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 مكدمة:
إظزاز اإلٖتُاّ ايسٚيٞ يف اآل١ْٚ األخري٠ مبٛضٛع اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ، خاص١ بعس 

١ املٓع١ُ يف ٖصا اجملاٍ، ٚعسّ قسض٠ زٍٚ ايؿُاٍ ع٢ً اغتكباٍ األعساز اهلا١ً٥ تٓاَٞ اؾطمي

َٔ املٗادطٜٔ بػبب األظ١َ االقتصاز١ٜ ايعامل١ُٝ َٔ د١ٗ، ٚبػبب اهلادؼ األَين َٔ د١ٗ 

أخط٣، ٚقس اْصبت اؾٗٛز ايسٚي١ٝ ٚايساخ١ًٝ ع٢ً َهاؾش١ ٖصٙ ايعاٖط٠ يف أصًٗا ٚؾطٚعٗا، 

٢ً سٌ املؿانٌ َٔ دصٚضٖا ال ٜعين بايططٚض٠ تطى ؾطٚع ٖات٘ املؿانٌ ٕ عسّ ايكسض٠ عشيو أ

متتس يتطؿٛ ع٢ً ايػطح، ٚاملؿه١ً األص١ًٝ يف ظاٖط٠ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ ٖٞ عسّ َكسض٠ 

زٍٚ االْطالم ع٢ً تٛؾري األَٔ ٚايطؾاٙ املعٝؿٞ ألؾطازٖا، األَط ايصٟ ٜسؾع َٛاطٓٝٗا إىل 

باتِٗ ست٢ عٔ ططٜل اهلذط٠ غري املؿطٚع١، ٖٚصا َا ٜسؾع ايبشح عٔ َٛاطٔ أخط٣ يتًب١ٝ ضغ

زٚهلِ بإَال٤ َٔ زٍٚ االغتكباٍ إىل قاٚي١ ايكطا٤ ع٢ً ايؿبهات املتدصص١ يف تٗطٜب 

املٗادطٜٔ، عٌ ٚعػ٢ إٔ ايؿدص ايصٟ ٜعتعّ اهلذط٠ بأٟ ؾهٌ ناْت َؿطٚع١ أٚ غري 

ع ٖات٘ اهلذط٠. َٚٔ ٖٓا لس َؿطٚع١ إشا مل جيس َٔ ٜػٌٗ ي٘ ايططٜل قس ٜرتادع عٔ َؿطٚ

إٔ دٗٛز َهاؾش١ اهلذط٠ غري ايؿطع١ٝ قس ؼٛيت َٔ االٖتُاّ باملٗادط غري ايؿطعٞ إىل 

املػاعس ع٢ً ايكٝاّ بٗصا ايؿعٌ، ٚيعٌ أٚىل بٛازض ٖصا ايتذطِٜ قس ظٗطت بؿهٌ دًٞ َٓص 

مبهاؾش١ اؾطمي١ اعتُاز اتؿاق١ٝ بايريميٛ َٔ ططف اؾُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشس٠، املتعًك١ 

، ٚاييت أضؾكت بايربٚتٛنٍٛ ايجايح سٍٛ (1)0222ْٛؾُرب  51املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓ يف 

َهاؾش١ تٗطٜب املٗادطٜٔ عٔ ططٜل ايرب ٚايبشط ٚاؾٛ، سٝح تعترب املاز٠ ايػازغ١ ٖٞ ايعُٛز 

ايؿكطٟ هلصا ايربٚتٛنٍٛ، ٚاييت اْصبت ع٢ً ػطِٜ تٗطٜب املٗادطٜٔ، ٚدا٤ يف شات 

ٚتٛنٍٛ ايٓص صطاس١ يف اـاَػ١ ع٢ً اغتبعاز املتابع١ اؾعا١ٝ٥ يًُٗادطٜٔ غري ايرب

 ايؿطعٝني بايٓعط إىل نِْٛٗ ٖسؾا يًػًٛى اجملطّ يف املاز٠ ايػازغ١ غابكت ايصنط.

 20ْٚؿري إىل إٔ اؾعا٥ط قس صازقت ع٢ً اتؿاق١ٝ بايريميٛ مبٛدب املطغّٛ ايط٥اغٞ 

نصا بطٚتٛنٍٛ َهاؾش١ تٗطٜب املٗادطٜٔ غ١ٓ ٚ، 0220 ؾٝؿطٟ 21املؤضر يف  11-

 22مبٛدب ايكإْٛ  0222إال أْٗا مل تسخٌ ٖصٙ املٛاز سٝع ايٓؿاش إال ابتسا٤ َٔ غ١ٓ ،(2)0222

املتعًل بؿطٚط زخٍٛ األداْب إىل اؾعا٥ط ٚإقاَتِٗ بٗا ٚتٓكًِٗ ؾٝٗا، ثِ أعكبت  55-

ٚشيو بإضاؾ١ مج١ً َٔ املٛاز  ،25- 20شيو بتعسٌٜ يف قإْٛ ايعكٛبات مبٛدب ايكإْٛ 

املتعًك١ مبدايؿ١ قٛاْني َػازض٠ االقًِٝ ايٛطين، االػاض باألؾداص، اإلػاض باألعطا٤ 

 َٚا بعسٖا. 22َهطض  222ايبؿط١ٜ، ثِ تٗطٜب املٗادطٜٔ يف املاز٠ 

ٚغٛف ماٍٚ يف ٖات٘ ايسضاغ١ َعاؾ١ دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ ؾكط، ٚشيو َٔ 

ايػابل بٝاُْٗا، ثِ بٝإ أضنإ  25- 20ٚ 55- 22ب بني ايكاْْٛني خالٍ بٝإ ايتطاض
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ٖات٘ اؾطمي١، ٚنصا ظطٚف ايتؿسٜس، ٚظطٚف ايتدؿٝـ ٚاألعصاض املعؿ١ٝ َٔ ايعكاب ؾٝٗا، 

 ٖٚصا َٔ خالٍ االعتُاز ع٢ً اـط١ ايتاي١ٝ:

 تعطٜـ تٗطٜب املٗادطٜٔ. –أٚال 

 أضنإ دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ. –ثاْٝا 

 ظطٚف تؿسٜس عكٛب١ دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ. –ثايجا 

 ايعطٚف املدؿؿ١ ٚاألعصاض ايكا١ْْٝٛ يف دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ. –ضابعا 

 
 أوال / تعزيف تهزيب املهاجزين

ع٢ً أْ٘: "ٜعس تٗطٜبا  22َهطض  222ْص املؿطع اؾعا٥طٟ صطاس١ يف املاز٠ 

رتاب ايٛطين يؿدص أٚ عس٠ أؾداص َٔ يًُٗادطٜٔ ايكٝاّ بتسابري اـطٚز غري املؿطٚع َٔ اي

 أدٌ اؿصٍٛ، بصٛض٠ َباؾط٠ أٚ غري َباؾط٠، ع٢ً َٓؿع١ َاي١ٝ أٚ أ١ٜ َٓؿع١ أخط٣". 

ٚاملالسغ بسا١ٜ ع٢ً ٖصا ايتعطٜـ أْ٘ تعطٜـ قاصط َٔ سٝح ايٓطام، ألْ٘ ٜكتصط 

 22يف املاز٠  ، ٖٚٛ َا ال ٜتؿل َع َا دا٤(3)ع٢ً اـطٚز غري املؿطٚع زٕٚ ايسخٍٛ إىل اإلقًِٝ

َٔ بطٚتٛنٍٛ َهاؾش١ تٗطٜب املٗادطٜٔ اييت دا٤ ؾٝٗا: "ٜكصس بتعبري "تٗطٜب املٗادطٜٔ" 

تسبري ايسخٍٛ غري املؿطٚع يؿدص َا إىل زٚي١ ططف يٝؼ شيو ايؿدص َٔ ضعاٜاٖا أٚ َٔ 

املكُٝني ايسا٥ُني ؾٝٗا، ٚشيو َٔ أدٌ اؿصٍٛ بصٛض٠ َباؾط٠ أٚ غري َباؾط٠، ع٢ً َٓؿع١ 

١ٝ أٚ َٓؿع١ َاز١ٜ أخط٣"، ثِ سسزت ايؿكط٠ ب َٔ شات املاز٠ إٔ املكصٛز بايسخٍٛ غري َاي

 .(4)املؿطٚع ٖٛ عبٛض اؿسٚز زٕٚ ايتكٝس بايؿطٚط ايالظ١َ يًسخٍٛ املؿطٚع إىل ايسٚي١ املػتكب١ً

 222ٚبايتايٞ ْؿري إىل أْ٘ ع٢ً املؿطع تساضى ٖصا ايٓكص َٔ خالٍ تصشٝح املاز٠ 

ْٕٛ ايعكٛبات ع٢ً ايؿهٌ ايتايٞ: "ٜعس تٗطٜبا يًُٗادطٜٔ ايكٝاّ بتسابري َٔ قا 22َهطض 

 يؿدص أٚ عس٠ أؾداص...". إىل زٚي١ َاايسخٍٛ غري املؿطٚع 

- 22ٚقس ٜكٍٛ قا٥ٌ بإٔ ٖصا ايٓكص ميهٔ تساضن٘ َٔ خالٍ ايطدٛع إىل ايكإْٛ 

اييت  64ٍ ْص املاز٠ املتعًل بؿطٚط زخٍٛ األداْب إىل اؾعا٥ط ٚإقاَتِٗ، ٖٚصا َٔ خال 55

دا٤ ؾٝٗا: "ٜعاقب باؿبؼ... نٌ ؾدص ٜكّٛ بصؿ١ َباؾط٠ أٚ غري َباؾط٠ بتػٌٗٝ أٚ 

قاٚي١ تػٌٗٝ زخٍٛ أٚ تٓكٌ أٚ إقا١َ أٚ خطٚز أدٓيب َٔ اإلقًِٝ اؾعا٥طٟ بصؿ١ غري 

 قا١ْْٝٛ".

غري أْٓا ْكٍٛ بإٔ ٖصا ايٓص بسا١ٜ ٜكتصط ؾكط ع٢ً زخٍٛ أٚ إقا١َ أٚ خطٚز 

ؾٗٛ ْص عاّ ال ميٝع بني املٗادطٜٔ غري  22َهطض  222اْب زٕٚ املٛاطٓني، أَا ْص املاز٠ األد

ايؿطعٝني غٛا٤ ناْٛا َٛاطٓني أّ أداْب. نُا ْؿري إىل إٔ ايعكٛبات املػًط١ ع٢ً اؾٓا٠ 

ٖٞ اؿبؼ َٔ غٓتني إىل مخؼ غٓٛات  55- 22كتًؿ١ يف اؾطميتني، ؾؿٞ ايكإْٛ 
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ؾؿٝ٘ ايٓص ع٢ً ، 25- 20زٜٓاض دعا٥طٟ، أَا ايكإْٛ  022222 إىل 42222ٚايػطا١َ َٔ 

 زٜٓاض دعا٥طٟ. 122222إىل  222222اؿبؼ َٔ ثالث١ إىل مخؼ غٓٛات ٚايػطا١َ َٔ 

بٓا٤ ع٢ً َا تكسّ لس أْ٘ َٔ ايططٚضٟ تٛسٝس ايٓصٛص يهٞ ال ٜكع االيتباؽ 

ايتؿػري املٛغع أَاّ  غصٛص ايٓص ايٛادب ايتطبٝل، خاص١ ٚإٔ ايٓص اؾٓا٥ٞ ال حيتٌُ

 ايكاضٞ خاص١ يف فاٍ ايتذطِٜ.

 
 ثانيا / أركان جزمية تهزيب املهاجزين

مما الؾو ؾٝ٘ إٔ ايطنٔ ايؿطعٞ ؾطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ َتذػس َٔ خالٍ 

، ٚغٛف ْػتعطض ؾُٝا ًٜٞ نال َٔ ايطنٔ املازٟ 65َهطض  222إىل  22َهطض  222املٛاز 

 ٚاملعٟٓٛ هلات٘ اؾطمي١.

 ايطنٔ املازٟ ؾطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ: – 1

ٜٓصب ؾعٌ تٗطٜب املٗادطٜٔ ع٢ً أؾداص طبٝعني، غٛا٤ نإ ايتٗطٜب ٜٓصب 

ع٢ً ؾدص ٚاسس أٚ فُٛع١ َٔ األؾداص، ؾاؾطمي١ ال تجٛض بصسز تٗطٜب غري األؾداص 

غٛا٤ اْصب ع٢ً سٝٛاْات أٚ بطا٥ع، ٚإٕ نإ ميهٔ املعاقب١ ع٢ً شيو مبٛدب ْصٛص 

 .أخط٣

ٚاملالسغ إٔ املؿطع اؾعا٥طٟ مل ٜؿطم يف ايعكاب ع٢ً دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ بني 

َٔ ٖطب ؾدصا ٚاسسا أٚ فُٛع١ َٔ األؾداص، نُا أْ٘ مل حيسز ططٜك١ َع١ٓٝ هلصا 

ايتٗطٜب، ٚإمنا انتؿ٢ بتشسٜس ايٓتٝذ١، ٖٚٞ َػازض٠ ايرتاب ايٛطين بططٜك١ غري َؿطٚع١ أٟ 

 ٍ بٗا يف اهلذط٠.كايؿ١ يًكٛاْني املعُٛ

ٜٚػتٟٛ يف ايتٗطٜب إٔ ٜهٕٛ َٔ األَانٔ غري املدصص١ ملػازض٠ ايرتاب ايٛطين أٚ 

َٔ األَانٔ املدصص١ يصيو، ٚشيو باغتعُاٍ أٚضام َعٚض٠ أٚ االعتُاز ع٢ً تػٗٝالت 

ٜكسَٗا أعٛإ اؾُاضى أٚ ايؿطط١ أٚ طاقِ طا٥ط٠ أٚ غؿ١ٓٝ َا، ٜٚػتٟٛ نصيو إٔ تهٕٛ 

 ٠ تعٜٚطا َازٜا أٚ َعٜٓٛا.ايٛثا٥ل َعٚض

َٔ قإْٛ ايعكٛبات، لس بإٔ  20َهطض  222نُا ْالسغ أْ٘ بايٓعط إىل املاز٠ 

املؿطع  مل ٜؿرتط ؼكل ايٓتٝذ١ اإلدطا١َٝ، أٟ تٗطٜب املٗادط ؾعًٝا، بٌ تهؿٞ احملاٚي١ ع٢ً 

ادطٜٔ ايكٝاّ بصيو يًعكاب ع٢ً ٖصٙ اؾطمي١، ؾايؿطٚع َعاقب عًٝ٘ يف دٓش١ تٗطٜب املٗ

 .(5)بٓص صطٜح يف قإْٛ ايعكٛبات

ٚاملالسغ أٜطا يف دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ إٔ َطتهبٗا أ ٟ ايؿاعٌ، ٖٛ ؾاعٌ َطًل 

مل حيسز ي٘ املؿطع صؿ١ َع١ٓٝ، ؾٗٛ نٌ ؾدص طبٝعٞ ثبت أْ٘ ٜػع٢ إىل تٗطٜب َٗادط أٚ 

ص َعٟٓٛ ثبت بأْ٘ ٜعاقب أٜطا نٌ ؾد 22َهطض  222أْ٘ قاّ بصيو ؾعال, ٚأضاؾت املاز٠ 
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قٝاَ٘ بٗات٘ اؾطمي١، ٜٚهٕٛ املؿطع بصيو قس ططم بابا َُٗا يف قاضب١ ٖات٘ اؾطمي١، خاص١ 

إشا عًُٓا إٔ ٖٓاى اآلٕ ايعسٜس َٔ ايؿطنات ايػٝاس١ٝ ٚٚناالت األغؿاض َٚهاتب ايعٌُ اييت 

 تعترب غطا٤ ٚٚاد١ٗ يًؿبهات ايعا١ًَ يف فاٍ تٗطٜب املٗادطٜٔ.

 ٟ يف دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ:ايطنٔ املعٓٛ – 2

دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ دطمي١ عُس١ٜ تتطًب قصسا عاَا، ؾايكإْٛ ٜؿرتض يف 

اؾاْٞ عًُ٘ بأْ٘ ٜكّٛ بؿعٌ فطّ يف ايكإْٛ، نُا ٜؿرتط تٛد٘ إضاز٠ اؾاْٞ املعترب٠ قاْْٛا 

 إىل ايكٝاّ بٗصا ايؿعٌ اجملطّ ٚؼكٝل ْتٝذت٘. 

َٔ قإْٛ ايعكٛبات جيس بإٔ املؿطع  22َهطض  ٠222 غري إٔ املتأٌَ يف ْص املاز

اؾعا٥طٟ قس ضبط ؾعٌ تٗطٜب املٗادطٜٔ باؿصٍٛ ع٢ً َاي١ٝ أٚ أٟ َٓؿع١ أخط٣، ٚإشا نإ 

ؾكط٠ أ َٔ بطٚتٛنٍٛ َهاؾش١  22املؿطع اؾعا٥طٟ قس تالؾ٢ ايعٝب املٛدٛز يف صٝاغ١ املاز٠ 

املاز٠ نُا شنطْا َا ًٜٞ: "...َٔ أدٌ  تٗطٜب املٗادطٜٔ ايػابل بٝاْ٘، سٝح دا٤ يف ٖصٙ

، سٝح ٜؿِٗ مبؿّٗٛ املدايؿ١ هلات٘ (6)اؿصٍٛ ع٢ً َٓؿع١ َاي١ٝ أٚ أ١ٜ َٓؿع١ َاز١ٜ أخط٣"

املاز٠ أْ٘ ال ٜعترب فطَا َٔ مل حيصٌ ع٢ً َٓؿع١ شات طابع َازٟ، يصا ٜهٕٛ املؿطع 

٢ٓ أْ٘ ٜعترب فطَا ٚؾكا اؾعا٥طٟ قس أسػٔ بتٛظٝؿ٘ عباض٠ "أٚ أ١ٜ َٓؿع١ أخط٣"، أٟ مبع

يكإْٛ ايعكٛبات اؾعا٥طٟ نٌ َٔ سصٌ ع٢ً َٓؿع١ َاز١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ يكا٤ قٝاَ٘ بتٗطٜب 

 املٗادطٜٔ.

إال أْٓا ْط٣ بإٔ املؿطع بتعًٝك٘ َعاقب١ تٗطٜب املٗادطٜٔ ع٢ً ؾطط اؿصٍٛ ع٢ً 

قس محٌ  َٓؿع١ ٜهٕٛ بصيو قس دعٌ َٔ ٖات٘ اؾطمي١ دطمي١ شات قصس خاص، ٜٚهٕٛ بصيو

ايٓٝاب١ ايعا١َ عب٤ إثبات اؿصٍٛ ع٢ً املٓؿع١ املاز١ٜ أٚ املع١ٜٛٓ، ٖٚٛ َا ٜؿتح اجملاٍ أَاّ 

املٗطبني يًتشذر ببٛاعح أخط٣ زؾعتِٗ إىل اضتهاب اؾطمي١ غري اؿصٍٛ ع٢ً ٖات٘ املٓاؾع، 

 نإٔ ٜعتُسٚا ع٢ً ايتصطٜح بأِْٗ ٜكَٕٛٛ بٗصا ايعٌُ َٔ أدٌ زٚاعٞ اْػا١ْٝ، نإخطاز

املٗذّطٜٔ َٔ عامل ايبطاي١ أٚ ايؿكط، أٚ تأَني َػتكبٌ ٖؤال٤ املٗادطٜٔ أٚ َعاؾتِٗ أٚ غري 

شيو، يصا ْط٣ بأْ٘ نإ َٔ ايهؿا١ٜ مبهإ يٛ ٚقـ املؿطع ع٢ً سسٚز ايكصس ايعاّ، أٟ أْ٘ 

٠ ٜعترب تٗطٜبا يًُٗادطٜٔ ايكٝاّ بتسابري اإلزخاٍ غري املؿطٚع إىل إقًِٝ زٚي١ َا يؿدص أٚ عس

 أؾداص، بػض ايٓعط عٔ ايكصس ٚايباعح َٔ ٚضا٤ شيو.

ٚقبٌ ايتططم إىل بك١ٝ عٓاصط ٖات٘ ايسضاغ١، ْؿري إىل إٔ املؿطع اؾعا٥طٟ قس اعترب 

ايبػٝط١، دٓش١ ٜعاقب عًٝٗا باؿبؼ َٔ ثالخ إىل  ادطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ يف صٛضتٗ

 عا٥طٟ.زٜٓاض د 122222إىل  222222مخؼ غٓٛات ٚغطا١َ دعا١ٝ٥ َٔ 
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عكٛب١ ته١ًُٝٝ، ٖٞ َصازض٠ ايٛغا٥ٌ املػتع١ًُ يف  62َهطض  222نُا تطٝـ املاز٠ 

دطا٥ِ تٗطٜب املٗادطٜٔ، َٚصازض٠ األَٛاٍ املتشصٌ عًٝٗا َٔ ٖصٙ اؾطا٥ِ بصؿ١ غري 

 َؿطٚع١، ٖصا َع َطاعا٠ ايػري سػٔ اي١ٝٓ.

عكٛب١ املٓع َٔ  نُا أْ٘ إشا نإ َٔ بني اؾٓا٠ ؾدصا أدٓبٝا، تطاف إىل عكٛبت٘،

اإلقا١َ ع٢ً ايرتاب ايٛطين بصؿ١ ْٗا١ٝ٥ أٚ ملس٠ عؿط غٓٛات ع٢ً األنجط، ٖٚصا سػب َا دا٤ 

 َٔ شات ايكإْٛ. 21َهطض  222يف املاز٠ 

َهطض ٚدٛبا ع٢ً  42نُا تطبل ايؿرت٠ األ١َٝٓ املٓصٛص ع٢ً أسهاَٗا يف املاز٠ 

َٔ قإْٛ  65َهطض  ٤222 يف املاز٠ ، ٚؾكا ملا دادطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ يف نٌ صٛضٖا

ال ٜػتؿٝسٕٚ َٔ  تٗطٜب املٗادطٜٔايعكٛبات، َٚؿاز شيو إٔ األؾداص املسإْٛ يف قطاٜا 

كتًـ ايتسابري املكطض٠ ملصًش١ احملبٛغني ٚؾكا يكإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ، ْٚؿري إىل إٔ ايٓص 

ٜعس َٔ اؾطا٥ِ  ب ايٓٗادطٜٔتٗطٜع٢ً ايؿرت٠ األ١َٝٓ بك٠ٛ ايكإْٛ ٖٛ أسس املؤؾطات ع٢ً إٔ 

 .(7)اـطري٠

 
 :ثالجا / ظزوف التشديد يف جزمية تهزيب املهاجزين

َٔ قإْٛ  20َهطض  222ٚ 25َهطض  222َٔ خالٍ اغتكطا٥ٓا يٓصٞ املازتني 

ايعكٛبات، لس إٔ املؿطع قس ْص ع٢ً فُٛع١ َٔ اؿاالت اييت اعتربٖا ظطٚؾا َؿسز٠ 

ٚميهٔ إٔ منٝع بني ، (8)ٔ بطٚتٛنٍٛ َهاؾش١ تٗطٜب املٗادطٜٖٔٚٞ ظطٚف َكتبػ١ َيًعكٛب١، 

ْٛعني َٔ ايعطٚف املؿسز٠ يف دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ، سٝح ٜٓصب ايٓٛع األٍٚ ع٢ً ظطٚف 

 ايتؿسٜس املتعًك١ باألؾداص املّٗطَ بني، ٚظطٚف تؿسٜس َتعًك١ باملٗطِّبني.

 طشاٜا(:ظطٚف ايتؿسٜس املتعًك١ باألؾداص املٗطَّبني )اي – 1

ع٢ً أْ٘ ٜعاقب باؿبؼ َٔ مخؼ غٓٛات إىل عؿط  25َهطض  222ْصت املاز٠ 

ع٢ً تٗطٜب املٗادطٜٔ ٚشيو  زٜٓاض دعا٥طٟ 5 222 222إىل  122 222غٓٛات ٚبػطا١َ َٔ 

َت٢ نإ أسس األؾداص املٗطبني قاصط أٚ تعطضت سٝا٠ املٗطب يًدطط أٚ ٜطدح تعطضٗا ي٘، 

 .(9)الإْػا١ْٝ أٚ ١َٓٝٗأٚ إشا عٌَٛ املٗطب َعا١ًَ 

ٚاملالسغ إٔ املؿطع َٔ خالٍ ٖات٘ اؿاالت يف ايٓٛع األٍٚ َٔ ظطٚف ايتؿسٜس قس 

أٌُٖ مج١ً َٔ ايٓكاط املػتكط٠ يف ايكٛاعس ايعا١َ ٚاـاص١ يف قإْٛ ايعكٛبات، ْٛدعٖا ؾُٝا 

:ًٜٞ 

عادعٜٔ ؾُٝا خيص اؿاي١ األٚىل املتعًك١ بايكصط، جيب إٔ تطاف هلا عباض٠ أٚ اي-

َٚٔ يف سهُِٗ، شيو إٔ ايكصط غري قازضٜٔ ع٢ً ؼٌُ أعبا٤ ٖات٘ املػاَط٠، ٚغٛف ٜػازضٕٚ 
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املهإ ايطبٝعٞ يتٛادسِٖ، ٖٚٛ املهإ ايصٟ جيسٕٚ ؾٝ٘ َٔ ٜكسّ هلِ ايطعا١ٜ، ٖٚٛ َا ٜٓطبل 

 ع٢ً ؾ٦ات أخط٣ نايعذع٠ َٔ نباض ايػٔ، أٚ شٟٚ االستٝادات اـاص١.

ايجاْٞ املتعًل بتعطٜض سٝا٠ أٚ غال١َ املٗادطٜٔ  ؾُٝا خيص ظطف ايتؿسٜس-

املٗطبني يًدطط أٚ تطدٝح تعطضِٗ ي٘، ٖٚٛ َا ٜٓطبل عَُٛا ع٢ً املٗادط عٔ ططٜل ايبشط ، 

ؾريدح إٔ ٜتعطض ـطط األَٛاز ٚايػطم أٚ أْ٘ تعطض ؾعال ـطط األَٛاز ٚايػطم، َٚهأَ 

از٠ إشا َا محاٖا ايكإْٛ َٔ اـطط، ايٓكص يف ٖصا ايعطف تعٗط يف إٔ ايػال١َ ايبس١ْٝ ع

البس إٔ تؿسز ايعكٛب١ إشا سسخ ؾعال ضطض، ٖٚصا َا مل ٜأخص ب٘ املؿطع اؾعا٥طٟ، ع٢ً خالف َا 

املعسٍ ٚاملتُِ يًكإْٛ  0226يػ١ٓ  24شٖب إيٝ٘ املؿطع ايتْٛػٞ يف ايكإْٛ األغاغٞ عسز 

أْ٘  66، ايصٟ دا٤ يف َازت٘ (11)املتعًل ظٛظات ايػؿط ٚٚثا٥ل ايػؿط 5091يػ١ٓ  62عسز 

أيـ زٜٓاض إشا ْتر عٔ اؾطمي١ غكٛط بسْٞ  12عاَا ٚغط١ٝ قسضٖا  51ٜعاقب بايػذٔ َس٠ 

يألؾداص ايٛاقع إزخاهلِ إىل ايرتاب ايتْٛػٞ أٚ إخطادِٗ َٓ٘ عٓسَا تؿٛم ْػب١ ايعذع  

( عاَا 02(، ٜٚهٕٛ ايعكاب بايػذٔ َس٠ عؿطٕٚ )% 02عؿطٕٚ بامل١٦ )عذع أنجط َٔ 

أيـ زٜٓاض إشا ْتر عٔ اؾطمي١ املٛت، غري أْ٘ مما ٜعاب ع٢ً املؿطع  522ٚغط١ٝ قسضٖا 

ايتْٛػٞ ٖٛ اآلخط ٚضع٘ ؿس ٚاسس يًذطمي١، سٝح ٜهٕٛ بصيو قس أٖسض َبسأ ؾدص١ٝ 

 اؾطمي١ ٚؾطز١ٜ ايعكاب.

١ بل لس بأْ٘ ٚؾكا يًتؿطٜع اؾعا٥طٟ إشا تٛيف ؾدص َا أثٓا٤ ضسًبٓا٤ ع٢ً َا غ

اهلطٚب، أٚ يف ساي١ َا إشا أصٝب بعذع أٚ عا١ٖ ؾإٕ املٗطّْب ال ٜػأٍ إال عٔ دطمي١ تٗطٜب 

 املٗادطٜٔ يف ظطؾٗا املؿسز املصنٛض أعالٙ.

أَا غصٛص ظطف ايتؿسٜس ايجايح املتعًل مبعا١ًَ املٗادطٜٔ املٗطبني َعا١ًَ -

غع١ َٓشت يًكاضٞ اؾعا٥ٞ، غري إْػا١ْٝ أٚ ١َٓٝٗ، ؾإْٓا ًُْؼ بإٔ ٖٓاى غًط١ تكسٜط١ٜ ٚا

ايصٟ جيب تكٝٝسٙ يف األصٌ بٓصٛص ػطمي١ٝ ٚاضش١ ٚزقٝك١، ٚاملعا١ًَ غري اإلْػا١ْٝ 

ٚامل١ٓٝٗ يف االصطالح لس بأْٗا َصطًشات َطاط١ َٚط١ْ، ميهٔ تػريٖا َٔ ظَإ إىل آخط، 

ْكاط  َٚٔ َهإ إىل آخط، َٚٔ قاض إىل قاض آخط، إش البس َٔ سصط ٖصٙ ايتصطؾات يف ؾهٌ

 ع١ًُٝ غري قاب١ً يًتأٌٜٚ.

ْٚؿري إىل إٔ عباض٠ "املعا١ًَ ايالإْػا١ْٝ ٚامل١ٓٝٗ"، قس ٚضزت أٜطا بعَُٛٝتٗا يف 

، ٚمل تعطف أٟ َٔ (11)بطٚتٛنٍٛ َهاؾش١ تٗطٜب املٗادطٜٔ، ٚايعسٜس َٔ ايصهٛى ايسٚي١ٝ

ع إىل بعض اآلضا٤ ايؿك١ٝٗ، لس إٔ ٖات٘ االتؿاقٝات املكصٛز بٗات٘ ايعباض٠، غري أْ٘ بايطدٛ

َؿّٗٛ املعا١ًَ االإْػا١ْٝ ٚامل١ٓٝٗ، ال ٜكتصط ع٢ً املعاْا٠ اؾػس١ٜ، بٌ ميتس نصيو يًُعاْا٠ 

ايٓؿػ١ٝ يًطش١ٝ، ؾطط إٔ ال تصٌ ٖصٙ املعاْا٠ ؿس ايتعصٜب، يهٔ البس إٔ تصٌ املعا١ًَ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرمية تهريب املهاجريو مو مهظور قانوى العقوبات اجلزائري 

 - 14 - 

ِ املتشس٠ بؿٝٝٓا املعين مبهاؾش١ ايكاغ١ٝ إىل َػت٣ٛ َعترب َٔ ايؿس٠، ٚقس اختاض َهتب األَ

، دا٤ ؾٝ٘ أْٗا: "تًو املعا١ًَ املدسضات ٚاؾطمي١ تعطٜؿا تكطٜبٝا يًُعا١ًَ ايالإْػا١ْٝ ٚامل١ٓٝٗ

اييت ٜكّٛ بٗا ؾدص، ٚتتػبب يف ساي١ ؾسٜس٠ َٔ األمل أٚ املعاْا٠ أٚ اإلصاب١ اؾػس١ٜ أٚ 

ا ٜهؿٞ إلٖا١ْ ؾدص أٚ اؿط َٔ ايص١ٖٝٓ، أٚ يف ؾعٛض باـٛف أٚ األغ٢ أٚ ايّس١ْٝٚ مب

 .(12)قسضٙ"

ٚاملالسغ إٔ ٖصٙ ايؿ١٦ األٚىل َٔ ظطٚف ايتؿسٜس ػعٌ َٔ دطمي١ تٗطٜب 

املٗادطٜٔ دٓش١ َػًع١، بايٓعط إىل عكٛب١ اؿبؼ املكطض٠ يف ايكإْٛ ع٢ً ٖات٘ ايعطٚف 

 املؿسز٠.

 ظطٚف ايتؿسٜس املتعًك١ باملٗطِّبني )اؾٓا٠(: – 2

عا٥طٟ عكٛب١ دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ يف ايؿ١٦ ايجا١ْٝ بإٔ دعًٗا ضؾع املؿطع اؾ

إىل  5 222 222دٓا١ٜ ٜعاقب عًٝٗا باؿبؼ َٔ عؿط غٓٛات إىل عؿطٜٔ غ١ٓ ٚبػطا١َ َٔ 

 زٜٓاض دعا٥طٟ، ٖٚصا إشا نإ اؾاْٞ ٜٓطبل عًٝ٘ أسس ظطٚف ايتؿسٜس ايتاي١ٝ: 0 222 222

اب اؾطمي١، إشا نإ اؾاْٞ ٜؿتػٌ ايعطف األٍٚ: ٚظٝؿ١ ايؿاعٌ غًٗت اضته-

َجال يف َٓصب ساضؽ سسٚز، أٚ ضُٔ طاقِ غؿ١ٓٝ، أٚ عٕٛ سطاغ١ ايؿٛاط٧، ٚغريٖا َٔ 

 ايٛظا٥ـ اييت هلا عالق١ بتذاٚظ اؿسٚز.

ايعطف ايجاْٞ: تعسز األؾداص املطتهبني يًذطمي١، ٖٚٓا البس إٔ منٝع يف ٖصا -

اييت ال ٜؿرتط ؾٝٗا إٔ تهٕٛ ٖٓاى ص١ً بني ايعطف بني ؾطضٝتني، ؾؿٞ ايؿطض١ٝ األٚىل 

األؾداص املطتهبني ؾطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ، ناؿاي١ اييت ٜعس ؾٝٗا اؾاْٞ األٍٚ قاضبا 

يإلعاض، ٜٚكسّ داْٞ آخط َؤ١ْٚ هلات٘ ايطس١ً، ٚآخط ٜكّٛ بإعطا٤ ايٛقت املٓاغب هلات٘ ايطس١ً، 

تعسز ْهٕٛ بصسز ْتٝذ١ غري َٓطك١ٝ، ٖٚصا ٚاملالسغ يف ٖات٘ ايؿطض١ٝ أْ٘ إشا أعٌُ ظطف اي

 يعسّ ٚدٛز اتؿام بني ٖؤال٤ األؾداص، ؾهٌ ؾدص ٜعاقب يف سسٚز عًُ٘ ٚعًُ٘.

أَا ايؿطض١ٝ ايجا١ْٝ يتعسز اؾٓا٠، ؾٓذس ؾٝٗا إٔ نٌ اؾٓا٠ ع٢ً عًِ بٛدٛز 

أططاف أخط٣ تعٌُ ع٢ً تٗطٜب ٖؤال٤ املٗادطٜٔ، ست٢ ٚإٔ مل ٜعطف ٖؤال٤ األؾداص 

٥ِٗ، ؾٝكّٛ يف ٖصٙ اؿاي١ ظطف ايتؿسٜس، ألٕ االتؿام اؾٓا٥ٞ َعاقب عًٝ٘ يصات٘، ٖصا بأمسا

َٔ د١ٗ، ٚإٔ تعسز اجملطَني قس ؼكل أٜطا َٔ خالٍ تكاغِ ايعٌُ اإلدطاَٞ ٚتٛؾط ايعًِ 

 يس٣ اؾٓا٠ بأِْٗ ٜعًُٕٛ يف إطاض ٖصا ايتكػِٝ يًعٌُ.

الح أٚ ايتٗسٜس ب٘، ٚيف ٖصا أَا ايعطف ايجايح َٔ ظطٚف ايتؿسٜس ؾٗٛ محٌ ايػ-

ايعطف لس بإٔ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ قس ظازت مما ٜػتبع َٓطكٝا ظٜاز٠ ايعكٛب١، ٜطاف إىل 

شيو إٔ املٗادطٜٔ أصبشٛا فربٜٔ ع٢ً اهلذط٠ ال ضاغبني ؾٝٗا، ٖٚصا غبب إضايف يتؿسٜس 
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يف ٚد٘ األعٛإ  ايعكٛب١، ٖصا تصٛض أٍٚ، نُا إٔ ٖٓاى تصٛض آخط َؿازٙ إٔ محٌ ايػالح ٜهٕٛ

املهًؿٕٛ عطاغ١ اؿسٚز غٛا٤ ايرب١ٜ أٚ ايبشط١ٜ أٚ اؾ١ٜٛ، ٖٚصا ايتصٛض أٜطا ٜصح ؾٝ٘ 

 إعتباض محٌ ايػالح ظطف تؿسٜس يًعكٛب١ يف دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ.

أَا ظطف ايتؿسٜس األخري ؾٝٓصب ع٢ً نٕٛ اؾطمي١ َطتهب١ َٔ ططف مجاع١ 

َٔ ٜصٖب إىل إٔ ايعطف ايجاْٞ املتعًل باضتهاب اؾطمي١ إدطا١َٝ َٓع١ُ، ٚقس لس إٔ ٖٓاى 

َٔ ططف أنجط َٔ ؾدص ٖٚصا ايعطف األخري َتطابكإ، غري أْٓا ْط٣ بإٔ اؾُاع١ 

اإلدطا١َٝ املٓع١ُ غري تعسز اؾٓا٠، ع٢ً ايطغِ َٔ تطابكُٗا يف عٓصط االتؿام اؾٓا٥ٞ، إال 

ْؿاطٗا بصٛض٠ َػتُط٠ )أنجط َٔ َط٠(، أُْٗا خيتًؿإ َٔ سٝح إٔ اؾُاع١ املٓع١ُ تطتهب 

ْٚؿري إىل إٔ ظطف ايتؿسٜس ٖصا  َٚساٖا ؾٛم ٚطين، ٖٚٛ َا ال ٜؿرتط يف عٓصط تعسز اؾٓا٠.

ّٝٔ صًت٘  َكتبؼ ٖٛ اآلخط َٔ بطٚتٛنٍٛ َهاؾش١ تٗطٜب املٗادطٜٔ، ايصٟ ساٍٚ إٔ ٜب

 .(13)باالتؿاق١ٝ األّ املتعًك١ باؾطمي١ املٓع١ُ

يٓص غًِٝ َٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ، إال أْٓا ًُْؼ قصٛضٙ َٔ سٝح تٛسٝس ٚإٕ أقطضْا بإٔ ا

ايعكٛب١ بني ٖصٜٔ ايعطؾني، ؾاملؿطٚض إٔ املٓع١ُ اإلدطا١َٝ ٖٞ األخطط، ٚبايتايٞ جيب إٔ 

تؿسز عكٛبتٗا أنجط، خاص١ إشا عًُٓا إٔ أصٌ ٚدٛز دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ ٖٛ َهاؾش١ 

 اإلدطاّ املٓعِ باألغاؽ.

 
 وف املخففة واألعذار الكانونية يف جزمية تهزيب املهاجزينرابعا / الظز

َٔ قإْٛ  12ْؿري بسا١ٜ إىل إٔ ايعطٚف املدؿؿ١ اؾٛاظ١ٜ املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ 

َٔ  26َهطض  222ايعكٛبات، ال ميهٔ إٔ متٓح ملٗطبٞ املٗادطٜٔ، ٖٚصا ٚؾكا ملا ْصت عًٝ٘ املاز٠ 

ات٘ املاز٠ األخري٠ تعترب يف سس شاتٗا ظطؾا َٔ ظطٚف شات ايكإْٛ، إش ميهٓٓا ايكٍٛ بإٔ ٖ

ايتؿسٜس، سٝح أْ٘ ال ميهٔ يًكاضٞ إٔ حيهِ يف َاز٠ تٗطٜب املٗادطٜٔ بأقٌ َٔ اؿسٚز 

 املطغ١َٛ يهٌ دطمي١ إٕ يف صٛضتٗا ايبػٝط١ نذٓش١ أٚ نذٓش١ َػًع١ أٚ نذٓا١ٜ.

ب املٗادطٜٔ، لس بإٔ غري أْ٘ ٚيف إطاض ايٛقا١ٜ ٚايتؿذٝع ع٢ً َهاؾش١ دطمي١ تٗطٜ

املؿطع اؾٓا٥ٞ اؾعا٥طٟ قس اغعـ اؾاْٞ باإلعؿا٤ ايتاّ َٔ ايعكٛب١، ٖٚصا إشا أبًؼ ايػًطات 

، سػب َا ْصت (14)اإلزاض١ٜ أٚ ايكطا١ٝ٥ عٔ ع١ًُٝ تٗطٜب املٗادطٜٔ قبٌ ايبس٤ يف تٓؿٝصٖا

١ َٔ شات املاز٠ إٔ َٔ قإْٛ ايعكٛبات، ٚدا٤ يف ايؿكط٠ ايجاْٝ 24َهطض  222عًٝ٘ املاز٠ 

ايعكٛبات ؽؿض إىل ايٓصـ يف ساي١ َا إشا مت اإلبالؽ بعس متاّ اضتهاب اؾطمي١ أٚ عٓس 

ايؿطٚع يف اضتهابٗا، ٖٚصا نً٘ بطبٝع١ اؿاٍ قبٌ ؼطٜو ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ َٔ ططف ايٓٝاب١ 

ٛب١، ٖٚصا ايعا١َ، أَا إشا ؼطنت ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ ؾٝبك٢ يًذاْٞ أٌَ ٚاسس يف ؽؿٝـ ايعك
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يف ساي١ َا َّهٔ ايػًطات ايع١َُٝٛ َٔ ايكبض ع٢ً ايؿاعٌ األصًٞ أٚ ؾطنا٥٘ يف ْؿؼ 

 اؾطمي١.

َٔ قإْٛ ايعكٛبات اؾعا٥طٟ زا٥ُا، ع٢ً إٔ ايػط املٗين  29َهطض  222ٚأنست املاز٠ 

 ال ٜعؿٞ ايؿدص َٔ ايعكاب إشا نإ األَط َتعًكا بتٗطٜب املٗادطٜٔ، ٚضصس املؿطع يًُتهتِ

 522 222عكٛب١ دٓش١ٝ ترتاٚح بني اؿبؼ ملس٠ غ١ٓ إىل مخؼ غٓٛات ٚغطا١َ ترتاٚح بني 

 زٜٓاض دعا٥طٟ. 122 222إىل 

غري إٔ عسّ ايتبًٝؼ عٔ اضتهاب دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ ال ٜطاٍ أقاضب ٚسٛاؾٞ 

اصط ال ٚأصٗاض اؾاْٞ إىل غا١ٜ ايسضد١ ايطابع١، إال إشا نإ ضُٔ املٗادطٜٔ غري ايؿطعٝني ق

 ٜتذاٚظ عُطٙ ثالث١ عؿط غ١ٓ.

 
 اخلامتة:

 25 – 20َٔ خالٍ ٖصا ايعطض ؾطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ اييت اغتشسثٗا ايكإْٛ 

املعسٍ يكإْٛ ايعكٛبات اؾعا٥طٟ، ْكٍٛ بأْ٘ حيػب يًُؿطع ػطمي٘ هلصا ايؿعٌ، ٖٚصا بايٓعط 

ًٞ ٚايكإْٛ ايسٚيٞ، إش إٔ إىل خطٛضت٘ َٔ د١ٗ، ٚنصا إسساخ ايتطابل بني ايكإْٛ ايساخ

اؾعا٥ط غبل هلا إٔ صازقت ع٢ً اتؿاق١ٝ َهاؾش١ اؾطمي١ املٓع١ُ املتط١ُٓ ػطِٜ تٗطٜب 

املٗادطٜٔ، ٚبصيو ٜهٕٛ املؿطع قس ضؾع ع٢ً ايكاضٞ اؾعا٥ٞ سطز مسٛ االتؿاق١ٝ ع٢ً 

ىل ْصٛص ايكإْٛ ايساخًٞ، بإٔ قإْٛ ايعكٛبات ٜتطُٔ ٖات٘ اؾطمي١ ٚال زاعٞ يًطدٛع إ

أخط٣ اييت ؼذب قاْْٛا ٚؾكا ملكتطٝات َبسأ ايؿطع١ٝ اؾٓا١ٝ٥ املٓصٛص عًٝ٘ يف املاز٠ 

 األٚىل َٔ قإْٛ ايعكٛبات.

 غري إٔ ٖٓاى فُٛع١ َٔ ايٓكا٥ص ع٢ً املؿطع تساضنٗا، ٖٚصا ٚؾكا ملا ًٜٞ:

- 22ضطٚض٠ تٛسٝس ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ايساخ١ًٝ، ٚاألَط ٖٓا ٜتعًل بايكإْٛ -

، ٖٚصا َٔ سٝح ؾطٚط ايتذطِٜ َٚٔ سٝح ايعكٛبات املكطض٠ يصات 25- 20ٚايكإْٛ  55

 ايؿعٌ اإلدطاَٞ.

َٔ سٝح ايٓطام املهاْٞ ؾطمي١  22َهطض  222ضطٚض٠ تعسٌٜ صٝاغ١ املاز٠ -

تٗطٜب املٗادطٜٔ، سٝح ال ٜكتصط ايتذطِٜ ع٢ً تٗطٜب املٗادطٜٔ خاضز ايرتاب ايٛطين ؾكط، 

ايتذطِٜ يٝؿٌُ اإلزخاٍ إىل ايرتاب ايٛطين، ٚنصا ضُإ تٓكٌ  بٌ البس َٔ إٔ ميتس

املٗادطٜٔ غري ايؿطعٝني، ٚإقاَتِٗ ايسا١ُ٥ أٚ املؤقت١ يف اؾعا٥ط، ٖٚصا غالف َا تكتطٝ٘ 

 ايكٛاْني املٓع١ُ يعًُٝات زخٍٛ ٚخطٚز ٚإقا١َ األداْب ٚاملٛاطٓني.

ٜب املٗادطٜٔ، السعٓا نصيو اؾرتاط املؿطع يًكصس اـاص يف دطمي١ تٗط-

ّٝٓا إٔ ٖصا األَط  ٚشيو َٔ خالٍ اؾرتاط اؿصٍٛ ع٢ً َٓؿع١ َاز١ٜ أٚ أ١ٜ َٓؿع١ أخط٣، ٚب
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ؾٝ٘ ايهجري َٔ املآخص َٓٗا ظٜاز٠ عب٤ اإلثبات ع٢ً ايٓٝاب١ ايعا١َ، ٚتػٌٗٝ تٗطب اؾٓا٠ 

باالستذاز ببٛاعح ٚا١ٖٝ ٚغريٖا، يصا َٔ األسػٔ االنتؿا٤ بايكصس ايعاّ ؾكط يكٝاّ 

 اؾطمي١.

أَا بايٓػب١ يعطٚف ايتؿسٜس، ؾٓؿري إىل ضطٚض٠ إضاؾ١ عباض٠ "ايعادعٜٔ أٚ َٔ يف -

َٔ قإْٛ ايعكٛبات، ٖٚصا  25َهطض  222سهُِٗ" إىل داْب عباض٠ ايكصط يف ْص املاز٠ 

، ٖٚٞ عسّ َكسض٠ ٖؤال٤ األؾداص مجٝعا ع٢ً ؼكٝل ايعكابالؾرتانِٗ يف ع١ً تؿسٜس 

 ايطعا١ٜ ايصات١ٝ.

٥ُا ٚيف إطاض ظطٚف ايتؿسٜس ْؿري إىل إٔ املؿطع ٚإٕ اعترب اـطط  ظطف زا-

 222تؿسٜس، ٖٚٛ َا حيػب ي٘، إال أْ٘ مل ٜؿطم بٝٓ٘ ٚبني ؼكل ايططض ؾعال يف ْص املاز٠ 

، َٚٔ ثِ ْط٣ ضطٚض٠ ايتؿطٜل يف ايعكٛبات بايٓعط إىل ايعذع املرتتب عٔ األضطاض اييت 25َهطض 

 تٗطٜبِٗ أٚ احملاٚي١ ع٢ً شيو.تصٝب املٗادطٜٔ أثٓا٤ 

ٜالسغ نصيو يف ٖات٘ اؾطمي١ اغتعُاٍ املؿطع يعباضات غري قبص٠ يف -

ايكاَٛؽ اؾعا٥ٞ، ناغتعُاي٘ يعباض٠ "املعا١ًَ ايالإْػا١ْٝ" ٚنصا "املعا١ًَ امل١ٓٝٗ"، ٚاعترب 

ّٝٓا َس٣ ي١ْٛٝ ٖات ٘ ايعباضات َعا١ًَ املٗادطٜٔ املٗطبني بٗات٘ ايططٜك١ ظطف تؿسٜس، ٚقس ب

ٚاختالؾٗا باختالف ايب١٦ٝ ايعَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ، ٚاختالؾٗا يس٣ بني ايكطا٠ أْؿػِٗ، ٚبايٓعط إىل 

َا ٜتطًب٘ َبسأ ايؿطع١ٝ اؾٓا١ٝ٥ َٔ ٚضٛح يًعباضات املػتع١ًُ يف فاٍ ايتذطِٜ خصٛصا، 

يف َعطؾ١ ؾإْ٘ ٜكع ع٢ً املؿطع اغتبساٍ ٖات٘ ايعباضات أٚ ٚضع َعاٜري ٜكـ عًٝٗا ايكطا٠ 

 املعا١ًَ ايالإْػا١ْٝ أٚ امل١ٓٝٗ يًُٗادطٜٔ.

ْؿري يف األخري إىل تػ١ٜٛ املؿطع اؾعا٥طٟ يف ايعكٛب١ بني تعسز اؾٓا٠ -

، إش إٔ خطٛض٠ اؾُاع١ َٔ ايٓاس١ٝ املٓطك١ٝٚاجملُٛع١ املٓع١ُ اإلدطا١َٝ، ٖٚٛ َا ال ٜػتكِٝ 

١ بتعسز اؾٓا٠ ايصٜٔ ٜؿتكطٕٚ إىل املٓع١ُ أنرب بايٓعط إىل اَتسازٖا ٚعٛا٥سٖا، َكاضْ

ايتُٝٝع بني عكٛب١ ٖصٜٔ ايعطؾني َٔ ظطٚف ضطٚض٠ ايتٓعِٝ ٚاالغتُطاض، يصا ٜكع ع٢ً املؿطع 

 ايتؿسٜس يف دطمي١ تٗطٜب املٗادطٜٔ.
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