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 املكد١َ

ٜعترب َٛضٛع اذتسٜات ايعا١َ أحد أِٖ املٛضٛعات ذات االٚي١ٜٛ ع٢ً ايصعٝدٜٔ احملًٞ 

بػأْ٘ ٦َات املؤمتسات، ٚٚقعت عػسات املعاٖدات، ٚغػٌ زجاٍ ايفهس ٚايكإْٛ  ٚايدٚيٞ، حٝح عكدت

ٕ ٍّ ايػعٛب تهافح َٔ أجٌ اذتصٍٛ عًٝٗا بايجٛزات ٚاملظاٖسات، ٚاالْطا١ْٝ بطبٝعتٗا  ٚايطٝاض١، بٌ إ

دا٥ُا ًً تتطًع اىل اذتٝا٠ اذتس٠ ايهسمي١، ٚتسفض ايعبٛد١ٜ ٚايكٗس ٚاالضتبداد، َُٗا ناْت أضباب٘ 

 ٚاعٝ٘، نُا أْ٘ أصبح َٔ املكسزات ايدزاض١ٝ يف نجري َٔ ادتاَعات.ٚد

ٚبال غو فإٕ حتًٌٝ َطُٕٛ اذتسٜات ايعا١َ ٚتبٝإ حدٚدٖا ٚإبساش غسٚط ممازضتٗا 

، ايداخ١ًٝ ٚارتازج١ٝ ذتُاٜتٗا، ٜسضخ فهس٠ ٚايكا١ْْٝٛ ، ٚايطُاْاتٚايتُتع بٗا دٕٚ اْتكاص أٚ إٖداز

اض١ٝ يف اجملتُع، ٜٚعُل ايٛعٞ يد٣ ادتُٝع بطسٚز٠ احرتاَٗا ٚايدفاع حكٛم االْطإ ٚحسٜاتٗا االض

 عٓٗا.

ٚاالنٝد إٔ احرتاّ اذتسٜات ايعا١َ ٚنفايتٗا يف ايدٚي١ ٜؤدٟ اىل االَإ ٚاالضتكساز 

ٚايتكدّ، ٖٚٛ َا ٜطاعد ايفسد ع٢ً أدا٤ دٚزٙ االجتُاعٞ ٚاالقتصادٟ ٚايطٝاضٞ، إذ إٔ احرتاّ اذتسٜات 

ملٓاضب١ يًتكدّ ايعًُٞ ٚايتكين ٚايصٓاعٞ ْتٝج١ ت١ُٝٓ املٛاٖب ٚايكدزات ٚتػجٝع ٜٛفس ايب١٦ٝ ا

االبداعات ٚتك١ٜٛ االضتجُازات، نُا إْ٘ ٜؤدٟ اىل تٛضٝع ايصالت االجتُاع١ٝ بني شتتًف افساد 

اذتسٜات ٜػعس  اجملتُع ٚف٦ات٘ ٚطبكات٘، ٜٚسضخ االْتُا٤ اىل ايٛطٔ، ٚايتطخ١ٝ َٔ أجً٘، ألٕ غٝاب

د بٓٛع َٔ االغرتاب ايطٝاضٞ ٚاالجتُاعٞ، ٖٚٛ َا ٜٓعهظ ضًبا  ع٢ً ايػعٛز باالْتُا٤ يًٛطٔ ايفس

 ٘.عٚعدّ انرتاث٘ بكطاٜا زتتُ

َعادت١ َٛضٛع اذتسٜات َٔ حٝح بٝإ َفَٗٛٗا َٔ ٖرا نً٘، فإْ٘ َٔ املٓاضب  ٚاْطالقا ًً

 ٚاالضاع ايرٟ تطتٓد عًٝ٘، ٚبٝإ َطُْٛٗا ٚأْٛاعٗا ٚضُاْاتٗا.

 :َفّٗٛ اذتسٜات

، َٔ خالٍ ايتعسف ع٢ً َديٛهلا ايًػٟٛ، مبفّٗٛ اذتسٜات ٚجب ايتعسض يتعسٜفٗا يإلحاط١

 ثِ االصطالحٞ، باإلضاف١ اىل متٝٝصٖا عٔ َصطًح اذتل.

 أٚال ًً: تعسٜف اذتس١ٜ يػ١ ًً

تعين ن١ًُ "اذتس١ٜ" يف أصٛهلا ايدالي١ٝ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ايطبٝع١ ايٓك١ٝ ايصاف١ٝ غري 

 ، ٜٚٓبػٞ صْٛ٘ يف ْكا٥٘ ٚخًٛص٘.دتًط١ بطٛاٖا، ٖٞ األصٌ ايرٟ ال ٜكبٌ شٜفا ًًامل

صٌٝ ادتٝد ٚايجُني، ٚبايتايٞ ٜكاٍ "ايرٖب اذتس، ٚايطني اذتس، ٚايفسع ٚتعين األصٌ األ

 ."اذتس، ٚغريٖا

نُا ٜكاٍ االْطإ اذتس اَا اغاز٠ اىل اخالق٘ ايفاض١ً َٚٓصيت٘ ايسفٝع١ أٚ االْطإ غري 

املطتعبد، َٚٔ ٖٓا فاذتس١ٜ ٖٞ َكدز٠ ايفسد ع٢ً ايكٝاّ بأدا٤ َا ٜسٜد َٚا ٜػا٤ دٕٚ َٛاْع حتد َٔ 

 خالفا ًً يًعبد.إزادت٘ 

 زٌَ فٝ٘، ٚفسع حس أٟ ٜٚكاٍ أٜطا ًً "اذتس َٔ ايرٖب أٚ ايٓخاع أٚ غريٙ"، ٜٚكاٍ "طني ال

، ٚاذتس ٖٛ فسُع اصٌٝ، ْٚاق١ حس٠ أٟ ْاق١ نسمي١، ٚحس ايفان١ٗ خٝازٖا، ٚحس نٌ أزض ٚضطٗا

 ايطٝد ايهسِٜ".

 

 



 ثاْٝا ًً: تعسٜف اذتس١ٜ اصطالحا ًً

تتعدد أزا٤ املفهسٜٔ ٚايفالضف١ َٔ شتتًف ايعصٛز يف َع٢ٓ اذتس١ٜ، فكد عسفٗا ايبعض ع٢ً  

،  فٝدتاز بني االخالقٞ ْطإ ع٢ً حتدٜد تصسفات٘ بٓفط٘ تبعا ًً يًسؤ١ٜ اييت ٜتبٓٗاأْٗا "تعين قدز٠ اال

 ".ٚايالأخالقٞ

تتًدص باملكدز٠ ع٢ً  ٚتعين اذتس١ٜ أٜطا ًً حطب تعسٜفٗا َٔ قبٌ املفهس "دٜهازت" ع٢ً أْٗا " 

باْٗا " َا ميٝص االْطإ عٔ  َعني "، نُا ٜعسفٗا ايدنتٛز ٖٚب٘ ايصحًٝٞ بػ٤ٞ ايكٝاّ أٚ عدّ ايكٝاّ

اجباز ٚال انساٙ يف ٚاختٝازٙ َٔ غري  افعاي٘ ٚاقٛاي٘ ٚتصسفات٘ بأزادت٘ غريٙ ٜٚتُهٔ بٗا َٔ ممازض١

عتربت اضاض١ٝ يف ع١ َٔ اذتكٛم املعرتف بٗا ٚاييت ُأٚتعين نريو باْٗا"  زتُٛحدٚد َع١ٓٝ "، 

 ُا١ٜ قا١ْْٝٛ خاص١ تهفًٗا ايدٚي١".ا حبَطت٣ٛ حطازٟ َعني، ٚٚجب بايتايٞ إٕ تتُتع بٛصفٗا ٖر

 

 ايتُٝٝص بني اذتل ٚاذتس١ٜ

ِٖ املصطًخات اييت تتػاب٘ ٚتتداخٌ َع اذتس١ٜ ٖٛ َصطًح اذتل، األَس ايرٟ ٜطسح َٔ أ

ٚإذا نإ ٖٓاى فسم فُا ٖٛ؟ ٚإذا مل ٜهٔ فًُاذا ٜتِ غايبا ًً  تطاؤالت نجري٠، ٌٖ ٖٓاى فسم بُٝٓٗا؟

 ادتُع بُٝٓٗا؟

حطب بعض ايكاْْٛٝني، ٖٓاى فسم بني اذتل ٚاذتس١ٜ يف املفّٗٛ، ٜٓعهظ ع٢ً َد٣ ايتصسف 

يف نٌ َُٓٗا، فجٖٛس اذتل عٓدِٖ اختصاص، أٟ اْفساد ٚاضت٦جاز مبٛضٛع اذتل ٚستً٘، حبٝح 

ٜهٕٛ يصاحب اذتل ضًط١ ايتصسف مبا اختص ب٘ ضُٔ اذتدٚد اييت زمسٗا ي٘ ايػسع، ٖٚرا ٜطتًصّ 

١ االفعاٍ املال١ُ٥ يريو االضتعُاٍ ٚايتصسف املػسٚع، أَا اذتس١ٜ فٗٞ امله١ٓ اييت قسزٖا بايتايٞ اباح

 ع٢ً ايطٛا٤، متهٝٓا  هلِ َٔ ايتصسف ع٢ً خري٠ َٔ أَسِٖ، دٕٚ االضساز باألخسٜٔ، يألفساداملػسع 

فاذتس١ٜ ال فايتصسف َٛضٛع اذتس١ٜ َأذٕٚ فٝ٘ قاْْٛا ًً، ٖٚٛ َٔ قبٌٝ املباحات ٚاإلجاشات، ٚبايتايٞ 

تطتًصّ ٚجٛد اضت٦جاز مبٛضٛعٗا، فهٌ االفساد ٜتُتعٕٛ بٗا ع٢ً قدز َػرتى، أٟ ال ٜٓفسد بٗا أحد دٕٚ 

االخسٜٔ، ٚفسم بني ايٓاح١ٝ ايع١ًُٝ بني املطاٚا٠ يف ايتصسف نُا يف اذتس١ٜ، ٚبني ايتصسف ع٢ً 

 ضبٌٝ االختصاص نُا يف اذتل.

 حكٛم االْطإ ٚاذتسٜات ايعا١َ تهُٔ يف االتٞ:َٚٔ ٖرا املٓطًل فٓكاط االختالف بني 

إ حكٛم االْطإ طبٝع١ٝ ٚيصٝك١ باإلْطإ ضٛا٤ اعرتف بٗا أٚ مل ٜعرتف بٗا، بُٝٓا اذتس١ٜ  -0

 ٖٞ ممازض١ ٖرا اذتل بعد االعرتاف ب٘.

اذتس١ٜ ٖٞ متٗٝد يًخل، أٟ ٖٞ أضبل َٓ٘ ٚئ تصبح اذتس١ٜ حكا ًً، إال مبُازضتٗا ممازض١  -9

 إْٛ.ٜتطًبٗا ايك

تطع اذتس١ٜ مجٝع االفساد ع٢ً قدّ املطاٚا٠ ع٢ً خالف اذتل ايرٟ جيعًُٗا يف َسانص  -3

، فخس١ٜ ايتعاقد َهفٛي١ يًجُٝع، يهٔ ال ٜتُتع نٌ ايٓاع بٓفظ اذتكٛم عٓد َتفاٚت٘

ممازض١ حس١ٜ ايتعاقد، حٝح ٜٓػ٧ حكٛقا ًً ٚايتصاَات بايٓطب١ يًطسفني تتفاٚت حبطب نٌ 

 َتعاقد.عكد ٚحبطب َسنص نٌ 

، بُٝٓا اذتس١ٜ أٚضع ْطاقا ًً َٔ اذتل، ألْٗا تجبت يًجُٝع ع٢ً قدّ املطاٚا٠ بٛجٗٗا االجيابٞ -4

 ، فطال ًً عٔ ايٓاع ال ٜتُتعٕٛ بٓفظ اذتكٛم.اذتل ي٘ ايٛج٘ االجيابٞ فكط

ال ْطتطٝع فِٗ فهس٠ اذتل دٕٚ فهس٠ ايٛاجب اييت ال تٓفصٌ عٓٗا، فعٓدَا ْكٍٛ حكٛم،  -5

بات أٜطا ًً، فاذا ناْت اذتسٜات ايعا١َ ٚاجبات )ايتصاَات( ع٢ً عاتل ايدٚي١ ْعين بريو ايٛاج

 يف املكابٌ حكٛم يالفساد. فٗٞ



 َبدأ املطاٚا٠ االضاع ايرٟ تعتُد عًٝ٘ اذتسٜات ايعا١َ

َٔ ايصعب جدا ًً ايفصٌ بنيني اذتسٜني١ َٚبنيدأ املطنياٚا٠ بطنيبب اينيتالشّ ايٛثٝنيل بُٝٓٗنيا،         

صٌ ناف١ أْٛاع اذتكٛم ٚاذتسٜات ٚإذا ناْت املطنياٚا٠ قُٝني١   الضُٝا ٚإٔ َبدأ املطاٚا٠ ٖٛ أ

أضاض١ٝ َٔ قِٝ االْطإ، ٚاحرتاَٗا ال غ٢ٓ عٓ٘ يًطًِ ٚيتكدّ االْطا١ْٝ، ألٕ غٝابٗا ٜؤدٟ 

 اىل شعصع١ االَٔ ٚاالضتكساز، ٚخيًل حاي١ َٔ االضتٝا٤ ٚعدّ ايسضا يف اجملتُعات.

ْٚظسا ًً يًدٚز اهلاّ ايرٟ يعبت٘ فهس٠ املطاٚا٠ يف نٌ ايجٛزات ايطٝاض١ٝ، نك٠ٛ دفنيع  

ٚيف صنيُِٝ ايعالقني١ ايكا٥ُني١ بنيني االداز٠      تأثريٖا يف ناف١ ايٓظِ ايدضتٛز١ٜاىل  باإلضاف١

 ٚاملٛاطٓني.

 مببدأ املطاٚا٠ ايفسع االٍٚ: املكصٛد

د يالضتفاد٠ َٔ ٚضع َعني إذا ٜعين َبدأ املطاٚا٠ إتاح١ فسص َتطا١ٜٚ بني االفسا 

تطنينياٚت ونينيسٚفِٗ إشا٤ ٖنينيرا ايٛضنينيع، ٚعنينيدّ ايتُٝٝنينيص بٝنينيِٓٗ يف اذتكنينيٛم ٚايٛاجبنينيات ألٟ ضنينيبب  

 نإ، باعتباز أِْٗ ٜٛيدٕٚ َتطإٚٚ يف ايفطس٠.

ٖٚرا املبدأ ٜتفل َع جٖٛس اذتس١ٜ يف ايتعبري عٔ اجملتُنيع اينيدميكساطٞ، فنياجملتُع    

سٜني١ ٚاملطنياٚا٠( يف تػنيسٜعات٘ ٚتٓظُٝاتني٘ ايكاْْٛٝني١      ايرٟ ال ٜعرب عٔ ٖرٜٔ ايعٓصنيسٜٔ )اذت 

ٖٛ زتتُع دٜهتاتٛزٟ ٜٗدز االفهاز االضاض١ٝ املعنيرب٠ عنئ ايدميكساطٝني١، ألٕ َبنيدأ املطنياٚا٠      

 ٖٛ ايك٣ٛ احملسن١ يًدميكساط١ٝ.

فاملطا٠ٚ ٖنيٛ حجنيس ايصاٜٚني١ يهنيٌ اذتسٜنيات ٚاْٗٝنياز َبنيدأ املطنياٚا٠ ٜعنيين اْٗٝنياز نافني١            

و حسصنينيت ايدضنينياتري اذتدٜجنيني١ عًنيني٢ اينينيٓص عًنيني٢ َبنينيدأ املطنينياٚا٠ بنينيني   اذتسٜنينيات ايعاَنيني١، ٚينينيري

 ايًٕٛ أٚ ايسأٟ ايطٝاضٞ.مجٝع املٛاطٓني بال متٝٝص بِٝٓٗ بطبب ادتٓظ أٚ األصٌ أٚ 

 ايفسع ايجاْٞ: َظاٖس َبدأ املطاٚا٠

 ٜتجًنيني٢ َبنينيدأ املطنينياٚا٠ يف شتتًنينيف ايكنينيٛاْني ايٛضنينيع١ٝ، ٜٚتطنينيح َنينئ خنينيالٍ املظنينياٖس      

 ايتاي١ٝ:

 املطا٠ٚ أَاّ ايكإْٛأٚال ًً( 

املكصنينيٛد بنيني٘ خطنينيٛع مجٝنينيع املنينيٛاطٓني اينينيرٜٔ تتنينيٛفس فنينيِٝٗ ْفنينيظ ايػنينيسٚط يًكاعنينيد٠      

ايكا١ْْٝٛ ايٛاحد٠ ٚعدّ ايتُٝٝنيص بٝنيِٓٗ يف تطبٝنيل ايكنيإْٛ عًنيِٝٗ ألٟ ضنيبب َنئ األضنيباب،         

ضٛا٤ بطبب ادتٓظ أٚ األصٌ أٚ ايًػ١ أٚ ايدٜٔ أٚ املسنص، أٟ أْٗنيِ أَنياّ ايكنيإْٛ عًني٢ قنيدّ      

املطنينيا٠ٚ َنينئ حٝنينيح اذتكنينيٛم ٚايٛاجبنينيات ٚايساننينيص ايكاْْٛٝنيني١، إذ إ ايكنينيإْٛ بطبٝعتنيني٘ ٜطنينيع        

 قٛاعد عا١َ ٚزتسد٠ ال ٜساعٞ فٝٗا االفساد برٚاتِٗ.

 

 



 ثاْٝا ًً( املطاٚا٠ يف اذتسٜات ايطٝاض١ٝ

تعين حكٛم املٛاطٓني ٚحسٜاتِٗ ايطٝاض١ٝ اييت تتٝح هلِ املػازن١ يف إداز٠ غؤٕٚ 

ْتدنينياب ٚايتصنينيٜٛت ٚاالضنينيتفتا٤ ٚايرتغنينيٝح، ٚاْػنينيا٤ ادتُعٝنينيات ايطٝاضنيني١ٝ  ايدٚينيني١، نخنينيل اال

 ٚاالْطُاّ ايٝٗا...اخل.

 ثايجا ًً( املطاٚا٠ أَاّ ايكطا٤

ٜٚكصد ب٘ عدّ ايتُٝٝص بني االغداص َنئ حٝنيح ايكطنيا٠ أٚ احملنيانِ اينييت تفصنيٌ        

 َنينئ حٝنينيح أٚضنينياعِٗ االجتُاعٝنيني١، ٚال يف املٓاشعنينيات املدْٝنيني١ ٚاالدازٜنيني١ أٚ ادتٓا٥ٝنيني١ بنينياختالف

ايعكٛبنينيات ايكاْْٛٝنيني١ عًنيني٢ َنينيسته، ادتنينيسا٥ِ، ٖٚنينيرا ٜعنينيين َنينئ حنينيل ايفنينيسد ايًجنيني٤ٛ اىل قاضنينيٝ٘  

 ايطبٝعٞ.

 ( املطاٚا٠ يف تٛيٞ ايٛوا٥ف ايعا١َزابعاُُ

ٜعنينيين َطنينياٚا٠ مجٝنينيع املنينيٛاطٓني يف تنينيٛيٞ ايٛونينيا٥ف ايعاَنيني١ يف ايدٚينيني١، ٚإٔ ٜعنينياًَٛا بنينيٓفظ         

  ٝ َٚنينئ حٝنينيح املصاٜنينيا ٚاذتكنينيٛم   فنيني١ َعٝٓنيني١،املعاًَنيني١ َنينئ حٝنينيح ايػنينيسٚط املطًٛبنيني١ يتنينيٛيٞ ٚو

 ٚايٛاجبات ٚاملستبات ٚايتعٜٛطات احملدد٠ هلا.

 خاَطا ًً( املطاٚا٠ يف االْتفاع َٔ خدَات املسافل ايعا١َ

ٜكس ايكإْٛ بصنيف١ عاَني١ ضنيسٚز٠ إعُنياٍ َبنيدأ املطنياٚا٠ يف االْتفنياع بارتنيدَات ايعاَني١ اينييت           

املدتًفنيني١، أٟ إٔ مجٝنينيع االفنينيساد ٜٓنينيايٕٛ ذات تكنينيدَٗا ايدٚينيني١ عنينئ طسٜنينيل َسافكٗنينيا ايعَُٛٝنيني١ 

 املعا١ًَ ٚارتدَات َا داَت َسانصِٖ َتُاث١ً.

 ضادضا ًً( املطاٚا٠ يف ايتهايٝف ٚاالعبا٤ ايعا١َ

يف َكابنينيٌ االْتفنينياع َنينئ ارتنينيدَات ايعاَنيني١ َنينئ ايطبٝعنينيٞ إٔ ٜكنينيسز ايكنينيإْٛ َبنينيدأ املطنينياٚا٠ يف       

 اٚا٠َبدأ املط حتٌُ ايتهايٝف ٚاالعبا٤ ايعا١َ، ٜٚربش 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  -تكطُٝات اذتكٛم ٚاذتسٜات ايعا١َ :

إٔ ستاٚالت ايفكٗا٤ يتصٓٝف اذتسٜات تٗدف  إىل أيكا٤ األضنيٛا٤ عًني٢ َطنيُٕٛ ٖنيرٙ     

جينيب إٔ ٜفٗنيِ َنئ ٖنيرٙ ايتصنيٓٝفات إٕ       اذتسٜات ٚحتدٜد َفَٗٛٗا ْٚطاقٗنيا َٚنيداٖا ٚيهنئ  ال   

ببعطٗا ٚإيػا٤ ايبعض األخنيس . ذينيو   اذتسٜات ايعا١َ ميهٔ عصهلا بعطٗا عٔ ايبعض أٚ ايتُتع 

إٔ اذتسٜات يف ايٛاقع َتها١ًَ ٜٚطتٓد بعطٗا ع٢ً ايبعض األخنيس ٚننيجري َنيا حتتنياج ممازضني١      

حس١ٜ َا َٔ ايٓاح١ٝ ايٛاقع١ٝ إىل ضُإ عدٜد َٔ اذتسٜنيات اينييت قنيد ٜنيدزجٗا املفهنيسٕٚ حتنيت       

ًف يًخس١ٜ ٖٚٞ ختتأصٓاف شتتًف١ . ٚقد قاٍ ايفكٗا٤ بايعدٜد َٔ ايتكطُٝات ٚايتصٓٝفات 

 باختالف ايصا١ٜٚ، ٖٚٞ نُا َبني يف أدْاٙ:

 

 اذتسٜات االضاض١ٝ أٚ املتعًك١ بػدص االْطإ  -أٚال:

 . حس١َ املطهٔ -أ

 . ضس١ٜ املساضالت -ب

 .حس١ٜ ايتٓكٌ -ج

 

 اذتسٜات املتعًك١ بٓػاط االْطإ املعٟٓٛ ٚايفهسٟ :ثاْٝا ًً

 .حس١ٜ ايتدٜٔ -9                    .        حس١ٜ ايسأٟ ٚايتعبري -0          

 .  حس١ٜ ايصخاف١ ٚاالعالّ -4                                                  .حس١ٜ ايتعًِٝ  -3           

 .حس١ٜ االجتُاع ٚايتظاٖس -6                                               حس١ٜ ايتجُعات   -5          

 

 : اذتسٜات املتعًك١ بٓػاط االْطإ املادٟثايجا ًً      

 حس١ٜ ايتجاز٠ ٚايصٓاع١ -9حس١ٜ ايعٌُ      -0

 حس١ٜ ايتًُو  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضٛابط ٚحدٚد اذتسٜات ايعا١َ

 أٚال ًً: احرتاّ ايدضتٛز ٚايكإْٛ

 -ايصخ١ -ٜٚتطُٔ ايٓظاّ ايعاّ ) االَٔ ايعاّ ثاْٝا ًً: محا١ٜ ايٓظاّ ايعاّ:

 ايطه١ٓٝ ايعا١َ(.

 ثايجا ًً: احملافظ١ ع٢ً نٝإ ايدٚي١.

 زابعا ًًًً: محا١ٜ حسٜات االخسٜٔ.

 خاَطا ًً: محا١ٜ ايٓظاّ االخالقٞ.
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