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-أسباب فشل منظومة القانون اجلنائي
)*(

- 

 عبداهللعلي  نوفل د.      
    أستاذ القانون اجلنائي املساعد

 كلية احلقوق/ جامعة املوصل 
ٕ طبٝع١ اؿٝا٠ تكتضٞ إ تتطٛز ايكٛاْني بػهٌ َطتُس يتطٛز اؿٝا٠ ٚتػريٖا إ

ٜٛجد يف نٌ ْٛع َٔ حت٢ تهٕٛ قادز٠ ع٢ً حٌ َا ٜطتجد َٔ اغهاالت َٚعاضٌ، فايكإْٛ 
أْٛاع ايٓػاط ايرٟ منازض٘ يف حٝاتٓا، الٕ ايكإْٛ َسآ٠ يًُجتُع ٚاْعهاع َباغس 
الحتٝاجات٘ ٚتطًعات٘ َٚتطًبات٘، ٖٚٛ ظاٖس٠ اجتُاع١ٝ، فٗٛ قسٜٔ يٓػ٤ٛ اجملتُع ٚغسط 

ٚإ ايكٛاعد  .نُا ال ٜٛجد فتُع بدٕٚ قإْٛ ،يبكا٥٘، فال ٜٛجد قإْٛ بدٕٚ فتُع
٨ اييت ٜكّٛ عًٝٗا ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايّٝٛ يٝطت ٚيٝد٠ عصس َعني ٚمل تٓػا طفس٠ ٚاملباد

ٚاحد٠، ٚيهٓٗا مثس٠ تطٛز تازىٞ طٌٜٛ َٓر أقدّ ايعصٛز إىل ٚقتٓا اؿايٞ، ٚضٝعٌ ٖرا 
ايتػسٜع ٜٛانب ايتطٛز ايدا٥ب ضعًٝا ٚزا٤ األفضٌ، ٚإ مل تتطٛز ايكٛاْني فطٛف تتصف 

رٟ ٜكصد ب٘ عدّ َال١ُ٥ ايٓص ايكاْْٛٞ يًخٝا٠ االجتُاع١ٝ بايكصٛز يف ايتػسٜع، ٚاي
ٚايطٝاض١ٝ ايطا٥د٠ يف اجملتُع ٚقت تطبٝك٘، مبع٢ٓ اخس عدّ تضُٔ ايٓص ايكاْْٛٞ ملا 
تكّٛ اؿاج١ ايٝ٘ َٔ احهاّ تفص١ًٝٝ اٚ جص١ٝ٥ يف ظٌ تػريات جٖٛس١ٜ غٗدٖا اجملتُع، 

 ض١ٓ ن١ْٝٛ ٚايٓصٛ  قدٚد٠ ٚايتطٛز ٚايتػري ،اؾسمي١ تتطٛز ٚتتهٝف باضتُسازف
ٚايٛقا٥ع غري قدٚد٠. ٚايكصٛز يف ايتػسٜع ظاٖس٠ حت١ُٝ حت٢ يف ظٌ ايعسٚف ايطبٝع١ٝ 
يًُجتُع، الٕ ٚقا٥ع اؿٝا٠ مبا تتضُٓ٘ َٔ حسن١ ٚح١ٜٛٝ ْٚصٚع دا٥ِ مٛ ايتطٛز يٝطت 

 اَسأ جاَدًا اٚ ثابتًا ع٢ً حاٍ حت٢ ميهٔ إ وتٜٛٗا ْص قاْْٛٞ.
ٚعدّ قدز٠  ،ايكصٛز يف ايتػسٜع عٔ تطٛز اجملتُع تطٛزًا جٖٛسًٜاٜٚعرب ؼكل 

ايٓصٛ  ايكا١ْْٝٛ اييت ٚضعت يف شَٔ ضابل ع٢ً َٛانب١ ٖرا ايتطٛز، اذ ٜتُٝص ايكإْٛ 
اؾٓا٥ٞ بتأثسٙ بايفهس ايطٝاضٞ ايطا٥د ٚقت تػسٜع٘، ٜٚٓفر األثس ايطٝاضٞ اىل ايكإْٛ 

ٙ املػسع ايدضتٛزٟ َٔ ضٝاض١ جٓا١ٝ٥ َٚا ٜفسض٘ اؾٓا٥ٞ عرب ايدضتٛز َٔ خالٍ َا ٜتبٓا
َٔ َباد٨ دضتٛز١ٜ عا١َ ؼهِ قٛاعد ٖرا ايكإْٛ ٚتٓعِ ع١ًُٝ صٝاغ١ األفهاز ايكا١ْْٝٛ اٚ 
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ايفًطف١ اؾٓا١ٝ٥ اييت ٜتضُٓٗا، ٖٚٞ يف حكٝكتٗا تعبري عٔ اٜدٜٛيٛج١ٝ ضٝاض١ٝ ضا٥د٠ 
 .ضٛا٤ ناْت د١ٜٝٓ اٚ عًُا١ْٝ زأمساي١ٝ اٚ اغرتان١ٝ

اجملتُع، فٗٛ ٜٛاج٘  ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ميس حايًٝا بأش١َ ايتهٝف َع َتطًباتف
صد١َ ايتػريات ايطسٜع١ اييت متظ َصاحل اجملتُع ٚقُٝ٘. ٖٚرٙ املػه١ً يٝطت حهسا 

 املتكد١َايدٍٚ  يفايكضا١ٝ٥ األْع١ُ تٗا أٜضا أفكط ٚيهٔ ت٦ٔ َٔ ٚط ايٓا١َٝع٢ً ايدٍٚ 
مما ، تؤثس ع٢ً مجٝع ايدٍٚ بٓفظ املعدٍ اٚ بٓفظ اـطٛز٠اؾسا٥ِ ال ناْت إ ٚاقتصادٜا 

ٜكّٛ عًٝ٘ ضٛا٤  ايرٟ ايكاْْٛٞ دعاٖا إىل ايبخح عٔ حًٍٛ هلا نٌ مبا ٜتٓاضب َع ايٓعاّ
ٚتطٛز  ٚايدٚي١ٝ ايتجاز١ٜ احمل١ًٝخاص١ َع منٛ املعاَالت ٞ، ألًٛضهطْٛ نإ التٝين أٚ

ع٢ً ذيو َٔ  َٚا تستب اي١َٝٛٝاملعاَالت  يف تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات ٚتصاٜد االعتُاد عًٝٗا
اضتفادت اييت  ايتكًٝد١ٜفضال عٔ تطٛز األمناط اإلجسا١َٝ  ٠،ظٗٛز ضًٛنٝات إجساَٝ٘ جدٜد

 املٓع١ُفاٍ جسا٥ِ اإلزٖاب ٚاؾسمي١  يفالضُٝا  املعًَٛات١ٝ"ايجٛز٠ "مما أطًل عًٝ٘ 
ملٛاج١ٗ تًو  ايكضا٥َٞٔ اؾٗد ايفطاد مبا اضتٛجب تٛجٝ٘ املصٜد  ٚجسا٥ِٚااليهرت١ْٝٚ 

 .مما شاد َٔ حد٠ املػه١ً ايتكًٝد١ٜ اؾسا٥ِ ع٢ً حطاب اؾسا٥ِ
ٕ اآلثاز ايطًب١ٝ هلرٙ االش١َ ادت يفػٌ ايكٛاْني اؾٓا١ٝ٥ يف َٛاج١ٗ اؾسمي١، ٚا

ٚايرٟ تعاْٞ َٓ٘ باقٞ أفسع ايكإْٛ األخس٣، ٚيهٔ ايعاٖس٠ تبدٚ َكًك١ أنجس يف اجملاٍ 
ا هلرا األخري َٔ خصٛص١ٝ، يٝظ أقًٗا إٕ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ميظ ايٓاع يف اؾٓا٥ٞ، مل
حسٜاتِٗ، فاألصٌ ٖٛ حس١ٜ اإلْطإ ٚاالضتجٓا٤ يف اؿد َٔ ٖرٙ اؿس١ٜ ٚتكٝٝدٖا، حكٛقِٗ ٚ

اذ إ نٌ عٌُ َٔ اعُاٍ ايطًط١ ميازض٘ اْطإ ضد اخس ٜعد ْٛعا َٔ ايتخهِ إذا مل ٜهٔ 
ؿسٜات ايعا١َ إذا اجاش ايدضتٛز تكٝٝدٖا فأْٗا ال تكٝد اال ضسٚزٜا ع٢ً ٚج٘ االطالم، فا

بتػسٜع، ٚإذا نفٌ ايدضتٛز حكا َٔ اؿكٛم فإ ايكٝٛد عًٝ٘ ال هٛش إ تٓاٍ َٔ قتٛاٙ 
اال بايكدز ٚيف اؿدٚد اييت ٜٓص عًٝٗا ايدضتٛز. ٚعًٝٓا االعرتاف بفػٌ املٓع١َٛ ايعكاب١ٝ 

 -باب عدٜد٠ أُٖٗا:ٚذيو ٜعٛد ألض يف اؿد َٔ اؾسمي١،
 فكد أضخ٢ َٔ املتعرز حصس ايٓصٛ  اؾٓا١ٝ٥ ٚايعًِ بأحهاَٗا .ايتضدِ ايتػسٜعٞ -1

، يفسط نجستٗا ٚتٓاثسٖا، مما أفض٢ إىل تضدِ حت٢ َٔ قبٌ املتدصص بايكإْٛ
  تػسٜعٞ جٓا٥ٞ، بهٌ َا وًُ٘ ذيو َٔ آثاز ضًب١ٝ ع٢ً إداز٠ ايعداي١ اؾٓا١ٝ٥ بسَتٗا.

ٚيٝظ ادٍ ع٢ً ٖرا ايفػٌ َٔ االزتفاع اـطري ٚاملطتُس  الجسا١َٝ.تضدِ ايعاٖس٠ ا  -2
خاص١ يف َطت٣ٛ اؾسمي١ نُا ْٚٛعا، ٚهب االعرتاف بإ ايتػسٜعات اؾٓا١ٝ٥ ايعسب١ٝ 
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قد فػًت يف ٖرٙ ايػا١ٜ ألْٗا فػًت يف ؼكٝكٗا، بٌ إْ٘ يٝظ َٔ املبايػ١ االعتكاد بإٔ 
 ٖرٙ ايدٍٚ ٖٞ عاٌَ غري َباغس، ٜفطس إىل تهٕٛ ٖرٙ ايطٝاضات اؾٓا١ٝ٥ املتبع١ يف

حد َا االزتفاع املطتُس يف َعدالت اإلجساّ، بٌ ميهٔ ٚصف تًو ايطٝاضات اؾٓا١ٝ٥ 
بأْٗا َٔ عٛاٌَ تفاقِ اإلجساّ، ألْٗا تكّٛ ع٢ً ٚضا٥ٌ ازػاي١ٝ ملهافخ١ اإلجساّ، ال 

دٚز ايطٝاض١ ، َٚٔ ٖٓا ٜتضح ٚتفتكس يًتدطٝط ايطرتاتٝجٞ تطتٓد إىل أضظ ع١ًُٝ
اؾصا١ٝ٥ اإلجسا١ٝ٥ اؿاي١ٝ، نعاٌَ َٔ ايعٛاٌَ اييت تؤدٟ إىل شٜاد٠ عدد اؾسا٥ِ، بدٍ 

 إٔ تهٕٛ عاَاًل َٔ عٛاٌَ اؿد َٔ ظاٖس٠ اإلجساّ. 
اذ آْا لد اْفطٓا اَاّ تضدِ تػسٜعٞ فػٌ يف اؿد َٔ ايتضدِ يف ايعاٖس٠ 

ًَخٛظ، ٖٚٛ َتج٘ مٛ اضتُساز االزتفاع االجسا١َٝ، اذ إ َطت٣ٛ اؾسا٥ِ قد ازتفع بػهٌ 
نُا ْٚٛعا ٖٚرا َا تجبت٘ االحصا٥ٝات اؾٓا١ٝ٥، فاصبح تضدِ ايعاٖس٠ االجسا١َٝ 
ٚايتضدِ ايتػسٜعٞ اَسا ال ميهٔ اْهازٙ، ٚأصبخت املؤضطات ايعكاب١ٝ نُا ٜػاز باملفّٗٛ 

تٓعُٝا يف االقتصادٟ ٜدخًٗا َدخالت اقٌ اجساَا ٚىسج َٓٗا كسجات أنجس خرب٠ ٚ
االجساّ، يتعًٔ بػهٌ صسٜح عٔ فػٌ ايتضدِ ايتػسٜعٞ يف اؿد َٔ ايتضدِ االجساَٞ، اذ 
ٜٛجد تالشّ بني ظاٖس٠ أش١َ ايعداي١ اؾصا١ٝ٥ ٚظاٖس٠ ايتضدِ اؾٓا٥ٞ ٚظاٖس٠ ايتضدِ 

 االجساَٞ.
 ال ٜٓطب ايٓجاح إىل أٟ تػسٜع فُٝا ٚضع ألجً٘ إال إذا ؼككت ازتفاع تهًف١ اؾسمي١. -3

فٝ٘ أزبع١ عٓاصس، أٚهلا إٔ ٜؤدٟ ايػسض ايرٟ ٚضع َٔ أجً٘، ٚثاْٝٗا إٔ ٜتِ ي٘ ذيو 
يف أقٌ شَٔ، ٚثايجٗا إٔ ٜهٕٛ ذيو ايػسض قد ؼكل بأقٌ َا ميهٔ َٔ ايتهايٝف، 
ٚآخسٖا أال تهٕٛ ضًبٝات٘ أنجس َٔ إهابٝات٘، فإذا اْعدّ عٓصس ٚاحد َٔ ٖرٙ 

ْضع قٌ  اذ هب إ اال فُٝا ٚضع َٔ أجً٘.ايعٓاصس مل ٜهٔ ايتػسٜع ْاجخا ٚال فع
، ٚقاٚي١ ايبخح عٔ َٚهافختٗا اعتبازْا ايتهًف١ االقتصاد١ٜ ايهبري٠ جدا يًجسمي١

ٚضا٥ٌ ملهافخ١ اؾسمي١ غري َهًف١ القتصاد ايدٚي١، ٚال ْكصد ٖٓا ايبخح عٔ َصادز 
ا عٔ خفض يتٌُٜٛ االقتصاد ٚإ لعٌ اؾسمي١ َصدزا َٔ َصادز ايدخٌ، بكدز عجٓ

 .يف ايتهًف١ اييت ٜتخًُٗا اقتصاد ايدٚي١ يف َهافخ١ اؾسمي١
اذ ٜالحغ تٛج٘ ايتػسٜعات اؾٓا١ٝ٥ مٛ ايتػدد يف ايعكاب يف قاٚي١  غد٠ ايعكاب. -4

 يًخد َٔ ايعاٖس٠ االجسا١َٝ باعتبازٙ اضٌٗ اؿًٍٛ املتٛفس٠ ٚاقًٗا تهًف١ اقتصاد١ٜ،
فايعكٛبات هب إ تهٕٛ ْافع١ ٚذيو  .ضًٛبثبت خطأ ٖرا ايتٛج٘ ٚفػٌ ٖرا االٚقد 
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ايرٟ اصاب اجملتُع َٔ اؾسمي١ ٚفكا اٚ اـطس إذا ناْت َتٓاضب١ َع َكداز ايضسز 
 .يًطٝاض١ اؾٓا١ٝ٥ ايتكًٝد١ٜ

اذ هب اال ٜهٕٛ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ادا٠ يًكٗس أٚ  َٛاج١ٗ اؾسمي١ بازتهاب جسمي١. -5
ؼكٝل املصًخ١ ايعا١َ، فال  ا١ٜ اؿكٛم ٚاؿسٜات باإلضاف١ اىليًتخهِ ٚامنا ادا٠ ؿُ

، فإٕ  هٛش َٛاج١ٗ اؾسمي١ ظسمي١ تستهب مبدايف١ املباد٨ ايدضتٛز١ٜ ٚاـسٚج عًٝٗا
،  َٛاج١ٗ اؾسمي١ ال ميهٔ إٔ تتِ بعٝدا عٔ املػسٚع١ٝ اييت تعًٞ ضٝاد٠ ايكإْٛ

فاٍ اؿفاظ ع٢ً  سِٜ ٚايعكاب ٚيففايتُطو بأصٍٛ ايػسع١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يف فاٍ ايتج
اؿسٜات ٖٛ أَس ٜتصٌ بأصٍٛ ايدٚي١ ايكا١ْْٝٛ. ٚضابط ايتُٝٝص بني دٚي١ ايكإْٛ 
ٚدٚي١ االضتبداد إمنا ٜهٕٛ بايٓعس إىل تصسف ايدٚي١ ػاٙ َٛاطٓٝٗا، ٚذيو َٔ خالٍ َا 

 َٛاج١ٗ هٛش يًدٚي١ إٔ تًجأ يف الف ،تصدزٙ َٔ قٛاْني عكاب١ٝ اضتٓادًا إىل ضًطتٗا
، ألٕ َٔ غإٔ ع٢ً ايكإْٛ عٓد َهافختٗا ع٢ً ايكإْٛ غسٚج مماثٌاؾسمي١ خسٚج 

 ذيو إٔ ٜٓاٍ َٔ غسعٝتٗا. 
يتكدِٜ الْكصد َٓٗا ايتٛج٘ نُبدأ عاّ إ ايدع٠ٛ ملٛاج١ٗ ايتضدِ ايتػسٜعٞ ٚ      

ؿد َٔ فُٝا ٜعسف بعاٖس٠ )ا ،زفع ايصف١ االجسا١َٝ عٔ ايطًٛىبايتٛضع يف ايتٓاشالت 
 ،ادازَٟايٞ اٚ زفع صف١ ايعكٛب١ عٔ اؾسمي١ ٚابداهلا ظصا٤ يًتٛضع يف  ايتٛج٘ ايتجسِٜ(، اٚ

فُٝا ٜعسف بعاٖس٠ )اؿد َٔ ايعكٛب١(، امنا ْدعٛ يدزاض١ ظاٖس٠ ايتضدِ ايتػسٜعٞ َٚساجع١ 
ضٝاض١ ايتجسِٜ ٚايعكاب بػهٌ عاّ يتكِٝٝ ٖرٙ ايطٝاضات َٚا ٖٞ أضباب فػًٗا يف 

 ملٛاج١ٗ ٖرٙ املػه١ً ٚاؿد َٔ تداعٝاتٗا: ١يٝااؽاذ املطازات ايت، ٚاؾسمي١ َهافخ١
أصبح َٔ ايضسٚزٟ تٓك١ٝ ٚتسغٝل املٓع١َٛ ايكا١ْْٝٛ اؾٓا١ٝ٥ املتضد١ُ  -املطاز األٍٚ:

َٔ اؾسا٥ِ اييت مل ٜعد اجملتُع ٜعتربٖا َتصف١ باـطٛز٠ ع٢ً ْعاَ٘ أٚ مل تعد تٓتٗو 
ٔ بٗا ٚوُٝٗا، ٚع٢ً ايطٝاض١ اؾٓا١ٝ٥ إٔ تعٝد ايٓعس يف اضرتاتٝجٝتٗا ايكِٝ ايعًٝا اييت ٜؤَ

يف َهافخ١ اإلجساّ، ٚايبخح عٔ ٚضا٥ٌ ؼكل أقص٢ فاع١ًٝ ممه١ٓ يف َهافخ١ اإلجساّ، 
ِّٝ ايعا١َ بطسٜك١ غري تكًٝد١ٜ َٚس١ْ، إذ إ ٖرٙ املصاحل  فٝجب فِٗ َصطًح املصاحل ٚايك

ِّٝ تتػري بتػري ايصَإ ٚامل هإ اٟ َٔ فتُع آلخس يف ْفظ ايصَإ ٚيف ْفظ اجملتُع ٚايك
َُدتًف١، ٚبايتايٞ فإٕ ْٛع اؿُا١ٜ ٚاضًٛب اؿُا١ٜ يرات ايكِٝ ٚاملصاحل يف  ايٛاحد يف اش١َٓ 

يرا هب إٔ تٗدف املعا١ٜٓ  .قإْٛ ايعكٛبات تتفاٚت ٚتتطٛز َتأثس٠ بايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ
ع َٚا صاز ضًٛنا َباحا اٚ ال ٜػهٌ خطسا ع٢ً ٚاؿصس إىل بٝإ َا بكٞ ضازا باجملتُ
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َصاحل اجملتُع، َٚا طسأ َٔ أفعاٍ جس١َٝ جدٜد٠، َٚا تػري َٔ عدد اؾسا٥ِ ْٚطبٗا، َٚا 
 نُا  أصبح َٔ اؾسا٥ِ ٜتطًب فسد تػدٜد أٚ ؽفٝف أٚ تدقٝل أٚ تضٝٝل أٚ تٛضٝع،

 ٚاحد٠ َدْٚات يف قدد٠ مبٝادٜٔ اـاص١ اؾٓا١ٝ٥ ايٓصٛ  ػُٝع ع٢ً ايعٌُ ٜتعني
 .اؾٓا٥ٞ ايكإْٛ يف ايعا١َ ايػسٜع١ َد١ْٚ جاْب إىل َتطك١،
هب إ ٜتدخٌ املػسع بني فرت٠ ٚأخس٣ بٛض١ًٝ ايتعدٌٜ اٚ اإليػا٤ -املطاز ايجاْٞ: 

ٚتػسٜع ايكٛاْني اؾدٜد٠ يٝال٥ِ بني ايكإْٛ ٚحاجات ايسٚابط االجتُاع١ٝ املتجدد٠ 
، ٚتٓاٍٚ ايتػسٜعات بٓعس٠ غا١ًَ َٚتها١ًَ تبتعد عٔ َٓٗج ٚاملتطٛز٠ يف ناف١ االػاٖات

إجسا٤ تعدٜالت تػسٜع١ٝ جص١ٝ٥ ملٛاج١ٗ املػانٌ ايعاج١ً، ٚايطعٞ يٛضع ايب١ٝٓ ايتػسٜع١ٝ 
بأنًُٗا يف ٚضع ٜتٛافل َع ايتطٛزات اؿدٜج١ يف ايٛاقع ٚايفهس ٜٚفتح ايطسٜل يتٛقعات 

تػسٜعٞ مجٝع ايتػسٜعات باعتبازٖا يبٓات يف ايتػٝري يف املطتكبٌ عٝح ٜػٌُ اإلصالح اي
 .بٓا٤ ٚاحد

ايكإْٛ اؾٝد ٖٛ ايكإْٛ ايكابٌ يًتٓفٝر ٜٚضُٔ بأيٝات ع١ًُٝ ايتٓفٝر -املطاز ايجايح:
، يريو هب ٚضع االيٝات ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يدق١ صٝاغ١ ايكإْٛ ٚضُإ ايفعاٍ ألحهاَ٘

ي٧ خطا تػسٜعٞ يف ايصٝاغ١ ٜؤدٟ ا فايتػسٜع ضٝاض١ ٚصٝاغ١، إذ إ نٌ خطا تٓفٝرٙ،
ٕ عدّ صٝاغ١ ايٓصٛ  ايكا١ْْٝٛ بايدق١ ايالش١َ ٚاخطا قضا٥ٞ،  إىلٖٚٛ بدٚزٙ ٜؤدٟ 

ٚال ٚايٛضٛح املطًٛب قد أثس ع٢ً قدز٠ ْفاذٖا ٚؼكٝكٗا يألغساض اييت غسعت َٔ أجًٗا، 
 فا٥د٠ يف قإْٛ ال ْفاذ ي٘.

ايعكٛبات ايتكًٝد١ٜ ٚاالنساط يف األْع١ُ ايعكاب١ٝ إ األٚإ يًدسٚج َٔ ْعاّ  -املطاز ايسابع:
اؿدٜج١ ٚتطٜٛس ايطسم ايكضا١ٝ٥ ايبد١ًٜ، نايٛضاط١ ٚايتخهِٝ ٚايصًح، ٚاألخر بايعكٛبات 
ايبد١ًٜ، ٚإ ال ْٓعس هلرٙ ايطسم باعتبازٖا حًٍٛ َؤقت٘ اٚ ثا١ْٜٛ ال تدخٌ يف اضرتاتٝج١ٝ 

يطٝاض١ اؾٓا١ٝ٥ اؿدٜج١، ٚجص٤ َٔ اضرتاتٝج١ٝ َهافخ١ اؾسمي١، ٚامنا باعتبازٖا جص٤ َٔ ا
َهافخ١ اؾسمي١، ٚإ ْضع قٌ اعتبازْا يف ٖرٙ ايطٝاض١ ايتهًف١ االقتصاد١ٜ ايهبري٠ جدا 

 .يًجسمي١، ٚقاٚي١ ايبخح عٔ ٚضا٥ٌ ملهافخ١ اؾسمي١ غري َهًف١ القتصاد ايدٚي١
جملسَٕٛ ٚاملتطسفٕٛ، هب تطٜٛس خطاب َضاد َتطٛز ملا ٜسٚج ي٘ ا -:اَظاملطاز اـ

اذ فٛج٢ ايهجري َٔ تطٛز األدٚات اييت ٜطتددَٗا اجملسَٕٛ ٚتطٛز اضايٝبِٗ االجسا١َٝ 
ٜتصاٜد اضتدداّ ايتهٓٛيٛجٝا اؿدٜج١ يف ايٓػاط االجساَٞ بػهٌ ًَخٛظ، ٚيف اذ ٚقدزاتِٗ، 

هب  ، اذاملكابٌ هب اضتدداّ ايتكدّ ايتهٓٛيٛجٞ يف َهافخ١ اؾسمي١ ٚاْفاذ ايكإْٛ
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االضتعا١ْ بأدٚات ايتهٓٛيٛجٝا اؿدٜج١ يف َٝه١ٓ ايعٌُ اإلدازٟ ٚايكضا٥ٞ مبا ٜتٓاضب َع 
َٚا ٜتضُٓ٘ ذيو أٜضا َٔ االضتفاد٠ َٔ فهس٠ بٓٛى املعًَٛات ايكا١ْْٝٛ  ،طبٝع١ ٖرا ايعٌُ

اإليهرت١ْٝٚ اييت تكدّ ايدعِ ايكاْْٛٞ ايالشّ َٔ ْصٛ  ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ ٚايطٛابل 
 ا١ٝ٥ ٚاملساجع ايفك١ٝٗ.ايكض

ٕ ايطٝاض١ اؾٓا١ٝ٥ تتُٝص بايٓطب١ٝ، فٗٞ يٝطت َطًك١، إذ إٕ ا -:طادعاملطاز اي
ايٛضا٥ٌ اييت تكرتحٗا دٚي١ َع١ٓٝ ملهافخ١ اؾسمي١ فٝٗا، قد ال تصًح يف دٚي١ أخس٣، ْعسًا 

يٛضا٥ٌ ال الختالف ايعسٚف االجتُاع١ٝ يف نٌ َٔ ٖاتني ايدٚيتني، إال إٔ ٖرٙ ايٓطب١ٝ يف ا
هب ؼكٝل ٚ ،ؼٍٛ دٕٚ اتفاقُٗا يف غا١ٜ ٚاحد٠ ٖٞ ايدفاع االجتُاعٞ ضد اؾسمي١

، يًعٌُ ع٢ً َٓع َٚهافخ١ اؾسا٥ِ دٚيٞاملٛا١َ٤ ٚايتعإٚ بني ايتػسٜعات ع٢ً ايصعٝد اي
 .االضتفاد٠ َٔ إَهاْات ايتعإٚ ايدٚيٞ يف اجملاٍ ايكضا٥ٞ ٚايكاْْٛٞٚ

َٔ أجٌ إغساى مجٝع  تٗاٚممازضا ضٝاضاتٗايدٍٚ إٔ تعصش ٢ اعًٜٓبػٞ  -املطاز ايطابع:
يف تعصٜص ضٝاضات َٓع اؾسمي١ ٚؼطني أدا٤ ْعاّ ايعداي١ اؾٓا١ٝ٥، ٚإٔ  اجملتُعقطاعات 

تٓعس يف تٛفري  ٕتكسَّ مبٓافع َػازن١ اؾُٗٛز يف تعصٜص َٓع اؾسمي١ ٚأدا٤ ايعداي١ اؾٓا١ٝ٥ ٚأ
٢ ايٓاع باعتبازُٖا َٔ ايعٓاصس اهلا١َ يتخكٝل ايت١ُٝٓ األَٔ ٚايعدٍ ع٢ً مٛ ٜسنِّص عً

املطتدا١َ، ٚإٔ تٛيٞ االعتباز ايٛاجب إلصالحات ْعاّ ايعكٛبات ٚايطجٕٛ، َع ايتطًِٝ 
َّ ض٤ٛ أٚضاع ايطجٕٛ ٚانتعاظٗا نجريا َا ُٜػريإ إىل أٚج٘ قصٛز َٓٗج١ٝ يف ْعاّ  بأ

ضعف إَها١ْٝ اؿصٍٛ ع٢ً املطاعد٠  ملٓع اؾسمي١ ٚايعداي١ اؾٓا١ٝ٥، َٔ قبٌٝ ايدٚي١
َّ إزضا٤  ايكا١ْْٝٛ، أٚ عدّ ٚجٛد بدا٥ٌ يًطجٔ أٚ تدابري إلعاد٠ اإلدَاج االجتُاعٞ، اذ أ
ْعاّ ايعداي١ اؾٓا١ٝ٥ ايفعَّاٍ ٚاملٓصف ٚاملساعٞ يالعتبازات اإلْطا١ْٝ إمنا ٜكّٛ ع٢ً 

 يف َٓع اؾسمي١ َٚهافختٗا.غإٔ محا١ٜ حكٛم اإلْطإ يف إقا١َ ايعدٍ ٚ بإعال٤االيتصاّ 
 


