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 مقدمة:
ٜعتدل اذتل يف ايتكاضٞ أٚ يف ايكٝاّ نُا اصطًح ايكإْٛ ايتْٛػٞ ع٢ً تػُٝت٘ 

متهني ا٭ؾطاز َٔ ايًذ٤ٛ اذتطٜات باعتباضٙ ضُاْا يًشطٜات ا٭خط٣. ؾبسٕٚ ٚ أسس أِٖ اذتكٛم

 أُٖٝتٗاٚ اغذلداع سكٛقِٗ املٗط١َٛ تؿكس نٌ اذتكٛم قُٝتٗاٚ إىل ايكطا٤ ذتٌ ْعاعاتِٗ

ّٛض محا١ٜ ٚ تبك٢ زتطز إقطاض ٫ جتػٝس ي٘ ع٢ً أضض ايٛاقعٚ ٫ ق١ُٝ قا١ْْٝٛ ي٘، ؾ٬ ميهٔ تص

م ا٭غاغ١ٝ دس١ٜ يًشكٛم يف غٝاب محا١ٜ قطا١ٝ٥ هلا، يصيو ٜعس سل ايتكاضٞ َٔ اذتكٛ

َٔ أدٌ شيو تػع٢ ايسٍٚ يتٓعِٝ ٚ اييت ٫ ميهٔ بأٟ ساٍ ايتٓاظٍ عٓٗا.ٚ ايًصٝك١ باٱْػإ

 .(1)ا٫يتذا٤ إىل ايكطا٤

ٚ ٜكّٛ سل ايتكاضٞ ع٢ً ايعسٜس َٔ ا٭غؼ اييت تدلظ أُٖٝت٘ ؾٗٛ غبٌٝ ٱقا١َ 

ىل شيو َٔ أِٖ ٖٛ إضاؾ١ إٚ حيكل ا٭َٔ ايػًِ ا٫دتُاعٝنيٚ املػاٚا٠ بني ايٓاؽٚ ايعسٍ

 َكَٛات زٚي١ ايكإْٛ باعتباضٙ خرل ضأَ يع١ًٜٛ ايكإْٛ.

 .زٚي١ ايكإْٛٚ َٔ مث١ تدلظ أ١ُٖٝ زضاغ١ ع٬ق١ سل ايتكاضٞٚ 

ّٕ ٖصٙ ايع٬ق١ تتُٝع بتهاٌَ ٖصٜٔ ايعٓصطٜٔ ؾإٕ نإ إقطاض سل ايتكاضٞ َٔ  إ

اٍ سل ايتكاضٞ )ادتع٤ زعا٥ِ زٚي١ ايكإْٛ )ادتع٤ ا٭ٍٚ( ؾإٕ زٚي١ ايكإْٛ ضُإ ٱعُ

 ايجاْٞ(.

 اجلزء األول: إقــرار حـق التقاضي من دعائه دولة القانون:

ّٕ سل ايتكاضٞ ميهٔ َٔ تؿازٟ ايعساي١ ارتاص١ )ؾكط٠ أٚىل(، ٖٛ إضاؾ١ إىل شيو ٚ إ

 خرل ضأَ يٓذاع١ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ )ؾكط٠ ثا١ْٝ(.

 تؿازٟ ايعساي١ ارتاص١.ٚ سل ايتكاضٞ (1

 اع١ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ.صتٚ سل ايتكاضٞ (2

 تؿازٟ ايعساي١ ارتاص١ ٚ ايؿكط٠ ا٭ٚىل: سل ايتكاضٞ

ّٕ اذتُا١ٜ ايكطا١ٝ٥ تهؿٌ اسذلاّ اذتكٛم. َٔ ٖصا املٓطًل ؾإٕ اغذلداع أٟ سل  إ

َػًٛب ٜسعٝ٘ أٟ ؾدص ٫ ميهٔ إٔ ٜػتٓس ملٓطل ايك٠ٛ أٟ اٯخص بايجأض أٚ ايػعٞ يٌٓٝ شيو 

بس َٔ ضؾع اٯَط إىل ايكطا٤ بٛصؿ٘ ادتٗاظ ايطزلٞ ايٛسٝس  اذتل بايٛغا٥ٌ ارتاص١، بٌ ٫

 ايصٟ ٜٛؾط ططم اغذلداع اذتكٛم. ؾايسٚي١ اييت متٓع ع٢ً ا٭ؾطاز ا٫قتصاص ايؿطزٟ

ايعساي١ ارتاص١ ًَع١َ بتٛؾرل ايبسٌٜ يصيو بتكطٜط سل عاّ دتُٝع ا٭ؾداص باملطايب١ ٚ

يكس تطٛضت ع٬ق١ ٚ ع ا٭ؾطاز سل ايتكاضٞ.أَاّ ايكطا٤ باذتُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ، أٟ إٔ متٓح مجٝ

ايسٚي١ اذتسٜج١ بايٛظٝؿ١ ايكطا١ٝ٥ َٔ َطس١ً اذتل إىل سكٗا يف إٔ ٫ ٜتكاض٢ إ٫ يف 

ستاصط٠ نٌ َعاٖط ايعساي١ ارتاص١ إىل َطس١ً ايٛادب ٚ َ٪غػاتٗا بٗسف ؾطض ؾطعٝتٗا
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شت ًَع١َ بتأَني أٟ ٚادب ايسٚي١ يف تكسِٜ ارتسَات ايكطا١ٝ٥ ملٔ ٜطًبٗا ؾايسٚي١ أصب

 اذتل يف ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤. 

ٚ بصيو ٜهتػٞ اذتل يف ايتكاضٞ أ١ُٖٝ بايػ١ بايٓعط إىل ايسٚض ا٫دتُاعٞ ايصٟ 

بايٓعط إىل ٚ ايًذ٤ٛ إىل ايعساي١ ارتاص١.ٚ ٖٛ بصيو ٜطع سّسا ا٫غتعُاٍ بايك٠ٛٚ حيكك٘

 .صا اذتل تكّٛ زٚي١ ايكإْٛع٢ً أغاؽ تهطٜؼ ٖٚ ٖصا ايسٚض ايؿعاٍ تػع٢ ايسٚي١ إىل تهطٜػ٘.

ٌّ ايسٍٚ إىل َطتب١ املباز٨ ا٭غاغ١ٝ ؾكس صُت املؿطع ايتْٛػٞ عٔ  ٚ ي٦ٔ ضؾعت٘ د

ايتذاض١ٜ ٚ انتؿ٢ باٱع٬ٕ عٓ٘ يف زت١ً املطاؾعات املس١ْٝٚ 1959إقطاضٙ صطاس١ يف زغتٛض 

ٞ. يف حتسٜسٙ يؿطٚط ايكٝاّ إىل داْب عس٠ ْصٛص أخط٣ تهطؽ اذتل يف ايتكاضٚ مبٓاغب١

ّٕ تطُني اذتكٛم يف إطاض ايسغتٛض ٜٗسف إىل إضؿا٤ ع١ًٜٛ أ١ُٖٝ زغتٛض١ٜ عًٝٗا ٚ سني أ

 عسّ شتايؿتٗا َٔ ايكٛاعس ا٭قٌ ضتب١ أٚ َٔ ططف شتتًـ غًط ايسٚي١.ٚ يؿطض اسذلاَٗا

ايصٟ است٣ٛ  1861ٚ قس َطت ايب٬ز ايتْٛػ١ٝ بتذطب١ زغتٛض١ٜ أٚىل ٱصساض زغتٛض 

ايصٟ أقط بسٚضٙ اذتل يف ٚ 1857يف َٝجام عٗس ا٭َإ ايصازض عٔ ايباٟ يف  أِٖ املباز٨ املط١ُٓ

 ايتكاضٞ.

ضغِ ٚ اذتطٜات ا٭غاغ١ٝٚ ؾطغِ إقطاضٙ يًعسٜس َٔ اذتكٛم 1959أَا زغتٛض 

 تٓصٝص٘ ع٢ً ايتُػو بايكِٝ اٱْػا١ْٝ املؿاع١ بني ايؿعٛب اييت تسٜٔ بهطا١َ اٱْػإ

ايتٓصٝص صطاس١ ع٢ً اذتل يف ايتكاضٞ ايصٟ ٜعس أسس  اذتط١ٜ إ٫ أْ٘ صُت عٔٚ بايعساي١ٚ

ٖٛ َا جيب ت٬ؾٝ٘ قٞ ايسغتٛض ٚ اذتكٛم اٱْػا١ْٝ اييت دا٤ت يتطع سس يًكصاص ايؿطزٟ

اي٬سل ايصٟ غٝتِ إعسازٙ يف ٖصٙ ايؿذل٠ باعتباض إٔ صُت ايسغتٛض ايتْٛػٞ عٔ ايتٓصٝص 

جملًؼ ايتأغٝػٞ ٖصا ايٓكص ع٢ً اذتل يف ايتكاضٞ ٜؿهٌ ْكصا ًَشٛظا ؾٌٗ غٝتؿاز٣ ا

ي٦ٔ نإ اٱع٬ٕ ايعاملٞ ذتكٛم اٱْػإ امل٪ضر يف ٚ غٝتُاز٣ ؾٝ٘؟ أَا ع٢ً ايصعٝس ايسٚيٞ

 اذتل يف ايتكاضٞ خاص١ٚ اٱطاض ايٓصٞ املهتٛب ذتكٛم اٱْػإ عا١َ 1948زٜػُدل  11

ٜٛؾط ضُاْات  ايصٟ صازقت عًٝ٘ تْٛؼ ؾطغِ ا٭١ُٖٝ اييت ٜهتػٝٗا ٖصا اٱع٬ٕ إ٫ أْ٘ ٫ٚ

يصاحل ايؿطز متهٓ٘ َٔ ايًذ٤ٛ إىل غًط١ أع٢ً َٔ ايسٚي١، نُا ٫ ٜتطُٔ دعا٤ات ضس 

ايسٍٚ اييت تكٝس اذتل يف ايتكاضٞ بصؿ١ متؼ َٔ دٖٛطٙ. يصيو ميهٔ ايكٍٛ أْ٘ يٝؼ ي٘ إ٫ 

 ق١ُٝ أزب١ٝ أٚ غٝاغ١ٝ. ؾايٓصٛص اٱع٬ٕ ايعاملٞ ذتكٛم اٱْػإ ٫ تتطُٔ غ٣ٛ إيتعَا أزبٝا

غرل ًَعّ يًتطبٝل، يصيو اجتٗت ا٭َِ املتشس٠ ضتٛ حتٌٜٛ املباز٨ اييت ٚضزت يف شيو 

اٱع٬ٕ إىل َٛاز اتؿاق١ٝ تكطض إيعاَات قا١ْْٝٛ َٔ داْب نٌ زٚي١ َصازق١ عًٝ٘ َٔ أدٌ 

تسؾع عٓ٘ َا قس ٜتعطض ي٘ َٔ ٚ تٛؾرل محا١ٜ ؾع١ًٝ ذتكٛم اٱْػإ تهؿٌ هلا ا٫ط٦ُٓإ

 يف ٖصا اٱطاض صسضت اتؿاقٝتإ تتٓاٍٚ ا٭ٚىل اذتكٛم ا٫قتصاز١ٜٚ .تعػـ بعض اذتهَٛات
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قس أقط ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ٚ ايػٝاغ١ٝ.ٚ تتعًل ايجا١ْٝ باذتكٛم املس١ْٝٚ ا٫دتُاع١ٝ،ٚ

ايػٝاغ١ٝ محٌ ايتعاَا ٚ ايػٝاغ١ٝ اذتل يف ايتكاضٞ. ؾايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم املس١ْٝٚ املس١ْٝ

َٔ ضُٓٗا اذتل يف ايًذ٤ٛ إىل ٚ ٚض٠ اسذلاّ اذتكٛم املعذلف بٗايهٌ زٚي١ صازقت عًٝ٘ بطط

قس صازقت تْٛؼ ع٢ً ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم ٚ ايكطا٤ دتُٝع ا٭ؾطاز املٛدٛزٜٔ ؾٛم إقًُٝٗا.

باعتباض إٔ ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ تٛدس يف َطتب١ أع٢ً َٔ ايكإْٛ. ؾإٕ املؿطع ٚ ايػٝاغ١ٝ.ٚ املس١ْٝ

 عسّ املػاؽ ب٘ أٚ تكٝسٜ٘ بصؿ١ ختٌ ظٖٛطٙ.ٚ ل ايتكاضٞايتْٛػٞ ًَعّ باسذلاّ س

إ٫ أْ٘ ضغِ تطبٝل بعض ايسٍٚ يًعٗس ايسٚيٞ بصؿ١ َباؾط٠ يف قٛاْٝٓٗا ؾإٕ طابع٘ 

اٱيعاَٞ غرل َ٪نس مما زؾع ببعض ايؿكٗا٤ إىل ايبشح عٔ َصازض أخط٣ يتهطٜؼ غٞ َباؾط 

يصٟ أعست٘ دت١ٓ ا٭غتاش عٝاض بٔ ٖٛ َا ساٍٚ تؿازٜ٘ َؿطٚع ايسغتٛض اٚ يًشل يف ايتكاضٞ

 عاؾٛض. 

 31أَا إع٬ٕ ا٭َِ املتشس٠ يًكطا٤ ع٢ً مجٝع أؾهاٍ ايتُٝٝع ايعٓصطٟ ايصازض يف 

ؾكس اقتصط ع٢ً إقطاضا اذتُا١ٜ َٔ ططف ايكطا٤ ايٛطين ضس نٌ أؾهاٍ  1963ْٛؾُدل 

كطا١ٝ٥ ست٢ تصبح ايتُٝٝع يف سني أثرل أثٓا٤ ا٭عُاٍ ايتشطرل١ٜ إَها١ْٝ تٛغٝع اذتُا١ٜ اي

ٖٛ َا ميهٔ إٔ تٛؾط أنجط ضُإ اذتل يف ايتكاضٞ يهٔ ٚقع ايعسٍٚ عٔ ٖصا ٚ محا١ٜ زٚي١ٝ

ايطأٟ بػبب َعاضض١ ايعسٜس َٔ ا٭ططاف ايصٜٔ ضأٚا يف َجٌ ٖصٙ اذتا١َٝ ايسٚي١ٝ َػاؽ 

تؿاق١ٝ ٖٛ َا حيّس َٔ ؾعاي١ٝ ا٭َِ املتشس٠ باملكاض١ْ َج٬ با٫ٚ زلٔ اغتك٬ي١ٝ ٚغٝاز٠ ايسٍٚ

نصيو ايؿإٔ بايٓػب١ ٚ ا٭ٚضب١ٝ اييت تطُٓت ايتعاّ ايسٍٚ با٫َتجاٍ يٓصٛص ا٫تؿاق١ٝ.

ايكطا٥ٞ ٚ َٔ أُٖٗا اتؿاق١ٝ ايتعإٚ ايكاْْٛٞٚ ي٬تؿاقٝات اييت صازقت عًٝٗا ايب٬ز ايتْٛػ١ٝ

كٛم اييت تعس نصيو ستسٚز٠ َكاض١ْ با٫تؿاق١ٝ ا٭ٚضب١ٝ ذتٚ بني زٍٚ ا٫حتاز املػطب ايعطبٞ

 اٱْػإ.

 صتاع١ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛٚ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ: سل ايتكاضٞ

ٜعتدل اذتل يف ايتكاضٞ أسس أِٖ ضنا٥ع زٚي١ ايكإْٛ باعتباضٙ ٜطُٔ صتاع١ 

اغذلداع ٚ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ. ؾبسٕٚ متهني ا٭ؾطاز َٔ ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ ذتٌ ْعاعاتِٗ

تبك٢ زتطز ٚ صتاعتٗاٚ تؿكس ٖصٙ ايكٛاعس أُٖٝتٗاسكٛقِٗ اييت دا٤ت بٗا ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ 

٫ ق١ُٝ ي٘ ؾ٬ ميهٔ تصٛض زٚض ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ يف غٝاب ٚ إقطاض ٫ جتػٝس ي٘ ع٢ً أضض ايٛاقع

محا١ٜ قطا١ٝ٥ هلا يصيو ٜعّس سل ايتكاضٞ َٔ اٯيٝات ا٭غاغ١ٝ ايطا١َٓ يٓذاع١ ايكٛاعس 

 ايكا١ْْٝٛ.
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ايكٛاْني بٌ جيب إٔ ٚ تطُٝٓٗا يف ايسغاترلٚ عٓٗااٱع٬ٕ ٚ ٫ ٜهؿٞ إقطاض اذتكٛم

ْادع١ يف غبٌٝ حتكٝل ٖصا اهلسف ٜبك٢ َٔ ٚظا٥ـ ايسٚي١ ٚ تهٕٛ ٖصٙ ايٓصٛص ؾع١ًٝ

 ايكا١ْْٝٛ إقطاض اذتل يف ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ إعُا٫ يتًو ايٓصٛص.

ٚ ٜهؿٌ ايكطا٤ اسذلاّ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ عٔ ططٜل ايتٗسٜس بإٜكاع دعا٤ ع٢ً َٔ 

ٖٞ أغاغا قٛاعس ٚ ٖٛ َا ميٝع ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ عٔ ايكٛاعس ا٫دتُاع١ٝ ا٭خط٣ٚ خيايؿٗا

 ا٭خ٬م.ٚ ايسٜٔ

 ؾايكاعس٠ ا٭خ٬ق١ٝ َج٬ ٫ ٜذلتب عٓٗا غ٣ٛ دعا٤ شٚ طابع زاخًٞ، دعا٤ أخ٬قٞ،

ٖصا ادتعا٤ ٖٛ يٮغـ غرل ناف يُٝٓع نجرلا َٔ ايٓاؽ ملدايؿ١ ايكاعس٠ أٚ ٱدباضِٖ ٚ

َٔ ٖٓا ْدلظ اذتاد١ يًكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ اييت ٚ ٜض اٯثاض املذلتب١ عٔ اْتٗانِٗ يًكاعس٠.يتعٛ

ٖصا ادتعا٤ غٛف ًٜعّ ا٭ؾطاز بعسّ  ايكٝاّ مبا ٖٛ ممٓٛع. ؾٗصا ٚ تكّط دعا٤ أنجط صتاع١،

ميٝعٖا عٔ غرلٖا َٔ ايكٛاعس ايػًٛن١ٝ ٚ ادتعا٤ ايصٟ ميجٌ خاص١ٝ َٔ خصا٥ص ايكا١ْْٝٛ

ِ َٔ خ٬ٍ اٱَها١ْٝ املتاس١ يٮططاف ي٬يتذا٤ إىل ايكطا٤ يًشهِ ع٢ً َٔ ا٭خط٣ ٜتذػ

خايـ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ بايتعٜٛض عٔ آثاض غًٛن٘. ؾادتعا٤ ايكاْْٛٞ ٖٛ ٚسسٙ ايهؿٌٝ 

تٓشسض إىل زضد١ ايكاعس٠ ٚ ٜصؿإ صتاع١ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ اييت بسْٚ٘ ٫ ٜهٕٛ هلا أٟ ؾاع١ًٝ

ٖٛ ًَعّ أٟ إٔ ايسٚي١ تعاقب ع٢ً عسّ ٚ ايكإْٛ بأسس خصا٥ص٘ أ٫ا٭خ٬ق١ٝ. هلصا ٜعطف 

اذتصٍٛ ع٢ً ٖصا ا٫سذلاّ يًكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ؾإْ٘ ٜكع إقطاض تسخٌ غًط١ قطا١ٝ٥ ٚ اسذلاَ٘

نًُا ٚقع إخ٬ٍ بٗصٙ ايكاعس٠ يطزع املدايـ. ؾ٬ َع٢ٓ ٱيعا١َٝ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ إشا مل 

ّٕ ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ٫ ميهٔ هلا إٔ تهٕٛ ْادع١ إ٫ بٛدٛز  تهّطؽ ايسٚي١ سل ايتكاضٞ. إ

إ٫ إٕ طابعٗا اٱيعاَٞ ٜصبح غرل شٟ ٚ إَها١ْٝ إٜكاع دعا٤ ملدايؿتٗا َٔ ططف احمله١ُ

 دس٣ٚ.

ٖصا َٔ ايٓاس١ٝ ايٛاقع١ٝ أَا َٔ ايٓاس١ٝ ايٓعط١ٜ ؾإٕ سل ايتكاضٞ ٜػتُس أغاغ٘ 

اجملتُع ًَعَٕٛ باسذلاّ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ست٢ إشا نإ أؾطاز ٚ َٔ ضطٚض٠ اسذلاّ ايكٛاْني.

٫ ٜهٓٛا عطض١ يًُجٍٛ أَاّ ايكطا٤ ؾٮِْٗ ٚاضعٛ ٖصٙ ايكٛاعس باعتباضٖا ْابع١ عٔ إضازتِٗ 

 اييت ٜعّبطٕٚ عٓٗا َٔ خ٬ٍ ْٛابِٗ أٚ ممجًِٝٗ. 

 

 اجلزء الثاني دولة القانون ضنان إلعـنال حق التقـاضي

باعتباضٙ أسس املطاؾل ايعا١َ بسٚض ؾعاٍ يف محا١ٜ ٜكّٛ ايكطا٤ يف زٚي١ ايكإْٛ 

يف ٖصا اٱطاض ٫ بس َٔ ٚضع ْعاّ ميهٔ َٔ جتاٚظ ايصعٛبات غٛا٤ ٚ اذتطٜات،ٚ اذتكٛم

 ناْت ٚاقع١ٝ أٚ قا١ْْٝٛ.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حـق التقاضي ودولة القانون

 - 60 - 

 جتاٚظ ايصعٛبات ايٛاقع١ٝ ٱعُاٍ سل ايتكاضٞ :ايؿكط٠ ا٭ٚىل

اْات َٔ أبطظٖا ٚدٛز إٕ إعُاٍ اذتل يف ايتكاضٞ ٜكتطٞ تٛؾط زتُٛع١ َٔ ايطُ

ستانِ قطٜب١ َٔ املٛاطٔ دػطاؾٝا ست٢ ٜتػ٢ٓ ي٘ يف نٌ ٚقت ايتعًِ إيٝٗا ٫غتعاز٠ 

نصيو ٚدٛز إزاض٠ قطا١ٝ٥ غاٖط٠ ع٢ً ا٫غتذاب١ يًُتكاضني ٚ اذتكٛم اييت غًبت َٓ٘

بأغطع ايػبٌ شيو إٔ تؿعب اٱدطا٤ات ايكطا١ٝ٥ ٚطٍٛ آَس ايتكاضٞ َٔ ؾأْٗا إٔ تٓعهؼ 

 ٢ سكٛم املتكاضني.غًبا عً

ٚ ايكطا٤ َطؾل عَُٛٞ حيتاز يف أزا٤ َٗاَ٘ ع٢ً أسػٔ ٚد٘ إىل َٝعا١ْٝ تطصس ي٘ 

مّما ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ تٛؾرل إعتُازات ٚ اْتساب إطاضات.ٚ بٓا٤ ستانِٚ تؿٌُ َصاضٜـ اغتػ٬ٍ

إزخاٍ أغايٝب سسٜج١ ع٢ً ٚ َاي١ٝ ستذل١َ ٱضاز٠ ايكطا٤ ميهٔ َٔ ت١٦ٝٗ ايعطٚف املٓاغب١

 تكطٜب ايكطا٤ َٔ املتكاضني هلٛ ضأَ يكٝاّ زٚي١ ايكإْٛ.ٚ م عًُٗاطط

ٚ ٜتذػِ تكطٜب ايكطا٤ َٔ املتكاضني ببعح ايعسٜس َٔ احملانِ مبدتًـ َٓاطل 

ٜتِ شيو ٚ ادتُٗٛض١ٜ ؾتطٜٛط ارتاضط١ ايكطا١ٝ٥ زاؾع ٱعُاٍ أٚ مماضغ١ سل ايتكاضٞ

ب٘ سايٝا َج٬ بايٓػب١ يًكطا٤ اٱزاضٟ أغاغا بتٛؾرل قطا٤ غرل َطنعٟ خب٬ف َا ٖٛ َعٍُٛ 

ّٕ شتتًـ َؿاضٜع تٓكٝح  باعتباض ٚدٛز ٚسه١ُ إزاض١ٜ ٚاسس٠ بتْٛؼ ايعاص١ُ. بايطغِ َٔ أ

 قإْٛ احمله١ُ اٱزاض١ٜ ٜٓص ع٢ً ضطٚض٠ بعح ؾطٚع د١ٜٛٗ هلصٙ احمله١ُ.

ؾايتٛظٜع ادتػطايف يًُشانِ ٜٗسف إىل تكطٜب ايكطا٤ َٔ املٛاطٔ باعتباض شيو 

َكَٛات زٚي١ ايكإْٛ ست٢ ٫ ٜططط املتكاضٞ إىل ايتٓكٌ بعٝسا أٚ حتٌُ َعٜسا َٔ  َٔ

ٖٛ َا ٜصنطْا مبا ؾٗسٙ ايٓعاّ ايكطا٥ٞ ايؿطْػٞ َٔ قطا٤ ٚ املصاضٜـ اييت تجكٌ ناًٖ٘

 .Justice de proximitéايكطب 

ّٕ إعُاٍ سل ايتكاضٞ ٜكتطٞ ايتٝػرل يف ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ َٔ سٝح  نُا أ

ي٦ٔ أقّط املؿطع ايتْٛػٞ َبسأ زتا١ْٝ ايتكاضٞ ست٢ ٫ حيطّ ؾدص َٔ سك٘ يف ٚ ٜـاملصاض

اذتل ايتكاضٞ ٫ ٜتشكل يف ايٛاقع إ٫ إشا متهٔ نٌ ؾدص ٚ ايتكاضٞ بػبب عذعٙ املايٞ إ٫

ّٕ ٖصٙ اجملا١ْٝ  بكطع ايٓعط عٔ ٚضع٘ املايٞ َٔ ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ يًسؾاع عٔ َصاذت٘ إ٫ أ

 تبك٢ َصاضٜـ ايكٝاّ سادعا أَاّ بعض ا٭صٓاف ا٫دتُاع١ٝ. ٚ ١ْٝ ايعساي٫١ تعين إ٫ زتا

ٚ ٫ ٜعين َبسأ زتا١ْٝ ايتكاضٞ اجملا١ْٝ املطًك١ بٌ ٜبك٢ املتكاضٕٛ ًَعَٕٛ بسؾع 

 عسٍٚ تٓؿٝصٚ املتُج١ً يف أدط٠ َػاعسٟ ايكطا٤ َٔ ستاَنيٚ َصاضٜـ ايكٝاّ ا٭خط٣

اْب املصاضٜـ اٱدطا١ٝ٥ مببسأ اجملا١ْٝ ٫ ٜعين إٔ خدلا٤ إٕ َا اغتٛدب ايٓعاع شيو إىل دٚ

ايكطا٤ خس١َ عا١َ ت٪زٜٗا ايسٚي١ زٕٚ َكابٌ بايطغِ َٔ َٓازا٠ بعض ايؿكٗا٤ بٗصٙ ايؿهط٠ بٌ 

ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ؾايتكاضٞ ٜؿطض ضغِ اجملا١ْٝ ع٢ً املتعاقسٜٔ زؾع ضغّٛ َع١ٓٝ َكابٌ 
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أزا٤ ٚ ١ عٓس مماضغ١ أٟ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ ايطعٔا٫يتذا٤ إىل ايكطا٤، َجٌ تأَني َعًّٛ ارتطٝ

ٖهصا ٬ْسغ أْ٘ َٔ ٚ ايٛثا٥ل ايكطا١ٝ٥.ٚ ايتػذٌٝ عٓس تػذٌٝ ايعكٛزٚ َعايِٝ ايتاْدل

ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٜتشهِ ادتاْب ا٫قتصازٟ يهٌ ؾطز يف قسضت٘ ع٢ً ا٫يتذا٤ إىل ايكطا٤ 

أتعاب ستاَا٠ قس تتذاٚظ ٚ ضغّٛٚ يًشصٍٛ ع٢ً سكٛق٘ املتٓاظع سٛهلا ملا ٜتطًب٘ َٔ ْؿكات

املطاؾع١ يس٣ ٚ بإيػا٤ َعًّٛ ايٓؿط 1993ضغِ تسخٌ املؿطع مبٛدب قإْٛ ٚ قسضت٘ املاي١ٝ.

يٝؼ ع٢ً املتكاضٞ، ؾإْ٘ ٚ تعٜٛط٘ بتٓاَدل احملاَا٠ احملٍُٛ ع٢ً احملاَٞٚ احملانِ ايعسي١ٝ

زتا١ْٝ ايعساي١ أيػ٢ تسعُٝا ملبسأ ٚ يف ايٛاقع ٜجكٌ احملاَٞ ٖصٙ املصاضٜـ ع٢ً املتكاضٞ.

املطاؾع١ املػتٛدب١ ع٢ً عطا٥ض ايكٝاّ بايسع٣ٛ يس٣ ٚ ايتػذٌٝٚ املؿطع َعايِٝ ايتؿطٜع

 احمله١ُ اٱزاض١ٜ.

مبٛدبٗا تتشٌُ ٚ أقط اذتل يف اٱعا١ْ ايعسي١ٝٚ ٚ َٔ د١ٗ أخط٣ تسخٌ املؿطع

 ايسٚي١ بعض أٚ نٌ َصاضٜـ ايتكاضٞ. 

إٕ زتطز اٱقطاض ايؿهًٞ اذتل يف ايتكاضٞ غرل ناف بٌ ٫ بس إٔ تًتعّ زٚي١ ايكإْٛ 

 ٚاقعٝا ٫ ُٖٚٝاٚ ست٢ ٜهٕٛ اذتل يف ايتكاضٞ سكا ؾعًٝاٚ بتهطٜؼ َطُٕٛ ٖصا اذتل.

تبػٝط اٱدطا٤ات أَاّ املتكاضني تؿازٜا ٚ ْعطٜا تتٛىل ايسٚي١ تٝػٝرل ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ٚ

 ٔ ؾأْٗا إؾطاؽ ٖصا اذتل َٔ ستتٛاٙ.يهٌ ايعٛا٥ل اييت َ

ؾايسٚي١ اييت َٓعت ا٭ؾداص َٔ ا٫ختصاص بأْؿػِٗ تتشٌُ إيتعاَا جتاٙ ايعا١َ 

اٱَتٓاع ٚ ٚاقعٞ يف ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ أٟ ٜكع ع٢ً ناًٖٗا ٚادب تٝػطٙٚ بتٛؾرل سل ؾعًٞ

 عٔ ٚضع ايعطاقٌٝ ملُاضغت٘.

ستّسز َٔ سٝح اجملاٍ ٚ ايؿطٚط إ٫ إٔ ايتُتع باٱعا١ْ ايعسي١ٝ َكٝس َٔ سٝح

 ايتاي١ٝ: ايؿطٚطؾبايٓػب١ يًؿطٚط ٜكتطٞ اذتصٍٛ ع٢ً اٱعا١ْ ايعسي١ٝ تٛؾط 

ٖٛ َا ٜصعب ٚ إٔ ٜهٕٛ طايب اٱعا١ْ ؾكرل ٫ قسض٠ ي٘ ع٢ً  ايتٛصٌ ذتكٛق٘ زْٚٗا -

إثبات٘ ؾاملتكاضٞ قس ٜهٕٛ ا٭درل ايصٟ تعطض يًططز ايتعػؿٞ، أٚ املتططض َٔ سازخ 

طايب بايتعٜٛض عٔ ا٭ضطاض اييت ذتكت٘ أٚ املهذلٟ ٜساؾع عٔ اذتكٛم اييت ٜٚ َطٚض

 أقّط عكس ايهطا٤ إخل....

ّٕ إعطا٤ غًط١ تكسٜط١ٜ َطًك١ يًذ١ٓ اٱعا١ْ  - جيب إٔ تًٛح أسك١ٝ زعٛاٙ يف سني أ

ايعسي١ٝ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜ٪ثط ع٢ً أصٌ اذتل، ؾايًذ١ٓ تكّطض َػبكا عسّ دس١ٜ ايسع٣ٛ 

ٖٛ َا ٜ٪ثط بصٛض٠ غًب١ٝ ع٢ً سكٛم ٚ  تٓعط بعس يف ا٭صٌضغِ إٔ احمله١ُ مل

 ايطايب ؾٝشطَ٘ َٔ سك٘ يف ايتكاضٞ.
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ّٕ اٱعا١ْ يٝػت َطًك١ بٌ سّسز املؿطع احملانِ اييت ٜٓتؿع  يًُذاٍأَا بايٓػب١  - ؾإ

املصاضٜـ اييت تػطٝٗا. ؾًكس اغتج٢ٓ املؿطع ايٓعاعات ادتعا١ٝ٥ َٔ ٚ بٗا باٱعا١ْ

بكطع ايٓعط عٔ ٖصٙ املعاٜرل ؾكس ٫ ٜهٕٛ ايؿدص ؾكرلا َٔ ٚ اٱعا١ْ ايعسي١ٝ.

َٓعاض دت١ٓ اٱعا١ْ ايعسيٞ يهٔ اضتؿاع ايٓؿكات قس متجٌ سادعا ي٘ بايٓعط إىل 

 ظطٚؾ٘.

 جتاٚظ ايصعٛبات ايكا١ْْٝٛ ٱعُاٍ سل ايتكاضٞ :ايؿكط٠ ايجا١ْٝ

ّٕ ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ ٜطتهع ع٢ً تٓعِٝ ٖٝهًٞ خ٬ٍ ع١ًُٝ ٚظٝؿٞ ٖاّ تبًٛض َٔ ٚ إ

تتُجٌ ٖصٙ ايكٛاعس يف نٝؿ١ٝ تٛظٜع ايكطاٜا ع٢ً احملانِ ست٢ ٚ ضبط قٛاعس ا٫ختصاص

تتٓاقض َصاحل ا٭ططاف. ؾا٫ختصاص ٚ تتطاضب ا٭سهاّٚ ٫ تتعٗس احملانِ بٓؿؼ املٛضٛع

ٖٛ ص٬س١ٝ احمله١ُ يًٓعط يف ايسع٣ٛ، أٟ قسض٠ احمله١ُ إٔ تؿصٌ ؾٝٗا. ٚبايطغِ َٔ صتاع١ 

حتكٝل غاٜات املؿطع يف محا١ٜ ايططف ٚ ٫ختصاص يف حتسٜس احملانِ املدتص١قٛاعس ا

 اٱؾها٫ت اييت تططسٗاٚ ْػب١ٝ ْعطا يًصعٛباتٚ ايطعٝـ يف ايٓعاع، إ٫ أْٗا بست ستسٚز٠

ٖٛ َا ٜططح ايتػا٩ٍ سٍٛ َس٣ صتاع١ قٛاعس ا٫ختصاص خاص١ ايذلابٞ يف حتكٝل محا١ٜ ٚ

ايذلابٞ( ٜػتٓس أغاغا ع٢ً قاعس٠ َكط املطًٛب نكاعس٠ ايططف ايطعٝـ. ؾٗصا ا٫ختصاص )

شيو ٚ ايتذاض١ٜٚ عا١َ يف حتسٜس احمله١ُ املدتص١ تطابٝا يف ايٓعاعات شات ايصبػ١ املس١ْٝ

ّٕ "املطًٛب  ؾدصا ٚ زت١ً املطاؾعات املس١ْٝ 31سػب َا ٜٓص عًٝ٘ ايؿصٌ  ايتذاض١ٜ َٔ أ

بسا٥طت٘ َكطٙ ا٭صًٞ أٚ َكطٙ املدتاض" يهٔ نإ أٚ شات َع١ٜٛٓ تًعّ ستانُت٘ يس٣ احمله١ُ 

 ٖصٙ املكتطٝات مل متٓع قاعس٠ َكط املطًٛب َٔ ؾكسإ صتاعتٗا ع٢ً َػت٣ٛ ايتطبٝل

 ايتعطض إىل ايعسٜس َٔ ايصعٛبات.ٚ

سٝح ٜكتطٞ تطبٝل قاعس٠ َكط املطًٛب إٔ ٜهٕٛ يًُسعٞ َكط َعطٚف بايذلاب 

شيو ٚ َٔ ايصعٛبات أزت إىل ؾكسإ ؾاعًٝتٗاايتْٛػٞ غرل إٔ ٖصٙ ايكاعس٠ تصطسّ بايعسٜس 

صٛض٠ املطًٛب ٚ َٔ عس٠ صٛض َٓٗا صٛض٠ عسّ ٚدٛز َكط َعطٚف يًُطًٛب بايذلاب ايتْٛػٞ

ضغِ ستاٚي١ املؿطع ٚ َكط شتتاض.ٚ زتٍٗٛ املكط َطًكا ثِ صٛض٠ املطًٛب ايصٟ ي٘ َكط سكٝكٞ

اٱغتجٓا٤ات ؾإٕ ٖصٙ  إزخاٍ بعض املط١ْٚ ع٢ً قاعس٠ َكط املطًٛب بتٓصٝص٘ ع٢ً بعض

اٱغتجٓا٤ات تططح بسٚضٖا بعض ايصعٛبات أٚ اٱؾهايٝات. َٔ شيو إٔ إقطاض املؿطع ملعٝاض َهإ 

ايعكاض يطبط ا٫ختصاص ايذلابٞ يًُشانِ عٛضا عٔ قاعس٠ َكط املطًٛب ٜططح إؾها٫ 

طؾٛع١ ٜتُجٌ يف َعطؾ١ أٚي١ٝ اختصاص أٟ َٔ احملهُتني إشا ناْت ايسع٣ٛ ا٫غتشكاق١ٝ َ

َٔ زت١ً  38ضس ايسٚي١. ؾٌٗ ٜكع تطبٝل أسهاّ ا٫ختصاص ايذلابٞ ع٢ً أغاؽ ايؿصٌ 

بايتايٞ اختصاص احمله١ُ اييت ٜٛدس بسا٥طتٗا ايعكاض أٚ تطبل ٚ ايتذاض١ٜٚ املطاؾعات املس١ْٝ
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ايتذاض١ٜ ؾٝػٓس ا٫ختصاص ايذلابٞ يًُشانِ ٚ َٔ زت١ً املطاؾعات املس١ٜٓ 32أسهاّ ايؿصٌ 

بتْٛؼ ايعاص١ُ باعتباض ايسٚي١ ططؾا يف ايسع٣ٛ؟ ذتٌ ٖصا ايتٓاظع ٖٓاى سا٫ٕ  املٓتصب١

يف َطتب١ ايؿصًني صًب ايباب ايجايح "يف َطدع ايٓعط ايذلابٞ" َٔ زت١ً  اذتٌ ا٭ٍٜٚتُجٌ 

يف سني ٜتُجٌ  32ٖٛ َا ٜ٪زٟ إىل أغبك١ٝ اذتٌ ايٛاضز بايؿصٌ ٚ ايتذاض١ٜٚ املطاؾعات املس١ْٝ

اعتُاز ْعاّ املؿاض١ً بني ايؿصًني ع٢ً أغاؽ أ١ُٖٝ ايتٛد٘ احملُٞ َٔ ططف  يف اذتٌ ايجاْٞ

طاملا إٔ  38ع٢ً اذتٌ ايٛاضز بايؿصٌ  32بايتايٞ ٜكع تطدٝح اذتٌ ايٛاضز بايؿصٌ ٚ ايؿصًني

ا٭ٍٚ ٜتعًل بارت٬ؾات اييت تهٕٛ ايسٚي١ ططؾا ؾٝٗا أَا ايجاْٞ ؾٗٛ شٚ بعس إثباتٞ ؾططٚض٠ 

ٜات اٯيٝات. ٜبسٚ إٔ ٖصا اذتٌ غرل َكبٍٛ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓعط١ٜ ٭ٕ ايػٝاز٠ حتذب ضطٚض

ّٕ َعٝاض َهإ ٚ 31نًُٝٗا ٜعّس اغتجٓا٤ يكاعس٠ ايؿصٌ  ٫ اغتجٓا٤ ع٢ً ا٫غتجٓا٤. نُا أ

ضغِ َٓطك٘ إ٫ أْ٘ ٜؿتكط يبعض ارتصٛص١ٝ اييت متٝع ا٫غتجٓا٤ ايصٟ نطغ٘ ٚ تٛادس ايعكاض

ايصٟ ٜطتهع ع٢ً َبسأ ارتٝاض بني سته١ُ ٚ َٔ اجمل١ً املس١ْٝ 51 ايكإْٛ املصطٟ َج٬ يف املاز٠

بعٝسا عٔ صٛض٠ ايٓعاع املتعًل بايعكاض ٜططح ٚ سته١ُ َكط املطًٛب. بصؿ١ عا١َٚ َهإ ايعكاض

ايتذاض١ٜ ايصٟ ٜكتطٞ إٔ تطؾع يس٣ ٚ َٔ زت١ً املطاؾعات املس١ْٝ 32ا٫غتجٓا٤ ايٛاضز بايؿصٌ 

ّٜا َٔ ايٓاس١ٝ (2)اص١ُ ايكطاٜا اييت تهٕٛ ايسٚي١ ططؾا ؾٝٗااحملانِ املدتص١ بتْٛؼ ايع ، دس

ايتطبٝك١ٝ ٜتُجٌ يف صٛض٠ تساخٌ ايسٚي١ ايتًكا٥ٞ أٚ إزخاهلا َٔ ططف ايػرل يف زع٣ٛ 

َٓؿٛض٠. ٌٖ ٜػتٛدب شيو َٔ احمله١ُ املتعٗس٠ ايتدًٞ عٔ ايٓعط يؿا٥س٠ ْعرلتٗا بتْٛؼ 

 أٚهلُاا اٱؾهاٍ إ٫ أْ٘ ميهٔ إختاش أسس املٛقؿني ايعاص١ُ؟ مل ٜكّط املؿطع سا٫ صطحيا هلص

ٜطتهع ع٢ً ايبعس ايًػٟٛ يعباضات ايٓص شاتٗا اييت ٜؿِٗ َٓٗا إٔ أسهاَ٘ ٫ تطبل إ٫ إشا ناْت 

هلصا اذتٌ ايعسٜس َٔ املعاٜا َٓٗا إظاي١ ٚ يٝؼ ططؾا َتساخ٬ أٚ زخ٬ٝٚ ايسٚي١ ططؾا أصًٝا

٫ تعٛز َػ٪ٚي١ٝ سسٚثٗا إىل ا٭ططاف ٚ ططأ أثٓا٤ ايٓؿطتأثرل بعض ايعٛاضض اٱدطا١ٝ٥ اييت ت

 ا٭ص١ًٝ يًٓعاع. 

املتُج١ً يف ٚ نُا أْ٘ ميجٌ أزا٠ إدٗاض يهٌ املٓاٚضات اييت ًٜتذ٧ إيٝٗا ارتصّٛ

 إزخاٍ ايسٚي١ أثٓا٤ ايٓؿط.

 ؾٗٛ ٜكط بإغٓاز ا٫ختصاص ايذلابٞ يًُشه١ُ املٓتصب١ بتْٛؼ اذتٌ ايجاْٞأَا 

ملتعٗس٠ بايكط١ٝ عٔ ايٓعط ع٢ً أغاؽ ايصبػ١ اٯَط٠ اييت متٝعت بٗا خت٢ً احمله١ُ اٚ

تعًكٗا بايٓعاّ ايعاّ ٫عتباضات تِٗ ايػٝاز٠ ؾط٬ عٔ نٕٛ عباضات ٚ ايكاعس٠ ا٫غتجٓا١ٝ٥

بايتايٞ ٚ ايؿصٌ ٚضزت َطًك١ ؾًِ متٝع بني صؿ١ ايسٚي١ نططف أصًٞ أٚ ططف َتساخٌ

 ايتذاض١ٜٚ املطاؾعات املس١َٜٓٔ زت١ً  32يؿصٌ تطبٝل أسهاّ اٚ ٚدب ؾُٗٗا ع٢ً إط٬قٗا

 َُٗا ناْت صؿ١ ايسٚي١ يف ايٓعاع.
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نُا ميهٔ نصيو يف ْطام ايصعٛبات املططٚس١ اٱؾاض٠ إىل ا٫غتجٓا٤ ايٛاضز 

تؿٌُ ٚ ايتذاض١ٜ ايصٟ أقط َبسأ ارتٝاض يًُسعٞٚ َٔ زت١ً املطاؾعات املس١ْٝ 36بايؿصٌ 

ٍ، ايسعا٣ٚ املتعًك١ بايتعٜٛض عٔ ايططض ايٓادع عٔ دٓش١ ارتٝاضات ايسعا٣ٚ املتعًك١ مبٓكٛ

أخرلا زعا٣ٚ ايٓؿك١. ؾهٌ ٖصٙ ٚ أٚ ؾبٗٗا، ايسعا٣ٚ املتعًك١ بايهُبٝا٫ت أٚ ايػٓس ٭َط

ضغِ إجيابٝات َبسأ ارتٝاض، إ٫ أْ٘ ٫ ميهٔ غطٜاْ٘ عٓس اختٝاض ٚ ايسعا٣ٚ هلا صبػ١ اختٝاض١ٜ.

اي١ أٚ غٓس ٭َط عٔ ططٜل ا٭َط بايسؾع. ؾٗٞ ٖصٙ ايطايب ٫غتد٬ص زٜٓ٘ املٛثل بهُبٝ

بايتايٞ ٚ ايصٛض٠ ٜكع تطبٝل قاعس٠ َكط املطًٛب ْعطا يعسّ اسذلاّ ٖصا اٱدطا٤ ملبسأ املٛاد١ٗ

متهٝٓ٘ َٔ ايكٝاّ أَاّ احمله١ُ اييت بٗا َكطٙ. أَا ا٫غتجٓا٤ املتعًل ٚ حيّس َٔ محا١ٜ املسٜٔ

أٚ ؾب٘ دٓش١ ؾإْ٘ ٜططح إؾها٫ ٜتُجٌ يف حتسٜس بايتعٜٛض عٔ ايططض ايٓاتر عٔ دٓش١ 

املهإ ايصٟ ْؿأ ؾٝ٘ ايؿعٌ ايطاض: ٌٖ ٖٛ املهإ ايصٟ ؾٝ٘ املػ٪ٚي١ٝ أّ املهإ ايصٟ ْؿأ ؾٝ٘ 

 ايططض؟.

ايتذاض١ٜ ٚ زت١ً املطاؾعات املس١ْٝ 36ايٛاضز بايؿصٌ ٚ املتعًل بايعكٛز ٤أَا ا٫غتجٓا

ات يف تأًٜٚ٘ تتُجٌ يف حتسٜس ْطام ايعٌُ مببسأ ؾطغِ إجيابٝات٘ ؾإْ٘ ٜجرل بعض ايصعٛب

ارتٝاض. ؾٌٗ ميهٔ ا٫غتٓاز إىل ٖصا ايؿصٌ نًُا تعًل ا٭َط بصؿ١ َباؾط٠ أٚ بصؿ١ غرل 

َباؾط٠ بعكس؟ ي٦ٔ قًص ؾك٘ ايكطا٤ ايؿطْػٞ يف صٛض ارتٝاض املػٓس يًُسعٞ إشا نإ ستٌ 

، ؾإٕ ؾك٘ ايكطا٤ ايتْٛػٞ ايتعّ ايسع٣ٛ اغذلداع املاٍ املسؾٛع يف صٛض٠ ؾػذ ايعكس َج٬

ٜبًؼ اٱؾهاٍ شضٚت٘ عٓسَا ٜهٕٛ ايعكس غٓس ايسع٣ٛ َتٓاظع يف ؾأْ٘. نُا ٜجرل ٚ ايصُت.

صعٛبات يف تأٌٜٚ َؿّٗٛ َهإ تٓؿٝص ايعكس ؾاملهإ ميهٔ إٔ خيتًـ باخت٬ف  36ايؿصٌ 

 طبٝع١ ايعكس.

ّٕ تؿعب اٱدطا٤ات كِٗ يف ايًذ٤ٛ إىل تعكسٜٗا ٜعٛم املتكاضني عٔ مماضغ١ سٚ إ

َػاؽ ظٖٛطٙ. ٜؿكس اذتل يف ايتكاضٞ ٚ ٖٛ َا ميجٌ ٱؾطاؽ اذتل َٔ ستتٛاٙٚ ايكطا٤

تعكٝسٖا ٚ دٖٛطٙ إش أصبح ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ عا٬َ َٔ عٛاٌَ ؾكسإ اذتل ؾطٍٛ اٱدطا٤ات

ميهٔ إٔ ٜ٪زٟ إىل ضٝاع اذتل يف بعض اذتا٫ت. ؾؿٞ زٚي١ ايكإْٛ، اذتل يف ايتكاضٞ ٖٛ 

ٍّٛ يهٌ ؾدص اْتٗو سك٘ َٔ ايتٛد٘ ضتٛ ايكاضٞ يؿض ايٓعاعات  سط١ٜ أغاغ١ٝ خت

ّٕ املؿطع أخطع٘ يكٝٛز أص١ًٝ قس ٚ ؾطٚط ؾه١ًٝٚ ٫غذلداع ٖصا اذتل أٚ ايتعٜٛض عٓ٘، إ٫ أ

َّا بايٓػب١ رتط١ املطؾس ايكطا٥ٞ اييت مّت إسساثٗا َٓص  متٓع ايؿدص َٔ اغتعُاي٘ أ

ضؾاز املٛاطٓني ايصٟ ٜذلززٕٚ ع٢ً احملانِ ي٬غتؿػاض عٔ ايصٟ ٜٗسف إىل إٚ ايػبعٝٓات

ّٕ املطؾس ايكطا٥ٞ  ايططٜل ايٛادب تٛخٝٗا أٚ عٔ احمله١ُ املدتص١، ؾُٔ ايٓاس١ٝ ايؿع١ًٝ ؾإ
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ٖٛ َا حيٍٛ زٕٚ ختصٝص ٚ )ايصٟ ٖٛ أسس أعطا٤ ايٓٝاب١ ايع١َُٝٛ( ٜعاْٞ َٔ ثكٌ ايهاٌٖ

 ايٛقت ايهايف يٲضؾاز.

ؿاضٜع املتعًك١ باذتكٛم ا٭ص١ًٝ بٌ ٫ بس َٔ تسعُٝٗا بإقطاض ؾ٬ ٜهؿٞ إصساض ايت

. يف سني أْ٘ ٫ ميهٔ ايكٝاّ أَاّ ايكطا٤ إ٫ باسذلاّ ايؿطٚط (3)غرل َعكسٚ ْعاّ دعا٥ٞ بػٝط

َؿّسز٠ إىل ٚ ٖٞ ؾهًٝات صاض١َٚ اٱدطا٤ات احملسز٠ٚ خصٛصا بارتطٛع يٰداٍٚ ا٭ص١ًٝ

بط٬ٕ اٱدطا٤ ايصٟ مل حيذلّ ؾطٚط ايكإْٛ ؾكط بٌ قس زضد١ إٔ عسّ اسذلاَٗا ٫ ٜ٪زٟ إىل 

ٜ٪زٟ إىل ضٝاع اذتل ايصٟ ٜػع٢ املتكاضٞ َٔ خ٬ٍ مماضغت٘ ذتل ايتكاضٞ ذتُاٜت٘. ؾإٕ 

 أغاغٝا يًُصًش١ ايعا١َ متهٔ َٔ ضُإ سػٔ غرل ايعساي١ٚ ناْت ايؿه١ًٝ أَطا ضطٚضٜا

ايتُّػو بايؿه١ًٝ إىل زضد١ ضٝاع  محا١ٜ املصًش١ ارتاص١ إ٫ أْ٘ جيب عسّ املػا٠٫ يفٚ

٫ ٚ ٖٛ َا دعٌ اٱدطا٤ات عطض١ يت١ُٗ تطٝٝكٗا ٭صٌ اذتل ؾاذتل ٜعًٛٚ إٖساضٖاٚ اذتكٛم

 ٜع٢ً عًٝ٘.

 
 اهلوامش:

 ٫ ٜهٕٛ ايؿدص ًَعَا مبُاضغ١ ٖصا اذتل بٌ تبك٢ ي٘ اذتط١ٜ يف ايكٝاّ ضس ايؿدص ايصٟ ٜطٜس َكاضات٘( 1)

إمنا ٖٛ ٚادب ستٍُٛ ٚ إٔ ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ يٝؼ خٝاضا Ihiringؾا يصيو ٜط٣ ٫ ميهٔ إيعاَ٘ بايكٝاّ خ٬ٚ

َعتدلا إٔ ٖصا اذتل  ٜػذلدع٘ست٢ حيُٞ ٖصا اذتل أٚ ع٢ً سل َٔ سكٛق٘ ع٢ً نٌ ؾدص ٚقع ا٫عتسا٤ 

جتاٙ ايسٚي١ َٔ ْاس١ٝ أخط٣ ست٢ ٜػاِٖ يف اذتس َٔ ا٫عتسا٤ ٚ َؿطٚض ع٢ً نٌ ؾدص جتاٙ ْؿػ٘ َٔ ْاس١ٝ

 اذتكٛم. ع٢ً

 ا٭َطاض امل١ٝٓٗ.ٚ باغتجٓا٤ ايكطاٜا املتعًك١ بٓعاّ تعٜٛض ا٭ضطاض ايٓاجت١ عٔ سٛازخ ايؿػ2ٌ)

شيو خ٬ؾا يًتشهِٝ نططٜك١ يؿض ايٓعاعات ملا ٜٛؾطٙ ا٭ؾطاز َٔ إَها١ْٝ ايتؿصٞ َٔ ارتطٛع يكٛاعس 3)

 ؾه١ًٝ َكٝس٠ ؾػًط١ احملهِ تسٜطٖا إضاز٠ ا٭ططاف. ٚ إدطا١ٝ٥

 نـراجـع:الـ
 ايتذاض١ٜ، َصنط٠ َادػترل عكٛزٚ عاٜس٠ ايطداٜيب، ا٫ختصاص ايذلابٞ يًُشانِ يف زت١ً املطاؾعات املس١ٜٓ-

 .2119-2118ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ بتْٛؼ، ٚ اغتجُاضات، ن١ًٝ اذتكٛمٚ

يعًّٛ اٚ غٗاّ أٚعاضٛض، َعط٬ت ايٓٛاظٍ َصنط٠ ؾٗاز٠ ايسضاغات املعُك١ يف ايكإْٛ ارتاص ن١ًٝ اذتكٛم-
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 .2116-2115بتْٛؼ، 
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