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جإلوج٣ٌس وٌٝج ٜٓٔح ك٢ ٓؿحٍ جُكلحظ ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝجْططرحخ  سضِؼد ج٠ٍُٗ

جألٖٓ ٝج٤ٌُٓ٘س جُؼحٓس وجنَ جُٔؿطٔغ. ٝذٞؾٞوٛح ٣ِّٔ جُلٍو ج٤ٌُٓ٘س ٝجألٖٓ ٝجُطٔأ٤ٗ٘س، 

٣ٝٔحٌِ قوٞهٚ ذٌَ ق٣ٍس، ٣ٝك٢ٔ ٗلٓٚ ك٢ ػالهحضٚ جإلؾطٔحػ٤س وجنَ ٓك٤طٚ ئٗطالهح ٖٓ 

 هح٣س ن٤ٍ ٖٓ جُؼالؼ، ألٕ ئضوحء جُٔهح٠ٍ ٝجُؿٍجتْ أكَٟ ٖٓ ػالؾٜح ذؼى جُٞهٞع.هحػىز جُٞ

ٝٗظٍج أل٤ٔٛس ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ك٢ ق٤حز جُٔؿطٔؼحش ػرٍ جُطح٣ٌم، ٗؿى جٌُػ٤ٍ ٖٓ 

جُىٌجْحش جُطح٣ٌه٤س ضإًى ػ٠ِ إٔ كٌٍز ئٗىٓحؼ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ذحُكٌْ، ًحٗص ك٢ ٍٓجقِٜح 

ى٤٘٣س ٢ٛ ج٤ُٓٔطٍز. ُْٝ ضط٤ُٔ ٝض٘لَٛ ػٖ جُكٌْ ئال ذؼى إٔ هحٓص جأل٠ُٝ ُٔح ًحٗص جُِٓطس جُ

جُىُٝس جُى٣ٔوٍج٤٠س جُكى٣ػس ٝكِٛص كٌٍز ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ػٖ ؿح٣حش جُىُٝس، ذٔؿٍو إٔ 

جإلٟٗرح٠ ٝجُ٘ظحّ  ك٢ ٚ٘غ جُوٍجٌ، ٝضٍجؾؼص كٌٍز كٍٜ -جُٔٞج٠ٖ -ٖحٌى جإلٗٓحٕ 

ؼ٤س ٤جُىُٝس. ذؼى يُي أٚركص جُكوٞم جُطر جإلؾطٔحػ٢ جُوحتْ جُط٢ ئػطرٍش ػرٍ ػٌٛٞ ؿح٣س

ق٣ٍحضٚ جُؼحٓس ٢ٛ أْحِ جُط٘ظ٤ْ ج٤ُٓح٢ْ جُو١ٞ ٝجُوح٢ٗٞٗ جُؿى٣ى ًُُي ضؼطرٍ ُإلٗٓحٕ، ٝ

جُىُٝس ٝأٜٛٔح، ك٢ٜ ٣ٌٍٝٞس الَٓس ُإلْطوٍجٌ  ٝظ٤لس ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٖٓ أ٠ُٝ ٝجؾرحش

٣ٜٝ٘حٌ جُ٘ظحّ  ٠ؼْ جُلٞٞجُؼحّ ٤ٚٝحٗس جُك٤حز جإلؾطٔحػ٤س ٝجُٔكحكظس ػ٤ِٜح كرىٜٝٗح ض

جإلؾطٔحػ٢. ٝٓغ ٌٍٓٝ جُُٖٓ ٝضلحو٣ح ُِل٠ٞٞ ٝجإلٞطٍجخ ٝجُلطٖ ضٍْم ك٢ جُلٌٍ 

جُٔؼحٍٚ وٌٝ جُىُٝس ك٢ ض٘ظ٤ْ ئقطٍجّ جُكوٞم ٝجُك٣ٍحش جُؼحٓس ُألكٍجو ذحُوحٕٗٞ، ٝيُي ٖٓ 

 نالٍ جُْٞحتَ جُٔؼ٣ٞ٘س ٝجُٔحو٣س جُط٢ ضٓٔف ذٔٔحٌْس ًٛٙ جُكوٞم ٝجُك٣ٍحش.
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ٍ ضِي جألكٌحٌ جُؿى٣ىز نٟؼص ِْطس ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ُٔرىأ جُطو٤٤ى ٖٝٓ نال

ٝجُطكى٣ى، ٝٝٞؼص جُكىٝو ٝجُٟٞجذ١ جُط٢ ٣ؿد إٔ ضِطُّ ذٜح ضِي جُِٓطس ك٢ ٓٔحٌْطٜح، 

 ْٞجء ك٢ جُظٍٝف جُؼحو٣س أٝ جإلْطػ٘حت٤س.

 ضرؼح ًُُي الذى ٖٓ جُٞهٞف ػ٠ِ ٓح٤ٛس ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ًًٝج جُ٘ظحّ جُؼحّ ذحػطرحٌ

جُؼالهس جُؿى٤ُس جُؿحٓؼس ذ٤ٜ٘ٔح
1
. 

ك٢ ئ٠الػ٘ح ػ٠ِ جُٔٞٞٞع ٝؾىٗح ػىز ضؼح٣ٌق ٌَُ ٖٓ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ًًٝج 

جُ٘ظحّ جُؼحّ، كورَ جُكى٣ع ػٖ جُطؼ٣ٍق جإلٚطالق٢ ٝجُوح٢ٗٞٗ ُٔح ٠ٔٓ٣ ذح٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس 

ٖ هٞج٤ّٓ أٝ جُٟر١ جإلوج١ٌ، الذى ٖٓ جٌٍُٔٝ ذحُطؼ٣ٍق جُِـ١ٞ ج١ًُ ضطٍهص ُٚ ٓؿٔٞػس ٓ

جُِـس جُؼٍذ٤س، ق٤ع ٍٖقص ًٛٙ جألن٤ٍز ٓٛطِف جُٟر١ ذٔؼح٢ٗ ٓهطِلس، ٜٓ٘ح جُكلع، 

ّ أٝ ٖى٣ىحَكٟر١ ج٢ُٗء أ١ قلظٚ ذحُكُّ قلظح ذ٤ِـح ٌٝؾَ ٞحذ١ أ١ ق
2
. 

ٌٝؾَ أٞر١ أ١ ػَٔ ذ٤ى٣ٚ ؾ٤ٔؼح ٝك٢ جُٔؿحَ ٛٞ ٞحذ١ ُألٌٓٞ ٝجُٗهٙ ال 

١ هٍجءضٚ أ١ ال ٣كٜٓ٘ح٣ٟر١ ػِٔٚ أ١ ال ٣وّٞ ذٔح كٜٞ ئ٤ُٚ، ٝال ٣ٟر
3
. 

ج٢ُٗء، ٣ٝوحذِٜح ذحُل٤ٍٓٗس  ؼح٢ٗ إٔ ًِٔس جُٟر١ ُـس ضؼ٠٘ قر٣ّٝٓطٗق ٖٓ ًٛٙ جُٔ

ٕ ٝجْطٌحٕ، ٝٓح ال ٗص آوجذٚ ٝأنالهٚ ٢ٛٝ ٓٓطٔىز ٖٓ ًِٔس جُط٢ ضؼ٢٘ ٓح ال Policeًِٔس 

poli  ٝأPolice  ٕ٢٘ ًَ ٣ؼًٔح إٔ ُِٟر١ ٓؼ٠٘ ٝجْغ ك٢ جُِـس جُوح٤ٗٞٗس جُوى٣ٔس، ق٤ع ًح

                                                           
ت الجماعُت في ضىء املعخجذاث اللاهىهُت والعمل اللضاةي"، العبعت ألاولى  - 1 ، 2018ظعُذ بىفخُل: "الششظت إلاداٍس

 .8و 7الطفحت  32العذد  ألاكادًمي ميشىساث مجلت العلىم اللاهىهُت ظلعلت البحث
ت للكخابت العبعت الثالثت ظىت  - 2  40، ص: 1970عً محمذ أبي بكش عبذ اللادس الشاصي، مخخاس الصحاح، الهُئت املطٍش

 .20وكذ وسد عىذ ظعُذ بىفخُل في املشحع العابم، ص:
. 15م ص:  1960لشعب اللاَشة ظىت عً أبى اللاظم محمذ بً عمش الضمخششي: "أظاط البالغت"، داس ومعابع ا - 3

 .20وكذ وسد عىذ ظعُذ بىفخُل في املشحع العابم، ص: 
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ئؾٍجء ضطهًٙ جُىُٝس ألؾَ ضكو٤ن أٛىجف جُٔؿطٔغ ج٤ُٓح٢ْ ٝيُي كحُر٤ُّٞ ٓؼ٘حٙ جُط٘ظ٤ْ 

 .l'état policeجُٔ٘ظٔس ٣طِن ػ٤ِٜح جُىُٝس جُٟٔ٘رطس ٝجُىُٝس 

ٝهى ضٍؾْ جٍُٔٗع جُٔـٍذ٢ ًٛٙ جٌُِٔس ذٌِٔس ٠ٍٖس. ٝج٠ٍُٗس ُـس ٓٓطٔىز ٖٓ ًِٔس 

 )٠ٍٖ(، أ١ ػِْ أٝ ٝٞغ ػالٓس ػ٠ِ ج٢ُٗء.

ًِٝٔس ٠ٍٖس ًٔح ؾحءش ك٢ ٓؼؿْ )جُـ٢٘ جُُجٍٛ جُؿُء جُػحُع( ؾٔغ 

٢٠ٍٖ]ٔ.ٌ.٠[ جألٖٓ، أ١ ٓٓإُٕٝٞ ػ٠ِ قلع جُ٘ظحّ، ٠ٍٖ ذْٟ ج٤ُٖٗ ٝكطف جٍُجء. 

٠ٍٖس  3ء ٓٓإُٕٝٞ ػٖ ضوى٣ْ جُٔؼطو٤ِٖ ٍُؾحٍ جُوٟح جُوٟحت٤س ج٠ٍُٗس ٤ْ2حٌز ج٠ٍُٗس 

٠ٍٖس جُ٘ؿىز جُٔٓإُٕٝٞ ك٢ ؾٜحَ  4ؼحٓس ج٥وجخ جُٔٓإُٕٝٞ ذاوجٌز جألٖٓ ٍٓجػحز ج٥وجخ جُ

جألٖٓ ذحُطىنَ ج٣ٍُٓغ ُإلٗوحي
4
 4ٚحقد ج٠ٍُٗس أ١ ٌت٤ٜٓح. 

، ٝجُؿٔغ أٗظٔس ٜٞ ٓح ٗظٔص ذٚ ج٢ُٗء ٖٓ ن١٤ ٝؿ٤ٍٙأٓح ٓٛطِف جُ٘ظحّ ُـس ك

ٝأٗحظ٤ْ، ٝأ٣ٟح جُه١٤ ج١ًُ ٣٘ظْ ذٚ جُِإُإ
5

ج٤ُٓحْس كإ ٓٛطِف جُ٘ظحّ كٜٞ  هح٢ْٞٓأٓح ك٢  

ئ٠ُ ٓٔحٌْس جٓط٤حَجش جُِٓطس جُؼحٓس ك٢ ٓؿطٔغ ٓح، ٝٛٞ ٣طَٛ ذلٌٍز ؿح٣س ض٘ٓكد 

جإلْطوٍجٌ ٝجألٖٓ ك٢ جُؼالهحش جُوح٤ٗٞٗس ٝال ٣وطٍٛ كو١ ػ٠ِ قلع جُ٘ظحّ ك٢ جُٗحٌع
6
أٓح ك٢  

                                                           
 .1954مؤظعت الغنى لليشش، ص:  3م معجم الفني الضاَش الجضء عض الذكخىس عبذ الغني أبى ال - 4
اث العامت"، سظالت لىُل املاحع - 5 خير في حامعت عً إكبال ًىظف الخالذي: "الىؽام العام بىضفه كُذا على الحٍش

 3و 2عبذ الشصاق املعكي مجلت إلاسشاد اللاهىوي عذد مضدوج  ذوسد عى 26، ص: 2009هابل كلُت اللاهىن، العشاق، 

 .230الطفحت 

 عً إكبال ًىظف الخالذي: هفغ املشحع وسد عً عبذ الشصاق املعكي في املشحع العابم. - 230.6، الطفحت 



4 
 

كاٗٚ ال ٣ؼٍكٚ ضؼ٣ٍلح ٝجٞكح ذك٤ع ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ أٗٚ "ٓؿٔٞع جُوٞجػى جُط٢  Delande هحِٓٞ

٣ؿد إٔ ٣هٟغ ُٜح جُٔٞج٠ٖ"
7
. 

ح جٍُٔٗع جُٔـٍذ٢ كوى جْط٘ر١ جُ٘ظحّ جُؼحّ ٖٓ ٓٛىٌ ٗٗـأضٚ ك٢ كٍٗٓح ٝغْ ض٤ٌل٤ٚ أٓ

قٓد جُٞجهغ ٝجُو٤ْ جُكٟح٣ٌس جُٔـٍذ٤س
8

. ئي أؾٔغ أؿِد كوٜحء جُوحٕٗٞ جإلوج١ٌ ػ٠ِ إٔ 

جُ٘ظحّ جُؼحّ ٛٞ ضِي جُِٓطحش جُط٢ ضٓؼ٠ ٖٓ ٌٝجتٜح جُؿٜحش جُٔهطٛس ذحُٔكحكظس ػ٠ِ جألٖٓ 

 ُؼحٓس وجنَ جُٔؿطٔغ.ٝج٤ٌُٓ٘س ٝجُٛكس ج

وج ٝوه٤وح أٓح جُطؼ٣ٍق جُوح٢ٗٞٗ ٠ٍُِٗس جإلوج٣ٌس كٜٞ ج٥نٍ ُْ ٣ؼٍف ضؼ٣ٍلح ٓكى

 أٜٗح ؿح٣س: كٜ٘حى ئضؿحٙ ئػطرٍٛح ػ٠ِ أْحِ

كوى ػٍكٜح جُؼ٤ٔى ٣ٌّٞٓ ٣ٌٞٛٞ ذأٜٗح: " ٤ْحوز جُ٘ظحّ ٝجُٓالّ ٝيُي ػٖ ٣ٍ٠ن 

ج٣ٌس ئػطرٍٛح ؿح٣س ك٢ يجضٜح، ضٓؼ٠ ئ٤ُٜح ٠ٍُٗس جإلوججُططر٤ن جُٞهحت٢ ُِوحٕٗٞ" كطرؼح ُ٘ظ٣ٍس 

ِْطحش جُىُٝس وٕٝ ضكى٣ى ُٔح٤ٛس ًٛٙ جُِٓطحش ٝال ج٤ُ٥حش جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضؼطٔى ػ٤ِٜح 

٣َٗٔ ًحكس أٝؾٚ جُ٘ٗح٠ جإلوج١ٌ  ٝكوح ًُٜج جٍُأ١ ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ أٛىجكٜح. كح٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس

ػحٕ ٓح ضه٠ِ أٝ ػىٍ ػٖ ًٛج ألٗٚ جُـح٣س جُٜ٘حت٤س ٖٓ ٗظحّ جُىُٝس ؿ٤ٍ إٔ "٣ٌٞٛٞ" ٍْ

ٓؼطرٍج ك٤ٚ إٔ ج٠ٍُٗس  جُ٘وى ضْ جْطرىٍ ضؼ٣ٍلٚ يجى ذـ٤ٍٙجُطؼ٣ٍق، ذؼى إٔ ٝؾٜص ئ٤ُٚ ْٜحّ 

                                                           
حت بِباي: "مفهىم الىؽام العا - 7 م في دعىي إلالغاء اللشعغ في اظخعمال العلعت"، سظالت لىُل دبلىم الذساظاث فٍش

وكذ وسد عىذ  7، ص: 2002 -2001العلُا املعملت كلُت العلىم اللاهىهُت وإلاكخطادًت وإلاحخماعُت الذاس البُضاء، 

 عبذ الشصاق املعكي في املشحع العابم.
حت بِباي: هفغ املشحع العابم، ص:  - 8  عً عبذ الشصاق املعكي في املشحع العابم. وسد 9فٍش
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جإلوج٣ٌس ٛٞ ًَ ٓح ٣ٓطٜىف ذٚ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ ك٢ جُىُٝس
9

. أٓح جإلضؿحٙ جُػح٢ٗ كوى 

حٗد كوٜحء آن٣ٍٖ، "جُلو٤ٚ ػٍكٜح ٖٓ ق٤ع أْح٤ُرٜح، ٖٝٓ ج٣ًُٖ ضر٘ٞج ًٛج جُطؼ٣ٍق ئ٠ُ ؾ

ؾٌٞؼ ك٤ىجٍ ق٤ع ػٍكٜح ذٔؿٔٞع جألٗٗطس جُلٍو٣س جُط٢ ٣ٌٕٞ ٓٞٞٞػٜح ئٚىجٌ جُوٞجػى 

جُؼحٓس أٝ جُطىجذ٤ٍ جُلٍو٣س ٝجإلؾٍجءجش ج٣ٌٍُٟٝس ُِٔكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ
10

ٝك٢ جُلوٚ  

ز، ضطٔػَ جُٟر١ جإلوج١ٌ ٛٞ ٝظ٤لس ٖٓ ٝظحتق جإلوجٌ -ج١ٍُٛٔ، ٗؿى إٔ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس 

 أٚال ك٢ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ ذؼ٘حٍٚٙ جُػالظ:

جألٖٓ جُؼحّ ٝجُٛكس جُؼحٓس ٝج٤ٌُ٘ٓس جُؼحٓس ػٖ ٣ٍ٠ن ئٚىجٌ جُوٍجٌجش جُالتك٤س 

ٝجُلٍو٣س ٝجْطهىجّ جُوٞز جُٔحو٣س
11
. 

ٝيٛد ٌأ١ آنٍ، ئ٠ُ إٔ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس: ٢ٛ جإلؾٍجء جُٞهحت٢ ٌَُ جألػٔحٍ جُط٢ 

ّ، ٝج٤ٌُٓ٘س جُؼحٓس، ٝجُٛكس جُؼحٓس، ٝجُو٤ْ ٝجُٔرحوب جُؼحٓس جألناله٤س، ضهَ ذحألٖٓ جُؼح

٣ٝالقع إٔ ًٛج جُطؼ٣ٍق ٤ٟ٣ق جُرؼى جألناله٢ ج١ًُ ٣ؿد ٤ٚحٗس ه٤ٔس ٝٓرحوتٚ، ٝال ٣ٗي 

ذحإلٗٓحٕ ئ٠ُ وٌؾس جُط٤ًُس. ًٛٙ جألن٤ٍز  ٣ٍه٠ ئغ٘حٕ ك٢ أ٤ٔٛس جُكلحظ ػ٠ِ ًٛج جُرؼى ج١ًُ

ٌٜ وٕٝ جإلٍٞجٌ ذحألؾ٤حٍ جُٛحػىزجُط٢ ٣ٓطٍٔ ذٜح ئػٔحٌ جأل
12
. 

                                                           
اث  - 9 عً عبذ العلُم عبذ املجُذ املششف: "دوس ظلعاث الضبغ إلاداسي في جحلُم الىؽام العام وأزٍش على الحٍش

أوسد عىذ ظعُذ بىفخُل في املشحع العابم،  8ص:  1998العامت"، دساظت ملاسهت، داس النهضت العشبُت، اللاَشة ظىت 

 .22ص: 
وكذ وسد عىذ ظعُذ بىفخُل في هفغ املشحع  8عً عبذ العلُم عبذ املجُذ مششف في هفغ املشحع العابم، ص:  - 10

 .23الطفحت 
ت  - 11 وكذ وسد عىذ ظعُذ  2009مطش، -ماحذ ساغب الحلى: "اللشاس إلاداسي"، داس الجامعت الجذًذة، إلاظكىذٍس

 .23بىفخُل في املشحع العابم، الطفحت 
ت الجماعُت"، املشحع العابم، ص: ظعُذ بىفخُ - 12  .23ل: "الششظت إلاداٍس
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ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ػ٠ِ أْحِ أٜٗح ه٤ى ػ٠ِ  ق٤ٖ يٛد جإلضؿحٙ جُػحُع ئ٠ُ ضؼ٣ٍقك٢ 

ج١ًُ  ك٢ ضؼ٣ٍلٚ ٠ٍُِٗس جإلوج٣ٌس جُ٘وٙ جُك٣ٍحش جُؼحٓس، ئي ضىجٌى ئٗى١ٌ و١ ُٞذحو٣ٍ

جُؼحّ ٓٔػال ك٢ ئػطٍٟ جُطؼح٣ٌق جُٓحذوس ذٞجْطس ضكى٣ى ؾٜس جإلنطٛح٘ ذحُكلحظ ػ٠ِ جُ٘ظحّ 

جُِٓطس جإلوج٣ٌس ٖٓ نالٍ ٓؿٔٞع جُو٤ٞو ٝجُٛالق٤حش جُٔهُٞس ُٜح هحٗٞٗح ك٢ ٓٞجؾٜس 

جضؿٚ ٗكٞ ض٤ًٍُ ٗظٍضٚ  ٍجُك٣ٍحش جُؼحٓس، جألٍٓ ج١ًُ ٣ىكؼ٘ح ئ٠ُ جُوٍٞ ذإٔ جُلو٤ٚ و١ ُٞذحو٣

ػطرحٌ أٛىجكٜح ٝه٤ىج ػ٠ِ جُك٣ٍس جُلٍو٣س ذحجإلوج٣ٌس ذحػطرحٌٛح ؿح٣س ٖٓ ؾٜس ػ٠ِ ج٠ٍُٗس 

 ٗط٤ؿس ٗٗح٠ٜح ٝآغحٌٛح.

الش جٍُج٤ٓس ئ٠ُ ٝٞغ أٓح جُىًطٌٞ جُهطحذ٢ ٓٛطل٠ كوى ػٍكٜح " ذٔؿٔٞع جُطىن

ٗٗح٠ جألكٍجو، ٝكٍٜ جُ٘ظحّ ج١ًُ ضططِرٚ جُك٤حز جإلؾطٔحػ٤س"قىٝو ُك٣ٍس 
13
. 

ٓؿٔٞع ٓح ضلطٍٞٚ جُِٓطس جُؼحٓس ٖٓ : ٠ؼٔس جُؿٍف ذأٜٗحػٍكٜح جُىًطٌٞ  ذ٤٘ٔح

 حْرسٍٜ٘ ض٘ظ٤ْ ق٣ٍحضْٜ جُؼحٓس، أٝ ذ٤ٜٔحش ُِٓٓس ألكٍجو، ذـٝٗٞج٢ٛ ٝضٞؾأٝجٍٓ 

ٓٔحٌْطْٜ ُ٘ٗح٠ ٓؼ٤ٖ، ٣ٜىف ٤ٚحٗس جُ٘ظحّ جُؼحّ ك٢ جُٔؿطٔغ
14
. 

ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ٝجُٔكحكظس ػ٤ِٚ ٖٓ جألنطحٌ ٝجإلٗطٜحًحش جُط٢  أ١ ذطلحو١ جإلنالٍ -

٣ٌٖٔ إٔ ضّٔ ذٚ
15
. 

                                                           
ت"، العبعت الشابعت، ظىت  - 13 وكذ وسد عً  156، ص: 1999عً مطعفى الخعابي: "اللاهىن إلاداسي والعلىم إلاداٍس

 .24ل في املشحع العباق، ص: ُظعُذ ًىفخ
ت"، داس النهضت العشبُت اللاَشة ظىت عً ظعُمت الجشف: "اللاهىن إلاداسي ومبادا العامت في جىؽُم ظلعا - 14 ث إلاداٍس

 .24ُل: في املشحع العابم، ص: خوسد عىذ د ظعُذ بىف 487، ص: 1978
وسد عىذ ظعُذ  186ص:  1999د. زىسٍت لعُىوي: "اللاهىن إلاداسي"، العبعت الثاهُت داس اليشش الجعىس وحذة  - 15

ت الجماعُت"، الطفحت خبىف  .24ُل: "الششظت إلاداٍس
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٠س جإلوج٣ٌس ذأٜٗح قن ًٍُُِٜٗج يٛد جُىًطٌٞ ٓكٔى ٤ِْٔحٕ جُطٔح١ٝ ك٢ ضؼ٣ٍلٚ 

وٛى قٔح٣س جُ٘ظحّكٍجو ه٤ٞوج ضكى ذٜح ٖٓ ق٣ٍحضْٜ، ذك٢ إٔ ضلٍٜ ػ٠ِ جأل جإلوجٌز
16
. 

٤ٌِٓس جٍُٛٝل ٣طِن ػ٠ِ جُٟر١ جإلوج١ٌ ذحُر٤ُّٞ جإلوج١ٌ ٝٛٞ  زأٓح جُىًطٌٞ -

٣ٌَٗ ٝظ٤لس ٖٓ أْٛ ٝظحتق جإلوجٌز، ٝجُط٢ ضطٔػَ أٚال ك٢ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ 

ح ُلٍو٣س ٝئْطهىجّ جُوٞز جُٔحو٣س ُٔٝج سئٚىجٌ جُوٍجٌجش جُط٘ظ٤ٔ٤ػٖ ٣ٍ٠ن  ُٞالضٚ جُػالغسٔىذ

٣٘طؽ ػٖ يُي ٖٓ كٍٜ ه٤ٞو ػ٠ِ جُك٣ٍحش جُلٍو٣س ٓكحكظس ػ٠ِ جُك٤حز جإلؾطٔحػ٤س، ألٕ 

٤ٚحٗس جُ٘ظحّ جُؼحّ ضوط٢ٟ ك٢ جُؼحوز كٍٜ ه٤ٞو ػ٠ِ ٤ًل٤س جْطهىجّ جُكوٞم ك٢ جُٔؿطٔغ 

ُك٣ٍحش جُؼحٓس ًُُي كإ ٛ٘حى ػالهس ًر٤ٍز ذ٤ٖ جُٟر١ جإلوج١ٌ ٝقوٞم ٝػ٠ِ ٓٔحٌْطٚ ج

جألكٍجو ٝق٣ٍحضْٜ
17
. 

ػ٠ِ ٓح ْرن ٖٓ ضؼح٣ٌق قٍٞ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٣طر٤ٖ إٔ ٓؿِٜٔح ٣ٞقى  ٝذ٘حء

جُطٌٛٞ قٍٞ ٓلّٜٞ جُ٘ظحّ جُؼحّ، ذٔح ٛٞ أٖٓ ػحّ، ٤ٌْٝ٘س ػحٓس، ٝٚكس ػحٓس ًٔىُٞالش 

٤ٔغ، ٝضٓؼ٠ أؾُٜز ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس أٝ ٓح ٠ٔٓ٣ ذحُٟر١ غالغس ٓطؼحٌف ػ٤ِٜح ػ٘ى جُؿ

جإلوج١ٌ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ ج٢٘٠ُٞ ٝػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُٔك٢ِ ئ٠ُ ضكو٤ن ًٛٙ جألٛىجف ٖٓ أؾَ 

 ئػطحء ٗٞع ٖٓ جُٔٞجَٗس ذ٤ٖ جُو٤ى ػ٠ِ جُك٣ٍحش جُؼحٓس ذحػطرحٌٛح قوح وْط٣ٌٞح، ٝجُكلحظ

 ئْطوٍجٌ جُىُٝس. ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ ذحػطرحٌٙ أْحِ

                                                           
. 539، ص: 1992ظلُمان محمذ العماوي: "الىحيز في اللاهىن إلاداسي املغشبي"، داس الفكش العشبي اللاَشة ظىت  - 16

ت "، الجامعت ص:خوسد عىذ. ظعُذ بىف  .4ُل: "الششظت إلاداٍس
 .109شة الشباط الطفحت مشاسع الىىس اللا 12"العمل إلاداسي"، ملُكت الطشوخ، داس الللم  - 17
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جألٍٓ ج١ًُ ٣ؿٍٗح ئ٠ُ ٠ٍـ ئٌٖح٤ُس ؾ٣ٍٛٞس ضطٔػَ أْحْح ك٢ ض٘حَع ٝضىجنَ 

 جإلنطٛحٚحش ػ٠ِ جُٔٓط٤٣ٖٞ جُٔك٢ِ ٝأق٤حٗح ج٢٘٠ُٞ.

ًٛٙ جإلٌٖح٤ُس ذىٌٝٛح ضك٤ِ٘ح ئ٠ُ ٠ٍـ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطٓحؤالش جُلٍػ٤س ٢ٛٝ 

 ًح٥ض٢:

 ٠ٍس جإلوج٣ٌس ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ ج٢٘٠ُٞ؟ٓح ٢ٛ قىٝو جُٗ -1

 ٛح ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُٔك٢ِ؟ٓح ٢ٛ قىٝوٝ -2

 ىجنَ ك٢ جإلنطٛحٚحش ٤٘٠ٝح ٝٓك٤ِح؟أ٣ٖ ٣ٌٖٔ جُط٘حَع ٝجُط -3

ٝٓح وٌٝ جُوٟحء جإلوج١ٌ جُٔـٍذ٢ ك٢ جُكلحظ ػ٠ِ جٍُٔٗٝػ٤س نالٍ ٓٔحٌْس  -4

 ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ألػٔحُٜح؟.

 ٝهرَ جإلؾحذس ػٖ ًٛٙ جألْثِس ٝؿ٤ٍٛح الذى ٖٓ جُططٍم ئ٠ُ جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس جُٔ٘ظٔس

 ٠ٍُِٗس جإلوج٣ٌس.

 ُٝٔؼحُؿس ًٛج جُٔٞٞٞع ٝجإلقح٠س ذؿٞجٗرٚ ْ٘ؼطٔى ػ٠ِ جُط٤ْٔٛ جُطح٢ُ:

 املبحث ألاول: الطبيعت القاهوهيت املىظمت للشرطت إلاداريت وأهدافها

 املطلب ألاول: طبيعت الشرطت إلاداريت وأهدافها

 الفقرة ألاولى: الطبيعت القاهوهيت للشرطت إلاداريت

 : التمييز بين الشرطت إلاداريت وبعض ألاهظمت املشابهت لها.الفقرة الثاهيت

 الفقرة الثالثت: أهداف الشرطت إلاداريت
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 املطلب الثاوي: هيئاث ووسائل الشرطت إلاداريت وأهواعها

 الفقرة ألاولى: هيئاث الشرطت إلاداريت

 الفقرة الثاهيت: وسائل الشرطت إلاداريت

 اريتالفقرة الثالثت: أهواع الشرطت إلاد

 الفقرة الرابعت: خصائص الشرطت إلاداريت

 املبحث الثاوي: مجال إختصاص الشرطت إلاداريت وجىازعها

 املطلب ألاول: حدود سلطاث الشرطت إلاداريت وطىيا ومحليا 

 الفقرة ألاولى: إختصاصاث الشرطت إلاداريت على املستوى الوطني

 ستوى املحليالفقرة الثاهيت: إختصاصاث الشرطت إلاداريت على امل

املطلب الثاوي: جىازع وجداخل إلاختصاص في مجال الشرطت إلاداريت ودور 

 القضاء إلاداري في الحفاظ على املشروعيت القاهوهيت

 الفقرة ألاولى: جىازع وجداخل إلاختصاص لدى هيئاث الشرطت إلاداريت

ت خالل الفقرة الثاهيت: دور القضاء إلاداري املغربي في الحفاظ على املشروعي

 وظائفهالممارست الشرطت إلاداريت 

 خاجمت
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 المبحث األول: 
الطبيعة القانونية المنظمة للشرطة اإلدارية 

 وأهدافها
ئيج ًحٕ جإلنطالف ٝجٞكح ذ٤ٖ أهطحخ جُلوٚ جإلوج١ٌ ك٢ ضؼ٣ٍق ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس كإ 

ؼطٜح، ٣٤ى ٠رّ جُهالف كو٤ٜح ذٛىو ضكى٤ٗٞٗس ُْ ضٌٖ أكَٟ قحال، ق٤ع جقطى٠ر٤ؼطٜح جُوح

كحُرؼٝ ٌٚٞٛح ػ٠ِ أٜٗح ِْطس هح٤ٗٞٗس ٓكح٣ىز ذحػطرحٌ أٜٗح ضٔحٌِ ِْططٜح ك٢ قىٝو 

جُوحٕٗٞ، ٝجُرؼٝ ج٥نٍ ٌٚٞٛح ًِٓطس ٤ْح٤ْس، ًٔح إٔ ٛ٘حى أٗظٔس ه٣ٍرس جُٗرٚ ذ٤ٖ 

٤ى إٔ ٤ُٔٗ ذ٤ٖ ضِي جإلوج٣ٌس ٣ٌٖٔ إٔ ضهط١ِ ذٜح، ٝٓ٘ؼح ٌَُ ُرّ ك٢ يُي، كٖٔ جُٔلج٠ٍُٗس 

٤ٖ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌسجُ٘ظْ ٝذ
18
. 

 المطلب األول: طبيعة الشرطة اإلدارية وأهدافها
 الفقرة ألاولى: الطبيعت القاهوهيت للشرطت إلاداريت 

٣وٛى ذطر٤ؼس جُ٘ظحّ جُؼحّ ٓح ئيج ًحٕ يٝ ٠ر٤ؼس هح٤ٗٞٗس أّ ٤ْحْس، كل٢ جُكحُس جأل٠ُٝ 

ز جُط٢ ضو٤ْ جُطٞجَٕ ذ٤ٖ ٣ٌٕٞ ضكص ئ٠حٌ هح٢ٗٞٗ ك٢ ئ٠حٌ وُٝس جُكن ٝجُوحٕٗٞ، ًٛٙ جألن٤ٍ

ٌٍٞٝجش جُِٓطس ٝٞٔحٗحش جُكوٞم ٝجُك٣ٍحش، ألٕ ضـ٤ِد جُِٓطس ٣إو١ ئ٠ُ جإلْطرىجو، 

                                                           
ت الجماعُت في ضىء املعخجذاث اللاهىهُت والعمل اللضاةي"، العبعت ألاولى، ظعُذ بىف - 18 خُل: "الششظت إلاداٍس

 .36، ص: 2018معبعت ألامىُت، الشباط 
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ٝضـ٤ِد ٞٔحٗحش جُكوٞم ٝجُك٣ٍحش ٣إو١ ئ٠ُ جُل٠ٞٞ، أٓح ك٢ جُكحُس جُػح٤ٗس كٜٞ ٤ٌ٣ق 

ذكؿؽ ٤ْح٤ْس ضكص ٓح ٠ٔٓ٣ ذأػٔحٍ ج٤ُٓحوز
19
. 

 ٝك٢ ًٛج جإل٠حٌ ٤ُٔٗ ذ٤ٖ جضؿح٤ٖٛ:

 :نشرطت اإلدارٌت سهطت إدارٌت قاوىوٍت محاٌذةا -1

٣ًٛد ًٛج جالضؿحٙ ئ٠ُ ئٞلحء جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس جُٔكح٣ىز ػ٠ِ كٌٍز ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس 

ًٜٞٗح ضٔػَ ئقىٟ جُٞظحتق جُٜٔٔس ُِؿٜس جإلوج٣ٌس جُٜحوكس ئ٠ُ قٔح٣س جُ٘ظحّ جُؼحّ ك٢ 

جُوٍجٌجش جإلوج٣ٌس جُٛحوٌز  جُٔؿطٔغ، ٝجُط٢ ضهٟغ ٍُهحذس جُوٟحء جإلوج١ٌ ذٛىو ٍٓٗٝػ٤س

ذٗأٜٗح
20
. 

حتَ: ئٕ كٌٍز ٝظ٤لس ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس يجش ٠ر٤ؼس ئوج٣ٌس ٓكح٣ىز ؿحٙ جُو٣ٝٔػَ ًٛج جالض

ُ٘ظحّ جُؼحّ ك٢ جُٔؿطٔغ، جُلو٤ٜحٕ ٖٓ ٝظحتق جُِٓطس جُؼحٓس، جُط٢ ضٜىف ئ٠ُ قٔح٣س ٤ٚٝحٗس ج

ْؼى  ٓكٔٞو١ٍٛ جُىًطٌٞ ٤ُٝل٢ أُٝٔحٕ، ٝجُلو٤ٚ جُٔ P.Bernardٍٞ ذٍٗحٌ ذ جُل٤ٍٓٗحٕ

 جُى٣ٖ ج٣ٍُٗق.

ذك٤ع يٛد جُلو٤ٚ "ذٍٞ ذٍٗحٌو" ئ٠ُ إٔ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٝظ٤لس ئوج٣ٌس ٓكح٣ىز 

ٛىكٜح قلع جُ٘ظحّ جُؼحّ ك٢ جُٔؿطٔغ، ٝضٓحءٍ ػٖ ٓح ئيج ًحٕ ٛ٘حى ٗظحّ ػحّ ٤ْح٢ْ، ٣رٌٍ 

                                                           
عبذ الشصاق املعكي: باحث في ظلك الذكخىساٍ شعبت اللاهىن العام والعلىم العُاظُت، كلُت العلىم اللاهىهُت  - 19

ش، أكادًش، مجلت إلاسشاد اللاهىوي، مكخبت املعشفت مشاكش، في ملال له جحذ عىىان: وإلاكخطادًت وإلاحخماعُت، اب ً َص

اث العامت واملحافؽت على الىؽام العام"، في العذد املضدوج   3و 2"اللضاء إلاداسي وحذلُت املىاصهت بين مماسظت الحٍش

 .231، ص: 2018لعىت 
الضبغ إلاداسي في الؽشوف العادًت"، داسظت ملاسهت، مشحع  عً حعً إبشاَُم حمادة الذلُمي: "حذود العلعاث - 20

ت الجماعُت في ضىء املعخجذاث اللاهىهُت والعمل اللضاةي"،  - 8ظابم، ص:  وسد عً ظعُذ بىفخُل: "الششظت إلاداٍس

 .36مشحع ظابم، ص: 
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جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ  ه٤حّ أٝ ٝٝؾٞو ِْطس ٞر١ ٤ْح٢ْ؟ ٝأؾحخ ػٖ ًٛج جُطٓحؤٍ ذحُ٘ل٢، ٌٝأٟ إٔ

جُِٓطس جإلوج٣ٌس ٝجُِٓطس ج٤ُٓح٤ْس، ٓح ٣ُجٍ ض٤٤ُٔج أْح٤ْح، ٝإٔ جُِٓطس جإلوج٣ٌس ٓحَجُص 

 ذؼ٤ىز ػٖ جُٔإغٍجش ج٤ُٓح٤ْس ًٔرىأ ػحّ.

أٓح جُلو٤ٚ "أُٝٔحٕ" كوى يٛد ك٢ ٓإُلٚ: )ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ًِٓطس ٌجذؼس( ئ٠ُ إٔ 

ضٜح ك٢ قىٝو جُوحٕٗٞ ٢ٛٝ ال ضطكٍٞ ئ٠ُ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٝظ٤لس ئوج٣ٌس ٓكح٣ىز ضٔحٌِ ِْطح

ٝظ٤لس ٤ْح٤ْس ئال ئيج جٌضرطص ذ٘ظحّ جُكٌْ ٝذًٜج ضٌٕٞ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍٙ، ال 

ضؼطرٍ ٝظ٤لس ٤ْح٤ْس ذطر٤ؼطٜح، ئال ئيج جٗكٍكص ك٢ جْطؼٔحُٜح، ٣ٝ٘ط٢ٜ ك٢ ضك٤َِ ٌأ٣ٚ ذحُوٍٞ: 

ح٣ىز ئ٠ُ ٝظ٤لس ٤ْح٤ْس ُطأ٤ًى قٌْٜٔ "ئٕ ه٤حّ جُِٓطس جُكحًٔس ذطك٣َٞ جُٟر١ ٖٓ ٝظ٤لس ٓك

ٝجُوٟحء ػ٠ِ جُٔؼح٤ٌٖٞ، ٣ؼطرٍ ن٤حٗس ْٜٓ٘ ٗكٞ ج٠ُٖٞ"
21
. 

ك٢ ق٤ٖ أٝٞف جُىًطٌٞ ٓكٔٞو ْؼى جُى٣ٖ ج٣ٍُٗق جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس جُٔكح٣ىز 

ُٜح، ٝجُٔٗحٌ ئ٤ُٜح ك٢ جُؼ٘حٍٚ  ز٠ٍُِٗس جإلوج٣ٌس ٝؾٓىٛح ك٢ ضكى٣ى جُهٛحتٙ ج٤ُُٔٔ

ِطس جُطوى٣ٍ٣س، ٝجُِٓطس جُٞهحت٤س، ٝجإلٗلٍجو٣س، ٝضؼطرٍ ٖٓ أْٛ جُهٛحتٙ جُػالغس جُط٢ ٢ٛ: جُٓ

 ٠ٍُِٗس جإلوج٣ٌس جُط٢ ضهِن جإلٗٓؿحّ ٓغ جُ٘ٗح٠ جُوح٢ٗٞٗ ٝال ضهحُق جُ٘ٙ ٌٝٝـ جُوحٕٗٞ.

ئٕ ًٛج جإلضؿحٙ ػٍف جٗطوحوج قحوج ٖٓ هرَ جُٔ٘طِو٤ٖ ك٢ ٌؤ٣طْٜ ذحُٞجهغ جُؼ٢ِٔ ج١ًُ 

إالء. ق٤ع ٣ؼطرٍٕٝ إٔ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ضٍضر١ ذٔٛحُف ٣ًٌخ قٓد هُْٜٞ ٓح ٣ؼطوىٙ ٛ

                                                           
"، مشحع -داسظت ملاسهت -عً محمذ محمذ بذسان: "مضمىن فكشة الىؽام العام ودوسَا في مجاالث الضبغ إلاداسي  - 21

ت الجماعُت"، مشحع ظابم، ص:  - 12ظابم، ص:   .37وسد عً ظعُذ بىفخُل: "الششظت إلاداٍس
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جُطروس جُكحًٔس، ٝجُ٘ظحّ جُؼحّ ج١ًُ ضٜىف ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ئ٠ُ قٔح٣طٚ ٓح ٛٞ ئال جٗؼٌحِ 

٥ٌجء ُٝلِٓلس ًٛٙ جُٛلٞز جُكحًٔس
22
. 

 انشرطت اإلدارٌت سهطت سٍاسٍت: -2

ٖ أْرحخ جألٖٓ ٣ٍٟ أٚكحخ ًٛج جالضؿحٙ إٔ جُ٘ظحّ جُؼحّ ٣ركع ك٢ جُٜ٘ح٣س ػ

ذأٗٞجػٚ. ذ٤ى أٗٚ ٣ٌَٗ ؾُءج ٖٓ ٜٓٔس جُ٘ظحّ ج٤ُٓح٢ْ، ألٕ ضو٤٤ى ًٛج جألن٤ٍ ذحُ٘ٛٞ٘ 

جُوح٤ٗٞٗس ضْ ضؿحَٝٙ ذؼى ظٌٜٞ جُٔ٘ظٔحش جُ٘وحذ٤س ٝجُططٌٞجش جُط٢ ػٍكطٜح جألقُجخ ج٤ُٓح٤ْس، 

ًٛٙ جُططٌٞجش جُط٢ ضىٍ ػ٠ِ أ٤ٔٛس ٌٓحٗطٜح ٝضأغ٤ٍٛح ك٢ جُ٘ظحّ ج٤ُٓح٢ْ
23

ًٛج ، كأٚرف 

جألن٤ٍ ال ٣ؼَٔ ذٔؼٍُ ػٖ جُوحٕٗٞ أٝ ج٤ُٓحْس، ذَ ٢ٍٓ٣ ئ٠ُ قٔح٣س جُك٣ٍس ظح٣ٍٛح ٝٛٞ ك٢ 

ً٘ٚ يُي ال ٣ك٢ٔ ئال جْطٍٔج٣ٌطٜح كأٚركص ٠ر٤ؼس جُ٘ظحّ ضط٤ٌق ذطـ٤ٍ جألقىجظ، ك٤أض٢ ئٓح 

ك٢ هحُد هح٢ٗٞٗ ػحّ أٝ نح٘، أٝ ك٢ هحُد ٤ْح٢ْ، ئيٕ كحُطـ٤ٍجش ج٤ُٓح٤ْس ُٜح جٌضرح٠ 

ٌر٤َ جُك٣ٍحش أٝ ئ٠الم ٍْجقٜح، ٖٝٓ أٚكحخ ًٛج جالضؿحٙ جُىًطٌٞ ٓكٔى ػٛلٌٞ ٤ُٛن ذط

ج١ًُ ٣ٍٟ ٚؼٞذس ئهٛحء كٌٍز جُ٘ظحّ جُؼحّ ػٖ ج٤ُٓحْس، ٝجنطال٠ جإلوجٌز ذح٤ُٓحْس، ك٤ؼطرٍ 

إٔ قٔح٣س جُىُٝس ُ٘ظحٜٓح ج٤ُٓح٢ْ ال ٣ىنَ ك٢ ٓلّٜٞ جُ٘ظحّ جُؼحّ ذٞٚلٚ ػحٓال ك٢ جْطوٍجٌ 

د، ٝئٗٔح ذٞٚلٚ قٔح٣س ُِ٘ظحّ ج٤ُٓح٢ْ يجضٚجألٖٓ ٝجُِْٓ ككٓ
24

. ك٢ ق٤ٖ ٣ٍٟ جُلو٤ٚ " 

                                                           
ت الجماعُت في ضىء املعخجذاث اللاهىهُت والعمل اللضاةي:، مشحع ظابم، ص:  - 22 ظعُذ بىفخُل: "الششظت إلاداٍس

38. 
، البُضاء، ص: 1992، 2عُاظُت"، داس جىبلال لليشش، ص: عً سكُت املطذق: "اللاهىن الذظخىسي واملؤظعاث ال - 23

، وسد عً عبذ الشصاق املعكي باحث في ظلك الذكخىساٍ، في ملال له جحذ عىىان: " اللضاء إلاداسي وحذلُت 110

اث العامت واملحافؽت على الىؽام العام"، مشحع ظابم، ص:   .232املىاصهت بين مماسظت الحٍش
عبذ الشصاق املعكي في ملال له بمجلت إلاسشاد  ذ، وسد عى32ذي: هفغ املشحع ص: عً إكبال ًىظف الخال - 24

اث العامت واملحافؽت على الىؽام العام"،  اللاهىوي" جحذ عىىان "اللضاء إلاداسي وحذلُت املىاصهت بين مماسظت الحٍش

 .232مشحع ظابم، ص: 
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ؾ٤ُٞٞ ذحٌْٞ" إٔ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ذطر٤ؼطٜح ٤ْح٤ْس ًٔظٍٜ ٖٓ ٓظحٍٛ ٤ْحوز جُىُٝس، ئيج 

ًحٕ ُإلوجٌز قن جُطٞؾ٤ٚ ٝجُط٘ظ٤ْ، كإ ٠ٍُِٗس جإلوج٣ٌس ًًُي قن جٍُهحذس ٝجُىكحع ػٖ ٤ًحٕ 

ًٍجٙ جألكٍجو ػ٠ِ جقطٍجّ ٗظْ جُىُٝس ُٝٞ ذحُوٞزجُىُٝس ًُُي، كِٜح جُكن ك٢ ئ
25
. 

ٌُٖ ٌؿْ ٓالٓٓس جُٗو٤ٖ ُؿُء ٖٓ جُكو٤وس ئ٠ُ إٔ ٖٓ جُلوٚ ٖٓ جٗطوىٛٔح ٌُٜٞٗٔح 

ذحُ٘ٓرس ُألٍٝ ٣طؼحٌٜ ٓغ جُٞجهغ ألٕ جُ٘ظحّ جُؼحّ ؾُء ٖٓ جُ٘ظحّ ج٤ُٓح٢ْ، ٝجُػح٢ٗ ذأٗٚ 

٘ظْ جُى٣ٔوٍج٤٠س ضطٗرغ ذحُطحذغ ٣ك٤َ ًَ ضـ٤ٍ ُِرحػع ج٤ُٓح٢ْ، كؿحء ٌأ١ ١ْٝ ٣ؼطرٍ جُ

جُوح٢ٗٞٗ، أٓح جُ٘ظْ جُىًطحض٣ٌٞس كططٗرغ ذحُطحذغ ج٤ُٓح٢ْ
26
. 

 الفقرة الثاهيت: التميز بين الشرطت إلاداريت وبعض ألاهظمت املشابهت لها

هى ٣إو١ ضٗحذٚ ٓلّٜٞ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٓغ ذؼٝ جُٔلح٤ْٛ ٝجٌُٛٞ جُط٘ظ٤ٔ٤س 

٠ُ قىٝظ ٗٞع ٖٓ جُِرّ ٝجُه١ِ. ج٣ًُِٖ ٖٓ ٖأٜٗٔح جُطأغ٤ٍ جألنٍٟ جُٔٓطؼِٔس وجنَ جُىُٝس، ئ

ػ٠ِ جُطٞظ٤ق ج٤ُِْٓ ٠ٍُِٗس جإلوج٣ٌس ٖٓ ق٤ع ٓٞٞٞع ًٛٙ جألن٤ٍز. ٝأٛىجكٜح، ُِٝك٤ُِٞس 

وٕٝ يُي؛ ال ذى ٖٓ ٓكحُٝس جُط٤٤ُٔ ذ٤ٜ٘ٔح ٝذ٤ٖ ذحه٢ جُٔلح٤ْٛ ٖٓ هر٤َ كٌٍز جُٟر١ جُط٣ٍٗؼ٢ 

 ح(، ٝكٌٍز جٍُٔكن جُؼحّ )غحُػح(.)أٝال( ٝكٌٍز ج٠ٍُٗس جُوٟحت٤س )غح٤ٗ

 

 

 

                                                           
ت الجماعُت"، مشحع ظابم، ص - 25  .39: ظعُذ بىفخُل: "الششظت إلاداٍس

، وسد عً عبذ الشصاق املعكي في ملال له بمجلت إلاسشاد 32عً إكبال ًىظف الخالذي: هفغ املشحع ص:  - 26

 .232مشحع ظابم، ص:  - 2018 3و 2اللاهىوي العذد املضدوج 
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 :انشرطت اإلدارٌت وانضبظ انتشرٌعً -أوال

ئيج ًحٗص ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ضؼ٢٘ قن ِْطس جُٟر١، ك٢ كٍٜ جُو٤ٞو ٝجُٟٞجذ١ ػ٠ِ 

ٓٔحٌْس جألكٍجو ُك٣ٍحضْٜ ك٢ ْر٤َ قٔح٣س جُ٘ظحّ جُؼحّ، كإ جُٟر١ جُط٣ٍٗؼ٢ ٣ؼ٢٘ ٓؿٔٞػس 

جُط٣ٍٗؼ٤س جُط٢ ٣ٌٕٞ ٓٛىٌ جُو٤ى ٛٞ جُِٓطس جُط٣ٍٗؼ٤سجُوٞج٤ٖٗ جُٛحوٌز ػٖ جُِٓطس 
27
. 

ذٔوط٠ٟ ًٛج جُٔؼ٠٘، ٣طٟف إٔ جُِٛس ذ٤ٖ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٝجُٟر١ جُط٣ٍٗؼ٢ 

٤ىج ػ٠ِ ٓٔحٌْس جُك٣ٍحش جُلٍو٣س، ًٝالٛٔح ٣ٜىف ئ٠ُ ذك٤ع ٣طٟٖٔ ًالٛٔح ضو٤ ٓٗطًٍس،

س جإلوج٣ٌس ػٖ جُٟر١ جُط٣ٍٗؼ٢ قٔح٣س جُ٘ظحّ جُؼحّ ُِٔؿطٔغ ٝجُىُٝس. ئال إٔ ٓح ٤ٔ٣ُ ج٠ٍُٗ

٣ٌٖٔ أْحْح ك٢ جُؿحٗد ج٢ٌُِٗ، كح٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ضٔحٌْٜح جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س أٓح جُٟر١ 

 ِٓطس جُط٣ٍٗؼ٤س.جُجُط٣ٍٗؼ٢ كطٔحٌْٚ 

ٝٗؿى ئنطالكح ؾ٣ٍٛٞح هحتٔح ذ٤ٜ٘ٔح، ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُِٓطس ٝجُـٍٜ، كٖٔ ق٤ع جُِٓطس 

ؼ٢ ذٞجْطس ئْطٛىجٌ ض٣ٍٗؼحش ٓػَ هحٕٗٞ جألِْكس ضٔحٌِ جُِٓطس جُط٣ٍٗؼ٤س جُٟر١ جُط٣ٍٗ

ًا٠حٌ ػحّ. أٓح جُطلح٤َٚ جُٔطؼِوس ذحْطؼٔحٍ ًٛج جُٓالـ ٍٝٓجهرطٚ ضرو٠ ٖٓ ئنطٛح٘ جُِٓطس 

 جُط٘ل٣ً٤س ذٞجْطس ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ذ٘حءج ػ٠ِ ئْطٛىجٌ جُٔٞجو جُط٘ظ٤ٔ٤س ًُٜج جُوحٕٗٞ.

ٝجْؼح ك٢ ٓؼ٘حٙ، ذك٤ع ال  أٓح ٖٓ ق٤ع جُـٍٜ كـحُرح ٓح ٣ٌٕٞ جُٟر١ جُط٣ٍٗؼ٢

٣وطٍٛ ػ٠ِ ض٘ظ٤ْ جُ٘ٗح٠ جُلٍو١ ُٞقىٙ ذَ ٣طؼىجٙ ئ٠ُ جُطٌلَ ذطٞك٤ٍ أٖٓ جُٔٞج٠ٖ 

 ٝجُٔٞج٤٘٠ٖ ٝض٘ظ٤ْ ٤ٍْ جٍُٔجكن جُؼحٓس ذـ٤س ضكو٤ن جُٛحُف جُؼحّ.

 

                                                           
ت ظىت  - 27  ذعى . وسد390، ص: 2005عً عبذ الغني بعُىوي عبذ هللا: " اللاهىن إلاداسي"، ميشأة املعاسف باإلظكىذٍس

ت الجماعُت"، مشحع ظابم، ص:   .41ظعُذ بىفخُل: "الششظت إلاداٍس
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 انشرطت اإلدارٌت وانشرطت انقضائٍت:  -ثاوٍا

جُوٟحت٤س ٣طْٓ ذٌػ٤ٍ ٖٓ ٖٓ جُٔؼِّٞ إٔ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٝج٠ٍُٗس 

جُٛؼٞذحش، ٝضٍؾغ ًٛٙ جُٛؼٞذحش ئ٠ُ ضظحكٍ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼٞجَٓ، جُط٢ ضطلحػَ ػ٠ِ 

ضكى٣ى جألػٔحٍ جُط٢ ضىنَ ك٢ ٓؿحٍ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٓٓطٟٞ جُٞجهغ ذٌَٗ ٣ؿؼَ ٖٓ جُٛؼد 

ٝجألػٔحٍ جُط٢ ضىنَ ك٢ ٓؿحٍ ج٠ٍُٗس جُوٟحت٤س، ٌُٖ ذحٍُؿْ ٖٓ ًٛٙ جُٛؼٞذحش كإ ٓح 

س ٣ؼطرٍ، ًٔح ٣القع طٚ ٛٞ إٔ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٝج٠ٍُٗس جُوٟحت٤ظٌٖٔ ٓالق٣

، أٍٓ ذحُؾ جأل٤ٔٛس ٝيُي ذحُ٘ظٍ ئ٠ُ جإلَوٝجؾ٤س جُط٢ Haouriouٞ ٣ٌٛٞ يُي جُلو٤ٚ ٣ٌّٞٓ

٣ؼٍكٜح جُط٘ظ٤ْ جُوٟحت٢ ك٢ جُىٍٝ جُط٢ ضأنً ذًٜج جُ٘ظحّ
28
. 

ٕ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٝج٠ٍُٗس ٤ٌِٓس جٍُٛٝل ضٍٟ إٔ جألٍٓ ذرٓح٠س أ أٓح

جُوٟحت٤س ٣ظٍٜ ك٢ جُٜىف ج١ًُ ٣ٓؼ٠ ئ٠ُ ضكو٤وٚ ًَ ٗٞع ٖٓ ٗٞػ٢ جُٟر١، يُي إٔ ٜٓٔس 

جُٟر١ جإلوج١ٌ ٢ٛ ٝهحت٤س ضطٔػَ ك٢ جُؼَٔ ػ٠ِ ٤ٚحٗس جُ٘ظحّ جُؼحّ ذٔ٘غ جألػٔحٍ جُط٢ ٖٓ 

ٚ ك٢ جٌُٗق ػٖ جُؿٍجتْ ٖأٜٗح جإلنالٍ ذٚ هرَ ٝهٞػٜح أٓح جُٟر١ جُوٟحت٢ كططؿ٠ِ ٜٓٔط

ٍٝٓضٌر٤ٜح ض٤ٜٔىج ذطوى٣ْٜٔ ُِٔكحًٔس، ٝض٘ل٤ً جُؼوٞذس ك٤ْٜ ػوحذح ُْٜ ٝػرٍز ُـ٤ٍْٛ ؿ٤ٍ إٔ 

ال ٣ٔ٘غ ٖٓ ٝؾٞو ػالهحش ٓطرحوُس ذ٤ٜ٘ٔح، يُي إٔ  ٝجُوٟحت٢ ئنطالف ٗٞػ٢ جُٟر١ جإلوج١ٌ

جُؼوٞذس ك٢  ضكىغٚجُٟر١ جُوٟحت٢ ٣ٓحػى ػ٠ِ ٤ٚحٗس جُ٘ظحّ جُؼحّ ػٖ ٣ٍ٠ن جٍُوع ج١ًُ 

ِٟر١ جإلوج١ٌ آغحٌٙ، ٝنحٚس ٝإٔ ٜٓٔطٚ ٝهحت٤س، كٜٞ ٣ؼَٔ ػ٠ِ جُطو٤َِ ٖٓ جُ٘لِٞ ًٔح إٔ ُ

 ٣طؼورٜح جُٟر١ جُوٟحت٢.جُؿٍجتْ جُط٢ 

                                                           
 .234الخىؽُم إلاداسي واليشاط إلاداسي"، العبعت الثالثت، الطفحت  :محمذ كشامي: "اللاهىن إلاداسي  - 28
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ٝجُٟر١ جُوٟحت٢ ٌٝؿْ ٓح هى  ٌٝؿْ ٝقىز ج٤ُٜثس جُط٢ ضط٠ُٞ ٜٓٔط٢ جُٟر١ جإلوج١ٌ

٢٠ٍ جٌٍُٔٝ ػ٘ىٓح ٣٘ظْ قًٍس ٣وغ ٖٓ ُرّ، كإ ػِٜٔح ك٢ جُكحُط٤ٖ ٓط٤ُٔ ػٖ ج٥نٍ كٗ

ج٤ُٓحٌجش ك٢ جُطٍم جُؼحٓس ٣وّٞ ذؼَٔ ٞر١ ئوج١ٌ ألٗٚ ٣ٓطٜىف ذؼِٔٚ ًٛج قلع جُ٘ظحّ 

جُؼحّ، ٝضرؼح ًُُي ئيج ٝهؼص ٓهحُلس كٜٞ ٣ط٠ُٞ ضك٣ٍٍٛح ك٢ ٓكٍٟ ٓؼى ًُُي أٓح ئيج وٛٔص 

جُؿح٢ٗ كٜٞ ذًُي ٤ْحٌز أقى جُٔٗحز ض٠ُٞ ئغرحش جُكحُس ٝجُطكو٤ن جُٔرىت٢ ك٤ٜح ٝجُطكلع ػ٠ِ 

٣ٔحٌِ ٞرطح هٟحت٤ح
29
. 

حوز جُرحٖٞجش ٘ٞقس كو١ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُٔك٢ِ ُِٓٝٚلس ٞرح٠ ج٠ٍُٗس جُوٟحت٤س ٓٔ

ٖٓ هحٕٗٞ جُٔٓطٍز جُؿ٘حت٤س. ًًٝج ئ٠ُ أػٞجٕ  20ٝجُوٞجو ذٔوط٠ٟ جُلوٍز جٍُجذؼس ٖٓ جُلَٛ 

ٖٓ جُٔٓطٍز  27جُلَٛ )ػ٤٤ٖٓٞٔ آن٣ٍٖ ك٢ ٤ٓىجٕ ٗٗح٠ْٜ ٓػَ أػٞجٕ ج٤ُٔحٙ ٝجُـحذحش، 

 31جُلٛالٕ ). ذؼٝ أػٞجٕ ٍٓجهرس جُٔٞجٗة ٝجٌُٓي جُكى٣ى٣س ٝٓلط٢ٗ َؾٍ جُـٕ (جُؿ٘حت٤س

 .(ٖٓ جُٔٓطٍز جُؿ٘حت٤س 32ٝ

ٝضرىٝ أ٤ٔٛس جُطلٍهس ذ٤ٖ جُٟر١ جإلوج١ٌ ٝجُٟر١ جُوٟحت٢ ك٢ إٔ أػٔحٍ جُٟر١ 

ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس، جإلوج١ٌ ضهٟغ ٍُهحذس جإلوجٌز أٓح أػٔحٍ جُٟر١ جُوٟحت٢ كطهٟغ إلٍٖجف 

ٖٓ هحٕٗٞ جُٔٓطٍز جُؿ٘حت٤س جُٔـٍذ٤س 247ٝ 244قٓد ٓح ؾحء ك٢ جُلٍٛٞ 
30
. 

 

 

 

                                                           
 .377و 376، الطفحت 1998الذكخىسة ملُكت الطشوخ: "اللاهىن إلاداسي دساظت ملاسهت"، العبعت الشابعت  - 29
 .377ملُكت الطشوخ: "اللاهىن إلاداسي"، املشحع العابم، الطفحت  - 30
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 انشرطت اإلدارٌت وانمرفق انعاو:  -ثانثا

حترس ذ٤ٖ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٌٞؼ ك٤ىجٍ إٔ جُلٌٍز جُٛك٤كس ٝج٣ٍُٟٛ جألْطحي ؾ

ُ٘ٗح٠ ٝٗطحم ٝجٍُٔكن جُؼحّ، ضطٔػَ ك٢ ٌٍٞٝز جُؿٔغ ذ٤ٖ ػىز ػ٘حٍٚ ٢ٛٝ أِْٞخ ج

جُ٘ٗح٠ ٝٛىف جُ٘ٗح٠ قط٠ ٣ٌٔ٘٘ح جُطلٍهس ذ٤ٖ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٝجٍُٔكن جُؼحّ
31
. 

ٝئػطٔحوج ػ٠ِ ٓح ْرن، ٣طؿ٠ِ جُلٍم ك٢ إٔ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ضٜىف ئ٠ُ جُو٤ى ٖٓ 

ق٣ٍحش جألكٍجو ٝضٍٛكحضْٜ قلحظح ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ. ػٌّ جٍُٔكن جُؼحّ. ج١ًُ ٣ٜىف أْحْح 

جألكٍجو، ذطوى٣ْ نىٓحش ػحٓس ذٛلس ٓؿح٤ٗس أٝ ذٍّْٞ، ٣ِطُّ جُٔ٘طلغ وكؼٜح  ئ٠ُ ئٖرحع قحؾحش

ٜحّ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ضهطِق ػٖ جُؿٜس ٓ ٓوحذَ ضوى٣ْ نىٓس ٓؼ٤٘س، ًٔح إٔ جُؿٜس جُط٢ ضط٠ُٞ

جُط٢ ضط٠ُٞ ض٤٤ٍٓ جٍُٔكن جُؼحّ، ك٤ٜثحش ج٠ٍُٗس ضطٔػَ ك٢ ٌت٤ّ جُىُٝس ٝجٌَُٞجء ٝجُٞالز 

حػ٤س، أٓح جٍُٔكن جُؼحّ كططؼىو ٠ٍم ض٤٤ٍٓٙ، ٜٓ٘ح ٠ٍم ض٘ط١ٞ ػ٠ِ ٌٝؤْحء جُٔؿحُّ جُؿٔ

٤ٛٔ٘س ًحِٓس ُِىُٝس ٓػَ ٣ٍ٠وس جإلْطـالٍ جُٔرحٍٖ ٝٛ٘حى أِْٞخ ضوَ ك٤ٚ وٌؾس ٌهحذس جُىُٝس 

٣ٌٕٝٞ ُألكٍجو ٓؿحٍ ًر٤ٍ ك٢ ض٣َٞٔ جٍُٔكن ٓػَ أِْٞخ جإلٓط٤حَ. ًُُي ضؼطرٍ ج٠ٍُٗس 

ىُٝس، ٝذحُطح٢ُ ك٢ٜ قٌٍ ػ٠ِ ؾٜحش جُٟر١ جإلوج١ٌ كال جإلوج٣ٌس ٓظٍٜج ٖٓ ٓظحٍٛ ٤ْحوز جُ

٣ؿَٞ ُٜح إٔ ضط٘حٍَ ػٖ ٓٓإ٤ُٝس قٔح٣س جُ٘ظحّ جُؼحّ ُـ٤ٍٙ أٓح جٍُٔجكن جُؼحٓس ك٤ٌٖٔ ُِىُٝس 

 ئْ٘حو ض٤ٍٓٛح ئ٠ُ جُهٞج٘ ئوج٣ٌس ًؼوٞو جُطىذ٤ٍ جُٔلٜٞ....

                                                           
ت وإشكالُت املىاصهت بين الحفاػ على الىؽام العام وضمان  - 31 عً الذكخىس محمذ البعذًىي: "الششظت إلاداٍس

اث"، ميشىساث املجلت املغشبُت لإلداسة املحلُت والخىمُت، العبعت الثاهُت  الذكخىس ظعُذ  وسد عً 34ص:  2014الحٍش

 .43بىفخُل: مشحع ظابم، الطفحت 
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ن جُطو٤ٖ٘ ٝضٍض٤رح ػ٠ِ ٓح يًٍ، ٗهِٙ ئ٠ُ إٔ ضىنَ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٣طْ ػٖ ٣ٍ٠

 ٌِٞ ك٢ ٌٚٞز ضوى٣ْ نىٓحش )ٝٛٞ ػَٔ)ٝٛٞ ػَٔ ِْر٢( ذ٤٘ٔح ٗٗح٠ جٍُٔكن جُؼحّ، ٣طر

ئ٣ؿحذ٢(
32
. 

 الفقرة الثالثت: أهداف الشرطت إلاداريت

 ضٜىف ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس أْحْح ئ٠ُ ٤ٚحٗس جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝئػحوضٚ ئ٠ُ ٗٛحذٚ ئيج ئنطَ.

ٖٓ ٓلٜٞٓٚ ك٢ ٓؿحٍ جُوٞج٤ٖٗ  ُِٝ٘ظحّ جُؼحّ ٓىٍُٞ ٓكىو ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ ٣هطِق

جألنٍٟ ْٞجء أًحٗص ضِي جُوٞج٤ٖٗ ٖٓ كٍٝع جُوحٕٗٞ جُؼحّ أٝ جُوحٕٗٞ جُهح٘، ٣ٝوٛى ذٚ 

 جُ٘ظحّ ج١ًُ ٣ٓؼ٠ ئ٠ُ ضكو٤ن ػ٘حٍٚ أْح٤ْس ٢ٛٝ: جألٖٓ جُؼحّ ٝجُٛكس ٝج٤ٌُٓ٘س جُؼحٓس.

 :la Sureté publique األمه انعاو -1

ػ٠ِ ٗلٓٚ ٝٓحُٚ ٖٓ نطٍ جإلػطىجء ٗط٤ؿس  ٣ٝوٛى ذحألٖٓ جُؼحّ ئ٠ٔث٘حٕ جٍُٔء

ٓطٞ جُٔؿ٤ٍٖٓ ٍ ٝجُكٍجتن( أٝ ذلؼَ جإلٗٓحٕ )ًجٌُٞجٌظ جُطر٤ؼ٤س )جُل٤ٟحٗحش ٝجُُالَ

ٝػرع جُٔؿح٤ٖٗ ٝجُٔظحٍٛجش جُؼ٘ل٤س ٝقٞجوظ ج٤ُٓحٌجش( أٝ ٖٓ ؾٍجء ٛؿّٞ جُك٤ٞجٗحش 

س جإلوج٣ٌس ضؼَٔ ُِٓطجُٔلطٍْس ٝٓح ضكىغٚ ٖٓ ئٞطٍجذحش ٤ُٝطكون ٍُِٔء ًٛج جإل٠ٔث٘حٕ كإ ج

ٌء جٌُٞجٌظ جُؼحٓس ٝذٔ٘غ جُؿٍجتْ جُٔهطِلس ٝجُٔكحكظس ػ٠ِ ٗظحّ جٌٍُٔٝ ػ٠ِ ضٞك٤ٍ يُي ذى

 ٝقلع جُ٘حِ ٖٓ جُك٤ٞجٗحش جُهطٍز....ئُم.

 

 

                                                           
 .45ظعُذ بىفخُل: املشحع العابم، ص:  - 32
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 :la salubrité publique انصحت انعامت: -2

٣ٝوٛى ذٜح ٝهح٣س ٚكس جُؿٌٜٔٞ ٖٓ نطٍ جألٍٓجٜ ذٔوحٝٓس أْرحذٜح، ٣ٝوغ ػ٠ِ 

ن جإلوجٌز ٓوحٝٓس ضِي جألْرحخ ذاضهحي ْحتٍ جإلؾٍجءجش جُٞهحت٤س، ًحُٔكحكظس ػ٠ِ ْالٓس ػحض

٤ٓحٙ جٍُٗخ ٝجأل٠ؼٔس ُِر٤غ ٝئػىجو جُٔؿحٍ ٝؾٔغ جُؤحٓس ٝجُٔكحكظس ػ٠ِ ٗظحكس جألٓحًٖ 

 ئُم..... جُؼحٓس ٌٝٓحككس جألٝذثس ٝجألٍٓجٜ جُٔؼى٣س

 ٞٞٞع )ضِٞظ جُر٤ثس(.٣ٝؼى ٖٓ جُٔٞٞٞػحش جُرحُـس جُهطٌٞز ػ٠ِ جُٛكس ٓ

ٔى٤ٗس جُكى٣ػس. ٝضؼَٔ جُِٓطحش ج٤٘٠ُٞس ٝجُى٤ُٝس جُٝيُي ذلؼَ جإلٗٓحٕ ْٝٝحتَ 

ذحْطٍٔجٌ ػ٠ِ ٌٓحككس أْرحذٚ ٗظٍج ُٔح ٣كىغٚ يُي جُطِٞظ ٖٓ أٍٞجٌ ٓهطِلس جُؿٓحٓس ُٛكس 

 جإلٗٓحٕ ٝجُك٤ٞجٗحش ٝجٌُحت٘حش جُك٤س.

 : la tranquillité publiqueانسكٍىت انعامت:  -3

٣ٝوٛى ذٜح جُٔكحكظس ػ٠ِ قحُس جُٜىٝء ٝجٌُٕٓٞ ك٢ جُطٍم ٝجألٓحًٖ جُؼحٓس ًٞهحذس 

جُ٘حِ ٖٓ جُٟٞٞحء ٝجإلَػحؼ ٝجُٟٔح٣وس نحٚس ك٢ أٝهحش ٌجقطْٜ ٖٝٓ جألٌٓٞ جُط٢ ضّٔ 

ج٤ٌُٓ٘س جُؼحٓس ٝضؼَٔ جُِٓطحش جإلوج٣ٌس ػ٠ِ ٓ٘ؼٜح أٝ ئ٣وحكٜح أٚٞجش جُرحػس جُٔطؿ٤ُٖٞ 

حٌجش ٝجألٚٞجش جٍُٔضلؼس جُٔ٘رؼػس ٖٓ ٌٓرٍجش جُٛٞش ٝٗط٤ؿس ْٞء ٝآالش جُط٘ر٤ٚ ك٢ ج٤ُٓ

 ئْطؼٔحٍ جٍُجو٣ٞ أٝ أؾُٜز جُطٓؿ٤َ أٝ ؿ٤ٍ يُي.

٣ٝىنَ ك٢ ئ٠حٌ جُ٘ظحّ جُؼحّ ًًُي جُٔكحكظس ػ٠ِ ج٥وجخ جُؼحٓس، ٢ٛٝ ٓح ٣طِن 

جألٌٓٞ ُِٓطس جإلوجٌز ٓ٘غ  -ك٢ أٍٝ جألٍٓ -ػ٤ِٜح ذحُ٘ظحّ جألوذ٢، ئي أؾحَ جإلؾطٜحو جُوٟحت٢

جُط٢ ضّٔ جُ٘ظحّ جألوذ٢ ئيج ًحٗص ضكَٔ ٌٖال ٓحو٣ح ي١ ٓظٍٜ نحٌؾ٢، ٝضرؼح ًُُي ك٤ِّ 
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ُِٓطس جإلوجٌز جُكن ك٢ ّٓ جُٔٗحػٍ أٝ جألنالم أٝ جألٌٓٞ جُى٤٘٣س ئال ئيج جضهًش ضِي جألٌٓٞ 

ؼحّ. ٓظٍٜج نحٌؾ٤ح ٖٓ ٖإٔ يُي جُٔظٍٜ جُطأغ٤ٍ ك٢ جُ٘ظحّ جألوذ٢ ٝذحُطح٢ُ جإلنالٍ ذحُ٘ظحّ جُ

، ٤ُٞ٣1941َٞ  18ٖٝٓ يُي ٓح هٟص ذٚ وجتٍز جُ٘وٝ جُؿ٘حت٤س جُل٤ٍٓٗس ك٢ قٌْ ُٜح ذطح٣ٌم 

ج١ًُ ٣و٢ٟ ذٓالٓس هٍجٌ ٞر١ ٣كٍّ ػ٠ِ جُ٘ٓحء جٌض٤حو ٓالذّ جٍُؾحٍ، غْ ضْٞغ ذؼى يُي 

جإلؾطٜحو جُوٟحت٢ جُل٢ٍٓٗ ك٢ ضل٤ٍٓ جُ٘ظحّ جألوذ٢، كؿؼِٚ ؿ٤ٍ هحٍٚ ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُٔحو١ 

ٍ جُهحٌؾ٢ ٝئٗٔح ٣َٗٔ ًًُي جُ٘ٞجق٢ جُٔؼ٣ٞ٘س، كو٠ٟ ضرؼح ًُُي ذٍٔٗٝػ٤س هٍجٌ ي١ جُٔظٜ

هٍجٌ ٓ٘غ  ٝجٌضىجءقظٍ ػٍٜ جُٔطرٞػحش جُط٢ ضوطٍٛ ػ٠ِ ٝٚق جُؿٍجتْ ٝجُلٟحتف، 

ػٍٜ جألكالّ جُٔ٘حك٤س ُألنالم، ًٝٛج ٓح ه٠ٟ ذٚ ٓؿِّ جُىُٝس جُل٢ٍٓٗ ك٢ هٍجٌ ٚحوٌ ك٢ 

(٤Films lutetiaح )ذٗإٔ أكالّ ُٞض٤ط 1959وؾ٘رٍ  18
33
. 

٤َٗٔ أٛىجكح أنٍٟ ؾى٣ىز ٌُُٖ ٓلّٜٞ جُ٘ظحّ جُؼحّ هى ضْٞغ ك٢ ػٍٛٗح جُكى٣ع 

 ضطِرطٜح ٌٍٞٝجش جُك٤حز جُٔى٤ٗس جُكى٣ػس ٜٝٓ٘ح ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ:

 انجمانٍت انعمىمٍت: -1

ئٕ ٓح ٗوٛى ذحُؿٔح٤ُس جُؼ٤ٓٞٔس ًَ ٓظٍٜ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٖأٗٚ نِن جإل٠ٔث٘حٕ جُ٘ل٢ٓ 

ئ٠ُ ضك٤ٖٓ جُٔك١٤ ج١ًُ ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٤ٚ. ٣ٌٖٝٔ  ىٟ جألكٍجو ٝجُؿٔحػحش. ٝجُٔإو١١ ُٝجُٔحو

جػطرحٌ ًٛج جُٔظٍٜ ئٗطالهح ٖٓ ٤ٌٖٗٞٓ: ٌٕٓٞ جُٞجؾٜس ٌٕٝٓٞ جُر٤ثس، كٌِٔح ضْ جإلٛطٔحّ 

ذ٣ًٜٖ ج٤ٌُٖٗٞٔ، ًِٔح ًحٕ ًُُي ضأغ٤ٍ ٓكون ػ٠ِ ِْٞى جألكٍجو ٝجُؿٔحػحش ٝػ٠ِ كٌٍْٛ. 

١ٌٍُٟٝ إٔ ٣طىنَ جٍُٔٗع ُٞٞغ هٞج٤ٖٗ ضٜىف ئ٠ُ قٔح٣س ٖٝٓ ًٛج جُٔ٘طِن ًحٕ ٖٓ ج

                                                           
 .380و 379ملُكت الطشوخ: "اللاهىن إلاداسي، داسظت ملاسهت"، املشحع العابم، ص:  - 33



22 
 

جُؿٔح٤ُس جُؼ٤ٓٞٔس. ٝيُي ذلٍٜ جإلُطُجّ ذٞجؾٜحش ًٜٓذس، ْٞجء ك٢ جُٔؿحٍ جُو١ٍٝ أٝ ك٢ 

 جُٔؿحٍ جُك١ٍٟ، غْ ذاُُجّ جُؿ٤ٔغ ذحُؼَٔ ػ٠ِ قٔح٣س جُر٤ثس ٖٓ ًَ أٌٖحٍ جُطِٞظ ٝجُطىٌٛٞ.

ح ػٍ٘ٛج ٖٓ ػ٘حٍٚ جُ٘ظحّ جُؼحّ الَجٍ ئٕ جإلٛطٔحّ ذحُؿٔح٤ُس جُؼ٤ٓٞٔس، ذحػطرحٌٛ

ٓكطٗٔح ك٢ ًِْٞحش جألكٍجو ٝجُؿٔحػحش، ٌؿْ ٝؾٞو ذؼٝ جُ٘ٛٞ٘ جُط٣ٍٗؼ٤س جٍُج٤ٓس ئ٠ُ 

جُٔطؼِن  12.90ٖٔ ك٢ جُوحٕٗٞ ٌهْ جذ١ جُؿٔح٤ُس. ٝيُي ٓػَ ٓح ٛٞ ٓطٟكٍٜ ئقطٍجّ ٞٞ

جُٔطؼِن ذكٔح٣س جُر٤ثس 11-03ٟٖٔ ك٢ جُوحٕٗٞ طذحُطؼ٤ٍٔ أٝ ٓح ٛٞ ٓ
34
. 

، ق٤ع ٖٜىش جُوٍٕٝ جألن٤ٍز ضطٌٞجش ٘حى ٖٓ ٤ٔٓ٣ٚ ؾٔحٍ جٍُٝٗن ٝجٍُٝجءٝٛ

ٛٞ ٓح جُهحٌؾ٢ ٠ِرح ٍُِجقس جُ٘ل٤ٓس، ٝأُكص ػ٠ِ جألكٍجو قٔح٣س ٓؿحُْٜ قلحظح ػ٠ِ ٓظٍٜٙ 

ذحٍُٔٗع جُٔـٍذ٢ ػ٠ِ ؿٍجٌ وٍٝ ًلٍٗٓح ئ٠ُ ضط٣ٞغ ٓؿحُٚ، ق٤ع أُُّ جُٞقىجش  جقى

ًٛٙ جألن٤ٍز ؾٔح٤ُس ٝضؿؼَ ٖٓ جُٔى٣٘س ٗطحؾح ٓلٌٍج ك٤ٚ،  جُطٍجذ٤س ذطٛح٤ْٓ جُط٤ٜثس ضٟل٢ ػ٠ِ

ًٔح أُُّ جٍُٔٗع ٌت٤ّ جُٔؿِّ جُؿٔحػ٢ ذٌٍٟٝز جُٔٓحٛٔس ك٢ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُٔٞجهغ 

جُطر٤ؼ٤س ٝجُطٍجظ جُطح٣ٌه٢ ٝجُػوحك٢، ٝيُي ذحضهحي جُطىجذ٤ٍ جُالَٓس ٠روح ُِوٞج٤ٖٗ ٝجألٗظٔس 

جإلوج٣ٌس، ٝػ٤ِٚ كٔؿحٍ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ ُي ك٢ ئ٠حٌ ج٠ٍُٗس جُؿح١ٌ ذٜح جُؼَٔ، ٝي

جُؼحّ أٚرف ٣طٓغ ُٔؿحالش ضططٌٞ ٣ٝططٌٞ ٓؼٜح ًٛج جُٔلّٜٞ
35
. 

 

 

                                                           
 .244الذكخىس محمذ كشامي: "اللاهىن إلاداسي"، مشحع ظابم، ص:  - 34
اث العامت واملحافؽت على الىؽام العام"، عبذ الشصاق معكي: "اللضاء إلا  - 35 داسي وحذلُت املىاصهت بين مماسظت الحٍش

 .237، ص: 2018ملال بمجلت إلاسشاد اللاهىوي عذد مضدوج الثاوي والثالث ظىت 
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 :اَداب انعامت )انىظاو انعاو انخهقً( -2

كٌحٌ ٝجُو٤ْ جألناله٤س، جُط٢ ٣ٝوٛى ذح٥وجخ جُؼحٓس جُكى جألو٠ٗ ٖٓ جُٔؼطوىجش ٝجأل

ٍجٜٓح ٝجُطو٤ى ذٜح ًٜٞٗح ضٔػَ ئٗؼٌحْح ُألنالم ٍ أكٍجو جُٔؿطٔغ ػ٠ِ ئضرحػٜح ٝٝؾٞخ ئقطضٞجض

جُؼحٓس ٝجُط٢ ضؿىو ٝكن ُِؼحوجش ٝجُطوح٤ُى ٝجألػٍجف جإلؾطٔحػ٤س ٝأقٌحّ جُوٟحء ٝئٕ جُٔؼ٤حٌ 

ٓؼ٤حٌ ٓٞٞٞػ٢ ٢ٛٝ ٓؼ٤حٌج ٖه٤ٛح، ٣ؼٞو ضوى٣ٍٙ  ٤ُّٝجُٔؼطٔى ُطكى٣ى ضِي جألكؼحٍ 

ُٗهٙ جُوح٢ٞ
36
. 

٤ٖ ٓح ٣ؼطرٍ ٖٓ ج٥وجخ جُؼحٓس، إٔ ٣طرغ ك٢ ًُُٝي ال ٣ؿَٞ ُِوح٢ٞ جإلوج١ٌ ػ٘ى ضؼ٤

يُي، ضٌٛٞٙ ٛٞ، ُٔح ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ػ٤ِٚ جألنالم، ذَ ٣ؿد إٔ ٣طرغ ك٢ يُي جٍُأ١ جُؼحّ، أٝ 

ٓح ٣ٗؼٍ ذٚ ٤ٍٔٞ جُٔؿطٔغ، ٝٓح جٚطِف ػ٤ِٚ أْٝح٠ جُ٘حِ ػ٠ِ ضورِٚ ٝذٔح ٣ؿىٕٝ أٗلْٜٓ 

ُوحٕٗٞ ذًُي، ًَ يُي ذ٠ٍٗ إٔ ٣طٍضد ٤ُِٖٓٓ ذحضرحػٚ ُوٞجػى أناله٤س أْح٤ْس ُٝٞ ُْ ٣أٍْٓٛ ج

ػ٠ِ جإلنالٍ ذح٥وجخ جُؼحٓس جٞطٍجخ ٓحو١ ِِٓٔٞ ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ذٔلٜٞٓٚ جُٔطؼحٌف 

ػ٤ِٚ
37
. 

 :انىظاو انعاو اإلقتصادي واإلجتماعً وانثقافً -3

أوش جُططٌٞجش جُكى٣ػس جُط٢ ٠ٍأش ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ، ئ٠ُ ضىجنَ ذٌَٗ ِٓكٞظ، ٓغ 

حو١ ٝجإلؾطٔحػ٢ ٝقط٠ جُػوحك٢ ٝجُكٟح١ٌ ٝٗط٤ؿس ُٔح ْرن يًٍٙ، ٣طٟف جُ٘ظحّ جُؼحّ جإلهطٛ

                                                           
سظالت  -دساظت ملاسهت-عً حبِب إبشاَُم الذلُمي: "حذود العلعاث الضبغ إلاداسي في الؽشوف العادًت"،  - 36

وكذ وسد عىذ ظعُذ بىفخُل: املشحع العابم،  96، ص: 2007دسحت الذكخىساٍ حامعت بابل العشاق ظىت ملذمت لىُل 

 .90ص: 
داس النهضت  -دساظت ملاسهت-عً محمذ بذسان: "مضمىن فكشة الىؽام العام ودوسَا في مجال الضبغ إلاداسي"،  - 37

 .30ظعُذ بىفخُل: املشحع العابم، ص: وما بعذَا، وكذ وسد عىذ  100م، ص: 1992ظىت  -اللاَشة-العشبُت 
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إٔ جُٔلّٜٞ جُكى٣ع ُِ٘ظحّ جُؼحّ ال ٣هطِق ػٖ جُٔلّٜٞ جُطو٤ِى١، كٌَ ٓح قىظ ٛٞ ظٌٜٞ 

ٓلح٤ْٛ ؾى٣ىز جْطٞػرطٜح ػ٘حٍٚ جُ٘ظحّ جُؼحّ، ُْٝ ٣ٌٖ ٣طٌٛٞ ْحذوح أٜٗح ضإو١ ئ٠ُ جإلنالٍ 

ئال إٔ ز ئقطٍجّ ًٍجٓس جإلٗٓحٕ ٝئٕ ذىش ذأٜٗح ٓؼ٣ٞ٘س ذأقى ضِي جُؼ٘حٍٚ، كٔػال ٌٍٞٝ

 ضهىٔجإلنالٍ ذٜح ٣إو١ ئ٠ُ جُٔٓحِ ذحألٖٓ جُؼحّ، ًًُٝي قٔح٣س جألنالم جُؼحٓس ٢ٛ أ٣ٟح 

ٗل٤ٓس  ؼحّ ًًُٝي قٔح٣س ؾٔح٤ُس ٌٝٝٗن جُٔؼٔحٌ ًٛج جألن٤ٍ ٣ؼٌٍٝضهَ ذؼٍ٘ٛ جألٖٓ جُ

ٌ ٝجُطه٣ٍدذحٍُٟ ئيج ٓح ّٓجإلٗٓحٕ ٣ٝهَ ذ٤ٌٓ٘س جُٔٞج٤٘٠ٖ 
38
. 

 المطلب الثاني: هيئات ووسائل الشرطة اإلدارية وأنواعها 
 الهيئاث املكلفت بالشرطت إلاداريت : ألاولىالفقرة  

هرَ جُـٞ٘ ك٢ ٓؼٍكس جُِٓطحش جُط٢ ُٜح قن جضهحي ئؾٍجءجش ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس، 

٠س ئوج٣ٌس ٤٘٠ٝس ػ٤ِ٘ح إٔ ٗكىو أٝال أٗٞجع ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس: ئي ض٘وْٓ ًٛٙ جألن٤ٍز ئ٠ُ ٍٖ

٣َٗٔ جنطٛحٜٚح ٗطحم جُىُٝس ًٌَ. ٠ٍٖٝس ئوج٣ٌس ٓك٤ِس ضٔحٌِ ػ٠ِ ٗطحم ضٍجذ٢ أهَ، 

أ١ ٓك٤ِح كو١. ًٔح ض٘وْٓ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ئ٠ُ ػحٓس، ذٔؼ٠٘ أٜٗح ضؼَٔ ػ٠ِ جُكلحظ ػ٠ِ 

٠س جُ٘ظحّ جُؼحّ ذٔىُٞالضٚ جُػالغس، ٝضٌط٢ٓ ٠حذغ جُؼ٤ٓٞٔس ٝجُطؿ٣ٍى ك٢ جُك٤حز جُؼحٓس، ٍٖٝ

ٗٗح٠ٜح ذىهس، ئي ضٓطُِّ ئؾٍجءجش ٝن٤ٚٞٛحش ٓو٘٘س ٟٝٓر٠ٞس، ٓػَ:  ئوج٣ٌس نحٚس، ٣كىو

 ٠ٍٖس ج٤ُٓحقس، ٠ٍٖس ج٤ٍُٓ ٝجُؿٞالٕ، ٠ٍٖس جُطؼ٤ٍٔ... 

                                                           
ت الجماعُت"، املشحع العابم، ص:  - 38  .35ظعُذ بىفخُل: "الششظت إلاداٍس
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أٓح ك٤ٔح ٣هٙ جُِٓطحش جُٔٔحٌْس ٠ٍُِٗس جإلوج٣ٌس كطهطِق قٓد أٗٞجع ًٛٙ ج٠ٍُٗس: 

جٌَُٞجء، جُٞج٢ُ أٝ ، جُكٌٞٓسنحٚس، ْٝ٘رىأ ضى٣ٌؿ٤ح ٖٓ ٌت٤ّ  -ٓك٤ِس، ػحٓس-٤٘٠ٝس

 .جُؼحَٓ، جُو٤حو ٝجُرحٖٞجش، ٝ ٌؤْحء جُٔؿحُّ جُؿٔحػ٤س ٝجُٔوح٠ؼحش

  :انمكهفىن بانشرطت اإلدارٌت -1

 :عهى انصعٍذ انىطىً .أ 

 رئٍس انحكىمت:  

ج جُٔؼ٠٘ كٜٞ ٤ًًٍ ػ٠ِ جٕ ػَٔ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٛٞ ػَٔ ٝهحت٢ ٝذ٣ًٜؿد جُط

ٔح ٣وط٤ٟٚ ٖٓ ضىنَ جُِٓطحش جُؼ٤ٓٞٔس ُطلحو١ ٝهٞع ٣٘ٛد ػ٠ِ ٓؿٔٞع جُطٍجخ ج٢٘٠ُٞ ذ

٣٘ٙ  2011ٖٓ وْطٌٞ  89ج ٗؿى ذإٔ جُلَٛ ًًَ ٓح ٖٓ ٖأٗٚ جالنالٍ ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ٌٝٛ

ً جُرٍٗحٓؽ جُك٢ٌٓٞ ٝػ٠ِ ٞٔحٕ ػ٠ِ أٗٚ "....ضؼَٔ جُكٌٞٓس ضكص ِْطس ٌت٤ٜٓح ػ٠ِ ض٘ل٤

".... ض٘ل٤ً جُوٞج٤ٖٗ ٝجإلوجٌز ٓٞٞٞػس ضكص ضٍٛكٜح
39

 

١ ٣هٍٞ ًٖٓ جُىْطٌٞ جُ 90ذٔوط٠ٟ جُلَٛ  جنطٛحٚحش ٌت٤ّ جُكٌٞٓس ٖٓ ٝضؼى

ٝجُط٢ ٣ٔحٌْٜح ذٞجْطس ٍٓج٤ْْ ُطكو٤ن جْطػحخ جالٖٓ ك٢ جٌؾحء جٌُِٔٔس ُٚ جُِٓطس جُط٘ظ٤ٔ٤س 

٣ٌٔ٘ٚ جٕ ٣لٜٞ ذؼٝ  ٢ٛٝ ًًُي ٖٓ جنطٛحٚحش جٌَُٞجء ذك٤ع جٕ ٌت٤ّ جُكٌٞٓس

 ِْطحضٚ ج٤ُْٜ ذٔٞؾد جُلَٛ جُٓحذن
40

 وؾ٘رٍ 15ٖٓ ٍّْٓٞ 1إلٞحكس ج٠ُ إٔ جُٔحوز .ًٛج ذح

جُٔطؼِن ذحنطٛحٚحش ٝض٘ظ٤ْ َٝجٌز جُىجن٤ِس ض٘ٙ ػ٠ِ أٗٚ " ض٘ح٠ ذ٣ٍَٞ جُىجن٤ِس 1997

                                                           
 249-248دساظت ملاسهت الذكخىسة ملُكت الطشوخ ص  اللاهىن إلاداسي  39
 2011مً الذظخىس املغشبي  90الفطل  40
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ٜٓٔس جإلوجٌز جُطٍجذ٤س ٌُِِٔٔس ك٢ ج٠حٌ جنطٛحٚٚ ٣ٍٜٝٓ ػ٠ِ جُكلحظ ػ٠ِ جألٖٓ جُؼحّ 

جُٔك٤ِس  ٣ُٝٝو جُكٌٞٓس ذحُٔؼِٞٓحش جُؼحٓس ٣ٝط٠ُٞ جُٞٚح٣س ػ٠ِ جُؿٔحػحش
41

 

كرٍج٣ٍ  ٣ٝ11ٌٖٔ إٔ ًًٍٗ ك٢ ًٛج جُٛىو ٠ٍٖس جٌٍُٔٝ جُٔ٘ظٔس ذٔٞؾد ظ٤ٍٜ 

جُٔطؼِوس ذٔىٝٗس ج٤ٍُٓ ػ٠ِ جُطٍم ٝجُط٢ ٣ٔحٌْٜح ٌت٤ّ جُكٌٞٓس ٣ٍَٝٝ جالٖـحٍ  2010

 جُؼ٤ٓٞٔس ٝجُرحٖٞجش ٝجُوٞجو.

٣طٟف جيٕ ٖٓ نالٍ ًٛٙ جُلٍٛٞ إٔ ٌت٤ّ جُكٌٞٓس ٛٞ ج١ًُ ٣ؼٞو ج٤ُٚ 

ك٢ ٓٔحٌْس ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس جُؼحٓس ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ ج٢٘٠ُٞ كرحػطرحٌٙ ٣ٞؾى ػ٠ِ جالنطٛح٘ 

ٌأِ جُؿٜحَ جُط٘ل١ً٤ ٝجُٔ٘ٓن ُِ٘ٗح٠حش جَُٞج٣ٌس كحٕ ُٚ جُكن ك٢ جضهحي جُطىجذ٤ٍ ج٣ٌٍُٟٝس 

ك٢ ٌَٖ ٍٓج٤ْْ ٝهٍجٌجش ض٘ظ٤ٔ٤س أٝ كٍو٣س ٝجُط٢ ض٢ٍٓ ج٠ُ كٍٜ جقطٍجّ ٓططِرحش جُ٘ظحّ 

ج٠ُ ٌَٝجتٚ  ذؼٝ ِْطحضٚ جخ ج٢٘٠ُٞ وٕٝ جؿلحٍ ئٌٓح٤ٗس ضل٣ٞٝجُؼحّ ػ٠ِ ٓؿٔٞع جُطٍ

ذٍَ ضىنالش أُٝؼَ  ٝجُط٢ ضْٜ ذحألْحِ ج٤ُٔحو٣ٖ جٍُٔضرطس ذحَُٞجٌجش جُط٢ ٣ٍٗكٕٞ ػ٤ِٜح.

ذطِد  ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُكلحظ ػ٠ِ جُٛكس جُؼحٓس هٍجٌٙ ٌت٤ّ جُكٌٞٓس ك٢ جُٓحقس ج٤٘٠ُٞس

ؾٍجؤٛح ذحُٔـٍخ وٌءج الٗطٗحٌ ٝذحء جُٔوٌٍ ئ ٣ٍو٤ح ُألْٓ جُط٢ ًحٕ ٖٓضأؾ٤َ ضٛل٤حش ًأِ جك

 .ج٣رٞال جُلطحى

 انىزراء: 

٣طٞكٍ  ٣القع ػٔٞٓح إٔ جُىْطٌٞ ال ٣ٓ٘ى ٌَُِٞجء ِْطس ض٘ظ٤ٔ٤س ػحٓس ػ٠ِ ؿٍجٌ ٓح

٣ٌْٜٔ٘ إٔ ٣ٔحٌْٞج ٜٓحّ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس جُؼحٓس جال إٔ  ػ٤ِٚ ٌت٤ّ جُكٌٞٓس ٝذحُطح٢ُ ال

                                                           
في شأن اخخطاضاث وجىؽُم وصاسة 1997حىبر د 15مىافم  1418شعبان  14الطادس في  2.97.176مشظىم سكم - 41

 الذاخلُت 
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ج٤ُْٜ ٚالق٤س ٓٔحٌْس ٜٓحّ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس جُهحٚس  جُ٘ٛٞ٘ جُط٣ٍٗؼ٤س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س ضٓ٘ى

 . ًَ ك٢ ٓؿحٍ جنطٛحٚٚ

ًٌٝٛج ٣ٔحٌِ ٣ٍَٝ جُىجن٤ِس جْط٘حوج ج٠ُ جٍُّْٔٞ جُٔطؼِن ذط٘ظ٤ٜٔح ٝجنطٛحٚحش 

ًٔح ضْ ضؼى٣ِٚ ٜٓحّ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ك٢ ٓؿحٍ  1997وؾ٘رٍ  ٣َٝ15ٍ جُىجن٤ِس جُٛحوٌ ك٢ 

٢ٗء ذحُ٘ٓرس ٣ٍَُٞ جُٛكس ك٢ ٓؿحٍ جُٛكس جُؼحٓس جُٔكحكظس ػ٠ِ جالٖٓ جُؼحّ ٝٗلّ جُ

 ًًُٝي جُٗإٔ ذحُ٘ٓرس ُرحه٢ جٌَُٞجء ًَ ك٢ ٓؿحُٚ.

 :عهى انصعٍذ اإلقهٍمً .ب 

٢ٛٝ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس جُط٢ ضْٜ جُؿٔحػحش جُطٍجذ٤س ق٤ع جٜٗح ضٔحٌِ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ 

أ١ ج٠ُ جألؾُٜز جُؼٔحُس أٝ جإله٤ِْ ٣ٝؼٞو جالنطٛح٘ ك٤ٜح ج٠ُ جإلوجٌز جُٔك٤ِس ك٢ ٖو٤ٜح 

 جُٔٔػِس ُِِٓطس ج٣ًٍُُٔس ٝجألؾُٜز جُٔ٘طهرس 

 :انسهطت انمحهٍت انممثهت نهسهطت انمركسٌت  -1

 : ق٤ع جٜٗح ضطٌٕٞ ٖٓ 1959كرٍج٣ٍ  15جٕ جُِٓطس جُٔك٤ِس هى قىوٛح هحٕٗٞ 

 ٝالز جُؿٜحش ٝػٔحٍ جألهح٤ُْ ٝجُؼٔحالش  -

 ٌؤْحء جُىٝجتٍ  -

 (.جُرحٖٞجش ٝجُوٞجوس )ٌؤْحء جُٔوح٠ؼحش جُك٣ٍٟس ٝجُو٣ٍٝ -

  :انىالة وانعمال -أ

٣ٔحٌِ جُٞالز ٝ جُؼٔحٍ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس جُؼحٓس ٖٓ نالٍ ضٔػ٤ِْٜ أٝال ُِِٓطس 

جُط٘ل٣ً٤س ذحألهح٤ُْ ٝ جُؼٔحالش، ٝغح٤ٗح ٖٓ نالٍ ئْ٘حوْٛ ٜٓٔس جُكلحظ ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ، ًٔح 
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٘ جُهحٚس ٝ جُٔو٘٘س، ٣ٔحٌْٕٞ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس جُهحٚس ٖٓ نالٍ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘ٛٞ

 ٤ٗٞ٣1992ٞ  17ٖٓ ظ٤ٍٜ  71جُٔحوز : كل٢ ٓؿحٍ جُطؼ٤ٍٔ ٓػال ٣ٔحٌِ جُؼٔحٍ ٠ٍٖس جُطؼ٤ٍٔ

جُط٢ ٓ٘كص ِْطس جألٍٓ ذٜىّ ؾ٤ٔغ أٝ ذؼٝ  جُٔطؼِن ذحُطؼ٤ٍٔ 012-90جُٛحوٌ ذط٘ل٤ً هحٕٗٞ 

ز جُػحُػس ٖٓ ٠ٝروح ُِلوٍز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔحو، جُر٘حء جُٔهحُق ُِٟٞجذ١ جُٔوٌٍز ك٢ جُوٞج٤ٖٗ

كاٜٗح  جُٔطؼِن ذحُطؿُتحش جُؼوح٣ٌس ٝجُٔؿٔٞػحش ج٤ٌُ٘ٓس ٝضو٤ْٓ جُؼوحٌجش 25-90جُوحٕٗٞ ٌهْ 

ٓ٘كص ُِؼٔحٍ ِْطس ض٤ِْٓ جإليٕ ذاقىجظ ضؿُتحش ػوح٣ٌس ئيج ًحٕ جُؼوحٌ ٣ٞؾى ك٢ ؾٔحػط٤ٖ 

أٝ ػىز ؾٔحػحش ٝيُي ذطل٣ٞٝ ٖٓ ٣ٍَٝ جُىجن٤ِس ٝذؼى جْططالع ٌأ١ ٌؤْحء جُٔؿحُّ 

ٔك٤ِس جُٔؼ٤٘س، ًٔح ٣ٔحٌْٕٞ ٠ٍٖس ج٤ُٛى ٝقَٔ جُٓالـ جُظحٍٛ ٖٓ نالٍ ٓ٘كْٜ جُ

 . ٍُِنٙ ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ

 جُٔطؼِن 1977كرٍج٣ٍ  ٣15٘ٙ جُلَٛ جُؼحٍٖ ٖٓ جُظ٤ٍٜ ج٣ٍُٗق ذطح٣ٌم  

 ذحنطٛحٚحش جُؼحَٓ ػ٠ِ جٕ ٣ٌِق جُؼحَٓ ذحُٔكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ ك٢ جُؼٔحُس أٝ جإله٤ِْ

ٔحٍ جُوٞجش جُٔٓحػىز ٝهٞجش جألٖٓ ٝجالْطؼحٗس ذحُىٌى ج٢ٌُِٔ ٝجُوٞجش ٣ٝؿَٞ ُٚ جْطؼ

 . جُِٔٓكس ج٤ٌُِٔس ٠رن ج٠ٍُٝٗ جُٔكىوز ذوحٕٗٞ

٠ إٔ جُؼحَٓ ٤ٓ٣ٍ ػ٠ِ ٝؾٚ ٣ٝ٘ٙ جُلَٛ جُػحُع ٖٓ ٗلّ جُظ٤ٍٜ ج٣ٍُٗق ػِ 

ٝضكص ِْطس ٣ٍَٝ جُىجن٤ِس ٗٗح٠حش ٌؤْحء جُىٝجتٍ ٌٝؤْحء جُٔ٘ح٠ن جُك٣ٍٟس  جُهٛٞ٘

  .٣ٝس جُرحٖح ٝجُوحتىٝجُوٍ
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 :انباشىاث وانقىاد -ب

ًحٕ جُرحٖٞجش ٝجُوٞجو ْٛ ج٣ًُٖ ٣ٔحٌْٕٞ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس جُٔك٤ِس ئ٠ُ قىٝو ْ٘س 

٣طْ ض٣َٞغ  44ق٤ع جٚىٌ ظ٤ٍٜ ض٘ظ٤ْ جُؿٔحػحش جُٔك٤ِس، ٝذٔٞؾد جُٔحوز  1976

ِٓطحش جنطٛحٚحش ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ذ٤ٖ جُِٓطس جُٔك٤ِس ٌٝت٤ّ جُٔؿِّ جُؿٔحػ٢ " ئٕ جُ

جُٔهُٞس ُِرحٖٞجش ٝ جُوٞجو ك٢ ٤ٓىجٕ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس جُؿٔحػ٤س ًًٝج جُٜٔحّ جُٔٓ٘ىز ئ٤ُْٜ 

. ذٔٞؾد جُ٘ٛٞ٘ جُط٣ٍٗؼ٤س ٝ جُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔؼٍٔٞ ذٜح ض٘وَ ئ٠ُ ٌؤْحء جُٔؿحُّ جُؿٔحػ٤س

ئال إٔ ًٛٙ جُٔحوز ُْ ضٌٖ ٝجٞكس ئ٠ُ قى ٓح ك٢ ض٣َٞغ جالنطٛحٚحش ٓٔح أوٟ ئ٠ُ ضىجنِٜح غْ 

ُٝطؿحَٝ ًٛج جُط٘حَع ك٢ جالنطٛح٘ ؾحء ج٤ُٔػحم . ئ٠ُ ض٘حَػٜح ك٢ جُؼى٣ى ٖٓ جألق٤حٕ

ٓ٘ٚ ك٢ ضكى٣ى جنطٛحٚحش ج٠ٍُٗس  49وه٤وح ٤ٖثح ٓح ٖٓ نالٍ جُٔحوز  2002جُؿٔحػ٢ ُٓ٘س 

جإلوج٣ٌس ُِِٓطس جُٔك٤ِس، ٝؾَ ًٛٙ جالنطٛحٚحش ضىنَ ك٢ ٓؿحٍ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس جُهحٚس 

 .٠ٍٖس ٍٓجهرس ٗٗح٠ جُرحػس جُٔطؿ٤ُٖٞ، ٠ٍٖس ٍٓجهرس جألغٔح٠ًٍٕٗس جُٜٖٔ جُكٍز ٝ

 انجماعٍت وانجماعاث انمقاطعاث: سرؤساء انمجان -

ٍُت٤ّ جُٔؿِّ جُؿٔحػ٢ ٜٓحّ ًر٤ٍز ذك٤ع أٗٚ ئيج ًحٗص جنطٛحٚحش ٌؾحٍ جُِٓطس  

ٓكىوز ػ٠ِ ْر٤َ جُكٍٛ كحٕ جنطٛحٚحش ٌؤْحء جُؿٔحػحش ك٢ ٤ٓىجٕ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس 

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔ٘ظْ  100ػحٓس كوى ضْ جُط٤ٛ٘ٙ ػ٤ِٜح ٖٓ نالٍ جُٔحوز  ٢ٛ جنطٛحٚحش

"٣ٔحٌِ ٌت٤ّ ٓؿِّ جُؿٔحػس ٚالق٤حش ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس  ُِؿٔحػحش ق٤ع ٣٘ٙ ػ٠ِ أٗٚ

ك٢ ٤ٓحو٣ٖ جُٞهح٣س ٝجُٛكس ٝجُ٘ظحكس ٝج٤ٌُٓ٘س جُؼ٤ٓٞٔس ْٝالٓس جٌٍُٔٝ ٝيُي ػٖ ٣ٍ٠ن 

 جضهحي هٍجٌجش ض٘ظ٤ٔ٤س.
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 2002ٖٓ ج٤ُٔػحم جُؿٔحػ٢ ُٓ٘س  104وح٠ؼس كرٔٞؾد جُٔحوز أٓح ٌت٤ّ ٓؿِّ جُٔ

 .٣ٔحٌِ جنطٛحٚحش ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ك٢ ٓؿحٍ جُطؼ٤ٍٔ ٝك٢ ٤ٓحو٣ٖ جُٛكس ٝ جُ٘ظحكس

ٓٔح ْرن كإ ًَ ٖٓ ٌت٤ّ جُٔؿِّ جُؿٔحػ٢ ٌٝت٤ّ ٓؿِّ جُٔوح٠ؼس ٣ٔحٌْٕٞ ج٠ٍُٗس 

طس جُٔك٤ِس ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس جُهحٚس، ك٢ ق٤ٖ ضٔحٌِ جُِٓ - جُؿٔحػ٤س - جإلوج٣ٌس جُٔك٤ِس

 .جُؼحٓس ٜٝٓ٘ح جُهحٚس

ضؿىٌ جإلٖحٌز ئ٠ُ جٗٚ ال ٣ٌٖٔ ك٢ أ١ قحٍ ٖٓ جألقٞجٍ ضل٣ٞٝ ٚالق٤حش ج٠ٍُٗس  

ذطح٣ٌم  2001جإلوج٣ٌس ئ٠ُ جُهٞج٘، ًٛج ٓح أًىضٚ جُٔكٌٔس جإلوج٣ٌس ذحٍُذح٠ ك٢ قٌٜٔح ٌهْ 

حّ ػٖ ٣ٍ٠ن ػوٞو جٓط٤حَ ًٔح ٌُٖ ق٤ع إٔ ضىذ٤ٍ ٍٓكن ػ: ٝج١ًُ ؾحء ك٤ٚ 2008وؾ٘رٍ  22

ٛٞ جُكحٍ ك٢ ٗحَُس جُكحٍ ًحٕ ذ٘حءج ػ٠ِ ضل٣ٞٝ ٚالق٤حش ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس، ٛحضٚ 

ح ضْ ضأ٤ًىٙ أ٣ٟح ك٢ ًٔ. جُٛالق٤س جُط٢ ال ٣ٌٖٔ ضل٣ٟٜٞح ألٜٗح ضىنَ ك٢ ئ٠حٌ جُ٘ظحّ جُؼحّ

وج٣ٌس ٝضٍض٤رح ًُُي ٚىٌ ػٖ جُٔكٌٔس جإل 2009جذ٣ٍَ  16جُٛحوٌ ذطح٣ٌم 745قٌْ ٌهْ 

ق٤ع  2009وؾ٘رٍ  21ذطح٣ٌم  09.12.236ك٢ جُِٔق ٌهْ  2616ذحٍُذح٠ قٌْ ضكص ٌهْ 

نٍؼ ًٛج جُكٌْ ذوحػىز ٝجٞكس ٝٛٞ إٔ ٚالق٤حش ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٣وّٞ ذٜح ٌؤْحء 

ٖٓ جُظ٤ٍٜ جُٔطؼِن ذحُط٘ظ٤ْ جُؿٔحػ٢، ٝجٗٚ ال ٣ٌٖٔ  44جُٔؿحُّ جُؿٔحػ٤س ٠روح ُِلَٛ 

ُهح٘. ٖٓ ٗحق٤س غح٤ٗس ٣ٌٖٔ جُٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞٝ ػٖ جألٍٞجٌ ضل٣ٟٜٞح ألٖهح٘ جُوحٕٗٞ ج

 جُ٘حضؿس ػٖ ٓٔحٌْس ٚالق٤حش ج٠ٍُٗس جالوج٣ٌس ٖٓ هرَ أٖهح٘ جُوحٕٗٞ جُهح٘

جٕ جُِٓطس جُٔك٤ِس ذحػطرحٌٛح ٓٔػَ جُِٓطس ج٣ًٍُُٔس ضطٞكٍ ػ٠ِ ؾحٗد ٓكىو ُِطىنَ  

ٖٓ  110ح ضطٟٜٔ٘ح جُٔحوز ك٢ ٓؿحٍ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس جُؼحٓس ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُٔك٢ِ ٝٛٞ ٓ

جُٔ٘ظْ ُِؿٔحػحش ق٤ع ض٘ٙ ػ٠ِ جنطٛح٘ جُِٓطس جُٔك٤ِس جُٔٔػِس  113.14جُوحٕٗٞ ٌهْ 
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ُِِٓطس ج٣ًٍُُٔس ك٢ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ ٝجالٖٓ جُؼ٢ٓٞٔ ٝجيج ًحٗص جُٞهح٣س ٢ٛ جنطٛح٘ 

ِ ؾحٗرح ٖٓ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس كٔؼ٠٘ يُي إٔ جألؾُٜز جُٔك٤ِس جُٔٔػِس ُِِٓطس ج٣ًٍُُٔس ضٔحٌ

ًٛج جالنطٛح٘ ًٛج ذحإلٞحكس ج٠ُ جالنطٛحٚحش جُٔٓ٘ىز ج٤ُٜح ذٔٞؾد جُ٘ٛٞ٘ جُط٣ٍٗؼ٤س 

ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔؼٍٔٞ ذٜح ك٢ ج٤ُٔحو٣ٖ جألنٍٟ ٓػَ جُكن ك٢ ضأ٤ّْ جُؿٔؼ٤حش ٝجُطؿٔؼحش 

جُؼ٤ٓٞٔس ٝجُٛكحكس ٝجُ٘وحذحش ج٤ُٜ٘ٔس ٝجالٗطهحذحش ٝضٓه٤ٍ جألٖهح٘ ٝجُٔٔطٌِحش ٝجُط٘ظ٤ْ 

ُِرالو ك٢ قحُس جُكٍخ ج٠ُ ؿ٤ٍ يُي  جُؼحّ
42
. 

  وسائل الشرطت إلاداريت: الثاهيت الفقرة

 ضطٞكٍ ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُْٞحتَ ٜٓ٘ح ٓح جٕ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ك٢ ٓٔحٌْطٜح ُٜٔحٜٓح

ٛٞ يٝ ٠حذغ كٍو١ ٝ جُط٢ ضٌٜٔ٘ح ٖٓ جؾرحٌ جُٔهحُل٤ٖ  ٛٞ يٝ ٠حذغ هح٢ٗٞٗ ٜٝٓ٘ح ٓح

ػ٠ِ جالٓطػحٍ ُٜح كِٜح جُكن ك٢ جٚىجٌ هٍجٌجش ض٘ظ٤ٔ٤س  ُِ٘ٛٞ٘ جُط٣ٍٗؼ٤س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س

 : ٢ٛٝ جُط٢ ض٠ٔٓ هٍجٌجش جُٟر١ ٝهٍجٌجش كٍو٣س ٝقوٜح ك٢ جْطؼٔحٍ جُوٞز

 :انقراراث انتىظٍمٍت .أ 

جُوٍجٌجش جُط٘ظ٤ٔ٤س ٢ٛ ضِي جُوٍجٌجش جُط٢ ضكط١ٞ ػ٠ِ هٞجػى ػحٓس ٝٓؿٍوز ٢ٌُ 

ٖ ٓؼٍكس ٖٓ ٤ْطرن ػ٤ِْٜ جُوٍجٌ ٣ٌٔ ضطرن ػ٠ِ ػىو ٓؼ٤ٖ ٝؿ٤ٍ ٓكىو ٖٓ جألٖهح٘ ٝال

ذٌٛٞز ٓٓروس يُي إٔ جُؼَٔ أٝ جُطٍٛف جُط٘ظ٢ٔ٤ ٚىٌ ٢ٌُ ٣طرن ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣ٞؾى ك٢ 

ًٍُٓ هح٢ٗٞٗ ٓؼ٤ٖ ضؿحٙ جإلوجٌز جُؼحٓس ٝجُوٍجٌجش جُط٘ظ٤ٔ٤س ك٢ ٓؿحٍ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٢ٛ 
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ٓح ض٠ٔٓ جٍُٔج٤ْْ جُط٘ظ٤ٔ٤س 
43

ُؼحّ ذٔىُٞالضٚ ٢ٛٝ ضِي جُط٢ ضٛىٌ ُِٔكحكظس ػ٠ِ جالٖٓ ج 

 . جُٛكس جُؼحٓس –ج٤ٌُٓ٘س جُؼحٓس  –جالٖٓ جُؼحّ : جُػالغس

ٝجُوٍجٌ جُط٘ظ٢ٔ٤ ًأ١ هٍجٌ جوج١ٌ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٓكطٍٓح ُٔرىأ جٍُٔٗٝػ٤س جإلوج٣ٌس 

ٝك٢ جٌضرح٠ ذٔؿحٍ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس كحٗٚ ٣ٌٖٔ جٚىجٌ هٍجٌجش ض٘ظ٤ٔ٤س ك٢ جُٔؿحالش 

جُطح٤ُس
44

: 

 ٠ٍٖس جُٛكس جُؼحٓس  -

 ٠ٍس جُ٘ظحكس ٖ -

 ٠ٍٖس ج٤ٍُٓ ٝجُؿٞالٕ ْٝالٓس جٌٍُٔٝ  -

 ٠ٍٖس جُٔإْٓحش جُٞن٤ٔس ٝجُُٔػؿس ٝجُهط٤ٍز  -

 ٠ٍٖس جُٔوحذٍ ٝجُىكٖ ٝٗوَ جألٓٞجش ٝذٞجْطس ٤ْحٌجش جإلْؼحف ٝجْطهٍجؼ جُؿػع -

  .٠ٍٖس جُطؼ٤ٍٔ ٝجُر٘حء -

 انقراراث انفردٌت:  .ب 

هح٤ٗٞٗس ٓكىوز ٝػحوز ٓحضْٜ ٓح ٤ٔ٣ُ جُوٍجٌ جُلٍو١ جٗٚ هٍجٌ جوج١ٌ ٣ْٜ ٝٞؼ٤س 

جإلوج٣ٌس جُلٍو٣س ٣ٌٖٔ إٔ ضطهً  ٖهٛح ذؼ٤٘ٚ ٝك٢ ج٠حٌ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس كحٕ جُوٍجٌجش

 : جألٌٖحٍ جُوح٤ٗٞٗس جُطح٤ُس

                                                           
ش ي املشحع في اليشاط إلاداسي املغشبي- 43 د ، ظلعلت إضاءاث في الذساظاث اللاهىهُت، العذالذكخىس عبذ الىاحذ اللَش

 54- 55ص  ،2019، معبعت ألامىُت، الشباط 8
 هفغ املشحع العابم اعالٍ - 44
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  :انترخٍض -1

جُطٍن٤ٙ ٣ؼ٢٘ جاليٕ أٝ جُٔٞجكوس ػٖ جُِٓطس جإلوج٣ٌس جُٔهطٛس ُٔٔحٌْس ٗٗح٠ 

هحػحش  ًحُٔوح٢ٛ: ٜٖٓ نحٚس ال ض٘ظٜٔحٓؼ٤ٖ ٣ْٜٝ ًحكس جُٔؿحالش ذٔح ك٤ٜح جُط٢ ضِي 

 ذ٤غ جُٔطال٤ٖحش.... ،٤ٌٓح٤ٗي ج٤ُٓحٌجش ،جألٗٗطس جُٛ٘حػ٤س ،جألُؼحخ

إٔ ذحه٢ ِْطحش ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ال ٣ٌٜٔ٘ح إٔ ضٍنٙ ذ٘ٗح٠ ٓؼ٤ٖ جال ذؼى  حًٔ

ضأًىٛح ٖٓ ػىّ جُٔٓحِ ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ٢ٛٝ ٓٓأُس ٤ُٓص ذح٤ٓ٤ٍُز نحٚس ٝإٔ جُطٗىو ك٢ ٓ٘ف 

جن٤ٙ ذؼِس جُٔٓحِ ذحُ٘ظحّ جُؼحّ هى ٣ّٔ ذحُك٣ٍحش جُلٍو٣س ْٞجء ًحٕ هٍجٌ جُطٍن٤ٙ جُطٍ

 كٍو٣ح أٝ ض٘ظ٤ٔ٤ح 

 مر: األ -2

٣ٝطؼِن جألٍٓ ذاٚىجٌ هٍجٌ كٍو١ ٟٓٔ٘ٚ جٚىجٌ هٍجٌ جوج١ٌ جٍٓ ج٠ُ كٍو ٓكىو  

م ُِو٤حّ ذ٢ٗء ٓؼ٤ٖ ًاَجُٚ ٗلح٣حش ٖٓ جُط٣ٍن جُؼحّ أٝ ٛىّ ٍُٓ٘ ج٣َ ُِٓو٠ٞ أٝ جؿال ذًجضٚ

 ... أٝ ٓو٠ٜ ٓػال ٓكَ ٓح

  :انمىع -3

هٍجٌ جُٔ٘غ ٣ٌٖٔ إٔ ٣َٗٔ ٓؿحالش ٓطؼىوز ًٔ٘غ كطف ٓو٠ٜ ك٢ ْحػحش ٓطأنٍز ٖٓ 

 أٝ ٓ٘غ ػٍٜ ك٤ِْ ٤ْ٘ٔحت٢ج٤َُِ أٝ ٓ٘غ ض٘ظ٤ْ ٓظحٍٛز أٝ ٓ٘غ جٚىجٌ و٣ٌٝس 

  انقىة انمادٌت: .ج 

ٝجؾٍجءجضٚ جُرط٤ثس ُٔ٘غ ٣ؿَٞ ُإلوجٌز جْطؼٔحٍ جُوٞز جُٔحو٣س وٕٝ جُِؿٞء ج٠ُ جُوٟحء 

جنطالٍ جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝجؾرحٌ جالكٍجو ػ٠ِ جقطٍجّ أقٌحّ جُوحٕٗٞ ٝيُي ذحالْطؼحٗس ذحُوٞجش 
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جُٔٓحػىز ٝهٞجش ج٠ٍُٗس ٝجُىٌى ج٢ٌُِٔ ٝجُوٞجش جُِٔٓكس ج٤ٌُِٔس ٝكن ج٠ٍُٝٗ جُٔوٌٍز 

  .هحٗٞٗح ٝيُي ك٢ قحُس ض٣ٍٛف جُوحٕٗٞ ذًُي ٝك٢ قحُس جٌٍُٟٝز

 أهواع الشرطت إلاداريت : ثتالفقرة الثال

هرَ جُكى٣ع ػٖ أٗٞجع جُٟر١ جإلوج١ٌ ضؿىٌ جإلٖحٌز ج٠ُ جُط٤٤ُٔ ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ ٗٞع جنٍ 

ُٝؼَ جالنطالف ٣ظٍٜ ك٢ جُٜىف ج١ًُ ٣ٓؼ٠ ج٠ُ ضكو٤وٚ . ٖٓ جُٟر١ ٝٛٞ جُٟر١ جُوٟحت٢

 يُي إٔ ٜٓٔس جُٟر١ جإلوج١ٌ ٢ٛ ٝهحت٤س ضطٔػَ ك٢ جُؼَٔ ػ٠ِ ٤ٚحٗس. ًَ ٗٞػ٢ جُٟر١

أٓح جُٟر١ جُوٟحت٢ كططؿ٠ِ  جُ٘ظحّ ذٔ٘غ جالػٔحٍ جُط٢ ٖٓ ٖأٜٗح جالنالٍ ذٚ هرَ ٝهٞػٜح

ٝض٘ل٤ً جُؼوٞذس ك٤ْٜ ػوحذح  ٜٓٔطٚ ك٢ جٌُٗق ػٖ جُؿٍجتْ ٍٝٓضٌر٤ٜح ض٤ٜٔىج ُطوى٣ْٜٔ ُِٔكحًٔس

 . ؿ٤ٍ إٔ جنطالف ٗٞػ٢ جُٟر١ ال ٣ٔ٘غ ٝؾٞو ػالهحش ٓطرحوُس ذ٤ٜ٘ٔح. ُْٜ ٝػرٍز ُـ٤ٍْٛ

ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ذحُ٘ظٍ ج٠ُ ٠ر٤ؼطٜح ج٠ُ ٠ٍٖس ئوج٣ٌس ػحٓس ٠ٍٖٝس  ٝض٘وْٓ 

ئوج٣ٌس نحٚس ٝذحُ٘ظٍ ج٠ُ جُ٘طحم جُطٍجذ٢ ُٔٔحٌْس ٗٗح٠ٜح ج٠ُ ٠ٍٖس ئوج٣ٌس ٤٘٠ٝس 

 .٠ٍٖٝس ئوج٣ٌس ٓك٤ِس

  :انضبظ اإلداري انعاو .أ 

 ٛٞ جُٟر١ ج١ًُ ٣ٜىف ج٠ُ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ ذٔىُٞالضٚ جُػالغس جُٔؼٍٝكس ٢ٛٝ: 

جألٖٓ جُؼحّ ٝجُٛكس جُؼحٓس ٝج٤ٌُٓ٘س جُؼحّ ٝٛٞ ٣كَٔ ٠حذغ جُؼ٤ٓٞٔس ٝجُطؿ٣ٍى ك٢ جُك٤حز 

  .جالؾطٔحػ٤س
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 انضبظ اإلداري انخاص:  .ب 

٣ٝو٤ٔٚ جٍُٔٗع ذوٞج٤ٖٗ نحٚس ُط٘ظ٤ْ ٗٗح٠ ٓؼ٤ٖ ٣ٝؼٜى ذٚ ج٠ُ ِْطس ئوج٣ٌس نحٚس  

جُؼحّ ٝٓغ يُي  ًٝٛٙ جألٛىجف هى ضٌٕٞ ٖٞٔ جُٟر١ جإلوج١ٌ. ذوٛى ضكو٤ن أٛىجف ٓكىوز

جُؼحّ ًٔح  جإلوج٣١ٌؼٜى ذٜح ج٠ُ ٤ٛثس ئوج٣ٌس نحٚس ذىال ٖٓ ذوحتٜح ك٢ جنطٛح٘ ٤ٛثس جُٟر١ 

ٛٞ جُٗإٔ ك٢ جٍُهحذس ػ٠ِ جُٔكالش جُهطٍز ٝجٍُٟٔز ذحُٛكس جُؼحٓس ٝهى ضٌٕٞ ضِي جألٛىجف 

نحٌؾس ػٖ ج٠حٌ أٛىجف جُٟر١ جإلوج١ٌ جُؼحّ ٝيُي ًحُٟر١ جإلوج١ٌ جُهح٘ ذحألغحٌ 

ٗحش أٝ ٝجُٟر١ جإلوج١ٌ جُهح٘ ذح٤ُٛى ُِٔكحكظس ػ٠ِ جُك٤ٞج. ِٔكحكظس ػ٠ِ جالغحٌ جُوى٣ٔسُ

.... جإلوج١ٌ ذٍٔجهرس جألْؼحٌ ُكٔح٣س جُٔٓط٤ٌِٜٖ ٖٓ جْطـالٍ جُطؿحٌجألْٔحى ٝجُٟر١ 
45

 

 انضبظ اإلداري انىطىً وانضبظ اإلداري انمحهً 

  :انضبظ اإلداري انىطىً .أ 

ًٌَ ٣ٝٔحٌْٚ ٌت٤ّ جُكٌٞٓس ٝجُٔهطٕٛٞ ٖٓ ٣َٝٗٔ جنطٛحٚٚ ٗطحم جُىُٝس 

 . ٌؾحٍ جُِٓطس ج٣ًٍُُٔس

 انضبظ اإلداري انمحهً: .ب 

جنطٛحٚٚ ك٢ ؾُء ٓؼ٤ٖ ٖٓ ئه٤ِْ جُىُٝس ًحُؿٜس ٣ٝٔحٌْٚ ػحَٓ جُؼٔحُس  ٣ٝ٘كٍٛ

أٝ جإله٤ِْ ًٍُٓ جُؿٜس أٝ جُؼٔحُس أٝ جإله٤ِْ ٣ٝٔحٌْٚ جُؼحَٓ ًحُؿٔحػس جُك٣ٍٟس ٝجُؿٔحػس 

                                                           
العبعت 2010 -1431ٌملاسهت العبعت العابعت مع اخش املعخجذاث  ملُكت الطشوخ " اللاهىن إلاداسي " دساظت - 45

 العابعت 
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ًَ ك٢  جُو٣ٍٝس ٣ٝٔحٌْٚ ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ ٌؤْحء ٓؿحُّ ضِي جُؿٔحػحش ٝجُرحٖٞجش ٝجُو٤حو

ٝإٔ ٣طْ يُي  2002ٖٓ ج٤ُٔػحم جُؿٔحػ٢ ُٓ٘س  49جُٔحوز ضوط٢ٟ ذٚ  ٓؿحُٚ ٝيُي ٝكن ٓح

 ضكص جٍٖجف ٣ٍَٝ جُىجن٤ِس 

 خصائص الشرطت إلاداريت  الفقرة الرابعت:

٣طٔطغ جُٟر١ جإلوج١ٌ ذؼىز نٛحتٙ ض٤ُٔٙ ػٖ ؿ٤ٍٙ ٖٓ ٗٗح٠حش جإلوجٌز ٣ٌٖٝٔ 

 : قٍٛ ًٛٙ جُهٛحتٙ ك٤ٔح ٢ِ٣

جُط٘ل٣ً٤س ٝال ضٔحٌْٚ ؾٜحش ٗٗح٠ ضرحٍٖٙ جإلوجٌز أ١ جُِٓطس : انصفت انعضىٌت -

 . أنٍٟ ض٣ٍٗؼ٤س ًحٗص هٟحت٤س أٝ ؿ٤ٍٛح

جٕ كٌٍز ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ضؼطرٍ ٓظٍٜج ٖٓ ٓظحٍٛ : ٚلس جُطؼر٤ٍ ػٖ ج٤ُٓحوز -

جُِٓطس جُؼحٓس ٝج٤ُٓحوز ك٢ ٓؿحٍ جُٞظ٤لس جإلوج٣ٌس ك٢ جُىُٝس ٝضطؿٓى كٌٍز ج٤ُٓحوز 

جُط٢ ضٔحٌْٜح ِْطحش جُٟر١ ٝجُِٓطس جُؼحٓس ك٢ ٓؿٔٞع جالٓط٤حَجش جالْطػ٘حت٤س 

ٝضو٤٤ى أٝ ٞر١ جُك٣ٍحش  جإلوج١ٌ ذٜىف جُٔكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ ك٢ جُىُٝس

 جُلٍو٣س.

ػٔٞٓح جُٟر١ جإلوج١ٌ ٛٞ جؾٍجء ضرحٍٖٙ جُِٓطس جإلوج٣ٌس : انصفت االوفرادٌت -

كٜٞ ٣أنً ك٢ ؾ٤ٔغ  ذاٌجوضٜح جُٔ٘لٍوز ٝضٜىف ٖٓ نالُٚ ج٠ُ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ

ُكحالش ٌَٖ جؾٍجء جٗلٍجو١ أ١ ٌَٖ أٝجٍٓ ضٛىٌ ٖٓ جُِٓطس جإلوج٣ٌس ك٢ ٤ٚـس ج

هٍجٌجش ئوج٣ٌس ال ضهٟغ ُِٔٓحٝز جٝ جالضلحم ْٞجء ًحٗص ًٛٙ جُوٍجٌجش كٍو٣س أٝ 

 . ض٘ظ٤ٔ٤س
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٣ط٤ُٔ جُٟر١ جإلوج١ٌ ذحُطحذغ جُٞهحت٢ كٜىكٚ ٝهحت٢ ٢ٍٓ٣ ج٠ُ : انصفت انىقائٍت -

ذؼحو جُٔهح٠ٍ ػٖ جألكٍجو ٖٝٓ جُؼحٓس ٖٓ نالٍ ئوجخ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝج٥

  .ضْ ػٖ جُٔؿطٔغ

٣وٛى ذٜح إٔ جإلوجٌز ضطٔطغ ذِٓطس ضوى٣ٍ٣س ك٢ ٓٔحٌْس : انصفت انتقذٌرٌت -

جإلؾٍجءجش جُٟرط٤س كٌِٔح ضر٤ٖ ُٜح إٔ ػٔال ٓح ٤ْ٘طؽ ػ٘ٚ نطٍ جال ٣ٝلٍٜ ػ٤ِٜح 

 . ضلحو١ ٝهٞع ًٛج جُهطٍ ٝجُطىنَ هرَ ٝهٞػٚ

ٌؿْ ٓح ضطٔطغ ذٚ جإلوجٌز ٖٓ ِْطس ضوى٣ٍ٣س ك٢ ٓٔحٌْس : ٍٍذٌتانصفت انتق -

جإلؾٍجءجش جُٟرط٤س جال أٜٗح ضرو٠ ٓو٤ىز ذٔؿحٍ جُٟر١ جإلوج١ٌ جُٔكىو ذطكو٤ن جُ٘ظحّ 

جُؼحّ ٝػىّ ضؿحَٝٙ ٗظٍج ُٔح ُِٟر١ جإلوج١ٌ ٖٓ نطٌٞز ػ٠ِ جُك٣ٍحش جُؼحٓس
46
. 
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 المبحث الثاني: 
 ارية وتنازعهاالشرطة اإلد مجال إختصاص

ن٤ِٖ ك٢ ٓؿحٍ إلوج٣ٌس ٣طٓغ ذحضٓحع ًٝػٍز جُٔطىئٕ ٓؿحٍ ئنطٛح٘ ج٠ٍُٗس ج

ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ ج٢٘٠ُٞ ًًُٝي ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُٔك٢ِ جألٍٓ ج١ًُ ٣طٍـ 

 ٌَٓٗ جُط٘حَع ك٢ ئنطٛح٘ جُِٓطحش جإلوج٣ٌس جٌُِٔلس ذحُٟر١ جإلوج١ٌ.

وج٣ٌس جُٔطٔػِس ك٢ جُِٓطحش جإلوج٣ٌس كٔح ٢ٛ ئيٕ قىٝو ئنطٛحٚحش ج٠ٍُٗس جإل

جُؼحٓس. ٝجُِٓطحش جإلوج٣ٌس جُٔ٘طهرس ج٢ُٗء ج١ًُ ٣ىػٞٗح ئ٠ُ ضر٤حٕ أٝ ض٤ٞٞف قىٝو 

ئنطٛحٚحش ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ ج٢٘٠ُٞ ٝئنطٛحٚحضٜح ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُٔك٢ِ 

 ٓغ جإلٖحٌز ئ٠ُ نٛحتٙ ًَ ٝجقىز ٜٓ٘ٔح.

ع أٝ جُطىجنَ ك٢ ٓؿحٍ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٓغ غْ ْ٘وّٞ ذحُططٍم ئ٠ُ ٌَٓٗ جُط٘حَ

ضر٤حٕ وٌٝ جُوٟحء جإلوج١ٌ ك٢ جُكلحظ ػ٠ِ جٍُٔٗٝػ٤س جُوح٤ٗٞٗس أغ٘حء ٓٔحٌْس ج٠ٍُٗس 

 جإلوج٣ٌس ألػٔحُٜح.

 المطلب األول: سلطات الشرطة اإلدارية وطنيا ومحليا
ضٔحٌِ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٖٓ ػىز ِْطحش ئوج٣ٌس، كوى ضٔحٌِ ٖٓ ٠ٍف ٠ٍٖس 

٣س ػحٓس أٝ ٠ٍٖس ئوج٣ٌس نحٚس، ًٔح ضٔحٌِ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ ج٢٘٠ُٞ ئوجٌ

ٝػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُؿٔحػحش جُطٍجذ٤س ٖٓ ٠ٍف جُِٓطس جُٔك٤ِس: ٝجألؾُٜز جُٔ٘طهرس، ضٔحٌِ 

ِْطحش ج٠ٍُٗس
47
. 

                                                           
 .60ي: "اليشاط إلاداسي"، املشحع العابم، ص: ش عً عبذ الىاحذ اللَش - 47
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 الفقرة ألاولى: إختصاصاث الشرطت إلاداريت على املستوى الوطني

ج٢٘٠ُٞ ك٢ ٌت٤ّ  ٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ػ٠ِ جُٔٓط٣ٌٟٖٞٔ ضكى٣ى ج٤ُٜثحش جُط٢ ضٔحٌِ ج

جُٞج٢ُ أٝ جُؼحَٓ، جُرحٖٞجش ٝجُوٞجو، ٝأن٤ٍج ٌؤْحء جُٔؿحُّ جُؿٔحػ٤س  ،جٌَُٞجء ،جُكٌٞٓس

 س".٣٘ٔوح٠ؼحش ك٢ ئ٠حٌ ٗظحّ "ٝقىز جُٔىٝجُ

٣ٔحٌِ ٌت٤ّ جُكٌٞٓس ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ج٤٘٠ُٞس جُؼحٓس ٝجُهحٚس، ٝيُي ذٔٞؾد 

ج١ًُ ٣ٔ٘ف ُٚ قن ٓٔحٌْس جُِٓطس جُط٘ظ٤ٔ٤س، ٖٝٓ نالٍ ًٛٙ جألن٤ٍز ٖٓ جُىْطٌٞ  90جُلَٛ 

ٜٓ٘ح ٝجُهحٚس، ٣ٛىٌ هٍجٌجش ض٘ظ٤ٔ٤س، ضٍضر١ ذٔهطِق ٓؿحالش ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس جُؼحٓس 

 ذحقطٍجٜٓح، ٝض٘ل٤ًٛح ُِكلحظ ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ. ٣ٝؼٜى ئ٠ُ جإلوجٌز

ٞه٤غ ذحُؼطق ٖٓ ُىٕ ٝضكَٔ جُٔوٌٍجش جُط٘ظ٤ٔ٤س جُٛحوٌز ػٖ ٌت٤ّ جُكٌٞٓس، جُط

 جٌَُٞجء جٌُِٔل٤ٖ ذط٘ل٤ًٛح.

ئ٠ُ جٌَُٞجء، ٣ٝٔحٌِ ًٛٙ جُِٓطحش ك٢ جُظٍٝف  ًٔح ٣ٌٖٔ إٔ ٣لٜٞ ذؼٝ ِْطٚ

 جُؼحو٣س، ئٗطالهح ٓٔح ٣ٔطٌِٚ ٖٓ جُٛالق٤حش جُٔٔ٘ٞقس ُٚ ك٢ ٤ٓىجٕ جُِٓطس جُط٘ظ٤ٔ٤س.

 :انىزراء

ز ػٖ ِْطحش ٞر١ ػ٠ِ نالف ٌت٤ّ جُكٌٞٓس، كرحه٢ جٌَُٞجء ٤ُٓٞج ئال ػرحٌ

ٖٓ نالٍ ضل٣ٞٝ  -نح٘، ذك٤ع ال ٣طٔطؼٕٞ ذِٓطحش ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ئال ذ٘ٙ نح٘ 

ٌت٤ّ جُكٌٞٓس ُرؼٝ ِْطحضٚ، ضًَٞ ئ٤ُْٜ ذٞجْططٜح ٜٓحّ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس جُهحٚس ك٢ 

 ٓؿحالش ٤ٓٝحو٣ٖ ٓكىوز.
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ٌُٖٝ، ذحٍُؿْ ٖٓ يُي، كْٜ ٓهطٕٛٞ ذحضهحي ذؼٝ جإلؾٍجءجش جُط٘ظ٤ٔ٤س جُؼحٓس 

جُٔطؼِوس ذط٤٤ٍٓ جإلوجٌجش جًُُٔٞٞس ئ٤ُْٜ ك٢ ٌَٖ هٍجٌجش َٝج٣ٌس، ٓغ جقطلحظ ٌت٤ّ 

 جُكٌٞٓس ذحضهحي ٍٓج٤ْْ ض٘ظ٤ٔ٤س ضْٜ ئوجٌضْٜ.

ًٝٛج جُٞٞغ، ٣هطِق ذحُ٘ٓرس ٣ٍَُٞ جُىجن٤ِس، ذحػطرحٌٙ أًػٍ جٌَُٞجء جقطٌحًح 

٣طهً ئؾٍجءجش  ٝٓٔحٌْس إلؾٍجء جُٟر١ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ ج٢٘٠ُٞ ك٢ جُكحالش جُؼحو٣س، ذك٤ع

٣ٝلٍٜ ه٤ٞوج آ٤ٗس ػ٠ِ جُك٣ٍحش جُلٍو٣س ٖٓ أؾَ قٔح٣س جُ٘ظحّ جُؼحّ. ٤ُّٝ ٣ٍَٝ جُىجن٤ِس 

ٝقىٙ، ج١ًُ ٣رحٍٖ ئؾٍجءجش جُٟر١ ذٌَٗ ؿ٤ٍ ٓرحٍٖ، ػٖ ٣ٍ٠ن جُطٞؾ٤ٜحش ٝجألٝجٍٓ جُط٢ 

٣ٞؾٜٜح ئ٠ُ ٍٓؤْٝٚ جُطحذؼ٤ٖ َُٞجٌز جُىجن٤ِس، ذَ جٌَُٞجء ج٥نٍٕٝ أ٣ٟح، ًَ ك٢ ٓؿحٍ 

جنطٛحٚٚ ٝهطحػٚ
48
. 

ٌت٤ّ ًٝٛج ٓح ضؼٍٞ٘ح ئ٤ُٚ نالٍ ئٖحٌض٘ح ٠ٍُِٗس جإلوج٣ٌس جُهحٚس ٝكٟال ػٖ 

جُكٌٞٓس ٝجٌَُٞجء، ج٣ًُٖ ٣ٔحٌْٕٞ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ج٤٘٠ُٞس جُؼحٓس ٝجُهحٚس، ْٞجء ذٌَٗ 

ٓرحٍٖ أٝ ذٌَٗ ؿ٤ٍ ٓرحٍٖ، ٣ٔحٌِ ٌؾحٍ جُِٓطس جُٔك٤ِس جنطٛحٚحش ٜٓٔس ك٢ ٤ٓىجٕ 

٣س جُٔك٤ِس جُؼحٓس ٝجُهحٚسج٠ٍُٗس جإلوجٌ
49
. 

 

 

 

                                                           
ت الفً والثلافت، معبعت املعاسف عً الذكخىس عبذ الل - 48 ادس باًىت: "أشكال اليشاط إلاداسي"، ميشىساث صاٍو

 .49و 48ظعُذ بىفخُل املشحع العابم، ص:  ذ. وسد عى34، ص: 2006الجذًذة الشباط 
ت الجماعُت"، املشحع العابم، ص:  - 49  .50ظعُذ بىفخُل: "الششظت إلاداٍس
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 الفقرة الثاهيت: إختصاصاث الشرطت إلاداريت على املستوى املحلي

٢ٛٝ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس جُط٢ ضْٜ جُؿٔحػحش جُطٍجذ٤س، ق٤ع أٜٗح ضٔحٌِ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ 

جُؼٔحُس أٝ جإله٤ِْ ٣ٝؼٞو جإلنطٛح٘ ك٤ٜح ئ٠ُ جإلوجٌز جُٔك٤ِس ك٢ ٖو٤ٜح أ١ ئ٠ُ جألؾُٜز 

ِطس ج٣ًٍُُٔس ٝجألؾُٜز جُٔ٘طهرسجُٔٔػِس ذحُٓ
50
. 

 انسهطت انمحهٍت انممثهت نهسهطت انمركسٌت: -1

1959كرٍج٣ٍ  15ئٕ جُِٓطس جُٔك٤ِس هى قىوٛح هحٕٗٞ 
51
 ق٤ع أٜٗح ضطٌٕٞ ٖٓ: 

 ٝجُؼٔحالش؛ جألهح٤ُْٝالز جُؿٜحش ٝػٔحٍ  -

 ٌؤْحء جُىٝجتٍ؛ -

 ٌؤْحء جُٔوح٠ؼحش جُك٣ٍٟس ٝجُو٣ٍٝس )جُرحٖٞجش ٝجُوٞجو(. -

ئٕ جُِٓطس جُٔك٤ِس ذحػطرحٌٛح ضٔػَ جُِٓطس ج٣ًٍُُٔس ضطٞكٍ ػ٠ِ ؾحٗد ٓكىو ُِطىنَ 

ٖٓ جُوحٕٗٞ  110ك٢ ٓؿحٍ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُٔك٢ِ. ٝٛٞ ٓح ضطٟٔ٘ٚ جُٔحوز 

، ق٤ع ض٘ٙ ػ٠ِ ئنطٛح٘ جُِٓطس جُٔٔػِس ُِِٓطس ج٣ًٍُُٔس ك٢ جُٔكحكظس 113-14ٌهْ 

كٔح ٛٞ جُٔوٛٞو ذحُٔكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ ٝجألٖٓ جُؼ٢ٓٞٔ، أكال ػ٠ِ جُ٘ظحّ ٝجألٖٓ جُؼ٢ٓٞٔ 

٣ؼ٢٘ يُي جُطىنَ ٖٓ أؾَ وٌأ ًَ ٓح ٖٓ ٖأٗٚ إٔ ٣إو١ ئ٠ُ جإلنالٍ ذحُ٘ظحّ جُؼحّ؟ ذٔؼ٠٘ 

جُطىنَ ٖٓ أؾَ جُٞهح٣س. ٝئيج ًحٗص جُٞهح٣س ٢ٛ ٓٞٞٞع ئنطٛح٘ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس كٔؼ٠٘ 

ج٣ًٍُُٔس ضٔحٌِ ؾحٗرح ٖٓ جإلنطٛح٘. ًٛج يُي إٔ جألؾُٜز جُٔك٤ِس جُٔٔػِس ُِِٓطس 

                                                           
 .250املشحع العابم، ص:  عً محمذ كشامي: "اللاهىن إلاداسي"، - 50

خ  1.75.168ؼهير بمثابت كاهىن سكم  - 51 ، كما جم حعذًله وجخمُمه بؽهير بمثابت كاهىن سكم 1977فبراًش  15بخاٍس

خ  1.9.293  .1993أكخىبش  6بخاٍس



42 
 

ذحإلٞحكس ئ٠ُ جإلنطٛحٚحش جُٔٓ٘ىز ئ٤ُٜح ذٔٞؾد جُ٘ٛٞ٘ جُط٣ٍٗؼ٤س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔؼٍٔٞ 

كحكس ، ٓػَ جُكن ك٢ ضأ٤ّْ جُؿٔؼ٤حش ٝجُطؿٔؼحش جُؼ٤ٓٞٔس ٝجُٛجألنٍٟذٜح ك٢ ج٤ُٔحو٣ٖ 

ط٘ظ٤ْ جُؼحّ ُِرالو ك٢ قحُس ٝجُ٘وحذحش ج٤ُٜ٘ٔس ٝجإلٗطهحذحش ٝضٓه٤ٍ جألٖهح٘ ٝجُٔٔطٌِحش ٝجُ

جُكٍخ ٝض٘ظ٤ْ جْطٍجو جألِْكس ٝجًُنحتٍ ٝض٣ٍٝؿٜح ٝقِٜٔح ٝئ٣ىجػٜح ٝذ٤ؼٜح ٍٝٓجهرطٜح 

ٝجْطؼٔحُٜح ٠ٍٖٝس ج٤ُٛى جُرك١ٍ ٝض٘ظ٤ْ جْط٤ٍجو جُٔطلؿٍجش ٝض٣ٍٝؿٜح ٝذ٤ؼٜح ٝئ٣ىجػٜح 

ض٘ظ٤ْ جإلضؿحٌ ٝذ٤ؼٜح ٝض٣ٍٝؿٜح ٝض٘ظ٤ْ ئْطـالٍ جُٔوحُغ ٝؾٞجَجش جُٓلٍ ٝجإلًٍجٙ جُرى٢ٗ ٝ

ٍٞ َٝؾٍ جٌٍُٓ جُؼ٢ِ٘ ٍٝٓجهرطٚ جألْطٞجٗحش ٍٝذحش جٌُك٤ُٞس أٝ جُُٔٔٝؾس ذحٌُكك٢ جُٔٗ

ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُطٓؿ٤الش جُل٠ٞٞؿٍجك٤س ٝجإلٖٜحٌ ذٞجْطس جإلػالٗحش ٝجُِٞقحش ٝجإلػالٓحش 

ٍٝٓجهرس جألغٔحٕ ٝجُٜٖٔ جُكٍز ٝجُط٣ٍٗغ جُهح٘ ذحُٗـَ ٝال٤ْٔح جُُ٘جػحش ٝجُٗؼحٌجش 

 ٔحػ٤س ٝٛؿٍز جُٗـح٤ُٖ ٝجُٞهح٣س ٖٓ جألٍٓجٜ ٝػالؾٜح.جإلؾط

جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح، ال  110ٝٓغ يُي ض٘رـ٢ جإلٖحٌز ئ٠ُ إٔ ًٛج جُطكى٣ى ًٔح ٌٝو ك٢ جُٔحوز 

٣٘رـ٢ إٔ ٣لْٜ ٓ٘ٚ ًٔح ُٞ إٔ جألٍٓ ٣طؼِن ذطه٤ِٙ قؿْ ضىنَ جألؾُٜز جُٔك٤ِس جُٔٔػِس 

جُؼٌّ ٛٞ جُكحَٚ، ػ٠ِ أْحِ إٔ ُِِٓطس ج٣ًٍُُٔس ك٢ ٓؿحٍ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ذَ ئٕ 

ضىنَ ًٛٙ جألن٤ٍز ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ ال ٣هِٞ ٖٓ أ٤ٔٛس ذحُـس، ئال قى أٌٖٓ ٓؼٚ جُوٍٞ ئٗٚ هى 

 .جالْطػ٘حء٣ٌَٗ ك٢ ذؼٝ جألق٤حٕ جُوحػىز، ٝإٔ ضىنَ جألؾُٜز جُٔك٤ِس جُٔ٘طهرس ٣ٌَٗ 

ظحّ جُؼحّ ٝجُط٢ ٜٓ٘ح جُؼ٤ٓٞٔس جُط٢ ضطْٓ ذٜح ػرحٌز جُ٘ جػطرحٌجش٣ٍٝؾغ يُي ئ٠ُ ػىز 

ٖٓ ٖأٜٗح إٔ ضؿؼَ جُرحخ ٓلطٞقح أٓحّ جألؾُٜز جُٔك٤ِس جُٔٔػِس ُِِٓطس ج٣ًٍُُٔس، ٝيُي 

جُؿٔحػ٢ ذٔؼ٠٘ إٔ ػرحٌز جُ٘ظحّ جُؼحّ  َ قط٠ ك٢ جُٔؿحالش جُٔهٛٛس ٍُت٤ّ جُٔؿُِِّطىن

أ٣ٟح ػىّ  جالػطرحٌجشهى ضْٟ ٓح ٛٞ ٓكىو ػ٠ِ ْر٤َ جُكٍٛ ٝٓح ٛٞ ؿ٤ٍ ٓكىو. ٖٝٓ ًٛٙ 
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ذٌَٗ ٣ؿؼَ جألؾُٜز ؿ٤ٍ جُٔ٘طهرس  جالنطٛحٍ٘أز جألؾُٜز جُال٣ًٍُٓس ػ٠ِ ٠ٍـ ٓٓأُس ؾ

ضكطٍّ قىٝو جُٔؿحالش جُٔهٛٛس ُٜح هحٗٞٗح، ًٛج ذحإلٞحكس ئ٠ُ ػحَٓ جُٞٚح٣س جُط٢ ضٔحٌْٜح 

جُِٓطس جُٔك٤ِس ػ٠ِ جُٔؿحُّ جُٔ٘طهرس ٝجُط٢ ضٓٔف ُٜح ذحُكٍِٞ ٓكِٜح ك٢ قحُس جٓط٘حػٜح ػٖ 

ًٛج  جػطرحٌػٔحٍ جُٞجؾرس ػ٤ِٜح ذٔوط٠ٟ جُوحٕٗٞ ٝهى يٛد ذؼٝ جُلوٚ ئ٠ُ قى جُو٤حّ ذحأل

جإلٓط٘حع ك٢ قحُس ٝؾٞو نطٍ ٣ٜىو جُ٘ظحّ جُؼحّ ذٔػحذس ضؿحَٝ ُِِٓطس ضطٍضد ػ٤ِٚ ٓٓإ٤ُٝس 

جُؿٔحػحش جُٔك٤ِس
52
. 

ٖٓ ًٛٙ جُٔالقظحش ٣طٟف ذإٔ ئنطٛحٚحش جُِٓطس جُٔك٤ِس جُٔٔػِس ُِِٓطس 

أ٤ٔٛس ك٢ ٓؿحٍ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس، نالكح ُٔح ؾحء ك٢ ٠ٍـ ذؼٝ  ج٣ًٍُُٔس ال ضهِٞ ٖٓ

جُٔالقظ٤ٖ
53
. 

 :األجهسة انمحهٍت انمىتخبت -2

ذحٍُؾٞع ئ٠ُ جُ٘ٛٞ٘ جُٔطؼِوس ذحُط٘ظ٤ْ جُؿٔحػ٢، ٗؿى إٔ ٌؤْحء جُٔؿحُّ 

جُؿٔحػ٤س ٣طٞكٍٕٝ ػ٠ِ ؾحٗد ٖٓ جإلنطٛحٚحش ك٢ ٓٔحٌْس ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس جُؼحٓس ػ٠ِ 

 . ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗالقع ًٛٙ جإلنطٛحٚحش ػ٠ِ غالغس ٓٓط٣ٞحش:جُٔٓطٟٞ جُٔك٢ِ

جُٔٓطٟٞ جألٍٝ: ٣ٝطؼِن ذطىنِْٜ ك٢ ٓؿحٍ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ذ٘حء ػ٠ِ ٓح ٗوَ ئ٤ُْٜ 

ٖٓ جُِٓطحش جُط٢ ًحٗص ك٤ٔح هرَ ٓهُٞس ُِرحٖٞجش ٝجُوٞجو
54

، ق٤ع ٣ٔحٌْٜٞٗح ضكص ٍٓجهرس 

                                                           
-vedel.G.Droit administratif, op. 252وسد عىذ محمذ كشامي: "اللاهىن إلاداسي"، املشحع العابم، ص:  - 52

cit.P:802.  
53 - EL Maati lami: "l'expérience actuelle de la police administrative communale (de 1976 a 1986), Iu l'état 

et les collectivités locales au Maroc, Presses de l'institut politique de toulouse, 1989, p: 74. 
خ  1.59.315مً الؽهير بمثابت كاهىن سكم  39الفطل  - 54 في شأن جىؽُم الجماعي، الزي ٌعادله  1960ًىهُى  23بخاٍس

 مً الخىؽُم الجماعي الجذًذ. 13-14مً اللاهىن سكم  100الفطل 



44 
 

ْطس ضىجذ٤ٍ ٠ٍٖس كٍو٣س ٢ٛ جألٍٓ أٝ جإلوجٌز جُؼ٤ِح. ػٖ ٣ٍ٠ن ئضهحي هٍجٌجش ض٘ظ٤ٔ٤س ٝذٞج

جُٔ٘غ أٝ جإليٕ. ٝضٜىف ًٛٙ جُِٓطحش ئ٠ُ ٞٔحٕ قٔح٣س جُ٘ظحّ جُؼحّ، ٝيُي ذحُكلحظ ػ٠ِ 

 جألٖٓ جُؼحّ ٝج٤ٌُٓ٘س جُؼحٓس ٝجُٛكس جُؼحٓس ٝجُؿٔح٤ُس جُؼحٓس.

 زٌْحء جُٔؿحُّ جُؿٔحػ٤س ُِطىنَ ذٛٞجُٔٓطٟٞ جُػح٢ٗ: ُْٜٝ جإلٌٓح٤ٗس جُٔهُٞس ٍُؤ

ٝيُي ذٜىف جُؼَٔ ػ٠ِ ض٘ل٤ً جُطىجذ٤ٍ جٍُج٤ٓس ئ٠ُ جْططرحخ س جُٔؼ٤٤ٖ٘ ذحألٍٓ، وس ٝػ٠ِ ٗلضِوحت٤

جألٖٓ أٝ ٞٔحٕ ْالٓس جٌٍُٔٝ أٝ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُٛكس جُؼ٤ٓٞٔس
55
. 

جُٔٓطٟٞ جُػحُع: ٣ٍٝضر١ ذحإلٌٓح٤ٗس جُط٢ ٣طٞكٍ ػ٤ِٜح ٌؤْحء جُٔؿحُّ جُؿٔحػ٤س ذإٔ 

جْطهىجّ جُوٞز جُؼ٤ٓٞٔس ُٟٔحٕ ئقطٍجّ جُوٍجٌجش جُط٢ ٣ِطٔٓٞج ٖٓ جُِٓطس جُٔك٤ِس جُٔهطٛس 

٣طهًٜٝٗح
56
. 

المطلب الثاني: تنازع وتداخل اإلختصاص في مجال الشرطة 
اإلدارية ودور القضاء اإلداري في الحفاظ على 

 المشروعية القانونية أثناء ممارستها ألعمالها
ٖٓ جُٔٗحًَ ٣ؼطٍٜ ضطر٤ن ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس، ٝٓٔحٌْطٜح ألػٔحُٜح ٓؿٔٞػس 

ٝجٍُٔضرطس أْحْح ذطىجنَ ٝض٘حَع جإلنطٛحٚحش ذ٤ٖ ؾ٤ٔغ ج٤ُٜثحش جُٔطىنِس ك٢ ٓؿحُٜح 

ج٢ُٗء ج١ًُ ٣ٛؼد ٓؼٚ ضكى٣ى ٜٓحّ ًَ ٤ٛثس ػ٠ِ قىٟ، ك٢ ٓٔحٌْطٜح ألٗٗطس جُٟر١ 

جإلوج١ٌ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ ج٢٘٠ُٞ أق٤حٗح ٝػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُٔك٢ِ أق٤حٗح أنٍٟ، جألٍٓ ج١ًُ 

                                                           
 املخعلم بالخىؽُم الجماعي. 13-14مً اللاهىن سكم  107املادة  - 55
 مً هفغ اللاهىن  108املادة  - 56



45 
 

ىه٤ن ك٢ ًٛج جُط٘حَع ٖٓ نالٍ جٍُهحذس جُوٟحت٤س ٝجُط٢ ض٘ح٠ ذحُوٟحء ٣ٓطىػ٢ جُركع ٝجُط

 جإلوج١ٌ ٝج١ًُ ٣ٟطِغ ذٜٔٔس جُرع ك٢ ًَ ًٛٙ جُط٘حَػحش.

 ئيٕ كٔح قىٝو ًٛج جُط٘حَع؟ -

 ٝٓح وٌٝ جُوٟحء جإلوج١ٌ ك٢ قْٓ جُؿىجٍ جُكحَٚ ك٢ ًٛج جُٗإٔ؟ -

 ألاولى: جىازع وجداخل الاختصاص لدى هيئاث الشرطت إلاداريت الفقرة 

ٓكىو ذٓرد نٟٞع  ئيج ًحٕ ٖٓ جُٛؼٞذس ذٌٔحٕ قٍٛ ػ٘حٍٚ جُ٘ظحّ جُؼحّ ذٌَٗ

ًٛج جُطكى٣ى ُططٌٞ ٓٓطٍٔ، قٓد ٓح ٣ٍجٙ ج٤ٍُٟٔ جُؿٔؼ٢ وجنَ ٓؿطٔؼٚ، ٝنالٍ كطٍز ٓؼ٤٘س 

ك٢ ٖإٔ ػىّ ض٤ٞٞف قىٝو  ٗحٍٖٓٓ جُُٓحٕ، كال ٗٓطـٍخ ئيج ٓح ٝؾىٗح جٍُٔٗع ٛٞ 

ٖٓ جُِٓطس جُٔطىنِس ك٢ ٓؿحٍ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس، جإلنطٛح٘ جُطٍجذ٢ ٝج٤ُٔىج٢ٗ ٌَُ ِْطس 

ٍ جُىًطٌٞ ج١ٌُٜٞ٘ٓ ال ٗٓطط٤غ إٔ ٗكٍٛ جُ٘ظحّ جُؼحّ ك٢ وجتٍز وٕٝ أنٍٟ كٜٞ ًُج ٣وٞ

٢ٖء ٓطـ٤ٍ، ٤ٟ٣ن ٣ٝطٓغ، قٓد ٓح ٣ؼىٙ جُ٘ح٠ٖء ك٢ قٟحٌز ٓؼ٤٘س ِٝٓٛكس ػحٓس، ٝال 

ى٣ىج ٓطِوح ٣طٔح٠ٖ ٓغ ًَ َٓحٕ ٌٝٓحٕ، ألٕ جُ٘ظحّ كضٞؾى هحػىز غحذطس ضكىو جُ٘ظحّ جُؼحّ ض

طط٤ؼٚ ٛٞ إٔ ٟٗغ ٓؼ٤حٌج ٍٓٗح ٣ٌٕٞ ٓؼ٤حٌ جُِٔٛكس جُؼحٓس، ٓح ٗٓ َجُؼحّ ٢ٖء ٗٓر٢. ًٝ

 زٝضطر٤ن ًٛج جُٔؼ٤حٌ ك٢ قٟحٌز ٓؼ٤٘س ٣إو١ ئ٠ُ ٗطحتؽ ؿ٤ٍ جُط٢ َٗٛ ئ٤ُٜح ك٢ قٟحٌ

أنٍٟ
57
. 

                                                           
ت إلالتزام بىحه عام، مطادس  -ششح اللاهىن املذوي الجذًذ  عً عبذ الشصاق أحمذ العنهىسي: "الىظُغ في - 57 هؽٍش

، وكذ وسد عىذ ظعُذ بىفخُل: في املشحع 399، ص: 2002إلالتزام"، ميشىساث الحلبي الحلىكُت، بيروث، لبىان، 

 .66العابم، ص: 
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ٝٗؼطرٍ إٔ ػٍ٘ٛ جُىهس ك٢ ٓؿحٍ ضىنالش ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس، ٤ْظَ ٓٞٞغ نالف 

ش، ال ٣ٌٖٔ ضكو٤وٜح ٓحوجٓص ٓٓطٍٔ، ٝجُكى٣ع ػٖ جُطكى٣ى ٝجُكٍٛ ذحُ٘ٓرس ُِٛالق٤ح

 ضٍٛكحش ج٤ٍُٟٔ جُؿٔؼ٢ ك٢ ضـ٤ٍ ٓٓطٍٔ ػرٍ جُُٓحٕ ٝجٌُٔحٕ.

ًٝٛج جُٞجهغ، ال ٓكحُس، ٤ْإو١ ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ جألق٤حٕ ئ٠ُ ُٗجػحش ذ٤ٖ ٓهطِق 

 جألؾُٜز جًٍُٔٞٞ ُٜح ٓٔحٌْس ِْطحش ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس.

ٗٓطؼٍٜ ذؼٝ ٖٝٓ أؾَ جُٞهٞف ػ٠ِ قحالش جُطىجنَ ذ٤ٖ جُِٓطحش، ْ٘كحٍٝ إٔ 

 ٓؿحالضٚ ٖٓ نالٍ ٓح ٢ِ٣:

  ٛ٘حى ضىجنَ ك٢ ئنطٛحٚحش ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ج٤٘٠ُٞس جُٔٔػِس ك٢

َٝجٌز جُػوحكس ٝجُٔك٤ِس جُٔٔػِس ك٢ ٌت٤ّ جُٔؿِّ جُؿٔحػ٢ ذٓرد ػىّ جُىهس 

جُٔطؼِوس ٝجُٞٞٞـ ك٢ ضكى٣ى ٓؿحالش ًَ ؾٜس أغ٘حء ٓٔحٌْطٜح ُإلنطٛحٚحش 

 ٍجش جُطح٣ٌه٢ ٝجُػوحك٢ ٝقٔح٣طٜح.٤س ٝجُطذحُٔكحكظس ػ٠ِ جُٔٞجهغ جُطر٤ؼ

: ٣ٔحٌِ جُٔٓحٛٔس ك٢ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُٔٞجهغ جُطر٤ؼ٤س ٝجُطٍجظ رئٍس انجماعت -

جُطح٣ٌه٢ ٝجُػوحك٢ ٝقٔح٣طٜح ٝيُي ذحضهحي جُطىجذ٤ٍ جُالَٓس ًُٜٙ جُـح٣س ٠روح ُِوٞج٤ٖٗ ٝجألٗظٔس 

جُٔطؼِن  113-14ط٘ظ٢ٔ٤ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُ 100جُؿح١ٌ ذٜح جُؼَٔ، ٝيُي ذٔوط٠ٟ جُٔحوز 

 ذحُؿٔحػحش.

 18ٚحوٌ ك٢  2.06.328ضٔحٌِ َٝجٌز جُػوحكس ضِي جإلنطٛحٚحش ذٍّْٔٞ ٌهْ  -

 ( ذطكى٣ى ئنطٛحٚحش ٝض٘ظ٤ْ َٝجٌز جُػوحكس.2006ٗٞكٔرٍ  10) 1427ٖٓ ٖٞجٍ 



47 
 

ٝٗإًى ك٢ ًٛج جُرحخ إٔ ؿٜٔٞ جُ٘ٛٞ٘ جُوح٤ٗٞٗس ٝػىّ وهطٜح ك٢ ضكى٣ى ؾٜحش 

حٕ جٍُت٤ٓحٕ ك٢ ٓح ٣وغ ٖٓ ضٔح٠َ ك٢ ٓؼحُؿس جُؼى٣ى ٖٓ جُوٟح٣ح يجش جإلنطٛح٘ ٛٔح جُٓرر

جإلٌضرح٠ ذحُػوحكس، ذك٤ع ٗؿى ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ إٔ ذؼٝ جألْٞجٌ جُؼط٤وس ج٣٥ِس ُإل٤ٜٗحٌ جُط٢ 

حال ٖٓ ٠ٍف ٣ٓطٞؾد جُوحٕٗٞ ض٤ٍٜٓٔح ٝجْطٛالقٜح ٖٓ ٠ٍف ٓٛحُف ٓهطٛس ضؼٍف ئٛٔ

ٚ ك٢ يُي ٓىػ٤ح ذإٔ َٝجٌز جُػوحكس ٢ٛ جُٔٓإُٝس، ك٢ ذؼىّ ئنطٛحٚ َٝجٌز جُػوحكس، ٣ٝطىٌع

قْٓ  ٕ ٌت٤ّ جُٔؿِّ ٛٞ جُٔهطٙ ٝك٢ جٗطظحٌق٤ٖ ضىػ٢ َٝجٌز جُػوحكس جُؼٌّ ٝضطٔٓي ذأ

ك٤ٚ  ضطوحيفجألٍٓ ٖٓ نالٍ جُطىه٤ن ك٢ جُٛالق٤حش ٣ظَ ًٛج جإلٌضرحى هحتٔح هح٤ٗٞٗح، ذك٤ع 

 جُٔٓإ٤ُٝس ذ٤ٖ جَُٞجٌز ٝجُٔؿحُّ جُؿٔحػ٤س.

 ىجنَ ٝضٗحذي جألوٝجٌ ذ٤ٖ ٌت٤ّ جُؿٔحػس ٝجُٔكطٓد ك٢ ٓح ٛ٘حى ض

٣طؼِن ذٍٔجهرس ؾٞوز جُٔٞجو جُـًجت٤س ٝجٍُٔٗٝذحش ٝجُطٞجذَ جُٔؼٍٝٞس ُِر٤غ أٝ 

 ُإلْطٜالى جُؼ٢ٓٞٔ.

جُٔطؼِن  ٣02.82ٔحٌِ جُٔكطٓد جنطٛحٚحضٚ ك٢ ًٛج جإل٠حٌ ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ ٌهْ: 

 1.82.70ٕ ض٘ل٤ًٙ جُظ٤ٍٜ ج٣ٍُٗق ٌهْ ذحنطٛحٚحش جُٔكطٓد ٝأٓ٘حء جُكٍف جُٛحوٌ ذٗأ

(٤ٗٞ٣1981ٞ  21) 1402ٖؼرحٕ  28ذطح٣ٌم 
58

، ذك٤ع ٗٙ ك٢ كِٛٚ جألٍٝ )٣ؼٜى ئ٠ُ 

جُٔكطٓد وٕٝ ؿ٤ٍٙ ٖٓ جُِٓطحش وجنَ وجتٍز جإلنطٛح٘ جٌُٔح٢ٗ جُط٢ ٣ُجٍٝ ك٤ٜح ٜٓحٓٚ 

جُٔٞجو جُـًجت٤س ذٍٔجهرس ؾٞوز ٝأغٔحٕ نىٓحش ٝٓ٘طؿحش جُٛ٘حػس جُطو٤ِى٣س ٝجُٔ٘طؿحش جُلالق٤س ٝ

 ٝجٍُٔٗٝذحش ٝٓ٘طؿحش جُط٤٣ُٖ ٝجُ٘ظحكس....(.

                                                           
ذة الشظمُت عذد  - 58 خ  3636الجٍش  .836(، ص: 1982ًىلُىص  7) 1402سمضان  15بخاٍس
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ًٔح ٗٙ جُلَٛ جُٓحذغ ٓ٘ٚ )٣ط٠ُٞ جُٔكطٓد ػالٝز ػ٠ِ جإلنطٛحٚحش جُٔٓ٘ىز ئ٤ُٚ 

ك٢ ٤ٓىجٕ ٍٓجهرس ؾٞوز ٝأغٔحٕ جُٔ٘طؿحش ٝجُهىٓحش جُٔر٤٘س ك٢ جُلَٛ جألٍٝ أػالٙ، جٍُٜٓ 

ٚ هٞجػى جُٔكحكظس ػ٠ِ جُٛكس ٝجُ٘ظحكس ػ٠ِ جُٛىم ك٢ جُٔؼحٓالش ٝػ٠ِ جُطو٤ى ذٜح ضلٍٞ

 ك٢ جألْٞجم جُك٣ٍٟس ٝجُو٣ٍٝس ٝك٢ جألٓحًٖ جُطؿح٣ٌس ٝج٤ُٜ٘ٔس...(

 100ٖٞٔ جُٔحوز  ذ٘ٞوٛحُٝوى ْرن ٝإٔ ٍْوٗح ٓح ٣ٗرٚ ًٛٙ جإلنطٛحٚحش ذؿ٤ٔغ 

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُط٘ظ٢ٔ٤ جُٔطؼِن ذحُؿٔحػحش ٝذطل٤َٛ أًػٍ
59
. 

 ٤ٖ ػىز ٓٛحُف، جُِٓطحش ٛ٘حى ضىجنَ ك٢ ٓٔحٌْس ٠ٍٖس جُطؼ٤ٍٔ ذ

جٌُِٔلس ذحُطؼ٤ٍٔ ٝئػىجو جُطٍجخ ئوجٌز  جُٔك٤ِس، جًُٞحالش جُك٣ٍٟس جإلوجٌجش

ًٝٛج جُطىجنَ ٣طلحهْ ٓغ ٌٍٓٝ جُُٖٓ ذحٍُؿْ ٖٓ جإلٚالقحش ، ...جألقٞجٜ جُٔحت٤س

 جُٔططح٤ُس جُط٢ ضٓطٜىف ٤ٓىجٕ جُطؼ٤ٍٔ.

ٍج٤ْْ جُٔطؼِوس ذ٠ٍٗس ونِص ػ٠ِ جُوٞج٤ٖٗ ٝجُُٔٝؼَ جُطؼى٣الش جألن٤ٍز جُط٢ أ

ٍٓجهرس ٓهحُلحش جُطؼ٤ٍٔ ٝجُر٘حء ًل٤ِس ذاظٜحٌ ًٛج جُطٗحذي ٝجُطىجنَ نحٚس ك٢ ؿ٤حخ ئٚىجٌ 

 ٠ِرٜح.جُ٘ٛٞ٘ جُط٘ظ٤ٔ٤س جُط٢ ضلٍٓ جُٟٔح٤ٖٓ جُوح٤ٗٞٗس جُٞجٌوز ك٢ 

ٓغ جُؼِْ إٔ جٍُٔٗع جُٔـٍذ٢ هى ؾؼَ ئنطٛح٘ جُؿٔحػس ك٢ ٤ٓىجٕ جُؿٔحػس ك٢ 

حٚح ؾ٣ٍٛٞح، ٝذآٌحٕ ٓؿحُٜٓح إٔ ضؼطٔى ػ٤ِٚ ك٢ ض٤ٔ٘س ٓٞجٌوٛح ٤ٓىجٕ جُطؼ٤ٍٔ ئنطٛ

جُٔح٤ُس، ٝك٢ ض٤ٜأز ٓؿحُٜح ج١ًُ ٣ٓٔف ُٜح ذطٍؾٔس أٗٗططٜح جإلهطٛحو٣س ٝجإلؾطٔحػ٤س ٝجُر٤ث٤س 

 ػ٠ِ أٌٜ جُٞجهغ، ئال إٔ جُٔٔحٌْحش جُؼ٤ِٔس ضر٤ٖ ؿ٤ٍ يُي.

                                                           
 املخعلم بالجماعاث. 113-14مً اللاهىن الخىؽُمي  100ع املادة ساح - 59
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 س ك٤ٔح ٛ٘حى ضىجنَ ك٢ جإلنطٛح٘ ذ٤ٖ َٝجٌز جُ٘وَ ٝجُٔؿحُّ جُؿٔحػ٤

٣طؼن ذط٘ظ٤ْ ٍٝٓجهرس ٓكطحش جُطٍم ٝٓكطحش ٝهٞف قحكالش جُٔٓحك٣ٍٖ ٝقحكالش 

غ ٓكطحش ٝهٞف ٤ٔؾٍز ٝػٍذحش ٗوَ جُرٟحتغ، ًًٝج ؾجُ٘وَ جُؼ٢ٓٞٔ ٤ْٝحٌجش جأل

جُؼٍذحش، ال ٖي ك٢ إٔ ًٛج جإلنطٛح٘ جًٍُٔٞٞ ُِؿٔحػس كٟلحٜ ٣كطحؼ ئ٠ُ ضىه٤ن 

 ٝضل٤َٛ.

ٍٟ ْحٛٔص ك٢ ض٤ْٞغ كؿٞز ًٛ جُط٘حَع أٝ ٝئ٠ُ ؾحٗد ٓح يًٍ ضٞؾى ػٞجَٓ أن

 ٍٖه٢ ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ال جُكٍٛ ٝػىو ٜٓ٘ح ٓح ٢ِ٣:ججُطىجنَ يًٍ جألْطحي ػرى جُؼ٣ُُ 

  ٕؾَٜ ذؼٝ جٍُؤْحء ذحُ٘ٛٞ٘ جُوح٤ٗٞٗس جُٔهطِلس جُط٢ ض٘ظْ ٤ٓىج

ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ٝجُط٢ ٣ٛؼد ك٢ جُٞجهغ جإلقح٠س ذٜح قط٠ ػ٠ِ ي١ٝ جإلنطٛح٘ 

 ٖ ٝئوج٤٣ٌٖ ٗظٍج ُطٗؼرٜح ٝضٗططٜح.٤ٖٓ هح٤ٗٞٗ

  ؾٜىج ك٢ ضؿ٤ٔغ جُ٘ٛٞ٘ جُٔطؼِوس ذ٤ٔىجٕ ج٠ٍُٗس ػىّ ذىٍ جٍُٔٗع

 جإلوج٣ٌس ك٢ ٓىٝٗس ٝجقىز ٓٔح ؾؼِٜح ضرو٠ ٓٗططس ػرٍ ػوٞو ٖٓ جُُٖٓ.

 ٤٤ٖ ٝضـ٤٤ٍ جُوى٣ْ ٜٓ٘ح ٝج١ًُ ُْ ٣ؼى ٓٞجًرح ُِططٌٞ جإلهطٛحو١ ػىّ ضك

حك٢ ج١ًُ ضؼٍكٚ ؾَ جُٔىٕ ٝجُوٍٟ ك٢ جُٞهص ٝجإلؾطٔحػ٢ ٝج٤ُٓح٢ْ ٝجإلوج١ٌ ٝجُػو

جُكحٍٞ
60
. 

                                                           
ت املماسظىن لها والىطىص اللاهىهُت وجىؽُمُت املخعللت بها"، مشحع  - 60 ض أششقي: "الششظت إلاداٍس عً عبذ العٍض

ت الجماعُت"، مشحع ظابم، ص: 286ظابم، ص:   .69، وكذ وسد عىذ ظعُذ بىفخُل: "الششظت إلاداٍس
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ًٝٛج ه٤َِ ٖٓ ًػ٤ٍ ٓٔح ٣ؿد يًٍز ك٢ ٤ْحم جُطىجنَ ٝضٗحذي جألوٝجٌ ٝؿٜٔٞ 

والُس جُ٘ٛٞ٘ جُوح٤ٗٞٗس، ٝجُط٘حَع ك٢ جإلنطٛحٚحش ٝجُٛالق٤حش ذ٤ٖ جُؿٜحش جُٔطىنِس 

ْٞجء ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ ج٢٘٠ُٞ أٝ جُٔك٢ِ ك٢ ٓؿحٍ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس
61
. 

لفقرة الثاهيت: دور القضاء إلاداري في الرقابت والحفاظ على املشروعيت ا

 أثىاء ممارست الشرطت إلاداريت لوظائفها

ئٕ ػ٤ِٔحش ق٤حَز ٝٓٔحٌْس جُىُٝس ٝجإلوجٌز جُؼحٓس ألػٔحُٜح ٝجنطٛحٚحضٜح 

ِْٝطحضٜح ٝجٓط٤حَجضٜح جُٔطرٞػس ٝجُٔطٟٔ٘س ُٔظحٍٛ جُِٓطس جُؼحٓس، ٝجُٜحوكس ئ٠ُ ضكو٤ن 

ىجف جُِٔٛكس جُؼحٓس ك٢ جُٔؿطٔغ ٝجُىُٝس ٝك٢ ٗطحم جُٞظ٤لس جإلوج٣ٌس، ٣ؿؼَ أٗٗطس أٛ

جإلوجٌز جُؼحٓس ٝأْح٤ُرٜح ْٝٝحتِٜح جُٔهطِلس ٖى٣ىز جإلقطٌحى ذكوٞم ٝق٣ٍحش جألكٍجو ذحْطٍٔجٌ 

ٝذوٞز
62
. 

ئٕ ػ٤ِٔس جٍُهحذس جُوٟحت٤س ػ٠ِ أػٔحٍ جُىُٝس ٝجإلوجٌز ضؼى ٞٔحٗس أْح٤ْس ٝٓوٞٓح 

ش وُٝس جُكن ٝجُوحٕٗٞ، ًٝٛٙ جٍُهحذس ضهطِق ذحنطالف جُ٘ظْ جُوح٤ٗٞٗس جُٓحتىز ك٢ ًَ ٖٓ ٓوٞٓح

وُٝس، ئال أٜٗح ضٞٚق ذأٜٗح أًػٍ أٗٞجع جٍُهحذس ٞٔحٗح ُكوٞم ٝق٣ٍحش جألكٍجو ذٔح ٣٘ط١ٞ 

ػ٤ِٚ جُوٟحء ٖٓ ق٤حو ُٝٗجٛس ٝٓؼٍكس ذحُوحٕٗٞ، كًٜٙ جٍُهحذس ٣ؼٜى ذٜح ئ٠ُ ؾٜحَ هٟحت٢ 

جُُ٘جع ُٚ ٖٓ جُىٌج٣س جُوح٤ٗٞٗس ٓح ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ جُؼَٔ ػ٠ِ ٤ٚحٗس قوٞم  ٓٓطوَ ػٖ أ٠ٍجف

                                                           
ت الجماعُت"، املشحع العابم، ص: ظعُذ  - 61  .69و 68و 67و 65بىفخُل: "الششظت إلاداٍس
ت في الىؽام الجضابشي"، ج  - 62 ت العامت للمىاصعاث إلاداٍس ، دًىان املعبىعاث 1عً الذكخىس عىابذي عماس: "الىؽٍش

 .243شصاق املعكي ص: . وكذ وسد في مجلت إلاسشاد اللاهىوي، ملال عبذ ال2، الجضابش، ص: 1998الجماعُت، ظبعت 
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جألكٍجو ٝق٣ٍحضْٜ ٖٓ ضؼٓق جإلوجٌز
63

، ذك٤ع إٔ ئضهحي جإلوجٌز أ١ هٍجٌ ذىػٟٞ جُكلحظ ػ٠ِ 

جُ٘ظحّ جُؼحّ ٖٓ ٖأٗٚ إٔ ٣ؼىّ ئٕ ًحٕ ال ٣كطٍّ جُوحٕٗٞ ٝأق٤حٗح ٣طَِٓ جُوح٢ٞ ئ٠ُ ٓطٖ جُوٍجٌ 

٠ِ جُِٓطس جُطوى٣ٍ٣س ُإلوجٌز ػرٍ ٗظ٣ٍحش جذطىػٜح جُوح٢ٞ جإلوج١ٌ ٤ُّ ك٤ِـ٤ٚ ػرٍ جٍُهحذس ػ

 ئال قٔح٣س ُكوٞم ٝق٣ٍحش جألكٍجو.

ٝػ٤ِٚ ٣ٍجهد جُوح٢ٞ جإلوج١ٌ أًٌحٕ جُوٍجٌ جإلوج١ٌ ْٞجء ضؼِن جألٍٓ ذؼ٤ٞخ 

 جٍُٔٗٝػ٤س جُهحٌؾ٤س أٝ جُىجن٤ِس.

 انرقابت عهى ركه اإلختصاص: -1

ح٤ٗٞٗس ُألكٍجو أٝ ج٤ُٜثحش جُؿٔحػ٤س جُط٢ ضؼى ذٔػحذس ٣ؼطرٍ جإلنطٛح٘ جُٛالق٤س جُو

ِْطحش ئوج٣ٌس إلٚىجٌ ضٍٛكحش ئوج٣ٌس ذحْْ ٖهٙ ػ٢ٓٞٔ
64

ٝٛٞ ٓح ٣ك٤َ ئ٠ُ جُوٍٞ ذإٔ  

ًَ ضطحٍٝ ػ٠ِ ِْطس ذىػٟٞ جُكلحظ ػ٠ِ جألٖٓ ٣ٌَٗ ئؿطٛحذح ُِِٓطس جُٔهطٛس، ٝهى ًحٕ 

ذإٔ ٍٚقص ذإٔ  11.05.1960ذطح٣ٌم  -ُٔكٌٔس جُ٘وٝ جُٔـٍذ٤س، جُٔؿِّ جألػ٠ِ ْحذوح

ضىنَ جُوحتى ٣ؼى جػطىجء ػ٠ِ ئنطٛح٘ جُِٓطس جُوٟحت٤س ذوُٜٞح: ))... ٝػ٤ِٚ ئيج ًحٕ جُٔوٌٍ 

جُٔطهً ٖٓ ٠ٍف جُوحتى ٚحوٌج ك٢ نٛٞٓس ٗٗأش ذ٤ٖ أكٍجو، ٢ٛٝ ك٢ جنطٛح٘ جُِٓطس 

ٖ ٖأٗٚ جُوٟحت٤س، ًٝحٕ ضحذػح ٖٓ جُطكو٤ن أٗٚ ق٤ٖ ٝهٞع ًٛٙ جُهٛٞٓس ُْ ٣طٍأ أ١ قحوظ ٓ

ٚ طإٔ ٣ؼٌٍ ٚلٞ جألٖٓ ك٢ وجتٍز ٗلٞي جُوحتى... ذَ ًحٕ ٖٓ جُطحذع إٔ جُٔوٌٍ جُٛحوٌ أِٓ

                                                           
ت"، مجلت اللضاء  - 63 عً محمذ بىكعب: "جىفُز ألاحكام اللضابُت الطادسة ضذ إلاداسة في مُذان جذبير املىاسد البشٍش

وكذ وسد في ملال عبذ الشصاق  19-18، ص: 2017املذوي، ظلعلت أعمال حامعُت، داس وشش املعشفت الشباط، ظبعت: 

 .244املعكي: املشحع العابم، ص:
ش ي: املشحع العابم، ص:  - 64  وسد في ملاله عبذ الشصاق املعكي املشحع العابم. 82عً عبذ الىاحذ اللَش
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ذٞجػع أنٍٟ ؿ٤ٍ وٝجػ٢ جألٖٓ جٌُِٔق ذحٍُٜٓ ػ٤ِٚ((
65

ًٔح إٔ هٟحء جُٔٞٞٞع ذ١ٓ ك٢  

ػ٠ِ ًٌٖ جإلنطٛح٘ ٝجػطرٍٙ ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ ق٤ع أٗٚ ال ٣ؿَٞ  طٚٓ٘حْرحش ػىز ٌهحذ

ك٢ جإلنطٛح٘ ٖٓ ِْطس ٓهطٛس ٢ً ٣ٌٖٔ ضىجًٌٚ ق٤ع ٍٚقص  جُطٛى٣ن ػ٠ِ ػ٤د

ٓكٌٔس جإلْطث٘حف ذحٍُذح٠، ئٕ ػ٤د جإلنطٛح٘ ٣ؼى ػ٤رح ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ ال ٣ٌٖٔ ضىجًٌٚ 

ذٔؿٍو ضٛى٣ن ٚحوٌ ػٖ جُِٓطس جُٔهطٛس
66
. 

 انرقابت عهى انشكم: -2

ٝضؼ٤َِ  ًَ هٍجٌ ئوج١ٌ الذى ٝإٔ ٣كطٍّ ٌِٖٚ جُهحٌؾ٢، ٖٓ ًطحذس ٝضٞه٤غ ٝضح٣ٌم

01-03ًٛج جألن٤ٍ ج١ًُ ًَِ ذاٚىجٌ جُوحٕٗٞ 
67

ٝج١ًُ أُُّ جإلوجٌجش ذطؼ٤َِ هٍجٌجضٜح ٖٝٓ  

ذ٤ٜ٘ح جُوٍجٌجش جٍُٔضرطس ذٔؿحٍ ٓٔحٌْس جُك٣ٍحش جُؼحٓس أٝ جُط٢ ضٌط٢ٓ ٠حذغ ئؾٍجء 

ٞرط٢، ٌُٖ جإلوجٌز هى ضِؿأ ُّٔ جُك٣ٍحش جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُىْطٌٞ ذىػٟٞ جُكلحظ 

ؼحّػ٠ِ جُ٘ظحّ جُ
68

أٝ ضوّٞ ذهٍم ٓرىأ جُٔٓحٝجز ذ٤ٖ جُٔٞج٤٘٠ٖ أٓحّ ٍٓجكوٜح جُؼحٓس. ًُُي  

٣طىنَ جُوح٢ٞ جإلوج١ٌ ٖٓ أؾَ ئُـحء جُطىذ٤ٍ جُٔ٘كٍف ػٖ ٛىف جُكلحظ ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ. 

                                                           
خ  84كشاس محكمت الىلض عذد  - 65 ش ي في املشحع العابم، ص:  21.05.1960بخاٍس وكذ  83أوسدٍ عبذ الىاحذ اللَش

 .244وسد في ملال عبذ الشصاق املعكي: املشحع العابم، ص: 
خ  57سكم  517محكمت إلاظخئىاف بالشباط سكم  كشاس  - 66 في كضُت بُبي أحمذ، أوسدٍ الذكخىس عبذ  1965/11/3بخاٍس

ش ي في دعىي إلالغاء بعبب ججاوص العلعت باملغشب دساظت علمُت الششكت املغشبُت لخىصَع الكخاب،  الىاحذ اللَش

وسد عً عبذ الشصاق املعكي في  93، ص: 2011ضىمادًل معبعت الىجاح الجذًذة، الذاس البُضاء، العبعت ألاولى 

 .244املشحع العابم، ص: 
بشأن إلضام إلاداساث العمىمُت والجماعاث املحلُت واملؤظعاث العمىمُت بخعلُل كشاساتها  01-03كاهىن سكم  - 67

ذة الشظمُت سكم  ت، الجٍش في ملاله  ، وسد عً عبذ الشصاق املعكي:2002غشذ  12الطادسة ًىم ألازىين  50.29إلاداٍس

 .245املشحع العابم، ص: 
  .245عً عبذ الشصاق املعكي: املشحع العابم، ص:  - 68

GSA, 1916/1962, RMD, 1963 
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ضىذ٤ٍ جُوحتى ك٢ ه٤ٟس ٓى٣٘س جُو٤٘طٍز ٝجٍُج٢ٓ ٗكٞ  1962كوى أُـ٠ جُٔؿِّ جألػ٠ِ ًٝٓ٘ ْ٘س 

جُكلحظ ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ، ذك٤ع ئٕ جُوحتى جْطؼَٔ ِْطحضٚ جُٟرط٤س ٖٓ  ضكو٤ن ػَٔ آنٍ ؿ٤ٍ

ػٖ ٣ٍ٠ن كٍٞٚ ػ٠ِ جُٔٓطـ٤ِٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جإلُطُجٓحش ضطؼِن أؾَ ض٘ظ٤ْ ٍٓكن ػحّ ُِ٘وَ 

ذحُط٤٤ٍٓ ٓهحُلح ذًُي جُوحٕٗٞ ج١ًُ ٣كىو ئنطٛحٚحضٚ ك٢ جُكلحظ ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ ذٔح ك٢ يُي 

ٍجّ ج٤ٍُٓ ك٢ جُطٍم جُؼ٤ٓٞٔسجألٖٓ وجنَ جُكحكالش ٝجقط
69

ًٔح إٔ قَ ؾٔؼ٤س ٣٘ظٜٔح ظ٤ٍٜ  

ال ٣ٌٖٔ جُط٣ٍٛف ذٚ نحٌؼ ج٠ٍُٝٗ ٝج٤ٌُِٗحش جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢  1958ٗٞٗرٍ  15

أٗظٔطٜح جألْح٤ْس ئال ٖٓ ٠ٍف جُِٓطس جُوٟحت٤س، ٤ُّٝ ٛ٘حى أ١ ٗٙ ض٣ٍٗؼ٢ ٣ٔ٘ف ٣ٍَُٞ 

ًس ك٤ٍْٝس ذاػطرحٌٛح ؾ٤ٔؼس نحٞؼس جُلالقس ٝال أل٣س ِْطس ئوج٣ٌس ٚالق٤س جألٍٓ ذكَ ٍٖ

ً٘ظحّ ٗلّ جُظ٤ٍٜ
70

ذًُي ٣ٌٕٞ ٣ٍَٝ جُلالقس هى ضؼىٟ ػ٠ِ جُٛالق٤حش جُٔكلٞظس ُِٔكحًْ  

ُٔح أٍٓ ذكَ ؾٔؼ٤س جُل٤ٍْٝس. ٝذحُ٘ظٍ ُهطٌٞز ٓػَ ًٛج جُٔٓحِ ذانطٛح٘ جُِٓطس 

٣ٌٖجُوٟحت٤س كاٗٚ ٣طؼ٤ٖ ئػطرحٌ جُوٍجٌ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ذٔػحذس ػَٔ ذح٠َ ًٝأٗٚ ُْ 
71
. 

 

 

 

 

                                                           
، العبعت الثاهُت 3حعً صحُب: "اللضاء إلاداسي املغشبي"، ظلعلت دساظاث وأبحار في إلاداسة واللاهىن العذد  - 69

 .339، ص: 2019ماي 
خ  255كشاس سكم  - 70 ششكت الفشوظُت واملعابلاث املغشبُت ضذ وصٍش الفالحت مجمىعت  9121ملف  1963ًىاًش  14بخاٍس

 .339وسد عً حعً صحُب في املشحع العابم، ص:  106، ص: 1961-1965
 .339حعً صحُب: املشحع العابم، ص:  - 71
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 :انرقابت عهى انىجىد انمادي نهىقائع وانظروف -3

ئٕ جُوٟحء جإلوج١ٌ ٝوٌءج ٓ٘ٚ ُطؿحَٝ جُِٓطس ٝجُٔٓحِ ذحُك٣ٍحش جُؼحٓس، أٗٗأ 

ه٣ٍ٘س ػ٤ٌٓس ك٢ ذؼٝ جُكحالش، كحكطٍٜ إٔ ضىنَ جإلوجٌز ذٞجْطس ِْطحش ج٠ٍُٗس 

رد ضىنِٜح ٝػ٠ِ ؾى٣طٚجإلوج٣ٌس ٤ُّ ُٚ ٓح ٣رٌٍٙ قط٢ ضو٤ْ جإلوجٌز ذ٘لٜٓح جُى٤َُ ػ٠ِ ْ
72
. 

ُٝوى ًحٕ ُٔؿِّ جُىُٝس جُل٢ٍٓٗ إٔ ذ١ٓ ٌهحذطٚ ػ٠ِ جُٞهحتغ نٛٞٚح ك٢ قٌْ 

ٝجُط٢ ضطهِٙ ٝهحتؼٜح ك٢ ػٍُ جُكٌٞٓس  ٣1919٘ح٣ٍ  14( جُٛحوٌ ك٢ Cameno)ًح٤٘ٓٞ 

ى٣س ذطٜٔس ػىّ ه٤حٓٚ ذٔح ٣لٍٞٚ ػ٤ِٚ جُوحٕٗٞ ٖٓ ٍٓجػحز ج٤ُِحهس جُالَٓس ًُٔٞد ٌِت٤ّ ذ

كو٠ٟ ٓؿِّ جُىُٝس ذاُـحء جُوٍجٌ ُؼىّ ه٤حٓٚ ػ٠ِ أْرحخ ٚك٤كس، ٝيًٍ ك٢  ؾ٘حت١ُ.

ق٤ػ٤حش قٌٔٚ ذأٗٚ ئيج ًحٕ ٤ُّ ذآٌحٕ ٓؿِّ جُىُٝس ذكع ٓالتٔس جُوٍجٌجش جُٔطؼٕٞ ك٤ٜح 

ذحإلُـحء كإ ُٚ ٍٓجهرس جُٞهحتغ جُط٢ ًحٗص ْررح إلٚىجٌٙ
73
. 

س إٔ ذ١ٓ ٌهحذطٚ ٤ُّ كو١ ُإلؾطٜحو جُوٟحت٢ جُٔـٍذ٢ ك٢ جُٔحوز جإلوج٣ٌ أض٤فًٔح 

ػ٠ِ جُٞهحتغ جُٔحو٣س ٝئٗٔح ػ٠ِ ٚكس جُٞٚق جُٔؼط٠ ُٜح ٖٓ ٠ٍف جإلوجٌز كل٢ قٌْ 

ٖ ًحٕ ٍُت٤ّ جُٔؿِّ ثُِٔكٌٔس جإلوج٣ٌس ذٍٔجًٕ ٍٚقص ك٤ٚ جُٔكٌٔس ذأٗٚ: "ٝق٤ع ُ

جُرِى١ هى جضهً جُوٍجٌ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ك٢ ئ٠حٌ جُٛالق٤حش جُٔهُٞس ُٚ ذٔوط٠ٟ جٍُّْٔٞ 

                                                           
ض الذغُثر: "سكابت اللضاء على كشاساث إلاداسة والً - 72 ت إلالغاء أمام دًىان املؽالم"، عً فهذ بً محمذ بً عبذ العٍض

وكذ وسد عً عبذ الشصاق املعكي في ملاله مشحع ظابم، ص:  272، ص: 1992دساظت ملاسهت: داس النهضت العشبُت، 

246 
ض الذغُثر: "سكابت اللضاء على كشاساث إلاداسة والًت إلالغاء أمام دًىان املؽالم"،  - 73 عً فهذ بً محمذ بً عبذ العٍض

وكذ وسد عً عبذ الشصاق املعكي في ملاله مشحع ظابم، ص:  272، ص: 1992: داس النهضت العشبُت، دساظت ملاسهت

246 
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 سن ذطكى٣ى ج٠ٍُٝٗ جُط٢ ٗلى ذٜح ضِوحت٤ح جُطىجذ٤ٍ جٍُج٤ٓس ئ٠ُ جْططرحخ جألٖٓ ٝٞٔحٕ ْالٓجُٔطؼِ

جٌٍُٔٝ ٝجُٛكس ٝجُٔكحكظس ػ٠ِ جُٛكس جُؼ٤ٓٞٔس كاٗٚ ٣رو٠ ٖٓ ٚالق٤حش جُوٟحء ٍٓجهرس 

 ٓىٟ ٍٖػ٤س ًٛج جُوٍجٌ.

 ٝق٤ع ئٗٚ ٝك٢ ًٛج جإل٠حٌ ٖٝٓ أؾَ جُطأ٤ًى ٖٓ ٚكس جألْرحخ جُٔؼطٔىز ك٢ ئٚىجٌ

جُوٍجٌ ذحُوٍٞ إٔ جُلٍٕ أٚرف آ٣ال ُِٓو٠ٞ أٍٓش جُٔكٌٔس ذاؾٍجء نرٍز ك٢ جُٔٞٞٞع أكحوش 

ٗطحتؿٜح ػ٠ِ إٔ ذ٘حء جُلٍٕ ٌؿْ هىٓٚ ٝقحؾطٚ إلٚالقحش ك٣ٌٞس ٝضو٣ٞطٚ ذىػحتْ كاٗٚ ٤ُّ 

آ٣ال ُِٓو٠ٞ ٖٝٓ ضْ ال ٓٞؾد إلكٍجؽ جُٔىػ٤ٖ ٓ٘ٚ ٝق٤ع ذ٘حء ػ٤ِٚ ٣ؼطرٍ جُوٍجٌ ٓؼ٤رح ُؼىّ 

هحتغ جُط٢ ذ٢٘ ػ٤ِٜح ٣ٝطؼ٤ٖ ذحُطح٢ُ جُكٌْ ذاُـحءٙٚكس جُٞ
74
. 

ئٕ ٓلّٜٞ جُ٘ظحّ ٝئٕ ًحٕ كٟلحٞح كًٜج ال ٣ؼل٢ جإلوجٌز ٖٓ جُطٔٓي ذٚ ٤ًِْٞس ُِىكغ 

ك٢ ئٛٔحُٜح ُِٔكحكظس ػ٠ِ جألٖٓ ٝأٌٝجـ ٝٓٔطٌِحش جُٔٞج٤٘٠ٖ، ٝهى ًحٕ ُِوٟحء جإلوج١ٌ إٔ 

جألقٌحّ ٝجُوٍجٌجش جُٛحوٌز ػٖ وٌؾط٤ٖ ضَِٓ ئ٠ُ ِٚد جُوٍجٌجش جُٛحوٌز ػٖ جإلوجٌز أٝ 

جُطوح٢ٞ ك٢ ئ٠حٌ جٍُهحذس ػ٠ِ ٚكس جُٞهحتغ جُٔحو٣س ٝجُطأًى ٜٓ٘ح ٝيُي ُطؼ٣ٞٝ جُٔٞج٠ٖ 

جُٔطٌٍٟ ٖٓ ؿٜٔٞ جُٔلّٜٞ. ٝهى ًحٕ ُِٔكٌٔس جإلوج٣ٌس ذأًحو٣ٍ إٔ هٟص ذطك٤َٔ جُىُٝس 

ٝػِِص ْٝرد جُٔٓإ٤ُٝس ػٖ جُكلحظ ػ٠ِ ٍٓكن جألٖٓ ق٤ع ككٛص جُٞهحتغ ٝجُظٍٝف 

 قٌٜٔح ذٔح ٢ِ٣:

                                                           
خ  - 74 ت بمشاكش بخاٍس ، ركٍش الذكخىس عبذ الىاحذ اللشش ي في 2000/63ملف سكم  2001/5/16حكم املحكمت إلاداٍس

بُت لخىصَع الكخاب ضىمادًل، معبعت الىجاح دعىي إلالغاء بعبب ججاوص العلعت باملغشب دساظت علمُت، الششكت املغش 

 .139، ص: 2011الجذًذة، الذاس البُضاء العبعت ألاولى 
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"... ٝق٤ع ئٗٚ ئيج ًحٕ جُوح٢ٞ جإلوج١ٌ ٝٛٞ ٣٘ظٍ ك٢ ٓٓإ٤ُٝس جُىُٝس ذ٘حء ػ٠ِ 

نطأ ٓ٘ٓٞخ ٍُٔكن جألٖٓ ٣ٍجػ٢ ظٍٝف ًٛج جٍُٔكن ٝجُٔهح٠ٍ جُط٢ هى ضطؼٍٜ ُٜح ٖٓ 

٠ أؾَ جُو٤حّ ذٜٔحٓٚ، كاٗٚ ٖٓ جُػحذص ٖٓ ٝغحتن جُِٔق إٔ جُِٓطحش جأل٤٘ٓس جُٔك٤ِس ًحٗص ػِ

ػِْ ذٞجهؼس جإلػطٛحّ ٝقؿُ جُٗحق٘حش جُٔكِٔس ذحألْٔحى ًٓ٘ ذىج٣س جإلػطٛحّ ذطح٣ٌم 

ُٝٔح ًحٕ جُ٘ظحّ جُىْط١ٌٞ ٝجُوح٢ٗٞٗ جُٔـٍذ٢ ٣وّٞ  2008/06/08ئ٠ُ ؿح٣س  2008/05/30

ػ٠ِ ٓرىأ قٔح٣س جُكوٞم ٝضكو٤ن جُٔٞجَٗس ذ٤ٖ ًٛٙ جُكٔح٣س ٝجُكلحظ ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ، كاٗٚ 

س ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ ضؼطٔى جُِٓطحش جُؼحٓس ػ٠ِ ػىز ْٝحتَ ٝأوٝجش ض٘ظ٤ٔ٤س ٝألؾَ جُٔكحكظ

 ٓحو٣س ك٢ ئ٠حٌ ٓح ٠ٔٓ٣ ذحُٟر١ جإلوج١ٌ.

ٝق٤ع ئٗٚ ئيج ًحٕ ضىنَ ٌؾحٍ جألٖٓ ٖٓ أؾَ يُي جإلػطٛحّ ٝٓ٘غ قؿُ جُٗحق٘حش 

٢ٛٝ أ٣حّ ًحِٓس  10غحذص ٖٓ نالٍ ٝغحتن جُِٔق، كإ ًٛج جُطىنَ ؾحء ذؼى قؿُ جْطٍٔ ُٔىز 

ٓىز ضإًى ذحُ٘ظٍ ئ٠ُ ظٍٝف جإلػطٛحّ ٝجُٔؿحٍ جُؿـٍجك٢ ُإلػطٛحّ ٝجإلٌٓح٤ٗحش جًُِٔٔٞس 

ٍُٔكن جألٖٓ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُط٘ظ٢ٔ٤ ٝجُٔحو١، ضإًى ضرح٠إ ٍٓكن جألٖٓ ك٢ قٔح٣س 

جألٖهح٘ ٝجُِٓغ، ٝٛٞ ضرح٠إ ٣ٌَٗ نطأ ٖٓ ؾحٗد جُىُٝس جُٔـٍذ٤س ذحػطرحٌٛح جٌُِٔلس 

ٖ ٣ؿؼِٜح ٓٓإُٝس ػٖ ضؼ٣ٞٝ جألٍٞجٌ جُالقوس ذحألؿ٤حٌ ٓط٠ ًحٗص ذطٞك٤ٍ جألٖٓ ُِٔٞج٤٘٠

ًٛٙ جألٍٞجٌ ٓإًىز ٝٓرحٍٖز ٖٝه٤ٛس
75
. 

 

                                                           
خ  - 75 ت بأكادًش بخاٍس بً ضفُت عبذ اللعُف ضذ الذولت  2010/390ملف عذد  2008/06/08حكم املحكمت إلاداٍس

جعبُلها اللضاء إلاداسي"، ميشىساث املجلت  املغشبُت أوسدٍ محمذ ألاعشج: في "معؤولُت الذولت والجماعاث الترابُت في

وكذ وسد عىه في ملال  115، ص: 2015، 108املغشبُت لإلداسة املحلُت والخىمُت ظلعلت مؤلفاث وأعمال حامعُت" عذد 

 .247عبذ الشصاق املعكي: املشحع العابم، ص: 
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 :انرقابت عهى انتكٍٍف انقاوىوً نهىقائع -4

ضؼ٢٘ ػ٤ِٔس جُط٤٤ٌق جُوح٢ٗٞٗ ُِٞهحتغ ئوجٌؼ قحُس ٝجهؼ٤س ٓؼ٤٘س وجنَ كٌٍز هح٤ٗٞٗس 

وجكؼح ٍٓٗٝػح ذك٤ع ٣ٌٖٔ إٔ ٣كَٔ جُوٍجٌ جُٔطهً ػ٤ِٜح ذٞٚلٜح
76
. 

كانطٛح٘ جإلوجٌز ك٢ ضٌر٤َ جُك٣ٍحش جُؼحٓس ذىػٟٞ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ ٝج٥وجخ 

ال ٣ؼ٢٘ إٔ ضٌٕٞ ٓطِوس جُٛالق٤س ذَ ٣ؿد ػ٠ِ جُوٟحء جُطأًى ٖٓ نطٌٞز جُٞهحتغ جُط٢ ضٓ٘ى 

 ئ٤ُٜح جإلوجٌز ُِٔكحكظس ػ٠ِ ٓح ضٟؼٚ جإلوجٌز كو١ ػ٘ى ض٤٤ٌلٜح ُِٞجهغ.

إلوج٣ٌس إٔ ٝٞؼص ذٛٔطٜح ٖٓ نالٍ ئقىٟ هٍجٌجضٜح ق٤ع ذٓطص ٝهى ًحٕ ُِـٍكس ج

 ٌهحذطٜح ػ٠ِ هٍجٌ ذ٤غ ٌٓ٘ٗٞجش ذىػٟٞ ئنالُٜح ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ق٤ع هٟص ذٔح ٢ِ٣:

"... ال ٣ؿَٞ ٓ٘غ ذ٤غ ًطحخ ٌٓ٘ٗٞ أٝ ٓٔحٌْس قن جٍُهحذس ػ٤ِٚ، ئال ئيج ًحٕ ٣هَ 

ًًُي ًطد جإلٗؿ٤َ جُط٢ ضىٌِ ذ٤ٌِس  ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ضؼطرٍ... ذحُ٘ظحّ جُؼحّ أٝ جألنالم جُك٤ٔىز

ئٕ ػحَٓ جإله٤ِْ ج١ًُ ٣أٍٓ ذحإلْط٘حو ػ٠ِ ًٛج جُٓرد ج٢ُٟ٘ٔ ذاؿالم ... ج٥وجخ ٝج٣ٍُٗؼس

ٌٓطرس ضؼٍٜ ًٛٙ جٌُطد ُِر٤غ ٣ٍضٌد ٖططح ك٢ جْطؼٔحٍ جُِٓطس
77
. 

 :انرقابت عهى مالءمت انقرار اإلداري أو انضبطً -5

ضؿؼِٜح ضطهً هٍجٌٛح وٕٝ ضىنَ ِْطس أنٍٟ ئال ئيج ًحٗص جُِٓطس جُطوى٣ٍ٣س ُإلوجٌز 

إٔ يُي ال ٣ٔ٘غ ضىنَ جُوح٢ٞ جإلوج١ٌ ُلكٙ ٓىٟ ٍٖػ٤س جُوٍجٌ جُٟرط٢ نٛٞٚح ك٢ 

ٓؿحٍ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝج١ًُ هى ضطهً جإلوجٌز ئؾٍجءجش ضطؼِن ذطىنِٜح ُطل٣ٍن 

                                                           
 .248ي: مشحع ظابم، ص: و سد عً عبذ الشصاق املعك 134عً إكبال ًىظف الخالذي: مشحع ظابم، ص:  - 76

خ  178اللشاس عذد  - 77 ضذ عامل إكلُم فاط وسد عً عبذ الشصاق املعكي في املشحع  1985/10/17الطادس بخاٍس

 .248العابم، ص: 
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٣ركع ػٖ ئؾٍجءجش  ٓظحٍٛز وٕٝ إٔ ٣ٌَٗ يُي نطٍج قو٤و٤ح ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ كحُوح٢ٞ

جُط٘حْد ذ٤ٖ جُٞهحتغ ٝجإلؾٍجء جُٔطهً ٝجُظٍٝف جُط٢ ٚىٌ ك٤ٜح جُوٍجٌ جإلوج١ٌ، ٖٝٓ ذ٤ٖ 

جُط٢ ضْ جُ٘ظٍ ك٤ٜح هٍجٌ  NEWERجُل٢ٍٓٗ ك٢ ًٛج جإل٠حٌ ه٤ٟس أقٌحّ ٓؿِّ جُىُٝس 

جُؼٔىز ٣ٓطط٤غ جْطهىجّ هٞجش ج٠ٍُٗس ٝإٔ ظٍٝف جإلؾطٔحع ال ضرِؾ وٌؾس جُهطٌٞز جُط٢ 

ٓؼٜح قلع جُ٘ظحّ جُؼحّ ٣ؼؿُ
78
. 

ئٕ جُوٟحء جإلوج١ٌ ٝئٕ ًحٕ هٟحء ؾ٣ٍثح ذحُ٘ظٍ ئ٠ُ جألقٌحّ أٝ جُوٍجٌجش جُط٢ 

أٚىٌٛح وٌءج أل١ ُرّ ك٢ ضل٤ٍٓ أٝ ض٤٤ٌق جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس ئال إٔ جإلوجٌز ضٔط٘غ أق٤حٗح ػٖ 

ٖ ض٘ل٤ً قٌْ ض٘ل٤ً ٓ٘طٞم جُكٌْ، ٝهى أقٖٓ جُوٟحء ج١ٍُٛٔ ُٔح ئػطرٍ إٔ جٓط٘حع جإلوجٌز ػ

هٟحت٢ ٛٞ ٓهحُلس هح٤ٗٞٗس ًٔح ٣طٍضد ػ٠ِ ًٛٙ جُٔهحُلس جُهط٤ٍز ٖٓ ئٖحػس جُل٠ٞٞ ٝكوىجٕ 

جُػوس ك٢ ٤ْحوز جُوحٕٗٞ ًٔح إٔ جإلوجٌز ك٢ ئقطٍجٜٓح ألقٌحّ جُوٟحء جإلوج١ٌ، كإ ًٛج ال ٣ؼ٢٘ 

ُوح٢ٞ أٜٗح ضهٟغ ُِٓطس جُوح٢ٞ ذوىٌ ٓح ٣ؼ٢٘ نٟٞػٜح ٝجقطٍجٜٓح ٍُِٗػ٤س ٝجُوحٕٗٞ، كح

ٛ٘ح ٓؿٍو ٓٓط٘ر١ ٝٓلٍٓ ًُٜج جُوحٕٗٞ، ٝجإلُطُجّ ذحقطٍجّ أقٌحّ جُوٟحء ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ض٘ل٤ًٛح 

ٛٞ ٓرىأ هح٢ٗٞٗ، جُـح٣س ٓ٘ٚ ٞٔحٕ جقطٍجّ ٤ْحوز جُوحٕٗٞ
79
. 

 

 

                                                           
 هىال بً الشُخ:  - 78

 .249وسد عً عبذ الشصاق املعكي: املشحع ظابم، ص: 
ت"، مجلت  عً محمذ بىكعُب: "جىفُز ألاحكام اللضابُت الطادسة ضذ - 79 إلاداسة في مُذان جذبير املىاسد البشٍش

أوسدٍ عبذ الشصاق املعكي في  49، ص: 2017اللضاء املذوي ظلعلت أعمال حامعُت، داس وشش املعشفت الشباط، ظبعت 

 .249مشحعه العابم، ص:
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ئٕ ٓح ضْ جُططٍم ئ٤ُٚ نالٍ ًٛج جُركع جُٔطٞجٞغ قٍٞ ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس أٝ ٓح 

إلوج١ٌ، ٝذطٔك٤ٙ جُ٘ظٍ ك٢ ًَ جألٗٗطس ٝجُٞظحتق جُط٢ ضوّٞ ذٜح ٣ٛطِف ػ٤ِٚ ذحُٟر١ ج

ًٛٙ جألن٤ٍز ك٢ ضكو٤ن أٛىجف جُ٘ظحّ جُؼحّ ذٔح ٛٞ أٖٓ ٤ٌْٝ٘س ٝٚكس ػحٓس ٓططِرس 

الْطوٍجٌ جُٔؿطٔغ ٝجْططرحخ جألٖٓ ك٤ٚ، كاٗ٘ح ٗؿى أٗلٓ٘ح أٓحّ ٓؿٔٞػس ٖٓ جإلٌٖحالش جُط٢ 

ٝئٕ ضطٌٞش  -إٔ جُكلحظ ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ ٣ٛؼد ٓؼٜح ئ٣ؿحو قٍِٞ ٓو٘ؼس، ػ٠ِ جػطرحٌ

٣ظَ ٍٓضرطح جٌضرح٠ح ٝغ٤وح ذحُك٣ٍحش جُؼحٓس ُألكٍجو جُط٢ ضٟٜٔ٘ح جُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس  -أٛىجكٚ

ٝجُوٞج٤ٖٗ ج٤٘٠ُٞس، جألٍٓ ج١ًُ ٣ؿؼَ جُٔٞجَٗس ذ٤ٖ ٓٔحٌْس جُك٣ٍحش جُؼحٓس ٝجُٔكحكظس ػ٠ِ 

ق٤حٕ، ذك٤ع إٔ كطف جُٔؿحٍ ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ أٍٓج ػ٤ٍٓج ٝٓٓطك٤ال ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ جأل

ٍٓٛجػ٤ٚ ك٢ ٓٓأُس جُك٣ٍحش جُؼحٓس هى ٣إو١ ذحُٔؿطٔغ ئ٠ُ جُل٠ٞٞ ٝجإلٞطٍجخ، ًٔح إٔ 

ؿِٞ ٠ٝـ٤حٕ جُِٓطس جُؼحٓس ٝنحٚس ِْطحش ج٠ٍُٗس جإلوج٣ٌس ك٢ جُكلحظ ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ 

ك٢ ظَ ٓؿٔٞػس ٖٓ ٣إو١ ئ٠ُ وُٝس جإلْطرىجو ٝجُلٓحو، ٝذحُطح٢ُ كحُٔؼحوُس ضرو٠ ٚؼرس جُٔ٘حٍ 

جإلػطرحٌجش جُوح٤ٗٞٗس ٝجُٞجهؼ٤س، ًًُٝي ٝؾٞو ػ٤ِٔحش ٝٓٔحٌْحش ضٓحْٛ ٢ٛ جألنٍٟ ك٢ 

 جْطلكحٍ ًٛج جٌَُٔٗ ٝػىّ ئ٣ؿحو قَ ٜٗحت٢ ُٚ.

ًُُي ًحٕ الذى ٍُِٔٗع جُٔـٍذ٢ ْٞجء ك٢ ٝٞؼٚ ُِىْطٌٞ أٝ جُوٞج٤ٖٗ جُؼحو٣س إٔ 

حٗص ٤ٗس جإلػالٕ ػٜ٘ح وٕٝ ض٣َُ٘ ُٜح ٣٘ٙ ػ٠ِ جقطٍجّ ق٣ٍحش جألكٍجو ًٝلحُطٜح، ٜٝٓٔح ً

ئ٠ُ ئ٣ى٣ُٞٞؾ٤س كو١، ئيٕ كحُٟٔحٗس ٢ٛ ئػطحء جُلٍو قن جإلوػحء أٓحّ هٟحء ٓٓطوَ كٓططكٍٞ 
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ضؼَٔ ػ٠ِ ض٣ٌٍّ وُٝس جُكن ٝجُوحٕٗٞ ٝقٔح٣س جُك٣ٍحش جُؼحٓس ٞى ضؼٓق جإلوجٌز، ك٢ 

وجٌز، ُٝٔح ال ضٌٍِ ٓح جُىُٝس ال ٝؾٞو ك٤ٜح ًٌُجتغ ؿحٟٓس ضلطف ذحخ جُِٓطس جُطوى٣ٍ٣س ُإل

ؾحءش ذٚ كٌٍز جُ٘ظحّ جُؼحّ، ٢ٛٝ قٔح٣س جُِٔٛكس جُؼحٓس، ٝٛٞ ج١ًُ ال ٣طكون ئال ك٢ ٗطحم 

٤ْحْس ؾ٘حت٤س ٝجػ٤س ضٓطٜىف نِن ضٞجَٕ ذ٤ٖ قط٤ٔحش جُٔكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝٓططِرحش 

٢ء جُٔو٠ٟ ذٚ، قٔح٣س قوٞم ٝق٣ٍحش جألكٍجو، ٝئوجٌز ض٘لً ٓ٘طٞم جألقٌحّ جُكحتُز ُوٞز جُٗ

ئقطٍجٓح ُِِٓطس جُوٟحت٤س ألٜٗح ٓظٍٜ ٖٓ ٓظحٍٛ ج٤ُٓحوز، ٌٕٝٓٞ ٖٓ ٌٓٞٗحش ٗٓن وُٝس 

 جُكن ٝجُوحٕٗٞ.
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  ت الجماعُت في ضىء املعخجذاث اللاهىهُت والعمل ظعُذ بىفخُل: "الششظت إلاداٍس

 ، ميشىساث مجلت العلىم اللاهىهُت ظلعلت البحث2018اللضاةي"، العبعت ألاولى 

 .32العذد  ألاكادًمي

 مؤظعت الغنى لليشش، 3م معجم الفني الضاَش الجضء عض الذكخىس عبذ الغني أبى ال 

 بذون ظىت العبع.

  ،شة الشباطمشاسع الىىس اللا 12داس الللم العمل إلاداسي"، "ملُكت الطشوخ. 
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 .الثالثت
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 .2019، معبعت ألامىُت، الشباط 8د في الذساظاث اللاهىهُت، العذ

  حعً صحُب: "اللضاء إلاداسي املغشبي"، ظلعلت دساظاث وأبحار في إلاداسة
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 :المقاالت  
  عبذ الشصاق املعكي: باحث في ظلك الذكخىساٍ شعبت اللاهىن العام والعلىم

ش، أكادًش، مجلت العُاظُت، كلُت العلىم اللاهىهُت وإلاكخطادًت وإلاحخماعُت، اب ً َص

إلاسشاد اللاهىوي، مكخبت املعشفت مشاكش، في ملال له جحذ عىىان: "اللضاء إلاداسي 

اث العامت واملحافؽت على الىؽام العام"،  في العذد وحذلُت املىاصهت بين مماسظت الحٍش

 .2018لعىت  3و 2املضدوج 

 

  القانونية: الوثائق 
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خ   .2012، العبعت الثالثت 2011ًىلُىص  29بخاٍس
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 الشريفة: ئر الظها 
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 فشن.اللاض ي بئلغاء كشاس َذم ال
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