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 شكس َعسفاى

 احلمد هلل أَال عمٖ أى َفكين إلجناش يرا البحح، َأضألٌ أى جيعمٌ خالصا لُجًٌ الكسِم

فضن بفضمًم فإنٌ ال ِطعين إال أى أتكدم بأمسٖ معانْ الشكس ثم َفاء مين ألين ال

َاإلمتهاى إىل أضتاذتْ املشسفٕ الدكتُزٔ بو بُعبد اهلل نُزٔ اليت تفضمت باإلشساف عمٖ 

يرٍ األطسَحٕ، َاليت كاى هلا دَزا كبريا يف متامًا َخسَجًا عمٖ يرا الُجٌ، إذ 

ًا َتُجًّاتًا الكّمٕ الفضن يف ضد عاِشت َتابعت مجّع مساحن البحح فكاى ملالحظات

الكجري مو الجغسات فمًا مين كن الشكس َالتكدِس، متعًا اهلل بالصحٕ َالعافّٕ َحفظًا 

 اهلل ذخسا َمهازٔ لمعمم.

َأضجن شكسٓ لكن صدِكاتْ، َمو لٌ ِد العُى َاملطاعدٔ َالتشجّع إلمتام يرٍ 

ًا، َأخص بالركس شَجْ األطسَحٕ َإىل كن مو ضايم مو قسِب أَ بعّد يف إمتام

 خمّف مساد الرٓ قدم لْ ِد العُى يف ضبّن إجناح يرا العمن حفظٌ اهلل َزعاٍ.

  



 

 

 داءــــــــــــــيإ

 إىل الرٓ عممين أى العمم مهًن َاالعرتاف مهٌ ِكُى بالطعْ َالصرب:

 إىل َالدٓ زمحٌ اهلل

يرٍ  ئم بدعُاتًا لبمُغإىل املالك اليت أنازت دزَب مشُازٓ العممْ َكانت احملفص الدا

 إىل أمْ العصِصٔ المحظٕ الغالّٕ

 إىل ضهدٓ يف احلّأ َشكّل زَحْ الرٓ زافكين بدعمٌ املتُاصن إىل:

 شَجْ الغالْ خمّف مساد

 إىل الطاعد َالعضد يف يرٍ احلّأ إخُتْ َأخُاتْ

 إىل شكائل السَح َشِهٕ احلّأ: أبهائْ

 ب أَ مو بعّد، َإىل كن مو تسك معْإىل كن مو عممين َكن مو ضاندنْ مو قسِ

 بصمٕ يف يرا العمن

 أيدٓ يرا العمن املتُاضع لكم
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ًمغ ؤلاوؿان ٖبر مغاخل مخٗضصة مىظ وكإجه وختى جيخهي به الخُاة، ِٞؿتهلها بمغخلت 

، وفي َظٍ اإلاغخلت ٩ًىن مٗغيا للٗضًض مً  الُٟىلت التي جبضؤ مً اإلاُالص وجيخهي بالبلٙى

يُت الىٟؿُت وال٣ٗلُت ؤو الخاعظُت اإلاؿخمضة مً البِئت اإلادُُت به بلى  الٗىامل الخ٩ٍى

ٗض بظل٪ شخها مىته٩ا لل٣اهىن. مت، َو  الى٢ٕى في باعة الجٍغ

ٞدضر الُىم عظل اإلاؿخ٣بل، ومً قب ٖلى شخيء قاب ٖلُه، وبطا ٧ان ظىىح 

ىه َى مدا٧اة وج٣لُض إلظغام ال٨باع، ٞهى في الى٢ذ طاجه م٣ضمت ألاخضار في ظاهب ٦بحر م

دت  ه ؤو بهخ٣اله مً قٍغ وجىبُه وجدظًغ، مما ؤن ٩ًىن ٖلُه الخضر اإلاىدٝغ ٖىض بلٚى

دت ال٨باع، ما لم ًىاظه ظىىخه باألؾلىب اإلاىاؾب وفي الى٢ذ اإلاىاؾبحن  ألاخضار بلى قٍغ

مت، ومً زمت ج٣ىم مؿاولُخه الجؼاثُت، َظٍ ألازحرة ال  ٚحر ؤهه ٢ض ٣ً٘ في ؤخًان الجٍغ

مت ماصًا، بل ًجب ؤن ًخىاٞغ في الجاوي نٟخحن  ٨ًٟي ٞحها و٢ٕى الٟٗل اإلا٩ىن للجٍغ

ما مىاٍ اإلاؿاولُت الجؼاثُت، ومً زمت ٞالُٟل  ما ؤلاصعا٥ وؤلاعاصة بةٖخباَع ؤؾاؾِخحن َو

جُا، وبما ؤن ًىلض ٞا٢ض ؤلاصعا٥ والىعي، زم جىمى مل٨خه الظَىُت بلى ؤن ج٨خ مل جضٍع

ت باإلصعا٥،   اىجض ؤن ال٣ٟه الجىاجي وال٣اهىن اإلاٗانغ لم ًسًٗٞاإلاؿاولُت الجؼاثُت مىَى

٣ا  ُٗت ال٣ٗابُت اإلا٣غعة للبالٜ، وبهما البض مً مٗاملخه ٞو الخضر لىٟـ اإلاٗاملت الدكَغ

والتي جسخل٠ الازخُاع،  وما ًدضر له مً جُىع وهمى في مل٩اث ؤلاصعا٥ و لُبُٗت ٧ل مغخلت،

ت. ا مً اإلاغاخل الٗمٍغ  ًٖ ٚحَر

ولهظا ألاؾاؽ ٞةن اإلاؿاولُت الجؼاثُت مغجبُت بٗمغ الخضر، ومً زمت نىٟذ 

ت، جهيُٟها ًد م٘ جضعط ما ًمل٨ه الُٟل مً مل٩اث ؤلاصعا٥  ىاؾبو٢ؿمذ بلى مغاخل ٖمٍغ

ت والتي جخ  م٘ جضعط ماشخىوؤلازخُاع، وعجب ٖلى طل٪ صعظاث مً اإلاؿاولُت الجؼاثُت اإلاخىٖى

وما ًخٗغى له مً ٖىامل زاعظُت جازغ ٖلى ؾلى٦ه،  ،الٟغص الظَىُت وال٣ٗلُت اث٢ضع  وهطج

َل٤ ٖلحها مغخلت اإلاؿاولُت الجؼاثُت ؤٞسههذ له مغخلت ًىٗضم ٞحها ؤلاصعا٥ وؤلازخُاع، و 

اإلاىٗضمت، ولم ًسهو لها اإلاكٕغ الجؼاثغي ؤًت ههىم ٢اهىهُت في ظمُ٘ مغاخل الضٖىي 

ٗاث اإلا٣اعهت التي ؤٞغصث لها ظاهب مً جضابحر التربُت الٗم ىمُت، زالٞا للبٌٗ مً الدكَغ

والخماًت، زم ؤجبٗذ َظٍ اإلاغخلت بمغخلت ج٠ًٗ ٞحها مل٨تي ؤلاصعا٥ و ؤلازخُاع للخضر، 

وؤَل٤ ٖلحها بمغخلت اإلاؿاولُت الجؼاثُت اإلاسٟٟت للخضر، وهي جبضؤ مً خُض جيخهي مغخلت 

حها ٢غع الُٟىلت بلى ما ٢ب ت ؤزغي، ٞو ل البلٙى الجؼاجي، ونىٟذ بضوعَا بلى مغاخل ٖمٍغ

 مٗا. ٦الَما اإلاكٕغ الجؼاثغي بزخُاع جضابحر التربُت والخماًت ؤو الجؼاءاث ؤو 
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ت ًخى٠٢ ٖلى ج الؿً بمشبخاجه، وفي ُٚابها ًلجإ بلى دضًض وجدضًض َظٍ اإلاغاخل الٗمٍغ

اإلاهُلر ا جدضًض مٟهىم الخضر، َظ يغعة ٖلىؤن طل٪ ٣ًىم ٚحر َغ١ ؤزغي إلزباجه،

 ىبل ؤب٣ 2015ًىلُى  15اإلااعر في  15/12لم ًخسل ٖىه ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م  ظيال

الخضر ظؼاثُا،  ؿاءلتإلا الىُا١ الٗمغي  ؤن طل٪ ال ٨ًٟي بل ًخىظب جدضًض بال ٖلُه، 

لى، بخدضًض  ؤو ؤلا٦خٟاء بخدضًض ؾً صهُا ٗا مشلما َى بهما م ألازظيغوعة ؤو الؿً ألٖا

ماع ؤلازخالٝ في ؤن  الخا٫ لضي اإلاكٕغ الجؼاثغي، و  عاظ٘ بلى جضعط في همى  جدضًض َظٍ ألٖا

اصة ٖلى ؤلاعجباٍ الىاضر باإلاٗاًحر الش٣اُٞت الؿاثضة في  وهطج الخمُحز لضي الُٟل، ٍػ

لى القى ؤًًا ظاهب مً ؤلاَخمام الضو ؤن  بياٞت بلى اإلاجخم٘،  لي.الخدضًض للؿً الضهُا وألٖا

 ؤهمُت مىضىع الدزاطت .1

ٟا٫ عظا٫ اإلاؿخ٣بل وع٦حزة اإلاجخمٗاث، لظا  ؤَمُت اإلاىيٕى مؿخمضة مً ؤَمُت ألَا

ى ما ظاء به ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م  البض مً بٞغاص لهم مٗاملت ظؼاثُت زانت بهم، َو

مهُلر الخضر في بؤًًا الظي ؤب٣ى ، َظا ألازحر 2015ًىلُى  15عر في اإلاا  15/12

ذ الُٟل بإهه "٧ل شخو لم ًبلٜ الشامىت ٖمىه والتي  02هو اإلااصة ؾُما  ه،ههىن ٞغ

م بلٛاء ههىم ٢اهىن  "ؾىت ٧املت (18ٖكغة ) صون الخسلي جهاثُا ًٖ مهُلر الخضر ٚع

ا جخماشخى وجضعط مغاخل اإلاؿاولُت  ؤًًا ههىنه جبضوا و ؤلاظغاءاث الجؼاثُت،  في ْاََغ

ظاهب آزغ مهم مً مؿاولُت الُٟل  ؤبضث ؾت اإلاهمتَظٍ الضعا ٚحر ؤنالجؼاثُت للخضر، 

ا ،الجؼاثُت ت ؤزغي  بةْهاَع ٖلما ، مهمت لم ٌكحر بلحها ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي  مغاخل ٖمٍغ

ما ى مضي هطج ٞحها لم جغإاإلادضصة في ههىنه ؤًًا  ع ؤن ألٖا وجُىع جمُحز  ؤَم ظاهب َو

 الُٟل.

ه بٌٗ ههىم مىى الظي ب٦خىٟخفي بػالت الٛ اًًا َظٍ الضعاؾت ؤبغػث ؤَمُتها

إلؾخٗاهت بإصاة ، وطل٪ باٖىض جُب٣ُها زانت في اإلاجا٫ الٗملي ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي 

ٗاث اإلا٣اعهت، ؾُما في خ٣ل ال٣ًاء  اإلا٣اعهت، لؤلزظ بما َى مٗمى٫ به في البٌٗ مً الدكَغ

ٟل ٢اهىن الُباإلؾخٗاهت ببٌٗ ألاخ٩ام لخىيُذ بٌٗ اإلاًامحن الىاعصة في ههىم 

 .15/12الجؼاثغي ع٢م 

 ٠ ٦ما ؤن الُٟل ؤو الخضر الجاهذ لِـ الٛاًت مىه ٣ِٞ ؤلا٦شاع مً بصعاط الخٗاٍع

بإهه الهٛحر اإلاسال٠ لل٣اهىن، والظي ًدخاط للخماًت، وبهما البض مً صعاؾت ص٣ُ٢ت للُٟل 

خماص ٖلى مضي هطج  ت باإٖل مً ظمُ٘ الجىاهب بضاًت مً جدضًض وج٣ؿُم مغاخله الٗمٍغ
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ُىع الخمُحز لضًه، إلاا لظل٪ مً جإزحر ٖلى ألاخ٩ام الخانت باإلاؿاولُت الجؼاثُت اإلاُب٣ت وج

٣ا لظل٪.ٖلى ٧ل ٞئ ت، والتي جخضعط ٞو  ت ٖمٍغ

اإلاكٕغ الجؼاثغي في ٢اهىن الُٟل  جٓهغ ؤَمُت الضعاؾت ؤًًا في جدلُل ما ؤ٢ٍغ

ا بٖخباعا لبضاًت ؾىىاث ٦دض ؤصوى إلاخابٗت الخضر ظؼاثُ 10لؿً  15/12 الجؼاثغي ع٢م

٘ الٟغوسخي  ٗاث اإلا٣اعهت ٧الدكَغ الخمُحز لضًه، وؤزظا إلاا َى م٣غع في البٌٗ مً الدكَغ

م ؤلازخالٝ  ؤن الجاهب الش٣افي والبُئي وؤلا٢خهاصي، في خحن بُجهما ُٞما ًسو ألا٢غب، ٚع

ٖلى ؤن بضاًت هطج الخمُحز لضي الُٟل ٩ًىن بخمام ؾً هو ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي 

ى ما بؾخ٣غ ٖلُه بظتهاص اإلاد٨مت الٗلُا ٢بل نضوع ٢اهىن الُٟل ا لشالشت ٖكغة، َو

 في َظٍ الضعاؾت اإلاخىايٗت. جىاولخهفي ٢غاع لها والظي  15/12الجؼاثغي ع٢م 

ت، وما جسً٘ له مً جضابحر جغبُت جضعط الاَخمام بالُٟىلت الجاهدت و  مغاخلها الٗمٍغ

ت وخماًت ؤو ظؼاءاث، ؤو ؤخ٩ام بظغاثُت بالٜ ألاَمُت، ٚحر ؤن َظٍ  في ٧ل مغخلت ٖمٍغ

ألاَمُت جؼصاص ؤًًا ٖىضما ج٩ىن الجهاث اإلاخٗاملت م٘ َظٍ الٟئت الخؿاؾت لها بَخمام بها، 

ٟا٫ بضاًت  ظا ال ًخإحى بال بخسهُو مباوي لظل٪، وجإَُل ظمُ٘ ألاٞغاص اإلاخٗاملحن م٘ ألَا َو

اصة  مً مغخلت البدض والخدغي، مغوعا بجهت اإلاخابٗت والخد٤ُ٣، ونىال بلى ظهت الخ٨م، ٍػ

ٗاث ألاظىبُت  ٖلى جسهُو ظهت الضٞإ ؤًًا مشلما َى الخا٫ لضي البٌٗ مً الدكَغ

     ت.اإلا٣اعه

 ؤهداف مىضىع الدزاطت .2

 ًٖ ألاَضاٝ اإلاخىزاة مً البدض هي:

الخُغ١ بلى الخٗضًالث التي قملذ ٢اهىن ال٣ٗىباث زانت، وجالَا نضوع ٢اهىن  .1

ا في جضعط اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر، م٘ بُان مؿل٪ اإلاكٕغ الُٟل ال جؼاثغي وؤزَغ

الجؼاجي في جىُٓم ؤخ٩ام اإلاؿاولُت الجؼاثُت باليؿبت لهٛحر الؿً جبٗا لخُىع مغاخل 

ت.  خُاجه الٗمٍغ

ت للخضر  .2 بُان ما بن ٧اهذ جضابحر الخماًت والتربُت، والجؼاءاث اإلا٣غعة ل٩ل مغخلت ٖمٍغ

 لىخضَا صون مغاظٗتها.الجاهذ، ٧اُٞت 

ُت الخماًت  .3 ، للُٟل الظي لم ًخم التي ٢غعَا ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي جدضًض هٖى

 الٗاقغة مً ٖمٍغ واإلاغج٨ب ألقض الجغاثم.
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البدض ما بن ؤزظ اإلاكٕغ الجؼاثغي بما ظاءث بها بٌٗ الىهىم الضولُت اإلا٣غعة  .4

لُٟل ظؼاثُا، والتي ال ًم٨ً لخماًت الُٟل، ُٞما ًخٗل٤ بخدضًض الؿً الضهُا إلاؿاءلت ا

 ؤن جدضص ٖلى هدى مٍٟغ ؤلاهسٟاى.

الخُغ١ بلى ألاخ٩ام ؤلاظغاثُت التي ظاء بها ٢اهىن الُٟل ؤو ؤخا٫ ٞحها بلى ٢اهىن  .5

ت لؤلخضار الجاهدحن وفي  ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، ما بن جدىاؾب ومسخل٠ اإلاغاخل الٗمٍغ

 مسخل٠ مغاخل الضٖىي الٗمىمُت.

ت ئت ألاخضار، ما بن جخُلب ؤًًا الخسهو ُٞما ًسو مغاٖاة زهىنُت ٞ .6 الكَغ

 ، و٦ظا الجهاث ال٣ًاثُت )٢ًاة هُابت ؤو خ٨م ؤو جد٤ُ٣، و٦ظا الضٞإ(.ال٣ًاثُت

 ؤطباب اخخُاز مىضىع الدزاطت .3

ُت التي  خباعاث الظاجُت واإلاىيٖى بن اَخمامىا بمىيٕى الضعاؾت ظاء للٗضًض مً الٖا

بت في البدض ٞ ُه لخهىنِخه زانت، ومداولت ببغاػ بٌٗ ظىاهبه وهظ٦غ بٗشذ ُٞىا الٚغ

 مجها:

 ألاطباب الراجُت . ؤ

ا مً اإلاىايُ٘  _1 بدىا في مىانلت البدض في مجا٫ الُٟىلت الجاهدت بةٖخباَع ٚع

الخؿاؾت والهامت، والتي ؤٞغػث ال٨شحر مً ؤلاق٩االث مً الىاخُت الٗملُت، وفي مسخل٠ 

، ألن الجؼاثغي  ههىم ٢اهىن الُٟل مغاخل الضٖىي الٗمىمُت، ؾُما ٖىض جُب٤ُ

ت جبرػ خ٣ُ٣تها ونٗىبت جُب٣ُها ٖىض الٗمل بها باليؿبت  الىهىم ال٣اهىهُت الىٍٓغ

 إلاسخل٠ ال٣ًاًا اإلاُغوخت ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت زانت.

مماعؾتي في مجا٫ ال٣ًاء، وحٗاملي م٘ َظٍ الٟئت اإلاىؾىمت بالبراءة والجاهدت، والتي  _2

اث ال٣ًاثُت ال حعي ؤي شخيء و٦إجها مازلت ؤمام ؤؾخاط ؤو مضعؽ بضال جمشل ًىمُا ؤما الجه

ت )٢ؿم( بضال مً ظهت  ت ٢ًاثُت، وبضازل ماؾؿت جغبٍى مً ٢اضخي ؤو يابِ قَغ

ت ال٣ًاثُت٢ًاثُت ج٨غؽ عؾمُاث، ؤو مبجى إلاهالر  ، زانت لبٌٗ اإلاغاخل الكَغ

ا ما، ما صٞٗجي ب ت التي بضؤ الخمُحز ٞحها بالىطج هٖى لى بزخُاع َظا اإلاىيٕى ومداولت الٗمٍغ

البدض ُٞه وبُٖاثه ما ؤمل٪ مً زبرحي اإلاخىايٗت مً خلى٫، م٘ بُٖاء الهىعة 

 الخ٣ُ٣ت للُٟل الجاهذ في الىا٢٘ الٗملي.

ؤًًا الظي صٞٗجي ؤ٦ثر بلى بزخُاع َظٍ الضعاؾت مشى٫ ؤَٟا٫ ظاهدىن في ٖمغ  بالؿب _3

ىع الؿىت الغابٗت ببخضاجي، ال ًدؿً الٗاقغة ؾىت ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت_ َٟل في َ
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ال٣غاءة وال٨خابت ظُضا_ صون ؤن ًٟهم ؾبب وظىصٍ ؤمام ال٣اضخي، وال ؤؾئلخه، وال 

٘ ألانب٘، ومساَبت والضٍ  حك٨ُلخه، وفي خالت الغص ًٖ البٌٗ مً ألاؾئلت ٩ًىن بٞغ

ت مً جمام الٗاقغة ؾىت  بلى اإلاؿاو٫ اإلاضوي ًٖ طل٪، وؤزو َىا بالظ٦غ الٟئت الٗمٍغ

 ٖكغة ؾىت.     شاهُتال

 ألاطباب اإلاىضىغُت   . ب

 ٢لت الضعاؾاث اإلاخسههت في مجا٫ الخضعط في اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر. _1

الٛمىى في جُب٤ُ بٌٗ الىهىم ال٣اهىهُت التي ظاء بها ٢اهىن الُٟل لبٌٗ  _2

ت ؤو ختى في ٧لها ٦ةظغاء الغ٢ابت ال٣ًاثُت مشال، مما ٣ًخطخي مىا جى او٫ اإلاغاخل الٗمٍغ

َظا اإلاىيٕى وببغاػ عؤًىا في البٌٗ مجها مً زال٫ ما الخٓىاٍ في البٌٗ مً اإلاماعؾاث 

ؤو  ،ال٣ًاثُت الخانت باإلاد٨مت الٗلُاال٣ًاثُت، ؤو باإلؾخٗاهت ببٌٗ ال٣غاعاث 

ٗاث اإلا٣اعهت.  ؤلاؾخئىاؽ إلاا َى مٗمى٫ به في البٌٗ مً الدكَغ

ن الُٟل الجؼاثغي و٢اهىن ال٣ٗىباث ؤلازخالٞاث في جدضًض ؾً الخمُحز بحن ٢اهى   _3

، الظي َى ؤؾاؽ بضاًت مؿاءلت الخضر ظؼاثُا، ألن مىاٍ ٢ُام وال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي 

اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر ًخى٠٢ ٖلى مضي همى وهطج مل٨تي ؤلازخُاع وؤلاصعا٥ لضي 

٤ في خ٣ه، والتي الُٟل الجاهذ، ألن مً قإن طل٪ الخإزحر ٖلى ألاخ٩ام ؤلاظغاثُت التي جُب

٣ا لىٕى اإلاؿاولُت الجؼاثُت.  بضوعَا جخضعط ٞو

ٖضم ويىح البٌٗ مً الىهىم ال٣اهىهُت اإلا٣غعة في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت مً  _4

واإلاخٗل٣ت مشال  15/12خُض الخُب٤ُ، والتي ؤخا٫ بلحها ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م 

٣ت  وطل٪بالغ٢ابت ال٣ًاثُت للُٟل  جُب٣ُها ٖلى َٟل ؤجم الشالشت ٖكغة ُٞما ًخٗل٤ بٍُغ

 ؾىت، َاإلاا ؤن ٢اهىن الُٟل لم ًىضر الٟئت الخايٗت لها.

 الصػىباث التي واحهذ الدزاطت .4

ٖاصة ما ًىاظه الباخض نٗىباث ؤزىاء بٖضاصٍ لبدض ٖلمي ُٞٗمل ٖلى جظلُلها لبلٙى 

 ؤَضاٞه، و٧ان مً بحن الهٗىباث التي واظهخىا ٖىض بٖضاص َظا البدض:

اإلاغاظ٘ اإلاخسههت، وباألزو اإلاغاظ٘ اإلاخٗل٣ت بالخضعط في اإلاؿاولُت الجؼاثُت ٢لت  -

٘ الجؼاثغي، وباألزو التي جىاولذ َظا اإلاىيٕى في ْل ٢اهىن الُٟل  للخضر في الدكَغ

 .2015ًىلُى  15اإلااعر في  15/12الجؼاثغي ع٢م 
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كٕغ الجؼاثغي مىيٕى جضعط اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر مىيٕى ص٤ُ٢، لم ًخُغ١ له اإلا -

ت  ٦مغاخل مدضصة وواضخت، ووي٘ لها ؤخ٩ام بظغاثُت واضخت جسو ٧ل مغخلت ٖمٍغ

مُٗىت، وبهما َظا الخ٣ؿُم ٣ٞهي، لظل٪ وبن خاو٫ اإلاكٕغ الجؼاجي في ههىنه بصعاط 

ؤٖماع مُٗىت في مىاي٘ مُٗىت، ٦جهت الخد٤ُ٣ الابخضاجي، ؤو ؤمام ظهت الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي 

بت الٗامت، ٚحر ؤن طل٪ ال ٨ًٟي ألن همى وهطج ؤلاصعا٥ و الازخُاع والخ٨م وؤمام الىُا

ت مدضصة، بل للُٟل ت واخضةًخضعط  ٚحر مدضص بمغخلت ٖمٍغ سخل٠ في مغخلت ٖمٍغ بلى  ٍو

ت وبزًاٖها ألخ٩ام  ٚاًت هطجه وجمامه، ومً زمت ًهٗب خهغ جل٪ اإلاغاخل الٗمٍغ

ملُت مٗا. ت ٖو  بظغاثُت، بال بٗض بدض وصعاؾت هٍٓغ

 لدزاطاث الظابلتا _5

بٌٗ الضعاؾاث ال٣اهىهُت الؿاب٣ت جىاولذ مىيٕى اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر ٖمىما 

ت لؤلخضار اإلاؿاولىن ظؼاثُا، ومً يمً الضعاؾاث  صون جٟهُل إلاسخل٠ اإلاغاخل الٗمٍغ

 التي اٖخمضتها في َظا البدض هي:

في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ؤزغ نٛغ الؿً في اإلاؿاولُت الجىاثُت "ؤَغوخت ص٦خىعاٍ بٗىىان 

، للباخض مىسخى بً ؾُٗض، َظٍ الضعاؾت ع٦ؼ ٞحها الباخض بالخٟهُل "وال٣اهىن الجؼاثغي 

ٖلى الك٣حن ال٣اهىوي وؤلاؾالمي ُٞما ًسو اإلاؿاولُت الجىاثُت ونٛغ الؿً، بط جىاو٫ في 

 ذهصعاؾخه ؤزغ نٛغ الؿً ٖلى ؤهىإ الجغاثم ٦جغاثم ألامىا٫..بلخ، في خحن صعاؾتي وبن ٧ا

٢ض بؾدكهضث ٞحها ٖلى الجاهب ؤلاؾالمي في البٌٗ مً ٖىانغ البدض، ٚحر ؤهه بهىعة 

ا اإلاهم  مىظؼة ظضا، ٦ما ؤن صعاؾتي ؤُٖذ ؤَمُت ٦بحرة للمؿاولُت الجؼاثُت وجضعظها وجإزحَر

ٖلى الجاهب ؤلاظغاجي في ظمُ٘ مغاخل الضٖىي الٗمىمُت، م٘ التر٦حز ٖلى الخضر وجدضًض 

ت   التي لها ؤًًا جإزحر  ُٞما ًسو ظاهب الجؼاء والخضبحر. مغاخله الٗمٍغ

ومً بحن ؤبغػ اإلاغاظ٘ ؤًًا ؤَغوخت الض٦خىعة للباخض خمى بً ببغاَُم ٞساع بٗىىان 

٘ الجؼاثغي وال٣اهىن اإلا٣اعن " ، ٞهي صعاؾت جىاولذ "الخماًت الجىاثُت للُٟل في الدكَغ

م بالخٟهُل الك٩ل اإلا٣اعن بحن ال٣اهىن الجؼاثغي وال ٣اهىن اإلا٣اعن، ٦ما ؤجها ع٦ؼث ٖلى ج٣ٍى

ؾُاؾت اإلاكٕغ الجىاجي في مجا٫ خماًت الُٟل اإلاججي ٖلُه مً ظهت والخضر الجاهذ 

واإلاٗغى للجىىح مً ظهت ؤزغي، وطل٪ مً الجاهب ؤلاظغاجي ؤو اإلاىيىعي، ؤما صعاؾتي 

ظمُ٘  ٞغ٦ؼث ٣ِٞ ٖلى الخضر الجاهذ ؤو اإلاؿاو٫ ظؼاثُا وطل٪ بدىاو٫ اإلاىيٕى مً

 الجىاهب اإلاىيىعي مىه وؤلاظغاجي بىٕى مً الخٟهُل.
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ومً يمً ؤًًا اإلاغاظ٘ اإلاٗخمض ٖلحها ؤَغوخت الض٦خىعاٍ للباخض م٣ضم ٖبض الغخُم 

، والتي ٖالج ٞحها الخماًت الجىاثُت للُٟل اإلاججي ٖلُه "الخماًت الجىاثُت لؤلخضار"بٗىىان 

الخماًاث اإلا٣غعة للخضر ؾىاء في مىاظهت  والُٟل الجاهذ مٗا، وطل٪ بالخُغ١ بلى مسخل٠

الجؼاءاث ؤو في مىاظهت ؤظهؼة اإلاد٨مت...بلخ، في خحن صعاؾتي وبن ٧ان لها ظاهب مً 

الخماًت اإلا٣غعة للخضر، ٚحر ؤجها جىاولذ الخضر ؤو الُٟل الجاهذ ٣ِٞ ومؿاولُخه 

ا ٖلى مسخل٠ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت، وطل٪ بىٕى مً الخٟه   ُل.الجؼاثُت وجإزحَر

غوخاث التي بٖخمضتها في صعاؾتي ل٩ل مً الباخض ٖبض   اصة ٖلى مسخل٠ ألَا ٍػ

، "بظغاءاث الخ٣اضخي في ظغاثم ألاخضار صعاؾت م٣اعهت"الغخمان خاط ببغاَُم بٗىىان 

وؤَغوخت ؤزغي بٗىىان خماًت ألاخضار في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي للباخض 

اؽ، َظا ُٞما ًسو ا ضومت صٍع اصة ٖلى جىاولي لضعاؾاث في اإلاجا٫ ٍػ ت، ٍػ لضعاؾاث الجؼاثٍغ

الٗغبي زانت، ٚحر ؤن َظٍ الضعاؾت التي ؤجىاولها ٞحها هٕى مً الخض٤ُ٢ والتر٦حز ٖلى 

ا ٖلى  ت له وجإزحَر مؿاولُت الُٟل ؤو الخضر الجاهذ الجؼاثُت في مسخل٠ اإلاغاخل الٗمٍغ

اصة ٖلى جإزحر جضعط  الجاهب ؤلاظغاجي، وفي مسخل٠ مغاخل ؾحر الضٖىي  الٗمىمُت، ٍػ

ُت ؤًًا ٖلى ألاخ٩اماإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر  ، وطل٪ بىٕى مً الخٟهُل اإلاىيٖى

 والخض٤ُ٢. 

 مىهج مىضىع الدزاطت _6

خماص ٖلى اإلاىاهج الخالُت ألجها ج٨مل بًٗها البٌٗ:      اؾخضٖذ َبُٗت اإلاىيٕى الٖا

  طخلسائياإلاىهج الا  . ؤ

و٦ظا الضولُت، م٘ جدلُل  الضازلُت الىهىم ال٣اهىهُت ًٓهغ مً زال٫ جدلُل ٞدىي 

بٌٗ ال٣غاعاث الخانت باإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر الجاهذ ؾىاء في الخ٣ل ال٣ًاجي 

 الجؼاثغي ؤو ألاظىبي، والتي ؾ٩ُىن لها مجا٫ في َظا البدض ل٩ي ج٨خمل الهىعة.  

  اإلاىهج الىصفي . ب

خسضمذ َظا اإلاىهج زانت في واؾ ،جىضعط َظٍ الضعاؾت يمً البدىر الىنُٟت

ٟاث، التي حؿتهضٝ صعاؾت مٟهىم الُٟل والخضعط في اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر في  الخٍٗغ

ت للخضر مدل اإلاؿاءلت الجؼاثُت، و٦ُُٟت  ظا بخدضًض الٟئت الٗمٍغ ٘ الجؼاثغي، َو الدكَغ

ت التي ًخضعط ٖلحها الخضر، والتي  جدضًض ؾً اإلاؿاءلت الجؼاثُت، بهُال٢ا مً اإلاغاخل الٗمٍغ
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بضوعَا جخضعط في الجؼاءاث وؤلاظغاءاث اإلاخسظة في خ٤ الُٟل، واٖخمضث ؤًًا ٖلى آلُتي 

 الخدلُل والخٟؿحر في َظٍ الضعاؾت. 

  ؤداة اإلالازهتج. 

ا م٨ملت للمىاهج الؿالٟت  ؾإؾخٗحن في َظٍ الضعاؾت ؤًًا ٖلى ؤصاة اإلا٣اعهت بةٖخباَع

ن آلزغ إلا٣اعهت بٌٗ الٗىانغ التي ؾإجىاولها ٖىض صعاؾت و التي ؾإٖخمض ٖلحها مً خح، الظ٦غ

ٗاث اإلا٣اعهت ألاظىبُت مجها والٗغبُت  ،اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر بما َى مٗمى٫ به في الدكَغ

خماص ٖلى  وطل٪ مً خُض ه٣اٍ ؤلالخ٣اء ومىاًَ ؤلازخالٝ، ل٩ىن مىيٕى الضعاؾت باإٖل

لىخضٍ ٚحر ٧اٝ ؤمام ٢لت  2015ًىلُى 15اإلااعر في  ٢15/12اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م 

، لظل٪ ًدبظ ؤلاؾخئىاؽ بما َى بض٢ت الضعاؾاث التي جىاولذ وخللذ مًامحن ههىنه

ٗاث اإلا٣اعهت التي ؤولذ إلاجا٫  مٗمى٫ به ؾىاء في اإلاجا٫ ال٣ًاجي لضي مسخل٠ الدكَغ

ي جىاولتها َظٍ الُٟىلت بَخمام ٦بحر، ؤو بلى مسخل٠ الضعاؾاث وألابدار في َظا اإلاىيٕى الت

ٗاث خماص ٖلى ؤصاة اإلا٣اعهت ،الدكَغ  . وطل٪ بااٖل

 إشيالُت الدزاطت:

 وؿعى مً زال٫ َظا البدض بلى ؤلاظابت ًٖ بق٩الُت عثِؿُت جخمشل في: 

ما اإلاُٗاع الظي بٖخمضٍ اإلاكٕغ الجؼاثغي في جدضًض الىُا١ الٗمغي للخضر اإلاؿاو٫ 

ل لهظا الخدضًض جإزحر ٖلى هى  ُٖت ألاخ٩ام ؤلاظغاثُت الخايٗت لها ٧ل مغخلت ظؼاثُا؟، َو

ت ٖبر مغاخل الضٖىي الٗمىمُت  ؟ٖمٍغ

 ٖضة حؿائوالث:وجخٟٕغ ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت  

٠ُ٦ ٖالج اإلاكٕغ الجؼاثغي اإلاؿاولُت الجؼاثُت لؤلخضار الجاهدحن بالىٓغ بلى  .1

ل ؤٞغص ٢ىاٖض ٢اهىهُت زانت بهم، و٠ُ٦ بو٨ٗ ـ الُبُٗت الخانت بهظٍ الٟئت، َو

 ؟.طل٪ ٖلى ال٣ىاٖض ؤلاظغاثُت اإلاخسظة يضَم

الخضعط في مغاخله  َل اإلاكٕغ الجؼاثغي عإ في جضعط اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر الجاهذ .2

ت اإلا٣غعة ل٩ل  ؤًًا الخضعط في جضابحر الخماًت والتربُت والجؼاءاث وبالىدُجت ،الٗمٍغ

ت  ؟.مغخلت ٖمٍغ

خاث ٖم٣ُت حٗالج الُٟل الجاهذ بالٟٗل بةنال الجؼاثغي  َل ظاء ٢اهىن الُٟل .3

ت جضعظها، م٘ اإلاٍغٌ مً الجغم ٣ا لخضعط مغاخله الٗمٍغ ، ؤم مجغص ههىم جدخاط ٞو

 بلى بٖاصة البدض ٞحها؟.



 مقدمة
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ت ٖجها، ٢ؿمذ الضعاؾت بلى م٣ضمت و  لئلظابت ٖلى بق٩الُت البدض والدؿائالث اإلاخٟٖغ

 وبابحن وزاجمت.

 ت.م٣ضمت: وقملذ ٨ٞغة ٖامت ًٖ مىيٕى الضعاؾ 

٘ الجؼاثغي " والظي جم دالباب ألاو٫ بٗىىان "الخضر م  ل اإلاؿاءلت ظؼاثُا في الدكَغ

" وجُغ٢ذ " ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت باإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر ج٣ؿُمه بلى ٞهلحن ألاو٫ بٗىىان

و٦ظا "ج٣ضًغ ؾً الخضر اإلاؿاو٫  "ماَُت الخضر مىيٕى اإلاؿاولُت الجؼاثُت"ُٞه بلى 

٣ا لخضعط ظؼاثُا" وجالٍ ال ٟهل الشاوي بٗىىان "جضعط ؤخ٩ام اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر ٞو

٘ الجؼاثغي  " والظي جىاولذ ُٞه "اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر بحن الدكَغ مغاخل ٖمٍغ

٣ا لخضعط  ٗاث اإلا٣اعهت وال٣اهىن الضولي" و٦ظا "الخضعط في الخضابحر والجؼاءاث ٞو والدكَغ

ت للخضر"، زم زالن  ت الباب ألاو٫.اإلاغاخل الٗمٍغ

ؤما الباب الشاوي ٩ٞان بٗىىان "جإزحر جضعط اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر ٖلى ألاخ٩ام  

٘ الجؼاثغي  الخضعط في " ، والظي جم ج٣ؿُمه بلى ٞهلحن ألاو٫ بٗىىان"ؤلاظغاثُت في الدكَغ

ألاخ٩ام ال٣اهىهُت اإلاُب٣ت ٖلى الخضر الجاهذ ؤمام ظتهي البدض والخدغي واإلاخابٗت 

ؤمام ظهت " ألاخ٩ام ؤلاظغاثُت اإلاخسظة في خ٤ الخضر الجاهذ ًاثُت " وجُغ٢ذ ُٞه بلى ال٣

ؤمام ظهت ألاخ٩ام ؤلاظغاثُت اإلاخسظة في خ٤ الخضر الجاهذ  و٦ظا " "،البدض والخدغي 

اإلاخابٗت ال٣ًاثُت "، وجالٍ الٟهل الشاوي بٗىىان " الخضعط في ألاخ٩ام ال٣اهىهُت اإلاُب٣ت ٖلى 

ألاخ٩ام ؤلاظغاثُت ذ ؤمام ظتهي الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي والخ٨م" وجُغ٢ذ ُٞه بلى " الخضر الجاه

ألاخ٩ام ؤلاظغاثُت  ؤمام ظهت الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي" و٦ظا "اإلاخسظة في خ٤ الخضر الجاهذ 

ؤمام ظهت الخ٨م"، زم زالنت الباب الشاوي، زم زاجمت اإلاخسظة في خ٤ الخضر الجاهذ 

 .الخىنُاثت وؤزحرا للبدض والتي جسللها هخاثج الضعاؾ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب ألاول:

  الحدر مدل اإلاظاءلت حصائُا 

ؼ الجصائسي   في الدشَس
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ؤنبذ مىيٕى مؿاولُت الخضر ظؼاثُا والخضعط ٞحها مً اإلاىايُ٘ الهامت، التي جخُلب 

البدض ؤوال في ماَُت الُٟل، َظا ألازحر الظي ؤجم ؾً مُٗىت ولم ًخجاوػ الؿً اإلادضصة 

ت ٢اهىها ل ت ٢ضعاجه ومضي هطج الخمُحز لضًه، وؤن مٗٞغ لبلٙى الجؼاجي، ومٗجى الُٟل َى مٗٞغ

ت مضي ٢ابلُخه للمؿ   مً ٖضمه.لت ظؼاثُا اءطل٪ َى لٛغى مٗٞغ

ت مضي اءٞخدضًض ؾً مؿ بزًاٖه لؤلخ٩ام ٢ابلُت لت الخضر ظؼاثُا َى إلاٗٞغ

ُتها وال ت، الجؼاثُت الخانت باإلاؿاولُت الجؼاثُت مً ٖضمها، وهٖى خانت ب٩ل مغخلت ٖمٍغ

ه، وبزباث  الجاهذوؤن مُٗاع ج٣ضًغ ؾً الخضر  ش و٢ٕى الٟٗل ؤو مداولت و٢ٖى ٩ًىن بخاٍع

٣ا للىز٣ُت الغؾمُت ، ؤو وزاث٤ عؾمُت ؤزغي ٩ًىن لها ) قهاصة اإلاُالص(الؿً في طل٪ ًخم ٞو

ٗاث اإلا٣اعهت، وفي خالت ُٚابها  ،هٟـ ال٣ُمت وال٣ىة ظا في البٌٗ مً الدكَغ بلى  ًلجإَو

ب٣ى الخ٨م اإلاشبذ لؿً الخضر مدل زالٝ ُٞما ًسو مغاظٗخه الخبحر لخ٣ضًغ الؿً ، ٍو

ظٍ الٗىانغ ؾِخم الخُغ١ بلحها في الٟهل ألاو٫ مً َظا الباب.مً ٖضمه،   َو

ؤما ُٞما ًخٗل٤ بمىيٕى جضعط مؿاولُت الُٟل الجؼاثُت، ٞهى مىيٕى ًدخاط بلى 

ؿإ٫، ل٨ً  ًىته٪ ال٣اهىن الجؼاجيقإن البالٜ ٢ض  صعاؾت زانت ألن الُٟل الجاهذ قإهه َو

وبهما ال بض مً جدضًض اإلاجا٫ الٗمغي له، بط ؤن ٧ل مغخلت ، ألامغ ال ًخى٠٢ ٖىض َظا الخض

ت جدباًً ًٖ اإلاغخلت التي   البضهُت الُٟل مً خُض هطج ومضي ب٦خما٫ ٢ضعاثجلحها ٖمٍغ

ُت ألاخ٩ام الجؼاثُت وال٣ٗلُت )الخمُحز وؤلاصعا٥(، ومً ظهت ؤ والىٟؿُت زغي جدضًض هٖى

 ت.اإلاُب٣ت ٖلى ٧ل مغخلت ٖمٍغ

ٗاث اإلا٣اعهت في جىُٓم مؿاولُت الخضر الجؼاثُت في ٢ىاهُجها، ٞمجها مً  جباًيذ الدكَغ

لى ٣ِٞ، ومجها مً ؤزظث  ب٦خٟى بخدضًض الؿً ألاصوى، ومجها مً ب٦خٟى بخدضًض الؿً ألٖا

ؾاع ٖلُه اإلاكٕغ الجؼاثغي في ٢اهىن  ألازحر الظي ظابالخضًً مٗا في اإلاؿاءلت ظؼاثُا، َو

، ؤما ٖلى اإلاؿخىي الضولي ٞةن ؤَم هو صولي في 15/07/2015اإلااعر في  15/12ع٢م الُٟل 

ب٦خٟذ بخدضًض  والتي، (1)1989مجا٫ خماًت الُٟىلت هي بجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل لؿىت 

لى واإلاخمشل في الشامً ٖكغة، صون جدضًض للؿً الض هُا، ٚحر ؤن البٌٗ مً الؿً ألٖا

قاعث بلى يغوعة جدضًض الؿً الضهُا ول٨ً قٍغ ؤالىهىم الضولُت واإلاهخمت ؤًًا بالُٟل 

                                                           
ش ، www.arabhumanright.org، ميكىعة في ؤلاهترهِذ في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي 1989لؿىت  اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل _1 اعة بخاٍع جمذ الٍؼ

 .09:00، الؿاٖت 20/05/2019

http://www.arabhumanright.org/
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ٖضم ؤلاٞغاٍ في ؤلاهسٟاى، صون ؤن جدضص الؿً الضهُا ؤلاخخُاَُت في مؿألت الُٟل 

 ظؼاثُا.

ومهما جباًً ال٣ٟه والباخشحن في ه٣ُت مضي ٢ابلُت الخضر إلاساَبخه باألخ٩ام 

وال ًسً٘ ألي  جؼاثُت، ٚحر ؤن ألامغ بؾخ٣غ ٖلى ؤن الُٟل ال ٌؿإ٫ في مغخلت ما ظؼاثُا،ال

ٗاث اإلا٣اعهت  للبٌٗمهما ج٨ً، زالٞا  والخماًت ظؼاء ؤو جضابحر التربُت التي مً الدكَغ

والتي لها الُٟل في َظٍ اإلاغخلت، زم جلحها مغخلت اإلاؿاولُت الجؼاثُت الىا٢هت  جسً٘

، جخضعط في الدكضًض ٧لما جضعط هطج مل٨تي ؤلازخُاع وؤلاصعا٥ للُٟلؤخ٩ام  زههذ لها

، ًهلض و٧ل َظٍ الٗىانغ ؾِخم جىاولها بىٕى مً الخض٤ُ٢ والخٟهُل في  بلى ٚاًت قبه البلٙى

 الٟهل الشاوي مً َظا الباب.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل ألاول:

ألاخيام اإلاخػللت باإلاظؤولُت 

 الجصائُت للحدر
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جدضًض مٟهىم الخضر ؤو الُٟل مً مسخل٠ الٟهل بلى َظا  جُغ٢ىا مً زال٫  

 ٖلُه اإلاؿاولُت الجؼاثُت مٟهىمبؾ٣اٍ  زم، مىٓىع اإلاكٕغ الجؼاثغي  م٘ التر٦حز ٖلىالؼواًا، 

ٟها مً ظمُ٘ مكخمالتها ظا ، )حٍٗغ لل٣ى٫ ما بن وؤع٧اجها، وؤؾاؽ ٢ُامها باليؿبت للخضر( َو

ت التي ًساَب بإخ٩ام ال٣اهىن الجؼاجي مً ٖضمه خباع للمغاخل الٗمٍغ ، م٘ ألازظ بٗحن ؤلٖا

، و٧ل َظٍ ًمغ بها بضاًت مً  مغخلت بوٗضام اإلاؿاولُت الجؼاثُت بلى مغخلت قبه البلٙى

، زم جُغ٢ىا بٗضَا بلى ٦ُُٟت ج٣ضًغ ؾً الخضر مدل (مبدض ؤو٫ )الٗىانغ بهضعظذ جدذ 

واإلادضصة في ٧ل مً الىز٣ُت  لت ظؼاثُا، والظي جىاولىا ُٞه جدضًض َغ١ بزباث الؿًاءاإلاؿ

ٗاث اإلا٣اعهت ٣ٞض  ٘ الجؼاثغي، ؤما في ْل الدكَغ ظا في الدكَغ الغؾمُت) قهاصة اإلاُالص( َو

بزخلٟذ في جدضًضَا، وفي خالت ُٚاب الىز٣ُت الغؾمُت، ٞةهه ًخُلب يغوعة اللجىء بلى 

٤ الشاوي وهي الخبرة، بٗضَا جىاولىا مضي بم٩اهُت مغاظٗت الخ٨م الٟ انل في بزباث الٍُغ

ٞمجهم مً ًغي بم٩اهُت اإلاغاظٗت وؤٖخمض في طل٪  بكإهه ؾً الخضر، والظي جم ؤلازخالٝ

ٖلى ؤؾاهُض، ومجهم مً ًغي ٖضم بم٩اهُت اإلاغاظٗت في الخ٨م الٟانل في ج٣ضًغ ؾً الخضر، 

ٗاث اإلا٣اعهت، و٧ل َظٍ  م٘ جدضًض مى٠٢ ٧ل مً اإلاكٕغ الجؼاثغي والبٌٗ مً الدكَغ

ً بىٕى مً الخٟهُل (مبدض زاوي)في  ىاولهاهدالٗىانغ  ، وؤن جدلُل ٧ل َظٍ الٗىاٍو

 والخىيُذ، ؾىبُجها في َظا الٟهل ٖلى الىدى الخالي:
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 :اإلابدث ألاول 

 الحدر مىضىع اإلاظؤولُت الجصائُتماهُت 

مت ؤو ًداو٫ بعج٩ابها، ٞ اإلاؿاولُت يكإ في خ٣ه ما ٌؿمى بًُغج٨ب الصخو الجٍغ

ً ، َظالجؼاثُت ٢ض ٍ ألازحرة التي ج٣ىم ٖلى ٖىهغي ؤلاصعا٥ وؤلازخُاع، َظًً ألازحًر

ما لضي الخضر لِـ ٖلى بَال٢ه، ل٩ىن  ًخد٣٣ان لضي الصخو البالٜ، ٚحر ؤن جىاَٞغ

جُا، ختى ًهل بلى مغخلت  ً والىطج جضٍع مل٨خا ؤلاصعا٥ وؤلازخُاع لضًه جبضؤ في الخ٩ٍى

ذ ٢ضعاجه ال٣ٗلُت والىٟؿُت والجؿضًت جىم ختى ٌؿخُُ٘ ؤلاصعا٥ ُٞه ٚحر ؤهه يُٟٗا، وجهب

ٗاث اإلا٣اعهت اإلاسخلٟت بلى ألازظ  جخ٩امل في مغخلت ما، ومً زم ؾعى اإلاكٕغ الجؼاثغي والدكَغ

ؤًًا ُٞما  بهظا الخضعط في الىمى ال٣ٗلي والىٟسخي والجؿضي للُٟل، في وي٘ ؤخ٩ام مخضعظت

ُاء مٟهىم الُٟل ؤو الخضر  ًسو اإلاؿاولُت الجؼاثُت، لظل٪ ًخٗحن الخُغ١ ؤوال  إٖل

ؤخ٩ام اإلاؿاولُت  ٖلُه مُلب ؤو٫(، زم بٗضَا وؿ٣ِجاهذ مً مسخل٠ الؼواًا وطل٪ في )ال

، والتي هدىاولها مً ظمُ٘ ظىاهبها في )مُلب زاوي(، وؤزحرا ال٣ى٫ ما بن ًم٨ً الجؼاثُت

ى لمساَبخه بإخ٩ام ال٣اهىن الجؼاجي بطا ما ؤ٢غث مؿاولُخه الجؼاثُت في مغخ ت ما، َو ت ٖمٍغ

 مُلب زالض(.ما هدىاوله في )

 :اإلاعلب ألاول 

 الجاهذمفهىم الحدر 

ذ الخٗاٍع٠ التي ؤَل٣ذ ٖلى الخضر، ٚحر ؤجها جهب ٧لها في مهب  حٗضصث وجىٖى

 ٠ ظٍ الخٗاٍع ى ٖضم ب٦خما٫ الىطج ال٣ٗلي والجؿضي والىٟسخي للخضر بٗض، َو واخض، َو

٠ اللٛىي مسخل٠ الؼواًا التي ؤَل٣ذ ٖلى الخضر، ؾىدىاولها مً  بضاًت مً الخٍٗغ

ؤلاؾالمي  ٣ٟهالو الخٍٗغ٠ مً اإلاىٓىع الاظخماعي والىٟسخي )الٟٕغ ألاو٫(، زم  وؤلانُالحي في

٠  ا(، وؤزحر اويالٟٕغ الشفي )  (شالضفي )الٟٕغ ال ٣اهىن المً مىٓىع الخضر والخضازت حٍٗغ

 ٖلى الىدى الخالي:
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 :الفسع ألاول 

 الاصعالحي اللغىي و  الخػٍسف مً اإلاىظىز 

ؤَل٣ذ ٖضة حٗاٍع٠ خى٫ مٟهىم الخضر ؤو الُٟل الجاهذ ؾىاء مً خُض اإلاىٓىع        

ى ما جىاولىاٍ في ) ؤوال( زم الخٍٗغ٠ ؤلانُالحي جُغ٢ىا له في )زاهُا(، وطل٪ ٖلى  اللٛىي َو

 الىدى الخالي:

 للحدر  الخػٍسف اللغىي  :ؤوال

غي: قاب َخَضر ٞت :ٌػنى به  الؿً وَخِضًُثها: )ٞاألَػ
ُ

ي الؿً. ببً ؾُضٍ: وعظل َخَضر

٣ا٫: َاالء ٢ىم  َا. ٍو
ُ
اُجها، وُخَضزائ

ْ
 الؿً، َوِخُضز

ُ
بحن الخضازت والُخُضوزت. وعظا٫ ؤْخضار

 ؤي قاب، ٞةن ط٦غث الؿً 
ٌ

غي: وعظل َخَضر ى الٟتي الؿً. الجَى اٌن، ظم٘ َخَضٍر، َو
ْ
ِخُضز

االء ٚلمان ُخْضزاٌن  . و٧ل ٞتي مً الىاؽ والضواب وؤلابل: ٢لذ: خضًض الؿً، َو
ٌ

ؤي ؤْخضار

).
ٌ
ت

َ
، وألاهثى َخَضز

ٌ
 ( 1)َخَضر

 للحدر ؤو العفل الجاهذ الخػٍسف ؤلاصعالحي زاهُا:

 (2)"بوؿان في َىع الىمى". ٖٝغ الخضر ؤو الُٟل بإهه       

ٝغ ؤًًا بإهه "الصخو الظي لم ج٨خمل ٖىضٍ مل٨ت ؤلاصعا٥ وؤلازخُاع، ل٣هىع  ٖو

ً بصعا٥ خ٣اث٤ ألاقُاء و بزخُاع الىاٞ٘ مجها و ؤلابخٗاص ًٖ الًاع مجها، وال ًغظ٘ َظا ٣ٖله ٖ

ا خ٤  ال٣هىع في ؤلاصعا٥ وؤلازخُاع، خُض ال ٌؿخُُ٘ وػن ألاقُاء بمحزاجها الصخُذ وج٣ضًَغ

 (3) الخ٣ضًغ."

٘ ألاعصوي بٌٗ اإلاهُلخاث وطل٪ في  ٗاث الٗغبُت اإلا٣اعهت، ٧الدكَغ وجىاولذ الدكَغ

ٟاث وهي ؤن "٩ًىن اإلا اًت ألاخضار ألاعصوي التي ظاءث ببٌٗ الخٍٗغ اصة الشاهُت مً ٢اهىن ٖع

ىت  للٗباعاث الخالُت خُض وعصث في َظا ال٣اهىن اإلاٗاوي اإلاسههت لها ؤصهاٍ بال بطا صلذ ال٣ٍغ

 ٖلى زالٝ طل٪:

 ى،: ٧ل شخو ؤجم الؿابٗت مً ٖمٍغ ولم ًخم الشامىت ٖكغة ط٦غا ٧ان ؤو ؤهثالحدر -1

                                                           
 .38، م 1997، 2، ٍ 2، ط 2ابً مىٓىع، لؿان الٗغب، صاع ناصع، بحروث، لبىان، مج  _1
ُت، _ مدمض هىح ٖلي مٗابضٍ، اإلاؿاولُت الجىاثُت في ٢اهىن ألاخضار ألاعصوي في يىء ال٣ٟه ؤلاؾالمي، اإلاجلت ألاعصهُت في الضعاؾاث ؤلاؾالم2

 .206، م2011/ؤ(، ألاعصن،1اإلاجلض الؿاب٘، الٗضص )
ٗت ؤلاؾ3 (، 2013_2011المُت وال٣اهىن الضولي، صعاؾت خالت )_ قهالء ظاؾم مدمض الخمضاوي، اإلاؿاولُت الجؼاثُت للُٟل بحن الكَغ

 14،15، م م 2014/2015، ألاعصن ،مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن، ٢ؿم ال٣اهىن الٗام ، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ
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 : مً ؤجم الؿابٗت مً ٖمٍغ ولم ًخم الشاهُت ٖكغة، الىلد/ 2

 .(1): مً ؤجم الخامؿت ٖكغة ولم ًخم الشامىت ٖكغة" اإلاساهم/ 3

بمٗجى "الصخو الظي لم ًهل بٗض  mineurؤما في اللٛت الٟغوؿُت ٣ُٞابله مهُلر 

.  ؾً الغقض  (2)ؤو البلٙى

خهؤما العفل  ( 18"٧ل شخو لم ًبلٜ الشامىت ٖكغة )مً ٢اهىن الُٟل:  02اإلااصة  ٖٞغ

" الُٟل الظي ًغج٨ب ؤما العفل الجاهذ. ؾىت ٧املت، ًُٟض مهُلر "خضر " هٟـ اإلاٗجى

ٞٗال مجغما والظي ال ٣ًل ٖمٍغ ًٖ ٖكغ ؾىىاث، وج٩ىن الٗبرة في جدضًض ؾىه بُىم 

مت.   (3)" بعج٩اب الجٍغ

ى٠٢ ما مً اإلام٨ً ؤن ٌٗغى ؤي ٞٗل ؤو هٕى مً الؿلى٥ ؤو م" ؤما الجىىح فػسف بإهه

 .(4)الخضر ٖلى اإلاد٨مت وبنضاع خ٨م ٢ًاجي يضٍ"

٠ الؿالٟت الظ٦غ، ٖلى بٖخباع ؤن الُٟل ماػالذ ٢ضعاجه ال٣ٗلُت والجؿضًت  جخ٤ٟ الخٗاٍع

 والىٟؿُت، في َىع الىمى والىطج، لم جهل بٗض إلاغخلت الىطج لل٣ى٫ ٖىه ؤهه بالٜ ؤو عاقض.

 الفسع الثاوي:

 ؤلاطالمي فلهوال اإلاىظىز الاحخماعي والىفس ي مًالخػٍسف 

٠ مسخلٟت لخٍٗغ٠ الخضر ؤو الُٟل مً مسخل٠ الؼواًا،        وعصث حؿمُاث ؤو حٗاٍع

ٗت  ؾىاء مً اإلاىٓىع الاظخماعي والىٟسخي والظي جىاولىاٍ في )ؤوال(، زم مً مىٓىع الكَغ

 (.ؤلاؾالمُت جُغ٢ىا بلُه في )زاهُا

 ؤو الىفس ي للحدرالخػٍسف الاحخماعي ؤوال: 

ٌكبه ٖلماء الىٟـ الُٟل ب٨خلت لُىت ًم٨ً للىالضًً واإلاغبحن حك٨ُلها ٖلى الىدى 

لى اإلاجخم٘ ل٩ي ًخىنل بلى زالزت خلى٫ ل٣ًاًا َامت جىاظهه بسهىم  الظي ًسخاعوهه، ٖو
                                                           

سُت ًٖ مؿاولُت ألاخضار في اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت، في يىء آلاٞا١ الجضًضة لل _ 1 ٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ؤصًب َلؿا، إلادت جاٍع

 .281(،م 1999ألاخضار، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ، ) 
اًت ؤلاظخماُٖت لؤلخضار الجاهدحن في الخىُٓماث اإلاخسههت )ألامىُت وال٣ًاثُت و ؤلاظخماُٖت(، صاع البحرووي 2 ؼ ظاَمي، الٖغ _ ٖبض الٍٗؼ

 .44، م 2018لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ص ٍ، 
ضة  1436عمًان  28اإلاىا٤ٞ لـ  2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15ع٢م  ٢اهىن خماًت الُٟل الجؼاثغي  _3 اإلاخٗل٤ بدماًت الُٟل، الجٍغ

ت، ٖضصالغ   . 6م  ،39ؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ
ً الضًً، بهدغاٝ ألاخضار، صعاؾت ٣ٞهُت في يىء ٖلم ؤلاظغام وال٣ٗاب  4 ٗت ؤلاؾالمُت، صاع _مىخهغ ؾُٗض خمىصة، بال٫ ؤمحن ٍػ والكَغ

ت، م    . 94ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع
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 ،ً اًتهم، وجغؾُش ال٣ىاٖض التي جخد٨م في ٦ُُٟت جٟاٖلهم م٘ الازٍغ ٟا٫ هي َغ١ ٖع ألَا

 (1)هاعاث وال٣ُم مً ال٨باع بلحهم.وه٣ل اإلا

ٓهغ الخالٝ  بزخل٠ ٖلماء ؤلاظخمإ في حٍٗغ٠ الُٟل جبٗا إلزخالٝ وظهاث الىٓغ، ٍو

: جدضًض الُٟل ؤو الُٟىلت ؤو الخضازت بؿً ًغي ؤن في زالزت بججاَاث عثِؿُت: ؤلاججاٍ ألاو٫ 

غي ؤصخاب َظا ؤلاججاٍ ؤن مٟهىم الُٟل ًخدضص بؿً مُٗىت جب ضؤ مىظ اإلاُالص مُٗىت، ٍو

، ؤما الاججاٍ الشاو ًظَب بلى ؤن الُٟل َى مً لم ًهل  ي:وجمخض بلى الشاهُت ٖكغة مً ٖمٍغ

، وال٣اثلىن بهظا ؤلاججاٍ ًجضون ؤن ٞترة الُٟىلت هي اإلاغخلت ألاولى مً  بلى َىع البلٙى

، ؤما ؤلاججاٍ الشال ً وهمى الصخهُت، جبضؤ مً اإلاُالص وختى َىع البلٙى ض: ٞحري مغاخل ج٩ٍى

وؤٖخمضوا ٖلى ما  ؤن الُٟل َى ٧ل مً لم ًهل بٗض بلى مغخلت الغقض ؤو البلٙى الجؼاجي،

ت والتي  ٢ض وعص في ٢امىؽ ٖلم ؤلاظخمإ للض٦خىع ٖا٠َ ُٚض ٖلى ؤن الُٟىلت ٞترة ٖمٍغ

جبضؤ مىظ اإلاُالص بلى ٚاًت الغقض، وبالخالي ٞهي ٞترة ػمىُت ًمغ بها الُٟل ؤو الخضر، وهي 

مً ز٣اٞت بلى ؤزغي، ٣ٞض جيخهي الُٟىلت ٖىض البلٙى ؤو ٖىض الؼواط، ؤو ًهُلر ٖلى  جسخل٠

 (2)ؾً مدضصة لها.

بلى ؤن الخضر َى" الهٛحر مىظ والصجه ختى ًخم  والىٟـ زلهىا الاظخمإبطا ٖلماء 

والجؿمي، وختى جخ٩امل لضًه ٖىانغ الغقض اإلاخمشلت  والاهٟٗالي والاظخماعيهًىظه الىٟسخي 

ت ؤلاوؿان لُبُٗت في ؤلا  صعا٥ الخام لؤلقُاء، واإلاىا٠٢ والٓغوٝ التي جدُِ به، ؤي مٗٞغ

اجه َب٣ا إلاا ًدُِ به مً ْغوٝ  ونٟت ٖمله، وال٣ضعة ٖلى ج٠ُُ٨ ؾلى٦ه وجهٞغ

 (3)ومخُلباث الىا٢٘ ؤلاظخماعي الظي ٌِٗكه." 

ى م ا ًاصي ٞٗلماء الاظخمإ والىٟـ جغ٧ىا الؿً مُل٣ا ولم ٣ًُضٍو ب٣ُض ًد٨مه، َو

بلى جباًً ٦بحر بحن خضر وؤزغ، مما ًجٗل ألامغ ٚحر مىًبِ، ٦ما ؤن الخضر َى بوؿان في 

َىع الىمى، ٞهىا الىمى ٚحر م٣ُض ما بن ٧ان همىا ظؿمُا ؤو ٣ٖلُا، وما بن ٧اهذ اإلاؿاولُت 

(4)الجؼاثُت جابٗت للىمى الجؿمي ؤم ال٣ٗلي، ومً زمت ٧ان ٖلحهم الخ٣ُُض والًبِ.
 

                                                           
ت ناص١، جيكئت الُٟل وؾبل الىالضًً في مٗاملت ومىاظهت مك٨الجه، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة، _1 ا الكغبُجي، ٌؿٍغ ، صٍ، 2005ػ٦ٍغ

 .17م
 .16_ قهالء ظاؾم مدمض الخمضاوي، مغظ٘ ؾاب٤، م 2
ب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ال٣اَغة، ص _ مدمض شخاجت عبُ٘، ظمٗت ؾ3 ُض ًىؾ٠، مٗتز ؾُض ٖبض هللا، ٖلم الىٟـ الجىاجي، صاع ٍٚغ

 .205ٍ، صث، م 
 .206_ مدمض هىح ٖلي مٗابضٍ، مغظ٘ ؾاب٤، م4
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الٟغص جخضعط  ً وظهت هٓغ البٌٗ مً ٖلماء الاظخمإ والىٟـ ؤن خُاةٚحر ؤهه م

بمغاخل مسخلٟت، ٚحر ؤن الخباًً مبجي ٖلى ٦ُُٟت ج٣ؿُم جل٪ اإلاغاخل التي ًمغ بها الخضر، 

غظ٘ َظا الخالٝ بلى اإلاباصت التي ٣ًىم ٖلحها ٧ل ج٣ؿُم، ٞمً الٗلماء مً بزخاع الخ٣ؿُم  ٍو

ت والبِء ومجهم مً بزخاٍع مً خُض همى ال٣ٗل  ٖلى همى الجؿم و٢ضعجه مً خُض الؿٖغ

ؼة الجيؿُت لضي الخضر، َظا و٢ض  ت ٞغوٍض اإلاغجبُت بالٍٛغ وجُىعٍ، ومجهم مً بزخاع هٍٓغ

مغخلت الُٟىلت  اإلاسخلت ألاولى:هي: و ٢ؿم بٌٗ الٗلماء جُىع همى ؤلاوؿان بلى ؤعب٘ مغاخل 

مغخلت الخضازت واإلاغا٣َت وهي مغخلت  هُت:اإلاسخلت الثا، وجمخض مً اإلاُالص وختى ؾً البلٙى

، وحكمل زالزت مغاخل لت ًخىؾُها البلٙى ٖام  12_11َىع ما ٢بل البلٙى مً  :وهي ؤًًا ٍَى

ىع البلٙى ًبضؤ مً  14_13لئلهار ومً  ىع ما  15ٖام لئلهار و 13للظ٧ىع، َو للظ٧ىع، َو

مغخلت الىطج وهي مً  :لثالثتواإلاسخلت اللظ٧ىع،  18لئلهار و 17ؤو  16بٗض البلٙى ًبضؤ مً 

 ( 1)، واإلاغخلت ألازحرة مغخلت الكُسىزت.50_18

م الخباًً  اث وألابدار والازخالٞاثٞٚغ بلى بُٖاء مٟاَُم  اهتهذالتي  ،بحن الىٍٓغ

ؤهه في ألازحر ًب٣ى الخضر زالنت جل٪ الٗىامل  بال  للخضر مً مىُل٣اث ٖلمُت مسخلٟت،

 ٍمت.الجغ  اعج٩ابفي  اإلاسخلٟت والٓغوٝ

مت ْاَغة  ٦ما ؤهه مً ت اإلادا٧اة )جاعص( ًغي ؤن "الجٍغ الباخشحن ؤًًا واإلاٗغوٝ بىٍٓغ

 ،بظخماُٖت هٟؿُت ًخٗلمها الُٟل، ٞالؿلى٥ ؤلاظغامي زل٤ ًخُب٘ ٖلُه الٟغص مىظ نٍٛغ

ؿغي َظا بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ مخبٗا ٢اهىن اإلادا٧اة هٟؿه"  (2)َو

٣ىا في ؤٚلبُتهم ٖلى ؤن الُٟل ًمغ بمغخلت ٖلماء ؤلاظخمإ وبن بجٟ ومً زمت ٞةن  

ت، ٞمجهم مً وي٘ لها خض مٗحن بمشابت بلٙى الُٟل للغقض، ومجهم مً ب٦خٟى بال٣ى٫  ٖمٍغ

بةهتهاء مغخلت الُٟىلت بٗضم جمام ؾً الغقض وال٣هض مىه الجؼاجي في َظٍ الخالت، ٚحر ؤهه 

٩ًىن الخٗامل م٘ الُٟل لت ٢ًاثُت، ٠ُ٨ٞ اءًشاع ؤلاق٩ا٫ ٖىضما ٩ًىن الصخو مدل مؿ

ألهه ٢ض جٓهغ ٖلُه ٖالماث البلٙى ٚحر ؤهه لم ًبلٜ بٗض، و٢ض ٩ًىن بالٛا ٚحر ؤن ٖالماث 

البلٙى ٚحر ْاَغة ٖلُه لٗلت ما، ومً زمت ٞةهه ٌؿخدؿً وي٘ خض ؤصوى وخض ؤ٢صخى 

ت للخضر، ختى ًسً٘ للمؿألت الجؼاثُت، م٘ ٖضم نضوع ؤخ٩ام مخىا٢ًت.  للمغخلت الٗمٍغ

                                                           
ٗاث الٟلؿُُيُت، مظ٦غة1 اص مدمض ٖبض الغخمً، الخماًت ال٣اهىهُت لؤلخضار الجاهدحن في الدكَغ ال٣اهىن، ٧لُت اإلااظؿخحر في  _ مدمض ٍػ

ىُت، هابلـ، ٞلؿُحن  .15، 14، م م 2007، الضعاؾاث الٗلُا، ظامٗت الىجاح الَى
مت باإلاجخم٘، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، 2 غان، الُٟل الجاوي اإلاججي ٖلُه، صعاؾت هٟؿُت بظخماُٖت في مداولت لٟهم ؾلى٥ الجٍغ _ ؾماح زالض َػ

 .107، م2010، 1ال٣اَغة، ٍ
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 ؤلاطالمي فله: الخػٍسف مً مىظىز الُازاه

ٗت ؤلاؾالمُتجىاولذ  ٟه الخضرب ؤخ٩ام جخٗل٤ الكَغ ٓهغ طل٪  ،ومجها ٌؿدك٠ حٍٗغ ٍو

 ٖلى الىدى الخالي:

طَب الكاُٞٗت والخىابلت، وفي ٢ى٫ ٖىض اإلاال٨ُت وعواًت ٖىض ؤلامام ؤبي خىُٟت، بلى 

طَب ؤلامام ؤبى خىُٟت بلى ؤن  ؤن البلٙى ٖىض الهبي بخمام الخامؿت ٖكغة ؾىت، في خحن

الٛالم ٌٗض بالٛا، بطا بلٜ زماوي ٖكغة ؾىت، وفي عواًت حؿ٘ ٖكغة ؾىت، وؤن ألاهثى جبلٜ 

اإلاكهىع ٖىض اإلاال٨ُت ؤن الهبي ط٦غا ؤو ؤهثى ًبلٜ زماوي ٖكغة ؾىت  ؾب٘ ٖكغة ؾىت، وؤما

ى مظَب ابً خؼم،  ٣ض اؾخضلىا إما ال٣اثلىن بإن البلٙى ٩ًىن بسمـ ٖكغة ؾىت َٞٞو

 -نلى هللا ٖلُه وؾلم–٢ا٫: "ٖغيجي عؾى٫ هللا  -عضخي هللا ٖىه-بدضًض ٖبض هللا بً ٖمغ 

غيجي ًىم الخىض١ وؤها ابً  ًىم ؤخض في ال٣خا٫ وؤها ابً ؤعب٘ ٖكغة ؾىت ٞلم ًجؼوي، ٖو

 ، (1)زمـ ٖكغة ؾىت ٞإظاػوي، و ؤما ال٣اثلىن بإن البلٙى ٩ًىن للظ٦غ بشماوي ٖكغة ؾىت"

 . (2)َّ حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ىا ب٣ىله حٗالى:اؾخضل

ٗت ؤلاؾالمُت َى الصخو الظي لم ًبلٜ الخلم بٗض،  لُه ٞالخضر في مىٓىع الكَغ ٖو

 خؿب ؾىعة الىىع و٢ى٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم.

وجبجى اإلاكٕغ اللُبي عؤي ؤلامام مال٪ ُٞما ًخٗل٤ بخدضًض ؾً الغقض الجؼاجي بشمان 

ت في ٗاث، ومجها ال٣اهىن ع٢م  ٖكغة ؾىت هجٍغ في قإن  1972لؿىت  48مسخل٠ الدكَغ

ماصجه ألاولى في بىضَا ألاولى ٖلى ؤهه ٌكتٍر في الؿغ٢ت  يمىذخضي الؿغ٢ت والخغابت، بط 

ظا ؤًًا ما  ت، َو اإلاٗا٢ب ٖلحها خضا، ؤن ٩ًىن الجاوي ٖا٢ال، ؤجم زماوي ٖكغة ؾىت هجٍغ

مت اإلاٗا٢ب ٖلحها ( مً َظا ال٣اهىن في بى4جًمىخه اإلااصة ) ضَا الغاب٘ بكإن قغوٍ ٢ُام ظٍغ

 (3)خضا.

ومما ؾل٠ ط٦ٍغ ؤٖالٍ ُٞما ًخٗل٤ بالخٍٗغ٠ الظي بهخهى بلُه ٣ٞهاء ؤلاؾالم، ٞةجهم 

، بال ؤجهم ٢ُضوا َظا اإلاجا٫ بًغوعة  وبن ؤَل٣ىا مجا٫ الخضازت مً اإلاُالص بلى ٚاًت البلٙى

وألاهثى، والتي ٢ض جبرػ لصخو صون آزغ، وفي ْهىع ٖالماث البلٙى باليؿبت ل٩ل مً الظ٦غ 
                                                           

باب ٚؼوة  و 9899برقم  باب ٚؼوة الخىض١ وهي ألاخؼاب و 9459برقم  باب بلٙى الهبُان وقهاصتهم، دهالبساعي في صخُؤزغظه _1

  9999برقم  الخىض١ وهي ألاخؼاب
.59 آلاًت الىىع:ؾىعة _2

 

ٗاث الٗغبُت وال٣اهىن الٟغوسخي في يىء _مدمىص ؾلُمان مىسخى، ؤلاظغاءاث الجىاثُت لؤلخضار الج3 اهدحن، صعاؾت م٣اعهت في الدكَغ

ت، ص ٍ،  اث الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع   . 91، م 2008الاججاَاث الخضًشت في الؿُاؾت الجىاثُت، صاع اإلاُبٖى

https://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=189897&hid=3583&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&chapter=%D9%83%D9%90%D8%AA%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D8%A9%D9%90&t=4
https://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=189897&hid=3583&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&chapter=%D9%83%D9%90%D8%AA%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D8%A9%D9%90&t=4
https://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=189897&hid=3583&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&chapter=%D9%83%D9%90%D8%AA%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D8%A9%D9%90&t=4
https://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=189897&hid=3583&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&chapter=%D9%83%D9%90%D8%AA%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D8%A9%D9%90&t=4
https://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=189897&hid=3583&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&chapter=%D9%83%D9%90%D8%AA%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D8%A9%D9%90&t=4
https://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=189897&hid=3583&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&chapter=%D9%83%D9%90%D8%AA%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9%90%D9%85%D9%8E%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D8%A9%D9%90&t=4
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ا مً الخامؿت  و٢ذ مب٨غ ؤو مخإزغ ظضا، ؤما في خالت ُٚابها بمغى، و بزخالٞهم في ج٣ضًَغ

بي  ٖكغة والؿابٗت ٖكغة لؤلهثى ؤو الشامىت ٖكغة، ُٞب٣ى مُٗاع ج٣ضًغ ؾً البلٙى ج٣ٍغ

ٗت ؤلاؾالمُت خباعاث مُٗىت، ومً زمت لى بج٤ٟ ٣ٞهاء الكَغ ٖلى ظٗل ؾً البلٙى في ٖمغ  إٖل

ى  ، مشلما ٞٗلٍى في الؿً الضهُا َو ما للظ٦غ ؤو ألاهثى بٌٛ الىٓغ ًٖ ْهىع ٖالماث البلٙى

 ؾب٘ ؾىحن.

 :الفسع الثالث

 يىظىز اللاهىواإلامً  الحدازتحػٍسف الحدر و 

٠ التي ؤَل٣ذ ٖلى الخضر ت ال٣اهىن الجؼاجي حٗضصث الخٗاٍع ، و٦ظا الخضازت مً ػاٍو

ٓهغ ط  ل٪ ٖلى الىدى الخالي:ٍو

بال بطا خضص ٢اهىن بلضٍ ؾىا  ،"٧ل بوؿان ختى ؾً الشامىت ٖكغة بإهه الخضر ٖٝغ

 ( 1)."ؤ٢ل

٦ما ٖٝغ بإهه" الهٛحر الظي لم ًبلٜ ؾً الغقض وهي ؾً ًسخل٠ جدضًضَا في خضوص 

ىت ٖلى ا٦خما٫ ؤلاصعا٥  ٗخبر بلٙى الهٛحر َظٍ الؿً ٢ٍغ ٗاث، َو مخ٣اعبت بةزخالٝ الدكَغ

لضًه، ٞخ٨خمل ؤَلُخه لخدمل اإلاؿاولُت الجىاثُت بطا لم ًىظض ؾبب آزغ الوٗضام ألاَلُت 

(2)٧الجىىن مشال".
 

ه الؿً التي خضصَا  ه بإهه َى" الهٛحر في الٟترة مىظ والصجه وختى بلٚى ومىه مً ٖٞغ

( 3)ال٣اهىن للغقض".
 

ٝغ ؤًًا ٖلى ؤهه"نٛحر الؿً الظي ؤجم الؿً التي خضصَا ال٣اهىن  للخمُحز، ولم  ٖو

 (4)ًخجاوػ الؿً التي خضصَا لبلٙى الغقض."

٠ ؤما ُٞما ًسو ا ٞترة ػمىُت جسو ٞئت مٗىُت مً الخضازت مهُلر  حٍٗغ بةٖخباَع

وهي ٞئت ًٟترى ٞحها ٖضم  ""ألا٢لُت بإجها مُٗىت وجهاثت،ألاشخام، والتي لها بضاًت 

٘ الٟغو)مؿاولُتها، َظا في ال٣اهىن ال٣ضًم ؾاب٣ا  الظي ؤَل٤ ٖلحها حؿمُت  سخي(الدكَغ

                                                           
، 2010، 1وث، لبىان، ٍ_ بكغي ؾلمان خؿحن الٗبُضي، ؤلاهتها٧اث الجىاثُت الضولُت لخ٣ى١ الُٟل، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحر1

 .70م 
ت، 2 اث الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضاٍع _ خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، بظغاءاث الًبِ والخد٤ُ٣ لجغاثم ألاخضار، صعاؾت م٣اعهت، صاع اإلاُبٖى

 . 22، م2009ص ٍ، 
ٗت ؤلاؾالمُت، صاع مجضالوي لليكغ والخىػ3َ خىن، ألاخضار، مؿاولُتهم وعٖاًتهم في الكَغ اث ٍػ ، 2001، 1٘، ٖمان، ألاعصن، ٍ_مىظع ٖٞغ

 .43م 
ؼ ظاَمي، مغظ٘ ؾاب٤، م 4  .45_ ٖبض الٍٗؼ
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_الٟئت_ وهي ؾبب لٗضم اإلاؿاولُت ؤو الؿماح اإلاس٠ٟ لخ٣لُو ال٣ٗىبت، ومدغعو ال٣اهىن 

ؾىت لؤلٚلبُت مدل اإلاخابٗت الجؼاثُت، و٧ان  ٢16ض خضصوا الٗمغ بـ  1810الجؼاجي لؿىت 

(1)ال٣ًاة و٢تها ٚحر مسخهحن للبدض ًٖ الٗمغ الخ٣ُ٣ي للخضر.
 

ذ الخضازت  ٞغ ت للٟغص اإلادضصة مً الهٛغ، وجبضؤ ٖو ت بإجها" الٟترة الٗمٍغ ٦مغخلت ٖمٍغ

بؿً الخمُحز التي جىٗضم ٢بلها اإلاؿاولُت الجىاثُت، وجيخهي ببلٙى الؿً اإلادضصة في ال٣اهىن 

   (2)للغقض."

ت مهمت والتي جىي٘ ٞحها البظعة ألاولى لصخهُت  هي تخضازال بطا مغخلت "مغخلت ٖمٍغ

ت، الُٟل، وفي يىء ز اع الٗام لصخهِخه، ٞةطا ٧اهذ زبراتها ؾاعة وؾٍى براتها ًخدضص ؤلَا

غة وماإلات ٞؿختر٥ واظخماُٖاٞؿِكب الُٟل بوؿاها مخ٨ُٟا هٟؿُا  ، وبن ٧اهذ زبراتها مٍغ

ىه الىٟسخي، بن زبراث الُٟىلت جدٟغ بجظوعَا في ؤٖما١  آزاعا ياعة في شخهِخه، وفي ج٩ٍى

حر البِئت  شخهُت الُٟل، ألهه ما ًؼا٫ ٧اثىا ٢ابال لله٣ل والدك٨ُل، ولهظا ًخىظب جٞى

الهالخت للُٟل ٧ي ٌكب مخمخٗا بالصخت الىٟؿُت والخىا٤ٞ الىٟسخي  الاظخماُٖت

ًخُلب بقبإ ٧اٞت خاظاجه  والاظخماعيوؤلاظخماعي، بُض ؤن جمخ٘ الُٟل بالخىا٤ٞ الىٟسخي 

ظب خماًخه مً الخىجغ بالهىعة اإلاُلىبت، ٦ما ًخى  والاظخماُٖتالبُىلىظُت والىٟؿُت 

وال٣ل٤ والخٝى والٛحرة والًٛب وؤلاخؿاؽ ب٣لت ألامان، ومٗاملخه ٖلى ؤؾاؽ مً الخٟهم 

 (3)وبخؿاؾه." اهٟٗاالجهالٗم٤ُ لضواٞٗه و 

وعؤًىا ؤن ٞترة الخضازت لها ؤَمُت ٦بحرة، بط ؤن الخضعط في ال٣ىاٖض التي جد٨م ألاخضار 

هطج الخمُحز لضًه، ٚحر ؤن ؤلاق٩ا٫ ُٞما بطا ٧اهذ ج٩ىن مخماقُت بالخىاػي م٘ الخضعط في 

ت مخ٣ٟت وميسجمت م٘ جُىع  جل٪ ال٣ىاٖض وألاخ٩ام التي جد٨م ٧ل مغخلت ؤو ٞترة ٖمٍغ

ل ألن ٩ًىن مؿاو٫ ظؼاثُا ؤم ال.  الخمُحز لضي الُٟل، ومً زمت ال٣ى٫ ما بن ٧ان مَا

                                                           
1

_ Jean-François   _ renucci, Le droit penal des mineurs, Deuxieme edition mise a jour ,7
e
 mille ,france, 

P 58 
ا ٖلى ظىى  2 ح ألاخضار صعاؾت جُب٣ُُت في ٖلم ؤلاظخمإ _مدمض ًخي ٢اؾم الىجاع، خ٣ى١ الُٟل بحن الىو ال٣اهىوي والىا٢٘ وؤزَغ

 .59، م 2013، 1ال٣اهىوي، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت بحروث، لبىان، ٍ
، 2010(، 3) 21_ بؾماُٖل َه ٖبض، ألاؾباب الىٟؿُت اإلااصًت بلى ظىىح ألاخضار، مجلت ٧لُت البىاث، ظامٗت بٛضاص، الٗغا١، اإلاجلض  3

 03م 
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 :اإلاعلب الثاوي

 مفهىم اإلاظؤولُت الجصائُت

لٟهم ؾلى٧اجه ؤلاظغامُت َظا ألازحر  ٢ضعة، مالصخو  تالجؼاثُاإلاؿاولُت ب ٌٗجى

ب٦خملذ لضًه مل٨تي بال بطا  للصخو اإلاؿاولُت الجؼاثُت شاع وج٣ضًغ هخاثجها، ومً زمت ٞال ج

وهطج َظٍ ال٣ضعاث لضي الخضر ًخُلب و٢خا لظل٪،  ، ومً زمت ٞة٦خما٫ؤلاصعا٥ وؤلازخُاع

ت مُٗىت، و٢ض ٌؿإ٫ في مغاخل بط ٢ض ال ٩ًىن مدل للمؿاءلت الجؼاثُت  في مغخلت ٖمٍغ

لُه ولخىيُذ طل٪ البض مً الخُغ١ بلى حٍٗغ٠  ت ؤزغي ول٨ً بهىعة مسٟٟت، ٖو ٖمٍغ

ؤؾاؽ ٢ُام اإلاؿاولُت في)الٟٕغ ألاو٫(، زم هدىاو٫ بٗضَا  وؤع٧اجها اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر

 الجؼاثُت للخضر في )الٟٕغ الشاوي(، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:

 :الفسع ألاول 

 وؤزوانها حػٍسف اإلاظؤولُت الجصائُت للحدر

مت ؤو خاو٫ بعج٩ابها، ٚحر ؤن   ج٣ىم اإلاؿاولُت الجؼاثُت بجمُ٘ ؤع٧اجها في خ٤ مً بعج٨ب الجٍغ

طل٪ ال ًم٨ً جهىعٍ ٖلى بَال٢ه باليؿبت للخضر، ومً زمت هدىاو٫ حٍٗغ٠ اإلاؿاولُت 

 اجها بىٕى مً الخىيُذ في) زاهُا(الجؼاثُت للخضر في) ؤوال( زم هخُغ١ بلى ؤع٧

 ؤوال: حػٍسف اإلاظؤولُت الجصائُت للحدر

ٟها بض٢ت، ما بن ًىُب٤ ٖلى  لخدمُل الخضر باإلاؿاولُت الجؼاثُت، البض ؤن هدضص حٍٗغ

 الُٟل مشلما َى الخا٫ ٖىض البالٜ ؤم ال، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:

ل٨شحر مً الدؿائوالث خى٫ مضي ؤزحرث مؿإلت اإلاؿاولُت الجؼاثُت للُٟل ؤو الخضر، ا

لت ظؼاثُا، اءبم٩اهُت مؿاءلخه ظؼاثُا، وما الؿً التي ًم٨ً بمىظبها بزًإ الخضر للمؿ

بلى ٚحر طل٪ مً ألاؾئلت، التي جىاولتها الٗضًض مً الضعاؾاث ال٣اهىهُت وال٣ٟهُت، وفي َظا 

٘ الٟغوسخي، َظا ألازحر  ٗاث اإلا٣اعهت الدكَغ وظض ؤن مؿإلت  الهضص هجض مً يمً الدكَغ

ٟا٫، ًجب ؤن  اإلاؿاولُت الجؼاثُت لل٣انغ هي بخضي ؤ٢ضم اإلاؿاثل وألاؾاؾُت لٗضالت ألَا

جغجبِ بخًامً م٘ مؿإلت ٢ضعاث الُٟل، ما بن ٧ان للُٟل ال٣ضعة ٖلى ؤلاظابت ًٖ 

ؤٞٗاله، و٦ظا له ال٣ضعة لىي٘ ؤٞٗاله في مهلخخه وبخترام الٛحر ٦ما جضٖمه ٞغيُت 

 اثُت لل٣انغ.اإلاؿاولُت الجؼ 
(1) 

                                                           
1
 _Dominique youf, juger et Eduquer les mineurs delinquants, dunod ,paris, 2009, p141. 
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اإلاؿاولُت الجؼاثُت، ال بض ؤن ٩ًىن ٢ض زغ١ ؤخ٩ام ال٣اهىن الجؼاجي،  لخدمُل الخضر

 (1)َظا ألازحر الظي حؿً الضولت ٢ىاٖضٍ ال٣اهىهُت لخىٓم خ٣ها في جى٢ُ٘ ال٣ٗاب. 

لُه ٞسغ١ ؤخ٩ام ال٣اهىن الجؼاجي، ٞةجها جشىع اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر، َظٍ  ٖو

 (2) ".ذ بإجها" جدمل ؤلاوؿان جبُٗت بهتها٦ه إلخ٩ام ال٣اهىن الجىاجيألازحرة ٖٞغ

ذ "جدمل الصخو هدُجت بلتزاماجه و٢غاعجه.. الجؼاثُت بإجها  اإلاؿاولُت ومً زمت ٖٞغ

وبزخُاعجه الٗلمُت مً الىاخُت ؤلاًجابُت والىاخُت الؿلبُت ؤمام هللا في الضعظت ألاولى، وؤمام 

  (3)وؤمام اإلاجخم٘ في الضعظت الشالشت".يمحٍر في الضعظت الشاهُت، 

"خ٤ الضولت في مٗا٢بت مغج٨بي الجغاثم الجؼاثُت، و٢ُامها هي ٞاإلاؿاولُت الجؼاثُت بطا

ظٍ اإلاؿاولُت ج٣٘ ٖلى  بخُب٤ُ ؤخ٩ام ال٣اهىن الجؼاجي بد٤ مغج٨بي َظٍ الجغاثم، َو

مت الظي بعج٨بها بةعاصجه وبصعا٦ه، ؤي ؤهه بعج٨ب الٟٗل ى  مغج٨ب الجٍغ اإلاسال٠ لل٣اهىن َو

م بعاصجه خمخم ٘ ب٣ٗله وبعاصجه، ولم ٨ًً جدذ جإزحر ٣ٖا٢حر مسضعة ؤو مؿ٨غة ؤُُٖذ له ٚع

 (4)وصون ٢بى٫ مىه.

ت وهجض في َظا الهضص ؤن اإلاد٨مت الٗلُا     زلهذ بلى حٍٗغ٠ للمؿاولُت  الجؼاثٍغ

ت ا 1969صٌؿمبر  09الجؼاثُت وطل٪ في ال٣غاع الهاصع)ًىم  لجىاثُت وكغة ال٣ًاة ًٖ الٛٞغ

لُت  24(، وال٣غاع الهاصع)ًىم 42نٟدت  1970ؾىت  1ٖضص  ت الجىاثُت  1990ظٍى ًٖ الٛٞغ

( ٧ىجها ؤجها "اإلاؿاولُت التي جترجب ٖلى الصخو الظي بعج٨ب 68947ألاولى في الًُٗ ع٢م 

٣ا ل٣اهىن ال٣ٗىباث ؤو ال٣ىاهحن اإلا٨مل مت ٞو  (5)ت له."ٞٗال ؤو بمخى٘ ًٖ بعج٩اب ٞٗل ٌٗض ظٍغ

٣هض بها ؤًًا "جل٪ الغابُت التي جيكإ بحن الضولت والٟغص الظي ًشبذ مً زال٫  ٍو

مت بلُه، متى قمل  ؤلاظغاءاث ال٣ًاثُت التي عؾمها اإلاكٕغ صخت بؾىاص ٞٗل م٩ىن لجٍغ

ا ختى ٨ًدؿب الٟٗل نٟت  َظا ؤلاؾىاص ٧اٞت الٗىانغ ال٣اهىهُت التي ؤوظب اإلاكٕغ جىاَٞغ
                                                           

ل الضعة، قغح ٢اهىن ال٣ٗىباث، ال٣ؿم الخام ،اإلا٨خبت ال٣اهىهُت، بٛضاص، ٍ _ 1  .4، م1988، 1ماَغ ٖبض قَى
مت الضولُت، اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي للضعاؾ _2 اث ؤلاؾتراجُجُت ؤلا٢خهاصًت ٖلىي ٖلي ؤخمض الكاعفي، اإلاؿاولُت الجىاثُت ًٖ الجٍغ

 .92، م2019، 1والؿُاؾُت، بغلحن، ؤإلااهُا، ٍ
ٗت ؤلاؾالمُت، صاع الجامٗت  _ 3 مدمض ٦ما٫ الضًً بمام، اإلاؿاولُت الجىاثُت ؤؾاؾها وجُىعَا صعاؾت م٣اعهت في ال٣اهىن الىيعي والكَغ

ت، ص ٍ، )  .109(، م 2004الجضًضة لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع
ٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن الىيعي، ؤَغوخت _لخظاعي ٖبض ال 4 مت الخٗظًب، صعاؾت م٣اعهت بحن الكَغ خ٤، اإلاؿاولُت الجىاثُت ًٖ ظٍغ

ٗت وال٣اهىن، ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت و ؤلاظخماُٖت والٗلىم ؤلاؾالمُت، ظامٗت الخاط لخًغ، باجىت،  ، 2013/2014الض٦خىعاٍ في الكَغ

 .09م
ت، ظُاللي بٛضاصي، ؤلا  _ ه٣ال ًٖ 5 جي لؤلقٛا٫ التربٍى ظتهاص ال٣ًاجي في اإلاىاص الجؼاثُت الجؼء الشالض )مً ّ بلى ي(، الضًىان الَى

 .317(، م 2006، )1الجؼاثغ، ٍ 
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مت، ومتى ج ٘ نٟت الآلمكغوُٖت ًٖ الٟٗل ٧الضٞإ الجٍغ سلٟذ خالت مً خاالث ٞع

الكغعي، ؤو جسلٟذ خالت مً الخاالث التي جدىاػ٫ ٞحها الضولت ًٖ خ٣ها في ال٣ٗاب، 

وبم٣خطخى َظٍ الغابُت ًلتزم الجاوي بدىُٟظ ٧اٞت آلازاع ال٣اهىهُت اإلاترجبت ًٖ ٞٗله، وحكمل 

 (1)زانت ظمُ٘ ال٣ٗىباث."

ٗجى باإلاؿاو   "ؤلالتزام بخدمل الىخاثج ال٣اهىهُت اإلاترجبت  ؤجهاٖلى  الُت الجؼاثُت ؤًًَو

مت، ومىيٕى َظا ؤلالتزام َى ال٣ٗىبت ؤو الخضبحر ؤلاختراػي الظي ًجز٫  ٖلى جىاٞغ ؤع٧ان الجٍغ

مت."  (2)ال٣اهىن باإلاؿاو٫ ًٖ الجٍغ

ت ؤزغي وهي مغاٖاة إلاهلخت اإلاجخم٘ بلى ٟها مً ػاٍو ؤجها" ؤَلُت  وطَب البٌٗ بلى حٍٗغ

ؤلاوؿان الٗا٢ل الىاعي ألن ًخدمل ظؼاء ٣ٖابُا هدُجت ٞٗل ههى ٖىه ال٣اهىن، ؤو جغ٥ ما ؤمغ 

 (3)به بةؾم اإلاجخم٘، وإلاهلخت اإلاجخم٘."

مت ًخدمل اإلاؿاولُت الجؼاثُت ًٖ ؤٞٗاله اإلاسالٟت  ومً زمت ٞةن ٧ل مً بعج٨ب ظٍغ

مت، ٚحر  ؤن ألاَلُت جُلب جىاٞغ ٖىهغي ؤلاصعا٥  لل٣اهىن، ألن ٧ل بوؿان ؤَل إلعج٩اب الجٍغ

لضي الصخو، وبطا حٗظع ؤي مجهما ؤو ٣ٞض جيخٟي اإلاؿاولُت ٖىه، وؤلاصعا٥ والازخُاع 

)الخمُحز(ال ٨ًخمل لضي ؤلاوؿان بمجغص والصجه، بل ًخضعط في الىمى ٖبر ؾىىاث مىظ اإلاُالص بلى 

جُا بخ٣ضم  ؤن ج٨خمل مل٩اجه الظَىُت، ألن ؤلاوؿان ًىلض ٞا٢ض ؤلاصعا٥ زم ًىمى ٣ٖله جضٍع

ٗاث الجىاثُت حؿعى بلى جدضًض ؾً مٗحن ًمى٘ ُٞه مؿألت  الؿً، ومً زمت هجض ؤن الدكَغ

الهٛحر ظىاثُا ٢بل بجمامها، وبخمام جل٪ الؿً ٞةن الهٛحر ج٣ىم لضًه اإلاؿاولُت الجؼاثُت 

له وبٗض طل٪ ول٨ً ج٩ىن بهىعة ها٢هت ومسٟٟت، وجخضعط بلى ؤن ًضع٥ جمام ؤلاصعا٥ ألٞٗا

 جهبذ اإلاؿاولُت الجؼاثُت ٧املت.
(4) 

( بلى ؤن "ولئن ٧اهذ اإلاؿاولُت Dennedieu de vabreوزلو ال٣ُٟه )صوهضًى صو ٞابغ 

ت، ؤو بزال٫ ب٣ٗض ؤو بةلتزام وهي  اإلاضهُت بزال٫ بىاظب ٢اهىوي، وهي اإلاؿاولُت الخ٣هحًر

ًا ؤو يماها ، في خحن ؤن اإلاؿاولُت الجؼاثُت في اإلاؿاولُت ال٣ٗضًت، جغجب في الخالخحن حٍٗى

                                                           
بي، قغح ٢اهىن ال٣ٗىباث، ال٣ؿم الٗام، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان ) الاعصن(،   1 _ٞسغي ٖبض الغػا١ الخضًثي، زالض خمُضي الٖؼ

 .  253م ،2009، 1ٍ
ً الخ٣ى٢ُت، بٛضاص، الٗغا١، ٍ_ظما٫ ببغاَُم الخُضعي،  2 ، 2013، 02ؤخ٩ام اإلاؿاولُت الجؼاثُت، م٨خبت الؿجهىعي، ميكىعاث ٍػ

 .  25م
ُت، اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت  3 _ ٖبض الؿالم الخىهجي، مىاو٘ اإلاؿاولُت الجىاثُت، ٢ؿم البدىر والضعاؾاث ال٣اهىهُت والكٖغ

 .50، م1971الٗلىم، مٗهض البدىر والضعاؾاث الٗغبُت، ص ٍ، و 
 .  118، ٧117ىؾغث خؿحن ؤمحن البرػهجي، مغظ٘ ؾاب٤، م م  _ 4
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غ في َظا  ٢اهىن ال٣ٗىباث هي ؤَلُت الصخو لخى٢ُ٘ ال٣ٗاب ٖلُه ٖىض بزالله بةلتزام جٞى

مت  مت، ٞمسالٟت ما ؤمغ به ال٣اهىن مً ٖمل ؤو ههى ٖىه، بهما َى ظٍغ ؤلازال٫ ألع٧ان الجٍغ

ا ًًخى اإلاسال٠ م غ ٖىانَغ ها مىي٘ مداؾبت، ٞدُض جخٞى ؿاوال، وبالخالي ٩ًىن م٣تٞر

 (1)٣ًطخى هدُجت لهظٍ اإلاؿاولُت بخُب٤ُ ال٣ٗاب ٖلُه."

٠ الؿالٟت الظ٦غ جبجي الٟٗل بىاءا ٖلى ؤلاعاصة، ومً زمت ٞةن مؿاولُ ت ٞالخٗاٍع

الجؼاثُت جب٣ى مدل صعاؾت خؿب الؿً، ألن ؤلاصعا٥ ٌؿاًغ ٖمغ الخضر، ٩ٞلما  الخضر

اثُت، و٧لما ٢ل ٖمٍغ ًٖ الؿً اإلادضصة لبضاًت لت الجؼ اءج٣ضم في الٗمغ ٧لما ٧ان مدال للمؿ

٨ظا ل٩ىن ؤلاصعا٥ َىاءاإلاؿ ظض مهم  لت الجؼاثُت، ٧لما بوٗضمذ مؿاولُخه الجؼاثُت، َو

مت ال ج٨ٟي  وؤؾاسخي في ٢ُام اإلاؿاولُت الجؼاثُت، ل٩ىن ؤلاعاصة الضاٞٗت بلى بعج٩اب الجٍغ

خباع الخضر مؿاوال ظؼاثُا في ُٚاب ال٣ٗل، َ ظا ألازحر ال ٌٗجي ٣ٞضاهه جهاثُا لىخضَا إٖل

ٚحر ؤهه ٖىض ٧اإلاجىىن، ول٨ً ٢ض ٣ًا٫ للُٟل ال جٟٗل ٦ظا ألهه ؾُى٢٘ ٖلُ٪ ال٣ٗاب، 

ت ٢ًاثُت، و٦ظا اإلاد٨مت بجهاتها مً و٦ُل الجمهىعٍت بلى ٚاًت قَغظىىخه بمغوٍع ؤمام 

ألاولى مً ٢اضخي الخد٤ُ٣ والخ٨م، ٞةن ٧ل َظا الخضًض ال ًجضي بىٟ٘ زانت في اإلاغاخل 

َٟىلخه، وال ًٟهم خ٣ُ٣خه و مٗىاٍ، ختى وبن ؤخـ بىٕى مً الخٝى ٚحر ؤهه ال ٣ًٟهه، 

 وبمغوع مضة ػمىُت ٌٗىص بلى ما ٧ان ٖلُه مً ٢بل.

 للحدر : ؤزوان كُام اإلاظؤولُت الجصائُتزاهُا

ُل٤ ٖلُه ظاهدا، ٚحر ؤن طل٪ لِـ ٧اٝ  مت ؤو ًداو٫ بعج٩ابها، ٍو ًغج٨ب الخضر ظٍغ

ؤهه مؿاوال ظؼاثُا، ألن َظٍ ألازحرة جخُلب قغوٍ ل٣ُامها َظا مً ظهت، ومً ؤزغي لل٣ى٫ 

ت للخضر، و٦ُُٟت جضعظها لل٣ى٫ بظل٪،  ت اإلاغاخل الٗمٍغ ٞاإلاؿاولُت  لظل٪البض مً مٗٞغ

مت، وبهما هي هخاط َظٍ ألاع٧ان، مخلبؿت بةوؿان ٖا٢ل  الجؼاثُت لِؿذ ع٦ىا مً ؤع٧ان الجٍغ

ا في ، ومً زمت ٣ٞ(2)ممحز ُامها البض مً جدضًض الٗىانغ اإلا٩ىهت لها، والتي ًخٗحن جىاَٞغ

 :     هدىاولها ٖلى الىدى الخاليال٣اثم ٞحها، و 

                                                           
 .50_ ٖبض الؿالم الخىهجي، مغظ٘ ؾاب٤، م1
 .51م ، هٟؿه_ مغظ٘ 2
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 الخــعإ :ؤ

ى  ج٣ىم اإلاؿاولُت الجؼاثُت ب٣ُام ؤع٧اجها، ومً بحن َظٍ ألاع٧ان ع٦ً الخُإ الجؼاجي، َو

اءلخه ظؼاثُا، جخى٠٢ زانت ما ًدؿبب ُٞه الخضر بسغ٢ه لل٣اٖضة ال٣اهىهُت، ٚحر ؤن مؿ

ى ما هدىاوله ٖلى الىدى الخالي:  ت التي ٩ًىن ٞحها الخضر، َو  ٖلى هٕى اإلاغخلت الٗمٍغ

ٞاإلاؿاولُت الجؼاثُت ال جيكإ بال بطا بعج٨ب الصخو زُـإ ظىاجي ؤي بمٗجى آزغ زغ١ 

ما لٟٗل وال٣ٗاب ٖلى زغ٢ها.  (1)٢اٖضة ظؼاثُت جخًمً ججٍغ

زغ١ ل٣اٖضة ٢اهىهُت آمغة ؤو هاَُت ب٢ترهذ ب٣ٗىبت ظؼاثُت، بطا ٞالخُإ الجؼاجي َى"

ًخد٤٣ الخُإ الجؼاجي هدُجت لٟٗل بًجابي ؤو ؾلبي مجغم بىو ٢اهىوي ومٗا٢ب ٖلُه 

 .(2)ب٣ٗىبت ظؼاثُت"

ٝغ ؤًًا بإهه ال٣ُام بٟٗل مٗا٢ب ٖلُه ٢اهىها ؾىاء ٧ان ًٖ ٢هض ؤو ًٖ ٚحر  ٖو

ى الظي ٌؿإ٫ ٖىه الصخو، بٌٛ الىٓغ ٖما ٢هض، ٩ٞان الٟٗل اإلااصي اإلاؿبب للًغع َ

بطا ٧ان ٢انضا ٞٗله ؤو ٚحر ٢انض له وؾىاء مضع٧ا لٟٗله ؤو ٚحر مضع٧ا لٟٗله ..، بلى ٚاًت 

لُه ٞالخُإ وخضٍ لِـ  مجيء ؤلاؾالم وجم ب٢امت اإلاؿاولُت ٖلى ؤؾاؽ الخُإ الصخصخي، ٖو

بض مً جىاٞغ ٖىامل ٖىهغ ٧اٝ وخضٍ إلاؿألت الصخو ًٖ ٞٗله اإلاجغم ٢اهىها، وبهما ال 

ت في ال٣ُام بالٟٗل اإلاجغم، وبالخالي ألاَلُت الجؼاثُت.   (3)ؤزغي ٧الىعي والخٍغ

مت مٗا٢با ظؼاثُا، ومً زمت ًخٗحن ٖلى  بطا ٞالخُإ َى"الؿلى٥ اإلاسال٠ اإلا٩ىن للجٍغ

ه و٢ىاٖض الؿلى٥ ؤلاظخماُٖت، ؤي ًُب٤ ال٣اهىن." ٤ بحن جهٞغ  (4)الصخو ؤن ًٞى

ش ونضعث في ع٦ً   04الخُإ ٢غاعاث ًٖ اإلاد٨مت الٗلُا، ومجها ال٣غاع الهاصع بخاٍع

ت الجىاثُت الشاهُت في الًُٗ ع٢م  1982ٞبراًغ  و٢غاع ناصع  24535ًٖ ال٣ؿم الشالض للٛٞغ

ت الجىذ واإلاسالٟاث في الًُٗ ع٢م  1990ًىاًغ 23ًىم  اإلاجلت  59456ًٖ ال٣ؿم ألاو٫ لٛٞغ

( والظي ظاء ُٞه )ؤهه ٌكتٍر 238نٟدت  1991ؾىت  2ال٣ًاثُت للمد٨مت الٗلُا الٗضص 

ل٣ُام اإلاؿاولُت الجؼاثُت ؤن ًهضع ًٖ الٟاٖل ؾلى٥ بظغامي ٣ًغع له ال٣اهىن ٣ٖىبت 

                                                           
٣ا ألخ٩ام ٢اهىن ألاخضار ؤلاجداصي مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي،  _1 في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، مدا٦مت ألاخضار الجاهدحن ٞو

 . 78، م 2005، 1صعاؾت م٣اعهت، م٨خبت الٟالح لليكغ والخىػَ٘، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، ٍ 
 .45، 44_ مهُٟى الٗىجي، مغظ٘ ؾاب٤، م م2
 .180، م2008، 07الجؼاثغ، ٍ  ؤخؿً بىؾ٣ُٗت، الىظحز في ال٣اهىن الجؼاجي الٗام، صاع َىمت، _3
 .79الؿالم الخىهجي، مغظ٘ ؾاب٤، م_ ٖبض 4
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ظؼاثُت ؤو جضبحر ؤمً، ٞال ٌؿإ٫ الصخو بال ًٖ ٞٗله ؤو بمخىاٖه الظي ٌٗا٢ب ٖلُه ال٣اهىن 

  (1)لتي هو ٖلحها ال٣اهىن نغاخت(.ظؼاثُا، وال مجا٫ للمؿاولُت اإلاٟتريت بال في الخضوص ا

وؤن الخُإ ًبرػ في بخضار يغع مٗحن في البٌٗ مً الجغاثم، ومً زالله ًخم ج٠ُُ٨ 

ت الجىاثُت ألاولى،  ظا ما زلو بلُه ٢غاع اإلاد٨مت الٗلُا الهاصع ًٖ الٛٞغ مت، َو ُت الجٍغ هٖى

مبر  06والشاوي ًىم  35660في الًُٗ ع٢م  1984ظىان  12ًىم  في الًُٗ ع٢م  1984هٞى

في  1985ماي  21والشالض ًىم  314نٟدت  1989ؾىت  1اإلاجلت ال٣ًاثُت الٗضص  35506

( والظي ظاء ُٞه ٖلى ؤهه )ًخُلب ال٣اهىن في جد٤ُ٣ الغ٦ً اإلااصي 37092الًُٗ ع٢م 

مت بدؿب  لبٌٗ الجغاثم ٦جغاثم الجغح ؤو الًغب مشال خضور يغع مٗحن وج٠ُُ٨ الجٍغ

خضاء.(الىدُجت اإلاترجبت ٖ  (2)لى ؤلٖا

ب٣ى في ألازحر ؤلازخالٝ بحن البالٜ والخضر ُٞما ًسو ع٦ً الخُإ، َى ؤن البالٜ  ٍو

ما لم ٣ًم في خ٣ه ماو٘ مً  الجؼاثُت بمجغص بعج٩ابه للخُإ الجؼاجي ج٣ىم مباقغة مؿاولُخه

ت و٢ذ بعج٩مىاو٘ اإلاؿاولُت الجؼاثُت ابه ، ؤما الخضر ٞهىا ال بض مً جدضًض للمغخلت الٗمٍغ

مت.  ؤو مداولت بعج٩ابه للجٍغ

مت في اإلاغخلت ألاولى مً خضازخه، ٞةجها جيخٟي مؿاولُخه  ٞالخضر الظي ًغج٨ب ظٍغ

مت، وال مجا٫ لل٣ى٫  ضم ٢ضعجه ٖلى بعج٩اب الجٍغ الجؼاثُت جهاثُا إلوٗضام ؤلاصعا٥ لضًه ٖو

ىت ال٣اهىهُت اإلاُل٣ت لهالر الخضر ال ًجىػ بزباث ٨ٖؿه ا، وبهخٟاء بالخُإ، وؤن ال٣ٍغ

مؿاولُخه الجؼاثُت، َظا ال ًمىٗه مً ويٗه جدذ ع٦ً اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت التي حؿمذ 

ترجب ٖلى طل٪ ؤن جُب٤ ٖلى ألاخضار  ٗالج خاالث بهدغاٞهم، ٍو م َو لل٣ًاء ؤن حهخم بإمَغ

في َظٍ اإلاغخلت الخضابحر التربىٍت والتهظًبُت التي حؿتهضٝ بنالخهم، ومً زمت ٞةهه حٗض٫ ؤو 

           (3)حؿدبض٫ َظٍ الخضابحر الى٢اثُت ٧الٗالط الظي ٌُٗى للمٍغٌ.

مت ًٖ ٢هض ؤو ٚحر ٢هض، ٚحر ؤهه لل٣ى٫  وفي ألازحر ٞالُٟل ؤو الخضر ٢ض ًغج٨ب ظٍغ

ت، وجدضًض ل٩ل  ؤهه ؤَال إلاساَبخه ظؼاثُا، البض مً ج٣ؿُم ٞترة الخضازت بلى مغاخل ٖمٍغ

ت ؤخ٩ام و ظؼاءاث وجضاب حر جغبىٍت وتهظًبُت، والتي ٢ض جهل في اإلاغخلت ألاولى بلى مغخلت ٖمٍغ

م الخُإ الجؼاجي اإلاغج٨ب، ٞالٛاًت مً َظٍ ؤلاظغاءاث  بهخٟاء اإلاؿاولُت الجؼاثُت مىه ٚع
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حر خماًت للُٟل الظي َى َٟل الُىم وعظل اإلاؿخ٣بل، ووي٘ خض في  وألاخ٩ام ٧لها هي جٞى

مت التي ؤلخ٣ذ يغع للٛحر   بٗضم بٖاصة بعج٩ابها.الى٢ذ طاجه للجٍغ

 : ألاهــلُتب

لِـ ٧اٝ لل٣ى٫ ب٣ُام مؿاولُخه الجؼاثُت، وبهما  الظي ًدضزه الخضر جؼاجيالخُإ ال

ت ؾً الخضر ما بن ٧ان ٖلى وعي وبعاصة لل٣ُام بالٟٗل اإلاجغم ؤم ال، وما بن  ال بض مً مٗٞغ

ظا ما هدىاوله ٖلى ٧ان ٖلى ٖلم جام بما ًغجبه الٟٗل اإلاجغم مً هخاثج وآزاع ٖلى الٛح ر، َو

 الىدى الخالي:

اإلاؿاولُت الجؼاثُت جبجى ؤؾاؾا ٖلى ألاَلُت الجؼاثُت، والتي هي ٢ضعة ؤلاوؿان ٖلى 

ٞهم ماَُت ؤٞٗاله وج٣ضًغ هخاثجها، ِٞؿإ٫ الصخو ظؼاثُا بطا جىاٞغ لضًه الخمُحز ؤو 

٤٣ لضي َاثٟخحن وٗضام ألاَلُت ُٞٗجي بوٗضام البهحرة لضي الصخو ُٞخدبؤلاصعا٥، ؤما 

م ال٣ٗلي والىٟسخي بؿبب نٛغ الؿً،  ما َاثٟت ألاشخام اللظًً لم ٨ًخمل همَى َو

اثٟت ألاشخام اإلاهابحن بمغى ٣ٖلي ؤو ٖاَت ٣ٖلُت وجيخٟي مؿاولُت َاالء ألجها  َو

ت الازخُاع ؤو  ججٗل بعاصة مغج٨ب الٟٗل ٚحر مٗخبرة ٢اهىها بؿبب ججغصَا مً الخمُحز ؤو خٍغ

 (1).مٗامً الازىحن 

ٞاإلصعا٥ بطا والخمُحز والىعي هي" ٧لماث متراصٞت حُٗي هٟـ اإلاٗجى، وحٗبر ًٖ صعظت    

ا ال٣اهىن ٧اُٞت ل٩ُىن الصخو مساَبا بىهىم ال٣اهىن  مُٗىت مً ال٣ٗل ٌٗخبَر

 (2)الجىاجي، وماازظا ٖلى ؤٞٗاله التي ج٩ىن ظغاثم َب٣ا له."

خضعط م٘ ج٣ضم ؤلاو ؿان في الٗمغ، ٞهى ًىلض ؤنال والىعي ؤو وخ٣ُ٣ت الىعي ؤن ًىمى ٍو

جُا، لخهبذ ٢ضعة ؤلاوؿان ٖلى بصعا٥ وج٣ضًغ  الخمُحز ٖىضٍ مىٗضم جماما زم ًبضؤ بالىمى جضٍع

ه ؾً الغقض الجؼاجي الظي ًدضصٍ  ماَُت ؤٞٗاله والىخاثج اإلاترجبت ٖلحها ٧املت بخمام بلٚى

 (3)َظا الخض.ال٣اهىن، والظي ًغي َظا ألازحر ؤن ب٦خماله ٩ًىن ٖىض 
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ومً زمت ٞةن ٖىهغ ؤلاعاصة ًىُب٤ ٖلى الخضر مشلما َى الخا٫ لضي البالٜ، ٞهى 

م ٖضم ب٦خمالها ؾىاء ؤ٧اهذ ها٢هت ؤو مىٗضمت، هدى  ًم٨ً ؤن ًىظه مل٩اجه الظَىُت ٚع

 (1)الٟٗل ُٞإجُه، بال ؤهه ال ًخدمل ال٣ٗاب لٗضم ٢ضعجه ٖلى ٞهم ما ٣ًىم به وج٣ضًغ هخاثجه.

لُه ٞخ مت للمؿاءلت ٖجها، وهي  ٍٗغ٠ ألاَلُتٖو هي نالخُت الصخو مغج٨ب الجٍغ

ذ ؤجها ٢ضعة ؤلاوؿان  قٍغ ٢ُام اإلاؿاولُت الجؼاثُت، وال جخد٤٣ بال في ؾً مُٗىت ٦ما ٖٞغ

 (.2)ٖلى ٞهم وج٣ضًغ هخاثج ؤٞٗاله

ًٖ ؾالمت الٗىانغ الظَىُت وال٣ٗلُت والىٟؿُت التي بطا ٞاألَلُت الجؼاثُت هي" حٗبحر 

مت، وألاَلُت الجىاثُت بظل٪ حٗجي جمخ٘ الصخو  ا في الٟاٖل و٢ذ بعج٩اب الجٍغ ًجب جىاَٞغ

 (3)بمل٨تي الكٗىع وؤلاعاصة و٢ذ بعج٩ابه الٟٗل ؤو الؿلى٥ ؤلاظغامي."

وهي ؤًًا ؤَلُت ألاصاء، والتي مىاَها َى ؤلاصعا٥ ؤو الخمُحز، ٞهىا ال٣اهىن بهخهى بلى ؤن  

ىت ٢اَٗت   (4)ٖلى ؤن بعاصة ها٢و ألاَلُت مُٗبت.ه٣و ألاَلُت ٢ٍغ

ا في الصخو ل٩ي ًم٨ً  َغ ت الٗىامل الىٟؿُت الآلػم جٞى وفي حٍٗغ٠ آزغ بإجها" مجمٖى

وؿبت الىا٢ٗت بلُه بىنٟه ٞاٖلها ًٖ بصعا٥ وبعاصة، وبٗباعة ؤزغي ؤن ألاَلُت الجؼاثُت هي 

ا بم٨ىت هٟؿُت زانت ؤَلُت ؤلاؾىاص، ٞال٣اهىن ًخُلب ُٞمً ٌؿإ٫ ظؼاثُا ؤن ٩ًىن مخمخٗ

ظٍ اإلا٨ىت  ٌؿخُُ٘ مً زاللها ؤن ًمحز ٢ُمت ؤٞٗاله مضع٧ا الىخاثج التي جترجب ٖلحها، َو

الىٟؿُت هي التي حؿمذ بٗض طل٪ بمؿاءلت الصخو ظؼاثُا ًٖ الى٢اج٘ التي ًد٣٣ها 

 (5)بؿلى٦ه."

لُه لِـ الٗبرة في مؿألت الصخو بخد٤٣ الٟٗل اإلااصي اإلاٗا٢ب ٖلُه ٢اهىها، ٚحر  ٖو

ُه وخغا في ٢ُامه بالٟٗل اإلاجغم،  ؤهه ال بض مً الخد٤٣ ما بن ٧ان الصخو في ٧امل ٖو

لى عؤؾهم ال٣ٟحهان محر غي البٌٗ مً ال٣ٟه ٖو ُت  ٍو غ بهىعة مىيٖى ُخى ؤن)الخُإ ًخٞى ٞو

لت ٖىه حؿخىظب جىاٞغ ؤلاصعا٥ والىعي اءٖىضما ًدهل زغ١ لل٣اٖضة الجؼاثُت، بال ؤن اإلاؿ
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جبٗا لظل٪ ٞمً ٧ان ٞا٢ض الىعي وؤلاصعا٥ ًسُىء بال ؤهه ال ًخدمل هخاثج لضي الٟاٖل، و 

 (1)زُئه ومجها ال٣ٗاب(.

ل٩ىن ال٣ٗىبت ال جى٢٘ مباقغة ٖلى مً بعج٨ب ظغم مٗا٢ب ٖلُه ٢اهىها، ما لم ٨ًً 

٢ض ؤجاٍ ًٖ وعي وبعاصة، ومً زمت ٞةن ال٣ٟه ٖٝغ الىعي ؤو الخمُحز بىظه ٖام ٖلى ؤهه" 

ٞهم ماَُت الٟٗل وهدُجخه وجى٢٘ ألازاع اإلاترجبت ٖلُه، وجد٤٣ َظا الٗىهغ اإلا٣ضعة ٖلى 

مت، َظٍ  غ ال٣ضعاث الظَىُت الؿلُمت في مغج٨ب الٟٗل و٢ذ بعج٩اب الجٍغ ًخى٠٢ ٖلى جٞى

ا ؤَلُت الصخو ألن جٟغى  َغ غ ألاَلُت الجؼاثُت التي ًترجب ٖلى جٞى ال٣ضعاث التي حٗض ظَى

مت، بِىما ًدؿبب جسلٟها في ؤن ٩ًىن ؤلاوؿان ٚحر ؤَل ٖلُه ال٣ٗىباث اإلا٣غعة للجٍغ

 (2)لل٣ٗىبت."

لُه ومما ؾل٠ ط٦ٍغ ٞةهه ٢ض ٌكتر٥ البالٜ والخضر في بعج٩اب الغ٦ً اإلااصي مٗا،  ٖو

مً خُض بزخُاع الٟٗل وجد٤ُ٣ الىخاثج، ٚحر ؤجهما ًسخلٟان في اإلادغ٥ الضاٞ٘ لخل٪ 

ى ؤَم ٖىهغ مً ٖىانغ ٢ُام اإلاؿا  مت، َو ى ؤلاصعا٥ ؤو الىعي، َظا الجٍغ ولُت الجؼاثُت َو

مت ما لم ًؼو٫ بؿبب ماو٘ مً مىاو٘  ألازحر الظي ٨ًخمل ٖىض البالٜ بمجغص بعج٩ابه الجٍغ

اإلاؿاولُت الجؼاثُت، ؤما باليؿبت للخضر ٞهى ًخضعط في الىمى والىطج لضًه خؿب اإلاغخلت 

ت التي ٩ًىن ٞحها الخضر ٖىض بعج٩ابه للٟٗل ؤلاظغام ظا ما ٌٗٝغ ؤًًا باألَلُت الٗمٍغ ي، َو

 الجؼاثُت.  

الٗىهغ الشاوي الظي ٣ًخطخي جىاٍٞغ في ألاَلُت الجؼاثُت ًخمشل في ؤلاعاصة والتي ٌٗبر  ؤما

مت مهما ٧اهذ  ٖجها "ال٣ضعة ٖلى الؿُُغة ٖلى بزخُاع الٟٗل" ، وبالخالي ال حؿىض الجٍغ

ٚبت ٖلى ؤلازخُاع للٟٗل وجى٢٘ نىعتها للصخو في خالت ما بطا قاب ؤلاعاصة ُٖب في الغ 

ٗاث الجؼاثُت بلى ج٣غع بمخىإ اإلاؿاولُت الجؼاثُت  ظا ما ظٗل البٌٗ مً الدكَغ هخاثجه، َو

ظا لٗضم جىاٞغ  لؤلخضار في ؾً مُٗىت والتي ًُل٤ ٖلحها ؾً بوٗضام اإلاؿاولُت الجؼاثُت، َو

 (3)ٖىهغ ؤلاعاصة اإلاٗخبرة ٢اهىها لضحهم.

ذ بةٖخ ا مً ٖىانغ ألاَلُت ٖلى ؤجها "٢ضعة ٧امىت في الىٟـ جسى٫ بطا ٞاإلعاصة ٖٞغ باَع

ناخبها بٗض ؤن ًضع٥ الٟٗل وخ٣ُ٣خه ومى٢ٗه مً اإلادٓىعاث واإلاباخاث، ٠٣ً مى٠٢ 
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الغ٧ىص لُخسظ بٗضٍ مى٢ٟا بًجابُا ؤو ؾلبُا، ؤي ٣ًضم ٖلى الٟٗل ؤو ٌٗٝؼ ٖىه، ٧ل َظا 

وبال ؤٖخبر ب٢ضامه ؤو بحجامه مكىبا بكغوٍ َبُُٗت بُٗضة ًٖ ٢ىة ٢اَغة ؤو ؤي ؾُُغة، 

٤ بعاصجه  ت ؤلازخُاع، وؤزغظخه ًٖ صاثغة الخد٨م في ؤمٍغ ٞو باإل٦غاٍ ؤو ب٣ىة مىٗذ ٖىه خٍغ

ه زايٗا للمؿ الؿلُمت، ت ؤلازخُاع للٟٗل مؿلىبت، اوبال ال ٌٗخبر جهٞغ ءلت َاإلاا ؤن خٍغ

 وبالخالي ٞال وظه ألي مؿاولُت ظؼاثُت إلزخال٫ قٍغ ؤلاعاصة."
(1) 

ومً زمت ٞؿالمت ؤلاعاصة ٖىض بعج٩اب الجغم ٌٗجي ٢ُام اإلاؿاولُت الجؼاثُت، ٚحر ؤهه 

ُٞما ًخٗل٤ بٟئت ألاخضار ٞهىا ال بض مً مغاٖاة الٗمغ ومضي جُىع وهطج الىعي ؤو ؤلاصعا٥ 

لضًه، ألهه ال ًم٨ً اإلاؿاواة بحن ظمُ٘ ألاخضار في الٗمغ، وبالىدُجت في ؤلاصعا٥ اإلااصي 

ة بلى ٢ُام اإلاؿاولُت الجؼاثُت بهٟت مسٟٟت ؤو بوٗضامها ؤو قبه ٧املت ول٨ً بالًغوع 

 مسٟٟت ٖما هي ٖىض البالٛحن.

ت ؤلازخُاع، والتي ٌٗجى ب ت ؤلاعاصة هي خٍغ "٢ضعة ؤلاوؿان ٖلى جىظُه هٟؿه بلى ها ٞدٍغ

خه ماصًا في ؤن ًإحي ٖمال مً ألٖا ما٫، ٖمل مٗحن ؤو ؤلامخىإ ٖىه، وهي ال ج٣خهغ ٖلى خٍغ

بةوٗضام اإلاازغ اإلااصي الظي ًدى٫ صون جىظه بعاصجه بلى َظا الٗمل، ول٨جها حكمل ؤًًا 

خه ؤصبُا، بةوٗضام ظمُ٘ اإلاازغاث التي حٗمل في بعاصجه ٞخٟغى ٖلُه بجبإ وظهت زانت،  خٍغ

ى خغ في ؤن ٌٗمله ؤوال ٌٗمله، ٞلى ؤ٦ٍغ ٖلى  ٩ُٞىن مؿاوال الصخو الظي ًغج٨ب ٖمال َو

"ىة ال ٢بل له بضٞٗها ٞال مؿاولُت ٖلُه، طل٪ ألهه لم ٨ًً مسخاعا إلاا بعج٨به.بجُاهه ب٣
(2) 

ما٫، ول٨جها ٢ض ج٩ىن بعاصة واُٖت ؤو ٚحر  بطا ٞاإلعاصة هي جىظُه الظًَ بلى ٖمل مً ألٖا

 (3)طل٪، مشلما َى الخا٫ ٖىض نٛحر الؿً الٛحر اإلامحز.

ت وفي َظا الهضص هجض ؤن اإلاد٨مت الٗلُا جهضث بلى َظٍ الى٣ُت في ٢غاع لها  الجؼاثٍغ

ت الجىذ واإلاسالٟاث في الًُٗ ع٢م  28/09/1997) ناصع في مً ال٣ؿم الشالض لٛٞغ

( ب٣ىلها " ؤهه ال ٨ًٟي ل٣ُام اإلاؿاولُت الجؼاثُت ؤن ًغج٨ب الصخو ٞٗال ٌٗض 151964

مت بل ال بض ؤن ٩ًىن الؿلى٥ ؤلاظغامي ٢ض نضع ًٖ ٞغص ممحز ومضع٥ إلاا  ،ًٟٗله ٢اهىها ظٍغ

                                                           
ُت، اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت 1 _ ٖبض الؿالم الخىهجي، مىاو٘ اإلاؿاولُت الجىاثُت، ٢ؿم البدىر والضعاؾاث ال٣اهىهُت والكٖغ

 .78، م1971والٗلىم، مٗهض البدىر والضعاؾاث الٗغبُت، ال٣اَغة،
بي، قغح ٢اهىن ال٣ٗىباث، ال٣ؿم الٗامٞسغي ٖبض الغػا١ الخضًثي،  _2  ،ت لليكغ والخىػَ٘ ،ٖمان) الاعصن(، صاع الش٣اٞزالض خمُضي الٖؼ

 .265، م1،2009ٍ 
ً الخ٣ى٢ُت، بٛضاص، الٗغا١، 3ٍ ، م 2013، 02_ ظما٫ ببغاَُم الخُضعي، ؤخ٩ام اإلاؿاولُت الجؼاثُت، م٨خبت الؿجهىعي، ميكىعاث ٍػ

119. 
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ا ؤؾاؾُا للمؿاولُت  ،ٞالخمُحز َى ال٣ضعة ٖلى ٞهم ماَُت الٟٗل اإلاغج٨ب، لظل٪ ٌٗخبر قَغ

( ؾىت ال ٌؿإ٫ ظؼاثُا ًٖ ٞٗله ألهه 13ٞال٣انغ الظي ال ًبلٜ مً الٗمغ زالر ٖكغة )

( ٞةن الٛغامت 18ؤما بطا ججاوػَا صون بلٙى الشامىت ٖكغة ) ،ًٟترى ُٞه ٖضم الخمُحز

 (1) ٣طخي بها ٖلُه ج٩ىن جدذ مؿاولُت ولُه."الجمغ٦ُت اإلا

ش )ظاءو  لُت /04في ٢غاع لها ناصع بخاٍع ت الجىاثُت ألاولى في الًُٗ  1978/ظٍى ًٖ الٛٞغ

ت الجىاثُت الشاهُت في الًُٗ ع٢م  1984ماعؽ  22و٢غاع ناصع ًىم  18781ع٢م  ًٖ الٛٞغ

ت ؤلا اء( ب٣ىلها "ٌكتٍر ال٣اهىن ؤًًا إلاؿ30282 زخُاع، بدُض ج٩ىن له لت الجاوي خٍغ

ت ؤلازخُاع لؿبب زاعجي ٧اإل٦غاٍ ؤو  اجه. ٞةن بهخٟذ ٖىه خٍغ ال٣ضعة ٖلى الخد٨م في جهٞغ

 (2) ال٣ىة ال٣اَغة بهخٟذ مؿالُخه الجؼاثُت."

ٗاث الٗغبُت ظمُٗها في بقتراٍ ؤلاصعا٥ وؤلاعاصة ل٣ُام اإلاؿاولُت  جخ٤ٟ الدكَغ

هىن ال٣ٗىباث اإلاهغي ٖلى ؤهه" ال ٣ٖاب ٖلى مً ال٣ا 62الجؼاثُت للصخو، ٞخىو اإلااصة 

  (3) و ؤلازخُاع في ٖمله و٢ذ بعج٩اب الٟٗل." مً ٩ًىن ٞا٢ض الكٗىع 

لؿىت  3مً ٢اهىن ال٣ٗىباث ؤلاجداصي ؤلاماعاحي ع٢م  1ال٣ٟغة  60وجىو ؤًًا اإلااصة 

ابه بضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ٖلى ؤهه" ال ٌؿإ٫ ظىاثُا مً ٧ان و٢ذ بعج٩ 1987

مت ٞا٢ضا ؤلاصعا٥ ؤو ؤلاعاصة"، وبالخالي ٞٗىانغ ألاَلُت الجؼاثُت جخجلى في الكٗىع  الجٍغ

والظي ًُل٤ ٖلُه ؤلاصعا٥ ؤو الىعي، وبالخالي ٞاإلصعا٥ ًٟهم مىه "٢ضعة الصخو ٖلى ٞهم 

بُٗخه وما ًترجب ٖلُه مً آزاع" ٞاإلعاصة ال ٨ًٟي ؤن ج٩ىن ممحزة  ماَُت الٟٗل الظي ًإجُه َو

و ٚحر ممحزة، بط ؤهه ٢ض جخىاٞغ لضي الصخو بعاصة الٟٗل، وم٘ طل٪ ال ًٟهم ماَُخه، ؤ

وبالخالي ًيخٟي م٘ الكٗىع والخمُحز، وؤن بوٗضام ؤو ي٠ٗ ال٣ضعاث ًازغ ؾلبا في ؤَلُت 

الصخو الجؼاثُت، وؤن َظٍ ألاَلُت جيخ٣و ؤو جىٗضم خؿب ْغوٝ ٧ل خالت ٖلى خضة، 

ٗاث ج٣غع بٞترا  (4)ى بهخٟاء ألاَلُت الجؼاثُت ٢بل بلٙى ؾً الخمُحز.ومٗٓم الدكَغ

وفي ألازحر لل٣ى٫ بإن الخضر مؿاوال ظؼاثُا مً ٖضمه، لِـ ٣ِٞ بةعج٩ابه للٟٗل 

ت، ل٩ىن الٟانل بحن الخضر والبالٜ َى في  ت مغخلخه الٗمٍغ ؤلاظغامي، وبهما البض مً مٗٞغ

                                                           
 .319، م غظ٘ ؾاب٤مظُاللي بٛضاصي،  _ 1
 .320مغظ٘ هٟؿه، م _ 2
 .122مدمىص ؾلُمان مىسخى، مغظ٘ ؾاب٤، م  _3
 .123، م هٟؿهمغظ٘   _4
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ت مضي هطج الىعي وؤلاصعا٥ لضي الخضر مً ٖضمه، والظي ال  ًخإحى بال مً زال٫ مٗٞغ

ت له ًىم بعج٩ابه للجغم.  اإلاغخلت الٗمٍغ

 :ويالفسع الثا

 ؤطاض كُام اإلاظؤولُت الجصائُت للحدر

زالٝ خى٫ مؿاولُت الصخو البالٜ، ٚحر ؤن الخالٝ ًشاع خى٫ اإلاؿاولُت الجؼاثُت  ال     

ضعاجه وبعاصجه لم للخضر، ما بن ٧اهذ لضًه ٧ل ال٣ضعة ٖلى بجُان الٟٗل اإلاجغم، ؤم ؤن ٢

مً زمت هدىاو٫ ؤؾاؽ ٢ُام اإلاؿاولُت جهل بلى مغخلت بزخُاع َظا الٟٗل ؤلاظغامي، و 

ٗت ؤلاؾالمُت في )ؤوال( زم ؤؾاؽ ٢ُام اإلاؿاولُت الجؼاثُت  الجؼاثُت للخضر ٖىض ٣ٞهاء الكَغ

٘ الٟغوسخي  الجؼاجي للخضر ٖىض ٣ٞهاء ال٣اهىن   لخالي: الىدى ا في) زاهُا(، وطل٪ ٖلى والدكَغ

ػت ؤلاطالمُت  ؤوال: ؤطاض اإلاظؤولُت الجصائُت غىد فلهاء الشَس

ٗت ؤلاؾالمُت، ؤصعط ٗت زالزت  ٣ٞهاء الكَغ ؤؾـ ل٣ُام اإلاؿاولُت الجؼاثُت في الكَغ

 (1)ؤلاؾالمُت، وهي:

 : إزجياب الفػل اإلاجسمؤ

مت وال ٣ٖىبت بال بىو. و ال ٩ًىن الٟٗل مدغما بال بىظىص   هو، بط ال ظٍغ

 خخُـازؤلا : ب

ٗضمها ؤلا٦غاٍ، وما  ت ؤلاعاصة في ؤلا٢ضام ٖلى الٟٗل، ما لم ٌكىبها َو ى ٌٗجي خٍغ َو

ا ٞال ٣ٖىبت ٖلُه، وال ٣ٖىبت ٖلى اإلا٨ٍغ بن ٧ان ؤلا٦غاٍ  ًخٗل٤ بالُٟل، ٞةن ٧ان م٨َغ

ضم مٗا٢بخه َى بةجٟا١ ٣ٞهاء  بكغوَه؛ ٦إن ًدمل الُٟل ؾالخا ٢اصعا ٖلى اؾخٗماله، ٖو

.اإلاظاَب ألا   عبٗت، ٞهىا مهما ٨ًً ٖمٍغ

 : ؤلادزانج

ى ألاؾاؽ الشالض للمؿاولُت الجىاثُت، وبوٗضام ؤلاصعا٥ ؾىاء ٧ان هدُجت اإلاغى ؤو  َو

ٖلت ؤو ظىىن ؤو نٛغ الؿً ًىٟي اإلاؿاولُت الجىاثُت، ومً زمت ٞةن ؤلاصعا٥ باليؿبت للبالٜ 

ى ت، ال ه٣اف ُٞه، ٚحر ؤهه ُٞما ًسو الُٟل ٞهىا بصعا٦ه ًخضعط ٍو ٣ا إلاغاخله الٗمٍغ مى ٞو

ٗت  ُت وز٣ُت الهلت باإلصعا٥ ومبيُت ٖلُه، ومً زمت ٞةن ٖلماء الكَغ ٞاألخ٩ام الكٖغ

                                                           
 .212،  211الؿاب٤، م م  مدمض هىح مٗابض، مغظ٘ _ 1
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ؤلاؾالمُت ٢ض ٢ؿمىا خُاة ؤلاوؿان بلى ؤعب٘ مغاخل مً خُض ؤَلُت الخ٩ل٠ُ واإلاؿاولُت 

 اوي: مًالجؼاثُت، ؤؾاؾها َى ؤَلُت الخ٩ل٠ُ، ٞالضوع ألاو٫ ًُل٤ ٖلُه الجىحن، الضوع الش

اإلاؿاولُت الجؼاثُت مٟٗي مجها بد٨م ٖضم وظىص ؤلاصعا٥ لٟٗله ٞهىا  الىالصة بلى الخمُحز،

ى ًبضؤ مً ؾً ؾب٘ ؾىىاث بلى  ، َو وهخاثجها، ؤما الضوع الشالض ًبضؤ مً الخمُحز بلى البلٙى

ؿمى ُٞه ؤلاوؿان نبُا ممحزا، وال جُب٤ ٖلُه ال٣ٗىبت، وبهما ًاصب ٣ِٞ.   البلٙى َو

 واللاهىن الفسوس ي ا: ؤطاض اإلاظؤولُت الجصائُت غىد فلهاء اللاهىن الجصائيزاهُ

، إلاؿاولُت الجؼاثُت للخضرىظىص اب ال٣اهىن الٟغوسخي بمغاخل زلو ٞحها بلى ؤلا٢غاع مغ    

اصة ٖلى  بغوػ جىظهاث ٣ٞهُت مسخلٟت جىاولذ ما بن ًدمل الخضر اإلاؿاولُت الجؼاثُت مً ٍػ

ٓهغ طل٪ ٖلى ا     لىدى الخالي: ٖضمها، ٍو

 ؤطاض كُام اإلاظؤولُت الجصائُت غىد فلهاء اللاهىن الجصائي . ؤ

ُٞما ًخٗل٤ بإؾاؽ اإلاؿاولُت الجؼاثُت، ومً زمت ٞةن  ال٣اهىن الجؼاجي بزخل٠ ٣ٞهاء

جُغح ُٞما ق٩االث التي بعاصة الُٟل جخجه بججاَحن بما مسال٠ ؤو مؿاًغ لل٣اهىن، ول٨ً ؤلا 

٧ان بةزخُاع وبعاصة خغة ؤم ؤهه ٧ان خخمُا في ؤلاججاٍ ما بن هىن ًسو ؤلاججاٍ اإلاسال٠ لل٣ا

ت الازخُاع وما بن ٧اهذبدُض ًخدخم ال٣ُام به،  ؤم ؤن  اإلاؿاولُت الجؼاثُت هدُجت خٍغ

٤ ، ْهغ مٟهىمان ؤؾاؾُحن طل٪وبهُال٢ا مً  ،ؤلاوؿان ٧ان مجبرا ٖلُه بجساط َظا الٍُغ

ما:  لخدضًض اإلاؿاولُت الجؼاثُت َو

ت الا  .1  خخُازخٍس

ت ؤلازخُاع  ومً ؤههاع َظا اإلاٟهىم بىػا و بىاجل وؤًًا ؾدُٟاوي ولُٟاؾحر، ٞمٟهىم خٍغ

ٖىضَم مٟاصَا ؤن مدضر الٟٗل الجغمي ٢ض بزخاع بةعاصجه الخغة الٟٗل اإلاسال٠ لل٣اهىن، 

ُٞاإلاا ٧ان َظا ؤلازخُاع بةعاصجه الخغة، ٧ان مؿاوال ٖىه مؿاولُت ظؼاثُت، وحٗخبر ؤًًا 

لُت ألاصبُت ؤؾاؽ لها، بطا ٞالصخو ؤمامه ؤمغان بما الكغ وبما الخحر، وإلزخُاع اإلاؿاو 

ؤخضَما ٩ًىن بىاءا ٖلى مل٨ت ال٣ٗل التي ًخمخ٘ بها، وؤن ج٣ُُم هخاثج ؤٖماله اإلاسخلٟت ٩ًىن 

بىاءا ٖلُه، ٞاألؾاؽ َىا ؤن اإلاؿاولُت ًجب ؤن جبجى ٖلى ٢ضعة ؤلاوؿان ٖلى ؤلازخُاع 

ؤهه بةم٩اهه جىظُه بعاصجه الىظهت التي ًغجًحها، ومً زمت ٞةن ؤلاوؿان بطا واإلاٟايلت، وبما 

٤ الكغ، ٞهىا ًجب ؤن ًالم ٖلى َظا ؤلازخُاع  ٤ الكغ وؤزخاع ٍَغ ٍغ ٤ الخحر َو زحر بحن ٍَغ
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والخىظه، َاإلاا ًدؿم بال٣ٗل اإلاضبغ، ومً زمت ًجب ؤن ٌٗا٢ب ٖلى َظا الؿلى٥ وما جغجب 

  (1) ٖلُه مً هخاثج.

ت ؤلازخُاع، ًغون ؤن ؤلاوؿان ختى ولى زً٘ وال  ٣اثلىن بهظا اإلابضؤ ؤجهم ًإزظون بدٍغ

لبٌٗ اإلاازغاث، بال ؤهه ًمل٪ م٨ىت ال٣ٗل الظي زهه به هللا حٗالى وجٓل لضًه ال٣ضعة ٖلى 

جىظُه ؾلى٦ه في بَاع َظٍ اإلاازغاث اإلاسخلٟت، وهدُجت طل٪ ًغون ؤن اإلاؿاولُت التي ٌؿإ٫ 

غون بها هي مؿاولُت ؤ صبُت وؤزال٢ُت، وهدُجت َظا الخىظه وما جغجب ٖلُه مً آزاع، ٍو

ؤصخابها ؤن بعاصة الصخو مخضعظت بطا بهخٟذ ُٞجب ؤن جيخٟي اإلاؿاولُت الجؼاثُت، وبطا 

   (2)ه٣هذ ُٞجب ؤن جى٣و ؤو جس٠ٟ َظٍ اإلاؿاولُت.

في ٞهظا ؤلاججاٍ ًُل٤ ٖلُه البٌٗ باإلاظَب الخ٣لُضي، وؤؾاؽ مؿاولُت الجاوي  

٣حن ٞةما الخحر ؤو الكغ، ٞهىا بطا ما  ت ؤلازخُاع، وطل٪ ؤمامه ٍَغ م َى بؾاءجه خٍغ هَٓغ

مت ٞهىا ٌٗض مسُإ زُإ ًىظب  ٤ الخحر بةعج٩ابه ظٍغ ٤ الكغ وببخٗض ًٖ ٍَغ ؾل٪ ٍَغ

ت ؤلازخُاع للصخو بؿبب نٛغ الؿً  مؿاولُخه الجؼاثُت، ومً زمت ٞةطا بوٗضمذ خٍغ

  (3)ت جيخٟي وال ج٣ىم.مشال، ٞةن مؿاولُخه الجؼاثُ

ٞهىا نٛغ الؿً خؿب َظا اإلاٟهىم ًدخاط بلى هٕى مً الخدلُل، بط ؤن الخضر في  

مغخلخه ألاولى مً ٖمٍغ جىٗضم لضًه اإلاؿاولُت الجؼاثُت، وفي مغخلت ؤزغي جس٠ٟ 

ت ؤلازخُاع ؤًًا ًخضعط ٖىض  لُه ٞدٍغ مؿاولُخه الجؼاثُت، بلى ؤن ٨ًخمل لضًه الخمُحز، ٖو

ط ًىٗضم في ٞترة مىظ اإلاُالص بلى ٚاًت ؾً مُٗىت ٦دض ؤصوى للمؿألت الجؼاثُت، الخضر ب

م٨ً ؤن ًشاع في مغخلت ؤزغي ول٨ً بهىعة مسٟٟت، بلى ؤن ٨ًخمل الخمُحز لضًه جهاثُا.     ٍو

 مفهىم الحخمُت  .2

ت، ومً ؤههاع َظا اإلاٟهىم ال٣ُٟه  ؤما اإلاٟهىم آلازغ ٞهى مظَب الخخمُت ؤو الجبًر

غي َظا اإلاظَب ؤن "ؤٞٗا٫ ألاٞغاص ماهي بال هدُجت ألؾباب ماصًت، ؤي ؤن ؾحراػ ال  مبروػو، ٍو

َظا اإلاظَب ؤو اإلاٟهىم ًىاصي بخُب٤ُ ٢ىاهحن الؿببُت التي جد٨م الٓىاَغ الُبُُٗت 

م جهىعي مغظٗه الجهل بُبُٗت ال٣ىاهحن الخ٣ُ٣ُت للخُاة،  اإلاسخلٟت، ؤو ٖباعة ًٖ َو

٤ ٢ىاٖض خُض لم ٣ًم ؤي صلُل م٣بى٫  ت ؤلاعاصة، بمٗجى ؤن الخُاة الُىمُت حؿحر ٞو ٖلى خٍغ

                                                           
اص مدمض ٖبض الغخمً، مغظ٘ ؾاب٤، م 1  .32_ مدمض ٍػ
 .33_  مغظ٘ هٟؿه، م 2
 .23، م 1988، 4اثُت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي، صعاؾت ٣ٞهُت م٣اعهت، صاع الكغو١، ال٣اَغة، ٍ_ ؤخمض ٞخخي بهيسخي، اإلاؿاولُت الجى3
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ىاَغ ٧ىهُت مُٗىت ٌؿحر ٖلحها الٟغص، وهدُجت ْهىع ٖىاعى لهظٍ ال٣ىاٖض والٓىاَغ ًيخج  ْو

اجه وؤٖماله،  ٖىه زلل في ؾلى٥ الٟغص، مما ًاصي بلى بعج٩اب الجغم ٞال زُاع للٟغص في جهٞغ

هُت، ومً اإلام٨ً ؤن ج٩ىن جل٪ الٓىاَغ ٖباعة ًٖ ٞالٟٗل َى جدهُل خانل للٓىاَغ ال٩ى 

بُُٗت، جدُِ بؿلى٥ الٟغص وهي التي جضٞٗه إلعج٩اب  ٖىامل هٟؿُت ؤو بظخماُٖت َو

ا ؤٚلب ال٣ٟهاء ؤجها  مت ؤو ؤلابخٗاص ًٖ ال٣اٖضة الخُاجُت والٓىاَغ ال٩ىهُت التي ٌٗخبَر الجٍغ

اجه حؿحر يمً وؿ٤ ال ًخٛحر وال ًدبض٫ و بٖخباع وؿ٤ زابذ  لؿحر الُبُٗت ؤلاوؿاهُت، وجهٞغ

    (1) الُىمُت ومضي جىا٣ٞها م٘ ال٣اهىن ؤو جل٪ ال٣ىاٖض والٓىاَغ ال٩ىهُت.

مي، طل٪ ؤن الؿبب الظي  غي ال٣اثلىن بها ؤن اإلاظَب ال٣ضًم مبجي ٖلى ٞغى َو ٍو

مت لضحهم ٩٦ل ْاَغة حٗىص بلى ٖىامل  ظٗله ًٟكل في م٣اومت ؤلاظغام واإلاجغمحن، والجٍغ

مت، ومً بُجها ٖىامل زل٣ُت  مسخلٟت، متى بظخمٗذ صٞٗذ باإلاجغم خخما بلى ال٣ُام بالجٍغ

بُُٗت، ٞمتى جىاٞغث َظٍ الٗىامل ٞةن الصخو مؿى٢ا خخما لئلظغام، ومً  وبظخماُٖت َو

خخما للضٞإ ًٖ ؾالمخه وؤمىه بال٣ٗاب الظي ًى٢٘ ٖلى  زمت ٞةن اإلاجخم٘ بضوعٍ مؿى١ 

ظٍ ال٣ٗىبت ه  (2)ي صٞإ يض الٗا٢ل اإلامحز وصٞإ ًٖ اإلاجىىن وما بلُه.اإلاجغم، َو

مت ٩ًىن بالًغوعة بعج٨ب َظٍ ألاؾباب،  مت ؤؾباب، ومغج٨ب الجٍغ غون ؤن الجٍغ ٍو

ولهظا ًاؾؿىن اإلاؿاولُت الجىاثُت ٖلى ؤؾاؽ ؤجها بظخماُٖت ومؿاولُت ٢اهىهُت، م٘ الٗلم 

مت ال ٌٗجي طل٪ ؤهه ال ٌؿإ٫ الجا وي، بل ٌؿإ٫ ول٨ً ٖلى ؤؾاؽ آزغ ؤن مً بعج٨ب الجٍغ

مت بال ؤهه جخجؿض ُٞه زُىعة، وبالخالي م ؤهه مى٣ٕى للجٍغ ًجب  بظخماعي، ٞهظا الصخو ٚع

 (3)مؿاءلخه في بَاع اإلاؿاولُت ال٣اهىهُت و ؤلاظخماُٖت بدُض ال ًخإحى ظغاثم ؤزغي.

 اإلافهىم الخىافلي .3

م مً وظىص اإلاٟهىمحن الؿالٟي الظ٦غ بمبرعاتهم ضي ل٩ل مٟهىم، ٖلى الٚغ ، ووظىص مٍا

بال ؤهه ْهغ مٟهىم زالض جىا٣ٞي ًضمج اإلاٟهىمحن مٗا، ومً ؤَم ؤههاع َظا اإلاٟهىم ال٣ُٟه 

ؤلاًُالي الُمُىا ٧اعهٟالي، وؤٖخبر ؤههاع َظا اإلاٟهىم ؤن لضي اإلاٟهىمحن الؿالٟي الظ٦غ ؤعاء 

ٟهىمحن بٖخبر ؤهه ؾلُمت ال ًم٨ً بؾدبٗاصَا بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫، وال ًازظ بإخض اإلا

اجه،  حر ناثب، ؤي ؤن َظا اإلاظَب الٟغص ُٞه لِـ خغ في بزخُاع ؤٞٗاله وجهٞغ ا ٚو جُٞغ

                                                           
اص مدمض ٖبض الغخمً، مغظ٘ ؾاب٤، م م 1  .34، 33_ مدمض ٍػ
 .23_ ؤخمض ٞخخي بهيسخي، مغظ٘ ؾاب٤، م 2
اص مدمض ٖبض الغخمً، مغظ٘ ؾاب٤، م 3  .34_ مدمض ٍػ
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ىه  ت مً اإلاازغاث اإلاسخلٟت، ؾىاء ٧اهذ جخٗل٤ بظاجه ؤو ج٩ٍى ظا ل٩ىهه ًسً٘ إلاجمٖى َو

البُىلىجي ؤو جخٗل٤ بىٟؿِخه ؤو ٧اهذ زاعظُت، وؤٖخبر ؤن ؤخض الٗىامل التي جٟؿغ ؤٞٗا٫ 

به ا ظٍ ال٣ضعة جخمشل في م٨ىت ال٣ٗل التي َو لٟغص َى م٣ضعجه ٖلى ؤلازخُاع لخل٪ ألاٞٗا٫، َو

هللا به، م٘ ألازظ بالٗىامل والٓىاَغ ال٩ىهُت التي ؤزظ بها صٖاة الخخمُت، ألن َظٍ ألازحرة 

٣ت ٚحر مباقغة، ؤي ؤن جىاظض  هي بمشابت اإلادغ٥، جىظه الٟغص في بعاصجه بالخإزحر ٖلُه بٍُغ

  (1)لٟغص في بُئخه ٚالب ٖلحها َاب٘ ؤلاظغام لِـ ٦مً جىاظض في ؤؾغة نالخت.ا

م1889وطَب في َظا الهضص ؤًًا ماؾسخي ؤلاجداص الضولي لل٣اهىن الجىاجي ٖام         َو

ىن لِؿذ، ألاؾخاط بجامٗت بغلحن، وبغان،  )ٞىن َامل، ألاؾخاط بجامٗت ؤمؿترصام، ٞو

ٖضم الخٗغى لخل٪ اإلاًٗلت الكاث٨ت وهي ٧ىن ؤلاوؿان " ألاؾخاط بجامٗت بغو٦ؿل( بلى ؤن

مؿحرا ؤم مسحرا، وؤن ٌعي بالُغ١ الٗلمُت لضعء الكغ وؤن ال٣ٗىباث ٖلى بزخالٝ ؤهىاٖها 

ت التي جخسظ م٘ اإلاجاهحن وهٓمها ًجب ؤن ج٨مل بىؾاثل ؤزغي وهي بظغاءاث الى٢اً

 (2) ..."والهٛاع

ا٦ض ؤههاع اإلاظَب الخىا٣ٞي ؤهه لِـ م  ً اإلاى٤ُ بٖخماص مبضؤ الخخمُت ؤو ما ٖٝغ ٍو

بالؿببُت في َظا اإلاظَب، ألهه ال ًم٨ً مؿاواة ؤلاوؿان بالٓىاَغ الُبُُٗت، ٞال ًجىػ ألازظ 

غي مىانغ اإلاظَب الخىا٣ٞي ؤن ؤؾاؽ اإلاؿاولُت الجىاثُت  باإلاظَب الجبري ٖلى بَال٢ه، ٍو

ت ؤلازخُاع، ول٨ً م٘ الٗلم ؤن ؤلاوؿان ؤو ال ٟغص ًخإزغ بٗىامل مسخلٟت، ٚحر ؤجهم ًب٣ى خٍغ

 (3)بٖخبروا ؤن اإلاؿاولُت الجؼاثُت جىٗضم ًٖ الجاوي بطا ٧ان جإزحر الٗىامل الخاعظُت مُل٣ت.

ُت، بط  ٦ما ؤهه ًىظض بججاٍ آزغ محز بحن مؿاولُت الٟاٖل الصخهُت وجل٪ اإلاىيٖى

خباع ل٣ُام مؿاولُخه الجؼاثُت، ومؿاولُت ا لٟاٖل الصخهُت حٗجي جإزظ الشاهُت بٗحن الٖا

قٗىعٍ بإهه مؿاو٫ ًٖ الٟٗل الظي حؿبب ُٞه م٘ ؤن الٟدو الُبي ؤو الىٟؿاوي ًشبذ 

ؤهه مهاب بسلل ًٖىي في صماٚه ؤو بمغى هٟسخي ًدى٫ صون بصعا٦ه بصعا٧ا ٧امال ألٞٗاله، 

ُت، التي ٌٗخمض ٖلحها ال٣اهىن صون ؾىاَا إلاؿاءلت  مما ًدى٫ صون ٢ُام مؿاولُخه اإلاىيٖى

صخو ظؼاثُا ٖما ٞٗل، ٦ما ؤهه َىا٥ عؤي آزغ في به٩لترا ب٣ُاصة اللُضي ووجً ًهبى بلى ال

ٖضم البدض في الىُت الجغمُت لضي الٟاٖل، بال بٗض بصاهخه بالجغم الظي اعج٨به، ووؿبخه 

بلُه، م٘ ب٢امت البِىت ٖلى اعج٩ابه له وبصاهخه به، زم ًبدض ُٞما بطا ٧ان اعج٩اب الجغم 
                                                           

اص مدمض ٖبض الغخمً، مغظ1٘  .35، 34ؾاب٤، م م  _ مدمض ٍػ
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اص مدمض ٖبض الغخمً، مغظ٘ ؾاب٤، م 3  .35_ مدمض ٍػ



 

40 

ظغامي ؤو إلَما٫ ؤو ؤن ؤخضَما ؤو ٧لحهما ٚحر مخىاٞغان، ومهما حٗضصث َظٍ هدُجت ل٣هض ب

الاججاَاث وآلاعاء، ٞةهه ٣ًخطخي جىاٞغ مباصت ؤؾاؾُت ال ًم٨ً الخسلي ٖجها، م٘ يغوعة 

ت بؿالمت ؤٖمالهم، ٞةطا ججاوػوا خضوص الؿالمت،  م مىَى الخىيُذ بإن ؾالمت ٚحَر

ىالىن بٗض مؿ لتهم ٣ٖىبت ظؼاثُت، في خا٫ ٢هضَم ؤلايغاع ؤو اءؾِؿإلىن ًٖ ؤٖمالهم ٍو

 (1)الخ٣هحر في جٟاصًه

 ؤطاض كُام اإلاظؤولُت الجصائُت للحدر في اللاهىن الفسوس ي . ب

٘ الٟغوسخي بمغاخل ٢بل ألامغ  مغث اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر في  02/02/1945الدكَغ

اصة ٢اهىن ال٣ٗىباث اإلاخٗل٤ باألخضار الجاهدحن، بط ؤهه في ْل الىٓام البضاجي ٧اهذ ؾُ

ىت الآلمؿاولُت الجؼاثُت للخضر، وبهما ال٣اضخي ٧ان ًغصٕ َب٣ا ال  1810لؿىت  وظىص ل٣ٍغ

لل٣اهىن، زم ظاءث اإلاغخلت التي خضص ٞحها ال٣هىع ال٣ٗابي بجهاًت ؾخت ٖكغة ؾىت، ٞهىا 

َظٍ ؤزحرث مؿإلت الخمُحز، وطل٪ ُٞما بطا جهٝغ الخضر بضون جمُحز جىظب جبرثخه، ٚحر ؤن 

ٟاء مً ال٣ٗىبت، وال ًىظض ما ًمى٘ ال٣اضخي مً بًضإ الُٟل  الخبرثت جإزظ هٟـ خ٨م ؤلٖا

ه   الٟغوسخي مً ٢اهىن ال٣ٗىباث 66ؾىت َب٣ا للماصة) 21بلى ؤلانالخُت بلى ٚاًت بلٚى

ال٣ضًم(، م٘ الٗلم ؤهه ال جخىاٞغ ؤهظا٥ ماؾؿاث زانت، ختى وبن بغؤ الخضر ًىصٕ في 

ا ًجٗله في جىانل م٘ ألاخضار اإلاضاهحن والبالٛحن، ؤما بطا ٢ضع ؤن السجىن الٗاصًت، مم

الخضر جهٝغ بخمُحز، ٞهىا ًخىظب ٖلى ال٣اضخي بصاهخه ب٣ٗىبت الٗظع اإلاس٠ٟ الظي 

ال٣ضًم(، وجب٣ى  الٟغوسخي مً ٢اهىن ال٣ٗىباث 67_66ٌؿخُٟض مجها الخضر َب٣ا للماصة ) 

وؤجها جىٟظ في هٟـ اإلااؾؿاث ال٣ٗابُت ٣ٖىبت ؤ٢ل مضة مً جل٪ اإلاؿلُت ٖلى البالٜ، 

بهضٝ خماًت ألاخضار مً ؤلازخالٍ ومى٘  5/08/1850للبالٛحن، ٚحر ؤهه ظاء ال٣اهىن 

ٖال٢اتهم م٘ اإلاجغمحن البالٛحن، جم بوكاء ماؾؿاث زانت، م٘ ؤجها ال ج٣ل يغعا مً 

 (2) .السجىن ألاولى

د٤ُ٣ والٗضالت الخ٨م وؤُٖى ل٣اضخي الخ 19/04/1898ولخٟاصي طل٪ ظاء ٢اهىن  

ت ؤو اإلاؿاٖضة  بم٩اهُت بؾىاص خغاؾت الخضر الجاهذ ألخض ألباء ؤو لصخو ؤو إلااؾؿت زحًر

ا ٢اهىن  الٗمىمُت، وظاءث ٢ىاهحن ؤوكإث هٓام اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر وآزَغ

٘ الٗمغ مً  12/04/1906 ؾىت لل٣هىع الجؼاجي، ول٨ً بمىظب ٢اهىن  18بلى  16ٞع

                                                           

  .43، 42ٖلي مدمض ظٟٗغ، مغظ٘ ؾاب٤، م م  1_
2
_ Gastin Stefani, Georges levasseur,bernard bouloc, droit penal general, edition, dalloz delta,paris, P 
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ٟا٫ واإلاغا٣َحن، ٦ما خى٫ هٓام ٢اهىن َظ 22/07/1912 ا ال٣اهىن ؤوكإ مد٨مت ألَا

اصة ٖلى بلٛاثه مؿإلت الخمُحز لؤلخضار  ال٣ٗىباث ُٞما ًسو اإلاؿاولُت الجؼاثُت لل٣هغ، ٍػ

ىت اإلاُل٣ت لآلمؿاولُت لل٣هغ، وال ًضاهىن  13البالٛحن  ؾىت، وبؾخٟاصث َاالء مً ال٣ٍغ

ت، في خحن ألاخضار البالٛحن مً  ب٣ٗىبت جهاثُا، وبهما جُب٤ في خ٣هم بلى  13بظغاءاث جغبٍى

ؾىت، والظًً ؤب٣ي ٖلحهم بمؿإلت الخمُحز، وفي خالت زبىث الخمُحز لضحهم ًضاهىن ب٣ٗىبت،  18

ؾىت، ؤما  16ٖلى ؤن جسٌٟ باإلؾخٟاصة مً الٗظع اإلاس٠ٟ باليؿبت لؤلخضار ؤ٢ل مً 

الٛحن، وفي خالت ٖضم الخمُحز ًخىظب ؾىت ٌٗا٢بىن ٧الب 18بلى  16ألاخضار البالٛحن مً 

 (1)جبرؤتهم ل٨ً ًب٣ىن زايٗحن إلظغاءاث التربُت واإلاؿاٖضة.

زم لخ٣خه  02/02/1945وجالٍ ؤمغ  27/07/1942زم ظاءث ٢ىاهحن بٗض طل٪ ٣٦اهىن 

الخام باألخضار الجاهدحن ُٟٞما ًسو اإلاؿاولُت  ٢02/02/1945ىاهحن مٗضلت، وؤن ألامغ 

، بط ؤلغى مؿإلت الخمُحز 1912ٞةهه وي٘ اللمؿاث لئلنالح اإلاىُل٤ في  الجؼاثُت لؤلخضار

ؾىت، باإلياٞت بلى جمضًض ؤلاؾخٟاصة مً الٗظع اإلاس٠ٟ لل٣هغ  18ل٩اٞت ال٣هغ البالٛحن 

مً هٟـ  02ظمُٗهم، بٗضما زهو لل٣هغ البالٛحن ؾخت ٖكغة ؾىت، ٦ما ههذ اإلااصة 

ؾىت، ًٟترى  18ؾىت بلى  13ولئ٪ البالٛحن مً وؤ تؾى 13ألامغ ٖلى ؤن ألاخضار البالٛحن 

ال مؿاولُتهم الجؼاثُت، ل٨ً َظا ؤلاٞتراى لِـ بىٟـ اإلاضي ؾىاء حٗل٤ ألامغ ب٣انغ بالٜ 

   (2) ؾىت. 18ؾىت بلى  13ؾىت ؤو بالٜ مً  13

وفي ألازحر ٞةهه حٗضصث الخىظهاث وألاعاء خى٫ ؤؾاؽ ٢ُام اإلاؿاولُت الجؼاثُت  

ٌؿإ٫ مهما ٧اهذ ظؿامت الجغم اإلاغج٨ب،  ٣اؾم اإلاكتر٥ َى ؤن الخضر الللخضر، ٚحر ؤن ال

ظا مً ؤظل مشلما هو  التي ًسً٘ لهاجدضًض َبُٗت ألاخ٩ام الجؼاثُت  ختى ًدضص ٖمٍغ َو

 .ٖلُه ٢اهىن خماًت الُٟل الجؼاثغي 

 :ثالثاإلاعلب ال

 مدي كابلُت الحدر إلاخاظبخه بإخيام اللاهىن 

مت، ما بن ٧ان ٢ابل إلاساَبخه بإخ٩ام ًشىع الدؿائ٫ ٖىض اعج٩اب   الخضر للجٍغ

ت وجدضًض اإلاغخلت  ال٣اهىن الجؼاجي ؤم ال، و٢بل ؤلاظابت ًٖ َظا الدؿائ٫، ال بض مً مٗٞغ

ُت ألاخ٩ام ال٣اهىهُت اإلاُب٣ت في خ٣ه، ألهه بخدضًض  ت هٖى ت للخضر الجاهذ، إلاٗٞغ الٗمٍغ

                                                           
1
_ Gastin Stefani, Georges levasseur,bernard bouloc, op.cit, P 346. 

2
_ Ibid, P347. 
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ت ما بن ًساَب الخضر با ت، ًخم مٗٞغ اصة ٖلى ؤن في جدضًض اإلاغخلت الٗمٍغ ل٣اهىن ؤم ال، ٍػ

ُه وجمُحٍز و٢ىة ؤلاعاصة لضًه، ومً زال٫ َظٍ  ت مضي هطج ٖو ت ًخم مٗٞغ اإلاغخلت الٗمٍغ

الٗىانغ اإلاشاعة بغػث بججاَاث مجها مً ًغي ؤن الُٟل ًساَب باألخ٩ام ال٣اهىهُت مهما ج٨ً 

ت، وؤؾدىضوا في طل٪ بلى ؤؾاهُض جبرع مى٢ٟهم ، دىاولها في )الٟٕغ ألاو٫(وه مغخلخه الٗمٍغ

ى ما هخُغ١ بلُه في  ومجهم مً ًغي زالٝ طل٪ وؤٖخمضوا ٖلى مبرعاث لخإًُض مى٢ٟهم، َو

 )الٟٕغ الشاوي(

 :الفسع ألاول 

 كابلُت الحدر إلاخاظبخه باألخيام الجصائُت

ل ألن ًساَب بإخ٩ام ال٣اهىن  طَب َظا ؤلاججاٍ بلى بٖخباع ؤن الخضر الجاهذ مَا

ى ما هدىاولها ٖلى الىدى الخالي:الجؼاجي، مؿ  دىضًً في مى٢ٟهم لٗضة بٖخباعاث، َو

طَب عؤي بلى ؤن الٟٗل ؤلاظغامي الظي بعج٨به الخضر، ًصر ألن ٩ًىن في ال٣اهىن 

مت صون مؿ ظا لِـ ل٩ىن اءلظٍغ خه ٖىه ظؼاثُا، لٗضم ٢ضعجه لخدمل اإلاؿاولُت الجؼاثُت، َو

مت، وبهما ؤَلُخه وجمُ حٍز ٖلى ٞهم الخُاب قٍغ لخىظحهه، وؤن ال٣ضعة ٞٗله ال ٌك٩ل ظٍغ

ٖلى آصاء الىاظب قٍغ للخدمل به، ومً زمت ٞةن الدؿلُم بظل٪ ال ًلؼم مىه الدؿلُم بٗضم 

م  اهه، ألن َظٍ الٟئت ٚع زًٕى ألاخضار ل٣اهىن ال٣ٗىباث وزغوط ؤٞٗالهم مً هُا١ ؾٍغ

بلتزام خ٨مه، ٞهم ٢هىعَم، ٚحر ؤجهم بهٟت ٖامت ٢اصعون ٖلى ٞهم ؤنل الخُاب و 

لِؿىا مىٗضمحن جماما مً ال٣ضعة ٖلى الٟهم وألاصاء، ٚحر ؤن ٢ضعتهم  ال ًم٨ً مؿاواتها م٘  

٢ضعة البالٜ في الٟهم، بطا ٞاإلابضؤ ؤن ؤنل ال٣ضعة ٢اثم لضحهم ختى وبن ٧ان ٢لت ٞةجها ال 

ي بقتراٍ جىٗضم، وبالخالي ٞهم مً َظٍ الىاخُت ًسخلٟىن ًٖ الخُىان والجماص، وبالخال

اإلاا  ٤ ألاو٫، َو ٦ما٫ ؤنل الٟهم و٦ما٫ ال٣ضعة ٖلى ؤصاء الىاظب خؿبما طَب بلُه الٍٟغ

ؤن ألاخضار لهم ال٣ضعة ٖلى ٞهم ؤنل الخُاب و بلتزام خ٨مه ٞال صاعي لل٣ى٫ بةزغاظهم 

مً صاثغة اإلاساَبحن ب٣اهىن ال٣ٗىباث، ٞاإلادُُىن باألخضار ال ًىٓغون بلحهم ٦ما ًىٓغ 

البِذ وؤزازه، وبهما ًىٓغون بلحهم بإجهم بكغ لضحهم مً اإلال٩اث ما ٌؿمذ لهم للجماص ٧

بسُابهم والخداوع مٗهم، ٞةطا ٧ان زُابهم م٣ٗىال وم٣بىال ممً خىلهم ٞال ًىظض ما ًمى٘ 

إلؾدبٗاص زُاب اإلاكٕغ لهم، وم٘ طل٪ ٞإصخاب َظا الغؤي ؤن ؤلاق٩ا٫ ال ًخٗل٤ 

ً مؿاءلت وخؿاب وبالخالي ال٣ٗل ٌؿدبٗض مداؾبت بالخُاب، وبهما ًخٗل٤ بما ًدبٗه م
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الخضر ٦ما ًداؾب البالٜ، وم٘ طل٪ ٞال ًمى٘ طل٪ هٟي زًٕى ألاخضار ل٣اهىن 

  (1)ال٣ٗىباث، ول٨ىه ٣ًخطخي بٖٟاءَم مً اإلاؿاولُت الجؼاثُت.

ب في ال٣ُام بجغم ما، ٣ًىم بٗملُت جهىع للىدُجت  ل٩ىن ؤن ؤلاوؿان ٖىضما ًٚغ

ٚب في بخضاثها ؤوال، ومً بٗضَا ًخجه طَىه بلى جهىع الٟٗل الظي ًاصي بلى الجغمُت التي ًغ 

مت  ت للجٍغ ا، ومً زمت ٞالهىعة اإلاٗىٍى بخضاثها زاهُا مً زال٫ آلالُت والىؾُلت التي ًسخاَع

ٗلم بالىدُجت التي ٌؿعى بلى  مت ؤي ؤهه ًضع٥ َو مىظىصة في طًَ ؤلاوؿان ٢بل بخضار الجٍغ

ضع٥ الٟٗل   (2)اإلااصي بلحها ووؾُلخه. بخضاثها، ٍو

مت ًٖ ٞٗل الخضر ٌٗجي بٖخباع  م ؤًًا ؤن بػالت نٟت الجٍغ وما ًضٖم وظهت هَٓغ

ظا ًاصي بلى خغمان آلازغ مً مباقغة الضٞإ الكغعي لهض ما ٣ً٘  َظا الٟٗل ٚحر مجغم، َو

ظَبىن   مىه مً ٖضوان، ٦ما ًاصي بلى بباخت ٞٗل مً ٌكتر٥ مٗه ولى ٧ان مً البالٛحن، ٍو

بلى ؤن الغ٦ً اإلاٗىىي ٢اثم في ظاهب ألاخضار، وبالخالي ؤٞٗالهم اإلاسالٟت ألخ٩ام ال٣اهىن 

ت مً اإلآاَغ الىٟؿُت  ظا ل٩ىن الغ٦ً اإلاٗىىي ًخمدىع في مجمٖى الجؼاجي حٗض ظغاثم، َو

والتي جخمشل في خضَا ألاصوى بةججاٍ ؤلاعاصة بلى بجُان الؿلى٥ الظي خٍٓغ ال٣اهىن، ٞهظا 

مت، بٌٛ الىٓغ بما ٢ض ٌكىبها مً الغ٦ً ًخُ ت بلى بعج٩اب الجٍغ لب وظىص بعاصة مىهٞغ

ت ؤلازخُاع، َاإلاا ؤن الُٗب لم ٌٗضم الىعي ٧لُت ؤو  ُٖىب جخهل بضعظت الىعي ؤو بمضي خٍغ

 (3)ٌكل ؤلاعاصة جماما.

ٞالغ٦ً اإلاٗىىي ؤو ؤلاعاصة آلازمت ٦ما ٖبر ٖجها البٌٗ مً ال٣ٟهاء ٞهي ؤصاة ؤلاوؿان في 

ىظُه ؾلى٦ه اإلااصي هدى زغ١ ال٣اهىن، ٞهي خل٣ت الىنل بحن الؿلى٥ اإلااصي اإلادٓىع ج

  (4)٢اهىها وبحن ؤلاوؿان الظي ؤخضزه.

بطا ٞالخضر خؿب الغؤي الؿال٠ الظ٦غ ٚحر مجغص مً ؤلاعاصة، وبهما ًخمخ٘ بإنل 

ىظهها َظٍ الىظهت ؤو جل٪، ٞهى ٣ًىم بإٞٗا٫ ظغمُت ؾىاء ًٖ ٢هض ؤو  ٚحر ٢هض ؤلاعاصة ٍو

مشلما َى الخا٫ ٖىض البالٜ، ٞالهبي في ٖمغ ما ٢بل جمامه الشامىت ٖكغة ٢ض ًلخ٤ ؤطي 

ً زُإ، ٦ما َى ٢اصع ٖلى نض الخُغ بالضٞإ ًٖ هٟؿه، وبالخالي  لؼمُله ًٖ ٖمض ٖو

                                                           
 .111، 110مدمىص ؾلُمان مىسخى، مغظ٘ ؾاب٤، م م _1
 .85ظما٫ ببغاَُم الخُضعي، مغظ٘ ؾاب٤، م _2
 .111مدمىص ؾلُمان مىسخى، مغظ٘ ؾاب٤، م _3
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ٞإٞٗا٫ ألاخضار لِؿذ زالُت مً اإلادخىي الىٟسخي الظي ًجٗلها بعاصًت صاثما وواُٖت ٚالبا، 

ظا ٧اٝ خؿب   (1)ؤصخاب َظا الغؤي ل٣ُام الغ٦ً اإلاٗىىي. َو

ت ؤلازخُاع ج٩اص ج٩ىن مُل٣ت لضي ؤلاوؿان  و ًغي ؤصخاب اإلاضعؾت الخ٣لُضًت ؤن خٍغ

ت ٖىض الجمُ٘ صون ؤلاؾخصىاء، َاإلاا ًمل٩ىن م٨ىتي ؤلاصعا٥ و ؤلازخُاع، ومً زمت  ومدؿاٍو

 (2)وظب اإلاؿاواة في اإلاؿاولُت.

ىيعي ٞةجهم ال ًخُلبىن في الخضر ؤي قغوٍ ٖىض ؤما ُٞما ًسو ؤصخاب ال٨ٟغ ال

ت الخ٣لُضًت زانت، ٞةن الخضر  مساَبتهم بال٣اٖضة الجؼاثُت، مشلما َى مُلىب في الىٍٓغ

ظا ل٩ىن اإلاكٕغ ًخىظه  ٩ًىن مساَبا بإخ٩ام ال٣اٖضة الجؼاثُت خؿب اإلاٟهىم الىيعي، َو

ظا ما ًُل٤ ٖلى زانُت  ال٣اٖضة ؤجها ٖامت ومجغصة، ٞهي بال٣اٖضة ال٣اهىهُت بلى الجمُ٘، َو

مت ؤو لم ًغج٨بها، ؤو ٧ان طا ؤَلُت ظؼاثُت ٧املت  حٗجي الجمُ٘ صون بؾخصىاء ؾىاء بعج٨ب الجٍغ

٣ا للمضعؾت الىيُٗت ال ٣ًٟض ؤلاخؿاؽ بال٣ٗىبت وما  ؤم ها٢هت ؤو مٗضومت، والخضر ٞو

ب والُ اٖت ًم٨ىه ؤن ًدـ جدىحها مً تهضًض، ٞالخُىان ٖلى صعظاجه اإلاخٟاوجت مً الخضٍع

بتهضًض ال٣ٗىبت، وبالخالي ال ًم٨ً به٩اع َظا ؤلاخؿاؽ باليؿبت لؤلخضر ؤو لؤلَٟا٫ ختى ولى 

ظا ل٩ىجهم ؤصمُحن ٞهم ٌؿخُُٗىن ؤلاخؿاؽ بإمغ الكإع  لم جىطج ٣ٖىلهم بٗض، َو

م ؤصمُحن ٞهم ًم٨جهم جٟهم مًمىن ألامغ، وم٘ طل٪ ٞةن َظا الغؤي ال ًسلى مً  بةٖخباَع

ؤَمه ؤن مك٩لت بٖخباع شخو ما مساَبا بال٣اٖضة ال٣اهىهُت ؤو ٚحر مساَبا بها، بهما  ه٣ض

جشاع مً الىاخُت الٗملُت بٗض ؤن ج٩ىن مسالٟت ؾلى٥ الصخو ألمغ ال٣اهىن ٢ض جمذ ٞٗال، 

ولهظا ٩ًىن مً ٚحر اإلام٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاكٕغ ٢ض ًىظه ألامغ ؤو الىهي بلى شخو لم ٌؿخُُ٘ 

مًمىن ألامغ ؤو الىهي، ومً زم ال ٌؿخُُ٘ جُب٣ُه و٢ذ بعج٩ابه للٟٗل  مىظ البضاًت ٞهم

 (3)اإلاسال٠ به.

ظَب ؤههاع اإلاضعؾت الىيُٗت بلى ؤن اإلاؿاولُت ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت،  ٍو

ظٍ ألازحرة ج٣ىم ٖلى الخُىعة ؤلاظغامُت، والجاوي ٞحها ٌؿإ٫ ٖلى ؤؾاؽ ؤهه بٟٗله  َو

ً زُىعة بظغامُت جىظع ب٣ُام ؾلى٧اث ممازلت مىه مؿخ٣بال، ومً زمت ٦ك٠ ٖما بضازله م
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لخماًت هٟؿه مجها ؤن ًخسظ ٢بله مً الخضابحر التي ج٣خل٘ َظٍ الخُىعة وجدمي اإلاجخم٘، وهي 

 (1)جهضع ختى مً الهٛحر.

٠ًُ ؤصخاب اإلاضعؾت الىيُٗت لخإًُض مى٢ٟهم حجج مً بٖخباع ألاخضار  ٍو

خضاص مساَبحن بإخ٩ام ال٣اٖضة  ظا في ٖضم ؤلٖا الجؼاثُت قإجهم في طل٪ قإن البالٛحن، َو

م ٚحر مساَبحن بال٣اٖضة  بمؿاولُت الخضر بمشابت جغزُو له بةعج٩اب الجغاثم، ٞةٖخباَع

الجىاثُت ٞهىا ٌٗجي بُٖائهم الخ٤ في بعج٩اب ؤٞٗا٫ هي في ألانل مدٓىعة لضي ٞئت 

ظا ل٩ىن ال٣اٖضة الجؼاثُت جخجاَل و  ظىصَم وال جخىظه بالخُاب بلحهم، البالٛحن، َو

ولخٟاصي طل٪ ٣ًخطخي الدؿلُم بإن ألاخضار مساَبحن بال٣اٖضة ال٣اهىهُت ٧البالٛحن وال بض 

لهم الخًٕى إلاًمىجها ؾىاء ؤ٧ان ؤمغا ؤو جهُا، وؤن َظٍ الدجت جىُىي ٖلى مٟاع٢ت، 

حن ؤنال، وألجهم ٞال٣اهىن ال ًسى٫ لؤلخضار الخ٤ في بعج٩اب ألاٞٗا٫ اإلادٓىعة ٖلى البالٛ

ل ٖلى بعاصتهم في جٟهم ؤمغ الكإع وجهُه، لظل٪  جىظه  ٚحر طي  ؤَلُت ال ًم٨ً الخٍٗى

ال٣اهىن لل٣اضخي بهٟخه ًٖى الضولت، طا ٢ضعة في جٟهم مًمىن ال٣اٖضة، ٞإلؼمه بالخضزل 

 (2)لخماًت اإلاهالر مً ألايغاع التي ٢ض جىجم ًٖ ؤٞٗا٫ ألاخضار.

غي ٣ٞهاء اإلاضعؾت الى  يُٗت ؤهه ٖلى ٞغى ؤن الخضر ٚحر مٗضوم ؤلاصعا٥ وؤلاعاصة، ٍو

لتزم بلى خض ما  وؤهه ٌؿخُُ٘ بما ًخمل٨ه مجهما ؤن ًضع٥ ٞدىي زُاب ال٣اٖضة الجىاثُت، ٍو

بالىماطط الؿلى٦ُت التي جٟغيها، ٞاإلصعا٥ وؤلاعاصة مل٩اث وؿبُت ال ًم٨ً الجؼم بةوٗضامهما 

ؿعى  ؤههاع اإلاضعؾت الىيُٗت مً ظضًض ب٢امت م٣اعهت وال بم٣ضاع ه٣هها لضي الخضر، َو

بحن الخضر و الجاَل، بطا ؤجهم ًغون ؤن الخضر مكىب ؤلاعاصة والصخو الجاَل ًجهل 

زُاب ال٣اٖضة الجىاثُت، ٞالخضر ٌكٛل هٟـ م٩ان الجاَل بال٣اهىن، ما ًجٗله مٗىُا 

بضؤ اإلاؿاواة ؤمام بسُاب ال٣اٖضة ال٣اهىهُت، ومً زمت ٞةهه ُٞه جىا٢ٌ وبزال٫ بلُٜ بم

 (3)ال٣اهىن.

وما ًضٖم ؤًًا عؤي ؤصخاب اإلاضعؾت الىيُٗت ؤن لؤلخضار ٢ضع ٣ًُىا مً ؤلاعاصة، 

م مً يٟٗها ٞهم ؤَال ألن  ٞهم ًغون ؤن الخضر بعاصجه لِؿذ مىٗضمت ٧لُا، ٖلى الٚغ
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لُه مى٠٢ ألاخضار ال ًدخمل ؤ٦ثر مً َظا الٟغيحن، ب ما ًساَبىا بال٣اٖضة ال٣اهىهُت، ٖو

ؤن ج٩ىن بعاصة الخضر ٧اُٞت و٧املت ألن حٗلى بلى ماهي ٖلُه ؤلاعاصة الٗاصًت وبالخالي ٞالخضر 

طا ؤَلُت ظؼاثُت، ومً زمت ًخدمل هخاثج ؤٞٗاله، وبما ؤن ج٩ىن ؤلاعاصة ؤ٢ل مً مؿخىي 

ؤلاعاصة الٗاصًت ال٣اصعة ٖلى جٟهم مدخىي ال٣اٖضة الجؼاثُت، والتي ًخدمل ناخبها آلازاع 

اهىهُت اإلاترجبت ٖلى ٞٗله، وبالخالي ٞاإلعاصة باإلاٟهىم ال٣اهىوي ال ًم٨ً جهىعَا ٖىض ال٣

ظا  ألاخضار، ٦ما ًغون ؤًًا ؤهه ماصام ؤن ال٣اٖضة ال٣اهىهُت لم حٟٗي الجاَل بها، َو

خضاص بالجهل بال٣اهىن، ٣ُٞاؾا ٖلى طل٪ ٞلما ال ًىُب٤ طل٪ ؤًًا  ؿا إلابضؤ ٖضم ؤلٖا ج٨َغ

، ماصام ؤن ٦الَما لم ًخهل ٖلمه بال٣اٖضة ال٣اهىهُت بجهاال ًم٨ىه  ٖلى ٞئت ألاخضار

ا٦ضون ؤن الخ٨مت التي  ه مً ج٩ل٠ُ، ٍو بمىظبه مً الى٢ٝى ٖلى مًمىجها وما جدٍى

م ظهله ال جخد٤٣ باليؿبت  جىزاَا اإلاكٕغ مً بزًإ الجاَل لل٣اٖضة ال٣اهىهُت ٚع

ظا ل٩ىن اإلاكٕغ ؤعاص ٚل٤ باب الجهل ب ال٣اهىن ألهه لى ٞخده لبرع الجمُ٘ لؤلخضار، َو

ترجب ٖلى طل٪ قل وكاٍ ال٣اٖضة ال٣اهىهُت، و٢هغ جُب٣ُها  ظهلهم بال٣اٖضة ال٣اهىهُت ٍو

ضم ٞٗالُتها، ٦ما ؤن الجاَل ٢هغ وؤَمل ل٩ىهه لم ٌؿعى لئلَإل  ٖلى خاالث مدهىعة ٖو

ا، ؤما الخضر ٞمغ٦ٍؼ مٛاًغ بط  ؤهه ال ٌؿخُُ٘ ٖلى مًمىن ال٣اٖضة ال٣اهىهُت بٗض وكَغ

الٗلم بال٣اٖضة ال٣اهىهُت، ألجهم ؤشخام لِـ في م٣ضعتهم هٟؿُا وطَىُا الى٢ٝى ٖلى 

مًمىن ال٣اٖضة ال٣اهىهُت، وبالخالي ال ًجم٘ بحن الجاَل بال٣اهىن وألاخضار إلزخالٝ وي٘ 

 (1)٧ل مجهم

م في طل٪، بلى ال٣ى٫  بإهه  وعؤًىا ُٞما طَب بلُه ٣ٞهاء اإلاضعؾت الىيُٗت ومً ؾاًَغ

ال مجا٫ للم٣اعهت بحن الصخو الجاَل، والظي َى شخو ًمل٪ ٢ضعاث ٣ٖلُت ؾلُمت خغ 

ؤلاعاصة و ؤلازخُاع، ٚحر ؤهه ج٣هحر وبَما٫ مىه لم ًُل٘ ٖلى ٞدىي ال٣اٖضة ال٣اهىهُت، في 

ت مسخلٟت ٞهى لضًه ٣ٖل ٚحر ؤن ٢ضعاجه  خحن ؤن الخضر َى شخو ًمغ ٖلى مغاخل ٖمٍغ

بوٗضام اإلاؿاولُت  مً زمتُٟت في مغاخل ما، وهي بوٗضام الخمُحز لضًه ال٣ٗلُت ال جؼا٫ يٗ

إل ٞحها ٖلى ال٣اٖضة ال٣اهىهُت لهٍٛغ زالٞا للجاَل، ؤما  الجؼاثُت، بط ال ٌؿخُُ٘ ؤلَا

ت اإلاسٟٟت ؤو الىا٢هت، ٞهىا ٢ض ٌٗلم الخضر ببٌٗ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت  اإلاغخلت الٗمٍغ

ُٟت لٟهمها، وم٘ طل٪ ٌؿإ٫ في خضوص ٢ضعاجه ال٣ٗلُت، الجؼاثُت، ٚحر ؤهه ًمل٪ ٢ضعاث يٗ

حها جؼصاص هٕى ما مؿاولُخه،  ت ج٩ىن ٢ضعاث الخضر قبه ٧املت، ٞو زم جلي طل٪ مغخلت ٖمٍغ
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ىا  إل ٖلى زُاب ال٣اٖضة ال٣اهىهُت، َو الخضر في  ًسو ألامغ ل٩ىهه لضًه ال٣ضعة في ؤلَا

الشامىت ٖكغة و ل٨ً لِـ بضعظت  ٖمغ  بضاًت مً الخامؿت ٖكغة ؾىت بلى ما ٢بل جمام

 البالٜ.  

ىن باإلاداٞٓىن، ٞهم ًىٓغون بلى بهدغاٝ  ؤما البٌٗ مً عظا٫ ال٣اهىن والظًً ٌٗٞغ

م  ألاخضار بإهه هٕى مً ؤلاظغام وزغوط ٖلى ال٣اهىن ٌؿخىظب اإلاؿاولُت وال٣ٗاب، َو

مت اإلاغج٨بت بالظاث،  هم الٟٗل الظي جم وال حهمهم الُٟل ؤي الجٍغ لى ٢ضع مىيٖى ٖو

م مشل  زُىعتها ًٟغيىن الجؼاء اإلاىاؾب، ولظا ٞةن هٓغتهم بلى الخضر الهٛحر هي في ألٖا

بت الجامدت في  لب بغوح الى٣مت والٚغ هٓغتهم بلى اإلاجغم الخُحر هٓغة مكبٗت في ألٚا

ا مً ؤهىإ الجؼاءاث التي جدمل في مًامُجها هٕى مً  حَر ؤلاهخ٣ام، ٞالسجً والجلض ٚو

باعاث الخإهِب، الٗى٠ ال الت ربُت وؤلانالح للخضر ٖىضَم ظاثؼ، وال٣ؿىة في اإلادا٦مت ٖو

ا التي جشبذ ألالم والٟٕؼ في هٟـ الخضر مً اإلآاَغ الٗاصًت التي ٌكاَضَا  حَر ٧ل َظٍ ٚو

اإلاغء في مدا٦م الجؼاء ٖىض مدا٦مت ألاخضار، و٦إن الخضر لضحهم ٧البالٜ، م٘ ؤن َظا 

ٗاث الخضًشت حٗمل ٖلى الخ٣لُل مً اإلآاَغ التي مً قإجها  ألازحر ؤنبدذ مٗٓم الدكَغ

 (1)الخإزحر ٖلُه.

مت بإخ٩ام ال٣اهىن،  وعؤًىا في ألازحر ؤن الخضر ًساَب قإهه قإن ؤي مغج٨ب للجٍغ

مت، ٚحر ؤهه ال بض في َظٍ الخالت ؤن همحز بحن  ظا ختى ال ًًُ٘ خ٤ اإلاخًغع مً الجٍغ َو

ت لؤلخضار، ٞهىا الخضر الظي ٣ًل ؾىه ًٖ الٗمغ اإلادضص لبضاًت اإلاؿألت  الٟئاث الٗمٍغ

ٗاث التي  واإلاساَبت باألخ٩ام الجؼاثُت، ٞهى ال ًساَب بإي خ٨م ظؼاجي َظا باليؿبت للدكَغ

ٗاث التي ال جإزظ بالخض ألاصوى  جإزظ بالخض ألاصوى إلاؿألت الخضر ظؼاثُا، في خحن ؤن الدكَغ

ها قإهه في طل٪ قإن باقي ٞئاث ألاخضار ٞهىا ًساَب ٞحها الخضر باألخ٩ام اإلا٣غعة ٢اهى 

٣ت التي ًساَب  ت لؤلخضار لِـ بالٍُغ ٣ت اإلاساَبت ل٩ل الٟئاث الٗمٍغ ت، ٚحر ؤن ٍَغ الٗمٍغ

، ألن  بها البالٜ، ألن الخضر لِؿذ له ال٣ضعة ال٩اُٞت لٟهم ما ًىظه له مً زُاب اإلاكٕغ

اٍع ضخُت، ال الؿعي الٛاًت مً اإلاساَبت وبزًإ الخضر لل٣اهىن َى لخماًخه بةٖخب

إلاٗا٢بخه، ألهه في ألازحر ًب٣ى الخضر لِـ ٧الجماص  ال ٌعي شخيء، وال ًم٨ً بٖخباٍع في خ٨م 

 الجاَل ، وال في خ٨م البالٜ..، ٞهى ًب٣ى خضر ال ًم٨ً م٣اعهخه م٘ ؤًا ٧ان.
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 :الفسع الثاوي

 غدم كابلُت الحدر إلاخاظبخه باألخيام الجصائُت

ٖلى ؤن الخضر ال ٌؿإ٫ ظؼاثُا، بمٗجى ؤهه ال ًساَب بججاٍ في مى٠٢ له  بؾخ٣غ

ٓهغ طل٪ ٖلى الىدى الخالي:  خباعاث بغع بها مى٢ٟه، ٍو ظا إٖل   باألخ٩ام الجؼاثُت، َو

ظا  ًخجه ؤصخاب اإلاظَب الخ٣لُضي بلى ٖضم نالخُت الخضر للمؿألت ظؼاثُا، َو

٦ما ؤهه ٚحر مٗجي بٖخباعا بلى ؤن الخضر ال ًهلر شخها مً ؤشخام ال٣اهىن الجىاجي، 

اصة ٖلى ؤن ألاٞٗا٫ الهاصعة مىه ال ًم٨ً ونٟها بالجغاثم،  بسُاب ال٣اٖضة الجىاثُت، ٍػ

ختى وبن ظاءث مُاب٣ت لبٌٗ هماطط الؿلى٥ الظي ًدٍٓغ ال٣اهىن الجىاجي، وبن ٧ان َظا 

ضم  اإلاظَب بٖخمض ٖلى الى٣و الظي ًلخ٤ ال٣ضعاث ال٣ٗلُت للخضر بؿبب نٛغ ؾىه ٖو

هطجه، ومً زمت ٖضم جدمل اإلاؿاولُت الجؼاثُت، وهجض طل٪ في ٧ىن الخضر ال ب٦خما٫ 

ًهلر للمؿألت الجؼاثُت مً خُض ألانل، ٧ىن ال٣اٖضة الجىاثُت بما جخًمىه مً الك٣حن 

م وال٣ٗاب، ٞةجها ج٣هض بظل٪ ٧ل مً ًخمخ٘ ب٣ضعاث طَىُت وهٟؿُت  في ٞهم الخجٍغ

اب٤ الىا٢٘، ٚحر ؤهه مً هاخُت ال٣اهىن ٞهى الخُاب، ومً زمت ٞةن الخضر ًغج٨ب ظغم ًُ

 (1)ٚحر ٢اصع ومً زمت ًسغظه مً ؤوامٍغ و هىاَُه.

ٗاث اإلا٣اعهت ٨ٞغة ٖضم  وج٣مو ؤصخاب ؤلاججاٍ الخ٣لُضي الؿاثض في ٦شحر مً الدكَغ

خباٍع شخها مً ؤشخام ال٣اهىن الجىاجي وبؾخصىاثه مً مساَبخه  نالخُت الخضر إٖل

مت ولى باألخ٩ام الجؼاثُت، ل٩ ىهه وبن بعج٨ب ؤٞٗاال ظغمُت ال ًم٨ً ونٟها ٢اهىها بإجها ظٍغ

٧اهذ مُاب٣ت لبٌٗ الىماطط ؤلاظغامُت اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن ال٣ٗىباث، وال٣اثلحن بهظا 

ؤلاججاٍ ًى٣ؿمىن مً خُض حؿبِبه بلى ٢ؿمحن، ٣ٞؿم ًغص الخ٨م بلى ٖضم زًٕى 

ىا٥ مً ؤزظ ألاخضار ؤنال بلى ٢اهىن ال٣ٗىباث، وآزغ بل ى جسل٠ الغ٦ً اإلاٗىىي لضحهم َو

بهما مٗا، ٞذجت ؤلاججاٍ ألاو٫ َى ؤن اإلاكٕغ ال ًساَب ألاخضار لٗضم ال٣ضعة ٖلى بصعا٥ 

مًمىهه مً ظهت، ومً ؤزغي ٞال ًسًٗىن ل٣اهىن ال٣ٗىباث وال ًلتزمىن بما ًإمغ به 

ىهي ٖىه، وبالخالي ال٣اٖضة ال٣اهىهُت ج٣خطخي ٞهم وبصعا٥ ماَُت لُه ٞالهٛحر ٚحر ٍو ها، ٖو

مت مً الىاخُت الىا٢ُٗت ٞةهه مً الىاخُت ال٣اهىهُت  اإلامحز بن ٧ان ٢اصعا ٖلى اعج٩اب الجٍغ

 (2)ٚحر ٢اصع ٖلى طل٪.
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ؿدىض ؤًًا َظا ؤلاججاٍ بلى ٧ىن الخضر ال ًم٨ً مؿاءلخه إلوٗضام الغ٦ً اإلاٗىىي،  َو

اصة ًٖ ؤع٧اجها ٢ُام الغ٦ً ىا ال ًم٨ً بٖخباع هُت  وطل٪ ل٩ىن الجغاثم جخُلب ٍػ اإلاٗىىي، َو

الخضر ؤجها آزمت ومً زمت مٗا٢بخه، َظا مً ظهت ومً ؤزغي ٞةن الخضر جىٗضم لضًه 

ألاَلُت ٞهم ًغون بإن الخضر ٚحر مجغص جماما مً الٟهم، ٚحر ؤن ٢ضعجه في طل٪ صون ٢ضعة 

اء، ومً زمت ٞمحزة الٟهم لضحهم ٢اثمت ختى ولى ٧اهذ ها٢ هت وهي التي جمحٍز البالٛحن ألاؾٍى

 (1)ًٖ الجماص والخُىان، ومً زمت بباخت الجغاثم اإلاغج٨بت مً َٝغ الخضر.

ظا ما ًيخٟي ٖىض  مت ال ج٣ىم بٛحر ع٦ً مٗىىي، َو وحجت َظا ؤلاججاٍ ؤًًا ؤن الجٍغ

ٞئت ألاخضار، ألن ٢ىامه ؤلاعاصة وبالخالي بعاصتهم ٚحر مٗخبرة في ال٣اهىن، وبالخالي ٞال ًصر 

إجها آزمت، وبالخالي ُٚاب الغ٦ً اإلاٗىىي في خ٣هم ٧ان الؿلى٥ اإلااصي وخضٍ ٚحر ونٟها ب

مت.    2))٧اٝ ل٣ُام الجٍغ

ضم ال٣ضعة ٖلى مساَبت الخضر باألخ٩ام الجؼاثُت، ٌٗىص بلى ٖضم ٢ضعة الخضر ٖلى  ٖو

ظا ل٩ىن اإلاؿاولُت الجؼاثُت ؤؾاؾا ، َو  بصعا٥ ووعي ماَُت الٗمل ؤلاظغامي وهخاثجه وآزاٍع

جىُىي ٖلى جإزُم بعاصة الجاوي في بزخُاع الٟٗل الظي ًسال٠ بعاصة اإلاكٕغ وهىاَُه، وؤؾاؽ 

ؤلازخُاع ًيبجي ٖلى ب٦خما٫ الىمى الىٟسخي وال٣ٗلي ٖىض ألاخضار، وبما ؤن َظا الىمى لم 

٨ًخمل بٗض ٞةن طل٪ ٌٗجي ٖضم بمخال٦ه إلال٩اث مُٗىت وهي ؤلاصعا٥ وؤلازخُاع، و٧لما ٩ًىن 

ظٍ اإلال٩اث بهسٌٟ بىٟـ ال٣ضع صعظت ؤلازم ومً زمت ٩ًىن ؤًًا ال٣ٗاب ه٣و في َ

مس٠ٟ وبال٣ضع الظي ج٩ىن ُٞه اإلال٩اث ها٢هت، ًلؼم ؤال ٌؿل٪ في خ٣هم ما َى م٣غع في 

قإن البالٛحن مً اإلاجغمحن، ٞال جُب٤ في خ٣هم ال٣ٗىباث الٗاصًت، ختى وبن ٧اهذ هٟـ 

هي طاتها اإلاُب٣ت ٖلى الُٟل ٞهىا هُب٤ ٖلُه ههٟها اإلااصة ال٣اهىهُت اإلاٗا٢ب بها البالٜ 

ت ما ظا في مغخلت ٖمٍغ ، وال ًم٨ً ؤن ًخم مدا٦متهم ؤمام الهُئاث الٗاصًت التي ٢ض ال َو

ٟا٫ الىٟؿُت و ؤلاظخماُٖت، وال ٩ًىن الهضٝ مً صعاؾت  جخىاٞغ لضحها زبرة ٧اُٞت بكاون ألَا

٨ٟل بنالخهم، ٞةطا ٧ان ؤلاوؿان البالٜ الظي ً خاالتهم صعاؾت ص٣ُ٢ت ؾىي حُٗحن الٗالط

مت مً الجغاثم، ومً زمت  لضًه الغئٍت وؤلاصعا٥ التي ًٟتريها ال٣اهىن في خا٫ بعج٩ابه ظٍغ

ٌؿإ٫ ًٖ هخاثج ٞٗله ٞةن الخضر في الٛالب ال جخىاٞغ لضًه الغئٍت الىاضخت لخ٣ضًغ ٖىا٢ب 

 (3)ٖمله.
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لخه ظؼاثُا، َظٍ ءى مضي مؿالظل٪ مساَبت الخضر بإخ٩ام ال٣اهىن الجؼاجي ٌٗج 

عي الٟغوسخي الهاصع في  ذ  ٢بل ألامغ  الدكَغ جُىعاث ومً يمً  1945ٞبراًغ  2ألازحرة ٖٞغ

لُت  22ال٣ىاهحن الهاصعة في جل٪ اإلاغخلت ٢اهىن  ، َظا ألازحر جإزغ ب٨ٟغجحن ْهغجا في 1912ظٍى

ال ًم٨ً ؤن حٗالج مشل آوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، ٞاألولى مجها ٞةن هٟؿُت الُٟل ؤو الخضر 

هٟؿُت الغاقض وجخُلب عصوص ٞٗل زانت، وؤما الشاهُت ٞةهه ال وظىص إلظغام ؤخضار ل٨ً 

  (1)الخضر في زُغ ًخىظب بزًاٖه للٗالط وبٖاهخه وبنالخه.

وؤما عظا٫ ال٣اهىن اإلاجضصون ٞهم ًخهٟىن بالغوح الٗلمُت ؤلاوؿاهُت الخضًشت، 

غاٖىن في مدا٦متهم ما ظاء به ٖ ؿٗىن بلى ٞهم اإلاك٩لت ٍو لماء الٗهغ مً آعاء وؤ٩ٞاع، َو

اث و٢غاعاتهم التي ًهضعوجها، بهما  اإلاُغوخت ٖلحهم ٖلى يىء ما وظض مً مباصيء وهٍٓغ

جغمي بلى خماًت الخضر مً ؤلاوؿُا١ في الغطًلت ومخابٗت خُاة ؤلاظغام، ٞاإلاد٨مت ٖىضَم 

٨ظا مٗا، ٖل تبظخماُٖو لِؿذ ٢اهىهُت ٞدؿب، بل ٢اهىهُت  حها واظب ؤلانالح والتربُت، َو

ٗاتهم وؤخ٩امهم جُىع الٗهغ.  (2)ٞةن اإلاجضصًً ٌؿاًغون بدكَغ

وفي ألازحر ٞةهه ال ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الخضر ال ًساَب باألخ٩ام الجؼاثُت جهاثُا، ؤو 

ًساَب ٧البالٜ وبهما في عؤًىا ؤهه ًم٨ً ؤن ٌؿإ٫ مؿاءلت ظؼاثُت، ٚحر ؤن َظٍ ألازحرة وبن 

ت، ٣ٞض ال ٌؿإ٫ جهاثُا في مغخلت بٞتري ٣ا لخضعط مغاخله الٗمٍغ ىا ٢ُامها ٞةجها جخضعط ٞو

ت ؤزغي ول٨ً بهىعة مسٟٟت، ل٩ىهه له ٢ضع هٕى ما  ت ما، ٚحر ؤهه ٌؿإ٫ في مغاخل ٖمٍغ ٖمٍغ

مت مً الىاخُت الىا٢ُٗت زالٞا للىاخُت  مً الىعي وهطج الخمُحز في ٞهم مٗجى الجٍغ

ت مخ٣ضمت.ال٣اهىهُت، ٖلى ؤن جدكض ج مؿاولُخه في مغاخل ٖمٍغ  ص بالخضٍع

  

                                                           
غ جى 1 غة مل٨ُت الكٗباوي، ج٣ٍغ في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫  وـ اإلاؿاولُت الجىاثُت لالخضار،_ؾاسخي بً خلُمت، َػ

 .366(، م 1999ألاخضار، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ،) 
 .282، 281مدمض ؾُض ٞهمي، مغظ٘ ؾاب٤، م م  _2
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 :اإلابدث الثاوي

 جلدًس طً الحدر اإلاظؤول حصائُا

جخدضص الٛاًت مً بعجباٍ ؾً الخضر بمضي هطج ٢ضعاث الُٟل ال٣ٗلُت والجؿماهُت 

ت الؿً التي  والىٟؿاهُت، َى مً ؤظل جدضًض ما بن ًم٨ً مؿاءلخه ظؼاثُا ؤم ال، و٦ظا مٗٞغ

غ ما بن ًسً٘ ٣ًخطخي بمىظبه ا جدضًض هٕى ؤلاظغاءاث التي ًسً٘ لها الخضر، و٦ظا ج٣ٍغ

الخضر في جل٪ اإلاغخلت لخضابحر الخماًت والتربُت ؤم لل٣ٗىباث اإلا٣غعة في ال٣ىاهحن الجؼاثُت م٘ 

خباع لؿىه ؤم الجم٘ بحن الخضابحر و٦ظا ال٣ٗىباث، ومً زمت ٧ان مً الًغوعي  ألازظ بٗحن ؤلٖا

ًضَا ًخى٠٢ ٖىض بعج٩اب الٟٗل الجغمي، ومُٗاع الخدضًض للؿً ٩ًىن جدضًض الؿً، وجدض

بىاءا ٖلى  وز٣ُت عؾمُت )قهاصة مُالص( اإلاٗجي ٣ِٞ، م٘ ازخالٝ ألازظ بالىزاث٤ الغؾمُت في 

سخل٠  ٗاث اإلا٣اعهت، وفي خالت الُٛاب ًخم الخدضًض بىاؾُت زبحر، ٍو البٌٗ مً الدكَغ

٘ بلى ؤزغ خى٫ بلؼامُت  ظا ما طل٪ مً حكَغ هدىاوله في )اإلاُلب َظا ؤلاظغاء مً ٖضمه، َو

ألاو٫(، زم هخُغ١ بٗضَا بلى مضي بم٩اهُت مغاظٗت ألاخ٩ام الجهاثُت الٟانلت في ؾً الخضر 

 في )مُلب زاوي(

 :اإلاعلب ألاول 

 ظسق إزباث طً الحدر

مت ؤو مداولت بعج٩ابه لها، ألههمُٗاع   ج٣ضًغ ؾً الخضر له ؤَمُت ٖىض بعج٩ابه للجٍغ

ًازظ بالٗمغ لل٣ى٫ بإن ؤلاظغاءاث التي جخسظ في خ٣ه جسو الخضر ال البالٜ، ومً زمت 

ً،جإزظ ٢ًِخه مؿاعا ومىٗغظا آزغ، لظل٪ ٌٗخمض في ج٣ضًغ الؿً ٖلى  ألاو٫ مىه  مُٗاٍع

ًخٗل٤ بالىز٣ُت الغؾمُت وهدىاولها في)الٟٕغ ألاو٫(، واإلاُٗاع الشاوي هخُغ١ بلُه جدذ ٖىىان 

 لٟٕغ الشاوي(. الخبرة في) ا

 :الفسع ألاول 

 الىزُلت السطمُت

ت الصخو ٖىض جدضًض ؤو ٢ُاؽ ٖمٍغ الؼمجي، ومً  حٗض الىز٣ُت الغؾمُت بمشابت ٍَى

ظا ؤلاق٩ا٫ ال ًسو  مت، َو زمت ٣ُٞمتها ال جبضوا ؤخُاها بال ٖىض بعج٩اب الصخو للجٍغ

بعج٩اب الجغم ؤم ال، البالٜ اإلاجغم، وبهما ًشاع ُٞما ًسو الخضر، ما بن ٧ان ٦ظل٪ و٢ذ 
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وهخُغ١ في طل٪ بلى مى٠٢ اإلاكٕغ وما َى ؤلازباث في طل٪، وما َى البضًل في خالت الُٛاب، 

ٗاث اإلا٣اعهت في ) زاهُا(  الجؼاثغي في )ؤوال( زم هدبٗه بمى٠٢ البٌٗ مً الدكَغ

ؼ الجصائسي ؤوال  مً الىزُلت السطمُت همػُاز لخددًد طً الحدر : مىكف الدشَس

ٗخبر ٣ًهض بالؿ ً "الخُٛحر الظي ًُغؤ ٖلى شخهُت ؤلاوؿان ٧لما ج٣ضم به الؿً، َو

٦دؿابه، ٦ما ؤن بٖامل الؿً ؾىت مً ؾجن الخُاة الُبُُٗت ال صزل ُٞه إلعاصة ؤلاوؿان في 

الؿً ٖامل طاحي مخٛحر ول٣ض ؤزبدذ الٗضًض مً الضعاؾاث الٗلمُت ؤن ل٩ل ؾً ٦ما ل٩ل 

  (1) ظيـ ظغاثمه اإلاسخلٟت."

الخضزل مً ؤظل بًجاص خل للٟغاٙ،  خاو٫ ُٞه قغاح ال٣اهىن  الظي لٗمغَظا ا

اإلاخمشل في ُٚاب الىو في بٌٗ ال٣ىاهحن التي جً٘ مُٗاع مٗخمض ٌٗىص بلُه ال٣اضخي في 

ج٣ضًغ ؾً الخضر، ومىه ٞةهه ْهغ عؤًان و٧ان ل٩ل مجهما حجج ٞالغؤي ألاو٫: ؤزظ بمُٗاع 

٘ الضٖىي ٖلُه مت، بط ؤهه ًخ٤ٟ ج٣ضًغ ؾً اإلاتهم و٢ذ ٞع ، ال بمُٗاع و٢ذ خضور الجٍغ

اًت ألاخضار وصعاؾت ؤخىالهم إلنالح قإجهم،  والٗلت مً بوكاء مد٨مت ألاخضار، وهي ٖع

ٞمتى ٧ان اإلاتهم اإلاازل ؤمامها ٢ض ججاوػ ؾً الخضازت ٞال ٚاًت جخد٤٣ بمٗاملخه ٖلى ؤؾاؽ 

ض ؾً اإلاتهم بٗض طل٪ ؤزى اء اإلادا٦مت ماصامذ اإلاد٨مت و٢ذ ؤهه لم ًبلٛهما، وال حهم ؤن ًٍؼ

 (2)ٖغى الضٖىي ٖلحها ٧اهذ مسخهت بها. 

ؤما الغؤي الشاوي: ٣ٞض بججه ؤههاٍع بلى ؤن اإلاُٗاع الظي ٌٗخض به في ج٣ضًغ ؾً الخضر 

٘ الضٖىي ؤو نضوع الخ٨م، وجخمشل ٖلت ألازظ  مت، ولِـ و٢ذ ٞع َى و٢ذ بعج٩اب الجٍغ

مت ما ًترجب مً هخاثج في ٚحر بمشل َظا الغؤي في ؤهه مً ٚحر الٗض ٫ ؤن ًدمل ٞاٖل الجٍغ

مهلخخه ٖلى جباَئ في ؾحر بظغاءاث الٗضالت، وما طهب ؤلاوؿان الظي بعج٨ب ٞٗال بظغامُا 

ى خضر ها٢و ألاَلُت، بطا لم جخم٨ً الؿلُت ال٣ًاثُت ال٨ك٠ ًٖ ٞٗله بال بٗض  َو

لى َظا ألاؾاؽ ٞمً ألاصر ؤن ًدا٦م الخ ضر بةٖخباع ؾىه و٢ذ جمامه ؾً الغقض، ٖو

٘ الضٖىي، وبالخالي ٞالى٢ذ الظي ًىظه ُٞه الٟاٖل بعاصجه بلى  بعج٩ابه الجغم ال و٢ذ ٞع

ى ؤمغ مهم باليؿبت  مت َى اإلاُٗاع الظي ٌٗخض به لخدضًض اإلاؿاولُت الجؼاثُت، َو بعج٩اب الجٍغ

للصخو الظي جمخى٘ مؿاولُخه ٦هٛحر الؿً، و٧ىهه صون ؾً الخمُحز، ؤو الخضر 

                                                           
ؼ الخ٨مي، اإلاؿاولُت الجؼاثُت لؤلخضار الج1 ماظؿخحر، جسهو ٢اهىن  عؾالتصعاؾت م٣اعهت،  اهدحن واإلاكغصًً،_ مدمض ٞهض ٖبض الٍٗؼ

 .18، م 2017ٖام، ٢ؿم ال٣اهىن الٗام، ٧لُت ال٣اهىن، ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، 
٘ الجؼاثغي وال٣اهىن اإلا٣اعن، ؤَغوخت الض٦خىعاٍ، ٢ؿم الخ٣ى١، ٧لُت  _2 خمى بً بغاَُم ٞساع، الخماًت الجىاثُت للُٟل في الدكَغ

 .332، م 2014/2015الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة،  الخ٣ى١ والٗلىم
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مت ال ج٣ىم ا إلاؿاو٫ مؿاولُت مسٟٟت، ٞمً لم ٨ًً ٢ض ؤجم ؾً الخمُحز و٢ذ بعج٩اب الجٍغ

ظا الخٗلُل ال ًخ٤ٟ  ٪ الضٖىي، َو ٖلُه مؿاولُت ظؼاثُت، وبن ؤجم ؾً الخمُحز و٢ذ جدٍغ

م٘ م٣خًُاث الٗضالت ومباصت ال٣اهىن الجىاجي اللظًً ٣ًخًُان ٖضم ظىاػ جُب٤ُ ال٣ٗاب 

مت، ٦ما ؤن مبضؤ  ٖلى الجاهذ ًٖ ٞٗل لم ٨ًً ٌؿخد٤ ٖلُه ال٣ٗاب و٢ذ بعج٩ابه الجٍغ

ُت ًخُلب الٗمل بالىو الجؼاجي الظي ٧ان هاٞظا و٢ذ بعج٩اب الٟٗل، و بىاءا ٖلى  الكٖغ

ً َما: اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للخضر واإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للبالٜ، ٞةطا بعج٨ب  طل٪ ًىٓم ال٣اهىن مغ٦ٍؼ

مت، ٞةن ٧ان خضزا شخو ما ٞٗال بظغامُا، ٞةن مغ٦ٍؼ ال٣ اهىوي ًخدضص و٢ذ بعج٩اب الجٍغ

ٞةهه ًب٣ى في اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للخضر باليؿبت لٟٗله، وبن ٧ان شخها بالٛا ٞةهه ًسً٘ إلاا 

 (1)َى م٣غع للبالٛحن.

لُه ٞةن الغؤي ألاو٫ ال٣اثل بالٗبرة في جدضًض ؾً الُٟل لٛغى ج٣ضًمه ؤمام  ٖو

ش بعج٩اب  ٘ الضٖىي ؤمام مد٨مت الجهاث ال٣ًاثُت، لِـ بخاٍع ش ٞع مت، وبهما بخاٍع الجٍغ

ش بعج٩اب الخضر للجغم ٣ًل ٖمٍغ  ألاخضار، ٞهىا ؤلاق٩ا٫ ًشىع مً خُض الٗمغ، بط ؤن جاٍع

ىض مشىله ؤمام ال٣ًاء ؤنبذ ٖمٍغ  ًٖ ٖكغة ؾىىاث ؤو ؤهه ؤجم الؿابٗت ٖكغة ؾىت، ٖو

ُت ألاخ٩ام مشال بزىتي ٖكغة ٖاما ؤو ؤجم الشامىت ٖكغة ؾىت، ومً زمت ً ب٣ى ؤلاق٩ا٫ في هٖى

مت في الخالت ألاولى ٧ان في مغخلت جىٗضم ٞحها اإلاؿاولُت الجؼاثُت،  اإلاُب٣ت، ألن بعج٩ابه للجٍغ

ال ٩ًىن في ألانل مدل مخابٗت ٢ًاثُت وال ٌؿإ٫ ظؼاثُا، ٚحر ؤهه لى جغ٥ ألامغ ٟٞي َظٍ 

ُت الجؼاثُت، َظا خؿب الخالت ٌؿإ٫ الخضر ًٖ ٞٗل بعج٨به في ٖمغ جىٗضم ُٞه اإلاؿاول

٘ الضٖىي، ؤما الخالت الشاهُت التي ؤجم ٞحها  ش ٞع الغؤي ال٣اثل ؤن الٗبرة في جدضًض الؿً بخاٍع

٘ الضٖىي ؤمام  الخضر الؿابٗت ٖكغة مً ٖمٍغ ولم ًخم الشامىت ٖكغة، ٞهىا ٖىض ٞع

اإلاُب٣ت ال٣ًاء ٢ض ًٟى١ ٖمٍغ البلٙى الجؼاجي، ٞهىا ًشاع ؤلاق٩ا٫ خى٫ َبُٗت ألاخ٩ام 

٘ الضٖىي،  ٖلُه ما بن ًسً٘ ألخ٩ام البالٛحن بٖخباعا للغؤي ال٣اثل بخدضًض الؿً ٖىض ٞع

ش  ؤم ؤهه ًسً٘ لؤلخ٩ام التي جسو ألاخضار بٖخباعا للغؤي ال٣اثل بخدضًض الؿً ٖىض جاٍع

مت والتي و٢تها ٧ان خضزا.  بعج٩اب الجٍغ

ت  1882ُٟٞغي  ٢23اهىن  ٣ٞض نضع  ؤنبذ مً آلاػم ٖلى ٧ل في الٟترة ؤلاؾخٗماٍع

ذ بالىالصة بلى عثِـ البلضًت الظي ًخىلى ٢ُضَا في السجل اإلاٗض لهظا الٛغى،  ظؼاثغي الخهٍغ

الخام  1970ُٟٞغي  19الهاصع في  70/20وجم بلٛاء َظا ال٣اهىن بىاءا ٖلى ألامغ ع٢م 

                                                           
 .332، م مغظ٘ ؾاب٤خمى بً بغاَُم ٞساع،  _1
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ذ باإلاُالص بلى يابِ الخال ت اإلاضهُت ب٣اهىن الخالت اإلاضهُت الظي ؤب٣ى ٖلى وظىب الخهٍغ

لبلضًت م٩ان الىالصة زال٫ زمؿت ؤًام مً الىالصة وبال ٞغيذ ظؼاء ًهل بلى ٣ٖىبت 

ً والٛغامت مً  10)الخبـ مً  صط ؤو بخضي ال٣ٗىبخحن(، ٚحر  1000بلى  100ؤًام بلى قهٍغ

ؤهه في خالت ٖضم وظىص قهاصة اإلاُالص الُٟل ؤو زبذ ٖضم صخت ما ؤصعط بالسجالث مً 

ش، ٟٞ ٣ت خؿب ؤلاظغاءاث التي ًىو ٖلحها خُض الخاٍع ي َظٍ الخالت ًجىػ ؤلازباث بإًت ٍَغ

 (1)٢اهىن اإلاضوي. ٢29اهىن الخالت اإلاضهُت في هو اإلااصة 

ٟٞي َظٍ الخالت ٞةن الٗبرة في بزباث الؿً بكهاصة اإلاُالص، وؤن ؤي بٟٚا٫ لدسجُل 

وفي خالت ٖضم صخت ما  اإلاُالص ٞةن ٢اهىن الخالت اإلاضهُت خضص بظغاءاث لدسجُل اإلاىلىص،

٣ت، ؤصعط في سجالث الخالت اإلاضهُت، وفي الى٢ذ الخالي ال ًم٨ً  ُٞجىػ ؤلازباث بإًت ٍَغ

 جهىع عبما شخو ؤٟٚل مُالصٍ، عبما في خاالث هاصعة ظضا.

٩ىن  م اإلاُالصي، ٍو ٣ا للخ٣ٍى ومً زمت ٞةن الٗبرة في ج٣ضًغ ؾً الخضر الجاهذ ٩ًىن ٞو

ه للمدا٦مت ؤو اإلاخابٗت ال٣ًاثُت مُٗاع الخدضًض بى٢ذ و٢ٕى  مت ولِـ بى٢ذ زًٖى الجٍغ

مت ٌٗجى بها لخٓت  443َب٣ا للماصة  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، ولخٓت اعج٩اب الجٍغ

٩ىن بزباث الؿً بمىظب وز٣ُت عؾمُت مٗضة لظل٪  الٟٗل ولِـ لخٓت جد٤ُ٣ الىدُجت، ٍو

للمىاَىُحن اإلاىلىصًً بالجؼاثغ ومً  وهي قهاصة اإلاُالص، الهاصعة ًٖ البلضًاث باليؿبت

ت(.  (2)ال٣ىهلُاث باليؿبت للمىلىصًً زاعط التراب الجؼاثغي )الجالُت الجؼاثٍغ

ججحز حسجُل اإلاُالص اإلاٟٛل بضون ه٣ٟت ًٖ  مً ٢اهىن الخالت اإلاضهُت 39م٘ ؤن اإلااصة 

٤ خ٨م ًهضع ًٖ عثِـ مد٨مت الضاثغة التي ولض اإلاٗجي ٞحها، وطل٪ بىاءا  ٖلى َلب مً ٍَغ

خماص بلى ٧ل الىزاث٤ ؤو ؤلازباجاث  و٦ُل الجمهىعٍت لهظٍ اإلاد٨مت بمىظب ٍٖغًت، وبااٖل

٣ا  49اإلااصًت، ُٞما ججحز اإلااصة  مً ال٣اهىن الؿال٠ الظ٦غ جصخُذ ال٣ٗىص الخاَئت ٞو

  (3) لىٟـ ؤلاظغاءاث الؿالٟت الظ٦غ.

                                                           
صاع الجامٗت الجضًضة،  _ بىلخُت قهحرة، خ٣ى١ الُٟل بحن اإلاىاز٤ُ الضولُت و٢اهىن ال٣ٗىباث الجؼاثغي صعاؾت م٣اعهت،1

ت،  .86، صٍ، م2011ؤلاؾ٨ىضٍع
غ الجؼا _2 في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، اإلااجمغ  ثغ اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلخضار،ؤخؿً بىؾ٣ُٗت، ج٣ٍغ

ت لل٣اهىن الجىاجي، ال٣اَغة  ل  20_18الخامـ للجمُٗت اإلاهٍغ  .394، م 1992، صاع الجهًت الٗغبُت،1992ؤبٍغ
، 2017ًىاًغ  10اإلااعر في  17/03اإلاٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م  اإلاخٗل٤ بالخالت اإلاضهُت 17/02/1970اإلااعر في  70/20ألامغ ع٢م  _3

ضة الغؾمُت الٗضص الشاوي اإلاىا٤ٞ لـ   . 01/2017/ 11الجٍغ
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مت ال بى٢ذ اإلاخابٗ ى ما وجدضًض ؾً الخضر بى٢ذ بعج٩اب الجٍغ ت ؤو اإلادا٦مت، َو

ت الجىاثُت ألاولى للمد٨مت الٗلُا ٦26790غؾه ال٣ًاء في ال٣غاع ع٢م  الهاصع ًٖ الٛٞغ

ش   (1).1984ماعؽ  20بخاٍع

مت، ٧ىن الخضر ٢ض ٩ًىن  لُه ٞةن ؤَمُت جدضًض ؾً الخضر بى٢ذ بعج٩اب الجٍغ ٖو

ال٢ا، ؤو ٢ض ٩ًىن في مغخلت و٢تها مىٗضم اإلاؿاولُت الجؼاثُت، وبالىدُجت ال مجا٫ إلاخابٗخه بَ

ت ج٩ىن ٞحها مؿاولُخه مسٟٟت، زالٞا لى ٧ان الٗبرة بُىم اإلاخابٗت ؤو اإلادا٦مت والتي ٢ض  ٖمٍغ

ت، ومً زمت ٣ٞض  ٩ًىن ٞحها الخضر بالٜ ؾً الغقض ؤو ب٦خملذ ٢ضعاجه ال٣ٗلُت وال٨ٍٟغ

 له ٧ان خضزا. ًُب٤ في خ٣ه ظؼاء الصخو البالٜ، هدُجت زُىعة الٟٗل الظي و٢ذ بعج٩ابه 

ظا ما ؾاع ٖلُه اإلاكٕغ الجؼاثغي وطل٪ ما وعص في هو اإلااصة  مً ٢اهىن خماًت  02َو

ٖلى ؤهه" ج٩ىن الٗبرة في جدضًض ؾىه بُىم  2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15ع٢م  الُٟل

مت".  بعج٩اب الجٍغ

م اإلاُالصي، ٚحر ؤن  م ؾً الخضر ؤو الُٟل ٖلى الخ٣ٍى َىا٥ ومً زمت ٌٗخمض في ج٣ٍى

م الهجغي َى الىاظب ؤلاجبإ في َظا الكإن،  مً ًيخ٣ض َظا ؤلاججاٍ باٖخباع ؤن الخ٣ٍى

ت مشل الهُام وؤلاُٞاع  ُت مدضصة باألقهغ ال٣مٍغ وؤؾاهُضٍ في طل٪ َى ؤن ألاخ٩ام الكٖغ

اصة ٖلى ؤن الخدضًض اإلاُالصي لِـ في مهلخت الخضر باٖخباٍع متهم، بط ؤن طل٪  والدج، ٍػ

، وبالخالي جدمله للمؿاولُت الجؼاثُت بهٟت ٧املت. ًاصي بلى ٍػ  (2)اصة ٖمٍغ

م ؾً الخضر  ٨غؽ ج٣ٍى ذ بإجها "جل٪ ألاوعا١ الغؾمُت ٍو بالىز٣ُت الغؾمُت، التي ٖٞغ

، ٦ظل٪ ألاوعا١ والىزاث٤ الغؾمُت (التي حٗض ؤنال إلزباث وا٢ٗت اإلاُالص)قهاصة اإلاُالص

سها متى ٧اهذ ٢ض خضصث ٞحها  ألازغي، التي ًغاص بها جدضًض ص٤ُ٢ لىا٢ٗت اإلاُالص مً خُض جاٍع

 (3)اؾدىاصا بلى الىز٣ُت الغؾمُت اإلاسههت لظل٪، ؤو إلاا ٣ًىم م٣امها ٦خدضًض الخبحر."

ش جد٤٣ هدُجت الجغم، َى للخد٤٣ مً  مت ال مً جاٍع بطا ٞالٗبرة بى٢ذ بعج٩اب الجٍغ

الٟترة الؼمىُت، َل ٧ان جام  مضي ٢ضعة الُٟل ؤو الخضر ٖلى بصعا٥ ووعي ما ٢ام به في جل٪

، َل في ٖمغ الظي ٌٟٗى  ت خ٣ُ٣ت ٖمٍغ ظا ال ًخإحى بال مً زال٫ مٗٞغ ؤم ها٢و الخمُحز َو

                                                           
اإلاخٗل٤ بدماًت الُٟل، مجلت ؤلاظتهاص للضعاؾاث  15/12ه٣ال ًٖ ًىؾ٠ ال٣ُىعي، الخماًت الجىاثُت لؤلخضار ٖلى يىء ال٣اهىن  _1

 .36، م 2018، 01، الٗضص 07امٗت ًخي ٞاعؽ اإلاضًت، الجؼاثغ، اإلاجلض ال٣اهىهُت و ؤلا٢خهاصًت، ظ
ؼ الخ٨مي،2  .43مغظ٘ ؾاب٤، م  _  مدمض ٞهض ٖبض الٍٗؼ
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٧لُا مً اإلاؿاولُت الجؼاثُت ؤم ؤهه في ٖمغ  ج٩ىن ُٞه مؿاولُخه مسٟٟت ؤم ؤهه ٧امل 

ىض جد٤٣  الىدُجت ٧اهذ اإلاؿاولُت، ألهه بطا ٧ان في و٢ذ بعج٩اب الٟٗل مىٗضم اإلاؿاولُت ٖو

مؿاولُخه مسٟٟت، ٞهىا قخان بحن ػمً ؤلاعج٩اب للٟٗل الظي ًخُلب الخمُحز وػمً جد٤٣ 

هدُجت الٟٗل الظي جد٤٣ ُٞه الخمُحز، ٞهىا هدُجت الٟٗل ٧اهذ هخاط ٞٗل بوٗضم ُٞه 

 الخمُحز، و٧ل طل٪ ًخد٤٣ بىز٣ُت مُالصٍ الغؾمُت) قهاصة اإلاُالص(.      

مً الىزُلت السطمُت همػُاز لخددًد طً  َػاث اإلالازهتزاهُا: مىكف بػض الدشس 

 الحدر

 ألاولى منهاجهى٠ ألاوعا١ الغؾمُت اإلاشبخت لؿً الخضر ؤو الُٟل بلى َاثٟخحن، 

جسو قهاصاث اإلاُالص، وألاخ٩ام ال٣ًاثُت طاث الدجُت التي ج٣ىم م٣امها، ٞمشال بطا خضص 

هل في َظٍ سها ٞو اإلاؿإلت بمىاؾبت بزباث اليؿب ؤو  الخ٨م وا٢ٗت اإلاُالص مً خُض جاٍع

لٛحٍر مً اإلاؿاثل اإلاغجبُت بظل٪، ومً زمت ٞةن الخ٨م في َظٍ الخالت ٞهل في ؾً 

الخضر، ومً زمت ًضزل يمً مٟهىم الىزاث٤ الغؾمُت في بزباث ؾً الخضر، وجضزل 

، ؤًًا يمً ألاخ٩ام ٧ىزاث٤ عؾمُت في جدضًض الؿً، ألاخ٩ام التي جم ط٦غ الؿً ٞحها ٖغيا

ظا بةزباث ؾً الُٟل مً زال٫ ؾااله ٦كاَض، ٞالخدضًض َىا لِـ هدُجت الٟهل في  َو

  (1)جل٪ اإلاؿإلت، وبهما ٧ان ٖغيا ؤو بمىاؾبت الٟهل في ٢ًُت ٩ًىن الُٟل ٞحها قاَض.

مت ال و٢ذ الخ٨م في الضٖىي،  وؤن الٛاًت في ج٣ضًغ ؾً اإلاتهم هي بى٢ذ بعج٩اب الجٍغ

ٗخمض في الخ٣ضًغ في ألا  نل بىز٣ُت عؾمُت، وم٘ طل٪ ٞل٣اضخي الخد٤ُ٣ باإلاد٨مت ؤن حهمل َو

دُله بلى الٟدو الُبي لخ٣ضًغ ٖمٍغ  الىز٣ُت بطا حٗاعيذ م٘ ْاَغ خا٫ الخضر، ٍو

ت ؤو بإًت وؾُلت ٞىُت ؤزغي، ُٞما بطا وظض ؤن الىز٣ُت ال  بالىؾاثل الكٗاُٖت ؤو اإلاسخبًر

   (2) جىُب٤ بالخ٣ُ٣ت.

وهي ألاوعا١ التي لم حٗض ؤنال إلزباث وا٢ٗت اإلاُالص، بال ؤجها  ؤما العائفت الثاهُت  

جًمىذ جدضًض الؿً بض٢ت بٖخماصا ٖلى ألاوعا١ الخانت بظل٪، ؤو بلى ؾلُت مسخهت 

عؾمُا بهظا الخدضًض ٧الخبحر ومً بُجها البُا٢اث الصخهُت ؤو الٗاثلُت وظىاػاث الؿٟغ 

ظٍ الُاثٟت ال حٗض بمشابت وز٣ُت، ما لم وقهاصاث الُال١...بلخ، وظل َظٍ ألاوعا١ مً َ

                                                           
 .358، م مغظ٘ ؾاب٤ٖبض الخ٨م ٞىصة،  _1
صث، م اإلاباصت الٗامت في ٢اهىن ال٣ٗىباث، اإلا٨خبت ال٣اهىهُت، بٛضاص، الٗغا١، صٍ، ٖلي خؿً الخل٠، ؾلُان ٖبض ال٣اصع الكاوي،  _2
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حؿدىض في جدضًض الؿً بلى الىزاث٤ الغؾمُت اإلاسههت ؤو ما ج٣ىم م٣امها، وفي طل٪ ؤ٦ضث 

ش  ت في خ٨م لها بخاٍع ت _ه٣ٌ  1976مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ )خ٨م مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

ت ألاخ٩ام   31هىن ع٢م مً ال٣ا 32(ٖلى ؤهه" جىو اإلااصة 1976ماًى  23ظىاجي_ مجمٖى

ٖلى ؤهه ال ٌٗخض في ج٣ضًغ  1974ماًى 16بكإن ألاخضار اإلاٗمى٫ به ببخضاءا مً  1974لؿىت 

ؾً الخضر بٛحر وز٣ُت عؾمُت، ٞةطا زبذ ٖضم وظىصَا ج٣ضع ؾىه بىاؾُت زبحر، ومً زم 

ا خضزا بلى ما جًمىه  ٞةن الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه بطا بٖخمض في ج٣ضًغ ؾً اإلاتهمت وؤٖخبَر

صون جدضًض إلاُالصَا ٖلى وظه الض٢ت وصون ؤن ًبحن  ٢1974ها مً ؤجها مً مىالُض بقهاص َال

ؤهه بٖخمض في َظا الخ٣ضًغ لىز٣ُت عؾمُت ؤو بسبحر ٖىض ٖضم وظىصَا ٩ًىن ٢ض زال٠ 

 (1)ال٣اهىن."

ٞخ٣ضًغ بطا ؾً الخضر ؤو الُٟل في َظٍ الُاثٟت ٩ًىن ؤؾاؾا بىز٣ُت عؾمُت، َظٍ 

عا١ الجضًغة بالش٣ت ؾىاء ؤ٧اهذ مٗضة ؤنال إلزباث وا٢ٗت اإلاُالص ألازحرة ٣ًهض بها ألاو 

٦كهاصاث اإلاُالص وظىاػ الؿٟغ، وألاخ٩ام ال٣ًاثُت طاث الدجت التي ج٣ىم م٣امها ٦د٨م 

ش اإلاُالص بال ؤجها جًمىذ  ناصع في زهىم وؿب، ؤم لم جسهو ؤنال إلزباث وا٢ٗت جاٍع

س ها، متى ٧ان جدضًضَا بىاءا ٖلى الىز٣ُت جدضًضا ص٣ُ٢ا لىا٢ٗت اإلاُالص مً خُض جاٍع

ضزل في طل٪  الغؾمُت اإلاسههت لظل٪، ؤو ما ٣ًىم م٣امها ٦خدضًض الخبحر بمىظب زبرة ٍو

م٨ً بزباث ؾً الخضر بإوعا١ الخدا٢ه بالخٗلُم  اع البُا٢اث الصخهُت ؤو الٗاثلُت، ٍو ؤلَا

خماص في مغخلت ؤولى ؤو وز٣ُت الخإمحن التي ًبرمها ألاب إلاهلخت ؤوال  صٍ، ٩ٞلها ؤوعا١ ًم٨ً ؤلٖا

 (2)ٖلحها في ج٣ضًغ ؾً الخضر.

ومً زمت هجض ؤن ؤؾاؽ ج٣ضًغ الؿً ٩ًىن بىاءا ٖلى الىز٣ُت الغؾمُت ألانلُت وهي  

ٗاث ألازغي ؤوظضث وزاث٤ ؤزغي بٖخبرتها في م٩ان  قهاصة اإلاُالص، ٚحر ؤن البٌٗ مً الدكَغ

ا ؤظاػث ؤًًا مسالٟت ال٣ىة الشبىجُت الىز٣ُت الغؾمُت مً خُض الدجُت وال٣ىة، ٦م

لكهاصة اإلاُالص متى ٧ان ْاَغ الخا٫ ًسال٠ ما جًمىخه، وؤهه في خالت ُٚاب ٧ل َظٍ 

ب٣ى في ألازحر عؤي الخبحر عؤي بؾخضاللي ؤو ًإزظ به  الىزاث٤ ٩ُٞىن الخ٣ضًغ مً َٝغ زبحر، ٍو

غاعي الخبحر ألاو٫ مٗاًحر ال٣اضخي ٖلى ؾبُل ؤلاؾخئىاؽ، وله ؤن ٌٗحن زبحر آزغ بطا ما لم ً

ىُت في ج٣ضًغ الؿً، وفي خالت الخىا٢ٌ بحن الخبرجحن ًخم حُٗحن زبحر زالض ؤو زبرة  ٖلمُت ٞو

 جد٨ُمُت لؤلزظ بها.
                                                           

 .359، 358ٖبض الخ٨م ٞىصة، مغظ٘ ؾاب٤، م م  _1
 .66مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي، مغظ٘ ؾاب٤، م _2
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ٗاث اإلا٣اعهت التي جىاولذ مىيٕى جدضًض ؾً الُٟل بىز٣ُت عؾمُت و في م٣ضمت الدكَغ

ش  ٘ اإلاهغي في ٢اهىن ألاخضار الهاصع بخاٍع ، ٟٞي ْل َظا ال٣اهىن جم 1974هجض الدكَغ

ظا بخدضًض الؿً بمىظب  ج٣ُُض ؾلُت ال٣اضخي بٗض بَال٢ها في جدضًض ؾً الُٟل، َو

ظا ما ظاء في اإلااصة  وز٣ُت عؾمُت، وفي خالت بوٗضامها ٞةن ؤلازباث ًخدضص بىاؾُت زبرة، َو

ي الخام باألخضار والتي جىو ٖلى ؤهه" ال ٌٗخض ف 1974لؿىت  31مً ال٣اهىن ع٢م  32

 (1)ج٣ضًغ ؾً الخضر بٛحر وز٣ُت عؾمُت، ٞةطا زبذ ٖضم وظىصَا ج٣ضع ؾىه بىاؾُت زبحر".

ومً زمت ٞةن ؾلُت ال٣اضخي لِؿذ مُل٣ت في ج٣ضًغ ؾً الخضر مشلما ٧ان ألامغ في 

اإلالغى، وبهما ٢ُضث في ْل ال٣اهىن الخالي زالٞا لل٣اهىن اإلالغى، َظا اإلاهغي ْل ال٣اهىن 

ظا في خالت ُٚاب الىز٣ُت ألازحر الظي جغ٥ لل٣ ت في ج٣ضًغ ؾً الُٟل َو اضخي ٧ل الخٍغ

الغؾمُت، ٞهىا ٣ًضٍع بىٟؿه صون ؤن ًخُلب مىه اإلاكٕغ صلُال مُٗىا ؤو صعظت مُٗىت مً 

ال٣ىة في الؿىض الظي ٌٗى٫ ٖلُه في بؾخسالم ؾً اإلاتهم في خالت ٖضم زبىجه عؾمُا، ومً 

ؤو ٚحر عؾمُت للخىنل بلى ج٣ضًغ الؿً وله  زمت ٩ٞان ال٣اضخي ٌؿخٗحن بإًت ؤوعا١ عؾمُت

ل ٖلحهم في طل٪، بلى ؤن نضع ال٣اهىن الؿال٠  خماص ٖلى قهاصة الكهىص والخٍٗى ؤًًا ؤلٖا

ت ؤلازباث لل٣اضخي في بؾخسالم الؿً. ىا ًٟهم مً ال٣اهىن الخالي خٍغ  (2)الظ٦غ، َو

ت مغ٦ٍؼ ال٣اهىوي ٖىض  مؿاءلخه والٛاًت مً ج٣ضًغ ؾً الُٟل، َى مً ؤظل مٗٞغ

ظؼاثُا، بخدضًض ألاخ٩ام الجؼاثُت التي ًسً٘ لها بةٖخباٍع بالٜ ؤم خضر بهُال٢ا مً طل٪ 

٘ الضٖىي، وفي َظا  ش ٞع مت ال مً جاٍع ش بعج٩ابه للجٍغ ألاؾاؽ، وجدضًض الؿً ٩ًىن مً جاٍع

مً ٢اهىن الُٟل اإلاهغي جىو ٖلى ؤن" الٗبرة ٖىض جدضًض ؾً  95الهضص هجض ؤن اإلااصة 

مت ؤو اإلاٗغى لئلهدغاٝ، هي بى٢ذ اعج٩اب اإلاتهم للٟٗل اإلا٩ىن الُٟل  اإلاتهم باعج٩اب ظٍغ

لى طل٪ ٞال ٌٗخض في َظا  مت ؤو و٢ذ وظىصٍ في بخضي خاالث الخٗغى لالهدغاٝ، ٖو للجٍغ

ش نضوع الخ٨م." ٘ الضٖىي ؤو بخاٍع  .(3)الكإن بى٢ذ ٞع

ش ت بخاٍع ٢ًذ بإهه"  1986غ ًىاً 29وفي َظا الهضص هجض ؤن مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

غ الُبي الكغعي الظي بهخهى بلى ؤن الُاًٖ ججاوػ زماهُت ٖكغة ٖاما  إلاا ٧ان ًبحن مً الخ٣ٍغ

ولم ًبلٜ الخاؾٗت ٖكغة، ٢ض بههب ٖلى ج٣ضًغ ٖمٍغ و٢ذ ال٨ك٠ ٖلُه الظي جغادى بلى ما 

 بٗض ؤ٦ثر مً ؤعبٗت ؤقهغ مىظ الخاصر...،و٧اهذ اإلاد٨مت لم جى٣و خ٣ُ٣ت ٖمغ الُاًٖ
                                                           

 .357ٖبض الخ٨م ٞىصة، مغظ٘ ؾاب٤، م  _1
 .357، 356م م  هٟؿه،مغظ٘  _2
 .212، م 2001الخماًت الجىاثُت لؤلَٟا٫، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ٍ ألاولى، _ قٍغ٠ ؾُض ٧امل، 3
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و٢ذ الخاصر للى٢ٝى ٖلى ؤمغ بزخهانها بمدا٦مخه، ولم جُلب بلى الُبِب الكغعي 

 (1)جدضًض ٖمٍغ في طل٪ الى٢ذ، ٞةن خ٨مها ٩ًىن مُٗبا بما ًىظب ه٣ًه."

٤ ألاوعا١ الغؾمُت ٦كهاصة مُالصٍ ؤو  ومً زمت ٞاألنل ؤن ؾً الُٟل ًشبذ ًٖ ٍَغ

ُٚابها ٣ًضع ؾىه بمىظب زبرة،  مؿخسغط عؾمي مجها، ؤو بُا٢خه الصخهُت، وفي خالت

وجدضًض ؾً اإلاتهم ٖلى ؤهه خضزا ٩ًىن و٢ذ اعج٩اب الٟٗل ؤلاظغامي اإلاؿىض بلُه، وبالخالي 

اصة ًٖ جدضًض الىؾُلت اإلاٗخمضة مً َٝغ اإلاد٨مت في  ش مُالصٍ ٍػ ًخُلب جدضًض جاٍع

ا اإلااعر في  ت في ٢غاَع ظا ما ٢ًذ به مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ ٖلى  1976ًى ما 23ؤلازباث، َو

ا خضزا بلى ما جًمىه  ؤهه" بطا ٧ان الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه بٖخمض في ج٣ضًغ ؾً اإلاتهمت، وؤٖخبَر

، صون جدضًض إلاُالصَا ٖلى وظه الض٢ت وصون 1947بقهاص َال٢ها مً ؤجها مً مىالُض ؾىت 

ؤن ًشبذ ؤهه بٖخمض في َظا الخ٣ضًغ بىز٣ُت عؾمُت ؤو بسبحر ٖىض ٖضم وظىصَا، ٩ًىن ٢ض 

  (2)ال٠ ال٣اهىن."ز

ت اإلاُل٣ت لل٣اضخي، في ج٣ضًغ ؾً الخضر في خالت ٖضم وظىص  وفي عؤًىا ؤن بُٖاء الخٍغ

الىزاث٤ الغؾمُت اإلا٣ضمت له ًب٣ى مدل ه٣اف، بط ؤن الٗمغ اإلامىىح للخضر واإلا٣ضع مً 

، ٞةؾخيباَه  َٝغ ال٣اضخي ًخى٠٢ ٢غبه للخ٣ُ٣ت ٖلى ٢ىة الضلُل اإلاٗخمض ٖلُه في ج٣ضًٍغ

غ مً  ؾمإ الكهىص لِـ بىٟـ ال٣ىة ٖىضما ٌؿخسلو مً وز٣ُت ٚحر عؾمُت، ومً ج٣ٍغ

 زبرة. 

 ٤ ٘ اإلاٛغبي ٞةهه خضص َغ١ إلزباث الؿً، والٍُغ ٗاث الضو٫ اإلاجاوعة ٧الدكَغ في حكَغ

ا طاث حجُت و٢ىة الضاللت، وبن ٧اهذ َظٍ ألازحرة  ألانلي لظل٪ َى قهاصة اإلاُالص بةٖخباَع

ا ال٣ٟه الٟغو سخي ٚحر ملؼمت لل٣اضخي بالخ٣ُُض بها للٟهل في مل٠ الضٖىي، ٚحر ؤجها في بٖخبَر

٘ اإلاٛغبي ٞةهه حٗخبر طاث حجُت عؾمُت جلؼم ال٣اضخي الخ٣ُض بها، وال ًم٨ً الًُٗ  الدكَغ

   (3)ٞحها بال بالتزوٍغ، ٌٗجي ٖضم مىذ ال٣اضخي الؿلُت اإلاُل٣ت والىاؾٗت في ج٣ضًغ ؾً الُٟل.

٘ الخىوسخي ٞة ن ؾً الخضر ًدضص مً زال٫ بُا٢ت والصجه وفي خالت ٖضم وفي الدكَغ

داث  داث الخضر ؤو جهٍغ خماص ٖلى جهٍغ ذ به بضٞاجغ الخالت اإلاضهُت، ٞال ًم٨ً ؤلٖا الخهٍغ

ولُه ؾىاء ٧ان الخضر متهما ؤو مًغوع، ٦ما ؤهه ال ًم٨ً للمد٨مت ؤن جلجإ ؤو ج٨خٟي 
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لجإ بٗضَا بلى جدضًض باإلآهغ الخاعجي للخضر ل٩ىن اإلآهغ ٚحر صا٫ ٖلى ؾى ه الخ٣ُ٣ي، ٍو

الؿً بىاؾُت بزخباع َبي ؤو زبرة َبُت لخدضًض الؿً، ل٩ىن الٗبرة في جدضًض الؿً 

والخض٤ُ٢ في طل٪ ًىنلىا بلى جدضًض اإلاد٨مت اإلاسخهت إلاشى٫ الُٟل ؤمامها َظا مً ظاهب، 

 (1)ومً آزغ لخدضًض اإلاؿاولُت الجؼاثُت 

٘ الخىوسخي وبن بٖ خمض ٖلى قهاصة اإلاُالص ٧ىز٣ُت ؤؾاؾُت وعؾمُت هجض ؤن الدكَغ

لل٣اضخي في ج٣ضًغ ؾً الُٟل ؤو الخضر، ٚحر ؤهه مىذ له م٨ىت وخضصَا ولم ٌُٗي له 

 ٘ الؿلُت اإلاُل٣ت في اللجىء بلى ؤي صلُل إلؾخيباٍ ٖمغ الخضر مشلما َى الخا٫ في الدكَغ

ظٍ اإلا٨ىاث جخمشل في الخبرة الُبُت وهي الىؾ ُلت الٟىُت والٗلمُت التي اإلاهغي مشال، َو

ج٣غب لل٣اضخي ؾً الُٟل ظُضا زالٞا لباقي ألاصلت ٦كهاصة الكهىص مشال والتي ٖاصة ما 

ظ ٧له مً ؤظل جدضًض هٕى اإلاد٨مت التي ًمشل ؤمامها الُٟل، و٦ظا  اجٟخ٣غ للمهضا٢ُت، َو

ُت ؤلاظغاءاث اإلاخسظة في خ٣ه. ت ٌٗجي جدضًض هٖى  جدضًض اإلاغخلت الٗمٍغ

ُت التي جسً٘ ؤما في ا ٘ اللُبي ٞةهه ٌٗخبر ج٣ضًغ الؿً مً اإلاؿاثل اإلاىيٖى لدكَغ

لخ٣ضًغ ٢اضخي اإلاىيٕى صون ع٢ابت مد٨مت الى٣ٌ، ومً زمت ٞةهه بطا ٢ضعث اإلاد٨مت الؿً 

ا، و٢بل اإلاتهم ؾىه اإلا٣ضعة ٞلِـ له ؤن ًًُٗ في َظا الخ٣ضًغ  وخ٨مذ بىاءا ٖلى ج٣ضًَغ

ًخم البدض في ؤمغ الؿً بالجلؿت ولم حكغ اإلاد٨مت بلحها في  ؤمام اإلاد٨مت الٗلُا، ؤما بطا لم

خ٨مها، ٞةهه ًجىػ اللجىء بلى مد٨مت الى٣ٌ بالضلُل ال٣ُعي الشابذ لؿً اإلاد٩ىم ٖلُه، 

الظي ال ًجحز الخ٨م ٖلُه بال٣ٗىبت التي زلهذ بلحها مد٨مت اإلاىيٕى بالخ٨م اإلاُٗىن 

اصة وكغ  ُٞه، ٞهىا نضوع الخ٨م بال ؤن اإلاكٕغ ٞخذ باب للجىء بلى اإلاد٨مت الٗلُا إٖل

غ صلُل بزباث ظضًض. ظا في خالت بطا ما جٞى  (2)ال٣ًُت مً ظضًض َو

ٗاث الٗغبُت اإلا٣اعهت، التي ؤولذ ؤًًا ؤلاَخمام بمُٗاع جدضًض  ؤما ُٞما ًسو الدكَغ

٘ ألاعصوي، بط ظٗل مً البِىت التي حٗض حجت ٖلى ؾً اإلاتهم هي  ؾً الُٟل َى الدكَغ

ى وؾُلت الىزُ ى سجل ألاخىا٫ اإلاضهُت بن وظض، َو ٣ت اإلاؿخسغظت مً سجل الىٟىؽ، َو

جخسظ في بزباث ؾً اإلاتهم، ٟٞي َظٍ الخالت ٢ُضث ؾلُت ال٣اضخي في بزباث الؿً، وال ًجىػ 
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ا مً الىزاث٤ إلزباث الؿً والتي لم حٗض ؤنال إلزباجه، ٦جىاػ الؿٟغ ؤو  اللجىء بلى ٚحَر

ت ؤمام اإلاد٨مت، ؤو الاؾدىاص لئلقاعاث التي جٓهغ ٖلى البِىت الصخهُت )الكهاصة ( الكٍٟى

ٗت ؤلاؾالمُت.  (1)الجؿم ٦ٗالماث البلٙى ٦ما َى الخا٫ في الكَغ

٘ ألاخضار لئلماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، الظي ؤقاع بلى ؤن الىؾُلت  ظا زالٞا لدكَغ َو

عؾمي مجها، وفي خالت اإلاٗضة لئلزباث هي الىع٢ت الغؾمُت وهي قهاصة اإلاُالص ؤو مؿخسغط 

ٖضم وظىص الكهاصة ؤظاػ اللجىء في بزباتها لىزاث٤ عؾمُت ؤزغي ٦جىاػ الؿٟغ ؤو بُا٢ت 

الخالت اإلاضهُت ...بلخ، ٞهىا مىدذ لل٣اضخي ؾلُت واؾٗت في ج٣ضًغ ؾً الخضر، وفي خالت 

ب ٖضم بزباث الؿً بالىزاث٤ الؿالٟت الظ٦غ ًلجإ بلى زبرة َبُت، وطل٪ بخُٗحن زبحر َبِ

ُت حؿخٗحن  ا بالىؾاثل الٟىُت الٗلمُت، م٘ الٗلم ؤن بٌٗ اإلادا٦م الكٖغ مسخو لخ٣ضًَغ

ه ؾىا مُٗىت.  (2)ببٌٗ الٗالماث الُبُُٗت للخضر إلزباث بلٚى

ٗاث اإلا٣اعهت، بط ؤن  ٘ الؿىعي ٞؿاع مشلما ؾاعث ٖلُه مسخل٠ الدكَغ ؤما في الدكَغ

مت ولِـ بلخٓت ج٣ضًم الخضر للمدا٦مت،  جدضًض الؿً ًددؿب ٖىض لخٓت بعج٩اب الجٍغ

وؤًًا بلخٓت الٟٗل ولِـ بلخٓت جد٤ُ٣ الىدُجت ؤلاظغامُت، ل٩ىن ؤن مىاٍ اإلاؿاولُت 

غة الخمُحز ؤو البهحرة مً ه٣و ؤو ب٦خما٫ ؤلاصعا٥ ال٣ٗلي للخضر و٢ذ بعج٩اب  ٣ًىم ٖلى ٞو

٣خحن لظل٪، ٞ ٣ت ألاولى الٟٗل لِـ بال، وبلٙى الخضر ؾىا مُٗىت خضص لها ال٣اهىن ٍَغ الٍُغ

جخجلى في بطا ٧ان م٣ُض ب٣ُىص سجالث الخالت اإلاضهُت يمً اإلاضة ال٣اهىهُت لدسجُل اإلاىالُض 

وجهبذ في طل٪ قهاصة اإلاُالص هي ألاؾاؽ في ؤلازباث، وهي الىز٣ُت الغؾمُت ألاولى 

سجال وألاؾاؾُت، واإلاضة ال٣اهىهُت للدسجُل هي قهغ مً لخٓت والصة اإلاىلىص، وؤما بطا ٧ان م

ش بعج٩اب  زاعط آلاظا٫ ال٣اهىهُت ؤو ٚحر مسجل في سجالث ألاخىا٫ اإلاضهُت، ٞخ٣ضًغ ؾىه بخاٍع

 (3)الجغم ٩ًىن مً َٝغ الُبِب الكغعي ؤو مً ٢بل لجىت مخسههت.

٘ الؿىعي ؤًًا ال ٌٗخض بإًت وز٣ُت عؾمُت ٧اهذ ؤو ٚحر عؾمُت في بزباث ؾً  والدكَغ

مسجال في اإلاضة ال٣اهىهُت اإلادضصة ٢اهىها لدسجُل  الخضر، بال بكهاصة اإلاُالص بن ٧ان
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الىالصاث، ؤما بطا ؤنضعث اإلاد٨مت خ٨مها ٖلى ؤؾاؽ ؤن الخضر ؤجم و٢ذ بعج٩ابه للجغم 

ش بعج٩اب  ؾىا مُٗىت وناع َظا الخ٨م باجا، زم ْهغث وز٣ُت ظضًضة جُٟض ؤن ؾىه ٧ان بخاٍع

مت مٛاًغة ٖما ؤزبخه الخ٨م، ٖلى هدى ًترجب ٖلُ ه ٖضم صخت الىدُجت التي زلو بلحها الجٍغ

طل٪ الخ٨م، ٞهىا ًجىػ َغح الضٖىي ؤمام ال٣ًاء لٓهىع ؤصلت ظضًضة لم حٗغى ولم 

٤ الكغوٍ التي هو ٖلحها  جىا٢ل مً ٢بل في اإلاد٨مت، ؤو َلب بٖاصة اإلادا٦مت ٞو

  (1)ال٣اهىن.

ها الىز٣ُت ومً زمت ٞةهه مً الًغوعي ألازظ بكهاصة مُالص الخضر لخ٣ضًغ الؿً، ألج

الغؾمُت التي قملذ جلخُو ًٖ بُان الىالصة و٦ظا اإلاهغح بالىالصة، وفي ُٚابها جشىع 

مسخل٠ ؤلاق٩االث خى٫ صخت الىز٣ُت اإلاٗخمض ٖلحها في ج٣ضًغ الؿً ؤو البِىت في البٌٗ مً 

ٗاث اإلا٣اعهت، ل٩ىن ي٠ٗ الىز٣ُت اإلاٗخض بها ٢ض ًاصي ألامغ بلى ٖضم ج٣ضًغ ؾً  الدكَغ

 بهٟت ص٣ُ٢ت.     الخضر 

 :الفسع الثاوي

 الخـبرة

إلاشبخت إلاُالص اًخُلب اللجىء بلى بظغاء الخبرة، في خالت بوٗضم الىز٣ُت الغؾمُت 

ُاب  ذ باإلاُالص، بلى ٖضة ؤؾباب وهي ٌٗىص  َظٍ ألازحرةالخضر، ٚو ٖاصة بلى ٖضم الخهٍغ

ي مً ؤلاؾخٗاهت ، ومً زمت ٞةهىا هخُغ١ بلى ٧ل مً مى٠٢ اإلاكٕغ الجؼاثغ وبٟٚا٫ ٢ُضٍ

ٗاث  بالخبرة في ج٣ضًغ الؿً في ) ؤوال(، زم وٗغط بٗضَا لخىاو٫ مى٠٢ البٌٗ مً الدكَغ

 اإلا٣اعهت مً بظغاء الخبرة في ) زاهُا(، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي: 

ؼ الجصائسي   مً الخبرة همػُاز لخددًد طً الحدر ؤوال: مىكف الدشَس

ذ بلى يابِ الخالت اإلاضهُت بىالصة  ٖلى ٧ل مىاًَ ؤوظب ٢اهىن الخالت اإلاضهُت الخهٍغ

ذ بظل٪ زال٫  مً ًىلض له زال٫ ألاظل ال٣اهىوي اإلادضص، وفي خالت ؤلازال٫ بٗضم الخهٍغ

ذ  ألاظل اإلادضص ٢اهىها، ٞةهه ؾُٗغى هٟؿه خخما بلى ٣ٖىباث ظؼاثُت، وؤن ٖضم الخهٍغ

ه ال ًجىػ له ؤن ًخل٣ى ؤي بالىالصة لضي يابِ الخالت اإلاضهُت في اإلاضة اإلادضصة ٢اهىها، ٞةه

سجلها في سجالث الخالت اإلاضهُت، وبطا ٖغى ٖلُه  ذ بالىالصة زاعط ألاظل اإلاٗحن َو جهٍغ
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ًه وبزباع و٦ُل الجمهىعٍت بظل٪  ذ ؤو ٢ضم بلُه َلب بهظا الكإن ُٞخىظب ٖلُه ٞع جهٍغ

 (1) ٞىعا.

اة مً ال٣اهىن اإلاضوي ههذ ٖلى ؤهه "جشبذ الىالصة وا 26وهجض ؤن اإلااصة  لٞى

بالسجالث اإلاٗضة لظل٪. وبطا لم ًىظض َظا الضلُل ؤو جبحن ٖضم صخت ما ؤصعط بالسجالث، 

٣ت خؿب ؤلاظغاءاث التي ًىو ٖلحها ٢اهىن الخالت اإلاضهُت"  (2) ًجىػ ؤلازباث بإًت ٍَغ

٣ا إلاا ؾل٠  ٩ىن بزباجه ٞو م اإلاُالصي، ٍو ٣ا للخ٣ٍى اإلاكٕغ الجؼاثغي ٢ضع ؾً الُٟل ٞو

الىز٣ُت الغؾمُت، وهي قهاصة اإلاُالص الهاصعة ًٖ البلضًت م٩ان اإلاُالص،  ط٦ٍغ ُٞما ًسو

حن اإلاىلىصًً  حن اإلاىلىصًً في الجؼاثغ، ؤما ُٞما ًسو الجؼاثٍغ ظا ُٞما ًسو الجؼاثٍغ َو

ً ٞهىا ًخم بؾخسغاظها مً ال٣ىهلُت.  زاعط الَى

ت(، ؤو ؤجها ال بطا زبذ ٖضم وظىص وز٣ُت مُالص الصخو اإلاٗجي )قهاصة اإلاُالص الغؾمُ

جدمل مٗلىماث صخُدت خى٫ مُالصٍ، ٟٞي َظٍ الخالت ًخم اللجىء بلى الجهاث ال٣ًاثُت 

ى ما ؾل٠ ط٦ٍغ ُٞما ًسو اللجىء بلى الخبرة  بةجبإ ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت، َو

والصة َٟل في سجالث الخالت اإلاضهُت بٗض اهتهاء ألاظل اإلادضص، هي جل٪ وؤن حسجُل 

لخالت اإلاضهُت بمىظب ؤمغ، م٩ان والصة الُٟل في بلضًت مً البلضًاث الهاصعة ًٖ ٢اضخي ا

ذ بالىالصة التي جمذ زاعط اإلاؿدكٟى ؤو  ال٩اثىت بضاثغة بزخهانها، وفي خالت ٖضم الخهٍغ

اإلاصخاث، وال جىظض ؤًت وز٣ُت جشبذ اإلاُالص، ٟٞي َظٍ الخالت ًُغح الجزإ ؤمام ٢اضخي 

ت، وجغ  ا مىاٖػ وط وبدًىع ؼ ٞ٘ الضٖىي مً َٝغ الؼوظت يض القاون ألاؾغة بةٖخباَع

ا١ مل٠  جغي ٞحها ٢اضخي قاون ألاؾغة جد٣ُ٣ا للؼوظحن، م٘ بٞع ، ٍو الىُابت الٗامت ٦ُٝغ

بظل٪ زانت )قهاصة َبُت مً ٢بل الُبِب الكغعي لخ٣ضًغ ؾً الُٟل الٛحر مهغح به(، 

ط، ًخىظب ج٣ضًم ؤما باقي الخاالث )ػواط صخُذ ؾىاء جم بزباجه ؤو ٧ان بمىظب ٣ٖض ػوا

ت ؤؾباب  ت إلاٗٞغ َلب بلى ٢اضخي الخالت اإلاضهُت بٗض طل٪ ًجغي الخد٣ُ٣اث التي ًغاَا يغوٍع

ا١ مل٠  ٖضم حسجُل اإلاىلىص وطل٪ بؿمإ ألاب والام ًٖ طل٪، في مدًغ  ؾمإ، م٘ بٞع

زانت الكهاصة الُبِبت الهاصعة ًٖ الُبِب الكغعي لخ٣ضًغ ؾً الُٟل الٛحر بظل٪ )
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٦ظا بُان الىالصة، و٦ظا وسخت مً الضٞتر الهخي، زم ًهضع  ؤمغ بدسجُل َظا مهغح به، و 

 اإلاىلىص في سجالث الخالت اإلاضهُت للبلضًت التي ولض بها.

ظٍ ؤلاظغاءاث ال بض مً مغاٖاتها ٖىض الدسجُل، ختى ال ٣ً٘ ال٣اضخي الٟانل في  َو

 الضٖىي في بق٩االث الؿً .

٤ بىزاث٤ بلى ٞدسجُل اإلاىلىص الظي ٞاجخه آظا٫ الد سجُل َى بخ٣ضًم َلب مٞغ

ال٣اضخي اإلاسخو في الخالت اإلاضهُت والظي ٌُٗىه عثِـ اإلاد٨مت إلنضاع ؤمغ بدسجُله ؤم 

ت في مُالص الُٟل، ٟٞي َظٍ الخالت ٞةن ؤلازخهام  ٖضم حسجُله، وفي خالت وظىص مىاٖػ

ت اإلاُغوخت ٖلُه.   ًى٣ٗض ل٣اضخي قاون ألاؾغة للٟهل في اإلاىاٖػ

إ الجهاث ال٣ًاثُت بلى بلؼام اإلاٗجي بٗغى هٟؿه ٖلى َبِب لخدضًض ؾىه، و٢ض جلج

بي ٞةهه خؿب بٖخ٣اص اإلاال٠ ؤهه  وج٣ضًم قهاصة َبُت جشبذ مٗاًيخه وبُان ٖمٍغ الخ٣ٍغ

)ٖمل لِـ له ؤي ؾىض ٢اهىوي ٌؿخلؼمه، ولِـ له ؤي مبرع مى٣ُي ؤو ٣ٖالوي ٌؿخىظبه، 

ت ؾً  ى ؤًًا ٖمل ال ًغقضها بلى مٗٞغ ظا ؤمغ ٨ًٟي ُٞه َو ب، َو اإلاٗجي بال ٖلى وظه الخ٣ٍغ

ذ اإلاٗجي ؤو ولُه وقهاصاث الكهىص وج٣ضًم بٌٗ الىزاث٤ مشل وز٣ُت مُالص ألار ألا٦بر ؤو  جهٍغ

٠ ػاثضة ال  ألانٛغ ؤو ٣ٖض ػواط الىالضًً ؤو ٚحر طل٪ صون جدمُل ناخب الُلب مهاٍع

  (1).(مل مُٟضمبرع لها، وجًُِ٘ و٢ذ ٧ان مً ألاًٞل بؾخٛالله في ٖ

بهىا وٗخ٣ض ؤن لجىء الجهاث ال٣ًاثُت )٢ًاة الخالت اإلاضهُت( بلى الخبرة في جدضًض 

ذ ولي الُٟل ؤو قهاصة  ؾً الُٟل اإلاغاص حسجُله ؤ٢غب لل٣ُحن مً اللجىء ٖاصة بلى جهٍغ

ذ الىلي ٖاصة ال ًهض١ ٞحها، ؾُما وبن ٧ان ظؿم الُٟل ٢ض ال  ظا ل٩ىن جهٍغ الكهىص، َو

ٍغ الخ٣ُ٣ي و٦ظا قهاصة الكهىص التي ٖاصة جدىا٢ٌ ُٞما بُجهما، ؤو ج٩ىن بىاءا ٖلى ًىحي بٗم

َلب ناخب اإلاهلخت الغاٚب في حسجُل اإلاىلىص، لظا ٞاألظضع بال٣اضخي اللجىء بلى زبرة 

لمي،  ى شخو ٞجي ٖو لمُت، والتي ٖاصة ما ٌٗخمض ٞحها الُبِب الكغعي الخبحر َو مداًضة ٖو

ا  -ومخسهو في َظٍ ألامىع  حَر ت ٚو ٖلى ألاقٗت )هٕى الٗٓام مشال(، و٦ظا الخدالُل اإلاسبًر

 مً الُغ١ الٟىُت الٗلمُت الخضًشت.

٦ما ؤن الخبحر ؤًًا ٌؿخٗحن في ج٣ضًغ الٗمغ ٖلى صالثل مُٗىت جٓهغ في خ٣ب ػمىُت 

مسخلٟت مً ٖمغ ؤلاوؿان حؿاٖض ٖلى ج٣ضًغ ٖمٍغ بك٩ل ؤو بأزغ، ومً ؤَم الضالثل التي 

 ج٣ضًغ الٗمغ هي: حؿاٖض في 
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)ٞمٓاَغ الجؿم الٗامت ٖاصة حُٗي ٨ٞغة ال بإؽ بها ًٖ  مٓاَغ الىمى الجؿماوي الٗامت:

الماث البلٙى  ٖمغ الٟغص وحكمل َظٍ اإلآاَغ ٖىانغ مخٗضصة مجها م٣اؾاث الجؿم ٖو

هىع الخجاُٖض في الىظه ....( ، والاؾىان: ٌٗخمض ج٣ضًغ الٗمغ مً الجيسخي وب٦خما٫ الىمى ْو

ضصَا، بط ؤن الدؿىحن اللبجي زال ٫ ألاؾىان ٖلى ؤو٢اث ْهىع ألاؾىان اللبيُت ؤو الضاثمت ٖو

خ٩امل ْهىع ألاؾىان اللبيُت خىالي جهاًت الؿىت  ًبضؤ في خىالي الكهغ الؿاصؽ مً الٗمغ ٍو

بضؤ الخبضًل لؤلؾىان اللبيُت بإؾىان  ً ؾىا، ٍو الشاهُت مً الٗمغ لُهبذ ٖضصَا ال٨لي ٖكٍغ

ؿخمغ طل٪ صاثمت في  ، وبٗض ؾىت مً الٗمغ 20_ 17بلى ٚاًت ؾً ؾً الؿابٗت مً الٗمغ َو

ُئتها  25بلى ٚاًت  17ؾً  مً الٗمغ ٢ض ًبضي الُبِب عؤًا ًٖ الٗمغ مً ٖضص ألاؾىان َو

الُٗيُت بما ًُغؤ ٖلحها مً ؤمىع جخٟا٢م م٘ ج٣ضم الٗمغ ومجها جغاظ٘ اللشت ومىاي٘ ؤلاؾمىذ 

ا مً الخٛحراث.خى٫ الجظوع وجأ٧ل الؿُذ  حَر  (1)الخاعجي لها ٚو

وهجض ؤًًا الُبِب الكغعي في زبرجه ٌٗخمض ٖلى الٗٓام في ج٣ضًغ الٗمغ وطل٪ بضعظت 

ؾىت وطل٪ بٖخماصا ٖلى ٞدو اإلاغا٦ؼ  25ال بإؽ بها مً الض٢ت مً الىالصة وختى ٖمغ 

خماص ٖلى جدضًض ال٣امت.  (2) الخٗٓمُت اإلاسخلٟت في الٗٓام اإلاسخلٟت، و٦ظا ؤلٖا

ػاث اإلالازهت  مً الخبرة همػُاز لخددًد طً الحدر زاهُا: مىكف البػض مً الدشَس

بطا ٧ان ألانل في ج٣ضًغ الؿً هي الىز٣ُت الغؾمُت ٦كهاصة اإلاُالص، وفي البٌٗ مً 

ٗاث ألازغي مً ًغي ؤعوا١ ؤزغي عؾمُت مٗضة إلزباث الؿً، وفي خالت ُٚاب  الدكَغ

د٨مت ؤن جلجإ بلى زبحر لخ٣ضًغ ؾً الخضر بمىظب زبرة الىز٣ُت الغؾمُت ًخٗحن ٖلى اإلا

لى في الضٖىي. ا الخبحر ألٖا م٨ً للمد٨مت ؤن ج٣ضع عؤي الخبحر بةٖخباَع  (3)ٖلمُت ٞىُت، ٍو

٘ اإلاٛغبي، بلى الىو في  ٗاث اإلا٣اعهت ؾُما اإلاجاوعة ٧الدكَغ وطَبذ البٌٗ مً الدكَغ

هاصة اإلاُالص ٞللمد٨مت ؤن جدضص ؾً ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاثُت ٖلى ؤهه" في خالت ُٚاب ق

لى ع٢ابت ٖلى ع٢ابت ٖلى  اث وألابدار اإلاُٟضة، ولِـ للمجلـ ألٖا اإلاتهم بةجساط ظمُ٘ الخدٍغ

."  (4)َظا الخ٣ضًغ ألن طل٪ مً بزخهام ٢اضخي اإلاىيٕى
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ٞهىا اإلاكٕغ اإلاٛغبي ؤُٖى الهالخُت ال٩املت لل٣اضخي في جدضًض ؾً الخضر الجاهذ، 

ا ؤو ؾمإ ٞةهه له الهالخُ ت الىاؾٗت باألزظ ب٩ل الىزاث٤ وألاوعا١ التي لم ًضٕ بتزوٍَغ

ٗت  ٣ا إلاا ٢غعٍ ٖلماء الكَغ خماص ٖلى ٖالماث البلٙى ٞو الكهىص، وػٍاصة ٖلى طل٪ ؤلٖا

ؤلاؾالمُت في َظا اإلاجا٫ ل٨ال الجيؿحن، ٞهىا َظا اإلاجا٫ اإلاُل٤ اإلامىىح لل٣اضخي وبن ٧ان 

اإلاسخلٟت في البدض ًٖ ؾً الخضر، ٚحر ؤهىا هغي ؤهه ال بض ُٞه ٖضم الخ٣ُُض في الىؾاثل 

مً ج٣ُُض َظٍ الؿلُت، ألن مشال ؤلاؾخٗاهت بكهاصة الكهىص ٞهى صلُل ٖاصة ما ٩ًىن ٚحر 

دخاط بلى ما ًخممه، ألهه في الىا٢٘ الٗملي ٦شحرا ما هالخٔ جىا٢ًاث بحن الكهىص َظا  ٧امل ٍو

ذ  ىض مىا٢كتهم جبضؤ الخىا٢ًاث في مً ظهت، ومً ؤزغي مجيء الكهىص بخهٍغ واخض ٖو

الٓهىع بُجهم، لظل٪ ُٞما ًسو ج٣ضًغ ؾً الخضر يغوعة بهخ٣اء هٕى مٗحن وص٤ُ٢ مً 

الاصلت، ل٩ىن ألامغ مهحري بما جُب٤ُ جضابحر الخماًت والتربُت، وبما جُب٤ُ ظؼاءاث ؤو ٦الَما 

 مٗا. 

٘ اللُبي في خالت ُٚاب الىزاث ٤ الغؾمُت اإلاشبخت لؿً وهجض ؤًًا ؤهه في الدكَغ

باء ومً  الخضر، ٞهىا ًجىػ لل٣اضخي ؤن ٌؿخٗحن في ج٣ضًغ ؾً الخضر بإَل الخبرة ٧اأَل

 (1)بلحهم، ٦ما له ؤن ٣ًضٍع بىٟؿه بطا حٗظع ؤلازباث باإلاؿدىضاث الغؾمُت اإلاكاع بلحها.

٘ اللُبي ؤُٖى ال٣اضخي الهالخُت في بزباث الؿً بٖخماصا ٖلى الخبرة  ٟٞي الدكَغ

غ الخبرة الُبُت الهاصعة مً ال ُبُت و٦ظا ًم٨ً له ؤن ٣ًضٍع بىٟؿه، ٚحر ؤهىا هغي ؤن ج٣ٍغ

م ج٣ضًغ َٝغ مسخهحن، والظًً َم ؤشخام مخسههحن في َظا اإلاجا٫، ول ِـ ج٣ضًَغ

بهه مً ألاظضع اللجىء في خالت ُٚاب ألاوعا١ الغؾمُت اإلاشبخت لؿً الُٟل ؤشخام ٖاصًحن، 

ىُت ولِـ بمجغص ٣ِٞ الٗحن اإلاجغصة. بلى الخبرة الُبُت، التي  ج٣ضع بمىظب مٗاًحر ٖلمُت ٞو

ٞىجض بطا ؤن اللجىء بلى الخبرة ٩ًىن في خالت ُٚاب الىزاث٤ الغؾمُت التي جدضص ؾً 

الخضر ؤو الُٟل، ٚحر ؤهه ٣ًخطخي اللجىء بلى الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي )باإلؾخٗاهت بسبحر( في خالت 

مغ الُٟل مً خُض الٓاَغ، وهخهىع وظىص وز٣ُت عؾمُت، ٚحر ؤن َظٍ ألازح رة ال جخماشخى ٖو

ؾىت، ٞال ٌٗخبٍر في َظٍ  18َظٍ الخالت مشال بطا ْهغ لل٣اضخي ؤن ؾً اإلاتهم ٢ض ججاوػ 

الخالت ؤ٢ل مً طل٪ بىاءا ٖلى ْاَغ الخا٫ لجؿم اإلاتهم، ٚحر ؤهه بطا بهخابه ق٪ في 

اث الكهاصة، ٟٞي َظٍ الخالت ٖلُه ؤن ًجغي جد٣ُ٣ا ال  ت ما بطا ٧اهذ مدخٍى ػم إلاٗٞغ

الكهاصة َب٤ ألانل ؤم ال، ل٩ىن الىز٣ُت الغؾمُت ناص٢ت في مًمىجها بلى ؤن ًًُٗ ٞحها 
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بالتزوٍغ، ٞال ًم٨ً ؤن ًى٣ٌ مًمىجها بضلُل آزغ، وبال ٣ٞض اإلاؿدىض الغؾمي ٧ل ٢ىجه 

 الشبىجُت، ٚحر ؤهه بطا ما جبحن وظىص حٗاعى بحن ْاَغ خا٫ الخضر والىز٣ُت ؤن جدب٘

بظغاءاث ٢ًاثُت في طل٪، ختى ال ًمـ مًمىن الىز٣ُت الغؾمُت بال ب٣غاع ٢ًاجي، َظا 

ظا  ألازحر ٢ض حٗخمض ُٞه اإلاد٨مت ٖلى زبحر مسخو في ألاقٗت لخدضًض ؾً الخضر، َو

ا بلى ؾىض ٖلمي م٣بى٫  غ ٞخ٩ىن اإلاد٨مت بظل٪ ؤؾىضث ٢غاَع باإلؾدىاص بلى هدُجت الخهٍى

 (1) بمىظبه ًخم بٖخماص الخبرة.

ٗاث اإلا٣ ٘ ألاعصويويمىذ البٌٗ مً الدكَغ ٖلى ؤهه في خالت ُٚاب  اعهت ٧الدكَغ

الىز٣ُت الغؾمُت في ج٣ضًغ ؾً الخضر، ٞةن اإلاد٨مت جخىلى بظغاء الخد٣ُ٣اث ًٖ طل٪، 

٩ىن الؿً الخ٣ُ٣ي  ظا باالؾخٗاهت بسبحر ؤو ؤ٦ثر مً اإلاسخهحن وبالخالي ٣ًضع الؿً ٍو َو

اب ج٣ضًغ اإلاد٨مت ٢هىع في الدؿبِب ٞهىا ٩ًىن الخ٨م مدل ًَٗ للمتهم، وفي خالت بطا ق

 (2)بالى٣ٌ.

ومً زمت وفي خا٫ الك٪ في ج٣ضًغ ٖمغ الخضر، ؤي ؤن ْاَغ خا٫ اإلاتهم ًىا٢ٌ ما َى 

مضون في الىزاث٤ الغؾمُت، ٞلل٣اضخي في َظٍ الخالت نالخُت بعؾا٫ اإلاتهم بلى لجىت َبُت 

اصة ما جخمشل في الىؾاثل الكٗاُٖت ؤو مسخهت لخدضًض ؾىه بمسخل٠ الىؾاثل  الٗلمُت، ٖو

اًت  ت ؤو ؤًت وؾلُت ٞىُت ؤزغي، وهي وظىبُت لل٣اضخي في ٢اهىن الٗغاقي اإلاخٗل٤ بٖغ اإلاسخبًر

 ( 3)ألاخضار.

ت بإن "ألانل في ج٣ضًغ الؿً َى ؤمغ   وفي َظا الهضص ههذ مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

ام مد٨مت الى٣ٌ، بال ؤن مدل طل٪ ج٩ىن ًخٗل٤ بمىيٕى الضٖىي وال ًجىػ الجض٫ ُٞه ؤم

مد٨مت اإلاىيٕى ٢ض جىاولذ مؿإلت الؿً بالبدض والخ٣ضًغ وؤجاخذ الؿبُل للمتهم والىُابت 

الٗامت إلبضاء مالخٓاتها في َظا الكإن، وبطا ٧ان الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه لم ًٌٗ البخه في 

خه في م خضازت ؾً اإلاتهم، ومىاٖػ ؾىت و٢ذ  18بلٙى  مضوهاجه بةؾخٓهاع َظٍ الؿً ٚع

بعج٩اب الخاصر...ٞةن الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه ٩ًىن مُٗبا بال٣هىع الظي ٌعجؼ مد٨مت الى٣ٌ 

خٗحن ه٣ًه."   (4)ًٖ مغا٢بت صخت جُب٤ُ ال٣اهىن ٖلى الىا٢ٗت ٍو

                                                           
 .67مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي، مغظ٘ ؾاب٤، م _1
 . 290، مغظ٘ ؾاب٤، م ؤصًب َلؿا _2
، 2016، ٧1ىؾغث خؿحن ؤمحن البرػهجي، اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلخضار، صعاؾت م٣اعهت، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث، لبىان، ٍ _3

 .127م 
 .68، 67مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي، مغظ٘ ؾاب٤، م م _4
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لُه ٞاللجىء بلى الخبرة ٩ًىن في خالت ُٚاب الىزاث٤ الغؾمُت الخانت بخدضًض  ٖو

ظا بٖخباعا ؤن الخبرة  هي الؿىض ألا٢غب للخ٣ُ٣ت بٗض الىز٣ُت الغؾمُت، والخبحر في الؿً، َو

َظٍ الخالت لِـ مجغص قاَض ؤو شخو ٖاصي، وبهما َى شخو مخسهو في ًٞ َظا 

ت "مً ؤعباب الًٟ" ؤي اإلاسخهحن بهظا  ى ما بهتهذ بلُه مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ الخدضًض، َو

ت والٗلم.   (1)الجاهب الٟجي مً اإلاٗٞغ

ت وفي َظا الهضص ه٣ً ت في ٢غاع لها) ه٣ٌ ظىاجي_ مجمٖى ذ مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

ظا بٖخباعا بلى ؤهه 1975ؤ٦خىبغ 20ألاخ٩ام  خضص ؾً الُاًٖ بؿبٗت ( خ٨م مُٗىن ُٞه َو

ٖكغة ؾىت صون ؤن ٩ًىن الخدضًض مٗخمضا ٖلى ؤوعا١ عؾمُت ؤو ٖلى ؤعباب الًٟ...، وبما ؤن 

ن َظٍ اإلاسالٟت في هٓغ مد٨مت الى٣ٌ ال٣اهىن ًخُلب طل٪ واإلاد٨مت لم جغاعي طل٪، ٞة

 (2)ًخٗحن مٗه ه٣ٌ الخ٨م.

ت اإلاكاع بلُه ؤٖالٍ، ٧ىن الؿً ال ًم٨ً   وهىا٤ٞ عؤي ٢غاع مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

ا بمجغص الٗحن اإلاجغصة، بٖخماصا ٖلى الٗالماث  للصخو الٗاصي ختى ولى ٧ان ٢اضخي ج٣ضًَغ

داث ال صخو الغاٚب في حسجُل اإلاىلىص ألهه الجؿضًت للبلٙى للصخو، ؤو بىاءا ٖلى جهٍغ

ش مُالص الُٟل  ش مُالص ٚحر جاٍع ٖاصة ًهى٘ لىٟؿه صلُل وبالخالي ٢ض ًم٨ً ال٣اضخي مً جاٍع

داث الكهىص ٖاصة ما جدىا٢ٌ ؤو ختى ٢ض ج٩ىن واخضة  الخ٣ُ٣ي، و٦ظا ُٞما ًسو جهٍغ

ى ما لىخٔ ؤمام الجهاث ال٣ًاثُ ت مً بىاءا ٖلى ما نغخه لهم َالب الدسجُل، َو

الىاخُت الٗملُت، ومً زمت ٞةن عب الًٟ )الُبِب الخبحر( والصخو الىخُض بٟىه ألا٢غب 

 للخ٣ُ٣ت في ج٣ضًغ ٖمغ الصخو.

ت ولِؿذ وظىبُت لل٣اضخي، ألن  وعؤًىا ُٞما ًسو الخبرة الُبُت ؤجها جب٣ى ظىاٍػ

ظا ٩ًىن بٗ ٟهل في اإلال٠ ال زبرة الخبحر هي مً ج٣غع، َو ض بَإل ال٣اضخي َى مً ٣ًغع ٍو

ال٣اضخي ٖلى الخبرة ومغاظٗت ظُضا اإلاٗاًحر الٟىُت والٗلمُت التي بٖخمض ٖلحها الخبحر )الُبِب 

ت ٢ًاثُت  نضع بمىظبها  خ٨م الكغعي( في ج٣ضًغ ؾً الخضر، وفي َظا الهضص وفي مىاٖػ

 19/00076جدذ ٞهغؽ ع٢م:  30/01/2019قاون ألاؾغة ًٖ مد٨مت زيكلت في: 

ٌ الضٖىي  ت وؤؾخإه٠ ونضع بمىظبه ٢غاع ًٖ مجلـ  وال٣اضخي بٞغ ٢ًاء زيكلت ٚٞغ

قاون ألاؾغة، وطل٪ خى٫ جصخُذ ٣ٖض ػواط، م٘ حسجُل للبيذ اإلاىلىصة و التي لم ًخم 

                                                           
 .359ٖبض الخ٨م ٞىصة، مغظ٘ ؾاب٤، م  _1
 .359، م هٟؿهمغظ٘ _ 2
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ش مُالصَا، اإلاكاع  ش ٣ٖض الؼواط اإلاسجل واإلاخىا٢ٌ م٘ جاٍع حسجُلها في البلضًت بؿبب جاٍع

ا١ قه ذ بالىالصة، ٞهىا جم بٞع اصة ج٣ضًغ الؿً للُٟلت ٦ظا مً ٢بل بلُه في بُان الخهٍغ

ٍغ َىلها ووػجها ومدُِ عؤؾها ومدُِ الهضع، وؤ٦ض  الُبِب الكغعي والظي سجل في ج٣ٍغ

غ ؤه خؿب خالت ألاؾىان والهىع الكٗاُٖت للؼهض ألاًمً لها، وهي حٗٝغ  هفي زالنت الخ٣ٍغ

 غا .قه 11بال٣ُاؾاث ألاهتروبىلىظُت والضعاؾت الكٗاُٖت ٞةن ؾجها ٣ًضع بـ 

وال٣اضخي في ٧ل ألاخىا٫ بطا عؤي ؤهه ال ًىظض مى٤ُ ٖلمي ؤو جىا٢ٌ في اإلاٗاًحر اإلاٗخمض 

غ الخبرة، ؤو  ٖلحها، ٟٞي َظٍ الخالت ٖلُه ؤن ًلجإ بلى صٖىة للخبحر لخىيُذ ما وعص في ج٣ٍغ

بؾدبٗاصَا بٗض حؿبِب الخ٨م ال٣ًاجي وبٖاصة حُٗحن زبحر آزغ، ٞةطا ْهغ جىا٢ٌ في 

ٟي َظٍ الخالت ًلجإ بلى حُٗحن زبرة جد٨ُمُت للٟهل ُٞما ًسو ج٣ضًغ ؾً الخبراث، ٞ

 الُٟل ؤو الخضر.

 :علب الثاوياإلا

 إمياهُت مساحػت الحىم الفاصل في إزباث طً الحدر

هضع خ٨م بةصاهخه ومٗا٢بخه بىاءا ٖلى قهاصة مُالصٍ، ٚحر ؤهه في  ًخم مخابٗت الُٟل ٍو

ضاص زبرة َبُت ٖلمُت لخ٣ضًغ الؿً، ؤما في خالت الُٛاب ًلجإ ال٣اضخي بلى حُٗحن  زبحر إٖل

ٗاث اإلا٣اعهت ًلجإ ال٣اضخي بلى بٌٗ الىزاث٤ وألاوعا١ حٗض عؾمُت، ؤو بلى  البٌٗ مً الدكَغ

قهاصة الكهىص في جدضًض الؿً ؤو بٖخماصٍ ٖلى ج٣ضًٍغ الصخصخي إلؾخيباٍ ؾً الُٟل، 

خ٨م ٢ًاجي ُٞما ًسو بزباث ٚحر ؤهه مما ؾل٠ ط٦ٍغ ٢ض ًخم الٟهل في الضٖىي بهضوع 

ى الؿً، َظا الٗمغ ٢ض ًب٣ى ٦ما ؤنضعجه الجهاث ال٣ًاثُت صون ؤن ًخم مغاظٗخ ه، َو

ى ما  الخىظه ال٣اثل بًغوعة ؤلاب٣اء ٖلى الخ٨م الجهاجي الٟانل في بزباث ؾً الخضر، َو

هىع بٓ ت الخ٨م الجهاجي الٟانل في ؾً الخضر، و٢ض ًخم مغاظٗهدىاوله في )الٟٕغ ألاو٫(

، ؤو مً في هٟـ ٢ىتها وحجُتها ٦ما َى م٣غع في البٌٗ مً الىز٣ُت الغؾمُت) قهاصة اإلاُالص(

ظا ما هخُغ١ بلُه في ) الٟٕغ الشاوي( ٗاث اإلا٣اعهت، َو   الدكَغ

 :الفسع ألاول 

 الفاصل في إزباث طً الحدر ؤلابلاء غلى الحىم النهائي

هضع في خ٣ه  خاب٘ ٢ًاثُا ٍو خ٨م ٢ًاثُا جهاثُا بما بةٖخباٍع ًغج٨ب الخضر ظغما، ٍو

ه اإلال٠ مً وزاث٤، في ُٚاب الىز٣ُت  ظا بىاءا ٖلى ما ًدٍى ش الى٢اج٘، َو بالٛا ؤو خضزا بخاٍع
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الغؾمُت)قهاصة اإلاُالص(، زم جٓهغ مؿخجضاث جسال٠ مًمىن الخ٨م، ٞهىا ًشاع بق٩ا٫ ما 

ه ًغاظ٘ لٓهىع ؤصلت بن ًب٣ى بالخ٨م الجهاجي ٦ما ٧ان، وال ًجىػ اإلاؿاؽ بذجُخه، ؤو ؤه

 ظضًضة.

ٞاإلاكٕغ الجؼاثغي لم ًخُغ١ بهٟت واضخت بلى بق٩الُت بٖاصة الىٓغ في ؾً الخضر، 

الظي نضع في خ٣ه خ٨م جهاجي ألو٫ مغة ؤمام مد٨مت الى٣ٌ، في خالت ْهىع مؿدىضاث 

ظضًضة خى٫ جدضًض ؾىه، وبهما خؿب عؤًىا وو٣ٞا لىهىم اإلاىاص ؤصهاٍ ًى٠٢ جىُٟظ 

، ؾُما وؤن ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الخ٨م الج ٗاص َغح ألامغ ؤمام ٢ًاء اإلاىيٕى هاجي َو

مىه جدذ ٖىىان في َلباث  531لم ًدضص َظ الخالت يمً الخاالث اإلاكاع بلحها في اإلااصة 

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت جدذ ٖىىان الخد٤٣  596بٖاصة الىٓغ، م٘ ؤهه ههذ اإلااصة 

م ٖلحهم "... بطا ٧اهذ َىٍت اإلاد٩ىم ٖلُه مدل هؼإ ًٟهل في مً َىٍت ألاشخام اإلاد٩ى 

٤ ال٣ىاٖض اإلا٣غعة في ماصة بق٩االث الخىُٟظ ٚحر ؤن الجلؿت ج٩ىن ٖلىُت"   (1).َظا الجزإ ٞو

ت ٣ٞض ٞهلذ في ٢غاع لها )ًَٗ ع٢م  ١_  41لؿىت  1049ؤما مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

في مىيٕى الضٖىي الجؼاثُت ٞال ( بإهه )بطا نضع خ٨م 296،م 23ؽ 6/3/1972ظلؿت 

ٌٗاص الىٓغ ٞحها بال بالًُٗ في َظ الخ٨م بالُغ١ اإلا٣غعة لظل٪، وفي َظٍ الُغ١ اإلا٣غعة 

٢اهىها خضص اإلاكٕغ بظغاءاث ل٩ل مجها، وبةجباٖها ٢ض ٨ًٟل بنالح ما و٢٘ في ألاخ٩ام مً 

٤ الًُٗ وؤياٖه ناخب الكإن ٞال ًلىمً بال هٟؿه،  ؤزُاء، ومً زمت بطا ما وظض ٍَغ

ٗخبر بظل٪ الخ٨م ٖىىاها للخ٣ُ٣ت بما ظاء ُٞه حجت ٖلى ال٩اٞت، وؤهه ال ًجىػ جإزحر  َو

ظا  ظا ل٩ىن اإلاكٕغ خهغ َغ١ الًُٗ في ال٣اهىن، َو ألاخ٩ام الجهاثُت بلى ٚحر مضي، َو

 (2).(يماها لخؿً ؾحر الٗضالت واؾخ٣غاع لؤلويإ الجهاثُت التي بهتهذ بلحها ٧لمت ال٣ًاء

ما ؾاعث ٖلُه مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت ٧اهذ حٗخبر ج٣ضًغ الؿً ؤمغا ًىٟغص به  وهٟـ

سغط بظل٪ ًٖ ع٢ابتها، ٞةطا ٧اهذ مد٨مت اإلاىيٕى ٢ض جىاولذ مىيٕى  ، ٍو ٢اضخي اإلاىيٕى

الؿً بالبدض والخ٣ضًغ، وؤجاخذ للمتهم ٞغنت بزباث صٞاٖه، ؤو بطا جسلى اإلاتهم الخضر 

ٌٗترى ٖلى َظا الخ٣ضًغ، ٟٞي َظٍ الخالت ال ًجىػ له ؤن  إلاد٨مت اإلاىيٕى ج٣ضًغ ؾىه، ولم

  (3) ٌٗاعى في طل٪ ألو٫ مغة ؤمام مد٨مت الى٣ٌ.

                                                           
 30اإلااعر في  20/04اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت اإلاٗض٫ واإلاخمم باألمغ ع٢م  1966ًىهُى08اإلااعر في  56/155ع٢م مغ ألا _1
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ت )ظلؿت ًًا ؤوفي ٢غاع   8ؾىت  1844ًَٗ ع٢م  24/10/1938إلاد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

ُت  ١( والظي جىاولذ ُٞه ٖضم مغاظٗت الخ٨م الجهاجي)ؤن ج٣ضًغ ؾً اإلاتهم مؿإلت مىيٖى

ال٣اضخي ٖلى ؤؾاؽ ما ٣ًضم له مً ؤوعا١ عؾمُت، ؤو ما ًبضًه له ؤَل الًٟ ؤو ما ًبذ ٞحها 

ًغاٍ َى بىٟؿه، ٞةطا ما ؤعجطخى اإلاتهم ؾىه اإلا٣ضعة في مدًغ الجلؿت، ولم ٣ًضم للمد٨مت 

ما ًشبذ زالٝ َظا الخ٣ضًغ، وؤزظث اإلاد٨مت به، ٞلِـ له ؤن ًًُٗ ُٞه ؤمام مد٨مت 

ش مُالصٍ الخ٣ُ٣ي ؤو بلى ؤًت وع٢ت الى٣ٌ ولى بؾدىض بلى مؿخسغط  عؾمي ٣ًضمه لها بخاٍع

 ). عؾمُت ؤزغي لم ٌؿب٤ ج٣ضًمها بلى مد٨مت اإلاىيٕى
(1) 

ت في )ًَٗ ع٢م  ١ ظلؿت  46لؿىت  1494وفي ٢غاع آزغ إلاد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

( "بطا ٧ان اإلاضاٞ٘ ًٖ الُاًٖ ؤزاع بجلؿت اإلادا٦مت ؤن 472م  28الؿىت  10/04/1944

ن ٖمٍغ ٣ًل ًٖ زماهُت ٖكغة ٖاما و٢ذ الخاصر، صون ؤن ٣ًضم الضلُل ٖلى الُاًٖ ٧ا

طل٪ زم ؤزبذ جىاػله ًٖ الخمؿ٪ بهظا الضٞ٘ وبطا ٧ان َظا الضٞ٘ ال٣اهىوي ْاَغ البُالن 

٩ىن ما ًشحٍر الُاًٖ بكإهه ٖلى ٚحر  ٞال خغط ٖلى اإلاد٨مت بن هي بلخٟخذ ًٖ الغص ٖلُه ٍو

 (2)ؤؾاؽ."

ت )ظلؿت وفي هٟـ الهضص ؤًً  13/5/1935ا نضع ٢غاع آزغ إلاد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

١( بهخهى بلى ؤن )ج٣ضًغ ؾً اإلاتهم ؤمغ مىيىعي ًٟهل ُٞه  4ؾىت  1191ًَٗ ع٢م 

ال٣اضخي بىاءا ٖلى ألاوعا١ الغؾمُت ؤو ٖلى عؤي ؤعباب الًٟ ؤو بدؿب ج٣ضًٍغ الصخصخي، 

ولم ٌٗترى ٖلى َظا الخ٣ضًغ  ٞةطا جغ٥ اإلاتهم ؤو ولى ؤمٍغ إلاد٨مت اإلاىيٕى ج٣ضًغ الؿً،

ؾىاءا ؤمام اإلاد٨مت ؤلابخضاثُت ؤو اإلادا٦مت ؤلاؾخئىاُٞت ولم ٣ًضم للمد٨مت ما بُضٍ مً 

ؤوعا١ عؾمُت جشبذ زالٝ ما ٢ضعجه هي ٞلِـ له ؤن ٌٗاعى في َظا الخ٣ضًغ ألو٫ مغة ؤمام 

 (3)مد٨مت الى٣ٌ.(

، ٚحر بزاعة ؾً اإلاتهم ًدبظ ؤن ٩ًىن ؤمام اإلاد٨مت ؤو اإلاجل ما ظهخا مىيٕى ـ بةٖخباَع

ؤن بزاعة َظا الضٞ٘ ؤمام اإلاد٨مت الٗلُا ألو٫ مغة ٞهي مد٨مت ٢اهىن جغا٢ب مضي الخُب٤ُ 

الصخُذ والؿلُم لل٣اهىن، وم٘ طل٪ ًم٨ً لهظٍ ألازحرة في خالت الًُٗ بالى٣ٌ وبزاعة َظا 

اصة الىٓغ والٟهل  الضٞ٘، ؤن جدُل مل٠ اإلاىيٕى بإَغاٞه ؤمام ظهت ٢ًاثُت هٟؿها إٖل

                                                           
 .382ٖبض الخ٨م ٞىصة، مغظ٘ ؾاب٤، م  _1
اثٖبض الخمُض الكىاعبي،  _2 ت، صٍ ظغاثم ألاخضار، صاع اإلاُبٖى  .107، م 2003 ،الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
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ُٞه مً ظضًض، ؤما بطا ٞاجذ آظا٫ ظم٘ َغ١ الًُٗ الٗاصًت والٛحر الٗاصًت ٞهىا ًازظ بما 

 ٞهلذ به آزغ ظهت ٢ًاثُت، بةٖخباع ؤن الخ٨م الجهاجي َى ٖىىان للخ٣ُ٣ت ال٣ًاثُت.

 :الفسع الثاوي

 مساحػت الحىم النهائي بظهىز مظخجداث

في خحن َى بالٜ لٓهىع صالثل جُٟض طل٪، ًهضع خ٨م في خ٤ الخضر بةٖخباٍع ٦ظل٪ 

ؤو ال٨ٗـ بٖخباٍع بالٜ زم ًٓهغ ما ًُٟض زالٝ طل٪ بإهه خضزا، ٞمهما ج٨ً َبُٗت َظا 

ٗاث  الخ٨م ؾىاء نضع ًٖ مد٨مت الجىذ ؤو اإلاسالٟاث ؤو الجىاًاث، ٞةن ال٨شحر مً الدكَغ

 مً ؤوظضث خلى٫ بظل٪، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:

تباليؿبت للمكٕغ الج ٍغ في مضي بم٩اهُت  ؼاثغي لم ًخُغ١ بلى َظٍ الى٣ُت الجَى

، ٞدؿب عؤًىا والظي ًخماشخى وما بهخهى بلُه مغاظٗت الخ٨م الجهاجي بٓهىع مؿخجضاث

اإلاكٕغ اإلاٛغبي، وطل٪ بٗض الخمُحز بحن ٖضة مىاي٘ ٩ًىن ٞحها الُٟل، و٧ل َظٍ اإلاىا٠٢ 

لٛحر اإلاُٗىن ٞحها بالتزوٍغ، وهي خالت ما جغاظ٘ بٓهىع الىز٣ُت الغؾمُت وهي قهاصة اإلاُالص ا

بطا خ٨م ٖلى الُٟل ٖلى ؤهه بالٜ ٚحر ؤن الىز٣ُت الغؾمُت اإلاخمشلت في قهاصة اإلاُالص جا٦ض 

د٨م  ض ًٖ الٗاقغة، ٟٞي َظٍ الخالت ًلغى الخ٨م ٍو ؤن ؾىه ؤ٢ل مً الشامىت ٖكغة وجٍؼ

ٛغامت مشال، ؤو ًد٨م ٖلُه بىه٠ ٖلى الخضر بما بالخضابحر التهظًبت والتربىٍت م٘ ٣ٖىبت ال

ال٣ٗىبت م٘ الخ٨ملت بالخضابحر، وبطا ؤنضعث اإلاد٨مت خ٨مها ٖلى ؤن الُٟل ؾىه ٣ًل ًٖ 

الشامىت ٖكغة في خحن قهاصة اإلاُالص جا٦ض ؤن ؾىه ؤ٦ثر مً الشامىت ٖكغة ٞهىا ٌٗاص 

٣طخى ٖلُه بال٣ٗىباث اإلا٣غعة للبالٛحن، ؤما بطا ؤنضع الخ٨ م ٖلى ؤن ؾىه مدا٦مخه ٦بالٜ ٍو

ض ًٖ الٗكغ ؾىىاث، في خحن قهاصة اإلاُالص جشبذ ؤهه ٣ًل ًٖ الٗكغ ؾىىاث، ٟٞي َظٍ  جٍؼ

ٗاص الٟهل في ال٣ًُت مً ظضًض بىي٘ خض للمخابٗت الجؼاثُت،  الخالت ًلغى الخ٨م ٧له َو

ظا بٖخماصا ٖلى هو اإلااصة   مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت. 596َو

٘ اإلاٛغبي بط ؤما ا ما ؤنضعث اإلاد٨مت خ٨مها ٖلى ؤؾاؽ بلٙى الخضر و٢ذ في الدكَغ

مت ؾىا مُٗىت وؤنبذ الخ٨م باجا، زم ْهغث ُٞما بٗض وز٣ُت عؾمُت جشبذ ؤن  بعج٩اب الجٍغ

ؾً الخضر ٧اهذ مٛاًغة ٖما ؤزبخه الخ٨م )نٛحرا ؤو ٦بحرا( ٟٞي َظٍ الخالت بطا ٧ان 

، ٞةهه ًخٗحن مٗه بلٛاء الخ٨م مهما الخضر خحن الخ٨م ٖلُه في الٗمغ الظي ال ًخاب٘ ٢ًاثُا

٧ان مىُى٢ه، وؤما بطا ٧ان ٖمٍغ الظي ٦كٟذ ٖىه الىز٣ُت الغؾمُت والٛحر مُٗىن ٞحها ؤن 

الخضر مضع٧ا لؿً الغقض الجىاجي، ٞةهه ٌٗاص الىٓغ في ال٣ًُت ومدا٦مت اإلاتهم ٖلى 
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ت ال ًم٨ً الخ٨م ٖلُه ؾىي ٖلى  ؤؾاؾها ؤهه بالٛا، وؤما بطا ٧ان الخضر في مغخلت ٖمٍغ

جضابحر الخماًت والتهظًب في خحن ؤن الؿً التي جمذ مدا٦مخه ٖلى ؤؾاؾها ٧اهذ ججٗله في 

ٌ ؤو ج٨ملت جضابحر الخماًت بةخضي  اإلاغخلت التي ًجىػ ٞحها للمد٨مت الخ٨م ٖلُه بخٍٗى

ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن، وبطا بؾخٗملذ اإلاد٨مت َظٍ ؤلام٩اهُت ؤن جغاظ٘ 

ها بةٖاصة الٟهل ُٞه لخلغي مىه ال٣ٗىبت وجب٣ي ٖلى الخضابحر ٣ِٞ بطا ٧ان ٖمغ الخضر خ٨م

 (1)ٌؿمذ بظل٪.

وجلجإ اإلاد٨مت في ج٣ضًغ ؾً الخضر بلى حُٗحن زبحر مسخو في َظا اإلاجا٫، في خالت 

ُٚاب ألاوعا١ الغؾمُت التي جشبذ ؾىه، ٚحر ؤهه في خالت ْهىع َظٍ ألازحرة مً بٗض طل٪، 

الخالت همحز بحن خالخحن ألاولى مجها ؤن الضٖىي لم ًخم الٟهل ٞحها بٗض بد٨م باث،  ٟٞي َظٍ

ا ألانل في جدضًض ؾً  اإلاد٨مت ألازظ ومً زمت ًخىظب ٖلى بالىز٣ُت الغؾمُت بةٖخباَع

غ الخبرة اإلاٗض مً َٝغ الخبحر  (2).اإلاتهم وحؿدبٗض ج٣ٍغ

خ٨م باث، ٟٞي َظٍ الخالت هٓم  ؤما الخالت الشاهُت ٧ىن الضٖىي الجىاثُت نضع ٞحها  

اصة الىٓغ في َظا الخ٨م، وطل٪ في اإلااصة  ٣ا إٖل  مً ٢اهىن الُٟل اإلاهغي  133اإلاكٕغ ٍَغ

 (3) والتي ٞغ٢ذ بحن زالر خاالث ٧الخالي:"

  الخالت ألاولى: بطا خ٨م ٖلى متهم ب٣ٗىبت بةٖخباع ؤن ؾىه بلٛذ الخامؿت ٖكغة زم

٘ اإلادامي الٗام ألامغ بلى اإلاد٨مت التي ؤنضعث  زبذ بإوعا١ عؾمُت ؤهه لم ًبلٛها، ٞع

٣ا لل٣اهىن. اصة الىٓغ ُٞه ٞو  الخ٨م إٖل

  الخالت الشاهُت: بطا خ٨م ٖلى اإلاتهم بةٖخباع ؤن ؾىه بلٛذ الشامىت ٖكغة زم زبذ

٘ اإلادامي الٗام ألامغ بلى اإلاد٨مت التي ؤنضعث الخ٨م  بإوعا١ عؾمُت ؤهه لم ًبلٛها، ٞع

اصة الىٓغ ُٞ .إٖل  ه وال٣ًاء بةلٛاء خ٨مها وبخالت ألاوعا١ بلى الىُابت الٗامت للخهٝغ

    ع٢م  مً ٢اهىن الُٟل اإلاهغي  133الخالت الشالشت: ج٣طخي ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة

بإهه" بطا خ٨م ٖلى متهم بةٖخباٍع َٟال زم زبذ بإوعا١ عؾمُت ؤهه بلٜ   1996لؿىت  12

                                                           
غ اإلاٛغب اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلخضار،_ ٖب1 في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، صاع  ض الغخمً مهلر، ج٣ٍغ

 .475، 474(، م م1999الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة،ص ٍ ،) 
 .215قٍغ٠ ؾُض ٧امل، مغظ٘ ؾاب٤، م  _2
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٘ ألامغ بلى اإلاد٨مت التي ؤنضعث الخ٨م الشامىت ٖكغة، ًجىػ للمدامي الٗام ؤ ن ًٞغ

لخُٗض الىٓغ ُٞه ٖلى الىدى اإلابحن في ال٣ٟغجحن الؿاب٣خحن، وواضر مً َظا الىو ؤن 

٘ ألامغ مً اإلادامي الٗام بلى اإلاد٨مت التي ؤنضعث  اإلاكٕغ ًجٗل في َظٍ الخالت، ٞع

ا."  اصة الىٓغ ُٞه ظىاٍػ  الخ٨م إٖل

ٗاث اإلا٣اعهت مً ج ىاولذ مؿإلت ما بن ْهغث الىز٣ُت الغؾمُت اإلاشبدخت ومً الدكَغ

ض ٖلى  ا لؿً اإلاتهم بةٖخباٍع ًٍؼ لخ٣ُ٣ت ؾً اإلاتهم زالٞا إلاا طَبذ بلُه اإلاد٨مت في ج٣ضًَغ

ؾىت، ؤو ٢ض خ٨م ٖلى اإلاتهم بخضبحر مً الخضابحر اإلا٣غعة لؤلخضار، زالٞا إلاا ٖلُه خ٣ُ٣ت  18

ض ًٖ  ٘ ؤلاماعاحي ٞةهه ؤهه َظٍ الخالت هجض ؾىت، وفي  18ؾً اإلاتهم، والظي ًٍؼ ٣ا للدكَغ ٞو

 ٤ في خالت و٢ٕى الخُإ في ج٣ضًغ الؿً، ونضع ُٞه خ٨م باث ٞةهه ًخم مغاظٗخه ًٖ ٍَغ

ظا ما ههذ  ٤ ؤلاظغاءاث اإلا٣غعة في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، َو بلخماؽ بٖاصة الىٓغ، ٞو

ٖلى ؤهه  1979لؿىت  09ع٢م إلاخدضة مً ٢اهىن ألاخضار لئلماعاث الٗغبُت ا 36ٖلُه اإلااصة 

ض ٖلى زماوي ٖكغة ؾىت، زم جبحن مً ألاوعا١  )بطا خ٨م ٖلى متهم ٖلى بٖخباع ؤن ؾىه جٍؼ

٘ الىُابت الٗامت ألامغ بلى اإلاد٨مت التي  الغؾمُت ؤن ؾىه ال ًجاوػ زماوي ٖكغة ؾىت، جٞغ

٣ا لل٣ىاٖض وؤلاظغاءاث اإلا٣غعة إلادا٦مت  ؤنضعث الخ٨م إللٛاثه، والخ٨م في الضٖىي ٞو

 (1)ألاخضار.(

مً ٢اهىن ألاخضار ؤلاجداصي ؤلاماعحي الؿال٠ الظ٦غ ٞةجها ههذ ٖلى  37وؤما اإلااصة  

ؤهه "بطا خ٨م ٖلى اإلاتهم بخضبحر مً الخضابحر اإلا٣غعة لؤلخضار، زم جبحن بإوعا١ عؾمُت ؤن ؾىه 

ض ٖلى  ٘ الىُابت الٗامت ألامغ للمد٨مت التي ؤنضع  18جٍؼ ث الخ٨م إللٛاثه، والخ٨م ؾىت، جٞغ

٣ا لؤلخ٩ام اإلا٣غعة في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الىاظب جُب٣ُها ٖلى  في الضٖىي ٞو

 (2)البالٛحن."

مت ال مً جد٤٣  ش بعج٩اب الجٍغ بطا ؤن الٗبرة في جدضًض ؾً الخضر ٩ًىن مً جاٍع

م اإلاُالصي ال الهجغي، والؿً في َ ازظ في جدضًض الؿً بالخ٣ٍى ظٍ الخالت ًشبذ الىدُجت، ٍو

بىز٣ُت عؾمُت ٦كهاصة اإلاُالص ؤو بُا٢ت شخهُت ؤو ظىاػ ؾٟغ، وفي خالت ُٚابها ٣ًضٍع 

ال٣اضخي باللجىء بلى زبرة الخبحر الُبِب، ٚحر ؤهه في خالت الخُإ في جدضًض الؿً ٦إن 

ض ًٖ الخامؿت ٖكغة زم زبذ مً  ًد٨م ٖلى الخضر الجاهذ ب٣ٗىبت بةٖخباع ؤن ؾىه جٍؼ
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٘ ألامغ بلى ؤوعا١ عؾم ُت ؤهه لم ًجاوػَا، جدب٘ بظغاءاث وهي لجىء عثِـ الىُابت الٗامت لٞغ

٣ا لل٣اهىن، وبطا خ٨م ٖلى متهم بةٖخباع  اصة الىٓغ ُٞه ٞو اإلاد٨مت التي ؤنضعث الخ٨م إٖل

٘ عثِـ الىُابت  ض ًٖ الشامىت ٖكغة زم زبذ بإوعا١ عؾمُت ؤهه لم ًجاوػَا، ٞع ؤن ؾىه جٍؼ

اإلاد٨مت التي ؤنضعجه للخهٝغ ٞحها، وفي الخالخحن الؿالٟتي الظ٦غ، ٞةهه الٗامت ألامغ بلى 

٘ اإلاهغي، وبطا خ٨م ٖلى  ًى٠٢ جىُٟظ الخ٨م ُٞجىػ الخدٟٔ ٖلى اإلاد٩ىم ٖلُه في الدكَغ

متهم بةٖخباٍع خضزا زم زبذ بإوعا١ عؾمُت، ؤهه ظاوػ الشامىت ٖكغة ًجىػ لغثِـ الىُابت 

٘ ألامغ بلى اإلاد  (1)٨مت التي ؤنضعث الخ٨م لخُٗض الىٓغ ُٞه.الٗامت ؤن ًٞغ

لُه ٗاث اإلا٣اعهت ٖو بطا ٢ضعث اإلاد٨مت الؿً زُإ بإ٦ثر مً  ٟٞي البٌٗ مً الدكَغ

زماهُت ٖكغة ؾىت، زم زبذ بٗض الخ٨م الجهاجي بإوعا١ عؾمُت ؤن الؿً صون طل٪، ٣ًىم 

٘ ألامغ للمد٨مت التي ؤنضعث الخ٨م  اصة الىٓغ ُٞه ؤو الىاثب الٗام ؤو عثِـ الىُابت بٞغ إٖل

جىػ بجساط ؤلاظغاءاث الى٢اثُت اإلاىهىم  مغاظٗخه، وفي َظٍ الخالت ًى٠٢ جىُٟظ الخ٨م، ٍو

ٖلحها في ٢اهىن ال٣ٗىباث، وجدب٘ ٖىض بٖاصة الىٓغ ال٣ىاٖض وؤلاظغاءاث اإلا٣غعة إلادا٦م 

ا١ ألاخضار، ؤما بطا خهل بإن خ٨م ٖلى اإلاتهم ب٣ٗىبت خضر وزبذ مً زال٫ مجمل ألاوع 

ض ٖلى زماوي ٖكغة ؾىت، ٞةهه ًجىػ للىاثب الٗام ؤو عثِـ الىُابت  الغؾمُت ؤن ؾىه جٍؼ

الٗامت ؤن ًُلب مً اإلاد٨مت التي ؤنضعث الخ٨م ؤن حُٗض الىٓغ في خ٨مها والخ٨م َب٣ا 

 (2)لل٣اهىن.

بطا في خالت الخُإ ؤو ؤلالخباؽ في ج٣ضًغ الؿً، ومدا٦مت الصخو ٖلى ؤهه خضر ٣ًل ًٖ  

ض ًٖ الشماوي الشما وي ٖكغة ؾىت بىاءا ٖلى ما وعص في مل٠ الضٖىي، في خحن ؤن ؾىه جٍؼ

٘ الىُابت الٗامت ألامغ بلى اإلاد٨مت التي ؤنضعث الخ٨م إللٛاثه في الضٖىي  ٖكغة ؾىت جٞغ

٣ا لؤلخ٩ام اإلا٣غعة في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت .  (3)ٞو

لُه بطا ٢ضعث اإلاد٨مت ؾً اإلاتهم، لٗضم جىاٞغ و  ع٢ت عؾمُت، زم ْهغث َظٍ الىع٢ت ٖو

 ، بٗض الخ٨م جهاثُا في مىيٕى الضٖىي جشبذ زالٝ الؿً الظي ٢امذ اإلاد٨مت بخ٣ضًٍغ

خطر  ًيكإ َظا الىي٘ في ؤخىا٫ ٖضًضة: ٦إن ج٣ضع اإلاد٨مت ؤن اإلاتهم ٢ض ؤجم الؿابٗت، ٍو

ع٢ت جشبذ مً الىع٢ت زالٝ طل٪، ؤو ؤن الخضر اإلاتهم بجىاًت ٢ض ؤجم الخامؿت ٖكغة، والى 

                                                           
 .90، 89، م م مغظ٘ ؾاب٤ؤخمض ؤبى الغوؽ،  _1
 .589م  ، مغظ٘ ؾاب٤،_ خاجم ب٩اع2
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خ٨ك٠ بالىع٢ت ؤهه صون طل٪، ؤو ب٨ٗـ َظٍ  ال٨ٗـ، ؤو ؤهه ٢ض ؤجم الشامىت ٖكغة، ٍو

٤ بحن خالخحن:  الخاالث، ٞهىا ال بض مً الخٍٟغ

٤ الًُٗ بالى٣ٌ ماػا٫ مٟخىخا للمتهم في َظٍ الخالت، متى ٧اهذ ؾىه ألاولى : بطا ٧ان ٍَغ

بلى الىع٢ت الغؾمُت في َٗىه، ٦ما ؤن ال ججحز جى٢ُ٘ ال٣ٗىبت التي ٞغيذ ٖلُه، ؤن ٌؿدىض 

٤ الًُٗ الثاهُت، ؤما مً خ٤ الىُابت الٗامت ؤن جًُٗ في الخ٨م الجهاجي : بطا ٧ان ٍَغ

بالى٣ٌ ٢ض بؾدىٟض، ؾ٨ذ ال٣اهىن ًٖ مىاظهت َظٍ الخالت، وال مجا٫ مً زال٫ 

عي لخىُٓم  لؼم في َظا الخهىم جضزل حكَغ الىهىم الىاٞظة لخٟاصي َظا الى٣ٌ، ٍو

ظٍ اإلاؿإلت، وفي َظا الهضص ٞةن ما ؤهتهذ بلُه ؤخ٩ام الى٣ٌ، جخجه بلى بٖخباع مؿإلت َ

ُت التي جضزل في ؾلُت ٢اضخي اإلاىيٕى خُض ال ع٢ابت  ج٣ضًغ الؿً مً اإلاؿاثل اإلاىيٖى

  (1)ٖلُه مً ٢بل مد٨مت الى٣ٌ.

ٞالخ٨م ٖلى متهم ب٣ٗىبت ٖلى ؤؾاؽ ؤن ؾىه ظاوػ الخامؿت ٖكغة، زم زبذ بإوعا١ 

اصة  ٘ عثِـ الىُابت ألامغ بلى اإلاد٨مت التي ؤنضعث الخ٨م إٖل عؾمُت ؤهه لم ًجاوػَا، ٞع

٣ا لل٣اهىن، وبطا خ٨م ٖلى متهم بةٖخباع ؤن ؾىه ظاوػ الشامىت ٖكغة، زم زبذ  الىٓغ ُٞه ٞو

٘ عثِـ الىُابت ألامغ للمد٨مت التي ؤنضعجه، وفي ٦ال  بإوعا١ عؾمُت ؤهه لم ًجاوػَا، ٞع

خم الخدٟٔ ٖلى اإلاد٩ىم ٖلُه، وبطا خ٨م ٖلى متهم الخالخحن ًخ م جى٠ُ٢ جىُٟظ الخ٨م، ٍو

٘ ألامغ  بةٖخباٍع خضزا زم زبذ بإوعا١ عؾمُت ؤهه ظاوػ الشامىت ٖكغة، ًجىػ للىُابت ؤن ًٞغ

 (2)بلى اإلاد٨مت التي ه٣ُذ بالخ٨م لخُٗض الىٓغ ُٞه.

ت الٗمغ بض٢ ٞالٗبرة ُت ألاخ٩ام ؤلاظغامدت لخبمٗٞغ ُت وال٣ىاٖض ال٣اهىهُت ضًض هٖى

ش الى٢اج٘ ؤو جُب٤ُ ألاخ٩ام الفي خ٤ الخضر ما بن اإلاُب٣ت  خانت جبحن ٦ظل٪ بخاٍع

ش الى٢اج٘.بالبالٛحن  ه الؿً الجؼاجي بخاٍع  بطا ما جبحن بلٚى

                                                           
 .74، 73، م مغظ٘ ؾاب٤_  خؿً الجىزضاع، ٢اهىن ألاخضار الجاهدحن،  1
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جدزج ؤخيام اإلاظؤولُت الجصائُت 

 للحدر وفلا لخدزج مساخل غمسه

  



 جدزج ؤخيام اإلاظؤولُت الجصائُت للحدر وفلا لخدزج مساخل غمسه :الفصل الثاوي

78 

جؼاثُت ب٣ُام ؤع٧اجها، ٚحر ؤن طل٪ لِـ ٧اٝ للخضر لل٣ى٫ ج٣ىم اإلاؿاولُت ال

، وبهما البض مً جدضًض ؾً مدل اإلاؿاءلت الجؼاثُت، وهي الى٣ُت التي بمؿاءلخه ظؼاثُا

ٗاث التي بَخمذ بمجا٫ الُٟىلت، ٞمجها مً  ؤزظ بًغوعة بزخلٟذ ُٞه مسخل٠ الدكَغ

جهذ بلى ؤلا٦خٟاء بخدضًض الؿً جدضًض الؿً الضهُا إلاؿاءلت الخضر ظؼاثُا، ومجها مً بج

لى صون ألاصوى في جدمُل اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر، و  لم ٣ًخهغ َظا الخالٝ ٖلى ألٖا

ٗاث، وبهما ججاوػ  اث الضازلُت للدكَغ طل٪ الخباًً لُل٣ى بَخمام مً الجاهب الضولي،  اإلاؿخٍى

٘ و٧ل طل٪ هدىاوله جدذ ٖىىان جدمُل اإلاؿاولُت الجؼاثُت للُٟل الجاهذ  بحن الدكَغ

ٗاث اإلا٣اعهت وال٣اهىن الضولي في) مبدض ؤو٫(، وؤن جدمُل اإلاؿاولُت  الجؼاثغي والدكَغ

ت، جضابحر وظؼاءاث له الجؼاثُت للخضر جغجب ٣ا لخضعط مغاخله الٗمٍغ ، َظٍ ألازحرة جخضعط ٞو

ى ما هدىاوله بٗىىان جضعط الخضابحر والجؼاءاث اإلاخسظة في خ٤ الخضر اإلاؿاو٫ ظؼاثُا ٣ا  َو ٞو

ت في )مبدض زاوي(  لخضعط مغاخله الٗمٍغ
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 :اإلابدث ألاول 

ػاث اإلالازهت حدر اإلاظؤولُت الجصائُت لل ؼ الجصائسي والدشَس بين الدشَس

 واللاهىن الدولي

لت الخضر ظؼاثُا، وطل٪ اءإلاؿ الىُا١ الٗمغي بلى اإلابدض جُغ٢ىا مً زال٫ َظا 

ت لخدمُل الخضر اإلاؿاولُتبخدضًض  مً الخضوص الضهُا بلى الجؼاثُت بضاًت  اإلاغاخل الٗمٍغ

ظا الخضعط ٗاث جىاوله  في الخدضًض الخضوص الٗلُا، َو ٘ الجؼاثغي والبٌٗ مً الدكَغ الدكَغ

ى ما هدىاوله جدذ ٖىىان ٗاث اإلا٣اعهت في جدضًض  اإلا٣اعهت، َو مى٠٢ اإلاكٕغ الجؼاثغي والدكَغ

ا جم ؤلاهخ٣ا٫ بلى ؤلاَخماماث بٗضَ في)مُلب ؤو٫( الىُا١ الٗمغي إلاؿاءلت الخضر ظؼاثُا

الضولُت إلاؿاولُت الخضر ظؼاثُا، وطل٪ بالخُغ١ ُٞه بلى ما زلهذ بلُه ٧ل مً ٢ىاٖض 

جدضًض الىُا١  ما ًسوُٞ 1989ب٨حن و بجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة بكإن خ٣ى١ الُٟل لؿىت 

لخدمُل اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر، والظي جُغ٢ىا بلُه جدذ ٖىىان مى٠٢  الٗمغي 

  ال٣اهىن الضولي في جدضًض الىُا١ الٗمغي إلاؿاءلت الخضر ظؼاثُا في )مُلب زاوي(

 :ألاول  اإلاعلب

ػاث اإلالازهت في جددًد الىعاق الػمسي إلاظاءلت الحدر  مىكف اإلاشسع الجصائسي والدشَس

 حصائُا

ٗاث  بزخلٟذ لى الدكَغ لخدمُل اإلاؿاولُت خى٫ جدضًضَا للخضًً ألاصوى وألٖا

ت التي حؿب٤، الجؼاثُت للخضر ألاصوى ال ٌؿإ٫ الخضر ٞحها ظؼاثُا وهي  لؿًا ٞاإلاغخلت الٗمٍغ

ىت ٢اَٗت ال ًم٨ً صخًها، وما بٗضَا ٌؿإ٫ ٞحها الخضر، ٚحر ؤن مؿاولُخه َىا جخضعط  ٢ٍغ

ت،  عاظ٘ لٗضة بٖخباعاث مُٗىت  وؤلازخالٝ في جدضًض َظٍ الخضوصخؿب جضعط مغاخله الٗمٍغ

٘، ومً زمت ٞةن للمؿاولُت الجؼاثُت للخضر هدىاوله  الىُا١ الٗمغي جدضًض  جسو ٧ل حكَغ

)الٟٕغ ألاو٫(، زم هخُغ١ بٗضَا بلى مى٠٢ البٌٗ مً خؿب مىٓىع اإلاكٕغ الجؼاثغي في 

ٗاث اإلا٣اعهت في )الٟٕغ الشاوي(  الدكَغ

 :الفسع ألاول 

 إلاظؤولُت الحدر حصائُا في جددًد الىعاق الػمسي مىكف اإلاشسع الجصائسي 

، ٖلى ؤؾاؽ مضي هطج ٢ضعاث الخمُحز لضًه ووُٖه ر اإلاؿاولُت الجؼاثُتًدمل الخض

ٗاث بما في طل٪  ٖلى ج٣ضًغ هخاثج ؤٞٗاله، َظا الخ٣ضًغ لٗىهغ الخمُحز بزخلٟذ خىله الدكَغ
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٘ الجؼاثغي  بًغوعة جدضًض ؾً صهُا ٌؿإ٫ ٞحها الخضر ظؼاثُا، وما صوجها  ، الظي ؤزظالدكَغ

ى ما هدىاوله في )ؤوال(، زم هخُغ١ بٗضَا بلى ؤزظ اإلاكٕغ  ت،جىٗضم ٞحها مؿاولُخه الجؼاثُ َو

لى  مؿاءلت الخضر ظؼاثُا في )زاهُا( لجهاًت الخضازت ٖىض الجؼاثغي ؤًًا بالؿً ألٖا

 ؤوال: مىكف اإلاشسع الجصائسي في جددًد الظً الدهُا لخدمُل اإلاظؤولُت الجصائُت للحدر

ى يغوعة جدضًض ؾً صهُا ٩ًىن ٞحها ٌٗض اإلاكٕغ الجؼاثغي في م٣ضمت الضاُٖحن بل

، وطل٪ في ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي في ال٣ؿم الشاوي في ظهت تالُٟل مدل مؿاءلت ظؼاثُ

لم ٨ًمل "ال ٩ًىن مدل للمخابٗت الجؼاثُت الُٟل الظي  مىه ٖلى ؤهه 56الخد٤ُ٣ في اإلااصة 

ان ألاخ٩ام الٗامت، ، وؤقاع ال٣اهىن هٟؿه في الباب ألاو٫ جدذ ٖىى (1) ("10الٗكغ ؾىىاث )

ٖلى ؤن الُٟل الجاهذ َى "الُٟل الظي ًغج٨ب ٞٗال مجغما  03ال٣ٟغة  02وفي هو اإلااصة 

اإلاٗضلت  مً ٢اهىن ال٣ٗىباث 49 و٦ظا ههذ اإلااصة، (2)والظي ال ٣ًل ٖمٍغ ًٖ ٖكغ ؾىىاث"

ل ٖكغ ٖلى ؤهه )ال ٩ًىن مدال للمخابٗت الجؼاثُت ال٣انغ الظي لم ٨ًم 14/01بال٣اهىن ع٢م 

 (3)ؾىىاث(.

ت الخضر ظؼاثُا، ٞلغبما طَب اءلوهجض ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي إلاا خضص الؿً ألاصوى إلاؿ

حر ٢اصع ٖلى ٞهم مٗجى  ىت بٖخباع مً لم ًبلٜ َظا الؿً ٚحر ٢ابل ألن ٩ًىن ظاهدا، ٚو م٘ ٢ٍغ

مت وزُىعتها، وؤهه بن ٢ام بهظا الٟٗل الجغمي، ال ٌٗضو ؤن ٩ًىن ؤصاة َُٗت في  ًض مً الجٍغ

خسٟى وعاء الُٟل. مت ٍو ض بعج٩اب الجٍغ  (4)ًٍغ

خباع الخضر مدال  ومً زال٫ ههىم اإلاىاص الؿالٟت الظ٦غ، ٞةن الؿً الضهُا إٖل

لت الجؼاثُت، هي جمام الؿً الٗاقغة مً الٗمغ وما صوجها ال ٌؿإ٫ ظؼاثُا، وبخمامها اءللمؿ

ضي الُٟل خؿب عؤًىا، ال جبضؤ ، في خحن ؤن ٢ضعة الخمُحز للت الجؼاثُتاء٩ًىن مدال للمؿ

ا ما بال بخمامه الشالشت ٖكغة ؾىت ٖلى ألا٢ل، ألن الٗبرة في الخمُحز َى  بالٓهىع والىطج هٖى

ا ما ًضوع خىله وما ًخسظ في خ٣ه.  ٢ضعة الُٟل البؿُُت في ٞهم هٖى

                                                           
ٟل، مغظ٘ ؾاب٤، اإلاخٗل٤ بدماًت الُ 1436عمًان  28اإلاىا٤ٞ لـ  2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15ع٢م  ٢اهىن خماًت الُٟل الجؼاثغي _ 1

 .12م
 .06مغظ٘ هٟؿه، م _ 2
ضة الغؾمُت ٖضص 02/2014//04اإلااعر في  14/01اإلاٗضلت بال٣اهىن ع٢م  ال٣ٗىباث مً ٢اهىن  49_اإلااصة 3  .5م ،07، الجٍغ
جي ا _4 ٤ُ ٢ضًغي، بججاٍ اإلاكٕغ الجؼاثغي للخض مً حؿلُِ ال٣ٗىبت ٖلى الخضر الجاوي، ؤٖما٫ اإلالخ٣ى الَى ى٫ إلاىؾىم خمدمض جٞى

الظها ًىمي آظىىح الاخضار ٢غاءة في وا٢٘ و  ، ٢ؿم الخ٣ى١، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت 2016ماي  05و 04ٞا١ الٓاَغة ٖو

 04باجىت، م
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زاهُا: مىكف اإلاشسع الجصائسي في جددًد الظً ألاغلى لخدمُل اإلاظؤولُت الجصائُت 

 للحدر

ٗاث التي ؤزظث بهظا ؤلاججاٍ اإلاكٕغ الجؼاثغي، الظي ب٢خهغ في    في م٣ضمت َظٍ الدكَغ

جدضًض ٖمغ الخضر مدل اإلاؿألت الجؼاثُت في الخض ألا٢صخى بشماهُت ٖكغة  بضاًت ألامغ ٖىض

في جدضًض الؿً الضهُا، ٚحر ؤهه بهضوع ٢اهىن الُٟل  ال٣ًاجي ئلظتهاصلوؤب٣ى  ،ؾىت

خهغ الؿً الضهُا إلاؿألت الخضر ظؼاثُا في الؿً الٗاقغة مً والظي  15/12ع٢م  الجؼاثغي 

ٖمغ الُٟل، وظٗل مً ٞترة الخضازت ؤجها جمخض مً ؾً الٗاقغة بلى ٚاًت ٖضم جمام الشامىت 

وطل٪ بالىو في اإلااصة الشاهُت مىه ٖلى ؤهه" ٣ًهض في مٟهىم َظا ال٣اهىن ٖكغة مً الٗمغ، 

الشامىت ٖكغة ؾىت ٧املت ..ًُٟض مهُلر خضر هٟـ ما ًإحي: الُٟل ٧ل شخو لم ًبلٜ 

 (1)اإلاٗجى."

٤ في جدضًض الىُا١ الٗمغي للخضر، بط ؤهه خضص ؾً  ومً زمت ٞةن اإلاكٕغ الجؼاثغي ٞو

ٖضم جمام وحؿخمغ مؿاولُخه الجؼاثُت بةٖخباٍع خضزا بلى ٚاًت صهُا ٌؿإ٫ ٞحها الخضر 

ٗا ث التي لم جدضص الؿً الضهُا وؤ٦خٟذ الشامىت ٖكغة مً الٗمغ، زالٞا للبٌٗ مً الدكَغ

  بخدضًض الىُا١ الٗمغي مً اإلاُالص بلى ٚاًت ؾً ؤٖلى مُٗىت .

 :الفسع الثاوي

ػاث اإلالازهت   في جددًد الىعاق الػمسي إلاظؤولُت الحدر حصائُامىكف الدشَس

ٗاث اإلا٣اعهتحٗضصث  خى٫ يغوعة جدضًض ؾً صهُا مً  ،جىظهاث مسخل٠ الدكَغ

لى الظي جيخهي ُٞه الخضازت، ٚحر ؤن َظا ؤلاق٩ا٫ ًشىع ٖضمها ؤو الا٦خٟ اء بخدضًض الؿً ألٖا

، ٞهل ًخىظب في َظٍ الخالت جدضًض ؾً ذٖىضما ج٣ىم اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر الجاه

ظا  لى الظي جيخهي ُٞه الخضازت، َو صهُا لبضاًت مؿألخه ظؼاثُا ،ؤو ؤلا٦خٟاء بخدضًض الؿً ألٖا

ظا ؤلازخالٝ ؤؾاؾه مضي ٢ضع  اجه وج٣ضًغ هخاثج ؤٞٗاله، َو ة الُٟل ؤو الخضر في ٞهم جهٞغ

ٗاث اإلا٣اعهت ٧له مخى٠٢ ٖلى ٨ٞغة الخمُحز،  ومً زمت هدىاو٫ بججاٍ البٌٗ مً الدكَغ

لخدضًض الؿً ألاصوى لخدمُل اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر في )ؤوال(، زم هدىاو٫ بٗضَا اججاٍ 

ٗاث اإلا٣اعهت لؤلزظ بال لى إلاؿاءلت الخضر ظؼاثُا في ) زاهُا(، البٌٗ مً الدكَغ ؿً ألٖا

ٗاث اإلا٣اعهت لؤلزظ باإلججاَحن في)زالشا(  وؤزحرا الخُغ١ بلى مى٠٢ البٌٗ مً الدكَغ

                                                           
 .05، مغظ٘ ؾاب٤، م ٢اهىن خماًت الُٟل الجؼاثغي  - 1
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ػاث اإلالازهت لألخر بالظً  ؤوال:  ألادوى إلاظاءلت الحدر حصائُاإججاه البػض مً الدشَس

ٗاث اإلا٣اعهت بلى بؾدىض   في يغوعة ألازظ بالؿً ألاصوى  ٖضة بٖخباعاث،ث البٌٗ مً الدكَغ

     إلاؿاولُت الخضر ظؼاثُا، صون جغ٥ ألامغ ٖلى بَال٢ه، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:

ٗاث الخضًشت بلى يغوعة وي٘ خض ؤصوى لؿً الخضر ٌؿإ٫  ٖىه حؿعى ؤٚلبُت الدكَغ

٘ بلى آزغ، ٞىجض ٗاث  ظؼاثُا، ٚحر ؤجها بزخلٟذ في جدضًضٍ مً حكَغ مً بحن َظٍ الدكَغ

ٗاث الٗغبُت اإلا ٘ الجؼاثغي في جدضًض الؿً الضهُا الدكَغ ٣اعهت التي ؾاعث هدى مؿاع الدكَغ

والظي خضص ؾً بوٗضام الخمُحز بإعبٗت ٖكغ  1953هجض مجها ٢اهىن ال٣ٗىباث اللُبي لؿىت 

تي الظي وي٘ خضا ؤصوى لؿً الخضر بؿب٘ ؾىىاث، وهٟـ (1)ٖاما ، و٢اهىن ألاخضار ال٩ٍى

 (2)هىن ألاخضار الجاهدحن الؿىعيألامغ باليؿبت ل٣ا

ش  وهجض ؤن ال٣غاع الهاصع ًٖ مجلـ خ٣ى١ ؤلاوؿان بسهىم الٗضالت الجىاثُت بخاٍع

٘ ؾً اإلاؿاولُت الجىاثُت بلى  2011/ؾبخمبر/22 ؾىت ٦دض ؤصوى، ٦ظل٪ خضص  12ؤوصخى بٞغ

) مٗهض ظى٠ُ لخ٣ى١ ؤلاوؿان، لجىت خ٣ى١ الُٟل، 2007لؿىت 10الخٗل٤ُ الٗام ع٢م

مٗجى الؿً الضهُا للمؿاولُت الجؼاثُت: "ال ًم٨ً مؿاءلت  2007ٗل٤ُ الٗام ع٢م ٖكغة الخ

مت صون الؿً  ألاخضار بمىظب بظغاء ٢اهىن ال٣ٗىباث، بطا ٧ان ألاخضار اإلاغج٨بىن للجٍغ

الضهُا، وختى ألاخضار الُاٞٗحن ظضا لهم ألالُت إلهتها٥ ٢اهىن ال٣ٗىباث، ول٨جهم بطا بعج٨بىا 

مت صون ا لؿً الضهُا للمؿاولُت الجىاثُت ٞةن ؤلاٞتراى ال٣اَ٘ و ٖضم بم٩اهُت جىظُه ظٍغ

التهم بلحهم عؾمُا، ومؿاءلتهم بمىظب بظغاء ٢اهىن ال٣ٗىباث، ٞباليؿبت بلى َاالء ألاخضار 

ًم٨ً بجساط جضابحر خماًت زانت ٖىض اللؼوم مغاٖاة إلاهالخهم الًٟلى، وؤما ألاخضار 

مت ؤو )بهتها٥ الظًً َم في الؿً الضهُا ل لمؿاولُت الجىاثُت ؤو ٞى٢ها و٢ذ بعج٩اب الجٍغ

ؾىت ُٞم٨ً جىظُه التهمت عؾمُا بلحهم  ٢18اهىن ال٣ٗىباث( ٚحر ؤن ؾجهم ؤ٢ل مً 

وبزًاٖهم إلظغاءاث ٢اهىن ال٣ٗىباث، ٚحر ؤن َظٍ ؤلاظغاءاث بما ٞحها الىدُجت الجهاثُت 

الُٟل وؤخ٩امها ٖلى الىدى اإلابحن في  ًجب ؤن ج٩ىن مخ٣ٟت جماما م٘ مباصت بجٟا٢ُت خ٣ى١ 

 (3).2007لؿىت  10الخٗل٤ُ الٗام ع٢م 

                                                           
  . 24_ خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾاب٤ ، م1
٘ الجؼاثغي، صاع الهضي، ٖحن ملُلت ، الجؼاثغ، صٍ، ص ثت نابغ، ظمُل ،_ هبُل ن٣غ 2  . 12،11، م م ألاخضار في الدكَغ
_ ؤماوي مدمض ٖبض الغخمً اإلاؿاُٖض، الٗضالت ؤلانالخُت "اإلاٟهىم الخضًض للٗضالت الجىاثُت لؤلخضار"، صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت"، مظ٦غة 3

غان، ماظؿخحر، ٧لُت الخ٣ى١ وؤلاصاعة الٗامت، ظام ذ، ٞلؿُحن، خٍؼ   .29، 28م  ، م2014ٗت بحر ٍػ
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ٗاث مً جغي ؤن ؾً الخضازت ًجب ؤن ًبضؤ مىظ اإلاُالص  وفي ألازحر هجض ؤن مً الدكَغ

بمٗجى ؤهه لِـ َىا٥ خض ؤصوى لؿً الُٟىلت والخضازت، ٚحر ؤهه ُٞما ًسو اإلاؿألت 

 .ججاٍوبضاًتها ٞؿاعث هٟـ َظا ؤلا الجؼاثُت

ٗاث التي ؤزظث بهظٍ الىظهت اإلاكٕغ الٟغوسخي وطل٪ باٖخباٍع ؤن  ومً بحن َظٍ الدكَغ

الصخو خضزا مىظ مُالصٍ وختى جمام ؾً الشماوي ٖكغ مً الٗمغ، ول٨ىه ًسً٘ في َظٍ 

ت، ٞهى ٢بل ؾً الٗاقغة ال ٌؿإ٫ ظؼاثُا وال  اإلاغخلت إلاٗاملت جدىٕى بدؿب مغخلخه الٗمٍغ

ت وطل٪ بظخماُٖا وال ًسً٘  ألخ٩ام ال٣اهىن الجىاجي، وبهما جخسظ لهالخه بظغاءاث جغبٍى

اإلاخٗل٤  1945َب٣ا للخٗضًل الظي ؤخضزه اإلاكٕغ الٟغوسخي ٖلى اإلاغؾىم الشاوي مً ٞبراًغ 

٘ ؾً مغخلت ٖضم  09/09/2002بالُٟىلت الجاهدت بمىظب ال٣اهىن اإلااعر في  والظي ٞع

بٗت، وطل٪ بسالٝ ما ٧ان م٣غعا في ْل الخمُحز بلى ؾً الٗاقغة بضال مً ؾً الؿا

٘ 1810الهاصع في  الٟغوسخي الىهىم ال٣ضًمت ؾىاء في ٢اهىن ال٣ٗىباث ، ؤو في الدكَغ

الخام باألخضار الجاهدحن وهي الىهىم التي جىاجغث ٖلى بٖخباع ؾً الؿابٗت الؿً التي 

ضم اإلاؿاولُت  .(1)جيخهي ٞحها مغخلت الُٟىلت اإلاب٨غة التي جدؿم بالبراءة ٖو

ظا لٛغى   ومهما ٨ًً ٞةهه ًب٣ى جدضًض الؿً ألاصوى إلاؿألت الخضر ظؼاثُا ؤمغا مهما، َو

جدضًض هٕى ؤلاظغاءاث التي ًسً٘ لها الخضر ؤو ٌٟٗى مجها، ختى وبن ٧ان َىا٥ بزخالٝ في 

، ٚحر ؤهه ٢ض جُب٤ الؿً ألاصوى ٚحر ؤهه جم ؤلاجٟا١ ٖلى ؤن ما صوجها ال ٌؿإ٫ الُٟل ظؼاثُا

وجمامها ٌؿإ٫ ٚحر ؤن َبُٗت ألاخ٩ام الجؼاثُت جسخل٠ مً  ه جضابحر التربُت والتهظًبفي خ٣

٘ بلى آزغ.  حكَغ

ػاث اإلالازهت لألخر بالظً ألاغلى إلاظاءلت الحدر حصائُازاهُا  : إججاه البػض مً الدشَس

ٗاث وجىنُاث ؤزغي، بلى ٖضم حُٗحن خض ؤصوى لؿً الخضر والظي ٖلى  بججهذ حكَغ

داؾبخه ظؼاثُا، بهما بججهذ بلى جدضًض خض ؤٖلى لؿً الخضازت، والظي به ؤؾاؾه ًم٨ً م

َظٍ  ومً بحن، جخدضص مؿاولُت الُٟل ؤو الخضر الجؼاثُت م٘ بزخالٞها في جدضًض الؿً

والتي ؤقاعث بلى ؤن  1953جىنُاث الخل٣ت الضعاؾُت التي ٣ٖضة بال٣اَغة ؾىت  الخىنُاث

ه الشامىت ٖكغة مٗاًحر البالٛحن في الخ٨ٟحر وفي الؿ لى (2)لى٥ ال ًضع٦ها الخضر ٢بل بلٚى ، ٖو

ٗاث التي ؤزظث بهظا الخىظه مبضثُا ه مجلت خماًت الُٟل الخىوسخي( جىوـ )ي عؤؽ الدكَغ

                                                           
 .96م مغظ٘ ؾاب٤، _ مدمىص ؾلُمان مىسخى، 1
٘ الجؼاثغي، اإلاا _ مدمض ٖبض ال٣اصع ٢ىاؾمُت، 2 ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ،ص ٍظىىح ألاخضار في الدكَغ   . 35، م (1992) ،ؾؿت الَى
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ى "٧ل بوؿان ٖمٍغ ؤ٢ل مً زماهُت ٖكغة  بط ظاءث في الٟهل الشالض بمٗجى الُٟل َو

 (1).ٖاما، ما لم ًبلٜ ؾً الغقض بم٣خطخى ؤخ٩ام زانت"

ٗاث الٗغبُت اإلا٣اعهت ؤًًا ً اوم ٘ الُمجي الظي هو في ٢اهىن لدكَغ هجض مجها الدكَغ

في ماصجه الشاهُت بإن الخضر "٧ل بوؿان لم ًخجاوػ  2002لؿىت  45الُٟل الُمجي ع٢م 

 .(2)زماوي ٖكغة ؾىت مً ٖمٍغ مالم ًبلٜ ؾً الغقض ٢بل طل٪ 

٘ الٟغوسخي ُٞما ًسو جدضًض الخض ألٖا لى لؿً الُٟل مدل ؤما مى٠٢ الدكَغ

ت و لت ظؼاثُا، بط ؤٖخبر ؤن مؿإلت ٖخبت الؿً ٢ضًمت وخؿاؾت، اءاإلاؿ َظٍ الٗخبت يغوٍع

الخدضًض بدؿب الخُىع اإلاخىؾِ للٟغص، والظي ال ًدىاؾب م٘ الخ٣اث٤ اإلالمىؾت، بن ٧ان 

لبُت الجؼاثُت مدضص خالُا في ٞغوؿا بـ  ى ؾىت، ال جشحر الٗضًض مً الهٗىباث خت 18ٖمغ ألٚا

  (3) ال ٌؿاًغ البلٙى اإلاٟترى للٟئت الجؼاثُت وؤ٦ثر خؿاؾُت. -البلٙى -وبن ٧ان الىطج

ٗاث  التي زًٟذ مً الخض ألا٢صخى لٗمغ الخضر بلى ؾخت  ألاظىبُت ٚحر ؤهه مً الدكَغ

٘ الخض ألا٢صخى لؿً الخضر بلى  ٖكغة ؾىت ٧ال٣اهىن الهىضي والبا٦ؿخاوي، ومجها مً ٞع

ً ؾىت ٧ال٣ا كٍغ ضي والكُلي. واخض ٖو  (4)هىن الؿٍى

، في خا٫   ٚحر ؤهه ؤزحر حؿائ٫ ُٞما ًسو الخضر الظي لم ًخم الؿابٗت مً ٖمٍغ

ُٗت لكاون  ،بعج٩ابه ٞٗال بظغامُا صون بجساط ؤي بظغاء في مىاظهخه ها٢كذ اللجىت الدكَغ

مت اإلاى٣ٗضة في ال٣اَغة في  ٫ ؾىت ٧اهىن ألاو  17_5ألاخضار اإلاىبش٣ت ًٖ ماجمغ م٩اٞدت الجٍغ

َظٍ اإلاؿإلت، و٢ض ؤزحر ٞحها عؤًان مسخلٟان ألاو٫ ًضٖى بلى ٖضم حُٗحن خض ؤصوى  1953

للخضازت بدُض جبضؤ مىظ والصة الُٟل، وؤصخاب َظا الغؤي ًغون ؤهه ال ًجىػ ؤن ج٠٣ 

ت ألاًضي خُا٫ الهٛحر الظي ًغج٨ب ظغما لٗلت ؤهه لم ًبلٜ ؾىا  الهُئت الاظخماُٖت م٨خٞى

ىن، ٣ٞض ج٩ىن َظٍ باصعة قغ ؤ٦بر حهضص الُٟل في مؿخ٣بله وحهضص اإلاجخم٘ ، مُٗىت في ال٣اه

لظل٪ ًجب مٗالجت َظا الُٟل وبجساط ؤلاظغاءاث التي حؿخلؼمها خالخه، وبطا ٧اهذ بٌٗ 

ال٣ىاهحن ٧ال٣اهىن اإلاهغي مشال، جُل٤ ؾً بجساط ؤلاظغاءاث في خالت حكغص الخضر ٞمً 

                                                           
ش  ة_ مجلت خماًت الُٟل الخىوسخي الهاصع  1 ميكىع في ؤلاهترهِذ في اإلاى٢٘ 1995اإلااعر في  92بمىظب ٢اهىن ٖضص  ،09/11/1995بخاٍع

اعة ًىم www1.umn.eduؤلال٨ترووي،   .14:30، الؿاٖت 20/20/2019، جمذ الٍؼ
ش  2 ، ميكىع في ؤلاهترهِذ في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي، 1423عمًان  14اإلاىا٤ٞ  19/11/2002_ ٢اهىن الُٟل الُمجي الهاصع بخاٍع

www1.umn.edu،  اعة ًىم  .14:30، الؿاٖت 20/04/2019جمذ الٍؼ
3
  _Jean- Francois _Renucci. Op.Cit. P 63.  

ب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ال٣اَغة، ص  4 _ مدمض شخاجت عبُ٘، ظمٗت ؾُض ًىؾ٠، مٗتز ؾُض ٖبض هللا، ٖلم الىٟـ الجىاجي، صاع ٍٚغ

 .205ٍ، صث، م 
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الخضر ظغما آزغ مهما ٧اهذ ؾىه، وؤما الغؤي الشاوي  باب ؤولى ٖضم الؿ٩ىث خُا٫ بعج٩اب

٤ بحن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت التي جخسظ ٣ٖب بعج٩اب الخضر  ٞحري ؤصخابه ؤهه ًجضع الخٍٟغ

لجغم ما وبحن جضابحر الخماًت والى٢اًت التي ج٣ضم للخضر ألي ؾبب مً ألاؾباب، ٞاإلظغاءاث 

ه ؾىا ًٟترى مٗها ؤهه ؤنبذ  مال٩ا الجؼاثُت ال ًجىػ بجساطَا خُا٫ الخضر بال بٗض  بلٚى

لكحئ مً الخمُحز، وؤن ؤٖماله جىم ٖما في هٟؿه مً مُى٫ وهؼاٖاث ، لظل٪ ًجض باإلاكٕغ 

حُٗحن َظٍ الؿً، وؤما جضابحر الى٢اًت والخماًت وؤمشالها ٞلِـ َىا٥ ما ًمى٘ اإلاجخم٘ مً 

ث اللجىت ألازظ بالغؤي بجساطَا خُا٫ الُٟل مىظ ؾً الىالصة، وبٗض مىا٢كت الغؤًً ٢غع 

 (1) ألاو٫، ؤي ٖضم حُٗحن خض ؤصوى لؿً الخضر.

لى في جدضًض مؿاولُت الُٟل ظؼاثُا ٚحر ٧اُٞت  ومً زمت ٞاإل٢خهاع ٖلى الؿً ألٖا

ظا ل٩ىن ٢ضعة الُٟل ٖلى الخمُحز لِؿذ ٧لها واخضة مً اإلاُالص بلى ما ٢بل جمام  لىخضَا، َو

، ومً زمت  ظا ل٩ىن ؾً الشامىت ٖكغة مً ٖمٍغ لى، َو يغوعة جدضًض الخضًً ألاصوى وألٖا

ؿخُٟض  الخض ألاصوى لبضاًت مؿألت الخضر ظؼاثُا ما ٢بله ًىٗضم الخمُحز لضي الُٟل ٧لُا، َو

جُا و٢ضعة  ىت ال٣اَٗت مً الآلمؿاولُت الجؼاثُت، وبخمامه ًبضؤ الخمُحز في الىمى جضٍع مً ال٣ٍغ

ا ما ًخسظ في خ٣ه مً ؤلاصعا٥ لضي الُٟل جبضؤ بةؾدُٗاب ما خىله ، وبالىدُجت ٞهم هٖى

ه.  بظغاءاث والىاججت ًٖ ألاٞٗا٫ اإلاغج٨بت مً َٞغ

ػاث اإلالازهت لألخر باإلججاهين إلاظاءلت الحدر حصائُا زالثا:  إججاه البػض مً الدشَس

ٗاث التي جبيذ َظا ؤلاججاٍ َى ال٣اهىن الجىاجي اإلاٛغبي، وطل٪  في م٣ضمت الدكَغ

َى "الهٛحر الظي ؤجم ازىتي ٖكغة ٖاما ولم ًبلٜ الٗام الؿاصؾت  بالىو ٖلى ؤن الخضر

ٖكغة، وبإن الهٛحر الظي لم ًبلٜ ازىتي ٖكغة ٖاما ٌٗخبر ٚحر مؿاوال ظىاثُا الوٗضام جمُحٍز 

 (2)(."138،139)الٟهالن 

حن، في ماصجه ألاولى ٖلى ؤن وهو ؤًًا  ال٣اهىن الٗغاقي الخام باألخضار اإلاىدٞغ

ؤجم الؿابٗت مً ٖمٍغ ولم ًخم الشامىت ٖكغة و٢ذ اعج٩اب الٟٗل مدل  الخضر ٧ل" شخو

 (3)اإلاؿاءلت."

                                                           
 .43م  ،مغظ٘ ؾاب٤حن، _خؿً الجىزضاع، ٢اهىن ألاخضار الجاهد1
ً، ٢ًاء ألاخضار، صعاؾت م٣اعهت، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ٍ 2 يب ؤخمض ٍٖى  .21، م 2009، 1_ ٍػ
اًت ألاخضار الٗغاقي لؿىت 3 اعة ًىم aliraq.net-wikidorar، ميكىع في ؤلاهترهِذ في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي1983_ ٢اهىن ٖع ، جمذ الٍؼ

 .18:00، الؿاٖت 14/02/2018
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ٗاث الٗغبُت اإلا٣اعهت ؤًًا  ٗت ومً الدكَغ ال٣اهىن الؿٗىصي والظي جبجى ؤخ٩ام الكَغ

، وخضص اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر في اإلامل٨ت مً زال٫ مغاخل الؿً وؤلاصعا٥، ؤلاؾالمُت

لى وجضعظذ ُٞما بُجهم وجضعظذ في اإلاغاخل الٗ ت للهٛحر بخدضًض الخضًً ألاصوى وألٖا مٍغ

 مغاخل ؤزغي والتي ًمغ بها الخضر وهي ٧الخالي:

 مسخلت الخمُيز:  

ال ٩ًىن الهٛحر ٞحها مدل للمؿاولُت الجؼاثُت وال لل٣ٗاب الجؼاجي، ماصام لم ًبلٜ 

ٗت ؤلا  ، وطل٪ خؿب ما ؤج٤ٟ ٖلُه ٖلماء الكَغ ؾالمُت، ٞال ٌٗا٢ب بٗض الؿابٗت مً ٖمٍغ

غ، وبهما ًجىػ جإصًبه ٣ِٞ جإصًبُا  بطا ما اعج٨ب ظغم ٌؿخىظب الخض ؤو ال٣هام ؤو الخٍٗؼ

غاث الخُٟٟت ٧الخىبُش والًغب  مالثما لؿىه وال ًدىي مٗجى ال٣ٗاب، بخى٢ُ٘ الخٍٗؼ

  (1) .الخ٠ُٟ

وٗضام ٣ُٞام اإلاؿاولُت الجؼاثُت َى ب٣ُام ؤلاصعا٥ و ؤلازخُاع لضي الصخو، وؤن ب

٧لحهما ٌٗجي بهخٟاء اإلاؿاولُت، والؿبب في بمخىإ اإلاؿاولُت للهٛحر َى بوٗضام الخمُحز لضًه، 

و ؤن بهخٟاء الخمُحز ل٩ىهه ًخُلب جىاٞغ ٢ىي طَىُت ٢اصعة ٖلى جٟؿحر اإلادؿىؾاث وصع٥ 

ا، وال جخد٤٣ َظٍ ال٣ىي بال بطا هطجذ في الجؿم ألاظؼاء التي  ماَُت ألاٞٗا٫ وجى٢٘ آزاَع

 (2)جاصي الٗملُاث الظَىُت وجىاٞغ ٢ضع مً َظٍ الٗملُاث.

ٟٞي بمخىإ اإلاؿاولُت الجؼاثُت للُٟل ؤَمُت، ؾُما ٖىض جدضًض الؿً التي ال ٩ًىن 

ٗت ؤلاؾالمُت بٖخبرث الؿً ألاصوى ٣ًخهغ في  ٞحها مدال للمؿألت الجؼاثُت، وهجض ؤهه في الكَغ

ى الٗمغ الظي ؤزظث به ٘  ٖمغ الؿب٘ الؿىىاث، َو ٗاث الٗغبُت ٧الدكَغ البٌٗ مً الدكَغ

الؿٗىصي، ٚحر ؤهىا هغي بإن َظٍ الؿً مىسًٟت ظضا في بٖخباع الُٟل ممحز، ألن الىا٢٘ 

زالٝ طل٪ ٞالُٟل اإلاخمضعؽ في الُىع ؤلابخضاجي)الؿىت ألاولى( ٞهىا ٩ًىن ٖمٍغ ؾب٘ 

ى ٖمغ الؿىت الغابٗت ببخضاج ي والظي ٩ًىن ٖمٍغ ؾىىاث ختى ؤهىا هٟترى ألا٦ثر مً طل٪ َو

مت ٦ًغب نض٤ً له في هٟـ اإلاضعؾت وؾبب  في خضوص الٗكغ ؾىىاث، ٞهىا لى ًغج٨ب ظٍغ

ٗاث التي جإزظ بٗمغ الؿب٘  له ؤيغاع ظؿماهُت زُحرة مشال، ٞهىا في البٌٗ مً الدكَغ

سً٘ لخضابحر التربُت والتهظًب، ٞهىا الؿاا٫ اءؾىىاث ٞهىا ٩ًىن مدال للمؿ لت الجؼاثُت ٍو

                                                           
اى، 1 _  ٞالح بً هانغ بً ؾلُان بً ؾٟغان، اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلخضار صعاؾت جُب٣ُُت في مد٨مت ألاخضار بضاع اإلاالخٓت في الٍغ

اى، اإلاٗهض الٗالي للٗلىم ألامىُت ٢ؿم الٗضالت الجىاثُت، جسهواإلااظؿخحر مظ٦غة ب بالٍغ  ، اإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث ألامىُت والخضٍع

ت، ٢ؿم ال٣اهىن،  ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي، ٧لُت الٗلىم ؤلاصاٍع  .210، م 1995الدكَغ
 .397، مغظ٘ ؾاب٤، م ال٣اصع الكاوي _ ٖلي خؿحن الخل٠، ؾلُان ٖبض 2
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ألهه ٢ض ٌٗخبٍر  بجض واعي ومضع٥ إلاا ٢ام به ما بن ٧ان الُٟلًُغح هٟؿه بىٟؿه  الظي

ٖلى ٖلم بما ًخسظ في خ٣ه مً  ؤ٧انلٗبا، وما بن بٖخبرهاٍ ٞهم وؤعاص بالٟٗل ما ٢ام به، 

٧ل َظٍ الدؿائالث جٟغى ٖلُىا  ،واعي لىٕى الخضبحر اإلاخسظ في خ٣ه وما بن ٧انبظغاءاث، 

 خظع ؾً الخمُحز. يغوعة بزخُاع بض٢ت و 

 مسخلت ؤلادزان الشبه اليامل  

ؤزظث اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٦ظل٪ باالججاٍ الؿاثض في مٗٓم الضو٫، والظي ٌٗجي 

باإلاغخلت التي ال ًىطج ٞحها بصعا٥ الصخو هطجا ٧امال، وهي اإلاغخلت التي جبضؤ مً بلٙى ؾً 

ُت اإلاٗاملت اإلاىظهت الخامؿت ٖكغة بلى بلٙى ؾً الشامىت ٖكغة، خُض ًخٗحن ؤ ن جسخل٠ هٖى

للهٛحر الظي ًىضعط ٖمٍغ في َظٍ اإلاغخلت ًٖ مٗاملت البالٜ ال٩امل ؤلاصعا٥. "ٟٞي زُاب 

اًت ألاخضار_ بلى وػٍغ الٗض٫  مً وػٍغ الٗمل والكاون الاظخماُٖت _اإلاؿاو٫ ًٖ ٖع

ن الؿٗىصي ح٣ُٗبا ٖلى ما وعص بسُاب مىه بهظا الكإن، ؤ٦ض وػٍغ الٗمل والكاو 

م ٞحها، ألهه  ؤلاظخماُٖت زُىعة َظٍ اإلاغخلت وؤَمُت الٗىاًت باألخضار الظي ج٣٘ ؤٖماَع

بدؿب ما طَب بلُه ٖلماء الىٟـ وما ؤ٢غجه التربُت الخضًشت، حٗخبر َظٍ اإلاغخلت مً ؤزُغ 

اإلاغاخل التي ًمغ بها الٟغص، وجدخاط بلى الٗىاًت و ؤلاَخمام مً ٧ل مً ٌٗىحهم ألامغ، ألجها 

 (1)ت جدى٫ مً الخضازت بلى الغظىلت.مغخل

٘ ألاعصوي في  ٗاث اإلا٣اعهت التي ؤزظث باإلججاٍ الؿال٠ الظ٦غ، الدكَغ ومً بحن الدكَغ

ت لئلوؿان بلى زالر مغاخل، ٢1954اهىن ألاخضار لؿىت  ، َظا ألازحر ٢ؿم اإلاغاخل الٗمٍغ

  وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:

م ألاخضار الظًً لم ًخمىا الدوز ألاول: الؿابٗت مً الٗمغ، و ؤن ال٣اهىن ؤبٗض ٖجهم  َو

ضم ٢ضعتهم ٖلى ٞهم خ٣ُ٣ت الٟٗل ؤلاظغامي، ومً زمت  اإلاؿاولُت الجؼاثُت إلهخٟاء الخمُحز ٖو

جماشخى م٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي ل٩ىن زُاب الخ٩ل٠ُ ٩ًىن إلاً ٖلم ما ٧ل٠ به و٢غ ٖلُه، في 

ٗا، و٢ض ؾب٤ ؤن ط٦غث َاثٟت مً خحن بهخٟاء ال٣ضعة والٗلم ًىٟي اإلاؿاولُت الجؼاثُت جب

، وبهما ؤب٣ى باإلاؿاولُت اإلاضهُت بخدمُل الٛحر بظل٪.  (2)ههىم ال٣ٟهاء في َظا اإلاىيٕى

ووعص في قغح الخىيُذ للخى٣ُذ ًٖ طل٪:" بهما ظٗل الهٛغ مً الٗىاعى م٘ ؤهه               

وؿان، بط ماَُت خالت ؤنلُت لئلوؿان في مبضؤ الُٟغة ألن الهٛغ لِـ الػما إلااَُت ؤلا

                                                           
 .211، مغظ٘ ؾاب٤، م ال٣اصع الكاوي _ ٖلي خؿحن الخل٠، ؾلُان ٖبض 1
 .214_ مدمض هىح مٗابضٍ، مغظ٘ ؾاب٤، م 2
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ؤلاوؿان ال ج٣طخى الهٛغ ٞىٗجى بالٗىاعى ٖلى ألاَلُت، َظا اإلاٗجى ؤي خالت ال ج٩ىن الػمت 

ت  لئلوؿان وج٩ىن مىاُٞت لؤلَلُت، وألن هللا حٗالى زل٤ ؤلاوؿان لخمل ؤٖباء الخ٩ال٠ُ وإلاٗٞغ

ى  ؤن هللا ٞاألنل ؤن ًسل٣ه ٖلى نٟت ج٩ىن وؾُلخه بلى خهى٫ ما ٢هض مً زل٣ه، َو

٩ًىن مً مبضؤ الُٟغة واٞغ ال٣ٗل جام اإلا٣ضعة ٧امل ال٣ىي . و الهٛغ خالت مىاُٞت لهظٍ 

 (1) ألامىع ٞخ٩ىن مً الٗىاعى ٣ٞبل ؤن ٣ٌٗل ٧اإلاجىىن.

م ٞئت ألاخضار الظًً ؤجمىا الؿابٗت مً الٗمغ بلى ٖضم جمام الشامىت  الدوز الثاوي: ؤما َو

ظا ًخماشخى ٖكغة، ٟٞي َظٍ الخالت جترجب ٖلحهم مؿاو  لُت مضًىت صون مؿاولُت ظؼاثُت، َو

م٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي، ألن ؤلاوؿان في َظٍ اإلاغخلت ًدخاط بلى جإصًب ؤ٦ثر مً خاظخه بلى 

 (2)٣ٖاب.

وفي َظا الضوع ؤًًا ٢ا٫ ببً ٢ضامت عخمه هللا " مؿإلت : ٢ا٫: والُٟل، والؼاثل 

ال ٢هام ٖلى نبي وال مجىىن، ال٣ٗل، ال ٣ًخالن بإخض ..ال زالٝ بحن ؤَل الٗلم، ؤهه 

ما".  (3)و٦ظل٪ ٧ل ػاثل ال٣ٗل بؿبب ٌٗظع ُٞه، مشل الىاثم واإلاٛمى ٖلُه، وهدَى

لىل آلامدي " بج٤ٟ ال٣ٗالء ٖلى ؤن قٍغ اإلا٩ل٠ ؤن ٩ًىن ٖا٢ال ٞاَما للخ٩ل٠ُ، ٍو

 (4)ألن الخ٩ل٠ُ زُاب وزُاب مً ال ٣ٖل له وال ٞهم ٧الجماص والبهُمت".

اَما إلاا َلب ومما ؾب٤ ؤ٣ٌٗل ؤ ن ٩ًىن الخضر الظي ؤجم الؿابٗت مً ٖمٍغ ٖا٢ال ٞو

مت يغب ؤو جدُُم  مىه، مشال مساَبت الُٟل في ٖمغ الؿب٘ ؾىىاث ٖلى ؤهه بطا بعج٨ب ظٍغ

مها الُٟل، ختى وبن ٧اهذ هؾٝى ٌٗا٢ب ظؼاثُا ؤو ًضزل الخبـ ٩ٞل َظٍ الٗباعاث ال ًٟ

ٗىص بلى ألانل ُٞه والظي َىال٪ مداوالث إلٞهامه ؾٝى ٩ًىن الٟهم إلاض ؼو٫، َو ة وظحزة ٍو

َى اإلاغح واللٗب ...بلخ، و٧ل َظا ٌٗخبر ؤن الُٟل ال ًؼا٫ ال ًٟهم الخُاب، وفي الى٢ذ طاجه 

يغب ٞالن ول٨ً ال ًٟهم وال  ٖضمال ًم٨ً بٖخباٍع ٧البهُمت والجماص، ٞهى ٢ض ًٟهم ٧لمت 

 .َىُت هدُجت نٍٛغٌعي هخاثج جل٪ ال٩لمت، وما ًدبٗها ل٠ًٗ ٢ضعاجه الظ

                                                           
 .270، م مغظ٘ ؾاب٤ _ ؤخمض ٞخخي بهيسخي،1
  .215_ مدمض هىح مٗابضٍ، مغظ٘ ؾاب٤، م 2
ٗت الغباهُت، صعاؾت ٣ٞهُت هٓامُت خى٫ بجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل لٗام 3 _ نٛحر بً مدمض نٛحر، خ٣ى١ الُٟل بحن ال٣ىاهحن الضولُت والكَغ

ش  www.alukah.netؤَل٘ ٖلُه في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي  .30، وكغ في قب٨ت ألالى٦ت، ص ٍ، ص ث، م1989 الؿاٖت:  05/11/2020بخاٍع

17:00. 
ٗت، 4 _ مىسخى بً ؾُٗض، ؤزغ نٛغ الؿً في اإلاؿاولُت الجىاثُت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣اهىن الجؼاثغي، ؤَغوخت الض٦خىعاٍ، ٢ؿم الكَغ

 .32، م٧2009/2010لُت الٗلىم ؤلاظخماُٖت والٗلىم ؤلاؾالمُت، ظامٗت الخاط لخًغ، باجىت، 
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٧ل َٟل ؤجم الشامىت ٖكغة مً الٗمغ، و٢اهىن ألاخضار ال ٌكملهم بإخ٩امه  الدوز الثالث:

بىنٟهم بالٛحن وحؿغي ٖلحهم ؤخ٩ام ٢اهىن ال٣ٗىباث، ٩ُٞىن بظل٪ مىا٣ٞا إلخضي 

الغواًخحن ًٖ ؤلامام ؤبي خىُٟت، وللمكهىع مً مظَب ؤلامام مال٪ في ؤن البلٙى ٩ًىن في 

 (1) شامىت ٖكغة.ؾً ال

٘ ٢اهىن ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ؤما في  هجض ؤن اإلاد٨مت ؤلاجداصًت ٢ًذ "ؤن الدكَغ

الجىاجي ؤلاؾالمي ٌؿغي ٖلى الخضوص وال٣هام والضًت، وجُب٤ ؤخ٩ام ٢اهىن ال٣ٗىباث 

في قإن ألاخضار  1976لؿىت  09ؤلاجداصي وال٣ىاهحن اإلا٨ملت له، ومً بُجها ال٣اهىن ع٢م 

ا َى البلٙى وال٣ٗل، ٞةطا زبذ الجا هدحن واإلاكغصًً، وبطا ٧ان مىاٍ اإلاؿاولُت الجؼاثُت قٖغ

البلٙى بةماعة ؤو ؾً جشبذ ألاَلُت ال٩املت لئلوؿان ٩ُٞىن مؿاوال مؿاولُت ٧املت ماصام 

٘ ال٣لم ًٖ الهبي ختى  ٢ض بلٜ ٖا٢ال ُٞهبذ ال٣هام مىه، ل٣ىلت نلى هلل ٖلُه وؾلم "ٞع

٘ ال٣لم ًٖ الهبي ختى ًدخلم ًدخلم والىاثم  ختى ٌؿد٣ُٔ واإلاجىىن ختى ٤ًُٟ"، ومٗجى ٞع

ٗت  ٣هاء الكَغ َى ظٗل ؤلاخخالم ٚاًخه إلعجٟإ الخُاب ٞىظب بىاء الخ٨م ٖلُه، ٞو

ُت، ومجها  ؤلاؾالمُت لم ًدضصوا البلٙى بالؿً بال في خالت بوٗضام ٖالماث البلٙى الكٖغ

هىع قٗغ اللخُت والكاعب و  ببِ والٗاهت، و٢غع الُاًٖ ؤمام مد٨مت ؤو٫ صعظت ؤلاخخالم ْو

ؤهه بالٜ والخٓذ جل٪ اإلاد٨مت ؤهه ملخذ، ٦ما ًشبذ مً مدايغ وجد٣ُ٣اث الىُابت الٗامت 

ا ومؿاولُت  ٩ىن مؿاوال ًٖ ظغاثمه قٖغ ه ٍو ؤهه له لخُت، ومً زم ٩ًىن ٢ض زبذ بلٚى

ُت." ٣ا لل٣ىاٖض الكٖغ ٣خو مىه ٞو   (2) ٧املت، ُٞدض ٍو

لى وألاصوى ٖىض مؿألت ومً زال ٫ ما ؾل٠ ط٦ٍغ ٞةهه ًدبظ جدضًض الخضًً ألٖا

الخضر ظؼاثُا، ٚحر ؤن جدضًض ؾً ؤصوى مىسٌٟ في مؿألت الخضر ظؼاثُا لِـ في 

مهلخخه، وطل٪ لٗضة بٖخباعاث ؤَمها ٖضم ج٩امل ٢ضعاجه ال٣ٗلُت بؿبب ٖضم هطج ألاظؼاء 

ًاء الخانت بال٣ىي الظَىُت ُٞه، ألهه ف ي عؤًىا بطا ٧ان الُٟل في ٖمغ الشالشت ٖكغة ؤو الٖا

مً ٖمٍغ وٗخبر ٢ضعاجه الظَىُت ووُٖه ٚحر هاضج، ٞما خا٫ الُٟل الظي ؤجم الٗاقغة مً 

ى في بضاً ، ومً زمت خبظا لى ؤٖخبرها ؾً  تٖمٍغ ٠ُ٨ٞ هخهىع مخابٗخه ظؼاثُا، َو جمُحٍز

ا ٞى١، بضال مً الٗاقغة مً بضاًت هطج الخمُحز لضي الخضر في جمام الشالشت ٖكغة ؾىت ٞم

، ألن  جدضًض الخض ألاصوى بخمام الٗكغ ؾىىاث ٞةن طل٪ مٍٟغ ؤلاهسٟاى، ؾُما وؤن ٖمٍغ

                                                           
 .215،  214ح مٗابضٍ، مغظ٘ ؾاب٤، م م _ مدمض هى 1
 _ مُشاء زلٟان خمُض الخؿاوي، الخماًت الجىاثُت للُٟل مً ؤلاؾخٛال٫ الجيسخي ٖبر ؤلاهترهِذ في ال٣اهىن ؤلاماعاحي، مظ٦غة اإلااظؿخحر في2

 .10، 09ال٣اهىن الٗام، ٢ؿم ال٣اهىن الٗام، ٧لُت ال٣اهىن، ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، م م 
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ال٣اهىن اإلاضوي الجؼاثغي خضص ؾً الخمُحز بالشالشت ٖكغة ؾىت لضي الصخو، وبالخالي ال 

ه جد٤ُ٣ ٣ٌٗل ؤي بظغاء ؤو ظؼاء ؤو جضبحر ًخسظ في خ٤ الُٟل في َظٍ اإلاغخلت، ًيخٓغ مى

 الٛاًت مً اجساطٍ لٗضم ٢ضعة الُٟل  ٖلى ٞهم ما ؤجسظ في خ٣ه، والؿبب في اجساطٍ.

 :اإلاعلب الثاوي

 ظؤولُت الجصائُت للحدرللم جددًد الىعاق الػمسي  مىكف اللاهىن الدولي مً

ؤنبذ مىيٕى مؿاولُت الخضر ظؼاثُا، لِـ مً بَخمام الباخشحن والضاعؾحن 

ػ ألامغ لُإزظ ظاهب مً ؤلاَخمام الضولي، الظي ٖالج مىيٕى لل٣اهىن ٣ِٞ، وبهما ججاو 

الُٟل وخماًخه ومشىله ؤمام الهُئاث ال٣ًاثُت، ول٨ً بىٕى مً الٛمىى، صون الخُغ١ بلى 

لت الجؼاثُت اءمىيٕى اإلاؿاولُت زانت ُٞما ًسو جدضًض ؾً صهُا بخخُاَُت للمؿ

٢ىاٖض هظا اإلاىيٕى بَخمام ٦بحر، للُٟل، ومً ؤَم الىهىم وال٣ىاٖض الضولُت التي ؤولذ ل

ألامم اإلاخدضة الىمىطظُت إلصاعة قاون ٢ًاء ألاخضار )٢ىاٖض ب٨حن(، والتي هدىاولها في 

في  1889بجٟا٢ُت ألامم بكإن خ٣ى١ الُٟل لؿىت )الٟٕغ ألاو٫(، زم هخُغ١ بٗضَا بلى 

 )الٟٕغ الشاوي(

 :الفسع ألاول 

 كىاغد بىين

للُٟل، زالٞا إلاا َى م٣غع للبالٛحن، وصٖذ الضو٫  ؤولذ ٢ىاٖض ب٨حن ؤَمُت وخماًت

ٞغاٍ في زٌٟ الؿً الضهُا للُٟل، ٖىض مشىله ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت ؤلا بلى يغوعة ٖضم 

ظا ما ؾخُغ١ بلُه ٖلى  ٖلى ؤن جإزظ في طل٪ مٗاًحر ٧الىطج ال٣ٗلي والىٟسخي لضًه، َو

 الىدى الخالي:

مت ومٗامل ت اإلاجغمحن بلى بٖخماص نُٛت ٢ىاٖض ألامم ؤوصخى اإلااجمغ الؿاب٘ إلاى٘ الجٍغ

اإلاخدضة الىمىطظُت الضهُا إلصاعة قاون ألاخضار )٢ىاٖض ب٨حن(، ٞإٖخمضتها الجمُٗت الٗامت 

ا ع٢م  ش  40/33لؤلمم اإلاخدضة في ٢غاَع ًاء 29/11/1985الهاصع بخاٍع ،٦ما صٖذ الضو٫ ألٖا

ىُت َب٣ا لهظ ٗاتها وؾُاؾاتها الَى ٍ ال٣ىاٖض، ٦ما صٖذ ؤًًا بلى يغوعة ج٠ُُ٨ حكَغ
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الهُئاث اإلاسخهت في مىٓىمت ألامم اإلاخدضة واإلاىٓماث الخ٩ىمُت والٛحر الخ٩ىمُت ٖلى 

 الخٗاون م٘ ألاماهت الٗامت مً ؤظل جىُٟظ اإلاباصيء الىاعصة في ال٣ىاٖض.
(1) 

بلتزمذ ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا الىمىطظُت إلصاعة قاون ٢ًاء ألاخضار)٢ىاٖض 

باإلججاٍ الؿاثض في ال٣اهىن الضولي بٗضم جدضًض مٟهىم الخضر، وزىلذ اإلاؿإلت ب٨حن( 

ىُت م٨خُٟت في طل٪ بال٣ى٫ في ال٣اٖضة  ٗاث الَى غاى َظٍ ال٣ىاٖض،  2ٝ/2للدكَغ ؤهه" أٚل

٠ الخالُت ٖلى هدى ًخماشخى م٘ هٓامها ومٟاَُمها  ًاء، الخٗاٍع جُب٤ ٧ل صو٫ مً الضو٫ ألٖا

 ال٣اهىهُت:

َٟل ؤو شخو نٛحر ًجىػ بمىظب الىٓم ال٣اهىهُت طاث الٗال٢ت مؿاءلخه ؤ_الخضر َى 

٣ت مؿاءلت البالٜ ". ٣ت جسخل٠ ًٖ ٍَغ  ًٖ ظغم بٍُغ

ب_ اإلاجغم الخضر َى َٟل ؤو شخو نٛحر الؿً، جيؿب بلُه تهمت بعج٩اب ظغم ؤو ًشبذ 

 (2)بعج٩ابه له.

ظٍ الدؿ  مُت مً قإجها ومً زمت ٞةن ال٣ىاٖض ؤقاعث بلى الخضر ٧ىهه نٛحر، َو

٣ا لظاث اإلاهُلر، ؤو بمٟهىم آزغ ٞةن مٗاملخه ج٩ىن زالٞا إلاٗاملت البالٜ  مٗاملخه ٞو

ٖىضما ٩ًىن مدال للمؿألت الجؼاثُت، ٞهىا بٖخبرث الهٛحر مىظ اإلاُالص بلى ٢بل جمام الشامىت 

لى.  ٖكغة مً الٗمغ، َاإلاا لم جدضص الخضوص الضهُا وألٖا

٢ىاٖض ب٨حن جىو ٖلى وظىب" ؤال ٩ًىن جدضًض ؾً  وهجض ؤن ال٣اٖضة الغابٗت مً

خباع خ٣اث٤  الخضر اإلاىظب للمؿاولُت ٖلى هدى مٍٟغ ؤلاهسٟاى، بط ًجب ؤن جإزظ في ؤلٖا

 ( 3)الىطج الٗاَٟي وال٣ٗلي وال٨ٟغي".

ت جدضص  وفي حٗل٤ُ ٖلى ال٣اٖضة الشاهُت مً َظٍ ال٣ىاٖض، بهتهذ بلى ؤن الخضوص الٗمٍغ

٣ا للىٓام ال٣اهى  وي في البلض اإلاٗجي، وهي ههذ بهغاخت ٖلى طل٪ ٧ىجها حؿعى بلى بخترام ٞو

ظا  ًاء، َو الىٓم الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت والش٣اُٞت وال٣اهىهُت للضو٫ ألٖا

ت جدذ ٖىىان الخضر جتراوح مً  ت واؾٗت مً الٟئاث الٗمٍغ ًٟخذ اإلاجا٫ إلصعاط مجمٖى

                                                           
 : ميكىعة في ؤلاهترهِذ في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ،(قاون ٢ًاء ألاخضار )٢ىاٖض ب٨حن _ ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الىمىطظُت إلصاعة1

www.arabhumanright.org  ش اعة بخاٍع  .14:00، الؿاٖت 03/07/2018جمذ الٍؼ
 .هٟؿه اإلاى٢٘  _ 2
 .هٟؿه اإلاى٢٘ _ 3

http://www.arabhumanright.org/
http://www.arabhumanright.org/
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ض ٖ ً َظٍ الؿً، وبزخالٝ ألاهٓم خخمُت جٟغى َظا ؾب٘ ؾىىاث بلى زماهُت ٖكغة ؤو جٍؼ

ت لؤلخضار  .(1)ؤلازخالٝ في جدضًض الٟئاث الٗمٍغ

مت والٗضالت الجىاثُت  غ لؤلمم اإلاخدضة للجىت مى٘ الجٍغ ووي٘ في َظا الهضص ؤًًا ج٣ٍغ

اى الخىظحهُت(،  في بٖخباٍع مباصت ألامم اإلاخدضة الخىظحهُت إلاى٘ ظىىح ألاخضار )مباصت الٍغ

ا اإلاباصت ألاؾاؾُت وألاخ٩ام الٗامت بكإن اإلاى٘ اإلاًمىت ٞحها، والتي في مجملها وزهىن

جً٘ في بٖخباٍع ؤًًا ألاخ٩ام طاث الهلت مً مٗاًحر ألامم اإلاخدضة و٢ىاٖضَا بكإن مٗاملت 

ٟا٫ الظًً َم في هؼإ م٘ ال٣اهىن، وزهىنا ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا الىمىطظُت  ألَا

ألاخضار)بُجحن(، و٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا الىمىطظُت للخضابحر ٚحر  إلصاعة قاون ٢ًاء

ت )٢ىاٖض َى٦ُى(، وألاخ٩ام طاث الهلت مً ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة إلاٗاملت  ؤلاخخجاٍػ

ت للمجغماث )٢ىاٖض باه٩ى٥(،...  .(2)السجُىاث والخضابحر ٚحر ؤلاخخجاٍػ

ر ؾُما ال٣اٖضة الغابٗت مجها،  ٢ىاٖض ب٨حن للخض وفي ألازحر ٞةهه ًخجلى مً صعاؾت

ٞةجها ؤقاعث بلى متى ًم٨ً مؿاءلت الُٟل ظؼاثُا، وطل٪ بمغاٖاة هطجه ال٣ٗلي والىٟسخي 

ٖلى الخمُحز والٟهم للؿلى٥ ؤلاظغامي الهاصع مىه واإلاؿبب لًغع للمجخم٘، ٞهىا ختى ال 

م وي٘ خض ه٩ىن ؤمام جدضًض ؾً اإلاؿاولُت الجؼاثُت ٖىض مؿخىي مٍٟغ ؤلاهسٟاى ؤو ٖض

ال١، ٞةهه ًجب الؿعي هدى الاجٟا١ ٖلى جدضًض خض ؤصوى بخخُاَي م٣ٗى٫  ؤصوى ٖلى ؤلَا

ازظ  للؿً ًم٨ً جُب٣ُه صولُا مشلما خضص الخض ألا٢صخى باآل ًخجاوػ الشامىت ٖكغة ؾىت، ٍو

ٗاث اإلا٣اعهت في جدضًض الخض  خباع صاثما إلاٗاًحر مُٗىت جدىاؾب م٘ ؤٚلبُت الدكَغ بٗحن ؤلٖا

 لت الخضر ظؼاثُا ال ٩ًىن مىسًٟا ٦شحرا، وال ٩ًىن مغجٟٗا.اءى إلاؿألاصو

 :الفسع الثاوي

 1989إجفاكُت ألامم بشإن خلىق العفل لظىت 

ؤبغمذ بجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل التي ؤ٢غتها الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة اإلاٗغوٞت، 

غ  ٟا للُٟل في اإلااصة ألاولى مجها والتي ههذ ٖلى ؤهه "أٚل اى َظٍ الاجٟا٢ُت وويٗذ حٍٗغ

                                                           
 103مدمىص ؾلُمان مىسخى، مغظ٘ ؾاب٤، م _1
2( ً غ لؤلمم اإلاخدضة ًٖ ؤٖما٫ الضوعة الخامؿت والٗكٍغ مت والٗضالت الجىاثُت، ج٣ٍغ  ٧2015اهىن ألاو٫ /صٌؿمبر 11_ لجىت مى٘ الجٍغ

ىع٥، م 10، اإلالخ٤ ع٢م  2016( للمجلـ الا٢خهاصي و ؤلاظخماعي ، الىزاث٤ الغؾمُت 2016ؤًاع /ماًى   27_23و  .9، هٍُى
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ٌٗجي الُٟل ٧ل بوؿان لم ًخجاوػ الشامىت ٖكغة ما لم ًبلٜ ؾً الغقض ٢بل طل٪ بمىظب 

(1)٢اهىن بلضٍ"
 . 

٠ الظي ؤجذ به َى حٍٗغ٠ بخخُاَُا إلا٣هىص  ٣ا لىو ؤلاجٟا٢ُت ٞةن الخٍٗغ ٞٞى

ىن ؾىت، بال بطا هو ٢اه 18الُٟل، بمٗجى ؤن ؤلاجٟا٢ُت خضصث ؾً الخضر بإن ال ًخجاوػ 

ً إلاٟهىم الخضر ؤو  صولت ما ٖلى ؤ٢ل ؤو ؤ٦ثر مً جل٪ الؿً، ٞهىا ؤلاجٟا٢ُت ؤصعظذ مُٗاٍع

جي للضولت الًٗى ٞحها  الُٟل، ٞاإلاُٗاع الضولي َى ٖضم جمام الشامىت ٖكغة ؾىت واإلاُٗاع الَى

ى ٖضم جمام ؾً الشامىت  َى ؾً الظي خضصجه وفي خالت الخٗاعى ًازظ بال٣اهىن الضولي َو

ى الُٟل بمٟهىم صولت ًٖى َٟال وفي مٟهىم صولت ًٖىة ؤزغي ٖكغة،  غجب بق٩اال َو ٍو

 2).)لِـ َٟال ؤو خضزا

" حٗتٝر مً ؤلاجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١ الُٟل ههذ ٖلى ؤهه  40وهجض ؤن اإلااصة 

غاٝ بد٤ ٧ل َٟل ًضعي ؤهه اهته٪ ٢اهىن ال٣ٗىباث ؤو ًتهم بظل٪ ؤو ًشبذ ٖلُه  الضو٫ ألَا

، وحٗؼػ بخترام طل٪ في ؤن ٌٗام ٘ صعظت بخؿاؽ الُٟل ب٨غامخه و٢ضٍع ٣ت جخ٤ٟ م٘ ٞع ل بٍُغ

اث ألاؾاؾُت وجغاعي ؾً الُٟل واؾخهىاب  ً مً خ٣ى١ ؤلاوؿان والخٍغ الُٟل إلاا لآلزٍغ

 حصجُ٘ بٖاصة اهضماط الُٟل و٢ُامه بضوع بىاء في اإلاجخم٘.

ٟل الضو٫ وجد٣ُ٣ا لظل٪، وم٘ مغاٖاة ؤخ٩ام اله٩ى٥ الضولُت طاث الهلت، ج٨

غاٝ، بىظه زام، ما ًلي:  ألَا

ٖضم بصٖاء اهتها٥ الُٟل ل٣اهىن ال٣ٗىباث ؤو اتهامه بظل٪ ؤو بزباث طل٪ ٖلُه  -ؤ 

جي ؤو الضولي  بؿبب ؤٞٗا٫ ؤو ؤوظه ٢هىع لم ج٨ً مدٓىعة بمىظب ال٣اهىن الَى

 ٖىض اعج٩ابها،

الخالُت  ٩ًىن ل٩ل َٟل ًضعي بإهه اهته٪ ٢اهىن ال٣ٗىباث ؤو ًتهم بظل٪ الًماهاث -ب 

 ٖلى ألا٢ل:

  ٟا٫ لِـ لضحهم ألاَلُت الهتها٥ ٢اهىن جدضًض ؾً صهُا ًٟترى صوجها ؤن ألَا

 .ال٣ٗىباث

                                                           
ش ، www.arabhumanright.org، ميكىعة في ؤلاهترهِذ في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي 1989لؿىت  _ اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل1 اعة بخاٍع جمذ الٍؼ

 .09:00، الؿاٖت 20/05/2019
 .105مدمىص ؾلُمان مىسخى، مغظ٘ ؾاب٤، م _2

http://www.arabhumanright.org/
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  ٟا٫ صون اللجىء بلى اؾخهىاب اجساط جضابحر ٖىض الا٢خًاء إلاٗاملت َاالء ألَا

ُت ؤن جدترم خ٣ى١ ؤلاوؿان والًماهاث ال٣اهىهُت اخترام  بظغاءاث ٢ًاثُت، قٍغ

 ٧امال.

اًت وؤلاعقاص وؤلاقغاٝ، واإلاكىعة، والازخباع، جخاح جغج ِباث مسخلٟت، مشل ؤوامغ الٖغ

اًت اإلااؾؿُت، لًمان  ا مً بضاثل الٖغ حَر ب اإلانهي ٚو والخًاهت، وبغامج الخٗلُم والخضٍع

اَهم وجدىاؾب م٘ ْغوٞهم وظغمهم ٖلى الؿىاء. ٣ت جالثم ٞع ٟا٫ بٍُغ  1))"مٗاملت ألَا

دغاٝ الخضر وظىىخه، ال بض مً مغاٖاة بٌٗ مً وؤهه لخد٤ُ٣ الٛاًت مً ٖضم به

ٓهغ طل٪ في اإلااصة  مت، ٍو مً بجٟا٢ُت  27الٓغوٝ التي جدمي الُٟل في ٖضم الى٢ٕى في الجٍغ

( والتي جىو "في ؤخ٣ُت ٧ل َٟل في مؿخىي مِٗصخي مالثم لىمٍى 1989خ٣ى١ الُٟل )

شاهُت مً هٟـ اإلااصة وجدمل ال٣ٟغة ال ،البضوي وال٣ٗلي والغوحي واإلاٗىىي وؤلاظخماعي

ت في  ً اإلاؿاولحن ًٖ الُٟل اإلاؿاولُت ألاؾٍغ الىالضًً ؤو ؤخضَما ؤو ألاشخام آلازٍغ

 2))خضوص بم٩اهاتهم اإلاالُت و٢ضعاتهم بخإمحن ْغوٝ اإلاِٗكت آلاػمت للُٟل."

ٝغ م٨خب الكاون الاظخماُٖت الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة مً الىاخُت ال٣اهىهُت الخضر  ٖو

خضوص ؾً مُٗىت ًمشل ؤمام َُئت ٢ًاثُت ؤو ؤًت ؾلُت ؤزغي مسخهت،  بإهه "شخو في

اًت مً قإجها ؤن جِؿغ بٖاصة ج٨ُٟه ؤلاظخماعي." مت ظىاثُت لُخل٣ى ٖع  .(3)بؿبب بعج٩ابه ظٍغ

ٞاإلجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١ الُٟل َالبذ مً الضو٫ اإلاى٢ٗت ٖلحها جدضًض ؾً ؤ٢ل 

لىو ال ًدضص ٖمغ مدضص ٞخىنُاث لجىت مً الظي ًجٗل مً الُٟل مؿاو٫، وبن ٧ان ا

خ٣ى١ الُٟل لؤلمم اإلاخدضة م٩لٟت بالؿهغ ٖلى بخترام ؤلاجٟا٢ُت، ؤ٦ضث ؤن ؾً اإلاؿاولُت 

مبر  5ؾىت، وجىنُت مجلـ ؤوعوبا في  12ال ًجب ؤن ٣ًل ًٖ  خى٫ ال٣ىاٖض  2008هٞى

وهي حكحر  ألاوعوبُت للجاهدحن ال٣هغ ٧اهذ مىيٕى ٣ٖىباث ؤو بظغاءاث لِؿذ ؤ٦ثر ص٢ت،

بإن الؿً ألاصوى للى٤ُ بال٣ٗىباث ؤو ؤلاظغاءاث ال ًجب ؤن ٩ًىن  04ؤًًا في اإلااصة 

 (4)مىسٌٟ للٛاًت.

                                                           
 الؿاب٤.الال٨ترووي اإلاى٢٘  خ٣ى١ الُٟل،بجٟا٢ُت  _1
 .10نٛحر بً مدمض الهٛحر، مغظ٘ ؾاب٤، م_2
ا ٖلى ظىىح ألاخضار صعاؾت جُب٣ُه في ٖلم ؤلاظخمإ 3 _مدمض ًخي ٢اؾم الىجاع، خ٣ى١ الُٟل بحن الىو ال٣اهىوي والىا٢٘ وؤزَغ

 .60، م 2013،  1ال٣اهىوي، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث ، لبىان، ٍ
4
_Dominique youf,  juger et eduquer les mineurs delinquants, dunod, paris, 2009, p 162. 
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وفي ألازحر هجض ؤن بجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل ؾٗذ بلى وي٘ خض ؤ٢صخى بخخُاَي 

ٗاث الضو٫ اإلاىًمت بلحها في ألازظ بهظا الخدضًض ؤو ؤ٢ل مىه، ٚحر ؤهه  ىيذ ألامغ لدكَغ ٞو

ا لى ؾٗذ ؤًًا بلى جدضًض خض ؤصوى بخخُاَي لبضاًت الخضازت، والتي حٗض ؤنٗب خبظ

ت بضاًت  مغخلت في مشى٫ الخضر ؤمام الجهت ال٣ًاثُت، ألهه مً الهٗب جدضًض بض٢ت ومٗٞغ

الخمُحز لضي الُٟل، ؤو متى جبضؤ ٢ضعاث الُٟل ال٣ٗلُت والجؿماهُت في الٓهىع والىطج 

ًب٣ى صاثما ٚحر واعي لىدُجت ؤٞٗاله الجغمُت اإلالخ٣ت  وج٩ىن مدل مداؾبت، ألن الُٟل

يغعا للمجخم٘ والتي ٨ًدؿحها ون٠ البراءة، وؤ٦ثر مً طل٪ ٢ض ًضزلها في بَاع اللهى واللٗب 

ا مً ألاوناٝ ل٩ىهه َٟل. حَر  ٚو

اصة ٖلى ؤلاَخمام الضولي لؤلخضار، ٞةن للجاهب الٗغبي زانت بَخمام ب ٟئت ألاخضار ٍػ

: بط ؤهه ظاء ب٢غاع مجلـ 1996ال٣اهىن الىمىطجي لؤلخضار لؿىت ) مهماؤو الُٟىلت وؤَ

ش  (12_ ص 226وػعاء الٗض٫ الٗغب َظا ال٣اهىن الىمىطجي ب٣غاٍع ع٢م )  19/11/1996بخاٍع

يمً جىظه اإلاجلـ بلى جىخُض ال٣ىاهحن الٗغبُت، الظي ججؿض بىي٘ الٗضًض مً ال٣ىاهحن 

٢بل الضو٫ الٗغبُت في نُاٚت ههىم ٢ىاهُجها )الىمىطظُت( لٛغى ؤلاؾترقاص بها مً 

ذ  ٣٘ َظا ال٣اهىن الىمىطجي في زالزحن ماصة مىػٖت ٖلى ؤخ٩ام ٖامت ٖٞغ ىُت، ٍو الَى

( و)الخضر اإلاٗغى لخُغ ؤلاهدغاٝ(، وبابحن خمل ؤولهما ٖىىان )الخضابحر  )الخضر اإلاىدٝغ

 1) )وال٣ٗىباث( بِىما ظاء زاهحهما جدذ ٖىىان )٢ًاء ألاخضار(.

عي الىمىطجي لخ٣ى١ الُٟل الٗغبي لؿىت  بٖخمض مجلـ  2000و٦ظل٪ الضلُل الدكَغ

، ل٩ُىن صلُال همىطظُا  16/06/2000( في 16_ص376وػعاء الٗض٫ الٗغب َظا الضلُل ب٣غاٍع )

بؾترقاصًا للضو٫ الٗغبُت، و٦ما ًىو البىض )زاهُا( مً صًباظخه )لِؿذ له نٟت ؤلالؼام 

جي في ؤؾلىب ٣٘ للمكٕغ الَى ه ؤو مىهجه ؤو نُاٚخه ؤو جٟانُل ما ًخًمىه مً ؤخ٩ام(، ٍو

عي في ماثتي ماصة، وبظل٪ ٞهى ًدىاو٫ جٟهُال ٧ل ما ًضزل في بَاع مٟهىم  َظا الضلُل الدكَغ

)خ٣ى١ الُٟل( الٗغبي، بال ؤن ٚحر ما حهم َظا البدض َى الباب الٗاقغ الظي ظاء جدذ 

حن ؤو اإلا ماصة  32هضصًً بسُغ ؤلاهدغاٝ( والظي جًمً ٖىىان)مٗاملت ألاخضار اإلاىدٞغ

ً ؤخ٩ام ٖامت، الخضابحر وال٣ٗىباث، 165/194) ( مىػٖت ٖلى زالزت ٞهى٫ خملذ ٖىاٍو

                                                           
ً، الٗضص  _1 ، 2014، 1،ٍ  46ًىؾ٠ بلُاؽ، ٢ىاهحن ألاخضار في صو٫ مجلـ الخٗاون، ؾلؿلت الضعاؾاث ؤلاظخماُٖت و الٗمالُت، البدٍغ

 .42م 
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ب طاجه الظي بٖخمضٍ ال٣اهىن الىمىطجي لؤلخضار الظي  ٢ًاء ألاخضار، م٨غعا بظل٪ الخبٍى

 (1)ؤقحر بلُه ؾاب٣ا. 

مت والٗضالت الجىاثُت لؤلمم  مكغوٕ ال٣غاع الخامـ للجىت مى٘ وؤقاع ؤًًا الجٍغ

غ ًٖ ؤٖما٫ الضوعة  جدذ ٖىىان ؤلاؾتراجُجُاث الىمىطظُت والخضابحر  22اإلاخدضة في ج٣ٍغ

مت والٗضالت الجىاثُت في  ٟا٫ في مجا٫ مى٘ الجٍغ الٗملُت لل٣ًاء ٖلى الٗى٠ يض ألَا

ًاء ٖلى بُٖاء بَخمام زام إلاؿإلت خ٣ى  ١ الُٟل، ٣ٞغاتها، وطل٪ ٖلى خض الضو٫ ألٖا

ت ٖلى ظمُ٘  ومهلخخه الٗلُا في مجا٫ ب٢امت الٗض٫، وو٣ٞا إلاٗاًحر ألامم و٢ىاٖضَا الؿاٍع

م ضخاًا ؤو قهىصا ؤو متهمحن،  ٟا٫ الظًً ًدخ٩ىن بىٓام الٗضالت الجىاثُت بةٖخباَع ألَا

ٟا٫، هٕى ظيؿهم،  تهم، م٘ مغاٖاة ٖمغ ؤولئ٪ ألَا ٟا٫ اإلاجغصون مً خٍغ وبسانت ألَا

غوٞهم ؤلا  ت ْو م، ٦ما خشذ ؤًًا ٖلى بجساط ٧ل الخضابحر الًغوٍع ظخماُٖت، ومخُلباث همَى

والٟٗالت، بما ٞحها جضابحر ؤلانالح ال٣اهىوي خؿب ؤلا٢خًاء، مً ؤظل مى٘ مسخل٠ ؤق٩ا٫ 

م بهتها٦هم لل٣اهىن  ٟا٫ اإلادخ٨حن بىٓام الٗضالت الجىاثُت  ؾُما الظًً ًٖؼ الٗى٠ بػاء ألَا

  (2).ل٪ ؤو ًشبذ ٖلحهم طل٪الجىاجي، ؤو ًتهمىن بظ

وفي ألازحر ٞةن ؤلاَخمام الضولي للُٟل الظي بهته٪ ٢اهىن ال٣ٗىباث، واضخت مً 

زال٫ اإلاٟاَُم الٗامت الىاعصة في مسخل٠ الىهىم الضولُت، والتي مً قإجها بُٖاء ٢ُمت 

ل٪ وؤَمُت ومغاٖاة اإلاهالر الًٟلى للُٟل، ٚحر ؤجها لم جٟهل في َظٍ اإلاٟاَُم ومشا٫ ط

ؤلاقاعة بلى يغوعة جدضًض الؿً الضهُا ؤلاخخُاَُت، َاإلاا ؤجها ؤقاعث بلى ٖضم جدضًضَا 

بك٩ل مٍٟغ ؤلاهسٟاى، والتي ٩ًىن ُٞه الُٟل مدال للمؿألت الجؼاثُت، ٚحر ؤن ألامغ زى٫ 

٣ا إلاسخل٠ اإلاٗاًحر  ٘ طل٪ ٞو ٗاث الضو٫ الًٗىة في ؤلاجٟا٢ُاث الضولُت لدكَغ إلاسخل٠ الدكَغ

 بها.الخانت 

  

                                                           
 .43ًىؾ٠ بلُاؽ، مغظ٘ ؾاب٤، م  _1
ً )_ لجىت م2 غ لؤلمم اإلاخدضة ًٖ ؤٖما٫ الضوعة الشاهُت والٗكٍغ مت والٗضالت الجىاثُت، ج٣ٍغ  ٧2012اهىن ألاو٫ /صٌؿمبر  7ى٘ الجٍغ

ل   26_22و ىع٥، م م 10، اإلالخ٤ ع٢م  2013( للمجلـ الا٢خهاصي و ؤلاظخماعي، الىزاث٤ الغؾمُت 2013هِؿان /ؤبٍغ  . 25،  24، هٍُى
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 :اإلابدث الثاوي

ت للحدروالجصاءاث الخدزج في الخدابير   وفلا لخدزج اإلاساخل الػمٍس

ا، ٚحر ؤن طل٪ لِـ ٧اٝ لل٣ى٫ بإن الخضر مدال  دضر ؤزاَع مت ٍو ًغج٨ب الُٟل الجٍغ

مت، ألن الخضر اءللمؿ ش بعج٩ابه للجٍغ ت ؾً الخضر جاٍع لت ظؼاثُا، وبهما ال بض مً مٗٞغ

ت ما وال ًسً٘ لِـ ٧البالٜ ٞهى ًم ت في َٟىلخه، ٞال ٌؿإ٫ في مغخلت ٖمٍغ غ بمغاخل ٖمٍغ

ألي خ٨م مً ألاخ٩ام الجؼاثُت، وهي اإلاغخلت التي ًىٗضم ٞحها الخمُحز والىعي لضي الُٟل، 

ولم ج٨خمل بٗض وجىطج ٢ضعاجه الجؿماهُت وال٣ٗلُت والىٟؿُت، وهي مغخلت جباًيذ ٞحها 

ٗاث اإلا٣اعهت في جدضًضَا لت اء،زم جلحها مغخلت ًم٨ً مؿدىاولها في )مُلب ؤو٫(، وهالدكَغ

ت  الخضر ٞحها ول٨ً بهٟت مسٟٟت، ٚحر ؤن في َظٍ اإلاغخلت الىاخضة جى٣ؿم بلى ٞئاث ٖمٍغ

اصة  ٌؿإ٫ ٞحها الخضر، وجسخل٠ اإلاؿاولُت ٞحها مً خُض الخس٠ُٟ مً ٞئت بلى ؤزغي، ٍػ

، وهي اإلاغخلت التي هدىاولها في ٞحها ٖلى بزخالٝ َبُٗت ألاخ٩ام الجؼاثُت اإلاُب٣ت ٖلى الخضر

 )مُلب زاوي(

 :اإلاعلب ألاول 

 وآزازها حدرمسخلت اإلاظؤولُت الجصائُت اإلاىػدمت لل

ت التي ًمغ بها الُٟل في خُاجه، ٚحر ؤن ؤَمُتها ال جبرػ بال ٖىض   جدىٕى اإلاغاخل الٗمٍغ

مت و٢ُام ما ٌؿمى باإلاؿاولُت الجؼاثُت، ٟٞي َظٍ الخا لت ًخٗحن جدضًض اإلاغخلت بعج٩ابه للجٍغ

ت ما بن ًسً٘  مت، إلاٗٞغ ش بعج٩ابه للجٍغ ت جاٍع لؤلخ٩ام الجؼاثُت مً ٖضمها، الخضر  الٗمٍغ

ت مغخلت لم ج٨خمل بٗض ولم جىطج ٢ضعاث الخضر الىٟؿُت  ومً بحن َظٍ اإلاغاخل الٗمٍغ

ثُا وال٣ٗلُت والجؿماهُت ٞحها، وهي مغخلت ًُل٤ ٖلحها بمغخلت ٖضم مؿاءلت الخضر ظؼا

خباعاث ٖضة،  ٗت ؤلاؾالمُت إٖل في )الٟٕغ ألاو٫(، زم مجهاوهي التي هدىاو٫ ٞحها مى٠٢ الكَغ

ا في )الٟٕغ الشاوي( ال٣اهىن هدبٗها بالخُغ١ بلى مى٠٢   مً َظٍ اإلاؿاولُت وآزاَع

 :الفسع ألاول 

ػت ؤلاطالمُت مً اإلاظؤولُت الجصائُت اإلاىػدمت للحدر   وما ًترجب غنهامىكف الشَس

ٗت ؤلاؾالمُت بالهٛحر، و٧اهذ هي الؿبا٢ت في ؤَم اإلاباصت التي ؤعؾتها في  بَخمذ الكَغ

مجا٫ الُٟىلت ٢بل ال٣ىاهحن الىيُٗت، وؤولذ له ظاهب مهم ُٞما ًسو مضي مؿاءلخه مً 

، وؤعظٗذ مؿاولُخه ؤو ٖضمها لٗضة  ٖضمه ظؼاثُا، بطا ما ؤعج٨ب ٞٗل ههى ؤو ؤمغ به الكإع
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ُت َى ما هدىاوله في )ؤوال(، زم هخُغ١ بٗضَا بلى ألازاع اإلاترجبت ًٖ ، و ؤؾـ وبٖخباعاث قٖغ

ت مً جضابحر وظؼاءاث وطل٪ في )زاهُا(  َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

ػت ؤلاطالمُت ؤطاضؤوال:   اإلاظؤولُت الجصائُت اإلاىػدمت للحدر في الشَس

٣ى٫ في َظا الهضص ألاؾخاط  ٗت ؤلاؾالمُت مىيٕى الخضر الجاهذ، ٍو ٖالجذ الكَغ

ٗت في الٗالم محزث بحن الهٛاع وال٨باع ٖب ٗت ؤلاؾالمُت ؤو٫ قَغ ض ال٣اصع ٖىصة "حٗخبر الكَغ

ٗت ويٗذ إلاؿاولُت الهٛاع ٢ىاٖض لم  مً خُض اإلاؿاولُت الجىاثُت جمُحزا ٧امال، وؤو٫ قَغ

م مً مطخي ؤعبٗت ٖكغ ٢غها حٗخبر ؤخضر  جخُىع ولم جخٛحر مً ًىم ؤن ويٗذ، ول٨جها بالٚغ

 (1)ج٣ىم ٖلحها مؿاولُت الهٛاع في ٖهغها الخايغ."ال٣ىاٖض التي 

ٗت ؤلاؾالمُت ٣ًهض بها " جدمل ؤلاوؿان الخي صون ٚحٍر  ٞاإلاؿاولُت الجؼاثُت في الكَغ

ى ًضع٥ إلاٗاهحها وهخاثجها، وال ًخدمل هخاثج ؤٞٗا٫  هخاثج ؤٞٗاله اإلاجغمت التي ًإجحها مسخاعا، َو

ضٍ ٧اإلا٨ٍغ ؤو اإلاًُغ ؤو اإلاٛمى  ٚحٍر التي ال صزل له في بخضاثها، ٞمً ؤحى ى ًٍغ ٞٗال مدغما َو

ضٍ ول٨ً ال ًضع٥ مٗىاٍ ٧الُٟل  ى ًٍغ ٖلُه ٌؿإ٫ ظؼاثُا ًٖ ٞٗله، ومً ؤحى ٞٗال مدغما َو

، ال ٌؿإ٫ ظىاثُا ؤًًا ًٖ ٞٗل   (2)ه".ؤو اإلاجىىن ؤو اإلاٗخٍى

ً مهمحن َبطا  ٗت ؤلاؾالمُت ج٣ىم ٖلى ٖىهٍغ ما:ؤلاصعا٥ ٞاإلاؿاولُت الجؼاثُت في الكَغ

والازخُاع، ولهظا جسخل٠ ؤخ٩ام الهٛاع بةزخالٝ ألاصواع التي ًمغ بها ؤلاوؿان مً و٢ذ 

لى ؤؾاؽ َظا الخضعط في  والصجه بلى الى٢ذ الظي ٌؿخ٨مل ُٞه مل٨تي ؤلاصعا٥ و ؤلازخُاع، ٖو

٣ا لٗىهغ  ً ؤلاصعا٥، جم وي٘ ٢ىاٖض اإلاؿاولُت الجؼاثُت والتي بضوعَا جخضعط ٞو ج٩ٍى

ؤلاصعا٥ جىٗضم ُٞه اإلاؿاولُت الجىاثُت، وفي الى٢ذ  ها٥، ٟٞي الى٢ذ الظي ًىٗضم ُٞؤلاصع 

الظي ٩ًىن ُٞه ؤلاصعا٥ يُٟٗا ج٩ىن اإلاؿاولُت جإصًبُت ال ظؼاثُت، وفي الى٢ذ الظي ًخ٩امل 

 (3)ُٞه ؤلاصعا٥ ٩ًىن ؤلاوؿان مؿاوال مؿاولُت ظؼاثُت.

ٗت ؤلاؾالمُت  ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ؤلاصعا٥، وبالخالي بطا اإلاؿاولُت الجؼاثُت في الكَغ

ؤصعظذ ٢ىاٖض اإلاؿاولُت الجؼاثُت ٖلى ؤؾاؽ الخضعط في ؤلاصعا٥، ومً زم ٣ًؿم ال٣ٟهاء 

ه ؾً الغقض الجؼاجي، ٞاإلاغخلت  ت مىظ الىالصة بلى ٚاًت بلٚى خُاة ؤلاوؿان بلى مغاخل ٖمٍغ

                                                           
 .137م  ً ؾٟغان، مغظ٘ ؾاب٤،ٞالح بً هانغ بً ؾلُان ب _ 1
 . 77مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي، مغظ٘ ؾاب٤، م _ 2
 .138، 137ان بً ؾٟغان، مغظ٘ ؾاب٤، م م ٞالح بً هانغ بً ؾلُ _ 3
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ٍغ وهي مغخلت بوٗضام ألاولى لضي الهٛحر والتي جخدضص مً والصجه بلى جمام الؿابٗت مً ٖم

ُل٤ ٖلحها مغخلت الهبي الٛحر ممحز والتي جىٗضم ٞحها اإلاؿاولُت.  (1)ؤلاصعا٥ لضًه، ٍو

ومً زمت ٞالصخو البض ؤن جخىاٞغ لضًه ألاَلُت، وهي ٢ضعجه ٖلى ؤلاصعا٥ و ؤلازخُاع، 

ومً زمت ٞةن ؤي زلل ًهِب الصخو في ٢ضعة ؤلاصعا٥ ؤو ؤلازخُاع مً قإهه ؤن ٌٗضم 

ت، ومً زمت ٞةن الهٛحر ال جُب٤ ٖلُه ٣ٖىباث الخضوص ألاَ لُت في مغخلت مً اإلاغاخل الٗمٍغ

ٗت ؤلاؾالمُت عاٖذ في مؿاولُت الخضر الخضعط، بط  ظا ل٩ىن الكَغ ٘ ؤلاؾالمي، َو في الدكَغ

جُا بلى ؤن ًبلٜ الخضر ؾً البلٙى .  (2)جىٗضم في َظٍ اإلاغخلت، ٚحر ؤجها جخضعط وجؼصاص جضٍع

لت اءمخىإ اإلاؿاولُت الجؼاثُت للُٟل الظي لم ًخم ؾً بضاًت اإلاؿومً زمت ٞة

الجؼاثُت، بؿب ٖضم ب٦خما٫ همٍى البضوي وال٣ٗلي، ومً زمت ٩ًىن ٚحر ٢اصع ٖلى ٞهم َبُٗت 

ألاٞٗا٫ التي ًغج٨بها، وال جى٢٘ الىخاثج التي جترجب ٖلحها، ومً زمت ٣ٞضان ؤخض ٖىانغ ألاَلُت 

ى الخمُحز. لخدمل اإلاؿاولُت الجؼاثُت  (3)َو

ه ٞاإلا٩ل٠ ؤهه البض ؤن ٩ًىن ٖا٢ال وواُٖا بٟهم الخُاب، ٞال ًصر  وفي ألاخُاء وقَغ

زُاب الجماص والبهُمت و٦ظا زُاب اإلاجىىن والهبي الظي ال ًمحز، ألن ؤؾاؽ الخ٩ل٠ُ 

م٣خًاٍ الُاٖت و الامخشا٫، وال ٨ًمً طل٪ بال ب٣هض الٗلم باإلا٣هىص والٟهم للخ٩ل٠ُ، ٩ٞل 

اب مخًمً لؤلمغ بالٟهم، ٞمً ال ًٟهم ٠ُ٦ ٣ًا٫ له بٞهم، ومً ال ٌؿم٘ الهىث زُ

٧الجماص ٠ُ٦ ٩ًلم، وؤن ؾم٘ الهىث ٧البهُمت ول٨ىه ال ًٟهم ٞهى ٦مً ال ٌؿم٘ ٞال 

حر اإلامحز،  بزخالٝ بُجهما، ومً ٌؿم٘ و٢ض ًٟهم ٞهما ما ل٨ىه ال ٣ٌٗل وال ًشبذ ٧اإلاجىىن ٚو

 (4)ذ ٚحر مم٨ً.م٘ ؤهه ال ًصر مىه ٢هض صخُ

ٗت ؤلاؾالمُت ال جخإحى بال بكغوٍ واإلاخمشلت في بجُان   بطا ٞاإلاؿاولُت الجؼاثُت في الكَغ

ٞٗل ؤو جغ٥ مٗا٢ب ٖلُه، وؤن ٩ًىن الٟاٖل مضع٧ا وواُٖا إلاا ٣ًىم به ومسخاعا، ؤما بطا 

ىا هغي ؤن بهخٟذ لضًه ال٣ضعة ٖلى ٞهم هخاثج ؤٞٗاله و ؾلى٧اجه ٞةهه ال ٌؿإ٫ ظؼاثُا، ٚحر ؤه

ؾً بضاًت اإلاؿألت الجؼاثُت بخمام الؿابٗت مً الٗمغ ٞهى ٖمغ مٍٟغ ؤلاهسٟاى، ٞدؿب 

عؤًىا ؤن الخمُحز لضي الهٛحر ًبضؤ بالىطج ٖىض جمام الشالشت ٖكغة، ألن الُٟل في جمام ؾً 

                                                           
غ الجؼاثغ في اإلاؿاولُت الجىاثُت لالخضار، _1 في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، مغظ٘  ؤخؿً بىؾ٣ُٗت، ج٣ٍغ

 .388ؾاب٤، م
 . 165_ ٖلي مدمض ظٟٗغ، مغظ٘ ؾاب٤، م 2
 .218، م مغظ٘ ؾاب٤قٍغ٠ ؾُض ٧امل،  _ 3
 .72، م _ ٞالح بً هانغ بً ؾلُان بً ؾٟغان، مغظ٘ ؾاب٤ 4
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الؿابٗت مً الٗمغ بلى ما ٢بل الشالشت ٖكغة، ٞهى مً الىاخُت الٗملُت جلمُظ في الُىع 

ضع٥ زُاب ومًمىن ؤلابخ ضاجي، الًؼا٫ ًخ٣ً ال٨الم ظُضا وال٨خابت، ٠ُ٨ٞ له ؤن ٣ًٟه ٍو

ال٣اٖضة الجؼاثُت، ومً زمت ٞال مجا٫ لخإصًبه ؤو مٗا٢بخه في َظا الٗمغ ًٖ ألاٞٗا٫ التي 

ًدضثها ختى ولى بٞتريىا ُٞه الظ٧اء والُٟىت في بزخُاع هٕى مً الؿلى٧اث ؤلاظغامُت، ٚحر ؤهه 

مت.    ال بض مً ويٗ  ه جدذ ؤلازخباع بخدبٗه وخماًخه مً الؿ٣ٍى ٣ِٞ في بغازحن الجٍغ

ى ؾب٘ ؾيُحن  ٗت ؤلاؾالمُت ظٗلىا للخمُحز خض ؤصوى َو ومً زمت ٞةن ٣ٞهاء الكَغ

٣ٞبله ال وظىص للخمُحز مُل٣ا، ول٨ً ٢ض ًبلٜ الهٛحر الؿىحن الؿب٘ ؤو ًٟى٢ها ٚحر ؤهه ال 

ٟهم البضحهُاث، وبطا ًدٓى بالخمُحز، م٘ ؤهه في الكٕغ نبُ ا ٚحر ممحز ختى ًضع٥ ألامىع ٍو

، والبلٙى  ؿخمغ بلى ٚاًت البلٙى ى صوع الهبي اإلامحز، َو ْهغ الخمُحز بهخ٣ل بلى اإلاغخلت الشاهُت َو

ٗت ؤلاؾالمُت َى بغوػ مٓاَغ الغظىلت ؤو ألاهىزت، وفي خالت  الُبُعي في ج٣ضًغ ٣ٞهاء الكَغ

مجاوػة خض الهبا، ٞةن البلٙى ٩ًىن ٖىض ظمهىع ٣ٞهاء ٖضم ْهىع ألاماعاث التي جض٫ ٖلى 

ٗت ؤلاؾالمُت بؿً الخامؿت ٖكغة ؾىت ٖىض ٦ال الجيؿحن، ومً زمت مً لم ًبلٜ َظٍ  الكَغ

 (1)الؿً ولم جبضوا ٖلُه ٖالماث َبُُٗت ٩ًىن في خ٨م الهبي وال ٌؿإ٫ ظؼاثُا.

ٗت ٣ٞض ال ًهلر ُٞما  ًخٗل٤ بالجاهب  وفي عؤًىا ؤن ما طَب بلُه ٣ٞهاء الكَغ

ال٣ًاجي، ٞال٣اضخي ال ٨ًخٟي بالٗالماث الٓاَغة ل٨ال الجيؿحن الظ٦غ ؤم ألاهثى، ٞاإل٦خٟاء 

بٗالماث البلٙى َظ لِؿذ مُٗاع لل٣ى٫ بالبلٙى مً ٖضمه، ألهه ٢ض جٓهغ ٖالماث البلٙى لضي 

ى ال ًؼا٫ في اإلاغخلت ألاولى مً َٟىلخه ولم ًبلٜ بٗض، ؤو ا ل٨ٗـ ٩ًىن في الظ٦غ ؤم ألاهثى َو

ى لم جٓهغ ٖلُه ٖالماث البلٙى بٗض، ومً زمت ال بض مً  مغخلت ما ٢بل جمام البلٙى الخام َو

ظٗل مُٗاع واضر، بجٗل ؾً مُٗىت ؾىي ْهغث ٖالماث البلٙى ٖلى الُٟل ؤم لم جٓهغ 

 لضًه لل٣ى٫ بمؿاولُخه الجؼاثُت.

ٗت ؤلاؾالمُت ج٣ىم ٖل لُه ٞاإلاؿاولُت الجؼاثُت في الكَغ ى ٖىهغي )ؤلاصعا٥ ٖو

وؤلازخُاع(، ومً زمت ٞةن بوٗضام اإلاؿاولُت الجىاثُت ج٩ىن بىاءا ٖلى بوٗضام ؤلاصعا٥ ٧لُا، 

في خحن بطا ٧ان ؤلاصعا٥ يُٟٗا ؤو زُٟٟا ٞةن اإلاؿاولُت جهبذ جإصًبُت وهي في الجاهب 

ُما بطا ج٩امل ؤلاصعا٥  ت والتهظًبُت، ٞو بالبلٙى ج٩ىن ال٣ًاجي ج٩ىن بةجساط الخضابحر التربٍى

 (2)اإلاؿاولُت ظىاثُت ٧املت ما لم ٌٗترحها ٖاعى.

                                                           
 .460، 459، م ممغظ٘ ؾاب٤ _ٖبض الغخمً مهلر،1
ا ٖلى2 ظىىح ألاخضار، صعاؾت جُبُُٟت في ٖلم ؤلاظخمإ  _ مدمض ًخي ٢اؾم الىجاع، خ٣ى١ الُٟل بحن الىو ال٣اهىوي والىا٢٘ وؤزَغ

 .57، م2013، 1ال٣اهىوي، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث، لبىان، ٍ
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ٗت ؤلاؾالمُت ؤصعظذ مباصت نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان، ُٞما  وفي ألازحر هجض ؤن الكَغ

ت، ختى وبن ٧ان الٗمغ اإلادضص  ًسو ٖضم مؿاولُت الخضر الجؼاثُت في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

عا٥ وؤلازخُاع، ٞٗضم ب٦خمالهما َى ؾب٘ ؾىىاث، مٗخمضة في طل٪ ٖلى ٖىهغي ؤلاص

ٗت ؤلاؾالمُت  اصة ٖلى ؤن الكَغ وهطجهما لضي الخضر، ال ًم٨ً مؿاءلخه ظؼاثُا، ٍػ

ا  لٗىهغ الخمُحز ٖلى ٖالماث البلٙى ل٨ال الجيؿحن الظ٦غ وألاهثى، ٞٗضم  بٖخمضث في ج٣ضًَغ

 ْهىعَا ٞةن الُٟل لم ًهل بٗض بلى مغخلت الخمُحز.

ػت ؤلاطالمُت آزاز اإلاظؤولُتزاهُا:   الجصائُت اإلاىػدمت للحدر في الشَس

ٗت ؤلاؾالمُت و٢ُمها و٢ىاٖضَا بؾدكهض بها الٗالمت ماع٥ ؤوؿل في ؤجها ويٗذ  ٞالكَغ

ٟا٫ مً  لُه ٞهي ؤٖٟذ ألَا مىظ و٢ذ مب٨غ ظضا هٓاما ًم٨ً حؿمُخه بالضٞإ ؤلاظخماعي، ٖو

لحها ٞال ج خٗامل م٘ ألاخضار بال٣ٗاب اإلاؿاولُت ومً ال٣ٗاب بال ببلٙى ؾً الغقض، ٖو

ٗت  ظا ما ًخ٤ٟ م٘ م٣انض الكَغ وؤلاًالم، وبهما ٣ًىم ٖلى الخىظُه والتربُت والٗالط، َو

 (1)ؤلاؾالمُت.

ٗت ؤلاؾالمُت هي التي جدضص ؤؾلىب الخٗامل م٘ ٞئت ألاخضار  بطا ٞإخ٩ام الكَغ

ظٍ ألاخ٩ام جىٓغ بلى ج٩امل بصعا٥ ؤلاوؿان مً زال٫ زالر  مغاخل اإلاغخلت الجاهدحن، َو

ؿمى الهٛحر ٞحها  ألاولى وهي مىيٕى صعاؾدىا: هي مغخلت بوٗضام ؤلاصعا٥ "ٖضم الخمُحز" َو

)بالهبي ٚحر اإلامحز( وجبضؤ َظٍ اإلاغخلت بىالصة الهبي وجيخهي بخمامه ؾً الؿابٗت، وفي َظٍ 

ه الؿابٗت مت ٢بل بلٚى ٞال جخسظ  اإلاغخلت ٌٗخبر ؤلاصعا٥ مىٗضما في الهبي ٞةطا بعج٨ب ؤي ظٍغ

ُت اإلاخٗل٣ت باإلاؿاولُت الجؼاثُت ٞهى ال  في خ٣ه ؤًت بظغاءاث، وال جُب٤ ٖلُه ألاخ٩ام الكٖغ

مت جىظب الخض وال ٣ًخو مىه بطا ٢خل ٚحٍر ؤو ظغخه وال ٌٗؼع، ول٨ً  ًدض بطا بعج٨ب ظٍغ

ام بٖٟاثه مً اإلاؿاولُت الجؼاثُت ال ٌُٟٗه مً اإلاؿاولُت اإلاضهُت، ٞهى مؿاو٫ في ماله الخ

ٌ ؤي يغع ًهِب ٚحٍر في ماله ؤو هٟؿه.  (2)ًٖ حٍٗى

وهجض ؤن َظٍ اإلاغخلت ًُل٤ ٖلحها ما ٢بل بلٙى الؿابٗت، والتي بٖخبر ٞحها ٖضم ٢ُام 

اإلاؿاولُت الجؼاثُت، وبهما ؤظاػ ٞحها الخإصًب البؿُِ ٧الخىبُش والًغب الخ٠ُٟ، م٘ 

ٌ ألايغاع مً ما٫ الهٛحر، وؤلاوؿان في مغخلت الُٟىلت ؤي ٢بل الؿابٗت مً  يمان حٍٗى

با ٣ًٟض ؤلاصعا٥ الظي به ًمحز بحن الخحر والكغ، ومً َىا ٞهى ٚحر مساَب بإخ٩ام  الٗمغ ج٣ٍغ

                                                           
ً الضًً، مغظ٘ ؾاب٤، _ 1  .223، 222م  مىخهغ ؾُٗض خمىصة، بال٫ ؤمحن ٍػ
 .18خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾاب٤، م  _ 2
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٣ى٫ آلامضي "بج٤ٟ ال٣ٗالء ٖلى ؤن قٍغ  الكٕغ لٗضم ٢ضعجه ٖلى ٞهم الخُاب الخ٩لُٟي، ٍو

 ٣ٖل له وال اإلا٩ل٠ ؤن ٩ًىن ٖا٢ال ٞاَما للخ٩ل٠ُ، ألن الخ٩ل٠ُ زُاب، وزُاب مً ال 

ٞهم مدا٫ ٧الجماص والبهُمت، ومً وظض له ؤنل الٟهم ألنل الخُاب صون جٟانُله مً 

٧ىهه ؤمغا ؤو جهُا وم٣خًُاث للشىاب وال٣ٗاب ٧اإلاجىىن والهبي الظي ال ًمحز ٞهى بالىٓغ بلى 

  (1)بالىٓغ بلى ٞهم ؤنل الخُاب"–ٞهم الخٟانُل ٧الجماص والبهُمت 

ممحز جدكابه م٘ ؤخ٩ام اإلاجىىن، بضاًت بإخ٩ام الخضوص ٞال ج٣ام ٞإخ٩ام الهٛحر الٛحر 

يضٍ ألن مً قغوٍ ٢ُامها ال٣ٗل، والظي ٌٗخبر مىاٍ الخ٩ل٠ُ، وال٣ٗل ٩ًىن بةصعا٥ 

ألامىع، ؤما ُٞما ًسو الجغاثم التي جخُلب ال٣هام ؤو جىظب الضًت، ٞةهه ال ٣ًطخى مً 

مت  الهٛحر ؾىاء ٞا٢ض الخمُحز ؤو ممحزا، ول٨ً ًإزظ مت اإلا٣هىصة خ٨م ظٍغ خ٨م الجٍغ

الخُإ، ٞخىظب الضًت ل٩ىن ظغاثم الهٛاع في خ٣ى١ الٗباص ال جظَب َضعا ٦جغاثم الخضوص، 

ؤما ؤخ٩ام الجغاثم الخانت باألمىا٫ التي ج٣٘ مً الهٛحر، ممحزا ٧ان ؤو ٚحر ممحز ٞةهه 

ظا الىظىب الظي في طمت اله ٛحر ٩ًىن ٖىيا إلاا ًخدمل جبٗتها في ماله بةجٟا١ ال٣ٟهاء َو

 (2)ؤجلٟه.

ٟا٫ مً اإلاؿاولُت ومً ال٣ٗاب، بال ببلٙى ؾً الغقض  ٗت ؤلاؾالمُت ؤٖٟذ ألَا ٞالكَغ

ت، بط ٢ا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم في خضًض  ظٍ ال٣اٖضة ويٗتها الؿىت الىبٍى َو

٘ ال٣لم ًٖ زالزت ..ًٖ  عواٍ ببً ماظه واليؿاجي ًٖ ٖاجكت عضخي هللا ٖجها وؤعياَا "ٞع

ً اإلاجىىن ختى ٣ٌٗل ؤو ٤ًُٟ"، وؤن ٖلت  ً الهٛحر ختى ٨ًبر ٖو الىاثم ختى ٌؿد٣ُٔ ٖو

غة "بن ؤلاؾالم لم ًجٗل لهاالء زُابا باألمغ ؤو الىهي وبظل٪  طل٪ ٖىض ؤلامام مدمض ؤبى َػ

مت ألن ؤؾاؽ  ٌؿ٣ِ الخ٩ل٠ُ ٞال ًصر ؤن ًىن٠ الٟٗل مجهم بإهه مٗهُت ؤو ظٍغ

 (3)ل٠ُ وال زُاب وال ج٩ل٠ُ".الٗهُان الخُاب والخ٩

ٗت ؤلاؾالمُت ٞةهه ال مؿاولُت لضًه مً الىاخُت  بطا ٞالُٟل في مٟهىم الكَغ

غ، وبهما ٣ِٞ  الجؼاثُت، ٧ىهه ٚحر ممحز ٖىض بعج٩ابه إلاا ًىظب الخض ؤو ما ًىظب الخٍٗؼ

مؿاولُخه هي مؿاولُت مضهُت ًٖ الًغع الظي ؤلخ٣ه بالٛحر وجىدهغ في ؤمىاله ٣ِٞ، 

ظ  (4)ا ختى ال ًًاع الٛحر بما ًدضر مىه مً ؤٞٗا٫ ياعة بالٛحر.َو

                                                           
 .212، 211غظ٘ ؾاب٤، م م _ ٞالح بً هانغ بً ؾلُان بً ؾٟغان، م1

 .461، 460_ ٖبض الغخمً مهلر، مغظ٘ الؿاب٤، م م  2
ً الضًً، مغظ٘ ؾاب٤، م ، _مىخهغ ؾُٗض خمىصة 3  .223بال٫ ؤمحن ٍػ
 .40_ٖبض الخمُض الكىاعبي، مغظ٘ ؾاب٤، م  4
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 :الفسع الثاوي

 اإلاظؤولُت الجصائُت اإلاىػدمت للحدر وآزازهامىكف اللاهىن مً 

مت ؤن ًخدمل مؿاولُتها الجؼاثُت ٚحر ؤهه ًغص  ،مهما ٨ًً ألانل ؤن ٧ل مدضر لجٍغ

اولُتهم الجؼاثُت في مغخلت بؾخصىاء ٖلى طل٪ ُٞما ًسو ٞئت ألاخضار، الظًً جىٗضم مؿ

ت ما، م الجغم اإلاغج٨ب، ٞةهه  ٖمٍغ ومً زمت لل٣ى٫ بةوٗضام مؿاولُت الخضر الجؼاثُت ٚع

زم ، في )ؤوال( في ال٣اهىن  للخضر الجؼاثُت اإلاىٗضمت اإلاؿاولُت ؤؾاؽًخٗحن الخُغ١ بلى 

 زاهُا() في اإلاىٗضمت للخضر آلازاع اإلاترجبت ًٖ اإلاؿاولُت الجؼاثُتهدىاو٫ بٗضَا 

  في اللاهىن  اإلاىػدمت للحدراإلاظؤولُت الجصائُت  ؤطاضؤوال: 

 
ُ
ت التي ًجىػ مؿاءلت الخضر ٞحها ًٖ ؤٞٗاله ؤ زحر الدؿائ٫ ًٖ الٗمغ ؤو اإلاغخلت الٗمٍغ

الًاعة بالجماٖت، َظا الدؿائ٫ الظي وبن ل٣ى خل ؤو ظىاب، ٞلِـ َظا الازحر ؤمغا 

خماص ٖلى ؾً مُٗىت  ٦إؾاؽ للمؿاولُت ٌٗخبر ؤمغا جد٨مُا، بط ؤهه مِؿىعا، طل٪ ؤن ؤلٖا

ًخٗل٤ بُاثٟت ال بإٞغاص وال ًإزظ بالٓغوٝ الصخهُت ؤو ؤلاظخماُٖت ؤو البُئُت للهٛحر، التي 

 (1)٩ًىن بها جإزحر ٦بحر ٖلى همى وهًىط ٞهمه ووُٖه وج٣ضًٍغ لؤلمىع.

ت له ؤهىا وكاَضٍ عيُٗا زم َٟال زم بٗضٍ نبُا مغا٣َا زم  ٞالُٟل ؤو٫ بضاًت ٖمٍغ

٨ظا..، طل٪ بن ص٫ ٖلى شخيء ٞةهما ًض٫ ٖلى ؤن الىمى ؾلؿلت  عظال هاضجا زم قُسا ٦بحرا َو

مخخابٗت مً الخٛحراث التي حؿحر هدى ب٦خما٫ الىطج، ومً زمت ٞاإلهخ٣ا٫ مً مغخلت بلى 

ج، ٞالُٟل ال ًهحر مغا٣َا بحن ًىم ولُلت، ول٨ىه ًيخ٣ل  ؤزغي ال ًدضر ٞجإة وبهما بالخضٍع

جُا، و٦ظا مً اإلاغا٣َت بلى مغخلت الغقض لِـ بهخ٣اال  مً الُٟىلت بلى اإلاغا٣َت بهخ٣اال جضٍع

ى ق٩ل ظؿمه،  جُا، ومً َىا ُٞٓهغ همى الُٟل في ظاهبحن الخاعجي َو مٟاظئا وبهما جضٍع

 (2)والضازلي في جُىع ٢ضاعجه الظَىُت وال٣ٗلُت.

ىه الجؿمي وال٣ٗلي، ٞةمخىإ مؿاولُت الخضر ٚحر اإلامحز ٌٗىص بلى ٖضم ب٦  خما٫ ج٩ٍى

ٞهى ال ٌؿخُُ٘ الخمُحز وؤلاصعا٥ اإلاغجبِ بخ٣ضم الؿً، ٞهى لضًه ٢هىع في اإلال٩اث ال٣ٗلُت، 

خٗلمها م٘ همى ظؿمه صازل اإلاجخم٘،  ظٍ اإلال٩اث ال ًىلض بها ؤلاوؿان وبهما ٨ًدؿبها ٍو َو

خاثجها، ٚحر ؤهه بطا ؤنبذ وبالخالي ٞةهه ال ٌؿخُُ٘ ٞهم ماَُت ؤٞٗاله وال ٣ًضع ٖلى ج٣ُُم ه

                                                           
، ميكىعاث صاع وم٨خبت لجىىن(، صعاؾت م٣اعهتٖضم ألاَلُت، الؿ٨غ، ا)باب٨غ، ألاؾباب اإلااوٗت مً اإلاؿاولُت الجىاثُت،  _ مهٗب الهاصي1

 .9(، م 1988الهال٫، بحروث، ص ٍ، )
 .21 _ ٖبض الغخمً الِٗؿىي، مغظ٘ ؾاب٤، م2
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لضًه ٢ضعة طَىُت حؿاٖضٍ ٖلى جٟؿحر اإلادؿىؾاث وبصعا٥ ماَُت ؤٞٗاله، م٘ زبرة حؿاٖضٍ 

اجه  ٖلى ج٣ضًغ زُىعة ما ٣ًضم ٖلُه َىا، ٣ٞض ٌؿخُُ٘ ؤن ًداؾبه اإلاجخم٘ ًٖ جهٞغ

   (1) اإلاسالٟت ل٣اهىن ال٣ٗىباث.

ب٢تراٝ الخُُئت، ؤو في ؤي  ٞمؿإلت جدضًض ؾً اإلاؿاولُت مدضصة في ؤي ٖمغ ًم٨ً

ٖمغ ًم٨ً ؤن ٩ًىن مؿاو٫ الخضر ًٖ ألاٞٗا٫ التي ًغج٨بها، ٟٞي صعاؾت ٢ام بها ٧ل مً 

لبٙر لضعاؾت جُىع الخ٨م ألازالقي ٖىض الُٟل، ٞبُاجي ) ( 1932ٞجىن بُاجي ولىعوـ ٧َى

ظا بهضٝ ب٢امت مٗاًحر و همِ ب٦دؿاب اث الُض، َو ٟا٫ ًلٗبىن ب٨ٍغ  الخٔ وعا٢ب ألَا

 ال٣ىاٖض، و٢ض بؾخسغط ؤعبٗت مغاخل:

ؾيخحن ٞةن اللٗب ٞغصي بدخا ومدغ٥، ٨ًخٟي  2في الاولى ٢بل ؤن ًبلٜ الُٟل ٖمغ  

٪ ال٨غة، في اإلاغخلت الشاهُت مً  ؾىىاث حؿمى ) ألاهاهُت( ؤلاؾخ٣اللُت،  5بلى  2الُٟل بخدٍغ

قغ٧اثه وال ًضزل  ٞالُٟل ًخل٣ى ال٣ىاٖض مً الخاعط الظي ٣ًلض، ل٨ً ًلٗب وخُضا ؤو م٘

ً مىخض، اإلاغخلت الشالشت جبضو في خضوص ٖمغ    8و 7اإلاىاٞؿت مٗهم وال ًخٗاون وال ًىظض جضٍو

ٟا٫ ًضزلىن اإلاىاٞؿت و جب٣ى ال٣ىاٖض ٚامًت، ؤي  ى للخٗاون الىاشخئ، ومىه ألَا ؾىىاث َو

ؾىت، الُٟل ًضزل  12و11ؤن ٧ل َٟل لِـ لضًه هٟـ اإلاٟهىم، وؤزحرا في خضوص ٖمغ 

لُه ٞاإلصعا٥ ًسخل٠ خؿب م ً ال٣ىاٖض، ٧ل َٟل ٌٗٝغ ال٣ىاٖض بض٢ت، ٖو غخلت جضٍو

ؾىىاث هي ٚحر  10و  9الٗمغ، الىعي بال٣اٖضة ًبضؤ خ٣ُ٣ت في مغخلت ألاهاهُت بلى ٚاًت 

حر ملمىؾت، و٧ل حٗضًل م٣ترح مخٛحرة،  ومً زمت ٞدؿب بُاجي حٗخبر ال٣اٖضة م٣ضؾت ٚو

ٟا٫  10ًبضو للُٟل ججاوػ، وفي ٖمغ  ؾىىاث ال٣اٖضة ج٩ىن مىي٘ عضخى مخباص٫ بحن ألَا

ل لٟهم ال٣ىاٖض وج٣بلها  ً مىا٢كتها و حٗضًلها، الُٟل ٢اصع ٖلى الاؾخ٣اللُت ومَا ٢اٍع

 واإلاكاع٦ت في الى٣اف لخٗضًلها.
(2) 

ومً زمت ٞالىعي ؤو ؤلاصعا٥ الظي صوعٍ ٞغػ الىخاثج والخغوط بىدُجت مُٗىت ًخضعط لضي 

ى ٌٗبر ًٖ صعظت مُٗىت مً ال٣ٗل، ٌٗضَا ال٣اهىن ٧اُٞت الُٟل مً ٞترة ٖم ت ألزغي، َو ٍغ

 (3) ل٩ُىن الصخو مساَبا بىهىم ال٣اهىن الجىاجي.

                                                           
_ وضخا زالض ؾالم ؤبى َضًب، الخماًت الجىاثُت لؤلخضار الجاهدحن في ٢اهىن ألاخضار ألاعصوي الجضًض و ؤلاجٟا٢ُاث واإلاىاز٤ُ الضولُت، 1

 .23، م2015ؿم ال٣اهىن الٗام، ٧لُت ال٣اهىن، ظامٗت ٖمان الٗغبُت، مظ٦غة ماظؿخحر، ٢
2
  _Dominique youf, , juger et eduquer les mineurs delinquants، Op.cit, p 158. 

 .118_ ظما٫ ببغاَُم الخُضعي، مغظ٘ ؾاب٤، م 3
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ؿمى الهبي ٚحر اإلامحز،  ومً زمت ٟٞي َظٍ اإلاغخلت ٌٗخبر ؤلاصعا٥ مىٗضما في الهبي َو

ٓهغ في الهبي ٢بل والخمُحز لِؿذ له ؾً مُٗىت ًٓهغ ٞحها ؤو ًخ٩امل بخمامها، ٞالخمُحز ٢ض ً

بلٙى الؿابٗت و٢ض ًخإزغ ٖجها جبٗا إلزخالٝ ألاشخام و بزخالٝ بِئاتهم و بؾخٗضاصَم 

بلى جدضًض مغاخل الخمُحز ؤي ؤلاصعا٥ بالؿىىاث ختى  جم اللجىء هالهخي وال٣ٗلي، ٚحر ؤه

ً في طل٪ بلى الخالت الٛالبت في الهٛاع، و٢ض ٧ان  ًدؿجى بنضاع خ٨م واخضا للجمُ٘ هايٍغ

ا إلاى٘ بيُغاب ألاخ٩ام، وألن ظٗل الخمُحز مكغوَا بؿً مُٗىت ًم٨ً  َظا الخدضًض يغوٍع

لل٣اضخي ؤن ٌٗٝغ بؿهىلت بطا ٧ان الكٍغ ٢ض جد٤٣ ؤم ال، ألن َظا الكٍغ ون٠ 

 (1)مدؿىؽ ٌؿهل يبُه والخٗٝغ ٖلُه.

بطا ال ًجىػ مالخ٣ت الخضر ٢بل ؤن ًبلٜ ؾً الخمُحز ختى ولى زبذ بإن بصعا٦ه ٢ض 

ؾب٤ ؾىه، وختى لى ب٢خى٘ ال٣اضخي ب٣ضعجه ٖلى الخمُحز ٢بل بلٙى َظا الؿً، ٞخدضًض ؾً 

ىت ٢اَٗت ٚحر ٢ابلت إلزباث ال٨ٗـ، ومً  مُٗىت للخمُحز مً ٢بل ههىم ال٣اهىن ٌٗخبر ٢ٍغ

زمت ًغي البٌٗ بإن بلٙى ؾً الخمُحز وخضٍ ال ٌٗض صلُال ٢اَٗا ٖلى الخمُحز، وؤهه ًد٤ 

د٨م بٗضم مؿاولُخه لل٣اضخي ؤن ٣ًطخي بٗض م بصعا٥ الهٛحر الظي ظاوػ َظا الؿً، ٍو

ظا الغؤي مخ٤ٟ م٘ ما هو ٖلُه ٢اهىن ال٣ٗىباث الٟلؿُُجي ع٢م   ٖلى َظا ألاؾاؽ، َو

مً اإلاؿاولُت الجؼاثُت بال بطا زبذ ؤهه  12_9والظي ؤٖٟى الخضر ما بحن  1936لؿىت 74

ىا٥ مً ٧ان ٢اصعا ٖلى بؾدُٗاب ٖضم مكغوُٖت الٟٗل الظي ٢ ام به ؤو بمخى٘ ٖىه، َو

ه ؾً الخمُحز ٌٗخبر  ٣ى٫ بإن ال٣اهىن ًٟترى ؤن الخضر بٗض بلٚى ًسال٠ َظا الغؤي ٍو

ممحزا، وجُاله ؤخ٩ام ال٣اهىن بسهىم اإلامحز، ٞال ًجىػ بٖخباٍع مىٗضم ألاَلُت ٦ما في 

 (2) مغخلت الُٟىلت التي جخسظ في مىاظهتها الخضابحر ؤلانالخُت اإلاالثمت.

٘ آلزغ بط ا ٞاإلاغخلت ألاولى مً خُاة الُٟل جسخل٠ مً خُض جدضًض الؿً مً حكَغ

ٗخبر الخضر في جل٪ اإلاغخلت ؤهه ال جخىاٞغ لضًه  ٖلى خؿب الؿُاؾت الجؼاثُت ل٩ل صولت، َو

ألاَلُت الجؼاثُت، ومً زمت ٖضم بم٩اهُت مؿاءلخه ظؼاثُا، ٚحر ؤن طل٪ ال ًىٟي جىاٞغ 

   (3)بٖخباٍع مٗغيا لئلهدغاٝ ؤو الى٢ٕى ُٞه بالٟٗل.الخُىعة ؤلاظخماُٖت لضًه و 

                                                           
ؼ الخ٨مي،1  .39،  38مغظ٘ ؾاب٤، م م  _ مدمض ٞهض ٖبض الٍٗؼ
2،ً غ ال٣اهىهُت،) _ ٢ِـ ظباٍع ٗاث الٟلؿُُيُت، ؾلؿلت الخ٣اٍع غ خى٫ ظىىح ألاخضار في الدكَغ ( الهُئت الٟلؿُُيُت اإلاؿخ٣لت 6ج٣ٍغ

 .30، 29، م م 1998لخ٣ى١ اإلاىاًَ، عام هللا،
ب٣اهىن ألاخضار  اإلاٗاملت الجىاثُت و ؤلاظخماُٖت لؤلَٟا٫، صعاؾت مخٗم٣ت في ٢اهىن الُٟل اإلاهغي م٣اعهت _ ٖبض الٟخاح بُىمي حجاػي،3

ت، ٍ  .112، م 2003، 1ؤلاماعحي، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع
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الظي عبِ بحن الخضعط في الؿً  1976( لؿىت 09هجض ال٣اهىن ؤلاجداصي ؤلاماعحي ع٢م )

ٓهغ طل٪ بضاًت في َظٍ اإلاغخلت التي جبضؤ مً لخٓت والصة ؤلاوؿان  واإلاؿاولُت الجؼاثُت ٍو

ه ؾً الخمُحز اإلادضص بؿب٘ ؾى خه٠ الُٟل في َظٍ ختى بلى ما ٢بل بلٚى حن ٧املت، ٍو

اإلاغخلت ب٣هىع مل٩اجه ال٣ٗلُت والظَىُت، ومً زمت ٞةن اإلاؿاولُت الجؼاثُت جغجبِ مً 

ُت الجؼاء اإلاترجب ٖلحها بمضي حُٛب الخضر مً الىعي  خُض وظىصَا ومًمىجها وهٖى

  (1)وؤلاعاصة.

ضمإلوٗضام ؤلاصعا٥ ل وفي َظٍ اإلاغخلت جىٗضم مؿاولُت الخضر ظؼاثُا، ال٣ضعة  ضًه ٖو

ىت ٢اهىهُت ٢اَٗت لهالر الخضر ال  ضم اإلاؿاولُت َىا حؿدىض بلى وظىص ٢ٍغ ٖلى بعج٩ابها، ٖو

ىت هي مجغص بٞتراى ٢اهىوي ٢ض ال جض٫ بالًغوعة ٖلى  ًجىػ بزباث ٨ٖؿها، وؤن َظٍ ال٣ٍغ

همه ٢ض ؾب٤  خالت الُٟل الىٟؿُت، ٞال ًجىػ بزباث ؤن ٖمغ الهٛحر ال٣ٗلي ؤي بصعا٦ه ٞو

ظا لهٗىبت مُٗاع مدضص للخمُحز وهي ْاَغة هٟؿُت ٣ٖلُت جسخل٠ مً  ٖمٍغ الؼمجي، َو

شخو بلى ؤزغ، ٞهىا ج٣ضًغ ال٣اضخي ؤن الُٟل ؤطهب ٞهىا ال ٌٗخبر مؿاو٫ َاإلاا ؤن الؿً 

 (2)الظي جىٗضم ُٞه اإلاؿاولُت مىدذ له خماًت وخهاهت ال ًجىػ زغ٢ها.

ُت الجؼاثُت لضًه، و٦ظل٪ بخضي نىع ٦ما ؤن مؿاءلت الخضر جخُلب جىاٞغ ألاَل

ما ال٣هض الجىاجي ؤو الخُإ الٛحر الٗمضي، وألاَلُت الجؼاثُت حٗجي ٢ضعة  الغ٦ً اإلاٗىىي َو

اث التي ًإجحها، ختى حؿىض بلُه،  الصخو ٖلى ؤلاصعا٥ والخمُحز لخ٣ُ٣ت ألاٞٗا٫ والخهٞغ

ضم جىاٞغ ألاَلُت ومً زمت ٞةن الُٟل جدذ الؿابٗت مً ٖمٍغ ٖضًم الخمُحز وؤلاعاصة ، ٖو

لخه ظؼاثُا، ال ٌٗجي ٖضم جىاٞغ الخُىعة اءالجؼاثُت للُٟل صون الؿابٗت، وبؾدبٗاص مؿ

ؤلاظخماُٖت لضًه وبٖخباٍع مٗغيا لئلهدغاٝ ؤو الى٢ٕى ُٞه ٞٗال، ومً زمت ٞاإلاكٕغ اإلاهغي 

 (3)هو ٖلى ؤن الُٟل الظي ٣ًل ؾىه ًٖ الؿابٗت ٞةهه ٩ًىن مٗغيا لئلهدغاٝ.

لُ ه ٞةن الهٛحر ٚحر اإلامحز َى ٖضًم ؤَلُت ألاصاء ٞهى ال ًهلر آلصاء الخ٣ى١ اإلاضهُت، ٖو

ٟه  هٞإي جهٝغ ناصع مى ٞهى باَال بُالها مُل٣ا، ٞىجض ؤن ال٣اهىن الؿىصاوي ٖىض حٍٗغ

                                                           
اب ٖبضو٫، مغظ٘ ؾاب٤، م _ 1  .343 ٖبض الَى
 .82مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي، مغظ٘ ؾاب٤، م _ 2
 .112 ،111_ٖبض الٟخاح بُىمي حجاػي، مغظ٘ ؾاب٤، م م  3
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، في خحن في الجاهب اإلاضوي مىه ٞةن  للُٟل ؤقاع بلى ؤهه "مً لم ٨ًمل الٗاقغة مً ٖمٍغ

."الُٟل الٟا٢ض للخمُح  (1) ز ٞةهه ٧ل مً لم ًبلٜ الؿابٗت مً ٖمٍغ

جب  وم٘ طل٪ ٞةن الؿً ألاصوى لل٣ٗىباث وؤلاظغاءاث الجؼاثُت ال ًجب ؤن ًىسٌٟ ٍو

ؤن ًغبِ بالؿً الظي بمىظبه ال٣انغ ًخدمل اإلاؿاولُت اإلاضهُت في اإلاجاالث ألازغي مشل 

ظا اإلاُٗاع ًجب ؤن ؾىت  15و14الؼواط والٗمل، وؤٚلبُت الضو٫ خضصث الؿً ألاصوى بـ  َو

ؾىت ال جخىاظض بال في بلضان مشل اهجلترا وبالص  12ًدب٘ في ؤوعوبا، ومؿاولُت ال٣هغ ؤ٢ل مً 

ؿغا. -ؾ٩ىجلىضا -الٛا٫  (2) و ؾَى

ٗاث اإلا٣اعهت ُٞما ًخٗل٤ بخدضًض الؿً ألاصوى  ومما ؾب٤ ٞةهه وبن بزخلٟذ الدكَغ

ؿً ٩ًىن ٞحها الُٟل مىٗضم الخمُحز، َظا إلاؿألت الخضر ظؼاثُا، ٚحر ؤجها بج٣ٟذ ؤن جل٪ ال

ألازحر الظي َى ؤخض ٖىانغ ٢ُام اإلاؿاولُت الجؼاثُت، ومً زمت ٞةن َظا ؤلاوٗضام عاظ٘ بلى 

ٖضم ب٦خما٫ الىمى البضوي وال٣ٗلي للخضر، لظل٪ خبظا لى ؾٗذ الضو٫ الٗغبُت مجها، ؾُما 

ظل٪ جُٟض ؤن الُٟل في ؾً اإلاجاوعة الك٣ُ٣ت بلى وي٘ خض ؤصوى مىخض بخدضًض مٗاًحر ل

 ٦ظا جىٗضم ُٞه اإلاؿاولُت الجؼاثُت. 

ٗاث اإلا٣اعهت لم ج٨خٟي ٣ِٞ بخدضًض الؿً الضهُا للُٟل الؿلُم، وبهما محزث  الدكَغ

حٍر مً طوي الى٣و في ال٣ضعاث الُبُُٗت،  في طل٪ بحن َظا ألازحر والُٟل ألانم وألاب٨م ٚو

ما َى الخا٫ في ٢اهىن ال٣ٗىباث ؤلاًُالي، وعٞٗذ مً َظا الؿً بلى ؤعبٗت ٖكغة ؾىت ٦

وؾخت ٖكغة في ال٣اهىن البلج٩ُي، ؤما في ال٣اهىن ألاإلااوي ُٞب٣ى لل٣اضخي ٧امل الهالخُت 

               (3)والؿلُت في ج٣ضًغ وجدضًض ؾً ٖضم الخمُحز للخضر ألانم وألاب٨م. 

ٗاث اإلا٣اعهت، في وفي ألازحر ٞمغخلت بوٗضام اإلاؿاولُت الجؼاثُت، والتي بزخلٟ ذ الدكَغ

جدضًض بضاًتها وجهاًتها، بما في طل٪ اإلاكٕغ الجؼاثغي في ٢اهىن الُٟل، هي مغخلت ًىٗضم 

خباع مُٗىت  ب٣ى ج٣ضًغ َظا ألازحر مجغص ج٣ضًغ ؤزظا بٗحن ؤلٖا الخمُحز ٞحها لضي الُٟل، ٍو

اة ٖىض الٟهل ٧البلٙى الجؿمي والىٟسخي وال٣ٗلي الٓاَغة ٖلُه، وفي ٧ل طل٪ ٞاثضة لل٣ً

في الجزإ، بط ٌؿهل مهمت ال٣اضخي لل٣ى٫ ما بن ٧ان الُٟل في مغخلت بوٗضام اإلاؿاولُت ؤم 

 ال، ومً زمت ًخسظ ما َى مىاؾب في خ٣ه مً ؤخ٩ام ختى ال جدباًً وجدىا٢ٌ ُٞما بُجها.

                                                           
ٗاث الىيُٗت واإلاىاز٤ُ الضولُت )صعاؾت م٣اعهت(مدمض خمُض الغنُٟان الٗباصي، خ٣ى١ الُٟل في ال _1 ، صاع اواثل لليكغ، ألاعصن، دكَغ

 .29م  ،2013 ،1ٍ 
2
 _Dominique youf, juger et eduquer les mineurs delinquants ، Op.cit,.p 162.163. 

ذ، ٖضص  3 حن، مجلت الخ٣ى١، ال٩ٍى  .183، م1989،  01_ههغ هللا ٖىى )ٞايل(، صعاؾت في مٗاملت ألاخضار اإلاىدٞغ
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  للحدر مسخلت اإلاظؤولُت الجصائُت اإلاىػدمت اإلاترجبت غً آلازاززاهُا: 

ت لهم، ومً زمت ٞخهي٠ُ اإلاؿاولُ ت الجؼاثُت لؤلخضار جسخل٠ خؿب اإلاغاخل الٗمٍغ

ت وهي اإلاغخلت ألاولى والتي ؤَل٤ ٖلحها مغخلت الآلمؿاولُت  جم جهيُٟها بلى زالر مغاخل ٖمٍغ

والتي جخدضص مً اإلاُالص بلى جمام الؿابٗت مً الٗمغ، والتي جغي ؤن )الُٟل في َظٍ اإلاغخلت 

ٟترى ٖضم ٢ ىا٢به(، ومً زمت ٩ًىن نٛحرا ظضا ٍو ضعجه ٖلى ٞهم ماَُت الٗمل الجىاجي ٖو

ٞةن الىُابت بطا زبذ لها ؤن الٟاٖل لم ًبلٜ الؿابٗت مً ٖمٍغ ُٞخىظب ٖلحها ال٣ُام بدٟٔ 

ت طل٪ بٗضم ويىح الؿً  الضٖىي لٗضم ألاَلُت ؤو ؤلاصعا٥، وبطا لم جخم٨ً الىُابت مً مٗٞغ

ٗغى مل٠ الُٟل ؤمام اإلاد٨مت، ٞلهظٍ ألازحرة بال ؤمام اإلاد٨مت، ٟٞي َظٍ الخالت ٖىضما ٌ

ت ب٢امت الضٖىي إلوٗضام ألاَلُت  .(1)ؤن ج٣طخي بٗضم ظىاٍػ

ٞٗضم جمام الخضر ؾً الخمُحز ٞهى ٚحر مؿاوال ظؼاثُا، ٚحر ؤهه في البٌٗ مً 

ٗاث ٖىضما جىٟي مؿاءلخه ظؼاثُا، َظا ؤهه ال ٌٗجي ؤهه ال جخىاٞغ الخُىعة ؤلاظخماُٖت  الدكَغ

وبٖخباٍع مٗغيا لئلهدغاٝ ؤو الى٢ٕى ُٞه بالٟٗل، ومً زمت ٟٞي البٌٗ مً لضًه 

ٗاث بطا ما وظض الُٟل في بخضي خاالث الخٗغى لئلهدغاٝ ٞهىا جُب٤ ٖلُه هٕى  الدكَغ

ٗاث ألازغي التي جسًٗه ألي جضبحر مهما ج٨ً  مٗحن مً الخضابحر، زالٞا للبٌٗ مً الدكَغ

 (2)َبُٗخه ال٣اهىهُت.

ر الٟا٢ض للخمُحز لِـ مً زُىعة ؤٞٗاله، ٞهى ًبضو ألامغ ُٞه في ٚاًت ٞةٖخباع الخض

الؿهىلت لل٣ضعة ٖلى حٗضًله، وبٖاصة جغبِخه مً البالٜ، بل مً اإلاالثم بزًاٖه إلظغاءاث 

زانت، بضال مً بصاهخه ب٣ٗىبت خ٣ُ٣ُت ٌؿخىظب بلؼامه بةظغاءاث اإلاؿاٖضة وبهخ٣اء التربُت 

لُه ٞالخضر جبٗا لصخهُت الخ٣ُ٣ُت والىؾ ِ الٗاثلي وؤلاظخماعي خُض ٌِٗل، ٖو

مت ولم ًضن ب٣ٗىبت ؤ٢صخى اإلادؿبب ، ٞببؿاَت ًسً٘ إلظغاءاث الخماًت، في الجٍغ

ؤًًا مً ؤلاصاهت ال٣ٗابُت ل٩ىن مٗخبر مؿاو٫ اإلاؿاٖضة، اإلاغا٢بت، والتربُت، وبن ٞلذ 

، وهي ال٣اٖضة التربىٍت ىٗه مً جُب٤ُ ؤلاظغاءاثظؼاثُا، وؤن ٖضم مؿاولُخه الجؼاثُت ال جم

اإلاخٗل٤ باألخضار الجاهدحن الٟغوسخي،  02/02/1945مً ألامغ اإلااعر في  2الىاعصة في ال٣ٟغة 

ٟا٫ ومد٨مت الجىاًاث لؤلخضار خؿب الخالت،  هوالتي جىو ٖلى ؤه جهضع مد٨مت ألَا

٦ما ؤهه  بظغاءاث لؤلخضار جسو الخماًت واإلاؿاٖضة واإلاغا٢بت والتربُت التي جغاَا مىاؾبت،

                                                           
 .307مدمض ؾُض ٞهمي، مغظ٘ ؾاب٤، م  _ 1
 .112ٖبض الٟخاح بُىمي حجاػي، مغظ٘ الؿاب٤، م  _ 2
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باإلم٩ان خُىما ج٩ىن الٓغوٝ الصخهُت للخضر جبضو ملخت جهضع ٖلى الخضر البالٜ مً 

 ٣ٞ5غة  20و ٣ٞ2غة  20الٗمغ ؤ٦ثر مً زالزت ٖكغة ؾىت بصاهت ٣ٖابُت َب٣ا ألخ٩ام اإلاىاص 

  (1) .مً ال٣اهىن الؿال٠ الظ٦غ

مت ال ج٣ُم الضلُل ٖلى ؤن نٛحر الؿً ٧ان و٢ذ بع  ومً زمت ٞاإلاد٨مت ج٩اب الجٍغ

مجغصا مً الخمُحز وؤلاصعا٥، وبهما ٣ًخطخي بزباث ؤن اإلاتهم ٧ان صون الؿً الؿابٗت مً 

ىت ٢اهىهُت ٢اَٗت ٖلى جسل٠ الخمُحز، وفي َظٍ الخالت  ، ألن َظٍ اإلاغخلت حٗخبر ٢ٍغ ٖمٍغ

 ًخٗحن ٖلى ال٣اضخي الى٤ُ بالخ٨م بالبراءة جإؾِؿا ٖلى بمخىإ مؿاولُت اإلاتهم، ؾىاء ؤ٧اهذ

مت اإلاغج٨بت واإلاؿىضة بلُه ٖمضًت ؤو ٚحر ٖمضًت، ومً زمت ٞالٗبرة في َظٍ الخالت بزباث  الجٍغ

   (2)الؿً، ألهه ؤؾاؽ جدضًض َبُٗت ألاخ٩ام التي ًسً٘ لها الخضر.

ٞمى٠٢ اإلاكٕغ الجؼاثغي مً مغخلت بوٗضام اإلاؿاولُت الجؼاثُت، ٧اهذ في بضاًت ألامغ 

ٖكغة مً ٖمٍغ ٚحر ؤَل لخدمل اإلاؿاولُت الجؼاثُت  ؤن الخضر الظي لم ًخم الشالشت

الىاظمت ًٖ الجغاثم التي ًغج٨بها بٌٛ الىٓغ ٖلى ظؿامتها، ٞهٛغ الؿً في َظٍ اإلاغخلت 

ىت  ىت بوٗضام اإلاؿاولُت ٢ٍغ ىت إلهخٟاء الخمُحز وبالخالي بمخىإ اإلاؿاولُت، م٘ بٖخباع ٢ٍغ ٢ٍغ

ت ٖضًم  مُل٣ت ال ج٣بل بزباث ال٨ٗـ بط ًٟترى اإلاكٕغ ؤن الخضر في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

 (3)الخمُحز وؤلاصعا٥.

ٟٞهلذ في طل٪ اإلاد٨مت الٗلُا في مضي اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر الظي لم ٨ًمل 

ى "بٞاصة ٢انغ ٚحر ممحز، بةهخٟاء وظه  13 ظا بخىنلها بلى مبضؤ َو ، َو ؾىت مً ٖمٍغ

ٍغ ٖلى ؤَلُت بهتها٥ الضٖىي الٗمىمُت، إلوٗضام اإلاؿاولُت الجؼاثُت، بؿب ب ٖضم جٞى

 الىهىم ال٣اهىهُت الجؼاثُت، جُب٤ُ ؾلُم لل٣اهىن. "وزلهذ اإلاد٨مت الٗلُا في الك٩ل: 

٢بى٫ ًَٗ الىاثب الٗام، وفي اإلاىيٕى بلى )خُض ؤن الىاثب الٗام ؤزاع في َلباجه وظها 

ضٖىي ؤن وخُضا للًُٗ بالى٣ٌ، الىظه الىخُض: مإزىط مً الخُإ في جُب٤ُ ال٣اهىن ب

ؾىت ال ٌٗا٢ب ظؼاثُا ٚحر ؤن بوٗضام اإلاؿاولُت ال ًدى٫  13اإلا٣غع ٢اهىها ؤن ال٣انغ صون 

صون مخابٗخه، وبخالخه ٖلى مد٨مت ألاخضار لخإمغ بخُب٤ُ جضابحر الخماًت والتربُت، وإلاا لم 

                                                           
1
_ Gastin Stefani, Georges levasseur,bernard bouloc, op.cit, P345. 

ثُت في مجا٫ ألاخضار، صاع الجهًت في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىا خؿجى الجىضي، الخماًت الجىاثُت في ال٣اهىن الُمجي،_ 2

 .491، م 1999الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ،
غ الجؼاثغ في اإلاؿاولُت الجىاثُت لالخضار، _ 3 في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، مغظ٘  ؤخؿً بىؾ٣ُٗت، ج٣ٍغ

 .390ؾاب٤، م
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ً الىظه الىخُض  ت ؤلاتهام ٩ًىهىا ٢ض ؤزُإوا في جُب٤ُ ال٣اهىن، ٖو ًٟٗل طل٪  ٢ًاة ٚٞغ

مً ٢اهىن  49اإلاشاع مً لضن الُاًٖ : وخُض ؤهه ًخٗحن الخظ٦حر بضءا ؤن ؤخ٩ام اإلااصة 

ال٣ٗىباث اإلاخٗل٣ت باإلاؿاولُت الجؼاثُت باليؿبت لل٣انغ ٢ض ههذ في ٣ٞغتها ألاولى ٖلى ما 

ًلي" ال جى٢٘ ٖلى ال٣انغ الظي لم ٨ًمل الشالشت ٖكغة بال جضابحر الخماًت ؤو التربُت وههذ في 

بما لخضابحر الخماًت  18بلى  13)ًسً٘ ال٣انغ الظي ًبلٜ ؾىه مً  ا الشالشت ٖلى ما ًلي:٣ٞغته

  .ؤو التربُت ؤو ل٣ٗىباث مسٟٟت(

لُه ٞةن اإلاؿخٟاص مً ال٣ٟغة ألاولى مً ؤخ٩ام اإلااصة  مً ٢اهىن ال٣ٗىباث ؤن  49ٖو

مؿاوال ظؼاثُا، ؾىت ال ٌٗا٢ب ظؼاثُا والؿبب في طل٪ ل٩ىهه ٚحر  13ال٣انغ الظي لم ٨ًمل 

اإلاكٕغ لم ًدضص  ٞةههمً ٢اهىن ال٣ٗىباث  49وخُض ؤهه وعٚم طل٪ وبالىٓغ لهُاٚت اإلااصة 

بن نٛغ الؿً ال ًدى٫ صون مخابٗخه والخهٝغ في و  ،ؾىا ؤصوى لٗضم مخابٗت ال٣انغ

٢ًِخه َب٣ا لل٣اهىن وبدؿب ٧ل ٢ًُت و ما ًخٗل٤ بها، وخُض ؤهه وفي ٢ًُت الخا٫ ٞةن 

ؾىىاث و٢ض جىب٘ ألظل الًغب والجغح الٗمضي اإلاٟطخي  04ب( ًبلٜ مً الٗمغ ال٣انغ )ب 

بلى ٣ٞض بهغ بخضي الُٗىحن ؤٞطخى الخد٤ُ٣ مٗه بلى ألامغ بةهخٟاء وظه الضٖىي إلوٗضام 

مً ٢اهىن ال٣ٗىباث الىاعصة في اإلاؿاولُت  49اإلاؿاولُت الجؼاثُت ٖلى ؤؾاؽ ؤخ٩ام اإلااصة 

لى ؤؾاؽ ؤخ٩ام ا  13مً ال٣اهىن اإلاضوي اإلادضصة ؾً الخمُحز بـ  42/02إلااصة الجؼاثُت، ٖو

لى ؤؾاؽ اإلااصة  مً بجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل التي وا٣ٞذ ٖلحها الجمُٗت الٗامت  40ؾىت ٖو

ش  والتي ناص٢ذ ٖلحها الجؼاثغ بمىظب اإلاغؾىم الغثاسخي  20/11/1989لؤلمم اإلاخدضة بخاٍع

ش  461_92ع٢م  ٟا٫ لِـ لضحهم واإلادضصة ؾً صه 19/12/1992بخاٍع ُا ًٟترى صوجها ؤن ألَا

ت ؤلاتهام ٢ض زلهىا بلى بوٗضام  ألاَلُت إلهتها٥ ٢اهىن ال٣ٗىباث، و خُض ؤن ٢ًاة ٚٞغ

م حؿبِبا ٧اُٞا ....، وخُض ؤهه وبالىدُجت  اإلاؿاولُت الجؼاثُت للمتهم ال٣انغ وؾببىا ٢غاَع

ًه وا ذ ؤن ًَٗ الىاثب الٗام ٚحر ماؾـ ًخٗحن ٞع ٠ ال٣ًاثُت ٖلى ًخٗحن الخهٍغ إلاهاٍع

ىت الٗامت..(  (1)ٖاج٤ الخٍؼ

، ظٗل مً الخضر 2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15ٚحر ؤهه بهضوع ٢اهىن الُٟل ع٢م

ظا ما وعص في ال٣ؿم  الظي لم ًخم الؿً الٗاقغة مً ٖمٍغ لِـ مدل للمخابٗت الجؼاثُت، َو

مدل للمخابٗت الجؼاثُت الُٟل  مىه ٖلى ؤهه "ال ٩ًىن  56الشاوي في ظهت الخد٤ُ٣ في اإلااصة 

                                                           
ت الجؼاثُت، مل٠ ع٢م 1 ٢ًُت الىُابت الٗامت يض )ب ب(، مجلت اإلاد٨مت الٗلُا الٗضص  17/12/2009اإلااعر في  593050_ ٢غاع الٛٞغ

 .339،340،341، م م2011ألاو٫،
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، وؤقاع ال٣اهىن هٟؿه في الباب ألاو٫ جدذ ٖىىان (1)("10لم ٨ًمل الٗكغ ؾىىاث )الظي 

ٖلى ؤن الُٟل الجاهذ َى" الُٟل الظي  03ال٣ٟغة  02ألاخ٩ام الٗامت وفي هو اإلااصة 

مً  49 و٦ظا ههذ اإلااصة، (2)ًغج٨ب ٞٗال مجغما والظي ال ٣ًل ٖمٍغ ًٖ ٖكغ ؾىىاث"

ٖلى ؤهه )ال ٩ًىن مدال للمخابٗت الجؼاثُت  14/01اإلاٗضلت بال٣اهىن ع٢م  ٢اهىن ال٣ٗىباث

، ومً بؾخ٣غاء َظٍ الىهىم ٞةجها جا٦ض ٖلى ؤن (3)ال٣انغ الظي لم ٨ًمل ٖكغ ؾىىاث(

الُٟل الظي ٣ًل ًٖ الٗكغ ؾىىاث ال ٩ًىن مدال للمخابٗت الجؼاثُت في خحن لم حكغ ما بن 

 ضابحر التهظًبُت ؤو مدال للمؿألت اإلاضهُت ٣ِٞ.   ٩ًىن مدال للخ

 13ومً زال٫ ٢غاع اإلاد٨مت الٗلُا، ٞةهىا هجض ؤجها زلهذ ُٞه بلى ؤن ؾً الخمُحز َى 

اصة ٖلى بجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل، ٚحر  ؾىت، و ؤٖخمضث في حؿبُبها ٖلى الىهىم ال٣اهىهُت، ٍػ

حز للُٟل بٗكغ ؾىىاث، و ما ؤهه بهضوع ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي والظي خضص ؾً الخمُ

صوهه ٞةن الُٟل ٚحر مؿاو٫ ظؼاثُا إلوٗضام الخمُحز لضًه، ٞىجض ؤن الُٟل الجؼاثغي 

غوٝ ب٢خهاصًت وبظخماُٖت واخضة ٠ُ٨ٞ ٣ٌٗل َٟل في ٖكغ  ٌِٗل في بِئت واخضة ْو

ؾىىاث وٗخبٍر ممحز ومً ظهت ؤزغي الخمُحز ًبضؤ في ؾً الشالشت ٖكغة، ومً زمت ٧ان ٖلى 

٘ مً اإلا كٕغ بما ؤن ٌٗض٫ هو اإلااصة الىاعصة في ال٣اهىن اإلاضوي بسٌٟ ؾً الخمُحز، ؤو الٞغ

ؾً الخمُحز في ال٣اهىن الجؼاجي بلى زالزت ٖكغة ؾىت، ألن ؾً الٗاقغة لُٟل في الُىع 

ؤلابخضاجي ال ًؼا٫ ال ًخ٣ً ظُضا ال٨خابت وال٣غاءة، وال ًضع٥ ظُضا هخاثج ؾلى٧اجه، قإهه في 

لُٟل في الشامىت ؤو الخاؾٗت مً ٖمٍغ والظي ًىٗضم لضًه الخمُحز لٟهم ما ًضوع طل٪ قإن ا

ى مؿاءلخه ظؼاثُا.   خىله، ٠ُ٨ٞ هدمله ما ال َا٢ت له َو

ٗاث للضو٫ اإلاجاوعة ٧اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٞةهه "ٌٗخبر ؤن الخضر في خحن ٞةن مى٠٢  الدكَغ

ىت الظي لم ًخم الشاهُت ٖكغة مً ٖمٍغ ٚحر مؿاو٫ ظىاثُا، بط ا ما بعج٨ب الجغم لىظىص ٢ٍغ

د٨م ٖلُه بخضبحر ؤو ؤ٦ثر مً جضابحر الخماًت ؤو التهظًب  ، ٍو ٢اهىهُت ٢اَٗت ٖلى بوٗضام جمُحٍز

 (4)اإلا٣غعة في ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاثُت، وفي اإلاسالٟاث ًد٨م ٖلُه ؾىي بالخىبُش."

                                                           
مغظ٘ اإلاخٗل٤ بدماًت الُٟل،  1436عمًان  28اإلااعر في  2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15الُٟل الجؼاثغي ع٢م  خماًت _ ٢اهىن 1

 .12، مؾاب٤
 .06، م اب٤مغظ٘ ؾ، ٢اهىن خماًت الُٟل الجؼاثغي _ 2
ضة الغؾمُت ٖضص 2014/ٞبراًغ 04اإلااعر في 14/01اإلاٗضلت بال٣اهىن ع٢م  ال٣ٗىباث مً ٢اهىن  49_اإلااصة  3  .5، م07، الجٍغ
 .466 ٖبض الغخمً مهلر، مغظ٘ ؾاب٤، م _ 4
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٘ الؿىعي ٖلى ٖضم بزًإ الخضر الظي لم ًخم الؿابٗت مً  ٖمٍغ بلى وهو الدكَغ

ؤي جضبحر، وبهما ب٦خٟى بةلؼام مخىلي الغ٢ابت والظي َى خاعؽ للخضر بضٞ٘ ٚغامت مالُت ل٣اء 

ىت بمخىإ اإلاؿاولُت في َظٍ اإلاغخلت مً ٖمغ الخضر ال  اًت الهٛحر، وؤن ٢ٍغ ج٣هحٍر في ٖع

ٗاث الىاٞظة في ؾىعٍا.  (1)ج٣بل بزباث ال٨ٗـ في ْل الدكَغ

بكإن ألاخضار اإلاجغمحن  1945ٞبراًغ لؿىت  02غ الهاصع في ؤما اإلاكٕغ الٟغوسخي في ألام

ٞغ١ بحن ٞئخحن مً خُض جإزحر الؿً ٖلى اإلاؿاولُت الجؼاثُت، ٞاإلاغخلت التي جىٗضم ٞحها 

ٟا٫ الظًً ٣ًل ؾجهم ًٖ زالر ٖكغة ؾىت، والتي ؤ٢ام  اإلاؿاولُت الجؼاثُت ٞةجها جًم ألَا

ىت ٢اَٗت ال ج٣بل  بزباث ال٨ٗـ ٖلى ٖضم اإلاؿاولُت الجؼاثُت ٞحها اإلاكٕغ الٟغوسخي ٢ٍغ

ٟا٫ ٖما ًغج٨بىهه مً ظغاثم، وبالخالي ال جخسظ في خ٣هم ؤًت ٣ٖىبت، وبهما ًخسظ  لهاالء ألَا

في قإجهم جضابحر الخماًت واإلاؿاٖضة والغ٢ابت والتهظًب اإلاىاؾبت، ومً زمت ٞما ٣ًل ًٖ َظ 

  (2)الؿً جخسظ الخضابحر لٗالط الخضر ال مٗا٢بخه.

ؤظغم الخضر ٞمً ٚحر الؿاجٜ ؤن ٌٗامل مٗاملت اإلاجغم البالٜ: ٞةطا ٧اهذ ٣ٖىبت  "ةطاظا ٞل

ا الٟٗل ؤلاظغامي وعصٕ  البالٜ جىُىي بُبُٗتها ٖلى بًالم ملمىؽ: وحؿتهضٝ بعياء الٗضالت بَضاَع

ت الىاؽ ٧اٞت ٧ي ال ًدخظون مشل اإلاجغم، زم تهظًبه وجإَُله لخُاة مُاب٣ت لل٣اهىن، ٞةن مٗامل

الخضر ًيبغي ؤن جخس٠ٟ مً ؤلاًالم ٢ضع ؤلام٩ان، ٞال حؿدب٣ي بال ال٣ضع ألاصوى الظي ٣ًخًُه، 

تهظًبه زم ٌؿدبٗض مً ؤٚغايها بعياء الٗضالت وعصٕ الىاؽ، بط الخضر ٚحر م٨خمل الىعي وؤلاعاصة 

ٗجي طل٪ الا حؿدب٣ي ؾىي التهظًب والخإَُل" ى لِـ ٢ضوة لؿىاٍ، َو   ( 3)والخبرة، َو

ض الخضابحر التربىٍت والٗالظُت مً الُاب٘ الجىاجي وبجهاٞها بُاب٘  ومً زمت ًخٗحن ججٍغ

ب٣ى الخ٣ضًغ لؿلُت اإلاد٨مت  مه، ٍو اًت ؤلاظخماُٖت، ومً قإجها بنالح الخضر وج٣ٍى الٖغ

والخد٤ُ٣ في بجساط ؤلاظغاءاث التربىٍت ؤو الٗالظُت التي جدىاؾب م٘ خالت الخضر ومسخل٠ 

٣ا لٓغوٝ ٧ل خالت. ْغوٞه ولها نالخُت اصة مضجه ٖىض ؤلا٢خًاء ٞو    ( 4)حٗضًله ؤو بجهاثه ؤو ٍػ

٣ت ألامشل في مٗالجت الخضر َى ٖالظه صازل  ؤما في مدا٦م بهجلترا ٞةجها جغي ؤن الٍُغ

ه ؾً  ؤؾغجه، ألن مً قإن طل٪ ببٗاصٍ مً باعة الاهدغاٝ، و مً زمت ٞةن الخضر ٢بل بلٚى
                                                           

ة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ اإلاؿاولُت الجؼاثُت لؤلخضار في الجمهىعٍت الٗغبُت الؿىعٍت، في يىء آلاٞا١ الجضًض_ٖمغ ٞاعو١ ٞدل، 1

 .418(، م 1999ألاخضار، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ، )
 .231قٍغ٠ ؾُض ٧امل، مغظ٘ ؾاب٤، م _ 2
ت للضعاؾاث ال٣اهىهُت الا٢خهاصًت، الٗضص 3 ؼ ال٣اًضي، ؤزغ جُب٤ُ ال٣ٗىباث ألانلُت ٖلى ألاخضار، اإلاجلت اإلاهٍغ ، 1ط، 9_ ؤعوي ٖبض الٍٗؼ

 210 ، م2017
اب ٖبضو٫، مغظ٘ الؿاب٤، م _ 4  .345 ٖبض الَى
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مت ٞال  ج٣ىم مؿاولُخه الجؼاثُت، وؤن ٧ل ما حؿخُُ٘ اإلاد٨مت ؤن الٗاقغة وؤعج٨ب الجٍغ

جخسظٍ في بهجلترا َى بخًاٍع ؤمامها ٦ٟغص بداظت بلى بَخمام وعٖاًت، صون ؤن ٌٗخبر طل٪ 

٘ ؤلاًُالي ًغي ؤن مؿاولُت الخضر الجؼاثُت ٢بل  ؤلاظغاء ٖباعة ًٖ ٣ٖىبت، ؤما الدكَغ

ظا لٗضم  ه الغابٗت ٖكغة مً ٖمٍغ جيخٟي، َو ٢ضعجه ٖلى ؤلاصعا٥ وؤلاعاصة، ٚحر ؤهه جخسظ بلٚى

مت،  اًت والتهظًب، ٟٞي َظٍ الخالت بطا ما ؤعج٨ب الخضر ؤو الُٟل لجٍغ في خ٣ه جضابحر الٖغ

 ٞةهه ًخٗحن مٗه ويٗه في مضعؾت زانت مٗضة للتربُت ؤو بةَال١ ؾغاخه جدذ اإلاالخٓت.
(1)

 

ٗاث ألاظىبُت مً ههذ ٖلى ٖضم بجساط ؤ ًت مالخ٣ت ظؼاثُت بد٤ ٦ما ؤن مً الدكَغ

ضم جغجِب ؤًت مؿاولُت ظؼاثُت ؤو جإصًبُت ٖلُه،  ، ٖو الُٟل الظي لم ًخم الؿابٗت مً ٖمٍغ

ألهه ٩ًىن في َظٍ الؿً ال ًضع٥ وال ٌكٗغ، و٢ض ًالخ٤ والضاٍ ؤو اإلاؿاولىن ًٖ جغبِخه 

ظا في خالت وظىص الىو ٖ مت لىظىص ج٣هحر في خ٣ه، َو لى ظؼاثُا ٖما حؿبب ُٞه مً ظٍغ

ؤؾاؽ اإلاؿاولُت الجؼاثُت ًٖ ٞٗل الٛحر بؿبب الخُإ الصخصخي، بطا ٧ان َظا الجغم هاجج 

بَما٫ الىاظباث الٗاثلُت، ؤو ًٖ ج٣هحر في التربُت واإلاغا٢بت، في خحن ؤن اإلاؿاولُت ًٖ 

ظا خماًت للٛحر اإلاًغوع  اإلاضهُت جب٣ى ٢اثمت لجبر ألايغاع الىاظمت ًٖ ٞٗل الٛحر اإلامحز، َو

٘ الضٖىي يضٍ.مجها،  ؿإ٫ بماله ؤو بما٫ اإلاؿاو٫ ٖىه ٖىض ٞع  (2)َو

بطا الٗبرة لِؿذ في ال٣ضعة وخؿً بزخُاع الخضبحر ٣ِٞ في مىاظهت الُٟل به، وبهما ما 

مضي ٢ابلُت الخضر في ج٣بله والخإزحر ُٞه مً خُض ٖالظه وبنالخه وجغبِخه، ألن مغخلت 

اإلاخسظ في خ٤ الُٟل، ختى وبن ٧ان طل٪ في  اإلاؿاولُت الجؼاثُت اإلاىٗضمت ال ٢ُمت للخضبحر 

٤ الىمى وال  مىاظهت خالت الخُىعة، ألن هطج الخمُحز وؤلاصعا٥ لضي الخضر ال ًؼا٫ في ٍَغ

ٌعي ما ًضوع خىله ؤنال، وؤي جضبحر ًخسظ ٞهى في الخ٣ُ٣ت إلاىاظهت مً ًخىلى قاون الُٟل 

 ال الُٟل هٟؿه.

 :اإلاعلب الثاوي

 للحدر مسخلت اإلاظؤولُت الجصائُت اإلاخففتاإلالسزة في جدزج ألاخيام اإلاىضىغُت 

ت، بط  ؤهه ال ٌؿإ٫ في  ٣ا لخضعط مغاخله الٗمٍغ جخضعط اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر ٞو

ت مُٗىت والتي ؾب٤ صعاؾتها وؤَل٣ىا ٖلحها مغخلت اإلاؿاولُت الجؼاثُت اإلاىٗضمت،  مغخلت ٖمٍغ

                                                           
 .169_ ٖلي مدمض ظٟٗغ، مغظ٘ ؾاب٤، م  1
ت الجؼاثُتـ، اإلاجلض الخامـ، صاع ناصع، بحروث، ٍ _ 2 بي، الخ٣ى١ الجؼاثُت الٗامت، َىاعت اإلاؿاولُت وال٣ٗاب، اإلاىؾٖى ض الٚؼ ، 3ٍٞغ

 .177، م 1995
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جه ال٣ٗلُت والىٟؿُت والجؿماهُت في الىمى إلوٗضام ؤلاصعا٥ وؤلازخُاع لضًه، زم جبضؤ ٢ضعا

ُل٤ ٖلحها بمغخلت اإلاؿاولُت الجؼاثُت  جُا للىنى٫ بلى مغخلت ٌؿإ٫ ٞحها ظؼاثُا ٍو جضٍع

ت مسخلٟت، جدىٕى ٞحها ألاخ٩ام الجؼاثُت  الىا٢هت، َظٍ ألازحرة جخضعط يمجها مغاخل ٖمٍغ

ظٍ الٗىانغ  ٣ا لخضعط ٖمٍغ الؼمجي، َو )الٟٕغ ألاو٫( جدذ هدىاولها في اإلاُب٣ت ٖلى الخضر ٞو

خضعط الخضابحر الخُغ١ ل، زم هدبٗه بجضعط مغخلت اإلاؿاولُت الجؼاثُت اإلاسٟٟت للخضر ٖىىان

 والجؼاءاث اإلا٣غعة للخضر في مغخلت اإلاؿاولُت الجؼاثُت اإلاسٟٟت في )الٟٕغ الشاوي(

 :الفسع ألاول 

 زج غمسهوفلا لخد جدزج مسخلت اإلاظؤولُت الجصائُت اإلاخففت للحدر

ٗض مؿاوال ظؼاثُا، ٚحر ؤن مؿاولُخه في َظٍ اإلاغخلت      مت َو ًخىعٍ الخضر في الجٍغ

ظا ل٩ىن بصعا٦ه ٚحر هاضج وم٨خمل، بل ًإزظ في الخضعط بخ٣ضم ؾً الخضر بلى  ها٢هت، َو

ت جؼصاص ؤن ًهل بلى مغخلت ؤلا٦خما٫،  لُه ٞضعظت مؿاولُت الخضر في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ ٖو

ٗاث بما في بةػصًاص هم لى طل٪ ألاؾاؽ ؾٗذ ال٨شحر مً الدكَغ ى مل٩اجه و٢ضعاجه الظَىُت، ٖو

ت بلى ٞترجحن، الٟترة ألاولى جخمشل في طل٪ اإلاكٕغ الجؼاثغي بلى  جهي٠ُ َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

،  مغخلت جمام الخضر ؾً اإلاؿاءلت ه الؿاصؾت ٖكغة مً ٖمٍغ الجؼاثُت بلى ما ٢بل بلٚى

ال(، زم هخُغ١ بٗضَا لخىاو٫ اإلاغخلت الشاهُت والتي جمخض مً جمام ؾً والتي هدىاولها في )ؤو 

 الؿاصؾت ٖكغة بلى ما٢بل بلٙى الخضر ؾً الشامىت ٖكغة ؾىت في )زاهُا(

: مسخلت جمام الحدر طً اإلاظألت الجصائُت إلى ما كبل بلىغه الظادطت غشسة مً ؤوال

 غمسه

خهل ٖلى ٢ضع مٗحن مً هطج إن الخضر ٢ض بجخمحز َظٍ اإلاغخلت في ؤن ال٣اهىن 

ت ؤلازخُاع، ٞال ٌؿمذ بٟغى اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر ، وبهما باإلاٗجى اإلاُل٤ ؤلاصعا٥ وخٍغ

ًجحز ٣ِٞ مؿاءلخه بظخماُٖا ب٣هض بنالخه وبٖاصة جغبِخه وجإَُله بٟغى ٖلُه جضابحر 

اثُت، ٞهي ال جى٢٘ حٗض َظٍ اإلاغخلت بمخضاص إلاغخلت بوٗضام اإلاؿاولُت الجؼ و  التربُت والخماًت،

ٖلى الخضر ؤي ظؼاء مهما ٧اهذ ظؿامت طل٪ الٟٗل الظي بعج٨به، ٚحر ؤن الخالٝ بُجها 

وبحن مغخلت بوٗضام اإلاؿاولُت الجؼاثُت َى ظىاػ مؿاءلت الخضر بظخماُٖا ؤي بٟغى بٌٗ 

ى ما ؤزظ به اإلاكٕغ ألاعصوي  الخضابحر مً ؤظل بٖاصة جإَُل الخضر ال٣ابل للجىىح، َو

ؿبت للمغا٤َ ٞخٟغى ٖلُه جضابحر ج٩ىن ؤ٢ل زٟت مً الخضابحر التي جٟغى ٖلى الٟتى بالي
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اصة الىعي وؤلاصعا٥ ٧لما ج٣ضم الخضر  ت ؤ٦بر مً اإلاغا٤َ هٓغا لٍؼ الظي ٩ًىن في مغخلت ٖمٍغ

.  (1)في ٖمٍغ

ومً زمت لخدضًض بضاًت وجهاًت ٧ل مغخلت مً مغاخل همى وجُىع خُاة ؤلاوؿان، بغػ 

ً ٞاأل  َغصًا م٘ ج٣ضمه  مىاإلاُٗاع ال٣ٗلي، ٞىمى ٣ٖل ؤلاوؿان ًدىا ًُل٤ ٖلُه و٫ مىهمُٗاٍع

في الؿً ؤو بهخ٣اله مً مغخلت بلى ؤزغي بلى ؤن ٠٣ً ٖىض خض مٗحن ال همى بٗضٍ، ؤما اإلاُٗاع 

٣ىم ٖلى جدضًض مضة ػمىُت مُٗىت مدؿىبت بالؿىحن والكهىع  ى اإلاُٗاع الؼمجي، ٍو الشاوي َو

حها وؿبت بصعا٥ الٟغص مً مٗضومت بلى يُٟٗت زم مخىؾُت زم ٧لمت خؿب وألاًام جخٟاوث ٞ

ٗاث  ظا ألازحر الظي ؤزظث به مٗٓم الدكَغ م٣ُاؽ ػمجي ٦مُٗاع للمؿاولُت الجىاثُت، َو

غ هٕى مً اإلاؿاولُت  ت وج٣ٍغ الجىاثُت اإلا٣اعهت بىي٘ خض ؤصوى وؤ٢صخى ل٩ل مغخلت ٖمٍغ

ت ألاز  (2)غي.الجؼاثُت جسخل٠ ًٖ اإلاغخلت الٗمٍغ

لُه ٞةن الخضر في َظٍ اإلاغخلت ًسً٘ ألخ٩ام ال٣اهىن الجؼاجي، ٚحر ؤن مؿاولُخه  ٖو

جب٣ى ها٢هت، هدُجت ه٣و في بصعا٦ه، َظا ألازحر ًخضعط في الىطج بخ٣ضم ؾً الخضر 

، وبحؿإ هُا١ زبرجه بلى ؤن ٨ًخمل ببلٙى ؾً الغقض  (3).وبػصًاص بزخالَه بٛحٍر

غ اإلاؿاو  بطا ٞالٗلت لُت اإلاسٟٟت ٧ىن ؤن الخضر لم ج٨خمل ٢ضعجه ٖلى الخمُحز و في ج٣ٍغ

ؤلازخُاع بٗض، وؤما ٖلت جس٠ُٟ اإلاؿاولُت ٞل٩ىن ؤلاصعا٥ ؤو الخمُحز لضًه لم ًهل بٗض بلى 

ٓهغ الخس٠ُٟ في َظٍ اإلاغخلت  خض ؤلا٦خما٫، وبهما ًخضعط في الىمى مً ؾىت بلى ؤزغي، ٍو

مُت اإلاىهىم ٖلحه  (4)ا في ٢اهىن ألاخضار مدل ال٣ٗىبت.بةخال٫ الخضابحر الخ٣ٍى

ُل٤ ٖلى      ٗت ؤلاؾالمُت بمغخلت  ؤًًااإلاغخلت  َظٍ ٍو ؿمى في الكَغ باإلصعا٥ ال٠ًُٗ، َو

الؿابٗت مً ٖمٍغ  ؤلاوؿان ٞحها بالهبي اإلامحز، وجبضؤ َظٍ اإلاغخلت ببلٙى الهبي ؤو جمام

 ، ٗت ؤلاؾالمُتبزخل٠ ومً زمت وجيخهي بالبلٙى ، ٞة٦خما٫ الجؿم ا٫ جدضًضَخى  ٣ٞهاء الكَغ

ضم ْهىع َظٍ الٗالماث،  صلُل ٖلى بلٙى ال٣ٗل خض جدمل الخبٗاث في ال٣ى٫ والٟٗل، ٖو

، والتي بزخل٠ ال٣ٟهاء خى٫ جدضًضَا، وجب٣ى  ٞةهه جدضص ؾً مُٗىت ًٟترى ٞحها البلٙى

ن ٞٗله اإلاؿاولُت الجؼاثُت باليؿبت للهبي اإلامحز مىٗضمت خ٨مها خ٨م الهبي ٚحر اإلامحز، وؤ
                                                           

٤ م٘ ألاخضار في مغخلت ما ٢بل اإلادا٦مت في ال٣اهىهحن ألاعصوي والٗغاقي، مظ٦غة ماظؿخحر، _ نباح ها٤َ نباح نباح، يماهاث الخد1ُ٣

 41، م2017 ألاعصن، ٢ؿم ال٣اهىن الٗام، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ،
مٗهض الٗلمحن  ام،_ َُشم ٖلي ٦ؼاع الخٟاجي، صوع ؤلاصاعة في مى٘ ظىىح ألاخضار، صعاؾت م٣اعهت، مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن ال2ٗ

، الٗغا١،   .8، م 2019للضعاؾاث الٗلُا، الىج٠ ألاقٝغ
 .85مغظ٘ ؾاب٤، م  _ مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي، 3
 .492 ،491 مغظ٘ ؾاب٤، م م_خؿجى الجىضي،  4
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غ ال  ى الخض ؤو ال٣هام، ٚحر ؤهه ًجىػ ؤن ٌٗؼع بما ًىاؾبه، والخٍٗؼ ال ًسً٘ لل٣ٗىبت، َو

ٌٗض ٣ٖىبت، وبهما ٌٗؼع جإصًبُا في بَاع التربُت وؤلانالح، في خحن ؤن اإلاؿاولُت اإلاضهُت ٌؿإ٫ 

لىمى ٖجها الهٛحر في ماله إلاا ٌؿببه مً يغع للٛحر، ٞهىا ٢ضعاث الهبي بضؤث في الٓهىع وا

جُا.   (1)جضٍع

ت التي ًمغ بها  ٗت ؤلاؾالمُت زلهىا بلى جهي٠ُ اإلاغاخل الٗمٍغ بطا ٣ٞهاء الكَغ

الصخو مىظ والصجه بلى ٚاًت جمام ؾً البلٙى خؿب الخضعط في مضي همى بصعا٦ه وهطجه، 

ت مغخلت ؤلاصعا٥ ال٠ًُٗ ؤو الىا٢و وحؿمى مغخلت  ٞىجض مً يمً َظٍ اإلاغاخل الٗمٍغ

ه ؤو جمامه ؾً الؿابٗت وج٩ىن ٞحها اإلاؿاولُت جإصًبُت ٣ِٞ.الهبي اإلامحز      (2)جبضؤ ببلٚى

لُه ُٞاثٟت اإلاؿاولُت الج جم الاجٟا١ ٖلى ؤجهم ًخم بزًاٖهم  ؼاثُت اإلاسٟٟتٖو

ظا ما بهخهى بلُه اإلااجمغ الضولي الؿاصؽ ل٣اهىن  م مً الجىاة، َو للخضابحر صون ٚحَر

"و٢ض ؤٖخبر البٌٗ ؤن الخضابحر وخضَا ٢اصعة ٖلى  1953ال٣ٗىباث الظي بو٣ٗض في عوما ؾىت 

ظا الغؤي ًخ٤ٟ م٘ الؿُاؾت الجىاثُت الخضًشت التي  مٗالجت طوي اإلاؿاولُت اإلاسٟٟت، َو

جغظ٘ الغصٕ الخام ٖلى ما ٖضاٍ مً ؤٚغاى الجؼاء الجىاجي بهٟت ٖامت، ومً زم ٞهى 

 (3)ؤصوى بلى خماًت اإلاجخم٘."

 2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15ع٢م  ٢اهىن الُٟل وهجض ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي في

لت الخضر ظؼاثُا مً جمام الٗاقغة مً ٖمٍغ بلى ٚاًت ٖضم جمام الشامىت اءخضص ؾً مؿ

ت  تًلم الىاخضة ٖكغة، وفي هُا١ َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ   مدضصة. هىٟها بلى مغاخل ٖمٍغ

ٞاإلاغخلت التي جضزل  ؤما ُٞما ًسو اإلاكٕغ اإلاهغي ٞىجض ؤهه ًٟغ١ بحن زالر مغاخل

٣ل ؾىه ًٖ الخامؿت ٖكغة ؾىت،  في َظا الخهي٠ُ جبضؤ ببلٙى الُٟل ؾب٘ ؾىىاث ٍو

مت ؤخض الخضابحر الجىاثُت اإلادضصة ٢اهىها في ٢اهىن  حها ًى٢٘ ٖلى الُٟل الظي ًغج٨ب ظٍغ ٞو

الُٟل اإلاهغي ٖلى ؾبُل الخهغ، ٟٞي َظٍ اإلاغخلت ًغي البٌٗ مً ال٣ٟهاء بؾدبٗاص 

ال٣ٗىبت ٖلى الُٟل و ؤلا٦خٟاء ٣ِٞ بخى٢ُ٘ الخضابحر الخماثُت والتربُت في خ٣ه بطا ما جى٢ُ٘ 

٘ مً ؾً الخمُحز بلى الخامؿت ٖكغة ؾىت، ومً زمت مً لم ًبلٛها  مت ٌٗجي الٞغ بعج٨ب ظٍغ

٘ ؾً بوٗضام ألاَلُت ب هاصيال جخىاٞغ لضًه ال٣ضعة ٖلى الخمُحز، ومً  هظا ؤلاججاٍ ًغي ؤن ٞع

                                                           
 .19، 18_خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾاب٤، م م  1
غ الجؼاثغ اإلاؿاولُت الجىاثُت لال  _ 2 في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، مغظ٘  خضار،ؤخؿً بىؾ٣ُٗت، ج٣ٍغ

 .388ؾاب٤، م
 .105_ بىلخُت قهحرة، مغظ٘ ؾاب٤، م  3
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ً الجؼاثُت  ال٩املت بلى زمـ ٖكغة ؾىت، ًخماشخى والىٓغة الٗلمُت التي جد٨م ج٩ٍى

ً، ٞخ٩ىن ٢ضعة  الصخهُت، ألهه ٢بل َظٍ الؿً ج٩ىن الصخهُت ماػالذ في مغخلت الخ٩ٍى

الصخو ٖلى بصعا٥ ؾلى٧اجه و ؤلازخُاع بحن اإلاجغم والٛحر مجغم لِؿذ بالضعظت التي ًخُلبها 

ُٟت ال٣ٗىبت في الغصٕ  ٢اهىن ال٣ٗىباث لؤلَلُت الجؼاثُت الآلػمت لخى٢ُ٘ ال٣ٗاب وجد٤ُ٣ ْو

والؼظغ، وجى٢ُ٘ ال٣ٗاب في َظا الٗمغ ًغجب مًاع ؤ٦ثر مً اإلاىاٞ٘ للُٟل الجاهذ، ٧ىهه 

ً الؿلُم للصخهُت ؤلاظخماُٖت.  (1)ٌٗى١ الخ٩ٍى

ٍغي عؤي آزغ مً ال٣ٟه ؤن الُٟل في َظٍ اإلاغخلت مً الؿً ؤي ما بحن الؿابٗت و 

ٖكغة ؾىت ٌؿإ٫ ظؼاثُا ًٖ الجغاثم التي ًغج٨بها لخىاٞغ لضًه الخمُحز، بةٖخباع ؤن  والخامؿت

، ول٨ً مؿاولُخه الجؼاثُت ج٩ىن ها٢هت  ؾً الخمُحز هي بلٙى الهٛحر الؿابٗت مً ٖمٍغ

غاجه ُٞما ظاء به هو اإلااصة  جض َظا الغؤي جبًر مً ٢اهىن الُٟل  94بؿبب ه٣و بصعا٦ه، ٍو

٣غع بوٗضام اإلاهغي، ، ومً زمت ٞةن  ٍو اإلاؿاولُت الجىاثُت للُٟل صون الؿابٗت مً ٖمٍغ

اإلاؿاولُت الجىاثُت الىا٢هت للُٟل جبضؤ مىظ جمام ؾً الؿابٗت، وؤن َبُٗت الخضابحر التي 

جى٢٘ ٖلُه في مغخلت ما بحن الؿابٗت مً ٖمٍغ بلى ٚاًت الخامؿت ٖكغة مً ٖمٍغ ٞهي 

 (2)حر وزهاثو ال٣ٗىبت.جدؿم بُبُٗت مؼصوظت ججم٘ بحن نٟاث الخضب

ذ مٓاَغ اإلاؿاولُت في َظٍ  وهجض اإلاكٕغ الؿىعي في ٢اهىن ألاخضار وضر بك٩ل نٍغ

اإلاغخلت، وظٗلها م٣هىعة ٖلى الخضابحر ؤلانالخُت ٢ض جهل بلى الجم٘ بحن ٖضة جضابحر بحن 

الؿابٗت وبجمام الخامؿت ٖكغة، ومى٘ جى٢ُ٘ ؤًت ٣ٖىبت مهما ٧ان ون٠ الجغم ظىاجي ؤو 

ٟترى ختى اإلاسالٟاث، ؤما ُٞما ًسو الجىاًاث التي ًغج٨بها ألاخضار الظًً ؤجمىا ظ ىخي ٍو

م ٞخُب٤ ٖلحهم ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖلحها في َظا  (3)ال٣اهىن. الخامؿت ٖكغة مً ٖمَغ

بكإن ألاخضار اإلاجغمحن  1945ٞبراًغ لؿىت  02اإلاكٕغ الٟغوسخي في ألامغ الهاصع في  ؤما

ض جإزحر الؿً ٖلى اإلاؿاولُت الجؼاثُت، ٞاإلاغخلت ألاولى جم ؤلاقاعة بلحها ٞغ١ بحن ٞئخحن مً خُ

م بحن الشالشت  ؾاب٣ا، ؤما اإلاغخلت الشاهُت ٞدكمل ألاخضار اإلاجغمحن الظًً جتراوح ؤٖماَع

ٟا٫ ومد٨مت ظىاًاث ألاخضار  ٖكغة والشامىت ٖكغة، ٟٞي َظٍ اإلاغخلت ٞةن مد٨مت ألَا

٣ا لىو جخسظ في قإجهم ٖضا جضابحر ال خماًت واإلاؿاٖضة والغ٢ابت والتهظًب، م٘ ؤهه ًجىػ ٞو

ض ؾىه ٖلى زالر ٖكغة  1945مً ألامغ  02ال٣ٟغة  02اإلااصة  الخ٨م ٖلى الخضر الظي ًٍؼ

                                                           
 .221، 220قٍغ٠ ؾُض ٧امل، مغظ٘ ؾاب٤، م م _  1
 .222 - 220، م هٟؿهمغظ٘ _  2
 .420، 418ٖمغ الٟاعو١ ٞدل، مغظ٘ ؾاب٤، م م  _ 3
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مت  متى ٧اهذ ْغوٝ َظٍ ألازحرة وشخهُت الخضر جخُلب ب٣ٗىبت  ؾىت اإلاغج٨ب للجٍغ

م بحن ؾً ؾىت، ٟٞي َظٍ  16ؾىت و 13 طل٪، ومً زمت ٞاألخضار الظًً جتراوح ؤٖماَع

الخالت ٞةجهم ٌؿخُٟضون بهٟت وظىبُت مً جس٠ُٟ ال٣ٗىبت، ؤما ألاخضار الظًً ًتراوح 

م بحن  ب٣ى طل٪ لخ٣ضًغ ال٣اضخي في جُب٣ُه 18و 16ؤٖماَع  ،ؾىت، ٞهىا جس٠ٟ ٣ٖىبتهم، ٍو

 (1)متى عؤي يغوعة لظل٪.

 في َظٍ اإلاغخلت تمهم( Ludwiczak Franck ) وهجض ؤًًا و٢اج٘ ؤؾغصَا الباخض

جىاولذ ظاهب الخمُحز لضي الُٟل في الخ٣ل ال٣ًاجي الٟغوسخي، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي 

 خؿب الترظمت و٢اج٘ ال٣ًُت جخلخو في:

لُت  10ًىم  20.40"زالزت ؤخضار ؤو٢ٟىا في الؿاٖت  جبٗا لخدُُم ٦بحر في  2010ظٍى

بلضًت هدُجت أليغاع حؿببىا ٞحها خًاهت، وؤجهم َاعبحن مً اإلاجز٫ ومدل مخابٗت مً ٢بل ال

ٖىض اإلاشى٫ ألاو٫، نغح " ؤمام  2000اإلاىلىص في  ؤوعو، جم بؾخجىاب مهضي 5000م٣ضعة بـ 

ٟا٫ في لُل  ٟا٫ في مد٨مت ألَا ُٟت ٢اضخي ألَا لىعوـ بُلىن هاثبت الغثِـ اإلا٩لٟت بْى

مت(، بإهه ٌٗٝغ اإلاخىاظضة في م٨خبها بمؿاٖضة )ؤمحن السجل، ٧اجب الًبِ، ؤمحن ٢لم اإلاد٨

ال٣غاءة و ال٨خابت بدًىع والضجه، جم بَالٖه جدضًضا ًٖ ٧ل الى٢اج٘ التي ؤزُغ بمىظبها و 

في ٧ل الاخىا٫ ٖلى التراب  2010ظىٍلُت  4ؤهه ٧ان في اإلاضًىت في  ج٨ُُٟها ال٣ًاجي ؤي:"

ظا  ٤ مل٪ للبلضًت َو جي ومىظ ؤظل ٚحر مكمى٫ بىاؾُت الخ٣اصم، وحٗمض بَضاع مٞغ الَى

ظا الخدُُم  50و 40ؤلاَضاع هجم ٖىه يغع زُحر في َظٍ الخالت بحن  هاٞظة م٨ؿىعة َو

ت مً ٢بل ٖضة ؤشخام ؾىاء ؤ٧اهىا ٞاٖلحن ؤو مخىاَئحن ، و٢اج٘ -مؿاٖضًً -م٣تٞر

صازلحن بلى مجم٘ اإلااؾؿت اإلاضعؾُت وؤجهم ، مىهىم ٖلحها ومٗا٢ب ٖلحها بال٣اهىن الجىاجي

ل لهم بم٣خطخى الٗامت ؤو الخانت )اإلاضعؾت  ؤلابخضاثُت ٨ُٞخىع َُٛى( صون ؤن ٩ًىن مَا

ُٗت ؤو الخىُٓمُت ؤو جم ؤلاطن لهم مً الؿلُاث اإلاسىلت الضزى٫، و٢اج٘  الخضابحر الدكَغ

مىهىم ٖلحها بمىاص مً ال٣اهىن الجىاجي، ومىاص مً ٢اهىن التربُت، ومٗا٢ب ٖلحها بمىظب 

ه ًىي٘ جدذ الىٓغ ًٖ الى٢اج٘ التي جمذ مىاص مً ال٣اهىن الجىاجي، و٢ض جم بٖالمه بإه

قغح ًٖ ٦ُُٟت  : وظهذ له ؤؾئلت مً َٝغ ال٣ايُت، بخاَخه ٖلما بها في جل٪ الٓغوٝ

بضاًت للمغح ىلهم صز )الى٢اج٘(، وؾبب صزىلهم للمضعؾت، والظي ؤظاب ٞحها ؤن َظٍ ال٣هت

م عص ؾاا٫ ال٣ايُت ؤهه ًم٨ً لهو بؾخيكا١ الهىاء ، والظي في اإلاجز٫  بؾخيكا١ الهىاء ، ٚع
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ت طل٪ ب فيُلب ٞٗله في اإلاجز٫ ًل٨ً لم  ؤًًا، عص ٖجها بمٗٞغ الخغوط مً اإلاجز٫  وبهما ٚع

م، ٖلى َظا الخدُُلخد٤ُ٣ طل٪، ٦ما وظهذ له ؾاا٫ ًٖ قٗىعٍ وبخؿاؾه ٖىضما ؤ٢ضم 

 ٨ًً ٌٗلمب٨ؿغ الىىاٞظ ولم ، ٧ىهه ٧ان ًمغح دـ بإي شخيء بَال٢اًلم والظي عص ٖلحها بإهه 

ألجها مضعؾت ٖامت  ، وعص ًٖ ؾاا٫ ال٨ؿغ للىىاٞظٚالُا ؤًًا  ٦ؿغ الىىاٞظ هإهه ؾ٩ُلٟب

ٟا٫ ًيخٓغون ٢لُال للظَاب ا ؤن٧ل شخيء،  ٌٗٝغ ، وؤههوفي قهغ ؾبخمبر ألَا  ٦ما ؤزبَر

ُا ؤحى بلى مضعؾت وؤؾخٓهغ هٟـ ال٨خاب  ،٢اهىن اإلاغوع و٢اهىن ال٣ٗىباث هملخٗلُم مهقَغ

ى ٦خاب .ها٣ىباث الظي َى ٞى١ م٨خب٢اهىن الٗ َو
(1) 

ى في ٖمغ   09مً زال٫ ؤلاؾخجىاب الظي جم م٘ مهضي في اإلال٠ الؿال٠ الظ٦غ َو

ؾىىاث، ٞةهه ؤصعط بٌٗ مً الدؿائوالث وألاظىبت جىحي بلى مضي هطج الخمُحز لضًه مً 

ٖضمه، ٞمشال ٖباعة" لم ؤخـ بإي شخيء بَال٢ا ألوي ٦ىذ ؤمغح ب٨ؿغ الىىاٞظ، ولم ؤ٦ً 

م ؤهه ؾ٩ُلٟجي ٚالُا ؤًًا ٦ؿغ الىىاٞظ " ٞالخدُُم وال٨ؿغ ٖىضٍ هٕى مً اإلاغح ٞهى ال ؤٖل

ٌعي ظُضا زُاب ال٣اٖضة ال٣اهىهُت، والضلُل ٖلى طل٪ ٖىضما ؤ٦ض لل٣اضخي بإهه خًغ بلى 

ال  لمهم ٢اهىن اإلاغوع و٦ظا ٢اهىن ال٣ٗىباث، ٚحر ؤن طل٪ لم ًضوم ٍَى ي ٖو مضعؾتهم قَغ

ب طل٪ لم جىطج بٗض، ومً زمت ٞلضًه بٗض ٢هىع مٗه ل٩ىن ٢ضعاجه ال ٣ٗلُت التي حؿخٖى

 في الخمُحز ولم ٨ًخمل، ومً زمت ؤونلخه بلى بعج٩اب الجغم. 

ب٣ا لىٟـ ال٣ىاٖض، جم الؿمإ بلى ؤزُه ألا٦بر  بٗض جهاًت بؾخجىاب الُٟل مهضي َو

رة هٟؿُت ؾُٟان ومازُى نض٣ًهم ألا٦بر ؾىا بهٟتها ٢اضخي الخد٤ُ٣، وؤمغث بةظغاء زب

صعاؾت شخهُت مهضي، وج٣ضًغ -لؤلخضار الشالر واإلاهمت جمذ نُاٚتها ٖلى الىدى الخالي:" 

ت إلاهضي هطجه و٢ضعجه ٖلى ٞهم ال٣ىاٖض الاظخماُٖت والجؼاثُت، إلم٩اهُت  ال٣ضعاث ال٨ٍٟغ

مً ال٣اهىن ال٣ٗىباث إلخخما٫ الخٛحراث في ال٣ضعاث ال٣ٗلُت  1-122ج٣ُُمه بد٨م اإلااصة 

ا، ج٣ضًم ؤي ا٢تراح باإلاؿاٖضة والخىظُه التربىي والٗالجي."وجمُح       (2)َز

وبٗض ؤقهغ جم ٣ٖض ظلؿت الخ٣ت في م٨خب ال٣ايُت اإلاد٣٣ت مٗهم ظلؿت ، وجم 

غاٝ ل٩ىن ألامغ ًخٗل٤ بجلؿت الخ٨م، م٘ وظىبُت جُب٤ُ مبضؤ  ؤلاؾخمإ مجضصا لجمُ٘ ألَا

ٟا٫ عاٞ٘ ٖلى ٖضم اإلاؿاولُت الجؼاثُت ل٩ل مجهم، وزال٫  اإلادا٦مت الخًىعٍت، مدامي ألَا

ؤو٠٢ اإلادامي مً َٝغ الُٟل مهضي، م٘ حسجُله بإهه ٣ًى٫ إلادامُه بإهه ال ًٟهم  اإلاغاٞٗت

                                                           
1
  _ Ludwiczak Franck. Reformer le droit des mineurs délinquants. D une évolution de  la jeunesse a l 

adaptation de la justice. Collection "droit – société et risque" .l’harmattan. PP 68, 69, 70, 71.  
2
- Ibid. PP 71,75,74. 
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ٟا٫ قغح مٟهىم اإلاؿاولُت الجؼاثُت، زم ه٣ُذ  ما ٣ًىله وخاو٫ مدامُه و ٢اضخي ألَا

ا في جهاًت الجلؿت و ؾغخذ ؤلازىة البالٛحن  ىا  11و  9ال٣ايُت ب٣غاَع ؾىت و الظًً جهٞغ

ؾىت له الخمُحز ال٩افي لُٟهم بإهه  13بضون جمُحز، باإلا٣ابل ٞةجها بٖخبرث البالٜ مً الٗمغ 

٤ الٗام مت جدُُم اإلاٞغ و الضزى٫ بلى  زال٠ ال٣اهىن الجؼاجي، مازُى نغح بإهه مظهب بجٍغ

 .ال٨ٗـ ماؾؿت مضعؾُت و بصهخه بةظغاء ؤلانالح، ٞؼمُل آزغ ًم٨ىه ؤن ًغي ؤو ٣ًضع 
(1)

 

ومً زمت ٞاألخضار ٣ًؿمىن بلى َىاث٠ خؿب الؿً وصعظت الخمُحز، ومىذ ال٣اضخي  

ه ؾً  نالخُت البدض ُٞما بطا ٧ان الخضر جهٝغ بخمُحز مً ٖضمه في اإلاغخلت مً بلٚى

ه ؾً الغقض الجىاجي، ؤصي طل٪ بلى جباًً في اإلادا٦م خى٫ جٟؿحر َظا  الخمُحز وختى بلٚى

شخهُت ًخمخ٘ بها الٟغص مً الىاخُت الظَىُت وال٣ٗلُت، ؤم ؤهه ًٟهم مىه الخمُحز ؤَى مل٩اث 

ت ٖضم مكغوُٖت الٗمل اإلاغج٨ب، بط ؤن بٌٗ اإلادا٦م ؾاعث هدى َظا ؤلاججاٍ  مٗٞغ

وبٖخبرث ؤهه بمجغص الخ٨م بىظىص الخمُحز ٧اٝ ل٣ُام اإلاؿاولُت الجؼاثُت وبن ٧اهذ مسٟٟت، 

مسٟٟت وهي بُبُٗتها ال حؿمذ بخد٤ُ٣ ؤي ٚغى وؤصي َظا الخس٠ُٟ بلى جى٢ُ٘ ٣ٖىباث 

 بنالحي.
(2)  

ذ ٧ل مً الُٟلحن البالٛحن مً  ومً زال٫ ما بهخهى بلُه ٢غاع ال٣ايُت ٞجري ؤن حؿٍغ

ؾىت ٢غاع ناثب ل٩ىن الخمُحز لضحهم ٚحر هاضج بٗض، ٦ما ؤن الدؿائوالث التي  11و 09الٗمغ 

ىىاث جىحي بٗضم ٢ضعجه ٖلى ٞهم ٧ان ًُغخها الُٟل مهضي البالٜ مً الٗمغ حؿ٘ ؾ

اث التي ٢ام بها، زانت ٖىضما حؿاء٫ ًٖ مٗجى اإلاؿاولُت الجؼاثُت، ؤما  وبؾدُٗاب الخهٞغ

ؾىت ٞهىا خؿب حؿبِب اإلاد٨مت ؤهه لضًه  13ُٞما ًسو الُٟل مازُى البالٜ مً الٗمغ 

 ال٣ضع ال٩افي مً الخمُحز لُٟهم ؤهه زال٠ ال٣اهىن الجؼاجي.

٘ ألا ؤما ى لِـ بُٗض الدكَغ إلااوي ؤًًا بٖخبر ؤن الخمُحز ًبضؤ في ؾً الشاهُت ٖكغة َو

٘ الٟغوسخي بةٖخباٍع في الؿً الشالشت ٖكغة، وطل٪ ؤهه ال ٌؿإ٫ الهٛحر  ٖما طَب بلُه الدكَغ

، ومً الشاهُت ٖكغة بلى الشامىت ٖكغة جخى٠٢ مؿاولُخه  ظؼاثُا ختى الشاهُت ٖكغة مً ٖمٍغ

   (3) لضًه مً الخمُحز. ٖلى م٣ضاع ما ًشبذ جىاٍٞغ

ىت ال٣ُُٗت  بطا ٞالخضر الظي بلٜ الشالشت ٖكغة مً ٖمٍغ ٌؿخُٟض مً ال٣ٍغ

ىت بؿُُت للخضر البالٜ    .ؾىت 15لآلمؿاولُت الجؼاثُت، في خحن ؤن َظٍ ال٣ٍغ

                                                           
1
 - Ludwiczak Franck,Op.Cit, P 76. 
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ٞالآلمؿىئلُت الجؼاثُت لِـ لها مٗجى آزغ ٣ِٞ للكباب الجاهذ الظًً في ٚحر ال٣ضعة 

ً ٖلى ٞهم اعاصة ؤٞٗالهم: َظٍ الآلمؿىئلُت جىجم مً الىا٢٘ ؤن َاالء ألاخضار  ؤي ٖاظٍؼ

ا٢لحن في ؾلى٦هم، وباإلا٣ابل ؤهه مً الهٗب الخضًض ًٖ الآلمؿىئلُت  لِؿىا واضخحن ٖو

ً الظًً ًبلٛىن ؤ٦ثر ؤو ؤ٢ل مً   ًؾىت مىظ طل٪ الخحن والظً 13الجؼاثُت لؤلخضار آلازٍغ

ىا بىعي  (1).مج٣ىم مؿاولُتهواعاصة مسالٟت  -بظ٧اء -جهٞغ

وفي ألازحر ٞالخضر في َظٍ اإلاغخلت ًب٣ى بصعا٦ه وؤَلُخه لخدمل اإلاؿاولُت الجؼاثُت 

ها٢هت، ومً زمت ٞةن الجؼاءاث اإلا٣غعة له جخُلب هطج الخمُحز لضًه، ؾىاء ٖىض بعج٩ابه 

في  اإلاسالٟت ؤو الجىدت ؤو الجىاًت، و٦ظا مغاٖاة ؾً الخضر إلزخُاع هٕى الجؼاء، ألن خضر

الشاهُت ٖكغة ًغج٨ب ظىاًت ٢خل ٞالجؼاء الظي ًى٢٘ ٖلُه لِـ ٧الجؼاء اإلا٣غع ٖلى الخضر 

، والظي بعج٨ب هٟـ الجغم، ألن ٢ضعتهم ووٖحهم وبعاصتهم  في ٖمغ الخامؿت ٖكغة مً ٖمٍغ

مت لِـ في مغجبت واخضة ل٩لحهما، ٦ما ؤن بؾدُٗابهم لىخاثج ؤٞٗالهم لِؿذ  في بعج٩اب الجٍغ

 ضة.واخ

ً جمام الحدر طً الظادطت غشسة مً غمسه إلى ما كبل جمام الثامىت م : مسخلتهُازا

 غشسة مً غمسه.

ؿإ٫   ت ٩ًىن هطج الخمُحز لضي الخضر قبه م٨خمل، َو ٟٞي َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

ا  سً٘ ألخ٩ام ظؼاثُت جخ٣اعب هٖى مت التي بعج٨بها مً آزاع للٛحر، ٍو ظؼاثُا ٖما ؤخضزخه الجٍغ

بالٛحن، ٚحر ؤهه ًغاعى في َبُٗت َظٍ ألاخ٩ام التي ًسً٘ لها بلى ؾىه و٦ظا م٘ ؤخ٩ام الما 

ى ما هدىاوله ٖلى الىدى الخالي   :زهىنِخه ٦دضر، َو

٣ا إلاغاخل الٗمغ اإلاسخلٟت،  ًدباًً الؿلى٥ ؤلاظغامي مً خُض ال٨م وال٠ُ٨ والىٕى ٞو

ا وبحن مغا ٗىص الًٟل في ب٦دكاٝ الٗال٢ت بحن ؤلاهدغاٝ ٦ما وهٖى ت اإلاسخلٟت َو خل الٗمٍغ

، وؤلاهدغاٝ قإهه في طل٪ قإن ال٩اثىاث الخُت 1831بلى الٗالم البلج٩ُي "٦ُدُلُت" ؾىت 

، و٧ل مغخلت مً َظٍ  َىا٥ مغخلت إلاُالصٍ وؤزغي لىمٍى وج٩ازٍغ وزالشا لخًائله وبهضزاٍع

ا اإلاجغم، وال ًسخل٠ ألامغ َ ىا ٖىه ُٞما اإلاغاخل جخالػم ػمىُا م٘ مغخلت الٗمغ التي ًجخاَػ

                                                           
1
_ Jean-Francois, Op.Cit, P 63.  
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ًسو بهدغاٝ ألاخضار، والظي ًمغ بمسخل٠ اإلاغاخل، وفي ٧ل مغخلت ًسخل٠ ؤلاهدغاٝ ٦ما 

ا ًٖ باقي اإلاغاخل. (1) وهٖى
 

وؤن ٢ضعة الُٟل في الخمُحز هجضَا جسخل٠ مً مجخم٘ بلى آزغ ومً بِئت بلى ؤزغي، 

يؿبت للجيـ وختى مً ظيـ بلى آزغ خؿب الٓغوٝ والٗىامل اإلادُُت بالُٟل، ٞمشال بال

هجض ؤن البىاث ًهلً بلى مغخلت الىطج في ؾً مب٨غة ًٖ البىحن بمضة جبلٜ هدى ٖامحن، 

ٟٞي اإلاخىؾِ جهل البيذ بلى َظٍ اإلاغخلت في خىالي ؾً الشاهُت ٖكغة، بِىما ًهل الىلض 

اإلاخىؾِ بلى َظٍ اإلاغخلت في خىالي ؾً الغابٗت ٖكغة، ٚحر ؤن طل٪ عاظ٘ بلى وظىص ٞغو١ 

م و ب٦خما٫ هطجهم، ؤما مً خُض اإلاىار ٞإَٟا٫ ٞغصًت و  ت همَى اؾٗت بحن ألاٞغاص في ؾٖغ

اإلاىا٤َ الخاعة ًهلىن بلى مغخلت اإلاغا٣َت في ؾً مب٨غة، ًٖ ؤَٟا٫ اإلاىا٤َ الباعصة بلى 

ا مً الٗىامل...  2)) ٚحَر

اإلاكٕغ في َظٍ اإلاغخلت قبه ٧املت، وهجض ؤن  ج٩ىن  اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضرٞ

جخٗل٤ بهظٍ  2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15غي جىاو٫ ؤخ٩ام في ٢اهىن الُٟل ع٢مالجؼاث

ت،  ًجىػ لهظٍ الجهت بهٟت بؾخصىاثُت للُٟل البالٜ مً الٗمغ مً زالزت  بإههاإلاغخلت الٗمٍغ

ٖكغة ؾىت بلى ٚاًت ٖضم جمام الشامىت ٖكغة، ؤن حؿدبض٫ ؤو حؿخ٨مل الخضابحر اإلاىهىم 

 ب٣ٗىبت الٛغامت ؤو الخبـ، م٘ حؿبِب الخ٨م. ٖلحها في َظا ال٣اهىن 

ٗاث اإلا٣اعهت هجض اإلاكٕغ الؿٗىصي في ج٣ؿُمه إلاغاخل جدضًض ؾً  ؤما في الدكَغ

َظٍ اإلاغخلت والتي ؤَل٤ ٖلحها مغخلت ؤلاصعا٥ قبه ال٩امل :مً بلٙى  الخضازت، ؤوظض

اولُت ظىاثُت الخامؿت ٖكغة ختى الشامىت ٖكغة ، وفي َظٍ اإلاغخلت ًخم مؿألت الخضر مؿ

ٗت ؤلاؾالمُت في جدضًض ؾً  قبه جامت، والٛالب في طل٪ عاظ٘ بلى جغصص ٧لمت ٣ٞهاء الكَغ

البلٙى ٞمجهم مً ٢ا٫ زمؿت ٖكغة ومجهم مً ٢ا٫ زماوي ٖكغة ومجهم مً ٢ا٫ بٛحر طل٪، 

مخه مما ال  سً٘ في مؿألخه ٖما ؤعج٨به مً ظغم: )ؤ( مد٨مت ألاخضار: بطا ٧اهذ ظٍغ ٍو

مخه مما ٌؿخىظب ال ٣خل ؤو ال٣ُ٘ ؤو الغظم، )ب( اإلاد٨مت الٗاصًت اإلاسخهت: بطا ٧اهذ ظٍغ

، ٞةن  ٌؿخىظب ال٣خل ؤو ال٣ُ٘ ؤو الغظم ؤما بٗض بلٙى الخضر الشامىت ٖكغة مً ٖمٍغ

                                                           
ـ هبُل،1 ان ٖاقىع، ظىاط ًمُىت، الٗىامل ؤلاظغامُت وصوعَا في ظىىح ألاخضار، مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت وؤلا  _ هَى ظخماُٖت، ظامٗت ٍػ

 .175، م 2019، 4الجلٟت، الجؼاثغ، اإلاجلض الغاب٘، الٗضص 
ت،  _ 2  .52، صٍ، م1985-1984ٖبض الغخمً الِٗؿىي، ؾ٩ُىلىظُت الخيكئت ؤلاظخماُٖت، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع
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ؿإ٫ مؿاولُت ظىاثُت ٧املت، ؤمام اإلادا٦م الٗاصًت  الصخو ٩ًىن عاقضا و٧امل ؤلاصعا٥، َو

ُت واإلاسخهت.  (1)الكٖغ

ُٞما ًخٗل٤ بالٟتى والظي ؤجم الخامؿت  68/ 24هىن ألاخضار ألاعصوي ع٢م وهو ٢ا

ا ما ًٖ  ض قضة هٖى ٖكغة، ولم ًخم الشامىت ٖكغة وهي جب٣ى مؿاولُت ها٢هت ٚحر ؤجها جٍؼ

خ٣ا٫، بطا ؤن هطج الٟتى ؤخؿً مً هطج اإلاغا٤َ، ٚحر  مؿاولُت اإلاغا٤َ مً خُض مضة ؤلٖا

.ؤن َظا ال ًهل لضعظت هطج الصخو ا    (2)لظي ؤجم الشامىت ٖكغة مً ٖمٍغ

ؾىت ٢اعب  18ؾىت بلى  16ؤما اإلاكٕغ ؤلاجداصي ؤلاماعحي بٖخبر الخضر في مغخلت مً 

اصة ًٖ  سً٘ للخضابحر ٍػ ٖلى الىطج و ب٦خما٫ ؤلاصعا٥، وبالخالي ًداؾب بضعظت ؤ٦بر ٍو

  (3)الجؼاءاث ؾىاء في ٢اهىن ال٣ٗىباث ؤو ٢اهىن ٣ٖابي زام.

ؿغي، ٣ٞض خضص مغاخل جضعط اإلاؿاولُت الجؼاثُت للُٟل في ؤما في الدك ٘ الؿَى َغ

زالزت مغاخل، بط ؤهه ًغي ؤن اإلاغخلت ألاولى والتي جمخض بلى الغابٗت ٖكغة ال جى٢٘ ُٞه ؤًت 

٣ٖىبت للُٟل، بل جخسظ في خ٣ه جضابحر جغبىٍت جخى٠٢ ٖلى خالت الهٛحر وؾبب ظىاخه، ؤما 

اإلاغخلت مً خُض ٖضم جمام الُٟل لؿً الغقض الجؼاجي،  اإلاغخلت الشاهُت والتي جسو َظٍ

ٞخمخض مً الغابٗت ٖكغة بلى الشامىت ٖكغة، وفي َظٍ اإلاغخلت ؤًًا ال جى٢٘ ؤًت ٣ٖىبت 

ظؼاثُت ٖلى الُٟل، بل جخسظ في خ٣ه الخضابحر التربىٍت وجىٟظ في مٗاَض ٚحر جل٪ التي جىٟظ 

ُٞه َى الظي ٣ًغع هٕى الخضبحر اإلاخسظ ٞحها جضابحر اإلاغخلت الؿاب٣ت، ٦ما ؤن ال٣اضخي 

ً ٞةهه في َظٍ  واإلاىاؾب، ؤما اإلاغخلت ألازحرة والشالشت جمخض مً الشامىت ٖكغة بلى الٗكٍغ

م  خم الٟهل ٞحها في اإلاٗاملت بحن الجىاة وبحن ٚحَر اإلاغخلت جس٠ٟ ال٣ٗىبت ٞحها الٗاصًت، ٍو

ظٍ مً ال٨باع، َظا الخهي٠ُ بةصعاط َظٍ اإلاغخلت ألازحرة ً ؿغي َو ٘ الؿَى سو الدكَغ

٘ ٞةن الُٟل زغط  اإلاغخلت ألازحرة ٩ًىن ؤلاصعا٥ لضي الخضر م٨خمال ٞحها، ٟٞي َظا الدكَغ

 (4)مً ٞترة الخضازت ومً زمت زٟٟذ ال٣ٗىبت الٗاصًت اإلا٣غعة للبالٜ.

وهجض في َظا الهضص ؤن اإلاكٕغ الٟغوسخي زحر الخضابحر التهظًبُت والخماثُت بضال مً 

م مً ؾً الشالشت ٖكغة بلى ال٣ٗىبت  ٟا٫ الجاهدحن والتي جتراوح ؤٖماَع لهظٍ الٟئت مً ألَا

٢ض ال ًىٟ٘ بجساط ال٣ٗىباث اإلاسٟٟت ٖلى الُٟل، وبهما ٢ض ًخُلب ٚاًت الشامىت ٖكغة، بإهه 

                                                           
 .213_ ٞالح بً هانغ بً ؾلُان بً ؾٟغان، مغظ٘ ؾاب٤، م 1
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ألامغ في بٌٗ ألاخُان بجساط الخضابحر التهظًبُت وؤلانالخُت في ٖالط الُٟل ؤو الخضر، وهجض 

حن بحن ؾً الشالشت ٖكغة في َظا الهض ٟا٫ اإلاىدٞغ ٘ الٟغوسخي ؤهه ٢غع ؤن الَا ص الدكَغ

م ال ًخٗغيىن ل٣ٗىباث ظىاثُت  والشامىت ٖكغة ٌؿخُٟضون مً هٓام الخماًت والتهظًب َو

٘ الٟغوسخي ٣ًضم الخضابحر الٗالظُت وؤلانالخُت لخماًت الُٟل ؤ٦ثر  بال بؾخصىاءا، ٞهىا الدكَغ

الخضازت و بداظت لئلنالح مً ؤلاظغام ال ال٣ٗاب، ألن َظٍ  مً ال٣ٗىبت ل٩ىهه في ٞترة

ىا للمد٨مت بزخُاع بحن جى٢ُ٘ الخضابحر وبحن بهؼا٫  ألازحرة جد٤٣ ؤٚغايها م٘ البالٜ، َو

ت، وؤجها ال جلجإ لل٣ٗىبت بال بطا جبحن لها ؤن  ال٣ٗىبت ٖلى الُٟل في َظٍ الٟترة الٗمٍغ

مت جخ غوٝ بعج٩اب الجٍغ ٣ا لغؤي شخهُت الجاوي ْو ُلب طل٪، ؤي ؤن مالثمت ال٣ٗىبت ٞو

مت ول٨ً ٌٗخض بالٗىانغ مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت ؤو ٖضم مالءمتها ًجب ؤن ال  اإلا٩ىهت للجٍغ

 (1)بالىٓغ للمتهم هٟؿه.

اإلاخٗل٤ باألخضار الجاهدحن الٟغوسخي، ؤقاع بىيىح  1945/ُٟٞغي/02ٞاألمغ اإلااعر في 

ت التربىي ٖلى الج ظا ا ؼعيوؤولُا مبضؤ ؤولٍى  إلابضؤ ؤؾخمض مً ألاؾاؽ)الجؼاجي(، َو

ضة الغؾمُت 2002/ؤوث/29صؾخىع ) الضؾخىعي (، 14953، م 2002/ؾبخمبر/10، الجٍغ

ت،  ت، م٘ بم٩اهُت بياٞت لها ال٣ٗىبت التربٍى ت لئلظغاءاث التربٍى لُهومً زمت ٞةُٖاء ؤولٍى  ٖو

شخو ٢اثم بالخغاؾت، بىي٘ ٞةن ٖضالت ال٣هغ لها ؤن جهضع جىبُش وجىظحهه لآلباء ؤو ؤي 

ت مدغوؾت جدذ الخماًت ال٣ًاثُت، وؤقحر  مغ اإلااعر في مً ألا  15اصة إلافي اال٣انغ بدٍغ

ضٝ بلى بُٖاء اإلاضبُاب٘ ملؼم، ته تخًمً بظغاءاث جغبٍى، واإلا1945/ُٟٞغي/02 مً  ٍؼ

حن في الى٢اًت مً ججضص الجىىح )٧اإلاى٘ مً الترصص ٖلى الطخاًا، اإلاكاع٦حن، ؤو اإلاخىاَئ

مت...(، وال٣ٗىبت جإحي ٦ بلى  13بظغاء وملجإ، وال جُب٤ بال ٖلى ال٣هغ البالٛحن مً  زغ أالجٍغ

اصة ٖلى ؤجها م٣لهت بالىه٠ باليؿبت لخل٪ اإلاؿلُت ٖلى البالٛحن. 18    (2) ؾىت، ٍػ

، وؤهه ؾىت، ٦إنل زاي٘ ٣ِٞ إلظغاءاث جغبىٍت 18بلى  13ٞالخضر البالٜ مً الٗمغ 

ؾىت، ٞهىا  21لٛاًت  18الىاظم ٖلى جسٌُٟ الٗمغ لل٣هىع اإلاضوي مً  لخس٠ُٟ الًغع 

م٨غع مً ؤمغ  16اإلااصة ) 11/07/1975ظضًضة بىاؾُت ٢اهىن  ؤيُٟذ جضابحر 

(، وؤن الخضر البالٜ مً الٗمغ ؾخت ٖكغة ؾىت ب٣غاع مؿبب مً مد٨مت 02/02/1945

ٟا٫ ؤو مد٨مت الجىاًاث لؤلخضار ويٗه" جدذ الخماًت ال٣ ًاثُت" إلاضة ال جخجاوػ ألَا
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ه  ، بؾخصىاء بن ٧اهىا ؤ٢ل ؤو ؤ٦ثر مً ؾخت ٖكغة ؾىت، ؾىت 21زمـ ؾىىاث بمٗجى بلٚى

ٟا٫ ؤو مد٨مت الجىاًاث لؤلخضار بنضاع بججاَهم بصاهت ظؼاثُت.  (1)ٞلمد٨مت ألَا

ومما ؾل٠ ط٦ٍغ ٟٞي َظٍ اإلاغخلت ٞدؿب عؤًىا ؤهه ًدبظ بزًإ الُٟل للخضابحر 

ظًبُت، ؤ٦ثر مً بزًاٖه لل٣ٗاب بال بؾخصىاءا ظضا ٖىضما جخُلب شخهُت التربُت و الته

ت مُٗىت، ل٩ىن َظا ال٣ٗاب ال ًجلب ؾىي  مت طل٪، وفي مغخلت ٖمٍغ غوٞه الجٍغ الخضر ْو

ألاطي الىٟسخي للخضر الظي ؾُهبذ عظل الٛض، ومً زمت لم هد٤٣ الٛغى الظي صٖذ 

لى، و٦ما ؤن الخضابحر ٚغيها ٖالجي بلُه بجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل ُٞما ًسو مهلخخه الًٟ

وجغبىي، ومً زمت ال هتر٥  اإلاجا٫ للُٟل لُٗىص بلى ؤلاظغام مغة ؤزغي، ؤو بخؿاؾه بإن 

اإلاجخم٘ ًيخ٣م مىه، ٞمً ألاخؿً البضء بها وفي خالت ٖضم جد٤ُ٣ ٚغيها ًخم ؤلاهخ٣ا٫ بلى 

ت التي ٩ً خباع للمغخلت الٗمٍغ  ىن ٞحها الخضر.   ال٣ٗاب، ول٨ً صاثما ؤزظا بٗحن ؤلٖا

ظٍ ألازحرة  جُا زبرجه مً البِئت اإلادُُت به، َو وفي ألازحر ًب٣ى الخضر ٨ًدؿب جضٍع

٤ الؿلُم بطا ٧ان  و٦ظا اإلاجخم٘ واإلاضعؾت مً ًازغان ٖلى ؾلى٧اجه، ٞهىا ٢ض ٌؿل٪ الٍُغ

٤ اإلاًغ والظي ًضٞ٘ به بلى الجىىح،  الىؾِ اإلادُِ به ًضٖى بلى طل٪، و٢ض ٌؿل٪ الٍُغ

مت، ٧ىن بعاصجه وبزخُاٍع ووُٖه لم ًىطجا بٗض م٣اعهت  وم٘ طل٪ ًب٣ى ضخُت جل٪ الجٍغ

 بالٓغوٝ والىؾِ اإلادُِ به.

 :الفسع الثاوي

 جدزج الخدابير والجصاءاث اإلالسزة للحدر في مسخلت اإلاظؤولُت الجصائُت اإلاخففت

وجخسظ في خ٣ه مسخل٠  في مغخلت اإلاؿاولُت الجؼاثُت اإلاسٟٟت ًدا٦م الخضر

، ٚحر ؤن الٗبرة بدؿً بزخُاع ال٣اضخي الٟانل في مل٠ الخضر لىٕى مً لجؼاءاث والخضابحرا

ٞةهخ٣اء َظٍ الجؼاءاث والخضابحر ، ت ؤو مٗااإلاىاؾب التربُت والخماًت بحر اؤو جض اثالجؼاءَظٍ 

كٗغ  بإهه ٚحر مٟلذ مً الٗضالت، ٦ما ٩ًىن للُٝغ اإلاضوي بخؿاؽ  للخضر لجٗله ًدـ َو

ظا الخ٣ضًغ الجُض للخضابحر ؤو الجؼاء بةههاٝ الٗضا ًخضعظان في َظٍ اإلاغخلت لت له، َو

ت، بضاًت بالخضعط في جضابحر التربُت والخماًت والتي هدىاولها في )ؤوال(، زم ًلحها مباقغة  الٗمٍغ

ت في ) زاهُا(  الخُغ١ للخضعط في الجؼاءاث اإلا٣غعة للخضر في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

                                                           
1
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 بير اإلالسزة في مسخلت اإلاظؤولُت الجصائُت اإلاخففتالخدزج في الخداؤوال: 

ون٠ جضابحر الخماًت والتربُت، َظٍ ألازحرة الُٟل  في خ٤ ًخسظ الخ٨م الهاصع 

ًخسظَا ال٣اضخي بٗض مغاٖاة لٗضة بٖخباعاث بما ٞحها ؾً الخضر، وجىيُدا لهظٍ الٗىانغ 

 هدىاولها ٖلى الىدى الخالي: 

 زة لألخدارلخاصت بالخدابير اإلالس ألاخيام ا . ؤ

ًٖ الضوع الظي جإزظٍ الؿلُت في جغبُت  1968( ؾىت ٦BAUMRINDالم لبىمغاهض ) في

الُٟل، ؤنغ ٖلى يغوعة حُٛحر الؿلُت الىالضًت جماقُا م٘ الؿً، ٞهُمىت الىالضًً ج٩ىن 

ا ق٩ل آزغ ببخضاءا مً اإلاغا٣َت، ألن اإلاغا٤َ ًدخاط مً  ٦بحرة في الُٟىلت، ل٨ً ًإزظ حٗبحَر

ؿخٗضان لؿمإ عؤًه في مىيٕى ما، ٚحر ؤن اإلاغا٢بت الىالضًت والضًه  ل٣ُىال له قِئا مُٗىا َو

ى ما نغخذ به ؤخض الخاالث اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا) ...في جغبُت ألابىاء ًجب ٖلى  جب٣ى ؤؾاؾُت َو

 ألاب ؤن ٌكضص ٢لُال ٖلى ببىه و ًخجاوػ مٗه، ٣ُٞى٫ له ٖلُ٪ ًا ببجي بالخهٝغ ٖلى َظا

٨ظاالىدى وبظخىاب  ٞال ًغج٨ؼ بال ٖلى الكضة والجلض(، ٞهي بطا جغي بإن  َظا الٟٗل، َو

ُت للُٟل،  لؤلؾلىب التربىي ٖىا٢ب مً قإجها الخإزحر ٖلى جُىع ال٣ضعاث ؤلاظخماُٖت واإلاٗٞغ

ٟا٫، مً خُض مؿخىي ال٣ُم، الؿلى٧اث  ٞةزخالٝ ألاؾالُب الىالضًت ًىبئ بةزخالٝ في ألَا

 (1)واإلاٗاًحر.

الخيكئت الجُضة للُٟل، ٚحر ؤهه في خالت وكىء الُٟل في بِئت ٚحر  َظا ُٞما ًسو

ت، ٞةن ما ًخسظ في خ٣ه مً جضابحر ٢ض ًىٟ٘ ؤخُاها، ٦ما ٢ض ال ججضي هٟٗا ؤو جد٤٣  ؾٍى

 الٛاًت مً بجساطَا.

بججه البٌٗ مً ال٣ٟهاء بلى ؤن الخضابحر التي ًىاظه بها الخضر الجاهذ هي بمشابت 

مت وؾاثل جغبُت وبنالح،  وال حٗض مً ٢بُل ال٣ٗىباث، ٞالخضبحر عص ٞٗل اإلاجخم٘ بػاء ظٍغ

الهٛحر الظي ال ًىُىي ٖلى مٗجى ؤلاًالم، في خحن طَب عؤي آزغ بلى ال٣ى٫ بإن الخضابحر التي 

ما َضٝ  جُب٤ ٖلى ألاخضار هي ٣ٖىباث خ٣ُ٣ُت ألجها تهضٝ بلى الخإصًب وؤلانالح، َو

                                                           
لؼع١ سجُضة، الخيكئت ؤلاظخماُٖت الىالضًت وظىىح ألاخضار، مجلت ظُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت و ؤلاظخماُٖت، مجلت ٖلمُت صولُت مد٨مت  _ 1

غان، م 2015جهضع صوعٍا ًٖ مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي، الٗضص الخامـ،   .13، الؿاهُت، َو
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وبطا ٧اهذ الخضابحر جسلى مً مٗجى ال٣ٗاب، ٞما  ىاء،مكتر٥ لل٣ٗىباث والخضابحر ٖلى خض ؾ

 (1)الظي ًمى٘ جى٢ُٗها ٖلى الهٛاع صون الؿابٗت.

ٗالُتها، مً جضبحر بلى آزغ ومً  اًتها ٞو ٚحر ؤهىا هغي ؤهه ٢ض جسخل٠ نُٛت الخضابحر ٚو

خضر بلى آزغ، بطا ٧اهذ ٚاًت الخضبحر ال جخد٤٣ لضي البٌٗ مً ألاخضار الظًً ؤجمىا 

ٗاث التي خضصث الخض ألاصوى إلاؿألت الٗاق م في البٌٗ مً الدكَغ غة ؤو الؿابٗت مً ٖمَغ

الخضر ظؼاثُا بٗمغ مٗحن، ٧ىجهم ال ٌٗىون مٗجى الخضبحر ٧الخىبُش ألن ه٤ُ ال٣اضخي به 

مت اإلاغج٨بت بلى  ال٢خه بالجٍغ ؤخُاها ال ًدًغ الخضر الجلؿت، وبن خًغ ال ًٟهم مٗىاٍ ٖو

ما الخٓىاٍ مً الىاخُت الٗملُت ؤن اإلاؿاو٫ اإلاضوي ًٟهم ببىه في ٚحر طل٪ مً الخهىعاث، و 

ٟغح الُٟل الجاهذ، زانت ُٞما ًسو  ٖمغ الشاهُت ٖكغة بإهه لم ًد٨م ٖلُه بإًت ٣ٖىبت ٍو

اصة ٖلى ؤن البٌٗ مً آلاباء ٌؿخٛغبىن مً َظا الىٕى مً ألاخ٩ام  جضبحر الدؿلُم لىالضًه، ٍػ

ا الضاعي لخ٨غاع َظا الىٕى مً ألاخ٩ام(، ومً زمت ٞجري ؤن بٗباعة )ؤن ؤلابً ٖىضٍ ؤنال، ٞم

الُٟل الظي ؤجم الٗاقغة بلى ٚاًت ٖضم جمام الشالشت ٖكغة ؾىت ٞال ٢ُمت للخضابحر التي 

للمؿاو٫ اإلاضوي ٖىه، ل٩ىهه َى ال ًٟهما وال ٌعي  ؤ٦ثر  ًسً٘ لها، وبهما في خ٣ُ٣تها جىظه

ظهاث قبه ٢ًاثُت جخىلى الٟهل في الجزاٖاث ٚاًتها جهاثُا، لظل٪ خبظا لى جم بخضار 

ت مً ألاخضار الالخانت ب ظًً لم ًخمىا الشالشت ٖكغة مً الٗمغ، صون هظا الٟئت الٗمٍغ

اللجىء بهم بلى مؿغح ال٣ًاء، وبزًاٖهم لهظا الىٕى مً الخضابحر التي ال جخد٤٣ الٛاًت مجها 

 باليؿبت للخضر.

ُما ًسو ؤَمُت الخضابحر التهظًبُت و  الخماثُت اإلاخسظة في خ٤ الخضر بضال مً ٞو

ت زلهذ بلى ؤن " ألانل ؤال جخسظ يض الخضر بال  ال٣ٗىبت ٞةن اإلاد٨مت الٗلُا الجؼاثٍغ

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، بال  444جضابحر الخماًت والتهظًب ٦ما جىو ٖلى طل٪ اإلااصة 

ا ب٣ٗىبت الٛغامت ؤو الخبـ الخضابحر بؾخصىاثُ ٍؤن اإلاكٕغ ؤظاػ ؤن حؿدبض٫ ؤو حؿخ٨مل َظ

مً ٢اهىن ال٣ٗىباث، بطا ما  50مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، واإلااصة  445بمىظب اإلااصة 

ؤعجإي اإلاجلـ ؤن طل٪ يغوعي هٓغا لٓغوٝ ؤو شخهُت اإلاجغم الخضر ٖلى ؤن ٩ًىن 

 (2)الخ٨م مٗلال بكإن َظٍ الى٣ُت..."

                                                           
ٗت وال٣اهىن، جهًت مهغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، مهغ، َُشم الب٣لي، _ 1 بهدغاٝ الُٟل واإلاغا٤َ، ألاؾباب، الى٢اًت، الٗالط بحن الكَغ

 .171م  ،2006، 1ٍ
ش  0804787_ مل٠ ع٢م 2 ث٤ والضعاؾاث ال٣اهىهُت وال٣ًاثُت، ، مجلت اإلاد٨مت الٗلُا، الٗضص ألاو٫، ٢ؿم الىزا٢19/02/2015غاع بخاٍع

 .382،  381، م م 2015
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ا  وهجض ت ؤؾخ٣غ ٢ًاَئ في َظا ألامغ بلى بٖخباع ؤن "الخضابحر ؤن مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

هي في الىا٢٘ ٣ٖىباث خ٣ُ٣ُت، هو ٖلحها ٢اهىن ال٣ٗىباث في مىاص ؤزغي ل٠ًٗ زام 

مُت  مً الجىاة َم ألاخضار،" ومً زمت ٞةن اإلاد٨مت زلهذ بلى ظٗل الخضابحر الخ٣ٍى

خ٩ام ال٣ٗىبت، بال ؤجها مً هٕى زام، ٞال جُب٤ ٖلحها ؤاإلا٣غعة لؤلخضار لها ون٠ 

ال٣ٗىباث اإلا٣غعة في ٢اهىن ال٣ٗىباث، وجىُب٤ ٖلى ٞئت زانت مً ألاشخام اإلاغج٨بحن 

ٟا٫ ؤو ألاخضار م ٞئت ألَا مت َو  (1). للجٍغ

ٞالخضبحر الظي َى ألانل وال٣ٗىبت التي هي بؾخصىاء ًب٣ى بزخُاٍع مً َٝغ ال٣اضخي 

٘ ألاإلااوي ظ ، ٞهىا هجض ؤن الدكَغ ٗل مً ؾً الخضر ًى٣ؿم بىاءا ٖلى ؾً الُٟل و جمُحٍز

ؤًً ٌٗخبر الخضر ما بحن َاجحن  ،ؾىت 18ؾىت وما بٗضَا بلى ٚاًت  12بلى مغخلخحن ما ٢بل 

٣ا للم٣ضاع ؤو اليؿبت الظي ًشبذ بمىظبها جىاٞغ الخمُحز الظي ًلؼمه ٦ما  اإلاغخلخحن مؿاوال ٞو

مت.  (2)ًٓهغ ما في ٞٗله مً ظٍغ

ُت ٚحر ؤهه ًخٗ ٢غعث الخضابحر ٖلى ألاخضار حن ٖلى الجهت اإلا٣غعة لها ؤن جغاعي هٖى

الخضبحر الظي ًسً٘ له الخضر بهُال٢ا مً خالخه و٦ُُٟت مغاظٗخه و مضجه ..بلخ، َظا ما 

ٗاث اإلا٣اعهت بلى جًمُجها في ٢ىاهُجها ؾىاءا الجؼاثُت مجها ؤو الخانت  ظٗل مً بٌٗ الدكَغ

ت مً ال٣ىاٖض التي جسو بالُٟل ؤو الخضر، ومً َظا اإلاىُل٤ ًخٗحن الخُغ١ بلى مج مٖى

٘ الجؼاثغي ؤو ٗاث اإلا٣اعهت ٖلى الىدى الخالي: َظٍ الخضابحر ؾىاء في الدكَغ  البٌٗ مً الدكَغ

 مدة الخدبير .1

هجض ؤن ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ؤقاع بلى اإلاضة التي ال ًم٨ً للخضبحر اإلاخسظ في خ٤ 

ش الُٟل واإلاد٩ىم به بمىظب خ٨م ٢ًاجي ؤن ًخجاوػ ؾىا مُٗىت،  وهي ؤن ال جخجاوػ الخاٍع

 الظي ًبلٜ ُٞه الُٟل ؾً الغقض الجؼاجي.

٘ اإلاهغي ٞةن مضة الخضبحر  ٗاث اإلا٣اعهت الٗغبُت ٧الدكَغ وهجض في البٌٗ مً الدكَغ

ظا لخِؿحر الغ٢ابت ٖلى  جدضص بالخ٨م الهاصع به بؾخصىاء مً ال٣اٖضة الٗامت في الخضابحر، َو

ى الخض بحر ؤلانالحي، وؤن ٢اهىن الُٟل اإلاهغي هو في اإلااصة الُٟل وجد٤ُ٣ الٛاًت مىه َو

                                                           
 .172، 171َُشم الب٣لي، مغظ٘ ؾاب٤، م م _ 1
غور ٖبض الخُٟٔ، الؿُاؾت الجىاثُت ججاٍ ألاخضار، مظ٦غة ماظؿخحر في الخ٣ى١، ٢ؿم ال٣اهىن الٗام، ٕٞغ ٢اهىن ال٣ٗىباث 2 _ ؤٞو

 .82م ، 2010/2011ي ٢ؿىُُىت، والٗلىم الجىاثُت، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت مىخىع 
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ؾىىاث والخض ألاصوى  03مىه ٖلى ؤن الخض ألا٢صخى للخضابحر اإلا٣غعة ٖلى ألاخضار هي  105

 (1)ًخدضص في ؾخت ؤقهغ.

م وخماًت وتهظًب  وألانل ؤن الخضبحر ال ٣ًُض بمضة مدضصة ألن وظىصٍ لٛغى ج٣ٍى

ب٣ى الخضر ؤو الُٟل وبػالت الخُىعة م ىه، وبالخالي ٖىض الى٤ُ بها ج٩ىن ٖلى بَال٢ها ٍو

ش به٣ًائها متى عؤث جد٤٣ الٛغى مً  الخ٣ضًغ للؿلُت اإلاسخهت بدىُٟظَا وجدضًض جاٍع

، ل٩ىن الخضبحر ال ٣ًاؽ بجؿامت الجغم ؤو صعظت مؿاولُت الخضر، وبهما ٣ًاؽ  ٍغ ج٣ٍغ

ضًض مضة الخضبحر ًب٣ى ٖلى ٚحر بسُىعجه ومضي جُلبه بلى التربُت والخماًت، ٚحر ؤن ٖضم جد

ث مُٗىت ٦مساٞت حن ٧اإلاكٕغ ؤلاماعاحي ًغي ؤهه إلا٣خًُاُبَال٢ه، بط ؤن البٌٗ مً اإلاكٖغ

مشال، ؤو ؤن جد٤ُ٣ الٛاًت مً الخضبحر ج٣خطخي مضة مُٗىت ٦خضبحر ؤلازخباع  ججاوػ ؾً الخضازت

ظا زالٞا ض خضٍ ألا٢صخى ًٖ زالر ؾىىاث، َو لخضبحر ؤلاًضإ في  ال٣ًاجي ٞال ًجىػ ؤن ًٍؼ

مإوي ٖالجي ؤو مٗهض جإَُل ؤو صاع للتربُت ؤو مٗهض لئلنالح ٞلم ًىي٘ له ؤي خض ؤصوى ؤو 

 2) )ؤ٢صخى، ألن طل٪ ما ج٣خًُه َبُٗخه الٗالظُت 

 الحىم بإهثر مً جدبير .2

ٖلى ؤهه صون مسالٟت ألاخ٩ام الىاعصة في  12_15هو ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م 

هىن هٟؿه ٞال ًم٨ً ؤن ًخسظ يض الُٟل ُٞما ًسو الجىاًاث والجىذ مً ال٣ا 86اإلااصة 

بال جضبحر واخض ؤو ؤ٦ثر مً جضابحر الخماًت والتهظًب، واإلاخمشلت في حؿلُمه إلامشله الكغعي ؤو 

ً بالش٣ت، ويٗه في ماؾؿت مٗخمضة م٩لٟت بمؿاٖضة الُٟىلت،  لصخو ؤو ٖاثلت ظضًٍغ

َٟا٫ في ؾً الضعاؾت، ويٗه في مغ٦ؼ مخسهو ويٗه في مضعؾت صازلُت نالخت إلًىاء ألا 

ٟا٫ الجاهدحن، ٦ما ؤهه ًجىػ ل٣اضخي ألاخضار ٖىض ؤلا٢خًاء، ؤن ًً٘  في خماًت ألَا

٩ىن َظا  ت اإلاغا٢بت وج٩ل٠ُ مهالر الىؾِ اإلاٟخىح بال٣ُام به، ٍو الُٟل جدذ هٓام الخٍغ

 الىٓام ٢ابال لئللٛاء في ؤي و٢ذ.

مً ٢اهىن  85ظة في خ٤ الخضر، ٞةهه ًجىػ َب٣ا للماصة وػٍاصة ًٖ جل٪ الخضابحر اإلاخس

الُٟل الجؼاثغي الؿال٠ الظ٦غ، ٞةهه ٖىضما ٣ًطخي بدؿلُم الُٟل بلى شخو ؤو ٖاثلت 

٣ا لؤلخ٩ام اإلاىهىم ٖلحها في  اًخه ٞو اهاث اإلاالُت الآلػمت لٖغ ً بالش٣ت، ؤن ًدضص ؤلٖا ظضًٍغ

 َظا ال٣اهىن.

                                                           
 .191َُشم الب٣لي، مغظ٘ ؾاب٤، م _  1
اب ٖبضو٫، مغظ٘ ؾاب٤، م  _ 2  .357ٖبض الَى
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ضًل في جضابحر الخماًت والتربُت ٞةهه ههذ ؤًًا وهجض ؤهه ُٞما ًسو اإلاغاظٗت والخٗ

مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي الؿال٠ الظ٦غ ٖلى ؤهه ًم٨ً ل٣اضخي ألاخضار  96اإلااصة 

مغاظٗت ؤو حُٛحر جضابحر الخماًت والتهظًب في ؤي و٢ذ بىاءا ٖلى َلب الىُابت الٗامت ؤو بىاءا 

غ الىؾِ اإلاٟخىح، ؤو مً جل٣اء هٟؿه، مهما ج ٨ً الجهت ال٣ًاثُت التي ؤمغث به...، ٖلى ج٣ٍغ

مً ال٣اهىن الؿال٠ الظ٦غ ؤهه ًجىػ للُٟل َلب بعظاٖه إلامشله  ٦97ما ههذ اإلااصة 

اًخه بطا ما ؤزبذ ؤَلُخه لتربُت الُٟل  الكغعي، ولهظا ألازحر ؤًًا َلب بعظإ الُٟل بلى ٖع

ب، م٘ بياٞت اإلااصة وزبىث جدؿً ؾلى٥ َظا ألازحر، م٘ مغاٖاة ؤلاظغاءاث في ج٣ضًم الُل

خباع لؿً الُٟل ٖىض حُٛحر ؤو مغاظٗت الخضبحر. 97  ألازظ بٗحن ؤلٖا

مت اإلاٗا٢ب ٖلحها البالٜ ٣ًغع لها ٣ٖىبت واخضة، وفي خالت  بطا ٧ان اإلابضؤ الٗام ؤن الجٍغ

الخٗضص للجغاثم اإلاخاب٘ بها واإلادا٫ بهم اإلاتهم ؤمام اإلاد٨مت، ٞةن ال٣ٗىبت التي ًسً٘ لها 

ظا زالٞا لخضابحر الخماًت والتهظًب ٣ٞض ٣ًغع ج٩ىن  واخضة م٘ مغاٖاة قغوٍ جُب٣ُها، َو

ال٣اضخي ؾىاء ٢اضخي ألاخضار ؤو ٢اضخي اإلا٩ل٠ باألخضار ؤ٦ثر مً جضبحر متى ج٣غعث خالخه 

ظا ل٩ىن الخضبحر الىاخض ٢ض ًد٤٣ الٛغى الظي ًم٨ً ؤن ًد٣٣ه ؤ٦ثر مً جضبحر،  طل٪، َو

ت مً و٢ض ٩ًىن الخضبحر الىاخض  خُلب ج٨ملخه بمجمٖى ال ًٟي بالٛغى اإلاُلىب مىه، ٍو

 الخضابحر.

 ال مجال لخعبُم ؤخيام الػىد وال وكف الخىفُر غلى الخدابير   .3

ت بلى ٧ىن ؤن جضابحر الخماًت والتهظًب  في َظا الهضص زلهذ اإلاد٨مت الٗلُا الجؼاثٍغ

ظا ت، وال ًم٨ً و٠٢ جىُٟظَا َو في ٢غاع لها وازخهغتهم  لِؿذ ٣ٖىباث ظؼاثُت ؾالبت للخٍغ

في وظهحن )الىظه ألاو٫: مإزىط مً الخُإ في جُب٤ُ ال٣اهىن: بضٖىي ؤن ٢ًاة اإلاىيٕى 

ؤقهغ م٘  6ؤزُإو في جُب٤ُ ال٣اهىن خحن ٢ًىا بىي٘ الخضر في مغ٦ؼ بٖاصة التربُت إلاضة 

ت جضبحر مً جضابحر الخماًت والتهظًب، والتي  و٠٢ الخىُٟظ، طل٪ ؤن الىي٘ في ماؾؿت جغبٍى

ت، ؤما الىظه الشاوي  ال ًجىػ ال٣ًاء بى٠٢ جىُٟظَا ل٩ىجها لِؿذ ٣ٖىبت ؾالبت للخٍغ

مإزىط مً ٢هىع ألاؾباب: بال٣ى٫ ؤن ال٣غاع مدل الًُٗ زٌٟ مضة الىي٘ في اإلاغ٦ؼ مً 

ت الىٟاط 18 وخُض ؤن جضابحر الخماًت والتهظًب ، بلى ؾخت ؤقهغ صون حٗلُل م٘ ظٗلها مى٢ٞى

 85مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت والتي خلذ مدلها اإلااصة  444اإلاكٕغ باإلااصة  التي هو ٖلحها

ت ختى ًم٨ً  15_12مً ال٣اهىن  اإلاخٗل٤ بدماًت الُٟل لِؿذ ٣ٖىباث ظؼاثُت ؾالبت للخٍغ

ال٣ًاء بى٠٢ جىُٟظَا وإلاا ٢طخى ال٣غاع مدل الًُٗ بظل٪ ٣ٞض ؤزُإ في جُب٤ُ ال٣اهىن 
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للمغاظٗت في ؤي و٢ذ بىاءا ٖلى َلب الىُابت ؤو مهالر الىؾِ ٦ما ؤن َظٍ الخضابحر ٢ابلت 

 (1)اإلاٟخىح ؤو جل٣اثُا مً ٢اضخي ألاخضار...(.

ومً زمت ٞةن اإلابضؤ مً ٢غاع اإلاد٨مت الٗلُا َى ؤن و٠٢ الخىُٟظ ًخهىع في ال٣ٗىبت 

ت، ؤما الخضابحر ٞهي ؤنال مىظهت لتربُت وخماًت الُٟل، ُٞٗجي ؤن الٛاًت مجها  الؿالبت للخٍغ

م٨ً لل٣اضخي مغاظٗتها وحٗضًلها، وو٠٢ جىُٟظَا ال  جخد٤٣ ٖىض جىُٟظَا ٖلى الُٟل ٍو

 ًجضي بإي هٟ٘ للُٟل. 

ال٣ٗىبت هي وخضَا التي ج٩ىن ؾاب٣ت في الخ٨غاع وبالخالي جسً٘ ألخ٩ام الٗىص متى  

 ٩ًىن ٢امذ قغوَها، في خحن ٞةن ؤخ٩ام الٗىص ال جُب٤ ٖلى الخضابحر بةٖخباع َظا ألازحر ال 

اصة ؤلاًالم في  ؾاب٣ت، ٦ما ؤهه ال ًىُىي ٖلى ؤلاًالم م٣هىص ختى ٩ًىن َىا٥ مبرع مً ٍػ

   (2)خا٫ الخ٨غاع.

هجض ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي، ؤظاػ جى٠ُ٢ جىُٟظ الخضبحر بُلب مً الىلي الكغعي للُٟل 

ع٢م مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي  97إلعظاٖه له بطا جىاٞغث قغوٍ مُٗىت خضصتها اإلااصة 

وهي مغوع ؾخت ؤقهغ ٖلى ألا٢ل ٖلى جىُٟظ الخ٨م الظي ٢طخى بدؿلُم الُٟل ؤو  12_15

ويٗه زاعط ؤؾغجه، م٘ بزباث الىلي الكغعي ؤَلُخه لتربُت الُٟل، وجدؿً ؾلى٥ َظا 

 .ألازحر، ٚحر ؤهه ال ًجىػ الخ٨م بالخضبحر م٘ و٠٢ الىٟاط

ٗا ث اإلا٣اعهت، ٞةهه بالىٓغ بلى ؤما ُٞما ًسو و٠٢ الخىُٟظ ٖلى الخضبحر في الدكَغ

مًامحن الخضبحر ٞةجها ٢غعث إلاىاظهت الخُىعة، وبالخالي ال ًخهىع جُب٤ُ ؤخ٩ام و٠٢ 

الخىُٟظ ٖلحها، وبال ؤنبذ الٛغى مً ٞغيها بضون ظضوي، ٚحر ؤهه ُٞما ًخٗل٤ ببٌٗ 

٘ ؤلاماعاحي، وطل٪ في اإلااصة  ٗاث اإلا٣اعهت ٧الدكَغ جها ؤظاػث مً ٢اهىن ألاخضار ٞة 26الدكَغ

للمد٨مت الخ٨م ٖلى الخضر ؤو الُٟل بخضبحر ؤو ؤ٦ثر مً الخضابحر اإلاىهىم ٖلحها في 

ال٣اهىن، ألامغ بى٠٢ جىُٟظ الخ٨م، ٖضا جضبحر ؤلابٗاص ٞمً ٚحر الجاثؼ و٠٢ جىُٟظٍ ؤو 

مً ٢اهىن ألاخضار(، وؤن ال٣اهىن جغ٥ قغوٍ و٠٢ جىُٟظ الخضبحر  32/1بؾخئىاٞه اإلااصة )

 (3)د٨مت.لخ٣ضًغ اإلا

                                                           
ش  1146677مل٠ ع٢م  _1 ، مجلت اإلاد٨مت  19/01/2016، ٢ًُت الىُابت الٗامت و )ح ٫( يض ال٣غاع الهاصع في  ٢20/07/2016غاع بخاٍع

 395، م 2016لجؼاثغ، ، ا02ىهُت ، ٖضص الٗلُا، ٢ؿم الىزاث٤ والضعاؾاث ال٣اه
اب ٖبضو٫، مغظ٘ ؾاب٤، م  _ 2  .358ٖبض الَى
 .358، م هٟؿهمغظ٘  _ 3
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ت مُٗىت،  وعؤًىا ُٞما ًسو الخضابحر، ٞةهه ًخٗحن مٗه ال٣ى٫ ؤهه ُٞما ًسو ٞئت ٖمٍغ

ال ٞاثضة مً جُب٤ُ ٖلحها الخضابحر لِـ لٗضم نالخُت الخضبحر في خض طاجه، وبهما لٗضم 

ت مً ألاخضار، والتي ؤعي ؤجها جبضؤ مً جمام الٗاقغة مً  ٞٗالُت جُب٣ُه ٖلى ٞئت ٖمٍغ

ٚاًت ٖضم جمام الشالشت ٖكغة مً الٗمغ، في خحن ال بض مً خؿً بزخُاع ؤي جضبحر الٗمغ بلى 

ت، ٖلى خؿب الٗمغ و٦ظا ٖلى مضي ٞٗالُت الخضبحر في  مً الخضابحر في خ٤ باقي الٟئاث الٗمٍغ

 خض طاجه ٖىض جُب٣ُه ٖلى الخضر. 

 دزاطت شخصُت الحدر كبل الحىم بالخدبير  .4

ري مِكاعص ؤن ؤخض ألاباء اإلااؾؿحن للٗضالت ٣ًى٫ ؤخض الباخشحن الٟغوؿُحن َج

جب بجساط  الجىاثُت لؤلخضار في ٞغوؿا جبجى ٨ٞغة ؤن َظٍ الٗضالت ًجب ؤن ج٩ىن خاػمت، ٍو

م وخضَم اإلاسخهىن  الخضابحر الخٗلُمُت بٗض بظغاء الدصخُو مً ٢بل اإلاخسههحن، َو

ن ٢اضخي الاخضار، لخدضًض الٗالط اإلاىاؾب، م٘ َغح الؿاا٫ ما الظي ًجب ؤن ٩ًىن م٩ا

لماء الىٟـ  بطا ٧ان اإلاخسههىن ٣ِٞ مشل اإلاٗلمحن ومؿاٖضي الخضمت الاظخماُٖت ٖو

هغ مِكاعص  ت والخ٣ىُاث التي جم٨ً مً ب٢تراح الخضابحر الخٗلُمُت وجىُٟظَا، ٍو لضحهم اإلاٗٞغ

ٟا٫ ٦مسخو ٞاث٤ الخ٣ىُت  ٖلى ؤن ألامغ اإلاا٦ض ؤهه ؾ٩ُىن مً الٗبض وي٘ ٢اضخي ألَا

الم الىٟـ الظي ً مخل٪ في هٟـ الى٢ذ ٖلم ؤلاخهاء الاظخماعي واإلاغبي والُبِب ٖو

ت والخبرة التي ٌؿخلؼمها  الٗهبي ، ٞالٗمغ لً ٩ًىن ٧اُٞا إل٦دؿاب ال٨خلت الهاثلت مً اإلاٗٞغ

 (1)في طل٪.

غ اإلاٗض  ٣ٞاضخي ألاخضار بالٟٗل ٌٗخمض في بجساطٍ لخضابحر الخماًت والتهظًب ٖلى الخ٣ٍغ

ب الؿلى٥، ٚحر ؤن ألامغ ال ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى ألاؾباب والٗىامل والٓغوٝ مً َٝغ مغا٢

٘ الٟغوسخي مشال ْهغث  غ، ٚحر ؤهه في الدكَغ التي جدُِ بالُٟل والتي ٖاصة جضعط في الخ٣اٍع

ا مً الٗلىم التي جخىلى صعاؾت الُٟل مً ظمُ٘ هىاخُه  حَر ٖلىم ٦ٗلم الىٟـ الٗهبي ٚو

ا، لظل٪ خبظا ل٣اضخي ألاخضار ؤلاؾخٗاهت الىٟؿُت والٗهبُت والجؿضًت وؤلا  حَر ظخماُٖت ٚو

باإلاسخهحن للىنى٫ بلى بهخ٣اء الخضبحر اإلاىاؾب للخضر، ألهه وخضٍ ال ٌؿخُُ٘ ؤلاإلاام ب٩ل 

 الٗلىم والٗمل بها.

مىه ٖلى ؤهه ٣ًىم ٢اضخي  68في اإلااصة  12_15وهو ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م 

اث الآلػمت لل ىنى٫ بلى بْهاع الخ٣ُ٣ت، وللخٗٝغ ٖلى شخهُت الخد٤ُ٣ بةظغاء الخدٍغ

                                                           
1
 _ Dominique youf, juger et eduquer les mineurs delinquants, Op.Cit, PP 210, 211. 
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جغي ٢اضخي ألاخضار بىٟؿه ؤو ٌٗهض بلى مهالر  غ الىؾاثل ال٨ُٟلت بتربِخه، ٍو الُٟل وج٣ٍغ

ت  الىؾِ اإلاٟخىح بةظغاء بدض بظخماعي ججم٘ ُٞه ٧ل اإلاٗلىماث، ًٖ الخالت اإلااصًت واإلاٗىٍى

ً مىاْبخه في الضعا ً الٓغوٝ لؤلؾغة ًٖ َبإ الُٟل وؾىاب٣ه ٖو ؾت وؾلى٦ه ٞحها، ٖو

٣لي بن لؼم ألامغ.   إمغ ٢اضخي ألاخضار بةظغاء ٞدو َبي وهٟؿاوي ٖو  التي ٖاف ٞحها ٍو

ت خ٣ُ٣ت الخضر شخهِخه  غ الظي ٌٗضٍ ٢اضخي ألاخضار الٛغى مىه َى مٗٞغ ٞالخ٣ٍغ

غوٞه وخالخه  ْغوٞه الٗاثلُت واإلادُُت به، ختى ًدؿجى له بزخُاع الخضبحر اإلاىاؾب ْو

اثلُت و٦ظا خالخه الجغمُت، ألن الخد٤ُ٣ اإلاؿب٤ خؿب عؤًىا خى٫ الخضر له ٚاًت الٗ

ألاَمُت ٢بل الٟهل في مل٠ الخضر ؤلاظغامي، ألن ٢اضخي ألاخضار له عئٍت زانت ُٞما 

اصة ٖلى جإَُل  ًسو الُٟل ٞٛاًخه خماًت الُٟل ٖلى ؤن ال ٌٗىص لئلظغام مؿ٣بال، ٍػ

 ٛغي ؤو ال٨بري التي بٖخاص الىظىص ٞحها. ؾلى٦ه وبٖاصة صمجه في البِئت اله

وهٓغا لؤلَمُت التي ًدٓى بها هٓام البدض والخدغي في صٖاوي ألاخضار، ٣ٞض ؤ٢غث 

مً ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا الىمىطظُت إلصاعة قاون ٢ًاء ألاخضار  16ال٣اٖضة 

ىُىي ٖلى ظغاثم "٢ىاٖض ب٨حن" ٖلى ؤهه" ًخٗحن في ظمُ٘ الخاالث بةؾخصىاء الخاالث التي ج

ت، و٢بل ؤن جخسظ الؿلُت اإلاسخهت ٢غاع جهاثُا ٌؿب٤ بنضاع الخ٨م بظغاء ج٣صخي ؾلُم  زاهٍى

مت ٧ي ًدؿجى  للبِئت والٓغوٝ التي ٌِٗل ٞحها الخضر ؤو الٓغوٝ التي بعج٨ب ٞحها الجٍغ

 (1)للؿلُت اإلاسخهت بنضاع خ٨م في ال٣ًُت ًٖ جبهغ.

مت ما بؿبب ٖامل هٟسخي، ٞهىا ٢ض وفي ألازحر هغي ؤن الُٟل ٢ض ًدؿبب ف ي ظٍغ

ٌٗغيه ٢اضخي ألاخضار بلى ٞدو هٟسخي مً ٢بل مسخو في طل٪، زم ٣ًغع بٗضَا هٕى 

الخضبحر الظي ًسًٗه له، ٚحر ؤن ؤلاق٩ا٫ ال ًخى٠٢ في الٟدو ألاولي، وبهما ال بض مً 

ظا ألا  ت في طل٪ الٗالط والٟدو للُٟل ختى ال ٌٗىص بلى ما ؤخضزه، َو مغ مً ؤلاؾخمغاٍع

ألن ال٨شحر مً الٗاثالث مً ال ًامً بةزًإ  االىاخُت الٗملُت ٚحر مد٤٣ الىظىص إلااط

الُٟل بلى صوعاث ٞدو هٟؿُت، ومجهم مً ٌؿبب للُٟل خاالث هٟؿُت هدُجت ْغوٞها، 

ؤمام ٖضم وظىص مخابٗت مً َٝغ ٢اضخي ألاخضار في َظا اإلاجا٫، ومغا٢ب الؿلى٥، ًجٗل 

ىمى بها بلى ؤن ًهبذ مجغم الٛض ال عظل الُٟل جخإػم خالخه الى ٟؿُت ؤو ال٣ٗلُت ٍو

 اإلاؿخ٣بل.

                                                           
 حن(، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الؿاب٢.٤ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا الىمىطظُت إلصاعة قاون ٢ًاء ألاخضار )٢ىاٖض ب٨_  1
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 في مسخلت اإلاظؤولُت الجصائُت اإلاخففتالخدزج في إجخاذ الخدابير  . ب

ت التي ًمغ بها الُٟل بالٜ ألاَمُت، مً خُض ٢ضعة ووعي الُٟل في  ٞللمغاخل الٗمٍغ

٣ا الخًٕى إلاا ًد٨م ٖلُه مً جضابحر ؤو ٣ٖىباث مالُت ؤو ؾالب ىا هجض ؤهه ٞو ت، َو ت للخٍغ

ؤبغػ ٖضة ؤؾئلت ًٖ ؤي ٖمغ ٩ًىن ( Dominique youf) للترظمت ٞةهىا هجض ؤن اإلاال٠

و٦ظا ؤ٦ض ؤن مغا٣َىا الُىم لِؿىا هاضجىن بما  ،ل ٢اصعا ٖلى الخهٝغ بظ٧اء وبعاصةالُٟ

الخىمىي  ُٞه ال٨ٟاًت ل٩ي ًدا٦مىا ٧البالٛحن، ٞهىا ؤل٣ذ ألابدار الخضًشت في ٖلم الىٟـ

لم الىٟـ الٗهبي يىءا ظضًضا بن لم ج٨ً بظاباث ص٣ُ٢ت وواضخت ٖلى ألا٢ل  ٖو

لم الٗهبي،  خباع إلاؿاَماث ٖلم الىٟـ الخُىع ألازالقي ٖو خم ألازظ بٗحن ؤلٖا جىيُداث، ٍو

ى هٓام ًداو٫ مً زال٫ البدض  ٞهىا خضزذ جُىعاث مهمت في ٖلم الىٟـ الخىمىي َو

ٟ اث الخُىع جدضًض مغاخل ب٦دؿاب ألَا ىا جخ٤ٟ هٍٓغ ا٫ واإلاغا٣َحن للمٗاًحر ألازال٢ُت، َو

ٟا٫ في ؾً  ُت التي جم٨ىه مً  13_12ألازالقي ٖلى ؤن ألَا ؾىت ٨ًدؿبىن اإلاهاعاث اإلاٗٞغ

ٞهم اإلاٗاًحر ؤلاظخماُٖت وألازال٢ُت وصمجها،..ٞهىا ًغي ؤهه ًم٨ً جدمُل الكباب 

 (1)اإلاؿاولُت.

ان ٢بل نضوع ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي هو في ٢اهىن بضاًت باإلاكٕغ الجؼاثغي الظي ٧

مجها ٖلى ؤن " ال٣انغ الظي ًبلٜ ؾىه مً زالزت ٖكغة ؾىت  3ال٣ٟغة  49ال٣ٗىباث في اإلااصة 

، وبهضوع ٢اهىن (2)ؾىت ًسً٘ بما لخضابحر الخماًت ؤو التربُت ؤو ل٣ٗىباث مسٟٟت" 18بلى 

م و ٦ةؾخصىاء وبالخدضًض للُٟل البالٜ الُٟل الجؼاثغي ٞةهه هو ٖلى ؤهه ًم٨ً لجهت الخ٨

الخضابحر اإلاخسظة  مً الٗمغ زالر ٖكغة ؾىت بلى زماهُت ٖكغة ؾىت ؤن حؿدبض٫ ؤو حؿخ٨مل

 12_15مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م  85في خ٤ الُٟل واإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

٣ا للماصة   ب الخ٨م.مً ٢اهىن ال٣ٗىباث ٖلى ؤن ًخم حؿبِ 50بالٛغامت ؤو الخبـ ٞو

وهجض ٖملُا مً زال٫ بٌٗ ألاخ٩ام الهاصعة ًٖ اإلادا٦م، والتي ٞحها خ٨محن مدل 

ش  والشاوي خ٨م نضع  21/00054ٞهغؽ ع٢م  15/06/2021حٗل٤ُ، ألاو٫ خ٨م نضع بخاٍع

ش  ًٖ اإلادا٦م الخابٗت إلاجلـ ٢ًاء زيكلت،  21/00235ٞهغؽ ع٢م  15/06/2021بخاٍع

و٢اج٘ ًٖ )خضر جىب٘ ًٖ ظىدت الًغب والجغح الٗمضي والتي ًخًمً الخ٨م ألاو٫ ٞحها 

                                                           
1
_ Dominique youf ،justice toujours specialisee pour les mineurs, la documentation francaise, paris, 

2015, PP126,127. 
ال٣اهىن ع٢م ب اإلاخًمً ٢اهىن ال٣ٗىباث اإلاٗض٫ واإلاخمم 1966ًىهُى  08اإلاىا٤ٞ لـ  1386نٟغ ٖام  18ماعر في  156_66_ ؤمغ ع٢م 2

ضة الغؾمُت ع٢م  ،2014ٞبراًغ04اإلااعر في  14/01  .07الجٍغ
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ش  264َب٣ا للماصة   08/02/2021مً ٢اهىن ال٣ٗىباث، والتي جغظ٘ ٞحها الى٢اج٘ بلى جاٍع

ؾغ٢ت ه٣ىص الطخُت  01/08/2008ٖىضما خاو٫ الُٟل اإلاتهم )ب.ؤ( اإلاىلىص في 

ىضما مىٗه َظا ألازحر ٢ام بضٞٗه ٖلى الغن٠ُ ٞدؿاإلاضٖى)ب. بب له في ٣ٞضان الىعي ع(، ٖو

له للمؿدكٟى إل٦ما٫ الٗالط جبحن ؤهه  ولم ٤ًٟ بال في ٢اٖاث ؤلاؾخعجاالث، وبٗض جدٍى

ًىم عجؼ ًٖ الٗمل، جم  45ؤنِب ٖلى مؿخىي ال٨خ٠، وجدهل ٖلى قهاصة َبُت بها 

ؾمإ الُٟل اإلاتهم بدًىع ولُخه ؤ٦ض ؤهه و٢٘ شجاع بِىه وبحن الطخُت، ؤًً ٢ام بُغصٍ 

ه صون ؤن ٣ًىم  مً خحهم خضاء ٖلُه بهٟٗت ٖلى الىظه، ٞضٞٗه مؿببا في ؾ٣َى وؤلٖا

بؿغ٢خه، جم ؾماٖهم ؤمام ٢اضخي ألاخضار، ٞهىا الطخُت ؤ٦ض ؤن الُٟل اإلاتهم ٢ام 

ىضما مىٗه خمله وؤل٣اٍ ؤعيا، وؾبب له في ٣ٞض الىعي، وؤلخ٤ له  بمداولت ؾغ٢ت ه٣ىصٍ، ٖو

ًىم عجؼ ًٖ الٗمل،  45قهاصة َبُت بها ٦ؿغ ٖلى مؿخىي ال٨خ٠ جدهل بمىظبه ٖلى 

٣ت ؤصخابه في الخي زم خًغ  وبةؾخجىاب الُٟل اإلاتهم جغاظ٘ ونغح ؤهه ٧ان ًلٗب ٞع

لم ُٞما بٗض ؤهه  الطخُت وبضؤ في اللٗب مٗهم، ؤًً صٞٗه صون ٢هض مىه ٞى٢٘ ؤعيا، ٖو

ل اإلاتهم ٦ؿغ طعاٖه، جلذ بٗضَا بظغاءاث ونضع خ٨م في الضٖىي الٗمىمُت: بةصاهت الُٟ

ٌ مبلٜ ًُمه لىالضوبجساط جضبحر بكإهه بدؿل ه، وفي الضٖىي اإلاضهُت جم٨حن الطخُت مً حٍٗى

 ؤل٠ صط، وجدمُل الُٟل جدذ يمان مؿاوله اإلاضوي ٖىه اإلاهاٍع٠ ال٣ًاثُت(. 20

حن ؾىاء الُٟل اإلاتهم والطخُت  مً زال٫ الخ٨م الؿال٠ الظ٦غ هجض ؤن ٦ال الُٞغ

داتهما  ، ؤي ؤن2008مىلىصًً في  ٦الَما لم ًخجاوػا الشالشت ٖكغة، وظضها مً زال٫ جهٍغ

داتهما ٖما نغح به ٖىض  ت ال٣ًاثُتؤن ٦الَما جىا٢ٌ في جهٍغ ما في ٖمغ همى الكَغ ، َو

الخمُحز وؤلاصعا٥ لضحهم، زم جمؿ٪ الطخُت بالخىاػ٫ ًٖ الك٩ىي ؤمام ٢اضخي ألاخضار ٖىض 

اصة الخد٤ُ٣ وجغاظ٘ ؤزىاء اإلادا٦مت لُلب الخٗى  ٤ والضٍ الُٝغ اإلاضوي، ٍػ ًٍاث ًٖ ٍَغ

ٖلى ؤن ؤَم ما ؤزحر ؤلاهدباٍ بقاعة الخ٨م بلى بهابت ألامً الخًغي إلظغاء جد٤ُ٣ الؿلى٥ 

غ ؤو البدض الاظخماعي الظي ٌٗضٍ  ًٖ الُٟل اإلاتهم، ومً زم ًشاع الدؿائ٫ ؤًً َى الخ٣ٍغ

ُت مغا٢ب الؿلى٥ ؤلاظخماعي ؤو ؤلازهاجي في طل٪، والظي بىاء ا ٖلُه ٣ًغع ال٣اضخي هٖى

غ اإلاٗض مً َٝغ عظل ألامً باليؿبت  الخضبحر اإلاخسظ في خ٤ الخضر، وما هي ٢ُمت الخ٣ٍغ

ل٣اضخي ألاخضار، والظي لِـ له ؤي جسهو في مجا٫ الُٟىلت، وختى في البدىر 

ُت الى٣اٍ اإلاغج٨ؼ ٖلحها في َظا  اصة ٖلى هٖى الاظخماُٖت التي ٌٗضَا اإلاخسههحن في طل٪، ٍػ

ظا ما ٌؿعى بلُه  ٌ الطخُت َو غ، زم هسلو للخ٨م الظي بهخهى في مىُى٢ه بلى حٍٗى الخ٣ٍغ

غ جضبحر في خ٤  َظا ألازحر للمُالبت به، وال حهمه ٖاصة ما ؤجسظ في خ٤ اإلاتهم الخضر، م٘ ج٣ٍغ
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ى ما ؤهخهى بلُه ٢اضخي الضعظت ألاولى وؤعي ؤهه ناثب ُٞه ل٩ىهه عاعى زهىنُت  الُٟل َو

م زُىعة الى٢اج٘ )عجؼ بـ وشخهُت الُٟ ًىم  45ل ؤ٦ثر مً الى٢اج٘، ٚحر ؤهىا هجض ؤهه ٚع

ب٨ؿغ ٦خ٠ الطخُت( م٣اعهت ب٣ضعاث الُٟل ووُٖه في َظا الٗمغ ؤي ٖمغ الشاهُت ٖكغة لم 

ًخجاوػ بٗض الشالشت ٖكغة، ومً زمت ٞهظا الخضبحر ال ًٟهمه ال الُٟل وال ًضع٥ ٚاًخه والضًه 

اًتهم، ومً زمت ًب٣ى الخضبحر مجغص مً ٞٗالُخه، لظل٪  ل٩ىن الُٟل ؤنال مىظىصا في ٖع

، ؤهه خبظ لى ؤبٗض الُٟل جهاثُا مً َظٍ  ٞىظهت هٓغي وبضًل ؤًًا ٖما ؾل٠ ط٦ٍغ

الؿلؿلت مً ؤلاظغاءاث الجؼاثُت التي ٢ض جازغ ٖلى هٟؿِخه وشخهِخه ..بلخ ؤ٦ثر ما جىٟٗه، 

هلخت ًٞلى للُٟل ؤمام طل٪، ومً وهدً وؿعى بلى يغوعة خماًخه وبنالخه وهي ؤ٦ثر م

مه ٩ًىن بما بةخضار َُئاث قبه ٢ًاثُت جخىلى ٌٞ الجزاٖاث  زمت ٞةنالخه ٞٗلُا وج٣ٍى

ٌ، صون اللجىء جهاثُا بلى ٧ل ؤلاظغاءاث مً  الجؼاثُت مجها واإلاضهُت الخانت بالخٍٗى

اث ألاولُت بلى ٚاًت نضوع الخ٨م وجىُٟظٍ في خ٤ الخضر الجاهذ مً الجه اث الخدٍغ

ت ُٞما ًسو الجاهب اإلااصي ٣ِٞ ًخم اللجىء بلى ال٣ًاء  ال٣ًاثُت، وفي خالت اإلاىاٖػ

ٌ ًدىاؾب ويغعٍ ٣ِٞ، ؤو ؤهه ًخم اللجىء  اإلاضوي، ألن ٚاًت الطخُت َى جم٨ُىه مً حٍٗى

ضم اإلاخابٗت  ت مُٗىت مً ألاخضار مً الظَاب بلى ال٣ًاء ٖو بلى بزغاط جهاثُا ٞئت ٖمٍغ

جمام الٗاقغة مً الٗمغ بلى ٚاًت ٖضم جمام الشالشت ٖكغة ؾىت، وؤلاب٣اء  ظؼاثُا لها، وهي مً

ٌ اإلاضوي، َاإلاا ؤن جهاًت َظٍ الؿلؿلت مً ؤلاظغاءاث الجؼاثُت  ٣ِٞ باإلاُالبت بالخٍٗى

 الغؾمُت اإلاُىلت ؤخُاها يض الُٟل الجاهذ، جيخهي بهضوع ؤخ٩ام بةجساط الخضابحر في خ٣هم.

ٞةن   21/00235ٞهغؽ ع٢م  15/06/2021الهاصعفي  ؤما ُٞما ًسو الخ٨م الشاوي

.م( في ؤ) والشاوي اإلاؿمى 2007ص. ؤ( في ) ار اإلاتهمىن اإلاىلىصًً في ألاو٫ ملخهه )ؤن ألاخض

جىبٗىا بجىاًت مداولت ال٣خل الٗمضي م٘ ؾب٤ ؤلانغاع،  2007والشالض )ب. ؤ( في  2005

ش 2010ص في وظىاًت مداولت الٟٗل اإلاسل بالخُاء ٖلى ٢انغ اإلاىلى   09/03/2020، بخاٍع

جل٣ذ مهالر ألامً إلا٩اإلات َاجُٟت مً ٢ؿم ؤلاؾخعجاالث الُبُت مٟاصَا بؾخ٣با٫ لُٟل 

ت الجغاخت، وجم ٞخذ جد٤ُ٣ م٘ جدب٘ خالت الطخُت بلى  مهاب بٗضة َٗىاث وؤصزل بلى ٚٞغ

٣ت نض٤ً له وجىظها  ده والظي ؤ٦ض ؤهه زغط مً اإلاضعؾت ٞع بلى ؤن قٟي وؾم٘ في جهٍغ

مى٣ُت ٞالخُت مداطًت للىاص، ؤًً صزل للىاص ٢هض جدب٘ ؤزغ الجغاء )نٛاع ال٨الب( وب٣اء 

نض٣ًه ٖلى خاٞت الىاص، ؤًً هاصي ٖلُه بالهغوب ل٣ضوم ؤَٟا٫، ؤًً خاو٫ الٟغاع ولم 

لبىا مىه هٕؼ  ًخم٨ً، وجم بمؿا٦ه مً ٢بل زالزت ؤَٟا٫ وسخبٍى بلى ٖم٤ الىاص في مٗؼ٫ َو

ىضم ٌ، بؾخل ؤخضَم ؾ٨ُىا، ويغبه ٖلى مؿخىي البًُ بٗضة َٗىاث، ؾغواله، ٖو ا ٞع
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وخاو٫ طبده مً الغ٢بت، بال ؤهه ؾ٣ِ ؤعيا وبمٛاصعتهم جهٌ وب٣ي ٌؿحر مخإزغا، وجل٣ى 

ًىم، وجم بٗض مشىله للكٟاء ٖلى  80مؿاٖضة ؤونلخه بلى م٣غ ب٢امخه، جدهل ٖلى عجؼ بـ 

خضاء، و   .(غوا ما وؿب بلحهمؤن اإلاتهمىن ؤه٨مً حؿبب له في ؤلٖا

ت مً ألاخضار اإلاتهمىن والظًً جتراوح  مً زال٫ جدلُل الخ٨م، ٞةن َظٍ الٟئت الٗمٍغ

م ما بحن  ، ٞهم في مغخلت 2005ؾىت للمىلىص في  15و 2007ؾىت للمىلىصًً في  13ؤٖماَع

عظٗىا بلى زُىعة بضاًت همى الخمُحز والىعي وؤلاعاصة لضحهم م٘  جضعظها في الىطج، ٞلى 

ٖضة َٗىاث في بًُ الطخُت ال٣انغ، والبالٜ مً الٗمغ ٖكغ ؾىىاث، ) ظؿامت الى٢اج٘و 

ًىم(، ٞةن َظٍ ألاٞٗا٫ الخُحرة ظضا ال جدىاؾب جهاثُا م٘  80م٘ ٖملُت ظغاخُت وعجؼ بـ 

م، وبهما َظا الىٕى مً الجغاثم ٢ض ًغج٨به وهخهىعٍ ٖىض الصخو البالٜ  خ٣ُ٣ت ؤٖماَع

٢ض جشاع هي ؤن ؤلاجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١ الُٟل ج٨غؽ مبضؤ  الغاقض، والدؿائالث التي

اإلاهلخت الًٟلى للُٟل، بٖاصة بصماظه في اإلاجخم٘، جغبِخه وتهظًبه، اللجىء بلى الخضابحر 

ٟا٫، ٞال٣اضخي في خ٨مه بجسظ في خ٤ اإلاتهمىن ألاخضار اإلاخابٗىن  بضال مً بخخجاػ ألَا

لضٍ الكغعي، ول٨ً ٖلى ؤي ؤؾاؽ بٖخمض ال٣اضخي بالجىاًت جضبحر الدؿلُم ل٩ل واخض مجهم لىا

في بجساطٍ َظا الىٕى مً الخضبحر في خ٣هم، ؾُما وؤهه لم ٌكاع بلى البدض الاظخماعي في 

٤ في مل٠ الضٖىي بةٖخباٍع وظىبي في الجىاًاث، ما َى  خُصُاث الخ٨م، وختى وبن ؤٞع

ألاخضار في َظا الىٕى  البدض ؤلاظخماعي الظي ؤظغي ل٩ل َٟل وما ٢ُمخه باليؿبت ل٣اضخي

مً الجغاثم، وما هي الىدُجت التي جىنل بلحها مغا٢ب الؿلى٥ ؤو مً ٧لٟه ال٣اضخي بال٣ُام 

ل هي  ل إلاغا٢ب الؿلى٥ صوع بٗض َظا الخ٨م في جدب٘ َاالء ألاخضار، َو بها)ٖاصة ألامً( َو

َظا واخضة ل٩ل َٟل متهم، ومً زمت ٞالخ٨م ؾىي بُجهم مً خُض الخضبحر، ٞهل ٚاًت 

م ؤن مً ألاخضار مً ؤجم الخامؿت  ٗالُت جُب٣ُه جدىاؾب م٘ ٧ل خضر، ٚع الخضبحر ٞو

ش الى٢اج٘ ُٞم٨ً لل٣اضخي ؤن ٌؿدبض٫ الخضبحر ب٣ٗىبت الخبـ ؤو الٛغامت، ألن  ٖكغة بخاٍع

ش الى٢اج٘ زمؿت ٖكغة ؾىت،  اإلاتهم ٌكٗغ بةٞالجه مً ال٣ٗاب ؾُما للبالٜ مً الٗمغ بخاٍع

ٗاوص ما ٢ام به  َاإلاا ال خبـ وال ٚغامت، وال بظغاءاث عؾمُت، م٘ بخؿاؽ الطخُت َو

بةوٗضام ألامان والخٝى مً بٖاصة و٢ٕى الٟٗل ٖلُه مغة ؤزغي، بال ؤهه في ألازحر مً ًخدمل 

باء َى اإلاؿاو٫ اإلاضوي، لظل٪ ٞةهىا هغي ؤهه ال بض مً اللجىء بلى الخلى٫ الؿالٟت  َظٍ ألٖا

 ٗل٤ُ.  الظ٦غ في الخ٨م ألاو٫ مدل الخ

ش  ظا زالٞا لل٣غاع الهاصع بخاٍع ت الجىاثُت ؤلاؾخئىاُٞت  29/12/2004َو ًٖ الٛٞغ

والظي جمذ ُٞه بصاهت خضر بالٜ مً الٗمغ  )اإلاٛغب( لؤلخضار بمد٨مت ؤلاؾخئىاٝ بٟاؽ
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ت اإلا٣ترهت بٓغوٝ الخٗضص واللُل وال٨ؿغ  ؾخت ٖكغة ؾىت مً ؤظل ظىاًت الؿغ٢ت اإلاىنٞى

ال٣اهىن الجىاجي، خُض ظاء في ال٣غاع " ... وخُض ؤن اإلاتهم الخضر مً  509َب٣ا للماصة 

لضي ؤلاؾخمإ بلُه مً َٝغ  ٢اضخي الخد٤ُ٣ ٧ىهه ب٢تٝر لُال صخبت ػمالثه ؾغ٢ت مجز٫، 

ت مً اللىاػم بلى ؤن جم بل٣اء ال٣بٌ ٖلُه مً  خُض ٢امىا بخ٨ؿحر بابه وؤؾخىلى ٖلى مجمٖى

هٓغا لٓغوٝ ال٣ًُت ولخُىعة ألاٞٗا٫ اإلاغج٨بت َٝغ الخاعؽ اللُلي وخُض ؤن اإلاد٨مت 

ا٢بخه مً ؤظل طل٪  482بعجإث جُب٤ُ م٣خًُاث اإلااصة  مً ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاثُت ٖو

بضال مً الخضر  ، ٞهىا اإلاد٨مت  ٚلبذ ْغوٝ ومالبؿاث الى٢اج٘(1)بؿيخحن خبؿا هاٞظا "

غوٞه، ومً زمت ٢ًذ ٖلُه بالخبـ هاٞظا.       ْو

ٗاث الٗغبُت ٧ال٣اهىن اللبىاوي ٞةهه ٞغى جضابحر الخماًت وفي البٌٗ آلاز غ مً الدكَغ

٣ا للىو ال٣اهىوي ٖلى ؤهه  ، ٞةهه ٞو ٖلى مً ؤجم الؿابٗت ولم ًبلٜ الشاهُت ٖكغة مً ٖمٍغ

ظا قٍغ جىاٞغ يماهت  ًم٨ً ؤن ٌؿلم ال٣انغ بلى والضًه ؤو بلى ؤخضَما ؤو بلى ونُه، َو

ه التربُت الخؿىت جدذ بقغاٝ مىضوب بجداص خماًت زل٣ُت ٧اُٞت، و٢ضعتهم ٖلى جغبِخ

ألاخضار وبةعقاصاجه، ٦ما ًجىػ لل٣اضخي ؤن ًُلب بلحهم جإصًت ٦ٟالت بخخُاَُت إلاضة الخضبحر 

ى في  مت ؤزغي َو اإلا٣طخى به، م٘ حٗغيهم لٛغامت مدضصة ٢اهىها بطا ما ؤ٢تٝر ال٣انغ ظٍغ

ت ُٞم٨ً حؿلُمه بلى ؤخض ؤٞغاص ٖهضتهم، وفي خالت ٖضم جىاٞغ ٞحهم الًماهاث اإلاُلىب

لى َظا ألازحر الخٗهض بةجبإ  ٖاثلخه ألا٢غبحن ممً ال ًى٣و ٖمٍغ ًٖ زالزحن ؾىت، ٖو

بعقاصاث مىضوب خماًت ألاخضار، وبةوٗضام طوي ال٣انغ مً َى ؤَل لتربِخه ٞهىا ٌؿلم بلى 

الخت ظضًغة ؤخض ؤَل البر ٖلى ؤن ال ًى٣و ٖمٍغ ًٖ الشالزحن ؾىت، ؤو ويٗه في ٖاثلت ن

بالش٣ت، ؤو في ماؾؿت صًيُت ؤو َاثُٟت ؤو بظخماُٖت مً جل٪ اإلا٣ُضة لضي مهلخت ؤلاوٗاف 

ؤلاظخماعي، ٖلى ؤن ًخم بهخ٣اء الصخو ؤو الٗاثلت مً ؤَل صًً ال٣انغ، وجب٣ى اإلاغا٢بت 

وبُٖاء ؤلاعقاصاث اإلاُٟضة ٖلى مىضوب بجداص خماًت ألاخضار، م٘ ب٣اء الخضبحر اإلاخسظ مً 

، وبطا جمغص ٖلى َغ  ٝ اإلاد٨مت ؾاعي اإلاٟٗى٫ ختى ًخم ال٣انغ الشاهُت ٖكغة مً ٖمٍغ

 (2)جضابحر الخماًت ُٞد٨م بىيٗه في صاع ؤلانالح إلاضة ؾىت ٖلى ألا٢ل.

                                                           
ت وال٣ٗىباث الجىاثُت، مجلت ال٣ٟه وال٣اهىن الضولُت، اإلاٛغب، الٗضص 1 ، 40_ ٖبض الهاصي الكاوي، الخلمُظ اإلاىدٝغ بحن الخضابحر التربٍى

 .95، م 2016
ت الجؼاثُت، الخ٣ى١ الجؼاثُت 2 بي، اإلاىؾٖى ض الٚؼ ، 3الٗامت، َىاعت اإلاؿاولُت وال٣ٗاب، اإلاجلض الخامـ، صاع ناصع، بحروث، ٍ _ ٍٞغ

 .179، 178 ، م م1995
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ت والتهظًبُت اإلا٣غعة لؤلخضار الجاهدحن بزخلٟذ خىلها ألاعاء  ومً زمت ٞالخضابحر التربٍى

ألاو٫ ًغي ؤن الخضابحر  التي جٟغى ٖلى الخضر الجاهذ  ال٣ٟهُت بلى زالزت بججاَاث، ؤلاججاٍ

م، ولِؿذ ٣ٖىباث، بط ؤن الخضبحر ؤلانالحي َى عص  هي بمشابت وؾاثل جغبُت وبنالح وج٣ٍى

ٞٗل اإلاجخم٘ الظي ال ًىُىي ٖلى مٗجى ؤلاًالم اإلا٣هىص، ؤلاججاٍ الشاوي ًغي ؤن الخضابحر التي 

ما ًىاظه بها الخضر الجاهذ هي ٣ٖىباث خ٣ُ٣ ت، ل٩ىجها تهضٝ بلى ؤلانالح والخإصًب، َو

َضٝ مخدض م٘ ال٣ٗىبت ٖلى خض ؾىاء، وبن ٧اهذ الخضابحر جٟخ٣غ بلى مٗجى ال٣ٗاب، ٞما 

اإلااو٘ مً جى٢ُٗها ٖلى الهٛاع صون ؾً الخمُحز، ؤلاججاٍ الشالض ًغي ؤن الخضابحر ؤلانالخُت 

مه، لِـ ب٣ٗىبت، و  بهما مً بظغاءاث الخدٟٔ ٦ةًضإ الخضر في مٗهض بنالحي لخ٣ٍى

ا ٖلى ؤن  ؤلاصاعي، وفي َظا جبيذ مد٨مت الى٣ٌ الؿىعٍت الغؤي ألاو٫، وؤؾخ٣غ ٢ًاَئ

الخضابحر اإلا٣غعة لؤلخضار الجاهدحن لِؿذ مً هٕى ال٣ٗىبت ألجها لم حكٕغ لل٣ٗاب والؼظغ، 

 (1)وعجبذ ٖلى َظا الغؤي بٌٗ الىخاثج ال٣اهىهُت الهامت.

ٗاث ال  تي في ٢اهىن ألاخضار ٞةهه هو بإن وهجض مً الدكَغ ٘ ال٩ٍى ٗغبُت ؤًًا الدكَغ

ه  ؾىت، في خحن هجض ؤن ٢اهىن ألاخضار لئلماعاث  21الخضبحر اإلاخسظ يض الخضر ًيخهي ببلٚى

الٗغبُت اإلاخدضة هو ٖلى ؤهه ال ًجىػ للخضر الب٣اء في اإلاٗاَض ؤو في بخضي صوع التربُت 

م ألاخضا اًت وج٣ٍى لُه  18ر الخابٗت للضولت متى بلٜ وؤلانالح اإلاٗضة لٖغ ، ٖو ؾىت مً ٖمٍغ

ها، ًُٟٞل بزخُاع له جضبحر  ٞةن الهضٝ مً الخضبحر َى ٖالط شخهُت الخضر في مجمٖى

 (2)وخُض ًدىاؾب وخالخه ؾىاء مً خُض مضجه ؤو ؤؾلىب جىُٟظٍ.

ٗاث عؤث يغوعة بٖخماص الخضعط في الخضابحر اإلاخسظة يض  وفي َظٍ اإلاغخلت ٞةن الدكَغ

لخضر ؤو الُٟل و٦ظا بياٞت بٌٗ الجؼاءاث ألازغي بطا ما جُلب ؤمٍغ طل٪، ٚحر ؤن ا

ضم هًىط هٟؿِخه وزبرجه وبم٩اهُت بنالخه، ٞةهه حؿدبٗض مىه بٌٗ  ي٠ٗ بىِخه ٖو

ظا لٛغى بجاخت الٟغنت  ًاٝ بلُه البٌٗ مجها والتي هي ٖاصًت، َو ال٣ٗىباث ال٣اؾُت، ٍو

، ٞةن له للٗىصة للؿلى٥ الؿلُم، ل٩ىن ال ٣ترب مً ؾً البلٙى خضر ٖىضما ًخضعط ؾىه ٍو

الخضابحر وبن بجسظث في خ٣ه و بؾخمغ في الخىعٍ في ؤلاظغام ٞةجها جهبذ صون ظضوي 

غ بلى ظاهبها بٌٗ ال٣ٗىباث اإلاسٟٟت.  (3)لىخضَا، وبالخالي ج٣ٍغ

                                                           
 .41، 40 مم ، ٢2018اهىن ألاخضار الجاهدحن، الجامٗت ؤلاٞترايُت الؿىعٍت، ؾىعٍا، ٖبض الجباع الخىُو،  _1
تي، ع٢م  _2 اعة ًىم www.qanoon kw.comي اإلاى٢٘ ال٨ترووي ، اإلايكىع في ؤلاهترهذ ف1983لؿىت  ٢03اهىن ألاخضار ال٩ٍى ، جمذ الٍؼ

 .17:00، الؿاٖت 14/03/2012
 .92 مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي، مغظ٘ ؾاب٤، م _3



 جدزج ؤخيام اإلاظؤولُت الجصائُت للحدر وفلا لخدزج مساخل غمسه :الفصل الثاوي

140 

لُه بنابت الجاهذ بهٟت ٖامت )البالٜ ؤو الخضر( في نمُم خُاجه الٗاثلُت ن ٞة ٖو

هىُت، ٢ض ًخٗغى ؤًًا لكىاٖت السجً ب٩ل ما ٞحها مً آزاع ؾِئت، التي ٢ض ال ًخم واإلا

لظل٪ ٞدماًت وبنالخا وجغبُت للخضر يغوعة اللجىء بلى الخضابحر ( 1)الخسلو مجها بؿهىلت.

مت اإلاغج٨بت. غوٝ الجٍغ ظا صاثما م٘ مغاٖاة ؾً الُٟل ْو  ٦إنل وال٣ٗىبت بؾخصىاءا، َو

لُه ٞةهىا هجض ؤن ال خضابحر اإلا٣غعة في َظٍ اإلاغخلت ٖلى الُٟل ؤو الخضر الٛاًت مجها ٖو

مه، ومً زمت بطا عؤي ٢اضخي ألاخضار ؤن الخضبحر ؤُٖى هدُجخه ؤو٢ٟه، بطا  َى بنالخه وج٣ٍى

ما جبحن ؤن الخضر ؤبضي ججاوبا م٘ بنالخه بٓهىع بىاصع طل٪ ُٞه، وؤنبذ ٢ابال للغظٕى بلى 

ت ججىبه الٗىصة البِئت الهٛغي ؤو ال٨بري )اإلاجخ م٘( خامال مٗه ٢ضعاث وم٨دؿباث ٢ٍى

مت مغة ؤزغي.  للجٍغ

 زاهُا: الخدزج في الجصاءاث اإلالسزة للحدر في مسخلت اإلاظؤولُت الجصائُت اإلاخففت

بُٗت  ًخى٠٢ الخضعط في الجؼاءاث اإلاخسظة في خ٤ الُٟل خؿب جضعط ٖمٍغ َو

مت اإلاغج٨بت، ٞالخضبحر ؤو ال٣ٗىبت اإلا٣غعة في  خ٤ الخضر الظي ؤجم الشالشت ٖكغة مً الجٍغ

، لِؿذ هٟؿها ض ٖمٍغ  اإلا٣غعة الٗمغ ٢بل جمام الؿاصؾت ٖكغة مً ٖمٍغ للُٟل الظي ًٍؼ

ظا ما هداو٫ جىيُده ٖلى الىدى الخالي:   ًٖ الؿاصؾت ٖكغة ٢بل جمام الشامىت ٖكغة، َو

جمام  ظبُػت الجصاءاث اإلالسزة للحدر الجاهذ الري ؤجم الػاشسة مً الػمس وكبل . ؤ

 الثالثت غشسة مً الػمس

ىضثظ  الخضر ال ًٟهم ال٣ٗىبت ٧ىهه ٌكٗغ ؤجها مجغص بظغاء بهخ٣امي يضٍ مً اإلاجخم٘، ٖو

٣ت طاتها التي ًخم الخٗامل بها م٘  طاًخدى٫ الخضر بلى مىخ٣م مً اإلاجخم٘ ب جم الخٗامل مٗه بالٍُغ

اث ال٣ٗابُت الخضًشت ٌ ٣ا للىٍٓغ ٗض ضخُت ولِـ ظاهُا لخ٣هحر البالٛحن، وؤن الُٟل الخضر ٞو

٤ الؿىي. (2) ؤؾغجه ومجخمٗه في جغبِخه وبعقاصٍ بلى الٍُغ
 

٣ًى٫ ٧اهِ "ال٣ٗىبت ال٣ًاثُت ال ًم٨ً ؤن حٗخبر ببؿاَت ٧ىؾُلت لخد٤ُ٣ مهلخت ؤزغي 

ؾىاء للمجغم هٟؿه وؾىاء للمجخم٘ اإلاضوي، ل٨ً ًجب ؤن حؿلِ ٖلُه ٣ِٞ لؿبب واخض ؤهه 

                                                           
ؤخمض مجخىصٍ، ؤػمت الىيىح في ؤلازم الجىاجي في ال٣اهىن الجؼاثغي وال٣اهىن اإلا٣اعن، صاع َىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ،  _ 1

 .326، م 2007، 3لشاوي، ٍالجؼء ا
، 2014، 5_ شجإ الضًً ٖبض اإلاامً، زهىنُت بظغاءاث الخ٣اضخي في ٢ًاء ألاخضار بالُمً، اإلاجلت ال٣ًاثُت، صاع اإلاىٓىمت، الٗضص  2

 .24م 
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وؿان ال ًم٨ً ؤن ٌٗامل ؤبضا وببؿاَت ٧ىؾُلت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ ٚحٍر وؤن بعج٨ب ظغم، بالخالي ؤلا

 (1796ًمؼط م٘ ؤَضاٝ ال٣اهىن الخ٣ُ٣ي" )٧اهِ 
(1)  

غ   وظاءث لجىت خ٣ى١ الُٟل في صوعتها الؿابٗت والشالزىن في بَاع الىٓغ في الخ٣اٍع

غاٝ بمىظب اإلااصة  ا 44اإلا٣ضمت مً الضو٫ ألَا غ  مً ؤلاجٟا٢ُت، وطل٪ بىَٓغ في الخ٣ٍغ

حزؾخان في ظلؿخحها   2004ؤًلى٫/ ؾبخمبر  23اإلا٣ٗىصجحن في  987/988الضوعي الشاوي ل٣حٚر

ً ألاو٫/ ؤ٦خىبغ  999وؤٖخمضتها في ظلؿتها  اإلاالخٓاث الخخامُت في زامؿا جدذ  2004حكٍغ

اًت ال اًت البضًلت ُٞما ًخٗل٤ باإلهٟها٫ ًٖ الىالضًً والٖغ ت والٖغ بضًلت ٖىىان البِئت ألاؾٍغ

اًت لهم آباء  ٟا٫ اإلاىصٖحن في ماؾؿاث الٖغ ؤجها ؾاوعَا ٢ل٤ ُٞما ًسو الٗضًض مً ألَا

ت، ....، ومً َىا ؤونذ اللجىت الضولت الُٝغ بما  وؤمهاث وؤجهم مدغمىن مً بِئتهم ألاؾٍغ

ٟا٫ ًٖ بِئتهم  ًلي:) ؤ_ بٖخماص بؾتراجُجُت قاملت وبجساط جضابحر و٢اثُت لخجىِب ٞهل ألَا

ت )مً زال٫ ؤمىع مجها ج٣ضًم اإلاؿاٖضة اإلاىاؾبت بلى الىالضًً ؤو ألاونُاء( والخض مً ألاؾٍغ

ٟا٫ الظًً ٌِٗكىن في ماؾؿاث، )ب( ؤن جخسظ الضولت الُٝغ جضابحر باليؿبت  ٖضص ألَا

ٟا٫ الىاظب بًضاٖهم في ماؾؿاث، ل٩ي ج٩ىن مضة ب٣ائهم ٞحها  للٗضص اإلادضوص مً ألَا

اًت البضًلت، )ط( بجساط الخضابحر ؤ٢هغ مضة مم٨ىت وطل٪ مً ز ؼ الٖغ ال٫ ؤمىع مجها حٍٗؼ

إلًجاص بِئت حؿمذ بالىمى ال٩امل للُٟل وحؿاٖض ٖلى مى٘ حٗغى الُٟل لئلؾاءة وخماًخه 

اصة الدصجُ٘ ٖلى بظغاء بجهاالث م٘ ؤؾغة الُٟل ؤزىاء ٞترة بًضاٖه في  مجها، ٦ما ًيبغي ٍػ

اًت، )ص( وي٘ بظغاءاث للخد٣ُ ٟا٫ في خاالث ماؾؿاث للٖغ ٤ في الك٩اوي اإلا٣ضمت مً ألَا

 (2)ؤلاؾاءة الجؿضًت و الٗاَُٟت(.

في َظٍ اإلاغخلت ًم٨ً جهىع ٞحها الخضعط في الجؼاءاث اإلاخسظة في خ٤ الخضر اإلاضان و

الظي ؤجم ؾً الٗاقغة مً الٗمغ، ٖلى ؤن جسخل٠ َبُٗت الجؼاءاث اإلا٣غعة له مً مغخلت 

ت بلى ؤزغي، وطل٪ ٖلى الى  دى الخالي:ٖمٍغ

ت لهم، ومً زمت  ٞخهي٠ُ اإلاؿاولُت الجؼاثُت لؤلخضار جسخل٠ خؿب اإلاغاخل الٗمٍغ

ت وهي اإلاغخلت ألاولى والتي ؤَل٤ ٖلحها مغخلت الآلمؿاولُت  جم جهيُٟها بلى زالر مغاخل ٖمٍغ

والتي جخدضص مً اإلاُالص بلى جمام الؿابٗت مً الٗمغ، والتي جغي ؤن )الُٟل في َظٍ اإلاغخلت 

ىا٢به(، ومً زمت ً ٟترى ٖضم ٢ضعجه ٖلى ٞهم ماَُت الٗمل الجىاجي ٖو ٩ىن نٛحرا ظضا ٍو

ٞةن الىُابت بطا زبذ لها ؤن الٟاٖل لم ًبلٜ الؿابٗت مً ٖمٍغ ُٞخىظب ٖلحها ال٣ُام بدٟٔ 
                                                           

1
- Dominique youf, juger et eduquer les mineurs delinquants, dunod,.2009,p131. 

غ لجىت خ٣ى١ الُٟل ف 2 ً ألاو٫ / ؤ٦خىبغ  01، 37ي الضوعة _ ج٣ٍغ  .08، 07، م م 2004حكٍغ
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ت طل٪ بٗضم ويىح الؿً  الضٖىي لٗضم ألاَلُت ؤو ؤلاصعا٥، وبطا لم جخم٨ً الىُابت مً مٗٞغ

مت، ٟٞي َظٍ الخالت ٖىضما ٌٗغى مل٠ الُٟل ؤمام اإلاد٨مت ٞلهظٍ ألازحرة بال ؤمام اإلاد٨

ت ب٢امت الضٖىي إلوٗضام ألاَلُت  .(1)ؤن ج٣طخي بٗضم ظىاٍػ

ٞٗضم جمام الخضر ؾً الخمُحز ٞهى ٚحر مؿاوال ظؼاثُا، ٚحر ؤهه في البٌٗ مً 

ٗاث ٖىضما جىٟي مؿاءلخه ظؼاثُا، َظا ال ٌٗجي ؤهه ال جخىاٞغ الخ ُىعة ؤلاظخماُٖت الدكَغ

ٗاث  لضًه وبٖخباع مٗغيا لئلهدغاٝ ؤو الى٢ٕى ُٞه بالٟٗل، ومً زمت ٟٞي البٌٗ مً الدكَغ

بطا ما وظض الُٟل في بخضي خاالث الخٗغى لئلهدغاٝ ٞهىا جُب٤ ٖلُه هٕى مٗحن مً 

ٗاث التي جسًٗه ألي جضبحر مهما ج٨ً َبُٗخه  ال  الخضابحر، زالٞا للبٌٗ مً الدكَغ

 (2)ال٣اهىهُت.

٘ الجؼاثغي ٞةن الُٟل الجاهذ البالٜ مً الٗمغ ٖكغ ؾىىاث ولم ًخم ؾً  ٟٞي الدكَغ

ؤن ٣ًطخى ٖلُه  ٖلى مىه 87الشالشت ٖكغة، ٞةن ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي هو في اإلااصة 

ت اإلاغا٢بت، وجىو في طل٪  بالخىبُش، وبطا ب٢خًذ مهلخخه ًخم ويٗه جدذ هٓام الخٍغ

 ٣ٗ10ىباث ٖلى ؤهه.. ال جى٢٘ ٖلى ال٣انغ الظي ؾىه جتراوح مً مً ٢اهىن ال 49ؤًًا اإلااصة 

ؾىت بال لخضابحر الخماًت ؤو التهظًب، ٚحر ؤهه في مىاص اإلاسالٟاث ال ٩ًىن مدال  13بلى ؤ٢ل مً 

 للخىبُش.بال 

ٞالُٟل في ٖمغ الٗاقغة ؾىت بلى ما ٢بل جمام الشالشت ٖكغة مً الٗمغ، ٌٗجي َٟال في 

لؿىت ألاولى مً الخٗلُم اإلاخىؾِ، والظي ًغج٨ب ظغما مهما ج٨ً زُىعجه الُىع ؤلابخضاجي وا

التهظًب، بُش، ؤو ًسً٘ للخضابحر الخماًت و وظؿامخه، ٟٞي َظٍ الخالت ٞةهه ٩ًىن مدال للخى 

ُت الخضبحر اإلاُب٤  ُحن، ٞاإلق٩ا٫ َىا ال ًُغح في هٖى البا ما ٩ًىن الدؿلُم لىالضًه الكٖغ ٚو

ت مضي ٞٗالُت الخضبحر الخاي٘  في خ٣ه، وبهما الُٟل في َظا الٗمغ بالًبِ البض مً مٗٞغ

له، وما بن ٧ان ٖلى وعي وبصعا٥ مىه لٛاًت الخضبحر، ألهه ٖاصة ما ًى٤ُ به ال٣اضخي إلاؿاوله 

ت  اإلاضوي، والظي ٖاصة ما ال ًٟهمه، ؤو ًٟهم ؤهه َاإلاا ال وظىص لل٣ٗىبت الؿالبت للخٍغ

م ٧ل َظٍ الؿلؿلت مً ؤلاظغاءاث والٛغامت، ٞباقي ألامىع ال حٗىُه  وال ؤَمُت لها، ٚع

اث ألاولُت بلى ٚاًت الى٤ُ  ىلها ؤخُاها، والتي ًمغ بها الُٟل بضاًت مً الخدٍغ الجؼاثُت َو

ت ؤن ًخم بخضار ٦ما ؾب٣ذ وؤن ؤقغث ؾالٟا  بالخ٨م، ٞاألخؿً في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ
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ت في ؤ٢هغ و٢ذ بخانت الَُئت قبه ٢ًاثُت، جخىلى الٟهل في الجزاٖاث  هظٍ الٟئت الٗمٍغ

وؤلابخٗاص ًٖ ؤلاظغاءاث اإلا٣ٗضة، والتي جسو الجاهب اإلاضوي مجها ألن الطخُت ٌؿعى صاثما 

ٌ ٣ِٞ، صون الجاهب الجؼاجي ألن في الجهاًت جخسظ الخضابحر ٧الدؿلُم  للمُالبت بالخٍٗى

ُحن، ؤ ت في الجاهب اإلااصي  ماللىالضًً الكٖغ  اللجىء لل٣ًاء اإلاضوي. ُخم ٞفي خالت اإلاىاٖػ

ظبُػت الجصاءاث اإلالسزة للحدر الجاهذ الري ؤجم الثالثت غشسة مً الػمس وكبل جمام  . ب

 الثامىت غشسة مً الػمس

مُت والتي جبضؤ مً  َظٍ ًُل٤ ٖلى اإلاغخلت الشاهُت في الخهي٠ُ مغخلت الخضابحر الخ٣ٍى

ٗاث التي ؤزظث بهظٍ الؿً ألاصو ى  بلى الخامؿت ٖكغة(، ٟٞي )ؾً الؿابٗت باليؿبت للدكَغ

َظٍ اإلاغخلت بطا ما بعج٨ب الخضر الجاهذ ظغما ٞال ًجىػ ؤن جى٢٘ ٖلُه ٣ٖىباث ٖاصًت 

مت، وبهما في َظٍ الخالت ال٣اضخي الظي  ٧ال٣ٗىباث اإلا٣غعة للصخو البالٜ اإلاغج٨ب الجٍغ

م ت ٖغى ٖلُه اإلال٠ الخام بالُٟل ؤن ًد٨م ٖلُه بضال مً ال٣ٗىباث اإلا٣غعة للجٍغ

مُت اإلا٣غعة ٢اهىها والتي جسخل٠ خؿب  ه، ؤن ًخسظ في خ٣ه الخضابحر الخ٣ٍى اإلاغج٨بت مً َٞغ

مت ما بن ٧اهذ ظىدت ؤو مسالٟت ؤو ظىاًت.  (1)ون٠ الجٍغ

مت ما بن ٧اهذ  ت لؤلخضار ج٣غع الخضابحر خؿب ون٠ الجٍغ وفي َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

مت ؤن  ظىاًت ؤو ظىدت ؤو مسالٟت والتي جدىاؾب مٗه، ول٨ىه اصة ٖلى مغاٖاة ون٠ الجٍغ ٍػ

ًغاعى الخضبحر ألاخ٤ في الخُب٤ُ في خ٤ الخضر مً خُض شخهِخه، وطل٪ بٖخماصا ٖلى 

غ اإلاٗض مً َٝغ ؤلازهاجي ؤلاظخماعي، ل٩ىهه في بٌٗ ألاخُان جخسظ في خ٤ الُٟل  الخ٣ٍغ

مت اإلاخاب٘ بها ٚحر ؤجها ال جدىاؾب مٗه مً خُض ال ؿً ومً خُض الخضابحر الخانت بالجٍغ

 شخهِخه.

وفي ألازحر ٞةن الٛاًت مما ًى٢٘ ٖلى الُٟل، لِـ ؤلا٦شاع مً الخضابحر ؤو ال٣ٗىباث 

ت و٦ظا الٛغاماث، وبهما الٛاًت هي مضي بؾخجابت الُٟل ل٩ل ما ًخسظ في خ٣ه  الؿالبت للخٍغ

مت، ألن الخضبحر ٢ض  ال وطل٪ بهالخه وب٦دؿابه مىاٖت جم٨ىه مً ٖضم الٗىصة لباع الجٍغ

حر طل٪ مما ٣ًغع  حها الُٟل وما بٗضَا ٚو ًسً٘ له الُٟل ول٨ً بلى متى، ال٣ٗىبت ٢ض ٌؿخٞى

في خ٤ الُٟل، ومً زمت ال بض مً مخابٗت الُٟل زانت بطا باصع باإلظغام في بضاًت مغاخله 

اصة ٖلى الضعاؾت الجُضة إلال٠ الخضر، وخؿً بزخُاع الجؼاء ؤو الخضبحر له. ت، ٍػ  الٗمٍغ
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ت مً اإلاؿاولُت الجؼاثُت، والتي ًخم ٞحها الخضر الشالشت ٟٞي َظٍ ا إلاغخلت الٗمٍغ

سً٘ ال٣انغ الظي  جىو مً ٢اهىن ال٣ٗىباث 49ٖكغة ؾىت ٞةن اإلااصة  ٖلى ؤهه "......ٍو

ؾىت بما الخضابحر الخماًت ؤو التهظًب ؤو ل٣ٗىباث مسٟٟت،" وههذ  18بلى  13ًبلٜ ؾىت مً 

ؾىت بلى  13طا ٢طخي بإن ًسً٘ ال٣انغ الظي جبلٜ ؾىه مً مىه ٖلى ؤهه "ب 50ؤًًا اإلااصة 

بطا ٧اهذ ال٣ٗىبت التي -ؾىت لخ٨م ظؼاجي ٞةن ال٣ٗىبت التي جهضع ٖلُه ج٩ىن ٧الخالي:  18

ضام ؤو السجً اإلاابض ٞةهه ًد٨م ٖلُه ب٣ٗىبت السجً مً ٖكغ ؾىىاث بلى  جٟغى ٖلُه ؤلٖا

ً ؾىت، وبطا ٧اهذ ال٣ٗىبت هي الخبـ ؤو الخ بـ اإلاا٢ذ ٞةهه ًد٨م ٖلُه بالخبـ ٖكٍغ

مجها  51إلاضة حؿاوي هه٠ اإلاضة التي ٧ان ًخٗحن الخ٨م ٖلُه بها بطا ٧ان بالٛا"، وفي اإلااصة 

بما  18بلى  13ههذ ٖلى ؤهه "في مىاص اإلاسالٟاث ٣ًطخي ٖلى ال٣انغ الظي جبلٜ ؾىه مً 

     (1)بالخىبُش وبما ب٣ٗىبت الٛغامت."

مىه ٖلى ؤهه ٦ةؾخصىاء باليؿبت  86في اإلااصة  12_15غي ع٢م وهو ٢اهىن الُٟل الجؼاث

للُٟل البالٜ مً الٗمغ زالزت ٖكغة ؾىت بلى زماهُت ٖكغة ؾىت، ؤن ًخم بؾدبضا٫ الخضابحر 

مً ٢اهىن الُٟل الؿال٠  85اإلاد٩ىم بها واخضة مجها ؤو ؤ٦ثر واإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة 

ت ؤو الٛغ  ٣ا لل٨ُُٟاث اإلادضصة في اإلااصة الظ٦غ، بال٣ٗىبت الؿالبت للخٍغ مً ٢اهىن  50امت، ٞو

 ال٣ٗىباث، وؤن ٌؿبب الخ٨م الٟانل ٞحها.

وهجض ؤن اإلابضؤ الظي زلهذ بلُه اإلاد٨مت الٗلُا ؤهه ال جخسظ يض الخضر بال جضابحر 

الخماًت والتهظًب وحؿدبض٫ ؤو حؿخ٨مل َظٍ الخضابحر بؾخصىاءا ب٣ٗىبت الٛغامت ؤو الخبـ، 

ىظه الىخُض اإلاإزىط مً مسالٟت ال٣اهىن والخُإ في جُب٣ُه "..خُض ؤن ألانل وطل٪ في ال

مً ٢اهىن  444الا جخسظ يض الخضر بال جضابحر الخماًت والتهظًب ٦ما جىو ٖلى طل٪ اإلااصة 

ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، بال ؤن اإلاكٕغ ؤظاػ ؤن حؿدبض٫ ؤو حؿخ٨مل َظٍ الخضابحر بؾخصىاثُا 

مً  50مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت واإلااصة  445ـ بمىظب اإلااصة ب٣ٗىبت الٛغامت ؤو الخب

٢اهىن ال٣ٗىباث بطا ما ؤعجاي اإلاجلـ ؤن طل٪ يغوعي هٓغا لٓغوٝ ؤو شخهُت اإلاجغم 

مً ٢اهىن  50وخُض ؤن اإلااصة  الخضر ٖلى ؤن ٩ًىن الخ٨م مٗلال بكإن َظٍ الى٣ُت،

لخبـ مجها ؤن ٩ًىن الخضر ٖمٍغ ما ال٣ٗىباث جىو ٖلى قغوٍ جُب٤ُ ٣ٖىبت الٛغامت ؤو ا

 20و 10ؾىت، ٦ما زًٟذ ال٣ٗىبت م٣اعهت بخل٪ اإلاُب٣ت ٖلى البالٛحن ما بحن  18و 13بحن 

ضام ٖلى البالٛحن وهه٠ اإلاضة في خالت السجً ؤو  ؾىت خبؿا بطا ٧اهذ السجً اإلاابض ؤو ؤلٖا
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ُب٤ُ بط ًهٗب جهىع خُض ؤن الخالت الشاهُت جشحر بق٩االث في مجا٫ الخ، و الخبـ اإلاا٢ذ

ال٣ٗىبت التي ٣ًطخي بها ٖلى البالٜ ختى ٌؿٙى جُب٤ُ ههٟها ٖلى الخضر ماصام َىا٥ خض 

ت ال٣ٗىبت اإلا٣غعة  ؤصوى وخض ؤ٢صخى لل٣ٗىبت اإلا٣غعة، لظا ٞةن اإلاُٗاع الظي ٌٗخمض في مٗٞغ

 للخضر َى ٢ؿمت الخض ألا٢صخى والخض ألاصوى ٖلى بزىحن للخهى٫ ٖلى الخض ألاصوى والخض

ؾىت ٣ًؿم الخض  20بلى  10ألا٢صخى باليؿبت للخضر، ٞةطا ٧اهذ ال٣ٗىبت اإلا٣غعة للبالٜ مً 

ٞخ٩ىن ال٣ٗىبت اإلا٣غعة للخضر ما  10والشاوي ٖلى بزىحن لُهبذ  05ألاو٫ ٖلى بزىحن لُهبذ 

قهغا  30ؤقهغ بلى  06ؾىىاث جهبذ مً  05و 01ؾىىاث، وبطا ٧اهذ ما بحن  10و 05بحن 

وخُض بالغظٕى خُيئظ بلى ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه ًخطر ؤن ، اليؿبت للٛغامتوهٟـ اإلاُٗاع ب

ابُت جتراوح مضتها ما بحن   10و 05ال٣ٗىبت اإلا٣غعة للخضر بكإن ظغم ؤلاهسغاٍ في ظماٖت بَع

ؾىىاث وبةٞاصجه بٓغوٝ الخس٠ُٟ ٦ما َى الكإن في ٢ًُت الخا٫، ٞةن ال٣ٗىبت الىاظبت 

ت الاخضار هؼلذ بال٣ٗىبت بلى ما صون الخُب٤ُ ًجب ؤن ال ج٣ل ًٖ ؾىت  خبؿا وهي ؤن ٚٞغ

ما َى مؿمىح به ٢اهىها بخُب٣ُها ل٣ٗىبت ؾخت ؤقغ خبؿا بٗض زبىث بصاهت الخضر، حٗحن 

 (1)بٖخباع الىظه اإلاشاع في مدله وجغجب ًٖ طل٪ ه٣ٌ ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه.

اًاث ألاخضار الجىاًاث التي ًغج٨بها ألاخضار هي مً بزخهام مد٨مت الجى ؤما في

ابي ٞهىا جسخو بها مد٨مت  م٣غ اإلاجلـ، ٚحر ؤهه ُٞما ًسو الجىاًاث طاث الُاب٘ ؤلاَع

ت ؤلاتهام إلاد٨مت  ُما ًسو ؤلاخالت بمىظب ٢غاع ؤلاخالت ًٖ ٚٞغ الجىاًاث الٗاصًت، ٞو

الجىاًاث ؤلابخضاثُت لخضر ٟٞي َظٍ الخالت ج٩ىن مد٨مت الجىاًاث ؤمام بق٩ا٫، ما بن 

ب٣ا لىو اإلااصة  ت الجىاًاث ؤلابخضاثُت بٗضم ؤلازخهام،جٟهل مد٨م ٟٞي َظٍ الخالت َو

 مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت ٞةن مد٨مت الجىاًاث ال ج٣غع ٖضم بزخهانها. 251

، ٞةهه ًخٗحن مٗه ال٣ى٫ ؤن ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي، ؤو ٢اهىن  ومما ؾل٠ ط٦ٍغ

ت مً ألاخضار البالٛت ال٣ٗىباث ؤو ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، ؤخضر ب اليؿبت للٟئت الٗمٍغ

ؾىت و٢بل جمام الشامىت ٖكغة ههىنا ٖالجذ الخىٕى في ال٣ٗىباث التي  13مً الٗمغ 

ا ألاخ٩ام الجؼاثُت، ٞةن ما ًلٟذ ؤلاهدباٍ ؤن الخضعط اإلاىهىم ٖلُه في هو اإلااصة  جهضَع

ت لؤلخضار ؤجم 50 ذ الخامؿت ٖكغة مً مً ٢اهىن ال٣ٗىباث ؤعي ؤهه ٢ض ًهلر لٟئت ٖمٍغ

الٗمغ ولم جخم بٗض الشامىت ٖكغة ؤو ؾً الغقض الجؼاجي، ؤما ما صون الخامؿت ٖكغة مً 

ت لؤلخضار التي ؤجمذ الٗاقغة ولم جخم بٗض  الٗمغ، ٞةهه ًهلر له ما ًهلر للٟئت الٗمٍغ
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 الشالشت ٖكغة مً الٗمغ، ل٩ىن ٢ضعاث الخمُحز ووعي الُٟل ال ًؼا٫ بٗض في بضاًاث همٍى

وهطجه، ألهه ال ًم٨ً جهىع جُب٤ُ ٣ٖىبت السجً اإلاا٢ذ ٖلى َٟل ؤجم الشالشت ٖكغة مً 

مت، ألن َظا  الؿىت الشاهُت مً الخٗلُم اإلاخىؾِ() غالٗم مهما ٧اهذ زُىعة وظؿامت الجٍغ

ً مؿبى٢حن في اإلااؾؿت ال٣ٗابُت  الىٕى مً ال٣ٗىبت ٢ض جغمي به بحن ؤخًان ؤَٟا٫ آزٍغ

، مً قإجها ؤن جازغ ٖلُه وجضٞٗه للٗىصة لئلظغام مجضصا ختى ولى ٧اهىا ؤَٟا ٫ مً ٖمٍغ

 ومؿخ٣بال، ومً زمت حؿلُمه ألخًان ٖاثلخه  ؤو مً َى ظضًغ بالش٣ت ؤًٞل ب٨شحر. 

جهبذ مغخلت جُب٤ُ ال٣ٗىباث اإلاسًٟت م٨خملت ٖىض ٖلماء الىٟـ و الاظخمإ، 

هبذ مؿاولُتهم ٢اثمت، و٢ض بة٦خما٫ الىطج الاظخماعي والىٟسخي ٖىض ألاخضار، وبظل٪ ج

مت ومٗاملت اإلاظهبحن ٖام  ، 1996بٖخبرث خل٣ت صعاؾاث الكغ١ ألاوؾِ إلا٩اٞدت الجٍغ

الخضر متى ججاوػ الخامؿت ٖكغة، ٦إهه ٢ض ونل بلى صعظت ٧اُٞت مً الىطج حؿمذ 

بالخد٤٣ مً مضي مؿاولُخت، وؤهه مً اإلاىاؾب ؤن جتر٥ لل٣اضخي ؾلُت ؤلازخُاع بحن 

مت ال٣ٗىبت اإلا مُت، ٦ما ؤونذ الخل٣ت ألاولى إلا٩اٞدت الجٍغ سٟٟت وبحن ؤلاظغاءاث الخ٣ٍى

٘ ؾً الغقض الجىاجي بلى 1961اإلاى٣ٗض في ال٣اَغة ٖام  ، في جىنُاتها الؿاصؾت ٖكغة بٞغ

زماهُت ٖكغة ؾىت، ٖلى ؤن جمغ الخضازت ٖلى مغخلخحن، ألاولى ؾاب٣ت ٖلى زمؿت ٖكغة 

ال الخضابحر والشاهُت مً الخامؿت ٖكغة بلى الشامىت ؾىت، وال جٟغى ٞحها ٖلى الخضر ب

حها حُٗى لل٣اضخي ؾلُت ؤلازخُاع بحن الخضابحر ؤلانالخُت وال٣ٗىباث اإلاسٟٟت.  (1)ٖكغة، ٞو

ؾىت ال ٌٗغى بَال٢ا ألًت ٣ٖىبت  13الٟغوسخي ٞةن ألاخضار طوو  ٢اهىن ألاخضارٟٞي 

ؿاٖضة، واإلاغا٢بت ؤو التربُت الىاعصة في خ٣ُ٣ُت، وال ًم٨ً الخًٕى بال إلظغاءاث الخماًت واإلا

)الدؿلُم لؤلباء، الىصخي، ال٣اثم بالخًاهت، ؤو  02/02/1945مً ألامغ اإلااعر في 15اإلااصة 

الصخو الجضًغ بالش٣ت، الىي٘ في ماؾؿت ٖمىمُت ؤو زانت للتربُت ؤو الخ٩ىًٍ اإلانهي 

لت، الدؿلُم  لت، الىي٘ في ماؾؿت َبُت ؤو بُضاٚىظُت مَا إلاهلخت اإلاؿاٖضة اإلاَا

 (2))الىي٘ في صازلُت مىاؾبت لؤلخضار الجاهدحن مً الؿً اإلاضعسخي(. الاظخماُٖت للُٟىلت

ؾىت اإلاٗغيحن للمدا٦مت بؿبب مسالٟاث مً  18بلى  13 مً ؤما ألاخضار البالٛحن

ٟا٫ ومد٨مت الجىاًاث لضحها الخُاع بحن 5الضعظت  ، ؤمام مد٨مت اإلاسالٟاث ٞةن مد٨مت ألَا

                                                           
مت في ْل ٢اهىن ألاخضار وال٣ىاٖض الضولُت، صعاؾت م٣اعهت، ميكىعاث ػ عهضة الٟسغي ٖىن، _ 1 ًٍ الخ٣ى٢ُت، بحروث، الُٟل والجٍغ

 .292، م 2014لبىان، 
2
 _Bernard bouloc, penologie, execution des sanctions adules et mineurs, droit prive, 2 e editions 

dalloz 1998, paris, P 364. 
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اءاث وال٣ٗىبت ألهه في َظا الٗمغ ٣ِٞ ٩ًىن ألاخضار مىي٘ بصاهت ؤو الخبـ )اإلااصة ؤلاظغ 

ٟا٫ 02/02/1945، مً ألامغ 2، ال٣ٟغة 2 (، ٞالخضر في َظا الٗمغ ٞةن مد٨مت ألَا

ومد٨مت الجىاًاث ال ًم٨جها بصاهتهم ب٣ٗىبت بن ٧اهذ جبضو الٓغوٝ وشخهُت الخضر 

بها الخضر، م٘ ألازظ بالخؿبان بالٓغوٝ التي جىاظض  ملخت، ٞال٣اضخي له ٧امل الخ٣ضًغ في

غوٝ الى٢اج٘ اإلاجغمت ) ى ؤنل ظىىخه( ْو ٧الىي٘ الاظخماعي الؿحئ الظي ٌِٗل ُٞه َو

ُب ؤو الُٟٓ٘، ٞظل٪ ؤخُاها َى ال٩اق٠ ًٖ الصخهُت  مت هٟؿها طاث الُاب٘ الَغ الجٍغ

ى ما ًخىظب ٖلى ؤن ًإزظ به ال٣اضخي في  خباع َى شخهُت الٟاؾضة والخُحرة، َو ؤلٖا

ك٩ل زُغا  الخضر، ٢بل ؤن ٣ًغع بصاهخه ب٣ٗىبت، ومً زمت بطا ٧ان الخضر ٞاؾضا َو

للمجخم٘، ٞاإلصاهت ب٣ٗىبت بى٠٢ ؤو بضون و٠٢ الخىُٟظ َى الىؾُلت الىخُضة إلاىٗه مً 

ىا وبدؿب مد٨مت الجىاًاث ٞةن مؿإلت مالثمت ؤلاصاهت ال٣ٗابُت ًخىظب ؤن  الخ٨غاع، َو

مت بل ٖلى الٟغص طاجه." جإحي " لِ   ( 1)ـ ٣ِٞ ٖلى الٗىانغ اإلاك٩لت للجٍغ

٘ الٟغوسخي قغوٍ خبـ ال٣هغ في اإلااؾؿاث ال٣ٗابُت الخانت  وخضص في الدكَغ

بال٣هغ وفي ؤظىدت الخبـ الاخخُاَي، جىظُه ال٣انغ إلااؾؿت ٣ٖابُت ؤو ظىاح ال٣هغ 

ال٣غب مً م٣غ خُاجه ًجب ؤن ًغجبِ باإلاهلخت الصخهُت، بمٗجى ألازظ في الخؿبان 

خُاصًت، للؿماح بخضُٖم الٗمل إلب٣اء ؤو ب٢امت الغوابِ الٗاثلُت، ٖىض ونى٫ ال٣انغ  الٖا

٤ التربىي  لخ٣ي بالٍٟغ للخبـ ٌؿخ٣بل بالخضًض م٘ عثِـ اإلااؾؿت ؤو م٘ ؤخض مغئوؾُه ٍو

ت جب٣ى زال٫ مضة الخبـ.   (2)والخماًت ال٣ًاثُت للكباب، مماعؾت الؿلُت ألابٍى

ٗاث اإلا٣اعهت، ُٞما ًسو بعج٩اب ألاخضار و٢ض  ؤزحرث حؿائالث في مسخل٠ الدكَغ

هم ؾً الغقض الجؼاجي، ٞخُب٤ُ  مت في ٞترة خضازتهم وال ٣ًبٌ ٖلحهم بال بٗض بلٚى للجٍغ

مت، ًهُضم بمضي مالثمت ؤلاظغاءاث وال٣ىاٖض  ش بعج٩اب الجٍغ مبضؤ وظىب الٗىصة بلى جاٍع

ى عاقض ج٣ضم في الٗمغ، بهما ٧ان خضزا ًىم بعج٩ابه اإلاخسظة ؤمام مد٨مت ألاخضار، ٖل

مخه، مً َىا ال ًم٨ً جهىع جُب٤ُ ؤنى٫ وجضابحر لم حٗض مالثمت لصخو بعج٨ب ظغمه  ظٍغ

في ٞترة ما ٢بل ؾً الغقض، و٢بٌ ٖلُه في ما بٗضٍ، ُٞغح َظٍ اإلاك٩لت ؤمام ال٣ًاء 

دا٦م الجىاًاث في لبىان بٌٗ مطَبذ  اللبىاوي، في ْل ُٚاب هو ٌٗالج َظا ألامغ، ٣ٞض

بلى جُب٤ُ ؤنى٫ اإلادا٦ماث الٗاصًت الخانت بالغاقضًً، ٖلى ؤشخام بعج٨بىا ظغاثمهم في 

ٞترة خضازتهم، ولم جخسلى ًٖ بزخهانها، وبخالت الضٖىي اإلا٣امت ؤمامها، بلى مد٨مت 

                                                           
1
- Bernard bouloc, Op.Cit, P 364. 

2
- NathaLi,Ghizzoni, Op.Cit, P 89. 
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م مً ٖضم وظىص هو ٢اهىوي ًم٨ً ؤلاؾدىاص بلُه، وفي ٢غاع ناصع بهظا  ألاخضار، بالٚغ

ما ًلي "خُض ؤن َظٍ اإلاد٨مت هو ٖلى  119/1983الهضص وفي ْل اإلاغؾىم ؤلاقتراعي ع٢م 

مً خُض ؤنى٫  ه٢ض جمكذ في بظتهاصَا ٖلى بٖخباع ؤن الخهىنُاث اإلاخٗل٣ت باألخضار به

مً خُض  هاإلادا٦مت ؤو جضابحر ؤلانالح ؤو ال٣ٗىباث اإلاسًٟت و٦ُُٟت جىُٟظَا، وبه

هي مد٨مت ألاخضار، ٦ما هي في ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت باألخضار  مدا٦متهم ؤمام مد٨مت زانت

ا اإلاغؾىم ؤلاقتراعي ع٢م  َظٍ الخهىنُاث بهما ًجب ؤن جدب٘ َاإلاا ؤن  119/83وآزَغ

، ؤي ٢بل بجمامه  كتٍر ؤن ًهضع الخ٨م في خضوص ٢هٍغ الصخو اإلاالخ٤ َى ٢انغ، َو

، مً ؤظل الىنى٫ بلى الٛاًت اإلاخى  زاة، وخُض بٗض بلٙى الصخو الشامىت ٖكغة مً ٖمٍغ

، ال حٗىص جإجل٠ ؤنى٫ اإلادا٦مت وال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖجها  اإلاالخ٤ الشامىت ٖكغة مً ٖمٍغ

هبذ مً ٚحر ألاصر جُب٤ُ ؤخ٩ام الخضر ٖلُه مً  119/ 83في اإلاغؾىم ع٢م  م٘ ويٗه، ٍو

، بط  الىظهت الٗلمُت والخ٨خ٨ُُت ل٩ىن صوع مد٨مت ألاخضار، ٩ًىن ٢ض ٞؿغ بك٩ل مٛلٍى

خباعاث اإلاخٗل٣ت بمهلخت ال٣انغ، جؼو٫ وال ٌٗىص مً مبرع لها  بمجغص ونى٫  ؤن ؤلٖا

الصخو اإلاالخ٤ بلى ؾً ؤ٢غاهه مً البالٛحن، وخُض جإؾِؿا ٖلى ما ج٣ضم ج٣غع اإلاد٨مت 

 (1)خٟٔ نالخُاتها." 

ٞالخضر مهما بلٜ ًىم اإلادا٦مت والى٤ُ بالخ٨م البلٙى الجؼاجي، ٞالٗبرة صاثما بُىم 

مت ألن ظؿامت ؤو ٖضم ظؿامت الجغم ًإزظ به ًىم الى٢اج٘، الظي ٧ان ُٞه  بعج٩ابه للجٍغ

بت مىه،  مت ًٖ ٚع ىطج بٗض لضًه الخمُحز والىعي، ختى وبن بعج٨ب الجٍغ خضزا لم ٨ًخمل ٍو

 ٞال ًداؾب ٖلحها ُٞما بٗض بإخ٩ام جسو ؤشخام بالٛحن.  

ٗاث اإلا٣اعهت ٞىجض مشال في الدكَغ ٘ اللُبي نى٠ الخضر بلى مغاخل ؤما في الدكَغ

ت ٟٞي مغخلت اإلاؿاولُت الجؼاثُت اإلاسٟٟت، والتي جبضؤ مً ؾً الغابٗت ٖكغة بلى  ٖمٍغ

الشامىت ٖكغة ٞةن اإلاكٕغ اللُبي بٖخبر الهٛحر في َظٍ اإلاغخلت ٢ض جىاٞغث لضًت ٢ىة الكٗىع 

ه مً ظغاثم بال ؤهه  ظٗل مً نٛغ ؾىه وؤلاعاصة، مما ٌؿخىظب مؿاءلخه ظىاثُا ٖما ٣ًتٞر

ضام ؤو السجً  ٖظعا ٢اهىهُا مسٟٟا لل٣ٗىبت، ٞهىا بطا بعج٨ب الخضر ظىاًت ٣ٖىبتها ؤلٖا

مت ؤزغي ٞةن  اإلاابض ًد٨م ٖلُه بالسجً إلاضة ال ج٣ل ًٖ زمـ ؾىىاث، وبطا بعج٨ب ظٍغ

ال٣ٗىبت باليؿبت له جسٌٟ بم٣ضاع زلشحها، ولِـ لل٣اضخي بال الخ٨م بالخض ألاصوى لل٣ٗىبت 

ؤن ٣ًطخي الهٛحر ٣ٖىبخه في مدل زام باألخضار اإلاؿاولحن ظىاثُا م٘ قمىله بىٓام  ٖلى

                                                           
 .329، 328_عهضة الٟسغي ٖىن، مغظ٘ الؿاب٤، م م  1
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ً ٖلى نالح  ؿخمغ في الخًٕى لهظا البرهامج ختى ًبَر مه، َو زام ٌؿتهضٝ جش٣ُٟه وج٣ٍى

ب٣ى ل٣اضخي ؤلاقغاٝ مهمت ؤلاٞغاط ٖىه لضي ج٣ُىه  ، ومً زمت ٞال جدضص مضة الخ٨م، ٍو ؤمٍغ

ًغ اإلادل الخام الظي ؤوصٕ ُٞه والُبِب ال٣اثم بكاون مً نالخه بٗض ؤزظ عؤي مض

 (1)جغبِخه.

٘ اإلاهغي ٞمحز في الجؼاءاث باليؿبت للُٟل الظي جتراوح ؾىه بحن  ؤما في الدكَغ

الخامؿت ٖكغة ؾىت والؿاصؾت ٖكغة ؾىت، ٞهىا ؤًًا ٞغ١ بحن هٕى الجغم اإلاغج٨ب مً 

مً ٢اهىن  111ث ٞخىو اإلااصة الُٟل ما بن ٧ان ظىاًت ؤم ظىدت، ٟٞي مجا٫ الجىاًا

مً  112الُٟل اإلاهغي في ٣ٞغتها ألاولى، بإهه "م٘ مغاٖاة خ٨م ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة 

هٟـ ال٣اهىن، بطا بعج٨ب الُٟل الظي بلٛذ ؾىه زمـ ٖكغة ؾىت ولم جبلٜ ؾخت ٖكغة 

ضام ؤو ألاقٛا٫ الكا٢ت اإلاابضة ؤو اإلاا٢خت ًد٨م ٖلُه مت ٣ٖىبتها ؤلٖا بالسجً)بحن  ؾىت ظٍغ

مت ٣ٖىبتها السجً ًد٨م ٖلُه بالخبـ مضة ال ج٣ل ًٖ  خضًه الٗامحن(، وبطا ٧اهذ الجٍغ

 (2)زالزت قهىع.

ب٣ى صاثما بًضإ الُٟل في اإلااؾؿت له جإزحر ٦بحر ٖلى الُٟل مً ظمُ٘ الجىاهب،  ٍو

 ً كٍغ ظا ما ؤقاع بلُه " ؾظعالهض" بإهه "بِىما ًد٨م في صو٫ الٛغب ٖلى زمؿت ٖو لها َو

مً لهىم اإلادالث إلعج٩ابهم ؾغ٢اث بؿُُت، ٞةن اللو اإلادتٝر ٢ض ال ٨ًدك٠ م٘ ؤهه 

حن صازل  ظا ٌٗجي ؤن بًضإ نٛاع اإلاىدٞغ ٣ًىم بؿغ٢ت ؤقُاء ؤ٦ثر بمئاث اإلاغاث، َو

حن بطا لم ًد٨م ؤلاقغاٝ والخهي٠ُ."  (3)اإلااؾؿاث ال٣ٗابُت ٢ض ًدىلهم بلى مدتٞر

ٟا٫ اإلاظهبحن في السجىن، وهجض في الىالًاث اإلاخدضة ألا  ٨ُت لم ج٨خٟي بؼط ألَا مٍغ

وجُب٤ُ ٖلحهم ال٣ٗىباث التي جُب٤ ٖلى البالٛحن، وبهما طَبذ بُٗضا في طل٪ بط ؤجها جهضع 

ض ٖكغة  ؤخ٩اما بالسجً اإلاابض ٖلى الكبان الؿىص صون بم٩اهُت الٟٗى اإلاب٨غ بمٗض٫ ًٍؼ

ض بخخما٫ نضوع ؤيٗاٝ ٖلى طل٪ الخام بالكبان البٌُ، ومشا٫ طل٪ ف ي ٧الُٟىعهُا ًٍؼ

ٟا٫ الؿىص  مغة ٖىه ٖلى الكبان  22.5ؤخ٩ام بالسجً اإلاابض مً صون ٖٟى مب٨غ ٖلى ألَا

ً مً ؤنى٫  ض بخخما٫ نضوع ٣ٖىبت ٖلى الكبان اإلاىدضٍع البٌُ، وفي بيؿلٟاهُا ًٍؼ

ٟا٫ البٌُ، وفي َظا الهضص جىنلذ صعاؾت لىٓام  بؾباهُت بٗكغة ؤيٗاٝ ٖىه ٖلى ألَا

ضص  ٨ُت، ٖو ٢ًاء ألاخضار والتي وكغث جدذ بقغاٝ وػاعة الٗض٫ للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

                                                           
 .588م  جم ب٩اع، مغظ٘ ؾاب٤،_ خا1

اعة ًىم  ، ٢www.qanoon kw.comاهىن الُٟل اإلاهغي، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي _ 2   10:00ٖلى الؿاٖت  ،17/02/2022جمذ الٍؼ
 .283م  مىهىع عخماوي، ٖلم ؤلاظغام والؿُاؾت الجىاثُت، صاع الٗلىم لليكغ والخىػَ٘، ٖىابت، الجؼاثغ، صٍ، ص ث، _  3
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ٟا٫ الظًً ًيخمىن بلى ألا٢لُاث ؤلازيُت، وزانت  مً اإلااؾؿاث ال٨بري ٞحها، ؤن ألَا

٣ي، مهضصون بك٩ل ؤ٦بر ألن ٌسجىىا وألن ٣ًًىا ٞتراث ؤَى٫ في  ٨ُت مً ؤنل بٍٞغ ألامٍغ

 (1)الظًً جىظه بلحهم تهم بعج٩اب ظغاثم مكابهت.السجً مً الكبان البٌُ 

ومً زمت ٞةن الخُىعاث التي عا٣ٞذ الٗهغ ٞةهه صٖا بٌٗ اإلاهخمحن بالؿلى٥ 

ؤلاظغامي بلى "بنالح اإلاجغمحن بض٫ ٣ٖابهم وؤما مً ال ًىٟ٘ ٞحهم بنالح ُٞجىػ ٣ٖابهم 

م،   وصٖا َاالء البا خشىن بلى ٞهم ؤ٦ثر خُيئظ ؤو ٖؼلهم ًٖ اإلاجخم٘ خماًت له مً قغوَع

وؤٖم٤ للمجغم، بط ًجب الىٓغ بلُه ٦مٍغٌ وب٠ُٗ جماما ٦ما ًىٓغ الُبِب بلى مٍغًه، 

وفي الى٢ذ طاجه ًىظه َاالء الباخشىن بهخ٣اصاث قضًضة بلى ألاؾالُب ال٣ٗابُت، ونلذ بلى 

صعظت جدمُل ال٣ٗاب مؿاولُت ما ًدضر مً ظغاثم خُض ٢ا٫ ؤخض َاالء بهىا لى٩اص هيخهي 

مت، ٞلىال مؼاولخه ٖلى هُا١ واؾ٘، ول٩ل مً له ؤصوى ب لى ؤن ال٣ٗاب َى الظي ًسل٤ الجٍغ

 (2)خ٤ ُٞه، ما ح٣ٗضث الىٟىؽ، ويا٢ذ الخُاة و٦ثرث الجغاثم."

غ مداٞٔ خ٣ى١ ؤلاوؿان إلاجلـ ؤوعوبا "وفي  م٨غؽ لئلخترام زوبالض" -الفازو حُلج٣ٍغ

، ًلر ٖلى الُاب٘ ؤلاؾخصىاجي الظي 2006-2-15ؤلاوؿان في ٞغوؿا واإلايكىع في  الٟٗلي لخ٣ى١ 

ضم ٞٗالُت  كحر لٗضم جُاب٤ بِئت السجً لل٣هغ، ٖو ًجب ؤن ٨ًدؿُه سجً ال٣هغ، َو

ضًً ُٚاب الٗالط  ت اإلاُب٣ت في السجً وجضٖى إل٢امت ظىاح قبه خغ، ٍو ؤلاظغاءاث التربٍى

م  الاعجٟإ الخاص لٗضص واإلا٣اعبت اإلاسخهت لل٣هغ اإلاسجىهحن، اإلاٗاهحن مً مكا٧ل هٟؿُت ٚع

 (3) ال٣هغ.

مت وبنالح اإلاجغم ؤًا ٧ان خضزا ؤم بالٛا.  ٞالخبـ لِـ بالخل الىخُض لخل لٛؼ الجٍغ

مان بلى ؤن "مجغص الخبـ وال٣ٗاب ال ًهلخان  وهجض ؤهه طَب في طل٪ الهضص بِىامحن ٧اٍع

٣ت صخُدت إلاٗاملت اإلاجغمحن طل٪ ألهىا ًجب _ ٖلى خض ٢ىله_ ؤن  وٗامل وخضَما ٦ٍُغ

اإلاجغمحن ٦مغضخى، وال ًجب ؤن وٗا٢بهم ٖلى ؾلى٥ ال ٌؿخُُٗىن الخد٨م ُٞه جماما ٧الظي 

إزظ  ٣ترح ؤن ًدل اإلامغى مدل السجان ؤو الخاعؽ، ٍو ًدىٟـ مً ٞم لخطخم اللىػجحن، ٍو

 (4)الُبِب الىٟسخي م٩ان ال٣اضخي ٖلى ؤؾاؽ ؤهه ًجب ٖالط اإلاجغم ولِـ مجغص ٣ٖابه."

                                                           
 .277، 276غي ٖىن، مغظ٘ ؾاب٤، م م عهضة الٟس _ 1
 .282مىهىع عخماوي، مغظ٘ ؾاب٤، م _  2
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 _NathaLi  -Ghizzoni, Op.Cit, P 75.   
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ت طَبذ في ٢غاع لهاوهجض ؤن اإلاد٨مت ال ٌ ".. ٗلُا الجؼاثٍغ .. مً ٢غاعاث لجىت الخٍٗى

ً الخبـ اإلاا٢ذ إلاضة خُض الشابذ مً اإلال٠ ؤن اإلاضعي )ًٖ الًغع اإلاٗىىي:  ب. ؤ( وي٘ َع

ً الخبـ اإلاا٢ذ إلاضة قهغ واخض )04) ( وزال٫ َاجحن 01( ؤقهغ واإلاضعي )ب.ٕ( وي٘ َع

تهما ومً مؼ  اولت صعوؾهما وؤبٗضا ًٖ ؤَلهما مما لخ٤ بهما اإلاضجحن خغما مً الخمخ٘ بدٍغ

ا ج٣ضٍع اللجىت باليؿبت للمضعي )ب.ؤ( بشالزماثت ؤل٠ صًىاع، وباليؿبت للمضعي  يغعا مٗىٍى

 (1))ب،ٕ( بؿخحن ؤل٠ صًىاع ظؼاثغي(.

ٞىجض مً الضو٫ التي لم ج٣م باإلاهاص٢ت ٖلى بجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل وهي الىالًاث 

٨ُت، وهي م ٟا٫ اإلاسالٟحن لل٣اهىن اإلاخدضة ألامٍغ ً بحن الضو٫ الغاًٞت للؿعي بلى بنالح ألَا

 2005مً زال٫ ؾماخها بةنضاع ؤخ٩ام بالسجً اإلاابض مً صون ٖٟى مب٨غ، ٟٞي ٖام 

غا، بٗىىان "ب٣ُت  ؤنضعث ٧ل مً مىٓمت الٟٗى الضولُت ومىٓمت مغا٢بت خ٣ى١ ؤلاوؿان ج٣ٍغ

ٗخبر َظا خُاتهم: الخُاة بضون ٖٟى مب٨غ باليؿبت للمظه ٟا٫ في الىالًاث اإلاخدضة"، َو بحن ألَا

ذ في البالص، والتي جىٓغ في مماعؾت مدا٦مت  ىُت ألاولى التي ؤظٍغ غ الضعاؾت الَى الخ٣ٍغ

ٟا٫ ٦غاقضًً، والخ٨م ٖلحهم بالسجً اإلاابض في سجىن الغاقضًً مً صون الٟٗى  ألَا

بالسجً مضي الخُاة ٖلى َٟال مظهبا، ًىٟظون ؤخ٩اما  2225اإلاب٨غ، وؤن ما ال ٣ًل ًٖ 

ٟا٫ اإلاظهبحن  هم ؾً الشامىت ٖكغ، وؤنبذ الٗضًض مً ألَا ا ٢بل بلٚى ظغاثم بعج٨بَى

باإلائت ٧اهىا بحن ؾً الشالشت ٖكغة والخامؿت ٖكغة في و٢ذ بعج٩اب  16عاقضًً، ٞةن وؿبت 

ُجت باإلائت مجهم بالسجً اإلاابض مً صون ٖٟى مب٨غ هد 59ظغاثمهم، وخ٨م ٖلى وؿبت ج٣ضع بـ 

ها اإلاتزاًضة بػاء مدا٦مت  ؤو٫ بصاهت ظىاثُت جهضع بد٣هم، وان مىٓمت خ٣ى١ ؤلاوؿان مساٞو

ٟا٫ ٧الغاقضًً، ُٞخٗحن ٖلحهم الِٗل بحن الٗهاباث الخُحرة والىخىف الجيؿُحن في  ألَا

         (2)ؤويإ ٢اؾُت وزُحرة.

ت ال٣ًاثٞالُٟل لِـ بَخمام الجهاث ال٣ًاثُت ٣ِٞ ؤو مهالر  ، ؤو ألاؾغة ُتالكَغ

وخضَا ؤو اإلاجخم٘، وبهما ال بض ل٩ل َظٍ الجهاث ؤن جخ٩امل ألظل بٖضاص عظل اإلاؿخ٣بل، وؤن 

 .ُٚاب ؤي ظهت مجهم ًاصي بلى يُإ الُٟل

                                                           
ٌ، مل٠ ع٢م  1  ، مجلت اإلاد٨مت الٗلُا، ٢ؿم الىزاث٤ والضعاؾاث ال٣اهىهُت14/12/2016اإلااعر في  008109_٢غاعاث لجىت الخٍٗى

  461،462،463م م  ،2016وال٣ًاثُت، الٗضص الشاوي 
 .275، 276عهضة الٟسغي ٖىن، مغظ٘ ؾاب٤، م م، _ 2
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 ول ت الباب ألا الصخ

مسخل٠ الخٗاٍع٠ ل٩ل هٓغة  هوفي زخام َظا الباب زلهىا بلى ؤن الُٟل جباًيذ خىل

ت مسخلٟت، بضاًت بٗلم اء الىٟـ والاظخمإ الظًً لم ٣ًُضوا مغخلت الخضازت وبهما مً ػاٍو

ا ٖلى بَال٢ها، الامغ الظي ؤصي بلى جباًً ٦بحر بحن خضر وآزغ، مما ًخٗحن مٗه  جغ٧َى

ى  ج٣ُُضَا ألن اإلاؿاولُت جخُلب يغوعة ج٣ُُض همى الخضر الجؿمي ؤو ال٣ٗلي ؤو الىٟسخي، َو

ٗت ؤلاؾالمُت ُٞم لى، ؤما اإلاكٕغ ما ؤزخل٠ خىله ٣ٞهاء الكَغ ا ًسو جدضًض الخض ألٖا

ٗاث اإلا٣اعهت. لى مشلما َى الخا٫ في مسخل٠ الدكَغ  الجؼاثغي ٞإزظ بالخضًً ألاصوى وألٖا

ب٣ى ج٣ضًغ ؾً الُٟل ٌٗخمض ٖلى الىز٣ُت ألاؾاؾُت وهي قهاصة اإلاُالص َظا في   ٍو

٘ الجؼاثغي، وفي خالت ٖضم زبىث صخت ما ؤصعط في السجالث مً خُض ش ٞهىا  الدكَغ الخاٍع

٣ت خؿب ما هو ٖلُه ٢اهىن الخالت اإلاضهُت الجؼاثغي، زالٞا للبٌٗ مً  ًشبذ بإي ٍَغ

ٗاث التي حٗخمض ٖلى وزاث٤ آزغي عؾمُت ٧األخ٩ام ال٣ًاثُت مشال، وفي خالت ُٚاب  الدكَغ

 الىزاث٤ الغؾمُت، ٩ًىن بىاءا ٖلى زبرة الخبحر.

هىا جم ؤلازخالٝ بحن صاعؾى ال٣اهىن ٚحر ؤهه في خالت نضوع خ٨م في ٢ًُت الخضر، ٞ

ٖلى بم٩اهُت مغاظٗت الخ٨م الٟانل في بزباث الؿً مً ٖضمه، ٟٞهلذ مد٨مت الى٣ٌ 

ت في طل٪ بٗضم مغاظٗت ت مغاظٗت الخ٨م ؤع الخ٨م الجهاجي، في خحن عؤي زان  اإلاهٍغ ي ظىاٍػ

 بهىعة واضخت.الٟانل و٢ضم في طل٪ ؤؾاهُض، ؤما اإلاكٕغ الجؼاثغي ٞلم ًبضي عؤًه في طل٪ 

الخضر َى لخدضًض مؿاولُخه، ٞمُٗاع اإلاؿاولُت الجؼاثُت  ٞالٛاًت مً ج٣ضًغ ؾً

ٌٗخمض ٖلى جُىع وهطج الخمُحز ٖىض الُٟل، ٣ٞضعة الخمُحز بطا جسخل٠ مً مجخم٘ بلى آزغ 

ومً بِئت بلى ؤزغي ومً ظيـ بلى آزغ خؿب الٓغوٝ والٗىامل اإلادُُت بالُٟل، ومً 

خمُحز ٣ًضع مً زالله الجؼاء ؤو الخضبحر، وؤن مالثمت ال٣ٗىبت الجؼاثُت ؤو زمت ٞخضعط ٖىهغ ال

بهخ٣اء جضبحر الخماًت والتربُت ال جخم بىاءا ٖلى الٗىانغ اإلااؾؿت للمسالٟت ٣ِٞ، وبهما ٖلى 

ٗاث  شخو الُٟل هٟؿه، َظا ألازحر الظي مىذ له بَخمام ٖلى مؿخىي مسخل٠ الدكَغ

ت التي زم التي جىٗضم ٞحها اإلاؿاولُت الجؼاثُت،  ت مً اإلاغخلتبضاً بدىُٓم اإلاغاخل الٗمٍغ

ٟا٫، والتي باإلياٞت لٌؿإ٫ ٞحها ول٨ً بهٟت مسٟٟت،  لىهىم الضولُت اإلاهخمت بكاون ألَا

حر لهم ال٣ضع الآلػم مً  ٟا٫ الظًً َم في هؼإ م٘ ال٣اهىن، يغوعة جٞى ؤ٦ضث ٖلى ؤن ألَا

م ضخاًا ؤلاظ  غام، ال مجغمىن مشلما َى الخا٫ لضي البالٛىن.الخماًت وؤلاَخمام بةٖخباَع
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٘ الجؼاثغي مً اإلاىايُ٘ اإلاهمت،  ؤنبذ مىيٕى مؿاولُت الخضر ظؼاثُا في الدكَغ

م ما حٗؼػٍ مً بق٩االث مً الىاخُت ا لٗملُت، ؾُما ُٞما ًسو جضعظها بضاًت مً مغخلت ٚع

ٖضم مؿاءلت الخضر ٞحها جهاثُا مغوعا بمغخلت مسٟٟت مؿاولُخه الجؼاثُت وحؿخمغ بلى ٚاًت 

، وؤن َظا الخضعط عاظ٘ بلى جضعط وهمى ٢ضعاث الُٟل ال٣ٗلُت  مغخلت قبه ب٦خما٫ البلٙى

ُت خضعط اإلاؿاولُت الجؼاوالجؿضًت والىٟؿُت، وباإلاىاػاة ٞ ثُت للخضر صوع ُٞما ًسو هٖى

 2015ًىلُى  15اإلااعر في  15/12ألاخ٩ام ؤلاظغاثُت التي ظاء بها ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م 

بر مسخل٠ مغاخل الضٖىي الجؼاثُت، بضاًت  ت ٖو ٣ا ل٩ل مغخلت ٖمٍغ والتي بضوعَا جخضعط ٞو

خهضي للُٟل، ومً زمت بجهت البدض والخدغي، َظٍ اإلاغخلت التي هي الىاظهت ألاولى التي ج

اصة ٖلى جسهُو ظهاػ مً خُض  جسهو له بظغاءاث بضاًت بةظغاء الخد٤ُ٣ ؤلابخضاجي، ٍػ

اإلابجى وألاٞغاص للخٗامل م٘ ألاخضار، وبٗض بخالت مل٠ الخضر بلى الجهت الشاهُت وهي ظهت 

ل م٘ اإلاخابٗت ال٣ًاثُت )الىُابت الٗامت( َظٍ ألازحرة التي ٣ًخطخي جسهُهها ٦جهاػ ًخٗام

ألاخضار مؿخ٣ل ًٖ البالٛحن، م٘ يغوعة جسهُو وجإَُل ؤٞغاصَا للخٗامل م٘ ألاخضار، 

ألن الُٟل لِـ بهتها٥ ال٣اهىن زم ٢ُام اإلاؿاولُت الجؼاثُت ٧البالٜ، وبهما َى صعاؾت 

ت ٖىض وكىء مؿاولُخه الجؼاثُت، و٧ل َظٍ الٗىانغ  هٟؿِخه بٗم٤ وجدضًض مغخلخه الٗمٍغ

 ا في الٟهل ألاو٫ مً َظا الباب.ؾِخم الخُغ١ بلحه

ؤما ُٞما ًسو ألاخ٩ام ؤلاظغاثُت اإلاخسظة بػاء الخضر ؤمام ظتهي الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي 

ت للخضر مدل اإلاخابٗت  والخ٨م ٞهي بضوعَا ؤًًا جخضعط خؿب جضعط اإلاغاخل الٗمٍغ

تالجؼاثُت،  مٗه  ؤوال الجهت اإلاسخهت بالخد٤ُ٣ ال٣ًاجي و٢بل بزًاٖه لها ال بض مً مٗٞغ

واإلاخمشل في ٢اضخي ألاخضار وال٣اضخي اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار، ٞهاالء صوعَم بهخ٣اء 

، ل٩ىن الخضر في مغاخل بظغامه بمشابت الصخو اءاث التي جدمي الُٟل وجهلخهؤلاظغ 

اإلاٍغٌ الظي ًبدض ًٖ الٗالط ال مجغم ًسً٘ لل٣ٗاب ٣ِٞ، وبةخالت الُٟل ؤمام ظهت 

وؤٞغاصَا اإلاٟترى جسهههم في مجا٫ الُٟىلت جخىلى الٟهل الخ٨م َظٍ ألازحرة بإظهؼتها 

ظا  في ملٟه وجدب٘ بظغاءاث زانت بالخضر الجاهذ ومٛاًغة ٖما هي ٖىض الصخو البالٜ، َو

ظا ما ًخىاوله في الٟهل الشاوي مً َظا الباب ل٩ىن الهضٝ َى خماًت الخضر، ال بًالمه  .َو
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ت الٗحن الؿاَغة، وطل٪ بالؿهغ  ٖلى ؾالمت اإلاىاًَ وممخل٩اجه، والخهضي حٗخبر الكَغ

مت والى٢اًت مجها، وهي ؤو٫ مً جىاظه ألاخضار الجاهدحن، ٚحر ؤجها جهُضم بىٓغة  للجٍغ

جي الخضًض الظي ٣ًغ بإن الُٟل َى ضخُت مسخل٠ الٗىامل التي ؤزغث وجُىع الٗلم الجؼا

جه ال٣ٗلُت والىٟؿُت والجؿضًت، التي م٘ ٖضم هطج وجُىع ٢ضعا ٖلى ؾلى٧اجه باإلا٣اعهت

له للخد٨م في جل٪ ال مً مٗاملخه مٗاملت زانت  ٗىامل اإلاازغة ُٞه، ومً زمت البضجَا

ظا ال ًخد٤٣ ٖىض ظىىخه بال بخسومخمحز  هُو يبُُت ٢ًاثُت لؤلخضار مً خُض ة، َو

ت واإلا٣غعة في ٢اهىن الُٟل اص، وجغاعي في خ٣هم بظغاءاث جد٤ُ٣ ببخضاجي زاناإلابجى وألاٞغ 

مسخلٟت ٖما هي ٖىض البالٛحن، ٖلى ؤن ج٣غع  2015ًىلُى  15اإلااعر في  15/12الجؼاثغي ع٢م 

ت ال٣ًاثُت لخ٣ُ ظا لؤلخضار يماهاث زانت بهم ٖىض لجىء يابِ الكَغ خه، َو ُض خٍغ

ت الُٟل وال ًلجإ له بال ٦مالط ؤزحر ظٍ الٗىانغ هدىاولها جدذ  ؤلاظغاء زُحر وماؽ بدٍغ ، َو

ٖىىان الخضعط في ألاخ٩ام ؤلاظغاثُت للخضر الجاهذ ؤمام ظهت البدض والخدغي في )مبدض 

 ؤو٫(

ٞخسهُو بظغاءاث ظؼاثُت للخضر الجاهذ ال ٣ًخهغ ٖلى مغخلت البدض والخدغي 

وبهما البض مً مغاٖاة جسههها ؤًًا ؤمام ظهت اإلاخابٗت ال٣ًاثُت للخضر، ل٩ىن  ٣ِٞ،

ٌؿخىظب مجها الخٗم٤ في هٟـ لم جىطج وج٨بر بٗض الىُابت الٗامت الخانت باألخضار 

ا، لظل٪ ًخُلب مً ممشل الىُابت الٗامت  ، َظٍ ألازحرة٢ضعاتها التي جخُلب و٢خا ل٨ُخمل همَى

ظا ال اإلاخٗامل م٘ الخضر ؤن حه ت مىاًَ الضاء للىنى٫ بلى ٖالظه، َو ضٝ بلى خماًخه ومٗٞغ

ؤلاظغاثُت التي ظاء جخماشخى م٘ جسهو ألاخ٩ام  لؤلخضار ًخد٤٣ بال بةوكاء هُابت مخسههت

ظٍ ألاخ٩ام جخضعط ؤًًا بخضعط  2015ًىلُى  15اإلااعر في  15/12بها ٢اهىن الُٟل ع٢م ، َو

ظا م ت للخضر الجاهذ، َو ا هخُغ١ بلُه جدذ ٖىىان الخضعط في ألاخ٩ام اإلاغاخل الٗمٍغ

 مبدض زاوي(ؤمام ظهت اإلاخابٗت ال٣ًاثُت في )ؤلاظغاثُت اإلا٣غعة للخضر الجاهذ 
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 :اإلابدث ألاول 

 ؤمـام حـهت البدث والخدسي ئُت للحدر ؤلاحساألاخيام 

ت ال٣ًاثُتججغي مهالر  مت ؤو مداولت  الكَغ م٘ الخضر جد٣ُ٣ا ٖىض بعج٩ابه للجٍغ

ابه لها، ٚحر ؤن َظا الخد٤ُ٣ ًخُلب وظىص ظهاػ يبُُت ٢ًاثُت زام بٟئت ألاخضر، بعج٩

اصة ٖلى جىاٞغ قغوٍ مُٗىت في ال٣اثم بالخد٤ُ٣ م٘ الخضر َظا مً ظهت، ومً ؤزغي ال  ٍػ

ت ال٣ًاثُت  ت للخضر، ختى ًخم٨ً يابِ الكَغ خباع للمغخلت الٗمٍغ بض مً ألازظ بٗحن ؤلٖا

ت، ؤو  مً بهخ٣اء هٕى ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت في خ٣ه، زانت ُٞما ًسو ؤلاظغاءاث اإلا٣ُضة للخٍغ

ت مدضصة وبكغوٍ مدضصة في ٢اهىن  ت الخضر، ل٩ىجها جخسظ في خ٤ ٞئت ٖمٍغ اإلااؾت بدٍغ

في  الجاهذ ومً زمت هدىاو٫ بظغاءاث الخد٤ُ٣ ؤلابخضاجي م٘ الخضر ،12_15الُٟل ع٢م

ت ال٣ًاثُتا نالخُت)اإلاُلب ألاو٫( زم هدبٗه بالخُغ١ بلى  ت الخضر في  لكَغ في ج٣ُُض خٍغ

  )اإلاُلب الشاوي(

 :اإلاعلب ألاول 

 الجاهذ إحساءاث الخدلُم ؤلابخدائي مؼ الحدر

مت م٘ الصخو  ت ال٣ًاثُت الخد٤ُ٣ ؤلابخضاجي في خا٫ و٢ٕى ظٍغ ًباقغ يابِ الكَغ

 البالٜ بهٟت ٖاصًت، ٚحر ؤن ألامغ ًسخل٠ ٖما َى ٖىض ألاخضار هٓغا لخهىنُت َظٍ

الٟئت، التي جخُلب ظهاػ يبُُت ٢ًاثُت زام بها ؾىاء مً خُض ألاشخام والكغوٍ 

ا ٞحهم و٦ظا اإلابجى ى ما هدىاوله جدذ ٖىىان بخضار ظهاػ يبُُت الىاظب جىاَٞغ ، َو

خانت ال زم هخُغ١ بٗضَا بلى صعاؾت ألاخ٩ام ؤلاظغاثُت، ٢ًاثُت لؤلخضار في) الٟٕغ ألاو٫(

ت للخض التيفي َظٍ اإلاغخلت و  باألخضار وطل٪ ، رجخضعط في الخُب٤ُ خؿب اإلاغخلت الٗمٍغ

 جدذ ٖىىان الخضعط في بظغاءاث الخد٤ُ٣ ؤلابخضاجي م٘ الخضر  الجاهذ في )الٟٕغ الشاوي(.

 :الفسع ألاول 

 إخدار حهاش ضبعُت كضائُت لألخدار

جخُلب ٞئت ألاخضار هٓغا لخهىنُتها، يغوعة جسهُو ظهاػ يبُُت ٢ًاثُت 

اإلابجى والظي هدىاوله في )ؤوال(، زم هخُغ١ بٗضَا بلى يغوعة  ىاء مً خُضزانت بها، ؾ

ألن الٛغى لِـ الخدغي م٘  جسهُو ؤٞغاص وجإَُلهم للٗمل في َظا اإلاجا٫ في )زاهُا(،
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مت اإلاغج٨بت ٣ت الخٗامل وهٕى ألاخ٩ام ؤو التي خاو٫ بعج٩ابها الخضر خى٫ الجٍغ ، وبهما ٍَغ

 .اإلاُب٣ت

 كضائُت للخػامل مؼ ألاخدار ظتشس  حهاش ؤوال: جخصُص

هٓغا للخُىعاث التي مؿذ مسخل٠ ألانٗضة، جىظب ألامغ مٗاملت الخضر مٗاملت 

زانت، وهٓغا لخهىنُت َظٍ الٟئت وما جخه٠ به مً ؾماث هٟؿُت و بظخماُٖت زانت 

جىٟغص بها ًٖ البالٛحن، ومً زمت جُلب ألامغ يغوعة جسهُو وبخضار يبُُت ٢ًاثُت 

ت بكاون لها، ٖلى ؤن  ٩ًىن ؤًٖائها ممً جخىاٞغ ٞحهم قغوٍ زانت ٧الخبرة واإلاٗٞغ

ه مً وظىص ؤزهاثُحن ظٗل بالًغوعة  ألاخضار، وهٓغا إلهدكاع مدا٦م ألاخضار وما حٗٞغ

بوكاء يبُُت ٢ًاثُت زانت حؿاًغ وجخماشخى م٘ َظا الخُىع ٖلى مؿخىي مٗاملت 

 (1).ألاخضار

٢ًاثُت لٟئت ألاخضار، مهامه ال  ومً زمت ٞةهه ٌؿخدؿً جسهُو ظهاػ يبُُت

ت ال٣ًاثُتجسخل٠ ٦شحرا ًٖ اإلاهام التي ًخىالَا عظا٫  ٖىض حٗاملهم م٘ البالٛحن، وبن  الكَغ

بُٗت زانت جدىاؾب م٘ ٞئت ألاخضار ٣ِٞ، وجبرػ مهمت  ت ٧اهذ لها ؾماث َو الكَغ

 في الخد٤ُ٣ ألاولي ؤو ؤلابخضاجي. ال٣ًاثُت

ت ال٣ًاثُت، والظي ٌٗخبر "ق٩ل مً ؤق٩ا٫ ا  لخد٣ُ٣اث التي ٣ًىم بها يابِ الكَغ

 (2)والتي ٌٗخبر الىؾُلت اإلاٗخاصة التي ًبلٜ بها الىُابت ًٖ الجغاثم التي ٌٗاًجها."

ت ال٣ًاثُتٞمغخلت  بطا لها ؤَمُت في اإلاخابٗت الجؼاثُت للخضر، ٞهي مغخلت  الكَغ

ج٨بحها، ومً زمت مىذ تهضٝ للبدض ًٖ الجغاثم والخدغي ًٖ مغ  -قبه ٢ًاثُت-جمهُضًت 

ا ال٣اهىن ؾلُت إلاباقغة مسخل٠ ؤلاظغاءاث وخملهم ظملت مً ؤلالتزاماث لخد٤ُ٣  لٗىانَغ

 (3)الهضٝ اإلاغظى.

حٗضصث اإلاالٟاث وألابدار ال٣اهىهُت التي ها٢كذ مىيٕى يغوعة بخضار ظهاػ 

غوٍ يبُُىت ٢ًاثُت زانت بٟئت ألاخضار، والتي جخُلب في ال٣اثم بها يغوعة جىاٞغ ق

ت، ٚحر ؤن ؤلاق٩ا٫ ال ًُغح في ؤلا٦شاع مً الكغوٍ، وبهما خؿبما هغاٍ ؤلاق٩ا٫ ًشىع  مخىٖى

                                                           
 .56_ خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾاب٤، م 1
ا  2 ما٫ وؤلاظغاءاث التي ًباقَغ ت وجُب٣ُُت مِؿغة جدىاو٫ ألٖا ت ال٣ًاثُت، صعاؾت هٍٓغ ؤًٖاء _ؤخمض ٚاي، الىظحز في جىُٓم ومهام الكَغ

ت ال٣ًاثُت للبدض ًٖ الجغاثم والخد٤ُ٣ ٞحها، صاع َىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، ٍ  .54م ، 2008، 1الكَغ
ً ٣ًضح،  _ ههغ الضًً 3 ت ال٣ًاثُتَىىوي، صاٍع ، 2015، 3في ال٣اهىن الجؼاثغي، صاع َىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، ٍ الكَغ

 57م
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ا بالٟٗل في ال٣اثم بها، ومشا٫ طل٪ ٢ض ٩ًىن  في ٦ُُٟت جُٟٗل جل٪ الكغوٍ، ومضي جىاَٞغ

ت ٢ًاثُت عب ٖاثلت ٚحر ؤهه لِؿذ لضًه الخبرة في ٦ُُٟت الخٗامل م٘ ؤٞغاص  يابِ قَغ

ٗما٫ ال٣ىة ؤو الخسلي ٖلى مؿاولُت ألابىاء لؤلم، ٦ما ؤهه ٢ض ٩ًىن عب ؤؾغة ٖاثلخه، ٦ةؾخ

بت الظاجُت ٠ُ٦ لىا ؤن هخإ٦ض مجها  ٚحر ؤهه لِـ له مُىال للٗمل في مجا٫ ألاخضار، َظٍ الٚغ

 مشال. 

ٗاث الخانت باألخضار ؤٟٚلذ جماما وي٘ ههىم زانت وه جض ؤن ٚالبُت الدكَغ

ت ال٣ًاثُتب ألاخضار، ٞىجض ؤن مإمىع الًبِ ال٣ًاجي ؤو يابِ في مؿاثل  الكَغ

ُٟت الًبِ ال٣ًاجي باليؿ ت ال٣ًاثُت ًباقغ ْو ت لؤلخضار، في خحن ٖىض بالكَغ

مماعؾتهم مهامهم في مباقغة ؤلاظغاءاث، ٞةن مٗاملتهم التي بٖخاصوا ٖلحها ٖىض الخٗامل م٘ 

كضة ؤخُاها ؤزغي، ومً زمت البالٛحن، جٟغى وظىصَا والتي جدؿم بىٕى مً الخؼم ؤخُاها وال

هم ومٗاملت ألاخضار مٗاملت مخمحزة جخ٤ٟ م٘  ٞةهه لً ٩ًىن مً الِؿحر ٖلحهم حُٛحر جهٞغ

ت ال٣ًاثُتَبُٗت ؾجهم وزهىنُاتهم، وبالخالي ٞةن  ال جؼا٫ في حٗامالتها م٘  الكَغ

 (1)ألاخضار جخسظ هٟـ ألاؾالُب اإلاخبٗت ٖىض البالٛحن.

لُه ومً زال٫ ما ؾل٠ ط٦ ، ٞةن ما الخٓىاٍ مً الىاخُت الٗملُت ٞةن مهالر ٖو ٍغ

ت ال٣ًاثُت ظغاثم م٘ ىن ؤًًا خٗاملالتي جخٗامل م٘ ٢ًاًا اإلاجغمحن البالٛحن، ً الكَغ

حن لهم،  لحن مخسههحن ومخٟٚغ ألاخضار، م٘ الٗلم ؤن َبُٗت َظٍ الٟئت جدخاط بلى مَا

ً ويٗها لخضر بال في خاالث ظض ل٩ىن مٗاملت البالٜ مشال في وي٘ ال٣ُىص الخضًضًت ال ًم٨

مت اإلاغج٨بت هٟؿها ؤو  زانت بطا ما جُلبذ ْغوٝ مُٗىت طل٪، ؾىاء ؤ٧اهذ جسو الجٍغ

٣ت وؤؾلىب الخضًض مٗه مً زال٫ الخد٤ُ٣ في ٢ًِخه  شخهُت الخضر، و٦ظا بزخُاع ٍَغ

 ًسخل٠ ب٨شحر ٖما َى ؾاعي به الٗمل م٘ البالٜ.

ت زانت بٟئت ألاخضار مً خُض وهجض ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي لم ًدضر ظه اػ قَغ

ت مخسهو اإلا م الضٖىاث الضولُت والخىنُاث بلى يغوعة بًجاص ظهاػ قَغ بجى وألاٞغاص، ٚع

ل للخٗامل م٘ ظغاثم ألاخضار.   ومَا

تؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي لم ًسهو  ٦ما ٢ًاثُت زانت باألخضار مً خُض  قٞغ

٣ا للكغوٍ اإلاُلىبت في ؤٞغاصَا ، وبهما ؤوكإ ما ٌؿمى زالًا ألاخضار اله٩ُل وألاٞغاص ٞو

ت، و٦ظا ٞغ١ خماًت الُٟىلت، َظٍ ألازحرة ؤؾخدضزذ يمً هٓام  صازل مغا٦ؼ الكَغ

                                                           
 .538٘، مغظ٘ ؾاب٤، م_ خؿً مدمض عبُ 1
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ت ال٣ًاثُت ش الكَغ ظا بمىظب اإلايكىع الهاصع بخاٍع ، وههذ ال٣ٟغة 15/03/1982، َو

جي ٖلى" ؤن جىؾ ت الٗامت لؤلمً الَى ُ٘ الغابٗت مً الهٟدت الشالشت مً ميكىع اإلاضًٍغ

مىا٤َ اإلاضًىت وال٨شاٞت الؿ٩اهُت هي الٗىامل الجاػمت التي ؾاٖضث ٖلى اعجٟإ ظغاثم 

ألاخضار، لظا جاؾـ ٞغ١ ألاخضار في البضاًت باإلاهالر اإلاىظىصة في الخجمٗاث ال٨بحرة 

"ً م٨ً ؤن جىؾ٘ في اإلاؿخ٣بل بلى مجمٕى ؤمً والًاث الَى  .(1)ٍو

ت الٗامت لؤلمً  جي ًخُاب٤ جماما م٘ ما ظاء في ال٣اٖضة وؤن ما ٢امذ به اإلاضًٍغ الَى

مً ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الىمىطظُت الضهُا إلصاعة قاون ٢ًاء ألاخضار "٢ىاٖض  1_12

ش  والتي جىو ٖلى ؤهه".. ًيبغي  29/11/1985ب٨حن" اإلاٗخمضة مً َٝغ الجمُٗت الٗامت بخاٍع

ت زانت لظل٪ الٛغى في اإلاضن ال٨بحرة..".  (2)بوكاء وخضاث قَغ

ت ؤخضار، وبهما ؤوؤن ما  جي َى ال ًم٨ً بٖخباٍع قَغ ت الٗامت لؤلمً الَى خضزخه اإلاضًٍغ

ظا ما  ت ال٣ًاثُت، وؤو٧لذ له مهمت الٗمل في مجا٫ ألاخضار، َو جىُٓم صازل ظهاػ الكَغ

ت ال٣ًاثُت صاثما ًب٣ى مغجبِ بمهام ؤزغي ٚحر  ال ًد٤٣ الٛغى اإلاغظى، ألن يابِ الكَغ

 م٘ الخضر، والخٟٙغ لهظا ألازحر.      اإلاهام التي جسهه 

تبن ٞغ١ خماًت الُٟىلت مىظىصة يمً ظهاػ  ال٣ًاثُت، وجسخل٠ مً خُض  الكَغ

الدك٨ُل بازخالٝ ال٨شاٞت الؿ٩اهُت في ٧ل مضًىت، ٟٞي اإلاضن ال٨بري ٧الجؼاثغ ووَغان 

ضص  ت ٖو ا بمؿاٖضة يباٍ قَغ ى الظي ٌكٝغ ٖلى حؿُحَر ت َو جدك٩ل مً مداٞٔ الكَغ

ت مً ؤظل الدؿُحر ألامشل، َ ت مً مٟدكاث قَغ ٟحن، باإلياٞت بلى مجمٖى ام مً اإلاْى

ٟا٫  خحن، ألاولى مجها جخ٨ٟل باإلاغا٣َحن والشاهُت جخ٨ٟل باأَل ٣ؿم الٗاملحن ٞحها بلى مجمٖى ٍو

وؤلاهار، ؤما باليؿبت للىالًاث طاث ال٨شاٞت الؿ٩اهُت اإلاخىؾُت ؤو ال٣لُلت، ٞةن ٞغ١ 

ت، وجخ٩ىن مً ألاخضار جخ٩ىن م ت وفي خالت ُٚابه ًىىبه يابِ قَغ ً مداٞٔ للكَغ

ت.   (3)زمؿت بلى ٖكغة مٟدصخي قَغ

جي ؤهه ؤيٟى بٌٗ ألاشخام نٟت و  ت الٗامت لؤلمً الَى ؤن ما ظاء في ميكىع اإلاضًٍغ

ت ال٣ًاثُت ب٣ىة ال٣اهىن، والبٌٗ آلازغ ؤيٟاَا له بمىظب ٢غاع ٦مٟدكاث  الكَغ

                                                           
ش 1 جي الجؼاثغي، الهاصع بخاٍع ت الٗامت لؤلمً الَى ، اإلاخًمً جإؾِـ ٞغ١ مخسههت لخماًت الُٟىلت، 1982ماعؽ 15_ ميكىع اإلاضًٍغ

 .03م 
اعة في 2  . 15:20 ، الؿاٖت11/03/2019_ ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الىمىطظُت الضهُا إلصاعة قاون ٢ًاء ألاخضار، اإلاى٢٘ الؿاب٤، جمذ الٍؼ
جي الجؼاثغي، مهضع ؾاب٤، م 3 ت الٗامت لؤلمً الَى  .01_ميكىع اإلاضًٍغ
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ت، وخضص مهام الٟغ١  الظي ٩ًىن مً اإلاالثم بل مً الًغوعي ؤن جلخ٤ بالٟغ١  الكَغ

مت.  الجىاثُت ؤو ألا٢ؿام ال٣ًاثُت، وطل٪ بخ٣ٗبها آزاع ألاخضار الظًً اعج٨بىا ظٍغ

ا في ؤًٖاء الٟغ٢ت،  الث التي ًخٗحن جىاَٞغ ٦ما ؤن اإلايكىع لم ًدضص الكغوٍ واإلاَا

الث ٖىانغ  ت ال٣ًاثُوبالخالي جىُب٤ ٖلحهم هٟـ مَا ، َاإلاا ؤن َظٍ الٟغ٢ت تالكَغ

تمىظىصة يمً ظهاػ  ال٣ًاثُت، في خحن ؤ٦ض ٖلى يغوعة بُٖاء ؤَمُت زانت ٖلى  الكَغ

ٟحن الظًً ؾ٩ُلٟىن بال٣هغ، ٦ما ًجب مً هاخُت ؤزغي جل٣ي ٧ل  ً للمْى نُٗض الخ٩ٍى

٠ ؤزىاء ىه مٗلىماث ص٣ُ٢ت خى٫ مك٨الث وخماًت الكبِبت مْى  (1) ...ٞترة ج٩ٍى

البٌٗ مً ال٣ٟهاء في ٞغوؿا ًا٦ضون ؤن "ٞغ١ خماًت الُٟىلت في في خحن هجض ؤن 

ى ما ظٗل وػاعة الضازلُت الٟغوؿُت حؿإع بلى بؾخدضار  ٤ ؤلاه٣غاى بن صر الخٗبحر َو ٍَغ

ت ووخضاث لؤلمً الٗمىمي م٩لٟت بمداعبت ؤلاهدغاٝ البؿُِ  ت الجىاٍع ظهاػ الكَغ

  (2)واإلاخىؾِ." 

جي بم٣خطخى الثدت وؤوكإث ؤًًا زالًا ألاخضار اإلا حن ٖلى مؿخىي الضع٥ الَى ىدٞغ

ش  / صو، بٛغى  DERO/ط ب/2005/07/4جدذ ع٢م  24/01/2005الٗمل الهاصعة بخاٍع

حن واإلاٗغيحن لخُغ الاهدغاٝ، م٘ جضُٖم ٞٗالُت للًبُُت  الخ٨ٟل بٟئت ألاخضار اإلاىدٞغ

جي في مجا٫ ألاخضار، وظاء في الالثدت ؤن حك٨ُل جل٪  ال٣ًاثُت ٖلى مؿخىي الضع٥ الَى

الخالًا ًجب ؤن ٩ًىن مً ٖىانغ مٗضة بٖضاصا زانا، ًم٨جهم مؿاٖضة الٟغ١ ؤلا٢لُمُت 

ؤزىاء الخد٣ُ٣اث والخدغي في ال٣ًاًا التي ٩ًىن ؤخض ؤَغاٞها ٢انغا، وجاصي زالًا ألاخضار 

ُٗت والخىُٓمُت الخانت بٟئت ألاخضار.  (3)ٖملها َب٣ا لؤلخ٩ام الدكَغ

جي مً عثِـ للخلُت  جدك٩ل ٧ل زلُت مً  زالًا ألاخضار ٖلى مؿخىي الضع٥ الَى

٩ًىن بغجبت مؿاٖض ؤو٫ وصع٦ُحن ٖىض الخاظت، م٘ بم٩اهُت بقغا٥ ٖىهغ وؿىي )صع٦ُت( 

م٨ً ؤن ًخىؾ٘ حك٨ُل الخلُت بلى ؾخت ؤًٖاء  غ طل٪ الٗىهغ، ٍو ٖىض الخاظت وخؿب جٞى

مً ٢اهىن  15امـ مً اإلااصة صع٦ُحن، وحٗمل الخلُت في بَاع البىض الشاوي والبىض الخ

ت ٢ًاثُت، ؤما مً ٌؿاٖضوهه  ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، ؤي ؤن الغثِـ ًخمخ٘ بهٟت يابِ قَغ

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، و٧لهم ٌٗملىن جىُٓما في  19ُٞٗخبرون ؤٖىاها َب٣ا للماصة 

                                                           
جي الجؼاثغي، مهضع ؾاب٤، م 1 ت الٗامت لؤلمً الَى  .03_ ميكىع اإلاضًٍغ

اؽ، مغظ٘ ؾاب٤، م  2 ضومت صٍع  43_ ٍػ
ش 3  جي الجؼاثغي.ًٖ ٢ؿم الضعاؾاث والخىُٓم وألاهٓمت للضع٥ الَى 2005/ظاهٟي /24_الالثدت الهاصعة بخاٍع



 البخح والتخري واملتابعة القضائيةالتدرج يف األحكام اإلدرائية املطبقة على احلدخ اجلانح أمام دهيت : الفصل األول

162 

ت ال٣ًاثُتبَاع  جي،  الكَغ ثِـ الخلُت ومً مهام َظٍ الخلُت ٢ُام ع الخابٗت للضع٥ الَى

٤ ما َى مدضص في ٢اهىن ؤلاظغاءاث  غ مدايغ، وبعؾالها بلى و٦ُل الجمهىعٍت ٞو بخدٍغ

الجؼاثُت، وله ؾمإ الخضر بدًىع ولُه ؤو اإلاؿاو٫ ال٣اهىوي ٖىه، وفي خالت ُٚابهم ًخم 

ت اليكاٍ الاظخماعي بالىالًت.   (1)ؾماٖه بدًىع ممشل ًٖ مضًٍغ

َا عثِـ زلُت خماًت ألاخضار بةٖخباٍع يابِ وهجض ؤن مهام الٟغ٢ت والتي ًخىال 

غ مدًغ ًغؾله بلى و٦ُل الجمهىعٍت َب٣ا ألخ٩ام ٢اهىن ؤلاظغاءاث  ت ٢ًاثُت بخدٍغ قَغ

الجؼاثُت، وؤن ؾمإ الخضر ًخم بدًىع ولُه ؤو اإلاؿاو٫ ال٣اهىوي ٖىه، وفي خالت ُٚابهم 

ت اليكاٍ ؤلاظخماعي بالىالًت ، وؤن مهامهم الى٢اًت ًخم ؾماٖه بدًىع ممشل ًٖ مضًٍغ

 (2)وم٩اٞدت ظغاثم ألاخضار وخماًت ال٣هغ، في خحن الضوع ال٣معي ًب٣ى زاهىي.

وفي عؤًىا خبظا لى جم بوكاء مباوي زانت للًبُُت ال٣ًاثُت الخانت باألخضار، 

اث٠، وبهما ًخٗحن ؤًًا  ل٩ىهه ال ٨ًٟي بخضار يبُُت ٢ًاثُت مخسههت مً خُض الْى

حر لها  ت ال٣ًاثُتمباوي إلاباقغة مهامها مؿخ٣لت ٧لُا ًٖ اإلاباوي الخانت بباإلا٣ابل جٞى  الكَغ

ظا ختى ههل بلى الٛغى اإلاُلىب، ألهه ال ٨ًٟي ٣ِٞ الخإَُل  الخانت بالبالٛحن، َو

خباع للؼي الٗاصي لٗىانغ  والخسهُو في مجا٫ ألاخضار، وبهما ال بض مً ألازظ بٗحن ؤلٖا

ت ال٣ًاثُت حر وؾِ مٗحن مشال ٦دض٣ًت نٛحرة، اإلاخٗاملت م٘ ألاخ الكَغ ضار، و٦ظا جٞى

ت ال٣ًاثُتٖىض مضزل إلابجى  الخانت بٟئت ألاخضار لخىحي له بالُمإهِىت ٖىض  الكَغ

 الخد٤ُ٣ مٗه.    

اصة ٖلى ؤن الخٗامل م٘ الخضر الظي ؤجم الٗاقغة مً ٖمٍغ ال ًدؿاوي ُٞه م٘  ٍػ

، ومً الخضر الظي ؤجم الؿاصؾت ٖكغة مً ٖمٍغ ؤو لم ًخم بٗ ض الشامىت ٖكغة مً ٖمٍغ

ت ال٣ًاثُتزمت ٞةن  هٟؿها ٣ًخطخي ؤن ج٩ىن مخضعظت في حٗامالتها م٘ ألاخضار  الكَغ

م إلزخالٝ هطج بصعا٦هم مً مغخلت بلى ؤزغي. م، وخؿب جمُحَز  خؿب ؤٖماَع

ُٟي ؤو  ت لؤلخضار، لِـ َى مجغص ؤلازخهام الْى ٞالٛغى مً بوكاء قَغ

ت مخسههت وواُٖت لُبُٗت ٖملها، ؤي ؤن الصخصخي، بل َى في الضعظت ألا  ولى ٢ُام قَغ

اإلاا ٧اهذ ال٣ٗلُت ألامىُت  مجغص الخٗضًل في هُا١ بزخهانها لِـ َضٞا في خض طاجه، َو

ت، ٞاألمغ ٌؿخىي بطا ٧ان  ت مؿُُغة ٖلى ؾلى٦ُاث وؤٖما٫ ؤًٖاء َُإة الكَغ ٍى والكَغ

                                                           
ش 1  ، مهضع ؾاب2005.٤/ظاهٟي/24_ الالثدت الهاصعة بخاٍع
جي الجؼاثغي، مهضع ؾاب٤، م 2 ت الٗامت لؤلمً الَى  .01_ميكىع اإلاضًٍغ
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ت طو بزخهام ٖام ؤو بزخهام مدضص ٣ًخهغ ٖ لى ٞئت زانت مً ًٖى َُإة الكَغ

ت مخسههت في  الجغاثم ؤو ٖلى ما ًغج٨به ؤشخام مُٗىىن، ومً زمت ًٞغوعة ٢ُام قَغ

مجا٫ م٩اٞدت ظىىح ألاخضار ج٣ىم ٖلى مٗاًحر  ومباصت جسخل٠ ٖجها جل٪ التي ج٣ىم ٖلحها 

ت الٗاصًت.   (1)الكَغ

خضار وما ًا٦ض ؤًًا ٖلى يغوعة بٖضاص يبُُت ٢ًاثُت نالخت للخٗامل م٘ ٞئت الا 

الط اإلاظهبحن بخضي مىاص  مت ٖو حن، ما زههه اإلااجمغ الضولي الشاوي إلا٩اٞدت الجٍغ اإلاىدٞغ

ت ألاخضار، و٢ض ؤوصخى َظا اإلااجمغ ؤهه  / ًجب ٖلى 1ظضو٫ ؤٖماله إلاىا٢كت مىيٕى قَغ

مت ؤن جىظه ٖىاًت زانت بلى  ت وهي في ؾبُل مماعؾت بزخهاناتها الٗامت إلاى٘ الجٍغ الكَغ

/ ًجب ؤن ًٓل الٗمل الى٢اجي 2مً الهىع الجضًضة إلهدغاٝ ألاخضار، م٩اٞدت والخض 

ت في مُضان بهدغاٝ ألاخضار ٢اثما ٖلى ؤؾاؽ بخترام مباصت خ٣ى١  الظي ج٣ىم به الكَغ

 (2)ؤلاوؿان.

ومً بٗضٍ بضؤث ح٣ٗض ماجمغاث ب٢لُمُت ومدلُت وخل٣اث الضعاؾت ؤلا٢لُمُت إلا٩اٞدت 

مت والى٢اًت مً بهدغاٝ ألا  خضار، ومً بُجها خل٣ت الضعاؾاث ألاولى للضو٫ الٗغبُت الجٍغ

مت ومٗاملت اإلاجغمحن اإلاى٣ٗضة في مضًىت ال٣اَغة مً   1953صٌؿمبر 17بلى  5بكإن مى٘ الجٍغ

ت ألاخضار، ٦ما ؤونذ الخل٣ت ألاولى إلا٩اٞدت  التي ؤونذ بًغوعة ألازظ بىٓام قَغ

مت في الجمهىعٍت الٗغبُت اإلاخدضة اإلاى٣ٗضة با إلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر ؤلاظخماُٖت الجٍغ

ت مخسههت  1971ًىاًغ  5_2والجىاثُت بال٣اَغة  بلى الضٖىة بلى يغوعة بوكاء قَغ

  (3)لؤلخضار م٘ ؤلاؾخٗاهت بالٗىهغ اليؿاجي.

حن اإلاىبش٣ت  ت في مٗاملت ألاخضار اإلاىدٞغ وهجض ؤهه مً بحن جىنُاث لجىت صوع الكَغ

 28بلى  23ظخماعي اإلاى٣ٗض في جىوـ في الٟترة مً )ًٖ اإلااجمغ الٗغبي الخامـ للضٞإ ؤلا 

( لخىاو٫ مىيٕى بهدغاٝ ألاخضار وصوع اإلااؾؿاث في اإلاٗاملت واإلاٗالجت، ؤٖضث 1973جمىػ 

حن وزلهذ بلى هخاثج َامت  ت في مٗاملت ألاخضار اإلاىدٞغ لجىت بَخمذ بضعاؾت صوع الكَغ

ص ؤظهؼة مخسههت مىظ اللخٓت ومً بُجها" ؤ/ َبُٗت الخٗامل م٘ ألاخضار حؿخلؼم وظى 

                                                           
في ال٣اهىن الٗام، مٗهض الٗلمحن  ؾالت ماظؿخحر ع َُشم ٖلي ٦ؼاع الخٟاجي، صوع ؤلاصاعة في مى٘ ظىىح ألاخضار، صعاؾت م٣اعهت، _ 1

، الٗغا١،  للضعاؾاث  .101، 100م م  ،2019الٗلُا الىج٠ ألاقٝغ
ضان 2 ت ألاخضار في مغخلت الًبِ ال٣ًاجي، اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر ؤلاظخماُٖت والجىاثُت، ال٣اَغة، ،_ؤخمض َو غ مهغ صوع قَغ في  ج٣ٍغ

 .612(، م 1999، ) يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ
 .613م  مغظ٘ هٟؿه،_  3
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ت هي ؤو٫ مً ًخهل  ألاولى، والتي ًبضؤ ٞحها ؤلاجها٫ م٘ الخضر، ب/ ماؾؿت الكَغ

خٗامل مٗه في اإلاغخلت ألاولى مً مغاخل بهدغاٞه وجد٤ُ٣ ٢ًِخه، لظل٪ ًيبغي  بالخضر ٍو

ؤو  ؤن ًخىاٞغ ل٩ل صولت حٗاوي بك٩ل ؤو بأزغ مً مك٩لت بهدغاٝ ألاخضار، بصاعاث ؤو وخضاث

٣ا لؤلنى٫  ؤ٢ؿام بدؿب ألاخىا٫، مخسههت في مُضان الخٗامل م٘ الخضر وعٖاًخه ٞو

ىب ٞحها، والتي مً  بُٗت الخضر وجضٞ٘ ٖىه ٧ل الىخاثج ٚحر اإلاٚغ وال٣ىاٖض التي جخ٤ٟ َو

اإلاخى٢٘ خضوثها بطا لم ًدؿً الخهٝغ م٘ الخضر،..ص/ حٗخبر مؿاَمت الٗىهغ اليؿاجي في 

ت ألاخضار ؤم بُُٗت بَاع قَغ ا هٓغا إلاا جخمخ٘ به اإلاغؤة مً مؼاًا زل٣ُت َو غا يغوٍع

غ ؤًٞل الؿبل إلهجاخها..."     (1)حؿخجُب بك٩ل ٞاٖل إلا٣ىماث الٗمل في َظا الخ٣ل وجٞى

ت ال٣ًاثُت التي  ولظل٪ حؿعى البٌٗ مً الضو٫ بلى بُٖاء ؤَمُت ٦بحرة لجهاػ الكَغ

ٓهغ طل٪ جخٗامل م٘ ٞئت ألاخضار، مىا٦بت في طل٪ الخُىع  اث الخضًشت في َظا اإلاجا٫، ٍو

 ٖلى الىدى الخالي:

_ وظىص مدا٦م مخسههت في قاون ألاخضار ٧ان ؤًًا مً ألاخؿً وظىص باإلا٣ابل 1

ت ال٣ًاثُتيبُُت ٢ًاثُت زانت باألخضار مؿخ٣لت ًٖ  الخانت بالبالٛحن، ًخٗحن  الكَغ

 (2)ٖلى ال٣اثم بها وهجاخها وهجاٖتها ماًلي:" 

 ت ال٣ًاثُتٓام ص٤ُ٢ إلزخُاع ؤٞغاص يغوعة وي٘ ه ، والظًً ٩ًىهىن مً الكَغ

الغاٚبحن في َظا الٗمل وؤن جخىاٞغ ٞحهم نٟاث ومُى٫ مُٗىت جخ٤ٟ م٘ ما حؿتهضٞه 

ت في حٗاملها م٘ ألاخضار، م٘ جضُٖم ٖىانغ  ت الٗهٍغ ت ال٣ًاثُتؤظهؼة الكَغ  الكَغ

 بالٗىهغ اليؿىي.

  ت ب ظمُ٘ ؤٞغاص ظهاػ قَغ ٢بل ؤلالخدا١  ،ألاخضار بٖضاصا زانابٖضاص وجضٍع

ب بهٟت  بالخضمت في َظا الجهاػ وؤزىاء الٗمل ُٞه، ٖلى ؤن ًخًمً بغهامج الخضٍع

زانت ال٣ىاٖض وألانى٫ التي جدب٘ في ٦ك٠ بهدغاٝ ألاخضار والخٗامل مٗهم و٦ُُٟت 

اصة ًٖ ؤلاإلاام ال٩افي بمك٨الث ألاخضار وهىاخحهم  ؾاالهم والخهٝغ في قإجهم، ٍػ

 ظخماُٖت، وألاؾالُب الٗلمُت لى٢اًتهم مً ؤلاهدغاٝ ؤو ٖالظهم مىه.الا 

                                                           
_ ببغاَُم خغب مدِؿً، بظغاءاث مالخ٣ت ألاخضار الجاهدحن، في مغخلت ما٢بل اإلادا٦مت بؾخضالال وجد٣ُ٣ا، صاع الش٣اٞت لليكغ 1

 .613م  1999، 1والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ٍ
 .541_ خؿً مدمض عبُ٘، مغظ٘ ؾاب٤، م 2
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  ت للٗمل في مجا٫ ألاخضار صون ٖىاث٤ ؤزغي ؤو ت ألاخضار مخٟٚغ ؤن ج٩ىن قَغ

ت ؤَمُت ٦بري  ًاء الكَغ ُت ؤزغي، ٖلى ؤن ٩ًىن اإلآهغ الخاعجي أٖل اث٠ قَغ ْو

ٓهغ طل٪ في بعجضائهم للؼي اإلاضوي الٗاص ي ال اللباؽ الظي حٗخاص لبؿه باليؿبت للخضر ٍو

ت ال٣ًاثُت ٖىض حٗاملها م٘ البالٛحن، وؤن حؿخسضم في جدغ٧اتها ؾُاعاث زانت  الكَغ

ت اإلاٗخاصة." ا ًٖ ؾُاعاث الكَغ  بُٗضة في مٓهَغ

ت وػٍاصة ٖلى طل٪ ؤن ال ٣ًل ًٖ زالر ؾىىاث  ،٩ًىن ٢ض ؤمطخى و٢خا في زضمت الكَغ

ض ٖلى زمـ  ٖكغة ؾىت ُٞهٗب ٖلُه الخ٠ُ٨ م٘ الُبُٗت ب٦دؿب ٞحها الخبرة وال ًٍؼ

الجضًضة، وؤن ٩ًىن مخمخٗا ب٣ضع ٧اٝ مً ؤلاؾخ٣غاع ال٣ٗلي والىٟسخي والٗاَٟي، ٞال ًسخاع 

مً ٧ان ٢ل٣ا خاص الُبإ ؤو قاط الؿلى٥ ؤو بقتهغ بال٣ىة ؤو ٖٝغ بةصماهه الخمغ ؤو 

  (1)اإلاسضعاث.

م زانت ٖلى مؿخىي ٞاإلاهلخت الًٟلى للُٟل جُلب مشلما زههذ له ؤ٢ؿا

ت مخسههت وطو زبرة في مجا٫ ألاخضار، ٞةهه مً ألاوظب  اإلادا٦م، و٦ظا حك٨ُالث بكٍغ

يغوعة جسهُو لهم يبُُت ٢ًاثُت زانت جخ٨ٟل ب٣ًاًاَم ٖلى ؤن جخُلب في 

٣ضة مً ٖىانغ  بت ٖو ت ال٣ًاثُتال٣اثمحن بها قغوٍ زانت، ألن الُٟل لضًه َع  الكَغ

هه لى عظٗىا ٖملُا هجض ؤن ٢ًاًا ألاخضار مهما ٧اهذ زانت مً خُض ظى الٗمل، أل 

اصة ؤن  ت، ٞٗاصة ما ٌٗامل في ظى َى طاجه الجى الظي ٖىمل ُٞه البالٜ، ٍػ مغخلخه الٗمٍغ

ي،  جىاظض الخضر ٩ًىن في هٟـ ألابيُت التي ًخم الخد٤ُ٣ ُٞه م٘ البالٛحن وبلباؽ قَغ

حن للىٓغ، ٞهظا ًازغ في  وؾمإ في بٌٗ ألاخُان نغار ألاشخام البالٛحن ؾُما اإلاى٢ٞى

ت ال٣ًاثُت، ٦ما ؤن ٦ثرة اإلاهام  داجه التي ًخل٣اَا مىه يابِ الكَغ هٟؿِخه و٦ظا في جهٍغ

ت.    اإلاى٧ىلت لهظا ألازحر ال ًغاعي ؤخُاها زهىنُت الُٟل وال مغخلخه الٗمٍغ

ت ال٣ًاثُتلظل٪ ًخُلب في عظا٫  الظًً ًباقغون بظغاءاث البدض والخدغي  الكَغ

م٘ الخضر يغوعة جىاٞغ قغوٍ ٞحهم، وبال ؤنبذ الخٗامل م٘ الُٟل قإهه قإن الخٗامل 

ً وخب  الث، والخ٩ٍى ٓهغ طل٪ في يغوعة جسهو اإلاد٤٣ مً هاخُت اإلاَا م٘ البالٜ، ٍو

 (2)الٗمل في مجا٫ ألاخضار، والؿعي لئلؾخٟاصة مً الخُىعاث في اإلاجا٫ الٗلمي.

                                                           
في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫  ٍغ الؿىصان ؤلاظغاءاث الجىاثُت في قإن ألاخضار،_ ٖىى الخؿً الىىع، ج٣غ 1

 .573، م 1999ألاخضار، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ،
، صاع الجهًت في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار خؿً اإلاغنٟاوي، ؤلاظغاءاث الجىاثُت في قإن ألاخضار، _2

 .33، م1999الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ، 
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ٗ ى ما ؾاعث ٖلُه البٌٗ مً الدكَغ ٟحن في َو ل بٌٗ اإلاْى اث بالىو ٖلى جسٍى

صواثغ بزخهانهم ؾلُاث الًبِ ال٣ًاجي ُٞما ًسو الجغاثم التي ج٣٘ مً ألاخضار، 

حن  م ٖلى يبِ ألاخضار اإلاىدٞغ م ؤ٢ضع مً ٚحَر خباَع ٟحن ًسخاعون إٖل ل٩ىن َاالء اإلاْى

ٗاث الٗغبُت زانت  التي واإلاٗغيحن لخُغ ؤلاهدغاٝ والخٗامل مٗهم، ومً يمً الدكَغ

ظا في هو اإلااصة   117ؤزظث بمبضؤ جسهُو يبُُت ٢ًاثُت لؤلخضار، اإلاكٕغ اإلاهغي َو

ٟحن الظًً ٌُٗجهم وػٍغ  1996لؿىت  12مً ٢اهىن الُٟل اإلاهغي ع٢م  ٖلى ؤن"٩ًىن للمْى

الٗض٫ باإلجٟا١ م٘ وػٍغ الكاون ؤلاظخماُٖت في صواثغ بزخهانهم ؾلُت الًبِ ال٣ًاجي 

ٟا٫ ؤو بداالث الخٗغى لئلهدغاٝ التي ًىظضون ُٞما ًسخو بالجغاثم ا لتي ج٣٘ مً ألَا

  (1)ٞحها"

 خػامل مؼ ألاخدارلل الشسظت اللضائُتزاهُا: جخصُص وجإهُل ؤفساد 

اصة ٖلى جسهُو لؤلخضار ظهاػ يبُُت ٢ًاثُت، ٞال بض مً يغوعة جسهو  ٍٞؼ

ظا الخسهو ٣ًهض به "٢هغ هٕى مٗحن مً  ؤٞغاصَا الظًً ًخٗاملىن م٘ ألاخضار، َو

ا...ؤما الخإَُل ٞهى ٦ٟاءة زانت لضي الصخو، حؿمذ بةؾىاص  ما٫ ٖلى ٞئت صون ٚحَر ألٖا

ما لضي ٧ل مً له نٟت ٢ًاثُت  جسهو مٗحن له "ٞالخسهو والخإَُل ًخٗحن جىاَٞغ

ت ال٣ًاثُت واإلاد٤٣ وال٣اضخي ؾىاء في  ما باليؿبت لًباٍ الكَغ ججاَه، بط ًخٗحن جىاَٞغ

 ( 2)ًُٗ ؤو الخىُٟظ".مغخلت اإلادا٦مت ؤو ال

ما:  ً َو ترجب ًٖ الخٍٗغ٠ اإلاكاع بلُه ؤٖالٍ ٖىهٍغ  ٍو

 الػىصس الشخص ي . ؤ

ت اإلاخسهو في مجا٫ و٢اًت ألاخضار مً  ت ألاخضار "هي طل٪ الجؼء مً الكَغ قَغ

ؤلاهدغاٝ و٦ُُٟت الخٗامل م٘ الخضر الجاهذ وال٨ك٠ ًٖ الٗىامل والٓغوٝ اإلااصًت لهظا 

 (3) ؤلاهدغاٝ."

ت ٣ًخطخي ج ىاٞغ َظٍ الهالخُت لضي مإمىع الًبِ ال٣ًاجي )يابِ الكَغ

ال٣ًاثُت( الظي ًخٗل٤ ٖملهم باألخضار، والتي ًخٗحن ؤن ج٣ىم ٖلى زالر ع٧اثؼ خب الٗمل 

                                                           
 .56_ خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾاب٤، م1
في  _مدمىص نالر مدمض الٗاصلي، مٟترياث ويماهاث خ٣ى١ صٞإ ألاخضار ججاٍ ما ًخسظ بكإجهم مً ؤٖما٫ بظغاثُت ظىاثُت، ال٣اَغة،2

 . 655، 654(، م م 1999خضار، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ،)يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألا 
 .88_ ٧ىؾغث خؿحن ؤمحن البرػهجي، مغظ٘ ؾاب٤، م 3
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م٘ ألاخضار والخ٣اعب بحن ؾً الخضر وؾً مً ًخٗامل مٗه ؤٞغاص الًبِ ال٣ًاجي 

 (1)وؤلاجؼان ال٣ٗلي والىٟسخي والخمخ٘ بصخت ظُضة.

ذ ال٣اٖضة الشاهُت ٖكغة مً ٢ىاٖض الامم اإلاخدضة الىمىطظُت الضهُا إلصاعة ههو

ت الظًً ًخٗاملىن ٦شحرا م٘ الاخضار ؤو الظًً  قاون ٢ًاء ألاخضار ٖلى ؤن )يباٍ الكَغ

ًسههىن للخٗامل مٗهم ؤو الظًً ًدىاولىن بالضعظت ألاولى مهمت مى٘ ظغاثم ألاخضار، 

با ز انحن، ل٩ي ًدؿجى لهم ؤصاء مهامهم ٖلى ؤًٞل وظه، ًجب ؤن ًخل٣ىا حٗلُما وجضٍع

ت زانت لظل٪ الٛغى في اإلاضن ال٨بحرة(.  يبغي بوكاء وخضاث قَغ  (2)ٍو

ت الجىاثُت، بلى اإلااجمغ  غ اإلاىٓمت الضولُت للكَغ وفي َظا الهضص هجض ؤًًا ؤن ج٣ٍغ

مت ومٗاملت اإلاضهُحن الظي ٣ٖضجه ألامم اإلاخدضة في لى  1960ضن ٖام الشاوي إلا٩اٞدت الجٍغ

ت  ت الضولُت مغاٖاة اإلاباصت الخالُت ٖىض بزخُاع عظا٫ قَغ والظي جغي ُٞه مىٓمت الكَغ

حن، وؤن ٩ًىهىا نٛاع الؿً وؤصخاء البيُت وؤن ٩ًىهىا  ألاخضار، وهي ؤن ٩ًىهىا مخُٖى

ىحن ٣ٖلُا و هٟؿُا.  (3)متًز

ً ٞى٣ُت الخُٕى ال ًم٨ً ؤن جخىاٞغ ٖىض ٧ل شخو، وبهما هي جإحي      جل٣اثُت ٖو

َُب زاَغ للضزى٫ بلى مجا٫ ألاخضار، ومً زمت ال ًجبر مً ألاخؿً ؤي شخو ؾىاء 

ت ال٣ًاثُتؤ٧ان ٖاػب ؤو متزوط وؤب ألؾغة ؤن ٌٗمل في مجا٫  لؤلخضار ألهه ٢ض ًمل  الكَغ

ؤو ًخٗب، بةٖخباع ؤن َظا الٗىهغ ًغا٣ٞه مباقغة ؤلاجؼان ال٣ٗلي والىٟسخي، بٌٛ الىٓغ ًٖ 

ظا الصخت ونٛ غ الؿً، ألن ؾلى٧اث الُٟل ماجؼا٫ ًى٣هها الىطج والخبرة والخ٣ضًغ، َو

ضم الخدمل للمخٗامل م٘ الُٟل. ا١ ٖو  ما ًجلب ؤلاَع

ومً زمت ٞةن بَخمام اإلاد٤٣ ًىدهغ باألزو في شخو الخضر هٟؿه، ال بُبُٗت 

ص هجض الٟٗل الظي بعج٨به، لظل٪ البض ؤن جخىاٞغ بٌٗ الكغوٍ في اإلاد٤٣، وفي َظا الهض

ؤن بدض ؤظغاٍ اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر ؤلاظخماُٖت الجىاثُت في ال٣اَغة مً ؤظل بُٖاء 

ت ألاخضار في مهغ، وبهخهى البدض بلى آلاحي: مً  خُث الخخصص ج٣ُُم لًباٍ قَغ

ت لِؿذ لضحهم % 41زلو البدض بلى ؤن وؿبت ج٣ضع بدىالي ) والخبرة: ( مً يباٍ الكَغ

مً الًباٍ  %) 85.3ألاخضار، وؤن وؿبت مٗخبرة ج٣ضع بدىالي )زبرة ٧اُٞت للٗمل في مجا٫ 

حن  ت ألاخضار، ؤي ؤجهم ٚحر مخٟٚغ ٌٗهض بلحهم ال٣ُام بإٖما٫ بياُٞت ؤزغي لٗملهم في قَغ

                                                           
 .656 ،655، م م _ مدمىص نالر مدمض الٗاصلي، مغظ٘ ؾاب٤ 1
ً، مغظ٘ ؾاب٤، م _  2 يب ؤخمض ٍٖى  .109ٍػ
 .655مغظ٘ ؾاب٤، م مدمىص نالر مدمض الٗاصلي،  _ 3
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جىنل  ومً خُث إحساءاث الدزاطاث العبُت والىفظُت للحدر:لكاون ألاخضار، 

ت ألاخضار، ال ج دُذ لهم الٟغنت إلظغاء جل٪ البدض بلى ؤن ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت لكَغ

ت ًخىلىن بظغاء صعاؾاث مخسههت  %)44الضعاؾاث، بط وظض ؤن خىالي ) مً يباٍ الكَغ

مً خُث إطخلساز ضباط مجهم لم ٣ًىمىا بظل٪،  %)56في قاون ألاخضار، بِىما خىالي)

ت ألاخضار  %)23.5: مً زال٫ البدض ٞةن خىالي )شسظت ألاخدار في غملهم مً قَغ

مً خُث صامذ مضة ٖملهم ؾيخحن،  %)14.7ٖملهم ؾىت ٞإ٢ل ووؿبت ) بؾخمغث مضة

مً  %)47مً البدض ؤن خىالي ) جبحنألاطلىب اإلاخبؼ في إحساء الخدلُم بمػسفت الشسظت: 

 53%)الًباٍ ًدبٗىن ألاؾلىب الٗاصي الظي ًدب٘ في جد٤ُ٣ ٧اٞت ال٣ًاًا، وؤن خىالي )

 (1)خضر.مجهم ٌؿل٩ىن ؤؾلىبا زانا في الخد٤ُ٣ م٘ ال

ت، ٚحر ؤن اإلاالخٔ ٞحها وبهٟت واضخت ي٠ٗ  لُه ٞةن َظٍ ألاع٢ام جب٣ى ج٣ضًٍغ ٖو

٣ت اإلاخٗامل بها ال  بت والٍُغ بت في الٗمل في مجا٫ الاخضار، وبن جم الٗمل ٞةن الٚغ الٚغ

جبٗض ٖما َى مٗمى٫ به م٘ البالٜ، لظل٪ ًدبظ ٢بل اللجىء بلى الٗمل في مجا٫ ألاخضار، 

بت يغوعة بهخ٣اء ا ى الخب والٚغ لٗاملحن ٞحها ببخضاءا مً الٗىهغ الغثِسخي وألاو٫، َو

 والخُٕى في الخٗامل م٘ الُٟل بمٟهىم الُٟل.

ما: ً َو لُه ٞهظا الٗىهغ الصخصخي ًترجب ٖلُه ؤمٍغ  ٖو

 غمىمُت الػىصس الشخص ي .1

ٟٞي َظا الٗىهغ ًخٗحن ؤن ًخىاٞغ لضي ٧ل مإمىعي الًبِ ال٣ًاجي )يابِ 

ت ال٣ًاثُت( ىا ؾىاء ممً ًخىلىن مهمت  الكَغ الظًً لهم نلت في الخٗامل م٘ ألاخضار، َو

 الخىُٟظ، ؤم مً جى٧ل بلحهم مهمت ؤلاصاعة والخيؿ٤ُ.

 خصىصُت الػىصس الشخص ي .2

غ في اليؿاء،  بطا ٧ان الٗىهغ الصخصخي مُلىب في الغظا٫ ٞةهه بالىظه ألازو ًخٞى

ٟا٫،  ومً زمت ٞةن اليؿاء ًهلخً ألجهً ًدؿمً بال٠ُٗ والغ٢ت وخىان زام هدى ألَا

ُٟت الًبِ ال٣ًاجي بػاء ألاخضار جدذ الؿً الٗاقغة، ؤما ألاخضار الظًً َم في  ؤصاء ْو

 (2)ؾً الٗاقغة و ما ٞى٢ها، ٞةن الغظا٫ ؤنلر في الخٗامل مٗهم.

                                                           
 .90، 89م م غث خؿحن ؤمحن البرػهجي، مغظ٘ ؾاب٤، ٧ىؾ _ 1
 .656م _مدمىص نالر مدمض الٗاصلي، مغظ٘ ؾاب٤،  2
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ت ال٣ًاثُت، ًخىلى ال٣ُام بمهام  ت ومً زال٫ ما ؾل٠ ط٦ٍغ ٞةن يابِ الكَغ الكَغ

ت ٢ًاثُت باليؿبت لل ال٣ًاثُت بالٛحن، وفي الى٢ذ طاجه ًباقغ مهامه ٦ًابِ قَغ

ا ًٖ  لؤلخضار، َظٍ الٟئت ألازحرة التي جدخاط يغوعة مغاٖاة بظغاءاث زانت بها جمحَز

ظا عاظ٘ بلى ٖضم  ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت يض البالٛحن، بال ؤن الجاهب الٗملي ٣ًغ زالٝ طل٪ َو

اصة ٖلى حٗىص ع  ت زانت باألخضار، ٍػ ت ال٣ًاثُتظا٫ جسهُو قَغ الخٗامل م٘  الكَغ

ت ال٣ًاثُت جخ٨ٟل بإمىع  ظغاثم البالٛحن، و٦ظا بلى ٖضم جإَُل وبٖضاص ؤًٖاء مً الكَغ

 ألاخضار لىخضَم، صون ؤن ج٩ىن لضحهم ؤًت نلت بٟئت البالٛحن.  

 الػىصس اإلاىضىعي  . ب

ي ؤًً بو٣ٗض ماجمغ ظى٠ُ الضول 1955ٞىجض ؤلاَخمام بهظا الجاهب بهُل٤ مً ؾىت 

الط اإلاظهبحن، والظي ٌٗخبر الضاٞ٘ ألاؾاسخي وه٣ُت بضاًت في ؾبُل  مت ٖو إلا٩اٞدت الجٍغ

ت زانت باألخضار، وفي بَاع مىا٢كخه إلاىيٕى بهدغاٝ ألاخضار ؤوصخى  بخضار قَغ

م اإلاىاهج والىؾاثل الٟىُت، التي جدبٗها بصاعاث  بًغوعة ال٣ُام بالضعاؾاث الآلػمت لخ٣ٍى

ت الخانت باألخضار  (1).الكَغ

ت ألاخضار الٛاًت مً بوكائها َى ؤلاَخمام بالخضر مً الىاخُت  ول٩ىن ؤن قَغ

ت ألاخضار ؤن جد٤٣ في ؤلاهدغاٝ وحٍٗغٌ الخضر  م٨ً لكَغ ؤلاوؿاهُت و ؤلاظخماُٖت، ٍو

لٛحر للخُغ، بطا ما ؤجسظث بظغاءاث مدضصة ٦مى٘ جىاظض ألاخضار في ألاما٦ً الٟاؾضة ؤو ا

ٟا٫ ؤزىاء صعاؾتهم، واإلاالهي اللُلُت والخاهاث،  لتيالث٣ت مشل صوع الؿِىما ا ججظب وجبٗض ألَا

٦ما لها الخٗٝغ ٖلى ألاخضار الظًً ٌٗاهىن مً مك٨الث ؤو ٌٗاهىن مً ْغوٝ ٖاثلُت 

 (2)ؾِئت.

ت الظًً ًخٗاملىن م٘ ٞئت ألاخضار ؤن ًخىاٞغ  ٟى الكَغ لُه ًخُلب في ٧ل مْى ٖو

ٖلى مماعؾت ٖملهم ٖلى ؤخؿً وظه، وما ًخ٤ٟ م٘  لضحهم الخإَُل الٗلمي والٗملي، لل٣ضعة

ظا الٗىهغ اإلاىيىعي  خباعاث الخضًشت في مٗاملت ألاخضار والخهٝغ في قاوجهم، َو ؤلٖا

 (3)ؤنبذ بَخمام اإلااجمغاث الضولُت والضعاؾاث اإلاخٗل٣ت باألخضار.

                                                           
ت ألاخضار في مغخلت الًبِ ال٣ًاجي، اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر ؤلاظخماُٖت والجىاثُت، ال٣اَغة،1 غ مهغ صوع قَغ ضان، ج٣ٍغ في  _ؤخمض َو

 .612(، م 1999ألاخضار، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ، )  يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫
ت ٢اهىن الُٟل و ؤلاجٟا٢ُاث واإلاٗاَضاث وال٣ىاهحن الهاصعة بكإهه في الضو٫ الٗغبُت، اإلا٨خب الجامعي _ٖمغو ِٖسخى ال٣ٟي2 ، مىؾٖى

ت، صث، صٍ، م   .158الخضًض، ؤلاؾ٨ىضٍع
 .657م  مدمىص نالر مدمض الٗاصلي، مغظ٘ ؾاب٤،_3
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م الضٖىة بلى بصزا٫ الٗىهغ اليؿىي في مجا٫ ألاخضار، هغي ؤن طل٪ بالٟٗل مهم  ٚع

ظضا هٓغا إلاا جخمخ٘ وجىٟغص به اإلاغؤة مً زهىنُاث، ٚحر ؤن زهىنُت الُٟل ؤًًا في 

ال٨ٟت ألازغي ال بض مً مغاٖاتها، ٞهىا جسً٘ اإلاغؤة ؤًًا لىٟـ قغوٍ ؤلاهخ٣اء الظي 

ت ال٣ًاثُتًسً٘ لها الغظل الٗامل في مجا٫  ، ألن اإلاغؤة ال وؿخٛغب مجها بطا ٧اهذ ال الكَغ

اث التي جهضع مً ج٣ضع ٖلى َظٍ اإلا ضم الخدمل للخهٞغ ٗت الًٛب ٖو ؿاولُت، ؤو ؤجها ؾَغ

ُت في الٗمل في َظا  الُٟل، لظل٪ البض مً الخإ٦ض مً خبها وعٚبتها الهاص٢ت والخُٖى

 اإلاجا٫، و٦ظا بجؼاجها ال٣ٗلي والىٟسخي.

 17بلى  ٦5ما هجض ؤن خل٣ت الضعاؾاث ألاولى للضو٫ الٗغبُت اإلاى٣ٗضة في الٟترة مً 

ب الىٓغي  1953مبر صٌؿ لت اإلاضي للخضٍع اإلاكاع بلحها ؤٖالٍ، ؤونذ بىظىب بجبإ ؾُاؾت ٍَى

والٗملي، والتي ال ج٣خهغ ٣ِٞ ٖلى ؤلازهاثُحن ؤلاظخماُٖحن، وبهما ل٩ل ألاشخام الظًً 

ت، ٦ما ؤُٖذ  خٗاملىن م٘ ألاخضار ٧ال٣ًاة وو٦الء الىُابت وعظا٫ الكَغ لهم الهلت ٍو

ىب ُٞه بٖضاص صعاؾاث في  َظٍ الخىنُت مشاال ًٖ الخإَُل ب٣ىلها" و٢ض ٩ًىن مً اإلاٚغ

ت، جخًمً بىظه زام ٖلم الىٟـ الجىاجي  مٗاَض الُب والخضمت ؤلاظخماُٖت والكَغ

 (1)وبهدغاٝ ألاخضار."

ومً زال٫ َظٍ الل٣اءاث واإلااجمغاث الضولُت ومسخل٠ الضعاؾاث، ٞةجها ؤولذ بَخمام 

ت الٗاصًت ٦ٗلم  بالٜ لٟئت ألاخضار، وطل٪ بًغوعة يُت في مجا٫ الكَغ بخضار صوعاث ج٩ٍى

ىاث  حٍر مً الضعوؽ، بال ؤهه مً الىاخُت الٗملُت هجض  ؤهه ًخم بظغاء ج٩ٍى الىٟـ الجىاجي ٚو

ت ال٣ًاثُت٢هحرة اإلاضي في مجا٫  خى٫ ٦ُُٟت الخٗامل م٘ ٞئت الاخضار، ٚحر ؤهه  الكَغ

ا ما جإزحر مً الىاخُت الٟ ت ختى وبن ٧ان لها هٖى ت ٖلى شخهُت يابِ الكَغ ٨ٍغ

ال٣ًاثُت، بال ؤن شخهِخه بٖخاصث ٦شحرا الخٗامل م٘ البالٛحن، جٟغى ٖلُه صون بعاصة مىه 

ىاث ال٣هحرة اإلاضة  مٗاملت قبحهت باإلاٗاملت م٘ البالٜ، ومً زمت ال ٢ُمت للضوعاث والخ٩ٍى

ت ال٣ًاثُت مكدذ بحن الخٗامل م٘ البالٛحن و٦ظا ألا  خضار، ٦ما لم  ماصام يابِ الكَغ

جُا م٘ َظٍ الٟئت، بلى ؤن حٗخاص ظغاثمه  ت زانت باألخضار جخإ٢لم جضٍع ًخم بوكاء بٗض قَغ

 و٦ُُٟت مىاظهتها بالُغ١ التي جخالثم وزهىنُاتها.

                                                           
 .68،  67، م م مدمىص نالر مدمض الٗاصلي، مغظ٘ ؾاب٤ _ 1
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ت ألاخضار البض ؤن ًخمخ٘ ب٣ضع ٧اٝ وواٝ مً  اصة ٖلى ٧ىن الٗامل في قَغ ٍػ

ي ٌِٗكه ًٟخ٣ض الترابِ و ؤلاوسجام ؤلاؾخ٣غاع ألاؾغي، وؤن ال ٩ًىن الجى ألاؾغي الظ

 (1)ألاؾغي.

ٗاث الضولُت، و٧ل   ومما ؾل٠ ط٦ٍغ ؤٖالٍ ٞةن مسخل٠ الخىنُاث الضولُت والدكَغ

مً له بَخمام بالُٟل، ٞةجهم ًىنىن بًغوعة جىاٞغ قغوٍ لل٣اثم بالٗمل في مجا٫ 

مً مضي جىاٞغ  ألاخضار، ٚحر ؤهه ًشاع حؿائ٫ ُٞما ًسو الجهت اإلاؿاولت بالخإ٦ض والخد٤٣

ت ال٣ًاثُتالكغوٍ في عظل  الٗامل في مجا٫ ألاخضار، ٦مشل ؤلاؾخ٣غاع ألاؾغي  الكَغ

والىٟسخي وال٣ٗلي والٗاَٟي، ل٩ىن الٟئت اإلاخٗامل مٗها ٞئت طا َبُٗت خؿاؾت وجُلب 

 و٢اًتها ٢بل مٗالجتها.  

ٟل وفي ؤًت مغخلت ج٩ىن ٖلحها الضٖىي، مغاٖاة ما مً قإهه جد٤ُ٣ مهلخت الُ

الًٟلى، َظا اإلابضؤ ألازحر ؤن ٩ًىن الهضٝ مً الخٗامل م٘ الجاهدحن ألاخضار َى بٖاصة 

  (2)جإَلحهم وبنالخهم ولِـ عصٖهم ؤو ؤلا٢خهام مجهم.

ت ال٣ًاثُتلظل٪ ٞالكغوٍ اإلاُلىبت في اإلاخٗامل م٘ الُٟل مً مهالر    ، َى الكَغ

ي ؾُ  ما في ؤلاظغاءاث. مغاٖاة إلاهلخت الُٟل وخماًت له مً الُاب٘ الكَغ

 :الفسع الثاوي

 الجاهذ الخدزج في إحساءاث الخدلُم الابخدائي مؼ الحدر

ت جخسظ في خ٤ الخضر بظغاءاث ؤزىاء الخدغي مٗه مً َٝغ مهالر  الكَغ

ت للخضر، ومً زمت ًخٗحن  ، ٚحر ؤن َظٍ ؤلاظغاءاث جخضعطال٣ًاثُت ٣ا للمغخلت الٗمٍغ ٞو

ت ال٣ًاثُت مغاٖاة ى ما هدىاوله  ٖلى يابِ الكَغ ُٞما ًسو جل٣ي الك٩اوي طل٪، َو

اث م٘ الخضر في )زاهُا(،  ظم٘  زموالبالٚاث في )ؤوال(، زم هخُغ١ بٗضَا بلى بظغاء الخدٍغ

 .، وؤزحرا ؤلاؾخٗاهت بمدام زال٫ مغخلت ؤلاؾخضال٫ في ) عابٗا(اإلاٗلىماث في )زالشا(

                                                           
ضان، مغظ٘ ؾاب1٤  .618، م _ ؤخمض َو
ب، ظامٗت ها٠ً  _2 ٖبض الخمُض بً ٖبض هللا الخغ٢ان، خ٣ى١ اإلاتهمحن ألاخضار في بجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل، اإلاجلت الٗغبُت ألامىُت والخضٍع

 .294، م 2010، 52، الٗضص 27مىُت، الؿٗىصًت، اإلاجلض الٗغبُت للٗلىم ألامىُت، ٧لُت مل٪ ٞهض ألا 
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 ؤوال: جللي الشياوي والبالغاث

ٟا٫ اإلاجغمحن في اإلاغاخل اإلاسخلٟت  ماجمغ خ٣ى١ الُٟل بٖتٝر عؾمُا بدماًت ألَا

ًاء ؤن جخسظ ؤلاظغاءاث والخضابحر ل لب مً صو٫ ألٖا لضٖىي، للىٓغ في بجهاء مإؾاتهم، َو

 الآلػمت لخىُٟظ ال٣ىاهحن التي ؤوضخها في زالر مغاخل ٧الخالي:

 مغخلت الخد٣ُ٣اث ؤلابخضاثُت. -ؤ 

 مغخلت البذ وبجساط ال٣غاع في اإلاد٨مت. -ب 

 غخلت جىُٟظ ال٣غاع.م -ط 

ٟٞي اإلاغخلت ألاولى والتي هدىاولها، ٞةن الخ٣ى١ التي جم الخٗٝغ بها في ماجمغ الُٟل في 

 :مً بُجهماَظٍ اإلاغخلت 

: بَإل الُٟل اإلاتهم ٞىعٍا ٖلى ؤلاتهاماث الىاعصة يضٍ، ل٣ض جم الخىنل في البىد الاول 

تهاماث التي وظهذ بلُه، وبٖالمه مباقغة اإلااجمغ بلى ؤهه ًد٤ ل٨ُٟل اإلاتهم ؤن ًُل٘  ٖلى ؤلا

٤ والضًه ؤو ؤولُاثه ال٣اهىهُحن، ؤن بٖالم ؤو اَإل  بظل٪ ؤو ًخم بٖالمه ٖىض اللؼوم ًٖ ٍَغ

اث الٗامت التي هو ٖلحها اإلاُشا١ للخ٣ى١  اإلاتهم ٖلى بتهامه ٌٗض ظؼء مً الخ٣ى١ والخٍغ

حر وم٣اًِـ ألامم اإلاخدضة في جىُٟظ اإلاضهُت والؿُاؾُت، بياٞت بلى طل٪ و بؾدىاصا بلى مٗاً

الٗضالت للهٛاع بمجغص مالخ٣ت الُٟل ظؼاثُا، ًجب ؤن ًبلٜ ؤولُاٍئ ؤو والضٍ ٞىعا وفي خا٫ 

الم ًجب ؤن ًخم طل٪ في ؤ٢هغ و٢ذ مم٨ً.  (1)حٗظع ؤلٖا

لُه ٞةن بظغاءاث الخد٤ُ٣ الابخضاجي م٘ ٞئت ألاخضار، هي ال٣ُام بةظغاءاث مٛاًغة  ٖو

٣ا ل٣اهىن ٖما هي لضي  البالٛحن، بضاًت ٖىض مشى٫ الخضر الظي ؤجم الٗاقغة مً ٖمٍغ ٞو

ت ال٣ًاثُت، ٞهىا ًخٗحن ٖلى َظا ألازحر ببٗاصٍ ب٣ضع  الُٟل الجؼاثغي ؤمام يابِ الكَغ

بت في  ً ٧ل ؤلاظغاءاث التي مً قإجها جدؿِؿه بالَغ ؤلام٩ان ًٖ مٓاَغ الؿلُت، ٖو

ٓهغ طل٪ في ؾلى٥ البٌٗ مً ت  هٟؿِخه، ٍو ؤلاظغاءاث التي ًخٗامل بها يابِ الكَغ

ت  ال٣ًاثُت ٖاصة م٘ البالٛحن، ٚحر ؤهه ُٞما ًسو ألاخضار ٣ٞض ًخسظَا يابِ الكَغ

ا ما ٖما هي ٖىض البالٛحن، م٘ مغاٖاة صاثما اإلاغخلت  ال٣ًاثُت ول٨ً بىٕى مسخل٠ هٖى

ت للُٟل  .الٗمٍغ

                                                           
ً الخ٣ى٢ُت، بحروث، ٍؤ_  1  .106 ، م2013، 1ٖلي ؤنٛغ ٦غجي ػاصٍ، اإلاؿاولُت الجؼاثُت لؤلَٟا٫ في ال٣ٟه ؤلاؾالمي، ميكىعاث ٍػ
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ت ال٣ًاثُت ما٫ ألاولى هي ومً يمً اإلاهام التي ٣ًىم بها يابِ الكَغ ، وحٗض مً ألٖا

ا م٘ البالٛحن،  جل٣ي الك٩اوي والبالٚاث ًٖ الجغاثم اإلاغج٨بت، وهي طاث اإلاهام التي ًباقَغ

ٚحر ؤهه ُٞما ًخٗل٤ باألخضار ٞةن ألامغ ًسخل٠ لخهىنُت َظٍ الٟئت ألازحرة، ٞباليؿبت لها 

ضار ؤو خاالث ٞهىا جخٗضص وؾاثل ٖلم مإمىع الًبِ ال٣ًاجي اإلاسخو بجغاثم ألاخ

ت ال٣ًاثُت  حٗغيهم لئلهدغاٝ ٞهىا ًجىػ ؤن ٩ًىن الٗلم شخصخي مً َٝغ يابِ الكَغ

ت  ؤو )مإمىع الًبِ ال٣ًاجي(، وطل٪ بالخىظه بلى بِئاث اإلاجخم٘ اإلاسخلٟت للخد٤٣ ومٗٞغ

٤ الٛحر بىاءا ٖلى ق٩ىي  مىاًَ الاهدغاٝ ٞحها، ٦ما ًخم٨ً مً ال٨ك٠ ًٖ طل٪ ًٖ ٍَغ

، والظي ًهم، ألن طل٪ ًغجب  ؤو باٙل ت ال٣ًاثُت ٢بىلهما صون ٞع ًخىظب ٖلى يابِ الكَغ

ت وبن ٧ان ال ٌؿخىظب اإلاؿاولُت الجؼاثُت، م٘ بعؾا٫ طل٪ بلى الىُابت  له مؿاولُت بصاٍع

 (1)الٗامت إلجساط ما جغاٍ مىاؾبا.

٣هض بالك٩اوي  داث والبُاهاث التي ًخ٣ضم بها ؤصخابها لًابِ  ٍو ؤجها "جل٪ الخهٍغ

خضاءاث التي ج٣٘ ٖلحهم، خُض ٌٗخبرون بهظٍ الكغ  َت ال٣ًاثُت بسهىم الجغاثم و الٖا

 (2).الهٟت ضخاًا مكخ٨حن

 ٪ ؤما الك٩ىي ٞهي ؤًًا "الخٗبحر ًٖ بعاصة الطخُت ؤو هاثبه ال٣اهىوي، في جدٍغ

بظغاءاث الضٖىي الٗمىمُت، ؤمام الجهت اإلاسىلت بم٣خطخى ٢اهىن ؤلاظغاءاث بخل٣ي 

ؤوظه الًغع اإلااصي ؤو اإلاٗىىي التي َالذ الطخُت، م٘ بزباث الخٗبحر ًٖ  الك٩اوي، بةبضاء

٤ ؤلال٨ترووي".   (3) طل٪ قٟاَت ؤو ٦خابت ؤو ًٖ ٍَغ

ت "ؤما باليؿبت للبالٚاث ٞهي حٗجي  جل٪ اإلاٗلىماث التي ج٣ضم بلى يابِ الكَغ

مت و٢ٗذ ٩ًىهىا ٢ض ٖلمىا بها ؤو  ال٣ًاثُت مً ٢بل ألاشخام ٢هض الخبلُٜ ًٖ ظٍغ

م بهظٍ الهٟت ٌٗخبرون قهىص و٢اج٘ مبلٛحن. ا، َو " ٖاًىَى
(4) 

٣هض بالباٙل "بٖالم ًخ٣ضم به شخو لٗىانغ      ت ال٣ًاثُتٍو ؤو الؿلُاث  الكَغ

٣ا ألؾباب م٣ٗىلت، ؤما الك٩ىي  مت ؾخ٣٘ خخما ٞو مت ؤو بإن ظٍغ اإلاسخهت بى٢ٕى ظٍغ

                                                           
 .62، 61، م ممغظ٘ ؾاب٤_ خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، 1
ت في ؤلاظغاءاث الج2  .319ص ؼاثُت، اإلاجلض ألاو٫ في اإلاخابٗت ال٣ًاثُت، صٍ، صث، _ ٖلي ظغوٍ، اإلاىؾٖى
_ خملُلي ؾُضي مدمض، قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، مغخلت البدض والخدغي في ْل اإلاباصت ؤلاظغاثُت، صعاؾت م٣اعهت، اليكغ 3

 . 91الجامعي الجضًض، جلمؿان، الجؼاثغ، م 
 .319 م_ ٖلي ظغوٍ، مغظ٘ ؾاب٤، 4
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ٖاج٤ الًباٍ جل٣ي البالٚاث والك٩اوي ُٞخ٣ضم بها اإلاججي ٖلُه، ؤو ؤخض ؤ٢اعبه، بط ٣ً٘ ٖلى 

 (1)وحسجُلها في صٞاجغ زانت."

"مباصعة ؾلُت هٓامُت ؤو شخو ناخب نٟت، ؤو شخو ٖاصي بالٜ  بطا َى ٞالباٙل 

مت ؤو ؤلاقدباٍ في  ت ؤو الىُابت، بسبر و٢ٕى ظٍغ لؿً الخمُحز، بةٖالم ؤو بزُاع يابِ الكَغ

٤ ال٨خابت ؤو بظغاء بجها٫ َا ها ًٖ ٍَغ ٤ و٢ٖى جٟي، ؤو ؤلاهخ٣ا٫ والخبلُٜ قٟاَت، ؤو ًٖ ٍَغ

بر اإلاكٕغ اإلاٛغبي ًٖ الباٙل بٗباعة الىقاًت    (2)."الضزى٫ بلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي، ٖو

٘ الجؼاثغي هجض ؤهه ُٞما ًسو الجغم اإلاغج٨ب مً َٝغ الخضر، ٞةن  ٟٞي الدكَغ

ت الٗاصًت هي مً جخ٨ٟل به و٦ظا ٞغ٢ت خماًت الُٟىلت و  زالًا ألاخضار، ٞهىا ظهاػ الكَغ

م الجهاث اإلاسخهت باإلَخمام بٟئت ألاخضار  َم مً ًخل٣ىن الك٩اوي والبالٚاث بةٖخباَع

ؾىاء الجاهدت مجها ؤو اإلاٗغيت للجىىح، وهجض في مجا٫ جل٣ي الك٩اوي الخانت بٟئت 

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي ٖلى ؤهه "ًجىػ  1ٝ 475ألاخضار هجض ؤن اإلااصة 

مت وؿبتها بلى خضر لم ًبلٜ الشامىت ٖكغة ؤن ل٩ ل مً ًضعي بنابخه بًغع هاظم ًٖ ظٍغ

 ًضعي مضهُا".

ت ؤؾباب  ت ال٣ًاثُت بظغاءاث البدض والخدغي للىنى٫ بلى مٗٞغ ًخىلى يابِ الكَغ

مت ومغج٨بحها وح٣ٗبهم لخ٣ضًمهم للجهت ال٣ًاثُت اإلاسخهت، ؤي ال٣ُام بإي بظغاء  و٢ٕى الجٍغ

مت ومغج٨بحها وظم٘ ؤصلتها.الٛغى مىه ال  (.3)٨ك٠ ًٖ الجٍغ

ت ال٣ًاثُت بمجغص ونى٫ بلى ٖلمه و٢ٕى ظغم ؾىاء مً الخضر ؤو  ًٞابِ الكَغ

البالٜ ٞهىا ًباقغ بةجساط بظغاءاث، وهي بزُاع ولي الخضر ؤو اإلاؿاو٫ ال٣اهىوي له، زم 

ن مباقغة جباقغ بظغاءاث البدض والخدغي وظم٘ ألاصلت بن وظضث في خ٤ الخضر، وج٩ى 

َظٍ ؤلاظغاءاث قإجها في مٗٓمها قإن البالٜ، بال في البٌٗ مجها والتي هو ٖلحها ٢اهىن 

ٖلى ؤهه ال ًم٨ً بيٟاء ٖىهغ الٗلىُت ٖلحها، ألن مً قإن  ،12_15الُٟل الجؼاثغي ع٢م 

َظٍ ؤلاظغاءاث اإلاخسظة في خ٤ ألاخضار هي لخماًت الخضر وبٗض الُمإهِىت في هٟؿِخه، 

لمهلخت الًٟلى له، ٚحر ؤن ؤلاق٩ا٫ ًب٣ى صاثما مُغوخا َاإلاا ؤهه ال وظىص ومغاٖاة ل

                                                           
ً ٣ًضح، مغظ٘ ؾاب٤، م_ ههغ الض 1  .64ًً َىىوي، صاٍع
 . 91_ خملُلي ؾُضي مدمض، مغظ٘ ؾاب٤، م  2
اًبُت، قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي، الخدغي والخد٤ُ٣، صاع َىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، 3 ، 2005_ ٖبض هللا ؤَو
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ت مخسههت للٗمل في مجا٫ الُٟىلت الجاهدت ؾىاء جسهو بكغي ؤو ٨َُلي، ٞةن  لكَغ

 الٛغى اإلاغظى ٢ض ال ًخد٤٣ باليؿبت اإلاُلىبت.

اث مؼ الحدر زاهُا:  إحساء الخدٍس

ىاٍ بالًبِ ال٣ٟغة الشالشت مً ٢اهىن ؤلا  12ههذ اإلااصة  ظغاءاث الجؼاثُت ٖلى ؤهه" ٍو

ال٣ًاجي مهمت البدض والخدغي ًٖ الجغاثم اإلا٣غعة في ٢اهىن ال٣ٗىباث، وظم٘ ألاصلت ٖجها 

 والبدض ًٖ مغج٨بحها ماصام لم ًبضؤ ٞحها بخد٤ُ٣ ٢ًاجي."

ت ال٣ًاثُتٞالخدغي بطا َى "ٖباعة ًٖ بجساط ٧اٞت ؤلاظغاءاث التي جىنل عظل   الكَغ

٤ ججمُٗه لل٣غاثً بلى مٗغ  مت متى ونل بلى ٖلمه بعج٩ابها، وطل٪ ًٖ ٍَغ ٞت مغج٨ب الجٍغ

مت ووؿبتها بلى ٞاٖلها."  (1) وألاصلت التي جشبذ و٢ٕى الجٍغ

ٚحر ؤن طل٪ ال ٨ًٟي لىخضٍ م٘ الُٟل، ألن الٛاًت الغثِؿُت هي البدض ًٖ الٗىامل  

لىخضٍ بال بٗض الخى٣ل بلى اإلادُِ  وألاؾباب التي ؤصث بالخضر بلى ؤلاهدغاٝ، وطل٪ ال ًخإحى

ظا ال ًىجر بال بٗض بخضار  الٗاثلي الظي ٌِٗل ُٞه الُٟل الجاهذ وبؾخ٣غاء ألامغ، َو

ت له، ال ؤن ج٩ىن لها بوكٛاالث في ظهاث ؤزغي. ت زانت بٟئت ألاخضار ومخٟٚغ  قَغ

ت مخسههت بالُٟىلت َى لٛغى الخٗامل م٘  لظل٪ ٞةن الٛاًت مً بؾخدضار قَغ

الكغاثذ الخانت باإلاجخم٘، وطل٪ بىي٘ بغامج حؿتهضٝ خماًت الُٟىلت والخىانل  مسخل٠

غ قغوٍ ُٞمً ًخٗامل  م وؤظهؼة اإلاجخم٘ بك٩ل زام، ومً زمت ٞال بض ؤن جخٞى م٘ ؤؾَغ

ٟا٫  ت مسخهت مؿخ٣لت جخٗامل م٘ ٢ًاًا ألَا ٟا٫ ومجها: ؤوال يغوعة بًجاص قَغ م٘ ألَا

ت بهبٛت مضه حن، ج٩ىن مهبٚى ي، و٦ظا اإلاىدٞغ ُت ب٣ضع ؤلام٩ان بُٗضة ًٖ الُاب٘ الكَغ

ٟا٫، وطل٪ جٟاصًا  ت وؿاثُت جسخو بةظغاءاث الًبِ ال٣ًاجي في قإن ألَا بوكاء قَغ

ت الٗاصًت في َظٍ الؿً اإلاب٨غة، م٘ بجساط ؤلاظغاءاث  لهضمت الُٟل في مىاظهت الكَغ

صًحن زال٫ مغخلت ال٩اُٞت لخٟاصي جى٠ُ٢ ألاخضار للىٓغ و بزخالَهم باإلاجغمحن الٗا

اصة ٖلى  الًبِ ال٣ًاجي، ومداولت ؤلاؾخٛىاء ب٣ضع ؤلام٩ان ًٖ ٞترة الخى٠ُ٢ للىٓغ، ٍػ

ت ٣ًىم بمباقغة ٖمله بضاًت مً  ٠ في مغ٦ؼ الكَغ طل٪ جسهُو باخض بظخماعي مْى

اللخٓت ألاولى للخٗامل م٘ الخضر ؾىاء اإلاىدٝغ ؤو اإلاٗغى لئلهدغاٝ، ٖلى ؤن ٩ًىن لضًه 

                                                           
اث ألاولُت، ط_ مدمض مدضة، يماهاث اإلاكدبه ُٞه ؤزىاء الخد 1 ،  1، صاع الهضي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ٖحن ملُلت، الجؼاثغ، 2ٍٍغ
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ي اإلاباقغ م٘ الُٟل بال زبرة وله ا ظا ٧له مً ؤظل جٟاصي الخٗامل الكَغ لخإَُل ال٩افي، َو

 (1)ٖىضما جخُلب الًغوعة طل٪.

مت، ًخُلب الخٗٝغ والبدض ٖلى   لُه ٞةن الخدغي ًٖ الخضر الظي اعج٨ب ظٍغ ٖو

الٗىامل التي صٞٗخه بلى ؤلاهدغاٝ، و٧ان مً ألاخؿً ؤلاؾخٗاهت باألزهاثُحن ؤلاظخماُٖحن في 

ها ب مت ٌكدبه و٢ٖى اث، ومً ال٣ٟهاء مً ًغي ؤن بظغاء ؤلاؾخضال٫ في ظٍغ ظغاء َظٍ الخدٍغ

ت الخضر، ؤو ختى  ت ال٣ًاثُت وصون مٗٞغ مً َٝغ الخضر، ًم٨ً ؤن ٣ًىم يابِ الكَغ

بم٩اهُت بجساط مشل َظٍ ؤلاظغاءاث بٗلم والضٍ وطل٪ خغنا ٖلى مهلخت الخضر، وختى ال 

ٟؿِخه، و٢ض جسلو جل٪ ؤلاظغاءاث بلى ٖضم وظىص ٖال٢ت ًازغ مشل َظا ؤلاظغاء ٖلى ه

 (2).للخضر بالجغاثم التي و٢ٗذ مىه

ت ال٣ًاثُتًًٟل البٌٗ مً ٖىانغ  اث ألاولُت وظم٘  الكَغ ٖىض مباقغة الخدٍغ

ها مً الخضر ؤن جخم بضون ٖلم مىه في خالت ما بطا  مت ٌكدبه و٢ٖى ؤلاؾخضالالث بكإن ظٍغ

مت ٚحر مخلبـ به ا، م٘ بجساط مشل َظٍ ؤلاؾخضالالث بٗلم والض الخضر ؤو مً ٧اهذ الجٍغ

اًخه ختى ال جازغ جل٪  ؤلاظغاءاث ٖلى هٟؿِخه، ؾُما بطا ما بهتهذ ؤلاظغاءاث بٗضم ًخىلى ٖع

مت، ٞةطا ما ٧ان الخضر ؤو الُٟل سخيء الؿلى٥ وماع٢ا مً  وظىص ٖال٢ت للخضر بالجٍغ

طا ٧ان ولُه مخىفي ؤو ٚاثبا ؤو ؤهه ٣ٞض ؾلُت ؤبُه ؤو ولُه ؤو ونُه ومً ؾلُت ؤمه ؤو ب

ت ال٣ًاثُتؤَلُخه، ٟٞي َظٍ الخالت ًخُلب ٖلى  ٖضم بجساط ؤي بظغاء بججاَه ولى  الكَغ

ظا ما جم الىو  مً بظغاءاث ؤلاؾخضال٫ بال بىاءا ٖلى بطن مً ؤبُه ؤو ولُه ؤو ونُه ...، َو

 (3)ٖلُه في مسخل٠ ال٣ىاهحن الٗغبُت مجها ٢اهىن الُٟل اإلاهغي.

٣ت الخدغي وظم٘  ت ُٞما ًسو ٍَغ لم ًخضعط اإلاكٕغ الجؼاثغي في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

ت لؤلخضار، وبهما ؤزًٗهم في بٌٗ ؤلاظغاءاث لىٟـ  ؤلاؾخضال٫ م٘ مسخل٠ الٟئاث الٗمٍغ

ؤلاظغاءاث التي ًسً٘ لها البالٛحن، ل٩ىن عصوص ؤٞٗالهم وجل٣ي ؤ٢ىالهم جسخل٠ وجخمحز مً 

ت ألزغي  ظا ونىال مغخلت ٖمٍغ ظا هدُجت الخضعط في هطج وهمى الىعي وؤلاصعا٥ لضحهم، َو ، َو

ت التي ٌؿخُُ٘ ٞحها الخضر ؤن ال ًضلي بإ٢ىا٫ ؤو ٌٛحر مجها )بٗضم ؤلاصالء  بلى مغخلت ٖمٍغ

ظا هدُجت جُىع في ٢ضعاجه وم٨دؿباجه وزبراجه في الخُاة.  بالخ٣ُ٣ت مشال( َو

                                                           
ت، ص ٍ ،  1  .125، م2014_ بًمان مدمض الجابغي، الخماًت الجىاثُت لخ٣ى١ الُٟل )صعاؾت  م٣اعهت(، صاع الجامٗت الجضًضة ، ؤلاؾ٨ىضٍع
 .65، 64م م _ خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾاب٤، 2
 .220مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي، مغظ٘ ؾاب٤، م _ 3
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ؤلاظغاءاث الجؼاثُت جىو ٖلى ؤن بزًإ  مً ٢اهىن  3و ٣ٞ1غة  18وهجض ؤن اإلااصة  

ت ال٣ًاثُت في مدًغ ٌؿمى بمدًغ ظم٘  ؤلاظغاءاث التي ٣ًىم بها يابِ الكَغ

ت ال٣ًاثُت ؤن ًدغعوا مدايغ بإٖمالهم وؤن ًباصعوا  ؤلاؾخضالالث" ًخٗحن ٖلى يباٍ الكَغ

...وجغؾل  بٛحر جمهل بلى بزُاع و٦ُل الجمهىعٍت بالجىاًاث والجىذ التي جهل بلى ٖلمهم

٣ت بها بلى و٦ُل الجمهىعٍت لضي اإلاد٨مت  اإلادايغ الخانت باإلاسالٟاث وألاوعا١ اإلاٞغ

ت ال٣ًاثُت ؾىاء حٗل٤ ألامغ بالبالٜ ؤو (1)اإلاسخهت..".  ، وهي بظغاءاث ٣ًىم بها يابِ الكَغ

 الخضر.

ت ألاخضار، ٦ما ؤهه ال وظىص للخسهو وجإَ ل وفي ألازحر هجض ؤهه َاإلاا ال وظىص لكَغ

ت ال٣ًاثُتٖىانغ  ت ال٣ًاثُت ًب٣ى  الكَغ اإلاخٗاملت م٘ الخضر، ٞةن صوع يابِ الكَغ

ي، ل٩ىن الخدغي م٘ الخضر ًغاعي ٞحها اإلاد٤٣ بلى ما بن ؤجم الٗاقغة مً  طو َاب٘ قَغ

ت صون مغاٖاة الخضعط الٗمغي  الٗمغ ٣ِٞ، وجهبذ اإلاٗاملت واخضة م٘ ظمُ٘ الٟئاث الٗمٍغ

 ٖضمه.   ومضي هطج الخمُحز مً 

 حمؼ اإلاػلىماث زالثا:

٣هض بها ظم٘ ؤلاؾخضالالث وهي"ال٣ُام بجمُ٘ ؤلاظغاءاث التي مً قإجها بْهاع   ٍو

ت ٞاٖلحها والٗىامل والٓغوٝ التي و٢ٗذ ٞحها، وح٣ٗبهم لخ٣ضًمهم للؿلُت  مت ومٗٞغ الجٍغ

ت ال٣ًاثُت اإلاسخهت بجم٘ ؤلاؾخضالالث ًٖ ٣ىم يابِ الكَغ  ال٣ًاثُت اإلاسخهت، ٍو

٤ ؤلاهخ٣ا٫ بلى م٩ان و٢ٕى  الجغاثم مً زال٫ اإلابلٜ ؤو الكا٧ي، ؤو الكاَض زم ًٖ ٍَغ

ا والخدٟٔ ٖلى ٧ل ألاصواث التي ؤؾخٗملذ ٞحها ويبُه ألاقُاء  مت والبدض ًٖ آزاَع الجٍغ

مت  اإلاخٗل٣ت بها، وب٢امت خغاؾت ٖلحها وؾمإ الكهىص و٧ل مً له ٖال٢ت ؤو مٗلىمت ًٖ الجٍغ

ج ت ال٣ًاثُت ؤلاهخ٣ا٫ بلى مؿا٦ً ألاشخام الظًً ٢ض ومغج٨بحها، ٍو ىػ لًابِ الكَغ

مت ؤو بطا ٧اهىا ًدىػون ؤقُاء ؤو ؤوعا١ مخٗل٣ت بها لل٣ُام بةظغاء  ٩ًىهىا ؾاَمى في الجٍغ

٣ا لؤلويإ التي ٣ًغعَا ال٣اهىن في َظا الكإن، وله ؤًًا ؤلاؾخٗاهت بالخبراء  الخٟخِل ٞو

ت الٗلمُت باء و٦ظا الكَغ   (2).."٧اأَل

                                                           
 .، مغظ٘ ؾاب٤._ ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت1
ِ، مظ٦غاث في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي، صاع َىمه للُباٖت اليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، ٍ 2 ، م م 2008، 3_ مدمض خٍؼ

59 ،60. 
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مت اإلاغج٨بت مً    ت ال٣ًاثُت بالجٍغ ومً زمت ٞبمجغص ونى٫ الٗلم لًابِ الكَغ

َٝغ الخضر، ًباقغ ظم٘ اإلاٗلىماث ٖجها، وطل٪ بؿمإ مً لضًه مٗلىماث ٖجها، و٦ظا 

ت ال٣ًاثُت ؤو )مإمىع الًبِ ال٣ًاجي(  ٩ىن ٖلى يابِ الكَغ اإلاكدبه في بعج٩ابها، ٍو

ا خباع ؤن ؤٖما٫ ؤلاؾخضال٫ الجدؿم بال٣هغ مغاٖاة خ٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ ظا إٖل جه ألاؾاؾُت، َو

وؤلاظباع والًِٛ ٖلى الُٟل، ٦ظل٪ في بَاع ظم٘ اإلاٗلىماث الخانت بٟئت ألاخضار البض 

ىامل بهدغاٞه، وؤن ًخىالَا بٗىاًت زانت،  ؤن ٣ًىم بجم٘ البُاهاث ًٖ ْغوٝ الخضر ٖو

ت ال٣ًاثُت  له ؤَمُت و ل٩ىن لضًه ؤًت مٗلىمت ًٖ م٘ ؾمإ ؤي شخو ًغاٍ يابِ الكَغ

 (1)خالت بهدغاٝ الخضر ؤو جخهل بإؾبابها.

ٞمغخلت الخدغي بطا هي اإلاغخلت ألاولى مً مغاخل ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، بط ؤجها جمهض 

إلاغاخل الخهىمت الجؼاثُت، بخجمُ٘ آلازاع وألاصلت اإلااصًت وال٣غاثً التي جُٟض ومً صون ق٪ 

ت ْغوٝ و٢ٕى الجغم، وبجساط  مت ومٗٞغ ٧اٞت ؤلاظغاءاث اإلااصًت بلى ٦ك٠ مالبؿاث الجٍغ

ظا لدؿهُل مهمت الخد٤ُ٣، ومً زمت ٞةن ٞاٖلُت  ت ال٣ًاثُتوصواٞ٘ بعج٩ابها، َو في  الكَغ

مت و٦كٟها وفي يبِ الجىاة  حر مباقغة في م٩اٞدت الجٍغ ٣ت مازغة ٚو ٖملها حؿاٖض بٍُغ

ب٤ ٖلُه طل٪، ٚحر ؤهه َىا٥ خ٣ى١ ًىٟغصون وج٣ضًمهم للٗضالت، وم٘ طل٪ ٞالخضر ٢ض ًىُ

خباع.  خٗحن مغاٖاتها وألازظ بها ٖلى ٖحن ؤلٖا   (2)َم بها لىخضَم ٍو

اث وظم٘ اإلاٗلىماث الخانت باألخضار، والتي ٣ًىم بها يابِ  وفي مجا٫ الخدٍغ

ت ال٣ًاثُت هجض ؤن ٢اهىن الُٟل الُمجي ع٢م  هو ٖلى ؤهه "٩ًىن   2002لؿىت   45الكَغ

ت ٟحن الظًً ًهضع بخُُٗجهم  ٢غاع مً الىػٍغ بالدكاوع م٘ وػٍغ الٗض٫ نٟت للمْى الكَغ

في صواثغ بزخهانهم ُٞما ًخٗل٤ بخ٣صخي خاالث ظىىح ألاخضار، والخدغي ٖجهم  ال٣ًاثُت

دو البالٚاث والك٩اوي وظم٘ ؤلاؾخضالالث واإلاٗلىماث وبزباتها في مدايغ  وجل٣ي ٞو

ت ال٣ًاثُت ٖىض (3)وبعؾالها بلى الجهاث اإلاسخهت" ، ومً بحن ؤَم ما ًغاُٖه يابِ الكَغ

مت ما ًلي:  ال٣ُام بهظٍ ؤلاظغاءاث في خ٤ الخضر اإلاغج٨ب للجٍغ

                                                           
 .66،  65اب٤، م م_خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾ1
ٗت ؤلاؾالمُت وهٓم اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 2 ٣ي، خ٣ى١ ألاخضار في ؤلاظغاءاث الجىاثُت في الكَغ _ مىهىع بً ٖلي بً ٖبضهللا الخٍغ

اى(، عؾالت اإلااظؿخحر في الٗضالت الجىاثُت، ؤ٧اصًمي ه ا٠ً الٗغبُت وال٣ىاٖض واإلاىاز٤ُ الضولُت ) صعاؾت جإنُلُت وجُب٣ُُت في مضًىت الٍغ

اى،   122، م  2001للٗلىم ألامىُت، مٗهض الضعاؾاث الٗلُا، ٢ؿم الٗضالت الجىاثُت، الٍغ
 .67_خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾاب٤، م 3
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 ظبُػت ألاطئلت اإلاىحهت للحدر . ؤ

ت ال٣ًاثُتهجض ؤن اإلا٣ابلت التي جخم بحن اإلاد٤٣ والُٟل ؤمام مغخلت  ، ًخٗحن الكَغ

ى بىاء ٖال٢ت ظُضة م٘  الُٟل بمباصعة مً اإلاد٤٣، والخُىة ٖلُه مغاٖاة ؤَم شخيء َو

حر الٓغوٝ والجى اإلاىاؾب الظي  ألاولُت في بىاء ظؿىع الش٣ت هي بضاًت اإلا٣ابلت، ٞبٗض جٞى

ت اإلا٣ابلت، ٞهىا جبضؤ ظلؿت  حر الُمإهِىت للُٟل مً زال٫ ٚٞغ ٌؿمذ باإلؾترزاء وجٞى

ُت بمجاطبت ؤَغاٝ اإلاداصزت، ُٞخىلى اإلاد٤٣ الخىصص للُٟل مىاصًا بةؾمه، زم ًدب٘ الخد

ىُل٤ بالخضًض خى٫ َظا اإلاىيٕى  باصع الُٟل بؿااله ًٖ َىاًخه اإلاًٟلت، ٍو الخضًض، ٍو

 (1) بمدبت و بَخمام ول٠ُ.

ت زانت باألخضار وخضَم،  وعؤًىا ؤن َظا الىٕى مً اإلاٗاملت م٘ ٖضم وظىص قَغ

اصة ٖلى ؤن َظا الل ٣اء الظي ًخم بحن ًم٨ً ال٣ى٫ بإجها مٗاملت مٟخ٣غة في ؤعى الىا٢٘، ٍػ

ت مُٗىت لؤلخضار ٢ض ج٩ىن مً  اإلاد٤٣ والخضر وبن جهىعها وظىصٍ، ٣ٞض ًهلر لٟئت ٖمٍغ

٘ الجؼاثغي بلى ٚاًت ٖمغ  ٣ا للدكَغ ؾىت، ؤما باقي اإلاغاخل  13جمام الٗاقغة مً الٗمغ ٞو

ت و٢بل جمام الشامىت ٖكغة ٞهىا الخضر ٖلى صعاًت وبَإل ٖلى ؤمىع الخُاة وهطج  ال الٗمٍغ

ا له اإلاد٤٣ مٗه ٚحر مهمت  بإؽ به مً الىعي وؤلاصعا٥، ُٞب٣ى ؤؾلىب اإلا٣ابلت التي ًباصَع

ت ألاولى )مً  ت  13بلى  10بضعظت الٟئت الٗمٍغ ؾىت( ل٩ىن الخضر ٞى١ َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

ت،  ت ال٣ًاثُت والخغوط مً مغ٦ؼ الكَغ َضٞه َى ٦ُُٟت الخسلو مً يابِ الكَغ

ا يابِ وؤلا٦خٟاء باإلصالاء  داث التي ًيخَٓغ بها َى، ال الخهٍغ داث التي ًٚغ بالخهٍغ

ت ال٣ًاثُت، ؤو التي جٟغيها خ٣ُ٣ت الى٢اج٘ الجغمُت اإلاغج٨بت.    الكَغ

ت ال٣ًاثُت، ؤهه ٢ض ًخهٝغ الخضر  خُلب في الل٣اء الظي ًباقٍغ يابِ الكَغ ٍو

ٌ ؤلاظابت اث ٦إن ًٞغ ٚحر ملؼم بال٨الم،  ٖلى ألاؾئلت اإلاىظهت بلُه، ومً زمت ٞهى  بخهٞغ

ىت يضٍ، بل ًخىظب ٖلى  ٌ ؤلاظابت بةلتزام الهمذ ال ًم٨ً ؤن ًازظان ٣٦ٍغ وؤن ٞع

ظا ما بصعى بلُه اإلااجمغ  اإلاد٤٣ جيبحهه بإن ال ًجُب ٖلى ألاؾئلت بال بدًىع مدامُه، َو

، وؤن ؤؾلىب الهمذ مً 1953الضولي الؿاصؽ ل٣اهىن ال٣ٗىباث اإلاى٣ٗض في عوما ؾىت 

غ١ التي ًلجإ بلحها اإلاتهم بما في طل٪ الخضر للضٞإ ًٖ هٟؿه ألهه ًجض في الؿ٩ىث ؤَم الُ

ظا ختى ال ًدُِ هٟؿه بالٓغوٝ  مهلخت ٦بحرة جدمُه مً الى٢ٕى في ؤلاؾخضعاط، َو
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مض في  ٤ ٢ض ًُُل ٞترة الخد٤ُ٣ ٍو م ؤن َظا الٍُغ الهٗبت التي ًسل٣ها الخد٤ُ٣، ٚع

  (1)ؤمضَا.

ه ججىِب الُٟل ؤلاظغاءاث اإلاٗخاصة جىظحهها للمتهمحن البالٛحن، ومً زمت ٞةهه ًخٗحن مٗ

خهىعون  ٟا٫ ٖاصة ما ٨ًظبىن ٍو بإن ج٩ىن َبُٗت ألاؾئلت وصًت ل٨ؿب ز٣ت الُٟل، ألن ألَا

ابهم، م٘  خماص ٖلى بٖتراٞاتهم، ٞال ًجىػ ؤلاًداء لهم ؤو بَع ؤمىعا لم ج٣٘ ؤنال، صون ؤلٖا

البالٜ في البٌٗ مً ؤلاظغاءاث ٧اإلاىاظهت م٘ بٌٗ ٖضم مٗاملت الُٟل الجاهذ ٧اإلاتهم 

غاٝ مشال الكهىص ختى ال هضٞ٘ بالُٟل في بظغاءاث ٢ًاثُت ٢ض جازغ ٖلُه.  (2) ألَا

ه ؤو ٖضم ظؿامخه، ٞةهه ًب٣ى صاثما  م ظؿامت الجغم اإلاغج٨ب مً َٞغ ل٩ىن الُٟل ٚع

اصة ٖلى ضخُت َظا الجغم، بٖخباعا ل٠ًٗ ٢ضعاجه ال٣ٗلُت والىٟؿُت وختى الب ضهُت، ٍػ

ت ال٣ًاثُت،  ُت الٗىامل اإلادُُت به واإلاازغة ُٞه ..بلخ، و٧ل طل٪ لُلخ٣ي بًابِ الكَغ هٖى

الظي ٢ض ال ًدُُه بجى مً الهضوء واإلادبت والش٣ت، ُٞضٞ٘ به بلى ْهىع ظغاح ٖم٣ُت في 

حر هٕى مً الُمإهِىت  ت ال٣ًاثُت جٞى هٟؿه ًهٗب بػالتها، لظل٪ ًخىظب ٖلى يابِ الكَغ

ت خ٣ُ٣ت الجغم.          للُٟل للىنى٫ به بلى مٗٞغ

ت ال٣ًاثُت ؤًًا، ؤلابخٗاص ٖلى ٢ضع مم٨ً ٖىض بؾخجىاب  خٗحن ٖلى يابِ الكَغ ٍو

ا، وؤوصخى اإلااجمغ الخامـ للجمُٗت  بت ؤو ٚحَر الخضر ًٖ ؤًت ٖباعاث بظًئت ؤو م٣غوهت بالَغ

ت لل٣اهىن الجىاجي ٖلى ؤن " الخٟغ٢ت بحن ألاخضار م ً مجهم ٖغيت للجىىح، ومً مجهم اإلاهٍغ

مخىعٍ ٞٗال في الجىىح ٖلى ؤن ٩ًىن مٗاملت الُاثٟت ألاولى مً اإلاٗغيحن للجىىح بىؾاثل 

حٛلب ٖلحها اإلاسخت ؤلاظخماُٖت، ؤما باليؿبت للُاثٟت الشاهُت مً الجاهدحن ٞٗال ٞخ٩ىن 

ت بُاب٘ ظىاجي بظخماعي."   (3)اإلاٗاملت مهبٚى

ت زانت باألخضار وفي ألازحر هجض ؤن َظا ا لٗىهغ ال ًخد٤٣، َاإلاا ؤهه ال وظىص لكَغ

م.  ٦جهاػ و٦إٞغاص مٗضون للخٗامل م٘ ٞئت ألاخضار بمسخل٠ ؤٖماَع

                                                           
، صٖىي الخ٤ الٗام وصٖىي الخ٤ الصخصخي 1ط _ مدمض ٖلي ؾالم ُٖاص الخلبي، الىؾُِ في قغح ٢اهىن ؤنى٫ اإلادا٦ماث الجؼاثُت،  1
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  وضؼ بصماث ؤصابؼ وصىز ألاخدار . ب

ت ال٣ًاثُت بلى َظا ؤلاظغاء في بَاع بظغاء اإلاٗاًىاث اإلاُضاهُت   ًلجإ يابِ الكَغ

ظا إلزباث خا مت، َو لت ألاشخام وألام٨ىت وألاقُاء طاث الهلت بم٩ان بعج٩اب الجٍغ

ت ال٣ًاثُت ؤلاؾخٗاهت بإَل  ب، ولًابِ الكَغ بالىا٢ٗت ٢بل ؤن جىالها ًض الٗبض والخسٍغ

ُلب عؤحهم قٟهُا ؤو بال٨خابت بٛحر خل٠ ًمحن بال بطا ب٢خًذ  ُاثه عؤحهم الٟجي، ٍو الخبرة إٖل

ظا لٛغى الخهى٫ ٖلى ؤلاًًاخاث طاث الُ اب٘ الٟجي ٦ةظغاء ٞدىم الًغوعة طل٪، َو

مت، ؤو آزاع ٖلى ألاقُاء التي ًخم يبُها ختى ال ًسصخى  ٖلى ما وظض مً آزاع في م٩ان الجٍغ

 (1)يُاٖها.

ظٍ ؤلاظغاءاث هي هٟؿها التي جُب٤ ٖلى ٞئت ألاخضار، وبٗض يبِ الخضر ًباصع  َو

٣ ت وهي ٍَغ ت عظا٫ الكَغ ٍغ وؤزظ بهماجه بمٗٞغ ت ال٣ًاثُت بخهٍى ت ًلجإ يابِ الكَغ

هاع الخ٣ُ٣ت في الجغاثم اإلاغج٨بت في اإلاؿخ٣بل، وطل٪ بالغظٕى بلى ؤعق٠ُ نىع  بلحها إْل

مت، ٚحر ؤهه جم مهاظمت َظا  اإلاتهمحن ؤو بهماث ؤنابٗهم للخٗٝغ ٖلى َىٍت مغج٨ب الجٍغ

 (2)ؤلاظغاء بكضة ألهه ًتر٥ آزاع ؾلبُت في طًَ الخضر وهٟؿِخه.

ت مُٗىت، ببخضاءا مً الخامؿت  ٨ٟٞغة ؤزظ بهماث الخضر هغي ؤجها جهلر لٟئت ٖمٍغ

ٖكغة مشال، ؤما خضر في ٖمغ الٗاقغة مً ٖمٍغ ٞما ؤ٦ثر_ ؤي ٢بل جمام الخامؿت ٖكغة_ 

ٞهىا ال ًٟهم مٗجى ؤزظ البهماث ختى عبما ًٟهمها هٕى مً اللٗب، وبطا ما جم بٞهامه خؿب 

اع ؾلبُت ٖلى هٟؿِخه مؿخ٣بال، ٢ضعاجه في الخمُحز ٢ض حؿبب له هٕى مً الخٝى وجلخ٤ له آز

ُه و٢ضعجه في  ت التي ٩ًىن ٞحها الخضر، م٘ مضي ٖو لظل٪ ال بض مً مغاٖاة ؤوال اإلاغخلت الٗمٍغ

اصة ٖلى طل٪ ٣ٞض ٩ًىن ٌٗاوي مً ٣ٖض هٟؿُت في  جمُحز ما ٣ًام له ؤو ًىظه بلُه، والخضر ٍػ

ض ألامغ خضة.  خُاجه ٢ض جٍؼ

ت ومً ألامىع التي لم جثر زالٝ في ا  ل٣ٟه، ًٖ مضي بم٩اهُت ٢ُام يابِ الكَغ

ال٣ًاثُت مً ؤزظ نىع وبهماث ؤناب٘ اإلاكدبه ٞحهم مً اإلاتهمحن البالٛحن باعج٩اب 

ظا ؤلاظغاء ؾل٨خه ٧اٞت صو٫ الٗالم، وله ٚاًت ٦بحرة في جبُان الخ٣ُ٣ت ُٞما  الجغاثم، َو

ٞئت ألاخضار، بط هجض  ًسو الجغاثم اإلاغج٨بت في اإلاؿخ٣بل، ٚحر ؤن ألامغ ًسخل٠ ُٞما ًسو

٣ا لخد٤ُ٣ شخهُت الخضر  ؤن البٌٗ مً ال٣ٟه ؤًضٍ، وحجتهم في طل٪ ؤهه ؤص١ ٍَغ
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م ؤ٢ل خضة مً وي٘ الخضر في  اصة ٖلى ؤن َظا ؤلاظغاء في هَٓغ اإلاىدٝغ وجدمي البريء، ٍػ

صاع اإلاالخٓت ؤو ماؾؿاث ؤلاًضإ اإلاا٢ذ، ؤو ويٗه جدذ اإلاغا٢بت الاظخماُٖت في الٟترة 

 (1)اب٣ت للمدا٦مت.الؿ

وهجض ؤهه ؤوصخى اإلااجمغ الضولي الٗغبي الخامـ للضٞإ الاظخماعي الظي بو٣ٗض في 

بإهه" بطا ٧ان مً الًغوعي ؤلاخخٟاّ ببهماث ونىع ألاخضار  1972جىوـ لؿىت 

الجاهدحن للخٗٝغ ٖلى ؾىاب٣هم الجىاثُت اإلاايُت، ٞةن مهلخت الخضر ج٣خطخي ؤن ٩ًىن 

ٖلى ؤن جمخي َظٍ الؿىاب٤ متى بلٜ الخضر ؾً الغقض ختى ال ٩ًىن طل٪ في ؤي٤ُ الخضوص 

 (2)مهضصا في مؿخ٣بله بمايُه."

ٚحر ؤن ال٨شحر مجهم بؾدبٗض َظا ؤلاظغاء وب٣ىة مؿخضلحن في طل٪ ٖلى ؤن َظا ؤلاظغاء 

ض ٖىاٍئ مجها في خالت  ي، وؤهه ًٍؼ ، ٞهى بُبُٗخه ٌٗاوي مً ٣ٖضة الكَغ ًًغ بالُٟل اإلاىدٝغ

اصة ٖلى ؤن ؤزظ بهم اجه ؤو نىعجه، ٦ما ؤهه ٢ض ًضٞٗه مً ظضًض للٗىصة لئلهدغاٝ، ٍػ

م مً ٞا٢ضي  ًألاخضار الظً ٌٗغيىن ٖلى اإلادا٦م لِؿىا ظمُٗا مغج٨بي ظغاثم، بل ؤ٦ثَر

اًت والخماًت، وؤهه ٌٗخبر في هٓغ الٗامت ونمت حكحن الخضر وججٗل مىه مجغما في هٓغ  الٖغ

ظا ما ًدىا٢ٌ م٘ مب ٌ مٗاملت الخضر ٖلى ؤهه الىاؽ، َو اصت و٢ىاهحن ألاخضار التي جٞغ

 (3)مجغم 

ت ال٣ًاثُت ٖىض ال٣ُام بهظا ؤلاظغاء ؤال ًلجإ  ومً زمت ٞةهه ًخىظب ٖلى يابِ الكَغ

ًه ال٣ُام بظل٪، ٞال ٌؿ ُبه، وبطا ما ؤبضي الخضر ٞع ٠ الخضر ؤو جَغ خٗمل مٗه بلى جسٍى

ب في هٟؿُت الُٟل، ألهه ٢ض ، و٧ل ؤؾلىب مً قإهؤؾلىب الٗى٠ ؤو التهضًض ه بض الٖغ

ظا ما ًىلض في هٟؿِخه هٕى مً ال٨ٍغ  بت مىه، َو ًضٞ٘ به بلى ٢ُامه بهظا ؤلاظغاء ًٖ ٚحر ٚع

ًه ال٣ُعي الخىظه مً ظضًض بلى مغ٦ؼ  ت ال٣ًاثُت، وبالًغوعة ٞع بػاء يابِ الكَغ

ت لل٣ُام بالخد٣ُ٣اث.  الكَغ

ٗاث اإلا٣اعهت ال٣اهىن ؤلا  ت مً وهجض مً الدكَغ م جم٨حن الكَغ هجلحزي، الظي ٚع

ت وألاصلت الجىاثُت لؿىت  ٣ا ل٣اهىن الكَغ ، ٚحر ؤهه ؤصعط ٢ُىصا ٖلى 1984ؾلُاث واؾٗت ٞو

ت ُٞما ًسو بظغاء ؤزظ البهماث والهىع لؤلخضار ومجها: يغوعة الخهى٫ ٖلى  الكَغ

                                                           
 .78، 77_خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾاب٤، م م 1
 .224_ مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي، مغظ٘ ؾاب٤، م  2
 .68_خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾاب٤، م  3
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اًخه ، يغوعة بطن مً ؤخض والضي الخضر ؤو ونُه ؤو مدامُه ؤو الجهت اإلاؿاولت ًٖ ٖع

خىالٍ يابِ ال ج٣ل عجبخه ًٖ مضًغ ؤو عجبت عاثض في  ت ٍو ال٣ُام بهظا ؤلاظغاء في مغ٦ؼ الكَغ

ي ٖلى ألا٢ل، وؤن ٩ًىن ؤزظَا ٢اثم ٖلى مبرعاث م٣ٗىلت، وؤن ٩ًىن ؤزظَا  اإلاٟهىم الكَغ

٩ىن  مت زُحرة، ج٩ىن ٣ٖىبتها السجً ٍو في خالت ما بن ٧ان الخضر مخىعٍ بالٟٗل في ظٍغ

اًخه...." بدًىع   (1)ؤخض ألاشخام اإلاكاع بلحهم ؤٖالٍ ؤو ؤخض ممشلي الجهت التي ٣ًىم بٖغ

غي ُٞه ؤهه بطا ٧ان مً الًغوعي ؤزظ  م٘ ؤن البٌٗ مً ال٣ٟه بجسظ مى٠٢ وؾِ ٍو

٤ للخٗٝغ  ٍغ حن ؤو اإلاٗغيحن لئلهدغاٝ، ٦ةظغاء َو نىع وبهماث ؤناب٘ ألاخضار اإلاىدٞغ

ةهه ًخٗحن ؤن ٩ًىن طل٪ في ؤي٤ُ الخضوص، ٖلى قٍغ ؤن ٖلى ؾىاب٣هم الجؼاثُت اإلاايُت، ٞ

حٗضم بهماث ألاخضار ؤو نىعَم بطا بهتهذ ؾلُت الخد٤ُ٣ بإال وظه إلخالت الخضر ٖلى 

ت  اإلاد٨مت، وبطا جخُلب ألامغ ؤن ًازظ طل٪ ٦إصلت في باقي اإلادا٦مت ُٞجب ؤن جداٍ بالؿٍغ

خضار، ٖلى ؤن حٗضم بطا ما بلٜ الخضر في جضاولها بحن الجهاث اإلاسخهت التي جخٗامل م٘ ألا 

 (2)ؾً الغقض الجؼاجي ٧ي ال جازغ ٖلى مؿخ٣بله.

ت ال٣ًاثُت بإزظ بهماث ونىع  ولظل٪ ٞاإلابضؤ ؤهه ال زالٝ في ٢ُام يابِ الكَغ

ت  لؤلشخام البالٛحن اإلاكدبه ٞحهم واإلاتهمحن بةعج٩اب الجغاثم ل٨ك٠ شخهُاتهم ومٗٞغ

بالخضر وبخؿاؾه بإهه مجغم مشل البالٜ، طل٪ ما ًدىا٢ٌ  ؾىاب٣هم، ٞهظا ؤلاظغاء ٢ض ًازغ 

م٘ مباصت ٢ىاهحن ألاخضار التي ججىب مٗاملت الخضر ٖلى ؤهه مجغم، وبالخالي ٌؿدبٗض 

ؤلاظغاء بال ب٢خًذ الًغوعة طل٪، واللجىء بلى ؤزظ البهماث ؤو نىع ًٖ ألاخضار ٖىضما 

مت زُحرة، و٦ظا َغوب الخضر مً ٖاثلخه وع  خه، وحٗظع ج٩ىن الجٍغ ًٞه ال٨ك٠ ًٖ ٍَى

 (3)بجساط ؤي بظغاء آزغ ؾىي َظا ؤلاظغاء ألازحر للخٗٝغ ٖلُه.

٣ضث ماجمغاث صولُت، خى٫ مضي  وهغي ؤهه ؤزحرث ال٨شحر مً الى٣اقاث والخىنُاث ٖو

مت  ؤزظ بهماث ونىع الخضر مً ٖضمه، وؤج٣ٟىا ٖلى يغوعة ألازظ بها في خا٫ الجٍغ

الخٗٝغ ٖلى َىٍت الخضر بلى ٚحر طل٪، ٚحر ؤهه لم جىا٢ل ما الخُحرة، و٦ظا في خالت ٖضم 

ت التي جازظ ٞحها بهماث الخضر، َل مً بضاًت اإلاؿ لت الجؼاثُت للخضر ؤم اءاإلاغخلت الٗمٍغ

ت ألازغي اإلاخ٣ضمت ٦ٗمغ الؿاصؾت ٖكغة، الؿابٗت ٖكغة، ل٩ىن الُٟل  في اإلاغاخل الٗمٍغ

 حز والىعي في ٞهم ما ًخسظ في خ٣ه مً بظغاءاث.ٖلى ٢ضع مً الخمُألازحرة في َظٍ الٟتراث 

                                                           
 .225_ مدمض مدض ؾُٗض الهاحي، مغظ٘ ؾاب٤، م  1
 .68_خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾاب٤، م  2
 .545، 544_ خؿً مدمض عبُ٘، مغظ٘ ؾاب٤، م م  3
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وفي الخالنت ٞةهه ال بض مً مغاٖاة اإلاهلخت الًٟلى للُٟل، ل٩ىن الٛاًت مً ٧ل 

الظه ال جضمحٍر هٟؿُا، ألن الُٟل ًب٣ى  بظغاء ًخسظ في خ٤ الخضر، َى مً ؤظل خماًخه ٖو

مت.   ىامل صٞٗخه بلى اعج٩اب الجٍغ ُىت وضخُت ْغوٝ ٖو  صاثما َع

 ؤلاطخػاهت بمدام خالل مسخلت الاطخدالل ابػا:ز 

خًىع اإلادامي ؤزىاء مغخلت الضٖىي الٗمىمُت، ؾُما مغخلت اإلادا٦مت ٌٗض يماهت 

ى ما ههذ ٖلُه ٧ل صؾاجحر و٢ىاهحن ؤٚلب الضو٫ وبن لم ج٨ً ٧لها،  لخماًت خ٣ى١ اإلاتهم، َو

ذ مسخل٠ و ؤٖخبرجه مً ؤَم الخ٣ى١ التي ًجب ؤن جغاعى لخ٨َغـ مدا٦مت ٖاص لت، زم ٖٞغ

ٗاث جُىعا مً خُض الىو ٖلى يغوعة خًىع مدام ؤزىاء مغخلت الخد٤ُ٣  الدكَغ

 .ال٣ًاجي، وؤؾخمغ ألامغ بلى ٚاًت ججؿُض يماهت خًىع اإلادامي في مغخلت الًبِ ال٣ًاجي

تراٝ به، وؤهه مًمىن  151جًمً الضؾخىع الجؼاثغي الخ٤ في الضٞإ في اإلااصة و  باإٖل

اإلااعر  12_15جؼاثُت، وظؿضث َظٍ الًماهت في ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢مفي ال٣ًاًا ال

اعة اإلادامي للُٟل، زم جإحي اإلااصة  50، في اإلااصة 2015ًىلُى  15في  مىه ٖلى الخإ٦ُض ٖلى ٍػ

مً ال٣اهىن الؿال٠ الظ٦غ لخىضر ألامغ بالخٟهُل والظي ظٗلخه وظىبي في َظٍ  54

ُاٍع للمدام، و٦ظا جإزغ َظا ألازحر ًٖ الخًىع ٖىض اإلاغخلت، وبُيذ في خالت ٖضم بزخ

 (1) الؿمإ،...بلخ مً ؤلاظغاءاث.

ٚحر ؤهه ب٣ي بق٩ا٫ ًشاع ٧ل مغة خى٫ مضي جىاٞغ خ٤ اإلاتهم في ؤلاؾخٗاهت بمدام في 

ظا ل٩ىن َظٍ اإلاغخلت ال جدخاط بلى صلُل  َظٍ اإلاغخلت، ٞمجهم مً بٖخبٍر ٚحر يغوعي، َو

حر الًماهاث التي ٣ًخًحها وكىء الضلُل، ٚحر ؤن مً  ٢اَ٘، ومً زمت ٞهي ًٖ ٚجى ًٖ جٞى

٘ ألاإلااوي الظي زى٫  طَب زالٝ طل٪ بًغوعة خًىع اإلادامي، مشلما َى الخا٫ في الدكَغ

 ( 2)للمكدبه ُٞه الخ٤ باإلؾخٗاهت بمدام في مغخلت ؤلاؾخضالالث. 

اإلاؿاؽ بد٣ى٢ه  ؤن خًىع اإلادام م٘ اإلاكدبه ُٞه في َظٍ اإلاغخلت، ًًمً له ٖضمو 

ت ال٣ًاثُت، ٣ُٞىي مً ز٣ت ألاٞغاص في ؾالمت ؤلاظغاءاث،  اجه مً َٝغ يابِ الكَغ وخٍغ

ا مً الغ٢ابت ٖلى ال٣اثم باإلظغاء ًمىٗه مً  ألن جىاظض اإلادامي في َظٍ اإلاغخلت ٌٗخبر هٖى

٣ت مى٧له في مغخلت البدض  اجساط ؤي بظغاء جد٨مي يض اإلاكدبه ُٞه، ومى٘ خًىعٍ ٞع
                                                           

اإلاٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م  1996صٌؿمبر 7اإلاىا٤ٞ لـ 1417عظب  26اإلااعر في  96/438_ صؾخىع الجؼاثغ الهاصع باإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م 1

ضة الغؾمُت ع٢م  15/11/2008اإلااعر في  19/ 08 ع٢م ، وال٣اهىن 19/04/2002اإلااعر في  02/03  .82، اإلاٗض٫ واإلاخمم ، الجٍغ
ت ال٣ًاثُت_ ٖبض هللا ماظض ال٩ٗاًلت، الىظحز في 2 ، صعاؾت جدلُلُت جإنُلُت ه٣ضًت م٣اعهت في ال٣ىاهحن الٗغبُت وألاظىبُت، صاع الكَغ

 .187، 186، م م 2010، 1ػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ٍالش٣اٞت لليكغ والخى 
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ً ٣ُٖضجه والخد غي ُٞه بزال٫ بد٤ الضٞإ اإلا٨ٟى٫ صؾخىعٍا، ٦ما ؤهه ًجىػ لل٣اضخي ج٩ٍى

ٖلى ما جدىٍه مدايغ الاؾخضال٫، وبالخالي وظىب ٖضم الٟهل بحن اإلادامي ومى٧له ختى في 

  (1)مغخلت الاؾخضال٫.

لُه ٞسهىنُت وخاظت الخضر ًدخاط بلى خًىع اإلادامي في ؤي مغخلت ٩ًىن  ٖو

٘ ٖلُه، ل٩ىهه في  الخ٣ُ٣ت ي٠ُٗ بضهُا وز٠ُٟ ٣ٖلُا وجى٣هه الخبرة في الخُاة وؾَغ

ت ال ج٨بر صٞٗت واخضة، وبهما جخُلب في  الى٢ٕى في ؤلاهدغاٝ، ل٩ىن مل٩اجه ال٣ٗلُت وال٨ٍٟغ

ل، وطل٪ ال ًخإحى بال عوٍضا عوٍضا.  ا بلى و٢ذ ٍَى  (2)همَى

٘ ؤلاهجلحزي في في البٌٗ مً ؤما ٗاث اإلا٣اعهت ٧الدكَغ خالت جىظُه ؾاا٫  الدكَغ

ت ًخىظب خًىع ؤخض ولُه ؤو مً له خ٤ الىناًت ٖلُه ؤو مدامي  للخضر مً ٢بل الكَغ

تراٝ اإلاإزىط مً الخضر ٚحر ٢اهىوي، وؤن ٩ًىن  ضم خًىع ؤخضَم ٩ًىن الٖا الخضر، ٖو

الؿاا٫ بُٗضا ًٖ اؾخٗما٫ ألالٟاّ اإلا٣غوهت بالؿب والىٗىث الؿِئت التي جاصي بلى 

ىض  تؤلاَاهت، ٖو ٣ا ل٣اهىن الكَغ وألاصلت الجىاثُت لؿىت  جىظُه ألاؾئلت للخضر ؤن ٩ًىن ٞو

ت جىظُه ؤؾئلت للخضر ًيبغي ؤن  1984 وال٣اهىن الٗام، وبطا ما جُلب ألامغ ٖلى الكَغ

 (3)٩ًىن ؤخض والضًه ؤو ونُه ؤو مدامي الخضر ؤو مضًغ اإلاضعؾت خايغا خُجها ٖلى ألا٢ل.

داث ألاخضار ج٩ىن بد ًىع بطا ولُه الكغعي )ألاب ؤو ألام...(، و بمخىاٖه وه٣ل جهٍغ

داث بال بدًىع اإلادامي، ٞال ًٟغى ٖلُه طل٪ وال ًخسظ في  ًٖ حسجُل ألا٢ىا٫ والخهٍغ

ٌ في اإلادًغ اإلادغع يضٍ. ت إلظباٍع ٖلى طل٪، وبهما ؤلاقاعة بالٞغ  (4)خ٣ه ؤلاظغاءاث ال٣ؿٍغ

٣ت الخضر، ل٩ىن ٢ضعاث الُٟل في ؤي  ٞالٛاًت مً الضٖىة بلى خًىع الضٞإ ٞع

داث  ت ج٩ىن يُٟٗت، ومً زمت ٢ض ًضلي بإ٢ىا٫ ٚحر ؤ٢ىاله، ؤو ًهغح بخهٍغ مغخلت ٖمٍغ

ت ال٣ًاثُت، ألن جىاظضٍ في مغ٦ؼ  ت ال٣ًاثُتمسالٟت مً يابِ الكَغ وحٗامله م٘  الكَغ

ت ال٣ًاثُتعظل  ضم الغاخت في ؤلاصالء بإي الكَغ ، ٖو ب والخٝى  ٢ض ًىلض لضًه ٣ٖضة الٖغ

ذ ُٞما ًسو الى٢اج٘ اإلاخاب٘ بها.   جهٍغ

                                                           
ت الصخهُت ؤزىاء مغخلت البدض الخمهُضي، الاؾخضال٫، مغظ٘ ؾاب٤، م 1 اًبُت، يماهاث الخٍغ  . 97_ ٖبض هللا اَو
بي، 2 ض الٚؼ ت الجؼاثُتـ اإلاجلض الخامـ، الخ٣ى١ الجؼاثُت الٗامت َىاعت اإلاؿاولُت وال٣ٗاب، صاع نا_ ال٣اضخي ٍٞغ صع، بحروث، ٍ اإلاىؾٖى

 .186، م 1995الشالشت، ؾىت 
 .223_ مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي، مغظ٘ ؾاب٤، م 3
ت ال٣ًاثُت4 ا ؤًٖاء  -_ ؤخمض ٚاي، الىظحز في جىُٓم ومهام الكَغ ما٫ وؤلاظغاءاث التي ًباقَغ ت وجُب٣ُُت مِؿغة هدىاو٫ ألٖا صعاؾت هٍٓغ

ت ال٣ًاثُت للبدض ًٖ الجغاثم والخد٤ُ٣ ٞحها،  .62، م 2008، 1صاع َىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، ٍ الكَغ
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ت ؤن جإزغ خًىع ؤخض والضي الخضر ؤو ونُه ؤو مدامُه  وفي خالت ما بطا جبحن للكَغ

ٌؿبب ؤيغاع للخضر ٖىض م٣ابلخه، ٞةن جىظُه الؿاا٫ بلُه ًخىظب في َظٍ الخالت ؤزظ 

ي،  وبهٟت ٖامت بٗض ؤلاطن مً يابِ ال ج٣ل عجبخه ًٖ مضًغ ؤو عجبت عاثض في اإلاٟهىم الكَغ

ً ألاؾئلت التي جخُلب ؤلاظابت ٖلحها ًيبغي بَإل الخضر ٖلحها، وبٞهامه  ؤلاهتهاء مً جضٍو

 (1) بمًمىن جل٪ ألاؾئلت التي وظهذ بلُه ؤزىاء اإلا٣ابلت.

داث ؤو ؤلاظابت ًٖ   وفي طل٪ ألازىاء ٞةن للمكدبه ُٞه الخ٤ في ٖضم ؤلاصالء بإي جهٍغ

ظا ما َالب به ٧ل ألاؾئلت اإلاىظهت لضًه، أل  ىت لئلزباث يضٍ، َو هه ًم٨ً ؤن حؿخٛل ٢ٍغ

لبدض خ٣ى١  1960اإلاكاع٦حن في الخل٣ت الضعاؾُت لؤلمم اإلاخدضة اإلاى٣ٗضة في ُِٞىا لؿىت 

ٌ بُٖاء ؤي  ت في ؤن ًٞغ ؤلاوؿان في الضٖىي الجىاثُت، وؤ٦ضوا بإن للمتهم ٧امل الخٍغ

الهاصعة ًٖ اإلااجمغ الضولي الشاوي ٖكغ مٗلىماث ؤو بُاهاث جُلب مىه، و٦ظا الخىنُاث 

جب بباٙل بد٣ه  ل٣اهىن ال٣ٗىباث، في البىض الخامـ بإن للمتهم الخ٤ في الهمذ، ٍو

 (2) ٞىعا...بلخ

ا مهالر  ومً زمت ٞخىاظض اإلادام م٘ الخضر في بظغاءاث ؤلاؾخضال٫ التي جباقَغ

ت ال٣ًاثُت حر ألامان ال الكَغ ظي ًدخاط بلُه الُٟل ًًٟي الهٟت ال٣اهىهُت، و٦ظا جٞى

م  ظا للىنى٫ بلى جد٤ُ٣ الٛاًت مً ٢اهىن ألاخضار ؤو الُٟل واإلاخمشل في جإَُل وج٣ٍى َو

 (3)الخضر.

وفي ألازحر هخىنل بلى ال٣ى٫ وبن ٧اهذ الضٖىاث والخىنُاث الضولُت جضٖى بلى يغوعة 

اإلاغوهت خًىع ومغا٣ٞت اإلادامي للخضر ٖىض الخدغي مٗه، ويغوعة بجبإ ؤؾالُب جدؿم ب

ت  والهضوء، بال ؤن ألامغ ًُغح ُٞما بن ٧ان خًىع اإلادامي ًسو ظمُ٘ الٟئاث الٗمٍغ

للخضر ؤم ال، وما الضوع الظي ٣ًىم به بػاء الخضر، ألن البالٜ بطا ما ؤٞهم مً َٝغ 

ت ال٣ًاثُت ؤخُاها، وؤخُاها  مدامُه، ٞةهه ًخ٣ً ٞىُاث ال٨ظب والتهغب مً ؤؾئلت الكَغ

٘ ختى وبن ٧اهذ ناص٢ت بال ؤهه ًهُٛها بإؾلىبه الخام، في خحن الخضر ؤزغي ًضلي بى٢اج

ت ال٣ًاثُتٞهى ختى وبن ؤٞهم ًٖ ٦ُُٟت الغص والخٗامل م٘ عظل  ، بال ؤهه ال ًدؿً الكَغ

داث ٢ض ج٩ىن ناص٢ت و٢ض ج٩ىن ٚحر طل٪، ؤو ؤهه ٌٗتٝر  ضلي ٖكىاثُا بخهٍغ َظٍ الٟىُاث ٍو

                                                           
 .224، م مغظ٘ ؾاب٤_ مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي، 1
، ٖىي الخ٤ الٗام وصٖىي الخ٤ الصخصخي 1_ مدمض ٖلي ؾالم ُٖاص الخلبي، الىؾُِ في قغح ٢اهىن ؤنى٫ اإلادا٦ماث الجؼاثُت، ط2

 .473، 472، م م 1996لش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ومغخلت الخدغي و ؤلاؾخضال٫، م٨خبت صاع ا
 .117، م مغظ٘ ؾاب٤_ َُشم الب٣لي، 3
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ت  بيؿبُت الى٢اج٘ بلُه في خحن َى لم ًغج٨بها.. بلخ، لظل٪ ًخُلب مً يابِ الكَغ

حر ظى ٌؿىصٍ الش٣ت  ال٣ًاثُت ٖضم الخض٤ُ٢ ٦شحرا م٘ الخضر في َغح ألاؾئلت، ومداولت جٞى

 والهضوء وخؿً الخٗامل، وبىاء ظؿغ اإلادبت بُجهما. 

 :اإلاعلب الثاوي

ت الحدر الشسظت اللضائُت صالخُت  في جلُُد خٍس

ت ال٣ًاثُتجباقغ مهالر  بظغاءاث الخدغي م٘ الخضر، ٚحر ؤهه ٢ض ًًُغ  الكَغ

ت ال٣ًاثُت ؤزىاء الخد٤ُ٣ مٗه وهٓغا لخُىعة الى٢اج٘ وظؿامت الجغم، و  يابِ الكَغ

ى بظغاء  خه، ؤال َو بٖخباعا لؿً الخضر، ؤن ًخسظ بػاء الخضر بظغاء مً قإهه اإلاؿاؽ بدٍغ

بىٕى مً الخىيُذ  12_15 مالخى٠ُ٢ للىٓغ، َظا ؤلاظغاء جىاوله ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢

ظا ُٞما ًخٗل٤  والخٟهُل، )الٟٕغ في اوهدىاوله اإلاخٗل٣ت بخى٠ُ٢ الخضر للىٓغ  بالًماهاثَو

ت الجاثؼ بزًاٖها إلظغاء الخى٠ُ٢ للىٓغ، م٘ مغاٖاة ألاو٫( اصة ٖلى جدضًض الٟئت الٗمٍغ ، ٍػ

والظي ىٓغ، قغوٍ طل٪، ألن ؾً اإلاخابٗت الجؼاثُت لِـ َى طاث ٖمغ جى٠ُ٢ الخضر لل

 اوله في ) الٟٕغ الشاوي(ىهد

 :ول الفسع ألا 

 الضماهاث اإلالسزة للحدر اإلاىكىف للىظس

خباع  صٖذ ال٨شحر مً الىهىم الضولُت التي ؤولذ الاَخمام بالُٟل، بلى ألازظ بٗحن ؤلٖا

للمهلخت الًٟلى له، وظؿضث في ههىنها بب٣اء الُٟل في البِئت التي بٖخاص الِٗل 

خه ؤو اإلاؿاؽ بها بال ٦مالط ؤزحر وو٣ٞا للكغوٍ وؤلاؾخ٣غاع ٞحه ا، وال ًلجإ بلى ٢ُض خٍغ

ظٍ ؤلاظغاءاث هدىاولها بىٕى مً الخىيُذ  ٗاث الضازلُت للضو٫، َو اإلاىهىم ٖلحها في الدكَغ

 ٖلى الىدى الخالي:

ت ال٣ًاثُت بظغاء ويٗه في  ت الُٟل في َظٍ اإلاغخلت"َى ؾلى٥ يابِ الكَغ ج٣ُُض خٍغ

ت لؤلخضار صون ألازغي، َظا ؤلاظغاء الخى٠ُ٢ للىٓ غ، والظي ٢غع لبٌٗ مً الٟئاث الٗمٍغ

ه    (1)ال٣ٟه الٟغوسخي بإهه "خغاؾت الصخو صون مٟاع٢خه بالٗحن اإلاجغصة."الظي ٖٞغ

                                                           
1
_ Jacques le roy,juris classeur ,gard a vue, vol 01, 1999, p123. 
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ٝغ ؤًًا بإهه" بخخجاػ شخو مً َٝغ عظا٫ الًبِ ال٣ًاجي وويٗه جدذ  ٖو

هم بمغ٦ؼ جاب٘ لهم وإلاضة مدضصة ٢اهىها ٢هض مىٗه مً الٟغاع ؤو َمـ  مغا٢بتهم وجهٞغ

اث ألاولُت." شما جيخهي الخدٍغ مت، ٍع  (1)مٗالم الجٍغ

ت ال٣ًاثُت لِـ في خضٍ مدال للجض٫، وبهما  ُٟت الكَغ ومً زمت ٞمىيٕى ْو

ت ال٣ًاثُت مً نالخُاث  مىيٕى الخالٝ الضاثم َى مضي ما ًصر ؤن ًمىذ للكَغ

اء اإلااجمغ الضولي ل٣اهىن ؤلاظغاءاث ٢ًاثُت، وؤزاع َظا اإلاىيٕى ه٣اف وزالٞا بحن ؤًٖ

ٖىضما ها٢ل اإلااجمغ: ؤ/ ؾلُت  1960الجىاثُت، الظي ٣ٖض في مضًىت ق٩ُاٚى في ٞبراًغ ٖام 

ت في  ت في حجؼ ألاشخام وخبؿهم وخضوص َظٍ الؿلُت، ب/ ؾلُت الكَغ الكَغ

مه الض٦خىع "ٞغاه٪ عامىجخىن" ؤؾ خاط بؾخجىاب ألاشخام وخضوصَا، بط ؤهه بغػ عؤي ًتٖز

ت"، وحجتهم في  ؿ٩ىهِـ" والظي ًغي" يغوعة الخض مً ؾلُاث الكَغ ال٣اهىن بجامٗت "َو

ت في خٟٔ  ت الٟغص  التي جدىافى صاثما م٘ مؿاولُت الكَغ طل٪ َى مداولت بُٖاء ؤَمُت لخٍغ

اٖلُتها وبصاهتهم، في خحن ًغي عؤي زاوي لؤلؾخاط "ؤووٍلؿىن  ألامً وهخاثج يبِ ال٣ًاًا ٞو

ت  ٖمُض اإلاٗهض الجىاجي بجامٗت بغ٦لي ب٩الُٟىعهُا " ؤهه ًخىظب ؤلاؾتزاصة مً ؾلُاث الكَغ

ت الهالخُاث بما  في الدجؼ والخبـ و ؤلاؾخجىاب، وحجتهم في طل٪ َى يغوعة مىذ الكَغ

ًدىاؾب م٘ اإلاؿاولُاث اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ها، بما ٨ًٟل لها جد٤ُ٣ عؾالتها في نُاهت ألامً 

 ( 2)وخماًت اإلاجخم٘.

ت ال٣ًاثُت ٖىض اللجىء بلى بظغاء الخى٠ُ٢ للىٓغ لظل  ٪ ًخُلب مً يابِ الكَغ

للخضر، ؤن ٩ًىن في هُا١ ي٤ُ ظضا و٦مالط ؤزحر، ألهه ال ًم٨ً ببٗاص الُٟل مً البِئت 

 خانت. الالتي ٌٗخاص الىظىص ٞحها وهي ؤؾغجه 

ىا ًغي البٌٗ مً ال٣ٟهاء، ؤهه في خالت ما بطا جم الدجؼ ٖلى الخضر، ًي بغي َو

جُب٣ُه في ؤي٤ُ هُا١ ٖىض الًغوعة بطا لؼم ألامغ، وؤن ًخم طل٪ في ؤما٦ً مؿخ٣لت ًٖ 

، وؤوصخى  ؤما٦ً حجؼ البالٛحن، م٘ يغوعة بزُاع مً حهمه ؤمغ الخضر بمجغص بخخجاٍػ

مت ومٗاملت اإلاجغمحن، والظي ٣ٖض في َاٞاها في ؾىت  ماجمغ ألامم اإلاخدضة الشامً إلاى٘ الجٍغ

ار اإلا٣بىى ٖلحهم ؤو اللظًً ًيخٓغون اإلادا٦مت "بط ًٟترى ؤن ألاخضار بكإن ألاخض 1990

خجىب ما  اإلا٣بىى ٖلحهم ؤو الظًً ًيخٓغون ٗاملىن ٖلى َظا ألاؾاؽ، ٍو اء َو اإلادا٦مت ؤبٍغ

                                                           
1
 -Henri Hélène: Des measures attentatoires à la liberté inividuelle prise avant tout jugement pénale, 

Thèse Montpellier, 1976, P 100. 
 .183ٖبض هللا ماظض ال٩ٗاًلت، مغظ٘ ؾاب٤، م  _2
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يبغي بظ٫ ٢هاعي  ٣هغ ٖلى الٓغوٝ الاؾخصىاثُت، ٍو م ٢بل اإلادا٦مت ٍو ؤم٨ً اخخجاَػ

 (1)".الجهض لخُب٤ُ جضابحر بضًلت

ت وهٓغ  ا لخُىعة َظا ؤلاظغاء باليؿبت للخضر، ٞةهه ًخٗحن ٖلى يابِ الكَغ

ت للخضر، ألن  خباع للمغخلت الٗمٍغ ال٣ًاثُت ؤزظٍ بىٕى مً الخظع، م٘ ألازظ بٗحن ؤلٖا

بجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل جا٦ض ٖلى مبضؤ اإلاهلخت الًٟلى للُٟل، ٞهىا مهلخت الخضر ؤال 

ت التي بٖخاص الىظ ىص ٞحها، ألن ببٗاصٍ ٢ض ًازغ ؾلبا ٖلى هٟؿُت ًبٗض ًٖ البِئت ألاؾٍغ

الخضر، ٦ما ؤن َظا ؤلاظغاء ٢ض ؤقاع ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي بلى يغوعة الخضعط في جُب٣ُه 

ت، ٚحر ؤهه ًسخل٠ مً مغخلت  خسظ في باقي اإلاغاخل الٗمٍغ ت ما، ٍو بط ٌؿدبٗض في مغخلت ٖمٍغ

ت بلى ؤزغي مً خُض اإلاضة وؤلاظغاءاث والٗمغ وا  .لًماهاث...بلخٖمٍغ

٦غؽ ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي في مىاصٍ مجمىٖت مً الًماهاث للُٟل ؤزىاء جى٢ُٟه 

ىض جهاًت الخى٠ُ٢  للىٓغ، ومجها وظىبُت بظغاء ٞدو َبي ٖىض بضاًت الخى٠ُ٢ للىٓغ ٖو

للىٓغ وؤزىاءٍ ؤًًا، و٦ظا وظىبُت وي٘ الخضر في ؤما٦ً الث٣ت جغاعى ٞحها ٦غامت ؤلاوؿان 

ُٟل، وبخخُاظاجه وؤن ج٩ىن مٟهىلت ًٖ البالٛحن جدذ مؿاولُت يابِ وزهىنُت ال

ت ال٣ًاثُت، ٚحر ؤهه مً الىاخُت الٗملُت ٞىدُجت لٗضم وظىص ٚٝغ ٦شحرة، ٞمٗٓمها  الكَغ

ت، ٚحر ؤن ؤلاق٩ا٫ ًشىع  ًسهو للبالٛحن في خحن ألاخضار ًىيٗىن في م٩اجب الكَغ

ٌ مجهم في الٛٝغ الخانت بالبالٛحن ؾُما ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بخٗضص ألاخضار ُٞىي٘ البٗ

م ؤو مٗخاص ؤلاظغام، و٦ما ؤن زهىنُاث ألاما٦ً التي ًىي٘ ٞحها  بطا ما جباًيذ ؤٖماَع

الُٟل ٞهي ال جل٤ُ ؤنال بسهىنُاجه مً ظمُ٘ ظىاهبها، ٧ىجها ٚحر مٗضة ؤنال ؤو ٚحر 

لت ب لضًه، إلؾخ٣با٫ َٟل، مما ًازغ طل٪ في هٟؿُت الُٟل بسل٤ الخٝى وا -مَا لٖغ

ت بةؾخٗما٫ مسخل٠ الخُل، و٧ل طل٪ ًؼعٕ عوح ؤلاظغام  ومداولت الهغوب مً مغا٦ؼ الكَغ

 في هٟؿِخه، مما ًضٞ٘ به بلى بعج٩اب ظغاثم في اإلاؿخ٣بل. 

ا ماجمغ ألامم اإلاخدضة الؿاصؽ ٦غا٧اؽ   5ؤٚؿُـ _ 25وظاء في الخىنُاث التي ؤ٢َغ

بغي ؤال ًلجإ بلى ؤلاخخجاػ ٢بل ال٣هغ بال في مىيٕى ٢ًاء ألاخضار ؤهه ًي 1980ؾبخمبر

٦مالط ؤزحر، وال ًىصٕ ال٣هغ ؤو اإلاجغمحن ألاخضار في السجىن ؤو ميكأث ؤزغي ٩ًىهىن 

                                                           
 .422 مغظ٘ ؾاب٤، م الخد٤ُ٣ ؤلابخضاجي في ٢اهىن ؤنى٫ اإلادا٦ماث الجؼاثُت )صعاؾت م٣اعهت(، خؿً الجىزضاع، _1
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 ٖغيت ٞحها للـخإزحراث الؿلبُت مً ظاهب اإلاجغمحن البالٛحن زال٫ َظٍ الٟترة مً ؤلاخخجاػ،

م. ماَع   (1)٦ما ؤهه ًيبغي صاثما مغاٖاة الخاظاث الخانت أٖل

ًه  ضم حٍٗغ لُه ٞةن ؾالمت الصخو جخُلب جىاظضٍ في م٩ان نخي وه٠ُٓ، ٖو ٖو

٘ والٗغاء.   (2)للخُغ ؤو الخجَى

جي ؤو ألامً  ٘ الجؼاثغي هجض ؤهه زههذ ٖلى مؿخىي وخضاث الضع٥ الَى ٟٞي الدكَغ

ت ال٣ًاثُت ؤما٦ً لخى٠ُ٢ ألاخضار للىٓغ، والتي  جي اإلا٩لٟت بمماعؾت مهام الكَغ الَى

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي ٞةهه ؤوظب ؤن  4ال٣ٟغة  52بلى هو اإلااصة بالغظٕى 

ى ما هو ٖلحها ٢اهىن  ج٩ىن ؤما٦ً الث٣ت ب٨غامت ؤلاوؿان ومسههت لهظا الٛغى، َو

مىه، وبمىظب الخٗلُمت  52في اإلااصة  2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15الُٟل الجؼاثغي 

ت اإلاكتر٦ت للٗال٢اث ال ت ال٣ًاثُت في مجا٫ الىػاٍع خضعظُت بحن الؿلُت ال٣ًاثُت والكَغ

ت مً الكغوٍ التي ًجب ؤن  بصاعتها وؤلاقغاٝ ٖلحها ومغا٢بت ؤٖمالها، ٞةجها ؤصعظذ مجمٖى

جغاعى في َظٍ ألاما٦ً واإلاخمشلت في "ؾالمت الصخو اإلاى٢ٝى للىٓغ وؤمً مدُُه وصخت 

ت، ؤلاهاعة والىٓاٞت،. ..( والٟهل بحن و٦غامت الصخو اإلاى٢ٝى للىٓغ )مؿاخت اإلا٩ان، الته ٍى

 (3)البالٛحن وألاخضار ويغوعة الٟهل بحن الغظا٫ واليؿاء"

ت  وجىو ؤًًا ال٣ٟغة ألازحرة مً الهٟدت الشاهُت مً اإلايكىع الهاصع ًٖ اإلاضًٍغ

جي ؤهه "مً الًغوعي ل٩ي ًدؿجى ججىب الازخالٍ اإلاًغ باإلاجغمحن  الٗامت لؤلمً الَى

ع ألاقغاع و الؾُما اإلاخٗىصًً مجهم، ؤن جىهب ٞغ١ ال٣هغ في ؤما٦ً مىٟهلت ألاخضار م٘ ٦با

ت ألازغي اإلاىظىصة."  (4)ًٖ مهالر الكَغ

وظاء اإلاكٕغ الجؼاثغي في الهٟدت الشالشت مً ال٣ٟغة الشالشت مً اإلايكىع ؤهه 

"...وجىهب ٞغ١ ال٣هغ في مدالث مؿخ٣لت ًٖ اإلاهالر ألازغي ختى ًم٨ً ججىب الازخالٍ، 

 (5)هٓغا للُبُٗت الاظخماُٖت لخماًت الُٟىلت آلازمت. "

                                                           
ضان،1  .623، 622مغظ٘ ؾاب٤، م م  _ ؤخمض َو
 .462_ ٖلي ظغو، مغظ٘ ؾاب٤، م 2
جي، واإلادضصة للٗال٢اث الخضعظُت بحن الؿل3ُ ت اإلاكتر٦ت بحن ٧ل مً وػاعة الٗض٫ ووػاعة الضازلُت ووػاعة الضٞإ الَى ت _ الخٗلُمت الىػاٍع

ت ال٣ًاثُت في مجا٫ بصاعتها وؤلاقغاٝ ٖلحها ومغا٢بت ؤٖمالها لؿىت   . 02، م 31/07/2000ال٣ًاثُت والكَغ
ت الٗامت لؤلمً 4 جي الجؼاثغي، مهضع ؾاب٤. _ ميكىع اإلاضًٍغ  الَى
 _ مهضع هٟؿه.5
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وؤوصخى في طل٪ ماجمغ "ؾاهدُا٢ى" بمباصت وجىنُاث  ٦ما ًخٗحن جىُٓم ٞتراث ؾماٖه

ُٞما ًخٗل٤ بمغاٖاة جىُٓم ٞتراث ؾمإ اإلاكدبه ُٞه وطل٪ في" جٟاصي الؿمإ اإلاُى٫ 

جب ؤن ٌٗ ٤ اإلاكدبه ُٞه، ٍو امل اإلاى٢ٝى للىٓغ مٗاملت واإلاخخالي الظي مً قإهه ؤن ًَغ

 (1)جدٟٔ ٦غامخه وبوؿاهِخه، ختى ال ٩ًىن في وي٘ ب٦غاٍ بضوي ؤو هٟسخي."

اصة ٖلى الخ٤ في الٛظاء والىٓاٞت البضهُت و الظي نضع ٞحها ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر٥  ٍػ

ش  والظي ًدضص  1432 زحب 10اإلاىا٤ٞ لـ  2011ًىهُى  12بحن وػاعة الضازلُت واإلاالُت بخاٍع

حن جدذ الىٓغ ٦ ٠ الخٛظًت، والىٓاٞت البضهُت لؤلشخام اإلاى٢ٞى ُُٟاث الخ٨ٟل بمهاٍع

ظا بخدضًض ٢ُمت الىظبت الٛظاثُت للُىم الىاخض للمى٢ٝى  جي، َو صازل م٣غاث ألامً الَى

 (2)للىٓغ الىاخض ٖلى خؿب اإلاىا٤َ)الكما٫ والجىىب وظمُ٘ اإلاىا٤َ في ٞهل الكخاء(.

مىه ٖلى اؾخٟاصة ٧ل  03كتر٥ ؤًًا، هو في اإلااصة وبمىظب ال٣غاع الىػاعي اإلا

ض ًٖ  جي، إلاضة جٍؼ ؾاٖت  48شخو ًسً٘ إلظغاء الخى٠ُ٢ للىٓغ صازل م٣غاث ألامً الَى

صط جدخىي ٖلى مىاص الىٓاٞت البضهُت، والتي جم الىو  460.00مً مدٟٓت ب٣ُمت مدضصة بـ

٫ َظٍ اإلاىاص بمىاص ؤزغي ٖلحها بالخٟهُل في َظا ال٣غاع الىػاعي ،٦ما ًم٨ً ؤن حؿدبض

مالثمت في خضوص اإلابلٜ الؿال٠ الظ٦غ بطا ٧ان اإلاى٢ٝى للىٓغ مً ظيـ ألاهثى، في خحن 

٤ حٗلُمت  حن جدذ الىٓغ ٩ًىن ًٖ ٍَغ ٦ُُٟت اؾخٗمالها مً َٝغ ألاشخام اإلاى٢ٞى

جي.  (3)ناصعة ًٖ اإلاضًغ الٗام لؤلمً الَى

ش  04 وجىاو٫ َظا الخ٤ اإلاكٕغ الٟغوسخي في هو اإلااصة  فبراًس 02مً ألامغ الهاصع بخاٍع

ظا باليؿبت لؤلَٟا٫ اللظًً ٣ًل ؾجهم ًٖ الشالشت ٖكغة  1945 بكإن ألاخضار اإلاجغمحن، َو

ؾىت بىهها ٖلى ؤن ج٩ىن الكغوٍ اإلااصًت للخدٟٔ مالثمت لؿً الُٟل، مً خُض الخٛظًت 

اًت الصخُت اإلاىاؾبت، ؤما باليؿبت لؤلَٟا٫ الظًً بلٛذ ؾجهم الشالشت ٖكغة ؾىت ولم  والٖغ

ًخمىا الؿاصؾت ٖكغة، ؤو ًخجاوػ ؾجهم الؿاصؾت ٖكغة ؾىت، ٞهىا ؤزًٗهم لىٟـ 

 (4)بظغاءاث جى٠ُ٢ البالٛحن للىٓغ.

                                                           
٘ الجؼاثغي، صعاؾت م٣اعهت إلاسخل٠ ؤق٩ا٫ الاخخجاػ في اإلاغخلت الخمهُضًت للضٖىي 1 _ َباف ٖؼالضًً، الخى٠ُ٢ للىٓغ في الدكَغ

 .82، م ( 2004/ 2003)  الجىاثُت،عؾالت ماظؿخحر، ٧لُت الخ٣ى١، ٢ؿم ال٣اهىن الجىاجي، ظامٗت باجي مسخاع ، ٖىابت،
ش 2 غ اإلاالُت بخاٍع ضة الغؾمُت 1432عظب  27اإلاىا٤ٞ لـ  2011/ًىهُى/29_ ال٣غاع الهاصع ًٖ وػٍغ الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت ووٍػ ، الجٍغ

ت ٖضص   .21، م 36الجؼاثٍغ
 . 21_ مغظ٘ هٟؿه، م 3
 . 266 _ قٍغ٠ ؾُض ٧امل، مغظ٘ ؾاب٤، م4
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ٞالُٟل بطا ما ؤخـ بالبرص ؤو الجٕى ؤو ختى الًِٛ الىٟسخي في حجغة الخى٠ُ٢ 

ت ال٣ًاثُت ؤن ًإزظ طل٪ بٗحن ؤلاَخ مام، ألهه مهما للىٓغ، ُٞخىظب ٖلى يابِ الكَغ

مت ٞةهه في اإلاٟاَُم ال٣اهىهُت الضازلُت والضولُت ُٞب٣ى َٟل  ٧اهذ قضة وزُىعة الجٍغ

ت  والبض ؤن جغاعى مهالخه و بخخُاظاجه، و زهىنُاجه، ٚحر ؤهه خؿب عؤًىا لًابِ الكَغ

ال٣ًاثُت ؤن ٣ًضع ؤمً الصخو وخماًخه خؿب الخضعط الٗمغي للُٟل، ٞالخٝى والخغم 

، لِـ ٧الُٟل الظي ؤجم الؿابٗت ٖكغة، ٖلى الُٟل  الظي ؤجم الشالشت ٖكغة مً ٖمٍغ

وهطج الخمُحز لضي الُٟل الظي ؤجم الؿابٗت ٖكغة مً ٖمٍغ لِـ ٦مشل الُٟل الظي ؤجم 

 الشالشت ٖكغة.

ت ال٣ًاثُت نالخُت لجىثه بلى  ومما ؾل٠ ط٦ٍغ ٞةن ال٣اهىن زى٫ لًابِ الكَغ

، م٘ مغاٖاة الكغوٍ اإلادضصة ٢اهىها، ٚحر ؤن اللجىء بلى بجساط بظغاء الخى٠ُ٢ للىٓغ للخضر

َظا ؤلاظغاء ال نلت له بمؿاع الضٖىي ُٞما بٗض، ل٩ىن الضٖىي  ٢ض جيخهي ببراءة الخضر، 

ٌ ًٖ جى٢ُٟه للًغع،  ومً زمت ال ًجىػ للُٟل ممشال في ولُه الكغعي اإلاُالبت بالخٍٗى

ظا ما طَبذ بلُه اإلاد٨مت الٗلُا في ٢غاع لها "......خُض ؤن صٖىي  10/06/2008ماعر في  َو

ٌ ًٖ الخبـ اإلاا٢ذ َب٣ا للماصة  م٨غع مً ٢اهىن بظغاءاث ظؼاثُت مٟخىخت  137الخٍٗى

للصخو الظي ٧ان مدل خبـ ما٢ذ ٚحر مبرع زال٫ مخابٗت ظؼاثُت بهتهذ في خ٣ه بهضوع 

دذ الىٓغ في بَاع خ٨م ؤو ٢غاع جهاجي بالبراءة ؤو باآلوظه للمخابٗت، وؤن مجغص حجؼ شخو ج

٣ا ألخ٩ام اإلااصة  ٌ ًٖ الخبـ اإلاا٢ذ ٞو اث ال جٟخذ الباب لضٖىي الخٍٗى م٨غع،  137جدٍغ

ذ بٗضم ٢بى٫ الُلب."  (1)مما ًخٗحن مٗه الخهٍغ

وفي ألازحر هجض ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي لم ًمحز بحن ٖمغ ٧ل خضر، وبهما ؾىي بُجهم 

٣غعة لهم ؤزىاء جى٢ُٟهم للىٓغ، ٚحر ؤن زالٞا للمكٕغ الٟغوسخي ُٞما ًسو الًماهاث اإلا

الىاخُت الٗملُت جٟغػ زالٝ طل٪، ل٩ىن الُٟل في ٖمغ الشالشت ٖكغة مً ٖمٍغ لِـ في 

هٟـ مغجبت الُٟل الظي ؤجم مشال الؿاصؾت ٖكغة مً ٖمٍغ مً خُض ؤوال بؾدُٗابه بظغاء 

اصة ٖلى ٖضم ج٣بله إلاسخل٠ الًماهاث التي م٨ى بخه جى٢ُٟه للىٓغ ٦إؾاؽ، ٍػ ذ له، ألن ٚع

 ألاولى هي مٛاصعة م٩ان جىاظضٍ ال الب٣اء ُٞه.   

                                                           
ش ٢ًُت )ح _ن( يض الى٦  001245_ مل٠ ع٢م 1 ىت، ٢غاع بخاٍع ، مجلت اإلاد٨مت الٗلُا _ ٖضص زام_ 10/06/2008ُل ال٣ًاجي للخٍؼ

ٌ ًٖ الخبـ اإلاا٢ذ والخُإ ال٣ًاجي، ٢ؿم الىزاث٤   .150، م 2010لجىت الخٍٗى
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 :ثاويالفسع ال

ت لألخدار الخاضػت إلحساء الخىكُف للىظس  جدزج الفئت الػمٍس

ت، ٞلِـ ٧ل شخو  ٣ا لخضعط مغاخله الٗمٍغ ًخضعط بظغاء الخى٠ُ٢ للىٓغ لؤلخضار ٞو

٘ الجؼاثغي ًسً٘ لهظ ٣ا للدكَغ ا ؤلاظغاء، وبهما خضصث الٟئت ؤجم الٗاقغة مً ٖمٍغ ٞو

ى ما هدىاوله  ت الخاي٘ لها وبكغوٍ، َو ٖلى ٞئخحن ، ألاولى مجها باليؿبت لؤلَٟا٫ الٗمٍغ

والتي الظًً ٣ًل ؾجهم ًٖ الشالشت ٖكغة ؾىت في )ؤوال(، زم هدىاو٫ بٗضَا الٟئت الشاهُت 

ٟا٫ الظًً بلٜ ؾجهم الشالشت ٖكغة ؾىت ولم ًخم الؿ اصؾت ٖكغة في جخٗل٤ بخى٠ُ٢ ألَا

ٟا٫ اإلاكدبه ٞحهم الظًً ججاوػوا الؿاصؾت ٖكغة  )زاهُا(، وؤزحر باليؿبت لخى٠ُ٢ للىٓغ ألَا

م.   مً ٖمَغ

 ؤوال: باليظبت لألظفال الرًً ًلل طنهم غً الثالثت غشسة طىت

ٗاث اإلاهخمت بكاون ألاخضار لم جُل٤ اإلاجا٫ لخى٠ُ٢ ألاخضار لدكمل  مٗٓم الدكَغ

ؿابٗت مً ٖمٍغ ولم ًخم الشامىت ٖكغة، بط ؤن الخى٠ُ٢ ظاثؼ بػاء الخضر ؤي خضر ؤجم ال

الظي ًىاظهه ال٣اهىن ب٣ٗىبت، ؤما الخضر الظي ال ًىاظه ب٣ٗىبت وبهما بخضبحر مً جضابحر 

الخماًت وؤلانالح ٧ان مً ٚحر الجاثؼ بنضاع ٢غاع بخى٢ُٟه، بٖماال ل٣اٖضة ؤهه "ال ًجىػ 

 (1)الجاثؼ جى٢ُ٘ ٣ٖىبت الخبـ ٖلُه"جى٠ُ٢ الخضر بطا لم ٨ًً مً 

ومً زمت ٞةن الخالٝ لِـ في بجساط بظغاء الخى٠ُ٢ للىٓغ، وبهما الخالٝ في جدضًض اإلاغخلت 

ت التي ًم٨ً اجساط بظغاء الخى٠ُ٢ للىٓغ ٞحها وقغوٍ بجساطٍ، م٘ الخس٠ُٟ في َظٍ  الٗمٍغ

 ألاخ٩ام ٧لما ج٣ضم الخضر في الٗمغ.

ٖلى ؤهه ال ًجىػ جى٠ُ٢  12_15لُٟل الجؼاثغي ع٢م مً ٢اهىن ا 48ههذ اإلااصة 

 (2)الخضر الظي لم ًخم الشالشت ٖكغة مً ٖمٍغ إلظغاء الخى٠ُ٢ للىٓغ.

ومً َىا هجض ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي لم ًجؼ للخضر الظي ٣ًل ًٖ الشالشت ٖكغة مً 

مت ؤو خاو٫ بعج٩ابها ؤن ًى٠٢ للىٓغ، ٦ما لم ًىو في الى٢ ذ طاجه الٗمغ والظي بعج٨ب ظٍغ

ٗاث  غ جضابحر الخماًت والتربُت جهضًا لخالت الخُىعة، مشلما َى م٣غع في الدكَغ بخ٣ٍغ

اإلا٣اعهت، وفي عؤًىا خؿىا ٞٗل اإلاكٕغ لجؼاثغي َاإلاا ؤن الٛاًت مً َظٍ الخضابحر ال جخد٤٣ م٘ 

                                                           
غ جىوـ اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلخضار،1 غة مل٨ُت الكٗباوي، ج٣ٍغ جىاثُت في في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت ال _ ؾاسخي بً خلُمت، َػ

 .366، م 1999مجا٫ ألاخضار، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ، 
 .11ؾاب٤، مهضع ، م٢اهىن خماًت الُٟل الجؼاثغي  _ 2
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ا ٧ىجها مىظهت  َغ خضر في ٖمغ لم ًىطج جمُحٍز بٗض ولم ٨ًخمل، ٞمً ألاخؿً  ٖضم ج٣ٍغ

و٫ ٖىه ؤ٦ثر مىه، لظل٪ ؤؾدبٗض َظا ؤلاظغاء هٓغا لخُىعة جإزحٍر ٖلى خضر في َظا للمؿا 

 الٗمغ، الظي ال ًم٨ً ٞهله جهاثُا ًٖ بُئخه التي بٖخاص الىظىص ٞحها.

ش ٞ ٘ الٟغوسخي ُٞب٣ا لؤلمغ الهاصع بخاٍع بكإن ألاخضار  1945ٞبراًغ  02ٟي الدكَغ

م ًٖ زالزت مىه جدٓغ ٦إؾاؽ بخخج 04اإلاجغمحن ٞةن اإلااصة  ٟا٫ الظًً ٣ًل ٖمَغ اػ ألَا

ت ال٣ًاثُت  ٖكغة ؾىت، ٚحر ؤهه ٦ةؾخصىاء ًٖ جل٪ ال٣اٖضة ٞةهه ًجىػ لًابِ الكَغ

جى٠ُ٢ للىٓغ الُٟل الظي جتراوح ؾىه بحن ٖكغ ؾىىاث وزالر ٖكغة ؾىت، ول٨ً 

بًماهاث وقغوٍ وهي "ؤن جخىاٞغ يضٍ صالثل زُحرة ومخماؾ٨ت مً قإجها ؤن جضٖى بلى 

ٞتراى ؤهه بعج٨ب ؤو قٕغ في بعج٩اب ظىاًت ؤو ظىدت ٌٗا٢ب ٖلحها بالخبـ إلاضة ؾب٘ ؤلا 

ؾىىاث ٖلى ألا٢ل، ونضوع بطن مؿب٤ بالخدٟٔ ٖلى َظا الُٟل، مً هاثب الجمهىعٍت ؤو 

ٟا٫ ؤو ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلاخسهو في مجا٫ خماًت الُٟىلت، وؤال جخجاوػ مضة  ٢اضخي ألَا

جىػ مضَا بهٟت بؾخصىاثُت إلاضة ٖكغ ؾاٖاث ؤزغي الخدٟٔ ٖلى الُٟل ٖكغ ؾاٖاث،  ٍو

٦دض ؤ٢صخى ب٣غاع مؿبب مً ال٣اضخي اإلاسخو بٗض خًىع الُٟل ؤمامه، وبطا بؾخدا٫ 

بكإن ألاخضار  1945مً ألامغ الهاصع ؾىت  7/2خًىع الُٟل ؤمامه، جُب٤ اإلااصة

ىا٣ٞت ٖلى ججضًض اإلاجغمحن، وهي ججحز لىاثب الجمهىعٍت في م٩ان جىُٟظ ؤلاظغاء ؤن ًهضع اإلا

 (1)مضة الخدٟٔ..."

والظي ؤصزل حٗضًالث  2002ؾبخمبر 09و هٟـ ما ؤقاع بلُه اإلاكٕغ الٟغوسخي في ٢اهىن 

مً ٢اهىن الُٟىلت  4ؤؾاؾُت في ؤخ٩ام ٢اهىن الُٟىلت الجاهدت، وطل٪ في هو اإلااصة 

ٔ ٖلى ٖلى ؤهه "ال ًجىػ الخدٟ 2002مً ٢اهىن ؾبخمبر  1_ 16اإلاٗضلت بمىظب اإلااصة 

، وم٘ طل٪ ًجىػ بهٟت بؾخصىاثُت لًابِ  الخضر الظي لم ًخم ؾً الشالشت ٖكغة مً ٖمٍغ

ت ال٣ًاثُت الخدٟٔ ٖلى الخضر الظي بلٜ ؾً الٗاقغة ولم ًخجاوػ ؾً الشالشت  الكَغ

ت جغجر بعج٩ابه ؤو قغوٖه في بعج٩اب  ظىاًت ؤو ظىدت مٗا٢با  ٖكغة، بطا وظضث صالثل ٢ٍى

 (2)"الٓغوٝ جخُلب بجساط طل٪ ؤلاظغاء  ج٣ل ًٖ زمـ ؾىىاث، و٧اهذٖلحها بالسجً مضة ال 

ت جى٠ُ٢ الخضر للىٓغ، ٚحر ؤهه ؤخاٍ  ٞاإلاكٕغ الٟغوسخي ؤظاػ في َظٍ الٟترة الٗمٍغ

َظا ؤلاظغاء بًماهاث مكضصة، الٛاًت مجها خماًت مهالر الُٟل، لِـ بٖخباعا لى٣و 
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مت، وبه ما بٖخباعا ل٣ابلُت الخضر لئلًظاء اإلااصي الكٗىع وؤلاعاصة لضًه ٖىض بعج٩ابه الجٍغ

ه ٖىض بؾخمإ مإمىع الًبِ ال٣ًاجي له، بال ؤن اإلاجلـ  واإلاٗىىي اإلاٟترى و٢ٖى

الضؾخىعي في ٞغوؿا في ٖضًض مً اإلاغاث عؤي ؤن الًماهاث اإلاكاع بلحها ؤٖالٍ ٚحر ٧اُٞت، 

ظا بٖخباعا لىو اإلااصة  راى البراءة، ومً زمت مً بٖالن خ٣ى١ ؤلاوؿان اإلاخٗل٣ت بةٞت 09َو

ت ًٟترى  لُه ٧ان ٖلى اإلاكٕغ ؤن ًدضص مغخلت ٖمٍغ ق٨٪ في صؾخىعٍت َظٍ الىهىم ٖو

   (1)ٞحها ؤهه ال ًجىػ ٞحها الخدٟٔ ٖلى الخضر بهٟت مُل٣ت.

لُه ٞخب٣ى الهالخُت التي م٨ىت لًابِ الكٍغ ال٣ًاثُت في جى٠ُ٢ الخضر  ٖو

في طل٪، ل٩ىن بظغاء الخى٠ُ٢ للىٓغ زُحر للىٓغ، ٞحها زُىعة للبالٜ ٞما با٫ الخضر 

ت الصخو، ل٩ىهه ًدىي ٖلى ال٣هغ والخ٣ُُض لخغ٦ت الصخو  ب٣ى ُٞه مؿاؽ بدٍغ ٍو

 (2)ومىٗه ٞترة ػمىُت مً الخجىا٫ ومماعؾت خُاة َبُُٗت.

مت والٗضالت الجىاثُت الخابٗت للمجلـ  وهجض ما ظاء في م٣غعاث لجىت مى٘ الجٍغ

مم اإلاخدضة في صوعتها الخاصًت ٖكغة ؤجها ؤقاعث بلى يغوعة ؤلا٢خهاصي وؤلاظخماعي باأل 

وؤَمُت ؾلى٥ ههج قامل ٢اثم ٖلى هٓام الٗضالت الخهالخُت، وؤَمُت الجهىص الغامُت بلى 

ٟا٫ مً هٓام الٗضالت الجىاثُت الخ٣لُضًت.  (3)بؾدبٗاص ألَا

ؤلاؾخضال٫ ومً اإلااجمغاث الضولُت التي ؤُٖذ ؤًًا لٟئت ألاخضار ؤَمُت في مغخلت 

ت الُٟل ؤو الخضر،  ت ال٣ًاثُت، زانت ُٞما ًسو خٍغ اث التي جخىالَا الكَغ والخدٍغ

مت ومٗاملت اإلاظهبحن، واإلاى٣ٗض في ٞجزوٍال في ٖام  ماجمغ ألامم اإلاخدضة الؿاصؽ إلاى٘ الجٍغ

، ومً يمً ما جىاوله َظا ألازحر في ٢ٟغاجه َى )...ب/ ٖضم بخخجاػ ألاخضار ٢بل 1980

بال ٦مالط ؤزحر وؤن ال ًىصٖىا في السجً ؤو ميكإة ؤزغي ٩ًىهىا ٞحها ٖغيت  اإلادا٦مت

يبغي صاثما مغاٖاة الخاظاث الخانت  للخإزحراث الؿلبُت بلى ظاهب اإلاجغمحن البالٛحن، ٍو

م، ط/ ٖضم خبـ ؤي خضر في ماؾؿت بنالخُت مالم ٨ًً ٢ض ؤصًً بةعج٩اب ٞٗل  بإٖماَع

وبطا جماصي بك٩ل زُغ في بعج٩اب الجغاثم ٦ما ظؿُم ًىُىي ٖلى ٖى٠ يض شخو آزغ، 

ا لخماًت الخضر، ولِـ زمت وؾُلت ؤزغي م٣بىلت ل٨ٟالت  ًجب ؤن ٩ًىن َظا الخبـ يغوٍع
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بٖخباعاث ألامً الٗام وجد٤ُ٣ الٗضالت م٘ بجاخت الٟغنت للخضر إلاماعؾت يبِ الىٟـ 

 (1)بمٗؼ٫ ًٖ اإلاازغاث الخاعظُت.(

اإلاا ؤن لجىء يابِ الكَغ     ت ال٣ًاثُت بلى بظغاء الخى٠ُ٢ للىٓغ ؤو ٦ما ًُل٤ َو

ٖلُه البٌٗ باإلخخجاػ و٦مالط ؤزحر، ٞةن لجىئٍ بلُه باليؿبت لخضر في ٖمغ ٣ًل ًٖ 

الشالشت ٖكغة، ٞهى مًغة له، وال ًد٤٣ الٛاًت مً اإلاهلخت الًٟلى للُٟل التي جً٘ بُئخه 

هله مجها ٦مً ًٟهل عيُ٘ ًٖ ؤمه، ٣ٞض ًازغ ٖلى  التي بٖخاصَا في اإلاغجبت ألاولى، ٞو

هٟؿِخه بهىعة عبما ال ًهلر مٗه مؿخ٣بال ٖالظه، ألن الهضٝ مً مسخل٠ ؤلاظغاءاث التي 

مت والضواٞ٘ بلى بعج٩ابها، ال البدض  ت مؿبباث الجٍغ جخسظ بػاء الخضر هي مً ؤظل مٗٞغ

اليؿبت لخضر والخد٤ُ٣ في الجغم في خض طاجه، ألن طل٪ وبن ًهلر م٘ البالٜ، ٞال ٢ُمت له ب

 زانت وبن لم ًخم الشالشت ٖكغة مً الٗمغ.  

وؤن ٖضم ببٗاص الخضر ًٖ بُئخه ههذ ٖلُه مباصت ألامم اإلاخدضة الخىظحهُت إلاى٘ 

اى الخىظحهُت( والتي ؤقاعث في ٖىىان الؿُاؾت الجىاثُت في  ظىىح ألاخضار )مباصت الٍغ

ؤلانالخُت بال ٦مالط ؤزحر، وأل٢هغ  ؤهه "ًيبغي ؤال ٌٗهض باألخضار بلى اإلااؾؿاث 46اإلااصة 

 (2)مضة الػمت،.."

وهجض ؤًًا ما وعص في جىنُاث وم٣غاعاث اإلااجمغاث الضولُت ؤهه "ًخم ججىِب بهتزإ 

الخضر مً ؤؾغجه وبُئخه الُبُُٗت بال للًغوعة ال٣هىي، و٦ظا خبـ ألاخضار ال ٩ًىن بال 

الٛحن وجغاعى في ٧ل ألاخىا٫ الخاظاث ألاؾباب مبرعة و٦مالط ؤزحر ٖلى ؤن ًخم ٖؼلهم ًٖ الب

ت"  (3)الخانت بٟئاتهم الٗمٍغ

وما وعص في جىنُاث و م٣غاعاث اإلااجمغاث الضولُت ؤهه ال بض مً اإلاداٞٓت ٖلى الخضر 

في البِئت التي بٖخاص الِٗل والىظىص ٞحها، وببٗاصٍ مجها بال للًغوعة ال٣هىي، َظٍ ألازحرة 

ا َل ً ٩ىن بىاءا ٖلى زُىعة الجغم ؤو بىاءا ٖلى الخُىعة التي ًهٗب ألي ٧ان ج٣ضًَغ

تهم ؤٖخبر ٦مالط ؤزحر م٘ مغاٖاة بظغاءاث ٖؼلهم  ال٩امىت في الخضر هٟؿه، وؤن خبـ خٍغ

٘ مً الؿً التي ًم٨ً اللجىء ٞحها بلى خبـ  ًٖ البالٛحن، بال ؤجها لم جىو ؤو جضٖى بلى الٞغ
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ت الخضر، مشلما ٞٗلذ ُٞما ًسو ٖضم ؤلاٞغاٍ ف ي زٌٟ الؿً مدل اإلاؿألت خٍغ

 الجؼاثُت.

ت ال٣ًاثُت الخ٣لُل مً اللجىء بلى َظا الىٕى مً ؤلاظغاء  ًخىظب ٖلى يابِ الكَغ

ختى ولى ؤ٢ٍغ ال٣اهىن نغاخت، ل٩ىن الخىنُاث الضولُت حٗمل صاثما ٖلى بب٣اء الخضر 

٪ ٦دل ؤزحر في مؿخ٣غا في بُئخه وؤؾغجه التي بٖخاص الِٗل ٞحها، بال بطا جُلب ألامغ و٧ان طل

ٞهله ٖجها، ٖلى ؤن ٩ًىن الٟهل في مهلخخه وله ٚاًت في بٖاصة جغبِخه وتهظًبه وخماًخه، 

مت اإلاخاب٘ بها الخضر جخُلب َظا الىٕى مً ؤلاظغاء، ؤو ٧اهذ جل٪  ومشا٫ طل٪ بطا ٧اهذ الجٍغ

مت،  البِئت التي بٖخاص الِٗل ٞحها ؤًٖائها مجغمحن ؤو ؤجها حؿاٖضٍ ؤو حؿهل له بعج٩اب الجٍغ

ؤما باليؿبت للخضر الظي ٣ًل ٖمٍغ ًٖ الشالشت ٖكغة ٞال مجا٫ للخضًض ُٞه ًٖ مضي 

 جى٢ُٟه للىٓغ مً ٖضمه، ألن جإزحراث َظا ؤلاظغاء ٖلُه ؤ٦ثر مً ٖالظه وبنالخه وتهظًبه.

طنهم الثالثت غشسة طىت ولم ًخم البالغ زاهُا: باليظبت للخىكُف للىظس لألظفال 

 الظادطت غشسة  

ت ال٣ًاثُت لىخضٍ صون  م نٗىبت َظا ؤلاظغاء والظي م٨ً به يابِ الكَغ ٚع

الجهاث ال٣ًاثُت في بضاًت بجساطٍ، بال ؤهه ال بض مً ؾبب َظا ؤلاظغاء وؤن ٩ًىن م٣ٗى٫ 

ت ال٣ًاثُت  ت ومخماؾ٨ت ججحز لًابِ الكَغ ًبرع خاظت بجساطٍ ؤو ؤن ج٣ىم صالثل ٢ٍى

 (1)يغوعة بجساطٍ.

ال٣ٟغة الشاهُت مجها ٖلى ؤهه بطا  49لجؼاثغي هجض ؤهه هو في اإلااصة ٟٞي ٢اهىن الُٟل ا

ت ال٣ًاثُت بلى جى٠ُ٢ الُٟل الظي ؤجم  جُلبذ بظغاءاث الخدغي ألاولي يابِ الكَغ

غ ًٖ صواعي الخى٠ُ٢  ت ال٣ًاثُت ج٣ٍغ الشالشت ٖكغة ؾىت ٞما ٞى١، ٞهىا ٌٗض يابِ الكَغ

وج٩ىن في الجىذ التي حك٩ل بزالال ْاَغا  ،ؾاٖت 24للىٓغ، ٖلى ؤن ج٩ىن مضة الخى٠ُ٢ 

بالىٓام الٗام، و٦ظا التي ج٩ىن ٞحها الخض ألا٢صخى اإلا٣غع لل٣ٗىبت ًٟى١ الخمـ ؾىىاث 

 (2) خبؿا وفي الجىاًاث.

 ٘ ت ال٣ًاثُت نالخُت جى٠ُ٢ الُٟل ؤما في الدكَغ الٟغوسخي ٞةهه م٨ً يابِ الكَغ

، و  ؾاٖت،  ٣ٞ24ا لىٟـ الكغوٍ الٗامت وإلاضة اإلاكدبه ُٞه للىٓغ في َظٍ اإلاغخلت مً ٖمٍغ

م٘ بزُاع ال٣اضخي اإلاسخو مشلما َى الكإن باليؿبت للبالٛحن َب٣ا لل٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 
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مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت، ٖلى ؤهه ال ًجىػ مض ؤلاخخجاػ يض َظا الُٟل إلاضة ؤعب٘  63

مت جخ ً ؾاٖت ؤزغي و٦دض ؤ٢صخى، بال بطا ٧اهذ الجٍغ كٍغ ىاٞغ ٖلى صالثل زُحرة ٖلى ٖو

بعج٩ابها مً َٝغ الُٟل ؤو خاو٫ بعج٩ابها هي ظىاًت ؤو ظىدت ٌٗا٢ب ٖلحها بالخبـ إلاضة 

 1945ٞبراًغ ؾىت  2مً ألامغ الهاصع في  1ال٣ٟغة 5_4زمـ ؾىىاث ٖلى ألا٢ل )اإلااصة 

ظا بٗض خًىع َظا الُٟل وظىبُا ؤمام هاثب الجمهىعٍت ؤو  بكإن ألاخضار اإلاجغمحن(، َو

لُه ٞةن اإلاضة  ظا َب٣ا لل٣ٟغة الشاهُت مً هٟـ ألامغ، ٖو ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلاسخو َو

ً ؾاٖت وج٩ىن ٚحر ٢ابلت للخجضًض مغة ؤزغي يض الُٟل  كٍغ ألانلُت لئلخخجاػ هي ؤعب٘ ٖو

 (1)ُٞما ًخٗل٤ بالجىذ التي ج٣ل ٣ٖىبتها ًٖ الخبـ زمـ ؾىىاث.

ت ُىعة َظا ؤلاظغاء ٢اثمت، والظي ًخًوجب٣ى ز مً ب٦غاٍ ٣ًغعٍ يابِ الكَغ

ت  يخج ًٖ خغمان اإلادخجؼ مً خٍغ ال٣ًاثُت إلا٣خًُاث بظغاءاث ظم٘ ؤلاؾخضالالث، ٍو

الخى٣ل لٟترة ٢هحرة مً الى٢ذ، متى ٧اهذ َىا٥ صالثل قبه ٧اُٞت جٟترى ؤن الصخو 

مت، والضالثل ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٖلى ٢ضع مٗحن مً  الخايغ ٢ض بعج٨ب ؤو خاو٫ بعج٨ب الجٍغ

 (2) لخُىعة، بط ًم٨ً ؤن ج٩ىن الضالثل ماصًت ؤو مجغص بتهام مً شخو ما، ٧اإلاججي ٖلُه...ا

حر يماهاث  ت، ٣ًخطخي جٞى ومً زمت ٞةن زُىعة َظا ؤلاظغاء في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

 15اإلااعر في  12_15للخضر اإلاى٢ٝى للىٓغ، وطل٪ ما هو ٖلُه ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي 

ت ال٣ًاثُت بزُاع اإلامشل الكغعي  50في اإلااصة  2015ًىلُى  مىه ٖلى ؤهه ًخىلى يابِ الكَغ

اعجه، ٖلى ؤن  حر له وؾُلت ؤلاجها٫ بإَله ؤو مدامُت لٍؼ اصة ٖلى جٞى للُٟل ب٩ل الُغ١، ٍػ

 ًغاعى في طل٪ ؤخ٩ام ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، م٘ بٖالمه بإن له الخ٤ في الٟدو الُبي.

ل للىٓغ مً الىاخُت الٗملُت، ؤهه ٢ض ال ًدمل وما هالخٓه ُٞما ًسو جى٠ُ٢ الُٟ 

ه ؤو ؤهه ال ٌٗلم بغ٢م َاجٟهم، ؤو ؤهه ٌٗلم ول٨ً مساٞت  جهاثُا ظهاػ مدمى٫ لُخهل بظٍو

ه، ؤو ؤهه َغب مً اإلاغ٦ؼ الخام  م بٖالمه بًماهت ؤلاجها٫ بظٍو مجهم ال ًخهل بهم، ٚع

ت بالخماًت والتربُت وال ٌؿخُُ٘ ؤلاجها٫ بإي ؤخض، ومً زمت  ُٞب٣ى ٖلى يابِ الكَغ

ه،  مت اإلاغج٨بت مً َٞغ ال٣ًاثُت مؿاٖضجه في طل٪ ألهه ًب٣ى َٟل مهما ٧اهذ ظؿامت الجٍغ

ُه وبصعا٦ه ُٞه لم ًىمى ظُضا، ومً زمت ٞٗلى  ت للُٟل ماػا٫ ٖو ٦ما ؤن َظٍ الٟترة الٗمٍغ
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ت ال٣ًاثُت ؤن ٌؿاٖضٍ في ال٣ُام بها، صون ؤلا٦خٟاء ٣ِٞ بةٖالمه ب د٣ه في يابِ الكَغ

 ؤلاجها٫.

 الري ججاوشوا الظادطت غشسة مً غمسهمالجاهذ  حدرزالثا: باليظبت لخىكُف للىظس ال

محــز ٢ــاهىن الُٟــل الجؼاثــغي بــحن َٟــل ٣ًــل ٖــً ؾــً الشالشــت ٖكــغ ؾــىت، و لــم ًسًــٗه 

إلظــــغاء الخى٢ُــــ٠ للىٓــــغ جهاثُــــا، والُٟــــل الــــظي ؤجــــم ٖمــــغ الشالشــــت ٖكــــغة ؾــــىت وؤزًــــ٘ إلظــــغاء 

فـــي خــــحن ال ًىظـــض ٞـــاع١ بُــــجهم، وؤيـــاٝ ُٞمـــا ًســــو َـــظٍ الى٣ُـــت بطا حٗلــــ٤ الخى٢ُـــ٠ للىٓـــغ 

ؾــىت وج٩ـــىن َبُٗــت الجـــغم طاث نــلت بإٞٗـــا٫  18و 16ألامــغ بالخــضر الـــظي ًتــراوح ٖمـــٍغ بــحن 

بُت ؤو اإلاخاظغة باإلاسضعاث، ؤو ظغاثم ؤعج٨بذ في بَاع ظماٖت بظغامُـت مىٓمـت،  ابُت ؤو جسٍغ بَع

و الخٟــاّ ٖلـــى ألاصلــت ؤو للى٢اًــت مـــً و٢ــٕى بٖخــضاء وقـــُ٪ ؤن ًــخم ؾــماٖه ٞــىع ظمـــ٘ ألاصلــت ؤ

 ام، وبٗــــــــض الخهــــــــى٫ ٖلــــــــى بطن مــــــــً و٦ُــــــــلألاشــــــــخام، ٞهىــــــــا ٩ًــــــــىن صون خًــــــــىع مدــــــــ ٖلــــــــى

 .مً ٢اهىن خماًت الُٟل الجؼاثغي  18-16َب٣ا للماصة  الجمهىعٍت

ٟٞي َظٍ اإلاغخلت ٞةن همى ؤلاصعا٥ والخمُحز لضي الُٟل ٩ًىن قبه م٨خمل، ومً زمت 

ت ال٣ًاثُت، في َظا الىٕى اإلادضص والخؿاؽ والخُحر مً ٞؿماٖ ه مً َٝغ يابِ الكَغ

ظا بٗض الخهى٫ ٖلى بطن مً و٦ُل الجمهىعٍت، ألن  الجغاثم، ٢ض ًخم في ُٚاب مدامُه، َو

َبُٗت َظٍ الجغاثم جدخاط بلى ؤزظ ٧اٞت اإلاٗلىماث إلاىانلت الخدغي والبدض ٞحها، 

ا اث البدض وللمداٞٓت ٖلى ألاصلت، ل٩ىن ؤلَا لت ٞحها ٧اهخٓاع اإلادامي، ٢ض ًازغ ٖلى مجٍغ

اث، في خحن ؤهىا هغي ؤهه لى مىذ َظا ؤلاطن لل٣اضخي اإلاسخو في قاون ألاخضار،  والخدٍغ

اصة للخبرة التي ب٦دؿبها في َظا اإلاجا٫ هدُجت  ل٩ىهه بٖخاص الٗمل م٘ ٞئت ألاخضار، ٍػ

ا الخٗامل مٗه، وؤن زهىنُتهم الخسهو في ٢ًاًاَم، ٦ما ؤن ألاخضار ؤهٟؿهم بٖخاصو 

  . ل ومخسهو لهظا الٛغى ؤ٦ثر مً ٚحٍر  جٟغى الخٗامل م٘ ٢اضخي مَا

ٗاث اإلا٣اعهت، ٞةجها جدب٘ ُٞما ًسو جى٠ُ٢ ألاخضار للىٓغ،  ٟٞي البٌٗ مً الدكَغ

ت طاث ال٣ىاٖض اإلاخسظة في قإن البالٛحن، م٘ مغاٖاة بٌٗ ال٣ىاٖض  في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

ً ؾاٖت ؤزغي، ال ًخم طل٪ بال بٗض الخانت باأَل كٍغ ٟا٫ ٦مض ٞترة الخى٠ُ٢ للىٓغ ألعب٘ ٖو

خًىع الُٟل ؤمام هاثب الجمهىعٍت، و٦ظا باليؿبت للخ٤ في بزُاع والضًه ؤو ونُه ؤو 

اًخه ٞهىا ٦إنل ًخم ؤلازُاع ٞىعا بمجغص جى٢ُٟه للىٓغ، بال ؤهه  اإلااؾؿت التي جخىلى ٖع
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ً ؾاٖت ًجىػ جإزحٍر إلاضة بزىتي ٖكغة  كٍغ ؾاٖت في خالت ٖضم مض ؤلاخخجاػ، ؤو إلاضة ؤعب٘ ٖو

 (1)٦دض ؤ٢صخى في خالت مض َظا ؤلاظغاء.

ٗاث اإلا٣اعهت مً حٗامل الخضر ٖىض بجساطٍ إلظغاء الخى٠ُ٢ للىٓغ  ومً الدكَغ

غجب هخاثج لِؿذ في نالخه، لظل٪ ٧ان مً  ظا بالًغوعة ٢ض ًازغ ٖلُه ٍو ٦مٗاملت البالٜ، َو

بلى ؤؾغجه ؤو طو ز٣ت ؤو بلى ماؾؿاث في الخاالث التي ًخٗظع ٞحها حؿلُمه بلى  ألاظضع حؿلُمه

ٗاث ٌٗامل ألاخضر مٗاملت ال٨باع، بط ؤجهم ٌؿا٢ىن بلى  ه، ألهه في البٌٗ مً الدكَغ طٍو

ل٣ىن بهم بلى ظىاع البالٛحن صازل ٚٝغ الدجؼ الخانت  ت ٧البالٛحن، ٍو مهالر الكَغ

 (2)ألاخضار بال٣ُىص الخضًضًت... باليؿاء، وفي البٌٗ مجها ٣ًُض

ٟا٫ وال٨باع مً ؤخض اإلاخُلباث ألاؾاؾُت في  ومً زمت ًٞغوعة الٟهل بحن ألَا

ال٣اهىن الضولي، وؤ٢ضم وؤ٦ثر مٗاًحر ألامم اإلاخدضة ؤؾاؾُت، ظؿض ألو٫ مغة مً ٢بل ألامم 

زم  1966، وؤنبذ ظؼءا مً مٗاَضة الخ٣ى١ الا٢خهاصًت و ؤلاظخماُٖت 1957اإلاخدضة في 

تهم  1983ج٨غع في ٢ىاٖض ب٨حن  وبٗضَا في ال٣ىاٖض الضهُا لخماًت ألاخضار اإلاجغصًً مً خٍغ

، ٚحر ؤن ما ال خٓخه اللجىت 1989زم ٦غؽ في ؤلاجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١ الُٟل في  1990في 

هي َُئت م٩ىهت مً زبراء مؿخ٣لحن ج٣ىم بمخابٗت جُب٤ُ ؤلاجٟا٢ُت  -الضولُت لخ٣ى١ الُٟل

غ صوعٍت، جبحن ٞحها الضو  ًاء ٞحها التي ج٣ضم ج٣اٍع لُت لخ٣ى١ الُٟل، مً ٢بل الضو٫ ألٖا

ٟا٫ ٖلى اإلا جي والخُىع اإلاد٤٣ في طل٪ ومضي جُب٤ُ بىىص ؤلاجٟا٢ُت، وي٘ ألَا ؿخىي الَى

غ ًٖ جىُٟظَا لئلجٟا٢ُت ٖلى  -وو٣ٞا لئلجٟا٢ُت ٞهي جىظب ٖلى الضولت الًٗى ج٣ضًم ج٣اٍع

غ صوعي ٧ل زمـ  جي في ًٚىن ؾيخحن مً بضء جىُٟظ ؤلاجٟا٢ُت، زم ج٣ٍغ اإلاؿخىي الَى

غ الضولت جهضع ال لجىت مالخٓاث زخامُت، ًخم بعؾالها بلى الضولت ؾىىاث، وبٗض مىا٢كت ج٣ٍغ

غ بالخ٣ضم اإلادغػ وال٣ٗباث التي جدى٫ صون  الًٗى التي ًخٗحن ٖلحها جىُٟظَا وج٣ضًم ج٣ٍغ

غ الضو٫ الٗغبُت وجىنُاتها  جىُٟظ البٌٗ وؤلاظغاءاث التي جمذ خُا٫ طل٪ _ ٖلى ج٣اٍع

خ ٟا٫ وال٨باع في ؤما٦ً الدجؼ، ٍو ُلب ؤلالتزام بظل٪ بلى وعي وبعاصة بًغوعة الٟهل بحن ألَا

ٟا٫ مً ؤلاهتها٧اث التي ًخٗغيىن لها في بزخالَهم م٘  ؾُاؾُت مً ؤظل الخٟاّ ٖلى ألَا

 (3)ال٨باع.

                                                           
 .269قٍغ٠ ؾُض ٧امل، مغظ٘ الؿاب٤، م _  1
 .546الؿاب٤، م _ خؿً مدمض عبُ٘، مغظ٘  2
 .261، 260، م ممغظ٘ ؾاب٤_ عهضة الٟسغي ٖىن،  3
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وفي ألازحر ٞمهما جضعط الخضر في الٗمغ، ُٞاإلاا ال ػا٫ في صاثغة الخضازت، ٞال بض ٖلى 

ت ال٣ًاثُت ؤن ٌٗامله مٗاملت زانت والث٣ت به ، ختى ولى ٧ان في ٖمغ يابِ الكَغ

، ألن الخضر ًب٣ى صاثما ًخدؿـ مً ظهاػ  ى ٖمغ قبه البلٙى تالؿابٗت ٖكغة َو  الكَغ

ت ال٣ًاثُت ججىب بؾخٗما٫ ال٣ُىص  ال٣ًاثُت، لظل٪ ًخىظب ُٞه ٖلى يابِ الكَغ

ا مً اإلاٗامالث اإلاهُىت التي ال جل٤ُ بالبالٜ ٦مكدبه ُٞه،  حَر الخضًضًت والهغار، والضٞ٘ ٚو

 با٫ الخضر في طل٪.ٞما 
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 :اإلابدث الثاوي

 ؤمام حهت اإلاخابػت اللضائُت اإلاخخرة في خم الحدرألاخيام ؤلاحسائُت 

ًدا٫ الخضر وملٟه بٗض بهتهاء بظغاءاث الخد٤ُ٣ ؤلابخضاجي، ؤمام ممشل الىُابت الٗامت 

٠ ُٞما ممشال في و٦ُل الجمهىعٍت إلجساط ما ًغاٍ مىاؾبا بججاَه، ٚحر ؤن ؤلاق٩ا٫ ال ًخى٢

، وبهما ال٣اثم باإلاخابٗت ال٣ًاثُت مً ٖضمها ال بض ؤن ٩ًىن ٣ِٞ ًخسظ في مل٠ الخضر

مسهو للخٗامل م٘ ٞئت ألاخضار ٣ِٞ، ال ؤن ًباقغ مهام ؤزغي جخٗل٤ باألشخام 

اصة ٖلى جإَله للٗمل في َظا اإلاجا٫،  ى ما هدىاوله جدذ ٖىىان جسهُو البالٛحن، ٍػ َو

ؤلاظغاءاث اإلاخسظة بػاء زم هدىاو٫ بٗضَا ، ٗامت في ) مُلب ؤو٫(وجإَُل ؤًٖاء الىُابت ال

 الخضر مدل اإلاخابٗت مً ٢بل الىُابت الٗامت في )مُلب زاوي(

 :اإلاعلب ألاول 

 جخصُص وجإهُل ؤغضاء الىُابت الػامت

جخُلب زهىنُت الخضر، يغوعة جسهُو وبٖضاص ٖىانغ مً ال٣ًاة ًمشلىن 

لىن ل ظا ل٩ىن مهلخت ظهاػ الىُابت الٗامت، ومَا لٗمل والخٗامل م٘ ٞئت ألاخضار ٣ِٞ، َو

ت التي ٩ًىن ٞحها  ٣ا للمغخلت الٗمٍغ الُٟل الًٟلى جُلب هٕى زام مً اإلاٗاملت، جدباًً ٞو

ظا ما  ظا ال ًخد٤٣ بال بخ٨َغـ ؤًٖاء مً الىُابت الٗامت لل٣ُام بهظٍ اإلاهمت، َو الخضر، َو

زم هدبٗه بٗىىان جإَُل ،ت في )الٟٕغ ألاو٫(في ٖىىان جسهُو ؤًٖاء الىُابت الٗامهىضخه 

 ؤًٖاء الىُابت الٗامت للخٗامل م٘ ألاخضار في) الٟٕغ الشاوي(

 :الفسع ألاول 

 جخصُص ؤغضاء الىُابت الػامت في مجال ألاخدار

جخُلب مهلخت الُٟل الًٟلى، يغوعة بخضار ظهاػ للىُابت الٗامت مخسهو للٗمل 

رة جخُلب ؤٞغاص مٗضًً ومُٗىحن ومخسههحن لل٣ُام في مجا٫ الُٟىلت، ل٩ىن َظٍ ألازح

ظا ما هخُغ١ بلُه بىٕى مً الخىيُذ ٖلى الىدى الخالي:   بهظٍ اإلاهمت، َو

ًسهو مٟهىم الىُابت الٗامت في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت ٖلى ال٣اضخي الظي ًخ٣لض مهمت 

ؤزظ خ٤ الضو٫ في جمشُل اإلاجخم٘ ؤمام الجهت ال٣ًاثُت، بضاًت بخىظُه ؤلاتهام مً ؤظل 

ال٣ٗاب، وؤن ًىىب ٖىه ؤمام ٢ًاء الخد٤ُ٣ وؤمام ٢ًاء الخ٨م، ٦ما ًخىلى بٖضاص ؤصلت 
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ؤلازباث، وجىُٟظ ؤوامغ ظهت الخد٤ُ٣ اإلاخٗل٣ت بال٣بٌ وؤلاًضإ وؤلاخًاع، وهٟـ الصخيء 

   (1)باليؿبت ألوامغ ٢ًاة الخ٨م والؿهغ ٖلى جىُٟظ ألاخ٩ام ال٣ًاثُت.

٘ الجؼاثغي ًسًٗىن لىٓام الخبُٗت الخضعظُت ؤما ؤًٖاء الىُا  بت الٗامت في الدكَغ

ى وػٍغ الٗض٫، وؤهه ج٩ىن للغثِـ ؾلُت  لى َو ٖلى زالٝ ٢ًاة الخ٨م جهل بلى الغثِـ ألٖا

ت والٟىُت، وؤن  ٢اهىهُت ٧اُٞت للمغا٢بت وؤلاقغاٝ ٖلى اإلاغئوؽ، وطل٪ مً الىاخُت ؤلاصاٍع

ً ؤلاصاعي و  الٟجي مٗا، وله ؤن ًسُغ الىاثب الٗام بالجغاثم ؾلُخه َظٍ حك٩ل الٗىهٍغ

اإلاخٗل٣ت ب٣اهىن ال٣ٗىباث، ٦ما له ؤن ٩ًلٟه بإن ًباقغ ؤو ٌٗهض بلُه بمباقغة مخابٗاث ؤو 

ًسُغ الجهت ال٣ًاثُت اإلاسخهت بما ًغاٍ مالثما مً َلباث ٦خابُت، وم٘ طل٪ و بةٖخباع وػٍغ 

ولِـ ًٖى مً ؤًٖاء الىُابت، بال ؤهه  الٗض٫ لِـ ممشال للىُابت الٗامت ؤمام ال٣ًاء،

ًمل٪ ؾلُت بزُاع الىاثب الٗام بالجغاثم طاث الهلت ب٣اهىن ال٣ٗىباث، ؤو ٩ًلٟه ٦خابت 

بما ًغاٍ مالثما مً َلباث ٦خابُت، ٞإًٖاء الىُابت الٗامت ملؼمىن بإن ج٩ىن َلباتهم ٦خابُت 

ىا٥ ٤ الخضعجي، َو عؤي باليؿبت لئلقغاٝ ؤلاصاعي  َب٣ا للخٗلُماث التي جغص بلحهم ًٖ الٍُغ

م  خباَع اث ؤًٖاء الىُابت الٗامت إٖل للىػٍغ ٣ًى٫ بإن ًمل٪ الغ٢ابت الخامت ٖلى جهٞغ

اتهم ال٣ًاثُت ؤي جخٗل٤ بةزخهانهم في  ٟىن لِـ بال، ولِـ ؤلاقغاٝ ٖلى جهٞغ مْى

٪ الضٖىي الٗمىمُت ومباقغتها.   (2)جدٍغ

ا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ٞخسهُو هُابت لؤلخضار ؤمغ ًخماشخى م٘ آلاٞ

ألاخضار، ولىجاح مبضؤ جسهُو هُاباث ألاخضار، ٌؿخدؿً بزخُاع ؤًٖائها بىاءا ٖلى 

قغوٍ مدضصة، والتي جخُلب لِـ ٣ِٞ ال٨ٟاءة الٗلمُت، وبهما ؤًًا زبرجه وبإلاامه بالٗلىم 

لم التربُت، ػ  لم ؤلاظخمإ، ٖو ٍاصة ٖلى طل٪ ًخٗحن طاث الهلت بهظا اإلاجا٫ ٦ٗلم الىٟـ ٖو

ٖلى الٗامل ٞحها ؤن ٩ًىن ناص٢ا، مؿخ٣غا هٟؿُا، وؤال ٩ًىن ٢اؾُا، ؤو ٖىُٟا، ٦ما ال ٩ًىن 

بُت  ظا ال ًخإحى بال مً زال٫ ٣ٖض مسخل٠ الىضواث الخضٍع خاص الُبإ ؤو مًُغب اإلاؼاط ، َو

م ٖلى طل٪ ..    (3)للمغشخحن لل٣ُام بهظا الٗمل، ومً زمت ًخم بهخ٣اء ؤ٢ضَع

ولخماًت الُٟل الجاهذ ؤًًا ٣ًخطخي ألامغ يغوعة جضُٖم مبضؤ جسهُو هُاباث 

ألاخضار، بط ؤهه ًخم بزخُاع ؤًٖاء جل٪ الىُاباث، َب٣ا لكغوٍ زانت حٗخمض لِـ ٖلى 

ال٨ٟاءة الٗالُت مً خُض الخ٩ىًٍ ال٣اهىوي للًٗى، وبهما ؤًًا مً خُض زبرجه وبإلاامه 

                                                           
٘ الجؼاثغي واإلا٣اعن، ٍ  1  .196، م 2017، الجؼاثغ، 03_ ٖبض الغخمان زلٟي، ؤلاظغاءاث الجؼاثُت في الدكَغ
ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ 2 ٘ الجؼاثغي، اإلااؾؿت الَى  102، 101، م م ص ث، ص ٍ ،_ مىالي ملُاوي بٛضاصي، ؤلاظغاءاث الجؼاثُت في الدكَغ
 .238_مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي، مغظ٘ ؾاب٤، م  3
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لم ؤلاظغام، و٧ل ما بالٗلىم طاث الهلت، ٦ٗلم الىٟـ، و  لم التربُت، ٖو ٖلم ؤلاظخمإ ٖو

ًخٗل٤ بمكا٧ل الُٟىلت، وؤن ٌؿخمغ ؤًٖاء الىُاباث في جسههها بٟخذ الخد٤ُ٣ م٘ 

  (1)الُٟل في ٢ًاًا ألاخضار لٟترة ػمىُت مم٨ىت.

ا مً الؿلُخحن الخىُٟظًت   جباًً ال٣ٟه خى٫ َبُٗت الىُابت الٗامت، ؤي جدضًض مغ٦َؼ

لىٓغ بلى مضي بؾخ٣اللُتها، ما بن هي ظؼء مً الؿلُت الخىُٟظًت جمشلها ؤمام وال٣ًاثُت با

اإلادا٦م ؤم ؤجها ؾلُت ٢ًاثُت مؿخ٣لت مشلها مشل ٢ًاة الخ٨م والخد٤ُ٣، ٞظَب ؤلاججاٍ 

ألاولى بلى ؤن الىُابت الٗامت حٗض ظؼء مً الؿلُت الخىُٟظًت، ألهه ٢ضًما ٧ان ؤًٖاءَا 

مىٟهلحن جماما ًٖ ال٣ًاء، ومً زمت حٗخبر ظؼء مً الؿلُت  ٌؿمىجهم عظا٫ اإلال٪ و٧اهىا

اث٠ َظٍ الؿلُت، ٞهي جابٗت لىػٍغ الٗض٫، ومهمتها  الخىُٟظًت، وؤن ٖملها ٌٗخبر مً ْو

ج٣خهغ ٖلى جىظُه ؤلاتهام ٞدؿب، م٘ الخبُٗت الخضعظُت الظي ًغبِ و٦ُل الجمهىعٍت 

ظا ألازحر بىػٍغ الٗض٫، ٦ما ًغبِ اإلاٗاو  لى َاالء الضٞإ بٟاٖلُت بالىاثب َو هحن بغثِؿهم، ٖو

جي، في خحن طَب بججاٍ آزغ بلى ؤن  لى ٧امل التراب الَى اث ٖو ًٖ الؿُاؾت ٖلى ٧ل اإلاؿخٍى

الىُابت الٗامت طاث َاب٘ ٢ًاجي بالىٓغ بلى صوعَا في خماًت ال٣اهىن وجمشُل اإلاجخم٘، ومً 

ىا ٦ؿاثغ ٢ًاة الخ٨م زمت ٞهي ظؼء مً الؿلُت اإلاؿخ٣لت لل٣ًاء ٞإًٖائها ًخل٣ى  ن ج٩ٍى

٪ الضٖىي الٗمىمُت، وج٣ضًم َلب  ُت ٖملهم ال٣ًاجي ٦خدٍغ اصة بلى هٖى والخد٤ُ٣، ٍػ

ًت ل٣اضخي الخد٤ُ٣ ؤو ٢ًاة ألاخضار، وبظغاء الخد٤ُ٣ في ظغاثم الخلبـ،  بٞخخاحي ؤو ٍٖغ

  ( 2)وبؾخئىاٝ ألاخ٩ام وألاوامغ وال٣غاعاث وجىُٟظَا.

ضة، ٞهي ظهاػ بصاعي جسً٘ للخضعط الؿلمي جهل بلى وػٍغ ٞالىُابت وظهحن لٗملت واخ

الٗض٫، َظا ألازحر الظي ًإجمغون بأوامٍغ وحٗلُماجه في جىُٓم الجهاػ ال٣ًاجي وجىُٟظ 

ى ما ههذ ٖلُه اإلااصة  مً ٢اهىن بظغاءاث ظؼاثُت، وهي  3ٝ  33الؿُاؾت الجؼاثُت، َو

ا ظهت ٢ًاثُت بخىظُه ؤلاتهام وخًىع مغاخل  ؤًًا ظهاػ ٢ًاجي جباقغ ٖملها بةٖخباَع

 الضٖىي الٗمىمُت، والًُٗ في ألاخ٩ام ال٣ًاثُت، وجىُٟظَا....بلخ. 

وؤزحر ؤًًا في َظٍ اإلاؿإلت زالٞا، وطل٪ خى٫ مضي يغوعة ؤلاب٣اء ٖلى ؤًٖاء الىُابت في  

ما:  اإلادا٦ماث الخانت باألخضار ؤم ال، وؤه٣ؿم الغؤي بلى بججاَحن َو

                                                           
 .257_ قٍغ٠ ؾُض ٧امل، مغظ٘ ؾاب٤، م 1
 .198، 197، 196_ ٖبض الغخمان زلٟي، مغظ٘ ؾاب٤، م م 2
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ؤهه ٌؿخدؿً بلٛاء َظا الىٓام في مدا٦ماث ألاخضار، بدُض ٨ًخٟي : ًغي ؤلاججاه الاول 

دخج ؤصخاب َظا ؤلاججاٍ، بإن طل٪ مً قإهه  ٖغى ال٣ًاًا ٖلى الىُابت الٗامت مباقغة، ٍو

بت زانت في ؤطَان الىاؽ، ٞمً  مى٘ بَالت ؤلاظغاءاث، ٞال ق٪ ؤن الىُابت لها َع

ًغي يغوعة ؤلاب٣اء ٖلى  ؤلاججاه الثاوي: ؤمااإلاؿخدؿً ببٗاصَا ًٖ هُا١ مٗاملت ألاخضار، 

هٓام الىُابت الٗامت في مدا٦ماث ألاخضار، وصلُلهم في طل٪ ؤن الىُابت الٗامت ظؼء مً 

ؤلاؾ٨ىضهاُٞت ..، ؤي٠ الىٓام ال٣ًاجي لىٓام ٢اثم بظاجه، ٦ما َى الخا٫ باليؿبت للبالص 

٤ الخٟٔ.بلى طل٪ ؤن الىُابت حؿاَم في جهُٟت ال٣ًاًا ٢لُلت الكإن ٖ  (1)ً ٍَغ

م٨ً ؤن جؼو٫ باليؿبت  بت ٞهظا ًب٣ى مؿدبٗض ٍو ٞةٖخباع ؤن الىُابت الٗامت لها َع

لؤلخضار، بطا جم جسهُو ؤًٖاء الىُابت الٗامت في مجا٫ ألاخضار، ل٩ىن َظا الخسهو 

مً قإهه بزخُاع ؤًٖاء ًدؿىىن الخٗامل م٘ ألاخضار، بما ًمل٩ىن مً ز٣اٞت هٟؿُت و 

   (2)ظا اإلاجا٫.اظخماُٖت في َ

ل٩ىن ؤن الىُابت التي جخٗامل م٘ الخضر ال جىٓغ بلُه هٓغة الصخو البالٜ، وبهما 

ىامل ؤخضزتها اإلاجخمٗاث للخضر والبِئت التي  ت ؤهه ضخُت حٛحراث ٖو جىٓغ بلُه مً الؼاٍو

ٌِٗل ٞحها، ٦ما ؤن الجىىح الظي حؿبب ُٞه عاظ٘ بلى جىٕى في الٗىامل التي حؿببذ في طل٪، 

مت التي ؤخضثها الُٟل ماهي بال ٧ ت زانت، ومً زمت ناع ألامغ ٣ًا٫ ؤن الجٍغ الٓغوٝ ألاؾٍغ

 .(3)مً نى٘ اإلاجخم٘ ال مً نى٘ الخضر.

و٢ض خغنذ اإلااجمغاث الضولُت وخل٣اث الضعاؾاث ؤلا٢لُمُت التي ٣ٖضث بكإن 

مت ومٗاملت اإلاجغمحن ٖلى الخىنُت "بًغوعة جسهُو هُابت لؤلخضا ر، ٩ًىن م٩اٞدت الجٍغ

ؤٞغاصَا ٖلى ٢ضع ٧اٝ مً الش٣اٞت ال٣اهىهُت والاظخماُٖت والىٟؿُت بكاون ألاخضار، وؤن 

اثٟهم ولِـ ازخُاع َاالء عاظٗا ٣ِٞ بلى ٦ٟاءتهم  ًغاعى ب٣ضع ؤلام٩ان التزامهم في ْو

بهم الٗملي ول٨ً بلى نٟاتهم الصخهُت ؤًًا  (4)"الش٣اُٞت وجضٍع

ٗاث اإلا٣اعهت الٗغب   ال٣اهىن الخىوسخي ٞةن الىُابت الٗمىمُت  ُت وفي م٣ضمتهاؤما الدكَغ

جباقغ وجماعؽ الضٖىي الٗمىمُت، وو٦ُل الجمهىعٍت الظي ًمشل الىُابت الٗمىمُت لضي 

                                                           
في يىء  ظىاثُت،مدمىص نالر مدمض الٗاصلي، مٟترياث ويماهاث خ٣ى١ صٞإ ألاخضار ججاٍ ماًخسظ بكإجهم مً ؤٖما٫ ظؼاثُت  - 1

 .661، 660(،  م م 1999)  آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ،
 .661مغظ٘ هٟؿه، م  - 2
 .239، 238م م  مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي، مغظ٘ ؾاب٤،- 3
 .102_خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾاب٤، م 4
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مد٨مت ألاخضار ٣ًىم بىٟؿه ؤو بىاؾُت مؿاٖضًه بمباقغة وجدب٘ الضٖىي في الجىاًاث 

هل مجلت الاظغ  25و 20والجىذ التي ًغج٨بها ألاخضار ) ٞهل  مجلت  85اءاث الجؼاثُت ٞو

 (1)خماًت الُٟل(. 

وفي اإلاٛغب ٞالىُابت الٗامت جباقغ الضٖىي الٗمىمُت، وو٦ُل الضولت الظي ًمشل 

الىُابت الٗامت لضي اإلاد٨مت الابخضاثُت واإلاد٨مت ؤلا٢لُمُت التي جىظض بجاهبها مد٨مت 

ي الجغاثم طاث الُاب٘ ؤخضار ًباقغ الضٖىي الٗمىمُت بىٟؿه ؤو بىاؾُت ؤخض مؿاٖضًه ف

 (2)اإلاؿُغة الجىاثُت(. 519الجىاجي ؤو الجىخي التي ًغج٨بها البالٛىن وألاخضار، )ٞهل 

٘ اإلاهغي، الظي ؤخضر هُابت زانت باألخضار، والتي حٗضصث ُٞما بٗض وجم  ؤما الدكَغ

هو في  1996لؿىت  12جدضًض ازخهاناتها، ٞبهضوع ٢اهىن الُٟل اإلاهغي الخالي ع٢م 

ال٣ٟغة الشاهُت مىه ٖلى ؤن "جخىلى ؤٖما٫ الىُابت الٗامت ؤمام جل٪ اإلادا٦م هُاباث  120صة اإلاا

 (3)مخسههت لؤلخضار ًهضع بكإجها ٢غاع مً وػٍغ الٗض٫."

ت  وهو ؤًًا اإلاكٕغ اإلاهغي  ٖلى ؤهه جخىلى هُابت ألاخضار في ال٣اَغة وؤلاؾ٨ىضٍع

ٗتها في ٢ًاًا الجىاًاث والجىذ التي واإلاداٞٓاث ألازغي مباقغة الضٖىي الٗمىمُت ومخاب

ظا ما ههذ ٖلُه  ًغج٨بها ألاخضار، بلى ظاهب ٢ُامها بالخد٤ُ٣ الابخضاجي في جل٪ ال٣ًاًا، َو

مً ٢اهىن الُٟل اإلاهغي ٖلى ؤهه "جخىلى ؤٖما٫ الىُابت الٗامت ؤمام مدا٦م  121/2اإلااصة 

  (4)غ الضازلُت".ألاخضار هُاباث مخسههت لؤلخضار، ًهضع بكإجها ٢غاع مً وػٍ

ٞالىُابت الٗامت لها صوع ٦بحر ومهم في مجا٫ ألاخضار، ٞضوعَا ًسخل٠ ًٖ الضوع 

٣ا للؿُاؾت  الخ٣لُضي الظي جماعؾه الىُابت الٗامت في باقي ال٣ًاًا م٘ البالٛحن، ٞضوعَا ٞو

ؤلانالخُت لؤلخضار، ٞةهه ًىهب ٖلى ما ُٞه مهلخت للخضر بةٖخباٍع ضخُت ال مجغما، 

مت ٞهي حؿعى بلى ؤلاَخمام بإصلت ؤلاصاهت والبدض ًٖ الٓغوٝ اإلاسٟٟت والٗىامل ومً ز

 (5) الضاٞٗت بلى بعج٩اب الجغم اإلاسال٠ لل٣اهىن.

م الضوع الظي جلٗبه الىُابت الٗامت في ٢ًاًا ألاخضار ؾىاء الجىاثُت ؤو  لُه ٞٚغ ٖو

جسهُهها لخخىلى  الجىدُت ؤو ختى اإلاسالٟاث، ٞةهه ٌؿخدؿً ُٞما ًسو ألاخضار يغوعة

                                                           
يب ؤخمض  1 ً، مغظ٘ ؾاب٤، م_ ٍػ  .105ٍٖى
 .106، مهٟؿه_ مغظ٘  2
 .103، م مغظ٘ ؾاب٤، 1996لؿىت  12ال٣اهىن اإلاهغي ع٢م _ 3
4  ،ً يب ٍٖى  .105، ممغظ٘ ؾاب٤_ ٍػ
 .143زاثغ ؾٗىص الٗضوان، مغظ٘ ؾاب٤، م _ 5
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ظا ال ًخإحى بال بةٖٟائها مً ال٣ُام بمهام ؤزغي ؾُما ُٞما ًسو  َظٍ اإلاهمت صون ج٣هحر، َو

    ٢ًاًا البالٛحن، ل٩ىن مهلخت وزهىنُت الُٟل جخُلب طل٪.

 :الفسع الثاوي

 جإهُل ؤغضاء الىُابت الػامت للخػامل مؼ ألاخدار

هاػ هُابت ٖامت، وبهما ال بض مً للٗمل في مجا٫ ألاخضار ال ٨ًٟي ٣ِٞ جسهُو ظ

ها ألصاء صوع في مجا٫ الُٟىلت، ألن َظٍ الٟئت جخُلب هٕى مً الاَخمام ئبٖضاص وجإَُل ؤًٖا

ى ما هدىاوله ٖلى الىدى الخالي:  مً ظمُ٘ الجىاهب، َو

ا في  ٪ الضٖىي الٗمىمُت، وؤزظ مغ٦َؼ جخىلى الىُابت الٗامت ممشلت للمجخم٘ بخدٍغ

ظا الضٖىي ٦سهما للمت هم، بال ؤهه ال ٚاًت لضحها في ب٢امت ؤصلت ؤلاتهام بػاء شخو بغيء، َو

ٗبر ٖجها  ما صٖا ال٣ٟه بلى حؿمُتها " الخهم الكٍغ٠" ٞهي حٗمل لهالر ؤو يض اإلاتهم، َو

البٌٗ بإجها" الخهم اإلاباقغ للمضٖحن " ٧ىجها ماجمىت ٖلى الهالر الٗام، وهي َٝغ 

م خ٣ُ٣ي للُٝغ آلازغ في الضٖىي، ولظل٪ ٩ًىن لها ؤؾاسخي في الضٖىي الجؼاثُت، ؤي زه

 (1)ما للخهىم مً خ٣ى١، وبطا ٧اهذ بهظٍ الهٟت ٞةجها جبضؤ هي باإلاغاٞٗت بهٟتها مضُٖت."

ًخُلب الخا٫ مً الىُابت الٗامت ممشلت في و٦ُل الجمهىعٍت ٖىض الخٗامل م٘ الخضر 

خباع لضي البالٛح ن، ومً يمً طل٪ صعاؾت ؤن جغاعي ظىاهب ٢ض ال جإزظَا بٗحن ؤلٖا

ىامل ؤ٦ثر مً صعاؾت الٟٗل الجغمي اإلايؿىب بلُه، م٘  مك٨الث الخضر مً ؤؾباب ٖو

اصة ؤلايُغاب الىٟسخي لضًه، ول٩ي ًخإحى  ججىب ٧ل ألاؾالُب وؤلاظغاءاث التي مً قإجها ٍػ

ُت و طل٪ ٧له ًخٗحن ألامغ ٖلى الىُابت ب٩املهم ؤن ٩ًىهىا ٖلى ٢ضع ٦بحر مً الش٣اٞت ال٣اهىه

ؤلاظخماُٖت والىٟؿُت بكاون ألاخضار، وؤن ًدؿمىا بهٟاث التي جم٨جهم مً الخٗامل م٘ 

يُت لهم  ٞئت ألاخضار م٘ بجساط ال٣غاع اإلاىاؾب في خ٣هم، وطل٪ ًخإحى ب٣ٗض صوعاث ج٩ٍى

  (2)ؾُما في ٖلم الىٟـ الجىاجي و٦ؿب ما ًسو مجا٫ ألاخضار.

مت، ًخُلب ألا  مغ يغوعة جضُٖم مبضؤ جسهُو هُاباث ٞدماًت الخضر اإلاغج٨ب للجٍغ

ألاخضار، بط ؤهه ًخم بزخُاع ؤًٖاء جل٪ الىُاباث، بدُض جغاعى قغوٍ ُٞمً ًخىلى مهام 

الىُابت الٗامت، مً خُض زبرجه و بَالٖه ٖلى مسخل٠ الٗلىم طاث الهلت زانت بمجا٫ 
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د٤ُ٣ في ألاخضار، و٦ظا ٖلى ؤن ٌؿخمغ ؤًٖاء جل٪ الىُاباث في جسهههم بمباقغة الخ

ٟا٫.    (1)مجا٫ ألَا

مت ٣ًخطخي ألامغ يغوعة جضُٖم مبضؤ جسهُو  لخماًت الُٟل ؤو الخضر مغج٨ب الجٍغ

٣ا لكغوٍ زانت، ال حٗخمض ٣ِٞ  هُاباث ألاخضار، وطل٪ بةزخُاع ؤًٖاء جل٪ الىُاباث ٞو

ً، وبهما ؤًًا مً خُض زبرجه وبإلاامه بالٗلىم طاث  ٖلى ال٨ٟاءة الٗالُت مً خُض الخ٩ٍى

لم التربُت، بلى ظاهب ٖلم ؤلاظغام، ومضي  لم ؤلاظخمإ ٖو الهلت مشل ٖلم الىٟـ ٖو

ؤلاَخمام بمكا٧ل الُٟىلت ٖمىما، ٖلى ؤن ٌؿخمغ ؤًٖاء جل٪ الىُاباث في جسهههم 

ى٫ ٞترة ػمىُت مم٨ىت ٟا٫ أَل  (2) .للٗمل في قاون ألاخضار ؤو ألَا

 17بلى  05ضة في الٟترة مً وؤونذ خل٣ت الضعاؾاث ألاولى للضو٫ الٗغبُت اإلاى٣ٗ

ب الىٓغي والٗملي ال  1953صٌؿمبر  لت اإلاضي للخضٍع بال٣اَغة بلى "وظىب بهتهاط ؾُاؾت ٍَى

ول٨ً ل٩ل ألاشخام الظًً ٌٗاملىن ألاخضار ٧ال٣ًاة  –لؤلزهاثُحن ؤلاظخماُٖحن ٣ِٞ 

  (3)وو٦الء الىُابت..."

الىمىطظُت إلصاعة قاون مً ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا  22/01وجىو ال٣اٖضة 

ب ؤزىاء الخضمت وصوعاث ججضًض  -٢1ًاء ألاخضار ٖلى ؤهه" ٌؿخسضم الخٗلُم اإلانهي والخضٍع

ا مً ؤؾالُب الخٗلُم اإلاىاؾبت، مً ؤظل جد٤ُ٣ و بؾخمغاع ال٨ٟاءة اإلاهىُت  حَر اإلاٗلىماث ٚو

ٟحن الظًً ًدىاولىن ٢ًاًا ألاخضار."  (4)الآلػمت لجمُ٘ اإلاْى

 ٘ م بنضاع ٢اهىن ٟٞي الدكَغ الجؼاثغي لم ًسهو هُاباث زانت باألخضار، ٚع

٣ت الخٗامل  ٍغ الُٟل ، ٨ٞثرة حٗامل الىُابت الٗامت م٘ الٟئت البالٛت مً خُض ؤلاظغاءاث َو

٢ض ال جدىاؾب م٘ ألاخضار وزهىنُاتهم، ألن و٦ُل الجمهىعٍت مً الىاخُت الٗملُت ؤي 

٣ت مُٗى ت للخٗامل ؤو ًغاعي ؤمىع مُٗىت، وبهما شخو بالٜ ٣ًضم له ال ًخُلب مىه ٍَغ

ه، في خحن الخضر ًسخل٠ ألامغ مٗه ٦شحرا ٩ٞل  ًىاظهه مباقغة بالجغم اإلاغج٨ب مً َٞغ

ت مُٗىت جٟغى ٖلى اإلاخٗامل مٗه ؤن ًدخ٨م بلى ؤؾلىب مٗحن في الخٗامل مٗه،  مغخلت ٖمٍغ

ضر هٟؿه بلى بعج٩اب وال حهمه ٦شحرا ْغوٝ بعج٩اب الجغم ؤ٦ثر مً ألاؾباب التي صٞٗذ الخ

ت لظل٪.   مت، لظل٪ خبظا لى ٧اهذ َىا٥ هُاباث مخسههت في َظا اإلاجا٫ ومخٟٚغ  جل٪ الجٍغ
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ٗاث الٗغبُت مشال مً ؾٗذ بلى بخضار هُاباث  وبهُال٢ا مما ؾب٤ هجض مً الدكَغ

ظا مىظ ٖام  ت َو ًٞٗى هُابت ألاخضار  1921مخسههت في مجا٫ ألاخضار، ٧الضولت اإلاهٍغ

ى ٦ٛحٍر مً ؤًٖاء الىُابت ٖغيت للى٣ل ٞحها ًيخض ُٟت َو به الىاثب الٗام لكٛل جل٪ الْى

الث زانت ؤو زبرة  خباع ُٞه ٖىض بزخُاٍع مَا والىضب في ؤي و٢ذ، م٘ ؤهه ال ًازظ بٗحن ؤلٖا

في مؿاثل ألاخضار، ؤو بإلاام بٗلىم لها نلت باألخضار، وبهما قإهه قإن ؤًٖاء الىُابت 

ال ظامٗ  (1)ُا في صعاؾت ال٣اهىن.الٗامت ًدمل مَا

ٗاث  اإلا٣اعهت مهمت الخد٤ُ٣ بلى ممشل الىُابت الٗامت  لظل٪ ؤو٧لذ البٌٗ مً الدكَغ

غ ُٞه ٖضة ؤمىع مجها  ب 1ٖلى ؤن جخٞى ً والخضٍع الث والخ٩ٍى ظا مً خُض اإلاَا /جسههه َو

بت في الٗمل في مجا٫ ألاخضار، م٘ ؤلاؾخمغاع مً ؤلا٦شاع مً الخبراث و ؤلاؾخٟ اصة مً والٚغ

ب ال٣اثم في 2الخ٣ضم الٗلمي،  /مغاٖاة الجى الٗام اإلادُِ بالخد٤ُ٣ وطل٪ بخٟاصي ظى الٖغ

اإلاٟهىم الٗام ًٖ الىُابت الٗامت، ؾىاء في م٩ان مباقغة ؤلاظغاءاث ؤو ٦ُُٟت مباقغتها، 

ى ؤن ًبخٗض ب٣ضع ؤلام٩ان ًٖ ألاؾلىب 3 /صعاؾت الخالت بُٗضا ًٖ الىمِ الخ٣لُضي َو

في بظغاءاث الخد٤ُ٣ ؤو ؤلاؾخبُان ؤلاظخماعي، والٗىاًت بضعاؾت ٧ل خالت ٖلى الخ٣لُضي 

 (2) خضة.

ٗاث اإلا٣اعهت ؤًًا  مً ٢اهىن ألاخضار الٗغاقي ع٢م  20اإلااصة  ذ ٖلُهههماومً الدكَغ

٤ ٖىض الخد٤ُ٣  1980اإلاٗض٫ لؿىت  1972لؿىت  64 ٖلى ؤهه" ًجب ؤن ًازظ الخضر بالٞغ

م و٧لمت ظاهذ بضال مً مٗه ؤو مدا٦مخه، وؤن حؿ خٗمل بكإهه ٧لمت بصاهت بضال مً ٧لمت ججٍغ

٧لمت مجغم، وؤن ًلٟذ طوي الٗال٢ت في الضٖىي بلى ٖضم الخهجم ٖلُه ٖىض ؤلاصالء بإ٢ىالهم 

 (3)وال ًجىػ ج٨بُله بالؿالؾل ؤو ج٣ُُض ًضًه باألنٟاص."

ً اإلاغاص بزًإ ؤًٖاء الىُابت الٗامت له، هي الضواعث ال ا ما، والتي ٞالخ٩ٍى لت ألامض هٖى ٍُى

ل ًٖى الىُابت الٗامت للٗمل في مجا٫ ألاخضار، زانت بطا ما جسللتها  مً قإجها ؤن جَا

ُت ؤو ال٣هحرة اإلاضي ٢ض جُٟض مً ظهت  ٖلىم لها نلت بمجا٫ ألاخضار، ل٩ىن الضوعة ألاؾبٖى

لخ٩ىًٍ مً ٦ضوعة َغخذ ٞحها بق٩االث وؤزحرث ٞحها بٌٗ مً اإلاؿاثل، بال ؤن َى٫ مضة ا
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ُ
ً اإلا عؾت َض قإجها جد٤ُ٣ الٛغى اإلاُلىب زانت في الخىٕى والخىاو٫ بالخٟهُل مىاص الخ٩ٍى

  والتي لها نلت بمجا٫ ألاخضار.

 :اإلاعلب الثاوي

 مً كبل الىُابت الػامت اللضائُت ؤلاحساءاث اإلاخخرة إشاء الحدر مدل اإلاخابػت

ما ًغاٍ مىاؾبا بججاَه، ٚحر ؤن ألامغ ال  ؤمام ممشل الىُابت الٗامت، لُخسظ الخضر ًدا٫ مل٠

ُت ؤلاظغاءاث اإلاخسظة في خ٤ الخضر، وبهما ال بض مً جدضًض الٟئت  ًخى٠٢ ٣ِٞ في هٖى

ت مدل اإلاخابٗت الجؼاثُت ت لؤلخضار مدل الٗمٍغ ، والتي هدىاولها في ٖىىان الٟئت الٗمٍغ

ت  ألن جدضًضاإلاخابٗت مً َٝغ الىُابت الٗامت في) الٟٕغ ألاو٫(،  ًدبحن ل٣اضخي الٟئت الٗمٍغ

ظا ما هدىاوله في في خ٣ها زانت جخسظ ظغاءاثببهخ٣اء  الٗامت الىُابت  (الٟٕغ الشاوي)، َو

  ىنُت ؤلاظغاءاث اإلاخسظة مً َٝغ الىُابت الٗامت في مىاظهت الخضر.بٗىىان زه

 :الفسع ألاول 

ت لألخدار مدل اإلاخابػت مً ظسف الىُابت الػامت  الفئت الػمٍس

ؤلاظغاء اإلاىاؾب بجساطٍ  َظا ألازحر  ؤمام و٦ُل الجمهىعٍت، ل٣ُغع  الجاهذالخضر  ًمشل

ت للخضر اإلاازل ؤمامه  في خ٣ه، ٚحر ؤهه ًخُلب مً ٢اضخي الىُابت مغاٖاة اإلاغخلت الٗمٍغ

ش بعج٩ابه للجغم، بٖخباع إلاضي هطج الخمُحز وؤلاصعا٥ لضًه، ومً زمت بم٩اهُت بجساط  بخاٍع

ظاؤلاظغاء الهاثب واإلا خحن مدل اإلاخابٗت ال٣ًاثُت،  ىاؾب في خ٣ه، َو ًخد٤٣ في ٞئخحن ٖمٍغ

ألاولى مجها هدىاولها جدذ ٖىىان الخضر الجاهذ الظي ٣ًل ٖمٍغ ًٖ الٗاقغة ؾىت مدل 

مخابٗت مً َٝغ الىُابت الٗامت وطل٪ في )ؤوال(، زم جلحها الٟئت الشاهُت والتي ؤجمذ الٗاقغة 

 .ً َٝغ الىُابت الٗامت في )زاهُا(ٖكغة مدل اإلاخابٗت ممً الٗمغ و٢بل جمام الشامىت 

مدل اإلاخابػت مً ظسف الىُابت  الري ًلل غمسه غً الػاشسة طىتالجاهذ الحدر  ؤوال:

 الػامت

حر  ٣ًضعت مً ؤن مإؾاة ؤلاوؿان ؤهه ًبضؤ خُاجه َٟال ال ٣ًٟى٫ ؤخض الٟالؾ ٖلى جٞى

م مً ي٠ٗ ٢ضالخماًت لىٟؿه بىٟؿه عاث الُٟل الجؿماهُت وال٣ٗلُت ، ألهه ٖلى الٚغ

بؾدشماعا  م٣اعهت بالصخو البالٜ، بال ؤهه ًمل٪ ؤن ٩ًىن ؤؾاؾا لبيُان ٧ل اإلاجخمٗاث، و
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ا ال ٣ًضع بشمً،  ا وؤهسٍغ في اإلاىٓىمت ؤلاظخماُٖت، ومً َىا جيب٘  ؾُمابكٍغ بطا وكإ ؾٍى

 (1).مً الجىىح مؿاولُت ٧ل مجخم٘ ججاٍ خماًت الُٟل

مت ما ً مت، ؾىاء ؤ٧اهذ ٞدضور ظٍغ يكإ ٖجها عابُت ٢اهىهُت بحن الضولت ومغج٨ب الجٍغ

ظٍ الغابُت ال٣اهىهُت جخمشل في  مت بٖخضاء ٖلى خ٤ للضولت ؤو ٖلى خ٤ جاب٘ للٟغص، َو الجٍغ

غ خ٤ الضولت في ال٣ٗاب، ووؾُلتها في طل٪ هي الضٖىي الٗمىمُت، ومً زمت ٞهظٍ ألازحرة  ج٣ٍغ

لىُابت الٗامت ال٣ًاء بخى٢ُ٘ ال٣ٗىبت ٖلى مغج٨ب هي مُالبت الجماٖت ممشلت في ا

مت.  (2)الجٍغ

٠ ٞضوعَا َى  ا زهم قٍغ بطا الىُابت الٗامت ٚاًتها هي الىنى٫ بلى الخ٣ُ٣ت بةٖخباَع

ضم بٞالتهم مً ال٣اهىن، لظل٪ ٞهي خغة  مت ومخابٗت مغج٨بحها ٖو خماًت اإلاجخم٘ مً الجٍغ

وهي حٗمل مً ؤظل الخُب٤ُ الؿلُم  ُٞما ج٣ضمه مً َلباث ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت،

لُه ٞةن الىُابت الٗامت  لل٣اهىن لخد٤ُ٣ الهالر الٗام، ولِؿذ زهما شخهُا للمتهم، ٖو

اث الٗامت والتي ٌؿخمض مجها اإلاتهم ظؼء مً  هي الخامي والخاعؽ الُبُعي للخ٣ى١ والخٍغ

خه.     (3)خٍغ

ٝغ اإلاًغوع ؤو بىاءا جخهل الىُابت الٗامت بمل٠ الخضر بما بمىظب ق٩ىي مً الُ

ت ال٣ًاثُتٖلى اإلال٠ اإلاغؾل بلحها مً َٝغ مهالر  ٤ ج٣ضًم اإلاتهم الكَغ ، ؤو ًٖ ٍَغ

إل ٖلى اإلال٠  الخضر وملٟه ؤمامه، ٟٞي َظٍ الخالت ًخىلى ممشل الىُابت الٗامت بٗض ؤلَا

غ ما بن ًخم مخابٗت الُٟل ؤو الخضر، ؤو خٟٔ اإلال٠، َظٍ ألازحرة ال جخد٣ بطا  بال  ٤ج٣ٍغ

ت مً الكغوٍ ٦ةوٗضام الُاب٘ الجؼاجي للى٢اج٘، ؤو ه٣و الضالثل .. و٦ظا  جىاٞغث مجمٖى

، ٟٞي َظٍ الخالت ال ٩ًىن مدال  بطا ما ٧ان ؾً الُٟل ٣ًل ًٖ الٗكغ ؾىىاث مً ٖمٍغ

ى ألامغ الظي جىاوله ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي، ٚحر ؤهه ال زالٝ بحن  للمخابٗت الجؼاثُت َو

الٗاقغة مً ٖمٍغ بلى ٚاًت الشالشت ٖكغة ؾىت ٞهى ال ٌعي ٧ل جل٪  الُٟل الظي ؤجم

٣ت  ؤلاظغاءاث التي جخسظ في خ٣ه ل٣لت ؤلاصعا٥ والخمُحز لضًه، ختى وبن ج٨غعث بجهاالجه ٞع
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م٤ُ ٖلى هٟؿِخه،  اإلاؿاو٫ ٖىه باإلاد٨مت، ٞةهه في َظٍ الخالت ٢ض ٩ًىن له جإزحر ؾلبي ٖو

 حز ٚحر م٨خمل لضًه بهٟت ظُضة.ألهه َٟل ال ًؼا٫ ؤلاصعا٥ والخمُ

لُه ؤزحرث مؿإلت الٗمغ مدل اإلاخابٗت ٗاث ، ٖو والظي بؾخ٣غث ُٞه ؤٚلبُت الدكَغ

 ، اإلا٣اعهت ٖلى ؤن الٟغص ال ًبلٜ صعظت الخمُحز بال بٗض ؤن ًهل بلى ؾً مُٗىت مً ٖمٍغ

٣ىلهم، ولظل٪ ٧ان مً الُبُع ت همى ؤظؿامهم ٖو ي ؤن والىا٢٘ ؤن ألاٞغاص ًسخلٟىن في ؾٖغ

ظا َى ما ٧ان ٌؿحر  ج٣ضع ؾً الخمُحز ل٩ل ٞغص ٖلى خضة خؿب خالخه الجؿمُت وال٣ٗلُت، َو

ٗت ؤلاؾالمُت في ٦شحر مً ؤلاخُان، ول٨ً اإلاكٕغ الىيعي عؤي ؤن  ٖلُه الٗمل في ْل الكَغ

جغ٥ ج٣ضًغ ؾً الخمُحز لل٣اضخي ًترجب ٖلُه ؤيغاع ٦شحرة في الٗمل، لظل٪ عؤي ال٣ٟهاء 

ىن يغ  وج٩ىن  –بىاءا ٖلى الٛالب  –وعة جدضًض ؾً الخمُحز باليؿبت لؤلٞغاص ظمُٗا واإلاكٖغ

ىت ٢اهىهُت ٢اَٗت ٖلى وظىص الخمُحز، بال بطا زبذ وظىص ؾبب َاعت مً  َظٍ الؿً ٢ٍغ

ؤؾباب بوٗضام اإلاؿاولُت الجؼاثُت ألازغي ٧الجىىن ؤو الُٛبىبت، و٢ض بهخهى ال٣ٟه ؤلاؾالمي 

ىه ؤزظث ال٣ىاهحن الٗغبُت َظا هٟؿه بلى َظا الغؤي وخضصث  الؿابٗت ؾً الخمُحز، ٖو

  (1)الخدضًض. 

ٞالصخو خحن ًىلض ٩ًىن ٚحر ٢اصعا بُبُٗخه ًٖ ؤلاصعا٥ و ؤلازخُاع، زم جبضؤ َاجحن 

اإلال٨خحن بالىطج قِئا ٞكِئا، ختى ًإحي ٖلى ؤلاوؿان و٢ذ ٌؿخُُ٘ ُٞه ؤلاصعا٥ بلى خض ما، 

جه جىمى ختى ًخ٩امل همٍى ال٣ٗلي، ومً زال٫ الخضعط ول٨ً بصعا٦ه ٩ًىن يُٟٗا وجٓل مل٩ا

في ؤلاصعا٥ جخضعط اإلاؿاولُت ٞالُىع ألاو٫ )٢بل ؾً الخمُحز( والظي ًبضؤ مىظ مُالص ؤلاوؿان 

ؿمى الُٟل في َظا  ٗاث اإلا٣اعهت، َو بلى ؤن بلٙى الؿابٗت مً ٖمٍغ في البٌٗ مً الدكَغ

و الازخُاع ال جيكإ مؿاولُخه الجىاثُت، ومً الُىع بالهبي ٚحر اإلامحز، ٞهى مٗضوم ؤلاصعا٥ 

ٗاث اإلا٣اعهت ال ًمى٘ مً بجساط  زمت ال ًخاب٘ وال ٌٗا٢ب ظؼاثُا، ٚحر ؤهه في البٌٗ مً الدكَغ

ت اإلاىاؾبت بكإهه.  (2)ؤلاظغاءاث الٗالظُت ؤو التربٍى

ب وهجض ؤن اإلاؿاو٫ ظؼاثُا ٩ًىن ٖلى ٢ضع مً الىعي )مً خُض ؤلاعاصة والىىاًا( إلعج٩ا

مت، بمٗجى ؤن الصخو و٢ذ بعج٩ابه للى٢اج٘ ٧ان ٢اصعا ٖلى الخمُحز ؤو ًم٨ً مغا٢بت  الجٍغ

ؤٞٗاله، ومً زمت ٞالخضر مهما ٧ان ٖمٍغ ٞهى ًسً٘ لىٟـ ال٣اهىن الظي ًسً٘ له 

                                                           
 343، 342ظما٫ ببغاَُم الخُضعي، مغظ٘ ؾاب٤، م م  _ 1
غ صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،  2 اب ٖبضو٫، اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلخضار، ج٣ٍغ آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في  ءفي يى_ ٖبض الَى

ت لل٣اهىن الجىاجي، ال٣اَغة  ل  20_18مجا٫ ألاخضار، اإلااجمغ الخامـ للجمُٗت اإلاهٍغ ، م م 1992، صاع الجهًت الٗغبُت،1992ؤبٍغ

334، 335. 
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الصخو البالٜ، وبهما الخالٝ بُجهما في ُٚاب الخمُحز ؤو ٣ٞضان مغا٢بت ألاٞٗا٫، و٢ض ًضٞ٘ 

لُه ٞةهه ال بض مً ألامغ به بلى ؤلٖا تراٝ باإلاؿاولُت الجؼاثُت ٧لُا، ومً زمت ٌٗا٢ب، ٖو

مغاٖاة وج٣ضًغ ٢ضعاجه ومهاعاجه و َظا بٌٛ الىٓغ ًٖ الٗمغ و٢اهىن ألاخضار الظي ًد٨مه، 

ت ال ٌٗتٝر بمؿاولُخه الجؼاثُت، ٚحر ؤهه ًم٨ً ؤن ًدمل اإلاؿاولُت  ختى ؤهه في مغخلت ٖمٍغ

ؤلاظابت ًٖ مبضؤ الظهب اإلاغج٨ب، و٢ض جُب٤ ٖلُه ال٣ٗىبت ٖلى الجؼاثُت اإلاسٟٟت في خالت 

 (1)ؤن جغاعى ٞحها ال٨م والُبُٗت جسخل٠ ٖما هي ٖىض البالٛحن. 

ىت ٢اهىهُت ٖلى ٣ٞض ؤلاصعا٥ والخمُحز ال ج٣بل بزباث ال٨ٗـ،  ب٣ى نٛغ الؿً ٢ٍغ ٍو

مً هاخُت الىا٢٘، ٞال والهٛحر في َظٍ اإلاغخلت ٌٗخبر ٚحر ممحز ب٣ىة ال٣اهىن، ولى٧ان ممحزا 

ًجىػ مالخ٣خه ختى ولى زبذ ؤن بصعا٦ه ٢ض ؾب٤ ؾىه، ٦ما ال ًجىػ ب٢امت الضلُل ٖلى جىاٞغ 

جمُحٍز في َظٍ الؿً ختى ولى ب٢خىٗذ اإلاد٨مت بظل٪، وال ًجىػ ؤًًا للىُابت الٗامت ب٢امت 

   (2)الضٖىي الجىاثُت يضٍ.

ٗاث الضازلُت للضو٫ في جدضًضَا ل بضاًت وجهاًت مغخلت الُٟىلت، خُض بزخلٟذ الدكَغ

ى ظىحن في عخم ؤمه، في خحن  جغي بٌٗ الضو٫ ؤن مغخلت الُٟىلت جبضؤ ٢بل مُالص الُٟل َو

طَبذ صو٫ ؤزغي بلى بٖخباع بضاًت مغخلت الُٟىلت مىظ لخٓت والصة الُٟل، َظٍ ؤلازخالٞاث 

ا ٖىض الهُاٚت ألاولُت للماصة ألاولى مً ؤلاجٟا٢ُت ٣ٞض ظاءث ٖلى الىدى الخالي"  زلٟذ آزاَع

ه ؾً  خؿب ؤلاجٟا٢ُت الخالُت، ٞةن الُٟل َى ٧ل مسلى١ بكغي مىظ والصجه ختى بلٚى

الشامىت ٖكغة، ؤو خؿب ٢اهىن الضولت ؤو بطا بلٜ ؾً الغقض ٢بل طل٪"، ٚحر ؤن بٌٗ 

الضو٫ ٖاعيذ ٖلى مكغوٕ هو َظٍ اإلااصة، ؾُما مجها الضو٫ التي جبضؤ الُٟىلت في ٢ىاهُجها 

ٗاتها الضازلُت ٢بل مغخلت الىالصة، ولظل٪ ج٣ضم مىضوب اإلاٛغب بة٢تراح خظٝ ٧لماث  وحكَغ

٠ الىاعص في مكغوٕ هو َظٍ اإلااصة وجمذ اإلاىا٣ٞت ٖلى الخٗضًل  "مىظ الىالصة" مً الخٍٗغ

   (3)اإلا٣ترح مً ظاهب مىضوب اإلاٛغب واإلاخٗل٤ ببضاًت مغخلت الُٟىلت.

ؤهه وي٘ خضا ؤصوى ٦ؿً ال ًم٨ً  15/12ع٢م  غي وهجض في ٢اهىن الُٟل الجؼاث   

ى ؾً ٖضم جمام الٗاقغة مً الٗمغ، وفي خالت بطا ما ؤجهلذ  مخابٗت الخضر ُٞه ظؼاثُا َو

                                                           
1
- Nathalia ghizzoni, Ouvrage collectif, delinquance des mineurs de la sanction, esf editeur du guide 

familial, 2007, France,p 21. 
اب ٖبضو٫، مغظ٘ ؾاب٤، م 2  .343_ ٖبض الَى
ت، 3 ىُت الجؼاثٍغ مت، وخصخي زًغة، الخماًت ال٣اهىهُت لخ٣ى١ الُٟل في ال٣اهىن الجؼاثغي وال٣اهىن اإلا٣اعن، اإلا٨خبت الَى _ مدمضي ٦ٍغ

 .27، 26،م م 2018الجؼاثغ، 
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٣ت ٧اهذ، ٟٞي َظٍ الخالت ٩ًىن ال٣غاع اإلاخسظ مً َٝغ  الىُابت بمل٠ الُٟل بإي ٍَغ

 الىُابت الٗامت خٟٓه. 

ٗاث اإلا٣اع  هت، َى الظي لم ًخم الؿابٗت مً ٖمٍغ ٞالهٛحر في البٌٗ مً الدكَغ

مت ال ًخاب٘ ظؼاثُا إلمخىإ مؿاولُخه، وؤن ٖضم مخابٗخه ظؼاثُا ًغظ٘ بلى  واإلاغج٨ب للجٍغ

 (1) .تُٚاب اإلال٩اث الظَىُت وال٣ٗلُت لضًه في َظٍ اإلاغخل

ٗاث اإلا٣اعهت، ٞىهذ ٖلى ؤهه ال ًجىػ للىُابت  ٚحر ؤهه ُٞما ًسو البٌٗ مً الدكَغ

شال ؤن ج٣غع ٖضم مؿاولُت الخضر مً ٞئت الىلض ًٖ ألاٞٗا٫ التي ًغج٨بها، وفي َظا الٗامت م

الهضص ٢ًذ مد٨مت الخمُحز ؤهه ال ًجىػ للمضعي الٗام ؤن ٣ًغع ٖضم مؿاولُت الىلض مً 

ؾىت ًٖ الجغم اإلاؿىض بلُه، بل ًجب بخالخه بلى اإلاد٨مت لٟغى جضابحر  12بلى ؾً  7ؾً 

ُٞما بطا  1968( مً ٢اهىن ألاخضار لؿىت 21حها في اإلااصة )الخماًت ٖلُه اإلاىهىم ٖل

  (2)ب٢خىٗذ اإلاد٨مت بةعج٩اب طل٪ الجغم.

٣ت مٛاًغة ؤزظا بمُٗاع ما بن  مبضؤ الآلمؿىئلُت الجؼاثُت للخضر م٨غؾت ل٨ً بٍُغ

 ؾىت، وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:  ٧13ان الُٟل ؤ٦بر ؤو ؤ٢ل مً 

ىت ال ًم٨ً عصَا مً الآلمؿىئلُت، بمٗجى ال ؾىت: ٌؿخُٟض مً 13٢ٞالخضر ؤ٢ل مً  ٍغ

خسظ في خ٣ه بظغاءاث جغبىٍت، ًدا٦موال ًم٨ً بصاهخه بإًت ٣ٖىبت،  لُه ٞةن الخضر ، ٍو ٖو

م ٧ل طل٪ ؤمام الجهت ال٣ً 13ؤ٢ل مً  اثُت ؾىت ٚحر مٗجي بال٣ٗىبت، ٚحر ؤهه ًمخشل ٚع

خ٣ُ٣ُت ماصامذ  مؿاولُت ظؼاثُت هيؾىت  13، ٞمؿاولُت الخضر ؤ٢ل مً لؤلخضار

ت الجىاثُت إلاد٨مت الاؾخئىاٝ في  -خ٨م -٢غاع  -جىُىي ٖلى وؿبتها له) ماعؽ  13الٛٞغ

( وضخذ ظُضا بإهه َب٣ا للمباصت الٗامت لل٣اهىن، ٞةن مؿاَمت الخضر في الٟٗل 1965

ض َظا الٟٗل، ألن ٧ل مسالٟت بعج٨بها  ٍغ اإلااصي الظي مخاب٘ بكإهه َى مىظىص و ًٟهم ٍو

.ؤهه جهٝغ بظ٧اء وبعاصة -اإلا٣تٝر -ى وبن ٧اهذ ٚحر بعاصًت جٟترى ٖلى الٟاٖلالُٟل خت
(3 )

 

ولظل٪ ٞةن جدضًض الىُا١ الٗمغي للُٟل له ؤَمُت مً خُض جدضًض مضي بزًاٖه 

ُت الجؼاءاث الخاي٘ لها ؤو الخضابحر،اءللمؿ ومىه ٟٞي ٞغوؿا ال  لت الجؼاثُت مً ٖضمها وهٖى

                                                           
اب ٖبضو٫، مغظ٘ ؾ 1  .343اب٤، م _ ٖبض الَى
غ ألاعصن اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلخضار في ال٣اهىن ألاعصوي، 2 ٤ُ، اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلخضار، ج٣ٍغ آلاٞا١  في يىء _ ٖبض الغخمً جٞى

ت لل٣اهىن الجىاجي، ال٣اَغة  ل  20_18الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، اإلااجمغ الخامـ للجمُٗت اإلاهٍغ ، صاع 1992ؤبٍغ

 .313، م 1992الجهًت الٗغبُت،
3
 -  Jean-Francois  renucci, Le droit penal des mineurs. Deuxieme edition mise a jour, 7

e
 mille, P 60.  
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، ٞــ " ٖمغ  -جمُحز -ُٟل الكاب الظي ال ًمخل٪ ؤصوى بصعا٥ ًم٨ً ب٢امت اإلاسالٟت ٖلى ال

٘، ٚحر ؤن ال٣ًاة ؤخُاها ًخمؿ٩ىن ُالاصعا٥" ؤو ٖمغ الخم حز ؤو ال٣ٗل ٚحر مدضص في الدكَغ

 (1)ؾىىاث خؿب الٓغوٝ. 10ؤو  8بؿً 

ت الٗامت  وهجض ؤهه ؤٖضث في طل٪ بخهاثُاث ناصعة ًٖ مهالر وػاعة الٗض٫ )اإلاضًٍغ

 2010جىن ومغا٦ؼ ؤلانالح وبٖاصة التربُت( جخٗل٤ بجىىح ألاخضار في بلضها مً إلصاعة الس

ٟا٫ الظًً حؿببىا في هؼاٖاث ؤصث بهم للمشى٫ ؤمام الٗضالت  2016_ وهي جسو باألزو ألَا

ا ) 13ومً بُجهم ؤَٟا٫ الظًً لم ًخجاوػ ؾجهم  الٟئت ألازحرة  ٍ(، َظ09،6ؾىت بيؿبت ٢ضَع

ا واخضا مً ؤنل ال ًجب ؤن تهمل، ألجها  حن ٣ًل ٖمٍغ ًٖ  10جبحن ؤن مىدٞغ  13مىدٞغ

ؾىت، ألامغ الظي ًشحر الدؿائو٫ ًٖ ٠ُ٦ ؾُهبذ الُٟل اإلاىدٝغ ؤ٢ل مً زالزت ٖكغة 

 ؾىت. 18ؾىت ٖىضما ًبلٜ ٖمغ 
(2) 

٘ ؤلاهجلحزي، ُٞما ًسو مخابٗت الخضر ٞةهه هو ٖلى ؤهه ال  ٚحر ؤهه في الدكَغ

، ومً الؿابٗت بلى مؿاولُت وبالىدُجت ال مخاب ٗت ٖلى الهٛحر ختى ًخم الؿابٗت مً ٖمٍغ

ىت ًجىػ هٟحها، ومً الغابٗت ٖكغة ٌٗامل  ٚاًت الغابٗت ٖكغة ًٟترى ُٞه بهخٟاء الخمُحز ب٣ٍغ

 (3)٧البالٜ، ٚحر ؤهه ًغؾل ٖلى ؤلانالخُت بدُض ال جُى٫ ب٢امخه ٞحها بلى بٗض الخاؾٗت ٖكغة.

ا الىمىطظُت إلصاعة قاون ٢ًاء ألاخضار و٢ىاٖض وههذ ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُ

ب٨حن، في الجؼء الشاوي اإلاخٗل٤ بالخد٤ُ٣ وال٣ًاء، والظي ظاء بمبضؤًً صعى ُٞه بلى مغاٖاة 

 ماًلي:"

ت والىُابت مً مىٓىع بوؿاوي   ؤوال/ الخٗامل م٘ ٢ًاًا ألاخضار مً ٢بل الكَغ

٣ا إلاٗاًحر وبظخماعي، وبظل٪ ًهبذ مً الجاثؼ الٟهل ٞحها صون خا ظت إلخالتها بلى اإلاد٨مت ٞو

ت والىُابت الٗامت البذ في مضي  ُت ًم٨ً بٖخماصَا لهظٍ الٛاًت، و٢ض زىلذ الكَغ مىيٖى

ا ومد٣ ٣ا إلاا جغاٍ يغوٍع جإَُل /زاهُا٣ا إلاهلخت الخضر والهالر الٗام، مالءمت طل٪ ٞو

ٖلى الىظه ألامشل بالىٓغ  الٗاملحن في ٢ًاًا ألاخضار جإَُال زانا ًم٨جهم مً ؤصاء واظباتهم

ت ًخُلب بؾخٗضاصا زام ومهاعاث زانت وؤؾلىبا  بلى ؤن الخٗامل م٘ َظٍ الٟئت الٗمٍغ

                                                           
1
- Jean-francois renucci. Op.Cit, P 61. 

غ ا 2 ت، مسبر جٍُى ت، ٖضص _ ؾاسخي ؾُٟان، ظىىح ألاخضار في اإلاجخم٘ الجؼاثغي، صعاؾاث هٟؿُت وجغبٍى  19إلاماعؾاث الىٟؿُت والتربٍى

، الجؼاثغ، 2017صٌؿمبر،   82م ، ظامٗت الكاطلي بً ظضًضي، الُاٝع
 .51_ ٖبض الخمُض الكىاعبي، مغظ٘ ؾاب٤، م 3
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ضاص والخإَُل الٗامالن اإلا٨غؾان إلاؼاولت اإلاهىت ٖمىما  زانا في الخٗامل ال ٨ًٟي له ؤلٖا

 (1) ولِـ في مجا٫ ألاخضار بالظاث."

مً ٢ىاٖض ب٨حن ٖلى ؤهه "ججغي  3 ال٣ٟغة 10وطَبذ في َظا ؤلاججاٍ ال٣اٖضة 

ؤلاجهاالث بحن الجهاث اإلاىٍى بها بهٟاط ال٣ىاهحن واإلاجغم الخضر ٖلى هدى ٨ًٟل بخترام 

خباع الىاظب إلاالبؿاث  خٟاصي بًظاءٍ م٘ بًالء ؤلٖا اَُخه، ٍو ِؿغ ٞع اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي للخضر ٍو

  (2)ال٣ًُت". 

جُا في ومً زمت ٞةن ؤلاصعا٥ ال ٨ًخمل لضي الصخو مىظ م ُالصٍ، وبهما ٨ًدؿبه جضٍع

مضي ؾىىاث، ؤي مىظ مُالصٍ بلى ؤن ج٨خمل مل٩اجه الظَىُت، ومً زمت ٞةن ؤلاوؿان ًسل٤ 

غا٣ٞه في طل٪ همى مضاع٦ه ختى ًإحي  جُا بخ٣ضم ؾىه، ٍو ٞا٢ض ؤلاصعا٥ زم ًىمى ٣ٖله جضٍع

خ٩امل ؤلاصعا٥.      (3)الؿً الظي ًىطج ُٞه ال٣ٗل ٍو

لُه ومما ؾل٠ ط٦ لخه اءٍغ ؤٖالٍ، ٞةن الخضر الظي لم ًخم الؿً اإلادضصة إلاؿٖو

٘ بلى آزغ، ٞةهه ال ًسً٘ ألًت مخابٗت ظؼاثُت، وال جخسظ في  ظؼاثُا والتي جسخل٠ مً حكَغ

خ٣ه ؤًت جضابحر تهظًبُت و خماثُت، بلى ٚاًت جمام الؿً اإلادضصة إلاؿألخه ظؼاثُا ، ٚحر ؤهىا 

غ ٞةهه ؤًًا ال ٢ُمت للمخابٗت اإلاخسظة في خ٤ الخضر، بخمام الٗاقغة مً الٗمختى و  هغي ؤهه

ت والىٟؿُت ال جؼا٫ جخضعط في  الىمى، ومً زمت ٞال  َاإلاا ؤن هطج ٢ضعاجه الظَىُت وال٨ٍٟغ

زالٝ بحن ٖمغ ٖضم جمام الٗاقغة ؾىت ؤو بخمامها ؤو الخاصًت ٖكغة بلى ما ٢بل جمام الشالشت 

ٟغ١ ٦بحر ٢ضعاث الخمُحز لضي الخضر وطل٪ في ٖكغة ؾىت، ألهه مً ٚحر اإلاى٤ُ ؤن جىطج ب

ٞترة وظحزة ؤي ٢بل جمام الٗاقغة وجمامها والخاصًت ٖكغة بلى ما ٢بل الشالشت ٖكغة مً 

 الٗمغ.

مدل  كبل جمام الثامىت غشسة طىتو الري ؤجم الػاشسة مً غمسه  الجاهذ زاهُا: الحدر

 مخابػت مً ظسف الىُابت الػامت

مً ٖمٍغ ظٗله اإلاكٕغ الجؼاثغي في ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي الُٟل الظي ؤجم الٗاقغة 

مدال للمخابٗت، ومً زمت ٞةهه جخسظ بػاءٍ الىُابت  2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15ع٢م 

الٗامت ؤلاظغاءاث الآلػمت ٧الخضر الظي لم ًخم الشامىت ٖكغة، في خحن هجض في البٌٗ مً 

                                                           
 .67،  66ببغاَُم خغب مدِؿً، مغظ٘ ؾاب٤، م م _ 1
 .205مدمىص ؾلُمان مىسخى، مغظ٘ ؾاب٤، م  _ 2
 .                                         396، باث، اإلا٨خبت ال٣اهىهُت، صٍ، م ثاصع الكاوي، اإلاباصت الٗامت في ٢اهىن ال٣ٗى ال٣_ ٖلي خؿحن الخل٠، ؾلُان ٖبض  3
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٘ اللُبي وطل٪ ف ٗاث اإلا٣اعهت ٧الدكَغ مً ٢اهىن ال٣ٗىباث الخانت به ؤهه"  80ي اإلااصة الدكَغ

 (1)ال ٩ًىن مؿاوال ظىاثُا الهٛحر الظي لم جبلٜ ؾىه الغابٗت ٖكغة.."

٘ الٟغوسخي ٞةن الخضر ألا٦ثر مً  ٌؿخُٟض ؾىت خؿب الترظمت: ٞهى  13ؤما في الدكَغ

ىت البؿُُت مً الآلمؿىئلُت الجؼاثُت، وبن ٧ان اإلابضؤ اإلاُب٤ َى جُب ٤ُ بظغاءاث مً ال٣ٍغ

ىت الآلمؿىئلُت ج٣بل 1945مً ؤمغ  25و  16الخماًت و اإلاغا٢بت والتربُت )َب٣ا للماصة  ( ٣ٍٞغ

صلُل مًاص، ٌٗجي ؤن ال٣ًاة ًهضعون ال٣ٗىبت خُىما ج٩ىن الٓغوٝ وشخهُت الجاهذ 

(، ٞمؿإلت مالثمت ال٣ٗىبت لها صاللت 1945الامغ  2ال٣ٟغة  2جبضو مىظبت لظل٪ )اإلااصة 

، وزهىنا ؤمام جغاظ٘ اإلاٟهىم ال٨الؾ٩ُي في بم٩اهُت لؤلخضاري ال٣اهىن الجؼاجي زانت ف

اإلاخابٗت، وبن ٧اهذ ٚحر مالثمت ًم٨ً لل٣اضخي بؾدبٗاصَا ختى وبن جهٝغ الكاب الجاهذ 

م الهضٝ مً الامغ  ًا٦ض ٖلى  1945بخمُحز، ٞال٣ٗىبت خ٣ُ٣ت لضحها َضٝ ٖالجي بطا ٚع

ت التربُت، ٦ما ًغي البا .خض ؤن اللجىء الى ال٣ٗىبت الجؼاثُت لِؿذ ؤًًا اؾخصىاءؤولٍى
(2)

 

ض ًٖ الشالشت ٖكغة ؾىت  لُه ٞةن اإلاكٕغ الٟغوسخي ختى وبن ٧ان ٖمغ الُٟل ًٍؼ ٖو

ٞهىا ًلجإ بلى بجساط جضابحر التربُت في خ٣ه بضال مً ال٣ٗىبت، وخؿىا ٞٗل لم عاعى الجاهب 

مت ختى وبن جه ٝغ بخمُحز، ألن الهضٝ ألاؾاسخي َى الصخصخي للُٟل بضال مً ْغوٝ الجٍغ

ٖالط وجغبُت الخضر ال ٣ٖابه، وؤن الٛغى مً ال٣ٗىبت ال ًخد٤٣ وال ًيخٟ٘ مىه الخضر في 

ت، وبهما ٢ض ًدخمل مٗاوصة بظغامه.     َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

ذ اَغة  وصعاؾاث ؤبدار ٖضة وؤظٍغ بخهاثُت لخدضًض الٗال٢ت بحن ج٣ضم الؿً ْو

الضعاؾاث بلى هخاثج ًم٨ً الى٢ٝى ٖلحها ٦د٣اث٤ زابخت، زم خاو٫  ؤلاظغام، و ؤهتهذ جل٪

ٖلماء ؤلاظغام جٟؿحر بعجباٍ الٓاَغة ؤلاظغامُت بخ٣ضم الؿً ول٨جهم بزخلٟىا في حٗلُلهم 

ذ في بهجلترا ؤن الخض ألا٢صخى مً الجغاثم بىظه ٖام  لظل٪، ؤًً زبدذ ألابدار التي ؤظٍغ

ؾىت، ؤما في  17و 16ؾىت ومً ؤلاهار ُٞما بحن  13و 12ًغج٨ب ٖىض الظ٧ىع ُٞما بحن ٖمغي 

٩ا ٣ٞض زبذ ؤن الؿً  ؾىت، وؤن الؿً  24و 18سخل٠ في ؤلاهار بط ٩ًىن َىا٥ بحن ًؤمٍغ

الظي ًبلٜ ُٞه ؤلاظغام طعوجه ًسخل٠ في الظ٧ىع ٖىه في ؤلاهار، ومٗجى طل٪ ؤن الظ٧ىع 

م،  ؤي في و٢ذ مب٨غ ًٖ ؤلاهار ًغج٨بىن ؤ٦بر ٖضص مً الجغاثم في الشالشت ٖكغ مً ٖمَغ

الآلحي ًغج٨بن الخض ألا٢صخى مً ظغاثمهً في الشامىت ٖكغة، ولظا هجض ؤن الؿً الا٢صخى 

لئلظغام ًسخل٠ ُٞما بحن الظ٧ىع وؤلاهار بىٟـ اليؿبت، ٞىجض ؤن الغظل ًخى٠٢ ًٖ 
                                                           

 .94مدمىص ؾلُمان مىسخى، مغظ٘ ؾاب٤، م  _ 1
2
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ؤلاظغام ٖاصة في الخمؿحن مً ٖمٍغ بِىما جخى٠٢ اإلاغؤة ٖاصة في الخامؿت والخمؿحن مً 

ا.  (1)ٖمَغ

م الؼمجي، ًغج٨بىن الجغاثم بيؿبت ؤ٦بر  م الجؿمي ٖمَغ ٞاألخضار الظًً ٌؿب٤ همَى

م الجؿمي َبُُٗا ؤو مخإزغا، ولٗل طل٪ عاظ٘ بلى ؤن  مً ألاخضار الظًً ٩ًىن همَى

مت في خحن ؤن ال٠ًٗ الهخي بىظه ٖام ال  ت والصخت الٗامت حؿهل اإلاُل بلى الجٍغ الخٍُى

مت.ٌصج٘ ٖلى بعج٩اب الج  (2)ٍغ

ت للجؿم الظي ٌؿب٤  ٞهظا الغؤي ألازحر لِـ مُٗاعا زابخا، لل٣ى٫ بإن الصخت والخٍُى

مت في خض طاتها ال  ل لظل٪، ٞالجٍغ مت ؤو مَا الىمى الؼمجي، ماصي مباقغة إلعج٩اب الجٍغ

ذ ؤبدار مسخلٟت والتي زلهذ بلى ؤهه َىا٥ ٖضة  جخى٠٢ ٖىض َظ الٗامل، وبهما ؤظٍغ

ت و ؤلاظخماُٖت .....بلخ حؿبب ؤو ٖىامل مسخلٟت ٧ال ىعازت والىاخُت ؤلا٢خهاصًت وألاؾٍغ

مت للصخو البالٜ ؤو الُٟل، وعٚم ؤلازخالٝ في الٗىامل اإلااصًت  حؿاَم في خضور الجٍغ

مت، ٞةن ألامغ ال ًخى٠٢ في َظٍ الٗىامل وخضَا، وبهما ؤًًا ال بض  بالُٟل بلى بعج٩اب الجٍغ

ت اإلا سخلٟت، ألن الخضعط في الؿً وبالىدُجت في الخمُحز ٌٗض في خض ؤن هغاعي اإلاغاخل الٗمٍغ

 طاجه ٖامل مً الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى ؤلاظغام.  

ٗاث اإلا٣اعهت بلى جدضًض ؾً ًٟترى ٞحها ؤن الصخو  ومً زم بؾخ٣غث ؤٚلبُت الدكَغ

مت بعج٨بها في ٖمغ ؤ٢ل مً الٗمغ اإلاٟترى ٢اهىها بةوٗضام  ٚحر مجغم، وبهما ضخُت ظٍغ

ى ما طَب بلُه ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي بخدضًض ؾً مدل مخابٗت اإلا ؿاولُت الجؼاثُت، َو

، ومً َىا ال ًم٨ً جهىع بخالت خضر وؤوعا١  الُٟل ظؼاثُا وهي جمامه الٗاقغة مً ٖمٍغ

، ول٨ً ٢ض ًدا٫ ًٖ زُإ، ٚحر  ملٟه ؤمام هُابت الجمهىعٍت، َاإلاا لم ًخم الٗاقغة مً ٖمٍغ

ل٠ الخإزحر الىٟسخي ل٩ل خضر ٖىض جىاظضٍ ؤمام الجهت ال٣ًاثُت، ؤهه في َظٍ الخالت ًسخ

ت ال٣ًاثُتؾُما بن عا٣ٞتهم  ، وطل٪ ل٩ىن الُٟل الظي ؾىه مً الخامؿت ٖكغة بلى الكَغ

ٚاًت ٖضم جمام الشامىت ٖكغة، ٟٞي َظٍ الخالت ٢ض ًخ٣بل جىاظضٍ ؤمام ال٣ًاء، في خحن 

ًت جمام الشالشت ٖكغة ؤو الغابٗت ٖكغة، ٞةن ٞةن الُٟل الظي ؤجم الٗاقغة مً ٖمٍغ بلى ٚا

الخمُحز ؤو ا٦خما٫ ؤلاصعا٥ لضًه ال ًؼا٫ ٚحر هاضج، ٣ٞض ال ًخ٣بل ؤو ًخإزغ بخىاظضٍ في ظهاػ 

. ب ؤو الخٝى  ال٣ًاء، وبهما ًشحر له الٖغ
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ومً زمت ٞةهىا هغي ؤهه بٖخباعا للمهلخت الًٟلى للُٟل، وبٖخباعا ؤًًا بلى الىمى 

جي ل٣ضع  اجه ووُٖه وبصعا٦ه، ٞةهه خبظا ولى ؤبٗض جهاثُا ٧ل َٟل ؤجم الٗاقغة مً ٖمٍغ الخضٍع

اث ألاولُت، ختى ولى  و٢بل ؤن ًخم الشالشت ٖكغة مً ٖمٍغ مً اإلاخابٗاث ال٣ًاثُت والخدٍغ

مت ظؿُمت، وطل٪ بةخضار َُئاث قبه  ؤلخ٤ ؤيغاع ظؿُمت للطخُت، ؤو ٧اهذ الجٍغ

ت التي لها نلت بالُٟىلت، لخخىلى الٟهل في الجزاٖاث ٢ًاثُت جدىٕى ٞحها الدك٨ُالث البك ٍغ

اث ًخم اللجىء بلى  غ اإلادايغ بظل٪، وفي خا٫ اإلاىاٖػ خم جدٍغ طاث الُاب٘ اإلااصي ٣ِٞ ٍو

ال٣ًاء للبذ في طل٪، م٘ ببٗاص اإلاخابٗاث الجؼاثُت جهاثُا ًٖ الُٟل في َظٍ اإلاغخلت 

ت، ألن مً قإن طل٪ الخإزحر ٖلى هٟؿِخه زا اصة ٖلى ؤن الُٟل في الٗمٍغ نت في اإلاؿخ٣بل، ٍػ

ٖمغ الٗاقغة مً ٖمٍغ بلى ٚاًت الشاهُت ٖكغة ال ًؼا٫ ًخ٣ً ال ال٣غاءة وال ال٨خابت ظُضا، 

 ٠ُ٨ٞ ًخاب٘ ظؼاثُا، و ما ٢ُمت َظٍ اإلاخابٗت، في خحن َى ال ٣ًٟه ؤي شخيء وال ٌُٗه .

ٗاث اإلا٣اعهت، ومً زمت ٞةن ؤلاجٟا٢ُاث ؤو ال٣ىاٖض الضولُت اإلاهخمت بالُ  ٟل ؤو الدكَغ

ت ال٣ًاثُتحؿعى بلى جسهُو ألاظهؼة اإلاخٗاملت م٘ الخضر ؤو الُٟل بضاًت مً  زم  الكَغ

الىُابت الٗامت، َظٍ ألازحرة والتي ًخُلب ألامغ ٖىض حٗاملها م٘ الخضر زالٞا للبالٜ، ؤن 

ت ؤؾباب الجىىح وو  م والتربُت ال الغصٕ، ومٗٞغ ي٘ الٗالط حؿعى بلى ؤلانالح والخ٣ٍى

 اإلاىاؾب.

ٞال ٨ًٟي بطا في ًٖى الىُابت ؤن ٩ًىن مً ؤًٖاء الٗاصًحن للىُابت الٗامت ٣ِٞ، وبهما 

بُت وحٗلُمُت، جخًمً  ال بض ؤن ًسً٘ ٢بل مباقغة ٖمله في هُابت ألاخضار بلى بغامج جضٍع

ت بىظه زام الٗلىم اإلاخٗل٣ت بمٗاملت الخضر الجاهذ، و٧ل ال٣ىاٖض وال٣ىاهحن واإلاباص

الخانت باألخضار، ومتى جىاٞغث ؤَم َظٍ الكغوٍ في ًٖى الىُابت الٗامت، ٞةهه 

ُٟت، صون ؤن ًسً٘ ألخ٩ام الى٣ل ؤو الىضب. الت مضة مم٨ىت في َظٍ الْى  (1)ٌؿخدؿً ؤلَا

مً ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا الىمىطظُت  1_22وفي َظا الهضص ؤقاعث ال٣اٖضة 

ب ؤزىاء الخضمت إلصاعة قاون ٢ًاء ألاخضار بلى و  ظىب" ؤن ٌؿخسضم الخٗلُم اإلانهي والخضٍع

ا مً ؤؾالُب الخٗلُم اإلاىاؾبت، مً ؤظل جد٤ُ٣ وبؾخمغاع  حَر وصوعاث ججضًض اإلاٗلىماث ٚو

 (2) ال٨ٟاءة اإلاهىُت الآلػمت لجمُ٘ الٗاملحن الظًً ًدىاولىن ٢ًاًا ألاخضار."
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ً ٣ًٞاًا ألاخضار جدخاط بلى هُابت ٖامت مخسههت، ألهه ال   ًُغح ؤلاق٩ا٫ في الخ٩ٍى

في ماصة ال٣اهىن ٣ِٞ، وبهما ؤلاق٩ا٫ ًشىع ٖىضما ًخ٩ىن ال٣اضخي في ال٣اهىن، ٚحر ؤن 

زهىنُت ألاخضار و٢ًاًاَم جخُلب في ال٣اثم بها ال ؤن ًخم٨ً مً ال٣اهىن ٣ِٞ، وبهما 

ل م البض ؤن ٩ًىن صاعؽ إلاسخل٠ الٗلىم طاث الهلت باألخضار ٦ٗلم الىٟـ وؤلاظغام ٖو

مت، و٦ظا خؿً  ؤلاظخمإ...، ألن َظٍ ألازحرة حؿاٖضٍ في ٦ُُٟت البدض ًٖ مؿبباث الجٍغ

ا مً ألاؾالُب التي جد٤٣ هٕى مً الش٣ت و  حَر ت الخ٣ُ٣ت ٚو الخٗامل مٗه للىنى٫ بلى مٗٞغ

 الُمإهُيُت بحن الخضر وممشل الىُابت الٗامت.

ؿً بزخُاع ؤلاظغاءاث بىاءا ومً زال٫ طل٪ ٞهىا ًخٗحن ٖلى ممشل الىُابت الٗامت خ  

٘ ٧ل صولت، للىنى٫ بلى  ٖلى ما وعص في ٢ىاهحن ألاخضار، ؤو ٢ىاهحن الُٟل خؿب حكَغ

  الىدُجت اإلاغظىة.

 :الفسع الثاوي

 الجاهذ ؤلاحساءاث اإلاخخرة مً ظسف الىُابت الػامت في مىاحهت الحدرخصىصُت 

ت الر مً َٝغ مه مٗهًدا٫ مل٠ الخضر بٗض ؤلاهتهاء مً الخد٤ُ٣  الكَغ

بلى الىُابت الٗامت، لخخىلى َظٍ ألازحرة ممشلت في و٦ُل الجمهىعٍت ؤو ؤخض  ال٣ًاثُت

دٟٔ مل٠ الخضر بٗض ؤلاؾخضال٫، مً ؤَمها ألامغ بو مؿاٖضًه، ؤلاظغاء اإلاىاؾب ُٞه، 

 والظي هدىاوله في )ؤوال(، زم هخُغ١ بٗضَا بلى ألامغ بمخابٗت الخضر الجاهذ في ) زاهُا(

بُٗتها ال٣اهىهُت، ٞظَب عؤي ؤو٫ بلى جباًً ا ٠ الىُابت الٗامت َو ل٣ٟه خى٫ حٍٗغ

٪ الضٖىي  ا َُئت جىُٟظًت ٧ىجها ؾلُت بتهام، وؤلاتهام باإلاٗجى ال٣اهىوي مٗىاٍ جدٍغ بٖخباَع

الٗمىمُت ومباقغتها ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت، ٦ما ؤجها جابٗت لىػٍغ الٗض٫ الظي ًمشل 

ا َُئت ٢ًاثُت ألجها ج٣ىم بإٖما٫ طاث الؿلُت الخىُٟظًت، في خحن ط َب عؤي زان بلى بٖخباَع

نبٛت ٢ًاثُت مشل الًبِ ال٣ًاجي والخهٝغ في اإلادايغ وال٣ُام ببٌٗ بظغاءاث 

الخد٤ُ٣ في خالت الخلبـ التي هي ؤنال مً بزخهام ٢اضخي الخد٤ُ٣، ٦ما ؤجها َُئت 

ألاؾغة، بدُض ال جى٣ٗض َظٍ جضزل في حك٨ُل اإلاد٨مت ؾىاء الجؼاثُت مجها و٦ظا في قاون 

ا َُئت ٢ًاثُت جىُٟظًت وهي الُبُٗت  ألازحرة بال بدًىع الىُابت الٗامت، وعؤي زالض ٌٗخبَر
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ى  ال٣اهىهُت للىُابت الٗامت في الجؼاثغ خُض مىدها اإلاكٕغ بزخهاناث ٦ؿلُت بتهام َو

ى ؤلاؾخصىاء.   (1)ألانل و بزخهاناث ؤزغي ٦ؿلُت جد٤ُ٣ َو

ظؼء مً الؿلُت الخىُٟظًت وجدب٘ الؿلم الخضعجي بلى ؤٖلى ٢مت وهي  ٞالىُابت الٗامت

غي الض٦خىع مغاص عقضي بإهه"ًجب ٖلى اإلاكٕغ الجؼاثغي مغاظٗت هٟؿه،  وػٍغ الٗض٫. ٍو

وبٖاصة الىُابت الٗامت بلى م٩اجها الُبُعي الظي ًيبغي ؤن ج٩ىن ٦جؼء ال ًخجؼؤ مً الهئُت 

 (2) ال٣ًاثُت."

ت الٗامت حٗخبر بخضي ماؾؿاث الٗضالت الجؼاثُت الغؾمُت، التي ومً زمت ٞةن الىُاب

ُٟتها الغثِؿُت هي جىظُه ؤلاتهام  جسخو ؤؾاؾا بة٢امت الضٖىي الٗمىمُت، ؤي ؤن ْو

للمكدبه ٞحهم بةعج٩اب ظغاثم مً هاخُت ؤزغي جخمخ٘ الىُابت الٗامت بةزخهام خهغي في 

ا ممشلت ًٖ اإلاجخم٘، بال ؤجها ال جمل٪  مباقغة الضٖىي الجؼاثُت ؤو بؾخٗمالها بةٖخباَع

لُه ٞال  ٌ اإلامىىح لها مً ٢بل اإلاجخم٘، ٖو الضٖىي الجؼاثُت وال جمل٪ الخغوط ٖلى الخٍٟى

ا .. بال في الخاالث  ًجىػ لها و٠٢ الضٖىي الجؼاثُت ؤو الخىاػ٫ ٖجها ؤو جغ٦ها ؤو حُُٗل ؾحَر

مت ًجب ؤن ًيكإ ٖجها التي ًىو ٖلحها ال٣اهىن، ومً زمت ٞال٣اٖضة ألاؾاؾُت ؤ ن ٧ل ظٍغ

ا مً الجهاث التي مىدها ال٣اهىن َظا الخ٤،  صٖىي ظؼاثُت، ج٣ُمها الىُابت الٗامت، ؤو ٚحَر

 (3)بةؾم اإلاجخم٘ للمُالبت بخى٢ُ٘ ال٣ٗىبت اإلا٣غعة في ال٣اهىن ٖلى مً ًشبذ بعج٩ابه لها.

ض بظغاءاث مخابٗت الخضر، و  ُما ًسو ٞئت ألاخضار ال بض مً جٍٟغ التي هي ب٢غاع ٞو

٪ الضٖىي الٗمىمُت، بمغاٖاة ْغوٝ  ٢ىاٖض بظغاثُت زانت حؿمذ للىُابت الٗامت ٖىض جدٍغ

ض ؤلاظغاءاث ٖىض َظا اإلاؿخىي، في ؾُا١  ىضعط جٍٟغ ألاخضار اإلاتهمحن وؤوياٖهم الخانت، ٍو

ض ؤلاظغاءاث َُلت مغاخل الضٖىي، بهُال٢ا مً ؤن بزًإ الخضر  زُت ٧املت لخٍٟغ

إة مىاظهخه م٘ مسخل٠ إلظغاءاث  دض مً َو غ له ٧ل الخماًت، ٍو زانت، مً قإهه ؤن ًٞى

 (4)ؤظهؼة ال٣ًاء الجؼاجي.

                                                           
_ ٖمغ زىعي، صعوؽ في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، َبٗت مضٖمت باإلظتهاص ال٣ًاجي وبأزغ الخٗضًالث، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت الجؼاثغ، 1

 .10، م 2017/2018الؿىت الجامُٗت 
 .54باعف ؾلُمان، مغظ٘ ؾاب٤، م  _2
، صعاؾت م٣اعهت، وخضة البدض واليكغ ٧لُت 2003( لؿىت 3_ مهُٟى ٖبض الباقي، قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الٟلؿُُجي ع٢م )3

ذ، ٞلؿُحن،  .65، 64، م م 2015الخ٣ى١ وؤلاصاعة الٗامت، ظامٗت بحر ٍػ
هىن الجىاجي والٗلىم الجىاثُت، ٢ؿم ال٣اهىن الخام، _ م٣ضم ٖبض الغخُم، الخماًت الجىاثُت لؤلخضار، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٖلىم في ال٣ا4

 .399، م 2013، -1-٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ٢ؿىُُىت 
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اًت ألاخضار ٖىض مسالٟتهم لل٣اهىن  ا٦ض الض٦خىع ٞخىح الكاطلي ٖلى"ؤَمُت ٖع ٍو

ب٣ىله: "خ٣ُ٣ت ألامغ ؤن الخضر خحن ًىدٝغ ال ًم٨ً بٖخباٍع ظاهُا باإلاٗجى الض٤ُ٢، بل َى 

مججي ٖلُه، طل٪ ؤن الخضر الظي ًىدٝغ ؤو ًجغم في الؿىىاث ألاولى مً ٖمٍغ  في الٛالب

 ٤ ٚالبا ما ٩ًىن ضخُت لٓغوٝ بظخماُٖت ٚحر مالثمت جدُِ به هي التي صٞٗخه بلى ٍَغ

ى ٢اضخي ؤخضار"  ؤلاظغام ؤو ؤلاهدغاٝ"، و٦ما ٣ًى٫ ؤًًا في َظا الهضص ظىلُان ما٥ َو

 (1)ن ٌٗامل مٗاملت ألاب الخ٨ُم إلبىه الٗا١"الُٟل الظي ًىته٪ ال٣اهىن، ًيبغي ؤ

وجًمىذ ٢ىاٖض وجىنُاث ألامم اإلاخدضة في مجا٫ الٗضالت الجىاثُت، بهُال٢ا مً 

مغخلت وي٘ اإلاٗاًحر بلى مغخلت الخىُٟظ، جإ٦ُضاث ٖلى يغوعة ججؿُض خ٣ى١ ؤلاوؿان، 

ٗاث الخانت ب٩ل  صولت صاُٖت بلى جبجي وبعؾاء ٢ىاٖض وؤؾالُب اإلاٗاملت ؤلاوؿاهُت، في الدكَغ

بؾتراجُجُت واضخت زانت ُٞما ًخٗل٤ بالٗضالت الجىاثُت مبيُت ٖلى الش٣ت وبػالت الٟجىة 

بحن اإلاىاَىحن وال٣اثمحن ٖلى الؿلُت، وؤَم ما وعص في جىنُاث وم٣غعاث اإلااجمغاث الضولُت 

ه في 1هي:"  ٢بًت / ؤن مٗاملت الخضر اإلاىدٝغ والخهٝغ مٗه ًبضؤ مىظ مالخ٣خه وو٢ٖى

الٗضالت، وهجاح َظٍ اإلاهمت ًخى٠٢ ٖلى مضي الٗىاًت التي ًبظلها ال٣اثمىن ٖلحها الظًً 

ت الظي ًمل٪ في هُا١  إحي في م٣ضمت َاالء ظهاػ الكَغ خملهم ال٣اهىن َظا الٗبء، ٍو

نالخُاجه ٦مٗاون للًابُت الٗضلُت ال٣ُام بالٗضًض مً ؤلاظغاءاث التي جخُلبها الٗضالت، 

إلاهمت لِؿذ ؾهلت ٞالخضازت مغخلت بالٛت الخؿاؾُت ٌؿهل ٞحها الخإزحر ٖلى بُض ؤن َظٍ ا

اًت وجىظحها مدؿمحن  الخضر، ل٨ً مٗاوهخه ٖلى الخغوط مً مدىخه ؤمغ مم٨ً بطا ما جل٣ى ٖع

ضم بهتها٥ خ٣ى٢ه ؤلاوؿاهُت ًإجُان 5بالخغم وبٗض الىٓغ... / الخماًت ال٣اهىهُت للخضر ٖو

ضم 7 ي إلاك٨الث ؤلاهدغاٝ...في اإلا٣ام ألاو٫ ٖىض الخهض / الخهٝغ في ٢ًاًا ألاخضار ٖو

ا في بٌٗ الخاالث باليؿبت لؤلٞٗا٫ البؿُُت الخانت."  (2)بخالتها بلى ال٣ًاء، ًبضو يغوٍع

٦ما جخجه الؿُاؾت الجىاثُت الخضًشت بلى ججىب آلازاع الؿِئت التي ٢ض ٌؿببها جُب٤ُ 

٠ لل٣اهىن، وجغي ؤن جٟاصي اللجىء بلى ال٣ًاء ؤخ٩ام ؤلاظغاءاث الجؼاثُت ٖلى الُٟل اإلاسال

ظا قٍغ ٖضم حٗاعى َظا م٘ اإلاهلخت الٗامت،  اَه، َو د٤٣ ٞع ًهب في مهلخخه ٍو

ٞبالىٓغ بلى َى٫ اإلادا٦ماث ؾُاصي بلى ٣ٞضان الخضابحر لٟاثضتها اإلاخسظة في خ٤ الُٟل، 

لهم ًٖ ؾ لُت ال٣ًاء، لظل٪ ٌؿخدؿً ججىِب ألاخضار اإلادا٦ماث الغؾمُت، وطل٪ بخدٍى

ل الضٖاوي الجؼاثُت بلى زضماث الضٖم الاظخماعي قٍغ مىا٣ٞت ألاخضار ؤو  ومً زمت بخدٍى
                                                           

 .17ؤماوي مدمض ٖبض الغخمً اإلاؿاُٖض، مغظ٘ ؾاب٤، م ه٣ال ًٖ:  _1
 .75، 74، 73 ببغاَُم خغب مدِؿً، مغظ٘ ؾاب٤، م م _2
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ل ال ٩ًىن بال باليؿبت ألٞٗا٫ ظغمُت  لحن بظل٪ )الىالضًً والىصخي(،وؤن َظا الخدٍى اإلاَا

ظا الخىظه ؤقاعث بلُه ٢ىاٖض  بؿُُت، وألخضار مبخضثحن في ؤلاهدغاٝ ونٛحري الؿً، َو

اإلاخدضة الىمىطظُت الضهُا إلصاعة قاون ٢ًاء ألاخضار بًغوعة مٗالجت ٢ًاًا ألامم 

ألاخضار اإلاجغمحن، صون اللجىء بلى مدا٦مت عؾمُت مً ٢بل الؿلُت اإلاسخهت متى ٧ان 

ا.      (1)طل٪ مىاؾبا، وجٟهل في طل٪ الىُابت خؿب ج٣ضًَغ

بىٟـ مجهاط الصخو ٚحر ؤن الىُابت الٗامت مً الىاخُت الٗملُت حٗالج مل٠ الخضر 

٣ا لئلظغاء اإلاىاؾب بما بدٟٓه ؤو مخابٗت الخضر بخ٣ضًم ٍٖغًت  البالٜ، بط جخهٝغ ُٞه ٞو

ٓهغ طل٪ ٖلى الىدى الخالي:  ل٣اضخي الخد٤ُ٣ اإلاسخو باألخضار، ٍو

 ؤوال: ألامس بدفظ ملف الحدر بػد ؤلاطخدالل

ت ال٣ًاثُتبٗض جٟٙغ  طل٪ في مدايغ،  مً ظم٘ ؤلاؾخضالالث، ٞةجها جٟٙغ ٧ل الكَغ

وجغؾل بلى الىُابت الٗامت والتي لها ؾلُت الخهٝغ واإلاالثمت، وبطا جبحن لها ؤن هخاثج 

ؤلاؾخضال٫ اإلاٗغويت ٖلحها ال جخه٠ ٞحها باإلاىانٟاث ال٣اهىهُت والتي بمىظبها جىظه ؤلاتهام، 

٣ا لىو اإلااص ٘ الجؼاثغي ٞو ٣ٞغة  36ة ٞةجها جخهٝغ ُٞه ب٣غاع ٌؿمى"٢غاع الخٟٔ" في الدكَغ

 (2)مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت. 05

٣ٞغاع الخٟٔ ًُل٤ ٖلُه بإهه" طل٪ الخضبحر الظي جخسظٍ الىُابت الٗامت ٖىضما ج٣غع 

ٖضم بظغاء اإلاخابٗت بسهىم الى٢اج٘ التي ؤزُغث بها، في بَاع الك٩ىي ؤو الباٙل ؤو 

ى ٢غاع طو َاب٘ بصاعي ٚحر زاي ٘ ألي ًَٗ ولِـ له حجت بظغاءاث الخد٤ُ٣ ؤلابخضاجي، َو

ؤو ٢ىة ملؼمت ًم٨ً ؤلاخخجاط بها مً ؤي َٝغ ٧ان، لظا ٞةهه ًجىػ للىُابت الٗامت التراظ٘ 

 (3)ُٞه في ٧ل و٢ذ ٢بل خهى٫ الخ٣اصم."

ظا لٗضة بٖخباعاث، ٦إن ج٩ىن  ٣ٞغاع الخٟٔ َى ٢غاع ًخًمً ٖضم مباقغة اإلاخابٗت َو

٩ىن ا ل٣غاع َظا ما٢ذ ولِـ لضًه ؾلُت الخ٨م " الى٢اج٘ ٚحر مبيُت، ؤوظهل الٟاٖل، ٍو

اإلادا٦مت"، ٖلى ؤن ٩ًىن في ٞترة لم حكمل بالخ٣اصم، ومً بحن ألاؾباب الضاٞٗت بى٦ُل 

الجمهىعٍت بلى اللجىء بلى م٣غع الخٟٔ صون اإلاخابٗت بخضي ال٣ًاًا الخالُت مجها: الى٢اج٘ ٚحر 

ٖضم جىاظض ؤٖباء ٧اُٞت يض ٧اُٞت وال جدمل ؤي ج٠ُُ٨ ٢ًاجي، الٟاٖل ٚحر مٗغوٝ ؤم 

                                                           
 .241، 240م _ عهضة الٟسغي ٖىن، مغظ٘ ؾاب٤، م1
 .51ٖلي قمال٫، مغظ٘ ؾاب٤، م  _2
 .581، 580ٖلي ظغوٍ، مغظ٘ ؾاب٤، م م  _3
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الصخو اإلاٗحن، ٦ما ؤهه ؤًًا لى٦ُل الجمهىعٍت ؤن ٣ًغع اإلاخابٗت ب٩ىجها ٚحر مخُاب٣ت، َظا 

ال٣غاع ألازحر ٩ًىن مبجي ٖلى ج٣ضًغ و٦ُل الجمهىعٍت لٗىانغ ال٣اهىن ما بن ٧اهذ الى٢اج٘ 

مت ؤو الٟاٖل ٚحر مٗغوٝ مً ؾُا١ الى٢اج٘، زم ًبلٜ الطخُت و  ال٣انغ وآباثه حك٩ل ظٍغ

 ( 1)بهظا ال٣غاع.

٣ا للماصة  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي ٞةهه لى٦ُل الجمهىعٍت ؤن  36بطا ٞو

ظا ال٣غاع ًغاظٗه و٦ُل الجمهىعٍت متى ْهغث  ٣ًغع الخٟٔ ب٣غاع ٢ابل صاثما لئللٛاء، َو

 مؿخجضاث ج٣خطخي طل٪.

ُت بٞخ٣اع ا لىا٢ٗت مدل البدض والخدغي وهجض ؤهه مً بحن ؤؾباب الخٟٔ اإلاىيٖى

مت ؤو ٖضم صخت الىا٢ٗت ؤو  لؤلصلت و٦ظا وؿبتها للٟاٖل، وهي جسخهغ في ٖضم وظىص الجٍغ

ت الٟاٖل ؤو ٖضم ٦ٟاًت ألاصلت، ؤما ألاؾباب ال٣اهىهُت ٞخخمشل في ٖضم خمل  ٖضم مٗٞغ

ة ٖلى الٟٗل ون٠ ظغمي في خض طاجه ؤو ماو٘ ٣ٖاب ؤو ماو٘ مؿاولُت، و٦ظا ال٣ُىص الىاعص

٪ الضٖىي الٗمىمُت ٧الك٩ىي ؤو الُلب ؤو ؤلاطن، ؤو به٣ًاء  الىُابت الٗامت في جدٍغ

 (2) الضٖىي الٗمىمُت بؿبب مً ألاؾباب التي خضصتها ؤخ٩ام ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت.

اصة ٖلى ؤن ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ظٗل ؾً اإلاخابٗت الجؼاثُت جىدهغ في جمام ٖمغ   ٍػ

ن طل٪ ال ٩ًىن ٞحها الخضر مدال للمخابٗت الجؼاثُت، وفي خالت بطا ما وعص الٗاقغة، ٞما صو 

مدًغ البدض والخدغي للخضر وخضر زُإ في ج٣ضًغ مُالصٍ ٖلى ؤهه ؤجم الٗاقغة، في خحن 

لم ًخممها ٟٞي َظٍ الخالت للىُابت الٗامت ممشلت في و٦ُل الجمهىعٍت ؤن ٣ًغع خٟٔ 

ُت.   ال٣ًُت ألؾباب مىيٖى

ُؤما ألاؾب ل٣غاع الخٟٔ ٞمً بُجها بوٗضام ؤو ٖضم ٦ٟاًت ألاصلت، وو٣ٞا  تاب اإلاىيٖى

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، ٞةن الىُابت الٗامت جخهٝغ ٖلى يىء هخاثج  36/5للماصة 

ت ؤو ؾلُت اإلاالثمت، وبالخالي متى زبذ للىُابت الٗامت ؤن  ٤ ؾلُتها الخ٣ضًٍغ ؤلاؾخضال٫ ٞو

غ ؤصلت مخ٩املت ج٨ٟي لخىظُه ؤلاتهام،  مدًغ ظم٘ ؤلاؾخضالالث لم ٨ًً ٢ض زلو بلى جٞى

مت، وال ج٨ٟي بظاتها  وبهما قبهاث ؤو بؾخضالالث ال ج٣ُ٘ ال٣ُحن بة٢تراٝ اإلاكدبه ُٞه للجٍغ

٪ الضٖىي الٗمىمُت،  بةخالخه ٖلى اإلاد٨مت، ومً زمت ٞؿلُت الىُابت الٗامت في مالثمت جدٍغ

ضم ٦ٟاًت ألاصلت هي بٗضم وؿبُتها للمتهم، و٦ظا ؾبب  لها ؤن جهضع ٢غاع بدٟٔ اإلال٠، ٖو

                                                           
1

_  NathaLi Ghizzoni, Op.Cit, p 17. 
اًبُه، مغظ٘ ؾاب٤، م م  2  .302، 301_ ٖبض هللا ؤَو
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ى ما جيخهي بلُه مغخلت ظم٘ ؤلاؾخضالالث  ت الٟاٖل َو ى ٖضم الخىنل بلى مٗٞغ آزغ َو

ى ٢غاع الخٟٔ الظي  ضم مالثمت اإلاخابٗت َو بالبدض صون ظضوي ومً زمت خٟٔ اإلال٠، ٖو

مت في خ٤ اإلاتهم بجمُ٘  م زبىث الجٍغ ؤع٧اجها، ٚحر ؤن الىُابت الٗامت جخسظٍ الىُابت الٗامت ٚع

مت وألايغاع التي ٢ض جترجب في  لٓغوٝ وا٢ُٗت ج٣ىم بخىاػن بحن ألايغاع اإلاترجبت ًٖ الجٍغ

خضاء  خالت مخابٗت مغج٨بها، ٞخ٣غع الخٟٔ لٗضم مالثمت اإلاخابٗت، وطل٪ مشال في ظغاثم ؤلٖا

  (1) ث والخجمهغ.ٖلى اإلامخل٩اث الٗمىمُت التي ج٣٘ هدُجت الخٓاَغاث و ؤلاخخجاظا

لُه ٣ٞغاع الخٟٔ الظي ًهضٍع و٦ُل الجمهىعٍت بهٟخه ظهت بتهام له َاب٘ بصاعي،  ٖو

٣ا ل٣اٖضة اإلاالثمت، وال ًخ٣ُض بظل٪  ومً زمت ًسخو لىٟؿه بد٣ه في الخٟٔ ومغاظٗخه ٞو

ُت ؤو ٢اهىهُت.  (2)بال ألؾباب ٢ض ج٩ىن مىيٖى

خٟٔ ٞاألو٫ مجهما ٢ضًم ؤزظ به ٞال٣ًاء ؤوظض جُب٣ُحن ُٞما ًسو جبلُٜ ٢غاع ال

، والظي خمل 1799ال٣ًاء الٟغوسخي في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ بىاءا ٖلى الخ٨م الهاصع في 

اإلاؿاولُت ل٣اضخي الىُابت الٗامت ُٞما ًسو ٖضم جبلُٛه إلا٣غع الخٟٔ، والظي بٖخبٍر مً 

ما٫ الخضلِؿُت التي بمىظبها ًد٤ لهاخب الخ٤ مسانمخه َب٣ا لل٣ىاٖض الٗ امت في ألٖا

مسانمت ال٣ًاة اإلا٣غعة في ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت، ٞهظا ؤلاججاٍ ؤُٖى للىُابت ؾلُاث 

ج٩اص ج٩ىن مُل٣ت، ٚحر ؤن ال٣ًاء جهضي لها بمى٠٢ مٛاًغ بةزًإ ؤٖما٫ الىُابت الٗام 

للغ٢ابت ال٣ًاثُت بهٟت ٚحر مباقغة، بال ؤهه جم الخسلي ًٖ َظا ؤلاججاٍ بمىظب ٢غاع ناصع 

٨مت الى٣ٌ الٟغوسخي والتي ج٣خطخي لخجؿُض َظا اإلابضؤ وظىص مخابٗت نىعٍت ج٩ىن ًٖ مد

 (3)هي الؿبب في جغ٥ الصخو اإلاكخ٩ي ًٖ مماعؾت خ٣ه في ب٢امت الضٖىي بىٟؿه.

ؤما الخُب٤ُ الشاوي وجبىاٍ ال٣ًاء الٟغوسخي مىظ مىخه٠ ال٣غن الشامً ٖكغ، ؤًً 

٢غاع الخٟٔ للمكخ٩ي جدذ مؿاولُت الضولت ٢الىا بمؿاولُت الىُابت الٗامت بطا لم جبلٜ 

٤ الٗام وهي  ت بٖخماصا ٖلى اإلاباصت التي ٣ًىم ٖلحها اإلاٞغ ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاولُت الخ٣هحًر

الؿحر الخؿً بةهخٓام وبَغاص، ٚحر ؤن الغؤي الغاجر ٞهىا الصخو الٛحر مبلٜ ب٣غاع الخٟٔ 

الىُابت الٗامت لم جدغ٥ الضٖىي له ؤن ًلجإ بلى ؤًت ظهت ٢ًاثُت للمُالبت بد٣ه، َاإلاا ؤن 

اصة ٖلى ؤهه ال جدمل الىُابت الٗامت مؿاولُت يغع حؿبب ٞحها اإلاخًغع هٟؿه  الٗمىمُت، ٍػ

                                                           
 .61، 60ٖلي قمال٫، مغظ٘ ؾاب٤، م م  _ 1
ً ٣ًضح، مغظ٘ ؾاب٤، م 2  .129 _ ههغالضًً َىىوي، صاٍع
 .583لي ظغوٍ، مغظ٘ ؾاب٤، م _ٖ 3
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٪ الضٖىي الٗمىمُت مخى٠٢ ٖلى مبضؤ مضي  بخ٣هحٍر بٗضم ب٢امت الضٖىي، ل٩ىن جدٍغ

 (1) مالثمت اإلاخابٗت.

ا ؾلُت ومً زمت ٞةن ؤمغ بالخٟٔ َى بظغاء بصاعي ًهضع مً الىُ ابت الٗامت بةٖخباَع

ت ٢ًذ  ظم٘ بؾخضال٫ ٌؿب٣ه بظغاءاث ظم٘ ؤلاؾخضال٫ وهجض ؤن مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

ت  بإهه" مً اإلا٣غع ؤهه وبن ٧اهذ الىُابت ٢ض ؤمغث ب٣ُض ألاوعا١ بضٞتر الك٩اوي ؤلاصاٍع

لى ما ظغي ٢ًاء الى٣ٌ_ ؤن ؤمغ بإ  الوخٟٓها، بال ؤن َظا ألامغ مجها َى في خ٣ُ٣خه _ٖو

وظه إل٢امت الضٖىي ألهه نضع بٗض جد٤ُ٣ ؤظغجه في الىا٢ٗت بىاءا ٖلى باٙل الُاٖىت بطا 

الٗبرة في جدضًض َبُٗت ألامغ الهاصع بدٟٔ الك٩ىي َى بد٣ُ٣ت الىا٢٘، ال بما جظ٦ٍغ 

  (2) الىُابت ٖىه ؤو الىن٠ الظي ًىن٠ به".

ٗاث التي حٗمل ٞحها ت ًسو الدكَغ الىُابت الٗامت ٦جهت  ٢غاع مد٨مت الى٣ٌ اإلاهٍغ

ا  مخابٗت وجد٤ُ٣، لظل٪ ُٞه ٚمىى ُٞما ًسو ألاوناٝ التي جمىذ لل٣غاعاث التي جهضَع

ٗاث التي جٟهل ؾلُت الىُابت الٗامت ًٖ  بإال وظه للمخابٗت ؤو الخٟٔ، ؤما في الدكَغ

ؾلُت الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي، ٞهىا ال ًىظض ؤي ٚمىى ُٞما ًسو ال٣غاعاث التي جهضع ًٖ 

 .٧ل ظهت

ٞالىُابت الٗامت بمجغص بَالٖها ٖلى مل٠ مدًغ بؾخضال٫ ًُٟض بى٢ٕى ظىاًت، ٞال 

ج٣غع خٟٔ اإلال٠ ألي ؾبب مً ألاؾباب ولى ٧ان مغج٨ب الجىاًت مجهىال، ومً زمت ٢ىاٖتها 

مً مدًغ ؤلاؾخضال٫ ٚحر ٧اُٞت لبىاء ٣ُٖضتها، وبهما ًخُلب مجها ألامغ ؤن جُلب مً ٢اضخي 

في الجىاًت، ختى ولى ٧ان مً قإهه ؤن ال ًًٟي ؤي ظضًض إلاا بهخهى  الخد٤ُ٣ ٞخذ الخد٤ُ٣

ت، ٞهى ال ًلؼم  بلُه مدًغ ؤلاؾخضال٫، ومً زمت ٞةن م٣غع الخٟٔ وهٓغا لُبُٗخه ؤلاصاٍع

الىُابت الٗامت وال ًدخج به في مىاظهتها به،  ٞلها ؤن حٗض٫ ٖىه في ؤي و٢ذ قاءث وصون ٢ُض 

جىػ للىُابت الٗامت ؤن ؤو قٍغ ،َاإلاا ؤن الىا٢ٗت ؤلاظ غامُت لم جى٣ٌ بمغوع الخ٣اصم، ٍو

الٗضو٫ ًٖ ٢غاع الخٟٔ ختى ولى لم ًٓهغ صلُل ظضًض، ومً باب ؤولى بطا ْهغ صلُل ظضًض، 

مت ؤلاصٖاء مضهُا ؤمام  وؤن ٢غاع بالخٟٔ لِـ له حجُت، ٞهىا ًد٤ للمخًغع مً الجٍغ

٤ مً َغ١ الًُٗ مً َٝغ  ٢اضخي الخد٤ُ٣، ٦ما ؤهه ال ًجىػ اللجىء بالًُٗ ُٞه بإي ٍَغ

                                                           
 .584ٖلي ظغوٍ، مغظ٘ ؾاب٤، م  _1
ٗت وال٣اهىن، الٗضص 2 ، 34_َه الؿُض ؤخمض الغقُضي، يىابِ الخد٤ُ٣ ؤلابخضاجي في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت اإلاهغي، مجلت الكَغ

 .1152.1150، مهغ، م م 2019، 1ط
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مت لٗضم وظىص مهلخت جبرع الًُٗ، ل٩ىن مبضؤ الغظٕى ُٞه ؤمغ م٨ٟىال  اإلاًغوع مً الجٍغ

                            (1)للىُابت الٗامت.

ٚحر ؤن الىُابت الٗامت وو٣ٞا لؿلُتها في اإلاخابٗت ؤو مالثمت اإلاخابٗت ومتى جىاٞغث 

٪ الضٖىي الٗ ٨هاقغوٍ لخدٍغ  .مىمُت ج٣ىم بخدٍغ

 زاهُا: ألامس بمخابػت الحدر الجاهذ

٪ الضٖىي الٗمىمُت َغخا ٖلى ال٣ًاء الجؼاجي للٟهل مخابٗت الخضر  ٌٗجى بها "جدٍغ

 (2)في مضي خ٤ الضولت في جى٢ُ٘ ال٣ٗاب." 

٪ الضٖىي الٗمىمُت و مباقغتها، ٞإما  ً مهمحن جدٍغ ومً زمت ٞةن ال٣ٟه ٞغ١ بحن ؤمٍغ

ُٞ ٪ ٗجي ب٢امت الضٖىي، بِىما مباقغتها ؤو بؾخٗمالها ُٞخًمً بلى ظاهب طل٪ الخ٤ الخدٍغ

في مىانلت الؿحر ٞحها وال٣ُام بجمُ٘ ؤلاظغاءاث الآلػمت زال٫ مغاخل الضٖىي ختى ًٟهل 

ى ما هو ٖلُه اإلاكٕغ الجؼاثغي في هو اإلااصة  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث  01ٞحها بد٨م جهاجي، َو

ا عظا٫ ال٣ًاء ؤو الجؼاثُت بإن الضٖىي ال باقَغ ٗمىمُت لخُب٤ُ ال٣ٗىباث ًدغ٦ها ٍو

٘، ٞةطا  ٪ والٞغ ٟىن اإلاٗهىص بلحهم بم٣خطخى ال٣اهىن"، ومً ال٣ٟه مً ًٟغ١ بحن الخدٍغ اإلاْى

٪ الضٖىي َى البضء في الضٖىي بةٖخباٍع ؤو٫ بظغاء مً بظغاءاتها، بال ؤن  ٧ان مهُلر جدٍغ

              ( 3)٦ُل الجمهىعٍت مً َظا ألازحر ٞخذ جد٤ُ٣.طل٪ ٩ًىن ؤمام ٢اضخي الخد٤ُ٣ بإن ًُلب و 

جماقُا م٘ ؤلاظغاءاث الجضًضة التي ظاء بها الخٗضًل ألازحر ل٣اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت 

خحن بؾخدضر آلُت الىؾاَت، ٢ام اإلاكٕغ  ،23/07/2015اإلااعر في  15/02بمىظب ألامغ 

(، 115_110في اإلاىاص ) 2015جؼاثغي لؿىت بةصعاط َظٍ آلالُت يمً ٢اهىن خماًت الُٟل ال

ى ؤَم بظغاء مىهي لضٖىي الخضر الجاهذ.  َو

بإجها " آلُت  ٢اهىن الُٟل الؿال٠ الظ٦غ مً  02جىلى اإلاكٕغ حٍٗغ٠ الىؾاَت في اإلااصة 

تهضٝ بلى ببغام بجٟا١ بحن الُٟل الجاهذ وممشله الكغعي مً ظهت وبحن الطخُت ؤو طوي 

تهضٝ بلى بجهاء اإلاخابٗاث وظبر الًغع الظي حٗغيذ له الطخُت خ٣ى٢ها مً ظهت ؤزغي، و 

مت واإلاؿاَمت في بٖاصة بصماط الُٟل."    (4)ووي٘ خض آلزاع الجٍغ

                                                           
 .67،  66، م م مغظ٘ ؾاب٤_ ٖلي قمال٫،  1
 .193، م مغظ٘ ؾاب٤لغخمان زلٟي، _ ٖبض ا 2
 .193مغظ٘ هٟؿه، م _  3
 .06، مهضع الؿاب٤، م 15/12ع٢م  ٢اهىن خماًت الُٟل الجؼاثغي _  4
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ى  ومً زمت ٞةن اإلاكٕغ الجؼاثغي ؤخضر آلُت الىؾاَت لٛغى بعؾاء مبضؤ َام ظضا َو

، ووي٘ خض الخ٣لُل مً اإلاخابٗاث الجؼاثُت ؾُما في ال٣ًاًا التي لِؿذ لها ؤَمُت

 للمخابٗاث الجؼاثُت يض الخضر الجاهذ، صون بيغاع بمهالر الطخُت وخ٣ى٢ه.

ش و٢ٕى  ٣ا ل٣اهىن خماًت الُٟل جخدضص بىُا١ ػمجي، ٌؿغي مً جاٍع والىؾاَت ٞو

٪ الضٖىي الٗمىمُت مً َٝغ و٦ُل الجمهىعٍت، بدُض ًجب الؿعي  مت بلى ٚاًت جدٍغ الجٍغ

بل مباقغة الىُابت الٗامت لئلظغاءاث اإلاخٗل٣ت بمخابٗت بلى َلبها مً َٝغ ناخب اإلاهلخت ٢

ها ٞهى م٣خهغ ٖلى الجىذ واإلاسالٟاث صون الجىاًاث َب٣ا  الخضر الجاوي، وؤما مىيٖى

ُت الجىذ الخايٗت  110للماصة  مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي، ٚحر ؤن اإلاكٕغ لم ًدضص هٖى

الجؼاثُت خُض خضص ٢اثمت الجغاثم لهظا ؤلاظغاء، مشلما ٞٗله في حٗضًل ٢اهىن ؤلاظغاءاث 

اإلاٗىُت بالىؾاَت، و٦ظل٪ ٌؿدك٠ مً ههىم ٢اهىن الُٟل ؤجها زههذ لجمُ٘ 

ت لؤلَٟا٫ صون بؾخصىاء.  اإلاغاخل الٗمٍغ

وبظغاءاث الىؾاَت جخم بمىظب َلب مً الُٟل ؤو ممشله الكغعي ؤو مدامُه ؤو 

الُٟل وممشله الكغعي، ٦ما  بمباصعة مً و٦ُل الجمهىعٍت، ٞهىا ٌؿخضعي و٦ُل الجمهىعٍت

ؿخُل٘ عؤحهم، وفي خالت ال٣بى٫ بالىؾاَت ٞةن الظي  ٌؿخضعي الطخُت ؤو طوي خ٣ى٢ها َو

ت ال٣ًاثُت  ٣ًىم بها َى و٦ُل الجمهىعٍت ؤو ٩ًل٠ بها ؤخض مؿاٖضًه ؤو ؤخض يباٍ الكَغ

مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي، وفي ظمُ٘ الخاالث ًدغع مدًغ بجٟا١  111َب٣ا للماصة 

، وبطا ؤجمذ  غاٝ وحؿلم وسخت مىه ل٩ل َٝغ بالىؾاَت ًى٢٘ ٖلُه الىؾُِ وب٣ُت ألَا

٘ مدًغ الىؾاَت بلى و٦ُل  ت ال٣ًاثُت ٞةهه ًجب ؤن ًٞغ الىؾاَت مً ٢بل يابِ الكَغ

مً ٢اهىن الُٟل، وجترجب ًٖ  112الجمهىعٍت للـخإقحر ٖلُه وبٖخماصٍ َب٣ا للماصة 

ش نضوع و٦ُل الجمهىعٍت إلا٣غع الىؾاَت آزاع وهي و٠٢ الضٖىي الٗم ىمُت ببخضاء مً جاٍع

حن الىؾاَت والخىنل بلى بجٟا١، ٞةن مدًغ ؤلاجٟا١  الىؾاَت، وفي خالت ٢بى٫ الُٞغ

ًاث للطخُت ؤو طوي الخ٣ى١ ٞةهه ًخٗخبر ؾىضا  الؿال٠ الظ٦غ بطا جًمً ج٣ضًم حٍٗى

مهغ بالهُٛت الخىُٟظًت َب٣ا ل٣ىاٖض ٢اهىن ؤلاظغاءاث  ظا جىُٟظًا ٍو ت، َو اإلاضهُت وؤلاصاٍع

ًم٨ً ؤن ًٟغى ٖلى الخضر الجاهذ بمىظب مدًغ الىؾاَت ؤن ًىٟظ بلتزاما ؤو ؤ٦ثر مً 

ؤلالتزاماث آلاجُت زال٫ ألاظل اإلاخ٤ٟ ٖلُه: بظغاء مغا٢بت َبُت ؤو الخًٕى للٗالط، مخابٗت 

ً مخسهو، ٖضم ؤلاجها٫ بإي شخو ٢ض ٌؿهل ٖىصة الُٟل لئلظغام،  الضعاؾت ؤو ج٩ٍى
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ظا َب٣ا للمىاص  ؿهغ و٦ُل الجمهىعٍت بىٟؿه ٖلى مغا٢بت جىُٟظ الُٟل لهظٍ ؤلالتزاماث َو َو

 مً هٟـ ال٣اهىن.  115و 114و 113

، ٞةن ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ؤخضر آلُت في ٚاًت ألاَمُت  ومً زال٫ ما ؾل٠ ط٦ٍغ

ًاثُت، و٦ظا باليؿبت للمهلخت الًٟلى للُٟل، والتي جس٠ٟ ٖىه ال٨شحر مً ؤلاظغاءاث ال٣

ا مهالر  ت ال٣ًاثُتؤلاظغاءاث التي جباقَغ لُه ٞةهه ًخىظب ٖلى يابِ  الكَغ بججاَه، ٖو

ت ال٣ًاثُت ٖضم بجبإ ألاؾالُب اإلاٗخاصة بجباٖها م٘ البالٛحن، وبهما ال بض مً مغاٖاة  الكَغ

ت زهىنُت َظٍ الٟئت باللجىء بلى بجهاء ال٣ًُت بةظغاء وؾاَت بحن الخضر اإلاتهم والطخُ

ؤو طوي خ٣ى٢ه في الجىذ واإلاسالٟاث، وصون جسهُو لىٕى مٗحن مً الجىذ بةؾخصىاء 

٪ الضٖىي الٗمىمُت،  ظا ٧له ٢بل جدٍغ الجىاًاث لخهىنُت َظٍ ألازحرة و ؤَمُتها، َو

ت ال٣ًاثُت بلى بظغاء الىؾاَت بىاءا ٖلى ج٩ل٠ُ مً و٦ُل  ومباصعة يابِ الكَغ

ملُا ٩ًىن طل٪ بٗض بٖال  مه ؤو بزُاع و٦ُل الجمهىعٍت بى٢اج٘ بعج٨بها الُٟل، الجمهىعٍت، ٖو

زم ٣ًغع و٦ُل الجمهىعٍت ما بن ًُب٤ ٞحها بظغاء الىؾاَت، ؾُما وبن ؤبضي الطخُت 

سً٘ ؤلاجٟا١ اإلادغع مً َٝغ يابِ  بخه في مخابٗخه، ٍو ضم ٚع نٟده للُٟل اإلاتهم ٖو

خماصٍ. ت ال٣ًاثُت للخإقحر مً َٝغ و٦ُل الجمهىعٍت إٖل  الكَغ

٘ ؤن ٧ل بزال٫ لئللتزاماث اإلادضصة في ؤلاجٟا١ ٣ًىم و٦ُل الجمهىعٍت بمخابٗت م

الُٟل، ٚحر ؤن اإلاالخٔ لهظٍ ا إللتزاماث التي ًسً٘ بلحها الُٟل ٞةجها جدخاط بلى هٕى مً 

الخىيُذ والخض٤ُ٢ في الخدلُل، ومشا٫ طل٪ ؤلالتزام اإلاخٗل٤ بٗضم بجها٫ الُٟل بإي 

هل للُٟل الٗىصة لئلظغام، ٞهظا ؤلالتزام ُٞه هٕى مً شخو والظي مً قإهه ؤن ٌؿ

مت َل ًىٓغ بلُه مً  الٛمىى ألهه ال ٌٗٝغ الُٟل الظي مً قإهه صٖىجه بلى بعج٩اب الجٍغ

ت ؤزال٢ه وبظغامه ٣ِٞ ؤو ؤهه ًىظض َىا٥ مىٓىع آزغ ًىٓغ بلُه، ألهه ٢ض ًضٞ٘ لئلظغام  ػاٍو

في خحن َى في خ٣ُ٣خه ٌٗاوي مً الُٟل مً ظضًض َٟل آزغ ًٓهغ ؤهه خؿً الؿلى٥ 

ضم  مت، وهٓغا ل٨ثرة مهام الىُابت ٖو الث إلعج٩ابه الجٍغ بيُغاباث هٟؿُت ؤو ؤهه لضًه مَا

الخسهو في مجا٫ ألاخضار ٣ِٞ، ٞةن اإلاخابٗت لئللتزاماث الخايٗت لها الُٟل ٩ًىن ُٞه 

 هٕى مً الهٗىبت. 

ت وبما ؤن ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ٖمم بظغاء الىؾاَت ٖل ى ظمُ٘ الٟئاث الٗمٍغ

ت مُٗىت مً َظا ؤلاظغاء، بال ؤن عؤًىا وبن ٧ان إلظغاء  للُٟل، ٞهىا صون ؤن حؿدشجي ٞئت ٖمٍغ

س٠ٟ بظغاءاث اللجىء بلى ؤعو٢ت اإلادا٦م، ٚحر ؤهىا هغي مً الًغوعي  الىؾاَت ؤَمُت ٍو
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ت مُٗىت لؤلخضار مً بظغاءاث اإلاخابٗت الجؼاثُت جهاثُا، و  اخخٟاّ بؾدبٗاص ٞئت ٖمٍغ

.ٌ   الطخُت ٣ِٞ باللجىء للمُالبت في الخ٤ بالخٍٗى

َظا ُٞما ًسو بظغاء الىؾاَت، ٚحر ؤن ال٣غاع اإلاخسظ مً َٝغ و٦ُل الجمهىعٍت ٖىض 

ت ال٣ًاثُتحؿلمه إلادايغ الخد٤ُ٣ ؤلابخضاجي اإلاىجؼ مً َٝغ مهالر  ، ُٞما ًسو الكَغ

دضص مؿاع الخد٤ُ٣ ؤلابخضاجي ال٣هغ ال بض ؤن ًخإ٦ض مً مبضؤ جىاؾب اإلاخابٗت، ٞهى ً

غث ؤو ٖضم اإلاخابٗت.  (1)وججؿُض اإلاخابٗاث بن جٞى

ٖلى ؤن و٦ُل الجمهىعٍت ًماعؽ الضٖىي  ٣ٞ62اهىن الُٟل الجؼاثغي هو في اإلااصة 

ٟا٫، ومً زمت ٞةهه ال ٌكتٍر ُٞه ؤن ٩ًىن طا  الٗمىمُت إلاخابٗت الجغاثم التي ًغج٨بها ألَا

ًم٨ً ل٩ل ًٖى مً ؤًٖاء الىُابت ؤن ًخىلى مخابٗت ٢ًاًا  صعاًت بكاون ألاخضار، وبهما

ألاخضار صون ؤلاعجباٍ ب٣ًاًا ؤزغي، َظا عبما ٌٛجي ًٖ الخاظت بلى ٢ًاة هُابت 

يُت لهظا الٛغى ؤو جسههُت.   مخسههحن في طل٪، َاإلاا لم ًخم بٗض بخضار صوعاث ج٩ٍى

لخضر ٞهىا ًخم صعاؾخه ٞهىا بٗض بجها٫ و٦ُل الجمهىعٍت باإلال٠ الخام بالُٟل ؤو ا

وبُٖاء ون٠ للى٢اج٘ ما بن ٧اهذ حك٩ل مسالٟت ؤو ظىدت ؤو ظىاًت، وما بن بعج٨بذ مً 

َٝغ الخضر ٣ِٞ ؤم بمكاع٧اجه للبالٜ، ٞهىا بهُال٢ا مً طل٪ ُٞدُل الخضر ما بن ٧ان 

لىخضٍ خؿب هٕى الجغم اإلاغج٨ب ؤمام ٢اضخي ألاخضار ؤو ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون 

ر، وبطا ما ٧اهذ ال٣ًُت ٞحها بالٛىن قغ٧اء ؤو ؤنلُىن ٞهىا ًخم ٞهل اإلال٠ بةخالت ألاخضا

مت اإلاغج٨بت ظىدت، ؤو ؤمام ٢اضخي  ألاخضار بلى ٢اضخي ألاخضار ما بطا ٧ان ون٠ الجٍغ

الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار بطا ما ٧ان ون٠ الجغم ظىاًت، ؤما ُٞما ًسو البالٛىن 

ظا َب٣ا للماصة ُٞخم بخالتهم ؤمام ٢اضخي ا مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي  62لخد٤ُ٣، َو

 .2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15ع٢م

لُه ٞةطا ما وظض في مل٠ ؤخضار وبالٛحن ٣ًىم و٦ُل الجمهىعٍت بٟهله بلى ظؼثحن،  ٖو

ًت بٞخخاخُت بلى ٢اضخي  غ ٍٖغ ٞهىا ُٞما ًسو ألاخضار ٞهىا ٣ًىم و٦ُل الجمهىعٍت بخدٍغ

ظُه ؤلاتهام بلى الخضر، ؤما البالٛحن ُٞإزظون مغ٦ؼ الكهىص في مل٠ ألاخضار جخًمً جى 

الخضر، والٗملُت ٨ٖؿُت ُٞما ًسو البالٛحن َظا في ُٞما ًخٗل٤ بالجىذ، وؤصعط ؤًًا 

مىه ٖلى ؤهه بطا وظض بالٛىن قغ٧اء ؤو ؤنلُىن م٘  ٢62اهىن الُٟل الجؼاثغي في هو اإلااصة 

غؾل اإلال٠ الخام بالُٟل بلى ٢اضخي ألاخضار في ؤخضار، ٟٞي َظٍ الخالت ًٟهل اإلال٠  ٍو

                                                           
1
- NathaLi Ghizzoni, Op.Cit, p 16, 17. 
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خا٫ بعج٩اب ظىدت، م٘ بم٩اهُت جباص٫ الىزاث٤ الخانت بالى٢اج٘ هٟؿها بحن ٢اضخي الخد٤ُ٣ 

ال ًُب٤ و٦ُل الجمهىعٍت بظغاءاث  و٢اضخي الخد٤ُ٣ ألاخضار في خالت الجىذ، ٖلى ؤن

 الخلبـ باليؿبت للُٟل.

ٝغ البالٛحن وألاخضار ٟٞي َظٍ الخالت ٞةن اإلال٠ ؤما في خالت الجىاًت اإلاغج٨بت مً َ

ًد٤٣ ُٞه ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ باألخضار بىاءا ٖلى َلب بٞخخاحي إلظغاء الخد٤ُ٣، وبٗض 

بهتهاء الخد٤ُ٣ ٣ًىم بٟهل اإلاخابٗاث بحن البالٛحن وألاخضار، وبخالت مل٠ ألاخضار ٖلى 

 مد٨مت ألاخضار بم٣غ اإلاجلـ ال٣ًاجي.  

الجىاًت اإلاغج٨بت مً َٝغ الخضر وخضٍ ٟٞي َظٍ الخالت ًغؾل اإلال٠ بلى  ؤما في خالت

٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار لُخىلى الخد٤ُ٣ ٞحها، وبٗض ؤلاهتهاء مً الخد٤ُ٣ 

٣ا للماصة  مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي،  62ًغؾل اإلال٠ بلى مد٨مت ألاخضار بم٣غ اإلاجلـ ٞو

 م٘ الُٟل في مغخلت اإلاخابٗت.  وفي ٦ال الخالخحن ًدًغ اإلادامي

ا في الضٖىي جمشل اإلاجخم٘ وجىهٝغ بةؾمه، ٞةجها  ا َٞغ وللىُابت الٗامت بةٖخباَع

٪ الضٖىي الٗمىمُت ومباقغتها وبخالت ال٣ًاًا  حؿخٗمل خ٣ها اإلاسى٫ لها ٢اهىها في جدٍغ

ا ٢اضخي الخ د٤ُ٣، ٖلى ٢اضخي الخد٤ُ٣ للخد٤ُ٣ ٞحها وبؾخئىاٝ ظمُ٘ ألاوامغ التي ًهضَع

مً ٢اهىن  158مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، وؤهه َب٣ا للماصة  170/1وطل٪ َب٣ا للماصة 

ؤلاظغاءاث الجؼاثُت ٞةجها جًمىذ ؤهه لى٦ُل الجمهىعٍت ٖىض بَالٖه ٖلى مل٠ بظغاءاث 

الخد٤ُ٣ في ؤًت مىاؾبت ٧اهذ ؤو ٖىض ببالٚه بمل٠ ال٣ًُت بمىاؾبت حؿىٍت ؤلاظغاءاث ؤو 

ا، بإن بظغاء مً بظغاءاث الخد٤ُ٣ مكىب بُٗب البُالن، ؤن ًُلب مً الخهٝغ ٞحه

ًت مً ؤظل َلب  ٣ا بٍٗغ ت ؤلاتهام مٞغ ٢اضخي الخد٤ُ٣ مىاٞاجه بمل٠ ال٣ًُت لحرؾله لٛٞغ

بلٛاء ؤلاظغاء الباَل، ومً زمت لى٦ُل الجمهىعٍت ؤو الىاثب الٗام الخمؿ٪ بالبُالن وبزاعجه 

ًجىػ إلامشل الىُابت الٗامت الخىاػ٫ ًٖ البُالن ؾىاء ؤمام ظهاث الخ٨م اإلاسخلٟت، ٦ما 

٩ىن َظا الخىاػ٫ نغاخت ؤو يمىُا  زال٫ مغخلت الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي ؤو ؤمام ظهاث الخ٨م، ٍو

وطل٪ بٗضم الخمؿ٪ بالبُالن وبزاعجه، ٦ما ًم٨ً للىُابت الٗامت بزاعة ؤوظه البُالن ؤمام 

ام َظٍ الجهت ال٣ًاثُت الٗلُا وطل٪ َب٣ا اإلاد٨مت الٗلُا بكٍغ ؤال ًخم طل٪ ألو٫ مغة ؤم

 (1)مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت. 501للماصة 

                                                           
، م 2005، 2 لجؼاثغ، ٍصاع َىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ا ؤخمض الكاٞعي، البُالن في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، صعاؾت م٣اعهت، _ 1

184. 
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ٗاث  ٞالىُابت الٗامت ٖىض ج٣ضًم الخضر الجاهذ ؤمامها، ٞةهه في البٌٗ مً الدكَغ

٘ ألاعصوي ٞةن اإلاضعي الٗام ٖىض حٗامله م٘ الخضر ٞةهه ٣ًىم بمىا٢كت  اإلا٣اعهت ٧الدكَغ

ت للتهمت ومىاظهخه بإصلت ؤلاتهام، بٗض جىظُه له التهمت اإلاخاب٘ بها، الخضر مىا٢كت جٟهُلُ

ٖلى ؤن ٌكاع بلى طل٪ الخىبُه في اإلادًغ، وؤن ًغص الخضر ٖلى ألاؾئلت ٩ًىن بدًىع 

ٗاث  24مدامُه، ٞهىا بطا لم ًدًغ مدامي له في زال٫ مضة  ؾاٖت في البٌٗ مً الدكَغ

ء الخد٤ُ٣ صون خًىع مدام ٖىه، ؤما بطا جبحن اإلا٣اعهت ، ٞةهه في َظٍ الخالت ًخم بظغا

للمضعي الٗام ؤن ألاصلت مً قإجها الًُإ وللخٟاّ ٖلحها، ٞله في َظٍ الخالت ال٣ُام 

بةؾخجىاب الخضر في ُٚاب مدام، ٖلى ؤن ٌؿبب ٢غاٍع في طل٪، ٖلى ؤن ٣ًىم اإلادامي 

د إل ٖلى اإلال٠، وفي ظمُ٘ ألاخىا٫ بطا و٢٘ الخضر ٖلى جهٍغ اجه ٌكاع في اإلادًغ بلى باإَل

  (1)طل٪، وفي خالت ؤلامخىإ ًاقغ اإلاضعي ٖلى طل٪ في اإلادًغ. 

٤ ج٣ضًم بإلؾخضٖاء اإلاباقغ  والىُابت ال جدغ٥ الضٖىي الٗمىمُت يض الخضر ًٖ ٍَغ

ؤمام اإلاد٨مت اإلاسخهت، ٦ما َى الكإن في الجغاثم التي ًغج٨بها البالٛىن، وبهما البض مً 

ظا ال َلب ؤمام ال٣اضخي ا إلاد٤٣، ألن الٛاًت في طل٪ هي بنالح الخضر وتهظًب ؾلى٦ه، َو

ت ٖىامل وؤؾباب الجىىح وجدضًض الٗالط اإلاىاؾب لظل٪.  (2)ًخإحى بال بةظغاء جد٤ُ٣ إلاٗٞغ

ومً زمت ٞالٛاًت مً مخابٗت الخضر والخٗامل مٗه لِـ مً ؤظل جىظُه التهمت 

مي ؤو مىاظتهه باألصلت، ألن الٛاًت باإلاىاظهت ًىع ؤو ُٚاب اإلاداوبٖالمه بها، ؾىاء ؤ٧ان في خ

ت ال ًٟهم ظُضا مٗجى  مت، ٞالخضر في مغاخل ٖمٍغ ت خ٣ُ٣ت الجٍغ َى الىنى٫ بلى مٗٞغ

اإلاىاظهت وال ٦ُُٟت الغص ًٖ مىا٢كت ألاصلت، لظل٪ ومغاٖاة إلاهلخت الُٟل الًٟلى، التر٦حز 

م ظا لخل٤ هٕى مً الش٣ت في البدض ًٖ ألاؾباب التي ؤصث بالخضر بلى بعج٩اب الجٍغ ت، َو

ت ال٣ًاثُت.ب  ِىه وبحن يابِ الكَغ

اًت ألاخضار بًغوعة ؤلاَخمام بةزخُاع مى٢٘  وهجض ؤهه ج٣طخي اإلاباصت اإلاخُىعة في ٖع

مد٨مت ألاخضار، ٖلى ؤن ٩ًىن َظا اإلاى٢٘ بُٗضا ًٖ اإلادا٦م ألازغي الخانت باإلاجغمحن 

ًٟل البٌٗ ؤن ج٣ام مد٨مت ألاخضا ر بُٗضا ًٖ وؾِ اإلاضًىت وؤال ج٩ىن البالٛحن، ٍو

ت، والٛاًت مً طل٪ ٧له ختى ال جخجؿض نىعة اإلاد٨مت في  مجاوعة للسجىن ؤو مغا٦ؼ الكَغ

ت، بال ؤن طل٪  طًَ الخضر ٖلى ؤجها اإلا٩ان الظي ٌعج صاثما ؾىي باإلاجغمحن وعظا٫ الكَغ

                                                           
 .146 زاثغ ؾٗىص الٗضوان، مغظ٘ ؾاب٤، م _ 1
 .237مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي، مغظ٘ ؾاب٤، م  _ 2
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لى ألازو في اإلاضن الهٛغي وفي الجهاث الىاثُت،  مً الهٗب جد٣ُ٣ه بهٟت صاثمت ٖو

، ومً اإلاؿخدؿً في َظ خُض جمشل مد٨مت ألاخضار ٖاصة ظؼءا مً مبجى اإلاد٨مت الٗاصًت

 يالخالت ؤن ًغاعى ٣ٖض اإلاد٨مت في ؤًام مسخلٟت ًٖ ؤًام بو٣ٗاص اإلادا٦م، وبدؿب ؤن جغع

البؿاَت الخامت في ب٢امت مبجى مد٨مت ألاخضار وفي جإزُثها، وؤن الىمىطط ؤلاهجلحزي لهظٍ 

٦م ؤٖخبر لضي الباخشحن الىمىطط ألامشل الظي ًم٨ً ب٢خباؾه، خُض ج٣ام مد٨مت اإلادا

ٟا٫ وجلخ٤ بها خض٣ًت نٛحرة ٖىض اإلاضزل، وجخٗضص حجغاث  ألاخضار ٖلى وؿ٤ مضاعؽ ألَا

ٟحن والٟىُحن الالػمحن لؿحر الٗمل، وح٣ٗض الجلؿت في  ضص اإلاْى اإلاد٨مت بدؿب مؿاختها ٖو

اٖاث الجلؿاث، بل هي حجغة م٨خب ٖاصًت بها بياءة حجغة مخىؾُت لِؿذ لها َُئت ٢

جلـ ال٣ًاة وممشل ؤلاصٖاء و٧اجب الجلؿت ؤمام مىًضة ٚحر مغجٟٗت، وبهما  ٧اُٞت، ٍو

ت للُٟل ًٖ ألاعى، م٘ جسهُو لجلىؽ الخضر م٣ٗض مىٟغص ًىي٘ ٖلى مؿاٞت  مؿاٍو

بت مً َُئت اإلاد٨مت ال جخجاوػ ٖضة ؤ٢ضام.."  (1)٢ٍغ

ضًً لهظا ٣ت  وهدً مٍا الخىظه ألن الٟغ١ بحن البالٜ اإلاجغم والخضر الجاهذ، َى في ٍَغ

الخد٤ُ٣ م٘ الخضر والبدض ًٖ الجى الل٠ُُ واإلاالثم للخٗامل مٗه، ألن طل٪ ًدؿؿه 

ا ما ٖلى  بإهه في بُئخه التي بٖخاص الخىاظض ٞحها، ختى ولى ٧اهذ مهٛغة وبٓغوٝ مسخلٟت هٖى

اصة ٖلى ويُٗت ظلىؽ الُٟل والخضًض مٗه ألن طل٪ ٢ض ٌُٗي  التي بٖخاص الخىاظض ٞحها، ٍػ

سل٤  ب ٍو غخا للُٟل زالٝ لؤلؾلىب اإلاخب٘ م٘ البالٛحن، والظي مً قإهه ؤن ًَغ هٟؿا ٞو

٣تها جب٣ى  ٍغ ٣ٖضة هٟؿُت للُٟل، والظي ٢ض جسلو ٢ًِخه بالبراءة، في خحن آزاع اإلاٗاملت َو

 مٗه للمؿخ٣بل.

ؾخجىاب، ٞةن ًخىظب جُب٤ُ ال٣ىاٖض بطا ٧ان ٢اهىن الاخضار لم ًىو ٖلى الا 

ٗاث اإلا٣اعهت، ومً زمت ٞةن ما َى مؿخسلو مً  الٗامت، مشلما َى مجؿض في الدكَغ

ههىم ٢اهىن الاخضار و٧اٞت اإلاىاز٤ُ الضولُت اإلاخٗل٣ت بهم، ؤن بؾخجىاب الخضر ًٟترى 

حر ؤن ٩ًىن  ؤهه َٟل ظىاء الىٟؿُت اإلاالثمت له، وؤن ًبجى الاؾخجىاب ٖلى ؤؾاؽ ألا  جٞى

ت في  ضخُت ولِـ مجغما، ٞلِـ زمت ما ًمى٘ مً ؤن ٩ًىن للمضعي الٗام ؾلُت ج٣ضًٍغ

بٌٗ الاظغاءاث ؤزىاء الخد٤ُ٣ م٘ الخضر بما ًيسجم م٘ ؾىه، وفي طاث الى٢ذ ال ًخم 

 مسالٟت ال٣اهىن . 

                                                           
ٗت ؤلاؾالمُت وهٓم اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  _1 ٣ي، خ٣ى١ ألاخضار في ؤلاظغاءاث الجىاثُت في الكَغ مىهىع بً ٖلي بً ٖبض هللا الخٍغ

اى(، مظ٦غة اإلااظؿخحر في الٗضالت الجىاثُت، ؤ٧اصًمُت ها٠ً الٗغبُت وال٣ىاٖض واإلاىاز٤ُ الضو  لُت) صعاؾت جإنُلُت وجُب٣ُُت في مضًىت الٍغ

اى،   .148،  147، م م 2001للٗلىم ألامىُت، مٗهض الضعاؾاث الٗلُا، ٢ؿم الٗضالت الجىاثُت، الٍغ
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غاعى صاثما خماًت زهىنُت الخضر وطل٪ بالىو في ال٣اٖضة   مً ٢ىاٖض ب٨حن  8ٍو

ل ما ًلخ٤ الًغع بالخضر ؤو ؤلاؾاءة بلُه وؤمغث بإن " ًدترم خ٤ الخضر في ٖلى مى٘ ٧

خماًت زهىنُاجه بجمُ٘ اإلاغاخل جٟاصًا ألي يغع ٢ض ًىاله مً ظغاء صٖاًت ال لؼوم لها ؤو 

مً ٢ىاٖض ب٨حن جإ٦ُضا لهظٍ  2ال٣ٟغة  8بؿبب ألاوناٝ الجىاثُت"، ٦ما ٢غعث ال٣اٖضة 

ض اإلابضؤ وكغ ؤًت مٗلىمت ًم٨ً ؤن جاصي بلى الخٗٝغ ٖلى الخماًت ؤهه " ال ًجىػ مً خُ

ت اإلاجغم الخضر"، و٢غعث ال٣اٖضة  ٖلى يغوعة اإلاداٞٓت ٖلى سجالث  1ال٣ٟغة  21ٍَى

ت جامت، ال ًُل٘ ٖلحها ٚحر ألاشخام اإلاٗىُحن بمٗاملت الخضر في  اإلاجغمحن ألاخضار في ؾٍغ

 (1)مغاخل ؤلاظغاءاث.

م اإلاخابٗاث ال٣ًاثُت للخضر، بال ؤن الٛاًت الًٟلى هي بجساط ٧ل  ومً زمت ٞةهه ٚع

حر الخماًت آلاهُت واإلاؿخ٣بلُت للُٟل، ألن  الُغ١ وؤلاظغاءاث التي تهضٝ في ألازحر بلى جٞى

٤ مً  َٟل الُىم باإلاداٞٓت ٖلُه هسل٤ مىه عظل الٛض، لظل٪ ال بض مً اللجىء بلى ؤي ٍَغ

اث ألاولُت ٧الىؾاَت ؾىاء ؤمام قإهه ؤن ًس٠ٟ ٖىه الجى ال٣ًاجي ؤو بظغاءاث  الخدٍغ

ت ال٣ًاثُتو٦ُل الجمهىعٍت ؤو  ، خٟٔ اإلال٠ ما بن جىاٞغث قغوَه.. بلخ، ل٩ىن الكَغ

، و٧ىهذ لضًه ٣ٖض  الُٟل ًدمل نىضو١ ؤؾىص ٧الُاثغة ٞهىا بطا ما جإزغ في مغاخل ٖمٍغ

 هٟؿُت ٞؿُازغ طل٪ ٖلى مؿخ٣بله بال ق٪. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مغظ٘ ؾاب٤. اٖض ب٨حن(،٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الىمىطظُت إلصاعة قاون ٢ًاء ألاخضار )٢ى _  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :يالفصل الثاو

 اإلاعبلت  في ألاخيام ؤلاحسائُتالخدزج 

  الجاهذ غلى الحدر

 ؤمام حتهي الخدلُم اللضائي والحىم
  



 واحلكم القضائي التدرج يف األحكام اإلدرائية املطبقة على احلدخ اجلانح أمام دهيت التخقيقالفصل الجاني: 

236 

ٌؿخىظب الخد٤ُ٣ في ٢ًاًا ظىىح ألاخضار الخٗم٤ في شخهُت الُٟل الجاهذ الظي 

ت لم جىطج بٗض، ً مً  ومٗٞغ الٗىامل الضاٞٗت بلى ظىىخه، وطل٪ ال ًخإحى بةجساط مٓهٍغ

بت في خ٣ه، وبهما باللجىء بلى اإلاٗاملت اللُىت ب٨ُُٟت مٗاملت الخضر مٓاَغ الؿلُت  ؤو الَغ

ظا ًخُلب في ٞترة الخد٤ُ٣ ال للٗمل في قاون ؤ، َو ن ٩ًىن اإلاد٤٣ مخسهها ومَا

ألاخضار، ألن ٚاًت اإلاد٤٣ َى الٗمل ٖلى بنالح الخضر وخماًخه وجغبُتهً وال ًخإحى طل٪ 

 15اإلااعر في  15/12اإلا٣غعة في ٢اهىن الُٟل ع٢م ًغوعة اللجىء بلى ؤلاظغاءاث بال ب

٣ا للٓغوٝ والٗىامل اإلااصًت بلى  2015ًىلُى ، َظٍ ألازحرة ًخضعط في الٗمل وألازظ بها ٞو

تظىىح الخضر، و٦ظا م ، ٖلى ؤن ٌؿعى ال٣اضخي اإلاد٤٣ غاٖاة الخضعط في اإلاغاخل الٗمٍغ

، وطل٪ باللجىء بلى بظغاء ظىص ٞحهاالاؾخ٣غاع والى لئلب٣اء بالخضر في البِئت التي بٖخاص 

غث قغوٍ اللجىء بلُه، ألن طل٪ ٢ض ٌك٩ل نضمت  الخبـ اإلاا٢ذ بؾخصىاءا ختى ولى جٞى

ظٍ الٗىانغ هدىاولها جدذ ٖىىان  هٟؿُت للخضر، ٦ما ًازغ ٖلى ؤلاظغاءاث الآلخ٣ت لظل٪، َو

ٖىىان )مبدض ألاخ٩ام ؤلاظغاثُت اإلاخسظة في خ٤ الخضر ؤمام ظهت الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي في 

 ؤو٫(

اإلادا٦م الٗاصًت مً خُض ألانل هي اإلاسخهت بالٟهل في ظمُ٘ الجغاثم اإلاٗا٢ب 

ال٢ه الخضر ٖلى ٖلحها بمىظب ٢اهىن ال٣ٗىباث ل٩ل ألاشخام، ٚحر ؤن الاَخمام الظي 

ظمُ٘ ألانٗضة صٞ٘ بلى يغوعة بوكاء ؤو جسهُو مدا٦م زانت بهم لخخىلى الٟهل في 

ن الهضٝ مجها َى بٖاصة بنالح وتهظًب الخضر بخخُاَُا، ٖلى ؤن ٢ًاًاَم، ٖلى ؤن ٩ًى 

خباع لخضعط مغاخله  جغاعي في طل٪ مسخل٠ الٗىامل اإلااصًت بلى ظىىخه، م٘ ألازظ بٗحن ؤلٖا

ت بخضعط ألاخ٩ام ؤلاظغاثُت التي ظاء بها ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م  اإلااعر في  15/12الٗمٍغ

ظا ما هدىاو٫ ف 2015ًىلُى  15  .ي )اإلابدض الشاوي(َو

 

     

  



 واحلكم القضائي التدرج يف األحكام اإلدرائية املطبقة على احلدخ اجلانح أمام دهيت التخقيقالفصل الجاني: 

237 

 :اإلابدث ألاول 

 ؤمام حهت الخدلُم اللضائي ؤلاحساءاث اإلاخخرة في خم الحدر

ًمغ الخضر الجاهذ ٖبر ٖضة ٢ىىاث مشلما َى الخا٫ ٖىض الصخو البالٜ اإلاجغم، 

ت ال٣ًاثُتبضاًت مً  ، مغوعا بالىُابت الٗامت، ونىال بلى ظهت الخد٤ُ٣، ٚحر ؤن الكَغ

٣ت الىن ُت ألاخ٩ام الجؼاثُت اإلاُب٣ت بػاء ٍَغ ى٫ جدباًً ٖما هي ٖىض البالٜ مً خُض هٖى

الخضر، ٟٞي َظٍ اإلادُت الخانت بالخد٤ُ٣ ًخُلب ٞحها ؤوال يغوعة جسههها ٦جهت 

اصة ٖلى جإَل  جخٗامل م٘ ٞئت ألاخضار ؾىاء جسهو شخصخي ؤو مدلي ؤو مىيىعي، ٍػ

جٟغى ٖلى ال٣اثم بها ؾىاء ؤ٧ان ألامغ ًخٗل٤ ؤًٖائها وبٖضاصَم لل٣ُام بهظٍ اإلاهمت، التي 

ب٣اضخي ألاخضار ؤو ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار، خؿً بهخ٣اء هٕى ؤلاظغاءاث 

ت، ؾىاء ؤ٧اهذ بظغاجالجؼاثُت التي  ءاث مخسظة ؤزىاء الخد٤ُ٣ دىاؾب و٧ل مغخلت ٖمٍغ

ب٣ى مٗ ال٣ًاجي ا للؿلُت م٘ الخضر، ؤو بظغاءاث مجهُت للخد٤ُ٣ ال٣ًاجي، ٍو ُاع بزخُاَع

خماص ؤؾ ظا باإٖل ت لل٣اضخي اإلاد٤٣ م٘ الخضر، َو اؾا ٖلى الصخهُت الخ٣ُ٣ُت الخ٣ضًٍغ

خباعاث، و٧ل ) للخضر مت..بلخ مً ؤلٖا البدض الاظخماعي(، و٦ظا ْغوٝ ومالبؿاث ٧ل ظٍغ

في مُلبحن، ألاو٫ بٗىىان الجهت اإلاسخهت بالخد٤ُ٣ ال٣ًاجي م٘ َظٍ الٗىانغ هخُغ١ بلحها 

)مُلب ؤو٫(، زم ًلحها ٖىىان بظغاءاث الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي م٘ الخضر  لخضر الجاهذ فيا

 مُلب زاوي(الجاهذ في)

 :اإلاعلب ألاول 

 الجاهذ الجهت اإلاخخصت بالخدلُم اللضائي مؼ الحدر

زهىنُت الخضر جخُلب مىه جسهُو ظهت ٢ًاثُت جخىلى الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي مٗه، 

ألاخضار ؤو ال٣اضخي اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار، ٖلى ؤن  ٞإو٧لذ َظٍ اإلاهمت بلى ٧ل مً ٢اضخي

خباع لؿً الخضر، إلزخُاع ؤلاظغاء  ًخىلىا الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي م٘ الخضر، م٘ ألازظ بٗحن ؤلٖا

َظٍ الٗىانغ هدىاولها ، و اإلاىاؾب مٗه، ألن الٛغى َى بٖاصة جإَُل الخضر الجاهذ وتهظًبه

حن، )الٟٕغ ألاو٫( مىه بٗىىان ازخهاناث بٗىىان  ٢اضخي ألاخضار، و)الٟٕغ الشاوي( في ٖٞغ

 .ازخهاناث ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار
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 :الفسع ألاول 

 كاض ي ألاخدار إخخصاصاث

ٟا٫،  ٗاث اإلا٣اعهت ب٣اضخي ألَا ٢اضخي ألاخضار ؤو ما ٌٗٝغ ؤًًا في البٌٗ مً الدكَغ

مت، ٞ ةهه ال ًجىػ له بنضاع ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بالخد٤ُ٣ م٘ الخضر ؤو الُٟل اإلاغج٨ب لجٍغ

وبجساط هٕى مً الخضابحر اإلاا٢خت  ؤخ٩ام ظؼاثُت، وبهما صوعٍ في َظٍ اإلاغخلت ًخلخو في بزخُاع

ومً زمت ٞةن بزخهاناث ٢اضخي ألاخضار هدىاولها في )ؤوال( مً الخد٤ُ٣،  بلى ٚاًت بهتهاثه

ا(، وؤزحرا جدذ ٖىىان ؤلازخهام اإلادلي، زم ًلحها ٖىىان ؤلازخهام الصخصخي في )زاهُ

 .زالشا() في ؤلازخهام الىىعي

 كلُميؤوال: ؤلاخخصاص ؤلا

"٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ ج٣ؿُم الضولت بلى ؤو ؤلا٢لُمي  ؤلازخهام اإلا٩اوي ؤو )اإلادلي(

مىا٤َ، وجسهُو مد٨مت ؤخضار ل٩ل مً َظٍ اإلاىا٤َ جسخو بىٓغ ٢ًاًا ألاخضار 

 .(1)يمً هُا١ مى٣ُتها"

٣اضخي ألاخضار مً زال٫ اإلاد٨مت التي ٌٗمل في صاثغة ل ٢لُميٍخدضص ؤلازخهام ؤلاو    

"ًدضص  مىه ٖلى ؤهه 60ؤن ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي هو في اإلااصة  وهجض، بزخهانها

مت بضاثغة بزخهانها ؤو  ؤلازخهام ؤلا٢لُمي ل٣ؿم ألاخضار باإلاد٨مت التي ؤعج٨بذ الجٍغ

اإلا٩ان الظي ٖثر ُٞه ٖلى  التي بها مدل ب٢امت ؤو ؾ٨ً الُٟل ؤو ممشله الكغعي ؤو مد٨مت

(2)الُٟل ؤو اإلا٩ان الظي وي٘ ُٞه".
 

ؿدك٠ مً َظا الىو ؤن اإلاكٕغ ؤب٣ى ألامغ بزخُاعي، ٚحر ؤهه ًالخٔ ؤهه عجب َظٍ  َو

ؿدكهض  مت َى اإلا٩ان الظي ججم٘ مىه ألاصلت َو الخُاعاث هٓغا ألَمُتها ٞم٩ان بعج٩اب الجٍغ

ؿهل ل٣اضخي ألاخضار ؤو ال٣اضخي اإلا٩ مت بها، َو ل٠ بالخد٤ُ٣ في الخد٤ُ٣ والخٗامل م٘ الجٍغ

بؿهىلت زم ؤلخ٤ بٗضَا م٩ان ؤلا٢امت، ...، ٚحر ؤهه بطا بجهل ٢اضخي ألاخضار ؤو ٢اضخي 

الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار إلا٩ان ب٢امت الخضر باإلال٠، وباقغ ؤلاظغاءاث بػاء الخضر 

مت الظي بجهل بمل٠  الخضر ُٞما بٗض الخسلي له ؤو الُٟل، ٞٗلى ٢اضخي م٩ان و٢ٕى الجٍغ

ماصامذ ؤلاظغاءاث بىقغث، ٦ما ؤهىا هجض ؤن اإلاكٕغ ؤًًا وؾ٘ مً بزخهاناث ٢ًاة 

                                                           
ً، مغظ٘ ؾاب٤، م 1 يب ؤخمض ٍٖى  .180_ ٍػ
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مت التي ًغج٨بها الخضر، ومُٗاع ؤلاجها٫ بها مً زال٫ هو اإلااصة  ألاخضار ُٞما ًسو الجٍغ

 الؿال٠ الظ٦غ.

٘ اإلاهغي هو في اإلااصة  ٗاث اإلا٣اعهت ٧الدكَغ ٢اهىن الُٟل مً  133ؤما في الدكَغ

ٖلى ؤهه "ًخدضص بزخهام مد٨مت ألاخضار باإلا٩ان الظي و٢ٗذ ُٞه  1996اإلاهغي لؿىت 

مت، وجىاٞغث ُٞه بخضي خاالث الخٗغى لئلهدغاٝ، ؤو باإلا٩ان الظي يبِ ُٞه الُٟل  الجٍغ

جىػ ٖىض ؤلا٢خًاء ؤن جى٣ٗض في بخضي  ٣ُم ُٞه َى ؤو ولُه ؤو ؤمه بدؿب ألاخىا٫، ٍو ٍو

ا  (1)ًت ؤلاظخماُٖت لؤلَٟا٫ التي ًىصٕ ٞحها الُٟل."ماؾؿاث الٖغ

٘ الٗغاقي هو في اإلااصة   23مً ٢اهىن ؤنى٫ اإلادا٦ماث الجؼاثُت ع٢م  53وفي الدكَغ

مت  1971لؿىت  اإلاٗض٫، و٦ما ًإحي" ًدضص بزخهام الخد٤ُ٣ باإلا٩ان الظي و٢ٗذ ُٞه الجٍغ

ذ ٖلحها، ؤو ٞٗل ٩ًىن ظؼءا مً ٧لها ؤو ظؼء مجها ؤو ؤي ٞٗل مخمم لها ؤو ؤًت هدُجت جغجب

مت مغ٦بت ؤو مؿخمغة ؤو مخخابٗت ؤو مً ظغاثم الٗاصة ٦ما ًدضص باإلا٩ان الظي وظض  ظٍغ

مت بكإجها بٗض ه٣له بلُه بىاؾُت  اإلاججي ٖلُه ُٞه ؤو وظض ُٞه اإلاا٫ الظي بعج٨بذ الجٍغ

 .(2)مغج٨بها ؤو شخو ٖالم بها..."

ل لًمان  الخماًت ألي ٢انغ مً ظيؿُت ٞغوؿُت ؤو ٞال٣اضخي ألاظىبي في ٞغوؿا مَا

جي َظا َب٣ا إلاٗاَضة الَاي ال حهم ال٣اهىن  ؤظىبُت والظي ب٢امخه اإلاٗخاصة ٖلى ؤلا٢لُم الَى

ظاءث  24/03/2009الصخصخي للُٟل، وفي ٢غاع ناصع ًٖ مد٨مت ؤلاؾخئىاٝ الٟغوؿُت في 

ل للخضزل لهالر ال٣انغ ألاظ ُٞه ٟا٫ الٟغوسخي مَا ىبي، اإلاخىاظض في "بإن ٢اضخي ألَا

ظا اإلا٩ان مخىاظضا "جدذ اإلاغا٢بت و مى٣ُت ؤلاهخٓاع مباقغة ٣ٖب نىلهم بضون ؤ عا١ َو

ىُت"، ومً زمت ٣ٞىاٖض الخماًت للُٟىلت مً الىٓام الٗام وجُب٤  ت وال٣ًاثُت والَى ؤلاصاٍع

 (3)في ٧ل ٢ُٗت مً التراب الخاي٘ للضولت الٟغوؿُت.

لُه ٞخدضًض ؤلازخهام اإلا٩اوي إلا دا٦م ألاخضار بزخلٟذ ُٞه بٌٗ الضو٫ في ٖو

طل٪، ٞمجها مً خضصجه ومجها مً ؤب٣ذ بًابِ ؤلازخهام اإلا٩اوي للمدا٦م الجؼاثُت 

مت  ً الخضر ؤو م٩ان بعج٩اب الجٍغ الٗاصًت، وؤن جدضًض بزخهام اإلاد٨مت بىاءا ٖلى مَى

ما٦ً بل ظٗلتها ؤو ...، ٞهىا ال٣ىاهحن التي ههذ ٖلى طل٪ لم ج٣غع اإلاٟايلت بحن َظٍ ألا 
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٘ الضٖىي  ت، ٚحر ؤن يابِ اإلاٟايلت َى ألاؾب٣ُت الؼمىُت، ٞهىا اإلاد٨مت التي جٞغ مدؿاٍو

هبذ البدض في ؤلازخهام آلازغي ٚحر طي مدل، ومً  بلحها ؤوال ًى٣ٗض ؤلازخهام لها، ٍو

٘ الضٖىي بلحها هي اإلاسخهت.  (1)زمت ٞاإلاد٨مت التي جٞغ

ً هي مد٨مت ٢لُمُت اإلاسخهت اإلاد٨مت ؤلاؤن ٟٞي ٞغوؿا اإلابضؤ  م٣غ الؿ٨ً للخاثٍؼ

ت، ٣ٞاهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الٟغوسخي ٣ًخهغ ٖلى جدضًض " ؤخض ألاباء"  ٖلى الؿلُت ألابٍى

سو بالظ٦غ َىا الىصخي  ؤو الخضابحر  ختى ج٣ام في طل٪ اإلا٩ان ؤلاظغاءاث التربىٍت اإلالؼمت، ٍو

مؿ٨ً ألاباء ؤًً جماعؽ  مد٨مت ًاو٫ بلى ؤًًا، ٞهىا بطا ٧ان ألابىًٍ مُل٣حن ٞاإلزخهام

ت بك٩ل عثِسخي، وبن ماعؾها ألاباء مكتر٦حن  م٩ان  ًاو٫ ؤلازخهام إلاد٨متالؿلُت ألابٍى

ت و ٚحر ؤخضَم ؤلا٢امت بؿبب ؤلاهٟها٫، ب٢امت الُٟل، وؤن ًخ٣اؾم آلا  باء الؿلُت ألابٍى

ًه ؤًت ٣ٖىبت، ٞٗملُا ال٣ًاة اإلاٗىُحن  ٞهىا ال٣اضخي لضًه زُاع الخسلي بضون ؤن ٩ًىن لٞغ

 (2) .ًخىانلىن بُجهم للبدض ًٖ ؤخؿً خل

بطا ٧ان الخالٝ خى٫ يغوعة جسهُو مدا٦م زانت باألخضار صون ؤلا٦خٟاء 

باأل٢ؿام الخانت باألخضار اإلاخىاظضة ٖلى مؿخىي اإلادا٦م الجؼاثُت الٗاصًت، ٞةن ألامغ 

ؤما٦ً جبٗض ًٖ م٣غاث اإلاد٨مت ألا٦ثر ؤَمُت للخضر َى يغوعة اللجىء بلى مدا٦مخه في 

ت لؤلخضار َاإلاا لم ًبلٛىا بٗض الشامىت ٖكغة مً  جهاثُا، ؾُما للبٌٗ مً الٟئاث الٗمٍغ

م، ٧الُٟل في ٖمغ الٗكغ ؾىىاث ؤو الشاهُت ٖكغة...، وطل٪ مداٞٓت ٖلى هٟؿُتهم و  ٖمَغ

م٘ ويٗه في بِئت ؤلابخٗاص ٧لُا ًٖ مسخل٠ ؤلاظغاءاث الغؾمُت اإلاخسظة ٖاصة في اإلادا٦ماث، 

م ؤن اإلادا٦مت اإلاسخهت في مدا٦مت  ا ما البِئت التي بٖخاص الِٗل ٞحها، ٚع ج٣اعب هٖى

دو مسخل٠ الٗىامل التي صٞٗذ باألخضار بلى  ألاخضار حؿعى صاثما بلى البدض ٞو

ؤلاهدغاٝ، و٦ظا ؾٗحها صاثما بلى ؤلابخٗاص ًٖ ٧ل ؤلاظغاءاث اإلا٣ٗضة والتي مً قإجها الخإزحر 

حر مٗخاص ٖلى ٖلى  هٟؿُت الُٟل ؤو الخضر وزل٤ له ٣ٖض ومساٝو خى٫ ما ًجغي خىله ٚو

م وبنالح الُٟل.  ى ج٣ٍى  عئٍخه، والىنى٫ صاثما بلى ججؿُض الٛاًت مً ٢اهىن الُٟل َو

 زاهُا: ؤلاخخصاص الشخص ي 

 1955ؤوضر اإلااجمغ ال٣ىمي لكاون ألاخضار الظي بو٣ٗض في مضًىت واقىًُ ٖام 

مت للجمهىعٍت الٗغبُت ؤَمُت جسهو ٢ اضخي ألاخضار، وؤونذ الخل٣ت ألاولى إلا٩اٞدت الجٍغ
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بإهه ًخىظب ؤًًا بًغوعة  1961ظاهٟي  05بلى  02اإلاخدضة اإلاى٣ٗضة في ال٣اَغة مً 

جسهو ٢ًاة ألاخضار وو٦الء هُابت ألاخضار والخض مً ه٣لهم، ٦ما ؤونذ اللجىت 

ت ل  17بلى  13ل٣اهىن الجىاجي اإلاى٣ٗض بال٣اَغة مً اإلاىبش٣ت ًٖ اإلااجمغ ألاو٫ للجمُٗت اإلاهٍغ

 (1)بًغوعة ؤلالتزام بدىُٟظ هٓام جسهو ال٣ًاء. 1987ماعؽ 

، ٞةهه ُٞما ًسو يغوعة جسهُو ٢ًاة ألاخضار، ٞةن  واهُال٢ا مما ؾل٠ ط٦ٍغ

ظا الخُٗحن ًإحي بٗض بجمام  اإلاكٕغ الجؼاثغي هو ٖلى يغوعة حُٗحن ٢ًاة ؤخضار، َو

جهم  ٠ُ مباقغة في اإلادا٦م ال٣ًاة ج٩ٍى إلاضة زالر ؾىىاث في اإلاضعؾت الٗلُا لل٣ًاء، والخْى

الخابٗحن لها، زم جمغ مضة مً جىهُبهم في ٖملهم بلى ٚاًت جإَلهم إلاىهب هاثب عثِـ 

اإلاد٨مت ٖلى ألا٢ل، ٞهىا ًخىلىن َظا اإلاىهب الىىعي ل٣اضخي ألاخضار ٞباليؿبت ل٣ًاة 

 3اجي ٩ًىن الخُٗحن بمىظب ٢غاع مً وػٍغ الٗض٫ إلاضة اإلادا٦م الىا٢ٗت بم٣غ اإلاجلـ ال٣ً

م بمىظب ؤمغ مً عثِـ اإلاجلـ ال٣ًاجي إلاضة   3ؾىىاث، ؤما باقي اإلادا٦م ٩ُٞىن بزخُاَع

ى ما هو ٖلُه ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م  في  2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15ؾىىاث، َو

اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بالخد٤ُ٣ في مىه مً خُض بزخُاع ٢ًاة ألاخضار، و٦ظا ٢ 61اإلااصة 

ٟا٫، بىاءا ٖلى ؤمغ مً َٝغ عثِـ اإلاجلـ ال٣ًاجي.  الجىاًاث اإلاغج٨بت مً ٢بل ألَا

بت في الٗمل في مجا٫ الُٟىلت، وقٍغ صعاؾت الٗلىم طاث الهلت  ب٣ى قٍغ الٚغ ٍو

ا مً الٗلىم، والتي جخم حَر لم الاظخمإ وؤلاظغام ٚو في  باألخضار ٦ٗلم الىٟـ الجىاجي ٖو

يُت جسههُت، ٞهي ال وظىص لها ٖملُا، ومً زمت ًب٣ى الخُاع لغثِـ  بَاع صوعاث ج٩ٍى

اإلاد٨مت التي ٌٗمل ٞحها ال٣اضخي الظي جإَل بلى عجبت هاثب عثِـ اإلاد٨مت ٖلى الا٢ل ؤن 

ؾىىاث ختى وبن  ٣ً3ترخه للٗمل في َظا اإلاجا٫ بٗض مىا٣ٞت عثِـ اإلاجلـ ال٣ًاجي إلاضة 

بت،  ع.٧ىهه ٢ض ًازظ بغؤًه ٦ما ٢ض ال ٌٗخض ؤًًا به ٖىض ؤلازخُا لم ج٨ً له الٚغ

ً ال٣اضخي  ٘ الجؼاثغي ًىظض ما ٌؿمى ٢اضخي ؤخضار، ٚحر ؤن ج٩ٍى وبما ؤهه في الدكَغ

٠ بها في جىلي مىهب ٢اضخي ألاخضار، لفي َظا اإلاجا٫ ال ًخإحى بلى مً زال٫ مهمخه التي ٧

اصة ٖلى ؤهه في الجاهب الٗملي هجض ؤن ٢ًاة ً باقغون َظٍ اإلاهمت لؿىىاث، بال ؤهه بطا ما ٍػ

جم ه٣له بلى اإلاجلـ ال٣ًاجي بهٟت مؿدكاع، ٞةهه ال ٌٗجي بالًغوعة ب٣اثه في َظٍ الهٟت 

٣٦اضخي ؤخضار ُٞه مشلما ٢لضَا ٖلى مؿخىي اإلاد٨مت، ٣ٞض ًخىلى نٟت مؿدكاع في ٚٝغ 

ت ؤخضار، وهٟـ الصخيء ٖىض حُٛحٍر  إلاجلـ ٢ًاجي في بَاع مضهُت ؤو ظؼاثُت..بلخ صون ٚٞغ
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ى لِـ عب ٖاثلت، م٘  الخغ٦ت، وؤخُاها ًخم حُٗحن ٢ًاة لهم جإَُل هاثب عثِـ مد٨مت َو

اًتهم والٗىاًت بهم،  ؤن َظٍ الى٣ُت ألازحرة مً قإهه ؤن حُُٗه زبرة في مجا٫ ألاخضار بٖغ

بت ال٣اضخي في الٗمل في َظا اإلاجا٫، ل٩ىهه ٢ض ٩ًى  اصة ٖلى طل٪ البض ؤًًا مً ٚع ن عب ٍػ

ب في الٗمل  في مجا٫ الُٟىلت جهاثُا.  ٖاثلت ٚحر ؤهه ال ًٚغ

ض في اإلاٗاملت  خماص ٖلى مىهج الخٍٟغ زالنت اإلاضعؾت الىيُٗت الٗلمُت، َى يغوعة ؤلٖا

الجؼاثُت في ظمُ٘ مغاخل الضٖىي الٗمىمُت، ألامغ الظي صٞ٘ بلى يغوعة جسهُو ٢اضخي 

٨ُت هي الؿبا٢ت في بخضار ًىٓغ في صٖاوي ألاخضار، ومً زمت ٧اهذ الىال  ًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ش ال٣اهىن الجىاجي في ق٩ُاٚى في  غوؿا،  1889مد٨مت لؤلخضار في جاٍع زم مهغ وبهجلترا ٞو

 (1)زم بهدكغث في ؤٚلبُت صو٫ الٗالم.

ا ٢اضخي ألاخضار ؤلازخهام الصخصخي، َظا و  مً بحن ؤلازخهاناث التي ًباقَغ

خُت التي ًسىلها ال٣اهىن إلاد٨مت مً اإلادا٦م في الٟهل بإهه "الؿلُت ؤو الهال ألازحر ٖٝغ 

ت بلحها، بال بطا  ٖى في ٢ًاًا مُٗىت، وال ج٩ىن اإلاد٨مت الجىاثُت مسخهت بىٓغ الضٖىي اإلاٞغ

ى ؤلازخهام الصخصخي.  (2)٧اهذ مسخهت باليؿبت لصخو اإلاتهم َو

ًاء لظا ٞاإلزخهام الصخصخي في مجا٫ ألاخضار َى ٦ُُٟت جىػَ٘ ؤلازخهام بحن ٢

ا مً اإلادا٦م الجؼاثُت ألازغي، والظي ًخم بىاءا ٖلى ؾً اإلاتهم و٢ذ بعج٩اب  حَر ألاخضار ٚو

مت، ِٞكمل بزخهام ٢ًاء ألاخضار ظمُ٘ ألاخضار الجاهدحن، ؤي الظًً ًغج٨بىن  الجٍغ

 (3)ظغاثم وألاخضار اإلاٗغيحن للجىىح.

٘ الجؼاثغي ج٣خهغ  في مٗالجت ظغاثم  ومً زمت ٞةن نالخُاث ٢اضخي ألاخضار في الدكَغ

 ألاخضار ٖلى الىدى الخالي: 

 في اإلاخالفاث: 

، 2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15هجض ؤهه ٢بل نضوع ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م 

خم الٟهل ٞحها مشلما ًٟهل في ٢ًاًا  ٞةن مٗٓم ال٣ًاًا جدا٫ بلى ٢ؿم اإلاسالٟاث، ٍو

ل في الٟهل البالٛحن صون ؤن جغاعى زهىنُت الخضر التي جخُلب ٢ اضخي مخسهو ومَا

                                                           
ً الضًً، مغظ٘ ؾاب٤، م _ مىخهغ ؾُٗض خمىصة، بال٫ ؤ1  .273محن ٍػ
٘ الجؼاثغي وال٣اهىن اإلا٣اعن، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٖلىم في الخ٣ى١ جسهو  _2 خمى بً ببغاَُم ٞساع، الخماًت الجىاثُت للُٟل في الدكَغ

 .395، م ٢2014/2015اهىن ظىاجي، ٢ؿم الخ٣ى١، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾت، ظامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة،
يب 3 ً، مغظ٘ ؾاب٤، م  _ ٍػ  .141ؤخمض ٍٖى
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ٞحها، ومً زمت ٞةن بخالت مل٠ الخضر ٖلى ٢ؿم اإلاسالٟاث ًخم مدا٦مخه، وبنضاع الخ٨م 

مً ٢اهىن  446ُٞما ًسو ال٣ٗىبت الجؼاثُت، ؤما الخضابحر اإلا٣غعة له هجض ؤن اإلااصة 

ؤث في جىو ٖلى ؤهه ".. وللمد٨مت ًٞال ٖلى طل٪ بطا ما ع  02ؤلاظغاءاث الجؼاثُت ال٣ٟغة 

نالر الخضر اجساط جضبحر مىاؾب، ؤن جغؾل اإلال٠ بٗض ه٣ُها بالخ٨م بلى ٢اضخي ألاخضار 

 الظي له ؾلُت وي٘ الخضر جدذ هٓام ؤلاٞغاط اإلاغا٢ب." 

 ٤ ومً زمت ٞةن ٧ل مسالٟت بعج٨بها الخضر مهما ٨ًً ؾىه ًخم بخالت ملٟه ًٖ ٍَغ

دا٦م بىٟـ ؤلا  ظغاءاث التي ًدا٦م بها البالٛحن، و٦ُل الجمهىعٍت ٖلى مد٨مت اإلاسالٟاث، ٍو

صون ؤن ًغاعى في طل٪ زهىنُت َظٍ الٟئت، والتي جدخاط في بضاًت َظا ؤلاظغام بإبؿُها 

ظا لخد٤ُ٣ الٛغى مً مدا٦مت الخضر.   ٣ت ٚحر ٖلىُت، َو  وهي اإلاسالٟاث ؤن ج٩ىن بٍُغ

ٞةن  2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15ٚحر ؤهه بهضوع ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م 

مىه ههذ ٖلى ؤهه "ًىظض في ٧ل مد٨مت ٢ؿم لؤلخضار ًسخو بالىٓغ في الجىذ  59اإلااصة 

ٟا٫"، ومً زال٫ هو اإلااصة ٞةن ٢اهىن الُٟل ٖالج ؤلاق٩ا٫  واإلاسالٟاث التي ًغج٨بها ألَا

ظا بجٗل الخد٤ُ٣ في اإلاسالٟاث مً  الظي ٧ان مُغوح في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، َو

ظا بٖخباعا لل٨ٟاءة اإلاخم٘ بزخهام ٢اضخي  ألاخضار، مشلما ًسخو بالخد٤ُ٣ في الجىذ، َو

بها والخبرة وال٣ضعة في الخٗامل م٘ الخضر، وهٓغا ؤًًا لخهىنُت َظٍ الٟئت مً خُض 

ُت ؤلاظغاءاث اإلاخسظة في خ٣هم.  هٖى

ومً زمت ٞةطا عؤي و٦ُل الجمهىعٍت ؤن الى٢اج٘ اإلاخاب٘ بها الخضر ؤو الُٟل حك٩ل 

ًت مشلما َى الكإن مسال ٟت، ٞةهه ًدُل اإلال٠ مباقغة بلى ٢اضخي ألاخضار بمىظب ٍٖغ

ُٞما ًسو الجىذ، ٚحر ؤهه بطا جم بخالت اإلال٠ بلى ٢ؿم اإلاسالٟاث مباقغة ًٖ زُإ صون 

بعؾالها بلى ٢اضخي ألاخضار، ٟٞي َظٍ الخالت ُٞاإلاا ؤهه ًىظض هو زام في ٢اهىن الُٟل 

ب ؤلازخهام ألانُل في الخد٤ُ٣ في مل٠ الخضر ًجٗل مً ٢اضخي ألاخضار َى ناخ

ظا ألهه ٢ض  اإلاغج٨ب للمسالٟت، ٞةهه ٩ًىن ٚحر مسخو في الٟهل ُٞه ال٣اضخي الٗاصي، َو

ًهضع ُٞه خ٨م صون ؤن ًمغ اإلال٠ ٖلى بظغاء الخد٤ُ٣ الظي ًخىالٍ ٢اضخي ألاخضار بطا ما 

اصة ٖلى ؤلاظغاءاث اإلاخسظة  ا، ٍػ في خ٤ الخضر ٧البدض عؤي يغوعة لظل٪ ٧ىهه ظىاٍػ

ا ل٣اضخي ألاخضار الظي ٢ض ًخسظٍ  ؤلاظخماعي الظي ٌٗضٍ مغا٢ب الؿلى٥، والظي ٌٗض ظىاٍػ

ؤو ًخسلى ٖىه خؿب الخالت، م٘ ؤهه في خ٣ُ٣ت ألامغ ال ًم٨ً ؤلاؾتهاهت ببؿاَت الجغم بٗضم 
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ت الخضر مً ظمُ٘ ظىاهبه وخماًخه، ألن مسالٟت الُىم  بٖضاص البدض الاظخماعي إلاٗٞغ

 البؿُُت ٚضا ًهبذ ألامغ ظىاًت ؤو ظىدت.

: ٞهىا ًسخو ٢اضخي ألاخضار بالخد٤ُ٣ في الجىذ اإلاغج٨بت مً ؤما فُما ًخص الجىذ

غاعي في طل٪ الىهىم الىاعصة في ٢اهىن الُٟل ع٢م   15اإلااعر في  12_15َٝغ ألاخضار ٍو

ىه والتي جىو ٖلى ؤهه ال٣ٟغة الشاهُت ال٣ؿم الشاوي في الخد٤ُ٣ م 59وهي اإلااصة  2015ًىلُى 

ٟا٫"، ًٟهم  "ًىظض في ٧ل مد٨مت ٢ؿم لؤلخضار ًسخو بالىٓغ في الجىذ ..التي ًغج٨بها ألَا

مً َظا الىو ؤن ٢ًاة ألاخضار ًسخهىن بالىٓغ في الجغاثم طاث الىن٠ الجىخي 

م مً بحن ال٣ًاة الظًً لهم عجبت هاثب عثِـ  خم بزخُاَع اإلاغج٨بت مً َٝغ ألاخضار، ٍو

٩ىن  61ت ٖلى ألا٢ل، و َى ما ههذ ٖلُه اإلااصة اإلاد٨م مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي، ٍو

حُُٗجهم ٖلى مؿخىي اإلادا٦م صون مد٨مت م٣غ اإلاجلـ ال٣ًاجي بمىظب ؤمغ مً عثِـ 

اإلاجلـ ال٣ًاجي إلاضة زالر ؾىىاث، ؤما ٢ًاة ألاخضار ٖلى مؿخىي اإلاد٨مت م٣غ اإلاجلـ 

 ٗض٫ خاٞٔ ألازخام إلاضة زالر ؾىىاث.ُٞخم حُُٗجهم بمىظب ٢غاع مً وػٍغ ال

خىلى ٢اضخي الخد٤ُ٣ ألاخضار مسخل٠ بظغاءاث الخد٤ُ٣ والتي جدىاؾب م٘ ٧ل   ٍو

مغ الخضر، وله بجساط ؤزىاء طل٪ مسخل٠ جضابحر التربُت والخماًت، والخد٤ُ٣ في  ٢ًُت ٖو

ضخي الجىذ م٘ ألاخضار وظىبي زالٞا إلاا َى م٣غع باليؿبت للبالٛحن ٞهىا ظىاػي ل٣ا

 الخد٤ُ٣، وبهما البض مً جبؿُِ بظغاءاث الخٗامل و الخىاع م٘ الُٟل.

م زهىنُت الٟئت التي ًخٗامل مٗها، و٦ظا بزخهانه ُٞما  ٣ٞاضخي ألاخضار ٚع

ًسو ٧ل الجغاثم اإلاغج٨بت مً َظٍ الٟئت، بال ؤهه ؤوعص اإلاكٕغ بؾخصىاءا ٖلى ؤلازخهام 

ٓهغ الصخصخي الظي ًى٣ٗض ل٣ًاء ألاخضار وظٗله مً ب زخهام مد٨مت الجىاًاث، ٍو

/ًىاًغ 26اإلااعر في  85/02ع٢م  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت 249طل٪ في ؤخ٩ام اإلااصة 

ابُت، وطل٪ ما وعص في ال٣ٟغة الشاهُت مجها  اإلاٗض٫ واإلاخمم، 1985 ُٞما ًسو ألاٞٗا٫ ؤلاَع

ىت ٧املت، الظًً بٗباعة " ٦ما جسخو بالخ٨م ٖلى ال٣هغ البالٛحن مً الٗمغ ؾخت ٖكغة ؾ

ت ؤلاتهام." بُت، واإلادالحن بلحها ب٣غاع جهاجي مً ٚٞغ ابُت ؤو جسٍغ   بعج٨بىا ؤٞٗاال بَع

ه الؿاصؾت  ى بلٚى ت َو ومً زال٫ َظا الىو هجض ؤن الخضر في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

 ، مت مً  التيٖكغة مً ٖمٍغ عاعى مٗه جل٪ اإلاٗاملت التي ًدٓى بها في خالت بعج٩اب ؤًت ظٍغ

ثم ال٣اهىن الٗام، وبهما ٌٗخبر في َظٍ الخالت قإهه قإن ؤي بالٜ ألن الخضر باليؿبت ظغا

لهظٍ ألاٞٗا٫ التي مً قإجها ؤلازال٫ بالىٓام الٗام والتهضًض به، ال ًدخاط بلى ؤي هٕى مً 
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الخماًت بهٟخه خضر، وخؿب عؤًىا ٞالخضر في مشل َظا الٗمغ َى ضخُت ؤؾخٛل في َظٍ 

  ًضع٦ها ظُضا ٧البالٜ، وال ًم٨ً بٖخباٍع مجغم.ألاٞٗا٫ الجغمُت ال 

وفي َظا الهضص مً ًغي ؤن اإلاكٕغ إلاا ؤبٗض َظٍ الخماًت ال٣اهىهُت مً ألاخضار 

ى ببٗاص  وؤخالهم ٖلى مد٨مت الجىاًاث قإجهم في طل٪ قإن البالٛحن، َى لٛغى وخُض َو

ا ما٫ ؤلاَع ابُحن مً ٖضم بؾخٛال٫ ألاخضار في ألٖا بُت مؿخٛلحن في البالٛحن ؤلاَع بُت والخسٍغ

 (1)طل٪ خماًتهم ال٣اهىهُت بهٟتهم ؤخضار.

ابُت(،  مت ؤلاَع وهغي ؤًًا ؤن الخضر ختى وبن بعج٨ب َظٍ الىٕى مً الجغاثم )الجٍغ

ٞةهه مً ألاخؿً ؤن ًدا٦م ؤمام مد٨مت الجىاًاث الخانت باألخضار بختراما ٖلى ألا٢ل 

ظا  16ى لخهىنِخه ٦دضر، بةٖخباٍع في َظٍ الؿً َو ؾىت، جب٣ى مؿاولُخه مسٟٟت َو

ب٣ى بداظت بلى ٢ًاة مسخهحن  ٌٗجي ؤن الخمُحز وؤلاصعا٥ لضًه ال ًؼا٫ ٚحر هاضج وم٨خمل، ٍو

ولضحهم الخبرة في ٦ُُٟت الخٗامل م٘ َظٍ الٟئت، ٦ما ؤن الٛاًت والهضٝ مً ٢ىاهحن الُٟىلت 

م٘، ال مٗاملخه ٦مٗاملت البالٜ ؤجها تهضٝ بلى جغبُت وخماًت وبٖاصة بصماط الخضر في اإلاجخ

ه ؤمام مد٨مت الجىاًاث الخانت  بخى٢ُ٘ الجؼاء ٣ِٞ، ل٩ىن البالٜ ختى ٖغيه ؤو و٢ٞى

غ١ التهغب مً ؤلاظابت ٖلى  بالبالٛحن في َظا الىٕى مً الجغاثم، ٞةهىا هجضٍ لضًه ؤؾالُب َو

ظا زالٞا للُٟل الظي وبن بعج٨ب َظا الى ٕى مً الجغاثم، ٞةن ألاؾئلت، ومداولت ؤلاه٩اع، َو

ؾماث البراءة ال جؼا٫ له٣ُت ُٞه، ٦ما ؤهه ال ًخ٣ً وال ًدٝغ ج٣ىُاث التهغب مً الؿاا٫، 

ظا مً ؤظل الخسلو مً ألاؾئلت  تراٝ بإمىع ال وظىص لها َو ٦ما ٢ض ًضٞ٘ به ألامغ بلى ؤلٖا

 اإلاُغوخت ٖلُه.

ن ًخم الخٗامل لظل٪ ٞةن م٣خًُاث اإلاٗاملت الخانت لؤلخضار الجاهدحن، جخُلب ؤ

لهم  مٗهم ؤزىاء الخد٤ُ٣ واإلادا٦مت وجىُٟظ ألاخ٩ام ؤشخام ًمخل٩ىن زبراث زانت، جَا

 (2)للخٗامل الؿلُم م٘ الخضر الجاهذ.

 زالثا: ؤلاخخصاص الىـىعي

ؤخضر ٢ًاء لؤلخضار مً ؤظل الٟهل في ٢ًاًا َظٍ الٟئت، وفي طل٪ مً ًجٗل  

حن، مً مد٨مت ألاخضار مؿخىي واخض ومجها مً ً جٗل مً مد٨مت ألاخضار طو مؿخٍى

                                                           
 .49، م _ هبُل ن٣غ، نابغ ظمُلت، مغظ٘ ؾاب1٤
_ باب٨غ ٖبض هللا الكُش، الؿُاؾت الجىاثُت ل٣ًاء ألاخضار )اإلابراعاث الىا٢ُٗت الضاُٖت ل٣ًاء ؤخضار مخسهو(، ظامٗت ها٠ً 2

 .02 ، م2005الٗغبُت للٗلىم ألامىُت، الؿٗىصًت، 
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ٞةزخهام مدا٦م ألاخضار طاث اإلاؿخىي الىاخض، ٞهي مك٩لت مً ٢اضخي ألاخضار عثِؿا 

ًىًٍ مً ال٣ًاة الكٗبُحن جىٓغ في الجىاًاث والجىذ، ؤما مسالٟاث ألاخضار ٞخىٓغ  ٖو

حن ٣ٞض ؾاع  ٞحها اإلادا٦م الجؼاثُت الٗاصًت، في خحن بزخهام مدا٦م ألاخضار طاث اإلاؿخٍى

بظل٪ اإلاكٕغ ألاعصوي بط ؤهه جسخو اإلاد٨مت ؤلابخضاثُت بهٟتها مد٨مت ؤخضار اإلاك٩لت مً 

ض  زالزت ٢ًاة، جىٓغ في ظىاًاث ألاخضار التي ٣ٖىبتها الخبـ ؤو ألاقٛا٫ الكا٢ت إلاضة جٍؼ

ٖلى ؾب٘ ؾىىاث، ومد٨مت الهلر بهٟتها مد٨مت ؤخضار، اإلاك٩لت مً ٢اى واخض، جىٓغ 

ض ٖلى ؾب٘، والجىذ في ظىاًاث  ألاخضار التي ٣ٖىبتها الخبـ ؤو ألاقٛا٫ الكا٢ت إلاضة ال جٍؼ

 (1)واإلاسالٟاث.

ٞخُٗحن ٢ًاة الخد٤ُ٣ في ٢ًاًا ألاخضار ال ًغاعى ٞحها الخسهو ُٞما ًسو ٞئت 

٣ا ل٣اهىن  غ ُٞه ٖلى ألا٢ل عجبت هاثب عثِـ مد٨مت ٞو ألاخضار، وبهما ال٣اضخي الظي جخٞى

ال٣ٟغة  59، وهو ؤًًا في اإلااصة 2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_٢15م ع الُٟل الجؼاثغي 

الشاهُت مىه ٖلى ؤن ٢ؿم ألاخضار الظي ًىظض بم٣غ اإلاجلـ ال٣ًاجي ًخىلى الىٓغ والٟهل 

ٟا٫..  في الجىاًاث التي ًغج٨بها ألَا

ؤًًا ؤهه  2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15وما ًالخٔ في ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م 

مىه والتي جىو ٖلى ؤهه "ٌٗحن في ٧ل مد٨مت ٢اضخي جد٤ُ٣ ؤو  61صعط ٣ٞغة ؤزحرة في اإلااصة ؤ

ؤ٦ثر بمىظب ؤمغ لغثِـ اإلاجلـ ال٣ًاجي ٩ًلٟىن بالخد٤ُ٣ في الجىاًاث اإلاغج٨بت مً ٢بل 

ٟهم مً هو َظٍ اإلااصة ؤن ٢اهىن الُٟل ؤب٣ى بزخهام ٢اضخي الخد٤ُ٣  ٟا٫." ٍو ألَا

ُٞما ًسو الجىاًاث التي ًغج٨بها ألاخضار، ٚحر ؤهه هٓغا ل٨ثرة اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار 

ال٣ًاًا طاث الُاب٘ الجىاجي واإلادالت ٖلُه ٞهىا ٩ًل٠ عثِـ اإلاجلـ ال٣ًاجي ٢اضخي 

ٟا٫، ٚحر ؤن طل٪ ٢ض ٌؿاَم  الخد٤ُ٣ ؤو ؤ٦ثر لل٣ُام بالخد٤ُ٣ في الجىاًاث التي ًغج٨بها ألَا

الخد٤ُ٣ ٢ض ال جخد٤٣ م٘ ألاخضار، مشلما هي ٖىض في الٟهل في اإلال٠ ٚحر ؤن زبرة ٢اضخي 

ؤلاَخمام ُٞما  البالٛحن هدُجت ٦ثرة الخٗامل مٗهم، ٦ما ؤهه ال ج٩ىن له الضعاًت والٗىاًت و

 ًسو ٞئت ألاخضار.

مً ٢اهىن الُٟل الؿال٠ الظ٦غ ٖلى ؤهه بطا ٧ان م٘ الُٟل  62وجىو في طل٪ اإلااصة 

ىا ًٟهل و٦ُل الجمهىعٍت مل٠ الخضر ًٖ البالٜ ٞاٖلىن ؤنلُىن ؤو قغ٧اء بالٛىن، ٞه

دا٫ ؤمام ٢اضخي ألاخضار بطا حٗل٤ ألامغ بجىدت م٘ جباص٫ الىزاث٤ بحن ٢اضخي الخد٤ُ٣  ٍو
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و٢اضخي ألاخضار، وبطا حٗل٤ ألامغ بجىاًت ُٞدا٫ الُٟل ؤمام ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ 

 بكاون ألاخضار.

ىذ التي ٌكتر٥ ٞحها البالٜ ٞٛاًت اإلاكٕغ مً ظٗل بزخهام الٟهل في ٢ًُت الج

ل٣اضخي ألاخضار، بٖخباعا لخهىنُت َظٍ الٟئت م٣اعهت بالبالٜ الظي ال ًخُلب هٕى مً 

 الاَخمام بال٣ضع الظي ًدخاط بلُه الخضر. 

ٟا٫ ٞدها بظخماُٖا ًخًمً ٧اٞت اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت به  ٦ما ًجغي ؤًًا ٢اضخي ألَا

ً َبإ َظا الُٟل وؾىاب٣ه ؤلاظغامُت مً الىاخُت اإلااصًت وألاصبُت ألؾغة الُٟل ، ٖو

٣ىم الباخض ؤلاظخماعي ؤو ؤلازهاجي ؤلاظخماعي  وويٗه الضعاسخي والٓغوٝ التي ٖاف ٞحها، ٍو

ٟا٫ ال٣ُام بالٟدىناث الُبُت في ظم٘ جل٪ اإلاٗلىماث خى٫ وي٘ الُٟل ، ٦ما ل٣اضخي ألَا

غع ؤي جضبحر مً الخضابحر الىٟؿُت والُبُت للُٟل بطا ما جُلب ألامغ طل٪، وله ؤن ال ٣ً

.  (1)الؿالٟت الظ٦غ ؤو ٣ًغع واخض مً بُجها ٖلى ؤن ٌؿبب ؤمٍغ

٘ الٟغوسخي  ؤما ُٞما ًسو ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلاخسهو في قاون ألاخضار في الدكَغ

مً ٢اهىن الخىُٓم ال٣ًاجي الٟغوسخي ؤهه ًجب ؤن ًخىاٞغ ٢اى  l 6_ 522ٞةهه َب٣ا للماصة 

إلاخسههحن في قاون ألاخضار في ٧ل مد٨مت ًىظض بضاثغتها ؤو ا٦ثر مً ٢ًاة الخد٤ُ٣ ا

خم هضب ال٣اضخي بإمغ مً عثِـ اإلاد٨مت ؤلابخضاثُت بىاءا ٖلى ب٢تراح  مد٨مت لؤلخضار، ٍو

مت التي ًغج٨بها الُٟل وحٗخبر ظىاًت، ؤما  خىلى الخد٤ُ٣ الىظىبي في الجٍغ الىاثب الٗام، ٍو

ٟا٫ ٩ُٞىن الخد٤ُ٣  ٞحها ظىاػي، ٞهىا ًجىػ لىاثب الجمهىعٍت ؤن الجىذ اإلاغج٨بت مً ألَا

اصة ما ًخم بؾىاص الخد٤ُ٣ في  ٟا٫ ؤو بلى ٢اضخي الخد٤ُ٣، ٖو ٘ ألامغ بما بلى ٢اضخي ألَا ًٞغ

ٟا٫،  ٟا٫ والتي جشحر نٗىباث زانت، ُٞدُلها له ٢اضخي ألَا ماصة الجىذ التي ًغج٨بها ألَا

ٞهىا ًخسظ ٧اٞت ؤلاظغاءاث لل٨ك٠  و٦ظا الجىذ التي ٩ًىن ٞحها البالٛحن بلى ظاهب ألاخضار

باقغ  خم بٖضاص اإلال٠ بكان الُٟل اإلاتهم، ٍو مت اإلاغج٨بت، ٍو ًٖ الخ٣ُ٣ت ُٞما ًسو الجٍغ

٣ا ل٣اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت.  (2)٢اضخي الخد٤ُ٣ ٞو

ٓهغ طل٪ مً  ومً زمت ٞةن اإلاكٕغ الٟغوسخي ؤزظ بمبضؤ الخسهو ى ٢اضخي الُٟل، ٍو َو

مت اإلا ُت الجٍغ غج٨بت مً الُٟل هٟؿه، ُٞسخو ٢اضخي الُٟل صون ٚحٍر زال٫ هٖى

خمخ٘  ٟا٫، ٍو بالخد٤ُ٣ ؤلابخضاجي في اإلاسالٟاث مً الضعظت الخامؿت التي جغج٨ب مً ألَا
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ٟا٫ ؤًًا بهالخُاث واؾٗت في َظا الجاهب، وجىو في طل٪ اإلااصة  مً ألامغ  ٢8اضخي ألَا

َٟا٫ ؤن ًخسظ ٧اٞت ؤلاظغاءاث بكإن ألاخضار اإلاجغمحن ٖلى ؤن "٢اضخي ألا  1945الهاصع في 

والخد٣ُ٣اث الآلػمت للىنى٫ بلى ٦ك٠ الخ٣ُ٣ت وللخٗٝغ ٖلى شخهُت الُٟل اإلاتهم 

اصة جإَُله بظخماُٖا."   (1)وجدضًض الىؾاثل اإلاالثمت إٖل

وبما ؤن ألاخضار ٞئت لها مىانٟاث جسهها مجها ٖضم ب٦خما٫ ؤلاصعا٥ لضحهم، و٢ابلُتهم 

م، ٞةه ه ُٞما ًسو ؤلاظغاءاث التي ًدبٗها اإلاد٤٣ مٗه ٞةهه ال بض ؤن جسلى لئلنالح والخ٣ٍى

مً الؼظغ وال٣ؿىة، وجدؿم باللحن وبىاء ظؿغ مً الش٣ت وألالٟت بحن اإلاد٤٣ م٘ الخضر 

الث الصخهُت والٗلمُت والٗملُت  غ ٞحهم اإلاَا الجاهذ، م٘ ظٗل َظٍ الؿلُت بلى مً جخٞى

ى  ، َو بنالح الخضر الجاهذ ونىال بلى اإلاهلخت  لخد٤ُ٣ الهضٝ الظي ًخىزاٍ اإلاكٕغ

 (2)الًٟلى له.

ومً زمت ٞٗلى ٢اضخي ألاخضار ؤن ًضعؽ هٟؿُت الخضر لئلَإل ٖلى ه٣اٍ ال٠ًٗ 

وال٣ىة في شخهِخه، وؤن ٩ًىن بؾخجىابه مبيُا ٖلى ؤؾـ ٖلمُت الٛاًت مجها ٦ؿب ز٣ت 

ت بِىه وبحن ال٣اضخي، وطل٪ ما ًجٗل الخضر ٩ًىن مىٟخدا م٘  الخضر وزل٤ عابُت ؤبٍى

مت وألاؾباب التي صٞٗخه  ال٣اضخي وؾٝى ًضلي ب٩ل ما لضًه مً مٗلىماث جخٗل٤ بالجٍغ

ًىن  مت، ٚحر ؤجهم ًٞغ ىن بةعج٩ابهم للجٍغ إلعج٩ابها، ٞال٨شحر مً ألاخضار الجاهدىن ٌٗتٞر

 (3)بُٖاء الؿبب الخ٣ُ٣ي الظي صٞٗهم إلعج٩ابها.

ؤن ٩ًىن مً اإلاخسههحن بها، ومً زمت ٣ٞاضخي الخد٤ُ٣ في ٢ًاًا ألاخضار، ال بض 

ُٞترجب ٖلُه ؤزىاء الخد٤ُ٣ مٗه ؤن ٌكغح له الٟٗل اإلايؿىب بلُه بلٛت ٖاصًت بؿُُت، وؤن 

٤ وؤن ًخجىب مداولت ب٢ىاٖه ؤو خمله ٖلى  ضوء، وؤن ًساَبه بٞغ ٌؿإله ًٖ ٞٗله بخإوي َو

لُه ؤن ًُلب له مدام بطا لم تراٝ بالًِٛ ٖلُه ؤو ؤلا٦غاٍ، ٖو ٌٗحن له مدام لخمشُله  ؤلٖا

 (4)وللخًىع مٗه في مغخلت الخد٤ُ٣.
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٣ا لخضعط  لُه ٞةن زهىنُت الخضر جخُلب َظا الىٕى مً اإلاٗاملت، والتي جخضعط ٞو ٖو

ت، ل٩ىن الخضر في ٖمغ الٗاقغة مً ٖمٍغ لِـ ٧الخضر في ٖمغ الؿاصؾت  مغاخله الٗمٍغ

 ٖكغة مً الٗمغ مً خُض اإلاٗاملت.

 :الفسع الثاوي

 كاض ي الخدلُم اإلايلف بشؤون ألاخدارصاث إخخصا

ا ٢اضخي  ًباقغ ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار هٟـ اإلاهام التي ًباقَغ

ألاخضار، بياٞت بلحها جم٨ُىه مً نالخُت الٟهل في الجىاًاث اإلاغج٨بت مً َٝغ الخضر، 

َظٍ  ٞضعاؾت ٦ُُٟت بزخُاع ال٣اضخي وجدضًض بزخهاناجه ونالخُاجه، ًخُلب مىا جىاو٫ 

جدذ ٖىىان بزخُاع ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار في )ؤوال(، زم هخُغ١ الضعاؾت 

 بٗضَا بلى بزخهاناجه في )زاهُا(

 ؤوال: إخخُاز كاض ي الخدلُم اإلايلف بشؤون ألاخدار

٣ا للماصة   61ًسخاع ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلاسخو بكاون ألاخضار إلاد٨مت م٣غ اإلاجلـ ٞو

والتي جىو ٖلى ؤهه "ٌٗحن في ٧ل مد٨مت ج٣٘ بم٣غ  12_15غي ع٢م مً ٢اهىن الُٟل الجؼاث

اإلاجلـ ال٣ًاجي ٢اضخي لؤلخضار ؤو ؤ٦ثر، ب٣غاع مً وػٍغ الٗض٫ خاٞٔ ألازخام إلاضة زالر 

 (1)ؾىىاث."

اصة ًٖ مهمت الخد٤ُ٣ في  ومً زمت ٣ٞاضخي ألاخضار اإلاٗحن بمد٨مت م٣غ اإلاجلـ، ٍٞؼ

ا ٣٦ا ضخي ؤخضار ٞةهه ًخىلى الخد٤ُ٣ والٟهل في الجىاًاث اإلاسالٟاث والجىذ التي ًباقَغ

التي ًغج٨بها ألاخضار، ٚحر ؤن الٟهل والخد٤ُ٣ في َظٍ ال٣ًاًا ال ٣ًخهٍغ اإلاكٕغ ٣ِٞ 

ٖلى ٢ًاة الخد٤ُ٣ اإلا٩لٟحن باألخضار ٖلى مؿخىي اإلاجلـ، وبهما ًخم حُٗحن ٢ًاة جد٤ُ٣ 

٤ عثِـ اإلاجلـ لُخىلىن الٟ هل في ال٣ًاًا التي ًغج٨بها ٖلى مؿخىي اإلادا٦م ًٖ ٍَغ

ظا مً ؤظل جس٠ُٟ الًِٛ وبُٖاء ٧ل ألاَمُت لهظٍ  الخضر والتي حك٩ل ظىاًت، َو

ظا بضال مً الخى٣ل بلى مد٨مت م٣غ اإلاجلـ  ب الٗضالت ظُضا مً اإلاىاًَ، َو ال٣ًاًا ولخ٣ٍغ

ب اإلاؿاٞت ؤ٦ثر له بجٗل الٟهل في َظٍ ال٣ًاًا مً بزخهام ٢ًاة  ٞةهه ًخم ج٣ٍغ

 ٤ُ٣ باإلادا٦م.  الخد
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لم ًغاعي في بزخُاع ٢اضخي  2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15و٢اهىن الُٟل ع٢م

ألاخضار قغوٍ مُٗىت ؾىي قٍغ ؤن ج٩ىن له عجبت هاثب عثِـ اإلاد٨مت ٖلى ألا٢ل، صون 

مً ٢اهىن  449ؤن ٣ًغع قغوٍ ؤزغي إلزخُاع ٢ًاة ألاخضار، في خحن هجض ؤن اإلااصة 

قاعث بلى البٌٗ مً اإلاٗاًحر وهي ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال٨ٟاءة و٦ظا ؤلاظغاءاث الجؼاثُت ؤ

 الٗىاًت التي ًىلىجها لؤلخضار.

ؾىىاث، ؤما ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلاسخو  10ؤما ٢اضخي ألاخضار في ٞغوؿا ٌٗحن إلاضة 

(1)بكاون ألاخضار ٌٗحن إلاماعؾت مهامه إلاضة زالر ؾىىاث.
 

٩ل٠ بكاون ألاخضار، ٦الَما ومً زمت ٞةن ٢اضخي ألاخضار ؤو ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا

اصة ًٖ الكغوٍ التي ًخُلبها ال٣اهىن ٞحهم لل٣ُام باإلاهام اإلاىٍى لهما به، ٞةن بٌٗ  ٍػ

ظا بٖخباعا  ا ٞحهما، َو ال٣ٟهاء وال٨خاب في ال٣اهىن ؤصعظىا بٌٗ الكغوٍ ٌؿخدؿً جىاَٞغ

 لخهىنُت الٟئت اإلاخٗامل مٗها، ومً يمً َظٍ الكغوٍ هي:

  بالىظُفتؤلاكخىاع الراحي  - ؤ

في ال٣غن الشالض ٢بل اإلاُالص وفي مجا٫ الٗىاًت و الاَخمام بالُٟىلت هاصي ؤخض ٞالؾٟت 

٘ ل٣ٗض  ت ٞاػعٖىا ال٣مذ وبطا ٧اهذ مكاَع ٘ ؾىٍى الهحن هاصخا مجخمٗه "بطا ويٗخم مكاَع

٘ للخُاة بإ٦ملها ٞما ٖل٨ُم بال حٗلُم وجيكئت  ٞإٚغؾىا ألاشجاع، وؤما بطا ٧اهذ مكاَع

  (2)ن".ؤلاوؿا

ت، ٩ًىن بداظت بلى  ٞالٛاًت مً َظا الكٍغ َى ؤن الُٟل في مسخل٠ مغاخله الٗمٍغ

م والتربُت الؿلُمت والخماًت والتهظًب، وللىنى٫ لخد٤ُ٣ طل٪ الهضٝ ًخُلب ٖلى ، الخ٣ٍى

ُٟخه  مً ًخىلى قاون ألاخضار، بما في طل٪ ٢اضخي ألاخضار ؤن ٩ًىن م٣خىٗا طاجُا بْى

مىا بغؾالت ٢ًاء ألاخضار في خماًت وعٖاًت وتهظًب الخضر، وؤن اإلا٨ٟى٫ له بها، وما 

بت خ٣ُ٣ُت وخب مىه، وبًغوعة مٗاملخه مٗاملت الُبِب للمٍغٌ، وؤن  ا ًٖ ٚع ًباقَغ

ًضع٥ ز٣ل اإلاؿاولُت اإلال٣اة ٖلى ٧اَله، بط ؤن ٢غاٍع ال ًازغ ٣ِٞ ٖلى خُاة ومؿخ٣بل 

                                                           
اؽ، مغظ٘ ؾاب٤، م 1 ضومت صٍع  .179_ ٍػ
الظها، 2 _ بً ههِب ٖبض الغخمً، الضوع اإلاىٍى باألؾغة واإلاجخم٘، مضازلت مىؾىمت خى٫ ظىىح ألاخضار ٢غاءة في وا٢٘ وآٞا١ الٓاَغة ٖو

جي ًىمي   02، م 1، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت باجىت ، ٢ؿم الخ٣ى١ 2016ماي  05و 04ملخ٣ى َو
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ٗغيه للًغع الخضر ٞدؿب، بل ؤهه لم ٨ًً ناثبا خ٨ُما، ٢ض ًش٣ ل ٖلى ٧اَل اإلاجخم٘ َو

 (1)والخُغ ُٞما بطا ؤنبذ اإلاتهم الهٛحر ُٞما بٗض مجغما مٗخاص.

لت، وبإلاام في ٖلم  لظل٪ ال بض ؤن ٩ًىن ٢اضخي ألاخضار ملما بش٣اٞت ٢اهىهُت وزبرة ٍَى

لم الىٟـ ال٣ًاجي، بط ؤن ٖلم الىٟـ الجىاجي ًبدض في الٗىامل  الىٟـ الجىاجي ٖو

ي ٌٗىص بلحها ؾبب بظغام اإلاجغم الٗهبي، وهي ؤؾباب مغيُت وحكمل الىٟؿُت الت

ت وال٣ٗض الىٟؿُت وألامغاى الىٟؿُت، ؤما ٖلم  ت والٗىا٠َ اإلاىدٞغ ٍؼ ؤلازخالالث الٍٛغ

الىٟـ ال٣ًاجي ٞهى ًسخو بضعاؾت هٟؿُت ٧اٞت ألاشخام ولِـ الخضر ٣ِٞ، ٞهى 

ىاء ؤ٧ان ألامغ ًخٗل٤ بال٣اضخي ًبدض في هٟؿُت ٧ل مً له ٖال٢ت بالضٖىي الجؼاثُت، ؾ

هٟؿه، ؤم اإلاد٤٣ ؤم ؤلاصٖاء الٗام والكهىص واإلادامي واإلابلٜ والجمهىع، ٞهى الٗلم الظي 

ت الٗىامل اإلاازغة في ٨ٍٞغ ٖىض ج٣ضًٍغ ألاصلت وجى٢ُ٘ ال٣ٗاب،  ًضعؽ هٟؿُت ال٣اضخي إلاٗٞغ

ؤو بلى اإلاججي  وال٨ك٠ ًٖ مضة وؤؾباب جدحز ال٣اضخي الكٗىعي والآلقٗىعي بلى اإلاتهم

 (2)ٖلُه.

بخه في الٗمل  ؤلا٢خىإ لضًه، ٞةهه بظل٪  ٖضم جىاٞغ  ؤو  في مجا٫ الُٟىلتوؤن ٖضم ٚع

ُٟت بل ٩ًىن ياعا، ومً زمت ًخٗحن صاثما ؤن ٩ًىن بزخُاع  ٩ًىن ٚحر نالر إلاباقغة َظٍ الْى

ماماث ٢ًاة ألاخضار مً بحن ال٣ًاة الغاٚبحن في الٗمل في مجا٫ ألاخضار، ولضحهم بَخ

 (3)زانت بالُٟىلت الجاهدت.

ً ال٣اهىوي للصخو،  سخاع ؤًٖائها لِـ ٣ِٞ ٖلى ؾبُل ال٨ٟاءة الٗلمُت والخ٩ٍى ٍو

بل ًجب ؤًًا ان ج٩ىن لضًه الخبرة وؤلاإلاام بمسخل٠ الٗلىم، ٦ما حهخم بهٟت زانت 

ت والتي جدؿم بس ٟا٫، بما ًخالثم والخٗامل م٘ َظٍ الٟئت الٗمٍغ هاثو بمك٨الث ظىىح ألَا

بؾخصىاثُت، م٘ الخد٤ُ٣ م٘ ألاخضار بلى الخٗم٤ والخىى في هٟؿه للىنى٫ بلى ؤبغػ 

 (4) ألاؾباب التي صٞٗخه للجىىح.

بت  ومً زمت ٞسهىنُت الخضر جخُلب مً الٗامل في مجاله وباألزو ال٣ًاة، الٚغ

ٚحر  في الٗمل ُٞه وخب الخٗامل باألزو م٘ َظٍ الٟئت التي جخُلب الهبر و٢ضعة الخدمل،
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بتهم ٞحها، ومً زمت  م ٖضم ٚع ؤهه ٖملُا ٞإٚلبُت ال٣ًاة ًخىلىن ال٣ُام بهظٍ اإلاهمت ٚع

الىدُجت هي مباقغة ٖمله مشلما ًباقغ م٘ شخو بالٜ بضعاؾت مل٠ الخضر وجُب٤ُ 

ال٣اهىن الخام به ٣ِٞ ، ال بُٖاء ؤَمُت للخضر هٟؿه  ومداولت البدض والخٗٝغ ٖلى 

 ه، وؤؾباب ظىىخه..بلخ. مسخل٠ ْغوٝ الُٟل و شخهِخ

 ؤن ًىىن مؤهال جإهُال خاصا - ب

، ٞهظا ألازحر ؤقاع بلى 15/12ٞكٍغ الخإَُل مٟخ٣غ في ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م   

ٟا٫، و٦ظا بقاعجه بلى ٦ُُٟت بزخُاع ٢ًاة  جسهو ؤ٢ؿام ٖلى مؿخىي اإلادا٦م ب٣ًاًا ألَا

٣غ اإلاجلـ ال٣ًاجي مً خُض اإلاجلـ ؤو للمدا٦م الخابٗت إلا ألاخضار ؾىاء إلادا٦م م٣غ 

ٟا٫ مً الىاخُت الٗلمُت و٦ظا الخبرة  الغجبت، في خحن ما ًخٗل٤ باإلزخهام في قاون ألَا

ا وال ٖملُا.    مً َٝغ ال٣اضخي، ٞال وظىص له ال هٍٓغ

٘ الخىوسخي في مجلت الُٟل الخىوؿُت  ؤما ُٞما ًسو ٗاث اإلا٣اعهت ٧الدكَغ البٌٗ مً الدكَغ

مبر09اإلااعر في  1995ت لؿى 92)٢اهىن ٖضص  ( واإلاخٗل٤ بةنضاع مجلت خماًت 1995 /هٞى

ٖلى وظىب جسهو ٢ًاء ألاخضار ب٣ىلها "ال٣ًاة الظًً جخإل٠  81في الٟهل  الُٟل،

ٟا٫ ؾىاء ٖلى مؿخىي الىُابت ؤو الخد٤ُ٣ ؤو اإلادا٦مت ًجب ؤن ٩ًىهىا  مجهم مدا٦م ألَا

 (1)مسخهحن في قاون الُٟىلت."

ُٟخه ٚحر ٧اُٞت لل٣ى٫ بةًماهه بغؾالخه، بل ًجب ومً زمت ٞة٢خىإ ٢ا ضخي ألاخضار بْى

ُٟت  ال مً الىاخُت الٗلمُت والٟىُت والٗملُت لل٣ُام بالْى اصة ًٖ طل٪ ؤن ٩ًىن مَا ٍػ

اإلا٨ٟى٫ بها، ؤي بمٗجى آزغ ؤن ٩ًىن ملما ومدُُا باألمىع اإلاغجبُت بٓاَغة ظىىح ألاخضار، 

ًٍ ٢ًاة ؤخضار ٢بل مباقغة ؤٖمالهم وال ًجىػ ولخد٤ُ٣ َظا ألامغ ًخُلب بٖضاص وج٩ى 

خماص ٣ِٞ ٖلى زبرتهم ال٣اهىهُت ؤو ال٣ًاثُت، بل ال بض مً بٖضاص بغامج جإَُلُت  ؤلٖا

  (2)حؿاٖضَم للخٗامل م٘ الُٟل بهىعة ٖلمُت صخُدت.
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٦ما ٌؿخدؿً ؤن ٩ًىن لل٣اضخي مالٟاث في َظا اإلاجا٫ ؤو ٩ًىن له بهًمام بلى 

ُٟىلت، وؤن ٩ًىن مغبُا ؤ٦ثر مىه ٢ايُا ؤو مُب٣ا لىهىم ظمُٗت مً ظمُٗاث ال

 (1)٢اهىهُت.

وجسهو ٢ًاة ألاخضار ال ٣ًهض به مجغص ؤلاإلاام بىهىم ٢اهىن ألاخضار، بل 

بخ٣ىُت جُب٤ُ َظٍ الىهىم، وهي ج٣ىُت ج٣طخي ؤلاإلاام بالجىاهب اإلاسخلٟت واإلاخٗضصة التي 

لم التربُت، جغجبِ بهىعة ؤو بإزغي بجىىح ألاخضار، ٦ٗلم الى لم الاظخمإ ٖو ٟـ ٖو

ً مؿب٤، ًسل٤  اعة صون ج٩ٍى ٤ الى٣ل ؤو الخُٗحن ؤو ؤلٖا ٞدك٨ُل مدا٦م ألاخضار ًٖ ٍَغ

ظا ل٩ىن ؤٚلبُت  مً جل٪ اإلادا٦م مدا٦م طاث َاب٘ ظؼاجي ولِؿذ مدا٦م ؤخضار، َو

ٗاث الٗغبُت اإلا٣اعهت جمخل٪ مدا٦م جسخو بالىٓغ في ٢ًاًا ألاخضار، ول٨ً ال   ًىظض الدكَغ

٢ًاة مخسههحن للىٓغ في َظٍ ال٣ًاًا، وفي َظا ؤوصخى اإلااجمغ الخامـ للجمُٗت 

ل  ت لل٣اهىن الجىاجي الظي ٣ٖض في ببٍغ بلى وظىب" جبجي ٢اٖضة جسهو  1992اإلاهٍغ

ى٫ ٞترة ػمىُت مخاخت.  (2)ال٣اضخي، ويغوعة جإَُله وب٣اثه في مىهبه ٣٦اضخي ؤخضار أَل

هه ؤن ٣ًىص ب٣اضخي ألاخضار بلى الخٗامل الجُض م٘ و َظا الخسهو والخإَُل، مً قإ

الُٟل في البدض الجُض في هٟؿِخه، وطل٪ بالخٗٝغ ٖلى ه٣اٍ ال٠ًٗ وال٣ىة في 

ت بحن ال٣اضخي  شخهِخه، وؤن ٩ًىن ؤلاؾخجىاب ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ زل٤ الغابُت ألابٍى

مت والخضر، والظي ًيخج ًٖ جل٪ الٗال٢ت بصالء الُٟل ًٖ اإلاٗلىماث التي جخٗل ٤ بالجٍغ

ظا ل٩ىن الٗضًض مً ألاخضار الجاهدحن ٣ًغون بالجغم  وألاؾباب التي صٞٗخه بلى بعج٩ابها، َو

ذ بالؿبب الخ٣ُ٣ي الظي صٞٗهم بلى بعج٩اب  ًىن الخهٍغ هم، ٚحر ؤجهم ًٞغ اإلاغج٨ب مً َٞغ

 (3)الٟٗل اإلاسال٠ لل٣اهىن.

 حيع اللاض ي -ج

في ج٩ىًٍ مدا٦م ألاخضار ٖلى جدغم ال٨شحر مً الىٓم الخانت ب٣ًاء ألاخضار 

ا لصخت حك٨ُل مد٨مت  الٗىهغ اليؿىي، ؤو ٖلى ألا٢ل ججٗل َظا الٗىهغ يغوٍع

٘ ؤلاًُالي، بط ؤن مد٨مت ألاخضار ُٞه  ٗاث مجها الدكَغ ألاخضار، ومً بحن َظٍ الدكَغ

جخ٩ىن مً "عثِـ و٢ايُحن مً ظيـ مسخل٠"، بمٗجى ؤهه بطا ٧ان عثِـ اإلاد٨مت عظال ٞةن 
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ُحن آلازغان ٩ًىهان بمغؤة، وبطا ٧ان ال٣ايُحن عظلحن ٞةن عثِـ اإلاد٨مت ٩ًىن بمغؤة، ال٣اي

ومً زمت ٞةن حك٨ُلت مد٨مت ألاخضار في ال٣اهىن ؤلاًُالي ال جخم بال بىظىص الٗىهغ 

 (1)اليؿىي.

ظا ل٩ىن  ٞاإلاغؤة حؿخُُ٘ ؤن جد٤٣ هجاخا ٦بحرا في حٗاملها م٘ الخضر صون ظهض، َو

ش٤ بها ؤ٦ثر مً ٖال٢خه ؤو ز٣خه بالغظل، ٦ما ؤن اإلاغؤة ٖال٢ت الُٟل باإلا ُضة، ٍو غؤة ٖال٢ت َو

ظا ما  جها الٟؿُىلىجي، َو جدؿم بالغ٢ت في الٗاَٟت وعَاٞت ؤلاخؿاؽ وخىان ألام بد٨م ج٩ٍى

ًدخاظه الخضر ؤ٦ثر مً خاظخه بلى الدكضص في الخٗامل، ٧ىن الٟاثضة هي بنالح الخضر 

ؿاَم باإلاكا  (2)ع٦ت في بىاء مجخمٗه.لُهبذ هاٞٗا َو

ت لهظٍ الى٣ُت وطل٪ بًغوعة وظىص اإلاغؤة في حك٨ُل  ؤُٖى اإلاكٕغ اإلاهغي ؤولٍى

ا ٢ايُت وبهما بىنٟها زبحرة ؤزهاثُت بكاون  خباَع ظا لِـ إٖل مد٨مت ألاخضار، َو

مً ٢اهىن  121الُٟل، وؤٖخبر خًىعَا بظغاءاث اإلادا٦مت وظىبُا، وفي طل٪ ههذ اإلااصة 

ي في الباب الشامً جدذ ٖىىان اإلاٗاملت الجىاثُت للُٟل ٖلى ؤهه "جدك٩ل الُٟل اإلاهغ 

ٗاون اإلاد٨مت زبحران مً ؤلازهاثُحن ؤخضَما ٖلى  مد٨مت ألاخضار مً زالزت ٢ًاة، َو

لى الخبحران ؤن ٣ًضما  ٩ىن خًىعَما بظغاءاث اإلادا٦مت وظىبُا، ٖو ألا٢ل مً اليؿاء ٍو

ما للمد٨مت بٗض بدض ْغوٝ الُٟل َغ مً ظمُ٘ الىظٍى وطل٪ ٢بل ؤن جهضع  ج٣ٍغ

 (3)اإلاد٨مت خ٨مها..."

بطا ٞالٛاًت مً وظىص الٗىهغ اليؿىي في حك٨ُالث مدا٦م ألاخضار في ؤٚلبُت 

ٗاث اإلا٣اعهت التي ؤزظث بًغوعة طل٪، َى لؿبب ؤن اإلاغؤة لها ال٣ىة الىٟؿُت في  الدكَغ

ُض بُجها وبحن الخضر  الخدمل ٖىض الخٗامل م٘ ألاخضار، ٦ما ؤن مً قإن طل٪ بىاء ظؿغ َو

الجاهذ، ججٗله ٨ًك٠ ًٖ ؤؾباب ظىىخه، ومً زمت ٞالىؾاثل ال٨ُٟلت بةٖاصة جغبِخه 

لُه ٞهىا٥ مً ًغي ؤن وظىص اإلاغؤة في  وتهظًبه، ألامغ الظي ًهبى بلُه ٢ًاء ألاخضار، ٖو

ضًه، حك٨ُلت مد٨مت ألاخضار ًبٗض ٖلى الغاخت والُمإهِىت الىٟؿُت لضي الخضر ولضي وال

ب٣ى عؤي . ى ما ًاصي بلى جُىع وهجاح ٢ًاء ألاخضار في الهضٝ الظي ٌؿمى بلُه، ٍو  َو
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ى  وهغي ؤًًا ؤن الٗىهغ اليؿىي بالٟٗل له صوع ٞٗا٫ ظضا في مجا٫ ألاخضار، َو

بت اإلاخٗامل م٘ الخضر ما  هٟـ الصخيء باليؿبت للغظل، ٚحر ؤن ألامغ ًب٣ى صاثما زاي٘ لٚغ

بت في الخٗامل م٘ َظٍ الٟئت ؤم ال، و٦ظا ما بن ٧اهذ شخهِخه بن ٧ان لضًه الخب والٚغ

حؿخُُ٘ جدمل ٢ًاًا ألاخضار، ألن جىظُه ٢ايُت مسخهت في ٢ًاًا ألاخضار وهي ال جمل٪ 

ض ٖىض الخٗامل مٗهم،  بت في الٗمل في َظا الخسهو، ؤو ؤجها ال ج٣ضع ٖلى الهبر و التًر ٚع

بسهىنُاث امغؤة ومً زمت لها ؤخاؾِـ ٟٞي َظ الخالت ال ًم٨ً ال٣ى٫ ؤجها جخمخ٘ 

ٟت، وبالخالي مً اإلاؿخدؿً ؤن جخىظه بلى جسههاث ؤزغي ٚحر جسهو ألاخضار.   مَغ

 الخػدد في كضاة ألاخدار -د

ؤزحر الجض٫ ُٞما ًسو مؿإلت ما بن ٧ان مً ألاخؿً ؤن جدك٩ل مد٨مت ألاخضار مً 

مت ألاخضار ًجب ؤن ٢اى ٞغص ؤم مً ٖضة ٢ًاة، ٞظَب في طل٪ بججاٍ بلى ؤن مد٨

ظا بٖخباعا وخٟاْا ٖلى مكاٖغ الُٟل، وؤخاؾِؿه والتي ًم٨ً ؤن  ًترؤؾها ٢اى واخض، َو

بت و  جخإزغ بىظىص ظم٘ مٗحن مً ال٣ًاة ًدا٦مىهه، ؤًً ٌؿبب له طل٪ هٕى مً الَغ

ظا  لُه مً ألاًٞل ؤن جدك٩ل مد٨مت ألاخضار مً ٢اى ٞغص، َو ، ٖو الايُغاب والخٝى

خباعاث ٖضة  مجها جدؿِـ الُٟل بالُمإهِىت والغاخت ؤزىاء ؾحر بظغاءاث مدا٦مخه، إٖل

والش٣ت في ال٣اضخي اإلاخٗامل مٗه، و٦ظا هٓام ال٣اضخي الٟغص ٌؿهل ٖلى ال٣اضخي ال٣ُام 

    (1)بٗمله ٖلى ؤخؿً وظه، ؾُما بطا جل٣ى مٗاوهت مً َٝغ ؤَل الُٟل.

ؾٗت بمؿاثل الُٟىلت ومً زمت ًخىظب ٖلى ٢اضخي ألاخضار ؤن ٩ًىن ٖلى صعاًت وا

ت والىٟؿُت والاظخماُٖت وال٣اهىهُت، وؤن ٩ًىن مضع٧ا  الجاهدت، مً مسخل٠ ظىاهبها الًٍٗى

 ٤ م، ولِـ ًٖ ٍَغ ٤ التربُت والٗالط والخ٣ٍى لُبُٗت الجىىح وبًغوعة مىاظهخه ًٖ ٍَغ

بكإن مً ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا الىمىطظُت  1-22ال٣م٘ ؤو ال٣ٗاب، وهجض ؤن ال٣اٖضة 

ب ؤزىاء الخضمت وصوعاث  بصاعة ٢ًاء ألاخضار، بىظىب ؤن "ٌؿخسضم الخٗلُم اإلاهً والخضٍع

ا مً ؤؾالُب الخٗلُم اإلاىاؾبت، مً ؤظل جد٤ُ٣ و بؾخمغاع ال٨ٟاءة  حَر ججضًض اإلاٗلىماث ٚو

ٟحن الظًً ًدىاولىن ٢ًاًا ألاخضار"..  (2)اإلاهىُت الآلػمت لجمُ٘ اإلاْى

مت  لُه ٞةن مٗالجت ظٍغ الخضر لِـ ٦مٗالجت مل٠ البالٜ اإلاجغم، ٞسهىنُت ٖو

اصة  ً وجسهو في َظا اإلاجا٫، ٍػ الُٟل جخُلب يغوعة ؤن ٩ًىن اإلا٩ل٠ بها طو جإَُل وج٩ٍى
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غ في  بت وخب الخٗامل م٘ َظٍ الٟئت هي ؤَم ٖىهغ ًخٞى خؿب عؤَي ؤن ج٩ىن َىا٥ الٚغ

ٍغ ؤي ٢اضخي في بَاع ال٣اضخي اإلاخٗامل م٘ ألاخضار، ل٩ىن الخسهو والخإَُل ٢ض ًباق

ً الخسهصخي بلى ٚحٍر مً الكغوٍ ألازغي ؤم خب وعٚبت الخٗامل م٘ َظٍ الٟئت ٞال  الخ٩ٍى

 ًم٨ً ؤن جخد٤٣ في ٧ل ٢اضخي.

 زاهُا: اخخصاصاجه

الازخهام َى "ؾلُت ؤو نالخُت ًمىدها ال٣اهىن إلاد٨مت مُٗىت ؤو ٢اضخي مٗحن 

ٞغث الكغوٍ التي ًىو ٖلحها ال٣اهىن، للىٓغ في ٢ًاًا مدضصة والٟهل ٞحها، وطل٪ بطا جىا

 . (1)ؤو َى بٗباعة ؤزغي مباقغة والًت ال٣ًاء في هٓغ الضٖىي في الخضوص التي عؾمها ال٣اهىن."

ٞاالزخهام في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت مً الىٓام الٗام، ومً زمت ًخٗحن ٖلى ٧ل 

ن مسالٟت َظا الكٍغ ظهت ٢ًاثُت مغاٖاة َظٍ الى٣ُت ٢بل الخُغ١ إلاىيٕى الضٖىي، وؤ

لى َظا ألاؾاؽ ًخٗحن جىاو٫ الازخهاناث التي ًسخو بها ٢اضخي  ًغجب البُالن، ٖو

 الخد٤ُ٣ اإلاسخو باألخضار ٖلى الىدى الخالي:

 ؤلاخخصاص ؤلاكلُمي  - ؤ

ٖلى ؤن ًدضص ؤلازخهام  12_15مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م  60ههذ اإلااصة 

مت بضاثغة بزخهانها، ؤو التي بها مدل  ؤلا٢لُمي ل٣ؿم ألاخضار باإلاد٨مت التي بعج٨ب الجٍغ

ب٢امت ؤو ؾ٨ً الُٟل ؤو ممشله الكغعي، ؤو مد٨مت اإلا٩ان الظي ٖثر ُٞه ٖلى الُٟل، ؤو 

 اإلا٩ان الظي وي٘ ُٞه.

عجب اإلاكٕغ الجؼاثغي ألاما٦ً التي ًاو٫ ٞحها ؤلازخهام ل٣ؿم ألاخضار، صون ؤن 

مت هي ألاخؿً ًجٗل مىه بلؼامي، ومً زمت ٞغؤَي هجض  ؤن مد٨مت م٩ان بعج٩اب الجٍغ

ظا بٖخباعا لخمغ٦ؼ ألاصلت ٞحها ٧الكهىص مشال وب٣اًا عبما آلزاع  إلو٣ٗاص ؤلازخهام لها، َو

مت.  الجٍغ

 ؤلاخخصاص الىىعي - ب

٣ًهض باالزخهام الىىعي في مجا٫ ٢ًاء ألاخضار" الازخهام الظي ًخدضص  

مت اإلاغج٨بت وظؿامتها."  (2)بدؿب هٕى الجٍغ
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٣ا لل٣اهىن، بط ا ٞالهُئت ؤو الؿلُت التي جىٓغ الضٖىي ًجب ؤن ج٩ىن مسخهت ٞو

بمٗجى ؤهه ًجب ؤن ًدضص هو ال٣اهىن بزخهاناث هاْغ الضٖىي، وؤن ٩ًىن مسخها 

٣ا ألخ٩ام ال٣اهىن. ا ٞو  (1)بىَٓغ

خدضص ؤلازخهام الىىعي ل٣اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار في الٟهل في  ٍو

ٓهغ طل٪ ٖلى الىدى الخالي:الجىذ والجىاًاث   و٦ظا اإلاسالٟاث، ٍو

 فُما ًخص الجىاًاث _1

ًخىلى ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلاسخو بكان ألاخضار الٟهل في الجىاًاث التي ًغج٨بها 

ٟا٫ جُب٣ُا لىو اإلااصة  والتي جىو ٖلى ؤهه  15/12 مً ٢اهىن الُٟل 64ألاخضار ؤو ألَا

ا في ..والجىاًاث اإلاغج٨بت ٟا٫.." "٩ًىن الخد٤ُ٣ بظباٍع ، والتي ًخىنل بها (2)مً ٢بل ألَا

مً ٢اهىن الُٟل ع٢م  62بمىظب َلب بٞخخاحي مً و٦ُل الجمهىعٍت جُب٣ُا لىو اإلااصة 

والتي جىو ٖلى ؤهه ًماعؽ و٦ُل الجمهىعٍت الضٖىي الٗمىمُت إلاخابٗت الجغاثم التي ًغج٨بها 

ٟا٫، وفي َظٍ الخالت ًسخو و٦ُل الجمهىعٍت بمباقغة الضٖى  ي الٗمىمُت ُٞما ًسو ألَا

م صون ؤن ًبلٛىا الشامىت  الجىاًاث التي ًغج٨بها ألاخضار الظًً ؤجمىا الٗاقغة مً ٖمَغ

م.  ٖكغة مً ٖمَغ

و٦ظل٪ ًخهل ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلاسخو بكاون ألاخضار بمل٠ الخضر واإلاخٗل٤ 

٤ الاصٖاء اإلاضوي باليؿبت ل٩ل َٝغ ًضعي بنابخه بًغ  مت طاث ون٠ ظىاجي ًٖ ٍَغ ع بجٍغ

مت و طل٪ ما ههذ ٖلُه اإلااصة  اإلااعر في  12_15مً ٢اهىن الُٟل ع٢م  63جغجب ًٖ ظٍغ

في " ..و بطا ٧ان اإلاضعي اإلاضوي ٢ض جضزل لًم صٖىاٍ اإلاضهُت بلى الضٖىي التي  2015ًىلُى 15

ا الىُابت الٗامت ٞةن بصٖاثه ٩ًىن ؤمام .. ؤو ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ باألخضار...، ؤما  جباقَغ

٪ الضٖىي الٗمىمُت ٞال ًجىػ له ؤلاصٖاء اإلاض عي اإلاضوي الظي ٣ًىم بضوع اإلاباصعة في جدٍغ

مضهُا بال ؤمام ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ باألخضار، ؤمام اإلاد٨مت التي ٣ًُم بضاثغة 

 بزخهانها الُٟل."

ومً زال٫ َظٍ الىهىم الؿالٟت الظ٦غ هجض ؤن بجها٫ ٢اضخي الخد٤ُ٣ ٩ًىن بما 

٦ُل الجمهىعٍت للضٖىي الٗمىمُت م٘ يم الُٝغ اإلاضوي لضٖىاٍ مٗه، مً زال٫ مباقغة و 

                                                           
 321، م مغظ٘ ؾاب٤ الخغ٢ان، ٖبض الخمُض بً ٖبض هللا _ 1
 ، مهضع ؾاب2015.٤ًىلُى  15اإلااعر في  12_15ع٢م  ٢اهىن خماًت الُٟل الجؼاثغي _  2



 واحلكم القضائي التدرج يف األحكام اإلدرائية املطبقة على احلدخ اجلانح أمام دهيت التخقيقالفصل الجاني: 

258 

ؤما بطا ج٣ضم الُٝغ اإلاضوي لىخضٍ بةصٖاء مضوي ٞال ٩ًىن بال ؤمام ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ 

 باألخضار، والظي ٌٗمل في اإلاد٨مت التي ٣ًُم بضاثغة بزخهانها الُٟل.

مت مً َٝغ والخالت اإلاكاع بلحها ؤٖالٍ ٢ض جىُب٤ ٖلى الخالت   التي ٩ًىن بعج٩اب الجٍغ

مت اإلاغج٨بت مً َٝغ الخضر والتي حك٩ل  الخضر لىخضٍ، ؤما في خالت ما بطا ٧اهذ الجٍغ

ظىاًت والتي ٩ًىن ٞحها بالٛىن ؾىاء ٞاٖلىن ؤنلُىن ؤو قغ٧اء، ٟٞي َظٍ الخالت ًدا٫ 

ظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة  ً ٢اهىن م 62اإلال٠ بلى ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ باألخضار، َو

ٖلى ؤهه "بطا ٧ان م٘ الُٟل ٞاٖلىن  2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15الُٟل الجؼاثغي 

ؤنلُىن ؤو قغ٧اء بالٛىن، ٣ًىم و٦ُل الجمهىعٍت بٟهل اإلالٟحن وعٞ٘ مل٠ الُٟل.....و بلى 

 ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ باألخضار في خا٫ بعج٩اب ظىاًت."

ي الخد٤ُ٣ اإلاد٤٣ م٘ البالٛحن في اإلادا٦م ٦ما ؤهه زى٫ اإلاكٕغ الجؼاثغي ؤًًا ل٣اضخ

٩ىن بجهاله باإلال٠  ٟا٫، ٍو الخابٗت للمجلـ ال٣ًاجي الخد٤ُ٣ في الجىاًاث التي ًغج٨بها ألَا

بىاءا ٖلى ج٩ل٠ُ مً عثِـ اإلاجلـ ال٣ًاجي الظي ًدبٗه، ٞهظا وبن ٧ان ُٞه ظاهب بًجابي 

ب الٗضالت مً اإلاىاًَ، ٚحر ؤهىا هجض ؤن الٛغى  ٘ ٢ىاهحن لؤلخضار ؤو في ج٣ٍغ مً حكَغ

ظا  ٟا٫ َى الؿعي مً ظاهب آزغ بلى الضٖىة بلى جسهُو ٢ًاة في مجا٫ ألاخضار َو ألَا

جهم ٖلى ٦ُُٟت ؤلاَخمام والخٗامل م٘ َظٍ الٟئت ؾُما في َظا   خباعاث مسخلٟت و٦ظا ج٩ٍى إٖل

هت ؤزغي الىٕى مً الجغاثم، وهي الجغاثم التي جدمل ونٟا ظىاثُا َظا مً ظهت، ومً ظ

ٖمغ الٟئت التي ًخم الخٗامل مٗها ٞالخضر الظي ؤجم الٗاقغة مً ٖمٍغ بلى ما٢بل جمام 

الشالشت ٖكغة مً ٖمٍغ لِـ ٧الخضر الظي ؤجم الخامؿت ٖكغة صون جمام الشامىت ٖكغة، 

ً زبرة  ٞهظا الخضعط في الٗمغ باليؿبت لٟئت ألاخضار ًجٗل مً ٢ًاة الخد٤ُ٣ يغوعة ج٩ٍى

ت لؤلخضار.مٗخبرة إلاؿاٖ  ضتهم في بجساط ما ًىاؾب ٧ل مغخلت ٖمٍغ

 فُما ًخص الجىذ _2

 15اإلااعر في  12_ 15ع٢م  الُٟل الجؼاثغي اإلاخٗل٤ ب٣اهىن المً  64ههذ اإلااصة 

ا في الجىذ، ٞىجض ؤن اإلاكٕغ في َظا الىو ظٗل  2015ًىلُى  ٖلى ؤهه ٩ًىن الخد٤ُ٣ بظباٍع

ظا ألامغ ًسو ٧ل مً الخد٤ُ٣ في الجىذ وظىبُا، صون ؤن ًدضص  ؤي بؾخصىاء ٖلى طل٪ َو

 مً ٢اضخي ألاخضار، و٦ظا ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار.
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 :اإلاعلب الثاوي

 الجاهذ إحساءاث الخدلُم اللضائي مؼ الحدر

ًخسظ ٢اضخي ألاخضار ؤو ال٣اضخي اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار ٖىض الخد٤ُ٣ م٘ الخضر، 

و ٖىض ؤلاهتهاء مً الخد٤ُ٣، ٚحر ؤن ألامغ ال ًخى٠٢ بظغاءاث ؾىاء ؤزىاء الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي ؤ

في بجساط ؤلاظغاء ؤو جُب٤ُ ؤلاظغاء ٣ِٞ مشلما َى الخا٫ ٖىض الصخو البالٜ، وبهما ًخُلب 

ت للخضر مدل الخد٤ُ٣  مً ال٣اضخي اإلاخٗامل م٘ الخضر، ؤوال مغاٖاة الٟئت الٗمٍغ

اصة ٖلى بزخُاع ؤلاظغاء اإلاىاؾب بىاءا ٖلى البدض الاظخماعي، و٦ظا مالبؿاث  ال٣ًاجي، ٍػ

حن مً ؤلاظغاءاث التي ً ظا الىٖى سظَا ال٣اضخي اإلاد٤٣ خوو٢اج٘ اإلال٠ اإلاخاب٘ به الخضر، َو

حن، )الٟٕغ ألاو٫( بٗىىان ؤلاظغاءاث اإلاخسظة م٘ الخضر هدىاولها بىٕى مً الخىيُذ  في ٖٞغ

ان ؤلاظغاءاث اإلاجهُت ، و)الٟٕغ الشاوي( بٗىى م٘ الخضر الجاهذ ؤزىاء الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي

 ضر الجاهذ.للخد٤ُ٣ ال٣ًاجي م٘ الخ

 :الفسع ألاول 

 مؼ الحدر الجاهذ ؤلاحساءاث اإلاخخرة ؤزىاء الخدلُم اللضائي

ًباقغ ٢اضخي ألاخضار ؤو ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار الخد٤ُ٣ في ٢ًُت 

مغ الخضر، وطل٪ بةجساط مسخل٠ ؤلاظغاءاث ؤزىاء الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي، الت ي جدىاؾب ٖو

ظا ما هدىاوله  مت ومالبؿاتها، َو في )ؤوال( بٗىىان بؾخجىاب الخضر الخضر وهٕى الجٍغ

بلى بظغاء البدض الاظخماعي، وؤزحرا في )زالشا( اإلاؿاو٫ ظؼاثُا، زم هخُغ١ بٗضَا في ) زاهُا( 

   لؤلخضار الجاهدحن. بلى الخبـ اإلاا٢ذ

 اإلاظؤول حصائُا ؤوال: إطخجىاب الحدر  

وؾُى جلي ٚالبا مغخلت البدض  بإهه "مغخلت بظغاثُت الخد٤ُ٣ ال٣ًاجيٗٝغ َو

ى طو ؤَمُت مٗخبرة خُض ًم٨ً اإلاد٨مت اإلاسخهت مً  والخدغي وجلحها مغخلت اإلادا٦مت، َو

الىٓغ في الضٖىي و٢ض بجطخذ مٗاإلاها وبه٨كٟذ ألاصلت خىلها، ٦ما ؤهه ٣ًي ألاشخام مً 

ى مى٠٢ ٖهِب ٖلى زُغ الى٢ٝى مى٠٢ ؤلاتهام ؤمام ال ، َو ٣ًاء بؿبب ال٨ُض ؤو الدؿٕغ
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اء ال  الىٟـ ال جىمخي آزاٍع ولى ٢طخى بالبراءة بٗض طل٪، ٞمً قإن الخد٤ُ٣ ؤن ًجىب ألابٍغ

 (1)ؾُما مً ألاخضار زُىعة َظا اإلاى٠٢."

بطا ٧اهذ َبُٗت الخد٤ُ٣ الظي ًخىالٍ ٢اضخي الخد٤ُ٣ م٘ البالٜ ًىن٠ بىٕى مً 

في ألاؾئلت واإلاىا٢كت  د٤٣ وال ًض٤٢ؿبت للخضر ُٞخٗحن مٗه ؤن ال ًالض٢ت، ٚحر ؤهه بالي

ومىاظهت الخضر بإصلت ؤلاتهام صلُال بضلُال، وبهما البض ؤن ج٩ىن َبُٗت ألاؾئلت مجغص خضًض 

مئىان للخضر، وبطا ٧ان  غ ٢اضخي الخد٤ُ٣ الجى اإلاٟٗم بالش٣ت والَا ظا بٗض ؤن ًٞى ٖاصي، َو

ٖلى ٢اضخي الخد٤ُ٣ الخام باألخضار ٛحن، ٞةهه مً ألاظضع ظاثؼ بظغاء مىاظهت بحن البال

اللجىء بلى مشل َظا ؤلاظغاء مهما ٨ًً ؾً الخضر، َاإلاا ؤهه ًً٘ الخضر في هُا١ 

ب ٢اضخي الخد٤ُ٣  ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الٗاصًت ألن طل٪ ٢ض ًازغ ٖلى هٟؿِخه، ؤما بطا ٚع

داث الكهىص، ال بض ؤن  ًخم طل٪ في بَاع مىا٢كت الخٗٝغ ٖلى مى٠٢ الخضر مً جهٍغ

بت ؤو الخجل، بطا ما حٗاعيذ ؤ٢ىاله م٘ ما نغح به  َاصثت صون بخؿاؽ الخضر بالَغ

 (2)الكهىص مً مٗلىماث

ت مً  ت في مجا٫ الجىذ والجىاًاث اإلا٣تٞر ٟٞي ٞغوؿا هجض ؤن مغخلت الخد٤ُ٣ بظباٍع

ٟا٫ ؤو ٢اضخي ال خد٤ُ٣ بدؿب َٝغ ألاخضار، والتي ًم٨ً ؤن جاصي ؾىاء مً ٢اضخي ألَا

َبُٗت اإلاسالٟاث، وب٣غاع مً و٦ُل الجمهىعٍت، ومتى ؤًًا جىعٍ البالٛحن في الى٢اج٘ 

 (3)اإلاغج٨بت.

ًباقغ ٢اضخي الخد٤ُ٣ ؤزىاء الخد٤ُ٣ م٘ الخضر بظغاءاث ظؼاثُت، بط ؤن البٌٗ مجها 

ت مً ألاخضار في خحن ٌؿدبٗض جُب٣ُها ٖلى ٞئت ؤزغي، ومً  ًهلر جُب٣ُه ٖلى ٞئت ٖمٍغ

ؤلاؾخجىاب َى "مىا٢كت اإلاتهم جٟهُال في التهمت  م ما ًخسظ ؤزىاء الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي َىؤَ

ظا  اإلاىظهت بلُه ومىاظهخه باألصلت ال٣اثمت يضٍ صلُال ومُالبخه بالغص ٖلى َظٍ ألاصلت، َو

ؤلاؾخجىاب بظغاء زُحر، ألهه ٢ض ًٌٟ بلى بٖتراٝ اإلاتهم لظل٪ ال ٩ًىن بال بظغاء جد٤ُ٣ 

بُل بطا ؤظغاٍ مإمىع الًبِ  وال ًم٨ً ؤن ٩ًىن بظغاء بؾخضال٫ في ؤي نىعة ٍو

 (4)ال٣ًاجي."

                                                           
_ م٣ضم ٖبض الغخُم، الخماًت الجىاثُت لؤلخضار، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ الٗلىم في ال٣اهىن الجىاجي والٗلىم الجىاثُت، ٢ؿم ال٣اهىن  1

 .405، م 2011،  -1-اؾُت، ظامٗت ٢ؿىُُىت الخام، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُ
 . 93_خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾاب٤، م  2

3
- NathaLi Ghizzoni, Op.Cit, P 40. 

ؼ ٖبض هللا مدمض اإلاٗمغي، بؾخجىاب اإلاتهم، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ٍ 4  .35، 34، م م 2016، 1_ ٖبض الٍٗؼ



 واحلكم القضائي التدرج يف األحكام اإلدرائية املطبقة على احلدخ اجلانح أمام دهيت التخقيقالفصل الجاني: 

261 

ٞهظا ؤلاظغاء َى َام ومً بظغاءاث الخد٤ُ٣ حهضٝ بلى" الخىنل بلى الخ٣ُ٣ت مً 

زال٫ مىا٢كت اإلاتهم مىا٢كت جٟهُلُت للخىنل بلى بٖتراٞه بالتهمت اإلاىظهت له ؤو به٩اٍع 

 (1)لها"

ؤلاؾخجىاب بظغاء ٌؿعى مً زالله اإلاد٤٣ الخهى٫ ٖلى ٞحري ظاهب مً ال٣ٟه ؤن 

ظا مً زال٫ مجابهخه باألصلت ال٣اثمت  مت اإلايؿىبت بلُه، َو بٖتراٝ مً اإلاتهم بةعج٩اب الجٍغ

مت وجدضًض  ظا مً ؤظل ال٨ك٠ ًٖ الجٍغ يضٍ ومدانغجه باألؾئلت اإلاخٗضصة واإلاخ٨غعة، َو

ً زمت ٞةن َظا الىٕى مً ؤلاؾخجىاب شخو ٞاٖلها إلادا٦مخه ومٗا٢بخه َب٣ا لل٣اهىن، وم

ئت ألاخضار، ألن الٛاًت مً مخابٗت الخضر ظؼاثُا ومدا٦مخه لِـ ب٣هض  ٢ض ال ًخماشخى ٞو

بصاهخه ومٗا٢بخه، وبهما الٛاًت جخد٤٣ في جغبُت الخضر وجإَُله، وبٖاصة بصماظه في 

 (2)اإلاجخم٘.

٣ ت باإلال٠ ال٣اثمت يضٍ، ٞاإلؾخجىاب َى مجابهت اإلاتهم الجاهذ بمسخل٠ ألاصلت اإلاٞغ

ا، ٚحر ؤن َظا  تراٝ بها، وبن قاء بؾدبٗضَا بةه٩اَع ومً زمت ٞةن قاء بٗضَا جإ٦ُضَا و ؤلٖا

غ١  الؿلى٥ ٢ض هخهىعٍ مً البالٜ، في خحن ؤن الُٟل ًب٣ى صاثما في خاظت بلى ؤؾالُب َو

ٚبت ؤخُاها ٞٗالت مً ظهت ومً ؤزغي جخماشخى ونٍٛغ في بؾخجىابه، بال ؤهه ٖملُا ولٗضم الغ 

في الٗمل في مجا٫ ألاخضار، ٞةن ال٨شحر مً ال٣ًاة ؤزخحروا للٗمل في ٢ؿم زام 

بت، ولى٣و ؤًًا الخبرة مً  باألخضار، صون مغاٖاة ؤو الخد٤٣ مٗهم ُٞما لضحهم َظٍ الٚغ

خُض جل٣ً الٗلىم طاث الهلت بهظٍ الٟئت، مما ظٗل مً ال٣ًاة الٗاملحن م٘ ألاخضار 

خٟاٖلىن م٘ الُٟل ٦صخو بالٜ ٢ضم ؤمامهم.ٖاصة ما ًخٗاملىن   ٍو

ٟا٫، ٞةهه ال ٩ًىن مدال للخد٤ُ٣ ال٣ًاجي  ٟٞي مجا٫ الخد٤ُ٣ م٘ ألاخضار ؤو ألَا

ظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة  مً ٢اهىن الُٟل  56الخضر الظي ٣ًل ٖمٍغ ًٖ الٗاقغة ؾىت، َو

خضار الظًً ٣ًل ، ب٩ىجها بؾدبٗضث ٞئت ألا 2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15الجؼاثغي ع٢م

 ، م ًٖ الٗاقغة ؾىت، ٚحر ؤهىا هغي ؤهه ولى ؤجمها ولم ٨ًمل الشالشت ٖكغة مً ٖمٍغ ٖمَغ

ٞةهه ال ًهلر ؤًًا ألن ٩ًىن مدال للمخابٗت الجؼاثُت بهٟت ٖامت، وال ًدى٫ ألامغ ألن 

 ًسً٘ لخضابحر التربُت. 

                                                           
 .73٘ ؾاب٤، م _٧ىؾغث خؿحن ؤمحن البرػهجي، مغظ 1
 .282_مدمىص ؾلُمان مىسخى، مغظ٘ ؾاب٤، م  2
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٘ البىلىضي، ٞ ٗاث اإلا٣اعهت ٧الدكَغ هىا ال ًخاب٘ الخضر وهجض في البٌٗ مً الدكَغ

مت صون ؾً الٗاقغة، ٞال ٌٗخبر مؿاوال ظىاثُا، وجترجب اإلاؿاولُت في َظٍ  اإلاغج٨ب للجٍغ

ىي٘ جدذ  ؿلم ألَله ٍو الخالت ٖلى ألاؾغة التي ٌِٗل في ؤخًاجها الُٟل الجاهذ، َو

الغ٢ابت، ؤما بطا ٧ان ؾىه بحن الٗاقغة والشالشت ٖكغة ؾىت ُٞلخ٤ بةخضي مضاعؽ بٖاصة 

ت.ال  (1)تربُت الخابٗت لىػاعة الخٗلُم والتربُت بةٖخباع مك٩لخه جغبٍى

٘ الُمجي ؤزظ بًغوعة مغاٖاة اإلاد٤٣  ٗاث الٗغبُت ٧الدكَغ وهجض ؤهه مً الدكَغ

ظا في هو اإلااصة  مً ٢اهىن ألاخضار  8إلاسخل٠ الٗىامل الخانت بٟدو الصخهُت، َو

جب ٖلى ٖلى ؤهه " وجخىلى الىُابت مباقغة بظغاء الخد٤ُ٣ وا لخهٝغ في مؿاثل ألاخضار ٍو

اإلاد٤٣ ؤزىاء ؤلاؾخجىاب وبظغاء الخد٤ُ٣ مغاٖاة ؾً الخضر وصعظت زُىعة الٟٗل 

حر طل٪ مً ٖىانغ  اف ٞحها ٚو اإلايؿىب بلُه وخالخه البضهُت والظَىُت والٓغوٝ التي وكإ ٖو

 .(2)ٞدو الصخهُت."

اضخي اإلا٩ل٠ بكاون ٞىجض ؤهه بطا جم ج٣ضًم الخضر ؤمام ٢اضخي ألاخضار ؤو ال٣

ألاخضار، وجبحن ؤن ولُه ؤو ونُه ؤو مً ًخىلى ع٢ابخه ٚاثب، ٞةهه ًاظل ؾمإ الخضر بلى 

ٚاًت بؾخضٖاء ولُه، ٞةن ٚاب الىلي مجضصا ٞةهه ًجىػ ل٣اضخي ألاخضار ؤن ًسُغ الىُابت 

مت جغ٥ ألاؾغة وبَمالها، ومضهُا ٖلى ؤؾا ؽ بظل٪ إلخًاٍع ظبرا ؤو مخابٗخه ٖلى ؤؾاؽ ظٍغ

ؿخضعى ٢اضخي ألاخضار ؤي مدام للخًىع مُٗت الخضر  ضم الغ٢ابت، َو اإلاؿاولُت اإلاضهُت ٖو

ؤزىاء بؾخجىابه ختى ال ًم٨ً الًُٗ في ؤلاظغاءاث بالبُالن، وفي ٧ل ألاخىا٫ ًجب الخإ٦ض 

مً ؾً الخضر، زم ًُلب مً ولُه بخًاع قهاصة مُالص الخضر ؤو ًُلبها مً مهلخت 

٤ بُا٢ت ؾىاب٣ه ال٣ًاثُت.الخالت اإلاضهُت، ٦ما ً  (3)ٞغ

اث الآلػمت  هو ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ٖلى ؤن ٢اضخي ألاخضار ٣ًىم بةظغاء الخدٍغ

غ الىؾاثل ال٨ُٟلت بتربِخه،  للىنى٫ بلى بْهاع الخ٣ُ٣ت، والخٗٝغ ٖلى شخهُت الُٟل وج٣ٍغ

بٗضٍ  ومً زمت ٞةن صوعٍ ال ٨ًمً في ؤلاؾخجىاب الٗاصي اإلاخسظ م٘ البالٛحن والىنى٫ 

للخ٣ُ٣ت، وبهما ألامغ باليؿبت لٟئت ألاخضر ًسخل٠ بط ؤهه ال ٨ًٟي طل٪، وبهما ال بض مً 

                                                           
٘ الجؼاثغي وال٣اهىن اإلا٣اعن، مجلت اإلاىاع للبدىر  1 _ هجاع ٖبض هللا، مبضؤ الخضعط بحن اإلاؿاولُت الجىاثُت وؾً الخضر في الدكَغ

 .370، م2018لجؼاثغ، الٗضص الخامـ، ًت، اوالضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ًخي ٞاعؽ، اإلاض

اًت ألاخضار، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي 1992( لؿىت 24_ال٣اهىن الُمجي ع٢م )2  اعة في: http://yemen_nic.info: بكإن ٖع ، جمذ الٍؼ

 .15:30ٖلى الؿاٖت:  15/10/2019
ِ، مظ٦غاث في ٢اهىن ؤلا  _ 3  .174، م 2008،  3ظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي، صاع َىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ، الجؼاثغ ، ٍمدمض خٍؼ

http://yemen_nic.info/
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ى الخٗٝغ ٖلى شخهُت الُٟل ؤو الخضر مً مسخل٠ الجىاهب وؤؾباب  شخيء مهم َو

غ هٕى ؤلاظغاء اإلاخسظ  وصواٞ٘ بهدغاٞه، ختى جخطر ُٞما بٗض الهىعة ل٣اضخي ألاخضار في ج٣ٍغ

 قإهه جغبِخه، وبٖاصة بصماظه في اإلاجخم٘.في خ٣ه، والظي مً 

غاعي ْغوٞه ٖىضما ال  لظل٪ ٣ٞاضخي الخد٤ُ٣ م٘ الصخو البالٜ ال ًدكضص مٗه ٍو

داث، ؤو ًضلي بها والتي ال حٗض في الخ٣ُ٣ت بؾخجىابا، ل٩ىن ال٣اضخي  ب في بصالء جهٍغ ًٚغ

م٘ ؤن ال٣ًاء  اإلاد٤٣ في َظٍ الخالت ًخل٣اَا ٞىعا وال ًُغح ٖلُه ؤؾئلت بل ٌؿم٘ ٣ِٞ،

الٟغوسخي طَب في َظٍ الى٣ُت بلى ؤن ألا٢ىا٫ التي ًضلي بها اإلاتهم بهٟت ٖٟىٍت ٖىض مشىله 

ألو٫ مغة ؤمام ٢اضخي الخد٤ُ٣ ٧اُٞت لل٣ى٫ بمغاٖاة ٢اٖضة بؾخجىاب اإلاتهم في اإلاىيٕى ولى 

 ، ٞما با٫ الُٟل الجاهذ في طل٪. (1)مغة واخضة

ي مجا٫ الُٟىلت الجاهدت، وطل٪ بخد٤ُ٣ ومً َىا ًبرػ جسهو ٢ًاة الخد٤ُ٣ ف

هخاثج بًجابُت، ال ؾُما باليؿبت إلؾخجىاب الخضر، بط اهه ال ٌؿخُُ٘ الخٗامل م٘ الخضر 

ا ال٣اهىن الخام بالُٟل، ٧ىن  ٣ت اإلاجابهت واإلادانغة، ألن مشل َظٍ الُغ١ ال ٣ًَغ بٍُغ

٤ الخام باألخضار ؤو َظا ألازحر في ٚاًاجه ؤن ًجٗل الُٟل اإلاازل ؤمام ال٣اضخي اإلاد٣

٢اضخي ألاخضار ًدـ بىٕى مً الُمإهِىت وألامان، وبهُال٢ا مً َظا اإلابضؤ ٞةن ال٣اضخي 

اإلاد٤٣ م٘ الُٟل ال بض ؤن ٌؿل٪ ؤًٞل الُغ١ وألا٦ثر مالثمت والتي جخم بها اإلاىا٢كت م٘ 

ظا ختى ًدؿجى لل٣اضخي اإلاد٤٣ م٘ الُٟل  بت، َو الُٟل، وججىب ٧ل مٓاَغ الخٝى والَغ

ه.ا  (2)لىنى٫ به في بَاع الخىاع الهاصت والٗاصي، بلى خ٣ُ٣ت الجغم اإلاغج٨ب مً َٞغ

ُت الخد٤ُ٣ الظي ًخىالٍ ال٣اضخي اإلاد٤٣ و  مما ؾل٠ ط٦ٍغ ؤٖالٍ، ٞةهه ال زالٝ في هٖى

م٘ الُٟل مً خُض الؿالؾت والخٗامل بهضوء وزل٤ ظى الش٣ت والُمإهِىت م٘ الُٟل، 

مت وهخاثجها، ألن ٖالط ألاؾباب البدض ًٖ ؤؾباب ؤلاهدغاٝ ؤ٦ثر  مً بُٖاء الاَخمام بالجٍغ

غاى، ٚحر ؤن َظٍ اإلاٗامالث في خض طاتها البض مً الخغم ٖلحها  ؤ٦ثر مً الاَخمام باأٖل

ت للُٟل، ألن الُٟل في ٖمغ الٗاقغة مً ٖمٍغ بلى ما ٢بل جمام  خؿب اإلاغاخل الٗمٍغ

الاَخمام به ؤ٦ثر في الخد٤ُ٣، م٘ الشالشت ٖكغة مً الٗمغ ًخىظب ٖلى ال٣اضخي اإلاد٤٣ 

الت مٗه، زالٞا مشال لُٟل ؤجم الشالشت ٖكغة مشال بلى ما ٢بل جمام  الخغم صاثما ٖضم ؤلَا

ا ما لُٟل ؤجم الؿاصؾت  ا ما اإلاٗاملت مٗه، زم حكضص هٖى الؿاصؾت ٖكغة ٞخس٠ٟ هٖى
                                                           

مبر  ٣10ُٗت، الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي، َبٗت ظضًضة ومى٣دت ومخممت في يىء ٢اهىن ؾؤخؿً بى  _ 1 ، صاع َىمه لليكغ والخىػَ٘، 2004هٞى

 .69، م2006، 5الجؼاثغ، ٍ
 .284اب٤، م مدمىص ؾلُمان مىسخى، مغظ٘ ؾ _ 2
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ُٟل في بَاع ٖكغة مً ٖمٍغ و٢بل جمام الشامىت ٖكغة، وبمٟهىم آزغ ٞةن اإلاٗاملت م٘ ال

  .  الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي جخضعط خؿب جضعط ٖمٍغ

ٞال٣اضخي اإلاد٤٣ ًجغي خضًض ؤو خىاع ٖاصي م٘ الخضر ٌؿىصٍ ظى الش٣ت 

والُمإهِىت، ٚحر ؤهىا هغي ؤن مهُلر ؤلاؾخجىاب وؤن ٧ان ًهلر م٘ البالٛحن، ٞةهه ال ًهلر 

هٕى مً آلامان في  م٘ الخضر ألهه ًدىي ٖلى هٕى مً الدكضًض، ومً زمت ومً ؤظل جد٤ُ٣

اصة  الخٗامل م٘ الخضر ههذ مٗٓم ال٣ىاهحن ٖلى يغوعة خًىع اإلادامي م٘ الخضر، ٍػ

 ٖلى خًىع الىلي ؤو الىصخي مٗه وهي الى٣ُت التي ؾىدىاولها ٖلى الىدى الخالي:  

 خضىز اإلادامي مؼ الحدر إحساءاث الخدلُم اللضائي: . ؤ

ىا٥ مً ًًٟل خًىع خًىع اإلادام م٘ الخضر الػم في ٧ل بظغاءاث الخ د٤ُ٣، َو

با للمتهم ؤو مً هٟـ اإلاى٣ُت التي ٌِٗكها الخضر، ختى ٌٗاوهه في ببٗاص ظى  مدام ٩ًىن ٢ٍغ

دؿؿه بالُمإهِىت، ٞهظا اإلادامي ؾ٩ُىن ٖلى صعاًت ؤ٦ثر  الخٝى الظي ًدـ به البالٛحن، ٍو

ت لل٣ا هىن الجىاجي" بٓغوٝ الخضر، وفي َظا الهضص ؤوصخى اإلااجمغ الخامـ للجمُٗت اإلاهٍغ

حر مضاٞ٘ للخضر اإلاتهم في ظمُ٘ مغاخل ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، وفي ظمُ٘ الجغاثم،  بخٞى

٨خٟي  ًٟل بٖٟاء الخضر مً خًىع بظغاءاث الخد٤ُ٣ بىٟؿه ٧لما ؤم٨ً طل٪، ٍو ٍو

بدًىع مدامُه ؤو والضٍ ؤو الىصخي ٖلُه، بط ًجب ؤن هبٗض الخضر ٢ضع ؤلام٩ان ًٖ ظى 

بت مما ٢ض ٩ًىن لها جإزحر في هٟؿه وحٗغ٢ل ؤلاظغاءاث الجىاثُت  الٗاصًت، وما ًدبٗه مً َع

ؾبُل بنالخه وجإَُله، ول٨ً في َظٍ الخالت ًجب ٖلى اإلاد٤٣ ؤن ًدُِ الخضر ٖلما بما 

ا." حَر  (1)جم في ُٚبخه مً بظغاءاث ؾىاء ؤ٧اهذ قهاصة ؤو جٟخِكا ؤو مٗاًىت ٚو

لصخو ؤزىاء اإلادا٦مت، وبهما اإلاهمت ٞاإلادامي مهمخه ال ج٣خهغ ٣ِٞ في الخًىع م٘ ا

م٨ً في بٌٗ الخاالث ؤلاؾخمغاع بٗض اإلادا٦مت  جٓهغ ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ٢بل بضاًت الجلؿاث، ٍو

 (2)اإلاضهُت. 

ٖلى يغوعة خًىع اإلادامي  12_15مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م 67ههذ اإلااصة 

زال٫ هو اإلااصة  في ظمُ٘ مغاخل اإلاخابٗت واإلادا٦مت والخد٤ُ٣ إلاؿاٖضة الُٟل، ومً

الؿالٟت الظ٦غ، ٞةن الٛاًت ال٨بري َى الضٖىة بلى يغوعة خًىع اإلادامي للمغاخل التي ًمغ 

مئىان ل٩ل بظغاء  مت، ٞهى خٟاْا ٖلى بؾخ٣غاٍع الىٟسخي والَا بها الخضر اإلاتهم بةعج٩اب ظٍغ
                                                           

 .120_ خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾاب٤، م  1
2
 _Mahieddine attoui, le tribunal criminal, edition revue et corrigee, office des publications 

universitaires, Alger, P 81. 
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ج٩ىًٍ  ًخسظ في خ٣ه في خًغة اإلادامي، ؾُما وؤهىا هجض ؤهه مً الىاخُت الٗملُت ال ًىظض

وال زبرة مٗخبرة وال جسهو لل٣ًاة اإلاخٗاملحن م٘ َظٍ الٟئت، بضاًت مً مغخلت اإلاخابٗت بلى 

 ٚاًت الى٤ُ بالخ٨م في خ٣ه في مغخلت اإلادا٦مت وجىُٟظٍ.

٣ت  12_15مً ٢اهىن الُٟل ع٢م  67في خحن ؤقاعث ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  بلى ٍَغ

٤ الخضر ؤو ممشله الكغعي، وبن حٗظع بزخُاع اإلادامي للُٟل ؤو الخضر ٞهىا ً خم ًٖ ٍَغ

ٖلحهم ؤو لم ًخم بزخُاع مدام ٞهىا ًسخاع لهم مدام مً َٝغ ٢اضخي ألاخضار ؤو ٢اضخي 

الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار، ؤو ٌٗهض طل٪ لى٣ُب اإلادامحن إلزخُاع اإلادامي جل٣اثُا، 

٣ا للك ا ٞو ٣ا لل٣اثمت اإلاٗضة مً َٝغ الى٣ابت قهٍغ ٩ىن ٞو غوٍ وال٨ُُٟاث اإلادضصة في ٍو

٘ والخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما.    الدكَغ

٘ ألاعصوي ؤ٢غ في اإلااصة  ٗاث اإلا٣اعهت ٧الدكَغ مً ٢اهىن  13وهجض في البٌٗ مً الدكَغ

٣ا آلزغ حٗضًل لؿىت  ، ؤصعظذ خ٨ما عاعي ُٞه مهالر الخضر الًٟلى، 2007الاخضار ٞو

ظا بىظىب اؾخضٖا ء ولي الخضر ؤو ونُه ؤو الصخو وطل٪ ُٞما ًسو جبلُٜ الىلي، َو

اإلاؿلم الُه ببخضاءا مً مغخلت الخد٤ُ٣ م٘ الخضر ولجلؿت اإلادا٦مت بىاؾُت مظ٦غة 

 (1)صٖىة، ٖلى ؤن ًخم بقٗاع مغا٢ب الؿلى٥ بظل٪.

ظا ما ٢غعجه مد٨مت الخمُحز ألاعصهُت في الٗضًض مً ٢غاعاتها بإن َظا ؤلاظغاء ٌٗض ؤمغا  َو

غي ُٞه خماًت إلاهلخت  ضم مغاٖاجه مً قإن طل٪ ؤن ًجٗل ظَى الخضر، وؤن مسالٟخه ٖو

الخ٨م مؿخىظبا الى٣ٌ، ؤما ال٣ٟه الجىاجي ألاعصوي ٞحري ؤن بؾخضٖاء َاالء ألاشخام 

ًخٗحن ؤن ًخم خؿب الترجِب الىاعص في الىو، ِٞؿخضعى ؤوال الىلي، و بطا حٗظع طل٪ ًخم 

(2).اؾخضٖاء الىصخي زم بٗض طل٪ الصخو اإلاؿلم الُه الخضر
 

وهغي ؤن َظا الترجِب في بؾخضٖاء مً في خماًخه الُٟل، له ٚاًت واخض باليؿبت 

ى بٖالمهم بما حؿبب ُٞه َظا ألازحر مً ظغم، ٚحر  لجمُ٘ ألاشخام ال٣اثمىن بالُٟل َو

ؤهىا هغي ؤن جإزحر طل٪ في الىٟؿُت ٢ض ًسخل٠ خؿب الترجِب ٞخإزحر ألاب باعج٩اب ببىه للجغم 

٨ظا، ٞالترجِب لِـ ٣ِٞ مً الىاخُت لِـ ٧الىصخي مشال  ؤو الصخو اإلاؿلم بلُه َو

٨ظا.  ، َو  البُىلىظُت ألاب ٧ىهه ؤبٍى

                                                           
ضة الغؾمُت ع٢م  1968( لٗام ٢24اهىن ألاخضار ع٢م ) _1 ش ج 2089اإلايكىع في الجٍغ  2007/35واإلاٗض٫ بأزغ ٢اهىن ع٢م  16/04/1968اٍع

ضة الغؾمُت ع٢م  ش  4823واإلايكىع في الجٍغ ش www.farrajlawyer.com، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي 01/05/2007جاٍع اعة بخاٍع ، جمذ الٍؼ

 .17:00ٖلى الؿاٖت  18/02/2020
 .148مغظ٘ ؾاب٤، م  _ زاثغ ؾٗىص الٗضوان، 2
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 زاهُا: إحساء البدث الاحخماعي

البدض الاظخماعي زانت في الجىاًاث والجىذ، ٞهىا ًىضب ٢اضخي ألاخضار مىضوبا مً 

ولي زام بالخضر مهلخت اإلاالخٓت والتربُت في الىؾِ اإلاٟخىح، ل٣ُىم ببدض اظخماعي ؤ

ُٞما ًسو خُاجه الاظخماُٖت، خُاجه الضعاؾُت، وؾُه الٗاثلي مسالُاجه، خُاجه الٗملُت 

خباع ًىم  وؾحرجه م٘ اإلاجخم٘، ٣ُٞضم َظا البدض ل٣اضخي ألاخضار الظي ًإزظٍ بٗحن الٖا

 (1)اإلادا٦مت.

ؤن ماجمغ ومً زمت ٞةن الخُاة الاظخماُٖت للُٟل لها جإزحر ٦بحر في ظىىخه، لظل٪ هجض 

ىع٥ في ؾبخمبر  الن الٗالمي لب٣اء الُٟل  1990ال٣مت الٗالمي بيٍُى ؤقاع بلى ؤن "ؤلٖا

حر مؿخ٣بل ؤًٞل ل٩ل ؤَٟا٫ الٗالم، بط ؤجهم  وخماًخه وهماثه، ٢ض وظه هضاء ٖاإلاُا لخٞى

الث ال٣ٟغ وألاػماث الا٢خهاصًت  ٟا٫ ٌٗاهىن مً ٍو اء يٟٗاء، زانت وؤن مالًحن ألَا ؤبٍغ

ٕ والدكغص ومً ألاوبئت وألامُت وجضَىع البِئت، ومً زم وظب الاَخمام بصخت ومً الجى 

الُٟل وحٗلُمه وجإَُله، م٘ جضُٖم صوع اإلاغؤة ويمان خ٣ى٢ها ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة م٘ الغظل 

(2)لهالر ؤَٟا٫ الٗالم."
 

ومً زمت ٞالُٟل َى مؿاولُت الجمُ٘ بضؤ مً الىىاة ألاولى وهي ألاؾغة مغوعا 

مت ٞهىا جشىع مؿإلت  باإلاجخم٘، وطل٪ بدماًخه صون بهدغاٞه، ٚحر ؤهه في خالت بعج٩اب ظٍغ

ت  لُه ولل٣ى٫ مضي مؿألت الخضر ظؼاثُا البض مً مٗٞغ اإلاؿاولُت الجؼاثُت للخضر، ٖو

ت مهمت والتي جىي٘ ٞحها البظعة ألاولى لصخهُت  مغخلت َٟىلخه، والتي هي "مغخلت ٖمٍغ

ت، الُٟل، وفي يىء زبراتها ًخدضص ؤلا  َاع الٗام لصخهِخه، ٞةطا ٧اهذ زبراتها ؾاعة وؾٍى

غة وماإلات ٞؿختر٥  ٞؿِكب الُٟل بوؿاها مخ٨ُٟا هٟؿُا وبظخماُٖا، وبن ٧اهذ زبراتها مٍغ

ىه الىٟسخي، بن زبراث الُٟىلت جدٟغ بجظوعَا في ؤٖما١  آزاعا ياعة في شخهِخه، وفي ج٩ٍى

حر البِئت شخهُت الُٟل، ألهه ما ًؼا٫ ٧اثىا ٢ابال لله٣ل و  الدك٨ُل، ولهظا ًخىظب جٞى

ؤلاظخماُٖت الهالخت للُٟل ٧ي ٌكب مخمخٗا بالصخت الىٟؿُت والخىا٤ٞ الىٟسخي 

وؤلاظخماعي، بُض ؤن جمخ٘ الُٟل بالخىا٤ٞ الىٟسخي وؤلاظخماعي ًخُلب بقبإ ٧اٞت خاظاجه 

لخىجغ البُىلىظُت والىٟؿُت وؤلاظخماُٖت بالهىعة اإلاُلىبت، ٦ما ًخىظب خماًخه مً ا

                                                           
٤ ؤخ٩ام ههىم ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، صاع َىمه، الجؼاثغ، ٍ 1  .171، م 2015، 2_ ٢اصعي ؤٖمغ، ؤَغ الخد٤ُ٣ ٞو
ت، ص ٍ،  _ 2  .316، م 2005ٖبض الغخمً مدمض الِٗؿىي، ظغاثم الهٛاع، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضاٍع
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وال٣ل٤ والخٝى والٛحرة والًٛب وؤلاخؿاؽ ب٣لت ألامان، ومٗاملخه ٖلى ؤؾاؽ مً الخٟهم 

 (1)الٗم٤ُ لضواٞٗه و بهٟٗاالجه وبخؿاؾه."

٩ي ؤ٦بر مً جإزحر ٧ل عظل في  ٣ًى٫ ظىن صًىي الظي ٧ان جإزحٍر في هٓام التربُت ألامٍغ

بهما حِٗل بالخجضًض، وبن ٖملُت بن ألامت  َظا الٗهغ، في ٦خابه" الضًم٣غاَُت والتربُت"

الخجضًض ج٣ىم ٖلى حٗلُم الهٛاع، بن َظٍ ألامت ج٩ىن مً ألاٞغاص ألامُحن وعزت نالخحن 

هم في ٢ىالب ٣ٖاثضَا ومىاهج خُاتها. ت خُاتها، وجهٚى  (2) لىؾاثلها وهٍٓغ

اث٠ ألاؾاؾُت لؤلؾغة، بط ؤن ألاؾغة جلٗب  ٞالخيكئت الاظخماُٖت بطا للُٟل مً الْى

عا َاما في الؿىىاث ألاولى، وهي اإلاغخلت التي ٣ًًحها الُٟل في اإلاجز٫، ٦ما ؤن ٖلماء صو 

ُٟت الىخُضة والهامت التي جمـ  ا الْى ؤلاظخمإ ؤقاعوا بلى الخيكئت ؤلاظخماُٖت بةٖخباَع

الىٓام ألاؾغي، بط ؤن زهاثو ٖملُت الخيكئت ؤلاظخماُٖت ح٨ٗـ بججاَاث ال٣اثمحن 

ُٟ ب الُٟل ٖلى ؤهماٍ مُٗىت ٖلحها، وحٗجى الْى ت الٓاَغة لٗملُت الخيكئت ؤلاظخماُٖت بخضٍع

ت  ُٟتها ال٩امىت ٞخخطر في ؤَضاٝ ٖضة ...ؤَمها: جىخض الُٟل م٘ مجمٖى مً الؿلى٥ ؤما ْو

مً ألاهماٍ الش٣اُٞت مشل ال٣ُم ؤلاظخماُٖت والجمالُت وألازال٢ُت، ٦ما تهضٝ بلى حٗلُم 

غو  ت جخ٤ٟ ْو  (3)ٝ مجخمٗه.الُٟل مهاعاث يغوٍع

وؤن ُٚاب ؤنى٫ ومباصت التربُت ٢ض ًاصي بالُٟل بلى ؤلاهدغاٝ ال مدا٫، ٞالُٟل الظي 

غ  ى ألامغ الظي ؤ٦ض ٍَى ؤؾغجه م٨٨ٟت لؿبب ما ٞهىا ٩ًىن ؤ٦ثر ٖغيت لئلهدغاٝ، َو

(heuyer مً زال٫ بدض ؤظغاٍ في مضًىت باَعـ ؾىت )باإلائت مً  88ؤن وؿبت  1942

حن َ  (4)م مً ؤؾغ م٨٨ٟت.ألاخضار اإلاىدٞغ

ؿذ" والظي بٖخبر" ؤن ألاٞٗا٫ التي جهضع ًٖ الخضر وزانت  ٦ما ًا٦ض ؤًًا "صًبَى

ً الصخهُت للؿُُغة ٖلى الىا٢٘ و٢ض  الؿغ٢ت، بما ؤن ج٩ىن مً ؤظل جى٦ُض الظاث وج٩ٍى

ج٩ىن هدُجت نغإ صازلي ٩ًىن الٟٗل الجاهذ ُٞه ولُض ٢ىي صازلُت ال واُٖت جٟلذ مً 

                                                           
لى ظىىح ألاخضار، م٣ا٫ ميكىع في مجلت ٧لُت البىاث، ظامٗت بٛضاص، الٗغا١، اإلاجلض _ بؾماُٖل َه ٖبض، ألاؾباب الىٟؿُت اإلااصًت ب 1

 .03، م 2010(، 3) 21
_مدمض ؤمحن اإلاهغي، اإلاؿاولُت، ٣ٖباث في ؾبُلىا مً اإلاؿاو٫ ًٖ جسلٟىا؟ بحن التربُت الخضًشت والتربُت ؤلاؾالمُت، صاع ألاع٢م لليكغ   2

ذ، ٍ والخىػَ٘،  .127، م 1979، 1ال٩ٍى
جي الشاوي مىؾىم خى٫ ؤلاجها٫ وظىصة الخُاة   3 _ الٗاًب ؾلُم، بٛضاصي زحرة، الخ٨ٟ٪ ألاؾغي وؤزٍغ ٖلى بهدغاٝ الُٟل، اإلالخ٣ى الَى

ل  09/10في ألاؾغة ؤًام   02، ٢ؿم الٗلىم ؤلاظخماُٖت ،٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت، ظامٗت ٢انضي مغباح ،وع٢لت، م 2013ؤٍٞغ
بذ ًاؾمُىت، الخ٨ٟل الىٟسخي بجىىح ألاخضار: صعاؾت جدلُلُت، مجلت عواٞض للبدىر والضعاؾاث، ظامٗت ٚغصاًت، الٗضص الشاوي، _ حكٗ  4

 .189 ، م2017
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اث حٗبر ًٖ ٖضم ؤلاهخماء ؾُُغث الصخ و، بال ؤن َظٍ ألاٞٗا٫ الجاهدت ما هي بال جهٞغ

ؤلاظخماعي للخضر مما ًجٗله ًخمغص ٖلى ٢ُم ومٗاًحر اإلاجخم٘ ُٞماعؽ الؿغ٢ت ٦خٗبحر ًٖ 

طخي."  (1) ؤلاخباٍ وألالم اإلاٗىىي ُٞخسظَا ٦دل حٍٗى

زهاثو وهجض ؤًًا ؤن ألاخضار الجاهدحن ؤو اإلاٗغيحن للجىىح ٌكتر٧ىن في 

ش ألاؾغي اإلاًُغب، ؤو مً جهضٕ ألاؾغة  وبم٣اصًغ مخٟاوجت، وهي في مٗٓمها هابٗت مً الخاٍع

اصة ٖلى ما ًهاخبها مً خغماهاث مخٗضصة جخٟاٖل ُٞما بُجها ٧ي  ونىال بلى ُٚابها ٧لُا، ٍػ

اَٟي...(، م٘  اًت والخماًت، وخغمان ماصي ٖو ا الؿلبُت) الخغمان مً الٖغ جٟا٢م مً آزاَع

ِ مً الايُغاباث والهغاٖاث الىٟؿُت اإلاخٟاوجت في قضتها، والتي جبرػ في ايُغاباث زلُ

الىىم، وؤلاخباٍ..، و٧لها هاججت ؤؾاؾا ًٖ اوٗضام الُمإهِىت ال٣اٖضًت التي ٖاقها الخضر 

في ؤؾغجه، والتي ًضاٞ٘ ًٖ طاجه ججاٍ ما جىلضٍ مً ٢ل٤ مً زال٫ لبـ ظلض الخمؿاح 

اٖغ، وججض ٧ل مً الخغماهاث و الايُغاباث اإلاسغط لها مً زال٫ والخى٨غ للٗىا٠َ واإلاك

الؿلى٥ الجاهذ ؤو الٗضواوي مً زال٫ حؿمُت ًُل٤ ٖلحها "جُٟٗل ايُغاباث والهغاٖاث 

  (2)ؾلى٦ُا"، وال بض مً ٖالط َظٍ الخغماهاث.

ومً زمت ٞةن جيكئت الُٟل الٛحر ؾلُمت، لها جإزحر ٦بحر في ظىىخه، وبالخالي ًخىظب 

ه، وؤظحز ُٞما ب ظغاء البدض الاظخماعي للخضر في الجىاًاث و٦ظا في الجىذ اإلاغج٨بت مً َٞغ

ظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة  مً ٢اهىن  66ًسو اإلاسالٟاث اإلاغج٨بت مً َٝغ الخضر، َو

ت 2015ًىلُى  15اإلااعر في  15/12ع٢م  الُٟل الجؼاثغي  ، ومً زال٫ َظا الىو ٞةن بظباٍع

للخضر ؤو الُٟل ٞةهه مغجبُا بمضي زُىعة الىن٠ ؤلاظغامي  بظغاء البدض الاظخماعي

اإلاخاب٘ به الخضر ؤو الُٟل، ٞإوظبه اإلاكٕغ ُٞما ًسو الجىذ والجىاًاث وؤظاٍػ ُٞما 

ظا ل٩ىن َظٍ ألازحرة مهما ج٨ً َبُٗت ألاٞٗا٫ اإلاغج٨بت مً َٝغ  ًسو اإلاسالٟاث، َو

اصة ٖلى ؤن ال٣ٗىباث الخضر ٞةجها لِؿذ ظؿُمت، مشلما َى الخا٫ في الجىذ  والجىاًاث، ٍػ

اإلا٣غعة للمسالٟاث لِؿذ مكضصة و٢اؾُت باليؿبت لؤلخضار، وم٘ طل٪ ُٞب٣ى مً 

اإلاؿخدؿً بُٖاء للمسالٟاث ؤولىٍت في بٖضاص البدض الاظخماعي للخضر، ألن خضر الُىم 

، مً ٢اهىن ال٣ٗىباث 442اإلاغج٨ب إلاسالٟت بؿُُت مشال مسالٟت الًغب والجغح الٗمضي 

                                                           
حن ملُلت،  _1 ذ بمغ٦ؼي ألاخضار بمضًىتي ٢ؿىُُىت ٖو خىمغ ؾمُت، ؤزغ الٗىامل ؤلاظخماُٖت في ظىىح ألاخضار، صعاؾت مُضاهُت ؤظٍغ

 .30 ،م2005/2006حر،الجؼاثغ،مظ٦غة ماظؿخ
ًاء، ؾلؿلت 2 ت اإلاٗىُت بهم في الضو٫ ألٖا _ مهُٟى حجاػي، ألاخضار الجاهدىن ومك٨التهم ومخُلباث الخدضًض والجهاث ؤلاصاٍع

ً، الٗضص   .109، 108، م م 2010، 1، 57ٍالضعاؾاث ؤلاظخماُٖت، البدٍغ
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مت ظؿُمت ٧الجىذ مشال ظىدت الًغب والجغح الٗمضي بؿالح ؤبٌُ  ٚضا جىنله بلى ظٍغ

مً ٢اهىن ال٣ٗىباث والجىاًاث مشال ظىاًت الًغب والجغح الٗمضي  266َب٣ا للماصة 

اة َب٣ا للماصة   مً ٢اهىن ال٣ٗىباث. 264اإلاٟطخي بلى الٞى

ؤن  2015ًىلُى  15اعر في اإلا 12_15مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م  68وههذ اإلااصة 

٢اضخي ألاخضار ًخىلى بظغاء البدض الاظخماعي، ؤو ٩ًل٠ بظل٪ مهالر الىؾِ اإلاٟخىح 

ت لؤلؾغة،  لل٣ُام بةظغاء بدض اظخماعي ججم٘ ُٞه ٧ل اإلاٗلىماث ًٖ الخالت اإلااصًت واإلاٗىٍى

ً الٓغوٝ التي ً مىاْبخه في الضعاؾت وؾلى٦ه ٞحها ٖو ً َبإ الُٟل وؾىاب٣ه ٖو  ٖو

٣لي بن لؼم ألامغ.     ٖاف وجغبى ٞحها، ٦ما ؤهه ًإمغ بةظغاء ٞدو هٟؿاوي ٖو

ٗاث اإلا٣اعهت الٗغبُت مجها هجض ؤن الُٟل الجاهذ ؤو الخضر  ؤما في البٌٗ مً الدكَغ

الظي ًىي٘ في صاع اإلاالخٓت، َى لٛغى خماًخه مً الخٗامل م٘ اإلاجغمحن ال٨باع، وفي َظٍ 

ًا، ٦ما ًخم صعاؾت الضاع ًخم ٞدو الخضر ظؿضًا،  خم مٗالجخه بن جبحن ؤهه مٍغ ٍو

شخهِخه وؾلى٦ه في اإلاىا٠٢ اإلاسخلٟت وفي اليكاٍ الخغ، والظي ًم٨ً ؤن ٌٗبر ُٞه حٗبحرا 

خ٣ُ٣ُا ًٖ ٧ل هؼاٖاجه ومُىله وجىظهاجه، وبٗض جىاو٫ شخهُت الخضر مً مسخل٠ ظىاهبه 

غ جهاثُا ًٖ ؾلى٥ وشخهُت اإلاسخلٟت، ًخىلى ؤلازهاجي ؤلاظخماعي في َظٍ الضاع بةٖض اص ج٣ٍغ

  (1)الخضر ؤزىاء جىاظضٍ بهظٍ الضاع.

اًت ألاخضار  ٘ الٗغاقي هو في ٢اهىن ٖع ٗاث اإلا٣اعهت ٧الدكَغ وهجض ؤًًا مً الدكَغ

الىاٞظ ؤهه ؤوظب حك٨ُل م٨خب عؾمي ؾمي بـ )م٨خب صعاؾت الصخهُت(، ومهمخه ألاؾاؾُت 

الٟدو الُبي والىٟسخي والبدض صعاؾت شخهُت الخضر صعاؾت م٣ٗمت مً زال٫ 

٣لُا وهٟؿُا لدصخُو ألامغاى التي ٌك٩ى  ظا لٛغى ٞدو الخضر بضهُا ٖو ؤلاظخماعي، َو

ت الضاء."  (2)مجها ٢ض ج٩ىن الؿبب في ظىىخه، ل٩ىن الضواء ال ًم٨ً ؤن ًىن٠ بال بمٗٞغ

غ الظي ٣ًىم به ؤلازهاجي ؤلاظخماعي بضاع اإلاالخٓت، ٞةهه ًخىل ى وػٍاصة ًٖ الخ٣ٍغ

غ  ً ج٣اٍع ال٣ُام ببٌٗ اإلاهام والتي جسو الُٟل مجها مالخٓت وجدب٘ ؾلى٥ الخضر وجضٍو

ًىمُت ٖىه ج٨ك٠ ًٖ ظىاهب شخهِخه، بؾخ٣با٫ الخضر والخس٠ُٟ ٖما ٌٗاهُه مً 

مكاٖغ ؾلبُت مغجبُت بمى٢ٟه ؤلاق٩الي، م٘ الخهى٫ ٖلى بٌٗ البُاهاث ألاولُت ًٖ ألاؾغة 

                                                           
ٗاث ؤلاظخماُٖت ) ألاؾغة، ا _1 اء لضهُا الُباٖت واليكغ، مدمض ؾُض ٞهمي، الدكَغ لُٟل، اإلاٗا٢حن الٗمل، ألاخضار(، صاع الٞى

ت، ٍ  .293م  ،2007، 1ؤلاؾ٨ىضٍع
 .٧82ىؾغث خؿحن ؤمحن البرػهجي، مغظ٘ ؾاب٤، م  _ 2



 واحلكم القضائي التدرج يف األحكام اإلدرائية املطبقة على احلدخ اجلانح أمام دهيت التخقيقالفصل الجاني: 

270 

خذ مل٠ زا اعجه واإلاؿ٨ً والٗمل ٞو م بالخضر، ؤلاجها٫ بإؾغة الخضر ومؿاٖضتها لٍؼ

   (1)والخٗٝغ ٖلى بججاَاتها هدى مك٩لخه.

غ الخام بالخضر مً َٝغ ؤلازهاجي  وفي َظٍ الخالت بٗض ؤلاهتهاء مً بٖضاص الخ٣ٍغ

اجه ًخىلى ج٣ضًمه بلى م٨خب  ؤلاظخماعي بضاع اإلاالخٓت، وطل٪ بخ٣ُُم شخهُت الخضر وجهٞغ

اُٖت لؤلخضار، َظا ألازحر الظي ًخىلى ؤًًا الخدغي ًٖ خالت الخضر مً اإلاغا٢بت ؤلاظخم

خم بًضإ زالنت  الىاخُت ؤلاظخماُٖت ٢هض الى٢ٝى ٖلى الٗىامل التي ؤصث بلى بهدغاٞه، ٍو

البدىر ظمُٗها)الٟدو الُبي والىٟسخي والبدض ؤلاظخماعي( بلى اإلاد٨مت ٢بل بو٣ٗاص 

ى٢ت بغؤي اإلا ٨خب ًٖ نالخُت الخضر للىي٘ جدذ اإلاغا٢بت الجلؿت لئلَإل ٖلُه، مٞغ

  (2)الاظخماُٖت ؤو الخىنُت بةًضاٖه بخضي اإلااؾؿاث لٗضم نالخُخه.

بت وخب مىه،  وفي ألازحر هغي ؤهه ال بض ٖلى مغا٢ب الؿلى٥ ؤلاظخماعي ؤن ٌؿ٘ ًٖ ٚع

وبةؾخٗما٫ قتى الُغ١ للبدض وصعاؾت مٗم٣ت للٓغوٝ اإلادُُت بالخضر، و٧ل ما له نلت 

ا ما ٣ًُجي ًٖ ؤؾباب ظىىح الخضر، ألن الٗمل مً  به للىنى٫ في الجهاًت بلى ببضاء عؤًا هٖى

غ ٦ةصاعي وبًضاٖه للمد٨مت صون الخدغي الجُض والاَخمام  غ ج٣ٍغ ؤظل الٗمل ٣ِٞ وجدٍغ

بمىيٕى الخضر، ٞةهه بالىدُجت ج٩ىن الخىنلت ال ٢ُمت لها للخضر و٦ظا لل٣اضخي اإلا٣غع في 

غ، ؾُم  ا في ازخُاع الخضبحر ألانلر. طل٪ الخ٣ٍغ

 اإلاظؤولين حصائُا زالثا: الحبع اإلاؤكذ لألخدار

ضم ببٗاصٍ ًٖ الىؾِ ؤو البِئت   الضٖىة صاثما مغاٖاة اإلاهلخت الًٟلى للُٟل، ٖو

ت مُٗىت ومدضصة ٢اهىها، ومتى  التي بٖخاص الىظىص ؤو الِٗل ٞحها، ٚحر ؤهه في مغاخل ٖمٍغ

مت جخُلب بً ضاٖه الخبـ، ٟٞي َظٍ الخالت ال بض ٖلى ال٣اضخي مغاٖاة بعج٨ب الُٟل ظٍغ

طل٪، ٖلى ؤن ًب٣ى ألازظ بهظا ؤلاظغاء ُٞه هٕى مً الخؿاؾُت، ألن ألانل في الخٗامل م٘ 

ت ما لم ًخم ؾً الغقض  الُٟل َى الخضابحر الخماثُت والتهظًبُت ل٩ىهه في َظٍ اإلاغاخل الٗمٍغ

تر٥ ٞحها بالٛىن، لظل٪ ال بض مً صعاؾت َظا الجؼاجي ال ػا٫ ضخُت ظغاثم، ؾُما وبن بق

 ؤلاظغاء ٖلى الىدى الخالي:

                                                           
 .294، 293مدمض ؾُض ٞهمي، مغظ٘ ؾاب٤، م م  _ 1
 .294م  ،هٟؿهمغظ٘  _ 2
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 هظسة اللاهىن الدولي لحبع الحدر اإلاظؤول حصائُا مؤكخا .ؤ 

في ؤنله  َى  الخبـ الاخخُاَي ؤو الخبـ اإلاا٢ذٞىٓغة ال٣اهىن الضولي خى٫ بظغاء 

خبرة باليؿبت للبالٛحن، ًمشل بظغاء ٢اؾُا باليؿبت للمتهمحن البالٛحن، ٞةطا ٧اهذ ٢ؿاوجه مٗ

ٗاث الجؼاثُت حٗمل  ٞةهه ٌٗخبر ؤقض ٢ؿاوة باليؿبت لؤلخضار، لظل٪ هجض ؤن مٗٓم الدكَغ

م وؤن ألاَضاٝ التي حؿعى له مسخل٠ ؤلاجٟا٢ُاث اإلاهخمت بكاون الُٟل  ٖلى جداقُه، ٚع

ومً  بلى ظٗل الُٟل مخىاظضا في بُئخه الُبُُٗت وهي ؤؾغجه، ٞهىا ببٗاصٍ ًٖ َظٍ ألاؾغة

ً، ٞةن مً قإن َظا الىي٘ ؤن ٌؿبب له نضمت هٟؿُت و بيُغابا ؾلى٦ُا،  بقغاٝ ألابٍى

.ً اًت الُبُُٗت لؤلبٍى    (1)ل٩ىن الُٟل ال بض ؤن ًٓل جدذ الٖغ

مت ال بض ؤن ًخمخ٘ باألَلُت الجؼاثُت ؤي مخمخٗا بالبلٙى  ظا ل٩ىن مدضر الجٍغ َو

ظا ال ًدضر جماما بال بٗض وبال٣ٗل بمٗجى ؤن مل٩اجه الظَىُت وال٣ٗلُت ج ٩ىن م٨خملت، َو

الىطج والىمى ال٣ٗلي بمطخي ؾىىاث، ومً زمت ٞة٦خما٫ اإلال٩اث الظَىُت ٌؿخُُ٘ الصخو 

ؿخيبِ ..بلخ، ٞدؿب الضعاؾاث والخجاعب ٞةن اإلال٩اث الظَىُت  خهىع َو ٟهم ٍو ؤن ٨ًٟغ ٍو

٣ا  اإلاىسًٟت هدُجت لٗىاعى مجها نٛغ الؿً الظي لم جىطج ُٞه اإلال٩اث، ٞهىا الهٛحر ٞو

لها ًدؿبب في بخضار بٌٗ الجغاثم، م٘ جإزحر اإلادُِ زانت مً ال٨باع، لظل٪ ٞٗضم هطج 

.   (2)٢ضعاتهم ال٣ٗلُت ٞهي جهبذ وؾُا مهُئا للجىىح اإلاب٨غ وؾهىلت الخإزحر ُٞه ؤ٦ثر مً ٚحٍر

ت بلى ؤزغي، لظل٪ في خالت ما بن  ومً زمت ٣ٞضعاث الُٟل جسخل٠ مً مغخلت ٖمٍغ

ج٨ب الُٟل ظىدت ٞةهه ال بض ٖلى ال٣اضخي اإلاد٤٣ مٗه اللجىء بلى الخضابحر التهظًبُت ؤو بع 

التربىٍت ٦إنل، خٟاْا ٖلى هٟؿُت الُٟل ؤ٦ثر وبب٣اثه في الىؾِ الظي اٖخاص الىظىص ُٞه، 

ؤما بطا جبحن له ؤن الجغم اإلاغج٨ب طو زُىعة، و٦ظا ؾً الخضر ٢ض ًجٗله مىي٘ خبـ 

ب٣ى في ألازحر طو زُىعة ٖلُه. ما٢ذ ٞله ؤن ًلجإ ب  لُه بؾخصىاءا، ٍو

بطا ٞالخبـ اإلاا٢ذ ٢ض بَخم به ال٣اهىن الضولي، وطل٪ باليؿبت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة 

ٟا٫ مً  ظا بجٗل مك٩لت خغمان ألَا للُٟىلت )الُىهِؿ٠( في مجا٫ ٢ًاء ألاخضار، َو

ذ صعاؾت جدذ اث َظٍ اإلاىٓمت، و٢ض ؤظٍغ اتهم في م٣ضمت ؤولٍى بقغاٝ مً الُىهِؿ٠،  خٍغ

تهم في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم ًبلٜ ملُىن َٟل،  ٟا٫ اإلادغومحن مً خٍغ ؤزبدذ ؤن ٖضص مً ألَا
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وحؿعى مً زال٫ طل٪ مىٓمت الُىهِؿ٠ بلى الخ٣لُل مً َظا الغ٢م اإلاغجٟ٘، وحٗخبٍر بخضي 

اع خاولذ بجبإ زالر بؾتراجُجُاث إلاٗالجت اإلاك٩لت. اث، وفي َظا ؤلَا   (1)ألاولٍى

وجبرػ َظٍ ؤلاؾتراجُجُاث الشالزت في" ؤوال/ بٖخمضث الُىهِؿ٠ بؾتراجُجُاث حصج٘ 

لى ؤلاخالت بلى زاعط الىٓام ال٣ًاجي، ٞاإلؾترجُجُاث اإلاٗىُت بةجهاء  م ٖو ٖلى بجهاء الخجٍغ

اتهم، وب٦دكٟذ الُىهِؿ٠ ؤن ٦شحرا مً  ٟا٫ مً خٍغ م جبدض في ٦ُُٟت خغمان ألَا الخجٍغ

ٟا٫ الظً مت، َب٣ا للمٟهىم ال٣اهىوي، َاالء ألَا اتهم لم ًغج٨بى ؤي ظٍغ ً خغمىا مً خٍغ

٨ٞشحرا مجهم مً ؤَٟا٫ الكىإع ومً اإلاكغصًً ومً الآلظئحن، وجبدض َظٍ ؤلاؾتراجُجُاث 

ٟا٫ في الىٓام ال٣ًاجي  باإلخالت زاعط الىٓام ال٣ًاجي في َغ١ تهضٝ بلى ججىب بصزا٫ ألَا

بؾتراجُجُاث الٗضالت الخهالخُت، وبدض آلالُاث  الخ٣لُضي، زاهُا/ بٖخمضث الُىهِؿ٠

ؼ وخماًت خ٣ى١ الُٟل،/ زالشا  الخ٣لُضًت اإلاخٗل٣ت ب٣ًاء ألاخضار والتي جخىا٤ٞ م٘ حٍٗؼ

ت بىظه ٖام،  ؤونذ الُىهِؿ٠ بدبجي زُاعاث بضًلت ًٖ الخبـ اإلاا٢ذ والخغمان مً الخٍغ

ت.٦خل٪ اإلاىصخى بها في ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا الىمىط  (2)ظُت للخضابحر ٚحر ؤلاخخجاٍػ

ومً زمت ٞةن ال٣اهىن الضولي ًىٓغ بلى ؤن الخبـ اإلاا٢ذ َى هٕى مً ؤهىإ الخغمان ؤو 

ت، وبالخالي ٞهى بظغاء بؾخصىاجي ًجب ٖضم اللجىء بلُه بال في خاالث الًغوعة  الخض مً الخٍغ

ال٣ٟغة  09صة ال٣هىي ومتى جُلبذ مهلخت الخضر طل٪، وفي َظا الهضص هجض ؤن اإلاا

ألاولى مً بجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة الخانت بد٣ى١ الُٟل ) بجٟا٢ُت هُىعوع٥( بمىظب اإلااصة 

غاٝ ٖضم ٞهل الُٟل ًٖ والضًه ٖلى ٦ٍغ مجهما، بال 49 ، ٖلى ؤهه" جًمً الضو٫ ألَا

٣ا لل٣ىاهحن وؤلاظغاءاث  ىا بةظغاء بٖاصة هٓغ ٢ًاثُت، ٞو ٖىضما ج٣غع الؿلُاث اإلاسخهت، َع

ٗمى٫ بها، ؤن َظا الٟهل يغوعي لهىن مهالر الُٟل الًٟلى و٢ض ًلؼم مشل َظا اإلا

ال٣غاع في خالت مُٗىت مشل بؾاءة الىالضًً مٗاملت الُٟل ؤو بَمالهما له ؤو ٖىضما ٌِٗل 

خٗحن بجساط ٢غاع بكإن مدل ب٢امت الُٟل.  (3)الىالضًً مىٟهلحن ٍو

غاٝ، ؤن ال ٣ٞغة ب مً َظٍ ؤلاجٟا٢ُت ٖلى  37وجىو اإلااصة  ؤهه " ج٨ٟل الضو٫ ألَا

جب ؤن ًجغي بٖخ٣ا٫ الُٟل  خه بهىعة ٚحر ٢اهىهُت ؤو حٗؿُٟت، ٍو ًدغم ؤي َٟل مً خٍغ
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٣ا لل٣اهىن و ال ًجىػ مماعؾخه بال ٦ملجإ ؤزحر وأل٢هغ ٞترة ػمىُت  ؤو بخخجاٍػ ؤو سجىه ٞو

  (1).مىاؾبت .."

الىمىطظُت إلصاعة قاون ٢ًاء مً ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا  ٦13ما ههذ ال٣اٖضة 

دت، وطل٪ بىهها  ألاخضار )٢ىاٖض ب٨حن( ٖلى الُاب٘ ؤلاؾخصىاجي للخبـ اإلاا٢ذ بهٟت نٍغ

 ٖلى ؤهه ًجب:

ً اإلادا٦مت بال ٦مالط ؤزحر وأل٢هغ ٞترة ػمىُت  -1"  ًجب ؤال ٌؿخسضم بظغاء ؤلاخخجاػ َع

 مم٨ىت،

ً طل٪، بةظغاءث بضًلت، مشل ٌؿخٗاى ًٖ ؤلاخخجاػ باهخٓاع اإلادا٦مت، خُشما ؤم٨ -2

اًت اإلاغ٦ؼة، ؤو ؤلالخا١ بإؾغة ؤو بةخضي ماؾؿاث ؤو صوع التربُت.  اإلاغا٢بت ًٖ ٦شب ؤو الٖغ

ًخمخ٘ ألاخضار اإلادخجؼون بةهخٓاع اإلادا٦مت بجمُ٘ الخ٣ى١ والًماهاث التي ج٨ٟلها  -3

 إلاخدضة،٢ىاٖض ألامم الضهُا الىمىطظُت إلاٗاملت السجىاء التي بٖخمضتها ألامم ا

دخجؼون في ماؾؿت مىٟهلت  -4 ً اإلادا٦مت ًٖ البالٛحن، ٍو ًٟهل ألاخضار اإلادخجؼون َع

 ؤو في ٢ؿم مىٟهل مً ماؾؿت جًم ؤًًا بالٛحن،

اًت والخماًت وظمُ٘ ؤهىإ اإلاؿاٖضاث الٟغصًت  -5 ًخل٣ى ألاخضار ؤزىاء ٞترة ؤلاخخجاػ الٖغ

بُت والجؿضًت التي ٢ض جلؼمهم بالىٓغ بلى وؤلاظخماُٖت والخٗلُمُت واإلاهىُت والىٟؿُت والُ

  (2)ؾجهم وظيؿهم وشخههم.

ل  ت لل٣اهىن الجىاجي _ؤبٍغ وظاء ؤًًا في جىنُاث اإلااجمغ الخامـ للجمُٗت اإلاهٍغ

٣ا  1992 ٖلى ؤهه "ًجب الخإ٦ض ٖلى جٟاصي خبـ الخضر اخخُاَُا مهما بلٛذ ؾىه ٞو

٣خهغ ألامغ ٖلى بج ىُت اإلاسخلٟت، ٍو اًت لل٣ىاهحن الَى ساط ؤلاظغاءاث الخدُٟٓت طاث َاب٘ الٖغ

ؤلاظخماُٖت، مشا٫ طل٪ بًضاٖه في صاع اإلاالخٓت اإلاسههت لؤلخضار، وؤلاؾخٗاهت ببضاثل 

ا اإلاد٤٣، ومً بُجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ حؿلُم الخضر بلى شخو ماجمً ولى لم  ؤزغي ٣ًضَع

  (3)٨ًً مً طوي ؤ٢غباثه"

                                                           
 13م  ،الؿاب٤ى٢٘ ؤلال٨ترووي _ بجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل، اإلا1
 _ ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا الىمىطظُت إلصاعة قاون ٢ًاء ألاخضار، اإلاى٢٘ الؿاب٤.2
 .264_ مدمىص ؾلُمان مىسخى، مغظ٘ ؾاب٤، م 3



 واحلكم القضائي التدرج يف األحكام اإلدرائية املطبقة على احلدخ اجلانح أمام دهيت التخقيقالفصل الجاني: 

274 

لُه ومما ؾل٠ ط٦ٍغ ٞةن الىٓغة الض ب اللجىء بلى بظغاء خبـ ِولُت حؿمى بلى ججىٖو

الخضر ما٢خا، وبهما صٖذ ال٣اضخي اإلاخٗامل م٘ الخضر بلى يغوعة اللجىء بلى بظغاءاث 

مسخلٟت مً قإجها بنالح وخماًت الخضر بضال مً اللجىء بلى الخبـ الظي بٖخبرجه اإلالجإ 

ى ألامغ الظي وؿاهضٍ ٚحر ؤن ؤلاق٩ا٫ ًب٣ى في ت  ألازحر للُٟل، َو يغوعة بْهاع اإلاغخلت الٗمٍغ

للُٟل الظي ًجب خبؿه ما٢خا، و٦ظا جسهُو هٕى مٗحن مً الجغاثم التي ًلجإ ٞحها 

 إلظغاء الخبـ.

 الجاهدين الخدزج في إحساء الحبع اإلاؤكذ لألخدار .ب 

مىه  57في اإلااصة  2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15ًىو ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م 

( ؾىىاث بلى ؤ٢ل مً زالر ٖكغة ؾىت ٖىض 10ًتراوح ؾىه مً ٖكغ)ٖلى ؤن الُٟل الظي 

مت ال ٩ًىن بال مدل جضابحر الخماًت و التهظًب، ومً زال٫ هو اإلااصة هجض  ش بعج٩ابه الجٍغ جاٍع

٣ل ًٖ الشالشت ٖكغة مً ٖمٍغ ًخسظ ٢اضخي  ؤن الخضر الظي ؤجم الٗاقغة مً ٖمٍغ ٍو

خضار، جضبحر مً جضابحر الخماًت ؤو التهظًب، الخد٤ُ٣ ؤو ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألا 

صون ؤن ٩ًىن مدال لئلًضإ في اإلااؾؿت ال٣ٗابُت، ٚحر ؤن الخضر الظي ٣ًل ًٖ ٖمغ الشالشت 

، ًب٣ى ال ًؼا٫ جمُحٍز  ٖكغة ؤو ختى وبن ؤجم الشالشت ٖكغة ؾىت ؤو الغابٗت ٖكغة مً ٖمٍغ

بت خغمخه مً ٚحر هاضج ٞهى ؤنال بداظت بلى جضابحر الخماًت والته ظًب ال ؤلاًضإ في بِئت ٍٚغ

 بُئخه ألانلُت، والتي ٢ض جضٞٗه مؿخ٣بال لئلظغام.

 2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي  58وجىو ؤًًا اإلااصة 

ٖلى ؤهه مى٘ وي٘ الُٟل الظي ًتراوح ؾىه مً ٖكغ ؾىىاث بلى ؤ٢ل مً زالر ٖكغة ؾىت 

هٟت ما٢خت، وههذ ؤًًا اإلااصة الؿالٟت الظ٦غ في ٣ٞغتها الشاهُت في ماؾؿت ٣ٖابُت ولى ب

ٖلى ؤهه "ًمى٘ وي٘ الُٟل الظي ؤجم الشالشت ٖكغة ؾىت بلى زماهُت ٖكغة ؾىت في ماؾؿت 

ا وبؾخدا٫ اجساط ؤي بظغاء آزغ،  ٣ٖابُت ولى بهٟت ما٢خت، بال بطا ٧ان َظا ؤلاظغاء يغوٍع

اصة التربُت وبصماط ألاخضار ؤو بجىاح زام وفي َظٍ الخالت ًىي٘ الُٟل بمغ٦ؼ إٖل

 باألخضار في اإلااؾؿاث ال٣ٗابُت ٖىض الا٢خًاء.

ومً زال٫ ههىم اإلاىاص الؿالٟت الظ٦غ، ٞةن اإلاكٕغ خؿىا ٞٗل ٖىضما خضص الٟئت 

ؾىىاث بلى ما ٢بل جمام  10التي ًمى٘ ٞحها بخاجا بًضاٖها اإلااؾؿت ال٣ٗابُت، واإلادضصة مً 

ٖمغ الُٟل، وختى التي ًىصٕ ٞحها الُٟل ٞالبض مً مغاٖاة قغوٍ بظل٪، الشالشت ٖكغة مً 

ٚحر ؤهه في عؤًىا ٞةهه َاإلاا وبن خضصث الٟئت التي ًمى٘ بًضاٖها اإلااؾؿت ال٣ٗابُت، ٚحر ؤهه ال 
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زالٝ بحن الخضر الظي لم ًخم الشالشت ٖكغة مً ٖمٍغ والخضر الظي ؤجمها بلى ٚاًت جمام 

 ، ت ًدؿم بىٕى مً ال٣هىع، الخامؿت ٖكغة مً ٖمٍغ ٞةن الخمُحز في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

ولم ًهل بٗض بلى الخض الظي ًىفي بالٛغى، ومً زمت ال ًم٨ً جهىع خضر في َظٍ اإلاغخلت 

ت ًىصٕ في اإلااؾؿت ال٣ٗابُت، ختى وبن ا٢خًذ الًغوعة طل٪، في خحن ًم٨ً جهىع  الٗمٍغ

انت بجىاح ألاخضار ؤو في مغ٦ؼ بٖاصة الخضر ؤو الُٟل عبما في اإلااؾؿت ال٣ٗابُت الخ

التربُت وبصماط ألاخضار بطا ما ؤجم الؿاصؾت ٖكغة مً ٖمٍغ بلى ما ٢بل  جمام الشامىت 

، ٟٞي َظٍ الخالت ٞةن همى ؤلاصعا٥ والىعي لضي الخضر بضؤ في الخُىع  ٖكغة مً ٖمٍغ

ا ما هخاثج ؤٞٗاله، ومً زمت ٞةهه ًخسظ في خ٣ه بظغاء الىي٘ باإلااؾؿت  والىطج، ُٞعي هٖى

ظا إلاضة م٣ٗىلت ختى ال ٩ًىن له في طل٪ جإزحر ٖلى خالخه الىٟؿُت بٟهله ًٖ  ال٣ٗابُت، َو

 ؤؾغجه ؤو اإلادُِ الظي بٖخاص الىظىص ُٞه، و٦ظا ال ًازغ هٟؿُا ٖلى ؾلى٦ه في اإلاؿخ٣بل. 

ت مً الخضابحر التي ًم٨ً ل٣اضخي  وهجض ؤن ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي هو ٖلى مجمٖى

٤ُ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار ؤو ٢اضخي ألاخضار ؤن ًخسظَا في خ٤ الخضر ٦إنل الخد٣

ٖام، والاؾخصىاء بطا ٧اهذ َظٍ الخضابحر ال جد٤٣ الٛغى مً بجساطَا، ٟٞي َظٍ الخالت ال 

ًب٣ى ٖلى ٢اضخي ألاخضار ؤو ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار ؾىي اللجىء بلى 

التربُت وبصماط ألاخضار، ؤو في الجىاح اإلاسهو وي٘ الخضر ؤو الُٟل في مغ٦ؼ بٖاصة 

لؤلَٟا٫ في اإلااؾؿت ال٣ٗابُت، وخؿب عؤًىا ٞةن َظا ؤلاظغاء ال ًلجإ بلُه بال بكغوٍ وهي 

ت ٩ًىن ٞحها  بؾخدالت بجساط ؤي بظغاء آزغ ؾىاَا، وؤن ٩ًىن مً اإلاؿخدؿً في مغخلت ٖمٍغ

٢ل، مً الؿً الؿاصؾت ٖكغة بلى الُٟل ؤو الخضر همى ٖىضٍ وجُىع لضًه ؤلاصعا٥ ٖلى ألا

ظا ختى ٩ًىن للىي٘ في اإلااؾؿت ال٣ٗابُت ؤَمُت،  ما ٢بل جمام الشامىت ٖكغة ؾىت، َو

ل٩ىن الُٟل الظي ؤجم الشالشت ٖكغة مً ٖمٍغ َى هٟـ الُٟل الظي لم ًخم َظا الٗمغ 

لت بإقهغ ٢لُلت ال زالٝ بُجهما في ٢ضعة الخمُحز وؤلاعاصة لظل٪ ٌؿخدؿً جسهُو مغخ

ت وخؿب عؤًىا جبضؤ مً ٖمغ الؿاصؾت ٖكغة ؾىت، ًىصٕ ٞحها الُٟل الخبـ اإلاا٢ذ،  ٖمٍغ

ؤما ما صوجها ٞال ًىصٕ جهاثُا، وبهما ٌؿخٗاى ببضاثل ؤزغي ٦دؿلُمه بلى شخو ظضًغ 

ت الُٟل،  بالش٣ت، ألهه مهما ج٨ً َظٍ البضاثل ٞةجها ال حؿاوي م٘ بظغاء ماؽ وم٣ُض لخٍغ

خه، ألن الٛاًت الًٟلى للُٟل َى بٖاصة جغبِخه  ومبٗض له مً ؤٖؼ قحئ لضًه وهي بُئخه وخٍغ

 وبنالخه، ال بٖضاصٍ ؤو زل٤ لضًه عوح ؤلاظغام مؿخ٣بال.
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وجخجلي َظٍ الخضابحر التي ًخم اللجىء بلحها في مغخلت الخد٤ُ٣ م٘ الخضر ؤو الُٟل 

، 2015ًىلُى  15 اإلااعر في 12_15مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي  70ُٞما ههذ ٖلُه اإلااصة 

ً بالش٣ت، ؤويٗه في  وهي حؿلُم الُٟل بلى ممشله الكغعي ؤو بلى شخو ؤو بلى ٖاثلت ظضًٍغ

ماؾؿت مٗخمضة م٩لٟت بمؿاٖضة الُٟىلت، ؤو ويٗه في مغ٦ؼ مخسهو في خماًت الُٟىلت 

ت اإلاغا٢بت، وج٩ل٠ُ  م٨جهما ٖىض ؤلا٢خًاء ألامغ بىي٘ الُٟل جدذ هٓام الخٍغ الجاهدت، ٍو

 لر الىؾِ اإلاٟخىح بدىُٟظ طل٪، م٘ بم٩اهُت مغاظٗت وحُٛحر الخضابحر اإلاا٢خت.مها

ومً زال٫ هو اإلااصة الؿالٟت الظ٦غ ٞةن َظٍ الجملت مً الخضابحر التي ٧ل٠ بها 

٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار ؤو ٢اضخي ألاخضار، مً ؤظل بزخُاع واخضة ؤو ؤ٦ثر 

بض مً مغاٖاة ؤوال البدض ؤلاظخماعي الخام بالخضر، مجها إلجساطَا بػاء الخضر ٞهىا ال 

اصة ٖلى  والظي بهُال٢ا مىه ًخم جدضًض هٕى الخضبحر اإلاخسظ في خ٤ الخضر ؤو الُٟل، ٍػ

ٟا٫ مدل الخد٤ُ٣ ؤمام ٢اضخي الخد٤ُ٣  ت الخانت باألخضار ؤو ألَا مغاٖاة اإلاغخلت الٗمٍغ

في مؿاولُت الخضر ظؼاثُا  اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار ؤو ٢اضخي ألاخضار، ل٩ىن الخضعط

ت، ألهه ٧لما جُىع جمُحز وهطج بصعا٥ الخضر في ؾً ما  ًخماشخى وجضعظه في اإلاغخلت الٗمٍغ

ٌؿمذ مٗه بزخُاع الخضبحر اإلاىاؾب له ؤو بٖٟاثه مجها ٧لُا في مغخلت ما، ؤو اللجىء بلى الىي٘ 

ألازحر ُٞه جإزحر  في ماؾؿت ٣ٖابُت في ظىاح زام باألخضار، وم٘ طل٪ ًب٣ى َظا ؤلاظغاء

 ٦بحر ٖلى هٟؿُت الُٟل.

ظا ل٩ىهه ال ًم٨ً جهىع خضر في ٖمغ الؿاصؾت ٖكغة ؤو الؿابٗت ٖكغة ًسً٘  َو

ً بالش٣ت، ألهه في  لخضبحر حؿلُم الُٟل بلى ممشله الكغعي ؤو بلى شخو ؤو بلى ٖاثلت ظضًٍغ

ظي ؤجم الٗاقغة مً َظٍ اإلاغخلت خؿب عؤَي ال ًجضي َظا الخضبحر هٟٗا له، زالٞا للخضر ال

الٗمغ بلى ٚاًت جمام الخامؿت ٖكغة ٞةن َظا الخضبحر ًم٨ً ؤن ًد٤٣ الٛغى مً بجساطٍ، 

وفي ٧ل ألاخىا٫ ٞةن بزخُاع َظٍ الخضابحر ًب٣ى لخ٣ضًغ ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون 

 ألاخضار ؤو ٢اضخي ألاخضار خؿب ْغوٝ ٧ل ٢ًُت مُغوخت ؤمامه.

ٗاث اإلا٣اعهت الٗغبُت ٞالخبـ اإلاا٢ذ ؤو ٦ما ًُل٤ ٖ لُه لضي البٌٗ مً الدكَغ

ٟا٫، ٞةهه "بظغاء ٌك٩ل زُىعة بالٛت، بطا ؤهه  )الخبـ ؤلاخخُاَي( باليؿبت لؤلخضار ؤو ألَا

خم ويٗه في م٩ان مىٗؼ٫  ت والبِئت الُبُُٗت ٖىه، ٍو جٕز الؿلُت ألابٍى خه ٍو ًدض مً خٍغ
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جٗله ًسخلِ م٘ ٚحٍر مً اإلاتهمحن، مما ٌؿبب له زلال هٟؿُا ًدخمل مٗه بهخ٣ا٫  ٖجها، ٍو

 (1)ٖضوي ؤلاظغام لضًه."

م مً طل٪ ٞةن ٞمً ال٣ٟه مً ًغي بإن الخبـ اإلاا٢ذ لِـ بظغاء مً  وبالٚغ

بظغاءاث الخد٤ُ٣، ألهه ال ٌؿتهضٝ البدض ًٖ الضلُل، وبهما َى باألص١ مً ؤوامغ الخد٤ُ٣ 

  (2)تهم.التي حؿتهضٝ جإمحن ألاصلت مً الُمـ والخكُت مً َغوب اإلا

لُه وعٚم َظا الغؤي ال٣ٟهي ٞةهه باليؿبت للُٟل ٞال ًجىػ خبـ الخضر ما٢خا،  ٖو

ظا ل٩ىن ظهت الخد٤ُ٣ ٖاصة ما حٗمل ٖلى  بجساط جضبحر مً الخضابحر ٦دؿلُم الخضر ؤو  َو

الُٟل بلى ؤخض والضًه، ؤو إلاً له الىالًت ٖلُه ؤو بلى شخو آزغ ماجمً للمداٞٓت ٖلُه، 

ظا ٌٛجي ًٖ بجساط بظغاء الخبـ اإلاا٢ذ، ألهه ال م٘ الخٗهض بةخ ًاٍع ٖىض ٧ل َلب، َو

ه ؤصلت ؤلاتهام، ٦ما ؤن ٢ابلُت َغوبه في الٛالب ٢لُلت، وؤن  ًخهىع ٢ُام الُٟل بدكٍى

ه هي  مهلخت اإلاجخم٘ ال ًلخ٣ها يغع ٦شحرا بطا ؤنبذ الخضر خغا َل٣ُا، ألن صواٞ٘ بهدٞغ

ر مجها ٖىامل ٞغصًت، بل ؤن مهلخت اإلاجخم٘ هي خماًت بالضعظت ألاولى ٖىامل بظخماُٖت ؤ٦ث

َظٍ الٟئت مً الهٛاع ل٩ىجها جخًغع ٖىض خبؿهم ما٢خا، إلاا له مً جإزحر ٖلى هٟؿِخه، 

اصة بلى خاظت  والظي مً قإن طل٪ ؤن ٌٗى١ ٖملُت جإَُلهم وبٖاصتهم لخٓحرة اإلاجخم٘، ٍػ

٣ت زا ت مً خُاجه بلى ٍَغ نت في مٗاملخه وجغبِخه، بُٗضا ًٖ الخضر في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

 (3)الازخالٍ بٛحٍر مً اإلاتهمحن، ختى ال جى٣ل بلُه ٖضوي ؤلاظغام.

ت التي ًمغ بها  ومً زمت ًخٗحن صعاؾت جضعط بظغاء الخبـ اإلاا٢ذ، ٖبر اإلاغاخل الٗمٍغ

   الخضر ٖلى الىدى الخالي:

 شسة طىتباليظبت للعفل الري ؤجم الػاشسة مً غمسه وكبل جمام الثالثت غ .1

٘ الجؼاثغي، ٚحر ؤهه  ٞاإلابضؤ ؤهه ال ًجىػ خبـ الخضر ؤو الُٟل خبؿا ما٢خا في الدكَغ

ٗاث اإلا٣اعهت ٢ض جخضزل ٦ةؾخصىاء ٖلى اإلابضؤ بالىو ٖلى طل٪، م٘ يغوعة  في الدكَغ

ت التي  ظا بٗض جدضًض اإلاغخلت الٗمٍغ الدكضًض ٖلى طل٪ بىي٘ قغوٍ اللجىء بلُه، َو

إلاا٢ذ، و٦ظا َبُٗت الجغم ما بن ٧اهذ ظىاًت ؤو ظىدت، َظا جسً٘ إلظغاء الخبـ ا

ٗاث في خحن البٌٗ آلازغ ٌٗخمض ٖلى مُٗاع الؿً.  باليؿبت للبٌٗ مً الدكَغ
                                                           

 .110، م مغظ٘ ؾاب٤_خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، 1
ت الؿىت الشاهُت ٫ م ص، ٢ؿم الخٗلُم ال٣اٖضي، ٧لُت الخ٣ى١ _ ٖبض الغخمان زلٟي، مدايغاث في ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، مىظهت لُلب2

 250، م 2016/2017والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ٖبض الغخمان محرة، بجاًت، 
 .112، 111_خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾاب٤، م م 3
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هو في اإلااصة   2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15وهجض ؤن ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م 

ً الخبـ  مىه ٖلى ؤهه ال ًم٨ً وي٘ الُٟل الظي ٣ًل ٖمٍغ ًٖ الشالشت 72 ٖكغة ؾىت َع

٦مُٗاع ظؿامت ال٣ٗىبت  ٗضة بٖخباعاثب ؤزظ اإلاا٢ذ، ٞهظا اإلابضؤ عبما ؤزظ اإلاكٕغ الجؼاثغي 

و٦ظل٪ ٖضم ٢ضعة الُٟل ٖلى جدمل الخبـ اإلاا٢ذ في َظا الٗمغ، ولٗضم هطج بٗض 

همه، ولهٗىبت ؤًًا ببٗاصٍ ًٖ ؤؾغجه  ٢ضعاث الُٟل ووُٖه إلصعا٥ ما ًضوع خىله ٞو

اصة ٖلى ؤن خبـ وبُئخه  التي بٖخاص الىظىص والِٗل ٞحها ؾىاء الهٛحرة مجها ؤو ال٨بحرة، ٍػ

ظا ما ًسل٤ لضًه  الُٟل والٛل٤ ٖلُه ٌؿبب له خاالث هٟؿُت ًغا٣ٞها نغار ؤو ب٩اء َو

بت  ضم ٚع ٌ ٖو صجٗه ٖلى ؤلا٢با٫ ٖلى ؤلاظغام مؿخ٣بال، ألهه في هٍٓغ ٞع الٗى٠، َو

.ألاشخام ال٣اثمحن ٖلى خغاؾخه   في ٞ٪ ؤؾٍغ

٘ اإلاهغي في م٣ضمتها، والظي جىاو٫ بظغاء  ٗاث الٗغبُت اإلا٣اعهت الدكَغ ومً الدكَغ

مً ٢اهىن الُٟل اإلاهغي ع٢م  119الخبـ اإلاا٢ذ باليؿبت لؤلخضار وطل٪ بالىو في اإلااصة 

ٖلى ؤهه "ال ًدبـ بخخُاَُا الُٟل الظي لم ًبلٜ زمؿت ٖكغة ؾىت،  1996لؿىت  12

جىػ للىُابت ا ، وج٣ضًمه ٖىض ٧ل َلب ٍو ض ٖلى ؤؾبٕى لٗامت بًضاٖه صوع اإلاالخٓت مضة ال جٍؼ

ض مضة ؤلاًضإ ٖلى ؤؾبٕى ما  بطا ٧اهذ ْغوٝ الضٖىي حؿخضعي الخدٟٔ ٖلُه، ٖلى ؤال جٍؼ

لم جإمغ اإلاد٨مت بمضَا ل٣ىاٖض الخبـ ؤلاخخُاَي اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن ؤلاظغاءاث 

 (1)الجىاثُت".

جىػ بضال مً الؿالٟت الظ٦غ شاهُت مً هٟـ اإلااصة ٦ما ههذ ال٣ٟغة ال ٖلى ؤهه " ٍو

ؤلاظغاء اإلاىهىم ٖلُه في ال٣ٟغة الؿاب٣ت ألامغ بدؿلُم الُٟل بلى ؤخض والضًه ؤو مً له 

ٗا٢ب ٖلى ؤلازال٫ بهظا الىاظب  الىالًت ٖلُه للمداٞٓت ٖلُه وج٣ضًمه ٖىض ٧ل َلب، َو

 .(2)بٛغامت ال ججاوػ ماثت ظىُه"

ت مُٗىت ال ٣ًل ٞحها ٖمغ الُٟل ًٖ زمؿت ٞاإلاكغ   ٕ اإلاهغي زهو مغخلت ٖمٍغ

ت اإلاالثمت  ٖكغة ؾىت، ٞهىا ًمى٘ خبؿه ما٢خا، وبهما جخسظ في قإهه الخضابحر ؤلاختراٍػ

إلنالخهم، وبٖاصة جإَُلهم اظخماُٖا، وبطا ما عؤث اإلاد٨مت يغوعة الخدٟٔ ٖلى الُٟل، 

٣ا للكغوٍ الؿالٟت الظ٦غ.ُٞجىػ للمد٨مت ؤن جإمغ بةًضاٖه بخضي ؤ  صواع اإلاالخٓت ٞو

                                                           
 السابق. ل٨ترووي، اإلاى٢٘ ؤلا2008لؿىت  126واإلاٗض٫ بال٣اهىن  1996لؿىت  12_ ٢اهىن الُٟل اإلاهغي ع٢م  1
 _ مى٢٘ هٟؿه. 2
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باليظبت للعفل الري ؤجم الثالثت غشسة مً غمسه إلى ما كبل جمام الثامىت غشسة مً  .2

 غمسه

ٟا٫ الظي بلٜ ؾجهم  ٗاث اإلا٣اعهت جًم ألَا ٞهظٍ اإلاغخلت خؿب البٌٗ مً الدكَغ

بط جى٢٘ ٖلحهم  زمـ ٖكغة ؾىت، ولم ًبلٛىا الشامىت ٖكغة ؾىت، ال ًجىػ خبؿهم ما٢خا،

مت اإلاغج٨بت، بجساط  ٣ٖىبت وبن ٧اهذ مسٟٟت، ٚحر ؤهه ٢ض جخُلب مهلخت الخد٤ُ٣ في الجٍغ

الخبـ اإلاا٢ذ يض الُٟل ٞهىا ًلجإ بلُه، ٚحر ؤن ٢اهىن الُٟل اإلاهغي لم ًخًمً ؤخ٩اما 

ت، ومً زمت ًسًٗىن لظاث  مت في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ للخبـ اإلاا٢ذ لؤلَٟا٫ مغج٨بي الجٍغ

 (1)خ٩ام التي ًسً٘ لها البالٛىن واإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت.ألا 

هجض ؤن ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي هو ٖلى الخاالث التي ًخم بًضإ الخضر ؤو الُٟل 

خجلى طل٪ ُٞما بطا ٧اهذ ال٣ٗىبت اإلا٣غعة  ٞحها بلى اإلااؾؿت ال٣ٗابُت وقضص في طل٪، ٍو

ل مً زالر ؾىىاث ؤو ٌؿاوحها، ٟٞي َظٍ الخالت ال ًىصٕ لجىدت ٦دض ؤ٢صخى هي الخبـ ؤ٢

مت  ، ؤما بطا ٧اهذ ال٣ٗىبت اإلا٣غعة للجٍغ الُٟل الظي ًخجاوػ ؾىه الشالشت ٖكغة مً ٖمٍغ

اإلاخاب٘ بها اإلاتهم الخض ألا٢صخى ٞحها َى ؤ٦ثر مً زالر ؾىىاث، ٞةهه ال ًم٨ً بًضإ الُٟل 

ً الخبـ  الظي ًبلٜ ٖمٍغ زالزت ٖكغة ؾىت بلى ؤ٢ل مً الؿاصؾت ٖكغة مً ٖمٍغ َع

اَغا بالىٓام الٗام، ؤو ٖىضما ٩ًىن َظا  اإلاا٢ذ، بال في الجىذ التي حك٩ل بزالال زُحرا ْو

ً، ٚحر ٢ابلت للخجضًض. ا لخماًت الُٟل وإلاضة قهٍغ  الخبـ يغوٍع

ى  ت للخضر، َو وهجض ؤن ما هو ٖلُه ٢اهىن الُٟل ًخماشخى مبضثُا والٟترة الٗمٍغ

الشت ٖكغة مً ٖمٍغ بلى ٚاًت ؤ٢ل مً الؿاصؾت ٖكغة، ٟٞي َظٍ الخالت ال ًىصٕ ججاوػٍ الش

ً الخبـ اإلاا٢ذ، ٚحر ؤن ألامغ بطا حٗل٤ بالخاالث اإلاكاع بلحها ؤٖالٍ والتي جسً٘ لخ٣ضًغ  َع

ً ٚحر ٢ابلت  ال٣اضخي اإلاد٤٣ م٘ الخضر، ٟٞي َظٍ الخالت ًىصٕ الخضر ول٨ً إلاضة قهٍغ

هىع َٟال ًىصٕ للخبـ ؤجم الشالشت ٖكغة ختى وبن ٧ان في مغخلت للخجضًض، ٞهىا ال ًم٨ً ج

ما ٢بل الخامؿت ٖكغة ؾىت، وختى وبن جىاٞغث بخضي الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن 

الُٟل، ألن ٢ضعاجه ال٣ٗلُت والبضهُت وبصعا٦ه لم ٨ًخملىا بٗض، وال ٌؿخُُ٘ ٞهم ما ًضوع 

الىي٘، وهًغب في طل٪ مشال َٟل مٗا٢ب  خىله، ٦ما ؤهه ٌؿخدُل ٖلُه ج٣بل وجدمل َظا

مً والضًه لؿبب ما، ٞٗىضما ًدغم مً ؤلاجها٫ بالٗالم الخاعجي لُىم واخض ٣ِٞ، ٢ض ًازغ 

إن ًىلض له الٗى٠ والًِٛ الىٟسخي، ألن طل٪ زال٠ َبُٗخه، بطل٪ ٖلى هٟؿِخه ٦شحرا، 
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ؾخىن ًىما في  ومً زمت ٞما با٫ الُٟل الظي ًىي٘ ؤ٦ثر مً ًىم ؤو ٖكغة ؤًام ؤو ختى

ت ومدُُه الخاعجي، ٞال مدا٫ ؤن ٩ًىن  ماؾؿت ٣ٖابُت مٛل٣ت جبٗض ؤًاٍ مً بُئخه ألاؾٍغ

ظا ما  الُٟل با١ ٖلى َبُٗخه وبغاءجه، بل ٢ض ًسل٤ مىه شخهُت ٖىُٟت مؼاظُت ...، َو

ُت ًدىافى م٘  ما ًضٖى بلُه اإلاجخم٘ الضولي، ومً زمت الؿعي الضاثم بلى ألازظ بالخضابحر الترب

ت الُٟل.    والخماًت و ؤلابخٗاص ٢ضع اإلام٨ً مً ج٣ُُض خٍغ

 ، في خحن الُٟل البالٜ مً الٗمغ الؿاصؾت ٖكغة ٢بل جمام الشامىت ٖكغة مً ٖمٍغ

ً ٢ابلت للخجضًض مغة واخضة. ً الخبـ اإلاا٢ذ بال إلاضة قهٍغ  ًىصٕ َع

ٗاث اإلا٣اعهت، ٞةجها بزخل٠ ٟها خى٫ خبـ مى٢ ٚحر ؤهه بالغظٕى بلى البٌٗ مً الدكَغ

الخضر ؤو الُٟل ما٢خا، بط ؤجها ججحز خبـ الُٟل ؤو الخضر بطا ٧ان الجغم اإلاغج٨ب زُحرا 

ال ؾُما في الجىاًاث، ؤو بطا وظض ؤن مهلخت الخضر ج٣خطخي طل٪، ؤو ؤن ْغوٝ الضٖىي 

حؿخضعي الخدٟٔ ٖلُه، وبطا حٗظع بجساط بظغاء آزغ، ؤو ٖىض حٗظع وظىص ٦ُٟل له، ولم 

ٞغ قغوٍ زانت في الخضر الظي ًجىػ خبؿه، ٞما صام ؤن الخضر ٢ض بلٜ الخض جخُلب جىا

ألاصوى لؿً اإلاؿاولُت الظي خضصٍ اإلاكٕغ لؤلخضار ؤو ججاوػٍ، ٞةهه ًجىػ خبؿه اخخُاَُا 

ٗاث ؤزغي بلى وي٘ خض ؤصوى لؿً الخضر، صوجها ال  ، في خحن طَبذ حكَغ ؤًا ٧ان ٖمٍغ

٘ بلى آزغ.ًدبـ ما٢خا، وازخلٟىا في جدضًض ؾً      (1)الضهُا لظل٪ مً حكَغ

٦إنل ال ًجىػ في ٢ًاًا ألاخضار خبـ الخضر ما٢خا ل٩ىن ال٣اضخي اإلاد٤٣ ٌؿلم 

الخضر بلى ؤؾغجه ؤو بلى مً ًاجمً ٖلُه مً ألاشخام ؤو اإلااؾؿاث في الخاالث التي ًخٗظع 

ظ ه للمداٞٓت ٖلُه، م٘ الخٗهض بةخًاٍع ٖىض ٧ل َلب َو ا بظغاء ٌٛجى ٞحها حؿلُمه بلى طٍو

ًٖ الخبـ ؤلاخخُاَي، وفي َظا الهضص هجض ؤن الخىنُت الغابٗت مً جىنُاث اإلااجمغ 

ت في الٟترة مً  ت لل٣اهىن الجىاجي الظي ٣ٖض باإلؾ٨ىضٍع  12بلى  9الشاوي للجمُٗت اإلاهٍغ

ل لؿىت  ؤهه "وجًمً ههىم ال٣اهىن ٖضة بظغاءاث بضًلت للخبـ لئلخخُاَي،  1988ؤبٍغ

  (2)ـ الخضر بخخُاَُا".وال ًجىػ خب

اإلاكٕغ الٟغوسخي ٞةهه نى٠ ألاخضار مً خُض بجساط بظغاء الخبـ  ؤما ُٞما ًسو

م ًٖ  م مً ج٣ل ؤٖماَع مً ٖضمه بلى ؤَٟا٫ ًمى٘ بجساط الخبـ اإلاا٢ذ في خ٣هم جهاثُا َو

هم، ٦ما ال ًجىػ خبـ  مت اإلاغج٨بت مً َٞغ زالر ٖكغة ؾىت، مهما ج٨ً ظؿامت الجٍغ
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٣ا ألاخضار الظ ظا ٞو ًً لم ًبلٛىا مً الٗمغ الؿاصؾت ٖكغة ؾىت ما٢خا في مىاص الجىذ َو

مً ألامغ  11اإلاٗض٫ للماصة  1987صٌؿمبر  30الهاصع في  87-1062ألخ٩ام ال٣اهىن )ع٢م 

غ١ اإلاكٕغ الٟغوسخي في مجا٫ ظىاًاث  1945ٞبراًغ  2اإلااعر في  بكإن ألاخضار اإلاجغمحن(، ٞو

ٟا٫ مً خُض الؿً، ٞالٟئت ألاولى َم ألاخضار ُٞما ًسو مضة الخب ـ اإلاا٢ذ بحن ألَا

ٟا٫ الظًً جتراوح ؾجه والؿاصؾت ٖكغة ؾىت، ومضة الخبـ َىا ال ت ٖكغة م بحن الشالشألَا

م٨ً ؤن جمضص بؾخصىاءا بلى مضة ؾخت ؤقهغ ؤزغي بؾخصىاءا م٘  ض ًٖ ؾخت ؤقهغ، ٍو جٍؼ

٩ىن الخجض ًض في ظلؿت في مىاظهت بحن الخهىم مغاٖاة ؤخ٩ام ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، ٍو

هضع ال٣اضخي ٢غاٍع بٗض ج٣ضًم و٦ُل الجمهىعٍت َلباجه، زم ؾمإ ؤ٢ىا٫ اإلاتهم مدل  ٍو

 (1)الٟدو، ٦ما ٌؿم٘ مدامُه متى جُلب ألامغ طل٪.

مت،  ض ؾجهم ٖلى ؾخت ٖكغة ؾىت و٢ذ بعج٩اب الجٍغ ٟا٫ الظًً ًٍؼ الٟئت الشاهُت جسو ألَا

م٨ً ججضًضَا إلاضة ٞهىا جهل مضة الخبـ اإلا ت بلى ؾىت، ٍو ا٢ذ في َظٍ اإلاغخلت الٗمٍغ

ض ٖلى الؿيخحن، مهما ج٨ً الجىاًت اإلاغج٨بت مً َٝغ الُٟل  ممازلت ٖلى ألا٦ثر صون ؤن جٍؼ

 (2)ختى ولى ٧اهذ مً يمً الجىاًاث الخُحرة ٦جىاًت ؤلاججاع في اإلاسضعاث.

ً، ٞحري البٌٗ ؤهه خبظا وفي مجا٫ الجىاًاث بطا ما ٧اهذ مضة الخبـ اإلاا٢ذ قهٍغ

لى ظٗلها اإلاكٕغ ؾخحن ًىما جد٣ُ٣ا إلابضؤ اإلاؿاواة ؤلاظغاثُت، والخمضًض ٩ًىن بىٟـ اإلاضة 

ً ٞهىا ًىجم ٖىه بزخالٝ في اإلاضة باألًام في  مهما ٧اهذ َبُٗت الجىاًت، ألن ال٣ى٫ قهٍغ

 (3)الجىاًاث طاتها إلزخالٝ ٖضصَا بحن مسخل٠ الكهىع.

ذ اإلاغج٨بت مً َٝغ الخضر ٞةهه ًجىػ خبـ ألاخضار الظًً ؤما ُٞما ًسو الجى

م بحن  محز اإلاكٕغ الٟغوسخي ُٞما ًسو مضة الخبـ بحن  18و 16جتراوح ؤٖماَع ؾىت، ٍو

٣ا إلاضة الخبـ اإلا٣غعة ٢اهىها ل ، وطل٪ ٖلى الىدى لجىدت التي اعج٨بها الخضر اإلاتهمخالخحن ٞو

 الخالي: 

 ىدت هي الخبـ الظي ال جخجاوػ مضجه ؾب٘ ؾىىاث، : بطا ٧اهذ ٣ٖىبت الجالحالت ألاولى

جىػ  ض ًٖ الكهغ، ٍو ٟٞي َظٍ الخالت ٩ًىن الخبـ اإلاا٢ذ للُٟل اإلاتهم ٞحها مضة ال جٍؼ

بؾخصىاءا ججضًض الخبـ اإلاا٢ذ إلاضة ممازلت ٦دض ؤ٢صخى، ؤما الخالت الشاهُت: بطا ٧اهذ 
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ض  ًٖ ؾب٘ ؾىىاث، ٟٞي َظٍ ٣ٖىبت الخبـ اإلا٣غعة للجىدت اإلاغج٨بت مً َٝغ الخضر جٍؼ

م٨ً ججضًضَا إلاضة ؤزغي،  الخالت ًجىػ خبـ الُٟل ما٢خا إلاضة جهل بلى ؤعبٗت ؤقهغ، ٍو

ض مجمٕى مضص الخبـ اإلاا٢ذ ٖلى ؾىت.         (1)ٖلى ؤن ال جٍؼ

حر لهم ٧ل بخخُاظاتهم   لُه بطا ما جُلب ألامغ بًضإ الخضر الخبـ ال بض مً جٞى ٖو

ب٣ا لظل٪ ههذ ال٣اٖضة التي ًخُلبىجها بد٨م ؾجه مً ٢ىاٖض ألامم  13م وشخهُتهم، َو

 اإلاخدضة الضهُا الىمىطظُت إلصاعة قاون ٢ًاء ألاخضار ٖلى ؤهه:

 ال ٌؿخسضم بظغاء ؤلاخخجاػ بةهخٓاع اإلادا٦مت بال ٦مالط ؤزحر وأل٢هغ ٞترة ػمىُت مم٨ىت، -1"

ةظغاءاث بضًلت، مشل ٌؿخٗاى ًٖ ؤلاخخجاػ في بهخٓاع اإلادا٦مت، خُشما ؤم٨ً طل٪ ب -2

اًت اإلاغ٦ؼة ؤو ؤلالخا١ بإؾغة ؤو بةخضي ماؾؿاث ؤو صوع التربُت،  اإلاغا٢بت ًٖ ٦شب ؤو الٖغ

ًخمخ٘ ألاخضار اإلادخجؼون بةهخٓاع اإلادا٦مت بجمُ٘ الخ٣ى١ والًماهاث التي ج٨ٟلها  -3

 ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا الىمىطظُت إلاٗاملت السجىاء،

دخجؼون في ماؾؿت مىٟهلت ًٟهل ألاخضار اإلاد -4 ً اإلادا٦مت ًٖ البالٛحن ٍو خجؼون َع

 ؤو في ٢ؿم مىٟهل مً ماؾؿت جًم البالٛحن ؤًًا،

اًت والخماًت وظمُ٘ ؤهىإ اإلاؿاٖضة الٟغصًت  -5 ًخل٣ى ألاخضار ؤزىاء ٞترة ؤلاخخجاػ الٖغ

بالىٓغ بلى والاظخماُٖت والخٗلُمُت واإلاهىُت والىٟؿُت والُبُت والجؿضًت التي ٢ض جلؼمهم 

 (2)ؾجهم وظيؿهم وشخهُتهم.

وخبظا لى ويٗذ مضص مدضصة للخبـ اإلاا٢ذ جتراوح بحن الخضًً ألا٢صخى وألاصوى 

، بةٖخباع  ٣ِٞ، ٖلى ؤن ج٩ىن مضة ٢هحرة و٧اُٞت إلجساط ال٣غاع اإلاالثم بكإن الخضر اإلاىدٝغ

ت في ٧اٞت ؤن ٢ًاًا ألاخضار مً ال٣ًاًا طاث الُاب٘ ؤلاؾخعجالي التي جخُلب الؿٖغ

ظا ما ههذ ٖلُه ال٣اٖضة ع٢م  مً ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة بكإن خماًت  17بظغاءاتها، َو

تهم ٖلى ؤهه "ًٟترى ؤن ألاخضار اإلا٣بىى ٖلحهم ؤو الظًً  ألاخضار اإلاجغصًً مً خٍغ

م ٢بل  جخيب ما ؤم٨ً بخخجاَػ ٗاملىن ٖلى َظا ألاؾاؽ، ٍو اء َو ًيخٓغون اإلادا٦مت ؤبٍغ

٣خهغ  ٖلى الٓغوٝ ؤلاؾخصىاثُت، ولظل٪ ًبظ٫ ٢هاعي الجهض لخُب٤ُ جضابحر  اإلادا٦مت، ٍو

بضًلت، ول٨ً بطا بؾخسضم ؤلاخخجاػ ؤلاخخُاَي، ؤُٖذ مدا٦م ألاخضار َُئاث الخد٤ُ٣ 
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ؤولىٍت ٖلحها للخعجُل بلى ؤ٢صخى خض بالبذ في َظٍ ال٣ًاًا لًمان ؤ٢هغ ٞترة مم٨ىت 

الظًً لم ًدا٦مىا وألاخضار الظًً نضعث  لئلخخجاػ وفي ٧ل ألاخىا٫ ًٟهل بحن اإلادخجؼون

 (1)ؤخ٩ام ٖلحهم.

٘ الجؼاثغي لم ًخىؾ٘ في خماًت الخضر، وطل٪ لى ظٗل ٣٦ُض ٢بل اللجىء  ٟٞي الدكَغ

  (2)بلى بظغاء الخبـ بًغوعة بؾدكاعة مهلخت التربُت واإلاغا٢بت، لخد٤ُ٣ ؤؾمى الخماًت له.

الُٟل، ألن طل٪ ٌك٩ل زُىعة ٖلى ٞالخبـ اإلاا٢ذ بظغاء بؾخصىاجي للبالٜ ٞما با٫ 

خه، وزل٤ ؤزغ هٟسخي ٖلى شخهُت هدُجت ٖؼله ًٖ ؤؾغجه ومدُُه الاظخماعي، ومً زمت  خٍغ

ؤونذ وػاعة الٗض٫ َُئاث الخد٤ُ٣ بٗضم ؤلاٞغاٍ في خبـ الُٟل والؿعي صوما بلى 

غ ٧لم ٟا٫ وج٣ضًم ج٣ٍغ ا عؤث ج٣لُو مضجه، وؤلؼمذ الىُابت الٗامت بمغا٢بت ٖملُت خبـ ألَا

٣ا للميكىع ع٢م  ظا ٞو الهاصع ًٖ  12/07/1985اإلااعر في  12بٞغاٍ في مضة خبؿهم، َو

 (3).101/102وػٍغ الٗض٫ خاٞٔ ألازخام، وكغة ال٣ًاة في الٗضص الغاب٘ م م

ُما ًخٗل٤ ض  ٞو غ اإلا٣ضم مً ٞو بةظغاء خبـ ألاخضار ما٢خا ٞةهه وعص في الخ٣ٍغ

مت الجمهىعٍت الٗغبُت اإلاخدضة ًٖ ؤٖما٫  اإلااجمغ الشاوي لؤلمم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الجٍغ

ومٗاملت اإلاظهبحن ؤهه "ًجب ؤن ًغاعى في بوكاء السجىن الجضًضة الاقتراَاث الصخُت 

ووؾاثل ألامً ال٣اهىهُت، وؤن جخٟاوث ٞحها صعظاث الخغاؾت ٩ُٞىن مجها السجىن قضًضة 

مل يماها لٗضم الخغاؾت، والسجىن مخىؾُت الخغاؾت، السجىن اإلاٟخىخت، ٦ما ٌٗ

م مً اإلاد٩ىم ٖلحهم  بزخالٍ نٛاع الؿً و اإلادبىؾحن بخخُاَُا ٖلى طمت الخد٤ُ٣ بٛحَر

ؤن جيكإ سجىن زانت ل٩ل مً َاجحن الٟئخحن ؤو ًسهو ظؼء في ٧ل سجً ل٩ل َاثٟت 

 (4)مجها".

ٞاللجىء بلى خبـ الُٟل ًب٣ى صاثما مًاٍع ؤ٦ثر مً ٞىاثضٍ، ومً زمت الخغم ٖلى 

٩ىن َى اإلالجإ الىخُض وألازحر لل٣اضخي اإلاد٤٣، ٖضم ألازظ  به بال في الخاالث ال٣هىي ٍو

وخبظا لى زههذ لجان بإًٖاء مً مسخل٠ اإلاهالر التي لها نلت بمجا٫ الُٟىلت ٖلى 
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 .  111، م 2016 ،6 ، الٗضص01، ع٢م 05
ت ألاخضار في مغخلت الًبِ ال٣ًاجي، اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر ؤلاظخماُٖت والجىاثُت،4 غ مهغ صوع قَغ ضان، ج٣ٍغ في يىء  _ ؤخمض َو

 .622، م 1999 خضار، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ،آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألا 
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غ  ؤن ًترؤؾها ٢اضخي جدب٘ مؿاع الخضر اإلادبىؽ وخالخه الصخُت والىٟؿُت، وبٖضاص ج٣اٍع

خضَىع، ألهه ٞهل ٧لُا بكإن طل٪ ًىمُت، ألن خبـ الُٟل لُى  م واخض ٢ض ًضمٍغ هٟؿُا ٍو

 ًٖ ٖاثلخه ومدُُه ألاؾغي والبِئت الخاعظُت بهٟت ٖامت.

ت لل٣اهىن الجىاجي ٖلى  وفي َظا الهضص ؤوصخى اإلااجمغ الخامـ للجمُٗت اإلاهٍغ

ىُت اإلاسخلٟت،  ٣ا لل٣ىاهحن الَى "يغوعة جٟاصي خبـ الخضر بخخُاَُا مهما بلٛذ ؾىه ٞو

٣خهغ ألام اًت ؤلاظخماُٖت، مشا٫ طل٪ ٍو غ ٖلى بجساط ؤلاظغاءاث الخدُٟٓت طاث َاب٘ الٖغ

ا اإلاد٤٣، ومً  بًضاٖه في صاع اإلاالخٓت اإلاسههت لؤلخضار، و ؤلاؾخٗاهت ببضاثل ؤزغي ٣ًضَع

 (1)بُجها ٖلى ؾبُل حؿلُم الخضر بلى شخو ماجمً ولى لم ٨ًً مً طوي ؤ٢غباثه."

م٨ً ل٣اضخي الخد٤ُ٣ بضال مً اللج ىء بلى وي٘ الخضر في ماؾؿت ٣ٖابُت، ٞهىا ٍو

زى٫ اإلاكٕغ ل٣اضخي ألاخضار اللجىء بلى بضاثل الخبـ اإلاا٢ذ واإلاخمشلت في الغ٢ابت 

ال٣ًاثُت مشال، والتي ؤعظ٘ ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي بظغاءاث بجباٖها بلى ٢اهىن ؤلاظغاءاث 

اإلاغج٨بت مً َٝغ الخضر  الجؼاثُت، وؤن ؤمغ ٢اضخي ألاخضار بها ٩ًىن ٖىضما ج٩ىن ألاٞٗا٫

٢ض حٗغيه ل٣ٗىبت الخبـ، وهجض ؤن ون٠ َظٍ ألاٞٗا٫ ال جسغط مً ونٟحن، ٞةما ؤن 

ب٣ى َظا ؤلاظغاء وبن  لب َى ون٠ الجىدت، ٍو ج٩ىن ظىدت ؤو مسالٟت، و ٖملُا هجض ؤن ألٚا

٧ان لضًه ٚاًت لضي ال٣اضخي اإلاخٗامل م٘ الخضر، بال ؤهه ُٞما ًسو الخضر ال ٢ُمت لهظا 

ؤلاظغاء، ومً زمت ٞةهىا هجض ؤن الخضر في ٖمغ الغابٗت ٖكغة ختى الخامؿت ٖكغة ًًٟل 

ظا في خالت الجىذ ؤما الجىاًاث الخُحرة  ه ؤو ؤًت ظهت ؤزغي مىزى١ ٞحها َو ؤن ٌؿلم لظٍو

ض  ،ٞةهه ًب٣ي في وؾِ مدغوؽ ٚحر بُئخه ول٨ً جدكابه م٘ َظٍ ألازحرة، ؤما الخضر الظي ًٍؼ

ٖكغة و٢بل جمام الشامىت ٖكغة ٞهىا َاإلاا لم جيكإ ماؾؿاث زانت  ٖمٍغ ًٖ الؿاصؾت

ٟا٫ الجاهدحن في َظا الٗمغ، ٞهىا ًىصٕ في اإلااؾؿت  ومٗضة زهُها إلؾخ٣با٫ ألَا

ب٣ى في ألازحر بظغاء  ا، ٍو حَر ال٣ٗابُت م٘ مغاٖاة قغوٍ مجها يغوعة الٟهل بحن البالٛحن ٚو

 ؿُت ختى ولى ٢هغث الٟترة التي ؤوصٕ ٞحها.الخبـ له ٢ؿىة ٖلى الخضر مً الىاخُت الىٟ

وهجض ؤهه بطا لم ججضي بظغاء الغ٢ابت ال٣ًاثُت هٟٗا وال الخضابحر الخماًت والتهظًب 

ٞةهه ًلجإ بلى بجساط بظغاء الخبـ اإلاا٢ذ، م٘ مغاٖاة في طل٪ ألاخ٩ام اإلا٣غعة في ٢اهىن 

 ؤلاظغاءاث الجؼاثُت.

                                                           
 .115_ خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، مغظ٘ ؾاب٤، م  1
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 :الفسع الثاوي

 مؼ الحدر اإلاظؤول حصائُا دلُم اللضائيؤلاحساءاث اإلانهُت للخ

بٗضما ًىهي ٢اضخي ألاخضار ؤو ال٣اضخي اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار الخد٤ُ٣ في ال٣ًُت، 

غوٞها، بما بنضاع  مت ْو بةخالت ؤمغ ٞةهه ًخسظ ؤلاظغاء اإلاىاؾب ُٞه خؿب مالبؿاث الجٍغ

ى ما هدىاوله  ؤلاخالت في )ؤوال(، زم جدذ ٖىىان ؤمغ ال٣ًُت ؤو ألامغ بةهخٟاء وظه الضٖىي، َو

    ًلحها ٖىىان ؤمغ بةهخٟاء وظه الضٖىي في )زاهُا( 

غ ٧اٞت اإلاُُٗاث الآلػمت مً زال٫ مجمل  بةهتهاء الخد٤ُ٣ م٘ الخضر الجاهذ وجٞى

و٢اج٘ ال٣ًُت، ًخم الخهٝغ في الخد٤ُ٣ خؿب ألاصلت وال٣ىاٖت التي جم الخىنُل بلحها، 

ٗ غي بٌٗ ال٣ٟهاء ؤن ؤٚلب الدكَغ اث لم جدضص مضة ػمىُت مُٗىت للخد٤ُ٣ بل جغ٦ذ ٍو

ت لل٣اضخي وزىلخه الخهٝغ في طل٪، بال ؤهه مً اإلاُٟض ؤلاؾغإ ٞحها زانت  الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ظا ما مت، َو صٖذ بلُه الاجٟا٢ُت الضولُت لخ٣ى١  بطا ٧ان الخضر اإلاتهم خضًض الٗهض بالجٍغ

 (1)الُٟل.

ل٠ ًإزظ بخضي َظٍ الهىع واإلاخمشلت في بطا ٢غاع ٢اضخي الخد٤ُ٣ ٖىض الخهٝغ في اإلا

ألامغ باألوظه إلاخابٗت ؤلاظغاءاث، ؤو ألامغ بةخالت الُٟل اإلاتهم ؤمام ٢اضخي الخد٤ُ٣ 

اإلاخسهو إلؾخ٨ما٫ الخد٤ُ٣ ٖىضما ج٣خطخي الًغوعة طل٪، وفي َظٍ الخالت ال ٌٗخبر 

هضع َظا ألامغ  ٟا٫ ٍو بطا ما جبحن له ؤن الخد٤ُ٣ مىخهي، ؤو بخالت الُٟل ؤمام مد٨مت ألَا

خالت الُٟل حؿخىظب بجساط جضابحر جخجاوػ ؾلُاجه ؤو جخُلب جى٢ُ٘ ٣ٖىبت ظىاثُت، ؤو 

بخالت الُٟل بلى مد٨مت اإلاسالٟاث بطا ٧اهذ ال٣ٗىبت اإلاغج٨بت جضزل يمً اإلاسالٟاث مً 

 (2)الضعظاث ألاعب٘ ألاولى.

ض ًخىنل في ألازحر وهجض ؤًًا ؤن ٢اضخي ألاخضار بٗض صعاؾخه إلال٠ الخضر ظُضا، ٢

بلى بجساط ؤمغ مىاؾب ُٞه، ٞةما ؤن ٣ًضع الى٢اج٘ بٗض جمدهحها والخىنل بلى ؤهه ال وظىص 

مت اإلاخاب٘ بها الخضر إلوٗضام الضالثل في خ٤ الخضر ؤو ؤجها ٚحر ٧اُٞت، ؤو ؤن الجغم  للجٍغ

مت، ٟٞي َظٍ الخالت ًهضع ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا ٩ل٠ الظي جىب٘ به ال ٌك٩ل في طاجه ظٍغ

بكاون ألاخضار ؤو ٢اضخي ألاخضار ؤمغ بإال وظه للمخابٗت، مغاُٖا في طل٪ الكغوٍ 

مىه، ؤما بطا جبحن ل٣اضخي  163اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت وطل٪ في اإلااصة 

                                                           
 .152، 151م م ، مغظ٘ ؾاب٤_ٖبض الغخمان خاط ببغاَُم،  1
 .252قٍغ٠ ؾُض ٧امل، مغظ٘ ؾاب٤، م _  2
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ألاخضار ؤو ال٣اضخي اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار ؤن الى٢اج٘ اإلاخاب٘ بها الُٟل ؤو الخضر حك٩ل 

ظىدت، ؤنضع ألامغ باإلخالت ؤمام ٢ؿم ألاخضار، ؤما بطا عؤي ٢اضخي الخد٤ُ٣ مسالٟت ؤو 

اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار ؤن الى٢اج٘ مً قإجها ؤن حك٩ل ظىاًت ٞةهه في َظٍ الخالت ًهضع 

ظا ما  ؤمغ بةخالت اإلال٠ وؤَغاٞه ؤمام ٢ؿم ألاخضار إلا٣غ اإلاجلـ ال٣ًاجي اإلاسخو، َو

 .2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15ُٟل الجؼاثغي مً ٢اهىن ال 79ههذ ٖلُه اإلااصة 

لُه بٗضما ًسلو ال٣اضخي اإلاد٤٣ م٘ الخضر ؤو الُٟل، ٞةهه ًخسظ في مل٠  ٖو

ظا بهُال٢ا مً اإلاُُٗاث اإلاخىاٞغة لضًه  ؤلاظغاءاث ؤمغ مً ألاوامغ اإلادضصة له ٢اهىها، َو

ً ٣ُٖضجه و٢ىاٖخه ُٞما َى مٗغوى ٖلُه، وهجض ؤن  اإلاكٕغ الجؼاثغي بما وال٩اُٞت في ج٩ٍى

٘ اإلاهغي، لم ًدضصا مضة مُٗىت  ٗاث الٗغبُت اإلا٣اعهت ٧الدكَغ في طل٪ البٌٗ مً الدكَغ

ًسلو ٞحها الخد٤ُ٣ م٘ الخضر ؤو الُٟل، ٚحر ؤهه وهٓغا لخهىنُت الٟئت التي ًخٗامل 

 مٗها ال٣اضخي اإلاد٤٣، ٞةهه ًخُلب ألامغ ؤلاؾغإ في ملٟه.

مً ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الىمىطخُت الضهُا إلصاعة  20وفي َظا الهضص ههذ اإلااصة 

قاون ألاخضار )٢ىاٖض ب٨حن( ٖلى ؤهه" ًىٓغ في ٧ل ٢ًُت مىظ البضاًت ٖلى هدى ٖاظل، 

(1)وصون ؤي جإزحر ٚحر يغوعي".
 

ومً زال٫ الخٗل٤ُ الظي وعص ٖلى هو اإلااصة ؤهه ًخُلب ؤلاؾغإ في ؤلاظغاءاث 

 ألن طل٪ ٢ض ٌك٩ل زُغا ٖلُه.   الغؾمُت اإلاخٗل٣ت بكاون ألاخضار

ومً زمت ٞةن ال ٩ًىن ؤمام اإلاد٤٣ بال الخهٝغ ٖلى ؤخض الىظهحن، وطل٪ بةنضاع 

ؤوامغ وهي بما ؤن ج٩ىن بإن ال وظه للمخابٗت ال٣ًاثُت، وبما ؤن ج٩ىن بةخالت الضٖىي بلى 

ٞةهه ُٞما الجهت اإلاسخهت، وبطا ٧ان، َظا ألامغ ٖام ومٗمى٫ به باليؿبت لٟئت البالٛحن 

ى ؤمغ بدؿلُم الخضر إلاخىلي  ٣ا زالض َو ًسو ٞئت ألاخضار ٞةن ظهت الخد٤ُ٣ حؿل٪ ٍَغ

٘ الجؼاثغي. ،(2)ؤمٍغ  ى هٟـ ما َى م٣غع في الدكَغ  َو

ظٍ ألاوامغ هدىاولها ٖلى الىدى الخالي:   َو

                                                           
 الؿاب٤.ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ ب٨حن(، ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الىمىطظُت إلصاعة قاون ٢ًاء ألاخضار )٢ىاٖض  - 1
 .152، م مغظ٘ ؾاب٤_ ٖبض الغخمان خاط ببغاَُم،  2
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 ؤوال: ؤمس ؤلاخالت

"٣ًىم ٢اضخي  مىه ٖلى ؤهه 162وهجض ؤن ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت هو في اإلااصة 

الخد٤ُ٣ بمجغص بٖخباع الخد٤ُ٣ مىتهُا بةعؾا٫ اإلال٠ لى٦ُل الجمهىعٍت بٗض ؤن ٣ًىم 

لى و٦ُل الجمهىعٍت ج٣ضًم َلباجه بلُه زال٫ ٖكغة ؤًام ٖلى ألا٦ثر."   ال٩اجب بتر٢ُمه ٖو

ٞإمغ بخالت َى" بظغاء ًى٣ل به اإلاد٤٣ الضٖىي مً مغخلت الخد٤ُ٣ بلى مغخلت 

(1)اإلادا٦مت"
. 

طا جبحن ل٣اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار ؤو ٢اضخي ألاخضار ؤن الى٢اج٘ ب

حك٩ل مسالٟت، ٞةهه ًخم بخالت ؤوعا١ الضٖىي ٖلى ٢ؿم اإلاسالٟاث، ؤما بطا ٧اهذ الى٢اج٘ 

حك٩ل ظىدت ُٞدُلها ؤمام مد٨مت ألاخضار، ؤما بطا جبحن ؤن الى٢اج٘ حك٩ل ظىاًت ٟٞي 

 ٨مت ألاخضار الىا٢ٗت بم٣غ اإلاجلـ للٟهل في اإلال٠.َظٍ الخالت ًدا٫ اإلال٠ ٖلى مد

ظا بٗضما جبحن ل٣اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون  بٗض ج٣ضًم الىُابت الٗامت لُلباتها، َو

الاخضار ؤو ٢اضخي ألاخضار بإن الى٢اج٘ جدمل ون٠ ظىدت ؤو مسالٟت ؤو ظىاًت، ٞةهه ًخم 

٣ا للىن مت اإلاخاب٘ بها بخالت اإلال٠ بلى اإلاد٨مت اإلاسخهت للٟهل ُٞه ٞو ٠ الجؼاجي للجٍغ

 الخضر.

 زاهُا: ؤمس بئهخفاء الدغىي الػمىمُت

٣ًهض به " ألامغ الظي ًهضٍع ٢اضخي الخد٤ُ٣ ؤو ٢اضخي ألاخضار بٗض بهتهاء الخد٤ُ٣ 

إزظ ألامغ َىا َاب٘ الخ٨م ال٣ًاجي  ٣ا لل٣اهىن، ٍو في صٖىي ٖمىمُت، زم الخد٤ُ٣ ٞحها ٞو

ت اإلاد٤٣ التي ال جخجاوػ بٖالهه بٗض بهتهاثه مً الخد٤ُ٣ الٟانل في الجزإ في خضوص ؾلُ

٘ الضٖىي ؤمام ٢ًاء الخ٨م لٗضم نالخُت الضٖىي للٗغى ٖلُه."  (2)بهٝغ الىٓغ ًٖ ٞع

٣ٞاضخي ألاخضار ؤو ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار، ًخسظ َظا ألامغ بٗضما 

ى ما َى مُغوح ؤمامه، ٚحر ؤهه بطا ًدبحن له مً ؤوعا٢ه ؤهه ال مجا٫ إلاخابٗت الخضر بىاءا ٖل

مت  ما ْهغث مؿخجضاث ؤزغي مً قإجها الخضلُل بإن الخضر الجاهذ له يل٘ بالجٍغ

 اإلاغج٨بت، ٟٞي َظٍ الخالت ًخاب٘ مً ظضًض بىاءا ٖلى ما ْهغ مً ؤصلت ظضًضة.

                                                           
ٗت 1 _ َه الؿُض ؤخمض الغقُضي، يىابِ الخد٤ُ٣ ؤلابخضاجي في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت اإلاهغي، م٣ا٫ ميكىع في مجلت الكَغ

 .1119، م 2019، 1ط ، 34وال٣اهىن، مهغ، الٗضص 
اؽ،  2 ضومت صٍع  .171مغظ٘ ؾاب٤، م_ ٍػ
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لُه ٞةهه بطا جبحن ل٣اضخي الخد٤ُ٣ ألاخضار ؤو ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون  ٖو

ن الى٢اج٘ اإلاخاب٘ بها اإلاتهم الخضر ال حك٩ل ال ظىاًت ؤو ظىدت ؤو مسالٟت، ؤو ؤهه ألاخضار، ؤ

ال جىظض صالثل ٧اُٞت يض الخضر ..بلخ، ٟٞي َظٍ الخالت ٣ًىم ال٣اضخي اإلاد٤٣ م٘ ألاخضار 

ؤًام إلبضاء عؤحها بةنضاع ؤمغ بةهخٟاء وظه الضٖىي، ٟٞي  10بٗض بباٙل الىُابت الٗامت في زال٫ 

 لت ًٟغط ٖلى اإلاتهم الخضر اإلادبىؽ ما لم ٨ًً مدبىؾا لؿبب آزغ .َظٍ الخا

وبالغظٕى بلى ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت ٞةهه ؤوظض قغوٍ ال بض مجها إلجساط ٢اضخي 

ظا ٖىضما  الخد٤ُ٣ اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار ؤو ٢اضخي ألاخضار ؤمغ باألوظه للمخابٗت، َو

مت اإلاخاب٘ بها الخضر ال حك٩ل ال  ون٠ ظىاًت وال ظىدت وال مسالٟت، ؤو بمٟهىم  ج٩ىن الجٍغ

آزغ الى٢اج٘ ال حك٩ل ون٠ ظؼاجي ؤو ظغمي، وؤال جخىاٞغ صالثل ٧اُٞت في خ٤  الخضر، ؤو 

بمٟهىم آزغ ؤهه ٢ض ًدىي اإلال٠ ٖلى ٢غاثً ؤو صالثل ٚحر ؤجها ال ج٨ٟي لل٣ى٫ بإن اإلاتهم 

مت، ؤو ؤن الٟاٖل ال ًؼا٫ مجه ىال، بمٗجى آزغ ؤن الخضر ؤو الخضر مً جيؿب بلُه الجٍغ

 الُٟل اإلاازل ؤمام ٢اضخي ألاخضار ال جسهه الى٢اج٘ اإلاخاب٘ بها.

٘ اإلاهغي ٞةن َظا ألامغ  ٗاث الٗغبُت اإلا٣اعهت ٧الدكَغ ٚحر ؤهه في البٌٗ مً الدكَغ

مت ظىاًت ؤم ظىدت ؤم  زى٫ لجهت الىُابت الٗامت ؤو ظهت الخد٤ُ٣، وؾىاء ٧اهذ الجٍغ

مت مً ٢بُل الجىاًاث ٞال ًم٨ً بجساط َظا ألامغ في ال٣اهىن مسالٟت، ٚحر ؤهه  بطا ٧اهذ الجٍغ

ظا ؤن اإلاكٕغ اإلاهغي مىذ ؾلُت  اإلاهغي بال مً ٢بُل اإلادامي الٗام ؤو مً ٣ًىم م٣امه، َو

ا ناخبت  الىُابت الٗامت نالخُاث واؾٗت مً ٢اضخي الخد٤ُ٣ في بجساط َظا ألامغ، بةٖخباَع

الضٖىي الجىاثُت، وجدخٟٔ الىُابت الٗامت بالهالخُت في  ؤلازخهام ألانُل بمباقغة

الغظٕى بلى ٞخذ الخد٤ُ٣ بطا ما ْهغث ؤصلت ظضًضة مً قإجها ؤن ج٣ىي الضالثل التي وظضث 

 مً ٢بل.
(1) 

و٢ض مىذ اإلاكٕغ الٟغوسخي ل٣اضخي ألاخضار نالخُت بنضاع ؤمغ باألوظه للمخابٗت 

ؤنبذ  1951ماعؽ  24ضًل الظي جم في ، وبم٣خطخى الخ1945ُٟٗٞغي  02بمىظب ألامغ 

بنضاع ؤمغ بإال وظه للمخابٗت مً بزخهام ٢اضخي الخد٤ُ٣ اإلاسخو بكاون ألاخضار، 

مت ؤو ؤن ؤلاتهاماث اإلاىظهت بلُه ٚحر  ٩ٞلما جبحن ل٣اضخي ألاخضار ؤن ال٣انغ ال ًض له في الجٍغ

 08بٗت َب٣ا للماصة ٧اُٞت جسلى ًٖ اإلال٠ لهالر ٢اضخي الخد٤ُ٣ لُهضع ؤمغ باألوظه للمخا

ؤُٖى اإلاكٕغ  1995ُٟٞغي  08، وبم٣خطخى الخٗضًل الظي جم في 1945ُٟٞغي  02مً ؤمغ 
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٢اضخي ألاخضار خ٤ بجهاء جد٣ُ٣ه بإمغ باألوظه للمخابٗت، ال٣ٟغة الخاؾٗت مً اإلااصة الشامىت 

(1)مً ٢اهىن ألاخضار الٟغوسخي.
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 :اإلابدث الثاوي

 الحدر ؤمام حهت الحىم اإلاخخرة في خمألاخيام ؤلاحسائُت 

اإلادا٦مت هي ظهت الخد٤ُ٣ الجهاجي لؿحر الضٖىي الٗمىمُت اإلا٣امت يض الخضر، وحٗض 

مً اإلاغاخل ألا٦ثر زُىعة ألن مهحر الخضر مخى٠٢ بما جسلو بلُه اإلاد٨مت مً ٢ى٫ في 

ظا الٟهل في مل٠ الخضربجدضًض الجهت ال٣ًاثُت التي جسخو  البض مً لظل٪قإهه،  ، َو

زم هدبٗها ، ىاوله في جدذ ٖىىان الجهاث ال٣ًاثُت اإلاسخهت بمدا٦مت الخضر الجاهذما هد

  ؤلاظغاءاث الخانت بمدا٦مت الخضر الجاهذ في )اإلاُلب الشاوي(بضعاؾت 

 :اإلاعلب ألاول 

 الجهاث اللضائُت اإلاخخصت بمداهمت الحدر

الضٖىي ألاخضار بالٟهل في بالٟهل في ٢ًاًا  جخىلى الجهاث ال٣ًاثُت اإلاسخهت

زخهام َظٍ ب هدىاو٫ الجؼاثُت الخانت بهم، وطل٪ خؿب َبُٗت الجغم اإلاخاب٘ به، و 

في )الٟٕغ ألاو٫( مد٨مت ألاخضار الخابٗت للمجلـ ال٣ًاجي، زم هدبٗها الجهاث ال٣ًاثُت 

ت ألاخضار باإلاجلـ  تبةزخهام مد٨م م٣غ اإلاجلـ ال٣ًاجي في )الٟٕغ الشاوي(، وؤزحرا ٚٞغ

 ٕغ الشالض(ال٣ًاجي في )الٟ

 :الفسع ألاول 

 الخابػت للمجلع اللضائيمدىمت ألاخدار 

٪ واًجز ٖام  ضٍع "بهىا هه٘ اإلاجغمحن مً ؤَٟا٫ َم  ٣ً1898ى٫ ال٣ُٟه الض٦خىع ٍٞغ

ٚحر مجغمحن، وطل٪ بمٗاملخىا وهٓغجىا لهم ٦إجهم ٞٗال مجغمىن، وبن ما ًجب ؤن حهضٝ بلُه 

د٣٣ه، َى بًجاص مدا٦م ظضًضة لؤل  سالٟىن ال٣اهىن، هٓامىا ٍو ىن ؤلازم ٍو والص الظًً ٣ًتٞر

ؤهه ًجب حُٗحن خ٩ام لؤلخضار ال ًماعؾىن ؤي ٖمل ؾىي ال٣ًاء بحن نٛاع اإلاجغمحن، 

 (1)وبهىا هُالب بةوكاء مدالث زانت لخى٠ُ٢ ألاوالص و بٖخ٣الهم في ٚحر السجىن."

هغث زالزت بججاَاث في طل٪ :  بزخلٟذ ؤلاججاَاث خى٫ حك٨ُل اإلاد٨مت ْو

: ًغي يغوعة حك٨ُلها مً ٢ًاة مً الٗىانغ ال٣اهىهُت البدخت ٖلى ٚغاع ؤلاججاه ألاول 

 اإلادا٦م الٗاصًت.
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: ًغي  يغوعة حك٨ُلها مً ٖىانغ مخسههت في قاون ألاخضار مً ٚحر ؤلاججاه الثاوي

ض، بط ًخ٩ىن اإلاجلـ في ٧ل م٣اَٗت مً  اًت الُٟىلت في الؿٍى ال٣اهىهُحن، ومشالها مجالـ ٖع

مً ؤًٖاء مجلـ اإلاضًىت، ومضعؽ، وعظل صًً، وشخهحن ٖلى ألا٢ل مً اإلاهخمحن  ًٖى 

جب ؤن ٩ًىن ؤخض ؤًٖاء اإلاجلـ مً الؿُضاث،  بِب، ٍو ؤما الاججاه بكاون ألاخضار، َو

ً ال٣اهىهُت و الاظخماعي الثالث : ُٞظَب بلى يغوعة ؤن ٩ًىن حك٨ُلها قامال ل٨لي الٗىهٍغ

َظًً ؤلاججاَحن وجخٟاٖل هٓغتهما في ج٣ضًغ الخاالث التي  مٗا، لخجمخ٘ في اإلاد٨مت مؼاًا

 ٘ حٗغى ٖلحها وطل٪ في ؾبُل مهلخت الخضر، وزحر مشا٫ في َظا اإلاجا٫ َى الدكَغ

ًىٍت بزىحن مً  الٟغوسخي خُض ٣ًطخي بدك٨ُل مدا٦م ألاخضار بغثاؾت ٢اى ٖو

 (1)اإلاؿاٖضًً مً الٗىانغ ٚحر ال٣اهىهُت مً حهخمىن بمكا٧ل الُٟىلت.

ظل٪ ٞاإلابجى ؤو الجهاػ اإلاى٧ى٫ له الٟهل في ٢ًُت الُٟل له ؤَمُت ٦بحرة باليؿبت ل

لهظا ألازحر، ومً زمت هجض ؤن حٍٗغ٠ مدا٦م ألاخضار ؤزاع ه٣اقا ٦بحرا وؾِ ال٣ٟهاء، 

ت  ٞمجهم مً ًغي ؤن مدا٦م ألاخضار ًٟترى ؤن ج٩ىن ٖباعة ًٖ َُئاث بظخماُٖت نٞغ

ُٗضة ًٖ ق٩لُاث ال٣اهىن الجىاجي، وطل٪ ٖلى ٚغاع الضو٫ جسلى مً الٗىانغ ال٣اهىهُت، وب

٨ُت، خُض ٌؿدىض ؤههاع َظا  ؤلاؾ٨ىضهاُٞت، وبٌٗ الىالًاث في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اًت والى٢اًت مً ٢بل  ؤلاججاٍ بلى ؤن ظىىح ألاخضار ْاَغة بظخماُٖت حؿدىض بلى الٖغ

 (2)ضزل ال٣ًاء.اإلااؾؿاث الاظخماُٖت، وبالخالي ال خاظت ؤو مبرع لخ

ت  ٚحر ؤن ما طَب بلُه َظا ؤلاججاٍ ٢ض ٩ًىن ُٞه ظاهب مً الهىاب عبما لٟئت ٖمٍغ

مُٗىت لؤلخضار التي ؤجمذ ؾً الٗاقغة، بال ؤهه ٚحر ٧اٝ لىخضٍ لل٣ى٫ بظل٪ باليؿبت لباقي 

ت، ختى وبن ٧ان اإلابضؤ صاثما ظهاػ مخسهو، ألن هجاح الٗملُت ؤلانالخُت  اإلاغاخل الٗمٍغ

هُت الُٟل الجاهذ ًخى٠٢ ٖلى َبُٗت الجهت ال٣ًاثُت التي ًدا٦م ؤمامها الُٟل لصخ

   (3)الجاهذ وما ًلخ٣ها مً بظغاءاث.

لب _طَب بلى ؤن مدا٦م ألاخضار  ى ألٚا لظل٪ ٞىجض ؤن الجاهب الشاوي مً ال٣ٟهاء _َو

م ٢ً ا ظمُٗهم ٢اهىهُا، َو اة ًٟترى ٞحها ؤن ج٩ىن طاث َبُٗت ٢اهىهُت مدًت وؤًٖاَئ

م مً اإلادا٦م الٗاصًت ًدضص ال٣اهىن حك٨ُلها وبزخهاناتها بدُض ًى٣ٗض  قإجهم قإن ٚحَر
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ؤلازخهام ٞحها لؤلخضار ٣ِٞ، وؤما ًٖ ال٣ؿم ألازحر مً ال٣ٟهاء ٞةهه ًغي ؤن مد٨مت 

ألاخضار ًخىظب ؤن ج٩ىن زلُِ ؤو طاث َبُٗت مؼصوظت )بظخماُٖت ٢اهىهُت( بالىٓغ بلى ؤن 

ظَب ؤههاع َظا ؤلاججاٍ بلى ؤن مٗٓم مكا٧ل ألاخضا ر طاث َبُٗت ٢اهىهُت وبظخماُٖت، ٍو

حك٨ُل مدا٦م ألاخضار، مً ٖىانغ ٢اهىهُت وبظخماُٖت مٗا مً ؤظل ؤن ججخم٘ في َظٍ 

 (1)اإلاد٨مت مؼاًا ؤلاججاَحن.

وجسخو اإلادا٦م الٗاصًت ٦إنل في الٟهل في ظمُ٘ الجغاثم اإلاٗا٢ب ٖلحها بم٣خطخى 

ر ؤن ألامغ جُىع بخُىع مٟهىم الخضر الجاهذ الظي ٧ان له جإزحر مباقغ ٢اهىن ال٣ٗىباث، ٚح

بخسهُو لؤلخضار مدا٦م زانت لخٟهل في ٢ًاًاَم، ٖلى ؤن ٩ًىن الهضٝ ألاؾاسخي 

مجها َى الٗمل ٖلى بنالخهم وجإَُلهم بظخماُٖا، والخٗٝغ ٖلى َبُٗت الخضر الجاهذ 

ظا مً وخالخه الاظخماُٖت، ومسخل٠ الٓغوٝ وألاؾباب الت ي صٞٗذ بهم بلى ؤلاظغام، َو

زال٫ الخد٣ُ٣اث اإلاسخلٟت التي ًُلب مً اإلاؿاٖضًً ؤلاظخماُٖحن ال٣ُام بها وج٣ضًمها له، 

ٖلى ؤن ًسخاع ؤلاظغاء والخضبحر اإلاىاؾب وألانلر في ؾبُل جإمحن ٖمل و٢اجي ؤو بنالحي ججاٍ 

 (2)الخضر الجاهذ.

اًت بالخضر و بجساط ٧ل ومً زمت ٞةن مدا٦م ألاخضار تهضٝ بلى ؤزظ  ؤلاَخمام ؤو الٖغ

ما ًهلخه، وطل٪ باإلَخمام بمخُلباجه صون بُٖاء لل٣ٗاب ؤَمُت وبالخالي ٢ًاء زام، 

لِؿذ له الىالًت بالىٓغ في ظمُ٘ ٢ًاًا ألاشخام، وبهما ًسخو بالٟهل في ٢ًاًا مُٗىت 

ء الٗاصي، وبن بٖخباعا بلى شخو الجاوي، ؤي ؤن له طاجُت وزهىنُت مؿخ٣لت ًٖ ال٣ًا

٧اهذ حك٨ُلخه ال جسخل٠ ًٖ ال٣ًاء الٗاصي، ٞهى مك٩ل مً ٢ًاة ال٣ًاء الىٓامي، 

 (3)ول٨ً ًىٓغون ٢ًاًا ألاخضار بهٟتهم مدا٦م ؤخضار.

بطا ٞلدك٨ُلت اإلاد٨مت ؤًًا ؤَمُت ٦بحرة بةٖخباع ؤن ٢ًاة ألاخضار َم "٢ًاة مً هٕى 

جٟهمها، ٞٗلى ال٣اضخي ؤن ٌٗامل زام، ٢ًاة مخسههحن في صعاؾت مكا٧ل ألاخضار و 

غ، لظل٪ ٖمضث  ظا ما لم ًخٞى ألاخضار الظًً ًىٓغ في ؤمىعَم مٗاملت ؤوالصٍ الهٛاع"، َو

ًىًٍ ؤزهاثُحن للىٓغ في ٢ًاًا ألاخضار  بٌٗ البلضان بلى حك٨ُلت مً ٢اى ٞغص ٖو
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وبٌٗ مً البلضان بلى بوكاء مدا٦م مالٟت مً ٢ًاة مخسههحن في قاون ألاخضار، 

  (1)خهانُحن مً ٚحر ال٣ًاة مً خملت الكهاصاث الٗالُت في الٗلىم الاظخماُٖت.وبز

ومً زمت ٞةن ؤَم ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت في ؤي هٓام ٢ًاجي َى البذ في الجغاثم بالخ٨م     

ت، الجمهىع، الغثِـ،  بالٗض٫ وؤلاههاٝ، ؤو بجبإ ؤنى٫ مدا٦ماث زانت ٞىظىص الكَغ

حن في اإلاد٨مت، ووظىصَم في ؤما٦جهم الخانت وبظغاءاث مؿدكاعي اإلاد٨مت، مدامي الُٞغ

ال٣ُام وال٣ٗىص واإلاىا٢كت في ال٣اهىن عبما ًدى٫ صون جم٨حن الُٟل مً الضٞإ ًٖ هٟؿه 

في اإلاد٨مت، ٟٞي بٌٗ الضو٫ ج٣غع ججىب بجساط َظٍ ؤلاظغاءاث  في اإلادا٦مت، لظل٪ في 

م نضع ٩ُ1912ا في الٗام بٌٗ الضو٫ ج٩ىن مد٨مت الُٟل في ٢هغ الٗض٫، ٟٞي بلج

ت  ٟاث) الغوجحن( وال نٟت ؾٍغ ٟا٫ زاعط الدكٍغ ميكىع بىاءا ٖلُه:" ج٣ام مد٨مت ألَا

خجىب  خباع في بزخُاع ٖمل ؤو م٩ان اإلاد٨مت ٍو ظا ًجىب ؤن ًازظ بٗحن الٖا وزانت، َو

 (2)ب٢امت اإلاد٨مت في اإلادا٦م  الٗاصًت".

ٗاث الخضًش      ى ما خشذ ٖلُه مٗٓم الدكَغ ت، وهجض في طل٪ الضو٫ ؤلاؾ٨ىضهاُٞت َو

ٟا٫ الجاهدحن مً ال٣ًاء  ض والضهماع٥ والجروٍج بسخب والًت الىٓغ في ٢ًاًا ألَا ٧الؿٍى

حن  ت طاث حك٨ُل زام ًًم: بظخماُٖحن وهٟؿاهُحن وجغبٍى وبؾىاصَا بلى َُئاث بصاٍع

م ممً لهم بَخمام بكاون ألاخضار. حَر  (3)ٚو

جىػ إلاد٨مت ألاخضار ؤن      اًت ؤلاظخماُٖت، التي جم  ٍو جى٣ٗض في بخضي ماؾؿاث الٖغ

ٟهم مً طل٪ ؤن اإلاد٨مت جيخ٣ل بلى اإلا٩ان الظي ًخىاظض ُٞه الخضر  وي٘ الخضر ٞحها، ٍو

ا ألانلي، وفي طل٪ طَب البٌٗ مً  ظا باإلبخٗاص ًٖ م٣َغ ظا إلظغاء مدا٦مخه، َو َو

لما جُلب ألامغ ًٖ ظى اإلادا٦م، ألن الباخشحن بلى جإًُض َظا اإلابضؤ وهاصوا بالبٗض بالخضر، ٧

 (4)طل٪ ٌٛلب ٖلحها بٌٗ ؤلاظغاءاث ٣٦ُىص الخغاؾت وعَبت بظغاءاث الخٗامل.

ٗاث الخضًشت، وهجض في طل٪ الضو٫ ؤلاؾ٨ىضهاُٞت       ى ما خشذ ٖلُه مٗٓم الدكَغ َو

ٟا٫ الجاهدحن مً ال٣ً ض والضهماع٥ والجروٍج بسخب والًت الىٓغ في ٢ًاًا ألَا اء ٧الؿٍى
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حن  ت طاث حك٨ُل زام ًًم: بظخماُٖحن وهٟؿاهُحن وجغبٍى وبؾىاصَا بلى َُئاث بصاٍع

م ممً لهم بَخمام بكاون ألاخضار. حَر  (1)ٚو

اًت ؤلاظخماُٖت، التي جم       جىػ إلاد٨مت ألاخضار ؤن جى٣ٗض في بخضي ماؾؿاث الٖغ ٍو

ٟهم مً طل٪ ؤن اإلاد٨مت جيخ٣ل بلى اإلا٩ان الظي ًخىاظض ُٞه الخضر  وي٘ الخضر ٞحها، ٍو

ا ألانلي، وفي طل٪ طَب البٌٗ مً  ظا باإلبخٗاص ًٖ م٣َغ ظا إلظغاء مدا٦مخه، َو َو

الباخشحن بلى جإًُض َظا اإلابضؤ وهاصوا بالبٗض بالخضر، ٧لما جُلب ألامغ ًٖ ظى اإلادا٦م، ألن 

 (2)طل٪ ٌٛلب ٖلحها بٌٗ ؤلاظغاءاث ٣٦ُىص الخغاؾت وعَبت بظغاءاث الخٗامل.

لُه جب ُت زانت مً خُض زهىنُت ؤلاظغاءاث اإلاخسظة بػاء ٖو ٣ى مدا٦مت طو هٖى

الخضر ؤزىاء مدا٦مخه، واإلابخغى الٗام مً ٧ل َاجه ؤلاظغاءاث الخانت َى الىنى٫ بلى 

جد٤ُ٣ اإلاهلخت الًٟلى للُٟل ؤو الخضر، ال الؿعي مً ؤظل جى٢ُ٘ الجؼاء ٖلى الخضر ؤو 

 الُٟل.

دا٦م الجؼاثُت مً هٕى زام، وطل٪ مً خُض وحٗخبر مدا٦م ألاخضار مً يمً اإلا 

ألاشخام الظًً ًدا٦مىن ؤمامها، ومً خُض ؤلاظغاءاث التي جدب٘ ٖىض الىٓغ في الضٖاوي 

غظ٘ ؤلازخهام في الٟهل في َظا الىٕى مً ال٣ًاًا ؤمامها بلى  اإلاٗغويت ؤمامها، ٍو

مت اإلاخاب٘ بها، ومً زمت ٞهي مدا٦م طاث َاب٘ زام  شخو الخضر، ولِـ بٖخباعا للجٍغ

م٣ُضة بٟئت مُٗىت مً اإلاتهمحن َم ألاخضار، وفي َظا الهضص ٢ًذ مد٨مت الى٣ٌ 

ا بمدا٦مت مً لم جخجاوػ ؾىه زماوي ٖكغة  ت "ؤن جسخو مد٨مت ألاخضار صون ٚحَر اإلاهٍغ

مت، ومسالٟت طل٪ زُإ في ال٣اهىن."  (3)ؾىت و٢ذ بعج٩اب الجٍغ

د٨مت الُٟل هي ؤ٦ثر عؾمُت وؤ٦ثر وفي اإلادا٦م هٟؿها هجض ؤن الجلؿت ؤمام م

ض مً  ٣َىؾُت مً ظلؿت اإلا٨خب، وبزغاط الٟٗل اإلا٣تٝر مً َٝغ الخضر في الى٣اف ًٍؼ

 (4)٢ىة َظٍ اللخٓت.

بلى حك٨ُلت مد٨مت  2015ًىلُى  15اإلااعر  15/12ع٢م  ؤقاع ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي و 

ر ومً مؿاٖضًً مدلٟحن مىه بلى ؤهه ًدك٩ل مً ٢اضخي ألاخضا 80ألاخضار في هو اإلااصة 

ٗاون ٢ؿم ألاخضار  ٣ىم و٦ُل الجمهىعٍت ؤو ؤخض مؿاٖضًه بمهام الىُابت، َو بزىحن، ٍو
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خم حُٗحن اإلادلٟحن ؤلاخخُاَُحن وألا  نلُحن إلاضة زالر ؾىىاث بإمغ بالجلؿت ؤمحن الًبِ، ٍو

ا مً  عثِـ اإلاجلـ ال٣ًاجي اإلاسخو، وخضص ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي قغوٍ ًخُلب جىاَٞغ

ض ًٖ  في الصخو اإلاغاص ازخُاٍع وجخمشل في يغوعة ؤن ٩ًىن الصخو اإلاسخاع ؾىه ًٍؼ

ظا الكٍغ الٗبرة مىه ؤن ج٩ىن الخبرة لضًه والتي حؿاٖضٍ في ج٣ضًم  ، َو الشالزىن مً ٖمٍغ

ت، و٦ظا  عؤًه ًٖ َظٍ الٟئت، وؤن ج٩ىن شخهِخه متزهت، و٦ظا الخمخ٘ بالجيؿُت الجؼاثٍغ

خه بةَخمامه وجسه ٟا٫، ٞهظا ؤلاَخمام ًيخج ٖىه بَمئىان الُٟل مٗٞغ هه في قاون ألَا

غ ٢اضخي ألاخضار ؤو ال٣اضخي اإلا٩ل٠ بكاون  بلحهم، و٦ظا ؤن ٩ًىن له صوع ٦بحر في جىٍى

خم بزخُاع اإلاؿاٖضون اإلادلٟىن مً ٢اثمت مٗضة مً ٢بل  ألاخضار ٖما ًخسظٍ في خ٣ه، ٍو

و٦ُُٟت ٖملها ًدضص بمىظب ٢غاع مً لجىت ججخم٘ لضي اإلاجلـ ال٣ًاجي، وؤن حك٨ُلتها 

 وػٍغ الٗض٫ خاٞٔ ألازخام بٗض ؤصاثه الُمحن اإلادضصة في ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي. 

ٗاث اإلا٣اعهت، هجض ؤن اإلاكٕغ الخىوسخي هو في ال٣اهىن الهاصع في   ؤما في الدكَغ

اإلاٗغوٝ بمجلت خماًت الُٟل والظي ًىٓم ٢ًاء ألاخضار في جىوـ،  09/11/1995

خًم ٟا٫ ومد٨مت ٍو ً زالزت ؤق٩ا٫ ل٣ًاء ألاخضار وهي ٢اضخي ألاؾغة و٢اضخي ألَا

ٟا٫ اإلاهضصًً بسُغ الجىىح، ؤما  ٟا٫، ٣ٞاضخي ألاؾغة ُٞه ًسخو بالىٓغ في ٢ًاًا ألَا ألَا

ى ٢اضخي  ٟا٫ ٞةهه ًخىلى الٟهل في الجىذ واإلاسالٟاث التي ًغج٨بها ألاخضار، َو ٢اضخي ألَا

خىلى الٟ ً مً الضعظت الشاهُت، ٍو هل في الضٖاوي اإلاٗغويت له بٗض بؾدكاعة ًٍٖى

ً اإلاسخهحن بىاءا ٖلى  خم حُٗحن الًٍٗى مسخهحن بكاون الُٟىلت، ًبضًان عؤحهما ٦خابت، ٍو

٢اثمت جًبِ ب٣غاع مكتر٥ مً الىػعاء اإلا٩لٟحن بالٗض٫ والكباب والُٟىلت والكاون 

  (1)ؤلاظخماُٖت.

ظا ل٩ىن في خحن بقتٍر اإلاكٕغ اإلاهغي ؤن ٩ًىن ؤخض ا ً مً اليؿاء، َو لخبحًر

الٗىهغ اليؿىي في حك٨ُل مد٨مت ألاخضار ٩ًىن ٖلى ٢ضع مً الًغوعة، بط ؤجها ج٩ىن ؤ٦ثر 

غ ظى  صعاًت مً وزبرة بمكا٧ل ألاخضار، وؤن جىاظضَا ومكاع٦تها في مدا٦مت ألاخضار جٞى

بت ؤزىاء اإلادا٦مت، وؤن حك٨ُلت ً في  مً الُمإهِىت لضًه، و٦ظا ٖضم قٗىعٍ بالَغ الخبحًر

غث و٧اها الخبحران عظا٫  ا ؤو ختى بن جٞى َغ ضم جٞى ٘ اإلاهغي مً الىٓام الٗام، ٖو الدكَغ

 (2)ٞهي باَلت.
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خٗحن مٗه ؤن  ا ومً الىٓام الٗام، ٍو ً م٘ حك٨ُلت اإلاد٨مت يغوٍع ٞدًىع الخبحًر

 ج٩ىن مً يمً الدك٨ُلت بمغؤة، وفي َظٍ الى٣ُت و٢٘ ه٣اف بحن ال٣ٟهاء، وطل٪ بةهخ٣اص

، ألن ما ًخُلب في  البٌٗ مجهم قٍغ ألاهىزت في ؤخض زبراء اإلاد٨مت بإهه ًهٗب جٟؿحٍر

الخبحر َى صعاًخه الٟىُت باإلاىيٕى الظي ًُلب ُٞه عؤًه، ومً زمت ال بق٩ا٫ بطا ما ٧ان 

ً عظل، َاإلاا لهما الضعاًت اإلاخُلبت، و٧ان في وؾٗهما ؤن ٣ًضما لل٣اضخي الغؤي الظي  الخبحًر

٤ آزغ ؤن وظىص اإلاغؤة في حك٨ُل َى بداظت بل ُه في الٟهل في الضٖىي، في خحن ًجض ٍٞغ

ا وال بض مىه ٢ُاؾا ٖلى يغوعة وظىص ؤم وؤب للىلض، ٧ي ًغبى  مد٨مت ألاخضار ؤمغ يغوٍع

ٟا٫ ولها مً الخبرة ال٩اُٞت  جغبُت خؿىت نالخت، وؤن ظلىؽ ؾُضة طاث صعاًت بىٟؿُت ألَا

٦م ألاخضار، ولِـ َىا٥ مً ق٪ في ؤن وظىصَا بمكا٧لهم ٣ًضم زضمت ٖٓمى في مدا

بت اإلادا٦مت الجؼاثُت، إلاا ٞحها مً ؤزغ بالٜ  بٗض ٖىه َع مئىان للخضر، ٍو غ ظىا مً ؤلَا ًٞى

اًت ؤ٦ثر لؤلخضار الهٛاع. د٤٣ ٖع  (1)ٖلى هٟؿِخه، ٍو

ٟا٫ عثِؿا، ومً   ؤما في ٞغوؿا هجض ؤن مد٨مت ألاخضار جخ٩ىن مً ٢اضخي ألَا

حن ًخم حؿمُتها إلاضة ؤعب٘ ؾىىاث ب٣غاع مً وػٍغ الٗض٫ بىاء ٖلى مؿاٖضًً مُٗىحن  ؤو مخُٖى

ما مً طاث الجيـ ؤو ظيـ مسخل٠،  خم بزخُاَع ب٢تراح مً عثِـ مد٨مت ؤلاؾخئىاٝ، ٍو

جسهههم، وجخىلى مد٨مت  اث بمؿاثل الُٟىلت وصعاًت بمجا٫وج٩ىن لضحهما بَخمام

ٟا٫ الظًً ألاخضار بالٟهل في اإلاسالٟاث مً الضعظت الخام ؿت والجىذ اإلاغج٨بت مً ألَا

مت، و٦ظل٪ بالخ٨م في الجىاًاث اإلاغج٨بت مً  بلٛىا ؾً الشاهُت ٖكغة و٢ذ بعج٩اب الجٍغ

٩ا  م ًٖ الؿاصؾت ٖكغة، وؾىاء ٧ان الخضر مؿاَما ؤو قٍغ ٟا٫ الظًً ج٣ل ؤٖماَع ألَا

 (2)إلاتهم بالٜ.

٘ وهو ؤًًا ُٞما ًسو صاثما حك٨ُلت اإلادا٦م الٟانلت في ٢ ًاًا ألاخضار الدكَغ

مً ٢اهىن ألاخضار ٖلى ؤهه " جدك٩ل مد٨مت ألاخضار  32واإلااصة  31الؿىعي في اإلااصة 

ًىٍت بزىحن مً خملت الكهاصة الٗالُت،  ت بغثاؾت ٢اى ٖو حر اإلاخٟٖغ ت ٚو الجماُٖت اإلاخٟٖغ

ر وجىٓغ في الجىاًاث والجىذ التي جخجاوػ ٞحها ٣ٖىبت الخبـ ؾىت واخضة، ومدا٦م الهل
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بىنٟها مد٨مت ؤخضار واإلاك٩لت مً ٢اى واخض جىٓغ في الجىذ التي ال جخجاوػ ٞحها ٣ٖىبت 

  (1)الخبـ ؾىت واخضة و اإلاسالٟاث.

ٗاث بدك٨ُل مد٨مت ألاخضار ب٣ًاة ألاخضار ٣ِٞ، وبهما  ولم ج٨خٟي ؤٚلبُت الدكَغ

غ ؤصزلذ بلى الدك٨ُلت ؤشخام لضحهم زبرة في مجا٫ ألاخضار، جخطر مهمتهم في  بٖضاص ج٣ٍغ

، ٌٗغى ٖلى ٢اضخي اإلاد٨مت م٘ خًىع  بىدُجت بدثهم لٓغوٝ الخضر مً ظمُ٘ الىظٍى

ترجب ًٖ جسلٟهم ؤو جسل٠ ؤخضَم بُالن بظغاءاث  بظغاءاث اإلادا٦مت بهٟت وظىبُت ٍو

مً ٢اهىن ألاخضار  28اإلادا٦مت، وهجض ؤن اإلاكٕغ اإلاهغي ؤزظ بهظا الىٓام بط هو في ماصة 

ألاخضار مً ٢اى واخض ٌٗاوهه في طل٪ زبحران مً ؤلازهاثُحن  ٖلى ؤن حك٩ل مد٨مت

ٗاث مً ج٨خٟي بالٗىهغ ال٣ًاجي في حك٨ُل  ؤخضَما ٖلى ألا٢ل مً اليؿاء، ومً الدكَغ

ٗاث  اإلاد٨مت صون بقغا٥ ؤي ٖىهغ آزغ م٘ ٢ًاة ألاخضار، ومً ؤمشلت َظٍ الدكَغ

٘ اللبىاوي في اإلااصة  ٘ ال٩ىٍتي في اإلااصة مً ٢اهىن ألاخضار، و٦ظا  30الدكَغ مً  25الدكَغ

 )2)٢اهىن ألاخضار الخام بها.

جىػ لهظٍ اإلاد٨مت ؤن  ٘ الؿىصاوي ٞةن اإلاد٨مت جخ٩ىن مً ٢اى واخض ٍو وفي الدكَغ

ً مً طوي الخبرة في مجا٫ ألاخضار، متى عؤث ؤن اإلاهلخت الٗامت جخُلب  حؿخٗحن بًٍٗى

جم بصزا٫ ال٣ايُاث مً اليؿاء لهظٍ  طل٪، وؤهه في آلاوهت ألازحرة في ظمهىعٍت الؿىصان

غ١ مٗالجت مكا٧ل ألاخضار.  (3)اإلادا٦م وؤبضًً جٟى٢ا وجٟهما ٧امال في بنالح وتهظًب َو

ٚحر ؤهه في الىا٢٘ الٗملي ٞةن ؤلازهاثُحن اإلاك٩لحن م٘ اإلاد٨مت ٦شحرا ما ال ٌٗخض 

مت، ت صواٞٗه إلعج٩اب الجٍغ م الضعاؾاث الٟٗلُت للخضر ومٗٞغ وإلاا لضًه مً  بغؤحهم، ٚع

الخبرة الٗلمُت لخدضًض اإلا٩ان اإلاىاؾب الظي ًهلر لخٗضًل ؾلى٥ الخضر، وبنالخه 

م ؤن  ، ٚحر ؤن مٗٓم ؤخ٩ام ال٣ًاة حُٗض الُٟل بلى ؤؾغجه، م٘ الٚغ وجدضًض مهحٍر

ألازهاجي مً زال٫ صعاؾخه لٓغوٝ الُٟل، ًغي ؤن ألاؾغة ٚحر آمىت ٖلى الُٟل بؿبب 

ضم ع٢ابتها  مت، ومً زمت ج٨٨ٟها ٖو ال٩اُٞت، وؤجها الضاٞ٘ ألاؾاسخي لضٞٗه بلى بعج٩اب الجٍغ

 ( 4)ًبٗض الُٟل مً ؤؾغجه إلاضة مدضصة في م٩ان آمً مخسهو.

                                                           
، وكغ 08/04/1979اإلااعر في  51واإلاٗض٫ بال٣اهىن ع٢م  18ع٢م  ٢30/03/1974اهىن ألاخضار الجاهدحن الؿىعي بخٗضًالجه اإلااعر في _  1

ضة الغؾمُت في   juvenilejusticecentre.org  . www، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي 16الٗضص  24/04/1974في الجٍغ

  .563، 562خؿً مدمض عبُ٘، مغظ٘ ؾاب٤، م م  2_
 .580، 579، م م _ ٖىى الخؿً الىىع، مغظ٘ ؾاب3٤

 .276، 266_عهضة الٟسغي ٖىن، مغظ٘ ؾاب٤، م م  4
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٘ الٟغوسخي ٞال٣اضخي الظي جىلى الخد٤ُ٣ في ٢ًُت الخضر وبخالتها بلى مد٨مت  ٟٞي الدكَغ

حن ًي ٗاوهه ٢ايُان مؿاٖضان ٚحر مدتٞر خسبان مً ألاشخام ألاخضار، ٣ًىم بترؤؾها َو

م ٖلى زالزحن ؾىت ًدمالن الجيؿُت الٟغوؿُت. ض ٖمَغ  (1)مً الجيؿحن ممً ًٍؼ

وهغي ُٞما ًسو حك٨ُلت اإلاد٨مت مً ألازهاثُحن ؤلاظخماُٖحن، ٞةن ما طَبذ بلُه 

الباخشت عهضة الٟسغي ٖىن ُٞه ظاهب مً الهىاب، ٚحر ؤهىا هغي ؤن ال٣اضخي ٢بل ؤن ًهضع 

داٍ ٖلما ب٩ل ص٣ُ٢ت ؤي خ٨م ٞانل في الض ٖىي ال بض ؤن ًُل٘ ٖلى اإلال٠ وع٢ت بىع٢ت ٍو

ُٞه زانت ُٞما ًسو ألاخضار، وؤن ونىله بلى ال٣ى٫ بدؿلُم الُٟل بلى ٖاثلخه، ٞةهه 

غ اإلاٗضة مً ٢بل ؤلازهاثُحن جى٣هها الجضًت  ٖاصة ما ٩ًىن الؿبب عاظ٘ بلى ٧ىن الخ٣اٍع

ت خ٣ُ٣ت وخُاة الُٟل ظُضا  غاٝ في والض٢ت في مٗٞغ اصة ٖلى ؤن ؾمإ ألَا ألؾباب ما، ٍػ

ُت الخ٨م  ً ٢ىاٖت ال٣اضخي ؤًًا ُٞما ًسو هٖى الجلؿت ؤًًا له صوع ٦بحر ظضا في ج٩ٍى

.  الظي ؾُهضٍع

ضم بزًإ ال٣ًاة بلى صوعاث  مً الىاخُت الٗملُت هجض ؤهه هدُجت ٦ثرة اإلالٟاث، ٖو

لت اإلاضي في مجا٫ الُٟىلت، ومماعؾت ال٣ًاة  يُت ٍَى إلاهام ؤزغي جلهحهم ًٖ مهامهم، ج٩ٍى

٦ما ؤن حؿُحر ملٟاث ألاخضار ختى وبن لم ج٨ً بىٟـ الكا٧لت التي حؿحر ٞحها ملٟاث 

البالٛحن بيؿبت ٦بحرة، ٚحر ؤهه ال هلمـ ٞحها اإلاهلخت الًٟلى باإلاٟهىم الضولي، ؤو بزخُاع 

دىاؾب م٘ الُ ٣ت اإلاشلى للخٗامل م٘ الُٟل، ؤو ظٗل الخىاع مبؿِ ٍو ٟل، ٦ما ؤن الٍُغ

مت ال البدض ُٞما  الخد٤ُ٣ م٘ الخضر الجهاجي هٟؿه م٘ البالٜ ًٖ ٦ُُٟت بعج٩ابه للجٍغ

مً ٦ما ؤهه ال ٞغ١ مً الىاخُت الٗملُت ًسو الُٟل ًٖ ألاؾباب الضاٞٗت له لئلهدغاٝ، 

بت في خُض حؿُحر ظلؿت ل اصة ٖلى الٚغ ُٟل ؤجم الٗاقغة م٘ َٟل لم ًخم الشامىت ٖكغة، ٍػ

 م اإلالٟاث وبجهاء الجلؿت.حؿُحر ٦

َظا الاَخمام بةوكاء مدا٦م زانت إلادا٦مت ألاخضار، بما في طل٪ جسهُو ؤًٖاء 

ًخىلىن الٟهل في ال٣ًاًا طاث الهلت بالُٟىلت، ٦غؾه ؤًًا بىيىح اإلااجمغ الخامـ 

في  18/07/1958-14للجمُٗت الضولُت ل٣ًاء ألاخضار اإلاى٣ٗض في بغو٦ؿل في الٟترة ما بحن 

ُٟت ٢اضخي جىن ا بهظا الخهىم ظاء ٞحها ؤهه :" مً ألاَمُت بم٩ان ؤال حؿدىض ْو ُت ؤنضَع

غون ٖلى بٖضاص زام ال ؾُما مً الىاخُت ال٣اهىهُت والٟىُت  ألاخضار بال ألشخام ًخٞى

                                                           
غ ل1ُ ت مىهٟت لؤلخضار الجىذ،_ خاجم ب٩اع، ج٣ٍغ ٍؼ ت بظغاثُت لًمان مدا٦مت حٍٗؼ ـ مُٗاٍع في يىء آلاٞا١  بُا ؤلاججاٍ هدى ج٨َغ

 .592(، م 1999الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ، ) 
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٠ ًجٗله ًضع٥  ُٟتهم، ٦ما ًجب ؤن ًخه٠ ٢اضخي ألاخضار بكٗىع مَغ لهم لل٣ُام بْى ًَا

لى بَإل واؾ٘ بمسخل٠ الٗلىم ال٩ا لىانُت ًٞ اإلاداصزتن ٩ًىن مالٗىامل الىٟؿُت، وؤ ، ٖو

 (1)التي ًدخاظها."

عؤًىا ُٞما ًسو حك٨ُلت مد٨مت ألاخضار هي ؤن ٩ًىن ٞحها ٦ال الجيؿحن الظ٦غ و  

ألاهثى ٞال ٩ًىهان مً هٟـ الجيـ ل٩ىن الُٟل ٢ض ًجض عاخخه الىٟؿُت زانت ٖىض 

ن ًجض َٟل آزغ بعجُاخه الىٟسخي ٖىض اإلاغؤة مدا٦مخه م٘ الغظل ؤًٞل مً اإلاغؤة، في خح

بت وخب الٗمل في مجا٫ الُٟىلت زانت بٌٛ الىٓغ  ظٍ ألازحرة بطا ما لضحها الٚغ ؤًٞل، َو

حر ظى الش٣ت للُٟل. مئىان وجٞى حر ؤلَا ىتها، ٞةجها ٢ض حؿاَم بالٟٗل في جٞى  ًٖ ج٩ٍى

 الفسع الثاوي:

 مدىمت ملس اإلاجلع اللضائي

ىت ٞال٣انغ الظي بهخهى ا لخد٤ُ٣ بهٗىصٍ بلى ٢ُام صالثل ؤو ؤٖباء ٧اُٞت، جاع٧ا ل٣ٍغ

مت ًدا٫ بدؿب َبُٗت َظٍ اإلاسالٟت ؤو بدؿب ٢غاع  الك٪ التي بم٣ضوعَا بعج٩اب ظٍغ

، بط ًدا٦م بىاءا ٖلى الظهب بياٞت لل٣ٗىبت اإلاسخهت ال٣اضخي ؤمام الجهت ال٣ًاثُت

ا ًٖ ؤٞٗاله.والخبٗاث اإلاضهُت ألٞٗاله، ٞهي مغخلت ظض مهمت والخٗ (2)بحر ٖجها قٍٟى
 

٘ خى٫ جدضًض الجهت ال٣ًاثُت اإلاسخهت بمدا٦مت  جباًيذ ألاعاء في ال٣ٟه والدكَغ

 ألاخضار، وطل٪ في زالزت ؤعاء وهي:

ٗاث ال٣ضًمت ؤلاججاه ألاول  ى بججاٍ ٢ضًم وج٣لُضي، والظي ؾاعث ٖلُه مٗٓم الدكَغ : َو

ا٦مت، بط ًدا٦م اإلاجغمىن ظمُٗا ؤمام ال٣ًاء التي ٧اهذ ال جٟغ١ بحن الخضر والبالٜ في اإلاد

مت، وماصام َظا الىٓام لم ًٟغص مدا٦م  خباع لؿً مغج٨ب الجٍغ الٗاصي، صون ألازظ بٗحن ؤلٖا

زانت لؤلخضار ٞجٗلهم ٖغيت للخ٨م ٖلحهم بظاث ال٣ٗىباث التي جٟغى ٖلى اإلاجغمحن 

ى مى٠٢ مدكضص، ألن مباصت الٗضالت جٟغى ؤن ال ًد ا٦م الخضر اإلاغج٨ب البالٛحن، َو

٣ت التي ًدا٦م بها مً ًخمخ٘ بةعاصة  ُه وبصعا٦ه بٗض، بىٟـ الٍُغ ى لم ٨ًخمل ٖو مت َو للجٍغ

 خغة وؤَلُت ظؼاثُت م٨خملت.

ى عؤي ًغي بلى ؤن بظغام الخضر هاشخئ ًٖ ْغوٝ ؾِئت وجغبُت ٚحر ؤلاججاه الثاويؤما  : َو

لُه ٞةن مٗالجت بهدغاٝ الخضر ال ًخُلب مدا ٦مخه ؤمام ال٣ًاء، ومً زمت نالخت، ٖو
                                                           

 .386 خمى بً ببغاَُم ٞساع، مغظ٘ ؾاب٤، م_ 1
2
 _ NathaLi  -Ghizzoni, Op.Cit, P 46. 
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ت ٚحر ٢ًاثُت ٧ىػاعة  حٗخبر َظٍ اإلاك٩لت بظخماُٖت ًجب بؾىاص مٗالجتها بلى َُئاث بصاٍع

التربُت ؤو الصخت ؤو الكاون الاظخماُٖت، بط جًم َظٍ الهُئت في حك٨ُلها الباخض 

الضو٫ مشل  الاظخماعي والىٟسخي باإلياٞت بلى ال٣اهىوي والُبِب واإلاٗلم واإلاغبي، وجبيذ بٌٗ

ض والجروٍج والضهماع٥ والبرحٛا٫، ؤما  ى وؾُِ بحن  ؤلاججاه الثالث:َظا ؤلاججاٍ ٧الؿٍى َو

ؤلاججاَحن الؿاب٣حن، ٞهى ًظَب بلى يغوعة بب٣اء ألاخضار الجاهدحن في ٦ى٠ ال٣ًاء 

الجؼاجي، ٖلى ؤن جٟغص لهم مدا٦م زانت حك٩ل إلادا٦متهم حؿمى "بمدا٦م ألاخضار"، 

ظٍ اإلادا٦م جدب٘ بظغاءاث زانت جسخل٠ ًٖ جل٪ اإلاخبٗت ؤمام ال٣ًاء الٗاصي، ختى  َو

اتهم وجهىن  ًًمً لؤلخضار ٢ضعا ؤ٦بر مً الًماهاث ال٣اهىهُت التي جدٟٔ لهم خٍغ

غوٞه، وفي هٟـ الى٢ذ ٩ًىن إلاشى٫  خ٣ى٢هم، ُٞخم بزخُاع الخضابحر اإلاالثمت لؿً الخضر ْو

الغصٕ وبزُاع الخضر بمؿاولُخه الاظخماُٖت، و٢ض الخضر ؤمام َظٍ اإلاد٨مت ؤزٍغ البالٜ في 

ؤزظث به ٚالبُت ألاهٓمت ال٣اهىهُت في الضو٫ اإلاسخلٟت، إلاا ًل٣اٍ مً جإًُض واؾ٘ بحن 

(1)ال٣ٟهاء.
 

٣ُي  ومً زمت ٞالى٣اف اإلاشاع خى٫ حك٨ُلت مد٨مت ألاخضار ٞغػ ؤًًا عؤي آزغ جٞى

باع ؤن مد٨مت ألاخضار َُئت بظخماُٖت هٟؿه، والظي ظم٘ بحن الغؤًحن اإلاسخلٟحن وطل٪ بةٖخ

٢اهىهُت، وطل٪ بةٖخباع ؤن مٗٓم اإلاكا٧ل التي جُغح ٖلى مد٨مت ألاخضار مً َبُٗت 

 ؾً الخضر ...، ٦ما ٢اهىهُت بظخماُٖت، ومً زمت هجض ؤن ال٣اهىن َى الظي ًخىلى جدضًض

مُت والٗالظُت، التي ً ًمىذ بحن لها الىؾاثل الخ٣ٍى م٨ً ؤن جسخاع مً اإلاد٨مت بزخهانها ٍو

بُجها الىؾُلت اإلاىاؾبت للىنى٫ بلى ٖالط الُٟل ؤو الخضر، ٦ما ؤن ال٣اهىن ًًٟي ٖلى 

ت مً مجها  مد٨مت ألاخضار صوعا بظخماُٖا ًخمشل في يغوعة ٞدو الٗىامل ظمُٗها ومٗٞغ

مت، ومً زاللها ًخم بزخُاع ؤلاظغاء الٗالجي الظي جغاٍ  التي ؤصث بالُٟل بلى بعج٩اب الجٍغ

٦ُٟال بال٣ًاء ٖلى مؿبباث بهدغاٝ الهٛحر والٗىصة به بلى خالت الخ٠ُ٨ م٘ الجماٖت، 

لى ألازو ما ًخهل مجها بيبظ ٨ٞغة  واإلاد٨مت جُب٤ في طل٪ مباصت الضٞإ ؤلاظخماعي ٖو

اصة بىاء شخهُت الخضر. مُت إٖل  )2)الغصٕ ؤو ال٣ٗىبت وبجبإ الىؾاثل الخ٣ٍى

سخهت بالٟهل في مل٠ الخضر الجاهذ ٢ؿم ألاخضار ومً بحن َظٍ الجهاث ال٣ًاثُت اإلا

مً ٢ايُحن مدلٟحن و٢اضخي ممشل للىُابت الٗامت، والظي ًدك٩ل ، بم٣غ اإلاجلـ ال٣ًاجي

اصة ٖلى الٟهل ؤًًا في الجىاًاث التي ج٣٘ مً  ًخىلى البذ في الجىذ التي ًغج٨بها ألاخضار ٍػ
                                                           

ً، مغظ٘ ؾاب٤، م م  1  .45، 44_ ٢ِـ ظباٍع

  .294ٖبض الخ٨م ٞىصة، مغظ٘ ؾاب٤، م  2_
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ؤلاظغاءاث ؤزىاء اإلادا٦مت مىخضة،  ألاخضار في ؤلازخهام ؤلا٢لُمي للمجلـ، ومً زمت ٞةن

وهي بؾخضٖاء ؤَغاٝ ال٣ًُت، وؾمإ ؤ٢ىا٫ الخضر، وولُه ؤو اإلاؿاو٫ ال٣اهىوي ٖىه، 

وقهىص الخإ٦ُض والىٟي بن وظضوا والىالضًً ؤو الىصخي ؤو مخىلي الخًاهت، والطخُت 

م٨ً لل٣اضخي ؾمإ الٟاٖلحن ألانلُحن  غاٝ، ٍو في ومغاٞٗت ًٖى الىُابت ومدامي ألَا

مت والكغ٧اء البالٛحن ٦كهىص في مل٠ الخضر، وال ٩ًىن طل٪ بال ٖلى ؾبُل  الجٍغ

 ؤلاؾخضال٫.

وهجض ؤن الدك٨ُلت اإلاىهىم ٖلحها باليؿبت للمدا٦م اإلاىظىصة بم٣غ اإلاجلـ  

 ال٣ًاجي، هي طاتها الدك٨ُلت اإلا٣غعة باليؿبت لباقي اإلادا٦م.

 ٘ ٗاث الٗغبُت اإلا٣اعهت ٧الدكَغ الخىوسخي ٞةهه جُغ١ بلى زالزت ؤق٩ا٫ ؤما في الدكَغ

ل٣ًاء ألاخضار، مً بحن َظٍ ألاق٩ا٫ التي جٟهل في ٢ًاًا طاث الىن٠ الجىاجي هي 

م عثِـ بغجبت عثِـ مد٨مت  ٟا٫ والتي جخ٩ىن مً زمؿت ؤًٖاء، َو مد٨مت ألَا

ًىان ٣ً٘  ُٟت اإلا٣غع واإلايؿ٤ ٖو ً ٣ًىم ؤخضَما بْى ؤلاؾخئىاٝ، و٢ايُان مؿدكاٍع

م ، وجىٓغ َظٍ اإلاد٨مت في الجىاًاث اإلاغج٨بت ا مً بحن ؤلازهاثُحن بكاون الُٟىلتبزخُاَع

مً ٢بل ألاخضار، وج٩ىن بالدك٨ُلت الؿالٟت الظ٦غ ؤما في خالت ما بطا هٓغث في الجىذ 

اإلاغج٨بت مً َٝغ ألاخضار والتي جم بخالتها بلحها، ٞةهه لِـ مً الًغوعي ؤن جى٣ٗض 

ً بدك٨ُلها الخماسخي، بل ًصر ؤ ًٍى ن جى٣ٗض بدك٨ُل زالسي ًخ٩ىن مً عثِـ الضاثغة ٖو

ً مً بحن اإلاسخهحن في قاون الُٟىلت.  (1)مؿدكاٍع

٘ الٟغوسخي ٞمد٨مت الجىاًاث هي اإلاسخهت بالىٓغ في الجىاًاث اإلاغج٨بت  ؤما في الدكَغ

كمل بزخهانها ٦ظل٪  م، َو مً َٝغ ألاخضار الظًً ؤجمىا الؿاصؾت ٖكغة مً ؤٖماَع

ظًً بعج٨بىا ظىاًاث ٦مؿاَمحن ؤو قغ٧اء للخضر، وجم بخضار اإلاد٨مت ألو٫ مغة البالٛحن ال

اإلاٗض٫ ألخ٩ام  1951ماًى  24في الىٓام ال٣ًاجي الٟغوسخي بمىظب ال٣اهىن الهاصع في 

٢اهىن الُٟىلت الجاهدت، وجخ٩ىن َظٍ اإلاد٨مت مً زالزت ٢ًاة، ٖلى ؤن ٩ًىن الغثِـ 

ما مً بحن ٢ًاة  بضعظت مؿدكاع في مد٨مت ؤلاؾخئىاٝ، ؤما ؤلازىحن آلازغان ُٞخم بزخُاَع

مشل الىُابت الٗامت  ٟا٫، ٦ما ًضزل في حك٨ُل َظٍ اإلاد٨مت حؿٗت مً اإلادلٟحن، ٍو ألَا

جىػ بؾدبضاله بإخض ؤًٖاء الىُابت الٗامت  ٢اى مً ال٣ًاة اإلاهخمحن ب٣ًاًا الُٟىلت، ٍو
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.ً لت في اَاع الجغاثم اإلاغج٨ ٞهي مد٨مت (1)آلازٍغ ؾىت،  16بت مً ال٣انغ البالٜ ؤ٦ثر مً مَا

ولها ؤن جهضع لل٣هغ ظملت مً ؤلاظغاءاث ؤو ال٣ٗىباث اإلاُب٣ت ٖلى ال٣انغ، بةؾخصىاء 

ظا هدُجت زُىعة الى٢اج٘ اإلاشاعة وال٣ٗىباث  بالخالي الٛغاماث ؤو الٗمل طو مىٟٗت ٖامت، َو

٣ىؽ الجهاث ال٣ًاثُت هي خايغة بالخهىم، َظٍ  اإلادخملت، وهجض ؤن ؤلاظغاءاث َو

ت لهالر اإلاتهم، ًخىظب ٖلحها َغح  ًها نضوع ؤلاظغاءاث التربٍى الهُئت ال٣ًاثُت ولٞغ

، ومً زمت ٞاإلم٩اهُت إلاد٨مت " هل ًعبم غلى اإلاتهم إداهت حصائُت"الؿاا٫ زام ٖلحهم 

ظا لخُىعة الى٢اج٘، م٘ ؤن  ت جب٣ي بالخالي مىسًٟت، َو ال٣هغ في بنضاع ؤلاظغاءاث التربٍى

ل( ًمى٘ ٚالبا  ٖمغ  " ال٣انغ" زال٫ مشىله ؤمام )الخد٤ُ٣ الجىاجي َى في الٛالب ظض ٍَى

   (2)نضوع ٨َظا بظغاء.

ٞجٗل بزخهام اإلادا٦م اإلاى٣ٗضة  بم٣غ اإلاجلـ في الٟهل في ٢ًاًا ألاخضار طاث  

ُت ال٣ًاًا  ُضة بحن هٖى الُاب٘ الجىاجي، ومً زمت ٞهىا البض مً ؤن ج٩ىن َىا٥ ٖال٢ت َو

مت ٢ض ًغج٨بها الخضر وج٩ىن لها ون٠ ظىاًت، وهٓغا ألَمُتها وال٣ ًاة اإلا٩لٟحن بها، ٞالجٍغ

ُٞى٧ل ؤمغ الٟهل ٞحها للمد٨مت اإلاى٣ٗضة بم٣غ اإلاجلـ، في خحن ؤن ال٣ًاة اإلا٩لٟحن بها ٢ض 

ٟهل ٞحها ٢اضخي بىٟـ الغجبت التي لل٣اضخي  ال جخىاٞغ لضحهم الخبرة ال٩اُٞت للٟهل ٞحها، ٍو

لى مؿخىي اإلاد٨مت الٗاصًت، ومً زمت ٌؿخدؿً الٟهل ٞحها مً َٝغ ٢ًاة اإلاىظىص ٖ

ُت َظٍ ال٣ًاًا،  م وخبهم للخٗامل م٘ هٖى بتهم ونبَر ت بكاون ألاخضار، م٘ ٚع لهم صاٍع

لت اإلاضي. ىاث زانت ٍَى  خبظا لى ٧اهىا مخسههحن في طل٪، بمكاع٦تهم في ج٩ٍى

 الفسع الثالث:

 غسفت ألاخدار باإلاجلع اللضائي

خم جد ً، ٍو ت ومؿدكاٍع ت ألاخضار لضي اإلاجلـ ال٣ًاجي مً عثِـ ٚٞغ ك٩ل ٚٞغ

حُُٗجهم بمىظب ؤمغ مً َٝغ عثِـ اإلاجلـ ال٣ًاجي مً بحن ال٣ًاة اللظًً لهم اَخمام 

ظا ما ههذ ٖلُه  ٟا٫ وعٚبت في الخٗامل مٗهم ؤو ؤجهم ماعؾىا ٣٦ًاة ؤخضار، َو باأَل

، وطل٪ بدًىع 2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م  91اإلااصة 

ا ٢اضخي  ت هٟـ ألاخ٩ام التي ًهضَع ؤمحن الًبِ وممشل الىُابت الٗامت، وجهضع الٛٞغ

 ألاخضار، ؤو ال٣اضخي اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار.
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ت ألاخضار في اإلاجلـ ال٣ًاجي ختى وبن لم جدك٩ل مشلما َى الخا٫ ٖلى  ٞىجض ؤن ٚٞغ

ً وعثِـ مؿخىي اإلاد٨مت مً مؿاٖضً حن بظخماُٖحن، ٚحر ؤهه خبظا لى ٩ًىن اإلاؿدكاٍع

ىا في مجا٫ الُٟىلت وملمىن ببٌٗ الٗلىم التي لها نلت  ت طو زبرة ولهم ج٩ٍى الٛٞغ

لت اإلاضي في َظا  ىاث ٍَى بالُٟىلت ٦ٗلم الىٟـ و ؤلاظخمإ ، والتربُت...، وؤن ًسًٗىا لخ٩ٍى

ب٣ى الخ٩ىًٍ ال٣اهىوي وخضٍ ٚحر ٧اٝ، ومً زمت ٞةإلاامهم بمسخل٠ الٗلىم طاث  اإلاجا٫، ٍو

غ الجؼاء ؤو الخضبحر الظي ًدىاؾب م٘ الُٟل، زانت وؤن  الهلت بالُٟىلت جم٨جهم مً ج٣ٍغ

اإلاجلـ ال٣ًاجي َى الضعظت الشاهُت في الخ٣اضخي، ومً زمت ًهبذ ال٣غاع الهاصع في طل٪ 

 ٢ابل للخىُٟظ ما لم ًًُٗ ُٞه بالى٣ٌ. 

٘ الٟغوسخي ٞ الضاثغة الخانت باألخضار باإلاد٨مت الاؾخئىاُٞت بٟغوؿا،  ةنؤما في الدكَغ

ٟا٫ وألاخضار، في ألاخ٩ام الهاصعة  هي اإلاغظ٘ اإلاسخو بالىٓغ في الُٗىن اإلا٣ضمت مً ألَا

ٟا٫ ؤو مً مد٨مت ألاخضار ؤو مً مدا٦م الًبِ، والتي جخ٩ىن مً  ؾىاء مً ٢اضخي ألَا

ً ٌؿمى ؤخضَم مٟىى خماًت الُٟىل خم زالزت مؿدكاٍع ى الظي ًترؤؽ اإلاد٨مت، ٍو ت َو

ماعؽ ؾلُاث اإلا٣غع، وفي خالت  ج٩لُٟه في هُا١ ٧ل مد٨مت بؾخئىاُٞت إلاضة زالر ؾىىاث ٍو

مشل  ُٟت ما٢خا ٩ًل٠ الغثِـ ألاولى بمد٨مت ؤلاؾخئىاٝ ل٣ُىم م٣امه، ٍو قٛل َظٍ الْى

٩ىن مخسهها في ٢ًاًا الُٟى  لت، وال ًىظض الىُابت الٗامت ٢اى ًسخاع مً بحن ؤًٖائها، ٍو

مً يمً ؤًٖاء اإلاد٨مت ؤلاؾخئىاُٞت الخانت باألخضار، مؿاٖضون بزخهانُىن، ٦ما 

َى الخا٫ باليؿبت إلادا٦م ألاخضار ؤلابخضاثُت، وجخسظ ؤمامها هٟـ ؤلاظغاءاث اإلا٣غعة ؤمام 

ٟا٫ ؤو مد٨مت ألاخضار.   (1)٢اضخي ألَا

ىلت ٖلى مؿخىي ٚٝغ وفي ألازحر هجض ؤهه ٖملُا، ال ًىظض جسهو في مجا٫ الُٟ

ظا هدُجت الخضاو٫ ٖلى مسخل٠ الٛٝغ وبوٗضام  اإلاجلـ ال٣ًاجي مً ٢بل ٢ًاتها، َو

ظا  ً لهم والخإَُل للٗمل في َظا الخسهو، َو اصة ٖلى بوٗضام الخ٩ٍى الاؾخ٣غاع ٞحها، ٍػ

بالىدُجت ًاصي بال٣اضخي الٟانل في مل٠ الخضر، ًخٗامل مٗه ٧البالٜ ؾىاء مً خُض 

، ؤومً خُض ؤلاظغاءاث، ؤو مً خُض بظغاءاث حؿُحر الجلؿت، ٞال ًخم ٖاصة حؿُحر اإلال٠

مت، ألهه  ٣ا لٗمٍغ و٢ذ بعج٩ابه للجٍغ مغاٖاة زهىنُت الخضر، ؤو ختى الخٗامل مٗه ٞو

ت ٩ًىن بالٜ ؤو ؤن ٖمٍغ ًٟى١ ب٨شحر  ىض مشى٫ الخضر ؤمام الٛٞغ ٖاصة ؤلاظغاءاث جُى٫ ٖو

مت.  ٖمٍغ و٢ذ بعج٩اب الجٍغ
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 الثاوي:اإلاعلب 

 الجاهذ ؤلاحساءاث الخاصت بمداهمت الحدر

ًدا٫  ظلؿت زانت سهو لهًدا٫ الخضر الجاهذ ؤمام الجهت ال٣ًاثُت اإلاسخهت، وج

ظٍ الٗىانغ هدىاولها في بظغاءاث زانت بةٖخباٍع خضزا٦ما جُب٤ في خ٣ه ؤًًا بلحها،  ، َو

حن، )الٟٕغ ألاو٫( ًسهو لخهىنُت ظلؿت مد )الٟٕغ  ، ؤماخضر الجاهذ٦مت الاٖٞغ

    .الجاهذ زهىنُت بظغاءاث مدا٦مت الخضرالشاوي( ٞىخُغ١ ُٞه بلى 

 الفسع ألاول:

 الجاهذ خصىصُت حلظت مداهمت الحدر

٣ا  ؿإ٫ ظؼاثُا، زم ًدا٫ ٖلى ظلؿت ج٣غع لظل٪ إلادا٦مخه ٞو ًىته٪ الُٟل الجاهذ ال٣اهىن َو

 لؿتظ في زهىنُتبُجهما  لل٣اهىن مشلما َى الخا٫ ٖىض الصخو البالٜ، ٚحر ؤن الخالٝ

ظا ما هدىاوله بٗىىان اإلادا٦مت ٖضم ٖالهُت الجلؿت في )ؤوال(، زم هخُغ١ بٗضَا  في طاتها، َو

 .بلى مبضؤ مى٘ وكغ مدايغ ظلؿاث اإلادا٦مت في )زاهُا(

 غدم غالهُت الجلظتؤوال: 

الٗضالت  ٞمبضؤ الٗالهُت جب٣ى صاثما يماهت ؤؾاؾُت جم٨ً الغؤي الٗام مً مغا٢بت ؾحر     

الجىاثُت ومضي هؼاَتها، ألن في خًىع الجمهىع يماهت لخُاص ال٣اضخي وهؼاَخه في الخُب٤ُ 

الؿلُم لل٣اهىن، بال ؤن َظا اإلابضؤ ًب٣ى ًغص ٖلُه بؾخصىاءاث مشلما َى الكإن لضي ٞئت 

ب٣ى الى٤ُ بالخ٨م ًخم في ظلؿت ٖلىُت.  (1)ألاخضار، ٍو

ؿاتها في م٩ان ٌؿمذ ُٞه ل٩ل شخو صزىله ٞالٗلىُت للمدا٦مت َى ٣ٖض اإلاد٨مت ظل

ظا لٛغى مخابٗت مسخل٠ بظغاءاث اإلادا٦مت، وهجض ؤن َظا اإلابضؤ ٦غؽ في  صون بؾخصىاء، َو

الن الٗالمي لخ٣ى١ ؤلاوؿان  ٗاث اإلا٣اعهت و٦ظا في ؤلاجٟا٢ُاث الضولُت ٧اإٖل مسخل٠ الدكَغ

ئا ختى جشبذ مىه ٖلى ؤن "٧ل شخو متهم بةعج٩اب ظ 01ال٣ٟغة  11في اإلااصة  غم ٌٗض بٍغ

٤ ال٣اهىن بزغ مدا٦مت ٖلىُت"  (2)بصاهخه ٞو
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ٗاث اإلاٗانغة ٖلى بزخالٞها وصون زالٝ بةٖخباع  ٞالٗالهُت مبضؤ ج٣ٍغ ٧ل الدكَغ

ى حٗبحر ًٖ بعياء الجمهىع بالٗضالت الاظخماُٖت  اإلاجخم٘ له خ٤ الخًىع للمدا٦ماث، َو

ٟه مً ٖىا٢ب الخغوط ٖلى ال٣اهىن، وفي الى٢ذ طاجه جم٨ُىه مً  مً ظهت ومً ؤزغي جسٍى

مئىان بلحها، وبلى ال٣اثمحن بها.  (1)ؤلاخؿاؽ بالٗضالت وؤلَا

وبما ؤن ألانل في الجلؿاث ؤن ج٩ىن ٖلىُت، ٚحر ؤن ؤلاؾخصىاء الظي زغظذ به 

ٗاث ُٞما ًسو ٢اهىن ألاخضار، ل٩ىن الٗالهُت ٢ض حسخيء للُٟل وجازغ ٖلُه  الدكَغ

ٗاث ؤوظبذ اللجىء بلى بظغاء بدض بظخماعي في خ٣ه مؿخ٣بال، ومً زمت ٞةن  الدكَغ

ه اإلااصًت  بضعاؾت شخهُت الخضر وصعاؾت ظمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بإخىا٫ طٍو

وؤلاظخماُٖت، وبإزال٢ت وبضعظت ط٧اثه، وبالبِئت واإلاضعؾت اللخحن وكإ ٞحها وبإٞٗاله 

ه الٗاثلُت، و٧ل الؿاب٣ت... و٧ل طل٪ ٨ًك٠ الؿخاع ًٖ ؤؾغاع شخهُت الُٟل وزٟ اًا طٍو

ا ؤخض مً ٚحر ألاشخام  ت الجلؿت ال ًدًَغ جل٪ ألامىع ال ًًٟل الجهغ بها، وؤن ؾٍغ

   (2)الظًً ؾمذ لهم ال٣اهىن خهغا بالخًىع، حٗخبر ظلؿت ٖلىُت حؿخىظب ه٣ٌ الخ٨م.

ى مً اإلاباصت الؿامُت التي ججؿض اإلادا٦مت الٗاصلت،  بطا ٞمبضؤ الٗالهُت مبضؤ ٖام َو

ظا ُٞما ًسو مدا٦مت الخضر بط ال ٚحر  ًجىػ ؤن  ؤهه ًلخ٤ بهظا اإلابضؤ بؾخصىاءاث، َو

ُٟحها طوي الٗال٢ت في الضٖىي، و٦ظا الخضر وؤ٢اعبه  ا ؾىي ؤًٖاء اإلاد٨مت ومْى ًدًَغ

واإلاضاٞ٘ ٖىه، و٦ظا الكهىص واإلاغا٢بحن ؤلاظخماُٖحن ومىضوبى الجمُٗاث اإلاٗىُت بكإن 

ٗاث هجض في طل٪  ألاخضار ما لم ج٣غع اإلاد٨مت ٖضم خًىع البٌٗ مجهم، ومً بحن الدكَغ

٘ اإلاهغي في اإلااصة  ال٣ٟغة ألاولى مً ٢اهىن ألاخضار اإلاهغي ٖلى ؤهه "ال ًجىػ ؤن  34الدكَغ

ًدًغ مدا٦مت الخضر بال ؤ٢اعبه والكهىص واإلادامىن واإلاغا٢بىن ؤلاظخماُٖىن ومً ججحز له 

 (3)اإلاد٨مت الخًىع بةطن زام."

لُه ٞا ت، والتي هي ألانل ال بؾخصىاء ٖو ألؾاؽ في اإلادا٦مت الجؼاثُت لؤلخضار هي الؿٍغ

ٗاث  ٘ ؤلاهجلحزي وؤلاًُالي وبٌٗ حكَغ ٗاث ال٣لُلت ٧الدكَغ الىالًاث ٧ٖلحها، بال في الدكَغ

ت في مدا٦مت ألاخضار ٖضم الؿماح للجمهىع  ٨ُت، ومً زمت ٣ًهض بالؿٍغ اإلاخدضة ألامٍغ

الم اإلاسخلٟت  (4)خًىع اإلادا٦مت. ووؾاثل ؤلٖا
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ت جىلض الك٪، ؤما الٗالهُت جمىذ ز٣ت الجمهىع في ٖضالت ال٣ًاء،  ومً زمت ٞةن الؿٍغ

مئىان بلى ٖضالت ألاخ٩ام، ٚحر ؤن طل٪ ال ًم٨ً ؤن ًُب٤ ٧لُا بػاء الخضر، وبهما  وجد٤٣ ؤلَا

ت مكىعة ؤو مؿخ٣ لت، ال الٗالهُت في َظٍ الخالت ج٩ىن م٣ُضة، وهي ؤن ح٣ٗض الجلؿت في ٚٞغ

ت الخامت في مدا٦مت  ًضزلها بال إلاً ٌٗىُه ؤمغ الخضر، وبمٟهىم آزغ ؤهه ال ٌٗجي الؿٍغ

الخضر، وبهما الؿماح بدًىع ومخابٗت ظلؿاث اإلاد٨مت ل٩ل مً له ٖال٢ت بالخضر، 

اًخه وخماًخه، و٦ظل٪ للمىٓماث والجمُٗاث اإلاهخمت  ٧الىالضًً وألا٢اعب واإلا٩لٟحن بٖغ

اهدت، وظىاػ خًىع مدا٦مت الخضر، ومً زمت ٞةن ٖىهغ الٗالهُت ب٣ًاًا الُٟىلت الج

جد٤٣، ٚحر ؤهه مد٤٣ لٟئاث مُٗىت، ومً زمت ٞةجها ًُل٤ ٖلحها الٗلىُت اإلا٣ُضة ؤو 

 (1)اليؿبُت.

لُه ٞةن الٛغى مً َظٍ الٗلىُت اإلا٣ُضة، َى ؤن خماًت ويمان مهلخت الُٟل  ٖو

ظا ل٩ىن ال٣اضخي ٢ض ًسىى في ال٨شحر وؾمٗت ؤؾغجه وججىبُه مً ظى اإلادا٦مت الخانت ، َو

ت الخؿاؾت اإلاخٗل٣ت بالخضر والتي ٌؿخدؿً مىا٢كتها بُٗض ًٖ  مً الجىاهب ألاؾٍغ

 (2)الجمهىع.

جب٣ى الٛاًت مً اإلادا٦مت التي ججغي للُٟل بك٩ل ٖلجي م٣ُض بخجىِب الُٟل  وبالخالي

لى هٟؿِخه، ومً ظهت مً ؤلايُغاب ؤو الخٝى ؤو الخجل، ؤو ٧ل ما مً قإهه ؤن ًازغ ٖ

ؤزغي ٞهي جاصي بلى خماًت اإلاٗلىماث وألاؾغاع الخانت بالىي٘  الىٟسخي والٗاثلي للُٟل، 

ظا ل٩ىن ال٣اهىن ًىظب  ٞالٗالهُت ٖلى بَال٢ها ٢ض حٗغى مؿخ٣بل الُٟل للخُغ، َو

اللجىء بلى ٞدو شخهُت الخضر ظؿضًا وهٟؿُا، والى٢ٝى ٖلى ٧ل اإلاٗلىماث الخانت 

ه اإلاا صًت و الاظخماُٖت وبإزال٢ه وبضعظت ط٧اثه، وبالىؾِ واإلاضعؾت التي جغبا ٞحهما، بظٍو

ه  غوٝ طٍو ظا ٣ًخطخي جبُان ؤؾغاع، وزٟاًا شخهُت الخضر، ْو وبدالخه الصخُت ...، َو

الٗاثلُت و٧لها ؤمىع ال ًصر ؤن جٟخطر ؤو ٌٗلً ٖجها، وجهبذ مخضاولت ٖلى ألالؿىت، ومً 

 (3)ت اإلا٣ُضة.زمت جم الخمؿ٪ بمبضؤ الٗلىُ
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ظا ما  خٗل٤ بالىٓام الٗام، َو غي ٍو ت في مدا٦مت الخضر جب٣ى بظغاء ظَى ظٍ الؿٍغ َو

ت، وؤن  بإنبهتهذ بلُه اإلاد٨مت الٗلُا في ٢غاع لها  " مدا٦مت الخضر جى٣ٗض في ظلؿت ؾٍغ

غي ومً الىٓام الٗام."   (1)طل٪ ٌٗض بظغاء ظَى

ٖلى بظغاءاث  2015ًىلُى  15ي اإلااعر ف 12_15وهو ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م 

ت زالٞا إلاا َى  ٟا٫، وبضاًت بُبُٗت الجلؿت والتي ٣ًخطخي ؤن ج٩ىن ؾٍغ جدب٘ في مدا٦مت ألَا

ظا خٟاْا ٖلى الاؾخ٣غاع الىٟسخي للُٟل ومىده الش٣ت في ال٣ًاء،  م٣غع ٖىض البالٛحن، َو

دب٘ في طل٪ الكإن ؤلاظغاءاث اإلا٣غعة ٖاصة في مدا٦مت اإلاتهمحن البا ظا بؿمإ ٍو لٛحن، َو

ى ممشله الكغعي، زم الطخاًا بن وظضوا باإلال٠،  الُٟل اإلاتهم زم اإلاؿاو٫ اإلاضوي ٖىه َو

م خؿب َبُٗت الجغم اإلاخاب٘ بها الُٟل، زم الخُغ١ لؿمإ الكهىص، بما في  وؤن جىاَٞغ

م ٞاٖلُحن ؤنلُحن ؤو قغ٧اء ٖلى ؾبُل ؤلاؾخضال٫ بن وظضوا  طل٪ ؾمإ البالٛحن بةٖخباَع

ب٣ى لل٣اضخي صاثما و  باإلال٠، زم جم٨حن الىُابت مً مغاٞٗخه و٦ظا مغاٞٗت اإلادامي..، ٍو

خباعاث مُٗىت ؤن ٌٟٗي الُٟل اإلاتهم مً خًىع الجلؿت ؤو ظؼء مجها .  إٖل

مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي الؿال٠ الظ٦غ في ال٣ٟغة الشاهُت مىه  83وجُغ٢ذ اإلااصة 

للممشل الكغعي للُٟل ؤو ؤ٢اعبه بلى الضعظت  ٖلى ٖضم الؿماح بدًىع اإلاغاٞٗاث بال 

ىض  ىُت للمدامحن، ٖو الشاهُت، ولكهىص ال٣ًُت والطخاًا وال٣ًاة وؤًٖاء الى٣ابت الَى

ٟا٫، ومىضوبي خماًت الُٟىلت  ؤلا٢خًاء ممشلي الجمُٗاث والهُئاث اإلاهخمت بكاون ألَا

 اإلاٗىُحن بال٣ًُت. 

ٗاث اإلا ٘ الٟغوسخي في اإلااصة وهجض ؤن َظا اإلابضؤ ؤزظث به الدكَغ  ٣14اعهت ٧الدكَغ

ال٣ٟغة ألاولى ههذ ٖلى ؤن " ٧ل ٢ًُت مً ٢ًاًا ألاخضار ًجب ؤن جىٓغ بهىعة مىٟهلت 

ؿمذ بدًىع الكهىص وؤ٢اعب الخضر  وبٛحر خًىع مً لِؿذ له ٖال٢ت بالخضر، َو

والىصخي واإلامشل الكغعي للخضر، و٦ظا ؤًٖاء وممشلي الجمُٗاث اإلاٗىُت بدماًت 

 (2)"ٟىلت.الُ
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اًت ألاخضار ؤوظب ؤن ج٩ىن اإلادا٦مت في  ٘ الٗغاقي في ٢اهىن ٖع وهجض ؤًًا الدكَغ

م ولُه ؤو ؤخض ؤ٢اعبه بن وظض، ؤو مً جغي اإلاد٨مت  ظا بدًىع ؤشخام َو ت، َو ظلؿت ؾٍغ

 (1)خًىعَم مً اإلاٗىُحن بكاون ألاخضار.

ح٣ٗض ظلؿاث مدا٦م مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت اللُبي ٖلى ؤن " 323ههذ اإلااصة 

ت اإلاكىعة وال ًجىػ ؤن ًدًغ اإلادا٦مت ؾىي ؤ٢اعب اإلاتهم ومىضوب وػاعة  ألاخضار في ٚٞغ

الٗض٫، و٧ل َظٍ ال٣ىاهحن وبن بج٣ٟذ في جدضًض ألاشخام اإلاؿمىح بهم في خًىع ظلؿاث 

ألاخضار، بال ؤجها بزخلٟذ في جدضًض ألاشخام اإلاؿمىح لهم بالخًىع"، وفي ٢اهىن 

/ؤ مىه ٖلى ؤهه " جغاعى اإلاد٨مت ٖضم ٖالهُت الجلؿاث، 17الؿىصاوي هو في اإلااصة ألاخضار 

ت اإلاكخٛلت  وم٘ طل٪ ًجىػ خًىع ؤ٢اعب الخضر وطوي اإلاججي ٖلُه والجمُٗاث الخحًر

بكاون ألاخضار وممشل الضٞإ واإلاغا٢ب ؤلاظخماعي وؤي شخو حؿمذ له اإلاد٨مت 

 (2)بالخًىع"

ى بُالن الخ٨م ٞٗضم ألازظ بمبضؤ الٗلىُت  اإلا٣ُضة ؤزىاء مدا٦مت الُٟل ًغجب ظؼاء َو

الٟانل في مدا٦مت الُٟل، وطَب في طل٪ ٢ًاء مد٨مت الى٣ٌ الٟغوؿُت ٖلى ؤن ٖضم 

مغاٖاة مبضؤ الٗلىُت اإلا٣ُضة ؤمام ٢ًاء ألاخضار، ٌٗخبر زُإ في جُب٤ُ ال٣اهىن ًترجب ٖلُه 

      (3)البُالن للخ٨م.

بٗاصٍ ب٣ضع اإلاؿخُإ ًٖ الجى اإلاكب٘ باإلظغاءاث وهٓغا لخهىنُت الخضر وب

بت ؤخُاها في هٟؿِخه،  الغؾمُت واإلادا٦ماث ال٣ًاثُت، واإلآاَغ الك٩لُت التي ٢ض جى٢٘ الَغ

ٗاث ألاخضار للمد٨مت ألامغ بةزغاط الخضر  ٤ بنالخه وجإَُلُه، ؤظاػث حكَغ وحٗغ٢ل ٍَغ

ث لها بٖٟاثه مً خًىع الجلؿت مً الجلؿت بٗض ؾااله بطا عؤث يغوعة لظل٪، ٦ما ؤظاػ 

هضع الخ٨م بػاءٍ  بطا عؤث ؤن مهلخخه ج٣خطخي طل٪ وؤلاب٣اء ٖلى ولُه ؤو ونُه هُابت ٖىه ٍو

مً ٢اهىن ألاخضار اإلاهغي ٖلى ؤهه "وللمد٨مت ؤن جإمغ  34خًىعٍا، وجىو في طل٪ اإلااصة 

الؿاب٣ت بطا  بةزغاط الخضر مً الجلؿت بٗض ؾااله ؤو بةزغاط ؤخض ممً ط٦غوا في ال٣ٟغة

عؤث يغوعة لظل٪، ٖلى ؤهه ال ًجىػ في خالت بزغاظه ؤن جإمغ بةزغاط مدامُه ؤو اإلاغا٢ب 

ؤلاظخماعي، ٦ما ال ًجىػ للمد٨مت الخ٨م باإلصاهت بال بٗض بٞهام الخضر بما جم في ُٚبخه مً 

بظغاءاث وللمد٨مت بٖٟاء الخضر مً خًىع اإلادا٦مت بىٟؿه بطا عؤث ؤن مهلخخه 
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٨خٟي بدًىع ولُه ؤو ونُه هُابت ٖىه، وفي َظٍ الخالت ٌٗخبر الخ٨م ج٣خطخي طل ٪، ٍو

 (1)خًىعٍا"

الضهُا الىمىطظُت إلصاعة قاون  مً ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة 15/02وجىو ؤًًا ال٣اٖضة 

جىػ للؿلُت  ٢ًاء ألاخضار ٖلى ؤن "للىالضًً ؤو الىصخي خ٤ ؤلاقترا٥ في ؤلاظغاءاث، ٍو

ٌ اإلاسخهت ؤن جُلب خًىعَم ل هالر الخضر، ٖلى ؤن ًجىػ للؿلُت اإلاسخهت ؤن جٞغ

ا لهالر  بقغا٦هم في ؤلاظغاءاث بطا ٧اهذ َىا٥ ؤؾباب جضٖى بلى بٖخباع َظا ؤلاؾدبٗاص يغوٍع

 (2)الخضر."

ٞٗضم خًىع الخضر الجلؿت ؤمغ بؾخصىاجي ًٖ ألانل الٗام، الظي َى خًىع 

ظا ما ههذ ٖلُه الخضر بظغاءاث مدا٦مخه ومكاع٦خه ٞحها والخٗبحر ًٖ ه ت، َو ٟؿه بدٍغ

مً ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا الىمىطظُت إلصاعة قاون ٢ًاء  02ال٣ٟغة  14ال٣اٖضة 

ألاخضار بإهه" ًخىظب ؤن حؿاٖض ؤلاظغاءاث ٖلى جد٤ُ٣ اإلاهلخت ال٣هىي للخضر، وؤن 

ت."  (3)جخم في ظى مً الخٟهم ًدُذ للخضر ؤن ٌكاع٥ ٞحها وؤن ٌٗبر ًٖ هٟؿه بدٍغ

ا ٞالخًىع الصخصخي للخضر َى ألانل الٗام، ؤما الخًىع الخمشُلي ٞهى بؾخصىاء بط

ظٍ الًغوعة جخمدىع في مضي ؤلايغاع  ال ًلجإ بلُه بال متى ب٢خًذ الًغوعة طل٪، َو

بمهلخت الخضر، وؤن الخًىع الخمشُلي ال ٨ًٟي لخد٤ُ٣ الٛاًت مً الخ٤ في الٗلم متى 

بط ًخم الخًىع الخمشُلي بةٖالم الخضر شخهُا بما ٧ان جىظه اإلاد٨مت َى بصاهت الخضر، 

 (4)ؤجسظ يضٍ مً ؤٖما٫ بظغاثُت في ُٚبخه.

ت ظلؿت مدا٦مت الخضر بمشابت الى٢اًت له، مما ٢ض ًسل٤ في  وفي ألازحر ٞةن ؾٍغ

ضٞ٘ به بلى بعج٩اب ظغاثم، ومً زمت ه٩ىن بهضص الٗالط.  هٟؿِخه مً ؤمغاى مؿخ٣بال، ٍو

 داضس حلظاث اإلاداهمتمبدؤ مىؼ وشس مزاهُا: 

مبضؤ الٗلىُت حهضٝ بلى ٖضم وكغ ٧ل ما ًخٗل٤ بمدا٦مت الخضر، بمٗجى ؤن مدا٦مت 

مت ؤو بالخضر  الخضر جىدهغ ٣ِٞ ٖىض البٌٗ مً ألاشخام الظًً لهم نلت بما بالجٍغ

٣ِٞ، ل٩ىن الٛاًت مً اإلادا٦ماث َى خماًت زهىنُت الُٟل، وهجض في طل٪ ؤن ال٣اٖضة 
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ب٨حن بلى ؤهه "ًدترم خ٤ الخضر في خماًت زهىنِخه في ظمُ٘ اإلاغاخل مً ٢ىاٖض  8/1

 (1)جٟاصًا ألي يغع ٢ض ًىاله مً ظغاء صٖاًت ال لؼوم لها ؤو ؾبب ألاوناٝ الجىاثُت."

الؿالٟت الظ٦غ ههذ ٖلى ؤهه "ال ًجىػ مً خُض اإلابضؤ، وكغ  8/2وهجض ؤن ال٣اٖضة 

ىٍت الخضر الجاهذ"، وفي َظٍ الخالت ظاء ؤًت مٗلىماث ًم٨ً ؤن جاصي بلى الخٗٝغ ٖلى َ

الىو مٗمم ؾىاء حٗل٤ بالُٟل الجاهذ والظي ال ًؼا٫ ٦ظل٪ ؤم ؤهه نضع الخ٨م في خ٣ه 

الخ٨م ٖلحهم." وؤن الخٗل٤ُ ٖلى َظٍ الىهىم )ؤجها حكضص ٖلى ؤَمُت خماًت الخضر مً 

ٖالم مشل ط٦غ آلازاع الًاعة التي ٢ض جيخج ًٖ وكغ مٗلىماث بكإن ال٣ًُت في وؾاثل ؤلا 

ؤؾماء اإلاجغمحن نٛاع الؿً، ٞمً الًغوعي خماًت مهلخت الخضر والضٞإ ٖجها، مً 

 (2) خُض اإلابضؤ ٖلى ألا٢ل.(

بظغاءاث ظىاثُت مً ال٣اهىن اإلاٛغبي ٖلى ؤهه "ًمى٘ وكغ بُان  549وههذ اإلااصة 

٤ ؤلاطاٖت والؿِى ما ؤو بإي ظلؿاث َُئاث ألاخضار ال٣ًاثُت في ال٨خب والصخاٞت وبٍُغ

ت وشخهُت  وؾُلت ؤزغي، ٦ما ًمى٘ ؤن ًيكغ بىٟـ الُغ١ ٧ل هو ؤو نىعة جخٗل٤ بهٍى

 (3)ألاخضار اإلاجغمحن.

ٗاث الٗغبُت ؤًًا مً وؾٗذ في ٖملُت الخٓغ لِكمل ختى و٢اج٘  ومً الدكَغ

مً ٢اهىن ألاخضار اللبىاوي ٖلى ؤهه " ًدٓغ وكغ نىعة الخضر  49اإلادا٦مت ومجها اإلااصة 

م٨ً ووكغ  ٣ت ٧اهذ ٍو و٢اج٘ اإلادا٦مت ؤو ملخهها في ال٨خب والصخ٠ والؿِىما وبإًت ٍَغ

وكغ الخ٨م ٖلى ؤن ال ًظ٦غ مً بؾم اإلاضعى ٖلُه و ٦ىِخه ول٣به بال الخٝغ ألاو٫، واإلاسال٠ 

مً ال٣اهىن ألاعصوي ٖلى ؤهه" ًدٓغ وكغ بؾم ونىعة الخضر  12ٌٗا٢ب ...." وههذ اإلااصة 

إلادا٦مت ؤو ملخها في ؤًت وؾُلت مً وؾاثل اليكغ ٧ال٨خب والصخ٠ الجاهذ ووكغ و٢اج٘ ا

 ً كٍغ ٗا٢ب اإلاسال٠ بٛغامت ال ج٣ل ًٖ زمؿت صهاهحر وال جخجاوػ زمؿت ٖو والؿِىما، َو

م٨ً وكغ الخ٨م بضون ؤلاقاعة بلى بؾم الخضر ؤو ل٣به."   (4)صًىاعا، ٍو

ٗاث اإلا٣اعهت مً ههذ ٖلى َظا اإلابضؤ، وطل٪  في ال٣اهىن الٟغوسخي بط وهجض مً الدكَغ

مىه ٖلى مى٘ وكغ ؤًت مٗلىماث ؤو ؤوناٝ ًٖ اإلادا٦ماث التي  ٣ٞ4غة  14ج٣غع في اإلااصة 

ججغي ؤمام مدا٦م ألاخضار ؾىاء ٧ان طل٪ في ال٨خب ؤو الصخاٞت ؤو ؤلاطاٖت ؤو الؿِىما، ؤو 
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مى٘ ٦ظل٪ اليكغ بىٟـ الىؾاثل ال ٤ ؤًت وؾُلت ؤزغي مً وؾاثل اليكغ، ٍو ؿاب٣ت ًٖ ٍَغ

ت ؤو شخهُت الخضر الجاهذ غ ًخٗل٤ بهٍى ، واإلاكٕغ لم ٨ًخٟي بهظا ألي هو ؤو عؾم ؤو جهٍى

مت ٌٗا٢ب ٖجها ال٣اهىن بٛغامت ال ج٣ل ًٖ  الخٓغ ٣ِٞ، بل بٖخبر مسالٟخت ٞٗال ٌك٩ل ظٍغ

 (1)ؾخت آلاٝ ٞغه٪، وفي خالت الٗىص ج٩ىن ال٣ٗىبت السجً إلاضة ؾيخحن

ٟا٫ اإلاغا٣َحن مىه ٖلى ؤهه" ًدٓغ  49في اإلااصة  1933ؤلاه٩لحزي لؿىت  وفي ٢اهىن ألَا

ٖلى الصخ٠ ٖىض وكغ ؤزباع مدا٦ماث ألاخضار، ؤن ج٨ك٠ ًٖ بؾم الخضر ؤو ٖىىاهه ؤو 

خه".  (2)بؾم مضعؾخه ؤو ؤًت بُاهاث ؤزغي ٌؿخض٫ مجها ٖلى ٍَى

ومً ظهت ؤزغي ٞةن البٌٗ مً ال٣ٟه ًغي ؤهه ال يغع مً وكغ الخ٨م الهاصع يض 

٣ت ؤزغي، وطل٪ ؤن َظا الخ ضر ووكغ خُصُاجه في الصخ٠ ؤو ال٨خب ؤو ؤلاطاٖت ؤو ؤي ٍَغ

اليكغ ؾٝى ًد٤٣ ؤٚغاى ٖملُت جخمشل في بٖالم الغؤي الٗام والجمهىع بمكا٧ل ألاخضار، 

مما ٌصجٗهم ٖلى بًجاص خلى٫ بظخماُٖت مالثمت لهظٍ اإلاكا٧ل في ٖملُاث م٩اٞدت ؤو الخض 

 (3)مً ْاَغة ظىىح ألاخضار.

، خى٫ ٢1998ض ًٟى١ يغع الٗالهُت ٞاثضتها، ٟٞي صعاؾت ؤظغاَا الٗالم )ؾترو( ٖام 

ٟا٫ وظض ؤن جل٪ الهٟاث هي ؤلاهضٞاُٖت واليكاٍ الخغ٧ي اإلاٍٟغ وي٠ٗ  نٟاث ألَا

ٝغ ألازحرة بإجها ٖملُت ٣ٖلُت هماثُت جخإزغ بٗىامل زاعظُت ال ٌؿخُُ٘  ال٣ضعة ٖلى ؤلاهدباٍ ٖو

ٟا٫ الخسلو مج  (4) ها وحٗمل ٖلى حكخِذ طل٪ ؤلاهدباٍ.ألَا

ٞالخضر بهٟت ٖامت ًخدؿـ مً ألاوناٝ التي جُل٤ ٖلُه )الجاهذ( ؤو اإلاجغم، 

ظا ما زلهذ بلُه بدىر ٖلم ؤلاظغام بخ٣ضًمها لبراَحن خى٫ ألايغاع التي جدؿبب ٞحها  َو

زمت ٞغؤَي َظٍ ألاوناٝ، خؿب الخٗل٤ُ الىاعص ٖلى اإلااصة الشامىت مً ٢ىاٖض ب٨حن، ومً 

ٟىلخه ٖضم وكغ ؤي شخيء ًخٗل٤ بمدا٦مخه، ختى ال ًخًغع هٟؿُا  وخماًت لبراءة الُٟل َو

خه، و٧ل ما ًخٗل٤ بما وؿب بلُه ٢ض ٩ًىن الضاٞ٘ مغة ؤزغي بلى  ت ٍَى خه ؤو مٗٞغ ألن مٗٞغ

مت مؿخ٣بال.  بعج٩اب الجٍغ
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 :الفسع الثاوي

 لحدر الجاهذخصىصُت إحساءاث مداهمت ا

ضر الجاهذ بظغاءاث زانت ٖىض مدا٦مخه، والتي ظاء بها ٢اهىن جدب٘ في خ٤ الخ

ظٍ 2015 ًىلُى 15اإلااعر في  15/12غي الُٟل الجؼاث ظا بٖخباعا لخهىنِخه، َو ، َو

ؤلاظغاءاث هدىاولها في )ؤوال( بٗىىان خًىع الخضر ؤمام مد٨مت ألاخضار، زم هدىاو٫ بٗضَا 

في )زاهُا(، وؤزحرا هخُغ١ بلى يغوعة  بظغاء جد٤ُ٣ بظخماعي ٢بل الٟهل في صٖىي الخضر

  .ؤلاؾخٗاهت بمدام في ) زالشا(

 خضىز الحدر ؤمام مدىمت ألاخدارؤوال: 

ؾاًغث ٢ىاهحن ألاخضار ال٣ىاٖض الضولُت ُٞما ًخٗل٤ بالٟهل بهٟت مؿخعجلت في 

ظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة  مً اجٟا٢ُت الامم اإلاخدضة لخ٣ى١ الُٟل  ٢40ًاًا ألاخضار، َو

، والتي ظٗلذ مً ٢ًاًا ألاخضار مً ال٣ًاًا اإلاؿخعجلت، في ظمُ٘ مغاخل 1989 لؿىت

ضم ألازظ بهظا  الضٖىي الٗمىمُت، ٖلى بٖخباع ؤن الىو ظاء مُل٤ ٚحر م٣ُض ب٣ُض ما، ٖو

اإلاٟهىم في ٢ًاًا ألاخضار، ٞةن مً قإن طل٪ بَالت ؤمض اإلادا٦مت والظي ًدىا٢ٌ م٘ 

 (1)ؤبؿِ م٣خًُاث الٗضالت.

َظا اإلابضؤ مً الىاخُت الٗملُت لم ًإزظ ٖلى الك٩ل اإلاغظى لٗضة ؤؾباب مجها  م٘ ؤن

ضم وظىص الىُابت الٗامت اإلاخسههت  الًِٛ الهاثل ٖلى ال٣ًاة ؤو اإلاضٖحن الٗامحن، ٖو

 (2)وال٣ًاء اإلاخسهو بك٩ل ٧امل في ٢ًاًا الاخضار والظي ٌٗخبر ؾببا لظل٪.

غيذ للخى و  ٢ُ٘ والخهض٤ً و الاهًمام بمىظب ٢غاع بٖخمضث اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل ٖو

مبر  20اإلااعر في  44/25الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة  ً الشاوي/ هٞى ش بضء  1989حكٍغ وجاٍع

٣ا للماصة  1990ؤًلى٫/ ؾبخمبر  02الىٟاط  مجها ٖلى يغوعة مغاٖاة  40، ههذ اإلااصة 49ٞو

ؤو ًتهم بظل٪ ؤو ًشبذ ٖلُه بظغاءاث زانت بالُٟل الظي ًضعي ؤهه بهته٪ ٢اهىن ال٣ٗىباث 

طل٪ ؤن جغاعى بظغاءاث....)ب( ٩ًىن ل٩ل َٟل ًضعي بإهه بهته٪ ٢اهىن ال٣ٗىباث الًماهاث 

٤ والضًه ؤو الىنُحن  ىعا بالتهمت اإلاىظه بلُه ًٖ ٍَغ الخالُت ٖلى ألا٢ل: بزُاٍع مباقغة ٞو

لت وهؼحهت ال٣اهىهُحن، مؿاٖضة ٢اهىهُت، ٢ُام ؾلُت ؤو َُئت ٢ًاثُت مسخهت ومؿخ٣

٣ا لل٣اهىن، بدًىع مؿدكاع ٢اهىوي ؤو  بالٟهل في صٖىاٍ صون جإزحر في مدا٦مت ٖاصلت ٞو
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بمؿاٖضة مىاؾبت ؤزغي وبدًىع والضًه ؤو ألاونُاء ال٣اهىهُحن ٖلُه، مالم ٌٗخبر ؤن طل٪ 

( بطا 5في ٚحر مهلخت الُٟل الًٟلى، وال ؾُما بطا ؤزظ في الخؿبان ؾىه ؤو خالخه،...)

ؾلُت مسخهت ؤو َُئت ٢ًاثُت  هه مىته٪ ل٣اهىن ال٣ٗىباث، البض ؤن جامً لهؤٖخبر ؤ

٣ا لل٣اهىن بةٖاصة الىٓغ في َظا ال٣غاع وفي ؤًت جضابحر مٟغويت جبٗا  مؿخ٣لت وهؼحهت ؤٖلى ٞو

( بخترام خُاجه الخانت ؤزىاء ظمُ٘ مغاخل الضٖىي 7( الخهى٫ ٖلى مترظم ..)6لظل٪، )

   (1)الٗمىمُت،...

مىه  82في اإلااصة  2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15ىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م و ٢اهوه

م٨ً بٖٟاء الُٟل مً خًىع الجلؿت بطا ما  ت، ٍو ٖلى ٣ٖض ظلؿت مدا٦مت الُٟل في ؾٍغ

هبذ الخ٨م  جُلبذ مهلخخه طل٪، ٖلى ؤن ًىىبه ممشله الكغعي بدًىع اإلادامي ٍو

و٢ذ ؤمغ الُٟل باإلوسخاب مً  خًىعٍا في خ٣ه، ٦ما ًم٨ً لغثِـ الجلؿت في ٧ل

اإلاغاٞٗاث ٧لُا ؤو ظؼء مجها، ٞهىا خؿىا عاعى اإلاكٕغ َظٍ الى٣ُت ل٩ىن الُٟل بةزخالٝ 

ت ألزغي، ل٩ىهه ال ٌؿخُُ٘ جدمل ٧ل  ٢ضعاجه وج٣بله للمدا٦مت ًخضعط مً مغخلت ٖمٍغ

حر له بظغاءاث اإلاغاٞٗاث مً بضاًتها بلى جهاًتها مشلما َى الخا٫ ٖىض اإلاتهم البالٜ ، وبهما جٞى

، ٚحر ؤهه ٖملُا ًُغح بق٩ا٫ ُٞما ًسو الخإظُالث ظى الغاخت والُمإهِىت ٖىض مدا٦مخه

اإلابرعة لؿبب ٖضم خًىع الطخُت ؤو الُٝغ اإلاضوي ؤو خًىع الخضر الجاهذ صون خًىع 

.بلخ مً الخإظُالث، وطل٪ ما ًازغ ٚالبا ٖلى مؿاوله اإلاضوي ؤو ٖضم خًىع الكهىص،..

ٟل الجاهذ مً ٦ثرة بعجُاصٍ للمدا٦م ؤو اإلاجالـ، والخُٛب ؤخُاها مً الضعاؾت، هٟؿُت الُ

م٘ حٗغى ال٨شحر مجهم للخىمغ مً ؤنض٢اثه ٖىض ٦ثرة الخُٛب ًٖ الضعاؾت، و جىظهه بلى 

 ال٣ًاء بؿبب بظغامه.

ٗاث الٗغبُت به٣ؿمذ بلى مى٢ٟحن ُٞما ًسو ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت ؤمام   ٚحر ؤن الدكَغ

ظا ٖلى الىدى الخالي:مدا٦م ألا   خضار، َو

ٗاث اإلا٣اعهت ٖلى ؤن ًيخهج ؤمام مد٨مت ألاخضار في السؤي ألاول  : ؾاًغجه بٌٗ مً الدكَغ

٧ل ألاخىا٫ ؤلاظغاءاث اإلاخسظة واإلاٗخمضة في مىاص الجىذ، ما لم ًىظض هو ًسال٠ طل٪، 

ٗاث ٢اهىن ألاخضار اللبىاوي خُض هو في اإلااصة  ه ٖلى ؤن مى 32ومً يمً َظٍ الدكَغ

٣ا لؤلنى٫ الٗاصًت اإلاخبٗت ؤمام مدا٦م الضعظت ألاولى الجىاثُت  "مدا٦مت الخضر ججغي ٞو

مت، م٘ مغاٖاة ؤلاؾخصىاءاث الىاعصة في ٢اهىن ألاخضار"،  ؤما السؤي مهما ٧ان هٕى الجٍغ
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ٗاث الٗغبُت ألازغي اإلا٣اعهت  ٖلى الىو ٖلى ؤن  الثاوي: ٣ٞض جىظهذ ُٞه بٌٗ الدكَغ

٣ا ؤخ٩ام ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، ما لم ًىظض هو ًسال٠ في "مدا٦مت  الخضر ججغي ٞو

مىه ٖلى ؤن" جُب٤  ٢39اهىن ألاخضار ومً بُجها ٢اهىن ألاخضار الؿىعي بط هو في اإلااصة 

ألانى٫ الخانت اإلابِىت في َظا ال٣اهىن ٖلى ٢ًاًا ألاخضار ؾىاء ٧اهذ في صواثغ الىُابت 

ي اإلادا٦م ألاخضار، وجُب٤ ال٣ىاهحن الٗامت في ظمُ٘ الخاالث التي لم الٗامت ؤو الخد٤ُ٣ ؤو ف

 (1)ًىو ٖلحها في َظا ال٣اهىن."

ومً محزاث ٢ًاء ألاخضار ؤًًا ؤهه ًم٨ً مدا٦مت الُٟل في ُٚبخه، ولها ؤًًا ؤن 

حٟٗي الخضر مً الخًىع لجلؿت اإلادا٦مت ٧لها ؤو بًٗها، ول٨ً طل٪ ال ًخٗل٤ بإمً 

ما َى مخب٘ في مدا٦ماث اإلاتهمحن البالٛحن، وبهما ًخٗل٤ ألامغ بإؾباب وهٓام الجلؿت ٦

ُت وشخهُت جخٗل٤ بمهلخت الخضر التي ٢ض ًخُلب بظغاء مدا٦مخه في ٚحر  مىيٖى

خًىعٍ، ٞهىا الخضر خًغ لجلؿت اإلادا٦مت ؤو ؤهه بمخشل لهظا الخًىع ؤي ؤهه لم ٨ًً 

ا٦مت واإلاتهم ٚاثب، والخالت التي ٩ًىن ٞحها ٚاثبا، ومً زمت ٩ًىن الخمُحز بحن خالت بظغاء مد

اإلاتهم مازال ؤمام اإلاد٨مت، ٚحر ؤجها جغي ؤجها مً اإلاهلخت ؤن ججغي اإلادا٦مت في ٚحر خًىع 

ظا ألؾباب ٢ض جخٗضص ومجها بطا جبحن ل٣اضخي ألاخضار ؤن الُٟل ٢ض ًخٗغى  الخضر، َو

 (2)صة بهضماظه ؤلاظخماعي.إلاىا٠٢ ٖهبُت ٢ض جازغ في هٟؿِخه، ومً زمت ح٤ُٗ ٖملُت بٖا

ٗاث بلى بظغاء مدا٦ماث للُٟل بُٗضة ًٖ الك٩لُاث التي ًخُلبها  وطَبذ الدكَغ

ت ختى ال ٩ًىن لها  ال٣اهىن، وطل٪ بخبؿُُها بةظغائها في م٨خب ال٣اضخي هٟؿه وج٩ىن ؾٍغ

جإزحر ٖلُه ؤو ختى في مؿخ٣بله، ومً زمت ٌؿخضعى ٖاصة للخًىع والض الخضر ؤو ال٣اثمىن 

اًت ألاخضار ؤو ٖ دًغ مٗه مىضوب ًٖ ظمُٗت خماًت ألاخضار، ؤو َُئت ٖع لى قاوهه، ٍو

مغا٢ب الؿلى٥ ؤو الباخض ؤلاظخماعي ومدام ٖىض ؤلا٢خًاء إلاٗاوهخه ؤزىاء اإلادا٦مت، وإلاٗاوهت 

 (3) اإلاد٨مت ٦ظل٪ في الىنى٫ بلى الخضابحر الٗالظُت الىاظب بجساطَا.

ض مدا٦مت الخضر، َى الخٟاّ ٖلى ؾمٗخه، وخهغ والٛاًت مً الخض مً الٗالهُت ٖى

 ،ً مت ٖلى مً ؤظاػ لهم اإلاكٕغ خًىع الجلؿت، ختى ال ٌٗام بها ٧اٞت الخايٍغ الٗلم بالجٍغ

وختى ال حك٩ل ٣ٖبت امام مؿخ٣بل الُٟل، جدضر له بخغاظا ؤمام اإلاجخم٘، وؤهه ال ًخى٠٢ 
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ماًت ؤؾغجه ؤًًا، ألن ما ًمـ ألامغ ٖىض خماًت خُاة الُٟل الخانت ٣ِٞ، بل ًمخض بلى خ

 (1) ؤؾغجه ًازغ في ؤخاؾِؿه ومكاٍٖغ الصخهُت.

ضم ٢ضعجه  ٞهظٍ الخهىنُت التي ؤزًٗذ لها ظلؿاث ألاخضار بٖخباعا للُٟل ٖو

ٞهم ماَُت ؤٞٗاله وج٣ضًغ هخاثجها، ٌٗجي ٞهم ٖلى الخمُحز، ألن َظا ألازحر ًخى٠٢ ٖلى 

ُٗت ال بالىٓغ بلى ٢ُمتها ال٣اهىهُت ؤو ج٨ُُٟها ألاٞٗا٫ والىخاثج مً خُض ماَُتها الىا٢

 (2)الجؼاجي.

ول٣اضخي ألاخضار ؤو ال٣اضخي اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار ؤن ٌٟٗي الُٟل مً خًىع 

خباعاث مُٗىت،٦إن ٩ًىن مخمضعؽ وفي ٞترة بمخداهاث ؤو مٍغٌ ؤو ْغوٞه  ظا إٖل اإلادا٦مت َو

الٛغى مجها الىنى٫ ٣ِٞ الىٟؿُت ال جم٨ىه مً الخًىع، ألن خًىعٍ للجلؿت لِـ 

للخ٣ُ٣ت بةؾخٗما٫ الُغ١ اإلاٗخاصة بجساطَا م٘ الُٟل، وبهما ال بض ؤن ج٩ىن لضي الخضر 

بت في الخًىع وبٞاصة مد٨مت ألاخضار بٓغوٝ الجغم اإلاخاب٘، ألهه ال ٞاثضة مً  ؤًًا الٚغ

غوٝ الجغم اإلاخاب٘ به، لظل٪ هجض خ ؤن ًىعٍ الجلؿت صون ؤن ًُٟض اإلاد٨مت بإؾباب ْو

مىه ٖلى ؤن ٩ًىن بٖٟاثه مً الخًىع ًسو مهلخخه،  ٢82اهىن الُٟل ع٦ؼ في هو اإلااصة 

وفي َظٍ الخالت ًخٗحن ٖلى ممشله الكغعي الخًىع م٩اهه، وج٣ضًم ألاؾباب ؤو الٓغوٝ 

لم بها ؤو البٌٗ مجها، وفي  مت، بن ٧ان ٖلى بَإل ٖو زانت التي صٞٗذ به بلى بعج٩اب الجٍغ

 الخ٨م الظي ًهضع في خ٣ه خًىعٍا لئلٖخباعاث الؿالٟت الظ٦غ.َظٍ الخالت ٩ًىن 

ٟا٫ ٖىض مدا٦مت الُٟل بد٨م خالت ال٣انغ )الىي٘   بطا حؿخُُ٘ مد٨مت ألَا

اإلاٗبض، ٖمل، مغى( وبمىا٣ٞت مً بٖٟاثه مً اإلاشى٫، ؤن جخم بضون خًىعٍ ل٨ً آباثه، 

تهم ؾِخم ؾماٖهم، ومهما ج٨ً ال جهت ال٣ًاثُت للمدا٦مت، الٗما٫ ؤلاظخماُٖحن بٗض مٗٞغ

ت  ٞالى٣اف ًخم بضون ظمهىع واإلا٣بىلحن للضزى٫ ل٣اٖت الجلؿاث للمد٨مت ؤو الٛٞغ

  (3)باإلاجلـ َم اإلاغبحن واإلادامحن وآباء ال٣هغ.

ٗاث الخانت باألخضار، ل٣اضخي اإلاىيٕى بٖٟاء الخضر مً  وججحز ؤٚلب الدكَغ

بظغاء في مهلخت الخضر، ٦إن ج٩ىن  الخًىع لجلؿت اإلادا٦مت بطا جبحن لها ؤن طل٪ ٌٗخبر 

مت مسلت باآلصاب الٗامت، وؤن قغخها مً َٝغ  خالخه الىٟؿُت ؾِئت ؤو ؤن ج٩ىن الجٍغ
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٣ت بٖٟاثه مً خًىع  غاٝ ًازغ جإزحرا ؾلبُا ٖلى هٟؿِخه، ٚحر ؤن ٍَغ الكهىص ؤو باقي ألَا

ؤوال، وؤن  الجلؿت بهٟت ٧لُت ؤو ظؼثُت ٩ًىن بٗض ٢ُام اإلاد٨مت باإلؾخمإ بلى الخضر

حؿإله ًٖ التهمت اإلاؿىضة بلُه، وؤن حؿإله ًٖ التهمت اإلايؿىبت بلُه، وؤن جخصبذ مً خًىع 

ولُه ؤو ونُه ؤو مدامُه، وفي ظمُ٘ ألاخىا٫ ال ًجىػ زغوط مدامُه مً الجلؿت، ؤو 

 (1)ألاشخام الظًً ًىظب ال٣اهىن خًىعَم بدؿب ألاخىا٫.

غي الض٦خىع خمضي عظب ُُٖت، ؤن الىضا ء ٖلى ع٢م ٢ًُت اإلاتهمحن ألاخضار مً ٍو

٣ت الٗلىُت، التي هخهىعَا ٖىض البالٛحن، وبالخالي ال ًجىػ اإلاىاصة  ألاًٞل ؤن ال ج٩ىن بالٍُغ

ت  ٣ت الٗلىُت زاعط ٚٞغ ٖلى ألاخضار الجاهدحن الظًً ًيخٓغون صازل اإلاد٨مت بالٍُغ

ظا ما٢ض ٌؿ ت الخضر اإلاتهم، َو ٣ضة اإلاكىعة، مما ٌؿمذ للجمهىع مٗٞغ بب له ؤطي ٖو

ت  هٟؿُت، لظل٪ ًغي _خؿبه_ ؤن ًىي٘ ألاخضار اإلاتهمحن في ٢اٖت الجلؿاث اإلاخهلت بٛٞغ

٣ىم الخاظب ي_ باإلاىاصة ٖلى  -اإلاكىعة صون ؤن ٌؿمذ للجمهىع بالضزى٫ بلحها، ٍو الكَغ

ًٟل ؤن ج٩ىن اإلاىاصة بظ٦غ ع٢م ال٣ًُت.   (2)الخضر اإلاتهم، ٍو

ن الٟغوسخي، وطل٪ باألزظ بمضي مغاٖاة هٟؿُت الخضر و٢ض ؾاًغ َظا ؤلاججاٍ ال٣اهى 

الظي ٢ض ال ًخدمل مىاظهت بٌٗ الكهىص ؤو الى٢اج٘ ؤزىاء ظلؿت اإلادا٦مت، ٞإظاػ للمد٨مت 

ظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة   13في َظٍ الخالت بٖٟاثه مً الخًىع ؤو ؤلاؾخمغاع في الخًىع، َو

ؤهه" لغثِـ مد٨مت ألاخضار  مً ٢اهىن الُٟىلت الجاهدت، والتي جىو ٖلى ٣ٞ2غة 

جب في َظٍ الخالت ؤن  خباعاث مهلخت الخضر، ؤن جإمغ بةٖٟاثه مً اإلاشى٫ ؤمامها، ٍو واٖل

 .(3)ًمشله مدام ؤو ؤخض والضًه ؤو الىصخي الكغعي ٖىه"

ٗاث الٗغبُت اإلا٣اعهت مً ؾاع ٖلى َظا الىدى ٧ال٣اهىن اإلاهغي في اإلااصة  ومً الدكَغ

ةزغاط الُٟل مً الجلؿت بٗض لى ؤهه "وللمد٨مت ؤن جإمغ بمً ٢اهىن الُٟل ٖ 126/2

...ٖلى ؤهه ال ًجىػ للمد٨مت في خالت بزغاط الُٟل ؤن جإمغ بةزغاط مدامُه ؤو  ؾااله

اإلاغا٢ب ؤلاظخماعي، ٦ما ال ًجىػ للمد٨مت الخ٨م باإلصاهت، بال بٗض بٞهام الُٟل بما جم في 

خًىع اإلادا٦مت بىٟؿه بطا عؤث ؤن  ُٚبخه مً بظغاءاث، وللمد٨مت بٖٟاء الُٟل مً
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٨خٟي خًىع ولُه ؤو ونُه هُابت ٖىه، وفي َظٍ الخالت ٌٗخبر  مهلخخه ج٣خطخي طل٪، ٍو

 (1)الخ٨م خًىعٍا."

ٗاث الٗغبُت اإلااصة  مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت  324وهجض مً يمً َظٍ الدكَغ

اإلاتهم الخضر، ٖلى ؤهه  اللُبي والظي هو ٖلى ؤهه" للمد٨مت ؾمإ الكهىص في ٚحر مىاظهت

جب ؤن ٩ًىن الى٤ُ  ال ًجىػ الخ٨م باإلصاهت بال بٗض بٞهامه بماصي قهاصتهم ٖلُه، ٍو

ال٣ٟغة الشاهُت  31بالخ٨م في ظلؿت ٖلىُت"، وفي ٢اهىن ألاخضار ال٣ُغي ٣ٞض ههذ اإلااصة 

ولُه مىه ٖلى ؤن "للمد٨مت بٖٟاء الخضر مً الخًىع بىٟؿه و ؤلا٦خٟاء بدًىع والضًه ؤو 

ب٣ى (2)ؤو ونُه ؤو اإلااجمً ٖلُه هُابت ٖىه، ٖلى ؤن ًدًغ اإلادا٦مت اإلاغا٢ب الاظخماعي." ، ٍو

 ج٣ضًغ خًىع الخضر مً ٖضمه للجلؿت، ٌٗىص لل٣اضخي . 

ت ٚحر ؤن الى٤ُ باألخ٩ام جخم في ظلؿت ٖلىُت،  بطا ظلؿاث ألاخضار جخم في ؾٍغ

ت ٞهى باَال، وجهضث مد٨مت الى ٣ٌ بلى َظٍ الى٣ُت مجُبت ٖجها ونضوعٍ في ظلؿت ؾٍغ

ذ  ت ًجب مغاٖاتها، بال ما ؤؾدشجي بىو نٍغ ٍغ بإن "ٖلىُت الى٤ُ بالخ٨م ٢اٖضة ظَى

ى جضُٖم الش٣ت في ال٣ًاء و ؤلاَمئىان بلُه، بال بطا  جد٣ُ٣ا للٛاًت التي جىزاَا الكإع َو

ت، ألن الخ٨م مُٗب با لبُالن زبذ مً مدًغ الجلؿت والخ٨م ؤهه ٢ض نضع في ظلؿت ؾٍغ

  (3)الظي ٌؿخىظب ه٣ًه.

غ ٖىهغ الٗلىُت ٖىض الى٤ُ  ٗاث الٗغبُت بلى يغوعة جٞى وعٚم جىظه ؤٚلبُت الدكَغ

ت، بال ؤهه جىظه عؤي ٣ٞهي آزغ بلى  باألخ٩ام الخانت باألخضار في الجلؿت التي ٣ٖضث ؾٍغ

ت مدا٦مت الخضر والتي  ؤن وظىب الى٤ُ بالخ٨م في ظلؿت ٖلىُت ًخٗاعى م٘ مبضؤ ؾٍغ

ههذ ٖلحها مٗٓم ٢ىاهحن ألاخضار الٗغبُت وألاظىبُت و الاجٟا٢ُاث الخانت بدماًت خ٣ى١ 

ت مدا٦مت الخضر  اصة ٖلى ؤن ٖلىُت الى٤ُ بالخ٨م ًظَب الٛاًت مً ؾٍغ الُٟل، ٍػ

واإلاخمشلت في خماًت خُاة الخضر الخانت وؾمٗخه وؾمٗت ؤؾغجه، ومً زمت ٩ًىن "يغع 

 (4)ً يغع ٖالهُت ظلؿت اإلادا٦مت"ٖالهُت الى٤ُ بالخ٨م ال ٣ًل ٖ

ا في  لُه ومما ؾل٠ ؤلاقاعة بلُه ؤٖالٍ، ٞةن ج٣ُُض ٖلىُت ظلؿت الخضر بدهَغ ٖو

غاٝ الظًً لهم الخ٤ في الخًىع إلادا٦مخه َى خماًت هٟؿُت الخضر، وخماًت  ألَا
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غ  ه، وؤن الخ٣لُل مً الٗالهُت في ظلؿاث ألاخضار، ٢ض ًٞى زهىنِخه وؾمٗخه وؾمٗت طٍو

ً والخٝى بما ًهغح به، هٕى م ضم ؤلاهبهاع بالخايٍغ مئىان في هٟـ الخضر والش٣ت ٖو ً الَا

و٢هىع اإلاهضا٢ُت في ٦المه، ومً زمت ٞالٗالهُت جًغ بمهلخت الخضر ألجها ؤصاة وكغ إلاا 

٣ت ٚحر مباقغة، و٦ظا مً قإجها ؤن جازغ في ويٗه الىٟسخي، ٞدؿبب  ًدضر في الجلؿت بٍُغ

 ظا مً هٓغ الىاؽ بلُه. له بهُىاء ٖلى هٟؿه وخغ 

ٗاث اإلا٣اعهت ٖلى  وهجض ؤهه مً ظاهب خؿىا ٞٗل اإلاكٕغ الجؼاثغي، وال٨شحر مً الدكَغ

ؤن ٩ًىن الى٤ُ بالخ٨م في ظلؿت ٖلىُت باليؿبت إلادا٦مت الخضر، َظا ل٩ىن الى٤ُ ٖلى 

اصة ٖلى ؤن الى٤ُ بالخ٨م ال ًسو في  زالٝ الجلؿت ال ٌؿخٛغ١ و٢خا لى٤ُ اإلاد٨مت به، ٍػ

بٌٗ ألاخُان ٢ًُت واخضة ٣ٞض ًخم الى٤ُ بإخ٩ام جسو ٖضة ٢ًاًا لٗضًض مً ألاخضار 

ً الجلؿت ؤخ٩ام ألاخضار الظًً جم  ولجغاثم مسخلٟت، ومً زمت ٣ٞض ٌؿم٘ الخايٍغ

مدا٦متهم، بال ؤجهم ال ٌؿخُُٗىن عبِ ال٣ٗىبت ؤو الخضبحر بصخو مٗحن لٗضم ٖلمهم 

ت، تهم له ٧ىن الجلؿت ٧اهذ ؾٍغ ومً زمت ال ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن يغع الى٤ُ بالخ٨م في  ومٗٞغ

ظلؿت ٖلىُت للخضر مؿاوي لٗلىُت الجلؿت، ألن َظٍ ألازحرة جب٣ى صاثما مؿخٛغ٢ت لى٢ذ 

مت  خه بالٟاٖل ؤو اإلادؿبب بالجٍغ لمه ومٗٞغ ال وظمهىع خايغا ٌؿم٘ ؾحر اإلاغاٞٗاث، ٖو ٍَى

مت...، طل٪ ًجٗلهم ٌكهغون به وجخإزغ ؾمٗخ بُٗت الجٍغ ه ختى ولى بؾخٟاص بالبراءة في َو

بٌٗ ألاخُان، وم٘ طل٪ ٢ض ًُغح ؤلاق٩ا٫ في الى٤ُ بالخ٨م ٖملُا ٖىض خًىع الخضر 

هغ في َلبه مً  ُلب ٞحها اإلاؿاو٫ اإلاضوي ٍو ٣ت مؿاوله اإلاضوي ظلؿت الى٤ُ بالخ٨م، ٍو ٞع

لى ال٣اضخي ؤن ًٟهمه ظُضا مىُى١ الخ٨م، ؤمام مؿم٘ الجمهىع الخايغ ٞظل٪ ٢ض ًازغ ٖ

.ً  هٟؿُت الُٟل ٖىضما ٣ًبل ٖلى الخغوط مً الجلؿت، ومكاَضجه مً َٝغ الخايٍغ

 إحساء جدلُم إحخماعي كبل الفصل في دغىي الحدرزاهُا : 

 2015ًىلُى  15اإلااعر في  12_15مً ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م  80ههذ اإلااصة 

مؿاٖضًً مدلٟحن ٖلى ؤن ٢ؿم ألاخضار ٖلى مؿخىي اإلاد٨مت ًدك٩ل مً ٢اضخي عثِؿا و 

بزىحن، والظي خضص ال٣اهىن قغوَهم وؤَمها ؤن ٩ًىهىا مٗغوٞحن بةَخماَم وجسهههم في 

ٟا٫، م٘ خًىع الىُابت الٗامت ممشلت في و٦ُل الجمهىعٍت ؤو ؤخض مؿاٖضًه،  قاون ألَا

 وبمٗاوهت ؤمحن الًبِ.

ؤي ؤن  ٞىٓغة اإلاكٕغ الجؼاثغي لدك٨ُلت اإلاد٨مت هي هٓغة خضًشت إلاٟهىم الجىىح،

مد٨مت ألاخضار هي ماؾؿت بظخماُٖت ؤ٦ثر مجها ٢ًاثُت، ال تهخم بسُىعة ألاٞٗا٫ التي 



 واحلكم القضائي التدرج يف األحكام اإلدرائية املطبقة على احلدخ اجلانح أمام دهيت التخقيقالفصل الجاني: 

319 

ًغج٨بها الخضر ٞدؿب، وبهما تهخم باإلاُٗاع الصخصخي، اإلاخمشل في ْغوٝ الخضر والٗىامل 

 (1)التي ؤصث بلى ظىىخه، ومً زم مٗالجخه بىؾاثل تهظًبُت.

ههذ ٖلى يغوعة وظىص هٓام ٢ًاجي زام وهجض ؤن اإلاٗاَضاث وؤلاجٟا٢ُاث الضولُت 

ٟا٫  ٟا٫، والؿبب الخ٣ُ٣ي لهظٍ اإلاٗاملت الخانت، ًخمدىع خى٫ خ٣ُ٣ت ؤن ألَا باأَل

واإلاغا٣َحن ٩ًىهىن في ٞترة همى في َظٍ  اإلاغخلت مً خُاتهم، و٧ل ما ًُغؤ لهم في ٖملُت 

دى ألاخؿً ؤو ألاؾى، جُب٤ُ ال٣اهىن ال ًازغ ٖلحهم ؤهُا ٣ِٞ، بهما ٌك٩ل جُىعا إلاؿخ٣بلهم ه

غ اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت لٗام  وهجض في جىنُاث اللجىت الضولُت لخ٣ى١ الُٟل خى٫ ج٣ٍغ

٧ان ٢ض ؤبضي ؤًٖائها ٢ل٣هم بػاء ٖضم الىيىح اإلاخٗل٤ بؿً الغقض، وبم٩اهُت  2001

البذ في طل٪  ٣ت مدا٦مت الغاقضًً، َو مدا٦مت خضر جدذ ؾً الشامىت ٖكغة بىٟـ ٍَغ

ضام ٖلى ألاشخام الظًً خ٩ىمت  اإلامل٨ت الٗغبُت بخدضًض ؾً الغقض، وبلٛاء ٣ٖىبت ؤلٖا

 (2)ؾىت. 18بعج٨بىا ظغاثم في ؾً ؤ٢ل مً 

ٗاث اإلا٣اعهت زُىة ٦بحرة ومخ٣ضمت، وطل٪ في الٗمل ٖلى الخضزل في  زُذ الدكَغ

ظا ٌٗض ؤزظا بؿُاؾت اإلاى٘  مت، َو ه في بغازحن الجٍغ مً خماًت وبه٣اط الخضر ٢بل ؾ٣َى

مت م الى٢اًت، ومً زمت جىُل٤ (3)الى٢ٕى في الجٍغ مت ٚع ، ٚحر ؤهه ؤخُاها ٣ً٘ الُٟل في الجٍغ

ى الخد٤ُ٣ ؤلاظخماعي  ؾلؿت ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت في خ٣ه، ومً يمجها بجساط بظغاء َام َو

 اإلاجغي خىله.

مً يمً جىنُاث اإلااجمغ الخامـ للجمُٗت الضولُت ل٣ًاة ألاخضار، ٞةجها ههذ 

ما ًلي:" ؤهه مً اإلاؿخدؿً ؤن ٩ًىن اإلاؿحرون ؤلاظخماُٖىن )مغا٢بى الؿلى٥( مخدلحن ٖلى 

بالهٟاث الآلػمت لخإصًت مهمتهم يمً هُا١ الخماًت ال٣ًاثُت للُٟىلت، ومً الىاظب ؤن 

با ٖملُا ٧اُٞا، ومً الىاظب ؤن ٩ًىهىا ؤًًا مُلٗحن ٖلى  جهم الجامعي جضٍع ًخل٣ىا بٗض ج٩ٍى

ماث اإلا٩لٟت بدماًت الُٟىلت، لُخم٨ىىا مً الاؾخٗاهت بهم بال٣ضع اإلاُٟض مهالر ظمُ٘ اإلاىٓ

 (4)لخإصًت مهمتهم".

ٗاث الٗغبُت اإلا٣اعهت ٖلى يغوعة صعاؾت شخهُت الخضر ٢بل  ومً زمت ههذ الدكَغ

الخ٨م ٖلُه، ٚحر ؤهه ٖلى هدى مسخل٠، مً خُض جسهُو الجهاػ الظي ًخىلى بظغاء َظٍ 

                                                           
 .170، م ٘ ؾاب٤مغظ_ ؾٗاص خاًض،  1
 .261_ عهضة الٟسغي ٖىن، مغظ٘ ؾاب٤، م  2
اًت ألاخضار، صعاؾت م٣اعهت، صاع الخامض، ٖمان، ألاعصن، 3  .16، م 2009_ بغاء مىظع ٖبض الل٠ُُ، الؿُاؾت الجىاثُت في ٢اهىن ٖع

يب 4 ً اخمض _ ٍػ  .124، مغظ٘ ؾاب٤، م ٍٖى
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غاءاث التي ًخىلى جىُٟظَا، وهي البدض ؤلاظخماعي، والٟدو الُبي الضعاؾت، م٘ جدضًض ؤلاظ

ٗاث الٗغبُت مً زهذ م٨خب  البضوي وال٣ٗلي، الٟدو الىٟسخي، ٞىجض ؤهه مً الدكَغ

 ٘ ى الدكَغ صعاؾت الصخهُت لل٣ُام بدىُٟظ ؤلاظغاءاث الشالزت لضعاؾت شخهُت الخضر َو

اًت ألا  14الٗغاقي، وههذ في طل٪ اإلااصة  خضار الٗغاقي ٖلى ؤن "م٨خب صعاؾت مً ٢اهىن ٖع

الصخهُت ًخىلى بظغاء الٟدو الُبي والىٟسخي والبدض ؤلاظخماعي بُلب مً مد٨مت 

٣ا إلاا ًلي:  الخد٤ُ٣ ؤو مد٨مت ألاخضار ؤو ؤًت ظهت مدخهت ٞو

٣لُا وهٟؿُا، لدصخُو ألامغاى التي ٌك٩ى مجها، وبُان خالخه ؤوال : ٞدو الخضر بضهُا ٖو

هٟٗالي ومضي بصعا٦ه لُبُٗت ٞٗله اإلاسال٠ لل٣اهىن وج٣ضًغ اإلاٗالجت ال٣ٗلُت وهطجه ؤلا 

الآلػمت له، وصعاؾت خالت الخضر ؤلاظخماُٖت وصعاؾت البِئت التي ٌِٗل ٞحها، وبُان مضي 

مت ،  غ مٟهل ًٖ خالت الخضر البضهُت وال٣ٗلُت والىٟؿُت  :زاهُاٖال٢تها بالجٍغ جىُٓم ج٣ٍغ

مت، والخضبحر اإلا٣ترح إلاٗالجخه، و ؤلاظخماُٖت وألاؾباب التي   :زالثاصٞٗخه بلى بعج٩اب الجٍغ

مخابٗت ٞدو الخضر بهىعة صوعٍت ٧ل زالزت ؤقهغ، و٧لما صٖذ الخاظت بلى طل٪، ختى 

 (1)بهتهاء مضة الخضبحر، وبَإل اإلاد٨مت ٖما ًُغؤ ٖلى خالت الخضر مً حُٛحر."

ًدهل ٖلى جد٤ُ٣  ول٣اضخي ألاخضار ٢بل ؤن ًخىلى الٟهل في ؤمغ الخضر ؤن

ا،  حَر ت وؤلاظخماُٖت والش٣اُٞت واإلاهىُت ٚو بظخماعي ًخًمً ٧اٞت الٗىانغ الصخهُت وألاؾٍغ

ت الٗىامل التي صٞٗذ بالخضر بلى ما َى ٖلُه، وما َى الخضبحر ألاوؿب  والتي حؿاٖضٍ إلاٗٞغ

غي، ؤو ٢ُض ٢بل مد ٗاث ظٗلخه بظغاء ظَى ا٦مت له خؿب ٧ل خالت، وبالخالي ؤٚلبُت الدكَغ

٘ اإلاهغي  هو في اإلااصة  ٗاث اإلا٣اعهت الدكَغ مً ٢اهىن  35الخضر وهجض مً يمً الدكَغ

ألاخضار اإلاهغي ٖلى ؤهه "ًجب ٖلى اإلاد٨مت في خاالث الخٗغى لئلهدغاٝ وفي مىاص 

الجىاًاث والجىذ و٢بل الٟهل في ؤمغ الخضر، ؤن حؿخم٘ بلى ؤ٢ىا٫ اإلاغا٢ب ؤلاظخماعي بٗض 

غا بظخ ماُٖا بىي٘ الٗىامل التي صٞٗذ الخضر لئلهدغاٝ ؤو الخٗغى له ج٣ضًمه ج٣ٍغ

  (2)وم٣ترخاث بنالخه، ٦ما ًجىػ للمد٨مت ؤلاؾخٗاهت في طل٪ بإَل الخبرة".

بهخهى ٖلماء الىٟـ بةقترا٦هم م٘ ٖلماء ؤلاظخمإ ٖىض صعاؾت شخهُت الُٟل 

بُٗت ال٣ىي الٟاٖلت ٞحها إل٦دكاٝ ألاؾباب الىٟؿُت الت جها َو ي صٞٗذ به للجىىح، وج٩ٍى

                                                           
يب 1 ً ؤخمض _ ٍػ  .201، 200، مغظ٘ ؾاب٤، م م ٍٖى
 .567، م مغظ٘ ؾاب٤خؿً مدمض عبُ٘،  - 2
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وخاولىا الخإ٦ُض ٖلى ؤن الؿلى٥ الجاهذ، ما َى بال حٗبحر ًٖ ٖضم الخ٠ُ٨ الىاشخئ ًٖ 

 (1)ٖىامل مسخلٟت ماصًت ؤو هٟؿُت مسخلٟت، جدى٫ صون بقبإ الخضر لخاظاجه اإلاسخلٟت.

مً ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا الىمىطظُت إلصاعة قاون ٢ًاء  16وههذ ال٣اٖضة 

ت، ألاخضار ٖ لى ؤهه" ًخٗحن في ظمُ٘ الخاالث بةؾخصىاء الخاالث التي جىُىي ٖلى ظغاثم زاهٍى

و٢بل ؤن جخسظ الؿلُت اإلاسخهت ٢غاعا جهاثُا ٌؿب٤ بنضاع الخ٨م، بظغاء ج٣و ؾلُم للبِئت 

مت، ٧ي ًدؿجى للؿلُت  والٓغوٝ التي ٌِٗل ٞحها الخضر ؤو الٓغوٝ التي بعج٨بذ ٞحها الجٍغ

 (2)في ال٣ًُت ًٖ جبهغ."اإلاسخهت بنضاع خ٨م 

ٗاث اإلا٣اعهت َظا ؤلاظغاء ؤزهاثُىن بظخماُٖىن مهىُىن  باقغ في البٌٗ مً الدكَغ ٍو

جابٗىن إلا٩اجب الخضمت ؤلاظخماُٖت التي ٢ض ج٩ىن جابٗت للضولت مباقغة ؤو لجمُٗاث ؤَلُت 

ٗاث التي ٞىيذ َظا الٗمل ؤلاظخماعي  ىا٥ مً الدكَغ مخسههت في قاون ألاخضار، َو

ت ٞحها ٖلى مجغص الخدغي ًٖ ألاٞٗا٫ لغ  ت ألاخضار خُض ال ٣ًخهغ ٖمل الكَغ ظا٫ قَغ

ؤلاظغامُت التي بعج٨بها الخضر بل ًمخض بلى الخ٣صخي ًٖ ؤخىا٫ الخضر وؤؾغجه وؤنض٢اثه 

وبُئخه ب٣هض الخٗٝغ ٖلى ؤؾباب بهدغاٞه والخهى٫ ٖلى ٧اٞت اإلاٗلىماث الهامت التي 

 ( 3)حؿاٖضٍ في ؤلانالح والخإَُل.

ٗاث اإلا٣اعهت الٗغبُت مً هو ٖلى طل٪ وهي اإلااصة  مً  319وهجض ؤًًا مً الدكَغ

٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت اللُبي ٖلى ؤهه" ًجب في مىاص الجىذ والجىاًاث ٢بل الخ٨م ٖلى 

اإلاتهم الهٛحر، الخد٤٣ مً خالخه ؤلاظخماُٖت والبُئُت التي وكإ ٞحها وألاؾباب التي صٞٗخه 

ٟحن الٗمىمُحن طوي ؤلازخهام بلى بعج٩اب ا جىػ ؤلاؾخٗاهت في طل٪ باإلاْى مت، ٍو لجٍغ

باء والخبراء"، وههذ ؤًًا اإلااصة  م مً ألَا حَر مً ٢اهىن اإلاؿُغة الجىاثُت اإلاٛغبُت  525ٚو

ت  هاع الخ٣ُ٣ت إلاٗٞغ ٣ىم بجمُ٘ ألابدار إْل ٖلى ؤهه" ٌؿعى ٢اضخي ألاخضار ٧ل الؿعي ٍو

٣ىم لهظٍ الٛاًت بةظغاء بدض شخهُت الخضر وحُٗحن الىؾاثل ال ٨ُٟلت بةٖاصة جغبِخه، ٍو

٤ ٚحر عؾمي، وبما يمً ال٨ُُٟاث اإلاىهىم ٖلحها في َظا ال٣اهىن في باب  بما ًٖ ٍَغ

م٨ىه ؤن ًهضع ؤي ؤمغ ًغاٍ هاٞٗا مغاُٖا ُٞه  ٢ىاٖض ال٣اهىن  ضاصي، ٍو الخد٤ُ٣ ؤلٖا

                                                           
ىامله مً وظهت هٓغ ألاخضار، صعاؾت خالت ٖلى ألاخضار في مغ٦ؼ جغبُت وجإَُل ؤخضار  1 _ ًىؾ٠ الكغمان، بهدغاٝ ألاخضار ، ؤؾابه ٖو

، الٗضص 28ألاعصن، اإلاجلض ؤعبُض(، مجلت الىجاح لؤلبدار، ٢ؿم الٗلىم الاظخماُٖت ، ٧لُت عجلىن الجامُٗت ، ظامٗت البل٣اء الخُب٣ُُت، 

 .1388، م 2014(، 06)
 اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الؿاب٤. ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا الىمىطظُت إلصاعة قاون ٢ًاء ألاخضار، - 2
 .568 ،567خؿً مدمض عبُ٘، مغظ٘ ؾاب٤، م م  - 3
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٤  بدض بظخماعي مٗلىماث ًٖ خالت  خل٣ى ًٖ ٍَغ ٖاثلت الخضر اإلااصًت الٗاصًت، ٍو

ً الٓغوٝ التي ٖاف  ً مىاْبخه باإلاضعؾت وؾحرجه ٞحها ٖو ً َبٗه وؾىاب٣ه ٖو ت ٖو واإلاٗىٍى

إمغ ٢اضخي ألاخضار بةظغاء ٞدو َبي وبن ب٢خطخى الخا٫ بةظغاء ٞدو  ؤو جغبى ٞحها، ٍو

٣غع ٖىض ؤلا٢خًاء بًضإ الخضر بمغ٦ؼ مً مغا٦ؼ ؤلاًىاء ؤو اإلاالخٓت، ل٨ً ًم ٨ً هٟؿاوي، ٍو

ل٣اضخي ألاخضار، مغاُٖا إلاهلخت الخضر ؤن ال ًإمغ بإي جضبحر مً َظٍ الخضابحر ؤو ٣ًخهغ 

 (1)ٖلى ؤخضَا، وفي َظٍ الخالت ًهضع ؤمغا ٢ًاثُا مٗلال."

٘ الٟغوسخي حهضٝ مىه ال٣اضخي بلى بؾخ٣اء" اإلاٗلىماث  ٞالخد٤ُ٣ الاظخماعي في الدكَغ

َ ً اب٘ وؾىاب٤ الخضر، ًٖ جغصصٍ للمضعؾت، و ًٖ الخالت اإلااصًت وألازال٢ُت للٗاثلت ٖو

ظا الخد٤ُ٣ الاظخماعي  بججاَاجه في اإلاضعؾت، ًٖ الكغوٍ التي ٖاقها ؤو جغبى ٞحها" َو

 (2)وؾُلت للمغا٢بت في الىؾِ اإلاٟخىح.

غ اإلاٗض مً َٝغ مغا٢ب الؿلى٥ ؤو اإلاسخو الاظخماعي َى ٞدو  ومً زمت ٞةن الخ٣ٍغ

مخه و  مت ؤو حٗغيه لئلهدغاٝ.خالت الُٟل الظي بعج٨ب ظٍغ  (3)الؿبب الضاعي إلعج٩ابه الجٍغ

ـ في ٦المها ًٖ ظغاثم ألاخضار وبهدغاٞهم ؤهه "ال  وج٣ى٫ الباخشت ؤلاظخماُٖت لَى

ٟا٫ َم صاثما الطخاًا في الُال١، ٞالُٟل في الؿىىاث الاولى  ًىظض ؤَٟا٫ مظهبىن بل ألَا

ازغ ُٞه، وجخٟاٖل ُٞه بةؾخمغاع في مً خُاجه خهُلت الٗىامل الىعازُت والبُئُت التي ج

مُضان ال ج٩اص جىظض ُٞه  في باصيء ألامغ ؤًت م٣اومت ناصعة ًٖ الُٟل هٟؿه ٞهى في خاظت 

ت في الىؾِ الٗاثلي، ٞةطا بزخل جىاػن ألاؾغة ٞال بض  ل٩ي ًىمى بلى جل٣ي الازاع اإلااصًت اإلاٗىٍى

  (4)انت."ؤن ًاصي َظا ؤلازخال٫ بلى بيُغاب جيكئت الُٟل بدُاة ز

ٞالتربُت الخاَئت ؤو الخيكئت التي ًخل٣اَا في بُئخه ومجخمٗه وؤؾغجه، والتي جهىع له 

ٞٗل الٗى٠ و٦إن ؤمغ َبُعي ًدهل في ٧ل بِذ حِٗل في ٦ىٟه ٧ل ؤؾغة، ومً زمت ٞةن 

جٗله  ، مما ًجٗل مً َظا ألامغ ًىُب٘ في طَىه ٍو الؼوط الظي جغبى ٖلى الٗى٠ مىظ نٍٛغ

                                                           
ً، مغظ٘ ؾاب٤، م م  - 1 يب ؤخمض ٍٖى  .207، 206ٍػ

2
- Bernard boulic, Penologie, execution des sanctions adultes et mineurs, droit prive, 2 e editions, 

dalloz, 1998, paris, P 307. 
ت ٢اهىن الُٟل و ؤلاجٟا٢ُاث واإلاٗاَضاث وال٣ىاهحن الهاصعة بكإهه في الضو٫ الٗغبُت )٢اهىن ألاخضار(  - 3 ٖمغو ِٖسخى ال٣ٟي، مىؾٖى

ت،   .167، م 2005اإلا٨خب الجامعي الخضًض، ؤلاؾ٨ىضٍع
ال٢خه بةهدغاٝ ألاخضار، زمِـ ملُاهت، الجؼاثغ، مجلت ظُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت 4 غاء، الخ٨ٟ٪ ألاؾغي ٖو _وؿِؿت ٞاَمت الَؼ

، 2015وؤلاظخماُٖت، مجلت ٖلمُت صولُت مد٨مت جهضع صوعٍا ًٖ مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي، ظامٗت الجُاللي بىوٗامت، الٗضص الخامـ، 

 .150الجؼاثغ، م 
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اعؾت َظا الؿلى٥ الٗى٠ُ في اإلاؿخ٣بل، بط ؤزبدذ الضعاؾاث الخضًشت ٖلى ؤ٦ثر ٖغيت إلام

ؤن " الُٟل الظي ًخٗغى للٗى٠ مً ؤؾغجه ببان ٞترة َٟىلخه ٩ًىن ؤ٦ثر مُال هدى 

      (1)بؾخسضام الٗى٠ مً طل٪ الُٟل الظي لم ًخٗغى للٗى٠ ٞترة َٟىلخه."

و حُٗحن ؤشخام طوي وهجض في البٌٗ مً الضو٫ اإلا٣اعهت مً ؤخضزذ َُئاث ؤ

بزخهام بكاون ألاخضار، لخماًت ألاخضار مً الخٗغى للجىىح، و٦ظل٪ للخٗاون م٘ 

٢ًاء ألاخضار في مٗالجت الاخضار الجاهدحن والظًً حٗغيىا للجىىح وفي و٢اًت ألاخضار 

مً الجىىح، مؿاًغة لئلججاٍ الخضًض الظي ؤزظث به الضو٫ الاؾ٨ىضهاُٞت والىالًاث 

٨ُت وبٌٗ الضو٫ الازغي، والظي حهضٝ بلى ٖضم ب٢خهاع الٟهل في ٢ًاًا اإلاخدضة الام ٍغ

ومك٨الث ؤلايُغاباث الؿلى٦ُت ٖىض ألاخضار ٖلى مدا٦م الاخضار، بل بؾىاص طل٪ ؤًًا 

بلى َُئاث بظخماُٖت للخٗاون م٘ َظٍ اإلادا٦م، لًبِ ؾلى٥ َظٍ الٟئت، زانت في 

ٗغبُت الٗغا١ والظي ؤو٧ل َظٍ اإلاهمت إلا٩اجب اإلاك٨الث اإلااصًت للجىىح، ومً بحن الضو٫ ال

 (2)الخضماث اإلاضعؾُت الىٟؿُت والاظخماُٖت ولجان خماًت الاخضار...

ومً زمت ٞد٣ُ٣ت وصخت الخضبحر اإلاخسظ في خ٤ الُٟل الجاهذ ًخى٠٢ ٧لُا مً زال٫ 

غ  غ اإلاٗض مً َٝغ مغا٢ب الؿلى٥ خى٫ الخضر الجاهذ، ل٩ىن الخ٣ٍغ صخت وخ٣ُ٣ت الخ٣ٍغ

ت مسخل٠ الٓغوٝ ًد خاط بلى البدض والخدغي الجُض مً ٢بل مغا٢ب الؿلى٥ إلاٗٞغ

غ ؤو  والٗىامل اإلااصًت به بلى الجىىح، لظل٪ ًب٣ى الدؿائ٫ مُغوخا ًٖ مضي ظضًت الخ٣اٍع

غ جمـ ظمُ٘  ما بن ٧اهذالبدىر الاظخماُٖت التي ٌٗضَا مغا٢ب الؿلى٥، و  بٖضاص الخ٣اٍع

مىه ٦صخو بلى ٚاًت ؤؾغجه ومدُُه و٧ل ما له نلت  الجىاهب التي جسو الخضر بضاًت

غ ٧ل الىؾاثل التي جم٨ىه مً بُٖاء ٖلى ألا٢ل الهىعة  ل لئلزهاجي الظي ٌٗض الخ٣ٍغ به، َو

ٌكمل البدض الاظخماعي ظمُ٘  ما بن ٧اناإلا٣غبت ًٖ خ٣ُ٣ت الخضر ل٣اضخي ألاخضار و 

ئوالث جب٣ى مدل الجىاهب الخانت بالخضر بهٟت مٟهلت ومض٣٢ت؟ ٩ٞل َظٍ الدؿا

بؾخٟهام، ؤمام ٦ثرة بظغام ألاخضار مً الىاخُت الٗملُت، وؤمام ٦ثرة البدىر الاظخماُٖت 

اإلاٗضة ؾىاء باليؿبت للجىذ ؤو الجىاًاث اإلاغج٨بت مً ٢بل ألاخضار، والتي ًُالب ٞحها ٢اضخي 

ت في بٖضاصَا مً ؤظل ؤلاؾغإ في الٟهل في ملٟاث ألاخضار.     ألاخضار الؿٖغ

                                                           
غ١ الى٢اًت، مغ٦ؼ ظُل هىعي مدمض ؤخمض ق٣البى، الٗى٠ ألاؾغي، ألاؾباب وآلازاع _ 1 البدض الٗلمي، مجلت ظُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت   َو

توؤلاظخماُٖت، مجلت ٖلمُت صولُت مد٨مت جهضع صوعٍا ًٖ مغ٦ؼ  ، 2015، لُبُا، الٗضص الخامـ، ظُل البدض الٗلمي، ظامٗت الؼاٍو
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 ضسوزة ؤلاطخػاهت بمدام  ثا:زال

٘ الجؼاثغي ؤخضزذ حٗضًالث ٖلى مؿخىي ٢اهىن  ال٨شحر مً الضو٫ بما ٞحها الدكَغ

ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، وطل٪ ُٞما ًسو الخ٤ في الضٞإ ؾُما بطا ما حٗل٤ ألامغ بةظغاءاث 

ام و٦ُل اإلاشى٫ الٟىعي، التي ظاءث بها الخٗضًالث ٞهىا ؤظاػ للمدامي الخًىع م٘ اإلاتهم ؤم

الجمهىعٍت بلى ٚحر طل٪ مً ؤلاظغاءاث، ومً زمت ٞةن الُٟل ٩ًىن َظا ؤلاظغاء يغوعي ظضا 

له بطا ما ٧ان متهم، ألن طل٪ مً قإهه الخٟاّ ٖلى مهلخخه الًٟلى وخماًتها، وهجض ؤن 

"ًجب ؤن جخاح للُٟل بىظه  12بجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل ههذ ٖلى َظا ؤلاظغاء في هو اإلااصة 

ت جمؿه، بما مباقغة ؤو مً زام ٞغنت  ؤلاؾخمإ بلُه في بي بظغاءاث ٢ًاثُت ؤو بصاٍع

جي" وههذ  ٣ت جخ٤ٟ م٘ ال٣ىاٖض ؤلاظغاثُت لل٣اهىن الَى زال٫ ممشل ؤو َُئت مالثمت، بٍُغ

ال٣ٟغة )ؤ( ٖلى ؤن "٩ًىن ل٩ل َٟل ًضعى بإهه بهته٪ ٢اهىن  40ؤلاجٟا٢ُت ؤًًا في اإلااصة 

/ بزُاٍع ٞىعا ومباقغة بالتهم 2اهاث الخالُت ٖلى ألا٢ل:..... ال٣ٗىباث ؤو ًتهم بظل٪ الًم

٤ والضًه ؤو ألاونُاء ال٣اهىهُحن ٖلُه ٖىض ؤلا٢خًاء، والخهى٫ ٖلى  اإلاىظهت بلُه ًٖ ٍَغ

ضاص وج٣ضًم صٞاٖه..." ا مً اإلاؿاٖضة اإلاالثمت إٖل  (1)مؿاٖضة ٢اهىهُت ؤو ٚحَر

الضهُا الىمىطظُت إلصاعة قاون  مً ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة 15و٢ًذ ؤًًا ال٣اٖضة 

٢ًاء ألاخضار "بإن للخضر الخ٤ في ؤن ًمشله َىا٫ ؾحر ؤلاظغاءاث ال٣ًاثُت مؿدكاٍع 

ال٣اهىوي، ؤو ؤن ًُلب ؤن ًيخضب له مدام مجاها، خحن ًىو ٢اهىن البلض ٖلى ظىاػ طل٪، 

جىػ للؿلُاث ؤن جُلب خًى  عَم وللىالضًً ؤو للىصخي خ٤ ؤلاقترا٥ في ؤلاظغاءاث، ٍو

ٌ بقغا٦هم في ؤلاظغاءاث بطا  لهالر الخضر، ٖلى ؤهه ًجىػ للؿلُت اإلاسخهت ؤن جٞغ

ا لهالر الخضر."  (2)وظضث ؤؾبابا جضٖى بلى بٖخباع َظا ؤلاؾدبٗاص يغوٍع

خباعاث مُٗىت وهي ؤهه ًغبِ  ظا إٖل بؾخٗاهت الخضر بمدام ٖىه بلؼامُت للخضر، َو

مئىان ًخاح لل مضاٞ٘ ٞغنت ال٨ك٠ ًٖ مالمذ شخهُت الخضر باإلادامي الش٣ت وؤلَا

غوٝ بتهامه بجىاًت ؤو ظىدت، ٦ما ؤن َبُٗت ؤلاتهام بجىاًت ؤو ظىدت ٢ض جٟغى  الخضر ْو

ؤ٢هاء الخضر ًٖ ٦شحر مً بظغاءاث اإلادا٦مت، مما ٣ًخطخي مٗه بًجاص مً ًمشل الخضر 

ظا لٛغى بؾدُٟاء الخضر خ٣ه في الضٞإ ٖم ا وؿب ؤزىاء ُٚابه ًٖ َظٍ ؤلاظغاءاث، َو

بلُه، وفي َظا الهضص ٞةن اإلاكٕغ اإلاهغي ؤوظب ؤن "٩ًىن للخضر في مىاص الجىاًاث مدام 

                                                           
 بجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي الؿاب٤. - 1
 .ؿاب٤الؤلال٨ترووي  ى٢٘اإلا٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة الضهُا الىمىطظُت ل٣ًاء ألاخضار،  - 2
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ًضاٞ٘ ٖىه، ٞةطا لم ٨ًً ٢ض ؤزخاع مدامُا جىلذ الىُابت الٗامت ؤو اإلاد٨مت هضبه وطل٪ َب٣ا 

له لل٣ىاٖض اإلا٣غعة في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاثُت"، ؤما باليؿبت للخضر اإلاتهم بالجىدت ٞإظاػ 

طل٪، م٘ ؤهه هو في هٟـ اإلااصة ؤهه "وبطا ٧ان الخضر ٢ض ظاوػث ؾىه زمـ ٖكغة ؾىت، 

  (1)ًجىػ للمد٨مت ؤن جىضب له مدامُا في مىاص الجىذ".

ا للمؿدكاع، ٚحر  ٘ الٟغوسخي ألانل ؤن ال٣اضخي ًمىذ لؤلم الخ٤ في بزخُاَع في الدكَغ

طا ٧ان ًٟهم ما َى اإلادامي وما ؤن ال٣انغ الىخُض الظي ًم٨ً له بلخماؽ مدامي لىخضٍ ب

َى صوعٍ، َاإلاا ؤن ال٣انغ ػبىهه ًدى٫ له الخٗلُماث اإلاضعوؾت واإلاخماؾ٨ت واإلا٣ٗىلت، ٞهىا 

م الخُاع ألاولي للمؿدكاع مً ألام، ومً  مد٨مت ؤلاؾخئىاٝ الٟغوؿُت بهتهذ بلى ؤهه "ٚع

ٌ الخمشُل اإلاُٗى  مً الُٟل طو ؾبٗت زُىعة جىإػ اإلاهالر ًجب ؤن وٗخبر الهالر جٍٟى

ه بالخالي الخُٗحن  ىب الظ٧ي الجُض الض٤ُ٢ مغجبِ ب٩ل وز٤ُ في هؼإ م٘ ؤبٍى ؾىىاث اإلاَى

 (2) بحن اإلاؿدكاع وال٣انغة واإلامشل الكغعي. الٗال٢تللمؿدكاع مً ٖمُض اإلادامحن ًًمً 

اصة ٖلى خًىع اإلادامي بلى ظاهب الخضر للضٞإ ٖىه في  ؤما في ال٣اهىن ؤلاًُالي ٍػ

ض ٖلى ظ لحرة ؤو  3000مُ٘ الجغاثم بةؾخصىاء اإلاسالٟاث اإلاٗا٢ب ٖلحها بالٛغامت التي ال جٍؼ

ض ٖلى الكهغ، بقتٍر في مً ًخ٣ضم للضٞإ ًٖ ألاخضار ؤن ٩ًىن مً  بالخبـ إلاضة ال جٍؼ

اإلاخسههحن في قاون ألاخضار ومكا٧لهم بإن ٩ًىن له بَإل واؾ٘ ؤو ٖلى ألا٢ل ٢اصعا ٖلى 

 (3)التهظًبُت التي ج٣ىم بها الخ٩ىمت هدى ألاخضار.جٟهم الغؾالت 

٣ت الخضر ؤَمُت وطل٪ ببٗض  لُه ومما ؾل٠ ط٦ٍغ ؤٖالٍ ٞةن لخًىع اإلادامي ٞع ٖو

بت والخٝى ٖىض ؤلاصاء بإ٢ىاله، م٘  الش٣ت والُمإهِىت له ؤزىاء اإلادا٦مت، وببٗاصٍ مً ظى الَغ

 ؤلاخؿاؽ بالضٖم.

ُب٣ت ٖلى ألاخضار، مً َٝغ الجهاث ال٣ًاثُت وفي ألازحر ٞةن ؤلاظغاءاث الخانت اإلا

ت،  الخاب٘ لها هي بظغاءاث واخضة باليؿبت ل٩ل ألاخضار صون جسهُو خؿب اإلاغخلت الٗمٍغ

ا في بجساطَا مً ٖضمها ًب٣ى لخ٣ضًغ ال٣اضخي الٟانل في مل٠ الخضر  .ٚحر ؤن ج٣ضًَغ

                                                           
 .652، 651مغظ٘ ؾاب٤، م م مدمىص نالر مدمض الٗاصلي،  - 1
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 ت الباب الثاويالصخ

ُت الجؼاثُت باليؿبت للخضر في مغاخل زلهىا ُٞه بلى صعاؾت جضعط ألاخ٩ام ال٣اهىه

ت  صٖىاٍ، بضاًت بمغخلت البدض والخدغي والتي ؤولُىا ٞحها الاَخمام زانت لئلظغاء اإلا٣ُض لخٍغ

ى الخى٠ُ٢ للىٓغ، َظا ألازحر الظي وي٘ له ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي قغوٍ  الخضر َو

ت مدل َظا ؤلاظغاء، و٧ان لىا عؤي ُٞما  ًسو الخسٌُٟ للخض بجساطٍ و اإلاغاخل الٗمٍغ

ؾاٖاث، م٘  10اإلا٣ٗى٫ ٖما َى مدضص ٢اهىها ُٞما ًسو ٖضص ؾاٖاث الخى٠ُ٢ للىٓغ بـ 

٘ مً ؾً بضاًت وي٘ الخضر للىٓغ ٖلى ؤن ج٩ىن بضاًت مً ٖمغ الخامؿت ٖكغة ؾىت،  الٞغ

اصة ٖلى بخضار ظهاػ ٨َُلي وبكغي مخسهو ٣ِٞ في مجا٫ الُٟىلت بُٗضا ٧ل البٗض  ٍػ

ظا الخسهُو ال ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى ًٖ اإلاجغمحن  ت ال٣ًاثُتالبالٛحن، َو ، وبهما الكَغ

ٌكمل ؤًًا ظهاػ الٗضالت بما في طل٪ مهالر الىُابت الٗامت، بًغوعة جسهو ؤًٖائها 

وب٢خهاع مهامهم في الٗمل في مجا٫ الُٟىلت، صون ؤلالخٟاث بلى مهام ؤزغي، والتي جلهحهم 

ؿخدؿً بزخُاع هٕى  ًٖ بَخمامهم م٘ جإَُلهم لظل٪، ٚحر ؤن طل٪ ال ٨ًٟي لىخضٍ، َو

 ؤلاظغاء واإلاٗاملت خؿب ٖمغ الخضر.

ًدا٫ الخضر ؤمام ٢اضخي ألاخضار ؤو ال٣اضخي اإلا٩ل٠ بكاون ألاخضار للخد٤ُ٣   

مٗه، ٚحر ؤن ؤلاق٩ا٫ ال ًشاع ٣ِٞ ُٞما ًسو جإَُل وبٖضاص ٢ًاة جد٤ُ٣ لهظا الٛغى، 

ءاث التي جسو َظٍ اإلاغخلت زانت مجها البدض وبهما ال بض ؤًًا مً مغاٖاة بٌٗ ؤلاظغا

ٌ ألامغ للًبُُت  الاظخماعي الظي ٌٗضٍ مغا٢ب الؿلى٥ ؤو مسخو بظل٪، صون جٍٟى

ت الخ٣ُ٣ُت للخضر مً  ال٣ًاثُت إلاباقغجه، ألن ٖمل ٢اضخي الخد٤ُ٣ مخى٠٢ ٖلى اإلاٗٞغ

اصة ٖلى يغوعة جُٟٗل َظا البدض الاظخماعي ُٞما ًسو اإلاس الٟاث، م٘ ظمُ٘ ظىاهبه، ٍػ

مغاظٗت ؾً بضاًت وي٘ الخضر للخبـ اإلاا٢ذ والظي هغي ؤهه ٩ًىن في ٖمغ الخامؿت 

ٖكغة ؾىت ٞما ٞى١، بٌٛ الىٓغ ًٖ ظؿامت الى٢اج٘ اإلاخاب٘ بها وزُىعتها، ٚحر ؤن ألامغ ال 

ًخى٠٢ في مدُت الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي وبهما جلحها مغخلت الخ٨م، َظٍ ألازحرة التي جخُلب 

 ماعؾت مهمت ؤخضار، م٘ وظىص صٞإ ؤًًا مخسهو في مجا٫ الُٟىلت،٢ًاة مٗضًً إلا

٘ في  والخ٣لُل مً مسخل٠ ٣ت للخضر، م٘ الخىَى الغؾمُاث التي جسو ٧ل ظلؿت واإلاَغ

الدك٨ُلت بةياٞت الٗىهغ اليؿىي في حك٨ُلت اإلاد٨مت، م٘ ججىِب ببٗاص الُٟل مً بُئخه 

  اإلاٗخاصة، بٗضم اللجىء بلى ظؼاء الخبـ.    
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إلاؿاولُت الجؼاثُت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ٖىهغي ؤلاصعا٥ وؤلازخُاع، وفي الخخام ٞةن ا

ً اللظًً ال ًخد٣٣ان بهٟت جامت ٖىض الُٟل، وبهما ًخضعظان في الىمى والىطج  الٗىهٍغ

ت. ٣ا لخُىع مغاخله الٗمٍغ  ٞو

ت للُٟل الجاهذ ههذ ٖلحها مسخل٠ الى هىم الضولُت، ٞبضاًت اإلاغاخل الٗمٍغ

بًغوعة جدضًض ؾً صهُا ٩ًىن ٞحها الُٟل مدل مؿألت ظؼاثُت، ٖلى ؤن ال ٩ًىن َظا 

الضو٫ الخدضًض مٍٟغ ؤلاهسٟاى، صون وي٘ ؾً ٌٗخمض ٖلحها صولُا، وؤب٣ذ طل٪ إلاسخل٠ 

ٗاث التي بهًمذ مشال إلجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل لخدضًضَا، ٚحر ؤجها بزخلٟذ بضال مً  الدكَغ

ظا إل  ٖخباعاث مسخلٟت، بما في طل٪ ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي، ٚحر ؤن ألامغ ال ًخى٠٢ في طل٪ َو

في جدضًض الؿً ٣ِٞ وبهما في َغ١ الخدضًض، والتي لخهذ في الىز٣ُت الغؾمُت والتي 

ٗاث مً ؤُٖذ الهالخُت لل٣اضخي في ج٣ضًغ  ؤزخل٠ ٞحها زم جلحها الخبرة، ٚحر ؤهه مً الدكَغ

خى٫ مضي بم٩اهُت مغاظٗت الخ٨م الجهاجي الهاصع في جدضًض ؾً الُٟل، م٘ جباًً ألاعاء 

 ؾً الُٟل.

ت ما بن ٧ان الُٟل لضًه  والٛاًت مً ج٣ضًغ الٗمغ، َى مً ؤظل الىنى٫ بلى مٗٞغ

ظا ؤزظا بإن الخمُحز  ال٣ابلُت لخدمل اإلاؿاولُت الجؼاثُت مً ٖضمه ؤو ًخضعط في جدملها، َو

٣ا لىمٍى الجؿضي وال٣ضعة لضًه في جىظُه بعاصجه ٖلى الىد بها، جخضعط هي ؤًًا ٞو ى التي ًٚغ

ظا ما ًجٗله مدل مساَبت ؤو ٖضم مساَبت باألخ٩ام الجؼاثُت،  ىه الىٟسخي، َو وال٣ٗلي وج٩ٍى

ت، ما بن ٧اهذ جىٗضم ٞحها اإلاؿاولُت الجؼاثُت،  ُت اإلاغخلت الٗمٍغ َظا ألامغ ًخى٠٢ ٖلى هٖى

ت، ٚحر ؤجها ج٩ىن مسٟٟت، وفي ْل َظٍ اإلاغاخل ؤما ؤجها مغخلت ج٣ىم ٞحها اإلاؿاولُت الجؼاثُ

ظا بضاًت مً  جخضعط ؤًًا ألاخ٩ام الجؼاثُت وؤلاظغاءاث اإلاخسظة في خ٤ الُٟل الجاهذ، َو

مغخلت البدض والخدغي التي جىاظه الُٟل في بضاًت بظغامه، والتي ًخُلب في اإلاخٗامل م٘ 

خباع لخهىنِخه، ؾُما في ما ًسو ؤلا  خه، بٌٛ الُٟل ؤزظ بٗحن ؤلٖا ظغاء اإلااؽ بدٍغ

ا ؾىاء ُٞما ًسو ال٣اثمحن بالخد٤ُ٣ ؤلابخضاجي م٘  الىٓغ ًٖ الكغوٍ اإلاُلىب جىاَٞغ

 الُٟل، ؤو اإلابجى الظي ًخم بخًاع الُٟل للخد٤ُ٣ ُٞه.  

ماع ٖىض اللجىء  وؤَمُت َظٍ الضعاؾت ج٣خطخي ؤًًا في يغوعة جدضًض مسخل٠ ألٖا

٢اهىن الُٟل الجؼاثغي في جمام الٗاقغة مً الٗمغ، لل٣ًاء، ل٩ىن ؾً اإلاخابٗت خضص في 

ٗاث اإلا٣اعهت في جدضًضٍ، م٘ ؤن جمام الٗاقغة  ى الٗمغ الظي جباًيذ ُٞه مسخل٠ الدكَغ َو

مً الٗمغ ٩ًىن الُٟل ٞحها بٗض ٢ضعاجه ال٣ٗلُت والجؿضًت والىٟؿُت ٚحر م٨خملت، وم٘ طل٪ 

م وظىص بظغاء بضًل ُٞما ًسو الجىذ واإلاس الٟاث، ومً قإهه ؤن ًٟطخي الجزإ ًخاب٘ ٚع
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ى الىؾاَت، وبةوٗضامه ًدا٫ الُٟل الجاهذ ؤمام ٢اضخي ألاخضار ؤو ال٣اضخي اإلا٩ل٠  َو

بكاون ألاخضار، َظا ألازحر الظي ٣ًخطخي ٖىض بجساطٍ إلاسخل٠ ؤلاظغاءاث الخضعط في ٖمغ 

غ اإلاٗضة مً مغا٢ب الؿلى٥ ال  اصة ٖلى بُٖاء بَخمام ٦بحر للخ٣اٍع اللجىء بلى الُٟل، ٍػ

ضاصَا، م٘ بُٖاء ألاَمُت إلظغاء الخبـ اإلاا٢ذ الظي ٌؿخدؿً ؤن ًخسظ  مهالر ألامً إٖل

باليؿبت للجغاثم الخُحرة والجؿُمت، ٖلى ؤن ٩ًىن ٞحها ٖمغ الُٟل ٢ض ؤجم الخامؿت 

 ٖكغة ؾىت.

٦ما ؤْهغث مً زال٫ َظٍ الضعاؾت ُٞما ًسو مغخلت اإلادا٦مت، ال٨شحر مً الى٣اٍ 

الُٟل، م٘ التر٦حز ٖلى يغوعة بصزا٫ الجيـ ألاهشىي في الدك٨ُلت ال٣ًاثُت،  التي تهم

والتر٦حز ؤزىاء ؾحر اإلادا٦مت ٖلى ببٗاص الُٟل مً اإلاىا٢كاث التي جشاع إلاا لها مً جإزحر ٖم٤ُ 

ٖلُه، زانت وؤن ال٣ًاة ٚحر مخسههحن في مجا٫ الُٟىلت و٦ظا الضٞإ، وؤن ج٩ىن 

ت والتهظ ٟا٫، الخضابحر التربٍى ًبُت هي ألاؾاؽ في مىا٤َُ ألاخ٩ام، باليؿبت لٗمغ مٗحن مً ألَا

ظا ختى ال  ت مخ٣ضمت، َو ٖلى ؤن حؿدبض٫ بٛغامت ؤو ب٣ٗىبت الخبـ ُٞما ًسو مغاخل ٖمٍغ

ًدـ الُٟل الجاهذ ؤهه مٟلذ مً ٣ٖاب الٗضالت، وقٗىع الطخُت بٗضم ألامان في 

٦بحرة، و٧ل طل٪ ًخى٠٢ ٖلى مضي بَخمام اإلاجخم٘، ؾُما ٖىضما ج٩ىن الى٢اج٘ طاث زُىعة 

غ ؤو البدض الاظخماعي اإلاٗض مً َٝغ مغا٢ب الؿلى٥.    ٢اضخي الخ٨م بخ٣ٍغ

 وفي ألازحر ؤَم الىخاثج والخىنُاث التي جىنلذ بلحها مً زال٫ مىيٕى الضعاؾت هي: 

 هخائـج الدزاطــت .1

ٍ، مً ؤلاظغاءاث بخضار بظغاءاث بضًلت جبٗض الُٟل ؾُما في اإلاغاخل ألاولى مً ٖمغ  -

الخ٣لُضًت في مخابٗخه ظؼاثُا ٦بضًل الىؾاَت، الظي ؤخؿً اإلاكٕغ في بخضازه في ٢اهىن 

 الُٟل الجؼاثغي. 

الت  - ؤلاؾغإ في الٟهل في ملٟاث ألاخضار اإلاٗغويت ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت، ألن ؤلَا

ى عاقضا، ٞةن ما ً خسظ في خ٣ه ال ٞحها بلى ًىم اإلادا٦مت، والتي ٢ض ًمشل ٞحها الُٟل َو

ى خضر في ٖمغ الخاصًت ٖكغة ؾىت، ل٩ىن الخضبحر  ٨ٌٗـ خ٣ُ٣ت الى٢اج٘ التي بعج٨بها َو

مىاؾب ما َى اإلاخسظ في خ٤ َٟل بالٜ ًىم اإلادا٦مت ال ًدىاؾب مٗه، في خحن ًخماشخى و 

ش بعج٩ابه للى٢اج٘.   له بالىٓغ بلى جاٍع

غ ؤو البدىر ؤلاظخماُٖت اإلاٗضة  - مً ٢بل اإلاسخهحن) مغا٢ب بُٖاء ؤَمُت للخ٣اٍع

الؿلى٥(، وبؾدبٗاصَا في خالت بضي لل٣اضخي ه٣هها ؤو بجبإ همىطط في بٖضاصَا، م٘ 

اصة ٖلى ٖضم حكبض ال٣ًاة  ٖضم اللجىء بلى بهاباث مهالر ألامً لل٣ُام بهظٍ اإلاهمت، ٍػ
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ضم بَما٫ ألازظ بغؤي مغا٢ب الؿلى٥ الظي ٌٗض عؤًه  بإعائهم لىخضَم ٖىض اإلاضاولت، ٖو

ُت ؤو خُاص اإلاؿاٖض الاظخماعي، ألن َظا ألازحر  جضاولي، بال بطا جبحن لل٣اضخي ٖضم مىيٖى

ظا ما ٌؿاٖض ال٣اضخي  مًؤصعي ب٨شحر  ألامىع التي جسو الُٟل مً ظمُ٘ الجىاهب، َو

 في بزخُاع الجؼاء ؤو الخضبحر الظي ًدىاؾب والُٟل.

ت الُٟل بال ٦مالط ؤزحر وأل٢هغ مضة، - ألن اإلابضؤ ألاؾاسخي َى بب٣اثه  اللجىء بلى ٢ُض خٍغ

ت  خباع ٖىض اإلاؿاؽ بدٍغ في بُئخه اإلاٗخاصة جد٣ُ٣ا إلاهلخخه الًٟلى، م٘ ألازظ بٗحن ؤلٖا

ت، والتي في زالنتي لهظٍ الضعاؾت اإلاخىايٗت ؤن ٖمغ  الُٟل مغاٖاة اإلاغاخل الٗمٍغ

خه،  وبهما ٧ان مً الشالشت ٖكغة، َى ٖمغ بضاًت الخمُحز للُٟل ٚحر ٧اُٞت لل٣ى٫ ب٣ُض خٍغ

ا ما الخمُحز وؤلاصعا٥ لضي الُٟل ىمى ٞحها هٖى ٖلى  ألاخؿً ألازظ بالؿً الظي ًىطج ٍو

 . ؾىت15ؤن ٩ًىن ٖلى ألا٢ل في ٖمغ 

ً بمىظبهما  - ، ٞهما ٖىهٍغ جضعط بعاصة الُٟل وبصعا٦ه ًخماقُان م٘ جُىع وهطج ٖمٍغ

 ًساَب الُٟل بإخ٩ام ٢اهىن ال٣ٗىباث.

جاهذ والخضابحر ؾىاءا ؤمام ظهت الخد٤ُ٣ ؤو ظهت الخ٨م، ٩ًىن بزخُاع الجؼاء للُٟل ال -

الط ال٣اضخي للُٟل، ل٩ىن الُٟل الجاهذ بمشابت اإلاٍغٌ  ٣ا لخؿً حصخُو ٖو ٞو

 والخضبحر ؤو ما ٨ًمله َى الضواء اإلاىاؾب له.

إلاؿألت الُٟل ظؼاثُا، قٍغ  بخخُاَُت ؾً صهُا الؿعي ٖلى اإلاؿخىي الضولي بلى ج٨َغـ -

 .مٍٟغ ؤلاهسٟاىال ٩ًىن  ؤن

م الىو صولُا ٖلى يغوعة ؤلاؾغإ في  - الت في ؤلاظغاءاث الخانت باألخضار، ٚع ؤلَا

مدا٦ماث ألاخضار، ل٩ىن ٢ًاًا الُٟىلت لها َاب٘ بؾخعجالي، ومً زمت ٌؿخدؿً 

ُت، والٟتراث اإلاؿاثُت في خالت  ٣ٖض ظلؿاث اإلاد٨مت ؤًام الُٗل الغؾمُت وألاؾبٖى

 الًغوعة ال٣هىي.

ت للُٟل اإلاازل ؤمامه، ألن ٖلى ٢ا - خباع للمغخلت الٗمٍغ ضخي ألاخضار ألازظ بٗحن ؤلٖا

) ؤهذ مخاب٘، ؤو متهم  الُٟل الظي ؤجم الٗاقغة مً ٖمٍغ ٖىضما ًىظه له التهمت بٗباعة

ب٨ظا ( ٢ض ال ًٟهم شخيء ؤو ًغص بٗباعة ) لم ؤٞٗل ًٖ صون وعي وبصعا٥(، ٚحر ؤهه ٖىضما 

ونىال بلى اإلاغاخل اإلاخ٣ضمت  ل٨تي ؤلاصعا٥ وؤلازخُاع لضًهم٘ جضعط وهطج م ًخضعط ٖمٍغ

مً خضازخه )اإلاؿاولُت الجؼاثُت الىا٢هت(٦خمام الغابٗت ٖكغة ؤو الخامؿت ٖكغة مً 

 ٖمٍغ ٞما ٞى١، ٞهىا ٢ض ٌعي ما ًىظه له مً َٝغ ٢اضخي ألاخضار.
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 الخىصُاث .2

عاث ووعي وبعاصة وفي ألازحر وبن ٧اهذ َظٍ الضعاؾت ٢ض بُيذ مضي جماشخي وجضعط ٢ض

الُٟل م٘ ؾىه، وم٘ جضعط مؿاولُخه الجؼاثُت مً مىٗضمت بلى ها٢هت بلى م٨خملت، وؤظابذ 

ًٖ بٌٗ الدؿائالث، بال ؤجها جب٣ى يمً الضعاؾاث التي ال ػالذ في بضاًاتها وهي بظل٪ جٟخذ 

ل ؤ٦ثر في خُصُاث َظا البدض، مً ؤظل بًجاص خلى٫ ٢اهى  هُت آٞا١ للباخشحن مً ؤظل الخٚى

ألَم اإلاكا٧ل التي جُغح في الجاهب الٗملي زانت، بال ؤن طل٪ ال ًمىٗجي مً ٖغى ؤَم 

 وهي ٧الخالي: الخىنُاث

يغوعة مغاظٗت ؤو بهخ٣اء اإلاهُلخاث التي جسو ٞئت ألاخضار )٦ةؾدبضا٫ اإلاؿاولُت  -

 باألَلُت و٦ظا اإلاجغم واإلاتهم باآلزم(.

اهدحن، ؾىاء ؤمام ظهاث البدض جسهُو ؤبيُت مؿخ٣لت زانت بٟئت ألاخضار الج -

والخدغي، ؤو ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت، لٗضم و٢ٕى بخخ٩ا٥ بحن ألاخضار والبالٛحن، م٘ 

 جسهُو ٢ًاة ويبُُت ٢ًاثُت وصٞإ في مجا٫ الُٟىلت الجاهدت.

بخضار َُئت قبه ٢ًاثُت جخىلى الٟهل في الجزاٖاث الخانت باألخضار الجاهدحن،  -

ت التي ج٣ل  ًٖ الؿاصؾت ٖكغة ؾىت، ؾىاء حٗل٤ ألامغ بالجاهب الجؼاجي للٟئت الٗمٍغ

ا  اصة ٖلى جإزحَر ظا لخجىب الغؾمُاث وؤلاظغاءاث الخ٣لُضًت وبَالتها، ٍػ ؤو اإلاضوي، َو

ٖلى الُٟل مً ظمُ٘ الجىاهب ؾُما الجاهب الىٟسخي، وفي خالت ٞكلها في الٟهل في 

 ضهُت ٣ِٞ.الجزاٖاث ًدا٫ بٗضَا الجزإ ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت اإلا

٘ مً ؾً الٗاقغة مً الٗمغ بلى ٚاًت  - مغاظٗت ؾً مخابٗت الخضر الجاهذ ظؼاثُا بالٞغ

ى ؾً بضاًت الخمُحز ت الُٟل الجاهذ ؤو م٘  ،الشالشت ٖكغة َو جدضًض ؾً ٢ُض خٍغ

خه، ؾىاء حٗل٤ ألامغ بـ )الخى٠ُ٢ للىٓغ، الخبـ اإلاا٢ذ( بخمام الخامؿت  اإلاؿاؽ بدٍغ

 ٖكغة مً الٗمغ.

ت ؤخضار ٢ًاثُت لٟئت ألاخضار ًدىحها ٖىهغ وؿىي، ٖلى ؤن ٩ًىن جسهُ - و قَغ

وظىصًَ ؤ٦ثر ٧لما ٢ل ؾً الخضر، وؤن ًخم جإَُلهم في مسخل٠ الجىاهب التي لها 

نلت ب٨ُُٟت الخٗامل م٘ ألاخضار، ٦ما ًسهو لهم ػي عؾمي ًسخل٠ ٖما َى ٖىض 

ب والخٝى  في هٟؿُتهم، و٦ظا بٗض البالٛحن، وؾُاعاث الٗمل مٛاًغة لٗضم بض الٖغ

الُمإهِىت بلحهم، ٦ما ًخم بخضار م٣غاث لهم بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ اإلا٣غاث اإلاسههت 

ظا لٗضم الاخخ٩ا٥ بهم .  للبالٛحن َو
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ت اإلادا٦مت،  - ٣ت اإلاٗخمضة في ؾٍغ ت في الى٤ُ بالخ٨م، ٖلى ؤن ًخسظ هٟـ الٍُغ الؿٍغ

ظا إلب٣اء الخضر بُٗضا ًٖ ألاخاصًض، والدكهحر بالجؼ  اء ؤو ٧ل ما ؤجسظ في قإهه، َو

ً للجلؿت اللظًً ًيخبهىن  ألن مً قإهه بلخا١ ألاطي الىٟسخي له، ؾُما ؤمام الخايٍغ

 بلى مىا٤َُ ألاخ٩ام.

ت الخضر الجاهذ ؾىاء ُٞما ًخٗل٤ بالخى٠ُ٢ للىٓغ، ؤو  - الخ٣لُو مً مضص ٢ُض خٍغ

ب٣اء الُٟل الخبـ اإلاا٢ذ، ل٩ىن الٛاًت لِؿذ بخى٠ُ٢ الخضر، ألن الٗالط ٦إنل ب

صاثما في الىؾِ الظي ٌِٗل ُٞه، وؤلاؾخصىاء َى بب٣اء الُٟل في بِئت مكابهت للبِئت 

التي بٖخاص الِٗل ٞحها، واللجىء بلى اإلااؾؿاث ال٣ٗابُت ٩ًىن لؤلَٟا٫ الظًً ؤجمىا 

ٖلى ألا٢ل الؿاصؾت ٖكغة مً الٗمغ، ٖلى ؤن ال ٩ًىن َىا٥ بجها٫ ال بالبالٛحن، وال 

 ٗخاصًً ؤلاظغام.  باألخضار اإلا

مغاظٗت صوع الىُابت بًغوعة ؾٗحها بلى بؾخضٖاء الُٟل مشال في ؤو٢اث ٚحر ألاو٢اث  -

التي ٨ًثر ٞحها الًِٛ ٖلى مؿخىي الجهاث ال٣ًاثُت، ؤو ٦ثرة الخغ٦ت في ؤعو٢ت 

بت لضًه. ٪ مكاٖغ الخٝى والَغ  اإلادا٦م، ألن مً قإن طل٪ بزاعة بهدباٍ الُٟل وجدٍغ

ض الاظخماعي وظىبي في اإلاسالٟاث، وال وؿتهحن بإٞٗا٫ الخضر يغوعة ظٗل البد -

الجاهذ اإلا٨ُٟت ٖلى ؤجها مسالٟت، ألن مً مسالٟت ًجض الخضر هٟؿه في ظىدت ؤو 

 ظىاًت، ألن ؤٞٗاله جخًمً زُىعة بظغامُت ٧امىت.

يغوعة بصزا٫ الٗىهغ اليؿىي ؤمام ظمُ٘ الجهاث اإلاخٗاملت م٘ الُٟل، م٘ خؿً  -

ضًً ؤلاظخماُٖحن، ويغوعة ألازظ بغؤحهم في اإلاضاوالث ال بَماله، ل٩ىن بزخُاع اإلاؿاٖ

عؤحهم بٌٛ الىٓغ ٖلى ؤهه جضاولي، ٞةن له ؤَمُت ُٞما ًسو ال٣ًاة في بزخُاع هٕى 

ٖلى صعاًت ؤ٦ثر بالٓغوٝ اإلاسخلٟت  الاظخماعي الجؼاء ؤو الخضابحر في خ٣ه، ألن اإلاؿاٖض

اثلخه و٧ل مدُُه.  للُٟل وشخهِخه ٖو

غوعة ؤًًا جسهُو مدامحن لخىلي الضٞإ في ٢ًاًا ألاخضار، ألن ؤٚلبُت اإلادامحن ي -

ظا ما ال ًدىاؾب م٘ الُٟل، ألن ٚالبا مً اإلاغاٞٗاث  ًغاٞٗىن في ملٟاث البالٛحن، َو

ُت ألاؾئلت  ما ًازغ ٖلى البالٛحن ٞما با٫ الُٟل في طل٪، والغاظ٘ في طل٪ بلى هٖى

 اإلادا٦مت. واإلاىا٢كاث التي جضوع في ظلؿت

يغوعة يبِ اإلاكٕغ الجؼاثغي للمهُلخاث التي جخٗل٤ بٟئت ألاخضار ٦ظ٦ٍغ للخضر  -

 و٦ظا ال٣انغ.ؤو الُٟل 
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 ٖلىوفي الخخام ٞةن َظٍ الضعاؾت ٖباعة ًٖ ظهض بكغي ال ًىإي ًٖ الخُإ والؼلل، و 

م ه٣اثهه وج٣ضًم ا٢تراخاجه.ب بياٞت ٧ل باخض  َل٘ ٖلُه ج٣ٍى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلاصادز واإلاساحؼكائمت ا
  



 

335 

I. اإلاصادز 

م ؤوال:  اللسآن الىٍس

فت  زاهُا: الظىت الىبىٍت الشٍس

 الدطاجُـــسزالثا: 

 1417عظب  26اإلااعر في  96/438باإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  الضؾخىع الجؼاثغي الهاصع .1

ل/19اإلااعر في  02/03اإلاٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م  1996صٌؿمبر  7اإلاىا٤ٞ  ، 2002/ؤبٍغ

مبر/15اإلااعر في  08/19ن وال٣اهى  باإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م ، اإلاٗض٫ واإلاخمم 2008/هٞى

ضة الغؾمُت ع٢م 30/12/2020اإلاىا٤ٞ لـ  1442ظماصي ألاو٫  15اإلااعر في  20/442 ، الجٍغ

82. 

 وألاوامس ا: اللىاهُـــًزابػ

 1436 عمًان 28اإلاىا٤ٞ لـ  2015ًىلُى  15اإلااعر في  ٢15/12اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م  .1

ت ٖضص ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .39اإلاخٗل٤ بدماًت الُٟل، الجٍغ

اإلاخًمً ٢اهىن  1966ًىهُى  08اإلاىا٤ٞ لـ  1386نٟغ ٖام  18ماعر في  66/156ؤمغ ع٢م  .2

ضة الغؾمُت 2014ٞبراًغ  04اإلااعر في  14/01بال٣اهىن ع٢م  ال٣ٗىباث اإلاٗض٫ واإلاخمم ، الجٍغ

 .07 ع٢م

واإلاخٗل٤ بالخالت اإلاضهُت اإلاٗض٫ واإلاخمم  1975ٞبراًغ  19اإلااعر في  20/70ألامغ ع٢م  .3

ضة 2017ًىاًغ  10اإلاىا٤ٞ لـ  1438عبُ٘ الشاوي  11اإلااعر في  17/03بال٣اهىن ع٢م  ، الجٍغ

 الغؾمُت، الٗضص الشاوي.

ًخًمً  1975صٌؿمبر  26اإلاىا٤ٞ لـ  1395عمًان  20اإلااعر في  75/58ألامغ ع٢م  .4

 .13/05/2007اإلااعر في  05/07ضوي اإلاٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م ال٣اهىن اإلا

اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت اإلاٗض٫  1966ًىهُى  08اإلااعر في  56/155ألامغ ع٢م  .5

ضة الغؾمُت ع٢م 2020ٚكذ  30اإلااعر في  20/04واإلاخمم باألمغ ع٢م   .51، الجٍغ

ت واللىائخامظا  ذ: اإلاىاشير والخػلُماث الىشاٍز

ش  .1 جي الجؼاثغي، الهاصع بخاٍع ت الٗامت لؤلمً الَى ، اإلاخًمً 1982ماعؽ 15ميكىع اإلاضًٍغ

 جإؾِـ ٞغ١ مخسههت لخماًت الُٟىلت.
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ش 2 ًٖ ٢ؿم الضعاؾاث والخىُٓم وألاهٓمت للضع٥  2005/ظاهٟي/24. لالثدت الهاصعة بخاٍع

جي الجؼاثغي.  الَى

ت اإلاكتر٦ت بحن ٧ل مً وػ 3 اعة الٗض٫ ووػاعة الضازلُت ووػاعة الضٞإ . الخٗلُمت الىػاٍع

ت ال٣ًاثُت في مجا٫  جي، واإلادضصة للٗال٢اث الخضعظُت بحن الؿلُت ال٣ًاثُت والكَغ الَى

 .31/07/2000بصاعتها وؤلاقغاٝ ٖلحها ومغا٢بت ؤٖمالها لؿىت 

 كضائُت: كسازاث: طادطا

ت الجؼاثُت، مل٠ ع٢م  .1 ٢ًُت الىُابت الٗامت  17/12/2009اإلااعر في  ٢593050غاع الٛٞغ

 .2011يض )ب ب(، مجلت اإلاد٨مت الٗلُا الٗضص ألاو٫، 

ش 001245مل٠ ع٢م  .2 ىت، ٢غاع بخاٍع  :٢ًُت )ح_ن( يض الى٦ُل ال٣ًاجي للخٍؼ

ٌ ًٖ الخبـ اإلاا٢ذ 10/06/2008 ، مجلت اإلاد٨مت الٗلُا، ٖضص زام، لجىت الخٍٗى

 .2010والخُإ ال٣ًاجي، ٢ؿم الىزاث٤ 

ش  0804787 مل٠ ع٢م  .3 ، الٗضص ألاو٫، ، مجلت اإلاد٨مت الٗلُا٢19/02/2015غاع بخاٍع

 .٢2015ؿم الىزاث٤ والضعاؾاث ال٣اهىهُت وال٣ًاثُت، 

ش  1146677مل٠ ع٢م  .4 ، ٢ًُت الىُابت الٗامت و )ح ٫( يض ال٣غاع ٢20/07/201غاع بخاٍع

هُت، ، مجلت اإلاد٨مت الٗلُا، ٢ؿم الىزاث٤ والضعاؾاث ال٣اهى 19/01/2016الهاصع في 

 .02، ٖضص 2016

٢ًُت الىُابت الٗامت يض )ػ. ؤ(، مجلت  ٢19/02/2015غاع في  0804787مل٠ ع٢م  .5

 .01، ٖضص 2015اإلاد٨مت الٗلُا ٢ؿم الىزاث٤ والضعاؾاث ال٣اهىهُت وال٣ًاثُت ، 

ٌ، مل٠ ع٢م  .6 ، مجلت اإلاد٨مت 14/12/2016اإلااعر في   ٢008109غاعاث لجىت الخٍٗى

 .2016الضعاؾاث ال٣اهىهُت وال٣ًاثُت، الٗضص الشاوي الٗلُا، ٢ؿم الىزاث٤ و 

 : اللىامِعطابػا

 .1997، 2ٍ، 2، ظؼء2ابً مىٓىع، لؿان الٗغب، صاع ناصع، بحروث، لبىان، مجلض 
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II. اإلاساحؼ 

 باللغت الػسبُت 

 الىخب  :ؤوال

ببغاَُم خغب مدِؿً، بظغاءاث مالخ٣ت ألاخضار الجاهدحن، في مغخلت ما٢بل  .01

 .1999، 1ال وجد٣ُ٣ا، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ٍاإلادا٦مت بؾخضال

، الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي، َبٗت ظضًضة ومى٣دت ومخممت في يىء ٢اهىن ؤخؿً بىؾ٣ُٗت .02

مبر  10  .2006،  5، صاع َىمه لليكغ والخىػَ٘، 2004ٍهٞى

 .2008 ،07الىظحز في ال٣اهىن الجؼاجي الٗام، صاع َىمت، الجؼاثغ، ٍ  ،ؤخؿً بىؾ٣ُٗت .03

ؤخمض ؤبى الغوؽ، ال٣هض الجىاجي واإلاؿامت واإلاؿاولُت الجىاثُت والكغوٕ والضٞإ  .04

ت الجىاثُت الخضًشت، ال٨خاب ألاو٫، اإلا٨خب الجامعي  ال٢ت الؿببُت اإلاىؾٖى الكغعي ٖو

ت،  ُت، ؤلاؾ٨ىضٍع  .2001الخضًض ألاػاٍع

عهت، صاع َىمه ؤخمض الكاٞعي، البُالن في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، صعاؾت م٣ا .05

 .2005، 2للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، ٍ

ت ال٣ًاثُت .06 ت وجُب٣ُُت مِؿغة  -ؤخمض ٚاي، الىظحز في جىُٓم ومهام الكَغ صعاؾت هٍٓغ

ت ال٣ًاثُت للبدض ًٖ الجغاثم  ا ؤًٖاء الكَغ ما٫ وؤلاظغاءاث التي ًباقَغ هدىاو٫ ألٖا

 .2008، 1ػَ٘، الجؼاثغ، ٍوالخد٤ُ٣ ٞحها، صاع َىمه للُباٖت واليكغ والخى 

ؤخمض ٞخخي بهيسخي، اإلاؿاولُت الجىاثُت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي، صعاؾت ٣ٞهُت م٣اعهت، صاع  .07

 .1988، 4الكغو١، ال٣اَغة، ٍ

ؤخمض ٞخخي ؾغوع، الىؾُِ في ٢اهىن ال٣ٗىباث، ال٣ؿم الٗام، الجؼء ألاو٫، صاع  .08

 .1985، 4الجهًت الٗغبُت، مهغ، ٍ

ح في ؤلازم الجىاجي في ال٣اهىن الجؼاثغي وال٣اهىن اإلا٣اعن، ؤخمض مجخىصٍ، ؤػمت الىيى  .09

 .2007، 3صاع َىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، الجؼء الشاوي، ٍ

اث  .10 لم ال٣ٗاب، صًىان اإلاُبٖى بسخا١ ببغاَُم مىهىع، مىظؼ في ٖلم ؤلاظغام ٖو

 .1991، 2الجامُٗت، الجؼاثغ، ٍ
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٤ ؤخ٩ام .11 ، 2ههىم ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، صاع َىمه،  ٍ ؤٖمغ ٢اصعي، ؤَغ الخد٤ُ٣ ٞو

2015. 

ؤ٦مل ًىؾ٠ الؿُٗض ًىؾ٠، الخماًت الجىاثُت لؤلَٟا٫ مً ؤلاؾخٛال٫ الجيسخي، صاع  .12

ت،   .2015الجامٗت الجضًضة لليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

بًمان مدمض الجابغي، الخماًت الجىاثُت لخ٣ى١ الُٟل )صعاؾت م٣اعهت(، صاع الجامٗت  .13

 .2014ت، ص ٍ، الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع

اًت ألاخضار _ صعاؾت  .14 م٣اعهت_ بغاء مىظع ٖبض الل٠ُُ،  الؿُاؾت الجىاثُت في ٢اهىن ٖع

 .2009، صاع الخامض، ٖمان ألاعصن

بكغي ؾلمان خؿحن الٗبُضي، ؤلاهتها٧اث الجىاثُت الضولُت لخ٣ى١ الُٟل، ميكىعاث  .15

 .1الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث، لبىان، ٍ

الت الجىاثُت لؤلخضار، صعاؾت م٣اعهت، صاع الش٣اٞت لليكغ زاثغ ؾٗىص الٗضوان، الٗض .16

 . 2012، 1والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ٍ

17.  ً ظما٫ ببغاَُم الخُضعي، ؤخ٩ام اإلاؿاولُت الجؼاثُت، م٨خبت الؿجهىعي، ميكىعاث ٍػ

 .2013، 02الخ٣ى٢ُت، بٛضاص، الٗغا١، ٍ

ء الشالض )مً ّ بلى ي(، ظُاللي بٛضاصي، ؤلاظتهاص ال٣ًاجي في اإلاىاص الجؼاثُت الجؼ .18

ت، الجؼاثغ، ٍ ألاولى، ) جي لؤلقٛا٫ التربٍى  (.2006الضًىان الَى

خؿً الجىزضاع، الخد٤ُ٣ ؤلابخضاجي في ٢اهىن ؤنى٫ اإلادا٦ماث الجؼاثُت )صعاؾت  .19

 .2008، 1م٣اعهت(، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن،  ٍ

، 6ظامٗت صمك٤، ؾىعٍا، ٍ  ٢اهىن ألاخضار الجاهدحن، ميكىعاث خؿً الجىزضاع، .20

1996_1997. 

_صعاؾت م٣اعهت_،  خؿحن ؤمحن ٧ىؾغث البرػهجي، اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلخضار .21

 .2016، 1ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث، لبىان ٍ

خؿحن خؿحن ؤخمض الخًىعي، بظغاءاث الًبِ والخد٤ُ٣ لجغاثم ألاخضار، صعاؾت  .22

اث الجامُٗت، ؤلا  ت، ص ٍ، م٣اعهت، صاع اإلاُبٖى  .2009ؾ٨ىضاٍع
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اؽ  .23 ضومتصٍع ، خماًت ألاخضار في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي، صاع الٟجغ ٍػ

 .2007، 1لليكغ والخىػَ٘، ٍ 

مت في ْل ٢اهىن ألاخضار وال٣ىاٖض الضولُت، صعاؾت  .24 عهضة الٟسغي ٖىن، الُٟل والجٍغ

ً الخ٣ى٢ُت، بحروث، لبىان،   .2014م٣اعهت، ميكىعاث ٍػ

 ٖبُض، ؤنى٫ ٖلم ؤلاظغام وال٣ٗاب، صاع الجُل للُباٖت، مهغ، ص ٍ، صث.عئٝو  .25

ت ناص١، جيكئت الُٟل وؾبل الىالضًً في مٗاملت ومىاظهت  .26 ا الكغبُجي _ ٌؿٍغ ػ٦ٍغ

 ، صٍ.2005مك٨الجه، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة،

ً، ٢ًاء ألاخضار، صعاؾت م٣اعهت، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖ .27 يب ؤخمض ٍٖى مان، ٍػ

 .2009، 1ألاعصن، ٍ 

ؼ، هٓام الخالت اإلاضهُت في الجؼاثغ، وزاث٤ الخالت اإلاضهُت والخاالث التي  .28 ؾٗض ٖبض الٍٗؼ

 .3، 2ٍجُغؤ ٖلحها، صاع َىمه، الجؼاثغ، ط

، قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي، الجؼء ألاو٫، اإلاخابٗت باعفؾلُمان  .29

 ءاتها ألاولُت، صاع الهضي، ٖحن ملُلت، الجؼاثغ.الجؼاثُت: الضٖاوي الىاقئت ٖجها وبظغا

غان، الُٟل الجاوي اإلاججي ٖلُه، صعاؾت هٟؿُت بظخماُٖت في مداولت  .30 ؾماح زالض َػ

مت باإلاجخم٘، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة، ٍ  .2010، 1لٟهم ؾلى٥ الجٍغ

ألاولى،  قٍغ٠ ؾُض ٧امل، الخماًت الجىاثُت لؤلَٟا٫، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ٍ .31

 . 2001ؾىت 

بىلخُت، خ٣ى١ الُٟل بحن اإلاىاز٤ُ الضولُت و٢اهىن ال٣ٗىباث الجؼاثغي صعاؾت  قهحرة .32

ت،  ، صٍ.2011م٣اعهت، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع

ٗت الغباهُت،  .33 نٛحر بً مدمض الهٛحر، خ٣ى١ الُٟل بحن ال٣ىاهحن الضولُت والكَغ

، وكغ في قب٨ت ألالى٦ت، ص 1989الُٟل لٗام صعاؾت ل٣ٟهُت هٓامُت خى٫ بجٟا٢ُت خ٣ى١ 

 ٍ، ص ث.

ٖبض الخ٨م ٞىصة، ظغاثم ألاخضار في يىء ال٣ٟه و٢ًاء الى٣ٌ )جدلُل ٖلمي  .34

اث الجامُٗت، 1996لؿىت  12لل٣اهىن الجضًض   .1996( صاع اإلاُبٖى
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ت، صٍ،  .35 اث الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع ٖبض الخمُض الكىاعبي، ظغاثم ألاخضار، صاع اإلاُبٖى

2003. 

الخيكئت ؤلاظخماُٖت، صاع ال٨ٟغ الجامعي،  ٖبض الغخمً الِٗؿىي، ؾ٩ُىلىظُت .36

ت،   .، ص1985ٍ-1984ؤلاؾ٨ىضٍع

غ ألاعصن اإلاؿاولُت الجىاثُت  .37 ٤ُ، اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلخضار ج٣ٍغ ٖبض الغخمً جٞى

 آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، في يىء لؤلخضار في ال٣اهىن ألاعصوي،

ت لل٣اهىن الجىاجي، ال٣اَغة  ل  20_18اإلااجمغ الخامـ للجمُٗت اإلاهٍغ ، صاع 1992ؤبٍغ

 .1992الجهًت الٗغبُت،

ت، ص ٍ،  ٖبض الغخمً مدمض الِٗؿىي، .38 ظغاثم الهٛاع، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضاٍع

2005. 

ُت ٖبض الؿالم الخىهجي، مىاو٘ اإلاؿاولُت الجىاثُت، ٢ؿم البدىر والضعاؾاث ال٣اهىه .39

ُت، اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم، مٗهض البدىر والضعاؾاث الٗغبُت، ص  والكٖغ

 ،ٍ1971. 

اًت ؤلاظخماُٖت لؤلخضار الجاهدحن في الخىُٓماث اإلاخسههت  .40 ؼ ظاَمي، الٖغ ٖبض الٍٗؼ

 .2018)ألامىُت وال٣ًاثُت وؤلاظخماُٖت(، صاع البحرووي لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ص ٍ، 

ؼ ٖبض هللا مدمض اإلاٗمغي، بؾخجىاب اإلاتهم، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة،  .41 ٖبض الٍٗؼ

ٍ1 ،2016 . 

ٖبض الٟخاح بُىمي حجاػي، اإلاٗاملت الجىاثُت و ؤلاظخماُٖت لؤلَٟا٫، صعاؾت مخٗم٣ت في  .42

ت،  ٢اهىن الُٟل اإلاهغي م٣اعهت ب٣اهىن ألاخضار ؤلاماعحي، صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع

ٍ1 ،2003 . 

اًبُت، قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي، الخدغي والخد٤ُ٣، صاع  .43 ٖبض هللا ؤَو

 .2005َىمه للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، 

ٖبض هللا باب٨غ الكُش، الؿُاؾت الجىاثُت ل٣ًاء ألاخضار )اإلابراعاث الىا٢ُٗت الضاُٖت  .44

 .2005لٗلىم ألامىُت، الؿٗىصًت، ل٣ًاء ؤخضار مخسهو(، ظامٗت ها٠ً الٗغبُت ل
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ت ال٣ًاثُت، الىظحز في ٖبض هللا ماظض ال٩ٗاًلت .45 ، صعاؾت جدلُلُت جإنُلُت ه٣ضًت الكَغ

، 1م٣اعهت في ال٣ىاهحن الٗغبُت وألاظىبُت، صاع الش٣اٝ لليكغ والخىػَ٘، ٖمان ، ألاعصن ، ٍ

2010. 

مت ا .46 لضولُت، اإلاغ٦ؼ ٖلىي ٖلمي ؤخمض الكاعفي، اإلاؿاولُت الجىاثُت ًٖ الجٍغ

، 1الضًم٣غاَي الٗغبي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت ؤلا٢خهاصًت والؿُاؾُت، بغلحن، اإلااهُا، ٍ

2019. 

47.  ً ٖلي ؤنٛغ ٦غجي ػاصٍ، اإلاؿاولُت الجؼاثُت لؤلَٟا٫ في ال٣ٟه ؤلاؾالمي، ميكىعاث ٍػ

 .2013 ،1الخ٣ى٢ُت، بحروث، ٍ

ت في ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، اإلاجلض .48 ألاو٫ في اإلاخابٗت ال٣ًاثُت، صٍ،  ٖلي ظغوٍ، اإلاىؾٖى

 .صث

ال٣اصع الكاوي، اإلاباصت الٗامت في ٢اهىن ال٣ٗىباث، ؾلُان ٖبض  ،ٖلي خؿحن الخل٠ .49

 دث.اإلا٨خبت ال٣اهىهُت بٛضاص، الٗغا١، صٍ، 

ٖلي قمال٫، اإلاؿخدضر في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي، ال٨خاب ألاو٫،  .50

 .2016باٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، ؤلاؾخال٫ وؤلاتهام، صاع َىمه للُ

ٖلي مدمض ظٟٗغ، خماًت ألاخضار اإلاسالٟحن لل٣اهىن واإلاٗغيحن لخُغ ؤلاهدغاٝ،  .51

 .2004، 1صعاؾت م٣اعهت، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، ٍ 

ٖمغ زىعي، صعوؽ في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، َبٗت مضٖمت باإلظتهاص ال٣ًاجي  .52

 .2017/2018الخٗضًالث، ظامٗت الجؼاثغ، ٧لُت الخ٣ى١، الؿىت الجامُٗت وبأزغ 

ت ٢اهىن الُٟل و ؤلاجٟا٢ُاث واإلاٗاَضاث وال٣ىاهحن ٖمغو ِٖسخى ال٣ٟي .53 ، مىؾٖى

ت، صٍ، صث.  الهاصعة بكإهه في الضو٫ الٗغبُت، اإلا٨خب الجامعي الخضًض، ؤلاؾ٨ىضٍع

ُٓم ٢ًاء ألاخضار، صعاؾت م٣اعهت ٞخىح ٖبض هللا الكاطلي، ٢ىاٖض ألامم اإلاخدضة لخى .54

ت، صٍ،  اث الجامُٗت ؤلاؾ٨ىضٍع  .1991ب٣ىاهحن ألاخضار الٛغبُت، صاع اإلاُبٖى

بي، قغح ٢اهىن ال٣ٗىباث، ال٣ؿم  .55 ٞسغي ٖبض الغػا١ الخضًثي، زالض خمُضي الٖؼ

 .2009، 1ٍ  الٗام، صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان )الاعصن(،
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بي، الخ٣ى١ الجؼ  .56 ض الٚؼ ت ٍٞغ اثُت الٗامت، َىاعت اإلاؿاولُت وال٣ٗاب، اإلاىؾٖى

 .1995، 3الجؼاثُتـ، اإلاجلض الخامـ، صاع ناصع، بحروث، ٍ 

٘ الجىاجي الجؼاثغي، صاع َىمت للُباٖت واليكغ  .57 مت في الدكَغ ض ٖضهان، ْغوٝ الجٍغ ٢ٍغ

 .2017والخىػَ٘، الجؼاثغ،

ٗاث الٟلؿ .58 غ خى٫ ظىىح ألاخضار في الدكَغ ً، ج٣ٍغ غ ٢ِـ ظباٍع ُُيُت، ؾلؿلت الخ٣اٍع

 .1998( الهُئت الٟلؿُُيُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ى١ اإلاىاًَ عام، 6ال٣اهىهُت، )

مت  .59 زًغة وخصخي، الخماًت ال٣اهىهُت لخ٣ى١ الُٟل في ال٣اهىن الجؼاثغي ، مدمضي٦ٍغ

ت،  ىُت الجؼاثٍغ  .2018وال٣اهىن اإلا٣اعن، اإلا٨خبت الَى

ل الضعة، قغح ٢اهىن ال٣ٗىباث، ا .60 ل٣ؿم الخام، اإلا٨خبت ال٣اهىوي، ماَغ ٖبض قَى

 .1988، 1بٛضاص، ٍ

٣ٖباث في ؾبُلىا مً اإلاؿاو٫ ًٖ جسلٟىا؟ بحن  –مدمض ؤمحن اإلاهغي، اإلاؿاولُت  .61

 .1979، 1التربُت الخضًشت والتربُت ؤلاؾالمُت، صاع ألاع٢م لليكغ والخىػَ٘،  ٍ

ِ، مظ٦غاث في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي، صاع َىم .62 ه للُباٖت مدمض خٍؼ

 .2008، 3اليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، ٍ 

مدمض خملُلي ؾُضي، قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، مغخلت البدض والخدغي في ْل  .63

 اإلاباصت ؤلاظغاثُت، صعاؾت م٣اعهت، اليكغ الجامعي الجضًض، جلمؿان، الجؼاثغ.

ٗاث الىيُٗت واإلا .64 ىاز٤ُ مدمض خمُض الغنُٟان الٗباصي، خ٣ى١ الُٟل في الدكَغ

 .2013، 1، صاع اواثل لليكغ، ألاعصن، ٍ الضولُت )صعاؾت م٣اعهت(

ٗاث ؤلاظخماُٖت )ألاؾغة، الُٟل، اإلاٗا٢حن الٗمل، ألاخضار(،  .65 مدمض ؾُض ٞهمي، الدكَغ

ت، ٍ اء لضهُا الُباٖت واليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع  .2007، ؾىت 1صاع الٞى

م الىٟـ الجىاجي، صاع مدمض شخاجت عبُ٘، ظمٗت ؾُض ًىؾ٠، مٗتز ؾُض ٖبض هللا، ٖل .66

ب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ال٣اَغة، ص ٍ، صث  .ٍٚغ

ىُت  .67 ٘ الجؼاثغي، اإلااؾؿت الَى مدمض ٖبض ال٣اصع ٢ىاؾمُت، ظىىح ألاخضار في الدكَغ

 .1992لل٨خاب، الجؼاثغ، ص ٍ، 
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مدمض ٖلي ؾالم ُٖاص الخلبي، الىؾُِ في قغح ٢اهىن ؤنى٫ اإلادا٦ماث الجؼاثُت،  .68

صٖىي الخ٤ الٗام وصٖىي الخ٤ الصخصخي ومغخلت الخدغي وؤلاؾخضال٫،  الجؼء ألاو٫،

 .1996م٨خبت صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ص ٍ، 

مدمض ٦ما٫ الضًً بمام، اإلاؿاولُت الجىاثُت ؤؾاؾها وجُىعَا صعاؾت م٣اعهت في  .69

ٗت ؤلاؾالمُت، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ، ؤلا  ت، ص ٍ، ال٣اهىن الىيعي والكَغ ؾ٨ىضٍع

2004. 

اث ألاولُت، الجؼء الشاوي، صاع الهضي  .70 مدمض مدضة، يماهاث اإلاكدبه ُٞه ؤزىاء الخدٍغ

 .1992-1991، 1للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ٖحن ملُلت، الجؼاثغ، ٍ

٣ا ألخ٩ام ٢اهىن ألاخضار  .71 مدمض مدمض ؾُٗض الهاحي، مدا٦مت ألاخضار الجاهدحن ٞو

ث الٗغبُت اإلاخدضة، صعاؾت م٣اعهت، م٨خبت الٟالح لليكغ والخىػَ٘،  ؤلاجداصي في صولت ؤلاماعا

 .2005، ؾىت 1ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، ٍ 

مدمض هىح ٖلي مٗابضٍ، م٣ا٫ اإلاؿاولُت الجىاثُت في ٢اهىن ألاخضار ألاعصوي في يىء  .72

/ؤ(، 1) ال٣ٟه ؤلاؾالمي، اإلاجلت ألاعصهُت في الضعاؾاث ؤلاؾالمُت، اإلاجلض الؿاب٘، الٗضص

 م. 2011ٌ / 1432ألاعصن،

ا ٖلى ظىىح  .73 مدمض ًخي ٢اؾم الىجاع، خ٣ى١ الُٟل بحن الىو ال٣اهىوي والىا٢٘ وؤزَغ

ألاخضار صعاؾت جُب٣ُُت في ٖلم ؤلاظخمإ ال٣اهىوي، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت بحروث، 

 .2013، 1لبىان، ٍ

، صعاؾت م٣اعهت في مدمىص ؾلُمان مىسخى، ؤلاظغاءاث الجىاثُت لؤلخضار الجاهدحن .74

ٗاث الٗغبُت وال٣اهىن الٟغوسخي في يىء الاججاَاث الخضًشت في الؿُاؾت الجىاثُت،  الدكَغ

ت، ص ٍ،  اث الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع  .2008صعاؾت م٣اعهت، صاع اإلاُبٖى

ل،  .75 مهُٟى الٗىجي، اإلاؿاولُت الجىاثُت في اإلااؾؿت ؤلا٢خهاصًت، ماؾؿت هٞى

 .1982، 1بحروث، لبىان، ٍ

، 2003( لؿىت 3ى ٖبض الباقي، قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت الٟلؿُُجي ع٢م )مهُٟ .76

ذ،  صعاؾت م٣اعهت، وخضة البدض واليكغ ٧لُت الخ٣ى١ وؤلاصاعة الٗامت، ظامٗت بحر ٍػ

 . 2015 ٞلؿُحن،
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٘ ؤلاؾالمي، ظامٗت ؤلامام مدمض  .77 مهُٟى مدمض خؿىحن، الؿُاؾت الجىاثُت في الدكَغ

مبر بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت،   ، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.1984بصاعة الش٣اٞت واليكغ، هٞى

باب٨غ، ألاؾباب اإلااوٗت مً اإلاؿاولُت الجىاثُت، ٖضم ألاَلُت، الؿ٨غ،  مهٗب الهاصي .78

 .1988 ، ميكىعاث صاع وم٨خبت الهال٫، بحروث، ص ٍ،الجىىن، صعاؾت م٣اعهت

ًالث الجضًضة، الجؼاثغ ، ص ٍ، مٗغاط ظضًضي، الىظحز في ؤلاظغاءاث الجؼاثُت م٘ الخٗض .79

2002. 

ً الضًً، بهدغاٝ ألاخضار، صعاؾت ٣ٞهُت في يىء  .80 مىخهغ ؾُٗض خمىصة وبال٫ ؤمحن ٍػ

ٗت ؤلاؾالمُت، ت، ٍ ٖلم ؤلاظغام وال٣ٗاب والكَغ  .2009، 1صاع ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع

ٗت ؤلاؾالمُت .81 خىن، ألاخضار، مؿاولُتهم وعٖاًتهم في الكَغ اث ٍػ ، صاع مىظع ٖٞغ

 .2001، 1مجضالوي لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ٍ

مىهىع عخماوي، ٖلم ؤلاظغام والؿُاؾت الجىاثُت، صاع الٗلىم لليكغ والخىػَ٘، ٖىابت،  .82

 ٍ، ص ث. الجؼاثغ، ص

مىهىع ٖمغ اإلاٗاًُت، الُب الكغعي في زضمت ألامً وال٣ًاء، ظامٗت ها٠ً الٗغبُت  .83

اى، للٗلىم ألامىُت، مغ٦ؼ الضعاؾاث  ىُت ؤزىاء اليكغ، الٍغ والبدىر، م٨خبت اإلال٪ ٞهض الَى

 .2007الؿٗىصًت، 

ىُت  .84 ٘ الجؼاثغي، اإلااؾؿت الَى مىالي ملُاوي بٛضاصي، ؤلاظغاءاث الجؼاثُت في الدكَغ

 لل٨خاب، الجؼاثغ.

٘ الجؼاثغي، صاع الهضي، ٖحن ملُلت،  .85 هبُل ن٣غ، ظمُلت نابغ، ألاخضار في الدكَغ

 الجؼاثغ، صٍ، ص ث.

جاة ظغظـ ظضٖىن، ظغاثم ألاخضار في ال٣اهىن الضولي والضازلي، صعاؾت م٣اعهت، ه .86

ً الخ٣ى٢ُت وألاصبُت ف.م.م ،ٍ   .2010، 1م٨خبت ٍػ

ً ٣ًضح،  ههغ الضًً .87 ت ال٣ًاثُتَىىوي، صاٍع في ال٣اهىن الجؼاثغي، صاع َىمه  الكَغ

 .2015، 3 للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، ٍ

ٗت َُشم الب٣لي، بهدغا .88 ٝ الُٟل واإلاغا٤َ، ألاؾباب، الى٢اًت، الٗالط بحن الكَغ

 .2006، 1 وال٣اهىن، جهًت مهغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، مهغ، ٍ
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  حامػُت دهخىزاه وماحظخير : زطائل وؤظسوخاثزاهُا 

 ؤظسوخاث الدهخىزاه - ؤ

٘ الجؼاثغي وال٣اه .01 ىن خمى بً بغاَُم ٞساع، ٖىىان الخماًت الجىاثُت للُٟل في الدكَغ

اإلا٣اعن، ؤَغوخت الض٦خىعاٍ، ٢ؿم الخ٣ى١، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت 

 . 2014/2015الؿىت الجامُٗت  ،مدمض زًُغ بؿ٨غة

ٖبض الغخمان خاط ببغاَُم، ؤَغوخت الض٦خىعاٍ بٗىىان بظغاءاث الخ٣اضخي في ظغاثم  .02

 .2015، ٧لُت الخ٣ى١،  -1-ألاخضار، صعاؾت م٣اعهت، ظامٗت الجؼاثغ 

مت الخٗظًب، صعاؾت م٣اعهت بحن  .03 لخظاعي ٖبض الخ٤، اإلاؿاولُت الجىاثُت ًٖ ظٍغ

ٗت وال٣اهىن، ٧لُت  ٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن الىيعي، ؤَغوخت الض٦خىعاٍ في الكَغ الكَغ

الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت والٗلىم ؤلاؾالمُت، ظامٗت الخاط لخًغ، باجىت، 

2013/2014. 

اًت الجىاثُت لؤلخضار، ؤَغوخت الض٦خىعاٍ الٗلىم في ال٣اهىن م٣ضم ٖبض الغخُم، الخم .04

الجىاجي والٗلىم الجىاثُت، ٢ؿم ال٣اهىن الخام، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت 

 .18/04/2013، جمذ اإلاىا٢كت في  -1- ٢ؿىُُىت

مىسخى بً ؾُٗض، ؤزغ نٛغ الؿً في اإلاؿاولُت الجىاثُت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣اهىن  .05

الجؼاثغي، ؤَغوخت الض٦خىعاٍ، ظامٗت الخاط لخًغ، ٧لُت الٗلىم ؤلاظخماُٖت والٗلىم 

ٗت، باجىت،   . 2009/2010ؤلاؾالمُت، ٢ؿم الكَغ

 زطائل اإلااحظخير  - ب

ؤماوي مدمض ٖبض الغخمً اإلاؿاُٖض، الٗضالت ؤلانالخُت "اإلاٟهىم الخضًض للٗضالت  .1

، ٧لُت الخ٣ى١ وؤلاصاعة الٗامت، ماظؿخحر عؾالتالجىاثُت لؤلخضار" صعاؾت م٣اعهت، 

ذ، ٞلؿُحن، خحزعان،   .2014ظامٗت بحر ٍػ

غور ٖبض الخُٟٔ، الؿُاؾت الجىاثُت ججاٍ ألاخضار، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر  .2 ؤٞو

في الخ٣ى١، ٢ؿم ال٣اهىن الٗام، ٕٞغ ٢اهىن ال٣ٗىباث والٗلىم الجىاثُت، ظامٗت 

 .2010/2011مىخىعي ٢ؿىُُىت، ٧لُت الخ٣ى١، 
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خمضان ِٖسخى الغخماهت، بم٩اهُت جُب٤ُ الٗضالت الخهالخُت للخض مً ظىىح ألاخضار  .3

في ألاعصن، مظ٦غة اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت ال٣اهىن، ظامٗت ٖمان الٗغبُت، 

2014. 

خىمغ ؾمُت، مظ٦غة اإلااظؿخحر بٗىىان ؤزغ الٗىامل ؤلاظخماُٖت في ظىىح ألاخضار،  .4

ذ ب حن ملُلت الجؼاثغ،صعاؾت مُضاهُت ؤظٍغ  مغ٦ؼي ألاخضار بمضًىتي ٢ؿىُُىت ٖو

2005/2006. 

ٗت ؤلاؾالمُت  .5 قهالء ظاؾم مدمض الخمضاوي، اإلاؿاولُت الجؼاثُت للُٟل بحن الكَغ

(، زُت عؾالت إلؾخ٨ما٫ مخُلباث 2013_2011وال٣اهىن الضولي ألاعصن /خالت صعاؾت)

ُت الخ٣ى١، ظامٗت الكغ١ صعظت اإلااظؿخحر في ال٣اهىن، ٢ؿم ال٣اهىن الٗام، ٧ل

 .2014/2015ألاوؾِ، 

نباح ها٤َ نباح نباح، يماهاث الخد٤ُ٣ م٘ ألاخضار في مغخلت ما ٢بل اإلادا٦مت في  .6

، عؾالت اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الٗام، ٢ؿم ال٣اهىن الٗام، ٧لُت ال٣اهىن ألاعصوي والٗغاقي

 .2017الخ٣ى١، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ، ٧اهىن الشاوي 

٘ الجؼاثغي، صعاؾت م٣اعهت إلاسخل٠ ؤق٩ا٫  َباف ٖؼ .7 الضًً، الخى٠ُ٢ للىٓغ في الدكَغ

الاخخجاػ في اإلاغخلت الخمهُضًت للضٖىي الجىاثُت، عؾالت ماظؿخحر، ٢ؿم ال٣اهىن 

 .2003/2004الجىاجي، ٧لُت الخ٣ى١، ظامٗت باجي مسخاع، ٖىابت، 

غاء خمُمض، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر بٗىىان ش .8 صعاؾت  -خهُت الخضرٞاَمت الَؼ

ؤهثروبىلىظُت، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض ٧لُت الٗلىم الاوؿاهُت وؤلاظخماُٖت، ٢ؿم الش٣اٞت 

مت، جلمؿان، الجؼاث  غ، الؿىت الجامُٗتالكٗبُت، جسهو ؤهثروبىلىظُت الجٍغ

2010/2011. 

ٗاث  .9 اص مدمض ٖبض الغخمً، الخماًت ال٣اهىهُت لؤلخضار الجاهدحن في الدكَغ مدمض ٍػ

إلاخُلباث الخهى٫ ٖلى صعظت اإلااظؿخحر في  ٟلؿُُيُت، صعاؾت ٢ضمذ بؾخ٨ماالال

ىُت، هابلـ، ٞلؿُحن  .2007، ال٣اهىن ب٩لُت الضعاؾاث الٗلُا في ظامٗت الىجاح الَى

ؼ الخ٨مي، اإلاؿاولُت الجؼاثُت لؤلخضار الجاهدحن واإلاكغصًً،  .10 مدمض ٞهض ٖبض الٍٗؼ

ىن ٖام، ٢ؿم ال٣اهىن الٗام، ٧لُت صعاؾت م٣اعهت، مظ٦غة ماظؿخحر، جسهو ٢اه

 .2017ال٣اهىن، ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، 
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ٗت  .11 ٣ي، خ٣ى١ ألاخضار في ؤلاظغاءاث الجىاثُت في الكَغ مىهىع بً ٖلي بً ٖبضهللا الخٍغ

ؤلاؾالمُت وهٓم اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وال٣ىاٖض واإلاىاز٤ُ الضولُت )صعاؾت جإنُلُت 

اى(، مظ٦غة ماظؿخحر في الٗضالت الجىاثُت، ٢ؿم الٗضالت وجُب٣ُُت في مضًى ت الٍغ

اى،   .2001الجىاثُت، ؤ٧اصًمي ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت، مٗهض الضعاؾاث الٗلُا، الٍغ

مُشاء زلٟان خمُض الخؿاوي، بٗىىان الخماًت الجىاثُت للُٟل مً ؤلاؾخٛال٫ الجيسخي  .12

غة اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الٗام، ٢ؿم ال٣اهىن ٖبر ؤلاهترهِذ في ال٣اهىن ؤلاماعاحي، مظ٦

 .2019الٗام ، ٧لُت ال٣اهىن، ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، 

َُشم ٖلي ٦ؼاع الخٟاجي، صوع ؤلاصاعة في مى٘ ظىىح ألاخضار، صعاؾت م٣اعهت، مظ٦غة  .13

، الٗغا١ ، اإلااظؿخحر في ال٣اهىن الٗام، مٗهض الٗلمحن للضعاؾاث الٗلُا الىج٠ ألاقٝغ

2019. 

َُشم ٖلي ٦ؼاع الخٟاجي، صوع ؤلاصاعة في مى٘ ظىىح ألاخضار، صعاؾت م٣اعهت، مظ٦غة  .14

، الٗغا١،  ماظؿخحر في ال٣اهىن الٗام، مٗهض الٗلمحن للضعاؾاث الٗلُا، الىج٠ ألاقٝغ

2019. 

وضخا زالض ؾالم ؤبى َضًب، الخماًت الجىاثُت لؤلخضار ألاعصوي الجضًض وؤلاجٟا٢ُاث  .15

لضولُت، مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن الٗام، ٧لُت ال٣اهىن، ظامٗت ٖمان واإلاىاز٤ُ ا

 .2015الٗغبُت، 

 االث وبدىر ودزاطاث: ملزالثا 

بؾماُٖل َه ٖبض، م٣ا٫ ًٖ ألاؾباب الىٟؿُت اإلااصًت بلى ظىىح ألاخضار، مجلت ٧لُت  .1

 .2010 ،3، ٖضص 21ٗت بٛضاص، الٗغا١، اإلاجلض البىاث، ظام

 12_٣15ا٫ خى٫ لخماًت الجىاثُت لؤلخضار ٖلى يىء ال٣اهىن بً ًىؾ٠ ال٣ُىعي، م .2

اإلاخٗل٤ بدماًت الُٟل، مجلت ؤلاظتهاص للضعاؾاث ال٣اهىهُت وؤلا٢خهاصًت ظامٗت جمجراؾذ، 

 .2018،  01، الٗضص 07الجؼاثغ، اإلاجلض 

حكٗبذ، الخ٨ٟل الىٟسخي بجىىح ألاخضار: صعاؾت جدلُلُت، مجلت عواٞض للبدىر ًاؾمُىت  .3

 .2017، 2ٖضص ؾاث، ظامٗت ٚغصاًت، والضعا

ً الٗغبي، اإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث  .4 غي خؿىن، ظغاثم ألاخضار الظ٧ىع في الَى جمامؼ َػ

اى،  ب، الٍغ  .1994ألامىُت والخضٍع
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ٗاث الٗغبُت، مٗهض البدىر والضعاؾاث  .5 ٤ُ الكاوي، اإلاؿاولُت الجىاثُت في الدكَغ جٞى

 . 1959 الٗغبُت الٗالُت، ال٣اَغة،

6. ُ ٤ مال٩ي، َبُٗت ؤلاظغاءاث ال٣ًاثُت في مخابٗت الخضر الجاهذ، مجلت اإلاُٗاع، اإلاغ٦ؼ جٞى

سخي، حؿمؿُلذ، الجؼاثغ، اإلاجلض    .2021، 01، الٗضص 12الجامعي الىوكَغ

ػ٢اي بٛكام، م٣ا٫ خى٫ يماهاث خماًت الُٟل الجاهذ ؤزىاء الخد٤ُ٣، مجلت ؤلاظتهاص  .7

 .2016، 6، الٗضص  1، ع٢م 5للضعاؾاث ال٣اهىهُت وؤلا٢خهاصًت، حجم 

ت، مسبر  .8 ؾُٟان ؾاسخي، ظىىح ألاخضار في اإلاجخم٘ الجؼاثغي، صعاؾاث هٟؿُت وجغبٍى

، الجؼاثغ ت، ظامٗت الكاطلي بً ظضًضي، الُاٝع غ اإلاماعؾاث الىٟؿُت والتربٍى ٖضص  ،جٍُى

19 ،2017. 

ٗت سجُضة لؼع١، م٣ا٫ خى٫ الخيكئت ؤلاظخماُٖت الىالضًت وظىىح ألاخضار، ظام .9

غان، الجؼاثغ، مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي، مجلت ظُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت  الؿاهُت، َو

وؤلاظخماُٖت، مجلت ٖلمُت صولُت مد٨مت جهضع صوعٍا ًٖ مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي، الٗضص 

 ، الجؼاثغ.2015الخامـ، ٞبراًغ 

اإلاخٗل٤ بدماًت  15/12ؾٗاص خاًض، زهىنُت مدا٦مت ألاخضار في ْل ال٣اهىن  .10

ُٟل، مجلت ؤبدار ٢اهىهُت وؾُاؾُت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض ال

 .2018، 6الهض٤ً بً ًخي، ظُجل، الجؼاثغ، الٗضص 

َه الؿُض ؤخمض الغقُضي، م٣ا٫ خى٫ يىابِ الخد٤ُ٣ ؤلابخضاجي في ٢اهىن ؤلاظغاءاث  .11

ٗت وا  .2019، 1، الجؼء 34ل٣اهىن، مهغ، الٗضص الجىاثُت اإلاهغي، مجلت الكَغ

ٖبض الجباع الخىُو، ٢اهىن ألاخضار الجاهدحن، الجامٗت ؤلاٞترايُت الؿىعٍت، ؾىعٍا،  .12

2018. 

ٖبض الخمُض بً ٖبض هللا الخغ٢ان، خ٣ى١ اإلاتهمحن ألاخضار في بجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل،  .13

ب، ظامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت، ٧لُت مل٪  اإلاجلت الٗغبُت للضعاؾاث ألامىُت والخضٍع

 .2010، 52، الٗضص 27هض ألامىُت، الؿٗىصًت، اإلاجلض ٞ

٘ الجؼاثغي واإلا٣اعن، ٍ  .14 مى٣دت  3ٖبض الغخمان زلٟي، ؤلاظغاءاث الجؼاثُت في الدكَغ

 .2017ومٗالجت، الجؼاثغ، 

مدايغاث في ؤلاظغاءاث الجؼاثُت، مىظهت لُلبت الؿىت الشاهُت ٫  ٖبض الغخمان زلٟي، .15

ت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ٖبض الغخمان محرة، م ص، ٢ؿم الخٗلُم ال٣اٖضي، ٧لُ

 .2016/2017بجاًت، 
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غاء، خماًت الُٟل الجاهذ في مغخلت اإلادا٦مت الجؼاثُت ٖلى يىء  .16 ٖغبىػ ٞاَمت الَؼ

، م٣ا٫ ميكىع في مجلت ألاؾخاط الباخض للضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، ٢15/12اهىن 

 ، اإلاجلض ألاو2017.٫ؾبخمبر  ،7ظامٗت مدمض بىيُاٝ اإلاؿُلت، الٗضص 

متٞالح بً هانغ بً ؾلُان بً ؾٟغان،  .17 ، اإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث م٩اٞدت الجٍغ

اى، اإلاٗهض الٗالي للٗلىم ألامىُت، ٢ؿم الٗضالت الجىاثُت، جسهو  ب بالٍغ ألامىُت والخضٍع

اى(،  ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي، الؿٗىصًت )الٍغ  .1995الدكَغ

جاهدىن ومك٨التهم ومخُلباث الخدضًض والجهاث مهُٟى حجاػي، ألاخضار ال .18

ً، الٗضص  ًاء، ؾلؿلت الضعاؾاث ؤلاظخماُٖت، البدٍغ ت اإلاٗىُت بهم في الضو٫ ألٖا ، 57ؤلاصاٍع

ٍ 1 ،2010. 

ظىاط ًمُىت، الٗىامل ؤلاظغامُت وصوعَا في ظىىح ألاخضار، مجلت الٗلىم  ،هبُل هىَـ .19

ان ٖاقىع،  الجلٟت، الجؼاثغ، اإلاجلض الغاب٘، الٗضص الغاب٘، ال٣اهىهُت وؤلاظخماُٖت، ظامٗت ٍػ

2019. 

٘ الجؼاثغي  .20 هجاع ٖبض هللا، مبضؤ الخضعط بحن اإلاؿاولُت الجىاثُت وؾً الخضر في الدكَغ

وال٣اهىن اإلا٣اعن، مجلت اإلاىاع للبدىر والضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، ٧لُت الخ٣ى١ 

 .2018، 5جؼاثغ، الٗضص والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ًخي ٞاعؽ، اإلاضًت، ال

ال٢خه بةهدغاٝ ألاخضار، ظامٗت  .21 غاء، م٣ا٫ الخ٨ٟ٪ ألاؾغي ٖو وؿِبت ٞاَمت الَؼ

، مجلت ظُل الٗلىم الجؼاثغ، مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي، ، زمِـ ملُاهتالجُاللي بىوٗامت

ؤلاوؿاهُت و ؤلاظخماُٖت، مجلت ٖلمُت صولُت مد٨مت جهضع صوعٍا ًٖ مغ٦ؼ ظُل البدض 

 . 2015الٗضص الخامـ، ٞبراًغ الٗلمي، 

حن، مجلت الخ٣ى١،  .22 ههغ هللا ٖىى )ٞايل(، صعاؾت في مٗاملت ألاخضار اإلاىدٞغ

ذ، ٖضص   .1989، 1ال٩ٍى

غ١ الى٢اًت، ظامٗت  .23 هىعي مدمض ؤخمض ق٣البى، الٗى٠ ألاؾغي، ألاؾباب وآلازاع َو

ت، لُبُا، مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي، مجلت ظُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت  وؤلاظخماُٖت، مجلت الؼاٍو

 .2015، 5ٖلمُت صولُت مد٨مت جهضع صوعٍا ًٖ مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي، الٗضص 

ىامله مً وظهت هٓغ ألاخضار .24 صعاؾت  -ًىؾ٠ الكغمان، بهدغاٝ ألاخضار: ؤؾابه ٖو

خالت ٖلى ألاخضار في مغ٦ؼ جغبُت وجإَُل ؤخضار ؤعبُض(، مجلت الىجاح لؤلبدار، ٢ؿم 

، 28لُت عجلىن الجامُٗت، ظامٗت البل٣اء الخُب٣ُُت، ألاعصن، اإلاجلض الٗلىم الاظخماُٖت، ٧

 .2014، 6الٗضص 
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اإلاخٗل٤ بدماًت  15/12ًىؾ٠ ال٣ُىعي، الخماًت الجىاثُت لؤلخضار ٖلى يىء ال٣اهىن  .25

الُٟل، مجلت ؤلاظتهاص للضعاؾاث ال٣اهىهُت وؤلا٢خهاصًت، ظامٗت ًخي ٞاعؽ اإلاضًت، اإلاجلض 

 .2018، 1، الٗضص 07

ًىؾ٠ بلُاؽ، ٢ىاهحن ألاخضار الجاهدحن في صو٫ مجلـ الخٗاون، ؾلؿلت الضعاؾاث  .26

ؤلاظخماُٖت والٗمالُت الهاصعة ًٖ اإلا٨خب الخىُٟظي إلاجلـ وػعاء الٗمل ومجلـ وػعاء 

ً، الٗضص  الكاون ؤلاظخماُٖت بضو٫ مجلـ الخٗاون لضو٫ الخلُج الٗغبُت، ممل٨ت البدٍغ

86 ٍ ،1 ،2014 . 

س و الخل :زابػا  داخالثاإلااٍز

غ الجؼاثغ اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلخضار، .1 آلاٞا١ الجضًضة  في يىء ؤخؿً بىؾ٣ُٗت، ج٣ٍغ

ت لل٣اهىن الجىاجي،  للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، اإلااجمغ الخامـ للجمُٗت اإلاهٍغ

ل  20_18ال٣اَغة   .1992 ، صاع الجهًت الٗغبُت،1992ؤبٍغ

غ مهغ صوع قغ  .2 ضان، ج٣ٍغ َت ألاخضار في مغخلت الًبِ ال٣ًاجي، اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي ؤخمض َو

في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في  ال٣اَغة،–للبدىر ؤلاظخماُٖت والجىاثُت 

 (.1999مجا٫ ألاخضار، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ،) 

سُت ًٖ مؿاولُت ألاخضار في اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت .3 ، في يىء ؤصًب َلؿا، إلادت جاٍع

آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ، 

1999. 

، مجلت الباخض للضعاؾاث ؤلا٧اصًمُت، ٖضص زام بإٖما٫ بل٣اؾم خامضي، بُُام ؤخمض .4

الظها،٧لُت الخ٣ى١  جي خى٫ ظىىح ألاخضار، ٢غاءاث في وا٢٘ الٓاَغة ٖو اإلالخ٣ى الَى

 . 2016ماي  05و 04، ًىمي 1الؿُاؾُت، ظامٗت باجىت والٗلىم 

ً ألاو٫ / ؤ٦خىبغ  01، 37ٍغ لجىت خ٣ى١ الُٟل في الضوعة ج٣غ  .5  .2004حكٍغ

ت  .6 ٍؼ ت بظغاثُت لًمان مدا٦مت حٍٗؼ غ لُبُا ؤلاججاٍ هدى ج٨َغـ مُٗاٍع خاجم ب٩اع، ج٣ٍغ

جا٫ ألاخضار، صاع في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في م مىهٟت لؤلخضار الجىذ،

 .1999الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ، 

آلاٞا١ الجضًضة  في يىء خؿً اإلاغنٟاوي، ؤلاظغاءاث الجىاثُت في قإن ألاخضار، .7

 (.1999للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ،) 
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غ ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، الجىاهب  .8 ؤلاظغاثُت إلاٗاملت ألاخضار خؿً مدمض عبُ٘، ج٣ٍغ

حن واإلاٗغيحن لئلهدغاٝ، في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫  اإلاىدٞغ

 .1999، اع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍألاخضار، ص

في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت  خؿجى الجىضي، الخماًت الجىاثُت في ال٣اهىن الُمجي، .9

 .1999، ، ص ٍصاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار،

ؾلُم الٗاًب، بٛضاصي زحرة، مضازلت خى٫ الخ٨ٟ٪ ألاؾغي وؤزٍغ ٖلى بهدغاٝ الُٟل،  .10

جي الشاوي خى٫ ؤلاجها٫ وظىصة الخُاة في ألاؾغة، ٢ؿم الٗلىم الاظخماُٖت،  اإلالخ٣ى الَى

ل  09/10ؤًام  ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت وؤلاظخماُٖت، ظامٗت ٢انضي مغباح وع٢لت، ؤٍٞغ

2013. 

غ جىوـ، .11 غة مل٨ُت الكٗباوي، اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلخضار، ج٣ٍغ في  سخي بً خلُمت، َػ

يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، اإلااجمغ الخامـ للجمُٗت 

ت لل٣اهىن الجىاجي ال٣اَغة  ل  20-18اإلاهٍغ ص ٍ، ، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، 1992ؤٍٞغ

1999. 

ٖبض الغخمً بً ههِب، مضازلت بٗىىان الضوع اإلاىٍى باألؾغة واإلاجخم٘، اإلالخ٣ى  .12

الظها، ٢ؿم الخ٣ى١، ٧لُت  جي خى٫ ظىىح ألاخضار ٢غاءة في وا٢٘ وآٞا١ الٓاَغة ٖو الَى

 .2016ماي  05و 04، ًىمي 1الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت باجىت 

غ ألاعصن ا .13 ٤ُ، ج٣ٍغ في  إلاؿاولُت الجىاثُت لؤلخضار في ال٣اهىن ألاعصوي،ٖبض الغخمً جٞى

آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، اإلااجمغ الخامـ للجمُٗت  يىء

ت لل٣اهىن الجىاجي، ال٣اَغة  ل  20-18اإلاهٍغ  .1992،صاع الجهًت الٗغبُت،1992ؤبٍغ

غ اإلاٛغب اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلخضار .14 آلاٞا١  في يىء ،ٖبض الغخمً مهلر، ج٣ٍغ

 .1999 الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ، الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، صاع 

غ صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،  .15 اب ٖبضو٫، اإلاؿاولُت الجىاثُت لؤلخضار ج٣ٍغ ٖبض الَى

ال٣اَغة، في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، صاع الجهًت الٗغبُت، 

 .1999 ص ٍ،

غ ؾىعٍا اإلاؿاولُت الجؼاثُت لؤلخضار في الجمهىعٍت الٗغبُت  .16 ٖمغ ٞاعو١ ٞدل، ج٣ٍغ

آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، صاع الجهًت الٗغبُت،  في يىء الؿىعٍت،

 .1999 ال٣اَغة، ص ٍ،
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ت ٢اهىن الُٟل وؤلاجٟا٢ُاث واإلاٗاَض .17 اث وال٣ىاهحن ٖمغو ِٖسخى ال٣ٟي، مىؾٖى

ت،  ( اإلا٨خب الجامعي٢اهىن ألاخضار) الهاصعة بكإهه في الضو٫ الٗغبُت الخضًض، ؤلاؾ٨ىضٍع

2005. 

غ الؿىصان ؤلاظغاءاث الجىاثُت في قإن ألاخضار، .18 في يىء  ٖىى الخؿً الىىع، ج٣ٍغ

 آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في مجا٫ ألاخضار، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ،

1999. 

غ لؤلمم اإلاخدضة ًٖ ؤٖما٫ الضوعة الشاهُت  .19 مت والٗضالت الجىاثُت، ج٣ٍغ لجىت مى٘ الجٍغ

( ً ل  26-22و ٧2012اهىن ألاو٫/صٌؿمبر  7والٗكٍغ ( للمجلـ الا٢خهاصي 2013هِؿان/ؤبٍغ

ىع٥، الىزاث٤ الغؾمُت   .10، اإلالخ٤ ع٢م 2013وؤلاظخماعي، هٍُى

مت والٗضالت الجىاثُ .20 غ لؤلمم اإلاخدضة ًٖ ؤٖما٫ الضوعة الخامؿت لجىت مى٘ الجٍغ ت، ج٣ٍغ

( ً ( للمجلـ الا٢خهاصي 2016ؤًاع /ماًى  27_23و ٧2015اهىن ألاو٫ /صٌؿمبر 11والٗكٍغ

ىع٥، الىزاث٤ الغؾمُت   . 10، اإلالخ٤ ع٢م 2016وؤلاظخماعي، هٍُى

٤ُ ٢ضًغي، بججاٍ اإلاكٕغ الجؼاثغي للخض مً حؿلُِ ال٣ٗىبت ٖلى الخضر  .21 مدمض جٞى

جي اإلاىؾىم بٗىىان ظىىح الاخضار ٢غاءة في وا٢٘ واٞا١ الٓاَغة  الجاوي، ؤٖما٫ اإلالخ٣ى الَى

الظها، ٢ؿم الخ٣ى١، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت باجىت، ًىمي   05و 04ٖو

 .2016ماي 

مدمىص نالر مدمض الٗاصلي، مٟترياث ويماهاث خ٣ى١ صٞإ ألاخضار ججاٍ ما ًخسظ  .22

في يىء آلاٞا١ الجضًضة للٗضالت الجىاثُت في  ا٫ بظغاثُت ظىاثُت، ال٣اَغة،بكإجهم مً ؤٖم

 .1999، الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ مجا٫ ألاخضار، صاع 

مُىت وكىاف وصٞاؽ ٖضهان، مضازلت خى٫ الخ٣ى١ والًماهاث اإلا٣غعة لخماًت  .23

جت ال٣اهىهُت لجىىح ، اإلادىع الشاوي اإلاٗالألاخضار ؤزىاء الخد٤ُ٣ وؾحر بظغاءاث اإلادا٦مت

الظها، ٢ؿم  جي خى٫ ظىىح ألاخضار ٢غاءة في وا٢٘ وآٞا١ الٓاَغة ٖو ألاخضار، اإلالخ٣ى الَى

 .2016ماي  05و 04، ًىمي 1الخ٣ى١، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، بجامٗت باجىت 

  باللغت الفسوظُت 

LES OVRAGE 

1. Jean-Francois, Renucci. Le droit penal des mineurs. Deuxieme edition mise 

a jour .7
e
 mille, france. 
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2. Ludwiczak Franck. Reformer le droit des mineurs delinquants. D’une 

evolution de la jeunesse a l adaptation de la justice.colllection "droit – 

societe et risque", l harmattan, france. 

3. Roger Merle,Andre vitu : traite de droit criminel procedeure penale, 

edditions cujas, 5 eme edition, france. 

4. Dominique youf, juger et eduquer les mineurs delinquants, dunod, paris, 

2009. 

5. NathaLi Ghizzoni , delinquance des mineurs de la preventon a la sanction, 

esf editeur, 2007, France. 

6. Jacques le roy, juris classeur ,gard a vue, vol 01, 1999. 

7. Henri Hélène: Des measures attentatoires à la liberté inividuelle prise avant 

tout jugement pénale Thèse Montpellier, France, 1976 

8. Dominique youf, justice toujours specialisee pour les mineurs, la 

documentation francaise, paris, 2015 

9. Bernard boulic, penologie, execution des sanctions adultes et mineurs, droit 

prive, 2
e
 editions dalloz, paris, 1998. 

10. Gastin stefani, Georges levasseur, bernard bouloc, droit penal general, 

edition, dalloz delta,paris. 

11. Marie- cecile guerin. Droit penal general.hachette superieur, paris, 2010.  

12. Pierre Verdier et Jean- Pierre Rosenczveig, l’enfant en danger et la justice, 

l’assistance éducative en 100 questions- répons, wolter klwer France, 2015. 

13. Jean- pierre rosenczveig, l’enfant victime d infractions et la justice, un droit 

penal specifique, wolters kluwer, France, 2015 
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 اإلاخلص

ا آلان، بطا بؾخمغ في بهدغاٞه ولم  خضر الُىم َى عظل اإلاؿخ٣بل ومجغم الٛض عبما ٩ًىن خضزا مىدٞغ

خم ال٣ًاء ٖلى الٗىامل الؿِئت التي هبدذ ظظوعَا ُٞه جىظه له الٗىاًت الآلػمت إلعقاصٍ الؿلُم، ولم ً

مت، ومً زمت ج٣ىم في خ٣ه اإلاؿاولُت الجؼاثُت، َظٍ ألازحرة مىاَها ؤلاصعا٥  وصٞٗخه للى٢ٕى في مؿخ٣ى٘ الجٍغ

جُا بلى ٚاًت الىطج  و الازخُاع، َاجحن اإلال٨خحن ال ج٣ىمان لضي الُٟل ٞجإة، وبهما جبضؤن في الخ٩ىًٍ جضٍع

لى َظا ألاؾاؽ وي٘ ٣ٞهاء ال٣اهىن الجؼاجي ٢ىاٖض اإلاؿاولُت الجؼاثُت، ٟٞي الى٢ذ الظي وؤلا٦خم ا٫، ٖو

ًىٗضم ُٞه ؤلاصعا٥ جىٗضم ٞحها اإلاؿاولُت الجؼاثُت، وفي الى٢ذ الظي ٩ًىن ُٞه ؤلاصعا٥ يُٟٗا ج٩ىن 

ُب٣ت ٖلى الخضر اإلاؿاولُت مسٟٟت، ومً زمت ٞهظا الخضعط ؤًًا بو٨ٗـ ٖلى جضعط ألاخ٩ام ال٣اهىهُت اإلا

، ومغاٖاة طل٪ ال ًخإحى بال بةخضار 2015/ًىلُى/15اإلااعر في  15/12والىاعصة في ٢اهىن الُٟل الجؼاثغي ع٢م 

لت للٗمل في مجا٫ الُٟىلت الجاهدت. ؤظهؼة مخسههت ومَا

 

 

 

 

 

Abstract 

The minor of today is the man of the future and the criminal of tomorrow may 

be a perverted minor now, if he continues to deviate and the necessary care is not 

directed to him to guide him properly, and the bad factors that have grown roots in 

him and pushed him to fall into the guise of crime, and then the penal responsibility is 

established against him, this The latter is based on perception and choice, these two 

faculties do not arise in the child suddenly, but begin to form gradually until maturity 

and completeness, and on this basis the jurists of the penal law set the rules of penal 

responsibility, at a time when awareness is absent, there is no penal responsibility, 

and at the time when there is In which the perception is weak, the responsibility is 

mitigated, and therefore this gradation is also reflected in the gradation of legal 

provisions applicable to juveniles and contained in the Algerian Child Law No. 15/12 

of July 15/2015, and taking into account this can only be achieved by creating 

specialized and qualified devices to work in the field of childhood delinquents. 


