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ْْٞٛ ايٓعاّ ايكاًٞ عٙأثسٚ ٞعٜاالعبساف ايتػس
ّٟ إهلاّ َطػس ٖاد.ّ
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Summary
We ate through this research topic of the deviation of the
legislative authority and the impact on the legal system in the State ,
as stated the concept of legislative DEVIATION and the relationship
between it and the other constitutional flaws , as we ate a statement
photos legislative DEVIATION and characteristics and standards set
,the impact of legislative DEVIATION on the legal system in the state
of the above statement.
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املًدص
تٓاٚيٓا َٔ خالٍ ٖرا ايبشح َٛضٛع اعبساف ايطًط ١ايتػسٜعٚ ١ٝاثس ذيو عً ٞايٓعاّ
ايكاْ ْٞٛيف ايدٚي ١سٝح ٚضشٓا َفٗ ّٛاالعبساف ايتػسٜعٚ ٞايعالق ١بٚ ٘ٓٝبني ايعٛٝب
ايدضتٛز ١ٜاألخس ،٣نُا تٓاٚيٓا بٝإ صٛز االعبساف ايتػسٜعٚ ٞخصا٥ص َٚعاٜري ذبدٜدٙ
ٚأثس االعبساف ايتػسٜع ٞعً ٞايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيف ايدٚي ١عً ٞعبَ ٛا ضبل بٝاْ٘.
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املكدَ١

ايدضتٛز ٖ ٛايكاْ ٕٛاألعً ٢يف ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيهٌ دٚي َٔ ١ايدٚ ،ٍٚهلرا فإْ٘ ػبب عً٢
نٌ ضًط َٔ ١ضًطات ايدٚي ١ايجالث ١ضٛا ٤ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝأ ٚايتٓفٝر ١ٜأ ٚايكطا ١ٝ٥إٔ
تطع أسهاّ ٚقٛاعد َٚبادئ ايدضتٛز ْصب أعٗٓٝا عٓد ممازض ١اختصاصاتٗا اييت سددٖا
ايدضتٛز.
يرا فإٕ خسٚز أٖ َٔ ّٟر ٙايطًطات عٔ إطاز ايدٚز اير ٟزمس٘ هلا ايدضتٛز ،فإْٗا تهٕٛ
َٓشسفٜٓٚ ١بػ ٞإعادتٗا إىل داد ٠صٛابٗا َٔٚ ،ذيو َا قد تك ّٛب٘ ايطًط ١ايتػسٜعَٔ ١ٝ
خسٚز عًَ ٢كتطٝات املصًش ١ايعاَ ١اييت ٖ ٞاهلدف ايسٝ٥طٚ َٔ ٞزآَ ٤شٗا ضًط ١ايتػسٜع
َٔ قبٌ املػسع ايدضتٛزٚ ،ٟايرٜٓ ٟبػ ٞإٔ ته ٕٛنٌ تصسفاتٗا خاضع ١ي٘ ست ٢يف اسباي١
اييت ميٓشٗا فٗٝا ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيف ايتػسٜع.
ٚبايتاي ٞإذا َا خسدت ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝيف عًُٗا اير ٣سدد ٙايدضتٛز  ٖٛٚإصداز ايكٛاْني
ٚايتػسٜعٝات عٔ َكتطٝات املصًش ١ايعاَٚ ١صف عًُٗا س٦ٓٝر بإٔ ف ٘ٝاعبسافاً تػسٜعٝاً،
ٚعُدَّ عًُٗا غري دضتٛزٜاً ال ٜعتد ب٘  ٚددٜس باسبهِ عً ٘ٝبعدّ ايدضتٛز.١ٜ
ٚقد دعٌ ايدضتٛز ايعساق ٞايسقاب ١ايكطا ١ٝ٥يًُشهُ ١االذباد ١ٜايعًٝا َٔ أدٌ َٛادٖٗ ١را
()1
االعبساف ايتػسٜع ١٦ٖٝ ٖٞٚ ،ٞقطاَ ١ٝ٥طتكًَ ١ايٝاً ٚادازٜاً ٚ ،دعٌ َٔ ضُٔ
اختصاصاتٗا سل ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ٚاألْعُ ١ايٓافر.٠
ٚذيو َٔ أدٌ ايبشح عٔ أٚد٘ ايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاييت قد تًشل ايتػسٜع مبا فٗٝا عٝب
االعبساف ايتػسٜعٚ ،ٞايرٜ ٣تُجٌ يف اعبساف ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝيف صباٍ ضًطتٗا
ايتكدٜس ١ٜاييت َٓشٗا هلا ايدضتٛز بإصداز قٛاْني َٓشسف ١عٔ ايػا ١ٜاييت سددٖا ايدضتٛز ،سٝح
إٔ نٌ تػسٜع تصدز ايطًط ١ايتػسٜعٜٓ ١ٝبػ ٞإٔ تطتٗدف ب٘ غاٚ ١ٜاسد ٙفكط ٢ٖٚ
ذبكٝل املصًش ١ايعاَ.١
ٜٚعد االعبساف ايتػسٜع َٔ ٞأخطس ايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاييت تًشل ايتػسٜعٚ ،ذيو ألْ٘ عٝب
خف ٞغري ظاٖس ،بعهظ ايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاألخس ٣نعٝب عدّ االختصاص أ ٚايػهٌ
ٚاإلدسا٤ات أ ٚاحملٌ أ ٚايطبب ،مما ٜؤثس يف ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛنهٌ ٚايػا ١ٜاييت ٜطتٗدفٗا
 ٖٞٚملصًش ١ايعاَ ١زبُٛع املٛاطٓني.
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 أُٖ ١ٝايبشح
تعٗس أُٖٖ ١ٝرا ايبشح يف أْ٘ ٜتٓا ٍٚداْب خطري  ٖٛٚاعبساف ايطًط ١ايتػسٜع ،١ٝذيو ألٕ
اهلدف َٔ إصداز ايتػسٜعٝات ٚايكٛاْني ٜتُجٌ يف ذبكٝل املصًش ١ايعاَ ١مبفَٗٗٛا ايٛاضع مبا
تػًُ٘ َٔ سطٔ إداز ٠املسافل ايعاَٚ ١ذبكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتصادٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايجكاف ١ٝيف
ايدٚي.١
نٌ ذيو إىل داْب محا ١ٜسكٛم ٚسسٜات اإلفساد يف ايدٚي ،١ذيو ألٕ ايدضاتري يف طبتًف
د ٍٚايعامل تٓص عًَ ٢بادئ ٚأسهاّ عاَ ١تازن٘ ايتفاصٚ ٌٝايتطبٝل إىل املػسع َٔٚ ،ثِ
ناْت َُٗ ١إصداز ايكٛاْني ٚايتػسٜعات َٔ أخطس املُٗات يف ايدٚي.١
ٚمما ال غو ف ٘ٝإٔ املػسع إذا اعبسف عٔ ٖر ٙايػا ١ٜاييت ٜٗدف ايدضتٛز يتشكٗٝا ٜعٛد
مبسدٚد ض ٤ٞعًْٛ ٢اس ٞنجري ٠ضٛاَ ٤ا ٜتعًل بٓٛاس ٞاداز ٠ايدٚيَٚ ١سافكٗا ،أ ٚمحا١ٜ
سكٛم اإلفساد ٚسسٜاتِٗ يف ايدٚي ،١يريو فإٕ َٛضٛع اعبساف ايطًط ١ايتػسٜعٜ ١ٝعد َٔ
املٛضٛعات اهلاَٚ ١اشبطري ٠عً ٢ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًدٚي ١هلرا ٚدب تٛد ٘ٝاْعاز املػسع
ايدضتٛز ٟهلرا ايعٝب اشبف ٞاشبطري.

 أٖداف ايبشح
ٜٗدف ٖرا ايبشح إىل بٝإ ٚتٛضٝح َفٗ ّٛاالعبساف ايتػسٜع ٞيًطًط ١ايتػسٜع ١ٝباعتبازٙ
أسد ايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاييت قد تًشل ايتػسٜع ،نُا ٜٗدف إي ٞبٝإ ايعالق ١بٚ ٘ٓٝبني ايعٛٝب
ايدضتٛز ١ٜاألخسٚ ،٣بٝإ صٛز االعبساف ايتػسٜعَٚ ٞعاٜري ذبدٜدٚ ٙتٛضٝح أثس ٖرا االعبساف
عً ٢ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًدٚي.١

 إغهاي ١ٝايبشح ٚتطاؤالت٘
تتُجٌ إغهايٖ ١ٝرا ايبشح يف َٛادٗ ١االعبساف ايتػسٜعٚ ٞبٝإ َا ٜتعًل ب٘ َٔ َفاِٖٝ
ٚصٛز ٚخصا٥ص ،ن ْ٘ٛأسد أِٖ األضباب ٚأخطسٖا يف دعٌ ايكاْ ٕٛايصادز غري دضتٛزٜاً،
األَس ايرٜٛ ٟد ٟب٘ إىل اإلشاي َٔ ١بٓٝإ ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًدٚي.١

مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية  ................................................................................العدد  16لسنة 2018

University of Thi – QarThe Journal of Law Research
Website: law.utq.edu.iq\Email:UTJlaw@utq.edu.iq
ٜٚعد ٖرا ايعٝب مماثالً يعٝب اعبساف ايطًط ١يف ايكساز اإلداز ،ٟسٝح تٓشسف ايطًط١
ايتػسٜع ١ٝإثٓا ٤ممازض ١ضًطت٘ ايتكدٜس ١ٜبإصداز قٛاْني ٚتػسٜعات تٗدف إىل غا ١ٜأخس٣
غري ذبكٝل املصًش ١ايعاَ.١
نُا ي ٛأصدز صبًظ ايٓٛاب قاْٜٗ ٕٛدف إىل ذبكٝل أٖداف ضٝاض ١ٝسبصب ا ٚمجاعَ ١ع١ٓٝ
َٔ األفساد يف ايدٚي ،١أ ٚصدز ايكاْ َٔ ٕٛأدٌ ذبكٝل َصاحل خاص ١ألعطا ٤صبًظ ايٓٛاب أٚ
غري ذيو َٔ األٖداف ٚايػاٜات اييت ال تٗدف إىل ذبكٝل املصًش ١ايعاَ.١
ٚيهٔ تبك ٢اإلغهاي ١ٝايسٝ٥ط ١ٝهلرا ايبشح يف ن ْ٘ٛال ٜتٓا ٍٚعٝباً غري دضتٛزٟ
ٚفكط ،بٌ إْ٘ ٜتٓا ٍٚعٝب خف ٞغري ظاٖس أٚ ٚاضح مما ٜطتدعَ ٞع٘ ايبشح س ٍٛاملعٝاز
اير ٟميهٔ َٔ خالي٘ ايتعسف عًٚ ،٘ٝبطط زقاب ١احملهُ ١ايعًٝا عًٚ ،٘ٝايبشح سٍٛ
األٖداف ٚايػاٜات اسبكٝك ١اييت أصدز َٔ أدًٗا املػسع ٖرا ايتػسٜع ٚاعبسف بطًطت٘
ايتػسٜع ١ٝيف إصداز.ٙ
ٖٓ َٔٚا فإٕ ٖرا ايبشح ٜطسح عدد َٔ ايتطاؤالت ٜتُجٌ أُٖٗا فُٝا ٜأت:ٞ
َا املكصٛد باالعبساف ايتػسٜعَٚ ٞا ٖ ٞصٛز ٙ؟َا َٖ ٞعاٜري ذبدٜد االعبساف ايتػسٜعٞ؟َا ٖ ٞأثاز االعبساف ايتػسٜع ٞعً ٢ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيف ايدٚي١؟ٚضٝهَ ٕٛداز ٖرا ايبشح س ٍٛاإلداب ١عًٖ ٢ر ٙايتطاؤالت ٚغريٖا مما ضٝأت ٞيف ثٓاٜا.ٙ

َٗٓ ذ ١ٝايبشح
ْعتُد يف ٖرا ايبشح عً ٢املٓٗر ايٛصف ٞايتشً ،ًٞٝفُٔ خالٍ ٖرا املٓٗر ْطتطٝع بٝإ
َفٗ ّٛاالعبساف ايتػسٜعَ ،ٞع عسض ٚذبً ٌٝأزا ٤ايفكٗاٚ ٤ايٓصٛص ايكاْٚ ١ْٝٛايدضتٛز١ٜ
س ٍٛاعبساف ايطًط ١ايتػسٜعٚ ١ٝبٝإ أثس ٖرا االعبساف عً ٢ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيف ايدٚي.١
_ تكطُٝات ايبشح
املبشح األَ ٍٚفٗ ّٛاالعبساف ايتػسٜعٚ ٞصٛزٚ ٙخصا٥ص٘
املطًب األَ :ٍٚفٗ ّٛاالعبساف ايتػسٜعٚ ٞايعالق ١بٚ ٘ٓٝبني ايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاألخس٣
ايفسع األ :ٍٚاملدي ٍٛايًػٚ ٟٛاالصطالس ٞيالعبساف ايتػسٜعٞ
ايفسع ايجاْ :ٞايعالق ١بني عٝب االعبساف ايتػسٜعٚ ٞايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاألخس ٣اييت تصٝب
ايتػسٜع
املطًب ايجاْ :ٞصٛز االعبساف ايتػسٜعٞ
ايفسع األ :ٍٚخسٚز غا ١ٜايتػسٜع عٔ ذبكٝل املصًش ١ايعاَ١
ايفسع ايجاْ :ٞخسٚز ايتػسٜع عٔ قاعد ٠ربصٝص األٖداف احملدد٠
املطًب ايجايح :خصا٥ص االعبساف ايتػسٜعٞ
ايفسع األ :ٍٚاالعبساف ايتػسٜع ٞعٝب ذاتٜ ٞستبط بايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُػسع
ايفسع ايجاْ :ٞاالعبساف ايتػسٜع ٞعٝب قصدٟ
ايفسع ايجايح :االعبساف ايتػسٜع ٞعٝب استٝاطٞ
املبشح ايجاَْ :ٞعاٜري ذبدٜد االعبساف ايتػسٜعٚ ٞأثس ذبكك٘ عً ٢ايٓعاّ ايكاْْٞٛ
املطًب األَ :ٍٚعاٜري ذبدٜد االعبساف ايتػسٜعٞ
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ايفسع األ :ٍٚاملعٝاز املٛضٛع ٞيف ذبدٜد االعبساف ايتػسٜعٞ
ايفسع ايجاْ :ٞاملعٝاز ايرات ٞيالعبساف ايتػسٜعٞ
املطًب ايجاْ :ٞأثس االعبساف ايتػسٜع ٞعً ٢ايٓعاّ ايكاْْٞٛ
ايفسع األٚ :ٍٚدٛد فساغ يف ايبٓٝإ ايكاْْٞٛ
ايفسع ايجاْ :ٞقصٛز ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيف محا ١ٜاملصًش ١ايعاَ١
ًَدص ايبشح بايًػتني ايعسبٚ ١ٝاالظبًٝص١ٜ
اشبامتٚ :١تتطُٔ أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات
قا ١ُ٥بأِٖ املصادز ٚاملسادع

املبشح األٍٚ
َفٗ ّٛاالعبساف ايتػسٜعٚ ٞصٛزٚ ٙخصا٥ص٘
إٕ املػسع يف ضٝاضت٘ ايتػسٜع ١ٝبػهٌ عاّ ٜتذ٘ إىل ذبكٝل أٖداف َعٚ ١ٓٝغاٜات
ضبددٜ ٠تِ ايتٛصٌ إيٗٝا بعد دزاض ١ايٛاقع االقتصاد ٟأ ٚاالدتُاع ٞأ ٚايطٝاض ٞاير ٟؼبٝاٙ
اجملتُعٚ ،عًٚ ٢د٘ ايتشدٜد َا ٜس ٣أْ٘ َٔ ايٛادب إٔ ٜتِ تبد ًٜ٘أ ٚتػٝري ٙأ ٚتٓع ُ٘ٝيف ذيو
ايٛاقعٚ ،ذيو بٛاضط ١ايكاْ ٕٛايرٜ ٟعد مبجاب ١األدا ٠اييت ميًهٗا املػسع بٝد ٙيتشكٝل
()2
األٖداف املٓػٛدٚ ٠فل ايصاحل ايعاّ يًُذتُع بأنًُ٘.
ٚيف سكٝك ١األَس فإْ٘ عً ٢ايسغِ َٔ إٔ املػسع ميًو ذبدٜد بٛاعح ايتػسٜع ٚاألٖداف اييت
ٜطع ٢إىل ذبكٝكٗا ،أ ٚسس ١ٜاختٝاز ٙيًتٓع ِٝايرٜ ٟسآَ ٙاضباً يتشكٝل أٖداف٘ٚ ،مبا ميًه٘
َٔ سس ١ٜايتكدٜس ٚاملفاضً ١بني عد ٠بدا ٌ٥أ ٚخٝازات ،فإٕ ذيو نً٘ َسٖ ٕٛبطسٚز ٠إٔ
ته ٕٛاشبٝازات أ ٚاسبً ٍٛاييت ؽبتازٖا املػسع يًُطأي ١ضبٌ ايتٓع ِٝايتػسٜع ٞال ؽبسز يف
أَٗٓ ٍّٟا عٔ ايصاحل ايعاّ ،حبٝح تهَ ٕٛستبط ١باألٖداف املسد َٔ ٠ٛتدخً٘ َٚتفكَ ١ع َا
()3
ٜصب ٛاملؤضظ ايدضتٛز ٟإىل ذبكٝك٘.
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 َٔٚثِ فإذا ادبٗت إزاد ٠املػسع إىل ذبكٝل أٖداف تتعازض َع األٖداف اييت َٔ أدًٗا َٓش٘
ايدضتٛز ٖر ٙايطًط ،١نإٔ ٜصدز تػسٜعاً ٜطتٗدف َصاحل ضٝاض ١ٝأ ٚسصبَ ١ٝع ،١ٓٝأٚ
()4
ب باالعبساف ايتػسٜع.ٞ
اإلضساز بفَ ١٦ع ١ٓٝنإ ايتػسٜع س٦ٓٝر َػٌ ٛ
ٚبايتاي ٞفإْ٘ ميهٔ ايك ٍٛبإٔ االعبساف ايتػسٜع ٖٛ ٞعٝب ذاتٜ ٞستبط بايطًط١
ايتكدٜس ١ٜيًُػسع ،بٌ إْ٘ عٝب قصد ٟأزاد ب٘ املػسع االعبساف عُا ٚدَّ٘ ب٘ املػسع ايدضتٛز،ٟ
 ٖٛٚاألَس ايرٜ ٟؤثس عً ٢ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛنهٌ.
ٚهلرا االعبساف ايتػسٜع ٞخصا٥ص متٝص ٙعٔ غري َٔ ٙايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاألخس ٣اييت تًشل
بايتػسٜع َجٌ عٝب ايػهٌ ٚاإلدسا٤اتٚ ،عٝب االختصاصٚ ،عٝب احملٌٚ ،عٝب ايطبب.
ْٚتٓا ٍٚيف ٖرا املبشح َفٗ ّٛاالعبساف ايتػسٜعٚ ٞخصا٥ص٘ ٚصٛز ٖرا االعبساف نٌ َِٓٗ
يف َطًب َطتكٌٚ ،ذيو عً ٢ايٓش ٛايتاي.ٞ

املطًب األٍٚ
َفٗ ّٛاالعبساف ايتػسٜعٚ ٞايعالق ١بٚ ٘ٓٝبني ايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاألخس٣

مما ال غو ف ٘ٝإٔ االعبساف يف ايطًط ١ايتػسٜعٜ ١ٝعد َٔ أخطس ايعٛٝب اييت تػٛب
ايتػسٜعٚ ،يعٌ ايطبب يف ٖرا أْ٘ عٝب خف ٞال ٜعٗس مبذسد املكازْ ١اسبسف ١ٝبني ْصٛص
ايدضتٛز ْٚصٛص ايتػسٜع ايصادز ،سٝح إٔ املػسع ٜصدز ٙيف ظاٖس ٙايصشٚ ١يف باطٓ٘
()5
ايبطالٕ.
فايتػسٜع يف ٖر ٙاسباي ٖٛ ١تػسٜع ضً َٔ ِٝسٝح ايػهٌ ٚاالختصاص ٚاحملٌ ٚايطبب،
يهٔ املػسع مبا ميًو َٔ ضًط ١تكدٜس ١ٜنُا ضبل ايك ٍٛمل ٜتٛخ ٢املصًش ١ايعاَ ١يف
إصدازٚ ٙاعبسف عٓٗا إىل غا ١ٜأخس ٣غري اييت َٔ أدًٗا أصدز ايتػسٜع.
َ ٖٛٚا أطًل عً ٘ٝايفك٘ ايدضتٛز ٟبعٝب االعبساف بايطًط ١ايتػسٜعٚ ،١ٝايرٜ ٟدٚز
بطبٝع ١اسباٍ نُا ضبل ايك ٍٛيف فًو ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُػسعٜٚ ،عد ايدنتٛز عبد
()6
ايسشام ايطٓٗٛز ٖٛ ٟأٚ َٔ ٍٚضع ْعس ١ٜاالعبساف يف اضتعُاٍ ايطًط ١ايتػسٜع.١ٝ
ٚفُٝا ْ ًٜٞبني َفٗ ّٛاالعبساف ايتػسٜعٚ ،ٞايعالق ١ب ٘ٓٝنعٝب َٔ عٛٝب ايتػسٜع ٚبني
ايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاألخس ٣اييت تصٝب ايتػسٜع ،نٌ يف فسع َطتكٌ عً ٢ايٓش ٛايتاي.ٞ

ايفسع األٍٚ
املدي ٍٛايًػٚ ٟٛاالصطالس ٞيالعبساف ايتػسٜعٞ
أٚالً :املدي ٍٛايًػ ٟٛيالعبساف ايتػسٜعٞ
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االعبساف يف ايًػ َٔ :١سسفٜ ،كاٍ فالٕ عً ٢سسف َٔ ٖرا األَس :أَٓ ٟشسف عٓ٘ َٚا،ٌ٥
ٚاعبسف ايػدص أَ ٟاٍ عٔ داد ٠ايصٛابٚ ،اعبسفت عٔ ايػ ٤ٞاعبسافاً إذا ًَت ٚعديت عٓ٘،
ٚاعبسف ايطسٜل أ ٟاعٛزٚ ،اعبسف عٔ االعتداٍ أَ ٟاٍ عٔ نبد ايٛضط اعبسافًا ،فَُٗٓ ٛشسِف،
()7
ٚاملفعَُٓ ٍٛشسَف إي.٘ٝ
ٚايتػسٜع يف ايًػَ :١فسدٚ ،ازبُع تػسٜعاتَٚ ،صدز ٙغسَّعَ مبعٓ ٢ضَّٔ أ ٚقَّٓٔ تػسٜعات أٚ
قٛاْنيٚ ،ايتػسٜع ٖ َٔ ٛأعُاٍ ايطًط ١ايتػسٜعٚ ،١ٝتطُ ٢بايربملإ أ ٚصبًظ ايٓٛابٖٞٚ ،
ٖ ١٦ٝخاصَّ ١ه َٔ ١َّْٛصبُٛع ١األغداص املُٓتدَبني زمسًّٝاََُُّٗ ،تِٗ ٚضع ايكٛاْني
()8
ٚايتػسٜعات ايالشَ ١يًدٚي.١
فاملدي ٍٛايًػ ٟٛيالعبساف ايتػسٜعٜ ٞدٚز س ٌَٝ ٍٛايطًط ١ايتػسٜع ١ٝاييت ٖ ٞصاسب١
ايتػسٜع ٚعدٚهلا أ ٚاعٛدادٗا ٚاعبسافٗا عٔ داد ٠ايصٛاب يف َا تصدز َٔ ٙتػسٜعات ٚقٛاْني،
حبٝح ربسز بٗا عٔ األٖداف اييت ػبب إٔ تٛضع ْصب أعٗٓٝا  ٖٞٚبصدد ممازض ١أعُاهلا ٚيف
اإلطاز ايرٜٗ ٟدف إي ٘ٝاملػسع ايدضتٛز.ٟ

ثاْٝاً :املدي ٍٛاالصطالس ٞيالعبساف ايتػسٜعٞ
يف بادئ األَس ميهٔ ايك ٍٛبإٔ االعبساف ايتػسٜع ٞال ميهٔ إٔ ٜجاز إال يف اسباي ١اييت
ٜه ٕٛيًُػسع فٗٝا ضًط ١تكدٜس ١ٜيف ضٔ ايكٛاْني ،إذ ي ٛناْت ضًط ١املػسع َكٝد ٠ملا
نإ ٖٓاى صباٍ يعٝب االعبساف ايتػسٜعٚ ،ٞإمنا ٜه ٕٛعٝب آخس َٔ ايعٛٝب اييت قد تًشل
بايتػسٜعٚ ،بايتاي ٞفٗٓاى تالشّ َا بني االعبساف ايتػسٜعٚ ٞبني ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُػسع
()9
اييت تعترب اجملاٍ اسبكٝكٚ ٞايطبٝع ٞيعٝب االعبساف يف اضتعُاٍ ايطًط ١ايتػسٜع.١ٝ
ٚحبطب َا أٚزد ٙايفك ٘ٝعبد ايسشام ايطٓٗٛز ،ٟفإٕ االعبساف ايتػسٜعٜ ٞعد مبجاب ١تطٛز
يٓعسٜيت ايتعطف ٚاالعبساف يف اضتعُاٍ اسبل ،عً ٢غساز ايتعطف يف اضتعُاٍ ايطًط١
اإلداز ١ٜسبكٗا يف إصداز ايكسازات اإلداز ١ٜيف اسباي ١اييت ال ته ٕٛفٗٝا ضًط ١اإلدازَ ٠كٝد٠
()10
بطبٝع ١اسباٍ نُا ٖٓا يف االعبساف ايتػسٜع.ٞ
ٖٓ َٔٚا فإٕ االعبساف ايتػسٜعٜ ٞتشكل يف اسباي ١اييت تُصدِز فٗٝا ايطًط ١ايتػسٜعٚ ١ٝفك ًا
يطًطتٗا ايتكدٜس ١ٜتػسٜعاً ٜٓط ٟٛعً ٢االعبساف أ ٚإضا ٠٤اضتعُاٍ ايطًط ١ايتػسٜع،١ٝ
 ٖٛٚاألَس اير ٟػبعٌ ٖرا ايعٝب َتعًكاً بايػا ١ٜأ ٚاهلدف َٔ ايتػسٜع ،خسٚداً ب٘ عٔ ذبكٝل
()11
املصًش ١ايعاَ.١
إذ إٔ املػسع فٜ ٘ٝه ٕٛقد أصدز ايتػسٜع َتصفاً بايعُٚ ١َٝٛايتذسٜد يف ظاٖسٚ ،ٙزاع٢
ف ٘ٝاإلدسا٤ات ايػهًٚ ١ٝاملٛضٛع ،١ٝفًِ ؽبايف قٛاعد االختصاص أ ٚاحملٌ أ ٚايطبب.
يهٓ٘ يف ذات ايٛقت ٜه ٕٛقد أخف ٢غاٜت٘ اسبكٝكٚ ١ٝخسز ب٘ عٔ األغساض اييت َٓح
ايدضتٛز ي٘ ضًط ١ايتػسٜع َٔ أدًٗاٚ ،خسز عً ٢أسهاَ٘ زٚساً َٚطُْٛاً َطتٗدفاً بريو
غاٜات تتعازض َع زٚح ايدضتٛز.
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ٚبايتاي ٞفإذا اعبسف املػسع عٔ غا ١ٜايدضتٛز  ٖٞٚذبكٝل املصًش ١ايعاَ ١يًذُاع ١إىل
غاٜات أخس ٣دباْب ٖر ٙاملصًش ١فإٕ تصسف٘ ذيو ٜطُ ٢باالعبساف ايتػسٜع ،ٞأ ٚاالعبساف
()12
بطًط ١ايتػسٜع يػري َا ٚضعت ي٘.

ايفسع ايجاْٞ
ايعالق ١بني عٝب االعبساف ايتػسٜعٚ ٞايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاألخس ٣اييت تصٝب
ايتػسٜع

ٜتطح َٔ خالٍ َا مت عسض٘ آْفاً عٓد اسبدٜح عٔ َفٗ ّٛاالعبساف ايتػسٜع ٞأْ٘ ٜعد أسد
ايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاييت تًشل بايتػسٜع بٌ إْ٘ أخطس ٖر ٙايعٛٝب.
ٚيف سكٝك ١األَس فٗٓاى ثـُ ١عالق ١بني االعبساف ايتػسٜعٚ ٞغري َٔ ٙايعٛٝب ايدضتٛز١ٜ
األخس ٣اييت قد تًشل بايتػسٜعٖٚ ،را َا ػبعًٓا ْتطا ٍ٤عٔ عالق ١عٝب االعبساف ايتػسٜعٞ
بػري َٔ ٙايعٛٝب األخس٣؟
فبايٓطب ١يعٝب عدّ االختصاص اير ٟأثري يف بادئ األَس يف صباٍ ايكسازات اإلداز ،١ٜفكد ذٖب
()13
ايبعض إىل ايك ٍٛبإٔ االعبساف ايتػسٜع ٞيٝظ إال صٛز َٔ ٠صٛز عٝب عدّ االختصاص.
غري أْ٘ ٜؤخر عًٖ ٢را االدبا ٙإٔ عٝب االعبساف بايطًط ١ال ٜعترب صٛز َٔ ٠صٛز عدّ
االختصاص ،ألٕ االعبساف ٜتعًل بعٓاصس املػسٚع ١ٝايداخً ١ٝأ ٚايطُٓ ١ٝيًتػسٜع ،يف سني
ٜتعًل عدّ االختصاص بعٓاصس املػسٚع ١ٝاشبازد ١ٝيًتػسٜع َٔ سٝح َصدزَٚ ٙد٣
اختصاص٘ بإصداز َٔ ٙعدَ٘.
نُا ؽبتًف عٝب عدّ االختصاص عٔ عٝب االعبساف ايتػسٜع ٞباعتباز إٔ إثبات األٍٚ
ضٌٗ َٝطٛز ،نٜ ْ٘ٛتعًل مبصدز ايتػسٜع ،بُٓٝا إثبات عٝب االعبساف ايتػسٜع ٞأَس
()14
صعب ،نٜ ْ٘ٛكتط ٞايبشح عٔ ايػا ١ٜاسبكٝكٚ َٔ ١ٝزا ٤إصداز املػسع ي٘.
أَا فُٝا ٜتعًل بايعالق ١بني عٝب االعبساف ايتػسٜعٚ ٞبني عٝب ايػهٌ ٚاإلدسا٤ات،
فٓتاز ايبشح فُٗٝا إٔ ال عالق ١بُٗٓٝا ،فعٝب االعبساف ايتػسٜعَ ٞطتكٌ متاَاً عٔ عٝب
ايػهٌ ٚاإلدسا٤اتٚ ،ايرٜ ٟعد َٔ أٚضح ايعٛٝب اييت تصٝب ايتػسٜع يطٗٛي ١إثبات٘ ،بٝد أْ٘
يف املكابٌ ظبد إٔ عٝب االعبساف ايتػسٜع َٔ ٞأصعب ايعٛٝب ايدضتٛز َٔ ١ٜسٝح اإلثبات ،إذ
()15
ٜكتط ٞإثبات٘ ايبشح عٔ غسض املػسع اشبف ٞيف إصداز ايتػسٜع املعٝب بعٝب االعبساف.
ُٜطاف إىل ٖرا أٜطاً إٔ ضًط ١املػسع فُٝا ٜتعًل بايػهٌ ٚاإلدسا٤ات إمنا َٖ ٞكٝد٠
باألغهاٍ ٚاإلدسا٤ات اييت ؼبددٖا ايدضتٛز ٜٚتطًبٗا يطٔ ايتػسٜع ،يف سني إٔ االعبساف
ايتػسٜعٜ ٞستبط نُا ضبل ايك ٍٛبطًط ١املػسع ايتكدٜس ،١ٜإذ ال ٜتصٛز ٚدٛد اعبساف
تػسٜع ٞإال يف ظٌ َٓح املػسع ضًط ١تكدٜس ١ٜيف إصداز ايتػسٜع.
ٚفُٝا ٜتعًل بهٌ َٔ عٝيب ايطبب ٚاحملٌ فإْ٘ ميهٔ ايك ٍٛبإٔ ٖٓاى خصا٥ص ٖاَ١
ممٝص ٠االعبساف ايتػسٜع ٞعُٓٗاٚ ،ذيو بإٔ عٝب االعبساف بايطًط ١ايتػسٜع ١ٝإمنا ٜستبط
نُا ضبل ايك ٍٛبايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُػسع ،يف سني إٔ عٝيب ايطبب ٚاحملٌ نٌ َُٓٗا
ٜتشكل يف اسباي ١اييت ٜفسض ايدضتٛز فٗٝا عً ٢املػسع ضسٚز ٠تٛافس ٚقا٥ع أ ٚأسداخ َع١ٓٝ
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إلصداز ايتػسٜع ،أ ٚيف اسباي ١اييت ؽبايف فٗٝا املػسع ضًط ١ضبدد ٠زمسٗا ي٘ ايدضتٛز
()16
َطبكاً.
 َٔٚخالٍ َا ضبل ميهٔ ايك ٍٛبإٔ االعبساف ايتػسٜع ٞنأسد ايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاييت
تًشل ايتػسٜع إمنا ٖ ٛعٝب َطتكٌ ٜتُٝص بعدد َٔ اشبصا٥ص اييت متٝص ٙعٔ أٚد٘ عٛٝب
عدّ ايدضتٛز ١ٜاألخس ٖٛٚ ،٣األَس ايرٜ ٟدفعٓا إىل ايتطاؤٍ عٔ اشبصا٥ص املُٝص ٠يالعبساف
ايتػسٜعٚ ،ٞاير ٟضٓذٝب عٓ٘ يف َٛضع َا َٔ َٛاضع حبجٓا إٕ غا ٤اهلل تعاىل.

املطًب ايجاْٞ
صٛز االعبساف ايتػسٜعٞ
إٔ االعبساف ايتػسٜع ٞيًطًط ١ايتػسٜعٜ ١ٝعٗس يف تًو اسباالت اييت ميٓح فٗٝا ايدضتٛز
ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝضًط ١تكدٜس ١ٜيف اصداز ايكٛاْني ٚايتػسٜعٝات ايالشَ ١يف ايدٚيٖٚ ١رٙ
ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُػسع تك ّٛعً ٞأضاع ادتُاعٚ ٞضٝاضٜ ٞتُجٌ يف ن ٕٛتًو
ايتػسٜعات ٚايكٛاْني تصدز عٔ صبًظ ايٓٛاب أ ٚايربملإ ايرٜ ٟعرب عٔ اإلزاد ٠ايعاَ ١يًػعب
صاسب ايطٝاد ٠اسبكٝكَٚ ١ٝصدز نٌ ايطًطات يف ايدٚيٚ ، ١هلرا فإٕ املػسع ٜتُتع بطًط١
تكدٜس ١ٜنبري ٠يف ضٔ ٚاصداز ايكٛاْني ٚايتػسٜعات ٚيهٔ يف أطاز اسبدٚد ايدضتٛز ١ٜال
ضُٝا يف صباٍ اسبكٛم ٚاسبسٜات ايعاَ ١يألفساد يف ايدٚي ١حبٝح ػبب عً ٢املػسع إال ٜٓشسف
عٔ ايػا ١ٜاييت سددٖا ايدضتٛز  ،بأال ٜصدز تػسٜعات تتطُٔ املطاع حبس ١ٜاألفساد أ ٚايتطٝل
()17
َٔ تًو اسبسٜات أ ٚاسبد أ ٚاالْتكاص َٓٗا.
َٚع ذيو قد تٓشسف ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝعٔ ايػاٚ ١ٜاهلدف اير ٟزمس٘ ٚسدد ٙايدضتٛز ٚايرٟ
ٜتُجٌ يف زعا ١ٜاملصًش ١ايعاَٚ ١محا ١ٜاسبكٛم ٚاسبسٜات ايعاَٚ ١ذيو َٔ اصداز تػسٜعات
ٚقٛاْني ال تٗدف إي ٞتًو ايػاٖٚ ١ٜرا االعبساف ايتػسٜعٜ ٞأخر صٛزتني عً ٞعبَ ٛا ٜأت.ٞ
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ايفسع األٍٚ
خسٚز غا ١ٜايتػسٜع عٔ ذبكٝل املصًش ١ايعاَ١
عًُٓا إٔ غا ١ٜنٌ عٌُ ا ٚقاْ ٕٛا ٚقساز تك ّٛب٘ نٌ ضًط َٔ ١ضًطات ايدٚي ، ١مبا يف
ذيو ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝػبب إٔ ته ٕٛتًو ايػا ٖٞ ١ٜذبكٝل املصًش ١ايعاَٚ ،١قد تٓشسف
ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝأثٓا ٤ممازضتٗا يعًُ٘ اير ٟسدد ٙايدضتٛز يف ضًط ١اصداز ايكٛاْنيٚ ،تعد
تًو ايصٛز ٖٞ ٠اخطس اْٛاع ساالت االعبساف بايطًط ١سٝح ٜطعَ ٢صدز ايكاْ ٕٛأ ٚايتػسٜع
إىل ذبكٝل أغساض ذات ١ٝغدص ١ٝبعٝد ٠نٌ ايبعد عٔ ذبكٝل املصًش ١ايعاَ ١حبٝح ٜٗدف
َٔ خالٍ اصداز ٖرا ايكاْ ٕٛأ ٚايتػسٜع املصًش ١يفَ ١٦ع ١ٓٝأٜ ٚطع ٞإي ٞاالضساز باملصاحل
ايعاَ ١يًدٚيٚ ، ١ذيو ألٕ ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜاييت َٓشٗا ايدضتٛز يًُػسع أ ٚايطًط ١ايتٓفٝر١ٜ
أْٗا ٖدفٗا ايٛسٝد ٖ ٛذبكٝل املصًش ١ايعاَ ، ١هلرا فإٕ االعبساف ايتػسٜعٜ ٞتشكل يف نٌ
ايصٛز اييت ٜطتددّ فٗٝا املػسع أ ٚزدٌ اإلداز ٠ضًطت٘ ايتكدٜس ١ٜاييت َٓشٗا ي٘ ايدضتٛز أٚ
ايكاْ ٕٛإلصداز تػسٜعات أ ٚقسازات إداز ١ٜتطتٗدف ذبكٝل أغساض بعٝد ٠عٔ املصًش١
()18
ايعاَ.١
ٚتتُجٌ خطٛزٖ ٠را ايٓٛع َٔ االعبساف ايتػسٜع ٞيف نَ ٕٛفٗ ّٛاملصًش ١ايعاََ ١فَٗ ّٛسٕ
سٝح إٔ فهس ٠املصًش ١ايعاَ ١تتُٝص باملسٚ ١ْٚعدّ ايجبات التطاع َفَٗٗٛا ،سٝح إ املصًش١
ايعاَ ١ي٘ َفٗ ّٛضٝاضٝاً غرا ناْت ايدٚي ٖٞ ١اييت ذبدد َفَٗٗٛاٚ ،االختٝاز بني املصاحل
()19
املدتًف ١ملػسٚع ١ٝتصسفات ايطًطات ايعاَ ١يف ايدٚيٜ ١عد قٝد ًا عًٗٝا.
ٚزغِ َسٚ ١ْٚاتطاع فهس ٠املصًش ١ايعاَ ١مما قد ٜػٛبٗا بعض ايػُٛض إال أْٗا تستبط
مببدأ ايعُٚ ١َٝٛايتذدٜد ،فعُ ١َٝٛايكاْٚ ٕٛايتػسٜع ؼبددإ ايػاٚ ، َ٘ٓ ١ٜهلرا فإٕ خسٚز
ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝيف اضتعُاٍ ضًطتٗا ايتكدٜس ١ٜيتشكٝل غاٜات أخس ٣غري ذبكٝل
املصًش ١ايعاَ ١نتشكٝل َصًش ١غدص ١ٝأ ٚيصاحل فَ ١٦ع ١ٓٝأ ٚبٗدف اإلضساز بتًو ايف١٦
()20
أ ٚذبكٝل أغساض ضٝاض ١ٝنٌ ذيو ٜعد َٔ قبٌ االعبساف ايتػسٜع ٞغري ايدضتٛز.ٟ
هلرا تٓص أغًب ايدضاتري عًْٛ ٞع َٔ ايسقاب ١يتشدٜد َد ٣دضتٛز ١ٜايكاْ ٕٛايصادز َٔ
ايطًط ١ايتػسٜعَٚ ١ٝدَ ٣طابكْ ١صٛص٘ يًدضتٛز َٚساقب ١ايػا َٔ ١ٜصدٚز ٖرا ايكإْٛ
 ٌٖٚتتُجٌ تًو ايػا ١ٜيف ذبكٝل املصًش ١ايعاَ ١أّ ذبكٝل َصاحل غدصٚ ١ٝضٝاض١ٝ
ٚسصبٚ ،١ٝتطبٝكاً هلرا املبدأ ظبد عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ إٔ احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜيف َصس قد بعدّ
دضتٛز ١ٜبعض ايتعدٜالت عً ٞقاَْ ٕٛباغس ٠اسبكٛم ايطٝاضَ ٖٛٚ ١ٝا نإ ٜطُ ٞبكإْٛ
"ايعصٍ" ٚنإ ٜٗدف ملٓع َػازن ١بعض األفساد ممٔ ممازض ١سكٛقِٗ ايطٝاض ١ٝأبإ ثٛز25 ٠
()21
ٜٓاٜس .2011
 َٔٚذيو أٜطاً سهِ احملهُ ١االذباد ١ٜايعًٝا يف ايعسام ٚاير ٣قط ٞبعدّ دضتٛز١ٜ
االضتفتا ،٤اير ٟأدس ٟيف  25أ ًٍٜٛيف إقً ِٝنسدضتإ ٚبك ١ٝاملٓاطل خازد٘ ٚذيو ملدايف١
ٖر ٙاالضتفتا ٤يٓصٛص ايدضتٛز  ،نُا اْ٘ ٜطع ٞإىل ذبكٝل أٖداف خاصٚ ١يٝظ املصًش١
ايعاَ ١يًعسام .
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ٚبٗرا ٜعٗس إ نٌ خسٚز يػا ١ٜايتػسٜع عٔ ذبكٝل املصًش ١ايعاَٜ ١عد اعبسافاً يًطًط١
ايتػسٜع ١ٝسٝح قد ٜطتعٌُ املػسع ضًطت٘ ايتكدٜس ١ٜيٝظ يتشكٝل املصًش ١ايعاَٚ ،١إمنا
ٜٗدف اإلضساز بػدص َعني أ ٚفَ ١٦ع ١ٓٝأ ٚذبكٝل َصاسبٗا ،نُا قد ٜطتعٌُ نريو
تًو ايطًط ١يتشكٝل أغساض ضٝاض ١ٝبعٝد ٠عٔ ذبكٝل املصًش ١ايعاَ ٚ ،١نٌ ذيو ٜعد
اعبسافاً خاضعاً يسقاب ١ايكطا ٤ايدضتٛز ٟايرٜٓ ٣صب عًُ٘ عًَ ٞعسف ١ايػا َٔ ١ٜايتػسٜع
()22
ٚذيو عٔ طسٜل ايبشح عٔ األٖداف اييت ٜطع ٞاملػسع إي ٞذبكٝكٗا.

هلرا فأْ٘ ػبب عً ٞاملػسع إٔ ًٜتصّ باألسهاّ ٚايػاٜات اييت سددٖا ايدضتٛز ٚزقاب ١ايكطا٤
ذبكل ذيو سٝح إٔ أ ٟقاْٜ ٕٛصدز َٔ املػسع ٜٚه ٕٛطبايف يًدضتٛز ؼبهِ بعدّ
()23
دضتٛزٜت٘ ٜٚهٚ ٕٛايعدّ ضٛا ٤يريو ػبب إٔ ته ٕٛنًُ ١ايدضتٛز ٖ ٞايعًٝا داُ٥ا.

ايفسع ايجاْٞ
خسٚز ايتػسٜع عٔ قاعد ٠ربصٝص األٖداف احملدد٠
ايصٛز ٠ايجاْ ١ٝالعبساف ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝيف اضتعُاٍ ضًطتٗا ايتكدٜس ١ٜأثٓا ٤ممازض١
عًُٗا ٖ ٞخسٚز ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝعٔ قاعد ٠ربصٝص األٖداف  ،حبٝح إذا سدد ايدضتٛز
اٖداف َع َٔ ١ٓٝايتػسٜع أ ٚايكاْ ٕٛفٝذب عً ٞاملػسع إٔ ٜعٌُ عً ٞذبكٝل ٖر ٙاألٖداف
احملددٚ ، ٠قد سدخ خالف فكٗ ٞس ٍٛخسٚز املػسع عً ٞقاعد ٠ربصٝص األٖداف َٚد ٟاعتباز
ذيو َٔ قب ٌٝاالعبساف ايتػسٜع َٔ ٞعدَ٘ عً ٞادباٖني:
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االدبا ٙاأل :ٍٚاملؤٜد يفهس ٠إٔ طبايف ١قاعد ٠ربصٝص األٖداف تعترب اعبسافاً يف اضتعُاٍ
ايطًط ١ايتػسٜع:١ٝ
ٜٚعد ايفك" ٘ٝعبد ايسشام ايطٓٗٛز "ٟأ َٔ ٍٚتٓاَٛ ٍٚضٛع االعبساف يف اجملاٍ ايتػسٜع ٞيف
َكايت٘ املػٗٛز ٠بعٓٛإ " نُدايف ١ايتػسٜع يًدضتٛز ٚاالعبساف يف اضتعُاٍ ايطًط١
ايتػسٜع "١ٝسٝح تٓا ٍٚفهس ٠ربصٝص األٖداف يف اجملاٍ ايتػسٜعٚ ٞنإ ٜس ٟإٔ قاعد٠
ربصٝص األٖداف يٝطت نجري ٠يف صباٍ ايتػسٜع  ،سٝح إ االصٌ أطالم ايدضتٛز يًُػسع
يف ضًط ١ايتػسٜع ٚإٔ تكٝٝد ٖر ٙايطًطٜ ١عد َٔ قب ٌٝاالضتجٓاٜٚ ٤تُجٌ ذيو يف اسباالت
()24
اييت ٜػرتط فٗٝا ايدضتٛز ًٜٚصّ املػسع بتشكٝل أغساض ٚأٖداف َع.١ٓٝ
ٚقد ضسب ايطٓٗٛز" ٟزمح٘ اهلل" َجاالً هلرا االعبساف بكٛي٘ إ املاد َٔ 15 ٠ايدضتٛز املصس ٟيعاّ
 1923قد سعست عً ٢املػسع إٔ ميٓح زبٗ ١اإلداز ٠سل إْراز ايصشف أٚ ٚقفٗا أ ٚإيػاٗ٥ا بكساز
إداز ، ٟإال إذا نإ اهلدف ٖ ٛمحا ١ٜايٓعاّ االدتُاعٚ ،ٞبريو فإٔ ايػا ١ٜاملدصص ١ألٟ
تػسٜع ٜتعًل مبصادز ٠ايصشف أَٓ ٚع االدتُاعات ايعاَ ١فإْ٘ ػبب إٔ ته ٕٛايػاٖٞ ١ٜ
()25
محا ١ٜايٓعاّ االدتُاع.ٞ

فإذا اصدز املػسع تػسٜعاً ػبٝص َصادز ٠ايصشف إدازٜاً ألضباب ال تدخٌ يف سفغ ايٓعاّ
االدتُاع ٞنُا ي ٛازتبط ذيو حبفغ األَٔ ٚايٓعاّ ايعاّ فإٔ ذيو ايتػسٜع ٜهَ ٕٛػٛباً
()26
بعٝب االعبساف يف اضتعُاٍ ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝملدايف ١األٖداف املدصص.١
ٚعًٖ ٢را االدبا َٔٚ ٙأٜد َٔ ٙايفك٘ فإٔ خسٚز املػسع عً ٞقاعد ٠ربصٝص األٖداف ٜعترب
َٔ صٛز ساالت االعبساف ايتػسٜع ٞايرٜ ٟرتتب عً ٘ٝعدّ دضتٛز ١ٜايكاْ ٕٛأ ٚايتػسٜع ايرٟ
اصدزت٘ ايطًط ١ايتػسٜعٚ ١ٝذيو ملدايف ١قاعد ٠األٖداف احملدد. ٠
االدبا ٙايجاْ :ٞايسافض العتباز إٔ خسٚز املػسع عً ٞقاعد ٠ربصٝص األٖداف ٜعد اعبسافاً
تػسٜعٝاً:
ٜس ٣أصشاب ٖرا االدبا ٙإٔ خسٚز املػسع عً ٞقاعد ٠ربصٝص األٖداف ال ٜعد اعبسافاً
تػسٜعٝاً ٚذيو ألٕ ايكاعد ٠ايعاَ ١إٔ ايدضتٛز ال ًٜصّ املػسع بٛدٛب ذبكٝل أٖداف َع،١ٓٝ
ٚاالضتجٓاَ ٖٛ ٤ا نإ خالف ذيو سٝح إٔ دباٚش املػسع هلر ٙاالٖداف احملدد ٠ال ٜعد طبايف١
()27
يًٓص ايدضتٛز أ ٚاعبساف يطًط ١ايتػسٜع.
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نُا ٜس ٟأصشاب ٖرا االدبا ٙبأْ٘ إذا نإ ٖٓاى اعبساف يف اضتعُاٍ ايطًط ١ايتػسٜع١ٝ
إي ٞداْب طبايف ١ايٓص ايتػسٜع ٞفإٔ ايكاض ٞايدضتٛز ١ٜضٛف ؼبهِ بعدّ دضتٛز١ٜ
()28
ايكاْ ٕٛأ ٚايتػسٜع بٓا ٤عً ٢طبايف ١ايدضتٛز ٚيٝظ عً ٢أضاع عٝب االعبساف ايتػسٜع.ٞ
ْس ٣أْ٘ يف ساي ١طبايف ١املػسع يألٖداف احملدد ٠يف ايدضتٛز خبصٛص قاْ ٕٛأ ٚتػسٜع َعني
إٔ ذيو ال ٜعترب َٔ قب ٌٝاالعبساف ايتػسٜع ٞيًطًط ١ايتػسٜع ، ١ٝامنا ٜعد طبايفَ ١باغس٠
ألسهاّ ْٚصٛص ايدضتٛز  ،ذيو ألٕ ايدضتٛز يف ٖر ٙاسبايٜ ١ه ٕٛقد قٝد ضًط ١املػسع يف
ايتػسٜع ٚ ،امنا عٝب االعبساف ايتػسٜعٜ ٞعٗس يف تًو اسباالت اييت ٜتُتع بٗا املػسع بطًط١
تكدٜس ١ٜيف اصداز ايكٛاْني ٚايتػسٜعات ٚته ٕٛاعُاٍ ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝخاضع ١يسقاب١
ايكطا ٤ايدضتٛز ٟباعتبازٖا زقابَ ١ػسٚع ١ٝدضتٛزٚ ١ٜيٝطت زقابَ ١الٚ ١َ٤ذيو تهسٜطاً
()29
ملبدأ ضٝاد ٠ايكاْٚ ٕٛعً ٛايدضتٛز.
ٚتطبٝكاً ملا ضبل فإٔ ايدضتٛز ايعساق ٞقد ْص عً :٢سس ١ٜاالتصاالت ٚاملساضالت ايربٜد١ٜ
ٚايربقٚ ١ٝاهلاتفٚ ١ٝاإليهرتٚ ١ْٝٚغريٖا َهفٛيٚ ، ١ال ػبٛش َساقبتٗا أ ٚايتصٓت عًٗٝا اٚ
()30
ايػف عٓٗا إال يطسٚز ٠قاْٚ ١ْٝٛأَٓٚ ١ٝبكساز قطا."ٞ٥
فاملاد ٠ايطابك ١قد ْصت عً ٢اسباالت املع ١ٓٝاييت ػبٛش فٗٝا َساقبٚ ١ضا ٌ٥االتصاالت
ٚاملساضالت أ ٚايتصٓت عًٗٝا َ ،تُجً ١يف ٚدٛد ضسٚز ٠قاْٚ ١ْٝٛأَٓٚ ١ٝبكساز قطا ، ٞ٥يف
تًو األضباب ٖ ٞأٖداف ْص عًٗٝا ايدضتٛز ػبب َساعاتٗا عٓد اصداز تػسٜع ٜتعًل مبساقب١
املساضالت أ ٚايتصٓت عًٗٝا  ،فإذا اصدز املػسع ايعساق ٞتػسٜع ٜبٝح زبٗ ١اإلداز ٠ايتصٓت عً٢
املساضالت َٚساقبتٗا ألضباب أخس ٣غري األضباب ايطابك ١فإٔ ذيو ال ٜعد اعبساف تػسٜعٞ
باشبسٚز عً ٢االٖداف احملددٚ ٠امنا ٜعد طبايفَ ١باغس ٠يٓصٛص ايدضتٛز ألٕ ضًط ١املػسع
َكٝد ٠يف تًو اسباي ١عً ٞعبَ ٛا ضبل بٝاْ٘.

املطًب ايجايح
خصا٥ص االعبساف ايتػسٜعٞ

ايكٛاْني ٚايتػسٜعات ٜػرتط يصشتٗا إٔ تهَٛ ٕٛافك ١يًدضتٛز َٔ ايٓاس ١ٝاملٛضٛع١ٝ
ٚايػهً ١ٝحبٝح ػبب إٔ ٜه ٕٛايتػسٜع صادزاً ٚفكاً يًػسٚط ٚاإلدسا٤ات املكسز ٠يف
()31
ال ٚغري دضتٛز.ٟ
ايدضتٛز ٚإال نإ باط ً
ٚعًٖ ٘ٝرا فإٔ ايعٛٝب اييت تًشل ايكٛاْني أ ٚايتػسٜعات عٛٝب َتٓٛعٚ ١طبتًفٖ َٔٚ ١رٙ
ايعٛٝب عٝب االعبساف يف اضتعُاٍ ايطًطٜٚ ١تُٝص ٖرا ايعٝب بعدد َٔ اشبصا٥ص اييت متٝصٙ
عٔ ايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاييت تًشل ايكاْ ٕٛأ ٚايتػسٜع ْ ،تٓاٖ ٍٚر ٙاشبصا٥ص َٔ خالٍ ثالث١
فسٚع عً ٞعبَ ٛا ٜأت.ٞ
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ايفسع األٍٚ
االعبساف ايتػسٜع ٞعٝب ذاتٜ ٞستبط بايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُػسع

َٔ اشبصا٥ص اهلاَ ١اييت متٝص عٝب االعبساف ايتػسٜع ٞن ْ٘ٛعٝب ذاتٜ ٞستبط بايطًط١
ايتكدٜس ١ٜيًُػسع ذيو ألٕ األصٌ إٔ ٜطًل ايدضتٛز ضًط ١املػسع يف اصداز ايكٛاْني
ٚايتػسٜعات  ،حبٝح ال ًٜصَٗا بتشكٝل أٖداف َعَ ١ٓٝاداّ ايػسض ٖ ٛذبكٝل املصاسب ١ايعاَ.١
ٚهلرا فإٔ متتع املػسع بايطًط ١ايتكدٜس ٖٛ ١ٜاجملاٍ اشبصب سبدٚخ االعبساف ايتػسٜعٞ
حبٝح ؽبايف املػسع ايػا ١ٜايعاَ َٔ ١اصداز ايكٛاْني ٚايتػسٜعات  ٖٞٚذبكٝل املصًش١
ايعاَ ١إي ٞغاٜات أخس ضٛا ٤نإ غاٜات غدص ١ٝأ ٚسصب ١ٝأ ٚضٝاض ١ٝهلرا فإٔ صباٍ االعبساف
()32
ايتػسٜعٜ ٞه ٕٛأٚضع بهجري َٔ صباٍ طبايف ١ايدضتٛز.

هلرا فإٔ ايسقاب ١عً ٞعٝب االعبساف ايتػسٜع ٖٞ ٞزقاب ١غدصٚ ١ٝذات ١ٝؼبا َٔ ٍٚخالهلا
ايكطا ٤ايدضتٛزَ ٟعسف ١ايػا ١ٜاسبكٝك َٔ ١ٝايتػسٜع ،يتصبح بريو ايطبٝع ١ايرات ١ٝاييت
ٜتُٝص بٗا عٝب االعبساف ايتػسٜع َٔ ٞأِٖ اشبصا٥ص ايالشَ ١ي٘.
ٚمما الغو ف ٘ٝأْ٘ زغِ ن ٕٛعٝب االعبساف ايتػسٜع ٞعٝب ذاتٚ ٞيٝظ َٛضٛع ٞفال
ٜٛدد مث ١تعازض بني ايطابع املٛضٛع ٞيػا ١ٜاملصًش ١ايعاَٚ ١بني ايطبٝع ١ايرات ١ٝالعبساف
ايطًط ١ايتػسٜع ، ١ٝسٝح ال ٜهف ٞإٔ تتذ٘ ازاد ٠املػسع إي ٞذبكٝل املصًش ١ايعاَ ١فكط ،
بٌ ػبب إٔ ته ٖٞ ٕٛايػا ١ٜايٛسٝد ٠اييت قصدٖا املػسع سٝح إٔ املػسع قد ؽبف ٞايػا١ٜ
اسبكٝكٚ َٔ ١ٝزا ٤اصداز ايتػسٜع ٚزا ٤املصًش ١ايعاَ ١هلرا ٜكع عً ٞايكاض ٞايدضتٛز ٟعب٤
()33
اثبات عٝب االعبساف يف اضتعُاٍ ايطًط.١

ايفسع ايجاْٞ
االعبساف ايتػسٜع ٞعٝب قصدٟ

عًُٓا إٔ عٝب االعبساف ايتػسٜع َٔ ٞاشبصا٥ص اييت متٝص ٙاْ٘ عٝب ذاتٜ ٞستبط ازتباط
ٚثٝل بتُتع املػسع بطًط ١تكدٜس ١ٜيف اصداز ايتػسٜعات ٚايكٛاْني  ،بٝد إٔ ٖر ٙاشبصٝص١
يٝطت ٖ ٞايٛسٝد ٠فُٔ اشبصا٥ص اهلاَ ١اييت متٝص عٝب االعبساف ايتػسٜع ٞإٔ عٝب قصدٟ
ٚخف ، ٞسٝح ػبب إٔ تٓصسف إزاد ٠املػسع إي ٞذبكٝل أغساض ٚغاٜات أخس ٣غري اييت ػبب
عً ٢ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝذبكٝكٗا ٚاييت ؼبددٖا ايدضتٛز بتشكٝل املصًش ١ايعاَ١
هلرا فإٔ ٖر ٙايكصد ٖ ٛاير ٟميٝص عٝب االعبساف ايتػسٜع ٞعٔ ايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاألخس٣
نايعٛٝب املٛضٛع ١ٝا ٚايػهً ، ١ٝسٝح إ عٝب االعبساف ٜك ّٛعً ٞابتػا ٤املػسع ٚقصدٙ
ايعُد ٟذبكٝل أغساض ٚغاٜات غري املصًش ١ايعاَ ١ضٛا ٤ناْت اغساض غدص ١ٝأ ٚسصب١ٝ
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أ ٚضٝاض ١ٝأ ٚاغساض تٗدف إي ٞذبكٝل ايٓفع بطا٥ف ١أ ٚمجاعَ ١ع ١ٓٝأ ٚاالضساز بٗا فهٌ
ٖر ٙايػاٜات ربايف ايػا ١ٜاييت سددٖا ايدضتٛز  ،هلرا فأْ٘ ٜه ٕٛعً ٢ايكاض ٞايدضتٛزٟ
ايتأند َٔ تٛفس عٓصس ايكصد ايعُد ٟيد ٟاملػسع َٔ أدٌ ذبكٝل غا ١ٜأخس ٣د ٕٚذبكٝل
()34
املصًش ١ايعاَ.١
نريو ٜتشكل عٝب االعبساف بايطًط ١ايتػسٜع ١ٝيف اسباي ١اييت ٜهَ ٕٛعٗس ايتػسٜع
ٜدٍ عً ٞأْ٘ تػسٜع ضًُٝا ٚيهٔ ٜٓط ٟٛيف داخً٘ عً ٞاعبساف يًطًط ١ايتػسٜع ١ٝعٔ
ايػاٜات ايدضتٛز ١ٜذيو ألٕ املػسع عٓدَا ٜٓشسف بطًطت٘ ايتػسٜعٜٚ ١ٝصدز قاْ ٕٛأ ٚتػسٜع
ٜٓط ٟٛعً ٞاعبساف يف ذبكٝل املصًش ١ايعاَ ١فأْ٘ ٜطٛم ايعدٜد َٔ املربزات ٚاألضباب
ايٛاٖ ١ٝاييت تفٝد إٔ ايػسض َٔ ايكاْ ٕٛأ ٚايتػسٜع ٖ ٛذبكٝل ايصاحل ايعاّ يف ايدٚيٚ ١يهٓ٘
ٜعٌ ؽبف ٞيف طٝات٘ األٖداف ٚايػاٜات ايػدص ١ٝأ ٚايطٝاض ١ٝاملٓشسفٚ ١اييت ٖ ٞاملكصد
ايسٝ٥ط ٞإلصداز ٖرا ايكاْ ٕٛأ ٚايتػسٜع املٓشسف عٔ ايدضتٛز ،هلرا فإٔ ايكطا ٤ايدضتٛزٜ ٟبشح
()35
عٔ ايػا ١ٜاسبكٝك ١اييت قصدٖا املػسع َٔ اصداز ايتػسٜع.

ٚبريو ٜعٗس إٔ عٝب االعبساف ايتػسٜع ٖٛ ٞعٝب قصد ٟنُا ٜعٗس بٛضٛح إٔ عٝب
خفَ ٞطترت سٝح ٜهُٔ يف ايبشح عٔ ايػا ١ٜاسبكٝك ١ٝاييت قصدٖا املػسع عٓد اصداز
ايتػسٜع ،هلرا ٜعد عٝب االعبساف ايتػسٜع َٔ ٞأخطس ايعٛٝب اييت ميهٔ إٔ تًشل ايكاْ ٕٛأٚ
ايتػسٜع ،سٝح إٔ املدايف ١اييت تٛدد يف ايتػسٜع ال ته ٕٛطبايف ١ظاٖس ٠ا ٚصسؼب ١ألسهاّ
َٛٚاد ايدضتٛز ٚيهٓٗا ته ٕٛطبايف ١يسٚح ايدضتٛز َٚبادٚ ٘٥غاٜت٘ اييت ٜطع ٞإيٗٝا.
يريو ال ٜهف ٞألثبات ٖرا ايعٝب املطابك ١بني ْصٛص ايدضتٛز ْٚصٛص ايكاْ ٕٛأٚ
ايتػسٜع ٚ ،امنا ٜتذٛش األَس ذيو سٝح ٜبشح ايكاض ٞايدضتٛز ٟعٔ ايػا ١ٜاييت قصدٖا املػسع
()36
عٓد اصداز ايتػسٜع فٜٗ ٛبشح يف ْ ١ٝاملػسع ملعسف ١ايػا ١ٜاسبكٝك َٔ ١ايتػسٜع.

ايفسع ايجايح
االعبساف ايتػسٜع ٞعٝب استٝاطٞ

ٜتُٝص عٝب االعبساف ايتػسٜع ٞإي ٞداْب اشبصا٥ص ايطابك ١بأْ٘ عٝب استٝاط ٞمبعين
أْ٘ ال ٜتِ ايًذ ٤ٛإي ٘ٝإال اْعدَت أٚد٘ عدّ ايدضتٛز ١ٜاألخس ، ٣سٝح إٔ ايكاضٜ ٞتأند َٔ
عدّ ٚدٛد ايعٛٝب األخس ٣يف ايبدا َٔ ١ٜاملدايف ١ايصسؼب ١يٓصٛص ايدضتٛز أ ٚايعٛٝب اييت
تتعًل بايػهٌ ٚاإلدسا٤ات  ،أ ٚيٛدٛد عٝب يف احملٌ أ ٚايطبب ،فإذا ٚدد ايكاض ٞأسد ٖرٙ
ايعٛٝب فأْ٘ ؼبهِ بعدّ دضتٛز ١ٜايكاْ ٕٛاضتٓاداً إي ٞأسد ٖر ٙايعٛٝب سيت ٚي ٛناْت
()37
ايدع ٟٛقا ١ُ٥عً ٞأضاع ٚدٛد عٝب يف االعبساف ايتػسٜع.ٞ
ٚزغِ ن ٕٛعٝب االعبساف ايتػسٜع ٞعٝب استٝاط ٞإال إٔ ٖر ٙايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُػسع
تعٌ خاضع ١يسقاب ١ايكطا ٤ايدضتٛز َٔ ٟسٝح إٔ ايهاف ١ايكٛاْني ٚايتػسٜعات اييت ٜصدزٖا
املػسع ػبب إٔ ٜهٖ ٕٛدفٗا ذبكٝل املصًش ١ايعاَ ١فٗر ٖٞ ٙايػا ١ٜاييت ػبب عً ٞاملػسع
ذبكٝكٗا عٓد ممازضت٘ ضًطت٘ ايتكدٜس ، ١ٜيريو فإٔ تكدٜس ايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜعً ٞاالعبساف
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ايتػسٜعٜ ٞعد ضُاْٖ ١اَٚ ١سكٝك ١يص ٕٛأسهاّ ايدضتٛز ٚمحا ١ٜاسبكٛم ٚاسبسٜات
()38
ايعاَ ١يألفساد.
ٚبريو فإٔ عٝب االعبساف ايتػسٜعٜ ٞػد عٝباً استٝاطً ٝا  ،ال ًٜذأ إي ٘ٝايكاض ٞايدضتٛز ٟإال
اْعدَت ايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاألخس ٣اييت تًشل بايتػسٜع س٦ٓٝر ػبب عً ٞايكاض ٞايدضتٛزٟ
اير ٟطعٔ أَاَ٘ بعدّ دضتٛز ١ٜايتػسٜع يٛدٛد عٝب االعبساف إٔ ٜبشح عٔ ٚدٛد اعبساف يف
اضتعُاٍ ايطًط ١ايتػسٜع َٔ ١ٝعدَ٘ ٜٚبشح عٔ ايػا ١ٜاسبكٝك ١اييت َٔ أدًٗا ايكاْ ٕٛأٚ
ايتػسٜع فاذا ٚدد إٔ ٖٓاى اعبساف تػسٜع َٔ ٞداْب املػسع قط ٞبعدّ َػسٚع ١ٝايكاْ ٕٛأٚ
ايتػسٜع ٞيٛدٛد عٝب االعبساف أَ ٚا ٜطُ ٞعٝب "ايػا."١ٜ

املبشح ايجاْٞ
َعاٜري ذبدٜد االعبساف ايتػسٜعٚ ٞأثس ذبكك٘ عً ٢ايٓعاّ ايكاْْٞٛ

إٕ االعبساف ايتػسٜع ٞنُا ضبل ٚإٔ ذنسْا يف بدا ١ٜحبجٓا عٝب َٔ أخطس ايعٛٝب
ايدضتٛز ١ٜاييت ميهٔ إٔ تصٝب ايتػسٜعٚ ،ذيو ٜسدع إىل ن ْ٘ٛعٝب خف ٞال ٜعٗس مبذسد
املكازْ ١ايبطٝط ١بني ْصٛص ايتػسٜع ٚبني ْصٛص ايدضتٛزٚ ،إمنا ٜكتطَ ٞعسفت٘ ايبشح
سْٛ ٍٛاٜا املػسع ٚأٖداف٘ ٚأغساض٘ َٔ إصداز ايتػسٜع املعٝب ب٘.
فٗ ٛنُا ضبل ايك ٍٛعٝب قصد ٟيف ضًٛى املػسع اير ٟمت َٓش٘ ضًط ١تكدٜس ١ٜيف
إصدازٚ ،ٙقد ادب٘ بٗا إىل ذبكٝل غا ١ٜأخس ٣غري تًو اييت َٔ أدًٗا َٓش٘ ايدضتٛز ٖرٙ
ايطًط ،١نُا ٚأْ٘ عٝب استٝاطًٜ ٞذأ إي ٘ٝايكاض ٞايدضتٛز ٟعٓد خً ٛايتػسٜع َٔ ناف١
ايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاألخس َٔ ٣عدّ االختصاصٚ ،ايػهٌ ٚاإلدسا٤اتٚ ،احملٌٚ ،ايطبب.
ٚملا نإ االعبساف ايتػسٜع ٞبٗر ٙايصعٛب َٔ ١سٝح اإلثبات َٔٚ ،اشبطٛزٚ ٠ايتأثري عً٢
ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛنهٌ ،سلَّ يٓا إٔ ْتطا ٍ٤عٔ املعٝاز املعتُد إلثبات ٖرا االعبساف
اي تػسٜعٚ ،ٞأثس ذيو االعبساف عً ٢بٓٝإ ايٓعاّ ايكاَْٚ ْٞٛا ٜٗدف إي َٔ ٘ٝمحا ١ٜيًُصًش١
ايعاَ ١يًُذتُع بأنًُ٘.
 ٖٛٚاألَس اير ٟظبٝب عٓ٘ يف َطًيب ٖرا املبشح ،غبصص أٚهلُا ملعاٜري ذبدٜد االعبساف
ايتػسٜعٚ ،ٞثاُْٗٝا :ألثس ٖرا االعبساف ايتػسٜع ٞعً ٢ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛنهٌ.

املطًب األٍٚ
َعاٜري ذبدٜد االعبساف ايتػسٜعٞ

يكد اختًف ايفك٘ س ٍٛاملعٝاز اير ٟميهٔ االعتُاد عً ٘ٝيتشدٜد االعبساف يف اضتعُاٍ
ايطًط ١أ ٚاالعبساف ايتػسٜع ٞنُا أمسٓٝا ،ٙسٝح ادب٘ داْب َٔ ايفك٘ إىل االعتُاد عً٢
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املعٝاز املٛضٛع ٞيف ذبدٜد ٖرا االعبساف ،بُٓٝا ذٖب داْب آخس َٔ ايفك٘ إىل إٔ االعبساف
()39
ايتػسٜع ٞإمنا ٜتشدد مبعٝاز ذات.ٞ
ٚإشاٖ ٤ر االختالف س ٍٛذبدٜد َعٝاز االعبساف ايتػسٜع ،ٞضٛف ْتٓا ٍٚنٌ ٚاسد َٔ ٖرٙ
املعاٜري يف فسع َطتكٌ عً ٢ايٓش ٛايتاي.ٞ

ايفسع األٍٚ
املعٝاز املٛضٛع ٞيف ذبدٜد االعبساف ايتػسٜعٞ

ذٖب ايفك ٘ٝايدضتٛز ٟعبد ايسشام ايطٓٗٛز ٟايرٜ ٟعد أٚ َٔ ٍٚضع ْعس ١ٜاالعبساف يف
اضتعُاٍ ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝإىل األخر باملعٝاز املٛضٛع ٞنُعٝاز ميهٔ َٔ خالي٘ ذبدٜد
االعبساف ايتػسٜع َٔ ٞعدَ٘ٚ ،سذت٘ يف ذيو أْ٘ ٜتعني عً ٢املػسع  ٖٛٚبصدد ممازض١
اختصاصات٘ بطٔ ايتػسٜع إٔ ٜطتٗدف املصًش ١ايعاَ ،١فإذا مل تتشكل املصًش ١ايعاَ َٔ ١دسا٤
صدٚز ايتػسٜع فإْٓا ْه ٕٛبصدد اعبساف تػسٜع َٔ ٞقبٌ املػسع َٔ ،ايطسٚز ٟاعتُاد َجٌ
ٖرا املعٝاز نَ ْ٘ٛعٝازاً ثابتاً َٚطتكساً يتشدٜد االعبساف ايتػسٜع ،ٞإذ إٔ املعٝاز املٛضٛعٞ
()40
ٜطف ٞعً ٢ايتػسٜع ثباتاً ٚاضتكسازاً.
ٚذٖب ايطٓٗٛز ٟإىل أْ٘ ست ٢ي ٛأصدز املػسع تػسٜعاً ٜكصد َٔ ٚزا ٘٥ذبكٝل غاٜات ذات١ٝ
غري تًو اييت َٔ أدًٗا َٓش٘ ايدضتٛز ضًط ١ايتػسٜع ،فإٕ املػسع داُ٥اً َا ٜه ٕٛأسسص عً٢
()41
إٔ ٜه ٕٛايتػسٜع صادزاً ٚفك ًا يكٛاعد االختصاص ٚايػهٌ ٚاإلدسا٤ات ٚايطبب ٚاحملٌ.
ٚنإ ايدنتٛز ايطٓٗٛز ٟقد قاّ بكٝاع فهس ٠االعبساف ايتػسٜع ٞعًْ ٢عس ١ٜاالعبساف
اإلدازٚ ٟزتب عً ٢ذيو عدّ تطبٝل ايكاْ ٕٛاير ٟؽبسز املػسع مبكتطـا ٙعًـ ٢زٚح ايدضـتٛز،
ألٕ املػسع ًَصّ عٓد اضتعُاٍ ضًطت٘ ايتػسٜع ١ٝإٔ ٜطع ٢يتشكٝل املصًش ١ايعاَٚ ،١نـإ
()42
قد اضتبعد فهس ٠ايػسض ايرات ٞأ ٚايػاٜات ايػدص ١ٝيف تصسفات ايطًط ١ايتػسٜع.١ٝ
ٚايطبب يف ذيو أْ٘ َٔ غري املُهٔ إٔ تٓطب غاٜات غدص ١ٝإىل ايطًط ١ايتػـسٜع ١ٝألْـ٘
َٔ املفسٚض داُ٥اً إٔ ٖر ٙاهل ١٦ٝإمنا تطتعٌُ ضًطتٗا يتشكٝل املصًش ١ايعاَـٚ ١ال غاٜـ ١هلـا
غري ذيو الضُٝا أْٗا َٖ ١٦ٝػهً َٔ ١عدد نبري َٔ األعطا ٤نُا أْٗـا ٖ٦ٝـ ١تٓـٛب عـٔ
األَ ١يريو ٜفرتض فٗٝا االبتعاد عٔ األغساض ايػدص ١ٝأ ٚايرات.١ٝ
ٚبٗرا فإٕ ايدنتٛز ايطٓٗٛز ٟاضتبعد األخر باملعٝاز ايرات ٞاير ٟضٓتشدخ عٓ٘ السكـاً ٚأخـر
باملعٝاز املٛضٛع ٞاملتُجٌ باملصًش ١ايعاَ ١اييت ػبب إٔ ٜتٛخاٖا املػسع داُ٥ـاً يف تػـسٜعات٘،
فكد زأ ٣إٔ املعٝاز املٛضٛعٜ ٞتُٝص بايجبات ٚاالضتكساز نُا ضبل ايك.ٍٛ
ٚيف تطبٝك٘ هلرا املعٝاز أٚزد مخظ فسٚض ميهٔ إٔ ٜتٛافس فٗٝا اعبساف ايطًط ١ايتػسٜع١ٝ
()43
عٔ ايػا ١ٜاييت قاَت َٔ أدًٗا.

 .1ايسدٛع إىل طبٝع ١ايتػسٜع ذات٘ باعتبازٖا َعٝاز َٛضٛع.ٞ
 .2صباٚش ٠ايتػسٜع يًػسض املدصص ي٘.
 .3عدّ نفاي ١اسبكٛم ٚاسبسٜات يف سدٚدٖا املٛضٛع.١ٝ
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 .4عدّ اسرتاّ اسبكٛم املهتطبٚ ١املطاع بٗا يف غري ضسٚز ٠أ َٔ ٚغري تفٜٛض.
 .5طبايف ١ايتػسٜع ملبادئ ايدضتٛز ايعًٝا ٚايسٚح اييت تٗ ُٔٝعًْ ٢صٛص٘.
نُا ميهـٔ االضـتدالٍ عًـ ٢االعبـساف ايتػـسٜع ٞأٜطـ ًا َـٔ خـالٍ املٛاشْـ ١بـني ايػـسض
اسبكٝك َٔ ٞايتػسٜع ٚايػسض اير ٟأعًٓ٘ املػسع ،سٝح إٔ املػسع ٖ ٛايرٜ ٟبني غسض٘ ايعاٖس
َٔ إصدازٚ ،ٙإذا َا أثبتٓا إٔ ٖرا ايػسض ايعاٖس ال ٜتطابل َع ايػسض اسبكٝكـ ٞنـإ ٖٓـاى
اعبساف عٔ ايصاحل ايعاّ.
َٚا ايهػف عٔ ايتصسف املطترت يف أغًب ساالت االعبساف إال َعٗساً إٔ املػسع اضتٓد إىل
اختصاص٘ ايعاٖس بأَس َٔ األَٛز يٝعاجل أَساً آخس غري طبتص ب٘ أَس ال ػبٛش ي٘ إٔ ٜتطسم إي٘ٝ
ٚيٝظ َٔ َؤد ٟاالعبساف إٔ ٜبشح يف ايتصسف اسبكٝك َٔ ٞسٝح صشت٘ أ ٚبطالْ٘ بٌ
اسبهِ ٖٓا عً ٢ايػا ١ٜاسبكٝك ١ٝاييت ٜؤد ٟايتٛصٌ ايٗٝا إىل ايهػف عٔ ايعٝب اسبكٝكٞ
()44
يف ايتػسٜع.

يريو فإٕ ايفك٘ ايدضتٛز ٟال ٜطتبعد ايكاْ َٔ ٕٛصباٍ إضا ٠٤اضتعُاٍ ايطًط ١فٝتصٛز
صدٚز قاْٜ ٕٛطتٗدف االْتكاّ َٔ اشبص ّٛايطٝاضٝني يألغًب ١ٝايربملاْ ١ٝأٜ ٚسَ ٞإىل ذبكٝل
َٓافع غدص ١ٝيبعض األْصاز ٚاألعٛإ فايربملإ زغِ متج ً٘ٝيًػعب يهٓ٘ يٝظ َٓصٖاً عٔ
()45
اهل ٣ٛأ ٚاالعبساف يف اضتعُاٍ ايطًط ١ايتػسٜع.١ٝ
ٚست ٢يف ساي ١إصداز ايربملإ تػسٜعاً ٜكصد َٓ٘ إٔ اإلفاد ٠أ ٚاإلضساز ببعض األفساد أ ٚبعض
اهل٦ٝات فإْ٘ ؼبسص داُ٥اً عً ٢إيباع ٖرا ايتػسٜع ثٛباً َٔ املصًش ١ايعاَٚ ،١ال ٜرنس ي٘ َٔ
األضباب إال َا ميت هلر ٙاملصًش.١
فعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ايتػسٜع ايرٜ ٟصدز َتطُٓاً خفض دزدات ايٓذاح يف االَتشاْات
ازباَعٜ ١ٝه ٕٛضبب يف إظباح بعض ايطًب ١ايساضبني ٚبايتاي ٞفاملعٝاز ٖٓا يف ذبدٜد
اعبساف ايتػسٜع َٖ ٛعٝاز َٛضٛع ٞضبض ال ٜدخً٘ أ ٟعٓصس ذات ٞست ٢ميهٔ إٔ ٜتطِ
()46
بايجبات ٚاالضتكساز.

ايفسع ايجاْٞ
املعٝاز ايرات ٞيالعبساف ايتػسٜعٞ

ٜرٖب بعض ايفك٘ إىل األخر باملعٝاز ايرات ٞنأسد َعٝاز ٜٔيتشدٜد االعبساف ايتػسٜع،ٞ
حبذ ١إٔ االعبساف يف ايتػسٜع ٜكتط ٞايبشح عٔ ايٓ ١ٝاسبكٝك ١ٝيًُػسع ٖٛٚ ،أَس ضسٚزٟ
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ٜربز ٙغُٛض ايتػسٜع ٚايهػف عٔ ايػا ١ٜاسبكٝك ١ٝاييت قصدٖا املػسع َٔ ٚزا٤
()47
إصداز.ٙ
فٗرا املعٝاز ايرات ٞإمنا ٜتٓاضب َع خاص ١ٝايرات ١ٝاييت ٜتُٝص بٗا عٝب االعبساف ايتػسٜعٞ
نأسد ايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاييت تصٝب ايتػسٜعٚ ،اير ٟػبعً٘ عٝباً خفٝاً َٚطترتاً نُا ضبل
ٚإٔ ذنسْا.
 َٔٚثِ فاالعتُاد عً ٢املعٝاز ايرات ٞيالعبساف بايطًط ١ايتػسٜع َٔ ١ٝغأْ٘ إٔ ٜهػف
يٓا عٔ ْ ١ٝاملػسعٚ ،بايتاي ٞايٛص ٍٛإىل َعسف ١ايػا ١ٜاسبكٝك ١ٝاييت أخفاٖا َٔ ٚزا ٤إصدازٙ
يًتػسٜع.
 ٖٛٚيف اسبكٝكَ ١ا ػبعٌ ٖرا األَس ضبٌ ْكد ،إذ إٔ ايهػف عٔ ايػا ١ٜاسبكٝك ١ٝاييت
قصدٖا املػسع َٔ ٚزا ٤إصداز ٙيًتػسٜع ٜكتط ٞايٛقٛف عً ٢األضباب اييت ٜرنسٖا يف
ايتػسٜع ايصادز َٓ٘  ٖٛٚأَس ْطيب بطبٝع ١اسباٍ ،ألٕ املػسع داُ٥اً ٚأبداً َا ؼبسص عً ٢ذنس
األضباب اييت تستبط باملصًش ١ايعاََ ٖٛٚ ،١ا ٜدفعٓا إىل ايتطاؤٍ س ٍٛنٝفَ ١ٝعسف ١ايبٛاعح
اسبكٝكٚ ١ٝايصشٝش ١اييت دفعت املػسع إىل إصداز ايتػسٜع د ٕٚايبشح يف ايٓ ١ٝاسبكٝك ١ٝاييت
ؽبفٗٝا َٔ ٚزا ٤إصداز ٙي٘؟
ٚايٛاقع إٔ املػسع قد ٜطع ٢إىل ذبكٝل غاٜات غدص ١ٝذات ١ٝنتشكٝل َصاحل يف١٦
َع ١ٓٝأ ٚاإلضساز بأخسٚ ،٣ذيو َٔ خالٍ إصداز تػسٜع عاّ ٚصبسد َطترت ذبت ضتاز املصًش١
ايعاَ ،١يهٔ ايتػسٜع يف اسبكٝك ١نإ ٜطع ٢إىل ذبكٝل غاٜات غدص ١ٝد ٕٚاملصًش١
ايعاَ.١

ٖٓ َٔٚا نإ عً ٢ايكاض ٞايدضتٛز ٟإٔ ٜبشح يف ايٓٛاٜا املطترت ٠اييت ؽبفٗٝا املػسع
ملعسف ١ايػا ١ٜاسبكٝكٚ َٔ ١ٝزا ٤إصداز ٙايتػسٜع ضبٌ االعبسافٜٚ ،طتطٝع ايكاض ٞايدضتٛزٟ
إٔ ٜطتعني بايكسا ٔ٥أ ٚايدال ٌ٥املصاسب ١إلصداز ايتػسٜع َٔ أدٌ إثبات االعبساف يف اضتعُاٍ
ايطًط ١ايتػسٜع ٖٛٚ ،١ٝاألَس اير ٟأند ٙايفك ٘ٝعبد ايسشام ايطٓٗٛز ٟيف َكاي٘ س ٍٛطبايف١
()48
ايتػسٜع بايدضتٛز ٚاالعبساف يف اضتعُاٍ ايطًط ١ايتػسٜع.١ٝ
ٚعبٔ ْس ٣ايصٛاب فُٝا ذٖب إي ٘ٝاملؤٜد ٕٚيًُعٝاز ايرات ٞنُعٝاز ميهٔ َٔ خالي٘
ذبدٜد االعبساف ايتػسٜع ،ٞذيو ألٕ إثبات ٖرا االعبساف ٜكتط ٞايبشح يف ايٓٛاٜا اييت قد
ؽبفٗٝا املػسع يٛص ٍٛإىل سكٝك ١األغساض اييت قصدٖا َٔ ٚزا ٤إصداز ٙايتػسٜع.
نُا إٔ ايٛقٛف عً ٢األضباب اييت ذنسٖا املػسع ال تهف ٞإلثبات االعبساف ايتػسٜع،ٞ
أضف إىل ذيو إٔ املػسع ال ٜرنس َٔ األضباب إال األضباب املػسٚع ١يتدخً٘ ٚاملستبط١
مبكتطٝات املصًش ١ايعاَ ١طبفً ٝا بريو ايػا ١ٜاسبكٝكٚ َٔ ١ٝزا ٤إصداز ايتػسٜع.
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املطًب ايجاْٞ
أثس االعبساف ايتػسٜع ٞعً ٢ايٓعاّ ايكاْْٞٛ

ذنسْا فُٝا ضبل إٔ االعبساف ايتػسٜع َٔ ٞأخطس ايعٛٝب اييت تًشل ايتػسٜع ،فكد ٜٛدٟ
االعبساف ايتػسٜع ٞبايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛبسَت٘ٚ ،ذيو أْ٘ إذا أُيػِ ٞنٌ َا اعبسف املػسع
بطًطت٘ ايتػسٜع ١ٝيف إصداز ٙفكد ٜؤد ٟإىل فساغ نبري يف ايبٓٝإ ايكاْ ،ْٞٛفطالً عٔ إٔ
املػسع َ ا إذا اعبسف بطًطت٘ ايتػسٜع ١ٝفطٛف ٜٗدز املصًش ١ايعاَ ١اييت ٖ ٞايػا ١ٜايععُ٢
َٔ ايتػسٜع يف األضاع.
ٚيًتعسف عًَ ٢ا قد ٜتطبب ب٘ االعبساف ايتػسٜع َٔ ٞآثاز عً ٢ايٓعاّ ايكاْ ،ْٞٛفطٛف
ْطٛم يف ٖرا املطًب فسعني غبصص يف األَُٗٓ ٍٚا أثس االعبساف ايتػسٜع ٞيف إسداخ فذ٠ٛ
ٚفساغ يف ايبٓٝإ ايكاْٚ ،ْٞٛيف ثاُْٗٝا عٔ أثس ٙيف إٖداز ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًُصًش ١ايعاَ١
ٚعذص ٙأ ٚقصٛز ٙعٔ محاٜتٗا أ ٚباألسس ٣ذبكٝكٗا.

ايفسع األٍٚ
ٚدٛد فساغ يف ايبٓٝإ ايكاْْٞٛ

إٕ دعا ِ٥اسبٝا ٠االقتصادٚ ١ٜايطٝاضٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝال ميهٔ إٔ تطتك ِٝإال بٛدٛد بٓٝإ
قآْٜ ْٞٛعُٗا ،ذيو أْ٘ نًَُّا ٚدد املػسع َا ٜطتدع ٞايتدخٌ إلصداز تػسٜعاً َا ٜطد
ايٓكص ٜٓٚعُ٘ يف صباٍ َٔ ٖر ٙاجملاالت فإْ٘ ال ٜتٛاْ ٢يف إصداز ،ٙسفاظاً عً ٢ضري سٝا٠
اجملتُع باْتعاّ ٚاضطساد.
ٚذيو نً٘ يف إطاز َا ٜٛدٗ٘ ب٘ املػسع ايدضتٛزٚ ،ٟيف ض ٤ٛايطًط ١ايتكدٜس ١ٜاييت َٓشٗا
ي٘ يف اختٝاز َا ٜسا َٔ ٙسً ٍٛتػسٜع ١ٝيف صٛزْ ٠صٛص تعد يبٓ َٔ ١يبٓات ايبٓٝإ ايكاْْٞٛ
()49
ايرٜٗ ٟدف إىل ذبكٝل َكتطٝات ايصاحل ايعاّ.
ٚال غو إٔ بكا ٤بٓٝإ ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛقٜٛاً ،إمنا ؼبتاز بٓا ٘٥عً ٢أضظ ضًٚ ١ُٝضٛابط
ْص عًٗٝا ايدضتٛز ،سٝح ػبب إٔ ٜصدز ايتػسٜع خايٝاً َٔ عٛٝب عدّ االختصاص ٚايػهٌ
ٚاإلدسا٤ات ٚايطبب ٚاحملٌَٚ ،ا عبٔ بصدد ٖٛٚ ٙايػا ١ٜأ ٚاهلدف َٔ اإلصداز.
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فً ٛصدز ايتػسٜع َٛصَٛاً بأسد ٖر ٙايعٛٝب بػهٌ عاّ ٚعٝب االعبساف ايتػسٜعٞ
بػهٌ خاص ،فإْ٘ ٜهَ ٕٛعسض يًٗدّ ٚاإليػا َٔ ٤قبٌ ايكاض ٞايدضتٛز ،ٟإذ ٜهٕٛ
س٦ٓٝر تػٝا ٖدف ًا آخس غري املصًش ١ايعاَ ١يًُذتُع ،األَس ايرٜ ٟربز إيػاؤٚ ٙإعداّ أثس.ٙ
ٚس٦ٓٝر ضٝه ٕٛايبٓٝإ ايكاْْ ْٞٛاقصاً يف دٗ َٔ ١ازبٗات ضٝاض ١ٝناْت أ ٚاقتصاد١ٜ
أ ٚادتُاع ١ٝيف ايٛقت اييت ناْت ٖر ٙازبٗ ١ذبتاز إىل ايتػسٜع أ ٚايتٓع.ِٝ
ٚال ؽبف ٢عً ٢أسد َا ميهٔ إٔ ؼبدخ َٔ دساٚ ٤دٛد فذ ٠ٛأ ٚفساغ يف ايبٓٝإ ايكاْ ْٞٛأٚ
ايتػسٜع ،ٞإذ ميهٔ إٔ تُطتػٌ ثػس ٠ايٓكص أ ٚايكصٛز ٖر ٙفُٝا ف ٘ٝضسز يًُذتُع.
ٚقد ؼبدخ ٖرا يف اسباي ١اييت ال ٜطتطٝع ايكاضَ ٞعٗا إٔ ػبد ْصاً تػسٜعٝاً ٜٓطبل أٚ
ٜعاجل ساي ١ايٓصاع املعسٚض أَاَ٘ يف ايٓاس ١ٝاييت نإ ٜطتٛدب فٗٝا بكا ٤تػسٜع ٜٓعُٗا يٛال
سدٚخ االعبساف ايتػسٜع ٞاير ٟأد ٣إىل إيػا ٖٛٚ ،٘٥األَس ايرٜ ٟسٖل ايطًط ١ايكطا،١ٝ٥
نْٗٛا مل دبد ْصاً تػسٜعٝاً ٜطعفٗا يف ايٓصاع املعسٚض عًٗٝاٚ ،تٓدخٌ سٗٓٝا يف َعرتى
تػسٜعٚ ٞفل ايطٝاقات ايعًُٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيطد ايفساغ ايتػسٜع ٞاير ٟتطبب ف ٘ٝاالعبساف
()50
ايتػسٜع.ٞ

ايفسع ايجاْٞ
قصٛز ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيف محا ١ٜاملصًش ١ايعاَ١

إذا نإ ايدضتٛز ٖ ٛاير ٟؼبدد سكٛم ايفساد ٚسسٜاتِٗ ٚاملصاحل ٚاملبادئ ايعاَ ١يف ايدٚي، ١
فإٔ تٓعٚ ِٝتطبٝل ٚمحاٖ ١ٜر ٙاسبكٛم ٚاسبسٜات ٚاملصاحل ايعاَٜ ١تِ َٔ خالٍ ايكٛاْني
ٚايتػسٜعات سٝح إٔ ايدضاتري تهف ٞبرنس َبادئ عاَ ١تازن٘ ايتٓع ِٝيًكٛاْني
ٚايتػسٜعات ٚايٓصٛص ايدضتٛز ١ٜاييت تفٝد ذيو نجريَٗٓ ٠ا َا ايدضتٛز ايعساق ٞايرْ ٟص
()51
عًٜ :ٞعد عساقٝاً نٌ َٔ ٚيد ألب عساق ٞأ ٚأّ عساقٜٓٚ ، ١ٝعِ ايكاْ ٕٛذيو".
نُا ْص ايدضتٛز أٜطا عً " :ٞتهفٌ ايدٚي ١تأضٝظ ايٓكابات ٚاالذبادات املٗٓ ١ٝأٚ
()52
االْطُاّ ايٗٝا ٜٓٚ ،عِ ذيو بكاْ."ٕٛ
ٚنريو ْص اٜطا عً" :ٞاملًه ١ٝاشباصَ ١صٚ ١ْٛؼبل االْتفاع بٗا ٚاضتػالهلا ٚايتصسف
()53
فٗٝا يف سدٚد ايكاْ." ٕٛ
 َٔٚخالٍ ايٓصٛص ايطابكٜ ١عٗس ايدٚز اهلاّ اير ٟتك ّٛب٘ ايكٛاْني ٚايتػسٜعات يف ايدٚي١
سٝح أْٗا ربتص بتٓع ِٝاسبكٛم ٚاسبسٜات ايعاَ ١يف ايدٚيٚ ١محاٜتٗا َٔ أ ٟاعتداٚ ٤تكسٜس
ازبصا٤ات ايكاْ ١ْٝٛايالشَ ١يريو  ،ذيو ألٕ ايدضتٛز ؼب ٌٝتٓعٖ ِٝر ٙاسبكٛم ٚاسبسٜات
()54
ٚمحاٜتٗا يًكاْ ٕٛايرٜ ٟبني ممازض ١اسبل أ ٚاسبسٚ ١ٜسدٚدٖا.

ٚتًتصّ ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝأثٓا ٤ممازضتٗا الختصاصٗا بإصداز ايتػسٜعات ٚايكٛاْني إٔ
تطع ْصب أعٗٓٝا ايػاٜات اييت سددٖا ايدضتٛز ٚاملتُجً ١يف ذبكٝل املصًش ١ايعاَٚ ١محا١ٜ
اسبكٛم ٚاسبسٜات ايعاَٚ ١بايتاي ٞفإٔ اعبساف ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝعٔ ٖر ٙايػا ١ٜاييت سددٖا
ايدضتٛز ٜؤد ٟسدٚخ قصٛز ٚضعف يف ايٓعاّ ايكاْ َٔ ْٞٛسٝح محا ١ٜاملصاحل ايعاَ١
ٚاسبكٛم  ٚاسبسٜات بٌ عً ٞايعهظ إٔ اعبساف ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝقد ٜؤد ٟإىل سدٚخ
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اضساز باملصاحل ايعاَٚ ١سكٛم االفساد ٚسسٜاتِٗ نُا ي ٛاصدزت ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝقإْٛ
ٜٗدف إي ٞذبكٝل اغساض غدص ١ٝأ ٚاالضساز بطاف ١أ ٚمجاعَ ١ع ١ٓٝيف اجملتُع.

فتٓع ِٝاملػسع يتو اسبكٛم ٚاسبسٜات ػبب إٔ ٜه ٕٛيف سدٚد َكاصد ايدضتٛز ٚغاٜات٘
()55
ٚإٔ ٜتعسض يف تػسٜع٘ إي ٞذات ايػاٜات اييت ٜكصدٖا املؤضظ ايدضتٛز.ٟ
ذيو ألٕ اعبساف ايطًط ١ايتػسٜعٜ ١ٝؤد ٟإي ٞتأثري ضًيب نبري عً ٢ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيف
ايدٚي ١مبا ٜطتتبع ذيو َٔ عدّ ذبكٝل املصًش ١ايعاَٚ ١تعسٜض سكٛم ٚسسٜات األفساد
يًدطس نُا ٜؤد ٟإي ٞسدٚخ فساغ تػسٜع ٞيف ساي ١إيػا ٤ايكاْ ٕٛأ ٚايتػسٜع املدايف نُا
ضبل بٝاْ٘ ٚنٌ ذيو ٜعٗس أُٖ ١ٝزقاب ١ايكطا ٤ايدضتٛز ٟعًٖ ٢ر ٙايعٝب اسبف ٞاير ٟقد
ًٜشل ايتػسٜع ٜٚطبب أضساز نبري ٙداخٌ ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيف ايدٚيَٚ ١ا ٜطتتبع ذيو َٔ
فطاد يف ازبٛاْب االقتصادٚ ١ٜايطٝاضٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝاألَٓ ١ٝيف ايدٚي ،١ذيو ئ اعبساف
ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝعٔ ايكٝاّ بدٚزٖا اير ٟسددٖا ايدضتٛز ٜه ٕٛي٘ تأثري َباغس عً ٞناف١
ٖر ٙايٓٛاس ٞاملدتًف ١يف ايدٚي.١

اشبامت١

بعد إٔ اْتٗٓٝا بفطٌ اهلل تعاىل َٔ إمتاّ حبح َٛضٛع االعبساف ايتػسٜعٚ ٞأثس ٙعً٢
ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛعً ٢عبَ ٛا ضبل ،فكد تٛصًٓا َٔ خالي٘ إىل عدد َٔ ايٓتا٥ر ٜٓبػ ٞإٔ ْربشٖا
يف ختاَ٘ بٛضٛح ،نُا إٔ ٖٓاى عدد َٔ ايتٛصٝات أٜطاً ْٛص ٞبٗاٚ ،ضٓٛزد ٖرٚ ٙتًو يف
صٛز ٠عدد َٔ ايٓكاط عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

أٚالً :ايٓتا٥ر
 -1إٔ ٖٓاى صًٚ ١ثٝك ١بني االعبساف ايتػسٜعٚ ٞبني ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜاييت َٓشٗا ايدضتٛز
يًطًط ١ايتػسٜع ١ٝيف ايتػسٜع ،حبٝح ال ميهٔ إٔ ٜتصٛز ٚدٛد اعبساف تػسٜع ٞإال يف
ظٌ اسباالت اييت َٓح املػسع يًطًط ١ايتكدٜس ١ٜيف ايتػسٜع.
 -2إٔ االعبساف ايتػسٜع ٞإمنا ٖ ٛأسد ايعٛٝب ايدضتٛز ١ٜاييت قد تًشل ايتػسٜع ،بٌ ٖ ٛأخطس
ٖر ٙايعٛٝب.
ثاْٝاً :ايتٛصٝات
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ٜٓ -1بػ ٞإٔ ته ٕٛاملصًش ١ايعاَٚ ١سدٖا ٖ ٞايػاٚ ١ٜاهلدف َٔ ٚزا ٤إصداز أ ٟتػسٜع.
ٚ -2دٛب َٛادٖٗ ١را ايعٝب اشبطري َٔ خالٍ املػسع ايدضتٛزٚ ،ٟتػدٜدٚ ٙتكٝٝدٙ
يًُػسع بإٔ ته ٕٛاملصًش ١ايعاَْ ١صب ع ٘ٝٓٝيف نٌ تػسٜع ٜصدزٚ ٙإال نإ
ددٜس ًا باإليػا.٤
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( ) 3عبري سطني ايطٝد سطني  ،دٚز ايكاض ٞايدضتٛز ٟيف ايسقاب ١عً ٢ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُػسع  ،ايكاٖس، ٠
داز ايٓٗط ، 2009 ، ١ص.120
( )4عبد املٓعِ عبد اجملٝد إبساٖ ِٝغسف  ،املعازب ١ايكطاٚ ١ٝ٥ايطٝاض ١ٝيالعبساف ايتػسٜع-ٞدزاضَ ١كازْ،-١
أطسٚس ١دنتٛزا ، ٙنً ١ٝاسبكٛم  ،داَع ١ايكاٖس ،2001 ، ٠ص ، 20ناٌَ ْب ١ًٝعبد اسبُٝد  ،ايسقاب١
ايكطا ١ٝ٥عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ،د ٕٚطبع ، ١داز ايٓٗط ١ايعسب ، ١ٝايكاٖس ،1993 ، ٠ص.217
( )5ضبُد َاٖس أب ٛايعٓني  ،االعبساف ايتػسٜعٚ ٞايسقاب ١عً ٢دضتٛزٜت٘ -دزاض ١تطبٝك ، ١ٝايطبع ١األٚىل ،
ايهتاب األ ، ٍٚاملسنص ايك َٞٛيإلصدازات ايكاْ ، ١ْٝٛايكاٖس ، 2013 ، ٠ص.124
( )6أمحد نُاٍ أب ٛاجملد  ،ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني يف ايٛالٜات املتشد ٠األَسٜهٚ ١ٝاإلقً ِٝاملصس،ٟ
اطسٚس ١دنتٛزا ، ٙنً ١ٝاسبكٛم ،داَع ١ايكاٖس ،1960 ٠صٖ 478اَؼ زقِ (.)1
( )7د.أمحد طبتاز عبد اسبُٝد عُسَ ،عذِ ايًػ ١ايعسب ١ٝاملعاصس ، ٠ايطبع ١األٚىل ،عامل ايهتب،2008 ،
ص ، 475مشظ ايعًٚ ّٛدٚا ٤نالّ ايعسب َٔ ايهًْ ،ّٛػٛإ بٔ ضعٝد اسبُري ٣ايُٝين احملكل د.سطني بٔ
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( )30املاد َٔ )40( ٠دضتٛز ايعسام يطٓ.2005 ١
(ْ )31عُإ أمحد اشبطٝب  ،ايٛضٝط يف ايٓعِ ايطٝاضٚ ١ٝايكاْ ٕٛايدضتٛز ، ٟايطبع ١ايطابع ، ١داز ايجكاف١
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ايكاٖس ،2015 ، ٠ص.704
( )34ضبُد َاٖس أب ٛايعٓني َ ،صدز ضابل  ،ص.317
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( )35عبد ايعصٜص ضبُد ضًُإ  ،ضٛابط ٚقٛٝد ايسقاب ١ايدضتٛز ، ١ٜايطبع ١األٚىل  ،داز ايفهس ازباَع،ٞ
اإلضهٓدز ، 2011 ، ١ٜص.129
(pIERRE.L,Abregee du recours pour exces de pouvoir des )36
oringines,L.G.D.J,1962 ,p 167.
( )37عبد ايعصٜص ضبُد ضًُإ َ ،صدز ضابل  ،ص.130
( )38عادٍ عُس ايػسٜف  ،قطا ٤ايدضتٛز ، ١ٜايطبع ١األٚىل  ،داز ايٓٗط ١ايعسب ، ١ٝايكاٖس ،1998 ، ٠ص.389
( )39ضبُد َاٖس أب ٛايعٓني َ ،صدز ضابل  ،ص .96
( )40عبد ايسشام أمحد ايطٓٗٛزَ ، ٟصدز ضابل  ،ص.78
( )41عبد ايسشام أمحد ايطٓٗٛزَ ، ٟصدز ضابل  ،ص.79
( )42عبد ايسشام ايطٓٗٛز ، ٟاملصدز ْفط٘ ،صَٚ 102ا بعدٖا.
( )43عبد ايسشام ايطٓٗٛز ، ٟاملصدز ْفط٘  ،ص  ،80-78ضبُد َاٖس أب ٛايعٓني َ ، ،صدز ضابل ،ص ، 520عبد
ايعصٜص ضبُد ضًُإ َ ،صدز ضابل  ،ص.134
( )44ضبُد َاٖس أب ٛايعٓنيَ ، ،صدز ضابل ،ص َٚ 303ا بعدٖا.
(َ )45ادد زاغب اسبً ،ٛايكاْ ٕٛايدضتٛز ، ٟد ٕٚطبع ، ١داز املطبٛعات ازباَع ، ١ٝاالضهٓدز ، 1986 ، ١ٜص
.324
( ) 46ضاَس عبد اسبُٝد ايعٛض ، ٞأٚد٘ عدّ دضتٛز ١ٜايكٛاْني  ،أطسٚس ١دنتٛزا ، ٙنً ١ٝاسبكٛم  ،داَع١
االضهٓدز ،2008 ، ١ٜصَٚ 295ا بعدٖا.
( )47ضبُد َاٖس أب ٛايعٓني َ ،صدز ضابل  ،ص ، 363عبد املٓعِ عبد اسبُٝد إبساٖ ِٝغسف َ ،صدز ضابل،
ص ،170عبد ايسشام ايطٓٗٛزَ ، ٟصدز ضابل ،ص.80
( )48عبد ايسشام ايطٓٗٛزَ ، ٟصدز ضابل  ،ص ،146ضبُد َاٖس أب ٛايعٓني َ ،صدز ضابل  ،ص.364
( )49ضبُد أْظ قاضِ دعفس ،ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني  ،د ٕٚطبع ، ١داز ايٓٗط ١ايعسب ، ١ٝايكاٖس، ٠
 ،1998ص.55

( ) 50ضبُد ضامل هلُٝص  ،ايفساغ ايتػسٜع ٞيف أسهاّ املٓاقصات ايعاَ ١يف ايعسام ،زضايَ ١ادطتري  ،نً١ٝ
ايكاْ ، ٕٛازباَع ١املطتٓصس ،2015 ، ١ٜص.3
( )51املاد َٔ )2/18( ٠دضتٛز ايعسام يطٓ.2005 ١
( )52املاد َٔ )3/22( ٠دضتٛز ايعسام يطٓ.2005 ١
( )53املاد َٔ )1/23( ٠دضتٛز ايعسام يطٓ.2005 ١
( )54عبد اسبُٝد َتٛي ، ٞاسبسٜات ايعاَْ ، ١عسٜات يف تطٛزٖا ٚضُاْاتٗا َٚطتكبًٗآَ ،ػأ ٠املعازف ،
اإلضهٓدز ،1974 ، ١ٜص.27
( )55عبد ايعصٜص ضبُد ضًُإ َ ،صدز ضابل ،ص.230
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َكاٍ َٓػٛز مبذً ١صبًظ ايدٚي ١املصس ،ٟايطٓ ١ايجايجٜٓ ، ١اٜس .1952
 -9عبد ايسؤٚف ٖاغِ بطْ ، ْٞٛٝعس ١ٜايطبط اإلداز ٟيف ايٓعِ ايٛضع ١ٝاملعاصسٚ ٠ايػسٜع ١اإلضالَ، ١ٝ
ايطبع ١األٚىل  ،داز ايفهس ازباَع ، ٞاالضهٓدز.2007 ، ١ٜ

 -11عبد ايسؤٚف ٖػاّ بطْ ، ْٞٛٝعس ١ٜايطبط اإلداز ٟيف ايٓعِ ايٛضع ١ٝاملعاصسٚ ٠ايػسٜع١
اإلضالَ" ١ٝدزاضَ ١كازْ ، "١ايطبع ١األٚىل  ،داز ايفهس ازباَع ، ٞاإلضهٓدز.2007 ، ١ٜ
 -11عبد ايعصٜص ضبُد ضًُإ  ،ضٛابط ٚقٛٝد ايسقاب ١ايدضتٛز ، ١ٜايطبع ١األٚىل  ،داز ايفهس ازباَع،ٞ
اإلضهٓدز.2011 ، ١ٜ
 -12عبد اجملٝد إبساٖ ِٝضً ، ِٝايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُػسع  ،داز ازباَع ١ازبدٜد ، ٠اإلضهٓدز.2010 ، ١ٜ
 -13عبد املٓصف عبد ايفتاح  ،زقاب ١املال ١ُ٥يف ايكطا ٤ايدضتٛز ، ٟداز ايٓٗط ١ايعسب ، ١ٝايكاٖس.2011 ، ٠
 -14عبري سطني ايطٝد سطني  ،دٚز ايكاض ٞايدضتٛز ٟيف ايسقاب ١عً ٢ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُػسع ،
ايكاٖس ، ٠داز ايٓٗط.2009 ، ١
 -15عُاد ضبُد أب ٛسً ، ١ُٝايسقاب ١عً ٢ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُػسع " دزاضَ ١كازْ ، " ١داز ايٓٗط١
ايعسب ،١ٝايكاٖس.2015 ، ٠
 -16عُاد ضبُد أب ٛسً ، ١ُٝايسقاب ١عً ٞايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُػسع" دزاضَ ١كازْ ، "١داز ايٓٗط١
ايعسب ، ١ٝايكاٖس.2015 ، ٠
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 -17فازٚم عبد ايرب  ،دٚز صبًظ ايدٚي ١املصس ٟيف محا ١ٜاسبكٛم ٚاسبسٜات ايعاَ ، ١ازبص ٤األَ ، ٍٚطابع
ضذٌ ايػسب  ،ايكاٖس.1988 ، ٠
 -18ناٌَ ْب ١ًٝعبد اسبُٝد  ،ايسقاب ١ايكطا ١ٝ٥عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ،د ٕٚطبع ، ١داز ايٓٗط١
ايعسب ، ١ٝايكاٖس.1993 ، ٠
َ -19ادد زاغب اسبً ،ٛايكاْ ٕٛايدضتٛز ، ٟد ٕٚطبع ، ١داز املطبٛعات ازباَع ، ١ٝاالضهٓدز.1986 ، ١ٜ
 -21ضبُد أْظ قاضِ دعفس ،ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني  ،د ٕٚطبع ، ١داز ايٓٗط ١ايعسب ، ١ٝايكاٖس، ٠
.1998
 -21ضبُد سطَٓٓ ٢صٛزْ ،عس ١ٜايكاْ ، ٕٛداز ازباَع ١ازبدٜد ، ٠اإلضهٓدز ، ١ٜطبع.2002 ١
 -22ضبُد َاٖس أب ٛايعٓني  ،االعبساف ايتػسٜعٚ ٞايسقاب ١عً ٢دضتٛزٜت٘ -دزاض ١تطبٝك ، ١ٝايطبع١
األٚىل  ،ايهتاب األ ، ٍٚاملسنص ايك َٞٛيإلصدازات ايكاْ ، ١ْٝٛايكاٖس.2013 ، ٠
َٓ -23رز ايػا ، ٟٚفًطف ١ايكاْ ، ٕٛد ٕٚطبع ، ١داز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ.2009 ،
ْ -24عُإ أمحد اشبطٝب  ،ايٛضٝط يف ايٓعِ ايطٝاضٚ ١ٝايكاْ ٕٛايدضتٛز ، ٟايطبع ١ايطابع ، ١داز
ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع  ،األزدٕ.2011 ،
 -25ؼب ٢ٝازبٌُ  ،ايكطا ٤ايدضتٛز ٟيف َصس ،ايطبع ١األٚىل  ،املؤضط ١ايفٓ ١ٝيًطباعٚ ١ايٓػس.1992 ،

ثايجاً :ايسضاٚ ٌ٥االطازٜح ازباَع١ٝ
 -1أمحد نُاٍ أب ٛاجملد  ،ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني يف ايٛالٜات املتشد ٠األَسٜهٚ ١ٝاإلقًِٝ
املصس ،ٟاطسٚس ١دنتٛزا ، ٙنً ١ٝاسبكٛم ،داَع ١ايكاٖس.1960 ٠
 -2خايد بازبٝالْ ، ٞايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُػسع-دزاضَ ١كازْ ،-١اطسٚس ١ايدنتٛزا ، ٙنً ١ٝاسبكٛم
ٚايعً ّٛايطٝاض ، ١ٝداَع ١أب ٞبهس بًكاٜد -ازبصا٥س.2017 ،
 -3ضاَس عبد اسبُٝد ايعٛض ، ٞأٚد٘ عدّ دضتٛز ١ٜايكٛاْني  ،أطسٚس ١دنتٛزا ، ٙنً ١ٝاسبكٛم ،
داَع ١االضهٓدز.2008 ، ١ٜ
 -4عبد املٓعِ عبد اجملٝد إبساٖ ِٝغسف  ،املعازب ١ايكطاٚ ١ٝ٥ايطٝاض ١ٝيالعبساف ايتػسٜع-ٞدزاض١
َكازْ ،-١أطسٚس ١دنتٛزا ، ٙنً ١ٝاسبكٛم  ،داَع ١ايكاٖس.2001 ، ٠
 -5ضبُد ضامل هلُٝص  ،ايفساغ ايتػسٜع ٞيف أسهاّ املٓاقصات ايعاَ ١يف ايعسام ،زضايَ ١ادطتري ،
نً ١ٝايكاْ ، ٕٛازباَع ١املطتٓصس.2015 ، ١ٜ
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زابعاً :ايتػسٜعات
 -1دضتٛز مجٗٛز ١ٜايعسام  2005ايٓافر.
خاَطاً :ايكسازات

 -1سهِ احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜايعًٝا املصس ١ٜيف ايكط ١ٝزقِ  57يطٓ 34 ١قطا " ١ٝ٥دضتٛز." ١ٜ

ضادضاً :املصادز األدٓب١ٝ

1- PIERRE.L,Abregee du recours pour exces de pouvoir des
oringines,L.G.D.J,1962 .
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