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حق الوجٌي عليه في تحريك الذعىي 

 العوىهية



 

 

وعرفان  شكر

 

" هلل ٚشكش ال انُاس ٚشكش ال يٍ: "ٔانضالو انصالة عهّٛ هللا سصٕل قال

        أتقذو ثى انبحث، ْزا أتى بأٌ َعًتّ عهٗ ٔجم عزٖ هللا أشكش انبذاٚت فٙ

  انذكتٕس انفاضم األصتار ئنٗ االيتُاٌ ٔ ٔانتقذٚش انشكش بجزٚم

 َصائحّ ٔعهٗ انبحث ْزا عهٗ باإلششاف تفضم انز٘ ،"يحذة فتحــٙ"

. انقًٛت ٔئسشاداتّ

. انبحث ْزا ئتًاو فٙ انعٌٕ ٚذ نٙ قذو يٍ كم ٔئنٗ

. انفاضهت انهجُت ألعضاء انًضبق بانشكش أتٕجّ كًا

 

 

 

 

اإلهداء 



 

 كاٌ يٍ ئنٗ ٔانحُاٌ، انحب يعُٗ ئنٗ انٕجٕد، ٔصش انحٛاة بضًت ئنٗ

. هللا حفظٓا انغانٛت " أيٙ " َجاحٙ صش دعاؤْا

. هللا حفظّ انغانٙ" أبٙ "ٔعزتٙ فخش٘ ٔٔصاو سأصٙ تاج ئنٗ

اختٙ  بانزكش ٔأخص ٔصغٛشا، كبٛشا ٔأْهٙ ٔعائهتٙ ئخٕتٙ كم ئنٗ

". يشٖٔ"

. كشٚى، أَٛش أيٙ تُجبٓى نى انزٍٚ اخٕتٙ االعزاء  ئنٗ

 بعٛذ أٔ قشٚب يٍ صاعذَٙ يٍ كم ئنٗ ، انزيالء ٔ انزيٛالث كم ئنٗ

. ٔ حٌُٕ صهٛحت صبشُٚت أٚضا بانزكش ٔأخص

. قهًٙ َٔضّٛ قهبٙ ٚتزكشِ يٍ كم ٔئنٗ

. ْزا عًهٙ أْذ٘ ْإالء كم ئنٗ

 



 ثـــة البحــــــــخط

مقدمة  

  .دور المجنً علٌه خالل سرٌان الدعوى العمومٌة: الفصل األول

. ضوابط تحرٌك الدعوى العمومٌة بالنسبة للمجنً علٌه: المبحث األول

. القٌود الواردة على المجنً علٌه قبل تحرٌك الدعوى العمومٌة: المطلب األول

. الشكوى و الجرائم التً تجب فٌها: الفرع األول

. سقوط الحق فً تقدٌم الشكوى: الفرع الثانً

. حق المجنً بعد تحرٌك الدعوى العمومٌة: المطلب الثانً

شروط و إجراءات اإلدعاء المدنً : الفرع األول

. تدخل المدنً علٌه أمام قضاء التحقٌق: الفرع الثانً

دور المجنً علٌه و حقوقه امام قضاء الحكم : المبحث الثانً
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اإلدعاء المباشر  : الفرع األول

إجراءات و أثار اإلدعاء المباشر : الفرع الثانً

حقوق المجنً علٌه المدعً مدنٌا  : المطلب الثانً  

حضور و إبداء الطلبات مع اإلستعانة بخبٌر : الفرع األول

الطعن فً األحكام القضائٌة و سماع الشهود : الفرع الثانً

حقوق المجنً علٌه فً  رفع دعوى التعوٌض لجبر الضرر الذي :الفصل الثانً
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مباشرة المجنً علٌه لدعوى التعوٌض : المبحث األول

حق المجنً علٌه فً الخٌار بٌن المسار المدنً و الجزائً :المطلب األول

أسس هذا الحق و شروطه : الفرع األول

قاعدة عدم الرجوع فً خٌار أو سقوطه : الفرع الثانً



اتجاه المجنً علٌه فً المسار الجزائً أو المدنً : المطلب الثانً

مباشرة الدعوى المدنٌة أمام  القضاء المدنً : الفرع األول

مباشرة الدعوى المدنٌة أمام القضاء الجزائً : الفرع الثانً

كفالة حق المجنً علٌه فً الحصول على التعوٌض : المبحث الثانً

. الكفالة القضائٌة لحقوق المجنً علٌه: المطلب األول

. موضوع الدعوى المدنٌة التبعٌة:الفرع األول

تقدٌر و تنفٌذ حكم التقدٌر : الفرع الثانً

كفالة نظم التأمٌن لحق المجنً علٌه فً التعوٌض : المطلب الثانً

موقف المشرع الجزائري من أساس هذا المبدأ : األولالفرع 
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 مـقدمـــة

 

ػشفذ اٌّجزّؼبد اٌجشش٠خ سبثمب ِٛػٛع حمٛق اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ  فٟ طٛسح اػشاف اٚ          

لٛاػذ ِذٚٔخ ٚ ٌؼً ٘زا ِب جؼٍٙب ِٓ اٌّٛاػ١غ اٌحذ٠ضخ ٔسج١ب ثً ٠ّىٓ اٌمٛي أٗ ٠ؼذ ِٛػٛع 

لذ٠ُ ٌىٓ ِزجذد، اٞ لذ٠ُ ِٓ ح١ش ٔشأرٗ رٌه أٗ ظٙش فٟ ػظش اٌّجزّؼبد االٌٚٝ اٌٝ غب٠خ 

اْ ارخزد اٌذٌٚخ شىٍٙب اٌجذ٠ذ ٚ ٔظبِٙب اٌزٞ ٠خزض ثزٕظ١ُ اٌخظِٛخ اٌجٕبئ١خ ٚ ِؼبلجخ اٌجبٟٔ 

اٞ االٔزمبَ ِٕٗ ٌىٓ ثطش٠مخ حذ٠ضخ ٠زىفً ف١ٙب اٌّجزّغ وىً ِّضال فٟ ١ٔبثخ اٌؼبِخ ػٛػب ػٓ 

 .اٌفشد اٚ لج١ٍخ اٚ فئخ اخشٜ وّب وبْ ِؼّٛال ثٗ سبثمب

ٚ فٟ ِٕزظف ٘زا اٌمشْ ثذأ اال٘زّبَ ثبٌّجٕٟ ػ١ٍٗ اٌطشف اًٌّّٙ ثفؼً رضا٠ذ اطٛاد 

إٌّبشذح ٌىفبٌخ حمٛق االفشاد ٚ أشبء رٛاصْ ث١ٓ حمٛق اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ ٚ اٌجبٟٔ ٚ ظٙش ِب ٠ؼشف 

 .االْ ثؼٍُ اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ 

ٚ رُ رس١ٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ اٌّؼشٚس ٌّب ٠مغ ػ١ٍٗ ِٓ ػشس ح١ش ٘ٛ اٌؼح١خ فٟ اٌجش٠ّخ اٌزٟ 

ٌحمذ ثٙب اػشاس جس١ّخ فٟ ح١ٓ اْ اٌجبٟٔ ٠ٛلغ ػ١ٍٗ اشذ حسبة ٚ اسٛء ػمٛثخ فٙٛ ٠ؼزجش 

اٌّؼزذٞ ػٍٝ ِّزٍىبد اٌغ١ش ، ارْ ٘زٖ اٌفزشح رؼذ رسٚح اٌؼظش اٌز٘جٟ ٌّب احزٛرٗ ِٓ رغ١شاد 

 .سٛاء فٟ اٌّجبي اٌفىشٞ اٚ اٌضمبفٟ 

ٚلذ سوض ػٍّبء االجشاَ ٚاٌؼمبة ػٍٝ وً ِب ٠زؼٍك ثبٌجش٠ّخ ٚاٌّجشَ ِٓ ح١ش االسجبة 

ٚاٌذٚافغ صُ ِؼبٌجخ ٘زٖ اٌحبٌخ ح١ش ارجٙٛا اٌٝ اجشاء اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجحٛس ٚاٌذساسبد اٌزٟ 

سوضد ػٍٝ سٍٛن اٌّجشَ داخً اٌّجزّغ ِٚحبٌٚخ اٌىشف ػٓ اٌؼٛاًِ اٌىبِٕخ ٚساءٖ ح١ش 

رٕبٌٚذ ٘زٖ اٌذساسبد االٔسبْ ِٓ ج١ّغ اٌجٛأت إٌفس١خ ٚ االجزّبػ١خ ِٓ إٌبح١خ االجشا١ِخ 

 . ٚثزٌه رغ١شد اٌشؤ٠خ ٌٍجش٠ّخ 

 

 



 ب 

أِب ثبٌٕسجخ ٌٍجبحض١ٓ فشوضٚا ػٍٝ ِٛػٛع اٌجبٟٔ ٚ لذِٛ ٌٗ ا١ّ٘خ ثبٌّمبثً ٌُ ٠ٙزّٛا ثٟ 

اٌؼشس اٌزٞ ٚلغ ػٍٝ اٌؼح١خ ح١ش ٠الحع اْ إٌظُ االجشائ١خ لذ رٕبسذ حمٛق اٌؼحب٠ب اٌز٠ٓ 

اسزجؼذٚا ِٓ ٔطبق اٌذػبٜٚ اٌؼ١ِّٛخ ، فٍُ ٠ظجح ِجبششرٙب ٠ؼزّذ ػٍٝ اسادرُٙ، ٚارا حذس 

 .ٚسفؼذ فُٙ ١ٌس خظِٛب ف١ٙب 

ٚ ارا ٌُ ٠ىٓ ِٓ اٌؼذي اْ ٠ٕبي ِٛػٛع اٌجٕبح فٟ اٌمؼبء اٌجٕبئٟ ػٕب٠خ رفٛق ثظٛسح ٚاػحخ 

رٍه اٌخبطخ ثحمٛق اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ ٚ اْ رزجبً٘ اٌس١بسخ اٌجٕبئ١خ اٚػبػُٙ دْٚ ِحبٚالد جبدح 

ٌزمذ٠ُ اٌخذِخ ٌُٙ ثبٌذفبع ػٓ ِظبٌحُٙ ، ٚ رس١١ش حظٌُٛٙ ػٍٝ رؼ٠ٛؼبد رججش االػشاس 

 ، رجذدد اٌّطبٌجخ ثؼشٚسح اال٘زّبَ 19اٌزٟ ٌحمزُٙ ، ففٟ اٌؼظش اٌحذ٠ش ٚفٟ اٚائً اٌمشْ 

 .ثبٌّجٕٟ ػ١ٍٗ ِٓ ؽشف اطحبة إٌظش٠خ اٌٛظؼ١خ ، ثفىشح اٌضاَ اٌذٌٚخ ثزؼ٠ٛغ اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ 

رُ اٌزؼشع ٌحمٛق اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ ثبٌذساسخ الٚي ِشح فٟ اٌّإرّش اٌذٌٟٚ ٌمبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌزبسغ 

، " دٚس ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ فٟ اٌذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ " ٚ اٌزٞ وبْ ِٓ ِٛػٛػبرٗ 1964فٟ ال٘بٞ سٕخ 

" رؼ٠ٛغ اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ فٟ اٌجش٠ّخ "  لشس ِجٍس االداسح  اْ ٠ىْٛ اٌّٛػٛع 1971ٚفٟ سٕخ 

احذ اٌّسبئً اٌزٟ ٠جحضٙب اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌحبدٞ ػشش ٌمبْٔٛ اٌؼمٛثبد ٚافشصد ػٕٗ رمبس٠ش ِٓ 

 :ػذد ِٓ اٌؼٍّبء اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ فٟ دٚي ِخزٍفخ ٚ اُ٘ ٔمبؽ اٌجحش اٌشئ١س١خ ٟ٘

اِىب١ٔخ أشبء طٕذٚق رٌّٛٗ اٌذٌٚخ ٌّؼبٚٔخ اٌّجٕٟ ػ١ٍُٙ فٟ حذٚد ر١س١ش رؼ٠ٛغ  -

 .اٌّجٕٟ ثّمزؼٝ دػٜٛ ِذ١ٔخ ربثؼخ ٌذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ 

اٌزّسه ثمبٟٔٛٔ اٌؼمٛثبد ٚاإلجشاءاد  اٌجٕبئ١خ ٌحش اٌجبٟٔ ػٍٝ اٌزؼ٠ٛغ اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ  -

 .  رحم١مب ٌٍزٛاصْ ث١ٓ حمٗ ٚ حك اٌّزُٙ فٟ اٌذفبع 

ٚ لذ اٌٚٝ ِإرّش االُِ اٌّزحذح اٌسبثغ ٌّٕغ اٌجش٠ّخ ٚ ِؼبٍِخ اٌّجش١ِٓ إٌّؼمذ فٟ ١ِالٔٛ سٕخ 

 اٌجحٛس اٌّزؼٍمخ ثؼحب٠ب اٌجش٠ّخ ػٕب٠خ ٌُ رحع ثٙب ِٓ لجً فٟ اٞ ِٓ اٌّإرّشاد  1985

 .اٌؼب١ٌّخ االخشح 

ٚ فٟ االخ١ش ٔش١ش اٌٝ ِسبٌخ  رحذ٠ذ اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ لذ اصبسد خالفب وج١شا ث١ٓ فمٙبء اٌمبْٔٛ ، ٚ 

٠ؼذ حسُ ٘زٖ إٌمطخ ِسبٌخ جٛ٘ش٠خ فٟ ٔطبق ثحضٕب ػٓ حذٚد اٌحّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ ٠جت 

رٛف١ش٘ب ٌٗ، فبْ وبٔذ اٌىزبثبد اٌّخزٍفخ لذ اشبسد اٌٝ اْ ٘زا االخ١ش ٘ٛ اٌشخض اٌسٍجٟ فٟ 



 ج 

اٌجش٠ّخ، فبْ اٌذساسبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚ إٌفس١خ ٚ االجزّبػ١خ لذ اصجزذ أٗ ١ٌس دائّب رٌه اٌطشف 

 .اٌسٍجٟ،  فمذ ٠ىْٛ اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ ٘ٛ اٌجبٟٔ ٔفسٗ وّب فٟ حبٌخ االٔزحبس ِضال 

ٚ ِٓ ٘زا إٌّطك وبْ ٚجٛثب ػ١ٍٕب اْ ٔزطشق اٌٝ حمٛق اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ فٟ اٌذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ 

ثىض١ش ِٓ اٌزذل١ك ٚ اٌزّح١ض ٌّب ل١ً سبثمب فٟ ٘زا اٌّٛػٛع ٚ ِحبٌٚخ ِؼبٌجخ ٘زا اٌّٛػٛع 

 .اٌمذ٠ُ اٌّسزحذس ٚفك اٌّؼط١بد اٌحب١ٌخ 

 :اشكاليـــــة الدراســـــة 

ػٕذ دساسخ ِٛػٛع ِضً حمٛق اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ فٟ اٌذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ ٠جت اصبسح االشىب١ٌخ 

ً٘ اسزطبع اٌّششع اٌجضائشٞ وفبٌخ حمٛق اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ فٟ ج١ّغ ِشاحً :االسبس١خ اٌزب١ٌخ 

 اٌذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ ؟

 :ٚ ٠زفشع ػٓ ٘زٖ االشىب١ٌخ اسئٍخ فشػ١خ 

 .ِب ٘ٛ اٌذٚس اٌزٞ لذِٗ اٌّششع ٌٍّؼشٚس اصٕبء ِشاحً اٌذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ  _ 

 .ً٘ الش اٚ اًّ٘ اٌّششع اٌجضائشٞ  حمٛق اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ ٚ ِب وبْ ِٛلفٗ ِٕٙب _ 

ً٘ ا٘زُ اٌّششع ثزجس١ذ حمٛق اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ  ثسست جًٙ اٌّجٕٟ ٌحمٛلٗ اٚ ِٓ اجً  ػّبْ _

 .اٌحشص ػٍٝ اٌحمٛق رارٙب 

: أهمية الدراســـــة 

ٚرظٙش أ١ّ٘خ اٌجحش فٟ أْ اٌّٛػغ ٠ذخً فٟ ٔطبق اٌس١بسخ اٌجٕبئ١خ اٌؼب١ٌّخ اٌزٟ رٙزُ ثبٌذسجخ 

. األٌٚٝ ٌحمٛق اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ

٠ٕٚزّٟ اٌجحش ٌألثحبس اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزؼٍمخ ثحّب٠خ حمٛق اإلٔسبْ ثظفخ ػبِخ ٚحمٛق اٌّجٕٟ 

ػ١ٍٗ فٟ اٌذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ ثظفخ خبطخ ٚرحؼٝ ٘زٖ اٌّٛػٛػبد ثأ١ّ٘خ ثبٌغخ فٟ ػظشٔب 

. ٘زا ٚرٌه ثؼذ رطٛس ِسزٜٛ اٌجش٠ّخ ٚ ئسرفبع ػحب٠ب٘ب

ٚرأصشد اٌجضائش وغ١ش٘ب ِٓ اٌذٚي األخشٜ ثجش٠ّخ ثىً أشىبٌٙب ٚٔش١ش ثزٌه ثّب ػبشزٗ 

اٌجضائش ِٓ ئس٘بة ٚ رفشٟ ظب٘شح اإلجشاَ اٌس١بسٟ ٚ اإلجزّبػٟ ٚ اإللزظبدٞ، ح١ش أْ 



 د 

اٌجٕبد فٟ أغٍت ٘زٖ اٌجشائُ ُ٘ ِجٌٟٙٛ ا٠ٌٛٙخ ح١ش أْ اٌؼحب٠ب ال ٠ّىٓ رؼذادُ٘ ح١ش ٕ٘ب 

. رظٙش األ١ّ٘خ األسبس١خ ٌّٛػٛع حمٛق اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ فٟ اٌذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ

ٚرمٛدٔب أ٠ؼب أ١ّ٘خ ٘زا اٌّٛػغ ئٌٝ اٌجحش ٚ اٌزمظٟ ػٓ اٌحمٛق اٌزٟ ِٕحٙب اٌزشش٠غ اٌجٕبئٟ 

ٌٍّجٕٟ ػ١ٍٗ فٟ ِحبٌٚخ ججش اٌؼشس اٌزٞ ٌحمٗ ِٓ جشاء اٌجش٠ّخ ػٍٝ أْ ٘زا اٌّٛػٛع ٌُ 

ٚرظٙش األ١ّ٘خ اٌجبٌغخ اٌزٟ ٠حزٍٙب ِٛػٛع .٠ٍك اٌذساسخ اٌىبف١خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ اٌجضائشٞ

حمٛق اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ فٟ أْ ٘زا اٌّٛػٛع ٌُ ٠حع ثبإل٘زّبَ اٌٛاجت ِٓ اٌجحش، ِٚب ٚجذ ِٓ 

فأٙب لذ سوضد ػٍٝ ثؼغ اٌحمٛق دْٚ األخشٜ ٚ - ٚ ئْ وبٔذ ل١ٍٍخ- ٘زٖ اٌجحٛس ٚ اٌذساسبد

.  وزٌه ٔجذ أْ ِؼظُ اٌذساسبد فٟ لٛا١ٔٓ أخشٜ غ١ش اٌمبْٔٛ اٌجضائشٞ

 :أهداف الدراسة 

رٙذف اٌذساسخ ئٌٝ رس١ٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ اٌضغشاد ٚ إٌمبئض اٌزٟ ٠زؼشع ٌٙب اٌّجٕٟ 

ػ١ٍٗ فٟ اٌذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ ٚ فٟ اصجبد ج١ّغ اٌحمٛلٗ ٚ اٌّطبٌجخ ثٙب ، ٚ اػطبئٙب  اٌؼٕب٠خ اٌىبٍِخ 

 .ٚ ٌفذ أزجبٖ اٌجبحض١ٓ ٚ اٌمب١ٔٛٔٓ ثظفخ ػبِخ ٚ اٌّششع ثظفخ خبطخ 

أ٠ؼب ِٓ األ٘ذاف األسبس١خ ٌٙزا اٌّٛػٛع ٘ٛ اٌٛلٛف ػٍٝ سأٞ اٌّششع اٌجضائشٞ فٟ 

٘زٖ اٌّسأٌخ ٚ ِٓ ح١ش ٍِئ اٌفشاؽ اٌمبٟٔٛٔ فٟ ِجبي اٌذساسبد اٌّشرجطخ ثحّب٠خ اٌّؼشٚس فٟ 

اٌذػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ ٚ رمذ٠ُ اٌحٍٛي اٌزٟ ٠ّىٓ الػزّبد ػ١ٍٙب ٌٟ اػطبء اٌّجٕٟ ػ١ٍٗ ِىبٔزٗ 

 .اٌظح١حخ 

 :منهج الدراسة 

ارجؼٕب فٟ ٘زا اٌجحش ػٍٝ ِٕٙج ٚح١ذ ٘ٛ إٌّٙج اٌزح١ٍٍٟ ٚ اٌزٞ سٕحبٚي ِٓ خالٌٗ 

رمذ٠ُ رح١ًٍ ٌٍٕظٛص اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزؼٍمخ ثمبْٔٛ االجشاءاد اٌجضائ١خ ِغ اػطبء ثؼغ اٌحٍٛي 

اٌجذ٠ٍخ ف١ّب ٠خض رىبفإ اٌخظَٛ ، ٚ اٌؼٛدح اٌٝ ِب اسزمش ػ١ٍٗ اٌفمٗ ِٓ اجزٙبداد ٚ لشاساد 

 .اٌّحىّخ اٌؼ١ٍب فٟ اٌجضائش ،ِٓ اجً رمذ٠ُ فىشح اوضش ش١ٌّٛخ ٚ ارسبع ٌٍجحش 

دورٚ ػ١ٍٗ اسرأ٠ٕب رمس١ُ ٘زا اٌجحش اٌٝ فظ١ٍٓ ،خظض اٌفظً االٚي ٌزطشق اٌٝ 

المجنًعلٌهخاللسرٌانالدعوىالعمومٌة،وذلكفًمبحثٌن،االولٌتناولضوابطتحرٌك

.الدعوىالعمومٌةبالنسبةللمجنًعلٌه،واٌضاقدمناهفًمطلبٌن



 ه 

.المطلباألولاشتملعلىالقٌودالواردةعلىالمجنًعلٌهقبلتحرٌكالدعوىالعمومٌة

أماالمطلبالثانًكانتحتعنوانحقالمجنًبعدتحرٌكالدعوىالعمومٌة،ثم

المبحثالثانًٌنصعلىدورالمجنًعلٌهوحقوقهأمامقضاءالحكم،وهواٌضاقسمالى

مطلبٌن،امابالنسبةلًالمطلباالولتضمنحقالمجنًعلٌهفًاإلدعاءالمباشرأمامقضاء

الحكم،والمطلبالثانًذكرنافٌهحقوقالمجنًعلٌهالمدعًمدنٌا،بعدذلكدرسناالفصل

الثانًوهوحقوقالمجنًعلٌهفًرفعدعوىالتعوٌضلجبرالضررالذيلحقهاٌضاتم

ذلكفًمبحثٌناالولمباشرةالمجنًعلٌهلدعوىالتعوٌض،الذيٌندرجمنهمطلبٌنفً

االولدرسناحقالمجنًعلٌهفًالخٌاربٌنالمسارالمدنًوالجزائً،والمطلبالثانًهو

اتجاهالمجنًعلٌهفًالمسارالجزائًأوالمدنً،واخٌراالمبحثالثانًفًكفالةحق

المجنًعلٌهفًالحصولعلىالتعوٌضاٌضافًمطلبٌنالمطلباالولتحتعنوانالكفالة

القضائٌةلحقوقالمجنًعلٌهوالمطلبالثانًواالخٌرهوكفالةنظمالتأمٌنلحقالمجنً

.علٌهفًالتعوٌض

كماانناادرجنافًكلمطلبمنالمطالبالسابقةمجموعةمنالفروعوذلكوفقاما

.تتطلبهمعطٌاتالموضوع
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: انفصم األول

 حمىق انًجٍُ ػهُه خالل يسار انذػىي انؼًىيُح

 

ضؼىو جالٌجء ذ٤ٖ ًػ٤ٍ ٖٓ كوٜحء جُوحٕٗٞ جُٞػؼ٢ ك٢ ٓٞػٞع جُكن ٝ ضؼ٣ٍلٚ ذ٤ٖ جػطرحٌٙ ػالهس 

ذ٤ٖ شهظ٤ٖ أٝ جْطٜىجكٚ ُٔظِكس ٓؼ٤٘س أوذ٤س أٝ ٓحو٣س، ك٢ ق٤ع ٣ٍٟ جُلوٚ جُكى٣ع جألنً 

 ك٢ إٔ جُكن ٛٞ ِْطس ٣وٌٍٛح جُوحٕٗٞ ٣ٝك٤ٜٔح ُشهض ٓؼ٤ٖ « Dabin »" وجذحٕ"ذٍأ١ جُلو٤ٚ 

٣ٌٕٞ ُٚ ذٔوطؼحٛح إٔ ٣ٓطأغٍ ذحُو٤حّ ذؼَٔ ٓح، أٝ ٣ُِّ شهظح آنٍ ذأوجء ػَٔ ضكو٤وح ُٔظِكس ُٚ 

ٝ ٓٔح ْرن ٗٓطهِض جٕ جْٛ ٓح ٤ٔ٣ُ جُكن أٗٚ ػالهس جْطثػحٌ ٝضِٓؾ قٓد ضؼر٤ٍ . ٓشٍٝػس

  (1).، كحُٔظِكس ٢ٛ جُـح٣س ٖٓ جُكن، كال قن ئال ئيج ْ٘ىٙ جُوحٕٗٞ"وجذحٕ"

ٝضؼطرٍ جُىػٟٞ ٤ِْٝس ُكٔح٣طٚ،ًٔح ئٕ قن جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٛٞ جُط٣ٍوس ُِٞطٍٞ ئ٠ُ ٓظِكطٚ 

ٝقوٚ ك٢ وٌء جُظِْ ج١ًُ قىظ ُٚ، ٝال ٣ٌٖٔ جُٞطٍٞ ئ٠ُ ًٛج جُكن ػشٞجت٤ح أٝ ػرػح ق٤ع ٤ُّ 

ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ إٔ ٣أنً قوٚ ذ٤ىٙ ٝئال قِص جُلٞػ٠ ٝ أنطَ جألٖٓ كٌَ قن ٓٞػٞػ٢ ٣وطٍٕ ذٚ 

وجتٔح قن ئؾٍجت٢ ٛٞ جُكن ك٢ جُىػٟٞ ٣وٌٍٙ جُوحٕٗٞ ك٢ ٗظٞطٚ جإلؾٍجت٤س ٝجُؼوحذ٤س، ٝذًٜج 

. ال ٣ٌٔ٘٘ح جُططٍم ُكن جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ذؼ٤ىج ػٖ جألؽٍ جُوح٤ٗٞٗس

جُٔ٘طِن جُٓحذن هحّ جُٔشٍع ذطلؼ٤َ جُكٔح٣س ُكوٞم جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٝيُي ػرٍ ٓؿٔٞػس ٖٓ ٝ ٖٓ 

جُوٞجػى جُٔٞػٞػ٤س جُٔٞؾٞوز ك٢ جُوٞجػى جإلؾٍجت٤س جُٔٞؾٞوز ك٢ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س 

ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ ٝذٔح إٔ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٣هطض ذطك٣ٌٍٜح ٝ ٓرحشٍٛح ج٤ُ٘حذس 

جُؼحٓس ذحْْ جُٔؿطٔغ ٝيُي ذظلطٜح ِْطس ضك١ٍ ٝ جضٜحّ، كًٜج ال ٣ؼ٢٘ إٔ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٤ُّ ُى٣ٚ 

وٌٝ ػ٠ِ جُؼٌّ ذَ ُٚ أوٝجٌ ال ٣ٌٖٔ ئؿلحُٜح ك٢ ًَ ٍٓجقَ جُىػٟٞ ٝ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٛ٘ح 

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُلٍو ْٞجًء ًحٕ شهظح ٓؼ٣ٞ٘ح أٝ ؽر٤ؼ٤ح ج١ًُ جػطى١ قوٚ أٝ " جُٔوظٞو ذٚ 

ٓظِكطٚ جُط٢ ٣ك٤ٜٔح جُوحٕٗٞ أٝ ٛىوضٜح جُؿ٣ٍٔس ٝجُط٢ ٣ٌٖٔ جٜٗح جوش ج٠ُ ػٌٍ ٓحو١ أٝ أوذ٢ 

(   2)"ٓكون جُٞهٞع ْٞجء ًحٕ قحال أٝ ٓٓطورال

: ٝ ػ٠ِ ًٛج جألْحِ جٌضأ٣٘ح ضو٤ْٓ ًٛج جُلظَ ػ٠ِ ٓركػ٤ٖ أْح٤٤ْٖ، ٗط٘حٍٝ ك٢ جُٔركع جألٍٝ

وٌٝ : ػٞجذؾ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ذحُ٘ٓرس ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٝ ْ٘ط٘حٍٝ ك٢ جُٔركع جُػح٢ٗ

 .جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٝ قوٞهٚ أٓحّ هؼحء جُكٌْ

                                                 

 .12، ص 985جُٞؾ٤ُ ك٢ ٗظ٣ٍس جُكن، جُٔإْٓس جُٞؽ٤٘س ٌُِطحخ، جُؿُجتٍ، ْ٘س : ٓكٔى ق٤ٖ٘ٓ- (1)

ٓكٔى ٓك٢ جُى٣ٖ ػٞع، قوٞم جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، جُٔإضٍٔ جُػحُع ُِؿٔؼ٤س جُٔظ٣ٍس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ - (2)

، 1990، وجٌ جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز، 1989 ٓحٌِ 13 ٝ 12ذؼ٘ٞجٕ قوٞم جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، جُٔ٘ؼوى ٢ٓٞ٣ 

. 27ص 
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: انًثحث األول

ضىاتظ تحرَك انذػىي انؼًىيُح تانُسثح نهًجٍُ ػهُه 

جأل٠ُٝ ٣وّٞ ذٜح ػرحؽ جُشٍؽس :  ؿحُرح ٓح ضٍٔ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ػ٠ِ ٍٓجقَ غالظ

جُوؼحت٤س ٢ٛٝ ؾٔغ جالْطىالالش ، جٓح جٍُٔقِس جُػح٤ٗس ٣وّٞ ذٜح هحػ٢ جُطكو٤ن ٝؿٍكس جإلضٜحّ ٝ 

ضطٔػَ ك٢ جُطكو٤ن جالذطىجت٢ ، أٓح جٍُٔقِس جُػحُػس ك٢ٜ جُٔكحًٔس ػ٠ِ جنطالف وٌؾحش جُطوحػ٢ 

أٓحّ ًَ ؾٜس ٖٓ ًٛٙ جُؿٜحش جُػالظ ٣رٍَ وٌٝ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔؼٌٍٝ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس، ق٤ع 

٣ٌٕٞ ُٚ إٔ ٣طوىّ ذشٌٞجٙ أٓحّ ؾٜحش ؾٔغ جالْطىالالش، ًٔح ٣ٌٕٞ ُٚ قن جإلوػحء جُٔى٢ٗ أٓحّ 

 أٝ جُطىنَ أٓحّ ؾٜحش جُكٌْ، ذَ ئٕ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ( 1)ؾٜحش جُطكو٤ن جُٔهطظس،

٣وٌٍ ُٚ ك٢ ذؼغ جُؿٍجتْ قوح ٛحٓح ٣ٓطط٤غ ذٚ إٔ ٣و٤ى ٖٓ ق٣ٍس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ ضك٣ٍي 

جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، كإ شحء ٓ٘ؼٜح ٖٓ ضك٣ٌٍٜح، ٝئٕ أٌجو كطف أٓحٜٓح جُط٣ٍن ٝيُي ٛٞ قن 

 (2).جُشٌٟٞ

ٝذٔح إٔ جٍُٔقِس جأل٠ُٝ ك٢ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ؾٔغ جالْطىالالش جُط٢ ٣ٍجو ٖٓ جؾٍجتٜح 

جُو٤حّ ذحُطك٣ٍحش ٝؾٔغ جُٔؼِٞٓحش جُالَٓس ُطكو٤ن ٌٝكغ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ٢ٛٝ ٓ٘ٞؽس 

 ٝٛ٘ح ٣طْ ئذالؽ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ جقى ػرحؽ جُشٍؽس جُوؼحت٤س ذٞهٞع (3 )ذحُشٍؽس جُوؼحت٤س،

ؾ٣ٍٔس ٓؼ٤٘س ٝ ٝؾٞخ جضهحي جإلؾٍجءجش جُالَٓس ُٔؼحهرس كحػِٜح،٣ٝوّٞ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ذ٢ جذالؽ 

جيٕ ك٢ٜ ال ضهٍؼ ػٖ ًٜٞٗح ئغرحضح ُكحُس ٓؼ٤٘س وٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُِٔطوىّ ذٜح قن أٝ ػ٤ِٚ ٝجؾد ضطرغ 

ج٤ٍُٓ ك٤ٜح أٝ جُطؼٖ ك٢ أ١ هٍجٌ ٣ظىٌ ذشأٜٗح، ق٤ع ال ٣ُِّ ك٢ جُرالؽ ضكى٣ى شهض جُٔطْٜ، 

أٝ إٔ ضٌٕٞ ُٚ ٓظِكس ك٢ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جٝ جٕ ٣ٌٕٞ جُٔرِؾ هى أط٤د ذؼٌٍ ٓؼ٤ٖ، كحُرالؽ 

ًحك٢ ك٢ جُطُجّ ػرحؽ جُشٍؽس جُوؼحت٤س ذشإٔ جُؿٍجتْ ٝئٌْحُٜح كٌٞج ك٢ قحُس هرُٜٞح ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس 

جُؼحٓس ُِ٘ظٍ ك٤ٜح، هى ٌٝػ٠ ك٢ ضو٣ٍٍٙ ضكو٤ن جُٔٓحٝجز ذ٤ٖ ٖٓ ٣طوىٕٓٞ ذحُشٌح١ٝ أٝ جُرالؿحش 

 (4 ).ئ٠ُ ٛإالء ْٞجء ًحٗٞج ْٛ جُٔطؼ٣ٌٍٖ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس أٝ ًحٕ ؿ٤ٍْٛ ٖٓ ػحٓس جُ٘حِ

                                                 

، 1977جٍُٔطلح١ٝ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س، ٓ٘شأز جُٔؼحٌف ذحإلٌْ٘ى٣ٌس، ْ٘س : قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ- (1)

. 285ص 

ػٖ ًطحخ قوٞم جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، " قن جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؿ٘حت٤س: "ك٣َٞس ػرى جُٓطحٌ- (2)

.  86جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص

. 287جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ- (3)

. 40، ص 1990جُٔٓحٝجز ك٢ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، وجٌ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س ذحإلٌْ٘ى٣ٌس، ْ٘س : كطٞـ جُشحي٢ُ- (4)
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ٝ ٓح ٣ٌٖٔ ئْطهالطٚ ٓٔح ْرن ، جٕ وٌٝ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٌٖٓٔ إٔ ٣ٌٕٞ ًحشلح ُِؿ٣ٍٔس 

ٝضر٤ِؾ جُِٓطحش ذٜح ٝػؼٜح ذ٤ٖ ٣ى١ جُوؼحء ، ٝٛٞ وٌٝ ال ٣ٓطٜحٕ ذٚ ٓغ جُٔوحٌٗس ذحُٔٞهق 

ج١ًُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣طهًٙ ك٢ قحُس جٓط٘حػٚ ػٖ جُطظ٣ٍف ذحُؿ٣ٍٔس، ج١ًُ ٖٓ شأٗٚ إٔ ٣إو١ ئ٠ُ 

. ٍٛٝخ جُؿح٢ٗ ئيج ُْ ضٌشق جُؿ٣ٍٔس ذط٣ٍن آنٍ ٖٓ ؽٍف ػرحؽ جُشٍؽس جُوؼحت٤س

 

انمُىد انىاردج ػهً انًجٍُ ػهُه لثم تحرَك انذػىي انؼًىيُح : انًطهة األول

 ذؼى ػىز ضطٌٞجش ُإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س جٗلٍوجش ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذِٓطس ضك٣ٍي جُىػٟٞ 

جُؼ٤ٓٞٔس طحوٌز ػٖ ًَ ؾ٣ٍٔس قحٍ ٝهٞػٜح ْٞجء ضوىّ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ذحُشٌٟٞ جٝ جٓط٘غ  ػٖ 

يُي ألٜٗح ض٘ٞخ ػ٘ٚ ك٢ قٔح٣س ٓظحُكٚ، ذٔؼ٠٘ إٔ جُؿ٣ٍٔس ٝئٕ ًحٕ ٣طٍضد ػ٤ِٜح ػٌٍ ٓرحشٍ 

٣ظ٤د جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ كاٜٗح ض٘ط٢ٜ ئ٠ُ ئطحذس جُٔؿطٔغ ،ك٢ٜ ئٕ ذىش ك٢ جُظحٍٛ ؾ٣ٍٔس نحطس، 

ئال أٜٗح ضّٔ جُٔظِكس جُؼحٓس ذحُؼٌٍ ٓٔح ٣ؿؼِٜح ك٢ ؾٍٞٛٛح ؾ٣ٍٔس ػحٓس ك٢ ؾ٤ٔغ أألقٞجٍ 

ٝ جٌضة جُٔشٍع ك٢ ذؼغ جُكحالش ئ٠ُ ْكد ِْطس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ػٖ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُ٘حشثس 

ػٖ ذؼغ جُؿٍجتْ جُط٢ ضرىٝ ك٤ٜح ؿِرس جُظحُف جُهحص ػ٠ِ جُظحُف جُؼحّ ٝأػط٠ ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ 

ضوى٣ٍ ٓالتٔس ٓكحًٔس جُؿح٢ٗ ذٔؼ٢٘ ال ٣ٌٖٔ جضهحي ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أ١ ئؾٍجء ٖٓ ئؾٍجءجش جُىػٟٞ 

 .ئال ذؼى ضوىٓٚ ذشٌٞجٙ، جُط٢ ضؼ٤ى ٤ُ٘حذس ِْططٜح ك٢ ضك٣ٍي جُىػٟٞ ٝجُطظٍف ك٤ٜح

ٝهى أػط٠ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٓغ يُي قن جُط٘حٍَ ػٖ شٌٞجٙ ض٘حَال ٣طٍضد ػ٤ِٚ ئ٣وحف 

( 1 ).جُؼوٞذس جُٔكٌّٞ ذٜح ػ٠ِ كٍع ضٞه٤ؼٜح ك٢ ذؼغ جُؿٍجتْ

 ٣ٍٟ جُٔشٍع ػٌٍٝز ٓكحًٔس ًَ ٓؿٍّ ٝػوحذٚ ٝ ًٛج جػطرحٌجش جألْحِ جالؾطٔحػ٤س 

 .ُِو٤ٞو جُٞجٌوز ػ٠ِ ق٣ٍس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس

 

 

 

 

                                                 

، ٖٓ ًحخ قوٞم جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، ، ص "ٗظٍز ضح٣ٌه٤س جٗطوحو٣س"شٌٟٞ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ : ق٤ٖ٘ٓ ػر٤ى- (1)

122-123  .

. 41كطٞـ جُشحي٢ُ، ٍٓؾغ ْحذن، ص- (2)
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: انشكىي وانجرائى انتٍ تجة فُها: انفرع األول

 ئٕ ٖٓ جُِْٔٓ ذٚ أٗٚ ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ًٛٙ جُؿ٣ٍٔس جُٔوىٓس ك٤ٜح شٌٟٞ ٖٓ ؽحتلس جُؿٍجتْ 

جُط٢ ٣ططِد ك٤ٜح جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ ضوى٣ْ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ُشٌٟٞ ٍُكغ جُو٤ى جُٞجٌو ػ٠ِ ق٣ٍس 

، جيٕ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُٔٓٞؤُس ػٖ ِْطس ُطك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس 2ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ ضك٣ٌٍٜح

ك٢ ؾ٤ٔغ جُؿٍجتْ ٝجضهحي جإلؾٍجءجش جُوح٤ٗٞٗس ػى ٍٓضٌد جُؿ٣ٍٔس، ذؿحٗرٜح جُشٍؽس جُوؼحت٤س 

. جُط٢ ضوّٞ ذؼ٤ِٔس جُطك٣ٍحش ٝؾٔغ جالْطىالالش

: انشكىي: أوال

 ئٕ أٍٝ جُٔطؼ٣ٌٍٖ ٖٓ ٝهٞع جُؿ٣ٍٔس جٍُٔضٌرس ٖٓ جُؿح٢ٗ ٛٞ جُٔؿ٢٘ : يفهىو انشكىي1

ػ٤ِٚ ج١ ٛٞ جُؼك٤س جيٕ جٍٝ ئؾٍجء ٣وّٞ ذٚ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ُطك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٛٞ ضوى٣ْ 

. جُشٌٟٞ

 ٝ ضؼطرٍ جُشٌٟٞ جؾٍجء ٍُكغ جُو٤ى جُٞجٌو ػ٠ِ ق٣ٍس ج٤ُ٘حذس ك٢ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس 

ق٤ع ػٖ ضوىّ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ ؾٍجتْ ٓكىوز ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ أقى ػرحؽ جُشٍؽس جُوؼحت٤س 

ذانطحٌ أٝ ذالؽ ُِٔطحُرس ذحضهحي جإلؾٍجءجش جُوح٤ٗٞٗس جُؿ٘حت٤س ػى ٍٓضٌد جُؿ٣ٍٔس، ٝيُي ألٕ 

ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٢ٛ جُؿٜس جُط٢ ضِٔي ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ًٔح إٔ جُؼرط٤س جُوؼحت٤س ٢ٛ 

. جُِٓطس جُط٢ ضوّٞ ذحٍُٔقِس جُطكؼ٣ٍ٤س ُطك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس

: شروط انشكىي: 2

:  ٖٝٓ نالٍ جُطؼ٣ٍق جُٓحذن ٣ٌٔ٘٘ح جْطهالص جُشٍٝؽ جألْح٤ْس ُِشٌٟٞ ٢ٛٝ ضطؼِن ذـ

. جُـح٣س ٜٓ٘ح- جُؿٜس جُط٢ ضوىّ ُٜح جُشٌٟٞ، -طلس جُشح٢ً، 

جُشٌٟٞ قن ٓوٌٍ ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٝقىٙ، ك٤ِّ ُـ٤ٍٙ إٔ ٣وىٜٓح ُٝٞ أُكوص ذٚ : صفح انشاكٍ- أ

، ٝذًٜج ضهطِق ػٖ جُرالؽ جُؼحو١ ج١ًُ ٣ٌٖٔ أل١ ًحٕ إٔ ٣وىٓٚ ٝضوىّ جُشٌٟٞ  جُؿ٣ٍٔس ػٌٍج

 (1 ).ٖٓ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ئيج ًحٕ ٝقىٙ أٓح ئيج ضؼىو جُٔؿ٢٘ ػ٤ِْٜ، كطوىّ ٖٓ أقىْٛ كوؾ

ئيٕ كحُشٌٟٞ ٤ُّ ُٜح ؿ٤ٍ ٓظىٌ ٝجقى ٛٞ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ طحقد جُكن ج١ًُ ٝهؼص 

ػ٤ِٚ جُؿ٣ٍٔس كأٛىٌضٚ أٝ أٗوظص ٓ٘ٚ أٝ ٛىوضٚ ذحُهطٍ ٝهى ٣ٌٕٞ شهظح ؽر٤ؼ٤ح أٝ ٓؼ٣ٞ٘ح ٝهى 

                                                 

، ص 1995شٍـ جُوٞجػى جُؼحٓس ُإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، جُؿُء جألٍٝ، وجٌ جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز، : ػرى جٍُؤٝف ٜٓى١- (1)

383 .
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٣شطٍؽ جُوحٕٗٞ ك٢ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ طلس نحطس ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ ذؼغ جُؿٍجتْ جُط٢ ضُِّ ك٤ٜح جُشٌٟٞ، 

. ًظلس جُُٝؾ٤س ك٢ ؾ٣ٍٔس جُُٗح

ًٔح ٣شطٍؽ جُوحٕٗٞ ُظكس جُشٌٟٞ إٔ ٣ٌٕٞ جُشح٢ً ٣طٔطغ ذحأل٤ِٛس جُالَٓس ٝال ٣ٌٕٞ 

ٓظحذح ذؼحٛس ك٢ ػوِٚ، ٝجُؼرٍز ك٢ ضكى٣ى جأل٤ِٛس ٝجُظلس ذٞهص ضوى٣ْ جُشٌٟٞ ال ذٞهص ٝهٞع 

 أٓح ئيج ًحٕ جُشح٢ً ال ضطكون ك٤ٚ جأل٤ِٛس جُالَٓس كإ ٓٔػِٚ ٛٞ ج١ًُ ٣وىّ جُشٌٟٞ (1 ).جُؿ٣ٍٔس

٤ٗحذس ػ٘ٚ، ٝك٢ ًٛٙ جُكحٍ ٣ٌٕٞ ٓٔػِٚ ٛٞ ٖٓ ُٚ جُٞال٣س ػ٠ِ جُ٘لّ ذكٓد أقٌحّ جُش٣ٍؼس 

 (2).جإلْال٤ٓس، ئال ئيج ًحٗص جُشٌٟٞ ضطؼِن ذؿ٣ٍٔس ٖٓ ؾٍجتْ جألٓٞجٍ كطوىّ ٖٓ جُٞط٢ أٝ جُو٤ْ

 ٝال ٣شطٍؽ إٔ ٣وىّ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُشٌٟٞ ذ٘لٓٚ، ذَ ٣ٌل٢ إٔ ٣طوىّ ذٜح ٤ًَٝ ػ٘ٚ، ٝئٗٔح 

. ٣شطٍؽ إٔ ٣ٌٕٞ جُط٤ًَٞ ٛ٘ح نحطح ذطوى٣ْ جُشٌٟٞ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ طحوٌج ذؼى ٝهٞع جُؿ٣ٍٔس

 ئٕ قن جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ جُشٌٟٞ ٛٞ قن شهظ٢ ذكص، ًُٜٝج كٜٞ ٣٘وؼ٢ ذٞكحضٚ ٝال 

٣٘طوَ ئ٠ُ ٌٝغطٚ ج٣ًُٖ ال ٣ٌِٕٔٞ ذحُطح٢ُ ضوى٣ْ جُشٌٟٞ ذؼى ٝكحز ٌٓٞغْٜ، قط٠ ُٝٞ ضر٤ٖ إٔ ًٛج 

جألن٤ٍ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼِْ ذحُؿ٣ٍٔس، أٝ ٣ؿَٜ ٍٓضٌر٤ٜح، أٝ ًحٕ ٣ؼِْ ذحُؿ٣ٍٔس ٍٝٓضٌر٤ٜح ٝهٌٍ 

 (3 ).جُشٌٟٞ

ٝضوىّ جُشٌٟٞ ػى جُٔطْٜ، ٝئيج ضؼىو جُؿ٘حز ك٢ جُؿ٣ٍٔس كإ ضوى٣ٜٔح ػى جقىْٛ ٣ؿؼِٜح ٓوىٓس 

ػى جُرحه٤ٖ، ًٝٛج ألٕ جُشٌٟٞ ال ضطؿُأ ٝال كٍم ػ٘ى ضؼىو جُؿ٘حز ذ٤ٖ إٔ ضوىّ ػى كحػَ أٝ ػى 

. ش٣ٍي ئي ض٘طؽ أغٍٛح ك٢ جُؿح٢ٗ

 ؿ٤ٍ إٔ ًٛج جألٍٓ ٓشٍٝؽ ذٞقىز جُؿ٣ٍٔس، أٓح ئيج ضؼىوش جُؿٍجتْ ذطؼىو جألٗشطس 

جإلؾٍج٤ٓس جُط٢ أوش ئ٤ُٜح كال ض٘طرن ًٛٙ جُوحػىز، كايج ٝهؼص ؾ٣ٍٔس ٖٓ ػىز ٍْهحش ػ٠ِ 

شهض ٝجقى ٖٓ أشهحص ٓهطِل٤ٖ ال ٌذحؽ ٓؼ١ٞ٘ ذ٤ْٜ٘ ٛ٘ح ضوى٣ْ جُشٌٟٞ ػى جقىْٛ ال ٣ٍكغ 

 (4 ).جُو٤ى ػٖ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذحُ٘ٓرس ُآلن٣ٍٖ

                                                 

ٓرحوب جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ك٢ جُطش٣ٍغ جُؿُجت١ٍ، جُؿُء جألٍٝ و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، جُؿُجتٍ، : أقٔى شٞه٢ جُشِوح٢ٗ-(1)

. 41ص 

. 16، ص 1993، ْ٘س (1)ٓرحوٟء هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س : ٓكٔى طرك٢ ٓكٔى ٗؿْ- (2)

. 99، ص 1993، ْ٘س 1ٓرحوب هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، ؼ: ْؼ٤ى ٌٓؼحٕ.و- (3)

جُٔكحًٔس ٝ جُطؼٕٞ، وجٌ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س جإلٌْ٘ى١ٌ، :هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، جُؿُء جألٍٝ: ػٞع ٓكٔى ػٞع-(4)

. 63، ص 1995ْ٘س 
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 ٝئيج ضؼىو جُٔطٜٕٔٞ ًٝحٕ ذؼؼْٜ كوؾ ٛٞ ج١ًُ ٣شطٍؽ ضوى٣ْ شٌٟٞ ػىْٛ ُطك٣ٍي 

جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ك٤ٌل٢ إٔ ضوىّ جُشٌٟٞ ػى ٛإالء جُٔؼ٤٤ٖ٘، ٝ ٗوىّ ٓػال جيج هىّ َٝؼ جُٔؿ٢٘ 

ػ٤ِٚ شٌٞجٙ ػى َٝؾطٚ جُُج٤ٗس ٛ٘ح ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ضرحشٍ ك٢ جُىػٟٞ ػى ش٣ٌٍٜح ُٝٞ ُْ ٣ًًٍ 

ك٢ جُشٌٟٞ جْٔٚ،أٓح ئيج هىٓص جُشٌٟٞ ػى ؿ٤ٍْٛ ٖٓٔ ال ٣شطٍؽ جُوحٕٗٞ شٌٟٞ ػىْٛ ٛ٘ح 

ال ٣ٌٖٔ ٓرحشٍز جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ػى ٖٓ جْطٞؾد جُوحٕٗٞ ضوى٣ْ جُشٌٟٞ ذحُ٘ٓرس ُْٜ، ق٤ع ه٢ 

قحُس ئيج ٍْم جذٖ ٖٓ ٝجُىضٚ ٓحال ٝجشطٍى ك٢ ؾ٣ٍٔطٚ ٓغ آن٣ٍٖ، ُْٝ  

ضوىّ ٝجُىز جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ذشٌٟٞ ػى جذٜ٘ح كاٗٚ ال ٣ٌٖٔ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ػىٙ ٌُٖ 

ذحُ٘ٓرس ُـ٤ٍٙ ٖٓ جُٔط٤ٜٖٔ ٣ٌٖٔ ق٤ع ال ٣و٤ى جُوحٕٗٞ ِْطس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذحُ٘ٓرس ُْٜ ٝ ػ٤ِٚ 

٣ٌٖٔ ضوى٣ْ شٌٟٞ، ٝ ضؼطرٍ جُشٌٟٞ جُط٢ هىٜٓح جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ػىْٛ ٓؿٍو ذالؽ ٝوٝٗٚ ذآٌحٕ 

( 1).ج٤ُ٘حذس ضك٣ٍي جُىػٟٞ ػىْٛ، ٝ ُٞ ُْ ٣ظَ جُؼِْ ئ٤ُٜح ذحُؿ٣ٍٔس ٓ٘ٚ ذَ ٖٓ ؿ٤ٍٙ

: انجهح انتٍ تمذو إنُها انشكىي-ب

 ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ جُشٌٟٞ ٓٞؾٜس ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ أقى ػرحؽ جُشٍؽس جُوؼحت٤س، كال 

 (2 ).٣ؿَٞ ضوى٣ٜٔح ُشهض ؿ٤ٍ ٓهطض ذطِو٢ جُطر٤ِـحش جُؿ٘حت٤س، ٝئال كال ضطكٍى جُىػٟٞ

 ٝئيج ُؿأ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ئ٠ُ ٌكغ جُىػٟٞ جُٔرحشٍز ذظلطٚ ٓىػ٤ح ذحُكوٞم جُٔى٤ٗس، كإ طك٤لس 

جُط٤ٌِق ذحُكؼٌٞ جُط٢ ٣وىٜٓح ُِٔكٌٔس ضؼطرٍ ك٢ جُٞهص ٗلٓٚ ذٔػحذس شٌٟٞ، أٓح ئيج هىّ شٌٞجٙ 

 .ئ٠ُ ؾٜس أنٍٟ ًؿٜس جُؼَٔ، كًٜج جإلؾٍجء ال ٣٘طؽ ش٤ثح ٖٓ آغحٌ جُشٌٟٞ

: انغاَح يٍ تمذَى انشكىي-ج

 ذحُ٘ٓرس ُـح٣س جُشح٢ً ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ٓكحًٔس جُؿح٢ٗ جٓح ئيج جْطٜىف ؿح٣س أنٍٟ ًحٗص 

 ٣ٝؿد ػ٠ِ ئٌجوز جُشح٢ً ك٢ ؽِد ٓكحًٔس (3)جُشٌٟٞ ػو٤ٔح، ُٝٞ ضوىّ ذٜح ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس،

جُؿح٢ٗ جٕ ضٌٕٞ ال جٕ ضٍضرؾ ذشٍؽ ٝئال ًحٗص ذحؽِس، قط٠ ُٞ ضكون جُشٍؽ كؼال يُي إٔ ضؼ٤ِن 

جُشٌٟٞ ػ٠ِ شٍؽ ٣ىٍ ػ٠ِ إٔ جُشح٢ً ُْ ٣وٌٍ ئٌجوضٚ ػ٠ِ ٓكحًٔس جُؿح٢ٗ كٌٞج ٝ ُظكس 

 .جُشٌٟٞ ٣ؿد إٔ ٣كىو جُشح٢ً جُٞجهؼس ضٔحٓح ٣ٝطِد ٓكحًٔس ٍٓضٌرٜح ُٝٞ ُْ ٣كىوٙ

                                                 

. 393جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : ػرى جٍُؤٝف ٜٓى١- (1)

جُطرؼس جُؼح٤ُٔس ْؼى ذحُوحٍٛز،  (1)جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ئؾٍجءجضٚ ك٢ جُطش٣ٍؼ٢ جُٔظ١ٍ ٝجُٓٞوج٢ٗ، جُؿُء : ٓك٢ جُى٣ٖ ػٞع- (2)

 .56، ص 1964ْ٘س 

 .61جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : ػٞع ٓكٔى ػٞع- (3)
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ُْ ضلٍع جُطش٣ٍؼحش جُؿ٘حت٤س شٌال ٓؼ٤٘ح ٣طرغ ك٤ٚ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ضؼر٤ٍٙ  :شكــم انشكـــىي: 3

ػٖ ئٌجوضٚ ك٢ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس هرَ جُؿح٢ٗ، ك٤ٌل٢ إٔ ضٌٕٞ ك٢ طٌٞز ًطحذ٤س ئ٠ُ 

 ٣ٝؿد إٔ ضٌٕٞ جُشٌٟٞ ٖٓ ؽٍف (1 ).جُِٓطس جُٔهطظس أٝ ذشٌَ شل١ٞ ئ٠ُ يجش جُِٓطس

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ًطظٍف هح٢ٗٞٗ ٝجػكس ك٢ والُطٜح ػ٠ِ ئٌجوز جُشح٢ً الضهحي ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

ئؾٍجءجضٜح هرَ جُؿح٢ٗ،ق٤ع إٔ ؽِد جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ئ٠ُ جُِٓطحش جُٔهطظس ضأ٤ًى قحُس ٓؼ٤٘س ال 

٣لٍٓ ػ٠ِ أٗٚ شٌٟٞ طحوٌز ػ٘ٚ، ٣ُ٘ع ذٔٞؾرٜح جُو٤ى جُٞجٌو ػ٠ِ ق٣ٍس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ 

 . ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس

ٝ ك٢ شٌٞجٙ ٣ؿد إٔ ٣كىو جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٞهحتغ جُط٢ جهطٍكٜح جُؿح٢ٗ ٝ جُؼٌٍ ج١ًُ ُكوٚ 

ٓ٘ٚ ٝضشٌَ جُؿ٣ٍٔس جُٔؼحهد ػ٤ِٜح وٕٝ إٔ ٣طحُد ذطكى٣ى جُظ٤ـس جُوح٤ٗٞٗس جُظك٤كس جُط٢ 

. ٣ٓرـٜح جُٔشٍع ػ٠ِ ًٛٙ جُٞهحتغ

ٝذحإلػحكس ئ٢ُ يُي ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ًٛٙ جُؿ٣ٍٔس ٖٓ ؽحتلس جُؿٍجتْ جُط٢ ٣ُِّ ك٤ٜح 

  (2 ).جُٔشٍع ضوى٣ْ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ُشٌٟٞ ٍُكغ جُو٤ى جُٞجٌو ػ٠ِ ق٣ٍس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ ضك٣ٌٍٜح

 كٍع جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ ك٢ ذؼغ جُؿٍجتْ ذطوى٣ْ شٌٟٞ :اِثار انًترتثح ػهً انشكىي: 4

يُي ٍُكغ جُو٤ى ػ٠ِ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس، ج٢ُ ذٔٞؾرٜح ٣ٍؾغ ٤ُِ٘حذس جُؼحٓس قوٜح ك٢ ضك٣ٍي جُىػٟٞ 

جُؼ٤ٓٞٔس ٝٓرحشٍضٜح هرَ جُٔطْٜ، ًٛج ٝضرحشٍ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ؾ٤ٔغ ئؾٍجءجش جالضٜحّ ذـ٤ٍ جٗطظحٌ 

 (3 )أٝ ٓٓحػىز ٖٓ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ

ٝئيج جٌضرطص جُؿ٣ٍٔس ٓكَ جُشٌٟٞ ذؿٍجتْ ؿ٤ٍٛح ٝؾد ج٣ؼح ضوى٣ْ شٌٟٞ ُطك٣ٍي 

جُىػٟٞ ، ًٔح ئٕ ؾٜس جُطكو٤ن ضطو٤ى ذحُٞجهؼس ٓٞػٞع جُشٌٟٞ كوؾ ك٢ ق٤ٖ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ؿ٤ٍ 

ٓو٤ىز ذحألشهحص ج٣ًُٖ يًٍضْٜ جُشٌٟٞ ذَ ُٜح ق٣ٍس جوٌجؼ ٓط٤ٜٖٔ آن٣ٍٖ، ئال أٗٚ ػ٘ى ضؼىو 

جُؿ٘حز ٝػ٘ىٓح ضوىّ شٌٟٞ ػى أقىْٛ كاٜٗح ضؼطرٍ ٓوىٓس ػى جُرحه٤ٖ، أٓح ك٢ قحُس جُىػٟٞ 

جُؼحو٣س كاٜٗح ضؼَ ٓوطظٍ ػ٠ِ جُٔطْٜ ٝج٤ُ٘حذس ذ٤٘ٔح ٣٘كظٍ وٌٝ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ ؽِد 

جُطؼ٣ٞؼحش ْٞجء أٓحّ جُوؼحء جُؿ٘حت٢ ٖٓ نالٍ ٌكغ وػٞجٙ جُٔى٤ٗس ذحُطرؼ٤س ُِىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، 

أٝ ٖٓ نالٍ ٌكغ وػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُٔكحًْ جُٔى٤ٗس، ٝذًٜج ٣٘كظٍ وٌٝٙ ك٢ جُهظٞٓس 

                                                 

 .61جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ص - (1)

. 44جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : أقٔى جُشِوح٢ٗ- (2)

( 63-62)ػٞع ٓكٔى ػٞع، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص - (3)
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جُؿ٘حت٤س ػ٘ى ٓؿٍو ضوى٣ْ جُشٌٟٞ ئال أٗٚ ٖٓ جُ٘حق٤س جُٞجهؼ٤س كإ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔىػ٢ ذحُكن 

 (1 ).جُٔى٢ٗ ٣ٓطط٤غ ضوى٣ْ جُؼٕٞ ٤ُِ٘حذس إلغرحش ٝهٞع جُؿ٣ٍٔس ٖٓ جُٔطْٜ

ٝئيج ًحٗص جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ال ضرحشٍ ئال ذ٘حء ػ٠ِ شٌٟٞ كاٗٚ ٣طٞؾد ػ٠ِ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع 

إٔ ضٞػف ك٢ قٌٜٔح جُظحوٌ إٔ جُىػٟٞ ًحٗص ذطِد ٓوىّ ػ٠ِ شٌَ شٌٟٞ ٖٓ 

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ أٜٗح هىٓص ٖٓ طحقد جُكن ك٢ ضوى٣ٜٔح، ٝئيج ٌكؼص جُىػٟٞ وٕٝ جُشٌٟٞ جُط٢ 

ئْطُِٜٓح جُوحٕٗٞ كإ جإلؾٍجءجش جُٔطهًز ضٌٕٞ ذحؽِس ٝال ٣ظككٜح ضوى٣ْ شٌٟٞ ك٢ ٝهص ال قن 

 (  2).ػ٠ِ ٌكؼٜح

  ٝ ٣ؿد ًًُي جُطل٣ٍن ذ٤ٖ قحُس ضؼىو جُؿٍجتْ جُوحذَ ُِطؿُتس ٝجُطؼىو ؿ٤ٍ هحذَ ُِطؿُتس، 

ج١ جٌضٌحخ جُؿح٢ٗ ُؼىز أكؼحٍ ٓططحذؼس كاٗٚ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ٌٕٞ ٤ُِ٘حذس جُؼحٓس إٔ ضكىو جُىػٟٞ 

. ػ٠ِ جُلؼَ ج١ًُ ال ٣ٓطىػ٢ شٌٟٞ، ٝجُطؼىو ؿ٤ٍ هحذَ ُِطؿُتس ج١ًُ ض٘طظٍ ك٤ٚ ج٤ُ٘حذس جُشٌٟٞ

 انجرائى انتٍ تجة فُها انشكىي: ثاَُــــا

:  جرًَح هجر انؼائهح: 1

ه٤ى جُوحٕٗٞ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ذ٘حءج ػ٠ِ شٌٟٞ ٖٓ جُُٝؼ ج١ًُ ذو٠ ك٢ جٌُٖٓ 

ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ ٓؼحهرس أقى جُٞجُى٣ٖ ج١ًُ  (330)جُؼحت٢ِ، كط٘ض جُٔحوز 

٣طٍى ٓوٍ أٍْضٚ ُٔىز ضؿحَٝ جُش٣ٍٜٖ ٣ٝطه٠ِ ػٖ ًحكس جُطُجٓحضٚ جألوذ٤س أٝ جُٔحو٣س جُٔطٍضرس 

ػ٠ِ جُِٓطس جألذ٣ٞس أٝ جُُٝؾ٤س ٣ٝطه٠ِ ػٔىج ُٝٔىز ضؿحَٝ ش٣ٍٜٖ ػٖ َٝؾطٚ ٓغ ػِٔٚ ذأٜٗح 

( 3 ).قحَٓ ٝيُي ُـ٤ٍ ْرد ؾى١

: جرًَح خطف انماصرج و زواجها يٍ خاطفها: 2

ك٢ قحالش جُؿٍجتْ ًٛٙ، ئيج ضُٝؼ جُهحؽق ذٖٔ نطلٜح ال ٣ٌٖٔ ئضهحي أ١ ئؾٍجء ٖٓ 

ئؾٍجءجش جُٔطحذؼس ؿ٤ٍ ضوى٣ْ شٌٟٞ ٖٓ جألشهحص ٓؼ٤٘٤ٖ ْٛ ج٣ًُٖ ُْٜ طلس ك٢ ؽِد ئذطحٍ 

                                                 

، وجٌ جُٜ٘ؼس (1)، جُطرؼس (جُشٌٟٞ)، 1جذٍج٤ْٛ قحٓى ؽ٘طح١ٝ، ه٤ٞو ق٣ٍس ج٤ُ٘حذس ك٢ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؿ٘حت٤س، جُؿُء- (1)

. 64،ص 1994جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز، 

. 150، ص 1975ػرى جُٓطحٌ ك٣َٞس، أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س جُِر٘ح٢ٗ، وجٌ جُٜ٘ؼس، ذ٤ٍٝش، - (2)

. 15جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : ٓكٔى طرك٢ ٓكٔى ٗؿْ.و- (3)
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ٌُٖ ذؼى ئذطحٍ جُُٝجؼ ٣ؿَٞ ًٝٛج ؽروح ُ٘ض  (جُهحؽق)جُُٝجؼ، ٝال ٣ؿَٞ جُكٌْ ػ٠ِ جُؿح٢ٗ 

  (1). ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش326جُٔحوز 

 ضؼى ؾ٣ٍٔس جُُٗح ٖٓ جُؿٍجتْ يجش جُطحذغ جالؾطٔحػ٢، ٌُٖٝ ئ٠ُ ؾحٗد :جرًَح انسَا: 3

جُٔظِكس جُؼحٓس جُط٢ ضلٍع ضطر٤ن جُؼوحخ ػ٠ِ ًٛٙ جُؿ٣ٍٔس ، ضٞؾى جُؼحتِس ٝ جألٝالو جُط٢ 

 ًُُي جٝؾد جُوحٕٗٞ ٌكغ جُىػٟٞ ك٢ ؾ٣ٍٔس جُُٗح جُُٝؾ٤س ػ٠ِ (2 )ٗظد جُُٝؼ ٝط٤ح ػ٤ِٜح

ضوى٣ْ شٌٟٞ ٖٓ جُُٝؼ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ، يُي الػطرحٌجش نحطس ضطٔػَ ك٢ قن جُُٝؼ ك٢ قلحظ 

ػ٠ِ ْٔؼطٚ، ٝجُٔظِكس ػحٓس جُط٠ ضطٔػَ ك٢ جألٍْز ٝ ٢ٛ جْحِ جُٔؿطٔغ ًُج جػط٢ ُُِٝؼ 

ضوى٣ٍ ًٛٙ جُٔظِكس ذٔ٘كٚ ٓرحشٍز جُىػٟٞ وٕٝ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُط٢ ضرو٠ ٌٓطٞكس جأل٣ى١ ؽحُٔح إٔ 

، ًًُٝي كإ ( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش339جُٔحوز )جُشٌٟٞ ُْ ضوىّ ُٜح ٖٓ ؽٍف جُُٝؼ جُٔطؼٌٍ 

ُُٝؼ جٕ ٣ؼغ قىج ُِٔطحذؼس جُوؼحت٤س ذؼى ج٤ٍُٓ ك٤ٜح جٕ طلف ٝ جٕ ٣ٔ٘غ ض٘ل٤ً جُكٌْ ػى 

 (3 ).جُُٝؾس قط٠ ذؼى طىٌٝ جُكٌْ

ٝجألطَ ٛٞ ٓح يًٍٗحٙ ذٔؼ٠٘ أٗٚ ئيج ُْ ٣وىّ جُُٝؼ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ شٌٞجٙ ػى َٝؾطٚ جُُج٤ٗس كإ 

ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ال ضٓطط٤غ إٔ ضكٍى جُىػٟٞ ػىٛح ٌُٖ ٣ٌٖٔ ضك٣ٌٍٜح ػى ش٣ٌٍٜح ُؼىّ جشطٍجؽ 

 .جُوحٕٗٞ ضوى٣ْ شٌٟٞ ػىٙ

: انجرائى انتٍ َرتكثها جسائرٌ ضذ أحذ األفراد خارج انجسائر: 4

 كًٜٙ جُؿٍجتْ جُٔٞطٞكس ذأٜٗح ؾ٘كس ك٢ ٗظٍ جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ أٝ ك٢ ٗظٍ جُوطٍ ج١ًُ 

جيج ًحٗص ال ضظ٤د جُٔؿطٔغ جُىجن٢ِ ذأ١ ػٌٍ كال ٣طْ جُٔطحذؼس ك٤ٜح، ئال ذؼى ٌٝٝو . جٌضٌرص ك٤ٚ

جُٔحوز )ذالؽ ٖٓ جُشهض جُٔطؼٌٍ أٝ شٌٟٞ ٖٓ ِْطحش جُٔؼ٤٘س أ١ ٌٓحٕ ج١ًُ جٌضٌرص ك٤ٚ 

 (4)(3) ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س، جُلوٍز 583

 

 

 

                                                 

ك٢ قحُس َٝجؼ جُٔهططلس ال ضوّٞ جُٔطحذؼس ئال ذؼى ئذطحٍ جُُٝجؼ، ٖٝٓ غْ كإ هؼحز جُٔٞػٞع ج٣ًُٖ أوجٗٞج جُٔطْٜ وٕٝ - "(1)

" ٍٓجػحز جُُٝجؼ ج١ًُ أذٍٓٚ ٓغ جُؼك٤س ذكؿس أٗٚ ْؿَ ك٢ ؿ٤ٍ قؼٌٞ ٢ُٝ جُُٝؾس ٝقط٠ ٢ٛ ٗلٜٓح هى أْحءٝج ضطر٤ن جُوحٕٗٞ

. 249، ص 1995، ْ٘س (1)، جُٔؿِس جُوؼحت٤س، ع 03/01/1995 هٍجٌ 128928جُـٍكس جُؿ٘حت٤س، ِٓق ٌهْ 

. 538جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : ؾ٘ى١ ػرى جُٔحُي- (2)

. 15ٓكٔى طرك٢ ٓكٔى ٗؿْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص .و- (3)

. 16ٗلّ جٍُٔؾغ، ص  (-4)
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: انسرلح تٍُ األلارب واألصهار حتً انذرجح انراتؼح: 5

 جٍُٓهحش جُط٢ ضوغ ذ٤ٖ جألهحٌخ ٝجألطٜحٌ قط٠ جُىٌؾس جٍُجذؼس جشطٍؽ جُٔشٍع 

جُؿُجت١ٍ ُطك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ك٤ٜح، ضوى٣ْ شٌٟٞ ٖٓ ؽٍف جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٓرحشٍز، أٝ ٖٓ 

 ٖٓ هحٕٗٞ 369جُٔحوز ) (1 ).ٝجُط٘حٍَ ػٖ جُشٌٟٞ ٣ؼغ قىج ًُٜٙ جإلؾٍجءجش. ٓٔػِٚ هحٗٞٗح

. (جُؼوٞذحش

جُٔحوز )، ن٤حٗس جألٓحٗس ( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش372جُٔحوز ) ٝ ًًٗــٍ ٜٓ٘ح: جرائـــى انُصـــة: 6

، ٓط٠ ٝهؼص ذ٤ٖ جألشهحص ( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش389جُٔحوز )ٝئنلحء جألش٤حء جٍُٔٓٝهس  (377

( 2 ). ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش369جُٔشحٌ ئ٤ُْٜ ك٢ جُٔحوز 

ؼ جُط٢ ضؼِن ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ػ٠ِ .ئ. ٖٓ م164ٝٗش٤ٍ ج٣ؼح ئ٠ُ ٗض جُٔحوز 

شٌٟٞ ٖٓ ٣ٍَٝ جُىكحع جُٞؽ٢٘ ذحُ٘ٓرس ُؿٍجتْ ٓطؼٜى١ ض٣ٖٞٔ جُؿ٤ش، ق٤ع إٔ ٓؼ٠٘ جُشٌٟٞ 

جًًٌُٔٞز ٛ٘ح ٣وظى ذٜح جُطِد، ٢ٛٝ ضهطِق ػٖ جُشٌٟٞ جُط٢ ٗكٖ ذظىو وٌجْطٜح، ألٕ ًٛٙ 

أٓح جُؿٍجتْ جُٔشحٌ ئ٤ُٜح ك٢ جُٔحوز . جألن٤ٍز ضٌٕٞ ٖٓ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ػٖ ؾ٣ٍٔس أػٍش ذٚ أًػٍ

جُٓحذوس، كاٜٗح ضّٔ ٓظِكس ػحٓس ضطؼِن ذحُؿ٤ش ٤ًٜثس ػ٤ٓٞٔس ٓؿ٢٘ ػ٤ِٜح ضو٤ى ج٤ُ٘حذس ك٢ 

( 3 ).ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ذكوٜح ك٢ جُطِد ذٞجْطس ٣ٍَٝ جُىكحع

: سمىط انحك فٍ تمذَى انشكىي: انفرع انثاٍَ

 ٣ٓوؾ جُكن ك٢ ضوى٣ْ جُشٌٟٞ ػ٠ِ ػىز أْرحخ ٗض ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ ، ٝئيج ضكون ٣ٌٖٔ جٕ

ذؼؼٜح ذؼى ضوى٣ٜٔح ْوطص جُشٌٟٞ يجضٜح، ٖٝٓ جألْرحخ ٓح ٣كىظ جألغ٣ٍٖ ذكٓد ُكظس 

  :ؽٍٝتٚ، ٝ ًٛٙ جألْرحخ جُٔإو٣س ئ٠ُ ْوٞؽ جُكن ك٢ جُشٌٟٞ ٢ٛ

: انتُازل: أوال

 ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س، ٝٛٞ ضظٍف هح٢ٗٞٗ ٣وّٞ ذٚ 6/3 ض٘ض ػ٤ِٚ جُٔحوز 

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ضؼر٤ٍ ػٖ ئٌجوضٚ ػٔ٘ح أٝ طٍجقس ك٢ ج٣وحف جألغٍ جُوح٢ٗٞٗ جُ٘حضؽ ػ٠ِ شٌٞجٙ، 

( 4 ).ٝٛٞ ٝهق ج٤ٍُٓ ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس

                                                 

.  17ٗلّ جٍُٔؾغ، ص - (1)

. 42جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : أقٔى شٞه٢ جُشِوح٢ٗ- (2)

. 195، ص 103770، ِٓق ٌهْ 1996/1، جُٔؿِس جُوؼحت٤س 02/06/1921هٍجٌ جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح ك٢ - (3)

. 112جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: جذٍج٤ْٛ قحٓى جُط٘طح١ٝ- (4)
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: ولف انتُازل- أ

 جُط٘حٍَ ػٖ جُشٌٟٞ ٌٖٓٔ ك٢ أ١ ٝهص ٌُٖ ذشٍؽ إٔ ٣طْ ذؼى ُٞهٞع جُؿ٣ٍٔس، ق٤ع ال 

. ٣طظٌٞ ض٘حٍَ جُٓحذن ػ٠ِ ٝهٞػٜح ًٞٗٚ ال أغٍ ُٚ

 ٝجُط٘حٍَ جُظحوٌ ذؼى ٝهٞع جُؿ٣ٍٔس ك٢ قحُط٤ٖ جٓح إٔ ٣ٌٕٞ ْحذوح ػ٠ِ ضوى٣ْ جُشٌٟٞ أٝ 

ضح٤ُح ُطوى٣ٜٔح، ٝٛٞ ك٢ جُكحُس جأل٠ُٝ ٣٘ظد ػ٠ِ قن جُشٌٟٞ أٓح ك٢ جُػح٤ٗس ك٤٘ظد ػ٠ِ يجش 

. جُشٌٟٞ

ٝئيج هىّ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ  شٌٞجٙ كِٚ جُكن ك٢ ض٘حٍَ ػٜ٘ح ٝقوٚ ٣ظَ هحتٔح ٓح وجٓص جُىػٟٞ 

هحتٔس ٝذآٌحٗٚ ض٘حٍَ ػٜ٘ح ك٢ أ١ ٝهص شحء ، ْٞجء أٓحّ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع أٝ أٓحّ ٓكٌٔس 

 (1 ).جُ٘وغ جٝ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝال ٣ٓوؾ قوٚ ك٢ جُط٘حٍَ جال ئيج طىٌ قٌْ  ٜٗحت٢ ك٢ جُىػٟٞ

: أثر انتُازل-ب

جُط٘حٍَ هرَ ضوى٣ْ جُشٌٟٞ ٣٘طؽ أغٍٙ ٝٛٞ جٗوؼحء جُكن ك٢ ضوى٣ٜٔح ج٣ؼح ًحٗص ج٤ُ٘حذس 

جُؼحٓس ُْ ضكٍى ذؼى جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ٣ٔ٘غ ػ٤ِٜح ٜٗحت٤ح جُو٤حّ ذًٜج جإلؾٍجء ذظىو جُؿ٣ٍٔس  

، كايج ًحٗص (6جُٔحوز )أٓح ئيج ًحٕ جُط٘حٍَ هى طىٌ ذؼى ضوى٣ْ جُشٌٟٞ ٝٓرحشٍز جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس 

جُىػٟٞ ك٢ ٍٓقِس ؾٔغ جالْطىالالش ك٤طؼ٤ٖ ئطىجٌ أٍٓ ذكلع جألٌٝجم ٝئيج ًحٗص جُىػٟٞ ال 

، (الٗوؼحتٜح ذحُط٘حٍَ ػٖ جُشٌٟٞ)َجُص أٓحّ هؼحء جُطكو٤ن أطىٌ ك٤ٜح أٍٓج ذأال ٝؾٚ إلهحٓطٚ 

أٓح ئيج طىٌ جُط٘حٍَ ذؼى جُطؼٖ ك٢ جُكٌْ جُظحوٌ ك٤ٜح ٛ٘ح ٣ؿد جُكٌْ ذؼىّ ؾٞجَ جالْطٍٔجٌ 

( 2 ).ك٢ ٗظٍ جُطؼٖ

ٝئيج ًحٗص جُىػٟٞ هى ٌكؼص أٓحّ جُٔكٌٔس كاٜٗح ضكٌْ ذرٍجءز جُٔطْٜ ٝأْحِ ًٛٙ جُرٍجءز 

. جٗوؼحء جُكن ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس

 ٣طكىو ٗطحم جُط٘حٍَ جٗطالهح ٖٓ جُشٌٟٞ ًٞٗٚ ٓ٘ظد ػ٤ِٜح، ، كايج ًحٗص جُىػٟٞ هى 

ضكًٍص ك٢ ٓٞجؾٜس ؾ٤ٔغ جُٔط٤ٜٖٔ ذ٘حءج ػ٠ِ شٌٟٞ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ، جيٕ ض٘حَُٚ ػٜ٘ح ٣إو١ قطٔح 

 .ج٠ُ جٗوؼحء جُىػٟٞ ذحُ٘ٓرس ُؿ٤ٔغ جُٔط٤ٜٖٔ، ُٝٞ ًحٗص نحطس ذٞجقى ْٜٓ٘

 

 

                                                 

. 74ػٞع ٓكٔى ػٞع، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص - (1)

. 431ػرى جٍُؤٝف ٜٓى١، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص - (2)
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جيج ضٔص جُشٌٟٞ هرَ جُٞكحز ٛ٘ح ضظرف ػرحٌز ػ٠ِ قن شهظ٢ : وفاج انًجٍُ ػهُه: ثاَُا

جٓح يج ًحٗص ذؼى ٝكحضٚ كحٕ جُكن ك٢ ضوى٣ٜٔح ٣ٓوؾ  .ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٝ ض٤ٍٓ جُىػٟٞ وٕٝ أ١ جضػ٤ٍ

، ًٔح إٔ ًٛج جُكن ال ( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س6)ذٞكحضٚ، ٝيُي ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

( 1)٣٘طوَ ئ٠ُ جٌُٞغس 

 ًٔح إٔ جُشٌٟٞ ضؼطرٍ ٓوىٓس ك٢ ق٤حز جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ، ئيج ِْٔص هرَ ٝكحضٚ ئ٠ُ جُؿٜس 

جُٔؼ٤٘س ٢ٛٝ ًًُي أ٣ؼح ئيج قٌٍٛح جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ غْ أٌِْٜح ٌُٜٝ٘ح ُْ ضظَ ئ٠ُ ضِي جُؿٜس ئال 

 (2 ).ذؼى ٝكحضٚ

٢ٛٝ ًًُي ج٣ؼح ُٞ ًحٕ هى ػِْ ذحُؿ٣ٍٔس ٝػرٍ ػٖ ٌؿرطٚ ك٢ جُشٌٟٞ ٝ هحّ ذطًَٞ ٓكح٤ٓح 

. ُطوى٣ْ جُشٌٞجٙ، ٌُٖٝ جُٔكح٢ٓ ُْ ٣ٌٖ هى هىٜٓح قط٠ ضح٣ٌم ٝكحضٚ

 

دور انًجٍُ ػهُه فٍ يرحهح انتحمُك : انًطهة انثاٍَ

٣ٜىف ذٜح ج٢ُ (   3 ).٣وّٞ هؼحز جُطكو٤ن ك٢ جُؿٍجتْ جُط٢ ضٓطٞؾد جُطكو٤ن ذؼ٤ِٔس جُطكو٤ن جالذطىجت٢

ؾٔغ جألوُس جُط٢ ضػرص جُؿ٣ٍٔس ٖٓ، غْ ٣وّٞ ذطوى٣ٍ ًٛٙ جألوُس ك٢ ٓىٟ ًلح٣طٜح ُالضٜحّ أٝ ػىّ 

ًلح٣طٜح ٖٓ ؾٜس أنٍٟ، ٝ ػٔحٕ ُٔظحُف جألكٍجو ُِٝٔظِكس جُؼحٓس ال ٣طٍـ ػ٠ِ جُوؼحء 

  هىّ جُٔشٍع ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ قن ك٢ (4).ْٟٞ جُطْٜ جٍُٔضٌُز ػ٠ِ أّْ ٓط٤٘س ٖٓ جُٞجهغ ٝجُوحٕٗٞ

٣ىٙ ٣طٔػَ ه٢ ضكٍى أٓحّ هؼحء جُطكو٤ن ٤ْٔح ًٛج جُكن ذ٢ جإلوػحء جُٔى٢ٗ، ٣ٝؼطرٍ ْالـ نط٤ٍ 

ًُُي ػرطٚ جُٔشٍع ذؼٞجذؾ ٝشٍٝؽ قط٠ ال ٣طؼٓق ك٢ جْطؼٔحُٚ ، ًٔح جػط٠ ُٚ أ٣ؼح قن 

 .جُطىنَ ك٢ قحُس جٗطالم جُطكو٤ن ٝضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٖٓ ؽٍف ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس

 

 

 

 

                                                 

. 73ٓكٔى ٓك٢ جُى٣ٖ ػٞع، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص - (1)

. 70ػٞع ٓكٔى ػٞع، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص - (2)

. ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س جُؿُجت١ٍ (66)أٗظٍ جُٔحوز - (3)

، 1984شٍـ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س جُؿُجت١ٍ، و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س جُؿُجت١ٍ، ْ٘س : ٓكٔى طرك٢ ٓكٔى ٗؿْ- (4)

. 50ص 
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 ( ٖٓ جُوحٕٗٞ جألْح٢ْ ُِوؼحز50جُٔحوز ) ٝئٕ ضؼ٤٤ٖ هؼحز جُطكو٤ن ذحُٔكحًْ ٣طْ ذٔٞؾد 

 ذٔٞؾد هٍجٌ ٖٓ ٣ٍَٝ جُؼىٍ ذؼى ئْطشحٌز جُٔؿِّ جألػ٠ِ ُِوؼحز ٖٓ ذ٤ٖ هؼحز جُؿ٣ٌٜٞٔس ٝ

ٝٓ٘كٚ ؽ٣ٍوط٤ٖ ٣طْ ( 1)٣ٔحٌِ ٜٓحّ جُطكو٤ن جُوؼحت٢ ك٢ جُؿُجتٍ هؼحز ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ًُٜج جُـٍع،

: جضظحٍ ك٤ٜح هحػ٢ جُطكو٤ن ذحُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٢ٛٝ 

 . جٓح ذ٘حءج ػ٠ِ شٌٟٞ جُٔطؼٌٍ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس ٓظكٞذس ذاوػحء ٓى٢ٗ -

 .جٝ ذ٘حءج ػ٠ِ ؽِد ئؾٍجء ضكو٤ن ٣وىٓٚ ٤ًَٝ جُؿ٣ٌٜٞٔس أٝ أقى ٓٓحػى٣ٚ  -

 .ٝنالكح ُٜحي٣ٖ جُط٣ٍوط٤ٖ ال ٣ٌٔ٘ٚ جذىج جٗؿحَ أػٔحُٚ جُوؼحت٤س

شروط إجراءاخ اإلدػاء انًذٍَ   : انفرع األول

ئٕ ؽِد ضوى٣ْ شٌٟٞ ٖٓ هرَ جُٔطؼٌٍ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس ئ٠ُ هحػ٢ جُطكو٤ن ٣ٞطق ذاوػحء ٓى٢ٗ، 

ٝ ٣ططِد جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ شٍٝؽ ػىز جُُّ ضٞجكٍٛح ُورٍٞ جإلوػحء جُٔى٢ٗ، ًٔح أٝؾد ػ٠ِ 

هحػ٢ جُطكو٤ن ج١ًُ ضوىّ ج٤ُٚ جُشٌٟٞ جُٔظكٞذس ذحإلوػحء جُٔى٢ٗ إٔ ٣أٍٓ ذؼٍع جُشٌٟٞ 

. ػ٠ِ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ػٖ ؽ٣ٍن جإلذالؽ ج١ًُ ٣ؼطرٍ يٝ ؽر٤ؼس ئوج٣ٌس

 

:  شروط اإلدػاء انًذٍَ- أوال

ٛ٘حى شٍٝؽ ٝجؾد ضٞجكٍٛح ُظكس جُشٌٟٞ جُٔظكٞذس ذحإلوػحء جُٔى٢ٗ ٝ جُط٢ الذى ٖٓ 

 ( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س73/75/76جُٔٞجو )ٍٓجػحضٜح قط٠ ضٌٕٞ ٓورُٞس، ُٝوى قىوضٜح 

: ًٔح٢ِ٣

ك٢ جإلوػحء جُٔى٢ٗ ٣شطٍؽ ضوى٣ْ شٌٟٞ ٖٓ جُشهض جُٔطؼٌٍ أٓحّ هحػ٢ جُطكو٤ن، ق٤ع إٔ - 

، ٣ٝؿد جٕ  إٔ ضٌٕٞ ضكَٔ ئْْ ٓوىٜٓح ٝ ( 2)٢ٛ جُشٌٟٞ جالْحِ ك٢ ه٤حّ جإلوػحء جُٔى٢ٗ

 ضٞه٤ؼٚ، ٝجُٞهحتغ جُٔىػ٠ ذٜح ٝضح٣ٌم ضوى٣ٜٔح ٝجٕ ضٌٕٞ ًطحذ٤س،

، ٝ جُٔطؼِن ذحُٔٞؽٖ ( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س76جُٔحوز )ٝجُشٍؽ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ - 

ق٤ع  ٣ؿد ػ٠ِ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ئنط٤حٌ ٓٞؽٖ ُٚ ذىجتٍز ئنطظحص جُٔكٌٔس جُطحذغ ُٜح هحػ٢ 

جُطكو٤ن ئيج ُْ ٣ٌٖ ٣و٤ْ ذاه٤ِٜٔح، ٣ٝطْ ًٛج جالنط٤حٌ ػٖ ؽ٣ٍن ضظ٣ٍف ُىٟ ٗلّ جُوحػ٢، ٌُٖ 

ضٍى جُٔشٍع ًٛج جُشٍؽ ُالنط٤حٌ ذٔؼ٠٘ ضكى٣ى جُٔٞؽٖ ٤ُّ شٍؽح أْح٤ْح ، يُي إٔ ػىّ 

                                                 

.  15-14، ص 06/09/2004، جُٔطؼٖٔ جُوحٕٗٞ جالْح٢ْ ُِوؼحء، جُٔإٌل ك٢ 11-04هحٕٗٞ ػؼ١ٞ ٌهْ - (1)

. 15، ص2006، و ّ ٕ، جُؿُجتٍ، 2ؾٍٝز ػ٢ِ، جُْٔٞٞػس ك٢ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س، جُطكو٤ن جُوؼحت٢، جُٔؿِى- (2)
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ئنط٤حٌٙ ال ٣ٌٕٞ قحتال وٕٝ هرٍٞ جإلوػحء جُٔى٢ٗ، ق٤ع أٗٚ ئيج ُْ ٣ؼ٤ٖ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ جُٔٞؽٖ، 

كاٗٚ ال ٣ؿَٞ ُٚ إٔ ٣ؼحٌع ك٢ ػىّ ضر٤ِـٚ ذحإلؾٍجءجش، ٝػىّ ضكى٣ى ٓٞؽ٘ح ٓهطحٌ ال ٣ٍضد 

. (1)ذطالٕ جإلوػحء جُٔى٢ٗ

ًًُي ٣شطٍؽ ُورٍٞ جإلوػحء جُٔى٢ٗ ضٞجكٍ ٓح ٣ططِرٚ جُوحٕٗٞ ٓػَ وكغ ًلحُس ُىٟ هِْ ًطحذس - 

ػ٤ِٚ،  ٝ  ( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س75جُٔحوز )جُؼرؾ ًٔظح٣ٌق ُإلؾٍجءجش كوى ٗظص 

ضٍى جُٔشٍع ضكىو ًٛج جُٔرِؾ ُِِٓطس جُطوى٣ٍ٣س ُوحػ٢ جُطكو٤ن، ٣ٝطكىو قٓد ظٍٝف ٝ ؽر٤ؼس  

. ج ٝ جإلؾٍجءجش جُط٢ ضٓطُِّ ُوؼ٤س ٝئال ًحٗص شٌٞجٙ ؿ٤ٍ ٓورُٞس

ًٔح ٣شطٍؽ أ٣ؼح إٔ ضوىّ جُشٌٟٞ ئ٠ُ ػ٤ٔى جُوؼحز ك٢ جُٔكحًْ جُط٢ ٣طؼىو ك٤ٜح جُوؼحز جٓح - 

ذحٗٓرس ُٔكحًْ جُط٢ ٣ٞؾى ذٜح هحػ٢ كطوىّ ج٢ُ هحػ٢ جُطكو٤ن، ٝيُي ؽروح ُالؾٍجءجش جُٔكىوز 

( 2 ).( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س72/78جُٔٞجو )ك٢ 

ًًُي ٛ٘حى شٍؽ ٝٛٞ ػىّ قظٍٞ ٓطحذؼس هؼحت٤س ْحذوس ٣ٝؼطرٍ ًشٍؽ ٓٞػٞػ٢، يُي ئٕ - 

طىٌٝ هٍجٌ هؼحت٢ ك٢ جُوؼ٤س ذآٌحٗٚ جٕ ٣٘ل٢ هرٍٞ جالوػحء ٓى٢ٗ ػى جألشهحص جُٔؼ٤٤ٖ٘ 

 ٖٓ 73)ك٢ جُكٌْ، ُٝٞ ًحٕ جإلوػحء جُٔى٢ٗ ػى أشهحص ٓؿ٤ُٜٖٞ ٝ ًٛج ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

. (هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س

ُشهض جُٔطؼٌٍ ٗلٓٚ كوؾ جٕ ٣وىّ شٌٟٞ جُٔظكٞذس ذحإلوػحء جُٔى٢ٗ، ٝيُي ػٖ كؼَ - 

٣ٞطق ذأٗٚ ؾ٣ٍٔس ٓؼحهد ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، ؾ٘كس أٝ ؾ٘ح٣س ٝ يُي ٓح ٗظص ػ٤ِٚ 

. 20/12/2006 جُٔإٌل ك٢ 22-06جُٔؼىُس ذحُوحٕٗٞ  ( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش72جُٔحوز )

: يصُر اإلدػاء انًذٍَ- ثاَُا

  ٤ًَُٞ جُؿ٣ٌٜٞٔس إٔ ٣أٍٓ ذكلع جألٌٝجم جيج ٌجٟ جٕ ال ٓؿحٍ ٤ٍُِٓ ك٢ جُىػٟٞ ٝذًٜج 

كإ ٓظ٤ٍ جإلوػحء جُٔى٢ٗ ٣طأغٍ أٓحّ  ِْطس جُطكو٤ن ذٔظ٤ٍ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس  

ال ٣طرو٠ أٓحّ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ئال إٔ ٣ِؿأ ئ٠ُ ِْطس جُكٌْ ػٖ ؽ٣ٍن جإلوػحء جُٔرحشٍ ٝك٢ قحُس 

ضٞجكٍ جُشٍٝؽ جُالَٓس ًُُي، أٓح ئيج طىٌ ذؼى ئٗطٜحء جُطكو٤ن ذوٍجٌ جٗٚ ٤ُّ ذحٌٓحٗٚ جهحٓس 

 ٖٓ هحٕٗٞ 173ُِٔحوز ) أ٣حّ ؽروح 03جُىػٟٞ ًحٕ ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ إٔ ٣طؼٖ ك٢ ًٛج جُوٍجٌ ك٢ أؾَ 

، ٝ ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔىػ٢ ٓى٤ٗح جُكن ك٢  ٓطحذؼس ٤ٍْ ئؾٍجءجش جُطكو٤ن (جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س

                                                 

. 157ْٔحض٢ جُط٤د، جٍُٔؾغ ْحذن، ص- (1)

. 63أقٔى شٞه٢ جُشِوح٢ٗ، جٍُٔؾغ ْحذن، ص- (2)
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 ٖٓ 105جُٔحوز )ػٖ ؽ٣ٍن ٓكح٤ٓٚ ، ٝػ٠ِ هحػ٢ جُطكو٤ن إٔ ٣ٞكٍ ُٚ يُي جُكن ٝيُي قٓد 

، ٣ٝؿد جٕ ٣رِـٚ ذٌَ جألٝجٍٓ جُظحوٌز ك٢ هؼ٤طٚ ٝ جػِٔٚ ذٜح ٝ (هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س

.   ْحػس 24يُي ذٌطحخ ٓٞط٠ ػ٤ِٚ ئ٠ُ ٓكح٢ٓ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ك٢ أؾَ 

  ؿ٤ٍ ؾحتُ ٖٓ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ج١ًُ ُْ ٣ىع ذكوٞهٚ جُٔى٤ٗس هرَ طىٌٝ ًٛج جُوٍجٌ إٔ ٣طؼٖ 

ك٢ جُوٍجٌ ذأال ٝؾٚ إلهحٓس جُىػٟٞ ، جٓح ئيج أطرف ٜٗحت٤ح إلْط٘لحي ؽٍم جُطؼٖ أٝ ُلٞجش 

( 1 ).٤ٓؼحوٛح، كإ ٣ـحُن جُط٣ٍن جُؿُجت٢ أٓحّ جُٔؼٌٍٝ كال ٣ٓطط٤غ ئال ؽ٣ٍن جُوؼحء جُٔى٢ٗ

تذخم انًجٍُ ػهُه أياو لضاء انتحمُك : انفرع انثاٍَ

٣ٌٖٔ ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔؼٌٍٝ جُطىنَ ك٢ جُٔطحذؼس جُط٢ قًٍص ٖٓ ؽٍف ٓىع ٓى٢ٗ أنٍ   

ذطأ٤ْٓٚ ًطٍف ٓى٢ٗ أٝ ٖٓ ؽٍف ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ ًَ ٍٓقِس ٖٓ جُطكو٤ن ئ٠ُ  

، ( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س74جُٔحوز )ؿح٣س أٍٓ هحػ٢ جُطكو٤ن أٝ هٍجٌ ؿٍكس جإلضٜحّ 

. (2)ئهلحُٚ ٝ يُي ذطظ٣ٍف ًطحذ٢ أٝ شل١ٞ أٓحّ هحػ٢ جُطكو٤ن ذشٌٟٞ ٓوطٍٗس ذطِد جُطؼ٣ٞغ

  ٗالقع إٔ هحػىز جُطوحػ٢ ػ٠ِ وٌؾط٢ ال ضطرن ك٢ ٍٓقِس جُطكو٤ن، كحُشهض ج١ًُ ُْ 

٣طأّْ ًطٍف ٓى٢ٗ أٓحّ هحػ٢ جُطكو٤ن ٣ٌٔ٘ٚ يُي أٓحّ ؿٍكس جإلضٜحّ، جٓح ذحُ٘ٓرس ُطىنَ ٛٞ 

جُٔورٍٞ أٓحّ ؿٍكس جإلضٜحّ، ذ٤٘ٔح جُشٌٟٞ جُٔر٤٘س ػ٠ِ ٝهحتغ ؾى٣ىز ال ٣ٌٖٔ هرُٜٞح ئال أٓحّ هحػ٢ 

جُطكو٤ن، ٝٓ٘ٚ جُطىنَ ٓورٞال ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ُِؼٌٍ جُٔطحُد ذطؼ٣ٞؼٚ ػالهس ٓرحشٍز ٓغ جُلؼَ 

 .جُٔطحذغ ك٢ جُوؼ٤س

ًٛج ٝئٕ ضىنَ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ أٓحّ هؼحء جُطكو٤ن ٣حًى ٝؾٞو جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس جُط٢ ذٞشٍش ٖٓ 

ؽٍف ٤ًَٝ جُؿ٣ٌٜٞٔس أٝ ٓىػ٢ ٓى٢ٗ أنٍ، ٝذحُ٘ط٤ؿس كاٗٚ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ؽٍكح ٓ٘ؼٔح، ًٝٛج 

٣وىّ ُٚ ػٔحٗحش ٢ٛ ػىّ جُُجٓٚ ػ٠ِ وكغ ٓظح٣ٌق ئكططحـ جُىػٟٞ جػحكس ج٠ُ ػىّ ٓٓحءُطٚ ك٢ 

 .ذاػطرحٌ أٗٚ ٤ُّ ٛٞ ٖٓ قٍى جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس- ًٛٙ جُكحُس ئيج ٓح ضْ ضرٍتس جُٔطْٜ

 

 

 

 

 

                                                 

.  30، ص1995ٓظطل٠ ٓؿى١ ٍٛؾس، جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُوؼحء جُؿ٘حت٢، وجٌ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، جإلٌْ٘ى٣ٌس، - (1)

أطٍٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ك٢ جُطش٣ٍغ ٝ جُوؼحء ٝ جُلوٚ، ٤ًِس جُكوٞم ؾحٓؼط٢ جإلٌْ٘ى٣ٌس ٝ ذ٤ٍٝش، : ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ- (2)

. 413، ص1997
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انًثحث انثاٍَ 

 دور انًجٍُ ػهُه و حمىله أياو لضاء انحكى

  ٣طْ ٓ٘حهشس جُوؼ٤س ك٢ ؾِٓس جُكٌْ أٓحّ جُهظّٞ ك٢ ٍٓقِس جُٔكحًٔس جُط٢ ضوحّ ػِ٘ح جٓحّ 

جُشؼد ٖٓ جؾَ ٓطحذؼس ئؾٍجءجضٜح قؼ٣ٌٞح، أٝ ػٖ ؽ٣ٍن جُ٘شٍ إلذؼحو جُشرٜحش ػٖ جُوحػ٢ 

. (1 )ك٢ ػىجُطٚ

  إٔ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٣طٔطغ ذكوٞم ًػ٤ٍز ك٢ ٍٓقِس جُطكو٤ن، جذطىجء ٖٓ جُىٌٝ ج١ًُ ٣ِؼرٚ ك٢ 

ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ئ٠ُ ؾحٗد ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس، ًٔح جٕ وٌٝٙ ال ٣وطظٍ ػ٠ِ ًٛٙ جٍُٔقِس 

كوؾ ذَ ٣ٔطى ئ٠ُ هؼحء جُكٌْ أ٣ؼح، كايج ٓح ُؿأ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔؼٌٍٝ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس ئ٠ُ جُطىنَ 

ٓرحشٍز أٓحّ هؼحء جُطكو٤ن أٝ جإلوػحء ٓى٤ٗح ، ٝ طىٌ أٍٓ ذؼى يُي ذاقحُس جُوؼ٤س ػ٠ِ جُٔكٌٔس 

جُٔهطظس، ٛ٘ح ٤ْطْ ؽٍـ جُىػ٤٣ٖٞ جُٔى٤ٗس ٝ جُؼ٤ٓٞٔس أٓحٜٓح ٣ٝؼط٢ ُِٔؿ٠٘ ػ٤ِٚ قوٞهٚ 

ذاػطرحٌٙ نظٔح ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جُطحذؼس ُِىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ْٝط٘حٍٝ ك٢ ًٛج جُٔركع قوٞم 

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ نالٍ ئضظحٍ ِٓلٚ جُؿُجت٢ ذحُٔكٌٔس ٝ يُي ك٢ ٓطِر٤ٖ، جُٔطِد جالٍٝ ٗٓطؼٍع 

نالُٚ ُإلوػحء جُٔرحشٍ أٓحّ جُوؼحء ٝ ٗططٍم القوح ك٢ ٓطِد غح٢ٗ ئ٠ُ قوٞم جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ 

. جُٔىػ٢ ٓى٤ٗح

حك انًجٍُ ػهُه فٍ االدػاء انًثاشر اياو لضاء انحكى : انًطهة األول

  ذؼى ٌكغ جُوؼ٤س أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س جُٔهطظس ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُكن ك٢ جُطىنَ ك٢ 

جُهظٞٓس جُؿ٘حت٤س، ٝ ُٚ إٔ ٣كٍى جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٓرحشٍز ذط٤ٌِق جُٔطْٜ ذحُكؼٌٞ أٓحّ 

جُٔكٌٔس، ًٝٛج جُكن جػط٢ ُٚ ٤ًِْٞس ٍُهحذس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس، ٌُٖ ال ٣طظٌٞ ئْطؼٔحُٚ ػ٠ِ 

. جإلؽالم يُي جٕ ُٚ جغحٌ ٓطٍضرس ػ٤ِٚ ٝ شٍٝؽح ضؼرطٚ

 

 

 

 

                                                 

ذطالٕ ئؾٍجءجش جُطكو٤ن ٝ ؽٍم جُطؼٖ ك٢ جألقٌحّ، ٓؿِس جُشٍؽس جُؿُجت٣ٍس، ٓى٣ٍ٣س جألٖٓ جُٞؽ٢٘، ػىو : هحو١ٌ ػٍٔ- (1)

. 11، ص1999، ٗٞكٔر59ٍ
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: اإلدػاء انًثاشر: انفرع األول

 ٛٞ ئؾٍجء ًطحذ٢ ٓٞؾٚ ألقى أؽٍجف جُهظٞٓس ضؼِٖ ك٤ٚ جُٔكٌٔس، ػٖ ٌٓحٕ جُٔكٌٔس  ٝ ضح٣ٌم 

ْحػس جُؿِٓس، ٝجُٜىف ٖٓ جُكؼٌٞ ٝجػطحء ٝطق ٓكَ جُُ٘جع ُؼٔحٕ قن جُىكحع، ٝٓ٘ٚ 

 ٣ٝؼطرٍ ؽ٣ٍوس ُِط٤٤ٍٓ ػ٠ِ (1).جُط٤ٌِق ئؾٍجء ٖٓ ئؾٍجءجش جُطكو٤ن ذؼى ٌكغ جُىػٟٞ هؼحت٤ح

، (2)ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس قط٠ ال ضوغ ٝقىٛح ك٢ ٌكغ ٓؿٔٞػس ٓطؼىوز ٖٓ جُىػحٟٝ جُػح٣ٞٗس جُطحكٜس

وػٞز - ذٞطلٚ ؽٍكح ٓى٤ٗح–ُِٔطؼٌٍ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ػٖ ؽ٣ٍن جُط٤ٌِق ذحُكؼٌٞ جُٔرحشٍ 

جُٔىػ٠ ػ٤ِٚ أٝ جُٔطْٜ أٓحّ هؼحء جُكٌْ ذحُ٘ٓرس ُِؿ٣ٍٔس جٍُٔضٌرس ٝ ٢ٛ ؾ٘كس ٣ٌٕٞ جُطكو٤ن 

 ٌٌٍٓ ٖٓ هحٕٗٞ 337ك٤ٜح ؿ٤ٍ ئؾرح١ٌ أٝ ٓهحُلس ال ضططِد ضكو٤وح ،ٝ ٛٞ ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ك٢ جُلوٍز  جأل٠ُٝ ٜٓ٘ح ق٤ع قىوش قحالش جإلوػحء جُٔرحشٍ ك٢ نّٔ 

قحالش ، ق٤ع ٣ٌٕٞ ٝ ٤ًَ جُؿ٣ٌٜٞٔس ُِٓٓح ذط٤ٌِق جُٔطْٜ ذحُكؼٌٞ ذ٘حءج ػ٠ِ ؽِد جُٔىػ٢ 

جُٔى٢ٗ، جٓح جُلوٍز جُػح٤ٗس ٜٓ٘ح جػطص ٤ًَُٞ جُؿ٣ٌٜٞٔس جُِٓطس جُطوى٣ٍ٣س ك٢ يُي ٝ ًٛج ٓحػىج 

. جُؿٍجتْ جًًٌُٔٞز ك٢ جُٔحوز جُٓحذوس

: صفح انًذػٍ تانحك انًذٍَ: أوال

  ٓ٘ف جُٔشٍع ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس طلس جإلوػحء جُٔى٢ٗ ٝ ٛٞ ك٢ جؿحُد جألق٤حٕ 

جُٔطؼٌٍ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس، ٝ ًٛج جُطٍجذؾ ذ٤ٖ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٝ جُٔطؼٌٍ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس هى ٣ٍُٝ ك٢ 

ذؼغ جألق٤حٕ ج١ إٔ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٤ُّ ُٚ قن جإلوػحء جُٔرحشٍ ئيج ُْ ٣ظرٚ ػٌٍ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس 

ٖٓ ؾٜس ٝ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ ٣كن ُشهض آنٍ ٓطؼٌٍ ٝ ُٞ ُْ ٣ٌٖ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ إٔ ٣ىػ٢ 

. ذكوٞهٚ جُٔى٤ٗس

 ٝ ٣ؼٞو جُٓرد ك٢ قظٍ قن جإلوػحء جُٔرحشٍ ػ٠ِ جُٔطؼٌٍ وٕٝ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ذظلس ػحٓس ئال 

إٔ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ال ٣طْ ئال ضأغٍج ذىػٟٞ ٓى٤ٗس أْحْٜح جُؼٌٍ ج١ًُ ُكن ٌجكؼٜح ٖٓ 

جُؿ٣ٍٔس، ٝ ذٔح جٕ جُٜىف جُكو٤و٢ ٛٞ ػٔحٕ ضٞه٤غ جُؼوحخ ػ٠ِ جُؿح٢ٗ، ٌُٖ ٤ُّ ٖٓ 

جُٔؼوـــــٍٞ إٔ ٌٍٗ٘ ػ٤ِـــٚ ًٛج يُي جُكــن ذٔؿٍو ًٞٗـٚ ُْ ٣ــىع ذكوـــٞم ٓى٤ٗــس،  
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ٝٗوىٓٚ ُـ٤ٍٙ كوؾ ألٗٚ جطحذٚ ػٌٍ ٛٞ ذحُطأ٤ًى أهَ ػ٠ِ أْحِ إٔ يُي ٓٔح ٣ؿؼَ ضك٣ٍي 

  (1 ).جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ذٞجْطس جألكٍجو ٖٓ ضٞجذغ ٓظحُكٜح جُٔى٤ٗس جُ٘حشثس ػٖ جُؿ٣ٍٔس

 ٝ جُؼٌٍ ٛ٘ح ٣شطٍؽ جٕ ٣ٌٕٞ ٓرحشٍ ُورٍٞ جإلوػحء ق٤ع ال ٣ؼطى ذحُؼٌٍ جُـ٤ٍ ٓرحشٍ ٓػال 

. ك٤ٔح ٣ِكن وجت٢٘ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٖٓ ٗوض ك٢ يٓطٚ جُٔح٤ُس ذٓرد جُؿ٣ٍٔس جُط٢ ٝهؼص ػ٤ِٚ

  ٣ٍكغ جُٔطؼٌٍ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس ئ٠ُ جُٔكٌٔس ٓرحشٍز وػٟٞ ؾ٘حت٤س ٢ٛٝ جُىػٟٞ جُٔرحشٍز 

ػ٠ِ ٖٓ ٣طْٜ ذحٌضٌحذٜح ػىٙ ، ٝ ٢ٛ قن شهظ٢ ُِٔطؼٌٍ ال ٣ٌِٜٔح ؿ٤ٍٙ، ٝط٘لص ٓرحشٍز 

. الٜٗح ُْ ضٍٔ هرَ ٌكؼٜح ذحُط٣ٍن جُطر٤ؼ٢ ٝ ٛٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس

  ٝ ذٔح جٕ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٢ٛ وػٟٞ ضؼ٣ٞغ، ٣ؿد ػ٠ِ جُٔطؼٌٍ ضوى٣ْ و٤َُ جُؼٌٍ 

ج١ًُ أطحذٚ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس، ًٔح جٕ جُٔىػ٢ ق٤ٖ ٣رحشٍ جُىػٟٞ جُؿُجت٤س ذحوػحتٚ ال ٣طظٍف 

٤ٗحذس ػٖ جُٔؿطٔغ ٝٓ٘ٚ ٣طٍضد ػ٠ِ يُي إٔ ضؿ١ٍ ػ٤ِٚ ؾ٤ٔغ جُو٤ٞو ذظلطٚ جُشهظ٤س، ٝ ئٗٔح 

جُوح٤ٗٞٗس جُط٢  ضؿد ِْطس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ ضك٣ٍي ًٛٙ جُىػٟٞ، ٓػَ ه٤ٞو جُطِد ٝ جإليٕ 

. جُشٌٟٞ

  ُِٝٔطؼٌٍ إٔ ٣ط٘حٍَ ػٖ وػٞجٙ جُٔى٤ٗس، وٕٝ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس جُط٢ قًٍٜح ذحإلوػحء 

جُٔرحشٍ، ج٣ؼح جٕ قن ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ال ٣هُٞٚ ٓرحشٍضٜح أٝ ئْطؼٔحُٜح ، ألٕ ًٛج 

 (2 ).جإلْطؼٔحٍ ٖٓ ئنطظحص ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝقىٛح

: شروط اإلدػاء انًثاشر-  ثاَُا

  ذحٌٓحٗ٘ح جٕ ٗٓطهِض ٓؿٔٞػس جُشٍٝؽ جُٞجؾد ضٞجكٍٛح ك٢ جإلوػحء جُٔرحشٍ، ق٤ع جٗٚ 

ال ٣ٞؾى ك٢ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ٗض ٝجػف ٣كىوٛح ئال ٓح يًٍ ك٢ جُلوٚ ٓطلوح ػ٤ِٚ ٝ 

هؼحء، جُشٍٝؽ جُٓحذوس ٢ٛ جُط٢ ضٍْْ ُ٘ح ٗطحم ٓٔحٌْس جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ًُٜج جُكن ًكن جػط٢ ُٚ 

. ٖٓ ؽٍف جُوحٕٗٞ ضطكٍى ٖٓ نالُٚ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس
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  ًٝٛٙ جُشٍٝؽ ضٍضرؾ ذكحُس جُؿ٣ٍٔس ٓهحُلس أٝ ؾ٘كس، ًٔح ٣طؼِن ذٌٕٞ جُؿ٣ٍٔس جُٔىػ٠ 

ك٤ٜح ٖٓ جُؿٍجتْ جُكحتُ ك٤ٜح جإلوػحء ٓرحشٍز، ٝ أن٤ٍج ًٕٞ ًَ ٖٓ جُىػ٤٣ٖٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٝ جُٔى٤ٗس 

: ٓورُٞطحٕ ٝ ك٤ٔح٢ِ٣ ضلظ٤َ ًُُي

ضٍكغ  ( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س333) ًٔح ٗظص جُٔحوز :انشرط انًتؼهك تُىع انجرًَح- أ

جُؿٍجتْ جُٔهطظس ذ٘ظٍٛح ئٓح ذط٣ٍن جإلقحُس ئ٤ُٜح ٖٓ - ٓكٌٔس جُؿ٘ف ٝ جُٔهحُلحش- ك٢ جُٔكٌٔس

جُؿٜس جُوؼحت٤س جُٔ٘ٞؽ ذٜح ئؾٍجء جُطكو٤ن ٝ ئٓح ذكؼٌٞ أؽٍجف جُىػٟٞ ذاٌجوضْٜ ذحألٝػحع 

ٝ ئٓح ذحُط٤ٌِق ذحُكؼٌٞ ٣ِْٓ ٓرحشٍز  ( ٖٓ ٗلّ جُوح334ٕٞٗ)جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحوز 

ُِٔطْٜ ٝ ئ٠ُ جألشهحص جُٔٓإ٤ُٖٝ ػٖ جُؿ٣ٍٔس، ٝ ئٓح ذططر٤ن ئؾٍجء جُطِرّ ذحُؿ٘كس 

. ٝٓح ذؼىٛح ( ٖٓ ٗلّ جُوح338ٕٞٗ)جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحوز 

، أٝ هحٕٗٞ (531 ٝ 338جُٔحوز )ًٔح إٔ جُ٘ض ًحٕ ط٣ٍف ْٞجء ك٢ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُل٢ٍٓٗ 

. ( 337ٌٌٍٓ ٝ 333جُٔحوز )جإلؾٍجءجش جُؿُجت١ٍ 

  إٔ جُؿ٘ح٣س ؾ٣ٍٔس نط٤ٍز، ٝ جُؼوٞذحش جُٔوٌٍز ُٜح ؾ٤ٓٔس ٝضظٍٜ جُكٌٔس ٖٓ ضو٣ٍٍ 

جُٔشٍع ُكن جإلوػحء جُٔى٢ٗ ُِٔؼٌٍٝ ك٢ جُٔهحُلحش ٝ جُؿ٘ف وٕٝ جُؿ٘ح٣س، إٔ هظٍقن 

إلوػحء جُٔرحشٍ ػ٠ِ جُؿ٘كس ٝجُٔهحُلس ٣ؼطٔى ػ٠ِ ؽر٤ؼس ٛحض٤ٖ جُؿ٣ٍٔط٤ٖ ٝال ٣ؼطٔى ػ٠ِ ٗٞع 

جُٔكٌٔس جُٔهطظس ذ٘ؼٍٛح، ٝذًُي  كوى ٣ٍٟ أؿِد جُلوٜحء ػ٠ِ ؾٞجَ جإلوػحء جُٔرحشٍ ٓػال ك٢ 

 (1)جُؿ٘ف ػٔٞٓح ْٞجء ٗظٍ ك٤ٜح ذٔكٌٔس جُؿ٘ف أٝ جُؿ٘ح٣حش 

هى  ( ٌٌٍٓ ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س337)  ًٔح إٔ جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ ٝذ٘ض جُٔحوز 

ئٗطٜحى قٍٓس ٍُٓ٘، جُوًف ؾ٣ٍٔس :  ؾٍجتْ 5٢ٛٝقظٍ قحالش جُط٤ٌِق جُٔرحشٍ ذحُكؼٌٞ ك٢ 

ضٍى جألٍْز، ػىّ ض٤ِْٓ جُطلَ، ئطىجٌ ش٤ي ذىٕٝ ٌط٤ى، كالذى ٖٓ جُكظٍٞ ػ٠ِ ضٍن٤ض 

. ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ جُكحالش جألنٍٟ

: ػذو حظر إستؼًال اإلدػاء انًثاشر- ب

  ٗؿى كٌٍز ػىّ قظٍ ئْطؼٔحٍ جإلوػحء جُٔرحشٍ، ئػحكس ئ٠ُ جُشٍؽ جُٔطؼِن ذ٘ٞع 

جُؿ٣ٍٔس،  كوى ه٤ى جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ ٝ قظٍ ئْطؼٔحٍ جإلوػحء جُٔرحشٍ ك٢ ػىز قحالش ًًٍٗٛح 

: ًٔح٢ِ٣
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  ذحُ٘ٓرس ُِؿ٘ف ٝ جُٔهحُلحش جٍُٔضٌرس نحٌؼ جُوطٍ جُؿُجت١ٍ، كوؾ قظٍ جُٔشٍع 

جُؿُجت١ٍ ئْطؼٔحٍ قن جإلوػحء جُٔرحشٍ ُِٔطؼٌٍٖٓ جُؿ٣ٍٔس ئيج ًحٗص جُؿ٣ٍٔس ٓشٌِس ؾ٘كس 

ٖٓ هحٕٗٞ  (583ٝ 582)أٝٓهحُلس ئٌضٌرص وجنَ جُوطٍ جُؿُجت١ٍ ٝيُي قٓد جُٔحوض٤ٖ 

جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س، جُط٢ ال ضؿ٤ُ ٌكغ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ػ٠ِ ٍٓضٌد جُؿ٣ٍٔس ك٢ جُهحٌؼ ئ٠ُ 

ئيج ػحو جُؿح٢ٗ ئ٠ُ جُؿُجتٍ ُْٝ ٣ػرص أٗٚ قٌْ ػ٤ِٚ ٜٗحت٤ح ك٢ جُهحٌؼ ٝ إٔ ٣ػرص ك٢ قحُس جُكٌْ 

ذحإلوجٗس أٗٚ هؼ٠ جُؼوٞذس أٝ ْوطص ػ٘ٚ ذحُطوحوّ أٝ طَ ػ٠ِ جُؼلٞ ػٜ٘ح، ٝ ٣لٍٓ ًٛج جُو٤ى إٔ 

جُؿُجتٍ جُط٢ ضٍضٌد ك٢ جُهحٌؼ هى ضٞؾى ضٞؾى ٓؼٜح ذؼغ جإلػطرحٌجش جُط٢ ٣طٞهق ٓؼٜح 

جُطوحػ٢ ػٜ٘ح، ًٔح هى ضكطحؼ ئ٠ُ ًػ٤ٍ ٖٓ جُ٘لوحش ٓٔح ٣وطؼ٢ إٔ ٣طٍى ضوى٣ٍ ٓىٟ ٓالتٔس ٌكغ 

جُىػٟٞ ػٜ٘ح ٤ُِ٘حذس ٝقىٛح، كايج ٌكؼص جُىػٟٞ ػٖ ٓهحُلس أٝ ؾ٘كس ٝهؼص ك٢ جُهحٌؼ ٖٓ 

جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ذط٣ٍن ض٤ٌِق جُٔطْٜ ذحُكؼٌٞ ٓرحشٍز أٓحّ جُٔكٌٔس، ٝؾد جُكٌْ ذؼىّ هرٍٞ 

. جُىػٟٞ ال جُكٌْ ذؼىّ جإلنطظحص

  ًٔح ال ٣ط٤ف  هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ذٍكغ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س 

ذط٣ٍن جإلوػحء جُٔرحشٍ ئيج ًحٕ هى طىٌ أٍٓ ٖٓ هحػ٢ جُطكو٤ن أٝ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذظلطٜح ؾٜس 

 ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش 163)ضكو٤ن ذؼىّ ٝؾٞو ٝؾٚ إلهحٓس جُىػٟٞ ٝ يُي ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

. ُْٝ ٣ٓطأٗلٚ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ك٢ ٤ٓؼحو ئْطأٗلٚ كأ٣ىضٚ جُٔكٌٔس (جُؿُجت٤س

  ًًُي ٣كؼٍ ٌكغ جُىػٟٞ ػٖ ؽ٣ٍن جإلوػحء جُٔرحشٍ ئيج ًحٗص جُىػٟٞ ٓٞؾٜس ػى 

أقى أػؼحء جُكٌٞٓس أٝ هحع أٝ ٓٞظق أٝ أقى ٌؾحٍ جُؼرؾ ُؿ٣ٍٔس ٝهؼص أغ٘حء ٝظ٤لطٚ أٝ 

 ٖٓ 577 ئ٠ُ 573)ذٓرٜح، ق٤ع ضطرن ك٢ ًٛٙ جُكحُس جإلؾٍجءجش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔٞجو 

 (1). (هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س

ٝػ٠ِ جُكظٍ إٔ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ال ٣ِٔي ك٢ شإٔ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس أًػٍ ٓٔح ضِٔي 

ػٖ ٓرحشٍز جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔسضو٤ى - ًؿٜس ئضٜحّ- ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس، كايج ٓح ؿِص ٣ى ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس

  .ذ٘لّ جُو٤ى جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ

ٝ جُكحُس جُط٢ ضٌٕٞ ك٤ٜح ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس هى قًٍص جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ْٞجء ذٔرحشٍز أقى ئؾٍجءجش 

جُطكو٤ن أٝ ذٍكؼٜح ٓرحشٍز أٓحّ جُٔكٌٔس ٢ٛ قحُس ٝؾٞو ضكو٤ن ٓلطٞـ، ق٤ع ٣طؼ٤ٖ ػ٤ِٚ 

                                                 

.  524ٓكٔى ٓكٔٞو ْؼ٤ى، جٍُٔؾغ ْحذن، ص- (1)
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جإلٗطظحٌ قط٠ ض٘ط٢ٜ ِْطس جُطكو٤ن ٖٓ ضكو٤وٜح ٝجُطظٍف ك٤ٚ، كٜ٘ح ُْ ٣ٌٖ ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ إٔ ٣ِؿأ 

. ئ٠ُ جإلوػحء جُٔرحشٍ 

  إٔ جإلوػحء جُٔرحشٍ هى ٣ؿَٞ أٓحّ جُٔكحًْ جإلْطػ٘حت٤س، كحُوحٕٗٞ ُْ ٣ٔ٘ف ًٛٙ جُٔكحًْ 

جإلنطظحص ذحُلظَ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جُطحذؼس ُِىػٟٞ جُؿ٘حت٤س، ئي ُْ ٣ؿُ هرٍٞ جُىػٟٞ 

. جُٔى٤ٗس أٓحّ ًٛٙ جُٔكحًْ أطال

: أٌ تكىٌ كم يٍ انذػىٍَُ انؼًىيُح و انًذَُح يمثىنح- ج

 إٔ ئنطظحص جُٔكحًْ جُؿُجت٤س ذ٘ظٍ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ئْطػ٘حت٢ :لثىل انذػىي انؼًىيُح- 1

 (1 )٣أض٢ ضرؼح ُِىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ًُُي ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٓورُٞس

  ٣ٝوظى ذورٍٞ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس أٝ ؾٞجَ هرُٜٞح أٗٚ ٤ُّ ٖٓ ٓحٗؼح ٣كٍٞ وٕٝ ضك٣ٌٍٜح 

 (2).ك٤ٔح ُٞ أٌجوش ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس يُي، ْٞجء ًحٕ ًٛج جُٔحٗغ ٓإذىج أٝ ٝهط٤ح

  ئيج ًحٕ هى ٝهغ ْرد ٖٓ أْرحخ ئٗوؼحتٜح ال ضٌٕٞ  جُىػٟٞ ٓورُٞس، أٝ ًحٕ ٛ٘حى ه٤ى 

. ٓطؼِن ذشٌٟٞ أٝ ؽِد أٝ ئيٕ، ُْ ٣ٍكغ ذؼى أٝ إٔ جُٞجهؼس ال ضشٌَ ؾ٣ٍٔس ك٢ قى يجضٜح

  ًٔح ضٌٕٞ ؿ٤ٍ ٓورُٞس ئيج ٌكؼص ػٖ ؾ٘ح٣س أٝ ؾ٘كس ال ٣ؿَٞ جإلوػحء جُٔرحشٍ ك٤ٜح، أٝ 

ذاؾٍجءجش ؿ٤ٍ طك٤كس، أٝ ػى أشهحص ٤ُّ ٖٓ قن جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ػىْٛ ٓرحشٍز ئال ٖٓ 

. نالٍ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ أٓحّ ٓكٌٔس ال ٣ظف جإلوػحء جُٔى٢ٗ أٓحٜٓح

:  لثىل انذػىي انًذَُح - 2

  ئٕ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٢ٛ جُط٣ٍن جُط٢ ٣ٌِٜٓح جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٤ُطٍـ ٖٓ نالُٜح جُىػٟٞ 

جُؼ٤ٓٞٔس ػ٠ِ جُوؼحء جُؿُجت٢ كايج ًحٗص جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ؿ٤ٍ ٓورُٞس ٍُكؼٜح ٖٓ ؿ٤ٍ ي١ طلس 

أٝ ُؼ٤د ك٢ جإلؾٍجءجش ٓرطَ ُِط٤ٌِق ذحُكؼٌٞ، كأٗٚ ٣٘رـ٢ ػ٠ِ ػىّ هرُٜٞح ػىّ هرٍٞ 

 (3)جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس أ٣ؼح

  ٝػ٤ِٚ ٛ٘حى شٍؽ ُورٍٞ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس إٔ إٔ ضٌٕٞ ٍٓكٞػس ٖٓ ي١ طلس ُٚ طحُف ك٢ 

جُىػٟٞ، ضٌٕٞ ئؾٍجءجضٜح طك٤كس ، ٝإٔ ال ضٌٕٞ هى ٌكؼص ئ٠ُ ٓكٌٔس ؿ٤ٍ ٓهطظس ذحُلظَ 

ٝإٔ ال ٣ٌٕٞ هى ْوؾ قن جُٔىػ٢ ك٢ ٌكؼٜح، ًٔح ضٌٕٞ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ؿ٤ٍ ٓورُٞس ئيج . ك٤ٜح

                                                 

. 141ٓك٢٤ جُى٣ٖ ػٞع، جٍُٔؾغ ْحذن، ص- (1)

. 164-136، ص1957ػرى جُٞٛحخ قٞٓى، أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ٗظ٣ٍح ٝػ٤ِٔح، جُطرؼس جُػحُػس، وٓشن، - (2)

. 117ؾ٘ى١ ػرى جُٔحُي، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص(- 3)



  

  -28-  

ًحٕ جُط٤ٌِق ذحُكؼٌٞ ذحؽال يُي إٔ طكس ًٛج جُط٤ٌِق ٛٞ جُشٍؽ جُرى٢ٜ٣ إلضظحٍ جُٔكٌٔس 

 (1 ).ذحُىػٟٞ

إجراءاخ اإلدػاء انًثاشر : انفرع انثاٍَ

  ئٕ ض٤ٌِق جُٔطْٜ ذحُكؼٌٞ ض٤ٌِلح ٓرحشٍ أٓحّ ٓكٌٔس جُؿ٘ف ٝ جُٔهحُلحش أٝ ٓكٌٔس 

جُؿ٘ح٣حش ذحُ٘ٓرس ُِؿ٘ف جُط٢ ضهطض ذ٘ظٍٛح ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش ٖٓ هرَ جُٔىػ٢ ذحُكوٞم جُٔى٤ٗس، 

ٛٞ جإلؾٍجء ج١ًُ ضطكٍى ذٚ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٖٓ ؽٍف جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ق٤ع ٣وّٞ ًٛج جألن٤ٍ 

ذطوى٣ْ ض٤ٌِق ُِٔطْٜ ذحُٔػٍٞ أٓحّ ٓكٌٔس جُؿ٘ف ٝ جُٔهحُلحش ٣ِْٓ ئ٤ُٚ ذٔكَ ئهحٓطٚ، أٝ ُشهظٚ 

 ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش  439جُٔحوز )ؽروح ألقٌحّ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس 

٣ٝطْ جُط٤ٌِق ذحُكؼٌٞ أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س هرَ جٗؼوحو جُؿِٓس ذ٤ّٞ ًحَٓ ػ٠ِ جألهَ  (جُؿُجت٤س

  (2 ).ك٢ جُٔهحُلحش ٝ غالغس أ٣حّ ػ٠ِ جألهَ ك٢ جُؿ٘ف ؿ٤ٍ ٓٞجػ٤ى ٓٓحكس جُط٣ٍن

  ٣ِٝطُّ ػ٠ِ ٌجكغ جُىػٟٞ جهٍجٌ ٓٔػَ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔهطظس ذظٌٞز ٖٓ 

. (3)أٍٓ جُط٤ٌِق ذحُكؼٌٞ، ٤ُط٠ُٞ ٓرحشٍز جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس أٓحّ جُٔكٌٔس

  ُٝٔح ًحٕ جإلوػحء جُٔرحشٍ ٣طٍـ ػ٠ِ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ًال ٖٓ جُىػ٤٣ٖٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٝ 

جُٔى٤ٗس، كأٗٚ ٣ؿد إٔ ضشَٔ طك٤لس جُط٤ٌِق ذحُكؼٌٞ ػ٠ِ ٓٞػٞع جإلضٜحّ، ٓغ جإلشحٌز ئ٠ُ 

جُ٘ض جُوح٢ٗٞٗ ج١ًُ ٣ؼحهد ػ٤ِٜح ٖٓ ؾٜس، ٝ ػ٠ِ جُطؼ٣ٞغ جُٔطِٞخ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ، 

ذحإلػحكس ئ٠ُ يًٍ جُٔكٌٔس جُط٢ ٌكغ ئ٤ُٜح جُُ٘جع، ٝ ٌٓحٕ َٝٓحٕ ٝضح٣ٌم جُؿِٓس، ٣ٝؼ٤ٖ ك٤ٚ 

ٖٓ هحٕٗٞ  (440جُٔحوز )طلس جُٔطْٜ ٝ جُٔٓإٍٝ ٓى٤ٗح أٝطلس جُشحٛى ػ٠ِ جُشهض جًًٌُٔٞ 

. (4)جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س

  ٣ٝؼطرٍ ضكى٣ى جُطٜٔس ٝ ضح٣ٌم جُؿِٓس ٖٓ جُر٤حٗحش جُؿ٣ٍٛٞس جُط٢ ٣طٍضد ػ٠ِ ئؿلحُٜح 

 ًٔح ضطؼٖٔ ٌٝهس (5)جُرطالٕ ألٕ ضكى٣ى جُـح٣س ٖٓ جُط٤ٌِق ذحُكؼٌٞ ٣طٞهق ػ٠ِ ٣ًٖٛ جُر٤ح٤ٖٗ

يًٍ ضح٣ٌم ئػالٕ : جُط٤ٌِق ذحُكؼٌٞ ػحوز ذؼغ جُر٤حٗحش جُط٢ ال ٣هِٞ يًٍٛح ٖٓ كحتىز ٓػَ

ٝذاػطرحٌ إٔ ًٛج جإلؾٍجء ٣وطغ ٓىز جُطوحوّ، .ٌٝهس جُط٤ٌِق ذحُكؼٌٞ ٝٝهص ضٔحّ ًٛج جإلػالٕ

                                                 

. 117ٓظطل٠ ٓؿى١ ٍٛؾس، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص- (1)

. 43جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ػٞع ٓكٔى ػٞع- (2)

. 569ٗلّ جٍُٔؾغ، ص: ػرى جٍُؤٝف ٜٓى١- (3)

. 523جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ٓكٔى ٓكٔٞو ْؼ٤ى- (4)

. 149جإلوػحء جُٔرحشٍ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ك٣َٞس ػرى جُٓطحٌ- (5)
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ٖٝٓ ًٛٙ جُر٤حٗحش أ٣ؼح ضِي جُهحطس ذطؼ٤٤ٖ جُٔكؼٍ جُوحتْ ذحإلػالٕ أل٤ٔٛطٜح ك٢ ذ٤حٕ ٓح ئيج 

. (1)ًحٗص ُٚ طلس هح٤ٗٞٗس ك٢ جُو٤حّ ذًٜج جإلؾٍجء، ٝٓح ئيج ًحٕ ٓهطظح ذاؾٍجتٚ ٖٓ ػىٓٚ

أغحٌ   ٣طٍضد ػ٠ِ ٌكغ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ذط٣ٍن جإلوػحء جُٔرحشٍ  أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س 

٢ٛ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ضرؼح ُٜح، يُي إٔ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ال ضٓطو٤ْ أٓحّ جُوؼحء جُؿُجت٢ 

ئال ضرؼح ُىػٟٞ ػ٤ٓٞٔس، ٝ ًُُي ه٤َ ذإٔ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ضكٍى جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس غْ ضؼٞو 

ٝٓ٘ٚ ئيج ئْطٟٞ جإلوػحء جُٔرحشٍ ًَ شٍٝؽٚ ٝؾد ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضلظَ ك٤ٚ ذشو٤ٚ، . كططرؼٜح

أٓح ئيج ًحٗص جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٍٓكٞػس . ٝ ُٞ إٔ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس هى ضٌٕٞ ٍٓكٞػس ٓٞػٞػح

شٌال، ُْٝ ضٌٖ ج٤ُ٘حذس هى أذىش ؽِرحضٜح، ٝوكغ جُٔطْٜ ذؼىّ هرٍٞ جُىػٟٞ، ٝهرَ جُىكغ، كاٗٚ ٣طٍضد 

ػ٠ِ يُي ػىّ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ألٗٚ الذى ُطك٣ٌٍٜح ٖٓ ه٤حّ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس، ٢ٛٝ ٛ٘ح 

. (2)ؿ٤ٍ ٓورُٞس

  ٝ ٣طٍضد ػ٠ِ جإلوػحء جُٔى٢ٗ أ٣ؼح ئػطرحٌ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ نظٔح ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس 

ٝقىٛح وٕٝ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، جُط٢ ٣طٞهق قوٚ ك٤ٜح ػ٘ى جُطك٣ٍي، ُطط٠ُٞ ذؼى يُي ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

ٝذًٜٙ جُظلس ٣ٓطل٤ى جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ نظٔح ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٝقىٛح وٕٝ جُىػٟٞ . (3)ئْطؼٔحُٜح

ٝذًٜٙ . (4)جُؼ٤ٓٞٔس، جُط٢ ٣طٞهق قوٚ ك٤ٜح ػ٘ى جُطك٣ٍي، ُطط٠ُٞ ذؼى يُي ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ئْطؼٔحُٜح

جُظلس ٣ٓطل٤ى جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٓى٤ٗح ٖٓ قوٞم ًػ٤ٍز ٝ ٣وطظٍ وٌٝٙ ك٢ وػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ػ٠ِ 

. ٌكؼٜح كٜٞ ال ٣ِٔي إٔ ٣رحشٍ ئ٣ح ٖٓ ئؾٍجءضٜح ٝ ئٗٔح ضوّٞ ٤ٗحذس ذًُي

  ٝ أن٤ٍج ئيج ضٍى جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ وػٞجٙ ذؼى ٌكؼٜح أٝ ض٘حٍَ ػٜ٘ح كوى ًحٕ جألطَ أال ٣ٌٕٞ 

ًُٜج جُطٍى أٝ جُط٘حٍَ ضأغ٤ٍػ٠ِ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس إلْطوالٍ ًَ ٖٓ جُىػ٤٣ٖٞ، ػ٠ِ أٗٚ ئيج ًحٗص 

جُؿ٣ٍٔس جُط٢ ٌكؼص ذٜح جُىػٟٞ جُٔرحشٍز ٖٓ جُؿٍجتْ جُط٢ ضُِّ ك٤ٜح جُشٌٟٞ ٝ ًحٕ جُط٘حٍَ هى 

ٝهغ ٖٓٔ ػِن جُوحٕٗٞ ٌكغ جُىػٟٞ ػ٠ِ شٌٞجٙ، كًٜج جُط٘حٍَ ٣وؼ٢ ػ٠ِ جُىػ٤٣ٖٞ ٓؼح جُٔى٤ٗس 

ٝ جُؼ٤ٓٞٔس، ٝال ضِٔي ج٤ُ٘حذس ك٢ ًٛٙ جُكحُس جُكن ك٢ إٔ ضطِد ٖٓ جُٔكٌٔس جُلظَ ك٢ جُىػٟٞ 

  (5 ).جُؼ٤ٓٞٔس، أٓح ذحُ٘ٓرس ُِىػٟٞ جُٔى٤ٗس كحألٍٓ ٝجػف ألٕ طحقد جُكن أْوؾ قوٚ ذاٌجوضٚ

                                                 

. 534ٗلّ جٍُٔؾغ، ص: ٓكٔى ٓكٔٞو ْؼ٤ى- (1)

. 155جإلوػحء جُٔرحشٍ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ك٣َٞس ػرى جُٓطحٌ- (2)

. 157ٗلّ جٍُٔؾغ، ص- (3)

. 142جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ٓك٢ جُى٣ٖ ػٞع- (4)

. 46ٗلّ جٍُٔؾغ، ص - (5)
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حمىق انًجٍُ ػهُه انًذػٍ يذَُا : انًطهة انثاٍَ

  ٖٓ أغحٌ هرٍٞ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُوؼحء جُؿُجت٢ إٔ ضطرغ ػ٠ِ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔىػ٢ 

ذحُكن جُٔى٢ٗ طلس جُهظْ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جُٔ٘ظٌٞز أٓحّ جُٔكٌٔس، ٝج١ًُ ٣وحذِٚ ػ٠ِ 

جُطٍف جألنٍ ٖٓ ًٛٙ جُهظٞٓس جُٔٓإٍٝ ػٖ جُكوٞم جُٔى٤ٗس ٝٛٞ جُٔطْٜ ًٔىع ػ٤ِٚ أط٢ِ، 

ُٝٔح ًحٗص ًٛٙ جُىػٟٞ ضطحُد ذكن شهظ٢ ُِٔىػ٢ جُٔى٢ٗ، كاٗٚ ٣ٓطط٤غ إٔ ٣طظٍف ك٤ٜح ًٔح 

 (1 ).٣ٓطط٤غ إٔ ٣طظٍف ك٢ جُكن يجضٚ ج١ًُ ضطحُد ذٚ

ٝق٤ع ال ٣ؼى نظٔح ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ، ئيج جٗلٍوش ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذاْطؼٔحُٜح 

. قط٠ ٝ ُٞ ًحٕ ٛٞ ج١ًُ قًٍٜح

  ٝهى ٝػغ جُوحٕٗٞ ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ قوٞهح ٛحٓس، هظى ٜٓ٘ح ض٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ئهطؼحء قوٚ ٖٓ 

جُٔطْٜ ػٖ ؽ٣ٍن جُٔشحًٌس ك٢ ئغرحش جُٞجهؼس ػ٤ِٚ ٖٓ ؾحٗد، ٝ جإلْطلحوز ٖٓ ًٛج جُٞػغ ٖٓ 

ؾحٗد أنٍ، قط٠ ٣رحشٍ ٗٞػح ٖٓ جٍُهحذس جُلؼحُس ػ٠ِ ِْطحش جإلضٜحّ ٝ جُطكو٤ن ٢ٛٝ ضكَٔ 

أػرحتٜح جُؿٓحّ، ٝٗططٍم ُشٍـ جْٛ ًٛٙ جُكوٞم ك٢ جُطح٢ُ  

انحضىر و إتذاء انطهثاخ يغ اإلستؼاَح تخثُر : انفرع األول

  ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔىػ٢ ذحُكن جُٔى٢ٗ أٓحّ جُٔكٌٔس ؾ٤ٔغ جُكوٞم جُٔوٌٍز ُِهظّٞ ك٢ 

ئي ٣ؿد ئػالٗٚ ذحُكؼٌٞ، ،(2)ٝإٔ ٣وىّ ٓح شحء ٖٓ ًًٍٓجش ضِطُّ جُٔكٌٔس ذحُرٖ ك٤ٜحجُىػٟٞ، 

ٖٓ هحٕٗٞ  (290)ًٝٛج ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز . (3)ُٝٚ إٔ ٣رى١ جُطِرحش جُط٢ ٣ٍجٛح ٓ٘حْرس

٣ؿَٞ ُِٔط٤ٜٖٔ ٝ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ٝٓكح٤ْٜٓ ئ٣ىجع : "جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ك٢ كوٍضٜح جُػح٤ٗس

ًًٍٓجش ضِطُّ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش ذىٕٝ ئشٍجى جُٔكِل٤ٖ ذحُرص ك٤ٜح ذؼى ْٔحع أهٞجٍ ج٤ُ٘حذس 

". جُؼحٓس

 ٝ ق٤ع ٣ٌٕٞ جُكٌْ 245  ٣ٝكن وجتٔح ُِٔىػ٢ جُٔى٢ٗ إٔ ٣ٔػِٚ ٓكحّ ؽروح ُ٘ض جُٔحوز 

قؼ٣ٌٞح ذحُ٘ٓرس ُِٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٝضلظَ جُٔكٌٔس ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس غْ ضلظَ 

وٕٝ ئشٍجى جُٔكِل٤ٖ ك٢ ؽِرحش جُطؼ٣ٞغ جُٔى٢ٗ جُٔوىٓس ْٞجء ٖٓ جُٔطْٜ جُٔكٌّٞ ذرٍجءضٚ ػى 

                                                 

، 1975قوٞم جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔوحٌٕ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ٓطرؼس ؾحٓؼس جُوحٍٛز، ْ٘س : ٓكٔى ٓكٔٞو ٓظطل٠- (1)

. 560ص

. 133جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: أقٔى شٞه٢ جُشِوح٢ٗ- (2)

، ص 1972، ٓطرؼس جُٜ٘ؼس ٓظٍ، جُوحٍٛز (9)ٓرحوب جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔظ١ٍ، جُطرؼس : ٌؤٝف ػر٤ى- (3)

217 .
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، ًٝٛج ذؼى ْٔحع أهٍٞ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ك٢ (1)جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ، أٝ ٖٓ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ػى جُٔطْٜ 

ؽِرحضٚ، ٝ ؽِرحش ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس، ٝوكحع جُٔطْٜ، ٝ جُٓٔحـ ٌَُ ٖٓ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ٝ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

. ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س (353-304جُٔحوز )ذحٍُو غْ ضطٍى جٌُِٔس جألن٤ٍز ُِٔطْٜ وجتٔح

  ٣ٝؿَٞ ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٓى٤ٗح ك٢ قحُس جُرٍجءز ًٔح ك٢ قحُس جإلػلحء، إٔ ٣طِد ضؼ٣ٞغ 

ٖٓ  (316/2جُٔحوز )جُؼٌٍ جُ٘حشة ػٖ نطأ جُٔطْٜ ج١ًُ ٣هِض ٖٓ جُٞهحتغ ٓٞػٞع جإلضٜحّ 

م،ئ،ؼ ٝ ئيج ٓح نٍٓ وػٞجٙ ٣كٌْ ػ٤ِٚ ذحُٔظح٣ٌق ئيج ًحٕ ٛٞ ج١ًُ قٍى جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس 

ذ٘لٓٚ، ؿ٤ٍ أٗٚ ُٔكٌٔس جُؿ٘ح٣حش ضرؼح ُٞهحتغ جُىػٟٞ إٔ ضؼل٤ٚ ٖٓ ؾ٤ٔغ جُٔظح٣ٌق أٝ ؾُء 

(. 313/2جُٔحوز )ٜٓ٘ح 

  ُِٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ؽِد جإلْطؼحٗس ذحُهرٍجء، أٝ ؽِد جإلٗطوحٍ إلؾٍجء ذؼغ جُطؿحٌخ 

. ًٔح ٣ٓطىػ٠ ُكؼٌٞٛٔح (ؼ.ئ. ٖٓ م235جُٔحوز ) (2)جُؼٞت٤س أٝ جُٔؼح٣٘حش

  ٣ٝوىّ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ًًُي ٓالقؼحش ػ٠ِ ضوح٣ٌٍ جُهرٍجء ٝ ٣٘حهشْٜ ػ٘ى ٓػُْٜٞ 

 (ؼ.، ئ155-154جُٔحوز )ذحُؿِٓس ذطٞؾ٤ٚ جألْثِس جُط٢ ضىنَ ك٢ ٗطحم جُٜٔٔس جُط٢ ػٜى ئ٤ُْٜ ذٜح 

ًٔح ٣ؿَٞ ُٚ أغ٘حء ئؾٍجء أػٔحٍ جُهرٍز إٔ ٣طِد ئ٠ُ جُؿٜس جُوؼحت٤س جُط٢ أٍٓش ذٜح إٔ ضٌِق 

جُهرٍجء ذاؾٍجء أذكحظ ٓؼ٤٘س أٝ ْٔحع أ١ شهض ٓؼ٤ٖ ذأْٚ هى ٣ٌٕٞ هحوٌج ػ٠ِ 

، ًٛج ٝ ئٕ ضوى٣ٍ جُهرٍز ٤ُٓص ئال (ؼ. ئ151جُٔحوز )ٓىْٛ ذحُٔؼِٞٓحش يجش جُطحذغ جُل٢٘ 

. (3)ػ٘ظٍئهط٘حع ٣هؼغ ُٔ٘حهشس جألؽٍجف ٝ ُطوى٣ٍ هؼحز جُٔٞػٞع

  ئي ال ٣ٌٖٔ ُوؼحز جُٔٞػٞع إٔ ٣إْٓٞج هٍجٌْٛ ئال ػ٠ِ جألوُس جُٔوىٓس ُْٜ أغ٘حء 

ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش  (212)جٍُٔجكؼحش ٝ جُط٢ ضطْ ٓ٘حهشطٜح قؼ٣ٌٞح، ٝ يُي ػٔال ذ٘ض جُٔحوز 

. (4)جُؿُجت٤س

 

 

                                                 

ئيج ًحٕ ٖٓ جُٔوٌٍ هحٗٞٗح إٔ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش ذؼى إٔ ضلظَ ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ضط٠ُٞ جُلظَ أ٣ؼح ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس - (1)

ذٔٞؾد قٌْ ٓٓرد وٕٝ ٓشحًٌس جُٔكِل٤ٖ كإ ئٛٔحٍ جُرص ك٢ ؽِرحش جُطٍف جُٔى٢ٗ ٣ؼٍع هؼحء ًٛٙ جُٔكٌٔس ُِ٘وغ ؾ٘حت٢ 

. 141جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص:  ٗوال ػٖ ٗٞجط١ٍ جُؼح٣ش282، ص /89/1، جُٔؿِس جُوؼحت٤س، 84 أك٣ٍَ 13

. 34جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ٓظطل٠ ٓؿى١ ٍٛؾس- (2)

. 89، ٗوال ػٖ ٗٞجط١ٍ جُؼح٣ش جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص188ص .ؼ.، ٓؿٔٞػس هٍجٌجش ؽ1981 ٗٞكٔر14ٍؾ٘حت٢ - (3)

  .90، ٗوال ػٖ ٗٞجط١ٍ جُؼح٣ش، ٗلّ جٍُٔؾغ، ص66، جإلؾطٜحو جُوؼحت٢، ص82 ؾحٗل٢ 21ؾ٘حت٢ - (4)
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: انطؼٍ فٍ االحكاو انمضائُح و سًاع انشهىد: انفرع انثاٍَ

  ض٘ض جؿِد جُش٣ٍؼحش جُؼٍذ٤س جُط٢ ضٍؾغ ك٢ ٓظىٌٛح ج٠ُ جُوحٕٗٞ جُل٢ٍٓٗ ػ٠ِ ؽٍم 

جُطؼٖ جُٔطىجُٝس ٢ٛٝ جُٔؼحٌػس ٝ جإلـٓطث٘حف ٝ جُ٘وغ ، ًٔح جػط٠ جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ 

 ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ًٛٙ جُطٍم ج٣ؼح ٝنُٞٚ جُطؼٖ ك٢ جُكٌْ جُظحوٌ ػىٙ ٝ ج١ًُ ٣ّٔ ذكوٞهٚ

 . (1)جُٔى٤ٗس

  ٝ ٖٓ ذ٤ٖ جُكوٞم ج٣ؼح ٛٞ قن ٣ٓطؼِٔٚ نالٍ ؾِٓس جُٔكحًٔس ك٢ ضٞؾ٤ٚ جالْثِس ج٠ُ 

جُٔطْٜ ٝ جُشٜٞو جغ٘حء جُؿِٓس ػٖ ؽ٣ٍن ٌت٤ّ جُٔكٌٔس ٝ ٌُٖ كوؾ ك٢ ٓح٣هض قوٞهٚ جُٔى٤ٗس 

 . (2)ٝ ٓح هى ٣ٓحػىٙ ػ٠ِ جغرحش جُٞهحتغ جالؾٍج٤ٓس ٝ جغرحش جُؼٌٍ جُ٘حضؽ ػٜ٘ح ٓرحشٍز

: انطؼٍ فٍ االحكاو انمضائُح : اوال

  جٕ جُكن ك٢ جُطؼٖ ٣٘شح ٓغ طىٌٝ جُكٌْ ٓٞػٞع جُطؼٖ ٓٔح ٣ٓطُِّ ػىّ غرٞش ًٛج 

جُكن جال ُٖٔ ًحٗص ُٚ طلس ك٢ ٍٓقِس جُىػٟٞ جُظحوٌز ك٤ٜح جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ، ٝٓ٘ٚ 

ال٣ؿَٞ جُطؼٖ جال ُٖٔ ُٚ طلس جُهظْ ك٢ جُىػٟٞ ٝػ٤ِٚ ال٣ؼطى ذطؼٖ جٍُٔكٞع ٖٓ جُٔٓإٍٝ 

ػٖ جُكوٞم جُٔى٤ٗسجي ُْ ٣ٌٖ هى جونَ ك٢ جُىػٟٞ ٢ٌُ ٣ظىٌ جُكٌْ ك٢ ٓٞجؾٜطٚ، ج٣ظٖ ال٣ورَ 

. جُطؼٖ ٖٓ جٌُٞغس

  ُورٍٞ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس شٍؽ ْحذن ٛٞ هرٍٞ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ج١ًُ ٣ؿؼَ جْطث٘حف 

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ُِكٌْ جُظحوٌ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٣طٍـ ػ٠ِ جُٔكٌٔس جالْطث٘حك٤س ًَ ٓح٣ٓطُِٓٚ 

جُلظَ ك٢ جْطث٘حكٚ قط٠ ُٝٞ جٌضرطص ذحُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٝجُٔكٌٔس جالتٓطث٘حك٤س جي ًحٗص   

ضطظىٟ ُٜح كحٜٗح الضطظىٟ ُٜح ًُجضٜح، ذَ ُُِّٝ ًٛج جُطظى١ ُِلظَ ك٢ جالْطث٘حف جٍُٔكٞع 

. (3)ج٤ُٜح 

 

 

                                                 

، وجٌ جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز، 1ضطٌٞ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش ك٢ ٓظٍ ٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُىٍٝ جُؼٍذ٤س، ؽ: ٓكٔٞو ٓكٔٞو ٓظطل٠- (1)

1969 ،122 .

، وجٌ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، "جُٔكحًٔس ٝ جُطؼٕٞ"هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، جُؿُء جألٍٝ : ػٞع ٓكٔى- (2)

. 280،ص1995جإلٌْ٘ى٣ٌس،

. 190، ٗوال ػٖ ٗٞجط١ٍ جُؼح٣ش، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص(ؿ٤ٍ ٓ٘شٌٞ) 60، ٌه1988ْ ك٤ل١ٍ 2ؾ٘حت٢ - (3)
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  ًٔح جشٍٗح ْحذوح هىّ جُلحٕٗٞ ُِٔىػ٢ جُٔى٢ٗ قن جُطؼٖ ك٢ جالقٌحّ ٝٓ٘ٚ جيج طىٌ جُكٌْ 

 ٖٓ هحٕٗٞ 409 ٝ جُٔحوز 407ؿ٤حذ٤ح ك٢ قوٚ جٌٓ٘ٚ جُطؼٖ ك٤ٚ ذحُٔؼحٌػس ًٛج ٓح ؾحء ك٢ جُٔحوز 

 ك٢ قحٍ 2-413جالؾٍجءش جُؿُجت٤س، ٝال جغٍ ُٜح جال ك٤ٔح جٌضرؾ ذِكوٞم جُٔى٤ٗس ؽروح ُِٔحوز 

طىٌش جُٔؼحٌػس ٖٓ جُٔطْٜ ضإو١ جال جُـحء جُكٌْ جُظحوٌ ؿ٤حذ٤ح قط٠ ذحٗٓرس ُٔح ضوىّ ذٚ ك٢ 

.  هحٕٗٞ جالؾٍجءش جُؿُجت٤س413/1شحٕ ؽِد جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ جُٔحوز 

 هحٕٗٞ جالؾٍجءش جُؿُجت٤س جٓح جُٔحوز 417ًٔح ٓ٘كٚ جُوحٕٗٞ ج٣ؼح قن جالْطث٘حف ذ٘ض جُٔحوز 

 كؼ٤٘ص ك٤ٜح جالقٌحّ جُوحذِس ُالْطث٘حف، ٤ُّٝ ذحٌٓحٕ جُطٍف جُٔى٢ٗ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٓ٘حهشس 416

.  (1)جُؼوٞذس ٝجٗٔح ذؿد جٕ ضوق ٓ٘حهشطٚ ػ٠ِ جُكوٞم جُٔى٤ٗس

ك٢ قحُس جُكٌْ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس  جٕ قن جالْطث٘حف "   ًٔح ًًٍٗ جُكٌْ جُوحػ٢ ذحٗٚ 

٣طؼِن ذحُٔطْٜ ٝ ذحُٔٓإٍٝ ػٖ جُكوٞم جُٔى٤ٗس ٝ ٣طؼِن ًٛج جُكن ج٣ؼح ذحُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ  ك٤ٜح 

٣طظَ ذكوٞهٚ جُٔى٤ٗس كوؾ، كحٕ جُلؼحء ذٔح ٣هحُق جقٌحّ ًٛج جُٔرىج ٣ؼى نٍهح ُوحػىز  ؾ٣ٍٛٞس  

جُطٍف جُٔى٢ٗ ٓح ٣ٜٔٚ ٛٞ جالوجٗس  جُط٢ ٣طٍضد ػ٤ِٜح جُٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ جٓح ٓح  ،ك٢ جالؾٍجءجش

٣طؼِن ذط٤ٌق جُٞهحتغ كحٗٚ ٣ْٜ جُطٍف جُٔى٢ٗ ٝ ٢ٛ وجتٔح ٓٔػِس ك٢ جُؿِٓس ق٤ع جٕ جُٞؾٚ 

جُ٘وغ ٣٘حهش جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس جُط٢ ٢ٛ ٖٓ جنطظحص ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، كال ٣ؿَٞ ُِطٍف 

جُٔى٢ٗ جٗطلحو جُوٍجٌج ال ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٝ ٓح ٣ّٔ ذكوٞهٚ ، ًُُٝي ٣٘رـ٢ ٌكغ ًٛج جُٞؾٚ 

  .(2)جُٔػحٌ ٖٓ ؽٍف جُٔى٢ٗ ُؼىّ ضح٤ْٓٚ

  ال ٣ؿَٞ ضوى٣ْ ؽِد ؾى٣ى ك٢ جالْطث٘حف ٖٓ ؽٍف جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ، ٌُٖ ٣كن ُٚ جٕ 

٣طِد ٣َحوز جُطؼ٣ٞؼحش جُٔحو٣س ذحُ٘ٓرس ُِؼٌٍ ج١ًُ ُكن ذٚ ًٓ٘ طىٌٝ قٌْ ٓكٌٔس جُىٌؾس 

.   جؾٍجءجش جُؿُجت٤س 433/4جال٠ُٝ جُٔحوز 

 

 

 

 

 

                                                 

. 190 ػٖ ٗٞجط١ٍ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص281، ص1989/2 جُٔؿِس جُوؼحت٤س 1986 ؾحٗل٢ 21ؾ٘حت٢ - (1)

. ٗوال ػٖ ٗٞجط١ٍ جُؼح٣ش، ٗلّ جٍُٔؾغ: (ؿ٤ٍ ٓ٘شٌٞ) 1008، ٌهْ 1987 ٗٞكٔرٍ 10ؾ٘حت٢ - (2)
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  ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔىػ٢ ٓى٤ٗح ذحٌٓحٗٚ جٕ ٣طؼٖ ذحُ٘وغ ك٢ جالقٌحّ جُوؼحت٤س جُٔورٍٞ 

 ٖٓ هحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُؿُجت٤س ٝ ًٛج جُكن جػط٢ ُٚ 495جُطؼٖ ك٤ٜح ٝ جُٔؼ٤٘س ذحُٔحوز  

 .(1)جؾٍجءجش ؾُجت٤س 457ذٔوطؼ٠ ٗض جُٔحوز 

 ٖٓ هحٕٗٞ جؾٍجتحش جُؿُجت٤س ػ٠ِ ؽٍم ٝ جؾٍجءجش 506 504ٝ  أ٣ؼح ٗظص جُٔٞجو 

 جُُّ جُٔىػ٠ جُٔى٢ٗ ضر٤ِؾ ؽؼ٘ٚ ج٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝ ج٠ُ 507جُطؼٖ ٝ ٓٞجػ٤ىٙ ،جٓح ك٢ جُٔحوز 

 .(2) ج٣حّ ذٌطحخ ٓٞط٠ ػ٤ِٚ ٓٚ جُؼِْ ذحُٞط05ٍٞؾ٤ٔغ جالؽٍجف ذٔؼٍكس هِْ جٌُطحخ ك٢ ِٜٓس 

  ٛ٘حى ٓؿٔٞع ٖٓ جُٔٓحتَ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ػٍػص ػ٠ِ ؿٍكس جُٔهحُلحش ٝ جُؿ٘ف نالٍ 

جُٔىز جُٔحػ٤س ٝ جنًش هٓطح ؽ٣َٞ ٖٓ جُٞهص ك٢ ٓؼحُؿطٜح هرَ جٕ ٣ٓطوٍ جُوؼحء ٝ جالؾطٜحو 

ذشحٜٗح ٖٓ ذ٤ٖ ضِي جُٔٓحتَ ٢ٛ ٓٓحُس ؽؼٖ جُطٍف جُٔى٢ٗ ك٢ جالقٌحّ ٝ جُوٍجٌجش جُظحوٌز 

ذحُرٍجءز ،ق٤ع جٕ جُؿٜس جُؿُجت٤س ك٢ قحُس جالوجٗس ضلظَ ؿحُرح ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس قٓد 

 ٖٓ هحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُؿُجت٤س ،ٝ جٕ جالشٌحٍ ال ٣ظٍٜ جال ػ٘ىٓح ٣طْ 433 ٝ 357جُٔحوض٤ٖ 

جُطظ٣ٍف ذحُرٍجءز ق٤ع ٣القع جٕ ؾ٤ٔغ ًٛٙ جُؿٜحش ضوؼ٢ ذؼىّ جنطظحطٜح ُِ٘ظٍ ك٢ جُىػٟٞ 

( 3 ).جُٔى٤ٗس ذَ ٝ جٜٗح جق٤حٗح ال ضططٍم ذطحضح ج٤ُٜح ذؼى جُلظَ ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس

  ٝ ٖٓ جُٔٓطوٍ كوٜح ٝ هؼحء جٕ جُوحػ٢ جالٍٝ قحٍ ٗظٍٙ ك٢ جُؿ٣ٍٔس ٖٓ ؾٍجتْ جُوحٕٗٞ 

جُؼحّ ٝ ق٤ٖ جُ٘طن ذرٍجءز جُٔطْٜ ٓٔح ٣طْٜ ذٚ ال ٣ؿى قال ؿ٤ٍ جٕ ٣ظٍـ ذؼىّ جنطظحطٚ ُِرص 

ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جُٔرحشٍز جٓحٓٚ ذحػحكس ج٠ُ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ذ٤٘ٔح هؼحز جُىٌؾس جُػح٤ٗس 

ػٌّ يُي كْٜ ؿ٤ٍ ٓو٤ى٣ٖ ذحالٌضرحؽ جُؿٍجت٢ ج١ًُ ٣ؿٔغ جُىػٞض٤ٖ جٓحّ جُٔكحًْ جُؿُجت٤س ق٤ع 

جٕ جذؼحو جُطٜٔس ْٞجء ذحُٔظحوهس ػ٠ِ جُكٌْ جُٔؼحو جٝ جُطظ٣ٍف ذحُرٍجءز ذؼى جالُـحء ال ٣كٍٞ 

                                                 

. ٗوال ػٖ ٗٞجط١ٍ جُؼح٣ش: (ؿ٤ٍ ٓ٘شٌٞ) 390 ٌهْ 1986 ؾٞجٕ 24ؾ٘حت٢ - (1)

ٓط٠ ًحٕ ٖٓ جُٔوٌٍ إٔ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ضرحشٍ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ذاْْ جُٔؿطٔغ ٝ ضطحُد ذططر٤ن جُوحٕٗٞ كاٜٗح ذًٜج جُكن ال ٣ٌٖٔ - (2)

إٔ ضٌٕٞ ٓىجكؼس ػ٠ِ قوٞم جُطٍف جُٔى٢ٗ أٝ ضكَ ٓكِٚ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس يُي أٗٚ ٝقىٙ ٣ِٔي جُطظٍف ك٢ ًٛٙ جُىػٟٞ ٝهى 

ٌْْ ُٚ جُٔشٍع ؽٍهح ٝ ئؾٍجءجش هح٤ٗٞٗس ٣٘طٜؿٜح ك٢ ْر٤َ جُٔكحكظس ػ٠ِ قوٞهٚ جُٔى٤ٗس كإ ًحٕ هى ُكوٚ ػٌٍ كِٚ ٝقىٙ ك٢ 

:  ٗوال ػ236ٖ ص 89/2، جُٔؿِس جُوؼحت٤س 1984 ٗٞكٔرٍ 20جُطؼٖ ذحُ٘وغ أٓحّ جُٔؿِّ جألػ٠ِ ُؿرٍ ًٛج جُؼٌٍ ؾ٘حت٢ 

. 230ٗٞجط١ٍ جُؼح٣ش ، ٗلّ جٍُٔؾغ، ص

 .246، ٗوال ػٖ ٗٞجط١ٍ جُؼح٣ش، ٗلّ جٍُٔؾغ، ص74 جإلؾطٜحو جُوؼحت٢، ص1982 ؾ٤ِ٣ٞس 13ؾ٘حت٢ (-3)
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وٕٝ جُلظَ ك٢ وػٟٞ جُطؼ٣ٞغ، ٝ جٕ طحقرٜح ٣ٌٕٞ هى  ػٍػٜح ٓؿىوج ػ٠ِ جُٔؿِّ  ٖٓ 

 . (1)نالٍ ٓٔحٌْس جالْطث٘حف

 :سًــاع انشهــــىد  : ثاَُا

 ج٣حّ ٖٓ جكططحـ 03ػ٘ى ؽِد جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ْٔحع شٜٞو ٣طْ ضر٤ِؾ جُٔطْٜ ذؿىٍٝ جُشٜٞو هرَ 

هحٕٗٞ جؾٍجءجش ؾُجت٤س ٝ ُٚ جٕ ٣وىّ ٓح ٣شحء ٖٓ جْثِس ج٠ُ جُٔطْٜ ٝ 273جُؿِٓس جُٔحوز 

. (2)جُشٜٞو

٣ؿَٞ ُِٔىػ٢ جُٔى٢ٗ جٝ ُٔكح٤ٓٚ جٕ " ٖٓ هحٕٗٞ جؾٍجءجش ؾُجت٤س 288/2  ٝ ض٘ض جُٔحوز 

" ٣ٞؾٚ ذحالٝػحع ٗلٜٓح جْثِس ج٠ُ جُٔط٤ٜٖٔ ٝ جُشٜٞو 

٣وّٞ جٍُت٤ّ ذحْطؿٞجخ جُٔطْٜ هرَ ْٔحع "  هحٕٗٞ جؾٍجءجش ؾُجت٤س 224ٝ ج٣ؼح جُٔحوز 

جُشٜٞو،ٝ ٣طِو٠ جهٞجُْٜ ، ٝ ذحٌٓحٕ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ضٞؾ٤ٚ جْثِس ُِٔطْٜ ، ًٔح ٣ؿَٞ يُي ُِٔىػ٢ 

" جُٔى٢ٗ ٝ جُىكحع ػٖ ؽ٣ٍن جٍُت٤ّ 

  ٌُٖ جُوحٕٗٞ ٓ٘غ ػ٠ِ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٓى٤ٗح ًشحٛى جالٕ ك٢ ٓظِكطٚ جوجٗس جُٔطْٜ ٖٓ جؾَ 

 .(3)جؾٍجءجش ؾُجت٤س243جٕ ٣كٌْ ُٚ ذحُطؼ٣ٞغ ًٛج ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

  أ٣ؼح هىّ ُٚ قن ؽِد جٗٓكحخ جُشحٛى ٓإهطح ٖٓ جُؿِٓس ٌُٖ ذؼى جٕ ٣حو١ شٜحوضٚ ٝ ًٛج 

.  هحٕٗٞ جؾٍجءجش ؾُجت٤س233/6جيج ٌجٟ ظٌٍٝز ك٢ يُي جُٔحوز 

  ك٢ جُٔٓحتَ جُؿ٘حت٤س شٜحوز جُشٜٞو ٢ٛ جُط٣ٍن جُؼحو١ جُط٢ ٣٘ظد ػ٤ِٜح جالغرحش ، ًٔح 

 ٖٓ 88جٕ هحػ٢ جُطكو٤ن ٣وّٞ ذٓٔحع شٜحوز جُشٜٞو ٓح ُْ ٣ٍو ػىّ جُوحتىز ٖٓ ْٔحػْٜ جُٔحوز 

 هحٕٗٞ جؾٍجءجش ؾُجت٤س ،ق٤ع جٕ جُٔطْٜ ٝ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ أ١ جُهظّٞ هى ٣ٍٕٝ ضح٤ًى ٝؾٜس

                                                 

ؽؼٖ جُطٍف جُٔى٢ٗ،ػٖ جُٔؿِس جُوؼحت٤س جُؿُجت٣ٍس هْٓ جُٔٓط٘ىجش ٝ جُ٘شٍ ُِٔكٌٔس جُؼ٤ِح، : ج٤ُٓى كحضف ٓكٔى جُط٤ؿح٢ٗ-(1)

. 77، ص1999، ْ٘س (2)جُؼىو

جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ُِكوٞم ٝ جُك٣ٍحش أغ٘حء جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س، وٌجْس ٓوحٌٗس، ك٢ ٓؿِس جُكوٞم، : ػرى جُك٤ٔى ٓكٔٞو جُرؼ٢ِ-(2)

. 122، ٓؿِّ جُ٘شٍ جُؼ٢ِٔ، ؾحٓؼس ج٣ٌُٞص، ص1994، و٣ٓٔرٍ (4)جُؼىو 

ٓط٠ ًحٕ ٖٓ جُٔوٌٍ هحٗٞٗح أٗٚ ئيج ئوػ٠ جُشهض ٓى٤ٗح ك٢ جُىػٟٞ كال ٣ؿَٞ ذؼىتً ْٔحػٚ ذظلطٚ شحٛى، كإ جُوؼحء ذٔح -(3)

: ، ٗوال ػ227ٖ، ص89/2، جُٔؿِس جُوؼحت٤س 1982 ؾحٗل٢ ٣5هحُق ًٛج جُٔرىأ جُوح٢ٗٞٗ ٣ؼى ٓهحُلح إلؾٍجءجش ؾ٣ٍٛٞس، ؾ٘حت٢ 

. 102ٗٞجط١ٍ جُؼح٣ش، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص
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ٗظٍْٛ ك٢ جغرحش جٝ ٗل٢ ٝجهؼس ٓؼ٤٘س، ك٤ىػْٞٛ جُكحٍ ج٠ُ جالْطؼحٗس ذشٜٞو ٣وىٓٞ ٓؼِٞٓحضْٜ 

  .(1)ػٜ٘ح ،ٝ هى ٣ططٞع جُشحٛى ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ ٝ ٣هؼٍ الوجء شٜحوضٚ

  ٝ هى ٣ٌٕٞ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٛٞ جُشحٛى جُٞق٤ى ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ جالق٤حٕ ٝ ٣ىػ٠ ٓى٤ٗح ٖٓ هرَ 

جُٔطْٜ ُِطؼ٣ٞغ ػٔح ُكوٚ ٖٓ ػٌٍ ،ٝ ذًٜج ٣ظرف ُٚ ٝهطٜح كحتىز ك٢ جُىػٟٞ ُِكٌْ ذحوجٗس 

 هحٕٗٞ جؾٍجءجش ؾُجت٤س ؾحءش ٝجػكس ك٢ ػىّ ؾٞجَ ْٔحع جُشهض  ٖٓ 243جُٔطْٜ، ٝ جُٔحوز 

جُٔىػ٢ ٓى٤ٗح ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ًشحٛى ، ٌُٖ ُٚ جٕ ٣طِد ٖٓ هحػ٢ جُطكو٤ن جالْطؼحٗس 

ذشٜٞو جن٣ٍٖ  ذحٌٓحْٜٗ جالوجء ذٔؼِٞٓحش ضل٤ى ك٢ جُطكو٤ن ًٛج ك٢ قحُس جيج جوػ٠ ذكوٞهٚ 

  .(2)جُٔى٤ٗس

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .413جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ(-1)

 ٝ ج١ًُ ؾحء ك٤ٚ ٓط٠ ًحٕ ٖٓ جُٔوٌٍ هحٗٞٗح أٗٚ ئوػ٠ جُشهض ٓى٤ٗح ك٢ جُىػٟٞ كال 5/1/1982هٍجٌ جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح ذطح٣ٌم (- 2)

، ٣26010ؿَٞ ذؼىتًٕ ْٔحػٚ ذظلطٚ شحٛىج، كإ جُوؼحء ذٔح ٣هحُق ًٛج جُٔرىأ جُوحٕٗٞ ٣ؼى ٓهحُلس إلؾٍجءجش ؾ٣ٍٛٞس، ِٓق ٌهْ 

. 227، ص1989، ْ٘س (2)جُٔؿِس جُوؼحت٤س، جُؼىو 
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انفظم انثاَٙ 

 حك انًدُٙ ػهّٛ فٙ رفغ انذفغ انرؼٕٚض ندثز ضزر انذ٘ نحمّ

 

ضٞهغ جُؿٍجتْ ػ٘ى ٝهٞػٜح جػٍجٌ ٗظحّ جُٔؿطٔغ ٝجٓ٘ٚ ٝ ضكىظ ك٢ جُٞهص يجضٚ 

أػٍجٌج ٓحو٣س ؾٓى٣س، أٝ ٓؼ٣ٞ٘س ُشهض ٓؼ٤ٖ أٝ ُطحتلس ٖٓ جألشهحص ًحُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ 

ٌٝغطٚ أٝ ي٣ٝٚ، ٝ ذًُي ٣٘ؿْ ػٖ ئٌضٌحخ جُؿ٣ٍٔس جٝال جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٣ٝطْ ػٖ ؽ٣ٍوٜح 

ٓؼحهرس جُؿح٢ٗ، ٝ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٢ٛٝ وػٟٞ نحطس ٣كظَ ذٜح جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ضؼ٣ٞؼٚ ػٖ 

. جألػٍجٌ جُط٢ أٝهؼطٜح جُؿ٣ٍٔس يجضٜح ذشهض جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ ٖٓ أطحذٚ ػٌٍ

ٝ ًَ ٗشحؽ ٣ظىٌ ٖٓ جالكٍجو ٣هحُلس ُ٘ٞج٢ٛ جُٔشٍع ٝ أٝجٍٓٙ ٣ؼٍف ذؿ٣ٍٔس، ًٝٛج 

ٓح ٣ٓطٞؾد ضطر٤ن ػوٞذس ٖٓ جُؼوٞذحش جُط٢ ض٘ض ػ٤ِٜح هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٖٝٓ جُٔوٌٍ إٔ ًَ 

نطأ ٣٘طؽ ػٌٍج ُِـ٤ٍ ٣٘شأ ػ٘ٚ قن ُِٔؼٌٍٝ ك٢ جُطؼ٣ٞغ، ٝ ٣ٌٕٞ جُٔطٓرد ك٢ ًٛج 

جُؼٌٍٛٞ جُؼحٖٓ ُطؼ٣ٞغ، ٤ِْٝٝس جُٔطحُرس ذًٜج جُطؼ٣ٞغ ٢ٛ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أ١ وػٟٞ 

. جُطؼ٣ٞغ يُي ق٤ع ٣ؼؿُ جُٔطؼٌٍ ػٖ ئْط٤لحتٚ ذحُطٍجػ٢

ضهطض ذ٘ظٍٛح جُٔكحًْ جُٔى٤ٗس ٝٛٞ جألطَ ٌُٖ ئيج ًحٕ جُلؼَ جُؼحٌ ٣حو١ ج٠ُ ؾ٣ٍٔس كوى 

أؾحَ جُوحٕٗٞ جْطػ٘حء ُٖٔ ُكوٚ ٖٓ جُلؼَ جُؼحٌ ػٌٍ ك٢ ًٛٙ جُكحُس إٔ ٣طؿٚ ذىػٞجٙ جُٔى٤ٗس 

ٝ ٣ٍكؼٜح أٓحّ جُٔكحًْ جُؿُجت٤س ُطلظَ ك٤ٜح ٓغ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٝ يُي ٖٓ جؾَ ض٤َٜٓ 

جإلؾٍجءجش ٝ ذاػطرحٌ إٔ ٝقىز جُلؼَ ج١ًُ ض٘شأ ػ٘ٚ جُىػٟٞ ٣ٌٖٔ جٕ ٣ؿؼَ جإلنطظحص 

ذحُلؼَ جإلؾٍج٢ٓ ُٔكٌٔس ٝجقىز ضؿ٘رح ٢ُ ض٘حهغ جألقٌحّ ك٢ جُُ٘جع جُٔشطٍى ذ٤ٖ جُىػ٤٣ٖٞ 

 .ُٞ ضٍى جُلظَ ك٢ ًَ ٜٓ٘ح ُٔكٌٔس ٓهطِلس
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ق٤ع جٕ قن جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ ٌكغ وػٟٞ جُطؼ٣ٞغ ُؿرٍ جُؼٌٍ ج١ًُ ُكوٚ ٖٓ 

جُؿ٣ٍٔس ػٖ ؽ٣ٍن جُْٞحتَ جُط٢ هىٓص ُٚ ضٓطٞؾد ٓ٘ح وٌجْس جُه٤حٌجش جُٔطحقس ُٚ ٖٓ 

ؽ٣ٍن ٓى٢ٗ ٝؾُجت٢ ٝ ًًج جُلظَ ك٢ ًَ ئنط٤حٌ ٜٓ٘ٔح ػ٠ِ قىٟ ٝ ٤ًل٤س ٓرحشٍز جُٔؿ٢٘ 

ٓرحشٍز جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ : ػ٤ِٚ ٌَُ ؽ٣ٍن ٜٓ٘ٔح ك٢ جُٔركع جألٍٝ ٖٓ ًٛج جُلظَ ضكص ػ٘ٞجٕ

.  ُىػٟٞ جُطؼ٣ٞغ

ٝٗططٍم ك٢ جُٔركع جُػح٢ٗ ك٢ ًٛج جُلظَ ئ٠ُ ًلحُس قن جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ جُكظٍٞ ػ٠ِ 

. جُطؼ٣ٞغ
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: انًثحث األٔل

 يثاشزج انًدُٙ ػهّٛ نذػٕٖ انرؼٕٚض

 

ضطٍه٘ح ْحذوح ُِكن جُٔهٍٞ ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ ٓرحشٍز جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ز ًٛج جُكن ئٗٔح 

٣٘ظد ػ٠ِ ٤ِْٝس ٣ؼط٤ٚ جُوحٕٗٞ قن جْطؼٔحُٜح، ًٛٙ ج٤ُِْٞس ٢ٛ جُكن ك٢ ٌكغ جُىػٟٞ 

، ٝ (1 )جُٔى٤ٗس ُِٔطحُرس ذطؼ٣ٞغ جُؼٌٍ جُٔطٍضد ػٖ جُؿ٣ٍٔس ٓرحشٍز أٓحّ جُوؼحء جُؿُجت٢

ذٔح جٕ  جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ػرحٌز ػٖ وػٟٞ ضؼ٣ٞغ ػٌٍ نحص، جيٕ ٣ٌٖٔ  ضك٣ٌٍٜح أٓحّ 

جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ٓػَ أ١ وػٟٞ ٓى٤ٗس أنٍٟ، ؿ٤ٍ أٗٚ ُٔح ًحٕ ٓظىٌ جُؼٌٍ جُٔطحُد 

ذطؼ٣ٞؼٚ ٤ُّ ٓى٤ٗح نحُظح ذَ ئٗٚ ٣ؿى ٓظىٌٙ ك٢ جُؿ٣ٍٔس ٝ جُهطأ جُؿ٘حت٢، ٝٓ٘ٚ ٓرحشٍز 

وػٞجٟ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س قن ُِٔطؼٌٍ ُٚ ٝ ٣ٌٕٞ ٓىػ٤ح ذحُكن جُٔى٢ٗ ػٖ 

ؽ٣ٍن جُطىنَ أٝ جإلوػحء جُٔرحشٍ ك٢ ذؼغ جُؿ٘ف أٝ جإلوػحء أٓحّ هحػ٢ جُطكو٤ن ذطوى٣ْ 

. (2)شٌٟٞ ٓظكٞذس ذاوػحء ٓى٢ٗ

 ٝػ٤ِٚ ٗؿى ٛ٘ح ػٔحٗس أْح٤ْس ٓ٘كٜح جُٔشٍع ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ يُي ُط٤ٌٔ٘ٚ  جُكظٍٞ 

ػ٠ِ قوٞهٚ ، ضطٔػَ ك٢ جُه٤حٌ ذ٤ٖ ِْٞى جُط٣ٍن جألط٢ِ ٝٛٞ جُط٣ٍن جُٔى٢ٗ إلْطلحء قوٚ 

ك٢ جُطؼ٣ٞغ ٝجٓح ِْٞى جُط٣ٍن جُؿُجت٢، ٝذحُطح٢ُ جإلوػحء جُٔى٢ٗ ذحإلؾٍجءجش جُط٢ ٌأ٣٘حٛح 

. ْحذوح

 ٌُٖ ًٛج جُه٤حٌ ذ٤ٖ جُوؼحء٣ٖ جُؿُجت٢ ٝ جُٔى٢ٗ ٤ُّ ٓطِوحذَ ٝػؼص ُٚ ه٤ٞو، ًٔح 

. ئٕ جُٔشٍع هى ٝػغ ُٚ أقٌحٓح ٝ ٓرحوب

 

 

 

 

 

                                                 

، 493وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ ، ص(وٌجْس ٓوحٌٗس )قن جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس : ٓكٔى ٓكٔٞو ْؼ٤ى(- 1)

494 .

. 161، ص94،95جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جُ٘حشثس ػٖ جُؿ٣ٍٔس، ٓطرؼس جإل٣ٔحٕ، جُوحٍٛز : ٓكٔى ػ٤ى جُـ٣ٍد(- 2)
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حك انًدُٙ ػهّٛ فٙ انخٛار تٍٛ انًسار انًذَٙ ٔ اندشائٙ : انًطهة األٔل

 ٣وٌٍ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جٕ ًَ ٖٓ ئٌضٌد كؼال أػٍ ذحُـ٤ٍ ُِّٓ ذطؼ٣ٞؼٚ ػٖ ًٛج 

 ٖٓ جُوحٕٗٞ 124جُؼٌٍ، ٝ ٣و٤ْ جُٔؼٌٍٝ وػٞجٙ ذحُطؼ٣ٞغ أٓحّ جُوؼحء جُٔى٢ٗ ؽروح ُِٔحوز 

جُٔى٢ٗ، ٝٓ٘ٚ جٕ ًحٕ جُلؼَ جُؼحٌ ؾ٣ٍٔس ُِٔؼٌٍٝ إٔ ٣ٍكغ وػٞجٙ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُوؼحء 

 ٖٓ 3/1جُٔحوز )جُؿُجت٢ ج١ًُ ٣٘ظٍ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ػى جُٔؿ٢٘ ٍٓضٌد ضِي جُؿ٣ٍٔس 

، ًٝٛج جُلؼَ ٓح ٣ؼٍف ذكن جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ك٢ جُه٤حٌ ٓح ذ٤ٖ جُٔٓحٌ جُٔى٢ٗ ٝ (ؼ.ئ.م

جُؿُجت٢، ٝػ٤ِٚ ًحٕ جُكن جُٔوىّ ُِٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ك٢ ضك٣ٍي وػٞجٙ جُٔى٤ٗس ُطؼ٣ٞغ ػٌٍ 

طحوٌ ػٖ جُؿ٣ٍٔس أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ٛٞ جألطَ، ك٤ٌٕٞ ٌكغ ًٛٙ جُىػٟٞ أٓحّ جُوؼحء 

، ضؼطرٍ جُوحػىز جُؼحٓس ك٢ جُططرن ٢ٛ جٕ  وػٟٞ (1)جُؿُجت٢ ٛٞ جالْطػ٘حء ٖٓ جألطَ جُؼحّ

جُطؼ٣ٞغ ػٖ جُؼٌٍ ضؼطرٍ وػٟٞ ٓى٤ٗس أطال جإلنطظحص ك٤ٜح ئ٠ُ جُٔكحًْ  جُٔى٤ٗس كإ 

ًٛٙ جُىػٟٞ ذاػطرحٌٛح ٗحشثس ػٖ ؾ٣ٍٔس ٝ ذحُطح٢ُ ٣ٌٕٞ جُؼٌٍ ك٤ٜح ٓٓطٔىج ٝؾٞوٙ ٖٓ 

جُؿ٣ٍٔس ٖٝٓ جُهطأ جُؿُجت٢ ٛ٘ح ٣ٌٕٞ ٖٓ قن جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ أ٣ؼح قن جُه٤حٌ ك٢ ٓرحشٍز 

وػٞجٙ ئٓح ػٖ ؽ٣ٍن جُوؼحء جُؿُجت٢ أٝ جُوؼحء جُٔى٢ٗ، كايج ِْي جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ جُط٣ٍن 

جُؿُجت٢ ضكٍٞ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٝضظرف وػٟٞ ضحذؼس ُِىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، جٓح جٕ ِْي جُط٣ٍن 

جُٔى٢ٗ كإ جُكٌْ ٣ٌٕٞ ٍٓضرؾ ذ٘ط٤ؿس جُكٌْ جُؿُجت٢ جُؿُجت٢ ٝ ًٛج ٓح ٗظص ػ٤ِٚ 

. (2 )( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س04-03)جُٔحوض٤ٖ

قن جُٔطؼٌٍ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس جُه٤حٌ ذ٤ٖ جُط٣ٍو٤ٖ ٣طٍضد ػ٘ٚ، أٗٚ ئيج هحّ جُٔطؼٌٍ 

أٝال ذحنط٤حٌ جُط٣ٍن جُٔى٢ٗ ال ٣ٓٞؽ ُٚ جُؼٞوز ػ٘ٚ ُِٓي جُط٣ٍن جُؿُجت٢ ٝٛٞ ٓح أشحٌش 

، ٌُٖ ُٚ جٕ ٣ٍؾغ ك٢ ن٤حٌٙ ػ٘ىٓح ضٌٕٞ ( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س05)ئ٤ُٚ جُٔحوز 

ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس هى ٌكؼص جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس هرَ إٔ ٣ظىٌ ٖٓ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس قٌْ ك٢ 

جُٔٞػٞع، ٜٖٝٓ جٕ ئنطحٌ جُٔطؼٌٍ جُط٣ٍن جُؿُجت٢ ك٢ جالٍٝ ك٤ؿَٞ ُٚ جٍُؾٞع ٝجنط٤حٌ 

. (3 )( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س247)جُط٣ٍن جُٔى٢ٗ ٝٛٞ ٓح أشحٌش ئ٤ُٚ جُٔحوز 

 

                                                 

. 495جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ٓكٔى ٓكٔٞو ْؼ٤ى(- 1)

  .39، ص2010 ٓكٔى ق٣ُؾ، ًًٍٓجش ك٢ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س جُؿُجت١ٍ، جُطرؼس جُهحٓٓس، جُؿُجتٍ، (-2)

. 40ٗلّ جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص(- 3)



  -42-  

أساص ْذا انحك ٔ شزٔط يًارسرّ  : انفزع األٔل

ضوّٞ ٓؿٔٞػس ٖٓ جالػطرحٌجش ك٢ جنط٤حٌ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ُِط٣ٍن جُٔى٢ٗ أٝ جُؿُجت٢ ًٔح  

: ضكٌٔٚ ج٣ؼح شٍٝؽ ْ٘ط٘حُٜٝح ك٢ ٓح ٢ِ٣

 :أساسّ: أٔال

ضوى٣ْ قن جُه٤حٌ ك٢ جُطش٣ٍغ جُكى٣ع أغحٌ شٌح ك٢ كحتىضٚ ٝ ك٢ ئهٍجٌ جُؼىجُس 

 (1 ).جُوؼحت٤س، هٞال ذأٗٚ هى ٣ؼٍهَ ٜٓحّ جُوحػ٢ جُؿ٘حت٢ جألط٢ِ ٣ٞؾٜٚ ذركع ٓٓحتَ ٓى٤ٗس

جٕ ٓؼظْ ضش٣ٍؼحش ٗظحّ جالضٜحّ جُؼحّ ضؼطٔى قن جُه٤حٌ ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٓٓط٘ىز ك٢ يُي ئ٠ُ ػىز 

: جػطرحٌجش

 ذحُ٘ٓرس الػطرحٌجش جُؼىجُس ٛ٘ح ضوطؼ٢ ٗظٍ جُىػ٤٣ٖٞ أٓحّ ؾٜس هؼحت٤س :اػرثار انؼذانح

ٝجقىز، نحطس ػ٘ىٓح ضٌٕٞ ًٛٙ جُؿٜس ٢ٛ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س، جٕ جُلظَ ك٢ جُُ٘جع جُٔى٢ٗ 

جُ٘حش٠ء ػٖ جُؿ٣ٍٔس ٖٓ جنطظحص جُوحػ٢ جُؿ٘حت٢ ٝٛٞ أهىٌ ػ٠ِ يُي ، ٝ ضكو٤ن ج١ًُ 

٣وّٞ ذٚ ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٣حو١ ئ٠ُ ٓؼٍكس جُكو٤وس ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أًػٍ ٖٓ جُوحػ٢ 

. جُٔى٢ٗ، ٝػ٠ِ يُي كإ ٓظِكس جُؼىجُس ضوطؼ٢ ٝقىز جُطكو٤ن

ٖٓ جُ٘حق٤س جُطح٣ٌه٤س ال ٣ؼىٝ قن جُه٤حٌ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؿٍو أغٍ ٖٓ آغحٌ ٗظحّ : اػرثار ذارٚخٙ

جالضٜحّ جُلٍو١ ج١ًُ ًحٕ ك٤ٚ قن جإلوػحء ٝضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٓٞهٞكح ػ٠ِ ئٌجوز 

 (2 ).جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ

 جٓح جالػطرحٌجش جُؼ٤ِٔس، كإ ًٛج جُكن ٖٓ شأٗٚ إٔ ٣إو١ ئ٠ُ ئهطظحو ك٢ :اػرثاراخ ػًهٛح

جُ٘لوحش ٝئونحٌ ُِؿٜى ٝ ضٞك٤ٍ ُِٞهص ًٝٛج ٣شَٔ جُطٍك٤ٖ نظّٞ أٝ جُوؼحء، ق٤ع ٖٓ 

ٓظِكس جُٔؿ٢٘ أال ٣ِطُّ ذحُىكحع ػٖ ٗلٓٚ أٓحّ ٓكٌٔط٤ٖ ٓهطِلط٤ٖ،كوى ال ٣طٌٖٔ ٖٓ ضوى٣ْ 

ٓحُٚ أوُس أٓحّ ٓكٌٔط٤ٖ ك٢ يجش جُٞهص نحطس ئيج ًحٕ و٤ُال ٓحو٣ح، ًٔح ٖٓ ٓظِكطٚ جٕ ٣هطحٌ 

جُٔٓحٌ جُؿُجت٢ ٢ٌُ ٣ٓطل٤ى ٖٓ ئؾٍجءجش جُطكو٤ن جُط٢ ٣طرؼٜح جُوحػ٢ جُؿ٘حت٢ ٝال ٣ٌِٜٔح 

  (3 ).جُوحػ٢ جُٔى٢ٗ، جألٍٓ ج١ًُ ٖٓ شأٗٚ إٔ ٣ٍٓع جُلظَ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس

 

                                                 

. 248، ص 76، ْ٘س 4، ؽ(1)جُٞؾ٤ُ ك٢ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س، جُؿُء: ٓكٔى جُلحػَ(- 1)

. 247ٗلّ جٍُٔؾغ، ص : ٓكٔى جُلحػَ(- 2)

. 164، ص 1995جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُوؼحء جُؿ٘حت٢، جُطرؼس جُػحُػس ُٓ٘س :  ٓكٔى ػ٤ى جُـ٣ٍد(-3)
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جيٕ جُلظَ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٖٓ هرَ جُوحػ٢ جُؿ٘حت٢ ٖٓ شأٗٚ إٔ ٣إو١ ئ٠ُ ٗل٢ 

.  ئقطٔحٍ ٝؾٞو ضؼحٌخ ذ٤ٖ جألقٌحّ

ذحإلػحكس ُإلػطرحٌجش ْحذوس كإ قن جُه٤حٌ ٣ٓطٔى أْحْٚ ٖٓ ٗظٞص هحٕٗٞ 

. 114 3ٝجإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ًٝٛج ك٢ جُٔٞجو 

لاػذج ػذو خٕاس انزخٕع فٙ انخٛار أٔ سمٕطّ : انفزع انثاَٙ

ك٢ جُرىج٣س ٣ؿد جٕ ٗطؼٍف ج٠ُ هحػىز ػىّ ؾٞجَ جٍُؾٞع جُه٤حٌ ٝ ؤْٜٓح ٝضطر٤وحضٜح غْ 

ٗططٍم ج٠ُ هحػىز ؾٞجَ ْوٞؽٚ   

: لاػذج ػذو خٕاس انزخٕع فٙ خٛار: أٔال

 جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ُٜح جإلنطظحص جألطَ ك٢ ضؼ٣ٞغ ػٌٍ ٗحشة ػٖ ؾ٣ٍٔس ، ٝٓغ 

يُي جُوحٕٗٞ أؾحَ إٔ ضوىّ جُٔطحُرس أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ذىػٟٞ ٓى٤ٗس ضحذؼس ُِىػٟٞ 

جُؼ٤ٓٞٔس ٝ ٣ٓط١ٞ ك٢ ًٛج إٔ ضٌٕٞ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس هى قًٍص ك٢ جُرىج٣س ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس، 

جُٔى٢ٗ ٝ : أٝ ٖٓ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔىػ٢ ذحُكن جُٔى٢ٗ، ٝ ذ٘حء ػ٤ِٚ ٣ؿى جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ؽ٣ٍو٤ٖ

. جُؿُجت٢، ٝٛٞ ُِّٓ ذانط٤حٌ ؽ٣ٍن وٕٝ جألنٍ

جالْحِ ٛٞ ئػطرحٌ أقى جُط٣ٍو٤ٖ أط٢ِ ٝ جألنٍ جْطػ٘حت٢، ٝجيٕ ك٢ :أساص ْذِ انماػذج- 1

قحُس ًحٕ جٓحّ جُلٍو ًَ ٖٓ جُط٣ٍو٤ٖ ئٕ ئنطحٌ جُط٣ٍن جإلْطػ٘حت٢ ال ٣ٔ٘غ ضًٍٚ ٝ جإلُطؿحء 

ئ٠ُ جُط٣ٍن جألط٢ِ جٓح ئٕ ئنط٤حٌٙ ُِط٣ٍن جألط٢ِ ٣إو١ ج٠ُ ْوٞؽ قوٚ ك٢ جإلُطؿحء ئ٠ُ 

. جُط٣ٍن جإلْطػ٘حت٢،

ٝ ضٓ٘ى هحػىز ػىّ ؾٞجَ جٍُؾٞع ك٢ جإلنط٤حٌ، ئ٠ُ جُوحػىز ٌٝٓح٤ٗس هى٣ٔس ٓلحوٛح إٔ ئضهحي 

. أقى ؽ٣ٍو٢ جُطوحػ٢ ٣ٔ٘غ ٖٓ جُؼٞو ئ٠ُ جألنٍ

ٌُٖ ًٛٙ جُوحػىز جُطو٤ِى٣س ًحٗص ْح٣ٌس ك٢ ظَ جُوحٕٗٞ جُل٢ٍٓٗ جُوى٣ْ ًُُي أ٣ى جُلوٚ ٝ 

جُوؼحء جُل٢ٍٓٗ جُؼَٔ ذًٜٙ جُوحػىز، ٢ٛٝ ضطؼِن ذٔظِكس جُٔىػ٠ ػ٤ِٚ ك٢ جُىػٟٞ قط٠ ال 

٣طكَٔ ٓظح٣ٌق ئؾٍجءجش جُىػ٤٣ٖٞ جُط٣ِٞس ٝ ٓٔح ْرن جػطرٍ جُوؼحء جُل٢ٍٓٗ ًٛٙ جُوحػىز 

ؿ٤ٍ ٓطؼِوس ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ذَ ٢ٛ ضطؼِن ذٔظِكس نحطس ال ٣ٌٖٔ جُطٔٓي ذٜح ئال ٖٓ هرَ 

( 1).جُٔطْٜ

 

                                                 

، "قوٞم جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ جإلؾٍجءجش"وػٟٞ جُطؼ٣ٞغ أٓحّ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س، ػٖ ًطحخ : قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ(- 1)

. 304جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص
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: ذطثٛك ْذِ انماػذج- 2

 جٓح ذحُ٘ٓرس  ُِٔشٍع جُؿُجت١ٍ جهٍ ذوحػىز ػىّ ؾٞجَ جٍُؾٞع ك٢ جُه٤حٌ ك٢ قحُس 

ٝجقىز ٢ٛٝ ئنط٤حٌ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ُِط٣ٍن جُٔى٢ٗ جألط٢ِ أٝال، ًٝٛج ٓح ٗؿىٙ ك٢ ٗض جُٔحوز 

ال ٣ٓٞؽ ُِهظْ ج١ًُ ٣رحشٍ وػٞجٙ أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ) ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س 5

. ،ًُٜٙ جُوحػىز ئْطػ٘حءجش جضكًٛح جُٔشٍع ٝ ٢ٛ (جُٔهطظس إٔ ٣ٍكؼٜح أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س

: فٙ حانح إخرٛار انمضاء اندُائٙ أٔال- أ

ئيج ُؿأ جُٔطؼٌٍ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس ُِوؼحء جُؿ٘حت٢ ئذطىجء كإ ًٛج جالن٤ٍ ال ٣ٓوؾ قوٚ ك٢  

 ( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س247)جإلُطؿحء ُِوؼحء جُٔى٢ٗ ذؼى يُي، ق٤ع ٗظص جُٔحوز 

إٔ ضٍى جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ئوػحءٙ ال ٣كٍٞ وٕٝ ٓرحشٍز جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُؿٜحش "ػ٠ِ 

، ق٤ع ال ٣ؼى ضكَ أٝ ض٘حٍَ ػٖ قوٚ ك٢ جُطؼ٣ٞغ، جيج ضٍى جُٔىػ٢ جُٔىػ٢ "جُٔهطظس

ُىػٞجٙ أٓحّ جُوؼحء جُٔى٢ٗ، ٓٔح ٣ٓٔف ُٚ ذحُٔطحُرس ذٚ أٓحّ جُوؼحء جُٔى٢ٗ، ؽروح ألقٌحّ 

. ( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س124)جُٔحوز 

ق٤ع إٔ جُط٣ٍن جُٔى٢ٗ ٣ظَ ٓلطٞقح أٓحّ جُٔطؼٌٍ ٓط٠ شحء جيج ٝهغ جنط٤حٌٙ ئذطىجء ػ٠ِ 

جُوؼحء جُؿ٘حت٢ ٝٛٞ ٓح ٣ؼ٢٘ أ٣ؼح قوٚ ك٢ جُؿٞع ػٖ جُٔطحُرس أٓحّ جُوؼحء جُؿ٘حت٢ ذكوٚ 

. (1)ك٢ أ١ ٍٓقِس ًحٗص ػ٤ِٜح جُىػٟٞ

، هى ؾحء ك٢ ًٛج قٌْ هؼحت٢  أ٣ٖ ضر٤ٖ ٖٓ ِٓق جُوؼ٤س إٔ 1986 ؾٞجٕ 24 ٝذطح٣ٌم 

جُٔطؼٕٞ ػىٙ هى ض٘حٍَ ػٖ شٌٞجٙ ذٔكؼٍ ٓكٌٍ ػ٠ِ ٣ى جُشٍؽس أغ٘حء ه٤حٜٓح ذحُركع 

جإلكططحق٢، غْ ضٍجؾغ ك٤ٔح ذؼى ػٖ ض٘حَُٚ ٝ ٗظد ٗلٓٚ ؽٍكح ٓى٤ٗح أٓحّ جُؿٜحش جُوؼحت٤س 

، ٝذحألنض 3،239،242،244ذظلس ٤ِْٔس ؽروح ُإلؾٍجءجش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔٞجو 

كحُط٘حٍَ ػٖ جُشٌٟٞ ذٔكؼٍ ٓكٌٍ ػ٠ِ ٣ى .  ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س247جُٔحوز 

جُشٍؽس ال ٣ٔ٘غ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٖٓ ض٘ظ٤د ٗلٓٚ ًطٍف ٓى٢ٗ أٓحّ جُؿٜحش جُوؼحت٤س جُلحطِس 

. ك٢ جُٔٞػٞع

 

 

 

                                                 

. 88ػرى هللا أٝٛح٣ر٤س، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص(- 1)
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ٝٓ٘ٚ كإ هحػىز ػىّ ؾٞجَ جٍُؾٞع ك٢ جُه٤حٌ ال ضطرن ك٢ ًٛٙ جُكحُس، ك٢ٜ ضكطَ 

. (1)ئضؿحٛح ٝجقىج، ق٤ع ضطرن ك٢ ئضؿحٙ جُٔى٢ٗ ئ٠ُ جُؿُجت٢ ال ك٢ ئضؿحٙ جُؿُجت٢ ئ٠ُ جُٔى٢ٗ

 ئيج ُؿأ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ُِٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ ػٖ ػٌٍ :فٙ حانح إخرٛار انطزٚك انًذَٙ- ب

ج١ًُ ُكوٚ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس ئ٠ُ جُوؼحء جُٔى٢ٗ كرٔح ًحٕ ؽ٣ٍن جإلوػحء جُٔى٢ٗ ٓلطٞقح، كَٜ 

٣ؿَٞ ُٚ إٔ ٣طٍى وػٞجٙ أٓحّ جُوؼحء جُٔى٢ٗ ٣ٝؼٞو ٤ُطٍم ْر٤َ جُوؼحء جُؿُجت٢ ػٖ ؽ٣ٍن 

جإلوػحء جُٔى٢ٗ؟ 

 ئٕ جٍُأ١ جٍُجؾف ك٢ ًٛج أٗٚ ئيج ٌكغ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔىػ٢ ٓى٤ٗح ذطِد جُطؼ٣ٞغ ئ٠ُ 

جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس أٝال، كٜٞٛ٘ح ٣ِؿأ ئ٠ُ جُؿٜس جُٔهطظس ذحُلظَ ك٢ وػٞجٙ، ًُُٝي ال ٣كن ُٚ 

إٔ ٣طٍى وػٞجٙ ًٛٙ، ٣ٍٝكؼٜح ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ٓطرؼح جُط٣ٍن جإلْطػ٘حت٢، ًٝٛج ٓح ٗظص 

ؼ، ؿ٤ٍ إٔ ًٛج جُكظٍ ٤ُّ ٓطِوح ذَ ٣ٍو ػ٤ِٚ ذؼغ جإلْطػ٘حءجش .ئ. ٖٓ م5ػ٤ِٚ جُٔحوز 

 (2)٣ٌٕٞ ٖٓ جُٔورٍٞ ك٤ٜح إٔ ٣لطف ُٚ جُط٣ٍن جُؿُجت٢ ٌؿْ ئنط٤حٌٙ جُط٣ٍن جُٔى٢ٗ أٝال

: ًٝٛٙ جإلْطػ٘حءجش ٢ٛ

ئيج ًحٕ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ال ٣ؼِْ ذطر٤ؼس جُلؼَ ج١ًُ ٝهغ ٖٓ أٗٚ كؼَ ئؾٍج٢ٓ، كِٓي جُط٣ٍن - 1

جُٔى٢ٗ غْ ػِْ ذؼى يُي ذإٔ جُلؼَ ٣شٌَ ؾ٣ٍٔس ؾ٘حت٤س كِٚ إٔ ٣ؼىٍ ػٖ جُط٣ٍن جُٔى٢ٗ ٣ِٝٓي 

جُط٣ٍن جُؿُجت٢، ٝيُي جْط٘حوج ئ٠ُ إٔ جُؼىٍٝ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ُٖ ٣ؼٍ جُٔطْٜ، ق٤ع إٔ 

. جُىػٟٞ جُؿُجت٤س هى ٌكؼطٜح ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ُْٝ ٣ٌٖ ُِٔىػ٢ جُٔى٢ٗ وٌٝ ك٢ ًٛج جُظىو

ئيج ًحٕ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ػ٘ىٓح ِْي جُط٣ٍن جُٔى٢ٗ ٣ؿَٜ ذإٔ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس هى ذحشٍش - 2

. (3)جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، كإ ؾِٜٚ ًٛج ال ٣كٍٓٚ ٖٓ قوٚ ك٢ ِْٞى جُؿُجت٢

 

 

 

 

                                                 

. 103ٗٞجط١ٍ جُؼح٣ش، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ، ٗوال ػٖ(ؿ٤ٍ ٓ٘شٌٞ) 411، ٌهْ 1986 ؾٞجٕ 242:ؾ٘حت٢(- 1)

. 173جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ٓكٔى ػ٤ى جُـ٣ٍد(- 2)

. 32شٍـ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س جُؿُجت١ٍ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ٓكٔى طرك٢ ٓكٔى ٗؿْ(- 3)
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ئيج ًحٕ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔؼٌٍٝ هى ٌكغ وػٞجٙ أٓحّ ٓكٌٔس ٓى٤ٗس ٓهطظس، كإ ئنط٤حٌٙ - 3

ًٛج ال ٣ظرف ٜٗحت٤ح ٝ هطؼ٤ح ئال ئيج أٌجو جُٔطؼٌٍ إٔ ٣ٍكغ ٗلّ جُىػٟٞ ذٔٞػٞػٜح ٝ ْررٜح 

ٝ أؽٍجكٜح أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س، ٌُٖٝ ال ش٤ة ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ إٔ ٣ٍكغ وػٟٞ ٓى٤ٗس أٓحّ 

جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ذشٍؽ إٔ ضٌٕٞ ٓهطِلس ذٓررٜح ٝ ٓٞػٞػٜح ػٖ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جُط٢ 

ئيج أػحٌ شهض أٓٞجال ألنٍ ٝ هحّ : ٝضطر٤وح ًُُي قٌْ ذأٗٚ. أهحٜٓح أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس

جُٔٓطؼ٤ٍ ذطرى٣ىٛح، ك٤ٌٖٔ ُِٔؼ٤ٍ إٔ ٣ٍكغ وػٟٞ ٓى٤ٗس أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ذطِد جْطٍجو 

ًٛٙ جألٓٞجٍ ٣ٝطهً طلس جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ػى جُٔىػ٢ ػ٤ِٚ ذؿ٣ٍٔس 

ن٤حٗس جألٓحٗس، ٝال ٣ِٔي جُٔىػ٠ ػ٤ِٚ جُطٔٓي ذوحػىز ئنط٤حٌ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ أقى جُط٣ٍو٤ٖ 

ألٕ ْرد جُىػٟٞ جأل٠ُٝ أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ٛٞ ػوى جُؼح٣ٌس ٝ ٓٞػٞػٜح ئْطٍجو جألٓٞجٍ،  

ذ٤٘ٔح ْرد جُىػٟٞ جُػح٤ٗس جُٔوحٓس أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ٛٞ ؾ٣ٍٔس ن٤حٗس جألٓحٗس ٝ 

. (1)ٓٞػٞػٜح ضؼ٣ٞغ جُؼٌٍ ج١ًُ قظَ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس

ئيج ًحٕ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ هى ٌكغ وػٞجٙ جُٔى٤ٗس أٓحّ ٓكٌٔس ٓى٤ٗس ؿ٤ٍ ٓهطظس، ك٤كن ُٚ - 4

. (2)جٍُؾٞع ػٜ٘ح ٌٝكؼٜح أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س

: سمٕط حك انًدُٙ ػهّٛ فٙ انخٛار: ثاَٛا

ٓؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔؼٌٍٝ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس قوح أط٤ال ٝٛٞ جُِؿٞء ٢ُ جُوؼحء ٍ نٍٞ جُوحٕٗٞ ٍ

جُٔى٢ٗ ُِٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ ك٢ أ١ ٝهص، قط٠ ُٝٞ أهحّ وػٞجٙ جُٔى٤ٗس كؼال أٓحّ جُوؼحء 

جُؿُجت٢ ك٤ٓطط٤غ ضٞهق ك٤ٜح ٌٝكغ جُىػٟٞ أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ٝ ٌؾٞع ػٖ جُط٣ٍن 

ك٢ ق٤ٖ ٣ٓوؾ جُكن ك٢ جُِؿٞء ئ٠ُ جُوؼحء جُؿُجت٢ ئيج هحّ . (3)جإلْطػ٘حت٢ ئ٠ُ جُط٣ٍن جُؼحو١

جُٔؼٌٍٝ ذ٢ جُؿٞء ُِوؼحء جُٔى٢ٗ أٝال ٌؿْ ٝؾٞو جُط٣ٍن جُٓحذن أٓحٓٚ، ذٔؼ٠٘ أٗٚ ٝهص 

ٌكغ وػٞجٙ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُوؼحء جُٔى٢ٗ ًحٗص جُىػٟٞ جُؿُجت٤س ٌكؼص، أٓح ئيج ًحٗص ُْ ضٍكغ 

ذؼى ك٤ؿَٞ ُٚ ضٍى وػٞجٙ أٓحّ جُوؼحء جُٔى٢ٗ ٝ جُطٞؾٚ ئ٠ُ جُوؼحء جُؿُجت٢ ئيج ٓح هحٓص 

.  ذلوٍض٤ٜح جأل٠ُٝ ٝ جُػح٤ٗس5 ، ًٝٛج ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز (4)ج٤ُ٘حذس ذٔرحشٍز جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس

 

 

                                                 

. 33 جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص،ٓكٔى طرك٢ ٓكٔى ٗؿْ(-1)

. 32 ٗلّ جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص(-2)

. 124جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: أقٔى شٞه٢(- 3)

. 327،ص1992ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش، جُوحٍٛز،: ػرى جُكٌْ كٞوٙ(- 4)



  -47-  

ٝك٢ جألن٤ٍ ٗهِض ئ٠ُ أٗٚ ئيج ًحٕ جُٔؼٌٍٝ جُٔىػ٢ ٓى٤ٗح ج١ًُ قٍى وػٞجٙ أٓحّ 

جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ٝ ضًٍٜح هرَ جُلظَ ك٢ جُٔٞػٞع ٝ جٗطوَ ذٜح ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس، ٝ جٕ 

ًحٕ ْرن إٔ ٌكغ وػٞجٙ أطال أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ال ٣كن ُٚ إٔ ٣٘وِٜح أٓحّ جُٔكٌٔس 

: جُؿُجت٤س ئال ذطٞكٍ شٍٝؽ ٓؼ٤٘س ٢ٛٝ 

 :أٌ ٚكٌٕ انًدُٙ ػهّٛ لذ اخرار انطزٚك انًذَٙ أٔال - ا

.  (1)أ١ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ هى ْرن ٝ أهحّ وػٞجٙ ذحُطؼ٣ٞغ أٓحّ جُوؼحء جُٔى٢ٗ ذحُلؼـَ- 

كايج ًحٗص جُىػٟٞ ُْ ضٍكغ أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ذظلس كؼ٤ِس، أٝ جٜٗح ٌكؼص أٓحّ ٓكٌٔس ؿ٤ٍ 

ٓهطظس ٝ ذاؾٍجءجش ؿ٤ٍ طك٤كس ، كل٢ ًٛٙ جألقٞجٍ ال ٣لوى جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ قوٚ ك٢ ئهحٓس 

. (2)وػٞجٙ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُوؼحء جُؿُجت٢

ًٔح ٣شطٍؽ ك٢ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔىػ٢ ٓى٤ٗح جُؼِْ ذحُؿ٣ٍٔس، ٣ؼ٢٘ ذٞهٞع جُلؼَ جُؼحٌ جُٔشٌَ 

جُؿ٣ٍٔس كايج ًحٕ ٣ؿَٜ يُي ٌٝكغ وػٞجٙ جُٔى٤ٗس ػ٠ِ أْحِ أال ْر٤َ أٓحٓٚ ئال جُط٣ٍن 

جُٔى٢ٗ، غْ ػٍٜ ذؼى يُي إٔ ْرد جُىػٟٞ هى ضـ٤ٍ ٝ أٗٚ ك٢ جُٞجهغ ٣شٌَ ؾ٣ٍٔس، ُْ ٣ٓوؾ 

. (3)قوٚ ك٢ جُِؿٞء ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س

 إٔ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ٣لوى :أٌ ذكٌٕ انذػٕٖ انؼًٕيٛح لذ رفؼد لثم رفغ انذػٕٖ انًذَٛح- ب

قوٚ ك٢ جُِؿٞء ُِط٣ٍن جُؿُجت٢ ئيج ًحٗص جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس هى قًٍس هرَ إٔ ٣ٍكغ ٛٞ وػٞجٙ 

أٓحّ جُوؼحء جُٔى٢ٗ، كل٢ ظَ ًٛج جُلٍع ضٌٕٞ ه٣ٍ٘س ػ٠ِ ض٘حَُٚ ػٖ ئنط٤حٌ جُط٣ٍن 

. (4)جُؿُجت٢

 

 

 

 

 

                                                 

ٓرحوب جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔظ١ٍ ، جُطرؼس جُطحْؼس وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢، ٓطرؼس ٜٗؼس : ٌؤٝف ػر٤ى. و(- 1)

. 197، ص1972ٓظٍ  ، ُٓ٘س 

. 417، ص2003أطٍٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، ٓ٘شٌٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س، ُر٘حٕ،: ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ(- 2)

. 247، ص1993ٓرحوب هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س، جُؿُء جألٍٝ، ْ٘س : ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ(- 3)

. 416جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ(- 4)
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 كٜٞ ٌنظس ٓ٘كٜح جُوحٕٗٞ ُِٔؼٌٍٝ كِٚ إٔ ٣ٔحٌْٜح أٝ ٣ط٘حٍَ ػٜ٘ح ٝ ض٘حٍَ جُٔؼٌٍٝ 

ػٖ جُط٣ٍن جُؿُجت٢ ٓغ جٗلطحـ ذحذٚ ٝ هىٌضٚ ػ٠ِ ُٝٞؾٚ هحؽغ ك٢ جُىالُس ػ٠ِ ض٘حَُٚ، ك٤ِّ 

ق٤ع إٔ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ْٞف ضطرغ جُىػٟٞ . (1)ُٚ ذؼى يُي إٔ ٣ِؿأ ئ٤ُٚ ألٕ قوٚ ك٤ٚ هى ْوؾ

جُؼ٤ٓٞٔس، جيٕ جٕ ُْ ضٍكغ ًٛٙ جألن٤ٍز كؼال كال ٝؾٞو ُِط٣ٍن جُؿُجت٢ جي ال ٣ٌٖٔ ٣طظٌٞ 

ْوٞؽ جُكن هرَ ٝؾٞوٙ أٓح ئيج ًحٗص جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ُْ ضٍكغ ئال ذؼى ٌكغ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس 

أٓحّ جُوؼحء جُٔى٢ٗ، ٝهرَ جُكٌْ ك٢ ٓٞػٞػٜح كإ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣طًٍٜح ٤ُىػ٢ 

. (2 )(5/2جُٔحوز )ٓى٤ٗح ضرؼح ُِىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس 

 ق٤ع ُٓوٞؽ قن جُٔىػ٠ جُٔى٢ٗ ك٢ :إذداِ انذػٍٕٚٛ فٙ انخظٕو ٔ انسثة ٔ انًٕضٕع- ج

جٍُؾٞع ئ٠ُ جُط٣ٍن جُؿُجت٢ ذؼى ُؿٞءٙ جُوؼحء جُٔى٢ٗ إٔ ضٌٕٞ جُىػٟٞ جُط٢ ٌكؼٜح ٢ٛ 

يجش جُىػٟٞ جُط٢ ٣ؿد ٌكؼٜح ذط٣ٍن جُطرؼ٤س أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ًٝٛٙ جُٞقىز ذ٤ٖ 

كايج جنطِلص ك٢ ٝجقىز . (3)جُىػ٤٣ٖٞ ال ضٌٕٞ ئال ئيج جضكىضح ك٢ جُٓرد ٝ جُٔٞػٞع ٝ جُهظّٞ

ٖٓ ًٛٙ جُؼ٘حطٍ ذو٢ قوٚ ك٢ جُِؿٞء ئ٠ُ جُوؼحء جُؿُجت٢ هحتٔح، كايج ًحٕ جُٔؼٌٍٝ ٖٓ 

جُؿ٣ٍٔس هى ذحشٍ وػٞجٙ أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ػى ٓؿٔٞع ٖٓ جُٔط٤ٜٖٔ كال ٓحٗغ ٖٓ ٌكؼٜح 

، ق٤ع إٔ ٌكغ (4)أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ػى ذؼغ جألنٍ إلنطالف جُهظّٞ ك٢ جُىػ٤٣ٖٞ 

جُٔىػ٢ وػٞجٙ أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ٓطحُرح ذٍو جُٞو٣ؼس ال ٣كٍٞ وٕٝ ٌكؼٚ جُىػٟٞ أٓحّ 

. (5)جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ُِٔطحُرس ذطؼ٣ٞغ ٓح أطحذٚ ٖٓ ػٌٍ ذٓرد ضرى٣ى جُٞو٣ؼس

 

 

 

 

                                                 

ئؾٍجءجش ٓٔحٌْس جُىػٟٞ جُؿُجت٤س يجش جُؼوٞذس جُؿ٘ك٤س، جُطرؼس جٍُجذؼس، وجٌ ٛٞٓس ُ٘شٍ ٝ : ػرى جُؼ٣ُُ ْؼى- (1)

. 128، ص2010جُط٣َٞغ،جُؿُجتٍ ،

. 126جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: أقٔى شٞه٢ جُشِوح٢ٗ(- 2)

. 513،574جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص:  ٓكٔى ٓكٔٞو ْؼ٤ى(-3)

. 328، ص1992، جُوحٍٛز ْ٘س (جُم...وٌجْس ٗشحؽٜح ٝوٌٝ جُىكحع)ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش : ػرى جُكٌْ كٞوٙ -(4)

، وجٌ جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز، 1985ج٤ُْٞؾ ك٢ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س، ٓظٌٞز ٖٓ ؽرؼس : أقٔى كطك٢ ٌٍْٝ(- 5)

. 245ص
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إذداِ انًدُٙ ػهّٛ فٙ انًسار اندشائٙ أٔ انًذَٙ : انًطهة انثاَٙ

هى ٣هطحٌ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٓى٤ٗح إٔ ٣ِٓي أقى جُط٣ٍو٤ٖ ئٓح جُط٣ٍن جُؿ٘حت٢ أٝ جُط٣ٍن جُٔى٢ٗ، 

ؿ٤ٍ إٔ جألقٌحّ ضهطِق ذ٤ٖ جُٔى٢ٗ ٝ جُؿ٘حت٢ ًٔح ضهطِق جإلؾٍجءجش ذ٤ٜ٘ٔح، ًًٝج ك٢  ٓىٟ 

قؿ٤س جُكٌْ جُؿ٘حت٢ ػ٠ِ جُٔى٢ٗ، ٝ ْٞف ٗططٍم ئ٠ُ ُؿٞء ٝ ٓرحشٍز جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔىػ٢ 

. جُٔى٢ٗ ُىػٞجٙ أٓحّ ًال جُوؼحت٤ٖ جُٔى٢ٗ ٝ جُؿُجت٢

يثاشزج انذػٕٖ انًذَٛح أياو انمضاء انًذَٙ : انفزع األٔل

 ُؿٞء جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔىػ٠ ٓى٤ٗح ُِٔطحُرس ذكوٚ ك٢ جُطؼ٣ٞغ ٢ُ جُط٣ٍن ضطرن ك٢ قحُس 

جُٔى٢ٗ هٞجػى جإلؾٍجءجش جُٞجٌوز ك٢ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ق٤ع ٣رحشٍ وػٞجٙ أٓحّ 

. (1)جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس 

جيج ًحٗص جُىػ٤٣ٖٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٝ جُٔى٤ٗس ٓطكى٣ٖ  ك٢ جُ٘شأز ج١ جُؿ٣ٍٔس ٝجقىز، كإ جُؼالهس 

ذ٤ٜ٘ٔح ضظَ هحتٔس ٖٓ ق٤ع ضأغ٤ٍ جُكٌْ جُظحوٌ ك٢ ئقىٟ جُىػ٤٣ٖٞ ػ٠ِ جألنٍٟ، ٝك٢ إٔ 

.  (2)ٌكغ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس أٝ قط٠ ٓؿٍو ضك٣ٌٍٜح ٣ٞهق جُلظَ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس

ذحُ٘ٓرس ُِٔشٍع جُؿُجت١ٍ ٗظْ جُؼالهس ذ٤ٖ جُىػ٤٣ٖٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٝ جُٔى٤ٗس ػ٠ِ ٗكٞ 

٣ؼٖٔ ػىّ ضظحوّ جألقٌحّ جُظحوٌز أٝ جٌُٖٔٔ طىٌٝٛح ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔح، ٝهى ؾحء ًٛج جُط٘ظ٤ْ 

ػ٠ِ طؼ٤ى جُؼالهس ذ٤ٖ جُىػ٤٣ٖٞ ٖٓ ؾٜس ٝ جُؼالهس ذ٤ٖ جُكٌْ جُؿ٘حت٢ ٝ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٖٓ 

ؾٜس أنٍٟ، ٝ ٣القع إٔ جُٔشٍع ك٢ جُكحُط٤ٖ هى ًٍِ ضرؼ٤س جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ُىػٟٞ 

. (3 )جُؼ٤ٓٞٔس ٝ جُكٌْ جُظحوٌ ك٤ٜح

 

 

 

 

 

 

                                                 

. 278أطٍٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ(- 1)

. 257ٌٓؼحٕ ػٍٔ جُٓؼ٤ى، ٓرحوب هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص(- 2)

. ٤ِْ459ٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص(- 3)
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أثز رفغ انذػٕٖ انؼًٕيٛح ػهٗ انذػٕٖ انًذَٛح  : أٔال

 ك٢ جُؼالهس جُؼحو٣س جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ضؼى وػٟٞ ٓٓطوِس ٝ ٓ٘لظِس ضٔحٓح ػٖ جُىػٟٞ 

جُؼ٤ٓٞٔس ْٞجء ٖٓ ق٤ع أؽٍجكٜح ٝ ئؾٍجءجضٜح جٝ ٓٞػٞػٜح، جٓح جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جُطرؼ٤س 

جُ٘حشثس ػٖ جُٞهحتغ جُؿ٤ٍٓس ٓٞػٞع جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٤ُٓص ًًُي، ٢ٛٝ ال ضٌٕٞ ٓٓطوَ 

ػٜ٘ح ئْطوالال ضحٓح، ئال ق٤٘ٔح ضٌٕٞ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس جُٔهطظس هى ْرن ُٜح جُلظَ ك٢ ًٛٙ 

. جُىػٟٞ ذكٌْ ٜٗحت٢ هرَ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٖٓ ؽٍف ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس

جيٕ ًٛج جُكٌْ ال ٣ٌٖٔ جٕ ٣ٌٕٞ ُٚ أغٍ ػ٠ِ جُكٌْ ج١ًُ ٣ٌٖٔ إٔ ضظىٌٙ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س 

. (1)ذؼى يُي

ٌُٖ ضهطِق جُكحُس جُط٢ ضٌٕٞ ك٤ٜح جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس هى قًٍص ، ٝجُىػٟٞ جُٔى٤ٗس 

ٓحَجُص ُْ ضطٍـ أٓحّ جُوؼحء جُٔى٢ٗ ، أٝ ضٌٕٞ هى ؽٍقص، ٝ ٌُٖ ُْ ٣طْ جُلظَ ك٤ٜح ذؼى 

ذكٌْ ٜٗحت٢، ك٢ ًٛٙ جُكحُس ضظرف جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جٍُٔكٞػس أٝ جُط٢ ْطٍكغ أٓحّ جُوؼحء 

جُٔى٢ٗ ٍٓضرطس ذحُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٝ ٓطؼِوس ذٜح ٝ ذحُكٌْ جُظحوٌ ذشأٜٗح، ٝ ذٔح جٕ جُؼٌٍ 

ٓظىٌٙ جُٞهحتغ جُؿ٤ٍٓس ُِىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٝٛٞ ٗلّ جُؼٌٍ ٓٞػٞع جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس 

كططٞهق جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ػٖ ٗظٍ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ػٖ ٗظٍ . (2)جُٔطِٞخ جُطؼ٣ٞغ ػ٘ٚ 

جُؿ٘حت٢ ٣ٞهق "جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ئ٠ُ ق٤ٖ جُلظَ ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٝ ًٛج ٓح ٣ؼٍف ذوحػىز 

". جُٔى٢ٗ

ق٤ع جٕ هحػىز جُؿ٘حت٢ ٣ٞهق جُٔى٢ٗ ٗط٤ؿس قط٤ٔس ُٔرىأ ضو٤ى جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ذحُكٌْ ج١ًُ 

٤ْظىٌ ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، كٔح وجٓص ًٛٙ جُىػٟٞ هحتٔس ٝٓحوجّ قٌٜٔح ٤ُِّْ جُٔكٌٔس 

جُٔى٤ٗس ك٢ أْحْٚ جألٍٝ ٝٛٞ قىٝظ جُٞجهؼس كؼال ٝ غرص ئْ٘حوٛح ُِٔطْٜ أٝ ػىّ غرٞضٜح، ك٤ُِّ 

ػ٠ِ ًٛٙ جألن٤ٍز إٔ ضٞهق جُلظَ ك٢ جُىػٟٞ جُٔطٍٝقس ػ٤ِٜح ئ٠ُ ؿح٣س جُلظَ ك٢ جُىػٟٞ 

. (3)جُؼ٤ٓٞٔس، غْ ضٓطٍو ق٣ٍطٜح ك٢ ٗظٍ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس

 

                                                 

. 133جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ػرى جُؼ٣ُُ ْؼى(- 1)

. 26جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ(- 2)

، 1995ٓظطل٠ ٓؿى١ ٍٛؾس، جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُوؼحء جُؿ٘حت٢، وجٌ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س جإلٌْ٘ى٣ٌس، ْ٘س (- 3)

. 103ص
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 ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش 2 جُلوٍز 4)جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ ؽرن ًٛٙ جُوحػىز ك٢ جُٔحوز 

٣طؼ٤ٖ إٔ ضٍؾة جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس جُكٌْ ك٢ ضِي جُىػٟٞ "جُط٢ ض٘ض ػ٠ِ أٗٚ  (جُؿُجت٤س

، ٝضؼطرٍ ًٛٙ جُوحػىز "جٍُٔكٞػس أٓحٜٓح ُك٤ٖ جُلظَ ٜٗحت٤ح ك٢ جُىػٟٞ ئيج ًحٗص هى قًٍص

ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ شإٔ جألْحِ ٗلٓٚ ج١ًُ ش٤ىش وػحتٜٔح ػ٤ِٚ، ٝٛٞ قؿ٤س جُكٌْ جُؿ٘حت٢ أٓحّ 

جُٔكحًْ جُٔى٤ٗس ك٤ٌٖٔ إٔ ٣طِد أ١ ٖٓ جُهظّٞ جإل٣وحف ك٢ أ٣س قحُس ًحٗص ػ٤ِٜح جُىػٟٞ 

 . (1)جُٔى٤ٗس ًٔح ٣ٌٖٔ إٔ ضأٍٓ ذٚ جُٔكٌٔس ٖٓ ضِوحء ٗلٜٓح ئيج ضكووص ٖٓ ضٞجكٍ وٝجػ٤ٚ 

. شزٔط ذطثٛك ْذِ انماػذج ٔ انُرائح انًرزذثح ػهٛٓا: ثاَٛا

 ئٕ أػٔحٍ هحػىز جُؿ٘حت٢ ٣ٞهق جُٔى٢ٗ ٝ :شزٔط ذطثٛك لاػذج اندُائٙ تٕلف انًذَٙ -1

: ضطر٤وٜح ٣ططِد ضٞجكٍ ػىز شٍٝؽ ٝ ٢ٛ ضطٔػَ ك٢

 ضطر٤ن هحػىز جُؿ٘حت٢ ٣ٞهق جُٔى٢ٗ ضططِد ٝؾٞو جٍٝ :ضزٔرج ذحزٚك انذػٕٖ انؼًٕيٛح - أ

شٍؽ ، ٛٞ إٔ ضٌٕٞ ج٤ُ٘حذس هى قًٍص ئؾٍجءجش جُٔطحذؼس هرَ أٝ أغ٘حء ػٍع جُىػٟٞ  جُٔى٤ٗس 

 ٝ (2)ػ٠ِ جُٔكٌٔس جُٔهطظس ٝ يُي ْٞجء ٖٓ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ٗلٓٚ أٝ ٖٓ ٓٔػِٚ جُوح٢ٗٞٗ

٣طكون يُي ئيج ٌكؼص جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُٔهطظس كؼال، ٝ ٌُٖ جُوحٕٗٞ ٖٓ جؾَ 

ضطر٤ن جالغٍ جُٞجهق ُِىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس جًطل٠ ذٔؿٍو ضك٣ٌٍٜح ْٞجء ًحٕ يُي ٖٓ ج٤ُ٘حذس أٝ 

 ق٤ع ال ٣ؼطى ُٞهق جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٓؿٍو ضوى٣ْ ذالؽ أٝ شٌٟٞ ػٖ جُؿ٣ٍٔس (3 )جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ

 (4 ).ئ٠ُ ػرحؽ جُشٍؽس جُوؼحت٤س أٝ ج٤ُ٘حذس

 

 

 

 

 

                                                 

. 265ٌؤٝف ػر٤ى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص(- 1)

 .135ػرى جُؼ٣ُُ ْؼى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-2)

-37، ص 1991، ْ٘س 3ئوٝجٌ ؿح٢ُ جًُٛر٢، ٝهق جُىػٟٞ ُك٤ٖ جُلظَ ك٢ جُىػٟٞ جُؿ٘حت٤س، ٌٓطرس ؿ٣ٍد، جُطرؼس(-3)

51. 

 .263ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-4)



  -52-  

 

ضٌٕٞ جُىػ٣ٞحٕ  ٣ؿد جٕ: ٔحذج انذػٍٕٚٛ انًذَٛح ٔ انؼًٕيٛح يٍ حٛث انسثة - ب

جُؼ٤ٓٞٔس ٝ جُٔى٤ٗس ٗحشثط٤ٖ ػٖ ٝجهؼس ٝجقىز ٝ ٣وظى ذًُي ، جٕ جنطِلطح ٖٓ ق٤ع جُٓرد أ١ 

جْط٘ىش ًَ ٜٓ٘ٔح ئ٠ُ ٝجهؼس ٓهطِلس، كال ٣ظرف ٛ٘حى ٓؿحٍ ألػٔحٍ هحػىز جُؿ٘حت٢ ٣ٞهق 

جُٔى٢ٗ، ٝ ٓ٘ٚ ضظَ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ٓٓطٍٔز ك٢ ٗظٍ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس وٕٝ إٔ ضطأغٍ ذٍكغ 

 (1 ).جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس

ئيج ٌكؼص جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ػى شحٛى ٌَٝج ػٖ " كٔػال ك٢ وػٟٞ جُٔطحُرس ذى٣ٖ 

ؾ٣ٍٔس شٜحوز جٌُُٝ كإ ًٛٙ جالن٤ٍز ال ضٔ٘غ ٖٓ جُلظَ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جُهحطس 

   (2 )ذحُٔى٤ٗٞ٣س

ٌُٖ ُْ ٣ِْٓ ًٛج جُٔؼ٤حٌ ٖٓ الٗطوحو ذٓرد ٝؾٞو ك٢ جُٞجهغ هؼح٣ح ًػ٤ٍز ٣هطِق ك٤ٜح 

جُٓرد ذ٤ٖ جُىػ٤٣ٖٞ، ٝ ًُُي ٝؾىش جُكحؾس ئ٠ُ ٝهق جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ُطؿ٘د جُطؼحٌع 

جٌُٖٔٔ ذ٤ٖ جُك٤ٌٖٔ، ٓػَ جيج ضوىّ شهض ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ذطٜٔس شٜحوز جٌُُٝ ك٢ 

جُطكو٤وحش جُط٢ أؾ٣ٍص ذشإٔ ٝجهؼس ج٠ُُٗ ٝ أه٤ٔص وػٟٞ ٓى٤ٗس ذطِد جُطط٤ِن ٠ُُِٗ، ٛ٘ح 

جُٓرد ٓهطِق ٌُٖ ٣كطَٔ ٝؾٞو جُطؼحٌع ذ٤ٖ جُك٤ٌٖٔ جُٔى٢ٗ ٝ جُؿ٘حت٢ ئيج ٓح هحّ جُوحػ٢ 

جُٔى٢ٗ قٌٔٚ ذحُطط٤ِن ػ٠ِ طكس جُشٜحوز ٓٞػٞع جُىػٟٞ جُؿ٘حت٤س، غْ ٣ظىٌ ٖٓ جُوحػ٢ 

جُؿ٘حت٢ ذؼى يُي قٌْ ذاوجٗس جُٔطْٜ ك٢ ؾ٣ٍٔس شٜحوز جٌُُٝ، ٖٝٓ جؾَ ًٛج ٣ٓطُِّ ػ٠ِ 

 (3).جُوحػ٢ جُٔى٢ٗ إٔ ٣ٞهق ج٤ٍُٓ ك٢ وػٟٞ جُطط٤ِن ئ٠ُ جُكٌْ ٜٗحت٤ح ك٢ ضٜٔس شٜحوز جٌُُٝ

ًٛج جُشٍؽ ُْ ٣ططِرٚ جُٔشٍع ذ٘ض ط٣ٍف  ٌُ٘ٚ ٓلّٜٞ ػٔ٘ح، ق٤ع ئيج ضؼحٌػص 

ٝجنطِلص جُٞجهؼس ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ػٜ٘ح ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ، ٛ٘ح جُكٌْ جُظحوٌ ك٢ ًٛٙ 

جألن٤ٍز، ُٖ ٣ٌٕٞ ُٚ قؿ٤س ػ٠ِ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس، ضِي جُكؿ٤س جُط٢ ٣ٍجو جُٔكحكظس ػ٤ِٜح 

 (4 ).ذٞهق ج٤ٍُٓ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس

 

 

                                                 

 .٤ِْ421ٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-1)

 .282قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ، أطٍٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، ٗلّ جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-2)

 .72ئوٝجٌ ؿح٢ُ جًُٛر٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-3)

 .261ٓكٔى ػرى جُـ٣ٍد، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-4)
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ئٕ ٝهق جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ئ٠ُ ق٤ٖ جُلظَ ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ج١ ٝهق ج٤ٍُٓ 

. جُوحػ٢ جُٔى٢ٗ ج٠ُ ق٤ٖ جُلظَ ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ٝ ًٛج جُٞهق ٣ؼطرٍ ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ

ًَ وػٟٞ ضٌٕٞ ٓؼٍٝػس ػ٠ِ جُوحػ٢ جُؿُجت٢ ٝ جُٔى٢ٗ ٝ ٣طْ جُلظَ ك٤ٜح ٖٓ 

جُوحػ٢ جُؿُجت٢ ٛٔح ٣ٌٕٞ جُكٌْ ُِٓٓح ُِوحػ٢ جُٔى٢ٗ، ٝ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٞهق ج٤ٍُٓ ك٢ جُىػٟٞ 

جُٔى٤ٗس قط٠ ٣٘طن جُوحػ٢ جُؿُجت٢ قٌٔٚ جُٜ٘حت٤س ك٢ ًٛٙ جُٔٓأُس جُٔشطًٍس، أٓح ك٢ قحُس جيج 

ًحٗص جُٔٓحُس هؼحء جُكٌْ جُؿُجت٢ ؿ٤ٍ ٍٓضرطس ذىػٟٞ ُوحػ٢ جُٔى٢ٗ، كؼ٘ىتً ال ضؼى ضِي 

جُٔٓأُس ٖٓ جُٔٓحتَ جُٔشطًٍس ذ٤ٖ جُىػ٤٣ٖٞ ٝ ٣ؼط٠ ُِوحػ٢ جُٔى٢ٗ جُكن إٔ ٣ٓطٍٔ ك٢ 

 (1 ).ٗظٍ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس وٕٝ جٗطظحٌ جُكٌْ جُؿُجت٢

: انُرائح انًرزذثح ػٍ لاػذج اندُائٙ ٕٚلف انًذَٙ- 2

ًٔح يًٍٗح ْحذوح ك٢ قحُس جُط٢ ضٓطٞك٢ شٍٝؽ ٝهق جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس، ٣ؿد ػ٠ِ 

جُوحػ٢ جُٔى٢ٗ ٝهق ج٤ٍُٓ ك٢ جُىػٟٞ ئ٠ُ ق٤ٖ جُلظَ ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ٝ ًٛج جُٞهق 

: ٣ؼطرٍ ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝ ٣طٍضد ػ٘ٚ جُ٘طحتؽ جُطح٤ُس 

: ٔلف انسٛز فٙ انذػٕٖ انًذَٛح-أ

 ٣طْ ٝهق ٤ٍْ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ئ٠ُ ؿح٣س جُلظَ ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ٝ ًٛج جإل٣وحف 

ال ٣٘ط٢ٜ ئال ذحُكٌْ جُٜ٘حت٢ جُكحتُ ُِكؿ٤س، ٝج١ًُ ال ٣ؿَٞ جُطؼٖ ك٤ٚ ذحُٔؼحٌػس ٝال 

ذحالْطث٘حف ٝال ذحُ٘وغ، ج١ جْط٘لحو ؽٍم جُطؼٖ أٝ ُلٞجش  جُٔٞجػ٤ى، ق٤ع جٕ جالقٌحّ 

 (2 ).جالذطىجت٤س ٝال جُـ٤حذ٤س ال ضؼطرٍ ٜٗحت٤س، ٓح وجٓص ٓٞجػ٤ى جُطؼٖ ال ضُجٍ ٓٔطىز

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .95ئوٝجٌ ؿح٢ُ جًُػر٢، ٗلّ جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-1)

. 229، ص 9ٌؤٝف ػر٤ى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، جُطرؼس(-2)

 .137    ألًػٍ ضلظ٤َ، ئوٝجٌ ؿح٢ُ جًُٛر٢، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص 
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 ٣ٝؼطرٍ جُلوٚ ٝجُوؼحء ك٢ كٍٗٓح ٖٓ هر٤َ جُكٌْ جُٜ٘حت٢ ج١ًُ ٣ؼغ قىج ُٞهق ج٤ٍُٓ 

ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس طىٌٝ هٍجٌ ذحألٝؾٚ إلهحٓس جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ٌؿْ إٔ ًٛج جُوٍجٌ ٓإهص 

٣ؿَٞ جٍُؾٞع ػ٘ٚ، ؿ٤ٍ أٗٚ ٖٓ ؿ٤ٍ جُٔورٍٞ إٔ ضرو٠ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٓؼطِس ج٤ٍُٓ كوؾ 

 نحطس ٝ إٔ جألٍٓ ذأال ٝؾٚ إلهحٓس جُىػٟٞ ٝ ُٞ جٗٚ ٜٗحت٤ح (1 )ُٔؿٍو جقطٔحٍ ظٌٜٞ أوُس ؾى٣ىز

الْط٘لحي ؽٍم جُطؼٖ، جيٕ ٤ُٓص ُٚ ػ٠ِ جُوحػ٢ جُٔى٢ٗ قؿ٤س جُكٌْ جُؿُجت٢ جُٜ٘حت٢، ال 

ك٢ شحٕ غرٞش جُٞجهؼس ٝ ال ك٢ ئْ٘حوٛح ئ٠ُ جُٔطْٜ ٝ ال ك٢ ٝطلٜح جُوح٢ٗٞٗ،  

ًٛج ذحُ٘ٓرس أ٣ؼح ػ٠ِ جُكٌْ جُـ٤حذ٢ ك٢ ؾ٘ح٣س،  ئي ال ٣ظرف ٜٗحت٤ح ئال ذحٗوؼحء جُٔىز 

    (2 ).جُٔوٌٍز ُٓوٞؽ جُؼوٞذس ٝ ذحُطح٢ُ ال ٣طٞهغ إٔ ضٞهق جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ُٔىز ؿ٤ٍ ٓكىوز

:  اػرثار انماػذج يٍ انُظاو انؼاو- ب

هحػىز جُؿ٘حت٢ ٣ٞهق جُٔى٢ٗ ضطؼِن ذحُ٘ظحّ جُؼحّ، ٝ ًُٜج ٣ِطُّ جُوحػ٢ جُٔى٢ٗ ذٞهق 

جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ئيج ٝؾىش شٍٝؽٜح ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ ٝ ال ٣ورَ ض٘حٍَ جُهظّٞ ػٜ٘ح، ٝ ٣ٌٖٔ 

ٝ ٢ٛ ضٓط٘ى ئ٠ُ جألْحِ ٗلٓٚ ج١ًُ جْط٘ىش ػ٤ِٚ  (3)جغحٌضٜح ك٢ أ١ ٍٓقِس ٖٓ ٍٓجقَ جُىػٟٞ

 (4 ).ٝ ٛٞ قؿ٤س جُكٌْ جُؿُجت٢ أٓحّ جُٔكحًْ جُٔى٤ٗس ٝ ج١ًُ ٣ؼطرٍ ذىٌٝٙ ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ

 .يثذأ حدٛح انحكى اندُائٙ أياو انمضاء انًذَٙ: ثانثا

 ئيج ضْ ٓرحشٍز جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس أٓحّ جُٔكٌٔس ٝطىٌ ك٤ٜح قٌْ ٜٗحت٢، غْ ذؼى يُي 

قًٍص ًٛٙ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس، كإ ًٛٙ جالن٤ٍز ضِطُّ قٌْ جُٔكٌٔس 

 (5 ).جُؿُجت٤س ك٤ٔح ٣طؼِن ذٞهٞع جُؿ٣ٍٔس ٝذٞطلٜح جُوح٢ٗٞٗ ٝٗٓرطٜح ج٠ُ كحػِٜح

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .130ئوٝجٌ ؿح٢ُ جًُٛر٢، ٗلّ جٍُٔؾغ، ص (-1)

 .٤ِْ422ٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-2)

 .105ٓظطل٠ ٓؿى١ ٍٛؾس، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-3)

 .ٌؤٝف ػر٤ى، ٗلّ جٍُٔؾغ جُٓحذن(-4)

 .230ٓكٔى ػ٤ى جُـ٣ٍد، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-5)
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 ٣وطؼ٢ ًٛج جُٔرىأ شٍٝؽح ال ضهطِق ػٖ شٍٝؽ جُكٌْ جُؿُجت٢ ج١ًُ ض٘وؼ٢ ذٚ 

جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ئال جٗٚ ال ٣شطٍؽ جإلهظحء ذ٤ٖ جُىػ٤٣ٖٞ ٖٓ ق٤ع جُٔٞػٞع أٝ جُهظّٞ 

ألٜٗٔح ٓهطِلحٕ ٌُٖ ٣شطٍؽ جإلهظحء ك٢ جُٞجهغ، ًُج جػطرٍ ذإٔ قؿ٤س جُكٌْ جُؿُجت٢ أٓحّ 

جُٔكحًْ جُٔى٤ٗس ٛٞ جْطػ٘حء ٖٓ جُوحػىز ك٢ قؿ٤س جألقٌحّ جُط٢ ضٓطُِّ ٝقىز جُهظّٞ 

   (1 ).ٝجُٔٞػٞع كؼال ػٖ جُٞجهؼس

: خظائض يثذأ انحدٛح-1

 ٓرىأ قؿ٤س جُكٌْ جُؿ٘حت٢ ٣ط٤ُٔ ػ٠ِ جُٔى٢ٗ ذكؿ٤ط٤ٖ أْح٤ْط٤ٖ ٛٔح أٗٚ ٓرىأ ٓطِن 

: ٝٓطؼِن ذ٘ظحّ جُؼحّ ْٝ٘ٞػف يُي 

جألقٌحّ جُؿ٘حت٤س ضطٔطغ ذكؿ٤س جُش٢ء جُٔكٌّٞ ك٤ٚ ًٝٛج ٓح جْطوٍ ك٢ : انحدٛح انًطهمح-أ

هؼحء جُ٘وغ جُل٤ٍٓٗس ، ج١ أٗٚ نالكح ُِكٌْ جُٔى٢ٗ ج١ًُ ال ٣طٔطغ ئال ذكؿ٤س ٗٓر٤س ٝال ٣كطؽ 

ذٚ ئال ػ٠ِ جُهظّٞ ٝنِلْٜ جُؼحّ، كإ جُكٌْ جُؿ٘حت٢ ٣طٔطغ ذكؿ٤س ٓطِوس ض١ٍٓ ك٢ ٓٞجؾٜس 

 (2 ).ًَ جالؽٍجف، ٝ يُي ْٞجء ًحٗٞج نظٞٓح ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس أّ ال

 ج٣ؼح قؿ٤س جُكٌْ جُؿُجت٢ ٤ُٓص ٓكىوز ػ٠ِ وػٟٞ جُطؼ٣ٞغ جُٔى٢ٗ كوؾ، ذَ جٜٗح 

ضٔطى ئ٠ُ ًَ جُىػح١ٝ جُٔى٤ٗس جُط٢ ضطهً ٖٓ جُؿ٣ٍٔس أْحْح ُٜح ٝ ٜٓ٘ح وػٟٞ ؽالم جُط٢ 

 (3 ).٣و٤ٜٔح جُُٝؼ ذ٘حءج ػ٠ِ ئوجٗس َٝؾطٚ ذحُُٗح

ٝ ضؼطرٍ ج٣ؼح قؿ٤س جُكٌْ جُؿُجت٢ ذحُ٘ٓرس ُِىػٟٞ جُٔى٤ٗس : ذؼهك انحدٛح تانُظاو انؼاو-ب

ٓطؼِن ذحُ٘ظحّ جُؼحّ، كططروٜح جُٔكٌٔس ٖٓ ضِوحء ٗلٜٓح، ٤ُّٝ ُٖٔ ضوٌٍش ُٔظِكطٚ إٔ ٣ط٘حٍَ 

ػٜ٘ح ًٝٛج ذٓرد جالػطرحٌجش جُط٢ ضوّٞ ػ٤ِٜح ، ٣ٌٖٝٔ ئغحٌضٜح ألٍٝ ٍٓز أٓحّ هؼحء 

 (4).جُ٘وغ

 

 

 

 

                                                 

 .141أقٔى شٞه٢ جُشِوح٢ٗ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-1)

 .233ػرى جُـ٣ٍد ٓكٔى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-2)

 .141أقٔى شٞه٢ جُشِوح٢ٗ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-3)

 .142جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ص (-4)
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 ٝ ٣ِٔي جُكٌْ جُؿ٘حت٢ قؿ٤س جُُجّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ذٔح ْٞف ضكٌْ ذٚ جُىػٟٞ 

جُٔى٤ٗس، ٤ُّٝ ُٜح أٗطؼحٌع ٓح هؼ٠ ذٚ جُكٌْ جُؿ٘حت٢ ٣ٌٕٝٞ يُي، ٖٓ ق٤ع جُط٤٤ٌق أٝ 

جُٞطق جُوح٢ٗٞٗ ذٔؼ٠٘ إٔ ضو٤ى جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ذحُط٤٤ٌق أٝ جُٞطق جُوح٢ٗٞٗ أْرـطٚ 

جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ػ٠ِ جُلؼَ جُؿ٢ٍٓ ٓظىٌ جُؼٌٍ، ق٤ع جيج ضْ ض٤ٌق ك٢ جُىػٟٞ 

جُؼ٤ٓٞٔس ػ٠ِ إٔ جُلؼَ ؾ٣ٍٔس ٍْهس، جٓط٘غ ػ٠ِ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس جٕ ض٤ٌلٚ ػ٠ِ جٗٚ ن٤حٗس 

. أٓحٗس

جٓح ٓػال ك٢ قحُس جُكٌْ ذحُرٍجءز ، ال ُٗجع ك٢ قؿ٤س جُكٌْ جُظحوٌ ذاوجٗس ػ٠ِ جُُ٘جع جُٔى٢ٗ، 

ٌُٖٝ جُشي ٣ٌٖٔ ئ٠ُ أقٌحّ جُرٍجءز ٝ يُي ك٢ جنطالف جألّْ جُط٢ ضر٠٘ ػ٤ِٜح ًٛٙ جألقٌحّ 

ق٤ع جُكٌْ جُؿُجت٢ جُظحوٌ ذرٍجءز جُٔطْٜ ُٚ قؿ٤س ضو٤ى جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ٓط٠ ًحٕ ًٛج جُكٌْ 

ٓر٤٘ح ػ٠ِ ػىّ ًلح٣س جألوُس، إٔ جُوحػ٢ جُٔى٢ٗ ػٌّ جُوحػ٢ جُؿ٘حت٢ ػ٤ِٚ إٔ ٣كٌْ 

ذحُطؼ٣ٞغ ػ٘ى جُطشٌي ك٢ ٗٓرس جُهطأ ئ٠ُ جُٔىػ٢ ػ٤ِٚ، جيٕ جُؼىجُس إٔ ٣ظَ جُرحخ ٓلطٞقح 

 (1 ).ُِوحػ٢ جُٔى٢ٗ ُؼِٚ ٣ظَ ئ٠ُ جُكو٤وس

: شزٔط ْذا انًثذأ ٔذطثٛماذّ-2

 ضؼطرٍ ٗلّ شٍٝؽ جُكٌْ جُؿُجت٢ ق٤ع  ض٘وؼ٢ جُىػٟٞ ، ٣ٝطٔٓي :شزٔط يثذأ انحدٛح- 1

ئيج أ٣ٌى ٓكحًٔس جُشهض ٍٓز جنٍٟ، ٢ٛٝ إٔ ٣ٌٕٞ قٌٔح هؼحت٤ح ذحضح كظَ ك٢ جُىػٟٞ 

جُؼ٤ٓٞٔس ػٖ جُٞجهؼس جُط٢ ٌكغ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ذشأٜٗح ك٢ ٓ٘طٞهٚ أٝ ك٢ أْرحذٚ جٌُِٔٔس ٝ 

 كطِي جُوٍجٌجش ٝجالقٌحّ جُظحوٌز أغ٘حء جُطكو٤ن، ٖٓ (2)جٍُٔضرطس ذٚ ج١ ال ٣ورَ جُطؿُتس،

جُٔكٌٔس هرَ جُلظَ ك٢ جُٔٞػٞع، ال ضحغ٤ٍ ُٜح أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس،ق٤ع ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ 

جُكٌْ جُؿُجت٢ ٜٗحت٤ح ال ٣ورَ جُطؼٖ ذأ١ ؽ٣ٍن ٖٓ ؽٍم جُطؼٖ ألٗٚ ٓط٠ ًحٕ ٣ورَ يُي 

٣ظرف ٓكطَٔ جإلُـحء ٣ٌٕٝٞ ال ٓؼ٠٘ الُطُجّ جُوؼحء جُٔى٢ٗ ذٔح ؾحء ذٚ ٝجُكٌْ جػطٔحوج 

 (3 ).ػ٤ِٚ، غْ ٣ِـ٠ أٝ ٣ؼىٍ ذؼى يُي

 

 

                                                 

 .255ػرى جٍُؤٝف، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-1)

 .141 أقٖٓ شٞه٢ جُشِوح٢ٗ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-2)

 .281قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ، أطٍٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-3)
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. ًٔح ٣شطٍؽ إٔ ٣ٌٕٞ ًٛج جُكٌْ طحوٌج ػٖ ٓكٌٔس ٓهطظس

 ئال أٗٚ ال ٣شطٍؽ قط٠ ٣ؿَٞ جُكٌْ جُؿُجت٢ قؿ٤س جُش٢ء جُٔوؼ٢ ذٚ أٓحّ جُٔكحًْ 

جُٔى٤ٗس ئضكحو ذ٤ٖ جُىػ٤٣ٖٞ ال ك٢ جُٔٞػٞع ٝال ك٢ جُهظّٞ، ذَ ٣ٌل٢ إٔ ٣ٌٕٞ أْحِ 

ُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ك٢ يجش جُٞجهؼس جُؿ٘حت٤س جُط٢ كظِص ك٤ٜح جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س أ١ جُؿ٣ٍٔس جُط٢ 

   (1 ).ًحٗص أْحْح ُِىػ٤٣ٖٞ

٣ٌطٓد ًٛج جُكٌْ قؿ٤س ضو٤ى جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ذٔح ْٞف ضكٌْ ذٚ ك٢ : ذطثٛماخ ْذا انًثذأ-2

جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس، ٣ٝؼؿُٛح  إٔ ضهحُق ٓح هؼ٠ ذٚ جُكٌْ جُؿُجت٢، ٣ٌٕٝٞ ًٛج ك٢ جُ٘طحم 

: جُطح٢ُ

 كايج هؼص جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ذحإلوجٗس :يٍ حٛث ثثٕخ انفؼم اندزيٙ ٔإسُادِ إنٗ انًرٓى-أ

ُٞهٞع جُؿ٣ٍٔس ذحُلؼَ، ٝجػطرحٌ جُٔطْٜ كحػال ُٜح، ًحٕ ػ٠ِ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس إٔ ضطو٤ى ذًٜج 

جُكٌْ، ٝال ٣كن ُٜح ٌكغ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ذحُطؼ٣ٞغ ذكؿس ػىّ ٝهٞع جُلؼَ أٝ ػىّ ئْ٘حوٙ 

 ٝئيج جهطظٍ جُكٌْ جُؿُجت٢ ػ٠ِ ئوجٗس جُٔطْٜ ك٢ ؾ٣ٍٔس جُؼٍخ جُر٤ٓؾ ٝجْطرؼى (2)ُِٔطْٜ،

ٝؾٞو ػالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ كؼَ جُٔطْٜ ٝ ٝكحز جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ، ك٤ِّ ُِوحػ٢ جُٔى٢ٗ ذؼى يُي إٔ 

٣وؼ٢ ذحُطؼ٣ٞغ ٖٓ جؾَ جُٞكحز ذحػطرحٌ إٔ ػالهس جُٓرر٤س هحتٔس ذ٤ٖ كؼَ جُٔطْٜ ٝجُ٘ط٤ؿس، 

ؿ٤ٍ أٗٚ ٣القع ئيج ٓح ًحٗص جُؿ٣ٍٔس جُٔ٘ظٌٞز أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ك٢ ؾ٣ٍٔس جُؼٍخ 

جُٔلؼ٢ ئ٠ُ ػحٛس ٓٓطى٣ٔس كإ ٓح ٣وٌٍٙ جُكٌْ جُؿُجت٢ ذشإٔ ٝؾٞو ًٛٙ جُؼحٛس، ٣ؿَٞ 

. جُكؿ٤س أٓحّ جُوحػ٢ جُٔى٢ٗ

 (3 ).ؿ٤ٍ إٔ يُي ال ٣ٔ٘غ ٖٓ إٔ ٣ركع ٓح ٣طٍأ ذؼى جُكٌْ ٖٓ أػٍجٌ أنٍٟ

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .223، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص 1972ٌؤٝف ػر٤ى، ٓرحوٟء جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، ْ٘س (-1)

 .٤ِْ423ٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-2)

 .248ٓكٔى ػ٤ى جُـ٣ٍد، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-3)
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ٝٓوطؼحٙ إٔ ضطو٤ى جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ذحُط٤٤ٌق أٝ : يٍ حٛث انركٛٛف أٔ انٕطف انمإََٙ-ب

جُٞطق جُوح٢ٗٞٗ ج١ًُ أْرـطٚ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ػ٠ِ جُلؼَ جُؿ٢ٍٓ ٓظىٌ جُؼٌٍ، كايج 

٤ًق ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ػ٠ِ أٗٚ ؾ٣ٍٔس ٍْهس، جٓط٘غ ػ٠ِ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ض٤٤ٌق جُلؼَ 

 (1 ).ػ٠ِ جٗٚ ن٤حٗس أٓحٗس

 ال ُٗجع ك٢ قؿ٤س جُكٌْ جُظحوٌ ذحإلوجٗس ػ٠ِ جُُ٘جع جُٔى٢ٗ، ٌُٖٝ :حانح انحكى تانثزاءج-ج

 كحُكٌْ (2)جُشي ٣ططٍم ئ٠ُ أقٌحّ جُرٍجءز ذحُ٘ظٍ ئ٠ُ جنطالف جألّْ ضر٠٘ ػ٤ِٜح ًٛٙ جألقٌحّ،

جُؿُجت٢ جُظحوٌ ذرٍجءز جُٔطْٜ ُٚ قؿ٤س ضو٤ى جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ٓط٠ ًحٕ ًٛج جُكٌْ ٓر٤٘ح ػ٠ِ 

إٔ جُكٌْ جُظحوٌ : "ػىّ ًلح٣س جألوُس، ٝهى ػرٍش ٓكٌٔس جُ٘وغ جُل٢ٍٓٗ ػٖ ًٛج ذوُٜٞح

 ئال إٔ ضشٌي (3)".ذحُرٍجءز ُٔح غحٌ ٖٓ شي ٣لٍٓ ُظحُف جُٔطْٜ ٣ٌطٓد قؿ٤س أٓحّ جُوؼحء

جُوحػ٢ جُؿ٘حت٢ ك٢ ٗٓرس جُؿ٣ٍٔس ئ٠ُ جُٔطْٜ ضل٤ى جٗٚ ُْ ٣ظَ ئ٠ُ جُكو٤وس، ٝجُٓحتى ك٢ جُلوٚ 

ٝجُوؼحء إٔ جُوحػ٢ جُٔى٢ٗ ػ٠ِ ػٌّ جُوحػ٢ جُؿ٘حت٢ ػ٤ِٚ إٔ ٣وؼ٢ ذحُطؼ٣ٞغ ػ٘ى 

جُطشٌي ك٢ ٗٓرس جُهطأ ئ٠ُ جُٔىػ٢ ػ٤ِٚ، ٝػ٤ِٚ كٖٔ جُؼىجُس إٔ ٣ظَ جُرحخ ٓلطٞقح ُِوحػ٢ 

  (4 ).جُٔى٢ٗ ُؼِٚ ٣ظَ ئ٠ُ جُكو٤وس

٣ٝطؿٍو جُكٌْ جُؿ٘حت٢ ٖٓ قؿ٤طٚ أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ئيج ًحٕ طحوٌج ذحُرٍجءز جْط٘حوج 

ئ٠ُ إٔ جُوحٕٗٞ ال ٣ؼحهد ػ٠ِ جُلؼَ، ٣ٝؿَٞ ُِوحػ٢ جُٔى٢ٗ ك٢ ًٛٙ جُكحُس إٔ ٣وؼ٢ 

ذحُطؼ٣ٞغ ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ْرن طىٌٝ قٌْ ذرٍجءز جُٔطْٜ، ذحػطرحٌ إٔ جُلؼَ جُؿ٢ٍٓ ٣رو٠ 

 (5 ).كؼال ػحٌج ٣ٓطٞؾد جُطؼ٣ٞغ

 

 

 

 

 

                                                 

 .224، ص 9ٌؤٝف ػر٤ى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ؽ(-1)

 124ٓكٔٞو ٓكٔٞو ٓظطل٠، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-2)

 .٤ِْ424ٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-3)

ٓكٔٞو ٓكٔٞو ٓظطل٠، ٗلّ جٍُٔؾغ جُٓحذن (-4)

 .225أٗظٍ ٌؤٝف ػر٤ى، ٗلّ جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص :       ألًػٍ ضلظ٤َ 

 .٤ِْ424ٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-5)
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ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣القع إٔ ٓح ٣ػرطٚ جُكٌْ جُؿُجت٢ ذشإٔ ػىّ جُؼوحخ ٣ٌل٢ ُو٤حّ جُكٌْ 

ذحُرٍجءز، أٓح ئيج جْططٍو جُكٌْ ئ٠ُ ئغرحش أٝ ٗل٢ ٝهٞع جُلؼَ أٝ ٗٓرطٚ ئ٠ُ ٍٓضٌرٚ، كاٗٚ ال 

ه٤ٔس ُٚ ذحػطرحٌ َجتىج ٝؿ٤ٍ الَّ ُو٤حّ جُكٌْ جُؿُجت٢، ٝذحُطح٢ُ كاٗٚ ال ٣ؿَٞ قؿ٤س جُش٢ء 

 (1 ).جُٔكٌّٞ ك٤ٚ أٓحّ جُوحػ٢ جُٔى٢ٗ

ٝنالطس جُوٍٞ إٔ جُكٌْ جُظحوٌ ك٢ جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س ضٌٕٞ ُٚ قؿ٤طٚ ك٢ جُىػح١ٝ 

جُٔى٤ٗس ًِٔح ًحٕ هى كظَ كظال شحٓال ٝالَٓح ك٢ ٝهٞع جُلؼَ جٌُٕٔٞ ُألْحِ جُٔشطٍى ذ٤ٖ 

جُىػ٤٣ٖٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٝجُٔى٤ٗس، ٝك٢ جُٞطق جُوح٢ٗٞٗ ًُٜج جُلؼَ، ٝك٢ ئوجٗس جُٔطْٜ ك٢ جٌضٌحذٚ 

أٝ ػىّ ئوجٗطٚ، كايج ٓح كظِص جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ك٢ ًٛٙ جألٌٓٞ كإ ٣ٔط٘غ ػ٠ِ جُٔكٌٔس 

. جُٔى٤ٗس إٔ ضؼ٤ى ذكػٜح، ٣ٝطؼ٤ٖ ػ٤ِٜح إٔ ضِطُّ ذٜح ك٢ ذكع جُكوٞم جُٔى٤ٗس جُٔطظِس ذٜح

ًٔح ٗش٤ٍ أ٣ؼح ئ٠ُ إٔ ًٛٙ جُكؿ٤س ك٢ جُ٘طحم ج١ًُ يًٍٗحٙ ضؼى ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ ك٤ِّ 

     (2 ).ُٖٔ ضوٌٍش ُٚ إٔ ٣ط٘حٍَ ػٜ٘ح ٝػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضطو٤ى ذوٞجػىٛح ٖٓ ضِوحء ٗلٜٓح

                

: يثاشزج انذػٕٖ انًذَٛح أياو انمضاء اندشائٙ: انفزع انثاَٙ

ئ٠ُ جُط٣ٍن جُؿُجت٢ ٛٞ ٓٓحُس ٗوشطٜح ؿحُر٤س جُطش٣ٍؼحش جُٔوحٌٗس  جُٔؼٌٍٝ ُؿٞء  ئٕ 

جُط٢ ضطؼِن ذحإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س، ٝ يُي ٖٓ جؾَ ضؼ٣ٞؼٚ ػٖ جُؼٌٍ ج١ًُ ٗشأ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس 

ق٤ع أؾحَش ٓرحشٍضٜح أٓحّ جُوؼحء جُؿُجت٢ ضرؼح ُِىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، ج١ ػ٘ى جنط٤حٌ جُٔىػ٢ 

. جُٔى٢ٗ جُط٣ٍن جُؿُجت٢ كإ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ضؼى ضحذؼس ُِىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس

ٝضؼطرٍ هحػىز ضرؼ٤س جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ُِؿُجت٤س هحػىز أْح٤ْس ضكٌْ ٓرحشٍز جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ 

جُوؼحء جُؿُجت٢، ٝ ذ٘حء ػ٠ِ إٔ وػٟٞ جُطؼ٣ٞغ ضهطض ذٜح جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ًوحػىز 

أْح٤ْس، ًحٕ جالْطػ٘حء ٖٓ جألطَ إٔ هحػىز جُطرؼ٤س هى هىٓص ُِوحػ٢ جُؿُجت٢ جُرص ك٢ 

. وػٟٞ جُطؼ٣ٞغ

 

 

                                                 

 .251ٓكٔى ػ٤ى جُـ٣ٍد، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-1)

 .260ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-2)
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  ٝجُٔوظٞو ذطرؼ٤س جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جٍُٔكٞػس أٓحّ جُوؼحء جُؿُجت٢، ٢ٛ ضرؼ٤س جُىػٟٞ 

جُٔى٤ٗس ُِىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٝ يُي جٓح ٖٓ ئؾٍجءجضٜح جٝ ٖٓ ق٤ع ٓظ٤ٍٛح، ٢ٛٝ ضهطِق ك٢ 

نظّٞ ٝجُٓرد ٝٓٞػٞع ، جٓح جُهظّٞ ْٛ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذظلطٜح ٓٔػِس ُِؿٔحػس ٝجُٔطْٜ أٓح 

 .(1)نظٔحٕ ك٢ وػٟٞ ٓى٤ٗس ْٛ ٓؼٌٍٝ ٝٓطْٜ جُٔىػ٢ ػ٤ِٚ

ق٤ع ضهؼغ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ُوحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ٤ُّٝ جُٔى٤ٗس ٖٓ ق٤ع جُؿٜس ٝ خ

 ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش 239)ٝهٞجػى جُكؼٌٞ ٝجُـ٤حخ ٝجُطه٢ِ ٝؽٍم جُطؼٕٞ جُٔحوز 

، ج٣ؼح ٖٓ ؾٜس قؿ٤س جُكٌْ جُؿ٘حت٢ أٓحّ جُوؼحء جُٔى٢ٗ ٓط٠ ٌكؼص وػٟٞ (جُؿُجت٤س

ُِٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ ػٌٍ ٓح ُكن جُٔىػ٢ ذٓرد ؾ٣ٍٔس طىٌ ذشأٜٗح ٓػَ يُي جُكٌْ، ج٣ؼح 

ئوػحء جُٔؼٌٍٝ ٓى٤ٗح ٣ٌٖٔ جٕ ٣ؿؼَ ْٔحػٚ ًشحٛى ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ئذحٕ جُطكو٤ن 

ٝجُٔكحًٔس ؿ٤ٍ ؾحتُ ، ٝ ٣ٌٕٞ ٛٞ جُشحٛى جٍُت٢ٓ٤ ك٢ أؿِد جُىػح١ٝ جُؼ٤ٓٞٔس ٓٔح  ٣إو١ 

ٝ ذٓرد يُي جضؿٜص ذؼغ جُطش٣ٍؼحش ئ٠ُ ػىّ ؾٞجَ جُؿٔغ . (2 )ئ٠ُ ئكالش جُٔطْٜ ٖٓ جُؼوحخ

 (3 )ذ٤ٖ جُىػ٤٣ٖٞ جُٔى٤ٗس ٝجُؼ٤ٓٞٔس أٓحّ هؼحء ٝجقى ٓػَ جُوحٕٗٞ جإلٗؿ١ُ٤ِ

  ؿ٤ٍ إٔ ًُٜج جُكن ٖٓ جُُٔج٣ح ٓح جُُّ ًػ٤ٍج ٖٓ جُطش٣ٍؼحش جٕ ضأنً ذٚ ًحُطش٣ٍغ 

 337 ٝ 4 ٝ 3جُٔحوز )، ٝجُطش٣ٍغ جُؿُجت١ٍ (251جُٔحوز )، ٝجُٔظ١ٍ (03جُٔحوز )جُل٢ٍٓٗ 

ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س، ٝ يُي ُٔح ٣ٌلِٚ ُِٔؼٌٍٝ ٝجُٔىػ٢ ذحُكن جُٔى٢ٗ  (ٌٌٍٓ

. ٖٓ ػٔحٗحش ًػ٤ٍز ٝ قوٞم ال ٣ٌٔ٘ٚ جْطثػحٌٛح ذًِٓٞٚ ُِٔٓحٌ جُٔى٢ٗ

  ٝ ك٢ ٓح ٣هض ضرؼ٤طٜح ٖٓ ق٤ع جُٔظ٤ٍ جُٔوظٞو ٛٞ جُلظَ ك٢ جُىػ٤٣ٖٞ ذكٌْ 

ذؼى إٔ : "ػ٠ِ أٗٚ ( هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س01 كوٍز 316) ق٤ع ض٘ض جُٔحوز (4)ٝجقى،

ضلظَ جُٔكٌٔس ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ضلظَ وٕٝ جشطٍجى جُٔكِل٤ٖ ك٢ ؽِرحش جُطؼ٣ٞغ 

جُٔى٢ٗ جُٔوىٓس ْٞجء ٖٓ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ػى جُٔطْٜ أٝ ٖٓ جُٔكٌّٞ ذرٍجءضٚ ػى جُٔىػ٢ 

". جُٔى٢ٗ ٝضٓٔغ أهٞجٍ ج٤ُ٘حذس أٝ أؽٍجف جُىػٟٞ

   

 

                                                 

. 212-211قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ، أطٍٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص - (1)

. 122أقٔى شٞه٢ جُشِوح٢ٗ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص - (2)

. ٓكٔى ػ٤ى جُـ٣ٍد، ٗلّ جٍُٔؾغ جُٓحذن- (3)

. 143ػرى جُٞٛحخ أٝٛحذ٤س، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص - (4)
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  ٝ ٖٓ جُٔطلن ػ٤ِٚ جٕ وػٟٞ جُطؼ٣ٞغ ضططِد ذشٍٝؽ ٓؼ٤٘س أٓحّ جُوؼحء جُؿُجت٢ 

ٍُكؼٜح ، ٝال ٣طظٌٞ ٌكؼٜح أٓحٓٚ ٓٓطوِس ٝئٗٔح ضرؼح ُِىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس يجضٜح، ٖٝٓ ٛ٘ح أؽِن 

ػ٤ِٜح ض٤ٔٓس جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جُطرؼ٤س ٝجُطرؼ٤س ٛ٘ح ٢ٛ جُطرؼ٤س جإلؾٍجت٤س ال جُٔٞػٞػ٤س ًٝٛٙ 

جُىػٟٞ ضؼى قٌٍ ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔؼٌٍٝ ُٚ قن ٓرحشٍضٜح ج٣ؼح ٣كن ُٚ ضك٣ِٜٞح ئ٠ُ ؿ٤ٍٙ 

. ٌُٖ ذشٍٝؽ ٓكىوز ًٔح ُٚ جٕ ٣ط٘حٍَ ػٜ٘ح

: انشزٔط انًرطهثح فٙ انًدُٙ ػهّٛ نمثٕل دػٕاِ: أٔال

إٔ جُلظَ ك٢ جُىػح١ٝ  ( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س3 ٝ 2)ٗٓطهِض ٖٓ ٗض جُٔحوض٤ٖ 

: جُٔى٤ٗس جُطرؼ٤س ك٢ جُٔكحًْ جُؿُجت٤س ال ضٌٕٞ ئال ئيج ضٞجكٍش ك٤ٜح شٍٝؽ ضطٔػَ ك٢

٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُٔؼٌٍٝ جُٔى٢ٗ هى أطحذٚ ػٌٍ شهظ٤ح ك٢ ٓحُٚ أٝ شهظٚ أٝ ذىٗٚ، ٝ  - 1

٣ططِد إٔ ٣ٌٕٞ جُؼٌٍ ٗحضؽ ٓرحشٍز ػٖ ؾ٣ٍٔس ٣ؼحهد ػٜ٘ح جُوحٕٗٞ، ٝ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ 

. ( 1 )ٓٞػٞع جُىػٟٞ ٓوطظٍ ػ٠ِ ضؼ٣ٞغ ًٛج جُؼٌٍ

 جشطٍؽ جُوحٕٗٞ ك٢ شهض ج١ًُ ُٚ جقو٤س ٓرحشٍز جُىػٟٞ جُٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ ػٖ ػٌٍ – 2

ٗحش٠ء ػٖ ؾ٣ٍٔس شٍؽ جٕ ٣ٌٕٞ جُؼٌٍ شهظ٢  ، ٝال ٣ؿَٞ ٤ُِ٘حذس جُؼحٓس ٌكؼٜح 

ٝٓرحشٍضٜح قط٠ ُٝٞ ًحٕ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ػحؾُ ػٖ يُي، ٝئيج هحٓص ذٔرحشٍضٜح ضؼطرٍ جُىػٟٞ  

. ٍٓكٞػس ُطهِق ػ٘ظٍ جُظلس ق٤ع جٕ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ٛٞ جُٔؼ٢٘ جُكحتُ ُطِي جُظ٤ـس

أ٤ِٛس :   ٛ٘حى جُشٍٝؽ جُؼحٓس ذحإلػحكس ٛ٘حى شٍٝؽ نحطس ذحُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ضطٔػَ ك٢

 ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ػ٠ِ 459 ق٤ع ض٘ض جُٔحوز (2)جإلوػحء ٝجُٔظِكس ك٢ جإلوػحء،

ال ٣ؿَٞ إٔ ٣ٍكغ وػٟٞ أٓحّ جُوؼحء ٓح ُْ ٣ٌٖ قحتُج ُظلس ٝأ٤ِٛس جُطوحػ٢ ُٝٚ : " أٗٚ

". ٓظِكس ك٢ يُي

 

 

                                                 

، ص 1947، 2، جُؼىو 2ٍٓهّ ٤ِْٔحٕ، ضؼ٤ِوحش ػ٠ِ جألقٌحّ ك٢ جُٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس، ٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحو، جُوْٓ - (1)

263 .

. 407ٗلّ جٍُٔؾغ، ص - (2)
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ٝضشَٔ أ٤ِٛس جُكن ك٢ جُطوحػ٢ ٝٛٞ أقى جُكوٞم جُط٢ ضطٔطغ ذٜح : شزٔط األْهٛح - أ

جألشهحص جُوح٤ٗٞٗس ك٤ػرص ًٛج جُكن ُِشهض جُوح٢ٗٞٗ جُٔطٔطغ ذأ٤ِٛس جُٞؾٞخ ْٞجء ًحٕ 

 (1 ).شهظح ؽر٤ؼ٤ح أٝ ٓؼ١ٞ٘

   ئٕ جنطظحص جُوؼحء جُؿُجت٢ جُرص ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جُطرؼ٤س ال ٣كؿد قو٤وس ج٤ِٛس 

جُطوحػ٢ ك٢ٜ ضرو٠ ٓى٤ٗس ٖٓ ق٤ع ٓٞػٞػٜح ٝأؽٍجكٜح، ًُُٝي ٖٓ ضٞجكٍش ك٤ٚ جأل٤ِٛس 

 ق٤ع ال ٣ٌل٢ إٔ ٣ٔطِي جُشهض (2)جُالَٓس ٍُكغ جُىػح١ٝ جُٔى٤ٗس ُٚ ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس 

قن جُطوحػ٢، ٝئٗٔح ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ جُكن ك٢ جْطؼٔحُٚ ، أٓح ذحُ٘ٓرس  ُِشهض جُٔؼ١ٞ٘ كِٚ 

. (3 )ج٣ؼح جٕ  ٣ٓطؼَٔ قوٞهٚ ك٢ جُكىٝو جُط٢ ٣ؼ٤ٜ٘ح ًٓ٘ ئٗشحتٜح أٝ جُط٢ ٣وٌٍٛح جُوحٕٗٞ

 ُِٔىػ٢ ػ٤ِٚ جٕ ٣ىكغ ذؼىّ هرٍٞ جُىػٟٞ ئيج ٌكؼص ٖٓٔ ٤ُّ أٛال ٍُكؼٜح ٝ ٣ؿد ػ٠ِ 

. جُٔكٌٔس ق٤٘ثً إٔ ضؿ٤رٚ ػ٠ِ ؽِرٚ

 ؽروح ُوحػىز إٔ جُٔظِكس ٢ٛ أْحِ جُىػٟٞ ،ٛ٘ح جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ٣ؿد جٕ :انًظهحح-ب

٣ٌٕٞ هى أطحذٚ ػٌٍ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس، قحٍ ٝٓإًى، شهظ٢ ٝٓرحشٍ، كشٍؽ جُٔظِكس هحػىز 

 (4 ).ػحٓس ك٢ جُوؼحء جُٔى٢ٗ ٝجُؿُجت٢

 إٔ ٓؿحٍ جُؼٌٍ ج١ًُ ضوؼ٢ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ذطؼ٣ٞؼٚ هى ٣ٌٕٞ أػ٤ن ٖٓ ٓؿحُٚ أٓحّ 

( 5 ).جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس

ٝ ٣ؿد جٕ ضطٞجكٍ جُٔظِكس ك٢ ٌكغ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُوؼحء جُؿُجت٢، ٝئٗٔح ٣ؿد إٔ 

ضطٞجكٍ ك٢ ًٛج جُؼٌٍ نظحتض ٓؼ٤٘س، ؿ٤ٍ أٗٚ ئيج ًحٕ ٖٓ جَُٜٓ جْطهالص نظحتض 

جُؼٌٍ ك٢ قحُس جُط٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ شهظح ؽر٤ؼ٤ح ػٌّ ك٢ قحُس ٓح ئيج ًحٕ 

جُٔىػ٢ شهظح ٓؼ٣ٞ٘ح، ٝيُي ُظؼٞذس ضكى٣ى كٌٍز جُؼٌٍ جُشهظ٢ جُٔرحشٍ ذحُ٘ٓرس 

 .ُِشهض جُٔؼ١ٞ٘

   

                                                 

. 412ٍٓهّ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ ْحذن، ص -(1)

. 171ػٞع ٓكٔى ػٞع، جُٔرحوٟء جُؼحٓس ك٢ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص - (2)

 .80 ٓكٔى ٓكٔٞو ٓظطل٠، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-3)

 .412ٓكٔى ٓكٔٞو ْؼ٤ى، ٗلّ جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص - (4)

ج٢ُِٓٞ جُط٤د، جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُوؼحء جُؿ٘حت٢، ٗوال ػٖ ًطحخ قوٞم جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ُإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، جُٔإضٍٔ (-5)

 .328 ص جُػحُع ُِؿٔؼ٤س جُٔظ٣ٍس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢، 
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 ئٕ جُٔظِكس ك٢ جإلوػحء ضطٞجؾى ك٢ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ئيج ًحٕ هى أط٤د ذؼٌٍ   أ٣ؼح 

ٖٓ جُلؼَ جُـ٤ٍ ٓشٍٝع ٝ ًٛج جُؼٌٍ قحٍ شهظ٢ ٝٓرحشٍ، ٝٛ٘حى جُٔظِكس ك٢ ٌكغ 

جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ُىٟ جألشهحص جُطر٤ؼ٤٤ٖ ٝجُط٢ ضططِد ضكى٣ى جُؼٌٍ ًٓرد ُِىػٟٞ 

جُٔى٤ٗس، أ١ ضٞجكٍ جُؼٌٍ جُؿ٘حت٢ ٝٛٞ جُؼٌٍ جُلٍو١ ج١ًُ ضكىوٙ ؽر٤ؼطٚ ؽروح ُوٞجػى 

 (.   1 ).جُٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس

ٝجُط٢ ( ٝٓح ٤ِ٣ٜح ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى124٢ٗ)  ٣ٝٓطهِض ػ٘ظٍ جُؼٌٍ ٖٓ ٗض جُٔحوز 

ئٕ ػَٔ ٣ٍضٌرٚ جإلٗٓحٕ ٣ٝ٘طؽ ػ٘ٚ ػٌٍ ُِـ٤ٍ ق٤ع ٖٓ  ًحٕ نطأٙ ْررح ك٢ "ض٘ض ػ٠ِ 

 جُلوٍز جأل٠ُٝ ٖٓ هحٕٗٞ 2)قىٝغٚ ٣ُِّ ذحُطؼ٣ٞغ، ٝ ٣ٌٖٔ ئْط٘طحؾٚ ٖٓ ٗض جُٔحوز 

. (جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س

  ُوى ًحٕ ٖٓ جُطر٤ؼ٢ ضو٤٤ى قن جُِؿٞء ئ٠ُ جُوؼحء جُؿُجت٢ ٖٓ ؾحٗد جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ 

، ٢ٛٝ إٔ ٣ٌٕٞ جُؼٌٍ شهظ٤ح أ١ ُكن جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ (2)ذشٍٝؽ ٣ُِّ ضٞجكٍٛح ك٢ جُؼٌٍ

جُٔىػ٢ ٓى٤ٗح ٗلٓٚ، ًًٝج إٔ ٣ٌٕٞ ًٛج جُؼٌٍ ج١ًُ ُكن جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔىػ٢ ٓى٢ٗ ٗحشثح 

ػٖ كؼَ ٣ؼطرٍ ؾ٣ٍٔس ٖٓ ٗحق٤س، ٝ إٔ ٣ػرص ٝهٞع ًٛٙ جُؿ٣ٍٔس ٖٓ ؽٍف جُٔطْٜ ٖٓ ٗحق٤س 

، ًٔح ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُؼٌٍ جُٔؼطرٍ ٗط٤ؿس قط٤ٔس ُِؿ٣ٍٔس أ١ إٔ ٣ٌٕٞ جُؼٌٍ (3)أنٍٟ

ٓكووح ٝٛٞ ٣شَٔ ًَ جأليٟ ٣ظ٤د جُشهض ك٢ قن ٖٓ قوٞهٚ جُشهظ٤س أٝ جُٔح٤ُس أٝ 

. (4)ٓظِكس ٣ك٤ٜٔح جُوحٕٗٞ

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .81ٓكٔٞو ٓكٔٞو ٓظطل٠، ٗلّ جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص - (1)

. 384ػرى جُٔ٘ؼْ ٤ِْٔحٕ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص- (2)

. 233قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ، أطٍٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص- (3)

. 607ػرى جُٔحُي ؾ٘ى١، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص- (4)
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ًٔح أٗٚ جُٔظِكس ك٢ ٌكغ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ُىٟ جألشهحص جُٔؼ٣ٞ٘س، ٝئيج ًحٗص ٓظِكس 

جُشهض جُٔؼ١ٞ٘ ضرىٝ ٝجػكس ك٢ قحُس ه٤حٓٚ ذؿ٣ٍٔس أطحذٚ جُؼٌٍ جُٔحو١ ٓ٘ٚ، ًٔح إٔ 

جُٔظِكس ُِشهض جُٔؼ١ٞ٘ ضهطِق ٖٓ شهض ٓؼ١ٞ٘ نحص ٝػحّ، ُٝوى ٗض جُٔشٍع 

جُؿُجت١ٍ طٍجقس ػٖ ٝؾٞخ جُطؼ٣ٞغ ػٖ جُؼٌٍ ْٞجء ًحٕ ٓحو٣ح أٝ ٓؼ٣ٞ٘ح ٓحوجّ إٔ ًٛج 

 ٖٓ هحٕٗٞ 4 جُلوٍز 3)جُؼٌٍ ٗحضؽ ػٖ جُؿ٣ٍٔس ٓٞػٞع جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ك٢ ٗض جُٔحوز 

. (جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س

  كحُر٘ٓرس ُِٔظِكس ك٢ جإلوػحء  ُىٟ جُشهض جُٔؼ١ٞ٘ جُهحص ك٢ٜ ضط٘حٍٝ جألٗظٔس 

ج٤ُٜ٘ٔس ٝجُ٘وحذحش ج٤ُٜ٘ٔس ٝ جُؿٔؼ٤حش أٓح ذحُ٘ٓرس ُِٔظِكس ك٢ جإلوػحء ُىٟ جُشهض جُٔؼ١ٞ٘ 

جُؼحّ ٝجْط٘حو ئ٠ُ إٔ جُٔظِكس جُٔؼ٣ٞ٘س ُِشهض جُٔؼ١ٞ٘ جُؼحّ ضهطِؾ ذحُٔظِكس جالؾطٔحػ٤س 

جُط٢ ضٔػِٜح ج٤ُ٘حذس ٝذطح٢ُ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٣طٌلَ ذكٔح٣طٜح ك٢ ٓٞجؾٜس جالػطىجء ذٜح ذحُؼوحخ ال 

جُطؼ٣ٞغ جُٔى٢ٗ ، ٝ ٤ُّ ٛ٘حى ٓحٗغ  إٔ ٣وٌٍ ٗض نحص ُشهض ٖٓ جكٍجو جُوحٕٗٞ جُؼحّ 

جُكن ك٢ جإلوػحء جُٔى٢ٗ ػٖ جُؼٌٍ جُٔؼ١ٞ٘ ج١ًُ ُكوف ٖٓ جُؿ٣ٍٔس، ٝؿ٤حخ ًٛج جُ٘ض 

 (1)ضرطَ وػٞجٙ جُٔورُٞس أ٣ح ًحٗص ٓرٌٍجضٜح

لاػذج ذثؼٛح انذػٕٖ انًذَٛح نهذػٕٖ انؼًٕيٛح ٔ إسرثُائاذٓا : ثاَٛا

  ئٕ ضرؼ٤س جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٛٞ أْحِ جنطظحص جُوؼحء جُؿُجت٢ ذحُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ، 

كال جنطظحص ًُٜج جُوؼحء ذحُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ئال ئيج ًحٗص جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ك٢ قَٞضٚ ْٞجء 

ذٍكؼٜح ئ٠ُ جُٔكٌٔس ٓرحشٍز  كايج ُْ ضىنَ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ك٢ قَٞز جُوؼحء جُؿُجت٢ ُٓرد 

ٓح ئٗؼىٓص ٌجذطس جُطرؼ٤س جٝ ٖٓ نالٍ ضك٣ٌٍٜح أٓحّ هؼحء جُطكو٤ن أٝ جُكٌْ، ٝ ذحُطح٢ُ 

. (2)أطركص جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ؿ٣ٍرس ػٖ جُوؼحء جُؿُجت٢

: جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ُِىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٣طٍضد ػ٤ِٜح ٓرىإٓ ٛٔح

 

 

 

 

                                                 

. 454-453ٓكٔى ٓكٔٞو ْؼ٤ى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص- (1)

. 218جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: أقٔى كطك٢ ٌٍْٝ- (2)
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: ذثؼٛح انذػٕٖ انًذَٛح نذػٕٖ ػًٕيٛح لائًح أياو انمضاء اندشائٙ- 1

ال ٣طظٌٞ ٗظٍ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ئال ئيج ًحٕ غٔس وػٟٞ ػ٤ٓٞٔس ْررٜح 

، ٣ٝؿد إٔ ضطٞجكٍ ك٢ جُىػٟٞ (1 )(جُؿ٣ٍٔس)يجش جُلؼَ ج١ًُ ضإّْ ػ٤ِٚ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس 

: جُؼ٤ٓٞٔس جُشٍٝؽ جُطح٤ُس

إٔ ضٌٕٞ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٓورُٞس، ًٝٛج نحطس ػ٘ىٓح ضٌٕٞ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٓٔح ٣ؼِن - أ

ضك٣ٌٍٜح ػ٠ِ شٌٟٞ أٝ ؽِد أٝ ئيٕ، كايج ُْ ضوىّ جُشٌٟٞ أٝ جُطِد، ُْٝ ٣طْ جُكظٍٞ ػ٠ِ 

ئيٕ ئٓط٘غ ضك٣ٍي جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٝ ٣ٔط٘غ ذحُطح٢ُ هرٍٞ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُٔكٌٔس 

. (2)جُؿُجت٤س

إٔ ضٌٕٞ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس هحتٔس، كال ضٌٕٞ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٓورُٞس أٓحّ جُوؼحء جُؿُجت٢ - خ

ئيج ًحٗص جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس هى جٗوؼص هرَ ٌكغ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ُٓرد ٖٓ أْرحخ جالٗوؼحء 

ٝال ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ئال .(3)ًحُطوحوّ أٝ جُٞكحز أٝ جُؼلٞ جُشحَٓ أٝ طىٌٝ قٌْ ذحش

جُِؿٞء ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ك٢ ًٛٙ جُكحُس  

، يُي إٔ -ًٔح كظِ٘ح ْحذوح- إٔ ضٌٕٞ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ٓهطظس ذ٘ظٍ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس-ؼ

ػىّ ئنطظحص جُٔكٌٔس ذ٘ظٍ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٣طٍضد ػ٤ِٚ ذحُؼٌٍٝز ػىّ هرٍٞ جُىػٟٞ 

. (4)جُٔى٤ٗس ػٖ جُؼٌٍ جُ٘حشة ػٖ جُؿ٣ٍٔس

: ٔحذج انحكى انظادر فٙ انذػٍٕٚٛ انًذَٛح ٔ انؼًٕيٛح- 2

ضِطُّ جُٔكٌٔس ذحُلظَ ك٢ جُىػ٤٣ٖٞ ٓؼح ذكٌْ ٝجقى، ٓط٠ ٌكؼص جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُوؼحء 

. (5)جُؿُجت٢ ضرؼح ُِىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس،  ٝأْحِ يُي ٛٞ ضرؼ٤س جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ُِىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس

 

 

 

                                                 

. 233جٍُٔؾغ جُٓحذن، : ٓك٢ جُى٣ٖ ػٞع- (1)

. 406جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ- (2)

.  ٝٓح ٤ِ٣ٜح ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س6أٗظٍ جُٔحوز - (3)

.  237جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ-(4)

قوٞم جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ جإلؾٍجءجش : وػٟٞ جُطؼ٣ٞغ أٓحّ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س، ػٖ ًطحخ: قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ- (5)

. 308جُؿ٘حت٤س، جٍُٔؾغ جُٓحذن،ص
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كحٕ طىٌٝ جُكٌْ جُؿ٘حت٢ ٣رطَ جُكٌْ جُٔى٢ٗ ٖٓ ذؼىٙ ُظىٌٝٙ ٖٓ ٓكٌٔس ال ٝال٣س ُٜح ك٢ 

(. 357،361، 379/4جُٔحوز ) (1)ئطىجٌٙ، ٝٛٞ ذًٜج ٣طؼِن ذحُ٘ظحّ جُؼحّ

ٝػ٠ِ يُي ٗالقع إٔ ًٛٙ جُوحػىز ال ض٘طرن وجتٔح، كرحُ٘ٓرس، ٝٗؿى إٔ جُطش٣ٍغ جُؿُجت١ٍ 

٣وؼ٢ إٔ ضظىٌ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش قٌٜٔح ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، غْ ض٘ؼوى وٕٝ قؼٌٞ 

 ٖٓ 316جُٔحوز)جُٔكِل٤ٖ ُطٓٔغ أهٞجٍ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝ أؽٍجف جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٝ ضلظَ ك٤ٜح 

ًٔح إٔ ٓكٌٔس جُؿ٘ف ٝ جُٔهحُلحش ئيج ضؼًٌ ػ٤ِٜح ضكى٣ى ٓىٟ جُؼٌٍ ضٓطط٤غ إٔ . (ؼ.ئ.م

. (2)ضكٌْ ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس، غْ ضٞجطَ ضكو٤ن جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٝ ضلظَ ك٤ٜح

:  اإلسرثُاءاخ انٕاردج ػهٗ لاػذج ذثؼٛح انذػٕٖ انًذَٛح انؼًٕيٛح- ثاَٛا

: هى ض٘لظَ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ػٖ جُؼ٤ٓٞٔس ٝ ضٓطٍٔ ٝقىٛح، ٣ٝظف جإلٗلظحٍ ك٢ قحالش ٢ٛٝ

٣ٝؼطرٍ يُي ئْطػ٘حءج ٖٓ هحػىز جُطرؼ٤س ألٕ : ٓطحُرس جُٔطْٜ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ذحُطؼ٣ٞغ-  أ

جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س ض٘ظٍ ك٢ ًٛٙ جُكحُس وػٟٞ جُطؼ٣ٞغ ٌؿْ إٔ ْررٜح ٤ُّ ٛٞ جُؿ٣ٍٔس 

جُٞجهؼس ذَ جُؼٌٍ جُ٘حؾْ ػٖ ضٍٓع جُٔى٢ٗ ٍُكغ وػٞجٙ ٝ ضؼٓلٚ ك٢ جْطهىجّ قوٚ، ذك٤ع 

٣ؿَٞ ُِٔطْٜ ك٢ قحُس جُكٌْ ذرٍجءضٚ إٔ ٣طحُد ذطؼ٣ٞغ ك٢ ٓٞجؾٜس جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ػٔح 

 .(3)ُكوٚ ٖٓ ػٌٍ

جٗوؼحء جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ذؼى ٌكغ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ذحُطرؼ٤س ُٜح ئيج ْروص جُىػٟٞ - خ

جُؼ٤ٓٞٔس جُطرؼ٤س ذؼى ٌكؼٜح ُٓرد ٖٓ جألْرحخ كال ضِٔي جُٔكٌٔس ئال جالْطٍٔجٌ ك٢ ٗظٍ  

جُىػـٟٞ جُٔى٤ٗس جٍُٔكٞػس ذحُطرؼ٤س ُٜح ألٜٗح ضٌٕٞ ق٤٘ثً ٓٓط٘ىز ئ٠ُ وػٟٞ ػ٤ٓٞٔس هحتٔس 

ٝجُكٌٔس ٖٓ جإلؾحَز ك٢ ٛحضٚ : جُطؼٖ ك٢ جُكٌْ جُظحوٌ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس ٝقىٛح- ؼ

جُظٌٞز ٛٞ جالْطلحوز ٖٓ جُطكو٤وحش جُط٢ أؾ٣ٍص أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س، كوى ٣طؼٖ جُٔىػ٢ 

جُٔى٢ٗ أٝ جُٔٓثٍٞ ػٖ جُكوٞم جُٔى٤ٗس ك٢ جُكٌْ جُظحوٌ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس، ذط٣ٍن 

جالْطث٘حف ًٔح ٌأ٣٘ح ك٢ جُلظَ جألٍٝ ك٢ ًٛج جُٔٞػٞع ًٝٛج قن ٓٔ٘ٞـ ُِٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ٝ 

. ( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س437، 417جُٔحوز ) (4)جُٔٓثٍٞ ػٖ جُكوٞم جُٔى٤ٗس ٝ جُٔطْٜ 

 

 

                                                 

. 264أطٍٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ- (1)

. 111جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: أقٔى شٞه٢ جُشِوح٢ٗ- (2)

. 356ج٢ُِٓٞ جُط٤د، ٍٓؾغ ْحذن، ص- (3)

. 218جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: أقٔى كطك٢ ٌٍْٝ-(4)
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انًثحث انثاَٙ 

كفانح حك انًدُٙ ػهّٛ فٙ انحظٕل ػهٗ انرؼٕٚض 

أٗح جالنالٍ ذأٖٓ جُٔؿطٔغ ٝٗظحٓٚ ٣هِن جُؼى٣ى ٖٓ جُؿٍجتْ ، ًٔح ضكىظ أػٍجٌج 

ذحألكٍجو ضٌٕٞ ٓهطِلس ٝ ٓطلحٝضس ، ًُٜج ًحٗص جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس وػٟٞ نحطس ٤ِْٝٝس ك٢ ٣ى 

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ض٢ٍٓ ئ٠ُ ؾرٍ جُؼٌٍ جُ٘حضؽ ػٖ جُؿ٣ٍٔس ٣ٍكؼٜح طحقرٜح أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس 

جُؼحو٣س أٝ أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س طحقرس جُٞال٣س ك٢ جُ٘ظٍ ك٢ جُؿ٣ٍٔس، ٝجُلظَ ك٢ ضطر٤ن 

. جُؼوحخ

ًُٜج ًحٗص جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس نحطس ٤ِْٝٝس ك٢ ٣ى جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ض٢ٍٓ ئ٠ُ ؾرٍ جُؼٌٍ 

جُٔطُٞى ػٖ جُؿ٣ٍٔس، ٣ٍكؼٜح طحقرٜح أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس أٝ جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س، ٝئٗٚ أغٍ 

جُؼالهس جُػالغ٤س جُط٢ ض٘شأ ػ٠ِ ئغٍ جُؿ٣ٍٔس ٝ ٍٓضٌرٜح ٝ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ، ًٝٛج 

جألن٤ٍ ج١ًُ ٣إو١ وٌٝج ال ٣ٌٖٔ ئؿلحُٚ، كإ وٌٝٙ ك٢ ؽِد جُطؼ٣ٞغ ال ٣ٓة ئ٠ُ ًٍُٓ 

جُٔطْٜ ًٔح أٗٚ ُٖ ٣إو١ ئ٠ُ ضؼٍؼ  جُٔكٌٔس ػٖ ٜٓٔطٜح جألْح٤ْس، ًٔح أٗٚ ٣كَ ٓكَ ج٤ُ٘حذس 

جُؼحٓس ك٢ ضوى٣ٍ ٓالتٌس جالضٜحّ ٢ٌُ ٣ظَ جُؼوٞذس جُؿ٘حت٤س ًٝٛج ٖٓ شأٗٚ إٔ ٣ٜىو ٓكَ 

جُؿح٢ٗ ٣ٝؿؼَ قوٞم جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ضطٓحٟٝ ٓغ قوٞم جُهظّٞ 

. جألن٣ٍٖ

ْٝٞف ٗط٘حٍٝ ك٢ ًٛج جُٔركع جُػح٢ٗ ػ٘ٞجٕ ًلحُس قن جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ جُكظٍٞ ػ٠ِ 

غْ ضوى٣ٍ - ئطالـ جُؼٌٍ-جُطؼ٣ٞغ، ذك٤ع ٗطٍـ ٓٞػٞع جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جُطرؼ٤س

. جُطؼ٣ٞغ
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انكفانح انمضائٛح نحمٕق انًدُٙ ػهّٛ : انًطهة األٔل

٣ِٝؿة جُٔؿ٢٘ ُِكظٍٞ ػ٠ِ جُطؼ٣ٞغ ئ٠ُ جُط٣ٍن جُوؼحت٢ ٝ ًٛج ذإٔ ٣ٍكغ وػٞجٙ 

، كِِوحػ٢ ٜٓٔس جُلظَ ك٢ ؽِد (1 )أٓحّ جُوؼحء جُٔى٢ٗ أٝ جُؿُجت٢ ذحُطرؼ٤س ًٔح كظِ٘حٙ ْحذوح

جُطؼ٣ٞغ ٝيُي ذ٘ظٍٙ ك٢ ؾِٓس ػ٤ِ٘س أٝ ك٢ ؿٍكس جُٔشٌٞز ئيج ًحٕ جألٍٓ ٣هَ ذحُ٘ظحّ جُؼحّ 

ًٔح ٣ططِد جُوحٕٗٞ إٔ ضظىٌ جألقٌحّ ٝ  (ؼ.ئ. ٖٓ م285جُٔحوز )ٝ ٣ّٔ ذح٥وجخ جُؼحٓس 

جُوٍجٌجش جُهحطس ذحُطؼ٣ٞغ ٓٓررٚ قط٠ ٣ٌلَ ُطحُد جُطؼ٣ٞغ جْطث٘حف جُوٍجٌ أٝ جُكٌْ ئيج 

. ( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س316/3جُٔحوز )هىٌ إٔ جُطؼ٣ٞغ ؿ٤ٍ ػحوٍ ٝ ؿ٤ٍ ٓ٘حْد 

 ٝٗش٤ٍ ئ٠ُ إٔ جُوحػ٢ جُؿُجت٢ ُٚ ِْطس ضوى٣ٍ٣س ك٢ ٝ قٍ ك٢ ضوى٣ٍ جُطؼ٣ٞغ 

ٓىز جُؼؿُ ٓوحٌٗس ذٍٔضرٚ، ٗٞع جُؼٌٍ ْٞجء ؾ٤ٓٔح أٝ : ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ، ذ٘حء ػ٠ِ ٓؼح٤٣ٍ ٜٓ٘ح

. ذ٤ٓطح،  ًًٝج قحُس جُؿح٢ٗ جُٔح٤ُس

كِْ ٣كىو جُوحٕٗٞ ٓوىجٌ جُطؼ٣ٞؼحش جُط٢ ضىكغ ُِؼك٤س ق٤ع ٣ٍؾغ يُي ُِِٓطس جُطوى٣ٍ٣س 

ُِوحػ٢ ٝ ُطِرحش جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ػىج ك٢ قٞجوظ جٌٍُٔٝ أ٣ٖ ضكىو جُؿىجٍٝ جُٔوٌٍ ك٢ هحٕٗٞ 

جُطأ٤ٖٓ ؽ٣ٍوس جُطؼ٣ٞغ، ٝ ٣ٜىف جُوحػ٢ ك٢ ًَ ًٛج ئ٠ُ ٓكحُٝس ؾرٍ جُؼٌٍ ذط٣ٍوس 

. ػحوُس

يٕضٕع انذػٕٖ انًذَٛح انرثؼٛح : انفزع األٔل

ئٕ أْحِ ٓٞػٞع جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جُطرؼ٤س ٛٞ ئطالـ جُؼٌٍ جُ٘حضؽ ػٖ جُؿ٣ٍٔس، 

ًٝٛج ٓح ٤ٔ٣ُٛح ػٖ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جألنٍٟ، ٝك٢ ٗطحم هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ٛٞ 

ػ٠ِ ٣طؼِن جُكن ك٢ جُىػٟٞ  ( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س02)جُطؼ٣ٞغ كط٘ض جُٔحوز 

، ٝجُٜىف ٓ٘س ...جُٔى٤ٗس ُِٔطحُرس ذطؼ٣ٞغ جُؼٌٍ جُ٘حؾْ ػٖ ٓهحُلس أٝ ؾ٘كس أٝ ؾ٘ح٣س

جُطؼ٣ٞغ جُٔى٢ٗ ئ٠ُ ؾرٍ جُؼٌٍ جُؿػٔح٢ٗ أٝ جُٔحو١ أٝ جألوذ٢ ٝض٠ٔٓ ج٣ؼح جُؼٌٍ 

جُٔؼ١ٞ٘ جُ٘حشة ػٖ جُؿ٣ٍٔس ألٕ ًَ جألػٍجٌ ضظِف إٔ ضٌٕٞ ْ٘ى ُِٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ 

جُٔىٗـــ٢ أٓحّ جُوؼحء جُؿ٘حتـــ٢، ٝئطالـ ػٌٍ جُؿ٣ٍٔس ذحػطرحٌٙ ٓٞػٞع جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس  

 

                                                 

. 219ٌٓؼحٕ ػٍٔ جُٓؼ٤ى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص- (1)
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جُطرؼ٤س جُط٢ نٍٞ جُوحٕٗٞ جُٔكٌٔـــس جُؿُجت٤ــس ٗظٍٛح ٣طكوــن ػحوز ذىكغ ٓرِؾ ٖٓ جُ٘وٞو ػ٠ِ 

، أٝ جُٔظح٣ٌق جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٝ ٌو ٓحٍ جٝ ش٢ء ٝهؼص ػ٤ِٚ جُؿ٣ٍٔس جٝ  (1)ْر٤َ جُطؼ٣ٞغ

هى ٣ٌٕٞ ذْٜ ؾ٤ٔؼح ٝ ٠ٔٓ٣ ق٤ً٘جى ذحُطؼ٣ٞغ ذحُٔؼ٠٘ جُؼحّ ٝ ضهطض جُٔكٌٔس جُؿُجت٤س 

: ذحُكٌْ ذٚ ٜٓٔح ًحٗص ه٤ٔطٚ ٝ ك٤ٔح ٢ِ٣ ْٞف ٗططٍم ًُُي

: انرؼٕٚـض: أٔال

ٛٞ جهطؼحء ٓرِؾ ٖٓ جُ٘وٞو ٣ؼحوٍ جُؼٌٍ ج١ًُ أطحخ جُٔىػ٢ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس ٓطٔػال ك٤ٔح ُكوٚ 

ٖٓ نٓحٌز ٝ ٓح كحضٚ ٖٓ ًٓد، ٣ٝىنَ ك٤ٚ ذًٜج جُٔؼ٠٘ ه٤ٔس جُش٢ء ج١ًُ جْط٠ُٞ ػ٤ِٚ 

 (2).جُؿح٢ٗ ئيج ضؼًٌ ٌوٙ ػ٤٘ح، ًٔح ٣ؿَٞ جُكٌْ ذٚ ئ٠ُ ؾحٗد جُكٌْ ذحٍُو ئيج ضٍضد ػ٤ِٚ ػٌٍ

ٝجألطَ ك٢ جُطؼ٣ٞغ إٔ ٣ٌٕٞ ٗوىج، ٌُٖٝ ٣ؿَٞ إٔ ٣طهً طٌٞز أنٍٟ ً٘شٍ جُكٌْ 

ٝجُهٓحٌز جُط٢ ضِكن . (4) ًٝٛج ٓح ٣ؼٍف ذحُطؼ٣ٞغ جُٔحو١ ٝجُطؼ٣ٞغ جألوذ٢(3)أٝ جُٔظحوٌز،

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٢ٛ ػرحٌز ػٖ ًَ ٗوض ك٢ غٍٝضٚ ٓطٍضد ػ٠ِ جُؿ٣ٍٔس، أ١ ٢ٛ ئٓح ػ٤حع 

. ذؼغ غٍٝز جُٔؼٌٍٝ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس، أٝ ٓظٍٝكحش ٣طكِٜٔح ٓح ًحٗص ُط٘لن ُٞال جُؿ٣ٍٔس

أٓح ٓح ٣لٞش جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٖٓ ًٓد ك٤طكون ك٢ جُـحُد ٗط٤ؿس ُرؼغ جُؿٍجتْ كوؾ، ًٔح ٛٞ 

جُكحٍ ك٢ ؾ٣ٍٔس ق٣ٍن ٓظ٘غ ٣ِكن جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ نٓحٌز ٢ٛ ه٤ٔس جُٔظ٘غ ٣ٝلٞضٚ جٌُٓد 

. ج١ًُ ًحٕ ٤ْكووٚ ٖٓ جْطـالٍ يُي جُٔظ٘غ ُٞ ُْ ٣كٍم

 

 

 

 

 

 

                                                 

. 220ٌٓؼحٕ ػٍٔ جُٓؼ٤ى، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص- (1)

 .22 أقٔى كطك٢ ٌٍْٝ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-2)

 ..٤ِْ403ٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-3)

: ألًػٍ ضلظ٤َ ك٢ ٓٞػٞع جُؼٌٍ جألوذ٢ ٝ جُٔؼ١ٞ٘ جٌؾغ ئ٠ُ(-4)

 .242 جُٓحذن، ص أطٍٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، جٍُٔؾغ: قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ-
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 ٣وظى ذحٍُو ذٔؼ٘حٙ جُؼ٤ن ئػحوز جُش٢ء ج١ًُ جٗظرص ػ٤ِٚ جُؿ٣ٍٔس ئ٠ُ ٓحٌُٚ أٝ :انزد: ثاَٛا

 أٓح ٓؼ٘حٙ جُٞجْغ كٜٞ ٣٘ظد ػ٠ِ ئػحوز جُكحُس ئ٠ُ ٓح ًحٗص ػ٤ِٚ هرَ (1)قحتُٙ جُشٍػ٢،

 ٝٓػحُٚ ئذطحٍ جُؼوى جُٔرٍّ ضكص ضأغ٤ٍ جإلًٍجٙ ٝٓكٞ جُؼرحٌجش جٌُُٔٝز أٝ (2)قىٝظ جُؿ٣ٍٔس،

 ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ؿد إٔ ٣٘ظد جٍُو ػ٠ِ جألش٤حء جُط٢ ٝهؼص (3)ئذطحٍ جُٔكٌٍ جٌُُٔٝ،

ػ٤ِٜح جُؿ٣ٍٔس كال ٣ؿَٞ إٔ ٣٘ظد ػ٠ِ ٓح جشطٍجٙ جُؿح٢ٗ ذحُػٖٔ ج١ًُ ذحع ذٚ جألش٤حء 

ٓٞػٞع جُؿ٣ٍٔس، ٝيُي ألٕ جُكٍِٞ جُؼ٢٘٤ أٍٓٙ ؿ٤ٍ ٓورٍٞ ك٢ طىو ًٛٙ جُىػٟٞ، ًٔح 

 ٝ هى ضْٞؼص ٓكٌٔس (4 )٣ططِد جٍُو ئٌٓح٤ٗس ئػحوز جُش٢ء ئ٠ُ قحُطٚ جُٓحذوس ٝ ئال جٓط٘غ جٍُو

جُ٘وغ جُل٤ٍٓٗس ك٢ ضكى٣ى ٓؼ٠٘ جٍُو، كأطرف ٣طؼٖٔ ًَ ضىذ٤ٍ ٓرحشٍز ئ٠ُ ٝهق جُكحُس 

جُٞجهؼ٤س جُٔطٍضرس ػ٠ِ جُؿ٣ٍٔس ٝئػحوز جألٌٓٞ ئ٠ُ ٓح ًحٗص ػ٤ِٚ ًاؿالم ٓكَ ٣ىجٌ ذىٕٝ 

 (5 ).ضٍن٤ض

ٝ ٣هطِق جٍُو ػٖ جُطؼ٣ٞغ ذٔؼ٘حٙ جُؼ٤ن ٖٓ ق٤ع ٓظىٌ ًَ ٜٓ٘ح، كٔظىٌ جإلُُجّ 

ذحٍُو ٛٞ جُكن جُٓحذن ك٢ ٝؾٞوٙ ػ٠ِ ٝهٞع جُؿ٣ٍٔس، أٓح جالُطُجّ ذحُطؼ٣ٞغ كٔظىٌٙ 

ًُج ضؿَٞ جُٔطحُرس ذحٍُو ٖٓ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ قط٠ جُٔطْٜ ك٢ ق٤ٖ  إٔ   ، (6)جُؿ٣ٍٔس ٗلٜٓح

جُطؼ٣ٞؼحش ال ٣طحُد ذٜح ئال ٖٓ ُكوٚ ػٌٍ جُؿ٣ٍٔس، ٝ ضكٌْ جُٔكٌٔس ذحٍُو ٖٓ ضِوحء ٗلٜٓح 

 (7 ).أٓح جُطؼ٣ٞؼحش كال ٣وؼ٢ ذٜح ئال ذ٘حءج ػ٠ِ ؽِد جُٔىػ٢

  :انًظارٚف انمضائٛح: ثانثا

٣ٝشطٍؽ ك٤ٚ ونٍٞ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُٔىػ٢ ٓى٤ٗح أٓحّ جُٔكحًْ جُؿُجت٤س ُِٔطحُرس 

. ذطؼ٣ٞغ ػٖ جألػٍجٌ جُط٢ ُكوطٚ ٖٓ جُؿ٣ٍٔس

                                                 

 .جٍُٔؾغ جُٓحذن: ٓظطل٠ ٓؿى١ ٍٛؾس(-1)

 ..219جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : ٓك٢ جُى٣ٖ ػٞع(-2)

. 712جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : ؾ٘ى١ ػرى جُٔحُي(-3)

 .213جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ(-4)

 .ٗلّ جٍُٔؾغ جُٓحذن: أقٔى كطك٢ ٌٍْٝ(-5)

 402جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ(-6)

. 212جٍُٔطلح١ٝ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ(-7)
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 ئػحكس ئ٠ُ جُطؼ٣ٞغ ذٔوحذَ ٝ جٍُو كإ ٓظح٣ٌق جُىػٟٞ ٣ؿَٞ إٔ ضٌٕٞ ػ٘ظٍج 

، ٝ ٢ٛ ضشَٔ أؾٌٞ جُهرٍز ٝ جٍُّْٞ ٝ  (1)ٖٓ ػ٘حطٍ جُطؼ٣ٞغ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس جُطرؼ٤س

.  جُٔؼح٣٘س ٝ ذىالش أالٗطوحٍ ج١ ًحكس ٓظح٣ٌق جُىػٟٞ جُط٢ ػ٠ِ ػحضن  جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ

ٝ ٣كٌْ ذًٜٙ جُٔظح٣ٌق ك٢ ٓٞجؾٜس جُٔطْٜ ٝ جُٔٓثٍٞٝ ػٖ جُكن جُٔى٢ٗ ً٘ٞع ٖٓ 

 (2 ).ضؼ٣ٞغ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ػٔح أٗلوٚ ٖٓ جؾَ ئهحٓس وػٞجٙ

ٝ ٣كٌْ ذًٜٙ جُٔظح٣ٌق ذاوجٗس جُٔطْٜ ٝ ئُُجٓٚ ذحُطؼ٣ٞغ ُِٔىػ٢ ، ٝ ك٢ ًٛٙ جُكحُس 

٣ؿَٞ ئُُجّ جُٔطْٜ ذًٜٙ جُٔظح٣ٌق ال ٣شطٍؽ إٔ ٣طِد جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ يُي ٝ ُٞ ُْ ٣طِرٜح 

 (3 )(ؼ.ئ. ٖٓ م369 ٝ 367/3جُٔحوز  )جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ طٍجقس 

٣ُِّٝ جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ذٔظح٣ٌق وػٞجٙ ئيج نٍٓٛح ككٌْ ك٤ٜح ذحٍُكغ أٝ ػىّ جُورٍٞ أٝ ػىّ 

 (4 ).ؼ. ئ246جالنطظحص أٝ أػطرٍ ضحًٌح ُٜح ؽروح ُِٔحوز 

ٝ ضؿد جُ٘لوحش ذحُطٓح١ٝ ك٢ قحُس ضؼىو جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ٓح ُْ ٣وٌٍ جُوحٕٗٞ أٝ جُوحػ٢ 

نالف يُي ٝ ٣طْ جإلػلحء ٜٓ٘ح ئيج ًحٕ هحطٍج جٝ ك٢ قحُس ٝكحز جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ ؿ٤رطٚ ، ٝ 

٣ؿَٞ ئػلحء جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ج١ًُ نٍٓ وػٞجٙ ٖٓ ًَ أٝ ذؼغ جُ٘لوحش ئيج جضؼف قٖٓ ٤ٗطٚ، 

      (5 ).ٝ ُْ ضٌٖ جُىػٟٞ ٓوحٓس ٓ٘ٚ ٓرحشٍز

. ذمذٚز ٔ ذُفٛذ حكى انرؼٕٚض: انفزع انثاَٙ

 ئٕ جُوحٕٗٞ ُْ ٣ؼ٤ٖ ٓوىجٌ جُطؼ٣ٞؼحش جُط٢ ضٔ٘ف ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ْٞجء ك٢ ًَ جُطظٍكحش 

جُٔؿٍٓس ْٞجء ٖٓ ق٤ع جُؿ٘ح٣حش ٝ جُؿ٘ف ٝ جُٔهحُلحش جُط٢ ضوغ ػ٤ِٚ، ٌُٖ جْطػ٢٘ ٜٓ٘ح 

قٞجوظ ج٤ٍُٓ، ٝ ضٍى يُي ُِِٓطس جُطوى٣ٍ٣س ُِوحػ٢ ٝ ًًج ُطِرحش جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ، ق٤ع جٕ 

أْحِ ضوى٣ٍ جُطؼ٣ٞغ ٖٓ ؽٍف جُوحػ٢، ِْططٚ ك٢ ضوى٣ٍ جُطؼ٣ٞغ ئيج ُْ ٣ٌٖ ٓكىوج ذ٘ض 

. ( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى1٢ٗ جُلوٍز 182)جُوحٕٗٞ، ٝ ًٛج ٓح أشحٌش ئ٤ُٚ جُٔحوز 

 

 

                                                 

. 222جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : أقٔى كطك٢ ٌٍْٝ(-1)

 403.ٗلّ جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ(-2)

 .243أطٍٞ جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ(-3)

. 224جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ(-4)

. 404جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : ٤ِْٔحٕ ػرى جُٔ٘ؼْ(-5)
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 .ذمذٚــز حكى انرؼٕٚض : أٔال

 ئٕ جُوحػ٢ ٣ٍجػ٢ ك٢ ضوى٣ٍ جُطؼ٣ٞغ ؾ٤ٔغ جُظٍٝف جُٔك٤طس ذِٔق جُوؼ٤س ٝ ًَ 

جُظٍٝف جُٔالذٓس، ٝ جُط٢ ضإنً ذؼ٤ٖ جالػطرحٌ ػ٘ى ضوى٣ٍ جُوحػ٢ ُِطؼ٣ٞغ، ًٔح أشحٌش ئ٤ُٚ 

. ( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى131٢ٗ)جُٔحوز 

ٝ جُٔوظٞو ذحُظٍٝف جُٔالذٓس، ٢ٛ جُط٢ ضالذّ جُٔؼٌٍٝ، ٝ ٢ٛ جُظٍٝف جُشهظ٤س جُط٢ 

ضك٤ؾ ذٚ، ٝ ٓح أكحوٙ ذٓرد جُطؼ٣ٞغ ًًُي ًٛج ٣ىنَ ك٢ قٓحخ جُوحػ٢ ػ٘ى ضوى٣ٍٙ 

 (1)ُِطؼ٣ٞغ

: ٝ ضٞؾى ٓؼح٣ٍ ُطكى٣ى جُطؼ٣ٞغ ٝ ٤ُّ ػشٞجت٤ح ٝ ٣ٌٖٔ جُطلظ٤َ ك٤ٜح ك٤ٔح ٢ِ٣

: ذحذٚذ انًدُٙ ػهّٛ نًمذار انرؼٕٚض- 1

 ٣كىو جُٔىػ٢ جُٔى٢ٗ ػ٘ى ٌكؼٚ جُىػٟٞ ٓوىجٌ جُطؼ٣ٞغ ج١ًُ ٣ٓطكوٚ ٝ ٣طحُد ذكوٚ 

ك٢ جُطؼ٣ٞغ ، ؿ٤ٍ إٔ ًٛج جُٔوىجٌ ال ٣ؿد إٔ ٣طؿحَٝ جُكى جألهظ٠ ج١ًُ ٣ٌٖٔ جُكٌْ ذٚ، 

. كال ٣ٌٖٔ ُِٔكٌٔس إٔ ضكٌْ ُٚ ذطؼ٣ٞغ أًرٍ، يُي إٔ جُطؼ٣ٞغ ٛٞ قن شهظ٢ ُِٔؼٌٍٝ

يُي إٔ جُوؼحء ذطؼ٣ٞغ جُؼٌٍ ذهالف جُوؼحء ذحُؼوٞذس  ال ٣طظٌٞ ئال ذٞجْطس ٖٓ طحقد 

جُٔظِكس كٜٞ جُٞق٤ى ج١ًُ ُٚ طلس ك٢ جُشٌٟٞ ٝ ٛٞ ٝقىٙ ج١ًُ ذآٌحٗٚ إٔ ٣وٍٞ ئٕ ًحٕ هى 

. أطحذٚ ػٌٍ ٝ ٓح ٗٓرطٚ ٝ ٓح ٓوىجٌ جُطؼ٣ٞغ ج١ًُ ٣ٓطكوٚ

أ٣ؼح ئٕ جُوحػ٢ ٣ؼطٔى ك٢ ئطىجٌٙ ُِكٌْ ػ٠ِ قحُس جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٝ ٗٓرس جُؼٌٍ ج١ًُ ُكن 

ذٚ ٗط٤ؿس جُؿ٣ٍٔس ٝ ك٢ قحُس جُطهل٤غ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٞػف جُؼ٘حطٍ جُط٢ جػطٔىٛح ك٢ قٌٔٚ ٝ 

 (2 ).ًًُي ْرد جُطهل٤غ

. حذٔد سهطح انًحكًح فٙ ذمذٚز انرؼٕٚض- 2

 جٕ ٓرِؾ جُطؼ٣ٞغ ٣وىٌ ٖٓ  ؽٍف ِْطس ٓكٌٔس جُٔٞػٞع قٓرٔح ضٍجٙ ٓالتٔح، ػ٠ِ 

شٍؽ جٕ ٣ٌٕٞ جُكٌْ هى أقحؽ ذؼ٘حطٍ جُٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس ٖٓ نطأ ٝ ػٌٍ ٝ ػالهس ْرر٤س 

أٝ هٍجٌ ٣ؿد إٔ ٣ك١ٞ ػ٠ِ أْرحخ ٓ٘طٞم، ٝ  ٝ ًٛج جْط٘حوج ئ٠ُ إٔ ًَ قٌْ ،(3)ئقحؽس ًحك٤س 

ئال ًحٕ ٓؼٍػح ُِ٘وغ، ق٤ع أٗٚ ئيج أكظكص جُٔكٌٔس ك٢ قٌٜٔح ػٖ ٓؼح٣ٍ ضوى٣ٍ جُطؼ٣ٞغ 

                                                 

، وجٌ جُ٘شٍ ُِؿحٓؼحش جُٔظ٣ٍس، جُوحٍٛز، 1ػرى جٍَُجم ج١ٌُٜٞ٘ٓ، ج٤ُْٞؾ ك٢ شٍـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿى٣ى، جُؿُء(-1)

 .971، ص 1952

 .161ػٞع ٓكٔى ػٞع، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-2)

 .221جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ(-3)
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ٝ ػٞجذطٚ كإ جُطوى٣ٍ ٛ٘ح ٣هؼغ ٍُهحذس جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح كايج أونِص ك٢ قٓحذٜح أٌٓٞج ال 

ٝ هى  ،(1)ٓىنَ ُٜح ك٢ ضوى٣ٍ جُطؼ٣ٞغ ًؿٓحٓس جُهطأ أٝ ٣ٓحٌ جُٔطْٜ ًحٕ ٓؼ٤رح ٓطؼ٤٘ح ٗوؼٚ

٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔؿِّ إٔ ٣ش٤ٍ ئ٠ُ جُؼ٘حطٍ " طىٌ ك٢ ًٛج هٍجٌ ُِٔكٌٔس جُؼ٤ِح ٣وؼ٢ ذأٗٚ

جُط٢ جػطٔى ػ٤ِٜح ػ٘ى ٓ٘كٚ جُطؼ٣ٞغ ذطك٤َِ جُٞغحتن جُطر٤س جُٔكؼٍز ٝ ٓ٘حهشطٜح، ٝ ًًُي 

يًٍ ْٖ جُؼك٤س ٝ ٜٓ٘طٜح ٝ ٗٓرس ػؿُٛح ٝ ضأغٍٛح ٖٓ يُي جُؼٌٍ ُطلحو١ ًَ ئغٍجء أٝ 

 (2)"ضلو٤ٍ، ٝ إلضحقس جُلٍطس ُِٔؿِّ جألػ٠ِ ُٔٔحٌْس جٍُهحذس جُٔؼٜٞوز ُٚ ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ

ق٤ع ٣ؿد ػ٠ِ جُوحػ٢ إٔ ٣أنً ذؼ٤ٖ جالػطرحٌ ك٢ ضوى٣ٍٙ جًٍُُٔ جالؾطٔحػ٢  أٝ 

جُؼحت٢ِ ٝ ٓٓطٟٞ جُٔؼ٤شس جُهحطس ذحُٔؼٌٍٝ، يُي جٕ جُطؼ٣ٞغ ذٔػحذس جػحوز جُكحٍ ئ٠ُ ٓح 

ًحٗص ػ٤ِٚ ٝ ُٚ إٔ ٣ؼطٔى ك٢ يُي ذٔهطِق جالوُس جُط٢ ٣طٍقٜح ػ٤ِٚ جُهظّٞ، ُٚ ج٣ؼح إٔ 

٣طِد  نرٍز ٖٓ نر٤ٍ ُطوى٣ٍ جألػٍجٌ جُل٤٘س، ٝ ٓغ يُي ٛٞ ؿ٤ٍ ٓؿرٍ ذًُي جيج جٌضة ك٢ 

 (3 ).ٗلٓٚ جُوىٌز ػ٠ِ ضوى٣ٍ ضؼ٣ٞغ ػحوٍ

 

 .ذُفٛذ حكى انرؼٕٚض: ثاَٛا

 ئٕ قظٍٞ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ػ٠ِ قٌْ هؼحت٢ ك٢ جُىػٟٞ جُؿُجت٤س ٣وؼ٢ ُٚ ذحُطؼ٣ٞغ 

ػٖ جُؼٌٍ ج١ًُ ُكوٚ ٖٓ ؾٍجء جُؿ٣ٍٔس جُط٢ أُٔص ذٚ، ال ٣ؼ٢٘ ذحُؼٌٍٝز جٗٚ قون أٛىجكٚ 

ٝ قظَ ػ٠ِ قوٞهٚ ًحِٓس، ذَ ٣ٌٖٔ إٔ ضطٍأ ئشٌحالش ضكٍٞ وٕٝ ض٘ل٤ً جُكٌْ جُوؼحت٢ 

. ذحُطؼ٣ٞغ

ٝ ٢ٌُ ٣ؼطرٍ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ قظَ ػ٠ِ قوٚ ٖٓ جُطؼ٣ٞغ ٣ؿد كؼال إٔ ٣ورغ ٓرِؾ جُطؼ٣ٞغ 

ض٘ل٤ًج ُِكٌْ جُوؼحت٢، ٝ ًٛج ٓح ٣ؿؼِ٘ح ٗطٓحءٍ ػٖ ٓىٟ ضٞك٤ٍ جُٔشٍع ُؼٔحٗحش ٝ جُْٞحتَ 

. قط٠ ٣طْ كؼال ض٘ل٤ً جُكٌْ جُوؼحت٢ ذحُطؼ٣ٞغ قو٤وس

 

 

 

                                                 

. 163جُٔرحوب جُؼحٓس ُإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : ػٞع ٓكٔى ػٞع(-1)

 .221ٗلّ جٍُٔؾغ، ص : ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٓؼحٕ

 .170ٗٞجط١ٍ جُؼح٣ش، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : ، ٗوال ػ13ٖؼ، ص .، ٓؿٔٞػس هٍجٌجش ؽ1980 و٣ٓٔرٍ 30ؾ٘حت٢ (-2)

 .244جٍُٔطلح١ٝ ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أٓحّ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص : قٖٓ طحوم جٍُٔطلح١ٝ(-3)
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 : ذُفٛذ انرؼٕٚض تاإلكزاِ انثذَٙ- 1

 ض٘ل٤ً قٌْ جُطؼ٣ٞغ ػٖ ؽ٣ٍن جإلًٍجٙ جُرى٢ٗ ٝ ٣ؼطرٍ ٖٓ ؽٍم جُط٘ل٤ً جُٔؼٍٔٞ ذٜح، 

 ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش 611 ئ٠ُ 597)ٝ ُوى أنً جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ ذٚ ٖٓ نالٍ جُٔٞجو 

ٝ جُٔـُٟ ٖٓ ًٛج جإلؾٍجء ٛٞ ضو٤ى جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذشٍٝؽ ٓكىوز هحٗٞٗح ٝ ُٔىز ، (جُؿُجت٤س

     (1 ).ٓؼ٤٘س ٓوحٌٗس ذحُٔرِؾ جُٔكٌّٞ ذٚ ٖٓ جؾَ جٕ ٣ِطُّ ذحُٞكحء ذٔرِؾ جُطؼ٣ٞؼحش

، ذؼى جُٔظح٣ٌق ٝ ذؼى  ( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س598)ٝ قٓد ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

ٌو ٓح ٣ُِّ ٌوٙ إٔ ٣طْ ذؼى يُي جُطؼ٣ٞؼحش ، ًٔح إٔ جإلًٍجٙ جُرى٢ٗ ال ٣ٓوؾ جالُطُجّ ج١ًُ 

 599)٣ؿَٞ إٔ ضطهً ذشأٗٚ ٓطحذؼحش القوس ذطٍم جُط٘ل٤ً جُؼحو٣س ٝ ًٛج ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

. (ؼ,ئ.ٖٓ م

ًٔح أٗٚ ٣ُِّ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٤ٌٓٓٞج ٝ ُْ ٣ٔطػَ ُِط٘ر٤ٚ ػ٤ِٚ ذٓىجو جُطؼ٣ٞغ ٝ ًٛج ٓح 

. (ؼ.ئ. ٖٓ م603)ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

 (2)ج٣ؼح ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ ًَ ؾٜس هؼحت٤س ؾُجت٤س ػ٘ى جطىٌٛح قٌٔح ذحإلًٍجٙ جُرى٢ٗ إٔ ضكىو ٓىضٚ

، ٝ ػىّ ضكى٣ى ٓىز جإلًٍجٙ جُرى٢ٗ ٖٓ ؽٍف (ؼ.ئ. ٖٓ م600)ٝ ًٛج ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

جُٔؿِّ ٣ؼطرٍ نٍهح ًُٜٙ جُٔحوز، ًٔحٝ ٗظص ٗلّ جُٔحوز جًًٌُٔٞز ْحذوح ج٣ؼح ػ٠ِ ٓؿٔٞػس 

. ٖٓ جُكحالش جُط٢ ال ٣ؿَٞ جُكٌْ ك٤ٜح ذحإلًٍجٙ جُرى٢ٗ ػ٤ِٜح أٝ ضطر٤وٚ

ٝ ذآٌحٕ ُإلكٍجو جُظحوٌ ك٢ قوْٜ قٌْ هؼحت٢ ذحإلًٍجٙ جُرى٢ٗ إٔ ٣طىجًٌٞٙ أٝ ٣ٞهلٞج 

آغحٌٙ، ػٖ ؽٍم وكغ ٓرِؾ ًحف ُِٞكحء ذى٣ْٜٞٗ ٖٓ أطَ ٝٓظح٣ٌق، ٤ًَُٞٝ جُؿ٣ٌٜٞٔس إٔ 

 ٖٓ 609)٣لٍؼ ػٖ جُٔى٣ٖ جُٔكرِٞ ذؼى جُطأًى ٖٓ آوجء جُى٣ٕٞ ًٝٛج ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

، جٓح إٔ جُٔى٣ٖ ج١ًُ ُْ ٣٘لً جالُطُجٓحش جُط٢ أوش ئ٠ُ ئ٣وحف ض٘ل٤ً (هحٕٗٞ جإلؾٍجت٤س جُؿُجت٤س

جإلًٍجٙ جُرى٢ٗ ػ٤ِٚ ٝيُي ذحُ٘ٓرس ُٔوىجٌ جُٔرحُؾ جُرحه٤س ك٢ يٓطٚ ًٝٛج ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

، ػ٠ِ أٗٚ ال ٣ؿَٞ ضٞه٤غ جإلًٍجٙ جُرى٢ٗ ٍٓز غح٤ٗس ٖٓ ( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س610)

أؾَ ٗلّ جُى٣ٖ ٝال ٖٓ أؾَ أقٌحّ القوس ُط٘ل٤ًٙ ٓح ُْ ضٌٖ ًٛٙ جألقٌحّ ضٓطُِّ ذٓرد ٓؿٔٞع 

                                                 

 .173، ص 1996ْ٘وٞهس ْحتف، جُى٤َُ جُؼ٢ِٔ ك٢ ئؾٍجءجش جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس، وجٌ جُٜىٟ ػ٤ٖ ٤ِِٓس، جُؿُجتٍ، (-1)

 .287جُؼح٣ش ٗٞجط١ٍ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص (-2)
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ٓرحُـٜح ٓىز ئًٍجٙ أؽٍٞ ٖٓ جُٔىز جُط٢ ضْ ض٘ل٤ًٛح ػ٠ِ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ًٝٛج ٓح ٗظص ػ٤ِٚ 

 (1 ).( ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س611)جُٔحوز 

ػذو ٔلف ذُفٛذ انحكى فٙ حانح انطؼٍ تانُمض - 2

 ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُؿُجت٤س ق٤ع ٣٘ل٤ً جُطؼ٣ٞغ جُظحوٌ 499 ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

ُظحُف جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ قط٠ ُٝٞ ضْ جُطؼٖ ذحُ٘وغ ػ٠ِ جُكٌْ، يُي ألٗٚ ال ٣ؿَٞ ضٞه٤ق ض٘ل٤ً 

جُكٌْ ك٤ٔح قٌْ ك٤ٚ ٖٓ جُكوٞم جُٔى٤ٗس ق٤ع يُي ٣إي١ ذكوٞم جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ج١ًُ ضؼٌٍ ٖٓ 

جُؿ٣ٍٔس، ٝألٕ جُلظَ ك٢ جُطؼٖ ذحُ٘وغ هى ٣حنً ٓىز ؽ٣ِٞس  كٖٔ ؿ٤ٍ جُٔ٘طو٢ ٝهق ض٘ل٤ً 

جُكٌْ ك٤ٔح هؼ٠ ك٤ٚ ٖٓ جُكوٞم جُٔى٤ٗس نظٞطح ئيج ًحٗص أٝؾٚ جُطؼٖ ٍٓضٌُز ػ٠ِ 

جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ذٔؼ٢٘ ك٤ٔح هؼ٠ ك٤ٚ جُكٌْ يُي ٖٓ ق٤ع جُؼوٞذس ال ٖٓ ق٤ع جُىػٟٞ 

 (2 ).جُٔى٤ٗس

كفانح َظى انرأيٍٛ نحك انًدُٙ ػهّٛ فٙ انرؼٕٚض : انًطهة انثاَٙ

ذؼى إٔ هىٓ٘ح ٓٞؾُ ػٖ جُوٞجػى جُؼحٓس جُط٢ ضُِّ ػ٠ِ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٖٓ ؾٍجء ؾ٣ٍٔس ٖٓ 

جُؿٍجتْ ضطرؼٜح ذظلس ػحٓس، ٝ ضطٍه٘ح ج٠ُ جُوحٕٗٞ ج١ًُ نُٞٚ ؽ٣ٍو٤ٖ ُِٔطحُرس ذكوٞهٚ جُٔى٤ٗس 

جُط٣ٍن ْٞجء جُٔٓحٌ جُٔى٢ٗ جألط٢ِ ٝ جُط٣ٍن جُؿُجت٢، جٓح ك٢ ًٛج جُٔطِد ْ٘لظَ ٤ًق 

٣ٌٖٔ ًُٜج جألن٤ٍ إٔ ٣كظَ ػ٠ِ قوٞهٚ جُٔى٤ٗس جُٔطٔػِس ك٢ جُطؼ٣ٞغ ٝ جُؿٜحش جُط٢ ضٌلَ 

ُٚ يُي، كحُٔ٘طن ٣ؿؼَ ٖٓ ػدء جُطؼ٣ٞغ ٣وغ ػ٠ِ ػحضن جُؿح٢ٗ  ذاػطرحٌٙ جُٓرد جُٔرحشٍ 

ك٢ ٝهٞع جُؼٌٍ ج١ًُ أطحخ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ، ق٤ع أؾٔؼص جُٔإضٍٔجش جُى٤ُٝس ػ٠ِ إٔ 

 .(3)جإلُطُجّ ذحُطؼ٣ٞغ ٣ؿد إٔ ٣ظَ ػ٠ِ ػحضن جُؿح٢ٗ قط٠ ٣شؼٍ ذحُٔٓإ٤ُٝس ػٖ جُؿ٣ٍٔس

:  ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى124٢ًٗٝٛج ٓح ؾٓىضٚ جُوٞجػى جُؼحٓس، ق٤ع ض٘ض جُٔحوز 

ًَ ػَٔ أ٣ح ًحٕ ٣ٍضٌرٚ جٍُٔء ٝ ٣ٓرد ػٌٍج ُِـ٤ٍ ٣ُِّ ٖٓ ًحٕ ْررح ك٢ قىٝغٚ "

". ذحُطؼ٣ٞغ

                                                 

 .177ْحتف ْ٘وٞهس، ٍٓؾغ ْحذن، ص (-1)

٣ٞهق ض٘ل٤ً جُكٌْ نالٍ ٤ٓؼحو جُطؼٖ ذحُ٘وغ، ٝ ئيج ٌكغ جُطؼٖ كا٠ُ إٔ ٣ظىٌ جُكٌْ ٖٓ :" ؼ.ئ. ٖٓ م499/2جُٔحوز (-2)

 ".جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح ك٢ جُطؼٖ ٝ يُي ك٤ٔح ػىٟ ٓح هؼ٠ ك٤ٚ جُكٌْ ٖٓ جُكوٞم جُٔى٤ٗس

. 65جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص: ٓكٔٞو ٓكٔٞو ٓظطل٠(- 3)
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ٛ٘حى جُؼى٣ى ٖٓ جُطش٣ٍؼحش جُط٢ جػطٔىش ػ٠ِ ٓرىأ ٓٓإ٤ُٝس جُىُٝس ػٖ ضؼ٣ٞغ 

ػكح٣ح جُؿ٣ٍٔس، ٖٓ ذ٤ٜ٘ح جُؿُجت١ٍ ج١ًُ جنً ذًٜج جُٔرىأ، ٌُٖ جُٔشٍع ُْ ٣حنً ذٚ ٓطحهح ذَ 

. قىو  ذؼغ جُؿٍجتْ وٕٝ جألنٍٟ

ًٔح إٔ أؿِد جُطش٣ٍؼحش ك٢ هٞج٤ٜٗ٘ح جنًش ئ٠ُ جْطرؼحو ؾٍجتْ جُهطأ ٖٓ ٗطحم 

جُطؼ٣ٞغ ج١ًُ ضوىٓٚ جُىُٝس ُؼكح٣ح جُؿ٣ٍٔس ج٣ؼح إٔ ؿحُر٤س جُلوٚ ؽرن ك٢ جُطؼ٣ٞغ ج١ًُ 

. (1)ضىكؼٚ جُىُٝس ٣ٌّٞ كوؾ ئال ػٖ جألػٍجٌ جُط٢ ض٘شأ ػٖ ؾٍجتْ جألشهحص

 جُؿُجت١ٍ ٖٓ ٓرىأ ٓٓإ٤ُٝس جُىُٝس ػٖ جُطؼ٣ٞغ، ٝ جُؿٍجتْ ْٝ٘طؼٍع ُٔٞهق جُٔشٍع

جُط٢ شٍع ُٜح جُطؼ٣ٞغ ػ٠ِ أْحِ ًٛج جُٔرىأ، ًًٝج ج٤ُٜثحش ٝ جُظ٘حو٣ن جُط٢ أٗشأٛح ٖٓ 

. أؾَ جُطؼ٣ٞغ 

: كٛفٛح إنرشاو انذٔنح ترؼٕٚض انًدُٙ ػهّٛ: انفزع األٔل

ك٢ جُطش٣ٍغ جُؿُجت١ٍ  ٛ٘حى ٗظٞص جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ض٘ظْ ئُُجّ جُىُٝس ذطؼ٣ٞغ 

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ، ق٤ع ٗؿى أٗٚ ُْ ٣ؼط٢ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ قن جُطؼ٣ٞغ ك٢ ًَ جُؿُجتْ ذَ ئهطظٍ 

جُ٘ض ػ٠ِ ذؼغ جُكحالش جُهحطس كوؾ ٓػَ جُٔطؼٌٍز ٖٓ ذؼغ جُؿٍجتْ ٝ جُكٞجوظ،  ٝٛٞ 

ٓح ٣طؼف ٖٓ نالٍ جُ٘ظٞص جُط٢ أٌٝوٛح جُٔشٍع ٝ جُط٢ ضهض جُطؼ٣ٞغ كوى ٗض ػ٠ِ 

ضؼ٣ٞغ جُٔطؼ٣ٌٍٖ ذٓرد قٞجوظ جٌٍُٔٝ ٝيُي ك٢ جُكحالش جُط٢ ال ٣طٌٖٔ ػ٠ِ شًٍس 

جُطأ٤ٖٓ جُطؼ٣ٞغ، كحػط٠ قن جُطؼ٣ٞغ ُِظ٘ىٝم جُهحص ذحُطؼ٣ٞؼحش، ج٣ؼح ضٌلِص جُىُٝس 

ذطؼ٣ٞغ ػكح٣ح جُهطأ جُؿُجت٢ جُط٢ ضوغ ٖٓ ؽٍف ٌخ جُؼَٔ أٝ ك٢ قحُس قحوظ ٌٍٓٝ ًحٕ 

ذٔ٘حْرس جُؼَٔ، ٝك٢ يُي ٣ؼٜى ذحُطؼ٣ٞغ ئ٠ُ ط٘ىٝم جُؼٔحٕ جإلؾطٔحػ٢، ٝ جٝؾى ج٣ؼح 

ط٘ىٝم نحص ذطؼ٣ٞغ ػكح٣ح جإلٌٛحخ ج١ًُ ٣ٜطْ ذطؼ٣ٞغ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِْٜ ٖٓ ؾٍجء 

جُؿٍجتْ جإلٌٛحذ٤س، ٝ ْ٘وّٞ ذططٍم ج٠ُ ًٛٙ جُظٌٞ جُػالظ ُِطؼ٣ٞغ ذكٓد ضٍض٤رٜح 

. (2)جُٔطُجٖٓ ٓغ ظٌٜٞٛح 

 

 

                                                 

، 1982أقٔى ػرى جُِط٤ق جُلو٢، جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ُكوٞم ػكح٣ح جُؿ٣ٍٔس، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢، جُوحٍٛز، (- 1)

. 87،86،85،84ص

نِل٢ ػرى جٍُقٔحٕ، قن جُٔؿ٢٘ ك٢ ئهطؼحء قوٚ ك٢ جُطؼ٣ٞغ ٖٓ جُىُٝس، جُٔؿِس جألًحو٤ٔ٣س ُِركع جُوح٢ٗٞٗ، ٓؿِس (-2)

. 40، ص2010، ٤ًِس جُكوٞم، ؾحٓؼس ذؿح٣س، 01ْىج٤ْس جُؼىو 
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 ٣ٝؼطرٍ جٍٝ ؾٜس ضْ جٗشحتٜح ٖٓ ؽٍف جُٔشٍع :انظُذٔق انخاص تانرؼٕٚضاخ- أٔال

 جُظحوٌ ك٢ 74/15 ٝ ضْ  جػحوز ٤ٌِٛطٚ ٝ ضٔظ٤ٔٚ ذٔٞؾد جألٍٓ 1963جُؿُجت١ٍ ْ٘س 

 جُٔإٌل ك٢ 80/37 غْ ضؼى٣ِٚ ك٢ جالن٤ٍ ذٔٞؾد جٍُْْٔ جُكحَٓ ٍُهْ 30/01/1974

. ، ٝ ٣طْ ض٣ِٞٔٚ ٖٓ جُه٣ُ٘س جُؼ٤ٓٞٔس16/02/1980

٣ؼَٔ ًٛج جُظ٘ىٝم ػ٠ِ ضوى٣ْ ضؼ٣ٞغ ٖٓ ؾٍجء قٞجوظ جٌٍُٔٝ، ئ٠ُ جُؼكح٣ح جُٔطؼ٣ٌٍٖ 

ٝيُي كوؾ ك٢ جُكحالش جُط٢ ٣ؼًٌ جُؼػٌٞ ك٤ٜح ػ٠ِ جُٔٓإٍٝ ػٖ جُهطأ أٝ ػىّ جُكظٍٞ ػ٠ِ 

٣ٌِق جُظ٘ىٝم " ك٢ ٗظٜح 74/15 ٖٓ جألٍٓ 34جُطؼ٣ٞغ، ًٝٛج ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

جُهحص ذحُطؼ٣ٞغ ذىكغ جُطؼ٣ٞؼحش ئ٠ُ جُٔظحذ٤ٖ ؾٓٔح٤ٗح ٖٓ قٞجوظ جٌٍُٔٝ أٝ ي١ٝ 

". 74/15 ٝٓح ٤ِ٣ٜح ٖٓ جألٍٓ 24قوٞهْٜ ك٢ جُكحالش جُٔشحٌ ئ٤ُٜح ك٢ جُٔحوز 

ق٤ع ك٢ قحُس جيج ُْ ٣إو جُطؼ٣ٞغ ُْٜ ٖٓ هرَ أ١ شهض أٝ ٤ٛثس ٌِٓلس ذىكؼس ٣وّٞ 

جُظ٘ىٝم جُهحص ذحُطؼ٣ٞؼحش ذىكغ جُطؼ٣ٞغ ئ٠ُ جُٔظحخ أٝ ي١ٝ قوٞهٚ ك٢ ئؽحٌ جألقٌحّ 

. جُٔشحٌ ئ٤ُٜح ك٢ جُلوٍز جُٓحذوس

 ٣كىو جُكحالش جُٔؼ٤٘س ذحُطؼ٣ٞغ ًٔح٢ِ٣ 74/15 ٖٓ جألٍٓ 24ًح جٕ ٗض جُٔحوز 

٣ٌِق جُظ٘ىٝم جُهحص ذحُطؼ٣ٞؼحش ذطكَٔ ًَ ؾُء ٖٓ جُطؼ٣ٞؼحش جُٔوٌٍز ُؼكح٣ح "

جُكٞجوظ جُؿٓٔح٤ٗس أٝ ي١ٝ قوٞهْٜ ٝ يُي ػ٘ىٓح ضٌٕٞ ًٛٙ جُكٞجوظ جُط٢ ضطٍضد ػ٤ِٜح قن 

جُطؼ٣ٞغ ٓٓررس ٖٓ ًٍٓرحش ذ٣ٍس يجش ٓكٍى، ٣ٌٕٝٞ جُٔٓإٍٝ ػٖ جألػٍجٌ ذو٢ ٓؿٜٞال 

أٝ ْوؾ قوٚ ك٢ جُؼٔحٕ ٝهص جُكحوظ أٝ ًحٕ ػٔحٗٚ ؿ٤ٍ ًحف أٝ ًحٕ ػٔحٗٚ ؿ٤ٍ ًحف أٝ 

 .(1)"ًحٕ ؿ٤ٍ ٓإٖٓ ُٚ أٝ ظٍٜ ذأٗٚ ؿ٤ٍ ٓوطىٌ ٤ًِح أٝ ؾُت٤ح

جُٔوظٞو ٖٓ جُٔحوز جٕ ٣كَ جُظ٘ىٝم ٓكَ جُىجتٖ ذحُطؼ٣ٞغ ك٢ جُٔطحُرس ذكوٞهٚ جُط٢ ٣ٌٕٞ 

. هى ئْطلحو  ٜٓ٘ح ٤ًِح أٝ ؾُت٤ح جُؼك٤س

جيٕ جُظ٘ىٝم جُهحص ذحُطؼ٣ٞؼحش ػٔى جُٔشٍع ٖٓ جٗشحٙ ُطٌلَ ذطؼ٣ٞؼحش ؾٍجتْ 

جُوطَ ٝ جُؿٍٝـ جُهطأ جُٞجهؼس ذٔ٘حْرس قحوظ ٌٍٓٝ ُْ ٣طْ ك٤ٚ جُؼػٌٞ ػ٠ِ جُؿح٢ٗ أٝ إٔ 

جُؿح٢ٗ ك٢ قحُس ئػٓحٌ ٤ُّ ذحٌٓحٗٚ وكغ ه٤ٔس جُطؼ٣ٞغ، أٝ إٔ ًٍٓرطٚ ًحٗص ؿ٤ٍ ٓإٓ٘س أٝ 

ْوؾ قوٚ ك٢ جُؼٔحٕ، ٣ٝأنً جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ضؼ٣ٞؼح ذكٓد ػٌٍٙ جٓح ُٚ أٝ ١ًُٝ قوٞهٚ ك٢ 

                                                 

، جُٔطؼِن ذاُُج٤ٓس جُطأ٤ٖٓ ػ٠ِ ج٤ُٓحٌجش ٝ ذ٘ظحّ جُطؼ٣ٞغ ػٖ جألػٍجٌ، جُٔإٌل ك٢ 74/15جألٍٓ ٌهْ (- 1)

. 232، ص19/02/1974، ذطح٣ٌم 15، جُؿ٣ٍىز جٍُْٔٓس، ػىو30/01/1974
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 ج٣ؼح ٓكىوز قحُس جُٞكحز، جيٕ ًٛج جُظ٘ىٝم جُهحص ذلثس ٓكىوز ال ٣ٔطى ئ٠ُ ؿ٤ٍٛح، ٝ ذؿٍجتْ

جُ٘طحم ٝ جألغٍ، ٝ أ٣ؼح جُؿٜس جٌُِٔلس ذحُلظَ ك٢ أقو٤س جُطؼ٣ٞغ ك٢ ٤ٛثس هؼحت٤س أقٌحٜٓح 

 (1 ).ضورَ جُطؼٖ ذحُطٍم جُؼحو٣س ٝ ؿ٤ٍ جُؼحو٣س

: طُذٔق انضًاٌ االخرًاػٙ: ثاَٛا

 ٝ ٣ؼطرٍ ج٤ُِْٞس جُطح٤ُس جُط٢ جقىغٜح جُٔشٍع ٖٓ جؾَ ٓؼحُؿس ٓٓحُس جُطؼ٣ٞغ ٝ ٢ٛ  

ضهطض ذ٢ جُؼٔحٍ ،ق٤ع ك٢ قحُس ٓح ضٓرد جُٔٓثٍٞ ػٖ جُؼَٔ أٝ جُـ٤ٍ ك٢ ٍٓع ٢ٜ٘ٓ 

أٝ ٖٓ ي١ٝ  (جُؼك٤س)ُِؼحَٓ جٝ ضٓرد ك٢ قحوظ ػَٔ ، ٛ٘ح ػ٠ِ جُٔظحخ جٝ جُٔؼٌٍٝ

قوٞهٚ جٕ ٣ٍكؼٞ وػٟٞ ك٢ ئؽحٌ جُوحٕٗٞ جُؼحّ ػى جُٔٓٞؤٍ ػٖ جُؼَٔ أٝ جُـ٤ٍ ج١ًُ جقىظ 

جُؼٌٍ، ٝ جُىػٟٞ جٍُٔكٞػس  هى ضٌٕٞ أٓحّ جُوحػ٢ جُٔى٢ٗ  أٝ أٓحّ جُوحػ٢ جُؿُجت٢ ك٢ 

قحُس ٗطؽ ػٖ جُهطأ جٍُٔضٌد ٓطحذؼس ؾُجت٤س ق٤ع جٗٚ ػ٠ِ جُٔؼٌٍٝ جٝ ي٣ٝٚ إٔ ٣شًٍٞج 

٤ٛثس جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ ك٢ جُهظٞٓس ٖٓ جؾَ جٕ ضوىّ ج٤ُٜثس ٗطحتؽ جُطكو٤ن ج١ًُ ضوّٞ ذٚ 

  (2 ).ذؼى ٝهٞع قحوظ جُؼَٔ ج١ًُ ٣ؼى ٤ِْٝس إلغرحش ًٛج جُهطأ

ق٤ع ك٢  قحُس ٓح ئيج غرص ػ٠ِ طحقد جُؼَٔ جُهطأ ُؼك٤س أٝ ي١ٝ قوٞهٚ جُطٔطغ ٖٓ 

 ٖٓ جُوحٕٗٞ 47/1جألوجءجش جُٞجؾد وكؼٜح ٖٓ ؽٍف جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ ، ًٛج ؽروح ُِٔحوز 

ك٢ قحُس طىٌٝ "  جُٔطؼِن ذٔ٘حَػحش جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ ، جُط٢ ؾحء ك٢ ٗظٜح 83/15ٌهْ 

نطأ ؿ٤ٍ ٓؼًٌٝ أٝ ٓطؼٔى ػٖ طحقد جُؼَٔ ٣ٓطل٤ى جُٔظحخ أٝ ي١ٝ قوٞهٚ ٖٓ جالوجءجش 

 ٤ُٞ٣ٞ 2 جُٔإٌل ك٢ 83/13جُٞجؾد وكؼٜح ٖٓ ؽٍف ٤ٛثس جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ ؽروح ُِوحٕٗٞ 

 جُٔطؼِن ذكٞجوظ جُؼَٔ ٝ جألٍٓجع ج٤ُٜ٘ٔس 1983

أ٣ؼح ك٢ قحُس غرٞش نطأ جُـ٤ٍ كاٗٚ ٣ؿد ػ٠ِ ٤ٛثس جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ جٕ ضٓىو 

 ٖٓ 52/1جألوجءجش جُٔٓطكوس ُِٔظحخ أٝ ي١ٝ قوٞهٚ ٝ ًٛج ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز ٌهْ 

 جًًٌُٔٞ ْحذوح ٝ جُط٢ ؾحء ك٤ٜح ػ٠ِ جٗٚ ٣ؿد ػ٠ِ ٤ٛثحش جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ 83/15جُوحٕٗٞ 

إٔ ضوىّ ػ٠ِ جُلٌٞ ُِٔظحخ أٝ ي١ٝ قوٞهٚ جألوجءجش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُوحٕٗٞ ٌهْ 

 جُٔطؼِن ذكٞجوظ جُؼَٔ ٝ جألٍٓجع ج٤ُٜ٘ٔس وٕٝ جإلنالٍ ذطؼْٜ٘ ػى جُلحػَ 83/13

. جُٔٓإٍٝ ػٖ جُكحوظ
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ًٔح ٤ُٜثس جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ إٔ ضكَ ٓكَ جُٔظحخ أٝ ي١ٝ قوٞهٚ ك٢ قحُس ؽِرْٜ ٝ 

يُي ك٢ جُىػٟٞ ػى جُٔطٓرد ك٢ جُكحوظ ٝ ُْٜ جُٔطحُرس ذحْطؼحوز ٓح ْىوضٚ أٝ ٓح ػ٤ِٜح إٔ 

 جُٓحُق جًًٍُ جُط٢ ؾحء ك٤ٜح 83/15 ٖٓ جُوحٕٗٞ 47/3ضٓىوٙ ٝ ًٛج ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ ٤ُٜثس جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢  إٔ ضكَ ٓكَ جُٔظحخ أٝ ي١ٝ قوٞهٚ ذ٘حءج ػ٠ِ 

ؽِرْٜ ك٢ جُىػٟٞ ػى جُٔطٓرد ك٢ جُكحوظ  أٓحّ جُؿٜحش جُوؼحت٤س جُٔهطظس جُطحذؼس ُِوحٕٗٞ 

. جُؼحّ

أٓح ئيج ًحٗص ٓٓإ٤ُٝس جُـ٤ٍ جُٔطٓرد ك٢ جُكحوظ ٓطِوس أٝ ئيج ًحٗص ٓشطًٍس ذ٤٘ٚ ٝ 

 جُط٢ ضٌلِص ذٜح ٝ يُي شذ٤ٖ جُٔظحخ ٣ؿَٞ ٤ُٜثس جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ جُٔطحُرس ذطٓى٣ى جالوجءج

 ٖٓ 52/2ك٢ قىٝو جُطؼ٣ٞغ جُِٔو٠ ػ٠ِ يٓس ًٛج جُٔطٓرد ٝ ًٛج ٝكوح ُٔح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

 (1 ). جُٔطؼِن ذٔ٘حَػحش جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ15٢/ 83جُوحٕٗٞ 

ٝ أن٤ٍج  كإ ٤ٛثس جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ ضؼطرٍ ٓٔػَ ٢ُ جُىُٝس ك٢ ه٤حٜٓح ذطؼ٣ٞغ 

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُط٢ ٝهغ ػىٙ نطح ٓطؼٔى ًحٕ أّ ال ٝ ْٞجء جٌضٌد ٖٓ ؽٍف ٌخ جُؼَٔ أٝ 

جُـ٤ٍ، ٝ ًٛج جُطؼ٣ٞغ ٣وىّ قحٍ ٝهٞع جُكحوظ ضٔحّ ، ٌُٖ ٣رو٠ ًٛج جُطؼ٣ٞغ ٓكظٌٞ ك٢ 

. ٗطحم ػ٤ن أ١ ك٢ ئؽحٌ ػالهس جُؼَٔ

. طُذٔق ذؼٕٚض ضحاٚا اإلرْاب: ثانثا

 ًٛج ط٘ىٝم ٣ؼطرٍ نحص ٝ  يُي ذٓرد جُٜىف ج١ًُ جٗشح ٖٓ جؾِٚ ٝ ٛٞ جُطؼ٣ٞغ 

ُؼكح٣ح جإلٌٛحخ، ج١ ٖٓ جؾَ جُطٌلَ ذحُؼكح٣ح جُٔطؼ٣ٌٍٖ ٖٓ ؾٍجء جُؿٍجتْ جإلٌٛحذ٤س جُط٢ 

جٌضٌرص ك٢ قوْٜ ٝ هى جٛطْ ٗظْ جُٔشٍع ك٢ ج٤ُس ضؼ٣ٞغ ػكح٣ح جألػٍجٌ جُؿٓى٣س أٝ 

جُٔحو٣س ، جُط٢ ُكوص ذْٜ ٗط٤ؿس أػٔحٍ ئٌٛحذ٤س أٝ قٞجوظ ٝهؼص ك٢ ئؽحٌ ٌٓحككس جإلٌٛحخ، 

 جُٔإٌل ك٢ 99/47أٝ ُظحُف ي١ٝ قوٞهْٜ ٝ يُي ذٔٞؾد جٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ ٌهْ 

 ٝهى قىو جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ جُطؼ٣ٞغ ٖٓ جألشهحص جُطر٤ؼ٤ٕٞ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِْٜ ٝ 13/02/1999

جُٞجهؼس ػ٤ِْٜ أػٍجٌ ؾٓى٣س أٝ ٓحو٣س ٝ ْٛ جُٔٞظلٕٞ ٝ جألػٞجٕ جُؼ٤٤ٖٓٞٔ ػكح٣ح 

جإلٌٛحخ ٝ ي١ٝ قوٞهْٜ جُٔطٔػ٤ِٖ ك٢ جُُٝؾحش ٝ أذ٘حء جُٔطٞك٠ جُرحُـٕٞ ٖٓ جُؼٍٔ أهَ ٖٓ 

 ْ٘س ػ٠ِ جألًػــٍ ٌُْ جشطـــٍؽ إٔ ٣طحذؼــٞج وٌجْطٜـْ أٝ أْٜٗ ٓ٘ط٤ٔـٖ ئ٠ُ كثس  21 ْ٘س أٝ 19
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 ججُٔطٔى٤ٌْٖ ك٢ جُط٣ٌٖٞ ٢ٜ٘ٓ، ٝ ًًُي جألؽلحٍ جٌُٔل٤ُٖٞ، ٝ جألذ٘حء ٜٓٔح ًحٕ ْْٜ٘ جيج ًحٗٞ

ؿ٤ٍ ٓط٤ٌٖ٘ٔ ٝ ذظلس وجتٔس ٖٓ ٓٔحٌْس أ١ ٗشحؽ ٍٓذف ذٓرد ػحٛس أٝ ٍٓع ٝ ًًُي 

 (1 ).جُر٘حش ذىٕٝ ونَ ٜٓٔح ًحٕ ْْٜ٘

أ٣ؼح ٣ٓطط٤غ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِْٜ ج٣ًُٖ ضؼٍػص أٓالًْٜ ػ٠ِ جإلضالف جالْطلحوز ٖٓ 

 جألٓالى جُٔؼ٤٘س ذحُطؼ٣ٞغ، ٝ ٢ٛ 99/47 ٖٓ جٍُّْٔٞ ٌهْ 91ط٘ىٝم ٝ هى قىوش جُٔحوز 

جُٔكالش يجش جالْطؼٔحٍ ج٢ٌُ٘ٓ ٝ جألغحظ ٝ جُطؿ٤ُٜجش ج٤ُُُ٘ٔس ٝ جألُرٓس ٝ ج٤ُٓحٌجش 

جُشهظ٤س أٓح جألٌٝجم جُٔح٤ُس ٝ جُك٢ِ كال ضىنَ ػٖٔ جُطؼ٣ٞؼحش، ٝ ك٤ٔح ٣طؼِن ذطؼ٣ٞغ 

٣كىو ٗض نحص ٤ًل٤حش "، (99/47 ٖٓ جٍُّْٔٞ ٌهْ 95)ذحه٢ جُٔٔطٌِحش كط٘ض جُٔحوز 

ضؼ٣ٞغ جُٔكالش يجش جالْطؼٔحٍ جُظ٘حػ٢ ٝ جألٓالى جُطؿح٣ٌس ٝ جُٔٓطػٍٔجش جُلالق٤س ٝ 

". هطؼحٕ جُٔٞجش٢ ٝ ًَ ضٍذ٤س أنٍٟ ُِك٤ٞجٗحش

. يٕلف انًشزع اندشائز٘ يٍ أساص ْذا انًثذأ: انفزع انثاَٙ

 ذحُٔوحٌٗس ٓغ جُطٞؾٚ جُى٢ُٝ ٝ ٓح ضوطؼ٢ ذٚ أقٌحّ جُش٣ٍؼس جإلْال٤ٓس ٣ؼطرٍ ٓٞهق  

جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ ٖٓ ٓٓإ٤ُٝس جُىُٝس ػٖ ضؼ٣ٞغ ػكح٣ح جُؿ٣ٍٔس، ٓٞهق ؿ٤ٍ ًحَٓ، ألٗٚ 

جٛطْ ذطؼ٣ٞغ كثحش ٖٓ جُؼكح٣ح ك٢ ؾٍجتْ ٓكىوز، ٝ ُْ ٣ٍجػ٢ ذطؼ٣ٞغ جُؼكح٣ح ػٖ 

. جُؿٍجتْ جٍُٔضٌرس ػىٙ

ق٤ع ٗض جُٔشٍع ك٢ ضؼ٣ٞغ جُٔطؼ٣ٌٍٖ ؾٍجء قٞجوظ جٌٍُٔٝ كوؾ ك٢ جُكحالش 

جُط٢ ال ضطٌٖٔ شًٍس جُطأ٤ٖٓ ضؼ٣ٞغ جُؼك٤س ك٤ٜح، كأًَٝ ٜٓٔس جُطؼ٣ٞغ ُِظ٘ىٝم جُهحص 

ذحُطؼ٣ٞؼحش، ٝ ٗش٤ٍ ٓػال ئ٠ُ إٔ ٓؿحٍ هحٕٗٞ جُطأ٤ٖٓ ٝ ضؼ٣ٞغ ال ٣ُجٍ ٓكىٝوج ال ٣ـط٢ 

جُٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس ئال ك٢ ذؼغ طٌٞٛح، ٝ ٛٞ ال ٣ـط٢ جُٔٓإ٤ُٝس جُ٘حؾٔس ػٖ جٌضٌحخ 

ؾ٘ح٣س أٝ ؾ٘كس ػٔى٣س ذٞجْطس ج٤ُٓحٌز، ٝ ئٗٔح كوؾ ػٖ جُوطَ جُهطأ جإلطحذس ٝ جُهطأ ذحػطرحٌ 

 (2 ).ّ ال ضؿ٤ُ جُطأ٤ٖٓ ٖٓ جُٔٓإ٤ُٝس ػٖ جُؿ٘ح٣حش ٝ جُؿ٘ف جُؼٔى٣س. م640إٔ ٗض جُٔحوز 
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أ٣ؼح هىّ ُِظ٘ىٝم جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ طالق٤س ضؼ٣ٞغ جُؼك٤س ك٢ قحُس قىٝظ نطح 

ؾُجت٢ أٝ ٓى٢ٗ ػى جُؼك٤س ْٞجء ٖٓ ؽٍف ٌخ جُؼَٔ أٝ جُـ٤ٍ ٌُٖ قظٍٛح كوؾ ك٢ 

ئؽحٌ ػالهس جُؼَٔ ج١ ٣ٌٖٔ جُوٍٞ جٗٚ ػ٤ن ٖٓ ٗطحم ػِٜٔح ػ٠ِ قٓحخ جُؼك٤س ، ٝ ٗظٍج 

ُٔح ضؼٍع ُٚ جُٔؿطٔغ جُؿُجت١ٍ ك٢ جُٔىز جالن٤ٍز ٖٓ ظٍٝف أ٤٘ٓس ؿ٤ٍ ٓٓطوٍز ذٓرد 

ظحٍٛز جإلٌٛحخ، ك٘شأ جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ ط٘ىٝم ضؼ٣ٞغ ػكح٣ح جإلٌٛحخ ٖٓ ؾٍجء 

 (1 ).جُؿٍجتْ جإلٌٛحذ٤س جٍُٔضٌرس ػىْٛ
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 خــاتــمـــة

 

ُٚزج ػبدح ػٍ انجشًٚخ ضذٛزبٌ، ًْب انًجُٙ ػهّٛ ٔ انًجزًغ،كم يًُٓب يزضشس              

ثطشٚمخ يجبششح أٔ غٛش يجبششح ، ٔ انًششع انجضائش٘ كغٛشِ يٍ انزششٚؼبد انًمبسَخ ٔ يٍ 

خالل أدكبو ٔيٕاد لبََّٕ انجُبئٙ ْذف إنٗ دًبٚزًٓب يؼب ، نزا جؼم يٍ االرٓبو ششكخ ثٍٛ 

ٔ انًجُٙ ػهّٛ انًضشٔس ػهٗ أعبط اَّ ػُظش فؼبل فٙ - يًثهخ انًجزًغ– انُٛبثخ انؼبيخ 

انذػٕٖ انؼًٕيٛخ، نّ يظهذخ فٙ جًــــغ األدنخ ٔ رمذًٚٓب إلداَخ انًزٓى ٔػمبثّ، ٔ يٍ خالل 

دساعزُب نٓزا انًٕضٕع دبٔنُب إٚضبح أْى ٔ اثشص انذمٕق ٔ األدٔاس انزٙ ٔضؼٓب ٔ عُٓب 

انًششع انجضائش٘ نهًجُٙ ػهّٛ خالل كم أطٕاس انذػٕٖ انؼًٕيٛخ ،دزٗ ًٚكُّ يٍ اعزفبء 

دمّ ٔ رؼٕٚض انضشس انز٘ أطبثّ يٍ انجشًٚخ انزٙ نذمذ ثّ، ٔ يُّ ٔجذَب يٍ انضشٔس٘ 

:  رمذٚى ْزِ انُزبئج ٔ االلزشادبد فٙ انُمبط انزبنٛخ

  يُخ انًششع انًجُٗ ػهّٛ دك رذشٚك انذػٕٖ انؼًٕيٛخ ضًٍ دبالد يذذدح ٔ ششٔط

يغطشح خبطخ ػٍ طشٚك انشكٕٖ فٙ انجشائى انزٙ رًظ عاليزّ انجغذٚخ ٔ انًبنٛخ ٔ انًؼُٕٚخ 

أيبو انضجطٛخ انمضبئٛخ ،ٔكزا انذك فٙ االدػبء انًجبشش انز٘ ٚؼزجش عالدب فؼبال فٙ ٚذ انًجُٙ 

ػهّٛ، ٔ يغ أٌ انًجُٙ ػهّٛ طبدت انذك انز٘ اَزٓكزّ أٔ ْذدرّ انجشًٚخ ثفؼهٓب يجبششح، إال 

أٌ ْزا انذـك ٚمزظش ػهٗ انزذشٚك  فمظ ٔ نٛظ انًًبسعخ أٔ انًزبثؼخ، فال رجمٗ نهًجُٙ ػهّٛ 

أ٘ ػاللخ ثبنذػٕٖ انؼًٕيٛخ ثؼذ رنك يغ اَّ انطشف األطهٙ ٔانًجبشش انز٘ ٚمبثم انًزٓى فٙ 

انخظٕيخ انجُبئٛخ انًزؼهمخ ثبنجشائى انزٙ رمغ ػهٗ األفـشاد عٕاء فٙ أشخبطٓى أٔ أيٕانٓى، 

فبنمبٌَٕ ٚمزظش ػهٗ اػزجبسِ طشفب فمظ فٙ انذػٕٖ انًذَٛخ انًزفشػخ ػٍ انجشًٚخ ثبنُظش إنٗ 

أَٓب ػًم غٛش يششٔع يذَٛب، يٍ جٓخ أخشٖ يُخ انًششع نهًجُٗ ػهّٛ فٙ انجشًٚخ انذك فٙ 

االدػبء انًذَٙ أيبو لبضٙ انزذمٛك يخٕل نّ ػذح ضًبَبد خالل ْزِ انًشدهخ كًب يكُّ يٍ 

 .رمذٚى األدنخ انزٙ رذٍٚ انًزٓى 
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  ّيُخ انًششع انًجُٙ ػهّٛ فٙ انجشًٚخ دك االدػبء انًذَٙ أيبو لبضٙ انزذمٛك يخٕل ن

ػذح ضًبَبد خالل ْزِ انًشدهخ ، كًب يكُّ يٍ رمذٚى األدنخ انزٙ رذٍٚ انًزٓى، إال اَّ لذ ٚٓضى 

دمّ فٙ دبنخ إرا يب أيش لبضٙ انزذمٛك ثؼذو إجشاء انزذمٛك ٔ كزنك ثؼذو االخزظبص ٔ أيش 

 . ثبٌ ال ٔجّ نهًزبثؼخ، خبطخ فٙ غٛبة اعزئُبف ٔكٛم انجًٕٓسٚخ 

  ،ال ٚكٌٕ نهًجُٙ ػهّٛ أ٘ دٔس فٙ اإلجشاءاد إال أٌ ٚشفغ دػٕاِ انًذَٛخ يطبنجب ثبنزؼٕٚض

كًب أٌ انًشــــشع إال اَّ نى ٚذـــذد كٛفٛبد رمذٚى انزؼٕٚض ػٍ األضشاس انًبدٚخ ٔ انًؼُٕٚـــخ 

ٔ اكزفٗ ثزكش انزؼٕٚض نهًجُٙ ػهّٛ انًزضشس يٍ دٕادس انًشٔس أٔ انًضشٔس يٍ ثؼض 

انجشائى انخبطخ كبنجشائى اإلسْبثٛخ، فٕٓ نى ٚذذد كٛفٛخ انزؼٕٚض ٔ رمذٚش لًٛزّ ػٍ كم 

انجشائى انزٙ رًظ انًجُٙ ػهّٛ، ٔ يٍ انًغهى ثّ أٌ انًجُٙ ْٕ انز٘ ٚزذًم دفغ انزؼٕٚض 

ثبػزجبسِ ْٕ يظذس انفؼم انضبس انز٘ أطبة انًجُٙ ػهّٛ، غٛش أٌ انزأخش فٙ دفغ 

انزؼٕٚضبد  لذ ٚغزغشق عُٕاد يغ أٌ انذظٕل ػهٗ انزؼٕٚض انغشٚغ ْٕ أْى شٙء ثبنُغجخ 

 .نهًجُٙ ػهّٛ

             أخٛشا  ًٚكٍ انمٕل اَّ سغى يذبٔنخ جًٛغ انًششػٍٛ إنٗ انٕطٕل إنٗ َٕع يٍ 

انكًبنٛبد ثبنُغجخ نهضًبَبد انًًُٕدخ إنٗ انًجُٙ ػهّٛ، نجأ انًششع انجضائش٘ إنٗ يُخ 

انًجُٙ ػهّٛ يجًٕػخ يٍ انذمٕق ٔ األدٔاس خالل كم يشادم انذػٕٖ انؼًٕيٛخ، ٔ كزا انزضاو 

ثبنزؼٕٚض انًُبعت انز٘ ٚغٓى فٙ إصانخ ثؼض اٜثبس انُبجًخ ػٍ انجشًٚخ، إال أٌ ْزا انًُخ 

ٚؼزشّٚ انُمض فٙ اعزٛفبء كم دمٕق انًجُٙ ػهّٛ، ٔ إػطبءِ يكبَّ انطجٛؼٙ فٙ يؼبدنخ 

فبنًجُٙ ػهّٛ الثذ أٌ ٚزًزغ ثذك انشػبٚخ  ٔ انذًبٚخ يٍ انذٔنخ، ٔ ػهّٛ ٚجمٗ . انخظٕيخ

ٔجٕة انزذخم ثبإلطالدبد ٔ انزؼذٚالد نمبٌَٕ اإلجشاءاد انجضائٛخ يٍ اجم انٕطٕل انٗ 

.  انزكبفؤ ثبنُغجخ نكال انطشفٍٛ فٙ انخظٕيخ
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قــائمـــة المراجــع 

المصادر و المراجع 

القوانين و الموسوعات : أوال

رذذ ئشغاف  (َصٕص لبََٕٛخ، يجبصئ اإلجزٓبص انمعبئٙ): لبٌَٕ اإلجغاءاد انجؼائٛخ-  01

 .1992َٕاصغ انؼبٚش،ـ ثبرُخ ،

، ٚؼضل 20/12/2006، ٔ انًزعًٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد، انًإعر فٙ 23-06انمبٌَٕ على- 02

 .1966 َٕٕٚٛ 08، انًإعر 84، انجغٚضح انغؿًٛخ، انؼضص 66/156ٔٚزًى األيى على 

.  ئجغاءاد جؼائٛخ06/22انمبٌَٕ على - 03

، ٔ انًزعًٍ لبٌَٕ اإلجغاءاد انجؼائٛخ، انًإعر فٙ 06/23انمبٌَٕ على - 04

، انًإعر فٙ 84، انجغٚضح انغؿًٛخ، انؼضص66/156، ٚؼضل ٔ ٚزًى األيغعلى20/12/2006

08َٕٕٛٚ 1966 .

 انًزعًٍ انمبٌَٕ األؿبؿٙ نهمعبء، انًإعر فٙ 11-04لبٌَٕ ػعٕ٘ على - 05

06/09/2004 .

الموسوعات  

 .2006، انجؼائغ، 3، انًجهض(انًذبكًخ)جغٔح ػهٙ، انًٕؿٕػخ فٙ اإلجغاءاد انجؼائٛخ، - 01

. (صٌٔ طكغ انـُخ)جُض٘ ػجض انًبنك، انجؼء انثبنش، ثٛغٔد نجُبٌ : انًٕؿٕػخ انجُبئٛخ-02

األوامـر 

 ، 15، انصبصع فٙ انجغٚضح انغؿًٛخ ػضص30/01/1974 انًإعر فٙ 74/15األيغ على  -01

. 19/02/1974ثزبعٚز 
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المراجع باللغة العربية 

انجؼء  (انشكٕٖ)لٕٛص دغٚخ انُٛبثخ فٙ رذغٚك انضػٕٖ انجُبئٛخ : ئثغاْٛى دبيض انطُطبٔ٘-01

 .1994األٔل، انطجؼخ األٔنٗ، صاع انُٓعخ انؼغثٛخ، انمبْغح ؿُخ 

، (انشكٕٖ)ئثغاْٛى دبيض غُطبٔ٘، لٕٛص دغٚخ انُٛبثخ فٙ رذغٚك انضػٕٖ انجُبئٛخ، انجؼء -02

. ، صاع انُٓعخ انؼغثٛخ، انمبْغح1انطجؼخ

، صٕٚاٌ 1أدًض شٕلٙ انشهمبَٙ، يجبصئ اإلجغاءاد انجُبئٛخ فٙ انزشغٚغ انجؼئغ٘، انجؼء -03

 .1998انًطجٕػبد انجبيؼٛخ، 

أدًض ػجض انهطٛف انفمٙ، انذًبٚخ انجُبئٛخ نذمٕق ظذبٚب انجغًٚخ، عؿبنخ صكزٕعاِ، -04

 .1982يُشٕعح، كهٛخ انذمٕق، جبيؼخ ػٍٛ شًؾ، صاع انفكغ انؼغثٙ، انمبْغح، 

، صاع 1985انٕؿٛػ فٙ لبٌَٕ اإلجغاءاد انجؼائٛخ ،يصٕعح يٍ غجؼخ : أدًض فزذٙ ؿغٔع-05

. انُٓعخ انؼغثٛخ، انمبْغح

 3انطجؼخ, ٔلف انضػٕٖ انًضَٛخ نذٍٛ انفصم فٙ انضػٕٖ انجُبئٛخ , ئصٔاعص غبنٙ انظْجٙ -06

 .1991, يصغ , يكزجخ غغٚت,

أصٕل اإلجغاءاد انجُبئٛخ، يُشأح انًؼبعف، اإلؿكُضعٚخ، , دـٍ صبصق انًغصفبٔ٘-07

1972. 

دـٍ صبصق انًغصفبٔ٘، انًغصفبٔ٘ فٙ انضػٕٖ انًضَٛخ أيبو انًذبكى انجُبئٛخ، يُشأح -08

. 1977انًؼبعف، اإلؿكُضعٚخ،

الرسائل العلمية 

يجبصئ اإلجغاءاد انجُبئٛخ فٙ انمبٌَٕ انًصغ٘ يهذك ثأْى انزؼضٚالد انٕاعصح : عؤٔف ػجٛض-01

 .1963، يطجؼخ َٓعخ يصغ، ؿُخ 1962 نـُخ 107ثبنمبٌَٕ على 

ؿهًٛبٌ ػجض انًُؼى، أصٕل اإلجغاءاد انجُبئٛخ، يُشٕعاد انذهجٙ انذمٕلٛخ، نجُبٌ، -02

2003. 
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 .1996ؿُمٕلخ ؿبئخ، انضنٛم انؼهًٙ فٙ ئجغاءاد انضػٕٖ انًضَٛخ، صاع انٓضٖ، انجؼائغ، -03

انطٛت ؿًبرٙ، دًبٚخ دمٕق انعذٛخ سالل انضػٕٖ انجؼائٛخ فٙ انزشغٚغ انجؼائغ٘، -04

 .2008انطجؼخ األٔنٗ، انجضٚغ نهُشغ ٔ انشضيبد اإلػاليٛخ، انجؼائغ، 

 .1995، انمبْغح، 3ػجض انزٕاة يؼٕض، انضػٕٖ انًضَٛخ أيبو انمعبء انجُبئٙ، انطجؼخ -05

 .1992انمبْغح ؿُخ  (انز...صعاؿخ َشبغٓب ٔصٔع انضفبع)يذكًخ انجُبٚبد : ػجض انذكى فٕصح-06

، صاع انُشغ 1ػجض انغػاق انـُٕٓع٘، انٕؿٛػ فٙ شغح انمبٌَٕ انًضَٙ انجضٚض ، انجؼء -07

 .1952نهجبيؼبد انًصغٚخ، انمبْغح،

، صاع انُٓعخ 1ػجض انغؤٔف يٓض٘، شغح انمٕاػض انؼبيخ نإلجغاءاد انجُبئٛخ، انجؼء-08

 .1995انؼغثٛخ، انمبْغح، 

 .1975ػجض انـزبع فٕػٚخ، أصٕل يذبكًبد انجؼائٛخ انهجُبَٙ، صاع انُٓعخ، ثٛغٔد، -09

شغٔغ يًبعؿخ انضػٕٖ انًضَٛخ أيبو انًذبكى انجؼائٛخ، انًإؿـخ انٕغُٛخ : ػجض انؼؼٚؼ ؿؼض-10

 .1992نهكزبة، انجؼائغ، ؿُخ

ػجض انؼؼٚؼ ؿؼض، ئجغاءاد يًبعؿخ انضػٕٖ انجؼائٛخ طاد انؼمٕثخ انجُذٛخ، انطجؼخ -11

 .2010انغاثؼخ، صاع ْٕيخ نُشغ ٔ انزٕػٚغ، انجؼائغ، 

-1994ػجض انغغٚت يذًض، انضػٕٖ انًضَٛخ انُبشئخ ػٍ انجغًٚخ، يطجؼخ اإلًٚبٌ، انمبْغح، -12

1995. 

 .2005ػجض هللا أْٔبثٛخ، شغح لبٌَٕ اإلجغاءاد انجؼائٛخ، صاع ْٕيخ، انجؼائغ، -13

، انجؼائغ، 2ػهٙ جغٔح، انًٕؿٕيخ فٙ اإلجغاءاد انجؼائٛخ، انزذمٛك انمعبئٙ، انًجهض-14

2006. 

.  1993يجبصئ لبٌَٕ اإلجغاءاد انجؼائٛخ، انجؼء األٔل، ؿُخ : ػًغ انـؼٛض عيعبٌ -15
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ػٕض يذًض ػٕض، انًجبصئ انؼبيخ انؼبيخ فٙ لبٌَٕ اإلجغاءاد انجؼائٛخ، كهٛخ انذمٕق، -16

 .1990جبيؼخ اإلؿكُضعٚخ 

انًـبٔاح فٙ اإلجغاءاد انجُبئٛخ، صاع انًطجٕػبد انجبيؼٛخ اإلؿكُضعٚخ ؿُخ : فزٕح انشبطنٙ-17

1990. 

فٕػٚخ ػجض انـزبع، اإلصػبء انًجبشغ فٙ اإلجغاءاد انجُبئٛخ، صاع انُٓعخ انؼغثٛخ ، انمبْغح، -18

1996. 

يذًض دؼٚػ، يظكغاد فٙ لبٌَٕ اإلجغاءاد انجؼائٛخ انجؼائغ٘، انطجؼخ انشبيـخ، -19

 .2010انجؼائغ،

، صٕٚاٌ انًطجٕػبد 1يذًض صجذٙ يذًض َجى، يجبصئ لبٌَٕ اإلجغاءاد انجُبئٛخ، انجؼء-20

 .1993انجبيؼٛخ انجؼائغ، 

انضػٕٖ انًضَٛخ انُبشئخ ػٍ انجغًٚخ، يطجؼخ اإلًٚبٌ، انمبْغح، ؿُخ : يذًض ػٛض انغغٚت-21

(94-95 .)

يذًض يذضح، انزذغٚبد األٔنٛخ ٔػاللزٓب ثغٛغْب يٍ يٓبو انعجطٛخ انمعبئٛخ، عؿبنخ -22

 .1984يبجـزٛغ، غٛغ يُشٕعح، يؼٓض انذمٕق ٔانؼهٕو اإلصاعٚخ، جبيؼخ لـُطُٛخ، 

، صاع (صعاؿخ يمبعَخ)دك انًجُٙ ػهّٛ فٙ رذغٚك انضػٕٖ انؼًٕيٛخ : يذًض يذًٕص ؿؼٛض-23

 .82انفكغ انؼغثٙ 

دمٕق انًجُٙ ػهّٛ فٙ انمبٌَٕ انًمبعٌ، انطجؼخ األٔنٗ، يطجؼخ : يذًٕص يذًٕص يصطفٗ-24

 .1975جبيؼخ انمبْغح، ؿُخ 

، 1يذٙ انضٍٚ ػٕض، انمبٌَٕ انجُبئٙ ئجغاءارّ فٙ انزشغٚغ انًصغ٘ ٔ انـٕصاَٙ، انجؼء -25

 .1964انطجؼخ انؼبنًٛخ، ؿؼض ثبنمبْغح،

يصطفٗ يجض٘ ْغجخ، انضػٕٖ انًضَٛخ أيبو انمعبء انجُبئٙ، صاع انًطجٕػبد انجبيؼٛخ، -26

. 1995اإلؿكُضعٚخ، 
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المقاالت العلمية 

َظبو رؼٕٚط األظغاع انُبجًخ ػٍ دٕاصس انًغٔع فٙ انجؼائغ، انجؼء : أدًض غبنت-01

، صبصع ػٍ لـى انًـزُضاد ٔ انُشغ ٔ انُشغ 1992، ؿُخ (1)األٔل، انًجهخ انمعبئٛخ، انؼضص 

 .1992نهًذكًخ انؼهٛب انجؼائغ 

دـُٛخ شغٌٔ، دًبٚخ دمٕق اإلَـبٌ فٙ لبٌَٕ اإلجغاءاد انجؼائٛخ، يجهخ انًُزضٖ -02

. ، جبيؼخ يذًض سٛظع ثـكغح2008انمبََٕٙ، انؼضص انشبيؾ، يبعؽ 

سهفٙ ػجض انغدًبٌ، دك انًجُٙ ػهّٛ فٙ ئلزعبء دمّ فٙ انزؼٕٚط يٍ انضٔنخ، انًجهخ -03

. 2010، كهٛخ انذمٕق، جبيؼخ ثجبٚخ، 01األكبصًٚٛخ نهجذش انمبََٕٙ، يجهخ ؿضاؿٛخ انؼضص

لبصع٘ ػًغ، ثطالٌ ئجغاءاد انزذمٛك ٔ غغق انطؼٍ فٙ األدكبو، يجهخ انشغغخ -04

. ، يضٚغٚخ األيٍ انٕغ1999ُٙ، َٕفًجغ 59انجؼائغٚخ، انؼضص على 

يغلؾ ؿهًٛبٌ، رؼهٛمبد ػهٗ األدكبو فٙ انًـإٔنٛخ انًضَٛخ، يجهخ انمبٌَٕ ٔ اإللزصبص انمـى -05

. 1947، 2 انؼضص2

القرارات القضائية 

، انًجهخ 26010، يهف على 5/01/1982لغاع صبصع ػٍ انًذكًخ انؼهٛب، ثزبعٚز -01

 .1989انمعبئٛخ ، انؼضص 

، يهف على 1996/1، انًجهخ انمعبئٛخ 02/06/1991لغاع انًذكًخ انؼهٛب، فٙ -02

103770 .
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ملخـــص 

 

حٛث َجذ اٌ تذاٚح  تانفصم االٔل  ، انثحث سُتطشق فٙ ْزِ انخالصح انٗ يٕجض عٍ

انًششع انجضائش٘  لذ يُح انًجُٙ عهّٛ دٔسا نهتأثٛش فٙ سٛش انذعٕٖ انعًٕيٛح رنك يٍ 

خالل اعطائّ فشصح تحشٚكٓا تصفح يثاشش عٍ طشٚك االدعاء انًثاشش أ عٍ طشٚك 

 اٚضا خهصُا انٗ اٌ انًجُٙ عهّٛ انًذعٙ يذَٛا ًٚهك ،االدعاء انًذَٙ اياو لاضٙ انتحمٛك

تحشٚك انذعٕٖ انعًٕيٛح نكُّ ال ًٚهك انسٛش فٛٓا، تاعتثاسْا حما نهًجتًع تُٕب عُّ فٛٓا 

انُٛاتح انعايح، غٛش اٌ انًششع اعطٗ نهًجُٙ عهّٛ فٙ تعض انحاالخ حك تمٛٛذ انُٛاتح انعايح 

 تحشٚكٓا أ انتُاصل عُٓا نكٍ فٙ تعض انجشائى انتٙ تغهة  ٔفٙ تحشٚكٓا نهذعٕٖ انعًٕيٛح،

، ٔ استخهصُا اْى انحمٕق انًمشسج نهًجُٙ عهّٛ فٛٓا انًصهحح انخاصح عهٗ انًصهحح انعايح

 فٙ انذعٕٖ  انعًٕيٛح 

ايا فٙ انفصم انثاَٙ َتطشق انٗ اْى انطشق انًتثعح نضًاٌ حك انتعٕٚض اال ْٔٙ 

يًاسسح انذعٕٖ انًذَٛح يع انذعٕٖ انعًٕيٛح، نكٍ اششط تٕنذ ضشس يثاشش عٍ انجشًٚح 

ٚهحك انًجُٙ عهّٛ شخصٛا، اٌ ضشس انُاتج عٍ انجشًٚح ٚفتح فٙ ٔجّ انًجُٙ عهّٛ ايكاَٛح 

االختٛاس تٍٛ انمٛاو تذعٕٖ يذَٛح يستمهح ٚشفعٓا اياو انًحكًح انًذَٛح انًختصح تٓا اصانح أ 

تذعٕٖ يذَٛح اياو َفس انًحكًح انجضائٛح انًتكهفح تانذعٕٖ انعًٕيٛح، ْٔزا استثُاء يٍ 

انماعذج انعايح فٙ االختصاص، ٔ فٙ االخٛش انٗ اٌ يفٕٓو انًجُٙ عهّٛ نى ٚعذ يحصٕسا فٙ 

ضحٛح انجشائى انتمهٛذٚح تعذ اٌ اصثح االَساٌ ٕٚاجّ صعٕتاخ فٙ انًجتًع انعصش٘ تم 

ظٓش اتجاِ جذٚذ ٚٓذف انٗ يضٚذ يٍ انعُاٚح تحمٕق انًجُٙ عهّٛ يثم انتايٍٛ ٔ ضًاٌ 

 . االجتًاعٙ ٔ اخٛشا ضحٛا االسْاب
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