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Abstract
The search technology of twenty - first century features ,
as the technology has become so important that cannot
afford any State indispensable, but that the real challenge for
those countries not only bring that technology and use , and
the lies that challenge in the extent of absorption and
developed to the extent that position to the development of
technological
capabilities.
This study focused on highlighting the legal nature of the
contract technical assistance as one of the contracts vectors
of technology exerted an important role in the actual and
real transfer of technology to the receiving party and enable
it to acquire the necessary to direct and regulate certain
production process technological capabilities without the
need
for
intervention
of
third
parties.
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اـالف: ١

ٜعز ايبشح يف ايتهٓٛيٛدٝا َٔ زلات ايكضٕ ايٛاسز ٚايعؾض , ٜٔإس إٕ
ايتهٓٛيٛدٝا أفبشت َٔ األُٖ ١ٝمبهإ عٝح ال تغتطٝع أ ١ٜرٚي ١االعتػٓا٤
عٓٗا  ,إال إٕ ايتشز ٟاؿكٝك ٞأَاّ تًو ايز ٍٚيٝػ ؾكط دًب تًو ايتهٓٛيٛدٝا
ٚاالْتؿاع بٗا ٚ ,إمنا ٜهُٔ سيو ايتشز ٟيف َز ٣اعتٝعابٗا ٚتطٜٛضٖا بايكزص
ايش ٟميهٓٗا َٔ تُٓ ١ٝقزصاتٗا ايتهٓٛيٛد.١ٝ
اٖتُت ٖش ٙايزصاع ١بتغًٝط اين ٤ٛعً ٢ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيعكز املغاعز٠
ايؿٓ ١ٝباعتباص َٔ ٙايعكٛر ايٓاقً ١يًتهٓٛيٛدٝا اييت متاصؼ رٚصاً َُٗاً يف ايٓكٌ
ايؿعًٚ ٞاؿكٝك ٞيًتهٓٛيٛدٝا إىل ايطضف املتًكٚ ٞمته َٔ ٘ٓٝانتغاب
ايكزصات ايتهٓٛيٛد ١ٝايالطَ ١ملباؽضٚ ٠تٓع ِٝعًُ ١ٝإْتادَ ١ٝع ١ٓٝر ٕٚساد١
إىل تزخٌ ايػرل.
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املكزَ: ١

أٚالً َٛ :مٛع ايبشح
متاصؼ عكٛر ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا رٚصاً َُٗاً ٚؾعاالً يف فاٍ ايتُٓ١ٝ
االقتقار ١ٜيهاؾ ١ايز ٍٚبقؿ٘ عاَٚ ,١ايز ٍٚايٓاَٚ ١ٝايز ٍٚاألخش ٠بايُٓ ٛبقؿ٘
خافٚ , ١ال ُٜبايؼ يف ايك ٍٛبإ قٝاّ أ ١ٜرٚيْٛٗٚ ١مٗا ٜعتُزإ عًَ ٢ا تدلَ٘ ٖشٙ
ايزٚي َٔ ١عكٛر يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  ,عً ٢اعتباص إٔ سادتٗا إىل ايتُٓٚ ١ٝايٓٗٛض
تغتًظّ اإلبضاّ شلشا ايٓٛع َٔ ايعكٛرٖ .شا َٔ دٗ َٔٚ , ١دٗ ١أخض ٣ؾاْ٘ ملا ناْت
ايز ٍٚايٓاَ ١ٝتؿتكض يًتهٓٛيٛدٝا املتطٛص , ٠ؾكز اعتُزت يف ايتُٓ ١ٝعًَ ٢ا ٜتِ
اعترلار َٔ ٙايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي ١بٛاعطٖ ١ش ٙايعكٛرٚ ,ال عُٝا إسا عضؾٓا إٕ
ٖٓاى تبآٜاً ٚامشاً بني ر ٍٚايعامل يف فاٍ تكٓ ١ٝاملعًَٛات ,سٝح تغع ٢ايزٍٚ
ايٓاَ ١ٝيًتدًك َٔ َؾانًٗا االقتقار ١ٜيتذاٚط ساي ١ايتدًـ ٚتعٜٛض ساي١
ايتأخرلَ ,عتُز ٠يتشكٝل سيو عًْ ٢كٌ ايتهٓٛيٛدٝا املتكزَ ١يف كتًـ
ايكطاعات اإلْتاد.١ٝ
إال إٕ ايتشز ٟاؿكٝك ٞأَاّ ٖش ٙايز ٍٚايٓاَ ١ٝيٝػ فضر دًب ايتهٓٛيٛدٝا
ساتٗا ٚاالْتؿاع بٗا ٚ ,إمنا ٜهُٔ سيو ايتشز ٟيف َز ٣اعتٝعابٗا ٚتطٜٛضٖا
بايكزص ايش ٟميهٓٗا َٔ تُٓ ١ٝقزصاتٗا ايتهٓٛيٛدٚ , ١ٝسيو يتكً ٌٝايؿذ٠ٛ
االقتقار ١ٜبٗٓٝا ٚبني ايز ٍٚاملتكزَٚ , ١اييت ظٗضت بغبب استهاص األخرل٠
يًتهٓٛيٛدٝا اَتالناً ٚإْتاداً  ,يف ايٛقت ايش ٟته ٕٛؾ ٘ٝر ٍٚايعامل ايٓاَ١ٝ
غرل قارص ٠عً ٢إْتاز ٚاَتالى ايتهٓٛيٛدٝا اييت تالُٗ٥ا ٚ ,تزؾع بعًُ ١ٝايتُٓ١ٝ
االقتقار ١ٜؾٗٝا قزَاً ٚ ,يٝػ سيو إال ٚدٗاً َٔ أٚد٘ ايتبع ١ٝاالقتقار١ٜ
ٚايغٝاع ١ٝاييت تغٛر ايعالقات ايزٚي ١ٝيف ايٛقت اؿامض ٚ ,تدلط ٖش ٙايتبع١ٝ
بٛمٛح يف إٕ َايهَٓٚ ٞتذ ٞايتهٓٛيٛدٝا ٜعًُ َٔ ٕٛخالشلا عً ٢فضر ْكٌ
اؿكٛم ايٛاصر ٠عًٖ ٢ش ٙايتهٓٛيٛدٝاٚ ,بٛد٘ خال سل االعتعُاٍ ؾكط رٕٚ
ايغُاح باعتٝعاب ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي ١أ ٚايغٝطض ٠عًٗٝا.
ٚصغِ قاٚالت ايز ٍٚايٓاَ ١ٝالنتغاب ْٚكٌ ايتهٓٛيٛدٝا اؿزٜج , ١إال إْٗا ال
تغتطٝع تعّكب َغاص ايز ٍٚاملتكزَ ١فٓاعٝاً بٓؿػ ايقٝؼ ٚاألعايٝب يٓكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا  ,ؾبزأت ٖش ٙايز ٍٚبٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚانتغابٗا عدل طا٥ؿتني
َٔ ايعكٛر ; تتُجٌ األٚىل  :بعكٛر تزاٚ ٍٚتغٜٛل ايتهٓٛيٛدٝا ٚاييت ؽضز عٔ
ْطام ٖش ٙايزصاع , ١بُٓٝا تتُجٌ ايطا٥ؿ ١ايجاْ : ١ٝبعكٛر انتغاب ايغٝطض٠
ايتهٓٛيٛد , ١ٝإس إٕ احملٌ ايضٝ٥ػ شلش ٙايعكٛر ٖ ٛايٓكٌ ايؿعًٚ ٞاؿكٝكٞ

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

يًتهٓٛيٛدٝا إىل ايطضف املتًكٚ ٞمته َٔ ٘ٓٝانتغاب ايكزصات ايتهٓٛيٛد١ٝ
ايالطَ ١ملباؽضٚ ٠تٓع ِٝعًُ ١ٝإْتادَ ١ٝع , ١ٓٝر ٕٚساد ١إىل تزخٌ ايػرل.
ٖٓٚا ٜأت ٞرٚص عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝبٛفؿ َٔ ١مُٔ ايطا٥ؿ ١ايجاْٖ َٔ ١ٝشٙ
ايعكٛر  ,إس مياصؼ رٚص َُٗاً ٚأعاعٝاً يف متهني ايزٚي ١ايٓاَ َٔ ١ٝانتغاب
اـدلٚ ٠املٗاص ٠ايؿٓ ١ٝاييت ػعًٗا قارص ٠بٓؿغٗا عً ٢تؾػٚ ٌٝإراص ٠ايتهٓٛيٛدٝا
املٓكٛي َٔ , ١خالٍ متهني املتًك ( ٞايزٚي ١ايٓاَ َٔ ) ١ٝاؿق ٍٛعً ٢طاقِ ؾين
قً ٞعً ٢رصد ١عاي َٔ ١ٝاملٗاص ٠قارص عً ٢اعتػالٍ ايتهٓٛيٛدٝا ٚإراص ٠اإلْتاز ,
سٝح ٜتِ إبضاّ عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝبني ؽضنَ ١تعزر ٠اؾٓغ ١ٝمتًو
ايتهٓٛيٛدٝا ٚرٚيْ ١اَ ١ٝال متتًهٗا.
ٖٚهشا ؾإ ٖش ٙايعكٛر تؿٛم يف أُٖٝتٗا أُٖ ١ٝاالخذلاعات ْؿغٗا الٕ
ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي ١مبٛدب ٖش ٙايعكٛر ال تعٗض ؾا٥زتٗا يًز ٍٚاألخض ٣إال بٓكًٗا
إيٗٝا  ,نُا إٔ تٓعٖ ِٝش ٙايعكٛر قاْْٝٛاً بايزصد ١األٚىل جيًب ايٓؿع ألطضاؾٗا
ٚايز ٍٚاييت متًهٗا بٗزف مُإ سكٛقِٗ ٚايتظاَاتِٗ  َٔٚ ,داْب آخض ؾإ ٖشٙ
ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛيٚ ١ست ٢بعز ْكًٗا إىل اـاصز ؾإ طضٜكْ ١كًٗا ٚؽضٚطٗا شلا
اثض يف ايزٚ ٍٚاألؽدال املتًكني شلا ٚ ,قز تٓاٚيت بعض ايتؾضٜعات تٓعٖ ِٝشٙ
ايعكٛر تٓعُٝاً قاْْٝٛاً عً ٢عهػ املؾضع ايعضاق ٞايش ٟمل ٜتٓا ٍٚتٓعُٗٝا,
ؾعُزت بعض ايتؾضٜعات األٚىل اييت ْعُت ٖش ٙايعكٛر إىل تٓعُٗٝا يف تؾضٜع
خال ٜتعًل بتٓعْ ِٝكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚبعض اآلخض عُز إىل تٓعُٗٝا مُٔ
أسهاّ قٛاْني أخض ٣نكٛاْني ايتذاص ٠بٛد٘ عاّ أ ٚقٛاْني أنجض ؽققاً
نكٛاْني عكز ايتهٓٛيٛدٝا.
ثاْٝاً  :أَُٖٛ ١ٝمٛع ايبشح ٚأعباب اختٝاصٙ
ؼع ٢رصاع ١عكز املغاعز ٠ايؿٓ , ١ٝبأُٖ ١ٝخاف , ١بٛفؿ ١آيٖ ١ٝاَ ١يٓكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا ٚاعتٝعابٗا بقٛص ٠ناًَ َٔ ١قبٌ ايز ٍٚايٓاَ , ١ٝسٝح ؽهًت
ٖش ٙاألُٖ ١ٝايزاؾع ٚاؿاؾظ يٓا اختٝاصَٛ ٙمٛعاً شلشا ايبشح .ؾعكز املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ
ٚاسز اً َٔ عكٛر ايتذاص ٠ايزٚي ١ٝايش ٟال تٓط ٟٛأُٖٝت٘ ايبشح ؾ ٘ٝعً ٢اْ٘ اسز
أْٛاع ٖش ٙايعكٛر ؾشغب  ,بٌ ألْ٘ اؾزٜز َٓٗا ٚايش ٟأثاص تغاؤالت عزٜز١َُٗٚ ٠
تٓبع َٔ خقٛف ١ٝاحملٌ يف ٖشا ايعكز ٚاملتُجٌ باملعضؾ ١ايؿٓٚ , ١ٝملا ناْت
املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝعباص ٠عٔ َعًَٛات ؾٓ , ١ٝؾإٕ تهٝٝـ عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝيف
ظٌ ايكٛاعز ايعاَٜ ١جرل إؽهايٝات تٓبع َٔ طبٝع ١احملٌ ايشٜ ٟضر عًٖ ١ٝشا
ايعكزٚ ,يعٌ أِٖ ايتغاؤالت اييت ساٖ ٍٚشا ايبشح َعاؾتٗا ٖ ٞسَ ٍٛاٖ ١ٝعكز
املغاعز ٠ايؿَٓٚ , ١ٝا ٖ ٞايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛشلشا ايعكز ٖ ,ش ٙاألعٚ ١ً٦غرلٖا
رعتٓا إىل ايبشح اؾز ٟحملاٚي ١اإلداب ١عًٗٝاٚ .تظرار أَُٖٛ ١ٝمٛع ايبشح ألعباب
عًُ ١ٝأخض , ٣يعٌ أبضطٖا اصتباط٘ بعًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاييت تغع ٢مجٝع ايز ٍٚإىل
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ؼكٝكٗا  ,العُٝا ايز ٍٚايٓاَ , ١ٝؾايٓٗٛض مبذتُع َا ٜتطًب اؿق ٍٛعًَ ٢ظٜز
َٔ ٚعا ٌ٥ايتكزّ ٚايتكٓ ١ٝاؿزٜج ١اييت ال عب ٌٝيًشق ٍٛعًٗٝا إال َٔ خالٍ عكز
املغاعز ٠ايؿٓ .١ٝباإلماؾ ١إىل إٕ ٖشا املٛمٛع مل حيغ مبا ٜغتشك٘ َٔ رصاع١
ٚاؾ ١ٝيف ايؿك٘ ايكاْ ْٞٛايعضاق.ٞ
ثايجاً َٗٓ :ذ ١ٝايبشح
عٓشا ٍٚيف ٖشا ايبشح أال ُْغٗب يف سنض ايكٛاعز ايعاَ ١إال عٓزَا ٜغتًظّ
األَض ٚسيو ػٓباً يًتهضاصْٚ ,عضاً ـقٛفَٛ ١ٝمٛع ايبشح ؾكز اعتُزْا َٓٗر
ايزصاع ١ايكاْ ١ْٝٛاملكاصَْ ١تدشْ َٔ ٜٔقٛل قاْ ٕٛايتذاص ٠املقض ٟصقِ  17يغٓ١
َٚ , 1999ؾضٚع ايكاْ ٕٛاملقض ٟيٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يغٓٚ , 1987 ١نشيو قإْٛ
عكز ايتهٓٛيٛدٝا ؾُٗٛص ١ٜايقني ايؾعب ١ٝايٓاؾش يغٓ 1987 ١أعاعاً يًُكاصْ, ١
ٚيف اجملاٍ ايزٚي ٞعتتِ املكاصَْ ١ع َٛقـ ايتكٓني ايزٚي ٞيًغًٛى يف فاٍ ْكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا يغٓٚ ,1985 ١عٝه ٕٛعضض ٖش ٙايكٛاْني ٚتكٓني ايغًٛى
املشنٛص عًٚ ٢ؾل ايتغًغٌ املشنٛص يف اجملاالت اييت تٓاٚيتٗا َٔ َٛمٛع ايبشح.
نُا اعتُزْا املٓٗر ايتشً َٔ ًٞٝخالٍ ؼً ٌٝعزر نبرل َٔ ٖش ٙايٓقٛل
َٓٚاقؾتٗا يف م ٤ٛاآلصا ٤اييت طضسٗا ايؿك٘ يف ٖشا ايقزر ٚتضدٝح اآلصا ٤ايغزٜز٠
َٓٗا عٓز االختالف يف َغأيَ ١ا.
ٚتكتن ٞرصاعتٓا شلشا املٛمٛع إٔ ْبني َاٖ ١ٝعكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝأٚالً  ,ثِ
ْتٛىل بٝإ ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛشلشا ايعكز ٚسيو َٔ خالٍ املبشجني اآلتٝني :

املبشح األٍٚ
َاٖ ١ٝعكز املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ

ٜعز عكز املغاعز ٠ايؿٓ َٔ ١ٝايعكٛر اؿزٜجْ ١غبٝاً ,اييت أٚدزتٗا اؿاد١
املًش ١إىل تنٝٝل ايؿذ ٠ٛايعُٝك ١يف ايتكزّ ايقٓاعٚ ٞايؿين بني ايز ٍٚايٓاَ١ٝ
َٔ داْب ٚ ,ايز ٍٚاملتكزَ ١فٓاعٝاً َٔ داْب أخضْٚ ,عضاً ألُٖٖ ١ٝشا املٛمٛع ؾإ
ايبشح ؾٜ , ٘ٝتطًب َٓا ايٛقٛف عًَ ٢اٖٖ ١ٝشا ايعكز َٔ خالٍ ايتعضٜـ بٗشا
ايعكز ٖٚ ,شا َا عٓدقك ي٘ املطًب األ , ٍٚيف سني ٜتٓا ٍٚاملطًب ايجاْٞ
خقا٥ك ٖشا ايعكز  ,ثِ ْعضز بعز سيو يتُٝٝظ ٙعٔ َا ٜؾتب٘ ب٘ َٔ عكٛر
ٚعٝه ٕٛسيو َٛمٛعاً يًُطًب ايجايح.

املطًب األٍٚ
ايتعضٜـ بعكز املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ

ْعضاً يًشزاث ١ايٓغب ١ٝيعكز املغاعز ٠ايؿٓ , ١ٝؾإٕ قاٚي ١طضح تعضٜـ قزر
شلشا ايعكز ال ؽً َٔ ٛفعٛب , ١ؾًِ ٜغتكض األَض عًٚ ٢مع تعضٜـ رقٝل َٔ قبٌ
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ايؿك٘  ,باإلماؾ ١إىل إٕ ايبشٛخ ٚاملؤيؿات ايكاْ ١ْٝٛاملبغٛط ١يف ٖشا اجملاٍ يٝغت
َتؿك ١بؾإٔ تعضٜـ قزر بقزر , ٙيشا ْض َٔ ٣األُٖ ١ٝمبهإ إٕ ْعضز عً٢
بعض ايتعضٜؿات اييت طضسٗا ايؿك٘ يف ٖشا اجملاٍ َ ,ع إعطا ٤ؼًٝالً َبغطاً يهٌ
َٓٗا.
ؾكز عضف عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝبأْ٘  ( :االتؿام ايشٜ ٟتنُٔ ايتظاّ املٛصر
بتظٜٚز املتًك ٞبايؿٓٝني ايالطَني يتزصٜب أؾضار ٙعً ٢تؾػ ٌٝاألدٗظٚ ٠اآلالت
املغتعًُ ١يف اإلْتاز ٚإفالسٗا ٚفٝاْتٗا أ ٚتزصٜبِٗ عً ٢إراص ٠املؾضٚع
()1
باألعايٝب ايؿٓ. ) ١ٝ
()2
ٚعضؾ٘ بعض آخض بأْ٘  ( :تًكني املاْح ملغتدزَ ٞاملتًكٚ ٞتزصٜبِٗ عً٢
نٝؿ ١ٝاعتػالٍ األعضاص ايتذاص ١ٜاملٓكٛيًُٜٚ , ) ١شغ بإٔ ايتعضٜـ املتكزّ قز دا٤
َكتنباً باملكاصَْ ١ع تعضٜـ آخض طضس ١ايؿكْ ٘ٝؿغ٘ ٚ ,يهٔ يف َٛمع آخض َٔ
سات ايزصاع , ١إس عّضؾ ١عً ٢أْ٘  ( :إراصٚ ٠تٓعٚ ِٝتعًٚ ِٝتزصٜب املاْح َغتدزَٞ
املتًك ٞعً ٢نٝؿ ١ٝاعتػالٍ األعضاص ايتذاص , ١ٜؾُٔ خالٍ ايتزصٜب تغتطٝع
َؾضٚعات ايز ٍٚايٓاَ ١ٝاالعتؿار َٔ ٠خدلٚ ٠ػاصب املاْح يف تعًَ ِٝغتدزَٞ
( )3
املتًك. ) ٞ
ٚعّضف ايبعض عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝبأْ٘  ( :أرا ٠يتػط ١ٝايتزصٜب ٚايتعًِٝ
ْٚكٌ املعضؾ ١ايؿٓٚ ١ٝايهؿا٤ات ٚاـدلات نُا أْٗا تتٝح انتغاب تهٓٛيٛدٝا
()4
قزرٚ . ) ٠يْ ٛعضْا إىل ايتعضٜـ املتكزّ يٛدزْا أْ٘ ٜتٓا ٍٚتعضٜـ ٖشا ايعكز
َٔ سٝح أثض ٖٛٚ ٙتػط ١ٝايتزصٜب ٚايتعًْٚ ِٝكٌ املعضؾ ١ايؿٓٚ ١ٝايهؿا٤ات
ٚاـدلات ٖٚ ,شا َا خيايـ ايتعضٜـ املٓطك ٞايشٜٓ ٟقب عً ٢بٝإ َاٖ ١ٝايؾ٤ٞ
( )5
ٚيٝػ عً ٢بٝإ أثض. ٙ
ٚسٖب داْب أخض إىل تعضٜـ عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝبأْ٘  ٖٛ ( :عكز ًٜتظّ
مبكتناْ ٙاقٌ ايتكٓ ١ٝبتًكني ٚتزصٜب ٚتأَٖ ٌٝتًك ٞايتكٓ ١ٝقٛاعز اعتػالٍ
املعضؾ ١ايؿٓ ١ٝقٌ ايعكز ٚ ,اِٖ خقا٥ق٘ ٖ ٛإٕ قًَٓ ١قب عً ٢ايتعًِٝ
()6
ٚايتأٖٚ ٌٝايتزصٜب ) .
ًُٜٚشغ إٕ ٖشا ايتعضٜـ قز ٚقع يف خًط َا بني خقا٥ك ايعكز ٚقً, ١
ؾايتعًٚ ِٝايتأٖٚ ٌٝايتزصٜب ٖ ٞقٌ عكز املغاعز ٠ايؿٓٚ ١ٝيٝغت َٔ خقا٥ق٘.
نُا سٖب داْب آخض َٔ ايؿك٘ إىل تعضٜـ ٖشا ايعكز َٔ خالٍ تكضٜب٘ َٔ
عكز ايتزصٜب  ٖٛٚبشيو  ( :ايتزصٜب ايشٜ ٟكزَ٘ املّقزص بػ ١ٝتؾه ٌٝطاقِ
قً ٞقارص عً ٢اعتجُاص ٚإراص ٠ايتهٓٛيٛدٝا املغتٛصر ٠بٗزف ؼكٝل األٖزاف
()7
االقتقار ١ٜاملتٛقع َٔ ١عًُ ١ٝايتزا ٍٚايتهٓٛيٛد ٞباػا ٙايز ٍٚايٓاَ. ) ١ٝ
ؾًُٝشغ إٕ ايتعضٜـ قز عذظ عٔ إعطاَ ٤ؿٗ ّٛرقٝل ٚؽاٌَ يهٌ فٛص
املغاعز ٠ايؿٓ , ١ٝؾايتزصٜب ٖ ٛاسز فٛص املغاعز ٠ايؿٓ , ١ٝإماؾ ١إىل أْ٘ قز ٚقع
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يف خًط ٚامح بني عكز املغاعز ٠ايؿٓٚ , ١ٝعكز ايتزصٜب ايش ٖٛ ٟاسز ايعكٛر اييت
( )8
تكذلب َٔ ٖشا ايعكز َٔ عز ٠دٛاْب .
نُا سٖب اػا ٙآخض إىل تعضٜـ ايعكز َٛمٛع ايزصاع َٔ ١خالٍ تكضٜب٘ عً٢
أْ٘ اؾاْب املتشضى يًُعضؾ ١ايؿٓ ٖٛٚ , ١ٝعًٖ ٢شا األعاؼ  ( :تكز ِٜاملغاعز٠
ٚإعطا ٤نٌ َا َٖ ٛطًٛب تكٓٝاً ٚؾٓٝاً ٚٚ ,مع مجٝع األعايٝب ؼت تقضف
ايطضف اآلخض ايضاغب باؿق ٍٛعًٖ ٢ش ٙايتكٓٚ ١ٝبقٛص ٠عاَ ١متجٌ املغاعز٠
()9
ايؿٓ ١ٝايقٛص ٠املتشضن ١يًُعضؾ ١ايؿٖٓٚ . ) ١ٝشا ايتعضٜـ ال ٜغًِ َٔ ايٓكز الٕ
ايتعضٜـ املشنٛص  ِٜٓعٔ تقٛص غرل تاّ بغبب ٚقٛع اـًط بني املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ
ٚاملعضؾ ١ايؿٓٚ ,١ٝبايتاي ٞؾإٔ ايتعضٜـ املتكزّ ال ٜٓؿش عاٍ إىل دٖٛض املقطًح
ايكاْ ْٞٛيًعكز.
ٜتنح َٔ ٖشا ايعضض تعزر اآلصاٚ ٤اختالف املناَني س ٍٛتعضٜـ عكز
املغاعز ٠ايؿْٓ , ١ٝعضاً يًدًط ايشٚ ٟقع ؾٖ ٘ٝشا االػا ٙبني ايعكز َٛمٛع ايزصاع١
ٚ ,بني بعض ايعكٛر املشنٛص ٠عابكاً ٚاييت ٜبز ٚإْٗا تكذلب َٔ ٖشا ايعكز ٚ ,ػٓباً
شلشا اـًط عّضف اػا ٙأخض ٖشا ايعكز بأْ٘  ( :تكز ِٜاـزَات ايالطَ ١يٛمع املعضؾ١
()10
ايؿٓ ١ٝاملٓكٛيَٛ ١مع ايتٓؿٝش ) .
أَا عًَ ٢غت ٣ٛايؿك٘ ايعضاق ٞؾًِ لز ـ عغب َا اطًعٓا عً ٘ٝـ َٔ طضح أٚ
تعضٜـ َعني يعكز املغاعز ٠ايؿٓٚ , ١ٝسيو ٜعظ ٣إىل إٔ ٖشا ايعكز مل حيغَ مبا
ٜغتشك٘ َٔ عٓا ١ٜأ ٚرصاع ١ناؾ ١ٝيزٖ ٣شا ايؿك٘.
أَا عًَ ٢غت ٣ٛايتؾضٜعات  ,ؾعً ٢ايضغِ َٔ أُٖ ١ٝايزٚص ايشًٜ ٟعب٘ عكز
املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝيف ايتُٓ ١ٝايقٓاع , ١ٝبٛفؿ٘ َٔ ايعكٛر ايٓاقً١
()11
يًتهٓٛيٛدٝا  ,إال إٕ ايز ٍٚايٓاَ ١ٝمل تٛد٘ اٖتُاَاً ناؾٝاً يتٓعٖ ِٝشا ايعكز
بؾهٌ خال  ,ؾبكٖ ٞشا ايعكز راخالً يف عزار ايعكٛر غرل املغُا ٠اييت مل ؼغَ
بتٓع ِٝتؾضٜع ٞخال بٗا  ,إس ٜعز عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝفٝػ ١دزٜزَٔ ٠
ايعكٛر ايش ٟمل ؽقك ي٘ ايكٛاْني ايٛطٓٚ ١ٝاالتؿاقٝات ايزٚي ١ٝأسهاَ ًا خاف١
ب٘  ,أ ٚتنع ي٘ فٝػ ١قاَْ ١ْٝٛتؿل عًٗٝا ٚيهٔ َا جيُع ٖشا ايعكز بعكٛر ْكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا ( )Le contract de savoir fairنٜ ْ٘ٛؤر ٟإىل ْكٌ ايعًِ
ٚايتكٓٚ ١ٝاملعاصف ايؿٓ ١ٝاييت حيٛطٖا اسز طضيف ايعكز إىل ايطضف األخض ٖٛٚ ,بشيو
ُٜعزّ فٛص َٔ ٠فٛص ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا.
ٚمل ٜعّضف قاْ ٕٛايتذاص ٠املقض ٟصقِ  17يغٓ 1999 ١ايٓاؾش َقطًح ْكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا  ,يف سني عضّؾَ ١ؾضٚع ايكاْ ٕٛاملقض ٟيٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يغٓ١
 1987يف املار ٠ايضابعٚ َ٘ٓ ١اييت دا ٤ؾٗٝا ٜ ( :كقز بٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ْ ...كٌ
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املعضؾ ١املٓٗذ ١ٝايالطَ ١إلْتاز أ ٚتطٜٛض َٓتر َا أ ٚيتطبٝل ٚع ١ًٝأ ٚطضٜك ١أٚ
يتكز ِٜخزََ ١ا ) ٚ ,قز أرصز بٗشا ايٓك ؾكضات٘ اـُغ ١يًتعبرل عٔ َنُْ ٕٛكٌ
()13
()12
,
ايتهٓٛيٛدٝا ٚ .مل ٜتطضم ايكاْ ٕٛايقٝين ايٓاؾش يغٓ 1987 ١شلشا املؿّٗٛ
أَا عً ٢ايقعٝز ايزٚيٜ ,ٞكضص َؾضٚع تكٓني ايغًٛى ايزٚي ٞيٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا
()14
 ,يف املار ٠ايجاْ َٔ ١ٝايؿقٌ األَ َ٘ٓ ٍٚعْٓ ٢كٌ ايتهٓٛيٛدٝا
يعاّ1985
عَُٛاً بأْ٘ ْ ( :كٌ َعًَٛات ؾٓ ١ٝالعتػالشلا يف إْتاز عًع ١أ ٚيف تكز ِٜخزَات
()15
ؾَٓ ١ٝع. ) ١ٓٝ
بُٓٝا عضّف َؤمتض األَِ املتشز ٠يًتذاصٚ ٠ايتُٓ "Unctad" ١ٝايتهٓٛيٛدٝا بأْٗا
 ( :نٌ َا ميهٔ إٔ ٜه ٕٛقال يبٝع أ ٚؽضا ٤أ ٚتبارٍ ٚعًٚ ٢د٘ اـقٛل
بضا٤ات االخذلاع ٚايعالَات ايتذاصٚ ١ٜاملعضؾ ١ايؿٓ ١ٝغرل املُٓٛح عٓٗا بضا٤ات اخذلاع
 ,أ ٚعالَات  ,أ ٚايكابً ١شلشا املٓح ٚؾكا يًكٛاْني اييت تٓعِ بضا٤ات االخذلاع
ٚايعالَات ايتذاصٚ , ١ٜاملٗاصات ٚاـدلات اييت ال تٓؿقٌ عٔ أؽدال ايعاًَني  ,أٚ
()16
املعضؾ ١ايتهٓٛيٛد ١ٝاملتذغز ٠يف َارٜات ٚخاف ١اآلالت ٚاملعزات ) .
ًٜٚشغ مما تكزّ إٕ نٌ ايتعضٜؿات ايغابك ١ايشنض قز دا٤ت َٛمّش٘ يقٛص
ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚ ,قز أرصدت املغاعز ٠ايؿٓ َٔ ١ٝمُٔ تًو ايقٛص تاص٠
بقٛص ٠بقضحي , ١نُا يف َؾضٚع ايكاْ ٕٛاملقض ٟيٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا املقضٟ
يعاّ  1987يف املار ٠ايضابع ١ايؿكض ٠األخرلٚ , َ٘ٓ ٠تاص ٠أخض ٣بايتًُٝح نُا دا٤
يف تعضٜـ َؾضٚع ايتكٓني ايزٚي ٞيغٓٚ 1985 ١نشيو تعضٜـ َؤمتض ايتذاص٠
) (unctadاملتكزّ ايشنض.
أَا بايٓغب ١ملٛقـ ايتشه ِٝبٛفؿٚ ١ع ً٘ٝيتغ ١ٜٛاملٓاطعات ايٓاؽ ١٦عٔ
عكز املغاعز ٠ايؿٓ , ١ٝؾإٔ قضاصات ايتشه ِٝايقارص ٠يف ٖشا ايؾإٔ مل تتنُٔ
أ ٟؼزٜز ملؿٖٗ ّٛشا ايعكز.
ٚاؿكٝك ١إٕ مجٝع ايتعاصٜـ اييت قًٝت بقزر تعضٜـ عكز املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ
مل تهٔ داَعٚ ; ١سيو يتعزر فٛصٚ ٠اختالف اْٛاع٘  ,ؾُٔ املؿضٚض تعضٜـ نٌ
ْٛع عً ٢سزٖ , ٠شا َٔ ْاسْ َٔ , ١ٝاس ١ٝأخض ٣إٕ َععِ ايتعاصٜـ اييت طضسٗا
ايؿك٘ يف ٖشا اجملاٍ ال تؿ ٞبايػضض َٔ ٖش ٙايزصاع ١بإعطاَ ٤ؿٗ ّٛرقٝل ٚؽاٌَ
()17
يًعكز َٛمٛع ايزصاعْ َٔٚ , ١اس ١ٝثايجٜ ١شٖب اغًب ايؿك٘  .إىل ْؾٖ ٤ٛشا
ايعكز بكضاص عٝاع ٞنإ عببا بعزّ االعتكضاص يف ٚمع َؿٗ ّٛقزر يًعكز.
َٚع سيو ميهٓٓا ايك ٍٛبإٔ عكز املغاعز ٠ايؿٓ " : ٖٛ ١ٝايعكز ايشٜ ٟتعٗز
مبٛدب ١ايطضف املّٛصر بتكز ِٜاـزَات ايالطَ ١يف اؾاْب ايتكين إىل ايطضف املتًكٞ
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ٚتزصٜب ٚتعًٚ ِٝتٓعَ ِٝغتدزَٚ ٘ٝإراص ٠املؾضٚع بايؾهٌ ايش ٟحيكل
انتغاب ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي ١بقٛص ٠تاََ ١ع ايتظاّ املتًك ٞباؿؿاظ عً٢
عضّ ١ٜاملعضؾ ١ايؿٓ ١ٝاملٓكٛي ١إيٚ , ١ٝبزؾع َكابٌ يتًو املغاعز ٠إىل ايطضف املّٛصر ".

املطًب ايجاْٞ
خقا٥ك عكز املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ

إٕ ؼزٜز خقا٥ك عكز املغاعز ٠ايؿٜٓ , ١ٝكتنٚ ٞدٛر فٝاغ ١تؾضٜع١ٝ
شلشا ايُٓط َٔ ايعكٛرْٚ ,عضاً يػٝاب ٖش ٙايقٝاغ ١ايتؾضٜع , ١ٝؾًٝػ َٔ عب ٌٝإيّا
االعتعاْ ١باألسهاّ ايتؾضٜع ١ٝاـاف ١بعكٛر ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  ,إس ٜعّز عكز
املغاعز ٠ايؿٓ َٔ ١ٝايعكٛر اييت تكع يف ْطاقٗا َٚعٓاٖا مُٔ ايعكٛر ايٓاقً١
يًتهٓٛيٛدٝا  ,يشيو ؾإٔ ٖشا ايعكز ٜتُٝظ مبا تتُٝظ ب٘ ٖش ٙايعكٛر َٔ خقا٥ك
َ ,ع َالسع ١إٔ ٖشا ايعكز ٜؾتٌُ عً ٢فُٛع َٔ ١اـقا٥ك ايشات ١ٝمتٝظ ٙعٔ
بك ١ٝايعكٛر  ,يشا ؾإٔ ؼزٜز َؿٖٗ ّٛشا ايعكز ال ٜهتٌُ ؾكط مبشاٚي ١ايتعضٜـ
بٗشا ايعكز  ,بٌ ٜغتًظّ األَض تغًٝط اين ٤ٛعً ٢خقا٥ق٘ ايعاَٚ ١اـافٖ ١شا َا
عٓعضض ي٘ يف ايؿكضتني اآلتٝتني :

ايؿضع األٍٚ
اـقا٥ك ايعاَ ١يعكز املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ

تتُجٌ اـقا٥ك ايعاَ ١يعكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝبأْ٘ َٔ ايعكٛر غرل املغُا, ٠
 َٔٚايعكٛر ايؾهًٚ , ١ٝاملًظَ ١يًذاْبني  َٔٚ ,ايعكٛر ايظَٓ ١ٝاملغتُض ٠ايتٓؿٝش ,
ٚعٓتٛىل إجياط ٖش ٙاـقا٥ك مبا : ًٜٞ
أٚالً  :اْ٘ عكز غرل َغُ: ٢
ٜكقز بايعكٛر غرل املغُا ٠بأْٗا  " :ايعكٛر اييت ال ٜٛدز شلا قٛاعز خاف١
تٓعُٗا ؼت اعِ َعني" ؾًِ خيك املؾضع ايعضاق ٞعكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝبإعِ
َعني ٚمل ٜنع إسهاَاً تٓعُ٘ بغبب سزاثٖ ١شا ايعكز ٚعزّ اْتؾاص ٙيف ايتعاٌَ
ٜٚ ,ذلتب عً ٢عّز ٙعكز غرل َغُ ٢خنٛع٘ يًكٛاعز ايعاَ ١اييت ؼهِ
ايعكٛر.
ثاْٝاً  :اْ٘ عكز ؽهً: ٞ
 ,أ ٟإٕ ايعكز ٜٓعكز
ايكاعز ٠ايعاَ ١يف ايعكٛر ٖ ٞقاعز ٠ايضما١ٝ٥
مبذضر تٛاؾض أصناْ٘ ايجالث : ٖٞٚ ١ايذلامٚ , ٞاحملٌ ٚ ,ايغبب  ,إس ٜتِ مبذضر
تطابل اإلصارتني ر ٕٚساد ١إىل إؾضاؽ اإلصار ٠يف ؽهٌ خال  ,إال إٕ املؾضع قز
()18
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خيضز عٔ ٖش ٙايكاعز ٠ايعاَ ١بؾهٌ فضٜح  ,ؾًٝظّ الْعكار ايعكز إماؾ ١إىل
تٛاؾض ا ألصنإ ايجالث ١األٚىل  ,صنٔ صابع  ٖٛٚصنٔ ايؾهًٖٚ , ١ٝشا ٖ ٛساٍ
عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝبعّز ٙعكز ْاقٌ يًتهٓٛيٛدٝا  ,ؾكز دعٌ َٓ٘ املؾضع
()19
مبٛدب ْك املار َٔ )1/74( ٠قاْ ٕٛايتذاص ٠املقضٟ
املقض ٟعكزا ؽهًٝاً
ايٓاؾش ,إس ْك عً ٢اْ٘  .1( :جيب إٕ ٜه ٕٛعكز ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا َهتٛباً
ٚإيّا نإ باطال ً)  ,نُا اٚدب َؾضٚع ايكاْ ٕٛاملقض ٟنتاب ١ايعكز بٛدٛب
تغذ , ً٘ٝإس ْقت املار َ٘ٓ )5( ٠عً ٢أْ٘ ٜ ( :تِ ايتعاقز عًْ ٢كٌ ايتهٓٛيٛدٝا
ٚ ...ال ٜعتدل ايعكز ْاؾشاً إال بعز تغذ.) ... ً٘ٝ
ٚقز أؽاص ايكاْ ٕٛايقٝين ايٓاؾش يغٓ 1987 ١عً ٢سات اؿهِ  ,إس ْك عً ٢أْ٘
 ( :فٝاغ ١عكز ايتهٓٛيٛدٝا ٚتعزٚ ًٜ٘إْٗاؤ ٙجيب إٔ ته ٕٛنًٗا بقٝػ١
()20
َهتٛب. )١
أَا تكٓني ايغًٛى ايزٚي ٞيغٓ , 1985 ١ؾكز أرصز يف ايؿكض ٠ايعاؽض َٔ ٠املار٠
ايضابع َٔ ١ايؿقٌ ايجايح َٓ٘ ْ ,قاً خافاً بايتعًُٝات اييت عً ٢ايز ٍٚإٕ تنُّٓٗا
()21
يف تؾضٜعاتٗا  َٔٚمُٓٗا تغذ ٌٝايعكٛر اـاف ١بٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  .إٕ
اشلزف َٔ ٚصا ٤ؽضط ايهتاب ١يٝػ ؾكط يتٓب ٘ٝاملتعاقز ٜٔإىل خطٛص ٠سيو
()22
 ,بٌ إٕ ْكٌ املعضؾ ١ايؿٓ ١ٝإىل املتًكٚ ٞمته٘ٓٝ
ايتقضف ايش ٟأقزَٛا عً١ٝ
َٔ ايغٝطض ٠عًٗٝا ٜ ,غتٛدب إؾضاغٗا يف َغتٓزات ٚتعًُٝات َهتٛبَ ٖٛٚ , ١ا
سضل عً ١ٝاملؾضع يف ْك املار )2/74( ٠عًٚ ٢دٛب إٔ ٜؾٌُ ايعكز عً ٢بٝإ
عٓافض املعضؾٚ ١تٛابعٗا اييت تٓكٌ إىل َغتٛصر ايتهٓٛيٛدٝا ٚ ,محا َ٘ٓ ١ٜيًطضف
املتًك ٞيًُغاعز ٠ايؿٓ ١ٝؾأْ٘ ال ٜعتز بأ ٟعكز يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا (  َٔٚمُٓٗا
()23
عكز املغاعز ٠ايؿَٓ ) ١ٝا مل ٜهٔ َهتٛبا ٚإيّا ًٜشك٘ ايبطالٕ .
ثايجاً  :اْ٘ َٔ عكٛر املعاٚم: ١
عكز املعاٚم ٖٛ " ١ايعكز ايشٜ ٟأخش ؾ ٘ٝنٌ َتعاقز َكابالً ملا أعطا. " ٙ
إٕ عكز املغاعز ٠ايؿٜٓ ١ٝعّز َٔ عكٛر املعاٚم , ١الٕ نٌ َٔ طضيف ايعكز
حيقٌ عًَ ٢كابٌ ملا ًٜتظّ مبكتنا , ٙؾايتُهني َٔ االْتؿاع َٔ املغاعز٠
ٚاـزَات املكزَ ١مبٛدب عكز املغاعز ٠ايؿٓ ٖٞ ١ٝايعٓقض اؾٖٛض ٟاأل ٍٚيف
ايعكز ٚ ,املكابٌ أ ٚايعٛض ٖ ٛايعٓقض اؾٖٛض ٟايجاْ ٞيف ٖشا ايعكز أٜناً ,ؾٝزؾع
()25
 ,إس ٜغع٢
ايطضف املتًك ٞأدضاً يًطضف املّٛصر ميجٌ َكابالً يًُغاعز ٠ايؿٓ١ٝ
امل ّٛصر عار ٠يًشق ٍٛعًَ ٢كابٌ املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝاييت ْكًٗا يًُتًك , ٞيٝغذلر َا
أْؿك٘ يف ابتهاصٖا أ ٚيف عب ٌٝاؿق ٍٛعًٗٝا ٚ ,ايضبح ايشٜ ٟغع ٢يتشكٝك٘ ,
ٜٚؾهٌ املكابٌ عٓقضاً دٖٛضٜاً يف ايعكز جيعً٘ ٜك ّٛبٛظٝؿت٘ االقتقار, ١ٜ
()24
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ٚؽتًـ أؽهاٍ املكابٌ يف ٖشا ايعكز  ,ؾتاصٜ ٠هْ ٕٛكزاً ٚأخض ٣عٓٝاً ٚثايج١
()26
َكاٜنْٚ . ١ك عً" ٢املكابٌ" قاْ ٕٛايتذاص ٠املقض ٟايٓاؾش يف املارَ٘ٓ )73( ٠
( عكز ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا اتؿام ٜتعٗز مبكتناَٛ ٙصر
ٚاييت دا ٤ؾٗٝا :
ايتهٓٛيٛدٝا بإٔ ٜٓكٌ مبكابٌ َعًَٛات ؾٓ ) ... ١ٝأَا ايكاْ ٕٛايقٝين ايٓاؾش يغٓ١
 1987ؾكز ْك عًٖ ٢شا اؿهِ أٜناً  ,إس ْك عً ٢ايتظاّ املّٛصر بٓكٌ املعضؾ١
ايؿٓ ١ٝإىل املتًكَ , ٞع ايتظاّ األخرل بزؾع َكابٌ ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي ١إئَ ١ٝ
املّٛصر َكضصاً ٖشا اؿهِ بايٓك عً ٢إٕ  :عً ٢املتًك( , ٞإٔ ٜزؾع املكابٌ املؿضٚض
()27
عًٚ ٘ٝنُا َٖ ٛؾضٚط يف ايعكز) ٚ ,مل ٜٓك َؾضٚع ايكاْ ٕٛاملقض ٟيغٓ١
 1987عًٖ ٢شا اؿهِ  ,نُا إٕ َؾضٚع تكٓني ايغًٛى ايزٚي ٞيغٓ 1985 ١مل
ٜكضص سهُاً مماثالً العتباص َٔ ٙايكٛاعز ايعاَ ١يف ايعكٛر اييت ال ؼتاز إىل
تٓع.ِٝ
صابعاً  :اْ٘ عكز ًَظّ يًذاْبني :
ايعكز املًظّ يًذاْبني " ٖ ٛايعكز ايشٜٓ ٟؾ ٢ايتظاَات َتكابً ١يف سَ ١نٌ َٔ
املتعاقز ٜٔؾاملغأي ١اؾٖٛض ١ٜشلشا ايعكز  ٖٛ ,ايتكابٌ ايكاَ ِ٥ا بني ايتظاَات اسز
()28
ايطضؾني ٚايتظاَات ايطضف اآلخض " .
ٚميهٓٓا إٕ ًْتُػ ٖش ٙاـاف ١ٝيف تكابٌ االيتظاَات اييت ٜجرلٖا عكز
املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝيف سَ ١طضؾ ,١ٝؾااليتظاَإ ايضٝ٥غٝإ املتكابالٕ ُٖا ايتظاّ املّٛصر
بتكز ِٜاملغاعز ٠ايؿٓٚ , ١ٝايتظاّ املتًك ٞبزؾع َكابٌ تًو املغاعز ٠إىل املّٛصر,
()29
ٚعٝتِ رصاعٖ ١ش ٙاآلثاص بايتؿق ٌٝيف ايؿقٌ ايجاْ. ٞ
خاَغاً  :اْ٘ َٔ عكٛر املز: ٠
ٜضار بايعكز ايظَين " ٖ ٛايعكز ايشٜ ٟه ٕٛايظَٔ عٓقضاً دٖٛضٜاً ؾ ٘ٝعٝح
()30
ٜه ٖٛ ٕٛاملكٝاؼ ايشٜ ٟكزص ب٘ قٌ ايعكز " ٜٚ ,عز عكز املغاعز ٠ايؿَٓٔ ١ٝ
ايعكٛر ايظَٓ , ١ٝؾألطضاف ايعكز اؽذلاط تٓؿٝش ٙخالٍ َزَ ٠عَٓ ٘ٓٝاعب ١ؼكل
ايػضض َٔ إبضاَ٘ سيو إٕ ؼزٜز َز ٠ايعكز ؽنع نكاعز ٠عاَ ١ؿض ١ٜأطضاؾ٘
تطبٝكاً ملبزأ سض ١ٜايتعاقز َٚبزأ عًطإ اإلصار , ٠ؾاملغاعز ٠ايؿٓ ١ٝتتغِ بطابع
ايتٛقٝت ٚ ,ؼزر يف ايعكز َزتٗا  ٖٞٚ ,يٝغت ٚاسز ٠يف نٌ عكٛر املغاعز٠
ايؿٓٚ , ١ٝيهٓٗا ؽتًـ يف َزتٗا  ,سٝح ٜٛمع سز أرْٚ ٢سز أقق ٢شلا ٜٚ ,عط٢
اؿل يًُغتٛصر بتشزٜز ٖش ٙايؿذل ٠سغب َز ٣اعتٝعاب عُاي ١يًددل ٠ايؿٓ, ١ٝ
سٝح ٜك ّٛبإبالؽ املّٛصر أ ٚاملٓؾ ٧بضغبت٘ يف َّز ؾذل ٠ايتزصٜب أ ٚققضٖا ٚ ,يف
()31
 ,نُا ٜٚزخٌ عكز
ايػايب َا ٜطًب املتًكَّ ٞز ؾذل ٠املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ
املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝيف را٥ض ٠ايعكٛر املغتُض ٠ايتٓؿٝش  ,الٕ ايتُهني باالْتؿاع بٓكٌ
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املعضؾ ١ايؿٓ ١ٝاييت ٜتنُٓٗا ٖشا ايعكز ٜتشكل ؽ٦ٝاً ؾؾ٦ٝاً ٚ ,يٝػ يف ؾذلات
()32
رٚص. ١ٜ
قضصت ٖشا اؿهِ املار َٔ )86( ٠قاْ ٕٛايتذاص ٠املقض ٟايٓاؾش إس ْقت عً ٢اْ٘ :
( جيٛط يهٌ َٔ طضيف عكز ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا بعـز اْكنـا ٤ـػ عـٓٛات َـٔ
تاصٜذ ايعكز  ,إٔ ٜطًب إْٗـا ٙ٤أ ٚإعـار ٠ايٓعـض يف ؽـضٚط٘ بتعزًٜـٗا  , ) ...نُـا
تنُٔ َؾضٚع ايكاْ ٕٛاملقـض ٟيغـٖٓ 1987 ١ـش ٙايقـؿٚ , ١ايـيت أؽـاصت إىل إٕ َـٔ
مُٔ ايعكٛر اييت حيعض تغذًٗٝا ٚته ٕٛباطً ١بطالْاً َطًكاً ايعكٛر اييت تظٜـز
()33
َزتٗا عً ٢ايعؾض عٓٛات ٚ .مل ٜتنُٔ ايكاْ ٕٛايقٝين ايٓاؾش ْقاً مماثالً.
أَا عً ٢املغت ٣ٛايزٚي ٞؾكز ْك تكٓني ايغًٛى ايزٚي ٞيغٓ 1985 ١عًـٖ ٢ـشا
()34
اؿهِ يف ايؿكض َٔ )11( ٠املار ٠ايضابع َٔ ١ايؿقٌ ايجايح .

ايؿضع ايجاْٞ
اـقا٥ك ايشات ١ٝيعكز املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ

تتُجٌ ٖش ٙاـقا٥ك يف إٕ ٖشا ايعكز ٜعّز َٔ ايعكٛر ايتذاص َٔٚ , ١ٜعكٛر
اإلسعإ  ,باإلماؾ ١إىل ن َٔ ْ٘ٛايعكٛر ايُٓٛسدٚ , ١ٝعٛف ْعضض شلشٙ
اـقا٥ك ٚسيو عً ٢ايٓش ٛاآلت: ٞ
أٚالً  :إْ٘ عكز س ٚطابع ػاص: ٟ
,
ٜعّز عكز املغاعز ٠ايؿٓ َٔ ١ٝايعكٛر اييت تتُتع بايقؿ ١ايتذاص١ٜ
نْ ْ٘ٛؾأ ٚتطٛص يف ب ١٦ٝتتغِ بايطابع ايتذاصٖ ٟشا َٔ داْب  َٔ ,داْب آخض إٕ
أسهاَ٘ قز دعًت٘ اعتجٓا َٔ ٤سٝح اـنٛع يًكٛاعز ايعاَ , ١إس ٜٓؾ ٧عٓز
قٝاَٚ ١العتباصات عًُ ١ٝؼهِ ايٓؾاط ايتذاصَ , ٟضانظ سات طبٝع ١خاف١
ن ْ٘ٛايٛع ١ًٝايٓاقً ١يًتكٓ ١ٝعً ٢املغت ٣ٛايزٚيٚ .ٞػزص اإلؽاص ٠إىل إٕ ؼزٜز
املكقٛر بإٔ عكٛر ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا سات طابع ػاص ٟنإ قٌ اختالف يف
()36
إىل إٕ املكقٛر بايطابع ايتذاص " : ٖٛ ٟفضر
ايؿك٘  ,إس سٖب داْب َٔ ايؿك٘
َزي ٍٛايهًُ ١ايعاّ "  ,مبعٓ ٢ست ٢ته ٕٛايعًُ ١ٝػاص ١ٜايطابع البز إٔ
تهْ ٕٛؿع ١ٝتغتٗزف ؼكٝل ايهغب املارٚ .ٟغالف ٖشا ايضأ ٟسٖب داْب أخض
()37
 ,إىل إٕ َا ٜعط ٞعكٛر ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا فؿتٗا ايتذاص ١ٜال
َٔ ايؿك٘
()38
ؾشغب  ,بٌ إٕ ايعٌُ ايش ٟتٓقب عً١ٝ
نْٗٛا َٔ عكٛر املعاٚم ١ايٓؿع١ٝ
ٖش ٙايعكٛر ٖ ٛعٌُ ػاصٚ ٟمماصع ١أطضاف ايعكز شلشا ايعٌُ بقٝػ ١االسذلاف ٖٛ
ايشٜ ٟنؿ ٞعًٖ ٢ش ٙايعًُ ١ٝايطابع ايتذاصٚ , ٟبشيو ؽنع يًٓعاّ ايكاْْٞٛ
()35
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يًعكٛر ايتذاص ١ٜعٛا َٔ ٤سٝح اإلثبات أ ٚاالختقال ايكنا ٞ٥أ ٚايتكارّ َ ,ع
األخش بعني االعتباص إٕ اتؿاقات ْكٌ ايتكٓ ١ٝاييت تتِ بٗزف تكزَ ِٜعْٛات رٚي ١ٝأٟ
بزَ ٕٚكابٌ  ,أ ٚتًو اييت تٓعِ ألغضاض عٝاع ١ٝال ميهٔ إٔ تٓن ٟٛؼت فٛص٠
ايعكٛر ايتذاص.١ٜ
ٖٚشا املعٓ ٢متت اإلؽاص ٠إي ٘ٝيف َؾضٚع تكٓني ايغًٛى ايزٚي ٞيٓكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا يغٓ 1985 ١إس ْك عً " : ٢إٕ عًُْ ١ٝكٌ ايتهٓٛيٛدٝا عًُ١ٝ
()39
سات طابع ػاص. " ٟ
نُا ْعِ املؾضع املقض ٟأسهاّ ايعكٛر ايٓاقً ١يًتهٓٛيٛدٝا مُٔ
أسهاّ قاْ ٕٛايتذاص ٠اؾزٜز ايٓاؾش صقِ  17يغَٓ , 1999 ١عتدلاً َٓ٘ عكزا ػاصٜاً
خينع ألسهاّ قاْ ٕٛايتذاص , ٠سٝح تنُٓت أسهاَ٘ يف املٛار ( )87 , 72إس اؾضر
ي٘ ؾقالً ناَالً يف ايباب ايجاْٖ َٔ ٞشا ايكاْ ٖٛٚ ٕٛتّٛد٘ سَغِٔ َٔ املؾضع
املقض.ٟ
ْٚأٌَ إٔ ٜٓتٗر املؾضع ايعضاق ٞسات ايٓٗر بقٝاغٖ ١ش ٙايعكٛر ٚتٓعُٗٝا
تٓعُٝاً قاْْٝٛاً .إس ال ٜٛدز ْك يف قاْ ٕٛايتذاص ٠ايعضاق ٞصقِ  30يغَٓ 1984 ١ا
ٜؾرل إىل ٖشا ايعكز إال اْ٘ اعتدل ْكٌ األؽٝاٚ ٤األؽدال َٔ قب ٌٝاألعُاٍ
ايتذاص ١ٜبقضٜح ايؿكض َٔ )9( ٠املار ٠اـاَغ َٔ ١ايكاْ ٕٛاملشنٛص.
ٚايتغاؤٍ املطضٚح ٌٖ ٜعتدل عكز املغاعز ٠ايؿٓ َٔ ١ٝعكٛر ْكٌ األؽٝا ٤؟
()40
ٜشٖب ايبعض إىل إٕ ايتهٓٛيٛدٝا تعتدل َٔ األَٛاٍ املعٓ ١ٜٛسات ايك١ُٝ
االقتقار ١ٜايعاي َٔٚ ١ٝثِ تقًح نُشٌ يًشكٛم املاي ١ٝيشا ؾإٕ املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ
تعتدل َٔ قب ٌٝاألؽٝا , ٤خاف ١إسا عضؾٓا إٔ ايكاعز ٠ايعاَ ١تكن ٞبإ نٌ
األؽٝا ٤تقًح إٕ ته ٕٛقال يًشكٛم املاي ١ٝإال إسا ناْت ؽضز عٔ ايتعاٌَ
()41
 ,ؾبُكاصْ ١أسهاّ عكز ْكٌ األؽٝأَ ٤
بطبٝعتٗا أ ٚعهِ ايكإْٛ
أسهاّ عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝلز إْٗا َتكاصب ١عٛا َٔ ٤سٝح اـقا٥ك أَٔ ٚ
سٝح االيتظاَات ٚنُشقًْٗ ١اٜ ١ٝ٥عتدل عكز املغاعز ٠ايؿٓ َٔ ١ٝقب ٌٝعكز
األؽٝا ٤إال أْ٘ عكز َٔ ْٛع خال ْعضاً ـقٛف ١ٝقً ١املتُجٌ باملعضؾ ١ايؿٓ( ١ٝ
).know - how
نُا ٚميهٔ اعتباص عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝعُالً ػاصٜاً ألْ٘ خينع
باينضٚص ٠يٓعض ١ٜاملؾضٚع ْٚعض ١ٜايتزا , ٍٚؾٗ ٛخينع يٓعض ١ٜاملؾضٚع أٚالً  ,الٕ
ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ال ٜك ّٛإال بتٛاؾض عٓقض ايعٌُ ٚق ٠ٛصأؼ املاٍ ٚ ,خينع
()42
يٓعض ١ٜايتزا ٍٚألْ٘ ٜٓقب عً ٢تزا ٍٚايجض. ٠ٚ
ثاْٝاً  :اْ٘ َٔ عكٛر اإلسعإ :
عضف األعتاس ر ٟبٝر ( )depageعكٛر اإلسعإ بأْٗا  " :عكٛر َع ١ٓٝتتهٕٛ
رْ ٕٚكاـ عابل بني ايطضؾني يؾضٚطٗا ٚؾشٛاٖا  ,ؾٗٝا ٜكٓع املكابٌ بإعطا٤
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َٛاؾكت٘ باالْنُاّ إىل َؾضٚع َعني ٚعً ٢ايزٚاّ تكضٜبا غرل َتػرل يعكز
()43
منٛسدٜ ٞكزَ٘ ايطضف املٛدب " .
ٜٚعضؾ٘ داْب َٔ ايؿك٘ بأْ٘  " :ايعكز ايشٜ ٟغًِ ؾ ٘ٝاسز ايطضؾني بؾضٚط
َكضصٜ ٠نعٗا ايطضف اآلخض ٚال ٜغُح مبٓاقؾتٗا ٚ ,سيو ؾُٝا ٜتعًل بغًع أٚ
َضاؾل مضٚص ١ٜته ٕٛقٌ استهاص قاْ ْٞٛأ ٚؾعً ٞأ ٚته ٕٛاملٓاقؾ ١قزٚر٠
()44
ايٓكاـ بؾأْٗا " .
أَا املؾضع ايعضاق ٞؾًِ ٜنع تعضٜؿاً يعكز اإلسعإ  ,بٌ دا٤ت املارَٔ )167( ٠
ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ٞمبذُٛع َٔ ١األسهاّ َٓعُ ١شلشا ايعكز ؾكز ْقت عً٢
إٔ " ايكب ٍٛيف عكٛر اإلسعإ ٜٓشقض يف فضر ايتغً ِٝمبؾضٚع عكز سْ ٟعاّ
َكضص ٜنع٘ املٛدب ٚال ٜكبٌ ؾَٓ ٘ٝاقؾ٘ ".
()45
أَا ؾُٝا ٜتعًل بايؾضٚط اـاف ١بعكز اإلسعإ :
 .1إٔ ٜه ٕٛاإلجياب عاَا َٛدٗا يًذُٗٛص ناؾ ١اٚاىل ؾضٜل غرل قزر َِٓٗ.
 .2إٔ ٜه ٕٛاسز ايطضؾني يف َضنظ اقتقار ٟقٜ ٟٛغُح ي٘ بؿضض ؽضٚط٘
ملا ٜتُتع ب٘ َٔ استهاص قاْ ْٞٛأ ٚؾعً ٞؾقؿ ١االستهاص ٖٞ ,املٝظ ٠ايٛسٝز ٠اييت
تنع املٛدب يف َضنظ قٜ ٟٛغُح ي٘ بؿضض ؽضٚط٘ ر ٕٚؼؿغ.
 .3إٕ ٜتعًل ايعكز بغًع أَ ٚضاؾل تعز َٔ اينضٚصٜات بايٓغب ١يًُغتًٗهني
أ ٚاملٓتؿعني أ ٚعً ٢األقٌ يف سزٚر َا ٚفًت إي ٘ٝايتهٓٛيٛدٝا اؿزٜج.١
ٚي ٛأَعٓا ايٓعض يف ايؾضٚط املتكزَ ١يٛدزْا أْٗا تٓطبل يف ايػايب عً ٢عكز
املغاعز ٠ايؿٓ , ١ٝؾاإلجياب يف ٖشا ايعكز ٜتقـ بايعُ ١َٝٛباإلماؾ ١إىل إٕ املّٛصر
 ٜكبٌ ايتعاقز َع أ ٟطضف َٔ ادٌ اؿق ٍٛعً ٢املغاعزٚ ٠املع ١ْٛايؿٓٚ ١ٝتزصٜب
ايعاًَني النتغاب اـدلٚ ٠املٗاص ٠يف األَٛص ايؿٓ ١ٝملا حيكل ي٘ سيو َٔ طٜار ٠يف
َزخٛالت٘.
باإلماؾ ١إىل إٕ فؿ ١االستهاص تتشكل يف نجرل َٔ ايؿضٚض  ,ؾاـدل ٠اييت
حيٛطٖا املّٛصر عً ٢عب ٌٝاالعت٦جاص تعط ٘ٝاألؾنً ١ٝيف َٛادٗ ١املٓاؾغني ي٘,
ٚبايتايٜ ٞه ٕٛيف َضنظ ق ٟٛميهٓ٘ َٔ ؾضض ؽضٚط٘ عً ٢املتًكٖ ٞشا َٔ
داْب  َٔ ,داْب أخض لز إٕ ساد ١املتًك ٞإىل ٖش ٙاـدلات ٚاملٗاصات اييت ميتًهٗا
املّٛصر ٚ ,اييت ٜؿتكض إيٗٝا املتًك ٞتزؾع٘ يف نجرل َٔ األسٝإ إىل قب ٍٛايؾضٚط اييت
ٜنعٗا املّٛصر  ,ؾاؿاد ١إىل املغاعز ٠ايؿٓ ٖٞ ١ٝاييت تزؾع املتًك ٞإلبضاّ ايعكز,
ٚاييت ٜبتػٚ َٔ ٞصاٖ٤ا تطٜٛض اـدلات ٚاملٗاصات ايؿٓ ١ٝايالطَ ١إللاح املؾضٚع.
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()46
 ,إىل إٕ عكٛر ْكٌ
ٚخالؾاً ملا تكزّ ٜشٖب اػا ٙآخض يف ايؿك٘
ايتهٓٛيٛدٝا عَُٛاً ٚعكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝعًٚ ٢د٘ اـقٛل  ,ال ٜقح
ْغبتٗا إىل عكٛر اإلسعإ ٜٚعًٌ سيو يغببني :
 .1إسا نإ ايتٛاطٕ يف ايك ٣ٛاالقتقار ١ٜيألطضاف مي ٌٝأسٝاْاً إىل داْب
ايطضف األدٓيب يتؿٛق٘ عً ٢ايز ٍٚاملتعاقزْ َٔ ٠اس ١ٝايتٓعَٚ ِٝقارص ايتٌُٜٛ
ٚايكزصات ايتهٓٛيٛد ١ٝمما جيعٌ املغتٛصر ( ايزٚي ١املغتكبً ١يًتهٓٛيٛدٝا
) يف َضنظ ايتبع ١ٝاالقتقارٚ ١ٜايتهٓٛيٛد , ١ٝإال إٕ َٔ ايجابت مل ٜعز َكبٛالً
يف ايعالقات ايتذاص ١ٜايزٚي ١ٝيف ايٛقت اؿامض إٕ ٜزّع ٞاملتعاقز األدٓيب إٕ
بإَهاْ٘ إٕ ميً ٞإصارت٘ عً ٢ايز ٍٚاملتعاقزَ ٠ع٘  ,سيو إٕ قٛت٘ االقتقار ١ٜػز
سزٚرٖا ٚقٛٝرٖا يف ايغًطات ايغٝار ١ٜيًزٚي ١أ ٚاملؾضٚع املتعاقز  َٔٚ ,ثِ ٜقرل
ايعكز ًَتك ٢شلش ٙايك ٠ٛاملنار ٠شلزف ْٗا ٖٛ ٞ٥ؼكٝل ايتٛاطٕ بني َقاحل نٌ
األطضاف.
 . 2إٕ متشٝك ايعالقات ايعكز ١ٜعً ٢اصض ايٛاقع ٜهؾـ إٕ قًٝال َٔ
ايعكٛر ٜتنُٔ قٛٝراً عً ٢ايتؿاٚض  ,نُا أْ٘ ال إيظاّ عً ٢ايطضف األدٓيب إال إسا
قضص ٖ ٛسات٘ إٔ ٜتعاقز ًٜٚتظّ قبٌ ايزٚيٚ ١يف ظٌ ؽضٚط قًَٗٓ ٌٝا َا ٜعّز ؽضطاً
َكٝزاً.

ثايجاً  :اْ٘ َٔ ايعكٛر ايُٓٛسد: ١ٝ
عضف ايؿك )Schmmittihoff( ٘ٝايعكٛر ايُٓٛسد ١ٝبأْٗا  " :فُٛعَٔ ١
ايؾضٚط ايُٓٛسد ١ٝيف فٝػَ ١هتٛبٚ ١معتٗا َغبكاً ٖ ١٦ٝرٚي ١ٝعًٚ ٢ؾل
ايعارات ٚأعضاف ايتذاص ٠ايزٚيٚ , ١ٝاييت قبًٗا األطضاف بعز تعزًٜٗا عًٚ ٢ؾل
()47
َتطًبات ايتعاٌَ ايؿين " .
()48
ٚعضؾٗا ايبعض بأْٗا  " :عباص ٠عٔ مناسز يعكٛر تعتدل سذ ١عً ٢األؽدال
ايشٜ ٜٔكبً ٕٛفٝاغ ١عكٛرِٖ عًَٛٓ ٢اشلا  ,أ ٚأْٗا فٝاغَ ١غبك ١جملُٛعَٔ ١
ايبٓٛر ايتعاقز َٔ ١ٜأسز األؽدال تٓزَر يف عكز ٜٓقب عًْ ٢ؿػ َٛمٛعٗا
ٚسيو باتؿام أطضاف ٖشا ايعكز ".
ٚدزٜض بايشنض إىل إٕ قاٚي ١تٛؾرل ايٛقت ٚاؾٗز يف فٝاغ ١ايعكٛر ٚ ,ققٛص
ايتؾضٜعات ايٛمع ١ٝعٔ سٌ املؾهالت ايكاْ ١ْٝٛاملتعًك ١بايعكٛر ٚ ,العُٝا
ايعكٛر املزْٚ ١ٝايتذاص ١ٜاييت تٓقب َٛمٛعاتٗا عً ٢أَٛص ؾٓ ١ٝأ ٚتكٓ ١ٝتتطٛص
بغضع ١نبرلٚ ٠ال تغتطٝع ايتؾضٜعات َالسكٖ ١شا ايتطٛص َٔ داْب  َٔٚ ,داْب
آخض االػا ٙم ٛتٛسٝز ايكٛاعز ايكاْ ١ْٝٛاييت ؼهِ املعاَالت املاي , ١ٝناْت
()49
أعباب أرت إىل اْتؾاص ظاٖض ٠ايعكٛر ايُٓٛسد. ١ٝ
()50
ٚػزص اإلؽاص ٠إىل إٕ ايعكز ايُٓٛسدٜ ٞعّز فٛص َٔ ٠عكٛر اإلسعإ  ,ؾٗٛ
غايباً َا حيضص عً ٢ؽهٌ منٛسز عكز بقٝػَ ١هتٛب ١ؼت ٟٛعً ٢ايكٛاعز
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ٚايؾضٚط ايعاَ ١اييت ؼزر أثاص ايعكز َٔ سكٛم ٚايتظاَات ألطضاؾ٘  ,فارص َٔ طضف
ق َٔ ٟٛايٓاس ١ٝاالقتقارٜ ١ٜكزَ٘ يًُتعاقز اآلخض  ٖٛٚايطضف اينعٝـ يف ايعكز
ٚال ٜكبٌ َٓاقؾ٘ ؾٗٝا ٚ ,يٝػ أَاَ٘ خٝاص أَا إٕ ٜكبٌ ايعكز بضَت٘ أٜ ٚضؾن٘ مجً١
ٚ ,غايباً َا ٜضمذ إلصار ٠ايطضف ايكٚ ٟٛتطبل عً ١ٝبٓٛر ايعكز ناؾ٘.
ٚعٓز إَعإ ايٓعض مبا تكزّ لز إٕ عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝيف اغًب فٛصٖٛ ٠
عكز منٛسد ٞبٛفؿ٘ ْعاَاً قاْْٝٛاً اقتقارٜاً ٜٓقب يف أطاص منٛسدٜ ٞهٕٛ
َطبٛعاً ٜؾتٌُ عً ٢ؽضٚط عاَٚ ١ؽضٚط خاف ١بايتعاقز  ,ؾٗ ٞتتنُٔ
أسهاَاً تؿق ١ًٝٝتتعًل بتشزٜز أصنإ ايعكز ٚسكٛم ٚايتظاَات أطضاؾ٘
ٚنٝؿ ١ٝتٓؿٝشٖا ٚبٝإ اثض اإلخالٍ بٗش ٙااليتظاَات ٚفٛال إىل ٚمع ايكٛاعز
اـاف ١مبغا ٌ٥ايٛادب ١ايتطبٝل عً ٢ايعكز ٚٚعا ٌ٥تغ ١ٜٛاملٓاطعات اييت
ميهٔ إٕ تجاص أثٓا ٤تٓؿٝش.ٙ

املطًب ايجايح
متٝٝظ عكز املغاعز ٠عُا ٜؾتب٘ ب٘ َٔ عكٛر
بعز إٔ بٓٝا تعضٜـ عكز املغاعز ٠ايؿٓٚ ١ٝخقا٥ق٘  ,ؾإٕ اعتهُاٍ ايبشح
يف َؿٜٗ َ٘ٛتطًب َٓا إٔ ْعضض بعز سيو يًتُٝٝظ بٚ ٘ٓٝبني َا ٜؾتب٘ ب٘ َٔ
أٚماع قاْ ١ْٝٛأخض ٣يف ايؿضٚع اآلت: ١ٝ

ايؿضع األٍٚ
متٝٝظ عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝعٔ عكز ايبشح ايعًُٞ
سٖب بعض ايؿك٘ ايؿضْغ ٞإىل تعضٜـ عكز ايبشح بأْ٘ َ " :ا ٖ ٛإال عكز ًٜتظّ
ؾ ٘ٝاملٗين ػا ٙؽدك غرل َتدقك بإٔ ٜظٚر ٙيكا ٤ادض مبعًَٛات يف داْب َٔ
()51
دٛاْب ايعً ّٛاملتدقق. " ١
()52
بأْ " : ١اتؿام مبٛدب٘ ٜتعٗز املز ٜٔبايكٝاّ بزصاعات
نُا عضؾ ١ايبعض
سات طبٝع ١عكًٚ ١ٝإدضا ٤ػاصب عًُ ١ٝسات فً ١مبٗاص ٠املز ٜٔيف عكز ايبشح
َٚكابٌ ادض بٗزف ايٛف ٍٛإىل َعاصف دزٜز ٠غرل َٛدٛر ٠يف فاٍ ايعًِ
ٚايتهٓٛيٛدٝا ".
()53
 ,إٕ عكز ايبشح َا ٖ ٛإال فٝػ َٔ ١فٝؼ ايعكٛر
ٜٚض ٣داْب َٔ ايؿك٘
ايٓاقً ١يًتهٓٛيٛدٝا َٗٓٚا عكز املغاعز ٠ايؿٓ , ١ٝإس إٕ عكز ايبشح ايعًُٞ
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ٜؾذلى َع عكز املغاعز ٠ايؿٓ َٔ ١ٝسٝح املٛمٛعٚ ,ايشٜ ٟتُجٌ بذلتٝب ايتظاّ يف
سَ ١اسز املتعاقز ٜٔبٓكٌ َا يزَ َٔ ٜ٘عضؾ ١إىل املتعاقز اآلخض  ,إماؾ ١إىل إٕ األدض
()54
 ,سيو إٕ عكز املغاعز ٠ايؿَٓٔ ١ٝ
ٜعّز عٓقضا دٖٛضٜا يف نال ايعكزٜٔ
عكٛر املعاٚم ١اييت ال تتِ إال مبكابٌ عٛا ٤نإ عٝٓٝاً أّ َايٝاً.
ْ َٔٚكاط االؽذلاى األخض ٣بني ايعكز ٜٔااليتظاّ بايغض , ١ٜإس ٜتطًب عكز
ايبشح ايعًُ ٞايهؾـ يف إثٓا ٤املؿاٚمات عٔ بعض املعًَٛات ٚايعٓافض يًباسح
َٔ ادٌ إقٓاع٘ ظزٖ ٣ٚش ٙاملعًَٛات ايبشج ١ٝنٜ ٞتُهٔ َٔ تكزٜض قُٝتٗا ,
َٚز ٣استٝاد٘ شلا يف إثٓا ٤إعزار ٙيًبشح  ,أٜ ٚه ٕٛايهؾـ عٓٗا بعز إبضاّ
ايعكز يف إطاص تٓؿٝش ايتظاَ٘ بإعزار ايبشح ايعًُٖٓٚ , ٞا ٜتعضض املغتؿٝز ـطض
إَهاْ ١ٝإؾؾا ٤ايباسح شلش ٙاألعضاص يآلخض ٜٔعً ٢مٜ ٛغبب اينضص مبقاؿ٘ ,
()55
ٖ ,شا َٔ
ْٚتٝذ ١يشيو تدلط أُٖ ١ٝااليتظاّ بايغض ١ٜيف عكز ايبشح ايعًُٞ
()56
إىل إٕ نال ايعكزٜ ٜٔعّزإ َٔ
داْب  َٔٚ ,داْب أخض ٜشٖب داْب َٔ ايؿك٘
عكٛر املكاٚي.١
ٚصغِ احملاٚالت اييت بششلا ايؿك٘ يًتؿضٜل بني ايعكزٚ , ٜٔاييت دعًت َُٓٗا
فٛصتني يٛد٘ ٚاسز إال إٕ ٖشا ال ميٓع َٔ ٚدٛر تبا ٜٔبني ٖش ٜٔايعكز َٔ ٜٔعز٠
()57
 ,كايؿا يف سيو عكز
ٚد , ٙٛؾعكز ايبشح ايعًُٜ ٞعّز َٔ ايعكٛر املزْ١ٝ
املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝايشٜ ٟعز عكزا ػاصٜا ْاقال يًتهٓٛيٛدٝاٖ .شا َٔ ْاسَٔٚ ١ٝ
ْاس ١ٝأخض , ٣صغِ اقذلاب عكز ايبشح ايعًُ َٔ ٞعكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝيف َغأي١
االيتظاّ بايغض ١ٜإال أْ٘ ػزص اإلؽاص ٠إىل إٕ رٚص ايباسح يف عكز ايبشح ايعًُٞ
ٜكتقض عً ٢فضر قٝاَ٘ بإعزار ايبشح ايعًُٚ ٞتغً ُ٘ٝيًُغتؿٝز عًٚ ٢ؾل
()58
االتؿام .
ْ َٔٚاس ١ٝثايجْ ١عضاً العتباص عكز املغاعز ٠ايؿٓ َٔ ١ٝايعكٛر ايٓاقً١
يًتهٓٛيٛدٝا ,ؾٜٗ ٛتنُٔ فُٛعَ ١عاصف غرل فضر , ٠مبعٓ ٢إٕ ٜه ٕٛي٘
راُ٥ا داْب تطبٝك ٞبايٓعض إىل إٕ َبتهضٖا  ٟٜٛٓاعتدزاَٗا يف فاٍ ايٓؾاط
()59
املار ٟيتكز ِٜاـزَات أ ٚإْتاز ايغًع .
ؾاملغاعز ٠ايؿٓ ١ٝعً ٢سز تعبرل داْب َٔ ايؿك٘ ْٖ ٞكٌ يألًٖٝات أٚ
()60
 ,مبعْٓ ٢كٌ املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝؼت فٝػ ١ايتزصٜب عًٚ ٢مع
ايتدققات
()61
املعاصف ايتهٓٛيٛد ١ٝاملهتغب ١قٝز ايتطبٝل ٚ .مما ػزص إي ٘ٝاإلؽاص ٠إٕ
ايؿك٘ ايؿضْغٜ ٞشٖب إىل " إٕ َٔ ٜك ّٛبايبشح ال ميهٔ إٕ ٜه ٕٛايتظاَ٘ إال
ايتظاَاً ببشٍ عٓا , ١ٜالٕ املًتظّ بايبشح ئ ٜتُهٔ َٔ االصتباط َكزَاً بايهؾـ
عٔ َعاصف ؾٓ ١ٝدزٜز ٠أ ٚاخذلاعات يٝغت َٛدٛر ٠يف فاٍ ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا
()62
ٚ ,بايتاي ٞؾإٔ َغؤٚي ١ٝاملًتظّ
ٚإ ٜه ٕٛايتظاَ٘ ٖشا بتشكٝل ْتٝذ" ١
بايبشح تتشكل مبذضر اصتهاب٘ خطأ إثٓا ٤تٓؿٝش االيتظاّ.
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()63
ٖٛ
أَا ايتظاّ املّٛصر يف عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝنُا ٜشٖب داْب َٔ ايؿك٘
ايتظاّ بتشكٝل ْتٝذ , ١إس إٕ طبٝع ١ايعكز ٚاشلزف َٓ ١جيعٌ َٔ االيتظاّ بتكزِٜ
املغاعز ٠ايتظاَاً بتشكٝل ْتٝذ ١ال ببشٍ عٓاٚ ,١ٜبايتاي ٞتكَ ّٛغؤٚي ١ٝاملّٛصر
مبذضر عزّ ؼكٝل ايٓتٝذ ١املتؿل عًٗٝا مبٛدب ايعكز  ,ر ٕٚاؿاد ١إىل إثبات
()64
اـطأ َٔ قبٌ املتًك. ٞ
()65
 ,إىل إٕ اؿذر اييت أٚصرٖا ايؿك٘
ٚأٜاً نإ األَض ؾكز سٖب داْب َٔ ايؿك٘
حملاٚي ١ايتكضٜب بني ايعكز ٜٔتغتٓز إىل فٛص ٠عاَ ١ال تضق ٢إىل املغت ٣ٛايشٟ
جيعًٗا تضبو ايتُٝٝظ بني ايعكز.ٜٔ

ايؿضع ايجاْٞ
متٝٝظ عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝعٔ عكز املؾٛص٠

ٜعضف عكز املؾٛص ٠بأْ٘  ٖٛ " :سيو ايعكز ايشٜ ٟؿضض عً ٢اسز املتعاقز, ٜٔ
ايتظاَا بتكز ِٜاملؾٛص ٠اعتُارا عًَ ٢ضنظ ٠األق ٣ٛـ باعتباص نَٝٓٗ ْ٘ٛا ـ
يٝغاعز ايعُ ٌٝعً ٢اؽاس قضاص ْٗا ٞ٥بقزر َٛمٛع االعتؾاصٚ , ٠سيو َكابٌ
()66
 ,نُا ٜعضؾ٘ آخض ٕٚبأْ٘  " :سيو ايعكز ايشٜ ٟعتُز عً ٢أراَ ٤عني
ادض "
يًُغتؾاص املتدقك ايشٜ ٟنع املغتؿٝز ثكت٘ ؾ ٘ٝبكقز اؿق ٍٛعً٢
َعًَٛات تعهػ خدل ٠املغتؾاص ٚؽقق٘ مبا ٜهؿٌ ؼكٝل ْتا٥ر تتؿل
()67
ٚايػا ١ٜاييت ٜبشح عٓٗا املغتؿٝز َٔ ٚصا ٤إبضاَ٘ شلشا ايعكز "  .إس ٜتُجٌ عكز
املؾٛص ٠باعتؾاصات مبكابٌ ٜكزَٗا املٗين يػرل املتدقك يف ؾضع َٔ ؾضٚع املعاصف
()68
ايؿٓٚ ١ٝايعًُٜ , ١ٝه َٔ ٕٛؽأْٗا إٕ ٜغتٓز إيٗٝا غرل املتدقك يف قضاص. ٙ
ًٜٚتك ٞعكز املغاعز ٠ايؿَٓ ١ٝع عكز املؾٛص ( ٠اـدل ٠االعتؾاص ) ١ٜظٛاْب عز.٠
ؾُٔ داْب أٜ ,ٍٚك ّٛعكز املؾٛص ٠عً ٢صنٝظ ٠أعاعَ ١ٝؿارٖا االعتباص
ايؾدق ٞيف ؽدك املغتؾاص  ,الٕ املغتؿٝز ٜدلّ عكز املؾٛص ٠اعتٓاراً إىل تٛؾض
()69
املعًَٛات ايؿٓ ١ٝيز ٣اـبرل االعتؾاصٚ ٟاييت ال تهَ ٕٛتاس ١يًذُٗٛص َٔٚ .
داْب ثإ ٜؾذلى ايعكز , ٜٔبإٔ نٌ َٔ اـبرل االعتؾاصٚ ٟاملغاعز ايؿين
خينعإ ملا خينع ي٘ املٗٓ َٔ ٕٛٝايتظاَات  ,مبا يف سيو االيتظاّ بتبقرل
()70
ايعُٚ . ٌٝنشيو االيتظاّ بايغض , ١ٜإس ًٜتظّ املغتؾاص باسذلاّ املعًَٛات اييت
()71
تتقٌ باملغتؿٝز عٔ طضٜل َٓع إؾؾاٖ٤ا يًػرل  َٔ ,داْب ثايح إٕ نال
()72
ايعكزٜٓ ٜٔزصز ؼت َؿٗ ّٛايعكٛر ايضما ١ٝ٥املًظَ ١يًذاْبني ٚأخرلاً ؾإٕ عكز
املؾٛص َٔ ٠ايعكٛر مبكابٌ  ,إس ٜٗزف املغتؾاص َٔ ٚصاٖ ٤شا ايعكز اؿق ٍٛعً٢
()73
َكابٌ ْكز. ٟ
ٚباملكابً ١بني ايعكز ٜٔلز إٕ بايضغِ َٔ فشٖ ١شا ايتؾاب٘  ,إال إٕ ٖشا ال
ٜٓؿٚ ٞدٛر ْكاط االختالف بُٗٓٝا  ,ؾُا تكزّ سنض ٖٞ ٙدٛاْب عاَ ١ال تضق ٢إىل
املغت ٣ٛايش ٟجيعًٗا تضبو ايتُٝٝظ بني ايعكز , ٜٔسيو إٕ ٚفـ عكز املؾٛص ٠بأْ٘
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صما , ٞ٥قا ِ٥عً ٢االعتباص ايؾدقٚ , ٞأْ٘ مبكابٌ  ,تعّز أٚفاؾاً عاَ ١تؾذلى
ؾٗٝا ايهجرل َٔ ايعكٛر  ,إال إٔ ٖشا ال ٜعين إٔ تهٖ ٕٛش ٙاألٚفاف عبب يًتكضٜب
بني ٖش ٙايعكٛر إىل ايزصد ١اييت ٜقعب َعٗا ايتُٝٝظ بٗٓٝا.
 َٔٚأٚد٘ االختالف األخض ٣بني ايعكز ٖٛ ٜٔرٚص نٌ َٔ اـبرل االعتؾاصٟ
ٚاملغاعز ايؿين يف َضسً ١تٓؿٝش األرا ٤ايشٖين قٌ االعتؾاص , ٠سٝح ٜكتقض رٚص
اـبرل االعتؾاص ٟعً ٢فضر إبزا ٤ايٓقح س ٍٛاالعتؾاص ٠اييت ٜتِ تغًُٗٝا إي, ١ٝ
بُٓٝا ٜتُجٌ رٚص املغاعز ايؿين بٛمع ٖش ٙاالعتؾاصَٛ ٠مع ايتٓؿٝش ٚ ,سيو َٔ
خالٍ ايكٝاّ بزٚص اجياب ٞؾعاٍ  ,عٛا ٤بتزصٜب ايعاًَني يف املؾضٚع أ ٚايضقاب١
ٚاإلؽضاف عً ٢ايتٓؿٝشٖ .شا َٔ ْاسْ َٔٚ , ١ٝاس ١ٝأخض ٣خيتًـ ايعكز َٔ ٜٔسٝح
طبٝع ١قٌ االيتظاّ  ,ؾُشٌ االيتظاّ يف عكز املؾٛصٜ ٠تُجٌ بتكز ِٜاملؾٛصٖٛٚ ٠
عٌُ سٖين عكً ٞقض  ,أَا احملٌ يف عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝؾاألفٌ إٕ املغاعز
()74
ايؿين ٜك ّٛبعٌُ َار ٟملقًش ١عُٚ ١ًٝؿغاب٘ بػ ١ٝصؾع نؿا ٠٤ايتٓؿٝش .
 َٔٚأٚد٘ االختالف األخض ٣بُٗٓٝا  ,إٕ املّٛصر يًُغاعز ٠ايؿٜٓ ١ٝزخٌ يف
اعتباص ٙعٓز تكزٜض ٙيًُكابٌ تًو اـغا٥ض اييت تتشكل َٔ اقتغاَ٘ يغٛم
ايتغٜٛل شلش ٙايتهٓٛيٛدٝا بٚ ٘ٓٝبني املتًك , ٞؾأْ٘ عً ٢عهػ سيو ٜ ,زخٌ
املغتؾاص يف اعتباص ٙعٓز تكزٜض ٙأدضَ ٙز ٣لاح َعضؾت٘ ايؿٓٚ ١ٝإبزاع٘ ايؿهضٟ
َٔ خالٍ لاح بضْاف٘ يف ؼكٝل أٖزاؾ٘ ٚؼغني إْتاد ١ٝاملؾضٚع ٚتغٜٛك٘ ,
ٚإ ايتٓاؾػ ٖٓا غرل ٚاصرٚ ,لاح ايعُ ٌٝال ٜعين ؾكزإ املغتؾاص يعُال ٘٥نُا
ٖ ٛاؿاٍ بايٓغب ١يًٓذاح ايشٜ ٟقارف ايطضف املتًك ٞيف اعتػالٍ ايتهٓٛيٛدٝا ,
سٝح إٕ ايٛد٘ اآلخض شلشا ايٓذاح ٜعين ؾكزإ َٓتر ايتهٓٛيٛدٝا  ,يعُال ٘٥يف
()75
تغٜٛل عًعت٘ .
ٚخالؾاً ملا تكزّ َٔ سنض َٔ ٙاعتباص ايتظاّ األطضاف بايغضْ َٔ ١ٜكاط االؽذلاى
()76
 ,إىل إٕ ٖشا االيتظاّ
بني عكز املغاعز ٠ايؿٜٓ , ١ٝشٖب داْب أخض َٔ ايؿك٘
ٜبعز املكاصْ ١بني ايعكزٚ ٜٔعًٚ ٢ؾل ٖشا ايضأ ٟؾإ املغتؾاص ال ٜٓكٌ إىل عًُ٘ٝ
أ ١ٜإعضاص تهٓٛيٛدٚ , ١ٝنٌ َا يف األَض اْ٘ ٜٛدٗ٘ ٜٚكزّ إي ٘ٝاملؾٛص َٔ ٠ادٌ
اختٝاص أؾنٌ َغاعز ٙيف بعح اؿٝاَ ٠ض ٠أخض ٣يف َؾضٚعْ٘ٚ .تٝذ ١ملا تكزّ ؾإٕ
اـدل ٠االعتؾاص ١ٜؽتًـ عٔ املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝباشلزف املبتػٚ َٔ ٢صا ٤نٌ َُٓٗا
 ,ؾؿ ٞايٛقت ايش ٟتٗزف اـدل ٠االعتؾاص ١ٜإىل رعِ ايعُ ٌٝؾٓٝا ؾُٝا  ٟٜٛٓاؽاسٙ
َٔ قضاص لز إٕ املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝتٗزف إىل مُإ سغٔ تٓؿٝش األرا ٤ايشٖين قٌ
()77
االعتؾاص. ٠
َٔ ْاس ١ٝثايج ١خيتًـ ايعكز َٔ ٜٔسٝح طبٝع ١االيتظاّ  ,سٝح سٖب داْب
نبرل َٔ ايؿك٘ يف َقض ٚؾضْغا إىل إٔ ايتظاّ اـبرل االعتؾاص ٖٛ ٟايتظاّ ببشٍ
عٓاٚ , ١ٜال ميهٔ أبزا إٔ ٜه ٕٛايتظاَاً بتشكٝل ْتٝذْ , ١عضا إىل إٕ اـبرل
االعتؾاص ٟمياصؼ ْؾاطاً َٗٓٝاً سضاً  ٖٛٚ ,يف ْؾاط٘ ٜعتُز عً ٢ايؿهض ٚايعكٌ
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ٚ ,إ االيتظاّ بٓتٝذ ١ال ٜضر إال عًَ ٢ا َٖ ٛار َٔ ٟاألعُاٍ ٚ ,عً ١ٝؾإٔ ايتظاّ
()78
اـبرل االعتؾاص ٟال ٜه ٕٛإال ايتظاَا ببشٍ عٓا , ١ٜبُٓٝا ٜه ٕٛايتظاّ املّٛصر
()79
يف عكز املغاعز ٠ايؿٓ ٖٛ ١ٝايتظاَا بتشكٝل ْتٝذ. ١

املبشح ايجاْٞ
ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيعكز املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ

ثاص بؾإٔ ؼزٜز ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيعكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝخالف ؾكٗ ٞنبرل
 ,إس إٕ ايٛقٛف عً ٢طبٝعٖ ١شا ايعكز ٜغتًظّ ايبشح عٔ َز ٣قزصْ ٠غبٖ ١شا
ايعكز إىل تًو يعكٛر اييت ميهٔ تغُٝتٗا بايعكٛر ايتكًٝز ٖٞٚ , ١ٜايبٝع
ٚايعٌُ ٚاملكاٚيَ , ١تٓاٚيني اإلؽاص ٠إىل ايزعا ِ٥األعاع ١ٝيهٌ عكز َٔ ٖشٙ
ايعكٛر َٚ ,ز ٣تؾاب٘ عكز املغاعز ٠ايؿٖٓٚ ١ٝشا ايعكز ست ٢ميهٔ ايك ٍٛبأْ٘
ٜٓزصز ؼت أسهاَ٘ َٔ عزَٖ٘ٚ .شا َا عٓعضض ي٘ يف اصبعَ ١طايب ٚعً ٢ايٓشٛ
اآلت: ٞ

املطًب األٍٚ
عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝعكز بٝع

()80
ٜعز عكز ايبٝع َٔ ايعكٛر ايٓاقً ١يًًُهٚ , ١ٝايقً ١بني عكز املغاعز٠
ايؿٓٚ ١ٝعكز ايبٝع ٚامش ,١بٛفـ إٔ املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝظاْبٗٝا ايٓعضٟ
()81
ٚايعًُ ٞتقًح إٕ ته ٕٛقالً يعكز ايبٝع  ,إىل داْب ن ْ٘ٛعكزا َٔ عكٛر
املعاٚمٜٚ , ١ضتب ايتظاَات َتكابً ١تكع عً ٢عاتل طضؾ , ٘ٝإس ًٜتظّ املّٛصر بتكزِٜ
املغاعز ٠ايؿٓ , ١ ٝأَا ايتظاّ املتًك ٞؾٝتُجٌ بزؾع املكابٌَ ,جً٘ يف سيو املؾذلٟ
ايعار , ٟإس لز ؾ ٘ٝايعٓافض األعاع ١ٝيًبٝع ناؾَ , ١جٌ قٌ ايعكز ايشٜ ٟضغب
()83
()82
املتًك ٞاؿق ٍٛعًٚ , ٘ٝنشيو املكابٌ املزؾٛع يًُّٛصر ٖٓٚ .اى َٔ ٜشٖب
إىل إٕ َؿٗ ّٛعكز ايبٝع مل ٜعز مٝكا بإٔ ال ٜضر إال عً ٢األؽٝا ٤املارٚ , ١ٜإمنا
تقًح األؽٝا ٤غرل املار ١ٜإٕ ته ٕٛقالً ٚ ,ال ٜٛدز َا ميٓع إٔ ته ٕٛاملعضؾ١
اييت ٜتنُٓٗا عكز املغاعز ٠ايؿٖٓ ١ٝشا احملٌ .إماؾ ١إىل َا تكزّ سٖب داْب َٔ
()84
إىل إٕ ايبٝع ٖٓا خيتًـ عٔ عكٛر ايبٝع ايتكًٝز , ١ٜإس ٜتِ ب٘ تبارٍ
ايؿك٘
أؽٝا ٤غرل َارَ , ٜ٘كابٌ َبًؼ َٔ ايٓكٛرٜٚ .ؤنز َا تكزّ صأ ٟآخض  ,إٕ ايبٝع ٖٓا ال
ٜعين ْكٌ باملعٓ ٢ايتكًٝز ٟيٓكٌ ًَه ١ٝاألؽٝا ٤املارٚ ١ٜإمنا ٖ ٛبٝع ألؽٝا٤
()85
َعٓ. ١ٜٛ
ٚػزص اإلؽاص ٠إىل إٕ َٔ غرل املُهٔ تطبٝل أسهاّ عكز ايبٝع عً ٢عكز
املغاعز ٠ايؿٓ , ١ٝإس خيتًـ ايبٓا ٤ايكاْ ْٞٛيهٌ َٔ ايعكز , ٜٔإس ٜؿذلض يف
عكز ايبٝع اْتكاٍ ؽ َٔ ٤ٞؽدك آلخض ٖٚ ,شا ايؾ ٤ٞغرل َتقٛص يف املعضؾ ١ايؿٓ١ٝ
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اييت ٜتنُٓٗا عكز املغاعز ٠ايؿٓ , ١ٝسيو ألْٗا تٓط ٟٛعًَ ٢عاصف  ,ؾإسا اْتكًت
()86
ٖش ٙاملعضؾ َٔ ١ؽدك آلخض فاصت يز ٣نًُٗٝا ٖ .شا َٔ ْاسْ َٔ , ١ٝاس١ٝ
أخضٜ ٣ضتب عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝيف سَ ١أطضاؾ٘ ايتظاَات تتعزَ ٣ضسً ١تٓؿٝش
ايعكز ٚتغتُض إىل َا بعز اْتٗا ٤ايضابط ١ايعكز ١ٜبني املٛصّر ٚاملتًكٚ , ٞخقٛفا
ؾُٝا ٜتعًل بااليتظاّ بايغضٖٚ , ١ٜشا األَض ال ٜغتكَ ِٝع َا تكضص ٙأسهاّ ايكإْٛ
()87
غقٛل عكز ايبٝع ْ َٔ .اس ١ٝثايج ١أْ٘ َٔ غرل املتقٛص إٕ ًٜذأ املتًك( ٞ
طايب املغاعز ٠ايؿٓ ) ١ٝإىل قٛاعز ايتٓؿٝش ايعٝين اؾدل ٟعٓز اَتٓاع املّٛصر عٔ
تكز ِٜاملغاعز ٠ايؿٓٚ , ١ٝسيو بغبب االصتباط ايٛثٝل بني ٖش ٙاملغاعز ٠ايؿٓ١ٝ
()88
 ,ؾإٔ
ٚاملّٛصر  ,نٖ ٕٛشا ايعكز َٔ ايعكٛر ايكا ١ُ٥عً ٢االعتباص ايؾدقٞ
تٓؿٝش االيتظاَات ايٓاؽ ١٦عٓ٘ ٜتطًب ايتزخٌ َٔ أطضاؾ٘  ,العُٝا املّٛصر ٚيتعًل
سيو باؿض ١ٜاملٓقٛل عًٗٝا يف ايهجرل َٔ ايزعاترل ٚاملٛاثٝل ايزٚي , ١ٝؾال
()89
ميهٔ إدباص املدٌ قغضاً إٕ مل ٜكِ بتٓؿٝش ايتظاَ٘ اختٝاصاً ٚ ,بشيو ٜكتقض سل
املتًك ٞعً ٢املطايب ١بإْٗا ٤ايضابط ١ايتعاقزٚ ١ٜايتعٜٛض إٕ نإ ي٘ َكتن, ٢
ٖٚشا األَض خيتًـ عُا تكضص ٙايكٛاعز اـاف ١بعكز ايبٝع عٓز إخالٍ ايبا٥ع
()90
بايتظاَات٘ يف عكز ايبٝع  .نشيو ًُٜشغ إٕ عكز املغاعز ٠ايؿٜٓ ١ٝتُٝظ بأْ٘
ٜٓط ٟٛعً ٢عالق ١غرل َتٛاطْ ١بني طضؾني اسزُٖا ق ٟٛاقتقارٜاً مبا ميًه٘ َٔ
ؽقك َٚعضؾ ١عًُٚ ١ٝاآلخض معٝـ ال ميًو ايتدقك ٚاملعضؾ ١ايؿٓ ١ٝيف
اجملاٍ ايش ٟتعاقز ؾٚ , ٘ٝبايتاي ٞال ميهٔ ايضن ٕٛإىل ْ ١ٝايطضؾني يف ؼزٜز
()92
()91
ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛشلشا ايعكز ٚ .أخرلاً سٖب داْب َٔ ايؿك٘  ,إىل إٕ طبٝع١
ايعالق ١غرل املتٛاطْ ١بني نٌ َٔ املٛصّر ٚاملتًك ٞػعٌ ايطضف املّٛصر يف َضنظ
()93
ؼز َٔ اعتعُاٍ ايطضف املتًك ٞيًُعضؾ ١اييت
قٜ ٟٛؿضض ؾ ٘ٝؽضٚطاً
تتنُٓٗا املغاعز ٠ايؿٓ َٔٚ ١ٝسيو ٜتنح إٕ ٚفـ عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝبأْ٘
عكز بٝع ال ٜتؿل َع٘ َٔ ايٓاس ١ٝايكاْ , ١ْٝٛمما رؾع ايؿك٘ يًبشح عٔ تٛفٝـ
قاْ ْٞٛآخض شلشا ايعكز.

املطًب ايجاْٞ
عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝعكز عٌُ

ٜعضف ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ٞعكز ايعٌُ بأْ٘  " :عكز ٜتعٗز ب٘ اسز طضؾ٘ٝ
بإٔ خيقك عًُ٘ ـزَ ١ايطضف اآلخض ٜٚه ٕٛيف أرا ٘٥ؼت تٛدٚ ٘ٗٝإراصت٘
()94
َكابٌ ادض ٜتعٗز ب٘ ايطضف اآلخض ٜٚه ٕٛايعاٌَ أدرلاً خافاً "  ,بُٓٝا ٜعضؾ٘
قاْ ٕٛايعٌُ ايعضاق ٞبأْ٘  " :اتؿام بني ايعاٌَ ٚفاسب ايعٌُ ًٜ ,تظّ ؾ ٘ٝايعاٌَ
بأرا ٤عٌُ َعني يقاسب ايعٌُ تبعا يتٛدٚ ٘ٗٝإراصت٘ ًٜٚتظّ ؾ ٘ٝفاسب ايعٌُ
()95
بأرا ٤األدض املتؿل عً ٘ٝيًعاٌَ " .
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ٜتنح َٔ ايتعضٜـ املتكزّ إٕ ايعٓافض األعاع ١ٝاملُٝظ ٠يعكز ايعٌُ تتُجٌ
يف تٓؿٝش ايعٌُ املتؿل عًٚ ٘ٝاألدض ٠اييت ًٜتظّ بٗا صب ايعٌُ ػا ٙايعاٌَ ٚعالق١
ايتبع ١ٝاييت تضبط ايعاٌَ ػا ٙصب ايعٌُ ٚ ,ػزص اإلؽاص ٠إىل إٕ األدضٚ ٠تٓؿٝش
ايعٌُ جيب إعكاطُٗا َٔ عٓافض ايتُٝٝظ  ,إس إٕ نٌ عكز َعاٚمٜ ١غتًظّ
 ٚدٛر املكابٌ  ,أَا تٓؿٝش ايعٌُ املتؿل عً ١ٝؾٗ َٔ ٛطبٝع ١ايك ٠ٛاملًظَ ١يًعكز  ,إس
ٜٓبػ " ٞتٓؿٝش ايعكز طبكا ملا اؽتٌُ عًٚ ٘ٝبطضٜك ١تتؿل َع َا ٜٛدب٘ سغٔ
()96
ٜٚ .تؿل عكز املغاعز ٠ايؿَٓ ١ٝع عكز ايعٌُ يف أْ٘ عكز ٜك ّٛعً٢
ايٓ" ١ٝ
االعتباص ايؾدق َٔ ٞداْب ايعاٌَ  ,أ ٟإٕ صب ايعٌُ ٜعتُز يف ايػايب عً ٢فؿ١
()97
ٖ ,شا َٔ داْب  َٔ ,داْب أخض  ,ؾايعكزإ
ايعاٌَ َٗٚاصت٘ يف أرا ٤ايعٌُ
ٜتؿكإ يف إٕ نال َُٓٗا ٜك ّٛعً ٢ايتٓؿٝش املتعاقب  ,إس ال ٜٓؿش عكز ايعٌُ
()98
رؾعٚ ١اسز ٠بٌ ميتز تٓؿٝش ٙإىل ؾذل ٠طَٓ ١ٝقز تط ٍٛأ ٚتكقض ٚ .سات األَض
حيقٌ َع عكز املغاعز ٠ايؿٓ َٔٚ .١ٝداْب ثايح تؤنز املار َٔ )903( ٠ايكإْٛ
املزْ ٞايعضاق , ٞسل ٍٛأرا ٤اـزَ ١بأسهاّ عكز ايعٌُ ٚ ,إ املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ
نعكز ٜدلّ َع ؽدك َتدقك يف َٗٓت٘ ألرا ٤خزََ ١ع ١ٓٝآلخض غرل َتدقك
 ,ؾٗ ٞعٌُ راخٌ يف َٗٓٚ ١اختقال َٔ ٜؤر.ٜ٘
()99
ٖٚشا ع ٘ٓٝايتظاّ
ٚأخرلاً ٜذلتب عً ٢ايعاٌَ إٕ حيتؿغ بأعضاص صب ايعٌُ
املتًك ٞبايغض ١ٜيف عكز املغاعز ٠ايؿٓ.١ٝ
إيّا إٕ َا ٜجرل اـًط بني ايعكز ٖٛ ٜٔعٓقض ايتبع , ١ٝؾؿ ٞعكز ايعٌُ ٜتُتع
صب ايعٌُ بغًط ١ايضقابٚ ١اإلؽضاف ٚايتٛد ٘ٝعً ٢ايعاٌَ ٜٓٚبػ ٞعًٖ ٢شا األخرل
()100
ٜٚ .كذلب َضنظ املتًك ٞيف
إٕ ال حيٝز عٔ تعًُٝات صب ايعٌُ ٚأٚاَضٙ
َٛادٗ ١املّٛصر َٔ َضنظ ايعاٌَ  ,إس إٕ املّٛصر ي٘ عًط ١ايضقابٚ ١اإلؽضاف ٚايتٛد ٘ٝيف
أعًٛب تكز ِٜاـزَات إىل املتًك, ٞإماؾ ١إىل اعتُار املتًك ٞعً ٢املّٛصر يف
َٛادَٗ ١ا ٜعذلم٘ َٔ فعٛبات  ,إس ٜبزٚ ٚنأْ٘ يف ساي ١تبع ١ٝيًُّٛصر ٖٓٚا ٜكع
()101
.
اـًط بني عكز ايعٌُ ٚعكز املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ
ٚدزٜض باملالسع ١إٕ باإلَهإ صؾع ٖشا ايتزاخٌ بني ايعكز , ٜٔإس إٕ عٓقض
ايضقابٚ ١اإلؽضاف يف عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝميجٌ تبع ١ٝاقتقار ١ٜملؾضٚع املّٛصر  ,إس
إٕ املتًكٜ ٞعتُز يف َؾضٚع٘ عً ٢املعضؾ ١ايؿٓ ١ٝيًُّٛصر  ,ؾنال عٔ خدل ٠املّٛصر
يف ٖشا اجملاٍ  ,إال أْ٘ ٜبك ٢قتؿعاً باعتكالي٘ ايكاْ ْٞٛعٔ َؾضٚع املّٛصر  ,إس إٕ
املؾضٚع ايشٜ ٟعٌُ ؾ ٘ٝممًٛى ًَهاً خافاً ي٘ ٜزٜض ٙبايطضٜك ١املتؿل عًٗٝا
ٚؿغاب٘ َ ,غتدزَاً يف سيو نؿا٤ت٘ ٚخدلت٘ يف فاٍ اختقاف٘  ,يف سني
خينع ايعاٌَ يضقابٚ ١إؽضاف صب ايعٌُ ٚال ٜتُتع باعتكالٍ قاْ ْٞٛؾٜٗ ٛعٌُ
()102
ٚ .نشيو ٜعتدل األدض عٓقضاً َُٗاً يف عكز
ؿغاب صب ايعٌُ ال ؿغاب٘ ٖٛ
ايعٌُ ٚي٘ ْعاّ قاَْ ْٞٛتُٝظ ٜؤخش ؾ ٘ٝبٓعض االعتباص َقًش ١ايعاٌَ ,يشا ؾإٔ
()103
 ,أَا عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝؾاألفٌ ؾ ٘ٝإٕ
عكز ايعٌُ ٖ ٛعكز َعاٚم١
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ٜه ٕٛمبكابٌ ,ؾٗ ٛأعاعاً َٔ عكٛر املعاٚمَ ١ا مل ٜٓك فضاس ١أ ٚمُٓا عً٢
خالف سيو ٚيف سايٚ ١دٛر األدض ؾ , ٘ٝؾاْ٘ ال ٜٓطبل عً ٘ٝايٓعاّ ايكاْ ْٞٛاـال
باألدض ٠يف عكز ايعٌُ.
إماؾ ١إىل اختالف أعاؼ املغؤٚي ١ٝيف نٌ َٔ ايعكز , ٜٔؾاملغؤٚي ١ٝيف عكز
ايعٌُ تك ّٛعً ٢أعاؼ عالق ١ايتابع باملتبٛع  ,يف سني ٜه ٕٛأعاؼ َغؤٚي١ٝ
()104
.
املٛصّر ٚاملتًك ٖٛ ٞايعكز املدلّ بني ايطضؾني
نُا ػزص اإلؽاص ٠إىل إٕ ؾغذ عكز ايعٌُ ٜذلتب عً ٘ٝاعتشكام ايعاٌَ
()105
 ,يف سني إٕ
ؾظ َٔ ٤األدض ٜتٓاعب َٚا أرا َٔ ٙعٌُ قبٌ تكضٜض ؾغذ ايعكز
املّٛصر يف عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝال ٜغتشل أدضاً إسا مل ٜٓذظ َا تعٗز بٖ٘ٚ .شا عَ ٘ٓٝا
ٜؿضض عً ٢املكا ٍٚعغب األفٌ يف عكز املكاٚي , ١إس ال ٜغتشل املكا ٍٚأدضاً إسا
مل ٜٓذظ َا تعٗز ب٘ .ؾٌٗ ميهٔ تهٝٝـ ايعالق ١بني املّٛصر ٚاملتًك ٞيف عكز
املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝبأْٗا َكاٚي ١؟ ٖٚشا َا عٛف ْبشج٘ يف ايؿكض ٠ايكارَ.١

املطًب ايجايح
عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝعكز َكاٚي١

()106
عكز املكاٚي ١بأْ٘  ( :عكز ب٘
عضؾت املار َٔ )864( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاقٞ
ٜتعٗز اسز ايطضؾني إٕ ٜقٓع ؽ٦ٝاً أٜ ٚؤر ٟعُالً  ,يكا ٤ادض ٜتعٗز ب٘ ايطضف اآلخض
)  ,نُا ْقت املار )865( ٠عً ٢اْ٘ 1 ( :ـ جيٛط إٔ ٜكتقض املكا ٍٚعً ٢ايتعٗز
بتكز ِٜعًُ٘  ,عً ٢إٔ ٜكزّ صب ايعٌُ املار ٠اييت ٜغتدزَٗا املكا ٍٚأٜ ٚغتعني
بٗا يف ايكٝاّ بعًُ٘ ٜٚ ,ه ٕٛاملكا ٍٚأدرلاً َؾذلناً -2 .نُا جيٛط ي٘ إٔ ٜتعٗز
املكا ٍٚبتكز ِٜايعٌُ ٚاملارَ ٠عاً ٜٚ ,ه ٕٛايعكز اعتقٓاعاً ).
()107
بأْ٘  " :عكز ٜكقز ب٘ إٕ ٜك ّٛؽدك بعٌُ َعني
نُا عضؾ٘ ايؿك٘
ؿغاب ؽدك آخض يف َكابٌ ادض َٔ ر ٕٚإٔ خينع إلؽضاؾ٘ ٚإراصت٘ "ًْٚ .شغ َٔ
ايتعضٜـ املتكزّ إٕ ايتظاّ املكا ٍٚيف عكز املكاٚيٜٓ ١قب عً ٢ايعٌُ ؾكط ٚيهٔ
قز ًٜتظّ املكا ٍٚبتكز ِٜايعٌُ ٚاملارَ ٠عاً ٚ ,ايتغاؤٍ املطضٚح ٖٓا ٌٖ ٜعّز ايعكز
بٝع أّ َكاٚي ١؟

سغُت قهُ ١ايٓكض ايؿضْغٖ ١ٝشا اـالف  ,إس أخشت اؾاْب االقتقارٟ
يًُغأي ١بعني االعتباص ؾؿ ٞايٛقت ايش ٟمتجٌ ؾ ٘ٝاملار ٠ايكاعِ ايضٝ٥ػ يف ايعكز ,
ؾايعكز بٝع  ,الٕ تٛصٜز املعزات أ ٚاملار ٠حيٌُ طابع ًا أنجض ق َٔ ١ُٝق ١ُٝايتٓؿٝش
ٚ ,عً ٢ايعهػ  ,ؾايعكز َكاٚي , ١نًُا نإ ايعٌُ ٜؾهٌ املٛمٛع
()108
 ,عً ٢اعتباص إٕ تٛصٜز املارَ َٔ ٠هُالت ايعكز.
األعاؼ يًعكز
ٚمبا إٕ ايتطٛصات اؿافً ١يف َؿٗ ّٛاألرا٤ات اييت ٜك ّٛبٗا املكا ٍٚؾكز تعزت
اإلطاص ايتكًٝز ٟي٘ ,بٛفؿ٘ ٜك ّٛبأرا٤ات َار ١ٜؾكط  ,يتؾٌُ األرا٤ات سات ايطابع
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املعٓ , ٟٛؾاملٗٔ اؿض ٠اييت تٓزصز ؼت َؿٗ ّٛعكز املكاٚي ١أفبشت تتُٝظ بٛدٛر
()109
 ,يشيو ميهٔ إٔ ٜتغع ٖشا املؿٗ ّٛالعتٝعاب عكز املغاعز٠
األرا٤ات ايشٖٓ١ٝ
ايؿٓ.١ٝ
ٚتأنٝزاً شلشا املعَٓٝ ٢ظ ايؿك ٘ٝايؿضْغ (Carbonnier) ٞبني إعزار
ايعاًَني َعتدلا إٜا ٙاؾاْب ايشٖين ٚ ,عّز تزصٜبِٗ ٖ ٛاؾاْب املارٚ ٟصغِ ايتزاخٌ
()110
.
بني ٖش ٜٔاؾاْبني ؾكز عّز عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝعكز َكاٚي١
نُا ٜشٖب داْب َٔ ايؿك٘  ,إىل أْ٘ َٔ املُهٔ تٓٛع األعُاٍ اييت تهٕٛ
قالً يًُكاٚي , ١إال اْ٘ ٜؿضم بني األعُاٍ املارٚ ١ٜاألعُاٍ ايعكً , ١ٝإس يهٌ
َقطًح َُٓٗا َزيٛي٘ اـال عٓزٚ ٙإ نإ نالُٖا ٜقًشإ الٕ ٜهْٛا
()111
.
قالً يف عكز املكاٚي١
()112
إماؾ ١ملا تكزّ ؾإٔ أسهاّ عكز املكاٚي ١ايٛاصر ٠يف ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاقٞ
مل ؼزر ْطام اإلعُاٍ اييت متجًٗا املكاٚي ١عً ٢عب ٌٝاؿقضٚ ,إمنا انتؿت
بإٜضار أسهاّ يبعض فٛص املكاٚي ١مما ٜغُح بايك ٍٛإٕ عكز املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ
ايٛاصر عً ٢أعُاٍ غرل َار ( ١ٜيف األفٌ )  ,ال ٜعز ٚإٔ ٜه ٕٛإسز ٣فٛص عكز
املكاٚي.١
ٚصغِ أٚد٘ ايتؾاب٘ بني عكز املغاعز ٠ايؿٓٚ , ١ٝعكز املكاٚي , ١إال إٕ ٖشا ال
ٜعين إَهإ ٚفـ ٖشا ايعكز بأْ٘ عكز َكاٚي , ١إس إٕ عكز املكاٚيٜٓ ١ط ٟٛعً٢
ؾهض ٠إلاط عٌُ  ,تغتًظّ إٔ ٜك ّٛاملكا ٍٚبعٌُ َارٚ ٟإٔ نإ ايعٌُ
ٜضتهظ عً ٢األعًٛب ايؿهض , ٟأَا عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝؾكا ِ٥عً ٢ؾهض٠
اْتكاٍ املعضؾ ١اييت تتنُٓٗا املغاعز ٠ايؿٓ َٔ ١ٝؽدك إىل آخض ٚ ,بشيو خيتًـ
()113
 ,ؾاملكا ٍٚيف عكز املكاٚيٜ ١غتدزّ خدلت٘ ٚاملعًَٛات اييت
االلاط عٔ االْتكاٍ
ميتًهٗا ملقًش َٔ ١تؤ ٍٚإيْ ٘ٝتٝذ ١املعًَٛات ر ٕٚققز ْكٌ املعضؾ ١ايؿٓ١ٝ
يًُتعاقز اآلخض  ,بُٓٝا ًٜتظّ املّٛصر يف عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝبتُهني املتًكٞ
باعتٝعاب املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝظاْبٗٝا ايٓعضٚ ٟايعًُ َٔٚ .ٞسيو ٜتنح إٕ ٚفـ
عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝبأْ٘ عكز َكاٚي ١ال ٜتؿل َع٘ َٔ ايٓاس ١ٝايكاْ , ١ْٝٛمما
رؾع ايؿك٘ يًبشح عٔ تٛفٝـ قاْ ْٞٛآخض شلشا ايعكز.

املطًب ايضابع
عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝس ٚطبٝع ١خاف١

تتشكل املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝبٛاعط ١عكز ٜٓك عً ٢تكز ِٜايعزٜز َٔ اـزَات ,
مبا ٜهؿٌ ْكٌ املعضؾ ١ايؿٓ , ١ٝؾايٛمع ايكاْْ ْٞٛارصا َا ٜه ٕٛبغٝطاً  ,إس
()114
 .ؾتٓطٟٛ
تتذُع عزر َٔ االتؿاقات املدتًؿ َٔ ١ادٌ إؽباع ٖزف قزر
ايعًُ ١ٝاالقتقار ١ٜيٓكٌ ايتكٓٝات عً ٢سؾز ايتكٓٝات يعزر َٔ ايعٓافض املار١ٜ
ٚغرل املار َٔ , ١ٜدٗ َٔٚ , ١دٗ ١أخض ٣اْغذاَٗا َع َتطًبات ايُٓ ٛيًبًز املنٝـ ,
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ؾًٝشغ إْٓا بقزر اتؿام سكٝك ٞيًتعاٚ .ٕٚيًطبٝع ١اـاف ١يعكز املغاعز٠
ايؿًٜٓ , ١ٝشغ أْ٘ ال ٜتِ رؾعٚ ١اسز , ٠إس البز َٔ املز ٠اييت تؿغح اجملاٍ إىل مجً١
َٔ اتؿاقات ايتؿاٚض ٚ ,خطابات ايٓٛاٜا ٚ ,اتؿاقات املبزأ َٚا إىل سيو ٚ ,ايتؿضق١
ب ِٗٓٝال تهار ؽً َٔ ٛرق ١قاْٚ , ١ْٝٛبقؿ ١عاَ , ١ؾإٔ ٖش ٙايتعٗزات تؾهٌ
()115
ٚ ,اؿاي١
ْكط ١عزّ ايعٛرٚ ٠إْٗا تعارٍ اتؿام األطضاف عًَٛ ٢افً ١ايٓكاـ
إٕ عكزاً ٚاسزاً باملؿٗ ّٛاينٝل ٚايتكًٝز ٟيًُقطًح ال ميهٔ إٕ ٜغٟٛ
اإلؽهاٍ  ,ؾاشلزف املتٛخ ٢ال ميهٔ ايٛف ٍٛإي , ٘ٝإال بؿنٌ فُٛع ١اتؿاقات
سات طبٝعَ ١تٓٛع , ١تؾهٌ تضنٝب ١تعاقز ١ٜدزٜزٚ , ٠تتعاٖ ٕٚش ٙايعكٛر
َٔ ادٌ الاط ايعًُ ١ٝاملتعٗز الاطٖا ٜٚ ,غِٗ نٌ ٚاسز ؾٗٝا سغب
()116
.
َهاْ١
 َٔ ٚداْبٓا من ٌٝإىل ايضأ ٟايشٜ ٟعتدل عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝعكزاً سات طبٝع١
خافٚ , ١تتأتٖ ٢ش ٙايطبٝع ١اـاف ١يعكز املغاعز ٠ايؿٓ َٔ ١ٝطبٝع ١املعًَٛات
ايؿٓ ١ٝاييت ته ٕٛقالً شلشا ايعكز َٚ ,ع سيو ميهٔ تهٝٝـ عكز املغاعز٠
ايؿٓ ١ٝعكز َكاٚي , ١ؾاملكآٜ ٍٚكٌ املعًَٛات اييت ميتًهٗا إىل صب ايعٌُ,
نشيو املٛصرّ يف عكز املغاعز ٠ايؿٜٓ , ١ٝك ّٛبٓكٌ املعًَٛات ٚاـدلات اييت
ميتًهٗا إىل املتًكٚ ٞإسا نإ صب ايعٌُ ٚاملكاَ ٍٚغٛ٦يني بػرل تنأَ عُا
ًٜشل األؽدال ٚاألَٛاٍ َٔ مضص ْاؽ ٧عٔ عكز املكاٚي , ١ؾهشيو َٛصرّ املغاعز٠
ايؿَٓٚ ١ٝتًكٗٝا َغٛ٦يني بػرل تنأَ بُٗٓٝا عُا ًٜشل األؽدال ٚاألَٛاٍ َٔ
()117
ْٚ ,عضاً يًطبٝع ١اـاف١
مضص ْاؽ ٧بغبب تٓؿٝش عكز املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ
يًُعضؾ ١ايؿٓ ١ٝقٌ ايعكز  ,ؾإٕ ايعكز حيتاز إىل تٓع ِٝتؾضٜع ٞخال بايعكز
ألٕ سيو جيعًٓا يف عاس ١األَإ ايكاْ ,ْٞٛيٛدٛر اؿٌ املٓاعب راُ٥اً َٔ خالٍ
ايكٛاعز ايعاَ َٔ ١دٗٚ , ١تؿار ٟايػً ٛيف عًطإ اإلصار ٠ايشٜ ٟتِ ع سغاب ايطضف
اينعٝـ َٔ دٗ ١أخض.٣
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اـامت١

يكز ساٚيٓا َٔ خالٍ ٖش ٙايزصاع ١تغًٝط اين ٤ٛعً ٢ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيعكز
املغاعز ٠ايؿٓٚ , ١ٝعٓكتقض ٖٓا عً ٢إٜضار أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛفٝات اييت متجٌ
دٖٛض ايبشح ٚعً ٢ايٓش ٛاآلت: ٞ
أ .ايٓتا٥ر :
ٜ .1عزّ عكز املغاعز ٠ايؿٓ َٔ ١ٝايعكٛر اؿزٜجْ ١غبٝاً اييت تغاِٖ ٚبؾهٌ
نبرل يف تٛؾرل املٓاخ املال ِ٥يتشكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتقار , ١ٜعدل تزصٜب
ايهٛارص ايؿٓ ١ٝايعاًَ ١ايتابع ١يًز ٍٚايٓاَ َٔ ١ٝقبٌ ايطضف املٛصرّ املتُجٌ
باملؾضٚع َتعزر اؾٓغٝات ,مما ٜغاِٖ بؾهٌ خال يف اعتٝعاب ايزٍٚ
ايٓاَ ١ٝيًتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي ١إيٗٝا.
 َٔ .2ايقعٛب ١إٜضار تعضٜـ داَع يعكز املغاعز ٠ايؿَٓٚ , ١ٝع سيو عضؾت٘ ٖشٙ
ايزصاع ( : ١ايعكز ايشٜ ٟتعٗز مبٛدب ١ايطضف املّٛصر بتكز ِٜاـزَات ايالطَ١
يف اؾاْب ايتكين إىل ايطضف املتًكٚ ٞتزصٜب ٚتعًٚ ِٝتٓعَ ِٝغتدزَ٘ٝ
ٚإراص ٠املؾضٚع بايؾهٌ ايش ٟحيكل انتغاب ايتهٓٛيٛدٝا املٓكٛي١
بقٛص ٠تاََ ١ع ايتظاّ املتًك ٞباؿؿاظ عً ٢عضّ ١ٜاملعضؾ ١ايؿٓ ١ٝاملٓكٛي ١إي١ٝ
ٚ ,بزؾع َكابٌ يتًو املغاعز ٠إىل ايطضف املّٛصر ).
 .3إٕ ٖشا ايعكز ٖ ٛعكز صما ٞ٥يف األفٌ نُا ٖ ٛاؿاٍ يف غايب ١ٝايعكٛر ,
إال إٔ بعض ايتؾضٜعات ٚخاف ١ايٛطٓ ١ٝاييت تٛيت تٓع ِٝعكز ْكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا قز أٚدبت نتابت٘  ,نُا اٚدب ايبعض َٓٗا تغذ ً٘ٝيز٣
اؾٗات املدتقٚٚ , ١معت عكٛب ١عً ٢عزّ ايتغذ .ٌٝؾنالً عٔ سيو تعتدل
ٖشا ايعكز َٔ عكٛر املز ٠املًظَ ١يًذاْبني  َٔٚ ,عكٛر املعاٚم .١أَا
اـقا٥ك اـاف ١اييت ٜتُٝظ بٗا ٖشا ايعكز  ,ؾٗ ٞأْ٘ عكز سات طابع ػاصٟ
 َٔٚعكٛر اإلسعإ ايُٓٛسد .١ٝنُا ٜتُتع عكز املغاعز ٠ايؿٓ١ٝ
غقا٥ك ٚزلات متٝظ ٙعٔ بك ١ٝايعكٛر ايتذاص ١ٜايتكًٝز , ١ٜإس إٕ ي٘ قالً
ممٝظاً إال  ٖٛٚاملعضؾ ١ايؿٓ.know-how ١ٝ
 .4اْتقضت ٖش ٙايزصاع ١يالػا ٙايؿكٗ ٞايضادح ايشٜ ٟهّٝـ عكز املغاعز٠
ايؿٓ ١ٝبٛفؿ٘ عكزاً سا طبٝع ١خاف , ١اخش ٜٔبٓعض االعتباص خقٛف١ٝ
احملٌ يف ٖشا ايعكز املتُجٌ باملعضؾ ١ايؿٓ , ١ٝنُا أظٗضت ٖش ٙايزصاع ١إٕ
ٖٓاى َؿَٗٛإ يًُعضؾ ١ايؿٓ ١ٝاأل ٍٚمٝل ٜٚكقضٖا عً ٢املٗاصات اييت
حيٛطٖا ؽدك َا يف فاٍ ايقٓاعٚ , ١ايجاْٚ ٞاعع ٜ ,ؾٌُ املعاصف
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ايتهٓٛيٛد ١ٝايٓعضٚ ١ٜايعًُٚ ١ٝاألْؾط ١اإلراصٚ ١ٜايتٓع ١ُٝٝناؾ١
ٚاييت ته ٕٛقابً ١يالْتكاٍ.
ب .ايتٛفٝات :
ْ .1كذلح إٔ ٜنع املؾضع ايعضاق ٞتعضٜؿاً داَعاً َاْعاً يعكز املغاعز ايؿٓ١ٝ
ٜبني ؾ ٘ٝعً ٢م ٛرقٝل َٚؿقٌّ يًُكقٛر باملغاعز ٠ايؿٓ , ١ٝنُا جيب
عً ٢أطضاف عكز املغاعز ٠ايؿٓٚ ١ٝفـ ٚؼزٜز املغاعز ٠قٌ ايعكز عٝح
ٜهٖ ٕٛشا ايٛفـ تؿقًٝٝاً َٛٚثكاً باملالسل اييت تؾتٌُ عً ٢املعًَٛات
اؾٖٛض ١ٜعٓٗاٚ .نشيو ايتقُُٝات ٚايضعٚ ّٛايقٛص اـاف ١بٗا ,
ٚنشيو ًَشل باألدٗظٚ ٠اآلالت اييت تغتدزّ ٚري ٌٝايتعًُٝات ٚاإلصؽارات
اـال بذلنٝب األدٗظٚ ٠أعزارٖا يًتؾػٚ ٌٝايقٝاْٚ ١ايتدظ.ٜٔ
ْ .2تُٓ ٢عً ٢املؾضع ايعضاق ٞتٓع ِٝأسهاّ عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝمُٔ
ايعكٛر ايتذاص ١ٜاملغُا ٠ايٛاصر ٠يف قاْ ٕٛايتذاص ٠صقِ ( )30يغٓ , 1984 ١أعٙٛ
باملؾضع املقضٚ ٟاالعتؿار َٔ ٠املعاؾات ايكاْ ١ْٝٛاـاف ١بٗش ٙايعكٛر .

اشلٛاَؿ :

)Burst (J.J) L assistance technique dans Les contrats de transfert (1
technologique D. 1979 chron. p 1.
2
( ) ر .اْػ ايغٝز عط ١ٝعًُٝإ  ,اينُاْات ايكاْ ١ْٝٛيٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا إىل ايز ٍٚايٓاَ١ٝ
ٚاملؾضٚعات ايتابع ١شلا  ,راص ايٓٗن ١ايعضب , ١ٝايكاٖض , 1995 , ٠ل.318
3
( ) ر .اْػ ايغٝز عط ١ٝعًُٝإ  ,املقزص ْؿغ٘  ,ل.330
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4
( ) رْ .قرل ٠ب ٛمجع ١ععز , ٟعكٛر ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف فاٍ ايتبارٍ ايزٚي , ٞرٜٛإ
املطبٛعات اؾاَع , ١ٝاؾظا٥ض  , 1992 ,ل.208
5
( ) قُز صما املعؿض  ,املٓطل  ,أْقاص اهلل يًطباعٚ ١ايٓؾض  , 2004 ,لَٚ 90ا بعزٖا.
6
( ) ر .عبز اهلل عبز ايهض , ِٜعكٛر ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  ,فارص يًُٓؾٛصات اؿكٛق , ١ٝبزٕٚ
عْٓ ١ؾض  ,ل.28
7
( ) ر .فاحل بهض ايطٝاص  ,ايعكٛر ايزٚي ١ٝيٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  ,ؽٗز يًٓؾض ٚاإلعالّ  ,ايكاٖض٠
 ,ايطبع ١األٚىل  ,1992 ,ل.162
8
( ) يًُظٜز َٔ ايتؿق ٌٝس ٍٛعكز ايتزصٜب اْعض :ر .مش ٢قُز ععٝز ايٓعُإ ,عكز
ايتزصٜب (رصاع ١يف ايكاْ ٕٛاملزْ ,)ٞعح َٓؾٛص يف فً ١ايضاؾز ٜٔيًشكٛم – داَع١
املٛفٌ  ,اجملًز( , )1ايغٓ ١ايعاؽض , ٠ايعزر(.2005 , )24
9
( ) رعا ٤طاصم بهض ايبؾتا , ٟٚعكز ايؿضاْؾٝظ ٚآثاص , ٙصعايَ ١ادغترل  ,نً ١ٝايكاْ- ٕٛ
داَعْ ١ابًػ  ,ؾًغطني  ,2008 ,ل .53
1
( ) 0ر .قُٛر ايهٝالْ, ٞعكٛر ايتذاص ٠ايزٚي ١ٝيف فاٍ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  ,راص ايجكاؾ١
يًٓؾض ٚايتٛطٜع ايطبع ١األٚىل  ,عُإ  , 2008 ,ل.214
11
( ) إس ميهٔ إٔ ْغتٓتر َٔ خالٍ ْقٛل ايتؾضٜعات اييت عّضؾت عكز ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ,
بأْٗا قز ققزت اإلؽاص ٠مُٓاً يعكز املغاعز ٠ايؿٓ , ١ٝبٛفؿ٘ فٛص َٔ ٠فٛص ْكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا ٚ ,عّضف قاْ ٕٛايتذاص ٠املقض ٟاؾزٜز صقِ ( )17يغٓ 1999 ١يف املارَ٘ٓ )73( ٠
عكز ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا بأْ٘  " :اتؿام ٜتعٗز مبكتناَّٛ ٙصر ايتهٓٛيٛدٝا بإ ٜٓكٌ
مبكابٌ َعًَٛات ؾٓ ١ٝإىل َغتٛصر ايتهٓٛيٛدٝا العتدزاَٗا يف طضٜك ١ؾٓ ١ٝخاف١
إلْتاز عًعَ ١ع , ١ٓٝأ ٚتطٜٛضٖا  ,أ ٚيذلنٝب  ,أ ٚتؾػ ٌٝاآلالت  ,أ ٚأدٗظ ,٠أ ٚيتكزِٜ
خزَات ٚ ,ال ُٜعّز ْكال يًتهٓٛيٛدٝا فضر بٝع  ,أ ٚؽضا , ٤أ ٚتأدرل ,أ ٚاعت٦ذاص ايغًع " ...
 ,نُا عضّؾ ١قاْْ ٕٛكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ؾُٗٛص ١ٜايقني ايؾعب ١ٝايٓاؾش يغٓ 1987 ١يف
املار َ٘ٓ )34( ٠بإٔ  " :عكز ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٜؾرل إىل عكز مت ايتٛفٌ إي ٘ٝبني طضؾني
يٓكٌ بضا ٠٤اخذلاع  ,أْ ٚكٌ سكٛم تطبٝل بضا ٠٤اخذلاع  ,أ ٚتضخٝك باعتػالٍ بضا٠٤
اخذلاع  ,أْ ٚكٌ تهٓٛيٛدٝا مل متٓح عٓٗا بضا ٠٤اخذلاع "ٚ .مل ٜعّضؾ٘ َؾضٚع تكٓني
ايغًٛى ايزٚي ٞيٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يغٓ .1985 ١يًُظٜز َٔ ايتؿق ٌٝس ٍٛعكٛر ْكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا اْعض َؿقالً  :ر .فاحل بهض ايطٝاص  ,ايعكٛر ايزٚي ١ٝيٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ,
املقزص ايغابل ٚ ,ر .فالح ايز ٜٔمجاٍ ايز , ٜٔعكٛر ايزٚي ١يٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  ,رصاع١
يف ايكاْ ٕٛايزٚي ٞاـال ٚايكاْ ٕٛايتذاص ٟايزٚي , ٞراص ايٓٗن ١ايعضب , ١ٝايكاٖض, 1999 , ٠
ٚر .قغٔ ؽؿٝل ْ ,كٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ ايٓاس ١ٝايكاَْ , ١ْٝٛطبع ١ايكاٖضٚ ٠ايهتاب
اؾاَع , ٞايكاٖض.1983 , ٠
1
(ٚ ) 2اييت ْقت عًَ ٢ا ٜأتٜ ( ٞعتدل ْكال يًتهٓٛيٛدٝا عًٚ ٢د٘ اـقٛل َا : ًٜٞ

أ -ايبٝع أ ٚايذلخٝك ؾُٝع أؽهاٍ املًه ١ٝايقٓاع ١ٝباعتجٓا ٤ايعالَات ايتذاص... ١ٜ
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ب -تٛؾرل املعضؾ ١ايعًُ ١ٝأ ٚاـدل ٠ايؿٓٚ ١ٝخاف ١يف ؽهٌ رصاعات دزٚ ٣ٚخطط ...
د -خزَات املتدققني يف ْكٌ املؾٛص... ٠
ر -اـزَات اـاف ١بتؾػٚ ٌٝإراص ٠املؤعغات ...
 -ٙتكز ِٜاملغاعز ٠ايؿٓ ١ٝيف مجٝع اجملاالت ).

1
(ٖ ) 3شا ايكاْ ٕٛمت تبّٓ ٘ٝيف  32سظٜضإ  1987يف اؾًغ )21( ١يًذٓ ١ايزا ١ُ٥يالدتُاع ايؾعيب
ايٛطين ايغارؼ ٚايش ٟأفبح ْاؾشاً يف  1تؾض ٜٔايجاْٚ , 1987 ٞقز تنُٔ ٖشا ايكإْٛ
تٓع ِٝعكز ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف عؾض َٛار َٔ (ٚ )43-34يف ايؿقٌ ايضابع َٓ٘ ,ؾنالً
عٔ قٛاعز عاَ ١أخض ٣تٓطبل عًٚ ٘ٝعً ٢ايعكٛر األخض ٣املؾاص إيٗٝا يف ٖشا ايكإْٛ
تنُٓٗا ايؿقًني ايجاْٚ ٞايغارؼ ْ ,عِ األَُٗٓ ٍٚا تهٚ ٜٔٛأراٚ ٤تعزٚ ٌٜإْٗاٖ ٤شٙ
ايعكٛر ٚتنُٔ ايجاَُْٗٓ ٞا ايتشهٚ ِٝايتكام ٞيف ْظاعات ٖش ٙايعكٛر.
1
(َ ) 4ؾضٚع ايتكٓني ايزٚي ٞيًغًٛى يف فاٍ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  :عباص ٠عٔ َؾضٚع َز١ْٚ
يًكٛاعز اييت َضاعاتٗا ٚااليتظاّ بٗا عٓز ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا عً ٢املغت ٣ٛايزٚيٚ ,ٞقز ٚمع
ٖشا املؾضٚع ؾٓ َٔ ١اـدلا ٤املدتقني بٓا ً٤عً ٢تهًٝـ َٔ َؤمتض األَِ املتشز ٠يًتذاص٠
ٚايتُٓ ١ٝاالْٚهتار ٜٚ ,ؾٌُ ٖشا املؾضٚع عً ٢رٜبادٚ ١عؾض ٠أبٛاب  :األ ٍٚيف
ايتعاصٜـ ْٚطام ايتطبٝل ٚ ,ايجاْ ٞيف أٖزاف ايتكٓني ٚأفٛي٘ ايعاَٚ , ١ايجايح يف تٓعِٝ
ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف ايتؾضٜعات ايٛطٓٚ , ١ٝايضابع يف ايؾضٚط املكٝزٚ , ٠اـاَػ يف
اينُاْات ٚااليتظاَات ٚ ,ايغارؼ يف املعاًَ ١اـاف ١اييت متٓح يًز ٍٚايٓاَٚ , ١ٝايغابع يف
ايتعا ٕٚايزٚي ٞيف فاٍ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚ ,ايجأَ يف إْؾا ٤ؾٓ ١را ١ُ٥يٓكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا ٚ ,ايتاعع يف ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل ٚتغ ١ٜٛاملٓاطعات ٚ ,ايعاؽض يف
أسهاّ ختاَٚ .١ٝػزص اإلؽاص ٠إىل إٔ ٖشا املؾضٚع َٓش بزا ١ٜايعٌُ يف إعزار ٙقز ثاص خالف
دٖٛض ٟبني ايز ٍٚايٓاَٚ ١ٝايز ٍٚاملتكزَ ١إس نإ َٔ صأ ٟايز ٍٚاألخرل ٠إٔ ايطابع األخالقٞ
يؿًغؿ ١ايتكٓني ٜكتن ٞإٔ ته ٕٛقٛاعز ٙغرل ًَظَٚ , ١إمنا فضر إصؽارات
 Guidelinesتٛد٘ إىل نٌ ايزٚ ٍٚإىل نٌ ايؾضنات يالعتٓ٦اؼ بٗا ؾشغب .بُٓٝا
نإ َٔ صأ ٟايز ٍٚايٓاَ ١ٝإٔ ايتكٓني ال حيزخ ؾاعًٝت٘ إال إسا أؾضغت قٛاعز ٙيف اتؿاق١ٝ
رٚيًَ ١ٝظَٚ .١نإ ٖشا اـالف اؾٖٛض َٔ ٟاندل ايعكبات اييت سايت ر ٕٚإلاط ايتكٓني
ؿز اآلٕ .ملظٜز َٔ ايتؿق ٌٝاْعض :ر .قغٔ ؽؿٝلْ ,كٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ ايٓاس١ٝ
ايكاَْ , ١ْٝٛقزص عابل  ,لَٚ 10ا بعزٖا ٚ ,ر .ايغٝز َقطؿ ٢امحز أب ٛاـرل  ,عكٛر ْكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا ,ايطبع ١األٚىل  ,اٜذلاى يًٓؾض ٚايتٛطٜع  ,ايكاٖض , 2007 , ٠لَٚ 533ا بعزٖا
ٚ ,ر .قُٛر ايهٝالَْ ,ٞقزص عابل  ,لَٚ 47ا بعزٖا.

(15) United nations conference on an international code of conduct
on transfer of technology,
united nations publications, TD,
code
TOT 26, 2
June 1985,
on the wep :
www.unitednations.org.documents
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1
(ْ ) 6كالً عٔ رٜ .اعض باعِ سْٚ ٕٛف ٕٛنٌ عظٜظ عبز ايهض , ِٜايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيعكز
ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  ,عح َٓؾٛص يف فً ١ايضاؾز ٜٔيًشكٛم  ,داَع ١املٛفٌ  ,فًز (/8
ايغٓ , )11 ١عزر( , )29عٓ , 2006 ١ل .61 – 60
1
( ) 7سٝح ٜضدع ايؿنٌ يف ؼزٜز َالَح عكز املغاعز ٠ايؿٓ ١ٝيضداٍ ايغٝاعٚ ١االقتقار
األَضٜهإ اثض اؿضب ايعامل ١ٝايجاْ , ١ٝيًُظٜز َٔ ايتؿق ٌٝسْ ٍٛؾأَ ٠ؿٖٗ ّٛشا ايعكز
ٚبٝإ تطٛص ٙايتاصخي ٞاْعض  :رْ .قرل ٠ب ٛمجع ١ععز ,ٟاملقزص ايغابل ,ل ٚ .208ر.
َقطؿ ٢امحز أب ٛاـرل  ,املقزص ايغابل ,لَٚ 118ا بعزٖا.
1
( ) 8إٕ ايعكز ايضماَ ٖٛ "ٞ٥ا ٜهؿ ٞالْعكار ٙتضام ٞايطضؾني أ ٟاقذلإ اإلجياب بايكب, ٍٛ
ؾايذلامٚ ٞسز ٖٛ ٙايشٜ ٟه ٕٛايعكز  ,ؾٜٗٓ ٛعكز مبذضر اقذلإ ايكب ٍٛباإلجياب ,
ٚاألفٌ يف ايعكٛر إٕ ته ٕٛصما , " ١ٝ٥اْعض :ر .عبز ايضطام امحز ايغٓٗٛص , ٟايٛعٝط يف
ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ , ٞاؾظ ٤األَ , ٍٚقارص االيتظاّ  ,راص ايٓؾض يًذاَعات املقض,1952 , ١ٜ
لٚ , 150ر .سغٔ عً ٞايشْٚ ٕٛقُز ععٝز ايضس , ٛايٛدٝظ يف ايٓعض ١ٜايعاَ ١ياليتظاّ ,
َقارص االيتظاّ  ,ايطبع ١األٚىل  ,راص ٚا ٌ٥يًٓؾض  ,برلٚت  ,2002 ,ل.32

( )19يًُظٜز َٔ ايتؿق ٌٝس ٍٛايعكز ايؾهً ٞاْعض  :ر .عبز اجملٝز اؿهٚ ِٝر .عبز ايباقٞ
ايبهضٚ ٟر .قُز ط٘ ايبؾرل  ,ايٛدٝظ يف ْعض ١ٜااليتظاّ يف ايكاْ ٕٛاملزْ , ٞاؾظ ٤األ, ٍٚ
راص ايهتب يًطباعٚ ١ايٓؾض  ,داَع ١املٛفٌ  ,1980 ,ل.25
2
( ) 0اْعض يف سيو ْك املارٖ َٔ )9( ٠شا ايكاْ.ٕٛ
(ٜٚ ) 21تعًل ٖشا ايؿقٌ بايتعًُٝات املٛدٗ ١إىل يز ٍٚبؾإٔ تٓعْ ِٝكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ,ؼت
عٓٛإ ( تعًُٝات يًكٛاْني ايٛطٓ ١ٝبؾإٔ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا )  ,ايكاَْ ٕٛتاح عً ٢ايؾبه١
ايعاملٚ ١ٝعً ٢ايدلٜز االيهذل: ْٞٚ
www. united nations .org. documents
( ) 22اْعض ر .ؾا٥ل قُز ايؾُاع  ,ايؾهً ١ٝيف األٚصام ايتذاص , ١ٜعح َٓؾٛص يف فً١
ايكاْ ٕٛاملكاصٕ  ,ايعزر ايعؾض , ٕٚايغٓ ١ايجايج ١عؾض  ,تقزص عٔ مجع ١ٝايكاْ ٕٛاملكاصٕ ,
 , 1987ل.125
( ) 23ر .إبضاٖ ِٝاملٓذ , ٞعكز ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  ,ايطبع ١األٚىل َٓ ,ؾأ ٠املعاصف ,
اإلعهٓزص ,2002 , ١ٜل.168-167
( )24اْعض ر .عبز اجملٝز اؿه , ِٝايٛعٝط يف ؽضح ايكاْ ٕٛاملزْ , ٞز , 1اْعكار ايعكز ,
ؽضن ١ايطبع ٚايٓؾض األًٖ , ١ٝبػزار  , 1967 ,لٚ , 100ر .قُز ط٘ ايبؾرل  ,ايٛدٝظ يف
ْعض ١ٜااليتظاّ يف ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق , ٞزَ , 1قارص االيتظاّ  ,راص ايهتب يًطباع١
ٚايٓؾض  ,1980 ,ل.25
( )25رٜ .اعض باعِ سْ , ٕٛأ .ف ٕٛنٌ عظٜظ عبز ايهضَ , ِٜقزص عابل  ,ل.67
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( ) 26يًُظٜز َٔ ايتؿق ٌٝس ٍٛفٛص املكابٌ يف عكٛر ايتذاص ٠ايزٚي ١ٝاْعض  :سغٔ عًٞ
ناظِ  ,تغ ١ٜٛاملٓاطعات ايٓاؽ ١٦عٔ عكز ايذلخٝك ايزٚي , ٞأطضٚس ١رنتٛصا , ٙنً١ٝ
ايكاْ , ٕٛداَع ١اؾظا٥ض  , 2004 ,ل.116
( )27اْعض ْك ايؿكض( ٠أ) َٔ املارٖ َٔ )37( ٠شا ايكاْ.ٕٛ
( )28ر .غين سغ ٕٛط٘  ,املٛدظ يف ايٓعض ١ٜايعاَ ١يف االيتظاّ َ ,طبع٘ املعاصف  ,بػزار , 1971 ,
ل.63
( )29اْعض املبشح األ َٔ ٍٚايؿقٌ ايجاْٖ َٔ ٞش ٙايزصاع.١
( )30ر .عبز ايضطام ايغٓٗٛصَ , ٟقزص عابل  ,لٚ .164يًُظٜز َٔ ايتؿق ٌٝس ٍٛعكٛر املز٠
اْعض :رٜ .اعض امحز ناٌَ ْ ,كز ايتُٝٝظ بني ايعكز ايؿٛصٚ ٟايعكز املغتُض  ,راص ايٓٗن١
ايعضب ,1999 , ١ٝل َٚ11ا ًٜٗٝا.
( )31ر .ايغٝز َقطؿ ٢امحز أب ٛاـرل  ,املقزص ايغابل  ,ل.125
( )32ر .إبضاٖ ِٝاملٓذَ , ٞقزص عابل  ,ل.34
( )33اْعض ْك املار )6( ٠ايؿكض ( ٠ط) َٔ َؾضٚع ايكاْ ٕٛاملقض ٟيغٓ.1987 ١
( ) 34إس ْقت ٖش ٙاملار ٠عً ٢اْ٘  ... ( :املكاٜٝػ ٚايتٓعُٝات يتزؾل ٚتأثرلات ْكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا ٚأَٛاٍ أ ٚتكٓٝات ايقؿكات ايتذاصٚ ١ٜاألؽهاٍ ٚاآليٝات ايتٓع١ُٝٝ
تغتٛدب االتؿام عً -11 : ٢املقطًشات ٚايؾضٚط ٚاملز ٠يقؿكات ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ).
(ٜٓ )35عض بٗشا املعٓ ٢رٜ .اعض باعِ سْٚ ٕٛف ٕٛنٌ عظٜظ عبز ايهض , ِٜاملقزص ايغابل ,
ل .85-84
36
( ) ر .ععٝز حي , ٢ٝتٓع ِٝاملعضؾ ١ايؿٓ , ١ٝراص املعاصف  ,اإلعهٓزص ,1986 , ١ٜل.65
(
 )37رْ .زا ٤ناظِ املٛىل  ,اآلثاص ايكاْ ١ْٝٛيعكٛر ايتذاص ٠ايزٚي ١ٝيٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ,
أطضٚس ١رنتٛصا , ٙنً ٘ٝايكاْ - ٕٛداَع٘ بػزار  ,1996 ,ل.26
( )38يًُظٜز َٔ ايتؿق ٌٝس ٍٛاملكقٛر بعكٛر املعاٚم ١ايٓؿعَٚ ١ٝا ٜذلتب عًٗٝا َٔ آثاص اْعض
 :ر .زلٝش ١ايكًٛٝب , ٞايكاْ ٕٛايتذاص , ٟاؾظ ٤األ , 1981 , ٍٚل.585
( )39اْعض ايؿكض ( ٠أٚالً ) َٔ املار ٠األٚىل َٔ ٖشا ايتكٓني.
( )40رٜ .اعض باعِ سْٚ ٕٛف ٕٛنٌ عظٜظ عبز ايهض , ِٜاملقزص ايغابل  ,ل  88ـ .89
4
( ) 1اْعض ْك املار َٔ )2,1 /61( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ٞصقِ  40يغٓ 1951 ١املعزٍ ٚتكابًٗا املار٠
( َٔ )81ايكاْ ٕٛاملزْ ٞاملقض ٟايٓاؾش صقِ  131يغٓ.1948 ١
4
( ) 2ر .أنضّ ٜاًَه , ٞايٛدٝظ يف ؽضح ايكاْ ٕٛايتذاص ٟايعضاق , ٞايطبع ١ايجاْ , ١ٝبػزار ,
 ,1968ل.59

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
4
() Henri Depage; Traite elementair de droit civil blege , t.11,1934 , 3
no; 550 p. 471.
4
( ) 4ر .عبز املٓعِ ؾضز ايقز , ٙعكٛر اإلسعإ يف ايكاْ ٕٛاملقضَ , ٟطبع ١داَع ١ؾؤار األ, ٍٚ
ايكاٖض ,1946 , ٠ل.77-76
4
( ) 5يًُظٜز َٔ ايتؿق ٌٝاْعض  :ؽُٝاَ ٤قطؿ ٢امحز  ,عكز اإلسعإ  ,صعايَ ١ادغترل ,
نً ١ٝايكاْ - ٕٛداَع ١ايٓٗض , 2000 ,ٜٔلَٚ 50ا بعزٖا.
4
( ) 6ر .فالح ايز ٜٔمجاٍ ايزَ , ٜٔقزص عابل  ,ل.115-114

(47) Schmmittihoff , The unification or Harmonization of law By
means of standar Contracst and general conditions ,
I.C.L.Q,1968,P.57.
( )48ر .أمئ ععز عً , ِٝايعكٛر ايُٓٛسد , ١ٝراص ايٓٗن ١ايعضب , ١ٝايكاٖض ,2005 , ٠ل.12

4
( ) 9عبز املٗز ٟناظِ ْافض ْٚعاّ دباص طايب  ,املعضؾ ١ايؿٓٚ ١ٝأثضٖا يف عكز ايؿضاْؾٝظ ,
عح َٓؾٛص فً ١داَع ١بابٌ/ايعً ّٛاإلْغاْ , ١ٝاجملً , 17 ١ايعزر  , 2009 , 2ل.287
5
(ٜ ) 0شٖب ايبعض َٔ ايؿك٘ إىل اْ٘ يٝػ نٌ عكز منٛسدٜ ٞعز عكز إسعإ ; ألْٗا أفبشت
تغتدزّ يف كتًـ ايتعاَالت ايكاْ ١ْٝٛبػض ايٓعض عٔ ايتعارٍ بني املضانظ ايكاْ١ْٝٛ
ألطضاؾٗا ؾايعكٛر ايُٓٛسد ١ٝنُا تغتدزّ يف عكٛر اإلسعإ نٛع ١ًٝأ ٚعالح بٝز
ايطضف ايكٜ ٟٛؾٗض ٙيف َٛادٗ ١ايطضف اينعٝـ نٜ ٞشعٔ يؾضٚط٘ ٚقز تغتدزّ
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نٛع ١ًٝعالّ بني طضؾني َقاؿُٗا َتعاصم .١اْعض يف سيو :ر .أمئ ععز عًَ , ِٝقزص
عابل  ,ل.29-28
5
( ) 1قضٜب َٔ ٖشا املعٓ : ٢ر .طاصم ناظِ عذَ , ٌٝاٖ ١ٝعكز ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚمُاْات
ْكًٗا ( رصاع ١تأف ١ًٝٝيف ايكاْ ٕٛاملزْ , ) ٞعح َٓؾٛص يف فً ١داَع ١نضبال, ٤
اجملًز ايغارؼ  ,ايعزر األ , 2008 , ٍٚل . 23
(52) Savatier , Les , contrat De conseil , professiounel en Droit prive ,
Dalloz , 1972 , p.137.
( )53ر .قُٛر ايهٝالَْ , ٞقزص عابل  ,ل.163
( ) 54رْ .زا ٤ناظِ املٛىل  ,اآلثاص ايكاْ ١ْٝٛيعكٛر ايتذاص ٠ايزٚي ١ٝيٓكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  ,املقزص
ايغابل  ,ل.177 - 176
( )55رْ .قرل فباص يؿتَ , ١قزص عابل  ,ل.75
( )56رْ .قرل فباص يؿت٘  ,املقزص ْؿغ٘  ,ل.76

( )57ر .قغٔ ؽؿٝل ْ ,كٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ ايٓاس ١ٝايكاَْ , ١ْٝٛقزص عابل  ,ل.76
( )58يًُظٜز َٔ ايتؿق ٌٝاْعض ْ :قرل فباص يؿت , ١املقزص ايغابل  ,لَٚ 47ا بعزٖا.
5
( ) 9رْ .قرل فباص يؿت٘  ,املقزص ْؿغ٘  ,ل.77
6
( ) 0ر .قُز سًَُ ٞضار  ,رٚص ايتهٓٛيٛدٝا يف ايتُٓ ١ٝاالقتقارٚ ١ٜاالدتُاع , ١ٝقامضات
َٓؾٛص ٠يف فًَ ١قض املعافض , ٠ايعزر (ٜٛ , )349ي.1972 , ٛٝ
6
6
( ) 1ر .فاحل بهض ايطٝاص َ ,قزص عابل  ,ل ) 2( .151رَ .ضتن ٢مجع ١عاؽٛص  ,عكز
االعتجُاص ايتهٓٛيٛد( ٞرصاعَ ١كاصْ , )١املقزص ايغابل  ,ل.284
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Jves Reboul, Les ,contract De Recherche, These ,La Faculte,de ((63
Droit de
Strasbourg , 1978 , p. 17.
6
( ) 4ر .أَاٍ طٜزإ عبز ايال , ٙاؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيألعضاص ايتذاص ١ٜيف عكٛر ْكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا  ,ايطبع ١االٚىل  ,راص ايٓٗن ١ايعضب , ١ٝايكاٖض , 2009 , ٠ل.282
6
( ) 5ر .زلٝش ١ايكًٛٝب , ٞتك ِٝٝؽضٚط ايتعاقز ٚااليتظاّ باينُإ يف عكٛر ْكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا  ,فًَ ١قض املعافض , ٠ايعزر  , 406ايغٓ ١ايغابعٚ ١ايغبع , ٕٛأنتٛبض ,
 ,1986ل.115 -112
6
( ) 6رْ .قرل فباص يؿت٘ َ ,قزص عابل  ,ل.77
6
( ) 7ر .قُز قُز عارات  ,آيٝات تغ ١ٜٛاملٓاطعات ايٓاؽ ١٦عٔ عكٛر ايؿٝزٜو  ,عح َكزّ
ملؤمتض عكٛر ايبٓاٚ ٤ايتؾٝٝز بني ايكٛاعز ايكاْ ١ْٝٛايتكًٝزٚ ١ٜايٓعِ ايكاْ١ْٝٛ
املغتشزث ١املٓعكز يف نً ١ٝايكاْ - ٕٛداَع ١االَاصات ايعضب ١ٝاملتشز 21-19 , ٠ابض2010 , ٌٜ
 ,ل.598
6
( ) 8ر .امحز قُٛر ععٝز  ,م ٛإصعاْ ٤عاّ قاْ ْٞٛيعكز املؾٛص ٠املعًَٛات , ١ٝايكاٖض1995 , ٠
 ,ل.98
6
( ) 9ر .ععٝز ععز عبز ايغالّ  ,االيتظاّ باإلؾقاح يف ايعكٛر  ,راص ايٓٗن ١ايعضب , ١ٝايكاٖض, ٠
 , 2000ل.42
7
(َٓ ) 0تعض قُز َٗز , ٟعكز املؾٛص ٠املٗٓ , ١ٝأطضٚس ١رنتٛصا, ٙنً ١ٝايكاْ , ٕٛداَع١
ايٓٗض , 2004 , ٜٔل.23
7
( ) 1يًُظٜز َٔ ايتؿق ٌٝس ٍٛااليتظاّ بايتبقرل يف عكز املؾٛص ٠اْعض ر .إبضاَٖ ِٝقطؿ٢
عبز , ٙاملغٛ٦ي ١ٝاملزْ ١ٝيًدبرل االعتؾاص ( ٟرصاعَ ١كاصْ , ) ١راص ايٓٗن ١ايعضب , ١ٝايكاٖض, ٠
 , 2005لَٚ 123ا بعزٖا.
7
(َٓ ) 2تعض قُز َٗز , ٟاملقزص ايغابل  ,ل.88
7
( ) 3ر .قُز قُز عارات َ ,قزص عابل  ,ل.598
7
(َٓ ) 4تعض قُز َٗز , ٟاملقزص ايغابل  ,ل.104
7
( ) 5ر .إبضاَٖ ِٝقطؿ ٢عبزَ , ٙقزص عابل  ,ل.27
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