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 متهيد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك تټٵاثڄنڂ  شصفٱااث خاصةؽار ڀهنتواث  ؼانن شةاثييڃ       ڄ٥ًذ ًِي٩ر ٨ٽى شثيي لعـ  
                     تټا٥ااااثپ تينتي  "ونيياااان"٨ځااااةٵا ن تټا٥ااااثپ تټٵااااثڄنڄط  تع ٺ ڀااااث  ٠ٽااااٳ ٨ٽةاااا   

Le régime administratifs      تټصةااثي تټعااثڄط واان تټااى  يصځّااٷ خثټٕااًي٩ر 
   ٨ٽاى ٴاهپ تدلّاث تذ    تټ٩ثڀر     خٵ١دةر تټٵاثڄنڂ تدلاهڄط   ـٹثڀا  تټاا ش٩ثڀاٻ تينتيذ     

é  en pied d’égalit     شٕاځٻ ًٰڄّاث   «ڀ٧ تعًٰتن ٰثټدالن وتز تټا٥اثپ تينتي 
متةةاااٍ تينتيذ خٵنت٨اااه لث٘ااار   متاف اااث   »ڃ ـاااىت ـاااى وث ن واااىت تدلٝاااځثي ڀااا

ِٽ١ثز  ت٩ِر  خت٩ٝ ث فلثٸٿ لث٘ر ختصٽاٯ ٨اڃ تفلاثٸٿ تټ٩ثنيار تټاا ؼلٝا٧       
إصلٽاات   ڀًيٹاث   ) ثټاّدر ټٽا٥ثپ تعصلٽنِٹّانڄة  ذلث تعًٰتن   تعڀً ٨ٽى لالٰ  خ

 ٬ريمهث ڀڃ تټه ٺ تټا  لىز ٠ًيٵ ث تټٵثڄنڄط(  ٰ ىه تټا٥ٿ ال متاؿ تينتيذ شٽاٷ  
تټّٽ١ثز تټنت٩ِر   ال ش٩اٮ ذلث خٙنيذ ٨ثڀر خثحلٳ ن تختثو ٴًتيتز شٹنڂ ڄثٰىذ 

 .1ؼربتً ڀڃ شٽٵثء ڄٱّ ث ٨ٽى تعًٰتن

 تټّاٽ١ثز تالِاصعاثبةر واط تټصاٱةاى تدلدثٔاً    تټصاٱةاى        ټ٩ٻ  وٿ واىه تالڀصةاثٌتز   
تجلً  تټى  ي١٩ط تينتيذ تحلٳ ن  ڂ شٙهي خإيتنهتث تدلاٱًنذ ٴًتيتز شٹنڂ ڄثٰاىذ  
 .2ن ڀنتؼ ر تعًٰتن   ڀٽٍڀر ذلٿ ي٬ځثً ٨ا ٿ   خثِصمهتپ تټٵنذ تدلثنير ٨اه تټٽٍ پ

                                                           
1
- M.Prauriau: Preeds Alementoire de Droit administratife, paris, 

1938. 
 .05  9166ٖن. ظً ز خه  0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي   تټٵثوًذ   -2



6 
 

ء إذل تټٵٝاثء ټصٵًياً   وىت تالڀصةثٌ تجلرب  غل٩ٻ تينتيذ ن ٬اى ٨ڃ تالټصؽاث 
ـٵنٴ ااث هااثه تعٰااًتن  إو وااط شٵاانپ خصٵًيااً وااىه تحلٵاانٲ خٵااًتيتز شٙااهيوث ن ڂ   

 شهلٻ تټٵٝثء.

ڀالـاا٣  ڂ خ٩ااٛ تټٱٵ ااثء يّااصمهپ ت٘اا١الؾ تټصاٱةااى تدلدثٔااً  ت٘اا١الؾ تټصاٱةااى 
صله ًٰيٵاثً ڀاڃ    » ٨ٽى ٩٘ةه تټٱٵ  تټٱًڄّط«خةه  ڄ  صله  1تجلرب  مب٩اى  تـه
تال١٘الـا  ي٩صربمهث سلصٽٱا  ي٩ربتڂ ٨ڃ ـٵةٵصا ٴثڄنڄةصا  تټٱٵ ثء ؽلةٍ خا

 .2سلصٽٱصا

 تټنتٴ٧ إڂ تټٵٝثء تټٱًڄّط  تجلثڄح تعٸرب ڀڃ تټٱٵ  تټٱًڄّط يّصمهپ ت٘ا١الؾ  

exécution d
,
affiée    ت١٘الؾ  exécution variée   ن ڂ    متةةٍ ٩ٰٽى

                                           تدلدااااااااثن ذري " ش٩اااااااادريټنخااااااااثنيتڄهيياااااااا  ن  ِاااااااادةٻ تدلعااااااااثٺ ي١ٽااااااااٳ تټٱٵةاااااااا  " 
 le privilégier préalable  ٨0ٽى ٴهيذ تينتيذ ن تختثو تټٵًتيتز تينتيير  

"Le privilége du préalable résolue de la possible ta que  

l'administration de prendre des decpuris exécution". 

 ڀصةثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ مبث يٽط0ن ـا يصفهض ٨ڃ ت 

"Le privilége de l,exécution d,affiée au action d'office 

consiste dans la officielle que a l, administration lorsque elle 

                                                           
 تڄ٥ً ن. ِٽةځثڂ   686  9105ٖ  05ثش 0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي   تټٵثوًذ  ن. شنٰةٳ ٔف -1

 .551ٖ  9100  تټا٥ًير تټ٩ثڀر ټٽٵًتيتز تينتيير 0تټ١ځث  

ن. زلځه ٰهتن ڀ اث0 تټٵثڄنڂ تينتي  تټ٩ًخط ن ٤ٻ تټا٥ثپ تټهؽلنٴًت٠ط تالٔاتٸط تټص٩ث ڄط   -2
   تجملٽه تټعثڄط 9166

Resoir: Droit Administratife, paris, p91. 
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a paris tine deaisiareaesee cutaires d'onrealiser dire clement 

elle l'execution par le contveinte",P20.   

 ضلاڃ خاه يڄث ڄٱٝاٻ تټصځةةاٍ خاا تدلٙا١ٽفا لةاط ي١ٽاٳ تڀصةاثٌ تټصاٱةاى           
تدلدثٔااً ٨ٽااى ٴااهيذ تينتيذ خاابڂ شٙااهي خإيتنهتااث تدلاٱااًنذ ٴااًتيتز شٹاانڂ ڄثٰااىذ ٴدااٻ   
تعًٰتن ن ڂ ـثؼر إذل شهلٻ تټٵٝثء   ڀث تټصاٱةى تجلرب   ٰ ن ـاثٺ لث٘ار شص٩ٽاٳ    

ـاٳ شاٱةاى    » ٰاٳ ٔاً ٞ ڀ٩ةاار   «يذ خثڀصاث٦ تعًٰتن ٨ڃ تټصاٱةى لةاط يٹانڂ ټا نت   
 ٴًتيتهتث ؼربتً ٨ٽى تعًٰتن ڀّصمهڀر تټٵنذ تدلثنير ٨اه تالٴصٝثء.

مب٩اى   ٜؿ ٰإڄاث ڄٵًٙ ت١٘الؾ تټصاٱةى تجلرب  ٨ٽى تحلثالز تټا شٽؽب تينتيذ 
ٰة ث إذل تِصمهتپ تټٵنذ تټ٩ثنيار ن شاٱةاى ٴًتيتهتاث   ڀاث ت٘ا١الؾ تټصاٱةاى تدلدثٔاً        

ينتيذ ن تختاااثو ٴااًتيتز خإيتنهتااث تدلاٱاااًنذ  لةااط شٹاانڂ واااىه     ٰةٵٙااه خاا  ـااٳ ت   
 تټٵًتيتز ڄثٰىذ ٴثڄنڄثً  ڀٽٍڀر ټألًٰتن.

 ڀث ِدح ش٩نيٽاث ٨ٽى وىت تټصځةةٍ  ٰځًنه إڂ تټٵًتي تينتي  ٴه يٹنڂ ِٽةځثً   ټٹڃ 
إؼًتءتز شاٱةىه  ٴه ختاًغ خٙانيذ ؼّاځةر ٨اڃ ـٹاٿ تټٵاثڄنڂ  مباث يٵننڄاث خّادح          

     ن ڀنٴااا٧ ٴاااثڄنڄط ؼهياااه  وااان ڀاااث يّاااځنڄ  تال٨صاااهتء تدلاااثن      وټاااٷ إذل تټصځنٜااا٧
vaie de fait          مب٩اى  ٸعاً  ٜانـًث ٰاثيؼًتء تټاى  ياهن  إذل تټٱ٩اٻ تدلاثن   ٴاه 

يٹنڂ ڀصبشةاًث ٨اڃ شاٱةاى ؼارب  ٬اري ڀٕاً ٦  ٨اهباىل ٰثټٱ٩اٻ تدلاثن  يإاب ڀاڃ واىه             
ةى تدلدثًٔ(   خاىټٷ ٰ اىت   تڀصةثٌ تدلدثن ذ    تټصاٱ) تيؼًتء   ټةُ ڀڃ تټٵًتي تينتي 

تيؼًتء ياصػ تعظً تدلٹنڂ ټٽٱ٩ٻ تدلثن   ڀعٽ  ن وټٷ ڀعٻ تټٵًتي تينتي    ون تعڀً 
تټاى  يًشااح تِااصٵالټ  مبٱ نڀةاار ٴثڄنڄةاار  ڀافا  ؼ ااثٌتً ڀٱثوةځةااثً لث٘ااثً  ػلااةٟ   

 مب٩اثه  يٱًّ ڀث ون ٨ٽة .

ڀثن   وىت تدل٩اى ون ڀنٜن٦   تدل٩اى تعلري الڀصةثٌ تينتيذ   ال  ون تدلٵاڂ خإؼًتء
 نيتِصاث وىه  ڀاث٠ ث   ؼ ص ث   ٨ٽى تهلل تټصنٸٻ   ون تدلّص٩ثڂ.
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وااىه وااط تټاثـةاار تټٱاةاار تټصٵانياار ن تدلنٜاان٦  خةااه  ڂ واثټااٷ ؼثڄدااثً  لااً    
ڀنٜن٨ةًث يص٩ٽٳ مبًٸٍ تټّٽ١ر تټصاٱةىيار  شٱصف اث  شٍتياه ن يواث ش٩ځٽٵاًث خٽا٫ ـاه        

نو  تعڀً تټى  ٦ٍ٨ٌ  ٌټٍٺ ڀڃ ٴًيار تټ٨ًٕةر تټا تټص٭نٺ  تالِصًٕتء  خّٟ تټاٱ
  ٴثڀص ث تټا٥ٿ تټٵثڄنڄةر ټٙثحل  ٨ځثٺ تينتيذ  ڀالڀر  ٘فر ـصى إظدثز تټ٩ٹُ.

 تعؼ ٍذ تټا شصةؿ ذلث ي٘ه تټنٴثب٧  يِٿ ـه نوث  ِةثٴثهتث  تهثوثهتث خثټٕٹٻ 
  تعڀاً تټاى    تټا شًيهوث تينتيذ  وىت ٸٽ  ٨ٽى ـّاثج تټٱاًن تټاى   ٘ادؿ ڀ٩اٍ الً     

 ؼ٩ٽاث  ڀثپ ڀ٩ثنټر زلصٽر خثـصالٺ ٨اثً٘ تټٵنذ تټا شٹځڃ  يتء تټٵثڄنڂ.

إڂ تټٕا٩ًذ ڀاڃ تټصٵةةاه شصفانٺ إذل     ) ) 0"٨ده تټًمحڃ تټٹنتٸيب" ٴهؽلثً ٴثٺ تدلٙٽؿ 
 "Georgis Riperf "  ن ٜنء وىه تټًؤير ٘اٯ تټٱٵة  تټٹدري  ((ٸدٻ ڀڃ ـهيه

 ٰةا  يصفاهض ٨اڃ       Les Forces Créatrice à la Droitٸصثخا  تټاىتب٧ تټٙاةس   
 .1شٽٷ تټٵنذ  تټٱث٨ٽةثز تټا شٹځڃ  يتء تټٵثڄنڂ  ش٩ځٻ ٨ٽى تټصبظريير

 ټٵه و٦ً ٰٵ  تعـًتي  ٴ٦ٍ إذل تٴاتؾ  ؼانن ڀهِّاثز ٴثڄنڄةار إذل ؼثڄاح تټٱاًن      
 ټصنتٌڂ تخلٽٻ.

بط ڀاا٧  ن ِااهتټاث تدل١ااً ؾ دلااثوت ال يّااځؿ ټٽځفااثڀط ـٝااني تټصفٵةااٳ تع رل تټدااهت 
 .ڀنٸٽ ؟

٨ٽى  ڂ تحلًير   الً      ڂ تټٵثٜط تيڄٹٽةاٍ   ) ) ؼًى تعنج تټٵٝثبط تيڄٹٽةٍ 0
يا٥ً ن تيؼًتء    تټه٨نى ٴدٻ    إؼًتء  لً ڀ ځث شٹځڃ ٨ٽنيص   ٴةځص  ن ِاٽٿ  

 ضلااڃ ن علثياار وااىت تحلااهيط ال خااه ڀااڃ تِاااؼث٦ ٴاانٺ تدلٱٹااً تټٹاادري      (( تال٨صدااثي

                                                           
1
- Blirair: Générale de Droit de Joristeridance, Paris, 1955. 
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إوت ٴنيااس  ِاادثج تټّااٵنٞ ٜاا٩ٱس  ِاادثج تټٙاا٩نن    ) ) 0"مجااثٺ تټااهيڃ تعٰ٭ااثڄط "
 .((٩ٜٱس  ِدثج تټاٍ ٺ

تدل٩ثنټر( تټا شٹٽٿ ٨ا ث تعٰ٭ثڄط   ڄةار شص٩ٽاٳ   )  ال ٔٷ  ڂ تآلڄةر تدلّص١ًٴر
إو دل شعځااً «خثحلةااثذ وتهتااث  ٨ځٵ ااث   ٰثٴ ااث   ټةّااس ڀّاابټر ٰاةاار ٰفّااح ټٹااڃ      

ً تټّاانت٨ه تدل٩ًٰةاار ټص٩ةااه   ال غلااح ٨ٽةاااث  ڂ شعځاا   »تټ٩نتڀااٻ تټّةثِااةر ټ ٘ااالؾ 
 ټألڀر يِثټص ث  ن يوث  رلهوث.

ال ڄّص١ة٧ تټٵنٺ خإټ٭ثء ٴًيار تدلًٕ ٨ةر  ٰاىټٷ ڄّاٳ ټٽٵاثڄنڂ تټهِاصني  تخلاثټٳ      
ټٽّٽ١ثز  تفلهن ټن٤ةٱار تټّاٽ١ر تټصاٱةىيار خبعلاث شاٱةاى ټٽٵاثڄنڂ شاٱةاىًت ي١٩ة اث         

فر ټٹاڃ تټٱٵ اثء تعـاًتي     تختثو تټٵاًتيتز تدلٱاٜار تدلالڀار  تټٙا     تدلدثن ذتحلٳ ن 
تِصًٰٕنت  تِصعانت ؼنوً تعڀاني   نيٸانت واىت تخلٽاٻ  ظاٿ ٴاثپ ٨ٽاٿ تينتيذ تټ٩ثڀار         
"ش٩ٽٿ يٵنپ ٨ٽاى تټٱاڃ  تخلاربذ  تټصؽًخار  تدلالءڀار" إذل ؼثڄاح ٨ٽاٿ تټٵاثڄنڂ خإ٨اثنذ          

ټةثز   ُِ  ڄ٥ٿ ٨ځٽةر شٵٯ ڀڃ تدل٩ثنټر ڀ٧ تټٱًن تټى  تتخلٽٻ تدل٩ثنټر خثٴاتؾ   
ٜا٩ةٱثً  ٰځااعالد ٴاه ػلّااٿ تدلنٜان٦ ټٙاثحل تټٱااًن  ټٹاڃ ڀااڃ إؼاًتءتز ٠ااثٺ       ت٘ادؿ  

 ڀهتوث  ٰٹثڂ ـالد ټىټٷ تټًٙلر تټا مس٩اثوث ٨ڃ تټٵٝثء.

ٴه يّص ا خ٩ٝاث خثخلربذ  تدل٩ًٰر  تټ٩ٽٿ  ټٹڃ  ال ؽلٹڃ وټٷ  ڂ ػلٵاٳ ٰثباهذ ٴاه    
 .تاليهټنؼةثش٭ٽن  مهةر ٨ٽى 

پ تدل٩اًن خٙاهٮ  ٔاٱثٰةر ټٙاثحل تعڀار       ټن ٸثڂ ټهياث ڀعالد ؼ ثٌ ٰين يإه تټا٥ث
 يًِط ڀ٩ثدل خا ٝر يّنِ ث تدلٙاٽؿ  ٰ اٻ يّاص١ة٧ ش٭انٺ تټّاٽ١ر تټّةثِاةر  ڂ       

 يٽص ٿ ٸٻ وټٷ.
  ڄ٩صٵه  ڂ تحلٝثيذ وط تټا ختٽٳ تټه ټر.

 .((٨ٽى ٴًٕذ تحلٝثيذ رواثټٷ ن ٺ ـة) ) 0"٘ثڀنيٻ واصاؽصنڂ"يٵنٺ 
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ټٵااثيئ ڀ٩ًٰةااثً ٴدااٻ نيتِاار   وااىه ڀٵهڀاار ڀ١نټاار ڄّاادةثً ِااٵاثوث خااا يااه ت    
يٝا٧ تينتيذ ن   »ن ڄ٥ًڄاث «ڀنٜن٨اث تټصاٱةى تجلرب  ڀڃ ٴدٻ تينتيذ   ون شاٱةى 

تټاّااٳ تالؼصځااث٨ط خهٴاار ال تٰصةااثز ٰة ااث  ال ؼااني ټٹااڃ ي٬داار ـٵةٵةاار ن  ٵةااٳ    
تټٙااثحل تټ٩ااثپ  ي٬داار ش٩صځااه  ش٩اانٺ ٨اااه تټٝااً يذ ٨ٽااى  ِااثټةح  ٠ااًٲ لث٘اار        

 .ټةإهتڂ  خٽن٪ وىه تټ٭ثير
وىت  ِاص٩ثڀٻ ڀ٧ تدلنٜن٦ خصٵّةځ  إذل ٰٙاٻ مت ةاه  ظاٿ ٌن ٨ٽاى وټاٷ خٱٙانٺ        

  ِثِةر الـٵر.
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 فصل متهيدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ن وىت تټٱٙٻ ٨ٽى تټٵًتي تدلصٱًن ِانتء  ٸاثڂ ڀاڃ ڀ١٩ةاثز ټٽٵاثڄنڂ       كروسـذ  
 تينتي   پ ټٽٵثڄنڂ تخلثٖ...

خةاه  ڄاااث ِاّاانٲ لعااثً يصاااث ٺ تعڄانت٦ تدلمصٽٱاار ټٽٵااًتي تينتي   إو شّااځؿ ټاااث وااىه   
تټهيتِر تيـث٠ر خثټٙفر    تټٵنذ تټٵثڄنڄةر ټد٩ٛ تټٵًتيتز تينتيير   وٻ إڂ وىه 

 .إذل ٨ځٻ ڀثن  ٴثوً  ڀٽٍپ  پ ال؟ تټٵنذ شاؼٿ

   لريتً ٰٽڃ ڄاّى نيتِر تټٵنذ تټصاٱةىير ټٽٵًتي تينتي   ڀث يصٱ٦ً ٨ا  ڀڃ ڀّثبٻ.
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 البحث األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أـواع وتقسومات اؾقرار 

 اإلداري اؾنهائي أو اؾتنفوذي

 ڄاانت٦  شٵّااةځثز تټٵااًتي تينتي  تټااا ثبط    تټصاٱةااى  "شٙاااةٯ تټٵااًتي  بيـن  
ثز  تټصٵّاةځثز  تټص١دةٵاثز تټصاهټةٻ خابڂ تټٵاًتي      ٩ا تينتي "  تټ٭ثير ڀڃ وىه تټصٱًي
ٸًته  تعڀً  خاٻ ټا   ٤اثبٯ ڀص٩اهنذ  لالٰاًث ٸځاث ٸاثڂ        تينتي  ټةُ  نتذ ټ ټٍتپ  تي

يصٙني ټهى تټٱٵ  تينتي  ٴهؽلثً   ٴه يٍيه وټاٷ ؼٽةاثً ٨ٽاى ٰ اٿ ڀنٜان٦ تټصاٱةاى       
 تجلرب  ټهى وىت تټٱٵ .

 انرمغْى انزُ َعرًذه

 شاٵّٿ تټٵًتيتز تينتيير إذل0
 Actes négatifs0  انمشاساخ اإلداسّح انغهثْح -  الً

 0 وىه شاٵّٿ إذل
 .tacite  ٴًتيتز ِٽدةر ٜځاةر -9
 .formels  ٴًتيتز ِٽدةر ٴ٩١ةر -6
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 0انمشاساخ اإلداسّح اإلجياتْح -ظثڄةثً

  شاٵّٿ إذل0
 .constation ٴًتيتز شٵًيًير    إظدثشةر -9
 .Acts constitutes ٴًتيتز إڄٕثبةر -6

 ٴًتيتز ڀإةر حلٵنٲ    تټصٍتڀثز.  -  

 صٍتڀثز.تټٵًتيتز تدلإةر الټ -    
  ًتڀ   orders 

 .  تڀً إغلثخةر -

 .  تڀً ِٽدةر -

 .تټ٩ٵنخثز تينتيير -ج  -ج 

   تټ٩ٵنخثز تټصبنيدةرpeines disciplinaires. 

   تټ٩ٵنخثز تينتيير تعلًى Autres peines administratifs. 

 .ٴًتيتز ڀإةر حلٵنٲ    ڀٹاثز -ج

 .permissions; personnelles ou réellesتټًلٙر  -    

 .Actes de foreurتټٵًتيتز تدلإةر ټٽفٵنٲ خثدل٩اى تټٝةٳ  -ج  -ج 

 ٴًتيتز ڀ٩هټر حلٵنٲ    تټصٍتڀثز. -ؼا 

 ٴًتيتز ڀٽ٭ةر حلٵنٲ    تټٍتڀثز. -ن
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ٰثټٵًتيتز إڀث ِٽدةر    إغلثخةر   تيغلثخةر شاٵّٿ إذل  ٨ځثٺ شٵًيًير    
 تټصٱًٴر خةا ٿ Actes constitutifs  ٴًتيتز إڄٕثبةر constation إظدثشةر 

شًشٹٍ ٨ٽى  ِثَ إڂ خ٩ٛ  ٨ځثٺ تينتيذ شٵصًٙ ٨ٽى تټصٵًيً    تيظدثز تټًمسط 
دلًٸٍ ڀڃ تدلًتٸٍ  ٰال شهن  إذل ش٭ةري ن تټنٴثب٧ تدلعدصر تټا شٵًيوث    ن تټ٩الٴثز 

 تټٵثڄنڄةر ٰثدلالـ٣  ڂ واثٶ ل١نتز ظالض غلح تڂ ؽلً ٰة ث    ٨ځٻ إيتن 0

 .conceptionټص٩ًٮ ٨ٽى تټنٴثب٧ تخلثيؼةر ت 0أًالً

 0 تحلٹٿ ٨ٽى شٽٷ تټنٴثب٧ دل٩ًٰر ڀث إوت ٸثڄس ڀ١ثخٵر ټٽٵثڄنڂ  پ ال.ثاَْاً

 تع٩ٔثي    إ٨الڂ تټٵًتي. 0ثانثاً

تخل١اانذ )    شٵًيااً تټنٴااثب٧ تټص٩ااًٮ ن خ٩ااٛ تحلااثالز ياااٗ تټٵااثڄنڂ ٨ٽااى إڂ رلااًن  
ٗ تټٵثڄنڂ ٨ٽى  ڂ ٸٻ ًٰن ڀنټانن ن تټّاار   تع ذل( يًشح  ظثي ٴثڄنڄةر  ڀعثٺ وټٷ  ڂ يا

ٸىت غلح  ڂ يٵهپ ڄٱّ  ټٽمهڀر تټ٩ّٹًير. ٰنتٴ٩ار ڀاةالن ٔامٗ ڀاث ن واىه تټّاار       
   تټصٵًيً تجملًن  ؽلاؿ تټ٩ٝن تدلماصٗ ـاٳ    تټص٩ًٮشصٵًي    شعدس خ٩ځٻ إنتي    وىت 
ڃ تټٵاًتي  ٰ ىت تټ٩ځٻ تټصٵًيً     تيظدثشط ؼلصٽٯ ٨ا ) ن٨نذ وټٷ تټٕمٗ إذل تټصؽاةه 

ـث٘اٻ تټٵانٺ إڂ     تيڄٕثبط تټاى  يٙاهي خابڀً تټٕامٗ تدلاىٸني تټصٵاهپ إذل تټصؽاةاه(       
ڀ٩ةثي تټ٩ځٻ تټصٵًيً  ون شٽٷ تټٵنذ تټا هبث ؽلٽٷ إ١٨اثء تدلًٸاٍ تدلعداس  مهةار ٴثڄنڄةار      

 خاثټ١د٧ وااثٶ إ٨االڂ ټا يتنذ     ) لث٘ر تِصٵالالً ٨ڃ    إ٨الڂ ټ يتنذ ن وىت تټٕبڂ 
تټصٵًيًيار واىه   ټٹاڃ واىت تي٨االڂ ال ي اهٮ إال إذل شٵًياً تټنٴاثب٧           ن ـثټر تع٨ځاثٺ 

 ٰال يّص هٮ تآلظثي تټٵثڄنڄةر ټصٽٷ تټنٴثب٧(.

غلح  ڂ شٱاًٲ خاا0 ڀاث إوت ٸاثڂ      تټًبثِةر يالـ٣  ڄ  ٰةځث يص٩ٽٳ خٵًتيتز تټّٽ١ر 
       تټاااًبةُ تينتي  ؽلاااثيَ ٨ٽاااى تلصٙاااثٖ تدلاااًؤ َ إٔاااًتٰثً ڀاااڃ ـةاااط تدلنٜااان٦ 

de fond  واث يٹنڂ ٴًتيه إڄٕثبةثً  ياصځط إذل ڄٱُ رلځن٨ر تټٵًتي تټى   ًٔٮ 
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ڀااڃ ٔاا٨ًةر  constater خااا  ڂ يٵصٙااً تټااًبةُ ٨ٽااى تټصٵًيااً    تټصعدااس    ٨ٽةاا 
 تټٵًتي تټى  يًٕٮ ٨ٽة .  ـةاةى ڄٹنڂ خٙهن رلًن ٴًتي شٵًيً     إظدثشط.

  تيظدثشةار ععلاث    يالـ٣  لريتً  ڂ تټٕ ثنتز ڀڃ ٴدةٻ تټٵاًتيتز تټصٵًيًيار    
ِنٮ ڄًى ٰةځث خ٩ه  ڂ تټٙٱر تټصاٱةىير ال٘اٵر مبٝاځنڂ   ) ال ش٩صرب شاٱةىير خثدلًذ

تټٵًتي تينتي  ڄٱّا ( واىت ٨اڃ تټٵاًتيتز تټصٵًيًيار   ڀاث تټٵاًتيتز تيڄٕاثبةر تټاا          
شصمااىوث تينتيذ يڄٕااثء    ش٩ااهيٻ    إټ٭ااثء ـٵاانٲ ًٰنياار ٰصاٵّااٿ إذل ظااالض ٰااً ٦    

    ٴًتيتز ڀإةر ټٽفٵنٲ  ڀ٩هټر ذلث    ڀٽ٭ةر(.) ڀ١ثخٵر دلث ِدٳ

 تټٵًتيتز تدلإةر ټٽفٵنٲ شاٵّٿ إذل ٴًتيتز ڀإاةر ټالټصٍتڀاثز  ٴاًتيتز ڀإاةر     
 ټٽفٵنٲ خثدل٩اى تټٝةٳ  ٴًتيتز ڀإةر حلثټر ٔمٙةر.

 تټٵااًتيتز تدلإااةر ټالټصٍتڀااثز شاٵّااٿ خااه يوث إذل ٴّااځا0 تع تڀااً  تټ٩ٵنخااثز        
 .تينتيير

 0ًواااط إ٨اااالڂ ټااا نتيذ ڀاااڃ ؼثڄاااح تټ٩ٝااان تينتي  خٱاااًٚ ٨ځاااالد      تع تڀااا
تڀصاث٨ثً  ٰثټ٩اًٙ تعِثِاط ن تع تڀاً وان تحلاه ڀاڃ ڀّاٽٷ تټٱاًن خ١ًيٵار         

 شٽٍڀ  خثټ١ث٨ر.

         ڀث تټ٩ٵنخثز تينتيير0 ٰ ط تجلٍتء تټاى  يابشط خ٩اه تع تڀاً تينتييار   ڀاڃ ظاٿ 
ځنڂ تعڀً تينتي  خةاځث ٰ ط ال ختصٽٟ هبث إ٠الٴثً ٰثالټصٍتپ خثټ١ث٨ر وط ڀٝ

 تټ٩ٵنخر وط ڄصةؽر ٨هپ إ٠ث٨ر وىت تعڀً.

 تټٵًتي تټٙثني خصٵًيً تټ٩ٵنخر تينتيير  ټةُ رلًن شٵًيً    إظدثز ټٽمثټٱار  إظلاث   
 ون يصٝځڃ ٰنٲ وټٷ "تينتڄر"  وىه شإا ڀًٸٍتً ٴثڄنڄةثً ؼهيهتً.
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ر شٕاځٻ شٽاٷ تټاا     تجلٍتءتز تټصبنيدةر0 وط رلځن٨ر لث٘ار ڀاڃ تټ٩ٵنخاثز تينتييا    
 شنٴ٧ ٨ٽى تدلن٤ٱا تټ٩ځنڀةا.

 يالـ٣  ڂ تټ٩ٵنخثز تينتيير ختصٽٯ ٨ڃ تټ٩ٵنخثز تجلاثبةر ٰدةاځث تذلاهٮ  
ڀڃ تټٵثڄنڂ تجلاثبط وان إ٨اثنذ تټصانتٌڂ تالؼصځاث٨ط تټاى   لاٻ خا  تجملاًپ  صلاه إڂ          
  تټ٩ٵنخثز تينتيير شااصػ ٨اڃ تټّاٽ١ر تخلث٘ار تټاا شٙاثـح تټن٤ةٱار تينتييار           

 علث رلًن  ِاةٽر ٜاً يير ټصؽااح ٨اهپ ٠ث٨ار تعٰاًتن  إټاٍتڀ ٿ خثالڄٝانتء  اس          
 ټنتء تټٵثڄنڂ  خٱًٚ ٜځثڂ ـّڃ ِري تدلًٰٳ.

 ياصػ ٨ڃ وټٷ ڄصةؽر وثڀر وط إڂ تټّٽ١ر تينتيير ٨ااهڀث شنٴا٧ شٽاٷ تجلاٍتءتز ال     
  إظلث شدٵى نتبځاثً ن   »ٰ ط ال شّصمهپ ِٽ١ر ٴٝثبةر ڀڃ    ڄن٦«شٙهي  ـٹثڀثً 

ڄ١ااثٲ تټن٤ةٱاار تينتيياار   ڀااث تټٵااًتيتز تدلإااةر ټٽفٵاانٲ ٰ ااط تټااًلٗ  تټٵااًتيتز   
 تدلإةر ټٽفٵنٲ خثدل٩اى تټٝةٳ.

 تټٱااًٲ خةااا ځث واان  ڂ تټااًلٗ ال شإااا ـٵنٴااثً ؼهيااهذ  إظلااث ش٩ځااٻ ـٵنٴااثً وااط     
ڀنؼننذ ڀڃ ٴدٻ  ټٹاا ث ٰٵاٟ ڀنٴنٰار تټصاٱةاى خااثءد ٨ٽاى  اًيٿ و  ٘اة٭ر ٨ثڀار           

مبعثخاار تِااصعاثء    إټ٭ااثء ذلااىت تټصفااًيٿ و  تټ١دة٩اار تټ٩ثڀاار     لةااط شٹاانڂ تټًلٙاار 
 خثټاّدر ټٽځًلٗ ټ  ٰٵٟ  خةاځث يدٵى تټصفًيٿ ڀّٽ١ثً ٨ٽى ٬ريه.

 ڀث تټٵًتيتز تدلإةر ټٽفٵنٲ خاثدل٩اى تټٝاةٳ  ٰإعلاث ال شًٰا٧ ل١اًًت ڀنٜان٨ًث ٨ٽاى        
ٻ تِص٩ځثٺ خ٩ٛ تحلٵنٲ تدلنؼننذ ڀاڃ ٴداٻ   إظلاث واط شإاا ـٵنٴاًث ؼهياهذ شاهل        

خنتِاا١ر وااىه تټٵااًتيتز ن ٨ااثدل تټ٩الٴااثز تټٵثڄنڄةاار  ڀعااثٺ وټااٷ خااًتءتز تاللااات٦ 
  ڀاؿ تټهخٽنڀثز  ٘ه ي ٴًتي خثټصٙهيٳ ٨ٽى إڄٕثء ًٔٸر ڀّثمهر.

ختصٽٯ ٨ڃ  statute personnel  لريتً ٰإڂ تټٵًتيتز تټا شإا ـثټر ٔمٙةر 
نڄةاثً نتبځاثً شصنټاه ٨اا      شًِاط ڄ٥ثڀاثً ٴثڄ   statute شٽٷ تدلإةر ټٽفٵنٲ  عڂ تحلثټار 

 ٰةځث خ٩ه ـٵنٴثً  تټصٍتڀثز.
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 انمشاس انرأدّيب
ي ياث ٰةځث ِدٳ إڂ تجلاٍتءتز تټصبنيدةار واط رلځن٨ار لث٘ار ڀاڃ تټ٩ٵنخاثز        

 تينتيير شٕصځٻ ٨ٽر شٽٷ تټا شنٴ٧ ٨ٽى تدلن٤ٱا تټ٩ځنڀةا.
ټٱااًٚ  ي ياااث  ڂ تټ٩ٵنخااثز تينتيياار وااط تجلااٍتء تټااى  ياابشط خ٩ااه تع تڀااً تينتيياار   

تالټصٍتپ خ١ث٨ص ث   ي ياث ڀڃ ظٿ إڂ تټٵًتيتز تټصبنيدةر وط ڄن٦ ڀڃ تټٵًتيتز تدلإاةر  
 حلٵنٲ    تټصٍتڀثز تټا وط ڄن٦ ڀڃ تټٵًتيتز تيغلثخةر.  

 ؼااٻ ٸاااث وٸًڄااث ِااثخٵثً إڂ واثټااٷ خ٩ااٛ تټٵااًتيتز تټااا ػلصااثغ شاٱةااىوث إذل ٨ځااٻ     
 إغلثخط إذل تڀصاث٦ ڀڃ ؼثڄح تالًٰتن.

ڀااڃ تټٵااًتيتز واان تعيٜااةر تټااا شإااب ٨ٽة ااث تع تڀااً  إو ال خااه ذلااىه      وااىت تټااان٦ 
تع تڀً ڀڃ ٔمٗ شنؼ  إټة    ڀڃ ڀنٴٯ يصمى هثه تټٕمٗ ِٽدثً ٸثڂ  پ إغلثخثً 
 ڀًًت ٸثڂ  پ علةًث    تڀصاث٨ثً   خثټصاثرل ٰ اىه تع تڀاً ټةّاس ٸاثټٵًتيتز تټاا شص١اثخٳ        

يتز تټصبنيدةار  إو إڂ تټصاٱةاى تدلاثن     ڀ٧ شاٱةىوث  ٸځاث ن ٴاًتيتز تټصؽااُ    تټٵاًت    
ي٩صرب ٴه ـهض رلًن ٘ه ي واىه تټٵاًتيتز تعلاريذ   ال  صاثغ خثټصاثرل إذل إؼاًتء       
 لً إٜثن  وىه تع تڀً ختصٽاٯ  يٝاًث ٨اڃ ٠ثبٱار  لاًى ڀاڃ تټٵاًتيتز   ال  واط         
تټٵًتيتز تټا شاٱى ؼربًت ٨ٽاى تعٰاًتن   ټٹاڃ خٙانيذ ڀاتلةار   ٬اري ڀدثٔاًذ  ٸځاث         

تحلثٺ ن ٴًتيتز تالِصځالٶ ټٽاٱ٧ تټ٩ثپ  إو إڂ شاٱةى واىه تټٵاًتيتز ال ياهلٻ     وط
ن ڀنٜن٦ تټصاٱةاى تجلارب  ڀنٜان٦ لعااث  ټّادح خّاةٟ وان إڂ ٴاًتيتز تټصاٱةاى          

تع تڀً( شا١ن  ٨ٽى ٴنذ شاٱةىير ٰنيير  ڀدثٔاًذ   ال  تِا١ر ش٥ اً خاا     ) تجلرب 
تڀاثز ؼاثوٍذ  ڀً٘اهه دلاث يابشط      ڀٙهيوث   خا ڀڃ يٙه٦ خصاٱةىوث ڀث ِنتوث تټٍ

 .1ڀڃ تټٍڀڃ
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 تټ٭ثټح إڂ وىه تع تڀً شصفًٶ ن إ٠ثي ِٽ١ر تټٝدٟ   إڂ ٸثڂ ال ؽلا٧  ڂ 
صلااه ذلااث ش١دةٵااثز ن رلااثالز  لااًى  ٸځااث ن رلااثٺ تِااصةٱثء تټٝااًتبح   ـؽااٍ    

 واااثٶ ڀالـ٥اار وثڀاار شص٩ٽااٳ خصٽااٷ تع تڀااً تدلصٙااٽر      1تدلٙااثخا خاابڀًتٚ ٨ٵٽةاار 
إڂ خإڀٹااثڂ تينتيذ إ٘ااهتي ڀعااٻ شٽااٷ تع تڀااً تټٱًنياار  ظااٿ     خااب٬ًتٚ تټٝاادٟ  وااط 

شاٱةىوث ٴ ًت0ً ن ڂ  ڂ شّصاه ن وټٷ إذل البفار ٨ثڀار  خاٻ  خثدلمثټٱار ذلاث لً ؼاثً       
٨ٽى تټٵنت٨اه تټ٩ثڀار تټاا شٱاًٚ  ؼانن ڀعاٻ واىه تټٽانتبؿ ٸٕاًٞ ي٘اهتي تټٵاًتي            

 .2ثهتثتټٱًن    خثټ١د٧ ٰ ىت تټًٕٞ تعلري زلځنٺ ٨ٽى تټًٝ يذ  ڀٵصٝة

ڀا٧ تټصانيا     3إڂ تع تڀً ڀڃ ٠دة٩ر ڀثنير  ٰة ث  ٴثب٧ ڀثنير "تټهٸصني تخلثڄط" يًى 
٨ااًٚ ذلاىه تټّااځر ن ِاةثٲ ڀٵثيڄاار تع تڀاً ڀاا٧ تټصٕااًي٧      "تټااهٸصني تخلاثڄط" خابڂ  

ن وىت تټصٹةةٯ  عڂ تع تڀً ٴًتيتز إنتيير ٠دة٩ار   "تټهٸصني تخلثڄط" ضلڃ طلثټٯ 
   ٸاٻ ڀاث واثټاٷ إڂ    4ټٽا٥ًيار تټ٩ثڀار ټٽٵاًتيتز تينتييار     ؼنوًتً   ؼل٧ٝ ٸځث ٴٽاث 

 شا١ن  ٨ٽى ٨اًٙ ڀثن .acte juredique وىه تع تڀً شًٰٙثز ٴثڄنڄةر 

 شٕاٶ وىه تع تڀً ڀ٧ تټصًٕي٧ ن ٘ٱر خثيٌذ وط إڂ ڀاا ث ڀاث وان ِاثخٳ ټصاٱةاى      
ذ   ڀا ث تټصهخري تدلًتن شاٱةىه  ٸځث ن تعڀً تټ٩ًن تټٵثٜط مبٙثنيذ  ٨هتن تجلًيه

ڀث ون ال ـاٳ  ڀعاٻ تعڀاً تټ٩اًن تټٙاثني ٨اڃ يباةُ تټه ټار   وان تحلاثٸٿ تټ٩اًن            
 .5مبٽٯ ؼًؽلر ٨ًٰةر ـصى خ٩ه تحلٹٿ ٰة ث -تع٨ٽى 
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 ي٬اٿ تدلالـ٥ار تټّاثخٵر تدلصٽٵار خثټ١دة٩ار      «"تټهٸصني تخلاثڄط" وىت  ڄانه خبڂ 
٨اڃ  يٸاثڂ   شٙهى ټصفهياه ٔاً ٞ تينتييار   واط ٔاً ٞ ال ختاًغ        »تدلثنير ټألڀً

  إال إڄااث ٌياثنذ ن تييٝاثؾ    1تټٵًتي تينتي  تدلدفنظر ن ڀ٥ثعلاث ٸصاح تټٱٵا  تينتي    
ڄٕري إذل ًٔٞ ٔٹٽط ن تعڀً  ون ًٜ يذ  ڂ يٹانڂ ل١ةاثً ټةٙاثي إذل شدٽة٭ا  إذل     

 .2٘ثـح تټ٩الٴر تټٽ ٿ إال ن ـثٺ تالِص٩ؽثٺ تټٵٙنى

ً  غ ٨ٽى ِاد ٨ًّ "تټهٸصني تخلثڄط" اا ٰٝالد ٨ڃ وټٷ ٰ  ن ڄ٥ًڄاث إڂ    3ح ٔاٹٽط  لا
ون  ال يٙهي تعڀً تټ٩اًن خ٩اه شاٱةاى تټصاهخري تټاى         وټٷ يص٩ٽٳ خثټّدح ال تټٕٹٻ

شهتيٸثً( ن ٠ةثش   إو تالِصةالء ٨ٽى ڀثٺ ٴدٻ ٘ه ي تعڀً هباىت تالِاصةالء   ) ػلځٽ 
 غل٩ٻ ټ  ٘ٱر.

نياةر  ظاثء ٬ري تټٙٱر تټا ي١٩ة  إيثوث تعڀً  ٸځث ټن ؼًى تالِصةالء ٨ٽى ڀنتن مت
 ڀڃ ٴدٻ تالنتيذ( تدلثن  خإ٘هتي  ڀً.) ٰاذ تحلًج   وىت ڀث يّځى خص٭١ةر تالؼًتء

٨ڃ تال٨اتٮ   غلً  وىت تجملًى   يّځى ٨ځالد ٬ري ڀًٕ ٦ تڀصاث٦  ٌتيذ تټصځنيڃ
 ٨ٽى تدلنتن ڀڃ تلصٙث٘ ث. هبىت تالِصةالء

ًٕ ٞ وتهتث تټا  ڀث تټًٕ ٞ تټٕٹٽةر تټا غلح  ڂ شصنًٰ ن تع تڀً  ٰ ط تټ
شصنًٰ ن    ٴًتي إنتي   ذلىت ٰإڂ ٸثٰر تټ٩ةنج تټا شد١ٻ تټٵًتيتز تالنتيير وط 

 ٨ةنج شد١ٻ تع تڀً  ڀعٻ ٨ةح ٨هپ تاللصٙثٖ   تټٕٹٻ  تالؼًتء  تټّدح.
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٨ڃ تټًٕ ٞ تدلنٜن٨ةر ټألڀً  "تټهٸصني تخلثڄط" ٰٝالد ٨ڃ وټٷ ٰٵه شٹٽٿ 
ينز ن  ـٹثپ تفلٹځر تالنتيير تټ٩ٽةث تټّنيير  ڀٕريتً إذل  علث ڀڃ ٠دة٩ر ٴٝثبةر  

 ن ـهيع  ٨ڃ وىه تټًٕ ٞ شٹٽٿ ٰٵٟ ٨ڃ تټ٩ًٰةر    ـثټر تټ١نتيئ ٸځث ڄ٥ځ ث 
9109ټّار  961ـٹٿ تفلٹځر تآلڄٱر تټىٸً يٴٿ 

ن ـا  ڂ ڄ٥ًير تعڀً ال   1
 شٵصًٙ ٨ٽى تعـٹثپ تټ٩ًٰةر   ڀث وىه تعـٹثپ إال ـثٺ ڀڃ ـثالز تع تڀً.

ي٩ًٚ ټاثـةر ڀ ځر شص٩ٽٳ خآظثي تعڀً   وط  "تټهٸصني تخلثڄط"ااٰٝالد ٨ڃ وټٷ ٰ 
تحلثٺ تټا شّص٩ا هبث تټّٽ١ر تآلڀًذ خّٽ١ر  لًى ٬ري  ڀًذ ٨ٻ شاٱةى وىت تعڀً  
ٰ ىت تټًبةُ تالنتي  تدلاثج ټةُ ټهي  ڀڃ تټصاٱةى ِنى إ٘هتي تټصهتخري تالنتيير  

ـٵةٵر وىه تټصهتخري  ٰةؽةح خبعلث ال شٕٹٻ  ٨ڃ "تټهٸصني تخلثڄط" واث يصّثءٺ 
ٴًتيتز إنتيير  إو تټٵًتي خإيٵث٦ تحلؽٍ تالـصةث٠ط ټةُ ٴًتيتً إنتييثً   ټٽ٩ٽر وتهتث ال 
ي٩صرب تټٹصثج تدلنؼ  ڀڃ ِٽ١ر خن٧ٜ إٔثيذ تټه٨نى ن تټّؽٻ تټ٩ٵثي    ٨ٽى ڀڃ 

تع تڀً خىتهتث  تِص هٮ ټأل تڀً تټا ٸٽٯ يبةُ تدلا١ٵر خصاٱةىوث  ڂ ي٩١ڃ هبىه 
ټٹڃ ٴه يٹنڂ تعڀً ٴه ڄًٕ     ٨ٽڃ ٨ٽى نتي تحلٹنڀر  ٰٵثً ټٽځًِنپ تټصًٕي٩ط 

     خٽ٫ إذل و  تټٕبڂ   ٰثشس تدلنت٨ةه ٨ٽى تټ٩١ڃ خ .9166ټّار  0يٴٿ 

ټٵه ؼثء تټٵٝثء تالنتي  خه تء ذلىه تحلثٺ تټٕثوذ تټا ال ن٧ٰ خل١ًوث إال خإټ٭ثء   
ٰٹًش  ن  ڂ تالنتيذ خ٩ه وىت دل ش٩ه ٴثنيذ ٨ٽى ِفح  ٸٻ شهخري شاٱةى    شصٽمٗ

شهخريوث عڄ  إڀث  ڂ يٹنڂ ٴه ڄٱّى  ٰثټ٩ننذ ٨ا   ٘دفس ٘نيير  عڂ ٰنتز تدلة٩ثن 
ؽلا٩ ث ڀڃ ِفد   واث يٙدؿ تټصهخري تټصاٱةى  ٴه يدُ خ٩ه  ڂ ٸثڂ ٠ًيثً     

شاٱةىه ٰٹبڄ   ٘دؿ ټ  ٸةثڂ ڀّصٵٻ خٱ٩ٻ  لى تټًبةُ تالنتي  ٌڀثپ تدلدثنيذ ن 
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وتشةثً  ٨اهبى يٙدؿ ٴًتيتً إنتييثً   يٙدؿ تټ٩١ڃ خ   ڀثپ  شداى ٸنڄ  ٴًتيتً إنتييثً
 تټٵٝثء تالنتي .

وىت  ڄانه خبڂ ٸٻ ڀس  هظاث ٨ا  يا١ٽٳ ڀڃ ًٰيٝر ٸنڂ تعڀً ڀًٕ ٨ثً  
ٰ ىت يٽ٭ط تټصهخري تټى  ـهض ن ٤ٽ    ڀث ن ٸثڂ تعڀً ٬ري ڀًٕ ٦ ٰثټصهخري ال 

 .1ياٱى

خثټ١د٧ ٰةځث ٨هت تحلثالز تټّثخٵر  ٰثعڀً ينټّه  ظثيه ڀاى حل٥ر ٘ه يه عڄ   
ٰني  تټصاٱةى  ٸځث ؽلٹڃ  ٴٯ شاٱةىه   إڂ ٸثڂ  ٴٯ تټصاٱةى ڄثنيتً  إو  ڂ ٠ٽد  ٬ري 
ؼهيً خثټدفط خ٩ه إصلثٌه   خثټصثرل يدٵى  ڀثپ ٘ثـح تټ٩الٴر ٰٵٟ ٠ًيٳ 

وىه تع تڀً شبلى ٘نيتً سلصٽٱر  إو تټص٩نيٛ  واث ـهيعاث ٨ڃ تع تڀً تټٱًنير   
ٴه شصٝځڃ  ڀًتً خ٩ځٻ ٔطء  ٸثعڀً تټٙثني هبهپ ڀاٍٺ  يٻ ټٽّٵنٞ   ٴه شٙهي 

 .2خثالڀصاث٦ ٨ڃ ٨ځٻ ٔطء ڀ٩ا

وىت  إڂ تلصالٮ تع تڀً ٨ڃ ـ٥ريذ ڄ٥ًير تټٵًتيتز تالنتيير  شدٵى زلٹنڀر 
  خبـٹثڀ ث جل ر تيټ٭ثء  ڀثپ تټ٩١ڃ    تټص٩نيٛ    ٬ري وټٷ.
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 البحث الثاني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؿافوة اؾقوة اؾتنفوذقة ؾلقرار اإلداري

ـ    هن املعلوم ٵنٴا  خاٱّا   ال خاه ټا  ن ڀعاٻ       ڂ تټٱاًن ال يّاص١ة٧  ڂ يٵاًي 
 وىه تحلثٺ ڀڃ تټٽؽنء إذل تټٵٝثء ڀڃ  ؼٻ وىه تټ٭ثير.

 خةثڂ وټٷ  ڂ ڀًـٽر تټصٵثٜاط تخلاثٖ ش٩ارب ٨اڃ ڀًـٽار شثيؼلةار ڀاٙاًڀر  ټٵاه         
ؼًز وينذلث   الڀ ث ٨ٽى تټدًٕير  ن٩ٰاس واىه تټدٕاًير ټٽاصمٽٗ ڀاا ث ڀاث يّاځى        

ڃ تټاثـةاار تدلهڄةاار ـّااح تټص٭ااةري  خااثټاٗ تټصااثيؼلط  إوت ٸااثڂ تعٰااًتن ڀصّااث يا ڀاا  
ٰااثعڀً ٨ٽااى لالٴاار خثټاّاادر ټٽّااٽ١ر تټ٩ثڀاار ٰٵااه  ١٨ةااس    cireitatus تټالشااةين

تټّٽ١ر  ڀڃ  ؼٻ  ٵةٳ تټٙثحل تټ٩ثپ تڀصةاثٌتز ڀص٩اهنذ ڀاا ث ڀٹاصا ث خابڂ شٙاهي       
ٴًتيتز إنتيير  هن هبث تدلًتٸٍ تټٵثڄنڄةر ڀعٻ خّةٟ ڄًٝخ  ڀاڃ  ؼاٻ وٶ  وان ڀاث     

تعڀنتٺ تټ٩ثڀر  إو ٸٿ وط ڀ٥ثوً تټ٩ااس  تييواثٲ ٰةځاث ټان  ؼربڄاث      يص٩ٽٳ خصفٙةٻ 
 وااط  -تينتيذ  ڂ  ٙااٻ ـٵنٴ ااث تټ١ااًٲ تټ٩ثنياار  وااٻ شصفٙااٻ تدلةٍتڄةاار تټ٩ثڀاار   

  ٙٻ ٨ٽى  ٸصثٰ ث تع٨دثء تټ٩ثڀر ڀةعثٲ  ٨اثء وټٷ تعِٽنج.

مب٩ااى  نٲ  ث٨ٽةص ث شصځٹڃ تينتيذ ڀڃ إڄٕثء ٴثڄنعلاث تخلاثٖ       ٱ وىه تدلٹار تټا خ
ڀًٸٍوث تټٵثڄنڄط تخلاثٖ خآټةار شٙاًٮ ٴاثڄنڄط يٙاهي ٨اڃ إيتنهتاث تدلاٱاًنذ  واىه          
تدلٹار شّاځى تڀصةاثًٌت تدلداثن ذ ٸځاث  ڂ تټٵانذ تټٵثڄنڄةار تدلٽٍڀار تټاا يصځصا٧ هباث تټٵاًتي            

 تدلىٸني شّځى تټٵنذ تټصاٱةىير.
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ڀاًذ   ٤ اًز ع ٺ  »تټٵانذ تټصاٱةىيار  «وىت  ڄانه تِص١ًتنتً خبڂ وىه تټصّاځةر  
 ٨ٽى ټّاثڄ    إڂ ٸاثڂ واىت تټٱٵةا  لٽاٟ       "ونيين"٨ٽى ڀًّؾ تټٵثڄنڂ خٱ٩ٻ تټٱٵة  

خا ٴنذ تټٵثڄنڂ    ڀث شّځة  تعظً تټٵثڄنڄط ټٽاٗ تټٵاثڄنڄط   خاا شاٱةاى تټصٙاًٮ     
 .1ڀثنيثً خثِص٩ځثٺ تټٵنذ تجلربير ٨اه تټٽٍ پ

وااىت تجملااثٺ  إڂ ؼ اار تينتيذ ن  ِصثِااةانخنټةُ"ڀةٕااةٻ " يااًى تټٱٵةاا  تټةنڄااثڄط   
 شصًٙٮ خصنٸةٻ ٜځين ڀڃ تدل٦ًٕ.

 وىه تيڄثخر تټٝاځاةر واط تټاا شّاځؿ ټااث خاثټٵنٺ خابڂ ٴاًتي تينتيذ يٱااٚ  ڄا  ِاٽةٿ            
ٴًياااااار تټّاااااالپ تټاااااا يصځصااااا٧ هباااااث تټٵاااااًتي تينتي (  )  ڀ١اااااثخٳ ټٵنت٨اااااه تټٕااااا٨ًةر

presumption de légalité       ٴًيار تټّالڀر وىه شٵانپ ٨ٽاى تڀصةاثٌ  تٜاؿ  ؼٽاط 
 ختنٺ ـٳ تحلًٸر  ـٳ تِصفهتض تآلظثي تټٵثڄنڄةر ڀڃ ٤ًٮ  تـه  خإيتنذ  تـهذ.  إو 

 واث ال يٵٯ تټٵثڄنڂ ڀٹصنٮ تعيه   ڀثپ وىت تالڀصةثٌ تخل١ري  خٻ غل ه ټٽدفاط ٨اڃ     
تټا شٱةه تالِصنتء خا ٸٱا تدلةٍتڂ  ش١دةٵثً ټأل٘اٻ تټٵاثڄنڄط    contrepartieتدلنتٌڄر 

تيڄّاااااثڄةر  ٜاااااً يذ ڀنتؼ ااااار خ٩ٝااااا ث خاااااد٩ٛ    تټ٩ځةاااااٳ  وااااان ڄّااااادةر تحلٵاااااثبٳ 
contradictoire      تټاى  ي٩صاارب ٴانتپ تټا٥ااثپ    "ڀنڄصّااةٹةن"وټاٷ تع٘ااٻ تټاى  نټااٻ خا 

يؤيصا  ټٽا٥اثپ تټٵاثڄنڄط     ونييان" تڄهييا   "ػلهن تټٱٵة   تټٵثڄنڄط جبځث٨ص   يڀص  وٹىت
 خبڄ  ٸثټٱڃ تټٹالِةٹط يٵنپ ٨ٽى تټصنتٌڂ خا سلصٽٯ ٨اثً٘ه.

شةثڂ خبڀعٽر ال ـًٙ ذلث ٨ٽى واىت  ڄّصٵًئ تټا٥ثپ تټٵثڄنڄط   تي  ڂ  ضلڃ ڄّص١ة٧
 تټصنتٌڂ 

        ٴنذ تټٵٝةر   ٌڄس خٙالخص ث  ً٘تڀص ث خ٩اٙاً ڀٽ١اٯ  سلٱاٯ وان ڀداه
 إ٨ثنذ تفلثٸځر.
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 . تټٵثڄنڂ تټٙثني ٨ڃ رلٽُ تټ٩ٕح   ٌڂ مبده  ؼنتٌ تټ٩١ڃ ٨هپ نِصنييص 

 نئ ٰانٲ تټهِاصني0   تټهِصني جبالټ   ٥٨ځص   مسنه  ِةثنش  ؼل٧ٝ ټٽځدث 

supra constitution        تټا واط تدلنتظةاٳ تټه ټةار  تدلداثنئ تټ٩ثڀار ټٽٵاثڄنڂ
تټااه رل ن تټ٩ااثدل تدلصځااهڂ ٸځااث ؼلٝاا٧ ټٝااځري تعڀاار  ټٽځدااثنئ تټهِااصنيير     

 ټألڀر.

   ٰٵًياار تټّاالڀر    تًتټٵًتي تينتي  ڀنٜن٨ةثً البفةثً ٸثڂ  پ ًٰنيثً غلانٌ إټ٭اثؤه إو
تينتي  ؽلٹڃ ڀنتٌڄصا ث جبانتٌ إټ٭ثبا   ټٹاڃ ڀاثوط تټٽف٥ار        تټا يصځص٧ هبث تټٵًتي

ٰځااث ال   تټٱاةاار تټٙااةث٬ةر تټااا غلااح  ڂ شصاانًٰ ـصااى يااصٿ تټ٩١ااڃ هبااىت تټٵااًتي؟؟ 
ؼهتٺ ٰة  إڂ تټٵًتي تينتي  ؽلً مبًتـاٻ ڀص٩اهنذ شّاثوٿ ن شٹنياا   ڄ٩صٵاه إڂ      

ڄةار تټاا   هباث تټٵانذ تټٵثڄن  وىه تټٽف٥ر تټاا ڄدفاط ٨اا ث واط تټٽف٥ار تټاا شنټاه        
 دلثؾ إټة ث.ِدٳ تي

"تټٵاانذ تټصاٱةىياار"  ٰٵااه ٤ ااً إذل ـةااٍ تټنؼاانن تټٵااثڄنڄط  "ونيياان" ؼًيااثً ڀاا٧ ش٩اادري 
   ون ش٩دري ؼثي  تالِص٩ځثٺ ٨ٽى ٩٘ةه acte exécutiveش٩دري تټٵًتي تټصاٱةى  

تټٱٵ   تټٵٝثء تټٱًڄّط  تدلٙاً    يٵٙاه خا  تټٵاًتي تينتي  تټاى  غلانٌ تټ٩١اڃ        
 9101ټ٩ثدل  00ثء   إڂ ٸثڂ ٴثڄنڂ رلٽُ تټه ټر تټّني   تدلًٙ  يٴٿ ٰة  خثيټ٭

 تِص٩ځٻ ٨دثيذ تټٵًتي تټا ثبط.

 ٸځث ٸٕٯ ٨ا  تټٵٝثء تينتي  ن ڀًٙ ٰثټٵًتي تينتي  يٙدؿ ٴثخالد ټٽ٩١ڃ ٰةا   
 ڀث ٨اهت وټاٷ ٰ ان ٴاًتي      exécutive   علثبةثً ڀڃ حل٥ر ٘ري يش  ٴثخالد ټٽصاٱةى 

 .1 ٝري 

خااا تدل٩اااى تټااهتيغ  تدل٩اااى    "ونيياان"بٸةااه ٨ٽااى تخلٽااٟ تټااى   ٴاا٧ ٰةاا       ڄ٩اانن ټٽص
تټٵانذ تټٵثڄنڄةار( ټٽٵاًتي   واط ڀاڃ      ) تټٵثڄنڄط     إذل تخلٽٟ خا تجلثڄاح تټٵاثڄنڄط  
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تټٙٱثز تټهتلٽةر  خا ڀّبټر تټصاٱةى تټا وط ڀڃ  ظثيه تخلثيؼةر     ڀاڃ  ٘اٱ    
 ڂ ؼ ار تينتيذ شّاص١ة٧    ييان" "ونن ـثٺ تحلًٸر  تټهياثڀةر  ڀٹځاڃ تخل١اب تټاى     

  se faire pustice jusque, au baudنتبځثً تڂ شٵٝاط ټاٱّا ث ـصاى تټا ثيار     
  ڂ وىه تدلّبټر متصه ـصى شٕځٻ تټصفٵٳ تدلثن  حلٵ ث ڀ٧ تِص٩ځثٺ تټٵنذ ن وټٷ 

     préalable ٬ااين ٨ااڃ تټدةااثڂ إڂ ؼ اار تينتيذ ـااٳ تدلدااثن ذ   1إوت تٴصٝااى تعڀااً
تټا شاصػ  ظًوث تټٵثڄنڄط ن ڂ يٜث تعًٰتن إال خثټاّدر ټاان٦ ڀ٩اا   إ٘هتي تټٵًتيتز 

   واثټااٷ ٠ثبٱاار ڀااڃ تټٵااًتيتز   impératifs ڀااڃ تټٵااًتيتز واان تټٵااًتيتز تآلڀااًذ  
يٕاااٞ ٰة ااث ٴداانٺ ٘ااثـح تټ٩الٴاار  ڀعااٻ ٴااًتيتز تټصن٤ةااٯ  تټاتلااةٗ  ٬ااري         

  ٟ إذل إيتنذ  وټااٷ... ـصى ن وااىت تټااان٦ ڀااڃ تټٵااًتيتز  ٰااثټٵًتي يدٵااى ڀاّاانخثً ٰٵاا
تينتيذ   يدٵى ڀصځص٩ثً خٵًيار تټّالڀر تټٵثڄنڄةر    ؼلٝا٧ ټٽا٥ًيار تټ٩ثڀار ټٽٵاًتي     
تينتي  خٹثٰر ڀٵنڀثهتث  ڄصثبؽ ث   ٸٻ ڀث واثټاٷ  ڂ ٴدانٺ تټٱاًن ال ي٩اه   ڂ يٹانڂ      

ټٽٵااًتي تينتي  ٨ٽااى  ڄاا  ن ٴځاار تټّااځن ن   "ونيياان"ٔاا٠ًثً ڀثنيااثً  ټ٩اااه إذل يؤياار 
 يّاځة   ) ثڀر  تټٵثڄنڂ تينتي  خبث٘ر  ٰٱط ڄ٥اًه إڂ واىت تټٵاًتي   تټٵثڄنڂ تټ٩ثپ خ٩

 تټٵًتي تآلڀً( يصّٿ خثټصٹٽةٯ خثټ١ث٨ر0 

"Il raisanne sun l' hypothese de lu eisian imperative qui 

eapate sam matiaue al,abeir". 

واط    وىت تټصٹٽةٯ خثټ١ث٨ر ال يٵٯ ٨اه تټٵنذ تټٵثڄنڄةر ټٽٵًتي  ٰ ىه تټٵانذ ټةّاس  
ٰث٨ٽةاار وااىه تټٵانذ خثالڀصاااث٦ ٨ااڃ   ٻن ٔاٹ تٰااًڀاث نتپ  ڂ ؽلٹااڃ تع  تټاًٸڃ تټدااثيٌ ٰةاا  

تټ١ث٨اار   ټااىټٷ ٸااثڂ ٨ٽةاا   ڂ يااىوح إذل  خ٩ااه ڀااڃ وټااٷ إذل تټٵاانٺ هبااىه تټٱٹااًذ       
تټ١ًيٵر ٰٹًذ تټٵنذ تټصاٱةىير تټا شًؼ٧  ٰٵثً ټألـانتٺ   ڀاث إذل  ظاثي تټصٙاًٮ  ياثً      

ؿ خااإؼًتء تټصاٱةااى تدلااثن  ټٽٵااًتي ڀاا٧ تِااص٩ځثٺ ٸثڄااس  إذل شٹاانيڃ تټّاااه تټااى  يّااځ
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وىت تټصن٧ِ ن تدل٩اى تدلّصٱثن ڀاڃ ٰٹاًذ تټٵانذ تټصاٱةىيار يّا ٻ شٱّاريه  إو        1تټٵنذ
تخصه٦ وىه تټٱٹًذ تټصن٩ِةر ڀڃ  ؼٻ لهڀر وىه تټٵٝةر  ٰٵه يت٨ى ون  "ونيين" ڂ 

ٵًياً ـٵنٴ اث   تالټصاٍتپ  تجلارب  ڀاًتڂ ڀاتخ١اثڂ(    ڂ ِاٽ١ر تينتيذ ن ش     ) تآللً  ڂ
 شٵًيًتً  ڀًتً.

إظلث يّصٽٍپ ڀا١ٵةاًث ـٙانذلث ٨ٽاى ِاٽ١ر  ٵةاٳ واىه تحلٵانٲ ڀثنياًث ٨اڃ          
٠ًيٳ تِصمهتپ تټٵنذ ن شهڀري ٸٻ ڀٵث ڀار ٴاه  اهض ڀاڃ ؼثڄاح تعٰاًتن   وٹاىت        
ٰٵه ٨ځه إذل  ڂ يٽٙٳ خثټٵًتي تينتي  تدلاٱًن ٰٹًذ تټٵانذ تټصاٱةىيار تدلابلنوذ ٨اڃ     

                  إغلاااثن تټصربياااً تټا٥اااً  ټٽٵٝاااةر تټاااا ٸاااثڂ ينتؼ  اااث    تټٵاااًتي ټ٭اااًٚ  تـاااه وااان   
le théorie qu, il défend  جل ر تدلځثظٽر خا تحلٹاٿ   "ونيين" ضلڃ ال ڄصٱٳ ڀ٧

 تټٵًتي تينتي  ـصى  ټن تؼصځ٩اث  س ِٵٯ  تـه ون شاٱةى تټٵثڄنڂ   ٔصثڂ خاا  
ّةري تدلًتٰٳ تټ٩ثڀار    تٔادث٦   تعنتشا عِدثج ٨هذ  مه ث  ڂ تټٵًتي زلځنٺ ٨ٽى ش

تحلثؼثز تټ٩ثڀر ن ـا  ڂ تحلٹٿ ڀهُِ ٨ٽى شن٠ا تټا٥ثپ تټ٩ثپ ٨ڃ ٠ًيٳ ـٻ 
 تخلالٰثز خا تعًٰتن.

ٰٵًڄةار    » خّادح تيؼاًتءتز تټٙاثيڀر تټاا شٹصاٯ تحلٹاٿ تټٵٝاثبط       « شد٩ثً ټىټٷ 
خٙاٱص  إيوثٴاثً   «تټّالڀر تټاا يصځصا٧ هباث تټٵاًتي ش٩صارب ٸځاث ٴٽااث تڀصةاثٌتً   تالڀصةاثٌ          

يٱًّ ن  ٜةٳ تحله ن   خثټصاثرل ٰاثټٵنذ تټٵثڄنڄةار تټاا      » exorbitant لً ؼثً 
 يصځص٧ هبث تټٵًتي ال غلنٌ  ڂ ش١ثٺ ڀًـٽر تټصاٱةى تدلثنير.

 ٴثپ ڄ٥ًيص  واىه ٨ٽاى  ِاثَ تټٵاًتي تآلڀاً   تدلعاثٺ ٨ٽاى         "ونيين"ااڄًن ٨ٽى وټٷ ٰ
ڀااث واان تټٕاابڂ خثټاّاادر ټٽٵااًتيتز    وټااٷ  تٜااؿ ن ٴااًتيتز تټٝاادٟ تينتي   ټٹااڃ    

 تينتيير تعلًى ٬ري تآلڀًذ ٸثټٵًتي خاٴةر ڀن٤ٯ ڀعالد.

 شبِةّثً ٨ٽى مجث٦ ڀث شٵهپ شافًٙ تټٵنذ تټٵثڄنڄةر ټٽٵًتي تينتي  ن  تٴ٩ر ٸانڂ  
 ٴًتيتز تينتيذ شاهڀػ خٕٹٻ ٰني  ن ڄ١ثٲ تټا٥ثپ تټٵثڄنڄط.

                                                           
1  - Charles Eisenmann: Cours de Dactard,1954, Paris, pl59. 
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  ٰٵااه ٤ ااً إذل ـةااٍ تټنؼاانن   تټٵاانذ تټصاٱةىياار( ) "ونيياان" ؼًيااثً ڀاا٧ ش٩اادري  
تټٵاثڄنڄط ش٩اادري تټٵااًتي تټصاٱةااى    واان ش٩ادري ؼااثي  تالِااص٩ځثٺ ٨ٽااى ٘اا٩ةه تټٱٵاا    
 تټٵٝااثء تټٱًڄّااط  تدلٙااً    يٵٙااه خاا  تټٵااًتي تينتي  تټااى  غلاانٌ تټ٩١ااڃ ٰةاا    

تِاص٩ځٻ   9101تيټ٭ثء   إڂ ٸثڂ ٴثڄنڂ رلٽُ تټه ټر تټّاني   تدلٙاً  يٴاٿ ټ٩اثپ     
 ط.٨دثيذ تټٵًتي تټا ثب

 ٸځث ٸٕٯ ٨ا  تټٵٝثء تينتي  ن ڀًٙ  ٰثټٵًتي تينتي  يٙدؿ ٴثخالد ټٽ٩١ڃ ٰة  
 1   علثبةاًث ڀاڃ حل٥ار ٘اري يش  ٴاثخالد ټٽصاٱةاى  ڀاث ٨اهت وټاٷ ٰ ان ٴاًتي  ٝاري             

خااا تدل٩اااى تټااهتيغ  تدل٩اااى    "ونيياان" ڄ٩اانن ټٽصبٸةااه ٨ٽااى تخلٽااٟ تټااى   ٴاا٧ ٰةاا      
تټٵاانذ تټٵثڄنڄةاار( ټٽٵااًتي   وااط ڀااڃ     ) طتټٵااثڄنڄط إذل تخلٽااٟ خااا تجلثڄااح تټٵااثڄنڄ    

تټٙٱثز تټهتلٽةر  خا ڀّبټر تټصاٱةى تټا وط ڀڃ  ظثيه تخلثيؼةر     ڀاڃ  ٘اٱ    
 ن ـثٺ تحلًٸر  تټهياثڀةر.

إڂ ؼ ر تينتيذ شّص١ة٧ نتبځثً  ڂ شٵٝط ټاٱّا ث ـصاى    "ونيين" ڀٹځڃ تخل١ب ټهى 
تټااا شٹصاااٯ تحلٹااٿ    rigide  خّاادح تيؼااًتءتز تټٙااثيڀر  «تټا ثياار  شد٩ااثً ټااىټٷ   

ٰٵًيار تټّالڀر تټا يصځص٧ هبث تټٵًتي ش٩صارب ٸځاث ٴٽااث تڀصةاثٌتً   تالڀصةاثٌ       »تټٵٝثبط
يٱًّ ن  ٜةٳ تحله ن   خثټصثرل ٰثټٵنذ  » exorbitant خٙٱص  إيوثٴثً  لً ؼثً«

تټٵثڄنڄةر تټا يصځص٧ هبث تټٵًتي ال غلنٌ  ڂ ش١ثٺ ڀًـٽر تټصاٱةى تدلثنير ٌن ٨ٽى وټٷ 
 ٴثپ ڄ٥ًيص  ٨ٽى  ِثَ تټٵًتي تآلڀً  تدلعثٺ ٨ٽى وټٷ  تٜؿ ن ٴًتيتز  "ونيين"ااٰ

 «تټٝدٟ تينتي   ټٹڃ ڀث ون تټٕبڂ خثټاّدر ټٽٵًتيتز تينتيير تعلًى ٬ري تآلڀًذ 
 .»ٸثټٵًتي خاٴةر ڀن٤ٯ ڀعالد

 شبِةّثً ٨ٽى مجث٦ ڀث شٵهپ شافًٙ تټٵنذ تټٵثڄنڄةر ټٽٵًتي تينتي  ن  تٴ٩ر ٸانڂ  
ټٵًتيتز تينتيير شاهڀػ خٕٹٻ ٰاني  ن ڄ١اثٲ تټا٥اثپ تټٵاثڄنڄط   ڀاڃ ظاٿ ٰاثټٵًتي        ت
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تينتي  غلاانٌ ڀااڃ حل٥اار ٘ااه يه ٨ٽااى ٸثڀااٻ تآلظااثي تټٵثڄنڄةاار   ين٘ااٯ ن وااىه      

dتټٽف٥ار خبڄا  يصځصا٧ خٵًياار تدلٕاً ٨ةر     
,
 une présomption de légalité  

ټٵًتي حل٥ر ڄٱاثوه  حل٥ار    ڀڃ واث ؼًى تټصځةةٍ خا حل٥صا ٴثڄنڄةصا ن ـةثذ ت
لااط   entre en vigoureuxِاًيثڄ   خةااثڂ وټااٷ إڂ تټٵااًتيتز تينتيياار شاٱاى  

٨اڃ تټّاٽ١ر تټاا متٽاٷ تي٘اهتي        emissionتينتيذ تدلٙهيذ ذلاث ڀااى ٘اه يوث    
 ټٹا ث ال شًّ  ن ـٳ تعًٰتن  ٘فثج تټ٩الٴر إال إوت ٨ٽځنت هبث ٨ڃ ٠ًيٳ إـاهى  

نه تِاص١ًتنًت خابڂ تټٱٵا  تحلاهيط يٱٝاٻ تِاصمهتپ ش٩ادري         ڄاا  1 ِثبٻ تټ٩ٽاٿ تدلٵاًيذ  
 la force obligatoire ٴًيار تدلًٕ ٨ةر ٨ٽى تټٵنذ تټصاٱةىير    تټٵنذ تيټٍتڀةار 

تټاى  ټاةُ    l’areté imperatife  ټٽٵًتي عڂ تټص٩دري تعلري يًشدٟ خثټٵًتي تعڀً
٨ااڃ  ڂ تټص٩اادري  ِاانى   ـااه تټصٙااًٰثز تدلص١ااًنذ تټااا شصمااىوث تينتيذ وااىت ٰٝااالد  

ٴًيار تدلًٕ ٨ةر ٴةځار  مساى  خث٨صداثيه ش٩ادريًت زلثياهتً  ٰ ان ال ي٩اين إال  ڂ تټٵاًتي         
تينتي  ياصػ  ظًتً ٴثڄنڄةثً ڀهٴصثً   ون يدا خنٜنؾ ـه ن تالڀصةثٌ تدلځانؾ ٨ٽى واىه  

 .2تټٙنيذ جل ر تينتيذ

ٵ اثء مبعثخار    ٴًيار تدلًٕ ٨ةر وىه شًشح ٨هنتً ڀڃ تټاصاثبػ تټاا ي٩صربواث تټٱ   
تڀصةثٌتز شلانـر ټ نتيذ ڀڃ تټنؼ ر تټ٩ځٽةر شدٵط تينتيذ ن ڀنٴاٯ تدلاه٨ى ٨ٽةا     
ڄصةؽر دلث شٙهيه ڀڃ ٴًتيتز   وااث يٽاٍپ تټٱاًن نتبځاًث خإظداثز ٨ٹاُ واىه تټٵًياار          
ٸىټٷ ٰ ىه تټٵًيار متٹڃ تينتيذ ڀڃ تالِصځًتي ن ڀدثًٔذ شاٱةاى ٴًتيتهتاث خاثټ٬ًٿ    

 تټٵٝثء تينتي .ڀڃ تټ٩١ڃ ٰة ث  ڀثپ 
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   تټٵااانذ )  تټنتٴااا٧  ڂ واااىه تجملځن٨ااار ڀاااڃ تټاصاااثبػ تټ١دة٩ةااار ټٵًياااار تدلٕاااً ٨ةر   
   تټٵنذ تټصاٱةىير(  تټا يصځص٧ هباث تټٵاًتي تينتي   ال     force de droitتټٵثڄنڄةر 

ش٩صرب خثټصځثپ تڀصةثٌتً  إو  ڂ واثټٷ تټصٍتڀاثً ٨ٽاى ٨اثشٳ ؼ ار تينتيذ خثِاصمهتڀ ث ن      
 تإوصثغ إټة ث ڀڃ  ؼٻ تټٵةثپ خن٤ثبٱ ث  ٰٽةّاس تټٵًياار ٨ٽاى تدلٕاً ٨ةر     ٸٻ ڀًذ  

تڀصةثٌتً متٽٷ تينتيذ تټصاثٌٺ ٨ا  خبڂ شٽؽب إذل تټٵٝثء ٠ثټدر تحلٹٿ ذلث مبث شه٨ة   خٻ 
 .٨1ٽة ث تټصٍتپ خثختثو شٽٷ تټٵًتيتز

 ٨ڃ شا٥ةځثً ڀا ثؼةثً ٴثيڂ خا تټٵنذ تټٵثڄنڄةر ټٽص٩دريتټ٩ځةه ٰةهٺ"  ټٵه  ٧ٜ 
تينتيذ تدلاٱاااًنذ ڀاااڃ ؼثڄاااح ٸاااٻ ڀاااڃ تټٵٝاااثء  تينتيذ  تعٰاااًتن  خاااًٌ ٰةااا  إڂ ٴًياااار   
تدلٕاً ٨ةر تټاا يصځصاا٧ هباث تټٵااًتي تټصاٱةاى  شنټاه ٴاانذ ٴثڄنڄةار ڀهٴصاار ڀاث نتپ إڂ ڄٱااثو        
تټٵًتي رلًن تٰاتٚ ٴثخٻ يظدثز تټ٩ٹُ   خىټٷ ٰ ان يصځصا٧ خٵانذ ٴثڄنڄةار شٱانٲ ٴانذ       

٘ار خاثعًٰتن  ټٹاا ث ڄٵاٻ ٨اڃ ٴانذ تټٕاطء تفلٹانپ ٰةا  تټاا           تټصًٰٙثز تدلاٱًنذ تخلث
                                   2ټألـٹااااثپ   ڀااااڃ ظااااٿ ٰااااثټٵًتي تينتي  يصځصاااا٧ مبااااث مسااااثه ٰةااااهٺ تټٕااااطء تدلٵااااًي     

l, administrative de chose décidé   وااىه تټٵاانذ شٽفااٳ خااثټٵًتي رلااًن   
 ٘ه يه.

خاٻ إڂ    vérité légalٙادؿ ٨انتڄاثً حلٵةٵار ٴثڄنڄةار     وىت ي٩ين إڂ تټٵًتي تينتي  ال ي
ٴنذ تټٕاطء تدلٵاًي واىه ټةّاس ِانى  ظاً إؼًتباط  ٰ اط شٵثخاٻ تټٵانذ تټٕاٹٽةر ټٽٕاطء             

ٸنپ ٰة   شٵنپ خه ي تحلثؼٍ تيؼًتباط خثټاّادر ټألٰاًتن   ټٹاا  ټاةُ خثحلاثؼٍ       تدلؿ
ىت تټصؽهيه يدا تدلثڄ٧  ڀث نتپ تټه٧ٰ خ٩هپ تدلًٕ ٨ةر يّځؿ نتبځثً خٱصؿ ظ٭ًذ ٰة   و

                                                           
1
- Georges Vedel: Caun Droit Administrative,Paris,1963,p195. 

 ٴه يًشد١ثڂ ٸځث ن تعـٹثپ تټا شٙهي ٨ڃ تټٵثٜط  ٴه ياٱٙالڂ ٸځث ن تټٵًتيتز تټا 
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ټاث ـه ن ٴنذ تټٕطء تدلٵاًي تټاا متاف اث تټٵانذ تدلثنيار ټٽٕاطء تفلٹانپ ٰةا  ټٽٵاًتي          
 .1تټٵٝثبط ڀصى  ٘دؿ علثبةثً

ـٵةٵر  ڄا  ٴاه شنؼاه خ٩اٛ تټٵاًتيتز تينتييار تټاا ن تِاص١ث٨ص ث  ڂ  ٙاٻ          
خ٩اه   تټا متةٍ هبث تحلٹاٿ تټٵٝاثبط   indestructible ٨ٽى ٘ٱر ٨هپ تټٵثخٽةر ټٽٱاثء

 ڂ يٙاادؿ علثبةااثً   ټٹااڃ تعڀااً يٵصٙااً ٨ٽااى ڄاان٦ ڀ٩ااا ڀااڃ تټٵااًتيتز تينتيياار   وااط     
تټا شًشح ـٵنٴًث ټألٰاًتن وااث ياربٌ تټٵاثڄنڂ تينتي  ڀاث يصځصا٧ خا          تټٵًتيتز تټٱًنير

ڀڃ تِصٵالٺ  وتشةر0 إڂ ڀةٍتز تالِصٵًتي  تټصبٸه  تال٠ځةاثڂ تټٵثڄنڄط  ٨هپ شبيةه 
تټااا شااهت٧ٰ ٨ااا ث تټٵاانذ تدلثنياار ټٽٕااطء تفلٹاانپ ٰةاا  شاااٶ   تدلاث٨ٌااثز  ڀااثپ تفلااثٸٿ

ڀٹثعلث واث ټٽٙثحل تټ٩ثپ تټى  يّص هٰ  تټٵًتي تينتي    ڀڃ ظٿ ٰ ن يٹصّح خىټٷ 
 ڀ٩اى سلصٽٱثً متثڀثً.  

إڂ شٱاانٲ تټٙااثحل تټ٩ااثپ تټااى  غلااح  ڂ يص٭ٽااح نتبځااثً ٨اااه    شٙااثنپ ڀاا٧ تټٙااثحل      
ټٵثڄنڄةر تټا شصځةٍ هبث تټٵًتيتز تينتييار   تخلثٖ  ي١٩ط ڀ٩اى لث٘ثً ټصٽٷ تټٵنذ ت

 وىت تټصٱنٲ ٨رب ٨ا  ٰةهٺ خ١ًيٵر ؼه ڀنٴ٩ار ٨ااهڀث  مسثواث ٴانذ تټٕاطء تدلٵاًي       
ٰثينتيذ ِٽ١ر   ؼهوث تټهِصني ٸط شٵنپ خصاٱةى تټٵثڄنڂ   واىت تعڀاً ال ؽلٹاڃ إال    

ٸٽځصا     ڂ يصٿ ڀدثًٔذد  خثټصثرل ال ؽلٹڃ  ڂ ياتلى  يّاصد١ا ـصاى ي١٩اط تټٵٝاثء     
 تټٵااًتي تينتي  ال غلااه ڀ٩اااثه ـااهتً يًت٨ااط ش١دةااٳ تټٵااثڄنڂ  إظلااث ِااددثً  ٔاا٠ًثً       
ټٽص١دةٳ ٨ٽاى تحلاثالز تټٱًنيار  ټةّاس لٽٵاًث ټٵث٨اهذ ؼهياهذ ظاٿ ڀاث ٴةځار تټٵاًتي            
تينتي  إوت ٸااثڂ ال يصځصاا٧ خٵًيااار تټٕاا٨ًةر  خثټٵةځاار تټٵثڄنڄةاار شٝااثٮ إټةاا  وتشاا        

  ٠دة٩ص .

ٌ     إوتً ٰثټٵةځر تټٵثڄنڄة  ن وتشا   تدلاث٨ٌار    هر ټٙاةٵر خ١دة٩ار تټٵاًتي  ؼانوًه  ڀًٸان
 تټا  هض وط خا تټٵًتي  تټٵثڄنڂ.
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 ڀااث شاٱةااى تټٵااًتي ڀثنيااثً  ٰااىټٷ  ڀااًتً  لااً  إڄاا  ٨اٙااً لااثيؼط ٨ااڃ تټٵاانذ     
تټٵثڄنڄةااار   ال شصځصااا٧ تينتيتز هباااىت تټصاٱةاااى إال ٜاااځڃ ٔاااً ٞ ڀ٩ةاااار  ـاااثالز      

 إ٘هتي تحلٹٿ ڀاٱٙٽر ٨ڃ شاٱةىه.        تِصعاثبةر لث٘ر  ڄٕري إذل  ڂ  ٤ةٱر

واط  ِادثج ڀااؿ تينتيذ واىت تالڀصةاثٌ   واٻ إڂ ڀاًن وټاٷ يًؼا٧ عِادثج             ټٹڃ ڀث
ري تدلاٱًن(  پ إڂ ڀًن وټٷ  ِدثج  لًى  دتټص٩) ٰاةر شص٩ٽٳ خٕٹٻ تټصًٙٮ تټٵثڄنڄط

 .وط وىه تعِدثج؟  ڀث
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 البحث الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أسباب اؿتالك اإلدارة ؿكنة 

 إعطاء اؾقوة اؾقاـوـوة ؾلقرار اإلداري 

 »أساس القزار التنفيذي«

ط ٴااه ؼااًى ٨ٽااى تټٵاانٺ خاابڂ      ڄااانه تِااص١ًتنتً خاابڂ تټٱٵاا  تټٹالِااةٹ    هــ ا 
تټٵًتي تينتي ( ون ٴځر تټّځن ن تټٵاثڄنڂ تټ٩اثپ    ) تعِٽنج تټٱين ټٽصًٙٮ تدلاٱًن

  خبث٘ر تټٵثڄنڂ تينتي .

 ٸثڂ تټهت٧ٰ إذل وىت ڀث  نى إټة  وټٷ تټصٕثخ  تټنتٴ٧ خا ٸاٻ ڀاڃ تټصٙاًٮ تينتي     
ةانپ ڀاڃ تدلّاٽځثز     تدلاٱًن  تټٵًتي تټصاٱةاى   ڀاڃ إلٱاثء تحلٵةٵار تټاا  ٘ادفس تټ      

 وط  ڂ تعِٽنج تټٱين ن تټصًٙٮ تټٵثڄنڄط ټةُ  ٴٱثً ٨ٽاى تټٵاثڄنڂ تټ٩اثپ   إظلاث     
يّصمهپ ن تټٵثڄنڂ تخلثٖ   وٹاىت يداه  ڀاڃ تټٝاً يذ مبٹاثڂ تټدفاط ن تټا٥اثپ        
تټٵثڄنڄط ټٽصًٙٮ تينتي  تدلاٱًن ٨ڃ تټ٩اثً٘ تټا ڀڃ ٔبعلث  ڂ ه٩ٻ ڀا  ڄ١ثٴثً 

 صٽٹثً ټالڀصةثٌتز ٬ري تدلنؼننذ ن تټٵثڄنڂ تخلثٖ.ٴثڄنڄةثً ڀصځةٍتً  شل

 يًن خ٩ٝ ٿ وىت تخل١ب ن ين  ِثَ تټٵنذ تټا ؽلصٽٹ ث تټٵًتي تټصاٱةى   ين وټٷ 
 تټا لٽ١س خةس تټصًٙٮ تدلاٱًن  تټٵًتي تټصاٱةى . "ونيين"إذل ڀهيِر 
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  إوت محٽااااثه  ـااهوث ڀّاااةنټةر  "ونيياان"  ن تټنتٴاا٧ إڄاااث ڄصؽااااى ٨ٽااى ڀهيِااار    
الضلاًتٮ  تټٵٙااني تټااى  ٔااثج نيتِاار تټٵاًتي تينتي    ڀااڃ ظااٿ ٰااإڂ تالهااثه تټٱٵ ااط   ت

شٵًيداثً ٰٵا  تټٵاثڄنڂ تينتي (      ٴثڀصاث  وثشاثڂ تدلهيِاصثڂ تټٹدريشاثڂ ٴاه     ) "ن ؼط"دلهيِر 
تټٵااًتي( خٙااٱص ث وااىه  ) ٴااه  نى واان تآللااً إذل إمهااثٺ نيتِاار ٰٹااًذ تټصٙااًٮ تدلاٱااًن   

 تټٵًتي تينتي .

٨اڃ نيتِاار تټصٙااًٮ تدلاٱااًن ن تټٵااثڄنڂ تينتي    "ونيياان"ڀهيِاار   ؼاٻ ټٵااه تڄٙااًٰس 
ټاٸااٍ نيتِااص ث ٨ٽااى تټٵااًتي تټصاٱةااى  ڀ٩صٵااهذ إڂ تټ٥ااثوًشا ڀص١ثخٵصااثڂ ن ـااا إڂ      

ش٩ثڀاٻ   "ونيين"تټٵًتي تټصاٱةى  ڄن٦ يصهيغ ن ـا تټصًٙٮ تدلاٱًن  وىت ٰٝالد ٨ڃ إڂ 
 تټٵًتيتز تآلڀًذ(.)   يصٝؿ خثعڀًڀ٧ ڄن٦  تـه ڀڃ تټٵًتيتز تټصاٱةىير  ال  ون تټى

ٰٵه  ٧ٜ ڄ٥ًير ټٽصٙاًٰثز تټٵثڄنڄةار ال     »ونيين ٨ٽى لالٮ « ط"غلنټةنڂ " ڀث 
 شبلى ن تال٨صدثي إال تفلصنى تټٵثڄنڄط ټٽصًٙٮ.

 ٨ٽااى وااىت تعِااثَ ؼااثء شٵّااةځ ث ټٽصٙااًٰثز تټٵثڄنڄةاار ٨ٽااى  ِااثَ تټصٙااًٰثز   
 تټصٙااااًٰثز  conditionnel تټصٙااااًٰثز تټٕاااا٠ًةر   acte régleتټٕااااثي٨ر 
 .acte particulierتټٱًنير 

إڂ إ٨االڂ تينتيذ ڀاڃ ؼثڄاح  تـاه وان مساى        ؼةاٍ" ؼثِاصنڂ  "  ط"غلا "نٰٱط ڄ٥ًذ 
ؼلاًغ   ٨ٵةځر ن  ٽةٻ تټٵًتي تينتي     تټصٙاًٮ تټٵاثڄنڄط خٙاٱر ٨ثڀار  ٰ ان ال     

ٳ ٨ًتج ٨ڃ تييتنذ   ڀڃ ظٿ ٰ ن مسر ٴثڄنڄةر ال شص٩ٽا ٨ڃ ٸنڄ  تټٕٹٻ تخلثيؼط ټ 
                       إال خٕاااٹٻ تټصٙاااًٮ  ي ځاااٻ تټ٩اٙاااً تجلااانوً  ٰةااا   وااان تدلٝاااځنڂ تټٵاااثڄنڄط        

la eontenn furutique تټى  يًى  "ونيين"     تعظً تټٵثڄنڄط ٩ٰٽى تټ٩ٹُ ڀڃ
   إ٨االڂ تينتيذ ٨اڃ إيتنهتاث ڀاڃ ؼثڄاح  تـاه( واط        ) إڂ تټّځر تعـثنير ټٽصًٙٮ
إذل تڄٹاثي ٸاٻ    "ن ؼاط"   صله إڂ وىت تټٵٽةٻ ٴه تڄص ى تټّځر تدلځةٍذ ټٽٵًتي تټصاٱةى

وتشةر شلةٍذ ټٽصًٙٮ تدلاٱًن  إو إڂ مجة٧ تټصًٰٙثز تټٵثڄنڄةر ِنتء  ٸثڄس ڀاٱًنذ 
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 پ ش٩ثٴهير  إظلث هځ٩ ث ٠دة٩ر ٴثڄنڄةر  تـاهذ ڀ٩ااى إڂ واىه    شٽاٷ شاصفٽالڂ إذل      
 .1إ٨الڄثز ټ يتنذ ذلث لث٘ةر  تـهذ وط إـهتض  ظثي ٴثڄنڄةر

ن لع ث ٨اڃ وتشةار تټٵاثڄنڂ تينتي      "ن ؼط" مب٩اى  ٸعً  ٜنـثً ٰځهيِر 
  technique jurediqueتِصد٩هز ڀڃ رلثٺ لع ث تعِاثټةح تټٱاةار تټٵثڄنڄةار    

   تعُِ تټٙةث٬ةر ټصه٨ى خبڂ وىه تټىتشةر إظلث شربٌ ن تدلةاهتڂ تټّةثِاط تټاى     
تينتي  ال ؽلةاااٍ خّاااځثش   يصٙاااٻ خاااب٬ًتٚ واااىت تټٵاااثڄنڂ  ڀربيتشااا      ڂ تټٵاااًتي    

تټهتلٽةر   إظلث خ٩اًٙ ِةثِط لثيؼط ٨ا  ون0 تټ٩الٴر تټٵثبځر خةا   خاا شاٱةاى   
 تخلهڀر تټ٩ثڀر    إنتيذ تدلًتٰٳ تټ٩ثڀر ټٽه ټر.

ڄصةؽار ڄ٥ًيصا ث ٨اڃ ٰٹاًذ     ) ٬ٽدس ٨ٽة اث تټّاځر تعـثنيار    "ونيين" وٹىت ٰځهيِر 
بػ تخلث٠ةاار  تدلٝااٽٽر تټااا  تټّااٽ١ر تټ٩ثڀاار( ٰثِصمٽٙااس ڀااڃ وااىت تټ٩اٙااً تټاصااث    
تِاصد٩ههتث متثڀاثً ڀاڃ     ط"غلا "ن ّٰهز ڄ٥ًير تټٵًتي تټصاٱةى  ن ـاا إڂ ڀهيِار   
 ڄ١ثٲ لع ث ٨ڃ تټّځثز تدلځةٍذ ټٽٵثڄنڂ تينتي .

وٹااىت شدااه  تحلثؼاار ڀثِاار ټ٩ااًٚ تالهثوااثز تټٱٵ ةاار ن تټٵااثڄنڂ تينتي  ـاانٺ     
ن ـاثٺ تټٹانڂ    ن وتشا  ظاٿ     تټصًٙٮ تدلاٱًن إظلث ڀڃ ٌت ير نيتِر وىت تټصًٙٮ 

نيتِص  ن ـثٺ تحلًٸر     ڀڃ لالٺ تعظً تټٵثڄنڄط تدلاشاح ٨ٽاى تينتيذ   ٬ثيصا ث    
ڀڃ وټٷ شنٜةؿ ڀث إوت ٸثڄس تعـثنير وط تټّځر تدلځةٍذ ټٽٵثڄنڂ تينتي    إوت ٸاثڂ  
 تټ٩ٹُ ٰځث وط تټّځر تټا متةٍ تټصًٙٮ تينتي  تدلاٱًنذ ن تټٵثڄنڂ تينتي  ٨ا 

 ن تټصًٙٮ تدلاٱًن تدلهڄط.

 وىت  ِاٱ٦ً ٨ٽى تټدفط تټعثڄط تټٱ٨ًةا تآلشةا0

                                                           
 .990ٖ  ٨ًٚ ذلىت تټً   ن. ٨ثنٺ ِةه ٰ ةٿ0 تټٵنذ تټصاٱةىير ټٽٵًتي تينتي  -1
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 الفرع األول

 يف ذاته() انتصزف املنفزد حال انسكىن

متعااٻ مساار تالڄٱااًتن ن تټص٩اادري ٨ااڃ تييتنذ   ڀااثوط تټ٩الٴاار خااا وااىت    هــن ا
 .تټ٩اًٙ  تټ٩اثً٘ تعلًى ن تټٵًتي تينتي ؟

 ج ٨ڃ وټٷ ن تټداهيڃ تآلشةا0تجلنت
  0انثنذ األًل

 إٌ مسح األحادّح ذرعهك تانكْف ال تانكى

واثٶ ل١ب ٔثب٧ ڀًنه تټًخٟ خا مسر تعـثنير ن تټصًٙٮ  خا  ـثنير    ٨هن  
 ٠ًتٮ تټصًٙٮ  شلث يهن  إذل  نيٽ ث إذل ٰٹاًذ ٸځةار  ٰصمصٱاط خاىټٷ ٠دة٩صا ث      

 تحلٵةٵةر.

ځر تعـثنير ال شص٩ٽٳ ٰٵٟ خٹځةار ڀاڃ يربڀانڂ تټصٙاًٮ       ـٵةٵر تعڀً  ڂ ٸنڂ تټّ
ٰٵه يٕاٶ  ٸعً ڀڃ ٔمٗ ن تټص٩دري ٨ڃ إيتنذ  تـهذ ڀٕاٸر  ٨اهبى يا٥ً إذل 

   ټاااةُ إذل إيتنتز acte unionوااىه تييتنذ تدلٕاااٸر  شّااځى تييتنذ تدلصفااهذ     
 ًٴا.ٱتعًٰتن ڀص
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 انثنذ انثا0َِ 
 حبراً مسح األحادّح نْغد عنظشاً شكهْاً

ش٩ين تټص٩دري ٨ڃ تييتنذ    ٸثڄاس   carectèr unilatéralإوت ٸثڄس تعـثنير 
ڀًشد١ر خ٩اًٙ ٔٹٽط ن تټصًٙٮ  ٰإڂ ذلث نلالد ن ٠ًيٵر تڄصثغ تټصًٙٮ  تعڀً 
تټى  غلح متةةاٍه ن ٨اثيار تعڀاً تټاى  غلاح متةةاٍه ن ٨اثيار ڀاڃ تټااثشػ ڄٱّا            

  ون تعظً تټٵثڄنڄط.

شٙٯ تدل٥ ً تخلثيؼط ټٽصًٙٮ ش٩دري ٨ڃ  » وط ٨اًٙ ٔٹٽط«إڂ مسر تعـثنير 
 ـااهذ تييتنذ ن تټصٙااًٮ  إو ڀ ځااث ٸااثڂ ٨ااهنًت دلصٙااًٰا  ٰااإڂ تټصٙااًٮ ي٩صاارب        

ًٰيٳ  تـه( ) ڀاٱًنتً يًؼ٧ إذل إيتنذ  تـهذ ٘ثنيذ ٨ڃ ؼثڄح  تـه  مب٩اى   ٜؿ
ڄصاثغ  ؼ ر  تـهذ  خةثڂ وټاٷ إڂ مسار تعـثنيار إظلاث ختاصٗ خاان٦ ڀ٩اا ڀاڃ ٠اًٲ إ         

تټصًٰٙثز تټٵثڄنڄةر  وط تټ١ًيٵر تټا ال شص١ٽح ټٽن٘نٺ إذل تذلهٮ ِانى شاهلٻ   
 إيتنذ  تـهذ.

خةه إڂ وىت تدل٥ ً تټٕٹٽط ټ ٨الڂ تعـثن  ٨ڃ تييتنذ غلح  ڂ ال ياّااث تټااثشػ ڀاڃ    
 إظلاث شبٸةاه      وټٷ  تټى  ون ټةُ ڄصةؽر شنتٰٳ خا ڀٙثحل ڀص٩ثيٜار ٸځاث ن تټ٩ٵاه   

وٹىت ؽلٹڃ تټص٩ًٮ ٨ٽى تټصًٙٮ تدلاٱًن ڀڃ ٸنڄ  ال يّص هٮ  خهتً ڀٙٽفر ڀاٱًنذ   
شا٥ةٿ تټً تخٟ خا  ٠ًتٰ   ڀڃ ٸنڂ ڀڃ ينؼا  إټاة ٿ غلاه ڂ  ڄٱّا ٿ ن  ٜا٧ تټ٭اري       

  إو dans une situation de tiers, par rapport al, acte خثټاّادر ټا   
ي٥اٻ لثيؼاثً    تټٕمٗ تټى  ينؼ  إټة  تټصًٙٮ تدلاٱًن  تټى  ي٩اة  وىت تټصًٙٮ

 وىتڂ تدل٥ ًتڂ تټٽاىتڂ ؽلعٽا ث تټصٙاًٮ تدلاٱاًن يٱٙاٻ  ـاهمهث ٨اڃ          ٨1ڃ ڄ١ثٴ 
 تآللً ڀڃ تدلځٹڃ  ڂ ڄصٙني  ؼنن شًٙٮ ڀاٱًن ن ڂ  ڂ يٹنڂ ڀٝځنڄ  ؼثبٍ ٨ٽى 

                                                           
 .990ٖ  ن. ٨ثنٺ ِةه ٰ ةٿ0 تټٵنذ تټصاٱةىير ټٽٵًتي تينتي  -1
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واىه تټّاځر  تټ٩ٹااُ ٘افةؿ  ش٥ ااً ٴةځار وااىت تټصفٽةاٻ ٨اااهڀث ش٬ًاح ن شٵااهيً       
ټّځر  خا تڀصةثٌتز تټّٽ١ر تينتييار إو   ٨ځثٲ تټّځر تعـثنير  تټ٩الٴر خا وىه ت

شلث ال ٔٷ ٰة   ڄ  ټڃ يٹنڂ ذلىه تټ٩الٴر تدل٩اى ڄٱّ  إوت ٸثڄس تټّځر تعـثنيار ال  
شهظً إال ن ٔاٹٻ تټصٙاًٮ    ن  ِاٽنج شٵًياًه ن ڂ  ڂ ؽلصاه  ظًواث إذل ڀنٜان٦        

 تټصًٙٮ.
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 الفرع الثنني

 انتصزف املنفزد يف حال احلزكت

يٕااصځٻ ٨ااال ذ ٨ٽااى إ٨ااالڂ تييتنذ ٨ٽااى    »ٸځااث واان ڀ٩ٽاانپ«تدلاٱااًن  لتصــر ا
٨اًٙ ظثڂ  ون تعظً تټٵثڄنڄط تټاثٔاا ٨اڃ تييتنذ تدلاٱاًنذ  ِاا٩ًٚ وااث ټألڀاًيڃ       

 تآلشةا0

o ڀث ون تعظً تټٵثڄنڄط تټى  ياؽٿ ٨ڃ تييتنذ تدلاٱًنذ؟ 

o  تټ٩ثپ.ڀث إوت ٸثڂ تټص٩دري ٨ڃ تييتنذ تدلاٱًنذ ڀٵٙني ٨ٽى تټٵثڄنڂ 
 

 انثنذ األًل0
 األثش انماٌََِ انناجى عٍ اإلسادج ادلنفشدج

ال ـثؼر ټٽصبٸةه خبڂ ڄ٥ًير تټصٙاًٮ تدلاٱاًن تڄٙاًٮ ٨اا ث خ٩اٛ ٰٵ اثء تټٵاثڄنڂ        
 ٔاثي إذل  ڂ واىت تټصٙاًٮ تييتن       »ٸځاث ٴٽااث  «تينتي  ن ـا  ڂ خ٩ٝ ٿ تآللً 

 ٨اڃ ٠ًياٳ تِاص٩ثيذ خ٩اٛ     تدلاٱًن يصؽّه ن تټٵًتي تټصاٱةاى  دل يٙادؿ شلٹااثً إال   
 .1٘ٱثز تټصًٙٮ تدلاٱًن ن ڂ ٸثٰر ٘ٱثش 

 خًٌ ڀث جل ر تينتيذ ڀڃ ٴهيذ ٨ٽى لٽٳ تآلظاثي تټٵثڄنڄةار    "ونيين" ـٵةٵر تعڀً  ڂ 
مبؽًن تټص٩دري ٨ڃ إيتنهتث تدلاٱًنذ   ٴه شبظً مب٥ ً ڀ٩ا ذلىه تټّٽ١ر ون ٴهيهتث 

                                                           
 .991ٖ  ٿ0 تټٵنذ تټصاٱةىير ټٽٵًتي تينتي ن. ٨ثنٺ ِةه ٰ ة -1
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ٻ ڀاڃ ؼثڄدا ٿ   ټٹاڃ ڀاث وان واىت       ٨ٽى لٽٳ تټصٍتڀثز ٨ٽى ٨ثشٳ تعٰاًتن  ن ڂ شاهل  
تټنؼاا  تآللااً ټٽصٙااًٮ تينتي  تدلاٱااًن ټاا نتيذ تټااى  ؽلٹااڃ مبنؼاا  ڀااڃ شًشةااح         

ش٩اادري تټصٙااًٮ تدلاٱااًن     "ونيياان"تحلٵاانٲ ټٙااثحل تآللااًيڃ  وٹااىت ٰٵااه تِااصد٩ه  
تټٵًتي تينتي  ڀڃ ټ٭ر تټٵثڄنڂ ټةفٻ زلٽ  ش٩دري تټٵًتي تټصاٱةى    ٸاثڂ ڀاڃ تدلځٹاڃ    

 تحلٽنٺ ٬ري و  ًٜي ٸدري ټن  ڂ تټص٩درييڃ ڀص١ثخٵثڂ. ڂ يٹنڂ وىه 

 ټٹاڃ تعڀاً ټاةُ ٸااىټٷ  ٸځاث يصٝاؿ ڀاڃ تټص٩ًيااٯ خاثټٵًتي تټصاٱةاى  تټااى          
 تدلصٝاځڃ ٸاٻ إ٨االڂ ټا نتيذ يٙاهي خٵٙاه إـاهتض  ظاً ٴاثڄنڄط ن           "ونييان" ٴهڀ  

  ڀنتؼ ر تعًٰتن ن ٘نيذ شّصصد٧ تټصاٱةى تدلدثًٔ  تينتيذ مبنؼح تټٵًتي تټصاٱةاى 
 ٵااٳ ڀااث يصځّااٷ خاا   ڄٵٙااه تالڄٕااثء تدلدثٔااً ټألظااً تټٵااثڄنڄط تټااى  يّااصاه ٨ٽااى  

 تټصٹٽةٯ خثټ١ث٨ر تدلنؼ  إذل ڀڃ يٵةٿ تعڀً.

 ڄٱًنه0 ڄ٥ًتً عمهةر وىت تټاٗ تټٱًڄّط 

"Toute de déclaration de nalante fuite en vue de produire 

une effet de droit vis a vis des administratives dans une 

forme exécution c’est a dire dansene farme fui entreune 

l'execution d,office pur la decision execudire al 

adminstration offirne publiqiment sa preuntin de drat eeci en 

vue de produire immédiatement une effet juridique 

administrative qui repose sur une sommotion d,obeir 

addressee a tous ceux qui sont sa axependenee". 

 وٹااىت شااانن ن وااىت تټاااٗ ٨دااثيتز تټ١ث٨اار  تخلٝاان٦  تالن٨ااثء تټٵااثڄنڄط  وااط    
٨دااثيتز شٵاااڂ خااثټٵًتي تينتي  تعڀااً تدلٽااٍپ ټألٰااًتن ن ڂ تټٵااًتيتز تټااا يصنٴااٯ       

 ٘ه يوث ٨ٽى إيتنذ تټٱًن ٘ثـح تټ٩الٴر ٸٵًتيتز تټصن٤ٯ  تټصؽاُ.
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تي  تحلٵةٵط  ـٵةٵر تعڀً  ڄ  لالٺ تټٵًڂ تټصث٧ِ ٨ًٕ ٸثڂ تټصًٙٮ تين
واان وټااٷ تدلصّااًج خثټّااٽ١ر    تټصٙااًٮ تټااى  ياٝااػ خااثټٵنذ  تعڀااً  تټصٹٽةااٯ       

  تدل٩رب ٨ڃ إيتنذ ٨ٽةث ِثڀةر.

 إوت ٸثڂ تټٵًتي تينتي  دل يٙدؿ ن علثير تټٵًڂ تآلڄٯ تټىٸً  ن خهتيار تټٵاًڂ   
تټاى  يٽةاا  ِاانى رلااًن شٙااًٮ شٙااهيه تټّااٽ١ر تينتيياار خٙااٱص ث ٴنتڀاا  ٨ٽااى  

 "ونييان" تټّٽ١ر تحلثيِر( إال  ڄ  يٱط ڀڃ وټٷ تال٨صٵثن ټهى ) ث٨رمحثير تجلځ
 ڂ تټّٽ١ر تينتيير  وط شٙهي وىت تټصًٙٮ  إظلث متثيَ نتبځاثً ِاٽ١ر تعڀاً    

دل يًى ن تټٵًتي تينتي  إال ڀ٥ ًه تآلڀً   ٸثڂ  "ونيين" تجلرب   وىت ي٩ين  ڂ 
ثياار تجملصځاا٧  وټااٷ ڄصةؽاار ڀٱ نڀاا  تخلااثٖ ٨ااڃ ٰٹااًذ تټّااٽ١ر تټااا ش٩ااين مح        

خااثټٵًتيتز تآلڀااًذ ٬ااثٰالد ٨ااڃ تټن٤ةٱاار تعلااًى   وااط  ٤ةٱاار تدلًٰااٳ تټااى  ال     
شّثَ خبنتذ تعڀً  خٻ خبن تز  لًى ٸثټ٩ٵه    تټٵًتيتز تينتيير تفلځنټر ٨ٽى 

 ڀنتٰٵر تالًٰتن.

تينتيذ خبعلث شاٱةىير مب٩اى  علث شٙهي تټٵاًتيتز   "ونيين"٨ٽى وىت تعِثَ  ٘ٯ 
اٱةىير ڀ٧ تټ٩ٽٿ إڂ ٸٽځر شاٱةى مبٱ نڀ ث تټهِصني  ش٩ين ِٽ١ر تټٝدٟ تدلٽٍڀر  تټص

 ظٿ إنتيذ تدلًتٰٳ تټ٩ثڀر.

 ٨ٽى وىت تعِثَ ٰإوت ٸاثڂ شا٥اةٿ تټٝاثخٟ يّاصمهپ  ِاٽنج تع تڀاً  تټٱاًتبٛ        
presereiption  ياصٿ خنِاثبٻ    »  نتهتث تدلًٰاٳ تټ٩اثپ  «ٰإڂ إٔدث٦ تحلثؼثز تټ٩ثڀر

 .1تع تڀً  ٸعً ڀً ڄر  لٙنخر ڀڃ  ِثبٻ

تټ٩ځةااه  تِااصاثنتً إذل ٸااٻ ڀااث شٵااهپ ٰٵااه ٤ ااً تټص٩ًيااٯ خااثټٵًتي تټصاٱةااى  ٨ٽااى يااه  
 ٤ ً ڀٹصّةثً ٘نيذ ؼهيهذ  ٸعً ٬اى  ظًتء.ٰةهٺ" ؼنيغ "

                                                           
 .668ٖ  9166ن. ظً ز خه  0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي   تټٵثوًذ  نتي تټا ٝر تټ٩ًخةر  -1
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"La,decision exécutaive est un acte juredique lmis 

unilatérallement pur ladmi nidretion en vue de modifier li 

adonnancement juredique pur pue les ofli gdiore que est acte 

impoe au par les droits quil confere"
1
. 

يصٱٳ ڀ٧ تدل٩ةثي تجلهيه  "ٰةهٺ" وىت تټص٩ًيٯ خثټٵًتي تټصاٱةى  ڀڃ ٴدٻ 
ټٽّااٽ١ر تټ٩ثڀاار إو  ڂ وااىه تټّااٽ١ر دل ش٩ااه ش٩اادريتً ٨ااڃ إيتنذ ٨ٽةااث ټٽفٹااثپ ٸځااث  

شلثيِاار عِااثټةح ڀ٩ةااار    تلصٙث٘ااثز     إظلااث وااط رلااًن  "ونيياان"٘اانيوث 
زلااهنذ ال ؽلٽٹ ااث تعٰااًتن تټ٩ااثنينڂ ڄصةؽاار ٸاانڂ تحلٹااثپ ي٩ځٽاانڂ خثِااٿ تجملځاان٦  
 ټٙاااثحل تجملځااان٦   خثټصاااثرل ٰثټّاااٽ١ر تټ٩ثڀااار ټةّاااس رلاااًن رلځن٨ااار ڀاااڃ         
تاللصٙث٘ثز تعٸعً تشّث٨ثً ڀڃ تاللصٙث٘ثز تټاا ؽلثيِا ث تعٰاًتن   ټٹاا ث     

ثز تدلًٕ ٠ر  تدلٵةهذ  تټا وط  ٔه ڀاڃ تټٵةانن    يٝثً رلځن٨ر ڀڃ تاللصٙث٘
 .2تدلٱً ٜر ٨ٽى تعًٰتن

 تخلال٘ر  ڂ تعظً تټااثؼٿ ٨اڃ تټٵاًتي تټصاٱةاى  ال ؽلٹاڃ  ڂ يٹانڂ  ټةاه تعڀاً         
ن وااىت تټٙااهن شدااه  تټةاانپ   "ونيياان" تټصٹٽةااٯ  إڂ تټ٩دااثيتز تټااا تِااصمهڀ ث  

اٱًن ن تټٵثڄنڂ تخلثٖ سلصٽٱر خثټا٥ً إذل تټهيتِثز تټ٭ٍيًذ دلٹار تټصًٙٮ تدل
إٜاااثٰر إذل ٘اااة٭ر تټصٙاااًٮ تدلاٱاااًن تټاااا شٙاااهي ٨اااڃ تينتيذ ن ڂ  ڂ ختٝااا٧ 

 ټٽٵثڄنڂ تينتي .

ټٵه  ٠ٽٵاث ٨ٽى وىه تټٙة٭ر ش٩دري ٴًتيتز تينتيذ متةةٍتً ذلث ٨ڃ تټٵًتيتز تينتيير 
 تټا خت٧ٝ ټٽٵثڄنڂ تينتي .

                                                           
 .96ٖ  9166ِار   زلثًٜتز ٰةهٺ ن ؼثڀ٩ر خثييُ -1

تعُِ  ٩0انتڂخ تڄ٥ً ڀٵثٺ ٰةهٺ تدلنِنپ   665ٖ  ن. ظً ز خه  0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي  -2
 .56ٖ  9105  نيتِثز  ظثبٳ  صنيير ټٽٵثڄنڂ تينتي   رلٽر رلٽُ تټه ټر تټٱًڄّطتټهِ
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 انثنذ انثا0َِ 
 اخلاصيكنح انرظشف ادلنفشد يف انماٌٌَ 

 خثټ١د٧ ڄٵٙه واث خثټصًٙٮ تدلاٱًن ن تټٵثڄنڂ تخلثٖ تټ٩الٴثز تټا  ٹاٿ  
ڀا٧ تعٰاًتن     acte de gestionتعٰاًتن تټ٩اثنيا     ٹاٿ شٙاًٰثز تينتيذ تټ٩ثنيار      

  en pied dٰٱاط واىه تحلاثٺ تعلاريذ شٵاٯ تينتيذ ٨ٽاى ٴاهپ تدلّاث تذ ڀا٧ تعٰاًتن           
 ټن ٸثڂ تټصًٙٮ ڀڃ ؼثڄح  تـاه     ي٩ارب ٨اڃ      خت٧ٝ عـٹثپ تټٵثڄنڂ تدلهڄط  ـصى

 .acte unilatéralإيتنذ  تـهذ

 إوت ٸثڂ تټٵًتي تټصاٱةى  ي٩صرب تټ٩ؽٽار تټاا ياه ي ٨ٽة اث ڄٕاثٞ تينتيذ خّادح واىت        
تڄٱًتنير(   ڀث ؽلٹڃ ذلىت تدل٥ ً ڀڃ  ڂ يّاصن٨ح ڀاڃ   ) تدل٥ ً تټٱين تټى  شصځةٍ خ 

 تڀصةثٌتز.

عـٹاثپ تټٵااثڄنڂ تخلاثٖ تټاى  ي٩صځااه ٨ٽاى تعِااٽنج      تعڀاً ٨ٽاى لالٰاار خثټاّادر    
تټٱين ټصنتٰٳ تييتنتز خّدح تدلّث تذ خا تعًٰتن   وط ڀّث تذ ڀ١ٽٵر شا٩ٹُ ٨ٽى 
تټٙةث٬ر تټٵثڄنڄةر  لةط يصاثؾ ټٹاٻ ڀص٩ثٴاهتڂ ؽلصٽاٷ تيڀٹثڄاثز تټٱاةار ڀاث ي٩اثنٺ         

 .acte bilatéralتآللً     ڀث يّځنڄ  تټٙة٭ر تټعاثبةر 

 ينن  ي١ِن ٸٽځص  تټىتب٩ر تټٙةس0 ڀڃ ٴثٺ ٨ٵهتً ٰٵه ٴثٺ ٨هالً. ټٽّدح ڄٱّ 

واثټٷ  ِٽنج تټصًٙٮ تدلاٱًن ن ٸٻ ڀاڃ تټٵاثڄنڄةا تخلاثٖ  تټ٩اثپ  تدل١ٽانج       تإو
 ټٹٻ ڀا ځث. sui yenerisواث شنٜةؿ تټا٥ثپ تټٵثڄنڄط تدلځةٍ 

ټٵاثڄنڂ  وان تټاى  يٵاةٿ ٘اًؾ ت     eireitatus ـٵةٵر تعڀً  ڂ ڀده  تدلّث تذ تدلهڄةار  
تدلهڄط إو ڀاڃ ٬اري تدلصٙاني تڂ يّاځؿ تټٵاثڄنڂ ټٱاًن  ڂ ؽلٽاط إيتنشا  ٨ٽاى تآللاً إال           

  ٰٵااه ال يٵدااٻ تټٱااًن مبنتٰٵصاا  ـصااى  ټاان ش٩ٽااٳ تعڀااً خٱثبااهذ شااا٩ٹُ ٨ٽااى تدل٭ااصين  
 تال٬صاثء ڀڃ تآللً عڀني ڀ٩انير لث٘ر.
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 وااىت تعِااٽنج شّااصمهڀ  تذلةةااثز تټ٩ثڀاار ِاانتء  ٸثڄااس  ٔمث٘ااثً ڀ٩انياار      
ر  پ ٸثڄااس ڀااڃ  ٔاامثٖ تټٵااثڄنڂ تټ٩ااثپ  ٰ ةةااثز تينتيذ ن وااىه تدلهِّااثز    لث٘اا

تټ٩ثڀر ڀا٧ تٔااتٸ ث ن تټّاٽ١ر تينتييار تټ٩ثڀار إال  علاث شدٵاى ڀاڃ وټاٷ لاثيغ ٨اڃ            
 .1ڄ١ثٴ ث

 ڀ٩اى وىت  ڄاث ن وىت تدلّصنى تټى  ٴًيڄثه عڄٱّاث ال صله ش٩ثيٜاثً ـٵةٵةاثً خاا    
ټصٙااًٮ تدلااهڄط تدلاٱااًن  ٰٱااط ٸٽة ځااث ؽلٹااڃ     ڀّااصنى تټصٙااًٮ تينتي  تدلاٱااًن  ت 

تټ٩عني ٨ٽى تټ٩اثً٘ تټا  خًٌڄثوث ٰةځث شٵهپ   ڀث شبِةُ واىه تټّاٽ١ر ٰاال يداه      
 .2رلهيثً خثټاّدر دلٕٹٽر شٵًيًه  ؼننمهث لثيغ ڄ١ثٲ تټٵثڄنڂ تينتي 

 تخلال٘اار إڂ ِااٽ١ر تټصٙااًٮ تدلاٱااًن  وااط ِااٽ١ر تِااصعاثبةر ن تټ٩الٴااثز خااا      
ػلٹځ ث تټٵثڄنڂ تخلاثٖ  خةاځاث واط  ڀاً ؼانوً  ن تټإاثٞ تينتي         تعًٰتن تټا

 إڂ ٸثڂ تټصًٙٮ تدلاٱًن ؼل٧ٝ ڀاى ٰاذ ـهيعر ؼاهتً ټص١اني ي اهٮ إذل  ڂ غل٩اٻ     
 ِاااٽنج تټصٙاااًٮ تدل٩صاااثن خثټاّااادر ټٽؽځث٨ااار تټاااا ػلٹځ اااث ٴاااثڄنڂ تجملصځ٩اااثز         

تټٱًن  ڀعالد(   إڂ ٴثڄنڂ ٨ٵه تټ٩ځٻ ) تالٴصٙثنير    تذلةةثز تدل اةر  ڀث ٔثخ  وټٷ
ٸثڂ ټاث إخهتء ڀالـ٥ر ـنٺ وټٷ   وط إڂ شٽٷ تټّٽ١ثز تدلځانـر ټٽ ةةثز تينتيير 
جلځث٨ثز تټٵثڄنڂ تخلثٖ  تدلصؽّهذ ن إ٘هتي شًٰٙثز تڄٱًتنير  شٽٷ تټّاٽ١ثز  
ڀٙهيوث ڄٗ ٴثڄنڄط لاثٖ    ٨ٵاه زلاهن   ڀاث ؼ ار تينتيذ تټ٩ثڀار  ٰ اط  ٹاٿ         

ڂ ڄٗ     لٹٿ تٜا١ال٨ ث مبّاه ټةر تدلًٰاٳ تټ٩اثپ     وټٷ ـٹٿ ٠دثب٧ تعٔةثء  ن 
 تټى  يصنذل شٱّريه.

                                                           
 .966ٖ  ن. ٨ثنٺ ِةه ٰ ةٿ0 تټٵنذ تټصاٱةىير ټٽٵًتي تينتي  -1

 .966ٖ  تدلًؼ٧ تټّثخٳ -2
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 واثٶ ٰثيٲ  لً يص٩ٽاٳ خثټا٥اثپ تټٵاثڄنڄط إو تټصٙاًٮ تدلاٱاًن تټٙاثني ٨اڃ        
 وةةثز تجلځث٨ثز ال ؼل٧ٝ ټٽٵثڄنڂ تينتي .

ٰةځاث  « شبِةّثً ٨ٽى ڀث شٵهپ ٰإانء تټصٙاًٮ ن تټٵاثڄنڂ تخلاثٖ يصنٴاٯ نتبځاثً       
 ٨ٽى ٴدنٺ تټ١ًٮ تآللً تدلّصٱةه. »٨هت ـثالز ڄثنيذ

ٰځااعالد ن تالٔاااتٞ دلٙااٽفر تټ٭ااري    تټن٘ااةر ال خااه ڀااڃ ٴداانٺ تټ٭ااري تدلّااصٱةه         
تدلن٘ى ټ    إڂ ٸثڂ ن ـثالز تِاصعاثبةر ڄاثنيذ شااصػ تييتنذ تدلاٱاًنذ تټٙاثنيذ ٨اڃ       
 ـه تالًٰتن  ظثيتً ٴثڄنڄةر ن ڂ شنٴٯ ٨ٽى ٴدنٺ ڀڃ ٔمٗ  لً  ٸځث ون تحلاثٺ ن  
تال٨اتٮ خثټنټه تټ١دة٩ط    ـثالز ّٰك تټ٩ٵنن ڀڃ ؼثڄح ڀصى ٸثڄاس ٬اري زلاهنذ    
تدلهذ  ڀ٧ وټٷ شدٵى تټٵث٨هذ تټ٩ثڀر ن تټٵثڄنڂ تخلثٖ  وط ٨اهپ إڀٹاثڂ تټصٙاًٮ    

 .1تدلاٱًن شًشةح تآلظثي ٨ٽى ٨ثشٳ تټ٭ري   ټ  ن ڂ ڀنتٰٵص 

ثټااار تدلهڄةااار   تټّااادح ن وټاااٷ ٸځاااث ٴٽااااث وااان ڀداااه  ِاااٽ١ثڂ تينتيذ تدلٕاااصٳ ٨اااڃ تحل     
cireitatus   تټا شٵٝط خنؼنن ًٰن ن ڀنتؼ ر ڀصّث ير ڀ١ٽٵثً   ڀث ياشح ٨ٽى واهپ

وىت تدلده  تټًتِك ڀڃ ڄصثبػ ٨ځةٵر ٨ٽى ٩٘ةه تحلةثذ تټّةثِةر  خةثڂ وټٷ  ڄ  واثټٷ 
 لٽٱةر لٽٵةر  ِةثِةر شٵ٧  يتء تټ٩ٵه  نٺ ن ڂ شٱٙةٻ ڀنت٠ڃ ٨ٽى  لً.

 ال  وط ٨الٴر ًٰن خٱًن   ټٹڃ ڀث ون تعڀً ٰةځث ټان  وىه وط تدلٕٹٽر ن  ِثِ ث  
 هنز وىه تټ٩ًٰر ٨ٽى  ِثَ ًٰن ن ڀنتؼ ر مجث٨ر ـصى ٨ٽى ٘ا٩ةه تټٵاثڄنڂ   
تخلااثٖ   وااٻ شااص٭ري تټٙاانيذ ٨ٽااى ت٨صدااثي  ڄاااث ـةااثٺ ـٵااثبٳ  ڀ١٩ةااثز ـةثشةاار        

 .ؼهيهذ؟

                                                           
 .966ٖ  ن. ٨ثنٺ ِةه ٰ ةٿ0 تټٵنذ تټصاٱةىير ټٽٵًتي تينتي  -1
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ڀنتؼ اار تټٱااًن خثجلځث٨اار(  ) ن ڄ٥ًڄااث  ڄاا  خثټاّاادر ذلااىه تټٱًيٝاار تعلااريذ  
ټّاث ن نتبًذ تدلٵثخٽار خاا تټٵاثڄنڂ تټ٩اثپ  تخلاثٖ خاٻ تټ٩ٹاُ ٰاافڃ ـةاثٺ ٠ًياٳ           
ؼهيااه واان تخلااً غ ڀااڃ ڄ١ااثٲ تټٵااثڄنڂ تخلااثٖ  تټااهلنٺ ن ڄ١ااثٲ ؼهيااه ػلٹااٿ      
تټ٩الٴار خاا تټٱااًن  تټٕاًٸر  تټاٵٽةار ـةااط ي٥ اً ٴاثڄنڂ ؼهيااه ټاةُ وان تټٵااثڄنڂ         

ٵاااج ٸااعريتً ڀااڃ ـةااط   تخلااثٖ متثڀااثً   ال واان ؼااٍء ڀااڃ تټٵااثڄنڂ تټ٩ااثپ  إڂ ٸااثڂ ي    
 .1تعِٽنج تټٱين ټٽصًٙٮ تټٵثڄنڄط تټ٩ثپ

 ن تټنتٴااا٧ ٰاااثدلالـ٣  ڂ تټصٙاااًٮ تدلاٱاااًن تعڀاااً يٕااا٭ٻ ڀٹثڄاااثً يصٍتياااه ڄ١ثٴااا       
خثِصځًتي إو ن نتلاٻ تټٕاًٸر    تټاٵثخار    تټصا٥اةٿ تدل اين متٽاٷ تذلةةاثز تينتييار         

 ن تټنٴاس ڄٱّا  ٰ اط    ِٽ١ر إ٘هتي تټٵاًتيتز تدلاٱاًنذ تدلٽٍڀار ټاٗ شنؼا  إټاة ٿ        
 ڀهيهذ خثټّٽ١ثز تټصبنيدةر.

 خةثڂ وټٷ إڂ ِٽ١ثز وةةثز تينتيذ ن مجث٨ثز تټٵثڄنڂ تخلثٖ ټةّاس ِاٽ١ر ٨ثڀار    
ٸځااث وااط تحلااثٺ ن تينتيذ  ) ٴثبځاار لٹااٿ تټٵااثڄنڂ ټٙااثحل تدلاان٤ٱا تټااىيڃ ؽلثيِاانعلث  

ڄنڄةار ـصاى   تټ٩ثڀر( إظلث ٴثبځر ٨ٽى  ُِ  ـه ن شثخ٩ر  ڀاث ٨اڃ ٨ٵاه    ٨اڃ ٨الٴار ٴث     
 ټاان ٸثڄااس تټصٙااًٰثز تدلاٱااًنذ ٴااثنيذ ٨ٽااى إڄٕااثء  ظااً ڀّااصفهض ن تټا٥ااثپ تټٵااثڄنڄط     
خثڀصةااثٌ تدلدااثن ذ ٩ٰٽااى ِاادةٻ تدلعااثٺ ٴااه شّااص١ة٧ وةةاار ڀااڃ وةةااثز تټٵااثڄنڂ تخلااثٖ  ڂ   
شٙااهي شٙااًٰثً ڀاٱااًنتً مب٩ثٴداار ٨ثڀاار ټااهي ث   خااثټ١د٧ ٰ ااىت تټصٙااًٮ يدٵااى زلٹنڀااثً   

   ؼاٍء ڀاڃ ؼّاه    ) ّا  خثټاّادر ټٽ ةةار تينتييار تټ٩ٝانير     خثټٵثڄنڂ تخلثٖ   تعڀً ڄٱ
تټه ټر( ٰ ىه تذلةةر ٴه شٙهي شًٰٙثً ڀاٱاًنتً خدةا٧ ڀاثٺ لاثٖ ټا نتيذ   ڀاڃ ظاٿ ٰ اىت         

ال ؼلٝا٧ ټٽٵاثڄنڂ تينتي    واىت ڀاث      »٬ري تدلًشدٟ خبِثِةثز تدلًٰٳ تټ٩اثپ «تټصًٙٮ 
 ٴًتي إنتيذ  ټةُ ٴًتي إنتي (.)  حلةاث ٨ٽى شّځةص 

                                                           
 .966ٖ  ًتي تټصاٱةى ن. ٨ثنٺ ِةه ٰ ةٿ0 تټٵنذ تټٵثڄنڄةر ټٽٵ -1
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تټٵنٺ إڂ تټصًٙٮ تدلاٱًن خث٨صدثيه تعِٽنج تټ٭اين تټصٵٽةاه  ن تټٵاثڄنڂ    ـث٘ٻ 
 تعِااٽنج تجلهيااه ن ٴااثڄنڂ واان وتشاا  ؼهيااه  وااىت تټصٙااًٮ واان ٴااثڄنڂ تټ٩الٴااثز           

 .1تجلځث٨ةر ِنتء  ٸثڄس ن ڀهِّثز شثخ٩ر ټٽٵثڄنڂ تخلثٖ  پ شثخ٩ر ټٽٵثڄنڂ تټ٩ثپ

دلاٱاًن ن تټٵاثڄنڄةا تټ٩اثپ     ټٹڃ وىت تټصٕثخ  تټٱين تټى   خًٌ ٰٹاًذ تټصٙاًٮ ت  
 تخلااثٖ ال متصااه إذل ڄ٥ثڀ ځااث تټٵااثڄنڄط   وټااٷ عڂ تدلدااه  تټااى  ػلااًٶ ٸااال تټااان٨ا   
ؼلصٽٯ ٨ڃ تآللً إو تع ټنير تدل١٩ثذ ن تټٵثڄنڂ تخلاثٖ ټٽفًياثز  تدلٙاثحل تټاا ٨ٽاى      
 تټاا٬ًٿ ڀااڃ ٸنعلااث مجث٨ةاار إال  علااث ال شًؼاا٧ خب٘ااٽ ث ټٽٙااثحل تټ٩ااثپ   خثدلٵثخااٻ ٰثټٙااثحل 

تجلځث٨ط( تټى  شصنلثه تټّٽ١ر تينتيير  يٱاًٚ ٨ٽاى تټا٥اثپ تټٵاثڄنڄط ټٵًتيواث      ) تټ٩ثپ
 تدلاٱًن رلځن٨ر ڀڃ تټّځثز تټٵثً٘ذ ٨ٽة .

 وٹىت ڄٹنڂ ٴه  ٩ٜاث  ٘ثخ٩اث ٨ٽى تټ٩ٽر تټ٭ثبدر ټٽځنٜن٦  إو تذلهٮ تينتي  ون 
       ً ٮ تټاى   تټى  ؽلٹڃ ؼ ر تينتيذ ڀاڃ تڀاصالٶ ڀٹاار تټصٙاًٮ تدلاٱاًن  وټاٷ تټصٙا

ي١٩ط تينتيذ ٩ِر تحلًٸر  ڀً ڄص ث   ټٹڃ وىه تعنتذ تټٱاةر ټةّاس ٬ثيار ن وتهتاث    
 ڀ٩ٽٵر ن تذلنتء  إظلث زلځنټر ٨ٽى وهٮ  ٵةٳ تټٙثحل تټ٩ثپ.

 تدلٙثحل تټا ٨ٽى « ـٵةٵر تعڀً  ڂ تع ټنير تدل١٩ثذ ن تټٵثڄنڂ تخلثٖ ټٽفًيثز 
ٽٙثحل تټ٩ثپ وط تټا شٱٙاٻ تټٵاًتيتز   ال شًؼ٧ خب٘ٽ ث ټ »تټ٬ًٿ ڀڃ ٸنعلث مجث٨ةر

تخلث٘اار تدلاٱااًنذ ٨ااڃ ڀعةالهتااث ن تټٵااثڄنڂ تينتي   إو  ڂ تټٙااثحل تټ٩ااثپ تجلځااث٨ط  
تټى  شدص٭ة  تټّٽ١ر تينتيير يٱًٚ ٨ٽى تټا٥ثپ تټٵثڄنڄط خٵًتيوث تدلاٱًن رلځن٨ر 

 ڀڃ تټّځثز تټٵثً٘ذ ٨ٽة .
وټٷ تعِثَ تټى  ال يّاځؿ    خثټ١د٧ ٰافڃ ڄه ي ن ـٽٵر  ِثَ تټٵثڄنڂ تينتي  

تدلهُِ تټ٩ځةه ٰةهٺ" ټاث خثټٵةثپ ټصٱٹةٹ   تحلٱً ٨ٽى ٠دٵثش   إڂ ٸاث ڄٕةه خً   
 ټىټٷ ٨ٽى ٰٹًذ شاٱةى تټٵنتڄا.

                                                           
 .965ٖ  ن. ٨ثنٺ ِةه ٰ ةٿ0 تټٵنذ تټٵثڄنڄةر ټٽٵًتي تټصاٱةى  -1
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تټاى  غلځا٧ ن شبِةّا  خاا تټ٭ثياثز  تټنِاثبٻ       ) ٰةاهٺ" "ثټ٩ځةاه   خثټ١د٧ ٰ
                    ثنذال يٵٙاااااه خصاٱةاااااى تټٵاااااثڄنڂ ڀااااا ( تدلًٰاااااٳ تټ٩اااااثپ   ِاااااٽنج تټّاااااٽ١ر تټ٩ثڀااااار

 إظلااث يٵٙااه ڀااڃ وټااٷ شاٱةااى تټاااٗ تټٵااثڄنڄط ن محٽصاا   ٬ثيصاا  تټااا وااط ـٱاا٣    
 تټا٥ثپ تټ٩ثپ  ِري تدلًتٰٳ تټ٩ثڀر.

إڂ ڀ ځاار ـٱاا٣ تټا٥ااثپ تټ٩ااثپ خ٩ځٽةاار   » تټٹااالپ ټٽ٩ځةااه ٰةااهٺ« شلااث ال ييااح ٰةاا  
ظاااٿ    ڀاااڃ prescriptionتټٝااادٟ تينتي  ال ؽلٹاااڃ  ڂ ياااصٿ خبِاااٽنج تټٱاااًتبٛ  

 ٰثټ٩ٵه ؼلصٱط متثڀثً ن وىت تجملثٺ.

 ڀث تټإثٞ تدلًٰٵط  ٰځڃ تحلٹځر  ڂ ػلٹٿ خآټةر تټصًٙٮ تدلاٱًن "تټٵًتي تينتي " 
ٸځث  ڄ  ڀڃ تدلځٹڃ ټ نتيذ  ڂ شٽؽب ټألِٽنج تټ٩ٵه   شةًّه  ڀً ڄر  متٹةاثً ذلث  ڂ 

ځااٻ ڀ٩ ااث إال شٱااصؿ  ٰثٴااثً ؼهيااهذ ڀااڃ تټص٩ااث ڂ ڀااڃ تعٰااًتن تټااىيڃ ٴااه ال يٵدٽاانڂ تټ٩   
 خبِٽنج تټص٩ثٴه.

 ڀاا٧ وټااٷ ٰثټص٩ثٴااه تينتي    إڂ ٸااثڂ زلٹنڀااثً مبدااه  ِااٽ١ثز تينتيذ ٰةځااث يص٩ٽااٳ   
خثڄ٩ٵثنه ٰ ن يصٝاؿ خبِاثټةح تټّاٽ١ر تټ٩ثڀار ٸاٻ وټاٷ متٹةااًث ټا نتيذ تالٜا١ال٦          

 مب ځر شاٱةى تټٵثڄنڂ خثدل٩اى تدلن٧ِ ذلىه تټٹٽځر.
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 الرابعالبحث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي اؾفقه ؿن أساس اؾتنفوذ اجلربي

مبٹااثڂ  ڂ  ِااثَ تټصاٱةااى تجلاارب  ټااةُ واان  ِااثَ تټٵااثڄنڂ       هــن املوعــوع 
ڀً ٸىټٷ دلث تـصةؽث إذل واىت تټدفاط     خاثعـًى ټٹثڄاس ٸثٰار      تينتي    ټن ٸثڂ تع

 شًٰٙثز تينتيذ ٴثخٽر ټٽصاٱةى تجلرب  ٠ثدلث  علث خت٧ٝ ټٽٵثڄنڂ تينتي .

واثټااٷ يٴ٩اار ٘اا٭ريذ شّااص١ة٧ تينتيذ ڀااڃ لالذلااث  ڂ شصفااًٶ ڀّااصمهڀر وااىه      تإو
نِاةٽر ټٹاڃ   تټنِةٽر تټٵثڄنڄةر  يّصصد٧ وټٷ واثټٷ ِددثً لث٘ثً  ځٻ ٨ٽة  واىه تټ 

 .ٰځث وط وىه تټنِةٽر  ڀث ِدد ث؟؟

 حاالخ ذنفْز انمشاس اإلداسُ

خصاٱةااى تټٵااثڄنڂ    »ـّااح تدلدااثنئ تټهِااصنيير «شلااث ال ييااح ٰةاا  إڂ تينتيذ ڀٹٽٱاار  
ڀاڃ  ؼاٻ تالٜا١ال٦    « وىه تدل ځر ٨ٽى نيؼر خثټ٭ر ڀڃ تعمهةار  تعڀاً تټاى   ٴاةٿ     

 ر.ِٽ١ر وط تټّٽ١ر تټعثټعر ڀڃ ِٽ١ثز تټه ټ »هبث

  خ٩ااه ڀااڃ وټااٷ  ٰثټإااثٞ تينتي   ڄٕااثٞ ٠دة٩ااط  ؼااه ٴدااٻ  ڂ ينؼااه تټإااثٞ      
ؽلٹڃ ټٽه ټر  ڂ ) ) 0"ِصثِةانخنټُ"تټٵٝثبط    تټصًٕي٩ط  ڀڃ ظٿ ٸځث ٴثٺ تټٱٵة  
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ش٩ةٓ خه ڂ رلٽُ شًٕي٧    ِٽ١ر ٴٝاثبةر   ټٹاا ث ال شّاص١ة٧  ڂ ش٩اةٓ حل٥ار      
 .(( تـهذ ن ڂ ِٽ١ر إنتيير

تدلداثنئ تينتييار تټاا شّانَ تټإاثٞ تينتي  إڂ       ٨ٽى وىت تعِثَ ٰصٵااا 
ون إال شه يڃ  شّؽةٻ دلدثنئ تټٵثڄنڂ تټ١دة٩ط  ټٽاّاح تدلًٸانٌذ ن تټٕاطء   ڄٵٽا      

 ڀڃ تحلثٺ تخلثپ إذل تحلثٺ تدلا٥ځر  تدلاٝد١ر  تعٸعً ڄٝؽثً.

وتز ڀاااهټنٺ ٬اااين  ڀاااا٦ خثدل٩اااثڄط     » يااار ِاااٽ١ر « ٸځاااث ٴٽااااث ِاااثخٵثً  ٰثټّاااٽ١ر    
 تاللصٙث٘ثز  تدلٹااثز تټاا ختانٺ واىه تټّاٽ١ر  ٵةاٳ تعواهتٮ           تدلّه ټةثز

 ال ش٭ااين تټّااٽ١ر خااثدلٱ نپ تجلثڀااه تټٵةااثپ هبااىت تټ٩ځااٻ    خصٽااٷ تټنِااةٽر خٙاانيذ         
 ڀاف١ر  زلا١ر.

 تييتنذ تحلاًذ   imitativeش٩ين   ٺ ڀث ش٩اة  ڀٽٹار تدلداثن ذ    » ير ِٽ١ر«ٰثټّٽ١ر 
الخصٹااثي   ٸٽځااث تيشٵااس ـًيصاا ث   شااه٨ځس    تختااثو تدلنتٴااٯ  ڀٽٹاا  تټٵاث٨اار  ڀٽٹاار ت  

إيتنهتث  ٸثڂ  ٰٵ ث ڀٱصنـثً ٸٽځث متٹااس ڀاڃ  ٵةاٳ تعواهتٮ  تؼااتؾ تدلّاه ټةثز       
 تخااهت٦ تټاصااثبػ ٨ٽااى وااىت تعِااثَ ع تحلااهيط ن ٨ٽااٿ تينتيذ تټ٩ثڀاار ٨ااڃ ٜااً يذ  
إ١٨ثء تټّٽ١ر تټصٵهيًير ټٕادٹر يؼاثٺ تينتيذ تدلاداط ن ؼّاٿ تټه ټار ت٨صداثي ڀاڃ        

٨هذ تذلاًپ تينتي  ـصاى وي شا  لةاط شٵانى واىه تټّاٽ١ر تيشٵاس نيؼار تټ٩ٝان           ٴث
 .organeتينتي 

 ٴه ال يّص١ة٧ تټٵثڄنڂ تټصاده خٹثٰر رلًيثز تعڀني    ي٭ٱٻ    ي٩ؽٍ ٨ڃ تيـث٠ر 
خٹاٻ ٠اًٲ  ٔا٩ثج تحلةاثذ تينتييار ال ِاةځث  ڂ ني ج واىت تټإاثٞ  ٨اًذ  ڀ٩ٵااهذ          

 وااٻ ڄٵاانٺ ذلااث ٴٱااط ڀٹثڄااٷ ال شصٙااًن عڄاا       ٰٹةااٯ شنتؼاا  تينتيذ وااىت تدلنٴااٯ   
 .ش٩ؽٍٶ تټنِثبٻ؟؟

وىت ٬ري ڀا١ٵط    ڀ٩ٵنٺ  تټى  يصفٙٻ تدلّاه ټةر يٱااٚ خا   ڂ ؽلٽاٷ  ِاثبٽ ث      
ـّح تدلده  تدلٕ ني0 ـةعځث شٹځڃ تدلّه ټةر شٹځڃ تټّٽ١ر  ٴًيح ڀڃ وټٷ ڀّبټر 
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ةاى تټااٗ تټٵاثڄنڄط     تټصاٱةى تجلً   ٰثينتيذ ٴاه شٱصٵاً إذل تټنِاةٽر تټٵثڄنڄةار ټصاٱ    
ا تدل٩انٴا  ص ٴه ؼلٽن ڄ٥ثپ تټ٩ٵنخثز ڀڃ ي تن٦ ؼٍتبةر شٱًٚ ٨ٽاى تعٰاًتن تدلص٩اا   

 .sanctions ټٽصاٱةى  وىت ٰٝالد ٨ڃ تالٰصٵثي إذل ڀهيهتز إنتيير  لًى

 مب٩اى   ٜؿ ٰٵه يٵٯ تټٱًن ڀنٴاٯ تدل٩ثڄاه تدلٵاث پ ٬اري تدلٹااض خٵاًتيتز       
حلااثٺ   وااٻ يّااځؿ ټاا نتيذ خثټصااهلٻ تدلدثٔااً ال   تينتيذ  ٰځااث تټ٩ځااٻ ن ڀعااٻ وااىت ت 

                            ِااااااااااةځث إڂ تټصاٱةااااااااااى ٴااااااااااه يااااااااااًشدٟ خٝااااااااااً يذ تؼصځث٨ةاااااااااار ـٵةٵةاااااااااار    
véritable nécessité sociale  ٺ ڀث يٵٱٍ إذل تټىوڃ يٰٛ جلنء تينتيذ إذل  

نتيذ تټٵٝااثء ټصٍ يااهوث مبٹاااثز تټصاٱةااى ڄ٥ااًتً ټن٨اانيذ وااىت تدلّااٽٷ تټااى  ؽلعااٻ تي  
تحلةر   عڂ وټٷ يص٩ثيٚ ڀ٧  ُِ تټٵثڄنڂ تينتي  لًغ ٨ٽى تټًٕي٩ر تټ٩ثڀر ڀاڃ  
 ؼٻ وىه تټ٭ثير     ڀڃ  ؼٻ  ٧ٜ إڀٹثڄثز ٩ٰثټر ش٩ّٯ تينتيذ  متٹا ث ڀڃ إصلثٌ 

 ڀ ځص ث خبنتء ؼه  ن إ٠ثي تحلٱث٢ ٨ٽى ـٵنٲ تعًٰتن  ـًيثهتٿ.

ّط تدلٙثنيذ ٨ٽاى تدل١ٽانج   ال   يدٵى تټّهتٺ ڀ١ً ـثً   ضلڃ خه يڄث خٵةاث ـدة تإو
خه ڀڃ شٍ يه تينتيذ خآټةثز تټصاٱةى لثيغ إ٠ثي تټٵٝثء  خثټنِاثبٻ تټىتشةار ټا نتيذ    

تدلهټٻ خبڂ تټصاٱةى تجلرب   "تټهٸصني ٨ثنٺ ِةه ٰ ةٿ" ؼٻ ټٵه ٨ًٜاث ِثخٵثً ټً   
 يٹځڃ ن تدلا١ٳ تټهتلٽط ټٽاٙنٖ.

       ٚ  تټص٩ځاةٿ  يصؽاثٰى ڀا٧ ٨ٽاٿ       ن ڄ٥ًڄاث إڂ واىت تټاً   يصّاٿ خٝاًج ڀاڃ تټ٭ځان
تټٵثڄنڂ تټى  ي٩ين تټصفهيه   خثدلٵثخٻ ٰإڄاث ڄًى إڂ وىت تعِاثَ يٹځاڃ ن ؼانوًه    

 . ڀثوةر تټٵث٨هذ تټٵثڄنڄةر وتهتث... دلثوت؟

 ـٵةٵر تعڀاً إڂ ٨ٽاٿ تټٵاثڄنڂ وان ٨ٽاٿ ڀ٩ةاثي   ڀعٽا  ن وټاٷ ڀعاٻ ٨ٽاٿ تعلاالٲ            
 ثن  ټٝځثڂ شاٱةى  ـٹثڀ . ٨ٽٿ تجلځثٺ   ټٹا  يصځةٍ خبڄ  ي٧ٝ تدلهيه تدل
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 خثټ١د٧ ٩ٰٽٿ تعلالٲ وان ٨ٽاٿ ڀ٩ةاثي    الً  ٸځاث  ڄا  ٨ٽاٿ ؽلصٽاٷ تدلهياهتز         
sanctions           ټٝځثڂ شاٱةاى ٴنت٨اهه   ټٹاڃ واىه تدلهياهتز شّاصځه ٴنهتاث ڀاڃ لةاثي

تټٱًن  ـًٸار ٜاځريه   ؼهتڄا    تعڀاً ٨ٽاى لاالٮ تټٵاثڄنڂ تټاى  ياه٨ٿ ڀهيهتشا            
 .1خثټٵنذ تدلثنير ٨اه تټٽٍ پ

واط تټاا  اهن ؼانوً تټٵاثڄنڂ   وااث ڀٱٙاٻ         bimperumٰځ ځر تعڀً  تيټٍتپ 
 وااث  «تدلنٜن٦  ڀًخٟ تټٱاًَ   خثټصاثرل ٰاثټاٗ تټٵاثڄنڄط تټاى  ينٜا٧ ټا  ڀهياهه         

إ١٨ثء تينتيذ تدلٹٽٱر خثټصاٱةى ڀٹاار تخصاهت٦    »يٙؿ تحلهيط ٨ڃ تټا١ٳ تټهتلٽط
   ٗ تټٵااثڄنڄط ن ـااثٺ تټ١٩ثټاار   ڀهياه تټصاٱةااى   تټٵاانٺ خ٭اري وټااٷ ي٩ااين خٵااثء تټاا

 شٱًي٭  ڀڃ ؼنوً  وتشةص    خثټصثرل ٰ ىه تټٝاً يذ تالؼصځث٨ةار تحلٵةٵار تټاا     
véritable nécessité social    شّځؿ ټ نتيذ ِٽنٶ وىت تټ١ًيٳ تټاى  وان

ن وتش   ٨ًتً  ٴٽ٩   زلًغ  ظٵةٻ  ټٹا  ًٜ يذ  تِصعاثء  تدل١ٽنج واث شٱٹةٷ 
دٵثهتااث تټ٩ځةٵاار  تټصاٵةااح ٨ااڃ   تټةصاا ث   هيااه    وااىه تټٝااً يذ  تحلااًض ن ٠ 

إ٠ثيوااث  ڄ١ثٴ ااث  ـااه نوث  ن تټا ثياار ٜاادٟ ٴنتڄةااا ث  ٬ثيثهتااث   ِااثبٽ ث        
 ٠ًٴ ث  ٴةننوث  ٜځثڄثهتث  ٬ري وټٷ ڀ٧ تټصاني  خاٵ١ر ٨ٽى نيؼر ڀڃ تعڀةر 
وط إڂ ٴًيار تټّالڀر تټا يصځص٧ هبث تټٵًتي شا١ن  ن وتهتث ٨ٽى إټاٍتپ تعٰاًتن   

 واىت   de rappellée estqu le particulier est tenu dseiteټصاٱةاى  خث
٨ٽااى  ٨ځااثٺ  exécutiveواان تټّاادح ن لٽاا٧ شّااځةر ش٩اادري تټٵااًتي تټصاٱةااى    

 .2تينتيذ

                                                           
1 - Rallond Fouir: Precis de la présomption de légalité droit 

administratif Dorrozam, 3 ed, 1930, p47. 
 
 .10ٖ  ييٱةري 0 تټٵثڄنڂ تينتي ؼثڂ  -2
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 واثټاٷ ڀّابټر   ټةار الخاه ڀاڃ تټصانيا  هباث  واط إڂ تټٵاثڄنڂ يٽاٍپ   ټٹاا  ال            
 تټ٩ٹاُ ڀا٧ ٰاًٚ تجلاٍتء     ػلصٿ  ٰٵه يًِٿ ټٽٱًن ٠ًيٵثً   ياٶ ټ  لةثي تټصاٱةى 

 ن ـثٺ تټاٹنٺ.

 تإو خااثټ١د٧ ٰٱااط ـااثٺ تټصاٱةااى تجلاارب  ڄٹاانڂ ٴااه نلٽاااث نتبااًذ تټٙااة٭ر تفلصځاار     
٨ٽةاث  ڂ ڄدفط دلثوت ِٽٷ تټٵثڄنڂ تينتي  ِدةٻ تعڀً تفلصٿ  ال تعڀً تدلٽاٍپ تټاى    

 ٴه يا١ن  ٨ٽى لةثي ڀٵاڂ خثجلٍتء ٨ٽى تټاٹنٺ.

٨ااڃ سلصٽااٯ ـااثالز شاٱةااى تټٵااًتي تينتي  مبااث ن وټااٷ واااث ٸااثڂ ال خااه ڀااڃ تټٹااالپ 
 ـثالز لةثي ټألًٰتن  ظٿ شًنٮ وټٷ لثټر تټصاٱةى تجلرب  تدلصفٽٽر ڀڃ ٸٻ لةثي.

ٴه ي٧ٝ تټٵثڄنڂ لةثيتز ټصاٱةى تټاٙنٖ تينتييار ن إ٠اثي نتباًذ تټٱاًن    تينتيذ     
 ٨10ٽى تټصٱٙةٻ تآلشط

٨ٽااى ٨ااثشٳ تينتيذ ڄٱّاا ث  ٰ اااث شصمااى  ٴااه يٵاا٧ شاٱةااى تټٵااًتي ٸٽةااثً    ؼٍبةااثً   -9
 تينتيذ تيؼًتءتز تدل١ٽنخر ٸثټٵًتي خصا٥ةٿ ڀٙٽفر ڀڃ ڀٙثحل تټه ټر.

وط تحلثٺ ن    ٸځثfaculté ٴه ؽلاؿ تټٵًتي تټٱًن إڀث ـٵثً    ڀٹار ٴثڄنڄةر  -6
إٔ٭ثٺ تدلثٺ تټ٩ثپ  واث يالٗ تټٱاًن ن إٔا٭ثٺ واىت تدلاثٺ  تټ٩ٹاُ شد٩اًث دلٙاٽفص         

 . إيتنش 

                                                           
 تـه ڀڃ  ٸرب تټٱٵ ثء تټٵثڄنڄا ن تټن٠ڃ تټ٩ًخط  ٨ده تټٱصثؾ ـّڃ0 تالِصثو تټهٸصني  -1

ڀّصٕثي ِثخٳ ټه ټر تټٹنيس  ڄثبح ِثخٳ ټًبةُ ؼثڀ٩ر تدلاٙنيذ   ون تعِصثو تدلًٕٮ ٨ٽى 
  ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي تڄ٥ً ٸصثخ    يِثټر تټهٸصنيته دلهټٯ وىت تټٹصثج تټهٸصني خًوثڂ ٌييٳ

 .15ٖ  ييٱةري 0 تټٵثڄنڂ تينتي   986  9185ٖڀٹصدر تجلالء تجلهيهذ تدلاٙنيذ  
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إوت ٸثڂ تټٵًتي ؼلث٠ح تعًٰتن   ټٹڃ ال ػلصثغ ن شاٱةىه إذل    ٨ځٻ إغلثخط  -6
   ِٽيب ڀڃ ؼثڄد ٿ  واث يص١ثخٳ تټاٱثو تټٵثڄنڄط ټٽٵًتي ڀ٧ شاٱةىه تدلثن  ڀعٻ ٴًتي 

 ڀاؿ تجلاّةر.     

إوت ٸثڂ شاٱةى تټٵًتي ػلصثغ إذل ٨ځٻ    تڀصااث٦ ڀاڃ ؼثڄاح تټٱاًن ظاٿ سلثټٱصا         -5
دلص٩ىي إٌتټر  ظثيه خّدح شًشح ٸثڀٻ تټاصثبػ واث الڄصٕاثي ڀّابټر تټصاٱةاى      ٸثڂ ڀڃ ت

 ٸځث ون تعڀً ن ـثٺ ِثبٳ تټّةثيذ تټى  يّري ن ٔثي٦ زل٥ني تدلً ي ٰة .

إوت ٸثڂ تټٵًتي ؼلث٠ح تعًٰتن   ػلصثغ شاٱةاىه ڀاڃ ؼثڄدا ٿ إذل ٨ځاٻ إغلاثخط       -0
 شٕااني تدلٕااٹٽر  إال خثټاّاادر    ِااٽيب ٰةځصعٽاانڂ دلٵصٝااى تټٵااًتي ٠نت٨ةاار   وٹااىت ال

ټٵًتي ؼلث٠ح تعًٰتن  يٵصٝط ڀا ٿ ٨ځاالد    تڀصاث٨اثً ټٹاا ٿ  ال ؽلصعٽانڂ ټا  ٠ثدلاث       
ٸثڂ ڀّٽٹ ٿ دل ػلٻ خ٩اه ن ڂ إڀٹثڄةار شاٱةاى تټٵاًتي ٸٵاًتي إټاٍتپ ڀثټاٷ ٨ٵاثي  ياٻ          

 ټٽّٵنٞ هبهڀ     إخ٩ثن  ؼايب ڀڃ تټدالن ٰال ي٭ثنيوث.

اّدر ټٽًٰٛ تعلري  تڀصاث٨ا  ٰ ااث يّاص٩ا تينتيذ    ن ـثټر ڀ٩ثڄهذ تټٱًن خثټ -6
                خاااااثټاٗ تجلٍتباااااط إڂ  ِااااا٩ٱ ث تټا٥اااااثپ تټٵاااااثڄنڄط ٸځاااااث ن ټااااانتبؿ تټدااااانټة0ُ       

les régelements de police        شّص٩ا خثدلهياهتز تينتييار  ٸځاث واط تحلاثٺ   
 .0retrait des carts professionelles 1ن ِفح تټد١ثٴر تدل اةر

إوت ٸثڂ ش١دةٳ تټٝځثڄثز تجلٍتبةر    تدلهيهتز تينتيير ال يٹٱاط حلځاٻ تټٱاًن ٨ٽاى      -0
تټصاٱةاى    ٸثڄاس تټٝاً يذ ال شّاځؿ خثڄص٥اثي ِااٽنٶ تټ١ًياٳ تجلٍتباط  ٰ ااث ال خاه ڀااڃ          

 .d,une arme partiqulièrement energiqueشٍ يه تينتيذ خّالؾ ٩ٰثٺ0 

 ًٜصا تآلشةصا0 تټٱ "ييٱةري"ن وىه تحلثٺ تعلريذ يٱاٚ 

                                                           
1
- Saon Rivera: Droit Administrative, 4 edition, Paris. 
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                                   إوت ٸاااااااااااااثڂ تټصاٱةاااااااااااااى ٬اااااااااااااري زلٹااااااااااااانپ خ٥اااااااااااااً ٮ ٔمٙااااااااااااااةر       -9
n'est pas régie par des circonstances personnelles    ااث ڄّاص١ة٧ ٰ
 .d'offeceتينتيذ  ڂ  ٻ زلٻ تټٱًن  شاٱى تعڀً ڀدثًٔذد ڀڃ شٽٵثء ڄٱّ ث 

 ؼننذ خٙنيذ ٬ري ڄ٥ثڀةر ن تټ١ًيٳ تټ٩ثپ.ٸځث وط تحلثٺ خثټاّدر دلًٸدر ڀن

6-   ٛ                  إوت ٸااااااااااثڂ تټصاٱةااااااااااى يٵاااااااااانپ ٨ٽااااااااااى ت٨صدااااااااااثيتز ٔمٙااااااااااةر زلاااااااااا
strictement personnel       ٸځث وط تحلاثٺ ن ڀٙاثنيذ ڀااٍٺ    إلاالء تټٕاث٬ٻ

  le contracté materielleٰ اااث شّااص١ة٧ تينتيذ تټٽؽاانء إذل تيٸااًته تدلااثن    
ز تټصاٱةااى   خٕااٹٻ ڀّاابټر تټصاٱةااى تجلاارب  خااثدل٩اى تټااهٴةٳ   وااىت واان  ٤ ااً ـااثال 

 ټٽٹٽځر0
 aproprement dit         وىه واط تحلاثالز تدلمصٽٱار ټٽٵاًتي تينتي   إڂ ٸاثڂ ي ځااث

 تدل٥ ً تعلري ڀڃ وټٷ  ون ڀنٜن٦ تعلثض تدلٵدٽر.        

 يف خطٌسج انرنفْز اجلربُ

  ٨ٽى  مهةر خثټ٭ر  ل١نيذ ال ـثؼر ټٽصهټةٻ خبڂ ڄٕثٞ تينتيذ تدلثن  يا١ن
ٔهيهذ   ڀڃ ٬ري تدل٩ٵنٺ    تدلّصفّڃ شًٶ وىت تټإثٞ ٨ٽى ٨نتوا  ن ڂ شب٠ريه 
خبـٹثپ تټٵثڄنڂ ٰٱط ن ټر تټٵثڄنڂ غلح  ڂ يٹنڂ واثټاٷ ؼانتج زلاهن ټٹاٻ ِاهتٺ       
  ڂ يّد٫ ڀ٩اى تټٵثڄنڂ  ينتؤه ٨ٽى ٸثڀٻ ؼّه تټه ټر   وىت ون ڀةٹثڄةٍپ تټٵثڄنڂ 

ص  تټا ش٩ين تالڄٝادثٞ  تټصفهياه  تټنٜانؾ  ِادٳ تجملاًن تحلّاط        ٰث٨ٽةص   يت٩ٰ
 تټ٩ثپ ټٽمثٖ  وىت ڀث يد٩ه تټصًٙٮ ٨ڃ ڄ١ثٲ تذلنى  تال١ًٜتج...  ٰٝالد ٨ڃ 

-٩اڃ تخاڃ ٨داثَ    ٰوټٷ ٰثټنٜنؾ ڀّبټر  لالٴةر  ؼالء تټٵث٨هذ  ڀٝځنڂ لٽٵط 

ٴَاثٺ0َ ٨ىٽَاى     ڄ٩َىاٿْ ٴَاثٺ0َ    شَاًىى تټٕماځُْ    ـلٴثٺ ټًؼٻ  0 ڂ تټايب  -يٜط تهلل ٨ا ځث
 خاثټ١د٧ ٰ اىت تعڀاً  نلاٻ خا٥ًيار تدل٩ًٰار ٴداٻ  ڂ يٙادؿ           ؿلڀِعْٽِ ىث َٰثِْٔا ىهْ  َ ْ نى٦ْ  
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ڀده  ٴثڄنڄةثً  ڀڃ وټٷ ٰإوت ڀث ٨ؽٍ تټٵاثڄنڂ    ٜا٩ٯ    ٴٙاً ٨اڃ شاب٠ري ڄٕاثٞ       
 تينتيذ  ٰااثينتيذ تحلّااار تټااا شدص٭ااط تجلااه ى  ـّااح تعنتء شٵةااه وتهتااث خااىتهتث  

autolimitation  .ش٧ٝ ٴثڄنعلث تخلثٖ   ال شٵدٻ هبىت تټٕنتْ  شٽٷ تټٱنٜى  

 ټٹڃ تټنٴس ال ي٩ّٯ تينتيذ ټن٧ٜ تټٵث٨هذ   شٝا١ً ـةاةاى  اس ٜا٭ٟ     
   ون 1تټ٥ً ٮ إذل تټصاٱةى تدلثن   ٰ اث شٹځڃ تخل١نيذ ن يٸنج ڀنت وىت تټ١ٕٟ

هيااهتً ؼّااةځثً ټ٭ااس وااىت تټ١ًيااٳ خبڄاا  ي٩صاارب هت   "ييٱااةري "تټٱٵةاا  تعڀااً تټااى  نٰاا٧  
الِصٵًتي تدلًتٸٍ تټٱًنير  إڂ ٸثڂ تدلىٸني يهٸه خبڄ  ال غلنٌ شًٶ تينتيذ رلًن ڀاڃ  

 .2   ِالؾ ـةثٺ ڀٵث ڀر تدلٙثحل تټٱًنير

 "De grave menace pour tu secureté juridique, pourtant, ne 

peut laisser l'administration dénué en présence de la 

résistance des intéret privés".  

  ٰٵه  ٸه تدلىٸني خبڄا  ال غلانٌ ټا نتيذ  ڂ شّاٽٷ واىت      "نيدثْ" وىت ڀث ووح إټة  
 .3تټ١ًيٳ إال ن ـثالز زلهنذ

 "Dans de cus tres reyoresement delimited et restricte".  

١ةثز   ٰٵه  ظثي تدلىٸني إذل وىت تالڀصةثٌ ڀڃ ڀ٩"رينخثنين  ټ" تعڀً ڄٱّ  خثټاّدر 
تدلٱ نپ تټٱًڄّط ټٽٵثڄنڂ تينتي    ي١دٳ يٰٛ ٜنتخٟ 

        ٘ة٫ ڀٵةهذ  certaines ن ـه ن ـثالز زلهنذ   counterparties شنتٌڄثز
des limited étroites   ٰٵه يٸٍ ٨ٽى تټٝځثڄثز تيؼًتبةر تټا  "ي الڂ" ڀث

                                                           
 .680  6ٖن. ِٽةځثڂ تټ١ځث  0 تټا٥ًير تټ٩ثڀر ټٽٵًتيتز تينتيير  ٞ -1

 .16ٖ  تټٵثڄنڂ تينتي ؼثڂ ييٱري 0  -2

 .668ٖ  0 تټٵثڄنڂ تينتي ٔثيٺ نيدثْ -3
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تالضلًتٮ غلح  ڂ شٵاڂ هبىت تټ١ًيٳ تټٵثڄنڄط ٸ٩ث٘ٿ يٵط تټٱًن ڀڃ ڄ٨ٍثز 
 .1خٻ  تټٱنٜى  تال١ًٜتج تټاثٔا ڀڃ وټٷ  écart graveتخل١ري 

 دل يصنتڂ تټٱٵا  تټ٩ًخاط ٨اڃ ٴا٦ً ڄاثٴنَ تخل١اً  تټصادةا  إذل ل١انيذ واىت          
 تالڀصةثٌ تدل١٩ى ټ نتيذ  ـةط ين وىه تخل١نيذ إذل تعڀني تآلشةر0

 ٰ اان ػلااًپ تټٱااًن ڀااڃ ٜااځثڄر تټٵثٜااط تټااى  يّااص١ة٧ ن ڀنٜاان٨ةر ٸثڀٽاار    -9
 تټصفٵةٳ ڀڃ ٘فر تټنٴثب٧ تدلربيذ ټٽصاٱةى.

ٴه يصٝځڃ ت٨صهتء ٨ٽاى تعٰاًتن  ـًياثهتٿ ٰاثټٵًتي خثيخ٩اثن ڀاڃ تټادالن ڀاعالد          -6
 ؽلُ تحلًير تټٕمٙةر   تټٵًتي يا٦ٍ ڀٽٹةص  ٨ٵثي ټٽځاٱ٩ر تټ٩ثڀر ؽلُ تدلٽٹةر.

ى إوت ڀنٴٯ تدله٨ »خ٩ه متثپ تټصاٱةى«ػلځٻ تعًٰتن ٨ٽى  ڂ يٵٱنت ڀڃ تينتيذ  -6
 يتن ت تټص٩ٵةح ٨ٽى ڀّٽٹ ث خصا٥ةٿ إنتي     خه٨نى ٴٝاثبةر   ڀنٴاٯ تدلاه٨ى ن    

 ڀعٻ وىه تحلثٺ  ٩ٜٯ ڀڃ ڀنٴٯ تدله٨ى جل ر ٨دا تيظدثز.

ٴه ياٶ تټصاٱةى  ظثيتً يص٩ىي شهتيٸ ث ٸٙه ي ٴًتي هبهپ ڀااٍٺ  ٺ ټٽّاٵنٞ       -5
ن ـااا ي٥ ااً ٨ااهپ    خااإ٬الٲ زلااٻ  ياٱااى ٴااًتي تذلااهپ    تټ٭ٽااٳ خااثټ١ًيٳ تينتي     

 .2ڀًٕ ٨ةص 

 ڄ٩صٵه  ڄ  غلح هٽةص  تجلثڄح تحلٝثي  ڀڃ إ١٨ثء تينتيذ ڀٹار  ٵةٳ تدلٙٽفر 
 .1تټ٩ثڀر ٨ٽى ـّثج تحلًير

                                                           
 .58ٖ  ٵثڄنڂ تينتي تټتڄهيي  ن  ټنخثنيري0  -1

 .985ٖ  ن. ٨ده تټٱصثؾ ـّڃ0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي  -2
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 ٴااه ِاادٳ ټاااث  ڂ ٸًيڄااث تټٵاانٺ ڀااًتيتً ن ٸصثخصاااث تټٵثڄنڄةاار  ڂ وااىت تټاٙااؿ  وټااٷ      
ټٵثڄنڂ  خاٻ ٸاثڂ ِادح    تالِصنتء تټى  يٽ٭ة  تټٵثڄنڂ دل يٹڃ ٨ٽى يه تټٱٵ ثء  يؼثٺ ت

تټٍـٯ تحلٝثي  تټى  تخصه  خثټا ٝر تع يخةر  خ٩ًٙ تټصانيً  خثټعنيتز تټٝمځر 
تټٙااث٨ةر  ٬اري( إڂ تحلٝاثيذ واط تدلةٹاثڄةٍپ تعِاثَ تټاى    ؼاه واىه          ) ن   يخث

تحلًٸر تټٹدريذ ن تټص٭ةري إوت مبّبټر تټٙثحل تټ٩ثپ  شنتٌڄ  ڀ٧ تټٙاثحل تټٱاًن  وان    
 ى   ٽٳ خ  تعڀٿ ڀًتشح تدل٩ًتغ  تاليشٵثء.تجل ه تټهتبح تټ

 ڂ شاٶ تينتيذ شصفًٶ عؼٻ تټٙثحل تټ٩اثپ ٔاًٞ تڂ متصٽاٷ تحلًيار ٰثحلًيار   الً      
  ِثِثً  ال ؽلٹڃ ع  خاثء يمبث ن وټٷ ڀٙٽفر تدلًٰٳ  ڂ ي٩ٽن إال خثـاتپ تحلًيار  

   الً.

 يطٌسج انرعمْذ

 ڃتټ٩داه ال يٹاً  ټٹاڃ ػلّا    ) ) 0»٨دهتً ٸثڂ «ً ٰبؼثج  تټهه ٸّخڃ ٔهتن اذ ٩اٴدٻ ټ
 .((ًً   ڄس ـّٸّ 0ٽح  تټًٙ  ٰدثني  تټهه ٴثبالدتحل

تحلًيار   الً( دل يٵاٻ ٨ٕاًذ  ١٨اين ؼااٍء     ) ٰٱاط واىت تټصبِاةُ تټاى   ٴثڀا  ٨اااذ      
 تحلًير    ڄٙٱ ث  ټٹڃ تحلًير ٸثڀٽر.

ربي ال ؽلٹڃ  ڂ  إوت ٸثڂ واثټٷ ڀربي علالٲ يه تدلًٰٳ تټ٩ثپ شلعالد خثينتيذ  ٰ ىت تدل
ي١٩ااط ټاا نتيذ تټ٩ًخةاار ال ِااةځث ن يٴثخصاا ث تټٱثِااه  ؼنيوااث تټ٥ٽااٿ   ال رلااثٺ إال  

 ټٽ٨ًٕةر تټٵثڄنڄةر...

                                                                                                                                        
تدلٵنټر متأل ٸصثخ  ڄ٥ًير تټصاٱةى )يتؼ٧ ڀٵنټر ن. زلځه ٸثڀٻ ټةٽر ـنٺ وټٷ  ڀاثوٝص  ذلث -1

 تدلدثًٔ(.
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 اخلامسالبحث   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؿوؼف اؾفقه ؿن اؿتواز اؾتنفوذ املباشر

ڀاااڃ ش٩اااهن  يتء تټٱٵ اااثء  شٝاااثيهبث إال  ڄااا  ڀاااڃ تدلځٹاااڃ تِاااصمالٖ    بـــنلر ن
 ڄ٥ًيصا  ِثِةصا شًن وىه تآليتء إټة ث.

 يهيااهه خ٩ااٛ تټٹصااثج(  ڀهنتوااث  ) "ونيياان"0  يااهت٧ٰ ٨ااا ث تټ٩ځةااه  اننظشّةةح األًىل
صةثٌتً ٨ثڀثً ن تټصاٱةى تدلدثًٔ   علث شّاص١ة٧  ڂ شبلاى ـٵ اث    تټصّٽةٿ خبڂ ټ نتيذ تڀ
 .1خاٱّ ث ن ڂ  ِةٟ

" 0E.lafferiere erthelemy  ٴااه ٘ااث٬ ث تعِااصثو "  اننظشّةةح انثاَْةةح 
"  وااط ٨ٹااُ تټا٥ًياار تع ذل ال شّااٽٿ   Berthelmyتعِااصثو " شداثوااث ڀااڃ ي٩ااهه   

 .2ثبةثًخثټصاٱةى تدلدثًٔ ټ نتيذ ٸځده  ٨ثپ  شًته ٠ًيٵثً تِصعا

                                                           
1
- Maurice Hauriou: Précis de Droit Administrative et de droit public 

10e Edit,1921,pages 10 et suire. Pages 339 et suire. 

Maurice Hauriou: Precis de Droit Administrative ,1938, pages 233 et 

suire. Page 323. 

Andre Hauriou: Cours de Doctorat "Les Libertés Inctireicluel les et 

l'administration, faculté de Droit du caire, 1952, pages 138 et suire. 

Georges Vedel: Cours de Droit Administratif, 1952, pages 896 et 

suise. 
2
- E.l Afferiere: jurisdiction Administrative, tome 2 2e. Edit 1896 

pages 44 sui. 
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 .1 يافثٌ تټٱٵ  تدلًٙ  إذل ؼثڄح وىه تټا٥ًير تټعثڄةر
 ن ڀعااٻ وااىه تحلااثالز تټااا شنؼااه ٰة ااث ڄ٥ًيااثز ڀص٩ثيٜاار  شصمااى ڄ٥ًياار 
تهثواًث ڀٝاثنًت ټٽا٥ًياثز تعلااًى ش٥ اً  يتء  اث ٺ تټصنٰةااٳ خاا واىه تټا٥ًيااثز        

                                                                                                                                        

Henry Berthelemy: Traite Elémentaire de Droit Administrative, 12e 

Edit, 1930, Pages 271 et suis. Page274. 

De l'exercice de la souveraineté par l'autorité administrative, revue de 

droit public, 1904, Page 209. 

Chinoit: Le Priviliege d'exécution d'office de l'administration, 1945, 

page 99. 
 ث. ڀث خ٩هو 969ٖ  9168  تټهٸصني  ـةه ي ٰس0 ڀىٸًتز ن تټٵثڄنڂ تينتي  -1

 96ٖ  9156  تټهٸصني زلځه ٌوري ؼًتڄ 0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي  تدلًٙ  -
 ڀث  69ٖ  تټٹصثج تع ٺ0 تينتيذ  شا٥ةځ ث-0 تټٵثڄنڂ تينتي ٨عځثڂ تټهٸصني ٨عځثڂ لٽةٻ -
 .خ٩هوث
 ڀث  686ٖ 00 - 05تټهٸصني شنٰةٳ ٔفثش 0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي  تټ١د٩ر تع ذل  -
 .خ٩هوث
تدلًتٰٳ تټ٩ثڀر  تعڀنتٺ تټ٩ثڀر  تدلن٤ٱنڂ   -ةځثڂ تټ١ځث  0 ڄٕثٞ تينتيذتټهٸصني ِٽ -

 . ڀث خ٩هوث 655ٖ  9105تټ١د٩ر تټعثڄةر     ِثبٻ تينتيذ  تدلّه ټةر تينتيير
 0تټّار تټعثټعر خ٩انتڂ  رلٽُ تټه ټرؽٽر تټهٸصني زلځنن ٩ِه تټهيڃ تټًٕيٯ0 ڀٵثٺ مب -

  ڀث خ٩هوث. 669ٖ    960ٖ  ټةُتجل ر تټا شصنذل إ٘هتي ټنتبؿ تټدن
  تجلٍء تع ٺ  تټهٸصني زلځه ٨ده تهلل تټ٩ًخط0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي  تدلًٙ   تدلٵثيڂ -
 .901- 908 ڀث خ٩هوث ٖ 966ٖ

  زلثًٜتز ن شا٥ةٿ تينتيذ تټ٩ثڀر -0 ڀدثنئ ن تټٵثڄنڂ تينتي تټهٸصني ٰهتن تټ١٩ثي -
دلهټٯ  ڂ يىوح ٨ٽى ٨ٹُ تټٹصثج تټّثخٵا إذل  ڂ  ڀث خ٩هوث  ي٥ ً ڀڃ ڀٵهڀر ت 8ٖ  9100

 تټصاٱةى تدلدثًٔ ڀده  ٨ثپ ن شًٰٙثز تينتيذ  ټةُ تِصعاثء.
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ن٨ر ڀڃ  تدلٍغ خةا ث  تټصمٱةٯ ڀڃ ـههتث  ش١ًٰ ث   ٴه ٤ ًز ن ڀنٜن٨اث رلځ
 .1تآليتء  ث ٺ تټصنٰةٳ خا تټا٥ًيصا تټّثخٵصا  تجلځ٧ خةا ځث

 .ٳ ِاصاث ٺ تټا٥ًيصا تعِثِةصا  تآليتء تعلًى خثټًٕؾ  تټص٩ٽة

 0يف انرنفْز ادلثاشش "ىٌسٌّ"َظشّح انعًْذ  -  الً
 ڂ تينتيذ ڀّااصٵٽر ـةااثٺ تټٵثٜااط تينتي       ڂ ذلااث ِااٽ١ر  "ونيياان"يااًى تټ٩ځةااه 

ةى تدلدثًٔ  ڀٱثن شٽٷ تټّٽ١ر  ڂ تينتيذ شّاص١ة٧  ڂ شاٱاى ٴًتيتهتاث ڀاڃ شٽٵاثء      تټصاٱ
ڄٱّ ث ن ڂ ـثؼر ټصهلٻ تټٵثٜط ټٽفٙنٺ ٨ٽى ـٹاٿ ٴثخاٻ ټٽصاٱةاى ـصاى ټان ٸاثڂ       

 وټٷ تټصاٱةى يص٩ٽٳ خثټ٭ري  ؽلُ ـٵنٴ .
 ياشح ٨ٽى وټٷ  ڂ تعًٰتن ڀٽٍڀانڂ خإ٠ث٨ار وټاٷ تټصاٱةاى تدلدثٔاً إو  ڂ تټاه٨ث ى       

٩ًٰ اث تعٰااًتن إذل تټٵٝاثء ٜاه وټااٷ تټصاٱةاى ال شنٴٱا  ٸٵث٨ااهذ ٨ثڀار  إظلااث       تټاا ي 
 تِصعاثء.

    ڂ ي٧ٰ تټه٨نى ال ينٴٯ شاٱةى تټصًٙٮ تينتي  إال ن ـثالز تِصعاثبةر 
" Defendeur ڀااڃ ڄصااثبػ وټااٷ تټصاٱةااى  ڂ شٹاانڂ تينتيذ نتبځااثً ن  ٜاا٧ تدلااهت٧ٰ "   

 ."demendeur تټٱًن ن  ٧ٜ تدله٨ى "

                                                           
1
- Léon Duguit: Traité de Droit Constitutionnel. tome 1,1927- 1928 

pages 712 et 713. 
Joseph Barthelemy: Article "De l'obligation de Foire en Droit Public 

Revue de Droit Public, 1912, page 529. 

Louis ROLLAND: Précis de Droit Administratif.                                   

Bannord:  Précis de Droit Administratif, 1940, Pages 240 et s. 

Marcel Waline: Traité élémentaire de Droit Administratif 59. Edit 

1950 pages 398 et suis. 

Andre de laubacdere: Traité élémentaire de Droit Administratif, 1950, 

Pages 176 et suis. 
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ن ڄ٥ًيصااا  إذل ـاااه خ٩ةاااه ٰن٘اااٻ إذل  ڂ تينتيذ ال    "ونييااان"واااح تټ٩ځةاااه   ٴاااه و
 شّص١ة٧ ٰٵٟ تِصمهتپ تټصاٱةى تدلدثًٔ   إظلث غلح ٨ٽة ث تِصمهتپ وىت تالڀصةثٌ.

 ڀ٩اى وټٷ  ڂ تينتيذ ټةّس ـًذ ٠ٽةٵر ڀڃ تټٵةنن شّصمهپ وىت تالڀصةثٌ    شٽؽاب  
 ٮ   إظلث يصفصٿ ٨ٽة ث تِصمهتپ إذل ٠ًٲ تټصاٱةى تټ٩ثنير ـّځث متٽة  ٨ٽة ث تټ٥ً

٠ًيٳ تټصاٱةى تدلدثًٔ ڀثدل شٹڃ شلان٨ر ڀڃ تِصمهتڀ  خاٗ ً٘يؿ. ٰٽةُ ټًؼاٻ  
تينتيذ  ڂ يٽؽااب تټٵثٜااط خااه٨نى ڀدثٔااًذ ي٩ًٰ ااث إټةاا  ټٽفٙاانٺ ٨ٽااى ـٹااٿ ٴثخااٻ    

 ټٽصاٱةى إال ٨اه ڀثال شٹنڂ ټهي   ِةٽر ټٽصاٱةى تدلدثًٔ.

تدلدثٔاً ٸځداه  ٨اثپ   تټصؽاثء تينتيذ ټٽصاٱةاى       شٵًيً تڀصةثٌ تټصاٱةى "ونيين"ٰا٥ًير 
 .1تټ٩ثن  ٸثعًٰتن ون تالِصعاثء ن ڄٕثٞ تينتيذ

 ڀعٽار ٨هياهذ ٸص١دةٵاثز دلداه  تټصاٱةاى تدلدثٔاً خاثټ١ًيٳ         "ونييان"  ٴه وٸً تټ٩ځةاه  
 تينتي  ڀا ث0

تخلث٘اااار خااااثدلً ي     خصٱًيااااٳ تټصؽځ٩ااااثز ن   2  تڀااااً تټداااانټةُ تټٕااااٱنير  -  
ٰٛ تدل٥ثوًتز  إٌتټر تع٨الپ    تټٕثيتز ن خ٩اٛ تدلاثِادثز. واىه    تټ١ًٴثز     

 تع تڀً شاٱى ڀدثًٔذد   تؼح ٨ٽى تعًٰتن إ٠ث٨ص ث.

                                                           
 "  س ٨انتڂ ن٨ث ى تينتيذ  ڀثپ تټٵثٜطCavareيتؼ٧ يِثټر "ٸثٰثيي   -1

"les recour de l'administration devant le juge"  
ٳ تټصاٱةى تدلدثًٔ ٸځده  ٨ثپ   ڂ تټصؽثءوث إذل تټٵٝثء .  ٰة ث يٵًي  ڂ ټ نتيذ ـ9165شنټنٌ 

 ټصٵًيً ـٵنٴ ث خ٩ه تِصعاثء.

خثټاّدر ټٽنتبؿ تټدنټةُ تدلٹصنخر  تدلاٙنٖ ٰة ث ٨ٽى ؼٍتء يٹنڂ شاٱةىوث ٨ڃ ٠ًيٳ  -2
 تټٵٝثء.
 ـةط يٵنٺ0 606ٖ  9169ِار   ن ڀهټٱ  ڀنؼٍ تټٵثڄنڂ تينتي  "ونيين"تڄ٥ً 
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 ٙةٻ تينتيذ ًٜتبح ڀدثًٔذ ن ڂ ـٹٿ ٴٝثبط   ٨ٽى ڀاڃ يصٝاًي ڀاڃ     -ج 
 ڀدٽ٫ تټًٝيدر تدلًخن٠ر ٨ٽة   ڂ يٽؽب إذل تټٵٝثء ٰةځث خ٩ه.

نٰاااثشً تدلٕاااثي٠ثز  تټاااا شّاااص١ة٧ تينتيذ   تټٵنت٨اااه تدلاٙااانٖ ٨ٽة اااث ن  -غ 
 .1 ڂ شهلٻ تټٵٝثءنخنت١ِص ث ّٰك تټ٩ٵنن ڀدثًٔذ  ڀڃ شٽٵثء ڄٱّ ث 

 هيه تينتيذ ټٽه ڀا تټ٩اثپ ڀاڃ شٽٵاثء ڄٱّا ث   وټاٷ خإ٘اهتي ٴاًتي إنتي          -ن 
 هبىت تټصفهيه.  

.  ټةُ ـٳ تينتيذ ن تالِصةالء ٨ٽى ٨ٵثيتز تټ٭ري  إٴثڀر ڀدثڂ    ٔ٭ثٺ ٨ثڀر - او
 .2تعٔ٭ثٺ تټ٩ثڀر  ټن  علث ڀٽٷ تټ٭ري) ڀڃ تلصٙثٖ تټٵٝثء تحلٹٿ خإٌتټر وىه تدلدثڄط

                                                                                                                                        

"pour ce qui est des règlements écrits de la police, all contraire 

l'obéissance préalable n'est pas exigée, puisque en contravention pour 

n'avoir pas obei, on peut etre a quitté si l'on fait la preuve de l'illégalité 

du règlement". 
  ڀث خ٩هوث. 559  561ٖ  9106  تټٵثڄنڂ تينتي    ن ڀ١نټ 0ريټنخثني  ن -1

يٕري تټٹثشح إذل  ڂ ټ نتيذ ِٽ١ر شنٴة٧ ؼٍتءتز ٨ٽى تدلص٩ثٴه ڀ٩ ث  شٙٻ وىه تجلٍتءتز إذل 
ّٰك تټ٩ٵه  إعلثب    وىه تجلٍتءتز شنٴ٩ ث تينتيذ ڀدثًٔذ ن ڂ شهلٻ تټٵٝثء  وط شصځص٧ خصٽٷ 

ٕثي٠ثز  ٰ ىه تټّٽ١ر ش٩ه تټّٽ١ر ـصى  ټن دل يٹڃ ڀاٙن٘ثً ٨ٽة ث ن تټ٩ٵه    ن نٰثشً تدل
 ش١دةٵثً الڀصةثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ تدلٵًي ټ نتيذ.
" رلٽر Deplangneٴٝةر " 9150ڀثين ِار  69يًتؼ٧ ن تدلنٜن٦ ـٹٿ رلٽُ تټه ټر ن 

 ن وىه تټٵٝةر." تعِصثو ي ڀةن" ڀًت٩ٰر ڀٱنٚ تحلٹنڀر  685ٖ 9150تټ٩ثپ   تټٵثڄنڂ

ٔ٭ثٺ تټ٩ثڀر تټا متس ِنتء خثيټ٭ثء    تټص٩هيٻ  وټٷ ڀڃ يًتؼ٧ ن ڀده  ٨هپ تدلّثَ خثع -2
 ؼثڄح تټّٽ١ر تټٵٝثبةر تعـٹثپ تآلشةر0

 تدلإني   Freyssenentٴٝةر   9881ڄنٰځرب  66ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٱًڄّط  -
 تټٵّٿ تټعثټط. 9816مبؽځن٨ر ِريي  
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شّاانير تينتيذ ټااهينعلث ڀدثٔااًذد   ٨ٽااى ڀااڃ يصٝااًي ڀااڃ تټصّاانير تڂ يٽؽااب       -  
 ټٽٵٝثء ٰةځث خ٩ه.

ټااا نتيذ تڀصةاااثٌتز ڀثټةااار ش١٩ة اااث ـاااٳ تِااادث٪ تټٙاااد٭ر تټصاٱةىيااار ٨ٽاااى        -ٌ 
 ټ نتيذ تدلًٸٍير ـٳ تټصاٱةى تدلدثًٔ ٴدٻ تينتيتز    titres de créanceـٵنٴ ث
 تټالڀًٸٍير(.) تفلٽةر

                                                                                                                                        

إني  تدل  Ville de tremcen  9816ڄنٰځرب  65ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٱًڄّط ن  -
 .10ٖ  تټٵّٿ تټعثټط 9810مبؽځن٨ر ِريي  

  commune Daignacٴٝةر   9816ڄنٰځرب  65ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٱًڄّط ن  -
 تټٵّٿ تټعثټط. 9185 تدلإني مبؽځن٨ر ِريي  

 (prefet de la mandieٴٝةر)9815ياثيً  66ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٱًڄّط ن  -
 .955ٖ  تټٵّٿ تټعثټط 9818 تدلإني مبؽځن٨ر ِريي  

 تدلإني مبؽځن٨ر ِريي    Herron ٴٝةر  9155ڀثيَ  96ـٹٿ رلٽُ تټه ټر ن  -
 تټٵّٿ تټعثټط. 9156

 9156 تدلإني رلځن٨ر ِريي    9155ينټة   5ـٹٿ زلٹځر تټاٵٛ تټٱًڄّةر ن  -
 .96ٖ  تټٵّٿ تع ٺ

 تدلإني   Berry et chevabord ٴٝةر  9150ڀثيَ  95ـٹٿ رلٽُ تټه ټر ن  -
 .60ٖ  ر ِريي  تټٵّٿ تټعثټطمبؽځن٨

 يًتؼ٧  يٝثً ڀهټٯ0 660ٖ  9106  تټٵثڄنڂ تينتي   ڀ١نټ 0رييًتؼ٧ ن  ټنخثني -

Louis Delbez: La Competence, Contentieuse en Matière d'emprise sur 

les proprieties précis, 1926, page 62. 
 شًتؼ٧ يِثټر0

Eugène Desgranges: Essai sur la Notion de Voie de Fait en Droit 

Administrative, Français, 1937 pages 278 et 282. 
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شاٱةى تټٵنتڄا ؼربتً خثټ١ًيٳ تينتي    وټٷ ن ـثټر لٽن وىه تټٵنتڄا ڀڃ  -ؾ 
 .1تټاٗ ٨ٽى ؼٍتء سلثټٱص ث

 Berthelemy et E.L aferriere0َظشّح األعرارٍّ -ظثڄةثً

 نتيذ خثڀصةثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ   يًى  ڂ ڀًٸٍ تټّاٽ١ر  الًٰيري" ټؼنټةثڂ دل ي٩اٮ "
ن يه تدل٦ًٕ   ٴه وواح إذل  ڄا  ال ؽلٹاڃ ټا نتيذ  ڂ شدثٔاً ٨ځاالد    متاا٧ ڄٱّا ث         

 تڀصةثٌتً  تلصٙث٘ثً دل يٵًيه تدل٦ًٕ ذلث.

 ڂ ڀ ځاار تدلٕاا٦ً ڀااا٧ تټص٩ّااٯ  تدلّااث ئ تټااا ٴااه شاااؽٿ ٨ااڃ     "الٰااًيري" ٴااه وٸااً 
ڄةر0  ټٽځ٦ًٕ  ڂ يدا تحلثالز تټا يٙٻ ٰة ث تټص٩ّٯ    تِصمهتپ تټًلٗ تټٵثڄن

 تدلّث ئ إذل ـه تجلًؽلر    تال١ًٜتج   ػلهن ټٽّٽ١ثز.

 0عشع آساء خمرهف انفمياء -ظثټعثً
إال جلااٍء ڀااڃ تدلنٜاان٦  واان    "نغلااط"دل يص٩ااًٚ  Duguit" 0 "نغلااطي   تټ٩ځةااه 

 ټٽنتبؿ.ـٙنٺ تينتيذ ٨ٽى ـٵنٴ ث  دل يص٩ًٚ دلّبټر تټٵنتڄا  ت
ٰ ن يٵًي  ؼنن تڀصةثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ ټ نتيذ   غل٩ٻ وىت تالڀصةثٌ  ِثِثً ټٽصٱًٴر 
خااا تټٵااثڄنڂ تټ٩ااثپ  تټٵااثڄنڂ تخلااثٖ  يّااصمهپ ن وااىت تټٙااهن ٨دااثيتز  تٜاافر    

 ڂ تټه ټر تټا شصځص٧ مبًٸٍ ٴثڄنڄط ڀ٩اا  متٽاٷ تټٵانذ تدلثنيار     ) )  ً٘ػلر ٰةىٸ0ً
شّااص١ة٧  ڂ شّااصمهپ ڀدثٔااًذ شٽااٷ   »ًٸااٍ تټٵااثڄنڄط   ټصفٵةااٳ وټااٷ تدل«ټصفٵةٵاا  

ٰٽٽه ټار إوتً تڀصةاثٌ    ( (»   تټٱًن«ي٬ٿ ڀ٩ثيٜر تټ١ًٮ تټّٽيب  »   تيٸًته«تټٵنذ 
 ٬ًٜ ث ڀاڃ وټاٷ وان     exécution préalable تټصاٱةى تدلدثًٔ    تټصاٱةى   الً 

ٹانڂ  ٨ٽى ـٵنٴ ث  محثيص ث  ٨اهڀث شه٨ى  ؼانن ڀًٸاٍ ٴاثڄنڄط ټٙاثحل ث ي    تحلٙنٺ 

                                                           
 .605ٖ  9169تڄ٥ً ڀنؼٍ تټٵثڄنڂ تينتي  ټٽ٩ځةه ونيين ٠د٩ر ِار  -1

 يًتؼ٧  يٝثً ڀهټٯ0
Eugène Desgranges: Essai sur la Notion de Voie de Fait en Droit 

Administrative, Français, pages 278 et 282. 
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                       "ونييااان" 1ڀااڃ تدلٕااً ٦ تال٨ااااتٮ ذلااث لااٳ تټصاٱةاااى تدلدثٔااً  وااىت وااان ڀااث يّااځة         
"Le benefice du préalable". 

ن ڀنٜان٦   "ونييان" تڄص ى إذل ڀث  ٘ٻ إټة  تټ٩ځةاه   "نغلط"  تٜؿ  ڂ تټ٩ځةه 
تجلاٍء  ) هِاصني  وٸاً ن ڀهټٱا  تدل١انٺ ن تټٵاثڄنڂ تټ     "نغلاط" تټصاٱةى تدلدثًٔ ٬ري  ڂ 

 ( ڀث يبشط6800تع ٺ ٖ

إڂ تحلااثٸځا  ٰااًتن ٸ٭ريوااٿ ؼلٝاا٩نڂ مجة٩ااثً ټٵنت٨ااه تټٵااثڄنڂ   وااىه تټٵنت٨ااه       ) ) 
شٱًٚ ٨ٽة ٿ  تؼدثز  شًٰٙثز تحلثٸځا شٹانڂ ڀٕاً ٨ر  ت٠ث٨صا ث  تؼدار ال ععلاث      

 .((٘ثنيذ ٨ڃ ٔمٗ و  ِةثنذ  ټٹڃ ععلث ڀصٱٵر ڀ٧ ٴنت٨ه تټٵثڄنڂ

 (510ڀ١نٺ تټٵثڄنڂ تټهِصني  تجلٍء تټعثڄط ٖ) ڀهټٱ   وٸً ن ڀن٧ٜ  لً ڀڃ
" ال ؽلٹڃ  ڂ شصماى  notion de légalitéن تټه ٺ تټا  ٘ٽس ټٱٹًذ تټ٨ًٕةر ") ) 

 ٨ځااثٺ تيٸااًته إٌتء تعٰااًتن إال ٠دٵااثً ټٽٵااثڄنڂ  ن ـااه نه  ال يٵاانپ هبااىه تع٨ځااثٺ إال    
لځثير تټٱًن غلاح  ڂ   تدلن٤ٱنڂ تدلمصٙنڂ تټىيڃ ـهنوٿ تټٵثڄنڂ.  ٸٻ شًٕي٧ لثٖ

 .((ػلهن خهٴر تټ١ًٲ  تټًٕ ٞ تټا ؽلٹڃ ٰة ث  ـةثڄثً تالټصؽثء إذل ٠ًيٳ تيٸًته
 ڄ  دل يّٽٿ ڀاڃ تټصااثٴٛ ن ٨اًٚ ي يا  إو  ڄا  خ٩اه  ڂ        "نغلط"٨ٽى  2 ي٩ةح تټد٩ٛ

وااً   "  ن ڄ٥ًيص  ن تټصاٱةى تدلدثًٔ ٨ثن  ٸصح ڀاث يّاصٱثن ڀاا   ڄا  ي      "ونيين" يه 
دل يصاااثٴٛ ن ي ياا   ال ن ڀنٴٱاا  تټصاٱةااى تدلدثٔااً     "نغلااط" تحلٵةٵاار  ڂ   "خااثيشٽځط

ن واىت تدلنٜان٦  ټٹاا      "ونييان" ټ نتيذ  ٰ ن يًته تڀصةاثٌتً ٨ثڀاثً ذلاث  خاىټٷ يصٱاٳ ڀا٧       
الـاا٣ ل١اانيذ وااىت تالڀصةااثٌ ٰااً ى ٜااً يذ  هيااهه   ٜاا٧ ٴةاانن ټاا  شٹاانڂ ٜااځثڄثز 

 حلًيثز تعًٰتن.

                                                           
 .096- 096ٖ  تجلٍء تع ٺ   يتټٵثڄنڂ تټهِصن  ن ڀ١نټ "نغلط"يتؼ٧  -1

2 -  Chinot: Thèse Precitée, p25. 
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إو   ين خ٩اٛ تټٵةانن ٨ٽاى ـاٳ تينتيذ ن      ونيين"" وىت ون ڄٱُ ڀث ووح إټة  
 تِص٩ځثٺ وىت تالڀصةثٌ  وټٷ حلځثير تحلًيثز تټٱًنير.

ن ڄ٥ًيص   يًى ڀ٩   ؼنج  ٧ٜ ٜځثڄثز حلځثير تعًٰتن  "ونيين"يهيه  "نغلط"  اااٰ
ڀڃ ٨داط تينتيذ  تِاصدهتنوث إوت شاًٶ واىت تالڀصةاثٌ ڀ١ٽٵاًث ن ڂ ٴةانن.  خاىټٷ ؽلٹاڃ          

 شط تټّٽ١ر  تحلًير.تټصنٰةٳ ٰٹً

ڀاث وان إال شااثٴٛ ٤اثوً       "نغلاط"  وىت تټصاثٴٛ تټى  خهت ټٽد٩ٛ ن ظاثياث ٸصثخاثز   
   ٰ ن إو يٵنٺ0"نغلط"ڄصةؽر ټٽا٥ًذ تټ١ّفةر ټً   تټ٩ځةه 

" ال ؽلٹااڃ  ڂ notion de légalitéإڂ تټااه ٺ تټااا  ٘ااٽس ټٱٹااًذ تدلٕااً ٨ةر " ) ) 
 ن ـااه نه...  ٸاٻ شٕااًي٧ لاثٖ لځثياار   شّاصمهپ  ٨ځااثٺ تيٸاًته إال ٠دٵااثً ټٽٵاثڄنڂ    

إذل  تالټصؽااثءتټٱااًن غلااح  ڂ ػلااهن خهٴاار تټ١ااًٲ  تټٕااً ٞ تټااا ؽلٹااڃ ٰة ااث  ـةثڄااثً    
 .((تيٸًته

ال يٵٙه خىټٷ إټ٭ثء تڀصةثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ ټ نتيذ   ًيٿ تِص٩ځثذلث ټ    إظلاث يًياه   
يٹانڂ ٰةا  ت٨صاهتء ٨ٽاى      ڂ يٹنڂ تِصمهتپ وټٷ تالڀصةاثٌ ن ـاه ن ٴانتڄا تټه ټار   ال     

ـًيثز تعًٰتن تټا ٸٱٽص ث تټٵنتڄا إال خثټًٕ ٞ  تحلاه ن تدلدةاار ٰة اث. ٰ ان ياًى ن      
 ڂ وىت تالڀصةاثٌ ټاةُ ڀ١ٽٵاًث ڀاڃ ٸاٻ ٴةاه  إظلاث ټا  ـاه ن  ٴةانن ڀٵاًيذ ن تټٵانتڄا             
 غلح ٨ٽى تينتيذ ڀًت٨ثذ وىه تټٵةنن تدلٵٙنن هبث محثير تحلًيثز ـصى ال ي٩ه ٨ځٽ ث 

 هتء ٨ٽى تحلًير  ٨دعثً هبث شلث ي٩ًٜ ث ټٽځّه ټةر.ت٨ص

خ٩ٹّا    "ونيين"ټةُ ڀن٧ٜ ت٨اتٚ عـه  دل شاثن ڄ٥ًير  "نغلط" وىت تټى  يىٸًه 
ٰ ځث ن تحلٵةٵر ڀصٱٵاثڂ ٨ٽاى تدلداه     ٨ٽاى ٴةاننه  ټاةُ خةاا ځث شااثٴٛ ٸځاث لةاٻ           

شاٱةى تټٵنتڄا يٵٙه خثټٱٵًذ تټّثخٵر تټٵنٺ خبڂ  "نغلط"ټد٩ٛ تټٹصثج  ڀ٧ وټٷ ٰإڂ 
 تټٽنتبؿ غلح  ڂ يٹنڂ خثټ١ًيٳ تټى  يمسص  وىه تټٵنتڄا  شٽٷ تټٽنتبؿ  خاىټٷ يٹانڂ   
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ٴه ش٩اًٚ خ١ًياٳ ٬اري ڀدثٔاً إذل ڀّابټر شاٱةاى تينتيذ ټٽٵانتڄا  تټٽانتبؿ لالٰاًث دلاث           
 وٸًه تټٹصثج ڀڃ  ڄ   مهٻ تټص٩ًٚ ذلىت تدلنٜن٦.

 Barthelemy"0  "خثيشٽځطتعِصثو   ي 
ټ نتيذ خثڀصةثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ   يًى  ڂ وىت تالڀصةثٌ ون تدلداه  تټ٩اثپ    ثيشٽځط""خيّٽٿ 

ن شٙااًٰثز تينتيذ    ڂ تټصؽثءوااث ټٽٵٝااثء ټٽفٙاانٺ ٨ٽااى ـٹااٿ ٴثخااٻ ټٽصاٱةااى ي٩ااه     
تِصعاثءد  ال غله ن شٵًيً واىت تدلداه  ل١انيذ ٨ٽاى تعٰاًتن إو  ڂ ذلاٿ نتبځاًث ـاٳ يٰا٧          

يصهلٻ تټٵٝثء  ټٹڃ خ٩ه تټصاٱةاى    ـةثڄاثً يّاص١ة٧    ن٨نى ش٩نيٛ ٜه تينتيذ   واث 
تعٰااًتن ٠ٽااح  ٴااٯ شاٱةااى تټٵااًتي تينتي    وااىه تټٝااځثڄثز ڀٵااًيذ ټألٰااًتن  ٸثٰةاار    
حلځثيصاا ٿ ڀااڃ ل١ااً وااىت تالڀصةااثٌ تدلځااان٦ ټاا نتيذ ال٨صدااثيتز شص٩ٽااٳ خثټٙااثحل تټ٩ااثپ     

  محثير تجملصځ٧   ٵةٳ تټاٱ٧ تټ٩ثپ ټ .
خثټصٱٙااةٻ ن ڀٵااثٺ ټاا  مبؽٽاار تټٵااثڄنڂ تټ٩ااثپ ڀاااىٸً ن   ي ياا   "خااثيشٽځط" ٴااه ٨ااًٚ 

ڀن٧ٜ ڀڃ ڀٵثټر  ڄ  غلح تټصّٽةٿ ټا نتيذ ٸځداه  ٨اثپ لاٳ تټصاٱةاى تدلدثٔاً تجلارب         
 ٸٽځث ش١ٽح وټٷ ٨ځٻ تينتيذ ټصفٵةٳ تټٙثحل تالؼصځث٨ط.

تټصاٱةااى تدلدثٔااً( ن ڂ شااهلٻ ن ؼثڄااح   ) ٜااً يذ شٵًيااً وااىت تدلدااه    "خااثيشٽځط" يااًى 
 ي٩صٵه  ڂ تټّٽ١ر تټصاٱةىير  ِدٳ ڀڃ تټّٽ١ثز تعلًى   مه ث   ٴاه ٸثڄاس   تټٵٝثء  

 شصځص٧ ن تع٘ٻ خثټٵنذ  خ١ًيٳ ڀدثًٔ ن ڂ شهلٻ ڀڃ ِٽ١ر  لًى.

 ٴه ـهض ڀ٧ تټص١ني تټصهيغلط  ڂ ٴدٽس تينتيذ  ِث٠ر تټٵٝاثء خةاا ث  خاا تعٰاًتن      
ثپ  واان تټصاٱةااى   ټٹااڃ غلااح  ڂ يٹاانڂ شااهلٻ تټٵٝااثء  تِااصعاثء يااًن ٨ٽااى تع٘ااٻ تټ٩اا     

تدلدثًٔ  ٸځث غلح  ڂ يٹنڂ وټٷ تټصهلٻ مبٵصٝى ڄٗ ٴاثڄنڄط ٘اًيؿ.  خاىټٷ يٹانڂ     
تټصاٱةااى تينتي  تدلدثٔااً واان تټٵث٨ااهذ تټ٩ثڀاار ن شٙااًٰثز تينتيذ تټااا شصّااٿ ٬ثټدااثً       
خثټ٨ًّر  ال  صځٻ شبلريتً ن إصلثٌوث ـصى ال يٝثي تټٙاثحل تټ٩اثپ ڀاڃ ؼاًتء تټادٟء      

 .1ن تټصًٙٮ

                                                           
1
- Joseph Barthelemy: Article "De l'obligation de Foire en Droit 

Public Revue de Droit Public, 1912, page 529, 530 et 537. 
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ـثټار ـٙانٺ تينتيذ ٨ٽاى    ) ټٕٵط ڀده  تټصاٱةى تدلدثًٔ "خثيشٽځط" ًٚ  ٴه ش٩
 ـٵنٴ ث  ـثټر شاٱةى تټٵنتڄا  تټٽنتبؿ(  ي٥ ً ڀڃ ڀٵثټر  ڄ  ٨ځٿ تدلده  ن تحلثټصا. 

"Le principe est l'exécution directe des lois par la voie 

administrative". 

تټّاثخٳ ٨ٽاى تټصاٱةاى تجلارب   ٸعاً ٜاځثڂ         ڂ ن شاهلٻ تټٵٝاثء   "خاثيشٽځط"   ٴه وٸاً  
ټألًٰتن  ټٹاا  دل يّاِاٻ ڀا٧ خ٩اٛ تټٹصاثج ن تالوصځاثپ هباىت تجلثڄاح  إمهاثٺ ٸٽځاث           
٨هته ٰٵه يت٨ى ؼثڄح تينتيذ  ـًٖ ٨ٽى متٹةا ث ڀڃ شلثيِر ڄٕث٠ ث ٨ٽاى تټنؼا    

اا ٿ  تعٸځٻ   ڄ  ٸثڂ يًؼن  ڂ ي٩ځٿ شهلٻ تټٵٝثء خاا تعٰاًتن  تينتيذ ٰةځاث يإاح خة    
ڀااڃ ڀاث٨ٌااثز إال  ڄاا  دل يٙااٻ إذل ؼ٩ااٻ وااىت تټصااهلٻ واان تدلدااه   دل يص١ٽااح  ٸعااً ڀااڃ  
 ت٨صدثيه تِصعاثء ٨ٽى ڀده  تټصاٱةى تدلدثًٔ خثټ١ًيٳ تينتي   وىت ون تحلثنض ٩ٰالد.

 ال ٔٷ  ڂ شهلٻ تټٵٝاثء حلّاٿ تدلاث٨ٌاثز وان ٠ًياٳ تټّاالپ  تعڀاڃ عڂ تحلٙانٺ         
 تـه ٴن  غلًؾ تټ٩ٕني تټٵثڄنڄط.  إوت ٸثڂ شاهلٻ  ٨ٽى ـٳ خثټٵنذ  تيٸًته ڀڃ ٠ًٮ 

تټٵٝثء نتبځاًث ټٱاٛ تدلاث٨ٌاثز خاا تينتيذ  تعٰاًتن  ڀاةار ي١ځا٧ ٰة اث تجلځةا٧ إال  ڂ          
وىه تعڀاةر ټاةُ ڀاڃ تټّا ٻ  ٵةٵ اث  ټاةُ ڀاڃ تدلٙاٽفر تټ٩ثڀار تټصٕادط هباث إو ال           

هتپ تينتيذ ٨ٽاى  ؽلٹڃ  ڂ صل٩ٻ ڀڃ شهلٻ تټٵٝاثء ٴث٨اهذ ٨ثڀار   ڀاًًت ـصځةاًث ٴداٻ إٴا       
تټصاٱةااى تجلاارب   خ٩ااه تختثووااث ٴااًتيتً ڀااث عڂ ڀعااٻ وااىت تټصااهلٻ تټااهتبٿ ڀااڃ ٔاابڄ   ڂ   
ي٩ًٴااٻ ڄٕااثٞ تينتيذ  ي ااهن تټٙااثحل تټ٩ااثپ خااثخل١ً   ال غلاانٌ  ااس ِااصثي تحلًياار      
تټٱًنير  زلث ټر ٌيثنذ ٜځثڄثز تعًٰتن ن ڀنتؼ ر تينتيذ  ڂ ڄٙاٻ إذل واىت تټإاثٞ    

ى ت١ًٜتج تټا٥ثپ  تعڀڃ شلاث ياهن  إذل إواهتي تحلًيار  تعٜاًتي      تينتي   تټ٩ځٻ ٨ٽ
مبٙثحل تعًٰتن  شٹنڂ علثير تدلدثټ٭ر تټهٰث٦ ٨ڃ تحلًير  تټ٩ځٻ ٨ٽى محثيص ث  تيِاثءذ  

 إذل تحلًير  إوهتيوث.

                                                                                                                                        

J. Barthelemmy: Note Propos de l'exercice du Droit de Grace, R.p.p. 

1909. Page 548. 
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 إوت ٸاث ڄّٽٿ ټ نتيذ خثڀصةثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ ٰٽةُ ڀ٩اى وټٷ إټ٭اثء ٜاځثڄثز   
ڃ تټٝځثڄثز ڀث يٹٱٻ ذلٿ محثير ـٵنٴ ٿ ٴدٻ تينتيذ   ٨ٽاى  تعًٰتن تټٵٝثبةر ٰٽ ٿ ڀ

 .1وىت تعِثَ يصٿ تټصنٴةٯ خا ڄٕثٞ تينتيذ  ـًيثز تعًٰتن

ٰٽألًٰتن  ـةثڄثً ـٳ ٠ٽح  ٴٯ شاٱةى تټٵاًتي تينتي   خاىټٷ يصاهلٻ تټٵٝاثء ټريتٴاح      
ټااٷ تن٨اثءتز تينتيذ  ػلځاط تعٰاًتن ڀاڃ تِاصدهتنوث  ش٩ّاٱ ث  ڂ  ؼاه تټاهټةٻ ٨ٽاى و         

  شٽاٷ  "ونييان" ٰةا  شبيةاه ٴانى ټا٥ًيار تټ٩ځةاه       "خاثيشٽځط"  تټص٩ّٯ يصٝؿ ټااث  ڂ ي ى  
تټا٥ًير تټاا ڀاث ٌتټاس ـصاى تآلڂ  ٴانى تټا٥ًياثز   ظدصا ث   ٸعًواث متٕاةًث ڀا٧ تټنتٴا٧            
تِصؽثخر دلث شإهه تينتيذ ن ڄٕث٠ ث ـصى ال شٱٕٻ ن  نتء  ٤ةٱص ث تخل١ريذ تدل٩ٵهذ 

 ٵٳ ذلث تټاٱ٧  تخلري. ـصى  ځط تجلځث٨ر   

دل يٹڃ ڀاثً٘تً  ال زلدىتً الِصمهتپ تينتيذ  "خثيشٽځط" ڂ  chinot"2 ي٩صٵه تعِصثو "
الڀصةثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ  شًٰٙ ث ڀڃ شٽٵثء ڄٱّ ث ن ڂ شهلٻ تټٵثٜاط   ڄا  يصځااى  ڂ    

 ٔاةان "ي٩ٿ شهلٻ تټٵثٜاط خاا تينتيذ  تعٰاًتن ن مجةا٧ تدلاث٨ٌاثز.  ټٹاڃ ڀاث وٸاًه         

chinot ن يٙني   » ڀث ِدٳ  ڂ  ًٔڄث إټة « "خثيشٽځط" " ؼلثټٯ تټنتٴ٧  ال يصٱٳ ڀ٧ ٰ
 خٙنيذ تدل٩اٚ ٨ٽى وټٷ تالڀصةثٌ. "خثيشٽځط"

" هثوٻ ڀث ؼلثټٯ ي ي  ٰب ين ٰٵاًذ ڀاڃ ڀٵاثٺ    chinot ٔةان " ټٹڃ تحلٵةٵر وط  ڂ 
ي   ڀڃ ظٿ ٰٵه ي٩صٵه  علث شهيه  ؼ ر ڄ٥ًه  شًٶ ڀث ٨هتوث شلث ال يّاه  ي  "خثيشٽځط"

تټاى  ِادٳ    "خاثيشٽځط" ؼثء ت٨صٵثنه لث٠ةثً ال يٙؿ تال٨صهتن خ  ن ڀ٩ًٰر ي   تعِصثو 
 ٨ًٜ  خنٜنؾ  خثټٵهي تدل١ٽنج ټاث تآلڂ.

 

                                                           
1
- Joseph Barthelemy: Article "De l'obligation de Foire en Droit 

Public Revue de Droit Public, 1912, page 539. 
2
- Chinot: Thèse Precitée, page 27. 
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 Bonnard"0سًجش تٌَاس " تعِصثو  ي 
ي٩اٮ ټ نتيذ خثڀصةثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ  تِصمهتڀ  ن ڀنتؼ ار تعٰاًتن ټٽفٙانٺ ٨ٽاى     

 ِثخٳ ڀڃ ؼثڄح تټٵٝثء. ـٵنٴ ث ن ڂ شهلٻ
ٰثينتيذ شّص١ة٧ تختثو ٴًتي ڀٽٍپ  شاٱىه ڀدثًٔذد ٴدٻ تټٱًن تټى  ي٩ثيٚ ن تټصّٽةٿ 
ذلث ـٵ ث.  ڀٵصٝى وىت تالڀصةثٌ  ڂ تينتيذ ڀ٩ٱثذ ڀاڃ تڄصا ثغ تټ١ًياٳ تټٵٝاثبط   ذلاث      
ِٽ١ر تټصاٱةى ڀدثًٔذد ټٽفٙانٺ ٨ٽاى ـٵنٴ اث تدلصااث٦ٌ ٰة اث ڀاڃ ٴداٻ تعٰاًتن  ؽلٹاڃ          

 إذل تټٵٝثء ٰةځث خ٩ه  ي٩ًٜنڂ ٨ٽة  ن٨ث توٿ ٜه تينتيذ. يٽؽه تًٰتن  ڂ ټأل

"  تټٱًن ن Defendeur ياشح ٨ٽى وىت تالڀصةثٌ  ڂ شٹنڂ تينتيذ ن ڀنٴٯ تدلهت٧ٰ "
"  واااىت تدلنٴاااٯ وااان ٨ٹاااُ تدلصدااا٧ خاااا تعٰاااًتن ن    demendeurڀنٴاااٯ تدلاااه٨ى " 

ن ڂ تالټصؽثء إذل تټٵٝثء ټٽفٙنٺ ڀاث٨ٌثهتٿ إو ال يّص١ة٧  ـه  ڂ يبلى ـٵ  خاٱّ  
 ٨ٽى ـٹٿ ڀا  ٴثخٻ ټٽصاٱةى.

 ن ڀهټٱ  ڀنؼٍ تټٵثڄنڂ تينتي  ڀث يبشط0  "خنڄثي" ٴه ٸصح 
إڂ تڀصةااثٌ تټصاٱةااى تدلدثٔااً تټااى  شصځصاا٧ خاا  تينتيذ ن ڀنتؼ اار تعٰااًتن غل٩ٽاا ث ن   ) ) 

 تينتيذ ن  ڀاث٨ٌص ث ڀ٩ ٿ ن ڀًٸٍ تدله٨ى ٨ٽة    شٱًٚ ٨ٽاى تټٱاًن ڀًٸاٍ تدلاه٨ى.    
شٙااًٰثهتث شصمااى ٴااًتيتً شاٱةااىيثً  ش٩ٽااڃ خاا  تټٱااًن ٰااإڂ دل يااى٨ڃ ټاا   ياٱااىه ٠نت٨ةاار       
تټصؽبز إذل شاٱةى ٴًتيوث ڀدثًٔذد  خثټٵنذ ٨اه تالٴصٝثء ن ڂ شهلٻ ِثخٳ ڀاڃ ؼثڄاح   
تټٵٝثء.  وىت ون ڀث يّځى خثټصاٱةى تجلرب  خثټ١ًيٳ تينتي . ٰاثينتيذ شصٙاًٮ ڀاڃ    

ٴااًتي ڀااڃ ؼثڄداا ث  ش١٩ااط تټٵااًتي تټٙااٱر تټصاٱةىياار   خ٩ااه وااىه   شٽٵااثء ڄٱّاا ث خثختااثو 
 تدلًـٽر يٹنڂ ذلث ن ڂ إوڂ ِثخٳ ڀڃ تټٵٝثء ـٳ تټصاٱةى ڀدثًٔذد.

 وىت تالڀصةثٌ تدلٵًي ټ نتيذ ي١٩ة ث ـٳ تِاصمالٖ ـٵنٴ اث ڀاڃ تعٰاًتن ن ڂ ـثؼار      
 ټٽ١ااًؾ تعڀااً ٨ٽااى تټٵٝااثء ټٽٱٙااٻ ٰةاا   إ٘ااهتي ـٹااٿ ٴثخااٻ ټٽصاٱةااى ٸځااث ػلااهض ن  

 .((ڀاث٨ٌثز تعًٰتن ٰةځث خةا ٿ
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 ڂ تينتيذ ټةّااس ڀٽٍڀار خثشدااث٦ ٠ًياٳ تټصاٱةااى تدلدثٔاً ن مجةاا٧     "خنڄاثي"  ياًى  
تحلثالز ٰٽ ث  ڂ شصاثٌٺ ٨ڃ تشدث٦ وىه تټنِاةٽر  شٽؽاب إذل تټ١ًياٳ تټٵٝاثبط    ـةثڄاثً      
ػلااًپ ٨ٽة ااث تدلٕاا٦ً تِااصمهتپ تټصاٱةااى تجلاارب   يٝاا١ًوث ټ٩ااًٚ تعڀااً   الً ٨ٽااى       

ال يصمى ڀڃ تڀصةثٌ تټصاٱةى تدلدثٔاً ڀداه  ڀ١ٽٵاثً     "خنڄثي"ء ټٽٱٙٻ ٰة 0 ٰثټ٩ځةه تټٵٝث
  إظلث ٨ٽة  ٴةنن  ټ  تِصعاثءتز ختٱٯ ڀڃ ـهش    ځط تحلًيثز.

 ټٹا  خٙهن تټصفهض ٨ڃ تالِصعاثءتز  تټٵةنن تټنتينذ ٨ٽى ڀده  تټصاٱةى تدلدثٔاً  نذل  
إذل ش٩ٽةٳ  يصاثٴٛ شاثٴٝثً خةااثً   خً   ال ٔٷ  ڄ  ٬ًيح  ٰة  ڀدثټ٭ر ټةّس ن ـثؼر

عمهةصا    "خنڄاثي" ڀ٧ ي ي  تټّثخٳ  يصؽثواٻ تټنتٴا٧  تټٵاثڄنڂ   إظلاث ڄعداس وااث ڀاث ٸصدا          
 .1 ٬ًتخص 

إڂ تڀصةثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ ټةُ ڀ١ٽٵثً  إظلث شًن ٨ٽةا  تِاصعاثءتز ٰاثينتيذ ال شّاص١ة٧     
ٽااى تټٵٝااثء ټةاابوڂ ذلااث   تِااصمهتپ وااىت تالڀصةااثٌ نتبځااثً  ال خااه ذلااث ڀااڃ ٠ااًؾ تعڀااً ٨     

خثټصاٱةى   وټٷ إوت ٸثڂ واىت تټصاٱةاى ٰةا  ت٨صاهتء  ڀّاثَ خثدلٽٹةار تخلث٘ار    ـًيار         
 تعًٰتن.

ٰٱط ڀعٻ وىه تحلثالز ال يٹنڂ تټصاٱةى إال ٴٝثبةثً  ال غلنٌ ټ نتيذ تِصمهتپ تټصاٱةى 
         ً يؿ تدلدثًٔ لةط  علث إوت جلابز إټةا  ٸاثڂ شٙاًٰ ث ٬ٝاًث إال إوت ٸاثڂ وااثٶ ڄاٗ ٘ا

 ؼلنذلث تټصًٙٮ ن ڂ شهلٻ تټٵٝثء.

                                                           
1
- Roger Bonnard: Précis de Droit Administratife, page 243. 

"Quant au privilege de l'exécution d'office, il comporte des exeptions. 

L'administration ne possède plus de privilege mettre elle meme en 

movement, l'exécution force et elle doit avoir obtena l'autorisation des 

tribunaux, judiciaires lorsque la mesure d'exécution comporte une 

atteinte a la liberté au a la proprieté des individus. Dans ce cas il ne 

peut y  avoir qu'exécution force par voie judiciaire. L'exécution force 

par voie administrative est exclu et constitue meme une voie de fait 

sauf certaines exceptions".  
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ي١٩ط ټ نتيذ تڀصةثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ خًٕٞ  ال ؽلاُ ـًياثز تعٰاًتن     "خنڄثي"ااټ
   ڀٽٹةثهتٿ إو غلح ن وىه تحلثټر تټصؽثء تينتيذ ټٽٵٝثء  إوت ٸثڂ تټصاٱةاى تدلدثٔاً ال   

وان ڀنٜاا٧  ؽلاُ تحلًيار    تدلٽٹةاار تټٱًنيار ٩ٰٽااى    ٔاطء ياٙااح تټصاٱةاى إوتً؟ وااىت      
 ًِٮ إًِتٰثً خةاثً إوت وواح واىت    "خنڄثي"تټصّثؤٺ   ؼ  تټص٩ؽح  تټ٭ًتخر   ال ٔٷ  ڂ 

 تدلىوح تټى    ٴ٩  ن شاثٴٛ  تٜؿ  ل١ً ٤ثوً.

ت٨ااٮ ټا نتيذ لاٳ تټصاٱةاى تدلدثٔاً  ټٹاا   يتن        "خنڄاثي"  طلٽٗ ڀڃ وټاٷ  ڂ تټ٩ځةاه   
 اٱط تحلٳ  ي هڀ .شٵةةه وټٷ تحلٳ ٰب ين وټٷ تټٵةه تټّثټٯ تټىٸً تټى  ي

يتِاك تټٵاهپ ن ٰٵا  تټٵاثڄنڂ تټ٩اثپ يًِاٻ تټٹاالپ ٨ٽاى          "خنڄثي"ااا ال يصٙني  ڂ ٰٵة ثً ٸ
 ٨نتوا   يٵ٧ ن وىت تټصاثٴٛ تټدا.

  ٨صٵه  ڄ  يٵٙاه هباىت ڀّابټر شاٱةاى تټٵانتڄا  تټٽانتبؿ إو ياًى  ڂ تټ١ًياٳ تټ١دة٩اط          
ټ١ًيٳ تينتي  ٰإڄاا  يٹاانڂ  ټصاٱةااىوث واان تټ١ًيااٳ تټٵٝااثبط   ڀااث تټصاٱةااى تجلاارب  خااث    

 تِصعاثء ن وىه تحلثټر.

٨اااه ـهيعاا  ٨ااڃ وااىت تټٵةااه إذل ٰٹااًذ   "خنڄااثي" وااىت تال٨صٵااثن  ِثِاا  ڀااث  ٔااثي إټةاا   
"  إـثټصا  إذل واىت تدلنٜان٦    ڀنٜان٦ تټ٭ٝاح  تټص٩اه        voie de fait ح "ٙا تټ٭

ټ١ًيٳ  ياًى  ڂ شٹانڂ خاث   )  ٰة  ياصٹٽٿ خ١ًياٳ ٬اري ڀدثٔاً ٨اڃ  ِاةٽر شاٱةاى تټٵانتڄا        
 .1تټٵٝثبط(  ؼٍتء سلثټٱر وىه تټنِةٽر

 يصٝاؿ   "خنڄاثي"  هبىت تټصفٽةٻ ياٍ ٺ تټصااثٴٛ تټاى  ي٥ اً ع ٺ  وٽار خاا  ؼاٍتء ي          
يٵًي ڀده  تټصاٱةى تدلدثًٔ ټ نتيذ ټٽفٙنٺ  "خنڄثي"ٴٙهه   ؽلٹڃ تټٵنٺ خ٩ه وټٷ خبڂ 

تدلٽٹةار تټٱًنيار   ٨ٽى ـٵنٴ ث   ٰةځاث ؼلاصٗ خصاٱةاى تټٵانتڄا تټاا شص٩ٽاٳ خثحلًياثز         
يٹنڂ تټصاٱةى تجلرب  ٨ڃ ٠ًيٳ تټٵٝثء إال ن ـثالز تِصعاثبةر شّص١ة٧ ٰة اث تينتيذ  

 تِصمهتپ تټصاٱةى تدلدثًٔ.

                                                           
1
- Roger Bonnard: Précis de Droit Administratife, pages 211 et suiv. 
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 Rolland"10 ي الڂټنيُ "ي   تعِصثو 
يًى  ڂ ټ نتيذ تڀصةثٌتً ٨ثڀثً ن تټصاٱةى ٰاثټٵًتيتز تينتييار ڀٍا نذ خٵانذ لث٘ار واط تټٵانذ        

  ٞ تي تټصاٱةاى           تټصاٱةىير ڀا٧ ڄٕاث تينتيذ تټاى  يصّاٿ خ١اثخ٧ تټّاٽ١ر تټ٩ثڀار...   ڀاثپ تټٵًا
تټى  يبڀً خ٩ځٻ ٔطء    تالڀصاث٦ ٨ڃ ٨ځٻ ٔطء ڀث غلح  ڂ يى٨ڃ تعًٰتن  ؼل٩ٝنت ذلاىت  
ي        تټٵًتي  ٰإ٠ث٨ر   تڀً تټّٽ١ر  ڀً  تؼح  يصفاصٿ  ڂ شٹانڂ تټ١ث٨ار   الً  ٨ٽاى ڀاڃ يصًٝا

خ٩ه ظٿ وٸً  ڂ تټٵًتي تينتي  ٨ااهڀث يإاا تټصٍتڀاثً     ڀڃ شاٱةى تټٵًتي  ڂ يٽؽب ټٽٵٝثء ٰةځث
ذد واىت            ه تټٵاثڄنڄط ٰاإڂ تينتيذ شّاص١ة٧  ڂ شاٱاى ڀدثًٔا ن    ي٩اهٺ ن ڀًٸٍا ٨ٽى ٨اثشٳ تټٱًا
ن تټٵةااثپ خااثټصٍتپ ڀ٩ااا   ټةّااس تينتيذ ن ـثؼاار إذل يٰاا٧    ٚ ٨ٽااى تټٱاًا تي تټااى  يٱاًا تټٵاًا

 دلدثًٔ.تعڀً إذل تټٵٝثء ټصٵًيً ـٵ ث إو ذلث ـٳ تټصاٱةى ت
 ټٹڃ "ي الڂ" خ٩ه  ڂ ِٽٿ ټ نتيذ خثڀصةثٌوث تټ٩ثپ ن تټصاٱةى تدلدثًٔ ٨ثن ٰىٸً  ڄ  ڀ٧ 
وټااٷ غلااح  ال شدااثټ٫ ن وااىت تجملااثٺ إو  ڂ تينتيذ ال شصځصاا٧ خثڀصةااثٌ ٨ااثپ ن تټصاٱةااى       
تدلدثًٔ   ڂ وىت تالڀصةثٌ ال يٹنڂ إال خاثءد ٨ٽى ڄٗ ٴثڄنڄط    ًٔٞ ن ٨ٵه ڀربپ خاا  

 تټٱااًن  وٸااً "ي الڂ"  ڂ نيتِاار  ـٹااثپ تټٵٝااثء خ٩اثياار ي٥ ااً ڀااا ث  ڂ تټصاٱةااى   تينتيذ
 تدلدثًٔ تِصعاثءد  ټةُ ٴث٨هذ ٨ثڀر.

 ؽلةٍ ي الڂ خا ٔٵط ڀنٜن٦ تټصاٱةى    خا ـثټر ـٙنٺ تينتيذ ٨ٽى ـٵنٴ ث  واث 
يٹنڂ  شّص١ة٧ تينتيذ  ڂ شّصمهپ تټصاٱةى تدلدثًٔ   ـثټر شاٱةى تټٵنتڄا  تټٽنتبؿ  واث

 ال ؼلصٽٯ ي الڂ ن وىه تټصٱًٴر ٨ڃ ڄ٥ًير تټ٩ځةاه    تټصاٱةى ٨ثنذد خثټ١ًيٳ تټٵٝثبط
 خٻ يصٱٳ ڀ٩  متثڀثً. "ونيين"

 

 

 

                                                           
1
- Louis Rolland: Précis de Droit Administratif, 9e. Eqit. Pages 49, 69, 

67 et suiv. 
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  Marcel Waline"10"ياسعْم فانني  ي   تعِصثو
وٸاً  ڂ ټا نتيذ ـاٳ تټصځصا٧ خثڀصةاثٌ تټصاٱةااى تدلدثٔاً ٸځداه  ٨اثپ   وٸاً  ڂ تټنٜاا٧           

ًٰتن ن ڀ٩ثڀالهتٿ  دل ش٭ح ٨ڃ ووا  ل١نيذ وىت تدلده  ؼلصٽٯ ٨ځث ػلهض خا تع
ٰبٔااثي إټة ااث  خااًي ڀاااؿ تينتيذ وااىت تالڀصةااثٌ خٝااً يذ متٹةااا ث ڀااڃ  نتء  ٨ځثذلااث        

 تټ٩ثؼٽر تدلص٩ٽٵر لځثير  ڀڃ تټه ټر  ِالڀص ث  تفلث٥ٰر ٨ٽى ٸةثعلث.
تټٵثٜاط    هض ٰثټا ٨ڃ محثير تعًٰتن ڀڃ وىت تالڀصةثٌ تخل١ري ڀٵثٺ إڂ يٴثخار  

٨ٽااى شٙااًٰثز تينتيذ ڀنؼااننذ  ټٹااا ث يٴثخاار الـٵاار  ن وټااٷ ٜااځثڂ ټألٰااًتن إو    
يّص١ة٩نڂ ڀٵثٜثذ تينتيذ  ڀ١ثټدص ث خثټص٩نيٛ ٨ځث  ـهظص  هبٿ ڀڃ  ًٜتي إال  ڂ 

                                                           
1
- Marcel Waline: Traité élémentaire de Droit Administratif, 5e Edit 

1950 page 398. 
 ټصنٜةؿ ي ي 0 "ٰثټا"  د ڄنين خ٩ٛ ٰٵًتز شلث ٸص

"l,administration en principe, a le privilege de faire exécuter ses 

decisions par ses agents, sans avoir a demender au préalable a un juge 

de lui delivrer un titre exécuter. 

"c'est le particulier, au contraire qui s'il estime que l'administration 

agit sans droit, doit prendre l'initiative de saisir les Tribunaux en 

formant des récours contre les actes administratife ou des demandes 

en dommages interet a la suite de leur exécution. Mais le control du 

juge se trouve ainsi reporte a posteriori(car les recours ne sont pas 

suspensifs) et surtout, le particulier étant demandeur, c'est sur lui qui 

retombe le fadeur de la preuve. 
"l'administration a donc un privilege dit privilege d'action d'office ou 

encore privilege du préalable. 

"Cette règle est évidemment trés dure pour les administrateurs et 

confère a l'administration un pouvoir. Il faut bien réconnaitre 

cependant qu'elle est nécessaire pour assurer l'exécution rapide de 

decisions urgentes pour la sécurité ou la salubrité publiques". 
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     ٛ .   ـةثڄاثً  1تينتيذ شٵنپ خثټصاٱةى ٨ٽى ڀّاه ټةص ث  ٰاإوت  ل١ابز تټصٍڀاس خاثټص٩ني
 ٠ٽاااح  ٴاااٯ شاٱةاااى شٙاااًٮ تينتيذ   ؽلٹاااڃ يّاااص١ة٧ تالٰاااًتن تالټصؽاااثء ټٽٵٝاااثء 

 ِصٹنڂ ڀنٜن٦ نيتِصاث ٰةځث خ٩ه(.) 2ټٽٵٝثء  ٴٯ وىت تټصاٱةى خًٕ ٞ لث٘ر

 ٴه  اهض ٰاثټا ٨اڃ شاٱةاى تټٵانتڄا  تټٽانتبؿ  ٴاًي  ڂ تينتيذ ال شٽؽاب ن         
وىه تحلثټر إذل تِصمهتپ ٠ًيٳ تټصاٱةى تدلدثًٔ إال إوت لٽس تټٵنتڄا    تټٽنتبؿ ڀاڃ  

٨ٽااى سلثټٱصاا ث     ٸثڄااس واااثٶ ـثټاار ٜااً يذ شّااصه٨ط ِاا٨ًر تټصاٱةااى          تجلااٍتء
زلث٥ٰر ٨ٽى  ڀڃ تټه ټر  ـً٘ثً ٨ٽى ِاالڀص ث إو ن ـثټار تټٝاً يذ إوت تڄص٥ًڄاث     

ٴاه شص٩اًٚ تدلٙاٽفر تټ٩ثڀار ټٽم١اً        » ٴه يٙهي خ٩ه ٌڀاڃ ٠نياٻ  «ـٹٿ تټٵٝثء 
محثير شٽٷ تدلٙاٽفر   شٝة٧ تحلٹځر ڀڃ تټٵنتڄا  تټٽنتبؿ تټا هتهٮ ن تټنتٴ٧ إذل 
ـثټار لٽان تټٵانتڄا    )  تټ٩ځٻ ٨ٽى  ٵةٵ ث   ڀڃ ظٿ ٰإڂ تينتيذ ن وثشا تحلاثټصا 

ً  -ڀڃ تجلٍتء تجلاثبط    3 ـثټر تټًٝ يذ( شّص١ة٧ تِصمهتپ  ِةٽر تټصاٱةى تدلدثٔا
 .4 يٹنڂ تټصاٱةى ٴٝثبةثً ن ٬ري وثشا تحلثټصا

                                                           
 تدلإني  9156ٰربتيً  60ن   Zimmermonn يتؼ٧ ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٱًڄّط ٴٝةر -1

وىت تحلٹٿ لثٖ خص٩نيٛ تعًٰتن ٨ڃ )90ٖ  تټٵّٿ تټعثټط 9150مبؽځن٨ر ِريي  ن 
 تعًٜتي تټا شٽفٵ ٿ ڀڃ شًٙٮ تينتيذ(.

 ـٹٿ  لً ن  9165ينڄةن  60 ن  Fenaille  ٴٝةر  يتؼ٧ ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٱًڄّط -2
 ر0ڄٱُ تدل٩اى ٴٝة

union des établissements thermaux et des stations climatiques de France 
 وىتڂ تحلٹځثڂ لث٘ثڂ خنٴٯ شاٱةى شًٙٮ   9160ينڄة   65 ٴه ٘هي وىت تحلٹٿ ن 

 تينتيذ.

3
-  Marcel Waline: Traité élémentaire de Droit Administratif, 1950 

page 400. 
                            ٨ڃ تټٝدٟ تينتي " ٰثټا"يصفهض   ڀڃ تدلًؼ٧ تټّثخٳ 666تڄ٥ً ٖ -4

La police administrative .ڀهى ِٽ١ر تينتيذ  يٴثخر تټٵٝثء ٨ٽة ث  
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٨اااثپ ن تټصاٱةاااى تدلدثٔاااً    لال٘ااار ي   ٰاااثټا  ڂ تينتيذ شصځصااا٧ خثڀصةاااثٌ    
ټٽفٙنٺ ٨ٽى ـٵنٴ ث  شّص١ة٧ تِصمهتپ وىت تالڀصةثٌ  يٝثً ٨ااه شاٱةاى تټٵانتڄا    
 تټٽنتبؿ تټا ختٽن ڀڃ تجلٍتء تجلاثبط    ن ـثټار تټٝاً يذ تټاا شاه٨ن إذل ِا٨ًر      
تټصاٱةى ټصٱاثن  تعل١اثي  تعٜاًتي تټاا هتاهن تعڀاڃ تټ٩اثپ.  واىت تټاً   يصٱاٳ ڀا٧            

  يّري ن تهثو ث. ""ونيينڄ٥ًير 

 Vedel0 1ٰةهٺؼنيغ ي   تعِصثو 
  هض ٨ڃ ڀٕٹٽر تټصاٱةى تجلرب   وٸً  علث شعري ت٨صدثييڃ ڀص٩ثيٜا0

0 صلااه  ڂ تټصاٱةااى تجلاارب  ٰةاا  ل١اانيذ ٨ٽااى تعٰااًتن إو ٰةاا  ش٩ااه ٨ٽااى َاحْةةحٰځااڃ 
 ـًيثهتٿ  شلصٽٹثهتٿ.

ٍ   ڀڃ  يص١ٽدا    ـصاى ش١اث٦    0 صلاهه ٜاً ييثً ټا نتيذ إو تټٙاثحل تټ٩اثپ      َاحْةح أخةش
 تينتيذ  شصځٹڃ ڀڃ  نتء  ٤ةٱص ث حلځثير وټٷ تټٙثحل تټ٩ثپ.

ٰٹةٯ  ٻ وىه تدلٕٹٽر؟  ـةثڄثً يصٙهى تدل٦ًٕ حلٽا ث ٰةځااؿ تينتيذ ـاٳ تټصاٱةاى     
تدلدثًٔ    ـةثڄثً  لًى يص١ٽح تدل٦ًٕ شهلٻ تټٵثٜط ٴدٻ تټصؽثء تينتيذ ټٽصاٱةى    

 تحلثټر.  ڂ تټصاٱةى يٹنڂ ٴٝثبةثً ن وىه

 ټٹااڃ ڀااث تټااى  ػلااهض إوت ِااٹس تدلٕاا٦ً  دل يصااهلٻ دلاااؿ تينتيذ تڀصةااثٌ تټصاٱةااى       
تدلدثًٔ ن ڂ شهلٻ تټٵٝثء    ڀا٩ ث ڀاا ؟   ين تعِاصثو "ٰةاهٺ" ڀنٴاٯ تټٵٝاثء ن      

 زلٹځر تټصاث٦ٌ  رلٽُ تټه ټر  زلٹځر تټاٵٛ(.) وىه تحلثټر

  ٗ ن  ڂ تينتيذ ال شٽؽاب    ٸىټٷ ڀنٴٯ تټٵٝثء ڀڃ ڀنٜن٦ تټصاٱةى تدلدثٔاً  ياصٽم
إذل ٠ًيااٳ تټصاٱةااى تجلاارب  ڀدثٔااًذد إال تِااصعاثء   ڂ تټ١ًيااٳ تټ١دة٩ااط واان تټ١ًيااٳ  

                                                           
1
- Georges Vedel: Cours de Droit Administratif, Paris -1951-1952 

pages 901 suiv. 
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تټٵٝااثبط  يٹاانڂ ٔاابڂ تينتيذ واان ٔاابڂ تعٰااًتن ن وااىه تحلثټاار   ن تحلثټاار تټااا   
يٹنڂ ټا نتيذ ٰة اث ـاٳ تټصاٱةاى تدلدثٔاً ٴةاه تټٵٝاثء وټاٷ تحلاٳ خٵةانن ٨هياهذ إو            

 .1ًٔ ٞ   ٬ًٚ تټٵٝثء ڀڃ وټٷ ٸٽ  محثير تحلًير تټٱًنير تِصٽٍپ شنتًٰ ٨هذ

 يًى "ٰةهٺ" ن شهلٻ تټٵٝثء ٴدٻ تټصاٱةى  ٸرب ٜځثڂ حلځثير ـًيثز تعًٰتن ڀڃ 
 .2تِصدهتن تينتيذ  ٨ّٱ ث

                                                           
                     ن ٴٝةر) 9156نيّځرب  6تؼ٧ تحلٹٿ زلٹځر تټصاث٦ٌ تټٙثني ن ي -1

Societé immobillière de saint - just - classeur penal" تدلإني مبؽځن٨ر  )
 9156ڄنٰځرب  60 ٸىټٷ ـٹٿ رلٽُ تټه ټر ن   90ٖ  تټٵّٿ تټعثټط  9155ِريي  ن 

 ن ِريي    6600ٖ  تټٵّٿ تټعثڄط  9150ن   اثبط تدلإني مبؽځن٨ر ؼنيَ ٸالِري تجل
 .59تټٵّٿ تټعثټط ٖ  9150ِار 

     يًى  ڂ تټٱٵ  ؼلٽٟ خةا ځث  يّص٩ځٽ ځث مب٩اى  تـه  -خا ت١٘الـا  "ٰةهٺ"يٱًٲ  -2
action d'office   ڀ٩اثه تټٵنذ تټصاٱةىير ټٽٵًتي تينتي   ت١٘الؾ Exécution d'office 
دثًٔ   يًى ٰةهٺ  ڂ تټصًٙٮ تدلدثًٔ خثټ١ًيٳ تينتي  ي٩صرب تڀصةثٌتً ٨ثڀثً  ڀ٩اثه تټصاٱةى تدل

 ټ نتيذ.
 ڀث تټصاٱةى تدلدثًٔ خثټ١ًيٳ تينتي  ٰٽةُ تڀصةثٌتً ٨ثڀثً   إظلث ون ٠ًيٳ تِصعاثبط شّٽٹ  تينتيذ 

 ن ـثالز لث٘ر.
ڀثً ټ نتيذ إو دل يٵٿ  وىه تټصٱًٴر ڀنٜن٦ ڄ٥ً إو ڀث ٴةځر ت٨صدثي تټصًٙٮ تدلدثًٔ تڀصةثٌتً ٨ث

تټصًٙٮ )تټصًٙٮ تټصاٱةى   ال ٔٷ  ڂ وىت تالڀصةثٌ تټ٩ثپ تټى  يّد٭  ٰةهٺ ٨ٽى تينتيذ
 تدلدثًٔ( يٱٵه ٴةځص   ڀ٩اثه إوت ٸثڂ ڀنٴنٰثً ٨ٽى شهلٻ تټٵٝثء ټةٵًي ڀث إوت ٸثڂ ياٱى    ينٴٯ.

عٽر تټا ِثٴ ث ال شٙځه  ٴه  نذل ٰةهٺ خد٩ٛ تعڀعٽر ټصبيةه ي ي  ن وىه تټصٱًٴر   ټٹڃ تعڀ
  ڀثپ تټاٵه  ال ههى ن شبيةه تټصٱًٴر تټا يٵنٺ هبث.

ال ٬دثي ٨ٽة   يصٱٳ ڀ٧  -ن تِص٩ځثٺ تال١٘الـا مب٩اى  تـه  - تحلٵةٵر  ڂ ڀّٽٷ تټٱٵ  
ٰثټصاٱةى تدلدثًٔ يّصٽٍپ تټصًٙٮ خهتءذ   تټصًٙٮ خهتءذ ال ؼه ى ڀا  إوت دل   تټنتٴ٧  تټٵثڄنڂ

 ةى ڀڃ ؼثڄح تدلصًٙٮ    تينتيذ.يصد٩  تټصاٱ
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٨اه تحلهيط ٨ڃ ڀنٜن٦  De laubadere ري ٴه ووح تعِصثو ن  ټنخثني
تالِصعاثء ال يٹنڂ إال خااٗ شٕاًي٩ط   تټصاٱةى تدلدثًٔ إذل ڄٱُ تټً   تِصعاثء   وىت 

 .1   ن ـثټر تټًٝ يذ   ن ٬ري وثشا تحلثټصا ال خه ڀڃ شهلٻ تټٵٝثء

" ٨ًٜااث ڀنٴااٯ تټٵٝااثء   يااهته ن ڂ  رين  ټننخااثي  ڄالـاا٣  ڂ تعِااصثويڃ "ٰةااهٺ   
ش٩ٽةٳ ڀا ځث دل يبشةث جبهيه ن تدلنٜن٦   ټاىټٷ ٰإڄااث ڄًؼاا تټص٩ٽةاٳ ٨ٽاى ي ي ځاث       

 ٹثپ تټٵٝثء  ڀاثٴٕص ث.حلا نيتِر  ـ

"  ڄاا  ي٩صارب تټصاٱةاى تدلدثٔاً تِاصعاثء    ڂ تدلدااه      Vedelٰةاهٺ  " يّاصٱثن شلاث ٸصدا     
تټ٩ااثپ واان تټصاٱةااى خ٩ااه شااهلٻ تټٵٝااثء  ـّااٿ تټاااٍت٦ خااا تينتيذ  تعٰااًتن خإ٘ااهتي 
ـٹٿ ٴثخٻ ټٽصاٱةى   ڂ وىت تدلده  يًّ  ِنتء خثټاّدر ټصاٱةاى تټٵانتڄا  تټٽانتبؿ       

نتيذ ٨ٽى ـٵنٴ اث  ال شّاص١ة٧ تينتيذ تِاصمهتپ  ِاةٽر تټصاٱةاى تدلدثٔاً       ـٙنٺ تي
 إال إوت ڀاف ث تدل٦ًٕ وټٷ تحلٳ خاٗ ً٘يؿ    ن ـثټر تټًٝ يذ.

 

 

                                                                                                                                        

 تڄ٥ً ڀدثنئ تټٵثڄنڂ    ڀث خ٩هوث 810ٖ  9106  ن زلثًٜتش  جبثڀ٩ر خثييُ "ٰةهٺ"يتؼ٧ 
  ڀث خ٩هوث. 606ٖ   تينتي  ټٽهٸصني شنٰةٳ ٔفثش 

ټٵّٿ تټهٸصنيته  9106ِار  "ن زلثًٜتش  جبثڀ٩ر تټٵثوًذ " ڄهيي  ونيين" ٴثيڂ ڀ٧ وټٷ 
  ڀث خ٩هوث. 968ٖ

ن  " ڀث خ٩هوث   يٕري  906ٖ  ٠9106د٩ر   تټٵثڄنڂ تينتي   ڀ١نټ 0تڄ٥ً ن  ټننخثيً -1
إذل  ڄ   إڂ ٸثڂ تټصاٱةى تدلدثًٔ خثټ١ًيٳ تينتي  يّصٽٍپ ڄٙثً ي٩صځه ٨ٽة  إال  ڂ  "ټننخثيً

ن ـثټر تټٝدٟ تينتي   تالِصةالء  -تټاٙنٖ ٸعريذ ن وىت تدلنٜن٦  ڀعثذلث 
 .ڄ٥ًير تټصاٱةى تدلدثًٔ( - 0پ) (Police, quisition  ٖ900) ٬ريمهث
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 سأُ انفمو ادلظشُ يف طثْعح انرنفْز ادلثاشش

يىوح تټٱٵ  تدلًٙ  إذل  ڂ ـٳ تټصاٱةى تدلدثًٔ ي٩ه تِصعاثء ڀڃ تدلده  تټ٩ثپ 
٦ تټ١ًيٳ تټٵٝثبط حلّٿ تټاٍت٦ خاا تينتيذ  تعٰاًتن  تحلٙانٺ    تټى  يٵٝط خثشدث

٨ٽى ـٹٿ ٴثخٻ ټٽصاٱةى ٰثينتيذ غلاح  ال شٽؽاب إذل تټصاٱةاى إال خ٩اه شاهلٻ تټٵٝاثء       
 ٰٙٽ  ن تدلنٜن٦ خإ٘هتي ـٹٿ ڀٕځنٺ خثټاٱثو   إوت ٸثڄس تينتيذ شّص١ة٧ تڄص ثغ 

٨ٽاى تدلداه  تټ٩اثپ تټّاثخٳ  ال     ِدةٻ تټصاٱةاى تدلدثٔاً  ـةثڄاًث ٰاإڂ وټاٷ ي٩اه لً ؼاًث        
 يٹنڂ وىت تخلً غ إال خاٗ شًٕي٩ط    لٹٿ تټٵنت٨ه تټ٩ثڀر  ـثټر تټًٝ يذ.

٨اڃ ـاٳ تټصاٱةاى تدلدثٔاً ڀٵاًيتً  ڄا  ڀٱةاه         "تعِاصثو تټاهٸصني  ـةاه ي ٰاس    " ٴه  هض 
ټ نتيذ إو ؽلٹا ث ڀڃ شاٱةى   تڀًواث ن تحلاثٺ خاه ڂ شاهلٻ وةةار  لاًى    تِاصةىتعلث         

 يّ ٻ ٨ٽة ث تټٵةثپ مب ځص ث ن ڂ شبلري ـصى ال شٝثي ڀٙثحل تټه ټر. خىټٷ 

   ـٳ تټصاٱةى تدلدثًٔ( ل١ري ؼلٕى ڀا  ٨ٽى ـٵانٲ تعٰاًتن   )  ټٹڃ وىت تالڀصةثٌ
 ټااىټٷ غلااح  ڂ شٹاانڂ ذلااٿ ٜااځثڄثز ٸٱةٽاار لځثياار ـٵاانٴ ٿ ڀااڃ تِااصدهتن تينتيذ   

  ١١ٔ ث.

١ة٧ شاٱةااى   تڀًوااث  ڀااث شه٨ةاا   ڀااڃ تټٝااځثڄثز تټٹااربى ټألٰااًتن إڂ تينتيذ ال شّااص
ٸثعڀً تټٙثني خص١٩ةٻ ؼًيهذ    هبهپ ڀاٍٺ    خ٭ٽاٳ  «ټاٱّ ث ڀڃ ـٵنٲ  ِٽ١ثز 
 إال خ٩ه ٨ًٚ تعڀً ٨ٽى تټٵٝثء ټٽٱٙٻ ٰة . »زلٻ    ڀٹثڂ مج٩ةر    وةةر

 تټصاٱةى تدلدثًٔ يٵٝط ٨ٽى وىه تټٝاځثڄثز تټ٭ثټةار ٰاال ڀاثٴٝار   ال زلاٛ  ال      
تټصاٱةى   ڀڃ  ؼٻ وىت  ٘دؿ ـٳ تټصاٱةى تدلدثًٔ ن تټنٴاس  زلثِدر   شهٴةٳ ٴدٻ 

 تحلثًٜ ڀٵةهتً خٵةنن ٨هيهذ خ٩ٝ ث شًٕي٩ط  تټد٩ٛ تآللً ٴًيه تټٱٵ   تټٵٝثء.
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 وىه تټٵةنن ؼ٩ٽس ڀڃ وىت تحلٳ ن تټنتٴ٧ ـٵاثً تِاصعاثبةثً ال يٽؽاب إټةا  إال     
 .1ن ـثالز ڀ٩ةار

ڂ  مهةر وىت تالڀصةثٌ  ٰثبهش  تټٹاربى   خث "تعِصثو تټهٸصني  ـةه ي ٰس" ڄالـ٣  ڂ 
ټاا نتيذ ظااٿ   ٜااؿ ل١نيشاا  خثټاّاادر حلًيااثز تعٰااًتن  هتهيااهه ټٽٝااځثڄثز تدلٵااًيذ  

 حلځثير ـٵنٴ ٿ.

 تضلااثٌ إذل ؼثڄااح تټٱٵ ااثء تټٱًڄّااةا تټااىيڃ يااً ڂ ن وااىت تالڀصةااثٌ تِااصعاثء   ڂ     
 تټٵث٨هذ ٨ٽى تټصاٱةى ٨ڃ ٠ًيٳ تټٵٝثء.

تدلدثٔاً دل ياهيَ ن تټٱٵا  تدلٙاً  تټهيتِار تټٹثٰةاار       تټنتٴا٧  ڂ ڀنٜان٦ تټصاٱةاى    
 دل ػل٣ خثټ٩اثير تټنتؼدر   ڀث ٸصح ٨اا  ٜاةةٻ  ڀٵصٝاح  ال يصاثِاح ڀا٧  مهةار       
تدلنٜاان٦  ل١ااًه  ن تحلااثالز تټااا ش٩ااًٚ ٰة ااث تټٱٵاا  دلنٜاان٦ تټصاٱةااى تدلدثٔااً     
 شًِااٿ ل١ااث تټٱٵاا  تټٱًڄّااط  ڄٝااٿ إذل تټٹصااثج تټااىيڃ ي٩صرب ڄاا  تِااصعاثء ـصااى ال     

 .2شٵٝط تينتيذ هبىت تالڀصةثٌ ٨ٽى تحلًيثز تټٱًنير

   ً  تټٱٵا  تدلٙاً    ) خ٩ه  ڂ ٨ًٜاث ټً   تټٱٵ  تټٱًڄّط ن ڀنٜان٦ تټصاٱةاى تدلدثٔا
يّري ن يٸثج تټٱٵا  تټٱًڄّاط...( تشٝاؿ ټااث ڀاهى تلاصالٮ  يتء تټٹصاثج  ش٩اثيٚ         

صاثج  ڀنٴٱ ٿ ڀڃ وټٷ تدلنٜن٦  ټ٩اٻ ڀًؼا٧ واىت تخلاالٮ  تجلاهٺ تټ٩اةاٯ خاا تټٹ       
  شٝثيج  ؼ ثز ڄ٥ًوٿ ون نٴر تدلنٜن٦  ٩٘نخص   ل١نيش .

                                                           
 . ڀث خ٩هوث 969ٖ  9161 - 9160  تټٵثڄنڂ تينتي ڀىٸًتز  0تټهٸصني  ـةه ي ٰس -1

 . 96ٖ  9156  ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي  تدلًٙ  0تټهٸصني زلځه ٌوري ؼًتڄ  -2
 69ٖ  9105  ةځ ثتينتيذ  شا٥  تټٹصثج تع ٺ  تټٵثڄنڂ تينتي  ٨0عځثڂ تټهٸصني ٨عځثڂ لٽةٻ

 66 . 
 . 650 ڀث خ٩هوث  ٖ 659ٖ  9105 تټ١د٩ر تټعثڄةر  ڄٕثٞ تينتيذ 0تټهٸصني ِٽةځثڂ تټ١ځث  
 تټ١د٩ر تع ذل.   ڀث خ٩هوث  686ٖ  ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي  0تټهٸصني شنٰةٳ ٔفثش 



84 
 

 سأُ انذكرٌس حمًذ كايم نْهح
يًى تټهٸصني  ڂ ڀّبټر تټصاٱةاى تدلدثٔاً  ـاهه ال شصؽاً      ڂ تينتيذ شصځصا٧      
هبث تالڀصةثٌ ٸځده  ٨ثپ  متا٧ ڀڃ تِاصمهتڀ   ـةثڄاثً  خٙاٱر تِاصعاثبةر ٬ثيار تعڀاً       

ټٵنتڄا  تټٽنتبؿ إو تدل٦ًٕ ياٗ ٨ٽى تټ١ًيٵر تټا شاٱى  ڂ وىت تدلا٧ يٹعً ن ـثټر ت
هبث  وط ٬ثټدثً تټ١ًيٳ تټٵٝثبط  ټ٩ٻ واىت تالهاثه تخلاثٖ خٹعاًذ ڀاا٧ تينتيذ ڀاڃ       
تِصمهتپ  ِاةٽر تټصاٱةاى تدلدثٔاً ن ـثټار شاٱةاى تټٵانتڄا  تټٽانتبؿ وان تټاى  ـاهت           

نٴ ث   ڀّبټر شاٱةى خثټٹصثج إذل  ٧ٜ تټصٱًٴر تټّثخٵر خا ـٙنٺ تينتيذ ٨ٽى ـٵ
 تټٵنتڄا  تټٽنتبؿ.

ٰثڀصةثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ ٨ثپ ن تحلثټصا إال إوت ٸثڂ واثٶ ڄٗ ً٘يؿ ؽلاا٧ تينتيذ  
ڀڃ تالټصؽثء إټة    خىټٷ شٹنڂ تټصٱًٴر تټّثخٵر ال  ِثَ ذلاث ٰٝاالد ٨اڃ  ڂ تعلاى     

ٺ ٨ٽااى هبااث يدااه  ٬ًيدااثً  رلثٰةااثً ټٽځا١ااٳ إو ٸةااٯ يٹاانڂ ټاا نتيذ ن ِاادةٻ تحلٙاان 
تِاصمهتپ تټصاٱةاى تدلدثٔاً خةاځاث يٹانڂ شاٱةاى        » وط ـٵنٲ ڀصاث٦ٌ ٨ٽة ث«ـٵنٴ ث 

 تټٵنتڄا  تټٽنتبؿ.
 .1 ٴةځص ث تټٵثڄنڄةر  تٜفر   ٤ ً ڀڃ تحلثټر تع ذل خثټ١ًيٳ تټٵٝثبط

ٰفصى ال ڄٵ٧ ن ڀعٻ وىت تټصاثٴٛ تټى  ي٩ةد  تټد٩ٛ ٨ٽى تټً   تټى  يبلى هبىه 
ن٧ٜ تټّٽةٿ  ٠دة٩ر وټٷ تالڀصةثٌ تټى  ي٩ه  ـهذ ال شٵداٻ  تټصٱًٴر غلح ڀًت٨ثذ تټ

تټصؽٍبر    ڄ  إوت ٸثڂ تِصمهتپ تينتيذ ټ  ٴٽاةالد ن ـثټار شاٱةاى تټٵانتڄا ٰځاث وټاٷ       
إال عڂ تدل٦ًٕ  يتن وټٷ   ڄ٥ٿ ٠ًيٵر تټصاٱةى مبث يصٱاٳ ڀا٧ متٹاا تينتيذ ڀاڃ  نتء     

يت٨اى ن واىه تحلثټار تدلٕاٹٽر      ٤ةٱص ث   مبث ػلځط ـًياثز تعٰاًتن     ڂ تدلٕا٦ً    
 تعـاثيا تټا يعريوث ڀنٜن٦ تټصاٱةى تدلدثًٔ  تيشبى  ڂ تحلٻ تټّٽةٿ ذلاث ن ڀ٥٩اٿ   

 ون تټ١ًيٳ تټٵٝثبط.

                                                           
1
- Chinot: thèse précitée, 1945 pages 32 – 33. 
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 ًذمذّش دلغأنح انرنفْز ادلثاششذمٌّى 

إڄاااث ڄاٝااٿ إذل تټٱٵاا  تټٱًڄّااط  تټ٩ًخااط ن ٨ااهپ ؼاانتٌ تټٽؽاانء إذل تټصاٱةااى   
   البفط  ٨هپ  ؼنن ؼًتء ٨ٽى ٨اهپ تټصاٱةاى    تدلدثًٔ إال ٨اه  ؼنن ڄٗ شًٕي٩ط

ظٿ ڀث ون وىت تالڀصةثٌ تټ٩ثپ تټاى  ياصٹٽٿ ٨اا  تټاهٸصني ټةٽار   وان ڄٱّا  شٹٽاٿ ٨ٽاى          
 ٸعًذ تالِصعاثءتز تټا لًؼس ٨ٽى تټاٙنٖ.

ن شٙاااةٱاث  »ٸځااث شنٜااؿ ټاااث ِااثخٵثً   « ڀااًذ ظثڄةاار ڄٵاانٺ إڂ تټاٙاانٖ تټٵثڄنڄةاار    
تز ال خت٧ٝ ټّةثِر  تـهذ ٰةځث يص٩ٽاٳ خصاٱةاىوث   ټٽٵًتيتز تينتيير إڂ وىه تټٵًتي

 ٨ٽى ِةثِر ٨ثڀر ټٽصاٱةى تدلدثًٔ. 1شلث يص٩ىي ٨ٽةاث تټٹالپ

ڀڃ مجث٦ ڀث شٵهپ ٰال شّص١ة٧ تټنٴنٮ إال إذل ؼثڄح تټٱٵ  تټى  ي٧ٝ تټٵةنن ٨ٽى 
تټصاٱةاااى تدلدثٔاااً ال ِاااةځث  ڂ تينتيذ تټ٩ًخةااار تڄصٕاااًز  ٸعاااً ڄٱنوواااث  تڀصةثٌتهتاااث   

٨ٽى تدلٽٹةر  تحلًيثز تټ٩ثڀر   خثټصثرل ٰإوت ٸاثڂ ٰٵا  تعـاًتي ن ًٰڄّاث       ت٨صهتب ث
 هبىت تدلٵصٝى. ڂ ڄٵنپ  –ي٧ٰ ٘نش  ټٙثحل تحلًير  ٰافڃ ڀڃ خثج   ذل 

 ٰثټٵثڄنڂ ياصځط إذل شاّةٳ ڀاّؽٿ ټٽً تخٟ تالؼصځث٨ةر ن ؼثڀ٩ر ڀ٩ةار0

"Un aménagement. Harmonieux des ramorts sociaux dans 

une certaine collectivite". 

ٰ ن ياصځط إذل ـثټر تټّٽٿ تټاهتلٽط ټٽؽځث٨ار تټاثهار ٨اڃ محثيصا ث ٜاه تعٜاًتي        
 .2تدلمصٽٱر تټا ؽلٹڃ  ڂ شٙةد ث  وط ـثټر شصفٵٳ خصفهيه ٨ثنٺ ټٽفًيثز

                                                           
 .959ٖ  تدلدثًٔ ن. زلځه ٸثڀٻ ټةٽر0 تټصاٱةى -1

  ؼثڀ٩ر تټٵثوًذ  ٸٽةر تحلٵنٲ  تټهيتِثز زلځه ٨ٙٱني0 ڀىٸًتز ن تټٝدٟ تينتي ن.  -2
 .900ٖ  تټ٩ٽةث نخٽنپ تټ٩ٽنپ تينتيير
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ٰ ااٻ شًشةااح تټن٠ااه تالؼصځااث٨ط يٹاانڂ خإ١٨ااثء ٘ااالـةثز تټصٙااًٮ خااهت٨ط 
   خٝاادٟ ٸااٻ شٙااًٮ شٵاانپ خاا  تينتيذ   ٵةاٳ تدلٙااٽفر  پ خصفٵةااٳ ن ټاار تټٵااثڄنڂ 

   هيه ـه نه  ڄ١ثٴ .

 0""ي ڀةني   ڀٱنٚ تټه ټر 
تټنتٴ٧  ڂ ڀٕٹٽر تټصاٱةى تجلرب   تحلٽنٺ تټنتؼح  ٩ٜ ث ذلاث  إظلاث ٨ًٜاس ټٽځاًذ     

ن ٴٝاةر ٔاًٸر ِاثڂ     "ي ڀةان" تع ذل ن تټصٵًيً تټٕ ري تټى   ٨هه ڀٱنٚ تټه ټر 
نيّځرب ِار  6ځر تټصاث٦ٌ تټٱًڄّةر ن ؼةّس تټ٩ٵثيير  تټا ٨ًٜس ٨ٽى زلٹ

تدلاااهت٩ٰا ٨اااڃ تڀصةاااثٌ تټصاٱةاااى )  تټ٭ًياااح إڂ ٸاااال تجلاااثڄدا تټٱٵ اااةا  9156
تجلاارب   تدلاٹااًيڃ ټاا ( ٴااه تِااصمهپ ڀااث ؼااثء ن وااىت تټصٵًيااً  تِااصمٽٗ ڀااا     

 ڀڃ ظاٿ ٰاإڂ واىت تټصٵًياً غلاح  ڂ يٹانڂ ڄٵ١ار          تحلؽػ تټا شهيه  ؼ ر ڄ٥ًه
  إڂ ڀ اثپ  "ي ڀةان" ثز تټا شه ي ـنٺ واىه تټاٵ١ار يٵانٺ    تټدهتير جلځة٧ تټهيتِ

تټّٽ١ر تينتيير هځٻ ن ٜځثڂ شاٱةى تټٵنتڄا  ن ٜځثڂ ـّڃ ِاري تدلًتٰاٳ   
تټ٩ثڀر   ڀڃ ـٳ تينتيذ خٻ  تؼدا ث  ن ِادةٻ تټٵةاثپ هباىه تدل ځار تدلٍن ؼار   ڂ       

تټااا  هاارب تعٰااًتن ٨ٽااى تـاااتپ تع تڀااً تټٙااثنيذ ڀااڃ تدلٕاا٦ً ڀدثٔااًذد.  شٽااٷ     
شٙهيوث وط مبنؼاح تعوٽةار تټاا ؽلاف اث ذلاث تټٵاثڄنڂ ن تټٵةاثپ خاىټٷ. " علاث          

 تدلنت٠ااانڂ    تټصٍتڀااثز خ٩ځااٻ    خثڀصاااث٦ ٨ااڃ ٨ځااٻ   علااث ڄاانتوط    تڀااً...تخل       
رلاارب ڂ ٨ٽااى تټ١ث٨اار  ڀااث نتپ إڂ ؼ اار تينتيذ إظلااث شصٙااًٮ ڀااڃ  ؼااٻ  ٵةااٳ    

  ٰااإوت ٩1ځااٻ  ٰٵااثً ټٽٵااثڄنڂ تدلٙااٽفر تټ٩ٽةااث ټٽځؽځاان٦  إڂ تدلٱااً ٚ ٰة ااث  علااث ش  
إڂ   يٰٛ تدلنت٠ڃ  ٔٳ ٨ٙث تټ١ث٨ر  ٰځثوت متٽاٷ تينتيذ ـةاثٺ واىت تدلّاٽٷ؟    

 تينتيذ هه  س شًٰٙ ث ؼ ثٌ تيٸًته تخلثٖ خثټّٽ١ر تټ٩ثڀر.
 ټٹڃ وٻ ڀڃ تدلالبٿ تال٨ااتٮ ذلاث خّاٽ١ر  ًياٷ واىه تټٵانذ يٸاًته تعٰاًتن ٨ٽاى          

 نټ 0إذل وټٷ ٴ "ي ڀةن" يٝةٯ   تټ١ث٨ر؟

                                                           
 ٴٽاث ِثخٵثً  ڂ تټٵنذ تټصاٱةىير إظلث شصفٙٻ ن رلًن ٴًيار ٨ٽى تدلًٕ ٨ةر. -1
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واااثٶ ل١ااً ٥٨ااةٿ يص ااهن تعٰااًتن ڀااڃ ؼااًتء تال٨اااتٮ ذلااث مبعااٻ وااىه    ) ) 
تټٱًڄّط(  ڄ  ال غلح  ڂ ) تټّٽ١ر ټىټٷ ٸثڂ ڀڃ تدلدثنئ تعِثِةر ن ٴثڄنڄاث تټ٩ثپ

شٵنپ تينتيذ ڀڃ شٽٵثء وتهتث خصفًيٷ تټٵنذ تټ٩ثڀر ڀاڃ  ؼاٻ تټن٘انٺ خاثټٵنذ تجلربيار      
"Menumilitaireّٽ١ر تټ٩ثڀار   إظلاث يٹانڂ ًٰٜاثً ٨ٽة اث      " إذل شاٱةى ٴًتيتز تټ

تالټصؽثء   الً إذل تټّٽ١ر تټٵٝثبةر تټا ذلث  ـاهوث  ڂ شعداس ـاثالز تټ٩ٙاةثڂ   ڂ     
 .1 ((ش٩ثٴح ٨ٽى تدلمثټٱثز   ڂ شّځؿ خثِصمهتپ تټنِثبٻ تدلثنير ټ ٸًته

 ټٹڃ دلاث ٸاثڂ ن ي تټٵثٜاط وان  ن تحلٵةٵار  إڄاٍتٺ تټ٩ٵاثج خثدلماثټٱا ٨اڃ ٠ًياٳ           
تجلٍتء تجلاثبط  ٰإڄ  يٽٍپ  ڀڃ ظٿ   ڂ يٹنڂ وىت تجلٍتء ڀنؼننتً خثټٱ٩ٻ ٰإڂ  ش١دةٳ

دل يٹڃ ڀاٙنً٘ث ٨ٽة   ٸثڂ تټٵثٜاط وان  تينتيذ ڀ٩اًث  ٨اٍټا ڀاڃ ٸاٻ ِاالؾ  ڀاثپ         
 تدلٵث ڀر ن شاٱةى   تڀً تټٵثڄنڂ.

 واث شده  تدلٕٹٽر  ٴه  ٘دفس خ٭ري سلًغ  إو ينؼه ڀڃ ؼ ر تټٵثٜط   ٴاه ؼاًن   
تيٸااًته ٨ٽااى تـاااتپ تع تڀااً تټٵثڄنڄةاار تټالٌڀاار ټٙااةثڄر تټٙااثحل تټ٩ااثپ    ڀااڃ ِااٽ١ر 

ٰصدٵى خىټٷ وىه تع تڀً ڄًٙث ڀةصًث ال ـةاثذ ٰةا    ڀاڃ ؼ ار  لاًى شنؼاه تټّاٽ١ر        
 تينتيير تټا متٽٷ تټٵنذ   ټٹا ث ٨ثؼٍذ ٨ڃ تِصمهتڀ ث  ټ٩هپ تټصٙاًيؿ ذلاث خاىټٷ   

 ڀڃ تټٵثٜط(.)

٭ًذ ٴثبځر خا تيټٍتپ  تجلرب تټى  يّاځؿ خصاٱةاى   وٻ ڀڃ تدلٵدنٺ  ڂ شّصځً وىه تټع
واىت تيټاٍتپ  ن ڄ٥ثڀااث تټٵاثڄنڄط تټٵاثبٿ ٨ٽاى تـااتپ تټٵث٨اهذ تټٵثڄنڄةار؟  يّااصځً          

 ٴثبالد0 ڀڃ تدلځٹڃ شٙني ـٽّا ذلىه تدلٕٹٽر0 "ي ڀةن"

ظٿ ڄّصمٽٗ ڀا  تټاصةؽر تټصثټةر0  (ِةثنذ تټٵثڄنڂ) 0  ڂ ڄاص٥ً إذل ڀده احلم األًل
ٰځااث دل ينؼااه ؼااٍتء    Suppleerُ عـااه  ڂ ػلااٻ زلااٻ ِااٹنز تټٵااثڄنڂ    إڄاا  ټااة 

                                                           
 .961ٖ   ٨ثنٺ ِةه ٰ ةٿ0 تټٵنذ تټصاٱةىير ټٽٵًتي تينتين.  -1
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تټاى  دل ي٩اه شلٹااثً  ڂ يٹانڂ ٴٝاثبةثً( ال      ) ڀاٙنٖ ٨ٽة  ن تټٵثڄنڂ ٰإڂ تټصاٱةاى 
 ؽلٹڃ  ڂ يٵ٧.

ِ  ڀااث  0 ٰځااهنته  ڂ يًٸااٍ تالوصځااثپ ٨ٽااى "تعڀااً" تټااى  شٝااځا       احلةةم انثةةاَ
جل اار تينتيذ  ٨ٽااى  ؼاا    تټٵااثڄنڂ. وااىت تعڀااً غلااح نتبځااثً  ڂ ياٱااى   ټااىټٷ ٸااثڂ    
 تټه تپ   وٽةر ڀنتالذ  ٵةٵ  خثټٵنذ إوت تٴصٝى تعڀً.

 تـاه ڀاڃ  ٔا ً   ٨ااٯ تدلاهت٩ٰا ٨اڃ  ؼ ار         "خثيشٽځط" ؼ ر تټا٥ً تټّٽدةر0 ٸثڂ 
 ڄ٥ًيصاا  ن وټااٷ ٴثبځاار خًڀصاا ث ـاانٺ ٰٹااًذ ڀهنتوااث  ڄاا  ن     تټا٥ااً تټّااٽدةر وااىه

ټّاٽ١صا تټصاٱةىيار  تټٵٝاثبةر ٰٽاةُ     تټٵثڄنڂ  ـهه شٹځڃ تټّاةثنذ تع٘اٽةر   ڀاث ت   
ذلځث ِنى ِةثنذ ڀٕصٵر.  ڀڃ ظٿ ٰإڂ ِةثنذ تټٵثڄنڂ ٨ٽى وىت تټافن   ًيٿ ٨ٽاى  
شٽٷ تټّٽ١ثز تدلٕصٵر     تټصثخ٩ار     ٴاهيذ ٨ٽاى ش٩اهيٻ تعـٹاثپ تټٵثڄنڄةار  ټاةُ        

زلاٻ تټاااٵٛ    تټّااٹنز ن   Suppleerٰٵاٟ   إظلااث  يٝاثً    زلث ټاار ټ ـااالٺ   
   تلصٙاثٖ( دل  ) ڂ تټٵثٜط    يؼٻ تينتيذ ال ؽلٹا ځث شلثيِر ِاٽ١ر تټٵثڄنڂ. إ

 ؽلاف ث ذلٿ تټٵثڄنڂ. ٸځث ال ؽلٹا ث تٰاتٜ ث.

   ٴاثڄنڂ  ٜا٩ط( وان    )  تټنتٴ٧  ڂ تِاصاثن واىت تټاً   إذل ـٽانٺ تټٵاثڄنڂ تټنٜا٩ط      
تيوثٲ ن تټصمًيػ  إو  ڂ إ٠الٲ وىت تټً   ياهن  إذل إڄٹاثي ڀاث ؼاًى ٨ٽةا  رلٽاُ       

ٴاثڄنڂ تټٵثٜاط(   ) ڀڃ ڀاؿ ڄٱّ  ِٽ١ثز  ت٩ِر ن لٽٳ تټٵنت٨اه تټٵثڄنڄةار  تټه ټر 
 ٸځث  ڄ  يهن  ڀڃ ؼ ر  لًى إذل تټٵٝثء ٨ٽى ٸٻ تِصٵالٺ ټٽّٽ١ر تټصاٱةىير.

صله ڀث ياٱة ث ن ؼٽنٺ  "خثيشٽځط" ٨ٽى وټٷ ٰإڂ ٸال تټاصةؽصا تدلاشدصا ٨ٽى ي   
 تټٵثڄنڂ تټن٩ٜط.

ثً ټّااةثنذ تټٵااثڄنڂ  إڂ ڄّااٽٿ خاابڂ ڀٵث ڀاار إـااهى       لااريتً  تٰااال يٹاانڂ ٰ ځااثً ٨ؽةداا   
  0خابڂ  "خاثيشٽځط" تييتنتز تخلث٘ر ؽلٹا ث ٔٻ   تڀًه  ڄنتوة ؟  إوت ِٽځاث مباث ٴثټا    
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 ٰاال غلاهي خااث  ڂ     (( ٰ ان ش٩ّاٱط   Extra légalٸاٻ ڀاث وان  خ٩اه ڀاڃ تټٵاثڄنڂ       ) )
ڀا٧ تالـااتپ   ڄًت٨ى  ڂ ڀٵث ڀر إيتنذ تټٕثي٦ ش٩صرب ِٽنٸثً ٰنٜنيثً   ڀڃ ظٿ يص٩ثيٚ 

تټنتؼح ټٽا٥ثپ تټٵثڄنڄط تټى  ون  ِثَ تجملصځ٧؟  إڄاث ټاصّثءٺ     ڀاڃ تټّاٽنٸا   
يدااه   ٸعااً ش٩ّااٱث0ً تټّااٽنٶ تټااى  يّااځؿ خصاٱةااى تټٵااثڄنڂ خنِااثبٻ دل ياااٗ ٨ٽة ااث    
ٴ٩١ثً   ټٹڃ تټٵثٜط يًتٴح ڀًٕ ٨ةص ث  پ تټّٽنٶ تټى  يٕاٻ واىت تټصاٱةاى   ڀاڃ     

 .Contre légume  ظٿ ٰ ن ٜه ي ؾ تټٵثڄنڂ وتهتث

إڂ تټااًن ٨ٽااى وااىت تټصّااثؤٺ ال يااعري  ن ي ياااث     ٔااٷ  إڂ تټصاٱةااى تجلاارب     
ټأل تڀاً تينتيياار تټٙاثنيذ  ٰٵااثً عـٹااثپ تټٵاثڄنڂ  ټص٩ااثټةٿ تټٕااثي٦ هاه ڀااث يربيوااث     

 ٴثڄنڄثً.

 ڀث  ؼ ر تټا٥ً تيغلثخةر0 ٰصىوح إذل تڀصةثٌ تټصاٱةى تجلرب  ڀنؼنن   ڄ  يصٱٳ ن 
ٰځاث نتپ  ڂ تذلةٹاٻ تالؼصځاث٨ط      شٵثټةه تټٵاثڄنڂ تټ٩اثپ  تټٵاثڄنڂ تټنٜا٩ط    تټنتٴ٧ ڀ٧ 

ي٩صځه ٨ٽى تـااتپ تع تڀاً تټٵثڄنڄةار  ٰاإڂ ٸاٻ ڀّاثَ هباىه تع تڀاً ي٩صارب ڀّثِاًث           
خثټٵااثڄنڂ تټنٜاا٩ط ڄٱّاا .  ټٵااه ٸثڄااس تټن٤ةٱاار تعِثِااةر ټٽّااٽ١ر نتبځااثً  وااط          

ةر يده  تالټصؽثء إذل تټٵانذ  تحلٱث٢ ٨ٽى تټٙثحل تالؼصځث٨ط  ٰٱط تجملصځ٩ثز تټدهتب
 ٸبڄ  تټنِةٽر تټ٩ځٽةر تدلعٽى حلځٻ تټاثَ ٨ٽى تـاتپ تع تڀً تټا ش٩صربوث تټّاٽ١ر  

 تحلثٸځر ًٜ يير ذلث ټٽٵةثپ خًِثټص ث.

 ڀااڃ تټدااهي ط  ڂ تالټصؽااثء إذل تټٵاانذ غلااح  ڂ يااٍنتن ڀاا٧ تټااٍڀڃ  ٜااةٵثً ن تجملصځاا٧  
٩الد مبهى ٌ تٺ إڀٹثڄةر تټص٩اًٚ يؼاًتء   وټٷ  ڂ شٵهپ تدلهڄةر إظلث يٵثَ ٰ  تدلص١ني
ٰثجملصځ٧ تدلعثرل  يدٽ٫ علثير ٸځثټ   ٨اهڀث ش٩ځٻ ٰة  تجلځث٨ثز  تعٰاًتن ن    تټ٩اٯ

شٝثڀڃ  ي٬در  شاثِٳ ڀڃ  ؼٻ  ٵةٳ تټٙثحل تټ٩اثپ.  واىت تجملصځا٧ تدلعاثرل دل ياً      
ص٥ٿ ٔةةثً تټاني خ٩ه   ټىټٷ ٰافڃ ڀ١ًٝ ڂ إذل تټصٵًيً خبڄ   ڀثنتپ إڂ تجملصځ٧  يا

ٰٕااةةثً ٨ااڃ ٠ًيااٳ تټٵاانتڄا  ٰااإڂ تالټصؽااثء إذل تټٵاانذ ڀااث ٌتٺ ـصااى تآلڂ  ڀااڃ خ٩ااٛ   
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تټااانتـط  واان تټنِااةٽر تدلعٽااى ټٝااځثڂ ٰث٨ٽةصاا  إڂ تټٵااثڄنڂ ڄٱّاا  ي٩صځااه ن ٠ااًٲ      
 ٵٵاا  تدلااثن  ٨ٽااى تټٵاانذ  ٰثټ٩هتټاار ال شّااث   ٔااةةًث ڀااڃ ٬ااري تجملااثٌتذ  تټٵّااً          

ر تټٵااثڄنڂ   ڀااڃ ظااٿ  ٵةااٳ تعڀااڃ ن    ٜااً ي  ن ڀ٥٩ااٿ تحلااثالز ټٝااځثڂ ٩ٰثټةاا   
 . 1تټ٩الٴثز تالؼصځث٨ةر

 إڂ ٸثڂ تڄهٰث٨ا   ) ) 0ڀڃ ٴدٻ "ونيين" ڀث ٴثٺ خ   "ي ڀةن"وىت ڀث ووح إټة  
 يتء "ٰٹًذ تټّٽ١ر تټ٩ثڀر" تټا ٴثٺ هباث  ٴاه تڄصا ى خا  إذل إٜاٱثء ٘اٱر تټ٩ځنڀةار        

تينتيذ خاابڂ  ٨ٽااى ڀااث واان رلااًن تِااصعاثء  ٰااىوح إذل  ڂ تټنتؼااح يٵٝااط ٨ٽااى ؼ اار 
 .((ڄّصمهپ تټٵنذ ن شاٱةى   تڀً تټّٽ١ر تټ٩ثڀر  ٸٽځث ټٍپ تعڀً

إڂ ڀٕٹٽر تټصاٱةى تجلرب  ٴه لٽٵ ث ن ي ياث  ڀاث تِاصٵً ن وواڃ تټاد٩ٛ ڀاڃ  علاث       
 ټةّس ِنى ڀ٥ ً ټالِصدهتن تينتي    تحلٵةٵر إڂ ال ٔطء ٰة ث ڀڃ وټٷ.

تټاا   ينڄثواث   ( Socio – Politiqueر ةّةثِا تټ -تالؼصځث٨ةار  )  ٩ٰاهت تحلؽاػ  
 20شبيةهتً حلٳ تټصاٱةى تجلرب   ؽلٹااث  ڂ ڄنين ـؽػ  لًى ٴثڄنڄةر

وټااٷ  ڄاا  شلااث ال ؽلٹااڃ إڄٹااثيه  إڂ تټٕااثي٦ ال ي٩صاارب واان تدلٙااهي تټنـةااه ټٽٵث٨ااهذ        
تټٵثڄنڄةر ٰثټٵثڄنڂ ڀڃ ٨ځٻ تيڄّثڂ   ون ڀاڃ ظاٿ ٨ًٜار ټاد٩ٛ تټاٵاثبٛ تټاا ال       

ٰثټصٕاًي٧ ال ؼلاًغ ٨اڃ ٸنڄا  ٨اٙاً ڀاڃ ٨اث٘اً         شّص١ة٧ ٰٹًذ تټّةثنذ ٨الؼ ث 
تټا٥ثپ تټٵثڄنڄط   ټٹا  ټةُ تټ٩اًٙ تټنـةه    ـصى تعوٿ. إڂ تټٱ ٿ تدل١ٽٳ ټٱٹًذ 

 "تټٵثڄنڂ" تټى  صلهه ن  يهينټنؼةر تټعنيذ تټٱًڄّةر ٴه تڄٵٝى متثڀثً. 

                                                           
 .959ٖ  ٨ثنٺ ِةه ٰ ةٿ0 تټٵنذ تټصاٱةىير ټٽٵًتي تينتي ن.  -1

 0ڄًؼن ڀًتؼ٩ر -2
 .9105  يِثټر خثييُ  ييٱةري 0 تدلدثنئ تټ٩ثڀر ټٽٵثڄنڂ تينتي  ؼثڂ-
 .60 - 66ڄدىذ   9105 ٰٵ    ٰةهٺ0 تعُِ تټهِصنيير ټٽٵثڄنڂ تينتي ؼنيغ  -
 . ڀث خ٩هوث 69ٖ  9109نٌ ٽرلځن٨ر نتټ -ٚ  ػلٹٿ ون ٴث  ؼثڂ ييٱةري 0 تټٵثٜط تينتي  -
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ٰٽٵاااه  نز ٌياااثنذ شاااهلٻ تټٕاااثي٦ ن تحلةاااثذ تالٴصٙاااثنير ڄصةؽااار تټصةاااثيتز    
ةر تحلهيعار  إذل تټصّاٽةٿ  ڂ تټصٕاًي٧ ؽلٹاڃ  ڂ يٹانڂ ڄثٴٙاًث ٸځاث ؽلٹاڃ  ڂ         تالٔاتٸ

 واث شده  ڀهى  مهةر ٨ځٻ تټّٽ١صا تټٵٝثبةر  تټصاٱةىير    يٱنش  ش١ني تحلنتنض
  ٸالمهث ڀٹٽٯ خصاٱةى تټٵثڄنڂ.

إڂ ڀااڃ تټ٩دااط تڄٹااثي تټنٜاا٧ تخلااثٖ تټااى  يٕاا٭ٽ  تټٵثٜااط تينتي  ن ڀنتؼ اار         
إڂ "تټٵنت٨ه تټٵٝثبةر شٕ٭ٻ ڀٹثعلث تدلًڀنٲ إذل ؼثڄح   تينتيذتټٵثڄنڂ  ن ڀنتؼ ر 

تټٵنت٨ه تټا ڀڃ  ٘ٻ شًٕي٩ط   يهٺ ڀٵهتي ڀث ذلىه تټّنتخٳ تټٵٝثبةر ڀڃ  مهةار  
ن ڄ١ثٲ تټٵثڄنڂ تينتي   ٨ٽى ڀٵهتي تټٵنذ  تټٱ٩ثټةار تټاا يصځصا٧ هباث تټٵٝاثء  وان       

 "رين  ټنخثني"يٵنٺ تعِصثو ؽلثيَ ِٽ١ص  ن لٽٳ تټٵثڄنڂ ٰ ن ن وټٷ  ٘دؿ ٸځث 
 ٔدة ثً خثټربيصني تټً ڀثڄط.

 واط ڀ٥ اً ټا  ڀ٭اٍته تخلاثٖ ذلاىه تټّاٽ١ر        « (تدلداثنئ تټ٩ثڀار ټٽٵاثڄنڂ   ) إڂ ڄ٥ًير
ٴه مسفس   ال ٔٷ  خإٜثٰر ٴنت٨ه ؼهيهذ إذل تټٵثڄنڂ  خٻ  ن  ـةثڂ   »تخلالٴر

تټٵثڄنڂ ڀڃ ٤ثوً  تټٵثڄنڂ(  ؼ ر يًى تټٵثٜط   علث  ٴًج إذل ي ؾ) ٸعريذ  خصنؼة  
 ڄٙ .

  شلث ال ٔٷ ٰة   إڂ وىت تدلنٴٯ ڀڃ ؼثڄح تټٵثٜط  يا١ن  ٨ٽى ڀ٥ اً ټاان٦ ڀاڃ   
ڂ  ٨ٽاى   ( تټّةثِار تټٵٝاثبةر  )   خٵهي ڀث يا١ن  ٨ٽى ڄان٦ ڀاڃ  (تټٵٝثء تټّةثِط)

وټٷ ٸٽ  ال يٵٯ ـثبالد ن ڂ تال٨اتٮ خثحلٵةٵر تټصثټةر0  وط إڂ تټٵنت٨ه تټٵٝثبةر 
       ٴثڄنڄةاااار -ټٙااااد٭ر تټٵثڄنڄةاااار ٨ٽااااى تټصٙااااًٰثز تټٱاااانٲ ڀااااڃ ٔاااابعلث  ڂ شٝااااٱط ت

Extra legal تټااى  شٵاانپ خاا    (تټٵااثڄنڄط -ٰاانٲ ) إڂ تټإااثٞ  ڀااڃ ؼثڄااح تينتيذ
تينتيذ  ال يٹاانڂ ن وتشاا  ڀ٥ ااًتً ټالِااصدهتن ٰٝااالد ٨ااڃ إڂ وااىت تالِااصٵالٺ تټااى     

 شصځص٧ خ  تجل ر تينتيير ال يًتنٮ تالِصٵالٺ تدل١ٽٳ.
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ثٞ تدلّصٵٻ ټٽّٽ١ر تينتييار غلاح تڂ ياصٿ نتلاٻ ڄ١اثٲ ـاه ن       إڂ وىت تټإ 
 لٽٵ اث  يٝاثً ن خ٩اٛ    ) ڀ٩ةار شٽصٍپ مبًت٨ثهتاث   تټنتٴا٧ إڂ ڀًت٨اثذ واىه تټٵنت٨اه     

 .1تعـةثڂ( وط تدل ځر تټا يٹٽٯ هبث تټٵثٜط تينتي 

 ششًؽ انرنفْز اجلربُ

ٴه  ؼاه ت ٰةا      ٴًتءذ زلثيهذ  ټةهوٓ ٸةٯ  ڂ تټد٩ٛ "ي ڀةن" ڂ ڀڃ يٵً  شٵًيً 
تحلؽػ تټا شهيه ـًڀثڂ ؼ ر تينتيذ ڀڃ ِاٽ١ر شاٱةاى ٴًتيتهتاث ٨اڃ ٠ًياٳ تټٵانذ.       

 وټٷ  ڂ وىت تټصٵًيً ي٧ٝ ن تټنتٴ٧ ڀدهبا ذلځث ڄٱُ تعمهةر0

يصفٙٻ ن  ڂ شاٱةى تع تڀً تټٵثڄنڄةر  تينتييار  وان ن تټ٩اثنذ شاٱةاى      0ادلثذأ األًل
 ٴٝثبط.

پ تدلّث تذ ڀا٧ تع ٺ يٝا٧ تټٵث٨اهذ تټصثټةار0 ن ٸاٻ ڀاًذ        ون ٨ٽى ٴه 0ًادلثذأ انثاَِ
 يٹنڂ ٰة ث تټصاٱةى تټٵٝثبط ٬ري ڀّص١ث٦   ؼح  ڂ ػلٻ زلٽ  تټصاٱةى تجلرب .

وىيڃ تدلدهبا خثټاشةح تټّثخٳ   ټٹڃ وىت تټاشةح ال يهٺ ٨ٽى  "ي ڀةن"ټٵه ٨ًٚ 
ٸاٻ ڀااا ځث  ڀاث  يتن تټٹثشاح  ڂ ي٩ٽٵا  ڀاڃ تعمهةاار ٨ٽاى ٸاٻ ڀاا ځث ٰٵااه ؼاثء ٨اًٚ          

 ڀٵاڄثً مبربيتش  ڀ٧ ًٔؾ ڄٵه  دلاثٴد   ڀعثټد .

وىيڃ تحلٽا تدلځٹاڃ شٙانيمهث خثټاّادر ټٽځٕاٹٽر تټاثٔاةر       "ي ڀةن"ٰد٩ه  ڂ ٨ًٚ 
ټااةُ ڀااڃ ) ) ٨0ااڃ تِااصفثټر ڀصثخ٩اار شاٱةااى ـٹااٿ تټٵااثڄنڂ  ڀااثپ تټٵٝااثء  ٸصااح يٵاانٺ 

ټّٽ١ثز   ڂ يٹنڂ تټ٩ؽح ن ًٰڄّث  خالن تينتيذ  تدلًٸٍير  خالن ڀده  تټٱٙٻ خا ت
تټا٥ااثپ تټعااثڄط واان تټّااثبه   واان تټا٥ااثپ تټااى  يّااځؿ ټاا نتيذ خاابڂ شصاانذل ڀدثٔااًذ    

 .((تټصاٱةى تدلثن  ي٩ٔثيتهتث  ع تڀً تدل٦ًٕ
                                                           

 .956ٖ  ٨ثنٺ ِةه ٰ ةٿ0 تټٵنذ تټصاٱةىير ټٽٵًتي تينتي ن.  -1
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٨ٽى  ڄ  غله ي٧ٰ وټٷ ڄ٥ًتً ټألل١ثي تجلّاةځر.  تـصځاثالز تيِاثءذ  تټاا     
يٹانڂ وااثٶ ڀٱاً     تحلثالز تټا ال) شٹځڃ ن وىت تټا٥ثپ   ڂ يٵصًٙ تِص٩ځثټ  ٨ٽى

ټٵةااثپ    ڀااڃ ظااٿ  ي٩ااهن تټٕااً ٞ تعيخ٩اار تټٕاا ريذ   "ي ڀةاان"ظااٿ يتؾ  ( ڀااڃ تِااص٩ځثټ  
 تعِدثج تدلًٕ ٨ر تدلربيذ الِصمهتپ "تټصاٱةى تجلرب ".

 1 ټٵه ٴةٻ  ڂ وىه تټًٕ ٞ شص٩ٽٳ خٱٹًشا مهث0 ٰٹًذ تدلٕاً ٨ةر  ٰٹاًذ تټٝاً يذ   
تع ذل شداه  ن ڄ٥ًڄااث ڀٕااصځٽر   ن ي يااث0  ڂ تعڀااً يص٩ٽااٳ خٕاطء  تـااه  مب٩اااى  ڂ   

 ٨ٽى تټعثڄةر.

مبنؼح ٰٹًذ تدلًٕ ٨ةر  ال غلنٌ جل ر تينتيذ  ڂ شّاصمهپ تيؼاًتء تدلاىٸني إال ن    
شاٱةى تالټصٍتپ تدلّصاه  ِثِثً إذل ڄٗ شًٕي٩ط زلهن    إذل  ڄٗ ٘اةث٬ص  تينتيذ  

خ٩اثً ڀاڃ    وط متثيَ تلصٙث٘ ث تټى  ڀاف  ذلث تټٵثڄنڂ  غلح  ڂ يٹانڂ تټصاٱةاى ڄث  
وىت ٰٝالد ٨ڃ  ڂ تټصاٱةى غلح  ال يًڀى إال إذل  ٨ځاثٺ واىت     Ex - legeتټٵثڄنڂ 

تالټصٍتپ  ن ڂ إڀٹثڄةر  ڂ يٝاةٯ إټةا  ٔاةةًث ڀاث  إڂ تټصاٱةاى غلاح  ڂ يٹانڂ ڀ١ثخٵاًث         
٨ٽى  ڂ وىت تټًٕٞ تټعثڄط ټةُ ٴثً٘تً ٨ٽى تټصاٱةى تجلارب    إظلاث     ټً ؾ تټٵثڄنڂ

  لٙن٘ثً إؼًتءتز تعڀڃ(.)  تينتييرؽلصه إذل مجة٧ تټصًٰٙثز 

ټٽصاٱةى( غلح  ڂ يٹانڂ ڀصالبځاثً ڀا٧ تټ٭اًٚ تټاى  يّاص هٰ        ) إڂ تيؼًتء تدلٱً ٚ
 ټّااط ن وټااٷ ِاانى ٴث٨ااهذ ڀا١ٵةاار ِااٽةځر ؽلٽة ااث تټٵااثڄنڂ0 شٽااٷ وااط ٴث٨ااهذ         
"ڀالبځر تټنِاثبٻ ټألواهتٮ" ٰځاعالد ٨ااهڀث شٹانڂ تټنِاثبٻ تټنٴثبةار تدلصماىذ ٸثٰةار          

ڂ  ٴن٦ ل١ً تال١ًٜتخثز  تڀصا٧ ٨ٽى ِٽ١ثز تټ٠ًٕر  إ٘هتي تعڀاً  ټٽفةٽنټر ن 

                                                           
ـثټر " ٰةځث ضلڃ خٙهنه خث١٘الؾ -شلث ينـط  "تټًٝ يذ" ٴه يٹنڂ شلث يهِٯ ټ   ڂ ٨دثيذ -1

وىت تټص٩دري  ٸعً  ٴه يٹنڂ "Utility" تدلاٱ٩ر" تټًٝ يذ"   ټىټٷ تٴاؾ تټد٩ٛ  تِصمهتپ ش٩دري
 ڀالبځر ټٽځ٩اى  ټٹا  ش٩دري لثٺ ڀڃ تټٵنذ  تټصبظري. 
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مبااا٧ ڀ٥ااثوًذ ڀااڃ تدل٥ااثوًتز  إو  ڂ ِااٽ١ثز تعڀااڃ دل ش٩ااٟ جل اار تينتيذ إال ڀااڃ  
 ؼااٻ تختااثو تيؼااًتءتز ال ٬اااى ٨ااا ث ټٝااځثڂ ـٱاا٣ تټا٥ااثپ تټ٩ااثپ.    إ٨ثنشاا  إذل     

ڀٕاً ٦  ڀاث وان     ڄٙثخ .  واث غلح ڀالـ٥ر وټٷ تټصهتلٻ  تدلّٽٿ خ   خاا ڀاث وان   
ٜااً ي 0 إڂ ٜااً يذ تيؼااًتء ٔااًٞ دلٕااً ٨ةص . إڂ شلااث ال ٔااٷ ٰةاا   إڂ تټصاٱةااى  
تينتي  ټألڀااً تينتي     تټصٕااًي٩ط  تڄ٩ااهتپ تټصفااه   تدلٵث ڀاار  غل٩ااالڂ ڀااڃ ٬ااري  
تټٵثڄنڄط  تِصمهتپ ٠ًيٵر تټصاٱةى تجلرب   عڂ تيٸًته يٙدؿ ن وىه تحلثټر ٨ثي  

 ٨ڃ ٸٻ ٰثبهذ.

  ن ٸٻ ڀًذ شصنًٰ ٰة ث جل ر تينتيذ  ِةٽر ٴثڄنڄةر متٹا ث ڀاڃ تټٵٝاثء    خثدلعٻ ٰإڄ
٨ٽى ڀٵث ڀار تالٰاًتن    ين٨ اث  ٰاإڂ تِاص٩ځثٺ تټٵانذ يٹانڂ ٬اري الٌپ  ڀاڃ ظاٿ  ٬اري            

 ٴثڄنڄط.

 ټٵه ٨ځٻ تټٵٝاثء ٨ٽاى شنِاة٧ ڀاهى واىت تټٕاًٞ تخلاثٖ خ٩اهپ  ؼانن تعِاٽنج           
يص٩ٽااٳ خ٩ااهپ  ؼاانن تجلااٍتءتز    تټٵااثڄنڄط ٰٵااه ٸااثڂ تټااصٱٹري تع ٺ ن وااىت تټٕااًٞ     

تجلاثبةر ظٿ تڀصه خ٩ه وټٷ إذل ٨هپ  ؼنن تجلٍتءتز تټٵٝثبةر تدلهڄةار   لاريتً تڀصاه    
  يٝثً إذل ٨هپ  ؼنن تجلٍتءتز تينتيير.

٠دة٩ر تڀصةثٌ تټصاٱةى تجلرب 0 شٽٷ وط تټًٕ ٞ تخلث٘ار خثټصاٱةاى تجلارب   غلاح     
نن واىت تټاان٦ ڀاڃ تټصاٱةاى  ٰإعلاث      تال٨اتٮ خبعلث إوت ٸثڄاس شهياه  لٹاٿ تټنتٴا٧   ؼا     

 ًٙه ن ـه ن ٜةٵر.  ټٹڃ ڀثوط ٠دة٩ر وىت تټصاٱةاى؟ واٻ غلاح  ڂ ڄاًى ٰةا       
 .نڄط؟ڄرلًن ڀٍت ټر تينتيذ اللصٙثٖ ٴث

وىت خ١دة٩ر تحلثٺ ٬ري شلٹڃ ڀث نتپ تدلٱً ٚ  ڄ  شاٱةاى ؼارب  دل يٙاهي خصٵًياًه     
ڄاىٸً ٰة اث خاثټص٩ًيٯ       ڄٗ شًٕي٩ط.  يداه   ڂ واىه واط تټٽف٥ار تټاا غلاح  ڂ       

ذلاث   Empiriqueإڄ   ِةٽر ؼاًز هباث تټصؽًخار    ) ) 0ـةط ٴثٺ "ي ڀةن"تټى    ينه 
 ((.ڀث يربيوث ٴثڄنڄثً...
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 وىت تټص٩ًيٯ ينـط ټاث خٱٹًشا  ٰځڃ  ؼ ر تټا٥ً تټصثيؼلةر ي٩صرب تټصاٱةى 
تجلرب  تڀصةثٌ ٠دة٩اط "ټٽّاٽ١ر"  ياًشدٟ جبنوًواث ڄٱّا .  ټٵاه ٸاثڂ ټا . ڀاڃ ظاٿ           

تټّااٽ١ر(  ڀٙااريوث. إوت ٨ځااهز "تټه ټاار تټٵثڄنڄةاار" إذل    ) ـاا٣ وااىه تټٱٹااًذ  ڄٱااُ
تټّااٽ١ر  تټصاٱةااى تجلاارب ( ټٝاانتخٟ تدلٕااً ٨ةر خ١ًيٵاار شٝاا١ًن ڀاا٧  ) تلٝااث٨ ث

 تعيثپ نٴر   ـٹثڀثً.

 ٸثڂ ٨ٽى ـٳ متثڀثً ن وىه تخلٙن٘ةر0 "ونيين" وٹىت ڄًى  ڂ 
ا٥ٿ خنت١ِص  لالٰثً دلث يىوح مبده  ٠دة٩ط ڀاهڀػ ن تټٵثڄنڂ  ڀ تإوٰثعڀً يص٩ٽٳ 

 .1إټة  ًٰيٳ ڀڃ تټٱٵ  تدل٩ثً٘
... ٨اه ٨اهپ  ؼانن  ِاثبٻ  لاًى خااثءد ٨ٽاى       "ي ڀةن" ڀث علثير تټص٩ًيٯ تټى    ينه 

ًٜ يذ ٜځثڂ إ٠ث٨ر ټٽٵثڄنڂ" ٰإعلث شعري  خثټصفهيه  ڀّبټر شا٥ةٿ تټصاٱةى تجلرب  
  لٙن٘ثً شٽٷ تحله ن تټٝةٵر تټا يافًٙ ٰة ث.

ٜاً ي   ټٹاا  تِاصعاثبط   ڀاڃ ظاٿ ٰاال        تإو  وان  "ي ڀةن"ى تجلرب   ن ڄ٥ً ٰثټصاٱة
ؽلٹڃ تټٵنٺ خبڄ  "تڀصةثٌ ٨ثپ" ڀث نتپ  ڂ وىت تټص٩دري ال ي٩ين إڂ ٸاٻ تټٵاًتيتز ؽلٹاڃ    
 ڂ شٹنڂ زلالد ټ   إڂ وىت تالڀصةثٌ تټ٩ثپ دل ي٩ه ټ   ؼنن  إڄا  دل ي٩اه ِانى  رلاًن     

" Bon plaisir"تدلٕااةةر تټٹًؽلاار ٔااثوه ٨ٽااى ٰاااذ ڀٝااس  تڄٵٝااس  وااط ٰاااذ    
 ټٽه ټر تټدنټةّةر.

                                                           
1 -  Chinot: Thèse Precitée, p66. 

تلصٙثٖ ڀا٥ٿ شا٥ةځثً " ٰ ىت تټٹثشح ؽلثظٻ تټصاٱةى تجلرب  خثټهٰث٦ تټ٨ًٕط تټى  يٙٱ  خبڄ 
دل٩ً ٮ إڂ ون ل١ث ټٱ٥ط ڀڃ ؼثڄد   إو ت  واث "تاللصٙثٖ"  يده  إڂ تِصمهتپ ش٩دري "ٜةٵثً

تټهٰث٦ تټ٨ًٕط يٵثخٻ  ٰةځث يص٩ٽٳ خثټٱًن  خثجملځن٦  يٝثً  ٬ًيٍذ ـح تټدٵثء   وىه تټ٭ًيٍذ 
ِثخٵر ٨ٽى تټٵثڄنڂ  لثيؼر ٨ا    تټٵثڄنڂ إظلث ي٩صربوث عڄ  ال يّص١ة٧ تڄٹثيوث.  ون يا٥ځ ث 

 ـصى يّص١ة٧ ڀًتٴدر تِصمهتڀ ث   ټٹط ػلنٺ ن ڂ تيًِتٮ ن تِصمهتڀ ث. 
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ـصااى ڀاا٧  هيااهه ٨ٽااى تټنؼاا  تدلصٵااهپ     )  ڀاا٧ وټااٷ  ٰااإڂ تڀصةااثٌ تټصاٱةااى تجلاارب     
 Dimensionnelيٹنڂ ٨اًٙتً ؼنوًيثً ن خةثڂ إخ٩اثن     ت٨صدثيه ـثټر تِصعاثبةر(

ټٵاانذ  تټٵ ااً  تټٵاًتي تينتي   إڂ تينتيذ ال شٽؽااب ٨ااثنذد إذل شاٱةااى ٴًتيتهتااث  تِاا١ر ت 
 . ټٹڃ وىت ال ؽلا٧ ڀڃ  علث شّص١ة٧ وټٷ  ـةثڄثً    علث شٱ٩ٻ وټٷ خثټٱ٩ٻ

إڂ ِااٽ١ر تينتيذ متصااه إذل وااىت تټصاٱةااى   إڄٹااثي وااىه تحلٵةٵاار    زلث ټاار   
تټٕااٷ ن ٔاا٨ًةص ث  واان ٨دااط ٬ااري  تٴ٩ااط يااربي ٨ااثنذد ٨ااڃ ٠ًيااٳ ٰ ااٿ ڀّااًٮ ن   

خاا  تټٵااثڄنڂ  ال متٽٹاا  تينتيذ إال ن  ٔاا٨ًةر تينتيذ إڂ وااىت تالڀصةااثٌ تټااى  ي٩اااٮ   
ـه ن تحلثؼر إټة   ٰثټًٝ يذ شٵهي خٵهيوث.  إوت ٸاث ڄنتٰاٳ ٰاثټا ن ڄ٥ًشا  إټةا      

" ٰإڄ  غلح  ڂ ڄ٩اٮ  يٝثً خابڂ تعِادثج   Ultime ratio 1خث٨صدثيه "تدلٽؽب تعلري
تټا شه٨ن إذل تِصمهتپ وىت تعِٽنج وط  ِدثج ٘فةفر  ټاىټٷ ٸاثڂ تټٵانٺ خابڂ     

ىت تعِٽنج ون "رلًن سلًغ ټٽن٘نٺ إذل ڄن٦ ڀڃ تټٙفر تټا وط زلٻ ٔاٷ ن  و
ال  Régularité رلاثٮل ټٽفٵةٵار عڂ تټٙافر    »ن ي يااث «  وان ٴانٺ   2ڄ٥ً تټٹثشاح 

  شصؽٍ   ٰبڀث  ڂ شنؼه   ڀث  ال شنؼه.

  خابڂ تالټصؽاثء إذل تټٵثٜاط وان تټٕاٹٻ تفلٵاٳ ټٽّاالپ   ڂ        "خثيشٽځط"ڄاث ڄّٽٿ ڀ٧ إ
دلاٱااًن ٨ااڃ تينتيذ ڀصدن٨ااثً خااثيٸًته  يبلااى ڀ٥ ااً تال٨صااهتء تټااى  يااهو        تټص٩اادري ت

 ټٹااث ڀ٧ وټٷ ڄًى  ڂ ّٰثن  ظً   تڀً تټٵثڄنڂ  ڄنتوةا     تټٝځري تټٵثڄنڄط تحلهيط
يٹاانڂ ت٨صااهتء  ٸعااً ل١اانيذ ڀااڃ تټّااثخٳ  ـةااط  ڄاا  ي٩ااًٚ ـةااثذ تجملصځاا٧ ڄٱّاا ث       

 ټٽ الٶ.

                                                           
 .55ٖ  ٨ر تټٵٝثيث تټٹربى جملٽُ تټه ټر تټٱًڄّطرلځن -1

2- Chinot: Thèse Precitée, p86-101. 
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هتپ تجلرب  تيٸًته  إظلاث يٹځاڃ  ن    وٹىت ڄًى  ڂ تدلده  تدلٱًّ  تدلربي الِصم
علثير تعڀً  ن تدلا١ٳ تټاهتلٽط ټٽا٥اثپ تټٵاثڄنڄط ڄٱّا   ٰثټصاٱةاى تجلارب  وان ڀاڃ         
ڀٵصٝةثز تدلا١ٳ تټهتلٽط ټٽصا٥ةٿ تټٵثڄنڄط  إڂ  ٤ةٱر تينتيذ وط شاٱةاى تټٵث٨اهذ   
ةر تټٵثڄنڄةر تټ٩ثڀار تجملاًنذ ٨ٽاى تحلاثالز تټٱًنيار تدلثنيار   وااثٶ ٴًياار مبٕاً ٨         

تټٵااًتيتز تټااا شصمااىوث وااىه تټّااٽ١ر ټٽٵةااثپ خصٽااٷ تدل ځاار     مب١ثخٵاار تټٵااًتيتز    
تينتييار حلٹاٿ شٽاٷ تټٵث٨اهذ تجملاًنذ  ڀاڃ ظاٿ ٰإڄا  ال يٵداٻ ڀاڃ  ـاه تالڀصااث٦ ٨اڃ              

إو تدلٱاً ٚ  علاث ڀ١ثخٵار ټٽٵاثڄنڂ   ٠ث٨ار تټٵاثڄنڂ  تؼدار(         ) شاٱةى وىه تټٵاًتيتز 
ي   تدلاٱااى ټٽٵااثڄنڂ   دل هااه تينتيذ  ِااةٽر  ٰااإوت  ااهى  ـااه تعٰااًتن تټٵااًتي تينت 

ال ٸًتور ٨ٽى تـاتپ ـٹاٿ تټٵاثڄنڂ   )  ځٽ  هبث ٨ٽى تټ١ث٨ر  ِنى تِصمهتپ تټٵنذ 
ڀاٻ  ثتدلٱً ٚ إڂ ٴًتيوث ػلهنه ن وىه تحلثټر تټٱًنير( ٰال ٔٷ  ڄ  يٹنڂ ڀاڃ تټص٩ 

  ڂ ضلًڀ ااث ڀااڃ وټااٷ لث٘اار  إڂ تټ٩١ااڃ ن ڀٕااً ٨ةر تټٵااًتي تټااى  يااصٿ تټصاٱةااى     
مبٵصٝاثه  إڂ ٸااثڂ ال ينٴااٯ تټصاٱةاى تجلااً   إال  ڄاا  ڀاا٧ وټاٷ يااصٿ  ااس ڀّااةنټةر     
لةااط شٽااٍپ خااثټص٩نيٛ ٨ااڃ ٸااٻ ٜااًي يإااب ٨ااا   إوت ظدصااس ٘اافر تن٨ااثءتز تدلاٱااى  

 ٨ٽة .

ـث٘اااٻ تټٵااانٺ إڂ تټصاٱةاااى تجلااارب  وااان ڀاااڃ ڀٵصٝاااةثز تدلا١اااٳ تټاااهتلٽط ټٽا٥اااثپ  
ٖ "ټٱٹاًذ تټه ټار"  ڀاث يصٱاً٪     تټٵثڄنڄط   ڀڃ ظٿ ٰ ن يّصٵٻ متثڀثً ٨ڃ ٸٻ ٰ اٿ لاث  

 ڀعالد.  (تدلًٰٳ تټ٩ثپ    تټّٽ١ر تټ٩ثڀر) ٨ا ث ڀڃ تعٰٹثي تټّةثِةر ٸٱٹًذ

إڂ تټصاٱةى تجلرب   ٴه ظدس خىټٷ  هاًنه ڀاڃ ٸاٻ ٠اثخ٧ ِةثِاط  يٱٽاس ڀاڃ ٸثٰار         
 . 1ن وىت تټٙهن "ونيين"تالڄصٵثنتز تټا  ؼ س إذل ڄ٥ًير تټ٩ځةه 

                                                           
 .950ٖ  ن. ٨ثنٺ ِةه ٰ ةٿ0 تټٵنذ تټصاٱةىير ټٽٵًتي تينتي  -1
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ڃ ٸنڄ  رلًن شًمجار  ن ٨اثدل تټٵاثڄنڂ ټاىټٷ     إڂ تټصاٱةى تجلرب  ال ؼلًغ ٨
تدلده  تدلّٽٿ خ  تدلص٩ٽٳ خًٝ يذ شٵهيٿ تټٹٻ ٨ٽى تجلاٍء. واىت ٰٝاالد ٨اڃ  ڂ شٵاهيٿ      
ڀٙٽفر تجملصځ٧ ٨ٽى ڀٙٽفر تټٱًن  ون ًٔٞ ؼنوً  ټصفٵةٳ ِالڀر تجلځث٨ار   

  ڀڃ ظٿ  يڀٹثڄةر  ٵةٳ ِالڀر وىت تټٱًن ڄٱّ .
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 السادسالبحث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شروط ـظرقة اؾتنفوذ اجلربي

تټٕااً ٞ  خااه٨ ث  ٜااد١ ث   ٤ ااً ٨ٽٽاا ث  ٴةننوااث تټٵٝااثء تټٱًڄّااط    هــ  
  ظااٿ ِااثي ٨ٽااى ڀانتټاا  تټٵٝااثء تټ٩ًخااط  ِاااصنذل  ڄ٥ًياار ٴٝااثبةر ًٰڄّااةر تإوٰ ااط 

 شدث٨ثً وىه تټًٕ ٞ ڀڃ تټٵٝثء تټٱًڄّط  ظٿ ن تټٵٝثء تټ٩ًخط.

 0تټا٥ًير ن ڀةٍتڂ تټٵٝثء تټٱًڄّط
0  واىه تحلاثٺ   ٜاؿ ـاثالز     ex lege ًجٌد َض لاٌََِ ّغًح تانرنفْةز  -9

 ڄنڂ.تټصاٱةى تدلدثًٔ   تدلٵٙنن خثټاٗ واث  تټٵثڄنڂ    خاثءد ٨ٽى ٴث
 دلث ٸاثڂ واىت تټ١ًياٳ تِاصعاثبةثً  ټاىټٷ ٰاثټاٗ تالوڂ يٱّاً شٱّاريًت ٜاةٵًث ـّاح           

 .1تع٘ٻ تټ٩ثپ  تټٵنت٨ه تټ٩ثڀر ټٽصٱّري

يذ خااثټاٗ  ڀعااٻ تحلّااٿ ڀااڃ     ج خ٩اٛا تعڀعٽاار ٨ٽااى شٽااٷ تحلااثالز تدلٵاًا  ؽلٹااااث  ڂ ڄٝاًا
ټار تټص٩اه    ڀًشح تدلن٤ٯ ِهتنتً دلّصفٵثز تټه ټر  ـثالز شنٴةا٧ تحلؽًا تينتي   ظاٿ إٌت   

 ٨ٽى  ڀالٶ تټه ټر خثټ١ًيٳ تينتي     ٙةٻ نينڂ تدلًٙٮ تټٍيت٨ط   ٬ري وټٷ.

                  ال ـثؼااااار ټٽصاااااهټةٻ خااااابڂ تدلٵٙااااانن خاااااثټاٗ وااااااث تټااااااٗ و  تدلٝاااااځنڂ تټ٩اااااثپ 
1
a partee général  ي٥ ااً  ڂ تدلعااٻ تټاځاانوؼط ذلااىه تحلااثٺ    "ريټنخااثني" يااًى

                                                           
 .985ٖ  ه تټٱصثؾ ـّڃ0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي دن. ٨ -1
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 خ١دة٩ار تحلاثٺ يصٱا٦ً     confiscation militaire خثټاّدر ټٽځٙثنيذ تټ٩ّاٹًير 
٨ځث ِدٳ  ؼنن ٴًتي إنتي  غلّه تټااٗ  يادا تحلاثٺ تټنتٴ٩ار تخلثٜا٩ر ټٽصاٱةاى       

 تجلرب .

0  ٴاه ٌواً واىت تټٕاًٞ خثټٙاة٭ر تدلاىٸنيذ       االفرماس إىل طشّك لاٌََِ آخةش  -6
  ي٥ ً وټٷ ن إ٠اثي ٜاةٳ ػلځاٻ    3ن ـا  ڂ تټٱٵ  تدلًٙ  2ټهى تټٱٵ  تټٱًڄّط

ڀٕااً ٠ةر ٨ااهپ  ؼاانن ٜااځثڂ ؼٍتبااط    إنتي  ټصاٱةااى تټاااٗ   وٹااىت ٤ ااً وااىت    
إوت دل يٹڃ تالڀصاث٦ ٨اڃ  ) تټًٕٞ ټهى تټهٸصني ٨ده تټٱصثؾ ـّڃ ن تټٙة٭ر تآلشةر0

 .4تټصاٱةى ؼًؽلر ؼٍتبةر(

وٹااىت يصٝااؿ  ڄاا  إوت ٸااثڂ تالڀصاااث٦ ٨ااڃ تټصاٱةااى يٕااٹٻ ؼًؽلاار ؼٍتبةاار تڀصااا٧ ٨ٽااى   
   ش٩ا ٨ٽة ث ِاٽنٶ تټ١ًياٳ تجلٍتباط ټٹّاً ڀ٩ثڄاهذ تټٱاًن       تينتيذ تټصاٱةى تدلدثًٔ

 .5 ڀٵث ڀص  ټٽصاٱةى

 تدلهيه تجلٍتبط غلح  ڂ يٹنڂ  تٜفثً  ال غلنٌ خثټصثرل تِاصاصثؼ  ٴةثِاثً  ټان ٸاثڂ     
 .6تټهت٧ٰ إذل وټٷ  ٵةٳ تدلٙٽفر تټ٩ثڀر

ڀٵاڄار   ؽلصا٧ تشدث٦ تټصاٱةى تدلدثًٔ ـصى  ټن ٸثڄس تټ٩ٵنخر تجلٍتبةار تع٘اٽةر ٬اري    
خ٩ٵنخر  لاًى شد٩ةار    شٹځةٽةار شٹٱاٻ تټصاٱةاى تټ٩اةين ټٽٵاًتي  إو تټٵثٜاط ال ؽلٽاٷ          

 .1جبثڄح شنٴة٧ تټ٩ٵنخر تع٘ٽةر  ڂ يًٙؾ ټ نتيذ خثټصاٱةى إال خثالِصاثن إذل ڄٗ
                                                                                                                                        

 .16ييٱةري 0 تټٵثڄنڂ تينتي   ٖ -1

 .16ٖ   ييٱةري 0 تټٵثڄنڂ تينتي   696ٖ  ڂ تينتي ن تټٵثڄن  ڀ١نټن  ټنخثنيري0  -2

 .985ٖ  ن. ٨ده تټٱصثؾ ـّڃ0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي  -3

 

 

 .96/0/169ـٹٿ زلٹځر تټٵٝثء تينتي  ن ڀًٙ تټٙثني ن  -5

 .980ٖ  ن. ٨ده تټٱصثؾ ـّڃ0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي  -6
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ٸىټٷ ال غلنٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ إوت ٸثڂ تالڀصااث٦ ٨اڃ تټصاٱةاى ال ي٩اه ؼًؽلار       
تټٵثڄنڄةار ڀاث ػلٵاٳ ذلاث ٬ثيصا ث ڀاا   ڀاث نتڀاس واىه            ټٹڃ ټهى تينتيذ ڀڃ تټنِثبٻ

  ـصى ټن تِص٭ًٴس وىه تټنِثبٻ تټن٘نٺ إذل تذلهٮ  ٴصثً 2تټنِثبٻ  تٰةر خثټ٭ًٚ
ڀڃ ٴثڄنڂ  006 ٠نٺ شلث يّص٭ًٴ  تټصاٱةى تدلدثًٔ وىت  ڄانه تِص١ًتنتً خبڂ تدلثنذ 

 تينتيير.تټ٩ٵنخثز تټّني  ًٰٜس ٨ٵنخر ٨ثڀر ټٹڃ ڀڃ ؼلثټٯ  ـٹثپ تټٽنتبؿ 

 ڀث إوت دل يٹڃ تالڀصاث٦ ؼًؽلر   دل شٹڃ ټهى تينتيذ  يار  ِاةٽر ڀٕاً ٨ر شّاص١ة٧     
هبااث  ٵةااٳ تذلااهٮ ڀااڃ تټٵااًتي  ٩ٰاهبااى غلاانٌ ذلااث  ڂ شاٱااى تټاااٗ ڀدثٔااًذد  ټّااح    
خّةٟ ون  ڂ تټاٙنٖ  ؼهز ټٹط ش١دٳ  ڀڃ ظٿ ٰاإوت  ين ڄاٗ ال ش٩صارب سلثټٱصا      

ټصاٱةىه  ٰال خه   ڂ يٹنڂ وټٷ ڄصةؽر ڄٵاٗ   ؼًؽلر  دل يٹڃ ټهى تينتيذ  ِةٽر ڀث
ن تټصٕااًي٧  ڀااڃ ٬ااري تدل٩ٵاانٺ  ڂ يدٵااى تټاااٗ ڀ١٩ااالد  خثټصااثرل ٰځااڃ تټ١دة٩ااط  ڂ    
شاٱااىه تينتيذ ڀدثٔااًذد   ټاان ٸااثڂ وټااٷ ت٨صااهتء ٨ٽااى تدلٙااثحل تخلث٘اار  إو  ڂ وااىه      

ٱةاى  تدلٙثحل ال ش٩ٽن ٨ٽى تدلٙٽفر تټ٩ثڀر شصؽٽى ن تـاتپ تټاٗ   غلنٌ ټا نتيذ شا 
تټاٗ ڀدثًٔذد   ټن دل شنؼه ـثټر تټًٝ يذ  وټٷ  ڂ تٔاتٞ ـثٺ تټًٝ يذ ټٽصاٱةى 
تدلدثًٔ  إظلث ڄٱ ٿ إڂ ٸثڂ تالڀصاث٦ ٨ڃ تټصاٱةى ؼًؽلر   ٸثڄس تټ٥ً ٮ تفلة١ار ال  
 صځٻ تڄص٥ثي علثير تيؼًتءتز  شنٴة٧ تټ٩ٵثج  ٰؽثٌ تټصاٱةى ٰنيتً حلثټر تټًٝ يذ  

ي٩ااه ؼًؽلاار   ٸثڄااس تينتيذ رلااًنذ ڀااڃ ٸااٻ  ِااةٽر ټصاٱةااى    ڀااث إوت ٸااثڂ تالڀصاااث٦ ال
تټاٗ ٰال ڀربي الٔاتٞ ـثټر تټًٝ يذ ټٽصاٱةى تدلدثًٔ   إال ٤ٻ تټااٗ ڀةصاثً ٨ٽاى    

  ڂ ش٥ ً وىه تحلثټر  تعڀً تټى  ٴه ي١نٺ   وط ڄصةؽر ي٩ٙح تټصّٽةٿ هبث.

٩ًٰاار  ـٵةٵاار تعڀااً  ڂ تټٕااثي٦  ٸعااً ـٙااثڄر ن تِصدٙااثي تټ١ًيااٳ  شٙاانيد   ڀ    
تدلّااثټٷ تټااا  ٵااٳ تټٙااثحل تټ٩ااثپ   ذلااىت غلااح تټصااٍتپ وااىه تټ١ااًٲ تټااا ي٩دااهوث    
                                                                                                                                        

 .980ٖ  ن. ٨ده تټٱصثؾ ـّڃ0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي  -1

 .16ٖ  ييٱةري 0 تټٵثڄنڂ تينتي  -2



102 
 

 يٱصف ث تټٕثي٦ ټٽٝ٭ٟ ٨ٽى تټٱًن تدلځصاا٧ ٨اڃ شاٱةاى تټٵاثڄنڂ   ڀ ځاث ٸثڄاس واىه        
 تټ١ًٲ.

ٰٵه يٵهي تټٕثي٦  ڂ تالڀصاث٦ يٕٹٻ ؼًؽلر ؼٍتبةر    ٨ٵثخاثً إنتيياثً   واىتڂ    
 تع٬ٽح. تټ١ًيٵثڂ مهث تدلصد٩ثڂ ن تع٨ٿ

خةه  ڂ ٬ٽدر شلثيِر واىيڃ تعِاٽنخا ال ي٩اين ٨اهپ  ؼانن تدلّاثټٷ تعلاًى   ٴاه         
٤ اً وټااٷ ؼٽةااثً ن تټص١ااني تټاى  ٠ااً  ٨ٽااى ٨دااثيتز تټه ټار تټٱًڄّااط إو خااهالً ڀااڃ    

 ٨هپ  ؼنن ن٨نى ؼٍتبةر". a défaut d'action pénale" تِص٩ځثٺ ٨دثيذ

 10آلشةرٰٵه  لى ن تآل ڄر تعلريذ يّص٩ځٻ تټ٩دثيذ ت

"A défaut de toute action juridique". 

 ڂ تټصاٱةى تدلدثًٔ ؼلصٱط ٨اهڀث متصٽاٷ تينتيذ   "ريټنخثني" ٨ٽى وىت تعِثَ يهٸه 
  إؼًتء ٴثڄنڄةثً  يثً ٸثڂ ڄن٨  لةط يصةؿ ذلث تټص٭ٽح ٨ٽى ڀٵث ڀر تټٱًن0

"lorsque l'administrateure de possèdes légal quelques un lui 

permettant de réduire vaincre la résistance du individuelle".  

 وىت تټٱٵ  ينن تټ٩دثيذ ڄٱّ ث تټا تِص٩ځٽ ث ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٱًڄّط تټٙاثني  
ـةط ڄ٩ى وىت تحلٹٿ ٨ٽى تينتيذ ِٽنٶ ٠ًيٳ تټصاٱةى تدلدثٔاً   66/9/9160ن 

 2تالِااااصةالء ڀاااهټالد  ڄاااا  ٸاااثڂ خنِاااا٩ ث تټن٘اااانٺ إذل تټ٭ثيااار ڄٱّاااا ث ٨اااڃ ٠ًيااااٳ    
occupation. 

                                                           
1
- C.E 12 Mars 1909, Gne deTricannitle, 275, Conel chardent.   

   ڀ٧ شٵًيً تدلٱنٚ.56  6ٖؾ  ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٱًڄّط ن ٴٝةر ت ن ي ڂ -2
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 " ن ي ڂ" ن ٴٝاةر   "خٽانپ "ڂ ڀٱانٚ تټه ټار    ) )  "0ريټننخاثني " يهٸه تټٱٵة  
   ً ٸځاث يصٝاؿ ڀاڃ ٨دثيشا  تټاا ال         ٧ٜ تدلهتڀةٷ تعِثِةر ټا٥ًيار تټصاٱةاى تدلدثٔا

 10 وىه تټ٩دثيذ وط  ((شٍتٺ  ٘هتؤوث شانن ن  ٰٳ تټٱٵ  تينتي 

"L'exécution administrative n'est justifie en principe que par 

la nécessité d'assurer l'abaissante a la loi et l'impossibilité de 

assurer par tout procède juridique". 

ټةُ مثر ڀث يربي تټصاٱةى تينتي  إال ًٜ يذ شبڀا إ٠ث٨ار تټٵاثڄنڂ   ) )  ڀث شًمجص 0
 .(( تِصفثټر شبڀا وټٷ خب  ٠ًيٳ ٴثڄنڄط  لً

 ex lege"0 تِصاثن تټصاٱةى تدلدثًٔ إذل ڄٗ ٴثڄنڄط "
 تټنتٴاا٧  ڂ تټٵٝااثء تټٱًڄّااط يص١ٽااح ڄٙااثً ٴثڄنڄةااثً شّااصاه إټةاا  تينتيذ ن تټصاٱةااى   
تدلدثًٔ  ٠دٵًث ذلاىت تټٕاًٞ ٴٝاس زلٹځار تټصااث٦ٌ خابڂ تټٵاًتي تټٙاثني ڀاڃ تدلاهيً           

ةٱنڄاااثز دلٙاااٽفر تټصٽ  »ن ڂ ڄاااٗ شٕاااًي٩ط ي٩صځاااه ٨ٽةااا  تټٵاااًتي « تټاااى  يٙاااًؾ 
ڀعاٻ      تټصٽ٭ًتٰثز خن٧ٜ  ٨ځهذ   الز ن ڀٽٷ تټ٭ري خٵٙه إڄٕاثء ٔادٹر شٽةٱنڄةار   

2وىت تټٵًتي ال ػلځٻ تټٙٱر تينتيير  إظلث ي٩صرب ٬ٙدثً
voie de fait. 

 ن ـٹٿ  لً ٴًيز زلٹځر تټصاث٦ٌ خبڂ تټ٩ځهذ تټى  يبڀً هبهپ ؼهتي  ياٱاى وټاٷ   
ٗ ٴاثڄنڄط يداةؿ ټاا  وټاٷ ي٩صارب شٙااًٰ      ن تعڀاً ڀاصا ٹثً ـًڀاار ـاٳ تدلٽٹةار ن ڂ ڄاا    

 ټٹڃ ن ـثالز  لًى دل يصٕهن تټٵٝاثء تينتي   دل يّاصٽٍپ  ؼانن ڄاٗ       ٬3ٙدثً

                                                           
 .690ٖ  ن تټٵثڄنڂ تينتي   ڀ١نټن  ټنخثنيري0  -1

 ڀإني   Neveux ن ٴٝةر 9885نيّځرب  96تڄ٥ً ـٹٿ زلٹځر تټصاث٦ٌ تټٙثني ن  -2
 .56ٖ  تټٵّٿ تټعثټط 9886مبؽځن٨ر ِريي  

 ڀإني   Montlaur ن ٴٝةر 9655نيّځرب  65  يٝثً ـٹٿ زلٹځر تټصاث٦ٌ تټٙثني ن  -3
 .888ٖ  9155مبؽځن٨ر  ـٹثپ رلٽُ تټه ټر 
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٘ااًيؿ يڀٹااثڂ تټصاٱةااى تدلدثٔااً ٸځااث ن ٴٝااةر ٔااًٸر ِااثڂ ؼّااس تټ٩ٵثيياار تټااا    
ي١٩اط تينتيذ ـاٳ تټصاٱةاى     9159 ًٔڄث إټة اث ينؼاه ڄاٗ تدلاثنذ تع ذل ڀاڃ ٴاثڄنڂ       

ڀااڃ وټااٷ تټٵااثڄنڂ ٸثڄااس شٕااري خثټصفهيااه إذل تدلهِّااثز      96دلااثنذ تدلدثٔااً  ټٹااڃ ت 
 تټاا شإاب خاه ڂ شٙاًيؿ(  ټاىټٷ ظاثي تټصّاثؤٺ واٻ تدلهيِار          ) تجلهيهذ ټٽًتوداثز 

 ٴاه  ؼثخاس زلٹځار تټصااث٦ٌ ٨ٽاى        تجلهيهذ ڀنٜن٦ تټٵٝةر ش٩ه ڀهِّر ؼهياهذ؟ 
تفلٹځار   وىت تټصّثؤٺ خث٨صدثي تدلهيِر تټا  ڄٕةس ڀهِّر ؼهيهذ  ڀ٩اى وټاٷ  ڂ 

دل شّااصٽٍپ ڄٙااثً ٘ااًػلثً يّااصاه ٨ٽةاا  تټصاٱةااى ٰثټٵٝااثء يصّااثڀؿ ن وااىت تټٕااًٞ  
 ـةثڄًث ټةّ ٻ ټا نتيذ ٨ځٽا ث  ڀا٧ وټاٷ ٰاإڂ تينتيذ ڀاڃ ؼثڄدا ث شًت٨اط ٬ثټداًث واىت           

 تټًٕٞ ټةٹنڂ شًٰٙ ث ِٽةځثً ال ڀ٩١ڃ ٨ٽة .

صا ث   إڄ  تهثه ڀڃ ؼثڄح تټٵٝثء إو ون يٵهي نٴر ڀنٴٯ تينتيذ  ؼاالٺ ڀ ځ 
 ڄدٻ ٬ثيص ث   مهةر شٽٷ تټ٭ثير خثټاّادر ټٽځؽصځا٧   تټٵٝاثء إو يصّاثوٻ ڀا٧ تينتيذ       

إٌتء وااىه تټاٙاانٖ تټ٩ثڀاار  ټٽ٩ځااه    » ٴااه  ؼااثٌز تفلااثٸٿ «إڂ ٘ااؿ وااىت تټص٩اادري  
 تدلااهيًيڃ ِااٽ١ر تټص٩ااه  ن خ٩ااٛ تحلااثالز ٨ٽااى تحلًيااثز تټ٩ثڀاار تدل٩اااٮ هبااث         

  تدلٵًيذ ن تټٵنتڄا.

ني ينٜؿ تهثه تټٵٝثء  يهٺ ٨ٽى شٱ ځا  دلًٸاٍ تينتيذ  يادا     ڄٕري إذل ـٹٿ ڀٕ 
ـًٖ تټٵٝثء ٨ٽى ڀّث٨هذ تينتيذ ن  نتء ڀ ځص ث  وىت تحلٹٿ ٘ثني ڀڃ زلٹځر 

"  عمهةاار وااىت Action Françaiseتټصااث٦ٌ ن ٴٝااةر ؼًياهذ ًٰڄّااةر شّااځى "  
 .1تحلٹٿ ڄ٩ًٚ ټنٴثب٩  خإغلثٌ

                                                           
إڂ شًٙٮ ـٹځهتي ))ن وىه تټٵٝةر إو يٵنٺjosse"0"يتؼ٧ ڀًت٩ٰر ڀٱنٚ تحلٹنڀر تعِصثو -1

محثير تټا٥ثپ تټ٩ثپ   ـؽٍ تدل١دن٨ثز هبىه تټ١ًيٵر ؽلٹڃ  -خال ڄٍت٦  -تټدنټةُ ٸثڂ يٵٙه ڀا  
 .(( ڂ يٹنڂ ټ  ِاه ڀڃ تټٵثڄنڂ  ټن خ١ًيٳ ٬ري ڀدثًٔ
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ڀڃ  0ٰربتيً  ينپ  6ن ټةٽر   شصٽمٗ  ٴثب٧ تټٵٝةر ن ـه ض وةثغ  ٔ٭ح
 ٴااه ت٨صٵااه ـٹځااهتي خاانټةُ خااثييُ خاابڂ تدلٵااثالز تدلإاانيذ جبًيااهذ     9165ِااار 

"Action Française  ڀاااڃ ٔااابعلث  ڂ شٍياااه ڀاااڃ تالٜااا١ًتخثز ٰب٘اااهي  ڀاااًه "
دلًؤ ِة  مبٙثنيذ تجلًيهذ ن تټ١ًيٳ تټ٩ثپ ن ٸٻ ڀٹثڂ شنؼه ٰة   ڄٱى تعڀً ن 

 تحلثٺ.

واىت تټصٙاًٮ  ٩٠اڃ ن ٴثڄنڄةصا   ڀٕاً ٨ةص  ٰ اٻ ي٩اه          ٴه ٨ًٚ ٨ٽى تټٵٝاثء 
 .وىت تټصًٙٮ ٴثڄنڄةثً؟

يمبث خهت ع ٺ  وٽر  ڂ تټصًٙٮ ٬ري ٴثڄنڄط إو  ڂ ٴثڄنڂ تټٙفثٰر تټٙثني ن ٨اثپ  
ال ياٗ ٨ٽى ٠ًيٵر ڀٙثنيذ تټٙفٯ إنتييثً   ڀڃ ظٿ ٰال غلنٌ ټا نتيذ  ڂ   9889

 شٽؽب ټٽځٙثنيذ ڀڃ شٽٵثء ڄٱّ ث.

نتٴ٧ ڄنؼه  ڀثپ ٤ً ٮ تِاصعاثبةر ٰفٹځاهتي تټدانټةُ يًياه  ڂ يصٱاثنى       ټٹااث ن تټ
شٱثٴٿ تخل١اً  تالٜا١ًتخثز  دل شٹاڃ ڀٙاثنيذ تجلًياهذ ٬ثيار ن وتهتاث  إظلاث واط          

ټةُ وان   9889 ِةٽر ټ٭ًٚ  لً  ون تفلث٥ٰر ٨ٽى تټا٥ثپ   ڀڃ ظٿ ٰإڂ ٴثڄنڂ 
ـٹځاهتي تټدانټةُ    تټى  ؽلاؿ 9819تټى  ػلٹٿ وىت تټاٍت٦  إظلث يًؼ٧ إذل ٴثڄنڂ 

ِااٽ١ثز  تِاا٩ر ټٽځفث٥ٰاار ٨ٽااى تعڀااڃ  خااىټٷ يٹاانڂ وټااٷ تټٵااثڄنڂ واان تټه٨ثڀاار      
 تټصًٕي٩ةر تټا يّصاه إټة ث تټصاٱةى تدلدثًٔ.
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 ڄٱاااُ واااىت تټص٩ٽةاااٻ ؽلٹاااڃ  ڂ يٱّاااً خ٩اااٛ تعـٹاااثپ تټٵهؽلااار ڀعاااٻ ـٹاااٿ  
Senmartin Delmotte 1. 

 ڄّاى  "ڀا١ٵار    شصٽمٗ ٤ً ٮ وىه تټٵٝةر ن ٘اه ي  ڀاً ڀاڃ ٴثباه تجلاةٓ ن     
Annecy      خ٭ٽااٳ  ـااه تټٹدثيي ااثز ن تدلا١ٵاار  ٸااثڂ تعڀااً ٨ٽااى  ظااً تٜاا١ًتخثز "

  ٨ځااثٺ ٨اااٯ  ٰٝااثبؿ ـااهظس خثټٹدثيياا   ٴااه تِااصځً تټ٭ٽااٳ ـصااى علثياار تحلااًج      
 تټ٩ثدلةر تع ذل.

تخلثٖ خدة٧ تدلًٕ خثز صله  ڄ  ػلًپ ڀعٻ  9885ينټة   90 إوت يؼ٩اث إذل ٴثڄنڂ 
تحلااثٸٿ تټ٩ّااٹً  ټٽځا١ٵاار تټااا  ٬ٽااٳ ٰة ااث    ) تينتيذوااىت تټصٙااًٮ تټٙااثني ڀااڃ   

 .(تټٹثخثيي  إو ي٩ه وىت تټصًٙٮ ت٨صهتء ٨ٽى ـًڀر تدلٽٹةر

تخلااثٖ خثعـٹااثپ  9851 ٬ّاا١ُ  91 ټٹااڃ يالـاا٣ ڀااڃ ؼ اار  لااًى  ڂ ٴااثڄنڂ  
تټ٩ًٰةاار ي١٩ااى ټاا نتيذ ِااٽ١ر خنټةّااةر  تِاا٩ر ن ٤ااٻ تعـٹااثپ تټ٩ًٰةاار.  وااىت       

ن وىه تحلثټر  يصٿ شاٱةىه خثټ١ًيٳ تينتي   ټن شًشح تټٵثڄنڂ ون تټنتؼح تټص١دةٳ 
٨ٽى وټٷ تال٨صهتء ٨ٽى تحلًيثز تټٱًنير ڀث نتڀس واثٶ ل١نيذ ٨ٽى تعڀڃ تټ٩اثپ   
 ٨ٽى وىت تعِثَ ٴٝط رلٽُ تټه ټر خٵثڄنڄةر تټصاٱةى تدلدثٔاً  ِاالڀر شٙاًٮ    

تِا٩ر ن ـاثٺ   تينتيذ تټى  ي٩صځه ٨ٽى ٴثڄنڂ تعـٹثپ تټ٩ًٰةار  ِاٽ١ثز تينتيذ تټن  
 2تحلًج  تال١ًٜتخثز تټا هتهن تعڀڃ  تټّالپ ن يخن٦ تټدالن    ن ڀا١ٵر ڀاا ث 

                                                           
 Senmartinن ٴٝةر 9190 ١ّ٬ُ  6تڄ٥ً ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٙثني ن  -1

Delmotte    ڀًت٩ٰر ڀٱنٚ تحلٹنڀر   1ٖ  ّٿ تټعثټطتټٵ 9196 تدلإني مبؽځن٨ر ِريي
  ٨ٽة  ش٩ٽةٳ ټٽ٩ځةه ونيين."Corneilleتعِصثو ٸنيڄط"

 .960ٖ  تجلٍء تع ٺ  تڄ٥ً  يٝثً تحلٹٿ  تټص٩ٽةٳ ٨ٽة  ن ڀهټٯ تټٵٝثء تينتي  ذلنيين

ًٜ يذ  ؼنن ڄٗ شًٕي٩ط شّصاه ٨ٽة  تينتيذ ن تِصمهتپ تټصاٱةى  "خثيمتٽط" يًى تټ٩ځةه -2
 إڄ  ٨اه ِٹنز تټاٗ  لٽنه ڀڃ تجلٍتء ال شّص١ة٧ تينتيذ  ڂ شٽؽب ټٽصاٱةى تدلدثًٔ خٻ  تدلدثًٔ

 شٵٯ تټن٤ةٱر تينتيير ٨ڃ تټ٩ځٻ.
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ټٹااڃ ټةّااس وااىه تالِااصعاثءتز ؼااثءز ش١دةٵااثً ټا٥ًياار تټٝااً يذ ٸځااث ِاٱٙااٻ  ن  
ل١نذ شثټةر ٰٵه ٴاًي تټٵٝاثء تټٱًڄّاط  ڄا  ال يٹٱاط  ڂ يٹانڂ وااثٶ ڄاٗ ٴاثڄنڄط          

دثٔااً  إظلااث غلااح ٰاانٲ وټااٷ  ڂ متااثيَ تينتيذ   شّااصاه ٨ٽةاا  تينتيذ ن تټصاٱةااى تدل 
  ٤ةٱص ث ڀًت٨ةر تيؼًتءتز تټٵثڄنڄةر  ٠دٵثً ټً ؾ تټاٗ.

                            ٴااااااه  ظااااااري ڀنٜاااااان٦ ڀٕااااااً ٨ةر شٙااااااًٮ تينتيذ ن ٴٝااااااةر ؼًيااااااهذ    
 ٴااه ِاادٵس تئااثيذ إذل ٤ااً ٮ وااىه تټٵٝااةر(     ) Action Française  اټااات

خابڂ ڀٙاثنيذ تجلًياهذ ي٩صارب ٴثڄنڄةاًث ن ٰااذ تذلةاثغ         ـٹځس ٰة اث زلٹځار تټصااث٦ٌ    
 تټٕ٭ح  ټٹڃ ـٹځهتي تټدنټةُ  ٘هي  ڀًه مبٙثنيذ تجلًيهذ خٙٱر ڀ١ٽٵر  ن ڂ 
شٱًٴر ن ٸاٻ ڀا١ٵار تټّاا    ڂ تدلٙاثنيذ شٹانڂ ڀٕاً ٨ر ن ٸاٻ ڀٹاثڂ شداث٦ ٰةا            
تي تجلًيهذ  يٹنڂ ڄصةؽر تټة٧ تٌنياثن تالٜا١ًتج ظاٿ  ٘اٽس تفلٹځار إذل  ڂ ـٹځاه      

تټدنټةُ هاث ٌ ِاٽ١ص  إو  ٘اهي  ڀاً تدلٙاثنيذ ن ڂ شٱًياٳ خاا تدلااث٠ٳ تدلمصٽٱار           
 ـةط  ڂ تټا٥ثپ تټ٩ثپ دل يٹڃ ڀ هنتً خثخل١ً ن ٸعري ڀڃ ڀاث٠ٳ تټٝنتـط.

 ڀ٧ شّٽةٿ تفلٹځار خٵثڄنڄةار شٙاًٮ تينتيذ إال  علاث ت٨صربشا  ٬اري ڀٕاً ٦ ټٙاه ي         
ٵةهه  ػلهنه خثدلاث٠ٳ تدل هنذ خثخل١ً ٴًتي تحلٹځهتي ڀ١ٽٵثً   ٸثڂ غلح ٨ٽة   ڂ ي
 .1 ٰةځث ٨هت وټٷ ال يٙؿ ټ   ڂ يٙثني تجلًيهذ

                                                                                                                                        

"ou le texte est muet, disait- il- la action de l'administration s'abrité'. 
 ٹنڀر تعِصثويتؼ٧ ـةعةثز ـٹٿ زلٹځر تټصاث٦ٌ ن تټٵٝةر تدلىٸنيذ   ڀًت٩ٰر ڀٱنٚ تحل -1
"josse" .ٴه  لىز هبث تفلٹځر  

٨ٽى تحلٹٿ  ٴه ڄثٴٕ  ڀڃ مجة٧ ڄنتـة   ٨ًٚ خبِدثج ټٱٹًذ  "تعِصثو ٰثټا" تڄ٥ً ش٩ٽةٳ 
 تټ٭ٙح  يدا ڀڃ تټص٩ٽةٳ  ڄ  يهيه تحلٹٿ.

إڂ ـؽٍ تجلًتبه  ڀٙثنيهتث غلح  ڂ يٵصًٙ ٨ٽى تحلثالز تټا يهن  ٰة ث خة٧ تجلًيهذ إذل 
ًتج  إـهتض ل١ً ؼّةٿ ي هن تټا٥ثپ تټ٩ثپ   غلح  ڂ يصفهن شًٙٮ تينتيذ إظثيذ تال١ٜ

خثټٍڀثڂ  تدلٹثڂ ٰال يٙؿ تختثو ڀعٻ وىت تيؼًتء ن ڂ  هيه ڀهش  ٸځث ال يٙؿ  ڂ يصؽث ٌ 
 ـه ن تدلٹثڂ تټى  ؼلٕى ٨ٽة  ڀڃ تټٱصار  تخل١ً.
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 واثٶ ڀنٜن٦  لً ٠ًؾ ٨ٽى تټٵٝثء  ـهز خٕابڄ  لاالٮ ن تټاً   خاا     
تټٹصثج  ون يص٩ٽٳ خنٜا٧ تعلصاثپ ٨ٽاى تعڀاثٸڃ تدلاًتن ٬ٽٵ اث ٨اڃ ٠ًياٳ تِاصمهتپ          

 ً ٛ ٨ځااث إوت ٸااثڂ تټصاٱةااى هبااىه   ٰٵااه شّااثءٺ تټااد٩  1تينتيذ ټنِااةٽر تټصاٱةااى تدلدثٔاا
تټٙاانيذ يصؽااث ٌ ـااه ن تټٵااثڄنڂ   ٴااثټنت  ال ي٩صاارب ڀعااٻ وااىت تټصاٱةااى تِااصةالء ٬ااري      
         ڀدثٔااااااااً ٨ٽااااااااى ٨ٵااااااااثي تټ٭ااااااااري  هًيااااااااهتً ټٽځثټااااااااٷ ڀااااااااڃ ـااااااااٳ تحلةااااااااثٌذ  

"Dépossesssion directe    ٴااه ٨ااًٚ تدلنٜاان٦ ٨ٽااى تټٵٝااثء  ٸځااث وٸًڄااث  "
ٰٽٹااط شاٱااى تينتيذ  9150" ن ٨ااثپ Congréganistes"مباثِاادر ٠ااًن تټًودااثڂ 

تټٵاانتڄا تټااا ٘ااهيز لااٻ مج٩ةااثز تټًتودااثز غلااح ٨ٽة ااث إلااالء تعڀٹااار ڀااڃ       
ٔث٬ٽة ث  ٴه  لٽس تينتيذ ٩ٰالد وىه تعڀثٸڃ  ٠ًنز تټًودثڂ  ټٹاا ث  ٜاثٰس إذل   
وىت تټصًٙٮ إؼًتء  لً ون  ٧ٜ تعلصثپ ٨ٽى تعڀثٸڃ تټاا  لٽصا ث ٰ اٻ ڀاڃ ـاٳ      

 ."؟Apposition do scellesه تعلصثپ "تينتيذ  ٧ٜ وى

وىت ون تټّهتٺ تټى  ٠ٽح ڀڃ تټٵٝثء تيؼثخر ٨ٽة   ٴه تڄص ى تټٵٝثء ن  ـٹثڀ  
إذل  ڂ  ٜاا٧ تينتيذ تعلصااثپ ٨ٽااى تعڀااثٸڃ تټااا  لٽصاا ث   ٬ٽٵصاا ث ال ي٩ااه هًيااهتً       

                                                                                                                                        
   خ٩ه ٌ تٺ تال١ًٜتج ٰإوت ٘هي  ڀً تحلؽٍ  تدلٙثنيذ ن ٰاذ وه ء ال  ظً ټال١ًٜتج ٰة ث 

 ٨ننذ تټّٹةار  تالِصٵًتي     إوت تڀصه تعڀً إذل ڀاث٠ٳ ال ؼلٕى ٨ٽة ث ڀڃ تخل١ً  ټةُ ٰة ث 
ڀث يد٩ط ٨ٽى تټٵٽٳ  تال١ًٜتج  ن ڀعٻ وىه تحلثالز يٹنڂ تعڀً خث٠الد ال  ِثَ ټ  ڀڃ 

 ڀث  "Benjamin خاؽثڀثز"ـةط ٨ًٚ حلٹٿ   نٌٽنتټ josse"  ٖ61" تټٵثڄنڂ   تڄ٥ً ڀًت٩ٰر
 ؽلٹڃ  ڂ يهن  إټة    ڀث يّصٱثن ڀا  خثټاّدر ټٽٵٝةر تدلا٥نيذ.

 تڄ٥ً ن وټٷ تټٵٝثء تينتي  ټٽ٩ځةه ونيين0 -1
ذلىت تدلنٜن٦ خٙهن  "ونيين" ڀث خ٩هوث   ٴه ش٩ًٚ  960 ڀث خ٩هوث  ٖ 955ٖ  تجلٍء تع ٺ

 ش٩ٽةٵ  ٨ٽى  ـٹثپ زلٹځر تټصاث٦ٌ  رلٽُ تټه ټر.
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ى واىت  ټٽځثټٷ ڀڃ ڀٽٹ   ي٩صرب وىت تيؼًتء إنتييثً  ٴثڄنڄةثً   ٴه تِصٵً تټٵٝاثء ٨ٽا  
 .1تټً    ت٠ًنز  ـٹثڀ  ن وىت تالهثه

ن ڀًت٩ٰثشا  ن واىت تټاان٦     »ڀٱانٚ تحلٹنڀار  « "تعِاصثو ي ڀةةا   " ٴه ًٰٲ 
 2ڀڃ تټٵٝثيث خا ـثټصا0

 ـثټر ڀث إوت ٸثڂ تدلٹثڂ ڀٕ٭نالً خثټًتودثز  ون ڀٽٷ ذلٿ. -  

  ـثټر ڀث إوت ٸثڂ تدلٹثڂ ڀٕ٭نالً خثټًتودثز  ټٹا  ڀٽٷ ټٽ٭ري. -ج 

 ا  ياص ط ن تټنتٴ٧ إذل ي    تـه ٰة ځث. ټٹ

خ٩ه ٠ًن تينتيذ ټٽًتودثز غلاح تټ٩ځاٻ ٨ٽاى ڀاا٧ ٨اننهتٿ إذل       احلانح األًىلٰٱط  
تدلٹثڂ تټى   لًؼانت ڀاا    ٜا٧ تعلصاثپ ٨ٽاى واىت تدلٹاثڂ ال ي٩اه   ڂ يٹانڂ إؼاًتء           

 شٹځةٽةثً ټ ؼًتء تع ٺ.

ثً ٴثڄنڄةثً عڄ  إوت ٸثڂ تټ٩ٵاثي   تحلٵةٵر  ڂ  ٧ٜ تعلصثپ ن وىه تحلثټر يٹنڂ شًٰٙ
شلٽنٸثً جلځ٩ةر تټًتودثز ٰإڄ  ؽلٹڃ ت٨صدثيه ڀهِّر ټٽًتودثز  ڄصةؽر ټىټٷ ش٭ٽاٳ  

  شّصځً ڀ٭ٽٵر.

                                                           
ن ٴٝةر تټًٕٸر تټٱًڄّةر ټٽٙاث٨ر   9196ڄنٰځرب  0تټه ټر تټٙثني ن تڄ٥ً ـٹٿ رلٽُ  -1

 .9تټٵّٿ تټعثټط ٖ 9196تټٹةځث ير  ڀإني مبؽځن٨ر ِريي  
 ٴه لثټٯ رلٽُ   960  965ٖٖ  تجلٍء تع ٺ   ٸىټٷ يتؼ٧ ڀهټٯ تټٵٝثء تينتي  ذلنيين

 ټى  ٴًيه.تټه ټر ن وىت تحلٹٿ تالهثه تټى  تِصٵً ٨ٽة   لًغ ٨ٽى تدلده  ت

 ن ٴٝةر ًٔٸر ِثڂ ؼّس تټ٩ٵثيير. "ي ڀةة "يتؼ٧ ڀًت٩ٰر  -2
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 ي٩ٽاٳ تعِااصثو "ٔاةان" ٨ٽااى وااىت تټاً   خبڄاا  ٨ااثنٺ  ټٹاا  ٔااةٷ ن  ِاادثخ      
ثڄنڄةار  ٴثبالد  ڄاث ټن  ؼٍڄث ټ نتيذ ـاٳ ڀاا٧ تټٱاًن ڀاڃ تټ٩اننذ إذل تيشٹاثج سلثټٱار ٴ       

 .1ٰإڄ  يٹنڂ ذلث تحلٳ ن ش٩ٵح تټًتودثز ن ٸٻ ڀٹثڂ

ال يّصاه إذل  ِثَ  ٰإڂ ڀڃ ـاٳ تينتيذ ٩ٰاالد  ڂ متاا٧ تټًتوداثز      "ٔةان"  شٕٹٷ 
ڀڃ تيشٹثج سلثټٱثز ٴثڄنڄةر ن    ڀٹثڂ  إال دلث ٸثڄس واثٶ ٰثبهذ ڀڃ ٠ًنوٿ ڀڃ 

ًيٿ ڄٕااثٞ ڀ٩ااا  ڀٹااثڂ  شااًٸ ٿ يٍت ټاانڂ ڄٕااث٠ ٿ ن ڀٹااثڂ  لااً إو تدلٵٙاانن  اا     
٨ٽة ٿ   وىت تټصفًيٿ ياٙح ٨ٽى ٸٻ ڀٹثڂ  يٹانڂ شٙاًٮ تينتيذ ٨دعاثً إو تٴصٙاً     
٨ٽى ڀٹثڂ ن ڂ  لً ڀث نتپ تټٵثڄنڂ يٵٙه تټٵٝاثء ٨ٽاى ڄٕاثٞ ڀ٩اا ي٩صاربه ٜاثيتً       

 .2خثجملصځ٧

0 إو يٹاانڂ تټ٩ٵااثي شلٽنٸااثً ټٽ٭ااري يٵاانٺ تعِااصثو ي ڀةةاا   ڄاا  ڀااڃ   احلانةةح انثاَْةةح ن 
" a travers les tiersمج٩ةر تټًتودثز ـصى ن  ٔمثٖ تټ٭ري "تټًٝ ي  ش٩ٵح 

                                                           
1 -  Chinot: Thèse Precitée, p81-82. 

مبؽځن٨ر ټةدنڂ   maussabre ٴٝةر  9156نيّځرب  6 تڄ٥ً ـٹٿ زلٹځر تټصاث٦ٌ ن  -2
ٖ060. 

 .061مبؽځن٨ر ټةدنڂ ٖ  Pautra ٴٝةر 9156نيّځرب  6 ـٹٿ زلٹځر تټصاث٦ٌ 
 .065مبؽځن٨ر ټةدنڂ ٖ"Duges"ٴٝةر 9156نيّځرب  96اث٦ٌ ن  ـٹٿ تټص

 .651مبؽځن٨ر ټةدنڂ ٖ  Evepue de Nice 9150ڀثيَ ِار  66 ـٹٿ تټصاث٦ٌ ن 
 .911مبؽځن٨ر ټةدنڂ ٖ  Abbe Brunet 9158ٰربتيً ِار  61 ـٹٿ تټصاث٦ٌ ن 

دنڂ مبؽځن٨ر ټة  Madame Bernier 9155ٰربتيً ِار  91 ـٹٿ رلٽُ تټه ټر ن 
ٖ965. 

 915رلځن٨ر ټةدنڂ ٖ  Abbe Groll 9155ڀثيَ ِار  5 ـٹٿ تجملٽُ ن 
زلٹځر تټصاث٦ٌ(  تجملٽُ شًٙٮ تينتيذ ٴًتيتً إنتييثً ِٽةځثً ) ن وىه تعـٹثپ ت٨صربز تفلٹځر

  ڂ شاٱةىه ِٽةٿ  ڀًٕ ٦  ال يهلٻ ن تلصٙثٖ تټٵٝثء  إظلث ون ڀڃ ـٳ تينتيذ  ال ي٩ه 
 ـه ن تلصٙث٘ ث  ڄ١ثٲ ِٽ١ص ث.شًٰٙ ث ڀصؽث ٌتً 
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  ڄ   إڂ ٸثڂ تټ٭ري ِةٝثي ڀڃ ؼًتء ـًڀثڄ  ڀڃ ڀٽٹا  إال  ڄا  يّاص١ة٧  ڂ يّاصٱةه     
ڀااڃ وټااٷ تدلٽااٷ   ڂ يّااص٩ځٽ  خثټ١ًيٵاار تټااا ػلًڀ ااث تټٵااثڄنڂ إوت ش٩ ااه خاابال ي٩ةااه   

لصااثپ  متٹاڃ تدلثټااٷ ڀااڃ  شّاٽةٿ تټ٩ٵااثي ټٽًتوداثز   ن وااىه تحلثټاار شًٰا٧ تينتيذ تع   
 تالڄصٱث٦ مبٽٹ  ڀث نتپ وټٷ تالڄصٱث٦ ال يص٩ثيٚ ڀ٧ ڀث يٵصٝة  ـٹٿ تټٵثڄنڂ.

٨ٽى وټٷ تټً   خبڄا  ال ينؼاه ٔامٗ ڀاث يّاص١ة٧  ڂ       "ونيين" يًن تټ٩ځةه 
 ي١ٽح ڀڃ  لً ش٩ هتً لث٘ثً خ٩ؽٿ سلثټٱر تټٵثڄنڂ.

 تټنتٴا٧  ٰثدلٵٙانن   محٻ ٰٹًذ تټص٩ ه  ٸعً شلث يٵٙه ڀاا ث ن  "ونيين" يالـ٣  ڂ 
ڀڃ وىت تالهثه ون متٹا تدلثټٷ ڀڃ تالڄصٱث٦ مبٽٹا  ڀا٧ شادة ا    اىيًه ڀاڃ شاًٶ       
تټ٩ٵثي ټٽًتودثز ڀڃ ؼهيه   ش٩ هه خثِص٭الٺ ڀٽٹ  ن ـه ن تټٵثڄنڂ ڀ٩ااثه  ڄا  إوت   
٨ثن  ِٽٿ تټ٩ٵثي ټٽًتودثز دلٍت ټر ڄٕث٠ ڃ تټٵهيٿ  تفلًپ ٴثڄنڄثً يٹانڂ ٴاه  ل١اب    

ةثً ڀ٧ مجث٨ر تټًتودثز ٰإوت ڀث  ٨ةه ٬ٽٳ تدلٹثڂ   ٩ٜس تعلصثپ ٨ٽة   يٹنڂ ڀصنت٠
ال يصاٙااٻ ڀااڃ شٙااًٮ تټًتودااثز  يصاارب  ڀااڃ ڄٕااث٠ ڃ  يااه٨ط  ڄاا   ٘ااةح خبٜااًتي  
ؼّةځر ڀڃ ؼاًتء شٙاًٮ تينتيذ ڀا٧  ڄا  وان تټّادح ن شٙاًٮ تينتيذ ٨ٽاى واىت          

 تټافن.

نٸثً ټٽ٭ري ال ؽلٹڃ تدلّثَ خ  إوت ٸثڂ شلٽ - ټن ٴٽاث إڂ تټ٩ٵثي تټى  شٕ٭ٽ  تټًتودثز 
 ال  ٧ٜ تعلصاثپ ٨ٽةا  ټٹاثڂ ڀ٩ااى وټاٷ  ڂ تينتيذ ش١اًن تټًتوداثز  شااٶ تټ٩ٵاثي          
دلثټٹ   وىت خه يه ي٩نن ټصّٽةٿ تټ٩ٵثي ټٽًتودثز ٰص١ًنوڃ تينتيذ ڀڃ ؼهيه  وٹىت 
ِاانٮ ال ڄٙااٻ إذل ڄصةؽاار  شّااصځً تحلااًج ِااؽثالً خااا تينتيذ  تټًتودااثز  ڀثټااٷ   

  ياٱى تټٵثڄنڂ شاٱةىتً ِٽةځثً.تټ٩ٵثي  ال

 وىت ال غلنٌ عڂ تټٵاثڄنڂ ڀاث ٘اهي إال خٵٙاه شاٱةاىه  ٵةٵاًث دلٙاٽفر ٨ثڀار  ټان          
 ٸثڂ تعڀً ٬ري وټٷ ټٹثڂ تدل٦ًٕ ٨ثخعثً  وىت ٬ري ڀ٩ٵنٺ.
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 إڂ شٱّري تټٵثڄنڂ شٱّريتً ِٽةځثً  شٱ ٿ ي ؾ ڄٙن٘   تټ٭ًٚ ڀا ث يهياهتڂ  
 ي١٩ةثڂ ټ نتيذ ـٳ تټصًٙٮ ٨ٽى تټافان تټاى     "تعِصثو ي ڀةة "تحلٻ تټى  وٸًه 

 تٴاـ  تعِصثو ي ڀةة .

 تټٵٝثء ٸځث  ًٔڄث ڀڃ ٴدٻ يبلى هبىت تحلٻ    ـٹثڀ  ڀ١ًنذ  ڀّصٵًذ ٨ٽى واىت  
تدل٩اااى   ـٹااثپ رلٽااُ تټه ټاار  زلٹځاار تټاااٵٛ شٵااًي  ڂ شٙااًٮ تينتيذ خنٜاا٧         

الء ٨ٽى تدلٽٷ ټٽ٭ري ڀاڃ  تعلصثپ ٨ٽى تعڀثٸڃ تټا ؼلٽة ث ڀڃ ٔث٬ٽة ث ال ي٩صرب تِصة
"  إظلث ون إؼًتء شٹځةٽط  ٜاً ي  ڄصةؽار حلاٳ تينتيذ    Dépossessionـةثٌش  "

 .1ن تلالء تدلٹثڂ  ٬ٽٵ 
 

 يف حال انؼشًسج
 ِاصٹٽٿ ن وىت تدلٵثپ ٨ڃ تدلٵٙنن ڀا ث  تحلثالز تټا شّصه٨ط ٴةثڀ ث   وٻ وط 

ڄ٥ًير ٨ثڀر ش٭١ط ٸثٰر ڄ٥ًير لث٘ر ش٭١ط ٰٵٟ ـثٺ تحلًج تالِصعاثبةر  پ  علث 
تعـنتٺ تټا شنتؼ  ث تينتيذ ال ِةځث ت١ًٜتج تدلًٰٳ تټ٩ثپ  ن ـثالز ال متس إذل 

 ٤ً ٮ تحلًج خٙٽر.

                                                           
 556ٖ  ًٔ ٞ تټصاٱةى تدلدثًٔ  9160مبؽٽر تټٵثڄنڂ تټ٩ثپ  "  ٸصثٮ نيدنڂ" يتؼ٧ ڀٵثٺ -1

  ڀث خ٩هوث.
 ڂ مجة٧ تټٵٝثيث تټا ٨ًٜس ٨ٽى رلٽُ تټه ټر  ٰة ث إلالء ڀٹثڂ  "  ٸصثٮ"  يىٸً تعِصثو

إلالب  ٸثڂ ػلٹٿ ٰة ث تجملٽُ  ڀڃ ِٹثڄ   ٠ًن تدلٵةځا ٰة    ٧ٜ تعلصثپ ٨ٽى تدلٹثڂ خ٩ه
                         خٙفر  ٧ٜ تعلصثپ ڀ٩صربتً وټٷ تيؼًتء ڄصةؽر ټ لالء  ڀٹځٻ ټ 

"comme suite et complement de l'exécution force"   ٸىټٷ  لىز زلٹځر 
                   تټاٵٛ هبىت تټً    ت٨صربز  ٧ٜ تعلصثپ ٠ًيٵر  ٘نيذ ڀڃ ٘ني ٬ٽٳ تدلٹثڂ

"Un mode de fermeture"   وىت تټٵٝثء لؽر  ڂ  ٧ٜ تعلصثپ ٸاصةؽر  "  ٸصثٮ" ياٱى
 ټٽصاٱةى تجلرب  يصؽث ٌ تټٵٙه ڀا .
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   ٺ ڀالـ٥ر ههي تټصهټةٻ هبث وط  ڂ تټٝاً يذ ڄ٥ًيار ٨ثڀار ش٭١اط ٸثٰار      
 رلثالز  ًٰ ٦ تټا٥ثپ تټٵثڄنڄط خٕٵة  تخلثٖ  تټ٩ثپ.

ً يذ ال ش٩ين تڄ٩هتپ تټ٨ًٕةر   ٸٻ ڀاث ش٩اةا  تخلاً غ     تدلالـ٥ر تټعثڄةر وط  ڂ تټٝ
ڀڃ تټ٨ًٕةر تټ٩ثنير ټٽهلنٺ ن ٨ًٔةر  لًى ٸثڀٽار واط ٔا٨ًةر تِاصعاثبةر وټاٷ      
 ڂ تټٵثڄنڂ شٵاةر دل١٩ةثز تټنتٴ٧   خثټصثرل ٰإوت ڀث ش٭ريز وىه تدل١٩ةثز ال ي٩ٵٻ  ڂ 

٭ااةري ڀ١٩ةااثز شدٵااى وااىه تټصٵاةاار ٨ٽااى ـثذلااث خااٻ غلااح  ڂ شصځااهن  شااصٵٽٗ شد٩ااثً ټص 
تټنتٴااا٧ ن ڂ  ڂ ي٩اااين وټاااٷ تڄصٱاااثء تټصٵاةااار  تټاااهلنٺ ن تخلااانتء  تڄ٩اااهتپ تټااانٌڂ        
تټٵثڄنڄةا   تعڀً يٕد  تټعةثج ٰص٭ري تټٱٙٻ يٵصٝط تټص٭ةري ن واىت تعڀاً ن ڂ  ڂ   

 ي٩ين تحلةثذ ن تټ٩ًتء.

 ٸځث ٴٽاث ِثخٵثً ٰا٥ًير تټًٝ يذ ال ش٭١ط ٤ً ٮ تلصالٺ تعڀڃ  خاٻ شص٩اهى وټاٷ    
  ڀنتؼ ر ٤ً ٮ تدلًٰٳ تټ٩ثپ.إذل

 شٱاااٚ ـثټاار تټٝااً يذ  ؼاانن ل١ااً ي ااهن تعڀااڃ تټ٩ااثپ    تدلٙااٽفر تټ٩ثڀاار             
تټّٹةار تټ٩ثڀار    ت٠اًتن ِاري تدلًٰاٳ تټ٩اثپ   غلاح  ڂ يٹانڂ واىت تخل١اً ـٵةٵةاًث           
 ـااثالً  ٴثبځااثً خثټٱ٩ااٻ  ٸااىټٷ غلااح  ڂ يٹاانڂ تخل١ااً ڀااڃ تجلّااثڀر  لةااط يااربي       

ټ٩ثنياار  تالټصؽااثء إذل تټصاٱةااى تدلدثٔااً خبِااٽنج تِااصعاثبط    تخلااً غ ٨ٽااى تټٵنت٨ااه ت 
 تينتيذ وط تټا شٵهي ٴةثپ تټًٝ يذ  س يٴثخر تټٵٝثء  لاىذ ن تال٨صداثي  مهةار    
تټاااٗ تدل١ٽااانج شاٱةاااىه   مهةااار تحلاااٳ    تدلٙااٽفر تدل٩صاااهى ٨ٽة اااث ٨ااااه تټصاٱةاااى   

ةا     ڂ ش٥ اً ـثټار     تټ٥ً ٮ تټٵثبځر ٌڀثڄثً  ڀٹثڄثً  ظاٿ ٠دة٩ار تخل١اً تدلاًتن شالٴ    
تټًٝ يذ ٨اه ٘ه ي تعڀً تټصاٱةى    ڂ ش٥ٻ ٴثبځر ـصى تټداهء ٰةا   ـصاى متثڀا       
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 ڀڃ ظٿ ٰإڂ ٌ تذلث ن  يار ڀًـٽار ڀاڃ واىه تدلًتـاٻ ؽلاا٧ ڀاڃ تټداهء ن تټصاٱةاى              
 .1ػلنٺ ن ڂ تِصځًتيه

 تِص١ًتنًت ٰٵه نټٽاث خابڂ تټٕاثي٦ ٸاعريًت ڀاث يّاٽؿ تټااٗ خٝاځثڄثز ټٽصاٱةاى         
تټى   هض ٰة   "ييٱةري "هيه تجلٍتبط    تينتي     تدلهڄط   ټٵه ٨ًٜاث ټً   ٸثدل

 .inefficacité ٨ڃ إڀٹثڂ ٨هپ ٩ٰثټةر

وىه تټٝځثڄثز  ٰ ٻ ي٩ين وټٷ  ڂ    ت٨صالٺ خّةٟ ن واىه تټٝاځثڄثز ياهن  إذل    
 تټصاٱةى تدلدثًٔ.

ڀّااصنيا ال ڄ٩صٵااه وټااٷ ټّاادح خّااةٟ واان  ڂ تټا٥ااثپ تټٵااثڄنڄط خًڀصاا  يٵاانپ ٨ٽااى   
 ټٽصا٥ةٿ ڀّصنى شا٥ةٿ تحلثٺ تټ٩ثنير  ظٿ ڀّصنى  لً ون شا٥ةٿ ـثٺ تټًٝ يذ.

 شبِةّثً ٨ٽى وټٷ ٰإڂ ت٨صالٺ ٜځثڄثز شاٱةى تټاٙنٖ  يثً ٸثڂ ڄن٨ ث  ڀٙهيوث 
ؼٍتبةثً  پ إنتييثً  پ ٠ًيٵثً ظثټعثً  وىت تال٨صالٺ ال يربي تټصاٱةى تدلدثًٔ إال إوت شنًٰز 

 ًٔ ٞ تټًٝ يذ.

ڂ تټصاٱةااى تدلدثٔااً ـااثٺ تِااصعاثبةر   ڀااث نتپ تعڀااً ٸااىټٷ  ٰ اان لااً غ ٨ٽااى    وټااٷ  
تټٵنت٨ه تټ٩ثنير   خثټصثرل ال غلنٌ تخلً غ ٨ٽى وټٷ تټ٥ً ٮ تټ٩ثنيار إال ن  ٴّاى   
تټٕااً ٞ   ٸعًوااث ٘ااًتڀر   غلااح تټ٩ااننذ إذل وااىه تټٵنت٨ااه ـصااى تڄصٱااس ڀااربيتز     

 ش١٩ةٽ ث.

تينتيذ  وټاٷ تټصاٱةاى تټاى  غلاح  ڂ       وٹىت يصٝؿ  ڂ تع٘ٻ ون تټصاٱةى ڀڃ ؼثڄح
يّصاه إذل ِاه شاٱةى  ٔبعلث ن وټٷ ٔبڂ تعًٰتن   تالِاصعاثء وان إٴاهتڀ ث ٨ٽاى     
تټصاٱةى ن ڂ ِاه شاٱةى    ـثالز تټصاٱةى تدلدثًٔ تِصعاثء ال يصن٧ِ ٰة اث ٬اري  ڄا     

                                                           
 .980ٖ  ن. ٨ده تټٱصثؾ ـّڃ0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي  -1
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ڃ ال يّن٪  ڂ يٱ ٿ ڀڃ وټاٷ  ڂ تينتيذ شصځصا٧ ن واىت تجملاثٺ لٵانٲ دل شٹاڃ ذلاث ڀا        
ٴدٻ  خٻ تټ٩ٹُ ون تټٙفةؿ ٰٵاه ٸثڄاس ن ٨ ننواث تټ٭اثخًذ ڀ١ٽٵار تټّاٽ١ر شاٱاى        
ؼربًت  خٙنيذ ڀدثٔاًذ ـةاځاث  ٸةٱځاث شٕاثء  ټٵاه شًٸاٍ ؼ اه تټٵاثڄنڂ  تټٵٝاثء ن          
ـًٙ وىه تټّٽ١ر ٜځڃ تحله تدل٩ٵنٺ  ـةط  نٺ تټصاٱةى تدلدثًٔ ڀڃ  ٘ٻ ٨اثپ  

 .1تڀصةثٌتز تټّٽ١ر تټ٩ثڀر إذل تِصعاثء ڀڃ وىت تع٘ٻ ٔبڄ  ن وټٷ ٔبڂ ِثبً

 خااثټ١د٧ ٰٵةااثپ ـااثٺ تټٝااً يذ  ڀااث ياشااح ٨ٽااى وټااٷ ڀااڃ تحلثؼاار ټٽصاٱةااى    
تدلثن   وىت تعڀً يٱاٚ ٨اهپ  ؼانن ڄاٗ يٙاًؾ خثټصاٱةاى تدلدثٔاً   خثټصاثرل ٰاإڂ         

ي٭ين ٨ڃ إظداثز ـاثٺ تټٝاً يذ عڄا  خىتشا  ؽلٹاڃ       autorisation  ؼنن وىت تيوڂ 
 ط ٨ڃ ِدح  لً.تينتيذ ڀڃ ڀ١ٽد ث ن ڂ تټدف

 وىه تټٱًيٝر ش٥ ً ن ـثٺ ٸنڂ تالڀصاث٦ ٨ڃ تټصاٱةى يٹنڂ ؼًؽلر ؼٍتبةر   ٨ٽى 
تعٴٻ  ڂ ټهى تينتيذ  ِاثبٻ ش٭اة اث ٨اڃ تټصاٱةاى تدلدثٔاً.  وټاٷ  ڄا  ټان  ؼاه ڄاٗ           
حلثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ تِصاثنتً إټة    ټن ٸثڂ تالڀصاث٦ ٨ڃ تټصاٱةى ال ي٩اه ؼًؽلار  ظاٿ    

 .2لًى حلثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ  يٝثً ن ڂ شًتقش٩هز تټنِثبٻ تع

 خةثڂ وټٷ  ڂ تيؼًتءتز تجلٍتبةار  ٬ريواث تټاا شصّاٽؿ هباث تينتيذ ٜاځثڄًث ټٽصاٱةاى        
ٴه شّص٭ًٲ  ٴصثً ٠نيالد   ٴه شا ٛ ٤ً ٮ شٵصٝط شاٱةى تټٵاًتي ن ڂ إخ١اثء   إال   

ڀعاٻ واىه    ش٩ًٜس تدلٙٽفر تټ٩ثڀر يًٜتي يص٩ىي شاهتيٸ ث  ټاىټٷ ؼاثٌ ټا نتيذ  ن    
تټ٥اً ٮ  ڂ شاٱااى ٴًتيتهتاث ؼااربتً  ڀدثٔااًذد تِاصاثنتً إذل وااىت تټّادح تجلهيااه تټااى      

  مسةاثه ـثٺ تټًٝ يذ.

                                                           
 .980ٖ  ن. ٨ده تټٱصثؾ ـّڃ0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي  -1

 .980ٖ تدلًؼ٧ تټّثخٳ  -2
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وىت  ڄانه خبڂ تدل٦ًٕ ٴه يصنٴ٧ تټًٝ يذ  ياٗ ٨ٽى ـٳ تينتيذ ن تټصهلٻ 
٨اه  ٵٵ ث   تدلصٱٳ ٨ٽة   ڂ تدل٦ًٕ ن وىه تحلثٺ ال يإا ټا نتيذ ـٵاثً ؼهياهتً     

هٸااه ذلااث ـٵااثً ظثخصااثً ڀااڃ ٴدااٻ   ٸااٻ ڀااث ياشااح ٨ٽااى ڄااٗ تدلٕاا٦ً ڀعااٻ وااىه      ټٹااا  ي
تحلثالز ون تټصٍتپ تينتيذ خّٽنٶ تټّدةٻ تټى  يمس  ذلث تدل٦ًٕ  ٸځث ټن تٔاٞ  ڂ 
 1شّدح ٴًتيوث    شاىي تعًٰتن  ٸځاث ن ـثټار تټصؽاثء تينتيذ إذل تِاصمهتپ تټّاالؾ     

 ڄٵ١ر  ِثِةر وط  ڂ ڄ٥ًير تټٝاً يذ   يٽٱس تټهٸصني زلځه ٰهتن ڀ اث تالڄصدثه إذل
 ټٹڃ ڀث  ظً ڀٵثپ ـثټر تټًٝ يذ  2ش١دٳ ٨ٽى تع٩ٰثٺ تدلثنير  تټٵًتيتز ٨ٽى تټّنتء

 .٨ٽى تټٱًن تينتي  ڀڃ ـةط ڀًٕ ٨ةص   ڀڃ ـةط يٴثخر تفلثٸٿ ٨ٽة ؟؟

ووااح تټٱٵاا  تعدلااثڄط إذل ت٨صدااثي ڄ٥ًياار تټٝااً يذ ڄ٥ًياار ٴثڄنڄةاار ه٩ااٻ تع٨ځااثٺ      
تټٙثنيذ ٨ڃ تټّٽ١ثز تټ٩ثڀر خاثء ٨ٽى ڀًٕ ٨   ټن ٸاثڂ ٰة اث ت٨صاهتء      تيؼًتءتز

 .٨3ٽى ـًڀثڂ تعًٰتن    سلثټٱر ټٽٵنتڄا  تعڄ٥ځر

 ووح خ٩ٛ تټٱٵ ثء تټٱًڄّةا إذل  ڂ ڄ٥ًير تټًٝ يذ ڄ٥ًيار ِةثِاةر ال ػلٙاٻ    
  ٨ځثٺ تينتيذ ڀًٕ ٨ر إوت لثټٱس تټٵنتڄا   ال ڀڃ تدلّه ټةر   ټٹڃ شٽٷ تټا٥ًيثز
شٙاادؿ ڀٕااً ٨ر إوت ـؽځصاا ث تټه ټاار ش٩ځااٻ الـااٳ   وااىت واان تټااً   تټّااثبه ڀااڃ        

 .4تصلٽات

 ټٵااه شااًننز تفلااثٸٿ تدلٙااًير خااا تالهااثوا  ټٹااا ث ِااٽځس ن تټنٴااس تحلثٜااً   
خثدلااىوح تعدلااثڄط تټااى  ي٩صاارب ڄ٥ًياار تټٝااً يذ ڄ٥ًياار ٴثڄنڄةاار  ٙااٻ شٙااًٰثز      

                                                           
 .665ٖ    0 تټا٥ًير تټ٩ثڀر ټٽٵًتيتز تينتييرن. تټ١ځث -1

ن. زلځه ٰهتن ڀ اث0 تټٵثڄنڂ تينتي  تټ٩ًخط ن ٤ٻ تټا٥ثپ تټهؽلنٴًت٠ط تالٔاتٸط تټص٩ث ڄط   -2
ٖ9695. 

 .105  تټٵثوًذ  6ٖن. تټ١ځث  0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي   نتي تټٱٹً تټ٩ًخط  ٞ -3

  9168  ؼثڀ٩ر تټٵثوًذ  تينتيير ڄ٥ًير تټًٝ يذ"تع٨ځثٺ "تفلثڀط0  تټٱنڄُ تعټٱطڀٵثٺ  -4
 .805 - 860ٖ  0رلٽر تټٵثڄنڂ  تالٴصٙثن  تټّار 
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ڀااث شّااصنـة  تټٵنت٨ااه تټ٩ثڀاار  تټّااٽ١ثز تټ٩ثڀاار ڀٕااً ٨ر ڀااڃ مجةاا٧ ڄنتـة ااث  إال   
ٸًٝ يذ ڀّث تذ تعًٰتن  ڀثپ تټصٹثټةٯ تټ٩ثڀر   وىت وان تدلاىوح تټاى  ياهت٧ٰ ٨اا       

 .1تټٱٵ  تينتي  تدلًٙ 
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 السابعالبحث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـظرقة اؾضرورة يف اؾقاـون اإلداري اؾفرـسي

 

عمهةاار تټٝااً يذ ن ـةااثذ ڄ٥ًياار تټصاٱةااى تدلدثٔااً  ٰٵااه  ؼااهز ڀااڃ      نظــراً
تدلاثِح  ڂ  ًٰتن ذلث لعثً ڀّصٵالد  شٹٽٿ ٰة  ٨ڃ وىه تټا٥ًير ٨ٽى ٩٘ةه تټٵاثڄنڂ  

 ينتي  تټٱًڄّط ٴث٘هيڃ ڀڃ تټٵثڄنڂ تينتي  تټٱٵ  ظٿ تټٵٝثء.ت

 َظشّح انؼشًسج يف انفمو انفشَغِ
ټٵه تِصفنوز واىه تټا٥ًيار ٨ٽاى ٴّاٟ ٸادري ڀاڃ رل انن تټٱٵا  تټٱًڄّاط   ذلاىت           

 ٰٵه تٸصٱس خثحلهيط ٨ا ث ٨ٽى ټّثڂ ظالظر ٰٵ ثء وٿ0

 0"نٌتادّش"دُ  -9
ً  خ٩ه  ڂ تِص٩ًٚ تدلاىٸني ـاثټا تټصاٱةاى    ٨اهپ  ؼانن ٠اًٲ     - ؼانن ڄاٗ   ) تدلدثٔا

 لًى ټٽٝ٭ٟ ٨ٽى تټٱًن(  نټٻ خبڂ خإڀٹاثڂ تينتيذ تټٽؽانء إذل تټصاٱةاى تدلدثٔاً ن     
 .1ـثٺ تټًٝ يذ ټٽص٭ٽح ٨ٽى تدلٵث ڀر تټا شٵٯ ن  ؼ  تينتيذ

"A brises la  résistance appasée a l'administration".  
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ثٺ تټًٝ يذ ن ڄ٥ً تټٵٝثء ش١ًٲ  خ٩ه  ڂ تِص٩ًٚ تدلىٸني ًٔ ٞ ٴةثپ ـ
 .1إذل يتخ٧ ون ٨هپ ت٨صهتء تينتيذ ٨ٽى تحلًير ت  ڀٽٹةر تعًٰتن

"L'action administre ne parlevait pas atteinte a la liberté au à 

la des individus". 

 0سّفْريً"جاٌ "انفمْو  -6
 ً نذ تټصاٱةاى  ٰٝاالد   يهٸه وىت تټٱٵة   ڂ تټًٝ يذ شنًٰ تټًٕ ٞ تعلًى  شربي ڀاٱا

٨ڃ وټٷ ٰٵه ٸٕٯ وىت تټٱٵةا  ٨اڃ ڄٵ١ار ؼهياهذ واط  ڂ تټٝاً يذ شداةؿ ټا نتيذ         
 . 2تټصاٱةى تجلرب  ـصى ن ـثٺ ٨هپ ڀٵث ڀر  ن ڂ  ڂ شٽؽب إذل تټ١ًيٳ تجلٍتبط

"Ell avlovie loiyaurs l’exécution d'afiee all force, meme 

sans résistance a veincre et sans recours préalable  la 

sanction pénal". 

ً إڂ تټٝاً يذ شصاةؿ ټا نتيذ تټصٙاًٮ     ) )  يصاثخ٧ تټٵانٺ0     a agir d,officeتدلدثٔا
 .3((ن ڂ  ڂ شصمى ٴًتيتً شاٱةىتً زلځنالً ٨ٽى تټ٩ٙةثڂ ڀڃ تعًٰتن

 وااىه وااط ـااثٺ ـؽااٍ إـااهى تټٙاافٯ  ٰٵااه ـٹځااس تفلٹځاار تدلمصٙاار خاابڂ وااىه  
پ تټ٩ثپ   ڀڃ ـٳ تينتيذ  ڂ شٽؽب إذل وټاٷ ن ڂ  ڂ  تټٙفةٱر ش٩صرب ل١ًتً ٨ٽى تټا٥ث

                          ش٩ځااااااااه إذل إ٘ااااااااهتي  ڀااااااااً إذل ٘ااااااااثـح تټ٩الٴاااااااار خّاااااااافح تټٙاااااااافةٯ      

                                                           
 .690ٖ  ن تټٵثڄنڂ تينتي   ڀ١نټن  ټنخثنيري0  -1

 .16ٖ  ينتي تټٵثڄنڂ تييٱةري 0  -2

3
- T.e, 12 Mai, 1994, Office Publicetairede France, T.C. P 1954,11,wo 

8382 Nde Rvuse. 
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 trainement    affiches  le      إٌتټر تټصاانيًتز  ال يٕااٞ خاثيؼًتء تدلصماى ڀاڃ
 .1ثپ شاٱةى ڀدثًٔتينتيذ تټصّدةح خ٩هپ تټ١ث٨ر  عڄاث ټّاث ـةثٺ شاٱةى   إظلث  ڀ

 0"شاسل دّثاج" -6
 ټٵه  ٸه تدلىٸني  ڂ شنًٰ ـثٺ تټًٝ يذ ي١٩ط تينتيذ ـاٳ تټٽؽانء إذل تټصاٱةاى  ن    
تټنٴس ڄٱّ  ٰٵاه ٨اًٚ ټاً   ڀٱانٚ تټه ټار تدلٕا ني تټٵثباٻ0 إڄا  عڀاً ؼانوً            
خثټاّدر ټ نتيذ  ڂ شّاصمهپ تټٵانذ تټ٩ثڀار ن ڂ تټصٵةاه مبة٩اثن    خاإؼًتء  إوت ٸثڄاس        

ٙٽفر تدلدثًٔذ ټٽّالڀر تټ٩ثڀر شص١ٽح وټٷ إو  ڄ  ٨اهڀث يص٩ًٚ تدلااٍٺ ټٽا الٶ   تدل
 ال ؽلٹڃ  ڂ شّبٺ تټٵثٜط ٨ڃ تټالةٗ.

"L'autorisation d'agir immidiatement et employés". 

ټٵاااه ٨ًٜااااث ِاااثخٵثً حلٹاااٿ زلٹځااار تټصااااث٦ٌ ن ًٰڄّاااث ن ٴٝاااةر ڀٹصاااح تټإاااً  
 ـٵةٵر تعڀاً  ڂ واثټاٷ ٴٝاثء      Office publication de france  تټٱًڄّط

٬ٍيًًت ـانٺ تدلنٜان٦ ال ِاةځث  ڂ ش١دةاٳ ڄ٥ًيار تټٝاً يذ ياًشدٟ نتبځاًث خثحلٱاث٢          
٨ٽى تحلًيثز تټ٩ثڀر  تحلٵنٲ تټٕمٙةر تټا شٙهى رلٽُ تټه ټر تټٱًڄّط خإخثء 

  ٔؽث٨ر ټٽهٰث٦ ٨ا ث.

  ٰةځث يٽط خ٩ٛ وىه تعـٹثپ0
   ٴاه تِاص٩ځٻ واىه    95/6/9156 ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٱًڄّط تټٙاثني ن  -

2تجملٽُ ٨دثيذ0 ل١ً ؼّةٿ  خثيٌ 
danger grave imminent. 

                                                           
 .   وىت تدلٵ٧١ تعلري ون ـٹٿ زلٹځر تټصاث10٦ٌٖ  ييٱةري 0 تټٵثڄنڂ تينتي  -1

 .Bergeurٴٝةر  -2
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 تټٕاااًٞ تټاااى   8/99/9166ـٹاااٿ رلٽاااُ تټه ټااار تټٱًڄّاااط تټٙاااثني ن  -
               1تٔااااااااا٠  ټصفٵةااااااااٳ تټٝااااااااً يذ واااااااان0 ٜااااااااً يذ ٨ثڀاااااااار ڀٽفاااااااار  ڀٽؽةاااااااار 

nécessité public que urgent. 

   تټٕاًٞ تټاى  يشدا     0/6/9161ط تټٙاثني ن  ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٱًڄّ -
 2وااىت تجملٽااُ ټٵةااثپ ـااثٺ تټٝااً يذ واان  ڂ شٹاانڂ واثټااٷ ٜااً يذ  وااالٶ خااثيٌيڃ   

urgence et peril imminent. 

   تټٕااًٞ تټااى   60/6/100ـٹااٿ زلٹځاار تټصاااث٦ٌ تټٱًڄّااةر تټٙااثنيذ ن     -
3ت٨صځهش  ون  ٵٳ ًٜ يذ ٨ٽى نيؼر ٸدريذ

 extreme urgence. 

                                                           
 .Duven ٴٝةر -1

 .65/96/9155 ـٹځ  تټٙثني ن  Etole Marillonٴٝةر   -2

3
- T.C. 25 Mars, 1957, ste eamias. 



123 
 

 

 

 

 رع األولالف

 رفض اإلدارة تنفيذ انقانىن 
 وانالئحت مل ينص فيها عهً جشاء ملن خيانفها

 انششؽ األًل0
ڀ ځر  -ؼنوً تټن٤ةٱر تينتيير ون شاٱةى تټٵنتڄا  ٨ٽة ث  تؼح تټٵةثپ هبىه تدل ځر 

تټصاٱةى  ڀٱً ٚ  ڂ تټٵثڄنڂ ٨اانتڂ تحلٵةٵار   ـصاى ټان شٙانيڄث  ڄا  ټاةُ ٸاىټٷ          
إو  ڄاا  ي٩اارب ٨ااڃ ي   ٬ثټةاار تټٕاا٩ح   ڂ ٴاانذ تټٵااثڄنڂ غلااح  ڂ    ٰ اان ڀٽااٍپ ټألٰااًتن  

 ."Force droit rester a la loi" 1شّصځً  شّنن
إوت  تؼ ااس تينتيذ ڀٵث ڀاار تعٰااًتن ٰإعلااث شّااص١ة٧  ڂ شٽؽااب إذل تټصاٱةااى تدلدثٔاااً        
خ١دة٩اار تحلااثٺ   إوت دل شٹااڃ واااثٶ ڀٵث ڀاار  تشداا٧ تعٰااًتن  ـٹااثپ تټٵاانتڄا    تڀااً   

يتنهتٿ  ڄٱى وث خ٬ًدص ٿ ٰإڄ  ال يٹنڂ واثٶ ڀاًي الټصؽاثء تينتيذ ټٽصاٱةاى    تينتيذ خإ
 تجلً   إال ٸثڂ شًٰٙ ث ت٨صهتء  ٬ٙدثً.

 غلح ٨ٽاى تينتيذ  ڂ شّا ٻ ټألٰاًتن ڀ٩ًٰار تټٵانتڄا   ش٩اث علٿ ٨ٽاى ڀالـ٥صا ث          
 شدٙاااًوٿ مباااث ٨ٽاااة ٿ ڀاااڃ تټصٍتڀاااثز   ال يٙاااؿ  ڂ شاٸ اااٿ غل ٽااانڂ تټٵااانتڄا         

                                                           
   ڀث خ٩هوث 95ٖ 9158  مبؽٽر تټٵثڄنڂ تټ٩ثپ "Deslandres" تڄ٥ً ڀٵثٺ ټألِصثو -1

 ."Etude sur le Fondement de la loi"  ڀنٜن٦ تدلٵثٺ نيتِر ن  ِثَ تټٵثڄنڂ
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شٵثخٽ ٿ تينتيذ خ٩ه وټٷ خثټ٩اٯ ٸثجملًڀا    ڄ   إڂ ٸثڄاس تټٵث٨اهذ     ؼلثټٱنعلث ظٿ
 ."Nul n'est censé ingnorer la loi ڂ تجل ٻ خثټٵثڄنڂ ټةُ خ٩ه "

   ڀ ځاار تعـاثيا إال  ڂ واىه تټٵث٨اهذ تټٱًٜااةر ختاثټٯ تټنتٴا٧ ن ٸااعري ڀاڃ      
ث   سلثټٱص ث تينتيذ شّ ةٻ ڀ٩ًٰر تټٵنتڄا ټألًٰتن ـصى ال يّصځً ت ٨ٽى ؼ ٽ ٿ هب

٨ڃ ٬ري ٨ٽٿ  ن ڂ ٴٙه ٰاإڂ وټاٷ  ٰٝاٻ ټا نتيذ ڀاڃ ڀٱثؼابذ تعٰاًتن  ڀ٩ثڀٽصا ٿ         
خااثټ٩اٯ  تټٵّاانذ  ٔااًٞ تدلٵث ڀاار ڀّااصٱثن ڀااڃ ٰٹااًذ  ش٩ًيااٯ تټصاٱةااى تدلدثٔااً         
ٰثټصاٱةااى تجلاارب  واان  ِااةٽر إٸااًته  ٜاا٭ٟ شّااصمهڀ  تينتيذ ن ڀنتؼ اار تعٰااًتن   

ث ڀار تالٰاًتن ټٝاځثڂ شاٱةاى تټٵانتڄا       ن ڂ شهلٻ تټٵٝثء  وټٷ خٵٙه  ١اةٿ ڀٵ 
  ٴًتيتز تينتيذ تدلمصٽٱر  تټ٩ځٻ ٨ٽى تـاتپ تعًٰتن ذلث.

 ن تټٵٝااثيث تټااا ٨ًٜااس ٨ٽةاا  »ٔااًٞ تدلٵث ڀاار« ٴااه  ٴااً تټٵٝااثء وااىت تټٕااًٞ 
   ڀااثپ زلٹځاار تټصاااث٦ٌ  رلٽااُ تټه ټاار( خٙااهن تټصاٱةااى تدلدثٔااً خااثټ١ًيٳ تينتي   )
 .ٴٝةر ِثڂ ؼّس تټّثټٱر تټىٸً()

 ٴه شٹنڂ ـثټر تدلٵث ڀر  تٜفر لةاط  علاث ال شاعري تٔاٹثاًل  يٹانڂ ڀاڃ ـاٳ تينتيذ        
تِصمهتپ تټصاٱةى تجلرب  ټٽصمٽٗ ڀڃ وىه تدلٵث ڀر    ـةثڄثً يهٲ تدلنٴٯ   ال يٹنڂ 

 ڀڃ تټنتٜؿ ڀ٩ًٰر ڀث إوت ٸثڄس واثٶ ڀٵث ڀر  پ ال.

ن ٴٝااةر إٴٽااةٿ  ڀااڃ  ڀعٽاار تحلااثالز تټااا ٸثڄااس تدلٵث ڀاار ٰة ااث  تٜاافر ڀااث ـااهض  
"  شااصٽمٗ  ٴااثب٧ وااىه تټٵٝااةر ن Commune de Triconvilleشًيٹاٱةااٻ "

" Triconville٘ااه ي ڀإاااني ڀاااڃ تدلاااهيً ياااه٨ن ٰةااا  تجملٽاااُ تټدٽاااه  دلا١ٵااار " 
 "monastère communal"  تيٴٽاةٿ ټٽځاثٴٕر  تدلهت ټر ٰةځث يص٩ٽٳ خإغلثي نياً  

ًي خثيمجااث٦ تِااصځًتي ِااٹڃ   ٴااه تؼصځاا٧ تجملٽااُ ٩ٰااالد  شاااثٴٓ  خ٩ااه تدلهت ټاار ٴاا    
تټٵّةُ رلثڄثً خثټهيً   ٴه  ٨ٽڃ تدلهيً خ١الڂ شٽٷ تدلاثٴٕر   ٸىټٷ تټٵاًتي تټاى    
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 ٸااىټٷ  9150نيّااځرب  1تختااىه تجملٽااُ ٨ٽااى ت٨صدااثي  ڄاا  ٘ااهي سلثټٱااثً ټٵااثڄنڂ    
ظٿ ن٨ث تدلهيً تجملٽاُ ڀاًذ  لاًى ي٨اثنذ تدلاثٴٕار ن ٴاًتيه        9150ياثيً  6ٴثڄنڂ 

تجملٽُ  ٨ه لط تدلنٜن٦ خ٩اثير  ً٘ تجملٽاُ خثيمجاث٦ ٨ٽاى     ڀڃ ؼهيه   تؼصځ٧
 ٴًتيته تع ٺ.

 إٌتء وىه تدلٵث ڀر تټنتٜفر  ٘اهي تدلاهيً ٴاًتيتً خإټ٭اثء ٴاًتي تجملٽاُ  جلاب إذل        
تِصمهتپ تټصاٱةى تدلدثًٔ   ٴًه رلٽُ تټه ټر ٨ٽى شًٰٙ    ڄا  تِاصمهتپ لاٳ ٠ًياٳ     

 ڀار ٰة اث ٬اري  تٜافر متثڀاثً ٰځاعالد  ظاريز         واثٶ ـثالز شٹانڂ تدلٵث   1تټصاٱةى تجلرب 
وىه تدلّبټر  ڀثپ تټٵٝاثء ن ٴٝاةر ٔاًٸر ِاثڂ ؼّاس تټ٩ٵثييار إو  ڂ  ؼانن تدلٵث ڀار         
ٸااثڂ ڀنٜاا٧ ٔااٷ عڂ تدلااهيً  ٘ااهي ٴااًتيه خااإلالء تدلٹااثڂ تټااى  شٕاا٭ٽ  تټًتودااثز   ڀااً  
ذ خنٜا٧ تعلصاثپ ٨ٽةاا   وټاٷ ن ڄٱااُ تټةانپ تټاى  ٤ ااً ٰةا  ڀًِاانپ تټ٭ٽاٳ ن تجلًيااه       

 تټًمسةر   ٴه  ٨ٽڃ ڀبڀني تټدنټةُ وىت تټٵًتي  ڄٱىه ن ينپ ٘ه يه.

 إٌتء وىه تټ٥اً ٮ ي ز زلٹځار ټةانڂ تټاا ٠اًؾ  ڀثڀ اث تټااٍت٦  ڂ إلاالء تدلهيِار          
ڀنٜن٦ تټاٍت٦ ي٩صارب إنتيياًث    ع خاإيتنذ تټًتوداثز  دل شٹاڃ وااثٶ ڀٵث ڀار  ڀ٩ااى         

 علصثپ ٨ٽى تدلٹثڂ ي٩ه ٬ٙدثً.وټٷ  ڂ تټصاٱةى تجلرب  ڀڃ ؼثڄح تينتيذ   ٧ٜ ت

ڀٱاانٚ )  ټٹااڃ ٨اااه ٨ااًٚ تټٵٝااةر  ڀااثپ زلٹځاار تټصاااث٦ٌ نـااٛ تعِااصثو ي ڀةةاا  
تحلٹنڀر( ي   زلٹځر ټةنڂ  ٴًي  ڂ ن ٤ً ٮ تټٵٝةر ڀث يعدس  ؼنن ڀٵث ڀر عڂ 
تټًتودثز دل ي٭ثنيڂ تدلٹثڂ إال ٨اه  ٘نٺ ڀبڀني تټدنټةُ  خااثء ٨ٽاى   تڀاًه  واىت     

 ٺ خبڂ تټًـةٻ  ڀ٭ثنيذ تدلٹثڂ ٸثڄس خثټًٜث  تينتيذ.ياٱط    ٰٹًذ ټٽٵن

                                                           
                    ن ٴٝةر 9151ڀثيَ  96تڄ٥ً ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٙثني ن  -1

commune de Triconville   09ٖ  تټٵّٿ تټعثټط  9151 تدلإني مبؽځن٨ر ِريي  
 ".chardenet ٔثينياة "ڀًت٩ٰر ڀٱنٚ تحلٹنڀر 
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 ڀااڃ ڄثـةاار  لااًى ٰااإڂ تټصاٱةااى خااإلالء تدلٹااثڂ ال ي٩صاارب إيتنيااثً ٨اااهڀث يٹاانڂ  
ڀًِنپ تټ٭ٽٳ ـصى ټن ع إلالء تدلٹثڂ ٴدٻ  ٘نٺ يؼثٺ تټّٽ١ر تټ٩ثڀر تدلٹٽٱاا  ڄصةؽر 

ټ٭ٽٳ ٰاال خاه  ڂ يٹانڂ    خثټصاٱةى إو غلح  ال ختٱى ٨ٽةاث تحلثټر تټا ٘هي ٰة ث ڀًِنپ ت
تټًتودثز ن وىه تټٵٝةر(  إال دلاث  ) ٘ه يه ڄصةؽر ڀٵث ڀر  ڀ٩ثيٜر ڀڃ ؼثڄح تعًٰتن

جلبز تينتيذ ذلىه تټنِةٽر ټ٩اهپ ـثؼصا ث إټة اث.  تټصؽثؤواث ذلاىه تټنِاةٽر ڀ٩ااثه  ؼانن         
ڀٵث ڀر ڀڃ ؼثڄح تټًتوداثز    ڂ تينتيذ ٴاهيز  علاث ال شّاص١ة٧  ١اةٿ شٽاٷ تدلٵث ڀار        

خإ٘هتي تدلًِنپ تټّثټٯ تټىٸً  شاٱةاىه خاثټٵنذ   ڀاڃ ظاٿ ٰاإڂ تټّادةٻ تټاى  ِاٽٹص          إال 
 ي٩صرب ن شٵهيًوث تحلٻ تټاثؼؿ ټٽٵٝثء ٨ٽى شٽٷ تدلٵث ڀر.

 ٴااًيز  ڂ واااثٶ ڀٵث ڀاار    "تعِااصثو ي ڀةةاا  " ٴااه  لااىز زلٹځاار تټصاااث٦ٌ خااً       
ٵاانٺ خاابڂ  ِااٽځس ټاا نتيذ لااٳ تِااصمهتپ تټصاٱةااى تجلاارب    تڄصاا س تفلٹځاار إذل تټ 

 شًٙٮ تينتيذ ِٽةٿ ن وىه تحلثټر  ال ڀ٩١ڃ ٨ٽة .

 ٴه ٨ٽٳ خ٩ٛا تټٹصاثج ٨ٽاى واىت تحلٹاٿ  تڄٵاه ه   ن ي ي اٿ  ڄا  ال شنؼاه ڀٵث ڀار ن           
وىه تحلثټر   ڀڃ ظٿ ٰاإڂ تټصاٱةاى تجلارب  ال يٹانڂ ټا  زلاٻ  ال ينؼاه ڀاث ياربيه  ياىٸً           

 واط  ڂ تجل اٻ خثټٵاثڄنڂ    « "ڀةةا  تعِصثو ي "وهالء تټٹصثج  ڂ تحلؽر تټا ت٨صځه ٨ٽة ث 
ش٩اه ـؽار ٴثڄنڄةار لصار   ال متاس إذل تټنتٴا٧ خٙاٽر   ڂ تينتيذ دل شص٩انن           »ټةُ خ٩ىي

تټصّاا٦ً ن تټصاٱةااى ن ڀعااٻ وااىه تحلااثالز  ڀااا ث تټٵٝااةر تدل١ً ـاار  ڀااثپ تټٵٝااثء          
  خٙٱر ٨ثڀر ٰإڂ تينتيذ ش١٩ط تعًٰتن ًٰ٘ر ټٽ٩ٽٿ خثټٵثڄنڂ  تخلٝن٦ عـٹثڀ .

ٔاد  ٨اهپ تټ١ث٨ار تدلادين ٨ٽاى       "تعِاصثو ي ڀةةا   "وىت تټٱًياٳ ڀاڃ تټٹصاثج  ڂ      وٸً
تجل ااٻ    تيمهااثٺ خثدلٵث ڀاار تدلص٩ځااهذ  ِااثيز زلٹځاار تټصاااث٦ٌ  يتءه ڀهيااهذ ي ياا         

   لىز ن ـٹځ ث مبث  ين ن ڀًت٩ٰص .
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 يٙااٻ وااهالء تټاثٴااه ڂ ټٽفٹااٿ إذل تټصٕااٹٷ ن  ؼاانن ڀٵث ڀاار شااربي تټصؽااثء   
 .1تجلرب تينتيذ ټٽصاٱةى 

ِٽةٿ    ڂ تټاٵه تدلنؼ  ټٽفٹاٿ ال  ِاثَ ټا      "تعِصثو ي ڀةة " ن ت٨صٵثن   ڂ ي   
 ال زلٻ  ٰال ٔٷ  ڂ تجل ٻ خثټٵثڄنڂ ال ي٩ه ٨ىيتً  ال ؽلا٧ شنٴة٧ تجلٍتءتز تدلٵًيذ ن 
تټٵثڄنڂ   ڀاڃ تدلّاٽٿ خا   ڂ وااثٶ ڀًِانڀثً ٘اهي خاإلالء خ٩ٛا تعڀاثٸڃ  ٨ٽاى تينتيذ           

ِنپ  وط دل شٱ٩ٻ  ٸعً ڀڃ ٠ٽح إلالء وىه تعڀثٸڃ  إوت ڀاث  لٽاس واىه    شاٱةى وىت تدلً
تعڀثٸڃ ال ي ٿ خ٩ه وټٷ ڀث إوت ٸثڂ تيلالء خإيتنذ تعًٰتن  پ ي٬ځثً ٨ا ٿ ٰثټنٜا٧  تـاه   
ن تحلثټصا إو تدل١ٽنج ون تيلالء ٨ٽى    ٘نيذ شاٱةىتً ټٽځًِنپ  ټٹاڃ تخلاالٮ ٴاه    

عڀثٸڃ تټا  لٽةس ٰب٘فث تټً   تدل٩اثيٚ ټٽفٹاٿ   ي٥ ً ن  ٧ٜ تينتيذ تعلصثپ ٨ٽى ت
يً ڂ  ڂ تيلالء  ٴه ع إيتنيثً ال يٹنڂ واثٶ زلاٻ ټنٜا٧ تعلصاثپ ٨ٽاى واىه تعڀاثٸڃ        
 ټٹااڃ تحلٵةٵاار وااط  ڂ  ٜاا٧ تعلصااثپ إؼااًتء إنتي  ڀٹځااٻ ټ لااالء  ڀٵٙاانن خاا  إعلااثء  

ٸڃ   وىت تيؼاًتء  تحلثټر تټٵهؽلر  ٨هپ متٹا تټًتودثز ڀڃ تټ٩ننذ إذل ٔ٭ٻ وىه تعڀث
تټى  جلبز إټة  تينتيذ ال يصنٴٯ ٨ٽى تټ١ًيٵر تټا ع هبث تيلالء  وٻ ٸثڄس خثټًٜاث  

  پ خثيٸًته إو ون إؼًتء ًٜ ي  ن تحلثټصا.

 ڀاا٧ وټااٷ ٰإڄاااث ڄٽځااُ ڀااڃ ٤ااً ٮ تټٵٝااةر  ڂ تدلٵث ڀاار ٸثڄااس ڀنؼااننذ ٩ٰااالد    ڂ  
 ٴه شٹنڂ تدلٵث ڀار ٨اةٱار    ٤ً ٮ ٘ه ي ڀًِنپ تيلالء شهيه  ؼنن شٽٷ تدلٵث ڀر 

 تٜفر تټ٩اٯ   ٴه ال شصمى ڀ٥ ًتً ٨اةٱثً  تٜفثً  ټٹڃ وىت ال ياٱاط  ؼننواث ڀاث    
نتڀااس ڀّااصٱثنذ ڀااڃ ٤ااً ٮ تحلااثٺ  ٨ٽااى وااىت تعِااثَ ڄااًى تدلٵث ڀاار  يااثً ٸثڄااس       
٘نيهتث شربي تټصؽثء تينتيذ ټٽصاٱةى تجلرب .  ن خ٩ٛ تحلثالز واثٶ  ظً ټٽځٵث ڀر 

ټنؼنه  خاىټٷ ال يٹانڂ ټا نتيذ ـاٳ تالټصؽاثء ټٽصاٱةاى تجلارب  ڀاث         ٨ٽى     ؼ  ڀڃ ت

                                                           
 . ڀث خ٩هوث 665ٖ 9160  مبؽٽر تټٵثڄنڂ تټ٩ثپ "  ٸصثٮ نيدنڂ"يتؼ٧ ڀٵثٺ تعِصثو  -1

Chinot: Thèse Precitée, p84-85. 
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نتپ تعًٰتن ٨ٽى تِص٩هتن ټٽصاٱةى مبفٛ إيتنهتاٿ  ٴاه ٨اًٚ ٨ٽاى رلٽاُ تټه ټار       
خ٩ٛ ـثالز ڀڃ وىت تټٵدةٻ  تشٝؿ ټٽځؽٽُ ٨هپ  ؼنن ڀٵثيڄر ٰةځث ٨ًٚ ٨ٽةا   

 .1دلٵث ڀر خىټٷ  ټ٭ى شًٙٮ تينتيذ تدلصٝځڃ تټصاٱةى تجلرب  ڄ٥ًتً الڄ٩هتپ ت

 0  انششؽ انثاَِ
٨ااهپ  ؼاانن  ِااثبٻ ٴثڄنڄةاار شٽؽااب إټة ااث تينتيذ ټٽص٭ٽااح ٨ٽااى ڀٵث ڀاار تعٰااًتن0 شّااص١ة٧  
تينتيذ  ڂ شٽؽااب ټٽصاٱةااى تدلدثٔااً إوت ٸثڄااس واااثٶ ڀٵث ڀاار  دل يٹااڃ ن تِااص١ث٨ص ث يٰاا٧  
ن٨نى  ڀثپ تټٵٝثء  تحلٙنٺ ٨ٽى ـٹٿ ٴثخٻ ټٽصاٱةى يٵٝط ٨ٽى وىه تدلٵث ڀر  يٝا٧  

ذلث  ال يٹنڂ ن تِص١ث٨ر تينتيذ ي٧ٰ ن٨نى إوت ٸاثڂ تټٵاثڄنڂ لثټةاثً ڀاڃ تجلاٍتء إو       ـهتً
 ڂ يٰاا٧ تټااه٨نى ال يٹاانڂ ڀاصؽااثً   ال يّااص١ة٧ تټٵٝااثء تټٱٙااٻ ٰة ااث عڂ تټٵثٜااط ال       
ػلٹٿ إال خثجلٍتءتز تدلٵًيذ ن تټٵثڄنڂ  ٰإوت ٸاثڂ تټٵاثڄنڂ ڄثٴٙاثً  دل يٵاًي ؼاٍتء ٨ٽاى       

 ٜط لٽٳ تجلٍتء  تحلٹٿ خ .ڀڃ ؼلثټٱ  ال يّص١ة٧ تټٵث
 ٴه ش١ني تټٵٝثء ٰةځث يص٩ٽٳ خٱٹًذ تجلٍتء تټى  إوت ختٽٯ  تڄ٩اهپ يٹانڂ ڀاڃ ـاٳ     

 تينتيذ تِصمهتپ تټصاٱةى تجلً  ڀدثًٔذد.

 ڂ تدلٵٙانن   9156ٰٱط تټدهتير ٴًي ي ڀةة  ن ٴٝةر ًٔٸر ِثڂ ؼّس تټ٩ٵثييار  
ً ون تجلٍتء تجلاثبط  ڀ٩اى خثجلٍتء تټى  إوت ختٽٯ ٸثڂ ټ نتيذ ـٳ تټصاٱةى تدلدثٔ

                                                           
 تټٙثني   Abbe bouchon and Abbe hardel يتؼ٧ ـٹٿ رلٽُ تټه ټر ن ٴٝةا -1

ڀًت٩ٰر ) 656ٖ  9199   تدلإني مبؽځن٨ر  ـٹثپ رلٽُ تټه ټر  9199ڀثيَ  90ن 
 ڀٱنٚ تحلٹنڀر تعِصثو خٽنپ(.

ن وثشا تټٵٝةصا دل شصنتًٰ تټًٕ ٞ تدل١ٽنخر الِصمهتپ تټصاٱةى تجلرب  خثټ١ًيٳ تينتي  ـصى 
 ټ٭ط تجملٽُ ٴًتي  )ٹٿ خثټىتز ٨ٽى ختٽٯ ًٔٞ تدلٵث ڀريٹنڂ شلٹاثً  ڀًٕ ٨ثً. ٨نٺ تحل

 ٴًي  ڂ ٨اًٙ تدلٵث ڀر ٬ري   "Loir et cher"  ڀهيً تټٽنتي -ڀهيً تجلري ڄه  -تدلهيًيڃ 
 ڀنؼنن  ڀڃ ظٿ ٰال غلنٌ تټصاٱةى  تجلرب (.

 .665ٖ  9160  تڄ٥ً رلٽر تټٵثڄنڂ تټ٩ثپ -
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وټٷ  ڄ  إوت  ؼه ؼٍتء  لاً ڀاهڄط ٰاإڂ وټاٷ ال ػلاًپ تينتيذ ڀاڃ تټصاٱةاى تدلدثٔاً          
 ٴااه تِااصٵً ٴٝااثء رلٽااُ تټه ټاار ن خااثنئ تعڀااً ٨ٽااى تشدااث٦ وااىت تټااً      ٘ااهي   

 ن ڂ شاهلٻ ڀاڃ   « ـٹثڀًث ٨هياهذ ِاٽٿ ٰة اث ټا نتيذ لاٳ شاٱةاى تټٵانتڄا ڀدثٔاًذد         
 .1لٽس ڀڃ تجلٍتء تجلاثبط إوت »ؼثڄح تټٵٝثء

 ټٹڃ دل يٽدط تجملٽُ  ڂ  نٺ ن ٴٝثب   ٨اهٺ ن ي يا  ٰنِا٧ ٰٹاًذ تجلاٍتء      
 ڀااهوث إذل تجلااٍتء تدلااهڄط   ٘اادؿ تدلٵٙاانن خصمٽااٯ تجلااٍتء  إڀااث تجلااٍتء تجلاااثبط       
تجلٍتء تدلهڄط    لى رلٽُ تټه ټر يّاص٩ځٻ ن  ـٹثڀا  ٘اة٭ر ؼهياهذ ش٩ارب ٨اڃ ي يا         

 Absence de sanction judiciare ٩ادري ختٽاٯ تجلاٍتء تټٵٝاثبط    خهٴر إوت تِاص٩ځٻ ش 

  تٜاؿ  ڂ    Absence de sanction pénale خاهالً ڀاڃ ش٩ادري تټصمٽاٯ تجلااثبط     
 .2تټص٩دري تجلهيه تټاى  تِاصمهڀ  تجملٽاُ يٕاځٻ تجلاٍتء تجلااثبط  تجلاٍتء تدلاهڄط        

                         يالـاااااا٣  ڂ وااااااىت تټصفاااااانٺ ڀااااااڃ ؼثڄااااااح رلٽااااااُ تټه ټاااااار خااااااه  ن ٴٝااااااةر    
 commune detriconville  ظاٿ ٤ اً  ظاًه ن  ـٹاثپ      9151ڀاثيَ ٨اثپ    96ن

 .3 لًى  ٘هيوث تجملٽُ

                                                           
مبؽځن٨ر   Berrnier  ٴٝةر  9155ِار ٰربتيً  91تڄ٥ً ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٙثني ن  -1

 .965 ـٹثپ تجملٽُ ٖ

رلځن٨ر  ـٹثپ تجملٽُ  Commune Triconvilleيتؼ٧ ـٹٿ رلٽُ تټه ټر ن ٴٝةر   -2
 إو يٵنٺ تجملٽُ ن ـةعةثش  ڀث يبشط0  601ٖ  9151

"Considérant… qu' a défaut de tout action judiciaire pouront etre exerces 

par le représentant de l'autorité. Il a pu sons excès. Ses pouvoird". 
 9199ڀثيَ ِار  90ن  "Able Hardel" تڄ٥ً ـٹٿ "ن  ـٹثپ  لًى"ظٿ  ينز ٨دثيذ

 Ablee Bouchon  ٸىټٷ ـٹٿ  651ٖ  9199  ڀإني مبؽځن٨ر  ـٹثپ رلٽُ تټه ټر
  ٴه ٘هي ن ڄٱُ تټصثييك.

                        ن ٴٝةر 9151ينټةن  1ن  تڄ٥ً ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٙثني -3
commune de Dieppe et d' Evillers   ُ600ٖ 9151 ڀإني مبؽځن٨ر  ـٹثپ تجملٽ. 
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ظٿ ش١ني تټٵٝثء خ٩ه وټٷ ٰن٘ٻ إذل ڀًـٽر ظثټعر إو  ٧ِ ن ڀ٩ااى تجلاٍتء   
 وټااٷ خإٜااثٰر تجلااٍتء تينتي    ٘اادؿ تدلٵٙاانن خٕااًٞ ختٽااٯ تجلااٍتء واان ختٽااٯ 

ط    تينتي  لةااط إوت  ؼااه ؼااٍتء ڀااڃ وااىه تجلااٍتءتز     تجلااٍتء تجلاااثبط     تدلااهڄ  
 تټعالظر ش٩ا ٨ٽى تينتيذ تِصمهتڀ  ن ڂ تالټصؽثء ټٽصاٱةى تدلدثًٔ.

 ٴه  لى رلٽُ تټه ټار خٱٹاًذ تجلاٍتء تينتي    علاث ش٭اين ٨اڃ تټصاٱةاى تدلدثٔاً ن         
Anduronٴٝةر 

1. 

ااثه ڀا٧ تټص٩ٽةاٳ     خ٩ه وىت تټ٩ًٚ تدلنؼٍ ټص١ني تټٵٝثء ِاص٩ًٚ ټصٱٙةٻ ڀث  مجٽ
 ٨ٽة  ن تدل١ثټح تآلشةر0

 .تدل١ٽح تع ٺ0 ختٽٯ تجلٍتء تجلاثبط 
 .تدل١ٽح تټعثڄط0 ختٽٯ تجلٍتء تدلهڄط 
 . تدل١ٽح تټعثټط0 ختٽٯ تجلٍتء تينتي 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                        

                          ن ٴٝةر  9195 خًيٻ  66 ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٙثني ن 
communes de Villard sur- lnenes  ُ9195  ڀإني مبؽځن٨ر  ـٹثپ تجملٽ  

ٖ661. 
 ڀإني  9160ياثيً  66تټٙثني ن   Anduron يتؼ٧ ـٹٿ رلٽُ تټه ټر ن ٴٝةر -1

 ".josseتعِصثو ؼنَ"ڀًت٩ٰر ڀٱنٚ تحلٹنڀر   56ٖ  تټٵّٿ تټعثټط  9160مبؽځن٨ر نتټنٌ 
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 ادلطهة األًل0

 Absence de sanction pénaleختهف اجلضاء اجلنائِ 

ن تټصٍتڀثً خ٩ځٻ    تڀصاث٨ثً إڂ تدل٦ًٕ ٨اهڀث ي٧ٝ ڄٙثً يٱًٚ ٰة  ٨ٽى تعًٰت
٨ڃ ٨ځٻ يٵًي ن ڄٱُ تټنٴس تجلٍتء تټى  ينٴ٧ ٨ٽى ڀڃ ؼلثټٯ تشدث٦ وټٷ تټااٗ  
 مبث  ڄ  ڀڃ ڀ ثپ تينتيذ شاٱةى تټٵانتڄا ٰ٭اا  ٨ااه سلثټٱار ٴاثڄنڂ ڀاث شٽؽاب تينتيذ        
إذل تټٵٝثء ټصنٴة٧ تجلٍتء تجلاثبط ٨ٽى تدلمثټٯ  شٵنپ تينتيذ خصاٱةاى واىت تجلاٍتء    

 ثً دلث يًن ن تحلٹٿ تټٵٝثبط.٠دٵ

 ټٹڃ ػلهض  ـةثڄثً  ڂ شنؼه ٴنتڄا ڄثٴٙر شٱًٚ تټصٍتڀثز ً٘ػلر ٨ٽاى تعٰاًتن   
 ټٹا ث شاّى شٵًيً ؼٍتء ينٴ٧ ٨ٽى تدلماثټٱا ٰ اىه تټٵانتڄا تټاثٴٙار رلاًنذ ڀاڃ       

 يعااني  تجلااٍتء تجلاااثبط   وااط خااىټٷ شااعري ڀاث٨ٌااثز ٰةځااث يص٩ٽااٳ خ١ًيٵاار شاٱةااىوث. 
  .شاٱةىوث ٰځث  ِةٽر وټٷ   ڀث تټى  ػلهض ن ڀعٻ وىه تحلثټر؟ تټصّثؤٺ خٕبڂ

ووح ي   إذل  ڂ وىت تټن٧ٜ ال يعري إٔٹثالً  ال يه٨ن ټصّثؤٺ ٨ڃ ٠ًيٵر تټصاٱةى إو 
ڀڃ ٴثڄنڂ تټ٩ٵنخثز شٹٱٻ لاٻ واىت تدلنٜان٦  ٰ اىت لاٻ       509/90 ڂ ڄٗ تدلثنذ  
 وىت تدلنٜن٦.

 لااً لااال ڀااڃ شٵًيااً ؼااٍتء ٨ٽااى   ٰ ااىت تټاااٗ ٨ااثپ يٵااًي ؼااٍتء يا١دااٳ ٨ٽااى ڄااٗ   
نيّاځرب   5سلثټٱص    ٴه ظثي تجلهٺ مبؽٽُ تټٕةنق تټٱًڄّط ٨اه ڀاثٴٕص  ٴاثڄنڂ 

 دل يٵاًي ؼاٍتء    9159 ٸثڂ ڀٵٙننتً خ  شٹځٽار ٴاثڄنڂ ٘اهي ن   ٺ ينټةان      9156
 ڀڃ تټٵثڄنڂ(. 96ثنذ ڀ) ٨ٽى سلثټٱر خ٩ٛ  ـٹثڀ 

ى تټٵاثڄنڂ تدلٵاهپ  وٸاً    ٨ٽ Gourgu ٴه ت٨اٚ  ـه  ٨ٝثء تجملٽُ  ون تدلّةن 
٨ٵنخثز ٰة  تټٹٱثيار إو وان    509 ڄ  ال نت٨ط دلعٻ وىت تټٵثڄنڂ تجلهيه إو  ڂ ڄٗ پ
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ڄٗ ٨ثپ  تجلٍتء تدلٵًي خ  ينٴ٧ ن ٸٻ ـثټر ال شاٗ ٰة ث تټٵنتڄا    تټٽانتبؿ ٨ٽاى   
 ؼٍتء لثٖ.

" ڀٵًي تټٽؽار تټاا لعاس ڀٕاً ٦ تټٵاثڄنڂ  ٨ًٜاص       Sol ٴه  تٰٳ تدلّةن "
"   ټٹا   ٔثي إذل ٨هپ ٸٱثير Gourguٽُ ٨ٽى وىت تټً   تټى   نذل خ  "٨ٽى تجمل

 ٨ٵنخثز. 509/90تجلٍتء تدلٵًي ن ڄٗ پ

"  وٸً  ڂ تټا٥ًير Gourgu"  ت٨اٚ ٨ٽى ي   "Volle ټٹڃ  ٌيً تټ٩هٺ تدلّةن "
لاااثٖ خاااثټٽنتبؿ  ال ٔااابڂ ټااا    509تټاااا ت٨صځاااه ٨ٽة اااث لث٠ةااار   ڂ ڄاااٗ تدلاااثنذ   

 .1خثټٵنتڄا

 ڀهى ش١دةاٳ   509ؼ٩اث إذل ٴٝثء زلٹځر تټاٵٛ ٰةځث يص٩ٽٳ خصٱّري ڄٗ پ إوت ي
وىت تټااٗ صلاه  ڂ تفلٹځار  ٸاهز ن  ـٹاثپ ٨هياهذ  ڂ واىت تټااٗ ڀٵٙاني ٨ٽاى           
تټٽاانتبؿ تټااا شٙااهيوث تينتيذ خااثټ١ًيٳ تټٵااثڄنڄط   ڂ تټّااٽ١ر تټصٕااًي٩ةر وااط تټااا  

تفلااثٸٿ ٰاااال شّاااص١ة٧  شّااص١ة٧  ـاااهوث    شٝاا٧ تجلاااٍتء ټٽٵااثڄنڂ  ڀاااث تينتيذ       
 .2إـهتمهث ش٩هيٻ     ش٭ةري     إٜثٰر ؼٍتء ټٽٵثڄنڂ

  ڀٵٙني ٨ٽى تټٽنتبؿ  ال 509/90  ـٹثپ تټاٵٛ ڀ١ًنذ  ڀّصٵًذ ٨ٽى  ڂ ڄٗ پ
ٔبڂ ټ  خثټٵنتڄا   ڂ تدلدثنئ تټ٩ثڀر ن تټٵثڄنڂ تجلااثبط شٵٝاط خبڄا  ال ٨ٵنخار إال     

                                                           
  ڀث خ٩هوث. 608ٖ  9160 ن رلٽر تټٵثڄنڂ تټ٩ثپ "  ٸصثٮ نيدنڂ"تڄ٥ً ڀٵثٺ  -1

Chinot: Thèse Precitée, p86. 
  peffert et Deschaumes ن ٴٝةر »تټهتبًذ تجلاثبةر«تڄ٥ً ـٹٿ زلٹځر تټاٵٛ -2

 .956ٖ  تټٵّٿ تع ٺ  9885 ڀإني ن نتټٽنٌ   9801ياثيً  99تټٙثني ن 
  9159ڀثين  66ن   Melin, Babey et autres  ـٹٿ تټاٵٛ تجلاثبط تټٙثني ن ٴٝثيث

 .600ٖ  9156 ڀإني مبؽځن٨ر ِريي  
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٨ٽااى لااالٮ تټٵثٜااط  «ثبط خاااثء ٨ٽااى ڄااٗ ٘ااًيؿ ڀااڃ تدلٕاا٦ً   ڂ تټٵثٜااط تجلااا   
 ڀٵةه خثټاٗ ال يّص١ة٧  ڂ يٽؽب إذل تټٵةثَ.  »تدلهڄط

٨ٽاى تټٵانتڄا    509/90 ٴه تٴاؾ تټٹصثج ٠ًيٵار ؽلٹاڃ هباث ش١دةاٳ ڄاٗ پ     
تخلثټةر ڀڃ تجلٍتء  وټٷ خإ٘هتي البفر ټصاٱةى تټٵثڄنڂ  ٨ٽى  ِثَ واىه تټالبفار   

ټصاٱةى تټٵثڄنڂ  هبىه  ٨ٽى وىه تټالبفر تټٙثنيذ 509تجلهيهذ ؽلٹڃ ش١دةٳ ڄٗ پ
ٴث٘ااً ٨ٽااى   509/96تټ١ًيٵاار ؽلٹااڃ شٱااثن  تال٨اااتٚ تدلا١اان  ٨ٽااى  ڂ ڄااٗ پ   

 .تدلٽصن  ټٹڃ زلٹځر تټاٵٛ يٰٝس تشدث٦ وىت تټ١ًيٳ  1تټٽنتبؿ ٰٵٟ

٨ٽاى  ـٹاثپ زلٹځار تټااٵٛ  ش٩اًٚ ټدةاثڂ تحلاثالز تټاا          "ؼةٍ" ٴه ٨ٽٳ تعِصثو 
   تټٵٝثء  مهث يىودثڂ إذل  ڂ ٨ٵنخثز  وٸً ي   تټٱٵ 509/90يا١ٳ ٰة ث ڄٗ پ
 وىت تټاٗ يا١دٳ0

٨ٽى ټنتبؿ تټدنټةُ تټا شٙهيوث تينتيذ  تخلث٘ار خاثعڀڃ تټ٩اثپ  تټّاٹةار      -  
  تټٙفر تټ٩ثڀر.

( ال يا١دٳ ٨ٽى ټنتبؿ تټدنټةُ إال إوت ٸثڄس ٘ثنيذ 509پ)   ڂ وىت تټاٗ -ج 
 ثٖ.   خاثءد ٨ٽى ٴثڄنڂ ل 9885   ٴثڄنڂ  9015ش١دةٵثً ټٵثڄنڂ 

                                                           
تعِصثو "تڄ٥ً ڀٵثٺ   تټ٩ثدلةر تع ذل ج لى خا٥ثپ ڀٕثخ  ټٽ١ًيٵر تدلٵاـر ن ڀاصٍه تحلً -1

   ڀث خ٩هوث 956ٖ  9190مبؽٽر تټٵثڄنڂ تټ٩ثپ  ج ٨ڃ تينتيذ تفلٽةر ن  ٴس تحلً "ي الڂ
  ڀث خ٩هوث. 666  9190ٖ ڀث خ٩هوث  ِار  650ٖ  9159ِار 

 9190ِار   مبؽٽر تټٵثڄنڂ تټ٩ثپ  ڂ تټ٩ثپ ن ٌڀڃ تحلًج٨ڃ تټٵثڄن "خثيمتٽط"  ڀٵثٺ تعِصثو
  ڀث خ٩هوث. 006 ڀث خ٩هوث ٖ 06ٖ 9166ِار  050  695َ  900ََ
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 يالـ٣  ڂ زلٹځر تټاٵٛ شٝةٳ ن نتبًذ ټنتبؿ تټدنټةُ  ڀڃ ظٿ ڀڃ نتبًذ 
 ټٹڃ ي ي ث وىت ڀاصٵه ڀڃ يؼثٺ تټٱٵ  إوت ت٨اٚ ٨ٽة  تعِصثو  509/90ش١دةٳ پ

    لااً ڂ ونيياان"تڄهيياا  "  ؼةااٍ"ؼثِااصنڂ "ؼااثي   تټ٩ځةااه ڀااني   ٸااىټٷ تعِااصثو  
 509/90ڀاڃ ٨داثيذ ڄاٗ پ    ياصٵه ٴٝثء زلٹځر تټااٵٛ  يّاصاصػ   "ؼةٍ"ٰثعِصثو 

 .1 علث شٕځٻ مجة٧ تټٽنتبؿ تټٙثنيذ ڀڃ تټّٽ١ثز تينتيير تدلهڄةر    تټ٩ّٹًير

٨ٽى زلٹځر تټاٵٛ  علث ًّٰز تټااٗ شٱّاريتً ٜاةٵثً شبخاثه      "ونيين" ي٩ةح تټ٩ځةه 
 .٨2دثيذ تټاٗ تټا يّصٱثن ڀا ث خنٜنؾ  علث شٕري إذل مجة٧ ټنتبؿ تينتيذ

 .3"ؼثي   ڀني "تعِصثوتڂ   ٴه  ؼ  ڀعٻ وىت تټاٵه

                                                           
1
-"L'Article 471/15 vise"les réglements légalements faits par l'autorité 

administrative"Cette n'estelle pas essayé générale comprendre les 

réglements faits par toutes les autorités administratives, militaires ou 

civiles?", jeze. R. D. P. 1904 page 106, 107 et R. D. P. 1916, P 416. 
 يتؼ٧ ونيين ـةط يٵنٺ0 -2

"En réalité cette anomalie focheuse résulte d'une detail- lance de 

l'autorité judiciaire: la cour de cassation n' a pas compris la portée 

véritablement constitutionnelle de l'article 471/15, elle l'a interprète d' 

une facon restriction comme sanctionnant uniquement les réglements 

de police, alors que le texte lui meme l'invitait a l'interpréter d'une 

facon extensive, comme sanctionnant tous les réglements 

administratifs meme ceux pris pour l'exécution d'une loi 

exceptionnelle(Haurion dans sa note sur l'affaire"SOCIETED 

INDUSTRIE CHIMIQUE",jurisprudence Administrative T. I.P. 126. 
 .611ٖ  تجلٍء تع ٺ  ثڄنڂ تجلاثبطڀ١نٺ تټٵ 0تڄ٥ً ؼثي  -3

 510ٖ  666  698ٖٖ  9156ِار   ن تټالبفر تينتيير"Moreauتټ٩ځةه ڀني " ڀهټٯ 
  ڀث خ٩هوث.
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 خاا٬ًٿ وااىت تټاٵااه ٰااإڂ تټٵٝااثء تِااصځً ٨ٽااى ي ياا   تِااصٵً ٨ٽااى  ڂ ڄااٗ         
ال ؽلٹاڃ  ڂ ي١داٳ خ١ًياٳ ڀدثٔاً ټصنٴةاا٧ ؼاٍتء ٨ٽاى سلثټٱار تټٵاانتڄا         509/90پ

ـثټاار «تټاثٴٙاار  ياشااح ٨ٽااى وټااٷ  ڂ تينتيذ ال يٹاانڂ  ڀثڀ ااث ن ڀعااٻ وااىه تحلثټاار 
تټصاٱةاى تجلارب  ـصاى شٝا١ً تعٰاًتن إذل تـااتپ        إال تِاصمهتپ  »تټٵنتڄا تټاثٴٙر 

 شٽٷ تټٵنتڄا  تشدث٦  ـٹثڀ ث.

 ڀ٧ وټٷ ٰإڄاث ڄ٩صٵه  ڂ تټً   تټى  ياثنى خ  ٨هن ٸدري ڀڃ ١ٰثـٻ تټٹصثج  تټاى   
٨ٽااى تټٵاانتڄا تټاثٴٙاار ال ػلااٻ تعٔااٹثٺ  ال ػلااًپ      509يٵٝااط خص١دةااٳ ڄااٗ پ  

ٜا٩ةٯ  ٴاه    509تدلٵًي ن تدلاثنذ   تينتيذ ڀڃ تِصمهتپ تټصاٱةى تجلرب  عڂ تجلٍتء
ال يٙااٽؿ  ال غلااه  ن شاٱةااى تټٵااثڄنڂ  إٸااًته تعٰااًتن ٨ٽااى تـاتڀاا    ٴااه يٹاانڂ       
تدل١ٽنج ټصاٱةى تټٵثڄنڂ ٔطء  لً ٬ري تټ٭ًتڀر ٸثيلالء  تټ٭ٽٳ  تيٌتټار  ٬اري وټاٷ    
ڀااڃ تټ٩ٵنخااثز تټصٹځةٽةاار   تټاااٗ دل يااىٸً ِاانى ٨ٵنخاار تټ٭ًتڀاار  خٙاانيذ سلٱٱاار   

ٍتء ٴااه ال يااًن٦ تعٰااًتن  ال غلااربوٿ ٨ٽااى تشدااث٦  ـٹااثپ تټٵااثڄنڂ   ٴااه         وااىت تجلاا 
 يّصه٨ط شاٱةى تټٵثڄنڂ شاٱةىتً ِٽةځثً ؼٍتء  لً ٬ري تټ٭ًتڀر.

٨ٽى تټٵنتڄا تټاثٴٙر ال يٵ١ا٧   509/90 ٨ٽى وىت ٰإڂ تټٵنٺ خص١دةٳ ڄٗ تدلثنذ 
  خإعلثء تخلالٮ ـنٺ وىت تدلنٜن٦.
الټصؽثء إذل تټصاٱةى تدلدثًٔ ـصى ڀ٧ إڀٹاثڂ ش١دةاٳ ڄٗا     ټىټٷ ٰإڄاث ڄًى ـٳ تينتيذ ن ت

 إو  ڄ  ال يٹٱط  ال يٱط خثټ٭ًٚ تدل١ٽنج ڀڃ تټٵثڄنڂ  شاٱةىه شاٱةىتً ٸثڀالد. 509پ
 إوت ٸثڂ وىت تجلٍتء يٹٱط ن خ٩ٛ تحلثالز ٰإڂ تينتيذ شصد٩   ال يٹنڂ هباث ـثؼار   

ٱثيصا  ن واىه تحلثټار يااٶ     ټٽصاٱةى تجلرب  إال  ڄاث ڄًى  ڂ ٸٱثيار تجلاٍتء    ٨اهپ ٸ   
ټّٽ١ر تينتيذ تټصٵهيًير  س يٴثذ تټٵٝثء ٰإوت ڀث تضلًٰس خّٽ١ص ث ٨اڃ تټ١ًياٳ   

 تدلًِنپ ذلث   ِثءز تِص٩ځثذلث ٸثڂ ټٽٵٝثء  ڂ ػلثِد ث ٨ٽى شًٰٙ ث تدل٩ةح.
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ڀڃ شًٶ تعڀً ټ نتيذ ختصاثي ـّاح   « ٴه ػلصػ ٨ٽى وىت تټى  ڄىوح إټة  
ً  ٤ااً ٮ تحلااثٺ خااا تجلااٍتء تجل   تعِااصثو "مبااث وٸااًه    »اااثبط  خااا تټصاٱةااى تدلدثٔاا

إوت شًٸاااث  ) ) ن ڀًت٩ٰصاا  ن ٴٝااةر ٔااًٸر ِااثڂ ؼّااس تټ٩ٵثيياار إو ٴااثٺ0   "ي ڀةةاا 
ټ نتيذ ـٳ تاللصةاثي خاا تجلاٍتء تجلااثبط  خاا تټصاٱةاى تدلدثٔاً   ڂ ڀاڃ ـٵ اث  ڂ          

ٗ ٨ٽةاا  شّااصمهپ تټصاٱةااى تينتي  خااهالً ڀااڃ ٠ٽااح شنٴةاا٧ تجلااٍتء تجلاااثبط تټااى  ڄاا 
تدلٕاا٦ً ّٰااةٹنڂ تعڀااً ٰنٜااى   ٹځااًث  إڄٹااثيًت ټٽځدااثنئ تعِثِااةر ن تټٵااثڄنڂ         

 .1((تټ٩ثپ
 ټٹاڃ ڀعاٻ واىت تال٨ااتٚ ال ياهظً ٰةځااث وودااث إټةا  إو  ڂ ـثټار تټصٕاًي٧ واط تټااا           
شن٘ٻ إذل وىت تحلٻ   ڂ وىت تټاٵه ال يٹنڂ ټ  زلٻ إال ن ـثټر تټٵنتڄا تټا شٵًي 

ٱط وىه تحلثټار ال يٹانڂ ټا نتيذ لةاثي   إظلاث شٽصاٍپ خاثجلٍتء        تجلٍتء ن ڄٙن٘ ث ٰ
تدلاٙنٖ ٨ٽة  خثيؼًتءتز تدلٵًيذ ټصنٴة٧ وىت تجلٍتء ٨ٽى تعٰاًتن ٨ااه تڀصااث٨ ٿ ٨اڃ     
شاٱةى تټٵثڄنڂ  إوت شصد٩اث ڀًت٩ٰر ي ڀةة  صله  ڄ  يٙٻ ن تټنتٴ٧ إذل تحلاٻ تټاى  ڄٵانٺ    

ن ـثټار تټٵانتڄا تټاثٴٙار    تخلثټةار ڀاڃ      خ  ٰ ن يٵً ـاٳ تينتيذ ن تټصاٱةاى تدلدثٔاً    
٬اري ٸاثٮل ټّاه واىت تټااٵٗ ٰاإڂ تينتيذ        509تجلٍتء  إوت ٸثڂ تجلٍتء تدلٵًي ن ڄاٗ پ 

 يّصځً ذلث ـٳ تالټصؽثء ټٽصاٱةى تجلً  ِنييث ټصٱثن  وىت تټاٵٗ.

 

 

 

 

                                                           
ڀًت٩ٰر )ٴٝةر ًٔٸر ِثڂ ؼّس تټ٩ٵثيير  90ٖ  تټٵّٿ تټعثټط  9155يتؼ٧ ِريي  ِار  -1

 .ي ڀةة   ش٩ٽةٳ تټ٩ځةه ونيين ٨ٽى تحلٹٿ(
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 ادلطهة انثا0َِ

 Absence de sanction civileختهف اجلضاء ادلذَِ 

ل١انذ ؼهياهذ ٰب٘ادؿ يٕااٞ يڀٹاثڂ تټصؽاثء تينتيذ        ش١ني تټٵٝاثء  ل١اث  
ټٽصاٱةااى تدلدثٔااً ٨اااه ختٽااٯ تجلااٍتء تجلاااثبط  ال يٹاانڂ واااثٶ ؼااٍتء ڀااهڄط  يٝااثً     
مب٩اى  ڄ  إوت  ؼه تجلٍتء تدلهڄط ال يٙؿ تټصاٱةى تدلدثًٔ   شٹصٱط تينتيذ خثالټصؽثء 

 نڂ.ټٽٵٝثء ټصنٴة٧ تجلٍتء تدلهڄط تدلٵًي ٨ٽى ڀڃ ؼلثټٯ  ـٹثپ تټٵثڄ

                     ٴااااااااااه خااااااااااه  وااااااااااىت تټص١ااااااااااني ن ٴٝااااااااااثء رلٽااااااااااُ تټه ټاااااااااار ن ـٹااااااااااٿ
commune deTriconville  ينن تجملٽااُ ڀااث ٴااًيه ن وااىت    9151ن ٨ااثپ 

 .Abbe Bouchon Abbe Hardelڀا ث ٴٝةصث   تحلٹٿ ن ٴٝثيث  لًى

ڀاڃ    ت٘دؿ تجملٽُ يّص٩ځٻ ن ٘ةث٬ر  ـٹثڀ  ش٩دري ختٽٯ تجلٍتء تټٵٝثبط خهالً
 .٨1دثيذ ختٽٯ تجلٍتء تجلاثبط  تټص٩دري تع ٺ يٕځٻ تجلٍتءيڃ تجلاثبط  تدلهڄط

 هبااىت  ٘ااٻ تجملٽااُ إذل  ڄاا  إوت ٸااثڂ شنؼااه  ااس شٙااًٮ تينتيذ ن٨اانى شّااص١ة٧   
ي٩ٰ اث  ڀاثپ تټٵٝاثء الِصٙااهتي ـٹاٿ ٴثخاٻ ټٽاٱاثو ؽلٹااڃ خا  تټٵٝاثء ٨ٽاى ڀٵث ڀاار          

يذ ن وااىه تحلثټاار ال يٹاانڂ ذلااث ـااٳ    تعٰااًتن   إټااٍتڀ ٿ خااثـاتپ تټٵااثڄنڂ ٰااإڂ تينت   
تټصاٱةااى تدلدثٔااً   إظلااث ٨ٽة ااث  ڂ شّااٽٷ تټّاادةٻ تټااى  يمساا  تټٵااثڄنڂ  شّااصمهپ      

                                                           
نؾ إوت شصد٩اث  ـٹثپ تجملٽُ ن وىت تدلنٜن٦ ٰإوت ڀث يؼ٩اث إذل ـٹٿ  ي٥ ً وىت تټص١ني خنٜ -1
 صله  ڂ رلٽُ تټه ټر يىٸً ن ـةعةثش  ڀث يبشط0  (9155ٰربتيً ِار  91ن )"خًڄةة "
ال يصٝځڃ    ؼٍتء ٴٝثبط ؽلٹڃ ش١دةٵ ...  إڄ  إوت  9159 ـةط إڂ ٴثڄنڂ   ٺ ينټة  ِار ))

ٵنخثز ٰإڄ  ال ؽلٹڃ ش١دةٵ ث إال ن ـثټر تحلٻ تټى  يصٿ ٸثڄس تدلثنذ تټعثڀار ڀا  شاٗ ٨ٽى ٨
 .((خثټ١ًيٳ تټٵٝثبط
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تټااه٨نى تجلاثبةاار    تدلهڄةاار تدلاٙاانٖ ٨ٽة ااث  تدلٵااًيذ ن تټٵااثڄنڂ ٸؽااٍتء ٨ځٽااط      
 سلثټٱر  ـٹثڀ .

تټاا ٸثڄاس خهتيار     Commune de Triconville إوت يؼ٩ااث إذل ٴٝاةر   
ي٩ًٚ ټٽځنٴٯ تفلري  Chardenetني صله  ڂ ڀٱنٚ تحلٹنڀر تعِصثو وىت تټص١

تټى  ٸثڂ ينؼه ٰة  تدلهيً   يصّثءٺ ٨ڃ تټنِثبٻ تټا ٸثڄاس  اس شٙاًٰ  ټصاٱةاى     
 .1تټٵثڄنڂ

ٰإخ١ثٺ تدلهت ټر تټعثڄةر ټٽځؽٽُ تټدٽه     ـٻ تجملٽُ    ٨ٍٺ تټ٩ځهذ ٸٽا ث  ِاثبٻ   
ڀهڄةر يٽؽب إټة ث تدلهيً ٬ى ال ينؼاه   ٬ري رلهير   ٸىټٷ ال شنؼه ؼٍتءتز ٴٝثبةر

ٔمٗ ن تيٴٽةٿ ٸبـه تدلځنټا    ڀّصٕثي تټدٽهير يًيه ي٧ٰ ن٨نى ڀهڄةر ټ١اًن  
 تټًتوح ڀڃ تټهيً   ڀڃ تټاثـةر تټٵثڄنڄةر ال يّص١ة٧ تدلهيً ي٧ٰ ڀعٻ وىه تټه٨نى.

ٔاً  إال تټصاٱةاى تدلدث  »٨اه ختٽٯ ٸٻ ؼٍتء ٴٝثبط« ٨ٽى وټٷ ال يٹنڂ  ڀثپ تينتيذ 
 تټى  يٹنڂ ِٽةځثً ن وىه تحلثټر.

" الـاا٣ تعِااصثو خٽاانپ ڀٱاانٚ تحلٹنڀاار  ڄاا  ال   Abbe Bouchon  ن ٴٝااةر "
شنؼه ڀٵث ڀر إو  ڂ تيٴٽاةٿ دل ياًٰٛ تِاصمهتپ ـاٳ ڀٽٹةصا  ٨ٽاى تټاهيً عڄا  ٸاثڂ          

  .2غل ٻ ڀٽٹةص  ذلىت تټهيً

                                                           
 رلځن٨ر   09ٖ  تټٵّٿ تټعثټط  9151مبؽځن٨ر ِريي  ِار  "ٔثينياة " تڄ٥ً ڀًت٩ٰر -1

  ڀث خ٩هوث. 600ٖ   ـٹثپ رلٽُ تټه ټر

  .656ٖ  9199ِار   رلځن٨ر  ـٹثپ رلٽُ تټه ټر "خٽنپ" يتؼ٧ ڀًت٩ٰر -2
Chinot: Thèse Precitée, page 89. 



139 
 

ٸاثڂ     ٔاثي تدلٱانٚ إذل  ڄا  ن تټنٴاس تټاى   ٘اهي ٰةا  تدلاهيً ٴاًتي تټ١اًن          
تټهيً  س تحلًتِر  ٸثڂ ن إڀٹثڂ تحلثيَ  ڂ يٵنپ خ٧ًٰ شٽٷ تټه٨نى إو دل شٹاڃ  

 ټهى تيٴٽةٿ شٽٷ تټّٽ١ر   ټةُ ټ  ـٳ ي٧ٰ ڀعٻ وىه تټه٨نى.

"  ٠دااٳ ڀٱاانٚ تحلٹنڀاار ڄٱااُ تدلدااه  تټّااثخٳ  واان  Abbe Hardel ن ٴٝااةر "
 يٝاثً   يٵٝط خابڂ تټصاٱةاى تدلدثٔاً ي٩ااٚ ٨اهپ  ؼانن    ن٨انى ٴٝاثبةر   غلاح         

يٰٛ ٰٹًذ تټصاٱةى تجلرب  ټةُ ٰٵٟ ٨اه  ؼنن ن٨نى ٴٝثبةر  إڀٹثڂ تِصمهتپ 
تينتيذ ذلث  إظلث ٸىټٷ ٨اه ي٧ٰ تټه٨نى  ٨اهپ تټن٘انٺ إذل تټاصةؽار تدل١ٽنخار ٸابڂ      
شًٰٛ تټه٨نى    ػلٹٿ ٜه تينتيذ ٸثڂ ڀ٩اى وټٷ  ١ةٿ ـٹٿ تټٵثٜط  تټص٩ه  

صاٱةى تدلدثًٔ ن ڀعٻ وىه تحلثټر يهن  ٨ٽى ـؽةر تعـٹثپ  إوهتيوث  تِصمهتپ تټ
إذل  ٜااا٧ ل١اااري إو  ڂ تټٵااانذ تجلربيااار ِصّاااصمهپ خااااثءد ٨ٽاااى شٙاااًٰا شاٱةاااىيا 

 ڀص٩ثيٜا  مهث ـٹٿ تټٵثٜط  ٴًتي تينتيذ خثِصمهتپ تټصاٱةى تدلدثًٔ.

 ڀعٻ وىت تټنٜا٧ تدلصااثٴٛ يصااثٰى  يص٩اثيٚ ڀا٧ تټا٥اثپ تدلٵاًي ن تټه ټار  يد٩اط          
 .١1ًتج٨ٽى تټٵٽٳ  تالٜ

 يصٝؿ ڀڃ وىت تالهثه  ڂ رلٽُ تټه ټار ياًى  ڂ تجلاٍتء تدلاهڄط ي٭اين ٨اڃ تجلاٍتء        
تجلاثبط    ڂ  ؼننه ال غل٩اٻ تينتيذ ن ـاٻ ڀاڃ تِاصمهتپ تټصاٱةاى تدلدثٔاً   إظلاث        

 غلح ٨ٽة ث ِٽنٶ ِدةٻ تټصاٱةى ٨ڃ ٠ًيٳ ـٹٿ تټٵٝثء.

 .ًتن ٨ٽى تـاتپ تټٵثڄنڂ؟ ټٹڃ ڀث تحلٻ إوت ٸثڂ تجلٍتء تدلهڄط ال يٹٱط يٸًته تالٰ

    
 

                                                           
 ضلڃ ال ڄٵًه ٨ٽى وټٷ  ڄصځّٷ خثټصثرل ن تدلنٴٯ تټ٩ثپ ټًؼثٺ   وىت ون ي   تټهٸصني ټةٽر -1

 تټٱٵ   تټٵٝثء.
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 ادلطهة انثانث0

 Absence de sanction administrativeختهف اجلضاء اإلداسُ 

دل يٵٯ ش١ني تټٵٝثء ٨اه تدلًـٽر تټّثخٵر  إظلث شٵهپ ضلان ڀًـٽار ؼهياهذ    
ٴًي ٰة ث  ڄ  إوت ٸثڂ ينؼه ؼٍتء إنتي  ٰإڄ  يٹٱط دلا٧ تينتيذ ڀڃ تالټصؽاثء ټٽصاٱةاى   

ڂ تجلٍتء ټاةُ ٜاً ييًث  ڂ يٹانڂ ؼاثبةاًث    ڀاهڄةثً   إظلاث ؽلٹاڃ  ڂ يٹانڂ         تدلدثًٔ   
إنتييااثً  ن وااىه تحلثټاار يٹاانڂ ٨ٽااى تينتيذ  ڂ شنٴاا٧ تجلااٍتء تينتي  ټصاٱااى تټٵااثڄنڂ    
 هرب تعًٰتن ٨ٽى تـاتڀ   ټةُ ذلث  ڂ شاٶ وىت تجلٍتء تدلٵًي ن تټٵثڄنڂ  شٽؽاب  

" ن Anduranه جملٽاُ تټه ټار ن ٴٝاةر "   ټٽصاٱةى تدلدثًٔ  ٴاه ٤ اً واىت تالهاث    
٨9160ثپ 

  شصٽمٗ  ٴثب٧ وىه تټٵٝةر ٰةځث يبشط0 1

 وټاٷ ټٽځمثټٱاثز تټ٩هياهذ    ) " ڄاهيًتڂ"   ٘هي  ٌيً تټصځنيڃ  ڀاًتً خ٭ٽاٳ ٠ثـنڄار ڀّاةن     
   ٴااه ڄٱااى ڀًتٴااح سلااثٌڂ تحلداانج ن ڀا١ٵاار    تټااا تيشٹداا ث ٜااه ٴاانتڄا تټصځاانيڃ...( 

"lot et Garonne٧ٜ تعلصثپ ٨ٽى زلًٸاثز تټ١ثـنڄار  ٨ٽاى سلاثٌڂ      "  ڀً تټ٭ٽٳ  
( 9165ينڄةاا  ٨ااثپ  96 ٸااثڂ وټااٷ ن ) تټدٝااثب٧  ن ڄٱااُ تټةاانپ تټااى  ع ٰةاا  تټ٭ٽااٳ  

  ٘هي تټنٌيً  ڀًتً  لً إذل ڀًتٴدر تټصځنيڃ خ٩هپ شّٽةٿ    متنيڃ ټٽ١ثـنڄر.

ى  ڀثپ  ٴه ت٨صرب تټ١فثڂ " ڄهيًتڂ"  ڂ وىه تټصًٰٙثز ٬ري ٴثڄنڄةر  ٴثپ خ٧ًٰ ن٨ن
 رلٽُ تټه ټر ي١ٽح ٰة ث ش٩نيٝثً ٨ځث  ٘ثخ  ڀڃ ًٜي.

" ٴثڄنڄةار  josse ٠ًؾ تټاٍت٦  ڀثپ رلٽُ تټه ټر  ڄثٴٓ ڀٱنٚ تحلٹنڀر تعِصثو "
 شًٰٙثز تينتيذ  وٻ ذلث ن وىه تحلثټر ـٳ تټصاٱةى تدلدثًٔ  پ ال.

                                                           
 ڀإني ن  9160ياثيً  66تټٙثني ن  "تڄهيًتڂ" تڄ٥ً ـٹٿ رلٽُ تټه ټر ن ٴٝةر -1

 ."josseتعِصثو"ٹنڀر ڀًت٩ٰر ڀٱنٚ تحل  66تټٵّٿ تټعثټط ٖ  9160رلځن٨ر نتټٽنٌ 
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ثً ال ٔٷ  ڂ تينتيذ شًٰٙس ن ـه ن تټٵنتڄا تدلنؼننذ ن وټٷ تټنٴس  ٠دٵ
ټً ـ ث إو  ڂ تټاٙنٖ تټا ٸثڄس شا٥ٿ ڀّثبٻ تټصځنيڃ  ٴس تحلًج ال شٍتٺ ٴثبځر 

تيشٹاح ٬ٕاثً ٜاه     " ڄاهيًتڂ "   ال ٔٷ  يٝاثً ن  ڂ تدلّاةن   9165 ڄثٰىذ ـصى ٨ثپ 
ڀاڃ   9191  9198"  ـٹٿ ٨ٽة   ٸعً ڀڃ ڀًذ ن ٨اثپ  fraude a la loiتټٵثڄنڂ "

 زلثٸٿ تجلاؿ خّدح وټٷ تټ٭ٓ.

تټ٥ً ٮ ڄًى  ڂ تينتيذ  ؼهز ڄٱّ ث  ڀثپ ڀٵث ڀر  تٜفر ٜه  ٰدثِص٩ًتٚ وىه
 تټاٙنٖ تټٵثڄنڄةر ٰٽؽبز إذل تټصاٱةى تجلرب  ټصف١ةٿ شٽٷ تدلٵث ڀر.

 ټٹااڃ ڀٱاانٚ تحلٹنڀاار شّااثءٺ ٨ځااث إوت ٸثڄااس شنؼااه  ااس شٙااًٮ تينتيذ  ِااثبٻ  
 لااًى ٬ااري تټصاٱةااى تجلاارب  ټصفٹااةٿ شٽااٷ تدلٵث ڀاار؟ ينؼااه ڀااڃ ٬ااري ٔااٷ تټ١ًيااٳ     

ط شّص١ة٧ تينتيذ تشدث٨ا    شص٩ٵاح تدلماثټٯ  ڀاثپ تفلاثٸٿ تجلاثبةار  شٵٝاط        تجلاثب
شٙااٻ تټ٩ٵنخاار إذل  )  تټٵاانتڄا ن وااىه تدلنٜاان٦ خصٕااهيه تټ٩ٵنخاار ن ـثټاار تټ٩اانن      

٬ري  ڂ وىت تجلٍتء تشٝؿ ٨هپ ؼه ته   ًٰڄٹث( 6555تحلدُ دلهذ ِار  ٬ًتڀر إذل 
وااىه تټ٩ٵنخااثز  ټٹااا  دل   عااٻإو ِاادٳ تحلٹااٿ ٨ٽةاا  مب  " ڄااهيًتڂ" خثټاّاادر ټٽځّااةن  

 يٹٯ ٨ڃ تټ٭ٓ  سلثټٱر تټٵثڄنڂ. ڃيًشه٦  ټ

" ڀٱاانٚ تحلٹنڀاار إذل تټٵاانٺ خاابڂ تينتيذ متٽااٷ  ااس  josse ٴااه ووااح تعِااصثو "
شًٰٙ ث ؼٍتءتز إنتيير ٩ٰثټر شّځؿ ذلث خثټن٘انٺ إذل ڄٱاُ تټاصاثبػ تټاا ؽلٹاڃ  ڂ      

 شٙٻ إټة ث ٨ڃ ٠ًيٳ تټصاٱةى تجلرب .

" إذل  ڄاا  إٌتء  ؼاانن ؼااٍتءتز إنتيياار  ااس شٙااًٮ تينتيذ  josse  تڄصاا ى تدلّااةن "
 ڄ٥ًتً ټ٩هپ  ؼنن تِص٩ؽثٺ ياه٨ن تينتيذ ټٽصٙاًٮ تټّاًي٧ يٹانڂ تټصاٱةاى تجلارب        

" ي٬ٿ شّٽةځ  خ٩هپ ٴثڄنڄةر تټصاٱةى تجلرب   دل josse ٬ري ٴثڄنڄط   ڀ٧ وټٷ ٰإڂ "
نتيذ ټن ِٽٹس تټ١ًيٳ ي٩اٮ خب  ش٩نيٛ عڄهيًتڂ إو دل ػلهض ټ     ًٜي عڂ تي
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تټٵثڄنڄط  تِصمهڀس تجلٍتءتز تينتيير ٰإعلث ِصٙاٻ ـصځاثً إذل ڄٱاُ تټاصاثبػ تټاا      
  ٘ٽس إټة ث ٨ڃ ٠ًيٳ تټصاٱةى تجلرب .

" ن لصاااثپ ڀًت٩ٰصااا  وااان  ځةاااٻ تينتيذ ڀٙاااثييٯ   josse ٸاااٻ ڀاااث ٠ٽدااا  " 
 تټه٨نى ٸؽٍتء ټصًٰٙ ث تدلمثټٯ ټٽٵثڄنڂ.

 .1" ن ڂ ش٭ةري ٰة josse خً   تعِصثو " ٴه  لى رلٽُ تټه ټر ن ـٹځ  

 ذلىت تحلٹٿ  مهةر ٴٙنى ن ت٨صٵثن  ٰٵه ٴًي تحلٹٿ  ڄ  ٨اه ٨هپ ٸٱثير تجلٍتء 
تجلاااثبط    ٨ااهپ ؼااه ته شٽؽااب تينتيذ إذل شنٴةاا٧ تجلااٍتءتز تينتيياار تدلٵااًيذ   ټٹااڃ   
تينتيذ ن واااىه تټٵٝاااةر جلااابز ټٽصاٱةاااى تدلدثٔاااً  ش٭ثٜاااس ٨اااڃ تِاااص٩ځثٺ شٽاااٷ     

تءتز تينتيياار  ڀاا٧  ڂ تحلٹااٿ ت٨صاارب ڀصد٩ااثً  ڀٵصٝااةثً  ظااً ڀًت٩ٰاار تدلٱاانٚ   ڂ  تجلااٍ
تټ١ًيااٳ تټااى  ِااٽٹص  تينتيذ ٬ااري ٴااثڄنڄط إال  ڄاا  دل يااهڂ تينتيذ  دل ػلٹااٿ ٨ٽة ااث    
 خص٩نيٛ ڀث ععلث ټن تِصمهڀس تجلٍتءتز تينتيير ّٰنٮ شٙٻ إذل ڄٱُ تټاصةؽر.

ختًغ ٨ڃ تحله ن إو تِصمهڀس تټصاٱةى   ڀٵصٝى تحلٹٿ  تدلٱ نپ ڀا   ڂ تينتيذ دل
تجلرب  ي٬ٿ  ؼنن تجلٍتء تينتي   ټن ٸثڄس هث ٌز تحلاه ن حلٹاٿ ٨ٽة اث رلٽاُ     

 تټه ټر تټص٩نيٛ  تټ٭ى شًٰٙ ث.

 تحلٵةٵر تټا ڄًتوث وط  ڂ تجلاٍتء تينتي  ڀاث وان إال ڀ٥ اً ڀاڃ ڀ٥اثوً تټصاٱةاى        
ث  تـااهذ  ڀااث نتڀااس تينتيذ  تدلدثٔااً  ټاا نتيذ  ڂ شٽؽااب إذل  ي ځااث ڀااث نتڀااس ڄصةؽصاا    

                                                           
1 -  Chinot: Thèse Precitée, page 90. 

  ـٹٿ رلٽُ تټه ټر  ٴه  ين ن  ِدثخ  ڀث يبشط0
 ـةط إڄ  خثټ٬ًٿ ڀڃ تدلمثټٱثز تټٵثڄنڄةر تټا ـهظس ن وىه تټٵٝةر ٰإعلث ال شٙٽؿ  ِثِثً ))

تيٸًته تټٵثڄنڄةر  ٸثڂ ن تِص١ث٨ر تينتيذ تِصمهتپ  ِثبٻ  " ڄهيًتڂ"ټ١ٽح تټص٩نيٛ ټٽځه٨ى 
تدلٵًيذ ذلث  تټا شّص١ة٧ ٨ڃ ٠ًيٵ ث تټن٘نٺ إذل  ٴٯ إنتيذ ڀ١ثـڃ تدله٨ط  ون تعڀً تټى  

 .((ي١ٽح تټص٩نيٛ ڀڃ  ؼٽ 
ٰإڂ  " ڄهيًتڂ"  ـةط  ڄ  خّدح تيؼًتءتز ٬ري تټٵثڄنڄةر تټا تختىهتث تينتيذ ن ڀنتؼ ر تټّةه

 ڀٙثييٯ تټه٨نى شصفځٽ ث تټه ټر.



143 
 

 ث٣ٰ ٨ٽى ـه ن ِٽ١ص ث  ال شصؽث ٌوث ٰ ط  صثي تټنِةٽر تټٱ٩ثټر تټا شن٘اٽ ث  
 إذل ٬ًٜ ث  ون  ٵةٳ تدلٙٽفر تټ٩ثڀر.

 ال يٹنڂ شًٙٮ تينتيذ ن وىه تحلثټر ڀ٩ةدثً  ال سلثټٱثً ټٽٵثڄنڂ   ال ػلٹٿ 
ث تينتيذ   إظلاث شٹانڂ   ٨ٽة ث خٕطء ڀث ـصى ڀٙثييٯ تټه٨نى ٰاال يٙاؿ  ڂ شصفځٽا    

 ٨ٽى يت٧ٰ تټه٨نى عڄ  ي٩ٰ ث ٨ٽى ٬ري  ِثَ  ڀڃ  ؼٻ وټٷ لًّوث.

شٙاًٮ تينتيذ ن   » ڀاڃ خ٩اهه رلٽاُ تټه ټار    «  ٨صٵه  ڂ  ٘ٯ ڀٱنٚ تحلٹنڀر 
تټصاٱةى تدلدثًٔ خبڄ  ٬ري ٴثڄنڄط  ڀن٧ٜ ڄ٥ً ٰثينتيذ دل شٱ٩ٻ ٔةةثً  ٸعً شلث يهن  

ڀّاابټر  ٜاا٧ تعلصااثپ ٨ٽااى  الز تټ١ثـنڄاار ٰةاا    إټةاا  تجلااٍتء تينتي    ال ٔااٷ  ڂ
ٜځثڂ ټ٩اهپ متٹاا ٘اثـد ث ڀاڃ إنتيهتاث  تيشٹاثج سلثټٱاثز ؼهياهذ.   تٜاؿ ڀاڃ           
٤ااً ٮ تټٵٝااةر  ڂ تينتيذ دل شٽؽااب ذلااىت تيؼااًتء إال خ٩ااه  ڂ  ِااًٮ " ڄااهيًتڂ" ن    
تڄصا ثٶ ـًڀاار تټٵاثڄنڂ ٰٵااه ٸثڄااس تينتيذ ن تټنتٴا٧ ڀٝاا١ًذ الختاثو وااىت تيؼااًتء     

ثٮ "تڄهيًتڂ" ٨اه ـهه  ڀا٩  ڀڃ تالِاِاثٺ ن سلثټٱار تټٵاثڄنڂ    ٜا٧ ـاه      ييٵ
ټ٩دع   تِص صثيه   ٨هپ تٸاتظ  خثټ٩ٵنخثز تټاا ٨ٽةا    حلځثيار تجلځ اني ڀاڃ ٬ٕا        
 تټٵاانٺ خاابڂ تينتيذ ٸااثڂ ن تِااص١ث٨ص ث تټن٘اانٺ ذلااىه تټاصةؽاار خثِااصمهتپ تجلااٍتء   

ااث ن تټنتٴا٧ إو ڀاث نتڀاس تينتيذ دل     تينتي  ال ي٭ري ڀڃ تټنٜا٧ ٔاةةثً  ي٩صارب ـؽار ټ    
شصؽااث ٌ تحلااه ن  دل ختااًغ ٨ٽااى ي ؾ تټٵااثڄنڂ ٰااال ي٩ااثج ٨ٽة ااث  علااث ِااٽٹس وااىت       
تټّاادةٻ ن ڂ وتٶ ٰٽاا نتيذ ـااٳ شٵااهيً تټ٥ااً ٮ  تدلالخّااثز  تلصةااثي  صلاا٧ تټّاادٻ 
تدلن٘نٺ ټٽاصةؽر تټا ي هٮ إټة ث تټٵاثڄنڂ   ٨صٵاه  ڂ ٠ًياٳ تټصاٱةاى تدلدثٔاً يمباث       

٧ ن ـّٿ وىت تدلنٜن٦ ڀڃ تجلٍتء تينتي  إو تجلٍتء تينتي  ٸثڂ ياٸٍ ن ٸثڂ  صل
ڀااا٧ شنييااه تټصځاانيڃ تدلٵااًي ڀااڃ تټٵځااؿ ټٽځ١فااڃ  تالِااصةالء ٨ٽااى تټااهٴةٳ تدلنؼاانن    
مبمثٌڄ   وىت تيؼًتء ٴه ال ؽلاا٧ " ڄاهيًتڂ" ڀاڃ تحلٙانٺ ٨ٽاى ٴځاؿ خاب  ٠ًيٵار         

ټصاٱةى تدلدثًٔ   ٧ٜ تعلصثپ ٨ٽاى   لًى  تټٵةثپ خ٭ٕ  ٸثدل٩صثن  خة٩   ن ـا  ڂ ت
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٬ااري تدلٕااً ٦   يٵ١اا٧ ٨ٽةاا  ِاادةٻ تټ٭اآ     " ڄااهيًتڂ" تدل١فااڃ يٝاا٧ ـااهتً ټإااثٞ   
  سلثټٱر تټٵثڄنڂ.

ٰااثينتيذ إو تِااصمهڀس تټصاٱةااى تدلدثٔااً شٹاانڂ ٴااه جلاابز ټٽصٙااًٮ تټّااٽةٿ   
تحلثِٿ  دل شصؽث ٌ ـه ن تټٵنتڄا  ال ي ـ ث ٩ٰٽى     ِثَ ي٩ثج ٨ٽة ث شًٰٙ ث 

ٻ مبٙااثييٯ تټااه٨نى؟ ال  ٨صٵااه  ڂ واااثٶ  ِثِااثً ڀااث   ي ى  ڂ تحلٹااٿ ن         ځاا
 ڄصةؽص  تټا ثبةر شاثٴٛ ڀ٧ ڀٵهڀثش  تدلا١ٵةر تټّٽةځر.

 ٴااه  ٘ااٻ تحلٹااٿ إذل ڀدااه   لااً ٨ٽااى ؼثڄااح ٸاادري ڀااڃ تعمهةاار ٰٵااه  خااثؾ ټاا نتيذ  
دل تالټصؽثء ټٽؽٍتءتز تينتيير ي٬ٿ  ؼنن تجلٍتء تجلاثبط ټعدنز ٨اهپ ؼاه ته    ڄا     

ي٩اه ڀ٥ اًتً ڀاڃ ڀ٥اثوً      »ٸځث ٴٽااث «يًن٦ تدلمثټٯ ټٽٵثڄنڂ  دلث ٸثڂ تجلٍتء تينتي  
تټصاٱةى تدلدثًٔ ٰځ٩ااى وټاٷ  ڄا  يٹانڂ ټا نتيذ ـاٳ تالټصؽاثء ټٽصاٱةاى تدلدثٔاً ٸٽځاث           
تشٝااؿ ٨ؽااٍ تجلااٍتء تآللااً تدلٵااًي ن إؼدااثي تعٰااًتن ٨ٽااى تـاااتپ تټٵاانتڄا  تشدااث٦     

ا شاٗ ٨ٽة ث  ؽلٹڃ  ڂ ڄّاصاصػ ڀاڃ واىت تحلٹاٿ  ڂ      ـٹثڀ ث  شاٱةى تالټصٍتڀثز تټ
رلٽُ تټه ټار  ٘اٻ إذل شٵًياً ـاٳ تينتيذ ن تټصاٱةاى تدلدثٔاً خا٬ًٿ  ؼانن ؼاٍتء          
ؼاثبط    ڀهڄط ٸٽځث ٤ ً ٨ؽٍ تجلٍتء   ٨هپ ؼاه ته ن  ٵةاٳ تټ٭اًٚ تدلٵٙانن     
ثٌ ڀڃ تټٵثڄنڂ   ال ٔٷ  ڂ وىت تالهاثه ينِا٧ ڀاڃ ِاٽ١ثڂ تينتيذ   ڀاڃ نتباًذ تڀصةا       

تټصاٱةى تدلدثًٔ   وټٷ خٵٙه  ٵةاٳ تټٙاثحل تټ٩اثپ   تټ٩ځاٻ ٨ٽاى تـااتپ تټٵانتڄا        
 ٴاه يدااه  وااىت تالهاثه ل١ااًتً ٨ٽااى تحلًيار تټٱًنياار  ټٹااڃ تټٙاثحل تټ٩ااثپ غلااح  ڂ     

 يّځن ٨ٽى ٸٻ ت٨صدثي  لً   ڂ يًؼؿ ٨ٽى تحلًير تټٱًنير.

ٽى تڀصةثٌ تټصاٱةاى   إوت ٸثڂ خ٩ٛ تټٹصثج ٴه ـث ٺ ؼثوهتً خٕصى تټنِثبٻ تټٵٝثء ٨
تدلدثٔااً ٰااإڂ وااىه تجل اانن تټااا خااىټس ن وااىت تټّاادةٻ دل يٙااثنٰ ث تټصنٰةااٳ   دل     
شّاص٧١ تٴاصال٦ واىت تالڀصةاثٌ تدلٵاًي ټاا نتيذ   ټٹاڃ واهالء تټٹصاثج  لاى ت ينتؼ اانڂ          
ڄٕث٠ ٿ ضلن تټصٝةةٳ ڀاڃ ڄ١اثٲ وټاٷ تالڀصةاثٌ  تلٝاث٨  ټٕاً ٞ  ٴةانن ٨هياهذ         
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 ٴاه ٴةاه تټٵٝاثء ڀاىوح تټٹصاثج تټاى        ) تټٱًنيار  ڀٵٙنن هباث ٸٽا ث محثيار تحلًيار    
 ي هٮ إذل تفلث٥ٰر ٨ٽى تحلًير  محثيص ث(.

 ټٹڃ تالهثه تحلثرل ؼاثء ن ؼثڄاح تڀصةاثٌ تټصاٱةاى تدلدثٔاً  شنِاة٧ ڄ١ثٴا         
ٰٵه تٌنتنز ِٽ١ر تينتيذ ن شنٴة٧ تجلٍتءتز تينتييار خٙانيذ ڀٽٱصار ټٽا٥اً  واىه      

حلًير ٔابعلث ٔابڂ تجلاٍتءتز تجلاثبةار ن ٸاعري      تجلٍتءتز شٱًٚ ٴةننتً ٸعريذ ٨ٽى ت
 ڀڃ تحلثالز.

 ٴه  لى تټٵٝثء ي٩اٮ ټ نتيذ ن  ـٹثڀ  لٵ اث ن شنٴةا٧ ؼاٍتءتز إنتييار ټاةُ      
ٰٵااٟ ٨ٽااى ڀن٤ٱة ااث مبااث ذلااث ٨ٽااة ٿ ِااٽ١ر شبنيدةاار ڀّااٽٿ هبااث   إظلااث  يٝااثً ٨ٽااى    

 .1تعًٰتن ن ـثالز ٨هيهذ

                                                           
تينتيير تټا ؽلٹڃ  ڂ شنٴ٧ ٨ٽى تدلاصٱ٩ا ڀڃ خ٩ٛ تدلًتٰٳ تټ٩ثڀر ڀعٻ  ٴٯ  تجلٍتءتز -1

يتؼ٧ ـٹٿ ) خثټاّدر ټ٩ځةٻ ڀٕثٸُ Suspension de l'abonnement تالٔاتٶ تټصٽةٱنڄط
تټٵّٿ تټعثټط  9158ن ٴٝةر  ڀإني مبؽځن٨ر ِريي   9156ڀثيَ  66تجملٽُ تټٙثني ن 

  ٨ٽة  ش٩ٽةٳ ټٽ٩ځةه ونيين(. 90ٖ
o .ٸىټٷ تجلٍتءتز تټا شنٴ٩ ث رلثټُ تټصبنيح ن تجلثڀ٩ثز ٜه تټ١الج  
o  تجلٍتءتز تټصبنيدةر تټا شنٴ٧ ٨ٽى خ٩ٛ تعٔمثٖ تټىيڃ يّثمهنڂ ن إنتيذ تدلًتٰٳ

ڀثين  6تڄ٥ً ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٙثني ن )تټ٩ثڀر ن ڂ  ڂ شٹنڂ ذلٿ ٘ٱر تدلن٤ٱا.
 يص٩ٽٳ وىت تحلٹٿ   Compagnie générale d'arbitrage ن ٴٝةر 9155

 خثټّځثًِذ  تټٵنڀّةنصلةر ن تټدني٘ر.
تجلٍتءتز تينتيير تټا ؽلٹڃ  ڂ شنٴ٧ ٨ٽى تعًٰتن تټىيڃ يصځص٩نڂ خصًٙػلثز  شًلةٙثز إنتيير 
لث٘ر. ڀعٻ ِفح تټالةٗ ڀهٴصثً ڀڃ ـثڀٽ  ټ٩هپ ڀًت٨ثش  تټًٕ ٞ تدلاٙنٖ ٨ٽة ث ن 

تڄ٥ً   permis de stationnement ٸڃ ڀ٩ةارتټالةٗ خإيٵثٮ تټ٩ًخثز ن  ڀث)تټالةٗ
 ڀإني ن رلځن٨ر نتټٽنٌ   Belot ن ٴٝةر 9166ڀثين  90ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٙثني ن 

 ٨ٽة  ش٩ٽةٳ ټألِصثو ٰثټا  تحلٹٿ لثٖ خّفح شًلةٗ خإيٵثٮ  9تټٵّٿ تټعثټط ٖ 9160
 .تټ٩ًخثز...(



146 
 

ثً ن تټّااا تعلاريذ ٰةځاث يص٩ٽاٳ خصنٴةا٧       ٴه تش٩ّس ِٽ١ر تينتيذ تشّث٨ثً ڀٽفن٤ا 
 .1تجلٍتءتز تينتيير ٨ٽى ٸعري ڀڃ تټ١نتبٯ

                                                                                                                                        

 تحلٹٿ لثٖ   Maspuin ٴٝةرن  9168ڄنٰځرب  96 تڄ٥ً ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٙثني ن 
 خالةٗ ٴةثنذ تټّةثيتز.

 ڀإني ن نتټٽنٌ  Duhaye ن ٴٝةر 9161ينټة   96 ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٙثني ن 
 ٨ٽة  ش٩ٽةٳ ټألِصثو ٰثټا  تحلٹٿ لثٖ خالةٗ ټٽفٙنٺ   99ٖ  تټٵّٿ تټعثټط 9165

 تحلؽٍ خثټ١ًيٳ  ٨ٽى ڀةثه  تجلٍتءتز تينتيير تټا شنٴ٧ ٨ٽى تټ٩ثوًتز ڀعٻ تټٵدٛ
 ."lnternement par mésure administrative"تينتي .

 تحلٹٿ يص٩ٽٳ   De pressente ن ٴٝةر 9199ينڄة   6يتؼ٧ ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٙثني ن 
خثجلٍتء تټّثخٳ تئثيذ إټة   ٴه ش٩ًٚ دلاثٴٕص   ڀهى ٴثڄنڄةص   تڄص ى إذل  ڄ  إؼًتء ٬ري 

نتيير تټ٩هيهذ دل ياٗ ٨ٽة ث ً٘تـر ن تټٵنتڄا   إظلث شٵنپ تينتيذ وىه تجلٍتءتز تي  ٴثڄنڄط...
خصنٴة٩ ث ڀڃ شٽٵثء ڄٱّ ث  ٴه ٨ًٚ ٨ٽى رلٽُ تټه ټر ڀاث٨ٌثز ٸعريذ خا تعًٰتن  تينتيذ 

 خبٙنٖ وىه تجلٍتءتز  ٸثڂ تجملٽُ  ـةثڄثً يٵٝط خ٩هپ ٴثڄنڄةر وىه تجلٍتءتز.
        ٽة ث ن تټٵنتڄا ڀعٻ شًتلةٗ تټٵةثنذ ټٹڃ واثٶ ؼٍتءتز إنتيير ٸعريذ ڀاٙنٖ ٨

permis de conduire   ټًـٻت ٸىټٷ تجلٍتءتز تټا شنٴ٧ ٨ٽى تټٵدثبٻ                      
les nomades ( 9196ينټة   96ٴثڄنڂ)   إخ٩ثن تعؼثڄح مبٵصٝى ٴًتي  ٌيً تټهتلٽةر   ن 

تدلثنذ  9151نيّځرب  6تڄ٥ً ٴثڄنڂ )ًڀاث٠ٳ تحله ن ؽلٹڃ  ڂ يٹنڂ تالخ٩ثن خٵًتي ڀڃ تدلهي
 .تټّثخ٩ر(

               واثٶ ؼٍتءتز إنتيير شنٴ٩ ث تينتيذ ٨ٽى تدلص٩ثٴهيڃ ڀ٩ ث  ؼٍتءتز ڀثټةر
Sanctions Fiscales (615ٖ  تټ١د٩ر تټّثخ٩ر  تڄ٥ً ڀهټٯ تټصًٕي٧ تدلثرل 

 .("Trotobas"ټألِصثو

١ثٲ تجلٍتءتز تينتيير ي٬ٿ ڀث ن وټٷ ڀڃ ٤ ً ٰؽبذ تهثه ضلن شنِة٧ ڄ 9155 ڀاى ٨ثپ  -1
ل١ً ٨ٽى تحلًير تټٱًنير  ـًڀثڂ تعًٰتن ڀڃ ٜځثڂ شهلٻ تټٵٝثء ټٽٱٙٻ ٰةځث يا ٿ  خا 

 ١٨ى تينتيذ ـٳ شنٴة٧   9150ِدصځرب  90تينتيذ ڀڃ ڀاث٨ٌثز ٰثټٵًتي تټنٌتي  تټٙثني ن 
ٰٳ تټ٩ثڀر ڀعٻ شنٴة٧ ٨ًتڀر  ٴ٧١ ؼٍتءتز إنتيير سلصٽٱر ٨ٽى تدلّص ٽٹا ټد٩ٛ ڀث شاصؽ  تدلًت

 تټصةثي تټٹ ًخثبط ٨ڃ ٸٻ ڀّص ٽٷ يصؽث ٌ تحله تدلٵًي ټ  ڀڃ تټٹ ًخثء  تټ٭ثٌ.
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ٸىټٷ شٵًيز ؼٍتءتز إنتيير ٸعريذ شنٴ٧ ٨ٽى ڀڃ ؼلثټٯ تټصًٕي٩ثز تالٴصٙثنير تټا تٴصٝص ث 

يٵًي   9150ينڄة   65تڄ٥ً تعڀً تټٙثني ن )٤ً ٮ تحلًج  تِصځًز ٸىټٷ خ٩ه تحلًج
 ؼٍتء تټ٭ًتڀر  تدلٙثنيذ خثټ١ًيٳ تينتي (.

ٸىټٷ تالِصةالء ٨ٽى تعيتٜط تټدني ٸؽٍتء ينٴ٧ ٨ٽى  ٘فثهبث خ٩ه إڄىتيوٿ خًٝ يذ  -
تټٵةثپ خإ٘الـ ث  تِص٭الذلث ټصاځةر تټعنيذ تټٍيت٨ةر تټٵنڀةر ټصٱثن  تټٵفٟ  تعٌڀثز تټا شاصػ 

 ڀڃ ٴٽر تفلٙنالز تټٍيت٨ةر.
 ټ٩ٻ وىت تيؼًتء ڀڃ  ل١ً تجلٍتءتز )تعًٰتن  ت٨صٵثذلٿ خثټ١ًيٳ تينتي    يٝثً تټٵدٛ ٨ٽى

تينتيير تټا هتهن تحلًير تټٱًنير( ٨ٽى  ِثَ ل١نيذ وهالء تعًٰتن ٨ٽى تعڀڃ تټ٩ثپ ټٽه ټر 
ي١٩ط تينتيذ ـٳ  هيه إٴثڀر خ٩ٛ  9161ڄنٰځرب  65ٰٵه ٘هي ڀًِنپ خٵثڄنڂ ن 
يز تينتيذ ل١نيذ وهالء تعٔمثٖ ٨ٽى تعڀڃ تټ٩ثپ  ِالڀر تعٔمثٖ ن  ڀثٸڃ ڀ٩ةار إوت ٴه

 la mise résidence forces des individus dangereux pour la sureté"تټه ټر

publique"   9155 ٸصنخً  5 تعڀً تټٙثني خ٩ه تټصفًيً ن   9155ِدصځرب  6 ٸىټٷ ٴثڄنڂ 
تدلهيًيڃ ٰةځث يص٩ٽٳ خثال٨صٵثٺ تينتي   ياٙثڂ ٨ٽى تال٨صٵثٺ خثټ١ًيٳ تينتي .  ٴه تڄص س ِٽ١ر

 ال ٔٷ  ڂ وىه تجلٍتءتز تينتيير تټٹعريذ ل١ريذ خثټاّدر ټٽفًير تټٱًنير   9156ن   ٺ ينڄة  
إو  ًڀ ٿ ڀڃ ٜځثڂ ٴنى ذلٿ  ون تټصهلٻ تټٵٝثبط ټٽٱٙٻ ن ڀاث٨ٌثهتٿ ڀ٧ تينتيذ ـصى ال 

عًٰتن  ـةثڄثً  ال شٹنڂ ټهى تعًٰتن تټنِثبٻ شٹنڂ تينتيذ لٙځثً  ـٹځثً شلث يهن  إذل تټ٩ّٯ خث
ال شصٵةه   ٨اه شنٴة٩ ث تجلٍتءتز تينتيير -- تټٱًٖ تټٹثٰةر ټٽهٰث٦ ٨ڃ  ڄٱّ ٿ  إو  ڂ تينتيذ 

تيؼًتءتز )مبث يصٵةه خ  تټٵثٜط ٨اه تټٱٙٻ ن تدلاث٨ٌثز تدل١ً ـر  ڀثڀ   ن إ٘هتي  ـٹثڀ 
اثٴٕثز تټ٩ٽاةر   ڀنتؼ ر تخلٙنپ   تټصٵةه خٵث٨هذ ال تټٕٹٽةر تخلث٘ر خثټصفٵةٵثز تټّثخٵر  تدل

 ؼًؽلر  ال ٨ٵنخر إال خاٗ...(.
 ټٹڃ يالـ٣  ڂ ٤ثوًذ تجلٍتءتز تينتيير  تشّث٦ ڀهتوث ٸثڂ ڀد٩ع ث ٤ً ٮ تحلًج  تعٌڀر 
تالٴصٙثنير تټا شًشدس ٨ٽى ـثټر تحلًج  ـًٖ تدل٦ًٕ  تينتيذ ٨ٽى محثير ِالڀر تټدالن ڀڃ 

ث  ي ٍ ٸةثعلث ـصى  ټن ٸثڂ ن تټصهتخري تټا شصمى حلځثير تټدالن شلث ي هنوث ت٨صهتء ٸٻ ڀث ي هنو
٨ٽى تحلًير تټٱًنير إو  ڂ ِالڀر تټن٠ڃ ٰنٲ ٸٻ ت٨صدثي  ٴه شنؼه وىه تجلٍتءتز تينتيير 
جبثڄح تجلٍتءتز تخلثټةر  يٹنڂ ٸٻ ؼٍتء ڀّصٵالد ٨ڃ تآللً ن تټٵنت٨ه تټا  ٹځ   ال ؽلا٧ 

 مهث شنٴة٧ تجلٍتء تآللً. شنٴة٧  ـه
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 ڀ٩اى وىه تټ٥ثوًذ تشّث٦ نتباًذ تڀصةاثٌ تټصاٱةاى تدلدثٔاً   ٨ٽاى واىت ٰإڄااث        
ڄًى تشّث٦ ڄ١ثٲ تالڀصةاثٌ  ټاةُ تڄٹځاثْ نتبًشا  ٸځاث ؼلةاٻ ټاد٩ٛ تټٹصاثج تټاىيڃ          

ًٔ  ظاًًت ڀاڃ  ظاثي ٨ اه ٴاهيٿ  دل يٙادؿ ټا          ٘ٻ هبٿ تعڀً إذل ت٨صدثي تټصاٱةى تدلدث
  ؼنن تآلڂ.

 

 

 
                                                                                                                                        

تڄ٥ً ٨ٽى   ) ٴه ٘هيز  ـٹثپ ٨هيهذ ن وىت تدلنٜن٦ ڀڃ رلٽُ تټه ټر  تټٵٝثء تجلاثبط
 خًيٻ  68 ـٹٿ تجملٽُ تټٙثني ن   9156ٰربتيً  91ِدةٻ تدلعثٺ ـٹٿ رلٽُ تټه ټر ن 

 .(9155  9156مبؽځن٨ر  ـٹثپ رلٽُ تټه ټر ن  9155
تينتيير إذل ٩ٜٯ تجلٍتءتز تجلاثبةر  ٨هپ ختنيٱ ث  إيوثهبث  ٴه يًؼ٧ شٵًيً وىه تجلٍتءتز 

تعًٰتن ٨اه سلثټٱص ٿ تټٵنتڄا   ٸىټٷ ڄ٥ًتً ټ١نٺ إؼًتءتز تټصٵثٜط شلث يٝة٧ تټ٭ًٚ ڀڃ 
 تټٵثڄنڂ  ون تټًن٦  تټٍؼً ن تحلثٺ.

٤ثوًذ ) ٴه ـثٺ رلٽُ تټه ټر تشّث٦ ڄ١ٳ وىه تټ٥ثوًذ تخل١ريذ   ظًوث ٨ٽى ـًير تعًٰتن
ٍتءتز تينتيير( ٰثه  ن  ـٹثڀ   لريتً ضلن تټصٝةةٳ ڀڃ ٰٹًذ تجلٍتءتز تينتيير  ـث ٺ تجل

ـًٙوث ن نتبًذ تجلًتبٿ تټا شًشٹح ٜه تټٵنتڄا  تټٽنتبؿ   ش١ٽح تټاٗ ٨ٽى تجلٍتء ن 
تټٵثڄنڂ   تٔاٞ ٴدٻ شنٴة٧ تجلٍتء  ؼنج إڄىتي تدلمثټٯ  متٹةا  ڀڃ شٵهيٿ نٰث٨    وىت 

 ٴٝثء تجملٽُ ٴٙه خ  تحله ڀڃ ِٽ١ثڂ تينتيذ تخل١ري  وټٷ محثير ټٽفًير تټٱًنير. تالهثه ن
                                    ن ٴٝةر 9155ڀثين ِار  0)تڄ٥ً ـٹٿ رلٽُ تټه ټر ن 

Veuve Trompier Grovier  ڀًت٩ٰر ڀٱنٚ تحلٹنڀر"chinot" ؼةٍ" ش٩ٽةٳjesse"   رلٽر
 (.606ٖ  9155تټٵثڄنڂ تټ٩ثپ 

٨ٽى ٤ثوًذ تجلٍتءتز تينتيير ٰٵثٺ إوت يؼًتءتز تجلٍتءتز "chinotٔةان" ٴه ٨ٽٳ تعِصثو 
تينتيير  ِثَ ٴثڄنڄط ّٰنٮ ال شٹنڂ  ٴٻ ل١ًتً ٨ٽى تعًٰتن ڀڃ تټصاٱةى تدلدثًٔ   ڄ  ڀڃ تټ٩دط 

ٿ تينتيذ ن تټٵنٺ خبڂ  ؼنن ؼٍتءتز إنتيير ي٩صرب ٜځثڄثً ټألًٰتن  إڄ  ياشح ٨ٽة ث تحله ڀڃ  ٹ
 تالټصؽثء ټٽصاٱةى تجلرب  تدلدثًٔ.  
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 اعرخذاو اإلداسج نهرنفْز ادلثاشش يف حانح انؼشًسج ًاالعرعجال

 خثټ١د٧ ټةُ ڀڃ تټًٝ ي   ڂ شنؼه ڀٵث ڀار ټةٹانڂ ټا نتيذ ـاٳ تِاصمهتپ      
تټصاٱةااى تدلدثٔااً  إظلااث يٹٱااط  ڂ شٹاانڂ واااثٶ ـثټاار تِااص٩ؽثٺ شّااصه٨ط تټصٙااًٮ     

ؽاانوً  ٨ځااثٺ تينتيذ  ڂ شصٙااًٮ ن تحلااثٺ   ڂ شّااصمهپ تټٵاانذ   تټّااًي٧ تټ٩ثؼااٻ ٰ
تټ٩ثڀر ن ڂ شبلري  ن ڂ تټصٵةه خثشدث٦ إؼاًتءتز ڀ١نټار ڀ٩ٵاهذ ٨ااهڀث يص١ٽاح وټاٷ       

٨ااهڀث شٕاص٩ٻ تټااثي ن ڀااٍٺ ال      "تعِاصثو ي ڀةةا   "تټٙثحل تټ٩ثپ   ٨ٽاى ـاه ش٩ادري    
 ء تحلًيٳ.ڄىوح إذل تټٵثٜط ټٽفٙنٺ ٨ٽى إوڂ ييِثٺ يؼثٺ تدل١ثٰا ي٠ٱث

 ال ي٭ااري ڀااڃ ـااٳ تينتيذ ن ـااثٺ تالِااص٩ؽثٺ  ؼاانن  ِااثبٻ ٴثڄنڄةاار  ااس شٙااًٮ 
 تينتيذ إو  ڂ وىه تټنِثبٻ ٴه ال شٹٱط.

 إوت ٸثڄس ِٽ١ر تينتيذ ل١ريذ ن وىت تجملثٺ ٰإڂ يٴثخار رلٽاُ تټه ټار ال شصنٴاٯ     
ـاه    إظلث شٹنڂ الـٵر ټٽصًٙٮ   ٴاه  ٘اٻ رلٽاُ تټه ټار ن يٴثخصا  ټا نتيذ إذل      

" ټة٩اًٮ ڀاث إوت ٸثڄاس    Controle de l'opportunitéڀاثٴٕار تټٵاًتي تينتي  "  
 .تينتيذ ٨ٽى ـٳ ن تن٨ثب ث خنؼنن ًٜ يذ  تِص٩ؽثٺ  پ ال؟

ٰځؽٽااُ تټه ټاار ي٩صاارب ٴثٜااط  ٴااثب٧  ٴااثڄنڂ  ػلااصٱ٣ ټاٱّاا  لااٳ لااط  ٴااثب٧      
تټٵٝاااةر  ڀالخّاااثهتث خثټصٱٙاااةٻ ـصاااى ياااصځٹڃ ڀاااڃ تحلٹاااٿ  تټٱٙاااٻ ن ٴثڄنڄةااار     

 .1ټٵًتيتز تينتييرت

ن ٸااعري ڀااڃ   »تټااا شااربي تټصاٱةااى تجلاارب    « ٴااه ّٰااً تجملٽااُ ٘ااٱر تالِااص٩ؽثٺ    
تحلااثالز شٱّااريتً  تِاا٩ثً   ن ـثټاار تفلث٥ٰاار ٨ٽااى تعڀااڃ  تټا٥ااثپ يٹصٱااط خثن٨ااثء    

                                                           
 9150 خًيٻ  91ن   Dame De Surrmain تڄ٥ً ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٙثني ن ٴٝةر -1

 ڀًت٩ٰر ي ڀةة . 606 ڀإني مبؽځن٨ر رلٽُ تټه ټر ٖ
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                    تينتيذ  ؼاااااااااااااانن ـثټاااااااااااااار تِااااااااااااااص٩ؽثٺ      ؼاااااااااااااانن ٴًيااااااااااااااار ٨ٽةاااااااااااااا   
"présomption d'urgence"1. 

٨ٽاى لٙاٿ تينتيذ إٴثڀار تټاهټةٻ ٨ٽاى ٨اهپ  ؼانن ـثټار تالِاص٩ؽثٺ           يٹنڂ 
           ٴااه شنِاا٧ تټٵٝااثء ن وااىه تټٵًيااار ن ـثټاار ت٨صااهتء تينتيذ ٨ٽااى تدلًتٸااٍ تدلهٴصاار    

"Situation précaire      تټااا يصځصاا٧ هبااث تعٰااًتن خاااثءد ٨ٽااى شّااثڀؿ ڀااڃ ؼثڄااح "
 تينتيذ.

ټدنټةُ  ٴه خٽ٭س إؼاثٌذ شٽاٷ تټٵًياار      ؼثٌ تټٵٝثء ٴًيار تالِص٩ؽثٺ ن ڀّثبٻ ت
 ڂ  ٘دفس ٬ري ٴثخٽار يظداثز ٨ٹّا ث إو دل يّاځؿ رلٽاُ تټه ټار ټألٰاًتن خإظداثز         

 .٨2ٹّ ث

 ټٹڃ تجملٽُ ٸثڂ يصٕهن ن خ٩ٛ تعـثيا ن شٱّاري ـثټار تالِاص٩ؽثٺ ټةفاه ڀاڃ      
ِااٽ١ر تينتيذ    لااى ن ٴٝااثب  خ٩ااه تحلااًج ؽلةااٻ إذل تټصمٱةااٯ ڀااڃ ـااهذ  ؼاانن   

                                                           
1 -  Chinot: Thèse Precitée, page 96. 

 ڀث خ٩هوث   ون يٕري إذل تشّث٦  668ٖ 9160  مبؽٽر تټٵثڄنڂ تټ٩ثپ "  ٸصثٮ نيدنڂ" ڀٵثٺ 
ڄ١ثٲ ٰٹًذ تالِص٩ؽثٺ  تټصاٱةى تجلرب  ن ٌڀڃ تحلًج  وټٷ ڀڃ ٠ًيٳ شٱّري رلٽُ تټه ټر 
            ټًٕٞ تالِص٩ؽثٺ ٰٵه لٽٳ رلٽُ تټه ټر ڀث يّځى خا٥ًير ِٽ١ثز تحلًج

"théorie des pouvoirs de Guerre"  نن ٨ٽى ٬ًتي ڄ٥ًير تټ٥ً ٮ تټ١ثيبر ن تټ٩ٵ
 وط  يٝثً ڀڃ لٽٳ رلٽُ تټه ټر  تڄ٥ً  يٝثً ڀٵثٺ تعِصثو ؼةٍ مبؽٽر تټٵثڄنڂ تټ٩ثپ   تينتيير
 ."ڄ٥ًير ِٽ١ثز تحلًج   ٨ځثٺ تټّةثنذ "خ٩انتڂ 006ٖ 9165

 ڀإني   Rieunier ن ٴٝةر 9195ٰربتيً  6تڄ٥ً ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تټٙثني ن  -2
 ".Corneilleٸً ڄط"ٹنڀر ڀًت٩ٰر ڀٱنٚ تحل 900مبؽځن٨ر رلٽُ تټه ټر ٖ
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الِص٩ؽثٺ  ٰب٘ادؿ ال يٱااٚ تالِاص٩ؽثٺ  إظلاث ش١ٽاح إٴثڀار تټاهټةٻ ٨ٽاى         ٴًيار ت
 .1 ؼنن ٤ًٮ تالِص٩ؽثٺ ټةٹنڂ شًٙٮ تينتيذ ٴثڄنڄةثً    ڀًٕ ٨ثً

 ال ٔااٷ  ڂ ـثټاار تټٝااً يذ ش٩ااه رلااثالً لٙاادثً ټٽصاٱةااى تدلدثٔااً ٨ٽااى ڄ١ااثٲ  
 تټ٩اثپ   ت٧ِ إو تدلّبټر ال  صځٻ شبلريتً  ال إخ١ثء ن ڀعاٻ واىه تټ٥اً ٮ  ٰثټٙاثحل    

يص١ٽح ڀڃ تينتيذ شًٰٙثً ًِي٩ثً ـثمسثً  تالټصؽثء ټٽٵٝثء يٝة٧ تټٱً٘ر  يٵٝط 
 ٨ٽى تټ٭ًٚ ڀڃ تټصًٙٮ ٰةٝثي تټٙثحل تټ٩ثپ  ش١ًٝج تعـنتٺ.

تټصٝةةٳ ڀڃ ـاٳ   »ـثټر تټًٝ يذ« ټٹڃ خ٩ٛ تټٹصثج ػلث ٺ ـصى ن وىه تحلثټر 
ٳ ڀاڃ تټٹصاثج خاٻ يا٩اس ن     تينتيذ ن تِصمهتپ تټصاٱةى تدلدثًٔ ٰةصٕاهن واىت تټٱًيا   

شٱّري تټًٝ يذ  يّاصٽٍپ ٔاً ٠ًث ٨هياهذ شٵةاه ڀاڃ ـاٳ تينتيذ   واٿ ي اهٰنڂ ڀاڃ          
 يتء وټٷ إذل تحله ڀڃ ِٽ١ثڂ  تټن٘نٺ إذل ت٨صدثي تڀصةثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ تِاصعاثء  

  ټةُ ڀده ً ٨ثڀثً.

 ڂ   وٿ يٕد نڂ ـٳ تټصاٱةى تدلدثًٔ ټ نتيذ لٳ تټاهٰث٦ تټٕا٨ًط ټألٰاًتن مب٩ااى    
 .2وىيڃ تحلٵا ؼلًؼثڂ ٨ٽى ڀده  ٨هپ ـٙنٺ تټٱًن ٨ٽى ـٵ  خاٱّ 

                                                           
 ون ڀإني مبؽځن٨ر  9166ڀثين  91ن "Benjamin"يتؼ٧ ـٹٿ رلٽُ تټه ټر ن ٴٝةر -1

 تحلٹٿ يص٩ٽٳ لط "Michel"ڀًت٩ٰر ڀٱنٚ تحلٹنڀر) 9ٖ  تټٵّٿ تټعثټط  9165ِريي  
ن ن تينتيذ ن ٰٛ تالؼصځث٨ثز تټ٩ثڀر    ڀا٩ ث ًٰ ى تجملٽُ  ڂ ـًير تالؼصځث٦ ڀٹٱنټر ټألًٰت

ڄٙنٖ تټٵنتڄا   ڂ ِٽ١ثز تټدنټةُ غلح  ڂ شنؼ  إذل محثير شٽٷ تحلًير  ال يٹنڂ ټ نتيذ 
إال ن ـثټر تټص هيه له ن ت١ًٜتخثز ل١ريذ   ٴه  -ـًير تالؼصځث٦-شٵةةه ڀعٻ وىه تحلًير 

ٸثڂ ٨ثنيثً  ال يهن  إذل      ڀنٜن٦ تدلاثٴٕر ن تټٵٝةر()ٴًي تجملٽُ  ڂ وىت تالؼصځث٦
ج  ڀڃ  ؼٻ وټٷ ت٨صرب  ڂ شًٙٮ تينتيذ ٰة  هث ٌ ټّٽ١ص ث  ت٨صهتء ٨ٽى تحلًير   ڂ ت١ًٜت

 تالِص٩ؽثٺ تټى  شه٨ة  تينتيذ ال يٱاٚ  إظلث غلح  ڂ شٵةٿ تټهټةٻ ٨ٽة .

2 -  Chinot: Thèse Precitée, page 100. 
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ٰٹځاث  ڂ تټاهٰث٦ تټٕا٨ًط ټاةُ ـٵاًث ٠دة٩ةاًث ټٽٱاًن  ٸاىټٷ تټصاٱةاى تدلدثٔاً           
ټااةُ ـٵااثً ٠دة٩ةااثً ټاا نتيذ   ڂ ٰٹااًذ تټٝااً يذ  تؼداار ن تحلااثټصا  ٰٱااط تټااهٰث٦     

تال٨صاهتء ل١اًتً    تټ٨ًٕط غلح  ڂ يٹنڂ واثٶ ت٨صهتء ٬اري ڀٕاً ٦    ڂ يٹانڂ واىت    
ـٵةٵةثً  ـثالً إو  ڂ رلًن تټص هيه ال يٹٱط ټإبذ ـاٳ تټاهٰث٦ تټٕا٨ًط    ڂ يٹانڂ     
تِص٩ځثٺ تټٵنذ ًٜ ييًث ټًن تټ٩اه تڂ عڄا  ال شنؼاه  ِاةٽر  لاًى ٬اري تټ٩ااٯ ټاهيء         

 تخل١ً.

 ن ـثټر تټصاٱةى تدلدثًٔ غلح  ڂ شنؼه ڀٵث ڀر  شًياه تينتيذ  ١ةځ اث  تټٵٝاثء    
شٹاانڂ تدلٵث ڀاار ٩ٰثټاار  ـٵةٵةاار    ڂ يٹاانڂ واااثٶ تِااص٩ؽثٺ    ل١ااً      ٨ٽة ااث    ڂ 

 ٔةٷ تټنٴن٦  غلح  ڂ يٹنڂ تِص٩ځثٺ تټٵانذ ٜاً ييثً ټ٩اهپ  ؼانن  ِاةٽر ٴثڄنڄةار       
 لاًى  تڄاا  غلااح تټٹااٯ ٨ااڃ تِاص٩ځثٺ تټٵاانذ  إؼااًتءتز تټصاٱةااى تجلاارب  إوت لٝاا٧   

 تعًٰتن ټٽٵثڄنڂ.

اٱةى تدلدثًٔ ال خه ڀاا    ياربي ٨ٽاى    ٰثِصمهتپ تټٵنذ ن ـثټا تټهٰث٦ تټ٨ًٕط  تټص
 ِثَ تټًٝ يذ تټا شّصه٨ة   إوت ٸثڂ ـٳ تټهٰث٦ تټ٨ًٕط ڀاؿ ټٽٱًن ټةفٻ زلٻ 
تټاٵٗ تدلنؼنن ن شا٥اةٿ تټه ټار  تټاى  ال ؽلٹاڃ شالٰةا  ټٹاط ػلٙاٻ تټٱاًن ٨ٽاى          

 ـٵ   ـةثڄثً.

                                                                                                                                        

  9160  ٩ثپرلٽر تټٵثڄنڂ تټ  "  ٸصثٮ نيدنڂ"  يىوح إذل وىت تټً    يٝثً خ٩دثيتز سلصٽٱر
خ٩انتڂ تِصمهتپ ) ڀث خ٩هوث  651ٖ  9155  ن ڀٵثټر مبؽٽر تټٵثڄنڂ"خثيمتٽط"  666ٖ

 تټّةثنذ(.
تټٵٝثء تينتي    Heyries ن ش٩ٽةٵ  ٨ٽى ـٹٿ رلٽُ تټه ټر ن ٴٝةر "ونيين" تټ٩ځةه  -

  ڀث خ٩هوث. 01تجلٍء تع ٺ ٖ
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ٰٹىټٷ تټن٧ٜ ن تټصاٱةى تدلدثًٔ ٰ ن دل ؽلاؿ ټ نتيذ إال ټةفٻ زلٻ ڄٵاٗ  
ن شا٥ةٿ تټه ټر ن رلثٺ تحلٙنٺ ٨ٽاى ـٵنٴ اث    ٨ااه شٵٙاري تدلٕا٦ً ن ـثټار       

 تټٵنتڄا تټاثٴٙر.

 يّصمٽٗ خ٩ٛ تټٹصثج ڀڃ وىه تدلٵثيڄر خا تټهٰث٦ تټ٨ًٕط  تټصاٱةاى تدلدثٔاً  ڂ   
تينتيذ ال شصځص٧ خثڀصةثٌ ٨ثپ  ال شّص٩ځٻ ـٵثً  إظلث شّصمهپ تلصٙث٘اثً ن تټاهٰث٦   

ٜه ڀڃ ػلث ټنڂ ش٩ًيٛ ِالپ واىت تجملصځا٧  ٸةثڄا  ټٽم١اً     تټ٨ًٕط ٨ڃ تجملصځ٧ 
 .1 وټٷ خ٩هپ إ٠ث٨ر تټٵنتڄا تټا شٝځا   شٹٱٻ تعڀڃ  تټا٥ثپ ٰة 

واىت واان تدلاىوح تټااى  ياًته خ٩ااٛ تټٹصاثج حلٙااً ڀداه  تټصاٱةااى تدلدثٔاً ن ڄ١ااثٲ       
ٜةٳ  إخاًتٌه ن ٘انيذ تالِاصعاثء ڀاڃ تټٵث٨اهذ تدل٩ً ٰار  تټاا شٵٝاط خ٩اهپ ؼانتٌ           

 تټٱًن ٨ٽى ـٵ  خاٱّ  ن ڂ تټصؽثء ټٽّٽ١ر تټ٩ثڀر. ـٙنٺ

 إوت شًٸاااث تټااهٰث٦ تټٕاا٨ًط تآلڂ  تڄصٵٽاااث إذل تټصاٱةااى تدلدثٔااً ټاااًى ٸةااٯ يإااب         
 تټٵةاانن تټااا شااًن ٨ٽةاا  ٰإڄاااث ڄصّااثءٺ وااٻ يٕاااٞ ټنؼاانن ـااٳ تټصاٱةااى تدلدثٔااً  ڂ 

ثڀاار   ڂ يٹانڂ وااثٶ ت٨صااهتء ٬اري ڀٕاً ٦ ڀنؼاا  إذل تينتيذ    إذل تټه ټار خٙاٱر ٨      
 .تينتيذ شصفًٶ ـةاةى ټًن وىت تټ٩ه تڂ خثټٵنذ  تټ٩اٯ  شّصمهپ تټصاٱةى تدلدثًٔ؟

  ٞ تال٨صااهتء ٬ااري ) إڂ ڀا١ااٳ تټااً   تټّااثخٳ يااه٨ط وټااٷ  يّااصٽٍپ  ؼاانن وااىت تټٕااً
تدلًٕ ٦( تټى  ياشاح ٨ٽةا   ڂ يإاب ټا نتيذ ـاٳ تټصاٱةاى تدلدثٔاً   ټٹاڃ واىت ٬اري           

ت٨صاهتءد ٬اري ڀٕاً ٦ شنتؼا  تينتيذ خثټصاٱةاى       ٘فةؿ ٨ٽى ت٠الٴ  ٰاإڂ  ؼاه  ـةثڄاثً   
تجلرب  ٰٽةُ خًٕٞ ًٜ ي   ڂ ينؼه ڀعاٻ واىت تال٨صاهتء ن مجةا٧ تحلاثالز  خاٻ       
إڂ تينتيذ شّصمهپ تڀصةثٌوث ن تټصاٱةى تدلدثٔاً ن ـاثالز ٨هياهذ ٴداٻ  ٰاًتن خاًتء       

                                                           
1 -  Chinot: Thèse Precitée, page 101. 

 تټّٽٯن ڀٵثټ   "خثيمتٽط"     ڀث خ٩هوث 599ٖ   ڀث خ٩هوث 650ټ  تټّثخٳ ٖن ڀٵث "نيدنڂ"
 تئثيذ إټة .
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ن ع٬اًتٚ  دل يبشنت وڄدثً  ټٷ يًشٹدنت إمثاثً ٸفثټار ت٨صاهتء تينتيذ ٨ٽاى ڀٽٹةار تعٰاًت      
 يص١ٽد ث تټٙثحل تټ٩ثپ  شٵصٝة ث تفلث٥ٰر ٨ٽى  ڀڃ تټدالن  ِالڀص ث.

ٰثټًٕٞ تدلإا حلٳ تټهٰث٦ ټاةُ خٕاًٞ الٌپ ټإابذ ـاٳ تټصاٱةاى تدلدثٔاً       
 إً٘تي خ٩ٛ تټٹصثج ٨ٽى ًٜ يذ  ؼاننه ي٩اه إ٘اًتيًت ال  ِاثَ ټا  ڀاڃ تټنتٴا٧           

ٰ ځاث سلصٽٱاثڂ ن تعِاثَ    تټٵثڄنڂ   ٰة  لٽٟ خاا ڀداه يڃ إڂ شٕاثهبث ن تټ٥اثوً     
 تټ٭ثير  إوت ٸثڂ رلاًن تټص هياه خاثخل١ً ال يٹٱاط الِاصمهتپ ـاٳ تټاهٰث٦ تټٕا٨ًط         
ٰإڄااث ڄاًى  ڂ رلاًن تټص هياه يٹٱااط الِاصمهتپ تټصاٱةاى تدلدثٔاً  ال ٬ًتخار ن وټااٷ         
ٰثحلٵثڂ سلصٽٱثڂ ن  ِّ ځث  ٬ًٜ ځث  ٰثټٱًن يصفًٶ ټٽهٰث٦ ٨ڃ ڄٱّا  إوت ڀاث   

حلثٺ ٰإوت ٸثڂ تخل١ً ټةُ ـثالً ٰإڄ  يّص١ة٧  ڂ يّاصاؽه  وهن خثخل١ً تجلّةٿ ت
 ٸفثټر إيِثٺ ل١ثج هتهيه خثټٵصٻ ټٕمٗ ڀث(. ) خثټّٽ١ثز تټ٩ثڀر حلځثيص 

 ټٹڃ هتهيه تټه ټر ن    ٘نيذ  خب  ٠ًيٵر  ڀً خثټ٫ تخل١نيذ  ڀ٥ ً ڀً ٦ ٰ اث 
 .تټّٽ١ر تټ٩ثڀر وط تدل هنذ ٰإذل ڀڃ شٽؽب؟

ً ال خه ذلث  ڂ شصًٙٮ  خ٨ًّر ټصفٱ٣ ټٽه ټر وةدص ث ټصصٱثنى وىت تټص هيه خثخل١
  ځااط ڀااڃ تِااص صثي خ٩ااٛ  ٰااًتنه  شٕااة٧ تټ١ځبڄةااار ن ڄٱاانَ تجلځ ااني   شعدااس   
ٴهيهتث ٨ٽى تفلث٥ٰر ٨ٽى تعڀڃ  تټا٥ثپ ـصى يًشه٦ ڀڃ شّانٺ ټا  ڄٱّا  زلث ټار     

 تټ٩دط خثعڀڃ     تيلالٺ خثټا٥ثپ ن تټه ټر.

ٹڃ  ڂ يٵثَ إ٠الٴثً خص هيه تټه ټر  ال يٙؿ ٨ٵالد  ڂ إڂ هتهيه تټٱًن خثخل١ً ال ؽل
  ٹٿ تحلثټصا ٴث٨هذ  تـهذ.

 ڄىوح إذل  ڂ تـصځثٺ تخل١ً خثټاّدر ټٽه ټر  ڀً يٽٱس تټا٥ً   يد٩ط ٨ٽاى تختاثو   
 تحلة١ر  تحلىي   يربي تختثو تټصهتخري تټالٌڀر   تِصمهتپ تټصاٱةى تدلدثًٔ. 
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ن  مه  محثير ڄٱّ     ٜا٧ تټه ټار   إڂ تټٱًٲ ٔث٧ِ  ال ٔٷ خا  ٧ٜ تټٱً
 .1 وهٰ ث محثير تجملصځ٧ شلث ي هنه   تټٵٝثء ٨ٽى تدلمث٠ً تټا  ةٟ خ 

إڂ تينتيذ ذلث ِٽ١ر  ت٩ِر ن شٵهيً تټ٥ً ٮ  تدلالخّثز  ڀاهى ڀاث شا١ان  ٨ٽةا      
ڀڃ  ل١ثي هتهن ٸةثڂ تټه ټر   شنظً ن تټٙثحل تټ٩ثپ   شًٝ خثجلځ ني  ش١٩ٻ ِري 

ط تدلٹٽٱاار لځثياار تټه ټاار    ٵةااٳ ڀاااث٧ٰ تجلځ ااني ٰااال  ٴااٻ ڀااڃ  ڂ  تع٨ځااثٺ إو واا
 شٹنڂ ذلث تټٹٽځر تع ذل ن شٵهيً تټن٧ٜ  تټصًٙٮ ٨ٽى  ِثَ وىت تټصٵهيً.

 واثٶ ڄٙنٖ ٨هيهذ شٵًي ـٳ تينتيذ ن تټصاٱةاى تدلدثٔاً ن ٤اً ٮ ٨ثنيار ٰځاث      
 . ِثَ وىه تټاٙنٖ  ڀث ڀربيتهتث؟

 ثًٔ ن تټ٩ٵنن تينتيير  ن رلثالز  لًى.شّصمهپ تينتيذ تټصاٱةى تدلد

 ال خااه  ڂ يٹاانڂ واااثٶ ٜااثخٟ  تـااه يااربي وااىت تحلااٳ ن مجةاا٧ تحلااثالز   وااىت        
تټٝثخٟ ياٸٍ ـانٺ ٰٹاًذ  ٵةاٳ تټٙاثحل تټ٩اثپ   تفلث٥ٰار ٨ٽاى تعڀاڃ  تټا٥اثپ           
 محثير ـًير تجملځن٦   ضلڃ ال ڄاٹً ل١ً تټصاٱةاى تدلدثٔاً ٨ٽاى تحلًيار تټٱًنيار       

تدلٽٹةر تخلث٘ر   ټٹڃ تدلّثَ هبىه تحلًير   شٽاٷ تدلٽٹةار شاربيه تال٨صداثيتز       ـًڀر
تجلنوًير تټّثخٵر ٰاإوت ڀاث ت٨صاهز تينتيذ ٨ٽاى ـًيار تټٱاًن ٰځاث وټاٷ إال حلځثيار          
تحلًياار ن ڀ٩اثوااث تټنتِاا٧  ڄ١ثٴ ااث تټٱّااةؿ    محثياار ـًياار تجملځاان٦ ٰثدلّاابټر      

 تټصٝافةر خابونڂ    »٦  ـًيار تټٱاًن  ـًيار تجملځان   «شافًٙ ن تدلٵثيڄر خاا  ڀاًيڃ   
تعڀًيڃ ٔبڄثً   ٴٽ ځث ًٜيتً   ال ڀًتء ن  ڂ محثير ـًيار تجملصځا٧ غلاح  ڂ شص٭ٽاح     
٨ٽى ڀث ٨هتوث ڀڃ ت٨صدثيتز   ټن ٴٽاث ٬ري وټٷ اللصٻ ڀةٍتڂ تټصٵاهيً  توصاٍ خاةاثڂ    

 تټه ټر.

                                                           
 .656ٖ  ن. ټةٽر0 تټصاٱةى تدلدثًٔ -1
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 ظٵر ڀّبټر  لًى ؼهيًذ خثټصبڀٻ  وط شٕدة  تينتيذ خثټٱًن  شٕادة  ـٵ اث   
ن تټصاٱةى تدلدثًٔ لٳ تټٱًن ن تټهٰث٦ تټ٨ًٕط  وىت ڀث يًته خ٩ٛ تټٹصثج   ټٹڃ 
ال ؽلٹااڃ تټصّااٽةٿ هبااىت تټااً   إ٠الٴااثً خل١ةاا  تټاادا ن ڄ٥ًشاا  ټاا نتيذ   ٤ةٱصاا ث     

إڂ تټصٕادة  يٕااٞ ٰةا  ت اثن تدلٕاد   تدلٕاد  خا  ن مجةا٧            وهٰ ث ڀاڃ ڄٕاث٠ ث  
ا سلصٽٱا ٠دة٩ر  ٬ثير. ٸةاٯ ؽلٹاڃ   تټٙٱثز ٰٹةٯ ؽلٹڃ تټصٕدة  واث خا  ٩ٜ

 .تدلّث تذ خا تينتيذ ڀڃ ڄثـةر  تټٱًن ڀڃ ڄثـةر  لًى؟

  لًى خاث  ضلڃ  ڀثپ ـٳ تټهٰث٦ تټ٨ًٕط ټٽٱاًن تټ٩اثن   ڂ ڄنِا٧ ڀاڃ ـاٳ تينتيذ      
ن تټصاٱةااى تدلدثٔااً إو وااط شااهت٧ٰ ٨ااڃ ـٵاانٲ تعٰااًتن  ڀٙااثحل ٿ   ځااط ڀًتٰااٳ   

ٺ خبڂ تټً   تټاى  ياىوح إذل شٕادة  ـاٳ تينتيذ     تټه ټر  طلٽٗ شلث شٵهپ إذل تټٵن
ن تټصاٱةى تدلدثًٔ لٳ تټٱًن تټ٨ًٕط ال يٙؿ تال٨صهتن خ     تټص٩نيٻ ٨ٽةا  إو وان   
ٴه ڄّاى    هثواٻ تال٨صداثيتز  تعِاُ تټاا  ٹاٿ تحلاثټصا   ٴاه ٸاثڂ تحلاًٖ           
ى ٨ٽى محثير ـًيار تټٱاًن   ٨اهپ تدلّاثَ خا      تټص٩اًٚ عڀنتټا  وان تټدث٨اط ٨ٽا          

وىت تالهثه تټى  يًڀط إذل زلث ټر شٝاةةٳ ـاٳ تينتيذ ن تټصاٱةاى تدلدثٔاً   ټٹاڃ      
 وىت تحلًٖ ؼثء ن ٬ري ڀن٩ٜ   ٰة  ڀّثَ لًير تجملځن٦  إوهتي دلٙثحل .

 إوت ٸثڂ تټاهٰث٦ تټٕا٨ًط ـٵاًث ڀٵاًيًت ټٽٱاًن ټٽاهٰث٦ ٨اڃ ڄٱّا   ڀثټا    ٨اڃ ڄٱاُ            
ـ       صاى ال يٹانڂ تعڀاً ٰنٜاى  ـصاى ال      تټ٭ري  ڀثټا     ڂ واىت تحلاٳ ٴةاه خ٩اهذ ٴةانن 

ڄ٩نن إذل ٴثڄنڄةر تټ٭ثخر   إذل ڀث ٸثڂ غلً  ن تجملصځ٩ثز تټدهتبةر ـاا ٸاثڂ يبلاى    
تټٱًن ـٵ  خاٱّ   ٰإڂ وىه تټٵةنن ال غلنٌ  ڂ شٱًٚ ٨ٽى تينتيذ   ٩ٜ ث سلصٽٯ 

 ال زلاٻ ټٽصمانٮ ڀاڃ تټٱنٜاى إو ال ي٩ٵاٻ  ڂ شااؽؿ تينتيذ إذل         ٨ڃ  ٧ٜ تعٰاًتن 
ٜى  إـهتض تټٵالٴٻ  تال١ًٜتخثز   وط تدل ةځار ٨ٽى  ٵةٳ تټٙثحل تټ٩اثپ   تټٱن

  تدلٹٽٱر خثفلث٥ٰر ٨ٽى تعڀڃ  تټا٥ثپ تټ٩ثپ.
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 ٨ٽى  ير ـثٺ ٰإڂ تعڀً دل ياٶ ټ نتيذ ڀڃ خهتيص  ټا ثيص    ال ڀ٩ٵح ٨ٽاى  
شٙااًٰثهتث  إظلااث يّااص١ة٧ تټٵٝااثء  ڂ ػلثِااد ث ٨ٽااى شٙااًٰثهتث   ڂ ػلٹااٿ ٨ٽة ااث    

 ؾ  ل١ثب ث  يٽٍڀ ث خص٩نيٛ ڀڃ يٝثي ڂ خّدح  ٨ځثذلث  ڄٕث٠ ث.خث١٘ال

إذل تټٵانٺ خابڂ ټا نتيذ تڀصةاثٌتً      »خ٩اه  ڂ ٤ اً ٨اهپ ٘انتج تټاً   تټّاثخٳ      « ڄاص ط 
٨ثڀاااًث ن تټصاٱةاااى تدلدثٔاااً   ڂ واااىت تالڀصةاااثٌ ال يٵصٙاااً ٨ٽاااى ـثټااار تټٝااااً يذ         

ةٳ ٰٹاًذ تټٙاثحل    تالِص٩ؽثٺ ٸځث يه٨ط تټد٩ٛ  إظلث ي هٮ وىت تالڀصةثٌ إذل  ٵ
تټ٩ثپ   تفلث٥ٰر ٨ٽةا  خٙاٱر ڀّاصځًذ ٩ٰثټار  ي٩صځاه ٨ٽاى ڀاث ټا نتيذ ڀاڃ ِاٽ١ر           

 متٹا ث ڀڃ  نتء ڄٕث٠ ث تټى  هتهٮ ڀڃ ي تب  إذل تټاٱ٧ تټ٩ثپ ټٽځؽصځ٧.

 إڂ ٨ځااٻ تينتيذ  ڀااث هتااهٮ إټةاا  ڀّااثټر ؼنوًياار ٜااً يير ټٽځؽصځاا٧ ـصااى ياځاان     
ٳ ڀٙاثحل   ڀاث٩ٰا   ٰثټٙاثحل تټ٩اثپ      يًٴى ن ـن ڀڃ تټّالپ  تال٠ځةااثڂ  شصفٵا  

تټااى  شّاا٩ى تينتيذ ټصفٵةٵاا   واان ٬ثيصاا ث ڀااڃ شٙااًٰثهتث يا١اان  ٨ٽااى تټٝااً يذ     
 يص١ٽااح تالِااص٩ؽثٺ  تټّاا٨ًر ِاانتء ن ٌڀااڃ ـااًج    ِااٽٿ   إڄاااث ڄااًى  ڂ تدلاٱ٩اار 
تټ٩ثڀر إوت ٸثڂ شابلري  ٵةٵ اث ياشاح ٨ٽةا  ڀٝاثيٵثز ټٽځؽصځا٧ ٰاإڂ تينتيذ غلاح         

ٽصاٱةاى تدلدثٔاً إو  ڂ  ٵةاٳ واىت تټاٱا٧ تټ٩اثپ   تټ٩ځاٻ ٨ٽاى يتـار          ٨ٽة ث  ڂ شٽؽاب ټ 
تجلځ ني ڀّبټر شًؼؿ ٰٹًذ ٨هپ تټص٩ًٚ ټٱًن    رلځن٨ر  ًٰتن ؽلٹاڃ ش٩نيٝا ٿ   

 تټص٩نيٛ تټٹثن إوت ـهظس ذلٿ  ًٜتيتً. ٰةځث خ٩ه

ٰافڃ ال ڄًى ٴًٙ تټصاٱةى تدلدثًٔ   ـًٙ ڄ١ثٴا  ن نتباًذ تټٝاً يذ ٸځاث ياىوح      
 إظلث ڄًى  ڂ  »ٸاث ووداث ن شٱّري تټًٝ يذ ڀىوداث  ت٩ِثً ٰٝٱثٜثً إڂ «تټد٩ٛ 

تدلٝثيٵثز تټاا شااؽٿ ڀاڃ ؼاًتء شابلري  ٵاٳ تټاٱا٧ تټ٩اثپ ټٽؽځ اني خّادح ٨اًٚ            
" شااربي تټصاٱةااى Simples jenesتعڀاً ٨ٽااى تټٵٝااثء  وااىه تدلٝاثيٵثز  تدلصث٨ااح "  

 تدلدثًٔ.
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٨ٽااى تټٵٝااثء خااه٨نى    إڂ تينتيذ ال شّااص١ة٧  ڂ ش٩ااًٚ ٸااٻ شٙااًٰثهتث   الً 
محثياار تعٰااًتن    تفلث٥ٰاار ٨ٽااى ٜااځثڄثهتٿ  إال  ٘ااٽاث إذل ٔااٻ ڄٕااثٞ تينتيذ        
 إ٘ااثخر تجملصځاا٧ خٝااًي خٽةاا٫  ِاانٮ ڄٙااٻ إذل  ڂ تعٰااًتن تټااىيڃ ڄًيااه محثيصاا ٿ       

 .1ِا هي ڀٙٽفص ٿ ن تټنتٴ٧ خ١ًيٳ ٬ري ڀدثًٔ

دااه  ٨ااثپ ڀّاابټر    ڀااڃ وااىت يصٝااؿ  ڂ تټٵاانٺ خثڀصةااثٌ تټصاٱةااى تدلدثٔااً ټاا نتيذ ٸځ      
ڀٵٙنن هبث  ٵةٳ ٘ثحل تعًٰتن  ټاةُ تال٨صاهتء ٨ٽاة ٿ ٸځاث يصانوٿ تټاد٩ٛ    ڄا         
ڀده  ال ڀاثٖ ڀا  ټصّ ةٻ ڀ ځر تينتيذ ٨ااه شلثيِاص ث ټإاث٠ ث ـصاى ال شص١٩اٻ      

 ڀًتٰٳ تټه ټر  ؼلصٻ ِري تعڀني   ش١ًٝج  ـنتٺ تجملصځ٧.

س ٨ااڃ ـااه ن تټ٭ااًٚ    ال ٔااٷ  ڂ تينتيذ إوت ـااثنز ٨ااڃ تټ١ًيااٳ تټّاان   لًؼاا    
ٰٽٽٵٝثء  ڂ ػلثِد ث ٨ٽى  » ون  ٵةٳ تټٙثحل تټ٩ثپ«تدلٱً ٚ ٨ٽة ث ن ڄٕث٠ ث 

إِاااثءذ تِاااص٩ځثٺ ِاااٽ١ص ث  تضلًتٰ اااث ٨اااڃ  واااهتٮ  ٤ةٱصااا ث   يًنواااث إذل ؼاااثنذ    
تټٙنتج   غلري ڀث ػلهض ټألٰاًتن ڀاڃ  ٜاًتي ٨اڃ ٠ًياٳ تحلٹاٿ ذلاٿ ٨ٽاى تينتيذ         

 خص٩نيٝثز رلٍير.

١ً ڀاا  ٨ٽاى تعٰاًتن خاٻ إڄا  ػلٵاٳ ڀٙاثحل ٿ   إوت ڀاث ـاهظس          ٰ ىت تالڀصةثٌ ال ل
 ل١ثي   ًٜتي ڀاڃ ؼاًتء تِاصمهتپ تينتيذ ذلاىت تالڀصةاثٌ ٰاإڂ تټٵٝاثء ِاةٹنڂ ذلاث          
خثدلً٘ثن حلځثير تعًٰتن ڀڃ ٨ّاٱ ث  تِاصدهتنوث  شنؼة  اث إذل تټّاري ن تټ١ًياٳ      

 تدلًِنپ ذلث ټٽن٘نٺ ضلن ٬ثيص ث تفلهنذ.

ځثير تعٰاًتن ڀاڃ ٔا١ٟ تينتيذ  إڂ ؼاثء خ٩اه تټصٙاًٮ ٰاال         إڂ تټٝځثڂ تدلٵًي حل
يٙؿ تټص نيڃ ڀڃ ٔبڄ   تټصٵٽةٻ ڀڃ  مهةص    ٘ٱ  خبڄ  ٜځثڂ ٬اري رلاهل    ڄا  ال    
ػلٵٳ تحلځثير تدل١ٽنخر ټٽٱاًن  إو ڀاث تټاى  ي١ٽدا  تټٱاًن  إڄااث ڄصّاثءٺ ٨ځاث ي١ٽدا           

ڂ واااثٶ رلااثٺ  تدلااهت٩ٰنڂ ٨ااڃ ـًياار تټٱااًن  ٸعااً ڀااڃ إټ٭ااثء شٙااًٮ تينتيذ إڂ ٸااث      
                                                           

 س ٨انتڂ  061ٖ 9196  ن ڀٵثټ  مبؽٽر تټٵثڄنڂ تټ٩ثپ "خثيشٽځط" تڄ٥ً ن وىت تدل٩اى -1
 ."تالټصٍتپ خ٩ځٻ تټٵثڄنڂ تټ٩ثپ"
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ټ ټ٭ثء   شٵًيً ڀّةنټةر تينتيذ   تحلٹٿ ٨ٽة ث خثټص٩نيٛ تدلاثِح دلڃ  ٘ثخ  ًٜي 
 .1ڀڃ تټصًٙٮ

 إڂ تټصٕاادط خثټًٴثخاار تټٵٝااثبةر تټّااثخٵر ٨ٽااى شٙااًٮ تينتيذ ي٩ااه ڀدثټ٭اار   
 إڀ٩ثڄااثً ن محثياار تعٰااًتن ٬ااري  ڄاا  يااهن  ن ڄٱااُ تټنٴااس إذل ٔااٻ ڄٕااثٞ تينتيذ     

ٰٳ تټ٩ثڀر ن ٔصى ڄنتـة ث   إوهتي تټٙثحل تټ٩ثپ ن ڂ تٸاتض   ت١ًٜتج ٸةثڂ تدلًت
 ٸااٻ وټااٷ ن ِاادةٻ محثياار ڀٙااثحل ًٰنياار   وااىت ال غلاانٌ ٨ٵااالد  ال يٵدٽاا  تدلا١ااٳ 

 تټّٽةٿ.

 ڄٵااثيڂ خااا    »تينتيذ  تټٱااًن«إڂ تدلّاابټر ؼااه ٔااثبٹر  إڄاااث ڄٵثخااٻ خااا  ٜاا٩ا       
٬اثيصا  واهٰا ٬ثيار     ڄانتٌڂ خاا    »ڀٙاٽفر تجملصځا٧  ڀٙاٽفر تټٱاًن    «ڀٙٽفصا 

تينتيذ  وااهٰ ث تټااهٰث٦ ٨ااڃ تجملصځاا٧ ٸنـااهذ    ٵةااٳ ڀٙااثحل    محثياار  ڀااا           
 تفلث٥ٰر ٨ٽى ِاالڀص    ٬ثيار تټٱاًن  وهٰا   ٵةاٳ ڀٙاٽفر لث٘ار  واط تټاا          

 شّة١ً ٨ٽى شٱٹريه  تټن٘نٺ إذل ڄٱ٧  ٸّح ٔمٙط ن ڂ ڀدثالذ مبث يٙةح 

ًتٜا  تټىتشةار  ال يياح  ڂ تحلاٳ ن     تجملصځ٧ ڀڃ ؼًتء ڄٕث٠   شًٰٙثش  ټةفٵاٳ  ٬ 
وىه تدلٕٹٽر  تٜؿ    ڄا  ن ؼثڄاح تينتيذ تټاا متعاٻ تجملصځا٧ ن ڂ إ٬ٱاثٺ دلٙاٽفر        

 تټٱًن  محثيص  ٨ڃ ٠ًيٳ تټًٴثخر تټٵٝثبةر تټالـٵر.

 

 

 

 

 

                                                           
ـةط  ڄ  يًى ن  0"خثيشٽځط" ڀٵثٺ تعِصثو  069ٖ 9196ِار   پتڄ٥ً رلٽر تټٵثڄنڂ تټ٩ث -1

 تټًٴثخر تټٵٝثبةر تټالـٵر ٜځثڄثً ٴنيثً  ٸثٰةثً ن ڀنتؼ ر تڀصةثٌ تټصاٱةى تدلدثًٔ تدلٵًي ټ نتيذ.
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 الثامنالبحث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اؾتنفوذ اجلربي يف اؾقاـون اإلداري املصري

 

ي٘ااه وااىه تدلهِّاار تټٵثڄنڄةاار ن تټاااٗ إٜااثٰر إذل ي   تټٱٵاا        وســذونول
   ـٹثپ تټٵٝثء.

 انرنفْز اجلربُ يف اننض انرششّعِ

ڂ تټٵااثڄنڂ ِااٽٷ ٨ااهذ ڀّااثټٷ ټٽص٩اادري ٨ااڃ وااىه تټ٥ااثوًذ   تؼ  ااث ڀااڃ   تدلالـاا٣ إ
 شاابوڂ خااىټٷ   شااثيذد  لااًى يٝاا٧   ةااٌٍ تيااث ڀص٩ااهنذ  ٰصااثيذد يااا٥ٿ تعـٹااثپ تټااا ه  

 تټ٩ٵنخثز تجلٍتبةر ټٝځثڂ شاٱةى تټاٙنٖ  ٰٵثً ټٽصٱٙةٻ تآلشط0  

 0اننظٌص انيت ذأرٌ تانرنفْز ادلثاشش -9
ري ٴٽةٻ ڀڃ تټاٙنٖ تټا شّځؿ ټ نتيذ خصاٱةاى  يالـ٣ إڂ تټصًٕي٧ يا١ن  ٨ٽى ٬

 تټاٙنٖ ؼربتً  خثټٵنذ تدلثنير   وىه تحلثالز وط0
    ڀاااڃ ـاااٳ تينتيذ ن ـؽاااٍ  9155تټّاااار  59ڀااث ڄاااٗ ٨ٽةااا  تټٵاااثڄنڂ يٴااٿ

تدلٙااثخا خاابڀًتٚ ٨ٵٽةاار مبّصٕااٱى تعڀااًتٚ تټ٩ٵٽةاار   ينوااٿ إټة ااث إوت      
 وًخنت ڀا ث.
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    ن ٔابڂ تټاً   تټٙاًٮ  ـاٳ      9106ټّاار   68ڀث ڄٗ ٨ٽة  تټٵاثڄنڂ يٴاٿ
تينتيذ  ن مجةاا٧ تعـاانتٺ تټااا ياشااح ٰة ااث ٨ٽااى  ؼاانن  ٔااؽثي طلةااٻ ن       
ؼّني تټاةٻ    خهتلٽ ث ًٜي دلٙثحل تټً   ـٵ اث شٹٽةاٯ ٘اثـد ث خإٌتټصا ث     
   ٴ١اا٧ ًٰ ٨ ااث ن ڀن٨ااه ػلااهن ټاا   إال ٴثڀااس  ٌتيذ تعٔاا٭ثٺ تټ٩ځنڀةاار       

٘ااثـد ث خ٩ااه تِااصٵ١ث٦ ڄٱٵااثز  خااىټٷ   خثٔااًز خدة٩ ااث  شّااٽةٿ مثااا ث إذل  
 تيٌتټر  تټٵ٧١.

         ڀاڃ  ڂ ټا نتيذ    9106ټّاار   609ڀاث ڄاٗ ٨ٽةا  ٴاثڄنڂ تفلاثٺ تټ٩ثڀار يٴاٿ
تحلٳ ن إ٬الٲ تفلثٺ تټ٩ثڀر ن تحلثالز تدلٕثي إټة ث ن وټٷ تټٵثڄنڂ   ڀڃ 
 مه ث خة٧    شٵاهيٿ ڀٕاً خثز ي ـةار    سلځاًذ خاه ڂ شاًلةٗ ِاثخٳ  ظاٿ         

ڀٍت ټاار  ياار ټ٩داار ڀااڃ تعټ٩ااثج وتز تخل١ااً ٨ٽااى ڀٙااثحل ـثټاار ټاا٧ تټٵځااثي    
 تجلځ ني   تټا يٙهي خٕبعلث ٴًتي ڀڃ  ٌيً تټهتلٽةر.

  ڀڃ تټٵثڄنڂ تدلاهڄط ڀاڃ  ڄا  ال غلانٌ تټص٩اه  ٨ٽاى        105ڀث ڄٙس ٨ٽة  تدلثنذ
 تعـنتٺ تخلث٘ر.

 .ًن ـثٺ ـٙنٺ وټٷ يٹنڂ ټٽنٌيً تدلمصٗ ـٳ إٌتټص  إنتييث  

 ڀاڃ إ١٨اثء تينتيذ ـاٳ تختاثو      9100ټّاار   658ٿ ڀث ڄٗ ٨ٽة  تټٵثڄنڂ يٴ
إؼًتءتز تحلؽٍ تينتي  ٨اه ٨هپ تټنٰثء خثدلّاصفٵثز تدلداةار ن ڀنت٨ةاهوث    

 تفلهنذ خثټٵنتڄا  تدلًتِةٿ  وىه تدلّصفٵثز وط0

 .تټًٝتبح  تعشث تز  تټًِنپ جبځة٧  ڄنت٨ ث 

  ر ټٽفٹنڀار  تدلدثټ٫ تدلّصفٵر ټٽه ټر ڀٵثخٻ لهڀثز ٨ثڀر  تټ٭ًتڀثز تدلّاصفٵ
 ٴثڄنڄثً.
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           تدلًٙ ٰثز تټاا شداىذلث تټه ټار ڄصةؽار  ٨ځاثٺ شاهتخري شٵٝاط هباث تټٵانتڄا- 
 إغلثي  ڀالٶ تټه ټر تخلث٘ر ظٿ تالڄصٱث٦ خبڀنتذلث تټ٩ثڀر.

  ٴااثڄنڂ ) 9165ټّااار  69ڀااث ڄٙااس ٨ٽةاا  تدلااثنذ تخلثڀّاار ڀااڃ تټٵااثڄنڂ يٴااٿ
تټنِةٽر تټنـةهذ وةةر تټ٠ًٕر( خٕبڂ ٨هپ تِصمهتپ تټّالؾ إال إوت ٸثڂ ون 

 عنتء تټنتؼح ن تحلٱ٣ ٨ٽى تټا٥ثپ تټ٩ثپ.

 ٨ر  ڀٽفٵثهتث  ٰنتبهوث.ث مثثڂ  ٠ةثڂ تحلٹنڀر تدلد 

 .تدلدثټ٫ تدلمصٽّر ڀڃ تعڀنتٺ تټ٩ثڀر  ٬ريوث 

   ش٩هيالشاا  ټاا نتيذ خاابڂ   9109ټّااار  999ڀااث يااًلٗ خاا ... تټٵااثڄنڂ يٴااٿ 
نڂ ڀ١ٽنخاثً ذلاث ڀاڃ    ختٙٿ ڀڃ ڀًشح تدلن٤ٱا ن ـه ن تټًخؿ ڀٵثخاٻ ڀاث يٹا   

تدلن٤ٯ خّدح ڀث يص٩ٽٳ خبنتء تټن٤ةٱر    الِانتن ڀث ً٘ٮ إټة  خ٭اري  ؼا    
 ـٳ    خٙٱر خهٺ ِٱً    ت٬اتج    خهٺ متعةٻ.

 تټا شٵٝاط خبڄا     9106ټّار  16ڀڃ تټٵثڄنڂ يٴٿ /1/ڀث ڄٙس ٨ٽة  تدلثنذ
ٱاثز  إو شدا ټ نتيذ تټٙفةر إڂ واثټٷ ل١ًتً ٨ٽى تټٙفر تټ٩ثڀار ڀاڃ تدلمٽ  

تټااا يٙااًٰ ث    زلااٻ    ڀٙااا٧ ن رلااثي  تدلةااثه  ٨ٽاااس ٘ااثـد  خٹصااثج      
ڀن٘ى ٨ٽة   ٴٯ ًٰ٘ ث  إ٨ثنذ تحلاثٺ إذل ڀاث ٸثڄاس ٨ٽةا  ٴداٻ تټالاةٗ       
ن تدلهذ تټا  هنوث  ٰاإوت دل يٵاٿ خثټصاٱةاى ٨نٴاح خ٭ًتڀار ال شصؽاث ٌ ڀثبار        

ٹځار  إال  ٴًْ  إ٨ثنذ تحلاثٺ إذل ڀاث ٸثڄاس ٨ٽةا  ن تدلاهذ تټاا  اهنوث تفل       
 ٴثڀس تينتيذ تټٙفةر خىټٷ ٨ٽى ڄٱٵص .

 

 



164 
 

 0اننظٌص اجلضائْح انيت ذكفم ذنفْز اننض انماٌََِ -6
تشٝااؿ ټاااث شلااث شٵااهپ إڂ واثټااٷ ظااالض ـااثالز ټٵةااثپ ڄ٥ًياار تټصاٱةااى تدلدثٔااً   إڂ    
تحلثٺ تټعثڄةر شٱاٚ ٨هپ  ؼنن  ِةٽر ٴثڄنڄةر ټٝځثڂ شاٱةى تټاٗ  تدلعٻ تټٙثيق 

تحلااثٺ ن ًٰڄّااث يصځعااٻ ن ـٹااٿ زلٹځاار تټصاااث٦ٌ ن ٴٝااةر     تحلااط ټص١دةااٳ وااىه 
 .1إ٬الٲ ڀهِّر شثخ٩ر جلځ٩ر ڀڃ تټًتودثز خّدح إڄٕثب ث ن ڂ شًلةٗ

 ټٵه  ًٔڄث ن ش٩ٽةٵاث ٨ٽى وىه تحلٹٿ إڂ زلٹځر تټصاث٦ٌ  خاهز تينتيذ ن جلنب اث   
٨اڃ   إذل تټصاٱةى تجلرب  خّدح ٨هپ  ؼنن ڄٗ ؼٍتبط    ڀهياه إنتي  ياهظٿ تدلځصاا٧   

 .تټصاٱةى وٻ شٵ٧ وىه تحلثٺ ن تټا٥ثپ تټٵٝثبط تدلًٙ ؟

غلةح ڀ٥٩ٿ ٰٵ ثء تټٵثڄنڂ تينتي  ٨ٽى وټٷ خثټاٱط ڀا١ٽٵا ن وټٷ ڀاڃ  يٜاةر   
 تټٵثڄنڂ تټن٩ٜط.

  تٴ٧ تعڀً  ڂ تټصًٕي٧ تجلٍتبط تدلًٙ  شصاد  ن ٴثڄنڂ تټ٩ٵنخثز تټ٩ثپ ذلىت تعڀً  
٨ٵنخار ټٹاٻ البفار  ٬ٱٽاس تينتيذ  ؼانن       ڀا  تټاٗ ٨ٽاى  610ـةط شٝځاس تدلثنذ 

٨ٵنخر ؼٍتبةار ذلاث  ٨ٽاى واىه تټافان هاه تينتيذ ڄٱّا ث ڀٽٍڀار خصنٴةا٧ تټ٩ٵنخاثز           
تدلاٙنٖ ٨ٽة ث ن تټٽنتبؿ ٰإوت  لٽس تټٽنتبؿ ڀڃ تټااٗ ٨ٽاى تټ٩ٵنخار   ؼاح ٨ٽاى      

 .2ڀڃ ٴثڄنڂ تټ٩ٵنخثز 610تينتيذ ن وىه تحلثٺ ش١دةٳ تټ٩ٵنخر تدلٵًيذ ن تدلثنذ 

٨ٽااى شا٥ااةٿ سلثټٱاار تټٽاانتبؿ  وااىت تعڀااً ٠ااًؾ ن    610 خااثټ١د٧ ٰثلصٙااثي تدلااثنذ 
تټا٥ثپ تټن٩ٜط تدلًٙ  ڀنٜن٦ تٰصٵثي تټاٙنٖ تټٵثڄنڄةر وتهتث إذل ڀهيه ټٝځثڂ 

 شاٱةىوث  ظٿ ـثٺ تټنتؼح تالشدث٦ ـةثٺ وټٷ.

 ٨ٽى وىت تعِثَ ٰثټٱٵ  تدلًٙ  تٰاٚ ٴةثپ تحلثټصا تآلشةصا0

                                                           
 تټّثټٱر تټىٸً.  soeiete immobiliereٴٝةر -1

  نتيذ تټ٩ثڀر  تڀصةثٌتهتث ـنتٺ تي -ٔةفث0  ٘نٺ تټٵثڄنڂ تينتي ٨ده تټ٩ٍيٍ ن. إخًتوةٿ  -2
 .656ٖ  ڀإبذ تدل٩ثيٮ خثيِٹاهيير  نيتِر ڀٵثيڄر
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ينتيذ ٴه  ٘هيز البفار شاٱةىيار ټص١دةاٳ  ـٹاثپ تټااٗ تټٵاثڄنڄط        إوت ٸثڄس ت -9
ٰٱط وىه تحلثٺ ال شّص١ة٧ تينتيذ  ڂ شٽؽب إذل  ِةٽر تټصاٱةى تجلرب    إظلث ش١دٳ 

إڂ ؼااثءز لثټةاار ڀااڃ  610تټ٩ٵنخاار تدلاٙاانٖ ٨ٽة ااث ن تټالبفاار تدلٵااًيذ ن تدلااثنذ  
 تټاٗ ٨ٽى ٨ٵنخر.

بفر شاٱةىير ټص١دةٳ تټٵاثڄنڂ عڂ ش١دةٵا  ال   إوت دل شٹڃ تينتيذ ٴه  ٘هيز ال -6
ػلصاااثغ إذل تټالبفااار ټصاٱةاااىه  وااااث  ٴاااً تټٱٵااا  تدلٙاااً  تينتيذ تحلاااٳ ن تټصاٱةاااى   

 .1تجلرب 

 إوت ٸثڂ تټٵثڄنڂ تټن٩ٜط ن ڀًٙ يبوڂ ټ نتيذ ن تټصاٱةى تدلدثٔاً  ٰإڄا  يٵاٯ ن    
وىت تعِٽنج   ڀڃ ـثالز  لًى تدلنٴٯ تدل٩ثٸُ  إو ؼل١ً ٨ٽى تينتيذ تټٽؽنء إذل 

تخلثٖ  9155ټّار  96 ڀعٽر وټٷ ڀث ٸثڄس شٵًيه تټالبفر تټصاٱةىير ټٽٵثڄنڂ يٴٿ 
خثفلالز تدلٵٽٵر ټٽًتـر  تدلًٝذ خثټٙفر  تخل١ًذ خبڂ ڀڃ ؼلثټٯ  ـٹثڀ  ي٩ثٴح 
خثحلدُ ڀهذ ال شٍيه ٨ٽى  ِدن٦  خ٭ًتڀر ال شصؽث ٌ ڀثبر ٴًْ ٰٝالد ٨ځث يبڀً خ  

ٻ    إخ١ثټاا  لّااح ڄاان٦ تټٙاااث٨ر ٨ٽااى ڄٱٵاار ڀًشٹااح       تټٵثٜااط ڀااڃ إٴٱااثٺ تفلاا   
تدلمثټٱار   واان ڀااث يٵةاه إڂ تينتيذ ال متٽااٷ ن وااىه تحلاثالز إال  ڂ  ااًي زلٝااًتً    
خثدلمثټٱر   ةٻ تدلمثټٯ إذل تفلثٸٿ تدلمصٙر  إڄ  ټةُ ذلاث  ڂ شٵٱاٻ تفلاٻ إنتيياثً     

 .2عڂ وټٷ ڀڃ ِٽ١ر تټٵثٜط  ـهه

                                                           
  6  غ106  ن. تټ١ځث  0 ڀدثنئ تټٵثڄنڂ تينتي   656ٖ  ن. ٔةفث0  ٘نٺ تټٵثڄنڂ تينتي  -1

ن. زلځه ٰهتن ڀ اث0   001ٖ  ٩٠ةځر تجلًٮ0 تټٵثڄنڂ تينتي  .ن  651ٖ  نتي تټٱٹً  تټٵثوًذ
 .9656تټ٩ًخط ن ٤ٻ تټا٥ثپ تټهؽلنٴًت٠ط تالٔاتٸط تټص٩ث ڄط   ٖ تټٵثڄنڂ تينتي 

 .000  9108ٖ  ن. ٩٠ةځر تجلًٮ0 تټٵثڄنڂ تينتي   تټٵثوًذ  نتي تټا ٝر تټ٩ًخةر -2
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 681تدل٩ااهٺ خثټٵااثڄنڂ يٴااٿ  9105ټّااار  650 وااىت ڀااث  ٸااهه تټٵااثڄنڂ يٴااٿ 
خٕاابڂ تدلإااآز تآليٽاار ټٽّااٵنٞ  ٰٵااه ڄااٗ ٨ٽااى  ڂ ټاا نتيذ ن ـااثٺ   9106ټّااار 

هتهيااه تټداااثء خثالعلةااثي تټ٩ثؼااٻ خاابڂ شٵاانپ خإلالباا  ٰاانيًت   ڄاا  ن ـااثٺ تټٝااً يذ         
تټٵٙنى ؽلٹا ث  ڂ هتاهپ تټ٩ٵاثي خ٩اه  لاى ڀنتٰٵار جلاار خًبثِار ٴثٜاط  ٨ٝانير          

 اهِا  خ٩ه إ٨الڂ تټّٽ١ر تټٵثبځر ٨ٽى  ٨ځثٺ تټصا٥ةٿ ټاى   تټٕابڂ   تظاا ڀڃ تدل
ټٽفٝني  ڀثپ تټٽؽار   شٙهي تټٽؽار ٴًتيوث ِاددثً لاالٺ  ِادن٦ ڀاڃ ٨اًٚ تعڀاً       
٨ٽة اااث  خ٩اااه مساااث٦  ٴااانتٺ تخلٙااانپ  إؼاااًتء ڀاااث شاااًته ڀاااڃ ڀ٩ثيااااثز   ٵةٵاااثز     

 ڀّص٩ؽٽر.

پ خإل١ااثي و   تټٕاابڂ  ڀااث ن ٬ااري ـثټاار تټٝااً يذ تټٵٙاانى  ٰااإڂ ؼ اار تينتيذ شٵاان
ل١اثيتز تذلاهپ ن تدلة٩اثن تفلاهن ذلاث  اًي ټٽځثټاٷ سلثټٱار          إخثذلهپ ٰإوت دل شاٱى 

ٰإوت شًتلى ن تټصاٱةى ـصى إوت ٘هي ـٹٿ ن وىه تدلمثټٱر خثيٌتټر    تذلهپ  ڀٹاڃ  
شاٱةىه خثټ١ًيٳ تټٵثڄنڄط   ڀث ٰةځث ٨هت وټٷ ٰال يّن٪ ٠ًن تدلّصبؼًيڃ تټٕث٬ٽا 

 ټ١ًيٳ تينتي .ټٽ٩ٵثي خث

 ٴه شدا ڀڃ تټاٙنٖ  ڂ تټصاٱةى تدلدثًٔ ٴثً٘ ٨ٽى تدل٦ًٕ ن ڂ تينتيذ   ڀاڃ ظاٿ   
 90ٰال غلنٌ ټ نتيذ  ڂ شالٗ ن إؼًتب    ڀعٻ وټاٷ ڀاث ٸثڄاس شٵٝاط خا  تدلاثنذ       

خاابڂ تټٙااافثٰر ـاااًذ ن ـااه ن تټٵاااثڄنڂ  تټًٴثخااار ٨ٽاااى    9166ڀااڃ نِاااصني ِاااار  
 اث    إټ٭ثؤواث خاثټ١ًيٳ تينتي  زل٥ااني    تټٙافٯ زل٥انيذ  إڄاىتي تټٙافٯ     ٴٱ    

 ٸىټٷ إال إوت ٸثڂ تعڀً ًٜ ييثً ټنٴثير تټا٥ثپ تالؼصځث٨ط.
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 وىت ي٩ين  ڄ  ٠ثدلث دل يٙهي تټٵثڄنڂ تټى  يدةؿ إڄىتي تټٙفٯ     ٴٱ ث    
إټ٭ثب ث ٰال متٽٷ تينتيذ وټاٷ إال ټٝاً يذ  ٴثيار تټا٥اثپ تالؼصځث٨ةار عڂ تخل١اثج       

 .1ُ إذل تينتيذڀنؼ  إذل تدل٦ًٕ  ټة

 واثټٷ ڀالـ٥ار شص٩ٽاٳ خثټاٙانٖ تټٵثڄنڄةار تټاا شصٝاځڃ ٨ٵنخاثز ٨ٽاى سلثټٱار          
 تټٱًيٝصا تآلشةصا0 "تټهٸصني ِٽةځثڂ زلځه تټ١ځث  " ـٹثڀ ث  واث يٱاٚ 

تع ذل  وط تټ٭ثټح  ڂ شٹنڂ تينتيذ ٴه  ٘هيز البفر ټص١دةاٳ  ـٹاثپ تټٵاثڄنڂ ٰاإوت      -9
 ٨ٵنخثز. 610ـثٺ تټ٩ٹُ يهلى خبـٹثپ تدلثنذ  ڄٙس ٨ٽى ٨ٵنخر  لى وټٷ   ن

 ڂ يٹنڂ تټٵثڄنڂ ال ػلصثغ شاٱةاىه إذل البفار شاٱةىيار  واط ـاثٺ ڄاثنيذ   وااث         -6
ن ـٳ تينتيذ ن تالټصؽثء إذل تټصاٱةاى تدلدثٔاً  يٵٙاً     "١ځث  تټتټهٸصني "يصځّٷ 

 .2وىت تحلٳ ٨ٽى تټًٝ يذ خًٕ ٠ ث

ء تټٵاثڄنڂ تينتي  ن ڀٙاً دل يٕاا٠نت ن     لالٰثً ټٽً   تټّثخٳ  ٰاإڂ خ٩اٛ ٰٵ اث   
وااىه تحلااثٺ تعلااري شاانًٰ ـااثٺ تټٝااً يذ   وټااٷ عڂ تټالااةٗ ټاا نتيذ خثټصاٱةااى        
تجلرب   ڀً شٵصٝة  ًٜ يذ تـاتپ تټاٙنٖ تټٵثڄنڄةر    ال ش١٩ٻ شاٱةاى تټٵانتڄا   

 .3 تينتيذ ڀّه ټةر ٨ڃ وىت تټصاٱةى

                                                           
 .008ٖ  ن. ٩٠ةځر تجلًٮ0 تټٵثڄنڂ تينتي  -1

ً  يٴٿ    تڄ٥ً ٰصنى رلٽُ تټه ټر تدل691ٖٙ  ٸصثخر تټا٥ًير تټ٩ثڀر ټٽٵًتيتز تينتيير -2
 .900ٖ  تجملځن٨ر تټ٩ثًٔذ  5/6/9100شثييك  9566

ن. زلځه ٰهتن ڀ اث0 تټٵثڄنڂ تينتي  تټ٩ًخط ن ٤ٻ تټا٥ثپ تټهؽلنٴًت٠ط تالٔاتٸط تټص٩ث ڄط    -3
 .001ٖ  ن. ٩٠ةځر تجلًٮ0 تټٵثڄنڂ تينتي   9656ٖ
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 شٝااځاس ٨ٵنخاار ٠دٵااس   ٬ااين ٨ااڃ تټدةااثڂ إڄاا  إوت ٘ااهيز البفاار ن ڀٙااً
 ن ـاثٺ   610وىه تټ٩ٵنخر إوت  تؼ س ٨ٵنخر  ٴاٻ ڀاڃ تټ٩ٵنخاثز تټانتينذ ن تدلاثنذ      

610تټ٩ٹُ ش١دةٳ تدلثنذ 
1. 

 َظشّح انؼشًسج يف انماٌٌَ اإلداسُ يف يظش

إوت  دل تحلًياٳ خدةاس ٰ اٻ ڄ١ٱاا تحلًياٳ      ) ) 0"ي ڀةان" ڄ٩ةه ڀث ٴثټ  ڀٱنٚ تټه ټر 
 .؟((ٝثبةثً خىټٷ ڂ ڄاص٥ً ـصى ڄبلى ـٹځثً ٴ

 ضلااڃ خااه يڄث ڄٵاانٺ وااٻ إوت ش٩ًٜااس ِااٱةار إذل تټ٭ااًٲ ٰ ااٻ ي ااح تټًخااثڂ خ١ًٴاا     
 .تټٱاةر تدل٩ً ٰر إذل إڄٵثو تټّٱةار  پ ياص٥ً  ياص٥ً تع تڀً؟

 ٴه  ڀهز تفلٹځر تينتيير تټ٩ٽةاث ن ڀٙاً  ڂ واىت تټ١ًياٳ تِاصعاثبط ال شّاص١ة٧       
٨ٽى ِدةٻ تحلًٙ  خٻ ٨ٽة اث  ڂ شٽؽاب إذل   تينتيذ  ڂ شٽؽب إټة  إال ن ـثالز ڀ٩ةار 

 .2تټٵٝثء ټصفٙةٻ ـٵنٴ ث

 ڄ٥ًير تټًٝ يذ ټةّس ڀٵٙنيذ ٨ٽى تټٵثڄنڂ تينتي  ټٹاا ث متصاه إذل ٸثٰار ٰاً ٦     
 تټٵثڄنڂ0 تټٵثڄنڂ تټه رل تټٵثڄنڂ تټهِصني  ٴثڄنڂ تټ٩ٵنخثز...تخل.

ٷ  ڂ تدلٕا٦ً   تدل٦ًٕ ٴه يصنٴ٧ تټًٝ يذ  ياٗ ٨ٽى ـٳ تينتيذ ن تټصهلٻ   ال ٔ
ن ڀعٻ وىه تحلثټر ال يإا ـٵثً ؼهيهتً  خٻ يٹٕٯ ٨ا   يهٸهه  ٸٻ ڀث ياشح ٨ٽى 

 ٴه  لىز تفلثٸٿ تدلًٙير   تدل٦ًٕ ون ِٽنٶ تټّدةٻ تخلثٖ تټى  يمس  تټٵثڄنڂ

                                                           
 .656ٖ  ر  تڀصةثٌتهتث ـنتٺ تينتيذ تټ٩ثڀ -ن. إخًتوةٿ ٨ده تټ٩ٍيٍ ٔةفث0 تټٵثڄنڂ تينتي  -1

رلځن٨ر  خن ٔثن    65/99/9166تفلٹځر تينتيير تټ٩ٽةث تدلًٙير0 ـٹځ ث تټٙثني ن  -2
  060ٖ 99ِار   66/6/9166 تڄ٥ً رلځن٨ر تدلدثنئ تټا ٴًيهتث وىه تفلٹځر   060ٖ

 .910 تڄ٥ً ن. إخًتوةٿ ٨ده تټ٩ٍيٍ ٔةفث0  ٘نٺ تټٵثڄنڂ تينتي   ٖ
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ن ـثالز ٨اهذ خا٥ًيار تټٝاً يذ ڀاڃ وټاٷ ٴةاثپ تينتيذ خإ٠ٱاثء ـًياٳ ڀنټا٧ ٴاًج           
   ٰاااٛ تدلًتِاااالز تدلصدثنټااار خاااا   2ثء تدل٥اااثوًتز     إ٠اااالٲ تټااااثي  ظاااا 1تدلّاااثٸڃ

 .3 ٔمثٖ تٔص ً ٨ا ٿ تالهثي خثدلمهيتز

   تټٵاادٛ ٨ٽااى ٨ااٛ تعٔاامثٖ دلااا٧ تيـااالٺ خااثعڀڃ تټ٩ااثپ  إوت ٸااثڂ وااىت   
 .4تيؼًتء ون تټنِةٽر تټنـةهذ دلا٧ تټًٝي

 ـااثٺ  ٴااه ِااٽٿ رلٽاُا تټه ټاار تدلٙاًا  لااٳ تينتيذ ن تالټصؽااثء إذل تټصاٱةااى تدلدثٔاًا ن
 .5تټًٝ يذ إوت  ٵٵس ًٔ ٠ ث  وټٷ ن ٔبڂ ڀٙثنيذ تټٙفٯ  إټ٭ثب ث إنتييثً

 ٸىټٷ ٠داٳ تټٵٝاثء تينتي  ڄ٥ًيار تټٝاً يذ إوت شادا  ڂ ن تِاصځًتي إنتيذ زلاٻ        
 .6ڀڃ تفلالز ل١ًتً نتمهثً ٨ٽى تټٙفر  تعڀڃ

ن  ٴه ٨ځٻ تټٱٵ   تټٵٝاثء تدلٙاًيا ٨ٽاى ـٙاً تِاص٩ځثٺ ـاٳ تټصاٱةاى تدلدثٔاً         
ـثٺ تټًٝ يذ ن نتبًذ ٜةٵر  شده  وىه تټًٕ ٞ  تٜفر ن ـٹٿ رلٽُ تټه ټار  

  ؽلٹڃ إمجثٺ وىه تټًٕ ٞ ن تآلشط0 66/6/9109تدلًٙ  تټٙثني ن 

تټٙاافر  تعڀااڃ  )  ؼاانن ل١ااً ؼّااةٿ ي ااهن تټا٥ااثپ تټ٩ااثپ مبهټنالشاا  تټعالظاار  -9
 ټصاٱةى تدلدثًٔ.تټّٹةار(  يص١ٽح ڀڃ تينتيذ ٨ًِر تټصهلٻ  خثټصثرل تِص٩ځثٺ ت

                                                           
 .050  90ٖ  زلثڀثذ تټّار 96/6/9165 ـٹٿ زلٹځر ڀًٙ ن -1

 .008  90ٖزلثڀثذ تټّار  66/5/9165زلٹځر تِصةاثٮ ڀًٙ تعوٽةر0  -2

 .668  ـٹٿ يٴٿ 668ٖ 60ؼثٌيس تټّار ٖ 6/6/9160زلٹځر ڀًٙ تدلمصٽ١ر ن  -3

 .508ٖ 986  ـٹٿ يٴٿ 60تجملځن٨ر تټًمسةر تټّار   65/6/9165خًتپ ن إڄٵٛ   -4

تټٵٝةر تدلًٰن٨ر ڀڃ تعِصثو  محه ـّا ٜه  66/6/9109تدلًٙ  ن رلٽُ تټه ټر  -5
  ٌتيذ تټهتلٽةر يټ٭ثء تټٵًتي تټٙثني خإټ٭ثء يلٙر ؼًيهذ ڀًٙ تټٱصثذ. 

 .915  96ٖ  ِار 69/5/9101ٴٝثء إنتي   -6
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 ش٩ىي ن٧ٰ تخل١ً خثټ١ًٲ تټٵثڄنڄةر تټ٩ثنير. -6

  ڂ يٹنڂ يتبه تينتيذ ن تټصهلٻ خصفٵةٳ تټٙثحل تټ٩ثپ. -6

 ال شٝفط ڀٙٽفر تعًٰتن ن ِدةٻ تدلٙٽفر تټ٩ثڀار إال مبٵاهتي ڀاث شٵصٝاة       -5
 تټًٝ يذ.

ط  تټٵٝااثء ػلٹااٿ خص٩اانيٛ ن ـااثٺ تټٝااً يذ ن ڄ٥ااً رلٽااُ تټه ټاار تدلٙااً  واا   
 ٠ًيٳ تِصعاثبط  ياشح ٨ٽى وټٷ ڀث يٽط0

0 ٴه ياٗ تدل٦ًٕ ً٘تـر    ٜځاثً ٨ٽى تِصد٩ثن وىه تټنِاةٽر  وټاٷ إوت يِاٿ    أًالً
٠ًيٵاااثً ڀ٩ةاااار ٨ٽاااى تينتيذ  ڂ شّاااٽٹ   تټصاااثرل ٰاااإوت دل شصااانًٰ ٔاااً ٞ تټٝاااً يذ    
خٕااً ٠ ث تدلااىٸنيذ ِااثخٵثً تڀصااا٧ ٨ٽااى تينتيذ تټصاٱةااى تدلدثٔااً  ٴااه  شااةؿ ټٽٵٝااثء      

 دلًٙ  تعلى خىټٷ ن تحلثالز تآلشةر0ت

ن تټٵٝةر تدلٕ نيذ  99/0/9160ـٹٿ زلٹځر ڀًٙ تالخصهتبةر تټٙثني ن  -9
 .1خثِٿ زلثجل تټٕاث  

يٕاااٞ تحلٙاانٺ ٨ٽااى شااًلةٗ ټٱااصؿ   155ټّااار  66وټااٷ  ڂ تعڀااً تټ٩ااثرل يٴااٿ 
 955تفلٻ  س تټ٩ٵثج خثحلدُ مباهذ ال شٍياه ٨ٽاى  ِادن٦    خ٭ًتڀار ال شصؽاث ٌ       

 ٴًْ    خإـهى وثشا تټ٩ٵنخصا ٰٝالد ٨ڃ ڀث يبڀً خ  تټٵثٜط ڀڃ إٴٱثٺ تفلٻ.

 وىت ي٩ين  ڂ تينتيذ ال متٽٷ إ٬الٲ تفلٻ إال خ٩ه تحلٙنٺ ٨ٽى ـٹٿ ڀاڃ تټٵٝاثء   
 تټى  ـهض  ڂ ڀهيً تټهٴ ٽةر  ٘هي  ڀًتً خإيٵثٮ شٕ٭ةٻ زلٽػ تټٕاث   لؽر  ڂ 

 ن ـٹٿ ٬ري تدلًلٗ. ڀثټٷ تفلٽػ  نلٻ ٨ٽة  ش٩هيالز ه٩ٽ 

                                                           
ڀىٸًتز ن تټٵثڄنڂ  0 يتؼ٧ ن.  ـةه ي ٰس 655يٴٿ  656ٖ 66تجملځن٨ر تټًمسةر  تټّار  -1

 .906ٖ  تينتي 
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 ټٹڃ تحلٹٿ تټّثخٳ دل ينتٰٳ تينتيذ  ٴًي  ڄ  ټةُ ذلث  ڂ شٽؽاب إذل تټصاٱةاى   
ڀدثًٔذ خٻ ٸثڂ يص٩ا ٨ٽة ث  ڂ شعداس تدلمثټٱار ن زلٝاً ٜاه إنتيذ تفلٽاػ  شًٰا٧       
 تټه٨نى تټ٩ثڀر ن ٜنء تفلًٝ  تدلًؼ٧ ن وټٷ ون تټٵثٜط ن تي٬الٲ  ٨هڀ .

عااااار ـٹاااااٿ رلٽاااااُ تټه ټااااار تدلٙاااااً  تټٙاااااثني ن       ڀاااااڃ تعـٹاااااثپ تحلهي  -6
 تټى  ؼثء ٰة . 66/99/9106

إڂ تيلالء تټٱني  ڀًٕ ٞ  ڂ شص هن ـثټر تټداثء خثالعلةثي تټ٩ثؼاٻ  ٨ٽاى تينتيذ  ڂ   
شٵنپ ن ڀعٻ وىه تحلثٺ خإ٨الپ و   تټٕبڂ خثحلٝني  ڀثپ تفلٹځر ټاصفٹٿ خثذلاهپ   

دل٩ثياثز تدلّاص٩ؽٽر تټٝاً يير   خٙنيذ ڀّص٩ؽٽر خ٩ه مسث٦  ٴنتٺ تخلٙنپ  إؼًتء ت
مب٩اااى  ڂ يٹاانڂ تټداااثء ٴااه  ٘ااٻ إذل ـثټاار ڀااڃ تټاانوڃ ال يٙااٽؿ ڀ٩ ااث ټٽّااٹڃ   دل 
ياٶ تټٕاثي٦ وټاٷ إذل تټّاٽ١ر خاٻ جل ار تټٵٝاثء ٰافنذلاث  ـاهوث إ٘اهتي تحلٹاٿ           

 .1خٙٱر ڀّص٩ؽٽر خثذلهپ

ٗ      9/1/9106 خىتز تدل٩اى ـٹٿ تجملٽُ ن   خبڂ تعِانتٲ تټاا شاهتي خ٭اري شاًلة
 .2ش٭ٽٳ ڀڃ ٴدٻ تټٵثٜط  ال ػلٳ جل ر تينتيذ وټٷ

 يٽفٳ تدلا٧ تټٙاًيؿ تدلاا٧ تټٝاځين  وټاٷ إوت ڀاث ٴاًي تدلٕا٦ً ٨ٵنخار ؼٍتبةار           -6
ټ٩هپ شاٱةى تټٵنتڄا  تټٽانتبؿ ٰاإوت دل شصانًٰ تټٝاً يذ شنؼاح ٨ٽاى تينتيذ  ڂ شٽؽاب        

عٰاًتن تټ١ًياٳ   إذل تټٵٝثء ټصنٴة٧ تټ٩ٵنخر ن ڂ تټصاٱةى تدلدثًٔ ٸځث ټان ٔا٭ٻ  ـاه ت   
خه ڂ يلٙر   ٧ٜ ڀ٥ٽر ڀڃ تټٵځثْ شٵط خٝثب٩  ڀڃ تټصٽاٯ  ٰاثينتيذ وااث شٽؽاب     
إذل تټ١ًيٵر تټاا يمس اث ٴاثڄنڂ تټ٩ٵنخاثز  ټاةُ إذل تټصاٱةاى تدلدثٔاً تټٽا ٿ إال إوت         

                                                           
 .01ٖ  تټّار تټعثڀار -1

 .606ٖ  ڀىٸًتز ن تټٵثڄنڂ تينتي ن.  ـةه ي ٰس0  -2
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شنتًٰز ـثٺ تټًٝ يذ  ڀڃ تعڀعٽر ٨ٽى وټٷ ڀث شٵٝط خ  تټاٙانٖ خبڄا  إوت شادا    
ًتً ٨ٽى تټٙفر تټ٩ثڀر ڀڃ تدلمٽٱثز تټا يًٰٙ ث    ټ نتيذ تټٙفةر  ڂ واثٶ ل١

ڀٙااا٧  ڄااىي ٘ااثـد  خٹصااثج ينٴااٯ وټااٷ ٰااإو دل يٵااٿ خثالِااصؽثخر ٨نٴااح خ٭ًتڀاار     
 إ٨ثنذ تحلثٺ إذل ڀث ٸثڄس ٨ٽةا  ٴداٻ تټٙاًٮ ن تدلاهذ تټاا  اهنوث تفلٹځار  إال        
ذل ٴثڀس تينتيذ تټٙفةر خاىټٷ ٨ٽاى ڄٱٵصا   ال غلانٌ ټا نتيذ  ڂ  صاثٺ ټٽن٘انٺ إ       

تټصاٱةااى تدلدثٔااً  ڀااڃ تعڀعٽاار ٨ٽااى وټااٷ ـٹااٿ رلٽااُ تټه ټاار تدلٙااً  تټٙااثني ن   
خصفًيٿ تِص٩ځثٺ  ِثبٻ تټٝ٭ٟ ٬ري تدلدثًٔذ يؼدثي تعًٰتن ٨ٽى   95/6/9105

شاٱةى تټصٍتپ ڀ٩ا يٵنٺ تجملٽ0ُ دل يًن ن تټٵنتڄا تخلث٘ر خثټّةثيتز ڀاث يّاځؿ   
ٷ تالڀصااث٦ ڀاڃ شّاٽةځ ث ع٘اافثهبث    ټٽؽ اثز تدلٹٽٱار مبااؿ تټاتلاةٗ تخلث٘اار خاىټ     

ڀصااى ٴااثڀنت خثِااصةٱثء تټٕااً ٞ  نٰاا٧ تټًِاانپ ٸځااث ټاان يااًن هبااث ڀااث يّااځؿ ټٽؽ ااثز   
خثالڀصاث٦ ٨ڃ شّٽةٿ وىه تټاتلةٗ متٹةاثً دلٙثحل  لًى ڀڃ تحلٙنٺ ٨ٽاى يِانپ   

 .1   ڀدثټ٫ ذلث ڀّصفٵر ٴدٻ  ٘فثج وىه تټاتلةٗ

تټصاٱةى تدلدثًٔ ټٽفٙانٺ ٨ٽاى    0 ال غلنٌ ټٽٕمٗ تينتي   ڂ يٽؽب إذلثاَْاً
ش٩اانيٛ يه٨ةاا  ټاٱّاا  خاااثءد ٨ٽااى ل١ااب    شٵٙااري  ٴاا٧ خاا  تټ٭ااري  حلااٳ تټٕاامٗ      
تينتي  ًٜي ڀڃ ؼًتب  ٸځث  ڂ ًٔ ٞ تټًٝ يذ ڀڃ تټ٩ّري شٙنيه  وىت ڀاث ٴاًيه   
رلٽُ تټه ټر تدلًٙ  خثټاّدر حلٳ تټه ټر ن  ٙةٻ ڀثذلث ڀڃ نينڂ ٴدٻ تعٰاًتن  

90/99/9151مبفٹځر تټٙثني ن 
2. 

شٽؽب تينتيذ إذل تټصاٱةى تدلدثًٔ ٨ٽى ڀّه ټةص ث لةط إوت  ل١بز ش٩ًٜاس   ثانثا0ً
 ټٽځّه ټةر  شبلى وىه تدلّةنټةر إـهى تټٙنيشا0

 .ش٩نيٛ تعًٰتن إوت جلبز تينتيذ إذل تټصاٱةى تدلدثًٔ ن ڂ ـٳ 

                                                           
 .9061ٖ  تټّار تټعثڀار -1

 .60رلځن٨ر تجملٽُ تټّار تټًتخ٩ر ٖ  91/99/9151ـٹٿ رلٽُ تټه ټر  -2
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 ٘نيذ تحلٹٿ ڀڃ رلٽُ تټه ټر    تټٵٝثء تټ٩ثن  خإيٵثٮ تينتيذ ٨ڃ تټّري  
ن تټصاٱةااى تدلدثٔااً ـصااى تټا ثياار إوت ٸااثڂ ِااةاشح ٨ٽااى إمتثڀاا  ڄصااثبػ ڀااڃ      

 تټ٩ّري شهتيٸ ث.

وټااٷ  ڂ رلٽااُ تټه ټاار ؽلٽااٷ تحلٹااٿ خإيٵااثٮ شاٱةااى تټٵااًتي تينتي  تڄص٥ااثي   
ټٽٱٙٻ ن ڀنٜن٦ ٠ٽاح إټ٭ثبا   إوت ٸاثڂ شٙاًٮ تينتيذ يٙاٻ إذل نيؼار تال٨صاهتء        

تينتيذ خ٩ااهپ تټص٩ااًٚ ټألٰااًتغ   ٴااٯ تدلااثن  ٰثټٵٝااثء تټ٩ااثن  ؽلٽااٷ تحلٹااٿ ٨ٽااى  
 .1تټّري ن تټصاٱةى تدلدثًٔ

0 ڀث  ظً ٴةثپ ـثټر تټًٝ يذ ٨ٽى تټٵًتي تينتي  ڀڃ ـةط ڀًٕ ٨ةص   تټًٴثخر ساتعاً
٨ٽة  ووح تټٱٵ  تعدلثڄط إذل ت٨صدثي ڄ٥ًير تټًٝ يذ ڄ٥ًير ٴثڄنڄةر ه٩ٻ تع٨ځاثٺ  

 ټاان ٸااثڂ ٰة ااث ت٨صااهتء ٨ٽااى     تيؼااًتءتز تټٙااثنيذ ٨ااڃ تټّااٽ١ر تټ٩ثڀاار ڀٕااً ٨    
 ـًيثز تعًٰتن    سلثټٱر تټٵنتڄا.

ووح خ٩ٛ تټٱٵ  تټٱًڄّط إذل  ڂ ڄ٥ًير تټٝاً يذ واط ڄ٥ًيار ِةثِاةر ال ه٩اٻ       
 ٨ځاثٺ تينتيذ ڀٕااً ٨ر إوت ڀااث لثټٱااس تټٵاانتڄا  ال ش٩ٱااط تدلاان٤ٱا ڀااڃ تدلّااه ټةر  

 واىت وان تټاً       ټٹڃ شٙدؿ وىه تټصًٰٙثز ڀًٕ ٨ر إوت ٘ففص ث تټه ټر الـٵاثً  
تټّااثبه ن إڄٹٽااات  ٴااه شااًننز تفلااثٸٿ تدلٙااًير خااا تالهااثوا  ټٹااا ث ن تټنٴااس  
تحلثًٜ شّٽٿ خثدلىوح تعدلثڄط تټى  ي٩صرب ڄ٥ًير تټًٝ يذ  ڄ٥ًيار ٴثڄنڄةار ه٩اٻ    
شًٰٙثز تټّٽ١ثز تټ٩ثڀار ڀٕاً ٨ر ڀاڃ مجةا٧ ڄنتـة اث إال ڀاث شّاصنؼد  تټٵنت٨اه         

                                                           
ن ٴٝةر ڀٍي٨ر   9168ٴثٜط تعڀني تدلّص٩ؽٽر( تټٙثني ن  يٽنٺ )زلٹځر ڀًٙ تټن٠اةر -1

 61زلثڀثذ تټّار   65/6/9108٘ٱً  ـٹٿ زلٹځر تِصةاثٮ تټٵثوًذ تټٙثني ن تجلدٻ تع
 .966ٖ  9101ڄةّثڂ 
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تن  ڀثپ تټصٹثټةٯ تټ٩ثڀر.  وىت ون تدلىوح تټى  يهت٧ٰ تټ٩ثڀر ٸًٝ يذ ڀّث تذ تعًٰ
 .٨1ا  تټٱٵ  تينتي  تدلًٙ 

 

 جاحملالخ ادلمهمح نهشاحح ًادلؼشج تانظحح ًاخلطش

 ټٵااه  شااةؿ ټٽٵٝااثء تينتي  ن ڀٙااً  ڂ ي١٩ااط ٸٽځصاا  ن وااىت تخلٙاانٖ     
خٕاابڂ إ٬ااالٲ تفلااٻ إوت ٸااثڂ واثټااٷ ل١ااً نتوااٿ ٨ٽااى تټٙاافر   ن وټااٷ يٵاانٺ          

إوت شاادا إڂ ن تِااصځًتي إنتيذ زلااٻ ڀااڃ تفلااالز ل١ااًتً نتمهااثً ٨ٽااى      ) ) تټٵٝااثء0
تټٙفر    ٨ٽاى تعڀاڃ تټ٩اثپ ِانتء  ٸاثڂ ڀًؼا٧ تخل١اً إذل إنتيذ تدلٙاا٧    تټّاٽ٩ر          

 .2((تټا شاصؽ ث

ِفح(  ٰإڄاث ڄًى )  إوت ٸثڂ تټٵٝثء تينتي  ن ڀًٙ تِص٩ځٻ ن وىت تحلٹٿ ٸٽځر
ح خّاةٟ وان  ڂ ٸٽځار ِافح شٵانپ ٨ٽاى ڀٱ انپ         ڂ وىت تالِص٩ځثٺ ٬ري ڀنٰٳ ټّاد 

ٴااثڄنڄط زلااهن تدل٩ااثدل  تټّااځثز   ؼلاانٺ تينتيذ إټ٭ااثء تټٵااًتي ڀاااى ٘ااه يه ٜااځڃ    
ٔااً ٞ ڀ٩ةااار   وااىت تعڀااً ٬ااري زلٵااٳ ن وااىه تټااه٨نى   تع٘ااؿ تټٵاانٺ ش١٩ةااٻ    

 تټًلٙر    إ٬الٲ تفلٻ ش٩دريتً ٨ڃ وىت تټٱ٩ٻ تدلثن .

ٽځصاا  ن وااىت تدلنٜاان٦ ن تټٵٝااةر تدلٕاا نيذ  ٸځااث  شااةؿ ټٽٵٝااثء تټ٩ااثن   ڂ ي١٩ااط ٸ 
 خثِٿ زلثجل تټٕاث  .

                                                           
رلٽر تټٵثڄنڂ  "تع٨ځثٺ تينتيير  ڄ٥ًير تټًٝ يذ" نڄُ تعټٱط تفلثڀط ٨ڃٱيتؼ٧ ڀٵثٺ تټ -1

 0 يتؼ٧  ـةه ٰٹً  ي ٰس  805 – 860تټّار تټّثخ٩ر  تټ٩هن تخلثڀُ  ٖ  تالٴصٙثن 
تټٵثڄنڂ تينتي  تټ٩ًخط ن ٤ٻ تټا٥ثپ  0ٰهتن ڀ اثن.    690ٖ  تټٵثڄنڂ تينتي ڀىٸًتز ن 

  ڀث خ٩هوث.  586ٖ  تټهؽلنٴًت٠ط تالٔاتٸط تټص٩ث ڄط

 .915ٖ 6 - 96  تټّار 69/5/9101تحلٹٿ تټٙثني ن  -2
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تخلثٖ  9155ټّار  66 شصٽمٗ  ٴثب٧ وىه تټٵٝةر خبڂ تعڀً تټ٩ثرل يٴٿ 
خثفلالز تدلٵٽٵر ټٽًتـر  تدلًٝذ خثټٙفر  تخل١اًذ  واىت تعڀاً يٕااٞ تحلٙانٺ      

ڀااڃ  ٨ٽااى شااًلةٗ ټٱااصؿ تفلااٻ   يٵٝااط وااىت تعڀااً  البفصاا  تټصاٱةىياار ٨ٽااى  ڂ      
ؼلثټٯ  ـٹثپ تعڀً تټ٩ثرل  تټالبفر تدلىٸنييڃ  ي٩ثٴح خاثحلدُ ڀاهذ ال شٍياه ٨ٽاى     
 ِدن٦  خ٭ًتڀر ال شصؽث ٌ ڀثبر ٴًْ    خإـهى وثشا تټ٩ٵنخصا   ٰٝالد ٨ځث يبڀً 
خ  تټٵثٜاط ڀاڃ إٴٱاثٺ تفلاٻ    إخ١ثټا   لّاح ڄان٦ تټٙااث٨ر ٨ٽاى ڄٱٵار ڀًشٹاح            

يذ ال متٽااٷ إ٬ااالٲ زلاٻ ڀااڃ شٽااٷ تفلااثٺ  تدلمثټٱار   ڀٵصٝااى وااىت ٘اًتـر  ڂ تينت  
خهتءذ خ٭ري شًلةٗ إال خ٩ه تحلٙنٺ ٨ٽى ـٹاٿ ڀاڃ تټٵٝاثء   ټٹاڃ تټاى  ـاهض  ڂ       
ڀهيً تټهٴ ٽةر  ٘هي  ڀًتً خإيٵثٮ شٕ٭ةٻ زلٽػ تټٕاث   لؽر إڂ إنتيذ تفلٽػ ٴه 
 نلٽااس ٨ٽةاا  ش٩ااهيالز ؼ٩ٽااس ن ـٹااٿ تفلٽااػ تدلااهتي خ٭ااري شااًلةٗ   ټٹااڃ تحلٹااٿ   

ينتٰاٳ تينتيذ ٰةځاث ووداس إټةا      ٴاًي لاٳ  ڄا  ټاةُ ذلاث  ڂ شٽؽاب إذل           تټّاثخٳ دل  
تټصاٱةى ڀدثٔاًذد ن واىت تحلاثٺ  خاٻ ٸاثڂ ياص٩ا ٨ٽة اث   ٨ځاثاًل حلٹاٿ تعڀاً تټ٩اثرل            
تټّااثټٱر تټااىٸً    ڂ شعدااس تدلمثټٱاار ن زلٝااً ٜااه إنتيذ تفلٽااػ   شًٰاا٧ ٨ٽة ااث         

واان  ـااهه تدلمااصٗ خااإ٬الٲ  تټااه٨نى تټ٩ځنڀةاار خاااثءد ٨ٽااى وااىت تفلٝااً   تټٵثٜااط
 .1تفلٻ وىت ٸٽ  إوت دل شصفٵٳ ـثټر تټًٝ يذ

 

 

 

 

 

 
                                                           

  66  تجملځن٨ر تټًمسةر تټّار 99/0/9160ـٹٿ زلٹځر ڀًٙ تالخصهتبةر تټٙثني ن  -1
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 إغالق األعٌاق غري ادلشخظح

 ٴًيااح ڀااڃ تحلااثٺ تټّااثخٵر ٸااثڂ ـٹااٿ رلٽااُ تټه ټاار تدلٙااً  تټٙااثني ن     
 96تدلصٝځڃ  ڂ تعِنتٲ تټا شهتي خ٭ري شًلةٗ ن ٤ٻ تټٵثڄنڂ يٴاٿ   9/1/9106

صٱًيٳ خا تټ ټ٩هپ ڀً تټٵثٜط ن مجة٧ تحلثالز ينٸٻ  ڀً ٬ٽٵ ث إذل  9155ټّار 
ـثټر ٨هپ تټالةٗ  ٘الد    ٬ري وټٷ ڀڃ تحلاثالز   خاىټٷ ال يٹانڂ جل ار تينتيذ     

 .1ـٳ ٬ٽٳ تټّنٲ إنتييثً  ٸٻ وټٷ ڀث دل شنؼه ـثټر تټًٝ يذ

 إخالء انعماساخ آّهح نهغمٌؽ
ٹځا  تټٙاثني ن    ڀڃ تعـٹثپ تحلهيعر جملٽُ تټه ټر تدلًٙ  ن وىت تخلٙنٖ ـ

   ٴاااه ؼاااثء ٰةااا 0 إڂ تيلاااالء تټٱاااني  تدلاٙااانٖ ٨ٽةااا  ن تدلاااثنذ 96/99/9106
ڀٕااً ٞ خااابڂ هتااهن ـثټاار تټدااااثء     9158ټّااار   998تټ٩ثٔااًذ ڀااڃ تټٵااثڄنڂ يٴاااٿ    

خثالعلةااثي تټ٩ثؼااٻ  ٸځااث   ؼدااس تدلااثنذ تدلااىٸنيذ ٨ٽااى ؼ اار تينتيذ  ڂ شٵاانپ ن وااىه     
تفلٹځر ټصفٹةٿ خٙٱر ڀّص٩ؽٽر خثذلهپ تحلثټر خإ٨الڂ و   تټٕبڂ خثحلٝني  ڀثپ 

خ٩ه مسث٦  ٴنتٺ تخلٙنپ  ٨ځٻ تدل٩ثياثز  تټصفٵةٵثز تدلّص٩ؽٽر تټا شًى ًٜ يذ 
ذلث    تٜؿ ڀڃ وىت تټاٗ  ڂ ڀًتن تټٕثي٦  ڂ يٹنڂ تټدااثء ٴاه  ٘اٻ إذل ـثټار ڀاڃ      
تټاانوڃ  تټّاانء ال يٙااٽؿ ټٽّااٹڃ  ي٩ ااه ِااالڀر تټّااٹثڂ ٰةصفااصٿ وهڀاا   دل ياااٶ   

ت تعڀااً إذل تټّااٽ١ر تټٵثبځاار ٰمنذلااث  ـااهوث إ٘ااهتي تحلٹااٿ خٙااٱر        تټٕااثي٦ وااى 
 .2ڀّص٩ؽٽر خثذلهپ
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 نفْز ادلثاشش نهحظٌل عهَ ذعٌّغانهجٌء إىل انر
ڀڃ تدلٵًي  ڄ  ال غلانٌ ټٽؽ ار تينتييار  ڂ شٽؽاب إذل تټصاٱةاى تدلدثٔاً ټٽفٙانٺ ٨ٽاى         

 .1ش٩نيٛ شه٨ة  ټاٱّ ث  خٻ ال خه ذلث ڀڃ تالټصؽثء إذل تټٵٝثء

 ادلثاشش ادلؤدُ إىل فعم انغظة رنفْزان

إوت جلاابز تينتيذ إذل تټصاٱةااى تدلدثٔااً   ٘ااٻ شٙااًٰ ث إذل نيؼاار  ٩ٰااثٺ تټ٭ٙااح      
ٰثټٵٝاثء تټ٩اثن  ؽلٽاٷ تحلٹاٿ ٨ٽاى تينتيذ       voie  de force تال٨صاهتء تدلاثن 0   

 .2خ٩هپ تټص٩ًٚ ټألًٰتن    ٴٯ تټّري ن تټصاٱةى تدلدثًٔ

تټٍيت٨ار خث٨اس مثاثي ڀٍي٨ار تجلداٻ تع٘اٱً ِاار         لال٘ر واىه تټٵٝاةر إڂ  ٌتيذ   
إذل  ـه تعٔمثٖ   ټٹڃ  ڀً وىه تټٙاٱٵر  ظاثي خ٩اٛ تټٕاٷ  ڀاثپ تټربدلاثڂ         168

ر لٕةر ڀث ٴه ياّح ٨ڃ يِن تدلٍتن ٨ٽى ةنخةٸځث  ظثي خ٩ٛ تټٵٽٳ ټهى ڀهيًير تټٵٽ
 ڂ شثؼً  تـه  ـًڀثڂ خثٴط تټصؽثي ڀاڃ إلاالٺ خاثعڀڃ تټ٩اثپ   ي ز  ٌتيذ تټٍيت٨ار      

شٽ٭ط تټٙٱٵر    ٘هي  ٌيً تټٍيت٨ر خثټٱ٩ٻ  ڀًتً إذل ٴّٿ تټدّثشا خثِاصةالء ٨ٽاى   
تدلٍي٨ر   ٠ٽح ڀڃ  ٌيً تټهتلٽةر تختثو تيؼًتءتز ټصځٹا ڀن٤ٱط ٴّاٿ تټدّاثشا   

 ڀڃ وټٷ  ٰٵثڀس ٴنذ يؼثٺ تټدنټةُ  ٠ًنز تدلٕا  ڀڃ تدلٍي٨ر.

تِانتن ـةاثٌذ تدلٍي٨ار    ي٧ٰ تدلٕا  ن٨نى ڀّص٩ؽٽر  ڀثپ زلٹځر ڀًٙ ٠ٽح ٰة ث
 ڀا٧ تحلٹنڀر ڀڃ تټص٩ًٚ ټ    متّٹس تحلٹنڀر  ڀثپ تفلٹځر خبڂ إلًتغ تدلٕا  

                                                           
  5رلځن٨ر تټّار   91/99/9151 ـٹځ  ن   90/99/9151ـٹٿ رلٽُ تټه ټر تدلًٙ 0  -1

ٖ60. 

  ٴٝةر ڀٍي٨ر تجلدٻ 9168 يٽنٺ   ٴثٜط تعڀني تدلّص٩ؽٽر()زلٹځر ڀًٙ تټن٠اةر -2
 9101 خًيٻ  61زلثڀثذ تټّار   65/6/9108  تع٘ٱً   ـٹٿ زلٹځر تِصةاثٮ تټٵثوًذ

ٖ966. 
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ڀاااڃ تدلٍي٨ااار ع مبٵصٝاااى  ڀاااً إنتي  ٘اااثني ٨اااڃ  ٌتيذ تټهتلٽةااار    ڂ ٜاااً يذ       
تفلث٥ٰر ٨ٽى تعڀڃ واط تټاا ٴٝاس خثختاثو واىت تيؼاًتء   ټٹاڃ تفلٹځار خ٩اه  ڂ          

ًٰوث ن ـاثٺ تټٝاً يذ  شادا ذلاث  ڂ تټٕاً ٞ ٬اري       تِص٩ًٜس تټًٕ ٞ تټنتؼح شن
ڀصاانًٰذ عڂ ـااثٺ تعڀااڃ دل شٹااڃ شّااصه٨ط وټااٷ  عڂ ڀا٩اا  ڀااڃ تټدٵااثء دل يٹااڃ واان    

 .1تټنِةٽر تټنـةهذ ن ڂ ِنتوث ټالِصٵًتي

 يٍ أجم انٌطٌل نهرنفْز ادلثاششاحرْال اإلداسج 

 ڀاااڃ تعڀعٽااار تحلةااار ٨ٽاااى وټاااٷ ـٹاااٿ رلٽاااُ تټه ټااار تدلٙاااً  تټٙاااثني ن        
خصفااًيٿ تِااص٩ځثٺ  ِااثبٻ تټٝاا٭ٟ ٬ااري تدلدثٔااًذ يؼدااثي تعٰااًتن ٨ٽااى    95/6/9105

شاٱةى تټصٍتپ ڀ٩اا  ٰٵاه ؼاثء ن واىت تحلٹاٿ  ڄا  "دل ياًن خثټٵاثڄنڂ  تټٽانتبؿ  تټٵاًتيتز           
تخلث٘ر خثټّةثيتز ڀث يّځؿ ټٽؽ اثز تدلٹٽٱار مبااؿ تټاتلاةٗ تخلث٘ار هباث خثالڀصااث٦        

ى ٴاثڀنت خثِاصةٱثء ڀاث شّاصٽٍڀ  واىه تټٵانتڄا       ٨ڃ شّٽةٿ وىه تټاتلةٗ ع٘افثهبث ڀصا  
ڀڃ ًٔ ٞ ټٽفٙنٺ ٨ٽة ث   ٴثڀنت خه٧ٰ تټًِنپ تدلّصفٵر ٨ا ث  ٠ثدلاث دل ياًن هباث ڀاث     
يّااځؿ ذلااىه تجل ااثز خثالڀصاااث٦ ٨ااڃ شّااٽةٿ وااىه تټاتلااةٗ متٹةاااثً دلٙااثحل    ؼ ااثز    
ـٹنڀةاار  لااًى ڀااڃ تحلٙاانٺ ٨ٽااى يِاانپ    ڀدااثټ٫ ڀّااصفٵر ذلااث ٴدااٻ  ٘اافثج وااىه    

اتلةٗ  ٨ٽى ٜنء ڀث شٵهپ يٹنڂ ٴٽٿ تدلً ي ٴه ؼثڄح تټٙنتج خثڀصاث٨  ٨ڃ شّاٽةٿ  تټ
تدلااه٨ط يلٙاار ِااةثيش  خ٩ااه  ڂ ٴااثپ خثِااصةٱثء ڀااث يٽااٍپ ٴااثڄنڂ تټصؽهيااه ټصؽهيااه وااىه    

 .2تټًلٙر
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 انرنفْز ادلثاشش طشّك اعرثنائِ

ټٵه  ٸهز تفلٹځار تينتييار تټ٩ٽةاث ن ڀٙاً واىه تټٵث٨اهذ  ـةاط ٴاًيز  ڂ         
ء تينتيذ إذل شاٱةاااى     ڀًواااث ٨ٽاااى تعٰاااًتن ن ڂ ـثؼااار إذل إوڂ ِاااثخٳ ڀاااڃ   تټصؽاااث

تټٵٝااثء     ڀااث يّااځى خثټصاٱةااى تدلدثٔااً واان ٠ًيااٳ تِااصعاثبط زلااٛ  ال شّااص١ة٧    
تينتيذ  ڂ شٽؽب إټة  إال ن ـثالز زلاهنذ ٨ٽاى ِادةٻ تحلٙاً  إو  ڂ تع٘اٻ تټاى        

 تټاى  يٵٝاط خابڂ شٽؽاب     ػلٹٿ تدلنٜن٦ ون تع٘ٻ تټ٩اثپ تټاى  ؼلٝا٧ ټا  تعٰاًتن      
تينتيذ إذل تټٵٝثء ټصفٙٻ ٨ٽى ـٹٿ لٵنٴ ث  إڂ ٸاثڂ ذلاث مثار ـاٳ إوت ڀاث يٰاٛ       

 .1تعًٰتن تخلٝن٦ ټٵًتيتهتث

 انح انرعذُ عهَ األيٌال اخلاطحإص

 .2 ٴه ـٹٿ تټٵٝثء تټ٩ثن  تدلًٙ  هبىه تيٌتټر خثټ١ًيٳ تينتي 

 ربُ يف انماٌٌَ اإلداسُ انغٌسُانرنفْز اجل

د٧ ٰثدلٵٙاانن واااث ڀااڃ تټٵااثڄنڂ إمجااث٦ تټٱٵاا    تِااصٵًتي تټٵٝااثء    ـٹااثپ         خااثټ١
 تټٵنت٨ه تدلّانڄر(   وىت ون  ِثَ نيتِصاث   تټ١ًيٳ تټى  ِاّٽٹ .) تټصًٕي٧

 0أحكاو انرششّع
يصٝاااؿ ڀاااڃ  ٽةٽااااث تټ٥اااثوًذ تټصاٱةاااى تجلااارب   ڂ واااىه تټ٥اااثوًذ ش٩اااةٓ تټربوااار    

 ؼااٻ متٹاا تينتيذ ڀااڃ تالٜاا١ال٦   تالِاصعاثبةر  ٰ ااط تخاار تټٝااً يذ  ٸاٻ وټااٷ ڀاڃ    
                                                           

  99  66/6/9166َرلځن٨ر تدلدثنئ تټٵثڄنڄةر تټا ٴًيهتث تفلٹځر تينتيير تټ٩ٽةث ؼٽّر  -1
 .818ٖ   خن ٔثن ()  رلځن٨ر وىه تفلٹځر65/99/9160   ـٹځ ث تټٙثني ن 60ٖ

ٴٝثبةر رلځن٨ر  ـٹثپ  6تټّار  66  ٩٠ڃ يٴٿ 65/6/9161ـٹٿ تټاٵٛ تټٙثني ن  -2
 .668  65ٖتټاٵٛ  ِار 
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 واط ؼانوً ـةاثذ تټه ټار     «ٸځث ون ڀ٩ٽانپ  ال غلانٌ ټٽځًتٰاٳ تټ٩ثڀار     «خإث٠ ث  إو 
 ڂ شصٽٹااب    شصدااث٠ا    شص٩عااً  اس    ٤ااًٮ ڀااڃ تټ٥ااً ٮ  وٹااىت   » ڀداه  ٴةثڀ ااث 

 ڀافس تينتيذ ذلىه تټ٭ثير تټنِثبٻ تالِصعاثبةر دلنتؼ ر تحلثالز تالِصعاثبةر.
ٽصهټةٻ خبڂ ٸنڂ تينتيذ تِصعاثبةر ال ي٩ين تټصفٽٻ ڀڃ تټٵةنن  تټٝانتخٟ    ال ـثؼر ټ

 ٸٻ ڀث واثټٷ  ڂ وىه تعن تز شصځهن  شصٵٽٗ  شٝةٯ  شص٧ّ شد٩ثً ټٽفثٺ   تټ٭ثيار  
خابڂ ٴةاثپ    تعِثِةر تټا شّنَ   ٹٿ وط إ٠ًتن ِري تدلًٰٳ  ڀا٧ تټصاهټةٻ خهتوار   

صؽاثء إذل تټصاٱةاى تجلارب  ال ي٩اين     تټًٝ يذ  ڀث يّصصد٧ وټٷ ڀڃ ٴةثپ ـاثٺ ـاٳ تالټ  
وااهي ـٵاانٲ تعٰااًتن  خااٻ تټ٩ٹااُ واان تټٙاافةؿ   ڀ ځاار تټٵااثڄنڂ تينتي   ڀااربيه          
  ؼ ص   ڀاث٠   ٵةٳ تټصنٌتڂ تټهٴةٳ خا ڀٙٽفر تينتيذ  ڀٙٽفر تعًٰتن   واث 

 شٵصًٙ تټًٝ يذ ٨ٽى شٽنيڃ تيؼًتء  تِالټ    ٬ال٠  شد٩ثً ټٽ٥ً ٮ ټةُ إال.

ٰااثينتيذ شصځصا٧ خّااٽ١ثز تټٝاً يذ خٙاانيذ ٠دة٩ةاار   ن ڂ    ڀاڃ ؼ اار  لاًى   
ڄٗ   خثټصثرل ٰإوت دل ينؼه تټاٗ ٴثپ تټٵثٜاط خاثټصفً  ٨اڃ  ؼننواث  ظاٿ شٵًياً       
وټااٷ   إڂ ٸااثڂ تټٵااثڄنڂ يااارب   ـةثڄااثً ټصا٥ااةٿ وااىت تحلااٳ تټٵااثبٿ   ن وااىه تحلااثٺ    

پ ټا  تحلاٻ    تعلريذ  ٰثټٵٝثء ڀٽٍپ خثشدث٦  ـٹثپ تټٵثڄنڂ تټى   ٰاً ټا  تټااٗ   ٴاه    
 تټصٕااًي٧ واااث  ٸعااً تِصدٙااثيًت خااصٽځُ تټاٱاا٧ تټ٩ااثپ   هيااه   ٘ااثٰ   ٔااً ٠          

  ـٹځ  ون تجلهيً خثالشدث٦.

 واثټٷ ڀالـ٥ر ؼهيًذ خثټصانيا  واط  ڂ تټا٥اثپ تټٵاثڄنڄط ن ِانييث  لاى خٱٽّاٱر        
تټٵااثڄنڂ ٸځااث ظلااس  ش٨ً٨ًااس ن ًٰڄّااث جل اار ڀااث ِاادٳ  ڂ  ٠ٽٵاااث ٨ٽةاا  خثټا٥ااثپ    

خنؼاانن ٴنت٨ااه لث٘اار مبفااثٸٿ ڀ٩ةااار شٝاا١ٽ٧ خااد٩ٛ   ؼاا  تټإااثٞ         تينتي 
تټٵااثڄنڂ تدلااهڄط(   خااثټ١د٧   ) تينتي    وااىه تعـٹااثپ ختااًغ ٨ااڃ تټٕااًي٩ر تټ٩ثڀاار     

ٰث٨صاااثٲ تټا٥ااثپ تټٵااثڄنڄط ټٽا٥ااثپ تينتي  ال ؽلٹااڃ  ڂ يااصٿ تعڀااڃ لااالٺ ڄّااٳ           
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  ن ًٰڄّاث ٨ٽاى   ڀا٥نڀر ڀصٹثڀٽر  ون وټٷ تټداثء تدلصاثِٳ تټٕثوٳ ټٽٵاثڄنڂ تينتي 
 تع ٺ تخلٙح...  ثت٨صدثي  ڂ ًٰڄّث وط ڀنبٻ وىه تټصؽًخر  ڀًش٩

خب١ن٠ اث  « يصٱ٦ً ٨ٽى وټٷ  ڂ ڄ٥ًير تټصاٱةاى تجلارب  ن ِانييث ال ؽلٹاڃ     
 ڂ ختااًغ ٨ٽااى ڄ٥ًياار تټصاٱةااى تجلاارب  ن تټصؽًخاار تعپ...  وااىت ي٩ااين     »تټ٩ًيٝاار

ٛ خاثټًؼن٦ إذل تټا٥ًيار   جل ر ٴنت٨ه تټصٱّري ًٜ يذ شٱّاري تټ٭ځانٚ  ِاه تټااٵ    
 تعِثَ.

 ڀااڃ ؼ اار ظثټعاار ٰثټٝااً يذ ڄ٥ًياار ٨ثڀاار ټٽٵااثڄنڂ شّاانَ   ٹااٿ ٸثٰاار شٝثييّاا   
 ڀا١٩ٱثش   رلالش   ال ؽلٹڃ  ڂ ؼلٽن ؼثڄح ڀڃ ؼنتڄح تټإثٞ تينتي  ڀاڃ وټاٷ   
 ياشح ٨ٽى  ڄ  ؽلٹڃ تټٽؽنء إذل تټصاٱةاى تجلارب  ن ڀ٥٩اٿ ٨اً ٲ تحلةاثذ تينتييار       

عڀاً تټاى  ڄٽځّا  ڀاڃ ِا٩ر تټاٙانٖ تټٵثڄنڄةار تټاا  ٹاٿ وټاٷ            ڄّةؽ ث   ون ت
 إٜثٰر إذل تجملثالز تټا يصفًٶ هبث.

٨ٽااى وااىت تعِااثَ ٴځاااث خااصٽځُ خ٩ااٛ تټاٙاانٖ تټٵثڄنڄةاار ن تټصٕااًي٧ تټّااني     
ڀانوا خبڂ ڀث ِاا٩ًٚ ټا  ڀعاٻ مجاث٦ تټٹصٽار تټاٙاةر تټاا ٨ثجلاس تعڀاً  خاٻ إڂ           

  تحلًٙ.وىه تټاٙنٖ ٨ٽى ِدةٻ تالِصهالٺ ال

  ٰةځث يٽط خ٩ٛ تټاٙنٖ تټٵثڄنڄةر تدلص٩ٽٵر خثدلنٜن٦...

  ڀڃ ٴثڄنڂ تټ٩ثڀٽا ن تټه ټار  ٰٵاه  ؼثٌشاث تحلؽاٍ      15ڀث ڄٙس ٨ٽة  تدلثنذ
٨ٽى يتشح تټ٩ثڀٻ ٜځڃ ًٔ ٞ ڀ٩ةار ټٵثء تټاهينڂ تټاا ٨ٽةا     تالټصٍتڀاثز     

ڀاااڃ ٴااااثڄنڂ تټ٩ځااااٻ   06  09تټاااا يشداااا ث ټٽؽ اااثز تټ٩ثڀاااار خًٜاااث  تدلااااثنذ    
   ٴااه ـااهنشث  ِااٽنج تالٴص١ااث٦ تدلدثٔااً ڀااڃ يتشااح      9101ټ٩ااثپ /19/يٴااٿ

 تټ٩ثڀٻ.
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  شاثييك   186تټٙثني ٨ڃ  ٌيً تټهٰث٦ تدل٩هٺ خاثټٵًتي يٴاٿ    9568تټٵًتي يٴٿ
تدلص٩ٽٵا خإڄٕثء تدلالؼاا  ٰٵاه شٝاځاس ڀثنشا  تټّاثخ٩ر إڄاىتي        6/6/9168

ـااثٺ   ٘ااثـح تټ٩الٴاار خإٌتټاار تدلمثټٱاار لااالٺ ڀااهذ  ااهنوث تټدٽهياار   ن       
 تالڀصاث٦ شٵنپ تټدٽهير خىټٷ ٨ٽى ـّثج تدلاىي ڀ٧ تيٜثٰثز.

خٕاابڂ ڄ٥ااثپ   90/6/9160شااثييك  610تټٵااًتي تټٙااثني ٨ااڃ  ٌيااً تټااهٰث٦ خااًٴٿ     
إڄاىتي تدلماثټٯ خإٌتټار تټٝاًي     /98/تټعٹاثز  تدلإآز تټ٩ّٹًير ٰٵه شٝځاس تدلثنذ

تدلنٴا٧ ٨ٽاى ڄٱٵثشا     لالٺ  ِدن٦ ڀڃ شدٽ٫ تيڄىتي  س ٠ثبٽر تيٌتټر ڀڃ ٴدٻ ٴةاثنذ  
 تدلمثټٱثز تدلًشٹدر لٳ ـًپ تدل٩ثڀٻ  تټًـدثز  تدلمثٌڂ./561ٸځث ڄ٥ځس تټ٩ثنذ 

o   تټص٩ٽةځاااثز تټاااا  ٌتيذ تينتيذ تفلٽةااار خٕااابڂ تټٕاااً ٞ  تدلنت٘اااٱثز تټٱاةااار
ټانتٌٺ تټٵځثڀر  تدلمثټٱثز تدلًشٹدر   ـٳ تټدٽهير ن تي٬الٲ ٜاځڃ ٔاً ٞ   

 .1ڀ٩ةار

o ٨ڃ يبةُ رلٽُ تټنٌيتء خٕبڂ  816/9168ن  تټٙثني/555/تټٵًتي يٴٿ
تذلهپ خ٩اه   5  6تجلهيتڂ تټاتخةر ٸّةثغ ـنٺ تټدّثشا ـةط شٝځاس تدلثنذ 

 تيڄىتي  تالڀصاث٦.

o      9165ټ٩ااثپ /56/ٴااًتي يبااةُ تجلځ نيياار تټ٩ًخةاار تدلصفااهذ خثټٵااثڄنڂ يٴااٿ 
 تدلص٩ٽٳ مبمثټٱثز تټداثء  إٌتټص ث.

o   ٨ااڃ  ٌيااً تټٕااه ڂ تټدٽهياار     65/6/9165تټٙااثني ن  9665تټٵااًتي يٴااٿ
  تټٵً ير خٕبڂ وهپ سلثټٱثز تټداثء.

                                                           
٥٩ٿ ڀثنذ وىت تټدفط ڀڃ رلځن٨ر تټٵنتڄا  تعڄ٥ځر تخلث٘ر تټٙثنيذ ٨ڃ  ٌتيذ ڀتِصٵةاث  -1

 تينتيذ تفلٽةر.



183 
 

o   خٕاابڂ إٴثڀاار   91/6/9169شااثييك /9/ي   رلٽااُ تټه ټاار ن ِاانييث يٴااٿ
تعخاةر  تع٬ًتَ خ٭ري ـٳ ن ـًپ تټ١اًٲ تټ٩ثڀار  ـةاط  اًي ن تدلمثټٱار      

 زلًٝ   ػلثٺ إذل تټٵٝثء ڀ٧ ـٳ تينتيذ خثيٌتټر ن ـثٺ تټًٝ يذ.

o 9606ا٥ةځاط تټٙاثني ٨اڃ  ٌياً تټٕاه ڂ تټدٽهيار  تټٵً يار خاًٴٿ         تټٵًتي تټص 
  ـةط ٴًي إلالء تدلّاصٱةه ڀاڃ تدلّاٹڃ إوت شابلً خ٩اه      68/0/9166شثييك 

 تيڄىتي ظالظر  ٔ ً ٨ڃ ن٧ٰ تعٴّثٞ.

o  ڀااڃ ڄ٥ااثپ تِااصعځثي تدلةااثه تټٙااثني ٨ااڃ  ٌيااً تيِااٹثڂ  تدلًتٰااٳ ن   65تدلااثنذ
تدلةااثه ٨ااڃ تدلّااصٱةه ن ـااثٺ    ٰٵااه شٝااځاس وااىه تدلااثنذ ٴ١اا٧  616/9105

 تيلالٺ خ٩ٛ تټًٕ ٞ تټٵثڄنڄةر.

o   تدلصٝاځڃ ـاٳ تفلاث٣ٰ     8/96/9166شاثييك   600ي   رلٽُ تټه ټر يٴاٿ
ن إ٘هتي تټٵًتيتز تينتيير تدلصٝاځار ؼدثيار تټاٱٵاثز تټاثمجار ٨اڃ شٙاٽةؿ       

 95تعٜااًتي تټنتٴ٩اار ٨ٽااى ه ةااٍتز تآلخااثي ن تټٵااًى  ٸځااث شٝااځاس تدلااثنذ    
 تدلةثه ٨ڃ تعوثرل ـصى يصٿ إ٘الؾ وىه تدلاثوٻ.  ِٽنج ٴ٧١

o      ڀث إوت ٸثڂ تټصمًيح  ٴ٧ ڀڃ تجل ثز تينتيير عِادثج ٰاةار ٰةاصٿ تي٘االؾ 
ڀڃ ٴداٻ ڀٙاٽفر تدلةاثه ٨ٽاى  ڂ ش٩انن واىه تدلٙاٽفر خثټٵةځار ٨ٽاى تدلهِّار           

 ٘ثـدر تټ٩الٴر.

o      شاااثييك  965تټٵاااًتي تټٙاااثني ٨اااڃ  ٌياااً تټٕاااه ڂ تټدٽهيااار  تټٵً يااار خاااًٴٿ
ال يصٵاهپ خ١ٽاح يؼاًتء تټصّانير      ثټٯٰٵه شٝځڃ إڂ ٸٻ سلا  96/6/9161

لااالٺ ظالظااا ينڀااًث ڀااڃ شااثييك شدٽاا٫ تيڄااىتي    يصاابلً ٨ااڃ تټصّااهيه ي٩صاارب        
 ڀّصاٹٱثً   ؼلٽى ڀڃ متّٹ  خٵًتي ڀڃ تدلهيً تټ٩ثپ.
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o  تدلص٩ٽااٳ خا٥ااثپ خةاا٧ تدلٵثِااٿ تدل٩ااهذ  9169ټ٩ااثپ  60تدلًِاانپ تټصٕااًي٩ط يٴااٿ
ؼاانتٌ إټ٭ااثء تټدةاا٧ ڀااڃ ٴدااٻ تټاانٌيً إوت شاادا إڂ ٘ااثـح   ټٽداااثء  ٰٵااه شٝااځڃ 

 تټ٩الٴر شٵهپ خةثڄثز ٸثوخر   يّان ڀا  ٘ٷ تټدة٧ تينتي .

o  خٕبڂ تال٨صهتء ٨ٽى  ڀالٶ تټه ټر  91/95/9101شثييك  606تټٵثڄنڂ يٴٿ
 تخلث٘ر ٰٵه شٝځڃ إٌتټر يه تدلمثټٯ.

o   اتٚ ٨ٽةا  إال  ٴًتي يٙهي ٨ڃ تټنٌيً   شاٱىه ِٽ١ثز تعڀڃ   ال يٵداٻ تال٨ا
  ڀثپ جلار ڀ٩ةار ڄٙس ٨ٽى شٕٹةٽ ث تدلثنذ تټصث٩ِر.

o  8/99/9189شثييك  60خال٪  ٌتيذ تدلثټةر يٴٿ
  ٴه شٝځڃ ڀث يٽط0 1

ن ڀ٩ًٚ ش١دةٳ  ـٹثپ ٴاثڄنڂ ؼدثيار تعڀانتٺ تټ٩ثڀار  اهن تعڀانتٺ تټاا  ٙاٻ         
ح  تټًِانپ تدلثټةار   ٨ڃ ٠ًيٳ تټه تبً تدلثټةر تټصاٱةىير تټصثخ٩ر ټنٌتيذ تدلثټةر خثټًٝتب

 إٜاااثٰثهتث  تټ٭ًتڀاااثز تدلصٱ٨ًااار ٨اااا ث  ِاااثبً تټاااىڀٿ تدلّاااصفٵر تعنتء ټٽااانٌتيتز   
  تذلةةثز تټ٩ثڀر مبٵصٝى تټٵنتڄا  تعڄ٥ځر تټاثٰىذ.

 9106ټ٩ثپ  98ڀڃ تدلًِنپ تټصًٕي٩ط و  تټًٴٿ  98 تِصاثنتً عـٹثپ تدلثنذ 
إااآز تټااا متااثيَ ڄٕااث٠ثً   ش٩صاارب  ڀاانتٺ تدلهِّااثز تټ٩ثڀاار  تټٕااًٸثز تټ٩ثڀاار  تدل  

ٌيت٨ةثً    هثييثً    ڀثټةثً ڀڃ تعڀنتٺ تخلث٘ر ټٽه ټار  ال ش٩صارب ڀاڃ تعڀانتٺ تټ٩ثڀار      
 ن ڀ٩ًٚ ش١دةٳ ٴثڄنڂ ؼدثير تعڀنتٺ تټ٩ثڀر.

 يٕاااٞ ټٵةااثپ تټااه تبً تدلثټةاار تټصاٱةىياار تټصثخ٩اار ذلااىه تټاانٌتيذ خصفٙااةٻ تدل١ثټااح      
ټ٩ثڀر ش١دةٵثً ټٵثڄنڂ ؼدثير تعڀنتٺ  ڂ شصنًٰ هبث  تټىڀٿ تټ٩ثبهذ ټٽنٌتيتز  تذلةةثز ت

 تټًٕ ٞ تټصثټةر0

                                                           
 .605ٖ  9186ڀإني ن رلٽر تفلثڀنڂ ټ٩ثپ  -1
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  ڂ شٹنڂ تعڀنتٺ تټ٩ثڀر خاٗ ٴثڄنڄط. -9

  ڂ شٹنڂ تدلدثټ٫ تدل١ثټح هبث ڀ٩ٽنڀر تدلٵهتي  ڀّصفٵر. -6

  ڂ ياٗ تټٵثڄنڂ ٨ٽى  ٙةٽ ث  ٰٵثً ټٵثڄنڂ ؼدثير تعڀنتٺ تټ٩ثڀر. -6

تټ٩ثڀر تټاا ش١ٽاح  ٙاةٻ تدلدٽا٫ ڄ٥اثپ لاثٖ        ال يٹنڂ ټهى تينتيذ    تذلةةر  -5
 ذلث ټصفٙةٻ ڀ١ثټد ث...

 تِااصاثنًت إذل ڀااث شٵااهپ يٵاا٧ ٨ٽااى ٨ااثشٳ تينتيذ تټصاٱةىياار ڀ ځاار  ٙااةٻ تټااىڀٿ          
تدلّااصفٵر تعنتء ټاا نتيتز  تذلةةااثز تټ٩ثڀاار وتز تټ١ااثخ٧ تينتي   ٸااىټٷ تدلّااصفٵر   

ص ٿ تدلّاٽٹةر ڀا٧ ڀًت٨اثذ    ٨ٽى تټ٩ثڀٽا ن تټٵ١ث٦ تالٴصٙثن  تټاثمجر ٨اڃ ڀّاه ټة  
تټًٕ ٞ تدلٵًيذ  ٨اله   يهلٻ ن وىت تټٕځنٺ تټىڀٿ تدلاشدر جل ثز تټٵ١ث٦ تټ٩اثپ  
 تالٴصٙااثن  ڄصةؽااار شلثيِاااص ث عڄٕااا١ص ث  ٩ٰثټةصااا ث مبنؼاااح تټٵااانتڄا  تعڄ٥ځااار 

 تڄص ى تټدال٪(.)

06/9/9186شاااثييك  6560 ن ٸصاااثج  ٌتيذ تدلثټةااار يٴاااٿ  -
ي٩صااارب تټصاٱةاااى   1

 9106ټ٩ااثپ  659تدلٵااًي مبنؼااح ٴااثڄنڂ ؼدثياار تعڀاانتٺ تټ٩ثڀاار و  تټااًٴٿ   تينتي 
  ش٩هيالش  تِصعاثء ڀڃ تع٘ٻ تټى   ڄثٞ تټصاٱةى خثجل ثز تټٵٝثبةر.

  يصاث ٺ ش١دةٳ ٴثڄنڂ ؼدثير تعڀنتٺ تټ٩ثڀر  ٨ٽى ِدةٻ تحلًٙ ڀث يٽط0
 صٱ٨ًر ٨ا ث.تټًٝتبح تدلدثًٔذ  تټًِنپ تدلځثظٽر ذلث  إٜثٰثهتث  تټ٭ًتڀثز تدل -9
تټٝااًتبح ٬ااري تدلدثٔااًذ  تټًِاانپ تدلځثظٽاار ذلااث تټااا دل  ٙااٻ  ٰااٳ تټ١ااًٲ        -6

 تفلهنذ ټصفٙةٽ ث.

                                                           
 .660ٖ  9186ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -1
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ِااااثبً تټااااىڀٿ تدلّااااصفٵر تعنتء ټاااا نتيتز  تدلهِّااااثز مبٵصٝااااى تټٵاااانتڄا  -6
 تعڄ٥ځر تټاثٰىذ  ټٵه ـهن وىت تټٹصثج تيؼًتءتز تدلصد٩ر    ذلث تيڄىتي تټٕمٙط 

ر   يدٵى إ٠ثي تدل١ثټدر  إؼًتءتز تټصاٱةى ن ـه ن تدلدثټ٫ تدلصفٵٵر خثټًٝيدر تدلاشد
٨ٽى تدلٹٽٯ  ٰٳ تع٘نٺ  تټٵنت٨ه تدلٵًيذ ن تټٵنتڄا ٨اهت تټاىڀٿ تټٕمٙاةر تټاا     

% ٨ٽة اث  60ڀٹاًي تدل٩اهٺ ټٵاثڄنڂ ؼدثيار تعڀانتٺ تټ٩ثڀار إٜاثٰر        /96/ شثـس تدلاثنذ 
ّاان٪ ټٽااه تبً تدل١ثټداار خاا    ټٵااثء ڄٱٵااثز  ٙااةٻ  وټااٷ  ڂ تټااهيڃ تټٝااًييب تټااى  ي   

 تټصاٱةى ټصفٙةٽ  يصفهن مبٵهتي تدلصفٵاٳ تټٱ٩ٽاط ڀاڃ ٜاًتبح  يِانپ ڀدثٔاًذ          
٬اري ڀدثٔاًذ  إٜااثٰثهتث  ٬ًتڀثهتاث  تټااىڀٿ تټٕمٙاةر  ٸځااث  ڂ تټصاهتخري تيؼًتبةاار      

  تؼدر تټص١دةٳ  ٰٳ تټٵنت٨ه تدلٵًي ذلث ن تټٵنتڄا  تعڄ٥ځر.

 ٸځث يٽط0 90/9/9105شثييك  60  ؼثء ن خال٪  ٌتيذ تدلثټةر يٴٿ

شاٱاااى ٴاااًتيتز تحلؽاااٍ تالـصةاااث٠ط  تټصاٱةاااى  ڀاااڃ ٴداااٻ تټاااه تبً تدلثټةااار ن    -9
تفلث٥ٰثز وتز تټ٩الٴر ن ـه ن تدلدثټ٫ تدل١ٽنخار ـؽٍواث ڀٝاثٰثً إټة اث ڀاث ي٩اثنٺ       

ڀا ث   وټٷ ٜځثڂ دل ٴه ي١ً  ڀڃ ڄٵٗ ٨ٽى تعڀنتٺ تفلؽنٌذ   دلث ٴه  خثدلثبر 60
 تز تحلؽٍ ڀڃ شٹثټةٯ  ڄٱٵثز.يٙةح إؼًتء

ڀااڃ ٴااثڄنڂ تجلځااثيٶ تټصنٴةااٯ تينتي   إـثټاار      665  918شٝااځاس تدلااثنذ   -6
 تدلنٴنٮ ن ـثٺ ؼًپ تټص ًيح تدلٕ نن     ٨اه ٴةثپ تدلځثڄ٩ر.

ن ـااثٺ تټااصځٽٗ ڀااڃ تټ٩ٵنخااثز  تټص٩نيٝااثز...  يٙااهي ٴااًتي تټصنٴةااٯ ٨ااڃ   -6
 ثخر تټ٩ثڀر.تدلهيً تټ٩ثپ     ڀڃ يٱنٜ    يدٽ٫ إذل تټاة
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٨ٽى  ڄ  ٨اه ش٩ىي  ٙةٻ تدلدثټ٫ تدلٵًيذ    تفلٹنپ هبث /665/ ټٵه شٝځاس تدلثنذ
 .1ټٙثحل تجلځثيٶ ڀڃ  ڀنتٺ تدل٭ًڀا تدلاٵنټر  ٬ري تدلاٵنټر

o 98/5/9101شثييك /960/ ِثَ ڀهڄط/066/ـٹٿ زلٹځر تټاٵٛ يٴٿ
2 

نڂ  تٜافر  إڂ ٴًتيتز تحلؽٍ تټٙثنيذ ٨اڃ تدلثټةار غلاح  ڂ شٹا    ) ) تدلصٝځڃ0
متثڀاثً   ڂ شصٝاځڃ ِادح تالټصااٍتپ تټاى  ع تحلؽاٍ مبنؼدا ...  ٸثڄااس  ٌتيذ       
تدلثټةاار ٴااه ـٙااٽس ڀدٽ٭ااثً ڀااڃ ٔاامٗ خااهت٨ط  ڄاا  يصٙااًٮ خاابيٚ ٌيت٨ةاار    
٨ثبهذ ټنٌتيذ تټٍيت٨ر    علث ش١ثټد  خثدلدٽ٫ مبنؼح ٴاًتي ـؽاٍ شاٱةاى  ي٬اٿ     

ڀاڃ  /0/تدلاثنذ  ڄ  يصًٙٮ خثعيٚ    ڂ تدلثټةر ـؽٍز ٨ٽة  ڀڃ  ؼٻ ڀعٻ... 
يافٙااً ن  هيااه  ؼااً تدلعااٻ     91/95/9108شااثييك  606تټٵااثڄنڂ يٴااٿ  

 .(( تال٨اتٚ ٨ٽة    ال يٕځٻ تدلاث٨ٌثز تدلص٩ٽٵر خٙفر ًٰٚ تعؼني

o 66/0/9185شاااثييك  6555 ِاااثَ /9965/ـٹاااٿ زلٹځااار تټااااٵٛ يٴاااٿ 
 30تدلصٝځڃ ڀث يٽط

o ث٘ځر  ٰإڂ واط   ڂ  ڀً إلالء تټاثَ ڀڃ تټداثء  شه٨ةځ  ڀڃ  ٨ځثٺ  ڀثڄر تټ٩
 ش٩ّٱس ١ٰٽح تټص٩نيٛ يٹنڂ ڀڃ تلصٙثٖ رلٽُ تټه ټر.

o    166/ـٹاااٿ زلٹځااار تټااااٵٛ يٴاااٿ/ َ  66/0/9101شاااثييك  /999/ ِاااث
إڂ تټٵٝااثء تټ٩ااثن  ٬ااري سلااصٗ مب٩ثٴداار ڀااڃ ٔاا٭ٻ  ڀااالٶ      ) ) 40تدلصٝااځڃ

                                                           
ڀٵثٺ خ٩انتڂ ڀالـ٥ثز ـنٺ تټصنٴةٯ ن ٴثڄنڂ تجلځثيٶ خٵٽٿ  9115ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -1

  .15ٖ  تفلثڀط زلځه ٨ده تټًمحڃ ٨دةه
  .550ٖ  066ٴث٨هذ  9101ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -2
 .990ٖ  6ٴث٨هذ  9185ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -3
 .060ٖ  606ٴث٨هذ  9101ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -4



188 
 

تټه ټر     خإٌتټر يهه   إظلث ي٩نن تاللصٙثٖ ټنٌيً تي٘الؾ تټٍيت٨اط تټاى    
ًتي ٴثخٻ ټٽصاٱةى تټٱني    ٬اري ٴثخاٻ ټال٨ااتٚ ٨ٽةا      ؽلٽٷ ِٽ١ر إ٘هتي ٴ

ڀڃ ٴاثڄنڂ تي٘االؾ   /61/إال  ڀثپ تټٽؽار تټٵٝثبةر تدلاٙنٖ ٨ا ث ن تدلثنذ
 .((تټٍيت٨ط

o     69/0/9185شاااااثييك  006ـٹاااااٿ زلٹځااااار تټااااااٵٛ ن تټٵٝاااااةر يٴاااااٿ  
ڂ ـااٳ ڀهِّاار تټٹ ًخااثء ن تڀااًتي  ِااالٶ تټٹ ًخااثء ن  ڀااالٶ  إ) ) 10تدلصٝااځڃ

ثٴ ث خثجلااهيتڂ تټٵثبځاار يوااڃ خاابڂ يااصٿ إ٨ااالڂ تټاٱاا٧ تټ٩ااثپ   ٨اهبااى   تټ٭ااري  تټٙاا
ڀاڃ تټًِانپ   /6/ػلهن تټص٩نيٛ ڀڃ تټٽؽاثڂ تدلمصٙار تدلاٙانٖ ٨اا ث ن تدلاثنذ     

 .((9160ټ٩ثپ /8/تټصًٕي٩ط يٴٿ

o 6/6/9186شاثييك  /66/ٴاًتي /905/ـٹٿ زلٹځر تټاٵٛ ن تټٵٝةر يٴٿ 
٨ةر  ٙاةٻ تالټصٍتڀاثز    ڂ ختنيٻ ڀهِّر تټصبڀةاثز تالؼصځث) ) 20تدلصٝځڃ

 ٰااٳ ٴااثڄنڂ ؼدثياار تعڀاانتٺ تټ٩ثڀاار ال ي٩ااين  ڂ وااىه تالٔاااتٸثز ڀٕااځنټر          
 .((خثټٵثڄنڂ تدلىٸني   ال غل٩ٽ ث ڀڃ تعڀنتٺ تټ٩ثڀر

o   شااثييك  510ٴااًتي  066ٴث٨ااهذ /6655/ـٹااٿ زلٹځاار تټاااٵٛ ن تټٵٝااةر
ڂ ٴةااثپ تدلهِّاار تټ٩ثڀاار ټٽٹ ًخااثء إ) ) 30تدلصٝااځڃ 9596ٖ 96/5/9185
ثٺ  يٚ تټ٭ري   إٴثڀر تع٨ځهذ ٨ٽة ث  متهيه ل١نٞ تټصنشً تټ٩ثرل ن ڂ خإٔ٭

تشدث٦ تيؼاًتءتز تټٵثڄنڄةار غل٩اٻ شٙاًٰ ث ٩ٰاالد ٜاثيتً    ڂ تټص٩انيٛ ټٵاثؤه         
 .((شّننه  ـٹثپ تدلّه ټةر تخل١ةةر

                                                           
 .9669ٖ  660ٴث٨هذ  9185ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -1
 .9960ٖ  666ثڀنڂ ٴث٨هذ رلٽر تفل -2
 .9185ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -3
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o    69/8/9108شاااثييك  9596 ِاااثَ  9955ـٹاااٿ زلٹځااار تټااااٵٛ يٴاااٿ 
ث٣ٰ إ٘ااهتي   تڀااً خصٵةةااه ال ينؼااه    ڄااٗ ٴااثڄنڄط ؼلاانٺ تفلاا 10تدلصٝااځڃ

ـًير تدلنتن تټٍيت٨ةر  س ٠ثبٽار تدلٙاثنيذ  لث٘ار   ڂ تدلٙاثنيذ خ١دة٩صا ث      
 ش٩صرب ڀڃ تټ٩ٵنخثز تټا  صثغ ٨ٽى ڄٗ.

o  20تدلصٝځڃ  60/5/9186شثييك  609ٴًتي  088ـٹٿ زلٹځر تټاٵٛ يٴٿ 

 ڂ ـاااٳ ڀهِّااار تټٹ ًخاااثء ن تالِاااصٱثنذ ڀاااڃ تټًلٙااار خٵ١ااا٧ تعٔاااؽثي       
تټا ش٩اٚ ٔدٹثهتث ڀ٩ٽٳ ٨ٽى إ٨االڂ تټاٱا٧ تټ٩اثپ خٵاًتي يٙاهي       تع٬ٙثڂ 

٨ڃ تجل ر تټا ػلهنوث رلٽُ إنتيذ تدلهِّر   ياثٞ خثټٽؽاثڂ تالِاصځالٸةر   
  هيه تټص٩نيٛ ٨ڃ تعًٔتي تټا شٙةح  ٘فثج تحلٵنٲ.

o   9/6/9186شاااثييك  9909ٴاااًتي  196ـٹاااٿ زلٹځااار تټااااٵٛ تټٵٝاااةر يٴاااٿ 
ٍيت٨اط خاثعڀا  تټااًوڃ ٬اري ڀٕاځنټر خبـٹااثپ      ڂ ـٵانٲ تدلٙااًٮ تټ  30تدلصٝاځڃ 
ڀڃ تټٵثڄنڂ تدلاهڄط   إظلاث شاهلٻ ن ؾلانٺ  ـٹاثپ تدلانتن تخلث٘ار         9568تدلثنذ 

 خثدلًٙٮ  تټنتينذ ن ڄ٥ثپ تدلًٙٮ تټٍيت٨ط تټص٩ث ڄط. 

o     95/5/9180تټٙااثني ن  665 ِااثَ  606ـٹااٿ زلٹځاار تټاااٵٛ يٴااٿ 
ثء ٘ااثـح تټ٩الٴاار    ڂ  تدلصٝااځڃ0 تع٘ااٻ خااثيلالء  إظلااث ي٩اانن إذل تټٵٝاا    

٠ًيٳ إلالء ڀّثٸڃ تجلځ٩ةر تټّٹاةر ٨اڃ ٠ًياٳ تټاةثخار تټ٩ثڀار وان ٠ًياٳ       
 .4تِصعاثبط

                                                           
 .186ٖ  655 ٴث٨هذ  9108ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -1
 .9556ٖ  008ٴث٨هذ  9185ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -2
 .660ٖ  9186ټ٩ثپ  056ثڀنڂ ٴث٨هذ رلٽر تفل -3
 .65ٖ  95ٴث٨هذ يٴٿ  9188ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -4
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o    5/99/9115شاااثييك  6081 ِاااثَ  6096ـٹاااٿ زلٹځااار تټااااٵٛ يٴاااٿ 
ين ن٨نى  ٌتيذ تټّةثـر خّدح ٴةاثپ  ٌتيذ تدلثټةار خإټ٭اثء تحلؽاٍ      10تدلصٝځڃ

 اهٮ إذل  ٙاةٻ تټٝاًتبح    تالـصةث٠ط ټٙثحل ث عڂ وىت تحلؽٍ دل يٹڃ ي
 تدلثټةر.

o  ِاثَ ڀّاص٩ؽٻ    608ـٹٿ زلٹځر تټدهتير تدلهڄةر تټّثنِر ن نڀٕٳ يٴٿ 
ڂ تټى  يربڀ  تينتيذ ڀ٧ تعًٰتن إ) ) 20تدلصٝځڃ 69/96/9106شثييك  659

الِصعځثي زلٻ خة٧ تټٱالٰٻ  تدل٠ًدثز ال ي٩صارب ٨ٵاهتً إنتيياثً الڄصٱاثء تشٙاثټ       
   تِص٭الٺ   خثټصاثرل ٰثټٵٝاثء تټ٩اثن  ؼلاصٗ     مبًٰٳ ٨ثپ ڀڃ ـةط شا٥ةٿ 

خا٥ً تدلاث٨ٌثز تټهتبًذ ـنتټ     ڂ ٠ٽح تدلّاصعځً ڀاا٧ تينتيذ ڀاڃ تټص٩اًٚ     
ټ  ن تِصعځثيه ٨ٵثيوث   ٴٯ ڄٱثو ٴًتيوث خ١ًنه ڀا  الڄص ثء تدلهذ تفلاهنذ  
ن تټ٩ٵااه    ع  ِاادح  لااً  إظلااث واان ٠ٽااح شصاانتًٰ ٰةاا  ٘ااٱر تالِااص٩ؽثٺ   

 ((.ص٩ؽٻ ون تدلمصٗ خىټٷ... تټٵٝثء تدلّ

o    شااااثييك  16 ِااااثَ ٨ّااااٹًير  9909ـٹااااٿ زلٹځاااار تټاااااٵٛ ٴااااًتي يٴااااٿ
ڂ ڀااا٧ ڄٵااٻ تټٵ١ااڃ ن ڂ ٔاا ثنذ إ) ) 30 ٴااه شٝااځڃ ڀااث يٽااط 65/96/9106

ڀإااب   ڀااڃ ٔااًتء تټٵ١ااڃ حلٽؽاا  ن زلٽؽاا  لث٘اار   ڀااا٧ ي٨ااط تټدٵااً ن  
نڂ  يتٚ  ڀٍي ٨اار ٴ١اااثً   ڀااا٧ نلاانٺ تدلثٔااةر إټة ااث   ڀااا٧ ٘ااح ِااٵٯ خةصاا

٨ٽى ٨ٵثي ٴدٻ تحلٙنٺ ٨ٽى يلٙر خاثء  ڀا٧ خااثء ٨ٵاثي ن  يتٚ ٌيت٨ةار    
ڀاڃ ٴاثڄنڂ تټ١انتيئ    /5/ټةّس ڀڃ ٘ني تټٵةنن    تټصٕثخري تفلهنذ ن تدلثنذ

 .((تټا غلنٌ ټٽفثٸٿ تټ٩ًن تختثووث  إـثټر سلثټٱ ث إذل تفلثٸٿ تټ٩ّٹًير

                                                           
 .9119ټ٩ثپ   996ثڀنڂ ٴث٨هذ رلٽر تفل -1
 .960ٖ  666ٴث٨هذ  9106ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -2
 .160ٖ  650ٴث٨هذ  9100ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -3
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o      69/8/9100شاثييك   90 ِاثَ   90زلٹځر شااث٦ٌ تاللصٙاثٖ ٴاًتي يٴاٿ  
ت٦ تټاى  ياه ي ـانٺ  لاى تينتيذ ٸځةار ڀاڃ تټادفٗ          10 ٴه شٝځڃ ڀث يٽط إڂ تټاٍا

تټ٩ثبااه ټٽځص٩ ااه ن ڂ ٨ٽځاا  ال ي٩صاارب ڄٍت٨ااثً ڀص٩ٽٵااثً خ٩ٵااه  خثټصااثرل ٰااإڂ تلصٙااثٖ   
 تټا٥ًير إظلث ي٩نن ټٽٵٝثء تټ٩ثن .

o    65/9/9101شاثييك   01 ِاثَ   6ٴًتي زلٹځر تټااٵٛ يٴاٿ
 ) تدلصٝاځڃ0  2

ڃ ٴثڄنڂ تټ٩ٵنخثز تدلص٩ٽٵر خثعًٜتي خبڀالٶ تټه ټر ٴه  ټ٭س ڀ 08 ڂ تدلثنذ )
     ڂ ڀٙثنيذ تدلنتن تدلّاصمًؼر 606/160تټ٩ٵنخثز تټنتينذ ن تټٵًتي يٴٿ 

ڀاڃ تټٵاًتي تدلٕاثي إټةا  واط       66ڀڃ  ڀاالٶ تټه ټار ن ڂ إوڂ مبٵصٝاى تدلاثنذ     
ٵاًتي  ڀاڃ تټ  ٨96ٵنخر ٨ًٰةر  ٸځث  ڂ ٨نتباه تالِاصعځثي تدلٕانه هباث ن تدلاثنذ      

ڄٱّ  ي٩ا ڄن٨ثً ڀڃ تټ٭ًتڀر  تټًِنپ تدلٱً ٜر ٨ٽى تدلّصعځً    ٙٻ ٸځاث  
 .(( ٙٻ تټًٝتبح تدلدثًٔذ   ال ش٩صرب ٨ٵنخر   الـٵثً ٔمٙةثً...

o     95/5/9189شاااااثييك  558 ِااااثَ   006ـٹااااٿ زلٹځاااار تټااااااٵٛ يٴااااٿ  
 30تدلصٝځڃ

ُ     9161ټ٩اثپ   6855ال ينؼه ن تدلًِنپ يٴاٿ  ) )   ڀاث يٱةاه شٱانيٛ تجملٽا
تټٍيت٨اااط ن تفلث٥ٰااار ٰاااًٚ تټ٭ًتڀااار  تدلٙاااثنيذ ٨ٽاااى سلثټٱااار ش٩ٽةځاااثز  
تټصّنيٳ   ال غلنٌ ًٰٚ ٬ًتڀر  تدلٙثنيذ ن ٬ري تع٘نٺ تټا ڄاٗ ٨ٽة اث   
تټٵاااثڄنڂ    ڂ ٴاااًتي تجملٽاااُ تدلاااىٸني خٱاااًٚ تټٝاااًيدر  تدلٙاااثنيذ يصٙاااٯ   

 .((خثال٨صهتء تدلثن    ال  ؼ  ټٽٵنٺ خبڄ  ڀڃ  ٨ځثٺ تټّةثنذ

                                                           
 .918ٖ 656ٴث٨هذ  9100ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -1
 .686ٖ  610ٴث٨هذ  9101زلثڀنڂ ټ٩ثپ  -2
 .88ٖ  16ٴث٨هذ  9189ڀنڂ ټ٩ثپ ثرلٽر تفل -3
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 ألحكاو حمكًح اننمغ انغٌسّح ذمْْى عاو 
 حٌل َظشّح انرنفْز اجلربُ

ال خااه ڀااڃ تټصااهټةٻ خااثنئ و  خااهء خاابڂ تعـٹااثپ تآلڄٱاار تټااىٸً وااط ـٙااةٽر       
 ټةُ إال... 9106تِصٵًتباث عـٹثپ زلٹځر تټاٵٛ ڀاى ٨ثپ 

 acte de principe يصٝااؿ ڀااڃ وااىه تعـٹااثپ  علااث دل شصٝااځڃ ـٹځااثً وت ڀدااه   
تجلرب   ًٔ ٠   ٨اثً٘ه   ؼ ص    ٬ري وټٷ ڀڃ تعڀاني  يص٩ًٚ دلنٜن٦ تټصاٱةى 

 تدلص٩ٽٵر خصب٘ةٻ تټا٥ًيثز...

 ٠د٩ًث ٰثدلربي واث  ڂ ٴٝثء زلٹځر تټااٵٛ ټاةُ ٴٝاثءد إڄٕاثبةثً   إظلاث وان ٴٝاثء        
 ش١دةٵط  لالٰثً ټٽځفٹځر تينتيير تټ٩ٽةث تټا شه٘ٻ تع٘نٺ...

 ڀادصثً  تڄصّثخثً  ټىټٷ ٰځاڃ    ڀڃ ؼ ر  لًى ٰثټصاٱةى تجلرب  ڄ٥ًير إنتيير زلصهتً
٬ري تدلاثِح تڄصٙثج زلٹځر تټاٵٛ ټصب٘ةٻ ڄ٥ًيار لثيؼار ٨اڃ ِاٵٱ ث  خاٻ واط       

 شٵصا٧ خإ١٨ثء تحلٽنٺ ټألڀني تدل١ً ـر.

o      شٝاځاس تدلااثنذ ٨ٕاً ڂ ڀااڃ ٴااثڄنڂ شا٥اةٿ ڀٹصااح تټٵ١ا٧  ٙااةٻ تټ٭ًتڀااثز
  ٰٳ ٴثڄنڂ ؼدثير تعڀنتٺ تټ٩ثڀر.

o  إنتيذ تجلځثيٶ ـٳ  661جلځثيٶ يٴٿ ڀڃ ٴثڄنڂ ت 656  655 ١٨س تدلثنذ
شاٱةى ٴًتيتز تټصفٙةٻ  تټص٭ًيٿ ڀعٽځث شاٱى تعـٹثپ تټٙثنيذ ن تدلمثټٱثز 
تجلځًٸةر خ٩ه  ڂ شٙدؿ ڀربڀر   جبځة٧  ِثبٻ تټصاٱةى  إال  ڂ وىه تټ١ًيٵر 
ال شّااص٩ځٻ إال ڀااڃ  ؼااٻ تټٵٝااثيث تټااا شٕااٹٻ سلثټٱااثز مجًٸةاار ال شّااصفٳ 

ًيٳ تفلٹځار تجلځًٸةار   ڀاث ټعدانز تټاهيڃ تدلاشاح       تدلالـٵر تټٵٝثبةر ٨ڃ ٠
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خٙاانيذ ال شٵدااٻ تجلااهٺ    ڀااث ټٝااآټر تدلمثټٱاار    ڀااث ععلااث ال شٕااٹٻ  ٘ااالد    
 .1ؼًؽلر تټص ًيح

o   خٕابڂ تټٵااً ٚ تټٍيت٨ةار ٰٵااه    9160ټ٩اثپ  /950/تدلًِانپ تټصٕاًي٩ط يٴااٿ
  ١٨ةس تينتيذ ـٳ تټصاٱةى تدلدثًٔ ڀڃ  ؼٻ  ٙةٻ وىه تټٵً ٚ.

o خٕاابڂ  ٙااةٻ  ؼااً ڀعااٻ    91/95/9108تټٙااثني ن  606ٴااٿ تټٵااثڄنڂ ي
 تټ٩ٵثيتز ڀڃ ٴدٻ ن تبً تټه ټر.

o  تخلااثٖ خٕااه ڂ تټصځاانيڃ  تټصّاا٩ري تدل٩ااهٺ  9165ټّااار  966تټٵااثڄنڂ يٴااٿ
 مبنؼح تدلًِنپ.

o  شا٥ااةٿ ٔااه ڂ   66  ٰٵااه شٝااځاس تدلااثنذ  9166ټ٩ااثپ  908تټصٕااًي٩ط يٴااٿ
٬الٲ تفلاٻ إنتيياثً دلاهذ ظالظار     إ 60تالِصةالء ٨ٽى تټّٽ٩ر  ٸځث  ؼثٌز تدلثنذ 

 يثپ   خ٩ه وټٷ ػلثٺ تعڀً إذل تټنٌيً تټاى  ټا  تحلاٳ خثِاصځًتي تي٬االٲ         
 إعلثب .

o  ٰٵه  ١٨ةاث  ٌياً    9189ټ٩ثپ  0 تټٵثڄنڂ يٴٿ  9100ټ٩ثپ  60تټٵثڄنڂ يٴٿ
تټعٵثٰار  تيئاثن تټٵانڀط ـاٳ إ٬االٲ تټّاةاځث تټاا ختاثټٯ  ـٹاثپ تټٵااثڄنڂ          

صاح خةاا٧  ٰاالپ تټٱةااهين دلاهذ ال شٍيااه ٨ٽاى ظالظااا ينڀااثً        إ٬ااالٲ ڀٹ60يٴاٿ  
 .2تِصاثنتً إذل ٜدٟ تدلمثټٱر تټى  يا٥ځ  تدلًٸٍ تټعٵثن

o  ٰٵه  ١٨اى تدلهِّار تټ٩ثڀار ټٽٹ ًخاثء  ڀهيًيار       9166ټ٩ثپ  8تدلًِنپ يٴٿ
تټ١ريتڂ  تټربيه  تذلثشٯ ـٳ إٴثڀر تع٨ځهذ  متًيً تعِالٶ  ٬ري وټٷ خ٩اه  

 .إ٨الڂ تټاٱ٧ تټ٩ثپ
                                                           

خ٩انتڂ ڀالـ٥ثز ن تټٵٝثيث  0يًتؼ٧ ن وټٷ ڀٵثٺ تعِصثو تفلثڀط ٨ده تهلل ؼثڀ٧ -1
 .96ٖ  9186ټ٩ثپ   ثڀنڂتفلرلٽر   تجلځًٸةر

 .9516ٖ  9180ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -2
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o  ڄ٥ثپ ڀهِّر تعخاةر تدلهيِةر   ٴه  ١٨ى  ٌتيذ تټاخةر ـٳ تالِصةالء ٨ٽى
تټ٩ٵثيتز تدلةصر ڀڃ  ؼٻ شّةري ڀًٰاٳ تټص٩ٽاةٿ ٨ااهڀث شٹانڂ تعخاةار تدلهيِاةر       

 ٴثً٘ذ.

o  ڀڃ تټٵاثڄنڂ   6ڄ٥ثپ تالِصةالء ټٙثحل  ٌتيذ تټصځنيڃ تدلاٙنٖ ٨ا  ن تدلثنذ
9165ټ٩ثپ  966يٴٿ 

1. 

o  دلا٥ځار  ) 66/96/9166تټٙاثني ن   90تټ١انتيئ يٴاٿ   ڀاڃ ٴاثڄنڂ    5تدلثنذ
 2تالِصةالء ٬ري تدلهڄط تحلٍخط

o  تټااااا ڄ٥ځااااس ٔااااه ڂ  9108ټ٩ااااثپ  905تدلااااثنذ تع ذل ڀااااڃ تټٵااااثڄنڂ يٴااااٿ
 .3تدلٙثنيذ

o  ٴه لط تټنٌيً تدلمصٗ ٘الـةر  9108ټ٩ثپ  956ڀڃ تټٵثڄنڂ يٴٿ  6تدلثنذ 
تټاٱ٧ تټ٩ثپ لالٺ ٔ ً ڀڃ  إلالء تټ٩ٵثيتز تدلّصعځًذ  تټٵثبځر جبىخ  ذلث ٘ٱر

شثييك شدٽة٫ تټٵًتي إذل تدلّصعځًيڃ ـصى إوت دل يّصؽةدنت ظٿ إلالءواٿ خاثټ١ًيٳ   
 تينتي   ٴًتي تيلالء زلٛ ڀڃ ٸٻ ٩٠ڃ ٴٝثبط    إنتي .

 

 

                                                           
  ڀث خ٩هوث. 505ٖ  /6/رلٽه  ن ڀنٜن٦ تالِصةالء تينتي  ذټالِصٍتن -1

  /6/رلٽه   ٨ځالد تټٵثڄنڂ تينتي  ٨ٽځثًن تعڀً يًتؼ٧ إذل ن. ٨ده تيټ  تخلثڄط0  ذصٍتنټالِ -2
ٖ506. 

  /6/رلٽه   ٨ځالد تټٵثڄنڂ تينتي  ٨ٽځثًن تعڀً يًتؼ٧ إذل ن. ٨ده تيټ  تخلثڄط0  ذټالِصٍتن -3
ٖ500. 
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 ادلفيٌو انمؼائِ يف عٌسّا نهرنفْز اجلربُ

ٛ  ٴٝةر  ِا٩ًٚ وىت تټد٩ٛ  ٴٝةر تټٵٝثء تټ٩ثن   ظٿ ڄًنٮ وټٷ خد٩
 تټٵٝثء تينتي    ٰةځث يٽط وىه تعـٹثپ0

 0أحكاو انمؼاء انعادُ -  
 10تدلصٝځڃ ڀث يٽط 99/95/9186شثييك  65 ِثَ  68ـٹٿ زلٹځر تټاٵٛ يٴٿ 

دلهِّر تټصبڀةاثز تالؼصځث٨ةر ـٳ شنٴة٧ تحلؽنٌ تالـصةث٠ةر ٜځثڄثً ټصفٙةٻ ) ) 
ر تټ٩ځاااٻ   تدلاااصمٽٱا ٨اااڃ تټصٹاااثټةٯ تدلّاااصفٵر  تدلاشدااار ٨ٽاااى تدلٹٽاااٯ ٨اااڃ إ٘اااثخ 

ڀاڃ ٴاثڄنڂ ؼدثيار تعڀانتٺ تټ٩ثڀار خهالټار تدلاثنذ ڀاڃ          8  6تالٔاتٶ ٨ځاالد خثدلاثنشا   
ٴثڄنڂ تټصبڀةاثز تالؼصځث٨ةر ٰإوت دل شٹڃ تدلهِّر ٴه ـٵٵس ٨ٽى تدلٹٽٯ ڀ١ثټد ث  

 .(( دل  هن تټصٹثټةٯ تدلاشدر ٨ٽة   ٰٽةُ ذلث تحلٳ ٬ط تحلؽٍ ٨ٽى  ڀنتټ 

 61/6/9101شااثييك  066 ِااثَ ڀااهڄط   500تټاااٵٛ يٴااٿ   ـٹااٿ زلٹځاار  -
ڂ ٨دثيذ ال غلنٌ إؼًتء تير ڀ٩ثڀٽر إال مبنتٰٵر ل١ةار ڀاڃ تدلٙاًٮ    إ) )  20تدلصٝځڃ

تدلنٜاان٨ر خ١ااٻ ڀااا  ٨ٽااى ٘اافةٱر ٨ٵثيياار  ؽلٽٹاا  تدلااهيڃ خٵااًٚ ٌيت٨ااط ؽلٹااڃ      
ڀااااڃ تدلًِاااانپ  /0/ت٨صدثيوااااث ڀااااڃ ٴدةااااٻ تئااااثيتز تدلاٙاااانٖ ٨ااااا ث ن تدلااااثنذ    

  شلااث يصنؼااح إ٨ځااثٺ ڀٱث٨ةٽاا ث ٠ثدلااث  ڂ ڀااڃ ـااٳ      9160ټ٩ااثپ /950/تټصٕااًي٩ط
تدلٙااثيٮ مبٵصٝااى تدلًِاانپ تدلااىٸني  ٜاا٧ إٔااثيذ تټااًوڃ  تټاااصبڀا  تحلؽااٍ ٨ٽااى    
٘فثبٯ ٨ٵثيتز ڀهياة ث خٵً ٚ ٌيت٨ةر  ڀثڀ ث   ڀ٧ وټٷ ٰثعـٹثپ تآلڄٱر تټىٸً 

ني شاه ي  ټةّس ٔنتًٔث ت  ڄعثيًت ال ٜاثخٟ يٕاهوث    ڄاث٤ٿ غلځ٩ اث  خاٻ واثټاٷ زلا       
ـنټ    ال ون تدلده  ٨ٽى ت٨صدثي  ڂ تدلده  ون ٴث٨هذ تټٵنت٨ه     تټٵث٨هذ تټ٩ٽةاث تټاا   

 .((شصٱ٦ً ٨ٽة ث تټٵنت٨ه تټٱ٨ًةر
                                                           

 .9186ټ٩ثپ   895ٖ 585ثڀنڂ ٴث٨هذ رلٽر تفل -1

 .606ٖ  056ٴث٨هذ  9101ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -2
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 0أحكاو انمؼاء اإلداسُ يف عٌسّا حٌل انرنفْز اجلربُ -ج 
o      شااااثييك  89ٴااااًتي  60ـٹااااٿ تفلٹځاااار تينتيياااار تټ٩ٽةااااث ن تټٵٝااااةر يٴااااٿ

شاصٱااط لٙاانڀر  ٌتيذ تدلثټةاار إوت   ) ) 10ث يٽااط ٴااه شٝااځڃ ڀاا   69/6/9186
تٴصًٙ ن يوث ٨ٽى تدلّثمهر ن  ٙةٻ تدلدثټ٫ تټا ت٨صرب تدلص٩ ه ڀاهياثً هباث   

 ((.ټ نتيذ تدلص٩ثٴهذ...

o   69/6/9106شااثييك  ٩٠699ااڃ  606ـٹااٿ تفلٹځاار تينتيياار تټ٩ٽةااث ٴااًتي 
نتلااٻ ن ڂ تټدٽهياار ال متٽااٷ ڀااڃ شٽٵااثء وتهتااث إلااالء ٨ٵااثي      إ) ) 20تدلصٝااځڃ

 ڀالٸ ث تخلث٘ر ټصٵنپ خصّاٽةځ  إذل ڀٕااي    إظلاث ٨ٽة اث ڀًتؼ٩ار تټٵٝاثء       
 ((.تټ٩ثن  ن ِدةٻ وټٷ...

o  90/6/9106شاثييك   661ٴٝةر  651ـٹٿ زلٹځر تټٵٝثء تينتي  يٴٿ   
ټٽٵٝثء تينتي  ـٳ تټًٴثخر ٨ٽى ٴةثپ ڀّن٬ثز شهلٻ تينتيذ ) ) 30تدلصٝځڃ

٨هپ ٴةثڀ ث  ٰاإوت شادا  ڂ تټصاهلٻ دل يٹاڃ      تټ٩ًٰةر ن ٔبڂ ڀڃ تټٕه ڂ    
ټ  ڀث يّن٬    ټةُ الٌڀثً دلنتؼ ر ـثالز ڀ٩ةار ڀڃ ن٧ٰ ل١ً ؼّةٿ ي هن 
تعڀڃ  تټا٥ثپ ٸثڂ تټٵًتي خث٠الد   ٨ٽى وىت ٰثعڀً تټ٩ًن تټٵثٜط ي٧ًٰ يه 
ٔمٗ ٨ڃ ڀ٥٩ٿ ڀّاصبؼًيڃ ڀاڃ ٴدٽا  مبنؼاح ٨ٵاه ڀاربپ ڀا٧ جلاار إنتيذ         

صنذل ٨ٽة ث   شّٽةٿ ڀنؼننتش  إذل ڀهيًير تدلثټةر ي٬اٿ   تِصعځثي تعڀنتٺ تدلّ
ٴةثپ تټاٍت٦ خٕبڄ   ڀاثپ تټٵٝاثء ي٩صارب ڀ٩اه ڀًث ټٙاه يه ٨اڃ ڀًؼا٧ سلاصٗ         
خإ٘هتيه ٠ثدلث  ڂ تټاٍت٦ ال يٕاٹٻ إلاالالً خاثعڀڃ تټٵانڀط    هتهياه ټّاالڀر       

 ((.تټدالن...
                                                           

 .651ٖ  9186ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -1

 .9106ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -2
 .061ٖ  606ٴث٨هذ  9106ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -3
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o     5/96/9108 - ٩٠50ااڃ يٴااٿ   665ـٹااٿ تفلٹځاار تينتيياار تټ٩ٽةااث يٴااٿ  
 ڂ تعڀً تټ٩ًن خصنٴٯ ٔمٗ ڀاا ٿ خٱالـار  يٚ ـًتؼةار    ) )  10تدلصٝځڃ

 ٔااؽثيوث يٹاانڂ ڀٕاانخًث ټ٩ةااح ٨ااهپ تي٘ااالؾ تټااى  يافااهي خاا  إذل نيؼاار        
تالڄ٩هتپ  ڀثدل يٵٿ ٨ٽاى ٜاً يذ واىت إال ؼاٍء ټٽفٱاث٢ ٨ٽاى ِاالڀر تټادالن         

 .((  ڀا ث تټٵنڀط

o     ك شااااااثيي 05ٴااااااًتي  9686/16ـٹااااااٿ زلٹځاااااار تټٵٝااااااثء تينتي  يٴااااااٿ
إوت دل يٹڃ ټألڀاً تټ٩اًن ڀاربي يص٩ٽاٳ خّاالڀر      ) ) 20تدلصٝځڃ 6/96/9116

تټه ټاار   ڀااا ث إ٨الڄاا  هااث ٌتً ٨ٽااى ٬ثياار تټٕاا٦ً ن ٴااثڄنڂ تټ١اانتيئ  يٹاانڂ  
 .((خث٠الد  ؼهيًتً خإ٨الڂ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .006ٴث٨هذ  9101ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -1
 .955ٴث٨هذ  9116ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -2
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 انؼشًسج يف انماٌٌَ اإلداسُ انغٌسُ

                                    1 ڂ ت٨صاااااااااااااثٲ تټا٥ااااااااااااثپ تټٵااااااااااااثڄنڄط ن ِاااااااااااانييث ټٽا٥ااااااااااااثپ تينتي  
le régime administratif         يًشاح ڀٱ نڀةاثً   ٰٵاثً ټ١داثب٧ تعٔاةثء  ڀا١ٵ اث

تټصځااثَ ڄ٥ًياار تټٝااً يذ  تټص٩ثڀااٻ ڀ٩ ااث   تټٵاانٺ خ٭ااري وټااٷ ال ي٩ااين إال تالـااالٺ      
 مبا٥نڀر تټا٥ثپ تينتي   ڄّٵ    تټص٩ثڀٻ ڀ٩  خٙنيذ رلصٍ ذ.

ثڄنڄط ن ِنييث ش٩ثڀٻ ڀ٧ ڄ٥ًير تټًٝ يذ ن  ٸعً ڀاڃ   ـٵةٵر تعڀً  ڂ تټا٥ثپ تټٵ
 ڀ٥ار  ڀڃ وټٷ ٨ٽى ِدةٻ تدلعثٺ ال تحلًٙ ن رلثٺ تعـٹثپ تټ٩ًٰةر0

  ٰةځث يٽط خ٩ٛ  ـٹثپ تټٵٝثء ـنٺ وټٷ0
o  ٴه شٝځڃ ڀث  9106ټ٩ثپ  ٩٠966ڃ  10ـٹٿ تفلٹځر تينتيير تټ٩ٽةث يٴٿ 

الِاصةالء ٨ٽااى  ڀانتٺ ڀاانت٠ڃ   إ٘اهتي تحلااثٸٿ تټ٩اًن  ڀااًتً ٨ًٰةاثً خث   ) ) يٽاط0 
تدلاٵنټاار  ٬ااري تدلاٵنټاار   هځةااه تدلنؼاانن ڀااا ث ن تدلٙااثيٮ  ٬ريوااث ن ڂ  ڂ 
يٵنپ ٨ٽى  ِادثج ڀٵدنټار ي٩صارب شٙاًًٰث ٬اري ڀٕاً ٦   شادّاٟ ٨ٽةا  يٴثخار          

 .2((تټٵٝثء تينتي  إټ٭ثء  ش٩نيٝثً
o      ٴاه  9105ټ٩اثپ   669ن تټ٩١اڃ   909ـٹٿ تفلٹځار تينتييار تټ٩ٽةاث يٴاٿ   

 ؼثء ٰة  ڀث يٽط0

                                                           
ټإثٞ تينتي   وىه تټٵنت٨ه ڄٵٙه خثټا٥ثپ تينتي   ؼنن ٴنت٨ه   ـٹثپ لث٘ر شا٥ٿ ت -1

 تعـٹثپ ڀ٭ثيًذ ټٽٵنت٨ه  تعـٹثپ تټا شا٥ٿ تټإثٞ تخلثٖ وىت ٰٝالد ٨ڃ ًٜ يذ  ؼنن 
 .زلثٸٿ ختصٗ خثټٱٙٻ ن تدلاث٨ٌثز تينتيير  شٹنڂ ڀّصٵٽر ٨ڃ زلثٸٿ تټًٕي٩ر تټ٩ثڀر

  ٨ٍذ 9  غ9100 - 9165تټٵنت٨ه تټٵثڄنڄةر تټا ٴًيهتث تفلٹځر تينتيير تټ٩ٽةث ڀڃ ٨ثپ  -2
 .1ٖ  ٜثـط
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o  ( (      ڂ تټّٽ١ثز تالِصعاثبةر تټنت٩ِر تټاا شصځصا٧ هباث تينتيذ تټ٩ًٰةار ٨ااهڀث 
هتهن تحلًج ِالڀر تټدالن   ڀا ث    ٨ااه  ٴان٦ ٸانتيض ٨ثڀار...تخل   شاهن       
خثټصثرل إذل ش١دةٳ تحلًياثز تټٱًنيار  تالِاصةالء ٨ٽاى تعڀانتٺ  تعٔامثٖ        

تحلٱاث٢ ٨ٽاى ِاالڀر تټه ټار  ٸةثعلاث         إظلث شربيوث ڄ٥ًير تټٝاً يذ  تخص٭اثء  
ٴااه ٔاا٨ًس ټّاااه ـثؼاار ڀٽفاار شٵصٝاااة ث      »تټّااٽ١ثز تالِاااصعاثبةر «ٰ ااط  

تټ٥ااً ٮ تټ١ثيباار تټااا ش٩ًٜااس ذلااث تټاادالن  ٨ٽااى ت٨صدااثي  ڂ تِااص٩ځثٺ وااىه  
تټّاااٽ١ثز وااان تټنِاااةٽر تټنـةاااهذ ټٽنٴااانٮ ن  ؼااا  شٽاااٷ تټ٥اااً ٮ  ڀاااا٧     

 .1((تټًٝي

تټا٥ًيااار  ؼااانن ڀ٩ثدل اااث    وٹاااىت يٹااانڂ واااىت تحلٹاااٿ ٴاااه  يَ  ِاااُ واااىه  
  ٜنتخ١ ث   ـٹثڀ ث.

o  ٴه شٝځڃ ڀث يٽط0 9105ټ٩ثپ  96/610ـٹٿ تفلٹځر تينتيير تټ٩ٽةث يٴٿ  
ټاااااةُ ڀاااااڃ ٘اااااالـةثز تحلاااااثٸٿ تټ٩اااااًن شنٴةاااااٯ ڀ٩اااااثْ تدلااااان٤ٱا ) ) 

 .2((تټصٵث٨ه 
o  ٴه ؼثء ٰة   9106ټ٩ثپ  ٩٠600ڃ  950ـٹٿ تفلٹځر تينتيير تټ٩ٽةث يٴٿ 

 ڀث يٽط0

پ تعـٹاثپ تټ٩ًٰةار يٕا٦ً دلنتؼ ار تټ٥اً ٮ تټ١ثيبار تخص٭اثء تفلث٥ٰار          ڂ ڄ٥اث  -9
٨ٽى ِالڀر تټه ټر   ڀا ث تټٵنڀط   ١٨ى تحلثٸٿ تټ٩ًن ِٽ١ثز تِصعاثبةر ختنټ  
تالِصةالء ٨ٽى تدلاٵنٺ  ٬ري تدلاٵنٺ إوت ٸثڂ الٌڀثً ټٝاً يتز تحلٱاث٢ ٨ٽاى ِاالڀر     

                                                           
  ٨ٍذ 9  غ9100 - 9165تټٵنت٨ه تټٵثڄنڄةر تټا ٴًيهتث تفلٹځر تينتيير تټ٩ٽةث ڀڃ ٨ثپ  -1

 .95ٖ   ٜثـط

 .99ٖ  تدلًؼ٧ تټّثخٳ -2
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تټاى  شصماىه تينتيذ وان  ڂ يٹانڂ     تټدالن  ٰثدلاثٞ  تحلثټر وىه ن ڀًٕ ٨ةر تټٵًتي 
تټصًٙٮ الٌڀًث دلنتؼ ر ـاثالز ڀ٩ةاار ڀاڃ نٰا٧ ل١اً ؼّاةٿ ي اهن تعڀاڃ  تټا٥اثپ          
خث٨صدااثي  ڂ تيؼااًتء واان تټنِااةٽر تټنـةااهذ دلااا٧ وااىت تټٝااًي  تټٵٝااثء تينتي  ـااٳ   
تټًٴثخر ٨ٽى ٴةثپ وىت تدلّن٪    ٨هپ ٴةثڀ   ڀث نتپ تشٝؿ  ڂ تعِدثج دل يٹڃ ٰة ث 

 ةر تحلٵةٵةر ڀث ي هن تعڀڃ  تټا٥ثپ ٸثڂ تټٵًتي خث٠الد.ڀڃ تعمه

ؼلًغ ٨ڃ ٘الـةر تحلثٸٿ تټ٩ًن    ڄثبد  ڀٙثني ِدثبٷ وودةار ڀ ًخار إذل    -6
 .1تټٵ١ً دل يٵٿ    نټةٻ ٨ٽى  ڂ هتًيد ث ي هن تعڀڃ    يًٝ مبٙٽفر تټدالن

o  ه    ٴا 9100ټ٩اثپ   15ن تټ٩١اڃ يٴاٿ    00ـٹٿ تفلٹځر تينتيير تټ٩ٽةث يٴٿ
 ڂ تټّٽ١ثز تالِصعاثبةر تټنت٩ِر تټاا شصځصا٧ هباث تينتيذ    ) ) ؼثء ٰة  ڀث يٽط0

تټ٩ًٰةاار ٨اااهڀث هتااهن تحلااًج ِااالڀر تټاادالن   ڀااا ث    ٨اااه  ٴاان٦ ٸاانتيض      
٨ثڀاار...تخل  شااهو  خثټصااثرل إذل ش١دةااٳ تحلًيااثز تټٱًنياار  تالِااصةالء ٨ٽااى     

حلٱااث٢ ٨ٽااى  تعٴاانتٺ  تعٔاامثٖ  إظلااث شربيوااث ڄ٥ًياار تټٝااً يذ تخص٭ااثء ت      
ٴه ٨ًٔس ټّه ـثؼر  »تټّٽ١ثز تالِصعاثبةر«ِالڀر تټه ټر  ٸةثعلث  ٰ ط 

ڀٽفر شٵصٝة ث تټ٥اً ٮ تټ١ثيبار تټاا ش٩ًٜاس ذلاث تټادالن  ٨ٽاى ت٨صداثي  ڂ         
تِص٩ځثٺ وىه تټّٽ١ثز ون تټنِةٽر تټنـةهذ ټٽنٴنٮ ن  ؼ  شٽٷ تټ٥ً ٮ  

ٙاثيٮ ٨ااهڀث    ڀا٧ تټٝاًي   دل شٕا٦ً الختثوواث  ِاةٽر ټصفٙاةٻ نيانڂ تدل      
 .2((ش٩ؽٍ وىه تدلٙثيٮ ٨ڃ ڀ٩ثجلر  ڀنيوث خثټ١ًٲ تټٵثڄنڄةر  تدلٵدنټر
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 .96ٖ  ٜثـط

 .96ٖ تدلًؼ٧ تټّثخٳ -2



201 
 

 ذمًْْنا ألحكاو انمؼاء اإلداسُ
 ادلرعهمح تنظشّح انرنفْز اجلربُ 

ؽلٹااث  ڂ ظلةٍ ٰةځث ٨ًٜاث ټ  خا ڄن٨ا ڀڃ تعـٹثپ  تټان٦ تع ٺ   يٕځٻ 
٨ٽة اث    يصٙاٻ هباث   تټاان٦      تعـٹثپ تټا ٘هيز ـنٺ ڄ٥ًير تټًٝ يذ   ڀث يصٱ٦ً

تټعثڄط يص٩ٽٳ خبـٹثپ ٨ثنير  تدلالـ٣ ٨ٽى تټٙاٯ تع ٺ ڀاڃ تعـٹاثپ  علاث ٘اهيز     
ن ٘ة٭ر وتز ڀده   لةط  علث  ٘ٽس تع٘نٺ  ٴ٩هز تعـٹثپ  تټٵنت٨ه  مباث وان   

  نلٻ ن ڄ١ثٲ تټ٩ٽٿ   ِّ   ڀدثنب .

س ي ؾ تټا٥ًيار   ڄٍټاس    ڀث تعـٹثپ تعلًى  ٰ ط   ڂ ٸثڄس ش١دةٵة   ٰٵه تِصٽ ځ
 ـٹځ ث ڀاٍالً ِٽةځثً ڀّص هير ن وټٷ خبُِ تټا٥ًير  ٴنت٨هوث   ـٹثڀ ث...

 

 يغامهح انفمو يف عٌسّا
 يف تناء اننظاو انماٌََِ ننظشّح انرنفْز اجلربُ 

 ڂ تټٱٵااا  تټّاااني  ٸاااثڂ ٔااافةفثً ن واااىت   »خٙااانيذ ٨ثڀااار« ؽلٹاااڃ تټٵااانٺ 
ث الز تټاا  ـّاس خبمهةار شٽاٷ تټا٥ًيار       إڂ ٸااث الڄ٩اهپ  ؼانن خ٩اه تفلا       تدلٝځثي

  ًٜ يذ ڀ٩ثڄٵص ث  تټص٩ثڀٻ ڀ٩ ث  إخًتٌ ن يوث.

 ـٵةٵر تعڀً  ڂ  ٬ٽح شٽٷ تفلث الز شٽځّس وىه تټا٥ًير   ش٩ثڀٽس ڀ٩ ث خٙنيذ 
٬ااري ڀدثٔااًذ   إڂ ٸاااث الڄ٩ااهپ  ؼاانن خ٩ااٛ تفلااث الز تټااا  ّّااص ث  شٽځّااص ث      

ؼعع اث  ټصٹٕاٯ ٨اڃ شٹنياا ث   ٤ةٱصا ث      خٙنيذ ڀدثًٔذ     ٸځفث ټر ٰٵ ةر شًٕؾ 
   ټةر ٨ځٽ ث  ٰةځث يٽط ڀنؼٍتً ٨ڃ شٽٷ تفلث الز تټٱٵ ةر0
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o  خٵٽاٿ تفلاثڀط تعِاصثو زلځاه      اَرةياء انرٌلْةف انعةشيف   ڀٵثٺ ڀنِنپ خ٩انتڂ
 .1 ت٘ٻ   ٴه ش٩ًٚ تټدثـط إذل تټصنٴةٯ تجلځًٸط  تټ٩ًن

o  ڀط تعِاصثو زلځاه   خٵٽاٿ تفلاث   اَرةياء انرٌلْةف انعةشيف   ڀٵثٺ ڀنِنپ خ٩انتڂ
 .2 ت٘ٻ   ٴه  هض تټدثـط ٨ڃ تڄص ثء تټصنٴةٯ تجلځًٸط  تټ٩ًن

o  0آثاس انرٌلْف اإلداسُڀٵثٺ ڀنِنپ خ٩انتڂ 

تټصنٴةٯ تټ٩ًن  تجلځًٸط  يٸٍ ٨ٽاى ڀّابټر ٘اه ي ٴاًتيتز إنتييار ڀ٩ةدار       
 ....3  خثڂ   ؼ  تټ٩١ڃ هبث  ڀثپ تټٵٝثء تينتي 

o  4خٵٽٿ تفلثڀط تعِصثو ِٽةٿ شنڀث ٍخمانفاخ انرًٌّڀٵثٺ ڀنِنپ خ٩انتڂ. 

o  خٵٽٿ تفلثڀط تعِاصثو ڄٙاًز    ػًاٌ انرنفْز اجلربُڀٵثٺ ڀنِنپ خ٩انتڂ
 .5ڀاال ـةهي

o  0ڀٵثٺ ڀنِنپ خ٩انتڂ  ُ  خثيٜاثٰر إذل وټاٷ  ٰٵاه      6لٌاعذ انرنفْةز اجلةرب
ش٩ًٜاااس ټا٥ًيااار تټصاٱةاااى تجلااارب  تټٹصاااح تټص٩ٽةځةااار تدل٩ اااه ټٽصاااهييُ ن    

ٵه ٨نجلس شٽٷ تټا٥ًير خصدّةٟ  مبث يصٱٳ ڀ٧ ڀّصنى تجلثڀ٩ر   خثټ١د٧ ٰ
 تټ١ثټح تټ٩ٽځط.

                                                           
 .66ٖ  9180ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل - 1

2
 .619ٖ  9180ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل - 

 .916ٖ  9180ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -3
 .550ٖ 9160ڂ ټ٩ثپ نرلٽر تفلثڀ -4
 .815ٖ  9168ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -5
 .900ٖ  ٨هن متنٌ 9166ثڀنڂ ټ٩ثپ رلٽر تفل -6



203 
 

ٸځاااث  ڄااااث ڄٕاااري ن واااىت تټّاااةثٲ إذل تټٹصاااح وتز تدلافاااى تټٱٵ اااط تټ٩ٽځاااط    
تټٙااًٮ  ڀااڃ وټااٷ ٨ٽااى ِاادةٻ تدلعااثٺ  تټصااهټةٻ يتب٩اار تټااهٸصني ٨دااه تيټاا  تخلااثڄط    

 تدلنِن٨ر خ٩انتڂ0

 "تټااهٸصني تخلااثڄط"حلٵةٵار ټٵااه  ِاُ    ن ت  انمةاٌٌَ اإلداسُ عهًةةاً ًعًةالق ًيماسَةةاً  
ٸصثخ  وىت  وةٹٽ   خاثه ٨ٽى علػ تدل٩ٽنڀثز تټٱٵ ةر  ڀّځثذ ن تټٱًڄّةر0  ٸثڂ ٠دة٩ةاثً  
 ڂ  ٥ى ڄ٥ًير تټصاٱةى تجلرب  لٝثڄر ٰٵ ةر ي٘ةار  ـةط شٹٽٿ ٨اڃ شٽاٷ تټا٥ًيار    

 .1 ًٔ ٠ ث  ـثالهتث   ٬ري وټٷ

صةاثٌ تټصاٱةاى تدلّادٳ ٨ٽاى وټاٷ تجل اثٌ        ٠ٽاٳ ش٩ادري تڀ   "تټاهٸصني تخلاثڄط"   ڄانه خابڂ  
ٸځااث   privilégé de préalable تدلٱاثوةځط تدلّااصمهپ ن ًٰڄّااث  اس ٨دااثيذ  

 تِصمهپ ٨دثيذ تټصاٱةى تټٱني  ٨ٽى ـٳ تينتيذ ن شاٱةى ٴًتيتهتث إٸًتوثً...

 ضلاااڃ خاااه يڄث ڄٱٝاااٻ إ٠اااالٲ ش٩ااادري تڀصةاااثٌ تدلداااثن ذ ٨ٽاااى تټص٩ااادرييڃ تټٱًڄّاااةا     
privilégé de préalable, privilégé de office.  

 ٴث٘هيڃ ڀڃ وټٷ ـٳ تينتيذ خبڂ شٙهي خهتءذ  ن ڂ ڀنتٰٵار تعٰاًتن  ن ڂ تټٽؽانء إذل    
 ټاااةُ ڀاٱاااىه( ٴداااٻ تعٰاااًتن  ن ) تټٵٝاااثء ٴاااًتيتز ڀاااڃ ؼثڄاااح  تـاااه  شٹااانڂ ڄثٰاااىذ

 ڀنتؼ ص ٿ...

            ڀااااااث ـثټاااااار شاٱةااااااى تټٵااااااًتي ؼااااااربًت  إٸًتوااااااثً  ٰاٱٝااااااٻ تِااااااصمهتپ تټص٩اااااادري        
exécution forcée   ال يٹصاٯ خصفٽةاٻ ڄ٥ًيار     "تټاهٸصني تخلاثڄط"  ٌن ٨ٽاى وټاٷ ٮ

تټصاٱةى تجلرب  جل ر ٔن٠ ث    يٸثعلث  ـثالهتث  خٻ شاث ٺ رلثالهتث  ٸځث ن ڄ٥ًير 
 .2ن إ٠ثي تټٝدٟ تينتي (   ٬ري وټٷ)  تټٵٽ٧ 1   تدلٙثنيذ2تالِصةالء

                                                           
 .508ٖ  6تجملٽه  -1

 .565ٖ  6تجملٽه  -2
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ت٨صدثيواث ڀّاصٵٽر ٨اڃ     ٰځڃ ٬ري تدلا١ٵط مج٩ ث  س ِٵٯ  تـه خٻ غلح
تعلًى   شٕٹٻ  ٘ٱثً ٴثبځثً خىتش  ٸځث ون تټٕبڂ خثټاّدر ټٽصاٱةى خهت٧ٰ تټٝاً يذ  
   خّدح  ؼنن ڄٗ يبوڂ خىټٷ    ٨هپ  ؼنن ٜځثڂ ټصاٱةى تټاٗ  ٰ ىه تع ٜث٦ 

 شهلٻ ٜځڃ نتبًذ تحلثالز ال تټًٕ ٞ.

خااىټٷ   واااث  ٰااإوت ڀااث شاانتًٰز ـثټاار ڀااڃ وااىه تحلااثالز ٴثڀااس تعِاادثج تټااا شاابوڂ 
تٴصٝااى تټدفااط ٨ااڃ تټصاٱةااى  ٴةااننه ٨ٽااى ت٨صدااثي  ڂ وااىت تټصاٱةااى ټااةُ ڀااصفٽالد        
ڀاّااٽمثً ٨ااڃ    ٜااثخٟ خااٻ ټاا  ٜاانتخٟ  تمساا    وااىت ڀااث ِااادفع   ااس ِااٵٯ     
ًٔ ٞ تټصاٱةى  خاثټ١د٧ ٥ٰ اني ـاثالز تټصاٱةاى يّادٳ ڀا١ٵةاًث  ـاهيعًث تټٕاً ٞ          

ث   ون  ڀً يٱاًٚ ڄٱّا  ٨ٽاى    عڂ وىه تټًٕ ٞ  ڂ وط إال ٨اثً٘ تحلثټر   ِدثهب
 شدنيح وىت تټدفط  يه٩ٰاث ټٽٹالپ ٨ڃ ـثالز تټصاٱةى تجلرب .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
 .066ٖ  6تجملٽه  -1

 .066ٖ  6تجملٽه  -2



205 
 

 جماالخ انرنفْز ادلثاشش

وٸًڄث ِثخٵثً ًٔ ٞ تټصاٱةى تجلارب   الـ٥ااث  ڂ تټاهٸصني زلځاه ٸثڀاٻ ټةٽار       
 ً   وٸااً  ااس ٨ااانتڂ "ش١دةٵااثز تټصاٱةااى تدلدثٔااً    1ن ٸصثخاا  ڄ٥ًياار تټصاٱةااى تدلدثٔاا

 وىت تټصاٱةى  وط0ـثالز 

 تټصاٱةى تدلدثًٔ ن ڄ١ثٲ تټّٽ١ر تټًبثِةر  تټًٴثخر تينتيير. -9
 ڀده  تټصاٱةى تدلدثًٔ ن نتبًذ تټ٩ٵنن تينتيير. -6
 ڀده  تټصاٱةى تدلدثًٔ ن نتبًذ تټ٩ٵنن تينتيير. -6
 تټصاٱةى تدلدثًٔ ن ٨الٴر تينتيذ خثعًٰتن. -5
  ـثټر تټًٝ يذ.تټصاٱةى تدلدثًٔ ٜه تعًٰتن ن -0

 ضلڃ خه يڄث ال ڄٵً وىه تي٠ثټار  ال صلاه رلاثاًل ټصٽاٷ تټا٥ًيار إال ن ـاثٺ تدلاهى        
  تحله ن  تټٵةنن تټا  ًٔڄث إټة ث ټألِدثج تآلشةر0

  َطاق انغهطح انشئاعْحانرنفْز ادلثاشش يف

ڄ٩صٵااه  ڂ تټّااٽ١ر تدلًؤ ِاار ختٝاا٧ ټٽّااٽ١ر تټًبثِااةر لٝاان٨ًث ڀ١ٽٵااًث  ٸااثڀالد        
 ِدٳ تئثيذ إټة .  ٔثڀالد

  ِثَ وټاٷ  وان تدلّاه ټةر    ٸځاث يٵانٺ تدلداه  تټٵاثڄنڄط0 ـةعځاث شٹځاڃ تدلّاه ټةر           
 وط   شٹځڃ تټّٽ١ر ٰثټّٽ١ر تټًبثِةر ڀّه ټر ٨ڃ  ٨ځثٺ شثخ٩ص ث ڀّه ټةر ٸثڀٽر

                                                           
تجلرب ( ن تټٵثڄنڂ تينتي  ٨ا  ن تټٵثڄنڂ تدلهڄط  ڀ١دٵثً )تڄ٥ً ؼلصٽٯ تټصاٱةى تدلدثًٔ -1

 ڀ٩اثه ن تټٵثڄنڂ تټصاٱةى ڀڃ ٠ًيٳ ن تبً تټصاٱةى إوت دل ياٱى.
  ټ٩ثڀر  تڀصةثٌتهتث ـنتٺ تينتيذ ت - ٘نٺ تټٵثڄنڂ تينتي  0تڄ٥ً ن. إخًتوةٿ ٨ده تټ٩ٍيٍ ٔةفث

 .910ٖ  نيتِر ڀٵثيڄر



206 
 

خثټصاااثرل متٽاااٷ تذلةځاااار تټٹثڀٽااار ٨ٽاااى  ٨ځاااثذلٿ ِااانتء  ش٩ٽاااٳ تعڀاااً خثدلالءڀااار  پ       
 ڂ يتخ١اار تټصد٩ةار تينتيياار متعاٻ ٰٹااًذ تټاٸةاٍ تټ٩ٝاان  ن    خثټٕا٨ًةر   وااىت ي٩اين   

تټا٥ثپ تدلًٸٍ    تټا شاًخٟ  ـاهتز تجل اثٌ تينتي  تدلًٸاٍ  تدلمصٽٱار خ٩ٝا ث إذل       
   وىت  ڀً ڀا١ٵط  ـصځاط ڀاث شٵصٝاة  ٴث٨اهذ     1خ٩ٛ ڀڃ  ـهذ ٨ٝنير ڀصځثِٹر

١ر تدلصدن٨ار  تټصد٩ةر ټٽّٽ١ر تټًبثِةر  ڀّه ټةر تټّٽ١ر تدلصدن٨ر ٨اڃ  ٨ځاثٺ تټّاٽ   
 ڀڃ ؼ ر  لً ٰإڂ تينتيذ تدلًٸٍير ن ٨الٴثهتث ڀ٧ تينتيذ تفلٽةر ال شصځصا٧ خثڀصةاثٌ   

 تټصاٱةى تدلدثًٔ إال تِصعاثءد  ڄٗ ً٘يؿ.

 ڀاااث ـاااٳ تټصاٱةاااى تدلدثٔاااً ن رلاااثٺ تټ٩ٵااانن تينتييااار ٰ ااان ڀهِاااُ  ٴاااثبٿ  
ش٩اهيٻ   زلځنٺ ٨ٽى ٰٹًذ تټٙثحل تټ٩ثپ  واط ٰٹاًذ تټٝاً يذ تټاا ِادٳ ٔاًـ ث        

 يٸثعلاااث  واااط ٰٹاااًذ ش٩ځاااٻ ن ـاااه ن تټا٥اااثپ تټ٩اااثپ ڀهټنالشااا  تټعالظااار ٸځاااث ِااادٳ   
 شنٜةف .

تدل٭ثيًذ يڃ ٰٹًشط تټا٥ثپ تټ٩ثپ  تدلٙاٽفر تټ٩ثڀار    ذهـ  "تټهٸصني ٨ٙٱني" ٴه  ٸه 
 .2 إڂ ٸثڄس نتبًشث تټٱٹًشا شصهتلالڂ ن ٸعري ڀڃ تعـةثڂ

ّةثِاط ټٽځؽصځا٧   ٔاٹثټ  تخلثيؼةار     ٰٱٹًذ تټا٥ثپ تټ٩اثپ  ٸعاً تيشدث٠اثً خاثدل٥ ً تټ    
 وط  ـصى إڂ دل ش٩صرب تټ٭ثير تټا ثبةر ټص١ني تجملصځ٧ إال  علث  ٸعً تيشدث٠ثً خثټّٽ١ر 
تټ٩ثڀر ڀا ث خٱٹًذ تدلٙٽفر تټ٩ثڀر   ڀث ٰٹًذ تدلٙٽفر تټ٩ثڀر ٰبٸعً تيشدث٠اثً ؼانوً   

فر تټ٩ثڀار  تحلةثذ تالؼصځث٨ةر  ـةثذ تعًٰتن ن تجملصځ٧ ٸابًٰتن و   ڀ١ثټاح تدلٙاٽ   
ش٩ه تټ٭ثير تټا ثبةر ټٽځؽصځ٧ ڄٱّ  ڀّصٵالد ٨ڃ ٔٹٽ  تټّةثِط  إوت دل ي٩صرب ٸىټٷ 

                                                           
ن. ظً ز خه  0 شهيغ تټٵًتيتز تينتيير  ڀده  تټ٨ًٕةر  تټٵثوًذ  نتي تټا ٝر تټ٩ًخةر   -1

9161  ٖ68. 

  9160  ؼثڀ٩ر تټٵثوًذ تټهيتِثز تټ٩ٽةث  زلځه ٨ٙٱني0 ڀىٸًتز ن تټٝدٟ تينتي ن.  -2
ٖ999. 
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ن تحلثالز تټاثنيذ ٰإڄ   ٸعً ٘ٽر لةثذ وىت تجملصځ٧ تټًشةدر  ڀاث يصٱا٦ً ٨اا ث ڀاڃ     
٨الٴااثز  ڀااڃ تټنتٜااؿ  ڂ ٰٹااًذ تدلٙااٽفر تټ٩ثڀاار ش٩اارب ٨ااڃ ٰٹااًذ ختصٽااٯ ن ڀااهته    

ش٩صاارب  ٨اٿ ڀاا ث   ؾلااٻ   ټاىټٷ ٴةااٻ  ڂ ڄ١اثٲ شااهلٻ       وهتٰا  ٨اڃ تټا٥ااثپ تټ٩اثپ     
تټه ټاار ټصفٵةااٳ ٬ثياار تدلٙااٽفر تټ٩ثڀاار   ِاا٧ ڀااڃ ڄ١ااثٲ شهلٽاا ث ټٽځفث٥ٰاار ٨ٽااى      

 تټا٥ثپ تټ٩ثپ.

ٰٱط ـا يًشدٟ تټا٥ثپ تټ٩ثپ خثټّٽ١ر  لځثير تټاا٥ٿ تټٵثبځار ن تجملصځا٧    
ر وتهتاااث ڀاااڃ تټ٩اااه تڂ تدلاااثن  ٨ٽة اااث  ياااًشدٟ تټٙاااثحل تټ٩اااثپ تټ٩الٴاااثز تالؼصځث٨ةااا  

 خثعًٰتن ن ٸثٰر   ٜث٨ ٿ   ټىټٷ ٰإڂ شهلٻ تټه ټر ټصفٵةٳ تټٙثحل تټ٩ثپ ي٩صځه 
خٙٱر  ِثِةر  إڂ دل يٹڃ خٙٱر ڀ١ٽٵر ٨ٽى  ِثټةح ال شصٙٻ خثټٝدٟ  تټّاٽ١ر  

 .1خٵهي ڀث شصٙٻ خإٔدث٦ تحلثؼثز تټ٩ثڀر

ح  خٙنيذ ٨ثڀر ٰإڂ شبِةُ تټصاٱةى تدلدثًٔ ٨ٽاى ـاثٺ تټٝاً يذ وان تع٨اٿ تع٬ٽا      
تټى   لاىه تټٱٵا  ن ٸاٻ ڀاڃ ًٰڄّاث  ڀٙاً  ِانييث  وان تټاى  ڄصدااثه  ڄهياهه  ڀاث             
ٰٹًذ تټصاٱةى تدلدثًٔ ٨ٽى ٩٘ةه تدلًٰٳ تټ٩ثپ  تټصثرل شبِةّا  ٨ٽاى ٰٹاًذ تټٙاثحل     

ٰٹااًذ تدلًٰااٳ ڀداةاار  ِثِااثً ٨ٽااى تټٙااثحل  عڂتټ٩ااثپ ٰ اان  ڀااً ڀًؼاان٦ ٨ځااالد  ٰٵ ااثً 
 تټ٩ثپ.

لااى  شدثٔااً ٰٹااًذ تټصاٱةااى تدلدثٔااً ن ڄ١ااثٲ   ڀاا٧ وټااٷ ٰٽااڃ ڄ٩ااهپ  ؼاانن ٰٵ ااثء شب 
 .2تټ٩ٵنن تينتيير

 

                                                           
 .990ٖ  نتي زلځه ٨ٙٱني0 ڀىٸًتز ن تټٝدٟ تين.  -1

   ـنتٺ تينتيذ تټ٩ثڀر  تڀصةثٌتهتث -ن. إخًتوةٿ ٨ده تټ٩ٍيٍ ٔةفث0  ٘نٺ تټٵثڄنڂ تينتي  -2
ٖ910. 
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 ذمٌّى عاو ًيغأنح انظشًف االعرثنائْح ًيثذأ انششعْح

ڄ٥ًير تټ٥اً ٮ تالِاصعاثبةر   ) وٻ ش١ٽٳ ٨ٽى ڀنٜن٨اث ؼ ثٌتً ڀٱثوةځةثً ون
  ٸځااث ٩ٰااٻ وټااٷ (ڄ٥ًياار تټٝااً يذ)  پ ؼ ااثٌتً ڀٱثوةځةااثً  لااً واان ( ڀدااه  تټٕاا٨ًةر

 ء ن ًٰڄّث  ڀًٙ  ِنييث. ٬ٽح تټٱٵ ث

إڂ ڄ٥ًير تټًٝ يذ ٸځث ڄ٩ٽٿ ڀًشد١ر خ٥ً ٮ تحلًج  ٰبيڃ ضلڃ إوڂ ڀاڃ تحلاثالز   
تټااهٸصني "٨ٽااى وااىت تعِااثَ ٰٵااه تڄااربى     تټااا شنتؼاا  تينتيذ ن ـااثالز تټّااٽٿ...  

ټصّااهيه    ر تټااهٸصنيته ن ؼثڀ٩اار خااثييُٴٕاا ظاااثء ڀاث  1"ڀٙاا١ٱى  خاان ٌيااه ٰ ځااط 
تعِااصثو "ثز تحلااً تټااا ٸااثڂ  ـااه تدلااهت٩ٰا ٨ااا ث واان    ِاا ٿ تټاٵااه  ټا٥ًياار ِااٽ١ 

تټاهٸصني  خان ٌياه    " ٸرب  ِثشىذ تټٵثڄنڂ تينتي  ن ًٰڄّث  وااث  لاى    "ڀثيِةٻ ٰثټا
ي٩ٽااٻ  ؼ اار ڄ٥ااًه ڀ٩صځااهتً ٨ٽااى ٰٹااًذ  ڂ تعڀااً ال يص٩ٽااٳ خا٥ًياار تټٝااً يذ   "ٰ ځااط

نڂ  ټااةُ ٴث٘ااًتً ٨ٽااى شنِااة٧ ِااٽ١ثز تټٝاادٟ ن ڂ ِاانتوث ڀااڃ ڀنٜاان٨ثز تټٵااثڄ 
تينتي   خٻ تعڀً يص٩ٽٳ خا٥ًير تټ٥ً ٮ تالِصعاثبةر تټاا غلاح  ڂ ش١داٳ خثټاّادر     
ټّااثبً ڀنٜاان٨ثز تټٵااثڄنڂ تينتي  ن ڂ تِااصعاثء   خثټصااثرل ٰااافڃ ـةااثٺ ڀنٜاان٦      

 ؼهيه ون ڀده  تدلًٕ ٨ةر.

ٸصاح ن رلٽار تټٵاثڄنڂ     "ڀثيِاةٻ ٰاثټا  "ر ڀا ال ڂ تټ٩ّ "تټهٸصني  خن ٌيه ٰ ځاط " يهٸه 
 ل١ب ڀعٻ تټٹعرييڃ تټىيڃ ٸصدنت ن تدلنٜن٦   تعڀً يص٩ٽاٳ خا٥ًيار ٔاثڀٽر    تټ٩ثپ  ڄ  

 ڀًٙ ...٠ثټح ال خثټٕٹٻ تټى   ظدص  خ١ًيٵر خثټ٭ر تټٵنذ 
 .ىټٷ تټً  ؟خ "تټهٸصني ٰ ځط" ڀث دلثوت ڄثنى 

يٵاانٺ إڄاااث ٸاااث ڀااهٰن٨ا خثټ٬ًداار ن شعدةااس ڀدااه  ِااةثنذ تټٵااثڄنڂ ـصااى ن  ـٽااٷ     
 اااس ٜاا٭ٟ تټٝاااً يذ إذل ڄ٥ااثپ تټه ټااار تټدنټةّاااةر0   تټ٥ااً ٮ ٰاااال ي٩اانن تعڀاااً   

                                                           
  ڀإبذ تدل٩ثيٮ 9101  5ن. ڀ١ٙٱى  خن ٌيه ٰ ځط0 تټٵٝثء تينتي   رلٽُ تټه ټر  ٞ -1

 .651تيِٹاهيير  ٖ
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L,Etat de police     ٸط شصځٹڃ تينتيذ متٹاثً ڀًٕ ٨ثً ن تټٵةاثپ خب٨دثب اث  اس 
يٴثخاار رلٽااُ تټه ټاار  إٔااًتٰ    تټاصةؽاار تدلصنلااثذ وااط تِااصځًتي ڀدااه  تدلٕااً ٨ةر    

 وټاٷ  ٴثبځثً   تِاصځًتي تټًٴثخار تټٵٝاثبةر ن مجةا٧ تټ٥اً ٮ ي٩صارب تِاصعاثء  دلاث ن        
 .1تالِصځًتي ڀڃ ٰثبهذ ٜمځر ذلث ټٽځفثٸٿ  تفلٹنپ

 تحلٵةٵر  ڄا  إوت ڀاث ٠اً ز ٨ٽاى تټه ټار خبِاًوث    ٨ٽاى إٴٽاةٿ ڀ٩اا ٰة اث           
٤ً ٮ تِصعاثبةر  ٰ ٻ ڄ١دٳ ٰة ث تټٵنت٨ه تټٵثڄنڄةر ڄٱّ ث تټا ش١دٳ ن تټ٥ً ٮ 

 ؟2تټ٩ثنير

تټص١دةٳ هبث  ٰةٵننڄث   ال ؼلٕى  ڂ وىه تټٵنت٨ه شٝةٳ خثټص١دةٳ تټ٩ځٽط     يٝةٳ
تعڀااً خاااث إذل تڄٱؽااثي ياّااٳ ڀدااه  تدلٕااً ٨ةر خبِااًه  ي٩اانن خاااث إذل ڄ٥ااثپ تټه ټاار     
تټدنټةّةر ڀڃ  ؼٻ شالن وټٷ ٨ځه رلٽُ تټه ټر تټٱًڄّط إذل خاثء ڄ٥ًيار ٸثڀٽار    
 شنِة٧ ڀده  تدلًٕ ٨ةر ن تټ٥ً ٮ تالِصعاثبةر لةط ؼلٽ٧ ٘اٱر تټٕا٨ًةر ٨ٽاى    

 .٩3صرب سلثټٱر ټٽٵثڄنڂ ټن  علث متس ن تټ٥ً ٮ تټ٩ثنير ٨ځثٺ ٸثڂ غلح  ڂ ش

 ٴاه تلصٽاٯ تټٱٵا  ن ًٰڄّاث ن خةاثڂ ڀاهى تشّاث٦ ِاٽ١ر تينتيذ  ٰاب٠ٽٳ خ٩ٝاا ٿ          
 ٨ٽى وىت تټا٥ًير تِٿ ڄ٥ًير ِٽ١ثز تحلًج0

"La, théorie des pouvaries de guevre". 

                                                           
 .651ٖ  9100ِار   رلٽر تټٵثڄنڂ تټ٩ثپ -1

 .695ٖ  ن ٌيه ٰ ځط0 تټٵٝثء تينتي   رلٽُ تټه ټرن. ڀ١ٙٱى  خ -2

 .651ٖ  تدلًؼ٧ تټّثخٳ -3
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  تعڀاً   ؼ٩ٽنت تشّاث٦ ِاٽ١ثز تينتيذ ڀٵٙانيتً ٨ٽاى ڄ١اثٲ تټٝادٟ تينتي       
   يهيِانوث  1تټى    ـى إذل خ٩ٛ تټٱٵ ثء تدلًٙيا  ڂ يّځنوث خا٥ًير تټٝاً يذ 

 .2خٙهن ڄٕثٞ تينتيذ ن تجلٍء تخلثٖ خثټّٽ١ر تينتيير

 ٴه ٨ٽٽاث ڀربيتز ڀ٩ثيٜر تټصّځةر تټّثخٵر  تخلً غ إذل رلثٺ   يـح    ِا٧ ڀاڃ   
ش٩ٽةااٻ تټصاٱةااى   ڄ٥ًياار تټٝااً يذ خثټٕااٹٻ تټااى  ع ٨ًٜاا  ِااثخٵثً  تيِااًتٮ ن       

 تجلرب  ڀڃ لالٺ ٰٹًذ تټهٰث٦ تدلًٕ ٦  ٬ري وټٷ.

 تحلٵةٵاار إڂ ڄ٥ًياار تټااهٰث٦ تدلٕااً ٦ ؽلٹااڃ  ڂ  ٹااٿ خ٩ااٛ ڄٕااثٞ تينتيذ ټٹااا ث      
خثټصثرل ٨ثؼٍذ ٨اڃ ش٩ٽةاٻ تټصاٱةاى تجلارب  ن ٸثٰار تټ٥اً ٮ  تدلالخّاثز   تع٘اؿ         

ٱةااى تجلاارب   تټصځّااٷ خًـثخاار ڄ٥ًياار تټ٥ااً ٮ تالِااصعاثبةر  ش١دةااٳ ڄ٥ًياار تټصا      
 شٱّااريوث  ش٩ٽةٽاا ث ن ٜاانء ڄ٥ًياار تدلٕااً ٨ةر ن ڂ  ڂ ڄٵٙااً ؼ ااهڄث ٨ٽااى إ٠ااثي    
ڄ٥ًير تټًٝ يذ تټٝةٵر تټا ش٩ؽٍ ٨ڃ  ڂ شٹانڂ ڄ٥ًيار ٸثڀٽار ٔاثڀٽر ٨ٽاى يـثخار       

 تټٵثڄنڂ تينتي   ڄٕث٠   ڀةهتڄ .

وټٷ  ڂ ڄ٥ًير تټًٝ يذ ڀٱً ٚ هبث  ڂ شٹنڂ ڄ٥ًير ٨ثڀر ن تټٵثڄنڂ تينتي  ش٩ارب  
ڃ ٸثٰر ڀّثټٹ  يصاٱُ هبث ڀڃ ٸثٰر ڀّثڀ    وىت ڀث ش٩ّٱاث خ  ڄ٥ًير تټ٥اً ٮ  ٨

تالِااصعاثبةر   ن تټنٴااس ڄٱّاا  شصفااًي ڀااڃ تټص٩ٽةااٻ تټااى  شٱًٜاا  ڄ٥ًياار تټااهٰث٦       
 تټ٨ًٕط تټا شٵ٧ ن ٌت ير ٜةٵر ڀڃ ٌ تيث تټٵثڄنڂ تينتي .

 

                                                           
ڀٹصدر   تټ١د٩ر تټعثڄةر  يٴثخر تټصٝځا  يٴثخر تټٵٝثء ع٨ځثٺ تټه ټرن.  ـةه ٰٹً  ي ٰس0  -1

 .9156  ٨ده تهلل  ودر
 .060ٖ  تټنؼةٍ ن تټٵثڄنڂ تينتي  تټّٽ١ر تينتييرن. ٰهتن ڀ اث0  -2
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 التاسعالبحث   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضمان األػراد يف ؿواجهة 

 اؾتنفوذ املباشر غري اؾقاـوـي

 »مواسنة حق التنفيذ املباشز«

ِااهتٺ إذل ٬ثڄااه  ـاانٺ   تدلااهمتً تټااه رل ټٽٵااثڄنڂ تدلا٩ٵااه ن الوااث        هوج ــ
تؾ تدلااىٸني يٵٽااح ٘ااٱفثز ٨ٵٽاا   ٴٽداا  ن شّاابٺ ڄٱّاا  ٨ااڃ    ٰااًتټص٩ًيااٯ خااثحلٳ  

تجلاانتج  ټٹااڃ ن ڂ ٠ثبااٻ   واااث ـٝااًز  تټهشاا  ًٰ شاا  ڀٹااه نتً ڀٕاا٭نالً   ي٩ااه  ڂ   
ياث تخااا ٸانڄط ټا   ڀار يٹانڂ ټاٷ        ) ) ٨ٽځس تټٕا٭ٻ ٴاثٺ يؼاٻ  ٨ًتخاط ياٙاؿ تخاصا 0      

 ((.٨دهتً

خاا ٸٱاا تدلةاٍتڂ   تټٱٵا  ال       contradictoireدلنتٌڄار واىت وان ؼانوً تټٵاثڄنڂ  ت    
 يداى ػلٵٳ تټصنتٌڂ خا تټٹٱصا و     شًؼةؿ  ٠٭ةثڂ ڀڃ إـهتمهث ٨ٽى تعلًى...

 .ٰٹةٯ ـٵٳ تټٱٵ  تينتي  شٽٷ تدلنتٌڄر  تدلنتءڀر خا تټٹٱصا؟؟

َ ڀّاا دثً تټصاٱةااى   واان تټااى  نيّ « "تټااهٸصني زلځااه ٸثڀااٻ ټةٽاار  "ټٵااه  ؼااه  
 1 ڂ شٽٷ تدلنتٌڄر شصفٵٳ ن تټٝځثڄثز تآلشةر0 »تدلدثًٔ

  ٴٯ شاٱةى تټٵًتي تدل٩ةح تدلصٝځڃ تټصاٱةى تدلدثًٔ. -9
                                                           

  ڀث خ٩هوث. 666ٖ  صاٱةى تدلدثًٔٸصثخ  تټ -1
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 تټ٭ٙح(. -ٴٝثء تټص٩نيٛ  -ٴٝثء تيټ٭ثء ) تټًٴثخر تټٵٝثبةر تټالـٵر -6

 تټّفح. -6

 ڀٵث ڀر تعًٰتن ع٨ځثٺ تټّٽ١ر تينتيير خثټصاٱةى تدلدثًٔ. -5

 ثً ټهيتِر تټٱٵًشا تټعثڄةر  تټعثټعر. ضلڃ خه يڄث ال ڄًى ټٍ ڀ

ٜځڃ ڀهذ ڀ٩ةار واط ڀة٩اثن تټ٩١اڃ خثيټ٭اثء( ياهيَ      ) ٰفّح تټٵًتي تدلإا ټٽفٳ
ن إ٠ثي تدلنتٌڄر تدلًٕ ٨ةر  خا تحلٱث٢ ٨ٽى تدلٹصّدر  وهٰ   ٵةٳ تټصانتٌڂ خاا   
 1ـٵا مهث ـٳ تينتيذ  ـٳ تعًٰتن الـٳ تعًٰتن ٰٵٟ "ڄ٥ًير تحلٵانٲ تدلٹصّادر"  

  تعڀً ڄٱّ  شٱ ٿ  ڄاثٴٓ ٴٝثء تيټ٭ثء  تټص٩نيٛ.

ٰ اط  إڂ شٝاځاس ؼنتخاثً ٨ٽاى تلاصالٺ       voie de fait ڀاث ڄ٥ًيار ٩ٰاٻ تټص٩ٙاح0     
    ڀ٧ وټٷ ِاص٩ًٚ ذلث دلثڀثً.2ٰ ط ڄ٥ًير ٴدٽس لعثً -تټ٨ًٕةر 

 

 

 

 

 

                                                           
ن. ظً ز خه  0 شهيغ تټٵًتيتز تينتيير  ڀده  تټ٨ًٕةر  تټٵثوًذ  نتي تټا ٝر تټ٩ًخةر   -1

9161  ٖ990. 

   ـًِصث  تدلٹصدر تټٵثڄنڄةر.6555تټ٭ٙح    تال٨صهتء تدلثن   نڀٕٳ   ن. خًوثڂ ٌييٳ0يتؼ٧  -2
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 ػًاَاخ األفشاد ادلرعهمح تٌلف انرنفْز اجلربُ

مبؽًن إٴثڀر تټه٨نى  واط ـاثالز    ٴه يٱًٚ تټاٗ تټٵثڄنڄط  ٴٯ تټصاٱةى
  ڀّصمٽٙاثً وټاٷ ڀاڃ ٤اً ٮ تټاه٨نى  شٝاث٨ةٱ ث        1ٴث٨هذ  ٴه يبڀً خ  تټٵثٜاط 

  ِادفط ًٔ ٞ  ٴٯ تټصاٱةى تټٵٝثبةر ن تآلشط0

  0عذو ًجٌد اعرعجال ّربس انرنفْز ادلثاشش
  ٺ ڀالـ٥ر خاهي ث ن وىت تدلٵثپ وط ٸعريذ ـثالز  ٴٯ تټصاٱةى تټا ٨ًٜس ٨ٽى 

 تټه ټر ن ڀًٙ  ِنييث   ٴدٽ ث ن ًٰڄّث. رلٽُ
٨اهن تحلاثالز تټاا  ڀاً هباث رلٽاُ تټه ټار تټٱًڄّاط          "ؼانيغ الڄان    "ٰٵٟ  ـٙاى  

 ٰنؼهوث  يخ٩ر  ٨ًٕيڃ ـثټر. 9151 - 9866خنٴٯ تټصاٱةى خا ٨ثڀط 

 وط ِةثِار شٵانپ ٨ٽاى تدلالءڀار ن ڂ  ڂ ڄٝاةٯ      ) وٻ ڄٵنٺ إڂ تټّةثِر تټٵٝثبةر
ا٥ًياار تټٱًڄّااةر تدلص٩ٽٵاار خنٴااٯ تټصاٱةااى( ن ڀٙااً  ِاانييث ٔاا٠ًثً ؼهيااهتً ٨ٽااى تټ

 شصٕهن ن ٨اًٙ تدلالءڀر ڄ٥ًتً ټٽفةٯ تټٕهيه تټى  يٙةح تعًٰتن ڀڃ تينتيذ.

  0عذو ًجٌد اعرعجال ّربس ًلف انرنفْز ادلثاشش
ڀڃ  ڀًوث يربي تټٽؽنء إذل تټصاٱةى تدلدثًٔ  رلٽاُ  ٴه ال شٹنڂ تينتيذ ن تِص٩ؽثٺ 

ن ٸعريتً ن تټدس ن ڀّابټر تالِاص٩ؽثٺ  واٻ واط ڀصانتًٰذ  پ ال شّاث٨هه       تټه ټر يان
 ن وټٷ ٤ً ٮ تحلثٺ  ڀث ون ظثخس خثدلٽٱثز  ڀنٴٯ تينتيذ.

 شٵااهيً ٰٹااًذ تالِااص٩ؽثٺ ڀًؼ٩اا  تينتيذ   وااط شاادين وااىت تټصٵااهيً ٨ٽااى تټ٥ااً ٮ  
ى  تفلة١ر هبث  ظاثء تټصًٙٮ  ڀهى  مهةر وىت تټصًٙٮ تټاّادر ټٽٙاثحل تټ٩اثپ تټا    

ػلصثغ إذل ِا٨ًر تټصاٱةاى ٰاإوت ڀاث وواح رلٽاُ تټه ټار إذل ڄٱاط ـاثٺ تالِاص٩ؽثٺ           
 ٴااًي ٨ٹااُ وټااٷ ٰ ااىت ي٩ااين تال٨صااهتء ٨ٽااى ِااٽ١ر تينتيذ تټصٵهيًياار  تټصااهلٻ ن  

                                                           
 .650ٖ  ًن. زلځه ٸثڀٻ ټةٽر0 ڄ٥ًير تټصاٱةى تدلدثٔ -1
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ڄٕث٠ ث   رلٽُ تټه ټر ـًيٙثً  ـىيتً ن تټصٙه  ټٱٹًذ تالِص٩ؽثٺ  ڀاثٴٕاص ث  
 ڄٱاط وټاٷ إال إوت ٸثڄاس تدلّابټر     ـصى ال يص٩هى ٨ٽى ِٽ١ر تينتيذ  وان ال يٙاٻ إذل  
  ڄاثٴٓ تجملٽاُ ٰٹاًذ    dacloleo تٜفر  ؼٽةر ال  صځٻ شب يالد  ٰځعالد ن ـٹاٿ  

تالِص٩ؽثٺ  تِصاصػ ٨هپ ٴةثڀ ث عڂ تينتيذ ڀّصبؼًذ ټٽ٩ٵثي شّاص٭ٽ    ڄا  ال ڀاربي    
ټالِااص٩ؽثٺ ن ڄاا٦ٍ تدلٽٹةاار  ڀااڃ  ؼااٻ وټااٷ ٴٝااى خنٴااٯ تټصاٱةااى ـصااى يٱٙااٻ ن  

 .1تټٙثني ن شٵًيً تدلٙٽفر تټ٩ثڀرـٙر تدلًِنپ 

 0عذو اعرتاع اإلداسج عهَ ًلف انرنفْز
إڂ ٨ااهپ ت٨اااتٚ تينتيذ ٨ٽااى  ٴااٯ تټصاٱةااى  خٽاا٫ نټةااٻ ٨ٽااى ٨ااهپ شاانتًٰ ٨اٙااً       

 تالِص٩ؽثٺ شلث يٕؽ٧ تجملٽُ ٨ٽى تحلٹٿ خنٴٯ تټصاٱةى.
نن إذل  تټنتٴ٧  ڄ  إوت تشٝؿ ټ نتيذ  علاث ټةّاس ن ـثؼار ټٽصاٱةاى تټ٩ثؼاٻ ٰإعلاث ش٩ا       

 ؼثنذ تحلٳ  شاص ػ ٠ًيٳ تحلٹځر.

 ٨ًخااس تينتيذ ٨ااڃ ي٬دصاا ث ن  ٴااٯ     doctor Poussetٰٱااط ٴٝااةر تټااهٸصني   
 ٴاه يٹانڂ تټاهت٧ٰ ټا نتيذ      2تټصاٱةى  ٴهي تټنٌيً  ڂ تټصاٱةاى تټ٩ثؼاٻ ټاةُ ٜاً ييثً    

٨ٽاااى تدلنتٰٵااار ٨ٽاااى تييٵاااثٮ  ؼااانن  ِاااةٽر  لاااًى متٹاااا ث ڀاااڃ  ٵةاااٳ ٬ًٜااا ث  
 ن ڂ إً٘تي ٨ٽى شاٱةى تټٵًتي تدلصاث٦ٌ  تدل١ٽنج إيٵثٰ . تټن٘نٺ إذل وهٰ ث 

 

 

 

                                                           
 .886ٖ  رلځن٨ر  ـٹثپ تجملٽُ  68/1/9190تحلٹٿ تټٙثني ن  -1

 .669ٖ  رلځن٨ر  ـٹثپ تجملٽُ ن ڄٱُ تټ٩ثپ  96/0/9151ـٹٿ تجملٽُ ن  -2
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 ًجٌد ًعْهح أخشٍ غري انرنفْز انعاجم حتمك غشع اإلداسج

تع٘ااٻ  ڂ تټٵٝااثء ال ؽلٽااٷ ٰااًٚ  ِااةٽر ڀ٩ةااار ٨ٽااى تينتيذ ٨اااه ڀٍت ټاار    
 ڄٕث٠ ث ٰ ىت ټةُ ڀڃ ٔبڄ   تلصٙث٘ ...

لصٙاثٖ تټّاٽ١ر تټصٵهيًيار     تلصةثي تټنِاةٽر تدلاثِادر  تټنٴاس تدلالباٿ ياهلٻ ن ت     
ټ نتيذ     يهلٻ ن تلصٙث٘ ث شٵهيٿ تدلالءڀر  تدلاثِدر خا تټ٥اً ٮ  تټنِاثبٻ   

ٰ اىه تټاهتبًذ ڀا ٸار ټا نتيذ  شٵاهيًوث       zne ate      l'apportanite تعوهتٮ
  وةځاص ث...

 ټٹڃ ٴه يص٩ًٚ تټٵٝثء ټٽّٽ١ر تټصٵهيًير إوت ٤ ً ټ   ِةٽر  لاًى ٬اري تټصاٱةاى    
 .1ثؼٻ شن٘ٻ تينتيذ ټٱًٜ ث  ال ڄًٝ خثټٱًنتټ٩

 ٸځاااث ٴٽااااث ِاااثخٵثً ٰٵاااًتي ڄااا٦ٍ تدلٽٹةااار ټاااةُ ٜاااً ييثً    ٨اااثؼالد ٠ثدلاااث  ڂ تينتيذ  
 ڀّصبؼًذ.

ووح تټٵٝثء تټٱًڄّط إذل  ڂ وهپ تټٹاةّر ال غلانٌ   oblee huillier ٰٱط ـٹٿ
 ڂ واىت  إال إوت ٸثڂ واثټٷ ل١ً ؼّةٿ  ٔةٷ تحلٽنٺ  ٺ يعداس ڀاڃ   يتٲ تټاه٨نى    

تخل١ً ال ؽلٹڃ شٱثني  إال خثذلاهپ  إظلاث ؽلٹاڃ شالٰةا  خثختاثو إؼاًتءتز ٨اڃ ٠ًياٳ         
 .2تجلٍء تآليٻ ټٽّٵنٞ ـصى يٱٙٻ ن ڀنٜن٦ تټه٨نى

ټٵه  شثؾ رلٽُ تټه ټر ټاٱّ  ڀًتٴدر تينتيذ ن نتبًذ تټّٽ١ر تټصٵهيًير ٸٽځث  ؼه 
ټنِثبٻ تټ٩اةٱر تټا يٵا٧  ٨هذ  ِثبٻ  ڀثپ تينتيذ شصفٵٳ تدلٙٽفر تټ٩ثڀر  تِصد٩ه ت

 تلصةثي تينتيذ ٨ٽة ث.
                                                           

 .900ٖ  تحلًيثز تټٱًنير  تينتيذ 0زلثًٜتز ونيين خ٩انتڂ -1

 .601ٖ  ن. زلځه ٸثڀٻ ټةٽر0 تټصاٱةى تدلدثًٔ -2
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 ٸعريتً ڀث يبڀً تجملٽُ خنٴٯ شاٱةى تټٵًتي تينتي  ن خ٩ٛ  ؼٍتب  ـةاط ال  
 .1ًٜي يٙةح تينتيذ ڀڃ ؼٍتء وىت تييٵثٮ

        ـةثڄاااًث ي٩ٽاااٳ تجملٽاااُ  ٰاااٳ تټصاٱةاااى ٨ٽاااى ٔاااًٞ  واااىت ڀاااث ـاااهض ن ٴٝاااةر        
"Girard vagtً٘اااثنيتً خ٭ٽاااٳ ڀٙاااا٧ ټٽځاصؽاااثز  " ـةاااط   ٴاااٯ تجملٽاااُ ٴاااًتيت

تټٹةځةثبةر  ٨ٽٳ تييٵثٮ ٨ٽى ًٔٞ يٽٍپ تدلٙا٧ خثټٹٯ ن تحلثٺ ٨ڃ ٘اا٧ خ٩اٛ   
 .2وىه تدلنتن تټٹةځةث ير

 احرًال إنغاء انمشاس اإلداسُ

 ٨ثنذد ال يٕري تجملٽُ إذل تـصځثٺ تيټ٭ثء ٰٵه ػلهض  ڂ ـٹاٿ تجملٽاُ خٵٝاثيث ن    
ش٩ًٜ  ټٽٱٙٻ ن تدلنٜان٦ ـٹاٿ خٙافر واىه      شاٱةى  ٴٯ تټٵًتيتز تينتيير  ٨اه

 .3تټٵًتيتز  دل يٽ٭ة ث

 ڀڃ  ؼاٻ واىت ال يٙاؿ  ڂ يصانيٞ تجملٽاُ ن ٴٝاةر ال ي٩اًٮ ڄصةؽصا ث ٨ٽاى  ؼا            
تټصبٸةااه  إوت ٸااثڂ تجملٽااُ ال يااىٸً ٘ااًتـًر تـصځااثٺ تيټ٭ااثء إال  ڄاا  يًت٨ااط ٨اااه          

 شٽځةفاثً  ـٹځا     ڀنٜن٦  ٴٯ تټصاٱةى تـصځثٺ إټ٭ثء تټٵًتي  تټٱٹًذ شّصٱثن ٜاځاثً 
 خثييٵثٮ  إڂ ٸثڂ ال يىٸً   إظلث ي٥ٻ ن ٜځري تټٵٝثء.

                                                           
  رلځن٨ر  ـٹثپ تجملٽُ  9/5/9168ر ڀهڄةر خنڂ تټٙثني ن ـٹٿ تجملٽُ ن ٴٝة -1

تټٵّٿ   156ٽنٌ ټ  نت8/0/9150 تڄ٥ً ـٹٿ ن ٴٝةر ًٔٸر تټصٍتپ تټٙثني ن   180ٖ
 .55ٖ  تټعثټط

 .999ٖ  تټٵّٿ تټعثټط 9800  نتټنٌ 68/99/9106ـٹٿ تجملٽُ تټٙثني ن  -2

 تئثيذ إټة .ِدٳ  Girard vogt 68/99/9806 ـٹٿ تجملٽُ ن ٴٝةر -3
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يهِااُ  "Moyenes sérieruxذلااىت يصٕااهن تجملٽااُ  يصځّااٷ خبِاادثج ؼهياار "
 .٨1ٽة ث  ٴٯ تټصاٱةى

 ًجٌد يظهحح عاجهح يهحح

 2 وىه تدلٙٽفر هتٿ يت٧ٰ تټه٨نى  تجلځث٨ر ن  ڂ  تـه  شربي ٠اٻ تييٵاثٮ  
شٽٷ تټٱٹًذ ن  ڂ  ٴٯ تټصاٱةى ال ؽلااؿ إال إوت ٸاثڂ تټٝاًي ٬اري      تدلده  تټى  ػلٹٿ 

ٴثخااٻ ټ ٘ااالؾ   ٴااه توااصٿ تجملٽااُ خٙاانيذ لث٘اار خثدلٙااٽفر تټ٩ثڀاار ټٽ١نتبااٯ         
 3 تټاٵثخثز تټا شّاثوٿ ن لهڀار تټّاالپ تالؼصځاث٨ط  ڀٙاٽفص ث ڀٙاٽفر تينتيذ      

شٹٱاط    يّصٱثن ڀڃ ٴٝثء رلٽاُ تټه ټار  ڂ تدلٙاٽفر تټٕمٙاةر ټًتٰا٧ تټاه٨نى ال      
 .4 ـهوث ټصربيً  ٴٯ تټصاٱةى  إظلث شّثڄهوث تدلٙٽفر تټ٩ثڀر

ٰنٴااٯ تټصاٱةااى يعااني خّاادح ن٨اانى خصؽااث ٌ تټّااٽ١ر ـةااط شصاانًٰ تدلٙااٽفر تټ٩ثڀاار    
 تعِثَ  5 تدلٙٽفر تټٕمٙةر ٰځعالد ڀٙٽفر تټهٰث٦ تټن٠ين وط تټا ٸثڄس تدلربي

تټ١اثبًتز   ـًيار    حلٹٿ  ٴٯ تټصاٱةى ن ٴٝةر تټ٭ًٰر تټاٵثخةر ټٙثڄ٩ط زلًٸثز
 تټ٬ًداار ن تفلث٥ٰاار   9196" ٨ااثپ ABBeڀٍت ټاار تټٕاا٩ثبً تټهياةاار ن ٴٝااةر "  

 يالـا٣   ٨6ٽى تدلنتٴ٧  تآلظثي تټصثيؼلةر  ڀٙٽفر تدلهِّثز  تع٨ځثٺ تالؼصځث٨ةر
 ڂ  ٴٯ تټصاٱةى يص٩ٽٳ خبڀني شثيؼلةر  ظًير    ڀّثبٻ تؼصځث٨ةر ػلهض هبث تټصاٱةاى  

                                                           
 .00ٖ  تټٵّٿ تټعثټط  9166نتټنٌ   90/0/9166تحلٹٿ تټٙثني ن  -1

 .088ٖ  015رلٽر تټٵثڄنڂ تټ٩ثپ  -2

 .660ٖ  ن. زلځه ٸثڀٻ ټةٽر0 تټصاٱةى تدلدثًٔ -3

 .668ٖ  تدلًؼ٧ تټّثخٳ -4

 .96/99/9168تحلٹٿ ن  -5

 .605ٖ  ن. زلځه ٸثڀٻ ټةٽر0 تټصاٱةى تدلدثًٔ -6
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 يًٝ مبٙثحل ؼنوًير  تؼدر تحلځثير   ڀث إوت ٸثڂ تټٵًتي  تټ٩ثؼٻ ت١ًٜتخثً ل١ريتً
تدلااًتن شاٱةااىه ٨ااثؼالد يص٩ٽااٳ مبّااثبٻ ڀثټةاار ٰٵااه ن ج رلٽااُ تټه ټاار تټٱًڄّااط ن    

 plaie d'argent" يٰٛ تييٵثٮ  ٠دٳ تدلعاٻ تدل٩اً ٮ0 ؼاًؾ تټاٵانن ټاةُ ٴاثشالد      

n'est pas mortelle"1. 
 .2ين خ٩ٛ تدلدثټ٫ تدلثټةر ڀص٩ىي ڀ٧ وټٷ ـٹٿ تجملٽُ إوت تٴصا٧ متثڀثً  ڂ 

 
 عهطح انمؼاء انعادُ يف ًلف انرنفْز

               ٴااااه يٽؽااااب تعٰااااًتن ن خ٩ااااٛ تدلاث٨ٌااااثز إذل ٴثٜااااط تعڀااااني تدلّااااص٩ؽٽر    
 juge des refers (        خ١ٽاح  ٴاٯ تټصاٱةاى   ٠د٩اًث ٰاثعًٰتن ال يهِّانڂ ) تټ٩اثن

تاللصٙاثٖ  ٴاه وواح     ٠ٽد ٿ ٨ٽى  ؼنن ٴًتي إنتي  ـصى ياّاٽح تټٵثٜاط خ٩اهپ   
خ٩ٝاا ٿ خاابڂ تټٱٙااٻ خااا تجل ااصا تينتيياار  تټٵٝااثبةر ال يّااً  ٨ٽااى تټٵثٜااط         
تدلّص٩ؽٻ  ـؽص ٿ ن وټٷ  ؼنن ـثټر ًٜ يذ ينؼه هبث تټٱاًن  خثټصاثرل ٰثټٵٝاثء    
تدلّص٩ؽٻ ؼلصٗ ن مجة٧ تحلثالز تټا ؼلصٗ هبث ٴثٚ   لً ـصى ڄصٱثنى خاىټٷ  

 ."Deni de justice" 3إڄٹثي تټ٩هتټر

 تحلٵةٵر إڂ ڀده  تټٱٙٻ خا تذلةةثز ڀده  ٨ثپ ال يّاً  ٨ٽاى ؼ ار ٴٝاثبةر ن ڂ     
 لًى  خثټصثرل ٰثټٵٝثء تدلّص٩ؽٻ ٬اري سلاصٗ خاثټا٥ً ن تدلّاثبٻ تينتييار  ٨اهپ       
تاللصٙثٖ واث ڀڃ تټا٥ثپ تټ٩ثپ ؽلٹاڃ تټاه٧ٰ خا  خبيار ـثټار ٸثڄاس ٨ٽة اث تټاه٨نى         

                                                           
 .606ٖ  تټّثخٳتدلًؼ٧  -1

 ـٹٿ تجملٽُ ن   666رلځن٨ر  ـٹثپ تجملٽُ ٖ  66/0/9156ٴٝةر ڀهيار خثييُ  -2
نتټنٌ  96/0/9150 ـٹٿ ًٔٸر تټصٍتپ تټٱًڄّةر ن   ٴٝةر ڀهيار خنڂ ِثټٯ تئثيذ إټة ث

 .59ٖ  6ٴّٿ   9156

3 -  Chinot: Thèse Precitée, page 143. 



219 
 

ّس  تٜفر ٴث٩٠ر نتبځثً  إظلاث واط    ټٹڃ ڄالـ٣  ڂ ٴث٨هذ تټٱٙٻ خا تذلةةثز ټة
ٴث٨ااهذ ڀ٩ٵااهذ لٝاا٩س ن ش١نيوااث ټصٱّااريتز سلصٽٱاار  ؽلٹااااث  ڂ ضلااهن ِاا٨ًر     

 ڀنٴٱاث ڀڃ تدلنٜن٦ ٰةځث يٽط0

تاللصٙثٖ تدلهٸه ټٽٵٝثء تدلّص٩ؽٻ تټ٩ثن  ن خ٩ٛ ڀاث٨ٌثز تينتيذ  وټٷ  -9
ا شإب خّدح ٨اهڀث شصًٙٮ تينتيذ ٸثټٱًن تټ٩ثن   شصد٧  ِثبٽ  ٰإڂ تدلاث٨ٌثز تټ
 وټٷ شهلٻ ن تلصٙثٖ تټٵٝثء تټ٩ثن   وټٷ ن تحلثالز تآلشةر0

  .إنتيذ تدلثٺ تخلثٖ -  

  .تخل١ب تټٕمٙط تټٙثني ٨ڃ  ـه ڀن٤ٱط تينتيذ -ج 

 تټص٩ه   تټ٭ٙح. -غ 

تحلثالز تټا يٹنڂ تلصٙثٖ تټٵٝثء تدلّص٩ؽٻ تټ٩اثن  ڀنٜا٧ ٔاٷ  ش٥ اً      -6
ٕ نيتڂ ن تټٵثڄنڂ تينتي   مهث ڀده  ٰٙٻ وىه تحلثالز ٨اهڀث ي١ٙهپ ڀده ڂ ڀ

تټّااٽ١ثز تينتيياار ٨ااڃ تټّااٽ١ر تټٵٝااثبةر  ڀدااه   لااً يٵٝااط خث٨صدااثي تټّااٽ١ر        
 تټٵٝثبةر تحلثيِر ٨ٽى محثير تدلٽٹةر تخلث٘ر  تحلًير تټٱًنير.

١ٰدٵثً ټٽځده  تع ٺ شٹنڂ تفلثٸٿ تينتيير  ـهوث وط تدلمصٙر خاثټٵًتيتز تينتييار   
 ٨ ث. يثً ٸثڂ ڀنٜن

 ٠دٵااثً ټٽځدااه  تټعااثڄط شٹاانڂ تفلااثٸٿ تټٵٝااثبةر وااط تدلمصٙاار خا٥ااً ڀّااثبٻ تدلٽٹةاار 
تټٱًنياار   ٜاا٧ تټةااه  تال٨صااهتء ٨ٽااى تحلًياار تټٱًنياار  ټٹااڃ ٴااه يصٕااثخٷ تدلدااه ڂ       
 شص٩ٵااه ڀّاابټر تاللصٙااثٖ ٰځااث وااط تټ١ًيااٳ تټااا ؽلٹااڃ هبااث تټصنٰةااٳ خااا وااىت       

 تټص٩ثيٚ.
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ؼاداثز تټٱٵا  تينتي   ن  ـٹاثپ زلٹځار      ټٵه  ظثي تدلنٜن٦ ؼهتالً ٨اةٱثً ن
تټصااث٦ٌ  ټٹاڃ وټاٷ شاانغ خاثټً   تټاا ثبط تدلصٝااځڃ  ڂ تلصٙاثٖ تټٵٝاثء تدلّااص٩ؽٻ        
تټ٩ااثن  ينٴااٯ ڄٕااثٞ تينتيذ  شٙااًٰثهتث إوت ٸااثڂ ڀنٜاان٦ تټاااٍت٦ ڀااڃ تلصٙااثٖ       
تټٵٝثء تټ٩ثن  ن ڂ ٔٷ ٰ ىت تاللصٙثٖ يعدس  يٝثً ټٽٵٝثء تدلّص٩ؽٻ  يّص١ة٧ 

ًٮ تينتيذ  تعڀاً خثختاثو تيؼاًتءتز تټصفٱ٥ةار تټالٌڀار حلځثيار       تحلٹٿ خنٴٯ شٙ
 تعًٰتن ـصى يٱٙٻ خثټاٍت٦ ڀڃ تفلٹځر تدلمصٙر خا٥ً تدلنٜن٦.

 ڀث تحلثالز تټا يٹنڂ تاللصٙثٖ ٰة ث ڀن٧ٜ ٔٷ خا تټٵٝثء تينتي   تټٵٝاثء  
 تټ٩ااثن  ڄ٥ااًتً ټٙااه ي ٴااًتيتز إنتيياار شص٩ٽااٳ مبنٜاان٦ تټاااٍت٦ ٰٵااه تڄصاا س زلٹځاار    
تټصاث٦ٌ إذل ٨هپ تلصٙثٖ تټٵٝثء تدلّص٩ؽٻ تټ٩اثن   ـًڀاس ٨ٽةا  ٨ًٴٽار تينتيذ     
   تټص٩ًٚ ټٽٵًتيتز تينتيير تټا ال ٔٷ ن لً ؼ ث ٨ڃ  الير تټٵٝثء تټ٩اثن  إال  
إوت ٸااثڂ تټٱااًن ٘ااثـح تحلااٳ تدلصاااث٦ٌ ٰةاا  ٴااه خااثني خثحلٙاانٺ   الً ٨ٽااى ـٹااٿ ن     

عدااس ـٵاا ( ٰٱااط وااىه تحلثټاار يٹاانڂ    ڀااڃ تفلٹځاار تټٵٝااثبةر تدلمصٙاار ي  ) تدلنٜاان٦
تټٵٝاثء تدلّاص٩ؽٻ سلصٙاًث  ټاا   ڂ يابڀً خثختاثو تيؼااًتءتز تټنٴصةار تټالٌڀار  تټااا        
متٹاڃ تټٱااًن ڀاڃ شاٱةااى تحلٹاٿ تټٙااثني ټاا  ن تدلنٜان٦  ټاان ڀّاس شٽااٷ تيؼااًتءتز      

 .1تټٵًتيتز تينتيير

ةااى  تحلٵةٵار  ڂ ٴثٜااط تدلّااص٩ؽٻ شافٙاً ڀ ځصاا  واااث ن تټ٩ځاٻ ٨ٽااى شّاا ةٻ شاٱ   
 » ٘اٱثً ټدفعا   «تحلٹٿ تټٙثني ڀڃ تفلٹځر تټٵٝثبةر   ال شٹنڂ تټٵاًتيتز تينتييار   

 إوت ڀث ـهض هبث ٰىټٷ يٹنڂ خ١ًيٳ ٬اري ڀدثٔاً ؼاًتء تحلٹاٿ تدلّاص٩ؽٻ تدلهِاُ       
 ٨ٽى ـٹٿ زلٹځر تدلنٜن٦.

      

                                                           
 .615ى تدلدثًٔ  ٖن. زلځه ٸثڀٻ ټةٽر0 ڄ٥ًير تټصاٱة -1
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