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مورص :ل
اإن لحق لانوج ء لنولضوء لنومعومول لابذلوًل لاملوه هَل لحلو لمكف ل لملك لفصذ لميوزةَ لمبلتىض لام ةوئلل
يالإحصاءاث لاملوه هَل ،ليتشلك لالوؾ ى لام ة َا ةل لاملوه هَل لملٌلزةل لحق لامتلويض ليبن لاة تـٌلمِو لنومعومولل
املضوئَللمللًرتكَلاملرشعل إلزاذتلالفصاذليإامنولبحوطلاة تـٌلللُشالاحلقليفلوللإحصاءاثليرشيطلكضوئَللمـَيلل
يُشالحصضولحلانلةريلاخلط ملليمصاؿوتلمتعوَلوثلاميؼوملامـوم لة اءلتـوقلالمصلبل اؿسلالإدتطوصل
الإذازيلحم زليزكتيولاموثثَللبيلابمرشيطلاملتـولللبصفؽلالوؾ ىلالإذازًل .ل
املكٌلثلاملفتوحِل:لحقلامتلويض،لاذلوًللاملوه هَل،لالوؾ ىلالإذازًل،لك اؿسلا إللدتطوص،لاميؼوملامـوم.ل ل
Abstract:
The right to resort to the judiciary to claim legal protection is a
right guaranteed to every individual who exercises it according to the
legal means and procedures. The lawsuit constitutes the legal means to
exercise the right to litigate, and its use of the judicial claim did not leave
it to the will of individuals. Public order, whether it relates to the rules of
administrative competence, the focus of our research paper, or to the
conditions related to filing an administrative case..
key words: Right to litigation, Legal protection, Administrative lawsuit,
Rules of jurisdiction, Public order.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾوسلامـويللحفغلهللاليب.ذ/لف اسلجلوطل ل
ملسمل:ل ل

غينلؾنلاموَونلبنلالويةللكسلتتسذللمتضؽلاملِ ذلهبسفلضٌلنلحانلةريلمصفقلاملضوءل
منلذاللللتلَِسلاملويضلبانلك اؿسلبمصتلاميتلحتنكلامل اهنيلالإحصائَل،لذوضللاإرالتـوقلالمصل
ابملليوسؿل لالإذازًل ،لهؼصا لخلط ضَهو ،للإؾعوء لامتكَِف لاماومي لمتحسًس لامعوَـل لاملوه هَل لمِشٍل
امل اؿس،ليفلولامل اهنيلاملـم للهبو،ليمهنولكوه نلالإحصاءاثلاملسهَلليالإذازًللمالةتٌوذلاإىللظوَـلل
ُشٍلالإحصاءاثلبيلمولًطعوحلؿوهيولابلشاكللاجل ُصًللاميتلًًبغي لنولويضلبنلًثريُولمنلتولوءل
هفاَ،لحىتليم لمللًلثمِولالظصافليفلامزناعل،لياميتلتامىلابم ةوئللاملتـولللابميؼوملامـوم .ل
يمتسلام ة َا ةللاملتـولللابميؼوملامـوملمبزومفللكوؿستلبةوة َلليهممل لنويؼوملاملوه ين،لحبَثل
ًتـصضلُشالاميؼوم لنورعصلاإرالاة تفحوتلتكللاخملومفل،ليٍك نلهمٌللبنلٌاريُولاملويض،لذلكلل
فوإنلامل اؿسلالإحصائَللاملتـولللابميؼوملامـومليهلالإحصاءاثليالشاكللاجل ُصًل،لفِ يلاميت لهصل
املوه نلؿىللرضيزتلاإتووؾِولياحرتاهمو،ليإاللاكنلاموعالنلحزاءلنومزومفل،ليذلكللاكهتلالشاكل
اجل ُصًللة اءلاميتلحسذلمِولاملرشعلاموعالنلبيلتكللاميتلٌا تزوصلبأهنولراثلضا ةلليظَستل
باريلالوؾ ىلبيلمتـولللحبل قليحصايثلبةوة َل،لفوإهنولتـتربلمنلاميؼوملامـومليًرتتبلاموعالنل
ؾيسلخمومفهو .ل
يك ن لحق لانوج ء لاإىل لاملضوء لنومعومول لابذلوًل لاملوه هَل لحلو لذة ت زاي لمكف ل لملك لفصذل
ميوزةَلمبلتىضلام ةوئلليالإحصاءاثلاملوه هَل،ليتشلكلالوؾ ىلام ة َا ةللاملوه هَللملٌلزةللحقل
نومعوموللاملضوئَللمللًرتكَلاملرشعل إلزاذتلالفصاذليإامنولبحوطلاة تـٌلللُشال
ل
امتلويضليبنلاة تـٌلمِول
احلقلبرشيطلاة ت حبلت افصُوليفلبزاكنلالوؾ ىل،لكٌللاشرتطلاملرشعلاة تـٌلللالوؾ ىليفلول
لإحصاءاثلمـَيلل،لييفلم اؾَسلحمسذت،ليُشالمضٌلنلحانلةريلاخلط مل .ل
تمت لمعوَل لاملعومول لاملضوئَل لب اةعل لذؾ ى لتصفؽ لبموم لاجلِل لاملضوئَل لاخملتطل ،ليكس لهصل
املرشعلاجلزائصيلمنلذالللكوه نلالإحصاءاثلاملسهَلليالإذازًللؿىللبحاكملزفؽلالوؾ ىلاملضوئَلل
الإذازًل،لكٌل لهؼملك اؿسلالادتطوصلامي ؾيليا إلكومييلحمسذالامرشيطلام احبلت افصُولحىتل
ًيـلسلادتطوصلاملضوءلالإذازيلة اءلاكنله ؾَولبيل إاكوميَو .ل
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تعوَلوثلاميؼوملامـوملؿىللك اؿسلادتطوصلاملضوءلالإذازيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
حِث لًـس لالادتطوص لمن لامللاوئل لاجل ُصًل ليف لةري لالوؾ ى لاملضوئَل ليًلطسل
ابلدتطوصليلًللاملضوءلابمفطلليفلاملضوايلاملعصيحللبمومَليفلولملـوًريلامي عليامل كؽلا إلكوميي،ل
يًلول لبأن لمـَوز لامتلِمي لمصخل لاملوه ن لًـمتس لؿىل لمسى لمـصفتَ لابلإحصاءاث لاميت لٌشلكل
ةويس،لكشكللتيويللاملرشعلاجلزائصيلمسىلتـوقلماأةللادتطوصل
ل
الادتطوصلؾيرصُولال
املضوءلالإذازيلابميؼوملامـوم .ل
كٌللبن ذزاةل م ض ع اميؼوم امـوم يف الإحصاءاث املضوئَل الإذازًل ،تكتيس بمهَللكوريت
لوى املويض الإذازيي ،ك هَ كويض مرشيؾَل ،يهؼصا لويزٍ الإجيويب يف لامليوسؿل املضوئَل
الإذازًل ،فوولويض ةوعل اإاثزت املاوئل املتـولل بةوةو ابميؼوم امـوم من تولوءلهفاَ .ل
يؾن بمهَل امل ض علفِ ي تتجويس املويض اإىل بظصاف اخلط مل ،ة اء امفصذ ،بي الإذازت ،بيل
حمومهيم ،حِث بهَلابإماكهنم انوج ء اإههيو ،يمبورشهتو من ذالل ذف ع ًلسم هنولاإىل املضوء،لييفلو
ملو ًتعووَ املوه ن ،كٌل جيب ؿوهيم الإملوم بلك اإحصاء ُ متـوق ابميؼوم امـوم ،حىت للًتفوحؤينل
بـسم املب ل،ليمن مث تؼِص مسى فـومَل فكصت اميؼوم امـوم يتغوغوِو يف بةوش امتيؼمي املضويئ،
ييف اكفل بيخَ امًشوط الإحصايئ ،ة اء ابمًا ول نولضوت بي ابمًا ول اخلط مل ،بي حىت امغري يف
مجَؽ مصاحل اخلط مل املضوئَل الإذازًل .ل
يتثريلذزاةللتعوَلوثلاميؼوملامـوملؿىللالإحصاءاثلاملضوئَللالإذازًل،لاإشاكمَللمفوذُو:لمول
مسىلازتووظِولبفكصتلاميؼوملامـومليفلو ملوه نلالإحصاءاثلاملسهَلليالإذازًللذوضللفاميلتـوقلمهنول
بل اؿسلالادتطوصلالإذازي؟
بمولخبط صلالُسافلاملصح تلمنلذالللُشٍلام زكللاموثثَللفٌشكصلؿىللةبِللاملثول :ل
 الُسافلامـومَل:
 حمويةل مـصفل م كفلاملرشعلاجلزائصيلمنلزبطلاإحصاءاثلامتلويضليفلاملضوءلالإذازيلابميؼوملامـوم يفق كوه نلالإحصاءاثلاملسهَلليالإذازًل .ل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾوسلامـويللحفغلهللاليب.ذ/لف اسلجلوطل ل
لام ك ف ؿىل بمه اميلوط املا تحسجل يفق املوه ن  58-57املتضمنلكوه نلالإحصاءاثلاملسهَلليالإذازًلليف جمول الوؾ ىللالإذازًلليذوضللؿالكهولابميؼوملامـوم.
لاإبصاسلدط ضَللامليوسؿللالإذازًللياملوذتلالإحصائَللاميتلحتوكِوليتيؼمِو .ل الُسافلامـموَل :ل
حمويةللمتكنيلاملِمتنيليفلجموللاملوه نلالإذازيلبيلحىتلاملتلوضنيلمنلمـصفللظوَـللامل اؿسلاميتل
حتنكلالوؾ ىلالإذازًلليفقلاملوه نل58-57لةومفلاذلكص .ل
منلاملـصيفلبنلظوَـللامل ض عليهلاميتلحتسذلاملهنج ل،ليذلكللاؾمتسانلاملهنجلامتحوًَلل
ام ضفي،لمتحوَللاميط صلاملوه هَللاملتـولللابمل ض عليالحاكملياملصازاثلاملضوئَل،لمنلذالللل
يالاؾامتذ لؿىل لاملصاحؽ لاملفطا ةل لهل للة تزالص لاميتوجئ لاملا تحسجل لمب حب لكوه ن لالاحصاءاثل
املسهَلليالاذازًل .ل
يم إالخوبل ؿىل الإشاكمَل املعصيحل الزتأًيو بن هلام ُشٍلام زكللاموثثَللاإىللمبثثني:للحِثل
مت لامتعصق ليف لاليل لاإىل لك اؿس لادتطوص لاملضوء لالإذازي ،لييف لامثوين لاإىل لؿالكل لك اؿسل
ادتطوصلاملضوءلالإذازيلابميؼوملامـوم .ل
املوثثلاليل ل
ك اؿسلادتطوصلاملضوءلالاذازي
بـس الاة تلالل ؾصف هؼوم املضويئ يف اجلزائص ؿست تغرياث ؿىل امَِولك املضوئَل ،ة اء
اكن المص مو تـوقلهبَولك املضوء امـوذي بي الإذازي بي ؿىل ما ت ى هجل املضوء ام احس،
مبرتوف ذزخوتَ فل اؿس امتيؼمي املضويئ اميت اكهت ضوحلل يف مصحا ةل مو ل تك ن برضيزت ضوحلل
ملصحا ةل لحلل ،جفوء ذة ت ز  1996اذلي كوملبتـسًل اميؼوم املضويئ امل حس اإىلل اميؼوم املزذيح
فمت تأةُس حمومك اإذازًل ختتص ابمفطل يف امزناع كسزخل بيىللنوتلويضليجموس الويةل ابمفطل
يف امزناع كسزخل اثهَل(،)1ليؿىل ُشا الةوش مقيولبتلا مي ُشا املوثث اإىل معوونيلتضمنلاليلل
امتلويضلبموملاحملوكللالإذازًل،ليتضمنلامثوينلامتلويضلبموملجموسلالويةل .ل
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تعوَلوثلاميؼوملامـوملؿىللك اؿسلادتطوصلاملضوءلالإذازيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
املعوبلاليل:لامتلويضلبموملاحملوكللالإذازًلل
ًتحسذلالادتطوصلليلهجللكضوئَللبرشظنيلمتالسمنيلٌُللالادتطوصلامي ؾيل(امفصعل
اليل)لليالادتطوصلا إلكومييل(امفصعلامثوين).ل ل
امفصعلاليل :الادتطوص امي ؾي نومحومك الإذازًلل ل
ًـمتسلاملضوءلالإذازي لؿىللاملـَوزلامـض يلياملـَوزلامل ض ؾيل،للكةوةنيلمالدتطوصل
امي ؾيلنومحومكلام إالذازًل .ل
فوملرشع اجلزائصي لًأذشلابملـَوز امـض ي  ،يٌشرتط ابمتويل الادتطوص نومحومكلالإذازًل بن
ٍك ن بحس بظصاف امزناع الإذازي خشطو اإذازاي ؿومو ظولو ميص املوذت اماوبـل لمن كوه ن
الإحصاءاث املسهَل يالإذازًل املوغى ياميت حرصهتو يف الويةل يام لًل يامودلًل لياملؤةاوث
امـم مِل راث امطوغل الإذازًل .ل
يخوءث املوذت  800من كوه ن الإحصاءاث املسهَل يالإذازًل متيص ؿىل الشزوص الإذازًلل
اميت ركصهتو املوذت  07من كوه ن الإحصاءاث املسهَل املوغى(،)2لحِث لهطتلؿىللمولًًل:ل"احملومكل
الإذازًلليهلهجوثلام لًللامـوملليفلامليوسؿوثلالإذازًلللختتصلابمفطلليفلبيللذزخللحبنكلكوبلل
مالة تئٌوفليفلمجَؽلاملضوايلاميتلتك نلالويةل،لبيلام لًلل،لبيلامودلًللبيلاإحسىلاملؤةاوثل
امـم مِللراثلامطوغللالإذازًللظصفولفهيو" .ل
للكٌللًأذشلابملـَوز امل ض ؾي ملِوةػو ًـمتػس ؿوَػَ يف لك الحػ ال امػيت تكػ ن فهيػو الإذازت
ظصفوليف امػزناع اإر ل ًـلػل بن حنوةػب خشطػو مػو ذين امـػ ذت اإىل الؾػٌلل يامًشػوظوث امػيت
تطسزلمٌَ  ،ياميت ؾن ظصًلِو ًمت حتسًس ادتطوضوث احملومك الإذازًل كطس باط امصكوبل املضوئَلل
ؿوََ ،يُ بشكل ًـىن ابموثث ؾن امِسف املًش ذ من امترصف) ذسمل ؿومػل( ،بي بنلًتـوػقل
امزناع بًشوط الإذازت) اماوعل امتيفِشًل( .ل
خوءليفلاملوذتل750لمنلهفسلاملوه نلبهَ:ل"ختتصلاحملومكلالإذازًللكشكللابمفطػلليفلذؿػويىل
اإمغوءلاملصازاثلالإذازًل...لاملصازاثلامطوذزتلؾن :ل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾوسلامـويللحفغلهللاليب.ذ/لف اسلجلوطل ل
لامودلًللياملطوحللالدصىلنوودلًللاملؤةاوثلامـم مِللاحملوَللراثلامطوغللالإذازًلللاملضوايلاخمل ةللمِولمب حبلهط صلذوضل"يكس لبضوف لاملوه ن لاماومف لاذلكص لبظصافو لبدصى لمب حب لاملوذت ل 750لتطوح للن لتك نل
ظصفوليفلالوؾ ىلالإذازًللييهل:لاملطوحللغريلاملمصكزتلؿىللما ت ىلام لًل( .)3ل
من ذالل كصاءت هص املوذت ًتضح ميو بن املرشع بذش ابملـَوز امل ض ؾي ،اذلي ؿرب ؾيَل
ابملصازاثلامطوذزت من امودلايث ياملطوحل الإذازًل امتوبـل نوودلًل يكشالاملصازاث امطوذزت منل
ام لايث ياملطوحل غري املمصكزت ندليةل ؿىل املا ت ى ام لًل ،ابلإضوفل اإىل كصازاثلاملؤةاوثل
امـم مِل.
يكس مٌح املرشع اجلزائصي الادتطوص نولضوء الإذازي – احملومك الإذازًل – زمغ اتطولل
امـمل ابلشزوص غري الإذازًل امـومل  ،ملو اؾمتس ؿىل ُشا املـَوز املتضمن نومؤةاوثلامـم مِل
راث امطَغل امطيوؾَل يامتجوزًل ،بـسمو اكهت ُوتَ املصافق كس ببـسث منلادتطوص املضوء
الإذازي بيص املوذت  800من كوه ن الإحصاءاث لاملسهَل يالإذازًل اميت لحسذث الشزوص
الإذازًل املشم ةل ابلدتطوص يف الويةل  ،ام لايث  ،يامودلايث ،لياملؤةاوث امـم مِل راث
امطوغل الإذازًل .ل
كشكللبيزذ املرشع اجلزائصي بـظ الاة تثٌوءاث ؿىل ادتطوص املضوء الإذازي زمغ اؾامتذ
املـَوزلامـض ي  ،ياةتٌس ؿىل املـَوز امل ض ؾي اماومب مالدتطوص اةتٌوذا اإىل امل اؿس
كوه ن لالإحصاءاث لاملسهَل يالإذازًل ،يركل ؿىل ذالف املوذتني  800ي  801من كوه ن
الإحصاءاثلاملسهَل يالإذازًل انوتني خوء هطٌِل كٌل ًًل حِث تشري املوذت  800احملومك الإذازًل يهل
هجوث ام لًل امـومل يف امليوسؿوث الإذازًل  ،ختتص ابمفطل يف بيل ذزخل  ،حبنك كوبلل
مالة تئٌوف .ل
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تعوَلوثلاميؼوملامـوملؿىللك اؿسلادتطوصلاملضوءلالإذازيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
بمــــو هص املوذتل 801لمنلكوه نلالاحصاءاثلاملسهَلليالاذازًل جفــــوء هكــــو ًًل" :ختتص
احملومك الإذازًل كشكل ابمفطل يف:
-1ذؿويى الإمغوءلاملصازاث الإذازًل يالوؿويى امتفاريًل يذؿويى حفص املرشيؾَللنولصازاث ؾن
 ....ل
-1ذؿويى املضوء اماكمل
-3املضواي اخمل ةل مِو مب حب هط ص ذوضل"( .)4ل
فِواتن املوذاتن ؾًَتو الشزوص الإذازًل يبؾٌلمِو اميت تك ن من ادتطوص املضوء الإذازي،ل
اإل بن املرشع اؾترب ُشٍ امشم مَل يف الادتطوص غري معولل ابإذذوهل بـظ الاة تثٌوءاثلاميت
حتَل الادتطوص من املضوء الإذازي ،اإىل املضوء امـػػػػػػػػػػوذي ،يُــــشا مب حػػػػػب املػػػػػػػػوذت
802مػػػػن كوهػػ ن الإحصاءاثلاملسهَل اميت هطػػػػػػػػػػت ؿىل" :ذالفو لحاكم املوذتني 800
ي802لبؿالٍلٍك ن من ادتطوص احملومك امـوذًل امليوسؿوث امتومَل :ل
 خمومفوث امعصق.امليوسؿوث املتـولل بلك ذؾ ى ذوضل ابملاؤيمَل امصامِل اإىل ظوب تـ ًظ الرضازاميومجل ؾن مصكول اتبـل ندليةل  ،بي لإحسى ام لايث بي امودلايث بي املؤةاوث امـم مِللراث
امطوغل الإذازًل"( .)5ل
امفصعلامثوين :الادتطوص ا إلكوميي نومحومك الإذازًلل ل
تتحسذ امل اؿس امليؼمل مالدتطوص الاكوميي نومحومك الإذازًل حاب كوه ن الإحصاءاثل
املسهَلليالإذازًللاة تٌـــوذ اإىل هص املوذت  803اميت بحومتَ اإىل املوذتنيل26لي27لتـوريا ؿىل اؾامتذ
امل ظن بضال ياذلي ة يسزةَ ظولو نوٌلذت  37امتػػػػػػي تيصلؿىلً" :ؤيل الادتطوص ا إلكوميي
نوجِللاملضوئَل اميت ًلؽ يف ذائصت ادتطوضِو م ظن املسؾي ؿوََ ،يان مل ٍكن هل م ظن مـصيفل
 ،فِـ ذ الادتطوص نوجِل املضوئَل اميت ًلؽ فهيو بدص م ظن هل ،ييف حوةل ادتَوز م ظنل
ًؤيل الادتطوص ا إلكوميي نوجِل املضوئَل اميت ًلؽ فهيو امل ظن اخملتوز ،مومل ًيصلاملوه ن ؿىل
ذالف ركل"،ليتيص املوذت " : 38يف حوةل تـسذ املسؾي ؿوهيمً ،ؤيل الادتطوص ا إلكوميي
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾوسلامـويللحفغلهللاليب.ذ/لف اسلجلوطل ل
نوجِللاملضوئَل اميت ًلؽ يف ذائصت ادتطوضِو م ظن بحسمه"( ،)6ليامل ظن ظولو نولوه ن املسين
اجلزائصي يف املوذتني  36ي 37ياملوذت  36من كوه ن زمق 10/05املؤزد يف  20لً مَ 2005
املتـوقلابملوه نلاملسينل،لم ظن لك حزائصي بأهَ ُ" :احملل اذلي ً خس فَِلةكٌوٍ امصئُيس
يؾيس ؿسم يح ذ ةكىن ًل م حمل الإكومل امـوذي ملوم امل ظن  ،يل جي س بنلٍك ن نوشرص
ام احس بكرث من م ظن ياحس يف ام كت هفاَ" يتيص املوذت  37فامي خیصلتـصًف امل ظن ؿىل
بةوش امًشوطً" :ـترب املاكن اذلي ميوزش فَِ امشرص جتوزت ،بلي لحصفل ،م ظيو ذوضو
ابمًا ول اإىل املـومالث املتـولل هبشٍ امتجوزت بي املِيل" .ل
اإللانلاملرشعلاجلزائصيلايزذلاة تثٌوءاثلمالدتطوصلالاكوميي،لحِثلامتجأل اإىل اة تـٌلل
ك اؿس بدصى بسل لمن ك اؿس امل ظن لي اميت هطت ؿوهيو املوذتني  37ي 38من كوه نل
الإحػػػػػػػصاءاث املسهَل لالإذازًل يًؼِص لالاة تثٌوء يف هط ص امل اذ ل ،28ل،41 ،40ل
 806 ،805،804لمن هفس كوه ن اماومف اذلكص،لاميت اؾمتسثلؿىل كوؿست امًشوط كةوش
مالدتطوصلا إلكومييلحاب هص املوذت  804من كوه نلالإحصاءاثلاملسهَلليالاذازًل ،يتشمل
ُشٍ املوؿست ؿىل ٍل ؿللمن الوؿويى الإذازًل يتمتثل ؿىل ةبِل املثول ل احلرص:
 الوؾ ى املتـولل بفصض امرضائب ي امصة م بموم احملوكل اميت يف ذائصت ادتطوضِو ماكنلفصضامرضائب يامصة م.
 الوؾ ى املتـولل مبوذت الشغول امـم مِل بموم احملوكل اميت ًلؽ يف ذائصت ادتطوضِو ماكنلتيفِشالشغول .ل
 يف موذت امـل ذ الإذازًل همٌل اكهت ظوَـهو بموم احملوكل اميت ًلؽ يف ذائصت ادتطوضِولماكن اإبصامامـلس بي تيفِش.
 يف موذت امليوسؿوث املتـولل ابمل ػفني يبؾ ان الويةل بي غريمه من الشزوص امـوموني يفلاملؤةاوث امـم مِل بمو احملوكل اميت ًلؽ يف ذائصت ادتطوضِو مكـون امتـني  ،يُيو واجللؿسم
اإشوزت املوذت  804امفلصت  04نوـوموني يف مصكز اموثث يامتمنَل يامـوموني يفلاملؤةاوث امـم مِل
اخلط ضَل راث امعوبؽ املِين بي امثلويف.
اجملدلل،54لامـسذل،50لصلص:ل053-031لمويل1510للللللللللللللللضفحل  038ل

تعوَلوثلاميؼوملامـوملؿىللك اؿسلادتطوصلاملضوءلالإذازيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
 يف موذت اخلسموث امعوَل بموم احملوكل اميت ًلؽ يف ذائصت ادتطوضِو ماكن تلسمی اخلسمل .ل يف موذت امت زًساث بي الشغول بي تأخري ذسموث فٌَل بي ضيوؾَل ،بموم احملوكل اميت ًلؽليفذائصت ادتطوضِو ماكن اإبصام التفوق بي مو اكن تيفِشٍ اإرا اكن بحس الظصاف ملامي بَ( .)7ل
املعوبلاملثوين:لامتلويضلاموملجموسلالويةل ل
الضل بن جموس الويةل ًـترب كويض ذزخل اثهَل بي كويض اة تئٌوف ؿىل الحاكملامطوذزت
ؾن اجلِوث املضوئَل الذىن ،اإل بهَ كس ًيؼص يف بـظ امليوسؿوث كلويض بيلليبدص ذزخلليُشا
مو هطت ؿوََ املوذت  9من املوه ن 01/98املتـوق مبجوس الويةل اميت هطت ؿىل بن ًفطل
جموس الويةل ابتسائَو يهنوئَو يف:
 امعـ ن ابلإمغوء املصف ؿل ضسلاملصازاث امتيؼميَل بي امفصذًل امطوذزت ؿىل اماوعوث الإذازًللاملصكزًل يامَِئوث ام ظيَل امـم مِل يامليؼٌلث املِيَل ام ظيَل.
 امعـ ن اخلوضل بتفاري يمسى رشؾَللاملصازاث اميت تك ن ىزاؿوهتو من ادتطوص جموسلالويةل ،يابمتويل فوملصازاث امفوضا ةل يف ُشٍ امزناؿوث تطسز بطفل ابتسائَل هنوئَل ،يكس د لل
املرشع اجلزائصي جملوس الويةل ةوعل امفطل يف الحاكم الابتسائَل اههنوئَل امطوذزت ؾنلاجلِوث
املضوئَل بسين حتسًس ذكِق مِشٍ اجلِوث بطفتَ كويض هلظ( .)8ل
امفصعلاليل :جموس الويةل كسزخل بيىل يبذريت
()9
من ذالل مو هطت ؿوََ املوذت  09من املوه ن امـض ي 01-98املتـوق مبجوس الويةل
يكشا املوذت  901من املوه ن الإحصاءاث املسهَل يالإذازًل ،فوإن مـَوز ادتطوص جموس الويةلل
ابميؼص يف الوؾ ى الإذازًل ًل م ؿىل مـَوز ؾض ي ،حِث ًتـوق ابملصازاث امطوذزت ؾنل
اجلِوث التَل :ل
 اماوعوث الإذازًل املصكزًل لياميت ميكن زذُو بةوةو يف لزئوةل لادلِ زًل ليام سازت لاليىللليام سازاث(.)10
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾوسلامـويللحفغلهللاليب.ذ/لف اسلجلوطل ل
 امَِئوث امـم مِل ام ظيَللياميت لهطتلؿوهيولامفلصت اليىل من املوذت  9من املوه ن امـض ياملتـوق مبجوس الويةل،ليمن ُشٍ امَِئوث اجملوس ام ظين الاكتطوذي اجملوس الؿىل م إالؿالم،ل
خومـللامتك ٍن املت اضل يبًضو املؤةاوث الوة ت زًل الادصى( .)11ل
 امليؼٌلث املِيَل ام ظيَللييه َُئوث تت فص ؿىل ةوعل خشطَل يف جمول تيؼمي يتا َري هميلمـَيل هكِيللاحملوموت ،هميل احملوة وني املـمتسٍن .ل
امفصعلامثوين :جموس الويةل كجِل اة تئٌوف
هطت املوذت  10من املوه ن امـض ي  01-98املتـوق مبجوس الويةل ؿىل" بن ًفطل جموس
الويةل يف اة تئٌوف املصازاثلامطوذزت ابتسائَو من كبل احملومك الإذازًل يف مجَؽلاحلولث مو مل
ًيص املوه ن ؿىل ذالف ركل"(،)12لمن ذالل هص املوذت وا تًتج بن جموسلالويةل ُ اجلِل
املضوئَل اخملتطل ابمفطل يف الاة تئٌوف .ل
يهطت امفلصت  02من املوذت  02املتـوق ابحملومك الإذازًل بل مِو اإنلبحاكم احملومك الإذازًل كوبا ةل
مالة تئٌوف بموم جموس الويةل )13(.ل
يًـ ذ ادتطوص جموس الويةل ابمفطل يف اة تئٌوف الحاكم ياليامص امطوذزت ؾنلاحملومك
الإذازًل ،ركل لن كضوت الوزخل امثوهَل بكرث من انحِل امـسذ يُ مو ًـصف ابملضوءلاجملويس يف
ملوبل املضوء امفصذي ،يمه كشكل بيةؽ ذربت يُشا مو ة ميكهنم من تـسًل حنكلكضوت الوزخل
اليىل يتطثَح بدعوئَ يهلوئطَ ،يُ مو ل ًيعوق لكَل ؿىل احملومك الإذازًللاميت جيب مطحل
بحاكهمو بن تتشلك من جالجل كضوت ؿىل الكل من بُهنم زئُس يماوؿسانلاجيون بصتول ماتشوز
يمن انحِل بدصى فِ يكويئ ،يركل بن كضوت الوزخل اليىل ةُبشم نلهج ذا مضوؾفل متفوذي
الدعوء املضوئَل ،غري بن املوذت  902من كوه ن الإحصاءاثلاملسهَل يالإذازًل خوءث مؤكست ؿىل
ذيز جموس الويةل يف جمول كضوء الاة تئٌوف فامي ًتـوقلابلحاكم ياليامص امطوذزت ؾن احملومك
الإذازًل ،يجوتت مضم ن املوذت امثوهَل يهتِجل ذلكللفوإنللك مو ًطسز ؾن احملومك الإذازًل كوبل
لن ًعـن فَِ ابلة تئٌوف بموم جموس الويةل اإل مولبة تثىن ،مب حب هص ذوص ,فِطسز
املصاز حِيئش ؾن احملوكل الإذازًل ابتسائَو يهنوئَو( .)14ل
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تعوَلوثلاميؼوملامـوملؿىللك اؿسلادتطوصلاملضوءلالإذازيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
امفصعلامثومث:لجموس الويةل كجِل هلظ ل
خیتص جموس الويةل ابميؼص يف امعـ ن ابميلظ ضس املصازاثلامطوذزت ؾن احملومكلالإذازًل-
بي هكثوكل كوه ن -اإرا هص كوه ن ذوص بشكل بي لكصازاثلجموس احملوة ول يُشالحاب املوذت
110من كوه ن جموس احملوة ول .ل
اإن ظصق امعـن ؿسًست يمتي ؿل يلاإحصاءاهتو خمتوفل ،مفهنو مو ُ ؿوذًل اكلة تئٌوف مثالل
يمهنو ،مو ُ غري امـوذًل اكميلظ اإل بن الاة تئٌوف ُ ام ة َا ةل ام حِست اميت ًعوق هبول
املرشع ،ابإاتحل امفصضل بموم املتلوضني نوثط ل ؿىل حنك بكرث ؿساةل ،يُ ل جي س اإل مصتل
ياحست جتيوو لإظوةل بمس امتلويض ييضؽ احلس نوميوسؿوث( .)15ل
اإن امعـن ابميلظ يف احلنك ل ًلطس بَ اإؿوذت ظصخ امزناع بموم حموكل اميلظ نوفطل فَِ
منلخسًس كٌل ُ احلول ابمًا ول مالة تئٌوف ،يإامنو تلترص ةوعل جموس الويةل ؿىل جمصذ تلصٍصل
املووذئ املوه هَل اماوميل يف امزناع املـصيض بموهمو ذين تعوَلِو ؿوََ يذين بن تفطل يفل
م ض ؿَ ،ي يه بشكل اإمو بن حتنك بصفظ امعـن بي حتنك بلب هل ي هلظ احلنك املعـ ن فَِ،
يمن مثل مفوسبل امتلويض ؿىل ذزحتني ل يح ذ هل اإل يف حوةل يحِست ييه كوبوَل احلنكل
مالة تئٌوف ،اذلي ُ ية َا ةل ظـن ؿوذًل ي ية َا ةل من رحِل ابؾتووزٍ ميكن هلل امزناع اإىل
الوزخللامثوهَل يف الوؾ ى ياكـو يم ض ؿو يكوه ان .ل
امفصعلامصاًؽ:لادتطوضوث جموس الويةل مب حب هط ص ذوضل
 ذؾ ى الإمغوء يامتفاري:تـس ذؾ ى الإمغوء ام ة َا ةل املوه هَل ام حِست يالضوَل اميت د مِواملرشيع نومتلويض ابإمغوء لاملصازاث الإذازًل كضوئَو مـسم مرشيؾَهو ،فِ ي بضال ذؾ ى
م ض ؾَل من اميؼوم امـوم ُسفِولاموـَس فضال ؾن حٌلًل املصكز املوه ين نومسؾي اذلي ماَ
كصاز اخملومص بطفل ةووَل ُ لحٌلًل مبسبل املرشيؾَل.
فومترشًـوث امـوذًل هطت ؿىل ذؿويى الإمغوءلبتامَوث يمطعوحوث خمتوفل ذين بن
تـصفِو حِث هطت ؿوهيو املوذتني  801ي 901لمنلكوه ن الإحصاءاث املسهَل يالإذازًل حتت
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾوسلامـويللحفغلهللاليب.ذ/لف اسلجلوطل ل
مطعوح ذؿويى الإمغوء ،يتشري اإههيو هط ص بدصى ؿىل مطعوح ذؿويي جتويس اماوعل بي
ذؿويى اموعالن( . )16ل
 امعـن يف الحاكم ياملصازاث الابتسائَل اههنوئَلل:تيص املوذت  11من املوه ن امـض ي زمق01-98املتـوق مبجوس الويةل" ًفطل جموس لالويةل يف امعـ ن ابميلظ يف كصازاث اجلِوث
املضوئَل الإذازًل امطوذزت هنوئَو يكشا امعـ نلابميلظ يف كصازاث جموس احملوة ول"( ،)17تفِس
امطَغل اههنوئَل ام ازذت يف املوذت اماوبلل اةتبـوذلاملصازاثلياليامص امطوذزت ؾن احملومك الإذازًل
بطفل ابتسائَل من جمول امعـن ابميلظ ،اإرلتلبل امعـن ابلة تئٌوف بموم جموس الويةل(. )18
يكس هطت املوذت  903من كوه ن لالإحصاءاثلاملسهَل يالإذازًل مؤكست ؿىل بن خیتص جموسل
الويةل ابميؼص يف امعـ ن ابميلظ يف املصازاث امطوذزت يف بدص ذزخل ؾن اجلِوث املضوئَلل
الإذازًل يامعـ ن اخمل ةل هل مب حب هط ص ذوضل(. )19
 ًفطل جموس الويةل ابتسائَو يهنوئَو ظولو ملو خوء يف امل اذ،05، 9ل 00لمنلاملوه ن امـض يل 50-87ل :ملس خوء هص املوذت  9من املوه ن امـض يل 50-87للاماوبق م ةؽ يم حض حلسيذ
ادتطوص جموس الويةللملوزهل بيص املوذت  274من كوه نلالإحصاءاثلاملسهَل ؿىل بنلادتطوص
جموس الويةل ابتسائَو يهنوئَو ابميؼص يف امعـ ن امل هجل ضس املصازاث امتيؼميَلليامفصذًل امطوذزت
ؾن امَِئوث الإذازًل املصكزًل .ل
 امعـ ن اخلوضل ابمتفاري يمسى رشؾَل لاملصازاثلاميت تك ن ىزاؿوهتو من ادتطوص اجملوس.ًفطل جموس الويةل يف اة تئٌوف لاملصازاثلامطوذزت ابتساءا من كبل احملومك الإذازًل يف ُشٍلاحلولث مو مل ًيص املوه ن ؿىل ذالف ركل.
لًفطل جموس الويةل يف امعـ ن ابميلظ يف لكصازاثلاجللِوث املضوئَل الإذازًل امطوذزتليكشاامعـ ن ابميلظ يف كصازاث هجوث احملوة ول )20(.ل
ل
ل
ل
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تعوَلوثلاميؼوملامـوملؿىللك اؿسلادتطوصلاملضوءلالإذازيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
املوثثلامثوين ل
ؿالكللك اؿسلادتطوصلاملضوءلالإذازيلابميؼوملامـوم ل
تـتربلماأةلللحتسًسلالادتطوصلاملضويئلبنيلاجلِوثلاملضوئَللمنلاملاوئللاميتلتكتيسل
بمهَل لابمغل لة اء لابمًا ول لنولويض لبي لاملتلويض ،لكٌل لتـترب لمن لاملاوئل لاجل ُصًل ليف لةريل
الوؾ ى،ليُ لمولجيصانلاإىللمسىلازتووطلك اؿسلالادتطوصلة اءلامي ؾيلبيلاحملًلل(ا إلكومييل)ل
ابميؼوملامـومل(املعوبلاليل)؟ليموليهلالاثزلاملرتتوللؿىللخمومفللُشٍلاملوؿستلابؾتووزُولكوؿستل
ح ُصًلليفلةريلالوؾ ىل(املعوبلامثوين)؟ ل
املعوبلاليل:لمسىلازتووطلك اؿسلالادتطوصلابميؼوملامـوم ل
اإرالاكنلحنكلاملوؿستلاملوه هَللبمصالللجي سلالتفوقلؿىللمولخیومفَلاؾتربلمنلاميؼوملامـوم،ل
يبنلاملرشعلابإضفوءلامطفللالمصتلكسلًـتربُولكوؿستلبةوة َلليفلتيؼميلاجملمتؽ،ليبهنولللتتـوقل
ابملطوحللاخلوضل .ل
غريلبنلكثريالمنلامفلِوء،لٍصىلك اؿسلالادتطوصليتلا ميِولبنيلاملطوحللامـومللياخلوضللُ ل
غريلذكِق،ليالزحجلبنلتك نلمجَـِولمتـولللابميؼوملامـومل،لت حبلؿىللالفصاذلالامزتاملهبولمنل
هجلليمنلهجللبدصىلتوزملاملضوتلبتعوَقلبحاكهمو(،)21لمفوسب لاميؼوملامـوململ اؿسلالادتطوصل
بي ؾََ،لاإمنولٌا متسلمنلرضيزتلامتيؼميلامثوبتلياملا متص لندلؿويى،ليامعـ نلاملضوئَل،لاإرلاهَل
ًتطللبأم زليجَلللامطا ةللابمتيؼميلاملضويئ( .)22ل
يؾنلم كفلاملرشعلاجلزائصي،لفٌجسٍلاؾتربلرصاحللك اؿسلالادتطوصلبي ؾََلمنلاميؼومل
امـوم لبٌػػػص لاملػػػػػوذت ل 756لمػػػػن لكوهػػػػػ ن لالإحػػػػػصاءاث لاملسهلِــــل ليالإذازًــــل ليامــيت لتيص:ل
"الادتطوص امي ؾي يا إلكوميي نومحومك الإذازًل من اميؼوم امـوم .لجي س اإاثزت الوفؽ بـسم
الادتطوص من بحس اخلط م يف بًل مصحا ةل اكهت ؿوهيو الوؾ ى.لجيب اإاثزتَ تولوئَو من ظصف
املويض" .ل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾوسلامـويللحفغلهللاليب.ذ/لف اسلجلوطل ل
فلسلاؾتربلُشٍلامل اؿسلك اؿسلبمصتلمتـولللابملطوحللامـومللنومجمتؽ،ليمنلمثللمتـولللابميؼومل
امـوم .ل
يكسلبكسلجموسلالويةلليفلامـسًسلمنلكصازاتَلبنلك اؿسلالادتطوصلك اؿسلبمصتلمتـوللل
ابميؼوملامـوم،ليمنلركللكصازٍلامطوذزليفل 15لح ًوَلل 0888ليفلكضَل ةوظ خ بمحس ضس
مسٍصًل امرتبَل م لًل ةكِكست(.)23
حِث لكىض لجموس لالويةل لبوعالن لالوؾ ى لضس لملصز لامتأذًب لامطوذز لضس لاملامىل
ةوظ خلبمحسلبصفظلامـصًضللك هنولزفـتلبموملهجللكضوئَللغريلخمتطللمرصحولبأهَ :ل" ...
يبسين حوخل اإىل ذزاةل بيخَ امـصًضل" .ل
حِث بهَ ،يمبلتىض املوذت  274منلكوه نلالإحصاءاثلاملسهَلل ،تفطل امغصفل الإذازًل
نومثوكل امـوَولابتسائَو يهنوئَو يف امعـ ن ابموعالن يف املصازاث امتيؼميَل بي امفصذًل امطوذزت ؾن
اماوعل الإذازًللاملصكزًل .ل
حِث بهَ ييف كضَل احلول ،فوإن م ض ع امـصًضل ل ًسذل يف ادتطوص جموس الويةل .ل
يبهَ ييف كضَل احلولً ،تـني زفظ ُشٍ امـصًضل مك هنو زفـت بموم هجل كضوئَل غري خمتطلل
نوفطل فهيو" .ل
فل اؿس لالادتطوص لامي ؾي لمن لاميؼوم لامـوم ،لك هنو لرشؾت لحلان لت سًؽ لامفطل ليفل
الوؿويىلاملضوئَللمنلظصفلاجلِوثلاميتلبيلكلاإههيولاملرشعلالادتطوص،ليؿسملاحرتاملركلل
ة َؤذيلاإمولههصةلاجلِوثلاخملتطللمنلامفطللفهيولُ لمـصيضلؿوهيو،لبيلتعويللهجوثلبدصىل
غريلخملتطللنولضوءليامفطللفهيولبدصخَلاملرشعلؾنلادتطوضِولييفلركللدصقلجلِوسلاملضوء،لممول
كسلًؤذيلاإىللدصيخَلؾنليػَفتَلالةوة َلليفلحتلِقلامـسللحا امبلُ لماعصلكوه ان،لفضالل
ؾٌل لًلتضََ لركل لمن لاؾتساء لؿىل لضالحِوث لةوعوث لبدصى ،لممو لكس لًؤذي ليف لاههنوًل لاإىلل
املاوشلابميؼوملامـوملاملوه ينلندليةل( .)24ل
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تعوَلوثلاميؼوملامـوملؿىللك اؿسلادتطوصلاملضوءلالإذازيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
اإن لاملػػ ل لبأن لك اؿس لالادتطوص لمػػػػػن لاميؼوم لامــــوم ،لٍصتــــب لمجا ةل لمن لالاثز لتمتثلل
بةوةوليف :ل
 -0لؿىللاحملوكللبيلامَِئللالإذازًللاملصف علبموهمولامزناعلبنلتثريلماأةللالادتطوصلمنلتولوءل
هفاِو.
فوإرا لمل لًووذز لبي لمن لالظصاف لابإاثزت لادتطوص لاملويض لؾن لؿسمَ ،لفون لُشال
الدِػػػص(املويض)لًثِػػػػػصٍلمػػػػػنلتولوء لهفاَ،لة اءلكويضلبيللذزحــل،لكويضلاة تئٌــوفلبيل
كويضلهلظ( .)25ل
يللًـتربلركللحِهنولرضابلؿىللمبسب لاحلَوذلبيلحكٌللمبولمللًعوبلمهنو،للنلاملرشعلحِامنل
هؼم لك اؿس لالادتطوص ،لكطس لبشكل لحتلِق لامـسل ،ليحان لةري لمصفق لاملضوء ،ليحتلِقل
املطوحللامـومللاميتلتـو لؿىللاملطوحللامفصذًل )26(.ل
 -1لح اسلالوفؽلبـسملالادتطوصليفلبيلمصحا ةللمنلمصاحللامتلويضل:اإرلميكنلملظصاف لاإاثزتل
ُشٍلاملاأةلليفلبيلحوةللاكهتلؿوهيولالوؾ ى،ليللًـتربلاماك ثلؾيَليفلبيللمصحا ةللتيوسلل
ؾيَ،لبيلمالعوللإاثزتَ،لفِج سلنورط ملاإاثزتلؿسملالادتطوصلبموملحموكللبيللذزخل،لبيلبمومل
حموكللالاة تئٌوف،لبيلحىتلليللمصتلبموملحموكللاميلظ.
-2لللجي سلنورط ملامتيوسللبيلالتفوقلؿىللمولخیومفلك اؿسلالادتطوصلاملتـولللابميؼوملامـوم،ل
يإارا لمو ليكؽ لالتفوق لؿىل لخمومفل لُشٍ لامل اؿس ،لفون لركل لٌاتبـس لمتومو ،لفال لجي س لملظصافل
التفوقلؿىللزفؽلامزناعلاإىللجموسلالويةللمثال،لحنيلاهَلمنلادتطوصلاحملوكللالإذازًلل،لبيلمنل
ادتطوصلاملضوءلامـوذي،لبيلالتفوقلؿىللزفؽلالوؾ ىلبموملحموكللمـَيل،لزمغلبنلُشٍلالذريت،ل
غريلخمتطللحموَو( .)27ل
 -3لاإن لبمص لتطسي لاحملوكل لموثث لك اؿس لالادتطوص لابؾتووزُو لك اؿس لمتـولل لابميؼوم لامـومل
ياموتلفهيولًـتربلامصبليح بَولؿىللاحملوكلليمُسلح اساي.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾوسلامـويللحفغلهللاليب.ذ/لف اسلجلوطل ل
مبولبنلحبثلاحملوكللملاوةللالادتطوصلةوبقلؿىللاميؼصليفلم ض علالوؾ ى،لفونلتطسهيول
نوم ض ع لذين لامتـصض لمالدتطوص لاإهنو لبكصث لادتطوضِو ،لاإر لبن لامفطل ليف لم ض عللل
الادتطوص،لللًؼِصلذامئوليفلضَوغللاحلنكلمىتلاىهتلاإىللاإؿالنلادتطوضِولبيؼصلالوؾ ى،ل
مفاأةللالادتطوصلاميتلللتثوزلب اةعللالظصاف،لجتـللاملويضلاذليلًلسزلادلتطوضَللل
ٌشري ليف لحوكَ لمِشٍ لاميلعل ،ليتوـو لذلكل لفوإن لفطهل ليف لماأةل لالادتطوص لًتلصز لبطفلل
مضيَل( .)28ل
يفامي لًتـوق لابدتطوص لاملضوء لاملا تـجل ل(الإذازي) لياميؼوم لامـوم ،لفون لمـَوز لاملضوايل
الاة تـجومَل لُ لظوَـل لػصيفِو لل لزغول لبشزوضِو ،ليًيبين لؿىل لُشا لاملـَوز لبن لادتطوصل
املضوءلاملا تـجللُ لادتطوصله ؾيلًتـوقلابميؼوملامـوم،لفاللجي سلملظصافلبنلًتفل الؿىلل
ؾصضلىزاعلُ لبضاللمنلادتطوصلكويضلامل ض علبنلٍصفـ ٍلبموملاملويضلاملا تـجل .ل
كٌللبنلالوفؽلبـسملادتطوصلاملضوءلامللا تـجل،لجي سلاإاثزتَليفلاملصحا ةللالاة تئٌوفِل،لبالل
يجي سلنوجِللالاة تئٌوفِللبنلتثريٍلمنلتولوءلهفاِو( .)29ل
كٌللجتسزلالإشوزتلاإىللبنلالادتطوصلا إلكومييلمللٍكنليفلاملوه نلاملوغىلمنلاميؼوملامـوم،ل
ييفلػللاملوه نلاجلسًسلزمقل 58-57لاملؤزدليفل،1557-51-14لاملتضمنلكوه نلالإحصاءاثل
املسهَلليالإذازًللبضوحلمنلاميؼوملامـوم .ل
املعوبلامثوين:لالاثزلاملرتتوللؿىللخمومفللك اؿسلادتطوصلاملضوءلالإذازي ل
اإرالاكنلم ض علالادتطوص،لُ لبيللمولؿىللاملويضليالظصافلامتأكسلمٌَليفلالوؾ ىل
ذوضلليبـسلامتأكسلمنلامعوَـللالمصتلهل،لفوإنلاملرشعلكسلد ل لنورط ملية َا ةللكوه هَل،لًمتل
انوج ءلاإههيوليفلحوةللخمومفهولييهلية َا ةللالوفؽلبـسملالادتطوص .ل
يجيسلاؾتووزلالوفؽلبـسملالادتطوصلمنلاميؼوملامـوم،لتربٍصٍ،ليفلك نلاحلفوظلؿىللامل اؿسل
املتـولللابميؼوملامـوم،لًسذللحامتليفلاملِوملامل لكللنولويضلالإذازي،لركللبنلللكلكويضلخیتصل
يفلبلمصلادتطوضَلمنلؿسمَلبيؼصلالوؾ ى،لاةتٌوذالاإىللكوؿستلبنلكويضلامل ض علُ لكويضل
الوف ع،ليبشكللفِ لللًتلِسلبأيلحنكلضوذزلمنلكويضلبدصلمييحَلالادتطوصلبيلًزنؿَلؾيَ .ل
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تعوَلوثلاميؼوملامـوملؿىللك اؿسلادتطوصلاملضوءلالإذازيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
مفىت لجبت لنومثوكل لبهنو لغري لخمتطل لفـال لبيؼصُو ،لفوإهنو لتطسز لحكٌل لبـسم لادتطوضِو،ل
يبشكللللجي سلمِولاميؼصليفلم ض علالوؾ ى،لبيلاميؼصليفلبمصلًتفصعلؾهنو،لحِثللليلًللمِول
يفلُشالامشأن()30لبمولاإرالزفضتلالوؾ ىلفوإهنولتًتلللبشكللاإىللامل ض ع .ل
كٌللبنلضسيزلاحلنكلبـسملالادتطوص،لللحي سلجحَللاميشءلاملليضلبَ،لاإلليفلاخلط ملل
اميتلضسزلفهيو،ليللتتلِسلبَلبًللحموكللبدصى،لٍك نلامزناعلراتَلمعصيحولؿوهيو،للنلاحلنكل
بـسملادتطوصلاحملوكل،لًلطسلبَلجمصذ لهفيليلٍهوػلذينلحتسًسلحموكللبدصىلختتصلابميؼصليفل
امزناع،ليإارالهصلاحلنكلؿىللادتطوصلحموكللبدصى،لفوإنلُشالاحلنكلللًلِسلُشٍلالذريت،لُشال
اإرالاكنلاحلنكلبـسملالادتطوصلفلط،لؿىللبهَليفلحوةللالإحوةللجيبلبنلتك نلبنيلحموكتنيلمنل
ذزخللياحست .ل
يفاميلًًللبـظلامتعوَلوثلاملضوئَللملوؿستلالادتطوصليمسىلازتووظِولبفكصتلاميؼوملامـوم .ل
 لكصازلجموسلالويةلليفل":2004-03-19لاإنلؾلسلالامتَوسلامتوبؽللمالكلالويةللاإذازيلمييحلمب حب لةوعل لالامتَوس لنوما تغل لابلة تغالل لاملؤكت لمـلوز لاتبؽ لملمالك لام ظيَل لبشلكل
اة تثٌويئليهبسفلحمسذلمت اضللملوبللذفؽلاإاتيتلمكٌَلمؤكتليكوبل لنوصح علفَِليٍك نلمنل
ادتطوصلاملضوءلالإذازي"(.)31
 لكصاز لجموس لالويةل لاملؤزد ليف ل :1550-01-00ل"حِث لمن لامثوبت لبن لاجملوس لالوة ت زيلملكف لمب حب لبحاكم لاملوذت ل 052لمن لالوة ت ز لابماِص لؿىل لحصل لمعوَوث لاهتزوة لزئُسل
ادلِ زًل،ليمهنولمصاكبللامرشيطلاحملسذتليفلاملوذتل62لمنلالوة ت زليتفاريُو،ليحِثلبنلاملصازل
امطوذز ليف لُشا لالإظوز لًيسزح لمضن لالؾٌلل لالوة ت زًل لاميت لل لختضؽ لهؼصا لمعوَـهو لملصاكبلل
جموس لالويةل ،لكٌل لاة تلص لؿوََ لاحهوذٍ ،لممو لًتـني لامترصحي لبـسم لادتطوضَ ليف لامعـنل
املصف ع"(.)32
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾوسلامـويللحفغلهللاليب.ذ/لف اسلجلوطل ل
لكصازلامغصفللالإذازًللابحملوكللامـوَولؿىللاإذازتلادلوزكليفل:1998-06-08ل"اإنلاملا تأهفلاملسٍصلامـوم لنوجٌلزكلما ئ لللهَلاكن لٌرشفلؿىللحصاةللاملط غلحمللامزناع،لمِشالبضوةلكضوتل
الوزخللاليىللؾيسمولحوك الؿوََلبلميللاملط غلامضوئؽ"( .)33ل
 لكصازلجموسلالويةللبتوزخيل :1550-56-05ل"ٍصيملامزناعلاإىللاةرتذاذلحل قلممثا ةلليفلاما َوزتلاملتيوسعلمنلاخوِولبيلمثهنولبـسلبَـِولمنلظصفلاإذازتلادلوزكلبسينليخَلحق،ليًؤيللاميؼصليفل
ُشا لامل ض ع لاإىل لاملويض لاملسين لظولو لنوٌلذت ل 162لمن لكوه ن لادلوزك لك هَ لًتـوق لابةرتذاذل
()34
حل كَ،ليُشالللًسذلليفلادتطوصلاملويضلالإذازي".
 لكصازلجموسلالويةللاملويضلبـسملادتطوضَلابميؼصليفلامليوسؿوثلادلصكَل :ل"ذينلحوخللاإىللمٌوكشلليكوئؽلامعصفنيلًتجىللمنلامصح علاإىللخمتوفلام اثئقلاميتلاش متللؿوهيولاملوفلبنلامزناعل
احملوللًتـوقلبسفؽلاحلل قليامصة ملادلصكَل،ليللًسذلليفلادتطوصلاملضوءلالإذازيلظولولنوٌلذتل
161ليمولبـسُولمنلكوه نلادلوزك"( .)35ل
اخلومتل:ل ل
دتومولم زكتيولاموثثَللميكنلامل للبهَ يابمصح ع اإىللكوه نلالإحصاءاثلاملسهَلليالإذازًل
ةومفلاذلكص ،فوإن املالحغ ُ بن املرشعلرُب اإىل اؾتووز مجَؽ امرشيط املتـولل بلب ل
الوؾ ى يه رشيظو متـولل ابميؼوم امـوم ،ممو خی للملظصاف حق اإاثزهتو يف بًل مصحا ةل اكهت
ؿوهيو الوؾ ى ،كٌل ً حب ؿىل املويض رضيزت اإاثزهتولمن تولوء هفاَ يف حوةل اإغفومِو من ظصف
اخلط م ،يركل متـوق ُشٍ امرشيط ابملطوحل امـومل .ل
ميكن امل ل بأن لالإحصاءاث يامرشيط املتـولل ابماري يامفطل يف الوؾ ى ،بسء من
امتثلِق فهيو ،ييض ل اإىل كفل ابة املصافـل ،يإاحوةل املضَل نومسايةل ،اإىل غوًل اميعقلابحلنك
يف خوال ؿويَل ،يتووَغَ نورط م ،تتضمن ٍل ؿللمن امرشيط يامض ابط ،حسذُو املرشع،
ة اء اكهت متـولل ابماري يف الوؾ ى يهتَئهو نوفطللفهيو ،بي متـولل بطسيز احلنك يف حس
راتَ .ل
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تعوَلوثلاميؼوملامـوملؿىللك اؿسلادتطوصلاملضوءلالإذازيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
يُشٍ امرشيط يالإحصاءاث ،تتبوٍن بني تكل املتـولل ابميؼوم امـوم،لياميت ٍك ن اموعالن
حزاء مِو يف حوةل خمومفهو ،يبني تكل اميت ميكن اإغفومِولبيلتطثَثِولذيثلتأجريلؿىللمطريل
الوؾ ى .ل
مكن زمغ ركل فتولى فكصت اميؼوم امـوم راث تأجري كوري يف ُشٍ املصحا ةل ،ك ن بن امفطلليف
الوؾ ى يضسيز احلنك ،مت كف ؾن مسى تـوق الإحصاءلهبو .ل
يمنلمضنلاميتوجئلاملت ضللاإههيولمنلذالللُشالاموثث ،لهشكصلبـظلمولاة تحسجَلاملرشعل
مب حبلكوه نلا إللحصاءاثلاملسهَلليالإذازًلل،58/57لمن لك اؿسلبمصتليإاحصاءاثلذوضللمتـوللل
ابميؼوملامـوم :ل
 يح ةلبنلتك نلؾصًضللافتتوخلالوؾ ىلمكت بل،ليُ لاإحصاءلح ُصيلمنلاميؼوملامـوم.
 يح بَللاإحصاءلام ةوظللمنلظصفلاملويضلالإذازيلاإرالت افصثلرشيظِو،ليُ لاإحصاءلمنل
اميؼوملامـوم،لكعصًلللبسًا ةللحلللامزناؿوثليكشالختفِفلامـبءلؾن لاملويضلالإذازيلمنل
هجللياملتلويضلمنلهجللبدصى.
 يح بَلل إازفوقلامـصًضللابملصازلاملعـ نلفَِل(حمللامعـن)،لكضٌلهل لنومسؾيلمنلتـافل
الإذازت.
 يح ةلمتثَللالظصافلمبحوملة اءلبموملاحملومكلالإذازًلللبيلجموسلالويةلل.
 يح ةلشِصلامـصًضللامليطوللؿىللؾلوز.
 كٌللحـللاملرشعلبـظلالإحصاءاثلح ساًللمَجـللمنلذيزلاملويضلالإذازيلبكرثلاجيوبَل،ل
اكإحصاءلامطوحليفلبيلمصحا ةللمنلمصاحللةريلالوؾ ى،لابلإضوفللاإىللح اسًللامتؼمللبـسل
اإنلاكنلرشظوليح بَو،لييحسلمستَلابمًا ولللنومحومكلالإذازًلللبيلجموسلالويةل .ل
كٌللللًف تيوليفلُشالاما َوق،لاإبساءلبـظلامت ضَوثلاملتـولللابمل ض ع،ليهشكصلمهنو :ل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾوسلامـويللحفغلهللاليب.ذ/لف اسلجلوطل ل
.0
.1
.2
.3
.4

تفـَل لذيز لاملويض لالإذازي ،لابؾتووز لاملضوء لالإذازي لكضوء لاحهوذي ،ليٌاومه ليفل
تكصٌسلفكصتلاميؼوملامـوم.
متزيلاخلط مللالإذازًلللبأمَوثللذوضلليازتووظِولبفكصتلاميؼوملامـوم،لًلتيضلامتسكِقليفل
لكلمولٌاريُولمنلك اؿسليمولحيوكِولمنلض ابط.
اإمزامِلل إازفوقلؾصًضللالوؾ ىلابملصازلاملعـ نلفَِ،ليتكَِفَلؿىللبهَلاإحصاءلح ُصي،ل
ضٌلهللُوملليفـوةللهمتكنيلاملتلويضلمنلالاحتجوحلهبوليفلم اهجللالإذازتلبموملاملضوء.
يح ةلشِصلؾصًضللالوؾ ىلامليطوللؿىللامـلوزلكرشطلمتـوقلابميؼوملامـومل،لحٌلًلل
هلليية َا ةلللة تلصازلالحاكملامطوذزتليفلُشالامشأن.
ح اسًللامتؼمللكضللؿوملمؼِصلمنلمؼوُصلختفِفلالإحصاءاثلالإذازًللياملضوئَللؿىلل
املتلويض.ل

ييفلالذريلخنوصلاإىللامل ل،لبنلاملرشعلاجلزائصيلبحوطلامليوسؿللالإذازًللجبما ةللممزياثل
يدطوئصلابميؼصلاإىللظوَـللامض ابطلاميتلحتوكِو،لياميتلاؾتربُوليفلٍلوِولمتـولللابميؼوملامـوم،ل
يفللكلمصاحوِو،ليبانطلابملويضلاإاثزتلظوَـللُشٍلامل اؿسلمنلتولوء لهفاَلييفلبيلمصحا ةللاكهتل
ؿوهيولالوؾ ى .ل
املِ امش :ل
( )1لَلسلامطغريلبـًل،لام ة َطلليفلامليوسؿوثلالإذازًل،لذازلامـو م لنوًرشليامت سًؽ،لؾيوبل ،لذينلة يلل
ورش،لصل.145
()2لاملوذت  07من كوه ن الإحصاءاث املسهَل املـسل ة يل  1990املوغى.
()3لَلسلامطغريلبـًل،لمصحؽلةوبق،لصل.143
( )4لاملوه نلزمقل 58-57ل،املؤزدليفل 14لفرباٍصلة يلل،1557لاملتضمنلكوه نلالإحصاءاثلاملسهَلليالإذازًل،ل
اجلصًستلامصمسَللؿسذل10ل،املؤزذلليفل.1557-53-12
()5لاملوذت  802من كوه ن الإحصاءاث املسهَل يالإذازًل ،مصحؽ ةوبق.
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تعوَلوثلاميؼوملامـوملؿىللك اؿسلادتطوصلاملضوءلالإذازيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
( )6لكوه ن زمق ،05-54لاملؤزد يف  ً 20مَ  ، 200املتـوق ابملوه ن املسين،لاجلصًستلامصمسَللؿسذل،33ل
املؤزذلليفل.1554-53-15
()7لذ ؾٌلز ب ضَوف ،املضوء الإذازي يف اجلزائص ،ذزاةل يضفِل يحتوَوَل ملوزهل،لحا ز نوًرش يامت سًؽ،
اجلزائص،2008 ،لص .012- 122
()8لش هي ة ماـ ذ ،املووذئ امـومل نوميوسؿوث الإذازًل الهؼمل املضوئَل امللوزهل يامليوسؿوث الإذا زًل ،اجلزء
اليل امعوـللامثومثل ،ذً ان املعو ؿوث اجلومـل،اجلزائص ، 2005،ص. 65
( )9لاملوه ن لامـض ي لزمق ل ل 50-87ل،املؤزد ليف ل 0887-54-25ل ،لاملـسل لياملمتم لمب حب لاملوه نل
امـضػػػػػػػػػ يلزكػػػػػملل 02-00لاملؤزدليفل 15لً مَ ل 1500ل،لاملتـوقلابدتطوضوثلجموسلالويةلليتيؼميَل
يمعهلل،لاجلصًستلامصمسَللؿسذل32لاملؤزذلليفل52لبيثل.1500
()10لَلس امطغري بـًل ،مصحؽ ةوبق ،ص.131
()11لؾوس املوذز ؿسي ،امليوسؿوث الإذازًل ،ذاز ُ مل ،اجلزائص،2012 ،لص .48
()12لكوه ن ؾض يلزمقل،50-87لاملتـوقلمبجوس الويةل ،لاملصحؽلاماوبق.
()13لَلس امطغري بـًل ،مصحؽ ةوبق ،ص. 150
()14لؾٌلز ب ضَوف ،مصحؽ ةوبق ص. 161
( )15لهبِل ضلص ،ام ة َط يف رشخ كوه ن الإحصاءاث املسهَل يالإذازًل ،ذاز امِسى اجلزائص ،2008 ،لصل
 .223ل
()16لَلس امطغري بـًل ،مصحؽ ةوبق ،ص .040
()17لكوه ن ؾض يلزمقل،50-87لاملتـوقلمبجوس الويةل،لمصحؽلاماوبق.
()18ل .ؾوس املوذز ؿسي ،لمصحؽلةوبق،لص. 61
()19لاملوه نلزمقل ، 58-57املتضمن كوه ن الإحصاءاث املسهَل يالإذازًل ،املصحؽ ةوبق.
()20لَلس امطغري بـًل ،مصحؽ اماوبق ،ص. 157
()21لؾوسلامِوذيلؾووش،لالادتطوصلاملضويئليإاشاكلتَ،لبذًبلة توهو يل،لذمشقل،0884ص.413
()22للَلسلؾوسلاذلَسلماـ ذ،لاإشاكلثلاإحصاءاثلامتلويضلبموملاملضوءلالإذازي،لاميؼصًللامـومللندلؾ ىل
الإذازًل،لمًشأتلاملـوزفلالإةكٌسزًل،1558،صل.078
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾوسلامـويللحفغلهللاليب.ذ/لف اسلجلوطل ل
( )23لاهؼص :لحلانيلبنلش َخلبجلمو ايلامليتلىليفلجموسلالويةل،ل،ح،0ذازلُ مل،لاجلزائص،1555،لصل
.076
()24لَلسلامطوحللدزاز،لاملفِ ملاملوه ينلمفكصتلاميؼوملامـوم،لجما ةللذزاةللكوه هَللعل،55لاجلزائصل.1552
()25لزمضونلظَلَلسلهطوز،لاهلضوءلالوؾ ىلالإذازًللبغريلامفطلليفلامل ض ع،لزةوةللميَللذزخللذكت زاٍل
ذيةللفصعلاملوه نلامـوم،لخومـللالإةكٌسزًل،ل،0885لصل.36
( )26لب لؾوسلاملوذزلالوًًس،لفكصتلاميؼوملامـومليفلالإحصاءاثلاملضوئَللالإذازًل"،لاجملا ةللاجلزائصًل لنولوه نل
يامـساةلل،لؿسذلجتصًيبلة يلل،2015لصل.31
()27لزمضونلظَلَلسلهطوز،لاملصحؽلاماوبق،لصل.37
( )28لامـصيبليزذًل،لفكصتلاميؼوملامـومليفلالإحصاءاثلاملضوئَللالإذازًللمشكصتلميَللشِوذتلاملوحا تري،ل
ختطص لكوه ن لؿوم ،لخومـل لبب لبكص لبولوًس ،للكَل لاحلل ق ليامـو م لاما َوة َل ،لتوماون ،لة يل ل،1505ل
ص.25
()29لؾوسلاملوذزلالوًيُس،لمصحؽلةوبق،لصل.32
()30لؾوسلامـزٍزلؾوسلامليـملذوَفل،لاملصافـوثلالإذازًل،لذازلامفكصلاجلومـي،لالإةكٌسزًل،لذث،لصل.041
( )31لكصازلجموسلالويةللزمقل،00845لمؤزدليفل،1553-52-08لكضَللرشكل لهلللاملاوفصٍنلضسلبدلًلل
يُصان،لجما ةللجموسلالويةل،لامـسذل54لما يلل،1553لصل.102-101
( )32لؾوسلامـزٍز له ٍصي،لامليوسؿوثلالإذازًلليفلاجلزائص،لجما ةللجموسلالويةل،لؿسذل،7ة يلل،1555لصل00ل
يمولبـسُو.
( )33لكصاز لامغصفل لالاذازًل لابحملوكل لامـوَو لزمق ل ،017833لمؤزد ليف ل ،0887-55-57لكضَل لضس لاإذازتل
ادلوزك،لجما ةللجموسلالويةل،لامـسذل،50لما يلل،1551لصل،64بهؼصلاملوذتل161لمنلكوه نلادلوزكلزمقل-68
،56لاملؤزدليفللل0868-56-08لياملوذتل162لمنلهفسلاملوه نليب خوذيلمعص،لاحتطوصلاملضوءلالاذازيل
يفلاجلزائص،لزةوةللميَللذزخللذكت زاٍلذيةلليفلاملوه ن،للكَللاحلل ق،لخومـللم م ذلمـمصي،لتزييليسي،ل
ة يلل،2011لصل69ل.
()34لؾوسلامـزٍزله ٍصي،لاملصحؽلاماوبق،لصل.43
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تعوَلوثلاميؼوملامـوملؿىللك اؿسلادتطوصلاملضوءلالإذازيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل
()35لجموسلالويةل،لموفلزمقل،508083لبتوزخيل،1554-00-18لكضَل لامرشكللراثلاملاؤيمَللاحملسيذتل
ة فوك(خمتطل ليف لضيوؿل ليتصكَب لاموعوزايث) ،لضس لاذازت لادلوزك ،لجموس لالويةل ،لامـسذ ل ،56لما يلل
،1554لصل .002ل
ل
ل
ل
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