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 مبـدأ املشروعيـة
  

  

ؼقصدددددددوميةٌأدددددددلدسوةمبهمائدددددددرمدظودظدددددددةميهوة ؿهدددددددةمدبصلد ػدددددددةم دددددددو ه ممممم

ألحكدددددةامدظقدددددةغرهمدبهمدمادددددل مسددددد محدددددود   مدعددددد معقؿئدددددوة مػددددد دمدٌؾدددددوبممممم

بهمهدددددداامديف دصرمامهصددددددلصةههةمبحكددددددةامدظقددددددةغره مدم دمسددددددو مبسمة ددددددةمشدددددد مممممم

 .عألدسةمده لضتمظلؾطاله

علػدددددددرهميدددددددةخؿال مدظ دددددددلد مممددألددددددددةيمدظددددددد بمؼقدددددددرامسلوددددددد مدٌؾدددددددوبم

 .دظلوةدوةمدددجؿمةسوةمدددضؿصة ؼةمامخمؿلفمدظودل

دشةظؾدددددةتمعدددددةمهؿلدددددهمدظدددددودلمسلدددددحمبهمػددددد دمدًئدددددر مػدددددرمدظددددد بم دددددن مممممممممم

هصددددددلصةههةمرددددددةيرمدظأددددددلسوةمدؼئدددددد هةمامعصددددددة مدظددددددودلمدظقةغرغوددددددةمد لدجهددددددةمممم

 سن مهصؾ م دظةميرظولوة

رػلؼدددددةمدعددددد ممدديدددددومظلودظدددددةمدظقةغرغودددددةمعددددد معقرعدددددة مدسنة دددددلمرؾو ودددددةمجمممم

 :ػ  مدظ نة ل

دجددددددر م دددددددؿرصميددددددو مدظن ددددددةامدؼئددددددرمدظقردسددددددومدألدةدددددددوةمٌمةصدددددددةممممممممم

دظلدددددددلطةمامدظودظددددددددةمدؼدددددددؾثمدظ الضددددددددةميددددددددثمددددددددلطةههةمدظددددددددـال مدظؿأددددددددلؼ وةمممم

   .1ددظؿنلو ؼةمددظقئة وة.م

خئددددددر مديف دصرمظلقددددددةغره:مدؼقؿئددددددام ظدددددد مسددددددوامجددددددرد م  ددددددودصمديف دصرمممم

قددددددددددةغرهمدهنلودددددددددد دتممببمسمددددددددددأمبدمضددددددددددلدصمبدمبعددددددددددلمعدددددددددد م دهمدظلجددددددددددر مظمممم

   .2م     ألحكةع .م

دظؿقوددددددددومجؾددددددددوبمهددددددددوص مدظقردسددددددددومدظقةغرغوددددددددةم:مدؼلددددددددؿنوم ظدددددددد م  مبهممم

دظقردسددددددومدظقةغرغوددددددةمهؿددددددوص مجلدهدددددد معؿؾةؼنددددددةم وددددددثمؼلددددددمرمي ئددددددهةمسلددددددحمممممم

   .3م     دظؾ ضمدآلخل.م
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هن ددددو مصضةيددددةمضئددددة وة:مظكددددامهكؿمددددأمسنة ددددلمدظودظددددةمدظقةغرغوددددةمديددددومعدددد مممممممممم

قئددددة وةمسلددددحمبسمددددةلمخمؿلددددفمدظلددددلطة مصوهددددة مدهقددددراممممممدجددددر مهن ددددو مظللضةيددددةمدظمم

يهدددددد  مدٌهمددددددةمدالددددددةط مسلددددددحمدخددددددؿال مبغردسهددددددةمدددددددرد مبطةغددددددتمسة ؼددددددةمباممم

  دصؼدددددة مهؾ دددددةتمظطؾو دددددةمدظن دددددةامدظقئدددددة امدٌ مدددددرلميددددد مامدظودظدددددةمطددددد همؼكدددددرهم

   .4م     غ ةامضئة معرحومبامغ ةامدظقئة مدٌز د .م

أميدددددد مصطوددددددزرمبدةدددددددوةممد ـددددددأمدظقئددددددة مديف دصبمامدظددددددودلمدظدددددد مه مددددددمم

اممحةؼدددددةمدٌأدددددلدسوةمدضدددددمةهمدحدددددادامحقدددددر مدحلؼدددددة مدألصدددددلد معددددد مجدددددرصمممم

ده لدددددددددفمديف دصر مدؼؿلددددددددد مػددددددددد دمدظقئدددددددددة ميدددددددددةً رمددظلةسلودددددددددةمامصدددددددددضم

دٌنة سددددددة مدظدددددد مهنأدددددد ميددددددثمدألصددددددلد مدديف دصرمظكرغدددددد مظددددددو م ددددددل مضئددددددة ممممم

هطؾوقددددددامطةظقئددددددة مدٌددددددوغامد الددددددةمضئددددددة  م غأددددددة وةتمدمؼؿددددددرص مسدددددد مديؿددددددود ممممممم

 .ديلرلمدٌنةدؾةمظؿن و مسالضةمديف دصرميةألصلد مامزأمدظقةغرهمدظ ةا

  

 انفصم األول

 مصادر مبدأ املشروعيت

  

  

  دمطةغددددددتمديف دصرمهلؿددددددزاميددددددةحادامدظقددددددةغرهمدهطؾوقدددددد  مصدددددد همدٌقصددددددر ممممممم

 . يةظقةغرهمػنةمدظقردسومدظقةغرغوةم و هةمبؼةتمطةهمذكلهة

 دهددددد مطةظوددددددؿرصمدعدددددةمؼلقدددددهممدظقدددددةغرهم دعصدددددة صمدٌأدددددلدسوةمػدددددامعصدددددة صم

يدددد معدددد مضومددددةمضةغرغوددددةمسلوددددةمط سالغددددة مديقددددر مدعقددددوعة مدظودددددةه م دددد مؼلدددداممممممممم

دظودددددددؿرصمدظقددددددردغثم دددددد مدظقددددددلدصد مديف دصؼددددددةمدظؿن وموددددددةمدمدظلل ؼددددددةمددظ ددددددل مممممم

 . ددظقئة 

ددنقلدددددد مػدددددد  مدٌصددددددة صم  مغددددددرسثم:مدٌصددددددة صمدٌكؿريددددددةمددٌصددددددة صمممممم

 . دظغ معكؿرية
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 املبحث األول

 ر املكتوبتاملصاد

  

هأدددددددمأمدٌصدددددددة صمدٌكؿريدددددددةمدظوددددددددؿرصمددظؿأدددددددلؼرمدظ دددددددة بم دظقدددددددةغره مممممم

 . ددظؿألؼ ة مدظللسوةمببمدظلرد  مديف دصؼة

  

 املطهب األول: انتشريعـاث اندستوريـت

ه دددددددومدظؿأدددددددلؼ ة مدظوددددددددؿرصؼةمبسلدددددددحمدظؿأدددددددلؼ ة مامدظودظدددددددةمدهقدددددددرمامم

لىم و دددددةتمصهدددددامضمدددددةمد دددددلامدظقدددددةغرغامدهلدددددمرمسلدددددحمدظقردسدددددومدظقةغرغودددددةمدألخددددد

هددددددو مذددددددكأمدظودظددددددةمدغ ددددددةامديكدددددد مصوهددددددةمدسالضؿدددددد ميددددددةٌردرنثمدحقددددددر ممم

دألصدددددددلد مدحلؼدددددددةهه  مدددخؿصة دددددددة مدألدةددددددددوةمٌكؿلدددددددفمدظلدددددددلطة مدظ ةعدددددددةمم

 .امدظودظة

دعددددد م ددددد مؼنؾغدددددامبهمهلؿدددددزامددددددلطة مدظودظدددددةم و هدددددةميةظؿقودددددومي حكةعددددد مدمم(

ظلدددددلطةمدظؿنلو ؼدددددةمم دمسدددددو مهصدددددلصةههةمشددددد معأدددددلدسة مدديف دصرمير دددددلهةمجهدددددة مدمممم

هلؿددددددزاميقردسددددددومدظودددددددؿرصمددميددددددهم ددددددةمخمةظلؿدددددد مامبسمة ددددددةم  مبهم ظدددددد مممممممم

 ) . ؼ لضمبسمة ةمظإلظغة مددظؿ رؼضمسمةمهلؾؾ مع مبضلدص

ددظقردسدددددددومدظوددددددددؿرصؼةمدمؼقصدددددددوميهدددددددةم مرسدددددددةمدظقردسدددددددومدٌكؿريدددددددةمام

د وقدددددةمبدمد دددددة هم ددددددؿرصؼةمصقلددددد م  معددددد مدٌمكددددد مبهمهكدددددرهمهلددددد مدظقردسدددددوممم

ؿريددددددةمامزددددددأم دددددددؿرصمسددددددلامؼؿمؿددددددرميلددددددمرمدظقردسددددددومدظودددددددؿرصؼةمممممشدددددد معك

 . دٌكؿريةم دههة

طددددد ظ مهؿمؿدددددرم سالغدددددة مديقدددددر مدعدددددةمهئدددددمنؿ مػددددد  مديفسالغدددددة معددددد ممممممممم

م. حقر مدحلؼة مظألصلد ميقررمدظنصرصمدظودؿرصؼةمصالمجير مخمةظلؿهة
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 املطهب انثاني: انقانـــون

أددددددددلؼ وةمامدظقددددددددردغثمػددددددددامدظؿأددددددددلؼ ة مدظدددددددد مهصددددددددوصػةمدظلددددددددلطةمدظؿ

دظودظددددددةمدػددددددام ددددددةحؾةمددخؿصددددددةصمام ظدددددد  مدهدددددد هامػدددددد  مدظؿأددددددلؼ ة مامم

دٌلهؾدددددةمدظـةغودددددةمي دددددومدظوددددددؿرصمعددددد محودددددثمدظؿدددددوص مدظقدددددةغرغامده دددددومدٌصدددددوصمممم

 . دظـةغامع معصة صمدٌألدسوة

دديف دصرمير دددددددلهةمدظلدددددددلطةمدظؿنلو ؼدددددددةمائدددددددرمألحكدددددددةامدظقدددددددردغثمصددددددد  دم

ة دتم  مدظقددددددةغرهمشدددددد ممخةظلددددددتمحكدددددد مدظقددددددةغرهمبدم ددددددوصمسمددددددأم  دصبمددددددددؿنمممم

 .  دؿرصبمدج م ظغة م ظ مدظ مأ

ػدددددامدظ ٌدددددةهميةسؿؾدددددةص مادددددـالتمظدددددإل دصرمدظ ةعدددددةمدؼأددددداطمامدظؿأدددددلؼ ة ممممممم

دظدددد مؼصددددوصػةمبهمهردصدددددهمبحكددددةامدظوددددددؿرصمد دمطةغددددتمشددددد معأددددلدسةمدجدددددوؼلرمممممم

 يةيك مي وم دؿرصؼؿهةم.مددظللطةمدٌكؿصةمي  ودصمدظقةغرهما

  

 ئح واألنظمتاملطهب انثانث : انهوا

دظلددددددددددرد  مػددددددددددامضددددددددددلدصد م  دصؼددددددددددةمهن وموددددددددددةمهصددددددددددوصػةمدظلددددددددددلطةمم

دػدددددامددجؾدددددةمددحدددددادامعددددد محودددددثمبغهدددددةم ـدددددأمضردسدددددومضةغرغودددددةمممممم دظؿنلو ؼدددددةم

 . سةعةم ل رمهلامدظقةغرهمامعلهؾؿهةمامدل مدظؿوص مدظقةغرغا

دعددددد م ددددد مصددددد همػددددد  مدظلدددددرد  مبدمدألغ مدددددةمػدددددامجـةيدددددةمهأدددددلؼ ة معددددد مممممم

اةرددددد مم ألغهدددددةمهؿئدددددم مضردسدددددومضةغرغودددددةمسةعدددددةم دددددل رمممدظنةحودددددةمدٌرضدددددرسوةم

 مدددددددر مدألصدددددددلد مبدمبصدددددددلد دتمع ودددددددنثميصدددددددلةهه مدم ددههددددددد  م دمبغهدددددددةمه دددددددومممم

 . ضلدصد م  دصؼةمع مدظنةحوةمدظأكلوةمظصودصػةمع مدظللطةمدظؿنلو ؼة

 :د ك مهصنوفمدظلرد  م  مسورمبغرد مػا

لضمدضددددددددرمدظلددددددددرد  مدظؿنلو ؼددددددددةم:مدػددددددددامدظدددددددد مهصددددددددوصػةمديف دصرميغددددددددم

دظقدددددةغرهمعرضدددددرمدظؿنلوددددد  مدػدددددامهؿقودددددوميةظقدددددةغرهمدهؿؾ ددددد  مددم لددددد مبهمه دددددولممم

   .1م     صو مبدمهئفم ظو مبدمه طأمهنلو  .م
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ظددددددرد  مدظئددددددلدصرم:مدػددددددامدظلددددددرد  مدظدددددد مهصددددددوصػةمدظلددددددلطةمدظؿنلو ؼددددددةمممم 

امشوؾدددددةمدظ ٌدددددةهمبدمدظلدددددلطةمدظؿأدددددلؼ وةمٌردجهدددددةمزدددددلد مدددددددؿـنة وةمسةجلدددددةمممممممم

ددددددددالعؿهة مصؿملدددددد مدظلددددددلطةمدظؿنلو ؼددددددةمعدددددد مخال ددددددةمبهممههددددددو مبعدددددد مدظودظددددددةم

هدددددن  مبعدددددرصمؼن مهدددددةمدظقدددددةغرهمب دددددالتمدجيددددد مبهمه دددددلضمػددددد  مدظقدددددلدصد مسلدددددحمم

   .2م     دظللطةمدظؿألؼ وةمامبضلبمصل ةميفضلدصػة.م

دظلددددددرد  مدظؿن وموددددددةم:مدهلددددددمحمبؼئددددددةتمدظلددددددرد  مدٌلددددددؿقلةمدػددددددامدظلددددددرد  م

ي ددددددضمدألعددددددرصمدظدددددد م مؼؿطددددددل مدظدددددد مهؿ ددددددوىمهنلودددددد مدظقددددددردغثم  مهن ددددددو م

   .3م      ظوهةمدظقةغرهمصؿقابمدزولؿهةمع مدظؿألؼرم.م

ظددددددرد  مدظئددددددؾام:مدػددددددامهلدددددد مدظلددددددرد  مدظدددددد مهصددددددوصػةمديف دصرميقصددددددوممممم

دالةص دددددةمسلدددددحمدظن دددددةامدظ دددددةامي نة ددددددل مدٌكؿللدددددة مدألعددددد مدظ دددددةامددظصددددددقةمممممممم

لرم ودددددةرمدظ ةعدددددةمدمدظلدددددكونةمدظ ةعدددددة مدػدددددامعهمدددددةميةظغدددددةمدألػمودددددةمظؿ لقهدددددةمعؾةذدددددم

دألصددددلد مدهقوددددومحلؼددددةهه مألغهددددةمهؿئددددم مبددعددددلمدغددددردػامدهرضددددرمدظ قريددددة مسلددددحممممممم

خمةظلوهددددددة معـددددددأمظددددددرد  مدٌددددددلدصمدمحةؼددددددةمدألش ؼددددددةمددٌأددددددلدية مددالددددددةلممممممم

   .4م     دظ ةعةم.م

دظلدددددرد  مدظؿلرؼئدددددوةم:مدػدددددامدظلدددددرد  مدظددددد مهصدددددوصػةمدظلدددددلطةمدظؿنلو ؼدددددةمممممممم

امم ٌلدددددة أمدظودخلدددددةمب دددددالتميؿلدددددرؼضمعددددد مدظلدددددلطةمدظؿأدددددلؼ وةمظؿن دددددو مي دددددضمد

غطدددددة مدظؿأدددددلؼرمدؼكدددددرهم ددددد  مدظقدددددلدصد مضدددددررمدظقدددددةغرهمددددددرد مب دددددوص ماممممممممم

م  .5م     شوؾةمدظللطةمدظؿألؼ وةمبدمامحةظةمدغ قة ػةم.م

م

م

م

م
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 املبحث انثاني

 املصادر غري املكتوبت

  

هأددددددمأمدٌصدددددددة صمشدددددد مدٌكؿريدددددددةمظلمأددددددلدسوةمسلدددددددحمدٌؾددددددة  مدظ ةعدددددددةممممم

 . دديف دصرمظلقةغرهمددظقئة مددظ ل 

  

 املطهب األول : املبادئ انعامت نهقانون

ؼقصدددددددوميةٌؾدددددددة  مدظ ةعدددددددةمظلقدددددددةغرهمهلددددددد مدٌؾدددددددة  مدظددددددد مؼلدددددددؿنؾطهةممم

دظقئددددة مدؼ لدددد مضددددلدصرمدظؿددددزدامديف دصرميهددددة مددظدددد مؼكأددددفمسنهددددةمدظقةضددددامعدددد مممممممممم

خدددداللمدظئددددم مدظقددددةغرغامدظ ددددةامامدظودظددددةمدؼطؾقهددددةمسلددددحمعددددةمؼ ددددلضمسلودددد معدددد ممممم

 . عنة سة 

دظ ةعددددددددةمظلقددددددددةغرهمدمؼأدددددددداطمدصد ػددددددددةمامغدددددددد مضددددددددةغرغامممددٌؾددددددددة  م

عكؿدددددربمصقدددددومهكدددددرهمخةصجدددددةمسنددددد مؼلؿكلصدددددهةمدظقةضدددددامعددددد مرؾو دددددةمدظن دددددةاممممممم

دظقدددددددةغرغامدبػودصددددددد مددضؿصدددددددة ؼةمددظلوةددددددددوةمدددجؿمةسودددددددةمددظقدددددددو مدظوؼنودددددددةمممم

 . ددظـقةصوةمدظلة ورمامدجملؿمر

دسلدددددحمدظدددددلش معددددد مدخدددددؿال مدظلقددددد محدددددرلمدظقومدددددةمدظقةغرغودددددةمدظددددد مهؿمؿدددددرم

يهددددةمدٌؾددددة  مدظ ةعددددةمظلقددددةغره مصقددددومددددددؿقلمدظقئددددة مسلددددحم ؿددددرمػدددد  مدٌؾددددة  مممممم

يقدددددررمعلزعدددددةمظدددددإل دصرم ودددددثمجيدددددر مدظط ددددد مي ظغدددددة مدظقدددددلدصد مدظصدددددة صرمسنهدددددة ممم

دهؿئددددددم مدغؿهةطددددددةتم دددددد  مدٌؾددددددة  مددظؿ ددددددرؼضمسدددددد مدألضددددددلدصمدظدددددد مهلددددددؾؾهةمممم

 . دألصلد 

مدعددددددد مدٌؾدددددددة  مدظقةغرغودددددددةمدظ ةعدددددددةمدظددددددد مددؿكلصدددددددهةم لددددددد مدظودظدددددددة

دظللغلددددددامدبضددددددقتمضردسددددددودتمبدةدددددددوةمامدظقددددددةغرهمديف دصبمدغ ددددددةامدظقددددددةغرهمممممم

دظ ددددةام:معؾددددوبمدددددوة رمدظقددددةغره مدعؾددددوبمسددددوامصج وددددةمدظقددددلدصد مديف دصؼددددة مدعؾددددوبمممممممم
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دٌلددددددةددرمبعددددددةامدٌلدصددددددهمدظ ةعددددددة مدعؾددددددوبمدٌلددددددةددرمبعددددددةامدظؿكددددددةظوفمدظ ةعددددددة م

مدعؾددددددوبمديددددددهمامدظؿقةضددددددا مدعؾددددددوبمسددددددوامدٌلددددددةيميددددددةيقر مدٌكؿلددددددؾة ممممممم

 . دغ لؼةمدظ لد مدددؿـنة وة

ددظقئدددددددة مديف دصبميهددددددد دمدٌ ندددددددحمدمالدددددددهمدٌؾدددددددة  مدظ ةعدددددددةمظلقدددددددةغرهمم

 الدددددةمؼقؿصدددددلم دص مسلدددددحمطأدددددلهةمددظؿققدددددهمعددددد مدجر ػدددددةمامدظئدددددم مدظقدددددةغرغامم

ظألعدددددة مدظددددد ظ مصمددددد مدظردجددددد مسلدددددحمديف دصرمددظقئدددددة مدحادعهدددددةمددظؿقوودددددوميهدددددةمم

 . دظقردسومدٌكؿريةيةسؿؾةصػةمضردسومعلزعةمذ غهةمام ظ مذ هم

  

 املطهب انثاني : انقضاء

دأل ددددددأمامدزولددددددةمدظقةضددددددامهطؾوددددددهمدظقددددددردغثمددظلصددددددأمامدٌنة سددددددة ممم

دٌ لدضددددددةمبعةعدددددد  مدػددددددرمعلددددددزامضةغرغددددددةتميةظلصددددددأمامدٌنة سددددددةمدظودخلددددددةمامممممممم

دخؿصة ددددد مدم دمدسؿددددد معنكدددددلدتمظل ودظدددددة مظددددد ظ مصدددددد مدٌأدددددل مظلقةضدددددامدظ دددددة بمم

دٌنة سدددددةم  دم مجيدددددومامدظقردسدددددومدظقةغرغودددددةممممدألددددددلربمدظددددد بمؼلدددددلك مظلدددددضمممم

 . دظقة مةمحالتمظلمنة سة

دأل ددددددأمامدزولددددددةمدظقةضددددددامهطؾوددددددهمدظقددددددردغثمددظلصددددددأمامدٌنة سددددددة ممم

دٌ لدضددددددةمبعةعدددددد م مدػددددددرمعلددددددزامضةغرغددددددةتميةظلصددددددأمامدٌنة سددددددةمدظودخلددددددةماممممممم

دخؿصة ددددددد مد دمدسؿددددددد معنكدددددددلدتمظل ودظدددددددةم مظددددددد ظ مصدددددددد مدٌأدددددددل مظلقةضدددددددامممممم

بمؼلدددددلك مظلدددددضمدٌنة سدددددةم  دم مجيدددددومامدظقردسدددددومدظقةغرغودددددةممممممدألددددددلربمدظددددد م

 . حالتمظلمنة سة

دسلدددددحم ظددددد مدمؼ دددددومدظقئدددددة معصدددددوصدتمص ودددددةتمظلقدددددةغرهمظدددددودص مدٌؿ لدددددهممممممممم

يؿطؾوددددددهمدظنصددددددرصمدظؿأددددددلؼ وةمدهللدددددد ػةمد  دظددددددةمشمرضددددددهةمد  دظددددددةمدظؿ ددددددةصضممممم

مدالؿمددددددأميونهددددددةم مددمؼؿ ددددددوىمدظقةضددددددامػدددددد دمدألعددددددلمظوصددددددأم  محددددددومخلددددددهم

 3ضردسومضةغرغوةمخةص مغصرصمدظؿألؼرم.م
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 دمبهمدظطؾو ددددددةمدًة ددددددةمظقردسددددددومدظقددددددةغرهمديف دصبمعدددددد محوددددددثمسددددددواممممممم 

هقنوندددددددد مدزددددددددلد مغأدددددددد ه مده ددددددددو م ددددددددةد مغأددددددددةر م مب ىم  مبهمؼؿفددددددددةد مم

دظقئددددددددة مديف دصبم دصمدظقئددددددددة مدظ ددددددددة بمظوؿمةذددددددددحمعددددددددرمعؿطلؾددددددددة مديوددددددددةرم

كدددددددةامدظقدددددددةغرهمديف دصبم مصوصدددددددؾ ممديف دصؼدددددددةمصو مدددددددوم  مخلدددددددهمعؾدددددددة  مدبحم

دظقئدددددة معصدددددوصمص دددددامظلقدددددةغرهمديف دصبميدددددأمعددددد مبػددددد معصدددددة صػةمدظل ودددددةم ممممم

 . دؼؿ وىم دص مدظؿألؼرمامطـ مع مدألحوةه

دهؿمودددددددزمبحكدددددددةامدظقئدددددددة مديف دصبمي دددددددوامخئدددددددرسهةمظلقدددددددةغرهمدٌدددددددوغام م

غصدددددددددةتمم صةظقةضدددددددددامديف دصبم  دم مجيدددددددددومامدٌؾدددددددددة  مدظقةغرغودددددددددةمدظقة مدددددددددةمم

سلدددددحمدظندددددزد مدٌ دددددلدضمسلوددددد مؼؿدددددر مينللددددد م غأدددددة مدظقردسدددددومدظال عدددددةمممؼنطؾدددددهم

 . ظ ظ م دهمبهمؼكرهمعقوودتميقردسومدظقةغرهمدٌوغا

دعدددددد مجةغدددددد م خددددددلمبهمبحكددددددةامدظقئددددددة مدظ ددددددة بم د محفوددددددةمغلددددددؾوةمممممممم

هقؿصددددلمسلددددحمبرددددلد مدظنددددزد مدعرضددددرس مد دددد دمهددددو مضومؿهددددةمير ددددلهةمعصددددوصدتممممممممم

يف دصبمدظدددد مهؿموددددزميكرغهددددةمحفددددةمممهللدددد دتمسلددددحمدظنقددددوضمعدددد مبحكددددةامدظقئددددة مدمممم

 . سلحمدظكةصة

دام ظدددددد مؼؿددددددؾثمبهمظلقئددددددة م دصدتم غأددددددة وةتمطددددددؾ دتمام ددددددةلمدظقددددددةغرهممممممم

 . ديف دصبمدع م  مصهرمؼأكأمعصوصدتمص ولوةتمع معصة صمدٌألدسوة

بعدددددددةميةظنلدددددددؾةمظلقئدددددددة مديف دصبمصددددددد همبحكةعددددددد مهؿمودددددددزمي دددددددوامخئدددددددرسهةم

 مجيدددددددومامدٌؾدددددددة  مدظقةغرغودددددددةمممظلقدددددددةغرهمدٌدددددددوغا مصةظقةضدددددددامديف دصبم  دممم

دظقة مددددددةمغصددددددةتمؼنطؾددددددهمسلددددددحمدظنددددددزد مدٌ ددددددلدضمسلودددددد مؼؿددددددر مينللدددددد م غأددددددة مم

دظقردسددددددومدظال عددددددةمظدددددد ظ م دهمبهمؼكددددددرهمعقوددددددودتميقردسددددددومدظقددددددةغرهمدٌددددددوغاممممم

صهدددددرمضئدددددة م غأدددددة امؼؾؿدددددو مديلدددددرلمدٌنةددددددؾةمدظددددد مهؿلدددددهمدرؾو دددددةمصدديددددداممممممم

ئدددددددوة محلددددددد مدددددددد ػةمدظقدددددددةغرهمدظ دددددددةامددحؿوةجدددددددة مدٌلدصدددددددهمدظ ةعدددددددة مدعقؿ

 . دددؿودعؿهةمددظ ماؿلفمامرؾو ؿهةمس مصدديامدظقةغرهمدًةص
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دعدددددد مجةغدددددد م خددددددلمبهمبحكددددددةامدظقئددددددة مدظ ددددددة بم د محفوددددددةمغلددددددؾوةمممممممم

هقؿصددددلمسلددددحمبرددددلد مدظنددددزد مدعرضددددرس مد دددد دمهددددو مضومؿهددددةمير ددددلهةمعصددددوصدتممممممممم

هللدددددد ؼةتمسلددددددحمدظنقددددددوضمعدددددد مبحكددددددةامدظقئددددددة مديف دصبمدظدددددد مهؿموددددددزميكرغهددددددةممم

 . حمدظكةصةحفةمسل

  

 املطهب انثانث : انعرف اإلداري

دظ ددددددل مديف دصبمػدددددددرم مرسددددددةمدظقردسدددددددومدظدددددد م صجدددددددتمديف دصرمسلدددددددحمممم

 هؾةسهددددددةمامب د مدزولؿهددددددةمام ددددددةلمع ددددددثمعدددددد مغأددددددةرهةمدهلددددددؿملمصؿصددددددؾ ممممممم

علزعدددددةم دددددةمده دددددومخمةظلؿهدددددةمخمةظلدددددةمظلمأدددددلدسوةمهددددد  بم  م يطدددددةلمهصدددددلصةههةمممممم

 . يةظطل مدٌقلصرمضةغرغةت

ل مديف دصبمامعلهؾدددددةمب غدددددحمعددددد معلهؾدددددةمدظقردسدددددومدظقةغرغودددددةمممممدؼددددد هامدظ دددددم

دٌكؿريدددددةمادددددةمؼلدددددؿلزام دمادددددةظفمغصدددددةتمعددددد مغصدددددرصمدظقدددددةغره مصهدددددرمعصدددددوصمممممم

 . هكمولامظلقةغرهمؼلللمدؼكمأمعةمغق معن 

دؼؿددددددؾثمعدددددد م ظدددددد مبهمدظ ددددددل مديف دصبمؼؿكددددددرهمعدددددد مسنصددددددلؼ م:مسنصددددددلممم

ظدددددد مدددددددلكؿهةمامع نددددددربمؼؿمـددددددأمامذدددددد رصمدألصددددددلد مدديف دصرميدددددد همدظقةسددددددورمد

هصدددددلصةههةمب دددددؾقتمعلزعدددددةمضةغرغدددددةت مدسنصدددددلمعدددددة بمؼؿمـدددددأمامددسؿودددددة مسلدددددحمممممم

يأددددددكأمعنددددددؿ  مدعلددددددؿملميأددددددلطمبهمؼؿؾلددددددرصم ظدددددد مممم دألخدددددد ميؿلدددددد مدظقةسددددددورمم

 . جئامدظزع مدظكةامددؿقلدصػة

دعدددددرم ظددددد مصددددد همدظؿدددددزدامديف دصرميدددددةحادامدظ دددددل مدميلعهدددددةمعددددد مبعكدددددةهمم(

دضؿئدددددددتم ظددددددد مدٌصدددددددلقةمدظ ةعدددددددة مصدددددددةيف دصرمه وؼلددددددد مبدمهغدددددددو  مغهة ودددددددةتم  دم

 لددددد مهن دددددو مدظقةسدددددورمدظددددد ميكمهدددددةمدظ دددددل ميودددددومبهمضودددددةامدظ دددددل مدىوؼدددددومم

ؼؿطلددددددد مهدددددددرصلمدظ نصدددددددلؼ مدظلدددددددةيقثمصدددددددالمؼؿكدددددددرهمجفدددددددل مخمةظلدددددددةمديف دصرم

 ) . ظل ل مدٌطؾه
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بعدددددةم  دمخةظلدددددتمديف دصرمدظ دددددل مامحةظدددددةمصل ؼدددددةمخة دددددةم دهمبهمم   (

يدددددودصرمدٌصدددددلقةمدظ ةعدددددةمصددددد همضلدصػدددددةمبدم جلد ػدددددةمهلدددددؿهو مه وؼلددددد مبدمهغدددددو  م

 ) . دٌكةظفمظل ل مؼكرهميةرالتمٌكةظلؿ معؾوبمدٌألدسوة

دؼلدددددزامظرجدددددر مدظ دددددل مديف دصبم دمادددددةظفمغصدددددةتمعكؿريدددددةت مصددددد  دمخةظلدددددتمممممممم

ديف دصرمامعلدددددلكهةمغصدددددةتمضةغرغودددددةت مصدددددالمجيدددددر مدظقدددددرلميرجدددددر مسدددددل م  دصبمبدمممممممم

 .دظؿمل مي 

صدددددددددوصدتمظلقردسدددددددددومدظقةغرغودددددددددةمامدجملدددددددددةلممممددظ دددددددددل مديف دصبمؼ دددددددددومعم

ديف دصبم دمبغدددددد مدمجيدددددددر مدظلفددددددر م ظوددددددد م دم  دم مجيددددددومدظقةضدددددددامديف دصبمامممم

غصددددرصمدظقددددردغثمددظلددددرد  معددددةم كدددد مهطؾوقدددد ميددددأمدظنددددزد  مد كدددد مدظقددددرلممممممممم

يددددددةهم دصمدظ ددددددل مديف دصبمبضددددددأمبػموددددددةمام ددددددةلمدظقددددددةغرهمديف دصبمعندددددد ماممم

ةصمبهمهكرؼنددددد مؼؿطلددددد مصدددددارمررؼلدددددةمعددددد م دددددةلمدظقدددددةغرهمدًدددددةص مسلدددددحمدسؿؾددددد

امحدددددددثمهؿطدددددددرصمبحكدددددددةامدظقدددددددةغرهمديف دصبمدهدددددددؿغ مممممم دظـؾدددددددة مدددددددددددؿقلدصمم

م.يةدؿملدص

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

 انفصم انثاني

 موازنت مبدأ املشروعيت

  

  دمطددددددةهمدحددددددادامحقددددددر مدألصددددددلد مدحلؼددددددةهه مؼقؿئددددددامدجددددددر مضردسددددددوممممم

ددددد مم ددددةصعةم نددددرمديف دصرمعدددد مددسؿددددود مسلددددحمعؾددددوبمدٌأددددلدسوة مصدددد همحلدددد مممممممم

دٌلدصددددددددهمدظ ةعددددددددةمدددددددددددؿملدصمب د مديف دصرمدزولؿهددددددددةمؼقؿئددددددددوةهمعنقهددددددددةمعدددددددد م

عددددددةمؼلددددددةسوػةمامداددددددة مدظقددددددلدصمدٌنةددددددد مامدظرضددددددتمدٌنةددددددد مممممم ديلؼددددددةم

 . هرخوةتمظلمصلقةمدظ ةعة

ظددددددد ظ مدسدددددددا مدٌأدددددددل مددظقئدددددددة مددظلقددددددد ميدددددددؾ ضمددعؿودددددددة د مدظددددددد مم

 : لكهةمديف دصرمدهلؿهو معرد غةمعؾوبمدٌألدسوةمدػا

      ·             . دظللطةمدظؿقوؼلؼة

      ·             . دظ لد مدددؿـنة وة

            ·      

  

 املبحـث األول

 انسهطت انتقديريـت

  

بددددددددددددلريثم:مدألدلمبهم دددددددددددةصيمم  دددددددددددةصيمديف دصرمغأدددددددددددةرهةمي هؾدددددددددددة م

دخؿصة ددددددةتمعقوددددددودتمدصودددددد ميددددددو مدٌأددددددل مدظأددددددلدطمداددددددة مضلدصدػددددددةمعقددددددوعةتم.مم

ةمػددددرمديددددةلمامهلضوددددةمعرزددددفميةألضوعوددددةمصقددددامصدددد  دمعددددةمهددددرصل مػدددد  ممممممممممعـلمدددد

 .دألضوعوةمص همديف دصرم  رمسلحمدظؿوخأمد  ودصمضلدصػةميةظاضوة
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ددألدددددددددلربمدظـددددددددةغامؼؿمـددددددددأمجمةصدددددددددةمديف دصرمدخؿصة ددددددددةتمهقددددددددوؼلؼةتم  مممم

ؼدددددارمدٌأدددددل مظدددددإل دصرمحلؼدددددةمدخؿودددددةصمدضدددددتمدبددددددلربمدظؿدددددوخأمام  دددددودصممممممم

 . د مدع م دهمبهمائرمظللضةيةضلدصدههةمهؾ ةتمظل ل

صةٌأدددددل مؼكؿلددددداميرضدددددرمدظقةسدددددورمدظ ةعدددددةمدظددددد مهؿصدددددفميةٌلدغدددددةمهةصطدددددةتممممم

ظدددددإل دصرمهقدددددوؼلمعال مدددددةمدظؿصدددددل  مذدددددلؼطةمبهمهؿدددددرخحمدظصدددددة مدظ دددددةامامببمممممممم

سمددددأمهقددددراميدددد مدبهمدمهنقددددل مسدددد مػدددد  مدظغةؼددددةمد دمطددددةهمسملددددهةمعأددددريةتمي ودددد مممم

 ([6 دة رمددؿ مةلمدظللطةم.م م]

لؼددددددددةمديف دصرمشدددددددد معطلقددددددددةمامػدددددددد دمدجملددددددددةلمصؾةيفضددددددددةصةم  ممم دمبهمح

بغهددددددةمعقوددددددورميةدددددددؿهود مضلدصدههددددددةمدٌصددددددلقةمدظ ةعددددددةمهكددددددرهمعلزعددددددةمي هؾددددددة ممممم

ضردسددددددومددخؿصددددددةصمددظأددددددكلوةمدالددددددو رمضةغرغددددددةت ميونمددددددةمهنصددددددل مدددددددلطؿهةمممممممم

دظؿقوؼلؼدددددةم  مددددددؾ مدظقدددددلدصمديف دصبمدػدددددرمديةظدددددةمدظردض ودددددةمددظقةغرغودددددةمدظددددد مممممم

دصمددالددددددأمدػددددددرمدأل ددددددلمدظقددددددةغرغامدٌاهدددددد مسندددددد محددددددةدتمممهدددددد صمداددددددة مدظقددددددل

 ([7دعؾةذلر مصهنةمهؿفلحمدلطةمديف دصرمدظؿقوؼلؼةم.م م]

دضددددومعددددن مدٌأددددل مظددددإل دصرمػدددد  مدظلددددلطةمذدددد رصدتمعندددد مي غهددددةمبضددددوصمسلددددحمممممممم

دخؿوددددددةصمدظردددددددة أمدٌنةدددددددؾةمظلؿددددددوخأمدداددددددة مدظقددددددلدصمدٌال دددددد مامزددددددلد ممممممم

ؼؿصدددددرصم ودددددرمديدددددةد مدظددددد مضدددددومممع وندددددةمألغددددد معهمدددددةمحدددددةدلمدمؼلدددددؿطورمبهممم

هطددددددددلبمامدظ مددددددددأمديف دصبمدؼلددددددددد مديلددددددددرلمدٌنةدددددددددؾةم ددددددددة مصةظلددددددددلطةممممممم

 دظؿقوؼلؼةمضلدصرميل مد مدظ ملوةمديف دصؼةمدهقوهمشةؼةههة

  

 :دظقئة مددظللطةمدظؿقوؼلؼة 

  دمطةغدددددتمدظلددددددلطةمدظؿقوؼلؼدددددةمددددددددؿـنة  معدددددد معؾدددددوبمدٌأددددددلدسوة مصمددددددةم دصمممم

سمددددددددةلمديف دصرمدظصددددددددة صرمددددددددددؿنة دتم  مػدددددددد  مدظقئددددددددة مامدظلضةيددددددددةمسلددددددددحمب

 . دظللطةم؟
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 ػدددد مجةغدددد معدددد مدظلقدددد م  مبهمدظقئددددة م ؿنددددرمسدددد ميلددددامصضةيؿدددد مسلددددحممممممممم

بسمددددددةلمديف دصرمدٌلددددددؿنورم  مدددددددلطؿهةمدظؿقوؼلؼددددددة مصةظقةضددددددام لدددددد مصبؼهدددددد مممم

 دددددةصيمصضةيدددددةمدٌأدددددلدسوةمدظدددددو مصضةيدددددةمدٌال مدددددةمددمجيدددددر مظددددد مبهم دددددةصيمممممممم

 ([8ع مغلل مص ولةتمظلللطةمديف دصؼةم.م م]دطره مسلحمديف دصرمصوف أم

امحدددددثم ػددددد مجةغددددد م خدددددلمعددددد مدظلقددددد م  مجدددددرد مهدددددوخأمدظقةضدددددامممممممم

ٌلدضؾددددةمدظلددددلطةمدظؿقوؼلؼددددةمسلددددحمبدددددةيمعددددةمؼؿمؿددددرميدددد مدظقةضددددامديف دصبمعدددد مممممممممم

 دصمامدظكأدددددفمسددددد مضردسدددددومدظقدددددةغرهمديف دصبمصدددددومك مظددددد مبهميدددددرلمي دددددضممممممم

ددٌلهؾطددددددةميةٌال مددددددةم  مضئددددددةؼةمممدظقئددددددةؼةمدٌنوصجددددددةمامدظلددددددلطةمدظؿقوؼلؼددددددةممم

هندددددوص مهدددددتمعؾدددددوبمدٌأدددددلدسوةمهلؿدددددزامديف دصرمي هؾةسهدددددةمدم دمه لضدددددتمبسمة دددددةممممم

 ([9ظلؾطالهم.م م]

ددظددددددددلببمدألطـددددددددلمضؾددددددددردتمامػدددددددد دمدجملددددددددةلمؼدددددددد ػ م  مبهمدددددددددلطةممم

ديف دصرمدظؿقلووؼدددددةمدم ندددددرمعددددد مصضةيدددددةمدظقئدددددة مد الدددددةمػدددددامدظددددد م دددددن مديف دصرمم

دظ ددددددلد مدٌال مددددددةمداددددددة مضلدصدههددددددةمدػدددددد  مديلؼددددددةممم ددددددةدتمددددددددد ةتمظؿقددددددوؼل

عقوددددورميددددةهمدمهؿئددددم مػدددد  مدظقددددلدصد مشلطددددةتميونددددةتمبدمد لدصددددةتميةظلددددلطة مدػدددداممممممممم

يددددد ظ مدمهؿ دددددةصضمعدددددرمعؾدددددوبمدٌأدددددلدسوةميقدددددوصمعدددددةمالدددددفمعددددد مدخؿصة دددددة مممم

 . ديف دصرمدٌقوور

  

 املبحث انثاني

 انظروف االستثنائيت

  

زلدصدددددددةتمدددددددددؿـنة وةمو ػدددددددةمسلدددددددحمممهردجددددددد مديف دصرمامي دددددددضمدألدضدددددددة مم

داددددددة مي ددددددضمديفجددددددلد د مدظدددددد مه ددددددومشدددددد معأددددددلدسةمامدظ ددددددلد مدظ ة ؼددددددةمممم

محةؼدددددةمظلن دددددةامدظ دددددةامدحلددددد مدددددد مدٌلدصدددددهمدظ ةعدددددةمصؿئدددددلامسلدددددحم جلد دههدددددةمم

 . هل م لةمدٌألدسوةمدددؿـنة وة
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دسلددددددحم ظدددددد مصدددددد همدظ ددددددل مدددددددددؿـنة امبؼددددددةتمطةغددددددتم ددددددرصه محليددددددةتمبدممممم

ديف دصرمامعنددددددد ىمعددددددد مصضةيدددددددةمدظقئدددددددة ميأدددددددكأمممطدددددددردص مرؾو ودددددددةمدمجي دددددددأ

عطلددددده مصدددددالمؼ دددددودمدألعدددددلمبهمؼكدددددرهمهردددددد ةتمظقردسدددددومدٌأدددددلدسوةمه دولدددددةتمسلدددددحمممم

 . " عقرظةم"مدظئلدصد مهؾو مدال رصد 

هؾقددددددحمعلددددددؽرظةمامزددددددأمدظ ددددددلد مدددددددددؿـنة وةمسلددددددحمبدددددددةيممم صددددددةيف دصرم

 وةمدًطددددد مدظددددد بمضدددددومؼقدددددرمعنهدددددة مشددددد مبهمدًطددددد مامحةظدددددةمدظ دددددلد مددددددددؿـنةم

ؼقدددددةيمج ودددددةصم خدددددلمدؼدددددر همجودددددزدهمعغدددددةؼلمظددددد ظ مدظددددد بمؼدددددر هميددددد مامزدددددأمم

 ([10دظ لد مدظ ة ؼة مصولؿلزامدظقئة مصو مبط مع مدىلةعةم.م م]

دهلددددددؿمومغ لؼددددددةمدظ ددددددلد مدددددددددؿـنة وةمدجر ػددددددةمعدددددد مدظقئددددددة مديف دصب ممممم

شدددد مبهمدٌأددددل مضددددومهددددوخأمعؾةذددددلرمامي ددددضمديددددةد مظؿقوؼددددومعددددةم  دمطددددةهممممممم

 وةتمبامدم.مدػدددددددرم دددددددةصيم ظددددددد مي هؾدددددددة مبددددددددلريث:مدألدل:مبهمدظ دددددددل مدددددددددؿـنة

ؼلؿصدددددددوصمضدددددددردغثمهدددددددن  مددددددددلطة مديف دصرمامدظ دددددددلد مددددددددددؿـنة وةمي دددددددومممممم

دضرسهددددددة مدؼؿلدددددد مػدددددد دمدألدددددددلربم مةؼددددددةمحقددددددر مدألصددددددلد مدحلؼددددددةهه مألغدددددد ممم

يدددددلامدظلدددددلطةمدظؿنلو ؼدددددةمعددددد مدظلفدددددر م  مددددددلطة مدظ دددددلد مددددددددؿـنة وةم دمممممممم

ظؿأددددلؼ وة مدؼ وؾدددد مبهمػنددددةرمعدددد مدظ ددددلد معددددةمؼقددددرميأددددكأممممي ددددومعردصقددددةمدظلددددلطةمدم

علددددددددةج مدميؿمددددددددأمددؿصددددددددودصمهلدددددددد مدظؿأددددددددلؼ ة ميددددددددةيفجلد د مدظطرؼلددددددددةممم

 ( [11دٌ ؿة رم.م م]

دعدددددددةمددددددددددلربمدظـدددددددةغامصوؿمـدددددددأمامدسدددددددود مهأدددددددلؼ ة مع دددددددورمددددددددللةمممممم

ٌردجهددددددةمدظ ددددددلد مدددددددددؿـنة وة.ددمالددددددحمعددددددةم دددددد دمدألدددددددلربمعدددددد مسوددددددربم

رمديف دصرمددددددددلطؿهةمام سدددددددالهمحةظدددددددةمدظ دددددددلد ممممهؿمـدددددددأمامدحؿمدددددددةلم ددددددددة مم

ددددددددددؿـنة وةمامشددددددد مدضؿهدددددددةمدددددددددددؿلة رمادددددددةم نقددددددد م دددددددةمدٌأدددددددل معددددددد ممم

 .  الحوة مامهقووومحلؼة مدألصلد مدحقرضه 
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دضددددددومبخدددددد مدٌأددددددل مدظللغلدددددداميةألدددددددلربمدألخدددددد م  معنقددددددتمدٌددددددة رمممممم

ص دددددو مم1958دظلة ددددددةمسأدددددلمعددددد م ددددددؿرصمدىمهرصؼدددددةمدًةعلدددددةمدظصدددددة صمسدددددةاممممم

مهرصؼددددددددةمدظللغلددددددددوةمدددددددددلطة مددددددددددد ةمعدددددددد مبجددددددددأمعردجهددددددددةمدظ ددددددددلد ممدى

 . دددؿـنة وة

حودددددثمحدددددو مدٌأدددددل مدظ لدضدددددامػددددد  مم دطددددد ظ مص دددددأمدٌأدددددل مددظ لدضدددددام

 : صومةمؼلام1965ظلنةمم4ديةد مامضةغرهمدظلالعةمدظررنوةمصض م

د دمحددددددو مخطددددددلمعدددددد مشددددددةصرمسود وددددددةمددمدسلنددددددتمديددددددلبمددمضةعددددددتممم .1

 . رضرسهةحةظةمحلبمددمدؼةمحةظةمههو مي

 . د دمحو مدضطلدبمخط مامددع مدظ ةامددههوؼومخط مظ  .2

 . د دمحو مدية مسةامددمطةص ةمسةعة .3

طدددد ظ مد ددددوصمدٌأددددل مدعددددلمضددددةغرهمدظددددوصة مسدددد مدظلددددالعةمدظررنوددددةمصضدددد ممممممممم 

دظدددددد بمخددددددرلمص ددددددو مدظددددددر صد مي ددددددومعردصقددددددةمػوؽددددددةمدظل ةدددددددةممم2004 مظلددددددنةم1 

قددددةمعددددد مدظ ددددلد مسنددددومه دددددلضمممميةد ددددة مدسددددالهمحةظددددةمدظطدددددردصى مامدؼددددةمعنطمممم

دظأددددد  مدظ لدضدددددامًطدددددلمحدددددةلمجلدددددو مؼهدددددو مددصدددددلد مامحودددددةهه م مدغةذدددددح ممممم

عددددد ممحلددددد معلدددددؿملرمظل ندددددفم معددددد مببمسدددددو معددددد مددذدددددكةصمٌندددددرمهأدددددكوأمممممم

حكرعدددددةمدددددددد ةمدظؿمـودددددأمامدظ دددددلد مددمه طودددددأمدٌأدددددةصطةمدظلوةددددددوةمدظلدددددلموةممممممم

 .ظكأمدظ لدضوثمددمببمشلضمدخل

  

 :ظ لد مدددؿـنة وةدظقئة مديف دصبمدغ لؼةمد

 دددددددددةصيمدظقئدددددددددة مديف دصبم دصدتمعهمدددددددددةتمامهوؼدددددددددومع دددددددددة مغ لؼدددددددددةممممم

دظ ددددددلد مدددددددددؿـنة وة مدؼئددددددرمذددددددلدطمدددددددددؿلة رمعنهددددددةمدؼلدضدددددد مديف دصرماممممممم

دددددددددؿكودام دددددددالحوةهه مددددددددددؿـنة وةممحةؼدددددددةميقدددددددر مدألصدددددددلد مدحلؼدددددددةهه  مممممم

 :دػ  مدظألدطمػا



16 
 

دٌلدصددددددهممدجددددددر مزددددددل مددددددددؿـنة امؼهددددددو مدظن ددددددةامدظ ددددددةامدحلدددددد مددددددد مم

ةمدددددددددددظ ةعددددددةمدددددددرد م ـددددددأمػدددددد دمدظ ددددددل ميقوددددددةامحددددددلبمبدمدضددددددطلدبمبدمطةص مممم

   .1م     رؾو وةم.م

بهمه فدددددددزمديف دصرمسددددددد مب د مدزولؿهدددددددةميةددددددددؿكودامددددددددلطةههةمامدظ دددددددلد م

دظ ة ؼدددددددة مصؿلفددددددد مدددددددددؿكودامددددددددلطةههةمددددددددددؿـنة وةمدظددددددد مهردصلػدددددددةمػددددددد  ممممم

   .2م     دظن لؼةم.م

جددددددورمدظ ددددددل مدددددددددؿـنة امممم دددددددددؿـنة وةمبهمهددددددو ماةصدددددددةمدظلددددددلطةممم 

صدددددالمجيدددددر مديف دصرمبهمهلدددددؿملمامددددددددؿلة رمعددددد مدٌأدددددلدسوةمددددددددؿـنة وةمعدددددورممممم

   .3م     هزؼومسلحمعورمدظ ل مدددؿـنة ام.م

  

دظلقئدددددددة مديف دصبم دصمعهددددددد مامدظلضةيدددددددةمسلدددددددحمدحدددددددادامديف دصرم ددددددد  مممممم

ظن لؼدددددةمسددددد مغ لؼدددددةمبسمدددددةلمدظلدددددوة رمدظددددد مه دددددوممدظأدددددلدطمدػدددددرم ودددددزمػددددد  مدم

خلدجددددةتمسلددددحمدٌأددددلدسوةمد نددددرمدظقئددددة معدددد مدظلضةيددددةمسلددددحمدألسمددددةلمدظصددددة صرمممممممم

ددددددؿنة دتم ظوهددددةم.مطمددددةمهؿموددددزمسدددد مغ لؼددددةمدظلددددلطةمدظؿقوؼلؼددددةمظددددإل دصرمدظدددد مؼكددددرهمممم

 دصمدظقئدددددة مامدظلضةيدددددةمسلوهدددددةم دددددود دتميةٌقةصغدددددةمعدددددرمصضةيؿددددد مسلدددددحمبسمدددددةلممممممم

 . د مدددؿـنة وةديف دصرمامدظ ل

صةظقةضدددددامامػددددد  مدظ دددددلد مؼلدضددددد مغأدددددةطمديف دصرمدمددددددومةمعددددد محودددددثممممم

ددمم بدددددددؾةبمضلدصػددددددةمديف دصبمددظغةؼددددددةمدظدددددد مهلعددددددام ظوهددددددةمديف دصرمامداددددددة  ممم

ؼؿفددددددةد مامصضةيؿدددددد م  مدظ وددددددربمدألخددددددلى مددخؿصددددددةصمددظأددددددكأمددالددددددأممممممم

 ([13]مدػرمعةمددؿقلمسلو مدظقئة مديف دصبمامدظ وؼومع مدظودلم.م 

  

م

م

م
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 املبحث انثانث

 نظريت أعمال انسيـادة

  

دخؿلددددددددفمدظلقدددددددد مددظقئددددددددة مامه لؼددددددددفمبسمددددددددةلمدظلددددددددوة ر مدػدددددددداماممم

حقوقؿهددددددةمضددددددلدصد م  دصؼددددددةمهصددددددوصمسدددددد مدظلددددددلطةمدظؿنلو ؼددددددةمدهؿموددددددزمي ددددددواممممممممم

 ( [14خئرسهةمظلضةيةمدظقئة مدرد مبطةهميةيفظغة مبدميةظؿ رؼضم.م م]

ؼلؼدددددددةمددظ دددددددلد مدػددددددداميددددددد ظ ماؿلدددددددفمسددددددد مغ دددددددلؼ مدظلدددددددلطةمدظؿقو

ددددددددؿـنة وةمدظددددد مدمه مدددددأم دمسلدددددحمهرددددددورمددددددلطةمديف دصرمصهدددددامه دددددومطمدددددةممممممممم

 . ؼ ػ مجةغ مع مدظلق مخلدجةتم ليةتمسلحمعؾوبمدٌألدسوة

دضدددددومغأددددد  مبسمدددددةلمدظلدددددوة رمامصلغلدددددةمسندددددوعةمحدددددةدلم لددددد مدظودظدددددةممممممم

دظللغلددددددامبهميددددددؿلقميرجددددددر  مامحقؾددددددةم سددددددة رمدٌلكوددددددةم  مصلغلددددددةمسنددددددوعةم

 ( [15دظلضةيةمسلحمي ضمبسمةلمدظللطةمدظؿنلو ؼةم.م م]الحمس م

  

 م26دضدددددومدددددددؿله مدٌأدددددل مدظ لدضدددددامامضدددددةغرهمدظلدددددلطةمدظقئدددددة وةمصضددددد م مممممم

غ لؼددددددةمدسمددددددةلمدظلددددددوة رمدمضددددددومد ددددددؾ م ددددددةمعصددددددوصدممم  دٌلغددددددا مم1963ظلددددددنةم

 معنددددد مسلدددددحمبهم ظدددددو مظلمقدددددةط مم4هأدددددلؼ وةمامدظ دددددلد محودددددثمغصدددددتمدٌدددددة رم م

عدددد مبسمددددةلمدظلددددوة ر مددخدددد ميددددةيك م دهدددد مضددددةغرهممممبهمهن ددددلمامطددددأمعددددةمؼ ؿدددد ممم

حوددددددثمغدددددد مامعة هدددددد مدظ ةذددددددلرمممم1979ظلددددددنةمم160دظؿن ددددددو مدظقئددددددة امصضدددددد مم

 .(سلحمدغ م دمؼن لمدظقئة مامطأمعةمؼ ؿ مع مبسمةلمدظلوة ر

دػددددددرمضددددددةغرهمم1989 مظلددددددنةم106دسنددددددوم ددددددودصمدظقددددددةغرهمصضدددددد م م        

غددددد مم1979ظلدددددنةمم65دظؿ دددددوؼأمدظـدددددةغامظقدددددةغرهم لددددد مذدددددرصىمدظودظدددددةمصضددددد ممممم

امعة هددددد مدظلدددددةي ةمدظؾندددددومخةعلدددددةتمسلدددددحمعدددددةمؼددددد هام دمادددددؿ م كمدددددةمدظقئدددددة ممم

 : ديف دصبميةظن لمامدظط رهمدٌؿ لقةمجةمؼ ها
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بسمدددددةلمدظلدددددوة رمده ؿددددد معددددد مبسمدددددةلمدظلدددددوة رمدٌلدددددددو مددظقدددددلدصد ممممممم .1

دظدددددد مؼصددددددوصػةمص ددددددو مدىمهرصؼددددددة .مدؼؾددددددودمبهمدٌأ ددددددل م مؼكؿددددددف ممممم

دٌلددددددو مددظقددددلدصد مدظدددد ممم ظلددددوة رم يددددأمدسؿدددد ممميددددةظن مسلددددحمبسمددددةلمدمم

ددمالدددددحم ؼصدددددوصػةمص دددددو مدىمهرصؼدددددةمعددددد مضؾودددددأمدسمدددددةلمدظلدددددوة رممممم

عة ددددد دمدظؿرجددددد معددددد مخطدددددرص مسلدددددحمدسؿؾدددددةصمدهمدشلددددد معةؼصدددددوصمعددددد مممممم

ػددددرمضددددلدصد م  دصؼددددةمد كدددد مهصددددونهةمعدددد مصضةيددددةمممممم ص ددددو مدىمهرصؼددددةمم

هؿؾدددددرمام دظددددد مم دد دمػددددد دمدظرضدددددرمطدددددةهمجيدددددومعددددد مؼددددد ص مممم دظقئدددددة م

صددددددد همدظصدددددددالحوة مدظددددددد مممم دظن دددددددةامدظأدددددددمرظامامديكددددددد مددد دص ممم

 ةصددددددددهةمص دددددددو مدىمهرصؼددددددد مددظقدددددددلدصد مدظددددددد مؼصدددددددوصػةمامزدددددددأم

يأدددددكأمعددددد مددذدددددكةلممم د كددددد مدسؿؾةصػدددددةمم  ددددددؿرصمدظ دددددلد مديدددددةظاممم

بسمدددددةلمدظلدددددوة ر.مادددددةمؼقؿئدددددامه دددددوؼأمدٌدددددة رمدظلدددددةي ةممممم عددددد مضؾودددددأمم

صضةيددددددةمدظقئددددددة مدد دصبم.مدظؾنددددددومخةعلددددددةتمددظغددددددة مػدددددد دمدددددددددؿـنة معدددددد م

هرجدددددد مدٌأددددددل مدظودددددددؿرصبمدظ لدضدددددداماممممم دػددددددرمعددددددةمؼنلددددددف معددددددرمممم

م97حوددددددددتمدص مدظددددددددن مامدٌددددددددة  مم2005دظودددددددددؿرصمدظصددددددددة صمسددددددددةام

 ي دددددلمدظدددددن مامدظقدددددردغثمسلدددددحمهصدددددثمدبمسمدددددأمددمضدددددلدصمد دصبممممم

 (.ع مدظط  

دعددددرمبهمدٌأددددل مامدظ ددددلد مضددددومغدددد مسلددددحمدجددددر معددددةمؼلددددمحمي سمددددةلمممممممممم

 م  دددددلمسدددددوامدضدددددرمه لؼدددددفم دددددو م دددددةمسلدددددحمشدددددلدصمدظؿأدددددلؼ ة ممدظلدددددوة رم دمبغددددد

دألخدددددلى مدهدددددلرم ظددددد م  مدظقئدددددة مددظلقددددد  مددذددددد مبهمضدددددلدصرمدضدددددرمع ودددددةصممممم

ظؿموودددددزمبسمدددددةلمدظلدددددوة رمسددددد مددددددة لمبسمدددددةلمديف دصرمي دددددحمي ػمودددددةمخة دددددة مممممممم

ألهم ردددددال م دددددلةمسمدددددأمدظلدددددوة رمسلدددددحمهصدددددل م  دصبمع دددددثم نقددددد محصدددددةغةمممم

 . ع مدظلضةيةمدظقئة وة
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لددددحمعددددةم دددد دمدألعددددلمعدددد مههوؼددددوميقددددر مدألصددددلد مدحلؼددددةهه  مدضددددوممممممممممددما

 : زهلمامدؾوأمػ دمدظؿمووزم ال ةمع ةؼ مغؾونهةمصومةمؼلا

  

 املطهب األول: معيار انباعث انسياسي

ع ودددددةصمدظؾةسدددددثمدظلوةددددددامػدددددرمدٌ ودددددةصمدظددددد بمدسؿمدددددو م لددددد مدظودظدددددةمممممممم

دظودظدددددةمامدظللغلدددددامظألخددددد مين لؼدددددةمبسدددددةلمدظلدددددوة رمدمدؼ دددددومحكددددد م لددددد ممممممم

حفددددلمدألدددددةيمامدسؿمددددة مممم1/5/1822دظصددددة صمام   Le Fitte ضئددددوة

 ([16ػ دمدٌ وةصم.م م]

دجقؿئددددددة مؼ ددددددومدظ مددددددأمعدددددد مبسمددددددةلمدظلددددددوة رم  دمطددددددةهمدظؾةسددددددثمسلودددددد مم

دوةددددددوةت مبعدددددةم  دم مؼكددددد مدظؾةسدددددثمدوةددددددوةتمص غددددد مؼ دددددومعددددد مدألسمدددددةلمديف دصؼدددددةممم

 ([17دظ مائرمظلضةيةمدظقئة م.م م]

لدددددد مدظودظددددددةميهدددددد دمدٌ وددددددةصمظوؿالصددددددحمدد ددددددطودامعددددددرمممممدضددددددومبخدددددد م م

ديف دصرمألغددددد مع ودددددةصمعدددددلهمؼؿدددددو مظدددددإل دصرمدظدددددؿكل معددددد مصضةيدددددةمدظقئدددددة مجفدددددل مم

 . ه صسهةمي همدظؾةسثمسلحمهصلصهةمدوةدا

 دمبهمدجمللدددددد مسددددددولمسدددددد مػدددددد دمدٌ وددددددةصمغؿوفددددددةمظكـددددددلرمددغؿقددددددة د ممممم

 Prince امضئددددوةمم19/2/1875دٌرجهددددةمظدددد  مد ظدددد مامحكمدددد ميؿددددةصؼ مممممم

Napoleon   . ( [18]) امم5/11/1880دحكدددد م كمددددةمدظؿنددددة  مامم

 Marquigny . ( [19]) ضئوة

  

 املطهب انثاني : معيار طبيعت انعمم

غؿوفدددددةمٌددددددةمدجددددد م  مع وددددددةصمدظؾةسددددددثمدظلوةددددددامعدددددد مغقدددددومىدددددد مدظلقدددددد ممممم

ددظقئددددددة م  مدسؿمددددددة مرؾو ددددددةمدظ مددددددأمدعلهرعدددددد مظؿمووددددددزمسمددددددأمدظلددددددوة رمسدددددد ممم

 : دألخلىم.مدامدؾوأم ظ مزهل م ال ةمدوةػة بسمةلمديف دصرم
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 :ددوة مدألدل .1

 ػدددددددد مددوددددددددة مدألدلم  مدظؿمووددددددددزميددددددددثمدظ مددددددددأمديف دصبمددظ مددددددددأممممم

ديكدددددرعام  مسدددددومدظ مدددددأمحكرعودددددةتم  دمضصدددددوميددددد مهقودددددهمعصدددددلقةمدىمةسدددددةمممممممم

دظلوةدددددددوةمطلددددددهةمددظلددددددهلمسلددددددحمدحددددددادام دددددددؿرصػة مدددددددد مػوؽةههددددددةمدظ ةعددددددةممممممممم

ههددددددةمعددددددرمدظددددددودلمدألجنؾوددددددةمدسلددددددحمبعنهددددددةمدظددددددودخلا مممدديفذددددددلد مسلددددددحمسالضة

دػددددد دمدظندددددر معددددد مدألسمدددددةلمؼندددددوص مامضدددددم مبسمدددددةلمدظلدددددوة رمد ؿندددددرمسددددد م

صضةيدددددةمدظقئدددددة  مبعدددددةمدظندددددر مدألخدددددلمدظددددد بمؼؿ لدددددهميدددددةظؿطؾوهمدظودددددرعامظلقدددددردغثممم

ددألذدددددلد مسلدددددحمسالضدددددة مدألصدددددلد ميدددددةيف دصرمدٌلطزؼدددددةمبدمداللودددددة مدسالضدددددة ممممممم

يدددددددةظؾ ضمدألخدددددددلمصوندددددددوص مامضدددددددم مبسمدددددددةلممممد وؽدددددددة مديف دصؼدددددددة مي ئدددددددهةم

دامػدددددد دمدظؿمووددددددزم [ م20ديف دصرمددسؿوة ؼددددددةمدظدددددد مائددددددرمظلضةيددددددةمدظقئددددددة .م م]مم

ؼددددددد ػ مدظلقوددددددد م"مػرصؼدددددددرم"م  مبهمدٌهمدددددددةمديكرعودددددددةمهنقصدددددددلمامدضدددددددرمممم

ديلدددددرلمظألعدددددرصمددددددددؿـنة وةمددظلدددددهلمسلدددددحمهقودددددهمعصدددددة مدظودظدددددةمدظل ولدددددوةممممممم

هلددددددو مدٌصددددددة مدىةصؼددددددةمظلفمهددددددرصم.م مممممبعددددددةمدظرزولددددددةمديف دصؼددددددةمصؿاطددددددزماممم

[21]) 

   

 :ددوة مدظـةغا .2

 ػدددددددد مػدددددددد دمددوددددددددة م  مبهمبسمددددددددةلمدظلددددددددوة رمبدمديكرعددددددددةمػددددددددامم

دألسمدددددةلمدظددددد مهلدددددؿنوم  مغصدددددرصم ددددددؿرصؼةمبعدددددةمدألسمدددددةلمديف دصؼدددددةمصؿلدددددؿنوممم

[ مددمالددددددحمعددددددةم دددددد دم22  مغدددددد مهأددددددلؼ امسددددددة بمبدمضددددددلدصد مهن وموددددددة.م م]

صرمألغددددد م دددددن مديف دصرمصل دددددةمدددددددؿغاللمدظوددددددؿرصميف خدددددةلممددودددددة معددددد مخطدددددر

دظكدددددـ معددددد مبسمة دددددةمامضدددددم م دددددةلمبسمدددددةلمدظلدددددوة رمدمددددددومةمبهمدظوددددددؿرصمممم

ؼؿئدددددددم مبعدددددددرصدتمػدددددددامامدظغةظددددددد م د مرؾو دددددددةم  دصؼدددددددةم ؿدددددددةمطةظنصدددددددرصمم

دًة ددددددةميؿ ددددددوثمي ددددددضمدٌددددددرزلثمامحددددددثماددددددل مي ددددددضمدألسمددددددةلمعدددددد مم
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كرعودددددةمدمظأدددددا م دمألهمدظوددددددؿرصمممغطدددددة مبسمدددددةلمدظلدددددوة رميدددددلش مرؾو ؿهدددددةمديمممم

 . مؼن مسلوهةم لدحة

  

 :ددوة مدظـةظث .3

غؿوفدددددةمظ فدددددزمددودددددةػثمدظلدددددةيقثمسددددد مدظؿموودددددزميدددددثمبسمدددددةلمديكرعدددددةمممم

ددألسمدددددةلمديف دصؼدددددةمدألخدددددلىمدوددددد مدظلقددددد م دددددرمبددددددلربمؼقدددددرامسلدددددحمه لؼدددددفممم

بسمدددددةلمديكرعدددددةمي غهدددددةمهلددددد مدألسمدددددةلمدظددددد مهصدددددوصمسددددد مدظلدددددلطةمدظؿنلو ؼدددددةمممم

صدددددددرصمسالضةههدددددددةميلدددددددلطةمبخدددددددلىمطةظلدددددددلطةمدظؿأدددددددلؼ وةمبدمددددددددلطةم دظدددددددةممم 

بخدددددلىمدمائدددددرمبسمة دددددةمٌلدضؾدددددةمدظقئدددددة .مدضدددددومبيدددددزمػددددد دمدٌ ودددددةصمعلدددددرضمممممم

دؼ ؿمددددومصبؼدددد مسلددددحمبدددددةيمبهمدألسمددددةلمممم "   Celier دظودظددددةم"مدددددولوو م

ديكرعددددددددةمدمائددددددددرمظلضةيددددددددةمدظقئددددددددة مديف دصبمير ددددددددفمدظقةضددددددددامديف دصبمممممم

دٌدددددةمطةغدددددتمدظلدددددلطةمدظؿقوؼلؼدددددةمدمائدددددرمظلضةيؿددددد  مممضةضدددددامدظلدددددلطةمدظؿنلو ؼدددددة 

صدددددد همببمضددددددلدصم ددددددة صمسدددددد مدظلددددددلطةمدظؿنلو ؼددددددةمد ؿددددددومب ددددددل م  مدظلددددددلطةممممممممم

دظؿأدددددلؼ وةمادددددل مسددددد مصضةيدددددةمدظقئدددددة .مدعددددد مجةغددددد مبخدددددلمؼؿصدددددفمدظقةضددددداممممممممم

ديف دصبمي غددددد مضةضدددددامدرددددد مدم دظدددددامدعددددد مشددددد مدٌ قدددددرلمبهم ؿدددددومصضةيؿددددد ممممممم

لدصد مدظصدددددة صرمسددددد مدظلدددددلطةمممظؿأدددددمأمددددددلطةم دظودددددةمدسلدددددحم ظددددد مصددددد همدظقدددددممممم

دظؿنلو ؼدددددةميصدددددو مسالضةههدددددةمعدددددرمددددددلطةمبجنؾودددددةمادددددل مسددددد مصضةيدددددةمدظقئددددددة مممممممممم

 ([23ديف دصبمبؼئةت.م م]

دبؼدددددةتمطدددددةهمددودددددة مصددددد همدظؿموودددددزميدددددثمبسمدددددةلمديكرعدددددةمدبسمدددددةلمديف دصرمم

ع ؿدددددوميددددد مدؼلؿقدددددلم  مبددددددةيمضدددددةغرغامددضددددد مادددددةم صدددددرمم  دظ ة ؼدددددةميقدددددحمشددددد م

ةصم خددددلمؼقددددرامسلددددحمبدددددةيمحصددددلمبسمددددةلمدظلددددوة رمممميةظلقدددد م  مدظؾقددددثمسدددد مع وددددم

م. دػرمدٌ وةصمدظأة رمامدظرضتمديةضل
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 املطهب انثانث : معيار انقائمت انقضائيت

دودددددد مدظلقهددددددة م  مدسؿمددددددة مددوددددددة مدظقئددددددة امظؿقوؼددددددومعددددددةمؼ ددددددومعدددددد مممم

بسمدددددةلمدظلدددددوة رمظ فدددددزػ مسددددد مدضدددددرمع ودددددةصمظؿموودددددزمبسمدددددةلمدظلدددددوة رميأدددددكأممممم

 . ددض 

غدددددة ىميهددددد  مدظلكدددددلرمدظ مودددددوم"مػرصؼدددددرم"مدظددددد بم ػددددد ممممدظ دددددأمبدلمعددددد مم

  مبهم"مدظ مدددددأمديكدددددرعامػدددددرمطدددددأمسمدددددأمؼقدددددلصمظددددد مدظقئدددددة مديف دصبمدسلدددددحمممم

 ([24صبد م كمةمدظؿنة  مػ  مدظصلة".م م]

دينددددة  مسلددددحم ظدددد مصدددد همهوؼددددومبسمددددةلمدظلددددوة رمؼ ؿمددددومعددددةمؼقددددلص مدظقئددددة ممممم

دظددددددةمصهددددددرمؼددددددؾثمػدددددد  مدألسمددددددةلمديددددددو مغطةضهددددددة مدضددددددومبددددددده م لدددددد مدظوم

دظللغلدددددددامد كمدددددددةمدظؿندددددددة  مامدضدددددددرمضة مدددددددةمألسمدددددددةلمدظلدددددددوة رمهؿئدددددددم مم

 :  مرسةمع مدألسمةلمبػمهة

  

 :دألسمةلمدٌؿ لقةمي الضةمديكرعةميةظ ٌةهم-بددت

دهأددددددددمأمضددددددددلدصد مدظلددددددددلطةمدظؿنلو ؼددددددددةمدٌؿ لقددددددددةميةظ ملوددددددددةمدظؿأددددددددلؼ وةمم

د مطدددددةضادومعأدددددلد مضدددددةغرهمد ؼدددددود مػددددد دمدٌأدددددل مبدمددددددقؾ  مدطددددد ظ مدظقدددددلدص

دًة ددددددةميةغؿكددددددةبمدجملددددددةظ مدظنوةيوددددددةمددٌنة سددددددة مدظنةذددددددؽةمسنهددددددة مضددددددلدصد مممم

ص ددددددو مدىمهرصؼددددددةمدٌؿ لقددددددةميةظ الضددددددةميددددددثمدظلددددددلطة مدظودددددددؿرصؼةمداةصدددددددةممم

  مدظلدددددددددلطة مددددددددددددؿـنة وةمم دظرزولدددددددددةمدظؿأدددددددددلؼ وةمعـدددددددددأمضدددددددددلدصمدظلفدددددددددر م

دظللغلددددددددا مم1958عدددددددد م دددددددددؿرصمسددددددددةامممم16دٌنصددددددددرصمسلوهددددددددةمامدٌددددددددة رممم

 ([25ومعألد مضةغرهمظالدؿلؿة م.م م]ددٌلدراميطل

  

 :دألسمةلمدٌؿصلةميةظ الضة مدظودظوةمددظويلرعةدوةم- ةغوةت

صقددددومسددددوم لدددد مدظودظددددةمعدددد مضؾوددددأمبسمددددةلمدظلددددوة رمدظقددددلدصد مدٌؿ لقددددةممممممممم

[  مدصصددددددضمسددددددلضمدظنددددددزد ممم26 مةؼددددددةماؿلكددددددة مدظللغلددددددوثمامدًددددددةص م م]ممم
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لمدٌؿ لقددددددددةم[  مدطدددددددد ظ مدألسمددددددددةم27سلددددددددحم كمددددددددةمدظ ددددددددولمدظودظوددددددددةم م]ممم

 ([28يةٌ ةػود مدددهلةضوة مدظودظوةم.م م]

 :دألسمةلمدٌؿ لقةميةيلبم- ةظـةت

دعددددددد مػدددددددد  مدألسمدددددددةلمحددددددددهمدظودظدددددددةمامدددددددددددؿوال مسلدددددددحمدظلددددددددل ممممم

[ مدطدددددد ظ م29دالةؼددددددورمدٌرجددددددر رمامدٌوددددددة مديفضلوموددددددةمدضددددددتمديددددددلب م م]م

هملددددد ممدألددعدددددلمدظصدددددة صرميؿغدددددو مدودددددة مدظلدددددل مبدمديفدددددزمسلوهدددددةمبدمسلدددددحمعدددددةممم

 ([30ع ميئة ر.م م]

دسمرعدددددددةتمصددددددد همدظقةدددددددد مدٌأدددددددارميدددددددثمػددددددد  مدألسمدددددددةلمؼؿمـدددددددأمامممممم

هصددددونهةمعدددد مصضةيددددةمدظقئددددة م ظغددددة  مده رؼئددددةت مدسلددددحم ظدددد مصقددددومدسؿ ػددددةمدظلقدددد مممممممم

ديف دصبم غدددددلرماميندددددة مدٌأدددددلدسوة مدحدددددرلمدظقئدددددة مصببمػددددد دمدظصدددددو معددددد مممممممم

 ددددضمدألسمددددةلممخدددداللمددوددددة م ددددرمهئددددووهمغطددددة مبسمددددةلمدظلددددوة رمد خددددلد ميممممم

 د مدظطؾو ددددددةمديف دصؼددددددةمعنهددددددة مطدددددد ظ مدودددددد م لدددددد مدظودظددددددةمدظللغلددددددام  مممم

 . دظؿكلوفمع مب لمبسمةلمدظلوة رمصقلصم عكةهمدظؿ رؼضمسنهة

يدددددد همدألضددددددلدصمدظنة ددددددةمسدددددد ممم30/3/1966صقددددددومضددددددلصمدجمللدددددد ميؿددددددةصؼ مم

حدددددرد  مهر دددددفمي غهدددددةمحدددددرد  مديدددددلبمهلدددددؿ مظلمئدددددلدصمحقدددددةتمامدظؿ دددددرؼضمممم

 ( [31ؿنة دتم  مغصرصم ةمضررمدظقةغرهم.م م]هؿقمل مدظودظةمدد

  

دؼؾددددددودمدهمدظقئددددددة مامدظ ددددددلد مضددددددومدهؾددددددرمػدددددد دمدددددددددلربمامهوؼددددددوممممم

دسمدددددددةلمدظلدددددددوة رمصقدددددددومضئدددددددتم كمدددددددةمدظؿمودددددددزمامحكمهدددددددةمدظصدددددددة صمامممممم

صةغددددددد مددهمطةغدددددددتمبسمدددددددةلمدظلدددددددوة رمحلدددددددؾمةمجدددددددلىمدظلقددددددد مممممم… مم6/5/1966

رعددددةميةسؿؾةصػددددةمدددددلطةممددظقئددددة معدددد مبغهددددةمهلدددد مدألسمددددةلمدظدددد مهصددددوصمعدددد مديكممم

حكددددددد مدمددددددددلطةم  دصرمصؿؾةذدددددددلػةمجقؿئدددددددحمػددددددد  مدظلدددددددلطةمدظ لودددددددةمظؿن دددددددو ممم

سالضؿهددددددددةميةظلددددددددلطة مدألخددددددددلىم دخلوددددددددةمطةغددددددددتمبدمخةصجوددددددددةمبدمهؿكدددددددد ػةممممم

دضددددددطلدصدتمظلمقةص ددددددةمسلددددددحمطوددددددةهمدظودظددددددةمامدظددددددودخأمبدمامدظدددددد د مسدددددد مممممم
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مددددددوة ههةمامدًدددددةص م عدددددةمظؿن دددددو مسالضدددددة مديكرعدددددةميةظلدددددلطةمدظ ةعدددددةمد عدددددةمممممممم

ظددددددوصرمدأل ىمسدددددد مدظودظددددددةمامدظددددددودخأمبدمامدًددددددةص مدػددددددامهددددددةصرمبسمددددددةدممم

عن مدددددةمظ الضدددددةمديكرعدددددةميدددددةجملل مدظدددددرر مبدم لددددد مدظدددددوصة مدػدددددامردددددرصدتمم

هكددددددرهمهددددددودي مهؿكدددددد مظلددددددوصة مسدددددد مدألعدددددد مدظ ددددددةامعدددددد مدضددددددطلدبم دخلددددددامم

[ م.م32  م]م…يدددددددددد سالهمدألحكددددددددددةامدظ لصوددددددددددةمبدم سددددددددددالهمحةظددددددددددةمدظطددددددددددردص ممم

بسمددددددةلمديكرعددددددةم  مبسمددددددةلمديف دصرمدظ ة ؼددددددةممممي ددددددومبهمضلددددددمتم صةالكمددددددةم

دبسمدددددةلمهؿكددددد ػةميصدددددلؿهةمددددددلطةمحكددددد مظؿن دددددو مسالضةههدددددةميةظلدددددلطة مدألخدددددلىممم

بدمسالضةههدددددةمدًةصجودددددةمبدمهؿكددددد ػةمدضدددددطلدصدتمظلمقةص دددددةمسلدددددحمطودددددةهمدظودظدددددة مممممممم

ندددددومبهمدالكمدددددةمه دددددر مدهلصدددددأمػددددد  مدألسمدددددةلمعددددد مخددددداللم ؼدددددلد مضة مدددددةمممم

 . ةلمدظلوة ريةألسمةلمدظ مه ومع مضؾوأمبسم
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 اهلوامـــــش
 

 -: ؼن لم صرصمعؾوبمدٌألدسوة -   [1]

 دصمدظلكدلممم–ضئدة مديفظغدة مممم–دظكؿدةبمدألدلممم–دظقئدة مديف دصبممم– .مدلومةهم مومدظطمةدبم -     

 . دعةمي وػةم35صمم–م1996م–دظقةػلرمم–دظ ليام

دظقدةػلرممم– دصمدظنهئةمدظ ليودةممم–عصة صمدٌألدسوةمديف دصؼةمدعنقنوةههةمم– .مصبصتمصر رم       -     

 . دعةمي وػةم9صمم–م1995م–

صمم–م1996م–ديفدكنوصؼةمم–عنأ رمدٌ ةص مم–دظقئة مديف دصبمم– .مسؾومدظغ ميلورغام       -     

11. 

م– دصمدٌطؾرسدة مدىةع ودةميةيفددكنوصؼةممممم–دظقئدة مديف دصبممم– .معةجدومصدشد مديلدرمممم       -     

 .وػةدعةمي م10صمم–م1995

-    Jean Rivero – Droit administrative précis Dalloz 1970 م – P 14 . 

-   Benot – Le droit administrative francais 1968 – P 77 . 

 . 25صمم-م دٌصوصمدظلةيهمم– .معةجومصدش مديلرم -   [2]

  

 .   76صمم–دٌصوصمدظلةيهمم–صص تم مومسؾومدظرػةبمم  .م - [3]

 . 35صمم–دٌصوصمدظلةيهمم– .معةجومصدش مديلرم -   [4]

 . 38صمم–دظقةػلرمم– دصمدظنهئةمدظ ليوةمم–دظقئة مديف دصبمم– .م مر محةصقم -   [5]

دظلضةيدةمسلدحمبسمدةلمديف دصرمامدظأدلؼ ةمديفددالعوةمددظدن  مممممممم– .مد وومسؾومدٌن  مديكو م -   [6]

 .71صمم–م1976لرمدظقةػم– دصمدظلكلمدظ ليامم–دٌ ة لرم

 .57صمم–دٌصوصمدظلةيهمم– .معةجومصدش مديلرم -   [7]

1 -   Wade H.W.R Administrative law – oxford –1977- P 630 . 

 دصمهريقدةلمظلنأدلمممم–دظقئة مديف دصبمدألد مدظ ةعةمددظؿطرصمدظؿةصاامم– .مسؾومدظقة صميةؼن م -   [9]

 . 24صمم–م1985م–دٌغلبم

 . 53صمم–دٌصوصمدظلةيهمم–عةجومصدش مديلرم .م -   [10]

جةع دةممم–امدىمهرصؼدةمدظ ليودةمدظلوؾودةممممم–دظقئدة مديف دصبممم– .م دؾو ميأد معلدكرغامممم -   [11]

 . 71صمم–م1974م–ينغة بم

 : ؼن ل -   [12]
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 . 19صمم–م1978م–دظقةػلرمم–غ لؼةمدظ لد مدددؿـنة وةمم– .مبمحومعوحتمسلحم       -     

 . 44صمم–دٌصوصمدظلةيهمم– .م مر محةصقم       -     

 . 49صمم–دٌصوصمدظلةيهمم– .مد وومسؾومدٌن  مديكو م       -     

 . 28صمم–دٌصوصمدظلةيهمم– .مسؾومدظقة صميةؼن م       -     

 . 28صمم–دٌصوصمدظلةيهمم– .مسؾومدظقة صميةؼن م -   [13]

1 - J.m.Auby – Droit Administratif, Paris 1967مم P 55 . 

دام ظ م ػ مدظلقو مػرصؼرم  مبهمبسمةلمدظلوة رمع مع ةػلمدظلوةددةمدظقئدة وةمدٌلغدةمممم - [15]

دديكومةمجملل مدظودظةمدظللغلامٌردجهةمدأل عة مدظ مطةغتمههو مطوةغ مدطدة  مهقدرضممم

جمللد ممسزعدتمديكرعدةمسلدحم ظغدة مدممممم1814دصطةغ  مص لحمب لمسدر رمدٌلكودةمامصلغلدةمسدةاممممم

دٌ طرصمظلؿكل مع مصضةيؿ مصلف م  مدظؿصة معرمديكرعةمي همهنة لمس مي ضمددلطةه مامم

دظلضةيةمسلحمرة لةمع مدسمةلمديكرعةمعقةيأمددرمؽنةهم  معص  مدضمةهميقة  مصضوؾدةتمسلدحممم

 : دة لمدألسمةلمديف دصؼةم.مؼن ل

 لدةممم–غ لؼدةمبسمدةلمدظلدوة رمامدظقدةغرهمدٌقدةصهممممممم–سؾدومدظؾدةضامغ مد مسؾدومد مممممم م.       -     

 .33صمم-1977م–دظقةغرهمدٌقةصهم

 33صمم–م1955م–دظقةػلرمم–صدةظةم طؿرصد مم–غ لؼةمبسمةلمدظلوة رمم– .مسؾومدظلؿةومدةؼلم دؼلم   -

. 

1 - C.E ler Mai 1822 La Fitte, Rec 371 . 

حودثمم Borghere ٌطةظؾدةميد ؼلد معؾدةظصمخصصدهةمغدةيلورهميرغدةيل مظألعد رمممممممهؿ لهمػ  مدظقئوةمية

دظ بمحلامبسئدة مبددلرمممم1816ؼنةؼلمم12صصئتمديكرعةم لصهةميةددؿنة مظلقةغرهمدظصة صمام

 . غةيلورهمع م ورمدألعردلمدظ معنقتم  م ةغةت

 : ؼن ل - [17]

 . 330صمم–دٌصوصمدظلةيهمم–صبمدظقئة مديف دم– .مدلومةهم مومدظطمةدبم       -     

صمم–م1968م–دظقدةػلرممم–دظقئدة مديف دصبمدصضةيؿد مألسمدةلمديف دصرممممم– .م ل مخلودأمم        -     

131 . 

1 - C.E .Fevier 1875 – 2- 95 G A n 38 edit P 14 . 

2 - T.C 5 Nov 1880مم Marquigny م D 1880 –3-12 . 

 . 331صمم–دٌصوصمدظلةيهمم–ئة مديف دصبمدظقم– .مدلومةهم مومدظطمةدبم - [20]

[21] -   Vedel G. Droit administrative. P.U.F Paris 1954 P 305 . 

 . 123صمم–دٌصوصمدظلةيهمم– .م مر م مومحةصقم - [22]
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دظدرجوزمامدظن لؼدةمدظ ةعدةمظل قدر مممممم– .مصدةصد مبمحدومسدةي م مدومسؾدومد مدظدوظوماممممممم - [23]

 .57صمم–م1992م–ٌر أمجةع ةمدم–ديف دصؼةم

 . 332صمم–دٌصوصمدظلةيهمم– .مدلومةهم مومدظطمةدبم - [24]

1 - C.E. 2 mars 1962مم Rubin de servens . 

- C.E 19 Oct 1962مم Brocas م Precite . 

2 - C.E 2 mars 1966, Dame Cramencel. 

3 - C.E 9 Janu 1952 Geny Rec 79 . 

 دظللغلددددامسلددددحمددددددؿـنة مدظؿددددودي مدظقةيلددددةمظالغلصددددةلمددددددؿقلمدظقئددددة مديف دصب - [28]

Detachable   س مدظ الضة مدظويلرعةدوةمبدمددهلةضوة مدظودظوةمددخئ هةمظلضةيةمظقئة  معد مم

ضؾوأمضلدصد مهللو مدجمللعثمصقومضلصم لد مدظودظدةمسدوامدسؿؾدةصمرلؾدة مهلدلو مدجملدلعثمممممممم

 : بسمةلمدظلوة رم.مؼن لمدٌرج مع مديكرعةمدظللغلوةم  محكرعةمبجنؾوةمع 

بحكةامدٌؾة  مامدظقئة مديف دصبمدظللغلامهل دةم:م .ممم–يلددؾ مامجاميلؼةهمم–عةصدرمظرهم -

 . 33صمم-1991م–عنأ رمدٌ ةص مديفدكنوصؼةمم–بمحومؼللبم

1 - C. E 22 nov 1957 Myrtoon steam shipco . Rec 632 .   

2 - C.E 3 nov 1922مم Lichiardopoulos م Rec 793 .   

 .36صمم–دٌصوصمدظلةيهمم–يلؼةهمم–جامم–يلددؾ مامم–عةصدرظرهم   - [31]

 


