
م(2حماضرةمرضؿم)

ماظرضابةمسؾكمأسؿالماإلدارة

ممامالذؽمصقفمأنماإلدارةمسيمضقاعفامبلداءموزقػؿفاممتؾؽمأنمتؿؼصمعـمبعضمحؼوق مافصورادممم

وحرؼوواتفؿوموحؼفووامػووذامالمكؽووـمترطووفمدونمضووابطمؼردووؿمايوودودماظوورمالمتؿفاو ػووامممووامؼعوور مممم

متصرصاتفامظؾؾطالنم.م

زةمتراضو مسؿوؾماإلدارةومولؿؾوػمػوذهمافجفووزةممممموؼػور مػوذاماٌؾودأمموجوقدمودواجؾموأجفومممممم

باخؿالفماظدوظةمواظـظؿماظؼاغقغقةماٌؿؾعةمصقفوامإالمأنماٌلوؿؼرمسيماشؾو ماظودولموجوقدمأربعوةمرور مممممممم

مؼضؿـمعـمخالهلامافصرادمعشروسقةمأسؿالماإلدارةمسيمعقاجفؿفؿموػل:

ماظرضابةماظلقادقة. 

 اظرضابةماإلدارؼةم.م 

 رضابةماهلقؽاتماٌلؿؼؾة. 

 رضابةماظؼضاجقةم.ماظ 

م

م

ماٌؾقثمافول

ماظرضابةماظلقادقة

م

تؿكذماظرضابةماظلقادقةمسؾكمأسؿوالماإلدارةمووقرًامخمؿؾػوةومصؼودمتوؿؿمسوـمررؼوؼماظورأيماظعواممممممممممم

ومتاردفاماٌمدلاتماالجؿؿاسقةموافحزابماظلقادقةمواظـؼاباتماٌفـقةم.مطؿامضدممتارسمسوـمررؼوؼممم

ماٌمدلاتماظربٌاغقة.

م

مافول:ماظرضابةمسـمررؼؼماظرأيماظعاماٌطؾ م



ؼرادممبصطؾحماظرأيماظعاممجمؿقسةماآلراءماظورمتلوقدمجمؿؿوعمععوومسيموضوخبمعوام صوق مممممممم

عقضقساتمععقـةمتؿعؾؼممبصايفؿماظعاعةمواًاوةم.م
(1)

م

وؼشرتكمسيمتؽقؼـماظرأيماظعاممخمؿؾػماهلقؽاتموماظؿـظقؿاتماظشعؾقةمواظـؼابقوةموايزبقوةمسوـمممم

ارػامواواػاتفامواظدسقةمإظقفاممبكؿؾوػماظقدواجؾماظورمتومدىماظصوقاصةمواظقدواجؾمممممممررؼؼمررحمأصؽ

ماظلؿعقةمواظؾصرؼةمدورًامطؾريًامسيمغشرػاموتعؾؽةماظرأيماظعامموتقجقففمعـمخالهلام.

وعـماظقاضحمانمػذاماظـقعمعـماظرضابةمظفمافثورماظؾواظغمسيمتـظوقؿمأسؿوالماإلدارةموعـعفوامعوـممممممم

الدووقؿاماظصووقاصةماظوورممتووارسمحرؼووةماظؿعووؾريمواظوورأيمممممماظعوورا طةمسيماظؿعلووػمسيمادووؿعؿالماظلووؾم

باسؿؾارػامظلانمافعةمواٌعربةمسـفاومواظرمشاظؾًامعامطشػخبمسـمبعضماظؿفاو اتمعـمعوقزػلماإلدارةمم

ماظعاعة.

شريمإنمػذاماظطرؼؼمعـمرر ماظرضابةمالمؼؿلعمتولثريهمإالمسيماظودولماظورمتؽػوؾمحرؼوةماظؿعوؾريممممممم

اظعامموماظرمؼؾؾوغمصقفواماظورأيماظعواممعوـماظـضوؤمعوامؼمػؾوفماظؼقواممبقاجو ماظرضابوةمممممممممممممسـمررؼؼماظرأي

وسدمماًضقعمٌصاحلمصؽاتمععقـةمتلكرماإلرادةماظشعؾقةموماظرأيماظعاممظؿقؼقؼمأػداصفامومعصايفام

ماًاوةمصؿػؼدمبذظؽمحؼقؼةمتعؾريػامسـماٌصؾقةماظعاعةم.م

قؽواتمواظؿـظقؿواتماظشوعؾقةموعمدلواتما ؿؿوعمممممموؼشرتكمسيمتؽقؼـماظرأيماظعواممخمؿؾوػماهلمم 

اٌوودغلمواالحووزابمسووـمررؼووؼمروورحماصؽارػووامواظوودسقةماظقفووامسيمخمؿؾووػماظقدوواجؾماظوورمتوومديمممم

ماظصقاصةمواظقداجؾماظلؿعقةمواظؾصرؼةمدورًامطؾريًامسيمغشرػاموتعؾؽةماىؿاػريموتقجقففؿمعـمخالهلا.م

معمدلاتما ؿؿعماٌدغلم-1  

اٌدغلمسيمارارماصؽارمورؤىمبعضماٌػؽرؼـمواظػالدػةمخاللماظؼورغوممبر معػفقمما ؿؿعم 

اظلابعمسشرمواظـاعـمسشرمواظرمتعؿؿدماصؽارػؿمادادًامسؾكمانماالغلانمؼلؿؿدمحؼقضفمعـماظطؾقعوةمالمم

عـمضاغقنمؼضعفماظؾشرموػذهمايؼق مظصقؼةمبوفمتـؾوخبممبفوردموالدتوف.موانما ؿؿوعماٌؿؽوقنمعوـمممممممم

                              
مظؾؿزؼدمؼـظرم-م1 -

م51 مم1974م–اظؿـظقؿاتماظلقادقةماظشعؾقةمم–د.محمؿدماظشاصعكمأبقمرأسم -

دارماىاععوووووووةمم–اظؼضووووووواءماإلداريمواظرضابوووووووةمسؾوووووووكمأسؿوووووووالماإلدارةممم–د.مدووووووواعكمذيوووووووالماظووووووودؼـمم -

 .182اىدؼدم 



رتوولىمرقاسقووةماًووروجمعووـماياظووةماظطؾقعقووةمظقؽووقنمحؽقعووةمغؿقفووةمسؼوودمممماتػووا ماٌووقارـومضوودمام

ماجؿؿاسلماخؿؾػقامسيمهدؼدمارراصف.م

واٌػفقمماٌلؿؼرمظؾؿفؿؿعماٌدغلمؼؼقممسؾوكمادواسماغوفمجمؿقسوةماٌمدلواتمواظػعاظقواتممممممم 

فاماظؾـقانمواالغشطةماظرمهؿؾمعرطزًامودطقًامبوماظعاجؾةمباسؿؾارػاماظقحدةماالدادقةماظرمؼـفضمسؾق

االجؿؿوواسلمواظـظووامماظؼقؿوولمسيما ؿؿووعمعووـمغاحقووةمواظدوظووةموعمدلوواتفامواجفزتفووام اتماظصووؾغةم

)اظرمسقةمعـمجفةماخرى
2

م.م(

وبفذاماٌعـكمصانمعـظؿاتما ؿؿعماٌدغلمتلاػؿمبدورمعفؿمسيمضوؿانماحورتامماظددوؿقرمممم 

اظؿغوقريماظلوؾؿلمواظؿػواػؿممممورياؼةمحؼوق ماالصورادموحرؼواتفؿمومتـوؾماالدوؾقبماالعـوؾمسيماحوداثمممممممم

اظقرينمععماظلؾطةمسيمدؾقؾمتعزؼزماظدكؼرارقةموتـشؽةماالصرادمسؾكماووقهلامولظقاتفوا.مصفولماظؽػقؾوةممممم

باالرتؼوواءمبوواظػردموبووثماظووقسلمصقووفموتعؾؽووةماىفووقدماظػردؼووةمواىؿاسقووةمظؾؿوولثريمسيماظلقادوواتماظعاعووةمم

موتعؿقؼمعػفقمماحرتامماظددؿقرمودقادةماظؼاغقن.م

ىدؼرمباظذطرمانماظعرا مضدماػؿؾمدورمػذهماٌمدلاتمسيموضخبمدقطرتمصقفماظلوؾطةمموعـما 

اظؿـػقذؼةمسؾكماظلؾطؿوماظؿشورؼعقةمواظؼضواجقةماسؿؾوارًامعوـمتلدوقسماظدوظوةماظعراضقوةمووودورماظؼواغقنمممممممممم

مرشؿمعامعـقفمػذاماظددؿقرمعـمضؿاغاتمسيمتلدقلفا.مم1925االدادلماظعراضلمسامم

عـقوخبماٌؾوؽمحوؼمتؼققودمممممماظورمم(معـماظؼواغقنماالدادولمم26اٌادةم)مغصموعـم ظؽمعاموردمسيم

(ماظصوادرمسيمم19الدقؿاماٌردقممرضوؿم)ممايرؼاتممبرادقؿماثـاءمسطؾةماظربٌانماومصضفماومحؾفموطان.

اظذيماظغخبمصقفمايؽقعةمطاصوةماىؿعقواتمواظـوقاديمودورماظؿؿـقوؾما وا ةمسيممممممم1954اؼؾقلمسامم

م.مم(مذيعقةموغادمسيمطاصةمادماءماظعرا 468بؾغمسددػام)ماظعرا مسيم ظؽماظقضخبمواظذي

وادووؿؿرماظقضووعمسؾووكمعووامػووقمسؾقووفمسيمزووؾماظـظووامماىؿفووقريمرشووؿمعووامهقؼووفماظددوواتريممممممممم 

اىؿفقرؼةمعـمضوؿاغاتمتلدوقسمػوذهماٌمدلوات.مشوريمإغوفموبعودمدوؼق ماظـظوامماظودطؿاتقريمسواممممممممممممم

                              
ايؿقووووودمامساسقوووووؾماالغصووووواريومدموووووقمعػفوووووقممسربووووولمادوووووالعلمظؾؿفؿؿوووووعماٌووووودغلوممممممممد.مسؾووووود-(2) -

م.مم18وم 2002دارماظػؽرماظعربلوماظؼاػرةوم

م



ؿوعماٌودغلمشوريمانماغؿشوارػام مممممدخؾماظعرا معرحؾةمجدؼودةماغؿشورتمصقوفمعمدلواتما ؿممممم2003

مؼـعؽسمبؼقةمسؾكما الماظلقادلموظعؾم ظؽمساجدًاماديمسدمماظـضؤمواظقسلماظال عومالدارتفا.م

حرؼووةمتلدووقسممم-(معـووف:))ماواًل:39صؼوودماوردمددووؿقرمذيفقرؼووةماظعوورا مايوواظلمسيماٌووادةم)مممم

المجيق ماجؾارمم-اظؼاغقن.مثاغقًا:اىؿعقاتمواالحزابماظلقادقةماوماالغضؿامماظقفامعؽػقظةموؼـظؿم ظؽم

احدمسؾكماالغضؿامماديمأيمحزبماومذيعقةماومجفةمدقادقةماوماجؾارهمسؾكماالدوؿؿرارمسيماظعضوقؼةممم

مصقفام((.

م 

موداجؾماالسالم.مم-2

تؾعوو مودوواجؾماالسووالممدورًامدقادووقًامعفؿووًامؼلوواػؿمسيمتعؾؽووةماظوورأيماظعووامماظشووع معووـمخوواللمم 

صقػمواظػضاجقاتماٌرأؼةمواٌلؿقسةمواالجؿؿاساتمواظـودواتماظورمممطؿاباتمواضقالماٌػؽرؼـمواظ

تلوواػؿمسيمارووالعماىؿوواػريمسؾووكماٌشوواطؾماالطـوورمإياحووًامواظوورمؼؿعوور مهلوواما ؿؿووعموتؽووقنممم

عراضوو مذيوواسلمظصوواحلماظشووع معووـمخوواللماغؿؼووادمدقادوواتمايؽووامموطشووػمصضوواجقفؿموصلووادػؿممم

مواغؿفاطفؿمظلقادةماظؼاغقن.م

مقادقة.مماالحزابماظلم-3 

عوووـمادادوووقاتماظعؿوووؾماظووودكؼرارلمانمتلوووعكماالحوووزابماظلقادوووقةماديمهؼقوووؼماالتصوووالم 

اىؿاػريي.مصاظدورماالدادلماظذيمتؼوقممبوفماالحوزابماظلقادوقةمػوقماظلوعلمظؾقصوقلمسؾوكمتلؼقودمممممممممم

االصرادمظرباجمفاماظلقادقةمواالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةماظورمتعودمبؿـػقوذػاما امعواموووؾخبماديماظلوؾطةممممممم

ظضوؿانماحرتاعفوامظؾددوؿقرممممماالدارهماالغؿكاب.موحؿكمهؼقؼم ظؽمتؾؼكماالحزابمعراضؾةمظعؿؾممسرب

مودقادةماظؼاغقن.م

وعـماىدؼرمباظذطرمانمػذهماظػروةم متؿحمظالحزابماظلقادقةمسيماظعورا مصؼودمضوؿـماظؼواغقنممممم 

ؽووـماالحووزابمو مت ماظؿعددؼووةماظلقادووقةمواظؿووداولماظلووؾؿلمظؾلووؾطةم1925االدادوولماظعراضوولمظعووامم

اظلقادقةمباحلـمحااًلمسيمزؾماظـظوامماىؿفوقريمرشوؿمعوامحؼؼؿوفمثوقرةماظرابوعمسشورمعوـممتوق مسواممممممممممممم

عـمعـفزاتمسـمررؼؼمعـحماالحزابماظلقادقةمحرؼةماظعؿؾموتشؽقؾمحؽقعةماجؿالصقةمضؿخبمم1958

مطاصةماالحزابماظقرـقةماظؼاجؿة.م



را معـذمتلدقسماظدوظوةماظعراضقوةموحؿوكممممانماظقاضعماظعؿؾلمظطؾقعةماظـظامماظلقادلمسيماظعما  

خيؾقمعـمضؿاغةموجقدماحزابمدقادقةمضقؼةموععارضةومضادرةمسؾكمعراضؾوةماظلوؾطةموردػواممممم2003سامم

ماديماظصقابما امعامادمرصخبمسـفماحرتاعًامظؾددؿقرموحؼق موحرؼاتماالصراد.م

م

ماٌطؾ ماظـاغلم:ماظرضابةمسـمررؼؼماظربٌانم.مم

رضابوةمبرضابوةماظربٌوانمسؾوكمأسؿوالماظلوؾطةماظؿـػقذؼوةمو ظوؽمسوـممممممممممؼؿؿـؾمػوذاماظطرؼوؼمعوـماظممم

ررؼؼماظشؽاوىماٌؼدعةمعـمافصرادموماٌؿظؿـةمرؾؾاتفؿماظرمضدمجيدماظربٌانمأغفامسؾولمضودرمعوـمممم

اظقجاػةمممامؼدسقمإديمعقاجفةماظق راءمحبوؼماظلومالمأوماالدوؿفقابمأومدوق ماظـؼوةمعوـماظوق ارةمممممممم

طؾفا.
(3)

ممممم

ابوةماظربٌاغقوةممبوامػوقمعردوقممسيماظددوؿقروموػولملؿؾوػمعوـمدوظوةمإديممممممممممموؼؿقددمذوؽؾماظرضم

أخرىموتؽوقنماظرضابوةماظربٌاغقوةمأضوقىمسيماظوـظؿماظـقابقوةمعـفوامسيماظوـظؿمافخورىومحقوثمتؽوقنمممممممممممم

اظق ارةمعلموظةمأعامماظربٌانمعلموظقةمتضاعـقةمغاػقؽمسـماٌلموظقةماظػردؼةمظؽؾمو ؼرمسوـمأسؿوالممم

مو ارتفم.م

رضابةماظربٌانمسؾكمأسؿالمايؽقعوةماحرتاعوًامٌؾودأماٌشوروسقةمسوـمممممممظعراضلددؿقرماوضدمطػؾماظ

ًؿلوةموسشورؼـمسضوقًامسيماالضوؾمممممماجوا ممصؼودممررؼؼمتقجقفماظلمالمحقلمأعرمجيفؾفمأحدماظـوقابمومم

عـمجمؾسماظـوقابمرورحمعقضوقعمسواممظؾؿـاضشوةمالدؿقضواحمدقادوةمواداءمجمؾوسماظوق راءوموظعضوقممممممممممم

ةمزيلوةموسشورؼـمسضوقًاومتقجقوفمادوؿفقابماديمرجوقسمجمؾوسماظوق راءماومممممممممجمؾسماظـوقابمومبقاصؼومم

ماظق راءومحملادؾؿفؿمسيماظشمونماظرمتدخؾمسيماخؿصاوفؿ.م

/مثاعـًامعـماظددؿقرمانم ؾسماظـقابمدوق ماظـؼوةمعوـماحودماظوق راءمممممم61وضدموردمسيماٌادةم 

كؾوؽما ؾوسمبـواءلمسؾوكمرؾو مممممممباالشؾؾقةماٌطؾؼةوموؼعدمعلؿؼقاًلمعـمتارؼخمضرارمدق ماظـؼةومطؿوام
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زيووسماسضوواجفموباالشؾؾقووةماٌطؾؼووةمظعووددماسضوواجفمدووق ماظـؼووةمعووـمرجووقسمجمؾووسماظووق راءمبعوودممممممم

مادؿفقابموجفمظف.م

م

وظؽـمععمعامتؿؿؿعمبفماظرضابةماظربٌاغقةمسؾوكمأسؿوالماإلدارةمعوـمأػؿقوةمصوننمدورػوامعؼقودمشاظؾوًاممممممممم

سيمأحقانمعؿقاصؼةمععمإرادةمايؽقعةمظقمووادفمممباإلرادةمايزبقةماظلاجدةمسيماظربٌانماظرمتؽقن

أغفامعـمايزبمغػلفمصؿؽقنمايؽقعةماًصؿموايؽؿموػـامخيؿػلمدورماظرضابةماظلقادوقةموالمهؼوؼممم

ايؿاؼووةماظؽاصقووةمظدصوورادمضوودمتعلووػماإلدارةمخاوووةمسيماظوودولمشووريماظـقابقووةمأوماظوورمتلخووذمبـظوواممم

طؿوامانمسودممغضوؤماظوقسلممممم (م4عوـمأغوقاعماظرضابوة.)مممايزبماظقاحدمممامؼؼؿضلمتعزؼزػوامبـوقعمأخورمممم

اظلقادلمظدىماسضاءماظربٌانمواصؿؼارػؿماديماًربةموضعػماٌعارضةمضدمتومديماديمضوعػمػوذهمممم

ماظضؿاغةموخيؿػلمدورػامايؼقؼلمسيمرياؼةمحؼق ماالصرادموحرؼاتفؿ.م

م

م

م

م

م

م

ماٌؾقثماظـاغل

ماظرضابةماإلدارؼة

                              
مؼـظرم:مم-م4
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م

ظذاتقوةماظورمتؼوقممبفواماإلدارةمسؾوكمتصورصاتفامظؾؾقوثمسيمممممممماظرضابةماإلدارؼةمتؿؿـؾمسيماظرضابةما

عشروسقؿفاموعالءعؿفامصفلمرضابةمعشروسقةمعـمحقثمعقاصؼؿفامظؾؼاغقنممبعـاهماظعاممورضابوةمعالجؿوةمعوـمممم

محقثمتـادؾفامععماهلدفماظذيمتلعكماإلدارةمإديمهؼقؼفم.م

متصودرمضورارًامخارؽوًامأنمممموتؾدومأػؿقةمػذاماظـقعمعوـماظرضابوةمسيمإتاحوةماظػرووةمظو دارةماظورمممممم

تعقدماظـظرمسيمضراراػامصؿصققفمتعدؼاًلمأومإظغواءلمأومتؾودؼاًلوموسيم ظوؽمحػوظمظؽراعوةماإلدارةمسـودعاممممممم

تؽؿشػمسدممعشروسقةمتصرصفامأومسدممعالجؿؿفمباإلضواصةمإديمأنمػوذاماظـوقعمعوـماظرضابوةمجمواغلموالممممممم

ؼؿطؾ مأيمردقممأومعصارؼػ
م

.
م(م5)م

مؿمبشؽؾمتؾؼاجلموأعامسـمررؼؼمتظؾؿم ويماظشلنم.موػذهماظرضابةمأعامأنمتؿ

ماٌطؾ مافول:ماظرضابةماظؿؾؼاجقة

ؼؿقؼؼمػذاماظـقعمعـماظرضابةماإلدارؼةمسـدعامتؼوقمماإلدارةمتؾؼاجقوًامبؾقوثموعراجعوةمتصورصاتفامممممم

ظػقووصمعشووروسقؿفاموعوودىمعقاصؼؿفووامظؾؼوواغقنموعالجؿؿفووامظؾفوودفماٌرجووقمعـفوواومصؿعؿوودمإديمتصووققحممم

غواءلمأومتعودؼاًلموضودمكوارسمػوذهماظرضابوةماٌقزوػمأوماىفوةماظورمأوودرتماظؼوراروموضودمممممممممممممتصرصاتفامإظ

كاردفاماظرجقسماإلداريممبامظفمعـمدؾطةمرجادقةمسؾقفومأوماهلقؽةماٌرطزؼةممبامهلوامعوـمووواؼامإدارؼوةممممم

مسؾكماهلقؽاتماظالعرطزؼةم.م

رىمعفؿؿفواممعراضؾوةمأسؿووالممموضودمتوؿؿمػوذهماظرضابوةمبـواءلمسؾوكمتؼوارؼرمىـوةمأومػقؽوةمإدارؼوةمأخوممممممممممم

اإلدارةمصؿعؿووؾمسؾووكمإظغوواءمضراراتفووامشووريماٌشووروسةمأومإبوواليماظوورجقسماإلداريممبووامؼؿؽشووػمهلووامعووـمم

خماظػاتمضاغقغقةمظقؿكذماإلجراءماٌـاد م صقوفام.م
(6)

م

م

ماٌطؾ ماظـاغل:ماظرضابةمبـاءلمسؾكمتظؾؿ
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فامأومسدممعالجؿؿفمغؿقفةمتظؾؿممتارسمػذهماظرضابةمسـدعامتؽؿشػماإلدارةمسدممعشروسقةمتصرص

ؼؼدممإظقفوامعوـموواح ماٌصوؾقةومولؿؾوػمػوذهماظؿظؾؿواتمحبلو مافػؿقوةماظورمكـقفوامإؼاػواممممممممممممم

اٌشوورعومصؿؽووقنمإجؾارؼووةمأحقاغووًامسـوودعامؼؾووزممافصوورادمباتؾاسفووامضؾووؾمدووؾقكمررؼووؼماظطعووـماظؼضوواجلمم

أخذمبػؽرةماظؿظؾؿماظقجقبلمومحقثمعراضلصقؽقنمذررًامظؼؾقلمدسقىماإلظغاءومعـؾؿامصعؾماٌشرعماظ

.دسقىماإلظغاءظذررًامساعًامباظـلؾةممهمفجيعؾمو
م

أعامعـمحقثماىفةماظرمؼؼدممإظقفاماظوؿظؾؿمصؼودمؼؽوقنماظوؿظؾؿموالجقوارمأومرجادوقًامأومإديمىـوةمممممممم

مإدارؼةمعؿكصصةم.م

اماظؿظؾؿماظقالجل:موػقماظؿظؾؿماظذيمؼؼدممإديماىفةماظرمأودرتماظؼورارموؼطؾو مإظقفومممم-أواًل

إظغاءماظؼورارمأومتعدؼؾوفمأومدوقؾفمظعودممعشوروسقؿفمأومسودممعالجؿؿوفموتؼوقمماإلدارةمبعودم ظوؽمبػقوصمممممممممممم

اظؿظؾؿمظؾؿلطدمعـمعدىمعشروسقؿفموالا ماإلجراءاتماظال عةمظؿػاديمعامذابفمعـمسققب.
م(7)

اظؿظؾؿماظرجادل:موػذاماظؿظؾؿمؼؼودممعوـموواح ماٌصوؾقةمإديمرجوقسمعوـموودرمسـوفمممممممممم-ثاغقًا

ؾماظؿظؾؿموضدمؼؾفلمواح ماظشلنمإديمػذاماظـقعمعـماظؿظؾؿمبعودمادوؿـػا مررؼوؼماظوؿظؾؿممممماظؼرارمحم

ماظقالجلمإ امعامأورتماىفةماظرمأودرتماظؼرارمسؾكمرأؼفامورصضخبمتظؾؿف.

ماظؿظؾؿماٌقجفمإديمىـةمعؿكصصة:م-ثاظـًا

قؾفاموصوؼممؼشرت ماٌشرعمسيمبعضمافحقانمأنمؼؼدمماظؿظؾؿمإديمىـةمإدارؼةمخاوةمؼؿؿمتشوؽمم

ذرو مععقـةمؼـا مبفاماظـظرمسيمعدىمعشروسقةموعالجؿوةماظؼوراراتماظصوادرةمسوـماإلدارةمواظورمؼوؿؿممممممم

ماظؿظؾؿمعـفام.م

وتػصووؾمػووذهماظؾفووانمسيماظؿظؾؿوواتماٌؼدعووةمإهلووامعووـمدونماظرجووقعمإديماظوورجقسماإلداريممم

ػوقماظشولنمسيمجمؾوسممممموشاظؾًامعوامؼـؿفولمتطوقرمػوذهماظؾفوانمإديماغؿؼاهلوامدموقماظرضابوةماظؼضواجقةمطؿوامممممممممم

ماظدوظةماظػرغللم.م

وأؼًامطاغوخبمووقرةماظرضابوةماإلدارؼوةمصفولمظقلوخبمطاصقوةمظضوؿانمعشوروسقةمتصورصاتماإلدارةمسيممممممممممم

عقاجفةمافصرادمإ مأغفامتػؿؼرمإديماالدؿؼاللموايقادمصفلموؿوعمووػرماًصوؿموايؽوؿموالمؼولعـمممممم
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لرمإجراءاتفواموضؾوةمتؽاظقػفوامباٌؼارغوةمعوعممممممجاغؾفامعـمػذهماىفةمبرشؿمعامتؿؿقزمبفمػذهماظرضابةمعـمؼ

ماظرضابةماظؼضاجقةم.م

م

م

م

م

ماٌؾقثماظـاظث

مرضابةماهلقؽاتماٌلؿؼؾة

م

عـماظقداجؾماىدؼدةماظرماسؿؿدتفامبعوضماظودولمظؾرضابوةمسؾوكمأسؿوالماإلدارةومادوؿقداثممممممم

اتماإلدارةمػقؽاتمعلوؿؼؾةمسوـماظلوؾطؿوماظؿشورؼعقةمواظؿـػقذؼوةمظؿؿوارسموزقػوةماظرضابوةمسؾوكمتصوورصمممممممممم

واظؾقثمسيمعدىمعقاصؼؿفامظؾؼاغقنم.موغؾقثمصقؿامؼولتلماوا جمعوـمػوذهماهلقؽواتماظورماسؿؿودتفامممممممم

بعضماظدولم
(8)

م.

م

مأوماٌػق ماظربٌاغلمOmbouds manاٌطؾ مافول:مغظامماالعؾقدمسانم

م

واالعؾقدمسانمطؾؿةمدقؼدؼةمؼرادمبفاماٌػق مأوماٌؿـؾم.موػقمذكصمعؽؾوػمعوـماظربٌوانمممم

اضؾةماإلدارةموايؽقعةمورياؼةمحؼق مافصرادموحرؼاتفؿممبر
(9)

م.

                              
د.معووووووا نمظقؾووووووقمراضوووووولومغظووووووامماالعؾقدمسووووووانمأوماٌػووووووق ماظربٌوووووواغلمضووووووؿاغفميؼووووووق ماالصوووووورادمممم-8

وماظعووووووورا وم1999وم2اظعوووووووددمم–م3ا ؾووووووودمم–جاععوووووووةماظؼاددوووووووقةممم–وحرؼووووووواتفؿومجمؾوووووووةماظؼاددوووووووقةممم
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 .م61وم 23اظعددممابقمز وم–د.مريديمسؾدماٌـعؿومغظامماالعؾقدمسانومجمؾةماظعداظةممم-9



ظقؽوقنمودوقؾةمظؿقؼقوؼماظؿوقا نمممممم1809وضدمادؿقدثخبماظلقؼدمػذاماظـظاممسيمددؿقرػامظعواممم

بومدؾطةماظربٌوانمواظلوؾطةماظؿـػقذؼوةموظؾقودمعوـمتعلوػمافخوريةمسيمادوؿكداعفامالعؿقا اتفوامسيمممممممممم

معقاجفةمافصرادم.

ـمم“حؿوكمبواتمؼطؾوؼمسؾقوفمادوؿممممممموضدمتطقرمػذاماظـظام صفوقماظشكووصماظوذيمممم”محواعلماٌوقار

ؼؾفلمإظقفماٌقارـمراظؾًامرياؼؿفموتدخؾفمإ معاموادصؿفمعشاطؾمأوموعقباتمععمايؽقعوةمأوماىفواتممم

اإلدارؼة.
(10)

م

وظؾؿػووق ماظربٌوواغلمايووؼمسيماظؿوودخؾمعووـمتؾؼوواءمغػلووفمأومبـوواءلمسؾووكمذووؽقىمؼؿؾؼاػووامعووـمممم

ىمؼعؾؿمعـمخالهلامبقضقعمخماظػةمصقعؿؾمسؾكمتقجقفماإلدارةمإظلموجوقبممافصرادمأومبليمودقؾةمأخر

اتؾاعمأدؾقبمععومسيمسؿؾفامظؿؿداركمأخطاجفاوموظفمادؿفقابمأيمعقزػمسيمػذاماظشلنموظفمإضاعةم

اظدسقىمسؾكماٌقزػوماٌؼصرؼـمسيمأداءمواجؾاتفؿموعطواظؾؿفؿمباظؿعقؼووضمٌوـميؼوفمضوررمعوـممممممم

جراءماظؿصرفمشريماٌشروع.
(11)

م

ػذاموؼؼدمماالعؾقدمسانمتؼرؼرًامدـقؼًامإظلماظربٌانمؼؿضؿـمعامضاممبفمعـمأسؿالمخواللمتؾوؽممم

ماظلـة.

وباظـظرمظؾـفاحماظؽوؾريمهلوذاماظـظواممصؼودمأخوذتماظعدؼودمعوـماظودولمبلغظؿوةمعشوابفةمظوفمطؿواممممممممممممم

ومتمم1953ثووؿماظووداااركممبؼؿضووكمددووؿقرػامظعووامممم1919حصووؾمسيمصـؾـووداماظوورمأخووذتمبووفمسوواممم

واٌؿؾؽوةممم1962طذظؽمأخذتمبفمغقق ظـدامواظـروؼؤمسوامممم1955ابمأولماعؾقدمسانمصقفامسامماغؿك

م.1967اٌؿقدةموطـدامسامم

م

                              
 .1وم 1991د.مظقؾكمتؽالوماالعؾقدمسانومعؽؿؾةماالنؾقماٌصرؼةوممم-10

د.محمؿووووودماغووووووسمضادوووووؿومغظووووووامماالعؾقدمسوووووانماظلووووووقؼديمعؼارغوووووًامبـووووووازرماٌظوووووا مواحملؿلوووووو مممممممم-11

 .م77وم 1975ظلـةمم1اظؼاػرةومسددمم–جمؾةماظعؾقمماالدارؼةمم–سيماالدالمم



مLe mediateurاٌطؾ ماظـاغلم:ماظقدقطماظػرغللم

أخوذتمصرغلووامبـظوواممعشووابفمظـظووامماالعؾقدمسوانموامسؿووفمنماظقدووقطنممفغووفمؼؿقدووطماظربٌووانممم

ظرضابةماظربٌاغقةمواظؼضاجقةموايؽقعةمأومفغفمودطًامبوما
(12)

م.

ؼعوووماظقدووقطمٌوودةمدووؿةمدووـقاتمشووريمضابؾووةممممممم3/1/1973نمسيم6ومبقجوو ماظؼوواغقنمرضووؿمنمم

ظؾؿفدؼوودمعووـمرجووقسماىؿفقرؼووةممبردووقممذيفووقريموالمكؽووـمسزظووفمخوواللمػووذهماٌوودةمأومإغفوواءممم

اردةمأسؿالموزقػؿف.مإالمسـدعامؼؿعذرمسؾقفماظؼقاممبقاجؾاتوفماظقزقػقوةموؼورتكمأعورمتؼرؼورم ظوؽمإظولمممممممممم

ىـةمعؽقغةمعـمغاج مرجقسمجمؾسماظدوظةمورجقسمحمؽؿوةماظوـؼضمورجوقسمدؼوقانماظرضابوةماٌاظقوةوممممممم

وؼؿكذماظؼرارمباإلذياع.
(13)

م

طةموالمكؽوـمإظؼواءماظؼوؾضمممموؼؿؿؿعماظقدقطمبادؿؼاللمتاممصالمؼؿؾؼكمأؼوةمتعؾقؿواتمعوـمأؼوةمدوؾممممم

سؾقفمأومعالحؼؿفمأومتقضقػفمأومحفزهمبلؾ مأسؿالموزقػؿفمأوماآلراءماظورمؼودظلمبفواموؼؾؿوزمماظقدوقطمممممم

بانمؼؼدممتؼرؼرًامدـقؼًامعػصاًلمسـمغشارفمسيماظلـةماظلابؼةمإظلمرجقسماىؿفقرؼةمواظربٌانم
(14)

م.

أػووداصفاوموتلووفقؾمحووؾممموكؾووؽماظقدووقطمحووؼمتقجقووفماإلدارةمإظوولمعووامػووقمطػقووؾمبؿقؼقووؼممممم

اٌقضقساتمحمؾمظؾـزاعموتقجقفماإلدارةمإظلماتؾاعمأدؾقبمععومسيماظعؿؾموحيددماظقدووقطمعودةممم

ععقـةموق ماإلدارةمسؾكمػذاماظؿقجقفمصن اماعؿـعوخبمسوـماإلجابوةمأومرصضوخبماظورأيماٌؼورتحمبرصوعمممممممم

ماظقدقطمتؼرؼرًامبذظؽمإظلمرجقسماىؿفقرؼةم

لمسؾكماٌقارـوماإلجابةمسؾكمأدوؽؾةموادؿػلواراتماظقدوقطممممػذاموضدمأوج ماظؼاغقنماظػرغل

وظفمسيم ظؽمأنمؼطؾ معوـماظوق راءمتلوؾقؿماٌلوؿـداتمواٌؾػواتماظورملووصماٌقضوقساتماظورمممممممممم

                              
 .مم77لابؼوم د.محمؿدماغسمضادؿوماٌصدرماظ-12

اظقدووووووقطمسيماظـظووووووامماظؼوووووواغقغلماظػرغلوووووولميؿاؼووووووةممممم–ادووووووؿا غاماظوووووودطؿقرمسؾوووووولمحمؿوووووودمبوووووودؼرممممم-م13

وم1996وم2عم11جاععووووووةمبغوووووودادوما ؾوووووودمممم–افصوووووورادمجمؾووووووةماظعؾووووووقمماظؼاغقغقووووووةومطؾقووووووةماظؼوووووواغقنمممممم

 .م86 

 .مم44د.مسؾدماظؼادرمباؼـفوماٌصدرماظلابؼوم -م14



حبـفاموالمجيق مظفماالعؿـاعمسـم ظؽموانمطاغخبماٌؾػاتمدرؼفمإالمإ امتعؾوؼمافعورمباظودصاعماظوقرينممممم

أوماٌصاحلماظلقادقةماظعؾقام
(15)

م.

اظرضابووةمسؾووكمم1973نمعووـمضوواغقنمدووـةم8رجمسووـماخؿصووا ماظقدووقطموصووؼمغووصماٌووادةمنوخيوو

أسؿالماإلدارةمصقؿامؼؿعؾؼمباٌـا ساتم اتماظطابعماظقزقػلمبلؾ مإغاروةماظػصوؾمبفوامإظولمجمؾوسمممممم

ماظدوظةوموحلؾفمطػقاًلمبؿقصريمايؿاؼةماظال عةمظؾؿقزػوم.

م1659حووقاظلممم1974ضودمتؾؼوكمسيمسواممممموظدػؿقةماظرمؼؿؿؿعمبفامػذاماظـظواممنودماغوفمطوانممممم

ذوؽقىمحبلو مممم3000إظلمعوامؼؼواربمعوـممممم1991ذؽقىمبقـؿامووؾمسددماظشؽاوىماظرمتؾؼاػامسامم

لخرماإلحصاءاتم
(16)

م.

م

ماٌطؾ ماظـاظث:مػقؽةماالدساءماظعامماظلقصقر

مموضودماصوردمظوفمددوؿقرمسوامممممم1922أغشلماالهادماظلقصقرماظلابؼمغظاممػقؽةماالدساءماظعواممدوـةممم

زيسمعقادمظؿقدؼدماخؿصاواتفموعـماخؿصاوواتفماإلذورافمسؾوكمتـػقوذمافغظؿوةمواظؼوقاغومممممممم1936

موعراضؾةمتؼقدماإلدارةمبفاموذرسقةمإجراءاتفامسيمرياؼةمحؼق مافصرادموحرؼاتفؿم.

وكؽـمأنمؼؾاذرموزقػؿفمتؾوؽممبراضؾوةماإلدارةمتؾؼاجقوًامأومبـواءمسؾوكمتظؾوؿمؼؼودممإظقوفوموؼعؿوؾمممممممممم

سؿالمواظؼراراتمشريماظشرسقةماظصادرةمسـماإلدارةمسؾكمتصققحماف
(17)

.موؼؼؿصرمسؿؾماٌدسلماظعواممم

سؾووكماظؿلطوودمعووـمعطابؼووةماظعؿووؾماإلداريمظؾؼوواغقنمدونماظؾقووثمسيمعالجؿووةماإلجووراءماإلداريمأومممممم

طػاؼؿفومسؾكمسؽسمافدؾقبماظذيماتؾعفماالعؾقدمسانماظلقؼديمواظقدقطماظػرغلولمحقوثمؼؾقـوانمممم

اإلداريمباإلضاصةمإظلمعشروسقؿفمسيمعالجؿةماظؿصرفم
(18)

م.

                              
 .م96وم دم.مسؾلمحمؿدمبدؼروماٌصدرماظلابؼم-15

 م251د.معا نمظقؾقوماٌصدرماظلابؼوم مم-16

 .م43د.مسؾدماظؼادرمباؼـفوماٌصدرماظلابؼوم مم-17

وم1971د.محووووووامتمسؾوووووولمظؾقوووووو ومغظووووووامماٌػووووووق ماظربٌوووووواغلمسيماوربوووووواومجمؾووووووةمعصوووووورماٌعاووووووورةممم-18

 .م9 



وؼعوودمػووذاماظـظوواممعلوواسدًامظؾؼضوواءمسيماظرضابووةمسؾووكمأسؿووالماإلدارةموحاعقووًامالمحيرعفووامسيممممممم

عقاجفؿفاومممامريؾماٌشرعماظرودلمسؾكماإلبؼاءمسؾقفمبعدمتػؽؽماالهادماظلقصقرمسؾكماظورشؿمعواممم

جفموسدممضدرتفمسؾكمتغقريمعلؾؽفامإ امعامؼؽؿـػمسؿؾفمسيمبعضمافحقانمعـمسدمماظؿزامماإلدارةمبكرا

مأورتمسؾكمرأؼفام.

م

ماٌطؾ ماظرابعم:متؼدؼرمرضابةماهلقؽاتماٌلؿؼؾة

تؿؿؿووعمػووذهماظووـظؿم صوواجصممتقزػووامسووـمدوواجرمودوواجؾماظرضابووةومصفوولمسؾووكمسؽووسماظرضابووةممممم

ةماظؼضواجقةمماظؼضاجقةمالمتؿطؾ مأيمردقممأومعصارؼػومطؿامتؿؿؿعمبصػةماظلرسةماظرمتػؿؼرمإظقفاماظرضابوم

م.

باإلضاصةمإظلمسدممأذورترفامأؼوةمذوؽؾقةمسيمتؼودؼؿماظشوؽاوىمطوذظؽمالمؼشورت مسيماظشوؽاوىممممممممم

تقصرماٌصؾقةمٌؼدعفامسؾكمغؼقضماظـزاعماظؼضاجلم.موظقمأنمبعضماظـظؿم ػ مإظولماذورتا م ظوؽمممم

مبعدما دؼادمسددماظشؽاوىماٌؼدعةمإظقفام.

اراتماإلدارةمسيمعقاجفوةمافصورادموتلوؿؿدمممموشاظؾًامعامتراض مػذهماهلقؽواتمعقضوقعمعالجؿوةمضورمممم

دؾطؿفامتؾؽمعـمعؾادئماظعداظةمواظؼوقؿماظعؾقوامسيما ؿؿوعموروحماظؼواغقنم.مصضواًلمسوـمإدوفاعفامسيمممممممم

اضرتاحموتعدؼؾماظؿشرؼعاتموصؼمعامؼالجؿماظؿطؾقؼماظلؾقؿمهلاممبامحيؼؼمايػازمسؾكمحؼوق موحرؼواتممم

ماٌقارـو.

ظقلوخبمعؾزعوةمبالوا مإجوراءمععوومسيماظشوؽقىماٌؼدعوةمممممممموممامؼمخذمسؾكمػذهماهلقؽاتمأغفوامم

إظقفامعـمجفةموالمتؿؿؿعممبلوؾطةمإوودارمضوراراتمعؾزعوةمظو دارةمعوـمجفوةمأخورىمصفوقمؼقجففوامإظولمممممممممممم

اتؾوواعمأدووؾقبمععووومسيمتعاعؾووفامعووعمافصوورادموعووـمخوواللم ظووؽمؼطؾوو متعوودؼؾمأومإظغوواءمأومتؾوودؼؾمممم

م(.19ضراراتفاومصلؾطؿفمأدبقةمسيمػذاماظشلنم)

                              
عوووووـماظوووووـظؿماٌشوووووابفةماظووووورماػؿؿوووووخبمبايػوووووازمسؾوووووكمحؼوووووق ماالصووووورادموحرؼووووواتفؿمسيماظؿوووووارؼخممممممممممم-19

دووووالعلم)غظوووواممايلووووؾف(ماظؼوووواجؿمسؾووووكمعؾوووودأؼـمػؿوووواماالعوووورمبوووواٌعروفمواظـفوووولمسووووـماٌـؽوووورموضوووودمممممممممممال

كووووارسمػووووذاماظـظووووامماٌلووووؾؿمبـػلووووفمطؿووووامكؾووووؽموظوووولماالعوووورمانمؼعووووومعووووـمؼؿووووقالهماغطالضووووًامعووووـممممممممممم



ؾدومانماٌشرعماظددؿقريماظعراضلمضدماخذمالولمعرةمبفذاماالدؾقبمعوـماظرضابوةمصؼودموردمممموؼ 

(معـووفم))تعوودماٌػقضووقةماظعؾقوواميؼووق ماالغلووانمواٌػقضووقةماظعؾقوواماٌلووؿؼؾةمممممم102سيمغووصماٌووادةم)م

مظالغؿكاباتوموػقؽةماظـزاػةمػقؽاتمعلؿؼؾةوملضعمظرضابةمجمؾسماظـقابوموتـظؿماسؿاهلامبؼاغقنم((.م

سيماخؿصاووفاماالدوؿــاءاتماًطوريةماظورممممممػوذهماهلقؽواتمممالمؼلعـامإالمانمغرجقمانمتعوق ممو 

ذابخبموالؼةماظؼضواءمسؾوكماسؿوالماالدارةمواظعقوقبماظؽوـريةماظورماطؿـػوخبماظرضابوةماظربٌاغقوةما مانمممممممممم

االغلووانماظعراضوولمحباجووةماديماٌزؼوودمعووـمايؿاؼووةموانمسيمادووؿقداثماٌػقضووقةماظعؾقوواميؼووق مممممم

ماظضؿاغةماالطقدةمظؿقصريم ظؽ.مماديمجاغ مػقؽةماظـزاػةمناالغلا

م

م

ماٌؾقثماظرابع

ماظرضابوووةماظؼضاجقوووة

م

تعوودمرضابووةماظؼضوواءمسؾووكمأسؿووالماإلدارةمأػووؿموأجوودىموووقرماظرضابووةموماطـرػووامضووؿاغًاميؼووق مم

اظؼضاءمعـممافصرادموحرؼاتفؿمٌامتؿؿقزمبفماظرضابةماظؼضاجقةمعـمادؿؼاللموحقادم.موعامتؿؿؿعمبفمأحؽام

مضقةموحفقةمؼؾؿزمماىؿقعمبؿـػقذػامواحرتاعفاممبامسيم ظؽماإلدارةم.موإالمتعر ماٌكاظػمظؾؿللظةم.

                                                                                            
وظوووووؿؽـمعوووووـؽؿمأعوووووةمؼووووودسقنماديماًوووووريمؼووووولعرونمبووووواٌعروفموؼـفوووووقنمسوووووـماٌـؽووووورمممم“ممضقظوووووفمتعووووواديم

للمسؿووووورانم.ماالمانموالؼوووووةماحملؿلووووو ملؿؾوووووػمسوووووـماظوووووـظؿمممم104اآلؼوووووفمم”مموأوظؽوووووؽمػوووووؿماٌػؾقوووووقنم

اظلوووووابؼةمسيمانماحملؿلووووو مالمؼػصوووووؾماالمسيماالعوووووقرماظظووووواػرةمعوووووـمشوووووريمادظوووووةمصوووووالمكوووووارسمحوووووؼممممممممم

االدوووووؿفقابمأوممسووووواعماظشوووووفقدمم.مظؾؿزؼووووودمؼـظووووورم:.مد.مدوووووعقدمسؾووووودماٌوووووـعؿمايؽوووووقؿوماظرضابوووووةمسؾوووووكمممممم

ـممم .مومابوووووولمايلووووووـماٌوووووواورديم:مممم71ظؿماظقضووووووعقكم اسؿووووووالماالدارةمسيماظشوووووورؼعةماالدووووووالعقةمواظوووووو

 .م1966االحؽامماظلؾطاغقةوماظطؾعةماظـاغقةم



وعـماٌلؿؼرموجقدمغقسومعـمغظؿماظرضابةماظؼضاجقةمسؾكمأسؿالماإلدارةمالمكقزماظـوقعمافولمم

ظؼضوواءماظعوواديومبووومافصوورادمواإلدارةمسيمعراضؾووةمتصوورصاتفؿموخيضووعفؿمظـظوواممضضوواجلمواحوودمػووقمامم

وؼلؿكمبـظامماظؼضواءماٌقحودم.مأعواماظـواغلمصقلوؿكمغظوامماظؼضواءماٌوزدوجموؼوؿؿمصقوفماظؿؿققوزمبووممممممممممممم

عـا ساتمافصرادموخيوؿصمبفواماظؼضواءماظعواديمواٌـا سواتماإلدارؼوةمولضووعمظؼضواءمعؿكصوصمػوقممممممممممم

ماظؼضاءماإلداريم.

م

م

ماٌطؾ مافولم:مغظامماظؼضاءماٌقحد

ؽؾرتامواظقالؼاتماٌؿقدةمافعرؼؽقةموبعضماظدولمافخورىوموعؼؿضواهمممؼلقدمػذاماظـظاممسيمإغ

أنملؿصمجفةمضضاجقةمواحدةمباظـظرمسيمذيقعماٌـا ساتماظرمتـشلمبومافصرادمأغػلوفؿمأومبقوـفؿممم

موبوماإلدارةمأومبوماهلقؽاتماإلدارؼةمغػلفام

فصورادمواإلدارةمإظولمضضواءمممموػذاماظـظاممؼؿؿقزمبلغفمأطـرماتػاضًامععمعؾدأماٌشروسقةمإ مخيضوعمام

واحدموضاغقنمواحدمممامالمؼلؿحممبـحماإلدارةمأيماعؿقا اتمسيمعقاجفةمافصراد
(20)

.مباإلضواصةمإظولممم

اظقلوورمسيمإجووراءاتماظؿؼاضوولمإ امعووامضقرغووخبمبلدووؾقبمتق ؼووعماالخؿصاووواتماظؼضوواجقةمبوووماظؼضوواءمم

ماظعاديمواإلداريمسيمغظامماظؼضاءماٌزدوجم.

ؼدمإظولمػوذاماظـظواممعوـمحقوثماغوفمؼؼضولمسؾوكماالدوؿؼاللماظقاجو ممممممممممموععم ظؽمصؼدموجفماظـ

تقصرهمظو دارةمبؿقجقفوفمافواعورمإظقفواممموامؼعقوؼمأداجفوامفسؿاهلواوممموامؼودصعماإلدارةمإظولمادؿصودارممممممممممممم

ماظؿشرؼعاتماظرممتـعماظطعـمسيمضراراتفاوموالمخيػكمعامهلذامعـمإضرارمحبؼق مافصرادموحرؼاتفؿم.

مماظؼضوواءماٌقحوودمؼوومديمإظوولمتؼرؼوورمعؾوودأماٌلووموظقةماظشكصووقةممموعووـمجاغوو ملخوورمصوولنمغظووام

ظؾؿقزػومممامؼدصعفؿمإظلماًشقةمعـمأداءمسؿؾفؿمباظقجفماٌطؾقبمخقصوًامعوـماٌلواءظةوموإ امعوواممممم
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ضررماظؼضاءمتضؿوماٌقزػومبـاءلمسؾكمػوذاماٌؾودأمصاغوفمحيورمماٌضورورؼـمعوـماضؿضواءماظؿعوقؼضممممممممم

ٌاظقةمشاظؾًاماٌـاد مظضعػمإعؽاغقةماٌقزػما
(21)

م.

م

ماٌطؾ ماظـاغلم:مغظامماظؼضاءماٌزدوج

ؼؼووقممػووذاماظـظوواممسؾووكمأدوواسموجووقدمجفووؿومضضوواجقؿومعلووؿؼؾؿوومجفووةماظؼضوواءماظعوواديمممممم

ولؿصمباظػصؾمسيماٌـا ساتماظرمتـشلمبومافصرادمأومبقـفؿموبوماإلدارةمسـدعامتؿصرفمطشكصم

مػذاماظـزاعمأحؽامماظؼاغقنماًا .معـمأذكا ماظؼاغقنماًا وموؼطؾؼماظؼضاءمسؾك

وجفةماظؼضاءماإلداريملؿصمباظػصؾمسيماٌـا ساتماظرمتـشولمبوومافصورادمواإلدارةمسـودعاممممم

تظفرمافخريةمبصػؿفامواحؾةماظلؾطةموتؿؿؿعمباعؿقا اتمالمؼؿؿؿعمبفامافصرادموؼطؾؼماظؼضواءماإلداريمم

مسؾكماٌـا سةمضقاسدماظؼاغقنماظعامم.

اظؼضوواءماإلداريموعـفوواماغؿشوورمػووذاماظـظوواممسيماظؽووـريمعووـماظوودولمطؾؾفقؽوواممموتعوودمصرغلووامعفوود

واظققغانوموعصرومواظعرا ومٌامؼؿؿؿعمبفمعوـمخصواجصمعفؿوةومصاظؼضواءماإلداريمضضواءمإغشواجلمؼلوفؿمممممممم

سيمخؾؼمضقاسدماظؼاغقنماظعامماٌؿؿقزةمسـماظؼقاسدماظعادؼةمسيمزؾماظؼاغقنماًوا مواظورمكؽوـمممم

مصؾقةماظعاعةمورياؼةمحؼق مافصرادموحرؼاتفؿم.عـمخالهلامهؼقؼماٌ

 

وانموجقدمضضاءمعؿكصصمكارسماظرضابةمسؾكماسؿالماظلؾطةماظؿـػقذؼةمكـؾمضؿاغةمحؼقؼقةم 

يؼق ماالصرادموحرؼاتفؿمسيمعقاجفةمتعلػماالدارةوموتؿفؾكماػؿقةموجقدمضضاءماداريمعؿكصصم

كماسؿالماالدارةمتعؿوربماىوزاءماالطوربمٌؾودأمممممظؾػصؾمسيماٌـا ساتماالدارؼةمسيمانمرضابةماظؼضاءمسؾ

اظشرسقةمواظضؿاغةماظػعاظةمظلالعةمتطؾقؼماظؼاغقنمواظؿزاممحدودةموبفمتؽؿؿؾمسـاوورماظدوظوةماظؼاغقغقوةمممم

مورياؼةمحؼق موحرؼاتماالصرادمعـمجقرموتعلػماالدارة.م
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م.م81د.موؾقحمبشريمعلؽقغلوماٌصدرماظلابؼوم  -

م.م229د.مداعلمذيالماظدؼـوماٌصدرماظلابؼوم  -

 .م38صدرماظلابؼوم د.محمؿدمسؾدماهللمايراريوماٌ -



ممم 

اظلوؾطاتممموالمذؽمسيمأنمغظامماظؼضاءماٌزدوجمطوانمضودمغشولمأدادوامسؾوكمعؾودأماظػصوؾمبوومممممممم

وعـمعؼؿضاهمعـعماظؼضاءماظعاديمعوـماظـظورمسيماٌـا سواتماظورمتؽوقنماإلدارةمررصوًامصقفواماحرتاعوًاممممممممم

الدؿؼاللماظلؾطةماظؿـػقذؼةوموػقمعاموصرمظؾؼضاءماإلداريماظؽـريمعـماالدوؿؼاللمواًصقووقةمؼـادو مممم

ؿقوزةمأووالمسوـمضقاسودممممموزقػؿفمسيماظػصؾمباٌـا ساتماإلدارؼةموإغشاءمضقاسودماظؼواغقنماإلداريماٌؿمم

ماظؼاغقنماًا م

وضدماتلؿماظؼضاءماإلداريمبلورسةماظػصوؾمسيماٌـا سواتماإلدارؼوةموماظؾلوارةمسيماإلجوراءاتممممممم

ضؿاغًاميلـمدريماٌراصؼماظعاعةومافعرماظوذيممتؾقوفمرؾقعوةماٌـا سواتماإلدارؼوةموتعؾؼفوامباٌصوؾقةمممممممم

ماظعاعةمشاظؾًا.

ظلووـةمم106اظوورممتماغشوواجفامبصوودورماظؼوواغقنمرضووؿممموتعوودمحمؽؿووةماظؼضوواءماالداريمسيماظعوورا م

(مرطـوًامعفؿوًامعوـممممم1979ظلوـةممم65)ضاغقنماظؿعدؼؾماظـواغلمظؼواغقنمجمؾوسمذوقرىماظدوظوةمرضوؿمممممممم1989

ارطووانماحوورتامماظؼوواغقنمصؿكووؿصمبوواظـظرمسيموووقةماالواعوورمواظؼووراراتماالدارؼووةماظوورمتصوودرمسووـمممممم

ما.ماٌقزػومواهلقؽاتمسيمدواجرماظدوظةمواظؿعقؼضمسـف

مصؼدموردمسيماٌادةماظلابعةم/مثاغقًامعـماظؼاغقنماساله:مم

مم-))مؼعؿربمعـمادؾابماظطعـمبقجفمخا معامؼؾل:

مانمؼؿضؿـماالعرماوماظؼرارمخرضًاماومخماظػةمظؾؼاغقنماوماالغظؿةمواظؿعؾقؿات.مم-1

مانمؼؽقنماالعرماوماظؼرارمضدمودرمخالصًامظؼقاسدماالخؿصا ماومععقؾًامسيمذؽؾف.مم-2

انمؼؿضؿـماالعرماوماظؼرارمخطلمسيمتطؾقؼماظؼقاغوماوماالغظؿةماوماظؿعؾقؿاتماومتػلريػاماومم-3

صقفماداءةماومتعلػمسيمادؿعؿالماظلوؾطةموؼعؿوربمسيمحؽوؿماظؼوراراتماوماالواعورماظورمجيوق ماظطعوـممممممممم

اوممصقفامرصضماوماعؿـاعماٌقزػماوماهلقؽاتمسيمدواجرماظدوظوةمواظؼطواعماالذورتاطلمسوـمالوا مضورارمممممم

ماعرمطانمعـماظقاج مسؾقفمالا همضاغقغًام((.

وجفمإظلمغظامماظؼضاءماٌزدوجمبعضماظـؼدمعـمحقثمأنموجقدمجفؿومضضواجقؿومسيممماالماغف

اظدوظةمؼمديمعـمجاغ مإظلمتعؼقدمسيماإلجراءاتموإرباكمافصرادمسيماخؿقارمجفةماظؿؼاضلموؼمديم

ماظؼضاءماظعاديمواظؼضاءماإلداري.معـمجاغ ملخرمإظلمتـا عمسيماالخؿصا ماظؼضاجلمبو



إالمأنمػذهماٌشؽؾةمأعؽـمحؾفامسـمررؼؼمإغشاءمعرجعمظؾػصؾمسيمتـوا عماالخؿصوا مدوقاءمممم

أطانماظؿـوا عمإجيابقوامأممدوؾؾقًام.موسيمصرغلواممتمإغشواءمحمؽؿوةمتـوا عماالخؿصوا ماظورمتعودمعؽؿؾوةمممممممممممم

اظؿعار مبومافحؽاممظـظامماظؼضاءماٌزدوجوموتعؿؾمسؾكمصضماظؿـا عمسؾكماالخؿصا مأوم
(22)

م.

طذظؽمصانماٌشرعماٌصريمسفدمإظلماحملؽؿةماظددوؿقرؼةماظعؾقواماٌـشولةممبقجو ماظؼواغقنمممممم

سؾوكمأنملوؿصمممم25/2.محلوؿمعشوؽؾةمتـوا عماالخؿصوا ومحقوثمتوـصماٌوادةمممممممم1979ظلوـةممم48رضؿم

اظػصووؾمسيمتـووا عماالخؿصووا مبووؿعوماىفوةماٌكؿصووةمعووـمجفوواتماظؼضوواءمأوممم………ناحملؽؿوةمم

قؽاتم اتماالخؿصا ماظؼضاجلمطؿاملؿصمباظػصؾمسيماظـزاعماظذيمؼؼقممبشلغفمتـػقوذمحؽؿووممماهل

غفاجقوموادرمأحدػؿاممعـمأؼةمجفةمعـمجفواتماظؼضواءمأومػقؽوةم اتماخؿصوا مضضواجلموافخورىممممممم

معـمجفةمأخرىن.

م1989ظلوـةممم106رضوؿمماعامسيماظعرا مصؼدماغشلماٌشرعمسيمضاغقنمتعدؼؾمضاغقنمجمؾسمذقرىم

لةمتـا عماالخؿصا متؿاظػمعـمدؿةماسضاءم:مخيؿارمرجوقسمحمؽؿوةماظؿؿققوزمثالثوفمعوـمبووماسضواءممممممممػق

احملؽؿفموماعاماظـالثفماالخرؼـمصقكؿارػؿمرجوقسمجمؾوسمذوقرىماظدوظوةمعوـمبووماسضواءما ؾوسممممممممم

ووؿؿعماهلقلةمبرجادةمرجقسمحمؽؿةماظؿؿققزمظؿؿقديماظـظرمسيماظؿـا عماياوؾمسيماالخؿصا مبوومم

مءماالداريمواحملاطؿماٌدغقفموتؿكذماهلقلةمضراراتفامباالتػا ماوماالطـرؼةم.اظؼضا
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