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)00(  السنة، )20(  العدد، )02(  المجلد، مجلة الرافدين للحقوق

أحزمت البؤس حول ادلذن مه الىاحٍت القاوووٍت
 علً عصام غصه.د

أستار القاوون اخلاص

 اجلامةت اللبىاوٍت/كلٍت احلقوق
ادلستخلض
ؿس١ ذأقضِس جٌرإط ٔطّٝغ٠ ش ِحٚش١ٕس ذ٠ي ِذٛ ٔشأ ق5795 َِٕز جٌؼح
ع جعطمش ٘إالء١ ق،س١ٍ٘حف ذغرد جٌكشخ جال٠جالسٚ ف ِٓ جٌّٕحؽك١ـ جٌىػٌٚ ٍٕض
ع ضُ ذٕحء١ٌس قٚ ِٓ جٌذٚش ج١وس ِٓ جٌغٍِّٛ  جسجعٟػس فٚش ِشش١سز غٛذظ
.ٓػس ٌٍغىٚؽ جٌّفشٚ جٌششٝٔ ضخحٌف جدٟجٌّٕحصي جٌطٚ س١ٕذ جالذ١١ضشٚ
 ذؼغٟفٚ ش١ جسجع جٌغٍٝس ػ١ٕس جٌّر١ٕش ضٍه جالذ١َ ٘إالء ذطأؾٛم٠ َٛ١ٌج
.س١ٔٛٔؿس ٌطٍه جٌطظشفحش جٌمح١ضٕشأ جٌخالفحش ٔطٚ حٙؼ١ْ ذرِٛٛم٠ ْح١جالق
ْ وطؿحسٛٔٓ ػٓ جٌمح١ح ٌٍخحسؾ١ٌفؼال ػٓ جْ ضٍه جٌرإس ضشىً ِىحٔح ِػح
.ُ٘ش١غٚ جٌمطٍسٚ جٌّخذسجش
. اىىسوح، اىعشىائٍاث، اىسنه:اىنيماث اىمفتاحٍت
Abstract
Depuis 1975, s’est constituée aux alentours de la ville
de Beyrouth, une zone de misère. En effet, les déplacés de la
guerre s’y sont réfugiés, occupant ainsi de façon illégale des
terrains appartenant à l’Etat, où ils ont construit des
logements insalubres et indécents non conformes à
l’habitation.
Aujourd’hui, ces déplacés louent ou vendent ces
logements acquis illégalement. Il en résulte de ce fait, un
véritable casse-tête à l’Etat lorsque les nouveaux locataires
ou acheteurs ne paient pas leurs dus aux acquéreurs illégaux
des lieux.
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Par ailleurs, cette zone de non-droit constitue un
refuge idéal aux hors-la-loi, tels que les criminels, les
dealers, etc.
Key words: housing, slums, displacement.

ادلقذمـت
ضّش ذحٌّشء ِشح٘ذ فٌ ٟرٕحْ ،غ١ش ِأٌٛفس ف ٟجٌؼذ٠ذ ِٓ جٌرٍذجْ جألخش،ٜ
ّ
ً
ِرِٕ ٝخحٌف ٠مؼُ ِٓ
فٕٙح
جٌرٍذ.
٘زج
فٟ
جالػط١حد
دسؾس
ئٌٝ
ج
ذ
ؾ
ِأٌٛفس
ٌٚىٕٙح
ً
جٌطش٠ك جٌؼحَ ٚآخش ٕ٘حن غ١ش ِطحذك ٌّٛجطفحش جٌطٕظ ُ١جٌّذٔ ،ٟذّٕ١ح ضؿذ
ٕ٘حٌه جلططحػح ً ٌؿضء ِٓ جٌشحسع جٌؼحَ أ ٚقط ٝسط١ف جٌّشحز ٌّٛجلف جٌغ١حسجش
أٌ ٚرغطحش جٌفحوٙس ٚجٌخؼحس.
و ًّ رٌه ٠طشـ ِشىٍس ور١شز ٚػّ١مس جألغش فِ ٟؿطّؼٕح أال  ٟ٘ٚظح٘شز
طٍس فِ ٟؿطّؼٕح
جٌطؼذّ ٞػٍ ٝجألِالن جٌؼحِس جٌط٠ ٟرذ ٚأٔٙح أطركص ػحدز ِطأ ّ
()5
ّٔش ػٍٙ١ح ِشٚس جٌىشجَ .
جٌٍرٕحٔٚ ،ٟأطركٕح ِؼطحد ٓ٠ػٍٙ١ح ئٌ ٝدسؾس إٔٔح ّ
ظٙشش جّ٘١س جٌٍّى١س جٌؼحِس ِٕز ٔشأش جٌذٌٚس ،جٌط ٟعؼص الِطالن
ػمحسجش ضغحػذ٘ح ػٍ ٝضٕف١ز ِّٙحضٙح ،فأػفص قّح٠س لحٔ١ٔٛس ػٍ ٝأِالوٙح ِؼطّذز
ف ٟرٌه ٚعحتً ضخطٍف ػّح جػطّذضٗ ف ٟجٌٍّى١س جٌخحطس ذحألفشجد.
ئال أْ جٌمٛجٔ ٓ١جٌٛػؼ١س ٌّخطٍف جٌذٚي ٌُ ضغط ِ ٛفِ ٟمحسذس ٚضٕظُ١
جألِالن جٌؼمحس٠س ػِّٛحً ،أ ٚفِ ٟذٍِ ٜى١س جألفشجد ؾضءج ً ِٕٙح أ ٚف ٟػحتذجضٙح
ػٍ ٝجٌذٌٚس أِ ٚح٘١س جٌكمٛق ػٍٙ١ح(.)2
ٚفٌ ٟرٕحْ ،جٌّطأغش ذحٌٕظحَ جٌشأعّحٌ ،ٟأذشصش جٌمٛجٔٛٔ ٓ١ػ ٓ١ست١غٓ١
ِٓ أِالن جٌذٌٚس ٔط١ؿس ضخظ١ض ٚٚؾٙس جعطؼّحي جٌٍّهّ٘ٚ ،ح ٍِه جٌذٌٚس جٌؼحَ

( )1أقجـ كثيخ مغ المبشانييغ ،في فتخات مختمفة ،عمى التعجي عمى األمالؾ العامة بػضع
اليج ،وبال أي تخخيز ،بحجة أنيع ميجخوف ،وىع في ىحه األراضي إلى اليػـ ،وأبشيتيع

السخالفة في حالة تػسع (مشصقة األوزاعي جشػب بيخوت نسػذجاً)،
يتكػف مغ ثالثة عشاصخ بحدب السفيػـ الخوماني ،ىي  fructus ،ususو
( ّ )2
حق السمكية ّ

الترخؼ .فسغ يسمظ الذيء،
 – abususأي االستعساؿ ،واالستغالؿ أو االستثسار و ّ
يسمظ عميو ىحه الحقػؽ الثالثة .في القانػف الفخندي ،لجيشا la nu- ٚ l’usufruit
=.propriété
=في القانػف المبشاني ،لجيشا الخقبة واالنتفاع .وىحا األخيخ يذسل االستعساؿ واالستثسار.
مجخدا مغ حق االنتفاع  .c’est la nu-propriétéوحق
فالخقبة ىي حق السمكية،
ً
االنتفاع ،ىػ حق االستعساؿ واالستثسار ،مغ دوف حق ممكية الخقبة.
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )02العدد ( ، )20السنة ()00

73

ٍِٚه جٌذٌٚس جٌخحص٠ٚ ،طرغ ٘زج جٌطمغ ُ١جخطالف دسؾحش جٌكّح٠س ٌىً ٔٛع ِّٕٙح
ٚؽش٠مس ضكذ٠ذٖ ٚئدجسضٗ(.)5
لرً جٌططشق جٌ ٝضشخ١ض ٚػغ ئدجسز جِالن جٌذٌٚس فٌ ٟرٕحْ ،ال ذذ ِٓ
جٌطؼش٠ف ذٙزٖ جألِالن جٌط ٟضطأٌف ِٓ جألِالن جٌؼحِسِ ٟ٘ٚ ،ؿّٛػس جٌّّطٍىحش
جٌؼشٚس٠س ٌطٕف١ز جٌّّٙحش جٌط ٟضٕذسؼ ف ٟئؽحس جٌخذِس جٌؼحِس ،ئػحفس ئٌ ٝجٌرٕ١س
جٌطكط١س ٚجألِالن جٌطر١ؼ١س.
ضطأٌف جألِالن جٌؼحِس جٌؼحتذز ألشخحص جٌكك جٌؼحَ أ ٚجٌ١ٙثحش جٌؼحِس
(جٌذٌٚسٚ ،جٌرٍذ٠حشٚ ،جٌّإعغحش جٌؼحِس) ِٓ جٌّّطٍىحش جٌؼحتذز ٌٙزٖ جٌ١ٙثحش،
 ٟ٘ٚضى ْٛئِح ِخظظس ٌالعطؼّحي جٌّرحشش ِٓ لرً جٌؿّٛٙس ٚجِح ِخظظس
ٌطمذ ُ٠خذِس ػحِسٚ ،جألِالن جٌخحطس جٌذٌٚسِ ٟ٘ٚ ،ؿّٛػس جٌّّطٍىحش جألخشٜ
جٌط ٟضٍّىٙح جٌذٌٚس ٚال ضىِ ْٛخظظس ٌٍّٕفؼس جٌؼحِس.
ال ضمغ ِغإ١ٌٚس ئدجسز أِالن جٌذٌٚس جٌٍرٕحٔ١س ف ٟجٌٛلص جٌشج٘ٓ ػٍ ٝؾٙس
ٚجقذز ذً ضطٛصع جٌظالق١حش جٌّطؼٍمس ذادجسز جألِالن ذٚ ٓ١صجسز جٌّحٌ١س
ٚجٌٛصجسجش جألخشٚ ٜفمح ً ٌٍمحٔ ْٛسلُ .)2(5726/295

( )1إف ايزاح الشصاؽ القانػني لكل مغ الشػعيغ يدتػجب اإلحاشة بجسيع القػانيغ الستعاقبة
مشح ما قبل االنتجاب الفخندي ألف بعس أحكاـ القػانيغ العثسانية التي كانت سائجة في
حيشو التداؿ تمقى تصبيقاً احتياشيا عمى الحاالت الخاىشة ،وذلظ بدبب اإلحالة الييا في
القػانيغ الػضعية كسرادر قانػنية تصبق عشج انتفاء تعارضيا مع األحكاـ الحالية
السراغة مغ قبل الجولة المبشانية أو السػضػعة في ضل االنتجاب الفخندي  ،مع اإلشارة
إلى أف ىحه األخيخة  ،التي صجرت بق اخرات السفػض الدامي الفخندي  ،تسثل الجدء
األساسي مغ األحكاـ السخعية اإلجخاء في ىحا اإلشار  ،بجءاً بالقخار رقع S/144
تاريخ( 1925/6/11األمالؾ العامة) .والقخار رقع  275تاريخ ( 1926/5/25إدارة
وبيع أمالؾ الجولة الخرػصية غيخ السشقػلة) مخو اًر بقانػف السمكية العقارية الرادر

بالقخار رقع  3339تاريخ  1931/11/12وبالق اخرات رقع 186و 188و 189تاريخ
.1926/3/15
وبحلظ نمحظ اف الحخكة التذخيعية المبشانية في ىحا السػضػع قاصخة عمى بعس

الشرػص وأىسيا قانػف الغابات الرادر بتاريخ .1949/1/7

( )2وتقػـ كل مغ الػ ازرات بتحجيج حاجاتيا الكتداب العقارات أو التشازؿ عشيا .كسا يتع
استئجار العقارات وفقاً لحاجات الجولة مغ قبل كل و ازرة ولحدابيا الخاص بعج مػافقة

مجمذ الػزراء عمى قخار االيجار .اما و ازرة السالية فيي تتػلى مغ خالؿ السجيخية العامة
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جعطٕحدج ئٌِ ٝح ضمذَ عٕؼشع ضرحػح ً ألقضِس جٌرإط قٛي جٌّذْ ِٓ
جٌٕحق١س جٌمحٔ١ٔٛس ِٓ خالي جٌفمشجش جٌطحٌ١س:
اىفقرة األوىى  :مٍفٍت تحذٌذ األمالك اىعامت
اىفقرة اىثاوٍت  :خصاص اىىظاً اىقاوىوً اىراعً ىألمالك اىعامت
اىفقرة اىثاىثت  :اىمبادئ اىراعٍت الستعماه األمالك اىعامت مه قبو
اىعمىً
اىفقرة اىرابعت  :مفهىً مخاىفاث اىبىاء
اىفقرة اىخامست  :اإلطار اىقاوىوً واىمؤسساتً ألراضً اىمشاعاث
فً ىبىان
اىفقرة اىسادست :اىذور اىتىمىي ىترشٍذ استخذاً األراضً اىمشاعٍت
الفقشة األلوى

كٍفٍت حتذٌذ األمالك الةامت
ئْ جٌٕض جٌمحٔ ٟٔٛجٌٛق١ذ جٌٕحظُ ٌألِالن جٌؼحِس فٌ ٟرٕحْ ٠ؼٛد ضحس٠خ
ئطذجسٖ ئٌ ٝفطشز جالٔطذجخ ٛ٘ٚ ،جٌمشجس جٌٕحظُ ٌألِالن جٌؼّ١ِٛس فٌ ٟرٕحْ سلُ
/544ط جٌظحدس ف 51 ٟقض٠شجْ ٚ، 5725لذ أ٘ ٌٝٚزج جٌمحٔ ْٛجٌٍّه جٌؼحَ
ضؼش٠فح َ ٚجعؼح َ ق١ع شًّ ؾّ١غ جألش١حء جٌّؼذز ذغرد ؽر١ؼطٙح العطؼّحي ِظٍكس
ػّ١ِٛس  ،وّح قظش ذ١ؼٙح ٚػذَ ؾٛجص ٍِى١طٙح ذّشٚس جٌضِٓ".
ٚجٌٛجلغ أْ ٘زج جٌطؼش٠ف ضشن ِؿحالَ ٚجعؼح َ ٌؿٙس ضكذ٠ذ جٌششٚؽ جٌٛجؾد
ضٛفش٘ح ف ٟجٌّحي ٌطظٕ١فٗ ٍِىح ً ػحِحً ،ق١ع جعطمش جٌفمٗ ػٍ ٝششـ ٘زٖ جٌّحدز ذأْ
جٌّحي ٠ىِ ْٛحٌىح ً ػحِح ً جرج جؾطّغ ذشأٔٗ ِؼ١حسجْ جغٕحْ؛
ـ اىمعٍار األوه :أْ ٠ى ْٛجٌّحي ِٕطّ١ح ً ئٌ ٝجقذ أشخحص جٌمحٔ ْٛجٌؼحَ ،أ ٞجٌذٌٚس
ذؿّ١غ ٚصجسجضٙح أ ٚجٌرٍذ٠س أ ٚجٌّإعغس جٌؼحِس؛
ـ اىمعٍار اىثاوً٠ :مؼ ٟذأْ ٠ى ْٛجٌّحي ِؼذج ً العطؼّحي جٌؼّ َٛج ٚالعطؼّحي
ِشفك ػحَ – أ ٞجٌّظٍكس جٌؼّ١ِٛس ٚفك ِح ؾحء ف ٟجٌطؼش٠ف ٘ٚ ،زج ِح ّّ ٠ض
أِالن جٌذٌٚس جٌؼحِس ػٓ أِالوٙح جٌخحطس.

لمذؤوف العقارية والسداحة لجييا .إدارة العقارات التي تشجرج ضسغ إشار أمالؾ الجولة
الخاصة.
مثال :تشاط بػ ازرة السالية إدارة أمالؾ الجولة الخاصة ،باستثشاء الغابات ،أي اف السجيخية العامة
لمذؤوف العقارية تتػلى أساساً إدارة أمالؾ الجولة باستثشاء ما ىػ مخرز لػ ازرة اخخى،

وتتحسل كل و ازرة مدؤولية إدارة السالؾ السخررة ليا (امالؾ الجولة الخاصة والعامة)
مغ أجل تمبية حاجات الخجمة العامة السكمفة بيا.
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ذٕحء ػٍِ ٝح ضمذَ ،فاْ جألِالن جٌؼحِس جٌط١ٌ ٟغص ٍِىح ً خحطح ً ألقذ ذً
ٍِ٘ ٟه ٌٍذٌٚس أٌٍ ٚرٍذ٠حشٚ ،جٌطّ٠ ٟىٓ ٚطفٙح ذحٌطحٌ ٟأٔٙح “ٍِه ٌؿّ١غ
جٌّٛجؽٕٚ .”ٓ١ضُؼطرَش أِالوح ً ػحِس جٌطشلحش ٚجٌشٛجسع ٚجٌغحقحش ٚجألسطفس
ٚخطٛؽ جٌىٙشذحء ٚجٌٙحضف ٚجٌّ١حٖ ٚجٌشٛجؽة(.)5
ّ٠ىٓ جػطرحس عٛء ضؼحًِ جٌّٛجؽٓ ِغ جٌّّطٍىحش جٌؼحِس ظح٘شز ٌرٕحٔ١س
ِّ١ضش ِؿطّؼٕح ِٕز ٚلص ؽٚ ً٠ٛخحطس ذؼذ جٔذالع جٌكشخ ٚقط ٝجٟ٘ٚ ،ْ٢
ٌألعف ظح٘شز شحٍِس ئر أٔٙح ضشًّ جٌّٕحؽك جٌٍرٕحٔ١س وحفس ذٕفظ جٌّٕؾ ِٓ رٕ٘١س
 ٟذِٕ ٓ١طمس ٚأخش .ٜئْ جقطشجَ
جٌطؼذّٚ ٞػذَ جقطشجَ جٌٍّى١س جٌؼحِسٚ ،ذشىً ٔغر ّ
()2
أ ٚجٌطؼذ ٞػٍ ٝجألِالن جٌؼحِس ّ٠ىٓ جٌٕظش ئٌ ِٓ ٗ١ػذز صٚج٠ح :
 -5اىساوٌت اىقاوىوٍت :فحٌمحٔ ٛ٘ ْٛجٌز٠ ٞكذّد جألِالن جٌؼحِس ٠ٚكّٙ١ح ٕ٠ٚظُّ
أعٍٛخ جٌطؼحؽِ ٟؼٙحٕ٘ ِٓٚ .ح فحٌّٛجؽٓ ِكىٔ ٌٛٚ( َٛظش٠حً!) ذحٌطمّ١ذ ذحٌمحْٔٛ
ّ
ذحٌطظشف
ٕ٠ظُ ػاللطٗ ذٙزٖ جألِالنٚ ،جٌغٍطس ٌٙح جٌكك جٌمحٟٔٔٛ
جٌزٞ
ّ
ٚجعطؼّحي ٚقّح٠س ضٍه جألِالنٕ٘ٚ .ح ضظٙش ئشىحٌ١س ِٓ ؾحٔد جٌّٛجؽٓ جٌزٞ
٠طؼذّ ٜقٕ١ح ً ٠ٚغطٙطش أق١حٔح ً ف ٟضؼحٍِٗ ِغ جألِالن جٌؼحِسٚ ،وزٌه ِٓ ؾحٔد
جٌذٌٚس جٌط ٟلذ ضّطٕغٌ ،غرد أ٢ ٚخش ،ػٓ قّح٠س ضٍه جألِالن أ ٚئصجٌس جٌطؼذّ٠حش
ػٍٙ١ح ذؼذ قظٌٙٛح(.)3

( )1مع اإلشارة ىشا إلى الػضعية الخاصة لمذػاشئ في لبشاف حيث أف الذخيط الداحمي
الحي ال يتعجى شػلو الػ  221كمع والحي مغ السفتخض أف تكػف الشدبة األكبخ فيو
متاحة لجسيع السػاششيغ ،نجج أف ىحه الشدبة األكبخ ىي عمى العكذ مغ ذلظ غيخ متاح
الػصػؿ إلييا لمجسيػر إال بعج دفع رسػـ دخػؿ معيشة.

( )2تتعجد أوجو السقاربات التي يسكغ أف يشاقر فييا مػضػع ردع سمصة القانػف لتعجيات
الدمصات العامة ومداسيا غيخ السبخر بحقػؽ السػاششيغ وحخياتيع ،وتجاوز ترخفاتيا

وأعساليا لسبجأ السذخوعية القانػنية .فيحا السػضػع يرمح ألف يكػف في مخكد الشقاش=
= الدياسي واالجتساعي او حتى االقترادي ،ولكشو بجسيع األحػاؿ يقع في صمب العمػـ
القانػنية وبحػثيا الشطخية وتصبيقاتيا القزائية.

( )3وىشا تججر اإلشارة إلى بعس ما لحطو القانػف المبشاني في شأف التعجي عمى الداحات
والصخؽ العامة مثالً ،فقانػف العقػبات المبشاني أشار في السادتيغ  751و  751مشو إلى
سج الصخيق مغ دوف رادع
كل َمغ أقجـ عمى تخخيب الداحات والصخؽ العامة أو ّ
معاقبة ّ
مغ الدمصة بػضعو عمييا أي شيء يسشع حخية السخور وسالمتو ،بالحبذ حتى ستة
أشيخ وبالغخامة مغ مائة ألف إلى مميػف ليخة ،أو بإحجى ىاتيغ العقػبتيغ.
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 -2اىساوٌت اىىفسٍت :ضٛؾذ ٔظشز ضمٍ١ذ٠س ِطٛجسغس ِٚغطّشز ٌذ ٜأغٍد
جٌّٛجؽٕ ،ٓ١ضٕظش ئٌ ٝجألِالن جٌؼحِس وأِالن ّ٠ىٓ جٌطظشف أ ٚجٌطؼذّ ٞػٍٙ١ح،
أ ٚف ٟأقغٓ جألقٛجي جالعطٙطحس ذٙح(.)5
 -3عالقت اىمىاطه باىذوىت :فّٓ ِٕطٍك جٌطٙح ْٚف ٟجٌطؼحًِ ِغ جألِالن جٌؼحِس
ِٕ ِٓٚطٍك جٌٕظشز ئٌ ٝضٍه جألِالن ػٍ ٝأٔٙح أل ًّ قشِس ِٓ جألِالن جٌخحطس،
ٔؿذ أْ ٔظشز جٌٍرٕحٔ٘ ٟزٖ ؾضء ِٓ ػاللطٗ جألشًّ ِغ جٌذٌٚس ذّإعغحضٙح
ٚأِالوٙح(.)2
الفقشة الثاوٍت

خصاص الىظام القاوووً الشاعً لألمالك الةامت
٠طؼّٓ جٌمحٔ ْٛجٌٍرٕحٔ ،ٟال عّ١ح لحٔ ْٛجٌؼمٛذحش ٚذؼغ جٌمٛجٔٓ١
جٌخحطس وحٌمٛجٔ ٓ١جٌؼمحس٠س ٚلٛجٔ ٓ١جالعطّالن ٚغ١ش٘حِ ،ؿّٛػس ِٓ جٌمٛجػذ
جٍ٠٢س ئٌ ٝئدجٔس أ ٞضؼذ٠حش أِ ٚخحٌفحش أ ٚضؿحٚصجش ضطؼشع ٌٙح جألِالن جٌؼحِس
فّؿّٛع ٘زٖ جٌمٛجػذ ِٓ شأٔٙح قّح٠س جألِالن جٌؼحِس ِٓ جٌطظشفحش جٌط ٟضّٕغ
أ ٚضؼٛق جعطؼّحٌٙح(.)3
ػٍ ٝطؼ١ذ آخش ،جعطمش جٌفمٗ ٚجالؾطٙحد ػٍ ٝجػطّحد ِؿّٛػس ِٓ
جٌّرحدب جٌشجػ١س العطؼّحي جألِالن جٌؼحِس ِٓ لرً جٌؼّ٠ ،َٛطٛؾد ػٍ ٝجإلدجسز
جٌّؼٕ١س ذادجسز ٘زٖ جألِالن ِشجػحضٙح ٚػذَ ضؿحٚص٘ح ف ٟع١حق جٌّكحفظس ػٍٝ
قغٓ ع١ش جٌّشجفك جٌؼحِس(.)4
( )1وىحه “الحالة الشفدية” يسكغ إرجاعيا إلى رغبة في “االنتقاـ مغ الجولة” وخاصة مغ قبل
الذخائح االجتساعية السحبصة اقترادياً أو اجتساعياً ،مع ما يخافق ىحا اإلحباط مغ

وتعجيات وكدخ لألنطسة والقػانيغ .ىحا األمخ يػصمشا إلى الداوية الثالثة.
مدمكيات ّ
( )2ويعتبخ أف الجولة ،في الكثيخ مغ مػاقعيا ومؤسداتيا ،سمصة محدػبيات وأشخاص
مدتفيجيغ مغ مخاكدىع ليذ إالّ .ومغ ىشا يأتي التعامل مغ قبل السػاشغ نفدو مع
التعجي عمى األمالؾ العامة ليذ
األمالؾ العامة التي
تخز ىحه الجولة ،مع العمع أف ّ
ّ
تعج عمى حقػؽ مػاششيغ آخخيغ.
تعجياً فقط عمى أمالؾ الجولة ،بل ىػ في جػىخه ّ

( )3تاريخياً ،فإف مغ أوائل السشاشق في لبشاف التي تعخضت لحسمة بشاء غيخ شخعي عمييا
ىي مشصقة األوزاعي (الجدء األكبخ مغ ىحه األمالؾ ليدت مذاع وإنسا أوقاؼ إسالمية،

وبعزيا أمالؾ بحخية ،وبعزيا اآلخخ مسمػؾ لسػاششيغ أيزاً!).

( )4ومغ السشاشق التي تعخضت لسريخ مذابو أثشاء الحخب األىمية ،مشصقة الحخش في
بيخوت (أوقاؼ إسالمية ويدتعسل جدء مغ األراضي اليػـ كسقبخة إسالمية) ،والخمل
العالي التي تقع اليػـ ضسغ الزاحية الجشػبية لبيخوت.
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٠شِ ٟجٌٕظحَ جٌمحٌٔ ٟٔٛكّح٠س جٌٍّه جٌؼحَ أ ٞجٌ ٝػّحْ ل١حَ جألِالن
جٌؼحِس ذطٛف١ش جألغشجع جٌط ٟخظظص ِٓ أؾٍٙح ؛ ف٠ ٛٙؼّٓ جعطّشجس ٘زٖ
جألِالن ف ٟضخظ١ظٙح ِح دجِص جٌّٕفؼس جٌؼحِس لحتّس ٚ .ضطّػً ٘زٖ جٌؼّحٔس
ذّرذأ ػذَ ؾٛجص جٌطٕحصي ػٓ جٌٍّه جٌؼحَ ئر ٠شىً ٘زج جٌّرذأ ٔط١ؿس قطّ١س ٌّرذأ
ضخظ١ض جٌٍّه جٌؼحَ ٌٍّٕفؼس جٌؼحِس(.)5
الفقشة الثالثت

ادلبادئ الشاعٍت الستةمال األمالك الةامت مه قبل الةموم
ئْ جعطؼّحي جٌؿّحػّ٠ ٟحسعٗ جٌؿّ١غ ذكش٠س ضحِس ػٍ ٝلذَ جٌّغحٚجز
ذذ ْٚقحؾس ئٌ ٝضشخ١ض ِغرك ،ال ٠كذٖ ع ٜٛجٌّكحفظس ػٍ ٝجٌٕظحَ ٚجألِٓ
جٌؼحَ ٚجٌغىٕ١س جٌؼحِس.
ذٙزٖ جٌؼرحسز ٍ٠خض ِؿٍظ شٛس ٜجٌذٌٚس ف ٟلشجس طحدس ػٕٗ ػحَ
 5766جٌّرحدب جألعحع١س جٌشجػ١س العطؼّحي جٌٍّه جٌؼحَ ِٓ لرً جٌؼّ :َٛفٍؿّ١غ
جٌّٛجؽٕ ٓ١جٌكك ذحعطؼّحي وً ِح ِ٘ ٛظّٕف ٍِىح ً ػحِح ً ذكش٠س شرٗ ِطٍمس ِٓٚ
دِ ْٚمحذً -ئالّ ذمذس ِح ِ٘ ٛكذد طشجقس ذّٛؾد لحٔ ، ْٛػٍ ٝأْ ٠ىٛٔٛج
ِطغح ٓ٠ٚفّ١ح ذٌٙ ُٕٙ١زٖ جٌغح٠س(. )2
٠ٚخؼغ جالعطؼّحي جٌؿّحػٌّ ٟرحدب جٌكش٠س ٚجٌّغحٚجز ٚجٌّؿحٔ١س .
ذّٛؾد ٘زج جٌّرذأ ضى ْٛجإلدجسز ٍِضِس ذحالِطٕحع ػٓ فشع ضذجذ١ش رجش
ؽحذغ ػحَ ِٚطٍك ضإد ٞئٌ ٝجعطكحٌس جعطؼّحي جٌٍّه جٌؼحَ ،ذحػطرحس جْ جِىحٔ١س
جعطؼّحٌٗ ِٓ لرً جٌؼحِس ٘ ٛجٌغح٠س جألعحع١س جٌط ِٓ ٟأؾٍٙح ٚؾذ جٌٍّه جٌؼحَ
أطال .فأ ٞخشق ِٓ لرً جإلدجسز ٌّرذأ قش٠س جعطؼّحي جٌٍّه جٌؼحَ ِٓ شأٔٗ أْ
( )1وىػ يدتتبع القػاعج اآلتية :
ػ بصالف عقػد البيع والسقايزة الجارية عمى األمالؾ العامة؛

ػ عجـ جػاز اكتداب األمالؾ العامة بسخور الدمغ؛

ػ مع إنذاء حقػؽ عيشية عمى األمالؾ العامة؛
ػ استحالة استسالؾ األمالؾ العامة؛
ػ عجـ قابمية السمظ العاـ لمحجد=.

مخ
=وليحه القػاعج اىسية بالغة لمحج مغ الفداد والتجاوزات التي مارستيا الحكػمات عمى ّ
العقػد ،حيث استداغ ليا التفخيط عغ جدء كبيخ مغ األمالؾ التي يفتخض أف تكػف
عامة مقابل مرالح وغايات مادية

( )2مجمذ شػرى الجولة ،قخار رقع  ،887تاريخ  ،1966/6/24رقع الجعػى،64/5374 ،
عخابي وشخكاىع/الجولة.
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٠طؼحسع ِغ قش٠حش أعحع١س أخش ٜوكش٠س جٌطٕمً ٚقش٠س جٌز٘حخ ٚجإل٠حخ ٟ٘ٚ
قش٠حش ضشضرؾ جسضرحؽح ً ٚغ١مح ً ذحٌكش٠س جٌشخظ١س.
ذٕح َء ػٍٚ ،ٗ١ئرج وحْ ٌإلدجسز جْ ض ّ
ٕظُ جالعطؼّحي جٌؼحَ ٌّمطؼ١حش
٠رشس ف ٟأ ٞقحي
"جٌّكحفظس ػٍ ٝجٌٕظحَ ٚجألِٓ جٌؼحَ ٚجٌغىٕ١س جٌؼحِس" ،فٙزج ال ّ
ئخؼحػٗ أل ٞضشخ١ض ِغرك أ ٚقط ٝأل ٞئػالَ ِغرك ،ػٍ ٝجػطرحس جْ ٘ىزج
ضذذ١ش ٠مغ ف ٟخحٔس جٌطذجذ١ش جٌؼحِس ٚجٌّطٍمس جٌط ٟضطؼحسع ِغ ِرذأ جٌكش٠س فٟ
جعطؼّحي جٌٍّه جٌؼحَ.
الفقشة الشابةت

مفهوم خمالفاث البىاء
ئْ ظح٘شز ِخحٌفحش جٌرٕحء ِٕطششز ذشىً ٚجعغ فٌ ٟرٕحْ ٟ٘ٚ ،ضطؼ ّّٓ:
 -5جٌرٕحء ػٍ ٝجألِالن جٌؼحِس أ ٚػٍ ٝأؾضجء ِٕٙح ،أ ٚجعطؼّحي ِغحقحش ػحِس
ذغشع جالعطفحدز جٌخحطس ٚجٌشخظ١سٛٔٚ ،سد ٕ٘ح ِػٍِ ٓ١ؼٛٙد:ٓ٠
األوه :جٌرٕحء جٌز٠ ٞطؼذّ ٜػٍ ٝجٌطش٠ك جٌؼحَ ،أ ٚجٌز ٞال ٠كطشَ جٌّغحفحش
جٌٛجؾد ِشجػحضٙح ذِ ٓ١رٕٚ ٝآخش.
اىثاوً :جعطخذجَ جألسطفس جٌّطٛجؾذز أِحَ ِكحي ضؿحس٠س أ ٚطٕحػ١س ٌؼشع
جٌرؼحتغ ٚجٌؼًّ.
ِ -2خحٌفس سخض جٌرٕحء ذّح ٠طغرّد ذأػشجس ػٍ ٝجألِالن جٌؼحِس أ ٚجٌرٍذ٠س أٚ
جٌخحطس.
 -3ػذَ جضرحع ششٚؽ ٚؽشق جٌطٕظ ُ١جٌّذِٔٚ ،ٟح ٕ٠طؽ ػٕٗ ِٓ ئٔشحء أذٕ١س غ١ش
ِطٕحعمس ٚغ١ش ِطأٌفس ضطّّ١ض ذأٌٛجْ ٚأشىحي ٚجططفحفحش ِطٕحفشز.
ذٕحء ػٍِ ٝح ضمذَ ،ئْ ضطر١ك جٌمحٔٚ ْٛضكِ ِٓ ٍٗ٠ٛفٔ َٛٙظش ٞئٌٝ
ِّحسعس ١ِٛ٠س ٘ ٛجٌك ًّ  ٛ٘ٚجٌكحٌٍِّّ ٟطٍىحش جٌؼحِـّس .فّف َٛٙجقطشجَ جألِالن
٠ىشط ٌذ ٜجٌؿّٛٙس ٌ١ظرف سجعخح ً ٌذ ٜجألؾ١حي جٌّطؼحلرس .وّح
جٌؼحِس ٠ؿد أْ َّ
أْ جٌططر١ك ٠ؿد أْ ٠ظحقرٗ لّغ جٌّخحٌفحش ٚجٌطؼذّ٠حش ٚفشع جٌغشجِحش ِٓ
لرً جٌغٍطحش جٌّخطظس ػٍ ٝوً جٌّخحٌف ِٓٚ ٓ١د ْٚجعطػٕحءٌٚ .ؼ ًّ ِٛ٠ح ً ٠أضٟ
ضطكٛي ف ٗ١جٌّّطٍىحش جٌؼحِس ِٓ أِالن عحترس ئٌ ٝأِالن ٠كطشِٙح جٌؿّ١غ.
ّ
الفقشة اخلامست
اإلطاس القاوووً لوادلؤسساتً ألساضً ادلشاعاث يف لبىان
أضٕحٚي فّ١ح ٔ ٍٟ٠ظحَ جٌٍّى١س جٌؼمحس٠س فٌ ٟرٕحْ ،ذٙذف ضكذ٠ذ جٌطظٕ١ف
جٌمحٌٔ ٟٔٛألسجػٚ ،ٟغُ ؽر١ؼس جألِالن جٌؼحِس ٚجأل٘ذجف جٌّطٛخحز ِٕٙح
ٚجٌطظشفحش جٌؿحتضز ػٍٙ١حٚ ،طٛالً ئٌ ٝضكذ٠ذ ِف َٛٙأسجػ ٟجٌّشحع ،ئدجسضٙح
ّ
جٌكحٌ١س ،فٔ ٟرزجش ِغطمٍس.
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الىبزة االلوى

التصىٍف القاوووً لألساضً يف لبىان
ٚسد جٌطظٕ١ف جٌمحٌٔ ٟٔٛألسجػ ٟفٌ ٟرٕحْ ،ف ٟجٌفظً جٌػحٔ ِٓ ٟلحْٔٛ
جٌٍّى١س جٌؼمحس٠س ِٓ جٌّحدز جٌخحِغس ِٕٗ جٌ ٝجٌّحدز جٌطحعؼس ،ق١ع طّٕفص
جألسجػ ٟجٌٍرٕحٔ١س ف ٟخّغس أٔٛجع  ٟ٘ٚػٍ ٝجٌشىً ج٢ض:ٟ
()5
 -5جألسجػ ٟجٌٍّه
()2
 -2جألسجػ ٟجألِ١ش٠س .
()3
 -3جٌؼمحسجش جٌّطشٚوس جٌّشفمس .

( )1العقارات السمظ ،وفق نز السادة الخامدة مغ قانػف السمكية العقارية ،ىي العقارات
محجدة إدارًيا ،والتي يجخي عمييا
داخل مشاشق األماكغ السبشية كسا ىي (أي السشاشق) ّ
حق السمكية السصمقة.
ّ

يؤدي إلى تقّمز مداحة األراضي األميخية.
أف تػسيع مداحة العسخاف ّ
شظ في ّ
( )2وال ّ
ويؤدي ذلظ إلى انقالب الشػع
فالجولة يسكشيا تػسيع الحجود اإلدارية لمسجف والبمجافّ ،
الذخعي لألراضي الػاقعة ضسغ نصاؽ السجيشة أو البمجة مغ أميخي إلى ممظ.

العقارات األميخية ،وفق نز السادة الدادسة مغ قانػف السمكية العقارية ،ىي العقارات

الترخؼ .وممكية
التي تكػف ممكية رقبتيا لمجولة ،والتي يسكغ أف يجخي عمييا حق
ّ
عسميا ،سػى مغ خالؿ إجخاء تخسيغ تعػيس االستسالؾ الحي
الجولة لمخقبة ،ال تطيخ
ً

يدتحق التعػيس عغ رقبة
رخؼ ال
يتع لتحقيق السشفعة
العامة ،إذ ّ
ّ
إف مالظ حق الت ّ
ّ
ّ
الترخؼ عمى عقار مغ الشػع الذخعي األميخي
الجولة .ويعػد لمذخز الحي لو حق
ّ
ثالثة أرباع العقار ،بيشسا يعػد لمجولة الخبع الباقي.

عخفت ىحه األراضي بقػلياّ ،إنيا القخيبة
( )3وكانت السادة  1271مغ السجمة القزائية قج ّ
وبيجر ومحتصباً .ويعػد اعتبار ىحه األراضي
ًا
مغ العسخاف والتي تتخؾ لألىالي مخعى
وخررت مشح القجـ لخجمتيع،
أف عمييا لألىالي حق ارتفاؽ ،إذ ىي تخكت
مخفقة ،إلى ّ
ّ
أف االرتفاؽ العائج لألىالي ليذ حق ارتفاؽ
كالبيادر والسخاعي والغابات واألحخاج ،إال ّ
تكميفا مخ ًتبا عمى عقار لسرمحة عقار آخخ ،بل
بالسعشى القانػني لمكمسة ،إذ ىػ ليذ ً
ىػ حق لألىالي ،وىػ حق شخري يقػـ بػجػد الذخز في القخية وليذ بػجػد عقار=

خاصا لمبمجية ،إذا كانت واقعة ضسغ الشصاؽ
ممكا
=لو فييا .وتعتبخ ىحه األراضي ً
ً
البمجي ،أو لمجولة إذا كانت خارج الشصاؽ البمجي.
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 -4جألسجػ ٟجٌّطشٚوس جٌّكّّ١س(.)5
 -5جٌؼمحسجش جٌخحٌ١س جٌّرحقس(.)2
الىبزة الثاوٍت

طبٍةت أمالك الذلولت

تتأىف أمالك اىذوىت مه:
 -1األمالك اىعمىمٍت
جألِالن جٌؼّ١ِٛس ،أ ٚجٌٍّه جٌؼحَ ،أِش ِؼشٚف ِٕز ألذَ جألصِٕسٚ ،ال
عّ١ح ذؼذ ظٛٙس جٌك١حز جالؾطّحػ١س ػٍ ٝجألسع ،فطر١ؼس ٘زٖ جٌك١حز ضمؼ ٟذأْ
٠ىٕ٘ ْٛحن أِالن ػمحس٠س وحٔص أَ غ١ش ػمحس٠س٠ ،ؼٛد قك جعطؼّحٌٙح ٌٍؿّ١غ،
 ِٓٚدِ ْٚمحذًٚ .ضىِ ْٛطّّ١ضز ػٓ جألِالن جٌخحطس جٌط ٟال ٠ؼٛد قك
جٌطظشف ذٙح ،ئال ٌظحقرٙح(.)3
جعطؼّحٌٙح أٚ
ّ
تخز الجولة ويكػف عمييا إلحجى الجساعات حق
العقارات الستخوكة السخفقة التي
ّ
محجدة ميداتو ومجاه بالعادات السحمية أو باألنطسة اإلدارية .وتعتبخ ىحه
استعساؿ
ّ

خاصا لمبمجية إذا كانت داخمة في نصاقيا
العقارات ً
ممكا ً
العامة ،كسا تذسل الحجائق
( )1وتذسل ىحه األراضي الصخقات العامة والذػارع والداحات
ّ
عاديا وليذ لألفخاد
العامة واألسػاؽ
العامة ...وىي متخوكة الستعساؿ الجسيع استعساالً ً
ّ
ّ
حق انتفاع خاص بيا.
تخز الجولة أو البمجيات وتكػف جدًءا
السحسية ،ىي العقارات التي
العقارات الستخوكة
ّ
ّ
العامة.
مغ األمالؾ ّ

تخز الجولة،
( )2العقارات الخالية السباحة أو األراضي السػات ،ىي األراضي األميخية التي
ّ
التعخؼ عمييا أو تحجيجىا ،فيربح لسغ يذغميا أوًال ،بسػجب رخرة مغ
إالّ أنو لع يجخ ّ
السعيشة في أنطسة أمالؾ الجولة ،وتعتبخ ىحه
الجولة ،حق أفزمية فييا ضسغ الذخوط
ّ
أف ىحه األخيخة تزع األراضي الخالية
األراضي مغ أمالؾ الجولة
الخاصة ،حيث ّ
ّ

واألحخاج والغابات والجباؿ وبالجسمة جسيع األمالؾ غيخ السشقػلة التي تذسميا في قانػف
لفطة األراضي السػات.

( )3يخعى التذخيع األساس القخار رقع /144ء الرادر في  11حديخاف/يػنيػ ،1925أي مشح
السعجة بدبب
 88عاـ وتقػؿ السادة األولى مشو :تذسل األمالؾ العسػمية جسيع األشياء
ّ
شبيعتيا ،الستعساؿ الجسيع أو لسرمحة عسػمية ،وىي ال تباع وال تكتدب ممكيتيا
بسخور الدمغ.
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 -2أمالك اىذوىت اىخاصت
ظح ِؼًٕ٠ٛح ٚال
أِالن جٌذٌٚس جٌخحطس ٘ ٟجٌط ٟضٍّىٙح جٌذٌٚس ذظفطٙح شخ ً
ضظشف جٌذٌٚس جٌفؼٍ ،ٟأٚ
ظظس ٌٍّٕفؼس جٌؼحِس ،عٛجء وحٔص ضكص
ضىِ ْٛخ ّ
ّ
ضظشف أشخحص آخش ،ٓ٠وحألسجػ ٟجٌّطشٚوس جٌّشفمس جٌّٛػٛػس ضكص
ضكص
ّ
ضظشف جٌؿّحػحشّ٠ .ىٓ ضمغ ُ١أِالن جٌذٌٚس جٌخحطس ئٌ ٝفثط ٓ١قغد ِح ضىْٛ
ّ
ذطظشف جألشخحص ج٢خش.ٓ٠
ذحٌطظشف جٌفؼٌٍٍ ٟذٌٚس ،أٚ
٘زٖ جألِالن
ّ
ّ
الىبزة الثالثت

ّ
التصشفاث اجلائزة على أمالك الذلولت
اىتصرفاث اىجائسة عيى اىميل اىعاً
أ-
ّ
جٌطظشف ذحٌٍّه جٌؼحَ ال ضٕف ٟئِىحْ جٌطشخ١ض
ئْ لحػذز ػذَ ؾٛجص
ّ
ذرؼغ جٌكمٛق ػٌٍٚ ،ٗ١ىٓ ششؽ أْ ٠ط ُّ ِٓ د ْٚجٌّغحط ذطخظ١ض جٌؼمحس
ٌالعطؼّحي جٌؼحَ(.)5
اىتصرفاث اىجائسة عيى أمالك اىذوىت اىخاصت
ب-
ّ
ضطظشف جٌذٌٚس ذٍّىٙح جٌخحص
جٌطظشف ذحألِالن جٌؼحِس،
ػٍ ٝػىظ
ّ
ّ
غُ جٌمحٔ٘ ْٛزٖ جألِالن
ضظشف جٌشخض جٌؼحد ٞذٍّىٗ جٌخحصٔ .ط١ؿس رٌه ،ل ّ
ّ
أسجع غ١ش صسجػ١س ضرحع ٚضإ ّؾش ذٛؾٗ
أسجع صسجػ١س ضرحع ٚضإ ّؾش ٚئٌٝ
ئٌٝ
ٍ
ٍ
خحص ذحٌّضج٠ذز جٌؼّ١ِٛسٚ ،ذؼذ ضخّ ٓ١ضؼؼٗ ٌؿٕس خرشجء خحطس.
نالحظ إ ًذا أف معيار التسييد الحي استعسل في التذخيع المبشاني ،ىػ االستعساؿ مغ قبل

أيزا عجـ قابمية
الجسيع ،أو مغ قبل مرمحة عامة ( .)Service publicونالحظ ً
األمالؾ العسػمية لمبيع ،فاألمالؾ العسػمية ال تباع ،وإذا ما أريج بيعيا أو بيع جدء مشيا،
فحلظ يدتمدـ أوالً إسقاط السخاد بيعو مغ السمظ العاـ إلى ممظ الجولة (أو البمجية) الخاص،

وبعج ذلظ يجخي البيع.

حق
مجخد قصعة أرض ،أو بشاية ،لإلنداف عمييا ّ
جميا أف العقار ،لع يعج ّ
ىشا ،يبجو ً
سيج ذلظ العقار،
ترخؼ واستعساؿ مصمقاف ،وحق تجسيج وإبادة ،ىكحا،
لسجخد أنو ىػ ّ
ّ
ّ
شيئا لو وضيفة اقترادية ،واجتساعية.
بل إف العقار ،أصبح ،في الشطخية الججيجةً ،

أقخه القخار رقع  1925/144في السادة  14لشاحية إمكاف التخخيز برفة
( )1ومغ ذلظ ما ّ
مؤّقتة قابمة لإللغاء ومقابل رسع ما بإشغاؿ قصعة مغ األمالؾ العسػمية إشغاالً=
امتياز إذا
ًا
يعج السذخوع
مانعا ،والسيسا إذا كانت السدألة تتعّمق بسذخوع ماّ .
=شخرياً ً
مشذأ كسرمحة عسػمية ،وأما اإلجازة باإلشغاؿ فال تكػف لسرمحة عسػمية .يعصى
كاف ُ
االمتياز أو اإلجازة باإلشغاؿ السؤّقت العسػمي بذخط "السحافطة عمى حقػؽ اآلخخيغ".
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22

أحدمة البؤس حػؿ السجف مغ الشاحية القانػنية

03

الفقشة السادست

الذلوس التىموي لرتشٍذ استخذام األساضً ادلشاعٍت
ٌطشش١ذ جعطخذجَ جألسجػ ٟذُؼذ ِضدٚؼ ِرٕ ٟػٍ ٝص٠حدز ػحتذجش أِالن
جٌذٌٚس -جلطظحد٠ح أِ ٚحًٌ١ح -ذحٌطٛجصِ ٞغ خفغ ضىحٌ١ف جإلدجسز ٚجٌكذ ِٓ ِغحٚب
عطس
عٛء جعطخذجِٙح -ػّشجًٔ١ح ٚجؾطّحػ١ح ًٚ .-رٌه ِٓ خالي ٚػغ سؤ٠س ِطّ ٛ
جألِذ العطشجض١ؿ١س ػمحس٠س ِطؼذّدز جٌغٕٛجش ضّ ّىٓ جٌم ٓ١ّّ١ػٍ ٝئدجسز جٌّشحػحش
ِٓ ضشش١ذ جعطؼّحٌٙحٚ ،ضكذ٠ذ جٌٛؾٙس جٌّػٌٍ ٝإلفحدز ِٕٙح.
طح فٟ
ئْ
جٌططٛس ٚجالسضفحع جٌىر١ش ف ٟأعؼحس جألسجػٚ ٟخظً ٛ
ّ
جٌّٕحؽك جٌّأٌ٘ٛس ٚجٌّٕظّس (جٌّذْ ،جٌمش ،ٜجٌرٍذجش ِٚك١طٙح) ،سجفمّٙح ظٛٙس
ِشحوً وػ١شز ضّػٍّص فِ ٟشحوً جٌششجوس ػٍ ٝجٌشٛ١ع ف ٟلطغ جألسجػ ٟجٌطٟ
(أسجع أِ١ش٠س أِ ٚطشٚوس ِشفمس)،
ضك١ؾ ذطر١ؼطٙح ذٙزٖ جٌّذْ ٚجٌرٍذجش ٚجٌمشٜ
ٍ
ّ
جٌططٛس ٚخٍمص عٍر١حش جلطظحد٠س ضّػٍص ف ٟجٌكذّ ِٓ
ٚجٌط ٟأدّش ئٌ ٝئػحلس ٘زج
ّ
جإل٠شجدجش جٌّطذفّمس ػٍ ٝجٌذٌٚس٘ٚ ،شٚخ ِغطػّشِٚ ٓ٠طٛس ٓ٠ػمحسِّ ،ٓ١٠ح
أدّ ٜئٌ ٝئ٠ؿحد ػغؾ ور١ش ػٍ ٝجٌذٌٚس ذّخطٍف أؾٙضضٙح ٚػٍ١ِ ٝضجٔ١طٙحٔ ،ط١ؿس
جٌكحؾس ئٌ ٝضط٠ٛش ِٕحؽك ذؼ١ذز ػٓ جٌخذِحش ٚضأٍ٘ٙ١ح ٌى ٟضغطٛػد ٘زج جٌٕشحؽ
جٌؿذ٠ذ ف ٟقحي سغد جٌّغطػّش ف ٟضٍه جٌّٕحؽك جٌؿذ٠ذز .ضشجفك رٌه ِغ ضؼذ٠حش
ٚذٕحء ػشٛجت ٟف ٟجألسجػ ٟجٌّشحػ١س جٌط ٟضٕطظش ػٍّ١حش جٌؼُ ٚجٌفشص(.)5
أٚؾرص جٌّحدز  ِٓ 23جٌمشجس سلُ  S/544ضحس٠خ  5725/6/51جٌّؼذٌس
ذحٌّشع َٛسلُ  55413ضحس٠خ ٚ 5764/2/53ذخحط ٍس جٌفمشض ٓ١أ  ٚخ ِٕٙح،
ِخٛي ف ٟو ًٍ ِٓ
ػٍ ٝو ًٍ ِٓ جٌؼحذطس ف ٟل ٜٛجالِٓ جٌذجخٍٚ ٟئٌ ٝوً ِٓ ّ٘ ٛ
ٚصجسجش جالشغحي جٌؼحِس ٚجٌٕمً ٚجٌذجخٍ١س ٚجٌضسجػس ٚجٌّحٌ١س ،ضٕظِ ُ١كحػش
ذحٌّخحٌفحش جٌٛجلؼس ػٍ ٝجألِالن جٌؼحِس ٚجضخحر جٌطذجذ١ش جٍ٠٢س ئٌ ٝفشع
جٌؼمٛذحش جالدجس٠س ٚجٌّحٌ١س ٚجٌؿضجت١س ػٍ ٝوً ِٓ ٠خحٌف أقىحَ ئشغحي جألِالن
ضٕض جٌفمشز جٌػحٌػس ِٓ جٌرٕذ خ ػٍ ٝأْ ضمشس جٌؼمٛذحش جإلدجس٠س
جٌؼحِس .وّح
ّ
ٚجٌمؼحت١س ِغ قفع قك جالدجسز ذحٌّطحٌرس ذحٌطؼ٠ٛغ ػٓ جٌؼشس ٚذٙذَ جالشغحي
جٌّمحِس ذظٛسز غ١ش ِششٚػس ػٍ ٝجالِالن جٌؼحِس إِٔ ٚحؽك جالسضفحلحش ،ػفٛج ً
ِؼحٍِس.
ألٞ
قحؾس
ٚدْٚ
( )1مشحت بمجيات عجيجة في القخى رخز بشاء عمى أراض مذاع ،انصالقاً مغ حقيا في
إعصاء رخز البشاء في حاالت أخخى عمى غيخ أراضي السذاع ،بعج مخاجعة إدارة=
=«التشطيع السجني» في وزارة األشغاؿ ،وحيشسا تدايجت ىحه الحاالت أصجرت و ازرة
األشغاؿ في  2111/8/18كتاباً ذ ّكخت فيو بزخورة احتخاـ قانػف البشاء رقع

 ،2115/646لجية «مخاجعة الجوائخ الفشية السخترة».
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ػٍ ٝجػطرحس أْ ِٛؾد قّح٠س جٌٍّه جٌؼحَ ِ٘ٛ ٛؾد دعطٛس٠ ٞفشع
ػٍ ٝجإلدجسز جضخحر جإلؾشجءجش جٌط ٟضشج٘ح ِٕحعرس إلصجٌس جالػطذجءجش جٌٛجلؼس
ػٍٚ ،ٗ١أْ جٌرٕحء جٌّش١ذ ػٍ ٝجٌٍّه جٌؼحَ ذشى ًٍ ِخحٌفٍ ٌٍمحٔ ْٛال ٠مرً جٌطغ٠ٛس
٠ٚمطؼ٘ ٟذِٗ.
ذٕحء ػٍِ ٝح ضمذَ٠ ٌُ ،ؼذ ِٓ جٌؿحتض ألٚ ٞصجسز أ ٚئدجسز ػحِسٚ ،ضكص
أ ٞقؿس أْ ضشضد أ ٞأغش لحٔ ٟٔٛػٍ ٝجإلشغحي غ١ش جٌّششٚع ٌٍٍّه جٌؼحَ ،أ ٚأْ
٠غّف ٌّكطٍ ٟجٌٍّه جٌؼحَ ذحالعطّشجس ذاشغحٌ ُٙألِالن جٌذٌٚس د ْٚجالعطكظحي
ػٍ ٝئؾحصز لحٔ١ٔٛس ٌّذز ِكذدز ضظذس ذّٛؾد ِشعٚ ،َٛأطرف أ٠ؼح ً ِٓ
جٌّؼ١د ِفحٚػس غحطر ٟجألِالن جٌؼحِس ٌطغ٠ٛس ِخحٌفحضٚ ُٙضؼذ٠حض ،ُٙألٔٙح
ِخحٌفحش ال ضمرً جٌطغ٠ٛس .فال ضٍّه أ ٞعٍطس ئؾحصز ئٔشحء قمٛق ػ١ٕ١س ػٍٝ
لشجس طحدس ػٓ ِؿٍظ شٛس ٜجٌذٌٚس ،ؾحء
جألِالن جٌؼحِس٘ٚ .زج ِح ضىشط فٟ
ٍ
ف ٗ١أٔٗ" :ػّالً ذمحػذز ػذَ ؾٛجص ئٔشحء قمٛق ػ١ٕ١س ػٍ ٝجٌٍّه جٌؼحَٚ ،ذغ١حخ
أٔ ٞض طش٠ف ٠ؿ١ضٖ ،ال ٠ؿٛص ئٔشحء قمٛق ػ١ٕ١س ػٍ ٝجالِالن جٌؼّ١ِٛس ذّح
فٙ١ح جٌركش٠س ِٕٙح٠ٚ ،ى ْٛجٌطشخ١ض ذحألشغحي جٌّإلص ٘ ٛضشخ١ض شخظٟ
ضٕطؽ ػٕٗ قمٛق شخظ١س ضغمؾ ذٛفحز جٌّشخض ٌٗ ِٓ د ْٚئِىحٔ١س جٔطمحٌٙح جٌٝ
لشجس آخش :أْ جٌطؼذ٠حش ػٍ ٝجألِالن جٌركش٠س ضرم ٝخحسؼ
جٌٛسغس"(ٚ .)5ؾحء فٟ
ٍ
ضشش.)2(ٜ
ٚال
ضرحع
فال
جٌٕحط
ذٓ١
جٌطؼحًِ
ئؽحس
ٚوحْ ِؿٍظ شٛس ٜجٌذٌٚس لذ أٚؾد ػٍ ٝجالدجسز ذّٛؾد لشجس طحدس ػٕٗ ،جْ
ضكّ ٟجِالوٙح جٌؼحِس ٚضكحفع ػٍٙ١حٚ ،أْ ال ضششع جالػّحي جٌؿحس٠س ػٍٙ١ح دْٚ
جٚ ٞؾٗ قك ج ٚد ْٚجِ ٞغٛؽ ششػ ،)3(ٟفأ ٞذٕحء ِش١ذ ػٍ ٝجٌٍّه جٌؼحَ ال
٠مرً أ ٞشىً ِٓ جشىحي جٌطغ٠ٛس ٚئّٔح ٠مطؼ٘ ٟذِٗ ٚئصجٌطٗ(ٚ ،)4وٍّح وحْ ٕ٘حن

( )1محكسة التسييد الغخفة ألولى القخار رقع  56تاريخ  ،2117/7/12الجولة المبشانية /ناجي،
مشذػر في كتب د .عفيف شسذ الجيغ قزايا عقارية  -ممظ الجولة العاـ والخاص -
السرشف في القزايا السجنية  2117ص .268
( )2رئيذ دائخة التشفيح في كدخواف  -رقع الحكع - 41 :تاريخ – 2112/26/3:مجمة العجؿ
العجد - 2 :الدشة – 2112 :ص .1198

( )3ـ.ش .القخار رقع  2113-2112/151تاريخ  ،2112/12/23ديبة دمحم عثساف /بمجية
ابمح مسثمة بسحافطة البقاع.
( )4ـ.ش .قخار رقع  596تاريخ  ،1996/5/13روحانا خميفو /بمجية عسذيت.
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ضؼ ٍذ ػٍ ٝجألِالن جٌؼحِس٠ ،ى ْٛجٌمشجس جٌّطؼّٓ ٘ذَ ٘زٖ جالٔشحءجش جٌّطؼذ٠س
طك١كح ً(.)5
ٚئ ٍر ٔخٍض ِٓ و ًّ ِح عرك أْ ئصجٌس جٌطؼذ ٞػٍ ٝجٌٍّه جٌؼحَ ٠طؼٍك
ذحالٔطظحَ جٌؼحَ٠ٚ ،طٛؾد ػٍ ٝأ ٞعٍطس ئدجس٠س ٠شد٘ح ؽٍد ذاصجٌس ٘زج جٌطؼذ،ٞ
أْ ضغطؿ١د ٌٗ(.)2
ٚف ٟلشجس طحدس ػٓ ِؿٍظ شٛس ٜجٌذٌٚس( ،)3لشس ذّٛؾرٗ ػذز ِرحدب
ج٢ض١س:
ٟ٘
٠ -5كظش ِٕف شحغٍ ٟجألِالن جٌؼحِس جٌركش٠س أٍِٙ ٞس ٌإلخالء ّٕ٠ٚغ ػٍٝ
جإلدجسز ئػحدز ضّى ِٓ ُٕٙ١جإللحِس ف٘ ٟزٖ جألِالنٚ .جعطٕذ جٌكىُ ف ٟضمش٠ش ٘زج
جٌّرذأ ئٌ ٝجؾطٙحد ِكىّس جٌطٕحصع جٌفشٔغ١س جٌط ٟجػطرشش أْ ٘ذَ جٌطؼذ٠حش ػٍٝ
جألِالن جٌؼحِس جٌركش٠س ال ضش ّىً قحٌس ِٓ قحالش جٌطؼذ.)4(ٞ
 -2ؽرّك جٌّؿٍظ ٌٍّشز جأل ٌٝٚجٌّحدز  ِٓ 31جٌمحٔ ْٛسلُ  54ضحس٠خ
ضٕض ػٍ ٝأٔٗ :ضؼطرش ذحؽٍس ذطالٔح ً ِطٍمح ً ٠ٚكظش ػٍ ٝج٠س
 5771/8/21جٌطٟ
ّ
ؾٙس سعّ١س ضشض١د ج ٞجغش لحٔ ٟٔٛػٍٙ١ح ،ؾّ١غ جألػّحي ٚجٌطظشفحش ٚجٌطذجذ١ش
جٌكحطٍس خالفح ٌٍمٛجػذ ٚجألطٛي جٌّمطؼحز لحٔٔٛح ً ٚذظٛسز خحطس ِح :ٍٟ٠
أ....-
خ -ئشغحي جألِالن جٌؼحِس جٌركش٠س جٌكحطٍس د ْٚجعطظذجس ِشجع ُ١ضؿ١ض٘ح ٚال
٠طشضد ٌٍشحغً جٌفؼٍ ٟذظٛسز غ١ش لحٔ١ٔٛس ج ٞقك ِىطغد ِّٙح وحٔص ِذز
ئشغحٌٗ.
ٚجعطٕحد ئٌ٘ ٝزج جٌٕض ،لؼِ ٝؿٍظ شٛس ٜجٌذٌٚس ف٘ ٟزج جٌكىُ أٔٗ ال ٠ؿٛص
أل ٞؾٙس سعّ١س أْ ضشضّد أ ٞأغش لحٔ ٟٔٛػٍ ٝأ ٞشحغ ًٍ فؼٌٍ ٟألِالن جٌؼحِس
جٌركش٠س ئرج ٌُ ٠ىٓ قحتضج ً
ٌّشع٠ َٛؿ١ض ٌٗ جعطػّحس جألِالن جٌؼحِس جٌّمحذٍس
ٍ
ٌؼمحسجضٗٚ ،ال ٠طشضد ٌٍشحغً جٌفؼٍ ٟذظٛسز غ١ش لحٔ١ٔٛس أ ٞقك ِىطغد ِّٙح
وحٔص ِذز ئشغحٌٗ.
( )1ـ.ش .قخار رقع 2115-2114/7تاريخ  ،2114/11/5شانيػس والياس متى /بمجية
بياقػت.

( )2ـ.ش .قخار رقع  596تاريخ  ،1996/5/13روحانا خميفو /بمجية عسذيت).

( )3مجمذ شػرى الجولة ،قخار رقع ،2115-2114/242 :تاريخ  ،2114/12/18فخنجية

وآخخوف /و ازرة الجاخمية والبمجيات.
)4( T. confl., 4 juill. 1991 ،Association « Maison des Jeunes et de la
Culture Boris vian ،» req. n° 2662 ،Dr. adm ،5775 ،.n° 383.
l`expulsion par voie d`exécution forcée de l`occupant sans titre du
domainepublic, ne constitue pas, même si elle est généralement
irrégulière en dehors du cas d`urgence, une voie de fait.
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ْ ئ:ٗ١ع ؾحء ف١ ق،)5(َس جٌٍّه جٌؼح٠ ٌكّحٞسٛحد ذحٌطحذغ جٌذعطٙ ألش ٘زج جالؾط-3
س١ٔٛٔغ جألقىحَ جٌمح١ّد ؾٛغ٠ ٞ جٌزٟ جٌّرذأ جألعحعٛ٘ َس جٌٍّه جٌؼح٠ِرذأ قّح
ٌٗ ؽحذغٚ ِٟس جٌٍّه جٌؼحَ ئٌضج٠ؾد قّحِٛ ْأٚ ،ٌٗئشغحٚ َجٌّطؼٍمس ذحٌٍّه جٌؼح
.)2(س٠سٛ جٌّشضرس جٌذعطٌٝس جٌٍّه جٌؼحَ ئ٠ جالسضمحء ذّرذأ قّحٟٕؼ٠ ٘زجٚ .ٞسٛدعط
ْْ أٛٔ ذمحٝغ قط١غطط٠ س فاْ جٌّشطشع ال٠سًٛ ٘زج جٌّرذأ ٌٍّشضرس جٌذعط١ٔ ذؼذٚ
ػسٚش ِشش١سز غٛح ذظٌٙ جالعطّشجس ذاشغحٚٓ ضٍّه ٘زٖ جألِالن أ٠ف ٌٍّؼطذ١ط٠
. قؿسٞ
ّ ضكص أ
ابرز اىتىصٍاث
س١ٌٔس جٌٍرٕحٚع ئدجسز أِالن جٌذ٠حش ٌطكذ١طٛجذشص جٌط
خفغ ضىٍفسٚ ٌسٚٓ ػحتذجش أِالن جٌذ١س ٌطكغ١ِٛس قى٠حعس ػمحس١ػغ عٚ 
.حٙئدجسض
س١غ١حش جٌشتٙؾٛجٌطٚ حسجش١س ضكذد جٌخ٠حعس جٌؼمحس١س ٌٍغ٠ز١ ئٔشحء ٌؿٕس ضٕف
.ٌسٚس ٌٍذ٠حعس جٌؼمحس١ز جٌغ١ ِشجلرس قغٓ ضٕفٍٝضكشص ػٚ
ك١ح ضطرّٙطِٙ ٌسٚ ئدجسز أِالن جٌذٜٛ ِغطٍٝس ػ٠حد١فس ل١ظٚ  جعطكذجظ
.ٌسٚس ٌٍذ٠حعس جٌؼمحس١جٌغ

)1( La protection du domain public est un impératif d’ordre
constitutionnel
C.E. 21 mars 2003 ، ،Syndicat intercommunal de la périphérie de
Paris pour l`électricité et les réseaux, JCP Juin 2113 no 127.
le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2003-473 DC du
26 juin( 2113 consid. 29), s`inscrit dans la même logique que celle
du Conseil d`Etat en consacrant des exigences constitutionnelles
qui s`attachent ،pour la première fois, à la « protection du domaine
public » (et non plus de façon générale à la propriété publique).
Parmi ces exigences, on relèvera particulièrement une nouvelle
catégorie, celle relative au « droit des libertés des personnes » à
l`usage desquelles le domaine public est affecté. Par ce biais, la
partie essentielle du domaine public, celle affectée à l`usage du=
=public, bénéficie ainsi d`une protection constitutionnelle (Cons.
const. n° 2003-473 DC, 26 juin 2003 ،AJDA 2003, p. 1404, note E.
Fatôme.
)2( la Haute juridiction éprouve aujourd`hui le besoin d`élever, pour la
première fois, la protection du domaine public au rang d`un
«impératif d`ordre constitutionnel»
Julien Soulié Le domaine public : une catégorie juridique protégée,
RFDA 2003 p. 903.
Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22)

أحدمة البؤس حػؿ السجف مغ الشاحية القانػنية















04

ئقظحء أِالن جٌذٌٚس جٌٍرٕحٔ١س جٌؼحِس ٚجٌخحطسٔٚ ،شش جٌّؼٍِٛحش ذغ١س
ضكغ ٓ١جٌّؼشفس قٌٙٛح.
ٚػغ ضظٕ١ف ٌألِالن جٌؼمحس٠س ٚفمح ً ٌٕٛع جٌّّطٍىحش.
ضم ُ١١أِالن جٌذٌٚس ٌطكغ ٓ١جٌؼحتذجش جٌّحٌ١س ِٕٙح.
ٚػغ جعطشجض١ؿ١س ٌطط٠ٛش جألِالن جٌؼمحس٠س ٚضشش١ذ جعطؼّحٌٙح.
ٚػغ ذشٔحِؽ ّ٠ىٓ جٌذٌٚس ِٓ ذ١غ جٌؼمحسجش جٌط ٟال ضٍضِٙح.
ضكغ ٓ١ششٚؽ ػٍّ١س جٌر١غ ِٓ خالي جعطذسجؼ جٌؼشٚع.
ضكغ ٓ١ػحتذجش ئ٠ؿحسجش أِالن جٌذٌٚس ِٓ خالي ئٔشحء ٘١ثس ِخظظس ضمُّ١
ػٍّ١حش جإلشغحي.
ِطحذؼس ػٍّ١س ِىحفكس قحالش جإلشغحي غ١ش جٌششػ ٟألِالن جٌذٌٚس.
ضكغٚ ٓ١عحتً جٌطكظٚ ً١جٌذفغ جٌّطؼٍمس ذؼحتذجش ػمحسجش جٌذٌٚس .
ئدخحي جٌطؼذ٠الش جٌطشش٠ؼ١س ٚجٌطٕظ١ّ١س جٌالصِس ِٓ خالي جٌمحْٔٛ
ٚجإلؾشجءجش.
ضط٠ٛش ٔظحَ ِؼٍِٛحض ٟػمحسٌ ٞطكغ ٓ١ئدجسز جٌؼمحسجش.
ِٛجورس ػٍّ١س ضكغ ٓ١جإلدجسز ذحٌطذس٠د جٌّ ٟٕٙجٌّكطشف.
جٔطحؼ ِٕٙؿ١س جٌؿٛدز جٌؼحٌ١س ِٚؼح١٠ش جٌشفحف١س ٚل١حط جٌّخحؽش ٚجٌشلحذس
جٌذجخٍ١س .

ادلصـادس
اوال :قراراث قضائٍت
ِ .5ؿٍظ شٛس ٜجٌذٌٚس ،لشجس سلُ  ،889ضحس٠خ  ،5766/6/24سلُ جٌذػ،ٜٛ
 ،64/5394ػشجذٚ ٟششوحُ٘/جٌذٌٚس.
ِ .2كىّس جٌطّ١١ض جٌغشفس أل ٌٝٚجٌمشجس سلُ  56ضحس٠خ  ،2119/9/52جٌذٌٚس
جٌٍرٕحٔ١سٔ /حؾِٕ ،ٟشٛس ف ٟوطد د .ػف١ف شّظ جٌذ ٓ٠لؼح٠ح ػمحس٠س ٍِ -ه
جٌذٌٚس جٌؼحَ ٚجٌخحص  -جٌّظٕف ف ٟجٌمؼح٠ح جٌّذٔ١س .2119
 .3ست١ظ دجتشز جٌطٕف١ز ف ٟوغشٚجْ  -سلُ جٌكىُ - 45 :ضحس٠خ– 2152/26/3:
ِؿٍس جٌؼذي جٌؼذد - 2 :جٌغٕس.2152 :
.َ .4ػ .جٌمشجس سلُ  2113-2112/555ضحس٠خ  ،2112/52/23د٠رس دمحم
ػػّحْ /ذٍذ٠س جذٍف ِّػٍس ذّكحفظس جٌرمحع.
.َ .5ػ .لشجس سلُ  576ضحس٠خ  ،5776/5/53سٚقحٔح خٍ١فٗ /ذٍذ٠س ػّش١ص.
.َ .6ػ .لشجس سلُ 2115-2114/9ضحس٠خ  ،2114/51/5ؽحٔٛ١ط ٚجٌ١حط
ِط /ٝذٍذ٠س ذ١حلٛش.
. .9ػ .لشجس سلُ  576ضحس٠خ  ،5776/5/53سٚقحٔح خٍ١فٗ /ذٍذ٠س ػّش١ص.
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ِ .8ؿٍظ شٛس ٜجٌذٌٚس ،لشجس سلُ ،2155-2154/242 :ضحس٠خ
 ،2154/52/58فشٔؿ١س ٚآخشٚ /ْٚصجسز جٌذجخٍ١س ٚجٌرٍذ٠حش.
9. T. confl., 4 juill. 1991, Association« Maison des Jeunes et
de la Culture Boris vian », req. n° 2662, Dr. adm., 1991,
n° 383.
غحٔ١ح :لٛجِٔٚ ٓ١شجعُ١
 .5جٌمشجس سلُ  S/544ضحس٠خ  5725/6/51جٌّؼذٌس ذحٌّشع َٛسلُ 55413
ضحس٠خ .5764/2/53
 .2لحٔ ْٛجٌٍّى١س جٌؼمحس٠س جٌظحدس ذحٌمشجس سلُ  3337ضحس٠خ .5731/55/52
 .3جٌمشجسجش سلُ  587ٚ 588ٚ586ضحس٠خ .5726/3/55
 .4لحٔ ْٛجٌغحذحش جٌٍرٕحٔ ٟجٌظحدس ذطحس٠خ .5747/5/9
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