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 مقدمة:
يف  ايعٝـ٫ ميهٔ إٔ ٜعٝـ مبؿطزٙ، بٌ ٫بس ي٘  بطبع٘ نا٥ٔ ادتُاعٞ اإلْػإ

 قس تتصازّ املصاحل ايؿطز١ٜ ٚتتعاضض مما ٜٗسز ادتُاع١ تعسز ع٬قات ا٭ؾطاز َعمجاع١ ٚ

 .َِٗٚصاذت ا٭ؾطازشاتٗا، ؾهإ ٫بس َٔ تٓعِٝ ع٬قات  اإلْػا١ْٝ

بتطٛض  ٚتطٛض ٖصا ا٭خري تسضزباذتاد١ إيٞ ٖصا ايتٓعِٝ،  اإلْػإٚقس ؾعط 

- يػابا ٚؾطٜع١ ايؿٛض٢، ؾبعس إٔ ناْت اجملتُعات ايبسا١ٝ٥ تػٛزٖا اإلْػا١ْٝاجملتُعات 

ٜتٛيٞ ايؿصٌ  آخط ططف يٞإبططٚض٠ ا٫ستهاّ  ا٭ؾطاز، ؾعط -قإْٛ ايكٟٛ ٜأنٌ ايطعٝـ

يٞ اذتطاض٠ ٚظٗٛض ايسٍٚ أصبشت إاجملتُعات  اْتكاٍ َٚعؾُٝا ٜجٛض بِٝٓٗ َٔ خ٬ؾات، 

  يٞ قطا٤ ايسٚي١إ ا٭ؾطازؾتطٛض ايكطا٤ َٔ قطا٤  ايعسٍ بني أؾطازٖا، إقا١َايسٚي١ تتٛيٞ 

ٜتِ ٚؾل قٛاعس َع١ٓٝ تهؿٌ ايتٛاظٕ بني َصاحل ارتصّٛ  ايسٚي١ بايتٓعِٝ، إش ٜٚتػِ قطا٤

ظٗطت ايكٛاْني املٓع١ُ يًكطا٤، ٚبتٓٛع ايكطا٤ تٓٛعت ٖصٙ  ٚحتكٝل ايعسٍ بِٝٓٗ، َٚٔ ثِ

ادتٓا١ٝ٥ يتٓعِٝ ايتكاضٞ أَاّ احملانِ ادتٓا١ٝ٥، ٚظٗطت  اإلدطا٤ات ايكٛاْني، ؾعٗط قإْٛ

  .اإلزاضٟ أَاّ ايكطا٤ املسْٞ ٚ يتٓعِٝ ايكطا٤ ١ْٝ اإلزاض١ٜاإلدطا٤ات املسقٛاعس 

حتكٝل ايعساي١ ٚاِٖ ٖصٙ َٔ ُهٔ تعسٙ َباز٨ أٚ أصٍٛ ست٢ ٜٖصا ايٓعاّ ٜكّٛ ع٢ً 

ايكطا٠  تعسز، ايتكاضٞ عًٞ زضدتني، اغتك٬ٍ ايػًط١ ايكطا١ٝ٥، زتا١ْٝ ايكطا٤ ،املباز٨

ا٤ ٖصا ا٭خري ايصٟ مت ططح اإلؾهاٍ ؾٝ٘، ؾُا ٚاملػاٚا٠ أَاّ ايكط ايع٬ْٝ٘، ٚايكاضٞ ايؿطز

 ع٬ق١ َبسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ بهؿاي١ سل ايتكاضٞ ؟

 مضنون كل من مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي :املبحث األول
تكرتٕ ايعساي١ بايكطا٤ ايصٟ ٜػٗط ضداي٘ عًٝٗا ٜٚػعٕٛ ع٢ً حتكٝكٗا غٛا٤ ع٢ً     

٢ً املٓاظعات أٚ يف إدطا٤ات تطبٝك٘ ع٢ً املتكاضني ؾايكطا٤ املػتكٌ احملاٜس تطبٝل ايكإْٛ ع

 أزا٠ يتشكٝل ايعساي١ ٚضُإ يتطبٝكٗا ٚتعُٝل دصٚضٖا يف اجملتُع.

ؾإشا ٚدس خطم ملبسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ يف زتتُع َعني ٚبأٟ ٚغ١ًٝ نُصازض٠ 

يف املعا١ًَ ؾًٔ ٜهٕٛ يًعساي١ ٚدٛز يف سل ايتكاضٞ يطا٥ؿ١ َع١ٓٝ أٚ بايتُٝٝع بني املتكاضني 

شيو اجملتُع،ؾاملػاٚا٠ يف مماضغ١ سل ايتكاضٞ تعترباِٖ ٚاخطط تطبٝل ملبسأ املػاٚا٠ هلصا 

 غٓشاٍٚ َعطؾ١ َطُٕٛ نٌ َٔ َبسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ ٚنؿاي١ سل ايتكاضٞ,

 َطُٕٛ َبسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ :املطًب ا٭ٍٚ

اّ ايكطا٤ بتطٛض تاضخيٞ ٖاّ، ؾؿٞ ظٌ ا٭ْع١ُ ايكسمي١ سٝح َط َبسأ املػاٚا٠ أَ

نإ ٚدٛز ايٓعاّ املًهٞ ٚضغٛر ْعاّ اإلقطاع َٚا أز٣ إيٝ٘ َٔ اْكػاّ اجملتُعات إىل طبكات 

ادتُاع١ٝ َتؿاٚت١ أنرب ا٭ثط يف اْٗٝاض املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ ٚبصيو تعسزت احملانِ بتعسز 

 ١ َٔ ٖصٙ ايطبكات ع٢ً سس٠. ايطبكات يًؿصٌ يف َٓاظعات نٌ طبك
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ٚيف ايسٍٚ ايٛاقع١ حتت ا٫ست٬ٍ ناْت ٖٓاى احملانِ املدتًط١ ٖٚٓاى اَتٝاظ    

 خاص يٮداْب ع٢ً املٛاطٓني ٚنإ ٖصا ٚاقع يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ أٚ غريٖا ع٢ً سس ايػٛا٤. 

طٓني ٚحيػب يًجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ إيػا٥ٗا ي٬َتٝاظات ايكطا١ٝ٥ ٚبٗصا أصبح يهٌ املٛا   

اذتل زٕٚ متٝٝع يف ا٫يتذا٤ إىل ايكطا٤ ٚؾكا يصات اإلدطا٤ات ٚمل ٜكتصط ا٭َط ع٢ً شيو بٌ 

، ٖٚصا نإ ي٘ ا٭ثط ايبايؼ يف اعتٓام ناؾ١ ا٭ْع١ُ (1)إٔ َبسأ املػاٚا٠ قس استٌ َها١ْ باضظ٠

 .(2)ا٭خط٣  هلصٙ املباز٨ اإلْػا١ْٝ

١َ ايعساي١ بني ا٭ؾطاز ٚؾكا ملبسأ ٜٚكصس بتطبٝل َبسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ إقا

احملان١ُ ايع١ًٝٓ ايعازي١ بٛاغط١ د١ٗ قطا١ٝ٥ َٛسس٠ ستاٜس٠ َٚػتك١ً ٜتُتع املتكاضٕٛ 

أَاَٗا زٕٚ تؿطق١ بِٝٓٗ بهاؾ١ سكٛم ايسؾاع أصاي١ أٚ بايٛناي١، اغتٗساؾا يتشكٝل ايػا١ٜ 

ت ٚإْصاؾِٗ ممٔ ادرتأ ايٓا١ٖٝ ي٘ ٚاملتُج١ً يف زؾع املعامل عٔ أصشاب اذتكٛم ٚاذتطٜا

 عًٝٗا.

تؿاٚت أٚ اخت٬ف بِٝٓٗ يف املها١ْ أٚ ايك٠ٛ أٚ ا٫ْتُا٤ ايعٓصطٟ  أٟٚبػض ايٓعط عٔ 

أٚ ايعكا٥سٟ أَاّ قاضٝ٘ ايطبٝعٞ سٝح ايع٬ق١ ايٛثٝك١ بني املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ ٚايكطا٤ 

 .ايطبٝعٞ

قسّ املػاٚا٠ أَاّ  ٚبأغًٛب أخط ٖٛ مماضغ١ مجٝع َٛاطين ايسٚي١ ذتل ايتكاضٞ ع٢ً

ستانِ ٚاسس٠ ب٬ متٝٝع أٚ تؿطق١ بِٝٓٗ بػبب ا٭صٌ أٚ ادتٓؼ أٚ ايًٕٛ أٚ ايًػ١ أٚ ايعكٝس٠ 

 .أٚ اٯضا٤ ايؿدص١ٝ

ٚيف قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ ٚاإلزاض١ٜ ٜكصس باملػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ يهٌ 

 .(3)املتكاضني َٛاطٔ اذتل يف ا٫يتذا٤ إىل ايكطا٤ َع عسّ ايتُٝٝع بني

ٚتعطف أٜطا ع٢ً أْٗا مماضغ١ مجٝع َٛاطين ايسٚي١ ذتل ايتكاضٞ ع٢ً قسّ املػاٚا٠ 

أَاّ احملانِ ايٛاسس٠ , ب٬ متٝٝع بِٝٓٗ بػبب ا٭صٌ أٚ ادتٓؼ أٚ ايًٕٛ أٚ ايعكٝس٠ أٚ اٯضا٤ 

إ يف ايؿدص١ٝ, ٚهلصا تعس املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ ا٭غاؽ ا٭ٍٚ ايصٟ ٜطتهع عًٝ٘ سل اإلْػ

ايًذ٤ٛ إىل قاضٝ٘ ايطبٝعٞ، غري أْ٘ ٫ ٜتٓاؾ٢ َع َطُٕٛ َبسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ إٔ ٜهٕٛ 

 يًكاضٞ اذتط١ٜ يف إٔ حيهِ بايعكٛب١ امل١ُ٥٬ تبعا يعطٚف نٌ قط١ٝ. 

نُا ٫ ٜتٓاؾ٢ َع َطُٕٛ املبسأ ٚدٛز ستانِ شتتًؿ١ باخت٬ف أْٛاع املٓاظعات أٚ 

 .(4)طط أ٫ تكاّ تؿطق٘، أٚ ٜٛضع متٝٝع بني أؾداص املتكاضٝنيباخت٬ف طبٝع١ ادتطا٥ِ بؿ

َٚبسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ يف ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ َٔ املباز٨ ا٭غاغ١ٝ اييت ٜكّٛ 

عًٝٗا ْعاّ ايكطا٤ يف اإلغ٬ّ, ؾٗٞ ٫ظ١َ بٓصٛص ايكطإ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ٚأعُاٍ ايػًـ, 

 رتصّٛ بػبب اخت٬ف َهاْتِٗ. سٝح ٫ ٜعطف ايٓعاّ اإلغ٬َٞ تؿطق١ بني ا
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نُا إٔ ايٓعاّ ايكطا٥ٞ اإلغ٬َٞ ٫ ميٝع بني ايٓاؽ عٓس اذتهِ بِٝٓٗ عػب 

 ا٭صٌ أٚ ادتٓؼ أٚ ايعكٝس٠. 

 " إْا أْعيٓا إيٝو ايهتاب باذتل يتشهِ بني ايٓاؽ مبا أضاى :ٜكٍٛ اهلل تباضى ٚتعاىل

 .(5)اهلل ٫ٚ تهٕٛ يًدا٥ٓني خصُٝا "

إٕ اهلل ٜأَطنِ إٔ ت٪زٚا ا٭َاْات إىل أًٖٗا ٚإشا سهُتِ بني ايٓاؽ  ٚيف آ١ٜ أخط٣: "

 .(6)إٔ حتهُٛا بايعسٍ إٔ اهلل ْعُا ٜععهِ ب٘ إٕ اهلل نإ مسٝعا بصريا "

ٚقس طبل ايطغٍٛ ايهطِٜ ٚأصشاب٘ ضضٛإ اهلل عًِٝٗ ٖصا املبسأ ؾُٝا عطض عًِٝٗ 

 َٔ خصَٛات. 

ا٤ٙ ٜؿؿع ٫َطأ٠ َٔ بين شتعّٚ يف عسّ ؾايطغٍٛ )ص( قاٍ ٭غا١َ بٔ ظٜس عٓسَا د

تطبٝل سس ايػطق١ عًٝٗا َطاعا٠ يٓػبٗا ٚسػبٗا، أتؿؿع يف سس َٔ سسٚز اهلل ٜا أغا١َ, إمنا 

ًٖو َٔ قًبهِ نإ إشا غطم ؾٝٗا ايؿطٜـ تطنٛٙ ٚإشا غطم ايطعٝـ أقاَٛا عًٝ٘ اذتس, ٚاهلل 

 يٛ إٔ ؾاط١ُ بٓت ستُس غطقت يكطع ستُس ٜسٖا. 

َٓني عُط بٔ ارتطاب ضضٞ اهلل عٓ٘ شنط يف نتاب٘ إىل أبٞ َٛغ٢ ٚأَري امل٪

" آؽ بني ايٓاؽ يف ٚدٗو : -ايصٟ عطف بطغاي١ ايكطا٤-ا٭ؾعطٟ قاضٝ٘ بايهٛؾ١ 

ٚعسيو ٚزتًػو ٚقطا٥و ست٢ ٫ ٜطُع ؾطٜـ يف سٝؿو ٫ٚ ٜٝأؽ ضعٝـ َٔ 

 عسيو". 

بكٛي٘: ادعٌ ايٓاؽ ٚقس أنس عًٞ بٔ أبٞ طايب نّطّ اهلل ٚدٗ٘ ع٢ً َبسأ املػاٚا٠ 

عٓسنِ يف اذتل غٛا٤ قطٜبِٗ نبعٝسِٖ, ٚبعٝسِٖ نكطٜبِٗ، ٚإٜانِ ٚايطؾا ٚاذتهِ 

 “. باهل٣ٛ ٚإٔ تأخصٚا ايٓاؽ عٓس ايػطب ؾكَٛٛا باذتل ٚيٛ غاع١ َٔ ْٗاض

ؾايٓعاّ اإلغ٬َٞ ايكطا٥ٞ قس عطف ٚطبل َبسأ ٚسس٠ ايكطا٤, ؾاحمله١ُ ايٛاسس٠ 

ا٠ ِٖ ْؿؼ ايكطا٠, ؾ٬ تٛدس تؿطق١ بػبب ا٭صٌ أٚ ادتٓؼ أٚ حيانِ أَاَٗا ادتُٝع, ٚايكط

 ايطبك١ أٚ ايًٕٛ أٚ ايجط٠ٚ. 

نُا ٫ ٜعطف ايٓعاّ اإلغ٬َٞ ْعاّ احملانِ ارتاص١ بطبك١ أٚ بؿ١٦ َع١ٓٝ َٔ 

ايٓاؽ, ٫ٚ تتُتع طبك١ ادتُاع١ٝ َا مبٝع٠ خاص١, ٚحتطّ َٓٗا ايطبكات ا٭خط٣, ٜٚطبل َبسأ 

 ؾ١ ست٢ ٚيٛ ناْٛا َٔ غري املػًُني.املػاٚا٠ ع٢ً ايها

 ٜٚكٍٛ ايطغٍٛ ايهطِٜ )ص(: " ٫ ؾطٌ يعطبٞ ع٢ً أعذُٞ إ٫ بايتك٣ٛ". 

ٚايكطا٤ يف اإلغ٬ّ قطا٤ زتاْٞ ٜتشٌُ بٝت املاٍ ؾٝ٘ ضظم ايكطا٠ ٖٚٛ ا٭صٌ ايعاّ 

 ايصٟ غاز  يف ايٓعاّ اإلغ٬َٞ، ٚبصيو ٜتطح إٔ اإلغ٬ّ ٜٓعط إىل ايكطا٤ نأغاؽ يًعسٍ.
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أ١ُٖٝ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ تطبٝكا ملبسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكإْٛ، ٖٚٛ املبسأ ايصٟ ٚتهُٔ 

 ايسغاتري املدتًؿ١ ؾاملٛاطٕٓٛ غٛا٤ أَاّ ايكإْٛ ِٖٚ َتػإٚٚ أَاّ ايكطا٤ ؾ٬ جيٛظ أقطت٘

 .متٝٝع ؾطز عًٞ أخط أٚ مجاع١ عًٞ أخطٟ

 .(7)أ املػاٚا٠ أَاّ ايكإْٖٛٚهصا، ٜتطح إٔ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ عٓصط يف َبس

ٚمما ٖٛ دسٜط شنطٙ إٔ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايٓصٛص يف ناؾ١ ا٭ْع١ُ ايكطا١ٝ٥ 

 . (8)اييت تهؿٌ سٝاز ايكاضٞ باعتباضٙ املعٗط املًُٛؽ ملبسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤

َع ا٭خص بعني ا٫عتباض أْ٘ ٫ ٜتعاضض َع َطُٕٛ َبسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ إٔ 

ٝاْا ستانِ خاص١ يطٛا٥ـ َع١ٓٝ َٔ املٛاطٓني إشا زعت ايططٚض٠ يصيو بؿطط إٔ تٛدس أس

٫ ٜهٕٛ ٚدٛز َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ احملانِ غببا يف متٝٝع ؾ١٦ َٔ ا٭ؾطاز ع٢ً غريٖا أٚ يف 

اْتكاص سكٛم طا٥ؿ١ َٔ ايٓاؽ باملكاض١ْ بطا٥ؿ١ أخط٣، نُا ٖٛ ايؿإٔ بايٓػب١ حملانِ 

 ١ ا٭سساخ ادتاضتني عُا اقرتؾٛٙ َٔ دطا٥ِ.ا٭سساخ اييت ختتص مبشانُ

عًٝٗا ايكطا٤ إش تعس زعا١َ أغاغ١ٝ حتكٝل ايعساي١  ٚتعس املػاٚا٠ َٔ أِٖ املباز٨ اييت ٜكّٛ

 .ٚبٗا ٜجل ايٓاؽ يف ايكطا٤

 :ًٜٞ ٜكتط٢ حتكٝل َبسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ َا

 كطا٤ َٔ اذتكٛمإٔ ٜهٕٛ يهٌ ؾطز اذتل يف ايًذ٤ٛ يًكطا٤ ؾاذتل يف ايًذ٤ٛ يً-

 .ؾدص َٔ اغتعُاي٘ أٟايسغتٛض١ٜ ؾ٬ جيٛظ سطَإ 

ؾ٬ جيٛظ متٝٝع ؾطز أٚ  :يكاض١ٝ ايطبٝعٞ إٔ ٜهٕٛ يهٌ ؾطز اذتل يف ايًذ٤ٛ-

 .مبشانِ خاص١ أٚزتُٛع١ بكطا٤ خاص 

 .تطبل عًٞ مجٝع املتكاضني ْؿؼ اإلدطا٤ات ٚحياطٕٛ بصات ايطُاْات إٔ-

 ل ايتكاضٞ املطًب ايجاْٞ: َطُٕٛ نؿاي١ س

َٓص ايكسّ أٟ َٓص ايؿطا٥ع ايعطاق١ٝ ايكسمي١ ٚيف ايعصط ايؿطعْٛٞ  عطف ٖصا املبسأ

؛ اإلغ١َٝ٬ايْٝٛا١ْٝ ايكسمي١ ٚأٖتِ ب٘ ايكإْٛ ايطَٚاْٞ ٚنصيو ايؿطٜع١  ٚيف اذتطاض٠

ٚظٝؿت٘ بصٛض٠  تأز١ٜع٢ً زٚض ايكاضٞ ايعازٍ يف  اإلغ٬ّايٛقا٥ع ايعسٜس٠ يف  سٝح تسٍ

 ٚاحملهّٛؾطم بني ايػين ٚايؿكري ٚاذتانِ  طبٝل ايكإْٛ بايتػاٟٚ بني ايٓاؽ ٫ٚت َػتك١ً

 ٫عتباضات ؾطع١ٝ ٚز١ٜٝٓ ٚأخ٬ق١ٝ ؾهإ نجري َٔ ايٓاؽ ٜطؾطٕٛ تٛيٞ َٓصب ايكاضٞ

ع٢ً  ٚزْٟٝٛ ؾسٜسٜٔ أخطٟٚبٛدٛز دعا٤  إلمياِْٗرتطٛض٠ ٖصا املٓصب ٚأُٖٝت٘ يف اجملتُع 

ضؾض تٛيٞ  ايؿكٝ٘ أبٛ سٓٝؿ١ ٭ْ٘ اإلَاّدعؿط املٓصٛض قاّ عبؼ  أبَٛٔ خيٌ بٛادبات٘ ؾُج٬ 

نبريا  حتكٝل ايعساي١ بايطغِ َٔ اْ٘ نإ عاملا اغتطاعتَ٘ٓصب ايكاضٞ رتٛؾ٘ َٔ عسّ 

  .َٚعطٚؾا ٚايصٟ ؾهٌ َسضغ١ ؾك١ٝٗ نبري٠ ٚ َعطٚؾ١
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 ٚملا نإ ايكإْٛ قس َٓع اإلؾطاز َٔ اقتطا٤ سكٛقِٗ بأْؿػِٗ ٚ أٚنٌ ١َُٗ ؾض

ٜهؿٌ هلِ سل ايًذ٤ٛ إىل  إٜٔػتسع٢  ا٭َطؾإ  ١ايكطا١ٝ٥ يف ايسٚي ١ايٓعاع بِٝٓٗ إىل ايػًط

 ٖصٙ ايػًط١.

سل ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ َٔ اذتكٛم ايعا١َ املتعًك١ بايٓعاّ ايعاّ ٚبايتايٞ  إٔنُا 

ٌٝ ايسع٣ٛ ٫ ٜرتتب عًٝ٘ حتُ إقا١َؾ٬ جيٛظ ايتٓاظٍ عٓ٘ ٚإ اغتعُاٍ ٖصا اذتل عٔ ططٜل 

ضطاض اييت قس تٓؿا عٔ اغتعُاي٘ ٚشيو ٫ٕ ادتٛاظ ايؿطعٞ ٜٓايف عٔ اإل يًُػ٪ٚي١ٝصاسب٘ 

 ايطُإ.

ٕ سل ايتكاضٞ َهؿٍٛ يًذُٝع ٚ ا٫يتذا٤ يًكطا٤ يًصٚز عٔ اذتل ايصٟ أٚسٝح 

يٞ إحيُٝ٘ ايكإْٛ أَط َؿطٚع ٚ يهٔ بؿطط أ٫ ٜػ٧ ايؿدص اغتعُاٍ سك٘ يف ا٫يتذا٤ 

 يف اغتعُاٍ ٖصا اذتل. ايكطا٤ ٚ ٫ ٜتذاٚظ

ٚبصيو ٜهٕٛ ايؿطع قس أعاز ايتٛاظٕ بني أططاف ايسع٣ٛ يف اذتكٛم ٚ ا٫يتعاَات 

يٞ اقتطا٤ سكٛقِٗ عٔ ططٜل إٚبصيو ٜهٕٛ قس قطٞ ع٢ً غًب١ٝ أصشاب اذتكٛم ٚزؾعِٗ 

ايكٓٛات ايؿطع١ٝ ٚنصيو ضطب بٝس َٔ سسٜس ع٢ً َٔ ٜػتعٌُ ٖصا اذتل بتعػـ ٚ ست٢ ٫ 

 ّ اذتل شضٜع١ يططض اٯخطٜٔ.ٜهٕٛ اغتدسا

ٕ سل ايتكاضٞ َهؿٍٛ يًذُٝع ٚ ٫ ٜصح أٚيكس تٛاتطت أسهاّ احمله١ُ ايعًٝا ع٢ً 

 َكاضا٠ َٔ ًٜذا يًكطا٤ أ٫ بؿطٚط.

سل ايتكاضٞ َٔ اذتكٛم ايطبٝع١ٝ يإلْػإ ٖٚصٙ اذتكٛم يصٝك١ بؿدص اإلْػإ 

كطا٤ يطز شيو ا٫عتسا٤ ؾهٌ ؾدص ٚقع عًٝ٘ اعتسا٤ ع٢ً سل َٔ سكٛق٘ إٔ ًٜذأ إىل اي

 ٚا٫ْتصاف يٓؿػ٘ ممٔ ظًُ٘ ٚغًب٘ سك٘.

إشا ؾشل ايتكاضٞ ٖٛ سل اإلْػإ يف ا٫يتذا٤ إىل ايكطا٤ يٝعطض عًٝ٘ ازعا٥٘ عٔ 

ططٜل ايسع٣ٛ سٝح ٖٛ املسخٌ إىل محا١ٜ اذتكٛم ٚاذتطٜات ٚضزٖا يف ساي١ ا٫عتسا٤ عًٝٗا 

 .ا ايكٛاْني ا٭خط٣غٛا٤ املٓصٛص عًٝٗا يف ايسغتٛض أٚ اييت تهؿًٗ

أٚ مبع٢ٓ آخط ٖٛ سل ايتذا٤ ا٭ؾطاز ؾُٝا ٜسعْٛ٘ َٔ سكٛم أٚ ٖٛ سل ايتساعٞ أَاّ 

صاسب١ اي١ٜ٫ٛ بايؿصٌ يف املٓاظعات أٚ ادتٗات  أٟاهل٦ٝات ايكطا١ٝ٥ احملسز٠ بٓص ايكإْٛ 

ٕ اإلزاض١ٜ شات ا٫ختصاص ايكطا٥ٞ بٓص ايكإْٛ أٜطا ٚسل ايتكاضٞ سل أصٌٝ ؾ٬ ميهٔ أ

ٜعترب ْعاّ اذتهِ يف زٚي١ َا زميكطاطٝا إ٫ بهؿايت٘ سل ايتكاضٞ ايصٟ ٜط٦ُٔ ا٭ؾطاز ع٢ً 

تكٝس أٚ َصازض٠ ذتل ايتكاضٞ ٫بس ٚإ  أٟٚإ  ّسكٛقِٗ ٜٚعٌٜ َٔ ْؿٛغِٗ ايؿعٛض بايٓعا

ٜٓعهؼ ٚبصات ايكسض ع٢ً ايطقاب١ ايكطا١ٝ٥ ٚا٭َط شات٘ ٜٓعو ع٢ً َس٣ ايجك١ ٚاإلميإ 

 .سػاؽ بايطُأ١ْٓٝ يس٣ املتكاضنيبايعسٍ ٚاإل
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ٖٚصا اذتل َٔ اذتكٛم اييت ٜتٛقـ اغتعُاهلا ع٢ً ٚغ١ًٝ اقتطا٥ٗا مبع٢ٓ اْ٘ 

ٜػتشٌٝ اغتدساّ اذتل يف ايتكاضٞ إ٫ با٫يتذا٤ إىل ايكطا٤ ؾإشا مت َٓع أٚ تكٝس صاسب 

 .اذتل َٔ اغتعُاٍ تًو ايٛغ١ًٝ ؾكس سطّ أصٌ اذتل شات٘

ؾ١ ٫ٚ جيٛظ قصطٙ ع٢ً ؾ١٦ زٕٚ أخط٣ ْعطا ٫ٕ ٖصا َٚٔ ثِ ؾٗٛ سل يًٓاؽ نا

ؾدص َٓ٘ ٖٚٛ  أٟاذتل َٔ اذتكٛم ايعا١َ ايًصٝك١ بايؿدص١ٝ نُا اْ٘ ٫ جيٛظ سطَإ 

بٗصٙ املجاب١ ٫ جيٛظ ايتٓاظٍ عٓ٘ أٚ تكٝسٙ ٚإشا سسخ ا٫تؿام ع٢ً شيو ٜهٕٛ شتايؿا يًٓعاّ 

 ايعاّ ٫ٚ ٜعتس ب٘ ٫ٚ ٜكٝس صاسب٘ 

ي١ إٔ جتس ع٢ً غري َٛاطٓٗا ؾط٬ عٔ َٛاطٓٝٗا سل ايسؾاع عٔ ٫ٚ جيٛظ يًسٚ

سكٛقِٗ ٚسطٜاتِٗ غٛا٤ ناْٛا أؾداصا طبٝع١ٝ أٚ َع١ٜٛٓ اييت تهؿًٗا هلِ ايكٛاْني 

 ايٛط١ٝٓ.

ْ٘: " سل ايؿدص بايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ طايبا اذتُا١ٜ ذتل ي٘ أٚعطف نصيو ع٢ً 

 ٘ أٚ اغرتزازٙ إشا غًب َٓ٘." أٚ َصًش١ أٚ َطنع قاْْٛٞ ٚطايبا ضز ا٫عتسا٤ عٓ

ٜٚعطف آخطٕٚ بأْ٘: " سل ا٫زعا٤ بػ١ٝ حتصٌٝ سل َا." أٚ ٖٛ  " سل يف طًب 

 .(9)ا٫ْتصاف أَاّ غًط١ متًو إعطا٤ ايٓصـ طبكا يًكإْٛ" 

ٚيف ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٜعطف ايكطا٤ مبا ٜؿٌُ َع٘ تعطٜـ سل ايتكاضٞ ٚباغتعطاض 

ٜـ ايًػٟٛ صتس أْٗا ترتدِ ايكطا٤ َؿاع١ً تػتػطم ٖصٙ ايتعطٜؿات باإلضاؾ١ إىل ايتعط

ايتكاضٞ ْؿػ٘ ٚتٓكً٘ ٚاقعا َطبكا ٜػتٛعب َطس١ً ايؿصٌ يف ارتصَٛات َٚطس١ً ايتٓؿٝص 

 .اي٬سك١ عًٝ٘ ٚاي٬ظ١َ ٚاملصاسب١ َباؾط٠

ٖصا ٜتبني باز٨ شٟ بس٤ َٔ ايتعطٜـ ايًػٟٛ سٝح ٜطز ايكطا٤ مبع٢ٓ احملان١ُ 

يعاّ ايكاطع يف ا٭َٛض ٚايؿاصٌ ؾٝٗا ٚاذتهِ بني ايٓاؽ ٖٚٞ َعاْٞ ٚاذتهِ بني ارتصُني ٚاإل

تسٍ ع٢ً اذتهِ بني ايٓاؽ ٖٚٞ َعاْٞ تسٍ ع٢ً اذتهِ يف زع٣ٛ بني ططؾني أٚ أنجط ٚقطع 

ٖصا ايٓعاع عهِ ؾاصٌ ًَٚعّ  ؾايتكاضٞ ٖٛ ٚضع ايكطا٤ َٛضع ايتطبٝل ٚٚغًٝت٘ إمنا ٖٞ 

عهِ ًَعّ ٜٛضع َٛضٛع  يكاضٞ يٝؿصٌ ؾٝٗاايسع٣ٛ اييت ٜتكسّ بٗا املسعٞ إىل ا

 . (11)ايتٓؿٝص

 املبحث الثاني: مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي يف القانون الوضعي
ٜعّس سل ايتكاضٞ َٔ اذتكٛم ايسغتٛض١ٜ ٚاييت تٓص عًٝ٘ بٛضٛح ايسغاتري 

، نُا ْص عًٝ٘ اإلع٬ٕ ايعاملٞ ذتكٛم ايكإْٛٚايسؾاع أَاّ ايكطا٤ َصٕٛ ب ،املعاصط٠

ّٛؽ شيو إٔ ٖصا (11)اإلْػإ سل أصٌٝ، ٜٚػتشٌٝ زْٚ٘ إٔ ٜ٪َٔ ا٭ؾطاز ع٢ً  اذتل، َٚػ

سطٜاتِٗ، أٚ ٜطزٚا ع٢ً َا ٜكع عًٝٗا َٔ اعتسا٤، نُا ٫ ميهٔ إٔ ٜعس ْعاّ اذتهِ يف زٚي١ َا 
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زميكطاطًٝا، إ٫ إشا نؿٌ سل ايتكاضٞ ايصٟ ٜط٦ُٔ ا٭ؾطاز ع٢ً سكٛقِٗ، ٜٚعٌٜ ايعًِ َٔ 

ايتكاضٞ تعس ع٬ًُ غري َؿطٚع، ٚأٟ ْص تؿطٜعٞ  ْؿٛغِٗ، ٚبٓا٤ عًٝ٘، ؾإٕ أٟ َصازض٠ ذتل

ٖٛ ْص باطٌ ٚغري زغتٛضٟ، رتطٚد٘ عٔ املباز٨ ايسغتٛض١ٜ اييت أقطت ٖصا  اذتلميؼ ٖصا 

 .اذتل

٫ٚ ٜهؿٞ ا٫عرتاف عل ايتكاضٞ يٮؾطاز، بٌ جيب إٔ ٜهٕٛ ٖ٪٤٫ َتػاٜٚٔ أَاّ 

سل  ايسٚي١ايكطا٤ عٓسَا مياضغٕٛ سكِٗ يف ايتكاضٞ، مبع٢ٓ إٔ مياضؽ مجٝع َٛاطين 

ايتكاضٞ ع٢ً قسّ املػاٚا٠ أَاّ ستانِ ٚاسس٠، ٚب٬ متٝٝع أٚ تؿطق١ بِٝٓٗ بػبب ا٭صٌ أٚ 

 ادتٓؼ أٚ ايًٕٛ، أٚ ايعكٝس٠، أٚ اٯضا٤ ايؿدص١ٝ. 

 ًب ا٭ٍٚ: ٚسس٠ ايكطا٤ ٚاغتك٬ي٘املط

ع اغتك٬ٍ ايكطا٤ ؾإٔ ٜتذاٚظ بهجري سسٚز ايكطا٠ أْؿػِٗ إش أْ٘ يف إٕ َٛضٛ

ٚيف ايعامل املتشطط ؾإٕ قُٝيت   , دٖٛطٙ ٚثٝل ايص١ً بكط١ٝ ايعسٍ َٚٝعإ اذتط١ٜ يف اجملتُع

  , ايعسٍ ٚاذتط١ٜ تتأثطإ غًبا ٚإجيابا مبكساض َا ٖٛ َتٛاؾط َٔ اغتك٬ٍ يًكطا٤ يف نٌ بًس

ؾإمنا ْساؾع عٔ أْؿػٓا يف سكٝك١   ,  ْساؾع عٔ اغتك٬ٍ ايكطا٤ ْٚتؿبح ب٘يصيو ؾإْٓا سني

ؾإٕ شيو ايكًل ٜٓبػٞ إٔ   , ٚسني ٜػتؿعط ايكطا٠ قًكا َٔ دطا٤ ْكصإ اغتك٬هلِ  , ا٭َط

  . ٜٓػشب عًٝٓا تًكا٥ٝا

. بٌ ٖٛ ست١ُٝ سٝا٠ .إٕ اغتك٬ٍ ايكطا٤ يٝؼ تطؾًا، ٚيٝؼ خٝاضا يًؿعٛب أٚ اذتهاّ

. بػريٙ ٜأنٌ ايك٣ٛ ؾٝٓا ايطعٝـ، ٜٚؿتكس املعًّٛ َٔ ًٜٛش ب٘ ٜٚجل يف .ض٠ ٚدٛزٚضطٚ

  .اغتك٬ي٘ ْٚعاٖت٘.. ٖٚٛ صُاّ ا٭َإ يًُتكاض٢ قبٌ ايكاضٞ

ٚاذتسٜح عٔ زٚي١ امل٪غػات ٚعٔ َبسأ غٝاز٠ ايكإْٛ ٚعٔ املؿطٚع١ٝ يف زٚي١ ٫ 

َٛض مجٝعا َطتبط١ اضتباطا ٚثٝكا ٜٛدس ؾٝٗا قطا٤ َػتكٌ ٜصبح ْٛعَا َٔ ايعبح، ٭ٕ ٖصٙ ا٭

٫ ٜٓؿصِ، ؾشٝح ٜٛدس إميإ مببسأ املؿطٚع١ٝ ٚغٝاز٠ ايكإْٛ ٚسٝح ٜٛدس ايسغتٛض، ؾإ 

ايػًط١ ايكطا١ٝ٥ املػتك١ً تأت٢ نٓتٝذ١ طبٝع١ٝ، أَا عٓسَا خيتؿٞ َبسأ املؿطٚع١ٝ ٚعٓسَا 

ز غًط١ قطا١ٝ٥ َػتك١ً يف ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى إميإ مببسأ غٝاز٠ ايكإْٛ، ؾاْ٘ ٫ ميهٔ تصٛض ٚدٛ

 َٛاد١ٗ بطـ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ. 

ؾاهلسف َٔ اغتك٬ٍ ايكطا٤ َٚٔ محا١ٜ ٖصا ا٫غتك٬ٍ ٖٛ حتكٝل ايعساي١ اييت ٫ 

ميهٔ إٔ تتشكل يف غٝاب أسس َكَٛاتٗا ا٭غاغ١ٝ ٖٚٛ اغتك٬ٍ ايكطا٠ ٚمحا١ٜ ٖصا 

 ٍ؟ ا٫غتك٬ٍ َٔ أٟ تسخٌ ٚتأثري، ؾُا ٖٛ َؿّٗٛ ٖصا ا٫غتك٬

قبٌ ايٛيٛز يف َعطؾ١ املؿّٗٛ ٫بس َٔ ايٛقٛف ع٢ً َع٢ٓ ايكطا٤ يف ايًػ١ 

ؾايكطا٤ يف ايًػ١ ي٘ َعإ عس٠، نُا ٚضزت ن١ًُ ايكطا٤ يف ايكطإ ايهطِٜ:" إشا  ،ٚا٫صط٬ح

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8311&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8311&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8311&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=956&vid=33
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، ٖٚصٙ اٯ١ٜ تؿري ع٢ً إٔ ايكطا٤ ٜهٕٛ مبجاب١ (12)..."قط٢ أَطا ؾإمنا ٜكٍٛ ي٘ نٔ ؾٝهٕٛ

س َٔ ايعٌُ ب٘، ٚنصيو ؾإٕ ي٘ َع٢ًٓ آخط ٜسٍ ع٢ً اذتهِ ٚايؿصٌ بني اإليعاّ ايصٟ ٫ب

، (13)."ؾ٦ٝني َتٓاظعني، ٚشيو اغتٓازًا يكٛي٘ تعاىل:" ٚقط٢ بِٝٓٗ بايكػط ِٖٚ ٫ ٜعًُٕٛ

ٖٚصا بعض مما تسٍ عًٝ٘ َؿطز٠ ايكطا٤ يف ايًػ١. أَا يف ا٫صط٬ح ؾإ ن١ًُ ايكطا٤ تعين 

د٘ شتصٛص، ٚعطؾ٘ بعض ايؿكٗا٤ بأْ٘ قٍٛ ًَعّ ٜصسض ؾض ارتصَٛات ٚاملٓاظعات ع٢ً ٚ

عٔ ١ٜ٫ٚ عا١َ، أَا ٚظٝؿت٘ ؾإْٗا تهُٔ يف ايع١ًُٝ ايكطا١ٝ٥، اييت ٖٞ َكٝاؽ َٓطكٞ، 

ْٚتٝذت٘  ،َكسَت٘ ايهرب٣ ايٓص ايتؿطٜعٞ َٚكسَت٘ ايصػط٣ ايٛاقع١ ستٌ ارتص١َٛ ٚايٓعاع

ايعٌُ تكتطٞ إٔ تهٕٛ ايػًط١ اييت اذتهِ ايصٟ ٜصسضٙ ايكاضٞ يف ٖصا ايٓعاع، ٚطبٝع١ ٖصا 

متاضؽ ايكطا٤ تتػِ با٫غتك٬ٍ ٚاذتٝاز ٖٚٛ دٖٛط ايعٌُ مببسأ ايؿصٌ بني ايػًطات، 

ٚاغتك٬ٍ ايػًط١ ايكطا١ٝ٥ عٔ بك١ٝ ايػًطات ٜعترب سذط ايعا١ٜٚ يف أٟ ْعاّ زميكطاطٞ 

ؿَٗٛني ا٭ٍٚ سط، ٜٚصٖب ؾّطاح ايكإْٛ إىل حتسٜس ٚاختعاٍ َع٢ٓ "اغتك٬ٍ ايكطا٤" يف َ

 ؾدصٞ ٚايجاْٞ َٛضٛعٞ.

 :اغتك٬ٍ ايكطا٤ يف املٛاثٝل ايسٚي١ٝ

ت٪نس مجٝع املٛاثٝل ايسٚي١ٝ ع٢ً َبسأ اغتك٬ٍ ايكطا٤، ؾاإلع٬ٕ ايعاملٞ ذتكٛم 

ٜكط٢ بإٔ " يهٌ إْػإ ع٢ً قسّ املػاٚا٠ ايتا١َ  8491اإلْػإ ايصازض َٔ ا٭َِ املتشس٠ عاّ 

ط قطٝت٘ سته١ُ َػتك١ً ٚستاٜس٠ ْعطا َٓصؿا ٚعًٓٝا يًؿصٌ َع اٯخطٜٔ اذتل يف إٔ تٓع

 يف سكٛق٘ ٚايتعاَات٘ ٚؾ٢ أٟ ت١ُٗ دٓا١ٝ٥ تٛد٘ إيٝ٘". 

ٚقس بصيت دٗٛز َتتابع١ َٔ قبٌ اجملتُع ايسٚيٞ يطُإ اغتك٬ٍ ايكطا٤، ٖٚصٙ 

ا٭غاغ١ٝ  ، ثِ أعكب٘ إع٬ٕ املباز٨(14)ادتٗٛز أمثطت " اإلع٬ٕ ايعاملٞ سٍٛ اغتك٬ٍ ايعساي١ "

٫غتك٬ٍ ايكطا٤ ايصازض عٔ َ٪متط ا٭َِ املتشس٠ ايػابع بؿإٔ َٓع ادتطمي١ َٚعا١ًَ 

نُا متت بًٛض٠ َؿطٚع إع٬ٕ اغتك٬ٍ ٚسٝاز ايكطا٠ ٚاحملًؿني  ،8411املصْبني مب٬ْٝٛ غ١ٓ 

 . 8411ٚاملػتؿاضٜٔ ٚاغتك٬ٍ احملاَني املكسّ إىل ادتُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ غ١ٓ 

هٔ حتسٜس عٓاصط اغتك٬ٍ ايكطا٤ يف املٛاثٝل ايسٚي١ٝ يف ث٬ث١ عٓاصط، ٜتُجٌ ايعٓصط ٚمي

ا٭ٍٚ يف مسٛ ايكإْٛ، ؾُٔ املتؿل عًٝ٘ عاملٝا إٔ " ايٓاؽ مجٝعا غٛا٤ أَاّ ايكإْٛ، ِٖٚ 

ٜتػإٚٚ يف سل ايتُتع عُا١ٜ ايكإْٛ زٚمنا متٝٝع"، ٜٚطتبط ايعٓصط ايجاْٞ بٛدٛز ايٓص 

ؾُٔ املتعاضف عًٝ٘ اْ٘ " ٫ دطمي١ ٫ٚ عكٛب١ إ٫ بٓا٤ ع٢ً ْص ", نُا ٫ ميهٔ ايكاْْٛٞ، 

تطبٝل ايٓص ايكاْْٛٞ بأثط ضدع٢ يصيو ؾإْ٘ " ٫ ٜسإ أٟ ؾطز بأ١ٜ دطمي١ بػبب ؾعٌ أٚ 

اَتٓاع عٔ ؾعٌ مل ٜهٔ ٚقت اضتهاب٘ ٜؿهٌ دطمي١ مبكتط٢ ايكإْٛ ايٛطين ٚايسٚيٞ ". ٜٚتعًل 

ز آيٝات ستسز٠ َٚ٪١ًٖ يًتكاضٞ، ؾُٔ املكطض اْ٘ " يهٌ ؾدص اذتل يف ايعٓصط ايجايح بٛدٛ
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ايًذ٤ٛ إىل احملانِ ايٛط١ٝٓ املدتص١ إلْصاؾ٘ ايؿعًٞ َٔ أ١ٜ أعُاٍ تٓتٗو اذتكٛم 

ا٭غاغ١ٝ اييت ميٓشٗا إٜاٙ ايسغتٛض أٚ ايكإْٛ", نُا إٔ " يهٌ ؾطز اذتل يف إٔ حيانِ أَاّ 

ا١ٝ٥ ايكا١ُ٥، ٫ٚ جيٛظ إْؿا٤ ٦ٖٝات قطا١ٝ٥ اغتجٓا١ٝ٥ أٚ احملانِ ايعاز١ٜ أٚ اهل٦ٝات ايكط

 خاص١ تٓتعع اي١ٜ٫ٛ ايكطا١ٝ٥ اييت تتُتع بٗا أص٬ احملانِ ايعاز١ٜ أٚ اهل٦ٝات ايكطا١ٝ٥ ". 

ٚقس مت تكطٜط زتُٛع١ َٔ ايكٛاعس ايسٚي١ٝ جيب َطاعاتٗا ٚاسرتاَٗا. َٓٗا أ٫ٚ سل نٌ 

ست٢ تجبت إزاْت٘، ٚثاْٝا ٜتُتع نٌ َتِٗ أثٓا٤ ايٓعط يف َتِٗ باضتهاب دطمي١ إٔ ٜعترب بط٦ٜا 

قطٝت٘ بطُاْات احملان١ُ ايعازي١، َٚٔ ٖصٙ ايطُاْات إخباضٙ بػطع١ ٚبتؿصٌٝ عٔ طبٝع١ 

ايت١ُٗ املٛد١ٗ إيٝ٘ ٚبًػ١ ٜؿُٗٗا َٚٓش٘ ٚقتا ناؾٝا يًتُهٔ َٔ إعساز زؾاع٘ أٚ ا٫غتعا١ْ 

ري غري َربض، ٚإ جتط٣ ستانُت٘ سطٛضٜا، مبٔ ٜساؾع عٓ٘، ٚإٔ جتط٣ ستانُت٘ زٕٚ تأخ

إضاؾ١ إىل متهٝٓ٘ َٔ َٓاقؿ١ ؾٗٛز ا٫تٗاّ بٓؿػ٘ أٚ َٔ قبٌ َٔ ٜساؾع عٓ٘، ٚعسّ إنطاٖ٘ 

 ع٢ً ا٫عرتاف.

ٚٚؾكا يًُٛاثٝل ايسٚي١ٝ مت ا٫تؿام ع٢ً زتُٛع١ َٔ ايكٛاعس ايٛادب َطاعاتٗا يف 

ُٗا. سل نٌ ؾدص أزٜٔ ظطمي١ ايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ يتشكٝل َبسأ اغتك٬ٍ ايكطا٤ أٖ

طبكًا يًكإْٛ ايًذ٤ٛ إىل سته١ُ أع٢ً يتعٝس ايٓعط يف قطاض إزاْت٘، ٚسل ايؿدص املسإ يف 

اذتصٍٛ ع٢ً تعٜٛض إشا َا أبطٌ اذتهِ ايصازض ضسٙ ع٢ً أغاؽ ٚاقع١ دسٜس٠ حتٌُ ايسيٌٝ 

ٛي١ٝ يف عسّ إؾؿا٤ ايكاطع ع٢ً ٚقٛع خطأ قطا٥ٞ َا مل ٜجبت اْ٘ ٜتشٌُ نًٝا أٚ دع٥ٝا املػ٦

ايٛاقع١ اجملٗٛي١ يف ايٛقت املٓاغب، نُا ٫ جتٛظ إعاز٠ ستان١ُ ؾدص ع٢ً دطمي١ غبل إٔ 

 أزٜٔ بٗا أٚ بط٨ َٓٗا عهِ ْٗا٥ٞ ٚؾكا يًكإْٛ ٚاإلدطا٤ات ادتٓا١ٝ٥ املتبع١ يف نٌ بًس. 

كطاضٟ ٚعٔ َباز٨ ا٭َِ املتشس٠ ا٭غاغ١ٝ بؿإٔ اغتك٬ٍ ايػًط١ ايكطا١ٝ٥ املعتُس٠ ب

 .(14)ادتُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠

سٝح إٔ ؾعٛب ايعامل ت٪نس يف َٝجام ا٭َِ املتشس٠، يف مج١ً أَٛض، تصُُٝٗا ع٢ً 

ت١٦ٝٗ ظطٚف ميهٔ يف ظًٗا إٔ تػٛز ايعساي١ ع٢ً حتكٝل ايتعإٚ ايسٚيٞ يف َٝسإ تععٜع 

ح إٔ اإلع٬ٕ ايعاملٞ ٚتؿذٝع اسرتاّ سكٛم اإلْػإ ٚاذتطٜات ا٭غاغ١ٝ زٕٚ أٟ متٝٝع، ٚسٝ

ذتكٛم اإلْػإ ٜٓص خصٛصًا ع٢ً َباز٨ املػاٚا٠ أَاّ ايكإْٛ ٚاؾرتاض ايربا٠٤، ٚاذتل يف 

ستان١ُ عازي١ ٚع١ًٝٓ أَاّ سته١ُ شتتص١ َػتك١ً ْٚع١ٜٗ َؿه١ً ٚؾكًا يًكإْٛ، ٚسٝح إٔ 

ٞ ارتاص ايعٗس ايسٚيٞ ارتاص باذتكٛم ا٫قتصاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايعٗس ايسٚي

باذتكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٜطُٓإ ن٬ُٖا مماضغ١ ٖصٙ اذتكٛم باإلضاؾ١ إىل إٔ ايعٗس 

ارتاص باذتكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٜطُٔ نصيو اذتل يف احملان١ُ زٕٚ تأخري بػري 

َكتط٢، ٚسٝح أْ٘ ٫ تعاٍ تٛدس يف سا٫ت نجري٠ ؾذ٠ٛ بني ايط١ٜ٩ اييت تكّٛ عًٝٗا تًو 
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ذتاي١ ايؿع١ًٝ، ٚسٝح أْ٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜػري تٓعِٝ ٚإزاض٠ ؾ٦ٕٛ ايكطا٤ يف نٌ بًس املباز٨ ٚبني ا

ع٢ً ٖس٣ تًو املباز٨، نُا ٜٓبػٞ بصٍ ادتٗٛز يتشًٜٛٗا نا١ًَ إىل ٚاقع ًَُٛؽ، ٚسٝح إٔ 

ايكٛاعس اييت ختطع هلا مماضغ١ ايٛظا٥ـ ايكطا١ٝ٥ ٜٓبػٞ إٔ تٗسف إىل متهني ايكطا٠ َٔ 

از٨، ٚسٝح إٔ ايكطا٠ َهًؿٕٛ باختاش ايكطاض ا٭خري بؿإٔ سٝا٠ ايتصطف ٚؾكًا يتًو املب

املٛاطٓني ٚسطٜاتِٗ ٚسكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ ٚممتًهاتِٗ، ٚسٝح إٔ َ٪متط ا٭َِ املتشس٠ ايػازؽ 

(، َٔ دت١ٓ َٓع ادتطمي١ َٚهاؾشتٗا 81ملٓع ادتطمي١ َٚعا١ًَ اجملطَني طًب، يف قطاضٙ )ايبٓس 

از٨ تٛد١ٝٗٝ تتعًل باغتك٬ٍ ايكطا٠ ٚاختٝاض ايكطا٠ إٔ تسضز ضُٔ أٚيٜٛاتٗا ٚضع َب

ٚأعطا٤ ايٓٝاب١، ٚتسضٜبِٗ ًَٗٓٝا، ٚسٝح إٔ َٔ املٓاغب، بٓا٤ ع٢ً شيو، إ٤٬ٜ ا٫عتباض أ٫ًٚ 

 يسٚض ايكطا٠ بايٓػب١ إىل ْعاّ ايكطا٤ ٚ٭١ُٖٝ اختٝاضِٖ ٚتسضٜبِٗ ٚغًٛنِٗ.

ٜعاتٗا ٚمماضغاتٗا ايٛط١ٝٓ، املباز٨ ؾإْ٘ ٜٓبػٞ يًشهَٛات إٔ تطاع٢ ٚحترتّ، يف إطاض تؿط

ا٭غاغ١ٝ ايتاي١ٝ اييت ٚضعت ملػاعس٠ ايسٍٚ ا٭عطا٤ يف َُٗتٗا املتعًك١ بطُإ اغتك٬ٍ 

ايػًط١ ايكطا١ٝ٥ ٚتععٜعٙ، ٚإٔ تعطض ٖصٙ املباز٨ ع٢ً ايكطا٠ ٚاحملاَني ٚأعطا٤ ايػًطتني 

  .(15)ايتٓؿٝص١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ ٚادتُٗٛض بٛد٘ عاّ

 ايع٬ق١ بني اغتك٬ٍ ايػًط١ ايكطا١ٝ٥ َٚبسأ غٝاز٠ ايكإْٛ:ْٞاملطًب ايجا

ٜعس اغتك٬ٍ ايػًط١ ايكطا١ٝ٥ ٖٛ ايطُا١ْ ا٭غاغ١ٝ يتشكٝل ايعساي١ ٚمحا١ٜ 

اذتكٛم ٚاذتطٜات ايعا١َ. ٚقس سطصت ايسغاتري ع٢ً نؿاي١ اغتك٬ٍ ايكطا٤،ٚأنست ع٢ً 

 نؿاي١ سل ايسؾاع ٚاغتك٬ٍ ايكطا٤.

تٛض١ٜ ٫غتك٬ٍ ايكطا٤، ٚسل املٛاطٔ يف ايًذ٤ٛ إيٝ٘، ٚسك٘ يف ٖٚصٙ اذتُا١ٜ ايسغ

احملان١ُ أَاّ قاضٝ٘ ايطبٝعٞ تعس َٔ اذتكٛم ايطبٝع١ٝ اييت تػُٛ ؾٛم ايسغاتري ْؿػٗا 

٫ٚ ميهٔ تػٝريٖا، ٚشيو يطُإ محا١ٜ اذتكٛم ٚاذتطٜات ا٭غاغ١ٝ يًُٛاطٓني. ٖٚٛ ا٭َط 

ٚامل٪متطات ايسٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايٛط١ٝٓ املع١ٝٓ بأَٛض  ايصٟ أنست عًٝ٘ ناؾ١ املٛاثٝل ايسٚي١ٝ

ايعساي١. ٚتأغٝػًا ع٢ً شيو، ؾإٕ سعط ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ أٚ تكٝٝس سل ايًذ٤ٛ إىل ايكطا٤ 

بأٟ ؾهٌ ٜعترب تعسٜا ع٢ً دٖٛط ضغايت٘ يف سطاغ١ سكٛم ا٭ؾطاز ٚسطٜاتِٗ ٚاييت تعترب ضًٖٓا 

 باغتك٬ٍ ايكطا٤ ٚسصاْت٘.

ع٢ً ٖصا املع٢ٓ صتس إٔ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايٓصٛص ايتؿطٜع١ٝ اييت سعطت ٚتأنٝسًا 

ايطعٔ يف نجري َٔ ايكطاضات ٚسايت زٕٚ ايتعًِ َٓٗا أَاّ ايكطا٤. تأغٝػًا ع٢ً إٔ اذتكٛم 

٫ تكّٛ ٫ٚ ت٪ت٢ مثاضٖا إ٫ بكٝاّ اذتل يف ايتكاضٞ باعتباضٙ ايٛغ١ًٝ اييت تهؿٌ محاٜتٗا 

 ايٛاقع عًٝٗا َٔ ْاس١ٝ، ٚيهْٛٗا متؼ اغتك٬ٍ ايكطا٠.ٚايتُتع بٗا ٚضز ايعسٚإ 
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ٜٚتػِ بعسّ ايسغتٛض١ٜ نصيو نٌ قإْٛ أٚ قطاض َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜٓتعع املتِٗ َٔ 

، ٫ٚ ميهٔ سطَإ (16)قاضٝ٘ ايطبٝعٞ ٚجيعٌ ستانُت٘ َٔ اختصاص سته١ُ اغتجٓا١ٝ٥

 ا٭ص١ًٝ.املتِٗ َٓ٘ بػري بػ٢ ع٢ً اغتك٬ي٘ عػباْ٘ َٔ ا٭صٍٛ ايسغتٛض١ٜ 

نُا ٜتػِ بعسّ ايسغتٛض١ٜ أٜطًا إعطا٤ د١ٗ غري قطا١ٝ٥ غًط١ اختٝاض سته١ُ 

زٕٚ غٛاٖا يٓعط قطاٜا َع١ٓٝ أٚ حملان١ُ طا٥ؿ١ َٔ املتُٗني، مما ٜػتتبع اْتعاع بعض 

ايكطاٜا َٔ قاضٝٗا ايطبٝعٞ، َػاغًا بسٚض ايكطا٤ نشاضؽ ذتكٛم ا٭ؾطاز ٚسطٜاتِٗ، َٚٔ 

٘ ٚإخ٫ً٬ عل املتِٗ يف احملان١ُ ايعازي١. ٫ٚ ؾب١ٗ يف إٔ اإلخ٬ٍ ٜهٕٛ ثِ إٖساضًا ٫غتك٬ي

 دػًُٝا سُٝٓا تهٕٛ احمله١ُ اييت أسًٝت إيٝٗا ايسع٣ٛ أقٌ ضُاًْا َٔ احمله١ُ املدتص١ أص٬ً.

 خامتة:
ٜتطح َٔ خ٬ٍ َا غبل إٔ َبسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ ٜٗسف إىل إضغا٤ قٛاعس 

ى بعض ا٭ْع١ُ يف ايكإْٛ ايٛضعٞ تٗسض ٖصا املبسأ, مما ٜٛدب ايعساي١, ٚإٕ ناْت ٖٓا

إيػا٥ٗا ٚايعٛز٠ إىل ا٭صٌ املتُجٌ يف دت٤ٛ املٛاطٔ إىل قاضٝ٘ ايطبٝعٞ مبا حيكل املػاٚا٠ 

 .اذتكٝك١ٝ أَاّ املتكاضني يف ٚسس٠ ايكطا٤

 ؾٝرتتب ع٢ً َبسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ ث٬ث١ ْتا٥ر ٖا١َ ا٭ٚىل: 

٭ٚىل: تتُجٌ يف ٚسس٠ ايكطا٤: مبع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ ايتكاضٞ بايٓػب١ دتُٝع ايٓتٝذ١ ا

أؾطاز اجملتُع ٚطبكات٘ ا٫دتُاع١ٝ, ٚيهٔ يٝؼ مما ٜتٓاؾ٢ َع ٚسس٠ ايكطا٤ باملع٢ٓ املصنٛض 

ٚدٛز ايكطا٤ املعزٚز أٟ ٚدٛز قطا٤ إزاضٟ ظٛاض ايكطا٤ ايعازٟ, خيتص ا٭ٍٚ بايؿصٌ يف 

 ٌ ايجاْٞ يف املػا٥ٌ املس١ْٝ ٚادتعا١ٝ٥.املٓاظعات اإلزاض١ٜ , ٜٚؿص

ٚايٓتٝذ١ ايجا١ْٝ: تتُجٌ يف ضطٚض٠ املػاٚا٠ يف ايكٛاعس املٛضٛع١ٝ ٚاإلدطا١ٝ٥ اييت 

خيطع هلا املتكاضٕٛ: ٜٚكصس باملػاٚا٠ َٔ ايٓاس١ٝ املٛضٛع١ٝ إٔ تهٕٛ ايكٛاعس املٛضٛع١ٝ 

بِٝٓٗ َٔ َٓاظعات ٚاسس٠, أَا  اييت تتطُٓٗا ايكٛاْني اييت تطبل ع٢ً املتكاضني ؾُٝا ٜٓؿأ

املػاٚا٠ َٔ ايٓاس١ٝ اإلدطا١ٝ٥ ؾٝكصس بٗا إٔ تهٕٛ ايكٛاعس اإلدطا١ٝ٥ اييت تطبل ع٢ً 

املتكاضني ٚاسس٠ غٛا٤ َٔ سٝح إدطا٤ات ضؾع ايسع٣ٛ أٚ َٔ سٝح اغتسعا٤ ارتصّٛ إىل 

 أٚ املسع٢ عًٝ٘.زتًؼ ايكطا٤ أٚ يف ا٫غتُاع إيِٝٗ غٛا٤ َٔ املسعٞ 

١ ايجايج١: تتُجٌ يف زتا١ْٝ ايكطا٤: مبع٢ٓ إٔ ايكطا٠ ٫ ٜتكاضٕٛ أدطا َٔ ٚايٓتٝذ

ارتصّٛ َكابٌ ايؿصٌ يف َٓاظعاتِٗ، ٚإمنا ٜ٪زٕٚ ٚظا٥ؿِٗ ْعري َطتبات تسؾعٗا هلِ ايسٚي١ 

ؾأِْٗ ؾإٔ غا٥ط َٛظؿٞ ايسٚي١, ٚيهٔ ايسٍٚ اذتسٜج١ تؿطض يف َباؾط٠ إدطا٤ات ايتكاضٞ 

ض ٚعل ٜط٣ بإٔ ؾطض ايطغّٛ قس تكـ سذط عجط٠ يف غبٌٝ ضغَٛا ستسز٠ ٚإ نإ ايبع
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حتكٝل املػاٚا٠ اذتكٝك١ٝ بني املتكاضني ٚشيو بػبب عسّ قسض٠ ايبعض ع٢ً زؾع ٖصٙ ايطغّٛ 

 بػبب أْٗا قس تهٕٛ ؾٛم طاقتِٗ املاز١ٜ. 

  :اهلوامش
 ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ.أٚ يف زغاتري  8814يف إع٬ٕ سكٛم اإلْػإ ٚاملٛاطٔ ايؿطْػٞ ايصازض يف عاّ ( 8)

ٚيصا ٜعس َبسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ َٔ أِٖ املباز٨ اييت ٜ٪غؼ عًٝٗا ايٓعاّ ايكطا٥ٞ ايؿًػطٝين ْٚعطا ( 2)

ّ ٚتعس٬ٜت٘ ع٢ً تأنٝس ٖصا 2002٭ُٖٝت٘ أَاّ ايكإْٛ ٚايكطا٤ سطص ايكإْٛ ا٭غاغٞ ايؿًػطٝين يػ١ٓ 

ٕٝٛ أَاّ ايكإْٛ ٚايكطا٤ غٛا٤ ٫ متٝٝع بِٝٓٗ بػبب ايعطم أٚ ع٢ً إٔ " ايؿًػطٝٓ 4املبسأ, سٝح ْص يف املاز٠ 

ادتٓؼ أٚ ايًٕٛ أٚ ايسٜٔ أٚ ايطأٟ ايػٝاغٞ أٚ اإلعاق١ ". نصيو ؾعٌ املؿطع املصطٟ ع٢ً نؿاي١ ٖصا املبسأ يف 

َٔ  ٠1/8 ّ, ٚأٜطا املؿطع ا٭ضزْٞ يف املاز8488غبتُرب عاّ  88َٔ ايسغتٛض ايسا٥ِ ايصازض يف  11ٚ  90املػاٚا٠ 

 ّ ٚتعس٬ٜت٘.8412ايسغتٛض ا٭ضزْٞ يػ١ٓ 

 .21، ص8440 ،اإلغهٓسض١ٜ ،َٓؿا٠ املعاضف ،ضُاْات ايتكاضٞ زضاغ١ حت١ًًٝٝ َكاض١ْ :أَاٍ ايؿعٜطاٟ( 2)

 ،ايطبع١ ايجا١ْٝ ،ؿاي١ سل ايتكاضٞ: زضاغ١ َكاض١َْبسأ املػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ ٚنعبس ايػين بػْٝٛٞ عبس اهلل: 

 .2008يبٓإ،  ، اذتكٛق١َٝٓؿٛضات اذتًيب

 َٔ غٛض٠ ايٓػا٤. 801اٯ١ٜ ( 9)

 َٔ غٛض٠ ايٓػا٤. 11اٯ١ٜ ضقِ ( 1)

 28يف ايكط١ٝ ضقِ  2498414ٚيف شيو تكٍٛ احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ ايعًٝا املصط١ٜ يف سهُٗا ايصازض ظًػ١ ( 1)

ٓصٛص عًٝٗا يف ايسغتٛض ؾشػب, " َبسأ املػاٚا٠ ٫ ٜٓطبل ع٢ً اذتطٜات ٚاذتكٛم امل :قطا١ٝ٥ زغتٛض١ٜ 8يػ١ٓ 

ٚإمنا أٜطا ع٢ً ناؾ١ اذتكٛم اييت ٜهؿًٗا املؿطع يًُٛاطٓني, ٚإٔ ٖصٙ املػاٚا٠ يٝػت َػاٚا٠ سػاب١ٝ, إش ميًو 

املؿطع بػًطت٘ ٚٚؾكا ملكتطٝات ايصاحل ايعاّ ٚضع ؾطٚط َٛضٛع١ٝ تتشسز بٗا املطانع ايكا١ْْٝٛ اييت ٜتػا٣ٚ 

ٝح إشا تٛاؾطت ٖصٙ ايؿطٚط يف طا٥ؿ١ َٔ ٖ٪٤٫ ا٭ؾطاز ٚدب إعُاٍ املػاٚا٠ بٝتِٗ بٗا ا٭ؾطاز أَاّ ايكإْٛ ع

 ... "..يتُاثٌ َطانعِٖ ايكا١ْْٝٛ

َٚا بعسٖا َٔ ايباب ايتاغع َٔ قإْٛ أصٍٛ احملانُات املس١ْٝ ٚايتذاض١ٜ  898َٚجاٍ شيو املٛاز ( 8)

 س١ٝ ايكطا٠ ٚتٓشِٝٗ ٚضزِٖ " ّ اييت تٓاٚيت َٛضٛع: " عسّ ص2008٬يػ١ٓ  2ايؿًػطٝين ضقِ 

ايساض ايع١ًُٝ  ،ايطبع١ ا٭ٚىل،  زضاغ١ زغتٛض١ٜ َكاض١ْ-نؿاي١ سل ايتكاضٞ  :عبس اهلل ضمح١ اهلل ايبٝاتٞ( 1)

ٚظٝؿ١ ايكاضٞ " :،   ْك٬ عٔ  إبطاِٖٝ إبطاِٖٝ ؾشات89١_82ص ص  ،2002عُإ،  ،ايسٚي١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع

-1ايػٓٛات  ،تصسض عٔ زتًؼ ايسٚي١ زت١ً زتًؼ ايسٚي١َٓؿٛض يف  َكاٍ، "عٓس ؾشص زغتٛض١ٜ ايكٛاْني

 .988_981، ص 8410ايكاٖط٠،  ،َطابع َ٪غػ١ أخباض ايّٝٛ ،4-80

زاض ادتاَع١  ،إغا٠٤ اغتعُاٍ اذتل يف ايتكاضٞ بني ايٓعاّ اإلغ٬َٞ ٚا٭ْع١ُ ايكا١ْْٝٛ :امحس قطب عباؽ( 4)

 .18 _ 94،ص ص 2001 ،اإلغهٓسض١ٜ ،ادتسٜس٠ يًٓؿط

 َٔ اإلع٬ٕ ايعاملٞ ذتكٛم اإلْػإ. 1املاز٠ ( 80)

 .98غٛض٠ آٍ عُطإ اٯ١ٜ ضقِ ( 88)

 .19غٛض٠ ْٜٛؼ اٯ١ٜ ضقِ ( 82)

 .8412ايصازض عٔ َ٪متط َْٛرتٜاٍ عاّ ( 82)

نإْٛ  82يف  90/891، ٚضقِ 8411ْٛؾُرب  24يف  90/22بكطاضٟ ادتُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشس٠  ضقِ ( 89)

 .8411/ زٜػُرب ا٭ٍٚ 
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 . 8419زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠،   ،تاضٜذ ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ٚا٫دتُاع١ٝصٛيف أبٛ طايب: ( 81)

 .ٚاييت ْصت بإٔ " نؿاي١ سل املٛاطٔ يف ايًذ٤ٛ إىل قاضٝ٘ ايطبٝعٞ أَط ٜتعًل ب١ٜ٫ٛ ايكطا٤"( 81)


