق ا ٔلموز اًيت ال ثخعَة ثفعَالٔ ،بو اًيت ًخعَة
ثفعََِا ثيؼامی ،ورعل ضٌلان ًعول معص اًيط .نٌل جیة ؿىل اًعائف ٔبن ًخجية االٕظياة
وٕاظاةل املـىن تي ؿَََ ٔبن ًـمتس ؿىل الاجیاس وادذَاز ا ٔلًفاع اصلكِلة املوظةل ٌَمـىن مدارشت،
حىت ال ٍىون اًيط ؾصضة ٌَخبٔوًي يف مسائي ال حتخاح طلعل.
 -3مـصفة اٌَلة اًيت ثعسز فهیا هعوض اًدرشًؽ مـصفة واسـة من حِر حصهَة ازلي
ومدياُا ومـياُا ومؤذاُا ،رعل ٔبن معََة اًعَاكة يه معََة إفصاػ ٕازاذت املرشغ يف كواؿس
واحضة ا ٔلًفاع ،كاتةل ٌَخعحَق ،فاًعَاكة اًلاهوهَة ادلَست يه هخاح فن ًلوي ًدسم ابًوضوخ
واصلكة واًرصامة وؿسم اًلاتََة ٌَخبٔوًي ،ؿىل ٔب ّن اٌَلة اًلاهوهَة ختخَف ؾن اٌَلة اًـاذًة ،فصخي
اًلاهون ال حيخاح إىل ًلة صويق ،وال ٔبًفاع املخًيب ،...حِر ٔب ّن اٌَفغ اًلاهوين اطلي ٌس خـمهل
ال ٍىون كاتال ٌَخبٔوًي ،وال ًلدي ٔبنرث من مـىن ،فاًـربت اب ٔلثص اطلي ًخوصل ؾن اٌَفغ ،واطلي
ٔبزاذٍ املرشغ ،فاٌَلة اًلاهوهَة ال ثلدي املرتاذفاث ؾىس اٌَلة اًـاذًة اًيت ٌَفغ فهیا ؿست مـاين.
 -4وثخجىل يف واضؽ اًعَاكة اًدرشًـَة االٕملام ابًواكؽ (اًلاهوين والاحامتؾي الاكذعاذي،
اًس َايس ،اًثلايف )...وتـس اًيؼصت ،واًلسزت ؿىل وضؽ اًفصوط ،فاًعَاكة رمازت ثخعَة
ختععا كاهوهَا ،وٕاملاما حِسا ابملععَحاث وذالالهتا ،واالٕحاظة اًاكمةل ابملـَوماث املخـَلة
ابملوضوغ املعَوة ثيؼمیَ ،واسدِـاة وكائؽ اذلَات.
 -5نٌل جیة ٔبن ٍىون زخي اًلاهون واسؽ اًخعوز وارلَال ،فِضؽ حَوال ًوكائؽ موحوذت
و ٔبدصى مل ثوخس تـس حىت ال ًواخَ فصاكا جرشًـَا مس خلدال إرا ما حَت ثغل اًوكائؽ ،رعل ٔب ّن
اًوكائؽ ثخواىل وثدسازغ هؼصا ذلصهَة اجملمتؽ اصلامئة واملس متصت ؿىل لك ا ٔلظـست ،اكذعاذای،
احامتؾَا ،س َاس َا...إخل.
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 -6جیة اًخبٔنس من ذس خوزًة اًدرشًؽ ،وؿسم ثـازضَ مؽ اًيعوض اًلاهوهَة اًسازًة،
واالثفاكِاث اصلوًَة اًيت مت اًخوكِؽ ؿَََ والاًزتام هبا ،ؿٌَل ٔبن االثفاكِة جسمو ؿىل اًدرشًؽ
اصلاذًل ،5فامليؼومة اًلاهوهَة جسري يف وسق واحس.
 -7وجیة ٔبًضا احرتام ؿالماث اًوكوف من فواظي وهلاظ ،والاهخلال من فلصت إىل
ٔبدصى ،و ٔبن ٍىون جحم اًيط اًلاهوين مـلول حىت ٍمتىن اخملاظة تَ من االٕملام مبـياٍ.
ا ّٕن اًعَاكة اًلاهوهَة ؾيرص رمم من ؾيارص حىوٍن اًلاؿست اًلاهوهَة ،فِيي اًيت ختصهجا إىل
اًواكؽ ،وؿَهیا ًخوكف جناهحا ،وطلعل ًًدلي مصاؿات اصلكة يف ادذَاز اًخـحري اًفين اًـمًل 6وؿىل
ما ثلسم فا ّٕن اًعَاكة اًدرشًـَة معََة رضوزًة الًٕعال املـىن اًعحَح ٌَلاهون وحـهل كاتال
ٌَخعحَق اًفـًل يف اًحُئة املصاذ ثيؼمیِا وًخوكف رعل ؿىل ٔبهواغ وظصق نفِةل تخحلِق رعل.
اثًثأ :بهواغ اًعَاكة
ا ّٕن ظَاكة اًلاهوهَة جیة ٔبن حىون ابًضلك اطلي ًدٌاسة واًِسف اطلي وخسث من
ٔبخهل اًلاؿست اًلاهوهَة ،ومبا ٔب ّن اًعَاكة يه حتوًي املاذت ا ٔلوًَة ٔبو ادلوُص إىل كواؿس كاهوهَة
معََة ظاذلة ٌَخعحَق ومالمئة ٌَواكؽ ،فا ّٕن زخي اًلاهون خیخاز طلعل هوؿني من اًعَاكة ،فمیىن
ٔبن ثعاػ اًلاؿست اًلاهوهَة ظَاكة خامست ثخلِس فهیا سَعة اًلايض اًخلسٍصًة ) (1نٌل میىن ٔبن
ثعاػ ظَاكة مصهة ًـمي فهیا اًلايض سَعخَ اًخلسٍصًة (.)2
من املسمل تَ يف ذزاسة اًلاهون ٔب ّن لك كاؿست كاهوهَة سواء اكهت مصهة ٔبو خامست ثخىون
من فصط وحي ،وثربس مصوهة اًلاؿست ٔبو مجوذُا من ذالل ُشا اًفصط وُشا اذلي ،فذىون
اًلاؿست مصهة ٔبو خامست إرا اكهت ظَاكة اًفصط ٔبو اذلي ٔبو لكٌُل مصان ٔبو خامس.
 -1اًعَاكة ادلامست :ثلَِس ًسَعة اًلايض اًخلسٍصًة
حىون اًعَاكة خامست لكٌل واهجت فصضَة ٔبو واكـة مـَية ال ثخضمن ٕا ّال حال واحسا اثتخا ال
ًلدي اًخلَري ،7فِيي اًلاؿست اًيت حيسذ فهیا اًفصط حتسًسا ذكِلا وحيسذ اذلي ٔبًضا حتسًسا
ذكِلا 8فاًعَاكة ادلامست ثخضمن فصضا وحال واحسا اثتخا وال ثبٔذش يف اذلس حان ثلَري اًؼصوف
 5حِر ثيط املاذت  132من اصلس خوز" :املـاھساث اًيت ًعاذق ؿََھا زئُس ازلھوزًة ،حسة اًرشوظ امليعوض ؿََھا يف اصلس خوز ،جسمو
اًلاهون".
َ 6لس حسني مٌعوز ،املصحؽ اًساتق ،ض .189
َ 7لس حسني مٌعوز ،املصحؽ اًساتق ،ض .149
 8ؿًل فِاليل ،املصحؽ اًساتق ،ض 189؛ زمضان َلس بٔتو اًسـوذ وَلس حسني مٌعوز ،املسذي إىل اًلاهون اًىذاة ا ٔلول ،اًلاؿست اًلاهوهَة،
مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ،تريوث ًحيان ،2003 ،ض  132؛ َلس حسني مٌعوز ،املصحؽ اًساتق ،ض .149
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واملالثساث ،فِعحق حوكِا ؿىل اًاكفة تيفس اًعصًلة ويف لك اًؼصوف ،حِر ال ٍىون ٔبمام
املعحق ٕا ّال حال واحسا ال ًخلري ابًًس حة ًيفس اًواكـة ،مثاًِا ما هط ؿَََ املرشغ يف املاذت 25
من اًلاهون املسين" :ثحس ٔب رسعَة الاوسان تامتم والذثَ حِا وثًهتيي مبوثَ" فصتط تساًة
اًضرعَة اًلاهوهَة تامتم اًوالذت واذلَات ،وزتط هناٍهتا ابًوفات ،وحِيئش ًُس ٌَلايض ٔبن ًححر
ؾن اًضرعَة اًلاهوهَة كدي املَالذ واذلَات وال تـس اًوفات وًن ٌس خثين من ُشا اذلي ٔبي حاةل
مـصوضة ؿَََ.
نٌل حصثحط اًعَاكة ادلامست ابٕحصاءاث اًخلايض والادذعاض اًيوؾي واحملًل ،فِيي كواؿس
ال جسمح اًحخة مبزاًفهتا ،وًرتثة ؿىل ختَفِا تعالن الاحصاء وزفغ اصلؾوى ،فلس حسذث
املاذت  39من كاهون الاحصاءاث املسهَة والاذازًة هجاث خمخعة ابًفعي يف اصلؿاوى ،وؿىل
سخِي املثال ختخط ادلِة اًلضائَة اًيت ًلؽ فهیا ملص ا ٔلموال ابًفعي يف اصلؿاوى اخملخَعة،
وختخط ادلِة اًلضائَة اًيت وكؽ فهیا اًفـي اًضاز ابًفعي يف ذؿاوى اًخـوًغ ؾن اًرضز
اًياجت ؾن حٌاًةٔ ،بو حٌحةٔ ،بو خماًفةٔ ،بو فـي ثلعريي ...إخل.
نٌل ٔب ّن اًعَاكة ادلامست يف اًلاًة حصثحط ابملواؾَس وا ٔلزكام ،فِحسذ املرشغ اتزخیا مـَيا
ابطلاثٔ ،بو زمقا حساتَا حمسذ ،حِر جیة اًخرصحی ابملواًَس حسة املاذت  1/61من كاهون
اذلاةل املسهَة ذالل مخسة ٔبایم من ًوالذتً" :رصخ ابملواًَس ذالل مخسة ٔبایم من اًوالذت إىل
ضاتط اذلاةل املسهَة ٌَماكن ،"...ومیسذ ٔبخي اًخرصحی إىل ً 60وما يف والًيت اًواحاث
واًساوزت حسة اًفلصت  4من املاذت  61من كاهون اذلاةل املسهَة" :میسذ ٔبخي اًخرصحی
ابًوالذاث يف والًيت اًواحاث واًساوزت إىل ً 60وما".
وثـخس املخوىف ؾهنا سوهجا ٔبزتـة ٔبصِص وؾرشت ٔبایم حسة املاذت  59من كاهون ا ٔلزست:
"ثـخس املخوىف ؾهنا سوهجا مبيض ٔبزتـة ٔبصِص وؾرشت ٔبایم" ،وٍىون سن اًصصس املسين تحَوػ 19
س ية اكمةل تيط املاذت  2/40من اًلاهون املسين "وسن اًصصس جسـة ؾرش ( )19س ية
اكمةل" ،وٌَحائؽ اذلق يف حوكةل اٍمثن -املحَؽ -إىل ٔبزتـة ٔبدٌلش إرا تَؽ اًـلاز تلنب ٍزًس ؾن
اشلس ،فلس خاء يف املاذت  358مسين" :إرا تَؽ ؾلاز تلنب ٍزًس ؾن اشلس فََحائؽ اذلق يف
ظَة حوكةل اٍمثن إىل ٔبزتـة ٔبدٌلش مثن املثي.
وجیة ًخلسٍص ما إرا اكن اًلنب ؾن اشلس ٔبن ًلوم اًـلاز حبسة كمیخَ وكت اًحَؽ" من
ذالل ُشٍ ا ٔلمثةل وكريُا نثري فا ّٕن اًلايض ال ٍمتخؽ تبًٔة سَعة ثلسٍصًة يف ثعحَلَ ملثي ُشٍ
اًيعوض ،حِر ًَزتم اًيط ذون ما ٔبي احهتاذ ،تي ُو ملِس ابذلي املرتثة ؿىل حتلِق
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اًواكـة ٔبو اًفصضَة ، 9وؿَََ فا ّٕن اًعَاكة ادلامست حمتزي ابالهضحاظ وحتلِق الاس خلصاز يف
املـامالث ،واملساوات تني ٔبفصاذ اجملمتؽ ،10وجسِي زكاتة كضات اًلاهون ًلصازاث كضات املوضوغ.
 -1اًعَاكة املصهة :إظالق سَعة اًلايض يف اًخلسٍص
ا ّٕن اًعَاكة املصهة يه اًعَاكة اًيت جسمح ٌَلايض تخسط سَعخَ اًخلسٍصًة مصاؾَا ًؼصوف
واملالثساث ،فِسزش اًلضاای حاةل حباةل ،وٍىِف هفس اًلاؿست اًلاهوهَة ؿىل لك حاةل ،فذؼِص
اذلَول خمخَفة تخعحَق هفس اًيط ؿىل وكائؽ مدضاهبة ،11وكس ًسفؽ تَ رعل إىل الاس خـاهة
تبُٔي الادذعاض من ذربت وحتلِق يف تـغ اًلضاای ًخوس َؽ مـصفذَ ابملوضوغ وذزاسة اذلاةل
ذزاسة مـملة ٌَوظول إىل فغ اًزناغ ،ا ٔلمص اطلي جیـهل ًخحَي من زكاتة حموكة اًلاهون ٕا ّال
من حِر تَان ا ٔلس حاة اًيت اسدٌس ؿَهیا وظوال إىل اذلنك ٔبو اًلصازٔ ،ل ّن اذلي اطلي وضـَ
ٍىون ٔبساش مدين ؿىل كٌاؾخَ اًضرعَة ،وكصاءثَ ارلاظة ًيط اًلاهون وما ثوفص صلًَ من
مـَوماث هؼصًة ومعََة.
حىون اًلاؿست اًلاهوهَة مصهة إرا اكن اًفصط فهیا مصانٔ ،بو اكن اذلي مصانٔ ،بو اكن لكٌُل
مصان ،12وثؼِص مصوهة اًلاؿست إرا اكهت ا ٔلًفاع واًـحازاث املس خـمةل فهیا فضفاضة كري حمسذت
13
وكري ذكِلة ،فاًـحازاث املصهة يه اًـحازاث املعاظة نٌل ٌسمهیا حون ذاابن . JEAN DABIN
ومن ٔبمثةل اًلواؿس املصهة يف اًلاهون املسين ،ما هعت ؿَََ املاذت  90حِر اس خـمَت فهیا
ؾحازاث فضفاضة جسمح ابٕؾٌلل اًلايض ًسَعخَ اًخلسٍصًة إؾٌلال واسـا" :إرا اكهت اًزتاماث
ٔبحس املخـاكسٍن مذفاوثة نثريا يف اًًس حة مؽ ما حعي ؿَََ املخـاكس من فائست مبوحة اًـلس ٔبو
مؽ اًزتاماث املخـاكس الٓدص ،وثحني ٔب ّن املخـاكس امللحون مل ًربم اًـلس ٕا ّال ٔلن املخـاكس الٓدص كس
اس خلي فَِ ظُضا تٌُا ٔبو ُوى خاحما ،خاس ٌَلايض تياءا ؿىل ظَة املخـاكس امللحونٔ ،بن
ًحعي اًـلس ٔبو ٔبن ًيلط اًزتاماث ُشا املخـاكس" ،فلس حلكم املرشغ ؾن "اًخفاوث اًىثري" ومل
ًضؽ هل حسا ٔبذىن وال حسا ٔبكىص وٕامنا اصرتظ فَِ ٔبن ٍىون نثريا ،وؿىل اًلايض ٔبن ًلسزُشٍ
اًىرثت تياء ؿىل ما حعي ؿَََ املخـاكس املس خلي من فائست وامللازهة مؽ ما حعي ؿَََ املخـاكس
امللحون ٔبو ما وكؽ ؿَََ من اًزتاماث.
 9مسري ؾحس اًس َس ثياقو ،اًيؼصًة اًـامة ٌَلاهون ،مًضبٔت املـازف ،الاسىٌسزًة ،مرص ،1999 ،ض....
 10ؿًل فِاليل ،املصحؽ اًساتق ،ض .189
َ 11لس حسني مٌعوز ،املصحؽ اًساتق ،ض  151؛ مسري ؾحس اًس َس ثياقو ،املصحؽ اًساتق ،ض .52
 12ؿًل فِاليل ،املصحؽ اًساتق ،ض  190؛ مسري ؾحس اًس َس ثياقو ،املصحؽ اًساتق ،ض .44
 13هلال ؾن مسري ؾحس اًس َس ثياقو ،املصحؽ اًساتق . JEAN DABIN
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وٌضرتظ طلعل ٔبن ٍىون املخـاكس املس خلي كس اس خلي يف املخـاكس امللحون ظُضا تٌُا ٔبو
خامح
ُوا خاحما واٌَفؼخان لكٌُل مصهة ومعاظة ،فذىِف اًعُش ؿىل ٔبهَ ٌ
تني واًِوى ؿىل ٔبهَ ٌ
ًسذي يف ادذعاض وثلسٍص كايض املوضوغ ٔبًضا.
واذلي يف املاذت  90نشعل مصن ،رعل ٔبهَ جیوس ٌَلايض ٔبن ًحعي اًـلس ٔبو ٔبن ًيلط
اًزتاماث املخـاكس امللحون ،فاملرشغ مل ًضؽ هل حال واحسا وٕامنا حصك هل الادذَاز تني اذلَني
حسة ما ُو مذوفص صلًَ من مـعَاث.
نٌل خاء يف املاذت  677مسين ٔبه َّ ً ٕالذازت اذلق يف ىزغ املَىِة ارلاظة اًـلازًة ٔبو اذللوق
اًـًَِة اًـلازًة من ٔبخي امليفـة اًـا ّمة" :كري ٔبن ً ٕالذازت اذلق يف ىزغ مجَؽ املَىِة اًـلازًة ٔبو
تـضِأ ،بو ىزغ اذللوق اًـًَِة اًـلازًة ٌَميفـة اًـامة ملاتي ثـوًغ مٌعف وؿاذل" ،مففِوم
امليفـة اًـمومِة مصن ،وُشٍ املصوهة ثـعي ٌَسَعة اًـامة فصظة ثفسريٍ وثعحَلَ حسة ما
حصاٍ ،واملـَاز ُيا مـَاز اكذعاذي ثلسزٍ اًسَعة راهتا ،14ونشعل ا ٔلمص ابًًس حة مللاتي ىزغ
ُشٍ املَىِة ،حِر ًعفَ اًيط تبٔهَ مٌعف وؿاذل ،واًخلسٍص ًيفس ادلِة اًيت كس ثخـسف
ومتاظي.
وجنس املـَاز املصن ٔبًضا يف كاهون ا ٔلزست ؾيسما زتط املرشغ مسائي اذلضاهة مبعَحة
احملضون ،15ومض متالث اًيفلة ابًرضوزایث حسة اًـصف واًـاذت" :جضمي اًيفلة :اًلشاء
واًىسوت واًـالح ،وًسىن ٔبو ٔبحصثَ ،وما ًـخرب من اًرضوزایث يف اًـصف واًـاذت" فاًـصف
واًـاذت مرتوك ٔبمص ثـصًفِا واًخـصف ؿَهیا ٌَلايض ،ؿىل ٔب ّن اًيفلة ٍصاؾي اًلايض ؾيس ثلسٍصُا
حال اًعصفني مٌفق ومٌفق ؿَََ ،وػصوف املـاص ،حِر خاء يف املاذت  79من كاهون
ا ٔلزستٍ" :صاؾى اًلايض يف ثلسٍص اًيفلة حال اًعصفني و ػصوف املـاص."...
ٔب ّما يف كاهون اًـلوابث فا ّٕن اذلَول حىون يف اًلاًة مصهة رعل ٔبن اًلايض ٍىون تني
ادذَازٍن ،اذلس ا ٔلذىن واذلس ا ٔلكىص ٌَـلوتة ،فلس هعت املاذت ً" :3/11ـاكة اًضرط
اطلي خیاًف ٔبحس ثساتري حتسًس االٕكامة ابذلخس من زالزة )ٔ (3بصِص إىل  3س يواث وتلصامة
من  25.000إىل  300.000ذح" ،فاًفصط يف ُشا اًيط خامس وُو حصمیة خماًفة ثستري من
ثساتري حتسًس االٕكامةٔ ،ب ّما اذلي فِو مصن ًخبٔزحج تني ٔ 3بصِص ٔبو  3س يواث حخس ،وؿَََ فا ّٕن
 14جصاھمیي سھام ،فىصت امليفـة اًـمومِة يف ىزغ املَىِة ،جمةل اًرشًـة واًلاهون ،اًس ية اًساتـة واًـرشون ،اًـسذ ارلامسو اشلسون ،زمضان 1434
هً ،وًَو  ،2013ض .371
 15اهؼص كاهون ا ٔلزست من املاذت  62إىل .72
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سَعة اًلايض ثخبٔزحج تني اذلَني وُيا ثؼِصمصوهة اًيط ،وهفس اًيشء ابًًس حة ٌَلصامة
املوكـة.
ا ّٕن اًِسف من اًعَاكة املصهة ُو اًخلََي من حاالث ثـسًي اًيط ،فاًيط املصن ًخبٔكمل مؽ
املس خجساث اًىت ثعص ٔب ؿىل اًواكؽ ٔلهَ ٌسمح ٌَلايض تخىِفَ وفق املخلرياث واملس خجساث فال
ىىون حباخة إىل ثـسًهل يف لك مصت ،فاًعَاكة املصهة ثـرب ؾن اًثلة اًيت ًضـِا املرشغ يف
اًلايض حسة ثـحري مسري ؾحس اًس َس ثياقو.16
ا ّٕن اًعَاكة املصهة ما يه ٕا ّال ثوحَِ من املرشغ ملعحق اًلاهون (كاط ٔبو إذازي)ً ،خعحَق
اًلاهون ابًعصًلة اًيت ثدٌاسة مؽ اًوضؽ املـصوط ،ا ٔلمص اطلي جیـي اًلاهون ذاضـا ًلٌاؿة
املعحق ،فِفرسٍ ؿىل ضوء ما حتلق صلًَ من مـعَاث ،فِعيؽ املعحق اًلاهون وٌضلكَ ؿىل
امللاش لكٌل احذاح إىل رعل ،فذخـسذ ثعحَلاث اًيط تخـسذ املخسذَني يف ثعحَلَ وثـسذ
املعحق ؿَهیم ،وختخَف كصاءاثَ من رسط إىل بٓدص ،وزمبا ثـسف ُشا املعحق يف مواهجة
واكـة وجساُي يف مواهجة واكـة ٔبدصى ذمازةل.
ا ّٕن وضؽ مثي ُشا س َوصل حامت ال ٔبمٌا كاهوهَا هدِجة ًخحاٍن املصانز اًلاهوهَة املدضاهبة
واملامتزةل ،حِر ٔب ّن اذلي اًلاهوين ٍىون موكوفا ؿىل ٕازاذت املعحق (كاضَا ٔبو إذازای) ،فذخـسذ
اذلَول تخعحَق هط واحس ،ا ٔلمص اطلي جیـي اًوظول إىل اًلاهون ٔبمص ظـة ف ٕازاذت املعحق
ثلف حائال ذون رعل.
ا ّٕن اًعَاكة ادلامست يه اًيت حتلق اًِسف من اًلاهون ،رعل ٔبن اًلاهون هؼام وًن ًخحلق
رعل ٕا ّال إرا اكن اًيط ظازما ،كامئا ؿىل حتسًس املععَحاث وضحعِا جلك ذكة حتلِلا ٌَمساوات
والاس خلصاز يف املـامالث ،وجسَِال ؿىل املعحق ،وٍىون مفِوما صلى املعحق ؿَََ .كري ٔب ّن
اًلاهون ًـرب ؾن واكؽ اذلَات ،وًـرب ؾن اذللائق املوحوذت يف اجملمتؽ ويه حلائق مذيوؿة ال
میىن توزلهتا يف ؿسذ حمسذ من اًيعوض ،واًخيؼمي حيخاح إىل اصلكة واًرصامة نٌل حيخاح إىل
مصاؿات اًؼصوف واملالثساث ،فِخحلق تشعل اًـسل واًـساةل.
زاتـا :ظصق ظَاكة اًدرشًؽ
ظصق اًعَاكة يه ا ٔلذواث اًيت ً ُ َـ ّ ُرب من ذالًِا ؾن مضمون ٔبو حوُص اًلاؿست اًلاهوهَة،
وحىون ُشٍ ا ٔلذواث ماذًة )ٔ (1بو مـيوًة (.)2
 - 16مسري ؾحس اًس َس ثياقو ،املصحؽ اًساتق ،ض ...
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-1اًعصق املاذًة ٌَعَاكة:
ثؼِص اًعَاكة املاذًة يف اس خـٌلل مؼِصا ماذای مَموسا هَحؼَ ثسِوةل ،وٍىون رعل
تعصًلني ا ٔلوىل إحالل اًنك حمي اًىِف اًيت حتلق ضٌلانث ٌَمواظن من ذالل ضحط اًيط
جنك مـني ( ٔب) ،واًثاهَة يف اصرتاظ اًضلكَة الٕفصاػ تـغ اًخرصفاث ويه اًعصًلة اًيت حتلق
حٌلًة ٌَملدي ؿىل اًخرصف مبا حيلق هل من حصًر وثوحَِ من ظصف ادلِة اًيت س خفصػ
اًخرصف يف صلكَ اًصمسي ؿىل وخَ ارلعوض(ة).
ٔب-إحالل اًنك حمي اًىِف :ضٌلانث ٌَمواظن
ًلعس ابٕحالل اًنك حمي اًىِف اًخـحري ؾن حوُص اًلاؿست اًلاهوهَة ثـحريا زمقَا حساتَا
مضحوظا ،فِخحسذ مضموهنا حتسًسا اثتخا ال ًلدي اًخبٔوًي ،وال ٍىون حمي ذالف ،فِىون
ثعحلِا سِال الحهتاذ فَِ وًدساوى حِيئش ازلَؽ ٔبمام اًلاهون ومن ٔبمثةل ُشٍ اًعصًلة حتسًس
ٔبهعحة اًوززة يف كاهون ا ٔلزست ،حفسة املاذت " :143اًفصوط احملسذت س خة ويه :اًيعف،
واًصتؽ ،واٍمثن ،واًثَثان ،واًثَر ،واًسسش" ،وحتسًس مست اذلخس ٔبو اًسجن ٔبو اًلصامة يف
كاهون اًـلوابث ،وضحط سن اٍمتَزي ة  13س ية وسن اًصصس ة  19س ية يف اًلاهون
املسين...،إخل.
ا ّٕن ُشا اًخحسًس ال ٌسمح ابًخبٔوًي ،وكس تٌُّا ٔب ّن ُشٍ اًعصًلة يه املخحـة يف هوغ اًعَاكة
ادلامست ،واًيت هتسف إىل حتلِق الاس خلصاز يف املـامالث ،والاهضحاظ ٔبمام اًلاهون ،وسِوةل
فِمَ وثعحَلَ.
ة-اًضلكَاث :حٌلًة ٌَمخـاكس
اًضلكَاث يه اًعصًلة اًيت ثـرب ؾن املؼِص ارلازيج ٌَخرصف اًلاهوين اطلي ًلسم ؿَََ
اًضرط ،فلس ٌضرتظ اًلاهون ؿسم متام ثرصف مـني ٕا ّال إرا ٔبفصػ يف صلك مـني ،فِىون
ُشا اًضلك واحة ًالهـلاذ فال ًيـلس اًـلس من ذوهَٔ ،بو ًعـة إزحاث اًـلس ٕا ّال من ذالل
إفصاكَ يف اًضلك احملسذ.
فدَؽ اًـلاز ظحلا ٌٌَلذت  324مىصز  1جیة إفصاكَ يف ؾلس زمسي وٕا ّال اكن ابظال ،فلس كصز
اًلضاء ٔب ّن اًخرصف "يف اًـلازاث ال ًمت إال مبوحة ؾلس ًعة يف اًضلك اًصمسي حتت ظائةل
اًحعالن مؽ مصاؿات اًلواهني اًيت ثسٍص معَحة اًضِص اًـلازي ولك رعل وفلا ٌَمواذ 324
مىصز  1واملاذت  793من اًلاهون املسين و 16من املصسوم زمق  74/75املخضمن إحصاء املسح
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اًـام ً ٔلزايض وثبٔسُس اًسجي اًـلازي" ،17وكصز ٔبًضا ٔب ّن" :حِر ٔبن املاذت  324مىصز1
من اًلاهون املسين ثبٔمص ابالٕدضاغ إىل صلك زمسي اًـلوذ اًيت ثخضمن هلي املَىِة ؾلاز ٔبو
حلوق ؾلازًة .حِر ٔبهَ يف كضَة اذلال فإن اًلسمة اًوذًة اًيت ٍمتسم هبا املسؾي مل حتصز
ابًضلك اًصمسي وابًخايل فِيي ابظةل ولك بٓاثزُا ابظةل".18
وجضرتظ املاذت  333يف إزحاث اًخرصف اطلي حزًس كمیخَ ؾن  100.000ذح ٔبن ٍىون ٕا ّال
ابًىذاتة فال ثيفؽ فَِ صِاذت اًضِوذ" :يف كري املواذ اًخجازًة إرا اكن اًخرصف اًلاهوين حزًس
كمیخَ ؾن  100.000ذًياز حزائصي ٔبو اكن كري حمسذ اًلمیة فال جیوس االزحاث ابًضِوذ يف
وحوذٍ ٔبو ؾن كضائَ ما مل هط ًليض تلري رعل".
وؾلس اًزواح ٔبًضا اًىذاتة فَِ ً ٕالزحاث نٌل هعت املاذت ً" :22ثخت اًزواح مبس خرصح من
جسي اذلاةل املسهَة ويف حاةل ؿسم جسجَهل ًثخت حبنك كضايئ" ،فِىون رعل جحَة ؿىل اًلري
"وملا ثحني من ذؾوى اذلال ٔب ّن اًعصفني ٔبجصم ؾلس سواهجٌل ٔبمام املوزق تخازخی 2006/06/18
حبضوز اًزوخني وويل وظساق وصاُسٍن وحصزا يف صبٔن رعل إكصازا ومل ًعـن فَِ ابًزتوٍص
فا ّٕن ُشا االٕكصاز ًـخرب جحة جتاٍ اًلري وثعحق يف صبٔهَ ٔبحاكم املواذ  3/324و  5/324من
اًلاهون املسين ،وتلضاء كضات املوضوغ ذالفا طلعل ٍىوهون كس ذاًفوا اًلاهون ،ا ٔلمص اطلي
ٌس خوحة مـَ هلغ وٕاتعال اًلصاز".19
ا ّٕن اًضلكَة يف اًخرصفاث اًلاهوهَة ذاظة اًصمسَة ،هتسف إىل ثيخَِ امللدي ؿَهیا إىل
دعوزت رعل اًخرصف فذسفـَ إىل اًرتًر ومصاحـة اًيفس ،فذىون ٔبمامَ فصظة ً ٕالكسام ؿىل
اًخـاكس من ؿسمَ فال ًدرسغ يف اجصام ؾلوذ كس ًيسم ؿَهیا الحلا.
نٌل ٔب ّن اجصام اًـلس ٔبمام هجة زمسَة ًـعي ًِشٍ ادلِة اذلق يف إثصاء زضا املخـاكس كََي
اصلزاًة مبا حزوذٍ من مـَوماث خبعوض اًـلس اطلي ُو ملسم ؿَََ ،وظحَـخَ ودعوزثَ ٔبًضا.
نٌل جسِم ُشٍ اًضلكَة يف زكاتة اصلوةل ًحـغ اًـلوذ ابًيؼص إىل ٔبمهَهتا الاحامتؾَة
والاكذعاذًة ،وٌَضلكَة اًصمسَة ذوز يف إثصاء ارلزًية اًـامة ؾن ظصًق ما ثفصضَ اصلوةل من
رضًحة ؾيس اًىذاتة واًدسجَي.

 17احملوكة اًـََا ،مَف زمق  ،391302كصاز تخازخی  ، 2007/01/17جمةل احملوكة اًـََا ،2007 ،ؿسذ 1ض .421
 18احملوكة اًـََا ،مَف زمق  ،462587كصاز تخازخی  ، 2008/07/16جمةل احملوكة اًـََا ،2008 ،اًـسذ  ،2ض .261
 19احملوكة اًـََا ،مَف زمق  ،492298كصاز تخازخی  ، 2009/04/08جمةل احملوكة اًـََا ،ؿسذ ،2009 ،2ض .301
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 1اًعصق املـيوًة ٌَعَاكة:ثؼِص اًعَاكة املـيوًة من ذالل اس خـٌلل وسائي رُيَة ٌَخـحري ؾن مضمون اًلاؿست
اًلاهوهَة ،وٍىون رعل ابس خزسام اًلصائن ( ٔب) ،والافرتاضاث واذلَي (ة).
ٔب-اًلصائن :حتوًي اًضم إىل ًلني
اًلصًية اًلاهوهَة يه افرتاط كاهوين جیـي من اًيشء احملمتي ٔبمص مؤنس ،20فاًلصًية اًلاهوهَة
معي رُين مؤذاٍ حتوًي اًضم إىل ًلني تعصًلة ثخفق مؽ اًواكؽ املبًٔوف يف اذلَات 21واًلصًية
اًلاهوهَة كس حىون كاظـة ال ثلدي إزحاث ؾىسِا ،وكس حىون ثس َعة ثلدي إزحاث ؾىسِا ،مفن
اًلصائن اًخس َعة ٔبن اًوصل ٍىون اجن اًزوح حال كِام اًزوحِة ،فاًوصل ٌَفصاص وال حاخة
ٌَزوخة ٔبن ثثخت رعل وًو وصل اًعفي تـس ٔ 10بصِص من اهفعال ا ٔلتوٍن ٔبو وفات ا ٔلة،
"ًًسة اًوصل ٔلتََ إرا وضؽ اسلي ذالل ؾرشت )ٔ (10بصِص من اتزخی الاهفعال ٔبو اًوفات"،
كري ٔب ّن ُشٍ اًلصًية ثس َعة ثلدي إزحاث اًـىس تيفي اًزوح وسة اًعفي إًََ وكس ٍىون
رعل ابملالؾية ،ونشعل املفلوذ مِت حىٌل وػِوزٍ ًثخت ؾىس اًلصًيةٔ ،بما اًلصًية اًلاظـة
فِيي اًلصًية اًيت ال ثلدي إزحاث ؾىسِا ،فامليخج مسؤول ؾن اًرضز اًياجت ؾن ؾَة يف
املُيخَج ،رعل ٔبن اًرضز كصًية ؿىل ؾَة يف املُيخَج.
ٔب-الافرتاضاث ٔبو اذلَي:ما خیاًف اذللِلة حلِلة
ؿىل ؾىس اًلصائن فا ّٕن الافرتاضاث واذلَي ثخين حوكِا ؿىل مسائي خماًفة ٌَواكؽ متاما،
إر ًعحح ا ٔلمص كري املوحوذ موحوذا ،فاذلَي جتـي من املسائي اخملاًفة ٌَحلِلة حلِلة،
فذعحح املاص َة والٓالث وكريُا من امليلوالث اخملععة رلسمة اًـلاز ؾلازا ،زمغ ٔبن اًواكؽ
ًلول ٔبهنا ًُست ؾلازا حِر ثيط املاذت " : 2/683كري ٔبن امليلول اطلي ًضـَ ظاحدَ يف
ؾلاز میَىَ ،زظسا ؿىل ذسمة ُشا اًـلاز ٔبو اس خلالهل ًـخرب ؾلازا ابًخرعَط" ،وًـخرب
حىذي ا ٔلموال ٔبو ا ٔلصزاض من ٔبخي حتلِق ُسف مـني رسعا كاهوهَا حِر هعت املاذت 49
مسين" :ا ٔلصزاض يه :اصلوةل ،اًوالًة ،اًحضلًة ،...لك ٍلوؿة من ٔبصزاض ٔبو ٔبموال میيحِا
اًلاهون رسعَة كاهوهَة"ٍ ،ىدسة اذللوق وًَزتم ابًواحداث ،فهل رمة ماًَة ،و ٔبَََُ،
وموظن ،وحق اًخلايض فلس خاء يف املاذت ٍ" :50متخؽ اًضرط الاؾخحازي جبمَؽ اذللوق ٕا ّال

 20زمضان َلس بٔتو اًسـوذ وَلس حسني مٌعوز ،املصحؽ اًساتق ،ض .136
 21املصحؽ هفسَ.
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ما اكن مهنا مالسما ًعفة االٕوسان ،ورعل يف اذلسوذ اًيت ًلصزُا اًلاهون" ،ؿىل اًصمغ من ٔبن
وحوذ اًضرط الاؾخحازي املاذي مٌـسم فِو جمصذ دِال.
زمغ ٔب ّن اذلَي والافرتاضاث نشة ؿىل اًواكؽ ا ٔلمص اطلي جیـي اسدِـاتَ من ظصف
اًـامة مس هتجيا ٕا ّال ٔب ّن رضوزت اًخيؼمي جس خسؾي اًخرَي.
ذما ثلسم فا ّٕن اًلاؿست اًلاهوهَة ثخىون من ؾيرصٍن ٔبحسٌُل ماذي ،وُو ادلوُص ٔبو املاذت
ا ٔلوًَة واًيت حمتثي يف لك اذللائق اًيت ثدضلك مهنا اذلَاتٔ ،بما اًـيرص اًثاين فِو صلكي،
وُو إدصاح ادلوُص يف صلك معًل كاتي ٌَخعحَق ،وُو ؾيرص اًعَاكة.
فاًعَاكة يه اًيت ختصح اًلاؿست اًلاهوهَة إىل جمال اًخعحَق ،وًخوكف جناخ ُشٍ اًـمََة
ؿىل ذكة اًعَاكة من ذالل ادذَاز ا ٔلًفاع واملععَحاث اًلاهوهَة وحسن اس خـٌلل ٔبذواهتا،
ؿىل ٔبن ٍىون اًعائف مؤُال طلعل ،وحىت ٍىون نشعل ال تس ٔبن ًسزح ُشا اًفن يف امللصز
اصلزايس ًعَحة اذللوق .ا ّٕن اًِسف من اًعَاكة ُو إدصاح ا ٔلفاكز إىل حزي اًخيفِش مفِومة
كاتةل ٌَخعحَق مبا ٌسمح ابسدِـاهبا من ظصف ازلَؽ معحق ًِا ومعحلة ؿَََ حتلِلا ٔلمن كاهوين
صامي.
يف الاذري هلول ٔبهَ ًعـة ؿىل ٔبي ظيـة ثرشًة رمٌل تَلت من اًىٌلل ٔبن ثعوػ كواؿس
كاهوهَة ثعَح ًلك ا ٔلموز ويف اكفة ا ٔلسمان وا ٔلماهن.
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ورش اًلاهون هوس َةل ًضٌلن اًوظول إًََ
ذنخوزت حامق رُحَة لكَة اذللوق ،خامـة ادلزائص 1


ًـس ا ٔلمن اًلاهوين من مالمح ذوةل اًلاهون ،مؽ ٔبن اصلس خوز ؾيسان جیِي ُشا املفِوم،
كري ٔبن ثعحَلاثَ ،من ذالل اًلاهون واًلضاء" ،ثحني ٔبهَ مىصش يف نثري من اجملاالث مثاهل
ؿسم زحـَة اًلواهني وحٌلًة اذللوق املىدس حة ولك اًلمي اًيت هتسف إىل اصلفاغ ؾن اذللوق
ا ٔلساس َة ً ٔلفصاذ .1ذما ٌسمح ابًخرصحی ٔبن املفِوم مـصوف من ظصف املرشغ نٌل سوف
هسزسَ من ذالل اًوظول إىل اًلاهون.
إن ًـسم وحوذ ثـصًف صامي وخامؽ ملفِوم ا ٔلمن اًلاهوينٌ ،سدٌس اًفلَ يف رعل إىل
مضموهَ اطلي ٍمتثي يف اًوظول إىل اًلاهون ،يف ثوكـَ ويف اس خلصازٍ 2فِؼِص ٔبن من ٔبوخَ
ا ٔلمن اًلاهوين ٔبن ٍىون ذمىن اًوظول إىل اًلاهون من ظصف اكفة ٔبفصاذ اجملمتؽ اطلٍن میىن ٔبن
ًعحق ؿَهیم .إرا اكن اصلس خوز ٌضري رصاحة يف املاذت  360مٌَ إىل ما ًًل" :ال ًـشز جبِي
اًلاهون" ،فا ٔلمص ًلذيض ؿىل اًسَعاث اًـمومِة ٔبن ثَزتم تًرش اًلاهون حبَر ٍمتىن لك
اًياش ابالٕظالغ ؿىل اًلواؿس اًلاهوهَة اًيت جرسي يف اصلوةل اًيت ًـُش فهیا ،وٕاال هَف ًَزتم
املواظن ابحرتام ُشٍ اًلواؿس ،و ٔبن ٌسغل اًسَوك اًواحة إثحاؿَ ،إرا اكن جیِي مضموهنا.

-1
A.DJEBBAR : Le conseil constitutionnel et la sécurité juridique, semaine juridique, éd. gle, supplément au n°
27, 2013, p. 22, (4e convention des juristes de la méditerranée, actes du colloque d’Alger, 9-10 déc. 2012).
-2
D. FOUSSARD : «Rapport de synthèse » dans Sécurité du droit et jurisprudence, Entretiens de Nanterre, 1617 mars, 1990, J.C.P, cahiers de droit Entreprise n° 48.29 nov. 1990, suppl. n° 6, p.17 et s, cité par
Ph.PIAZZON : la sécurité juridique, éd. Defrénois, éd. Alpha, 2010, n° 10, p 17 (réf.n°3).
 -3اًعاذز يف  28هومفرب .1996
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فإرا اكن ُسف ورش اًدرشًؽ واحضا ،حبَر میيح اًلوت االًٕزامِة ًلك اًيعوض املًضوزت،
فاًَوم جیة ٔبن ٌسمح ابًوظول إًََ من ظصف اكفة اًياشً .ىن ًؼِص ٔبن ورشٍ يف ادلصًست
اًصمسَة ال ًربز كصًية اًـمل تَ .فِخـني جتاوس اًوسائي اًخلََسًة ًٌَرش الس امی تـس ػِوز
اًخلٌَاث اذلسًثة ً ٕالؿالم واالثعال .كري ٔبن ُياك من ٍصى ٔبن وسائي اًًرش الٔنرث مالءمة
يه اًيت ثوخَ اًدرشًؽ إىل من هیمَ .فٌدساءل ؾن ُشٍ اًوسائي وذاظة ؾن جناؾهتا ٌَوظول
إىل اًلاهون.
ًىن ًؼِص ٔبن ا ٔلمن اًلاهوين ال ًخحلق تسون ورش املعسز اًخفسريي ٌَلاهون املمتثي يف
الاحهتاذ اًلضايئ اطلي ٔبظحح ورشٍ من اًرضوزاث اًيت جُضرتظ ًضٌلن حلوق لك مذلايض .
فدـس ما اكن خیضؽ ًـست كِوذ ،فواحض اًَوم ٔبهَ من الاًزتاماث اًيت ثلؽ ؿىل ؿاثق اًسَعاث
اًـمومِة .مفارا هـين تَ وما يه ظصق اًوظول إًََ؟
ًىن هالحغ ٔبن اًوظول إىل اًلاهون ؾيسان تلي حمسوذا ثسخة اًيلط اًفاذخ ًوسائي
ورشٍ ،واطلي میىن ٔبن ٍىِف تبٔهَ اكن انكعا وتـَسا ؾن سس حاخاث حىت اطلٍن میازسون
رمية كاهوهَةً ،يك ال هلول لك من هیمَ ا ٔلمص .مفن ٔبخي ٔبن هحني ا ٔلمهَة وا ٔلُساف من ورش
اًلاهون من هجة ،ومسى نفاًة وسائي ورشٍ من هجة ٔبدصىً ،خـني هبشا اًعسذ ٔبن هسزش
اًوظول إىل معاذز اًلاهون املمتثةل يف اًدرشًؽ ) (Iويف الاحهتاذ اًلضايئ ).(II
 - Iورش اًدرشًؽ :ورش رضوزي ٌَوظول إًََ
ًلعس ابًدرشًؽ "اًلواؿس اًلاهوهَة اًيت ثعسز ؾن سَعة ؿامة خیخعِا اجملمتؽ توضؽ اًلاهون،
يف ظوزت مىذوتة" .4مبـىن ثغل اًلاؿست اًلاهوهَة اًيت ثيؼم سَوك ا ٔلفصاذ واًيت ثعسز يف
صلك مىذوة من اًسَعة اًدرشًـَة .ذما ًفِم ،نٌل ٍصى اًفلَٔ " ،بن اًلاؿست اًلاهوهَة ذازخة
ؾن ا ٕالزاذت اًفصذًة ً ٔلصزاض اطلٍن خیضـون ًِا" 5ومن مث ٍىون اًوظول إٍهیا واالٕظالغ
ؿَهیا رمٌل ،الس امی ٔبن مـصفة اًلاؿست ًُست قصٍزًة 6فال میىن ٔبن ثحلى زسًة ،مفن اًرضوزي ٔبن
ًعَؽ ؿَهیا لك فصذ يف اجملمتؽً ،ىن مىت ثعحح انفشت كدي اًلري حبَر ال میىن ٔلحس ٔبن ًسؾي
جبَِِا.
 -4مععفى َلس حٌلل وؾحس اسلَس َلس حٌلل :اًيؼصًة اًـامة ٌَلاهون ،اصلاز ادلامـة  ،1986ض .187
-5
J. L. AUBERT: Introduction au droit, et thèmes fondamentaux, Armand colin, 7e, n° 15, p.12.
-6
PH. PIAZZON: La sécurité juridique, préc. n° 12, p. 18.
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إن اًدرشًؽ میص مبصاحي ،فدَامن ًعحح كاتال ٌَخيفِش تعسوزٍٍ ،ىون انفش ًا كدي ازلَؽ تـس
ورشٍ يف ادلصًست اًصمسَة ٔبو يف مسوانث اًلصازاث االٕذازًة .فدـس ورشٍ ًعحح كاتال ٌَخعحَق
ؿىل ازلَؽ ،وٍىون ٔبًضا يف مذياوهلم هون ٔبن اًوظول إًََ ًعحح ذمىٌ ًا .وؿىل اًلك ٔبن ًحشل
جمِوذ ً ٕالظالغ ؿىل مضمون اًلاؿست اًلاهوهَة .وًىن اًسؤال املعصوخ ٍوكن يف إماكهَة ازلِوز
يف االٕظالغ ؿَهیا مبجصذ ورشُا يف ادلصًست اًصمسَة ،تـس ما ٔبظححت لك املـعَاث اًلاهوهَة
ثًرش ؾن ظصًق الاًىرتوين .فٌدساءل ؾن إماكهَة جضجَؽ الاندضاف املاذي ٌَلاهون .وُي
میىن ٔبن هخعوز ٔبن ورش اًلاهون ؾن اًعصق اًصمسَة ًضمن اًوظول إًََ تـسما وظَيا إىل
ثضرم يف اًيعوض حبَر ٔبظححت ال ثـس وال حتىص ،يف لك اجملاالث وحىون كاًحا كري
واحضة وكري مٌؼمة .مفا يه اًوسائي اًيت سدسمح تخوحَِ اًدرشًؽ إىل من هیمَ تبٔحسن
اًعصق (.)2
ورعل إىل خاهة ورشٍ ابًعصق اًصمسَة اًيت ال میىن ٔلي وس َةل ٔبدصى ٔبن حتي حمَِا
(.)1
-1اًوسائي اًصمسَة ًًرش اًدرشًؽ :كصًية اًـمل تَ
ًلس اكن ورش اًيعوض اًلاهوهَة (اًدرشًـاث واملصاس مي وا ٔلوامص واًلصازاث )...تواسعة
"ادلصًست اًصمسَة ٌَجزائص" 7اًيت ٔبوضئت يف خاهفي ً 1927ىن مٌش س ية  1958إىل كاًة
8
اس خلالل ادلزائصٔ ،بظحح اًًرش ًمت ؾن ظصًق "مسوهة اًلصازاث االٕذازًة ٌَوفس اًـام ٌَحىومة
ويف  5حوًََة  ،1962ثؼِص ٔلول مصت ادلصًست اًصمسَة ٌضلوةل ادلزائصًة.
وظسز اًـسذ ا ٔلول املخىون من  12ظفحة يف  6حوًََة  1962ودُعط ًالس خلالل
ادلزائص وًالس خفذاء ارلاض تخلصٍص املعري اطلي حصى تخازخی  1حوًََة  1962نٌل احذوى ؿىل
زساةل اًلائس ذجیول ،زئُس ازلِوزًة اًفصوس َة اطلي ًـرتف فهیا ابس خلالل ادلزائص ًـحس
اًصحٌلن فازش ،زئُس اًسَعة اًخيفِشًة املؤكذة ٌضلوةل ادلزائصًة ،وٕاىل زساةل ُشا ا ٔلذري اطلي
ٌضري فهیا إىل إظالؿَ ؿىل مضموهنا .واتخس ٔب من ٔ 26بنخوجص  1962ثًُرش لك اًيعوض اًلاهوهَة
يف ادلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة ( ٔب) ويف مسوهة اًلصازاث االٕذازًة
ابًًس حة ٌَلصازاث اًوالئَة واًحضلًة (ة).
-7
Journal officiel de l Algérie: J.O.A. voir site: journal officiel de la république Algérienne Démocratique et
Populaire. fr.wikipedia.org
-8
Recueil des actes administratifs de la délégation générale du gouvernement.
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ٔب-ورش اًدرشًؽ يف ادلصًست اًصمسَة ورشظ ٔبويل ًالحذجاح تَ
تـس ما ثـوذان ؿىل االٕظالغ ؿىل لك اًيعوض اًلاهوهَة ابًصحوغ إىل ادلصًست اًصمسَة ؿىل
اًس يس اًوزيق( ٔبوال) ،فلس ٔبوضئ يف اًس يواث ا ٔلذريت ،موكـا ؿىل مس خوى ا ٔلماهة اًـامة
ٌَحىومة ًًرشُا ؿىل اًس يس الاًىرتوين(اثهَا).
ٔبوال -ورش اًدرشًؽ ابًس يس اًوزيق :ورش حمسوذ
ٌس حق ورش اًلاهون يف ادلصًست اًصمسَة ،إظسازٍ مبصسوم زئايس من زئُس ازلِوزًة ذما
ًؤذي إىل إزحاث وحوذٍ فِعحح انفش ًا ًىن ال میىن الاحذجاح تَ إال تـس ورشٍ .وًـس ورش
اًدرشًؽ بًَٓة مصهحة هتسف إىل إذزاح اًيط اًلاهوين يف ادلصًست اًصمسَة وٕاىل مصوز املست اًزمٌَة
احملسذت .حسة ما ًؼِص من اًفلصت ا ٔلوىل من ٔبحاكم املاذت  4من اًلاهون املسين ،فإن ادلصًست
اًصمسَة يه اًوس َةل االٕحدازًة ًًرش لك اًيعوض اًدرشًـَة واًخيؼمیَة ويه جضري إىل ما ًًل:
"ثعحق اًلواهني يف حصاة ازلِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة اتخساء من ًوم ورشُا يف
ادلصًست اًصمسَة "...وتفضي ورش اًيط اًلاهوين يف ادلصًست اًصمسَةً ،عحح ؿَيَا وًعحح زمسَا
ومن مث إًزامِا ،وٌرسي يف مواهجة اكفة اًياش 3ومیىن ٔبن هالحغ هبشا اًعسذ ٔبن اًيط
ابٌَلة اًـصتَة خیخَف ؾن اًيط ابٌَلة اًفصوس َة ،تُامن ُشا ا ٔلذري ٌضري إىل معََة إظساز
اًلواهني واًيت جتـَِا مَزمة اًخعحَق ،فإن ا ٔلول ٍىصش ورشُا يف ادلصًست اًصمسَة ،ؿٌَل ٔبن
اًـمََخني املمتثَخني يف االٕظساز واًًرش خمخَفذان .فاالٕظساز ٍىون مبوحة مصسوم زئايس ٌضِس
توحوذ اًلاهون وًبٔمص تًرشٍ يف ادلصًست اًصمسَة ،وًعحح كاتال ٌَخعحَقً ،ىن ال ًيفش ؿىل اكفة
اًياش إال تـس ٔبن ًًرش يف ادلصًست اًصمسَة 9فاكن من املفصوط ٔبن ٌضري اًيط ابٌَلة اًـصتَة
إىل ما ًًل" :ثعحق اًلواهني يف حصاة ...ن ًوم إظسازُا" وًُس من ًوم ورشُا يف ادلصًست
اًصمسَة.
وابًصحوغ إىل مسبٔةل اًًرش ،فٌؼصا الس خحاةل ثحََف اًدرشًؽ ًلك رسط ؿىل حست ،فلس
حـي املرشغ وس َةل اًـمل تَ حمتثي يف اًًرش يف ادلصًست اًصمسَة .وثخحمي اصلوةل مسؤوًَة
إؿالم اًياش ابًلاهون ورعل تبٔمص زئايس ًوخَ إىل معَحة املعحـة اًصمسَة ،وًؼِص من ذالل
املاذت ا ٔلذريت من اًيط اًدرشًـي اًيت حتصز اكًخايلًً :رش اًلاهون يف ادلصًست اًصمسَة
ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة.
-9
E. CARTIER: Accessibilité et communicabilité du droit, revue jurisdoctoria, université Paris I, n°1, 2008, p. 60.
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وثـس ادلصًست اًصمسَة من اًوسائي اًياحـة اًيت جسمح جبمؽ لك اًيعوض اًلاهوهَة
واًخيؼمیَة ،ذما جیـي االٕظالغ ؿَهیا ٔبو اًوظول إٍهیا سِال .وٕان اكهت ُشٍ اًوضـَة وسخِة،
ٔلن اذلعول ؿَهیا ال ٍىون تعفة بًَٓة ،وٕامنا ٍىون إما ثرشاهئا من املعحـة اًصمسَة ٔبو ؾن
ظصًق الاصرتاك .فًرش اًلاهون يف ادلصًست اًصمسَة رضوزي ،فلك كاهون مل ًسزح فهیا ،ال
میىن ٔبن ٍىون انفشا كدي اًياش .فال میىن مـصفذَ إرا تلي زسای .فإرا اكن ورش اًدرشًؽ يف
ادلصًست اًصمسَة من اًرشوظ ا ٔلساس َة اطلي جیـهل انفش ًا كدي اكفة اًياش ،10فِي ًفرتط
مـصفذَ من ظصف ُؤالء مبجصذ ورشٍ؟
وهـين ابالفرتاط ُيا ،افرتاط ٔبن لك اًياش مَزمون ابختار اًخساتري اًالسمة ً ٕالظالغ
ؿَََ مبا ٔبهَ مًضوز يف ادلصًست اًصمسَة ،فِىون من املفصوط يف مذياول ازلَؽ .كري ٔبن
اذلعول ؿىل ُشٍ ا ٔلذريت كس ال حىون من ا ٔلمص اًسِي ،وًِشا اًسخة ثوىل املرشغ حتسًس
مست مـَية ًسٌلخ ًِؤالء ابًححر ؾن مضمون اًيعوض اًلاهوهَة ً ٕالظالغ ؿَهیا ،وُشا ما
ثيط ؿَََ اًفلصت اًثاهَة من ٔبحاكم املاذت  4ق .مسين نٌل ًًل" :حىون انفشت املفـول ابدلزائص
اًـامصة تـس ميض ًوم اكمي من اتزخی ورشُا ويف اًيوايح ا ٔلدصى يف هعاق لك ذائصت تـس
ميض ًوم اكمي من اتزخی وظول ادلصًست اًصمسَة إىل ملص اصلائصت وٌضِس ؿىل رعل اتزخی دمت
اصلائصت املوضوغ ؿىل ادلصًست".
ًؼِص من اًيط ٔبن اًلاهون ٍىون انفش ًا تـس مصوز ًوم اكمي من ًوم وظول ادلصًست
اًصمسَة إىل ملص اصلائصت ،وًؤذش تـني الاؾخحاز اًخازخی اًؼاُص ؿىل ادلصًست اًصمسَة ذون
حساة اًَوم ا ٔلول ،وًفرتط ؿمل اًياش ابًلاهون ادلسًس يف بٓدص اًَوم ،وًـمتس ؾيس اًخعحَق
ابًخازخی املَالذي ذون اًِجصي 11نٌل وس خًذج من اًيط ٔبن حتسًس املست ًبٔذش تـني الاؾخحاز
ؿامَني ٍ.متثي ا ٔلول يف اًزمن اًرضوزي املميوخ ٌَياش ً ٕالظالغ ؿىل ادلصًست اًصمسَة ،وٍمتثي
اًثاين يف املاكن ،وُو ذدول اًلاهون يف حزي اًخيفِش واطلي خیخَف حسة املسافة ادللصافِة
اًيت متص ؿَهیا ادلصًستً 12فرتط ٔبن مدس ٔب اًوظول إىل اًلاهون ًؤذي وػَفذَ ،ملا ًضمن زمسَة
اًلواؿس اًلاهوهَة سازًة املفـول ،وًلوم ُشا املحس ٔب ؿىل ٔبساش االثعال اًلامئ تني ظاحة ُشٍ
اًلاؿست (مبـىن اًربملان ،اذلىومة ،زئُس ازلِوزًة) واطلي ختاظهبم مبـىن اكفة اًياش .وكس
رصخ اًفلَِ توزاتًُس  PORTALISيف ُشا اًعسذ ٔبهَ ال میىن ٌَلواهني ٔبن ثَزم تسون ٔبن
 -10وًعحح انفشا كدي املواظيني وكري املواظيني ،مبـىن بٔن الٔحٌيب اطلي ٍىون موحوذا يف إكَمي ادلزائصً ،عحق ًََ اًلاهون ،وًفرتضبٔهَ ًـمل تَ.
 -11حسة ما جضري إًََ املاذت  3من اًلاهون املسين "حيسة ا ٔلخي ابًخلومي املَالذي ما مل ًيعاًلاهون ؿىل ذالف رعل".
-12
P. DEUMIER droit écrit 2001, n°1 univ.toulouse1 sciences sociales, p. 30.
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ثـصف 13مفن "اًرضوزي ٔبن ًـصف املواظيون اًلواهني اًيت خیضـون ًِا واًيت جیة ٔبن
حيرترما."14
فدـس ورش اًدرشًؽ يف ادلصًست اًصمسَة ومصوز املست احملسذت ًعحح انفشا كدي ازلَؽ،
وًفرتط مـصفهتم تَ مبجصذ ورشٍ ،وتسون ُشٍ اًضلكَة واًيت میىن ٔبن حىِف تبٔهنا حوُصًة ،ال
میىن ٔبن ٍىدسة اًلوت اًخيفِشًة ،وال میىن ٔبن ٍىون انفشا كدي املوخَ إٍهیم إرا مل ٍمتىٌوا من
مـصفذَ ،حىت وًو متىٌوا من رعل يف اًواكؽ.15
حصَح ٔبن املست املميوحة ً ٕالظالغ ؿىل ادلصًست اًصمسَة رضوزًة ًَمتىن لك من هیمَ ا ٔلمص
ٔبن ًعي إىل اًدرشًؽ ،و ٔبن حياول فِمًَ ،ىن كس هدساءل ؾن نفاًة ُشٍ املست الٕماكهَة
االٕظالغ ؿىل اًـسذ اًىدري من اًيعوض اًلاهوهَةُ .شا ما ٔبذى ابًفلَ إىل اًلول ٔبهَ من ارلَال
ٔبن ٍمتىن املواظن من ا ٕالظالغ ذالل تضـة ساؿاث وحىت تضـة ٔبایم ؿىل ادلصًست اًصمسَة
املوحوذت يف ملص اصلائصت.16
ًىن ٍصى ٔبكَحَة اًفلَ ٔبهَ ًرتثة ؿىل معََة ورش اًدرشًؽ كصًية كاظـة تـَمَ ال میىن
إزحاث ؾىسِا .17وٍصى اًفلَ ٔبًضا ٔبن ؿىل املواظن اًعاحل ٔبن ٌسـى إىل مـصفة اًلاهون وٕارا
اكن جیِي اًلاهونٍ ،ىون كس ٔبذي هبشا اًواحة .18وٍصى اًحـغ ا ٔلدص" ٔبهيا تعسذ مدس ٔب ٔبو
كاؿست موضوؾَة ال سخِي إىل مٌاكض هتا نٌل ُو اًضبٔن يف لك كاؿست ثوافصث رشوظ اًالسمة
ًخعحَلِا".19
فإرا اندسة اًدرشًؽ اًعَلة االًٕزامِة تـس ورشًٍ ،ؤذي إىل ثعحَق ٔبحاكم املاذت  60من
اصلس خوز املمتثةل يف اًلاؿست املضاز إٍهیا" :ال ًـشز جبِي اًلاهون" .وًرتثة ؾهنا كصًية مـصفة
اًلاهون اًيت ثلؽ ؿىل ؿاثق اكفة اًياش؛ ومبـىن ٔبدص ال میىن ٔلحس ٔبن ًـفى من ثعحَق اًدرشًؽ
-13
«Les lois ne peuvent obliger sans être connues» J.E.M- Portalis, discours préliminaire du premier projet du
code civil Paris Ed. Confluences, coll. Voix de la cité 1999, p. 26 cité par E.CARTIER, préc.p. 57.
-14
E.CARTIER, préc. p. 57.
-15
Idem.
-16
P. DEUMIER, préc. P. 31.
 -17ؿًل فِاليل ،املصحؽ اًساتق ،ض .1
 -18هفس املصحؽ اًساتق ،ض .14
 -19زاحؽ ؾحس امليـم فصح اًعسٍ ،املصحؽ اًساتق ،ض .19
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ؿَََ ثسخة هجهل هل ،نٌل ٔبهنا كصًية كعـَة حبَر ال میىن ٌظلي ًعحق ؿَََٔ ،بن ًسؾي ٔبهَ مل
ٍىن ًـمل تَ فـ ًال حىت و ًو ال ًـمل تَ يف اًواكؽ .20إن اًدرشًؽ ،مك ٍصى اًحـغ هیسف إىل
ثيؼمي اذلَات يف اجملمتؽ ،فإرا اكن لك رسط میيؽ اًدرشًؽ من إهخاح بٓاثزٍ ٔلهَ مل ًـمل توحوذٍ،
فِشا ًؤذي إىل ختَف اصلوز اطلي وخس من ٔبخهل.21
نٌل ًؤنس اًحـغ الٓدصٔ .22بن ُسف حىصٌس اًلاؿست "ال ًـشز جبِي اًلاهون" من ظصف
املرشغ ٍمتثي يف إكامة اس خلصاز اًلاهون وثوحِسٍ ومن مث ضٌلن مساوات ازلَؽ جتاٍ ُشا
اًدرشًؽ .فٌالحغ ٔبن ثعحَق اًدرشًؽ ؿىل لك من خیاًفًَُ ،س هل ؿالكة ابالٕظالغ ؿَََ من
ظصف ُشا ا ٔلذري وال مبـصفذَ هل.
كري ٔبن ورش اًدرشًؽ ؾيسان ؾن ظصًق ادلصًست اًصمسَة ؿىل اًس يس اًوزيق ًحلى حمسوذا
إىل حس اًَومٔ ،لن اذلعول ؿَهیا ٍىون ؾن ظصًق رشاهئا من املعحـة اًصمسَة ٔبو ؾن ظصًق
الاصرتاك اطلي ال ًضمن اًخوسًؽ اًسَمي ٌَجصًست ٔبو ظَهبا ؿىل مس خوى مىذحاث ادلامـَة ٔبو
يف تـغ االٕذازاث ،فِيي يف كري مذياول اكفة اًياش .فضال ؾن ٔبهنا ال ثؼِص يف مواؾَسُا وال
ثعي إىل ُشٍ املؤسساث يف وكهتا وال ثعحؽ تبٔؿساذ اكفِة وال ثوسغ يف لك ماكن ًوخس فَِ
اًياش ،ذما جیـي ورش اًدرشًؽ حمسوذا ومن مث ظـة اًوًوح إًََ ،فصمبا ٍىون ورشٍ ٔبنرث
فـاًَة ،ملا ًمت ؾن ظصًق اًس يس الاًىرتوين ًَضمن كصًية اًـمل تَ.
اثهَا :ورش اًدرشًؽ ؾن ظصًق ادلصًست اًصمسَة يف اًضلك الاًىرتوين :ثعوز وس يب
ًـس اًضلك الاًىرتوين نخلٌَة خسًست وخسًة ًًرش اًدرشًؽ يف ادلصًست اًصمسَة ،ابمللازهة
مؽ ورشٍ يف اًضلك اًوزيق ،فُسمح ابًوظول إىل "االٕظالغ ؿَََ يف اًوكت اذللِلي إضافة
إىل إماكهَة مـصفة لك ما ٔبذذي ؿَََ من ثـسًالث" .23فـال ًلس ٔبوضئ موكؽ اًواة ؿىل
مس خوى ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة اطلي ًًرش اًيعوض اًدرشًـَة واًخيؼمیَة (اصلس خوز،
اًلواهني ،تـغ اًخلٌَياث) ،اًسازًة املفـول مٌش س ية  1962واملًضوزت يف ادلصًست اًصمسَة
ؿىل اًس يس اًوزيق ،مذبٔثصا مبوكؽ ذسمة اًدرشًؽ اًفصويس واطلي وضؽ موكؽ ً ٕالذازت ؿىل
-20
J. L. AUBERT, Préc. n° 96, p. 83.
-21
Idem n° 97, p. 84.
-22
E. CARTIER, préc.p. 59.
-23
Th. PIAZZON, préc. n° 251, p. 478.
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اًض حىةً ،ىن مل هـرث ؿىل اًيط اطلي هصسَ نٌل ال هسزي ما إرا اكن اًًرش يف ُشا املوكؽ
زمسَا.
ًلس هط املرشغ اًفصويس ؿىل ٔبن ورش اًدرشًؽ يف ادلصًست اًصمسَة يف اًضلك الاًىرتوين
ٌساوي ورشٍ ؿىل اًوزق ،حبَر ثعحح ٌَمـَوماث املًضوزت اًىرتوهَا كمیة كاهوهَة ،ورعل مٌش
ظسوز ا ٔلمص زمق  24164-2004املخـَق تبٔحاكم ورش اًدرشًـاث وتـغ اًلصازاث االٕذازًة
و ٔباثزُا ،واطلي ؿسل ٔبحاكم املاذت ا ٔلوىل من اًلاهون املسين اًفصويس فمبوحهبا ًعحح اًدرشًؽ
مَزما يف ابزٌس ويف لك احملافؼاث ًوم اكمي تـس اًًرش .فذسازك املرشغ اًفصويس من ذالل
ثـسًي ُشٍ املاذت ،مست زساین اًدرشًؽ.
ٔبما ؾيسان فا ٔلمص كري واحضٔ ،لن املرشغ مل ًخسذي ًخـسًي ٔبحاكم املاذت  4ق .مسين
اًساتلة اطلهص مبا ٔبهنا حتخفغ تيفس املضمون .فال هسزي ما إرا اكن ورش اًدرشًؽ يف ادلصًست
اًصمسَة يف اًضلك الاًىرتوين ٌساوي ورشٍ ؿىل اًس يس اًوزيق .وًىن كس هدساءل اًَوم،
وتـس إضافة املرشغ هط املاذت  323مىصز من هفس اًلاهون ،ؾٌل إرا اكن میىن اؾخحاز ورش
اًدرشًؽ يف ادلصًست اًصمسَة املىذوتة ؿىل اًوزق ٌساوي ورشٍ يف ادلصًست ؿىل اًضلك
االًٕىرتوين.
جضري ٔبحاكم املاذت  323مىصز ق .مسين إىل ما ًًلًً" :ذج االٕزحاث ابًىذاتة من جسَسي
اذلصوف ٔبو ٔبوظاف ٔبو ٔبزكام ٔبو ٔبًة ؿالماث ٔبو زموس راث مـىن مفِوم رمٌل اكهت اًوس َةل اًيت
ثخضمهنا ونشا ظصق إزساًِا" .فمیىن إرن ٔبن حىون اًىذاتة يف صلك وزيق ٔبو يف صلك بٓدص،
مبـىن اًيط الاًىرتوين ،ذما میىن اس خًذاح ٔبن نخاتة ادلصًست اًصمسَة كس حىون يف اًضلكني ٔبي
اًىذاتة اًـاذًة واًىذاتة الاًىرتوهَة.
ورمٌل اكن ا ٔلمص ،فإن اصلوةل مَزمة تخعوٍص إحصاءاث ورش اًدرشًؽ ابًخلٌَاث اذلسًثة
25
ً ٕالؿالم واالثعال ًخواهة اًخعوز اًخىٌوًويج يف ُشا اجملال .فـال فان موكؽ ٔبماهة اذلىومة .
ًضمن ُشٍ ارلسماث ارلاظة ابالٕظالغ ؿىل ادلصًست اًصمسَة ابٌَلخني ،ابٌَلة اًصمسَة مبـىن
اًـصتَة وابٌَلة اًفصوس َة .ويف اؾخلاذًيا ال میىن اؾخحاز ورش ادلصًست اًصمسَة يف ُشا املوكؽ ورشا
زمسَا ،إال تـس ظسوز هط ٍىصسَ نٌل فـي املرشغ اًفصويس .إن ًـسم ثسذي املرشغ ًخـسًي
-24
;P. DEUMIER: des myriamètres { l Internet: les nouvelles règles d’entrée en vigueur de la loi, RTDCIV.2004
p. 585 et s.
-25
www.jordp.dz.
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ٔبحاكم املاذت  4ق .مسين اًساًفة اطلهص ،ثحلى ٔبحاكرما سازًة املفـول يف ُشٍ اًيلعة ،فِحلى
وحوذ اًيط اًلاهوين وهفارٍ مصثحط ابًًرش ؿىل اًس يس اًوزيق ،مبـين ًوم اكمي من ًوم ورشٍ
يف ادلزائص اًـامصة ،وًوم اكمي من اتزخی وظول ادلصًست اًصمسَة إىل ملص اصلائصت يف اًيوايح
ا ٔلدصى.
مؽ ٔبن مثي ُشا اًًرش ًـس رممة املصفق اًـمويم وال میىن ٔبن ثلوم تَ إال اًسَعة
اًخيفِشًة ،ورعل ابًلِام توػائفِا ملِست ابًزتاماث مـَية اًيت ٌضري إٍهیا املصسوم زمق 131-88
اطلي ًيؼم اًـالكاث تني االٕذازت واملواظن 26فذَزتم ُشٍ ا ٔلذريت "تخىَِف رمارما وَُالكِا مؽ
احذَاخاث املواظيني" وتخحسني هوؾَة ذسماهتا "ًخلسم هل ذسمة حِست" .إضافة إىل اس خـٌلل
وثعوٍص " ٔبي س يس مٌاسة ًٌَرش واالٕؿالم" .نٌل ثَزتم "تخحسني هوؾَة ذسماهتا ابس متصاز"
وجسِص ؿىل ثخس َط إحصاءاهتا ًخعي إىل "مالءمة ذسماهتا مؽ اًخلٌَاث اذلسًثة".27
ُشا ما حتاول ٔبن جسـى إًََ اذلىومة ًخحلِلَ ورعل من ذالل إوضاء ما ًـصف ابذلىومة
االًٕىرتوهَة .28مبوحة ثيعُة دلية إًىرتوهَة حىون جصئاسة زئُس ازلِوزًة واًوسٍص ا ٔلول
واًوسزاء املـيَني هبشا اجملال ،نٌل مت جضىِي دلية ثلٌَة ًخوفص اصلمع اًفين ًِشٍ اٌَجية .29وُشا
هبسف اس خـٌلل لك اًخىٌوًوحِاث من ٔبخي حتلِق ا ٔلُساف املضاز إٍهیا ٔبؿالًٍ .ىن جسَت
اذلىومة ثبٔدصا مَحوػا ابمللازهة مؽ ما ُو موحوذ تفصوسا يف ُشا اجملال ،اطلي ثبٔثصث تَ
اذلىومة ؾيسان.
فإن االٕظالغ ؿىل ادلصًست اًصمسَة ُياك ًمت ؾن ظصًق موكؽ اذلىومة اخملخط يف ذسمة
اًدرشًؽ اًفصويس ،حتت ٕارشاف ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ومس خلي من ظصف مسٍصًة ادلصائس
اًصمسَة .30وًـخرب موكؽ اًواة اًصمسي ٌَحىومة اًفصوس َة حتت إصـاز "املصفق اًـمويم ًًرش
اًلاهون"ًً .رش لك اًيعوض اًدرشًـَة واًخيؼمیَة (وًًرش ٔبًضا ا ٔلحاكم اًلضائَة نٌل سوف
ىصحؽ إٍهیا يف موضـِا) ،اًسازًة املفـول واًعاذزت مٌش س ية .1539

 -26اًعاذز يف .1988/07/24
 -27زاحؽ املواذ اًخاًَة 8 ، 5 :و .21
-28
E-Algérie
 -29ظيسوق ذمع اس خزسام ثعوٍص حىٌوًوحِاث االٕؿالم واالثعال ( ،)FAUDTICكاهون زمق  21-08اًعاذز يف  30ذٌسمرب .2008
 -30زاحؽ ثفعَي طلعل اًخلصٍص اطلي كسم ًصئُس ازلِوزًة اًفصوس َة فامی ًخـَق اب ٔلمص زمقً 164 - 2004ساتق اطلهص ،يف .2004/02/21
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وكس ٔبوضئ مٌش ٔبنخوجص  311984واطلي ٔبذذي ؿَََ ثـسًالث ؿسًست ابكرتاخ من ظصف
مس خـمَََ من زخال اًلاهون من ٔبخي حتسني ارلسماث إىل وجسََِِاً .لسم ُشا املوكؽ
ذسماث جماهَة تـس ما اكهت ثلسرما مواكؽ ٔبدصى واكهت مسفوؿةزا ٔلحص .وًـس من املواكؽ اًيت
ثلسم لك اًدرشًؽ مؽ اًخـسًالث املسذةل ؿَهیا ،فِمت حتَُهنا ابس متصاز .إضافة إىل رعل ،فإن
املرشغ ُياك كس مٌح اذلىومة اًفصوس َة تفضي كاهون  321343/2004سَعة ثخس َط اًدرشًؽ
ابختار ٔبوامص ثخر فهیا اًلواؿس املخـَلة ثرشوظ ذدول اًلواهني وا ٔلوامص واملصاس مي حزي اًخيفِش،
ونشا لك ما ًخـَق تعصق ورش ثغل اًيعوض واس خـٌلل ذاض ابالٕماكهَاث املميوحة من
ظصف اًخلٌَاث املـَوماثَة واالثعال اذلسًثة.
نٌل جتسز االٕصازت إىل ٔبن ورش اًلاهون ؾن ظصًق الاًىرتوين ٌسمح ًلك من ٍصًس
االٕظالغ ؿىل االٕظاز اًلاهوين يف ٔبي جمالٔ ،بن جیس ثسِوةل اًيعوض اًيت حيخاح إٍهیا .اكطلي
ٍصقة يف اسدامثز يف جمال مـني فَن جیس ظـوتة ً ٕالظالغ ؿىل اًيعوض اًيت هتمَ ،وًؤذي
يف هفس اًوكت إىل ذَق فصض الاسدامثز ٌَصخال ا ٔلؾٌلل نٌل ٍمتخؽ ُشا اًضلك تبٔهَ ٍمتزي جباىهبا
اًـمًل ،حبَر ال ًضعص من ٍصًس االٕظالغ ؿىل هط مـني ،اًصحوغ إىل لك ظفحاث ادلصًست
اًصمسَة .إضافة إىل ٔبن ُشٍ ا ٔلذريت ثعي إىل لك ماكن يف االٕكَمي ادلزائصي تسون اس خثٌاء ويف
هفس اًوكت ،فِيي جتسس اًفىصت اًيت انذى هبا اًفلَ اًيت مفاذُا :إرا اكن اًفصذ ال ًشُة إىل
اًلاؿست اًلاهوهَة ،فِجة ؿىل اًلاؿست اًلاهوهَة ٔبن ثشُة إىل اًفصذ.33
هالحغ فـال ٔبن ُياك جمِوذ مدشول من ظصف اذلىومة من ذالل ارلسماث ال من
ظصف املوكؽ املضاز إًََ ٔبؿالٍ ،كري ٔبن اًيلط يف اًًرش ماسال كامئا .فٌبٔمي ٔبن ًخسذي املرشغ
ًخحسُهناً ،يك ًعحح ورش ادلصًست اًصمسَة يف اًضلك الاًىرتوين نًرشٍ ؿىل اًوزق ،واختار
كصاز ثخس َط اًدرشًؽ الس امی ٔبن نرثت اًلواهني يف لك اجملاالث جتـي اًححر ؾهنا ثلصًحا
مس خحَال وًخعَة وكذا ٔبظول ابًصمغ من وحوذ ما ٌسمى "ابًححر اذلص" .نٌل ٔبن املوكؽ ال
ًًرش إال ؿسذ كََي من اًلواهني ،فضال ؾن اًخـسًالث اًيت ٌس خحسهثا املرشغ واًيت ال ثؼِص
-31
Décret du 24 octobre 1984 portant création du service public des bases des données juridiques.
اطلي مت حتسٌَُ ابٕذذال ثـسًالث ؿَََ.
-32
Du 9 décembre 2004, loi de simplification du droit.
-33
FR. TERRE: Le role actuel de la maxime «nul n’est sensé ignorer la loi» Etudes de droit contemporain; Tome
xxx, 1966, p. 113.
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إال تخبٔدص مَحوع ،ذما جیـي مـصفة اًدرشًؽ انكعا وحمسوذا وًعحح اًوظول إًََ ظـحا حىت
ؿىل زخال اًلاهون ومن ابة ٔبوىل ابًًس حة ًـامة اًياش ،ذما ًؤذي إىل ؿسم ضٌلن ا ٔلمن
اًلاهوين اطلي ًرتثة ؾيَ خماظص كاهوهَة.
فِؼِص ٔبهَ ًخـني اًَوم ٔبن ٍىون اًًرش يف ادلصًست اًصمسَة يف اًضلكني ،مؽ رضوزت ضٌلن
اذلىومة زمسَة اًضلك الاًىرتوين ،نٌل جیة ٔبن حىون ًِا اًلوت واًلمیة اًلاهوهَة .وًلذيض
ا ٔلمص ٔبن ثلسم اصلوةل ضٌلانث ذاظة ًخحلِق ا ٔلمن واملعساكِة ًلك ما ًًرش يف ُشا املوكؽ نٌل
ُو اذلال يف اصلول املخلسمة .34ومؽ ُشا ال میىن ٔبن هًىس ٔبن االٕماكهَاث املاذًة اًيت ثيلط
اًحـغ الكذياء اذلاسوة واملس خوى اًـَمي اطلي ًفذلص إًََ اًحـغ ا ٔلدص الس خـٌلل ُشٍ
اًخلٌَاث ،س خؤذي إىل اًخلََط من هخاجئِا االٕجیاتَة.
ة – ورش اًلصازاث اًوالئَة و اًحضلًة ورشظ ًخعحَلِا
خیول اًلاهون ًحـغ اًسَعاث االٕذازًة حق ثيؼمي تـغ اًًضاظاث مثي جمال اًعَس ٔبو
املصوز ٔبو اس خلالل كاؿاث اذلفالث...اخل وجسمى ُشٍ اًعالحِاث ابًضحط االٕذازي وًـصف
من ظصف اًفلَ "جلك ا ٔلؾٌلل واالٕحصاءاث وا ٔلساًَة اًلاهوهَة واملاذًة واًفٌَة اًيت ثلوم هبا
اًسَعة االٕذازًة اخملخعة ،ورعل هبسف ضٌلن احملافؼة ؿىل اًيؼام اًـام تعصًلة وكائَة يف
هعاق اًلاهون ٌَحلوق واذلصایث اًسائست يف اصلوةل" .35ويه ثغل اًًضاظاث االٕذازًة اًيت
ًلوم هبا زئُس جمَس اًضـيب اًحضلي ،وزئُس جمَس اًضـيب اًواليئ ابؾخحازٌُل ذمثَني ٌضلوةل
ؿىل مس خوى اًحضلًة واًوالًة ،ورعل توضؽ كواؿس ؿامة وجمصذت ًضحط سَوك ا ٔلفصاذ ،وثعسز
يف صلك كصازاث .36وحمتثي تـغ ظالحِاث اًضحط االٕذازي ًصئُس اجملَس اًضـيب اًحضلي،
حسة ما جضري إًََ ٔبحاكم كاهون اًحضلًة زمق  3710/11يف" :اًسِص ؿىل احملافؼة ؿىل اًيؼام
اًـام و ٔبمن ا ٔلصزاض وؿىل املمخَاكث" ،ونشا "اًخبٔنس من اذلفاع ؿىل اًيؼام اًـام و ٔبمن
ا ٔلصزاض يف لك ا ٔلماهن اًـمومِة اًيت جیصي فهیا جتمؽ ا ٔلصزاض 38"...ومبلذىض ٔبحاكم
اًلاهون زمق  17/12املخـَق ابًوالًةً" ،39خوىل اًوايل اًسِص  ...ؿىل حٌلًة حلوق املواظيني

 -34نٌل ُو اذلال ملوكؽ  ،legifranceكري بٔن اًيعوظاملًضوزت يف ُشا املوكؽ ال ثـس واثئق بٔظََة حسة ما ٌضري إًََ هفس املوكؽ.
 35ؾٌلز ؾواتسي :املياسؿاث االٕذازًة ،ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ،1982 ،ض .378
 36اًعاذز يف ً 22وهَو  ،2011املخـَق ابًحضلًة (ح.ز زمق  37اًعاذزت/زاحؽ املاذت  96من اًلاهون زمق .11
 37اًساتق اطلهص.
 38زاحؽ املاذت  112من هفس اًلاهون.
 39زاحؽ املاذت  113من هفس اًلاهون.
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وحصایهتم حسة ا ٔلصاكل واًرشوظ امليعوض ؿَهیا يف اًلاهون ،نٌل ٔبهَ "مسؤول ؿىل
احملافؼة ؿىل اًيؼام اًـام وا ٔلمن واًسالمة واًسىِية اًـمومِة."...
هالحغ ٔبن ُشٍ اًلصازاث اًوالئَة واًحضلًة املمتثةل يف ثيؼامیث اًضحط ،ال ثًُرش يف
ادلصًست اًصمسَة وٕامنا يف مسوانث خمععة ًِشا اًلصطُ .شا ما جضري إًََ  10اًساًف اطلهص مبا
ًًل" :ال ثعححٔ /بحاكم املاذت  97من كاهون اًحضلًة زمق  11كصازاث زئُس اجملَس اًضـيب
اًحضلي كاتةل ٌَخيفِش إال تـس إؿالم املـيَني هبا ؾن ظصًق اًًرش إرا اكن حمخواُا ًخضمن
ٔبحاكما ؿامة ٔبو تـس إصـاز فصذي تبٔي وس َةل كاهوهَة يف اذلاالث ا ٔلدصى ،نٌل ًمت إًعاكِا يف
املاكن اخملعط الٕؿالم ازلِوز ...وثسزح يف مسوهة اًـلوذ االٕذازًة ٌَحضلًة".
تُامن ثًُرش اًلصازاث اًعاذزت من اًوايل يف مسوهة اًلصازاث االٕذازًة حسة  17املخـَق
ابًوالًة اًساتق اطلهص/ملذضَاث ٔبحاكم املاذت  125من كاهون زمق  12نٌل ًًل" :ثًرش اًلصازاث
املخضمية اًخيؼامیث اصلامئة إرا اكهت حىديس ظاتـا ؿاما ...وثسزح مضن مسوهة اًلصازاث االٕذازًة
ارلاظة ابًوالًة" .ف ٕاهنا ثًرش يف ُشٍ املسوهة ًيك ثعحح انفست وثعحق ؿىل ازلَؽ .وس خًذج من
اًيعوض ٔبن اًلصازاث املخضمية ثيؼامیث اًضحط اًعاذزت من اًوايل ،ال میىن ٔبن ثعحح انفشت
إال تـس ورشُا يف ورشاث ذاظة ًخغل اًلصط هكسوهة اًلصازاث االٕذازًة .تُامن ثًرش ثغل اًيت
ثعسز من زئُس اًحضلًة يف مسوهة اًـلوذ االٕذازًة ،نٌل ًمت إتالقِا إىل املـيَني وًمت إًعاكِا يف
ا ٔلماهن اخملععة طلعل تلَة سٌلخ ٌَمواظيني االٕظالغ ؿىل مضموهنا ،ومن مث ثعحح انفشت كدي
ازلَؽ.
ًفِم ذما س حقٔ ،بن ورش ثيؼامیث اًضحط يف ُشٍ اًًرشاث اًصمسَة جتـَِا انفشت كدي
ازلَؽ ،وال میىن اذؿاء هجَِا من ٔبحسً .ىن ًؼِص ٔبن ُشٍ اًوسائي كس ال حىفي ،الحامتل ؿسم
االٕظالغ ؿَهیا من ظصف املـيَني ،فذحََلِا إٍهیم س َىون ٔبنرث جناؿة .وجتسز االٕصازت هبشا
اًعسذ ٔبن ورشُا ؾن ظصًق الاًىرتوين س َىون تال صم ٔبنرث فـاًَة نٌل ارشان إًََ فامی
خیط ادلصًست اًصمسَةً ،ىن ًؼِص ٔبن اذلىومة مل ثخزش تـس مثي ُشا اًلصاز.
و ٔبذريا میىن ٔبن هالحغ ٔبن ورش اًدرشًؽ ؾن ظصًق اًوسائي اًصمسَة من اًعصق اًيت
ثضمن زمسَخَ حبَر ًعحح إًزامِاٌ ،رسي يف مواهجة اكفة اًياش .وٕارا اكن ورشٍ ؾن ظصًق
الاًىرتوين ًـخرب من تني اًخعوزاث اًيت سامهت نثريا يف كاتََة اًوظول إًََ ،فإهَ ال ًضمن
مـصفذَ من ظصف لك من حيخاح إًََ ،فاًَوم ًؼِص ٔبهَ میىن ثـزٍز ُشا اًًرش توسائي ٔبدصى
كري زمسَة ،مبـىن ورشٍ حسة احذَاخاث اًياش.
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 – 2وسائي اًًرش ا ٔلدصى الٔنرث مالءمة
إن اًِسف ا ٔلمثي ُو املـصفة اًـامة واملعَلة ٌَلاهون من ظصف ازلِوز ،كري ٔبن رعل
ًحلى ظـحا من اًياحِة اًـمََة ،تُامن میىن اس خحساج وسائي ورش اًدرشًؽ كري زمسَة ورعل
مبحاوةل اًخوفِق تني وسائي اًًرش اًـامة ( ٔب) وارلاظة (ة).
ٔب -وسائي اًًرش اًـامة :وسائي بٔنرث جناؿة
حمتثي وسائي اًًرش اًـامة املوهجة إىل ؿسذ هحري من اًياش ،يف االٕؿالن ( ٔبوال) واالٕصِاز (اثهَا).
ٔبوال -االٕؿالن

40

إن االٕؿالن من وسائي ورش اًدرشًؽ اًيت وخسث مٌش اًلصن  19إىل خاهة ورشٍ يف
ادلصًست اًصمسَة ،واكن مس خـمال ذاظة ذلاالث الاس خـجال وًـخرب إصِازا حلِلِ ًا وانحـ ًا،
حبَر ًؤذي إىل ضٌلن زمسَة اًلاؿست اًيت ثعحح انفشت كدي من ثوخَ إٍهیم .41فِؼِص ٔبهَ من
اًخساتري اًخس َعة اًيت جسمح ٌَجمِوز ٔبن ٍىون ابثعال مدارش مؽ اًيعوض اًلاهوهَةً .ىن
اهخلس اًفلَ مثي ُشٍ اًوس َةل ؿىل ٔبساش ٔبهنا ال ثضمن اًوظول إىل مـصفة اًلاهونٔ ،لن
معاحل اًحضلًة ال میىن ٔبن ثضؽ حازسا ٔبمام ًوحة االٕؿالانث ،42نٌل ٔبن ورش ا ٔلؾٌلل اًخيؼمیَة
يف اًحضلًة كري جمسي وثيلعَ اًرصامة هون ٔبن اًصكاتة انكعة وكري فـاةل ،هصكاتة ما إرا مت اًًرش
يف املاكن املياسة ،وما إرا اكن االٕظالغ ؿَََ مت يف ػصوف حِست.43
ومیىن ٔبن وضري هبشا اًعسذ إىل ٔبن مثي ُشٍ اًوس َةل ًًرش اًدرشًؽ مس خـمةل يف ٔبماهن
ذاظة ،ملا ٍىون اًيط موهجا إىل ازلِوز احملًل .ومثال رعل لك ما ًخـَق ابًخيؼمي ارلاض
ابًخـصًفاث وا ٔلسـاز ًصاكة اًسىم اذلسًسًة ،فِؼِص االٕؿالن ؾهنا ذاذي احملعاث .وثـخرب
ٔبحسن ظصًلة ملس خـمًل ُشٍ وسائي اًيلي ٌَوظول واالٕظالغ ؿىل ُشٍ املـَوماث اًيت هتمِم
ذون اًححر ؾهنا يف ادلصائس اًصمسَة اًيت ال حىون يف مذياوهلم.
-40
Affichage
- 41
E. CARTIER, préc, p. 60.
- 42
J. A. obs. sous CE, 12 juillet 1955, soc. Bernard Massin et cie, AJDA 1956, II, n°130, p. 125. (cité par p.
deumier, préc.p. 33.
- 43
J.Y.VINCENT: publicité de l'acte administratif, juris-classeur administratif, fasc. 107, 40, 1996, n° 25.
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نٌل هالحغ إىل خاهة رعل ٔبن مثي ُشٍ االٕؿالانث نثريت يف ٔبماهن اًـمي حبَر ثخوىل
االٕذازت تًرش نثري من اًيعوض اًلاهوهَة (اًلواهني واملصاس مي) هتم اًـٌلل ،سواء فامی ًخـَق
حبلوكِم (يف اًضٌلن الاحامتؾئ ،بو يف حق اًسىنٔ ،بو يف تـغ ا ٔلهؼمة اًخـوًضَة) ٔبو فامی
ًخـَق تواحداهتم (واحة اًوظول إىل ماكن اًـمي يف اًوكت احملسذ ،وثفاذي اًلَاابث كري
املربزت ...اخل ،واًيت ثؤذي إىل الاكذعاغ من اًصاثة اًضِصي).
ذما س حق ًؼِص ٔبن وس َةل االٕؿالن ؾن اًيعوض اًلاهوهَة مل حىن ٔبحسن من وس َةل
ورشُا يف ادلصًست اًصمسَةٔ ،لهنا ثحلى ذاظة تحـغ اًيعوض ذون ا ٔلدصى .فِي میىن ٔبن
ًَـة االٕصِاز ذوزا ٔبنرث فـاًَة ٌَوظول إىل اًدرشًؽ؟
اثهَا -االٕصِاز
ًلس حبثت اًسَعاث ؾن اًوسائي ٔبنرث مالءمة ًًرش اًدرشًؽ ومن تُهنا االٕصِاز وًمت
تعصق خمخَفة .فلس ٍىون تلصاءت اًيعوض اًلاهوهَة ؿىل ازلِوز تعوث ؿايل وكس ٍصفق
ابًرضة ؿىل اًعحول ويه ظصق اس خـمَت يف وكت مـني ،وجماًِا ذاض تًرش اًلصازاث
االٕذازًة .تُامن ٍصى اًلضاء اًفصويسٔ 44بن االٕصِاز اطلي میىن ٔبن ٍىون انحـاُ ،و االٕصِاز
اطلي ًبٔذش تـني الاؾخحاز موضوغ اذلنك وظحَـخَ واًؼصوف ارلاظة ًخغل اذلاةل ونشا ظفة
املوخَ إًََ.
فلس ًمت تعصق خمخَفة نًرشٍ يف اًعحف احملََة ،يف املسوانث ارلاظة ٔبو ؾن ظصًق
مًضوز ذاذًل يف إذازت مـَية.
نٌل میىن ٔبن ًمت إصِاز اًدرشًؽ تواسعة ورشٍ يف اجملالث املِيَة حىت ٍمتىن ٔبُي املِية
االٕظالغ ؿَََ يف جمال هیمَ .إضافة إىل رعل میىن صِص اًيعوض اًلاهوهَة ؿرب االٕراؿة
واًخَفزًون ذاظة إرا اكهت اًلواهني ًِا ٔبمهَة كعوىٔ 45بذريا ،میىن ٔبن حىون مثي ُشٍ
اًوسائي ،خسًة وانحـة ٔلهنا هتسف إىل ًفت هؼص ازلِوز توحوذ هعوض كاهوهَة هتمَ ،وجتـهل
هیمت مبـصفة اًدرشًؽ .وًىن ثحلى تسوزُا ختط تـغ املَاذٍن ذون ا ٔلدصى.

- 44
Cons. d’état 29 avril 1964, dufourniaud, rec., 261, J.C.P., 1964, II-13723, Concl. GALABERT M.
- 45
R. LIBCHABER, La sécurité juridique et l’accès au droit, R.T.D., civ. 2000, préc, p. 665.
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ة -وسائي اًًرش ًخوحَِ اًدرشًؽ إىل من هیمَ
إن الاجتاٍ اًَوم میَي إىل وسائي ورش تني ارلواض اًيت میىن ٔبن ثضمن مـصفة حلِلِة
ٌَدرشًؽ ًيك ًخجَ إىل كصًية كعـَة ملـصفذَ ورعل ابالسدٌاذ إىل وسائي االثعال اذلسًثة
اكالٕؿالم تني ارلواض ( ٔبو ًال) ٔبو ؾن ظصًق اًضلكَة االٕؿالمِة (اثهَا).
ٔبوال -االٕؿالم تني ارلواض
ًلس وظي اًفلَ يف اًس يواث ا ٔلذريت إىل اكرتاخ وسائي حسًثة میىن ٔبن ثضمن مـصفة
اًدرشًؽ ًلك من هیمَ ُشا ا ٔلذري ،وًضمن ا ٔلمن اًلاهوين .وٍصى اًفلَِ "ًَخضاجص" ،46ؾن
حقٔ ،بن املسبٔةل ا ٔلساس َة ال حمتثي يف مـصفة اًضرط لك اًلواهني اًيت ثعسز ولك ثغل اًيت
ثًرش يف ادلصًست اًصمسَة ،وٕامنا ٔبن ٍمتىن اًوظول إىل اًلاهون اطلي هیمَ ،واطلي حيخاح إًََ
حسة مذعَحاثَ وحاخاثَ؛ ومبـىن بٓدص ٔبن ٍمتىن من االٕظالغ ؿىل هلعة اًلاهون اًيت ختعَ
يف ىزاؿَ مؽ اًلري ٔبو يف معهل ،ؿٌَل ٔبن حاخاثَ ال ثؼِص إال ابملياس حة.47
فًرش اًيعوض اًلاهوهَة املخـَلة حبلوق اًـٌلل من ظصف هلاابث اًـٌلل و مفديش اًـمي
من حني إىل بٓدص ٌسمح هلم ابًوظول إٍهیا ثسِوةل .نٌل ٌضري خاهة بٓدص من اًفلَ 48إىل
جماًني ٍىون فهیٌل ورش اًلاهون من ظصف ارلواض مبحاذزهتم ،وٌُل كاهون اًـمي تفضي وضاظ
اًيلاابث وكاهون الاس هتالك ،تفضي ازلـَاث ٌضلفاغ ؾن معاحل املس هتَىني.49
وس َىون ورش اًلاهون ؾن ظصًق كري زمسي من ظصف ُؤالء ،يف ُشٍ اًفصضَاثٔ ،بنرث
جناؿةٔ ،لهنم ًضَفون إًََ هعاحئ ،نٌل ٍصى هصتوهَة.50
اثهَا -اًضلكَة االٕؿالمِة
إضافة إىل اًوسائي اًساتلةُ ،ياك وس َةل ٔبدصى ًًرش اًلواؿس اًلاهوهَة اًيت ثخـَق
ابًضلكَة االٕؿالمِة .ويه من اًوسائي اًيت ثيلي االٕؿالم إىل املس هتغل حبَر هتسف إىل
- 46
R. LIBCHABER, préc., p. 665.
- 47
Ph. DIDIER: «regard juridique sur l’accès au droit» actes du colloque du 3 juin 2001 à l univ. De tours, p. 105 et s.
- 48
G. NICOLAU: in l’accès au droit, RRJ, 1998, p. 19, (cité par Th. PIAZZON, préc., p. 481).
 - 49زاحؽ املاذت  21من كاهون حٌلًة املس هتغل ومقؽ اًلش اًعاذز يف  7فرباٍص  2009اًيت حىصش مثي ُشٍ ازلـَاث.
- 50
J. CARBONNIER: essais sur les lois, defrénois, 2e éd. 1995, p. 310, cité par Th. PIAZZON, préc., p. 481.
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ثوؾَخَ ثضبٔن اًـلس املزمؽ إجصامَ ٔبو ًفت اهدداَُ ًوحوذ إحصاءاث ذاظة سلاًخَ .ويه ثوخس يف
ٔبصاكل خمخَفة ًـصط اس امتزاث يف صلك ؾلوذ منورحِة ٔبو االٕصازت إىل تـغ اًحَاانث
االًٕزامِة ٔبو إؿاذت نخاتة تـغ اًيعوض اًلاهوهَة...اخل .وًمت رعل ملا ًضؽ املرشغ اًزتاما ؿىل
ؿاثق اًعصف اًلوي يف اًـلسٍ ،متثي يف إؿالم اًعصف اًضـَف تحـغ اًيعوض اًيت هتمَ يف
اًـلس ،وُشا ملا ٍىون ُشا ا ٔلذري يف اس خحاةل االٕظالغ ؿىل اًلاهون . 51وابملياس حة ٍصى
هصتوهََٔ 52بن ُشٍ "ثلٌَة" اًخشنري ابًلاهون ،واًيت ثخجاوس كاهون اًـلوذ ،حمتثي يف ٔبهنا "حصتط
ثعحَق اًلاهون ،يف لك حاةل ؿىل حست ،ابٕهشاز مس حق".
وٌضري هفس اًفلَِ إىل حاًخني ،حمتثي ا ٔلوىل يف حاةل االٕهشاز ،مثاًِا ملا ًالحغ مفدش
اًـمي خماًفة زة اًـمي ٌَيؼام اصلاذًل ارلاض حبٌلًة اًـٌلل ،اكطلي هیسف إىل حٌلًة اًيؼافة
و ٔبمن اًـٌلل مثال .فِحس ٔب كدي لك يشء ابٕهشاز ُشا ا ٔلذري ابحرتام ُشا اًيؼام ،وال حصفؽ ذؾوى
ؿَََ إال يف حاةل اس متصاز يف خماًفذَ ٌَلاهون وازحاكتَ دعبٔ .تُامن حمتثي اًثاهَة يف اًزتام املخـاكس
ابٕؿالم املخـاكس مـَ توحوذ هعوض كاهوهَة جیة احرتارما ،واًيت حيق ٔلحسٌُل اٍمتسم هبا.
وكس هَف هصتوهَُُِ 53شٍ اًخلٌَة ت ٔبهنا مسُضة ،هوهنا ثعي إىل هلي مسؤوًَة املرشغ،
املمتثةل يف حـي اًدرشًؽ سازي املفـول ،من ادلصًست اًصمسَة إىل ٔبحس املخـاكسٍن.
فـالً ،لس ثـسذث مثي ُشٍ الاًزتاماث اًيت حمتثي يف ثشنري املخـاكس تحـغ اًيعوض
اًلاهوهَة اًيت هتمَ ،من ٔبخي إجصام ؾلس ؾن ؿمل ومـصفة .وجنس ٔبمثةل ؾيسان ابًًس حة ٌَضلكَة
االٕؿالمِة ارلاظة ابالٕصازت إىل تـغ اًحَاانث االًٕزامِة ،نيط املاذت  79من اًلاهون اًخجازي،
اطلي ًَزم ابئؽ حمي جتازي ابالٕصازت يف اًـلس اًصمسي إىل تـغ املـَوماث ،حتت ظائةل
اًحعالن ،54اكمس اًحائؽ اًساتق ،وكامئة الامذَاساث واًصُون ،زمق ا ٔلؾٌلل اًيت حللِا...اخل.
ونشا ٔبحاكم املاذت  6من املصسوم اًخيفِشي زمق  327-13املخـَق ثرشوظ وهَفِان وضؽ ضٌلن
اًسَؽ وارلسماث حزي اًخيفِش 55اًيت ثَزم املخسذي ٔبن ًحني يف صِاذت اًضٌلن اًيت ٌسَمِا
- 51
Fr. TERRE, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE: Les obligations, delta 1996, n°254, p. 310.
- 52
J. CARBONNIER, R.I.D. comparé, 1984, p. 321.
- 53
J. CARBONNIER, préc, p. 324.
 - 54زاحؽ هط املاذت  79ق .جتازي ..." :وجیة بٔن ًخضمن اًـلس املثخت ٌَخياسل ما ًًل :امس اًحائؽ اًساتق واتزخی س يسٍ ارلاض ابًرشاء ،كامئة
الامذَاساث و ّاًصُون املرتثحة ؿىل احملي اًخجازي  ...ومیىن بٔن ًرتثة ؿىل إٌُلل رهص اًحَاانث امللصزت بٓهفا تعالن ؾلس اًحَؽ ."...
 - 55اًعاذز يف  26سخمترب  2013ح.ز زمق  49تخازخی  2بٔنخوجص .2013
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ٌَمس هتغل تـغ اًحَاانث مهنا امس ٔبو امس رشنة اًضامن وؾيواهَ وزمق جسهل اًخجازي ،امس
وًلة امللذين ،زمق واتزخی اًفاثوزت ،مست اًضٌلن...اخل .نٌل میىن االٕصازت إىل ٔبمثةل يف كاهون
الاس هتالك اًفصويس .و هبشا اًعسذُ ،ياك ٔبحاكم يف تـغ اًـلوذ اًيت ثَزم ظاحة اذلق
تيلي هعا كاهوهَا ٔبو ؾحازت اكمةل ختط اًخرصف اًـلسي اطلي ًلوم ابٕجصامَُ ،شا ما هالحؼَ يف
جمال ؾلس اًىفاةل سواء فامی خیط مبجال اًىفاةل تعفة ؿامةٔ 56بو اًىفاةل يف جمال اًلصط
اًـلازي .57إن اًيعوض اًيت ًَزتم املسٍن تيلَِا ،ثُـَمَ ابملحَف اطلي س ََزتم تسفـَ ،نٌل ثَفت
اهدداَُ إىل ا ٔلمهَة اًلاهوهَة ًخرصفَ وذاظة رلعوزثَ .حفسة ُؤالء اًفلِاء ،فإن املـصفة
ادلزئَة ٌَلاهون حتي حمي املـصفة اًـامة واملس متصت هل.
ابًصمغ ٔبن ُشٍ اًوسائي ثـرب ؿىل جناؾهتا وًـرتف اًفلَ مبالءمهتا ًضٌلن مـصفة اًلاهون
وحتلِق ا ٔلمن اًلاهوين ،وًىن اهخلسث ؿىل ٔبساش ٔبن املخـاكس الًَخفت إىل مثي ُشٍ
اًـحازاث ،اًيت ًَزم ٔبحس املخـاكسٍن جىذاجهتا خبط ًسٍ تعفة بًَٓة وتسون فِمِا ،إال انذزا 58نٌل
اهخلسُا "هصتوهَُِ" ،59هون ٔبن ظصًلة اًخشنري ابًيعوض اًيت هتم املخـاكس اطلي ًخوىل إجصام
اًـلس ،كس ثفلس ٔبمهَهتا إرا اس خـمَت تيوغ من املحاًلةٔ ،لن االٕنثاز مهنا ًؤذي إىل حتوًَِا إىل
تيوذ مضن اًـلوذ ،فذفلس اًِسف اطلي وخسث من ٔبخَِا و ُو ًفت اهدداٍ املخـاكس ًِشٍ
اًيعوض .فلس ًعَؽ املخـاكس ؿىل ُشٍ اًيعوض فـال ٔبزياء كصاءثَ ٌَـلس ،وًىن كاًحا ما ٍىون
رعل كدي االٕمضاء ؿىل اًـلس .حفىت ًو افرتضيا ٔبن املخـاكس اظَؽ ؿَهیا ،فاًضم ًحلى كامئا يف
اًفِم اًفـًل ًِشٍ اًيعوض املضاز إٍهیا يف اًـلس ،وثغل اًيت ًَزتم تيلَِا.
ًخضح ذما س حق ٔبن وسائي ورش اًدرشًؽ سواء اكهت ثلََسًة ٔبو حسًثة ،هتسف إىل حـي
اكفة اًياش كاذزٍن ؿىل اًوظول إًََ تسون مضلة ،وًىن وضم يف كسزهتا ؿىل ورشٍ تعفة
حِست .فمیىن ٔبن هرصخ فـال ٔبن ُشٍ اًعصق مل حمتىن من ورش اًلاهون تعفة انحـة ٔبمام
اًخضرم اًدرشًـي اطلي ٌسوذ يف جممتـاثيا.
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وٕارا اكهت ُشٍ اًوسائي ًٌَرش جساؿس ا ٔلفصاذ ؿىل االٕظالغ ؿىل اًلاهون ثسِوةل وسخِا،
كري ٔبهنا ثحلى ذاظة تحـغ اجملاالث وتحـغ اًيعوض فلط ،نٌل ٔبهنا ال میىن ٔبن حتي حمي
ادلصًست اًصمسَة اًيت جتـهل زمسَ ًا و إًزامِا حبَر میىن الاحذجاح تَ كدي اكفة اًياش.
كري ٔبن ما هیميا اًَوم ،ال ٍوكن يف جسَِي اًوظول إىل لك اًلواؿس اًلاهوهَة اًيت ثعسز يف
ادلصًست اًصمسَة ٔبو يف مسوانث اًلصازاث االٕذازًةً ،ىن ًخحلق ا ٔلمن اًلاهوين ،ملا ٍمتىن لك
فصذ من اًوظول إىل ثغل اًلاؿست اًيت حيخاح إٍهیا حسة حاخاثَ اكًيت كس ًححر ؾهنا ٔبزياء
إجصام ؾلس ما ٔبو يف حاةل جساؤل ؾن هَفِة حعوهل ؿىل ثـوًغ ثسخة اًرضز اطلي ذللَ ٔبزياء
ثبٔذًة معهل مثال ،ومن مث میىن ثعحَق اًلاؿست "ال ًـشز جبِي اًلاهون" تبٔنرث واكـَة.
يف ا ٔلذري ًحلى اًدساؤل ؾن ٔبمهَة مـصفة لك فصذ ٌَدرشًؽ ،مبا ٔبن زخال اًلاهون مه اطلٍن
ال ًـشزون جبِهل ،ومه اطلٍن ًَجبٔ إٍهیم ا ٔلصزاض ،لكٌل احذاحوا إىل فِم حلوكِم واًزتاماهتم.
ًىن ظـوتة اًوظول إًََ ماسال ظـحا حىت ؿىل ُؤالء.
ومن ٔبخي ٔبن ىمتىن من ثلِمي وضـَة ورش اًلاهون ،ؿََيا ٔبن هسزش ٔبًضا ورش الاحهتاذ
اًلضايئ هكعسز ثفسري اًلاهون.
 -IIورش الاحهتاذ اًلضايئ :وس َةل ٔبدصى ٌَوظول إىل اًلاهون
ًـصف الاحهتاذ اًلضايئ "مبجموغ ا ٔلحاكم اًيت ثعسزُا احملامك" .60نٌل ٍصى اًحـغ ا ٔلدص
ٔبهَ ًخىون من اكفة ا ٔلحاكم اًلضائَة اًعاذزت من احملامك واجملاًس رمٌل اكهت ذزحهتا وادذعاظِا
وسواء اكهت مًضوزت ٔبوال" .61تُامن ٍصى خاهة بٓدص من اًفلَ ٔبن ما ًـخرب نشعل يف فصوسا ُو
ما ًعسز من حموكة اًيلغ وجمَس اصلوةل .62وابملـىن اًواسؽ ،مفضمون الاحهتاذ اًلضايئُ ،و
ابًصمغ ٔبن كاًحا ماًًرش ٕاالّ اًلََي
لك ا ٔلحاكم اًلضائَة اًعاذزت من ادلِاث اًلضائَة اخملخَفةّ ،
مهنا .وٍصحؽ ادذَاز اًحـغ مهنا ذون ا ٔلدصى إىل املعَحة اًيت ثعسزُا ٔبو معَحة اًخوزَق
ؿىل مس خوى احملوكة اًـََا ٔبو جمَس اصلوةل .فمیىن ٔبن ثلوم ابسددـاذ تـغ ا ٔلحاكم اًيت ال
خلصاً .ىن ُي ًـخرب ُشا ا ٔلذري معسزا زمسَا ٌَلاهون؟
كضاءا مس ً
ثثري ٔبمهََ كاهوهَة هوهنا متثي ً
فدَامن ًـخرب الاحهتاذ اًلضايئ معسزا زمسَا يف اًلواهني الاجنَوسىسوهَة ،مبا ٌسمى ابًسواتق
 - 60ؾحس امليـم حسن فصح اًعسٍ ،بٔظول اًلاهون ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ، 1978ض .182
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اًلضائَة ،فا ّٕن اصلّ ول اًالثًَِة ادلصماهَة ال ثـخربٍ نشعل نٌل يه اذلال يف اًلاهون اًفصويس
وؾيسان .مفِمة اًلايض ثلذرص ؿىل ثعحَلَ ،فِو جمصذ معسز ثفسري هل حسة اًفلَ .63واًخربٍص
يف رعلٔ ،بن ُشٍ ا ٔلحاكم ثيـسم فهیا ظفة اًـمومِة واًخجصًس اًيت ثخوافص يف اًلاؿست اًلاهوهَة
حبَر ٔبن اذلنك اطلي ًفعي يف اًزناغ خیط فلط ُشا اًزناغ .نٌل ٔبن مدس ٔب اًفعي تني
اًسَعاث ًلذيض ٔبن ًلك سَعة ادذعاظِا ،فسوز إوضاء اًلواهني ٍصحؽ إىل اًسَعة
اًدرشًـَة .إضافة إىل افذلاز اذلنك اًلضايئ إىل ظفة االًٕزام ،فذىون جحَة اذلنك كارصت ؿىل
اًزناغ اطلي ظسز من ٔبخي اًفعي فَِ ،فال ًَزتم تَ اًلايض ؾيس فعهل ًلضَة مضاهبة.
تُامن ٍصى خاهة ٔبدص من اًفلِاءٔ ،بن اًلضاء ًًضئ كواؿس كاهوهَة .فلس ٍوكي اًيط
اًدرشًـي اًياكط وكس ًعي إىل سس اًيلط يف معاذز اًلاهون ،نٌل ًخوىل حتسًس تـغ
املفاُمي هكفِوم حسن اًيَة ومفِوم اًيؼام اًـام مثال .64فلس ًخوىل اًلايض ثفسري اًيعوض إما
ًخياكضِا 65وٕاما ًلموضِا ،وكس ًعي إىل حي مـني ،مل ٍىن ًخوكـَ واضـي ُشٍ اًيعوض.66
فريى اًفلَ ٔبن يف اًواكؽ مت ثـممي الاحهتاذاث اًلضائَة وٕاثحاؾِا من كدي احملامك اخملخَفة .نٌل ٔبن
اًسَعاث اًيت حمتخؽ هبا احملوكة اًـََا مبوحة املاذت  152من اصلس خوز جسمح ًِا من فصط ما
ثخوظي إًََ من احهتاذ كضايئ ؿىل احملامك وثحعي ا ٔلحاكم اًلضائَة اًيت ختاًف ُشا
الاحهتاذ .67ورمٌل اكن ا ٔلمص ،میىن ٔبن هرصخ تـس ُشا اًـصط اًوخزئ ،بن الاحهتاذ اًلضايئ ما
ُو إال معسز ثفسري ٌَلاهون يف لك اصلول اًيت ثلَة ؿَهیا اًزنؿة اًالثًَِة.
كري ٔبن رعل مل میيؽ من ٔبهَ ًـمي ؿىل ثعوٍص اًلواؿس اًلاهوهَة وحـَِا ثًسجم مؽ ملذضَاث
اذلَات الاحامتؾَة ادلسًست وًَفت هؼص املرشغ إىل تـغ ثعحَلاث اًلاهون ثؤنس ظالهحا
ٌَمجمتؽ ،68ذما ًـعََ ٔبمهَة وجیـي سِوةل االٕظالغ ؿَََ ؾن ظصًق ورشٍ ٔبمصا رضوزایً .لس
تس ٔبث احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل تًرش تـغ ا ٔلحاكم اًلضائَة تـس الاس خلالل ،ورعل ؾن
ظصًق جمالث خمخعة .نٌل حاوًت ورشُا ؿىل اًس يس الاًىرتوين يف اًس يواث ا ٔلذريت ،إضافة
إىل ما ًًُرش ٔبًضا ؾن ظصًق ا ٔلكصاض املضلوظة.

 - 63ؾحس امليـم حسن فصح اًعسٍ :املصحؽ اًساتق ض  182وما ًَهیا .وًعَق ؿَََ فلِاء املرصًون "اًلضاء".
 - 64زاحؽ بٔنرث ثفعَي يف ؿًل فِاليل ،املصحؽ اًساتق ،ض .223
 - 65زاحؽ مسري ؾحس اًس َس ثياقو ،اًيؼصًة اًـامة ٌَلاهون ،ظحـة ، 1986ض .502
 - 66ؿًل فِاليل ،املصحؽ اًساتق ،ض .224
 - 67زاحؽ ؾحس امليـم حسن فصح اًعسٍ ،املصحؽ اًساتق ،ض  182؛ ؿًل فِاليل ،املصحؽ اًساتق ،ض .227
 - 68زاحؽ مسري ؾحس اًس َس ثياقو ،املصحؽ اًساتق،ض .502
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ًىن تلي االٕظالغ ؿىل ُشا املعسز اًخفسريي ٌَلاهون انكعا وحمسوذا .فلس هدساءل ؾٌل إرا
اكهت ظصًلة اًًرش واًوسائي املس خـمةل طلعل من ظصف اذلىومة يف مس خوى ثوكـاث لك
املِمتني هبشا اجملال حبَر میىن ٔبن حيلق ا ٔلُساف اًيت وخس من ٔبخَِا .وًيك حىون اصلزاسة
صامةلً ،لذيض ا ٔلمص تسزاسة ٔبمهَة ورش ا ٔلحاكم اًلضائَة ووسائي ورشٍ (ً )1يك ىمتىن تـس
رعل من (إجصاس اًِسف اطلي جیة ٔبن ًخجَ إًََ ورشُا ٌَحفاع ؿىل املعَحة اًـا ّمة).69
 - 1ورش الاحهتاذ اًلضايئ :رممة املصفق اًـمويم
إرا اكن الاحهتاذ اًلضايئ ًـس مـعَاث معومِة يف ٔبظهل ،فِعحح ورشٍ رضوزای .إن
مـصفذَ من ظصف اجملمتؽ من املخعَحاث ادلوُصًة ،الس امی من ظصف زخال اًلاهون .وابًصمغ ٔبن
ورشٍ تس ٔب مٌش اًس خٌُاث ؾن ظصًق جمالث فإهَ تلي كري مٌخؼم وكري اكف ( ٔب) ورعل ابًصمغ
ٔبن اًسَعاث اًـمومِة حاوًت ٔبن ثواهة اًخعوز اًـاملي يف ُشا اجملال ورعل ابٌَجوء إىل
وسائي اًخىٌوًوحِة اذلسًثة (ة).
إن ورش الاحهتاذ اًلضايئ كس مت مٌش تساًخَ ؾن ظصًق املصفق اًـمويم ومل جنس هعا ٍىصش
رعل ؾيسان ،ؾىس ما ُو اذلال يف فصوسا اطلي ٔبوضبٔ املصفق اًـمويم مبوحة املصسوم اًعاذز
يف  24انخوجص  1984إىل خاهة املصفق ارلاض.
ٔب -ورش الاحهتاذ اًلضايئ ؾن ظصًق جمالث :حق ٌَمواظيني
تـس ما اكن ورش الاحهتاذ اًلضايئ ذاضـا ًىثري من اًلِوذ ،فلس ػِص يف اًس يواث
ا ٔلذريت هوغ من الاجتاٍ حنو جتس َس ا ٔلُساف اصلس خوزًة املمتثةل يف كاتََة اًوظول إىل اًلاهون.
إن من ٔبسس ٔبمن اًلاهوينٔ ،بن ٍىون الاحهتاذ اًلضايئ مـصوفا من ظصف مجِوز اًياش ،فال
میىن ٔبن ًحلى مَىِة ادلِاث اًلضائَة اًيت ثعسزٍ .فمبجصذ ظسوزٍ ٌس خلي ؾهنا ،وال ًـس
مَىِة ٌَلضات وال ٌَمخلاضني ،وٕامنا ًعحح مَىِة اكفة اًياش ،وهبشا اًعسذ ٌضري اًفلَ إىل ٔبن
ورشٍ ًـس ضٌلن ٌَمخلاضني ووس َةل إزصاذ ابًًس حة ًحايق املواظيني.
إن ًرتس َخ اًثلة يف اًـساةل ،وًضٌلن ا ٔلمن اًلضايئ ،جیة ٔبن ٍىون الاحهتاذ اًلضايئ
ثوكـَا ومس خلصا وسخِا ،نٌل جیة ٔبن ٍىون سِي اًوظول إًََ .70وُشا ما ٔبنسثَ االثفاكِة
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ا ٔلوزوتَة ذللوق االٕوسان اًعاذزت يف اشلسٌُاث ،يف ٔبحاكم ماذهتا اًـارشت اًيت "ثـرتف ًلك
رسط حصًة ثحاذل املـَوماث واذلعول ؿَهیا "71فِؼِص ٔبن ذوز ورش الاحهتاذ اًلضايئ ًضٌلن
كاتََة اًوظول إىل اًلاهون وثوكـَ كس ثلصز مٌش سمان تـَس.
وحسة احملوكة ا ٔلوزوتَة ذللوق االٕوسان ال میىن ٔبن ًلذرص مفِوم اًدرشًؽ ؿىل ثـصًف
ؾضوي ،وٕامنا خیعط تعفة ؿامة ًخـَني اًلاهون اًوضـي صلوةل ما ،فِخـني ٔبن ٍىون ثوكـَا
وذمىن اًوظول إًََ وُشا ًفرتط ورشٍ جلك اًوسائي املالمئة ومصاكدخَ تعفة مٌخؼمة .72إن من
ا ٔلُساف ا ٔلساس َة ًًرش الاحهتاذ اًلضايئ ،حسة هفس احملوكة ٔبن ٍىون كاتال ٌَوظول
إًََ تعفة اكفِة حبَر ٍمتىن املواظن اذلعول ؿىل لك املـَوماث املخـَلة ابًلواؿس اًلاهوهَة
املـَازًة املمىن ثعحَلِا ؿىل كضَة مـَية .نٌل ال میىن اؾخحاز ُشٍ اًلواؿس نلاهون إال إرا اكهت
ذكِلة ًدسمح ٌَمواظن ٔبن ٌسغل سَوك اًواحة إثحاؿَ.
املرشغ حىصٌس مداذئ
إن اًلايض كس ٔبذش ماكهة ممتزيت يف اًيؼام اًلاهوين ذاظة ملا ًخوىل ّ
مهبمة ومفاُمي ًِا ٔبنرث من مـىن حبَر ًرتك ثفسريُا ٌَلايض ،وًًضئ من ذالًِا كواؿس
كاهوهَة .73كٔن ًخوىل حتسًس مفِوم حسن اًيَة ٔبو مفِوم اًصخي اًـاذي ،فٌَل ًخوىل اًيؼص يف
اًزناغ املعصوخ ؿَََ ،فذفسريٍ ًِشٍ املحاذئ ثؤذي إىل حَول مل حىن يف رُن املرشغ .وُيا
ثؼِص ٔبمهَة إظالغ املواظن ؿىل اًلواؿس اًيت حىون مضمون الاحهتاذ اًلضايئ.
نٌل ًؤنس اًخوحَِ ا ٔلوزويب  74 CE/98/2003املخـَق ابٕؿاذت اس خـٌلل مـَوماث اًلعاغ
اًـمويم ؿىل هفس املخعَة ،حبَر ًـس ورش لك اًواثئق وس َةل حوُصًة ًخعوٍص اذلق يف
اًـمل اطلي ًـخرب املحس ٔب ا ٔلسايس ٌضلمیلصاظَة.
ٔبما ابًًس حة إىل رممة ورش ا ٔلحاكم اًلضائَة ،فِؼِص ٔبهنا حصحؽ إىل املصفق اًـمويم املمتثي
يف ادلِاث اًيت ثعسزُا ،مفا ُو اًوضؽ يف اًواكؽ؟ فلس تس ٔبث وسازت اًـسل ثًرش الاحهتاذ
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اًلضايئ ؾن ظصًق "ذًَي س يوي ٌَـساةل" 75مٌش س ية  .1965ومت اًًرش ملست س ية حتت
ُشٍ اًدسمَة واس متص يف رعل حتت جسمَة "ورشت اًلضات" . 76تـس ظسوز اًلاهون زمق
 7722/89املخـَق تعالحِاث احملوكة اًـََا 78وثيؼمیِا وسريُاُ ،وضؽ ادذعاض ورش الاحهتاذ
اًلضايئ ؿىل ؿاثق احملوكة اًـََا" 79فذـمي ؿىل ورش كصازاهتا ومجَؽ اًخـََلاث  80"...ورعل ؾن
ظصًق معَحة املسدٌساث واًًرش اًيت ثوضؽ حتت ٕارشاف اًصئُس ا ٔلول واًيت ثَزتم
تؼؼؼ"اًسِص ؿىل ورش جمةل كضائَة ٌَمحوكة اًـََا" 81اًيت ٔبوضئت مبصسوم ثيفِشي زمق 141/90
اطلي حيسذ ثيؼمیِا وسريُا وٍمتثي موضوؾِا يف "اًخـصًف وثعحَق وثعحَق اًلاهون هبسف
ثوحِس الاحهتاذ اًلضايئ ٌَمجاًس اًلضائَة" .82وثخضمن اًلصازاث اًعاذزت ؾن احملوكة اًـََا
واًلصازاث اًعاذزت ؾن اًَِئاث اًخحىمیَة.83
ووضري هبشا اًعسذ إىل ٔبن اجملةل كس ٔبظَلت ؿَهیا كري اًدسمَة اًيت اكهت جضري إٍهیا
اًيعوض اًيت ٔبوضبٔهتا ،84فاكن ًعَق ؿَهیا 85اجملةل اًلضائَة86و ٔبذريا "مبجةل احملوكة اًـََا".
ورمٌل اكن ا ٔلمصً ،ؼِص خََا ذما س حق ٔبن املرشغ كس هصش اًزتام ورش الاحهتاذ اًلضايئ ؿرب
ُشٍ اجملةل ،و ٔبنرث من ُشا فإن ٔبحاكم املاذت  6من املصسوم  141/90اًساًف اطلهص ثضؽ ؿىل
ؿاثق جمَس اجملةل إؿساذ " ٔبوًوًة ًًرش اًلصازاث" .ذما ًخجىل ٔبن رممة ورش الاحهتاذ اًلضايئ،
من ا ٔلؾٌلل اًيت جیة ٔبن ثوضؽ من ظصف ُشا اجملَس يف املصثحة ا ٔلوىل ٔلمهَخَ يف هؼص
اًسَعاث اًـمومِة ًضٌلن ا ٔلمن اًلضايئ ومن مث ا ٔلمن اًلاهوين .نٌل ثًرش ٔبًضا ثـاًَق ؿىل
ُشٍ اًلصازاث من حني إىل ٔبدص ،ذما ًؤذي إىل ثوضَحِا ٌَمواظن اًخس َط ،وحىت ًصخي
اًلاهون ،اطلي كس ًوخس ظـوتة ًفِمِا ،ابًيؼص إىل ا ٔلسَوة ارلاض اطلي حتصز تَ ُشٍ
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 - 77اًعاذز يف  12ذٌسمرب  ، 1989ح.ز ،زمق .53
 - 78زاحؽ املاذت  1مٌَ.
 - 79زاحؽ املاذت  10من هفس اًلاهون.
 - 80زاحؽ املاذت  33من هفس اًلاهون.
 - 81اًعاذز يف  19ماًو .1990
 - 82زاحؽ املاذت  2مٌَ.
 - 83زاحؽ املاذت  3مٌَ.
 - 84املاذّت  34من اًلاهون  22/89اًساًف اطلهص.
 - 85من اتزخی ظسوزُا يف  1966من ظصف وسازت اًـسل.
 - 86من س ية .1989
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اًلصازاث .إىل خاهة رعل ًعسز جمَس اصلوةل جمةل فعََة ًَزتم من ذالًِا تًرش اًلصازاث
اًيت ثعسز ؾيَ ،حسة ما جضري إًََ ٔبحاكم املاذت  8من اًلاهون اًـضوي زمق ،8701/98
اطلي ٔبوضئت مبوحدَ .فِؼِص ٔبن اًـمي ؿىل اًخـصًف ابالحهتاذ اًلضايئ من الاًزتاماث اًيت
ثلؽ ٔبًضا ؿىل ؿاثق ُشٍ اًَِئة ،هؼصا ٔلمهَة االٕظالغ ؿىل الاحهتاذ اًلضايئ من ظصف لك
مواظن هتمَ هفس اًلضَة.
نٌل ًؼِص ٔبن ُياك جمالث هتم تـغ املِن اًلاهوهَة ثخوىل ورش تـغ اًلصازاث .هكجةل
"املوزق" وجمةل "احملايم" اٌَخان ثًرشان احهتاذا كضائَا يف جمال اًخوزَق ويف جمال احملامات
وثخوىل ُشٍ ا ٔلذريت اًخـََق ؿىل تـغ اًلصازاث اًيت هتم املِية .وُشا سُساؿس ؿىل اًوظول
إىل الاحهتاذ اًلضايئ ،ذاظة ٔبهَ موخَ مدارشت إىل من هیمَ.
ذما س حق ،میىن ٔبن وس خًذج ٔبن ورش اًلصازاث تواسعة جمالث ذوزًة سُسامه تسون
صم يف إظالغ ٔبفصاذ اجملمتؽ ؿىل ظصًلة ثعحَق اًلاهون من ظصف ادلِاث اًلضائَة .نٌل جساؿس
اًلضات ؿىل إظالغ ؿىل ظصًلة فعي سمالهئم يف اًزناؿاث املعصوحة ؿَهیم وٌسمح ٌَمحوكة
اًـََا وجمَس اصلوةل مبحاوةل ثوحِس الاحهتاذ اًلضايئ ،اطلي س َحلق اًـساةل والاس خلصاز،88
ذما ًخضح ٔبن ذوز ورش الاحهتاذ اًلضايئ اًَوم ُو ٔبًضا كاتََة اًوظول إًََ من ظصف اكفة
اًياش ورعل من ذالل إًزامِة ورشٍ .كري ٔبن كاتََة اًوظول إىل الاحهتاذ اًلضايئ اطلي
هیسف إًََ من وزاء ُشا اًًرش ،تلى انكعا خسا هون ٔبهَ حمخىص من ظصف اجملَخني حتت
ٕارشاف وسازت اًـسل ،إضافة إىل ٔبن ادذَاز ا ٔلحاكم اًلضائَة اًواحة ورشُا ٍصحؽ إىل كصاز
من ُشٍ املؤسسة ذون سواُا .إضافة إىل ٔبن اًلصازاث اًيت ثًرش ،ختط فلط ؿسذ كََي مهنا
اًيت ثعسز من احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل ذون ا ٔلحاكم اًلضائَة ا ٔلدصى اًعاذزت من كضات
املوضوغ .فِي میىن اؾخحازُا احهتاذا كضائَا؟ ذما ًؤنس الاهخلاذاث املوهجة من ظصف تـغ
فئاث اجملمتؽ ؿرب املواكؽ الاحامتؾَة ًِشا اًًرش احملسوذ ،الس امی من ظصف زخال اًلاهون اطلٍن
ٌض خىون من ُشا اًخلَِس يف اًًرش ،اطلي ًؼِص ٔبهَ كري مربز.
وٕارا اكن ظسوز اجملَخني ًمت من املفصوط تعفة ذوزًة ،نٌل جضري إًََ اًيعوض اًساًفة
اطلهص ،فإن ثبٔدص تـغ ا ٔلؿساذ ٍىون تبٔصِص ،فضال ؾن ٔبن اذلعول ؿَهیٌل ظـة خس ابًًس حة
ٌَجمَؽ ،حىت ابًًس حة ملٌلزيس رمية كاهوهَة ،فال ثوسغ ؿىل مس خوى ادلامـاث تعفة مٌخؼمة،
 - 87اًعاذز تخازخی .1998/05/30
َ - 88لّس سـَس حـفوز ،املصحؽ اًساتق ،ض .208
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نٌل ٔبهنا ال ثحاغ وال میىن اذلعول ؿَهیا ؾن ظصًق الاصرتاك .ففي ا ٔلذريً ،خـني ؿىل
اًسَعاث اًـمومِة ٔبن ثوفص اًوسائي املاذًة واملاًَة واًخرشًة من ٔبخي حتسني جس َري ُشا
اًًرش اكٕوضاء مسوانث ختخط يف رعل ،إىل خاهة جمالث ًخوىل ارلواض ورشُا حتت
ٕارشاف وسازت اًـسل ،نٌل ُو اذلال يف فصوسا مثال .فداًصمغ ٔبن املؤسساث املَزتمة تًرش
الاحهتاذ اًلضايئ كس تشًت جمِوذا يف ُشا اجملال ،كري ٔبهَ ًحلى انكط وكري اكف ٔلن اًًرش
حسة اًوضؽ اذلايل ماسال تـَس ؾٌل ًًذؼصٍ ازلِوز .فِي ورشٍ ؾن ظصًق الاًىرتوين سامه
يف سس ُشا اًيلط؟
ة -ورش الاحهتاذ اًلضايئ ؾن ظصًق الاًىرتوين :ثعوز رضوزي ًخحسني اًوظول
إًََ
ًلس ٔبحسزت اًخلٌَاث اذلسًثة ًالثعال واالٕؿالم ،مٌش حوايل زالزني س ية ،زوزت يف
جس َري االٕؿالم يف ؿست جماالث مهنا اًخـَمي واًخجازت وحىت يف اًلاهونُ .شا ما هالحؼَ من
ذالل الاهرتهت اطلي ٌسمح ابالٕظالغ ؿىل مىذحاث رممة ثًرش كواؿس مـعَاث مـَوماثَة
تعفة مس متصت .إن ُشا اًخعوز اًِائي ًًرش اًلاهون كس ثبٔثصث تَ اصلول اًيامِة ومسحت فـال
ابٕوضاء مواكؽ ثخوىل ورش الاحهتاذ اًلضايئ إىل خاهة ثغل اًيت ثخوىل ورش اًدرشًؽ.
ٔبما ؾيسان ،فِياك املوكؽ اًخاتؽ ًوسازت اًـسل حتت جسمَة "تواتة اًلاهون ادلزائصي".89
واطلي میىن اًوظول إًََ ٔبًضا ابالٕصازت إىل "احملوكة اًـََا" .واطلي ٌضري إىل كواؿس مـعَاث
ذاظة ابًدرشًؽ وابالحهتاذ اًلضايئ .والٕحصاء حبر ؾن اًلصاز اطلي ىصًس االٕظالغ ؿَََ ٍىفي
إذذال املـَوماث املخـَلة ابًلصاز اطلي هححر ؾيَ (اتزخی ظسوزٍ واًلصفة اًيت ٔبظسزثَ وزمق
اًلصازٔ )...بو ىىذفي ابٕذذال اًلكٌلث اصلاةل (مثاًِا املسؤوًَة ،اًِحة )...فداس خثٌاء تـغ
اًلصازاث اًلََةل املًضوزت فإن االٕخاتة كاًحا سَحَة .90إىل خاهة رعل ُياك موكؽ ٔبدص جملَس
اصلوةلً ،91ىن ًؼِص ٔبهَ ماسال يف ظوز االٕجناس ،مبـىن ٔبهَ مل ًمت جضلَهل إىل حس اًَوم .وُشا
ًسل ؿىل اًخبٔذري املِم املسجي يف ُشا اجملال ،فال ٍىفي ٔبن ثخوىل وسازت اًـسل احذاكز ورش
الاحهتاذ اًلضايئ تواسعة املوكؽ املضاز إًََ ساتلا ،فإن جس َريٍ كري سَمي ،هون ٔبهَ خیَة بٓمي
اًحاحر كاًحا نٌل ٔبرشان إًََ ساتلا ،فِو حمي جساؤالث ؿسًست من ظصف زخال اًلاهون ولك
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من حيخاحون إىل ُشا الاحهتاذ اًلضايئ يف رميهتم (اكحملايم وا ٔلس خار ادلامـئ )...بو يف حبوهثم
اكًعَحة يف اذللوق .فإىل مىت حيصم لك ُؤالء من االٕظالغ ؿىل الاحهتاذ اًلضايئ؟
إن اًوضؽ ؾيسان ال میىن ملازهخَ مؽ ما ُو موحوذ يف نثري من اصلول ،سواء املخلسمة ٔبو
يف ظوز اًخلسم .ففي فصوسا مثال ،هفس املوكؽ املضاز إًََ ٔبؿالٍ ُو اطلي خیخط يف ورش
الاحهتاذ اًلضايئ إىل خاهة مواكؽ (ٔ )legifranceبدصى 92حتت ٕارشاف ا ٔلماهة اًـامة
ٌَحىومة ،ثًرش ا ٔلحاكم اًلضائَة اًعاذزت من ادلِاث اًلضائَة اخملخَفة ،ويه مواكؽ َ
جسري
تعفة حموكة .وما ًَفت اًيؼص ذاظة ٔبن ظصًلة اًححر فهیا سِةل خسا الن اًِسف من إوضاهئا
ُو جسَِي اًوظول إىل الاحهتاذ اًلضايئ .نٌل ٔبن تـغ اصلول االٕفصًلِة كس جتاوسث مصحةل
اًلموط اطلي ٌسوذ يف املواكؽ ادلزائصًة ،حبَر ٔبهنا ثًرش الاحهتاذ اًلضايئ ؿىل مواكؽ
ؿسًست 93ويه مسريت تعفة ملدوةل وسخِا.
إن ثعوٍص وسائي ورش الاحهتاذ اًلضايئ ؿرب اًس يس الاًىرتوين ،س َؤذي إىل مـصفة
اًلاهون من ظصف لك من هیمَ ا ٔلمص حبَر جسمح ٌَعَحة وملٌلزيس املِية اًلاهوهَة ٔبن ٍمتىٌوا
من اس خـٌلل واثئق مت حتَُهنا ،ومتىِهنم من اًخفىري حول اًلاهون هیمِم ابصلزخة ا ٔلوىل وحتََهل.
و ٔبنرث من ُشا سدساؿس ؿىل جسَِي ؿىل ا ٔلخاهة املسدمثصٍن من االٕظالغ ؿىل الاحهتاذ
اًلضايئ وثوفري هلم مٌاد كضايئ ًعمنئ إًََ ُؤالء.
إرا ٔبظحح ا ٔلمن اًلضايئ يف مصمي مضالك اصلول املخلسمة و اًيامِة ؿىل حس سواء ومن
اُامتماهتا اًىربى ،فالتس ٔبن ٍىون مس خلدي الاحهتاذ اًلضايئ يف مصمي س َاس َة ٔبي ذوةل،
وال میىن ٔبن ثحلى ُشٍ ا ٔلذريت ؿىل اًِامش .نٌل ٔبن املساوات يف ظصًلة ثعحَق اًلاهون ثـس
وس َةل من وسائي ثعوز اصلوةل .وؿىل ُشا ا ٔلساش ،فإن ورش الاحهتاذ اًلضايئ زافس من
زوافس حتلِق ا ٔلمن اًلضايئ.
وابًخايل فإن ورشٍ تعصًلة كري حموكة وتعفة حمسوذت ،وٕان مل هلي مٌـسمة ثحـسون ؾن
ا ٔلمن اًلضايئ ومن مث ؾن ذوةل اًلاهون .فِؼِص ذما س حق ٔبن ورش الاحهتاذ اًلضايئ ابًعصق
اًخلََسًة ال میىن ًوحسٍ ٔبن ٌسمح مبـصفذَ من ظصف اكفة اًياش الس امی ٔبهَ ًحلى حمسوذا .إن
ثعوٍص وسائي ورشٍ اًَوم من ا ٔلموز املس خـجةل اًيت جیة ٔبن هتمت هبا اًسَعاث اًـمومِة
- 92
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- 93
…Congolegal (législation, jurisprudence, doctrine…) jurisprudence Bénin.org
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ؾيسان ،وال میىن حتلِق رعل إال إرا دلبٔث ُشٍ ا ٔلذريت إىل إسرتاثَجَة مًسجمة ومٌؼمة
وانحـة ٌَخلٌَاث االٕؿالم واالثعال اذلسًثة ؾن ظصًق اذلىومة الاًىرتوهَة ،نٌل ٔبرشان إٍهیا يف
ادلزء ا ٔلولًً ،رش الاحهتاذ اًلضايئ واًيت جیة ٔبن ٍىون ًِا ُسف واحس وُو حتلِق
املعَحة اًـامة.
 -2امليفـة اًـامة وِسف ًًرش الاحهتاذ اًلضايئ
إن حق ازلِوز يف اًوظول إىل الاحهتاذ اًلضايئ اًيت ثخىون من مـعَاث ختط
ا ٔلصزاض اًعحَـَة واملـيوًة (املخزامصني ،اًضِوذ واًيَاتة اًـامةً )...خـَق تدس َري مـَوماث
ري ظاتؽ ذاض ،وُشا ًلذىض ،تسزاس هتا وٕاًزامِة ثوافص دعائط مـَية كدي ورشُا ( ٔب)
هبسف اذلفاع ؿىل اًِسف اٍهنايئ هل (ة).
ٔب  -ارلعائط اًواحة ثوافصُا يف ورش الاحهتاذ اًلضايئ
ًلس هدساءل ؾن املـاًري اًيت جیة ٔبن ٌسدٌس إٍهیا املصفق اًـمويم ًًرش ا ٔلحاكم اًلضائَة.
ًلس ز ٔبًيا ساتلأ ،بن اًيعوض ثضؽ ؿىل ؿاثق معَحة اًخوزَق واملسدٌساث ؿىل مس خوى
احملوكة اًـََا وؿىل مس خوى جمَس اصلوةل اًزتام تًرش الاحهتاذ اًلضايئ ،كري ٔبن اًلواؿس اًيت
جیة ٔبن جسدٌس إٍهیا كري مىصسة ،نٌل ٔبن اًيعوض اًيت ثًضئ مواكؽ ورشٍ ال وحوذ ًِا ،نٌل
ُو اذلال يف اًلاهون امللازن واطلي ًؤذي تيا إىل اًصحوغ إىل تـغ اًيعوض اًيت حىصش ُشٍ
ارلعائط .وهبشا اًعسذ ًيط املصسوم زمق  941064 -2002املخـَق ابملصفق اًـمويم ًًرش
اًلاهون ؿرب الاهرتهت ،ؿىل ٔبن اًًرش جیة ٔبن ٍىون واحضا.
وًخـني ٔبن ًخبٔسس ؿىل مـَاز اذلَاذ يف ادذَاز ا ٔلحاكم اًلضائَة اًيت میىن ورشُا ،فال
میىن ٔبن ٍىون معسز ادذَازُا ؿالكة معاحل فئة مـَية ٔبو ٔبن ٍىون وزاءٍ ٔبُساف اًصحب .نٌل
ٔبن اًوضوخ يف اًًرش ًضمن املساوات يف حغ املواظيني يف اًوًوح إىل اًلاهون.
وًضَف املصسوم ٔبن جماهَة ورش الاحهتاذ اًلضايئ ًؤذي إىل مـامةل لك املواظيني تيفس
اًخـامي ،وًعي إىل ضٌلن إكامة مساوات تُهنم .ومن تني ارلعائط اًيت جیة ٔبن ثخوافص يف
ورش الاحهتاذ اًلضايئ معسكَِ املـَوماث املًضوزت والس امی فامی خیط زسؿة حتَُهنا ٔلن رعل
ًخـَق مدارشت تخحلِق ا ٔلمن اًلاهوين ٌَمواظيني.
- 94
Du 7 aout 2002, jorf du 9 aout 2002 / www. legifrance.gouv. fr
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إن الاسدٌاذ إىل كصازاث اًيت جتاوسهتا ا ٔلحساج كس ثؤذي إىل إؿالمَ مبـَوماث ذاظئة
كس ثرض تَ.
نٌل ًخـني ؿىل اصلوةل ملا ثلوم مبِمهتا هكصفق معويم ٔبن جسِص ؿىل حمافؼة املـعَاث
اًضرعَة املضاز إٍهیا يف ا ٔلحاكم اًلضائَةُ .شا ما ًؤنس ؿَََ اًلاهون  2004-801املخـَق
حبٌلًة ا ٔلصزاض اًعحَـَة جتاٍ مـادلة املـعَاث اًضرعَ ة 95ثعحَلا ٌَخوحَِ اًربملان
ا ٔلوزويب 96ورعل ابالٕصازت إىل ٔبهَ ٌس خحسن ٔبن میخيؽ اًيارشون ًلواؿس مـعَاث ا ٔلحاكم
اًلضائَة املًضوزت يف مواكؽ الاهرتهت ،ؾن رهص ٔبسٌلء املخزامصني وؾياوٍهنم و ٔبسٌلء اًضِوذ،
ورعل هبسف احرتام اذلَات ارلاظة ًِؤالءٔ .لن اس خـٌلل اًخلٌَاث اذلسًثة كس ثؤذي إىل إوضاء
ٔبدعاز خسًست ً ٔلصزاض املـيَني ابملـعَاث املًضوزت يف حِاهتم ارلاظة .فذحاول اصلول
ا ٔلوزتَة ٔبن ثلمي ثواسن تني هكَة اًلصازاث اًيت میىن ورشُا واسلاًة اًيت ٌضرتظِا اًخوحَِ يف
املـعَاث اًلضائَة.
ة -رضوزت اذلفاع ؿىل اًِسف اٍهنايئ ًًرش الاحهتاذ اًلضايئ
رمٌل اكهت وس َةل ورش الاحهتاذ اًلضايئ ،سواء اكهت ابًس يس اًوزيق ٔبو ؾن ظصًق
الاًىرتوين ٔبو تواسعة ا ٔلكصاض املضلوظة ،جیة ٔبن ًددؽ ُسف واحس ٍمتثي يف اًسٌلخ ًلك
من هیمَ ا ٔلمص االٕظالغ ؿىل اًحـس اًلاهوين املعحق من ظصف اًلضات ،اطلي ًحني كاًحا تـغ
اًلواؿس املـَازًة 97جتسز االٕصازت هبشا اًعسذ ،إىل ٔبهَ ال میىن ٔبن هیسف ورش الاحهتاذ
اًلضايئ إىل "االٕظالغ ؿىل مس خوى اًلاهون (إرا ظحق ثعحَلا سَامی) ٔبو ؿىل من اكن حمي
ؾلوتة 98نٌل ثؤنس سَعة املصاكدة االًٕعاًَة ؿىل ٔبهَ جیة ٔبن ٌسـى ورش املـعَاث راث اًعاتؽ
اًلضايئ ،الس امی املـعَاث املخـَلة اب ٔلحاكم اًلضائَة ،إىل ُسف هنايئٍ .متثي يف "اًخوزَق
- 95

06/01/1978 modifé par la loi

décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pour application de la loi n°78-17 du
n° 2004-801.

- 96
directive 95/46 CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
- 97
Normatifs.
- 98
Commission belge de la protection de la vie privée, article n° 42/97 du 23 décembre 1997 cité par Cécile de
TERWANGNE :diffusion de la jurisprudence via internet dans les pays de l union européenne et règles
applicables aux données personnelles, FUNDP- CRID (réf n°8).
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واصلزاساث واًححوج يف اجملال اًلاهوين" 99نٌل جضري نخاتة اًخوحَِ ٌَمجَس ا ٔلوزويب 11
( 100 R)95املخـَق ابدذَاز ا ٔلحاكم اًلضائَة وجس َريُا وثلسمیِا ًلٔزص َف يف ٔبهؼمة اًخوزَق
اًلاهوين الٓيل إىل ما ًًل" :ثـس املـصفة اًاكمةل ًالحهتاذ اًلضايئ ًلك ادلِاث اًلضائَة ،إحسى
اًرشوظ ادلوُصًة ًخعحَق اًلاهون تعفة ؿاذةل" .نٌل ثوًت دلية اًوسزاء ٌَمجَس ا ٔلوزويب
جمتسًس ا ٔلُساف اًيت جیة ٔبن ٌسـى إٍهیا اًيؼام الٓيل ًًرش الاحهتاذ اًلضايئ ،ويه متثي يف
جسَِي رممة املِن اًلاهوهَة ،ورعل تخوفري ًِؤالء املِيَني املـَوماث اًاكمةل تـس حتَُهنا ويف
وكت وخزي ،إضافة إىل إؿالم لك رسط هیمت مبسبٔةل كضائَة مـَية.
نٌل جضري هفس اٌَجية إىل ٔبن اًِسف مٌَ ُو ورش ا ٔلحاكم اًلضائَة ادلسًست يف وكت
كعري تـس ظسوزُا ،الس امی يف اجملاالث اًيت ٍىون فَِ اًلاهون يف ثعوز مس متص .ونشا ورش
ؿسذ هحري من ا ٔلحاكم اًيت ثثري هوغ من ا ٔلمهَة يف جمال مـني ٔبو من انحِة اًواكؽ.
وًضَف إىل ٔبن ُشا اًًرش جیة ٔبن ٌسامه يف اوسجام الاحهتاذ اًلضايئ ذمّا حيلق ا ٔلمن
اًلضايئ ،نٌل میىن ٔبن ًلوم يف تـغ اذلاالث تخوفري مـَوماث هبسف إحعايئ.
هالحغ من ذالل ُشا اًـصط ٔبهَ إرا اكن ورش الاحهتاذ اًلضايئ من اًرضوزاث اًيت
میَهیا ا ٔلمن اًلاهوين ،فِجة ٔبن حيافغ ؿىل حلوق اًضرعَة اًيت ثخضمهنا ُشٍ ا ٔلحاكم من
هجة ،و ٔبن ٌسـى إىل حتلِق اًِسف ارلاض ابالٕظالغ ؿىل ثعحَق اًلاهون من ظصف
اًلايض،من هجة ٔبدصى.
ٔبذرياً ،ؼِص ٔبن ورش اًلاهون ًمت فـال توسائي ورش مذيوؿة مهنا اًوزكِة والاًىرتوهَة،
ًىن تلي انكعا وحمسوذا و مل ًعي إىل حتلِق اًِسف اطلي وخس من ٔبخهل .فِخخني ًيا ٔبن
اصلوةل مَزمة ملواهجة اًخحسي ورعل تخلسمي االٕماكهَاث املاًَة واملاذًة واًخرشًة ٌَمصفق اًـمويم
من ٔبخي اس خـٌلل اًخلٌَاث اذلسًثة ًخجس َس اذلىومة الاًىرتوهَة ،اًيت ثبٔدصث نثريا ،إىل
خاهة اًس يس اًوزيقً ،خمتىن من مواهحة اًخعوز اًلامئ يف اصلول املخلسمة يف ُشا اجملالٔ ،لن
ورشٍ ًـس من املسائي اًيت ال میىن ٔبن ثيحصف ؾيَ اًسَعاث اًـمومِة ٔلهَ ًـخرب ؾيرصا
ًخعوٍص اًثلافة اًلاهوهَة .وًخحلِق ا ٔلمن اًلاهوين واًلضايئ.
- 99
Autorisation n° 7 de 2002, relative au traitement des données à caractère judiciaire disponible { l’adresse :
www.garanteprivacy.it
- 100
Du 11 septembre 1995, relative à la sélection, au traitement, à la présentation et à la archivage des décisions
judiciaires.
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فإرا اكهت ٔبحاكم املاذت  60من اصلس خوز حىصش مدس ٔب " ال ؿشز جبِي اًلاهون"ٔ ،بال ٍىون
من ا ٔلخسز ٔبن ٍىصش ابمللاتي إًزامِة ورش اًلاهون ووسائي ورشٍ هكحس ٔب ذس خوزي ،من ٔبخي
ٔبن ًضمن حق لك مواظن ابالٕظالغ ؿىل اًلاهون اطلي كس ًعحق ؿَََ ،هكٌلزسة ذللوكَ
وحصایثَ اًـامة اًيت ثضمن هصامذَ؟
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ذوز املوكؽ االًٕىرتوين ً ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة
www.joradp.dz

يف حتلِق كاتََة اًوظول املاذي ٌَلاهون
ذنخوز ًـحاذي إسٌلؾَي بٔس خار حمارض "ة" خامـة كاظسي مصابخ ،وزكةل


من ٔبوًوایث ا ٔلمن اًلاهوين ،ضٌلن حتلِق كاتََة اًوظول املاذي ٌَلاهونُ .شا ا ٔلذري
ًلعس تَ ضٌلن وظول اًلواؿس اًلاهوهَة إىل اخملاظحني هبا هكصحةل ٔبوىل ،ؾن ظصًق اًًرش،
فاًلاهون ال جیة ٔبن ٍىون زسا.1
واًًرش ُو كِام اًسَعة اخملخعة ابٕظساز اًلاؿست اًلاهوهَة ٔبو اًلصاز االٕذازي ابٕحصاء حمسذ
وصلكَة مـَية حصيم إىل إؿالم ا ٔلفصاذ مبحخوایث كواهُهنا ٔبو كصازاهتا اًيت ٔبظسزهتا ٌَمتىن من
االٕظالغ ؿىل مضموهنا ،ومن مث الاًزتام مبا وزذ فهیا .2واًلاًة اًلعوى من رعلُ ،و حتلِق
اًـمل اًصمسي ابًلاؿست اًلاهوهَة.
نٌل ٔبن معََة االٕظساز ال ثلين ؾن معََة ورش اًلاهون ،واًيت ثـس يف اًواكؽ رشظا بٔساس َا
ًيفار اًلاهون جتاٍ اكفة اًياش .3فإرا مل ًلؽ ُشا االٕحصاء ،ال ًَزم املواظن هبشٍ ا ٔلحاكم زمغ
وحوذُا وثيفِشُا.4

1
Tomas Piazzon, La sécurité juridique, Alpha édition, Paris, 2010, P. 18.
 2زفـت ؾَس س َس ،مدس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين ذزاسة حتََََة يف ضوء بٔحاكم اًلضاء االٕذازي واصلس خوزي ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ،اًلاُصت ،2011 ،ض .158
 3جعة ادلَاليل ،مسذي ٌَـَوم اًلاهوهَة  ،هؼصًة اًلاهون ،ادلزء الٔول ،ذاز جصيت ًٌَرش ،ادلزائص ،2009 ،ض .393
 4حسني مربوك ،حتصٍص اًيعوض اًلاهوهَة ،ذاز ُومة ًٌَرش واًخوسًؽ ،ادلزائص ،2008 ،ض .339
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وًُس امللعوذ ابًًرش إؿالم املواظن إؿالما فـََا ،تي اختار ما من صبٔهَ ٔبن ًـَمَ.5
حِر ًـس رشظ اًًرش يف ُشٍ اذلاةل ،رشظا السما ومالسما الٕؾٌلل اًلاؿست اصلس خوزًة "ال
ًـشز جبِي اًلاهون".6
وا ٔلظي يف اًًرش ٔبن ًرتك ٌَسَعة اخملخعة حصًة ادذَاز اًوس َةل اًيت حصاُا مٌاس حة
ًخحلِق ؿمل ازلَؽ تعسوز كواهُهنا وكصازاهتا ،وًىن إرا حسذ املرشغ وس َةل مـَية ًًرش ُشٍ
اًلواؿس ،اكًًرش يف ادلصًست اًصمسَة ٌضلوةل ٔبو يف اًًرشاث اًيت ثـمتسُا االٕذازاث واملعاحل
ًِشٍ اًلاًة ،وحة ؿىل اًسَعة اثحاؾِا واًخلِس ابٕحصاءاهتا.7
ًلس ثحًت ادلزائص نلريُا من اصلول ،بًَٓة اًًرش يف ادلصًست اًصمسَة ،وكس ٔبنسث املاذت
اًصاتـة من اًلاهون املسين ؿىل ٔبهَ ثعحق اًلواهني يف حصاة ازلِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة
اًضـحَة اتخساء من اتزخی ورشُا يف ادلصًست اًصمسَة .حِر حىون انفشت املفـول ابدلزائص
اًـامصة تـس ميض ًوم اكمي من اتزخی ورشُا ويف اًيوايح ا ٔلدصى يف هعاق لك ذائصت تـس
ميض ًوم اكمي من اتزخی وظول ادلصًست اًصمسَة إىل ملص اصلائصت وٌضِس رعل دمت اصلائصت
املوضوغ ؿىل ادلصًست.
إن معََة اًًرش يف ادلصًست اًصمسَة معََة ثؤمهنا ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة .فِيي املسؤوةل ؾن
إؿالم ازلِوز مبا ًعسز من هعوض كاهوهَة ،ومواهحة ٌَخعوزاث اًخىٌوًوحِة واًخلٌَاث اذلسًثة
ًالثعالٔ ،بظحح ً ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة موكـا إًىرتوهَا ً www.joradp.dzلسم ذسماث
إًىرتوهَة اًِسف مهنا ُو جسَِي معََة اًوظول املاذي ٌَلاهون ،وُشا من ذالل ورش ٔبؿساذ
ادلصًست اًصمسَة إًىرتوهَا ابًزتامن مؽ ورش ادلصًست اًصمسَة وزكِا ،ابالٕضافة إىل ثلسمیَ رلسماث
ٔبدصى ( ٔبوال) .ومؽ رعل ال ٍزال ُشا املوكؽ حباخة إىل اًخعوٍص ،فِو ًؤذي ذوزا سَحَا ؾيسما
ًخـَق ا ٔلمص ابًوظول إىل اًلاؿست اًلاهوهَة ذون ؾياء من كدي خماظحهیا سواء فامی ًخـَق
ابدلصًست اًصمسَة ٔبو ابًخلٌَياث اًيت ٔبظسزُا املوكؽ (اثهَا).
ٔبوال  :اصلوز االٕجیـايب ٌَموكؽ االًٕىرتوين www.joradp.dz
مواهحة ٌَخعوزاث اذلسًثة يف جمال ثلٌَاث االٕؿالم واالثعالٔ ،بظَلت ا ٔلماهة اًـامة
ٌَحىومة موكـا ٌَواة ( ،)WEBحتت ثرصف املواظنً ،الظالغ ؿىل اًيعوض وا ٔلحاكم،
املًضوزت يف ادلصًست اًصمسَة ابٌَلخني اًـصتَة واًفصوس َة (.)1
 5حسني مربوك ،مصحؽ ساتق ،ض .339
 6بٔهؼص اًفلصت الٔوىل من املاذت  60من ذس خوز  1996ادلزائصي.
 7زفـت ؾَس س َس ،مصحؽ ساتق ،ض .186
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ًوفص املوكؽ ٔبًضا ذسماث ٔبدصى ،متىن املواظن من الاظالغ ؿىل اًلاهون ا ٔلسايس
ٌضلوةل وُو اصلس خوز ،ونشعل ؿىل ثغل املًضوزاث واًخلٌَياث اًيت ٔبؿسهتا معاحل ا ٔلماهة
اًـامة ٌَحىومة ()2
 -1اًًرش االًٕىرتوين ٌَجصًست اًصمسَة :وس َةل ُامة حتخىصُا ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة حتلق
اًوظول اًرسًؽ ٌَلاؿست اًلاهوهَة
مل ٌسامه ثعوز حىٌوًوحِاث االٕؿالم واالثعال ( ،)TICيف ورش اًلواؿس اًلاهوهَة،
اًدرشًـَة مهنا واًخيؼمیَة ؿىل ٔبوسؽ هعاق فلط ،تي سِي إىل حس هحري معََة اًوًوح إىل
اًلواؿس اًلاهوهَة اًيت جسِص ؿىل س هنا وثيفِشُا اًسَعاث اًـمومِة .تي ٔبنرث من رعلٔ ،بظحح
ابٕماكن املواظن الاظالغ ؿىل اًيط اًلاهوين من ٔبي ماكن ومحهل مـَ إىل ٔبي ماكن .فدـس ٔبن
اكن اًوظول إىل اًلاؿست ٔبمصا معَواب ظاز اًَوم تفضي اًخعوز اًرسًؽ ًخىٌوًوحِاث االٕؿالم
واالثعال اًوظول إىل املـعَاث اًلاهوهَة َلوال.8
ًلؽ ورش اًدرشًـاث زمسَا ؿىل ؿاثق اصلوةل ابؾخحازُا اًضامن صلكة و ٔبظاةل اًدرشًـاث تـس
ظسوزُا مدارشت .ويف اًـسًس من اًحضلان ثخحمي اصلوةل مسؤوًَة ورش اًواثئق اًدرشًـَة يف
ادلصًست اًصمسَة تـس ظسوزُا مدارشت.9
يف ُشا االٕظاز ،ثؤذي ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ،ذوزا بٔساس َا ،ابؾخحازُا اًسَعة اًصمسَة
اًيت ثـمي ؿىل ورش اًيعوض يف ادلصًست اًصمسَة .إر متثي ُشٍ ا ٔلذريت هلعة هناًة اًـمََة
واًخـحري ؾن املـعَاث اًلاهوهَة ٌَجمِوزًة .وطلعل ،فإن ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ثُويل اًًرش
ؾياًة ذاظة ،ؿىل اؾخحاز ٔبن ثعحَق هط ما مصُون تًرشٍ اطلي هیسف إىل إؿالم ازلِوز تَ
وٕاؾعائَ اًعحلة االًٕزامِة.
ثخوىل ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ؾصط اًيط ،تـس املعاذكة ؿَََ من ظصف اًربملان ؿىل
زئُس ازلِوزًة .وًمت إظساز اًيط يف ٔبخي زالزني ً 30وما اتخساء من اتزخی اًدسَمي إىل
ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة .مؽ ا ٔلذش تـني الاؾخحاز ثوكف احدساة الٓخال يف حاةل إكسام زئُس
ازلِوزًة ؿىل إحصاء مساوةل اثهَة.10
8
Emmanuel Cantier, "accessibilité et communicabilité du droit", jurisdoctoria, n°1, 2008, p.70.
http://www.jurisdoctoria.net/pdf/numero1/aut1_CARTIER.pdf
 9حيي توذازي" ،بًَٓاث إؿساذ مرشوغ كاهون بٔو ثـسًهل " ،جمةل جمَس اصلوةل ،اًـسذ  ،10مًضوزاث اًساحي ،ادلزائص ،2012 ،ض .15
 10حيي توذازي ،مصحؽ ساتق ،ض ض .14.15
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ٔبظحح املوكؽ االًٕىرتوين ً ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ًً www.joradp.dzرش ٔبؿساذ ادلصًست
اًصمسَة ٌَلواهني واملصاس مي ابٌَلخني اًـصتَة واًفصوس َة ابًخواسي مؽ ورش ادلصًست اًصمسَة وزكِا،
وابًخايل ظاز الاظالغ ٔبنرث زواخا ذما اكن ؿَََ .11ورعل مٌش تساًة ظسوزُا س ية  1962إىل
ًومٌا ُشا .12وملازهة تحـغ اصلول املخعوزت ،فلس وظي ا ٔلمص إىل حس إًلاء ظحاؿة ادلصًست
اًصمسَة ابًس يس اًوزيق والاحذفاع فلط ابًس يس االًٕىرتوين ،اطلي هل مزاای ال حتىص وال ثـس،
ال س امی من ابة اًخلكفة واًرسؿة يف الاظالغ واًسِوةل يف اًخرزٍن والاس خـٌلل واحملافؼة
ؿىل اًحُئة . 13إر إىل خاهة حتلِق زسؿة اًوظول املاذي ٌَلاؿست اًلاهوهَةً ،وفص اًًرش
االًٕىرتوين ؿىل اصلوةل هفلاث ظائةل من ا ٔلموال اًيت جس خزسم ٌَعحؽ واًخوسًؽ.14
ٔبما ؾن اًلمیة اًلاهوهَة ًٌَرش االًٕىرتوين ٔبو اًعَلة االًٕىرتوهَة ٌَجصًست اًصمسَة ،فإهَ ؿىل
اًصمغ من جتاوس ظصخ إصاكًَهتا ابًًس حة ًدرشًـاث ملازهة ،اكًلاهون اًفصويس اطلي هط
رصاحة من ذالل املاذت  3من ا ٔلمص املؤزد يف  20فِفصي  ،2004ؿىل ٔبن ورش اًلواهني
واملصاس مي ًمت ثبٔمِيَ يف هفس اًَوم ،يف ػي رشوظ ثضمن زمسَخَ ؿىل صلك وزق ٔبو يف
صلك إًىرتوين .و ٔبن ادلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة اًفصوس َة يف مذياول اًـموم يف صلك إًىرتوين
تعصًلة ذامئة وجماهَة . 15فإهيا ال ىزال يف اًدرشًؽ ادلزائصي هياكش مسى الاؾخساذ ابًًرش
االًٕىرتوين .ففي ُشا اًضبٔن ٍصى اًحـغ حبجَخَ ذما ٌسمح ابٕؾٌلل مدس ٔب ال ؿشز جبِي اًلاهون
من اتزخی ورشٍ ابملوكؽ االًٕىرتوين ٌَجصًست اًصمسَة وال حيخاح ُشا اًضلك إىل ٔبًة رمةل ،تي من
اٌَحؼة اًيت ًوذغ فهیا اًلاهون ؿىل املوكؽ .16www.joradp.dz :وز ٔبي اثن ًيىص إؾٌلل املحس ٔب

 11حسني مربوك ،مصحؽ ساتق ،ض .340
 12ادلصًست اًصمسَة ابٌَلة اًفصوس َة مذوفصت ؿىل املوكؽ مٌش  6حوًََة  .1962بٔما ادلصًست اًصمسَة ابٌَلة اًـصتَة فِيي مذوفصت مٌش  2حوان .1964
 13حسني مربوك ،مصحؽ ساق ،ض .340
14
Le format électronique a donc valeur juridique. L'administration peut ainsi réaliser l'économie des exemplaires
papiers livrés de manière quotidienne, et de leurs frais d'affranchissement. D'après le Premier Ministre
français en fonction à cette date, Jean-Pierre Raffarin, ces économies s'élèvent à « 800 tonnes de papier par an,
soit 45 hectares de forêt ou 20 000 arbres».
Avec le format papier, 36 000 abonnés (principalement les administrations) représentent la livraison
quotidienne de 6,2 tonnes de papier, mais aussi un montant de 1,4 million d'euros annuel de frais
d'affranchissement. Voire :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
15
Thomas Piazzon, op. cit, p. 478.
 16جعة ادلَاليل ،مصحؽ ساتق ،ض .394
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من اتزخی اًًرش االًٕىرتوين ما ذام ٔبن املرشغ راثَ كس حرص اًًرش يف اًعحاؿة اًالكس َىِة
ٌَجصًست اًصمسَة وماذام ٔبن اًفلَ راثَ ال ًـرتف ابًًرش ؿرب اًوسائي اًسمـَة اًحرصًة.17
ورمٌل ٍىن ،فإن اًًسزة االًٕىرتوهَة ٌَجصًست اًصمسَة حمتخؽ تيفس اًعاتؽ اًصمسي اطلي متخاس
تَ اًًسزة اًوزكِة ،فاذلجَة اًصمسَة واًلاهوهَة مصثحعة ابًصمسَة واذلجَة اًخلٌَة ٌَموكؽ
االًٕىرتوين.
وذما ال صم فَِٔ ،بن كاتََة اًوظول إىل اًلاهون يف ػي وحوذ ُشٍ الًَٓةٔ ،بظححت متخاس
ثرسؿة ٔبنرب ذما س حق ،فمبجصذ اصلدول إىل املوكؽ وادذَاز اًس ية واًضِص املصاذ مصاحـة حصائسٍ
اًصمسَة ،میىن ٌَمس خزسم ٔبن ًعَؽ تـس تضؽ زوان ؿىل اًيط املعَوة.
 -2مجؽ اًيعوض وٕاؿساذ اًخلٌني وورشٍ :رمام ظـحة ُسفِا جسَِي اًوظول إىل اًلاهون
اًخلٌني ُو ثلٌَة اًِسف مهنا جتمَؽ اًيعوض اًلاهوهَة املخـَلة مبجال مـني يف كاهون واحس.
وٌس خـمي اًخلٌني نخلٌَة ًخـزٍز ا ٔلمن اًلاهوين وثوفريٍ ٌَمواظن وحتلِق ذوةل اًلاهون .هبشا
اًوظف ،فإن اًخلٌني ٌسمح تخحسني امللصوئَة وكاتََة اًوظول إىل اًلواؿس اًلاهوهَة.18
وتلغ اًيؼص ؾن اًسَحَاث املخـَلة ترتسة ،جضدت ،وثضرم اًلواؿس اًلاهوهَة ،فإن
اًخلٌني ؿامي رمم يف حتلِق ا ٔلمن اًلاهوين وٕاؿاذت ثلصًة اًلاهون من املواظن ،وُو ما من
صبٔهَ ٔبن جیسس ثعحَق مدس ٔب ال ًـشز جبِي اًلاهون ،اطلي ًفرتط فَِ ٔبن ال ًواخَ تَ اخملاظة
إال تـس حىصٌس الًَٓاث املسِةل ٌَوظول إىل اًلاهون .19وؿىل ُشا ا ٔلساش هیسف اًخلٌني
اطلي جیمؽ اًيعوض اًلاهوهَة واًخيؼمیَة إىل جسَِي ثعحَق املحس ٔب اًساًف اطلهص واًسٌلخ
ابًخايل ٌَمواظيني ،امليخرحني ،املوػفني وٌَمؤسساث ،مبـصفة حلوكِم وواحداهتم جلك ٔبفضي.20
إن حمثني اًًضاظ اًلاهوين ٌضلوةل ٔبنس رضوزت اًخلٌني كٔذات وٕاظاز مفضي ًخجمَؽ اًيعوض
اًلاهوهَة وحتَُهنا .وًُفصط ُشا اًخلٌني من هجة ٔبدصى ،ؿىل اصلوةل وـمََة ًخخس َط الاظالغ
ؿىل اًيعوض كعس حـَِا ٔبنرث كاتََة ًالسدِـاة ؾن ظصًق حصثُهبا وحتَُهنا ٔبو إؿاذت ظَاقهتا.
 17جعة ادلَاليل ،هفس املصحؽ ساتق ،ض .395
-18
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000036-la-codification-ameliorer-la-lisibilite-et-laccessibilite-de-la-loi/introduction
-19
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil- constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/simplification.pdf.
-20
http://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/ar/node_1837.
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اهعالكا من ٔبمهَة ُشا اصلوز ،كامت ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ،تسافؽ حصظِا ؿىل حتَني
اًدرشًؽ اًوظين ،تخعحَق س َاسة جصاقٌلثَة يف اًخلٌني .ويف ُشا االٕظاز ،مت إوضاء تيم
ٌَمـعَاث اًلاهوهَة ٌسمح ابًححر ؾن ٍلوغ اًيعوض مٌش الاس خلالل واس خلالًِا.21
تفضي ُشٍ ا ٔلذات ،متىٌت ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة من ثلٌني ؿست هعوض بٔساس َة ،تَف
ؿسذُا إىل كاًة نخاتة ُشٍ ا ٔلسعص وفلا ملا ُو مًضوز ؿىل املوكؽ االًٕىرتوين
ٔ www.joradp.dzبزتـة ؾرش  14هعا :اًلاهون املسين ،كاهون اًـلوابث ،وكاهون ازلاؿاث
احملََة (اًوالًة واًحضلًة) ،واًلاهون اًخجازي ،كاهون االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة ،كاهون
االٕحصاءاث ادلزائَة ،كاهون الاسدامثز ،كاهون ا ٔلزست ،كاهون ادلًس َة ،كاهون ثيؼمي اًسجون
وٕاؿاذت االٕذماح الاحامتؾي ٌَمححوسني ،كاهون اًلضاء اًـسىصي ،كاهون اًعفلاث اًـمومِة،
كاهون الاهخزاابث ،وكاهون االٕؿالم.
وًًدلي اًخوضَح ٔبن ُشا اًـمي ال ٌضلك يف اذللِلة ٕاالّ جمصذ "ثلٌني  -جتمَؽ/ثسؾمي"
ٌَحاخاث اصلاذََة ً ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ،ؿىل حس ما وزذ يف املوكؽ االًٕىرتوين ً ٔلماهة
اًـامة ٌَحىومة ،مبياس حة اًخـصًف هبشٍ املؤسسة.
ًـحت مسٍصًة اًخلٌني واالٕؿالم اًلاهوين ومعَحة االٕؿالم الٓيل اًخاتـخني ً ٔلماهة اًـامة
ٌَحىومة ،ذوزا ُاما يف ضٌلن ثلٌني اًيعوض ا ٔلساس َة وٕاؿساذ كاؿست ٌَمـعَاث ًوضـِا
حتت ثرصف املؤسساث واالٕذازاث اًـمومِة واملس خـمَني الٓدصٍن احملمتَني وزتعِا ؿىل
ص حىة ا ٔلهرتهت .حِر وفصث ٌَـموم هعوظا كاهوهَة حمَية ٍلوؿة يف ثلٌني واحس ،حسة لك
جمال ،يف معََة مذواظةل مٌش س ية  ،2007إىل كاًة س ية  ،2013حسة بٓدص اظالغ ؿىل
املوكؽ  . www.joradp.dzوثخضمن ُشٍ اًخلٌَياث هعوظا جرشًـَة وثيؼمیَة حمَية مصفوكة
جبساول حتََََة ٌَمواذ املـسةل واملَلات وادلسًست .وًـي ٔبجصس مثال ؿىل رعل  :ثلٌني اًعفلاث
اًـمومِة ونشعل ثلٌني الاسدامثز .وذما ال صم فَِٔ ،بن مثي ُشٍ اًخلٌَياث ثوفص ؿىل ٔبي
مواظن ،ؾياء اًوظول املاذي إىل كواؿس كاهوهَة مذياثصت يف حصائس زمسَة مذفصكة.
اثهَا :اصلوز اًسَيب ٌَموكؽ االًٕىرتوين www.joradp.dz
ؿىل اًصمغ من ارلعائط االٕجیاتَة اًيت ٍمتخؽ هبا املوكؽ االًٕىرتوين ،www.joradp.dz :يف
إظاز حتلِق اًوظول املاذي ٌَلواؿس اًلاهوهَة ،إال ٔبهَ میخاس ٔبًضا تيلاظ سَحَة ال ختط بًَٓة
اًًرش االًٕىرتوين ٌَجصًست اًصمسَة فلط ( ،)1تي حصثحط ٔبًضا ابًخلٌني (.)2
 21بٔهؼص حول رعل املوكؽ االًٕىرتوين ًلٔماهة اًـامة ٌَحىومة http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm :
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-1ورش ادلصًست اًصمسَة إًىرتوهَا :ؿسم جسَسي اًًرش ًـَق الاظالغ اصلوزي ؿىل ادلصًست
إن ورش ادلصًست اًصمسَة إًىرتوهَاً ،ؤذي هفس اصلوز اطلي ثؤذًَ ادلصًست اًصمسَة
املًسوذة وزكِا .فاًوظول إىل اًلاؿست اًلاهوهَة ًلذرص فلط ؿىل الاظالغ اصلوزي ؿىل
اًيعوض اًوازذت فَِ واملخياثصت :اك ٔلوامص واالثفاكِاث واًلواهني اًـضوًة واًـاذًة واملصاس مي
اًصئاس َة واًخيفِشًة واًلصازاث اًوسازًة املضرتنة .وًحلى اصلوز اطلي ثؤذًَ ُشٍ اًخلٌَة
االًٕىرتوهَة جمصذ جسَِي ٌَوظول إىل اًيط احملسذ ذون حىدس ؾياء اًححر وثعفح مئاث
اًعفحاث دلصائس كس ًعي ؿسذُا إىل  80حصًست ٔبو ٔبنرث يف اًس ية اًواحست.
وابًخايل ال جسمح ُشٍ الًَٓة ابًوًوح إىل كاهون واحض ومفِوم ،حبنك ٔبن اًِسف املحخلى من
اًًرش يف ُشٍ اذلاةل ُو الاظالغ اصلوزي ؿىل خمخَف اًيعوض تسون حتسًس ٔبو ٔبي
ثوحَِ.22
إىل خاهة رعل ،میىن ٌَمخددؽ ثضلك ذوزي ًخوازخی ورش ادلصائس اًصمسَةٔ ،بن ًَحغ يف
تـغ ا ٔلحِان ورش ؿسذ مذلسم ؾن ؿسذ ساتق ،نًرش اًـسذ  60يف صِص ذٌسمرب ًس ية
 2013كدي ظسوز اًـسذ  56من هفس اًس ية .وؿسم ورش ادلصائس اًصمسَة اًعاذزت ما تني
اًـسذ  56و  60ظحلا ٌَدسَسي املعَوة يف حصثُة ا ٔلؿساذ ويف وكهتا املعَوة ،ؿىل اًصمغ
من ظسوز اًـسذ  61يف وكت ساتق.23
ُشا الاضعصاة واًخشتشة يف ورش ادلصائس ،اطلي ال جنس هل ثفسرياً ،ؤثص سَحا ؿىل
معََة اًوظول إىل اًلاهون ٌَمرتذذ اصلوزي ؿىل املوكؽ ،واملخددؽ ثضلك ًويم ًعسوز اًيعوض
اًلاهوهَة.
حِر میىن ٔلي مس خزسم ٔبن ًفاخ ٔب تًرش ؿسذ مـني يف صِص مـني ،س حق هل ذالل ُشا
اًضِص ٔبن اظَؽ ؿىل مجَؽ ا ٔلؿساذ ،يف حني ًؼِص هل ؿسذ خسًس مل ًعَؽ ؿَََ ،ؿىل اًصمغ من
ورش ٔبؿساذ ٔبدصى مذخاًَة يف اًضِص املوايل.
وؿَََ فإن قَاة اًدسَسي املعَوة يف ثوكِت اًًرش ٔبو ثشتشتَ ،هیز من مدس ٔب ضٌلن كاتََة
اًوظول املاذي ٌَلاهون ،فاملرتكة ًعسوز ادلصًست اًصمسَة ٔبظحح معاًحا ابًخددؽ اصلكِق ً ٔلؿساذ
املًضوزت وحتمََِا واًخبٔنس من جسَسي ا ٔلؿساذ ،حىت ال ًحاقت تـسذ مل ٌس حق هل الاظالغ ؿَََ.
-22
Thomas Paizzon, op. cit. p. 478.
 -23ال میىن اندضاف ؿسم اًدسَسي اصلوزي ًٌَرش إال من ذالل املخاتـة اًَومِة ٌَجصًست اًصمسَة من ذالل املوكؽ . www.joradp.dz

139

 -2فامی ًخـَق ابًخلٌني:
من املحاذزاث اًيت میىن وظفِا تبٔهنا إجیاتَة ،ثغل اًخلٌَياث اًيت مت ورشُا ؿىل املصكؽ
االًٕىرتوين ً ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة واًيت س حق رهصُاً .ىن ال ختَو ُشٍ ال ًَٓة اًخلٌَة من
اًـَوة ؿىل مس خوًني :املس خوى ا ٔلول ًخـَق مبحسوذًة اًيعوض امللٌية ( ٔب) ،واملس خوى
اًثاين ًخـَق تـسم اس خلالل اًخلٌَاث اذلسًثة ًخعوٍص ٔبذاء اًخلٌني (ة).
ٔب -ؿىل مس خوى حمسوذًة اًيعوض امللٌية:
ما جیة االٕصازت إًََ تساًةٔ ،بن ؿسذ اًخلٌَياث املًضوزت ؿىل املوكؽ www.joradp.dz
إىل حس نخاتة ُشٍ ا ٔلسعص ،تَف ؿسذ  14ثلٌَيا ،يف حني ٔبهَ ؾيس اًضلط ؿىل ا ٔلًلوهة املخـَلة
تخلسمي ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة واًخـصًف تـمَِا ،وكصاءت حمخواُا ،جس خوكفٌا فلصت رممة جضري إىل
مجةل اًيعوض ا ٔلساس َة اًيت متىٌت ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة من ثلٌَهنا ،ويه ال ثخعاتق من
حِر ؿسذُا مؽ ثغل املًضوزت واًيت میىن اس خلالًِا من كدي ٔبي مس خزسم ً ٔلهرتهت ،إر
ثعصكت ُشٍ اًفلصت إىل ثلٌَياث ُامة ال وحوذ ًِا ؿىل املوكؽ ويه :اًلاهون اًححصي ،كاهون
ازلازك ،اًلاهون اًـلازي ،كاهون اًخبٔمِياث ،كاهون ارلسمة اًوظيَة.24
حىت ابس خزسام معََة اًححر ؿىل ُشٍ اًلواهني ،وفلا حملصك اًححر اطلي ًوفصٍ املوكؽ،
فال هـرث ؿىل ُشٍ اًيعوض.
هدساءل ُيا ؾن سخة ؿسم ورش مثي ُشٍ اًيعوض ا ٔلساس َة يف صلكِا االًٕىرتوين
ٍمتىني اًـموم من الاظالغ ؿَهیا ؿىل قصاز اًخلٌَياث ا ٔلدصى املًضوزت.
ُشا من هجة ،ومن هجة ٔبدصىُ ،ياك اًـسًس من اًيعوض اًلاهوهَة جضمي اًـسًس من
اجملاالث يف حاخة ماسة ًـمََة اًخلٌني ،ملا جضمي ٔبحاكرما اًـسًس من اًلواؿس املخياثصت يف
كواهني و ٔبوامص ومصاس مي وكصازاث وسازًة .اكٍهتَئة واًخـمري ،اًعحة ،اًحُئة ،الاس هتالك،
وكريُا من اجملاالث.
وؿَََ ،ال حزال ُياك اًـسًس من املَاذٍن اًيت يه حباخة ماسة إىل ثلٌني ًًرش إًىرتوهَا،
جیمؽ فَِ لك اًيعوض املخـَلة تٌََ ،سٌلخ ًلك رممت وهل ؿالكة هبشٍ املَاذٍن من اًوظول إىل
اًلاؿست اًلاهوهَة املعَوتة ثضلك سِي وذون ؾياء ،وُو ما مل حتللَ ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة
اًيت ثخوفص يف ُشا اًعسذ ؿىل كاؿست ٌَمـعَاث اًلاهوهَة الٔهكي وا ٔلجنؽ .كري ٔبن اس خـٌلل ُشا
 24بٔهؼص اًفلصت املخـَلة ابًيلعة اًصاتـة :ؿىل اًعـَس املاذي ،ؾيس حفط حمخوى ثلسمي رمام وثيؼمي وسري ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ؿىل املوكؽ االًٕىرتوين:
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm.
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اًصظَس وحمثَيَ ًخعَة املزًس من اًخحسني ،وُو ما اؿرتفت تَ ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ؿىل
موكـِا.
ما ًـاة ؿىل جمِوذاث معاحل ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ،الس امی مسٍصًة اًخلٌني واالٕؿالم
اًلاهوين ابًخـاون مؽ معَحة االٕؿالم الٓيلٔ ،بهنا جسري تحطء صسًس اجتاٍ معََة اًخلٌني ؿىل
اًصمغ من مصوز ٔبنرث من  12س ية من ظسوز امللصز اطلي ًضحط َُالك ا ٔلماهة اًـامة
ٌَحىومة وحيسذ رمارما .25حِر ٔبصازث املاذت  11من ُشا امللصز ؿىل ٔبن مسٍصًة اًخلٌني
واالٕؿالم اًلاهوين حلكف تخلٌني اًيعوض ا ٔلساس َة كعس وضـِا حتت ثرصف املؤسساث
واالٕذازاث اًـمومِة واملس خـمَني احملمتَني .وجسِص معَحة االٕؿالم الٓيل ؿىل ثوفري اس خـٌلل
كاؿست املـعَاث وزتعِا ثض حىة االٕهرتهت ؿىل املوكؽ  .www.joradp.dzوما ًؼِص اًحطء
يف ثلٌني اًيعوضُ ،و ورش  14ثلٌَيا حمَيا فلط مٌش ظسوز امللصز س ية  ،262001وُو ما
میثي ؿسذا ضئَال خسا ملازهة تـست هعوض بٔساس َة ٔبدصى ُامة حتخاح إىل معََة اًخلٌني.
ة -ؿىل مس خوى ؿسم اس خلالل اًخلٌَاث اذلسًثة ًخعوٍص ٔبذاء اًخلٌني:
ما ًـاة ؿىل اًيعوض امللٌية من كدي ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومةٔ ،بهنا وزذث يف صلك
خامس ال ًخالءم مؽ فىصت اًخلٌني املساٍص ٌَخعوز اًخىٌوًويج و املـَومايت.
مفجموغ اًخلٌَياث املوضوؿة حتت ثرصف مس خزسمَِ ؿىل اًصمغ من هوهنا حمَية وحتمي
لك اًخـسًالث اًوازذت ؿىل اًيط ا ٔلظًل اًثاتت تعوزت مًسلة ،إال ٔبن اًضلك اطلي ثؼِص
فَِ اًيعوض ُو صلك خامس يف ظَلة .PDF
ُشٍ اًعَلة ال متىن املس خزسم من اًوظول إىل ثغل االٕحاالث اًوازذت ذاذي ٔبحاكم
اًخلٌني ،ثضلك مدارش .27إر التس من ارلصوح من اًيط ا ٔلظًل ٔبو اًخلٌني واًححر ؾن
اًيط احملال إًََ سواء اكن كاهوان ٔبو مصسوما ٔبو ٔبمصا ٔبو كريٍ من ٔبهواغ اًيعوض ،واًححر
ؾيَ يف ادلصًست اًصمسَة املسزح فهیا ُشا اًيط .وكس حيخوي اًخلٌني ؿىل ؿست إحاالث كس حصُق
املس خزسم ،وجضدت ٔبفاكزٍ من نرثت االٕحاالث ومتيـَ من اًوظول ثسِوةل إىل اًلاؿست اًلاهوهَة
احملال إٍهیا.
 25بٔهؼص http://www.joradp.dz/TRV/A2004B01.pdf :
 26بٔهؼص امللصز املؤزد يف  2001اطلي ًضحط َُالك ا ٔلماهة اًـامة وحيسذ رمارما http://www.joradp.dz/TRV/A2004B01.pdf.
 27ثـس ثلٌَة االٕحاةل من هط إىل هط بٓدص ،ذؾوت صلكَة مـَية من كدي اًلاؿست اًلاهوهَة ٌَخيلي من ماذت إىل ماذت بٔو مواذ بٔدصى .ويه ثلٌَة ثؤمن
ثياسق اًلاهون .ويه بًَٓة ختخرص اًوكت واًوس َةل .نٌل ثخـسذ ظصق االٕحاةل ،من إحاةل ذاذََة بٔي ذاذي اًيط يف حس راثَ من ماذت إىل ماذت ،بٔو
إحاةل ذازحِة من ماذت مضمية يف اًلاهون حنو هط بٓدص ًوخس يف هط من هوغ بٓدص.
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ؿىل ُشا ا ٔلساش ،إرا اكن اس خزسام االٕؿالم الٓيل ،اذلعَةل ا ٔل ّمه وحموز اًخعوز الٔنرث
ثبٔهَسا ابًًس حة ًـمي ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ومعاذلِا ،فإن رعل مل ثـىسَ ثغل اًيعوض
ا ٔلساس َة امللٌية حبنك إفصاػ حمخواُا من ذوزُا االًٕىرتوين يف اًًرش ؿرب الاهرتهت ،واطلي
میىن ٔبن ثؤذًَ يف جسَِي اًوظول إىل اًلاؿست اًلاهوهَة ،فًرش اًخلٌني هبشٍ اًعوزت كري املصهة
صخَِ إىل حس تـَس تخغل املسوانث املًضوزت وزكِا ؿىل صلك نخة من كدي ذوز ورش ذاظة
واًيت حتمي هعوض كاهوهَة ومالحق ٍلـة ذاظة مبجال كاهوين مـني.
والتس من اًخوضَح تبٔن ُشٍ اًخلٌَياث ؿىل اًصمغ من حىفي ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة
تًرشُا ،إال ٔبهنا فاكست ٌَصمسَة املعَوتة ؿىل ؾىس ادلصًست اًصمسَة املًضوزت إًىرتوهَا واملوزوق
مهنا ،حبنك ثعاتلِا مؽ اًًسزة اًوزكِة .ؿىل ُشا ا ٔلساش ،التس من اًخثخت ذوما من حصة
اًيط.
ًىن ا ٔلثص واًيدِجة ا ٔلسو ٔب يف مثي ُشٍ اذلاالثً ،عال ثغل اًىذة املًضوزت وزكِا
واًيت جسدٌس وثـمتس ؿىل ُشا اًخلٌني ذون حماوةل مهنا ٌَخحلق من ُشا ارلَي ،فِخََ اًلازئ
مصثني ،مصت ٔبمام املوكؽ االًٕىرتوين ومصت ٔبمام ُشٍ اًىذة املـصوضة ٌَحَؽ ويه يف مذياول ازلَؽ.
ال حزال بًَٓة كاتََة اًوظول ٌَلاهون املاذي حباخة إىل مزًس من اًخفـَي ،من ذالل تـر
ظصق ٔبنرث مصوهة ،ثوسؽ جمال االثعال ابملواظن وخمخَف مس خزسيم ا ٔلهرتهت ،فاملوكؽ
االًٕىرتوين ً ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ،ال ًـىس رعل اًخعوز وثغل اًثوزت اًخىٌوًوحِة
واملـَوماثَة اًيت وظَيا إٍهیا اًَوم .وال حتلق اًعموخ اطلي ثعحو إًََ ادلزائص االًٕىرتوهَة
.2013
وُشا ما ؿربث ؾيَ رصاحة ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ؿىل موكـِا االًٕىرتوين مبياس حة ثعصكِا
إىل اًِسف اًوظين اطلي ًًدلي تَوكَ يف ُشا املَسان واطلي ٍمتثي يف" :إحصاء ثلٌني "كـاهوين
ذائـم" ،حِر ٔبنسث ؿىل ٔبهَ ًخعَة مضازنة اذلىومة لكِا واًوسزاء ،لك وسٍص ؿىل حسا ،إر
ٔبن ُشٍ اًـمََة ثخعَة وضؽ ثيؼمي وٕاحصاءاث ووسائي ماًَة وماذًة مالمئة ،ونشا ٔبذواث
كاهوهَة كري مذوفصت يف اًوكت اذلارض ،حِر ٔبن اًخلٌني "اًلاهوين اصلامئ" ًخعَة فامی خیط
اًياحِة اًدرشًـَة اًخعسًق ؿَََ جصملاهَا وًخعَة من اًياحِة اًخيؼمیَة إحصاءاث ذاظة
ًخيفِشٍ".28
 28بٔهؼص http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm :
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من ذالل ُشا اًخرصحیً ،خخني تبٔن حلكَف ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ًوحسُا مبِمة اًخلٌني
تلصط جسَِي اًوظول إىل اًلاهون ًاكفة مس خزسمَِ يف كري حمهل .فإرا اكن املوكؽ االًٕىرتوين
كس جنح يف جسَِي اًوظول إىل ادلصًست اًصمسَة مٌش ظسوزُا يف س ية  1962إىل كاًة اًَوم،
فإهَ جعز ؾن وضؽ اًـسًس من اًيعوض ا ٔلساس َة يف ثلٌَياث ثضلك اكمي وتسون ٔبدعاء.
ؿىل ُشا ا ٔلساش ،جیة جضىِي دلية ؿََا جسِص ؿىل إؿساذ اًخلٌني ومذاتـة اًخحَني
املخـَق تَ ،ومٌح ُشٍ اٌَجية لك اًوسائي واالٕماكهَاث ٔلذاء معَِا .نٌل جیة ٔبن ٌضازك يف
جضىِي ُشٍ اًَِئة ٔبؾضاء من لك من اًسَعة اًدرشًـَة ( اًربملان ) واًسَعة اًخيفِشًة
واًسَعة اًلضائَةٌَ ،سِص ؿىل ثفـَي كاتََة اًوظول إىل اًلاهون ثضلك ٔبفضي ،وثـزٍز مدس ٔب
ا ٔلمن اًلاهوين .وجیة ابمللاتي مٌؽ ارلواض من ورش اًيعوض اًصمسَة ووضـِا يف ثلٌني كري
زمسي حفاػا ؿىل حق املواظن يف اًوظول إىل اًلاؿست اًلاهوهَة اًصمسَة واًسَمیة.
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اًًرش يف ادلصًست اًصمسَة هوس َةل ٌَوظول إىل اًلاهون
ذنخوزت حسان انذًة بٔس خارت حمارضت " ٔب" خامـة موًوذ مـمصي ثزيي وسو


ال صم يف ٔبهَ ملـصفة اًلاهون اًوضـي ال تس من الاظالغ ؿَََ ماذای؛ وابًخايل التس من
ثوفص بًَٓاث ًدسَِي اًوظول إىل اًلاؿست اًلاهوهَة اًيت ًخضمهنا ؾن ظصًق اًًرش ،وثـس
"اًىذاتة اًياكي اًرضوزي ًًرش املـصفة اًلاهوهَة" .1ومت رعل من ذالل ؿست ٔبذواث اكدلصًست
اًصمسَة واًخلٌَياث؛ فبٔما ادلصًست اًصمسَة فِيي وس َةل هلي اًيط اًلاهوين من هعوض جرشًـَة
وثيؼمیَة ؿىل اًوزق ،تال مٌاسغٔ ،بما اًخلٌَياث فِيي "...مجؽ ًـسذ مـني من اًيعوض
اًلاهوهَة" 2يف نخاة مصثة.
ًىن اكهت وال حزال ادلصًست اًصمسَة اًوس َةل اذلسًثة اًيت وفصث حال ماذای ومعََا ً ٔلمن
اًلاهوين .وحتمي ادلصًست اًصمسَة يف ؾحازاهتا ثـصًفا ًِا ،فِيي حصًست وابًخايل ػِصث فىصت
وضـِا تؼِوز اًعحافة تعفة ؿامة ،ويه زمسَة ٔلهنا ثخضمن اًيعوض اًلاهوهَة اًعاذزت ؾن
اًسَعاث اًصمسَة يف اًحضل .وػِصث يف فصوسا يف س ية  ،31870مث اهدرشث يف لك ذول
اًـامل ثلصًحا و ٔبظححت اًوس َةل ا ٔلوىل اًيت ثوفص إماكهَة الاظالغ ؿىل اًيعوض اًلاهوهَة

-1
«…l’écrit est le véhicule indispensable de la diffusion du savoir juridique» in TERRE (François), «Introduction
au droit», 6éme édition, Dalloz, Paris, 2003, p. 347.
-2
Idem, p. 337.
-3
PIAZZON (Thomas), «La sécurité juridique», Editions ALPHA & Défrénois, Beyrouth, 2010, p. 80.
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اًصمسَة ،فبٔظحح هیسف اًًرش فهیا إىل إؿالم اًـامة فـال ابًيط اًعاذز" ، 4رعل ٔبن ال
حلكَف إال مبـَوم ... ،وال ٍىون مـَوما ٌَملكفني تَ إال ابٕصِازٍ تُهنم وٕاراؾخَ فهیم.5"...
فٌؼصا ٔلمهَة ُشٍ اًوس َةل زٔبًيا املضازنة يف مَخلى "كاتََة اًوظول إىل اًلاهون" مبساذةل حول
ادلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة من ذالل اًخـصًف هبا (املعَة ا ٔلول)،
ابًرتنزي حول اس خـٌلل ُشٍ اًوس َةل يف ادلزائص من ذالل اًخعصق إىل اًؼصوف اًخازخیَة الٕوضاهئا
مٌش س ية  1962وظصق إؿساذُا وادلِة امللكفة تشعل الس امی ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ،وخمخَف
ا ٔلحاكم اًلاهوهَة اًيت ثيؼم ُشٍ اًوس َةل يف تالذان .مث حتسًس ذوزُا يف ثوفري ا ٔلمن اًلاهوين
(املعَة اًثاين).
املعَة ا ٔلول :اًخـصًف ابدلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة
إن ادلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة ٔبمه وس َةل ماذًة ٌَوظول إىل
اًيعوض اًلاهوهَة ،فاًخـصًف هبا ًخعَة إًلاء هؼصت ؿىل اتزخیِا (اًفصغ ا ٔلول) ،كدي إؾعاء
هحشت ؾن ظصًلة جس َريُا (اًفصغ اًثاين).
اًفصغ ا ٔلول :اتزخی ادلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة
إن ادلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة مل ثؼِص مدارشت تـس
الاس خلالل هبشٍ اًدسمَة طلا جیة اٍمتَزي تني مصحَخني اتزخیَخنيٌُ ،ل :مصحةل ما كدي ػِوزُا
( ٔبوال) ،مث مصحةل ػِوزُا (اثهَا).
ٔبوال -مصحةل ما كدي ػِوز ادلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة
ٔبزياء اًفرتت الاس خـٌلزًة مت إوضاء يف خاهفي من س ية  1927ادلصًست اًصمسَة ٌَجزائص Le
 ،journal Officiel de l’Algérieمث يف حوان  1958ؾ ُّوط مبا ؾصف تؼRecueil des :
. actes administratifs de la délégation générale du gouvernement
تـس الاسخلالل اكهت اًيعوض اًلاهوهَة ثعسز يف ما اكن ًـصف تؼ "ادلصًست اًصمسَة ٌضلوةل
ادلزائصًة"  Le journal officiel de l’Etat algérienاخملخرص يف جسمَة  .JOEAظسز اًـسذ
ا ٔلول يف  6حوًََة  ،61962واكن ًخضمن  12ظفحة فَِ اًفِصش ا ٔليت :االٕؿالن ؾن الاسخلالل
-4
TERRE (François), Op. cit, p. 385.
 -5ذ .حسن نريٍ" ،املسذي إىل اًلاهون" ،اًعحـة ارلامسة ،مًضبٔت املـازف ،االٕسىٌسزًة ،تسون س ية ورش ،ض .244
-6
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وهخاجئ اسخفذاء  15حوًََة  1962وُيا هالحغ دعبٔ معحـي ٔلن الاسخفذاء مت ًوم  01حوًََة ،1962
وزساةل ٌَجرنال ذي قول زئُس ازلِوزًة اًفصوسَة وزساةل ًصئُس اذلىومة اًخيفِشًة ادلزائصًة ؾحس
اًصحٌلن فازش.
اكهت ادلصًست اًصمسَة ثعسز مصثني يف ا ٔلس حوغ ثخضمن يف ظفحهتا ا ٔلوىل :اًس ية واًـسذ
واتزخی ظسوز ادلصًست ابًَوم واًضِص واًس ية ،وجسمَة ادلصًست اًصمسَة ٌضلوةل ادلزائصًة ،سایذت
ؿىل خمخَف اًيعوض اًصمسَة اًيت سدذضمهنا ويه :ا ٔلوامص ،املصاس مي ،اًلصازاث ،اًخـَامیث،
الٓزاء ،اًحالكاث...اخل .مث ظصًلة الاصرتاك ،ومثن ادلصًست ،وتَاانث املعحـة اًصمسَة ،وفِصش
اًـسذ ،مث ًَهیا يف اًعفحاث ا ٔلدصى اًيعوض اًلاهوهَة اًيت ثخضمهنا.
اثهَا -ػِوز ادلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة
تـس ٔ 26بنخوجص ٔ 1962بظححت ادلصًست اًصمسَة ٌضلوةل ادلزائصًة ثسؾى ادلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة
ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَةLe journal officiel de la république algérienne 7
 démocratique et populaireاخملخرص ؿاذت يف ٔ JORAبو يف  .JORADPمؽ اًـمل ٔبهَ يف
اتزخی ٔ 26بنخوجص اكن اًـسذ ا ٔلول مهنا ،ثضميت اًعفحة ا ٔلوىل مٌَ املـَوماث هفسِا اًيت ثوخس يف
اًعفحة ا ٔلوىل من ادلصًست اًساتلة مؽ ثلَريٍن :ا ٔلول مذـَق ابًدسمَة راهتا ،واًثاين توضؽ كواهني تسل
ٔبوامص.
ذالل س ية  1962ظسز  31ؿسذ مهنأ :بي  20ؿسذا حتت جسمَة ادلصًست اًصمسَة ٌضلوةل
ادلزائصًة ،و 11ؿسذا حتت جسمَة ادلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة.
وظسزث ادلصًست اًصمسَة يف س ية  1962ويف س ية  1963وحزء من س ية  1964ابٌَلة
اًفصوس َة فلط .مث واتخساء من  19ماي س ية  1964ظسز ٔبول ؿسذ ابٌَلة اًـصتَة وُو اًـسذ
ا ٔلول ًس ية  81964ثضمن ؿست مصاس مي من تُهنا (وُشا ما هیميا يف موضوؾيا) مصسومني
ظاذزٍن ؾن زئاسة اذلىومة:
ا ٔلولُ :و املصسوم زمق  147-64املؤزد يف  16حمصم ؿام ُ 1374ؼ املوافق ًؼ  28ماًو سية 1964
مؼ ثضبٔن ثيفِش اًلواهني واًضواتط وثضمن زالج مواذ يه (نٌل ورشث):

Journal officiel de l’Etat algérien N° 1 du 06 juillet 1962.
-7
Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire, N° 1 du 26 Octobre 1964.
 -8ادلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة ،اًـسذ ا ٔلول ،اًعاذزت يف  29ماي .1964
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املاذت ا ٔلوىل" :ثعحح اًلواهني واًضواتط انفشت املفـول يف اكفة اًرتاة اًوظين ًوما اكمال
تـس ورشُا يف ادلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة ،إال إرا كصز ما خیاًف
رعل".
املاذت ٔ " :2بن ادلصًست اًصمسَة حتصز ابٌَلة اًـصتَة ،وحتخوي ٔبًضا تعفة مؤكذة ؿىل ورشت
ابٌَلة اًفصوس َة".
املاذت ًً" :3رش ُشا املصسوم ابدلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة".
اًثاينُ :و املصسوم زمق  147-64املؤزد يف  10حمصم ؿام ُ 1374ؼ املوافق ًؼ  22ماًو
س ية  1964مؼ تخـَني مسٍص ادلصائس اًصمسَة صلى زئاسة ازلِوزًة (اًىذاتة اًـامة ٌَحىومة)
واكن اًس َس َلس تًض هنو.
مؽ اًـمل ٔبهَ ابٌَلة اًفصوس َة اكن اًـسذ ا ٔلول ًس ية  1964كس ظسز يف  3خاهفي من
اًس ية هفسِأ ،بما ؿسذ  29ماي ( 1964اطلي ثضمن اًـسذ ا ٔلول ٌَجصًست اًصمسَة ابٌَلة
اًـصتَة) فاكن حيمي زمق  ،44وًخضمن املضمون هفسَ مؽ ما خاء يف ادلصًست ابٌَلة اًـصتَة.
وُىشا حعي هوغ من الادذالف  un décalageيف س ية  :1964فداٌَلة اًـصتَة اكهت س ية
 1964اًس ية ا ٔلوىل ًعسوز ادلصًست اًصمسَة ابٌَلة اًـصتَة ،يف حني ٔبهنا اًس ية اًثاًثة ابٌَلة
اًفصوس َة .حفسج ادذالف تني ٔبزكام ا ٔلؿساذ وس يواث اًخواخس تني اٌَلة اًـصتَة واٌَلة
اًفصوس َة .ومل ثعحح ا ٔلموز ؿاذًة ابًًس حة ٌَخوافق يف ا ٔلؿساذ إال تعسوز ادلصًست ا ٔلوىل ًس ية
 1965اًيت اكهت حتمي اًـسذ ا ٔلول سواء ابٌَلة اًـصتَة ٔبو ابٌَلة اًفصوس َة ًىن الادذالف
يف س يواث اًعسوز تلي إىل ًومٌا مفثال اًـسذ  5من س ية  2014خاء يف اًس ية  51ابٌَلة
اًـصتَة ويف اًس ية  53ابٌَلة اًفصوس َة.
ًمت يف ادلصًست اًصمسَة ورش اًيعوض اًلاهوهَة ادلزائصًة مبـىن اًلواهني وا ٔلوامص واملصاس مي
واًلصازاث وحىت اًحالكاث ظحلا ملا خاء يف اًعفحة ا ٔلوىل مٌَ.
اًفصغ اًثاين :ظصًلة جس َري ادلصًست اًصمسَة
ثخوىل ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة من اًياحِة االٕذازًة جس َري ادلصًست اًصمسَة ( ٔبوال) ،وثددؽ يف
ورشُا تـغ اًلواؿس اًِامة (اثهَا).
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ٔبوال -ادذعاض ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة تدس َري ادلصًست اًصمسَة
ٔبولكت اًيعوض اًسازًة املفـول جس َري ادلصًست اًصمسَة ً ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ،ويه
إذازت ٔبوضئت يف س ية  91977اتتـة ًصئاسة ازلِوزًة .ويه إىل حس اًَوم معَحة من معاحل
زئاسة ازلِوزًة .10ثخوىل ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ثًس َق معي ادلِاس اذلىويم ويه مٌؼمة
تلصاز ظسز يف س ية  112001ومبوحدَ ثخىون من حِر اًَِالك من:
-ذًوان،

س خة كعاؿاث ٌضلزاساث ،يه :اًلعاغ اًس َاذي وكعاغ املاًَة والاكذعاذ وكعاغ اًرتتَةواًثلافة وكعاغ املًضبٓث اًلاؿسًة وكعاغ ارلسماث وكعاغ اًضؤون الاحامتؾَة .حبَر ًخوىل لك
كعاغ اًًضاظ اًلاهوين ٌَوسازاث املـيَة ابدذعاظَ اًيوؾي،
-مسٍصایث ومعاحل،

املعحـة اًصمسَة.ثخضمن ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة زالج مسٍصایث ،يه:
-1مسٍصًة ادلصًست اًصمسَة – ويه اًيت هتميا يف ذزاسدٌا -وختول ًِا رممخني زئُس َدني،
ٌُل:
 حتضري اًيعوض اًيت س خـصط ؿىل ثوكِؽ زئُس ازلِوزًة ٔبو اًوسٍص ا ٔلول،-حتضري اًيعوض املوكؽ ؿَهیا ًًرشُا يف ادلصًست اًصمسَة.

-2مسٍصًة اًخلٌني واملـَومة اًلاهوهَة وثضعَؽ مبِمخني ٌُل:
جس َري وحتَني كاؿست املـَوماث اًلاهوهَة ابٌَلخني اًـصتَة واًفصوس َة من س ية  1962إىلًومٌا،
 -9املصسوم زمق  74-77املؤزد يف  23بٔجصًي س ية ً 1977خضمن إحساج بٔماهة ؿامة ٌَحىومة .ادلصًست اًصمسَة ؿسذ  34اًعاذزت يف  08ماي .1977
 -10املاذت  5من املصسوم اًصئايس زمق  197-01املؤزد يف ً 22وًَو س ية  2001حيسذ معاحل زئاسة ازلِوزًة وثيؼمیِا .ادلصًست اًصمسَة ؿسذ 40
اًعاذزت يف ً 25وًَو .2001
-11
Décision du 25 juillet 2001, définissant les structures du Secrétariat général du gouvernement et fixant leurs
missions, in Secrétariat général du gouvernement. www. Joradp.dz
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ثلٌني اًيعوض ا ٔلساس َة ًخوضؽ حتت ثرصف االٕذازاث واملؤسساث اًخاتـة ٌضلوةل ٔبولك رسط ًـيََ ا ٔلمص.
-3مسٍصًة االٕذازت اًـامة وثضعَؽ تدس َري املوازذ اًخرشًة واملاًَة ً ٔلماهة.
نٌل ثوخس معَحخان ٌُل :معَحة االٕؿالم الٓيل ومعَحة ا ٔلزص َف ،ابالٕضافة إىل املىذحة
املصنزًة.
اثهَا -هَفِة اًًرش يف ادلصًست اًصمسَة
إن اًًرش يف ادلصًست اًصمسَة ُو بٓدص معََة ثلوم تَ ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة يف ػي
إحصاءاث إؿساذ اًيعوض اًلاهوهَة ،ويه إحصاءاث مت ثوضَحِا مصازا من كدي معاذلِا ؾن
ظصًق ثـَامیث وبٓدصُا اًخـَمیَة زمق  077/SGG/CAB/2000املؤزذة يف  02فِفصي
 ، 122000اًيت رهصث فهیا ابٕحصاءاث إؿساذ اًيط اًلاهوين وظصق املعاذكة ؿَََ مشهصت
مبضمون اًخـَمیة زمق  41املؤزذة يف  11هومفرب ً 1994صئُس اذلىومة.
ا ّٕن اكرتاخ اًيط نلاؿست ؿامة ًمت مبحاذزت من ٔبؾضاء اذلىومة (مؽ الاحذفاع ابدذعاض
زئُس ازلِوزًة وزئُس اًوسزاء) ،فِجة ؿىل لك وسازت ٔبن حصسي إىل ا ٔلماهة اًـامة
ٌَحىومة مرشوغ اًيط يف  40وسزة ابٌَلة اًـصتَة مرتحٌل إىل اٌَلة اًفصوس َة ،مث ثلوم معاحل
ا ٔلماهة تخوسًـَ ؿىل ٔبؾضاء اذلىومة واًَِئاث االٕذازًة املـيَة الٕتساء اًص ٔبي ،مث ًربمج صلزاس خَ
يف إظاز احامتؿاث ثًس َلِة ،وثخوىل اًوسازت ظاحدة الاكرتاخ إؿساذ اًعَاكة اٍهنائَة ٌَيط يف
مخس وسخ (ابٌَلة اًـصتَة مؽ حصمجهتا إىل اٌَلة اًفصوس َة) ،وُيا خیخَف ا ٔلمص:
فإرا اكن اًيط جرشًـَا فِوذغ الاكرتاخ يف مىذة اجملَس اًضـيب اًوظين مث جمَسا ٔلمة ،وًددؽ إحصاءاث ذزاس خَ اًـاذًة وؾيس املعاذكة ؿَََ ،ثيط املاذت  126من اصلس خوز
ابًًس حة ٌَيعوض اًدرشًـَة ٔبهَ:
"ًعسز زئُس ازلِوزًة اًلاهون يف ٔبخي زالزني (ً )30وما ،اتخساء من اتزخی جسَمَ إایٍ.

-12
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كري ٔبهَ إرا ٔب َ
دعصث سَعة من اًسَعاث امليعوض ؿَهیا يف املاذت  13166الٓثَة ،اجملَس
اصلس خوزي ،كدي ظسوز اًلاهونً ،وكف ُشا ا ٔلخي حىت ًفعي يف رعل اجملَس اصلس خوزي
وفق اًرشوظ اًيت حتسذُا املاذت  14167الٓثَة".
ومىت مت إظساز اًلاهون  promulguéمن كدي زئُس ازلِوزًة ،واكن حمي ورش يف ادلصًست اًصمسَة
فِشا وسَةل ًيك ال جیِي توحوذٍ ٔبحس و ًيك ًسذي حزي اًيفار.15
ٔبما إرا اكن اًيط ثيؼمیَا ،فِيا منزي تني:
املصسوم اًصئايس اطلي حيال ؿىل زئُس ازلِوزًة ٌَخوكِؽ ؿَََ ،وُشا ظحلا ٌَفلصت  8مناملاذت  77من اصلس خوز ،16مث ًعسز يف ادلصًست اًصمسَة.
املصسوم اًخيفِشي فِوكؽ ؿَََ اًوسٍص ا ٔلول تـس ٔبن ًلوم زئُس ازلِوزًة ابملوافلة ؿَهیاظحلا ٌٌَلذت  85من اصلس خوز،17
 -13ثيط املاذت  166من اصلس خوز ؿىل بٔهَُ " :خی ِعص زئُس ازلِوزًة بٔو زئُس اجملَس اًضـيب اًوظين بٔو زئُس جمَس ا ٔلمة ،اجملَس اصلس خوزي".
 -14ثيط املاذت  167ؿىل بٔهًَ" :خساول اجملَس اصلس خوزي يف خَسة ملَلة ،وًـعي زبًَٔ بٔو ًعسز كصازٍ يف ػصف اًـرشٍن (ً )20وما املواًَة ًخازخی
االٕدعاز .حيسذ اجملَس اصلس خوزي كواؿس معهل".
-15
DENOIX DE SAINT MARC (Renaud), «Histoire de la loi», Editions Privat, Toulouse, 2008, p. 127.
 -16ثيط املاذت  77ؿىل ما ًبٔيتً" :ضعَؽ زئُس ازلِوزًة ،ابالٕضافة إىل اًسَعاث اًيت ختوًِا إایٍ رصاحة بٔحاكم بٔدصى يف اصلس خوز ،ابًسَعاث
واًعالحِاث الٓثَة:
ُ-1و اًلائس ا ٔلؿىل ٌَلواث املسَحة ٌَجمِوزًة،
ً -2خوىل مسؤوًَة اصلفاغ اًوظين،
ً-3لصز اًس َاسة ارلازحِة ًلٔمة وًوهجِا،
ٍ-4صبٔش جمَس اًوسزاء،
ً-5ـني اًوسٍص ا ٔلول وٍهنيي رمامَ،
-6میىن زئُس ازلِوزًة بٔن ًفوط حزءا من ظالحِاثَ ٌَوسٍص ا ٔلول ًصئاسة احامتؿاث اذلىومة ،مؽ مصاؿات بٔحاكم املاذت  87من اصلس خوز،
-7میىٌَ بٔن ًـني انئحا بٔو ؿست هواة ٌَوسٍص ا ٔلول تلصط مساؿست اًوسٍص ا ٔلول يف ذمازسة وػائفَ ،وٍهنيي رمارمم،
ً -8وكؽ املصاس مي اًصئاس َة،
-9هل حق إظساز اًـفو وحق ختفِغ اًـلوابث بٔو اسددساًِا،
-10میىٌَ بٔن ٌسدضري اًضـة يف لك كضَة راث بٔمهَة وظيَة ؾن ظصًق الاس خفذاء،
ً -11ربم املـاُساث اصلوًـَة وًعاذق ؿَهیا،
ٌ -12سمل بٔومسة اصلوًـة وهَاصُهنا وصِاذاهتا اًدرشًفِة".
 -17ثيط املاذت  85من اصلس خوز" :میازش اًوسٍص الٔول ،سایذت ؿىل اًسَعاث اًيت ختوًِا إایٍ رصاحة بٔحاكم بٔدصى يف اصلس خوز ،اًعالحِاث الٓثَة:
ً-1وسغ اًعالحِاث تني بٔؾضاء اذلىومة مؽ احرتام ا ٔلحاكم اصلس خوزًة،
ٌ-2سِص ؿىل ثيفِش اًلواهني واًخيؼامیث،
ً -3وكؽ املصاس مي اًخيفِشًة ،تـس موافلة زئُس ازلِوزًة ؿىل رعل،
ً-4ـني يف وػائف اصلوةل تـس موافلة زئُس ازلِوزًة ،وذون املساش تبٔحاكم املاذثني  77و 78اًساتليت اطلهص،
ٌ-5سِص ؿىل حسن سري االٕذازت اًـمومِة.
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اًلصاز اًوسازي فـىل اًوسازت املـيَة إحاةل اًيط ؿىل ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة كدي اًخوكؽؿَََ من كدي اًوسٍص املـين صلزاسة مسى معاتلذَ ٌَدرشًؽ واًخيؼمي اًسازًني ،مث ًوكؽ ؿَََ
اًوسٍص.
وؿىل اًـموم تـس هناًة ادلاهة اًلاهوين الٕؿساذ اًيط واملعاذكة اٍهنائَة ؿًَََ ،مت إؿساذٍ
من اًياحِة اًخلٌَة من كدي مسٍصًة ادلصًست اًصمسَة مث ًمت إزساهل ٌَسحة إىل املعحـة اًصمسَة.
املعَة اًثاين :ذوز ادلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة
ثـخرب ادلصًست اًصمسَة اًوس َةل ا ٔلوىل اًيت ثوفص يف ّ
لك اصلول إماكهَة الاظالغ ؿىل
اًيعوض اًلاهوهَة اًصمسَة ،إر هیسف اًًرش يف ادلصًست اًصمسَة إىل إؿالم اًـامة فـال ابًيط
اًعاذز ،18وابًخايل يه ٔبذات ٌَوظول إىل اًلاهون (اًفصغ ا ٔلول) ،سایذت ؿىل هون اًًرش فهیا
مـَازا سمٌَا ًخحسًس زساین اًلاؿست اًلاهوهَة من حِر اًزمان (اًفصغ اًثاين).
اًفصغ ا ٔلول :ثوفري ٔبذات اًوظول إىل اًلاؿست اًلاهوهَة
ازثحط ثعوز اًخرشًة تؼِوز وس ََخني سامهخا يف ورش اًيط اًلاهوين ،وٌُل :املعحـة
واًوكحَوحص ٔبي هجاس االٕؿالم الٓيل .19وكس اس خفاذث ادلصًست اًصمسَة من ُاثني اًوس ََخني،
فُسمح وحوذُا تخوفري ضٌلن وظول اًلاهون سواء تعوزثَ املاذًة ( ٔبوال)ٔ ،بو تعوزثَ كري
املاذًة (اثهَا).
ٔبوال -اًوظول املاذي إىل اًلاؿست اًلاهوهَة
مسح وحوذ ادلصًست اًصمسَة معحوؿة ؿىل اًوزق تخوفري ُشٍ ا ٔلذات نخاتة وماذای ورعل من
ذالل ظحـِا يف املعحـة اًصمسَة ،وابًخايل اكن واىل وكت كصًة ورش ادلصًست اًصمسَة ؿىل
اًوزق ُو اًوس َةل اًخلََسًة .طلا جسـى لك ذوةل إىل ثيؼمیِا وٕاوضاء معحـة زمسَة ًعحـِا،
وثوفريُا ٌََِئاث اًـامة واملواظيني ًالظالغ ؿىل اًيعوض اًصمسَة.
ٔبوضئت ٔبول معحـة زمسَة يف ادلزائص ٔبزياء اًفرتت الاس خـٌلزًة مبوحة املصسوم املؤزد يف
 21ذٌسمرب س ية  .1943وتـس الاس خلالل اختش كصازا يف  3حوًََة  1964ابٕوضاء جمَس
ً ٕالرشاف ؿىل ُشٍ املعحـة ووضؽ هط ًيؼمِا ُو املصسوم زمق  332 – 64مىصز املؤزد يف
-18

TERRE (François), «Introduction au droit», 6éme édition, Dalloz, Paris, p. 385.

-19
Op. cit, p. 347.
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 02ذٌسمرب س ية  1964واملخضمن إحساج مؤسسة معومِة جسمى "املعحـة اًصمسَة"
املـسل .20واًيت اكهت مؤسسة معومِة راث ظاتؽ ظياؾي وجتازي 21حتت وظاًة اًاكثة اًـام
ٌَحىومة زئُس جمَس ا ٕالرشاف ؿَهیا ،22ثلوم تـست رمام من تُهنا..." :ظحؽ اًًرشاث اًصمسَة
ٌَحىومة واًزتوًس مهنا وورشُا.23"...
ويه حاًَا مٌؼمة مبوحة املصسوم اًخيفِشي زمق  189 -03املؤزد يف ٔ 28بفصًي س ية
ً 2003خضمن ثـسًي اًلاهون ا ٔلسايس ٌَمعحـة اًصمسَة ،24وال حزال مؤسسة معومِة راث
26
ظاتؽ جتازي وظياؾي حمتخؽ ابًضرعَة اًلاهوهَةٌ ،25سريُا جمَس إذازت وًسٍصُا مسٍص ؿام
ويه اتحصت يف ؿالكاهتا مؽ اًلري .27ثوضؽ حتت وظاًة ا ٔلمني اًـام ٌَحىومة 28وملصُا يف
ادلزائص اًـامصة.29
وكس حسذث رمارما نٌل ًبٔيت:
"حمتثي رممة املعحـة اًصمسَة يف ظحؽ اًواثئق واملًضوزاث اًصمسَة وثوفريُا وثوسًـِا.
وحلكف هبشٍ اًعفة مبا ًبٔيت:
ظحؽ ادلصًست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة واملًضوزاث اًصمسَةا ٔلدصى وثوسًـِا،
-ظحؽ اًواثئق االٕذازًة واًيعوض راث امليفـة اًـمومِة وثوسًـِا،

ظحؽ ّلك اًواثئق اًالسمة ً ٕالذازاث واملؤسساث واًَِئاث اًـمومِة وثوفريُا.30"...
وثخوىل ٔبًضا إهخاح وجسوًق ا ٔلكصاض املضلوظة اًيت ثـسُا معَحة االٕؿالم الٓيل ً ٔلماهة
اًـامة ٌَحىومة.31
 -20ادلصًست اًصمسَة ؿسذ  58اًعاذزت يف  11ذٌسمرب .1964
 -21املاذت  1من املصسوم زمق  332-64مىصز ،مصحؽ ساتق.
 -22املاذت  2من هفس املصحؽ.
 -23املاذت  1من هفس املصحؽ.
 -24ادلصًست اًصمسَة ؿسذ  30اًعاذزت يف  30بٔفصًي س ية .2003
 -25املاذت  2من املصسوم اًخيفِشي زمق  ،189 -03مصحؽ ساتق.
 -26املواذ من  8إىل  18من هفس املصحؽ.
 -27املاذت  2من هفس املصحؽ.
 -28املاذت  3من هفس املصحؽ.
 -29املاذت  4من هفس املصحؽ.
 -30املاذت  5من هفس املصحؽ.

152

وثخوىل املعحـة اًصمسَة رممة ارلسمة اًـمومِة ظحلا ٔلحاكم ذفرت رشوظ مَحق ابملصسوم
اًخيفِشي املًضئ ًِا ،اطلي ًخىون من ؾرش مواذ مهنا املاذت ا ٔلوىل اًيت ثَزم املعحـة اًصمسَة
تعحؽ ادلصًست اًصمسَة وتوضـِا "...حتت ثرصف اصلوةل واملواظن يف الٓخال املالمئة ثفاذای ًلك
ثبٔذري يف ثعحق اًلاهون ظحلا ٌٌَلذت  2مٌَ .مؽ اًـمل ٔبن من مضن إٍصاذاث املعحـة اًصمسَة
"...حاظي تَؽ املًضوزاث" ،32ومهنا ادلصًست اًصمسَة ابؾخحازُا اتحصت جتاٍ اًلري.
وؿَََ "وٕارا اكن امللعوذ من ورش اًدرشًؽ يف ادلصًست اًصمسَة ٌضلوةل محهل إىل ؿمل
اخملاظحني تَ ،فِلذيض رعل ٔبن ثعحؽ ادلصًست اًصمسَة تبٔؿساذ اكفِة وسخِا و ٔبن ثوضؽ ُشٍ
ا ٔلؿساذ موضؽ اًخوسًؽ اًفـًل ملن ًعَهبا من ازلِوز" .33طلا ويف ادلزائص میىن ٔلي رسط ٔبن
ٌضرتك يف ادلصًست اًصمسَة ،سواء اكن ذاذي اًوظن ٔبو يف تلِة ذول امللصة اًـصيب (ثووس،
امللصةًَ ،خِا ،موزًعاهَا) ٔبو ذازح ذول امللصة اًـصيب ،اصرتااك س يوای إما تسفؽ ملاتي
اًًسزة ا ٔلظََة فلط ٔبي اًًسزة ابٌَلة اًـصتَة ويه 1070,00 :ذح من اصلاذي ٔبو
 2675,00ذ ح من ذازح ذول امللصة اًـصيبٔ ،بما الاصرتاك ابًًسرخني :ا ٔلظََة واًرتمجة
فِو  2140,00ذح ابًًس حة ٌضلاذئ ،بو  5350,00ذح ٌَزازح (مؽ إضافة هفلاث االٕزسال
ابًًس حة ٌَزازح ذامئا).
اثهَا -اًوظول كري املاذي إىل اًلاؿست اًلاهوهَة
ٔبفصس اًخعوز اًـَمي واًخىٌوًويج وحوذ االٕؿالم الٓيل هوس َةل مذعوزت ٌَخوفري اًرسًؽ
34
ٌَمـَومة ،جفِاس اًوكحَوحص میيح ذاظة اًرسؿة يف اًححر وثوس َؽ ظصق اًوظول إىل املـَومة
وكس اس خفاذ من رعل اًلاهون من ذالل ما ًـصفَ اًحـغ تخعوز االٕؿالم الٓيل اًلاهوين Le
 développement de l’informatique juridiqueاطلي مسح حىت ًلري زخال اًلاهون
ابالظالغ ؿىل اًيعوض اًلاهوهَة ومـصفهتا.35
ا ّٕن ادلصًست اًصمسَة وس َةل ساٍصث اًخعوز اًخىٌوًويج من ذالل ثوفصُا تعفة ذامئة
وجماهَة ؿىل املواكؽ اًصمسَة يف الاهرتهت ،مثي موكؽ  www.Legifrance.gouv.frيف فصوسا.
-31
Article 17 de la Décision du 25 juillet 2001, Op.cit.
 -32املاذت  20من املصسوم اًخيفِشي زمق  ،189 -03مصحؽ ساتق.
 -33ذ .حسن نريٍ ،مصحؽ ساتق ،ض .245
-34
BERGEL (Jean- Louis), «Théorie générale du Droit», 3éme édition, Dalloz, Paris, 1999, p. 64.
-35
TERRE (François), Op. cit, p. 355.
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و ٔبًضا يف ادلزائص ،إر میىن اًوظول إىل ادلصًست اًصمسَة ؿرب الاهرتهت ؾن ظصًق
موكؽ  ،www.joradp.dzومیىن الاظالغ ؿَََ ابٌَلاث اًثالزة :اًـصتَة واًفصوس َة
والاجنَزيًة.
ثخوىل رممة جس َري ُشا املوكؽ معَحة االٕؿالم الٓيل اب ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة (إىل خاهة
رممة إؿساذ ٔبكصاض مضلوظة ثخضمن ادلصائس اًصمسَة مٌش س ية  1962إىل ًومٌا ابٌَلخني:
اًـصتَة واًفصوس َة) ،وًخضمن املوكؽ تيم ٌَمـَوماث ثوضؽ حتت ثرصف ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة
راهتا ونشا لك املؤسساث واالٕذازاث اًـمومِة و ٔبي مس خـمي ؾن ظصًق اصلدول يف املوكؽ.36
وُو يف اذللِلة موكؽ ٌضمي ظفحة زئُسة  La page accueilفهیا ابٌَلة اًـصتَة،
ٔبًلوانث مذـسذت يه:
ظفحة الاس خلدال  La page accueilوثضم ؿست مـَوماث:ٔ -1بفلِا يف ا ٔلؿىل ٔبًلوانث ًالظالغ ؿىل ادلصائس ،اًلواهني ،اًححر ،اًـون (واٌَلخني
اًفصوس َة والاجنَزيًة) .ابًًس حة ٌَجصائس اًصمسَة فِيي مذوفصت مٌش س ية  1962إىل ًومٌا ُشا،
ًمت ادذَاز اًس ية (يف ٔبًلوهة مـست طلعل) ،مث ثؼِص زسانمة  calendrierلك ٔبصِص اًس ية،
ولك ٔبایم اًضِص ،وحتسًس ا ٔلایم اًيت ظسز فهیا ؿسذ ادلصًست اًصمسَة يف صلك ٔبًلوهة ،PDF
مؽ اًـمل ٔبهَ میىن حتمَي ادلصائس اًصمسَة جماان.
ابًًس حة ٔلؿساذ ادلصائس اًصمسَة؛ فلدي  2001فِيي مذوفصت ؾن ظصًق اًخعوٍص ٔبو اًًسخ من
ا ٔلؿساذ املًضوزت ابًوزقٔ ،بما تـس س ية  2001فِيي مذوفصت يف صلك .PDF
ابًًس حة ٌَلواهني فذضم ٔبمه اًلواهني اًعاذزت يف ازلِوزًة ويه :اًلاهون املسين -كاهون
االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة – اًلاهون اًخجازي -كاهون ا ٔلزست -كاهون ادلًس َة ادلزائصًة –
كاهون اًـلوابث – كاهون االٕحصاءاث ادلزائَة -كاهون ثيؼمي اًسجون وٕاؿاذت االٕذماح
الاحامتؾي ٌَمححوسني -كاهون اًلضاء اًـسىصي -كاهون الاهخزاابث -كاهون ازلاؿاث احملََة
–كاهون الاسدامثز – كاهون اًعفلاث اًـمومِة -كاهون االٕؿالم.

-36
Article 14 de la Décision du 25 juillet 2001, Op. cit.
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من اجیاتَاث وحوذ ُشٍ اًلواهني ٔبهَ زمغ س حق ورشُا يف ادلصًست اًصمسَة إال ٔبهنا ثوفص
إماكهَة اًوظول إىل اًلاهونً .ىن ظصًلة ورشُا ؿىل املوكؽ ًعصخ مضلكني :ا ٔلول مذـَق
ابدذَاز ُشٍ اًلواهني مفثال ُياك كاهون اًـمي ٔبو كاهون اًضٌلن الاحامتؾي ٔبو كاهون حٌلًة
املس هتغل يه اًلواهني املس خـمةل من انرب رشاحئ اجملمتؽ ويه كري مذوفصت حمَية ،اًثاين مضلك
اًخحَني راثَ كري املخوفص يف تـغ اًلواهني مثي كاهون الاسدامثز اطلي حني إىل كاًة س ية
 2007يف حني مت ثـسًهل مصازا تـس رعل مبوحة كواهني املاًَة.
ٔبما ابًًس حة ٔلًلوهة اًححر فدسمح ابًححر ؾن اًيعوض اًلاهوهَة ابس خـٌلل ؿست
إماكهَاث مثي اًلعاغ واًوسازت واًيوغ وؿسذ ادلصًست اًصمسَة وفرتت ورشُا؛ ٔبي من اتزخی نشا
إىل نشا وًخضمن اًخازخی اًَوم واًضِص واًس ية وزمق اًيط وفرتت إمضائَ اب ٔلایم واًضِص
واًس ية واًلكٌلث مث ًمت اًضلط ؿىل ٔبًلوهة احبر ،ذما جیـي اًححر ظـة ٔلهَ ًخعَة ثوفري
ؿست مـَوماث جممتـة الٕجیاذ اًيط.
ٔبما ابًًس حة ٔلًلوهة اًـون فِيي ؾحازت ؾن رشخ رلعواث الاظالغ ؿىل ادلصائس ٔبو اًححر
ؾن اًيعوض اًلاهوهَة.
-2يف اًوسط ُياك بٓدص ؿسذ ظاذز من ادلصًست اًصمسَة ًوم الاظالغ ؿىل املوكؽ؛
وابًخايل ثخلري لكٌل ظسز ؿسذ خسًس،
-3معوذای ؿىل اٍمیني ٔبًلوانث ٌَخـصًف اب ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة وا ٔلمني اًـام ومتيح إماكهَة
الاظالغ ؿىل ؿست هعوض كاهوهَة يه :اصلس خوز حمني ،واًلاهون ا ٔلسايس اًـام ٌَوػَفة
اًـمومِة اطلي من املفصوط ٔبن ًسزح مؽ اًلواهني .وُياك املًضوزاث ويه ؾحازت ؾن ورش
ًواثئق يف صلك  PDFمن س ية  2002إىل س ية  2012ويف لك س ية ُياك :وضاظ ا ٔلماهة
اًـامة ٌَحىومة ،خسول اًيعوض املسزوسة ٔبمه اًًضاظاث حسة اًلعاؿاث وكامئة اًيعوض
اًدرشًـَة واًخيؼمیَة املًضوزت وكامئة اًيعوض اًدرشًـَة كِس اصلزاسة ؿىل مس خوى اًربملان،
مؽ اًـمل ٔبهَ ال میىن فذح ُشٍ املًضوزاث ابٌَلة اًـصتَة تي فلط ابٌَلة اًفصوس َة.
ٔبما ؾحازت ا ٔلكصاض املضلوظة فِيي يف اذللِلة إصِاز ًخوفص ادلصائس اًصمسَة من س ية
 1962يف صلك ٔبكصاض میىن رشاؤُا من املعحـة اًصمسَةٔ ،بما ٔبًلوهة املصاسةل والاكرتاحاث
مذـَلة ابٕؾعاء اكرتاحاث ً ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة حول جس َري املوكؽٔ ،بما ٔبًلوهيت االثعال
واًصواتط ،ثخـَق ا ٔلوىل ابٕؾعاء ؾيوان إًىرتوين ًالثعال ابملعاحل اًخاتـة ً ٔلماهة اًـامة
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ٌَحىومة ،واًصواتط ابٕؾعاء ؾيوان املواكؽ اًصمسَة ٌَجِاث اًصمسَة مثي :زئاسة ازلِوزًة
واًوسازت ا ٔلوىل وخمخَف اًوسازاث وقصفيت اًربملان وخمخَف اجملاًس.
مؽ اًـمل ٔبهَ ابٌَلة الاجنَزيًة فال ثخضمن اًعفحة اًصئُسة ٔبًلوهة اًيعوض اًلاهوهَة ٔبي ادلصائس
واصلس خوز واًلواهنئ ،لن زمسَا ال ثرتمج اًيعوض اًلاهوهَة إىل اٌَلة الاجنَزيًة .ذما ًـين ٔبهنا يف
اذللِلة جمصذ موكؽ ذاض اب ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة.
اًفصغ اًثاين :حتسًس زساین اًلاهون من حِر اًزمان :املاذت  4من اًلاهون املسين
ٌس خـمي املرشغ ادلزائصي يف اًلاهون املسين اًًرش يف ادلصًست اًصمسَة هكـَاز ًخحسًس
زساین اًيط اًلاهوين من حِر اًزمان يف ماذثَ  4ابٍمتَزي تني ثعحَق اًيط اًلاهوين وهفارٍ
( ٔبوال)ً ،ىن ُشٍ املاذت وضـت يف س ية  1975ذما ًخعَة ثـسًَِا ًدساٍص اًخعوز
اًخىٌوًويج (اثهَا).
ٔبوال -اٍمتَزي تني ثعحَق اًيط اًلاهوين وهفارٍ
ثيط املاذت  4من اًلاهون املسين" :ثعحق اًلواهني يف حصاة ازلِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة
اًضـحَة اتخساء من ًوم ورشُا يف ادلصًست اًصمسَة.
حىون انفشت املفـول ابدلزائص اًـامصة تـس ميض ًوم اكمي من اتزخی ورشُا ويف اًيوايح
ا ٔلدصى يف هعاق لك ذائصت تـس ميض ًوم اكمي من اتزخی وظول ادلصًست اًصمسَة إىل ملص اصلائصت
وٌضِس ؿىل رعل اتزخی دمت اصلائصت املوضوغ ؿىل ادلصًست".
میزي املرشغ ادلزائصي تني ثعحَق اًلاهون وهفارٍ؛ مبـىن ٔبن اًخعحَق مصثحط ابًًرش يف ادلصًست
اًصمسَةٔ ،بي اًعحؽ املاذي ٌَيط اًلاهوين ؿىل اًوزق يف معاتؽ ادلصًست ،فذازخی ؿسذ ادلصًست اًصمسَة
اًيت ثضميت اًيط ُو اتزخی ثعحَق اًيط ال اتزخی اًخوكِؽ ؿَََ مثالٔ .بما اًيفار فِرط ظريوزت
اًيط اًلاهوين مَزما ٌَمزاظحني تَ.37
ا ّٕن ثيفِش اًيط ٍىون يف ادلزائص ًوما اكمال تـس اتزخی ادلصًست اًصمسَة؛ وابًخايل ثعحق
املواؾَس اكمةل مبـىن حيسة اًَوم من اًساؿة اًعفص إىل اًساؿة مٌخعف اٌََي .وؿَََ ال
حيسة ًوم اًًرش مفثال ورش كاهون يف حصًست زمسَة ظاذزت ًوم  10فِفصي  2014فِعحح

-37
BERGEL (Jean- Louis), Op. cit, p. 119.
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انفشا من ًوم  12ؿىل اًساؿة اًعفص ٔلن اذلساة سُدس ٔب ًوم  11من اًساؿة اًعفص إىل
اًساؿة مٌخعف اٌََي.
ٔبما يف كري اًـامصة فِو مصثحط ابس خالمَ من كدي إذازت ويه يف ادلزائص اصلائصت ،وحيسة
اتزخی تسء اًخيفِش تـس مصوز ًوم اكمي ؿىل اتزخی وظول ادلصًست إىل ملص اصلائصت واملـَاز يف
رعل ُو "اتزخی دمت اصلائصت املوضوغ ؿىل ادلصًست" ،فإن وظَت ادلصًست اًصمسَة يف املثال
املشهوز ٔبؿالٍ ًوم  11فِفصي مثال ؿىل اًساؿة  11ظحاحا ًحس ٔب اذلساة من اًساؿة اًعفص
ًَوم  12فِفصي ًًَهتيي يف مٌخعف اٌََي فِعحح اًيط انفشا اتخساء من ًوم  13فِفصي ؿىل
اًساؿة اًعفص.
واس خثٌاء میىن ٌَمرشغ ٔبن حيسذ رصاحة اتزخی ذدول اًلاهون حزي اًخعحَق مثال خاء يف
املاذت  1062من كاهون االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًةٌ" :رسي مفـول ُشا اًلاهون ،تـس س ية
( )1من اتزخی ورشٍ يف ادلصًست اًصمسَة".38
وؿىل اًـموم زمغ ظـوتة ثعحَق فىصت اتزخی هفار اًلاهون اطلي ُو من ويح ارلَال إال ٔبن
اًىثري ٍصى ٔبهَ رضوزي مثي ا ٔلس خار اًفصويس هصتوهَُِ  Carbonnierاطلي ًلول "ا ّٕن
اًلاؿست ذاظئة ًىهنا رضوزًةٔ ،لن تسوهنا ًعحح ثعحَق اًلاؿست اًلاهوهَة ٍلسا ،من كدي
ٔبصزاض س َرخخئون وزاء كٌاغ ادلِي" ،39طلا فاًًرش رضوزي الٕؾٌلل كاؿست "ال ؿشز جبِي
اًلاهون" ،وًضَف ا ٔلس خار هصتوهَُِ "إن املـيَني هلم ًوم اكمي ًلصاءت اًلاهون وفِمَ".40
اثهَا -رضوزت ثـسًي املاذت  4من اًلاهون املسين
ا ّٕن هط املاذت اًصاتـة من اًلاهون املسين ادلزائصي مبٔدور من هط املاذت ا ٔلوىل من اًلاهون
املسين اًفصويس املؤزد يف  05مازش  1803واًعاذزت يف  15مازش  1803واًيت مبوحهبا
ثعحح اًلواهني انفشت ؿىل اكمي االٕكَمي اًفصويس مبجصذ االٕؿالن ؾهنا من كدي االٕمرباظوز.41
 -38اًلاهون زمق  09-08املؤزد يف  25فرباٍص ً 2008خضمن كاهون االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة ،ادلصًست اًصمسَة ؿسذ 21اًعاذزت يف ٔ 23بجصًي .2008
-39
Doyen Carbonnier cité par PIAZZON (Thomas), Op. cit. p. 80.
-40
Idem, p. 81.
-41
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi
(le Président de la République). Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume (de la République), du
moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Roi (le Président de la
République) sera réputée connue dans le département de la résidence royale (dans le département où siège le
Gouvernement), un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après
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 وتـس،1816  حوًََة17 ويه ؾحازت اسددسًت تـحازت املغل مبوحة ا ٔلمص املَيك املؤزد يف
. ٔبظححت اًلواهني ًعسزُا زئُس ازلِوزًة1958  ٔبنخوجص4 ذس خوز
 مبوحة ا ٔلمص زمق42 من اًلاهون املسين اًفصويس1  مت ثـسًي املاذت2004 ًىن يف س ية
 حوان1  واًيت ذذَت حزي اًخيفِش اتخساء من2004  فِفصي20  املؤزد يف164 -2004
 ومبوحهبا ثعحح اًيعوض،43 املخـَق تعصق وبٓاثز ورش اًلواهني وتـغ اًلصازاث االٕذازًة2004
 وثـسذ،44 وؾيس اهـسام رعل يف اًَوم اًخايل ًًرشُا،ٍاًلاهوهَة انفشت يف اًخازخی اطلي حتسذ
 مٌَ اًيعوض اًواحة ورشُا يف ادلصًست اًصمسَة ويه اًلواهني وا ٔلوامص واملصاس مي2 املاذت
.45وتـغ اًلصازاث االٕذازًة
 ورش ادلصًست اًصمسَة يف اًَوم، يف ماذثَ اًثاًثة،مؽ اًـمل ٔبن اًلاهون املشهوز ٔبؿالٍ ًَزم
 ؿىل ٔبن ثوضؽ ادلصًست، إما ؿىل اًوزق ٔبو يف ظوزت اًىرتوهَة،هفسَ يف ػصوف ثضمن حصهتا

l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues
anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. Code
civil. www.legifrance.gouv.fr
-42
Article 1er : «Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes
administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures
d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et
les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels». Code civil.
www.legifrance.gouv.fr
-43
Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de
certains actes administratifs. www.legifrance.gouv.fr
-44
Article 1er modifié par la loi n° 2004-164 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de
certains actes administratifs: «Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française,
les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures
d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures».
-45
Article 2 modifié par la loi n° 2004-164 : «Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois,
les ordonnances, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs».
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اًصمسَة يف ظوزهتا الاًىرتوهَة حتت ثرصف ازلِوز تعفة ذامئة وجماهَة .46ففي فصوسا ساٍص
املرشغ اًخعوز اًخىٌوًويج.
وابؾخحاز ادلزائص جس خـمي ُشٍ اًوس َةل اًيت يه اًوس َةل الاًىرتوهَة مٌش س يواث فاكن
من املس خحسن مثال يف س ية  2005مبياس حة ثـسًي املرشغ ٌَلاهون املسين ثـسًي املاذت اًصاتـة
مٌَ ٔبًضا ،وُو ٔبمص میىن ثسازنَ يف ٔبي وكت.
ًعصخ ا ٔلمن اًلاهوين مضلك اًلاتََة ٌَوظول إىل اًلاؿست اًلاهوهَة ،ومسح ػِوز املعاتؽ
ومـَ ادلصًست اًصمسَة ثوفري اًوس َةل طلعل ،وثسمعت ُشٍ اًوس َةل ٔبنرث تؼِوز االٕؿالم الٓيل
ومواكؽ الاهرتهت ،واس خعاؾت ادلزائص الاس خفاذت من ّ
لك ُشٍ اًوسائي ًىن هالحغ هوؿا من
اًفوىض يف ثيؼمي ادلصًست اًصمسَة ،مفن كري املـلول ٔبن ٌس متص ثيؼمي ُشٍ اًوس َةل اًِامة
تخـَامیث ،تي من املفصوط وضؽ كاهون ًِا ،سایذت ؿىل وحوة اهفصاذُا مبوكؽ اًىرتوين ذاض
وًُس مضن موكؽ ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومة ،مؽ رضوزت حتَني اًيعوض اًلاهوهَة ًخواهة اًخعوز
وذاظة اًلاهون املسين.

-46
Article 3 modifié par la loi n° 2004-164: «La publication des actes mentionnés à l'article 2 est assurée, le même
jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le
Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de
manière permanente et gratuite».
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اًوظول إىل اًلاهون ا ٔلحٌيب ؾن ظصًق ثفسريٍ
ٔب.ذ .اًعَة سزويت ،لكَة اذللوق خامـة ادلزائص1


إن ورش اًلاهون اًوظين يف اًوس َةل املـست طلعل كصًية ؿىل اًـمل تَ والاظالغ ؿَََ من
ظصف اًاكفة ،ومن ابة ٔبوىل ًفرتط إملام اًلايض اًوظين جلك اًلواهني اًوظيَة ،فِو مىون
حىوًيا وظيَا ومعَـا فـال ؿىل خمخَف اًلواهني اًيت جیة ؿَََ إن حينك هبا ،فىٌل ًلال ٔبؾعَين
اًوكائؽ ٔبؾعَم اًلاهون .تَس ٔبن ثعحَق ُشٍ اذللِلة ابًًس حة ٌَلاهون ا ٔلحٌيبًُ ،س هبشٍ
اًسِوةل .فصمغ إن خي املياسؿاث ارلاظة اصلوًَة حتي حسة بًَٓة االٕس ياذ يف خمخَف ا ٔلهؼمة
اًلاهوهَة املـارصت ،وًفرتط يف كواؿسُا اذلَاذ يف ثـَني اًلاهون اخملخط واطلي كس ٍىون كاهوان
وظيَا ٔبو كاهوان بٔحٌحَا .وًىن املـامةل ارلاظة ٌَلاهون ا ٔلحٌيب -ؾيس ادذعاظَ -جتـي اًوظول
إًََ ًُس مذاحا ؿىل قصاز اًلاهون اًوظين سواء من حِر إزحاثَ وحتسًس مضموهَ ٔبو هَفِة
ثعحَلَ وثفسريٍ.
ُشٍ املسبٔةل ا ٔلذريت -ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب -هوس َةل ٌَخـصف ؿَََٔ ،باثزث ذالفا يف
اًص ٔبي يف خمخَف ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة إن اؾخحاز اًلاهون ا ٔلحٌيب ٔبمام اًلايض اًوظين كاهوان ٔبو
واكـة ٔبو مزجیا تُهنٌل ،حصثة ؿَََ هخاجئ مهنجَة ُامة فامی خیط ذوز اًلايض اًوظين .كايض
املوضوغ ٔبو كضات احملوكة اًـََا ،يف اًزتام هفس اًوسائي املـِوذت يف ثفسري اًلاهون اًوظين ؿىل
اًلاهون ا ٔلحٌيب ٔبًضا.
هؼصا ًىون ُشا املوضوغ هل ظةل ًخـصف اًلايض ادلزائصي ؿىل اًلواهني اًيت ًعحلِا ؿىل
املياسؿاث ارلاظة اصلوًَة اًيت ثـصط ؿَََ .فسوف ٔبزنز ؿىل موكف اًلاهون ادلزائص ذاظة يف
اًوظول إىل اًلاهون ا ٔلحٌيب فامی خیط ثفسريٍ ذون إٌُلل ٌَخعصق ملوكف ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة
امللازهةٔ .بثعصق إىل حبر ُشٍ املساةل مضن احملاوز اًثالزة اًخاًَة:
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 اهـاكش ٔبساش ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب ؿىل ظصًلة ثفسريٍ، ذوز كايض املوضوغ يف ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب، زكاتة حموكة اًلاهون ؿىل ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب.املححر ا ٔلول
اهـاكش ٔبساش ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب ؿىل ظصًلة ثفسريٍ
ًفِم ُشٍ االٕصاكًَة ًخـني اًخعصق ملوكف اًلاهون امللازن من ظحَـة ثعحَق اًلاهون
ا ٔلحٌيب مربسٍن اًفصق تني اًلواهني اًيت ٔبنسث ثعحَلَ تعفذَ كاهوان ،والٓزاء اًفلَِة واًلضائَة
اًيت حاوًت سس اًيلط اًدرشًـي يف ُشا اًعسذٔ .بي اًخعصق إىل ز ٔبي املسازش اًفلَِة من
ٔبساش ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب اخملخط.
املعَة ا ٔلولٔ :بساش ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب حسة الٓزاء اًفلَِة
حنَي ُشٍ املسبٔةل مضن فصؿني ،ا ٔلول ذاض تـصط اًيؼصایث اًفلَِة امللصزت واًثاين
ًخـَق تخلسٍص املواكف املـمتست.
اًفصغ ا ٔلول :ؾصط حَول املسازش اًفلَِة
ادذَف اًفلَ يف ثبٔظَي ختصجی ظحَـة اًلاهون ا ٔلحٌيب ٔبمام اًلايض اًوظين ؿىل اًيحو
اًخايل:
 -1مدس ٔب اجملامةل اصلوًَة ًً : courtoisie internationalسة معوما ٌَفلَ اًِوًيسي،
ومؤذاٍ إن ؿسم وحوذ اًزتام ذويل ًوحة ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب حـي خمخَف اصلول ثعحلَ
ؿىل ٔبساش اجملامةل إزضاء ٌضلوةل املعسزت هل واحرتاما ًِا وكٔن ُياك اثفاق مضين تني اصلول
اكذضخَ املالمئة واًرضوزت اًـمََة ًخعحَلَ ،وُشا زمغ افذلاذٍ ًـيرص ا ٔلمص واالًٕزام يف اصلول
ا ٔلدصى .وًىن جیة ٔبال ًفِم مدس ٔب اجملامةل ؿىل اهَ جمامةل من اًلايض يف اصلوةل الٔحٌحَة،
مذوكف ثعحَلَ ؿىل مزاخَ اًضريصً ،عحلَ ٔبو میخيؽ ؾن ثعحَلَ حسة ُواٍ .إهنا جمامةل من
املرشغ ؾيس سن كواؿس اًخياسغ تعفة حماًست حبَر حيمتي ٔبن ٍىون اًلاهون اخملخط كاهوان
وظيَا ٔبو كاهوان بٔحٌحَا.
 –2هؼصًة اذللوق املىدس حة  : Droits Acquisساذث يف اًفلَ الاجنَوساهسوين،
وملذضاُا إن اًلايض اًوظين وُو ًعحق اًلاهون ا ٔلحٌيب إمنا ًفـي رعل ًُس امذثاال ٔلمص
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واضؽ رعل اًلاهون ،وٕامنا ٌَخحلق من اذلق اًياصئ يف ػهل احرتاما طلعل اذلق وٕاؾصافا تَ ماذام
ٔبظحح حلا مىدس حا وًخـني إن حىون هل كوت هفار ذوًَة حٌلًة واحرتاما هل .إن الاؿرتاف
ابًلاهون ا ٔلحٌيب يف ُشا اًص ٔبي ُو اؿرتاف تواكـة وضبٔث حتت سَعاهَ ًعاحة اذلق ظحلا
ً ٕالس ياذ امللصز حسة كاهون اًلايض .من ُشا امليعَق إن اًلاهون ا ٔلحٌيب حسة ُشا اًص ٔبي
ؾيرص واكـي.
 -3هؼصًة الاس خلدال والاهسماحٔ :بذش هبشٍ اًيؼصًة اًفلَ الاًعايل معوما ،هوس َةل
ٌَخوفِق تني مدس ٔب ماهـَة ادذعاض كاهون اًلايض امذثاال ٔلمص املرشغ اًوظين اسدٌاذا ملحس ٔب
اًس َاذت ا ٕالكَمیَة ٌَلاهون اًوظين ،وتني مدس ٔب مالمئة اًلاهون ا ٔلحٌيب ٌَخعحَق ؿىل ىزاغ ري
ظاتؽ ذويل هل دعوظَاثَ اطلاثَة.
ظحلا ًِشٍ اًيؼصًة ًيسمج اًلاهون ا ٔلحٌيب يف كاهون اًلايض ،مبجصذ زحوث الادذعاض
هلً ،فلس ظفذَ الٔحٌحَة وًعحح حزءا من كاهون اًلايض.
وكس اهلسم اًفلَ الاًعايل تني من اذش تفىصت الاس خلدال املاذي Réception
 matérielleوُشا ُو مشُة اىزًَويت وفِسوسي وابهس َوين .ومبوحدَ ًفلس اًلاهون ا ٔلحٌيب
لك اس خلالل هل فِعحق ًُس ابؾخحازٍ كاهوان بٔحٌحَا وٕامنا ابؾخحاز كواؿسٍ من كواؿس اًلاهون
الاًعايل .وتني من ٔبذش من اًفلَ املـارص اكًفلَِ ٔبقو 1تفىصت الاهسماح اًضلكي Réception
 formelleاًيت ثـين حفاع اًلاهون ا ٔلحٌيب ؿىل كمیخَ ومـياٍ حسة اًيؼام اطلي ٔبحسزَ،
وًىن ًيسمج ػاُصای وصلكَا يف اًلاهون اًوظين تـس زحوث الادذعاض هل.2
 -4هؼصًة اًخفوًغ Délégation
وكس ساذث يف اًفلَ اًفصويس وا ٔلملاين .ومؤذاُا إن اًلاهون ا ٔلحٌيب حيخفغ ابس خلالًَخَ
نلاهون ٔبحٌيب وًعحق مبوحة ثفوًغ من املرشغ ا ٔلحٌيب اطلي ادذازث كاؿست اًخياسغ
اًوظيَة ثعحَق كاهوهَ .وًىن ُشا املوكف ًععسم ابحهتاذ اًلضاء اًفصويس اًخلََسي اطلي
حـي اًلاهون ا ٔلحٌيب ؾيرصا من ؾيارص اًواكؽ .ويف حماوةل ٌَخوفِق تني اًص ٔبًني رُة اًفلَِ
ابثَفوًال  3Batiffolإىل اًلول ٔبن اًلاهون ا ٔلحٌيب خیخَف ؾن كاهون اًلايض من انحِة ماكن
ورشٍ وكوت هفارٍ يف كري تضل ظسوزٍ وًىن مؽ رعل ًعحلَ اًلايض اًوظين مؤمتصا تبٔمص مرشؿَ
 1زاحـَ مـصوضا يف ابثَفول والخازذ ،اًلاهون اصلويل ارلاض ح  2تيس  ،327ؾز اصلٍن ؾحس االٕهل ،اًلاهون اصلواي ارلاض ،ح  ،2ض .576
 2زاحؽ يف حتََي اًفلَ الاًعايل ،امحس ؾحس اًىصمي سالمة ،ؿمل كاؿست اًخياسغ ،مىذحة ادلالء امليعوزت ظحـة  ،1996ض  495؛ اسـس موحٌس
اًلاهون اصلويل ارلاض ،ح  1ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ،ض .220
 3زاحؽ مؤًفَ مؽ الخازذ ،املصحؽ اًساتق ،ح  1تيس  ،413ض .411
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ؾن ظصًق الادذَاز اطلي ٔبمَخَ كاؿست اًخياسغ اًوظيَة ابؾخحازٍ ؾيرصا من ؾيارص اًواكؽ
وًُس اًلاهون وابؾخحازٍ ٍلوؿة من ا ٔلحاكم اًـامة اًلاتةل ٌَخعحَق يف حاالث ذاظة ،وكٔن
ُياك اثفاق مضين تني اصلول ؿىل ُشٍ املـامةل ارلاظة.4
و ٔبساش ُشٍ املـامةل ٔبن اًلاؿست اًلاهوهَة ثخىون من ؾيرصٍن ،ؾيرص ؾلًل وُو اًفىصت
املـادلة ٔبو امليؼمة موضوؾَا ،وابًًس حة ًلاؿست االٕس ياذ يه مضمون اًفىصت املس يست .وؾيرص
ا ٔلمص ٔبو االًٕزام املمتثي يف اًلوت املَزمة ٌَلاؿست اًلاهوهَة ،واًلاهون يف تضل ظسوزٍ ٍمتخؽ
ابًـيرصٍن مـا ،وًىن ًفلس ؾيرص االًٕزام ؾيس ثعحَلَ ٔبمام حمامك بٔحٌحَة  ،وابًخايل ال ًحلى
ٌَلاؿست اًلاهوهَة يف كري تضل ظسوزُا إال مضموهنا ،ؿىل ُشا ا ٔلساش ًـامي اًلاهون ا ٔلحٌيب
مـامةل ذاظة ثغل يه اًيؼصایث ا ٔلساس َة يف حىَِف ٔبساش ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب ٔبمام
اًلايض اًوظين ،زمغ وخاُة ا ٔلفاكز اًيت ثلوم ؿَهیا إال ٔبهنا مل جسمل من اًيلس.5
اًفصغ اًثاين :ثلسٍص اذلَول اًساتلة ابًًس حة ًعصًلة ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب
إن هؼصت فاحعة ٌَيؼصایث اًساتلة ثحني مسى حواس ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب من اًلايض
اًوظين او ؿسمَ .فعحلا ملحس ٔب اجملامةل اصلوًَة ،وًو إن اًلاهون ا ٔلحٌيب حيخفغ تعفذَ ثغل إال
اهَ ًـامي مـامةل ذاظة من حِر ثعحَلَ وثفسريٍ ،ذما جیـي اًلايض اًوظين كري مَزم ابٕثحاغ
ظصًلة ثفسريٍ يف تضل ظسوزٍ.
ٔبما هؼصًة اذللوق املىدس حة ،فمتثي مٌهتيى اًسَحَة اًيت ًيؼص هبا اًلايض اًوظين ٌَلاهون
ا ٔلحٌيب فِو ال ًـرتف تَ وال ًليض تَ حسة ؿَمَ اًضريص وًو اكن مذَلٌا مٌَ ما مل
ٍمتسم تخعحَلَ ا ٔلظصاف وًثخذوٍ اكمال حسة ا ٔلظول امللصزت ،وُشٍ اًيؼصًة ثـجز ؾن
ثلسمي سخة كوي ًخعحَق اًلايض اًوظين ٌَلاهون ا ٔلحٌيب هَف ًلال إن اًلايض ًعحق رعل
اًلاهون اؿرتافا حبق مىدسة يف ػهل يف اذلاالث اًيت ًعَة فهیا من اًلضاء حبق مل ًًضبٔ تـس
ما مل حينك يف اصلؾوى مبا ظَةٔ ،بن اًلاهون ا ٔلحٌيب كس ٍىون معسز ًًضوء ٔبوضاغ خسًست
كري موحوذت ساتلا واملياسؿة يف ُشٍ ا ٔلوضاغ ثـين اًححر ظحلا ٌَلاهون ا ٔلحٌيب اخملخط ما
إرا اكهت اًرشوظ املعَوتة ًًضبٔهتا كس ثوافصث فهیا.
ٔبن اًحيوت اًرشؾَة ثلذيض اًححر يف حصة اًزواح ،وابملثي ان متسم اذلائز ابمليلول
تعفذَ ماًاك ٔبو حائزا هل ثخعَة ثوافص ُشٍ اًعفة فَِ وكت حتلق اًسخة اطلي ٔبذى إىل
 4زاحؽ نخاتيا اًلاهون اصلويل ارلاض ادلزائصي ،ظحـة  ، 2008ح  1ض . 225
 5زاحؽ امحس ؾحس اًىصمي سالمة ،م.ش .ض  492وما تـسُا.
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هسة اذلَاست ٔبو املَىِة ظحلا ًلاهون مـني 6فضال ؾن رعل إن اًيؼصًة ثلوم ؿىل ٔبساش
هؼصي مثايل وًُس ؿىل مٌعق معًل ،7فال خیخَف ا ٔلمص تني اًححر يف هَفِة اندساة اذلق
يف ػي كاهون ٔبحٌيب وتني اًصحوغ إًََ ٌَخبٔنس من رشوظ وضبٔت اذلق ،يف اذلاًخني ًوخس
اؿرتاف حلِلي تشعل اًلاهون رمٌل اكهت رزائؽ جتاُهل .ويف اذللِلة ال ًوخس حق مىدسة يف
ثعحَق كاهون ٔبحٌيبٔ ،لن كاؿست اًخياسغ اًوظيَة يه اًيت حتسذ اًلاهون اخملخط فادذالف
ضاتط االٕس ياذ ًيجص ؾيَ ادذالف اًلاهون اًواحة اًخعحَق وال ًلال حِيئش ٔبن ًعاحة
اذلق حلا مىدس حا يف ثعحَق كاهون مـني.
ٔبما ٔبمه الاهخلاذاث اًيت ثؤذش ؿىل هؼصًة جتيُس اًلاهون ا ٔلحٌيب او اهسماخَ يف اًلاهون
اًوظين فِيي:
ٔب -ؿسم كسزت كاهون اًلايض ؿىل اسدِـاة لك اًلواهني الٔحٌحَة املس يس اٍهیا وًو صلكَا.
ة  -إن اًدسَمي ابهسماح اًلاهون ا ٔلحٌيب يف اًلاهون اًوظين ٌضلك دعصا ؿىل دعوظَة
اًيؼام اًلاهوين اًوظين ،هَف ٌسمح ابهسماح ٔبحاكم ذدِةل وضبٔث يف تُئة احامتؾَة واكذعاذًة
ملاٍصت متاما ًحُئة اًيؼام اًلاهوين اًوظين.
ح – إن هؼصًة الاس خلدال املاذي ٌَلاهون ا ٔلحٌيب ختَؽ ؾيَ ظفذَ الٔحٌحَة ،وثيفي ؿَََ
ثعحَلَ وثفسريٍ تخغل اًعفة وُو ما ٌضوَُ وجیـهل مذـازضا مؽ ما ُو ملصز يف اًيؼام
اًلاهوين يف تضلٍ.
وًـي ٔبمه اهخلاذ ًوخَ ًيؼصًة اًخفوًغ ،إن ُشا ا ٔلذري ال میىن إن ٍىون إال ملفوط مـني
تُامن املفوط يف ثعحَق كواؿس اًخياسغ كري مـَوم .8نٌل إن فىصت اًخفوًغ كري مسدساكة إرا اكن
اًلاهون ا ٔلحٌيب ٍصفغ الادذعاض وكاهون اًلايض ال ًبٔذش ابالٕحاةل ،حِر حيمت ؿَََ
الادذعاض زمغ ٔبهفَ وُو ما ال ٌس خلمي مؽ فىصت اًخفوًغ .مث إن اًلول ابفذلاذ اًلاهون
ا ٔلحٌيب ًـيرص االًٕزام مبجصذ جتاوسٍ ذلسوذ تضل ظسوزٍ فىصت ذاظئة من ا ٔلساش الن كاؿست
اًخياسغ ثوحة ؿىل اًلايض اًوظين إن ًعحق اًلاهون املـني ،فإرا اكن ُشا ا ٔلذري بٔحٌحَا فِيي
حصذ هل ؾيرص االًٕزام اطلي كِي فلسٍ مبجصذ جتاوس حسوذ تالذٍ.

 6زاحؽ نخاتيا .م .ش .ض . 254
 7امحس ؾحس اًىصمي سالمة .م .ش ،ض .493
 8ؿًل ؿًل سَامین ،مشهصاث يف اًلاهون اصلويل ارلاض ،ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ،ظحـة  ،1991ض .135
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ؿىل ُشا ا ٔلساش ًخضح إن اًيؼصایث اًيت هَفت اًلاهون ا ٔلحٌيب ابؾخحازٍ كاهوان جیة
اًخلِس يف ثفسريٍ ؿىل ُشا ا ٔلساش ،وًو ٔبن فىصت الاهسماح املاذي ثيفي ؾيَ اًوحوذ مس خلال
وابًخايل ًفرس نٌل ًفرس اًلاهون اًوظين ويه هدِجة كري ملدوةلٔ .بما هؼصًة اذللوق املىدس حة
وهؼصًة اًخفوًغ ،فلس حـَخَ ؾيرصا من اًواكؽ وكايض املوضوغ ًعحلَ وًفرسٍ نٌل ًلسز اًوكائؽ
وُو معمنئ اهَ ال خیضؽ ًصكاتة حموكة اًلاهون .وًىن حموكة اًيلغ اًفصوس َة مل ثلذيؽ هبشٍ
اًيدِجة فاضعصث الٕجیاذ خمصح كاهوين ٔبدص ٌسمح ًِا تفصط زكاجهتا ،نٌل سوف ىصى رعل
الحلا.
املعَة اًثاين :موكف تـغ اًدرشًـاث امللازن
ٌسوذ يف نثري من ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة اذلسًثة اجتاٍ ابزسً ،ـخرب اًلاهون ا ٔلحٌيب كاهوان،
وهصست ُشا الاجتاٍ اًيعوض اًلاهوهَة ًخغل ا ٔلهؼمة ،واضـة اًزتاما ؿىل اًلايض ابًححر ؾيَ
وثعحَلَ من ثَلاء هفسَ ٔبو مبساؿست ارلعوض ؿىل الٔنرث.
وضري فامی ًًل إىل ثغل اًلواهني املـارصت:
ٔبوال :اًلاهون اصلويل ارلاض اٍنساوي:
خاء يف املاذثني اًثاًثة واًصاتـة من ٍلوؿة اًلاهون اصلويل ارلاض ًِشا اًحضل املؤزذة يف
 1978/07/05ماًًل:
املاذت اًثاًثة" :جیة ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب اًواحة اًخعحَق ثَلائَا ،وتيفس اًعصًلة نٌل
يف جماهل ا ٔلظًل".
املاذت اًصاتـةً" :خـني اًححر ثَلائَا ؾن اًلاهون ا ٔلحٌيب ،واًوسائي املخاحة يف ُشا اًضبٔن
يه ثـاون املـيَني ،مـَوماث وسازت اًـسل ،بٓزاء ارلرباء.
إرا مل ًمت اًخوظي إىل اًلاهون ا ٔلحٌيب يف ٔبخي مـَوم زمغ ادلِوذ املحشوةل ًعحق اًلاهون
اٍنساوي".
اثهَا :اًلاهون اًرتيك:
هعت املاذت اًثاهَة اًفلصت ا ٔلوىل من كاهون  1982/05/20ؿىل ما ًًلً" :عحق اًلايض
ثَلائَا اًلواؿس اًرتهَة ًخياسغ اًلواهني ،واًلواهني اخملخعة حسة ُشٍ اًلواؿس.
جیوس ٌَلايض يف جمال حتسًس مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب ٔبن ٌس خـني اب ٔلظصاف".
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اثًثاٍ :لوؿة اًلاهون اصلويل ارلاض اًسوٌرسي املؤزذة يف 1987/12/08
وزذ يف املاذت  16مهنا ما ًًلً" :ثخت مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب ثَلائَا ،ومیىن اٌَجوء
ًخـاون ا ٔلظصاف ًخحلِق ُشا اًلصط.
ٍلكف ا ٔلظصاف ابالٕزحاث يف جمال اًـالكاث املاًَة.
ًعحق اًلاهون اًسوٌرسي إرا مل ًثخت اًلاهون ا ٔلحٌيب".
زاتـا :اًلاهون الاس حاين:
هعت املاذت  12ف  6من اًلاهون املسين الاس حاين املـسل يف ٔ 1974بهَ:
"ثعحق احملامك واًسَعاث من ثَلاء هفسِا كواؿس اًخياسغ يف اًلاهون الاس حاين".ذامسا :مسوهة اًلاهون اصلويل ارلاض اًخووس َة ًس ية 1998
ٔبصازث اًفعول  32و  33و  34من ُشٍ املسوهة إىل حنك اًلاهون ا ٔلحٌيب ؿىل اًيحو
اًخايل:
اًفعي  32ف" :1میىن ٌَلايض تعفة ثَلائَة إكامة اصلًَي ؿىل حمخوى اًلاهون ا ٔلحٌيب
املـني تلاؿست االٕس ياذ يف حسوذ إماكهَاث ؿَمَ تَ ويف اخي مـلول مبساؿست ا ٔلظصاف ؾيس
الاكذضاء".
اًفعي ٌ" :33ضمي اًلاهون ا ٔلحٌيب املـني تلاؿست االٕس ياذ ٍلوغ ا ٔلحاكم وفق املعاذز
اًضلكَة اًيت ًـمتسُا".
اًفعي ً" :34عحق اًلاهون ا ٔلحٌيب نٌل وكؽ ثبٔوًهل يف اًيؼام اًلاهوين امليمتي إًََ وخیضؽ
ثبٔوًي اًلاهون ا ٔلحٌيب ًصكاتة حموكة اًخـلِة".
ساذسا :اًلاهون اصلويل ارلاض اًحَجَيك:
ظسزث ُشٍ اجملموؿة تخازخی  2004/07/16وهعت املاذت  15مهنا ؿىل:
"ًثخت اًلايض مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب املـني مبوحة ُشا اًلاهون.ًعحق اًلاهون ا ٔلحٌيب حسة ثفسريٍ يف ارلازح.
إرا مل ٍمتىن اًلايض من إزحاث مضموهَ جیوس إن ًَجبٔ ًخـاون ا ٔلظصاف.
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إرا اس خحال حتسًس مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب يف وكت مفِس ،ظحق اًلاهون اًحَجَيك".
ساتـا :اًلاهون ادلزائصي:
اؾخربث املاذت  358من كاهون االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة ارلاظة تخحسًس ٔبوخَ اًعـن
ابًيلغ ٔبمام احملوكة اًـََا يف اًفلصت اًساذسة مهنا ٔبن "خماًفة اًلاهون ا ٔلحٌيب املخـَق تلاهون
ا ٔلزست" من ٔبوخَ اًعـن امللدوةل ،وُو ما ًفِس اؾخحاز اًلاهون ا ٔلحٌيب ارلاض اب ٔلحوال
اًضرعَة كاهوان ورهصث املاذت  29ف  2من هفس اًلاهون ؿىل ٔبه َّ "ًفعي (اًلايض) يف
اًزناغ وفلا ٌَلواؿس اًلاهوهَة املعحلة ؿَََ".
من حتََي ما س حق ًخضح إن ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة املشهوزت ٔبوحدت لكِا رصاحة ثعحَق كواؿس
اًخياسغ اًوظيَة ،وٕاال ملا ٔبمىن إس ياذ الادذعاض ٌَلاهون ا ٔلحٌيب املـني ،وخي ثغل اًلواهني
وضـت ؿىل ؿاثق اًلايض اًزتاما ابًححر ؾن اًلاهون ا ٔلحٌيب من ثَلاء هفسَ ،وؾيس
الاكذضاء ابًخـاون مؽ ا ٔلظصاف .واهفصذ اًلاهوانن اًخوويس واًحَجَيك ابًيط رصاحة ؿىل اًخلِس
يف ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب مبا ُو ملصز يف تضل رعل اًلاهون ،تي ان اًلاهون اًخوويس اًفعي 34
ف ٔ 2بنس ؿىل دضوغ ثبٔوًي (ثفسري) اًلاهون ا ٔلحٌيب ًصكاتة حموكة اًخـلِة.
نٌل إن اًلاهون ادلزائصي ٔبوحض اًعفة اًلاهوهَة ٌَلاهون ا ٔلحٌيب املخـَق اب ٔلحوال
اًضرعَة ،حني حـي خماًفذَ ٔبحس ا ٔلوخَ اًيت ًخىن ؿَهیا اًعـن ابًيلغ يف ا ٔلحاكم
واًلصازاث اًلضائَة ٔبمام احملوكة اًـََا .نٌل ان ثفسري املاذت  29ف  2من كاهون االٕحصاءاث
املسهَة واالٕذازًة ،ال ماهؽ من مشوهل اًلاهون ا ٔلحٌيب ٔبًضا.
وفضال ؾٌل رهص ثفِس ٍلوؿاث اًلاهون اصلويل ارلاض ًحـغ اًلواهني اذلسًثة ا ٔلدصى مضيَا
ظاتؽ إًزام ثعحَق كاؿست االٕس ياذ وثوحة ؿىل اًلايض ٔبؾٌلًِا ،من ثَلاء هفسَ ،نٌل إن
مرشوغ اًلاهون اصلويل ارلاض اًفصويس ًس ية  ،1967هط يف املاذت  2287مٌَ ؿىل رضوزت
ثعحَق احملامك من ثَلاء هفسِا اًلواؿس اًفصوس َة ًخياسغ اًلواهني.9
ثعوز وحتول موكف حموكة اًيلغ اًفصوس َة من ظحَـة اًلاهون ا ٔلحٌيب:
تـس ٔبن اظصذث حموكة اًيلغ اًفصوس َة ؿىل اًعاتؽ كري االًٕزايم ًلواؿس اًخياسغ اًفصوس َة،
إرا اكن اًلاهون املـني ُو كاهون ٔبحٌيب ورعل مٌش كضَة تُس حالُ ،10ا يه تـس كصاتة 30
 9زاحؽ نخاتيا ،م.ش ،ض  ،261محس ؾحس اًىصمي سالمة ،م.ش ،ض . 84
 10هلغ مسين فصويس يف  12ماي  1959اجملةل الاهخلاذًة  1960ض  62؛ ثخـَق اًزناغ تخحسًس ابًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل ظالق سوخني
اس حاهَني ملمیني يف فصوسا  ،ومعال ابملاذت  310مسين فصويس املفصوط بٔن ًعحق اًلاهون الاس حاين ابؾخحازٍ كاهون ادلًس َة املضرتنة ٌَزوخني ،واكن
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س ية من رعل ثخحول ؾن رعل الاحهتاذ ،وثلصز اًعاتؽ االًٕزايم ًلواؿس اًخياسغ اًفصوس َة يف
حنك .1988
ففي كضَة اًس َست زتوخ وتيوز ،11ارلاظة تسؾوى وسةٔ ،بؿاتت حموكة اًيلغ اًفصوس َة
ؿىل كضات املوضوغ ثعحَلِم اًلاهون اًفصويس مدارشت ،ذون اًصحوغ ًلاؿست اًخياسغ اًفصوس َة
ابًصمغ من جصوس اًعاتؽ ا ٔلحٌيب يف اًـالكة اًلاهوهَة حمي اًزناغ.
واؾمتسث هفس املحس ٔب يف كضَة صويل وفََِة ، 12املخـَلة تحعالن ُحة تني مواظن
سوٌرسي ومـَمخَ .واسدٌسث يف اذلوكني إىل املاذت  12ف  1من كاهون االٕحصاءاث املسهَة
ادلسًس اًيت ثَزم اًلايض تخعحَق اًلواؿس اًلاهوهَة اخملخعة ؿىل اًزناغ.
ُىشا ٔبوحدت حموكة اًيلغ اًفصوس َة اًخعحَق اًخَلايئ ًلاؿست اًخياسغ اًفصوس َة لكٌل وخس
ؾيرص ٔبحٌيب ػاُص يف اًزناغٔ ،بؾعخَ وضـا إحصائَا ذمزيا خاؿةل إایٍ واكـة مـصوفة وػاُصت يف
مس خوى اًواكـة اًيت ٍمتسم هبا ارلعوم رصاحة .وُىشا ختَت ؾن اًخفصكة اًساتلة ما إرا
اكهت كاؿست اًخياسغ جضري الدذعاض كاهون اًلايض ٔبو كاهون ٔبحٌيب ،ونشا ما إرا اكهت ثخـَق
مبسبٔةل من اًيؼام اًـامٔ ،بو مبوضوغ حيق ً ٔلظصاف اًخرصف فَِ مبحغ ٕازاذهتم ،وتلغ اًيؼص
ٔبًضا ؾن وزوذ حنك االٕس ياذ يف اثفاكِة ذوًَة مَزمة ٔبو ًُس نشعل.13
خسٍص ابطلهص إن ُشا اًخحول حملوكة اًيلغ اًفصوس َة ٔبنسثَ ٔبًضا يف كصازُا تخازخی
 14 1992/11/18واطلي رهصث فَِ وحوة اًخلِس تخعحَق املاذت  12ف 1من كاهون
االٕحصاءاث املسهَة ادلسًس وهلضت حنك ا ٔلساش اطلي جتاُي ُشا اًيط معحلا مدارشت
اًلواؿس اصلاذََة املوضوؾَة اًفصوس َة .خنَط إرن إىل حتول الاحهتاذ اًلضايئ اًفصويس ثضبٔن
اًلاهون ا ٔلحٌيب اًواحة اًخعحَق ،واؾخحاز كاؿست اًخياسغ اًفصوس َة مَزم ثعحَلِا يف لك
ُشا اًلاهون يف حِيَ حيؼص اًعالق ،وملا مل ٍمتسم تَ اًعصفان املخياسؿان ظحق اًلايض اًلاهون اًفصويس ؾوضا ؾيَ ،بًٔسث حموكة اًيلغ كضات املوضوغ
فامی رُحوا إًََ ،مـخربت بٔن اًلاهون ا ٔلحٌيب جمصذ واكـة ،وان إس ياذ كاؿست اًخياسغ كري مَزم ٌَلايض ماذام اًلاهون املـني ُو كاهون بٔحٌيب .زاحؽ يف
ثعوز موكف اًلضاء اًفصويس ،نخاتيا ،م.ش ،ض . 262
 11حنك اًلصفة املسهَة يف  1988/10/11اجملةل الاهخلاذًة  ،1989ض .386
 12حنك حموكة اًيلغ اًفصوس َة يف  1988/10/18اجملةل الاهخلاذًة ،1989 ،ض .369
 13زاحؽ تَري ماًري ،اًلاهون اصلويل ارلاض ،معحـة ذًخا  1995تيس  143و  144و  ، 145ض 108وما تـسُا.
 14مًضوز يف اجملةل الاهخلاذًة  1993ض  276كضَة اًس َست خمَوف ضس جن ؿًل .خاء يف ُشا اذلنك – هلال ؾن بٔمحس ؾحس اًىصمي سالمة ،م.ش
ض " -87ابًيؼص ًيط املاذت  311ف  14من اًلاهون املسين ومـِا املاذت 12ف  1من كاهون االٕحصاءاث املسهَة ادلسًس ،وحِر اهَ وفلا ٔلحاكم
ا ٔلوىل من ثغل اًيعوض ٌرسي ؿىل اًًسة اًلاهون اًضريص ًالم ًوم مِالذ اًعفي ،وحِر اهَ وفلا ٌَيط اًثاين جیة ؿىل اًلايض ان ًفعي يف
اًزناغ ظحلا ًلواؿس اًلاهون واحة اًخعحَق ؿَََ.وحِر ان اًس َست ...حزائصًة ادلًس َة كس بٔجنحت يف  13حوًَت  1984ظفال ٌسمى  ...وحِر اهنا
زفـت ضس  ...ذؾوى إزحاث بٔتوت اسدٌاذ إىل املاذت  340ف  2من اًخلٌني املسين اًفصويس .وحِر إن اذلنك املعـون فَِ كس كدي ظَهبا ،وحِر اهَ كس
فعي ؿىل ُشا اًيحو ذون إن ًححر من ثَلاء هفسَ ؾٌل جیة حصثُدَ من اثص ؿىل اصلؾوى تخعحَق اًلاهون ادلزائصي ،اًلاهون اًضريص ًالم ،واًيت
رهصث خًسُهتا يف اذلنك اًعاذز يف بٔول ذزخة ويف واثئق إحصائَة خمخَفة ،فان حموكة الاس خئٌاف كس اىهتىت اًيعوض املضاز إٍهیا".
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ا ٔلحوال ،إرا اكن اًـيرص ا ٔلحٌيب ػاُصا ،وًو مل ٍمتسم ا ٔلظصاف ابٕاثزهتا وثعحَلِا .حوكن
هدِجة ُشا اًخحول يف الاحهتاذ اًلضايئ اًفصويس يف اؾخحاز اًلاهون ا ٔلحٌيب كاهوان جیوس
اٍمتسم ابٕؾٌلل كاؿست اًخياسغ اًيت جضري تخعحَلَ وًو ٔبمام حموكة اًيلغ مدارشت ،ار ٍىفي ٔب ّن
ًؼِص اًـيرص ا ٔلحٌيب ابزسا يف اًزناغ.
املححر اًثاين
ثعسي كايض املوضوغ ًخفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب
ًخـني ؿىل كايض املوضوغ اًوظين إن ًضعَؽ مبِمة ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب اخملخط إرا اكن
اذلنك اًلاهوين اًواحة اًخعحَق كامضا ٔبو حيمتي ٔبنرث من ثبٔوًي .وتساُة ختخَف ظصًلة
اًخفسري امللصزت يف اًلاهوهني اًوظين وا ٔلحٌيب ،فَلك كاهون ٔبسسَ ومداذئَ و ٔبحاكمَ اطلاثَة.
ؿىل ُشا ا ٔلساش ما يه كواؿس اًخفسري املَزتم هبا ًخفسري كاهون ٔبحٌيب ،وما ُو ذوز كايض
املوضوغ يف ُشا اًضبٔن.
اًفصغ ا ٔلول :اًزتام كواؿس ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب
ًفِممن إس ياذ الادذعاض ًلاهون ٔبحٌيب اًصحوغ إىل ٍلوغ اًيؼام اًلاهوين امللصز يف تضل
اًلاهون اخملخط ،اًيعوض اًدرشًـَة ،ا ٔلؾصاف اًسائست ،الاحهتاذ اًلضايئ ،اًسواتق املـمتست،
واملعاذز ا ٕالس خئٌاس َة ا ٔلدصى .جیة احرتام ثغل اًلواؿس نٌل يه ملصزت حسة معاذز رعل
اًلاهون.
وًَج ٔب اًلايض ؿاذت ًخفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب ،إرا اكن اًيط اًواحة اًخعحَق كامضا ومل
ٌس خعؽ فِمَ يك ٍمتىن من اًفعي يف اًزناغ املـصوط ؿَََ ؾن ظصًق اًصتط تني ا ٔلثص
اًلاهوين ملوضوغ اًلاؿست اًلاهوهَة الٔحٌحَة واًفصط اًواكـي املعصوخ يف اًزناغ.15
تَس إن الاؿرتاف ٌَلاهون ا ٔلحٌيب تعفة اًلاهون ٔبو اًواكـة ،سوف ًؤثص يف ظصًلة إزحاثَ
وثفسريٍ ،ففي اذلاةل ا ٔلوىل ،ؿىل اًلايض اًسـي ٌَخوظي إًََ وٕازحاثَ توسائهل ارلاظة ،وزمغ
ثـسذ وزسؿة وسائي االثعال املخاحة حسًثا إال إن إماكهَاث اًلايض ذون اًىٌلل ،فال جیة
إن حنمهل وحسٍ لك املسؤوًَة ٌَخـصف ؿىل اًلاهون ا ٔلحٌيب وٕازحاثَ واؾامتذ ظصًلة ثفسريٍ
حسة كاهون رعل اًحضل ،طلعل ٌس خـني ابرلرباء وما ًخلسم تَ االٕظصاف من جحج و ٔبذةل ًخـزٍز
ظَحاهتم و ذفوؾِم.
 15بٔمحس ؾحس اًىصمي سالمة .م.ش .ض .494
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ؾةء االٕزحاث ؿىل اكُي ا ٔلظصاف ،وًيحرص ذوز اًلايض يف
ٔبما يف اذلاةل اًثاهَة فِلؽ ْ
املواسهة واًرتحِح تني ا ٔلذةل ال  ،ومؽ رعل ففي حاةل مغوط اًلاؿست اًلاهوهَة اًواحدة اًخعحَق
ؿَََ إن ًفرسُا تيفسَ وًو ٔبن مٌاسؿة احس اًعصفني يف ثبٔوًي دعمَ ملسًول اًيط اًلاهوين
ثفِس يف اس خجالء حلِلة اذلنك اًلاهوين ٌَمسبٔةل.
ونٌل ُو اًضبٔن يف اًلاهون اًوظين ،إرا اكن اًيط ا ٔلحٌيب واحضا وخََا فال حاخة
ًخفسرئٍ .بما يف حاةل مغوضَ ،ؿىل اًلايض إن ًخعسى ٌَمسبٔةل ،وٍصحؽ تساًة إىل اًخفسري
اًدرشًـي ا ٔلحٌيب إن وخس ،نٌل إرا اكن ُياك كاهون ثفسريي ذاضٔ ،بو مَحق ٌضمي
ا ٔلؾٌلل اًخحضريًةٔ ،بو ؾصط ا ٔلس حاة املربز واملفرس الؾامتذ رعل اًلاهون ،جیة اًخلِس هبشا
اًخفسري ابؾخحازٍ موكال وموحضا ٌَيط اًلاهوين ا ٔلحٌيب  . 16ومن ادلائز ٔبًضا اًصحوغ إىل
الاحهتاذ اًلضايئ يف اصلوةل الٔحٌحَة ظاحدة اًلاهون ،وًو مل ٍىن الاحهتاذ اًلضايئ معسز ا
زمسَا ًلواؿس اًلاهون فهیا.
وذالفا ملا زبٍٓ ٔبكََة من اًفلَ ،من إن ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب ًمت تيفس اًعصًلة اًيت ًفرس
هبا اًلاهون اًوظين ،وًو ٔبن ُشا اًص ٔبي ًًسجم مؽ اًلائَني حباةل الاهسماح املاذي ٌَلاهون
ا ٔلحٌيب يف كاهون اًلايض ،ذما ًلذيض ٔبن ًعحح ثفسريٍ ذاضـا ًيفس املحاذئ واًلواؿس املـمول
هبا يف كاهون اًلايض .ذالفا ًِشا اًص ٔبي رُة اًص ٔبي اًصاحج فلِا وكضاء إىل إن ثفسري اًلاهون
ا ٔلحٌيب ًمت تيفس ظصًلة ثفسريٍ حسة كواؿس و ٔبسس اًخفسري املـمول هبا يف تضل رعل
اًلاهون .وؿىل اًلايض إن حيرتم وًـمي تشعل اًخفسري ،وُشا ما اكصٍ اًلضاء اًفصويس .17نٌل إن
احملوكة اصلامئة ٌَـسل اصلويل يف كضَة اًلصوط اًرصتَة واًرباسًََة كضت تبٔهَ ال میىن إؾعاء
مـىن ٌَلاهون اًوظين (امللعوذ اًلاهون اصلاذًل) كري املـىن اطلي ٔبؾعاٍ هل كضاؤٍ.18
اًفصغ اًثاين :ذوز كايض املوضوغ يف ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب
رمٌل اكن املحس ٔب امللصز يف كاهون اًلايض فامی خیط ٔبساش ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب ،سواء
اكن ًـخربٍ كاهوانٔ ،بو ًـخربٍ واكـة ،فاًلايض ٔبزياء ثفسريٍ اًلاهون ا ٔلحٌيب جیة ٔبن ًيؼص إىل
رعل اًلاهون يف إظاز هؼامَ اًلاهوين ارلاض ،وجیة ٔبن ًخلِس تيفس اًواحداث اًيت ًضعَؽ
هبا كايض رعل اًحضل ًفِم هعوض اًلاهون وثعحَلِا واالٕحاظة مبعاذزٍ وما اس خلص تَ اًـمي
 16املصحؽ واملوضؽ اًساتلان.
، 1956/10/17 17هلغ مسين فصويس يف  1980/09/28اجملةل الاهخلاذًة  1981ض  .91ثـََق الخازذ  Lagardeويف  1982/06/15اجملةل
الاهخلاذًة  1983ض .300
 18حنك احملوكة اصلامئة ٌَـسل اصلويل يف ٍ 1929 /07/12لوؿة ا ٔلحاكم ،اجملموؿة ٔب زمق  20و. 21
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ثضبٔهَ .كاًة ما يف ا ٔلمص ،يف ػي ا ٔلهؼمة اًيت ثـخرب اًلاهون ا ٔلحٌيب كاهوانً ،ـصف اًلايض
مس حلا اهَ ذاضؽ ًصكاتة حموكة اًلاهون ،وان ٔبحاكمَ ؾصضت ٌَيلغ واالًٕلاء إرا ٔبدعبٔ يف
ثعحَق اًيط ٔبو ثبٔوًي ثفسريٍ .تُامن يف اًيؼام اًفصويس مثال ،اطلي ًـخرب اًلاهون ا ٔلحٌيب
واكـة ساتلاٍ ،متخؽ كايض املوضوغ ثسَعة واسـة يف ثعحَق ٔبو ؿسم ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب
اخملخط ويف ثفسريٍ ،وٌَحس من اًسَعة املعَلة ٌَلضات ،اضعص الاحهتاذ اًلضايئ حملوكة
اًيلغ الٕكصاز وسائي كري مدارشت ٌَصكاتة.19
وؿىل اًـموم ؿىل كايض املوضوغ ٔبن ٍىون ٔبمِيا ؿىل احرتام كواؿس اًخفسري املـمول هبا
من حِر:
 ثلسٍص اًخفسري اطلي ًلسمَ ا ٔلظصاف وارلرباء حبسة ما ُو مـمول تَ يف اًحضلا ٔلحٌيب،
 اسددـاذ صِاذاث اًـصف إرا اكهت مديَة ؿىل احهتاذ كضايئ ٔبحٌيب رمجوز، ؿسم الاًزتام تخفسري ا ٔلظصاف ٌَحنك اًلاهوين اًواحة اًخعحَق ؿىل اًزناغ يف كرياملسائي اًيت ٍىون هلم حصًة اًخرصف فهیا.
 يف حاةل ؿسم ثـصط كضاء اصلوةل الٔحٌحَة ًخفسري املسبٔةل املـيَة ،ؿىل اًلايض اًخعسيًخفسريُا وًححر يف ثربٍص اذلي املـمتس نٌل ًو اكن كايض رعل اًحضل ا ٔلحٌيب،
 إن اًلايض مَزتم حبسوذ اًخفسري اصلهَا واًلعوى املـرتف هبا يف اًلاهون ا ٔلحٌيب، يف حاةل ؿسم وضوخ اًيط ،واكن مـياٍ حمي مٌاسؿة من اًعصفني ،ؿىل اًلايض إنٌللمـَوماثَ ابًخفسري امللصز يف تضل رعل اًلاهون،
 حواز اسددـاذ ثفسري متسم تَ ٔبحس اًعصفني كري ملٌؽ كاهوان ،مؽ جس حُة اًلايضًلصازٍ،
 اؾامتذ اًخفسري املؤنس يف اًلاهون ا ٔلحٌيب واسددـاذ اًخفسرياث املخضازتة ٔبو كرياملس خلصت،
 الاًزتام ابًخفسرياث امللصزت يف اًخعحَق اًلضايئ ا ٔلحٌيب ذون اذلَول الاس خثٌائَة.20 19زاحؽ تَري ماًري .م .ش .تيس194
 20زاحؽ ابثَفول والخازذ .م.ش ،ض 427 .بٔمحس ؾحس اًىصمي سالمة م.ش ،ض426
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املححر اًثاًر
زكاتة حموكة اًلاهون ؿىل ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب
سوف خیخَف ذوز حموكة اًلاهون يف زكاتة ثعحَق وثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب من ؿسمَ،
حبسة اًيؼام املـمول تَ يف اصلوةل يف حىَِف ٔبساش ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب ،ففي ا ٔلهؼمة
اًيت ثـخربٍ كاهونً ،ـامي اًلاهون ا ٔلحٌيب هبشٍ اًعفة مؽ اًزتام اًواكـَة يف مـامَخَ مـامةل
ذاظة وًو ٔبذى رعل إىل ارلسص واملساش تحـغ املحاذئ اًلاهوهَةٔ ،21بما ا ٔلهؼمة اًلاهوهَة
اًيت ال ًوخس فهیا هط جرشًـي ٔبو احهتاذ كضايئ مدسيئ ًؤنس رعل نٌل ُو اًضبٔن يف اًلاهون
اًفصويس ساتلا ،فِـامي اًلاهون ا ٔلحٌيب مـامةل اًوكائؽ ،وًىن مت إكصاز تعفة كري مدارشت
وسائي زكاتة ؿىل كضات املوضوغ ذلهثم ؿىل اًخعحَق واًخفسري اًعحَحني ٌَلاهون ا ٔلحٌيب،
اكس خثٌاءاث ملحس ٔب مـامةل اًلاهون ا ٔلحٌيب مـامةل اًوكائؽ.
هححر ُشٍ املسبٔةل يف اًلاهون اًفصويس ،ونشا يف اًلاهون ادلزائصي اطلي ثخىن حال مزذوخا
يف ُشا ارلعوض.
املعَة ا ٔلول :موكف اًلاهون اًفصويس من اًصكاتة ؿىل اًلاهون ا ٔلحٌيب اخملخط
اًفصغ ا ٔلول :إكصاز حموكة اًيلغ اًفصوس َة مدس ٔب حق اًصكاتة
كدي اًخعصق ًِشٍ املسبٔةل ،وضري إن اًفلَ اًفصويس اًخلََسي ٔبىىص ؿىل اًلضاء تعفة
كعـَة حلَ يف زكاتة ثعحَق وثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب مسدٌسا ًـست جحج ،22ؿىل اؾخحاز ٔبن
ذوز حموكة اًيلغ ًيحرص يف اذلفاع ؿىل وحست اًلاهون اًوظين وثوحِس الاحهتاذ اًلضايئ
فَِ ،ونشا اس خحاةل حىفي حموكة اًيلغ اًوظيَة ابًسِص ؿىل وحست وحصة ثعحَق كواهني
خمخَف اصلول ،فضال ؾن هوهنا حموكة كاهون وًُس وكائؽ ،نٌل ان زواح فىصت ؿسم اًزتام كايض
املوضوغ تخعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب ثَلائَا زمغ اهَ خمخط معال تلواؿس اًخياسغ اًوظيَة ًخـازط
مؽ دضوؿَ ًصكاتة حموكة اًلاهون يف ثعحَلَ وثفسريٍ طلاعل اًلاهون ا ٔلحٌيب.

 21زاحؽ موحٌس اسـس .م.ش.ض235
 22زاحؽ يف موكف اًفلَ اًفصويس اًخلََسي هحواًََ .املعول يف اًلاهون اصلويل ارلاض .ح  3ض  9وما تـسُا .زاحؽ بًٔضا ًوسوازن ،زكاتة حموكة
اًيلغ ؿىل ثعحَق اًلواهني ا ٔلحٌحَة  ،بٔؾٌلل اٌَجية اًفصوس َة ٌَلاهون اصلويل ارلاض  1964 -1962ض  113وما تـسُا  .فصاوسُساكنُس ،
اًلاهون ا ٔلحٌيب بٔمام حموكة اًيلغ ذاًوس  1963ض  7وما تـسُا.
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تَس ان اًص ٔبي اًساتق مل ًعمس حاًَا صلى اًفلَ اًفصويس املـارص اطلي ثخىن مدس ٔب رضوزت
زكاتة حموكة اًيلغ ًخعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب ،23ورعل الؾخحازاث ؿسًست ،مفن هجة إن ّاًص ٔبي
اًساتق هیسز كمیة كاؿست اًخياسغ اًوظيَة واًلصط من إكصازُا ،ابؾخحازُا .مـمتست ًخوفري ا ٔلمان
اًلاهوين ٌَـالكاث ارلاظة اصلوًَة وحتلِق حي ؿاذل -يف هؼص املرشغ اطلي س هنا -ابدذَازُا
كاهوان ًفرتط ٔبهَ ٔبنرث مالمئة و ٔبظَح ٌَخعحَق من كريٍ .من هجة ٔبدصى إن اًلول تخعحَق
كاهون ٔبحٌيب ال ًًسجم مؽ زفغ مدس ٔب اًصكاتة ؿىل ارلعبٔ يف ثعحَلَ وثبٔوًهلٔ ،ب ّن املسبًٔخني
وهجان ًـمةل واحستُ .شا اًص ٔبي ًخفق مؽ اًخعوز ا ٔلذري ملوكف حموكة اًيلغ اًفصوس َة من
اًلاهون ا ٔلحٌيب ابؾخحازٍ كاهوان ًـامي مـامةل ذاظة ،نٌل ٍصى رعل اًفلَِ ابثَفول ،24ونٌل
ثوظَت إًََ هفس احملوكة يف ٔبحاكرما اذلسًثة.25
ُشا اًص ٔبي ا ٔلذري اس خلص ؿَََ اًـمي يف ٔبهؼمة كاهوهَة ؿسًست.26
ؿىل ُشا ا ٔلساش ٔبظحح اًلضاء اًفصويس ًـمتس مدس ٔب زكاتة حموكة اًيلغ ؿىل اًلاهون
ا ٔلحٌيب .سواء فامی خیط ثعحَق كاؿست اًخياسغ اًوظيَة ؾيس ارلعبٔ يف ٔبؾٌلًِا كٔن حتسذ
ٌَخعحَق كاهون ادلًس َة وًىن اًلايض ًعحق كاهون املوظن ٔبو حتسذ اًلاهون اخملخط توكت
إجصام ؾلس اًزواح مثال وًىن اًلايض ًعحق ذاعل اًلاهون وكت زفؽ اصلؾوى.
ونشعل اًصكاتة ؿىل حسن ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب ،كٔن ًًسة كايض املوضوغ حىٌل
إًََ ،ال وحوذ هل ٔبظال ٔبو خیعئ يف ثعحَلَ ٔبو ٍصفغ ثعحَلَ ؿىل واكـة املفصوط ًعحق
ؿَهیا .و ٔبًضا فامی خیط اًصكاتة ؿىل ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب ،ويه املسبٔةل اًيت ثـيٌُا ٔبساسا.
اًفصغ اًثاين :زكاتة حموكة اًيلغ اًفصوس َة ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب
تـس إن اكهت حموكة اًيلغ ساتلا حصفغ ثسط زكاجهتا ؿىل ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب
الؾخحازاث واكـَة ،ؿىل ٔبساش إن ثفسريُا هل كس ًخـازط مؽ اًخفسري اطلي ًـمتس يف تضلٍ ،ذمّا
ًفلس ٔبحاكرما معساكِهتا وَُخهتا ،إال ٔبهنا حصاحـت مؤدصا ؾن ُشا املوكف و ٔبظححت ثلدي
اًعـون املؤسسة ؿىل ارلعبٔ يف ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب وفِمَ حتت رزًـة مسخ اًلاهون
 23زاحؽ تعفة ذاظة موثوًسيك  ،وضَفة اًلايض واًلاهون ا ٔلحٌيب  ،ملال مسمج مضن ا ٔلؾٌلل املِسات ٌَفلَِ موزي .ح 1 .ذاًوس  1960ض 337
وما تـسُا  .وزاحؽ اًضا امحس ؾحس اًىصمي سالمة .م.ش.ض  529وما تـسُا.
 24ابثَفول والخازذ املوضؽ اًساتق.
 25زاحؽ حنك اًلصفة املسهَة ا ٔلوىل يف  1988/10/11كضَة زتوخ ضس تيوز اجملةل الاهخلاذًة  1989ض  368 .وحنك هفس اًلصفة يف
 1988/10/18كضَة صويل وفََِة  .وزاحؽ يف اًفلَ املؤًس موثوًسيك .امللال اًساتقَُ .الن حوذمَِ ظاًون ظحَـة اًلاهون ا ٔلحٌيب يف فصوسا تـس
كصازي  11و  18انخوجص 1988 .بٔؾٌلل اٌَجية اًفصوس َة ٌَلاهون اصلويل ارلاض س يواث  1990و. 1991
 26زاحؽ بٔمحس ؾحس اًىصمي سالمة .م.ش.ض 532 .وزاحؽ ما س حق املعَة اًثاين من املححر ا ٔلول.
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ا ٔلحٌيب وجضوًَ مـاين  Dénaturalisationكٔن ًيىص كايض املوضوغ مـىن واحضا يف هط
جرشًـي ٔبحٌيب ،وكس دلبٔث احملوكة ًِشٍ اًوس َةل ٌَحس من اًسَعة اًخلسٍصًة اًواسـة اًيت ٍمتخؽ
هبا كضات املوضوغ يف جمال ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب ساتلا ،واس خـازهتا من ظالحِهتا يف زكاتة
ثفسري اًـلوذ إرا دصح كضات املوضوغ ؾن مـاىهیا اًواحضة حتت رزًـة اًخفسري ذما ٌضلك
إذالال مبحس ٔب اًـلس رشًـة املخـاكسٍن (م  1134مسين فصويس).27
وجیة ثلسٍص مسخ اًلاهون ا ٔلحٌيب نٌل مت ثوضَحَ ًلايض املوضوغ حسة صِاذاث
اًـصف وثلازٍص ارلرباء.
نٌل ٔبخاسث حموكة اًيلغ اًفصوس َة اؾامتذ اًخفسري اًلضايئ امللصز يف تضل اًلاهون ا ٔلحٌيب،
وختعئة كضات ا ٔلساش إرا احنصفوا ؾن اًخفسري اًوازذ يف اًضِاذاث اًـصفِة مؽ مالحؼة إهنا
كدَت ُشا املحس ٔب مؤدصا الن خي ٔبحاكم اًلاهون اً ٔلجنَوساهسوين من ظحَـة كضائَة.
نٌل معسث حموكة اًيلغ اًفصوس َة إىل كدول اًعـن ابًيلغ يف حاةل ارلعبٔ يف اًخىَِف
ويه مسبٔةل ذاذةل يف ادذعاض كاهون اًلايض ٔبظال ،كٔن خیعبٔ كايض املوضوغ يف حتسًس
وظف هؼام كاهوين اتتؽ ًلاهون ٔبحٌيب ،فِعيف موضوؿا مضن ا ٔلحوال اًضرعَة مؽ اهَ من
ا ٔلحوال اًـًَِة.28
من هجة ٔبدصى إن اًزتام اًلايض تخعحَق كواؿس اًخياسغ اًوظيَة ًوحة ؿَََ إن ًفرس
اًلاهون ا ٔلحٌيب نٌل ُو مـمول تَ يف تضلٍ .ونٌل كسمَ هل ا ٔلظصاف وارلرباء ما مل ًخخني هل
اًـىس ،وحِيئش جیة ؿَََ إن ًربز اًخفسري املـعى،الس امی إرا ثـسذث اًخفسرياث.29
املعَة اًثاين :زكاتة احملوكة اًـََا يف ادلزائص
ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب
زمغ ٔبمهَة ُشٍ املسبٔةل يف اًلاهون ادلزائصي ،إال ٔبهنا تخساظة حصثحط تخىَِف ظحَـة اًلاهون
ا ٔلحٌيب ٔبمام اًلايض ادلزائصي .وًخـني اٍمتَزي تني حاًخني ،اذلاةل اًيت ٔبفعح فهیا املرشغ
رصاحة ؿىل اؾخحاز اًلاهون ا ٔلحٌيب كاهوان (م  358ف  6من ق.ا.م.ا) ،وحاةل ثبٔوًي اذلنك
اًوازذ يف املاذت  29ف  2من هفس اًلاهون ٔبًضا.
 27ظحلت حموكة اًيلغ اًفصوس َة زكاتة اًدضوًَ واملسخ يف بٔحاكرما:
اًلصفة املسهَة يف  1961/11/21اجملةل االٕهخلاذًة  1962ض 329ثـََق الخازذ .اًلصفة الاحامتؾَة يف  1972/05/10اجملةل االٕهخلاذًة  1974ض 321
.اًلصفة املسهَة يف  1982/2/2اجملةل الاهخلاذًة 1982ض 706 .ثـََق ماًري .اًلصفة املسهَة يف  1991/5/19اجملةل الاهخلاذًة  1992ض. 88
 28زاحؽ ؿََوص كصتوغ نٌلل .اًلاهون اصلويل ارلاض .ذازُومة ظحـة . 2011ح  1ض131
 29تَري ماًري .املصحؽ واملوضؽ اًساتلان.
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ٔبوال :اًصكاتة ؿىل ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب املعحق ارلاض اب ٔلحوال اًضرعَة:
إن املاذت  358ف  6من كاهون االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة ،30حـَت خماًفة اًلاهون
ا ٔلحٌيب ارلاض اب ٔلحوال اًضرعَة ٔبحس ا ٔلوخَ اًيت ًخىن ؿَهیا اًعـن ابًيلغ ٔبمام احملوكة
اًـََا ،تي وجیوس ٌَمحوكة اًـََا ٔبًضا معال ابملاذت  360من هفس اًلاهون إن ثثري من ثَلاء
هفسِا وخَ اًعـن املشهوز وًو مل ٍمتسم تَ ا ٔلظصاف .يف ُشا اًفصط إن اًلاهون ا ٔلحٌيب
ًعحق تعفذَ كاهوان ابملـىن اًفين ٌَلكمة ،فِـامي هبشٍ اًعفة من كضات إال ساش من حِر
حسن ثعحَلَ وثفسريٍ حنت ظائةل اًصكاتة املٌلزسة من احملوكة اًـََا.
ًرتثة ؿىل ُشٍ اًيدِجة بٓاثز يف كاًة ا ٔلمهَةٔ ،بمهِا:
 تـس اًخبٔنس من ثوافص اًعفة الٔحٌحَة يف اًـالكة اًلاهوهَة حمي اًزناغ ،حيسذ اًلاهوناًواحة اًخعحَق معال تلواؿس اًخياسغ ادلزائصًة ،فان اكن ُو اًلاهون ادلزائصي فال إصاكلٔ ،بما
إرا اكن كاهوان بٔحٌحَا فِعحق هبشٍ اًعفة ،ما مل ٍىن خماًفا ٌَيؼام اًـام فُسددـس ٔبما إرا اكن
كاهوان بٔحٌحَا فِعحق هبشٍ اًعفة ،ما مل ٍىن خماًفا ٌَيؼام اًـام فُسددـس.
 إن اًلاهون ا ٔلحٌيب اًواحة اًخعحَق ُو اًلاهون املـني تواسعة كواؿس اًخياسغ اًوظيَة. ؿىل اًلايض ٔبن ًححر تيفسَ ؾن اًلاهون ا ٔلحٌيب املـني فِحسذ مضموهَ وهَفِةثعحَلَ ،وًو ٔبن ُياك وسائي ٔبدصى مذاحة ٔبًضا ،مسامهة ا ٔلظصاف يف إزحاثَ ،اًضِاذت
اًـصفِة ،ز ٔبي ارلرباء واًفلِاء.
 املفصوط اًخوظي إىل اًلاهون ا ٔلحٌيب اًضريص ً ٔلظصاف املـني وحتسًس مضموهَوًىن إرا ثـشز إزحاثَ ٔبو حتسًس مضموهَ يف وكت مـلول ،زمغ املساؾي املحشوةل فُس خـاط
ؾيَ تخعحَق اًلاهون ادلزائصي معال ابملاذت  23مىصز مسين.31
ًفرس كايض املوضوغ اًلاهون ا ٔلحٌيب نٌل ُو ملصز يف تضلٍ ،وثخىفي احملوكة اًـََا جصكاتة
رعل اًخفسري ،وارلعبٔ يف ثعحَلَ ٔبو ثبٔوًي ثفسريٍ جیـي حنك اًلايض ؾصضة ٌَيلغ واالٕتعال،
وُشا ابؾخحازٍ كاهوان مبفِوم املاذت  358ف 6من ق.ا.م.ا .ومتازش احملوكة اًـََا ذوزُا يف
اًصكاتة معال مبا كصزٍ كاهون االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة ونشا ظحلا ٌَلاهون اًـضوي ارلاض هبا

 30وُوهفس اذلنك اًوازذ يف كاهون االٕحصاءاث املسهَة اًساتق (م  233ف  5مٌَ)
 31ثيط ُشٍ املاذت ؿىل اهَ" ً:عحق اًلاهون ادلزائصي إرا ثـشز إزحاث اًلاهون ا ٔلحٌيب اًواحة ثعحَلَ".
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واملخـَق تدٌؼمیِا ومعَِا وادذعاظاهتا اطلي ٔبولك ًِا ظالحِة ذمازسة اًصكاتة ؿىل ،ا ٔلحاكم
وا ٔلوامص واًلصازاث اًلضائَة من حِر ثعحَلِا اًسَمي ٌَلاهون.32
ًيسزح مضن ُشٍ املِمة ادذعاظِا ًصكاتة اىهتاك اًلاهون ا ٔلحٌيب املخـَق اب ٔلحوال
اًضرعَة من حِر ثعحَلَ وثفسريٍ.
وًىن مؽ حواس ثسط احملوكة اًـََا زكاجهتا ؿىل ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب ارلاض اب ٔلحوال
اًضرعَة ،معال ابملاذت  358ف  6من .ق.ا.م.ا  ،ثحلى ُياك إصاكالث كاهوهَة كامئة:
 ُو اًلاهون اخملخط تخىَِف مس ٔبةل ما ،إرا اكهت من ا ٔلحوال اًضرعَة ٔبو ًُستنشعلُ،ي خیخط هبا كاهون اًلايض ظحلا ٌَلاؿست اًـامة يف اًخىَِف (م 9مسين)ٔ ،بم يه من
ادذعاض اًلاهون ا ٔلحٌيب ابؾخحازُا من اًخىَِفاث اًالحلة ،الس امی إن مسائي ا ٔلحوال
اًضرعَة وهعاكِا حمي ذالف يف اًلاهون امللازن ،وثسذي فَِ اؾخحازاث كاهوهَة احامتؾَة
ذًًِة.
 إن موكف احملوكة اًـََا ؾيس ثعسهیا ًصكاتة ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب ًخحسذ وفقاؾخحازٍنٔ ،بما ٔبن حصحؽ إىل اًيؼام اًلاهوين ا ٔلحٌيب اطلي ًًمتي إًََ رعل اًلاهون وثـمتس
اًخىَِفاث واًخفسرياث امللصزت فَِ مؽ ما ًيجص ؾن رعل من ظـوابث يف اًوظول إًََ وثحـَة
ٌَيؼام ا ٔلحٌيب .وابًخايل ثفضي حصك ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب دلِاث اذلنك مىذفِة جصكاتة
اًخـََي .وٕاما ٔبن ثـعي احملوكة اًـََا ٌَلاهون ا ٔلحٌيب ثفسريا رسعَا ،زمبا ذالف ما ُو ملصز
يف تضلٍ ،وُشا میس هبَخهتا ومعساكِة احهتاذُا اًلضايئ.
اثهَا :ثعسي احملوكة اًـََا ًصكاتة ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب وثفسريٍ معال
ابملاذت  29ف  2من .قٔ .ب.م.ا:
ًوخس ز ٔبي كوي يف اًفلَ اًفصويس ،حزمعَ اًفلَِ موثوًسيكً ،ـخرب إن ظَاكة املاذت  12ف
1من كاهون االٕحصاءاث املسهَة اًفصويس ادلسًس ًيرصف مـياُا إىل معوم اًلاهون اخملخط
وظيَا اكن ٔبم بٔحٌحَا ذون مسوػ ٌَمتَزي تُهنٌل .ونٌل رهص ساتلا ،إن حموكة اًيلغ اًفصوس َة
زحـت يف ثبٔسُس حوكهیا املحسئَني املؤزذني يف  11و ٔ 18بنخوجص ٔ 1988بًضا إىل املاذت 12
ف  1اًساتلة ،و ٔبوحدت ٔبؾٌلل كاؿست اًخياسغ اًفصوس َة وًو اكهت جضري إىل ثعحَق كاهون
ٔبحٌيب إرا اكهت اًعفة الٔحٌحَة يف اًـالكة اًلاهوهَة ابزست.
 32زاحؽ املاذت اًثاًثة اًفلصت اًثاهَة من اًلاهون اًـضوي زمق ى  11-12املؤزد يف  2001/6/26املخضمن ثيؼمي احملوكة اًـََا ومعَِا وادذعاظاهتا.
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ويف اًلاهون ادلزائصي ،إن معسز املاذت  29ف  2من ق.ا.م.ا يه املاذت 12ف 1
اًفصوس َة اًساتلة ،وابًيؼص ملوكـِا مضن اًفعي اًساذش من اًىذاة ا ٔلول ارلاض اب ٔلحاكم
املضرتنة ،وًويح س َاكِا اًـام ٔبهنا كِس ؿىل سَعاث اًلايض ،املـيون هبا رعل اًفعي،33
وُو ما ًؤنس ظاتـِا االًٕزايم ً،فِم مهنا ٔبهنا ثوحة ؿىل اًلايض ٔبن ًعحق اًلواؿس اًلاهوهَة
اًواحدة اًخعحَق ؿىل اًزناغ رمٌل اكن معسزُا .سواء اكهت كواؿس موضوؾَة وظيَة ٔبو كواؿس
ثياسغ ٔبو كواؿس موضوؾَة بٔحٌحَة زخت ًِا الادذعاض ظحلا ًلواؿس اًخياسغ ادلزائصًة.
ويف اذللِلة ،كدي اؾامتذ كاهون االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة من ادلائز اًدساؤل ؾن املربز
اطلي حـي املرشغ ادلزائصي ٌس خثين اًلاهون ا ٔلحٌيب املعحق ؿىل ا ٔلحوال اًضرعَة وًـامهل
مـامةل اًلاهون ،وفامی ؿساٍ ال ًـرتف هل هبشٍ اًعفة ،ومل ًـخاذ ؿىل ُشٍ اًخفصكة ،ونٌل ًلول
اًفلَِ موحٌس اسـس ..." 34كس ثثاز يف ذؾوى واحست ًيؼص فهیا راث اًلايض ،ا ٔلحاكم املخـَلة
اب ٔلحوال اًضرعَة وكريُا يف راث اًوكت ،وحِيئش ًخـني ؿىل اًلايض ٔبن ًلوم مبا ٌض حَ
اًـمي اٍهبَواين ًيك ًعحق ؿىل ُشٍ وثغل هؼامني خمخَفني".
ابًيؼص ًالؾخحازاث اًساتلة لكِا ،اؾخلس ٔبن ثفسري املاذت  29ف  2اًساتلةً ،وحة
ثعحَلِا ؿىل لك اًلواؿس اًلاهوهَة رمٌل اكن معسزُا وظحَـهتا اًلاهوهَة ،كواؿس موضوؾَة وظيَة،
كواؿس ثياسغ وظيَة ،كواؿس موضوؾَة بٔحٌحَة زخت ًِا الادذعاض مبوحة كواؿس اًخياسغ
ادلزائصًة.
وُشا ما ٌسمح ٌَمحوكة اًـََا تخسط زكاجهتا ؿىل ثفسري اًلاهون ا ٔلحٌيب اخملخط يف
اجملاالث ا ٔلدصى كري ا ٔلحوال اًضرعَة اًيت دعِا املرشغ حبنك ذاض(م  358ف  6من
ق.ا.م.ا) مـخربا اًلاهون ا ٔلحٌيب فهیا ترصحی اًـحازت كاهوان.

 33ا ّٕن ظَاكة املاذت  29يه اًوحِست امللِست ًسَعاث اًلايض فامی خیط فصط اًزتام ؿَََ تخىَِف موضوغ اًزناغ حسة اًلاهون وًُس نٌل ًسؾََ
ا ٔلظصاف ،وبًٔضا فصط ثعحَق اًلواؿس اًلاهوهَة اخملخعة ؿىل اًزناغ ،وُشا ملازهة ابملواذ ا ٔلدصى من هفس اًفعي(م  27و  28و  30و ) 31ارلاظة
بًٔضا ثسَعاث اًلايض.
 34موحٌس اسـس ،املصحؽ اًساتق .ض338
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بًَٓاث اًوظول إىل اًلاهون ا ٔلحٌيب
كذال محزت بٔس خار حمارض جبامـة اًحوٍصت ،ادلزائص


إن اًلاهون ا ٔلحٌيب ال ًعسز ؾن املرشغ اًوظين وُو حيخفغ تعفذَ اًلاهوهَة وظاتـَ
ا ٔلحٌيب ،طلا فإهَ ال ًفرتط يف املواظيني اًـمل تَ ،وُيا حوكن ٔبمهَة اًـمل تبٔحاكمَ ؾيسما
خیخط تدٌؼمي اًـالكاث تني املواظيني وكريمه من ا ٔلخاهةً ،ىون ثغل ا ٔلحاكم يه ا ٔلمثي
والٔنرث مالمئة ًخيؼمي ُشٍ اًـالكاث ،مبا حيلق اس خلصازُا وحفغ حلوق ٔبظصافِا .وًـمي
املرشغ اًوظين ؿىل حتلِق اًـمل ابًلاهون اًوظين وتَان ٔبحاكمَ ًاكفة املواظيني ابًعصق
واًوسائي اًالسمة طلعل ،وُو ال میيح راث ا ٔلمهَة ٔلي كاهون ٔبحٌيبٔ ،لس حاة كاهوهَة ٔبمهِا
ظسوزٍ ؾن مرشغ ٔبحٌيب ،وبٔس حاة واكـَة ومعََة ٔبجصسهتا اس خحاةل االٕحاظة جاكفة كواهني
ذول اًـامل ،وُشا ما ًثري اًدساؤل حول حتسًس ذوز ادلِاث اًصمسَة يف حتلِق اًوظول إىل
ٔبحاكم اًلاهون ا ٔلحٌيب.
و ٔلن معََة اًوظول إىل ٔبحاكم اًلاهون ا ٔلحٌيب ًُست إزحاات ابملـىن املععَحي االٕحصايئ،
ٔبي اكٕزحاث اًوكائؽ ،إر ٔبهَ إزحاث موضوؾي ،فإن اًدساؤل ًعصخ حول الًَٓاث اًيت ًمت هبا
اًوظول إىل ٔبحاكم اًلاهون ا ٔلحٌيب ،من حِر اًخلِس توسائي حمسذتٔ ،بم ٔبن ُياك ثـسذ
وثيوغ ًِشٍ اًوسائي ،ذاظة ٔبمام اًخعوز اذلاظي يف وسائي االٕؿالم واالثعال.
وؿَََ ىصًس ٔبن حنسذ ما إرا اكهت ا ٔلساًَة والًَٓاث املخاحة يف هؼامٌا اًلاهوين نفِةل
ًخحلِق اًوظول إىل ٔبحاكم اًلاهون ا ٔلحٌيب ومـصفهتا ،وابًخايل ثعحَلِا ،من ذالل ؾصط
الًَٓاث املـمتست من ادلِاث اًصمسَة يف ُشٍ اًـمََة (املححر ا ٔلول) ،مث ؾصط الًَٓاث اًيت
ٌس خـني هبا اًلايض وارلعوم ٌَوظول إىل ٔبحاكم كواؿس اًلاهون ا ٔلحٌيب اخملخعة حبنك اًزناغ
اصلائص تني ارلعوم (املححر اًثاين).
178

املححر ا ٔلول
الًَٓاث املـمتست من ادلِاث اًصمسَة
ٔبمام ثـسذ ؿالكاث املواظيني تلريمه من ا ٔلخاهة من ذول ٔبدصى وحزاًس ُشٍ اًـالكاث،
ٔبظحح اًـمل ابًلواهني الٔحٌحَة اًيت حتنك ُشٍ اًـالكاث من اًرضوزاث املَحة ،ومن اًالسم ٔبن
ٍىون ٌَجِاث اًصمسَة ذوزا ابزسا يف ُشا اجملال ،حِر ثـمتس بًَٓاث كس حمتثي يف هجوذ ذوًَة،
حِر جس خلي اصلوةل ؿالكاهتا تلريُا من اصلول ا ٔلدصى من ٔبخي حتلِق ُشا اًِسف وُو
ثوفري املـَوماث اًاكفِة حول كسز رمم من اًلواهني الٔحٌحَة (املعَة ا ٔلول) ،وكس حمتثي يف
هجوذ زمسَة ؿىل املس خوى اًوظين (املعَة اًثاين).
املعَة ا ٔلول :الًَٓاث راث اًعاتؽ اصلويل
میىن ٌَجِاث اًصمسَة ؿىل املس خوى اصلويل ٔبن ثؤذي ذوزا فـاال يف ثُسري اًـمل ابًلواهني
الٔحٌحَة احملمتي ثعحَلِا ؿىل اًـالكاث املربمة تني اًوظيَني وا ٔلخاهة ،ؾن ظصًق اؾامتذ
اصلوةل لًَٓاث راث ظاتؽ ذويل حمتثي ٔبساسا يف إجصام اثفاكِاث ذوًَة (اًفصغ ا ٔلول) ،و ٔبن
جسمح ابٌَجوء إىل اًعصق اصلتَوماس َة ًخحلِق ُشا اًلصط (اًفصغ اًثاين).
اًفصغ ا ٔلول :ؾلس االثفاكِاث اصلوًَة
ثـخرب االثفاكِاث اصلوًَة من ٔبنرث اًوسائي فـاًَة يف اًوظول إىل اًلاهون ا ٔلحٌيب ،فِيي
ثشٌي ظـوابث اًخـصف ؿىل ٔبحاكم كواهني اصلول ا ٔلظصاف يف االثفاكِة ،حِر جضلك سخِال
ًخحاذل املـَوماث ؾن كواهني ُشٍ اصلول ،فـىل اًعـَس اصلويل ثلوم اصلول ابٕجصام اثفاكِاث
ذوًَة ،زيائَة ٔبو حٌلؾَة ،هتسف من ذالًِا إىل ثحاذل املـَوماث اًلاهوهَة واًخعحَلاث اًلضائَة
وحىت املؤًفاث اًفلَِة .ومثال رعل االثفاكِة ا ٔلوزوتَة املربمة يف ًيسن تخازخی 1968/07/07
تني ذول اًسوق ا ٔلوزتَة املضرتنة ،املخـَلة ابالس خـالم ؾن اًلاهون ا ٔلحٌيب ،واملـمول هبا يف
فصوسا مٌش س ية  ،1972فِشٍ االثفاكِة هتسف إىل ثُسري اذلعول ؿىل املـَوماث املخـَلة
ابًلواهني الٔحٌحَة ،وهعاق ُشٍ االثفاكِة كارص ؿىل اًلاهون املسين واًخجازي ونشا مسائي
االٕحصاءاث املسهَة واًخجازًة ،وٍىون ٌَجِة اًعاًحة ٌَلاهون ا ٔلحٌيب ٔبن ثعَة من اصلوةل
الٔحٌحَة اًيعوض اًلاهوهَة ونشا ٔبحاكم اًلضاء ارلاظة ابملسبٔةل املعصوحة ٔبمام كضاهئا.1
-1
Mayer (P) et Heuzé (V), Droit international privé, Delta, 8ème édition.

179

وكس هعت ُشٍ االثفاكِة ؿىل رضوزت إوضاء هجاس ذاض يف لك ذوةل مذـاُست رممخَ ثَلي
ظَحاث الاس خـالم ؾن اًلواهني يف اصلول املوكـة ؿىل االثفاكِة ،وجنس ٔبن ادلِة اًوحِست يف
فصوسا اخملخعة تخَلي ظَحاث الاس خـالم ؾن اًلاهون اًفصويس وٕازساًِا إىل ادلِة املصسةل يه
معَحة اًضؤون ا ٔلوزتَة واصلوًَة اًخاتـة ًوسازت اًـسل.2
ومثال رعل ٔبًضا ابًًس حة ٌَخـاون تني اصلول اًـصتَة يف ُشا اجملال جنس اثفاكِة اًصایط
ٌَخـاون اًلضايئ املوكـة تني اصلول اًـصتَة يف اًصایط تخازخی  31983/04/04واًيت ثيط
ماذهتا ا ٔلوىل" ثحاذل وسازاث اًـسل صلى ا ٔلظصاف املخـاكست تعفة مٌخؼمة هعوض
اًدرشًـاث اًيافشت واملعحوؿاث واًًرشاث واًححوج اًلاهوهَة واًلضائَة واجملالث اًيت ثًرش
فهیا ا ٔلحاكم اًلضائَة ،نٌل ثدداذل املـَوماث املخـَلة ابًخيؼمي اًلضايئ ،وثـمي ؿىل اختار
االٕحصاءاث اًصامِة إىل اًخوفِق تني اًيعوض اًدرشًـَة واًخًس َق تني ا ٔلهؼمة اًلضائَة صلى
ا ٔلظصاف املخـاكست حس امب ثلذضََ اًؼصوف ارلاظة جلك مهنا".
وثيط املاذت  02مهنا ؿىل "جضجؽ ا ٔلظصاف املخـاكست ؾلس املؤمتصاث واًيسواث واذلَلاث
ًححر مواضَؽ مذعةل ابًرشًـة االٕسالمِة اًلصاء يف جمال اًلضاء واًـساةل.
نٌل جضجؽ سایزت اًوفوذ اًلضائَة وثحاذل زخال اًلضاء واًـسل تلعس مذاتـة اًخعوز
اًدرشًـي واًلضايئ يف لك مهنٌل ،وثحاذل اًص ٔبي حول املضالك اًيت ثـرتضِا يف ُشا اجملال
وجضجؽ ٔبًضا ثيؼمي سایزاث ثسزًخِة ٌَـامَني يف لك مهنا.
وثسمع ا ٔلظصاف املخـاكست ماذای ومـيوای واب ٔلظص املؤُةل املصنز اًـصيب ٌَححوج اًلاهوهَة
واًلضائَةًَ ،لوم تسوزٍ اكمال يف ثوزَق وحنَة اًخـاون اًـصيب يف اجملاًني اًلاهوين واًلضايئ
وجتصي املصاسالث املخـَلة جلك ُشٍ ا ٔلموز مدارشت تني وسازاث اًـسل ؿىل ٔبن ختعص لك مهنا
وسازت ارلازحِة وثحَلِا تعوزت من ُشٍ املصاسالث".
وٕار جنس ٔبن ادلزائص كس ٔبجصمت اًـسًس من املـاُساث اًثيائَة املخـَلة ابًخـاون املخحاذل يف
6
املَسان اًلضايئ ،4مؽ ثووس مثال يف  ،51963 /07/26ومؽ ًَخِا تخازخی 1994 /07/08
ً -2ىن املالحغ بٔن ظَة الاسدضازت اطلي جس خلدهل ُشٍ املعَحة ًلذرص فلط ؿىل ادلِاث اًلضائَة بٔو بٔن ٍىون مذـَلا تلضَة مصفوؿة بٔمام اًلضاء،
وؾيسما ًعسز ادلواة ؾن املعَحة (ثضلك زسًؽ) حصسهل إىل هجاس املس خلدي ا ٔلحٌيب ،ؿىل بٔن ٍىذفي ُشا ادلواة توظف اًلاهون حمي الاس خـالم
ذون ثعحَلَ ؿىل اًلضَة ،زاحؽ:
Mayer (P) et Heuzé (V), op, cit., p139.
 -3ظاذكت ؿَهیا ادلزائص ابملصسوم اًصئايس زمق  232/07ذميض يف  2007/10/23ح ز  ، 67 ،2007 ،ض.4
 -4زاحؽ ،ذ/ؿََوص هصتوغ نٌلل ،اًلاهون اصلويل ارلاض ادلزائصي ،ثياسغ اًلواهني ،ادلزء الٔول ،ذاز ُومة،ادلزائص ،2006 ،ض  39وما تـسُا؛
ًوسف ذالهست ،اثفاكِاث اًخـاون اًلضايئ واًلاهوين ،ذاز ُومة ،ادلزائص ، 2005 ،ض  4وما تـسُا.
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و ٔبدصى ثخـَق ٔبًضا ابًخـاون اًلضايئ اصلويل مؽ اصلول امللصة اًـصيب املوكـة تََخِا تخازخی 09
و ،71991/03/10و ٔبدصى ثخـَق ابًخـاون اًلاهوين واًلضايئ مؽ ا ٔلزذن يف ،82001/07/25
ومؽ املمَىة املخحست ًربًعاهَا ثخـَق ابًخـاون اًلضايئ املخحاذل يف اجملال املسين واًخجازي يف
 ،92006/07/11ومؽ اس حاهَا ثخـَق ابًخـاون اًلضايئ املخحاذل يف اجملال املسين واًخجازي
يف.102005/02/24
ومن ُشا ًخخني مسى ٔبمهَة االثفاكِاث اصلوًَة يف جسَِي رممة اًخوظي إىل اًـمل مبضمون
اًلاهون ا ٔلحٌيب ومن مث ثعحَلَ ،وثرتمج ادلِوذ اًيت ثحشًِا اصلوةل يف سـهیا ًخحلِق ُشٍ
املِمة.
اًفصغ اًثاين :اًعصق اصلتَوماس َة
كس ٍىون ًوسازت ارلازحِة وٌَممثَني اصلتَوماس َني ذوزا ُاما يف ثشًَي ظـوابث اًوظول
إىل ٔبحاكم كواهني اصلول اًيت ًِا ؿالكاث ذتَوماس َة مؽ ذوةل ُؤالء ،ؾن ظصًق ثلسمي
املـَوماث اًرضوزًة ؾن اًلواهني الٔحٌحَةٔ ،بو ؾن كاهوهنم اًوظين إرا اس خـمل ؾيَ من اصلول
الٔحٌحَة ، 11ورعل يف ظوزت واثئق زمسَة حتوي املـَوماث اًرضوزًة ؾن اًلاهون حمي
الاس خـالم.
وجنس ٔبن ُشٍ اًعصًلة مذحـة مٌش سمن يف احملامك اًصوس َة ،حفَامث ظاذف اًلايض اًصويس
ظـوتة يف مـصفة ٔبحاكم كاهون ٔبحٌيب ما ،فإهَ ًخعي توسازت ذازحِة ذوًخَ اًيت ثخعي حبىومة
ذوةل ُشا اًلاهون ًالس خـالم حول ُشا اًلاهون.12
ويف اًـصاق ٔبًضا يف كاهون ا ٔلحوال اًضرعَة ً ٔلخاهة ًس ية  1931يف املاذت اًثاًثة مٌَ
ٔبخاس اٌَجوء إىل "اًواثئق اًصمسَة املـعات من ذمثََة كٌعََة ٔبو س َاس َة" ،نٌل ٔبخاس ٌَمحامك ٔبن
ثسؾو كٌعي اصلوةل راث اًضبٔن ٔبو انئحَ إىل اذلضوز صلهیا ًالسرتصاذ مبـَوماثَ ؾن كاهون
 -5ظاذكت ؿَهیا ادلزائص مبوحة املصسوم زمق  450/63املؤزد يف  ،1963/11/14خ ز ،87 ،1963 ،ض .1206
 6ظاذكت ؿَهیا ادلزائص مبوحة املصسوم اًصئايس زمق  367/95املؤزد يف ،1995/11/12خ ز ،69 ،1995 ،ض.8
 -7ظاذكت ؿَهیا ادلزائص مبوحة املصسوم اًصئايس زمق  181/84املؤزد يف  ،1994/06/27خ ز ،43 ،1994 ،ض.6
 -8ظاذكت ادلزائص ؿَهیا مبوحة املصسوم اًصئايس زمق  139/03املؤزد يف  ،2003/03/25خ ز ،22 ،2003 ،ض .4
 -9ظاذكت ادلزائص ؿَهیا مبوحة املصسوم اًصئايس زمق  466/06املؤزد يف  ،2006/12/11خ ز ،81 ،2006 ،ض .15
 -10ظاذكت ادلزائص ؿَهیا مبوحة املصسوم اًصئايس زمق  64/06املؤزد يف  ،2006/02/11خ ز ،8 ،2006 ،ض .14
 -11وُشٍ اذلاةل ا ٔلذريت ويه مسدٌس مىذوة وثـخرب وضِاذت مـست من ظصف ددري وجسمى "صِاذت ؾصفِة" ،ويه مـمتست ثضلك ابزس يف اًلضاء
اًفصوسرياحؽ ،ما س َبٔيت تَاهَ يف وسائي اًىضف ؾن بٔحاكم اًلاهون ا ٔلحٌيب ،زاحؽ:
Mayer (P) et Heuzé (V), op, cit., p.138.
 -12ذ/خاجص خاذ ؾحس اًصمحن ،ثياسغ اًلواهني ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ،اًلاُصت ،مرص ،1970 ،ض.6
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ذوًخَ ،وثيط املاذت  26من اثفاكِة اًخـاون اًلضايئ تني اًـصاق وحصهَا ًـام  1947ؿىل ٔبهَ
"تياء ؿىل اًعَة اطلي ثعسزٍ اًسَعاث اًـسًَة وامللسم ابًعصق اصلتَوماس َة من كدي لك
من اًعصفني املخـاكسٍن ٍزوذ اًعصفان املخـاكسان تـضٌِل تًسخ اًلواهني املـمول هبا يف تالذٌُل
وؾيس اذلاخة تبًٔة مـَوماث حلوكِة ٔبدصى".13
وكس ٔبخاس اًلاهون اصلويل ارلاض اًحريويئ ًـام ٌَ 1984لايض ٔبن ًَمتس من اًسَعة
اًخيفِشًة اذلعول ابًعصق اصلتَوماس َة ،من حمامك ذوةل اًلاهون ا ٔلحٌيب اًواحة اًخعحَق ؿىل
ثلصٍص وحوذ ُشا اًلاهون ومضموهَ ،وُشا ما ٔبكصٍ اًلاهون اصلويل ارلاض اًَوقساليف يف املاذت
 13مٌَ ،وكصًحا من ُشا جنسٍ يف اًلاهون اصلويل ارلاض اجملصي ًـام  1979يف املاذت  4مٌَ
اًيت جسمح ٌَلايض تبٔن ًَمتس من وسازت اًـسل اذلعول ابًعصق اصلتَوماس َة من اصلوةل
الٔحٌحَة ؿىل مضمون كاهوهنا واملـَوماث اًرضوزًة ؾيَ.14
املعَة اًثاين :الًَٓاث اًوظيَة
كس ثؤذي ادلِاث اًصمسَة اًوظيَة ذوزا ابزسا يف ثوفري املـَوماث اًرضوزًة ؾن اًلواهني
الٔحٌحَة ،ؾن ظصًق وسائي وبًَٓاث ثخعف ابًعاتؽ اًوظينٔ ،بي ٔبن ادلِاث اًصمسَة اًخاتـة
ٌضلوةل ثـمتس ُشٍ الًَٓاث ثضلك مس خلي ؾن ٔبي هجة بٔحٌحَة ،وجنس من ٔبمه ُشٍ الًَٓاث:
ذمع الاُامتم تسزاسة اًلاهون امللازن (اًفصغ ا ٔلول) ،وٕاوضاء مـاُست مذرععة يف ُشا اجملال
(اًفصغ اًثاين) ،وختعَط ٔبكسام يف احملامك ٌَيؼص فِحي اًزناؿاث راث اًـيرص ا ٔلحٌيب (اًفصغ
اًثاًر).
اًفصغ ا ٔلول :الاُامتم تسزاسة اًلاهون امللازن
ًـخرب اًلاهون امللازن 15انفشت كاهوهَة ًعي مهنا اًلاهون اًوظين ؿىل اًلواهني الٔحٌحَة اًيت
حتنك ؿامليا املـارص ،طلا فإن صلزاسة اًلاهون امللازن ٔبمهَة ؿىل املس خوًني اًيؼصي واًـمًل.
فٌؼصای جسامه اصلزاساث امللازهة ًلواهني اصلول اخملخَفة يف إمساذ اصلازش مبـَوماث ومـازف
خسًست ،وحِر ٔبن ذزاسة كاهون ذوةل بٔحٌحَة ما ٔبحٌيب هیئی فصظة اًخـصف ؿىل ؿاذاث ُشا
اًحضل و ٔبذالق ٔبُهل وفَسفذَ وهَفِة ثفىريٍ ،وُشا من صبٔهَ ٔبن ٌسامه يف حنَة اًـالكاث تني
 -13بٔصاز إىل رعل ذ/خاجص خاذ ؾحس اًصمحن ،املصحؽ هفسَ ،ض  610؛ ذ/كاًة ؿًل ،اصلاووذي ،اًلاهون اصلويل ارلاض ،اًىذاة ا ٔلول ،ذاز وائي
ًٌَرش واًخوسًؽ ،ؾٌلن 2005 ،ض .162
 -14بٔصاز إًََ ذ/بٔمحس ؾحس اًىصمي سالمة ،ا ٔلظول يف اًخياسغ اصلويل ٌَلواهني ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ،اًلاُصت ،2008 ،ض.523
 -15بٔساش اًلاهون امللازن ُو "امللازهة تني اًرشائؽ اًـاملَة اًصئُس َة ،اًيت ثؼم لك مهنا ،لك ٍلوؿة من اًلواهني اًوضـَة من حِر دعائعِا
ا ٔلساس َة الس خزالض ما تني ُشٍ اًرشائؽ من بٔظول ؿامة مضرتنة وما تُهنا من ذالفاث وثحاٍن يف املفاُمي وا ٔلفاكز وبٔساًَة اًعَاكة واًوكوف ؿىل
املؤثصاث" ،زاحؽ ذ/ؾحس اًصساق دصوف ،مسذي ٌَلاهون امللازن ،لكَة اذللوق ،خامـة ادلزائص  ،1 ،2010ض.5
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اًضـوة وسایذت فصض االثعال تُهنا ،نٌل ٔبن اصلزاساث امللازهة جسامه يف إجصاس ا ٔلسس اًـا ّمة
املضرتنة تني اًلواهني اخملخَفة.16
فٌؼصا ٌَخلازة اًىدري تني اصلول ثسخة اًخعوز اذلاظي يف وسائي اًيلي واالثعال
واملـَوماثَة ،فإن حاخة املخـامَني الاكذعاذًني واملفاوضني اًخجازًني واصلتَوماس َني إىل االٕملام
تسزاسة اًلواهني الٔحٌحَة ثحسو اًَوم ٔبصس ما ؿَََ من كدئ ،لخي ٔبن ٍصق املفاوط اًوظين
إىل مس خوى املفاوضاث اًيت جیصهیا مؽ هؼصائَ من اصلول الٔحٌحَة ،ذاظة ما ثـَق مهنا
ابًخجازت اصلوًَة ،حِر جس خسؾى االٕملام تخحسًس ظحَـة جممتـاهتم وحىوٍن ُشٍ اصلول واًيؼام
الاكذعاذي اًسائس فهیا ،وكواهُهنم ،إر تياء ؿَهیا ٍىون ثفاوضِم ،وؿَهیا ثخىن ؿالكاهتم
تلريمه.17
ٔبما معََا وذاظة يف جمال ثياسغ اًلواهني فإن اصلزاساث امللازهة من ص ٔبهنا ٔبن ثـني اًلايض
ؿىل حي اًىثري من مسائي ثياسغ اًلواهني ،حِر ٔبن اهدضاز اصلزاساث امللازهة ًؤثص ثضلك
واحض يف سایذت مـصفة اًلايض اًوظين ابًرشائؽ الٔحٌحَة ،ورعل ما ًؤذي إىل سایذت فصض
ثعحَق اًلواهني الٔحٌحَة ؾيس ثعحَق كواؿس االٕس ياذ اًوظيَة ،وثعحَلِا ثعحَلا سَامی ،وجتية
اسددـاذ ثعحَلِا اسدٌاذا إىل ثـشز مـصفة ٔبحاكرما ٔبو حبجة ثـازضِا مؽ اًيؼام اًـام اًوظين.18
نٌل ٔبن ثوفري املـَوماث حول ٔبمه اًلواهني الٔحٌحَة املخوكؽ اًححر ؾن مضموهنا من
اًلضاتً ،لذيض الاُامتم تسزاسة اًلواهني الٔحٌحَة ذاظة اًضائـة اًخعحَق مهنا ،وُشا كس
ًخىفي تَ مـِس مذرعط ٌَلاهون امللازن ًو مت إوضاؤًٍَ ،ضم خنحة من ا ٔلساثشت
واملخرععني ،وثوفري ا ٔلهجزت واًوسائي اًالسمة ًخحلِق ُشا اًلصط.
اًفصغ اًثاين :إوضاء مصانز ؿَمَة ٌَلواهني الٔحٌحَة
إن إوضاء مصانز ؿَمَة ٌَلواهني الٔحٌحَة حتت وظاًة وسازت اًـسلٕ ،ابرشاف خنة
مذرععة من ٔبساثشت ادلامـاث ٔبو كضات روي ذربت واسـة يف جمال ثعحَق اًلواهني الٔحٌحَة،
وُشا ما ًـخرب من اًرضوزاث املَحة يف سزغ اًثلافاث اًلاهوهَة الٔحٌحَة ،ويف إسساء ذسماث
خََةل يف الاس خـالم ؾن اًلواهني ا ٔلحٌحَة واًخـصًف هبا ،ذاظة ثغل اًعاذزت ؾن اصلول راث
اًـالكة املمزيت ابصلوةل اًوظيَة ،وثلسمي املـَوماث اًصمسَة ؾن اًلواهني الٔحٌحَة اخملخعة حبي
اًزناؿاث تياء ؿىل ظَة اًلضات ٔبو ارلعوم.
 -16ذَ/لوذ إجصاُمي اًوايل ،ذزوش يف اًلاهون امللازن ،ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ،ادلزائص ،ض.29
 -17زاحؽ يف املـىن ،ذ/ؾحس اًصساق دصوف ،املصحؽ اًساتق ،ض.27
 -18زاحؽ ،ذَ/لوذ إجصاُمي اًوايل ،املصحؽ اًساتق ،ض .33
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نٌل ثـمي ُشٍ املصانز واًخرععاث ؿىل اسذایذ ؿسذ ارلرباء واملخرععني يف جمال ذزاسة
اًلواهني الٔحٌحَة ،ؾن ظصًق اًححر واًخسزٌس وحىوٍن ارلرباء واًلضات يف ُشا اجملالٔ ،بو
تواسعة املؤًفاث اًـَمَة اًيت ًخوىل إظسازُا ،وُشا ما ٌسِم نثريا يف جسَِي رممة اًلضات يف
ثعحَق اًلواهني الٔحٌحَة.19
وًـهل من اًرضوزي ٔبًضا ثـزٍز ُشٍ املصانز جبِاس حىون وػَفذَ حصمجة اًلواهني الٔحٌحَة،
ٌَلضاء ؿىل مضلك ادذالف اٌَلة اطلي ًـوق ٔبحِاان اًخـصف اًعاذق ؿىل كواؿس اًلاهون
ا ٔلحٌيب .20فذىون رممة ُشٍ املصانز واًخرععاث ثوفري اًلسز اًالسم من املـَوماث ؾن
اًلواهني الٔحٌحَة ،ؾن ظصًق مجؽ اكفة اًحَاانث واملصاحؽ ؾن خمخَف اًلواهني الٔحٌحَة ،ذاظة
اًلواهني اًضائـة اًخعحَق ،وكواهني اصلول اًلصًحة ٔبو راث اًـالكة املمتزيت ٔبو املخيوؿة ،وثلسمي
املساؿست اًالسمة ؾن ظصًق ثلسمي املـَوماث اًصمسَة ؾن اًلواهني الٔحٌحَة تياء ؿىل ظَة لك
من هیمَ ٔبمصُأ ،بو من ظصف اًلضات ٔبو ٔبحصاة املعَحة يف حاالث اًزناؿاث راث اًـيرص
ا ٔلحٌيب .ومثال رعل املـِس اًسوٌرسي ٌَلاهون امللازن اطلي ثبٔسس س ية ، 1982مبوحة
اًلاهون اًعاذز يف ٔ 6بنخوجص .1978
وحمتث ّي رممة املـِس ا ٔلساس َة يف ظَاكة اسدضازاث كاهوهَة يف جمال اًلاهون امللازن،
واًلاهون اصلويل ارلاض واًـام مٌَ ًعاحل اذلىوماث واحملامك واًلضات واحملامني واًرشاكث ،ؿىل
املس خوًني ،احملًل واصلويل.
موسؿة حبسة
وًـ ِىف فصًق من اخملخعني اًلاهوهَني ،اطلٍن ًًمتون إىل ؾرشت ٔبكسام ّ
اًخيوغ اٌَلوي ،ؿىل ظَاكة ثغل الاسدضازاث وٕاجناس اصلزاساث اًلاهوهَة
اًيعاق ادللصايف و ّ
امللازهة .نٌل هیسف املـِس إىل جضجَؽ اًححر اًـَمي واًخحاذل اًثلايف ،وجسَِي معي اًحاحثني،
فِو فضاء زحة ٌَححر اًـَميً ،لسّم ٌَحاحثني واخملخعني ذسماث مذـسذت ومذيوؿة،
اكملىذحاث اًوزكِة واملعاذز االًٕىرتوهَة واحملارضاث واملؤمتصاث اًـَمَة املخرععة ،ذما ٌساؿس
اًزائصٍن ؿىل ثـمَق اًححر وادذعاز ال ٓخال.
نٌل ًعسز املـِس ،ابالصرتاك مؽ ذاز اًًرش ا ٔلوزوتَة  ،Sellierاًىذاة اًس يوي ٌَلاهون
وخیعط ؿاذت صلزاسة وحتََي اًلضاای املس خجست يف ُشا اجملال ،نشعل،
اصلويل ارلاضّ ،
ًعسز املـِس لك صِصٍن زساةل إددازًة ثخض ّمن ٔبحسج الاحهتاذاث اًدرشًـَة واًفلَِة ،وبٓدص
 -19ذ/مشس اصلٍن اًوهَي ،ذزاسة ملازهة يف إزحاث اًلاهون ا ٔلحٌيب وزكاتة احملوكة اًـََا ؿَََ ،جمةل اذللوق ٌَححوج اًلاهوهَة والاكذعاذًة ،لكَة
اذللوق ،خامـة الاسىٌسزًة ،1946 ،1ض.14
 -20ذ/مشس اصلٍن اًوهَي ،املصحؽ هفسَ ،ض .142
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مصاحؽ وواثئق وكؽ جسَمِا ومـَوماث ؾن ا ٔلوضعة اًيت ًـزتم ثيؼمیِا .وثيؼم مجـَة ٔبحداء
ِّ
املدضلكة من ابحثني وموػفني ،سَسةل من احملارضاث حول كضاای خمخَفة ،مثي
املـِس،
اًزواح اخملخَط وهؼم االٕزج يف اًحضلان اًـصتَة وكضاای ا ٔلكََاث وحماوز اًلاهون اصلويل ارلاض،
وؿاذت ما ًمت اًخعصق ًخغل املواضَؽ من مٌؼوز ملازن.21
وُياك املصنز اًـصيب ٌَححوج اًلاهوهَة واًلضائَة اًخاتؽ دلامـة اصلول اًـصتَة واطلي ٔبصازث
إًََ املاذت  02من اثفاكِة اًصایط املضاز إٍهیا ساتلا ،واطلي ًـمي ؿىل ثوزَق وحنَة اًخـاون
اًـصيب يف اجملاًني اًلاهوين واًلضايئ.
وكس هط ؿىل إوضائَ إؿالن اًصابظ اًعاذز ؾن املؤمتص اًـصيب ا ٔلول ًوسزاء اًـسل اًـصة
امليـلس يف املمَىة امللصتَة  1977/12/16-14وٍىون ملصٍ مسًية اًصابظ ابملمَىة امللصتَة وكس
ٔبظحح ملصٍ مسًية تريوث ؿامصة ازلِوزًة اٌَحياهَة مبوحة اًلصازاًعاذز ؾن جمَس خامـة
اصلول اًـصتَة جصمق  - 5251ذ.غ ) - (98ح .1992/9/13 -3
مذرعع ًا ًـمي حتت ٕارشاف
وٕار ًـخرب املصنز اًـصيب ٌَححوج اًلاهوهَة واًلضائَة هجاس ًا ّ
جمَس وسزاء اًـسل اًـصة ،وٌسامه ُشا املصنز ،يف إظاز املِام املس يست إًََ مبلذىض ُشٍ
ا ٔلحاكم يف حتلِق ٔبقصاط جمَس وسزاء اًـسل اًـصة ،وٕاحصاء اًححوج واصلزاساث وهتَئة
اًيؼم واملرشوؿاث اًلاهوهَة واًلضائَة اًيت حتخاح إٍهیا اصلول اًـصتَة ورعل هبسف الاس هتساء
هبا يف جماالث اًدرشًؽ واًلضاء.22
اًفصغ اًثاًر :ختعَط ٔبكسام يف احملامك ٌَزناؿاث اصلوًَة ارلاظة
نثريا ما ثـصط ؿىل تـغ احملامك ىزاؿاث راث اًـيرص ا ٔلحٌيب ،و ٔلهَ كاًحا ما ًخىصز
ثعحَق كواهني بٔحٌحَة مـَية ابًًس حة ٌَزناؿاث املدضاهبة مهنا ،طلا ًلذيض ا ٔلمص ٔبن ختعط
ٔبكسام مـَية يف ُشٍ احملامك ٌَيؼص يف ُشا اًيوغ من اًزناؿاث.
إن من صبٔن ختعط اًلضات يف حي اًزناؿاث راث اًـيرص ا ٔلحٌيب ٔبن جیـي من ثعحَق
اًلواهني الٔحٌحَة اخملخعة مبوحة كواؿس االٕس ياذ اًوظيَة ٔبمصا مُرسا ومبًٔوفا صلى ُؤالء

 -21املـِس اًسوٌرسي ٌَلاهون امللازن ،زتؽ كصن من اًححر اًـَمي واالٕصـاغ اصلويل  03فرباٍص  2007بٓدص حتسًر.
www.swissinfo.ch
 -22املصنز اًـصيب ٌَححوج اًلاهوهَة واًلضائَة ،تريوث ،ازلِوزًة اٌَحياهَة.
http://www.carjj.org
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اًلضات ،نٌل ٔبهَ ًؤذي إىل ثعحَق ُشٍ اًلواهني ثعحَلا سَامی ،وًلَي ا ٔلدعاء اذلاظةل يف ُشا
اًضبٔن ،وٍىسة ا ٔلكسام ذربت واسـة يف مثي ُشا اًيوغ من اًزناؿاث.
املححر اًثاين
الًَٓاث املـمتست من اًلايض
ال صم تبٔن اًوسائي املـمتست ٌَوظول إىل مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب ًِا راثُهتا واس خلالًِا
ؾن وسائي إزحاث اًوكائؽ يف اًلاهون اصلاذًل ،رعل ٔبن اًلايض يف حبثَ ؾن مضمون اًلاهون
ا ٔلحٌيب ًًضس اًوظول إىل اذللِلة املوضوؾَة ال إىل اذللِلة اًلضائَة نٌل ًـصضِا ارلعوم،
ًىن ُشا ال میيؽ وحوذ ؾوامي اثعال تني ُشٍ اًوسائي ووسائي إزحاث اًوكائؽ يف اًلاهون
اصلاذًل ،تبٔن ٌس هتسي اًلايض وٌس خـني هبا يف اذلسوذ اًيت جسمح ابًخوظي إىل اًـمل
مبضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب ،طلعل سوف ىصى ما يه ُشٍ اًوسائي وسَعة اًلايض يف اٌَجوء
إٍهیا وثلسٍص مالءمهتا (املعَة ا ٔلول) ،مث إن اًلاهون كس مٌح ٌَلايض إحصاء ٌس خعَؽ ؾن
ظصًلَ اًخوظي إىل مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب ويه االٕانتة اًلضائَة (املعَة اًثاين).
املعَة ا ٔلول :ثـسذ اًوسائي وسَعة اًلايض
إن املحس ٔب يف معََة اًوظول إىل ٔبحاكم اًلاهون ا ٔلحٌيب ُو اس خـٌلل مجَؽ اًوسائي املخاحة
يف اًلاهون اصلاذًل وكريُا من اًوسائي ٌَخوظي إىل ثخِان مضموهة 23إال ٔبهَ ومصاؿات ًعحَـة
معََة اًخوظي إىل ٔبحاكم اًلاهون ا ٔلحٌيب ،فلس اسددـس اًفلَ واًلضاء يف فصوسا 24االٕكصاز
واٍمیني هوسائي يف ُشٍ اًـمََة زمغ ٔبن ُشٍ اًوس ََخني من ٔبنرث اًعصق اس خزساما الٕزحاث
اًوكائؽ ،25واؾمتس تلِة اًوسائي ا ٔلدصى (اًفصغ ا ٔلول) ،وٌَلايض سَعة ثلسٍصُا (اًفصغ اًثاين).

 23ذ /خاجص خاذ ؾحس اًصمحن ،املصحؽ اًساتق ،ض  609؛ ذ /ؾحس اًصساق بٔمحس اًس هنوزي اًوس َط يف رشخ اًلاهون املسين ادلسًس ،ح ، 02
مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ،تريوث ،2009 ،ض  ، 53حِر ٍصى ُشا ا ٔلذري تبٔن اًلاهون ا ٔلحٌيب جیوس إزحاثَ جبمَؽ اًعصق،
وًسذي يف رعل زبٔي بُٔي اًـمل ابًلاهون ا ٔلحٌيب واًيعوض اًصمسَة ًِشا اًلاهون وما ًلرتن هبا من ثفسري فلِيي وكضايئ ،وُشا ما بٔكصثَ حموكة اًيلغ
اًفصوس َة يف كصاز ًِا تخازخی ، 2003/11/13حِر بٔوحدت ؿىل كايض املوضوغ بٔن ًححر ؾن مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب جبمَؽ اًوسائي ،زاحؽ:
;-Civ. 1re, 21 juill. 1987 . Rev .crit . DIP 1988. 329, note Ancel
-Cass.1re civ, 13 novembre 2003, Rev .crit . DIP. 2004. p95, 1er, arret,
noteB. Ancel.
-24
Par ex, Cass.civ.30/03/1966. Rev.crit. DIP.1967.p705. note Bredin; Mayer (P) et Heuzé (V), op, cit, p138
 -25إر كس ًخواظبٔ ارلعوم ؿىل ثعوز مضمون مـني ٔلحاكم اًلاهون ا ٔلحٌيب ٌس خجَة ملعاذلِمٔ ،لن من واحة اًلايض ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب
اًاكئن فـال يف ارلازح وًُس كاهوان ومهَا فصضخَ ؿَََ ٕازاذت ارلعوم بٔو معَحهتم يف اصلؾوى ،ذُ/ضام ؿًل ظاذق ،ثياسغ اًلواهني ،املصحؽ اًساتق،
ض  164؛ ذ/موحٌس إسـاذ ،اًلاهون اصلويل ارلاض ،ح ،1كواؿس اًخياسغ ،حصمجة فائز اجنق ،ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ،ادلزائص.1989 ،
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اًفصغ ا ٔلول :وسائي االٕزحاث
حمتثي ٔبمه اًوسائي اًيت ثـمتس ًلصط اًوظول إىل اًـمل مبضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب يف :ارلربت
اًضفوًة ) ،(1وارلربت املىذوتة ) ،(2وهعوض اًلاهون ا ٔلحٌيب راهتا ) ،(3وا ٔلحاكم اًلضائَة
( ،)4واملؤًفاث اًفلَِة (.(5
-1ارلربت اًضفوًة:
ا ٔلظي ٔبن جسددـس وسائي االٕزحاث اًضفوًة ،املس خـمةل يف إزحاث اًوكائؽً ،لصط اًوظول
إىل ٔبحاكم اًلاهون ا ٔلحٌيب ،فداالٕضافة إىل اسددـاذ االٕكصاز واٍمیني نٌل ٔبرشان إىل رعل ساتلا،
فلس جسددـس ٔبًضا صِاذت اًضِوذٔ ،لن اًضاُس إمنا ًسيل مبا زبٍٓ ٔبو مسـَ من وكائؽ ،يف حني ٔبن
مـصفة مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب ثـس إزحاات موضوؾَا وًُس إزحاات كضائَا ،إال ٔبن اًلضاء امللازن
وذاظة اًلضاء الاجنَزيي كس ٔبكص اًـمي ثضِاذت ارلحري ،26إي يف ظوزت ذربت صفوًة.
وثـخرب ارلربت اًضفوًة من اًوسائي اًضائـة اًيت جس خـمي الٕزحاث اًلاهون ا ٔلحٌيب
دعوظا يف اًلضاء االٕجنَزيي ،فاًلايض الاجنَزيي ال ٌس خعَؽ اًححر ؾن اًلاهون ا ٔلحٌيب
من ثَلاء هفسَ ،وٕامنا جیة إن ًمت ُشا االٕزحاث تواسعة ذرباء كاهوهَني 27وادذالف إزحاث
اًوكائؽ ؾن إزحاث اًلاهون ا ٔلحٌيب تواسعة اًضِاذت ُو اطلي حـي ُشا ا ٔلذري ٍىون ٔبكصة
إىل ارلربت مٌَ إىل اًضِاذت ،وكس اؾخاذ اًلضاء الاجنَزيي ؿىل ظصًلة اس خسؿاء ارلرباء ًسٌلؾِم
يف صبٔن ٔبحاكم اًلاهون ا ٔلحٌيب ،واسددـس مؽ رعل اًلواؿس االٕحصائَة اًيت حتنك االٕزحاث ثضِاذت
اًضِوذ يف ُشا اًضبٔن ،وًلس جضسذ اًلضاء الاجنَزيي يف اٍمتسم هبشٍ اًعصًلة ،إىل ذزخة ٔبهَ
مٌؽ اًلضات من الاًخجاء إىل ظصق ٔبدصى ٌَىضف ؾن مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب.28
واًضِاذت يف ُشا امللام ثخزش مـىن ارلربت ،فاًضاُس ال ًسيل مبـَوماث راثَة ؾن
مضاُساث حس َة ،وٕامنا مبـَوماث موضوؾَة ثدٌاول اًلاهون ا ٔلحٌيب املعَوة ثعحَلَ ،وُشا
ًخعَة متخـَ خبعائط وكسز من اًىفاءت ،فِجة ٔبن ٍىون من ٔبُي اصلزاًة والادذعاظفي
اًلاهون ا ٔلحٌيب املصاذ اًىضف ؾن مضموهَ ،ومثال ُؤالء جنس اًلايض ا ٔلحٌيب ٔبو ذمازسا
كاهوهَا ٔبو حمامِا ٔباكذمیَا ،ومیىن ٔبن ٍىون ارلحري ٔبي رسط بٓدص هل ذربت يف جمال ًخـَق

 -26زاحؽ ،ذ /انذًة فضَي ،ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب بٔمام اًلضاء اًوظين  ،ذاز ُومة ،ادلزائص ، 2004 ،ض.63
 -27ذ/مشس اصلٍن اًوهَي ،املصحؽ اًساتق ،ض .83
 -28ذ/انذًة فضَي ،املصحؽ اًساتق ،ض .63
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تخعحَق حزء مـني من اًلاهون ا ٔلحٌيب اكصلتَومايس ٔبو موػف يف سفازت ٔبو كٌعََة ٔبو مسٍص
تيم مثال.29
وًسيل ارلحري ثضِاذثَ مبثوهل ٔبمام احملوكة تعصًلة ؿاذًة وتـس حَف اٍمیني ،وُشا حيلق
فائست مزذوخة ًلك من احملوكة وارلعوم ،إر ٍمتىن اًلايض من اًخبٔنس ؾن كصة ؾن مسى زلذَ
فَِ ،نٌل ًدِح ٌَرعوم فصظة مٌاكض خَ ما ًسىل تَ ؾن مضمون ُشا اًلاهون وٕاتساء مالحؼاهتم
ثضبٔن ٔبي ثفعَالث كس ًثريُا ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب.30
-2ارلربت املىذوتة
ثـخرب ارلربت املىذوتة من اًوسائي اًضائـة يف اًلضاء اًفصويس اطلي ٌضرتظ اًىذاتة يف
مجَؽ اذلاالث ،31فََلايض من ثَلاء هفسَ ٔبو تياء ؿىل ظَة ارلعوم ٔبن ٌس خـني يف إزحاث
مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب ابرلربت اًيت ثمت تواسعة ثلصٍص مىذوة ًلسمَ هل ددري خمخط.32
وًـمتس اًلضاء اًفصويس معوما يف إزحاث مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب ؿىل ما ٌسمى ابًضِاذاث
اًـصفِة ،وثـوذ جسمَهتا هبشا الاظعالخ إىل ما حصى ؿَََ اًـمي يف فصوسا كسمیا كدي ظسوز
ثلٌني ٍلوؿة انتََون ،حِر اكهت لك مسًية حيوكِا ؾصف حمًل ذاض هبا ،واكهت وس َةل
إزحاث ُشٍ ا ٔلؾصاف يه صِاذاث حيصزُا مذرععون يف اًـمل هبشٍ ا ٔلؾصاف.33
وؿَََ فاًضِاذاث اًـصفِة يه مسدٌساث مىذوتة ظاذزت ؾن ٔبُي ارلربت املخرععني يف
اًـمل تبٔحاكم اًلاهون ا ٔلحٌيب حمي االٕزحاثً ،ىن ُشٍ اًوس َةل ثـصضت ٌَيلس يف ٔبن ارلحري كس
ًلوم تخحصٍص اًضِاذت اًـصفِة مبا ًخفق مؽ معاحل من دلبٔ إًََ من ارلعوم معسأ ،بو تبٔن ٍىمت
ارلعم ؾيَ واكـة حوُصًة يف اًزناغ ،فذيحصف اًوس َةل ؾن ُسفِا.34
وثدضاتَ اًضِاذاث اًـصفِة مؽ ارلربت يف هوهنا مسدٌسا حمصزا من ظصف ددري مذرعط،
كري ٔبهنٌل خیخَفان يف هون اًضِاذاث اًـصفِة حتصز من حمامني ؿاذت تياءا ؿىل ظَة ارلعم ،تُامن
 -29ذ/سايم تسًؽ مٌعوز ،اًوس َط يف اًلاهون اصلويل ارلاض ،ذاز اًـَوم اًـصتَة ،تريوث ،ظ  ،1994ض.683 ،681
 -30ذ/مشس اصلٍن اًوهَي ،املصحؽ اًساتق ،ض.84
-31
Voir, Cas. 1re Civ., 19 oct. 1971, D. 1972. 633, note Malaurie.
 -32فاًضِاذت اًـصفِة يه مسدٌس حمصز ابٌَلة اًفصوس َة ،ثعسز إما ؾن كٌعََة بٔو ؾن سفازت فصوسا صلى اصلوةل ا ٔلحٌحَة ،وٕاما ؾن زخي كاهون (بٔحٌيب
بٔو فصويس مذرعط ابًـالكاث مؽ ُشٍ اصلوةل)  ،زاحؽ:
Mayer (P) et Heuzé (V), op, cit, p138.
 -33ذ/انذًة فضَي ،املصحؽ اًساتق ،ض  68؛ ذ/مشس اصلٍن اًوهَي ،املصحؽ اًساتق ،ض.109
 -34ذ/مشس اصلٍن اًوهَي ،املصحؽ هفسَ ،ض.141
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ارلربت حتصز من ددري ٔبنرث حِاذًة تياء ؿىل ٔبمص من احملوكة ،ذما جیـَِا ٔبنرث موضوؾَة
ومعساكِة.
وجتسز االٕصازت إىل ٔبن ارلربت املىذوتة جیة ٔبن ثـصط ؿىل ارلعوم ملياكض هتا وٕاتساء
مالحؼاهتم ثضبٔهنا احرتاما ملحس ٔب اًوخاَُة ،فال جیوس ٌَلايض اؾامتذُا ثَلائَا ذون متىني
ارلعوم من مٌاكض هتأ ،لن رعل من صبٔهَ ٔبن ٌضلك مفاخبٔت هلم ثدٌاىف مؽ حلوق اصلفاغ ،نٌل
ٔبن مٌاكض هتا كس ًؼِص ٌَلايض مغوضا ٌس خسؾي اس خسؿاء ارلحري ًخوضَحَ.
وزمغ ٔبن ارلربت وعصًلة ً ٕالزحاث كس هؼمت كواؿسُا ٔبظال يف إظاز اًلاهون اصلاذًل،
الٕزحاث اًوكائؽ يف اًزناغ اصلاذًل ،إال ٔبهَ و ٔلن خمخَف اًدرشًـاث مل ثـىن تدٌؼمي ظصق إزحاث
مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب ،فلس حصهت ٌَلايض حصًة اس خـٌلل لك وسائي االٕزحاث املخاحة يف
اًلاهون اصلاذًل ،ومن تُهنا ارلربت ،واًيت ٔبظححت ثـس من اًوسائي اًياحـة و ٔالنرث اهدضازا
اًيت ًَجبٔ إٍهیا يف إزحاث مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب ،فِيي مسغل ثفصضَ اًـساةل وامليعق ٔبمام
اًفصاػ اًدرشًـي ثضبٔن حتسًس وسائي ُشا اًيوغ من االٕزحاث.35
وابًًس حة ٌَوضؽ ؾيسان ،فإن كاهون االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة ووفلا مللذضَاث املواذ
 125إىل  145مٌَ ،فلس ٔبخاس ٌَلايض ثَلائَا ٔبو تياء ؿىل ظَة ارلعومٔ ،لخي ثوضَح
ومـصفة ٔبحاكم اًلاهون ا ٔلحٌيب اًيت ثـخرب واكـة ؿَمَة حمضة هؼصا ًىوهَ بٔحٌحَأ ،بن ًبٔمص
تخـَني ددري ٔبو ٔبنرث ،نٌل ٔبخاس هل اٌَجوء إىل اًرتمجة ،يف سخِي اًخـصف ؿىل ُشٍ ا ٔلحاكم،
وجیة مٌح ارلعوم اذلق يف مٌاكض هتا إؾٌلال ملحس ٔب اًوخاَُة مبلذىض املاذت  03من هفس
اًلاهون ،واًلايض كري مَزم تًذاجئ ُشٍ ارلربت ؿىل ٔبن ًـَي زفضَ ًِا.36
-3هعوض اًلاهون ا ٔلحٌيب ٔبو حصمجهتا:
ؾيس اًخوظي إىل هعوض اًلاهون ا ٔلحٌيب ٔبو حصمجهتا میىن ٔبن جس خـمي ُشٍ اًيعوض
هوس َةل ملـصفة ا ٔلحاكم اًيت ثخضمهنا وحتسًس املياسة مهنا ذلنك اًـالكة راث اًـيرص ا ٔلحٌيب
املـيَة ،وثؼِص ٔبمهَة ُشٍ اًوس َةل يف اًلواهني الٔحٌحَة اًيت ثـمتس اًدرشًؽ كٔمه معسز
ٌَلاهون ،ففي إظاز مدس ٔب حصًة اًلايض يف إزحاث مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب میىن هل اؾامتذ ُشٍ
اًوس َةل اًِامةٔ ،بي هعوض اًلاهون ا ٔلحٌيب نٌل يه ظاذزت يف ذوٍهتا الٔحٌحَة معسزتٔ ،بو
اؾامتذ حصمجهتا ،ولكٌل اكهت ُشٍ اًيعوض ظاذزت ؾن َُئة خمخعة ٔبو وازذت يف مؤًف ؿَمي
 -35زاحؽ،ذ .انذًة فضَي ،املصحؽ اًساتق ،ض  64؛ ذ /بٔمحس ؾحس اًىصمي سالمة  ،املصحؽ اًساتق ،ض5
 -36وًلس اؾمتسث جمةل اًلاهون اصلويل ارلاض اًخووس َة رصاحة ارلربت املىذوتة الٕزحاث اًلاهون ا ٔلحٌيب يف اًفعي  32مٌَ ،"...وٍىون االٕزحاث نخاتة
مبا يف رعل اًضِاذاث اًـصفِة .وٕان ثـشز إزحاث حمخوى اًلاهون ا ٔلحٌيب فإهَ ًلؽ اًـمي ابًلاهون اًخوويس .وجیة يف مجَؽ اذلاالث احرتام مدس ٔب املواهجة".
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مـمتس اكهت ًِا معساكِة ٔبنرب يف االٕزحاث ،إال ٔبن رعل ال ًـخرب رشظا السما ًلدول ُشا اصلًَي
ظاملا اكذيؽ تَ اًلايض ،إؾٌلال ابملحس ٔب ساًف اطلهص ،37وٌَلايض اًسَعة اًخلسٍصًة يف ا ٔلذش هبشٍ
اًيعوض ٔبو اسددـاذُا.
-4ا ٔلحاكم اًلضائَة
میىن ٔبن ًزتوذ اًلايض مبوكف اًلضاء ا ٔلحٌيب ؾن ظصًق اًًرشاث اًلضائَة اًيت ًلسرما
ارلعوم ٌَمحوكة ٔبو ؾن ظصًق سفازت اصلوةل الٔحٌحَة ٔبو وسازهتا ارلازحِة ٔبو ابًعَة املحارش
تني اًسَعاث اًلضائَة تني ذوةل اًلايض واصلوةل الٔحٌحَة ٔبو ؾن ظصًق االٕانتة اًلضائَة
واثفاكِة ذوًَة تني اصلوًخني.38
وثؼِص ٔبمهَة ا ٔلحاكم اًلضائَة هوس َةل الٕزحاث مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب يف اًلواهني اًيت
ثـمتس اًساتلة اًلضائَة ،وثعحَلا ملحس ٔب حصًة االٕزحاث جیوس ٌَلايض ٔبن ٌس خـني ،يف إزحاث
مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيبٔ ،بًضا اب ٔلحاكم اًلضائَة اًساتلة اًيت ظسزث مبياس حة اًفعي يف
ىزاغ ذمازي ٌَزناغ املعصوخ ٔبمام اًلايض ،سواء ثغل اًعاذزت ؾن هجاث كضائَة وظيَة ثعحَلا
ٌَلاهون ا ٔلحٌيب هفسَٔ ،بو ؾن اًلضاء يف ذوةل اًلاهون ا ٔلحٌيب حمي االٕزحاث ٔبو كضاء ذوةل
ٔبدصى بٔحٌحَة ،مثال ٔبن ًـمتس اًلايض ادلزائصي ؿىل حنك ظاذز ؾن اًلايض اًفصويس مذضميا
إزحاات ملضمون اًلاهون ا ٔلملاين يف دعوض مسبٔةل ثخـَق ابالهفعال ادلسٌلين مثال.
وكس ثـرتط ُشٍ اًوس َةل مضالك حمتثي يف احامتل ٔبن ٍصذ ؿىل اًلاهون ا ٔلحٌيب ثـسًال تـس
ظسوز اذلنكٔ ،بو ٔبن ختخَف اًواكـة حمي اًزناغ يف اذلنك اًساتق مؽ اًواكـة املـصوضة ٔبمام اًلايض
اًوظين ،نٌل ٔبن ُشا ا ٔلذري كس ًـمس ذامئا ًخفسري اذلنك اًساتق اطلي س حق هل ٔبن فرس تسوزٍ اًلاهون
ا ٔلحٌيب حمي االٕزحاث ،وُشا ما جیـهل حمال ٌَخفسري ؿىل ذزحذني ،وُشٍ ظصًلة مـَحة كس ثؤذي إىل
مسخ اًلاهون ا ٔلحٌيب وجضوهیَ 39ؿىل ٔبن ُشٍ اًـلداث ال ثيال من ماكهة و ٔبمهَة ا ٔلحاكم الٔحٌحَة
هوس َةل الٕزحاث مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيبٌ ،س خـني هبا اًلايض حسة اًؼصوف احملَعة ،وثُرس هل
ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب اخملخط ؿىل اًزناغ املـصوط ؿَََ.

 -37ذ/ؾاكصة َلس ؾحس اًـال ،ثياسغ اًلواهني ،ذزاسة ملازهة ،مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ،تريوث ، 2004 ،ض. 394
 -38ذ/كاًة ؿًل اصلاووذي ،املصحؽ اًساتق ،ض. 266
 -39ذ/ؾاكصة َلس ؾحس اًـال ،املصحؽ هفسَ ،ض. 397
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-5املؤًفاث اًفلَِة:
میىن ٌَلايض ٔبن ٌس خـني ابملؤًفاث اًفلَِة هوس َةل الٕزحاث مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب
ذاظة إرا اكهت ثخضمن ابالٕضافة إىل هعوض اًلاهون ا ٔلحٌيب رشخ ُشٍ اًيعوض وثفسريُا،
واًيت ًلسرما هل ارلعوم ،وُشا ما میىن اًلايض من ثعحَق ُشا اًلاهون ،وٌس خحسن ٔبن
حىون ُشٍ املؤًفاث حسًثة ٔلهَ میىن ثـسًي اًلاهون ا ٔلحٌيب حمي االٕزحاث تـس ورشُا،40
ومثال رعل اسدٌسث احملوكة ادلـفصًة تَحيان يف كصاز ًِا تخازخی  1955/05/10الٕزحاث
مضمون اًلاهون االٍٕصاين ؿىل ٔبظصوحة مؤًفة ابٌَلة اًفصوس َة ً 1936يَي صِاذت اصلنخوزاٍ،
ابالٕضافة إىل نخاة املصحؽ اخملخط يف إٍصان.41
ووضري يف ا ٔلذري إىل ٔبن اكفة اًوسائي اًيت رهصانُا ختضؽ ًخلسٍص اًلايض وسَعخَ
وٌس خـني هبا ؿىل سخِي الاس خسالل ،نٌل ٔبن مثي ُشٍ اًوسائي كس ثُرسث نثريا ،هدِجة
ًؼِوز ص حىة االٕهرتهُت ،حِر ٔبظحح ابٕماكن اًلايض االٕظالغ ؿىل ٔبحاكم اًىثري من اًلواهني
الٔحٌحَة وؿىل مجَؽ ما ًخعي هبا من ثفسري ًِا وا ٔلحاكم املخـَلة هبا وبٓزاء اًفلِاء فهیا...اخل.
اًفصغ اًثاين :سَعة اًلايض يف ثلسٍص وسائي االٕزحاث
إن ُسف كايض اصلؾوى ٍمتثي يف ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب نٌل ُو معحق يف اًواكؽ يف تضلٍ
ا ٔلظًل ،42ويف ػي سىوث اًدرشًـاث اذلسًثة ؾن حتسًس وسائي إزحاث اًلاهون ا ٔلحٌيب،
طلعل ًخجَ اًفلَ اذلسًر إىل إؾٌلل مدس ٔب اذلصًة يف االٕزحاث ،ومبيح اًلايض سَعة ثلسٍصًة
ًالًخجاء إىل اكفة وسائي اًـمل ابًلاهون ا ٔلحٌيب اًيت ٍصاُا ا ٔلظَح ٌَوظول إىل مضمون ُشا
اًلاهون ،ذون ٔبن ًخلِس سَفا ابًعصق اًيت هط ؿَهیا اًلاهون الٕزحاث اًوكائؽ ،وٕان خاس هل
الاس خئٌاش هبا إرا كسز مالمئهتا وثحني سالمهتا ٌَىضف ؾن مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب.43
نٌل ٔبن اًلايض ٍمتخؽ ثسَعة ثلسٍصًة يف ثلسٍص كوت وكمیة لك وس َةل من وسائي االٕزحاث
امللرتحة ،فهل ٔبن ًخحلق من رعل ،و ٔبن ًلصز ا ٔلذش هبا نلصًية حوكهل ؾيارص ٔبدصى ،وال ًوم
ؿَََ إن زفضِا.44
 -40زاحؽ ،ذ/ؾاكصة َلس ؾحس اًـال ،املصحؽ اًساتق ،ض  394؛ ذ/انذًة فضَي ،املصحؽ اًساتق ،ض.64
 -41اًًرشت اًلضائَة اٌَحياهَة ،1955 ،ض  ،374بٔصاز إًََ ،ذ/ؾحسٍ مجَي قضوة ،ذزوش ،يف اًلاهون اصلويل ارلاض ،املؤسسة ادلامـَة
ٌضلزاساث واًًرش واًخوسًؽ ،تريوث ،2088 ،ض.150
 -42ذ/موحٌس إسـاذ ،ثياسغ اًلواهني ،املصحؽ اًساتق ،ض.229
 -43ذُ/ضام ؿًل ظاذق ،ثياسغ اًلواهني ،ذاز املعحوؿاث ادلامـَة ،االٕسىٌسزًة ،2007 ،ض.164
 -44ذ/بٔمحس ؾحس اًىصمي سالمة ،املصحؽ اًساتق ،ض.521
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وثعحَلا طلعل فإن ٌَلايض اًسَعة اًخلسٍصًة يف ادذَاز هوغ ارلربت صفوًة ٔبم مىذوتة ،فِىون
الاًخجاء إىل ارلربت اًضفوًة ٔبوسة ملا ًخـَق ا ٔلمص ابًخحصي ؾن ا ٔلموز ادلازًة اًيت ٍصاذ حتسًس
ما ُو مذحؽ ثضبٔهنا ،وخباظة إرا مل ثوخس هعوض ٔبو ًوخس كضاء اثتت يف املوضوغ ،و ٔبما ارلربت
اًىذاتَة حىون ٔبوسة ملا ًخـَق ا ٔلمص خبالف يف ثفسري تـغ اًيعوض وا ٔلحاكم ،45نٌل هل
اًسَعة اًخلسٍصًة يف كدول ارلربت ٔبواسددـاذُا ،ؿىل ٔبن ٌسخة اذلنك يف رعل.
نٌل ٔبهَ میىن ٌَلايض ٔبن ٌس خـني ابًيعوض املرتمجة ٌَلاهون ا ٔلحٌيب ،فإرا ما ز ٔبى ٔبهنا كري
ذكِلة اسددـسُا ،ونشعل اًضبٔن ابًًس حة ٌَمؤًفاث اًفلَِة و ٔبحاكم احملامك الٔحٌحَة ،فإرا اكهت
ال ثـىس حوُص اًلاهون ا ٔلحٌيب وحلِلة مضمون كواؿسٍ خاس هل ٔبن ٌسددـسُا.46
املعَة اًثاين :اٌَجوء إىل االٕانتة اًلضائَة
ثـصف االٕانتة اًلضائَة ؿىل ٔبهنا" :ظَة من اًسَعة اًلضائَة امليُدة إىل اًسَعة املياتة،
كضائَة اكهت ٔبو ذتَوماس َةٔ ،بساسَ اًخحاذل ،ابختار إحصاء من إحصاءاث اًخحلِق ٔبو مجؽ
ا ٔلذةل يف ارلازح ،ونشا ٔبي إحصاء كضايئ بٓدص ًَزم اختارٌٍَ ،فعي يف مسبٔةل مٌؼوزت ٔبمام
اًلايض امليُةًُ ،س يف ملسوزٍ ٔبن ًلوم تَ تيفسَ يف هعاق ادذعاظَ".47
فاالٕانتة اًلضائَة ثـس من اًوسائي اًيت میىن ٌَلايض ٔبن ٌس خـني هبا ٌَىضف ؾن
مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب ،فـيس ثـشز رعل ٔبو ؾيس ثـازط ما ًلسمَ هل ارلعوم ؿىل ٔبن ٔبحاكم
ٌَلاهون ا ٔلحٌيب ،جیوس هل إانتة هجة كضائَة ثددؽ اصلوةل الٔحٌحَة معسزت اًلاهون حمي االٕزحاث
الٕزسال ا ٔلحاكم املـيَة ابالٕزحاث وما ًخـَق هبا من ثفسرياث و ٔبحاكم كضائَة ،جسِي ٌَلايض
امليُة ثعحَلِا ،واطلي ًخـامي مـِا ؿىل ٔبهنا ظاذزت ؾن ددري.48
Mayer (P) et Heuzé (V), op, cit, p. 139; Peggy Carlier, L'utilisation de la lex fori dans la résolution des conflits
de lois, doctorat, LILLE 2, 2008, p. 167.
 -45ذ /خاجص خاذ ؾحس اًصمحن ،املصحؽ اًساتق ،ض. 609
 -46وجتسز املالحؼة إىل بٔن اًسَعة اًخلسٍصًة ٌَلايض يف اؾامتذ وسائي االٕزحاث املخلسم رهصُا وثلسٍص معساكِهتا ،ال ثـفَِ من وحوة اًخلِس مبا ًًل :
بٔن ًضمن حوكَ اًوسائي اًيت اؾمتسُا يف إزحاث مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب ،حتت ظائةل اًلعوز يف اًدس حُة .بٔن ًـَي زفضَ ًوس َةل إزحاث كسمت
بٔمامَ ٌَخوظي إىل مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب ،فِوحض ا ٔلس حاة اًيت ذفـخَ السددـاذُا .بٔن ًـَي حصحِحَ ًضِاذت ؿىل بٔدصى بٔو ذربت ؿىل بٔدصى ثضبٔن
إزحاث مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب ،فِحني بٔس حاة الاسددـاذ .زاحؽ ،ذ/ؾاكصة َلس ؾحس اًـال ،املصحؽ اًساتق ،ض 397؛ وًلس بٔوحدت رعل حموكة
اًيلغ اًفصوس َة ،حتت ظائةل اًلعوز يف اًدس حُة ،يف كصاز ًِا تخازخی  ، 26/04/1950زاحؽ:
Weill Alex et Alexandre, Droit international privé français, conflits de lois, JURIS classeur de droit
;international, Fascicule 531, p. 24
-Cass.civ, 26 Avr 1950, D.1950, not Lenoan, Rev. crit. DIP. 21950. 429, note Lerebours. P. 361.
 -47زاحؽ يف املـىن ،ذ/ؾاكصة َلس ؾحس اًـال ،املصحؽ اًساتق ،ض. 4
 -48ذ/ؾاكصة َلس ؾحس اًـال ،املصحؽ اًساتق ،ض. 40
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وثعحَلا طلعل جنس ٔبن ادلزائص كس ٔبجصمت اًـسًس من االثفاكِاث مؽ ذول ؾصتَة ٔبو كري
ؾصتَة هؼمت فهیا هَفِة إحصاءاث االٕانتة اًلضائَة وثيفِشُا ،49ومثال رعل االثفاكِة اًلضائَة مؽ
ثووس يف  ، 501996 /07/26حِر دععت اًحاة اًثاًر مهنا الٕزسال وثيفِش االٕانابث
اًلضائَة ،من املاذت  11إىل املاذت  ،16ونشعل اًضبٔن ابًًس حة الثفاكِة اًصایط ٌَخـاون
اًلضايئ املوكـة تني اصلول اًـصتَة يف اًصایط  511983/04/04حِر دععت اًحاة اًثاًر
مهنا الٕزسال وثيفِش االٕانابث اًلضائَة ،من املاذت  14إىل املاذت  21مهنا ،واالثفاكِة املربمة،52
53
واالثفاكِة املربمة مؽ االٕمازاث اًـصتَة املخحست يف  1983/10/12مؽ حصهَا يف 1989/05/14
اًيت دععت ًِا اًفعي ارلامس من املاذت  10إىل  14مهنا.
وكس خاء كاهون االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة وهصش إحصاء االٕانتة اًلضائَة تبٔن دعط هل
كسٌل مضن فعي إحصاءاث اًخحلِق ،سٌلٍ االٕانابث اصلوًَة ورعل يف فصؿني ا ٔلول خیط
ا ٕالانابث اًعاذزت واًثاين ًيؼم االٕانابث اًوازذت ،مضن املواذ  112إىل  ،124وال جنس ما میيؽ
ٔبن ٌس خـمي ُشا االٕحصاء يف الاس خـالم ؾن مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب اخملخط حبنك اًزناغ
املـصوط ؿىل اًلايض.
فداًًس حة ً ٕالانابث اًعاذزت ،فلس ٔبخاسث املاذت  112من هفس اًلاهون "ٌَلايض ثَلائَا ٔبو
تياء ؿىل ظَة ارلعوم ٔبن ًعَة اختار ٔبي إحصاء مٌإحصاءاث اًخحلِق ٔبو ٔبي إحصاء كضايئ
بٓدص ٍصاٍ رضوزای يف ذوةل بٔحٌحَة ،ابٕظساز إانتة كضائَة إىل اًسَعة اًلضائَة اخملخعة ٌضلوةل
املـيَة ٔبو إىل اًسَعاث اصلتَوماس َة ٔبو اًلٌعََة ادلزائصًة".
وحسذث املاذاتن  113و  114من هفس اًلاهون إحصاءاث إزسال االٕانتة ،تبٔن ٍصسَِا ٔبمني
ضحط ادلِة اًلضائَة امليُدة إىل اًيائة اًـام تيفس ادلِة ،اطلي ٍصسَِا تسوزٍ إىل وسٍص اًـسل
حافغ ا ٔلدذام كعس إزساًِا ،ما مل ثوخس اثفاكِة كضائَة جسمح ابٕزساًِا مدارشت إىل اًسَعة
اًلضائَة الٔحٌحَة.
ٔبما ابًًس حة ً ٕالانابث اًلضائَة اًوازذت من ذول بٔحٌحَة ،فدياء ؿىل املاذثني  115و 116
من هفس اًلاهون ،فإن وسٍص اًـسل ٍصسي ُشٍ االٕانابث إىل اًيائة اًـام صلى اجملَس اًلضايئ
اخملخط ٕاكَمیَا ًخيفِشُا واطلي تسوزٍ ٍصسَِا إىل ادلِة اًلضائَة اخملخعة تدٌفِش االٕانتة.
 -49زاحؽ ،ذ/ؿََوص هصتوغ نٌلل ،املصحؽ اًساتق ،ض  39وما تـسُا؛ ًوسف ذالهست ،املصحؽ اًساتق ،ض  4وما تـسُا.
 -50مضاز إٍهیا ساتلا ،ض. 3
 -51ظاذكت ؿَهیا ادلزائص مبوحة املصسوم اًصئايس زمق 47/ 01املؤزد يف  ،2001/02/11خ.ز  ، 11 ، 2001 ،ض.3
 -52ظاذكت ؿَهیا ادلزائص ابملصسوم اًصئايس زمق  323/07ذميض يف  2007/10/23خ.ز ،67 ،2007 ،ض.4
 -53ظاذكت ؿَهیا ادلزائص ابملصسوم اًصئايس زمق  370/2000املؤزد يف  ،2000/11/16خ.ز ،69 ،2000 ،ض.23
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نٌل تًَت املواذ  117إىل  124ظصًلة ثيفِش االٕانابث اصلوًَة اًوازذت ،تبٔن ثيفش ظحلا
ٌَلاهون ادلزائصي ،ما مل ثعَة ادلِاث اًلضائَة الٔحٌحَة ثيفِشُا يف صلك ذاض ،ثرشظ ٔبال
ًخـازط مؽ اًدرشًؽ اًوظين ،نٌل حىون مبضازنة ارلعوم ،واًلايض ا ٔلحٌيب إرا وخسث
اثفاكِاث كضائَة جسمح تشعل.
وٌَلايض املياة ثَلائَا ٔبو تعَة من هل معَحة ،اذلق يف زفغ االٕانتة اًيت ال ثسذي يف
ادذعاظَٔ ،بو اًيت متس ابًس َاذت ٔبو تبٔمن اصلوةل ٔبو ابًيؼام اًـام ،نٌل جیوس هل اًرتاحؽ ؾهنا ٔبو
إتعال اًـلوذ اًيت حصزُا ثيفِشا ً ٕالانتة اًلضائَة ،ورعل حبنك مسخة كاتي ًالس خئٌاف من
اًيَاتة اًـامة وارلعوم.
مفا هالحؼَ ابًًس حة ً ٕالانتة اًعاذزت يف هط املاذت  112اًساتلة ،إر وزذث ؾحازت " ٔبو ٔبي
إحصاء كضايئ بٓدص ٍصاٍ رضوزای يف ذوةل بٔحٌحَة" ،وُشا ما ًؤنس ٕازاذت املرشغ يف ثوس َؽ ذائصت
إؾٌلل االٕانتة ًدضمي ٔبًضا الاس خـالم ؾن اًلواهني الٔحٌحَة مذـشزت ا ٕالزحاث.
وؿَََ فاالٕانتة تيوؾهیا اًعاذزت واًوازذت ،كس ثوػف يف جمال الاس خـالم ؾن اًلاهون
ا ٔلحٌيب ،سواء ابًًس حة ٌَلايض اًوظين ًدسَِي ثعحَلَ ٌَلاهون ا ٔلحٌيبٔ ،بو ابًًس حة ٌَلايض
ا ٔلحٌيب ٔلخي ثعحَق اًلاهون ادلزائصي ،ويف لك رعل حتلِق ٌَمعَحة اًوظيَة.

9
ال ًفرتط اًـمل ابًلاهون ا ٔلحٌيب ،طلا فاًوظول إىل اًـمل مبضموهَ ًلذيض اٌَجوء إىل بًَٓاث
وسائي حتلق رعل ،ومبا ٔبن معََة اًىضف ؾن ٔبحاكم اًلاهون ا ٔلحٌيب ختخَف ؾن معََة
إزحاث اًوكائؽ ،فبٔحاكم اًلاهون ا ٔلحٌيب موحوذت كعـا ًىن هؼصا دلِاٍهتا من اًوظيَني ثسخة
ٔبحٌحُهتا فِيي حتخاح إىل إزحاث ،كري ٔبن ُشا الادذالف ال میيؽ من اس خـٌلل اًعصق واًوسائي
املس خـمةل يف إزحاث اًوكائؽ.
وٌَجِاث اًصمسَة ذوز يف اًوظول إىل اًلاهون ا ٔلحٌيب ،حِر ثـمتس ؿست بًَٓاث ًخحلِق
رعل ،سواء ؿىل املس خوى اصلويل ابٕجصارما الثفاكِاث ًخُسري اًـمل تلواهني اصلول ا ٔلظصاف يف
االثفاكِةٔ ،بو ابًسٌلخ تدداذل املـَوماث حول اًلواهني ابًعصق اصلتَوماس َةٔ ،بو ؿىل املس خوى
اًوظين تخسؾمي اصلزاساث اًلاهوهَة امللازهة ،وٕاوضاء مـاُس مذرععة ًِشا اًلصط.
وًؼِص ذوز اًلايض خََا يف اًىضف ؾن ٔبحاكم اًلاهون اخملخط مبياس حة اًزناؿاث راث
اًـيرص ا ٔلحٌيب املـصوضة ؿَََ ،ورعل تَجوئَ إىل اًوسائي املـمتست يف ُشا اًضبٔن ،اكرلربت
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وهعوض اًلاهون ا ٔلحٌيب وا ٔلحاكم اًلضائَة الٔحٌحَة واملؤًفاث اًفلَِة ،نٌل كس ًَجبٔ إىل االٕانتة
اًلضائَةً ،خحلِق اًوظول إىل مضمون اًلاهون ا ٔلحٌيب.
كامئة املصاحؽ
ٔبوال :املصاحؽ ابٌَلة اًـصتَة
-1املؤًفاث
ذٔ /بمحس ؾحس اًىصمي سالمة ،ا ٔلظول يف اًخياسغ اصلويل ٌَلواهني ،ذازاٍهنضة اًـصتَة،اًلاُصت.2008 ،
ذ/خاجص خاذ ؾحس اًصمحن ،ثياسغ اًلواهني ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ،اًلاُصت ،مرص.1970 ،ذ/سايم تسًؽ مٌعوز ،اًوس َط يف اًلاهون اصلويل ارلاض ،ذاز اًـَوم اًـصتَة ،تريوث،.1994
ذ/ؾحس اًصساق دصوف ،مسذي ٌَلاهون امللازن ،لكَة اذللوق ،خامـة ادلزائص،2010 ،1ض. 27
ذ/ؾحس اًصساق ٔبمحس اًس هنوزي اًوس َط يف رشخ اًلاهون املسين ادلسًس ،ح،02مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ،تريوث.2009 ،
ذ/ؾحسٍ مجَي قضوة ،ذزوش يف اًلاهون اصلويل ارلاض ،املؤسسة ادلامـَة ٌضلزاساثواًًرش واًخوسًؽ ،تريوث2008،
ذ/ؾاكصة َلس ؾحس اًـال ،ثياسغ اًلواهني ،ذزاسة ملازهة ،مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة،تريوث. 2004،
ذ/ؿََوص هصتوغ نٌلل ،اًلاهون اصلويل ارلاض ادلزائصي ،ثياسغ اًلواهني ،ادلزء ا ٔلول ،ذازُومة ،ادلزائص.2006 ،
ذ/كاًة ؿًل اصلاووذي ،اًلاهون اصلويل ارلاض ،اًىذاة ا ٔلول ،ذاز وائي ًٌَرشواًخوسًؽ ،ؾٌلن.2005 ،
ذَ/لوذ إجصاُمي اًوايل ،ذزوش يف اًلاهون امللازن ،ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ،ادلزائص.ذ/موحٌس إسـاذ ،اًلاهون اصلويل ارلاض ،ح ،1كواؿس اًخياسغ ،حصمجة فائز اجنق ،ذًواناملعحوؿاث ادلامـَة ،ادلزائص.1989 ،
ذ/انذًة فضَي ،ثعحَق اًلاهون ا ٔلحٌيب ٔبمام اًلضاء اًوظين ،ذاز ُومة ،ادلزائص،.2004
ًوسف ذالهست ،اثفاكِاث اًخـاون اًلضايئ واًلاهوين ،ذاز ُومة ،ادلزائص.2005 ،195

.2007 ، االٕسىٌسزًة، ذاز املعحوؿاث ادلامـَة، ثياسغ اًلواهني،ُضام ؿًل ظاذق/ذامللاالث-2
 ذزاسة ملازهة يف إزحاث اًلاهون ا ٔلحٌيب وزكاتة احملوكة اًـََا،مشس اصلٍن اًوهَي/ذ،1 خامـة الاسىٌسزًة، لكَة اذللوق، جمةل اذللوق ٌَححوج اًلاهوهَة والاكذعاذًة،َََؿ
.77  ض،1946
 املصاحؽ ابًفصوس َة:اثهَا
-Mayer (P) et Heuzé (V), Droit international privé, Delta, 8ème édition, 2005.
-Peggy Carlier, L'utilisation de la lex fori dans la résolution des conflits de lois, doctorat,
LILLE 2, 2008.
-Weill Alex et Alexandre, Droit international privé français, conflits de lois, JURIS classeur
de droit international, Fascicule 531.

196

الاحهتاذ اًلضايئ
هكعسز ٌَلاؿست اًلاهوهَة وهَفِة اًوظول إًََ
بٔس خار َلّس جىصازصوص بٔس خار مساؿس ”ة“ خامـة كاظسي مصابخ وزكةل


هتسف ُشٍ اصلزاسة املخواضـة إىل جسََط اًضوء ؿىل مسبٔةل ثحسو َُية وًىن ابًيؼص إىل
مدس ٔب املساوات ٔبمام اًلاهون اطلي ُو مضن حلوق املواظن اًيت هط ؿَهیا اصلس خوز ،طلا وحة
املرشغ اًـمي ؿىل ثوفري اًؼصوف اًلاهوهَة واملاذًة اًيت من صبٔهنا ضٌلن اًوظول إىل
ؿىل ّ
اًلاهون والاحهتاذاث اًلضائَةٔ .لن مِالذ مدس ٔب كاهوين من زمح اًلضاء ،معََا ال میىن
الاظالغ ؿَََ ٕاالّ تـس ورشٍ ابًوسائي اًلاهوهَة ًَعَؽ ؿَََ ازلِوزً ،ىن يف اًواكؽ اًـمًل،
حىت اًلايض (يف احملوكة) إن اكن تـَسا ؾن حمامك اًلاهون ،ال میىٌَ رعل وُو املـين ابالحهتاذ
مبوحة هط املاذّت ا ٔلوىل من اًلاهون املسين ،إر هَف جیهتس خبالف مدس ٔب كاهوين كس ٔبزساٍ
اًلضاء اًـايل؟
من ُيا خاءث فىصت اًححر ؾن ورش الاحهتاذ اًلضايئ يف ادلزائص ،فـمسث إىل زظس
وسائي اًًرش املـمتست من كدي اًَِئاث املـيَة وحبر ما إن اكهت ُشٍ اًوسائي فـال ثؤذّي
ذوزُا ؿىل اًوخَ املعَوة ٔبم ال؟
يف اًساتق ،مل ٍىن الاحهتاذ اًلضايئ حيؼى ابالُامتم اًاكيف واًـياًة اًالسمة ،وما ٔبذ ّل
ؿىل رعل ،من هسزت إن مل هلي اهـسام ورش كصازاث اجملَس ا ٔلؿىل .1ا ّٕن ضـف اًًرش ٔبو
اهـسامَ ،كس حصك تـغ الاحهتاذاث اًلِّمة ثحلى حمجوتة ؾن ا ٔلهؼاز .طلا ؾىفت وسازت اًـسل
يف اًحساًة ؿىل ورش اًلصازاث اًلضائَة تًرشت اًلضات ثضلك كري مٌخؼم من حِر اًعسوز

 1من اًلكمة الافذخاحِة ٌَس َس وسٍص اًـسل مبياس حة إوضاء اجملةل اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا ،ورشث يف اجملةل اًلضائَة اًـسذ زمق  ،01ض .10
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وحمسوذًة اًخوسًؽ ومل حىن ًخَيب اذلاخة يف الاظالغ ؿىل حلِلة احهتاذ احملوكة اًـََا ًلةل ؿسذ
اًلصازاث املًضوزت وؿسم ثعسٍصُا ابملحاذئ املس خزَعة.2
ٔب ّما الٓنً ،مت ورش اًلصازاث اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا وجمَس اصلوةل وحموكة اًخياسغ ودلية
اًخـوًغ ؾن اذلخس املؤكت وا ٔلدعاء اًلضائَة ،ورعل تعصق ص ىت هشهص ؿىل ارلعوض
اجملالث اًلضائَة واًوسائط الاًىرتوهَة ،فاًوسائط اًخلََسًة املمتثةل يف اجملالث املعحوؿة
وزكِا ؿىل قصاز جمةل احملوكة اًـََا ،جمةل جمَس اصلوةل ،ورشت اًلضاتٔ ،ب ّما اًوسائط
الاًىرتوهَة ،فذمتثي يف املواكؽ الاًىرتوهَة (ً )Sites webلك من احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل
ونشا وسازت اًـسل.
إرا اكن اًدرشًؽ ُو املعسز اًصمسي ٌَلاؿست اًلاهوهَة ،فا ّٕن الاحهتاذ اًلضايئ ًـخرب معسزا
من معاذز اذللوق ،و ٔبه َّ ًًدلي وضؽ يف اذلس حان ٔب ّن ثبٔظَي فىصت وحوذ الاحهتاذ اًلضايئ
ولك ،حوكن مدسئَا يف افرتاط هلط يف اًدرشًؽ ،ابًيؼص إىل اس خحاةل اًوظول ابًدرشًؽ إىل
حس اًىٌلل.3
واالٕصاكالث املعصوحة يف ُشا اًعسذ ،ماذامت ٔبمهَة الاحهتاذ اًلضايئ ثعي إىل ح ّس
اهخاح اًلاؿست اًلاهوهَة ،وًـي ٔبمهِا ُو:
تياء ؿىل املحس ٔب اصلس خوزي "ال ًـشز جبِي اًلاهون"
ُ-1ي مدس ٔب افرتاط اًـمل ابًلاهون ً
هط املاذت  1/60مٌَ ،ونشعل هط املاذت 1/4و 2من اًخلٌني املسين ادلزائصيٌ ،سلط ؿىل
الاحهتاذ اًلضايئ؟
املرشغ من ٔبخي ورش
-2يف ُشٍ اذلاةل ،ما يه االٕحصاءاث اًلاهوهَة واملاذًة اًيت وضـِا ّ
الاحهتاذ اًلضايئ؟
-3وما يه جحَة الاحهتاذ اًلضايئ كري املًضوز؟ وُي ُشا ٌضلك فـال مساسا مبحس ٔب
املساوات ٔبمام اًلاهون؟
ً ٕالخاتة ؿىل ُشٍ اًدساؤالث ،سبٔثياول ابصلزاسة مسبٔةل الاحهتاذ اًلضايئ مفِومَ،
جحَخَ ،ورشٍ ،يف حموزٍن زئُس َني ،ا ٔلول ثياوًت فَِ مسائي مفاُمیَة حول الاحهتاذ
 2بٔمحس جمحوذت ،اًصئُس ا ٔلول ٌَمحوكة اًـََا (ساتلا) ،زساةل الاحهتاذ اًلضايئ يف ذوةل اًلاهون ،ملال مًضوز يف اًـسذ الٔول ٌَمجةل اًلضائَة
ٌَمحوكة اًـََا ،تسون س ية اًًرش ،ض .17
 3هفس املعسز ،ض .17
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اًلضايئ وجحَخَ ،واًثاين ذزاسة حاةل ختط حتََي مسبٔةل مواؾَس ورش املحاذئ اًيت اس خلص
ؿَهیا اًلضاء ،ورعل يف صلك مداحر ،كسم لك مدحر إىل معاًة وفصوغ.
املححر ا ٔلول
حتسًس مفِوم الاحهتاذ اًلضايئ
من ٔبخي حتسًس مفِوم الاحهتاذ اًلضايئ ال ٍىفي ٔبن ّهـصف ما ُو الاحهتاذ ثـصًفا ًفؼَا
واظعالحِا حفسة وٕاهٌّل ال تس من اًححر يف ماكهخَ يف اًيؼام اًلاهوين واًلضايئ ٌَحضل وُي
ٍمتخؽ حبجَة ؿامة ومن يه ادلِاث املياظ هبا الاحهتاذ ،إىل كري رعل من املسائي املصثحعة هبشا
املوضوغ.
املعَة ا ٔلول :ثـصًف الاحهتاذ
ًخـصًف الاحهتاذ اًلضايئ ال مٌاض من مـصفة ًفغ الاحهتاذ مـصفة ؿامة ومذرععة،
املـصفة اًـا ّمة ٌَفغ ثـوذ إىل ٔبجبسایث اًلكمة ٔب ّي ابًصحوغ إىل كوامُس اٌَّلة اًـصتَةٔ ،ب ّما املـصفة
املخرععة ٌَلكمة فِيي ثـوذ إىل جمال اس خـٌلًِا ،يف واكؽ اذلال ،ا ّٕن لكمة "احهتاذ" خیخَف
مـياُا من اًرشًـة الاسالمِة إىل اًدرشًؽ.
اًفصغ ا ٔلول :الاحهتاذ ًلة
الاحهتاذُ :و تشل اجملِوذ واس خفصاػ اًوسؽ يف فـي من ا ٔلفـال.4
وًـين ٔبًضا :ادلِس وُو املضلة واًعاكة فِرخط مبا فَِ مضلة ًَرصح ؾيَ ما ال مضلة
فَِ ،وُو يف اٌَّلة ؾحازت ؾن اس خفصاػ اًوسؽ يف ٔبي فـي كٔن ًلال اس خفصػ وسـَ يف محي
اًثلِي وال ًلال اس خفصػ وسـَ يف محي اًٌؼؼؼؼوات.
اًفصغ اًثاين :الاحهتاذ مععَحا
ٌس خـمي ًفغ "الاحهتاذ" يف لك من اًرشًـة واًلاهون ،وال صم ٔبه َّ خیخَف ادذالفا تٌُا.
الاحهتاذ هكععَح ؾيس ا ٔلظوًَني :تشل اجملهتس وسـَ ،يف ظَة اًـمل اب ٔلحاكم اًرشؾَة
تعصًق الاس خًداظ .ومن ُشا اًخـصًف الاظعاليح ًالحهتاذ ًخخني ما ًبٔيت:
ٔبوالٔ :بن ًحشل اجملهتس وسـَٔ ،ب ّي ٌس خفصػ كاًة هجسٍ حبَر حيس من هفسَ اًـجز ؾن
املزًس ؿَََ.
 4ؾحس اًىصمي سًسان ،اًوخزي يف بٔظول اًفلَ ،ظ ،7.مؤسسة اًصساةلً ،حيان ،1998 ،ض .401
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اثهَأ :بن ٍىون اًحارل هجسٍ جمهتسأ ،ب ّما كريٍ فال ؿربت مبا ًحشهل من هجسٔ ،له َّ ًُس من
ٔبُي الاحهتاذ ،والاحهتاذ ٕاهٌّل ٍىون ملدوال إرا ظسز من ٔبُهل.
اًخـصف ؿىل ا ٔلحاكم اًرشؾَة اًـمََة ذون كريُا ،فال
اثًثا :و ٔبن ٍىون ُشا ادلِس ًلصط ّ
ٍىون ادلِس املحشول ٌَخـصف ؿىل ا ٔلحاكم اٌَلوًة ٔبو اًـلََة ٔبو اذلس َة من هوغ الاحهتاذ
الاظعاليح ؾيس ا ٔلظوًَني.
اًخـصف ؿىل ا ٔلحاكم اًرشؾَة ٔبن ٍىون تعصًق الاس خًداظٔ ،ب ّي هََِا
زاتـا :وٌضرتظ يف ّ
واس خفاذهتا من ٔبذٍهتا ابًيؼص واًححر فهیا .فِرصح هبشا اًلِس حفغ املسائئ ،بو اس خـالرما من
املفيتٔ ،بو ابٕذزاوِا من نخة اًـمل ،فال ٌسمى يشء من رعل احهتاذا يف الاظعالخ.
اًفصغ اًثاًر :الاحهتاذ هكععَح يف اًلاهون
ٔب ّما الاحهتاذ يف مععَح اًلاهونُ :و اذلي اطلي ثخزشٍ ادلِة اًلضائَة يف كضَة مـصوضة
ٔبمارما يف حاالث مثي ؿسم وحوذ اًيط اًلاهوين اًواحة اًخعحَقٔ ،بو مغوضَٔ ،بو ؿسم
نفاًخَ .وُشا حتت ظائةل إىاكز اًـساةل.5
وؿىل ُشا ا ٔلساش ،فلس ً ُ َـصط ؿىل اًلايض ىزاغ فِححر ؾن كاؿست كاهوهَة مىذوتة
ظاذلة ٌَفعي يف اًزناغ ،فال جیس ،يف ُشٍ اذلاةل ،ال میىٌَ الامذياغ ؾن اًفعي يف اًزناغ وٕا ّال
اكن مٌىصا ٌَـساةل ٔبو اًخزَف ؾن إحلاق اذلق ،فَُس ٔبمامَ يف ُشٍ اذلاةلٕ ،االّ ٔبن ًخذسغ
اذلي املياسة ٕابزاذثَ ُو.6
وًلس خاء يف املشهصت االًٕضاحِة ٌَلاهون زمق ً 165س ية  1955خبعوض ثيؼمي جمَس
اصلوةل اٌَحياين مؤنسا اصلوز اًلضايئ املًضئ ٌَلواؿس اًلاهوهَة ؾن ظصًق الاحهتاذ ،ال س امی يف
اًلاهون االٕذازي ،حِر كال" :ا ّٕن اًلاهون االٕذازي ًفرتق ؾن اًلواهني ا ٔلدصى اكًلاهون املسين
ٔبو اًخجازي يف ٔبه َّ كاهون كري ملنن و ٔبه َّ ما سال يف ملذحي وضبٔثَ وما ساًت ظصكَ وؾصت كري
جمصذ كضاء ثعحَلي اكًلضاء املسين تي ُو يف
مـ ّحست ،طلعل ٍمتزي اًلضاء االٕذازي تبٔه َّ ًُس ّ
ا ٔلكَة كضاء إوضايئ ًخذسغ اذلَول املياس حة ٌَصواتط اًلاهوهَة اًيت ثًضبٔ تني االٕذازت يف متَزيُا
ٌَمصافق اًـا ّمة وتني ا ٔلفصاذ ،ويه زواتط ختخَف تعحَـهتا ؾن زواتط اًلاهون ارلاض".7
اًيط واًخعحَق ،مساذةل بًٔلِت مبياس حة اهـلاذ املَخلى اًوظين حول ا ٔلمن اًلاهوين،
 5اصلنخوز توثضري حميس بٔملصان ،ثلَري الاحهتاذ اًلضايئ تني ّ
امليؼم من ظصف لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة خامـة كاظسي مصابخ ،وزكةل( ،ادلزائص)ً ،ويم  05و 06ذٌسمرب .2012
 6اصلنخوز حسني ؾامثن َلّس ؾامثن ،بٔظول اًلاهون االٕذازي ،مًضوزاث اذلَيب اذللوكِةً ،حيان ،س ية  ،2008ض.223
 7هفس املصحؽ ،ض.224
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ٔب ّما يف اًدرشًؽ ادلزائصي ،فاًس يس اًلاهوين ًالحهتاذ اًلضايئ رصحی يف ؿسّت مواضؽ ،هشهص
مهنا ؿىل ارلعوض ،املاذت ا ٔلوىل من اًلاهون املسين ،حِر خاء فهیاٌ" :رسي اًلاهون ؿىل
مجَؽ املسائي اًيت ثدٌاوًِا هعوظَ يف ًفؼِا ٔبو حفواُا .وٕارا مل ًوخس هط جرشًـي ،حنك اًلايض
مبلذىض مداذئ اًرشًـة االٕسالمِة ،فإرا مل ًوخس فمبلذىض اًـصف ،فإرا مل ًوخس فمبلذىض مداذئ
اًلاهون اًعحَـي وكواؿس اًـساةل".
ُياك خسل فلِيي ًسوز حول ما مسى اؾخحاز ُشا اًيط ٔبساسا كاهوهَا ًالحهتاذ ٔبم ال؟
فِياك من ٍصى ٔب ّن ُشا اًيط ال ٌضري إىل الاحهتاذ اًلضايئ وٕاهٌّل حيسّذ املعاذز اًصمسَة
ٌَلاؿست اًلاهوهَة يف اًدرشًؽ ادلزائصي ،وٍصحهبا ؿىل ٔبساش ٔب ّن اًدرشًؽ ُو املعسز اًصمسي
ا ٔلظًل ٌَلاؿست اًلاهوهَة مث ًبٔيت من تـسٍ معاذز ٔبدصى احذَاظَة ويه مداذئ اًرشًـة
الاسالمِة ،مث اًـصف ،مفحاذئ اًلاهون اًعحَـي وكواؿس اًـساةل.8
ًىن يف مثي ُشا اذلال ،حامت ثدداذز إىل رُييا مسبٔةل ُامة ويه ٔب ّن اًلايض يف حاةل
وحوذ جرشًؽ –مبفِومَ اًواسؽ سواء اكن ابملـىن اًفين اًضَق ٔبو ابملـىن املوضوؾي اًواسؽ-
ف ٕاه َّ ًـمس وُو ًفعي يف اًلضاای املـصوضة ؿَََ إىل ثعحَق ٔبحاكم اًيط حسة ًفؼِا ٔبو
حفواُا نٌل وزوذث من معسزُأ ،ب ّما اًعصًلة اًـمََة ًخعحَق مداذئ اًرشًـة االٕسالمِةٔ ،بو
اًـصفٔ ،بو مداذئ اًلاهون اًعحَـي وكواؿس اًـساةل ،فِيي ًُست ٔبحاكم مىذوتة وخاُزت
ٌَخعحَق ،وٕاهٌّل ثخعَة من اًلايض تشل ادلِس املضن حىت ٌس خًدط ا ٔلحاكم من ٔبذٍهتا
ا ٔلظََة.9
واذلنك ؾيس ا ٔلظوًَني ٔب ّي ؿٌَلء ا ٔلظول ُو :دعاة ػل ثـاىل املخـَق تبٔفـال امللكفني
ابالكذضاءٔ ،بو اًخرَرئ ،بو اًوضؽ ،وامللعوذ خبعاة ػل خ ّي وؿال ،لكمَ مدارشت وُو
اًلصبٓنٔ ،بو ابًواسعة وُو ما ٍصحؽ إىل لكمَ من س يّةٔ ،بو إحٌلغ ،وسائص ا ٔل ّذةل اًرشؾَة
اًيت ّهعهبا اًضازغ ملـصفة حوكَ.
وا هًس يّة :ويه ما ًعسز ؾن ا ًّصسول  ؿىل وخَ اًدرشًؽ ،زاحـة إىل لكمَ ٔلهنّ ا مدَية هل،
وىح[ اًيجم.]3 :
يح ًُ َ
ويه ويح ػل إًََ ،كال ثـاىلَ  :و َما ً َ ْي ِع ُق َؾ ِن اًَِوى ِا ْن ُ َُو ِاالّ َو ْ ٌ

 8ا ٔلس خار ؾحس اًـزٍز بٔملصان ،مساذةل بًٔلِت مبياس حة اهـلاذ املَخلى اًوظين حول ا ٔلمن اًلاهوين ،امليؼم من ظصف لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة
خامـة كاظسي مصابخ ،وزكةل ًويم  05و 06ذٌسمرب .2012
 9ؾحس اًىصمي سًسان ،مصحؽ ساتق ،ض .23
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ا ّٕن ٔبحاكم اًرشًـة االٕسالمِة مثال ،ابؾخحازُا معسزا من املعاذز اًصمسَة الاحذَاظَة يف
اًلاهون ادلزائصي مبوحة املاذّت ا ٔلوىل من اًلاهون املسين ،املشهوزت ٔبؿالًٍُ ،ست مصثحة حصثُدا ؿىل
ومًسلة يف ٍلوؿاث كاهوهَة ؿىل حسة
مهنج اًيعوض اًلاهوهَة املعاكة ؿىل صلك مواذ مصثحة ّ
اجملاالث ،املسهَة وادليائَة ٔبو اًخجازًة مثالٕ ،اهٌّل جنسُا ؿىل صلك فعول ٔبو ٔبتواة ؿىل قصاز
اًعحاخ ٔبو املوظبٔ ً ٕالمام ماعل زمحَ ػل ٔبو فذاوي اجن حمیَة ،ؿىل سخِي املثال ،ابالٕضافة إىل ثـسّذ
املشاُة اًفلَِة ،ال تي ثـسّذ اًفلِاء وابًخايل اًفذاوى والاحهتاذاث يف ذاذي املشُة اًواحس.
ويف اًخازخی االٕساليمُ ،ياك حماوالث ؿسًست تشًت من ٔبخي ثسوٍن ا ٔلحاكم اًرشؾَة
ابثحاغ اًعَاكة اًلاهوهَة من حِر اًضلك اكًخلٌني مثال ،فَـ ّي جمةل ا ٔلحاكم اًـسًَة يف بٓدص
ؾِس اصلوةل اًـامثهَة يه ٔبصِص ُشٍ احملاوالث وبٔس حلِا ،فَلس ز ٔبث اصلوةل اًـامثهَة ٔب ّن اذلاخة
ماسة ًوضؽ كاهون مسين مٌزتغ من فلَ اًساذت اذليفِة الٕهلار حماهكِا من الازثحاك والادذالف
ّ
اًياص ئني ؾن ا ٔلكوال اخملخَفة يف نخة اذليفِة ،فادذازث ظائفة من ذريت اًـٌَلء ومربسي
اًفلِاء يف رعل اًـرص ًخضؽ ُشا اًلاهون وثلوم تشعل اًـمي اًىدري ،وكس ز ٔبش ُشٍ ازلاؿة من
اًـٌَلء ٔبمحس حوذث ابصا اًـامل اًضِري ووسٍص اًـسًَة يف رعل اًوكت ،فلامت ثغل ازلاؿة مبا
اهخستت هل ؿىل ٔبحسن وخَ ،ووضـت جمةل ا ٔلحاكم اًـسًَة تـس حبر ظوًي وهجس صسًس.
واكهت ُشٍ اجملةل ٔبؾؼم بٓاثز اصلوةل اًـامثهَة مٌش وضبٔهتا وكس اهربى نثري من ؿٌَلء اًرتك
ًرشخ ُشٍ اجملةل ،ؿىل قصاز ؿاظف تم وزص َس ابصا وحوذث ابصا ،فمل ًخُرس هلم رعلًٌِ ،ل
ًخعَحَ رعل من ؿمل قزٍص وجتصتة واسـة وثح ِّح ٍص يف اًفلَ االٕساليم واظالغ واسؽ ؿىل
اًىذة ،إىل ٔبن كام انتلة اًفلِاء وخفص اًلضات واًـٌَلء يف اًـرص ؿًل حِسز افٌسي مسزش
اجملةل يف لكَة اذللوق يف ا ٔلس خاهة وزئُس حموكة اٍمتَزي و ٔبمني اًفذَا ووسٍص اًـسًَة اًساتق يف
اصلوةل اًـامثهَة ،و ٔبذش ؿىل ؿاثلَ ُشا اًـمي ،فرشخ ُشا اًلاهون رشحا وافِا ًلين ؾن ّاًصحوغ
إىل كريٍ.10
وًلس احذوث ؿىل  1851ماذت موسؿة ؿىل نخة ،ولك نخاة احذوى ؿىل موضوغ من
املواضَؽ ،مثي :اًحَوغ ،االٕخازت ،اًىفاةل ،اًرشاكث ،اًواكةل ،اًعَح واالٕجصاء ،االٕكصاز،
اصلؾوى ،اًيَّاث واًخحََف ،واًلضاء...اخل.

تخرصف من نخاة ذزز اذلاكم رشخ جمةل ا ٔلحاكم ،ملؤًفَ ؿىل حِسز اًصئُس ا ٔلول حملوكة اٍمتَزي وبٔمني اًفذَا ووسٍص اًـسًَة يف اصلوةل
 10مٌلول ّ
اًـامثهَة ومسزش جمةل ا ٔلحاكم اًـسًَة مبسزسة اذللوق اب ٔلس خاهة ،ثـصًة احملايم فِمي اذلسُين ،اجملضل الٔول ،ذاز ؿامل اًىذةّ ،اًصایط ،ظحـة ذاظة،
س ية  ،2003ض .4
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املعَة اًثاين :ادلِاث امليوظ هبا الاحهتاذ و ٔبساسَ اًلاهوين
خاء يف هط املاذت ا ٔلوىل من اًلاهون املسين ادلزائصي رهص اًلايض ؿىل اًـموم تسون حتسًس
ذزحذَ ٔبو ادلِة اًلضائَة اًيت ًًمتي إٍهیا .ا ّٕن الاحهتاذ اًلضايئ ُو يف حلِلة ا ٔلمص حوظةل
ًـسّت ؾوامي ٌضازك فهیا كايض احملوكة واحملايم اطلي زافؽ ٔبمامَ ،وٌُل اٌظلان ٍززؿان تشوز
الاحهتاذ مبا ٌَلايض من سـة اًصؤًة ٌَواكؽ وجماالث ادذحاز اًلاؿست اًلاهوهَة ادلسٍصت ابًخعحَق،
وما ٌَمحايم من حق إاثزت اصلفوغ ،وٌضازك فهیا حبؼوع ٔبنرث املسدضاز -كايض الاس خئٌاف-
واحملايم يف الاس خئٌاف يف إظاز اًيؼصت اًيلسًة ،نٌل ًبٔيت ذوز مشهصت اًعـن ابًيلغ
ومس خواُا اطلي ًضؽ املاذت امليخلات ؿىل مٌعة اًيلغ.
ا ّٕن ضـف مس خوى ا ٔلحاكم جیـي رممة هجاث اًيلغ سِةل ،وابمللاتي جیـي احهتاذُا
ثس َعا ،هوهَ ال جیَة ؿىل اًدساؤالث اذللِلِة اًيت ثًذج ؾن حاالث اًيلط يف اًدرشًؽ وٕاهٌّل
جمصذ مـاًية ٔلوخَ مبًٔوفة اكهـسام اًدس حُة ٔبو هلعَ.
ًعري معَِا ّ
اًفصغ ا ٔلول :ذوز احملوكة اًـََا يف الاحهتاذ
ال صم ٔب ّن ٌَمحوكة اًـََا يف اًيؼام اًلضايئ ادلزائصي ذوز ُام يف الاحهتاذ اًلضايئ ،إر
نٌل هعت املاذت  152من اصلس خوز ادلزائصي اًسازي املفـولٔ ،ب ّن اًَِئة املشهوزت ٔبؿالٍ ًياظ
هبا رممة ثلومي اًـمي اًلضايئ ٌََِئاث اًلضائَة اًخاتـة ًِا ،وثوحِس الاحهتاذ اًلضايئ ًلضات
اصلزخاث اصلهَا اًخاتــــة ًىــي واحست من ُشٍ اًَِئاث ،مبـىن ٔب ّن اًلايض سؼؼواء نـــان ؿىل
مسذؼؼوى اصلزخة ا ٔلوىل ٔبو اصلزحـــة اًثاهِــــة -الاس خئٌافُ -و من ًلوم ابالحهتاذ و ٔب ّن احملوكة
اًـََا حصى إن اكن اًلايض احرتم املحاذئ اًلاهوهَة ،وٕان مل حىن ُياك كاؿست كاهوهَة ٔبو اكهت
انكعة ٔبو كامضةُ ،ي اًلايض احرتم املحاذئ اًـا ّمة اًيت اس خلص ؿَهیا اًفلَ واًلضاء وزاؾى
معَحة اجملمتؽ ،فإرا اكن نشعل ف ٕاه َّ ًسمع ُشا اًخوخَ ،ذمّا ًـين ثبٔهَس وٕازساء ُشٍ اًلاؿست ٔبو
ُشا املحس ٔب.
اًفلصت ا ٔلوىل :ذوز دلية اًخـوًغ ؾن اذلخس املؤكت كري املربز وارلعبٔ اًلضايئ يف الاحهتاذ
ٔب ّما خبعوض ُشٍ اٌَجية ،فِيي ًُست َُئة كضائَة مس خلةل تشاهتا ،وابًخايل ًُس ًِا
هؼام كاهوين مس خلي ،طلا وحة ؿََيا اًيؼص إىل ظحَـهتا اًلاهوهَة وٕاىل ٔب ّي من اًَِئاث
اًلضائَة ثًمتي.
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ٔبوال :ا ٔلساش اًلاهوين ٌَجية اًخـوًغ ؾن اذلخس املؤكت وارلعبٔ اًلضايئ:
ثبٔسست دلية اًخـوًغ ؾن اذلخس املؤكت كري املربز وارلعبٔ اًلضايئ تياء ؿىل مدس ٔب
ذس خوزي حصخس مبوحة اًخـسًي اصلس خوزي ًس ية  ،1996هیسف إىل ظون اذللوق
ًيجص ؾن املساش هبا ،حِر خاء يف ّهط
واذلصایث وذمع كصًية اًرباءت وخرب اًرضز اطلي ه
املاذّت  49مًٌَ" :رتثة ؿىل ارلعبٔ اًلضايئ ثـوًغ من اصلوةل .وحيسذ اًلاهون رشوظ اًخـوًغ
وهَفِاثَ" .وجتس َسا ًِشا املحس ٔب ظسز اًلاهون زمق  08-01املؤزد يف ً 26وهَو س ية ،2001
املـسّل واملمتّم ً ٔلمص زمق  155-66املؤزد يف ً 08وهَو س ية  1966املخضمن كاهون االٕحصاءاث
ادلزائَة ،املـسّل واملمتّم.11
اثهَا :اًعحَـة اًلاهوهَة ٌَجية اًخـوًغ ؾن اذلخس املؤكت وارلعبٔ اًلضايئ:
خاء يف ّهط املاذّت  137مىصز  1من كاهون االٕحصاءاث ادلزائَة ما حفواٍ ٔبه َّ ثًضبٔ ؿًل
مس خوى احملوكة اًـََا دلية جسمى ”دلية اًخـوًغ“.
ثدضلك اٌَجية من اًصئُس ا ٔلول ٌَمحوكة اًـََا ٔبو ذمثهل زئُسا ،وكاضيي ( )2حنك صلى
احملوكة اًـََا تسزخة زئُس قصفة ٔبو زئُس كسم ٔبو مسدضازٔ ،بؾضاء .نٌل میىن ٔبن ثضم اٌَجية
ؿسّت جضىِالث .رعل ّهط املاذّت  137مىصز  2من هفس اًلاهون.
وحسة املاذّت  137مىصز  3من هفس اًلاهونٔ ،ب ّن ُشٍ اٌَّجية حىديس ظاتؽ هجة كضائَة
مسهَة .وًخوىل رمام اًيَاتة اًـامة فهیا اًيائة اًـام صلى احملوكة اًـََأ ،بو ٔبحس هواتَ ،وًخوىل ٔبمني
اٌَجية ٔبحس ٔبمٌاء ضحط احملوكة اًـََا ،نٌل جتمتؽ اٌَجية يف قصفة املضوزت ،وثعسز كصازاهتا يف خَسة
ؿَيَة ،نٌل ثـخرب كصازاهتا حمعية من ٔب ّي هوغ من ٔبهواغ اًعـن ،وحتوس ؿىل اًلوت اًخيفِشًة.
ذالظة :من ذالل املـعَاث اًيت ثلسم رهصُا ،میىٌيا ٔبن وس خزَط ٔب ّن اٌَجية حتخي مصثحة ؿََا يف
ُصم اًيؼام اًلضايئ اًـاذي ،و ٔب ّن كصازاهتا هنائَة وحمعية ضس ٔب ّي ظصًق من ظصق اًعـن ،فِيي حتوس ؿىل
اًعحلة اًخيفِشًة ،إرن فِيي ثـ ّس مبثاتة الاحهتاذ اًلضايئ ٌَمحوكة اًـََا ،وابًخايل ثًرش مضن جمَهتا
اًلضائَة ،ص ٔبهنا ص ٔبن ٔب ّي قصفة من قصف احملوكة اًـََأ ،بو اًلصف جم متـة.

اًفلصت اًثاهَة :ذوز اًيَاتة اًـا ّمة يف الاحهتاذ اًلضايئ
ا ّٕن مسؤوًَاث وظالحِاث اًيَاتة اًـا ّمة صلى احملوكة اًـََا حمسذت ثضلك ذكِق ،ثَـة
اًيَاتة اًـا ّمة ذوزا زئُس َا يف إذازت اًـساةل ،فاملِمة ا ٔلوىل ٌَيَاتة اًـا ّمة صلى احملوكة اًـََا
 11ظسز يف ادلصًست اًصمسَة ،ؿسذ  ،34تخازخی ً 27وًَو س ية .2001
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املرشغ ،واملعَحة اًـا ّمة،
ثليض تخبٔهَس ٔب ّن ثفسري احملوكة ٌَلاهون ٍىون مٌخؼٌل وٍصاؾي هَة ّ
واًس َاسة اًـا ّمة .نٌل من رممهتا ضٌلن وحست الاحهتاذ اًلضايئًُ ،س فلط صلى احملوكة اًـََا،
تي صلى لك احملامك.
وًِشٍ اًلاًة ٍمتخؽ اًيائة اًـام تعالحِة رممة ،يف اصلؾوى املسهَة ،جیوس هل ٔبذش املحاذزت
ابًعـن ضس كصاز كضايئ كري مٌاسة ٔبمام احملوكة اًـََا الٕحصاء اًصكاتة هفـا ٌَلاهون ٔبو نٌل ؿرب
املرشغ ابًعـن ًعاحل اًلاهون ،12نٌل جیوس هل ٔبًضا ؾيسما ًعَة إًََ من كدي وسٍص
ؾهنا ّ
اًـسل حافغ ا ٔلدذامٔ ،بن ًلسم ظَة هلغ ابٕساءت اس خـٌلل اًسَعاث صلى احملوكة اًـََا،
مـٌَل ٔبایُا اب ٔلؾٌلل اًيت جتاوسث فهیا احملوكة حسوذ حسن اس خـٌلل سَعاهتا ٔبو ٔبساءث
اس خـٌلًِا.
يف اصلؿاوى ادلزائَة ،میىن ظَة اًيلغ هفـا ٌَلاهون ٔبو ًعاحل اًلاهونٕ ،ا ّما تياء ؿىل
ظَة من وسٍص اًـسل يف صلك ثـَمیة إىل اًيائة اًـام ،وٕا ّما مبحاذزت من ُشا ا ٔلذري اطلي
ٍمتخؽ ٔبًضا ثسَعة ثلسمي اًعَحاث والاًامتساث ٔبمام اًلصف واًلصفة اخملخَعة واًلصف جممتـة.13
اًفصغ اًثاين :ذوز جمَس اصلوةل يف الاحهتاذ اًلضايئ
من املسٌَلث ؾيس ٔبُي اًفلَ اًلاهوين ٔب ّن اًلاهون االٕذازي ُو رو ٔبظول كضائَة ،اتزخیَا،
ًلس ًـة جمَس اصلوةل اًفصويس ذوزا حموزای يف إزساء ٔبمه كواؿس ُشا اًفصغ من اًـَوم
اًلاهوهَة .مل ٌضش ؾن ُشٍ اًلاؿست اًلضاء االٕذازي يف ادلزائص ،إن يف صلك اًلصفة االٕذازًة ؿىل
مس خوى اجملَس ا ٔلؿىل ٔبو احملوكة اًـََا فامی تـسٔ ،بم يف جمَس اصلوةل حسًر اًًضبٔت ،نٌل تًَت
املاذت  152من اصلس خوز ،فِياك اًـسًس من املحاذئ اًلضائَة اًيت ّهصسِا ُشا اًلضاء ،واًـسًس
رشغ ؾيس إؿساذٍ ًلاهون االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة واًعاذز س ية .2008
مهنا ثخٌاُا امل ّ
 12بٔهؼص املاذّت  353من كاهون االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة ،وهعِا اكلٓيت[ :ال ًلدي اًعـن ابًيلغ ٕاالّ إرا كسم من بٔحس ارلعوم بٔو من روي اذللوق.
كري ٔبه َّ ،إرا ؿمل اًيائة اًـام صلى احملوكة اًـََا ،تعسوز حنك بٔو كصاز يف بٓدص ذزخة من حموكة بٔو جمَس كضايئ ،واكن ُشا اذلنك بٔو اًلصاز خماًفا
ٌَلاهون ،ومل ًعـن فَِ بٔحس ارلعوم ابًيلغ يف ا ٔلخي ،فهل بٔن ًـصط ا ٔلمص تـصًضة ثس َعة ؿىل احملوكة اًـََا .ويف حاةل هلغ ُشا اذلنك بٔو اًلصاز ،ال
جیوس ٌَرعوم اٍمتسم ابًلصاز اًعاذز من احملوكة اًـََا ٌَخزَط ذما كىض تَ اذلنك بٔو اًلصاز امليلوط].
 13بٔهؼص إىل املاذّت  530من كاهون االٕحصاءاث ادلزائَة ادلزائصي ،حِر خاء فهیا[ :إرا وظي ًـمل اًيائة اًـام صلى احملوكة اًـََا ظسوز حنك هنايئ من
حموكة بٔو جمَس كضايئ واكن ُشا اذلنك خماًفا ٌَلاهون بٔو ًلواؿس االٕحصاءاث ادلوُصًة ومؽ رعل فمل ًعـن فَِ بٔحس من ارلعوم ابًيلغ يف املَـاذ امللصز
فهل بٔن تـصط ا ٔلمص تـصًضة ؿىل احملوكة اًـََا .ويف حاةل هلغ رعل اذلنك فال جیوس ٌَرعوم اٍمتسم ابذلنك اًعاذز من احملوكة اًـََا ٌَخزَط ذما كىض
تَ اذلنك امليلوط .وٕارا زفؽ اًيائة اًـام إىل احملوكة اًـََا تياء ؿىل ثـَامیث وسٍص اًـسل بٔؾٌلال كضائَة بٔو بٔحاكما ظاذزت من احملامك بٔو اجملاًس اًلضائَة
خماًفة ٌَلاهون خاس ٌَمحوكة اًـََا اًلضاء تحعالهنا .إرا ظسز اذلنك ابًحعالن اس خفاذ مٌَ احملىوم ؿَََ وًىٌَ ال ًؤثص يف اذللوق املسهَة] .وبٔهؼص نشعل
ّهط املاذّت  2/20من اًلاهون اًـضوي زمق  12-11املؤزد يف  2011/6/26املخـَق تدٌؼمي احملوكة اًـََا ومعَِا وادذعاظاهتا ،اًعاذز ابدلصًست ّاًصمسَة
يف ؿسذُا اًؼ .42
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اًفصغ اًثاًر :ذوز احملوكة حموكة اًخياسغ يف الاحهتاذ
ابًصمغ من ؿسم رهص هط املاذت  152من اصلس خوز َُئة حموكة اًخياسغ مضن اًَِئاث اًيت
ّ
ًؤول إٍهیا ثلومي ا ٔلحاكم اًلضائَة اًخاتـة ٌَيؼامني اًلضائَني اًـاذي واالٕذازيٕ ،االّ ٔب ّن مصنزُا
وَِئة ثيؼص يف ثياسغ الادذعاض تني اًَِئاث اًلضائَة اًخاتـة ٌَيؼامني اًلضائَني و ٔب ّن كصازاهتا
يف ُشا اًضبٔن ال ثلدي ٔب ّي ظصًق من ظصق اًعـن ،فِيي يف ُشٍ اذلاةل ،هنائَة وحتوس ؿىل
جحَة اًيشء املليض فَِ ،ويه مَزمة زلَؽ ادلِاث اًلضائَة ،فا ّٕن كضاءُا ابًخايل ُو مبثاتة
املحاذئ اًيت ال جیوس خماًفهتا ،ال تي ابٕماكهنا هلغ وٕاًلاء حىت احهتاذاث هجاث اًلاهون ًلك
من اًيؼامني اًـاذي واالٕذازي املمتثَخني يف احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل.14
املعَة اًثاًر :الاحهتاذ اًلضايئ املـس ًٌَرش
منزي تني مس خوًني من الاحهتاذ اًلضايئ ،املس خوى ا ٔلول خیط احهتاذ كايض احملوكة -
ذزخة ٔبوىل -ومسدضازي اجملاًس اًلضائَة -كضاء ذزخة اثهَةُ -شا يف اًيؼام اًلضايئ اًـاذي،
ٔب ّما يف اًيؼام اًلضايئ االٕذازي فِياك كضات احملامك االٕذازًة -كضاء ذزخة ٔبوىلٔ -ب ّما كضاء اصلزخة
اًثاهَة يف ُشا اًيؼام ،فِرخط تَ جمَس اصلوةل ،حِر ثـخرب كصازاثَ كري كاتةل ٌَعـن ابًيلغ
وفلا الحهتاذ ُشا ا ٔلذري ،نٌل ُو مدني ٔبذانٍٔ .ب ّما املس خوى اًثاين ،فِو الاحهتاذ اًلضايئ اطلي
ًعسز ؾن احملوكة اًـََا ،جمَس اصلوةل ،حموكة اًخياسغ ودلية اًخـوًغ ؾن اذلخس املؤكت كري
املربز وارلعبٔ اًلضايئ.
اًفصغ ا ٔلول :الاهجاذ اًلضايئ اطلي ال ًًرش
ًـخرب الاحهتاذ اًلضايئ اطلي ًعسز ؾن كضات احملامك ومسدضازي اجملاًس اًلضائَة يف
اًيؼام اًلضايئ اًـاذي ،وكضات احملامك االٕذازًة يف اًيؼام اًلضايئ االٕذازيُ ،و احهتاذ يف ظوز
ًخـصط إىل
اًخىوٍن ومل ًحَف ح ّس الاس خلصاز تـس ،إر ال ٍزال كضاؤمه كاتي ٌَعـن ،ومیىن ٔبن ّ
اًيلغ واالٕتعال .وابًخايل ال ثوخس فائست من ورش ُشا الاحهتاذ اًلضايئُ .شا من هجة ،ومن
املرشغ مل ٌرش يف مسبٔةل ورش مَرعاث ا ٔلحاكم واًلصازاث اًلضائَة ٌَمحامك
هجة ٔبدصى ،فا ّٕن ّ
واجملاًس اًلضائَة ،ؿىل ؾىس ا ٔلحاكم ّ
امليؼمة ٌَمحوكة اًـََا وجمَس اصلوةل وحموكة اًخياسغ،
اًيت ٔبصازث رصاحة إىل رعل اصلوز.

 14بٔهؼص كصاز حموكة اًخياسغ هبشا ارلعوض ،كصاز مًضوز مبجةل احملوكة اًـََا ،ؿسذ ذاض ،حموكة اًخياسغ –الاحهتاذ اًلضايئ -س ية  ،2009ض .263
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اًفصغ اًثاين :الاهجاذ اًلضايئ اطلي ًًرش
من واكؽ اذلال ،جسـى وسازت اًـسل ولك من احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل ؿىل ورش تـغ
اًلصازاث اًلضائَة ًلك من احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل وحموكة اًخياسغ ودلية اًخـوًغ ؾن
اذلخس املؤكت كري املربز وا ٔلدعاء اًلضائَةٔ ،ب ّما من حِر ا ٔلساش اًدرشًـي ًًرش ُشٍ
اًلصازاث اًيت ثبٔذش ظاتؽ الاحهتاذ اًلضايئ ،ف ٕاه َّ ٍىون ؿىل اًضلك اًخايل:
اًفلصت ا ٔلوىل :احملوكة اًـََا
ابًًس حة ٌَمحوكة اًـََا ،فا ّٕن ّهط املاذت  05من اًلاهون اًـضوي زمق  12-11املؤزد يف
ً 26وًَو س ية  2011احملسذ ًخيؼمي احملوكة اًـََا ومعَِا وادذعاظاهتا ،15كس اؾ ُخ ِ َرب االٕظاز
اًلاهوين ًًرش الاحهتاذ اًلضايئ ٌَمحوكة اًـََا ،تلوهل" :ثـمي احملوكة اًـََا ؿىل ورش كصازاهتا
ونشا اًخـََلاث وا ٔلحباج اًلاهوهَة واًلضائَة" .وًلاتهل يف اًلاهون اًساتق امليؼم ٌَمحوكة
اًـََاّ ،هط املاذت  10من اًلاهون زمق  ،22-89حِر ّهط ؿىل" :ثـمي احملوكة اًـََا ؿىل ورش
كصازاهتا ومجَؽ اًخـََلاث واًححوج اًلاهوهَة ًخسؾمي وثوحِس الاحهتاذ اًلضايئ".
وثعحَلا طلعل ظسز املصسوم اًخيفِشي زمق  268-12املؤزد يف ً 23وهَو س ية ،2012
اطلي حيسذ رشوظ وهَفِاث ورش اًلصازاث واًخـََلاث وا ٔلحباج اًلاهوهَة واًلضائَة ٌَمحوكة
اًـََا.
ًَحق ابحهتاذ احملوكة اًـََا ،احهتاذ دلية اًخـوًغ ؾن اذلخس املؤكت وارلعبٔ اًلضايئ
ابًيؼص إىل اًعحَـة اًلاهوهَة ًِشٍ ا ٔلذريت نٌل س حق االٕصازت إىل رعل ٔبؿالٍ ملا نيا تعسذ ذزاسة
ادلِاث امليوظ هبا الاحهتاذ اًلضايئ من ذالل املعَة اًثاين من املححر ا ٔلول من ُشا
اًححر.
اًفلصت اًثاهَة :جمَس اصلوةل
ٔب ّما يف ما خیط جمَس اصلوةل ،فا ّٕن املاذت  08من اًلاهون اًـضوي زمق  01-98املؤزد يف
 1998/05/30املخـَق ابدذعاظاث جمَس اصلوةل وثيؼمیَ ومعهل ،املـسل واملمتم ،16ثـخرب
ا ٔلساش اًلاهوين ًًرش كصازاث جمَس اصلوةل ،حِر خاء فهیاًً" :رش جمَس اصلوةل كصازاثَ
وٌسِص ؿىل ورش ّ
لك اًخـاًَق واصلزاساث اًلاهوهَة".
 15ادلصًست اًصمسَة اًـسذ  42اًعاذز يف .2011/07/31
ً 16لس مت ثـسًي وحمتمي اًلاهون اًـضوي زمق  01-98مبوحة اًلاهون اًـضوي زمق  13-11املؤزد يف  ،2011/07/26واًعاذز ابدلصًست اًصمسَة ؿسذ
 43تخازخی  03قضت .2011
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اًفلصت اًثاًثة :حموكة اًخياسغ
ٔب ّما يف خیط كصازاث حموكة اًخياسغ ،فا ّٕن املاذت  6من اًلاهوين اًـضوي زمق  03-98املؤزد
يف ً 03وهَو س ية  ،1998املخـَق ابدذعاظاث حموكة اًخياسغ وثيؼمیِا ومعَِا ،واًيت خاء فهیا:
"ثًرش حموكة اًخياسغ كصازاهتا" .جتسز االٕصازت إىل ٔب ّن ُشٍ ا ٔلذري ال ثخوفص ؿىل جمةل كضائَة
ًخًرش فهیا كصازاهتا وٕاهٌّل ًيربي ًِشٍ املِمة لك من وسازت اًـسل ؾن ظصًق ورشت اًلضات واحملوكة
اًـََا تواسعة جمَهتا اًلضائَة وجمَس اصلوةل تواسعة جمَخَ ،ابؾخحازٌُل ادلِخان اًلضائُذان
املـيُذان مدارشت تلصازاث حموكة اًخياسغ و ٔب ّن كصازاهتا راث اًعةل تلواؿس الادذعاض انفشت ؿىل
اًيؼامني اًلضائَني ،وانكضة ًلصازاهتٌل اخملاًفة.
املعَة اًصاتؽ :جحَة الاحهتاذ اًلضايئ
زمبا ال ًوخس ّهط جرشًـي رصحی ًلول حبجَة الاحهتاذ اًلضايئ دعوظا يف ػي اًيؼام
اًلاهوين ادلصماهوالثُين ؿىل ؾىس هؼام اًساتلة اًلضائَة يف ػي ٍلوؿة اًوكوهالو -
ّ ،-Common lawمنزي تني مس خوًني من الاحهتاذ اًلضايئ ،املس خوى ا ٔلول خیط احهتاذ
كايض احملوكة -ذزخة ٔبوىل -وكايض اجملاًس اًلضائَة -كايض ذزخة اثهَةُ -شا يف اًيؼام
اًلضايئ اًـاذئ ،ب ّما يف اًيؼام اًلضايئ االٕذازي فِياك كضاء احملامك االٕذازًة -كضاء ذزخة ٔبوىل-
ٔب ّما كضاء اصلزخة اًثاهَة يف ُشا اًيؼام خیخط تَ جمَس اصلوةل اًيت ثـخرب كصازاثَ كري كاتةل
ٌَعـن ابًيلغ وفلا الحهتاذ ُشا ا ٔلذري.17
اًفصغ ا ٔلول :اس خزالض جحَة الاحهتاذ اًلضايئ
میىن اس خزالض جحَة الاحهتاذ اًلضايئ من مسبًٔخني ُامذني وٌُل:
ٔبوالٔ :ب ّن الاحهتاذ اًلضايئ ٍصاؾي اًدرشًؽ املـمول تَ ،وال ًدٌاكغ مـَُ ،شا ما ٔبنّسٍ
احهتاذ حموكة اًخياسغ تلصازُا اًضِري اًعاذز تخازخی  ،2008-12-21كضَة تضلًة س َسي
تَـحاش ضس وززة املصحوم (ػ .ؾحس اًلاذز) ثضبٔن إتعال ؾلس ثوزَلي كضائَا .حِر مبوحة
ُشا اًلصاز ُبتعي احهتاذ جمَس اصلوةل يف ُشا اًضبٔن تـحازثَ املضِوزت” :حِر ا ّٕن الاحهتاذ
18
املرشغ ما ا ّ
هفم ًؤنس
اًلضايئ جملَس اصلوةل ال میىٌَ ثـعَي ملذضَاث اًلاهون الس امی و ٔب ّن ّ
ؿىل املـَاز اًـضوي يف حتسًس ادذعاض ادلِاث اًلضائَة .و ٔبه َّ تخرصحيَ تـسم ادذعاض
 17بٔهؼص كصاز جمَس اصلوةل ،مَف زمق  011052املؤزد يف  ،2004/01/20مًضوز مبجةل جمَس اصلوةل ،اًـسذ  ،2006-8ض  ،175حِر خاء يف
مس خزَط اًلصاز -1" :ال جیوس زفؽ ظـن ابًيلغ بٔمام جمَس اصلوةل سوى ضس كصازاث جمَس احملاس حة بٔو ضس كصازاث ظاذزت هنائَا ؾن ادلِاث
اًلضائَة االٕذازًة -2 .ال جیوس اًعـن ابًيلغ يف كصازاث جمَس اصلوةل راثَ".
 18حنن من سعص حتت اًـحازت ومت ثفِمیِا الٕػِاز ا ٔلمهَة.
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ادلِاث اًلضائَة هوؾَا ٌَفعي يف ىزاغ كامئ تني تضلًة و ٔبصزاض ظحَـَة ذاضـني ٌَلاهون
ارلاض؛ فا ّٕن جمَس اصلوةل مل ٍصاغ ٔبحاكم املاذّت  7من كاهون االٕحصاءاث املسهَة؛ و ٔبه َّ ًخـني
ابًخايل اًلول تبٔ ّن كصاز جمَس اصلوةل اًعاذز تخازخی  2008-01-30ابظي وال ٔبثص هل و ٔب ّن
اًلضاء االٕذازي ُو وحسٍ اخملخط يف اًفعي يف اًزناغ اذلايل وٕاحاةل اًلضَة وا ٔلظصاف ٔبمام
جمَس اصلوةل ًَفعي فهیا من خسًس وفلا ٌَلاهون“.19
ا ّٕن الاحهتاذ اًلضايئ ًـمي يف ػي اًدرشًؽ واملحاذئ اًلاهوهَة ّاًصاخسة ،ثوضَحا وثفسريا
اًيط.
وحصحِحاُ ،شا يف حاةل وحوذ ّ
اثهَأ :ب ّما يف حاةل قَاة ّهط جرشًـي ،ومن ٔبخي اًخعسي ٌَزناغ املعصوخ ٔبمامًََ ،جبٔ
اًلايض إىل مداذئ اًرشًـة االٕسالمِة ٔبوالّ ُ ،مث اًـصف اثهَاّ ُ ،مث مداذئ اًلاهون اًعحَـي وكواؿس
اًـساةل اثًثا .ا ّٕن اًرتثُة اًوازذ يف ّهط املاذّت ا ٔلوىل من اًخلٌني املسين ادلزائصي ،هل ذالًخَ
اًواحضة يف إًزام اًلايض ابثحاغ ُشا اًخسزح يف اٌَّجوء إىل املعاذز الاحذَاظَة ٌَلاؿست
اًلاهوهَة ٔبوال تبٔول حبسة ٔبوًوٍهتا.20
يف اًواكؽُ ،ياك اًىثري من اًلواؿس اًلاهوهَة اًيت اكن معسزُا الاحهتاذ اًلضايئ ،سواء
من ذالل معي احملوكة اًـََا ٔبو جمَس اصلوةل ٔبو حموكة اًخياسغ ،نٌل جتسز االٕصازت إىل ٔب ّن
املرشغ مبياس حة ثـسًهل ٌَلواهني املـمول ٔبو س يَّ ًلاهون
اًىثري من ُشٍ اًلواؿس كس ثخٌاُا ّ
خسًس ،الس امی كاهوين االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة واالٕحصاءاث ادلزائَة.
هكثال ؿىل رعل ،هبٔذش احهتاذ جمَس اصلوةل املخـَق تلاؿست اًعـن يف كصازاث اجملَس
اًيط ملّا ظاػ ه ّط
املرشغ مل ًدٌاول رعل ترصحی ّ
ا ٔلؿىل ٌَلضاء يف َُئذَ اًخبٔذًخِة ،حِر ٔب ّن ّ
املاذّت  32من اًلاهون اًـضوي زمق  12-04املؤزد يف  2004/9/06املخـَق تدضىِي اجملَس
ا ٔلؿىل ٌَلضاء ومعهل وظالحِاثَ (اًعاذز ابدلصًست اًصمسَة ،ؿسذ  57من س ية ،)2004
حِر انخفى ابالٕصازت إىل وحوة ٔبن حىون ملصزاث اجملَس اًخبٔذًيب مـَةل ،ذالفا ٌَلاهون زمق
 21-89املخـَق تدضىِي اجملَس ا ٔلؿىل ٌَلضاء املَلى ،حِر ّهط يف املاذّت  2/99مٌَ ؿىل
ٔب ّن ملصزاث اجملَس اًخبٔذًيب حىون مـَةل ويه ال ثلدي ٔب ّي ظصًق من ظصق اًعـن.
ابًصمغ من رعل ،فَلس ٔبظسز جمَس اصلوةل كصازٍن ،كام من ذالهلٌل ابٕتعال ملصزٍن
ّ
ظاذزٍن ؾن اجملَس ا ٔلؿىل يف َُئذَ اًخبٔذًخِة ،وٌُل اكًخايل:
 19اًلصاز مًضوز مبجةل احملوكة اًـََا ،ؿسذ ذاض ،حموكة اًخياسغ –الاحهتاذ اًلضايئ -س ية  ،2009ض .263
 20إحساق إجصاُمي مٌعوز ،هؼصًخا اًلاهون واذلق وثعحَلاهتٌل يف اًلواهني ادلزائصًة ،ظ ،5.ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ،ادلزائص ،س ية  ،2005ض
152؛ وهؼص بًٔضا اجصاُمي حدَة ارلًََل ،املسذي ٌَـَوم اًلاهوهَة ،ظ ،9.ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ،ادلزائص ،س ية  ،2008ض .173
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اًلصاز ا ٔلول :ظسز ؾن جمَس اصلوةل حتت زمق  172994مؤزد يف  1998/07/27ظـيا
يف كصاز اجملَس ا ٔلؿىل ٌَلضاء يف جضىَِخَ اًخبٔذًخِة ،حِر ؿَي جمَس اصلوةل كصازٍ تبٔن اًلصاز
املـعون ضسٍ ُو كصاز ظاذز ؾن سَعة مصنزًة ،وخماًفذَ ٌَلاهون ٔبو ظسوزٍ مضواب تـَة
جتاوس اًسَعة ،جیـهل كاتال ٌَعـن فَِ ابالٕتعال ٔبمام جمَس اصلوةل ،نٌل ٔب ّن اًلايض مثهل مثي
لك موػف ٌضلوةل ٌس خفِس وحواب حبلوق مضموهة ذس خوزای.21
اًلصاز اًثاين :ظسز ؿىل إثص ظـن ثلسم تَ ٔبحس اًلضات ٔبمام جمَس اصلوةل حتت زمق 005240
مؤزد يف  222002/01/28ضس كصاز ظاذز ؾن اجملَس ا ٔلؿىل ٌَلضاء اجملمتؽ يف جضىَِخَ اًخبٔذًخِة
مذـَق تـزهل من املِية ،حِر اؾخرب جمَس اصلوةل اًلصازاث اًخبٔذًخِة اًعاذزت ؾن اجملَس ا ٔلؿىل
ٌَلضاء يف مثي ُىشا ٔبحوال يه مبثاتة كصازاث إذازًة ظاذزت ؾن سَعة مصنزًة ،وابًخايل ثلدي
اًعـن ضسُا ابالًٕلاء يف حاةل ما اختشث خماًفة ٌَلاهونٔ ،بو ؾيسما حىون مضوتة تـَة جتاوس
اًسَعة.
ثـََلا ؿىل اًلصازٍن ساًفي اطلهصٔ ،ب ّن جمَس اصلوةل مٌش وضبٔثَ يف س ية  1998اس خلص ؿىل
اؾخحاز ملصزاث اجملَس ا ٔلؿىل ٌَلضاء يف جضىَِخَ اًخبٔذًخِة يه مبثاتة كصازاث إذازًة ظاذزت
ؾن َُئة إذازًة مصنزًة ،وابًخايل يه ثلدي اًعـن فهیا ابالٕتعال ٔبمام جمَس اصلوةل ؾن ظصًق
ذؾوى االًٕلاء ،ثعحَلا ٌَلواؿس االٕحصائَة املعحلة يف ضوء كاهون االٕحصاءاث املسهَة ،واًلاهون
اًـضوي امليؼم جملَس اصلوةل.
ُشا ،وًلس ساذ ُشا املحس ٔب إىل كاًة س ية  ،2005حني ؿسل جمَس اصلوةل ؾن احهتاذٍ
ٔبؿالٍ ،حِر ٔبظسزث اًلصف جممتـة كصازا حتت زمق  016886مؤزذا يف ،2005/06/07
حِر ّهصش مبوحدَ مدس ٔبً خسًس ًا لكَ ًة مفاذٍ ٔب ّن ملصزاث اجملَس ا ٔلؿىل ٌَلضاء يف جضىَِخَ
اًخبٔذًخِة حىديس ظاتـا كضائَا ،وُىشا ال میىن ٔب ّن ثلدي اًعـن فهیا ابالٕتعال وٕاهٌّل ثلدي اًعـن
فهیا ؾن ظصًق اًيلغ.23
ذَو ّهط كاهوين ًيؼم معََة اًعـن يف ملصزاث اجملَس
ابًصمغ من ّ
ذالظة اًلولٔ ،به َّ ّ
ا ٔلؿىل ٌَلضاء راث اًعحَـة اًخبٔذًخِة ال يف اًلاهون اًـضوي امليؼم جملَس اصلوةل ٔبو اًلاهون
اًـضوي املخـَق تدضىِي اجملَس ا ٔلؿىل ٌَلضاء وال اًلاهون املخـَق ابالٕحصاءاث املسهَة ساتلا
ومن تـسٍ اًلاهون املخـَق ابالٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًةٕ ،ا ّال ٔب ّن جمَس اصلوةل مل ًحلى مىذوف
 21بٔهؼص اًلصاز املضاز إًََ ٔبؿالٍ مًضوز يف جمةل جمَس اصلوةل ،ؿسذ ً 02س ية  ،2002ض .83
 22بٔهؼص جمةل جمَس اصلوةل ،ؿسذ ً 02س ية  ،2002ض .165
 23بٔهؼص جمةل جمَس اصلوةل ،ؿسذ ً 09س ية  ،2009ض .57
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ا ٔلًسي وٕامنا احهتس مصت يف اجتاٍ اؾخحاز ملصزاث اجملَس ا ٔلؿىل ٌَلضاء يه ملصزاث راث
ظحَـة إذازًة مصنزًة ثلدي اًعـن فهیا ابالًٕلاءّ ُ ،مث حصاحؽ ؾن ُشا الاحهتاذ -مس خـمال
ظالحِخَ اًلاهوهَة 24-مبوحة كصاز دساغ ،مـخربا مبوحدَ ٔب ّن ملصزاث اجملَس ا ٔلؿىل ٌَلضاء يف
َُئذَ اًخبٔذًخِة يه من ظحَـة كضائَة ،وابًخايل ثلدي اًعـن فهیا ابًيلغ ٔبمام جمَس اصلوةل
مـخربا ٔب ّن اجملَس ا ٔلؿىل يف ُشٍ اذلاةل ُو َُبٔت كضائَة إذازًة مذرععة ،متاص َا متاما مؽ ّهط
املاذّت  11من اًلاهون اًـضوي زمق  01-98املخـَق ابدذعاظاث جمَس اصلوةل وثيؼمیَ ومعهل،
املـسّل واملمتّم.
وُىشا ،فا ّٕن الاحهتاذ اًلضايئ ال ًًضبٔ اًلواؿس االٕحصائَة حفسة وٕاهٌّل كس ًًضبٔ ٔبحِاان
كواؿس كاهوهَة ثسذي مضن كواؿس اًخيؼمي اًلضايئ ،وُشا ما ّهصسَ كصاز اتل جملَس اصلوةل تخازخی
 2006/04/19حتت زمق  025039حِر كىض مبوحدَ تـسم كدول ظـن ابًحعالن زفـخَ
كاضَة ضس كصاز ٌَمجَس ا ٔلؿىل ٌَلضاء يف جضىَِخَ اًخبٔذًخِة املخضمن ؾزًِا ؾن سغل
اًلضاء ،مسخدا كصازاٍ تؼ” :حِر ٔب ّن احهتاذ جمَس اصلوةل تلصاز اًلصف اجملمتـة اًعاذز تخازخی
 2005/06/07حتت زمق  016886اس خلص ؿىل ٔب ّن اجملَس ا ٔلؿىل ٌَلضاء مؤسسة ذس خوزًة،
و ٔب ّن جضىَِخَ وٕاحصاءاث املخاتـة ٔبمامَ واًعالحِاث ارلاظة اًيت ٍمتخؽ هبا ؾيس اهـلاذٍ هكجَس
ثبٔذًيب جتـي مٌَ هجة كضائَة إذازًة مذرععة ثعسز ٔبحاكما هنائَة كاتةل ٌَعـن فهیا ابًيلغ
ٔبمام جمَس اصلوةل.25“...
اًفصغ اًثاين :حزاء خماًفة الاحهتاذ اًلضايئ
ا ّٕن خماًفة اًلاؿست اًلاهوهَة من ظصف كضات املوضوغ ٍىون حزاءٍ ال حماةل اًيلغ واالٕتعال
من ظصف حمامك اًلاهون املمتثةل يف احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةلٔ ،ب ّما خماًفة كضات املوضوغ -هلعس
كضات احملامك ومسدضازي اجملاًس اًلضائَةً -الحهتاذ اًلضايئ ،ؿٌَل ٔب ّن حمامك اًلاهون ال متغل
اًسَعة اًسَمَة ؿىل كضات املوضوغً ،ىن ابًيؼص إىل ٔب ّن الاحهتاذ اًلضايئ ظاذز ؾن حمامك
اًلاهون ويه ادلِاث امليوظ هبا ذس خوزای ثلومي ا ٔلحاكم اًلضائَة اًعاذزت ؾن حمامك املوضوغ
وثوحِس الاحهتاذ اًلضايئ مبوحة املاذّت  152من اصلس خوز ،و ٔبن ُشٍ ادلِاث اًلضائَة اًـََا
املرشغ سوذُا ابمللاتي توسائي كاهوهَة متىهنا
يه اًيت ًؤول إٍهیا ظَحاث اًعـون ابًيلغ ،فإن ّ
من اًصكاتة ؿىل ا ٔلحاكم اخملاًفة ٌَلواؿس اًلاهوهَة وٌَمحاذئ اًيت اس خلص ؿَهیا الاحهتاذ اًلضايئ،
ورعل مبوحة املواذ  363و  364من كاهون االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة.
 24بٔهؼص هط املاذت  31من اًلاهون اًـضوي زمق  01-98املـسل واملمتم (ح.ز ؿسذ  37من س ية .)1998
 25بٔهؼص جمةل جمَس اصلوةل ،ؿسذ ً 09س ية  ،2009ض ض .58-57
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حِر میىن ٌَمحوكة اًـََا ٔبن حىذفي يف اًعـن ا ٔلول تخِان اذلنك اًلاهوين اًسَمي اًواحة
ثعحَلَ ؿىل اصلؾوت املـصوضة ٔبمارما ،ويف حاةل كدوًِا اًعـن امللسم وهلغ اذلنك املعـون فَِ
لكَا ٔبو حزئَا وفق املا ّذت  363من كاهون االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة ،ال ثيؼص يف موضوغ
اًزناغ ،تي حتَي اًلضَة ٔبمام ادلِة اًلضائَة اًيت ٔبظسزث اذلنك امليلوط تدضىِةل خسًست ٔبو
ٔبمام هجة كضائَة ٔبدصى من هفس اًيوغ ٔبو اصلزخة ،واًيت ثَزتم تخعحَق كصاز االٕحاةل فامی ًخـَق
ابملسائي اًلاهوهَة اًيت فعَت فهیا احملوكة اًـََا وفلا ًيط املاذت .1/364
ٔب ّما يف حاةل ؿسم امذثال هجة االٕحاةل ًلصاز احملوكة اًـََا اًفاظي يف مسبٔةل كاهوهَة ،ف ٕاه َّ
جیوس ًِشٍ ا ٔلذريت اًحت يف موضوغ اًزناغ مبياس حة اًعـن ابًيلغ اًثاين وُشا ؿىل ضوء املاذّت
 3/374من كاهون االٕحصاءاث املسهَة واالٕذازًة ،ويف حاةل اًعـن اًثاًر مل ًحلى ٔبمام احملوكة
اًـََا ٕاالّ اًخعسي ابًفعي يف اًلضَة من حِر اًوكائؽ واًلاهونُ ،شا وفلا ٌٌَلذت  4/374من
هفس اًلاهون.
ُشا ابًًس حة ٌَمحوكة اًـََا ،فإهَ هفس اًيشء ًيعحق ؿىل الاحهتاذاث اًيت ثعسز سواء
من ظصف جمَس اصلوةل وزكاتخَ ؿىل اًلصازاث اًيت ثعسزُا ادلِاث اًلضائَة االٕذازًةٔ ،بو
ابًًس حة حملوكة اًخياسغ فامی خیط احهتاذاهتا املخـَلة تلواؿس الادذعاض وزكاجهتا ؿىل ادلِاث
اًلضائَة اًخاتـة ٌَلضاء اًـاذي واًلضاء االٕذازي.
املححر اًثاين :بًَٓاث ورش الاحهتاذ اًلضايئ يف ادلزائص
يف اًحساًة وكدي اؾامتذ الاسذواح اًلضايئ ،حِر اكهت احملوكة اًـََا ثرتتؽ ؿىل ُصم اًيؼام
اًلضايئ ادلزائصي كصاتة الازتـة ؾلوذ من اًزمنً ،لس اؾمتسث يف ورش اًلصازاث اًلضائَة زلَؽ
اًلصف مبا فهیا اًلصفة االٕذازًة ؿىل املعحوؿاث اًوزكِة ؿىل قصاز اجملةل اًلضائَة وورشت اًلضات،
(املعَة ا ٔلول) .وملّا ػِصث اًوسائط ادلسًست الاًىرتوهَة حاوًت احملوكة اًـََا وًوح ُشا
اجملال ،وًىن ثضلك ٔبكي ما ًلال ؾيَ ٔبهَ حمدضم ابمللازهة مؽ ما ثوفصٍ ُشٍ اًخىٌوًوحِا اًَوم
فضاء زحدا ًالثعاالث وورش املـَوماث جلك
من اماكهَاث ،فاملواكؽ الاًىرتوهَة ٔبظححت ً
ا ٔلصاكل ،مؽ اماكهَة الاظالغ واًخحمَي وحىت فذح فضاءاث ٌَخواظي واًخفاؿي سواء
ابملصاسةل ٔبو اًخـََق ؿىل ا ٔلدداز واملـَوماث املخاحة (املعَة اًثاين) .نٌل ػِصث إىل خاهة
ثَنك ا ٔلذواث اًصمسَة اًساًفة اطلهص واًخاتـة دلِاث كضائَة وثيفِشًةُ ،ياك ٔبؾٌلل ال ثلي ٔبمهَة
ؾن ا ٔلوىل ومتثَت يف حماوالث ٔبو مداذزاث ذاظة كام هبا تـغ املؤًفني ٔبو تـغ ذوز اًًرش
(املعَة اًثاًر).
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املعَة ا ٔلول :اًًرش ؾن ظصًق املعحوؿاث
ثوخس ؿسّت معحوؿاث هتمت تًرش كصازاث ادلِاث اًلضائَة اًـََا تعفة ؿامة ،والاحهتاذ
اًلضايئ تعفة ذاظة ،مهنا ما ًعسز ؾن وسازت اًـسل نًرشت اًلضات (اًفصغ ا ٔلول) ،ومهنا ما
ًعسز ؾن احملوكة اًـََا اكجملةل اًلضائَة (اًفصغ اًثاين) ،ومهنا ما ًعسز ؾن جمَس اصلوةل
اكجملةل اًلضائَة جملَس اصلوةل (اًفصغ اًثاًر).
وملـصفة املسّت اًفاظةل تني اتزخی ظسوز اًلصازاث اًلضائَة اًيت حتمي الاحهتاذ اًلضايئ
واتزخی ورشُا يف اًًرشت ٔبو اجملالث اًلضائَة ،سوف بٔس خـمي ٔبذات احعائَة ثس َعة ،وًلس
اثحـت مهنجا مـَيا وُو ٔبذش ؾَية من اًلصازاث من لك ؿسذ من اًًرشت ٔبو اجملةل سواء
ٌَمحوكة اًـََا ٔبو جمَس اصلوةل و ٔبذش اشلس كصازاث ا ٔلوىل من اًحاة اخملعط ًالحهتاذ
اًلضايئ من اجملةل ،و ٔبكوم مبلازهة اتزخی ظسوز اجملةل املوحوذ ؿىل ػِصُا واتزخی ظسوز اًلصاز
اًلضايئٔ ،لذون فصق اًزمن اب ٔلصِص ابًخلصًةٔ ،لضؽ يف ا ٔلذري مذوسط فصق اًزمن ،مث
اًخـََق ؿَََ.
اًفصغ ا ٔلول :جمةل ورشت اًلضات
هدٌاول يف ُشا اًفصغ ابصلزاسة ورشت اًلضات ثـصًفا (فلصت ٔبوىل) ،فا ٕالصازت إىل تـغ
الاحعائَاث من ذالل خسول إحعايئ (فلصت اثهَة) ،مث اًخـََق ؿىل اًيخاجئ احملعي ؿَهیا
(فلصت اثًثة).
اًفلصت ا ٔلوىل :اًخـصًف ابًًرشت
يه ورشت كاهوهَة ثعسزُا مسٍصًة اصلزاساث اًلاهوهَة واًواثئق اًخاتـة ًوسازت اًـسل اًيت ثخفصغ
ؾهنا مسٍصًة فصؾَة ًالحهتاذ اًلضايئ واصلزاساث اًفلَِة ،26ث َُـىن ابالٕضافة إىل ورش مداذئ الاحهتاذ
اًلضايئ ٌَمحوكة اًـََا وجمَس اصلوةل ،ؾصط وضاظ كعاغ اًـساةل تعفة ؿامة( ،وضاظ وسٍص
اًـسل حافغ ا ٔلدذام ،وضاظ خمخَف املسٍصایث توسازت اًـسل) ،مضازنة وسازت اًـسل يف
اًخؼاُصاث اًـَمَة الاكَمیَة واصلوًَة ،اصلزاساث واًححوج اًلاهوهَة ،وتـغ اًلصازاث اصلوًَة ؿىل
قصاز اًلصاز اًعاذز ؾن دلية ا ٔلدم املخحست ذللوق الاوسان املخـَق تلضَة Armand ANTON

 26حلكف ُشٍ املسٍصًة مبخاتـة ثعوز الاحهتاذ اًلضايئ جبمؽ ا ٔلحاكم اًعاذزت ؾن خمخَف ادلِاث اًلضائَة وذزاس هتا؛ مذاتـة ثعوز اًححوج اًفلَِة؛
ذزاسة الٔهؼمة اًلضائَة يف خمخَف اًحضلان ومعَِا وٕاؿساذ ثالدِط ؾهنا.
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زخي من ا ٔلكسام اًسوذاء ،ضس ازلِوزًة ادلزائصًة اصلمیلصاظَة اًضـحَة ،ابالٕضافة إىل ورش حفوى
املـاُساث واالثفاكِاث اًثيائَة واصلوًَة ،واًيعوض اًلاهوهَة واًخيؼمیَة.27
نٌل ثـىن تًرش اصلزاساث اًلاهوهَة واًخـََق ؿىل اًلصازاث اًلضائَة املـست من ظصف
ٔبساثشت اًلاهون واًلضات واملسدضازٍن اًخاتـني خملخَف ادلِاث اًلضائَة ،ونشعل ورش تـغ
اًيعوض اًلاهوهَة اًعاذزت حسًثا واًيت ًخعَة ورشُا حىت متىن اًلازئ ًِشٍ اجملةل من
الاظالغ ؿىل بٓدص املس خجساث يف اًساحة اًدرشًـَة واًلضائَة .ويه ورشت ؿامة ختط كعاغ
اًـساةل ،وًُست مذرععة تيؼام كضايئ تـَيَ ،هتمت تًرش ٔبؾٌلل مجَؽ ادلِاث اًلضائَة اًـََا
مثي احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل وحموكة اًخياسغ و ٔبؾٌلل دلية اًخـوًغ ؾن اذلخس املؤكت
املرشغ هبا معََة ثوحِس وثلومي الاحهتاذ اًلضايئ.28
وا ٔلدعاء اًلضائَةٔ ،ب ّي ادلِاث اًيت ٔبانظ ّ
اًفلصت اًثاهَة :حـسول إحعايئ
مالحؼة ُامة :سوف هدٌاول ابصلزاسة اًـسذ زمق  61ادلزء ا ٔلول من ورشت اًلضاتٍ ،صحج ٔبن
ٍىون كس ظسز يف مٌخعف اًيعف اًثاين من س ية  2006ؿىل اؾخحاز ٔب ّن ٔبحس اًلصازاث املصظوذت
ظاذز يف  12حوًََا س ية  ،2006ا ٔلمص اطلي حـَيا هلسز مست س خة (ٔ )06بصِص فاظةل تني بٓدص
كصاز واتزخی اًًرش وًَىن يف صِص ذٌسمرب (ُ .)12شا يف قَاة رهص اتزخی حمسذ ؿىل كالف اجملةل
ابًخحسًس؛ ابًضِص واًس ية ؿىل ا ٔلكي.
خسول زمق  01ذاض تًرش الاحهتاذ اًلضايئ ٌَمحوكة اًـََا وجمَس اصلوةل يف ورشت اًلضات:
زمق اًـسذ
(ورشت اًلضات)

اتزخی اًعسوز

اتزخی ظسوز اًلصاز اًلضايئ

فصق اًزمن (ابًضِوز)

 -1كصازاث احملوكة اًـََا

اًـسذ  ،61ادلزء
ا ٔلول

2006/12

مَف زمق  302483تخازخی 2003/04/30
مَف زمق  318607تخازخی 2006/01/18
مَف زمق  327940تخازخی 2006/03/22
مَف زمق  242221تخازخی 2000/03/28
مَف زمق  309812تخازخی 2003/09/23

حوايل  42صِص
حوايل  11صِص
حوايل  06بٔصِص
حوايل  80صِص
حوايل  39صِص

 27ورشت اًلضات ،اًـسذ  ،61ادلزء الٔول ،ظحؽ اصلًوان اًوظين ًلٔصلال اًرتتوًة ،س ية .2006
 28ؿٌَل ب ّٔن املاذّت  152فلصت  3من اصلس خوز بٔانظت معََة ثوحِس الاحهتاذ اًلضايئ واحرتام اًلاهون يف مجَؽ بٔحناء اًحالذ هبَئدني ازيدني فلطٌُ ،ل
احملوكة اًـََا وجمَس اصلوةل.
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 -2كصازاث جمَس اصلوةل
اتتؽ

اتتؽ

مَف زمق  016150تخازخی 2004/09/21
مَف زمق  028052تخازخی 2006/07/12
مَف زمق  029055تخازخی 2006/07/12

مذوسط فصق اًزمن (ابًضِص):

 27بٔصِص
 06بٔصِص
 06بٔصِص
 22.25صِص

اًفلصت اًثاًثة :اًخـََق ؿىل اًيخاجئ
ًؼِص من ذالل اًيدِجة ٔب ّن اًفصق تني اًيعق ابًلصاز اًلضايئ من كدي احسى قصف احملوكة
اًـََا ،اطلي ًـس مبثاتة احهتاذ كضايئ ،وورشٍ يف اجملةل اًلضائَة ،تَف ما مذوسعَ ( )22.25صِص ٔب ّي
كصًة من اًس يدنيُ ،شا تسون حساة مسّت اًعحؽ واًخوسًؽ.
اًفصغ اًثاين :اجملةل اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا
هدٌاول يف ُشا اًفصغ ابصلزاسة اجملةل اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا ثـصًفا هبا (فلصت ٔبوىل)،
فاالٕصازت إىل تـغ الاحعائَاث من ذالل خسول إحعايئ (فلصت اثهَة) ،مث اًخـََق ؿىل
اًيخاجئ احملعي ؿَهیا (فلصت اثًثة).
اًفلصت ا ٔلوىل :اًخـصًف ابجملةل
اجملةل اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا ،ثعسز ؾن كسم املسدٌساث واًًرش ٌَمحوكة اًـََا ،يه جمةل ذوزًة
ختخط تًرش اصلزاساث
فعََة ،ختخط تًرش املحاذئ اًلاهوهَة املسخزَعة من كصازاث احملوكة اًـََا ،نٌل ّ
اًلاهوهَة واًلضائَة واًخـََق ؿىل اًلصازاث اًلضائَة من ظصف زخال اًلاهون من ٔبساثشت خامـاث وكضات
من خمخَف ادلِاث اًلضائَة.
ٔب ّما ا ٔلساش اًلاهوين جملةل احملوكة اًـََا حاًَا ،فِو املصسوم اًخيفِشي زمق  268-12املؤزد
يف ً 23وهَو س ية  ،2012اطلي حيسذ رشوظ وهَفِاث ورش اًلصازاث واًخـََلاث وا ٔلحباج
اًلاهوهَة واًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا ،اًعاذز تخازخی ٔبول ًوًَو س ية  2012يف ادلصًست اًصمسَة
ٌَجمِوزًة ادلزائصًة اًـسذ  ،39ابًعفحة  .09وًلس اكن ه ُّؼم من كدي مبوحة املصسوم
اًخيفِشي زمق  141-90املؤزد يف  19ماًو س ية  1990املَلى .وًلس خاء يف ماذثَ اًثاهَةٔ ،ب ّن
موضوغ اجملةل اًلضائَة ُو اًخـصًف تخعحَق اًلاهون هبسف ثوحِس الاحهتاذ اًلضايئ ٌَمجاًس
اًلضائَة واحملامك.
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وًلس ًلس خاء ُشا اًيط ( )268-12ثعحَلا ًيط املاذت  05من اًلاهون اًـضوي زمق 12-11
املؤزد يف ً 26وًَو سية  2011احملسذ ًخيؼمي احملوكة اًـََا ومعَِا وادذعاظاهتا ،29اطلي ًـخرب االٕظاز
اًلاهوين ًًرش الاحهتاذ اًلضايئ ٌَمحوكة اًـََا ،تلوًِا" :ثـمي احملوكة اًـََا ؿىل ورش كصازاهتا ونشا
اًخـََلاث وا ٔلحباج اًلاهوهَة واًلضائَة" ،حِر وثلاتَِا يف اًلاهون اًساتق امليؼم ٌَمحوكة اًـََا ،املاذت
 10من اًلاهون زمق  ،22-89حِر خاء فهیا" :ثـمي احملوكة اًـََا ؿىل ورش كصازاهتا ومجَؽ اًخـََلاث
واًححوج اًلاهوهَة ًخسؾمي وثوحِس الاحهتاذ اًلضايئ".
اجملةل مزوذت مبجَس وزئُس حتصٍص ،ومن رمام اجملَس وفق ما خاء يف هط املاذت  04من
املصسوم اًخيفِشي زمق ٔ ، 268-12به َّ ًلوم ابهخلاء اًلصازاث ًٌَرش ،مبـىن ٔبه َّ ًُست لك
كصازاث احملوكة اًـََا ثًرش ابًرضوزت وٕاهٌّل املسبٔةل حمعوزت يف اًلصازاث اًيت ٍصى جمَس اجملةل
خلص ؿَهیا اًلضاء.
ٔبهنا حتمي خسًسا فامی خیط مداذئ الاحهتاذ اًلضايئ اًيت اس ّ
اًفلصت اًثاهَة :حــــسول إحعايئ
هدٌاول يف ُشا ادلسول ،ؿسذٍن من اجملةل اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا ،ؿسذ ظاذز يف س ية
 1991واًثاين ظاذز يف س ية ٔ 2002ب ّي تـس حوايل ؾرش س يواث ًرنى إرا ما ُياعل ثعوز
يف مسبٔةل اًرسؿة يف ورش الاحهتاذ اًلضايئ ٔبم ٔب ّن ا ٔلمص ابيق ؿىل حاهل.
خسول زمق  02ذاض ابجملةل اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا:
زمق اًـسذ

اتزخی اًعسوز

اًـسذ  2س ية
1991

مٌخعف 1991

اتزخی ظسوز اًلصاز اًلضايئ
مَف زمق  51734تخازخی 1988/02/17
مَف زمق  51306تخازخی 1988/05/11
مَف زمق  53572تخازخی 1988/05/11
مَف زمق  53577تخازخی 1988/06/22
مَف زمق  53009تخازخی 1989/05/17

مذوسط فصق اًزمن (ابًضِص):
اًـسذ  2س ية
2001

2002

مذوسط فصق اًزمن (ابًضِص):

كصاز زمق  233625تخازخی 2001/01/17
كصاز زمق  176264تخازخی 1998/11/18
كصاز زمق  258113تخازخی 2002/01/30
كصاز زمق  245028تخازخی 2000/07/12
كصاز زمق  224884تخازخی 2000/05/17

فصق اًزمن (ابًضِوز)
حوايل  40صِص
حوايل  40صِص
حوايل  40صِص
حوايل  40صِص
حوايل  36صِص
 37.2صِص
ؿىل ا ٔلكي  12صِص
ؿىل ا ٔلكي  37صِص
ؿىل ا ٔلكي  06اصِص
ؿىل ا ٔلكي  12صِص
ؿىل ا ٔلكي  24صِص
 18.2صِص
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اًفلصت اًثاهَة :اًخـََق ؿىل اًيخاجئ
ًؼِص من ذالل اًيدِجة ٔب ّن اًفصق تني اًيعق ابًلصاز اًلضايئ من كدي احسى قصف
احملوكة اًـََا ،اطلي ًـس مبثاتة احهتاذ كضايئ ،وورشٍ يف اجملةل اًلضائَة ،فإن اًيخاجئ خاءث
ماًخايل:
ٔبوال :ابًًس حة إىل اًـسذ اًعاذز يف س ية  ،1991تَلت املسّ ت ما مذوسعَ ( )37.2صِص ٔب ّي
ٔبنرث من زالج س يواث،
اثهَا :ابًًس حة إىل اًـسذ اًعاذز يف س ية  ،2002تَلت املسّت ما مذوسعَ ( )18.2صِص ٔب ّي ٔبنرث من
اًس ية وهعف اًس ية.
واملالحغ من ذالل ُشا اًفصق يف اًيخاجئ ٔب ّن ُياك ثعوز يف زسؿة اًًرش ،حبَر ىصى
يف ذالل ؾرش س يواث ثلَعت املست إىل اًيعف ثلصًحا.
ُشا تسون حساة مسّت اًعحؽ واًخوسًؽ ،مؽ مالحؼة ٔب ّن اًوكَة اًيت ثعحؽ ؿاذت حىون
حمسوذت ابًلسز اطلي ًوسغ ؿىل ادلِاث اًلضائَة اخملخَفة ،وال ثوخس ٔبؿساذ خمععة ٌَمىذحاث
اًـمومِة حِر میىن ًصخال اًلاهون ال س امی احملامني و ٔبساثشت اًلاهون واًعَحة ثضلك ؿام
اًوظول إٍهیا.
اًفصغ اًثاًر :اجملةل اًلضائَة جملَس اصلوةل
هدٌاول يف ُشا اًفصغ مسبٔةل اًخـصًف ابجملةل اًلضائَة جملَس اصلوةل يف فلصت ٔبوىلٔ ،ب ّما اًفلصت اًثاهَة
خفععهتا صلزاسة إحعائَة حول ورش الاحهتاذ اًلضايئ يف اجملةل.
اًفلصت ا ٔلوىل :اًخـصًف ابجملةل
ابذئا ري تسء ،ا ّٕن ػِوز جمةل جمَس اصلوةل اكن ٔلول ّمصت تـسذُا ا ٔلول س ية ٔ ،2000ب ّي
تـس س يدني من تساًة معي جمَس اصلوةل ،ثـىن تًرش اصلزاساث اًلاهوهَة واًلضائَة
والاحهتاذاث اًلضائَة جملَس اصلوةل وحموكة اًخياسغ.
اًفلصت اًثاهَة :حــــسول إحعايئ
هدٌاول يف ُشا ادلسول ،سوف هدٌاول ابصلزاسة اًـسذٍن زمق  05من س ية  2004و 06
من س ية  2005من اجملةل اًلضائَة جملَس اصلوةل ،يف قَاة رهص اتزخی حمسذ ؿىل كالف اجملةل
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ابًخحسًس؛ ابًضِص واًس ية ؿىل ا ٔلكيٍ ،صحج ظسوز ا ٔلؿساذ بٓدص لك س ية ٔب ّي يف صِص
ذٌسمرب (.)12
خسول زمق  03ذاض ابجملةل اًلضائَة جملَس اصلوةل:
زمق اًـسذ

اتزخی اًعسوز
2004

اًـسذ  5س ية
2004

اتزخی ظسوز اًلصاز اًلضايئ
مَف زمق  007152تخازخی 2002/06/24
مَف زمق  013551تخازخی 2004/06/15
مَف زمق  014637تخازخی 2004/06/15
مَف زمق  013944تخازخی 2004/06/15
كصاز زمق  013968تخازخی 2004/06/15

مذوسط فصق اًزمن (ابًضِص):
2005
اًـسذ  6س ية
2005
مذوسط فصق اًزمن (ابًضِص):

مَف زمق  006614تخازخی 2001/11/12
مَف زمق  12101تخازخی 2003/04/01
مَف زمق  002111تخازخی 2000/05/08
مَف زمق  19081تخازخی 2003/12/30
كصاز زمق  002138تخازخی 2000/05/08

فصق اًزمن (ابًضِص)
حوايل  30صِص
حوايل ٔ 06بصِص
حوايل ٔ 06بصِص
حوايل ٔ 06بصِص
حوايل ٔ 06بصِص
 10.8صِص
ؿىل ا ٔلكي  37صِص
ؿىل ا ٔلكي  20صِص
حوايل  60اصِص
ؿىل ا ٔلكي  12صِص
حوايل  60صِص
 37.8صِص

اًفلصت اًثاًثة :اًخـََق ؿىل اًيخاجئ
ًؼِص من ذالل اًيدِجة ٔب ّن اًفصق تني اًيعق ابًلصاز اًلضايئ من كدي احسى قصف
جمَس اصلوةل ٔبو اًلصف جممتـة ،اطلي ًـس مبثاتة احهتاذ كضايئ ،وورشٍ يف اجملةل اًلضائَةُ ،و
اكًخايل:
ٔبوال :خبعوض اًـسذ زمق  05س ية  :2004فا ّٕن املسّت كس تَلت ما مذوسعَ حوايل 10.8
صِص ٔب ّي كصًة من اًس ية ،ويه املسّت اًفاظةل تني ظسوز اًلصاز من كدي جمَس اصلوةل واتزخی
ظسوز اجملةل اًلضائَة،
اثهَا :خبعوض اًـسذ زمق  06س ية  :2005فا ّٕن اًيخاجئ خاءث هوؿا ما مذحاؿست ،حِر تَف
فازق املسّت تني اتزخی ظسوز اًلصاز وتني اتزخی ورشٍ يف اجملةل كس تَف مست س حؽ وزالزني
( )37.8صِصأ ،ب ّي ٔبنرث من زالج س يواثُ ،شا تسون حساة مسّت اًعحؽ واًخوسًؽ ،وجتسز
االٕصازت إىل ٔب ّن اجملةل ثعسز ؾن ذاز مًضوزاث اًساحي ًٌَرش واًخوسًؽ ،ويه مؤسسة
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ذاظة ،ملصُا ابدلزائص اًـامصة ،ويه املؤسسة املخـاكست مؽ جمَس اصلوةل امللكفة تعحؽ وثوسًؽ
جمةل جمَس اصلوةل.
وًلس حاوًت االثعال هبشٍ املؤسسة من كدي ٔلخي الاس خفساز خبعوض اماكهَة
الاصرتاك يف اجملةل ٔبو رشاء ٔبؿساذ ساتلة ،واًيدِجة اكهت ٔبهين مل ٔبمتىن من االثعال هبا ؾن
ظصًق اًِاثف املحني يف كالف اجملةل ،حبَر ٍصن اًِاثف وال ٔبحس ٍصذ ،وًلس حصث ؿست
حماوالث يف ُشا اًعسذ ومل ثفَح.
نٌل ًالحغ ٔب ّن ا ٔلؿساذ املعحوؿة كََةل خسا حبَر ال ثعي إىل مىذحاث مجَؽ ادلِاث
اًلضائَة ،مفا ابعل ابملىذحاث اًـا ّمةٔ ،ب ّما مىذحاث ادلامـاث فبٔه ّين ؿىل ؿالكة تثالج خامـاث
(خامـة وُصان ،قصذاًة ووزكةل فال ًوخس ٔب ّي ؿسذ يف زفوفِا.)...
املعَة اًثاين :اًًرش ؾن ظصًق املواكؽ الاًىرتوهَة
ًلس ػِصث وسائط خسًست ًًرش املـصفة تعفة ؿامة واًدرشًـاث مبرخَف ٔبهواؾِا
والاحهتاذ اًلضايئ ،يف اًحساًة ًـحت ا ٔلكصاض املضلوظة ذوزا ُاما وحامي ذمليط میىن
كصاءثَ تواسعة اًوكحَوحص ،مث ػِصث اًض حىة اًـيىدوثَة وما ذللِا من ثعممي ٌَمواكؽ
الاًىرتوهَة ًخىون ٔبزضَة افرتاضَة ٔبو اب ٔلحصى دزاهة ؿامصت ابملـعَاث ،حبَر میىن ًعاحهبا
حزوًسُا وحتَُهنا من حني لٓدص ،ذمّا میىن املخعَني هبا سواء ثضلك مفذوخ ٔبو تواسعة مفذاخ
ٔبو نٌل ثـصف تيؼام لكمة املصوز.
ُياك زالج مواكؽ زئُس َة هتمت تًرش الاحهتاذ اًلضايئ مبس خوایث مذفاوثة ،وٕان جیمؽ تُهنا
مزيت احملسوذًة ،ؿسم اًخحَني ،ونرثت ا ٔلؾعال.
میىن االثعال مبوكؽ احملوكة اًـََا ؿرب اًصاتط اًخايل:
http://www.coursupreme.dz/?p=jurisprudence

ٔب ّما جمَس اصلوةل ،فمیىن االثعال تَ من ذالل ّاًصاتط اًخايل:
http://www.conseildetat.dz/html_conseildetat/index.php?p=jurisprudence

ٔب ّما وسازت اًـسل ،فمیىن االثعال مبوكـِا الاًىرتوين من ذالل ا ًّصاتط اًخايل:
http://www.droit.mjustice.dz/portailarabe/revues_jur_ar.htm
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ونخلِمي ؿام رلسمة الاهرتهت وثوػَفِا يف ورش اًثلافة اًلاهوهَة ،فداس خثٌاء املوكؽ
الاًىرتوين ٌَجصًست اًصمسَة 30اطلي میىن اًلول ٔبه َّ كعؽ صوظا هحريا يف إًعال ادلصائس ّاًصمسَة
اًيت ثعسز ثحاؿا مؽ اماكهَة حتمََِا ،ابالٕضافة إىل كاؿست اًحَاانث اًىدريت ارلاظة ابدلصائس
ّاًصمسَة اًعاذزت مٌش الاس خلالل إىل ًومٌا ُشا وابٌَلخني اًفصوس َة واًـصتَة .ابالٕضافة إىل
ظفحة ذاظة ابًلواهني اًِامة مؽ حتَُهنا لكٌّل اكن ُياك ثـسًي.
ٔب ّما ورش الاحهتاذ اًلضايئ فِو يف حلِلة ا ٔلمص ما سال ضـَفا ،ابًيؼص إىل الاماكهَاث
املمىٌة يف اًوكت ّاًصاُن ،ملازهة ابملواكؽ الاًىرتوهَة ًحـغ اصلول نفصوسا مثال اًيت ثـخرب
املواكؽ الاًىرتوهَة ًلك من حموكة اًيلغ وجمَس اصلوةل اًفصوس َني حلا حلال وافص اًلالل ،إر
جنس املوكؽ ّاًصمسي حملوكة اًيلغ ًخوفص ؿىل بٓدص اًلصازاث مدوتة ؿىل حسة اًس يواث
واًلصف ،مؽ اماكهَة حتمَي ثغل اًلصازاث ،مؽ اًخـََق ؿَهیا إن وخس ،ابالٕضافة إىل اًخلصٍص
اًس يوي اطلي حصفـَ احملوكة إىل زئُس ازلِوزًة .وازلَي ٔب ّن ُياك زاتط میىّن املخعفح من
الاظالغ واًخحمَي ًحـغ ٔبصِص اًلصازاث اًلضائَة واًيت جضلك مداذئ كاهوهَة مضِوزت
مرتمجة إىل اٌَّلخني اًـصتَة والاجنَزيًة.31
ابالٕضافة إىل رعلُ ،ياك املوكؽ الاًىرتوين ّاًصمسي جملَس اصلوةل اًفصويس اطلي ُو ال ٓدص
ال ًلي ثصاء ؾن موكؽ حموكة اًيلغ ،واطلي تسوزٍ ًلسم ذسماث هحريت مهنا مثال ،إزسال ورشت
ذوزًة إىل اًربًس الاًىرتوين ًلك مضرتك رمٌل اكن موكـَ يف اًـامل ،جسمى زساةل جمَس
اصلوةل ،ثدٌاول ٍلي ا ٔلدداز واًًضاظاث اًلضائَة واالٕصاكالث اًلاهوهَة املس خجست الس امی و ٔب ّن
جمَس اصلوةل اًفصويسٔ 32بو حموكة اًيلغ ذامئا يف مواهجة اًخوحهیاث اًيت ثبٔيت من جمَس
الاحتاذ ا ٔلوزويب وكصازاث احملوكة ا ٔلوزوتَة ذللوق الاوسان.
ٔب ّما مسبٔةل اًرسؿة يف ورش اًلصازاث اًلضائَة ،ف ٕاه َّ ًـخرب يف كاًة اًفوزًة ،إر بٓدص كصاز
ظسز ؾن حموكة اًيلغ اكن ًوم  2014/02/07حبَر وضؽ ؿىل املوكؽ يف حِيَ.33

 30املوكؽ الاًىرتوين ٌَجصًست ّاًصمسَةhttp://www.joradp.dz :
 31املوكؽ اًصمسي حملوكة اًيلغ اًفصوس َةhttp://www.courdecassation.fr :
 32املوكؽ اًصمسي جملَس اصلوةل اًفصويسhttp://www.conseildetat.fr :
 33بٔهؼص إىل اًصاتط املخـَق تلصاز حموكة اًيلغ ا ٔلذري:
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/277_7_28428.html
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حصت
املعَة اًثاًر :اًًرش ؾن ظصًق وسائي ورش ّ
ُياك وسائي ٔبدصى ممتثةل يف مداذزاث ذاظة ًلوم هبا تـغ اًفلِاء ووسائي اًًرش
اذلصت ،مهنا:
 Recueil de la jurisprudence administrativeاكهت حماوةل ًلٔس خارٍنذَويف زص َس وتوصِست،
حماوالث الاس خار حسني بٓج مَوًة :امليخلى يف كضاء جمَس اصلوةل،حماوالث ذاز ابزيت ًٌَرش واًخوسًؽ،-حماوةل مًضوزاث لكَم ،من ثعيَف ا ٔلس خار ساٌس حٌلل ...وكريمه.

9
ووزالظة ًِشٍ اصلزاسة املخواضـة ،میىٌين اًخبٔهَس ؿىل اًيلاظ اًخاًَة:
ا ّٕن ؿسم ثعوٍص كضاء اًيلغ يف ادلزائص ملسبٔةل ورش الاحهتاذ اًلضايئ اطلي ماسال نٌل ز ٔبًيا
من ذالل االٕحعائَاث اًخس َعة اًيت ٔبصازث إىل ٔب ّن ورش الاحهتاذ ًخبٔدص مبـسل اًس يدني
ؿىل ا ٔلكي ؾن وكت إكصازٍ ،ا ٔلمص اطلي ًؤثص وال صم ؿىل مصانز املخزامصني ،إر ما ذام
الاحهتاذ اًلضايئ اطلي تَف ح ّس الاس خلصاز ٌضلك كاؿست كاهوهَة زمسَة وًو خاءث من معسز
احذَاظيٕ ،االّ ٔبهنا مَزمة ،دعوظا ٔب ّن تـغ اًلواؿس اًيت ٔبزس هتا احملوكة اًـََا ٔبو جمَس اصلوةل
ٔبو حموكة اًخياسغ ٔبو دلية اًخـوًغ ؾن اذلخس املؤكت كري املربز وارلعبٔ اًلضايئ ،يه كواؿس
إحصائَة ثخوكف ؿَهیا كدول ٔبو زفغ اصلؾوى ،انَُم ؾن اًـرشاث من اًلواؿس املخـَلة
ابملوضوغ.
من ُيا ،ال ٌس خوي اطلي ًـمل هبشٍ اًلاؿست واطلي ال ًـمل .وؿَََ ،يف ُشٍ ا ٔلحوال ىىون
ٔبمام مسبٔةل كاًة يف ا ٔلمهَة ،ويه سؾزؿة كاؿست املساوات ٔبمام اًلاهون اًيت ثـخرب مدس ٔب
املرشغ اًـمي ؿىل جتس َس ُشا اذلق مبوحة اًلاهون ،فِجة ؿَََ
ذس خوزای ،جیة ؿىل ّ
اًـمي ؿىل إًعال اًلاؿست اًلاهوهَة رمٌل اكن معسزُا -ما ذامت مَزمة -إىل ؿمل اخملاظة هبا
تبًٔة وس َةل ذمىٌة ،وٕاالّ اؾخرب مدس ٔب املساوات ٔبمام اًلاهون مٌهتاك ،وابًخايل ىىون يف وضـَة
ذازخة ؾن ثبٔزري مدس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين.
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اًخضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ ووسائي ملاومذَ وفلا ٌَلاهون ادلزائصي
" ذزاسة حاةل اًخضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ ٌَمحوكة اًـََا"
ذ .سزكون هوزاصلٍن ؼ بٔس خار حمارض "ة" خامـة كاظسي مصابخ توزكةل


ًـخرب الاحهتاذ اًلضايئ يف مفِومَ اًواسؽ ؼ تشل ادلِس من ظصف اًلايض يف ثعحَق
اًلاهون ٔبای اكن معسزٍ وتبٔي وس َةل مرشوؿة مٌعوض ؿَهیا ٔبو كري مٌعوض ؿَهیا ًفغ
اًزناؿاث املـصوضة ؿَََ ،1وُو يف معهل ُشا كس ًًهتيي إىل ذَق كاؿست كاهوهَة خسًست ٔبو
إؾعاء ثفسري خسًس وذاض ٌَلاؿست اًلاهوهَة اًيت ظحلِا.
إن ُشا ادلِس املحشول من ظصف اًلايض ًلؽ يف مصمي اًزتاماثَ املمتثةل يف اًفعي يف
اًزناؿاث املعصوحة ؿًَََ ،ىن وثسخة ٔبن ُشا ادلِس ُو هجس رُين فإن اًيدِجة املرتثحة ؾن
تشهل ختخَف من كاط إىل بٓدص ،ا ٔلمص اطلي كس ًؤذي إىل إماكهَة اًخضازة يف اًيخاجئ املرتثحة
ؾيَ.
واالٕصاكًَة ثعصخ حبست ؿىل مس خوى احملوكة اًـََا ،رعل ٔبن ُشٍ احملوكة ذَلت ٔبساسا
من ٔبخي ثوحِس الاحهتاذ اًلضايئ ؿىل مس خوى ثعحَق اًلاؿست اًلاهوهَة ٔبو ثفسريُاً ،ىن
ُشٍ املِمة ثعحح يه يف راهتا حمي صم ملا ثلؽ احملوكة اًـََا يف خف اًخضازة تني كصازاهتا.
واًخضازة ؿىل ُشا اًيحو ُو ٔبمه مضلك میس ابًـمي اًلضايئ من حِر الاظمئيان إًََ
من ظصف املخلاضني ،حبَر ٔبن اًخضازة يف الاحهتاذ ُو ظوزت من ظوز ؿسم ا ٔلمن
اًلضايئ.
 1ؾٌلذ اًلايت ،إحهتاذ اًلايض ،جمةل اًلضاء واًدرشًؽ ،ؿسذ  ،08ش  ،49بٔنخوجص  ،2007مصنز اصلزاساث اًلاهوهَة واًلضائَة ،وسازت اًـسل وحلوق
االٕوسان ،ثووس  ،2007ض .295
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وال ًلعس تـسم ا ٔلمن اًلضايئ املخوصل ؾن اًخضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ ؿسم اًثلة يف
ىزاُة اًلضاء ،وٕامنا ًلعس تَ ؿسم وضؽ املخلاضني يف وضـَة مس حلة جسمح هلم تخوكؽ ا ٔلحاكم
اًيت س خعسز يف بٔكضَهتم هدِجة ؿسم وحوذ مـَاز اثتت ومس خلص حينك الاحهتاذ اًلضايئ.
وزمغ ٔبن اًخضازة ٌضلك حزء من هؼام الاحهتاذ اًلضايئ ،وًىٌَ ًـخرب ادلزء ا ٔلكي حبثا
واُامتما ،ؿىل اًيحو اطلي حيمي الاؾخلاذ تبٔهَ حزء كري مثري ٌَجسلٔ ،لهَ من اًياذز ٔبن جنس
اًلاهون ٌضري إىل ُشا ادلزء  ،طلعل فإهَ ٔبظحح ًخعَة ذزاسة ثبٔسُس َة ،2إضافة إىل رعل
فإن احملوكة اًـََا ويه مؤسسة كضائَة نربى ثضم ؿسًس اًلصف وا ٔلكسام وؾرشاث
املسدضازٍن ثـصط ؿَهیا مئاث الٓالف من اًلضاای س يوای يه مـصضة حبنك رعل ًوكوغ كصازاهتا
يف اًخضازة ،نٌل ٔبن ضـف بًَٓاث اًًرش س َجـي من جمصذ اندضاف اًخضازة ٔبمصا ظـحا
حيخاح إىل هجس واحض.
وؿىل ُشا ا ٔلساش فإهيا س يجَة ؾن اًدساؤًني اًخاًَني:
مىت ىىون تعسذ ثضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ ( ٔبوال) ،مث هَف هلاوم ُشا اًخضازة
(اثهَا).
ٔبوال :مفِوم اًخضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ
إن اًححر يف إجیاذ مفِوم ٌَخضازة ًمت من ذالل إجیاذ ثربٍص ؿَمي ومٌعلي ذلسوج ُشٍ
اًؼاُصت ،حِر ٔبن ثـصًف اًخضازة میىن ٔبن ًمت ؿرب إؾعاءٍ ثفسري موضوؾئ ،بو من ذالل
إؾعاءٍ ثفسري فين.
Iؼ حتسًس املفِوم من ذالل إجیاذ ثفسري موضوؾي ٌَخضازة
إرا اكن اًلاهون واحسا فإن اًلضات اطلٍن ًعحلوهَ مذـسذون ،وثسخة ثـسذمه فِم مذحاًيون
يف اًخىوٍن واًفِم واًثلافة واًخجصتة واًسن واًعحؽ واملزاح وتشعل فإهَ ال مٌاض من وظوهلم
إىل حَول خمخَفة يف فِم وثفسري وثعحَق اًلاؿست اًلاهوهَة اًواحست ،ولك حموكة ال ثَزم كريُا
من احملامك يف يشء ويه نشعل ال ثَزم حىت هفسِا فِيي مدسئَا حصت يف فِم وثفسري وثعحَق
اًلاهون نٌل میىهنا ٔبن ثلري اجتاُِا يف مصحةل الحلة إما لكَا ٔبو حزئَا لك رعل حسة
مالثساث لك كضَة وما ثضميخَ من إزحااتث ،فاًلاؿست اًيت ثيؼم اًِصم اًلضايئ وذزخاثَ يه
2
Frédéric Zenati, la notion de divergences de jurisprudence, les divergences jurisprudentielles dans l'ancien
droit; collection, les divergences de jurisprudence, université de Saint-Etienne, 2003, p. 56.
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ٔبن حموكة املوضوغ ًُست مَزمة ابثحاغ حموكة ذمازةل ًِا يف ثفسريُا ٔلي كاؿست كاهوهَة ٔبو يف
هَفِة ثعحَلِا ٔبو فِمِا.3
إرن میىن اًلول ٔبهَ لكٌل مٌحت ٌَلضات سَعة س َاذًة يف اًخلسٍص فإن اًخضازة تني
ا ٔلحاكم س َىون ٔبنرث اهدضازا ،فاًلضات میَىون حصًة معي واسـة يف ثفسري خمخَف معاذز
اًلاهون ،وٌَحنك ابًـسل ،فَلس ٔبزحدت اًخجصتة ٔبن اًلاهون ال میىٌَ ٔبن ًلعي مجَؽ اًفصوط
اًواكـَة  ،نٌل ٔبن اًلاهون ٔبحِاان ٍىون كامضا ما ًؤذي إىل الادذالف يف اًخفسري تني اًلضات
ا ٔلمص اطلي ًيجص ؾيَ اًخضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ.4
إن اذلصًة املميوحة ٌَلايض يف ُشا اجملال جتـي من ثبٔثصٍ تحـغ اًـوامي سخدا مؤثصا يف
ظسوز احهتاذاث كضائَة خمخَفة زمغ ٔبهنا ثخـَق مبسائي كاهوهَة وواكـَة واحست.
فاًـامي اصلًين نثريا ما ًؤثص يف زؤًة اًلضات ٌَحي اًواحة ا ٔلذش تَ ،مفثال ادذَف
كضات احملوكة اًـََا نثريا يف مسبٔةل كدول حق املص ٔبت يف ارلَؽ ،مث ادذَفوا ٔبًضا يف حتسًس
اًعحَـة اًلاهوهَة ًِشا اذلق ،وسخة ُشا الادذالف يف ٔبظهل ُو متسم تـغ اًلضات جص ٔبي
اًفلَ املاًيك يف املسبٔةل ،وثفذح اًحـغ الٓدص ؿىل املشاُة ا ٔلدصى.
واًـامي االًٕسًوًويج كس ًؤثص ٔبحِاان يف ثحاٍن ا ٔلحاكم ،فَلس وكؽ اذلسًر يف وكت ما يف فصوسا
ؾن اًلضات اسلص (اًلضات اًُسازًني) ،ملا ٔبتسوٍ من ىزؿة يف هرصت اًـٌلل ضس ا ٔلؾصاف وثعحَق ٌَلواؿس
امليؼمة ًـالكاث اًـمي تبٔنرث رصامة من كريمه من اًلضات يف املواذ ادلزائَة وتبٔنرث احنَاس إىل اًـٌلل
يف اًزناؿاث اًـٌلًَة.5
وُىشا ،فإن اًلضات ويف ثفاؿَِم مؽ اًيعوض اًلاهوهَة ًخ ٔبثصون مبـعَاث خمخَفة ،ذًًِة
واحامتؾَة و ٔبذالكِة وحىت هفس َة ،وًخبٔثصون ثس هنم ومبزاهجم وابٕحساسِم ومضاؾصمه يف
ثعحَق اًلاؿست اًلاهوهَة ،فِعحح تشعل اًلاهون ؾيس ثعحَلَ رو مفِوم مذلري وثفسري مذحاٍن
زمغ ٔبهَ كاهون واحس ؿام وجمصذ.6

َ 3لس ؾحس اًحايق اًَوسفي ،اصلوائص اجملمتـة حملوكة اًخـلِة ،زساةل ماحس خري ،خامـة ثووس  ،3ثووس  ،2005ض .09
4
Marie-Renée Santucci, les divergences jurisprudentielles dans l'ancien droit; collection, les divergences de
jurisprudence, université de Saint-Etienne, 2003, P. 30.
 5سايس جن حَمیة ،اًخحاٍن يف فلَ كضاء حموكة اًخـلِة ،بٔؾٌلل مَخلى اًخـلِة ،لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة تخووس ،ثووس  ،1988ض .138
 6سايس جن حَمیة ،م ش ،ض .139
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IIؼ حتسًس املفِوم من ذالل إجیاذ ثفسري فين ٌَخضازة
ٍصى اًحـغ ٔبهَ من اًعـة الاؾامتذ ؿىل اًخفسري املوضوؾي ًخربٍص اًخضازة يف الاحهتاذ
اًلضايئ ،حِر ًشُحون إىل ٔبن ادلزء اًعـة يف ُشٍ اًـمََة ٍصحؽ إىل ظـوتة حتسًس اًـالكة
تني الاحهتاذاث املخضازتة ،واهعالكا من اًلَاة اًض حَ لكي ً ٔلحباج يف ُشا اجملال ،فإن
ثفسري اًوكوغ يف اًخضازة میىن اًوظول إًََ من ذالل إجیاذ مفِوم فين ٌَخضازة ًيعَق من
اًـيارص ا ٔلزتـة اًخاًَة :ؼ ثـسذ معاذز الاحهتاذ اًلضائِؼ قَاة اًسَعة اًسَمَةؼ وحست املسبٔةل
اًلاهوهَة ؼ ادذالف اذلي.7
ًلعس تخـسذ املعاذز ُو ثـسذ ادلِاث اًلضائَة اًيت ًِا سَعة اًفعي اًزناؿاث ،فوحوذ حمامك
اصلزخة ا ٔلوىل وحمامك الاس خئٌاف وحموكة اًيلغ مضن هؼام اًلضاء اًـاذيً ،ؤذي يف تـغ
ا ٔلحِان إىل ادذالف ا ٔلحاكم اًعاذزت ؾن ُشٍ ادلِاث ،وكس ًبٔيت اًخـازط من هفس ادلِة
اًلضائَة يف حال ثـسذ اًلصف وا ٔلكسام.
ًلس ٔبزحدت اًخجصتة ٔبهَ من اًخفاُة ادلزم جىون وحست اًَِئة اًلضائَة اًـََا يف اًحالذ اكفِة
ًضٌلن وحست الاحهتاذ اًلضايئ ،إر ٔبن اًخيؼمي اًلضايئ ؿىل مس خوى اًيلغ ال حيلق ُشٍ
اًوحست اًَِلكَة تعوزت اكمةل ففضال ؾن اذلسوذ اًيت ًفصضِا جضدت هؼام احملامك ويه حسوذ
ذازخة ؾن حمَط احملوكة اًـََا هفسِا فإن اًخيؼمي ارلاض واصلاذًل ًِا ًفصط تسوزٍ تـغ
احملسوذًة يف اًوػَفة اًخوحِسًة ًلضاء اًيلغ.8
فاًخضازة ًـرب ؾن وحوذ ؿالكة تني ؿست احهتاذاث كضائَة ،حِر ٔبن ُشٍ اًـالكة حمتثي يف
وحست املسبٔةل اًلاهوهَة املـادلة من ظصف ُشٍ الاحهتاذاث ،وثـسذ ادلِاث املعسزت ًِشٍ
الاحهتاذاث ،إر ًحسوا من اًعـة مٌعلِا ثلدي وحوذ ثضازة يف الاحهتاذ ذون افرتاط ثـسذ يف
ادلِاث اًلضائَة ٔبو ؿىل ا ٔلكي ثـسذ ا ٔلكسام يف هفس ادلِة اًلضائَةٔ ،بما إرا ظسزث احهتاذاث
خمخَفة ؾن هفس اًلسم ،فال میىن ٔبن هـرب ؾن ُشا الادذالف ابًخضازةٔ ،لهَ ؾيسما ثلوم هجة
كضائَة ابًخزًل ؾن احهتاذ كضايئ مـني ًعاحل ثخين احهتاذ كضايئ بٓدص خماًف ،فإن ُشا ا ٔلذري

7
Frédéric Zenati, op. Cit., p. 61.
 8حسني اًساملي ،اًخـلِة ووحست اًلضاء ،م ش ،ض .68
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ًـرب ؾيَ ابًخحول يف الاحهتاذ اًلضايئ ،وابًصمغ ذما ًعصحَ ُشا ا ٔلذري من مضالك متس اب ٔلمن
اًلضايئ ٌَمخلاضني وتلاتََهتم ٌَخوكؽ إال ٔبهَ خیخَف ؾن مـىن اًخضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ.9
واًخحول يف الاحهتاذ اًلضائهیو حصاحؽ هجة اًيلغ ؾن احهتاذُا املس خلص واًثاتت ًفائست
احهتاذ خسًس  ،وُو هبشٍ اًعصًلة ًدضاتَ مؽ اًصحـَة اًيت جسَط ؿىل اًلاؿست اًلاهوهَة  ،10مؽ
الادذالف يف ٔبن اًخحول يف الاحهتاذ اًلضايئ ٌضلك زحـَة ملدوةل زمغ مساسِا مبحس ٔب ا ٔلمن
اًلاهوين هون ٔبن اًخحول ٌسمح ًالحهتاذ اًلضايئ ابًخعوز ويه مزًة ٔبوىل ابسلاًة من مزًة
ا ٔلمن اًلاهوين.
وثسخة مساسَ مبحس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين فإن اًخحول ٍىون من اًـمََاث اًيت ال ثلسم ؿَهیا
احملوكة اًـََا إال ٌَرضوزت اًلعوى وؾيسما ًثخت صلهیا جاكمي اًوضوخ ٔبن اًخفسري اطلي سازث
ؿَََ سمٌا مـَيا ٔبظحح ال ًامتىش مؽ مذعَحاث اًـرص واملـعَاث ادلسًست اًيت ظص ٔبث ؿىل
املياد اطلي ثيعحق ؿَََ اًلاؿست اًلاهوهَة اًيت س حق ًِا ٔبن فرسهتا.11
وابًخايل فإن اًخحول ُو اًخعوز يف ثفسري احملوكة اًـََا ٌَلاؿست اًلاهوهَة ،تُامن اًخضازة
ُو الادذالف يف ثعحَق وثفسري اًلاؿست اًلاهوهَة تني قصف ُشٍ احملوكة.
فاحملوكة اًـََا يف حصهَخهتا ثدضلك من ؿست قصف (مسهَة ؼ جتازًة وحبصًة ؼ احامتؾَة ؼ ؾلازًة
ؼ صؤون ا ٔلزست حزائَة ؼ حٌائَة ؼ) وال وحوذ الدذعاض مضحوظ ًفعي تني اًـمي اًلضايئ
ًلك قصفة  ،فٌفس املضالك اًلاهوهَة من املمىن ٔبن ثعصخ ؿىل قصف خمخَفة.12
مفثال ؾصضت ؿىل حموكة اًيلغ اًفصوس َة مسبٔةل حىَِف واكـة ٔبذش اًـامي ًواثئق من
املؤسسة اًيت ٌض خلي هبا ذون موافلة زة معهل ورعل تلعس اس خزسارما هوس َةل ٌضلفاغ يف
كضَة جرسحيَ من اًـمي ،حِر ثحاٍن اًخىَِف اًلاهوين ًِشٍ اًواكـة تني اًلصفة الاحامتؾَة
واًلصفة ادليائَة ،حِر اؾخربث اًلصفة الاحامتؾَة ٔبن ُشٍ اًواكـة جضلك فـال مداحا ورشؾَا
مربزا حبق اصلفاغ ،تُامن اكهت حىِف اًلصفة ادليائَة ُشٍ اًواكـة ؿىل ٔبهنا زسكة.13
9
Frédéric Zenati, op. Cit., p. 61.

 10سايس جن حَمیة ،م ش ،ض .144
 11سايس جن حَمیة ،م ش ،ض .144
َ 12لس ؾحس اًحايق اًَوسفي ،م ش ،ض .10
13
GUY CANIVET, Incertitude et politique jurisprudentielle de sécurisation du droit,
www.courdecassation.fr/colloques_activites_, 21/12/13,13:00.
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مت ؾصط مسبٔةل إصِاز ؾصًضة افذخاخ اصلؾوى ورشظ ًلدول اصلؾوى ؼ ويه مضلكة
كاهوهَةؼ ؿىل احملوكة اًـََا فذحاًًت اذلَول تني لك من اًلصفة املسهَة واًلصفة اًـلازًة من حِر
ثبٔزري ُشا اًرشظ ؿىل اصلؾوى  ،حِر اؾخربث اًلصفة املسهَة يف ٔبحس كصازاهتا ٔبن كدول كضات
املوضوغ ٌضلؾوى من ذون ٔبن ٌس حق صِص ؾصًضهتا يف احملافؼة اًـلازًة ال ًـس دصكا ٌَلاهون
حىت وًو متسم املسؾى ؿَََ هبشا اًلِس ،14تُامن اؾخربث اًلصفة اًـلازًة ٔبن إاثزت املسؾى ؿَََ
ًـسم إصِاز اًـصًضة من ظصف املسؾي ًَزم كضات املوضوغ تـسم كدول اصلؾوى يف حاةل وكوفِم
ؿىل حصة ُشا اصلفؽ.15
جضلك وحست املسبٔةل اًلاهوهَة حمي الاحهتاذ ؾيرصا حوُصای يف حتسًس مفِوم اًخضازة يف
الاحهتاذ ،حِر ٔبهَ ؾيس حتسًس وحوذ اًخضازة من ؿسمَ فإهَ ًخـني امللازهة تني ٔبنرث من
كصاز ظاذز ؾن قصف احملوكة اًـََا ،وًخوحة ٌَلول توحوذ ثضازة ٔبن حىون املسبٔةل اًلاهوهَة
اًيت ؾصضت ؿىل ُشٍ اًلصف يه مسبٔةل واحست ،رعل ٔبن جضاتَ اًوكائؽ ال ًـين ابًرضوزت
اًلول توحوذ اًخضازة حىت وًو ادذَفت هؼصت ُشٍ اًلصف ٌَوكائؽ ،فإرا اكهت احملوكة اًـََا
ثلص ًلضات املوضوغ حق الادذالف فامی خیط ثلسٍص اًوكائؽ  ،وثـخرب ُشٍ املسبٔةل من مصمي
سَعاث كضات املوضوغ اًس َاذًة اًيت ال مـلة ؿَهیا من ظصف هجة اًيلغ ،فإهَ من ابة
ٔبوىل جیة الاؿرتاف تيفس اذلق ًلضات اًيلغ ،رعل ٔبن ُؤالء ؿاذت ما ٍىذفون يف ُشٍ
املسبٔةل تخخين موكف كضات املوضوغ من هؼصهتم ٌَوكائؽ ،وابًخايل فإن إماكهَة وحوذ ادذالف يف
ُشٍ اًيؼصت تني قصف احملوكة اًـََا ُو ٔبمص وازذ وال میىن ٔبن هـخربٍ ثضازابً ،ىن املسبٔةل
اًلاهوهَة يه مسبٔةل ًلذيض ثوحِس الاحهتاذ اًلضايئ ٔبن حىون اًيؼصت إٍهیا واحست ،مفٌِل
ادذَفت وهجاث هؼص كضات املوضوغ ملسبٔةل كاهوهَة مـَية ،فإهَ ًخـني ؿىل كضات اًيلغ إؾعاء
املفِوم املوحس ًِشٍ املسبٔةل ،وابًخايل وحىت میىٌيا ٔبن هلص توحوذ ثضازة تني الاحهتاذ جیة
ؿََيا ٔبوال إزحاث ٔبن املسبٔةل اًلاهوهَة املـصوضة اكهت واحست.
وال ٍىفي إزحاث وحست املسبٔةل اًلاهوهَة املـصوضة ؿىل كضات احملوكة اًـََا الٕكصاز وحوذ
اًخضازة تي ًخـني ٔبًضا ٔبن ًثخت ٔبن اذلي امللرتخ ًِشٍ املسبٔةل ُو خمخَف ،فاالدذالف يف
اذلي ُو اطلي جیسس املؼِص ارلازيج ٌَخضازة ،وكس حيسج ٔبن ٍىون اذلي واحس ًىن
اًخربٍص اًلاهوين ًِشا اذلي ٍىون ثربٍصا خمخَفاُ ،يا ًؤذي ادذالف اًخربٍص اًلاهوين املـعى ٌَحي
 14كصاز احملوكة اًـََا ؼ اًلصفة املسهَة ؼ زمق  130145مؤزد يف " 1995/07/12كري مًضوز"
 15كصاز احملوكة اًـََا ؼ اًلصفة اًـلازًة ؼ زمق  ،186606املؤزد يف " 1999/03/24كري مًضوز".
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اًواحس إىل وحوذ ثضازة تني كصازاث احملوكة اًـََا ،حِر ٔبن ا ٔلمص سوف ًَخخس ؿىل
املخلاضني فامی تـس حول اًخربٍص املياسة اطلي میىن محي اذلي ؿَََ.
مفثال ؾصضت ؿىل حموكة اًيلغ اًفصوس َة مسبٔةل بٓاثز إتعال ؾلس اًحَؽ ،حِر ويف ظـن
زفؽ ٔبمام اًلصفة املسهَة ا ٔلوىل حول مسى ٔبحلِة اًحائؽ يف املعاًحة ابًخـوًغ ؾن الاهخفاغ اطلي
حتعي ؿَََ املضرتي يف اًفرتت املمخست من اتزخی اس خالمَ ٌَـلاز حمي اًحَؽ إىل اتزخی اذلنك
ابٕتعال ؾلس اًحَؽ ز ٔبث ُشٍ اًلصفة ٔبن ظَة اًحائؽ كري مؤسس هوهَ ًدٌاكغ مؽ مدس ٔب ا ٔلثص
اًصحـي ٌَحعالن ،16تُامن اىهتت اًلصفة املسهَة اًثاًثة إىل ؾىس رعل واؿرتفت ٌَحائؽ حبلَ يف
اًخـوًغ.17
اثهِـــا :ملاومة اًخضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ
ًـخرب اس خلصاز الاحهتاذ اًلضايئ ٌَمحوكة اًـََا ٔبمه ؾيرص يف اس خلصاز الاحهتاذ اًلضايئ
حملامك املوضوغ  ،مفن اًحسهیيي ٔبن احملوكة اًـََا ال میىن ًِا ٔبن ثًذؼص من كضات حمامك املوضوغ
اًوظول يف ٔبحاكرمم إىل ذزخة اًثحاث والاس خلصاز إرا اكن احهتاذُا يه كامضا ومذضازاب.18
وحىت ٍىون اًخضازة مؤثصا ؿىل اس خلصاز الاحهتاذ اًلضايئ جیة ٔبن ٍىون تني الاحهتاذ
اًعاذز ؾن قصف احملوكة اًـََا و ٔبكسارما  ،رعل ٔبن اًخضازة يف ا ٔلحاكم اًعاذزت من كضات
املوضوغ وٕان اكن ًؤثص ؿىل ا ٔلمن اًلضايئ ٌَمخلاضني إال ٔبن ثبٔزريٍ حمسوذ  ،هون ٔبن ُشٍ
ا ٔلحاكم كاتةل ٌَعـن ابًيلغ واطلي میىن من ذالهل ملاومة اًخفسرياث ارلاظئة واملخضازتة
تني كضات املوضوغ.
فِجة ٔبن ال ثرتك احملوكة اًـََا ًلايض املوضوغ اًفصظة ٌَمتصذ ،حِر ٔبن اًيلغ تسون
إحاةل ال ٌضلك وس َةل واحضة ًخلعري ارلعومة حفسة تي ًـخرب ٔبًضا ظصًلة ًلعؽ ٔبي حماوةل
من ٔبخي ذَق ثـازط يف الاحهتاذ اًلضايئ ،وهفس اًيشء ابًًس حة ًسَعة احملوكة اًـََا يف
اًفعي يف املوضوغ میىن اؾخحازُا هوس َةل ًلمؽ متصذ كضات املوضوغ ؿىل اًخوحهیاث املوهجة إٍهیم
يف كصاز اًيلغ ،حِر ًـخرب ثعسي احملوكة اًـََا ٌَموضوغ نيوغ من ادلزاء ضس خماًفة كضات

16
cass civ -01- 02/06/1987, bull.civ.01.n 183.
17
 18سايس جن حَمیة ،م ش ،ض .143

cass civ -03- 12/01/1988,bull.civ.03.n 07.
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املوضوغ الًزتارمم اًخلِس ابًيلعة اًلاهوهَة اًيت فعَت فهیا احملوكة اًـََا ،إن ُشا اًفعي سوف
ًؤذي إىل ٕاساةل اًخـازط تني اًلصازاث اًعاذزت ؾن كضات املوضوغ.19
طلعل فإن اذلس من ثضازة الاحهتاذاث اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا ًـخرب ٔبمه هجس ًخـني ؿَهیا
تشهل حبنك ٔبهنا ادلِة امللكفة كاهوان ابًخوحِس من حِر ثعحَق اًلاهون وثفسريٍ ،رعل ٔبن اًثلة
يف اًـمي اًلضايئ حىون يف احملم ،ومن هجة ٔبدصى ف ٕان اًلضاء ؿىل اًخضازة ُو وس َةل
كوًة ًحياء احهتاذ كضايئ مس خلص ،طلعل فإن املرشغ ًخسذي يف ٔبكَة ا ٔلحِان وًلسم
اًوسائي املياس حة من ٔبخي ثاليف مضلكة ثضازة الاحهتاذ اًلضايئ ؿىل مس خوى ادلِة
اًلضائَة اًـََا ،رعل ٔبن املرشغ ويف معََة تياءٍ ٌَيؼام اًلضايئ ؿَََ ٔبن ًخوكؽ افرتاط
حسوج اًخضازة يف الاحهتاذ اًعاذز ؾن خمخَف ادلِاث اًلضائَة املضلكة ًِشا اًيؼام.
وامللازتة امللرتحة ملـادلة اًخضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ ثيعَق من حماوةل اًححر ؾن
خمخَف اًوسائي اًيت میىن ٔبن وس خزسرما يف اذلس من اًخضازة ،ويف ُشا اًعسذ میىن ٔبن
منزي تني هوؿني من اًوسائي ،وسائي اًوكاًة من اًخـازط ،ووسائي (جسوًة ؼ ؿالح) حي
اًخـازط.20
Iؼ وسؼؼؼؼؼائي اًوكــــاًة
ثسخة تًِة اًيؼام اًلضايئ من هجة وتًِة اًلاؿست اًلاهوهَة من هجة ٔبدصى ،فإن املرشغ
ًخوكؽ فصضَة اًوكوغ يف اًخضازة تني احهتاذاث اًلضاء ،طلعل فِو ًـعي وتيعوض كاهوهَة
تـغ الًَٓاث ٌَوكاًة من اًخضازة ٔبو ؿىل ا ٔلكي اًىضف ؾيَ.
 01ؼ ذوز كسم اًواثئق ابحملوكة اًـََا يف اًوكاًة من اًخضازة
ال صم ٔبن هجة اًيلغ وثسخة ٔبهنا واحست ؿىل مس خوى اًحضل ،فإن اًفصط املخحلق ُو
هؼصُا يف بٓالف اًعـون يف لك س ية كضائَة ،نٌل ٔبن حصهَحة هجة اًيلغ املمتزيت تخـسذ اًلصف
واهلسام ُشٍ اًلصف إىل ٔبكسام ؿسًست وثـسذ اًلضات املضلكني ًِشٍ اًلصف وا ٔلكسام جیـي من

19
Hervé CROZE, Le traitement des divergences de jurisprudence (Les procédures de traitement et de
prévention); collection, les divergences de jurisprudence, université de Saint-Etienne, 2003, P. 218.
20
Marie-Renée Santucci, les divergences jurisprudentielles dans l'ancien droit; collection, les divergences de
jurisprudence, université de Saint-Etienne, 2003, P. 44.
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إماكهَة إظالغ لك قصفة ؿىل اًلصازاث اًيت ثعسز ؾن كريُا من ا ٔلكسام ُو ٔبمص ظـة
اًخحلق.
واهعالكا من ٔبن ؿسم كسزت إظالغ اًلصف ؿىل احهتاذاث تـضِا ُو سخة من بٔس حاة
اًوكوغ يف اًخضازة فإن ٔبكَة اًدرشًـاث وؾيس ثيؼمیِا دلِة اًيلغ وجِاس كضايئ حتصض
ؿىل حزوًسٍ تلسم ذاض ًـىن تـمََة مجؽ الاحهتاذ اًلضايئ وورشٍ تني اًلضات.
وابًصحوغ إىل اًلاهون املخـَق ابحملوكة اًـََا 21فلس هعت املاذت  31مٌَ ؿىل إوضاء كسم
اًواثئق واصلزاساث اًلاهوهَة واًلضائَة ،نٌل هعت ُشٍ املاذت ؿىل ٔبن رمام ُشا اًلسم حمسذت
يف اًيؼام اصلاذًل ٌَمحوكة اًـََا .طلعل فإهَ وٌَخـصف ؿىل رمام ُشا اًلسم فإهَ ًخـني ؿََيا
اًصحوغ إىل املصسوم اًصئايس زمق  279-05املخضمن إظساز اًيؼام اصلاذًل ٌَمحوكة اًـََا،22
حِر هعت املاذت  69مٌَ ؿىل ٔبن كسم اًواثئق ٍلكف ؿىل ارلعوض تفِصسة كصازاث احملوكة
اًـََا وٕاؿساذ تعاكِة الاحهتاذ اًلضايئ وحزوًس اًلضات ابالحهتاذ اًلضايئ وابصلزاساث واملصاحؽ
واًواثئق املخوفصت.
إن ُشٍ املِام املولكة إىل ُشا اًلسم وثسخة ظحَـهتا اًخلٌَة سوف جسمح هل ابًىضف
ؾن اًخضازة اذلاظي تني اًلصازاث اًعاذزت ؾن خمخَف اًلصف ،طلعل فإن رممخَ سوف ًن
ثخوكف ؾيس حس اًىضف تي جیة ٔبن ثخـسى إىل رمام وضؽ ُشا اًخضازة يف ؿمل اًصئُس
ا ٔلول ٌَمحوكة اًـََا وؿمل مجَؽ زؤساء اًلصف وا ٔلكسام.
وتشعل ،فإن ُشا اًلسم میىٌَ ٔبن ًَـة ذوزا وكائَا هوهَ من هجة وثسخة ٔبهَ مَزم تزتوًس
اًلضات ابالحهتاذ اًلضايئ وابصلزاساث واًخـََلاث اًلضائَة واًلاهوهَة فإهَ سوف ٌسمح هلم
ابٕماكهَة اًخـصف املس حق ؿىل ز ٔبي وموكف مجَؽ اًلصف حول املسبٔةل اًلاهوهَة اًيت يه حمي
هؼص يف اًعـن اطلٍن ًفعَون فَِ.
ومن هجة اثهَة ٔبهَ وثسخة ٔبهَ مَزم ابًىضف ؾن اًخضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ فإهَ
سوف ٌسمح ٌَجِاث اخملخعة تعصخ ُشا اًخياكغ ٌَحي وفق املَاكهزيماث اًلاهوهَة املوضوؿة
من ظصف املرشغ ٌَلضاء ؿىل اًخياكغ ،نٌل ٔبهَ من هجة اثًثة فإن ُشا اًلسم ومبا ٔبهَ مَزم
تًرش الاحهتاذ اًلضايئ وتعفة ذوزًة ومس متصت ،فإهَ میىن ٔبن ًلوم تًرش الاحهتاذاث
 21اًلاهون اًـضوي زمق  12-11املؤزد يف  2011/07/26احملسذ ًخيؼمي احملوكة اًـََا ومعَِا وادذعاظاهتا ،ح.ز  ،42ش .2011
 22مصسوم زئايس زمق  279-05مؤزد يف ً 2005/08/14خضمن إظساز اًيؼام اصلاذًل ٌَمحوكة اًـََا ،ح.ز  ، 55ش . 2005
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املخضازتة مؽ االٕصازت إىل ُشا اًخضازة تـحازاث ابزست ،حِر ٔبن ُشا اًًرش سوف ٌسمح
ٌَفلَ ٔبن ًـعي ز ٔبًَ اًـَمي حول ُشٍ اًخعحَلاث املخضازتة ورعل ؾن ظصًق ثلسمي ذزاسة
هلسًة جسمح ابٕؾعاء ثلِمي ًِشٍ اذلَول من ذالهل میىن إكعاء ٔبحسٌُل ؿىل حساة ال ٓدص ٔبو
ابٕؾعاء اكرتاخ ذلي اثًر ٍىون ُو املـرب ؾن اًخعحَق اًسَمي ٌَلاهون يف املسبٔةل اًلاهوهَة
املـصوضة.
ُشٍ اذلَول اًفلَِة ًخـني ؿىل كسم اًواثئق ٔبن ٍزوذ هبا كضات احملوكة اًـََا تعفة مس متصت،
طلعل فإن رممة اًححر ؾن اصلزاساث اًفلَِة يه من مصمي رمامَ ،ا ٔلمص اطلي ٌسمح ابًلول
ٔبن إوضاء ؿالكة ثـاوهَة تني ادلامـة واحملوكة اًـََا يه مسبٔةل ابًلة ا ٔلمهَة يف جمال اًوكاًة من
اًخضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ.
 02ؼ ذوز مىذة احملوكة اًـََا يف اًوكاًة من اًخضازة
ًـخرب مىذة احملوكة اًـََا من ٔبمه اًَِالك اًيت ثدضلك مهنا ُشٍ احملوكة ،وهؼصا ًرتهَحة ُشا
اًَِلك فإهَ میىٌَ ٔبن ًَـة ذوزا رمٌل يف إاثزت اًخـازط يف الاحهتاذ اًلضايئ وابًخايل املسامهة
يف ملاومذَ.
ابًًس حة ًدضىِةل ُشا املىذة فِحسوا ٔبهَ َُلك خنحوي حِر ٔبهَ ًضم هحاز كضات احملوكة
اًـََا ،إر ابًصحوغ إىل هط املاذت  27من اًلاهون اًـضوي زمق  12-11فإن مىذة احملوكة
اًـََا ًدضلك من :ؼ اًصئُس ا ٔلول ٌَمحوكة اًـََا زئُساؼ اًيائة اًـام ؼ اًيائة اًـام املساؿسؼ
زؤساء اًلصفؼ معَس زؤساء ا ٔلكسام ؼ معَس املسدضازٍن ؼ معَس احملامني اًـامون.
ٔبما من حِر ادذعاظاث ُشا املىذة فإن ما هیميا فهیا ُو الادذعاض املضاز إًََ
ابملاذت  28من هفس اًلاهون ،حِر ٔبهَ میىن ًِشا املىذة إاثزت حاالث ثـازط الاحهتاذ
اًلضايئ تني اًلصف.
وًثري مىذة احملوكة اًـََا حاالث اًخـازط اًيت ًالحؼِا مبوحة كصاز ًعسزٍ تبٔكَحَة
ا ٔلظواث ،ويف حاةل جساوي ا ٔلظواث ٍصحج ظوث اًصئُس.
إن ُشٍ االٕاثزت ذلاالث اًخـازط من ظصف املىذة سوف جساؿس اًصئُس ا ٔلول ٌَمحوكة
اًـََا يف اس خـٌلل ظالحِاثَ من ٔبخي ذؾوت اًلصف اخملخَعة ٔبو اًلصف اجملمتـة ًالهـلاذ ،نٌل
ثَـة ذوزا وكائَا حبَر ٔبن كصازاث ُشا املىذة وحمارضٍ سوف ًمت الاظالغ ؿَهیا من
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ظصف مجَؽ كضات احملوكة اًـََا واطلٍن میىهنم اًحسء يف اًخفىري حول اًخوخَ حنو حَول كضائَة
موحست حول املسائي املثازت.
ًىن ما جتة مالحؼخَ ٔبن اًلاهون ال ًـعي ًِشا املىذة سَعة حي اًخـازط ،تي ٔبن
رممخَ ثًهتيي ؾيس جمصذ اًىضف ؾيَ فلط ،وابًخايل میىن اًلول ٔبن رممة ُشا املىذة يه رممة
جضرَعَة وضفِة فلط.
 03ؼ ورش الاحهتاذ اًلضايئ وذوزٍ يف اًوكاًة من اًخضازة
إن اًفِم اًعحَح ملضمون كواؿس الاحهتاذ اًلضايئ ال میىن ثعوزٍ تسون ورش ُشٍ
اًلواؿس وتسون مسامهة زخال اًفلَ يف هلسُا ؾن ظصًق اًخـََق ؿَهیا وثلِمیِا ،حِر ٔبن ُشا
ادلِس ُو اطلي ٌسمح تضٌلن ا ٔلمن اًلاهوين ابًًس حة ٌَمخلاضَني ،23فًرش الاحهتاذ اًلضايئ
ُو وس َةل اًـمل تَ ،وثلِمي الاحهتاذ ُو وس َةل فِم اًس َاق اطلي ًمت ثعحَلَ فَِ ،إر ٔبن
الاحهتاذ اًلضايئ اطلي ال ًًرش وال ًًذلس ثيـسم فَِ حوافز ادلوذت.24
وًَـة اًصئُس ا ٔلول ٌَمحوكة اًـََا ذوزا رمٌل يف ورش الاحهتاذ اًلضايئ ٌَمحوكة اًـََا
وٕاؿالم كضات املوضوغ تَ ،ورعل ؾن ظصًق املصاسالث اًيت ًوهجِا إىل زؤساء اجملاًس مؽ
ظَحَ ثـممیِا تني اًلضات اًخاتـني ًلك جمَس ،إن ُشٍ املصاسالث ثبٔيت يف صلك ثوحهیاث
ؿامة ًعَة من كضات املوضوغ ا ٔلذش مبضموهنا ،فـىل سخِي املثال هشهص املصاسةل زمق96/41
املؤزذة يف  1996/01/27واًيت اكن موضوؾِا احهتاذ احملوكة اًـََا يف املاذت اًـٌلًَة ،واًيت
میىن ٔبن هوزذ مهنا ؿىل سخِي املثال فلط اًخوحَِ اًخايل:
"...ويف ا ٔلذري ًخـني ًفت اهدداٍ كضات اجملاًس اًلضائَة إىل ٔبن اًلصازاث اًيت ثعسز
ثضبٔن اس خئٌاف ا ٔلحاكم راث اًعاتؽ اٍهنايئ ًًدلي ٔبن ثرصخ تـسم كاتََة الاس خئٌاف وًُس
تـسم كاتََة الاس خئٌاف صالك نٌل ٍصذ دعبٔ يف تـغ اًلصازاث ،رعل ٔبن اًلاهون ُو اطلي میيؽ
الاس خئٌاف وؿسم اًلاتََة يف ُشٍ اذلاةل ال ًيجم ؾن دعبٔ إحصايئ ازحىدَ املس خبٔهف تي ؾن
خماًفة كاؿست بٓمصت ٔبىت هبا اًلاهون.25"...
ٔبما ابًًس حة ًٌَرش ارلازيج فإن معَحة اًواثئق يه اًيت ثخوىل اًلِام هبشٍ املِمةً ،ىن
اًعـوتة اًيت میىن ٔبن ثواخَ ُشٍ املعَحة مبياس حة اًلِام تشعل ُو ٔبن اًلاهون حيصرما من حق
 23ظسزايت ظسزايت ،احهتاذ اًلصفة االٕذازًة ٌَمحوكة اًـََا احهتاذ كري مـصوف ،اجملةل ادلزائصًة ٌَـَوم اًلاهوهَة االٕكذعاذًة واًس َاس َة ،غ  ،01ش
 ،1994ادلزائص  ،1994ض .134
 24بٔمحس جمحوذت ،زساةل االٕحهتاذ اًلضايئ يف ذوةل اًلاهون ،اجملةل اًلضائَة ،غ ،01ادلزائص ،ض .17
 25محسي ابصا معص ،اًلضاء االٕحامتؾي ،ذاز ُومة ،ادلزائص  ،2013ض .204
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ادذَاز اًلصازاث اًلاتةل ًٌَرش ،فداًصحوغ إىل هط املاذت  08من اًيؼام اصلاذًل ٌَمحوكة اًـََا فإن
حتسًس كامئة اًلصازاث اًلاتةل ًٌَرش يه من رمام زؤساء اًلصف ،ويف ُشا اًعسذ میىٌيا ٔبن هالحغ
ٔبن معَحة اًواثئق وحبنك رمارما فإن ًِا هؼصت واسـة ؿىل لك اًلصازاث اًعاذزت ؾن خمخَف اًلصف،
وابًخايل فإهنا يه ا ٔلكسز ؿىل اندضاف اًلصازاث املخضازتة ،طلعل فِىون من ا ٔلحسن ٔبن ًمت
ٕارشاوِا تيط اًلاهون يف معََة ادذَاز اًلصازاث اًلاتةل ًٌَرش وًو من ابة ا ٕالرشاك كري املَزم.
IIؼ وســـائي اًـــالح
إن اذلس من ثضازة الاحهتاذ اًلضايئ ذاظة ؿىل مس خوى احملوكة اًـََا واًيت ًفرتط
فهیا ٔبهنا ادلِة اًيت ثـمي ؿىل اًخوحِس ًلذيض اًححر يف إجیاذ ثلٌَة صلى هجة اًيلغ ثـمي
ؿىل حي ارلالف تني اًلصازاث اًيت ثعسز ؾن خمخَف قصف احملوكة اًـََا.26
 01ؼ اذلَول يف اًدرشًــــاث امللازهــة:
جسِص ٔبكَة ادلِاث اًلضائَة اًـََا يف اًـامل ؿىل ضٌلن مدس ٔب وحست اًلاهون اطلي ٌضلك مؼِصا
من مؼاُص وحست اصلوةل ،وال ثعي ُشٍ ادلِاث اًلضائَة إىل حتلِق ُشا املحس ٔب إال من ذالل اًـمي
ؿىل حتلِق وحست الاحهتاذ اًلضايئ ،حِر حصى ُشٍ ادلِاث ٔبهنا مَزمة ابًـمي ؿىل ضٌلن ُشٍ
اًوحست ،طلعل فإن ٔبكَة اًدرشًـاث ثيط ؿىل متىني ُشٍ ادلِاث اًلضائَة من وسائي اًلضاء ؿىل
اهدضاز اًخضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ اًعاذز ؾن خمخَف قصفِا و ٔبكسارما.
ًشُة املرشغ ا ٔلملاين ؿىل إوضاء جضىِةل ذاظة ؿىل مس خوى احملوكة اًـََا اًفِسزاًَة
ثيـلس يف لك اذلاالث اًيت ثـزم فهیا إحسى اًلصف ؿىل اًخزَط من الاحهتاذ اًلضايئ اطلي
س حق و ٔبن كصزثَ إحسى اًلصف ا ٔلدصى ،و ٔبمهَة ُشا اذلي ثعحح ٔبنرب ملا هـصف ٔبن اًلاؿست
املىصسة ابحهتاذ مس خلص حىدسة كمیة وكوت اًلاؿست اًـصفِة ،ويه ًِشا اًسخة جیة ٔبن ثددؽ
من ظصف اًلايض.27
تُامن ؿاجل اًلاهون االًٕعايل ُشٍ املضلكة من ذالل املاذت  374من كاهون االٕحصاءاث املسهَة
واًيت ثيط ؿىل مٌح اًصئُس ا ٔلول إماكهَة ذؾوت احملوكة اًـََا ٌَفعي يف كسم جممتـة يف
اًعـن اطلي ًعصخ مسبٔةل كاهوهَة ؾصفت حَوال خمخَفة من ظصف ا ٔلكسامٔ ،بو اطلي ًعصخ
مسبٔةل مدسئَة راث ٔبمهَة ذاظة.
 26ؾحس اجملَس مغَجة ،مدس ٔب ا ٔلمن اًلاهوين ورضوزت ا ٔلمن اًلضايئ  ،جمةل املَحق اًلضايئ  ،غ  ،42ش  ،2009اًصابظ ،ض .28
27
Nadhir benammou, le pouvoir de contrôle de la cour de cassation, thèse doctorat, université Tunis III,
1996, p. 473.
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ما میىن مالحؼخَ ؿىل ُشا اًيط ٔبن املرشغ االًٕعايل ال ًعصخ حال إًزامِا ،حِر ٔبهَ
ًرتك املحاذزت ٌَصئُس ا ٔلول ٌَمحوكة اًـََا اطلي ٍمتخؽ ثسَعة ثلسٍص ثوفص اذلاالث اًيت جسمح
هل تـصط اًعـن ؿىل احملوكة اًـََا تلسمِا جممتـة.
ٔبما ابًًس حة ٌَمرشغ اًفصويس فإهَ ًـاجل مضلكة اًخضازة من ذالل َُئدني كضائَدني ؿىل
مس خوى حموكة اًيلغ ،حِر ٔبن اًَِئة ا ٔلوىل ويه اًلصفة اخملخَعة ثدضلك من اًصئُس ا ٔلول
هصئُس ًِشٍ اًلصفة ومن كضات ًًمتون ًثالج قصف من قصف ُشٍ احملوكة ؿىل ا ٔلكي ،إر
ابالٕضافة إىل اًصئُس ا ٔلول حملوكة اًيلغ ثدضلك ُشٍ اًلصفة من زؤساء ومعساء اًلصف
وازيني من املسدضازٍن من لك قصفة ،28فَوا افرتضيا مثال ٔبن اًلصفة اخملخَعة ثخضمن احامتغ
زالزة قصف ،فإهنا س خدضلك من زالزة ؾرش ؾضوا ؿىل اًيحو الٓيت :ؼ اًصئُس ا ٔلول حملوكة
اًيلغ هصئُس وزؤساء اًلصف اًثالزة ،ومعساء اًلصف اًثالزة ،وازيني مسدضازٍن من لك
قصفة ،مؽ االٕصازت ٔبهَ يف حاةل قَاة اًصئُس ا ٔلول حملوكة اًيلغ فإهَ ًمت اس خزالفَ تبٔكسم
زئُس ٌَلصف.
وثيـلس ُشٍ اًلصفة ٌَفعي يف اًعـون اًيت ثـصط مسائي كاهوهَة ثعصخ ٔبو من صبٔهنا ٔبن
ثعصخ ثضازة يف الاحهتاذ تني اًلصف املضلكة ًِشٍ اًلصفة.
يف حني ثدضلك اًَِئة اًثاهَة ويه اًَِئة اًـامة من اًصئُس ا ٔلول هصئُس ًِا ومن زؤساء
ومعساء مجَؽ اًلصف ومسدضاز واحس من لك قصفة ،29وثيـلس ُشٍ اًلصفة تعفة ادذَازًة
ٌَفعي يف اًعـون اًيت ثـصط ثضازة يف الاحهتاذ تني ؿست قصف ،وثيـلس تعفة إحدازًة
ؾيسما ثخعسى مللاومة كضات املوضوغ ًلصاز حموكة اًيلغ يف اًيلعة اًلاهوهَة اًيت ثضمهنا كصاز
اًيلغ.
وٕارا زحـيا إىل اًلاهون اًخوويس فإهَ ًيط ؿىل إس ياذ حي اًخضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ
إىل َُئة اصلوائص اجملمتـة حِر ثيط املاذت  192من جمةل املصافـاث املسهَة واًخجازًة ؿىل ٔبن
اصلوائص اجملمتـة ثيؼص يف اًعـن إرا اكن ا ٔلمص ًسؾو إىل ثوحِس الٓزاء اًلاهوهَة تني اصلوائص.
وًخجسس ُشا الادذعاض ؿىل املس خوى اًـمًل ٔبهَ ويف تـغ اذلاالث وؾيسما ًعصخ
اًعـن ؿىل إحسى ذوائص حموكة اًخـلِة وًخخني ًِا ٔبن املسبٔةل اًلاهوهَة اًيت ًعصهحا اًعـن
28
Art. L421-4 de code de l'organisation judiciaire.
29
Art L421-5 de code de l'organisation judiciaire.
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اكهت كس ؾصضت من كدي ؿىل راث احملوكة ٔبنرث من مصت واكهت وهجاث اًيؼص خمخَفة يف
صبٔهنا ،ففي ُشٍ اذلاةل ثعسز اصلائصت كصازا ابٕحاةل اًلضَة ؿىل اًصئُس ا ٔلول ًَخوىل تسوزٍ
إحاٍهتا ؿىل اصلوائص اجملمتـة ورعل ًوحض حس ملثي ُشا الادذالف.30
 02ؼ اذلَؼؼول يف اًدرشًؽ ادلزائصي
ًعصخ املرشغ ادلزائصي حَوال مضاهبة ٌَحَول اًيت ًضـِا املرشغ اًفصويس ،حِر ثمت
ملاومة اًخضازة اًواكؽ تني احهتاذاث قصف احملوكة اًـََا ؾن ظصًق بًَٓة اٌَجوء إىل ؾصط
اًلضَة ؿىل اًلصفة اخملخَعة ٔبو اًلصف جممتـة.
فداًًس حة ٌَلصف اخملخَعة ،فلس هعت املاذت  16من اًلاهون اًـضوي زمق  12-11ؿىل ٔبن
ُشٍ اًلصفة جتمتؽ مبوحة ٔبمص إحاةل ظاذز ؾن اًصئُس ا ٔلول ٌَمحوكة اًـََا ورعل ؾيسما
حىون املسبٔةل اًلاهوهَة حمي اًعـن ابًيلغ كس ظصحت ٔبو من صبٔهنا ٔبن ثعصخ حَوال مذياكضة
ٔبمام قصفذني ٔبو ٔبنرث ،وحيسذ ٔبمص االٕحاةل اًلصف املـيَة وزئُس اًلصفة اخملخَعة.
وثحني املاذت  17من هفس اًلاهون جضىِةل اًلصفة اخملخَعة ،حِر هعت ؿىل ٔبهنا ثدضلك
من قصفذني ؿىل ا ٔلكي ،وال ثخساول ُشٍ اًلصفة إال حبضوز مخسة ؾرش ؾضوا من ٔبؾضاءُا
ؿىل ا ٔلكي ،فإرا مل حيعي االثفاق تُهنم ًلوم زئُس اًلصفة اخملخَعة ابٕدعاز اًصئُس ا ٔلول
ٌَمحوكة اًـََا اطلي ًخـني ؿَََ إحاةل اًلضَة ٔبمام اًلصف جممتـة.
وتلصاءثيا ًِشٍن اًيط فإهَ میىٌيا ثوحَِ زالج مالحؼاث:
ا ٔلوىل ٔبن املرشغ ومن ذالل ُشٍ اًخلٌَة حياول ٔبن ًليض ؿىل الادذالف يف ثفسري املسبٔةل
اًلاهوهَة يف تساًة ػِوزٍ ٔبي كدي ٔبن ٌس خفحي وًيدرش تني ؿسًس اًلصف.
اًثاهَة ٔبن املرشغ كس افرتط حاةل ؿسم االثفاق ذون ٔبن ًحني ًيا مـَاز حتسًسُا ،حبَر ٔبهَ مل
ًوضؽ ًيا وس حة ا ٔلظواث اًيت ثعح هبا كصازاث اًلصف اخملخَعة.
اًثاًثةٔ :بن املرشغ مل ًلم تخحسًس مسى فساحة الادذالف من ؿسمَ ٔبو ثـسذٍ ،إر ٍىفي
ٔبن ختخَف قصفذان حول مسبٔةل كاهوهَة ٔبو حول ثفسري هط كاهوين مـني ،حىت ًًضبٔ اذلق
ٌَصئُس ا ٔلول ٌَمحوكة اًـََا من ٔبخي إحاةل املسبٔةل حمي الادذالف ؿىل اًلصفة اخملخَعة.31

َ 30لس ؾحس اًحايق اًَوسفي ،م ش ،ض .15
َ 31لس ؾحس اًحايق اًَوسفي ،م ش ،ض .19
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إرن وحسة املاذت  18من اًلاهون اًـضوي  12-11حىون اًلصف جممتـة خمخعة يف
اًفعي يف اًعـن ابًيلغ اطلي ًعصخ ٔبو من صبٔهَ ٔبن ًعصخ حَوال كاهوهَة مذياكضة ٔبمام
قصفذني ٔبو ٔبنرث واطلي مت ؾصضَ ؿىل اًلصفة اخملخَعة ذون ٔبن ًخوظي ٔبؾضاءُا إىل اثفاق
حول اذلي اًلاهوين املوحس  ،وثيـلس ُشٍ اًلصف ٌَفعي هبشا اًوخَ مبوحة ٔبمص إحاةل ظاذز
ؾن اًصئُس ا ٔلول ٌَمحوكة اًـََا.
وابًصحوغ إىل املاذت  19من هفس اًلاهون فإن ُشٍ اًلصف ثدضلك من :ؼ اًصئُس ا ٔلول
ٌَمحوكة اًـََا هصئُس ًِا ؼ انئة اًصئُس ا ٔلول ٌَمحوكة اًـََا ؼ زؤساء اًلصف ؼ زؤساء
ا ٔلكسام ؼ معَس املسدضازٍن ًلك قصفة ؼ املسدضاز امللصز ؼ
وال میىن ًِشٍ اًلصف ٔبن ثفعي يف اًلضَة املـصوضة ؿَهیا إال حبضوز هعف ٔبؾضاءُا
ؿىل ا ٔلكي وثخزش كصازاهتا تبٔكَحَة ا ٔلظواث ويف حاةل ثـاذل ا ٔلظواث ٍصحج ظوث اًصئُس.
وُيا جیة االٕصازت إىل ذوز اًصئُس ا ٔلول ٌَمحوكة اًـََا يف اًوظول إىل حي كاهوين
موحس وملٌؽ زلَؽ اًلضات حيمَِم فامی تـس ؿىل ؿسم اٍمتصذ ؿَََ ،رعل ٔبن اًصئُس ا ٔلول ٌَمحوكة
اًـََا ومبا هل من ٔبكسمِة وحٌىة يف ذمازسة اًـمي اًلضايئ ثؤُهل إىل هسة سَعة مـيوًة جتاٍ
سمالءٍ اًلضات ًخـني ؿَََ وتعفذَ زئُس ادلَسة ٔبن ًلوم تخلصًة وهجاث اًيؼص ابالٕكٌاغ
واذلجة اًلاهوهَة وامليعق وال ٔبن ًلذرص ؿىل مض ظوثَ الجتاٍ مـني ،وهبشٍ اًعصًلة ٌس خعَؽ
إكٌاغ اًلضات ابذلي املخزش واطلي ًؤذي إىل اس خدداة اًخوحِس تني خمخَف اًلصف وتعوزت
مصهة.32
ومن اذلاالث اًياذزت اًيت ثضميت اهـلاذ اًلصف اجملمتـة ٌَمحوكة اًـََا میىن ٔبن هعصخ
اذلاةل الٓثَة:
ؿىل إثص ػِوز ثحاٍن تني كصازاث قصف احملوكة اًـََا حول مسبٔةل إؾعاء اًوظف اًلاهوين
ًـيرص اًصمسَة يف اًـلوذ اًياكةل ٌَحق اًـَين اًـلازي واًـلوذ املخـَلة تيلي مَىِة احملالث
اًخجازًة ،حِر ادذَفت من حِر ٔبن اًحـغ مهنا ال ًـخرب اًصمسَة زنيا من ٔبزاكن اًـلس ،تي
ُو جمصذ رشظ ذازح ؾن اًـلس اًِسف مٌَ ثوفري اسلاًة ٌَلرئ 33بو ٔبثص من بٓاثز اًـلس ًرتثة

 32سايس جن حَمیة ،م ش ،ض .172
 33كصاز احملوكة اًـََا ؼ اًلصفة اًـلازًة ؼ زمق  ، 59591املؤزد يف " 1990/04/04كري مًضوز".
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ؿىل ؿسم اًلِام هبا من ظصف املسٍن إًزامَ هبا كضاء ،34تُامن اؾخربُا اًحـغ الٓدص زهن من
ٔبزاكن اًـلس ًرتثة ؿىل ؿسم ثوفصٍ اًحعالن املعَق.35
مت ؾصط ُشا اًخحاٍن ؿىل َُئة اًلصف جممتـة ًخحنك فَِ ثضلك ًؤذي إىل ثوحِس
الاحهتاذ يف ُشٍ املسبٔةل.
اىهتيى ز ٔبي ُشٍ اًَِئة إىل ٔبن اًخرصفاث اًلاهوهَة املضاز إٍهیا ابملاذت  324مىصز 01من
اًلاهون املسين يه ثرصفاث جیة ٔبن حىون ؿىل اًضلك اًصمسي حتت ظائةل تعالن اًخرصف
ؿىل اؾخحاز ٔبن اًصمسَة زهن يف اًـلس تـسم ثوفصُا ًعحح اًـلس ابظي وؿسمي ا ٔلثص ،36وُىشا
فإن ُشا اًلصاز كس فغ اًخحاٍن ؾن ظصًق اًفعي يف هلعة كاهوهَة حساسة ،حِر ٔبنس ؿىل
اًلضات ٔبن ًَزتموا هبشا اًخوحِس يف الاحهتاذ واطلي من صبٔهَ ٔبن ًؤذي إىل فصط احرتام
اًضلك اًصمسي يف املـامالث اًـلازًة ؿىل املواظيني ورعل حفاػا ؿىل حلوكِم من حِر
ضٌلن اس خلصاز املـامالث ،وحفاػا ؿىل حلوق اصلوةل من حِر ضٌلن ادلحاًة اًرضًخِة ؿىل
اهخلال املَىِة اًـلازًة.37
وال ثضمن ُشٍ الًَٓة سوى زكاتة تـسًة ،حِر ال ثمت إال تـس زحوث الادذالف يف
الاحهتاذ تني كصازٍن ؿىل ا ٔلكي ،إضافة إىل ٔبن ُشٍ الًَٓة ثلوم ؿىل مـَاز ذامي يف معي
احملوكة اًـََا هؼصا ًـسم إًزامِة اٌَجوء إىل ُشٍ الًَٓة ،إر كٌَل ًمت اًصحوغ إٍهیا ،إر اًخجصتة
املالحؼة ٔبهَ وزمغ الاؿرتاف توحوذ ػاُصت الادذالف يف الاحهتاذ تني قصف احملوكة اًـََا
و ٔبحِاان حىت يف احهتاذ هفس اًلصفة فإن ظسوز كصازاث من اًلصفة اخملخَعة ٔبو اًلصفة اجملمتـة
ٍاكذ ٍىون انذز اذلسوج ،38وُشا خبالف حموكة اًيلغ اًفصوس َة اًيت وضاُس فهیا وضاظ
مَحوع ٌَلصف اخملخَعة ،واًيت جتمتؽ ثلصًحا مبـسل مخس مصاث يف اًس ية ويف لك مصت ثضؽ
حسا ٌَخضازة املوحوذ ٔبو ثخالىف ثضازاب من املمىن ٔبن حيسج.39

 34كصاز احملوكة اًـََا ؼ اًلصفة املسهَة ؼ زمق  ، 40818املؤزد يف  " 1987/07/01كري مًضوز".
 35كصاز احملوكة اًـََا ؼ قصفة ا ٔلحوال اًضرعَة واملوازًر ؼ زمق  ،103656املؤزد يف  ،1994/11/09ورشت اًلضات ،غ  ،51ض .67
 36كصاز اًلصف اجملمتـة زمق  136156املؤزد يف  ،1997/02/18اجملةل اًلضائَة ،ؿسذ  ،01ش  ،1997ض .10
 37حسان توؾصوح ،ثـََق ؿىل كصاز اًلصف اجملمتـة املؤزد يف  ،1997/02/18جمةل الاحهتاذ اًلضايئ ،ؿسذ ذاض اًلصفة اًخجازًة واًححصًة ،ض
.43
 38حسني اًساملي ،اًخـلِة ووحست اًلضاء ،بٔؾٌلل مَخلى اًخـلِة ،لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة تخووس ،ثووس  ،1988ض .77
 39سايس جن حَمیة ،م ش ،ض .174
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إن اًخضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ تني قصف احملوكة اًـََا میىن جضخهیَ حبق مثي
اذلرشاث اًضازت اًيت میىن ٔبن ثؤثص ؿىل حوذت اًـمي اطلي ًعسز ؾن ُشٍ ادلِة اًلضائَة،
طلعل فإن اًخسذي ومن ظصف ُشٍ ادلِة ٍىون رضوزي من ٔبخي اذلس من ُشا اًخضازة.
وزمغ ٔبن اذلَول اًيت وضـِا املرشغ میىن ٔبن ثيلط من اًخضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ إال ٔبهنا
ال میىن ٔبن ثليض ؿَََ تعوزت هنائَة ورعل ًلٔس حاة اًخاًَة:
ؼ ٔبن ؿسم زتط سَعاث احملوكة اًـََا املخـَلة تخوحِس ثعحَق وثفسري اًلاؿست اًلاهوهَة
تيؼام الاحهتاذ اًلضايئ املَزم جیـي من ُشٍ اًسَعاث حمي جساؤل من حِر اًفائست
اًـمََة ،رعل ٔبن قَاة ُشا اًيؼام جیـي من ُشٍ اًسَعاث راث كمیة مـيوًة فلط،
فرضوزاث ا ٔلمن اًلاهوين ومدس ٔب املساوات ٔبمام اًلاهون ثَزمان اًلايض ترضوزت احرتام الاحهتاذ
اًلضايئ ٌَجِة اًلضائَة اًيت ثـَوٍ حىت وًو مل ٍىن رعل الاحرتام مصثحط تبٔي حزاء.40
ؼ ٔبن لك ُشٍ الًَٓاث ثحلى حمسوذت الزثحاظِا مبحسوذًة اًيؼام اًلضايئ ٔبظال من حِر
اًلوت املَزمة ًالحهتاذ اًلضايئ ،إر ٔبن كصازاث احملوكة اًـََا وحىت وٕان ظسزث ؾن اًلصفة
اجملمتـة فإن كوهتا املَزمة ٌَلضات ثحلى حمسوذت من حِر اًزمان هون ٔبهَ ال میىن اذلجص ؿىل
ثفىري وحق اًلايض يف الاحهتاذ مس خلدال ،ويه حمسوذت ٔبًضا من حِر ٔبن متصذ اًلضات ؿىل
ُشٍ اًلصازاث اًعاذزت ؾن اًلصفة اجملمتـة ًحلى وازذ ،ذاظة ٔبن ُشٍ اًلصازاث ال میىن ٔبن
ٍصثلى هبا إىل مصثحة اًساتلة اًلضائَة يف اًيؼام ا ٔلجنَوساهسوين.41
ؼ ؿسم حتسًس املرشغ ًلمیة وكوت اًلصازاث اًعاذزت ؾن اًلصف اجملمتـة يف مواهجة لك قصفة
من قصف احملوكة اًـََا.
طلعل ،فإن اًخلََي من اًخضازة يف الاحهتاذ اًلضايئ ٌس خسؾي اًخيخَِ إىل:
ؼ رضوزت ثفـَي وسائي اًصكاتة من ذالل اًىضف اًرسًؽ واصلامئ ذلاالث اًخضازة.
ؼ رضوزت ثفـَي وسائي اًـالح من ذالل كِام اًصئُس ا ٔلول ٌَمحوكة اًـََا تخًض َط معي
اخملخَعةC:\Users\star .
اًلصفة
info\AppData\Roaming\Microsoft\Word\A2013068.pdf

40
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ف ّـاًَة مدسبٔ "ال ؿشز جبِي اًلاهون"
اًخعوز اًخىٌوًويج
يف ػي ّ
ساًسي محَس ،بٔس خار مساؿس " ٔب" خامـة موًوذ مـمصي ثزيي وسو


إن زوزت االثعاالث واملـَوماث اًيت ػِؼصث يف اصلول املخلسمؼة ،كؼس احذاحؼت اًـؼامل لكؼَ
تـؼس رعل ،وكؼس ٔبذّى اًخّلؼسّم املؼشُي ًالثعؼاالث إىل ػِؼوز وسؼ َةل خسًؼست ًيلؼي املـَومؼؼاث
وٕاحصاء املـامالث تني ا ٔلفصاذ ٔبای اكن موكـِمُ ،شٍ اًوس َةل ثـصف ثض حىة املـَومؼاث اصلوًَؼة
ويه الاهرتهت .ومٌش ػِوزُا واًياش يف اكفؼة ذول اًـؼامل ثخعَؼؽ إًَؼَ وثلؼسم ؿؼىل اسؼ خزسامَ
نيافشت ًعي مهنا مس خزسمَ ؿىل اًـامل ًَـصف ما جیصي من حوهل من ٔبحساج وحيعي ؿىل مؼا
ٍصًس من مـَوماث.
وكس وضبٔ ؾؼن احؼامتغ حىٌوًوحِؼا االثعؼاالث وحىٌوًوحِؼا اذلاسؼة الٓيل زؼوزت حلِلِؼة يف
املـَوماث املخسفلة من معاذز مذحاًية ومذيوؿة ،جفاءث ثغل اًخىٌوًوحِا ًخلسم ذسماث خَؼَةل
ً ٕالوسان مبا متَىَ من ذكة وزسؿة يف مجؼؽ املـَومؼاث وحتَََِؼا ومـادلهتؼا وثوسًـِؼا وورشؼُا يف
وكت ٌسري.
ًلؼؼس ثؼبٔثص اًل ؼاهون اجیاتَؼؼا وسؼؼَحا هبؼؼشا اًخعؼؼوز اًخىٌوًؼؼويج ،اطلي مؼؼس موضؼؼوغ اًلواؿؼؼس
اًلاهوهَة (ػِوز كواهني خسًست مساٍصت ٌَخلسم اًخىٌوًؼويج مثؼي :اًخـاكؼس الاًىؼرتوين ،اًخجؼازت
الاًىرتوهَؼؼة ،اًخوزَؼؼق الاًىؼؼرتوين ،اًخوكِؼؼؼؽ الاًىؼؼرتوين ،اًخحىؼؼمي الاًىؼؼرتوين ،اذلىومؼؼؼة
ومس نشعل صؼلك اًلاؿؼست اًلاهوهَؼة
الاًىرتوهَة ،االٕزحاث الاًىرتوين ،ادلصامئ املـَوماثَةّ ،)...
اًيت ٔبظححت ثًرش ًُس جىذاتة ادلصًست اًصمسَة ؿىل اًوزكة املاذًة ،حفسة تي ثًرشؼ ادلصًؼست
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اًصمسَة ؾن ظصًق ثلٌَاث حسًثة اكًًرش يف املوكؽ الاًىرتوين ارلاض هبؼا (مؼثال موكؼؽ ا ٔلماهؼة
اًـامة ٌَحىومة ادلزائصًة  )www.joradp.dzو(املوكؽ اًفصويس .)legifrance.gouv.fr
نٌل میىن اًوظؼول إىل اًيعؼوض اًلاهوهَؼة يف صؼلك ا ٔلكؼصاض ٔ Cédéromsبو (DVD
)ٔ romsبو تواسعة كواؿس تَاانث  Bases de donnéesاًيت ثـين جتمَؽ ٔبؾؼٌلل ٔبو تَؼاانث،
حىون مصثحعة تعصًلة هؼامِة ومهنجَة میىن اًوظؼول إٍهیؼا توسؼ َةل اًىرتوهَؼة اكذلاسؼة الٓيل.
(مثي كاؿست اًحَاانث املرصًة ارلاظة مبجَس اًؼوسزاء ثضؼم جرشؼًـاث مرصؼ واملحؼاذئ اًلاهوهَؼة
حملوكة اًيلغ املرصًة).
فدفضي اًخىٌوًوحِة اذلسًثة ٔبظحح اًوظول إىل اًلاهون واًـمل تَ ًمت ثسِوةل وثرسؿة فائلؼة
ويف مذياول لك من هیمَ مـصفة اًلاهون ،وكس سامه يف فـاًَة مدس ٔب "ؿسم حواس الاؾخشاز جبِي
اًلؼاهون" ٔبو مدؼؼس ٔب "ال ًفؼؼرتط يف ٔبحؼؼس ادلِؼؼي ابًلؼاهون" اطلي ٔبكصثؼؼَ املؼؼاذت  60مؼؼن اصلسؼ خوز
ادلزائصي ًس ية .1996
كري ٔبن ُشا املحس ٔب ،ؿىل اًصمغ من مسامهة اًخلٌَاث اذلسًثؼة يف فـََخؼَ وفاؿََخؼَ ،ال ًخفؼق
متاما مؽ اًواكؽ ،ومیىن مـادلة االٕصاكًَة من ساوًخني:
ا ٔلوىل :ابًًس حة ملسى كاتََة اًوظول إىل اًلاهون
إن ثعحَق مدس ٔب "ال ؿشز جبِي اًلاهون" ثخحساٍ ؾوائق ؿسًست ،هؼصا ًـسم إماكهَة اًوظؼول
إىل اًلاهون ؿىل اًصمغ من اًخعوز اًخىٌوًويج ًلٔس حاة اًخاًَة:
-

اًخضرم اًدرشًـي،
كاتََة اًيعوض اًلاهوهَة ٌَخـسًي واًخلَري يف ٔبي وكت،
هیؼم
إن ؾوملة اًخجازت ٔبذى ؿىل ؾوملة املفاُمي اًلاهوهَة وابًخايل فإن اًوظؼول إىل اًلؼاهون ال ّ
املواظن حفسة تي هیم حىت اًضرط ا ٔلحٌيب (املسدمثص ا ٔلحٌيب ذاظة)،
إن اًيعوض اًلاهوهَة مل ثـؼس هعوظؼا وظيَؼة تؼي كاًحُهتؼا ذوًَؼة ( ٔبمهِؼا اًلؼاهون اًخجؼازي ؼ
كاهون امليافسة ؼ كواهني الاسدامثز.)...
إن اًوظول إىل اًلاهون توسائي ثلٌَؼة حسًثؼة ٌسؼ خسؾي حتسؼني كواؿؼس اًحَؼاانث اًلاهوهَؼة
حىت حىون يف مذياول ازلَؽ.
إن وسائي اًخلٌَة اذلسًثة ثخعَة تسوزُا مـصفة ثلٌَة وفٌَة وال ختَو من اخملاظص.
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 ًؼؼُس لك املؼؼواظيني مبلؼؼسوزمه اذلعؼؼول ؿؼؼىل اًوسؼؼائي اًخىٌوًوحِؼؼة اذلسًثؼؼة ً ٕالؿؼؼالمواالثعال ،فال میغل لك مواظن الاهرتهت ،نٌل ال ٌس خعَؽ لك مواظن ذفؽ فواثريٍ.
اًثاهَة :ابًًس حة ملسى وضوخ اًلاؿست اًلاهوهَة
 إن فِم اًلاؿست اًلاهوهَة ًخعَة كسز مـني من املـصفؼة اًلاهوهَؼة ،واًؼيت ال ثخؼوفص يف كاًحَؼةاملواظيني،
 تـرثت كاًحَة اًيعوض اًلاهوهَة وؿسم جتمَـِا يف نخاة مو ّحس (اًخلٌني)، ؿسم وضوخ اًلاؿست اًلاهوهَة يف كاًة ا ٔلحِانٌ ،س خسؾي الاظالغ ؿىل ا ٔلحاكم اًلضائَةوالٓزاء اًفلَِة ،ومعسز اًلاؿست اًلاهوهَة ،ومؽ رعل ًعـة ٌَمواظن الاظالغ ؿَهیا،
 إن مغؼؼوط اًلاؿؼؼست اًلاهوهَؼؼة زاحؼؼؽ ًىؼؼون كاًحُهتؼؼا يه حصمجؼؼة ًيعؼؼوض بٔحٌحَؼؼة (اًل ؼاهوناًفصويس ذاظة) وابًخايل جیة اًخّحنك يف اٌَلخني اًـصتَة واًفصوس َة.
فاالٕصاكًَة اًيت حنؼاول مـادلهتؼا يف ُؼشٍ املؼساذةل يه :مؼسى ف ّـاًَؼة مدؼس ٔب "ال ؿؼشز جبِؼي
اًلاهون" يف ػي زوزت املـَوماثَة واًخعوز اًخىٌوًويج؟
واالٕخاتة ؾن ُشٍ االٕصاكًَة ًخعَة اًخـصط إىل املسائي اًخاًَة:
املححر ا ٔلول :مفِوم مدس ٔب "ال ؿشز جبِي اًلاهون".
ؼؼؼوز اًخىٌوًؼؼؼؼويج يف اًوظؼؼؼؼول إىل اًلؼؼؼؼاهون
املححؼؼؼؼر اًثؼؼؼؼاين :مؼؼؼؼسى مسؼؼؼؼامهة اًخعؼ ّ
وثوضَح اًلاؿست اًلاهوهَة.
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املححر ا ٔلول
مفِوم مدس ٔب "ال ؿشز جبِي اًلاهون"
مدس ٔب "ال ؿشز جبِي اًلاهون" ٔبو "ؿسم حواس الاؾخشاز جبِي اًلاهون" ٔبو تخـحري بٓدص
"ؿسم افرتاط هجي ٔبحس ابًلاهون" وًـرب ؾيَ ابٌَلة اًفصوس َة تؼ:
"  " Nul n'est censé ignorer la loiومعسزٍ اٌَلة اًالثًَِة حِر ًـرب نٌل ًًل:
"ٔ Ignorantia legis non excusatبو
ً 1Nemo censetur legem ignorareلؼس ٔبكؼصث ذسؼاثري نثؼريت مبحؼس ٔب "ؿؼسم حؼواس
الاؾخشاز جبِي اًلاهون" مهنؼا اصلسؼاثري ادلزائصًؼة املخـاكدؼة وبٓدصُؼا ذسؼ خوز  1996اطلي هؼط
ؿَََ يف املاذت  60نٌل ًًل "ال ًـشز جبِي اًلاهون".
ٔبوال :مدس ٔب "ال ؿشز جبِي اًلاهون" ٔبو "ؿسم حواس الاؾخشاز جبِي اًلاهون"
 1ؼ مضمون مدس ٔب "ؿسم حواس الاؾخشاز جبِي اًلاهون"
ًعحق مدس ٔب "ؿسم حواس الاؾخشاز جبِي اًلاهون" ؿىل اكفة ا ٔلصؼزاض اخملؼاظحني تبٔحاكمؼَ
وًؼؼو مل ٍىوه ؼوا كؼؼس ؿَم ؼوا تؼؼَ فـؼؼال ،فادلِؼؼي ابًل ؼاهون ال ًعؼؼَح ؿؼؼشزا ً ٕالفؼؼالث مؼؼن ارلضؼؼوغ
ٌَلاهون.2
فِفرتط ؿمل اًاكفة ابًلاهون تـس ٔبن ًخؼاخ هلؼم ُؼشا اًـؼمل ابًوسؼ َةل اخملععؼة ًِؼشا اًلؼصط
ويه ورش اًلاهون يف ادلصًؼست اًصمسَؼة .كؼري ٔبهؼَ إرا اكن ًفؼرتط يف اًاكفؼة اًـؼمل ابًلؼاهون تـؼس
اهلضاء اًفرتت احملسذت كاهوان تـس ورشٍ ،فإهَ ابمللاتيً ،فرتط فؼهیم ؿؼسم اًـؼمل تؼَ كدؼي اهلضؼاهئا،
فِىؼون مؼؼن حؼؼق اًضؼرط ٔبن ًـخؼؼشز جبِؼؼي اًلؼاهون ظاملؼؼا ٔبن ادلصًؼؼست اًصمسَؼة اًؼؼيت ثخضؼؼمن
هعوظَ مل ثعي إىل ملص اصلائصت.3

 1حدَة إجصاُمي ارلًََل ،املسذي ٌَـَوم اًلاهوهَة ،اًيؼصًة اًـامة ٌَلاهون ،ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ،اًعحـة اًخاسـة ،2008 ،ض .183
 2مدس ٔب ؿسم حواس الاؾخساذ ابدلِي ابًلواهني ًفرتط ؿمل اًاكفة هبا ومهنم ؼ ابًًس حة ًلواهني اًصسوم ازلصهَة -املس خوزذ ٌَحضاؿة املسٍن ابًصمس ،ذما حيول
ذون كِام الاحذجاح مٌَ هبشا اصلفؽ يف مواهجة معَحة ازلازك؛ ظـن مرصي زمق ً 99س ية  31ق ،خَسة  1965/01/12ش  16ض  89هلال ؾن
َلس حسني مٌعوز ،هؼصًة اًلاهون (مفِوم وفَسفة وحوُص اًلاهون ،ظحَـة ودعائط اًلاؿست اًلاهوهَة ،معاذز اًلاهون وثعحَلَ) ،ذاز ادلامـة
ادلسًست ًٌَرش ،االٕسىٌسزًة ،2009 ،ض .247
 3حدَة إجصاُمي ارلًََل ،املسذي ٌَـَوم اًلاهوهَة ،اًيؼصًة اًـامة ٌَلاهون ،ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ،اًعحـة اًخاسـة ،2008 ،ض .185
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فدـس ورش اًلاهون وميض املست احملسذت ًيفارٍ فاهَ تشعل ٍىون كس ٔبثَح ٌَياش اكفة اًـمل تؼَ
وال ًلدي من ٔبحس الاؾخشاز جبِهل ٔبي ال ًلدي من ٔبحس االٕفالث من ثعحَق اًلاهون ؿَََ حبجة
ٔبهَ جیِهل حىت وًو زخت فـال ٔبهَ اكن جیِي حنك اًلاؿست اًلاهوهَة اًيت ذاًفِا.4
فال جیوس ٔلحٌيب ٔبن ًخزَط من ثعحَق اًلاهون حبجة ؿسم ؿَمؼَ تلؼاهون اصلوةل اًؼيت ىؼزل
فهیا ،نٌل ٔبهَ ال ًلدؼي مؼن ٔبي مؼواظن اًؼخزَط مؼن ٔبحؼاكم اًلؼاهون حبجؼة اهؼَ ظؼسز وُؼو يف
ارلازح وُىشا.5
 2ؼ مربزاث املحس ٔب:
جیس ُشا املحس ٔب مربزاثَ يف الاؾخحازاث اًلاهوهَة واًـمََة اًخاًَة:
-

-

ُياك كصًية كاظـة ؿىل ؿمل اًياش ابًلاهون مىت مت ورشٍ وابًخايل ال ًلدؼي مؼن ٔبحؼس إزحؼاث
ؾىس ُشٍ اًلصًية.6
ُياك اؾخحازاث معََة ثلوم ؿَهیا كاؿست ؿسم حواس الاؾخؼشاز جبِؼي اًلؼاهون ٔلهؼَ ًؼو ٔبخؼزي
الاؾخشاز جبِي اًلاهون ٍمتىن نثؼري مؼن اًيؼاش مؼن االٕفؼالث مؼن ثعحَؼق اًلؼاهون ؿَؼهیم
تخلسمي ُشا اًـشز واكذرص ثعحَلَ ؿؼىل مؼن ال ٌسؼ خعَؽ إزحؼاث هجؼهل ابًلؼاهون ورعل میثؼي
إذالال ابملساوات تني ا ٔلفصاذ.
وًُس مؼن وسؼؽ املرشؼغ ٔبن حيمؼي اًلؼاهون إىل ؿؼمل اًيؼاش فؼصذا فؼصذا .نؼٌل ٔبهؼَ ٌسؼ خحَي
االٕزحاث ٔبن لك رسط ؿمل تَ ؿٌَل حلِلِا.
كؼس ًفلؼؼس اًلؼاهون ظؼؼفة مؼن ٔبمه ظؼؼفاثَ ويه اًـمومِؼة إرا مؼؼا ظحؼق اًلؼاهون ؿؼىل اًؼؼحـغ
وافَت مٌَ اًحـغ الٓدص.
كس حيسج تَحةل وفؼوىض وؿؼسم الاسؼ خلصاز يف اجملمتؼؽ إرا مؼا مت اًسؼٌلخ ابالؾخؼشاز ابدلِؼي
ابًلاهون.7

 4سـَس خرب ،املسذي صلزاسة اًلاهون ،هؼصًة اًلاهون ،ادلزء ا ٔلول( ،ذ.ذ.ن) ،اًلاُصت ،2001 ،ض.153
 5هخِي زسالن ،إجصاُمي ذاوذ ،املسذي ٌَـَوم اًلاهوهَة ،هؼصًة اًلاهون ،اًىذاة ا ٔلول ،اٍهنضة ٌَعحاؿة ،ظيعا 2012 ،ض .180
 6فلس هعت حموكة اًيلغ املرصًة بٔهَ إرا اكن اًلاهون كس مت ورشٍ يف اتزخی مـني فال ًلدي من بٔحس الاؾخشاز جبِهل بٔو إزحاث بٔن ػصوفَ ارلاظة كس
حاًت ذون ؿَمَ اًفـًل .هلغ مسين مرصي ٍ 1964/04/8لوؿة بٔحاكم اًيلغ ش  16ض  ،176هلال ؾن هخِي زسالن ،إجصاُمي ذاوذ ،املسذي
ٌَـَوم اًلاهوهَة ،هؼصًة اًلاهون ،اًىذاة ا ٔلول 2012 ،ض .179
 7سـَس خرب ،املسذي صلزاسة اًلاهون ،هؼصًة اًلاهون ،ادلزء ا ٔلول( ،ذ.ذ.ن) ،اًلاُصت ،2001 ،ض .153
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 ال ًـلي ٔبن ًخوكف سَعان اًلاهون ؿىل اًؼصوف ارلاظة جلك رسط ،حبَر ًعحؼق ؿؼىلمن ؿمل تَ فـال وال ًعحق ؿىل مؼن مل ًـؼمل تؼَ ،إر ًؼؤذي رعل إىل اًفؼوىض وفؼذح اًحؼاة
ؿىل مرصاؾََ ًالذؿاء ابدلِؼي تؼبٔحاكم اًلؼاهون لكؼٌل تؼسث مذـازضؼة مؼؽ معؼاحل اخملؼاظحني
تبٔحاكمَ.8
 إن ٔبمه ما میزي اًلاؿست اًلاهوهَة ُو ذاظَة إًزارما ،اطلي ًًدـر مهنؼا ال مؼن ؿامؼي ذؼازيجؾهنا اكًـمل هبا ،فاًلاهون ٌرسي يف حق لك رسؼط سؼواء ؿؼمل تؼَ ٔبم مل ًـؼمل تؼَ ،وحوكؼَ
مَزم هل ذون حاخة إىل ثلوًة ُشا االًٕزام ابًزتام بٓدص مععيؽ ُو الاًزتام ابًـمل ابًلاهون.9
 ًخضمن اًلاهون ظفة االًٕزام يف راثَ سواء تبٔحاكمَ ٔبو ترضوزت ؿمل ا ٔلفصاذ تَ ،واًلول تلؼريرعل ًيعوي ؿىل املساش مبحس ٔب املساوات تني املواظيني ،ورعل من ذؼالل ثعحَؼق اًلؼاهون
ؿىل اًحـغ ذون الٓدص ،وُشا ما ًخـازط مؽ س َاذت اًلؼاهون واسؼ خلصاز اًيؼؼام يف اجملمتؼؽ
وحتلِق اًعاحل اًـام.10
مسى واكـَة مدس ٔب افرتاط اًـمل ابًلاهون:
"trouver du-droit-français.com" 2ème partie: Avenir des sites publics: le Programme
d’Action Gouvernementale pour la Société de l’Information: au del{ des intentions, la
réalité du terrain inventaire critique des sites publics: la loi est-elle devenue accessible et
intelligible? Stéphane Cottin, chef de service informatique du Conseil constitutionnel.

اثهَا  :اًًرش يف ادلصًست اًصمسَة كصًية ؿىل اًـمل ابًدرشًؽ
تـؼؼس وضؼؼؽ اًدرشؼؼًؽ س ؼواء تواسؼؼعة اًسؼؼَعة اًدرشؼؼًـَة اخملخعؼؼة يف ا ٔلظؼؼي ٔبو تواسؼؼعة
اًسَعة اًخيفِشًة ؿىل سخِي الاسؼ خثٌاء ،جیؼة ًيفؼار اًدرشؼًؽ ٔبن میؼص مبؼصحَخني ُؼٌل االٕظؼساز
 promulgationمث ًٌَرش .publication
 1ؼ مصحةل إظساز اًدرشًؽ:
االٕظساز ُو معي كاهوين ثلوم تَ اًسَعة اًخيفِشًة وًلعس تَ ٔبمصان:
 8هخِي زسالن ،إجصاُمي ذاوذ ،املسذي ٌَـَوم اًلاهوهَة ،هؼصًة اًلاهون ،اًىذاة ا ٔلول 2012 ،ض 182؛ حسن نريٍ ،املسذي اىل اًلاهون ،اًعحـة
ارلامسة ،ض .317
َ 9لس سـَس حـفوز ،مسذي إىل اًـَوم اًلاهوهَة اًوخزي يف هؼصًة اذلق ،اًعحـة اًصاتـة ؾرش ،ذاز ُومة ،2007 ،ض .220
َ 10لس حسني مٌعوز ،هؼصًة اًلاهون (مفِوم وفَسفة وحوُص اًلاهون ،ظحَـة ودعائط اًلاؿست اًلاهوهَة ،معاذز اًلاهون وثعحَلَ) ،ذاز ادلامـة
ادلسًست ًٌَرش ،الاسىٌسزًة ،2009 ،ض .249
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ٔبوهلٌل :إزحاث مِالذ جرشًؽ خسًس ًيضم إىل ٍلوؿة كواهني اصلوةل.
اثىهیٌلٔ :بمص ظاذز مؼن زئؼُس اًسؼَعة اًخيفِشًؼة إىل ٔبؾضؼاهئا ابًلِؼام تدٌفِؼش رعل اًلؼاهون.
فصخال اًسَعة اًخيفِشًة ال ٌرشؼؾون يف ثيفِؼش كؼاهون مـؼني مبجؼصذ متؼام سؼ يَ ،وٕامنؼا ال تؼس ٔبن
ًعسز هلم ٔبمص تشعل من زئؼُس اًسؼَعة اًخيفِشًؼة وُؼو زئؼُس ازلِوزًؼة .حِؼر ٔبهؼَ اخملؼخط
كاهوان ابٕظساز اًلواهني.11
االٕظساز السم ًيفار اًدرشًؽ ٔبای اكن هوؿَ ذس خوزای اكن ٔبو ؿاذای ٔبو فصؾَا ،إال ٔبهَ يف تـؼغ
ا ٔلحِان ال ثؼِص معََة االٕظساز اكٕحؼصاء مسؼ خلي ؾؼن سؼن اًدرشؼًؽ .وحيؼسج ُؼشا ذاظؼة يف
حاةل اًدرشًؽ اًفصؾي حِر حىون اًسَعة اخملخعؼة ثسؼن اًدرشؼًؽ ويه اًسؼَعة اًخيفِشًؼة يه
هفسِا اخملخعة ابٕظسازٍ وابًخايل فسن اًدرشًؽ وٕاظؼسازٍ ًؼامتن تـمؼي واحؼس وؿؼىل اًـىؼس مؼن
رعل ًحسو سن اًدرشًؽ معال ممتزيا ؾن إظسازٍ مثٌَل ُو اذلال يف اًدرشؼًؽ اًـؼاذي ٔبو اًدرشؼًؽ
اصلس خوزي.12
هعؼؼت اًفلؼؼصت الاوىل مؼؼن املؼؼاذت  126مؼؼن ذس ؼ خوز  1996ؿؼؼىل مؼؼا ًؼؼًلًُ :ع ؼ ِسز زئؼؼُس
ازلِوزًة اًلاهون يف ٔبخي زالزني (ً )30وما ،اتخساء من اتزخی جسَمَ إایٍ".
 2ؼ مصحةل ورش اًدرشًؽ
ٔب ؼ امللعوذ ابًًرش:
إرا مت إظساز اًدرشًؽ اًـاذي اًزتمت اًسَعة اًخيفِشًة تدٌفِشٍ ،كري ٔبن ثيفِشٍ ابًفـؼي
مصُون ابٕؿالهَ ٌَياش وحتسًس موؿس ٌَـمي تَٔ ،بي ٔبهَ مبجصذ االٕظساز ًعحح اًدرشًؽ انفؼشا يف
راثَ  exécutoireكري اهَ ال ًعحح مَزما ٌَمزاظحني تَ  obligatoireالا تـس ورشٍ ابًعؼصق
اًلاهوهَة.13
ًلعؼؼس ابًًرشؼ إتؼؼالػ مضؼؼمون اًدرشؼؼًؽ إىل اخملؼؼاظحني تؼؼَ ،رعل ٔبهؼؼَ ال حلكَؼؼف إال مبـَؼؼوم
واًـسل واًـلي ًلذضَان متىِهنم من اًـمل تَ.14

 11سـَس خرب ،املسذي صلزاسة اًلاهون ،هؼصًة اًلاهون ،ادلزء ا ٔلول( ،ذ.ذ.ن) ،اًلاُصت ،2001 ،ض .151
 12سـَس خرب ،املسذي صلزاسة اًلاهون ،هؼصًة اًلاهون ،ادلزء ا ٔلول( ،ذ.ذ.ن) ،اًلاُصت ،2001 ،ض .151
َ 13لس سـَس حـفوز ،مسذي إىل اًـَوم اًلاهوهَة اًوخزي يف هؼصًة اذلق ،اًعحـة اًصاتـة ؾرش ،ذاز ُومة ،2007 ،ض .157
َ 14لس سـَس حـفوز ،مسذي إىل اًـَوم اًلاهوهَة اًوخزي يف هؼصًة اذلق ،اًعحـة اًصاتـة ؾرش ،ذاز ُومة ،2007 ،ض .158
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ورش اًدرشًؽ إحصاء ٔبسايس ًيفارٍ ،فال میىن حلكَف ا ٔلفصاذ تبٔحاكمَ وُؼو ال ًـَموهؼَ وٕاال
اكن حلكَفا مبس خحَي.15
فَُس من اًـسل ٔبن ًعحق جرشًؽ ذون ٔبن ًـمل الافصاذ توحوذٍ ،رعل ٔبن اًلاهون ًخعَؼة
مهنم اًسري ؿىل هنج مـني ومساءٍهتم إرا ذاًفوًٍِ ،شا وحة إؾعاءمه وس َةل ثدؼِح هلؼم مـصفؼة
اًلاهون حىت ٍىون ُياك مربز ملساءٍهتم ًو ذاًفوٍ.16
 2ؼ وس َةل اًًرش:
إاتحة اًـمل ابًلاهون ٍىون ؾؼن ظصًؼق ورشؼٍ وكؼس حؼسذ اصلسؼ خوز وسؼ َةل اًًرشؼ وموؿؼسٍ
ابًًس حة ٌَلاهون اًـاذي.
فاًوس َةل اًيت ًـخس هبا يف ورش اًدرشًؽ يه ورشٍ يف ادلصًست اًصمسَة ،ويه حصَفؼة ذاظؼة
ثعسزُا اصلوةل ًًرش اًدرشًـاث وكريُا من اًلصازاث .17فال ًلىن ؾن رعل ٔبي ظصًلة ٔبدؼصى
حىت وًو اكهت ٔبكوى و ٔبخسى مفـوال مهنا ؿىل إؿالم ٔبفصاذ اجملمتؽ ،نًرش اًدرشًؽ يف اًعؼحف
ٔبو االٕؿؼالن ؾيؼَ تواسؼعة االٕراؿؼة واًخَفزًؼون ٔبو ثـََؼق مَعؼلاث حتمؼي هعوظؼَ يف املَؼاذٍن
اًـامؼؼة وا ٔلمؼؼاهن اًصئُس ؼ َةٔ 18بو الاه هرتؼؼت ٔبو ٔبًؼؼة وس ؼ َةل ٔبدؼؼصى ،وٕان اكهؼؼت ُؼؼشٍ اًوسؼؼائي
جساؿس تعوزت فـاةل ؿىل متىني اًياش من اًـمل ابًدرشًؽ واالٕحاظة تبٔحاكمَ.19
نٌل ٔبن اًـمل اذللِلي ً ٔلفصاذ تعسوز اًدرشًؽ ،تبًٔؼة وسؼ َةل ٔبدؼصى ،ال ٍىفؼي إرا مل ًخحلؼق
اًًرش يف ادلصًست اًصمسَة .20تي جیوس ًؼلك رسؼط ٔبن حيؼخج تـؼسم ؿَمؼَ ابًدرشؼًؽ وًؼو زخؼت
ؿَمَ اًفـًل تَ.21
نٌل جیة ٔبن ٍىون اًًرش ورشا حصَحا وفلا ٌَلاهون امليعوض ؿىل رعل.22
 15سـَس خرب ،املسذي صلزاسة اًلاهون ،هؼصًة اًلاهون ،ادلزء ا ٔلول( ،ذ.ذ.ن) ،اًلاُصت ،2001 ،ض .152
 16هخِي زسالن ،إجصاُمي ذاوذ ،املسذي ٌَـَوم اًلاهوهَة ،هؼصًة اًلاهون ،اًىذاة ا ٔلول 2012 ،ض .177
َ 17لس سـَس حـفوز ،مسذي إىل اًـَوم اًلاهوهَة اًوخزي يف هؼصًة اذلق ،اًعحـة اًصاتـة ؾرش ،ذاز ُومة ،2007 ،ض .158
 18سـَس خرب ،املسذي صلزاسة اًلاهون ،هؼصًة اًلاهون ،ادلزء الٔول( ،ذ.ذ.ن) ،اًلاُصت ،2001 ،ض َ .152لس سـَس حـفوز ،مسذي إىل اًـَوم
اًلاهوهَة اًوخزي يف هؼصًة اذلق ،اًعحـة اًصاتـة ؾرش ،ذاز ُومة ،2007 ،ض .158
 19حدَة إجصاُمي ارلًََل ،املسذي ٌَـَوم اًلاهوهَة ،اًيؼصًة اًـامة ٌَلاهون ،ذًوان املعحوؿاث ادلامـَة ،اًعحـة اًخاسـة ،2008 ،ض .138
 20هخِي زسالن ،إجصاُمي ذاوذ ،املسذي ٌَـَوم اًلاهوهَة ،هؼصًة اًلاهون ،اًىذاة ا ٔلول2012 ،ض .177
َ 21لس حسني مٌعوز ،ض .239
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إرا اكن اًًرش يف ادلصًست اًصمسَة رضوزای ًيفؼار اًلؼاهون فإهؼَ يف هفؼس اًوكؼت اكف طلعل
حبَر ًفرتط تـس رعل اًـمل تَ وال حيخاح ا ٔلمص إىل ؿمل اًياش تعصق ٔبدصى إضافِة.23
ثيط اًفلصت ا ٔلوىل من املاذت اًصاتـة من اًخلٌني املسين ؿىل ما ًًل:
"ثعحق اًلواهني يف حؼصاة ازلِوزًؼة ادلزائصًؼة اصلمیلصاظَؼة اًضؼـحَة اتخؼساء مؼن ًؼوم ورشؼُا يف
ادلصًست اًصمسَة" إرا اكن اًًرش ُو اًوس َةل املـمتست ٌَـمل ابًدرشًؽ ،فإهؼَ ال ًـخؼس ابًًرشؼ اطلي
ال ًؤذي إىل ُشا اًـمل ،فال ٍىفي جمصذ ظحؽ اًلاهون ابدلصًؼست اًصمسَؼة تؼي ًًدلؼي اهدضؼاز ُؼشٍ
ادلصًست وثوافصُا ،ففي حاةل كِام كوت كاُصت حتول ذون وظول ادلصًؼست اًصمسَؼة إىل إكَؼمي مـؼني
فاًًرش ُيا مل حيلق اًـؼمل ابًدرشؼًؽ وابًخؼايل ال ٌرسؼي يف مواهجؼة ا ٔلصؼزاض امللمیؼني يف ُؼشا
االٕكَمي.24
 3ؼ مِـاذ ورش اًدرشًؽ تـس إظسازٍ:
مل حيسذ اصلس خوز ادلزائصي املؼست اًؼيت جیؼة ورشؼ اًدرشؼًؽ ذالًِؼا تـؼس إظؼسازٍ مؼن كدؼي
زئُس ازلِوزًة ،وُشا ؿىل ذالف ما ثليض تَ اصلساثري يف تـغ اصلول ا ٔلدؼصى ،اكصلسؼ خوز
املرصي اطلي ٔبوحدت املاذت  188من اصلس خوز ٔبن "ثًرش اًلؼواهني يف ادلصًؼست اًصمسَؼة ذؼالل
بٔس حوؿني من ًوم إظسازُا وًـمي هبؼا تـؼس صؼِص مؼن اًَؼوم اًخؼايل ًخؼازخی ورشؼُا إال إرا حؼسذ
طلعل مِـاذا بٓدص".
 4ؼ مِـاذ هفار اًدرشًؽ تـس ورشٍ:
ال ًعحح اًدرشًؽ مَزما ٌَمزاظحني تبٔحاكمَ من اتزخی ورشٍ إر ال ًحؼس ٔب هفؼارٍ نلاؿؼست ؿامؼة
إال تـس ميض وكت مـَوم مؼن ُؼشا اًخؼازخی ،فلؼس هعؼت اًفلؼصت اًثاهَؼة مؼن املؼاذت اًصاتـؼة مؼن
اًخلٌني املسين ؿىل ما ًًل:

 22فلس هعت احملامك اصلس خوزًة املرصًة يف ذؾوى اهتم فهیا كائس إحسى اًسفن اب ٕالرضاز ابذلَات اًححصًة واكئياهتا خملاًفذَ كصاز زئُس جمَس اًوسزاء زمق
ً 450س ية  1986ابٕوضاء َلَاث ظحَـَة مبحافؼة اًححص ا ٔلمحص،وكس ذفؽ املهتم تـسم ذس خوزًة اًلصاز خملاًفذَ بٔحاكم املاذثني  187و 188من اصلس خوز
اًيت ثليض تبٔن بٔحاكم اًلواهني ال جرسي إال ؿىل ما ًلؽ من اتزخی اًـمي هبا وال ًرتثة ؿَهیا بٔثص فامی وكؽ كدَِا ،وبٔن هط اًلصاز ارلاض ابحملمَاث خاء
فَِ بٔهنا ثغل املـَية حسوذُا وفلا ٌَرصًعة املصفلة ،واكهت ارلصًعة مل ثًرش ،فإن اًخجصمي كس مت مبوحة هط جرشًـي ال جیوس إهفارٍ من اًياحِة
اصلس خوزًة؛ ذؾوى زمق ً 20س ية  15ق احملوكة اصلس خوزًة اًـََا  .1994/10/1هلال ؾن :هخِي زسالن ،إجصاُمي ذاوذ ،املسذي ٌَـَوم اًلاهوهَة ،هؼصًة
اًلاهون ،اًىذاة الٔول 2012 ،ض ُامش ( )1ض .177-176
 23سـَس خرب ،املسذي صلزاسة اًلاهون ،هؼصًة اًلاهون ،ادلزء ا ٔلول( ،ذ.ذ.ن) ،اًلاُصت،2001 ،ض.152
َ 24لس حسني مٌعوز ،ض .241
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"حىون انفشت املفـول ابدلزائص اًـامصة تـس ميض ًوم اكمي مؼن اتزخی ورشؼُا ويف اًيؼوايح
ا ٔلدصى يف هعاق لك ذائصت تـس ميضؼ ًؼوم اكمؼي مؼن اتزخی وظؼول ادلصًؼست اًصمسَؼة إىل ملؼص
اصلائصت وٌضِس ؿىل رعل اتزخی دمت اصلائصت املوضوغ ؿىل ادلصًست".
كري ٔبهَ ًالحغ ٔبن املرشغ ؼ حتلِلؼا ٌَمعؼَحة اًـامؼة ؼ كؼس ًلؼصز هفؼار اًدرشؼًؽ تؼبٔثص زحـؼي
ًًسحة ؿىل اًفرتت اًساتلة ًًرشٍ يف ادلصًست اًصمسَة ،25نٌل ٔبهَ يف تـغ اذلاالث كس ًخضؼمن
اًدرشًؽ ادلسًس هعا ٌضري إىل ٔبن هفارٍ ًخبٔدص ؾن اتزخی ورشٍ مبست ظوًةل.26
مسى فـاًَة وس َةل اًًرش يف ادلصًست اًصمسَة ٌَوظول إىل اًلاهون:
-

كالء حاكًَف اًًرش يف ادلصًست اًصمسَة من حِر اًنك ٔبي ؿسذ اًًسخ اًيت جیؼة ثوفريُؼا
ومن حِر حاكًَف ثوسًـِا ؿرب اكمي اًرتاة اًوظين.
ظـوتة الاظالغ ؿىل اًيعوض اًلاهوهَة.
اس خحاةل حعول لك ٔبفصاذ اجملمتؽ ؿىل وسخ ًلك ادلصائس اًصمسَة اًيت ثعسز.
ؿسم وضوخ اًلاؿست اًلاهوهَة.
املححر اًثاين
اًخعوز اًخىٌوًويج يف اًوظول إىل اًلاهون
مسى مسامهة ّ
وثوضَح اًلاؿست اًلاهوهَة
ٔبوالٔ :بثص اًخعوز اًخىٌوًويج ؿىل اًلاؿست اًلاهوهَة
ٔب_ من حِر موضوغ اًلاؿست اًلاهوهَة:
 1ؼ ػِوز فصوغ خسًست ٌَلاهون هدِجة اًخعوز اًخىٌوًويج:

ػِؼؼوز فؼؼصوغ خسًؼؼست كؼؼري مـصوفؼؼة مؼؼن كدؼؼي ثعؼؼوز اًلؼاهون مؼؼن حِؼؼر موضؼؼوغ اًلاؿؼؼست
اًلاهوهَة

 25مثال كىض املرشغ ادلزائصي ثرساین مفـول اًخلٌني املسين اطلي مت ورشٍ يف ادلصًست اًصمسَة تخازخی  30سخمترب  1975اتخساء من ًوم  05حوًَََ
.1975
 26مثال كىض املرشغ املرصي ثرساین اًخلٌني املسين املرصي اًعاذز تخازخی  16حوًَََ  1948اتخساء من  15انخوجص 1949؛ َلس سـَس حـفوز،
مسذي إىل اًـَوم اًلاهوهَة اًوخزي يف هؼصًة اذلق ،اًعحـة اًصاتـة ؾرش ،ذاز ُومة ،2007 ،ض .159

248

اذلىومة الاًىرتوهَة يف اجملال الاذازي ،اًخوكِؼؽ االًٕىؼرتوين اًخحىؼمي الاًىؼرتوين ...اًـلؼس
الاًىرتوين حصامئ املـَوماثَة.
نشعل اكن اًخلس مي اًخلََسي ٌَلاهون حسؼة اًلؼاهون ارلؼاض واًـؼام والٓن ٔبظؼحح ثلسؼ مي
ثلين ...اًلاهون مصبٓت ؾرصٍ.
 2ؼ اًخلَري يف اًِسف من اًلاهون:
اكن اًِسف من اًلاهون ثيؼمي اًسَوك الاحامتؾي ً ٔلفصاذ مث حتؼول مؼن كاًؼة احامتؾَؼة إىل
جمصذ وس َةل ًوفص حوكِا ثلٌني اًخلٌَة يف حس راهتا من حِر هوهنا وكائؽ انفـة ٔبو ضازت.
ٔبظحح اًلاهون ؿٌَل ٌَخيؼمي مفثال ًيؼم الاكذعاذ اذلايل اطلي ًدسؼم ابًرسؼؿة تـؼس اندسؼاخ
اًخىٌوًوحِا اذلاًَة لك ؾلس واهدضاز اًخجازت الاًىرتوهَة ،فصخي اًلؼاهون ال تؼس ٔبن ٍىؼون كمیؼة
مضافة وًُس ؿائلا يف ثيؼمي اًًضاظ يف اجملمتؽ فال ٍىفي ؿَمَ ابًلاهون تي ظفذَ ثخعَة زؤًؼة
ا ٔلص َاء من ذالل ثبٔزرياث احملَط واًلِام تخحَََِا.
هصش اجملَس اصلس خوزي اًفصويس مدس ٔب ؿام وُؼو "كاتََؼة اًوظؼول إىل اًلؼاهون وثوضؼَحَ"
مبوحة كصاز اجملَس اصلس خوزي زمق  99/421DCظاذز تخازخی  16ذٌسمرب .1999
اثهَا :من حِر اًوظول إىل اًلاؿست اًلاهوهَة:
إن ػِوز اًخىٌوًوحِا اذلسًثة ً ٕالؿالم واالثعال جیؼة ٔبن وسؼ خلهل هوسؼ َةل ٌَنؼو يف مجَؼؽ
املَاذٍن الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًلاهوهَة.
جیؼؼؼة مسؼؼؼامهة اًلعؼؼؼاغ اًـؼؼؼام يف ثلؼؼؼسمي ذؼؼؼسماث ٌَمؼؼؼواظيني واملؤسسؼؼؼاث ابسؼؼؼ خـٌلل
اًخىٌوًوحِة اذلسًثة ً ٕالؿالم.
إن اًخحول اًـام حنو جممتؽ املـَوماثَة میس نشعل كعاغ ارلؼسماث اًلاهوهَؼة مبؼا فهیؼا ا ٔلماهؼة
اًـامة ٌَحىومة  SGGوقصف اًربملان واحملامك.
إن مدس ٔب ؿسم حواس الاؾخشاز جبِي اًلؼاهون اطلي حيمؼي اجملمتؼؽ وؼلك مؼن لك اذؿؼاء جبِؼي
اًلاهون ٔبظحح كصًية كاظـؼة ٌَـؼمل ابًلؼاهون اطلي ًعحؼق ؿؼىل ازلَؼؽ تؼسون اسؼ خثٌاء سؼواء اكن
املواظن ؿاذای ٔبو خامـَا ٔبو رميَا ٔبو حانٌل ٔبو كاضَا ،ماذامت اًيعوض اًلاهوهَة كس ورشث.
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يف حؼؼني ٔبن اًـؼؼسذ اًىدؼؼري ٌَيعؼؼوض اًلاهوهَؼؼة ونؼؼرثت اًخـؼؼسًالث اًؼوازذت ؿَهیؼؼا جتـؼؼي مؼؼن
اًعـة الاس خـاهة ابًححر اًَسوي ؾن ُشٍ اًيعؼوض ومؼن مث ًعؼـة اًوظؼول إىل اًلؼاهون
ومـصفذَ.
طلعل ًعاًؼؼة املواظيؼؼون واملؤسسؼؼاث مؼؼن اذلىومؼؼة ثلؼؼسمي ذؼؼسماث يف اجملؼؼال اًل ؼاهوين،
حبَر جسِي ُشٍ ارلسماث يف اًوظول إىل اًلاهون .وثضمن اًوظول إًََ وورشٍ ثضلك واسؼؽ
ًخَحَة زقحاث وظموحاث املواظيني.
مفثال املسدمثص اًوظين ٔبو ا ٔلحٌيب حباخة إىل مـصفة االٕظاز اًلاهوين ٌَؼحضل اطلي ٌسؼدمثص فِؼَ
واًيعوض اًخيؼمیَة ًٌَضاظ اطلي سوف میازسَ ٔبو ٌسدمثص فَِ.
ثلسم اصلول امليضمة اىل اجملَس الاوزويب ذسماث ؿسًست يف جمؼال الاؿؼالم اًلؼاهوين ويه
متخاس مبا ًًل:
 اًفـاًَة وسِوةل اًفِم، اًضموًَة ،حبَر ٌضمي ادلصًست اًصمسَة ،واملياكضاث اًربملاهَة ،اًلضاء ،اًفلَ... سِوةل اًححر يف املواكؽ الاًىرتوهَة تخلسمي مفذاخ اًححر . moteur de rechercheاًخجصتة ادلزائصًة يف جمال االٕؿالم اًلاهوين:
وضـت ا ٔلماهة اًـامة ٌَحىومؼة ٌَ SGGمسؼ خزسمني "مسؼ خزسم اًؼواة" un serveur
 webاطلي ًضمن الاظالغ ؿىل اصلساثري ،اًخلٌني ،ادلصائس اًصمسَة ،يف صلك  PDFوٌسمح
ابًلِام ابًححر يف ادلصائس حسة اًس ية واتزخی ظسوز ادلصًست اًصمسَة.
كري ان ُشا كري اكف ملازهة ابًخعوز اطلي جضِسٍ اصلول املخلسمة يف ُؼشا اجملؼال مؼن تُهنؼا
ثووس وفصوسا.
اًخجصتة اًخووس َة يف جمال االٕؿالم اًلاهوين:
مٌش  2010وضـت ثؼووس مرشؼوغ اًحواتؼة اًوظيَؼة ً ٕالؿؼالم اًلؼاهوين فِؼَ مفذؼاخ ذؼاض
ٌضلدول ٌَححر اًخس َط ذاذي اًيعوض اًلاهوهَة ٌَححر املـمق وٌسِي تَ الاظالغ ؿىل:
 اصلس خوز،250

-

اًححؼؼر ؾؼؼن املياصؼؼري ابس ؼ خـٌلل إمؼؼا لكؼؼٌلث اًححؼؼر ٔبو س ؼ ية املًضؼؼوز ٔبو زمق ٔبو حمؼؼوز
املياصري،
اًححر ؾن اًيعوض املخـَلة ابًوػَفة اًـمومِة وا ٔلهؼمة اًس َاس َة ارلاظة،
املـاُساث واالثفاكِاث اصلوًَة،
اًيعوض اًدرشًـَة واًرتثَخِة،
مضازًؽ كواهني مـصوضة ؿىل اًسَعة اًدرشًـَة،
مضازًؽ هعوض كاهوهَة الٕتساء اًص ٔبي،
اًححر ذاذي اجملالث اًلاهوهَة (ثلٌَياث مثال جمةل اًـلوذ والاًزتاماث)،
اًححر ؾن اًصائس اًصمسي ا ٔلذري.

زاحؽ :اًحواتة اًوظيَة ً ٕالؿالم اًلاهوين ؼ ازلِوزًة اًخووس َةؼ زئاسة اذلىومؼة .مًضؼوز ؿؼىل
املوكؽ اًخايلwww.legislation.tn/ :
Sehiri Asmae Labidi, "Nul n'est censé ignoré la loi, Le portail national de
l'information juridique", in "place et rôle des femmes dans le processus
d'émergence des pays africains", conférence Panafricaine de renforcement des
capacités de leadership, de politiques publiques et de gouvernance, 20-22
février 2012, Tanger, Maroc.

ٔبُساف اًحواتة اًوظيَة ً ٕالؿالم اًلاهوين:
ضؼؼٌلن اًوظؼؼول إىل خمخَؼؼف فؼؼصوغ اًل ؼاهون ،وثلؼؼسمي ذؼؼسماث مذـَلؼؼة ابالٕؿؼؼالم اًل ؼاهوين
املوضوؿة ؿىل اًحواتة وؿىل ا ٔلدط ما ًًل:
-

ثعفح واًححر والاظالغ وحتمَي وظحؽ اًيعؼوض اًلاهوهَؼة مبؼا فهیؼا اصلسؼ خوز ؼ اًخلٌؼني ؼ
اًيعوض ا ٔلدصى اًدرشًـَة واًخيؼمیَة (اًرتثَخِة)،
اًححر ،الاظالغ ،حتمَي وظحؽ املياكضاث اًربملاهَؼة ٔبي مضؼازًؽ اًلؼواهني املـصوضؼة ؿؼىل
اًسَعة اًدرشًـَة،
الاظالغ ؿىل املس خجساث اًلاهوهَة،
الاظالغ ؿىل االثفاكِاث واملـاُساث اصلوًَة وحتمََِا،
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 الاظؼؼالغ ؿؼؼىل كسؼؼم اًلضؼؼاء ؿؼؼىل تواتؼؼة اًـؼؼسل ٌَجمِوزًؼؼة اًخووسؼ َة ؿؼؼىل املوكؼؼؽ اًخؼؼايل:www.e-justice.tn/
 الاظالغ ؿىل اًفلؼَ اًلؼاهوين ؿؼىل مىذحؼة املؼوازذ ادلامـَؼة ًؼوسازت اًخـَؼمي اًـؼايل واًححؼراًـَمي  biruniؿىل املوكؽ اًخايلwww.bu.turen.tn/v-fr/biruni.php :
 وؿؼؼىل املصنؼؼز اًؼؼوظين ادلؼؼامـي ٌَواثئؼؼق اًـَمَؼؼة واًخلٌَؼؼة  cnudstؿؼؼىل املوكؼؼؽ اًخؼؼايل:www.cnudst.rnrt.tn/

وجتسز االٕصازت إىل ٔبن اصلدول إىل ُؼشٍ املـَومؼاث اًلاهوهَؼة اًسؼاًفة اطلهؼص مذؼاخ ابٌَلؼاث
اًثالج اًـصتَة واًفصوس َة والاجنَزيًة ذما ٌسمح ٌَمسدمثص ا ٔلحٌيب الاظالغ ؿَََ.
ومیخاس من اًياحِة اًخلٌَة ابًرسؿة واًسِوةل.
ومن اًياحِة املوضوؾَة فإن االٕؿالم اًلاهوين اًساتق طلهؼص صؼامي وفـؼال وابًؼيط اًاكمؼي
وٌضمي لك املس خجساث اًلاهوهَة مؽ رهص اًصاتط اًخازخیي واًدسَسي اًِصيم.
نٌل میىن ٌَلؼاهوهَني واملخرععؼني إتؼساء بٓزاهئؼم حؼول املضؼازًؽ اًلاهوهَؼة مؼن ذؼالل اًحواتؼة
اًوظيَة.
اًرسؿة يف اصلدؼول إىل اًحواتؼة اًوظيَؼة وسؼِوةل اًححؼر يف لك اجملؼاالث اًسؼاًفة اطلهؼص،
واٌََوهة يف الاس خـٌلل وفـاًَة اًيخاجئ ال هبشٍ اًخلٌَة.
De l'information juridique", in "place et rôle des femmes dans le
processus d'émergence des pays africains", conférence Panafricaine
de renforcement des capacités de leadership, de politiques publiques
et de gouvernance, 20-22 février 2012, Tanger, Maroc.
كامئة املصاحؽ:
 جعة ادلَاليل ،مسذي ٌَـَوم اًلاهوهَة ،هؼصًة اًلؼاهون تؼني اًخلََؼس واذلسازؼة ،ذاز ارلضلوهَؼةًٌَرش واًخوسًؽ ،ادلزائص ،2009 ،ض.561
 َلس حسني مٌعوز ،هؼصًة اًلاهون (مفِوم وفَسؼفة وحؼوُص اًلؼاهون ،ظحَـؼة ودعؼائطاًلاؿست اًلاهوهَة ،معؼاذز اًلؼاهون وثعحَلؼَ) ،ذاز ادلامـؼة ادلسًؼست ًٌَرشؼ ،الاسؼىٌسزًة،
 ،2009ض .236
252

 ذًؼوان املعحوؿؼاث، اًيؼصًة اًـامة ٌَلاهون، املسذي ٌَـَوم اًلاهوهَة،حدَة إجصاُمي ارلًََل
.183  ض،2008 ، اًعحـة اًخاسـة،ادلامـَة
 اًعحـؼة اًصاتـؼة، مسذي إىل اًـَؼوم اًلاهوهَؼة اًؼوخزي يف هؼصًؼة اذلؼق،َلس سـَس حـفوز
.217-157  ض،2007 ، ذاز ُومة،ؾرش
، اًلؼاُصت،)ن.ذ. (ذ، ادلؼزء ا ٔلول، هؼصًؼة اًلؼاهون، املؼسذي صلزاسؼة اًلؼاهون،سـَس خؼرب
.2001
، اًىذؼؼاة ا ٔلول، هؼصًؼؼة اًل ؼاهون، املؼؼسذي ٌَـَ ؼوم اًلاهوهَؼؼة، إج ؼصاُمي ذاوذ،هخِؼؼي زسؼؼالن
.179 ض2012

-

- Cécile De Terwangne, "L'information juridique – quel devoir de diffusion
pour L'Etat dans la société de l'information?, Revue Ubiquité, droit des
technologies de l'information, n°17/2003.
- Sehiri Asmae Labidi, "Nul n'est censé ignoré la loi, Le portail national de
l'information juridique", in "place et rôle des femmes dans le processus
d'émergence des pays africains", conférence Panafricaine de renforcement
des capacités de leadership, de politiques publiques et de gouvernance, 2022 février 2012, Tanger, Maroc.
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