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 "توصية املصرف"

نذع٤  (ايتسابرل االسذلاظ١ٜ ٚ أثطٖا يف َهاؾش١ اؾطمي١  ) إٕ إعساز ٖصا ايبشح بعٓٛإ 
َٔ َتطًبات ايذلق١ٝ اىل ايكٓـ ايجاْٞ َٔ أقٓاف االزعا٤ ايعاّ َٔ قبٌ ايباسح 

 ٖاؾِ ابطاِٖٝ عهٛ االزعا٤ ايعاّ يف َسٜط١ٜ إقالح ايهباض قس دط٣ ؼت ثشتيوان
 ...إؾطايف ٖٚٛ دسٜط بايكبٍٛ 
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 "بسه اهلل الرمحً الرحيه"
 مكدمة

ؾاؾطمي١ قسمي١ قسّ االْػإ ,ٜطتبط ظٗٛض اؾطا٥ِ بٛدٛز االْػإ ٚعٝؿ٘ َع بين دٓػ٘      
, ٚال ٜٓػ٢ اجملتُع أٍٚ دطمي١ أضتهبٗا االْػإ يف سل أخٝ٘ عٓسَا قاّ قابٌٝ بكتٌ أخٝ٘ ٖابٌٝ 

ٌُ عَ)ٚقس بني ايكطإٓ ايهطِٜ ٖصٙ اؿكٝك١ يف قٛي٘ تعاىل  ِِِٜٗ َْبأَ أِبَٓٞ آزََّ بٔاؿَلِّ أِٔش قَٖطبا ُقطباّْا ٍَ ٚاِت
ٌُ اهلل ََٔٔ امُلٖتكني ٖٓو قاٍَ إُْٖا َٜتَكٖب ٌِ ََٔ األخَطِ قاٍَ يَأِقُتً ِِ ُٜتَكَٖب ِٔ أَسَسُٖٔا ٚيَ ِٔ بَػَِطتَ .ؾَُتُكبٌَِّ َٔ ي٦َٔ

ٖٞ َٜسإ ِٝوَ ئأِقُتًو إ ئتكُتًَين َا أْا بٔباغٕط َٜسَٟٔ ىَي ِٕ تَُبٛأ إ.ْٓٞ أخاُف اهللَ ضَٖب ايعايَُنيإي ْٓٞ ُأضُٜس أ
ٓٓاضِ َٚشئوَ دَعا٤ُ ايّعائُني  ِٔ أقشابٔ اي ُ٘ . بإمثٔٞ ٚإِثُٔوَ ؾَتهَٕٛ َٔ ُ٘ قَِتٌَ أخٝ٘ٔ ؾَكَتًََ ُ٘ َِْؿُػ ٖٛعَِت يَ ؾَط

إشا ؾاؾطمي١ سكٝك١ بؿط١ٜ ٚظاٖط٠  قسمي١ الظَت اإلْػإ َٓص إٔ ٚطأت . 1(ؾَأِقبَحَ ََٔٔ اـاغطٜٔ
ٚيهٔ ظطٚؾٗا ٚٚغا٥ٌ َهاؾشتٗا ٚتٓؿٝصٖا , قسَاٙ األضض ٚغتعٌ ٖهصا َػتُط٠ اىل إ ٜؿا٤ اهلل 

   .2ايكها٤ ع٢ً اؾطمي١ قها٤ا تاَاميهٔ ٚع٢ً ٖصا ؾال , تتػرل بتػرل ايعَإ ٚاملهإ

     ٚقس أقبشت َؿه١ً اؾطمي١ يف األ١ْٚ األخرل٠ تعزاز خطٛض٠ َٜٛا بعس ّٜٛ ع٢ً اجملتُعني 
ؾاؾطمي١ إناؾ١ " غطط اإلْؿذاض اإلدطاَٞ "احملًٞ ٚايسٚيٞ ع٢ً سس غٛا٤ عٝح ٜعطف ايّٝٛ 

ٚتٗسٜسٖا ألَٔ اجملتُع ٚإغتكطاضٖا أقبشت , اىل ٖسضٖا يألْؿؼ ٚاألَٛاٍ ٚاؿطٜات ٚاؿكٛم 
  . 3عب٦ا ثكٝال ٚ باٖه١ ايتهايٝـ ع٢ً اإلقتكاز ايكَٛٞ ال تػتطٝع ا١ٜ زٚي١ يف ايعامل ع٢ً محًٗا

 ؾػًت أغايٝب َٛاد١ٗ ايعاٖط٠ االدطا١َٝ باٍ ايعسٜس َٔ عًُا٤ ٚ ؾالغؿ١ ايعامل َٓص ايكسِٜ     يصا
ٚست٢ َٜٛٓا ٖصا ٚقسَٛا ايسضاغات ايعسٜس٠ سٍٛ َٛاد١ٗ اـطٛض٠ االدطا١َٝ ٚٚدست ايعكٛب١ َٓص 
إ ٚدس اجملتُع نطز ؾعٌ طبٝعٞ ع٢ً اؾطمي١ بإعتباضٖا عسٚإ ع٢ً اجملتُع البس َٔ ايتكسٟ 

 ٚقس أؽص تًو, شلا ؿُاٜت٘ َٔ خطٛضتٗا ٚؼكٝل أٖساؾ٘ يف ايعٝـ اآلَٔ ٚ ؼكٝل االغتكطاض
ايعكٛب١ أؾهاال كتًؿ١ بإختالف ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اييت ٜتبعٗا اجملتُع اىل إ اقبشت شلا ٚظٝؿ١ 

  4.تؤزٜٗا يف إطاض غٝاغ١ عكاب١ٝ ٖسؾٗا محا١ٜ اجملتُع َٔ اؾطمي١ 

                                                           
1

  .30 – 27عٕسج انًائذج اٜٚاخ -  
2

 .3ص - 2010-انطثؼح انصاَٛح-انماْشج - اطٕل ػهى االجشاو ششكح انؼاذك . يحًذ شالل حثٛة. د-  
3

  .8ص , اإلطذاس انصانس  1985 – جايؼح انكٕٚد –ػهى اإلجشاو ٔػهى انؼماب , ػثٕد انغشاض . د-  
4

 281ص   1995-داس انجايؼح انجذٚذج نهُشش.دساعح فٙ ػهى االجشاو ٔػهى انؼماب–يحًذ صكٙ اتٕ ػايش . د -  
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     َٚٔ أدٌ ؼكٝل ٖصا اشلسف قاَت ايػًطات املدتك١ بأؽاش ناؾ١ اـطٛات ايالظ١َ يكطف 
األؾطاز عٔ اضتهاب أٟ غًٛى أدطاَٞ أٚ ايعٛز٠ اىل تهطاضٙ ؾؿطعت ايعكٛبات ٚايتسابرل يف 

ٖٚصٙ اـطٛات ٚايتسابرل قس تهٕٛ ٚقا١ٝ٥ مبع٢ٓ   , غٝاغتٗا اؾٓا١ٝ٥ نٛغا٥ٌ ملهاؾش١ االدطاّ 
َٓع اؾطمي١ قبٌ ٚقٛعٗا ناؽاش ايتسابرل ايعا١َ يتطٗرل ايب١٦ٝ االدتُاع١ٝ َٔ ايعٛاٌَ االدطا١َٝ  

اييت عاؾتٗا زضاغات عًِ االدطاّ ٖٚٞ تأتٞ يف املكاّ األٍٚ يتشكل ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ أٖساؾٗا 
ٚقس تهٕٛ . ٚأقبشت َٛنع أٖتُاّ نبرل يف ايعكط اؿسٜح ٚعكست شلا َؤمتطات زٚي١ٝ عسٜس٠ 

ٖصٙ ايتسابرل عكاب١ٝ إشا ؾؿٌ ايتسبرل ايٛقا٥ٞ َٔ محا١ٜ اجملتُع َٔ ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ نتكطٜط 
  .1ايعكٛبات ع٢ً َٔ ٜطتهب ؾعال ٜعسٙ ايكإْٛ دطمي١ 

    ٚبعس إْتؿاض األؾهاض ايع١ًُٝ يف تؿػرل ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ بس٣ ٚانشا عذع ايعكٛب١ عٔ محا١ٜ 
اجملتُع َٔ ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ خاق١ بعس غٝاز٠ األؾهاض اإلقالس١ٝ ايساع١ٝ اىل اإلغتؿاز٠ َٔ 

ؾكس أقٓط ايؿك٘ اؿسٜح بعسّ نؿا٠٤ ايعكٛب١ َٓؿطزا يف ضزع , اؾعا٤ نٛغ١ًٝ إلقالح ٚتأٌٖٝ اجملطّ
ٚبٓا٤ا عًٝ٘ أقذلست املسضغ١ , ٚ إقالح اؾاْٞ خاق١ بعس إغتُطاض اظزٜاز ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ 

ايٛنع١ٝ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ نٛغا٥ٌ دسٜس٠ يًػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ عٓسَا تهٕٛ ايعكٛب١ قاقط٠ يف 
  .2ٚ عسمي١ اؾس٣ٚ يف إقالح ٚتأٌٖٝ اجملطّ ٚمحا١ٜ اجملتُع َٓ٘٭بعض اؿاالت 

ْكٛم عكاب١ٝ )     عًٝ٘ ؾال ْهاز لس أٟ تؿطٜع دٓا٥ٞ ىًٛ َٔ ايٓل ع٢ً ايٓٛعني َعّا 
ٚقس , ٚشيو ؿُا١ٜ اجملتُع َٔ ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ ٚتطٗرلٖا َٔ يٛخ اؾطمي١ (ٚتسابرل اسذلاظ١ٜ

سصا املؿطع ايعطاقٞ سصٚ ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ ؾٓل ع٢ً ايتسابرل   االسذلاظ١ٜ ظاْب ايعكٛبات 
ايؿكٌ ايطابع َٔ قإْٛ ايعكٛبات , نٛغ١ًٝ يًشس َٔ ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ ٚشيو يف ايباب اـاَؼ 

  .3 1969 يػ١ٓ 111ايعطاقٞ املعسٍ ضقِ 
     ٚيًذعا٤ اؾٓا٥ٞ أ١ُٖٝ خاق١ نْٛ٘ ميؼ سل اإلْػإ يف اؿٝا٠ أٚ ٜػًب٘ دع٤ا َٔ سطٜت٘ أٚ 
َٔ َاي٘ أٚ قس ٜكٝس ْؿاط٘ ٚميٓع٘ َٔ َعاٚي١ عًُ٘ أٚ وطَ٘ َٔ ايتُتع ببعض املعاٜا املُٓٛس١ 

ٜٚعس اجملتُع قاسب اؿل يف َٛاد١ٗ اؾطمي١ ٚنٌ غًٛى ٜتعاضض َع . ي٘ َٔ قبٌ ايكإْٛ 

                                                           
1

 . 289ص  , 2009- تٛشٔخ–يُشٕساخ انحهثٙ انحمٕلٛح ,  أعاعٛاخ ػهى اإلجشاو ٔانؼماب –فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ . د -  

 . كحاالخ انًجشيٍٛ انًجاٍَٛ ٔانشٕار ٔانًذيٍُٛ ػهٗ انخًش ٔانًخذساخ - ٭
2

 . 19ص - 2007-جضائش- سعانح دكرٕساِ يمذيح انٗ جايؼح انًُرٕس٘-انرذاتٛش االحرشاصٚح- ذثاَٙ صٔاػ ستٛؼح-  
3

 .1969نغُح  111ٔيا تؼذْا يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انؼشالٙ انُافز سلى  103أَظش َض انًادج -  
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ؾبسأت اجملتُعات املتشهط٠ بتكطٜط , َكاؿ٘ خاق١ بعس تػرل ايطؤ١ٜ اىل ايعكٛب١ ٚتطٛضٖا 
  .1قٛاعس قا١ْْٝٛ يتٓعِٝ اجملتُع ٚؾطض دعا٤ات قا١ْْٝٛ يف ساي١ كايؿ١ ٖصٙ ايكٛاعس

ٚغبب أختٝاضٟ شلصا املٛنٛع ٖٛ إسػاغٞ بك١ً تطبٝكات٘ ايكها١ٝ٥ سٝح إٔ ايكها٤ ٜعٍٛ 
بؿهٌ ض٥ٝػٞ ع٢ً ايعكٛبات نذعا٤ دٓا٥ٞ ملهاؾش١ اؾطمي١ ٜٚأتٞ يف املطتب١ ايجا١ْٝ ايتسابرل 

 .ٚشلصا أضزت إٔ أعح يف املٛنٛع ألغتؿٝس أٚال َٓٗا ٚأؾٝس ايكاض٤٣ أٜها بصيو , االسذلاظ١ٜ 
    

 :-عًٝ٘ قػُت َٛنٛع ايبشح اىل أضبع١ ؾكٍٛ نايتايٞ 
  
 

 ايؿكٌ األٍٚ
 تؿػرل ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ

 
 ايؿكٌ ايجاْٞ

 ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ
 

 ايؿكٌ ايجايح
 عالق١ ايتسابرل بايعكٛب١

 
 ايؿكٌ ايطابع

 تٛدٗات ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اؿسٜج١ يف َهاؾش١ ظاٖط٠ اإلدطاّ
 
 

 

 

 

                                                           
1

 .261ص, 2010-األعكُذسٚح- داس انًطثٕػاخ انجايؼٛح,يثادٖء ػهًٙ اإلجشاو ٔانجضاء انجُائٙ , أيٍٛ يظطفٗ يحًذ. د-  
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 "الفصل األول"

 تفسري الظاٍرة اإلدرامية

    متَيـــــــــــد 

       إٕ اؾطمي١ يٝػت ظاٖط٠ إْػا١ْٝ عا١َ ؾشػب ٚإمنا ٖٞ ظاٖط٠ طبٝع١ٝ تتالظّ َع اؿٝا٠ 
ؾٗٞ َٛدٛز٠ يف عامل ايها٥ٓات اؿ١ٝ مجٝعا , ٚدٛزا ٚعسَا ؾشٝجُا ٚدست اؿٝا٠ ٚدست اؾطمي١ 

ٜٚهؿٞ يتأنٝس شيو فطز ايٓعط يف ططٜك١ سٝا٠ األزلاى يف ايبشاض  أٚ ايٓباتات اييت تتػص٣ ع٢ً 
إال إٔ , عًٝ٘ ؾإٕ إٖتُاّ اجملتُعات بأَط اؾطمي١ ٚاجملطّ قسمي١ قسّ اإلْػإ . اؿؿطات ايطا٥ط٠ 

ٖصا اإلٖتُاّ مل ٜتدص ؾهٌ ايسضاغ١ ايع١ًُٝ ٚاملٓٗر ايعًُٞ ايسقٝل يف تؿػرل ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ 
ٚإمنا أؽص ؾهٌ األؾهاض ٚاإلؾاضات املتٓاثط٠ ٖٓا ٖٚٓاى زٕٚ ايتعُل يف ايعاٖط٠ ْؿػٗا يتٛنٝح 

ٜٚتهح َٔ شيو بإٔ اجملتُعات ايكسمي١ عطؾت بعض األؾعاٍ اجملط١َ  . 1أغبابٗا ٚغبٌ َعاؾتٗا
ؾكٛاعس ايتذطِٜ ٚايعكاب بٗصا املع٢ٓ قسمي١ قسّ اجملتُعات . أٜها ٚسسزت بعض ايعكٛبات شلا

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إختالف اإلدطاّ َٔ زٚي١ ألخط٣ , اإلْػا١ْٝ ٚإٔ ايكإْٛ قسِٜ قسّ اإلْػإ شات٘
نُا ْٚٛعا ؾٗٞ ئ ؽتؿٞ أبسا ٚإْٗا ظاٖط٠ إدتُاع١ٝ عا١َ يهٌ ايعكٛض ٖٚصٙ ايعاٖط٠ املع١َٓ 

  .2ٜطًل عًٝٗا ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ
سٛايٞ ايكطٕ )قإْٛ محٛضابٞ ,       َٚٔ ايكٛاْني ايكسمي١ اييت ْعُت قٛاعس ايتذطِٜ ٚايعكاب 

 قبٌ املٝالز ٚقإْٛ االيٛاح األثين عؿط 620ٚ قإْٛ زضانٕٛ ايْٝٛا١ْٝ  (ايعؿطٜٔ قبٌ املٝالز
ٚنصيو األزٜإ ايػُا١ٜٚ ٚغرل ايػُا١ٜٚ سسزت َبسأ ايجٛاب ,  قبٌ املٝالز450ايطَٚا١ْٝ سٛايٞ 

ٚيف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ٚضزت نصيو َبسا ايجٛاب ٚايعكاب سٝح  .3ٚايعكاب بايٓػب١ ألعُاٍ املهًؿني
ٖٛاٖا  ََِْٚؿٍؼ ََٚا" قاٍ غبشاْ٘ ٚتعاىل  ِٔ ظَنَّاٖا . ؾَأِيََُٗٗا ُؾُذٛضَٖا َٚتَِكٛاٖا . غَ َٚقَِس . قَِس أِؾًَحَ ََ

ِٔ زَٖغاٖا أٟ إٔ اهلل تعاىل عٓسَا خًل ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ أضؾسٖا ططٜل اـرل ٚايؿط ؾُٔ  .4"خابَ ََ
 .عٌُ اـرل لا َٚٔ عٌُ ايؿط خاب ٚخػط

        
                                                           

1
  .9 ص –انًشجغ انغاتك , يحًذ صكٙ أتٕ ػايش. د-  
2

 .6ص  , 2003,داس انًطثٕػاخ انجايؼٛح-ػهى اإلجشاو ٔػهى انؼماب, فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ . ػهٙ ػثذانمادس انمٕٓجٙ ٔ د. د-  
3

 انًٕلغ 2008 –يمانح يُشٕسج ػهٗ األَرشَد –انظاْشج اإلجشايٛح ,فاسط حايذ ػثذانكشٚى -  

                                             www.swideg.arabblogs.com/geography 
4

 10-7عٕسج انشًظ اٜٚاخ -  
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     إٕ ايسضاغ١ ايع١ًُٝ يًعاٖط٠ اإلدطا١َٝ ناْت أقٌ سعا بإٖتُاّ ايباسجني َٓص ظَٔ بعٝس َٔ 
ايسضاغ١ ايكا١ْْٝٛ شلصٙ ايعاٖط٠ َٔ سٝح ٚنع ايعكٛبات ايالظ١َ يهٌ دطمي١ ٚنٝؿ١ٝ قان١ُ 

بُٝٓا ايسضاغ١ ايع١ًُٝ شلصٙ ايعاٖط٠ بسأت تتبًٛض ؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا ست٢ أْتذت عًَٛا َتعسز٠ , املتِٗ 
 . 1َٛنٛعٗا ايسضاغ١ ايع١ًُٝ يًعاٖط٠ اإلدطا١َٝ َٚٔ بني ٖصٙ ايعًّٛ عًِ اإلدطاّ ٚعًِ ايعكاب

ٚيعٌ ايػبب يف تأخط ظٗٛض عًِ اإلدطاّ ايكا٥ِ ع٢ً املالسع١ ٚايتذطب١ ٚاإلغتٓتاز ٖٞ إٕ ايسضاغ١ 
ايع١ًُٝ يًذطمي١ عاد١ إىل عس٠ عًّٛ أخط٣ يتػاعس ايباسجني يف اؾطمي١ ٚأغبابٗا ٚتكسّ شلِ 

ؾبعس تطٛض عًّٛ ايطب ٚايٓؿؼ ٚاإلدتُاع بسأت تٓؿأ ايسضاغات اإلدطا١َٝ , َازتٗا األٚي١ٝ 
ٚتهْٛت َساضؽ كتًؿ١ يف تؿػرل ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ ٚنإ ألقطاب املسضغ١ ايٛنع١ٝ اإلٜطاي١ٝ 

  .2ؾهٌ ايػبل يف تطبٝل املٓٗر ايعًُٞ ايتذطٜيب ع٢ً ايبشٛخ اإلدطا١َٝ

ْتٓاٍٚ يف املبشح األٍٚ تعطٜـ عًِ اإلدطاّ ٚيف , عًٝ٘ ْكػِ ٖصا ايؿكٌ إىل ثالث١ َباسح 
املبشح ايجاْٞ ْتعطض ملٛنٛع عًِ اإلدطاّ ٚيف املبشح ايجايح ْتشسخ عٔ أِٖ املساضؽ اييت 

 .ْؿأت يف ٖصا اجملاٍ 

 

 "املبخح األول"

 تعريف عله اإلدراو

إٕ سساث١ عًِ اإلدطاّ ناْت ايػبب يف اـالف ايؿكٗٞ سٍٛ ٚنع تعطٜـ َتؿل عًٝ٘ بني 
عًُا٤ اإلدطاّ ؾُِٓٗ َٔ نٝل َٔ ْطام عًِ اإلدطاّ ؾأتكؿت بايع١َُٝٛ ٚعسّ ايتشسٜس ؾكاٍ إٕ 

ايعاٖط٠ عًِ اإلدطاّ ٖٛ عًِ اؾطمي١ أٚ ايعًِ ايصٟ ٜسضؽ أغباب اؾطمي١ أٚ ايعًِ ايصٟ ٜسضؽ 
 خاق١ يف أَطٜها سٝح  بُٝٓا ايبعض االخط ساٍٚ إٔ ٜٛغع َٔ تعطٜـ عًِ اإلدطاّ.اإلدطا١َٝ 

إْ٘ ال ٜؿٌُ ؾكط زضاغ١ أغباب اؾطمي١ ٚإمنا زضاغ١ عًِ ايعكاب " ٜكٍٛ ايعامل األَطٜهٞ غصضالْس 
  ". 3ٚعًِ اإلدتُاع ايكاْْٛٞ بإعتباض إٕ اؾطمي١ ٖٞ اؾاْب اإلدتُاعٞ يكإْٛ ايعكٛبات

                                                           
1

  .8 ص –انًشجغ انغاتك , ػهٙ ػثذانمادس انمٕٓجٙ ٔ فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ. د-  
2

 7 ص –انًشجغ انغاتك , فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ . د-  
3

 16ص - 2011- أستٛم- يُشٕساخ جايؼح جٛٓاٌ انخاطح–أعاعٛاخ ػهى اإلجشاو ٔانؼماب , ػثذانكشٚى َظاس . د-  



   

9 
 

إٕ اإلختالف بني عًُا٤ اإلدطاّ سٍٛ املٛنٛعات اييت تسخٌ يف ْطام ٖصا ايعًِ أز٣ اىل 
ؾهٌ عامل عطؾ٘ باملؿّٗٛ ايصٟ ٜعتٓك٘ سٍٛ , اإلختالف ؾُٝا بِٝٓٗ يف ٚنع تعطٜـ قسز ي٘

املٛنٛعات اييت تسخٌ يف ْطام عًِ اإلدطاّ ؾٗٓاى َٔ ٜتكٛض إٕ تؿػرل ظاٖط٠ اإلدطاّ 
ٚإمنا اإلٖتُاّ اٜها بتؿػرل ظاٖط٠ ايػًٛى , باإلٖتُاّ بأَط اؾطمي١ ٚسسٖا تبسٚ قاقط٠ 

ٚقس تطتب ع٢ً ٖصا ايتكٛض إتػاع . املٓشطف عَُٛا غٛا٤ نإ ٖصا اإلمطاف دطمي١ أٚ مل ٜهٔ
ْطام املٛنٛعات اييت تسخٌ يف عًِ اإلدطاّ َٚٔ ثِ إعطا٤ تعطٜـ ي٘ تتهُٔ ٚتتػل َع ٖصٙ 

ايٓعط٠ ؾكٌٝ بأْ٘ ايعًِ ايصٟ ٜسضؽ اإلْػإ زضاغ١ ؾا١ًَ َتها١ًَ َع ايذلنٝع ع٢ً أغباب 
ٖٚهصا ظٗط شلصا ايعًِ . 1ٚٚغا٥ٌ عالز ْؿاط٘ غرل اإلدتُاعٞ أٟ أْ٘ ايعًِ ايهاٌَ يإلْػإ

 : تعطٜؿات َٛغع١ ٚأخط٣ نٝك١ 

 ايتعاضٜـ املٛغع١ يعًِ اإلدطاّ : املطًب االٍٚ 

   ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعاضٜـ تسخٌ يف فاٍ عًِ اإلدطاّ عسزا َٔ ايعًّٛ اؾٓا١ٝ٥ اييت تٗتِ بسضاغ١ 
ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ ٚيف ٖصا اإلطاض ٜعطؾ٘ ايعامل غصضالْس بأْ٘ ايعًِ ايصٟ ٜسضؽ اؾطمي١ بٛقؿٗا 

ٜٚكّٛ عًِ اإلدطاّ عٓسٙ ع٢ً ثالث١ قاٚض األٍٚ نٝؿ١ٝ ٚنع , ظاٖط٠ إدتُاع١ٝ مبعٓاٖا ايٛاغع
ٕٛٓ ,ايكٛاْني َٚٔ ثِ خطم شلصٙ ايكٛاْني ٚأخرلا ضز ايؿعٌ ػاٙ خطم ايكإْٛ  ٖصٙ احملاٚض ٜه

عٓسٙ َاز٠ عًِ اإلدطاّ ٜٚتهٕٛ َٔ ثالث١ ؾطٚع عًِ اإلدتُاع ايكاْْٛٞ ٚعًِ اغباب اؾطمي١ ٚعًِ 
ٖٚٛ َٔ ظعُا٤ املسضغ١ ايٛنع١ٝ اإلٜطاي١ٝ ٚأسس َؤغػٞ  (Ferry)ٜٚعطؾ٘ ايعامل ؾرلٟ . 2ايعكاب 

ايعًِ ايصٟ ٜهِ نٌ ايعًّٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚبكؿ١ خاق١ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايصٟ ال "عًِ اإلدطاّ بأْ٘ 
 " .ىطز عٔ نْٛ٘ أسس أبٛاب٘ أٚ ؾكٛي٘ ايكا١ْْٝٛ

 Hans)ٚنصيو ايتعطٜـ ايصٟ تبٓت٘ املسضغ١ ايُٓػا١ٜٚ املٛغٛع١ٝ ٚاييت ٜذلأغٗا ٖاْع دطٚؽ

Gross) دطاغدلدط ٚ(Grassberger) غًٝٝر ٚ(Seelig)  ًِٚأْكاض ٖصٙ املسضغ١ ٜعطؾٕٛ ع
ايعًِ ايصٟ ال ٜكتكط ؾكط ع٢ً عح أغباب أٚ عٛاٌَ ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ بٌ ٜػطٞ "اإلدطاّ بأْ٘

بأْ٘  (Durkheim)ٜٚعطؾ٘ زٚضناِٜ". أٜها عًِ اإلثبات أٚ ايتشكٝل ايعًُٞ ٚنصيو عًِ ايعكاب
شيو ألْٓا ْطًل ن١ًُ , "ايعًِ ايــصٟ ٜسضؽ اؾطٜــ١ُ بإعتبــاضٖا ؾعــال َعاقبا عًٝ٘ دٓا٥ٝا"

                                                           
1

 ٔيا تؼذْا 19 ص – انًشجغ انغاتك , يحًذ صكٙ اتٕ ػايش. د-  
2

 .20ٔ21 ص – انًشجغ انغاتك , ػثٕد انغشاض . د-  



   

10 
 

. دطمي١ ع٢ً نٌ ؾعٌ َعاقب عًٝ٘ ٚلعٌ َٔ ٖصٙ اؾطمي١ َٛنٛعا يعًِ خام ٖٛ عًِ اإلدطاّ
 ايتعطٜـ املٛغع يعًِ 1950ٚقس اقط املؤمتط ايسٚيٞ ايجاْٞ يعًِ اإلدطاّ املٓعكس يف باضٜؼ غ١ٓ 

ايعًِ ايصٟ ٜٗتِ بايسضاغ١ ايع١ًُٝ يًعاٖط٠ اإلدطا١َٝ ٚإٔ َهُْٛ٘ زضاغ١ "ؾعطؾ٘ بأْ٘ اإلدطاّ
 .1"أغباب ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ ٚغبٌ َعاؾتٗا

 ايتعاضٜـ ايهٝك١ يعًِ اإلدطاّ: املطًب ايجاْٞ 

إٕ ايتعاضٜـ ايهٝك١ يعًِ اإلدطاّ تػتبعس قإْٛ ايعكٛبات َٔ فاٍ عًِ اإلدطاّ ؾُٗا عًُإ 
ىتًؿإ يف َٛنٛعُٗا َٚٓٗذُٗا ٚٚظٝؿتُٗا ٚنصيو ؽطز َٔ ْطاق٘ عًِ اإلدتُاع اؾٓا٥ٞ ٚعًِ 

ؾأغًب أْكاض ٖصا اإلػاٙ . ايتشكٝل اؾٓا٥ٞ ايؿين ٚعًِ ايعكاب ٚعًِ ايٛقا١ٜ ايعا١َ يًذطمي١
ٜتؿكٕٛ يف تعطٜؿِٗ ع٢ً سكط َٛنٛع٘ يف زضاغ١ أغباب ٚقٛاْني اإلدطاّ ؾُِٓٗ َٔ عطؾ٘ 

 . 2بُٝٓا ٜط٣ أخطٕٚ بأْ٘ عًِ تطبٝكٞ ٚيٝؼ ْعطٟ ؾشػب" عًِ زضاغ١ أغباب اإلدطاّ "بأْ٘

ٚيف ايؿك٘ ايعطبٞ ٚضزت عس٠ تعاضٜـ يعًِ اإلدطاّ غٓٛضز بعها َٓٗا إغتهُاال يًؿا٥س٠ 
ايعًِ ايصٟ ٜسضؽ اؾطمي١ نشكٝك١ " ؾاألغتاش ايسنتٛض ضَػٝؼ بٗٓاّ ٜعطف عًِ اإلدطاّ بأْ٘

متٗٝسا يًكها٤ ع٢ً ٖصٙ األغباب قسض ,ٚاقع١ٝ ال قا١ْْٝٛ تٛقال اىل اغبابٗا ٚبٛاعجٗا 
ايعًِ ايصٟ ٜبشح يف اؾطمي١ "ٜٚط٣ ايسنتٛض سػٔ قازم املطقؿاٟٚ بأْ٘ . 3"املػتطاع

ايعًِ " ٜٚط٣ االغتاش عبسايؿتاح ايكٝؿٞ بأْ٘". ٚعٛاًَٗا اييت تؤزٟ بإْػإ َعني اىل إضتهابٗا
. ايصٟ ٜسضؽ اغباب تهٕٛ ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ يف اجملتُع نُا ٜسضؽ األغباب ايؿعاي١ يف َٛادٗتٗا

ايعًِ ايصٟ ٜبشح يف اؾطمي١ بإعتباضٖا ظاٖط٠ يف سٝا٠ ايؿطز   " ٜٚعطؾ٘ االغتاش َإَٔٛ غال١َ بأْ٘ 
نُا ٜعطؾ٘ األغتاش عبساؾباض عطِٜ  .4"ٚ اجملتُع ٚاجملطّ ٚغبٌ ايٛقا١ٜ ٚايكُع ٚاإلسذلاظ َٓٗا 

ٖٚٛ ع٢ً ٖصا األغاؽ ,ايعًِ ايصٟ ٜبشح يف اؾطمي١ ٚايعكاب ٚيف ايططم ايعالد١ٝ األخط٣ "بأْ٘
ٚطبٝع١ شيو ,ٜػتٗسف زضاغ١ ْاس١ٝ َٔ ايٓٛاسٞ اإلدتُاع١ٝ املتعًك١ بػًٛى ايؿطز يف اجملتُع 

  . 5"ايػًٛى َٔ سٝح َال٥ُت٘ يًكٛاعس ايكا١ْْٝٛ ٚاألخالق١ٝ ع٢ً سس غٛا٤

 
                                                           

1
 .ٔيا تؼذْا 12 ص – انًشجغ انغاتك , ػهٙ ػثذانمادس لٕٓجٙ ٔ فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ.د-  
2

 .8 ص –انًشجغ انغاتك  , فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ . د-  
3

 .5ص  1961- 1ط -االعكُذسٚح,  يُشأج انًؼاسف – انجضء األٔل –ػهى اإلجشاو , سيغٛظ تُٓاو . د-  
4

 .23-22 ص–انًشجغ انغاتك , يحًذ صكٙ أتٕ ػايش.د-  
5

 .31ص  1973-تغذاد–يطثؼح انًؼاسف , َظشٚاخ ػهى اإلجشاو, ػثذانجثاس ػشٚى . د- 
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 "املبخح الجاىي"

 موضوع عله اإلدراو

ظٗط يٓا مما غبل بإٔ عًِ اإلدطاّ ٜٓؿػٌ بسضاغ١ ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ املتُج١ً يف اؾطمي١ 
عًٝ٘ غٓٛنح َؿّٗٛ نٌ َُٓٗا ٚؾكا يكإْٛ ايعكٛبات ٚعًِ اإلدطاّ ٚدٖٛط اـالف , ٚاجملطّ
 .بُٝٓٗا

 َؿّٗٛ اؾطمي١: املطًب االٍٚ 

نإ اإلػاٙ ايػا٥س قسميا ٖٛ ايطبط بني َؿّٗٛ اؾطمي١ ٚ َؿّٗٛ املطض أٟ إٔ ايػًٛى 
ٖٚصا ايطبط أز٣ اىل ْتا٥ر غرل زقٝك١ يف تؿػرل اؾطمي١ َٚٔ ثِ , اإلدطاَٞ ٖٞ غًٛى َطٜض 

بٌ شٖب اجملتُع ٜبشح عٔ َٝهطٚب اؾطمي١ َجًُا ٜؿعٌ .ٚنع غٝاغ١ ٚانش١ يًتكسٟ شلا
ٚنإ أبعس األؾٝا٤ عٔ اؿكٝك١ ؾًٝؼ ٖٓاى َٝهطٚب َػؤٍٚ عٔ اؾطمي١ ؾاألخرل٠ ٖٞ , ايطبٝب

ؾاآلضا٤ اييت أػٗت يف قاٚي١ تؿػرل اؾطمي١ ٚإضداعٗا إىل , ٚيٝس٠ اجملتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝٗا ايؿطز
غبب ٚاسس َجٌ اؾٌٗ أٚ ايؿكط أٚ اإلنططابات ايٓؿػ١ٝ ٚغ٤ٛ اؿاي١ االغط١ٜ أٚ اإلعالّ ايػ٤٢ٝ 

قس با٤ت بايؿؿٌ ٚاإلعتكاز ايػا٥س بني ايعًُا٤ اآلٕ ٖٞ إٔ اؾطمي١ َطتبط١ ظصٚض , اخل ...
  . 1َتعسز٠ تتؿاعٌ يف ب١٦ٝ َع١ٓٝ ٚ ظطٚف قسز٠ ال ميهٔ سكطٖا ٜٓتر عٓٗا ايػًٛى اإلدطاَٞ 

 1970ٚدسٜط بايصنط إٔ املؤمتط ايطابع شل١٦ٝ األَِ املتشس٠ ملٓع اؾطمي١ ايصٟ عكست عاّ 
اعًٔ بإٔ َؿه١ً اؾطمي١ قس بًػت ابعازا بايػ١ اـطٛض٠ ٚأْصضت مجٝع زٍٚ األعها٤ بإؽاش ناؾ١ 

 .2ايتسابرل ملٛادٗتٗا ٚتطٜٛل كاططٖا

 :ٚبكؿ١ عا١َ ٜٛدس َعٓٝإ يًذطمي١ أسسُٖا قاْْٛٞ ٚاألخط اخالقٞ أٚ إدتُاعٞ

 املع٢ٓ ايكاْْٛٞ يًذطمي١ : ايؿطع االٍٚ 

    َٔ ايكعب ؼسٜس َؿّٗٛ اؾطمي١ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚشيو ٜعٛز اىل ْػب١ٝ ٖصٙ ايؿهط٠ ٚعسّ 
ٚضغِ ٚدٛز اإلتؿام بني ايعًُا٤ ع٢ً إٔ , ثبات األغؼ ايتؿطٜع١ٝ ٚايكها١ٝ٥ ٚايعطؾ١ٝ احملٝط١ بٗا

                                                           
1

  انًٕلغ ػهٗ األَرشَد– يُرذٖ انذساعاخ اإلجرًاػٛح –يفٕٓو انجشًٚح ٔانًجشو , يحًذ عهطاٌ -  

                                        www.ssss 2008 .org/Arabic/vb/showthread. php 
2

 5ص  1989 -1ط- كٕٚد- يُشٕساخ راخ انغالعم–ػهى انؼماب ٔيؼايهح انًزَثٍٛ , ػذَاٌ انذٔس٘ . د-  
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اؾطمي١ ٖٞ ْٛع َٔ ايعسا٤ اإلدتُاعٞ ٚعسٚإ ع٢ً ايكِٝ ٚاملكاحل اييت وُٝٗا اجملتُع إال إٔ 
اؾسٍ َا ظاٍ قا٥ُا سٍٛ َا إشا نإ يًذطمي١ ٚدٛز َٛنٛعٞ فطز َجًُا ٖٛ َٛدٛز يؿهط٠ 

ضغِ تعسز ايتعاضٜـ ايكا١ْْٝٛ اييت قًٝت  . 1املطض َجال ٚايصٟ ٜػبل ٚدٛزٙ ايكٝاّ بتؿدٝك٘ 
يف اؾطمي١ إال اْٗا ال ؽتًـ نجرلا عٔ بعهٗا ايبعض ؾُععُٗا تتؿل ع٢ً إٔ اؾطمي١ مبعٓاٖا 

نٌ ؾعٌ "ٜٚعطؾ٘ األخط بأْ٘  . 2ايكاْْٛٞ ٜعين ايؿعٌ ايصٟ هطَ٘ ايكإْٛ ٜٚكطض ي٘ دعا٤ا دٓا٥ٝا 
نٌ ؾعٌ أٚ تطى قازض عٔ إضاز٠ كتاض٠ ٜكطض ي٘ ايكإْٛ "ٚقٌٝ بأْ٘ " ٜؿطض ي٘ ايكإْٛ عكابا

بايطغِ َٔ نجط٠ ايتعاضٜـ إال أْٗا دا٤ت ْاقك١ ٚمل , " عكابا أٚ تسبرلا َٔ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ
ؾايتعطٜـ ايكشٝح شلا ٖٛ ايتعطٜـ ايصٟ ٜتُجٌ . ؼتٟٛ ع٢ً مجٝع ايعٓاقط امله١ْٛ يًذطمي١ 
ؾايتعطٜـ ايكشٝح سػب ضأٟ األغتاش قػٔ , ؾٝٗا نٌ ايعٓاقط ٚاألضنإ املتعًك١ باؾطمي١

نٌ ؾعٌ غرل َؿطٚع قازض عٔ إضاز٠ دٓا١ٝ٥ ٜكطض ي٘ ايكاْــٕٛ عكابـا أٚ تسبٝـطا َٔ " ْادٞ ٖٞ 
ٜٚكٍٛ ايعال١َ ايؿطْػٞ ضٜٓٝ٘ غاضٚ إشا أضزْا مجع ايعٓاقط ايط٥ٝػ١ٝ  ". 3ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ 

, أٚ ممٓٛع َٔ ايكإْٛ, إٕ اؾطمي١ يؿعٌ َأَٛض ب٘ " يًذطمي١ يف تعطٜـ ناٌَ ميهٓٓا إٔ ْكٍٛ 
َٔ ٖصا " . ال ٜدلضٙ مماضغ١ سل, ؼت طا١ً٥ املعاقب١ بعكٛب١ دعا١ٝ٥ مبع٢ٓ ايه١ًُ , َػبكا 

غابل ,اٚشلا ال تٛدس دطمي١ إال بٓل قسز يف ايكإْٛ , ايتعطٜـ ميهٓٓا إغتٓتاز ثالخ قٛاعس 
ٚثاْٝٗا ال تٛدس دطمي١ إال َٚعٗا عكٛب١ دعا١ٝ٥ ع٢ً عسّ إطاع١ أٚاَطٙ , ع٢ً ايؿعٌ أٚ اإلَتٓاع 

ٚثايجٗا َتابع١ , ؾإنتؿا٤ ايكإْٛ ع٢ً األَط ٚ ايٓٗٞ ٚسسٖا ٚعسّ ؼسٜس عكٛب١ شلا ال ٜعتدل دطمي١ 
  .  4اؾطمي١ ٚايعكٛب١ عًٝٗا 

        عًُا بإٔ أغًب ايكٛاْني ايعكاب١ٝ دا٤ت خاي١ٝ َٔ تعطٜـ اؾطمي١ ٚنصيو قإْٛ ايعكٛبات 
ايعطاقٞ ايٓاؾص ؾاملؿطع مل ٜهع تعطٜؿا يًذطمي١ ٚسػٓا ؾعٌ طاملا أْ٘ ٜهع يهٌ دطمي١ ْكا 

ؾُُٗا , ؾايعٓاقط امله١ْٛ يًذطمي١ ؽتًـ َٔ دطمي١ ألخط٣, خاقا وسز أضناْٗا ٜٚبني عكابٗا
قٌٝ يف تعطٜـ اؾطمي١ ٚبصٍ يف قٝاغت٘ َٔ دٗس ؾأْ٘ ئ ٜأتٞ داَعا يهٌ املعاْٞ املطًٛب١ ٚإٕ 

قإْٛ ايعكٛبات , دا٤ نصيو يف ؾذل٠ َٔ ايعَٔ ؾكس ال ٜػتُط يف ؾذل٠ أخط٣ َٚٔ ٖصٙ ايكٛاْني 
يف سني شٖبت قٛاْني عكٛبات أخط٣ . ايعطاقٞ ٚاملكطٟ ٚايؿطْػٞ ٚاإلٜطايٞ ٚايػٛضٟ ٚايًبٓاْٞ 

                                                           
1

  .17ص - 2004- انجضء األٔل–دٌٔ ركش انًطثؼح,انًذخم نذساعح انظاْشج اإلجشايٛح ٔانحك فٙ انؼماب , احًذ نطفٙ انغٛذ . د-  
2

 16ص - انًشجغ انغاتك, ػهٙ ػثذانمادس لٕٓجٙ ٔ فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ. د-  
3

 7ٔ  3ص  1974, 1ط - تغذاد– يطثؼح انؼاَٙ –األحكاو انؼايح فٙ لإٌَ انؼمٕتاخ , انًحايٙ يحغٍ َاجٙ -  
4

 دٌٔ ركش ػذد – 2003- تٛشٔخ –يُشٕساخ انحهثٙ انحمٕلٛح - ذشجًح نٍٛ طالح يطش-يٕعٕػح لإٌَ انؼمٕتاخ انؼاو ٔانخاص, سُّٚٛ غاسٔ -  

 .187ص , انطثغ 
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 1932 ٚايبٛيْٛٞ 1928نكإْٛ ايعكٛبات اإلغباْٞ يػ١ٓ )ؾعطؾت اؾطمي١ يف قإْٛ عكٛباتٗا 
  ..  1 (1958 ٚايػٛؾٝيت 1937ٚايػٜٛػطٟ 

 

 املؿّٗٛ اإلدتُاعٞ يًذطمي١: ايؿطع ايجاْٞ 

َٔ أبطظ اإلْتكازات اييت ٚدٗت اىل ايتعطٜـ ايكاْْٛٞ َٔ قبٌ اإلدتُاعٝني ٖٛ إْهاضٖا  
ِٖٚ ٜعتدلٕٚ اؾطمي١ ظاٖط٠ إدتُاع١ٝ ٚبٗصا ؾإٕ ايتذطِٜ يٝؼ سهطا , يألبعاز اإلدتُاع١ٝ يًذطمي١ 

ع٢ً املؿطع ايكاْْٛٞ بكسض َا ٖٛ ْابع َٔ ايٛاقع اإلدتُاعٞ مبا وٜٛ٘ َٔ َعاٜرل ٚقِٝ 
ٚقس ظٗط عسز َٔ ايتعاضٜـ َٔ قبٌ عًُا٤ اإلدتُاع بإختالف املساضؽ اإلدتُاع١ٝ . إدتُاع١ٝ
اؾطمي١ ٖٞ إْتٗاى يًُعاٜرل "سٝح ٜكٍٛ  (Sallin)َٚٔ ابطظ ٖصٙ ايتعاضٜـ تعطٜـ غائ,يًذطمي١ 

ؾايكإْٛ ٚاألعطاف , ٚبٗصا أمجع نجرلا َٔ اإلعتباضات اإلدتُاع١ٝ يف عباض٠ قكرل٠ "اإلدتُاع١ٝ
ٖٚصا . ٚايعازات نًٗا َعاٜرل إدتُاع١ٝ ؾاؾطمي١ ٖٞ اـطٚز ع٢ً تًو ايعازات ٚاالعطاف ٚايكٛاْني
إٕ  . 2َا شٖب ايٝ٘ نٌ َٔ زٚضناِٜ ٚ باضغْٛع عٓسَا اعتدلا اؾطمي١ غًٛنا الَعٝاضا يف اجملتُع

ؾال دساٍ عٓسِٖ , أغًب ايكا٥ًني بٗصا اإلػاٙ مل ٜهٔ ٜٗسف اىل إٖساض املؿّٗٛ ايكاْْٛٞ يًذطمي١ 
مبع٢ٓ إ اؾطمي١ ال تتشكل مبذطز ٚدٛز .ع٢ً نطٚض٠ تعًٝل ٚدٛز اؾطمي١ ع٢ً ايٓل ايتؿطٜعٞ

تٓاقض بني ايؿعٌ ٚايٓل ايعكابٞ ٚإمنا ًٜعّ ٚدٛز تٓاقض بني ايؿعٌ ٚبني املكًش١ اٚ اؿل 
ٚقس أعط٢ ٖصٙ ايؿهط٠ َؿَٗٛا يًذطمي١ ٜتػِ بايع١َُٝٛ اييت تكهٞ ع٢ً . املطاز محاٜت٘

" داضٚؾايٛ"ٚنإ ع٢ً ضأؽ ٖصا اإلػاٙ ايعامل ,اإلختالؾات ايتؿطٜع١ٝ بني قٛاْني ايسٍٚ املدتًؿ١
 . 3ايصٟ ْاز٣ بؿهط٠ اؾطمي١ ايطبٝع١ٝ أٟ ايؿعٌ ايصٟ هطَ٘ ايكإْٛ يف ناؾ١ اجملتُعات املتُس١ْ 
إشٕ ٜٗتِ ايتعطٜـ اإلدتُاعٞ باؾاْب اإلدتُاعٞ يًذطمي١ ؾٝكتكط ع٢ً بٝإ نٓٗٗا ٚدٖٛطٖا 

ٜٚعتدلٖا غًٛنا َهازا يًكإْٛ اإلدتُاعٞ ؾٗٞ نٌ غًٛى دسٜط بايعكاب غٛا٤ عٛقب عًٝٗا َٔ 
  .4أٟ إ املعٝاض ٖٛ َؿَٗٛٗا َٔ ايٛد١ٗ اإلدتُاع١ٝ, قبٌ املؿطع أٚ مل ٜعاقب 
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 .130ص - دٌٔ عُح طثغ–انماْشج - ششكح انؼاذك–انًثادٖء انؼايح فٙ لإٌَ انؼمٕتاخ , ػهٙ حغٍٛ خهف ٔ عهطاٌ ػثذانمادس انشأ٘ . د-  
2

 .27 ص –انًشجغ انغاتك , ػثذانكشٚى َظاس .د-  
3

 .34ص - انًشجغ انغاتك, يحًذ صكٙ أتٕ ػايش . د-  
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 .36ص - انطثؼح األٔنٗ 2005-  داس انصمافح نهُشش–ششح لإٌَ انؼمٕتاخ انمغى انؼاو , َظاو ذٕفٛك انًجانٙ . د-  
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 َؿّٗٛ اجملطّ: املطًب ايجاْٞ 

 املؿّٗٛ ايكاْْٛٞ يًُذطّ:    ايؿطع االٍٚ 

     تتػرل َؿّٗٛ اجملطّ َٔ َٓعٛض قإْٛ ايعكٛبات عٔ َٓعٛض قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ 
ؾاجملطّ يف قإْٛ ايعكٛبات ٖٛ ؾاعٌ اؾطمي١ ٚايؿاعٌ قس ٜهٕٛ أقًٝا ٚقس ٜهٕٛ ؾاعال َع غرلٙ ,

ؾايؿدل ٜعس فطَا بتٛاؾط ؾططني اٚالُٖا إٔ تتٛاؾط يف سك٘ أضنإ . أٚ قس ٜهٕٛ فطز ؾطٜو
إش يٝؼ , اؾطمي١ املازٟ ٚاملعٟٓٛ ٚايؿطعٞ ٚثاُْٝٗا إٔ ٜهٕٛ أٖال يتشٌُ املػؤٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥

اَا اجملطّ َٔ . دطمي١ ٜعاقب عًٝٗا ايكإْٛ تكح َػا٥ًت٘ دٓا٥ٝا- َازٜا-نٌ َٔ أضتهب 
َٓعٛض قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ؾٗٛ نٌ ؾدل قسض َٔ ايكها٤ سهِ بإزاْت٘ عٔ إضتهاب 

  . 1دطمي١ َت٢ قاض ٖصا اؿهِ ْٗا٥ٝا غرل قابٌ يًطعٔ ؾٝ٘ 
     ٚيهٔ ٖصا ايتعطٜـ تعطض يهجرل َٔ ايٓكس َٔ قبٌ ايعًُا٤ ؾكايٛا إٕ نجرلا َٔ االؾعاٍ 

املعاقب عًٝٗا دعا٥ٝا شات طابع إزاضٟ ٚال ٜٛقـ ؾاعًٗا بأْ٘ فطّ َجاٍ ع٢ً شيو كايؿ١ 
, أْع١ُ املطٚض َٔ قبٌ ايػا٥ل نتذاٚظٙ ايه٤ٛ األمحط أٚ ايٛقٛف يف َهإ ممٓٛع ايٛقٛف ؾٝ٘ 

ٚنصيو اؾطا٥ِ ايػٝاغ١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ ٚاإلقتكاز١ٜ ٚدطا٥ِ , ؾُطتهبٗا ال هٛظ إٔ ٜٛقـ فطَا
ايطأٟ ال تعدل عٔ أٟ غًٛى إدطاَٞ ٚقس ٜٛقـ ؾاعًٗا بايبطٌ أسٝاْا ٚباملكابٌ ٖٓايو نجرل َٔ 

االؾعاٍ ال ٜعاقب عًٝٗا ايكإْٛ ٚيهٔ يف ْعط اجملتُع ٖٞ دطمي١ نايتؿطز ٚاإلزَإ ع٢ً ؾطب 
ٚأخرلا ؾإٕ ايعسٜس َٔ االؾدام ىؿٕٛ أعُاشلِ غرل املؿطٚع١ مبٗاض٠ ؾا٥ك١ , اـُٛض ٚاملكاَط٠ 

  . 2ؼت غطا٤ أعُاٍ َؿطٚع١ ٖٚؤال٤ ال ٜعتدلٕٚ فطَني بٓعط ايكإْٛ ألِْٗ مل ٜساْٛا 
 
 

 َؿّٗٛ اجملطّ يف عًِ اإلدطاّ: ايؿطع ايجاْٞ 

إٕ عًُا٤ اإلدطاّ ال ٜتكٝسٕٚ بايتعطٜـ ايكاْْٛٞ يًُذطّ ألْ٘ ٜهٝل َٔ ْطام ايسضاغات اإلدطا١َٝ 
ؾإغٓاز قؿ١ اجملطّ اىل ؾدل َا يف ْعط ايكإْٛ تذلتب عًٝ٘ آثاض خطرل٠ متؼ سٝات٘ أٚ ,

أَا يف ْعط عًُا٤ اإلدطاّ ؾإِْٗ ٜؿػطٕٚ اؾطمي١ َٔ َٓعٛض عًُٞ عت زٕٚ ايتكٝس مبا , سطٜت٘
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 .25 ص –دٌٔ ركش ػذد انطثغ ,1994-  انجايؼح انجذٚذج نهُشش–أطٕل ػهى اإلجشاو انمإََٙ , عهًٛاٌ ػثذانًُؼى عهًٛاٌ . د-  
2

 .56 ص –انًشجغ انغاتك , ػثٕد انغشاض . د-  
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ٜتكٝس ب٘ ايكإْٛ ٚإغتٓازا يصيو ٜهٕٛ اجملطّ ٖٛ نٌ ؾدل أضتهب غًٛنا ٜٓل ايكإْٛ ع٢ً 
ٚبعباض٠ أخط٣ ٖٛ ايؿدل ايصٟ ال ًٜتعّ ٚال ىهع يكإْٛ  . 1ػطمي٘ غٛا٤ قبض عًٝ٘ أٚ ال 

ايؿدل ايصٟ ٜعاْٞ َٔ "أَا َؿّٗٛ اجملطّ َٔ املٓعٛض ايٓؿػٞ ٖٛ . ايسٚي١ ٚواٍٚ إْتٗان٘ 
إنططابات أٚ إمطاؾات يف ايؿدك١ٝ أٚ ايػ١ُ ٖٚٞ ْامج١ عٔ ايُٓٛ ٚاإلضتكا٤ ٚاإلْؿكاٍ 

ٖٚٞ األغباب ايط٥ٝػ١ٝ  (اشلٛ ٚاألْا ٚاألْا ايعًٝا  )ايالغٟٛ ٚيًعالقات غرل املطن١ٝ ٚاملعٝب١ بني 
يػًٛنِٗ اإلدطاَٞ عٝح ٜعاْٞ قكٛضا يف ايتٛؾٝل بني غطا٥عٙ َٚٝٛي٘ ايؿطط١ٜ ٚبني َكتهٝات 

  . 2ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا 

 ٜٚٓكػِ اجملطَٕٛ إىل أغٜٛا٤ ٜتُتعٕٛ باأل١ًٖٝ ايها١ًَ ٚإىل غرل أغٜٛا٤ ِٖٚ اجملاْني       
ٜٚط٣ ايبعض إٕ ايسضاغات اإلدطا١َٝ هب إٔ تٓكب ع٢ً اجملطَني ,ٚاجملطَٕٛ ايؿٛاش 

ٚشيو إٕ اجملطّ غرل ايػٟٛ ؾدل َكاب مبطض عكًٞ ٜٚطتهب اؾطمي١ َٔ , األغٜٛا٤ ؾكط
ايٓاس١ٝ املاز١ٜ ٚال ٜعس ؾعً٘ دطمي١ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ألْ٘ ؾاقس اإلزضاى ٚاإلضاز٠ ٚبايتايٞ ؾال 

إال إٔ ايطأٟ ايطادح يف ايؿك٘ ٖٛ سلٍٛ نال ايٓٛعني َٔ .زاعٞ يًبشح عٔ تهٜٛٓ٘ اإلدطاَٞ
سٝح إٔ اإلختالف بُٝٓٗا أَط عػرل ٜٓكب ع٢ً َا ٜكٝب ,اجملطَني يًسضاغات اإلدطا١َٝ 

اجملطّ غرل ايػٟٛ َٔ ْكل يف قسضات٘ ايعه١ٜٛ أٚ ايٓؿػ١ٝ بايكسض ايصٟ ىطدـ٘ َٔ ايطا٥ؿ١ 
َٚٔ د١ٗ أخط٣ إٕ اجملطّ غرل ايػٟٛ قشٝح ال ٜػأٍ دٓا٥ٝا ٚيهٔ ٜطبل عًٝ٘ بعض , األٚىل 

  .    3ؾالبس إٔ ٜٓكب زضاغات عًِ اإلدطاّ ع٢ً ايٓٛعني َعا ,ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ملهاؾش١ خطٛضت٘

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .15ص , انًشجغ انغاتك , فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ . د-  
2

  انًٕلغ ػهٗ انُد–يفٕٓو انجشًٚح ٔانًجشو , يحًذ عهطاٌ -  

  www.ssss 2008 .org/Arabic/vb/showthread. Php 

 
3

 .42ٔ  41 ص –انًشجغ انغاتك , أيٍٛ يظطفٗ يحًذ . د-  
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 "املبخح الجالح"

 أٍه املدارس اليت ىصأت يف تفسري الظاٍرة اإلدرامية

     غٛف ْتٓاٍٚ يف ٖصا املبشح ٚ بؿهٌ َٛدع أِٖ املساضؽ اييت ْؿأت يف ٖصا اجملاٍ ٖٚٞ 
املسضغ١ ايته١ٜٝٓٛ أٚ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚاملسضغ١ ايٓؿػ١ٝ ٚاملسضغ١ اإلدتُاع١ٝ ٚ اخرلا املسضغ١ 

 :ايتها١ًَٝ يف تؿػرل ايػًٛى اإلدطاَٞ 

 (يٛد١ٝثواألْجطٚ)املسضغ١ ايته١ٜٝٓٛ أٚ ايبٝٛيٛد١ٝ/ املطًب االٍٚ 

     َٚٔ ضٚاز ٖصٙ املسضغ١ ايعامل اإلٜطايٞ ايؿٗرل يَٛدلٚظٚ ٚاييت زلٝت ايٓعط١ٜ بإزل٘ ٖٚٛ 
أسس أقطاب املسضغ١ ايٛنع١ٝ اإلٜطاي١ٝ ٚأػ٘ أْكاض ٖصٙ املسضغ١ اىل ايطبط بني اؾطمي١ 

. 1ٚايتهٜٛٔ ايعهٟٛ يًُذطّ غٛا٤ َٔ سٝح ايؿهٌ اـاضدٞ أٚ ايساخًٞ ألعها٤ دػُ٘
ٜٚٓكب إٖتُاّ ٖصٙ املسضغ١ ع٢ً ايؿدل اؾاْٞ بإعتباضٙ َكسض اؾطمي١ ٚقٌ اـطٛض٠ 
ٜهُٔ يف ؾدك٘ ٜٚعتدل االؾعاٍ املاز١ٜ يًذطمي١ أؾعاال ثا١ْٜٛ ألْٗا فطز أؾعاٍ تكع ٜٚٓتٗٞ 

ؾُٔ اـطأ ايذلنٝع ع٢ً األؾعاٍ املاز١ٜ , ٚايصٟ ٜبك٢ ٖٛ َطتهب اؾطمي١ ٚاآلثاض اييت تذلتب عًٝٗا
ؾاؾطمي١ بإعتباضٖا ظاٖط٠ إدتُاع١ٝ , زٕٚ اإلٖتُاّ بؿدل اجملطّ ايصٟ ٖٛ َكسض اـطٛض٠

تطدع ع٢ً ضأٟ ٖصٙ املسضغ١ إىل أغباب ست١ُٝ إَا زاخ١ًٝ ٜتعًل بايتهٜٛٔ ايعهٟٛ ٚايٓؿػٞ 
يًُذطّ أٚ خاضد١ٝ تتُجٌ بايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ ي٘ َت٢ تٛاؾطت ٖصٙ ايعطٚف نإ ٚقٛع 

ٚع٢ً أغاؽ شيو ؾإٕ ٖصٙ املسضغ١ تٓهط سط١ٜ اإلختٝاض ٚتعتٓل , اؾطمي١ أَطا ستُٝا ال َؿط َٓ٘
ٚتهْٛت ٖصٙ املسضغ١ ْتٝذ١ زضاغات نجرل٠ قاّ بٗا عًُا٤  . 2ؾهط٠ اؾدل١ٜ يف ايػًٛى اإلدطاَٞ

ٚقاض شلا َالَح ٚأؾهاض خاق١ , عسٜسٕٚ ٚتطٛضت اىل إٔ أقبشت ْعطٜات زلٝت بإغِ أقشابٗا 
يَٛدلٚظٚ ْٚعط١ٜ ٖٛتٕٛ املعطٚؾ١  َٚٔ أِٖ ٖصٙ ايٓعطٜات ْعط١ٜ. بٗا ٚإٕ مل تػًِ َٔ ايٓكس

بايٓعط١ٜ ايته١ٜٝٓٛ األَطٜه١ٝ ْٚعط١ٜ نٓدلز ايػٜٛسٟ ْٚعط١ٜ زٟ تٛيٝٛ اإلٜطايٞ املػُا٠ بٓعط١ٜ 
ٜٚط٣ ايبعض إٕ ْٛا٠ عًِ اإلدطاّ ظٗطت عٓس ؾالغؿ١ ايْٝٛإ . 3اإلغتعساز اإلدطاَٞ

أَجاٍ اٜبٛقطاط ٚغكطاط ٚ أؾالطٕٛ ٚأضغطٛ ايصٜٔ ؾػطٚا ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ بأْٗا ْتاز  األقسَني

                                                           
1

 .47 ص –انًشجغ انغاتك , ػهٙ ػثذانمادس لٕٓجٙ ٔ فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ . د-  
2

 90ص - 2012,تٛشٔخ-يكرثح انغُٕٓس٘ ,انطثؼح األٔنٗ- انٕافٙ فٙ ششح أحكاو انمغى انؼاو يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ, جًال إتشاْٛى انحٛذس٘. د-  
3

 .223 ص –انًشجغ انغاتك ,  عهًٛاٌ ػثذانًُؼى عهًٛاٌ. د-  
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ٚيهٔ ال ميهٔ . ْؿػ١ٝ َهططب١ تطدع اىل عٝٛب خًك١ٝ دػ١ُٝ ٚإمطاؾات عك١ًٝ عٓس اإلْػإ 
إعتباض إؾاضات َٚالسعات ايؿالغؿ١ األقسَني بأْٗا تؿػرل يًعاٖط٠ اإلدطا١َٝ ٚعٗس شيو ْٛاتا يعًِ 

ٚشيو إٔ ايبشح يف ٖصٙ املػأي١ ٜتطًب ٚدٛز َٓٗر عًُٞ يتؿػرل ايعاٖط٠ عٝح ٜبسأ , اإلدطاّ 
بسضاغ١ اجملطّ عٓس َٔ ٜععٚ أغباب ايػًٛى اإلدطاَٞ اىل ايعٛاٌَ ايساخ١ًٝ يًؿطز شات٘ غٛا٤ َٔ 

أٚ ٜبسأ بسضاغ١ أغباب ٖصا ايػًٛى خاضز , ْاسٝت٘ ايته١ٜٝٓٛ أٚ َٔ ْاسٝت٘ ايعك١ًٝ ٚايٓؿػ١ٝ 
أٚ بسضاغ١ ايٓٛعني َٔ , تهٜٛٔ ايؿطز عٓس َٔ ٜععٚ أغباب٘ اىل ايعٛاٌَ اإلدتُاع١ٝ أٚ ايطبٝع١ٝ

ثِ ٜٓتٗٞ اىل ايٓتا٥ر بطبط ٖصٙ ايعٛاٌَ . ايعٛاٌَ عٓس َٔ ٜععٚ أغباب٘ اىل ايعٛاٌَ املدتًط١
  .1بايػًٛى اإلدطاَٞ

ٚيهٔ ٖصا املصٖب .      ٖصا املٓٗر ايعًُٞ ال ميهٔ تكٛضٙ أٚ ٚدٛزٙ يف ؾذل٠ ايؿالغؿ١ ايكسَا٤
يٛد١ٝ ٚزضاغ١ اجملطَني َػأي١ قسمي١ ثوٚإٕ ْػب اىل َؤغػ٘ يَٛدلٚظٚ إال إٔ االعاخ األْجطٚ

سٝح تٓاٍٚ بعض عًُا٤ ؾطاغ١ ايسَاؽ عح ,تطدع اىل ايٓكـ األٍٚ َٔ ايكطٕ ايتاغع عؿط
اـكا٥ل ايعه١ٜٛ يًُذطَني ٚعالقت٘ باؾطمي١ إال إٔ أعاثِٗ ناْت تؿتكط اىل املٓٗر ايعًُٞ 

ٚضغِ شيو , ٍ ٚ غدلظاِٜ ٚ يٛؾطإ ٚ ناضٚؽ ٚ بطٚنا ٚأخطٕٚطاَِٚٓٗ ايطبٝب ايؿطْػٞ ,ايسقٝل
يٛدٞ مل ٜأخص ؾهال عًُٝا إال ع٢ً ٜس ايعًُا٤ اإلٜطايٝني يف ايٓكـ ايجاْٞ ثوؾإٕ املصٖب األْجطٚ

ٚخالق١ آضا٤ يَٛدلٚظٚ إٔ اجملطّ يف . 2َٔ ايكطٕ ايتاغع عؿط ٚخاق١ ع٢ً ٜس َؤغػ٘ يَٛدلٚظٚ 
ٚقس القت , ْعطٙ إْػإ ٜٛيس فطَا ْتٝذ١ عٛاٌَ ٚضاث١ٝ أْتكًت ايٝ٘ ؾذعًت٘ َٔ ؾٛاش اـًل

ٖصٙ ايٓعط١ٜ ْكسا ؾسٜسا َٔ عًُا٤ ايعكط ْٚػبٛا اىل يَٛدلٚظٚ قكٛضا نبرلا يف اإلسكا٤ ٚايتعساز 
ٚدٗال بكٛاْني ايٛضاث١ ٚإٖتُاَ٘ ايبايؼ بأ١ُٖٝ ايعٝٛب اـًك١ٝ يف ايػًٛى اإلدطاَٞ ٚإْهاض ايعطٚف 

  ...3اإلدتُاع١ٝ ٚايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ يف تؿػرل ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ 

 

 

 

                                                           
1

 انًٕلغ–تحس يُشٕس ػهٗ االَرشَد - يا انز٘ لذيّ ػهى اإلجشاو نهٕلاٚح يٍ انجشًٚح,ػهٙ جثاس شالل-  

                         www.tgmag.net/body.asp?field=news-arabic 
2

 .ٔيا تؼذْا 60 ص –انًشجغ انغاتك ,   ػثذانجثاس ػشٚى .د-  
3

 .13 ص –انًشجغ انغاتك , سيغٛظ تُٓاو . د-  
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 َسضغ١ ايتشًٌٝ ايٓؿػٞ/ املطًب ايجاْٞ

ٜعطٞ , (1939-1856)    ع٢ً ضأؽ ٖصٙ املسضغ١ ايعامل ايُٓػاٟٚ ايؿٗرل غٝذُْٛس ؾطٜٚس 
أْكاض ٖصٙ املسضغ١ يف تؿػرلِٖ يًػًٛى اإلدطاَٞ خاق١ ٚايػًٛى اإلْػاْٞ بٛد٘ عاّ تؿػرلات 

ٚشيو بٛدٛز قطاع زا٥ِ , ْؿػ١ٝ قه١ شات ق١ً بكٛض ايؿصٚش ايعكًٞ ٚايٓؿػٞ ٚايعكس ايٓؿػ١ٝ
بسٚض املٛاظ١ْ بني ايطغبات  (ايصات أٚ األْا)عٝح تكّٛ ؾٝ٘  (ايصات ايعًٝا)ٚ  (ايصات ايسْٝا)بني 

ؾإشا لشت يف ايتٛؾٝل بٝٓٗا ؾإٕ , املدتًؿ١ املٓبعج١ َٔ ؾٗٛات ايصات ايسْٝا ٚ أٚاَط ايصات ايعًٝا 
ايػًٛى ٜكبح َٓػذُا ٚبعهػ٘ ٜكبح ايػًٛى َهططبا ٚؾاشا ٚقس ٜتشٍٛ َع َطٚض ايعَٔ إىل 

إشٕ ضأٟ املسضغ١ ايٓؿػ١ٝ يف تؿػرل ايػًٛى اإلدطاَٞ ٜكّٛ ع٢ً ْعط١ٜ ايهبت  . 1غًٛى إدطاَٞ
ؾإْٗا " أزيط"يًطغا٥ب ٚايؿٗٛات اييت تػبب عكسّا شات طابع قا٥ِ ع٢ً ايؿعٛض بايٓكل ع٢ً ضأٟ 

تؤثط يف غًٛى اإلْػإ ٚيف غالَت٘ ايعك١ًٝ َٚٔ ثِ ؼسخ إنططابات بني األْا ٚايصات ايسْٝا 
ؾٗٞ تععٟ أغباب ايػًٛى اإلدطاَٞ اىل ايعكس ,ٚايصات ايعًٝا س٦ٕٓٝص تعٗط آثاض شيو بػًٛى إدطاَٞ 

ايٓؿػ١ٝ املهبٛت١ يف ايالؾعٛض ٚاييت تٛد٘ غًٛى اإلْػإ اىل إضتهاب اؾطمي١ زٕٚ ٚعٞ َٓ٘ أٚ 
ؾعٛضٜا نإ أٚ , ٜٚط٣ ؾطٜٚس إٕ أٟ غًٛى يس٣ اإلْػإ تهُٔ ٚضا٥٘ زاؾع َعني  . 2إزضاى

ٚ  (ايصات ايسْٝا)أٟ ايكطاع بني - ْٚتٝذ١ ايتشًٌٝ ايػابل ؾٓبات ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ, الؾعٛضٜا
إَا تػًٝب ايٓؿؼ شات , ؾإٕ ايباعح أٚ ايساؾع ٚضا٤ ايػًٛى اإلدطاَٞ أسس أَطٜٔ – (ايصات ايعًٝا)

أٚ , ايؿ٠ٛٗ بػبب عسّ ٚدٛز ايصات ايعًٝا أٚ نعؿٗا عٔ أزا٤ َُٗتٗا يف ايطقاب١ ٚايطزع
ٚقس , يًٓععات ايػطٜع١ٜ ٚاملٍٝٛ ايؿطط١ٜ يف ايالؾعٛض عٝح ٜكشب شيو عكس ْؿػ١ٝ " األْا"نبت

 .    3ٜؤزٟ شيو إىل إضتهاب اؾطمي١

 

 املسضغ١ اإلدتُاع١ٝ يف تؿػرل ايػًٛى اإلدطاَٞ/ املطًب ايجايح

      يف ايٓكـ األٍٚ َٔ ايكطٕ ايتاغع عؿط تٛيس َا ٜػ٢ُ بايتؿػرل اإلدتُاعٞ يًعاٖط٠ 
ٖٚٞ اييت تؿػط اؾطمي١ نعاٖط٠ إدتُاع١ٝ قبٌ إٔ تهٕٛ ظاٖط٠ ؾطز١ٜ ٚشيو بعس , اإلدطا١َٝ 

 ٚإْتؿاض َٓٗر ايؿًٝػٛف ايؿطْػٞ أٚدػت 1826ظٗٛض اإلسكا٤ات ايؿطْػ١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يف عاّ 
                                                           

1
 .250ص - انًشجغ انغاتك, عهًٛاٌ ػثذانًُؼى عهًٛاٌ . د-  
2

 .186 ص –انًشجغ انغاتك , ػثذانجثاس ػشٚى . د-  
3

 .74ص - انًشجغ انغاتك, ػهٙ ػثذانمادس ٔ فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ .د-  
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َٔ خالٍ نتاب٘ املهٕٛ َٔ غت١ أدعا٤  Aujuste Compte" ( "1803 – 1842 )نْٛت 
ايكا٥ِ ع٢ً املالسع١ ٚايتذطٜب ؾهاْت ايٓٛا٠ األٚىل يٓؿأ٠  (زضٚؽ ايؿًػؿ١ ايٛنع١ٝ  )بعٓٛإ 

  .1عًِ اإلدتُاع أٚ َا أطًل عًٝ٘ نْٛت ايطبٝع١ اإلدتُاع١ٝ 

    إٕ ؾؿٌ ايٓعطٜات ايبٝٛيٛد١ٝ يف إعطا٤ تؿػرل زقٝل ألغباب ايػًٛى اإلدطاَٞ بإنتؿا٥ِٗ يف 
, زضاغاتِٗ ع٢ً داْب ٚاسس يًؿطز ٖٚٛ اؾاْب ايتهٜٛين أٚ اؾػُاْٞ ٚأثطٙ ع٢ً غًٛى ايؿطز
ٚإغؿاشلِ زٚض ايعٛاٌَ اـاضد١ٝ ٚايب١٦ٝ اإلدتُاع١ٝ اييت  ؼٝط بايؿطز تعطض يٓكس ؾسٜس َٔ 

بعض ايعًُا٤ ٚأز٣ إىل ظٗٛض املسضغ١ اإلدتُاع١ٝ ٚاييت أْبجكت َٓٗا ْعطٜات َتعسز٠ تؿػط   قبٌ
ايػًٛى اإلدطاَٞ ٚتطدع٘ إىل عٛاٌَ خاضد١ٝ ال تتعًل بايؿطز ٚيهٔ تتكٌ مبا وٝط ب٘ َٔ 

ست٢ إٕ يَٛدلٚظٚ ٖٚٛ ضا٥س املصٖب ايبٝٛيٛدٞ , عٛاٌَ إدتُاع١ٝ تسؾع٘ إىل إضتــهاب اؾطمي١ 
أنطط اىل اإلعذلاف بٗصا ايٓكس ٚأؾاض اىل أ١ُٖٝ ايعٛاٌَ اإلدتُاع١ٝ يف تؿػرل ايػًٛى اإلدطاَٞ يف 

 .2َؤيؿات٘ األخرل٠ 

      ٜتب٢ٓ املسضغ١ اإلدتُاع١ٝ يف تؿػرل ايػًٛى اإلدطاَٞ ؾهط٠ ض٥ٝػ١ٝ ٖٚٞ إٕ ايػًٛى 
ٚقس , اإلدطاَٞ ىهع يٓؿؼ ايكٛاعس اييت ؽهع شلا مجٝع ايعٛاٖط األخط٣ يف ايػًٛى ايبؿطٟ 

بعؽ لِ ٖصٙ املسضغ١ خالٍ ايكطٕ ايتاغع عؿط عٓسَا بسأ ايباسجٕٛ زضاغ١ أغباب اؾطمي١ يف 
بعباض٠ أخط٣ بٝإ َس٣ تأثط األؾطاز بايهػٛط ايب١ٝ٦ٝ املدتًؿ١ اييت , ايب١٦ٝ احملٝط١ باجملطّ

َٚٔ أبطظ ضٚاز عًُا٤ ٖصٙ املسضغ١ ِٖ عًُا٤ األَطٜهإ ست٢ زلٝت املسضغ١ . ٜتعطنٕٛ شلا
ٚقس أخصت املساضؽ اإلدتُاع١ٝ بعسا دسٜسا ع٢ً ٜس  . 3(غًٝني ٚ غصضالْس ٚ ضنًؼ )بإزلِٗ ِٖٚ 

ٖؤال٤ ايعًُا٤ ٚاييت مل تػؿٌ اإلؾاض٠ اىل ايعٛاٌَ ايعه١ٜٛ أٚ ايٓؿػ١ٝ يف إضتهاب ايػًٛى اإلدطاَٞ 
ٚاْبجكت َٓٗا عس٠ ْعطٜات نٓعط١ٜ  , إال أْٗا دعًت٘ يف املطتب١ ايجا١ْٝ بعس ايعٛاٌَ اإلدتُاع١ٝ

ٚيهٔ ٖصٙ املسضغ١ أٜها , تكاضع ايجكاؾات ٚ ْعط١ٜ املدايط١ يف تؿػرل ايػًٛى اإلدطاَٞ  
تعطنت يًٓكس بػبب عسّ إساطتٗا بهاؾ١ دٛاْب ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ ؾهاْت تٗتِ ظاْب ٚتػؿٌ 

  .4داْبا أخط مما َٗس يعٗٛض َسضغ١ اإلػاٙ ايتهاًَٞ يف تؿػرل ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ

                                                           
1

 .5 ص –انًشجغ انغاتك , أحًذ نطفٙ انغٛذ . د-  
2

 .154ص - انًشجغ انغاتك, أيٍٛ يظطفٗ يحًذ . د-  
3

 .ٔيا تؼذْا 149 ص –انًشجغ انغاتك , ػثذانكشٚى َظاس . د-  
4

 .ٔيا تؼذْا  79 ص –انًشجغ انغاتك , ػهٙ ػثذانمادس لٕٓجٙ ٔ فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ . د-  
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 املسضغ١ ايتها١ًَٝ يف تؿػرل ايػًٛى اإلدطاَٞ/ املطًب ايطابع

     بعس قكٛض املساضؽ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ يف إعطا٤ تؿػرل زقٝل يًػًٛى اإلدطاَٞ ظٗطت 
املسضغ١ ايتها١ًَٝ ٚاغتٓست يف تؿػرلٖا يًػًٛى اإلدطاَٞ اىل تػط١ٝ ناؾ١ اؾٛاْب املتعًك١ 

ٚقايٛا َٔ املػتشٌٝ ايبشح عٔ زٚاؾع اإلدطاّ زٕٚ اإلساط١  , بايؿطز ٚايعٛاٌَ املتعًك١ بايب١٦ٝ 
أٟ البس َٔ اإلٖتُاّ بايعٛاٌَ ايساخ١ًٝ يًؿطز ٚايعٛاٌَ   , بايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ اييت عاؾٗا اجملطّ 

َٚٔ ضٚاز ٖصٙ , اـاضد١ٝ املتعًك١ بب٦ٝت٘ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إىل تؿػرل زقٝل يًػًٛى اإلدطاَٞ 
 . 1املسضغ١ ايعامل اإلٜطايٞ اْطٜهٛ ؾرلٟ 

ؾاؾطمي١ تكع سُٝٓا تتٛاؾط عٛاٌَ ْابع١ ,     ؼع٢ ٖصٙ املسضغ١ بتأٜٝس َععِ عًُا٤ اإلدطاّ 
, َٔ ايؿطز َٚٔ اجملتُع َعّا يتهٜٛٔ غًٛى إدطاَٞ ٜهٕٛ مبجاب١ ايعطف احملطى يًعٛاٌَ األخط٣
, ٚيهٔ يٝؼ َٔ اؿتُٞ عٓسَا تتٛاؾط ْؿؼ ايعطٚف ٚايعٛاٌَ يف ؾذل٠ أخط٣ إٔ ؼسخ دطمي١ 

ٚإٕ زٚض نٌ ٚاسس َٔ ٖصٙ ايعٛاٌَ يٝؼ ٚاسسا . ؾاألخرل٠ ْتاز يًعٛاٌَ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ َعّا
ؾكس تتػًب ايعٛاٌَ ايؿطز١ٜ ايعه١ٜٛ عٓس بعض األؾطاز ٚقس تتػًب , بايٓػب١ يهاؾ١ األؾطاز 

ٚميهٔ ايٓعط شلصٙ ايعٛاٌَ نعالق١ تٓاغب عهػٞ ؾهًُا اؾتس , ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ عٓس اؾطاز اخطٜٔ 
  .2تأثرل أسس ايعٛاٌَ نعـ تأثرل األخط ٚايعهؼ قشٝح 

      ٜٚط٣ ؾرلٟ إٕ اؾطمي١ ٖٞ مثط٠ تؿاعٌ ثالث١ أْٛاع َٔ ايعٛاٌَ اإلدطا١َٝ أٚشلا ايعٛاٌَ 
يٛد١ٝ املتعًك١ بؿدل اجملطّ ناـكا٥ل ايعه١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ ي٘ أٚ املتعًك١ ثواألْجطٚ

ٚثاْٝٗا ايعٛاٌَ . باملُٝعات ايؿدك١ٝ نايػٔ ٚاؾٓؼ ٚايٓٛع ٚامل١ٓٗ ٚاؿاي١ اإلدتُاع١ٝ 
ايطبٝع١ٝ ٚاؾػطاؾ١ٝ املطتبط١ بايب١٦ٝ نايعطٚف اؾ١ٜٛ ٚطبٝع١ ايذلب١ ٚتأثرل ايؿكٍٛ األضبع١ 

ٚثايجٗا ايعٛاٌَ اإلدتُاع١ٝ ٖٚٞ نٌ ايعٛاٌَ اـاضد١ٝ . اخل...ٚتػرل املٓار ٚاإلْتاز ايعضاعٞ 
ناملعتكسات ايس١ٜٝٓ أٚ ايطأٟ ايعاّ أٚ تطنٝع , املتعًك١ بايب١٦ٝ اإلدتُاع١ٝ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا اجملطّ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ .اخل ...ايػهإ أٚ اإلْتاز ايكٓاعٞ ٚايٓعاّ ايػٝاغٞ ٚاإلقتكازٟ ٚايتعًُٝٞ 
ؾرلٟ مل ٜكع يف خطأ ُأساز١ٜ ايتؿػرل يًػًٛى اإلدطاَٞ إال أْ٘ أعط٢ ايعٛاٌَ ايطبٝع١ٝ 

                                                           
1

 .178 ص –انًشجغ انغاتك , أيٍٛ يظطفٗ يحًذ . د-  
2

 .296ص - انًشجغ انغاتك , عهًٛاٌ ػثذانًُؼى عهًٛاٌ . د-  
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ٚاإلدتُاع١ٝ املكاّ األٍٚ بإعتباضٖا احملطى يسؾع اجملطّ اىل اؾطمي١ ٚمل ٜٓهط ايعٛاٌَ ايبٝٛيٛد١ٝ 
  . 1ٚأُٖٝتٗا يف شيو أٜها 

 

 

 "الفصل الجاىي"

 التدابري اإلحرتازية

 

إىل -       ْتٓاٍٚ يف ٖصا ايؿكٌ زضاغ١ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ نٛغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ َهاؾش١ اؾطمي١
ملٛاد١ٗ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ايها١َٓ يف ؾدل اجملطّ يًكها٤ ع٢ً ايعٛاٌَ - داْب ايعكٛب١

ٚإبتسا٤ّ هب إ ال نًط بني ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ مبعٓاٖا . ايساؾع١ يسٜ٘ اىل عٛز٠ إضتهاب اؾطمي١
املتكسّ ٚبني ايتسابرل األ١َٝٓ أٚ اييت تطًل يف بعض األسٝإ ايتسابرل ايٛقا١ٝ٥ اييت تتدصٖا ايسٍٚ 

يف بعض اؿاالت ملٓع اؾطمي١ قبٌ ٚقٛعٗا ٖٚٞ اإلدطا٤ات اييت ْل عًٝٗا قإْٛ أقٍٛ 
 .3املتعًك١ بايتعٗس عؿغ ايػالّ ٚسػٔ ايػًٛى  , 2احملانُات اؾعا١ٝ٥ ايعطاقٞ

    ٚإىل ٚقت قطٜب ناْت ايعكٛب١ ٖٞ اؾعا٤ اؾٓا٥ٞ ايٛسٝس نطز ؾعٌ إدتُاعٞ ػاٙ اؾطمي١ 
إال إٔ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اؿسٜج١ مل تهتؿٞ بايعكٛب١ ٚسسٖا يف غبٌٝ محا١ٜ اجملتُع َٔ , ٚاجملطّ

اؾطمي١ بٌ ساٚيت إهاز ٚغ١ًٝ أخط٣ ملٛاد١ٗ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ إستُاٍ إضتهاب 
ٚإشا ناْت ايعكٛب١ تؤزٟ زٚضٖا يف ضزع اؾاْٞ ٚإٜالَ٘ ٚؼكل قسضا , اؾاْٞ دطمي١ يف املػتكبٌ 

َٔ األغطاض املػتٗسؾ١ َٓٗا إال أْٗا يف بعض اؿاالت ناجملطّ اجملٕٓٛ أٚ ايكػرل أٚ َعتازٟ 
اإلدطاّ ال تؿٞ ٚسسٖا بٗصا ايػطض ٚيصيو ناْت ايٛغ١ًٝ ايجا١ْٝ ٖٞ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ اييت ْازت 

 .4بٗا املسضغ١ ايٛنع١ٝ اإلٜطاي١ٝ بإعتباضٖا ٚغ١ًٝ زؾاع إدتُاعٞ نس اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ 
    

                                                           
1

 .213 ص –انًشجغ انغاتك , ػثذانكشٚى َظاس . د-  
2

 .انًؼذل 1971نغُح  23ٔيا تؼذْا يٍ لإٌَ أطٕل انًحاكًاخ انجضائٛح انؼشالٙ سلى  317أَضش َض انًٕاد -  
3

 .452 ص –انًشجغ انغاتك , انًحايٙ يحغٍ َاجٙ -  
4

 .445 ص –انًشجغ انغاتك , فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ . د-  
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 ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ بأْٗا تكّٛ ع٢ً ؾًػؿ١ ٚاقع١ٝ تٗسف اىل محا١ٜ اجملتُع َٔ 
خالٍ إقالح ايؿطز اؾاْٞ ٚتكٛمي٘ ٖٚٞ بٗصا تتُاؾ٢ َع ايٓعطٜات ايع١ًُٝ يف تؿػرل ايعاٖط٠ 

اإلدطا١َٝ ٚتٗتِ باألغباب اؿكٝك١ٝ يإلدطاّ عٓس ايؿدل َطتهب اؾطمي١ ٚتكسّ ايعالز املٓاغب 
ْٚعطا شلصٙ األ١ُٖٝ غاضعت ايتؿطٜعات ايٛنع١ٝ اؿسٜج١ يألخص بٓعط١ٜ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ . ي٘

 . 1بؿهٌ َتؿاٚت ؾُٝا بٝٓٗا عٝح أقبح َٔ املػتشٌٝ تكطٜبا ألٟ تؿطٜع دٓا٥ٞ إٔ ٜتذاًٖٗا 
 

    ٚبايطغِ َٔ ٖصا ؾإٕ َععِ ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ تؿػح فاال أٚغع يًعكٛبات نٛغ١ًٝ ضزع َٔ 
ٚبًٛؽ ٖصٜٔ اشلسؾني ٜهٕٛ بايعكٛب١ أنجط مما , د١ٗ َٚٔ د١ٗ أخط٣ إضنا٤ ؾعٛض ايٓاؽ بايعسٍ 

ٜهٕٛ بايتسبرل اإلسذلاظٟ شلصا لس أنجط ايتؿطٜعات ٜعٛيٕٛ ع٢ً ايعكٛب١ نٛغ١ًٝ ض٥ٝػ١ٝ ملهاؾش١ 
اؾطمي١ ًٜٚذ٦ٕٛ اىل ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ نٛغ١ًٝ ثا١ْٝ تػاْس ايعكٛب١ ٚتتالؾ٢ قكٛضٖا يف بعض 

 . 2اؿاالت 
  

 :-   ْتٓاٍٚ يف ٖصا ايؿكٌ زضاغ١ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ يف مخػ١ َباسح نايتايٞ 
 َا١ٖٝ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ:     املبشح األٍٚ

 ؾطٚط ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ:    املبشح ايجاْٞ 
 أْٛاع ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ:     املبشح ايجايح 
 أسهاّ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ:     املبشح ايطابع 

 َٛقـ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ َٔ ايتسابرل:     املبشح اـاَؼ 
  
 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .3 ص –انًشجغ انغاتك , ذثاَٙ صٔاػ ستٛؼح -  
2

 .510 ص – 1992تغذاد , يطثؼح انضياٌ –انمغى انؼاو - ششح لإٌَ انؼمٕتاخ, فخش٘ ػثذانشصاق طهثٙ انحذٚصٙ. د-  
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 "املبخح األول"

 ماٍية التدابري اإلحرتازية

 

    يًشسٜح عٔ َا١ٖٝ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ عًٝٓا إٔ ْتططم إىل ْؿأتٗا ٚخكا٥كٗا ٚأغطانٗا ٚشيو 
نكل املطًب األٍٚ يٓؿأ٠ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ٚايجاْٞ يتعطٜؿٗا ٚ بٝإ , يف ثالث١ َطايب 

 :خكا٥كٗا ٚلعٌ املطًب األخرل يبٝإ أغطانٗا 

 

 

 "املطلب األول"

 ىصأة التدابري اإلحرتازية

     ٜطدع ايؿهٌ يف إبتهاض ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ اىل املسضغ١ ايٛنع١ٝ نُا أغًؿٓا ٚتأقًٝٗا ٚدعًٗا 
إال إٔ , نٛغ١ًٝ دعا٤ أخط٣ إىل داْب ايعكٛب١ ٚظٗٛضٖا نٓعط١ٜ عا١َ شلا أسهاّ ٚقٛاعس 

اجملتُعات ايكسمي١ أٜها عطؾت بعض ايٓعِ املؿاب١ٗ يًتسابرل اإلسذلاظ١ٜ اييت ناْت تؿتكط إىل 
ٚعطؾت عكٛبات , املباز٤٣ ايؿهط١ٜ ٚاألغؼ ايع١ًُٝ اييت تٓعُٗا نايصٟ ٜٛدس يف ايٛقت اؿانط 

ؼتٟٛ ع٢ً َع٢ٓ ايسؾاع عٔ اجملتُع نس اـطط اإلدطاَٞ احملتٌُ يف املػتكبٌ َٚجاٍ ع٢ً شيو 
ٚقطع ٜس ايطبٝب ايصٟ ٜهٕٛ غببا يف ٚؾا٠ املطٜه١ , تؿٜٛ٘ ٚد٘ املطأ٠ ايعا١ْٝ يف َكط ايكسمي١ 

ٚعطؾت اجملتُعات ايكسمي١ ساالت ناْت تؿهٌ خطٛض٠ إدطا١َٝ ٚنإ ُٜعَٗس , يف قإْٛ محٛضابٞ 
نشاي١ ايتؿطز يف املكط ايكسمي١ ٚدٓح االطؿاٍ يس٣ اإلغطٜل , َٔ ٜتكـ بٗا َطتهبا ؾطمي١ 

  .1ٚايصٟ نإ ٜعاقب عًٝ٘ باإلعساّ 

     إال إٔ ايتسابرل نٓعاّ قا٥ِ بصات٘ إىل داْب ايعكٛبات ظٗطت ألٍٚ َط٠ يف َؿطٚع قإْٛ 
سٝح " Stoos" ٜٚعٛز ايؿهٌ يف ٚنع٘ إىل ايؿكٝ٘ غتٛؽ 1894ايعكٛبات ايػٜٛػطٟ يػ١ٓ 

 " "Von Lisztأزضز ْعاّ ايتسابٝــط يف تًو املؿطٚع ٚقس أغتشػٔ ايؿكٝــــ٘ ؾٕٛ يٝػت 
                                                           

1
 .118ص - 2009 –انطثؼح األٔنٗ - األسدٌ,  داس ٔائم –يثادٖء ػهى انؼماب , يحًذ ػثذاهلل انٕسٚكاخ . د-  
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بهِ ايتسابرل , إٕ ايؿكٌ ايكاضّ بني ايٛقا١ٜ ٚايعكاب قس قدل" ع٢ً تًو اـط٠ٛ بكٛي٘  ٚأثٓــــ٢ 
ٚإْٞ نأٟ , اإلسذلاظ١ٜ اىل قإْٛ ايعكٛبات يف َؿطٚع غتٛؽ ايصٟ ٖذط شيو ايؿكٌ ايتكًٝسٟ 

 .1" ؾدل أخط أسٝٞ بهٌ غطٚض ٖصا اإلبتساع اؿاؾٌ بايٓتا٥ر اشلا١َ

     َٚٔ ثِ أخصت ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ إزخاٍ ايتسابرل اىل قٛاْٝٓٗا بؿهٌ َػتذل ؼت إغِ 
ايعكٛب١ ٚيهٔ بعس شيو بسأت زٍٚ َتعسز٠ بتكٓٝٓٗا يف قٛاْٝٓٗا نايكإْٛ اإلٜطايٞ ٚايكإْٛ االملاْٞ 

  .2ٚاالْهًٝعٟ ٚايسمناضنٞ ٚايًبٓاْٞ ٚايػٛضٟ ٚايعطاقٞ ٚنجرل َٔ ايسٍٚ األخط٣

    ٚقس بطظت ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ يف َٓاقؿات املؤمتطات ايسٚي١ٝ ناملؤمتط ايسٚيٞ يكإْٛ ايعكٛبات 
 ٚايصٟ قطض إٕ ايعكٛب١ ٚسسٖا ال تهؿٞ إلستٝادات ايسؾاع 1926املٓعكس يف بطٚنػٌ غ١ٓ 

" ؾرلٟ" ٚايصٟ قسّ ؾٝ٘ ايعامل 1928ٚنصيو املؤمتط ايسٚيٞ املٓعكس يف ضَٚا غ١ٓ , اإلدتُاعٞ 
 ٚايصٟ مت ؾٝ٘ 1930ٚاملؤمتط ايسٚيٞ يعًِ ايعكاب يف بطاؽ غ١ٓ , تكطٜطا عٔ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ 

  . 3تكػِٝ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ اىل تسابرل ؾدك١ٝ َاْع١ يًشط١ٜ ٚأخط٣ َكٝس٠ شلا 

 

 "املطلب الجاىي"

 تعريف التدابري اإلحرتازية و بياٌ خصائصَا

   ميهٔ تعطٜـ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ بأْٗا فُٛع١ َٔ اإلدطا٤ات ايعالد١ٝ اييت ٜطقسٖا اجملتُع 
ملٛاد١ٗ ساالت اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ٜٚٛقعٗا ايكانٞ قٗطا ع٢ً َٔ أضتهب َٔ أقشابٗا بايؿعٌ 

أٚ ٖٞ دعا٤ دٓا٥ٞ ٜتُجٌ يف فُٛع١ َٔ اإلدطا٤ات اييت ٜكطضٖا ايكإْٛ  . 4دطمي١ إتكا٤ا آلثاضٖا 
  . 5ٜٚككس بٗا َٛاد١ٗ ٖصٙ اـطٛض٠ , ٜٚٛقعٗا ايكانٞ ع٢ً َٔ تجبت خطٛضت٘ اإلدطا١َٝ 

 
 :-مما غبل ٜتبني يٓا إٕ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ٜتُٝع بعس٠ خكا٥ل أُٖٗا 

                                                           
1

  .406ص  - 1998,دٌٔ ركش ػذد انطثغ, تغذاد –يطثؼح انفرٛاٌ ,انمٕاػذ انؼايح فٙ لإٌَ انؼمٕتاخ انًماسٌ, أكشو َشأج اتشاْٛى . د-  
2

 .445 ص –انًشجغ انغاتك , يحًذ صكٙ أتٕ ػايش . د-  
3

 .119 ص –انًشجغ انغاتك ,  يحًذ ػثذاهلل انٕسٚكاخ . د-  
4

 .341 ص –انًشجغ انغاتك ,  يحًذ صكٙ أتٕ ػايش. د-  
5

 .461 ص –انًشجغ انغاتك , َظاو ذٕفٛك انًجانٙ . د-  
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 :ايطابع ايؿطزٟ يًتسابرل / ايؿطع االٍٚ 

    ٜطتبط ؾطض ايتسبرل اإلسذلاظٟ باـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ٚدٛزا ٚعسَا ٖٚٞ أٟ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ 
ٚظٚاشلا ٜهٕٛ غببا , ؾُت٢ ٚدس اـطٛض٠ تعني ؾطض ايتسبرل ملٛادٗتٗا , 1َعٝاض ٚأغاؽ ؾطنٗا

ٚخالق١ شيو إٕ أٟ تػرل ٜططأ ع٢ً اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ٜػتًعّ تبعا يصيو . إلْكها٤ ايتسبرل 
ؾايتسبرل  . 2تعسٌٜ يف ايتسبرل اإلسذلاظٟ غٛا٤ َٔ سٝح ايٓٛع أٚ املس٠ أٚ نٝؿ١ٝ تٓؿٝصٖا 

اإلسذلاظٟ تٓؿص ع٢ً ؾدل َعني بايصات يعالز خطٛضت٘ اإلدطا١َٝ ٖٚصا َا ميٝعٖا عٔ اإلدطا٤ات 
ايٛقا١ٝ٥ اييت تتدصٖا ايسٚي١ بؿهٌ عاّ ملٓع ٚقٛع اؾطمي١ َٔ د١ٗ ٚاإلدطا٤ات املتدص٠ َٔ قبٌ 

  .3ايؿطط١ يف اجملتُع قبٌ ٚقٛع اؾطمي١ َٔ د١ٗ أخط٣ 
 

 :خهٛعٗا ملبسأ ايؿطع١ٝ / ايؿطع ايجاْٞ 
    ال هٛظ ؾطض ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ زٕٚ ٚدٛز ْل تؿطٜعٞ وسز شيو َجً٘ َجٌ ايعكٛب١ 

 4ؽهع ملبسأ ايؿطع١ٝ ألْ٘ أسس٣ قٛض اؾعا٤ اؾٓا٥ٞ ؾالبس َٔ ؼسٜسٙ ٚتعٝٓ٘ بٓل قاْْٛٞ
ألٕ ؾطنٗا ميؼ اؿطٜات ايؿطز١ٜ يإلْػإ ٚإخهاعٗا ملبسأ ايؿطع١ٝ شلا أ١ُٖٝ نبرل٠ سؿاظا . 

َٚٔ اـطٛض٠ مبهإ عسّ إخهاعٗا يٓل تؿطٜعٞ ٚشيو يهجط٠ . ع٢ً سط١ٜ ايؿطز ٚنطاَت٘
يصا قطض املؿطع ايعطاقٞ  . 5ايسعا٣ٚ املطايب١ بؿطض ايتسبرل زٕٚ إضتهاب ايؿدل ؾطمي١ غابك١ 

  6" ٚال هٛظ تٛقٝع عكٛبات أٚ تسابرل إسذلاظ١ٜ مل ٜٓل عًٝٗا ايكإْٛ" .....ايعطاقٞ بأْ٘ 
 

    إٕ اِٖ َعاٖط ٖصٙ اـاق١ٝ ٖٛ تٛيٞ املؿطع ؼسٜس قا١ُ٥ ايتسابرل اييت هٛظ ؾطنٗا عٝح 
تٓشكط غًط١ ايكانٞ بإختٝاض ايتسبرل املٓاغب َٔ بٝٓٗا ٚال هٛظ ي٘ إ ٜؿطض تسبرلا مل ٜٓل 

ٚع٢ً املؿطع أٜها إٔ ٜبني عٓاقط اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ْٚٛع اؾطمي١ أٚ , عًٝ٘ املؿطع إبتسا٤ا 
ٚطاملا إٔ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ َطنب١ , اؾطا٥ِ اييت ٖٞ قٌ ايتشطٟ عٔ اـطٛض٠ َٚٔ ثِ ؾطنٗا 

                                                           
1

 .انًؼذل 1969نغُح  111انفمشج األٔنٗ يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انؼشالٙ انُافز سلى  ,103أَظش َض انًادج -  
2

 .448 ص –انًشجغ انغاتك , فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ . د-  
3

 .443 ص – انًشجغ انغاتك  ,يحًذ صكٙ أتٕ ػايش . د-  
4

ال ٚجٕص ذٕلٛغ ذذتٛش إحرشاص٘ إال فٙ األحٕال ٔتانششٔط انًُظٕص - 2" يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انؼشالٙ انُافز  103ُٚض انفمشج انصاَٛح يٍ انًادج -   

 ."ػهٛٓا فٙ انمإٌَ
5

 .120 ص –انًشجغ انغاتك , يحًذ ػثذاهلل انٕسٚكاخ . د-  
6

 .أَظش َض انًادج األٔنٗ يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انؼشالٙ-  
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ايعٓاقط ٚال ميهٔ سكطٖا نٌ شيو ميًٞ بعض املط١ْٚ ع٢ً َبسأ ايؿطع١ٝ أثٓا٤ تطبٝكٗا يًتسابرل 
عسّ ضدع١ٝ ْكٛقٗا َا مل , َٚٔ ْتا٥ر خهٛع ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ملبسأ ايؿطع١ٝ. 1اإلسذلاظ١ٜ 

َٔ قإْٛ ايعكٛبات  (5)تهٔ يف َكًش١ املتِٗ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ يًعكٛب١ سٝح تٓل املاز٠ 
ٚتػطٟ ع٢ً ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ األسهاّ املتعًك١ بايعكٛبات َٔ )ايعطاقٞ يف ايؿل ايجاْٞ َٓٗا

 .    2(سٝح عسّ ضدعٝتٗا ٚغطٜإ ايكإْٛ األقًح يًُتِٗ
 

   
 :ػطز ايتسابرل َٔ َبسأ املػؤٚي١ٝ األخالق١ٝ / ايؿطع ايجايح 

    إٕ املػؤٚي١ٝ األخالق١ٝ تٛدب تٛؾط ايككس اؾٓا٥ٞ يس٣ اجملطّ أٟ تٛؾط ايطنٔ املعٟٓٛ يف 
اؾطمي١ بعهؼ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ اييت تؿطض ملٛاد١ٗ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ايها١َٓ يس٣ ايؿدل 

َٚٔ ايبسٜٗٞ إٔ ايعكٛب١ ال تؿطض إال ع٢ً ؾدل , اؾاْٞ يػطض عالدٗا ٚمحا١ٜ اجملتُع َٓ٘
ٜتُتع بتشٌُ املػؤٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ أٟ إٔ ٜهٕٛ ناٌَ اإلزضاى ٚايتُٝٝع ٚيهٔ ايتسبرل اإلسذلاظٟ 

ٖٚصا ٜؤزٟ اىل ػطز ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ َٔ , ميهٔ ؾطن٘ ع٢ً عسميٞ األ١ًٖٝ ناجملٕٓٛ ٚايكػرل 
املػؤٚي١ٝ األخالق١ٝ مما ٜذلتب عًٝ٘ ْتا٥ر ١َُٗ أٚشلا عسّ ٚدٛز قكس األٜالّ يف ايتسابرل 

اإلسذلاظ١ٜ نُا ٖٛ َتٛؾط يف ايعكٛب١ ٚإٕ نإ ٚدٛزٙ يف بعض أْٛاع ايتسابرل ايػايب١ أٚ املكٝس٠ 
يًشط١ٜ سانطا إال أْ٘ إٜالّ غرل َككٛز ٚشيو يعسّ إَهإ تطبٝل ايتسبرل َٔ زٕٚ ٚدٛزٙ يف 

ٚثاْٝٗا إػاٙ ايتسبرل مٛ املػتكبٌ أٟ إستُاٍ إضتهاب دطمي١ َٔ قبٌ اؾاْٞ , بعض اؿاالت 
ٚثايجٗا إٔ , يف املػتكبٌ ٚبصيو وكل ايتسبرل محا١ٜ اجملتُع َٔ خطٛض٠ اجملطّ املػتكب١ًٝ 

ايتسبرل ال ميؼ باملها١ْ اإلدتُاع١ٝ يًُذطّ ٚال ٜٓعط ايٝ٘ بإستكاض نُا ٖٛ اؿاٍ يف ايعكٛب١ ٚإمنا 
  .3ٜٓعط إيٝ٘ بأْ٘ ؾدل َطٜض ٜٚػتشل ايعالز 

 
 :      ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ شلا طابع ايكػط ٚاإلدباض/ ايؿطع ايطابع 

ؾايتسابرل ٚغ١ًٝ أغاغ١ٝ ,     مبع٢ٓ أْٗا تؿطض قٗطا ع٢ً اجملطّ أٚ شٟٚ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ 
َٔ داْب َٔ تؿطض -يًُذتُع يف قاٚي١ َهاؾش١ اؾطمي١ ؾٗٞ سل يًُذتُع ٜكابً٘ إيتعاّ 

                                                           
1

 .1315انًجهذ انصاَٙ ص - دٌٔ عُح طثغ, يُشٕساخ انحهثٙ انحمٕلٛح- 3 ط –انمغى انؼاو - ششح لإٌَ انؼمٕتاخ, يحٕد َجٛة حغُٙ . د-  
2

 .979ص - انًشجغ انغاتك,جًال إتشاْٛى انحٛذس٘. د-  
3

ص – 2011- جضائش- سعانح ياجغرٛش يمذيح انٗ جايؼح انحاض نخضش–انرذاتٛش اإلحرشاصٚح ٔذأشٛشْا ػهٗ انظاْشج اإلجشايٛح , َٕس انٓذٖ يحًٕد٘ -  

50  ٔ51.  
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باـهٛع شلا ضغُا عٔ إضازت٘ ٚضغبت٘ ؾٗٛ عالز ي٘ َٔ داْب ٚمحا١ٜ اجملتُع َٔ - عًٝ٘
  .1خطٛضت٘ َٔ داْب أخط 

 
 :ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ غرل قسز املس٠ / ايؿطع اـاَؼ 

    ال ميهٔ ؼسٜس َس٠ يًتسبرل اإلسذلاظٟ َكسَا َٔ قبٌ املؿطع أٚ ايكانٞ ؾُٗا هٗالٕ َس٣ 
ٝٓٓا أَط , خطٛض٠ ايؿدل ايصٟ غٝدهع شلا إلضتباط٘ ايٛثٝل باـطٛض٠ اإلدطا١َٝ  ؾايتسبرل نُا ب

ٚقس تطى أَط ؼسٜسٖا , َػتكبًٞ َٚٔ ايكعب ايتهٗٔ بايٛقت ايصٟ ٜعٍٚ ؾٝ٘ ٖصٙ اـطٛض٠ 
ٚقس أثاض ٖصا املبسأ دسال بني ايؿكٗا٤ سٍٛ . يًذ١ٗ املؿطؾ١ ع٢ً تٓؿٝص ايتسبرل زٕٚ ؼسٜس املس٠ 

إَها١ْٝ ايتٛؾٝل بٝٓٗا ٚبني َبسأ ايؿطع١ٝ ايصٟ ٜػتٛدب ؼسٜس َس٠ ايعكٛب١ ٚإٕ عسّ ؼسٜسٖا 
يصيو ؾأت بعض , ٜتعاضض َع سكٛم األؾطاز ٚسطٜاتِٗ ٜٚعتدل تعػؿا يف سكٛم احملهّٛ عًِٝٗ 

ايتؿطٜعات ٚساٚيت ايتٛؾٝل قسض املػتطاع بُٝٓٗا ؾٛنعت اؿس األع٢ً أٚ اؿس األز٢ْ ملس٠ 
َٚٓٗا املؿطع ايعطاقٞ سسز يف بعض اؿاالت اؿس األقك٢ ملس٠ ايتسبرل ٚيف ساالت , ايتسبرل 

  .2أخط٣ ٚنع اؿس األز٢ْ نُا غٓط٣ السكا عٓسَا ْتٓاٍٚ أْٛاع ايتسابرل يف ايكإْٛ ايعطاقٞ 
 

 :ايكبػ١ ايكها١ٝ٥ يًتسابرل اإلسذلاظ١ٜ /    ايؿطع ايػازؽ 
  ال هٛظ يػرل ايكها٤ تٛقٝع ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ؾٗٞ اييت تػتأثط بٗا ٚسسٖا إشا َا تٛاؾطت 
ايؿطٚط ايالظ١َ يتٛقٝع ٖصٙ ايتسابرل ٚال قالس١ٝ ال١ٜ د١ٗ إزاض١ٜ يف ؾطض ٖصٙ ايتسابرل ٚشيو 

قْٛا ؿكٛم األؾطاز ٚسطٜاتِٗ ٚنصيو ملا يًكها٤ زٚض ٚ خدل٠ يف تكسٜط اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ 
ٚقس أنست املؤمتط ايسٚيٞ يكإْٛ ايعكٛبات يف بطٚنػٌ غ١ٓ . ٚايتشكل َٔ ؾطط اؾطمي١ ايػابك١ 

ٚبايطغِ َٔ شيو لس إٕ ,  ع٢ً نطٚض٠ إختكام ايكها٤ يف تٛقٝع ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ 1926
بعض ايتؿطٜعات ٜعطٞ قالس١ٝ ؾطض بعض ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ اىل ايػًط١ اإلزاض١ٜ َجٌ إٜساع 

  .    3اجملطَني اجملاْني اىل املػتؿؿٝات ٚإغالم احملالت املدايؿ١ يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح اييت تٓعُٗا 
 

                                                           
1

 .442 ص –انًشجغ انغاتك , يحًذ صكٙ أتٕ ػايش. د-  
2

 .ٔيا تؼذْا 47 ص –انًشجغ انغاتك , َٕس انٓذٖ يحًٕد٘ -  
3

 .121 ص –انًشجغ انغاتك ,  يحًذ ػثذاهلل انٕسٚكاخ . د-  
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 "املطلب الجالح"

                             أغراض التدابري اإلحرتازية

     أغًؿٓا ؾُٝا َه٢ إٕ اشلسف َٔ ايتسبرل اإلسذلاظٟ ٖٛ ٖسف ٚقا٥ٞ ٜعٌُ ع٢ً َٛاد١ٗ 
ٚبصيو وكل ايطزع اـام ايصٟ , اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ يس٣ ايؿدل اجملطّ يػطض ايكها٤ عًٝٗا 

ؾهالُٖا ٜٗسؾإ اىل َٓع اؾطمي١ ٚمحا١ٜ اجملتُع َٔ , ٜؿذلى َع ايعكٛب١ يف ؼكٝل ٖصا ايػطض 
اجملطَني اـططٜٔ ٚيهٔ ايعكٛب١ شلا أٖساف أخط٣ اىل داْب ايطزع اـام ٖٚٞ ؼكٝل ايعساي١ 

ٚمبا إٔ اـطٛض٠ املطاز محاٜتٗا تتدص أؾهاٍ َتعسز٠ ٚدب إٔ ٜتدص ايتسبرل  . 1ٚايطزع ايعاّ 
ٖٚهصا ؾإٕ ايتسبرل ٜػع٢ ؿُا١ٜ اجملتُع بططم ٚٚغا٥ٌ َتٓٛع١ َٔ , َعاٖط َتٓٛع١ ؿُاٜتٗا 

 :أبطظٖا 

 ٚغ١ًٝ ايتأٌٖٝ/    ايؿطع االٍٚ 

   ٜككس بايتأٌٖٝ ايكها٤ ع٢ً َكسض ٚغبب خطٛض٠ اجملطّ يتُهٓ٘ بعس شيو َٔ ايعٛز٠ اىل 
ٚتكتهٞ شيو زضاغ١ ؾدك١ٝ اجملطّ ملعطؾ١ َكسض خطٛضت٘ ٚتعني , اجملتُع يٝهٕٛ ؾطزا غٜٛا 

ؾكس ٜهٕٛ اجملطّ َكابا مبطض . أغبابٗا َٚٔ ثِ ٚنع ايتسابرل ايعالد١ٝ أٚ ايتٗصٜب١ٝ ايالظ١َ ي٘ 
خطرل ٜػتػًِ ع٢ً أثطٙ يًسٚاؾع اإلدطا١َٝ ٜٚتشٍٛ ْؿػٝت٘ اىل ْؿػ١ٝ عسٚا١ْٝ ال ٜػتطٝع 

ٚتعٗط أ١ُٖٝ ايتسابرل ايعالد١ٝ يف ٖصٙ اؿاي١ ٚتؿكس املعا١ًَ ايعكاب١ٝ ؾعايٝتٗا ؾالبس يف , َكاَٚتٗا 
أَا إشا نإ َكسض اـطٛض٠ ٢ٖ ؾػاز ايكِٝ  . 2ٖصٙ اؿاي١ َعاؾ١ اجملطّ بايٛغا٥ٌ ايطب١ٝ 

 .اإلدتُاع١ٝ ؾٝذب عالد٘ بايططم ايذلب١ٜٛ ٚايتٗصٜب١ٝ   

 : ػطٜس اجملطّ َٔ ايٛغا٥ٌ املاز١ٜ /  ايؿطع ايجاْٞ 

ٖصٙ ايٛغ١ًٝ يٝػت تسابرل عالد١ٝ أٚ تٗصٜب١ٝ ٚإمنا تٓكب ع٢ً أؾٝا٤ شلا ق١ً ٚثٝك١ غطٛض٠    
 َجاٍ شيو إغالم احملٌ أٚ املؤغػ١  . 3اجملطّ ؾتذطٜسٙ َٔ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ قس تبعسٙ عٔ اؾطمي١

 

                                                           
1

 .451 ص –انًشجغ انغاتك , فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ . د-  
2

 .يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انؼشالٙ  105أَظش َض انًادج -  
3

  .53ٔ  52 ص  –انًشجغ انغاتك ,  انرذاتٛش االحرشاصٚح,ذثاَٙ صٔاػ ستٛؼح -  
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  .1اييت ٜػتػًٗا ايؿطز يف إضتهاب اؾطمي١ 

 :ٚغ١ًٝ إبعاز اجملطّ / ايؿطع ايجايح 

   قس تهٕٛ يف بعض األسٝإ تأٌٖٝ اجملطّ َػتشٝال ٚعالد٘ غا١ٜ يف ايكعٛب١ ٚيف ٖصٙ اؿاي١ 
ٜهعط ايكها٤ ايًذ٤ٛ اىل ٚغ١ًٝ إبعاز اجملطّ اـطط  ؿُا١ٜ  اجملتُع َٔ نطضٙ َٚجاٍ ع٢ً شيو 
إعتكاٍ اجملطّ املعتاز أٚ َٓع اإلقا١َ يف أَانٔ َع١ٓٝ أٚ إخطاز اجملطّ َٔ ايبالز إشا نإ أدٓبٝا 

ٚناْت ٖصٙ ايٛغ١ًٝ َٔ إبتساع املسضغ١ ايٛنع١ٝ سٝح أعتدلتٗا ٚغ١ًٝ زؾاع  عٔ اجملتُع َٔ 
ٚإَا إغت٦كاٍ اجملطّ ْؿػ٘ , خطٛض٠ اجملطّ بإغت٦كاٍ عٛاٌَ اإلدطاّ يسٜ٘ بايعالز أٚ ايتٗصٜب 

  .  2إشا مل ٜطد٢ عالد٘ 

 "املبخح الجاىي"

  شروط التدابري اإلحرتازية
    تؿذلى ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ بأْٛاعٗا املدتًؿ١ يف ؾططني عاَني ُٖٚا اؾطمي١ ايػابك١ ٚ تٛاؾط 

ٖٚصا ال ٜٓؿٞ إٕ يهٌ تسبرل ؾطٚط٘ اـاق١ ب٘ ٚاييت تػتدًل َٔ ْٛع ٚ , اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ 
َٔ ٖـصٙ ايٓاسٝـ١ ؽتـًـ ؾـطٚط ايتسابٝـط ؾُٝـا , زضد١ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ املطاز َٛادٗتٗا

ٚع٢ً نٌ ساٍ ؾالبس َٔ تٛؾط ايؿططني ايػابكني يف نٌ ايتسابرل ٚاييت غٓبشجُٗا يف .3بٝٓٗا 
 : َطًبني َػتكًني 

 " املطلب األول"

 اجلرمية السابكة

ٜؿذلط يػطض تٛقٝع تسبرل إسذلاظٟ عل ؾدل َعني غبل إضتهاب٘ ؾعال ٜعتدلٙ املؿطع       
دطمي١ غٛا٤ نإ ٖصا ايؿدل َػؤٚال عٓٗا أّ غرل َػؤٍٚ نايتسبرل اإلسذلاظٟ ايصٟ ٜؿطض ع٢ً 

عًٝ٘ ؾال هٛظ يًكانٞ , ؾإٕ ايطنٔ املعٟٓٛ غرل َطًٛب يف ساي١ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ , اجملٕٓٛ 

                                                           
1

 .يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انؼشالٙ 121أَظش َض انًادج -  
2

 .128 ص –انًشجغ انغاتك ,  يحًذ ػثذاهلل انٕسٚكاخ . د-  
3

 .1253 ص –انًشجغ انغاتك , يحًٕد َجٛة حغُٙ . د-  
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 .     1تٛقٝع أٟ تسبرل إسذلاظٟ ع٢ً ؾدل مل ٜطتهب دطمي١ َُٗا بًػت زضد١ خطٛضت٘ اإلدطا١َٝ 
ٚأغاؽ ٖصا اإلؾذلاط ٖٛ إسذلاّ اؿكٛم ايؿطز١ٜ يألؾدام ٚسطٜاتِٗ ٚشيو بإخهاع ايتسابرل 

َٚٔ د١ٗ أخط٣ قعٛب١ ضبط , اإلسذلاظ١ٜ ملبسأ ايؿطع١ٝ سؿاظا شلصٙ اؿكٛم ٚاؿطٜات َٔ د١ٗ 
ايتسبرل اإلسذلاظٟ نذعا٤ دٓا٥ٞ مبذطز إستُاٍ إضتهاب دطمي١ يف املػتكبٌ قس وكٌ ٚقس ال 

  . 2وكٌ 

     إال إٔ ٖصا ايؿطط تعطض يإلْتكاز َٔ قبٌ بعض ايعًُا٤ ِٖٚ ٜعتكسٕٚ مبا تطاٙ املسضغ١ 
, ايٛنع١ٝ اإلٜطاي١ٝ ع٢ً إٔ أغاؽ ؾطض ايتسبرل اإلسذلاظٟ ٖٛ تٛؾط ساي١ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ
عًٝ٘ ؾُٔ املُهٔ تٛقٝع ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ساٍ تٛاؾط اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ٖٚصٙ األخرل٠ قس 

ٜهؿـ عٓٗا مبذطز غًٛى َٓشطف قس ال ٜكٌ اىل زضد١ إضتهاب دطمي١ أٚ تكطف ٜؿهٌ قط١ٜٓ 
إش أْ٘ َٔ غرل املٓطكٞ اإلْتعاض ست٢ قٝاّ اجملطّ بإضتهاب  . 3أنٝس٠ ع٢ً قطب ٚقٛع دطمي١ 

ٜٚهٝـ أْكاض ٖصا , دطميت٘ َٚٔ ثِ إٜكاع ايتسبرل عًٝ٘ مما ٜؤزٟ اىل إؿام ايهطض باجملتُع 
ايطأٟ أٜها بإٔ ؾطط اؾطمي١ ايػابك١ ٜتعاضض َع طبٝع١ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ؾٗصٙ األخرل٠ تٓعط 

ٚإؾذلاط دطمي١ غابك١ ٜٛسٞ بٛدٛز ق١ً بٝٓ٘ , اىل املػتكبٌ بٗسف َٓع ٚقٛع دطا٥ِ َػتكب١ًٝ 
  .4ٚبني ايتسبرل ع٢ً أْ٘ دعا٤ شلا ٖٚٞ يٝؼ نصيو 

    ٚبايطغِ َٔ شيو ؾإٕ َععِ ايتؿطٜعات إٕ مل ٜهٔ مجٝعٗا قس أؾذلطت غبل إضتهاب دطمي١ 
ؾإٕ ؾطض ايتسابرل , يف ساي١ تٛقٝع تسبرل إسذلاظٟ ٚشيو محا١ٜ يًشكٛم ٚاؿطٜات ايؿطز١ٜ 

اإلسذلاظ١ٜ ٜٓطٟٛ ع٢ً غًب يًشط١ٜ أٚ تكٝٝسٙ َس٠ غرل قسز٠ ع٢ً ؾدل مل ٜطتهب دطمي١ ُٜعس 
َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ خهٛع ايتسابرل ملبسأ ايؿطع١ٝ ٜبني , عسٚإ خطرل ع٢ً اؿطٜات َٔ ْاس١ٝ

َا , باإلناؾ١ اىل شيو ٖٓايو إؾهاي١ٝ ٖٚٛ , يًٓاؽ عاقب١ ؾعٌ َعني ؾٝذعًِٗ هتٓبْٛ٘ إبتسا٤ّا 
أٖٞ ايعالَات اييت قاٍ بٗا , ٖٞ ايعالَات املػتسي١ اىل إستُاٍ إضتهاب دطمي١ يف املػتكبٌ 

يَٛدلٚظٚ ٚاييت ؽًٛ َٔ ايك١ُٝ ايع١ًُٝ أّ ٖٞ ؼطٜات ايػًطات ايعا١َ ٚقس تٓطٟٛ أسٝاْا ع٢ً 
ؾايصٟ أدطّ , اإلغتبساز ٚايتعػـ؟ إشٕ أِٖ قط١ٜٓ شلصا اإلستُاٍ ٖٞ غبل إضتهاب دطمي١ بايؿعٌ 

ٚمت تكطٜط ٖصا املبسأ يف َؤمتطٟ اؾُع١ٝ ايسٚي١ٝ يًسؾاع اإلدتُاعٞ . َط٠ قس ٜعٛز إيٝٗا َط٠ أخط٣
                                                           

1
 .1007 ص –انًشجغ انغاتك , جًال إتشاْٛى انحٛذس٘ . د - 

2
 .472 ص –انًشجغ انغاتك , أيٍٛ يظطفٗ يحًذ . د-  
3

 .512 ص –انًشجغ انغاتك , ػثٕد انغشاض . د-  
4

 .131 ص – انًشجغ انغاتك  ,يحًذ ػثذاهلل انٕسٚكاخ . د-  
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ٚاملؿطع ايعطاقٞ ْل قطاس١  . 1 1956 ٚيف َٝالْٛ غ١ٓ 1954أيًصإ أْعكسا يف أْؿرل غ١ٓ 
ٚاملؿطع إش  . 2(...قس ثبت إضتهاب٘ ؾعال ٜعسٙ ايكإْٛ دطمي١  .......)ع٢ً ٖصا ايؿطط بكٛي٘ 

ٜٓل ع٢ً إضتهاب ؾعٌ ٜعتدلٙ ايكإْٛ دطمي١ ؾإْ٘ هب إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايؿعٌ َطابكا يُٓٛشز 
ؾال هٛظ تٛقٝع تسبرل إسذلاظٟ ع٢ً , دطمي١ ٜككسٖا املؿطع أٟ إٔ ال ٜٛدس غبب إباس١ 

ؾدل أضتهب دطمي١ يف ساي١ زؾاع ؾطعٞ ٚنصيو ايؿدل ايصٟ ٜهٕٛ ؼت تأثرل إنطاٙ َازٟ ال 
  .3ٜػتطٝع َكاَٚت٘ 

ٚخطٚدا َٔ ايكاعس٠ ايعا١َ زلشت بعض ايتؿطٜعات ٚيف فاالت نٝك١ بؿطض ايتسابرل زٕٚ 
إؾذلاط غبل إضتهاب دطمي١ ٚشيو ملكتهٝات املكًش١ ايعا١َ ٚتكسٜطا يبعض اإلعتباضات نشاالت 
ايتؿطز اييت ال ٜطبل عًٝٗا غرل ايتسابرل ٚساالت َسَين اـُٛض ٚاـطرلٜٔ ع٢ً ايػرل ٚاييت قطض 

  .4شلِ املؿطع ايؿطْػٞ تسابرل عالد١ٝ ست٢ يٛ مل ٜطتهبٛا دطا٥ِ 

   

 " املطلب الجاىي"

 اخلطورة اإلدرامية

       ال ٜٛدس خالف بني ايعًُا٤ سٍٛ نطٚض٠ تٛؾط اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ نؿطط يؿطض ايتسبرل 
ست٢ ايصٜٔ قايٛا بهطٚض٠ اضتهاب دطمي١ غابك١ نؿطط إلْعاٍ ايتسبرل اإلسذلاظٟ ؾِٗ , اإلسذلاظٟ 

ٜعٛيٕٛ أٜها ع٢ً اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ نأغاؽ يؿطنٗا ٖٚٞ َٓاط تطبٝل ايتسابرل ٜٚسٚض َعٗا 
ٜٚطدع ايؿهٌ يف تأغٝؼ ْعط١ٜ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ اىل املسضغ١ ايٛنع١ٝ سُٝٓا . ٚدٛزا ٚعسَا
بهطٚض٠ اإلٖتُاّ بؿدل اجملطّ  (يَٛدلظٚ ٚ أْطٜهٛ ؾطٟ ٚضاؾا٥ٌٝ داضٚؾايٛ)ْاز٣ ضداشلا

  .5يتؿدٝل خطٛضت٘ ٚقاٚي١ ايكها٤ عًٝٗا بسال َٔ ايذلنٝع ع٢ً اؾطمي١ نؿهط٠ فطز٠ 

 إٕ يٓعط١ٜ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ سػب أْكاض ٖصٙ املسضغ١ َدلضات َؿازٙ إٔ ٖٓاى عٛاَــٌ قـــس 

                                                           
1

 .1254 ص –انًشجغ انغاتك ,  يحًٕد َجٛة حغُٙ . د-  
2

 .يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ  103أَظش َض انفمشج األٔنٗ يٍ انًادج -  
3

 .413 ص –انًشجغ انغاتك , أكشو َشأج إتشاْٛى . د-  
4

 .473 ص –انًشجغ انغاتك , أيٍٛ يظطفٗ يحًذ . د-  
5

 .479 ص –انًشجغ انغاتك , فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ . د-  
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  تؤزٟ اىل اؾطمي١ غٛا٤ ناْت عٛاٌَ زاخ١ًٝ تطدع اىل ايتهٜٛٔ ايعهٟٛ ايساخًٞ أٚ اـاضدٞ 
ٚال ِٜٗ بعس شيو ْٛع١ٝ , يؿدل اجملطّ أٚ عٛاٌَ خاضد١ٝ نايب١٦ٝ اإلدتُاع١ٝ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا 

  .1اؾطمي١ املطتهب١ يف املػتكبٌ ألٕ غا١ٜ ايتسابرل ٖٞ محا١ٜ اجملتُع َٔ اؾطمي١ 

ٚيػطض ؼسٜس َا١ٖٝ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ عًٝٓا ايتططم اىل تعطٜؿٗا ٚخكا٥كٗا ٚ إثباتٗا ٚشيو يف 
 :-ثالث١ ؾطٚع

 " الفرع األول"  

 تعريف اخلطورة اإلدرامية

   ٖٓاى عس٠ تعاضٜـ يًدطٛض٠ اإلدطا١َٝ سػب املؿاِٖٝ املدتًؿ١ شلا ناملؿّٗٛ ايٓؿػٞ ٚاملؿّٗٛ 
ؾُٔ سٝح املؿّٗٛ ايٓؿػٞ ٜعطف أْكاض ٖصا ايطأٟ َِٚٓٗ ايعامل دطٜػبٝين , اإلدتُاعٞ 

, أ١ًٖٝ ايؿدل يف إٔ ٜكبح ع٢ً داْب َٔ اإلستُاٍ َطتهبا يًذطمي١ " اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ بأْٗا
َٚٔ اؾاْب ايكاْْٛٞ تتُجٌ يف اؿاي١ غرل ايكا١ْْٝٛ اييت تتهٕٛ يس٣ ايؿدل ٜٚذلتب عًٝٗا 

أٟ إٔ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ٖٞ قؿ١ ؾدك١ٝ ٚساي١ ْؿػ١ٝ تسؾع اجملطّ اىل , اؾعا٤ اؾٓا٥ٞ 
ايعٛز يف إضتهاب اؾطمي١ بػبب َا يسٜ٘ َٔ عسّ تٛاظٕ زا٥ِ أٚ َؤقت أٚ عازات َهتػب١ أٚ 

  .2َؿطٚن١ عهِ ايب١٦ٝ اإلدتُاع١ٝ 

ايصٟ " عًِ اإلدطاّ"   َٚٔ ايٓاس١ٝ اإلدتُاع١ٝ عطف ايعامل داضٚؾايٛ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ يف نتاب٘
األَاضات اييت تبني َا ٜبسٚ ع٢ً اجملطّ َٔ ؾػاز ٚؼسز ن١ُٝ ايؿط "  بأْٗا 1885قسض يف عاّ 

ٚبعس شيو أناف اىل ٖصا ايتعطٜـ عٓكطا أخط ٖٚٛ َس٣ , اييت هب إٔ ٜتٛقع قسٚضٖا عٓ٘
  . 3قاب١ًٝ اجملطّ يًتذاٚب َع اجملتُع أٟ ايبشح يف األسٛاٍ اإلدتُاع١ٝ اييت ؼٝط ب٘ 

                                                           
1

 .1009 ص – انًشجغ انغاتك , جًال إتشاْٛى انحٛذس٘ . د-  
2

  انًٕلغ –تحس يُشٕس ػهٗ االَرشَد - دساعح فٙ انخطٕسج اإلجشايٛح, ػهٙ حغٍ طٕانثح . د-  

                   www.policemc.gov.bh/reports/2011         
3

  انًٕلغ ػهٗ األَرشَد– يذَٔح انمٕاٍَٛ انٕضؼٛح –تحس ػٍ انخطٕسج اإلجشايٛح , يحًذ عؼٛذ ًَٕس. د-  

                       www.qawaneen.blogspot.com/2011 

http://www.policemc.gov.bh/reports/2011
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     ٖٚٓاى َٔ ٜعطف اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ بأْٗا ساي١ ٜهٕٛ عًٝٗا اجملطّ تٓب٤٢ عٔ إستُاٍ 
عٝح تتهٕٛ ساي١ اجملطّ َٔ عٓكطٜٔ ٖٛ ايكسض٠ ع٢ً , إضتهاب٘ دطمي١ أخط٣ يف املػتكبٌ 

اإلدطاّ ٚ إَها١ْٝ ايتأٌٖٝ ٚنًُا ناْت إَها١ْٝ ايتأٌٖٝ يسٜ٘ نعٝؿ١ ناْت ايكسض٠ ع٢ً اؾطمي١ 
, ٚتكّٛ ٖصٙ ايؿهط٠ ع٢ً عٓكط اإلستُاٍ يف إضتهاب اؾطمي١ ال ع٢ً ست١ُٝ ٚقٛعٗا, أندل 

ٚاإلستُاٍ هب إٔ ال وٌُ دعاؾا ٚإعتباطا بٌ ٜكّٛ ع٢ً ايبشح ايعًُٞ عٔ ايك٠ٛ ايػبب١ٝ يف 
ٚيٝؼ ؾططا , ايعٛاٌَ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ يًُذطّ اييت قس تسؾع٘ إلضتهاب دطمي١ يف املػتكبٌ 

ؾهٌ اؾطا٥ِ تكًح إٔ تهٕٛ قال , إٔ تهٕٛ اؾطمي١ بكسض َعني َٔ اؾػا١َ أٚ قسز٠ بايصات 
  . 1يإلستُاٍ بؿطط إٔ ٜهٕٛ َٓكٛقا عًٝ٘ يف ايكإْٛ 

 

 " الفرع الجاىي"

 خصائص اخلطورة اإلدرامية

 :-      يًدطٛض٠ اإلدطا١َٝ خكا٥ل َتعسز٠ أُٖٗا

ٚعٓكط اإلستُاٍ ٖٛ , اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ فطز إستُاٍ إضتهاب دطمي١ يف املػتكبٌ/      أٚال
إؾذلاض ٚدٛز عٛاٌَ قس تسؾع اىل اؾطمي١ غٛا٤ ناْت عٛاٌَ زاخ١ًٝ تتعًل بايتهٜٛٔ ايعهٟٛ 

ايساخًٞ أٚ اـاضدٞ يؿدل اؾاْٞ أٚ عٛاٌَ خاضد١ٝ تتعًل بايب١٦ٝ اإلدتُاع١ٝ اييت ٜعٝـ 
ٚعٓكط اإلستُاٍ نس اؿت١ُٝ اييت تعين اؾعّ بإضتهاب دطمي١ ْتٝذ١ يًعٛاٌَ اإلدطا١َٝ , ؾٝٗا

  .2املؤز١ٜ إيٝٗا

اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ٖٞ ساي١ ؾدك١ٝ ٚغرل إضاز١ٜ عٝح تتعًل بؿدل اجملطّ شات٘ /     ثاْٝا
ٜٚتِ ايبشح عٓٗا يف ايعٛاٌَ ايؿدك١ٝ , ٚتهؿـ عٔ إستُاٍ إضتهاب٘ ؾطمي١ يف املػتكبٌ

ٚاـطٛض٠ نْٛٗا ساي١ , ٚاملاز١ٜ املتعًك١ ب٘ ٚال تطتبط باؾطمي١ شاتٗا بٌ ؽتًـ عٓٗا متاَا
ؾدك١ٝ ؾٗٞ ال تتٛقـ ع٢ً إضاز٠ اؾاْٞ ناملطض ايعكًٞ َجال اٚ ست٢ األؾدام غرل املطن٢ 

                                                           
1

 .514ٔ  513 ص –انًشجغ انغاتك , ػثٕد انغشاض . د-  
2

 .78 ص – انًشجغ انغاتك  ,َٕس انٓذٖ يحًٕد٘ -  
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َعطنٕٛ إلضتهاب دطا٥ِ زٕٚ إضازتِٗ ْتٝذ١ يًعٛاٌَ اإلدطا١َٝ املدتًؿ١ اييت قس تؤزٟ اىل 
  .1اؾطمي١ 

مبا إٔ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ٖٞ تٗسٜس يًٓعاّ : اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ؾهط٠ ْػب١ٝ /     ثايجا
اإلدتُاعٞ ايػا٥س يف اجملتُع ْٚتٝذ١ إختالف اجملتُعات ؾُٝا بٝٓٗا ؾإٕ ؾهط٠ اـطٛض٠ تتؿاٚت 

ٚنصيو ؽتًـ ٖصٙ اـطٛض٠ , تبعا يصيو ؾُا ٜعتدل خططا يف فتُع قس ال ٜعس نصيو يف فتُع أخط
ؾُٝا بني األؾدام أْؿػِٗ ؾكس ٜهٕٛ يًعٛاٌَ ٚايعطٚف احملٝط١ بؿدل َا تأثرل نبرل تسعٛ 
يًكٍٛ بتٛاؾط اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ يسٜ٘ يف سني إٕ تأثرل ٖصٙ ايعٛاٌَ قس ال ٜهٕٛ ع٢ً ْؿؼ ايكسض 

 .2بايٓػب١ يؿدل أخط 

 

ال ميهٔ إغٓاز تٛاؾط اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ : اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ تكّٛ ع٢ً ظطٚف ٚاقع١ٝ/     ضابعا
يؿدل َا مبذطز إؾذلانات ٚتهٗٓات َٔ غرل ٚقا٥ع َاز١ٜ ًَُٛغ١ تهٕٛ مبجاب١ إؾاضات أٚ 

أؾعاٍ ميهٔ َالسعتٗا تٓب٤٢ بٛدٛز ٖصٙ اـطٛض٠ ٚأْ٘ قس ٜؤزٟ يف املػتكبٌ اىل إضتهاب دطمي١ 
ٚهب إٔ تهٕٛ ٖصٙ اـطٛض٠ ساي١ , َٔ قبٌ ٖصا ايؿدل ايصٟ زاضت سٛي٘ ايسال٥ٌ ٚاإلؾاضات

سانط٠ يس٣ ايؿدل ؾال ٜهؿٞ ايكٍٛ بتٛاؾطٖا يس٣ ايؿدل ؾُٝا َه٢ ؾايعدل٠ زا٥ُا باؿانط 
ٚنصيو ال ٜعٍٛ ع٢ً اـطٛض٠ املػتكب١ًٝ نإٔ ٜكاٍ أْ٘ وتٌُ إٔ تهٕٛ يسٜ٘ يف املػتكبٌ 

" ٚقس أؾاض املؿطع ايعطاقٞ اىل اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ بكٛي٘  . 3خطٛض٠ إدطا١َٝ تسؾع٘ يإلدطاّ 
ٚتعتدل ساي١ اجملطّ خطط٠ ع٢ً غال١َ اجملتُع إشا تبني َٔ أسٛاي٘ َٚانٝ٘ ٚغًٛن٘ َٚٔ ....

  .4ظطٚف اؾطمي١ ٚبٛاعجٗا إٔ ٖٓاى إستُاال دسٜا إلقساَ٘ ع٢ً اقذلاف دطمي١ أخط٣ 

 

 

 

                                                           
1

 .145 ص –انًشجغ انغاتك , يحًذ ػثذاهلل انٕسٚكاخ . د-  
2

 .9 ص –انًشجغ انغاتك ,  ػهٙ حغٍ طٕانثح . د-  
3

 . يذَٔح انمٕاٍَٛ انٕضؼٛح–انًشجغ انغاتك , يحًذ عؼٛذ ًَٕس . د-  
4

 .يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ  1فمشج  103أَظش انشك انصاَٙ يٍ انًادج -  
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 " الفرع الجالح"

 إثبات اخلطورة اإلدرامية

    مبا إٔ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ عباض٠ عٔ تؿاعٌ عٛاٌَ عسٜس٠ زاخ١ًٝ أٚ خاضد١ٝ نُا أغًؿٓا ٚقس 
ٚشلصا ؾأ ايعسٜس َٔ , ٜؤزٟ اىل إضتهاب دطمي١ يف املػتكبٌ ؾإٕ إثباتٗا أَط غا١ٜ يف ايكعٛب١

ايتؿطٜعات اىل ٚغا٥ٌ إثبات َع١ٓٝ يتتذاٚظ ٖصٙ ايكعٛب١ ٚ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ ٖٞ اـطٛض٠ املؿذلن١ 
 :-ٚ ؼسٜس ايعٛاٌَ اإلدطا١َٝ 

 : اـطٛض٠ املؿذلن١/ اٚال 

    ٖٚٞ تكسٜط املؿطع يف إضتهاب اؾطمي١ اـطرل٠ أٚ ايعٛز اىل إضتهابٗا ال ٜكّٛ ب٘ إال فطّ 
ٚقس , َٚٔ ثِ ال وتاز اىل زيٌٝ إلثباتٗا ٚبٗصا ٜػتبعس املؿطع ايػًط١ ايتكسٜط١ٜ يًكانٞ , خطرل 

أْتكس ٖصا ايطأٟ َٔ داْب ايؿك٘ شيو بأْ٘ يٝؼ َٔ اؿتُٞ قٝاّ ايؿدل بعس٠ دطا٥ِ تٓب٤٢ عٔ 
خطٛضت٘ اإلدطا١َٝ شيو إٕ ايؿدل قس ٜعٛز اىل إضتهاب دطمي١ ْتٝذ١ عٛاٌَ عسٜس٠ تسؾع٘ إيٝٗا 

َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإٕ ايتؿطٜس اؾعا٥ٞ أَط بايؼ األ١ُٖٝ يف غٝاغ١ اؾعا٤ اؾٓا٥ٞ , ٖصا َٔ د١ٗ 
َٚٔ . عٝح ٜكّٛ ايكانٞ بسضاغ١ نٌ ساي١ ع٢ً سس٠ َٚٔ ثِ تكطٜط اؾعا٤ املٓاغب يهٌ ساي١

ايتؿطٜعات اييت أؾذلنت اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ إؾذلانا قاْْٛٝا ايتؿطٜع ايؿطْػٞ نٓعاّ اإلبعاز يف 
ٚساي١ اجملطّ ايؿاش يف ايكإْٛ اإلٜطايٞ إشا , قإْٛ ايعكٛبات ايؿطْػٞ يًُعتازٜٔ ع٢ً اإلدطاّ 

  .1أضتهب دطمي١ عُس١ٜ ٜعاقب عًٝ٘ بعكٛب١ غايب١ يًشط١ٜ ال تكٌ َستٗا عٔ مخؼ غٓٛات 

 :ؼسٜس ايعٛاٌَ اإلدطا١َٝ/ ثاْٝا 

   إٕ ؼسٜس ايعٛاٌَ اإلدطا١َٝ نُكسض يًدطٛض٠ ـ بعس ثبٛتٗا تعتدل قط١ٜٓ ع٢ً تٛاؾط اـطٛض٠ 
اإلدطا١َٝ ـ تػاعس ايكانٞ نجرلا يف إٜكاع ايتسبرل اإلسذلاظٟ ع٢ً اجملطّ ٚشيو مبذطز ايتشكل 

ٚعٓسَا  . 2َٔ ٚدٛز ٖصٙ ايعٛاٌَ ٜكطض تٛاؾط اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ َٚٔ ثِ ؾطض ايتسبرل عًٝ٘ 
وسز املؿطع ٖصٙ ايعٛاٌَ ؾال ٜعتدلٖا اـطٛض٠ شاتٗا بٌ ٖٞ فطز ٚغ١ًٝ ميٓح ايكانٞ غًط١ 

تكسٜط١ٜ ٚاغع١ يف إظٗاض زالي١ تًو ايعٛاٌَ ع٢ً تٛاؾط اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ أٟ َٔ خالٍ تبٝإ 
                                                           

1
 .132 ص –انًشجغ انغاتك , ذثاَٙ صٔاػ ستٛؼح -  
2

 .485 ص –انًشجغ انغاتك , فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ . د-  



   

36 
 

ٚميهٔ تكػِٝ ٖصٙ ايعٛاٌَ اىل عٛاٌَ تتعًل بطبٝع١ ايؿعٌ , ٚتٛنٝح ايعٛاٌَ ايهاؾؿ١ شلا
ٚسسز  . 1اخل ...ْٚٛع٘ َٚٛنٛع٘ ٚظَاْ٘ َٚهاْ٘ ٚدػا١َ ايهطض ايصٟ ؿل باجمل٢ٓ عًٝ٘ 

ٚتعتدل ساي١ اجملطّ خطط٠ ع٢ً غال١َ اجملتُع إشا " .... املؿطع ايعطاقٞ ٖصٙ ايعٛاٌَ بكٛي٘ 
تبني َٔ أسٛاي٘ َٚانٝ٘ ٚغًٛن٘ َٚٔ ظطٚف اؾطمي١ ٚبٛاعجٗا إٔ ٖٓاى إستُاال دسٜا إلقساَ٘ 

 "2ع٢ً إقذلاف دطمي١ أخط٣ 

 " املبخح الجالح"

 أىواع التدابري اإلحرتازية
     إٕ تٓٛع قٛض اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ٜػتتبع٘ تعسز أْٛاع ايتسابرل ٚزضداتٗا ملٛاد١ٗ تًو 

ايكٛض َٔ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ َٚٔ ثِ إٜكاع ايتسبرل املال٥ِ شلا ٚتٓكػِ ايتسابرل بكٛض٠ عا١َ اىل 
ْٛعني ُٖا ايتكػِٝ ايعاّ يًتسابرل ٚايتكػِٝ اـام يًتسابرل غٛف ْبشجُا يف َطًبني ٚنكل 

 : املطًب ايجايح ألْٛاع ايتسابرل يف ايكإْٛ ايعطاقٞ 

 

 "املطلب األول"

 التكسيه العاو للتدابري

 :-    ٚتٓكػِ ٖصٙ ايتسابرل اىل 

تتدص ٖصٙ ايتسابرل يف اؿاالت اـطط٠ اييت تػبل اإلدطاّ :  تسابرل إسذلاظ١ٜ قطؾ١/ ايؿطع االٍٚ
ايؿعًٞ  نشاالت اؾٕٓٛ ٚايؿكسإ ايعكًٞ ٚساالت إزَإ املدسضات ٚايتؿطز ٚتتُجٌ بايٛنع ؼت 

 .املطاقب١ ٚاإليعاّ باإلقا١َ يف املٛطٔ األقًٞ

ٖٚٞ عباض٠ عٔ تسابرل عكاب١ٝ نس َطتهيب اإلدطاّ ايؿعًٞ : تسابرل ايسؾاع اإلدتُاعٞ / ايؿطع ايجاْٞ
نشاالت اجملطّ اجملٕٓٛ أٚ اجملطّ املكاب مبطض ْؿػٞ أٚ عكًٞ أٚ ؾصٚش ٚنصيو األسساخ 

َٚعتازٟ اإلدطاّ ٚتتُجٌ باإلٜساع يف املػتؿؿٝات بايٓػب١ يًُذطَني املطن٢ ٚاإلٜساع يف 
                                                           

1
 .15 ص –انًشجغ انغاتك , ػهٙ حغٍ طٕانثح . د-  
2

 .يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ 103أَظش َض انفمشج األٔنٗ يٍ انًادج -  
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املؤغػات اإلقالس١ٝ بايٓػب١ ملعتازٟ اإلدطاّ أٚ اإلعتكاٍ ايٛقا٥ٞ بايٓػب١ يألؾدام ايصٜٔ ال 
  .1ٜطد٢ ؾؿا٥ِٗ 

 "املطلب الجاىي" 

 التكسيه اخلاص للتدابري

 :-ٚتٓكػِ اىل قػُني َٔ سٝح َٛنٛعٗا َٚٔ سٝح طبٝعتٗا

ؾُٔ سٝح َٛنٛعٗا تٓكػِ اىل تسابرل ؾدك١ٝ ٚتسابرل ع١ٝٓٝ ع٢ً سػب احملٌ / ايؿطع االٍٚ 
ايصٟ ٜطز عًٝ٘ ايتسبرل ؾإشا نإ قٌ ايتسبرل تتعًل بؿدل اؾاْٞ نإ ايتسبرل ؾدكٝا 

نايتسابرل ايػايب١ يًشط١ٜ َجٌ اؿذع يف َأ٣ٚ عالدٞ أٚ تسابرل َكٝس٠ يًشط١ٜ نُطاقب١ ايؿطط١ 
أَا ايتسابرل ايع١ٝٓٝ ؾٗٞ اؿطَإ َٔ بعض اؿكٛم ٚاملعاٜا . ٚسعط إضتٝاز اؿاْات َٚٓع اإلقا١َ 

ناؿطَإ َٔ ايتٛظـ يف ايكإْٛ املكطٟ ٚاإلغكاط َٔ ايٛال١ٜ أٚ ايٛقا١ٜ َٚٓع َعاٚي١ ايعٌُ أٚ 
ٚتهٕٛ ايتسابرل عٝٓٝا إشا أْكب ع٢ً ؾ٤ٞ َازٟ , َٓع محٌ ايػالح يف ايكإْٛ ايًبٓاْٞ 

اغتدسَ٘ اؾاْٞ يف دطميت٘ ٖٚصٙ ايتسابرل تؿطض إلبعاز اجملطّ عٔ ٚغا٥ً٘ املػتدس١َ يف 
اؾطمي١ نُكازض٠ األؾٝا٤ املتشك١ً َٔ دٓا١ٜ أٚ دٓش١ َٚكازض٠ ن١ُٝ املدسضات املهبٛط١ 

 .2ٚإقؿاٍ احملٌ اىل غرل شيو 

أَا تكػِٝ ايتسابرل َٔ سٝح طبٝعتٗا ؾتٓكػِ اىل تسابرل تأ١ًٖٝٝ نعالز اجملطّ / ايؿطع ايجاْٞ 
ٚاىل تسابرل تعذٝع١ٜ ٖٚٞ ػطٜس اجملطّ , املطٜض أٚ تعًِٝ اجملطّ سطؾ١ أٚ قٓع١ إشا نإ عاطال

ٚاىل تسابرل إبعاز١ٜ ٖٚٞ إبعاز اؾاْٞ عٔ , َٔ ٚغا٥ً٘ املاز١ٜ نُكازض٠ اآلالت أٚ ازٚات ايتعٜٚط
إال إٔ أؾهٌ تكػِٝ  . 3املهإ ايصٟ وتٌُ إضتهاب اؾطمي١ ؾٝ٘ نإبعاز األدٓيب أٚ َٓع اإلقا١َ 

يًتسابرل ٚايصٟ أخصت ب٘ َععِ ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ ايٛنع١ٝ ٖٛ ايتكػِٝ ايصٟ ميٝع بني ايتسابرل 
ٚايتسابرل املاْع١ يًشكٛم ٚايتسابرل ايع١ٝٓٝ ٚايصٟ أٜست٘ املؤمتط  (ايػايب١ أٚ املكٝس٠ شلا)ايؿدك١ٝ 

  .   4 1930ايسٚيٞ يكإْٛ ايعكٛبات ٚعًِ ايعكاب املٓعكس يف بطاؽ غ١ٓ 

                                                          
                                                           

1
 .983 ص – انًشجغ انغاتك , جًال إتشاْٛى انحٛذس٘ . د-  
2

 .454 ص –انًشجغ انغاتك , يحًذ صكٙ أتٕ ػايش. د-  
3

 .955 ص –انًشجغ انغاتك , جًال إتشاْٛى انحٛذس٘ . د-  
4

 .152ص - انًشجغ انغاتك ,  يحًذ ػثذاهلل انٕسٚكاخ . د-  
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 "املطلب الجالح"

 أىواع التدابري يف الكاىوٌ العراقي

     قػِ املؿطع ايعطاقٞ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ اىل ثالث١ أْٛاع ٖٞ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ايػايب١ يًشط١ٜ 
  :-1ٚاملكٝس٠ شلا ٚايتسابرل ايػايب١ يًشكٛم ٚتسابرل إسذلاظ١ٜ َاز١ٜ

 :ايتسابرل ايػايب١ يًشط١ٜ ٚتؿٌُ / ايؿطع االٍٚ

 :- اؿذع يف َأ٣ٚ عالدٞ/ اٚال 

,   َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ ٖٚٞ َٔ ايتسابرل ايػايب١ يًشط105١ٜ   ٚضز ٖصا ايتسبرل يف املاز٠ 
ؾطع أقال يًُذاْني ٚيصٟٚ ايعاٖات ايعك١ًٝ ايصٜٔ ٜطتهبٕٛ اؾطا٥ِ يؿكسِٖ ًَه١ اإلزضاى ٚايتُٝٝع  
ٜٚٛنع احملهّٛ عًٝ٘ بٗصا ايتسبرل يف َا٣ٚ عالدٞ أٚ َػتؿؿ٢ األَطاض ايعك١ًٝ َس٠ ال تكٌ عٔ 

غت١ اؾٗط ٚمل ٜبني املؿطع اؿس األقك٢ يًعكٛب١ ٚشيو يػطض عالز احملهّٛ عًٝ٘ يٝعٛز 
ٚهب ع٢ً ايكا٥ُني . يًُذتُع غاملا ٚال ٜؿهٌ خططا عًٝ٘ ست٢ يٛ اغتػطم ايعالز طٍٛ سٝات٘

بإزاض٠ املأ٣ٚ ضؾع ايتكاضٜط اىل احمله١ُ املدتك١ يًتجبٝت َٔ اؿاي١ ايكش١ٝ يًُشهّٛ خالٍ ؾذل٠ 
  .2ال تعٜس ع٢ً غت١ أؾٗط 

 :اإلٜساع يف َكح ملعاؾ١ اإلزَإ/ ثاْٝا 

 َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ ايصٟ َؿازٙ إٔ ٜٛزع ايعا٥س 2 /386    ٖٚصا ايتسبرل ٚضز يف املاز٠ 
اىل إضتهاب دطمي١ ايػهط ايبني أٚ َسَٔ ع٢ً ايػهط أسس٣ املكشات املعس٠ شلصا ايػطض أٚ 

ٚيًُشه١ُ , املػتؿؿٝات ايعا١َ ملس٠ غت١ أؾٗط بسال َٔ اؿهِ عًٝ٘ بايعكٛب١ املكطض٠ يف ايكإْٛ 
  . 3بٓا٤ ع٢ً طًب اإلزعا٤ ايعاّ أٚ احملهّٛ عًٝ٘ اإلؾطاز عٓ٘ إشا ثبت ؾؿاؤٙ بتكطٜط طيب 

 : إٜساع ايبػٞ يف زاض اإلقالح/ ثايجا 

 سٝح تٛزع ايبػٞ 1988 يػ١ٓ 8 َٔ قإْٛ َهاؾش١ ايبػا٤ ضقِ 4ٖٚصا ايتسبرل ٚضز يف املاز٠ 
. إسس٣ زٚض اإلقالح يػطض تٛدٝٗٗا ٚتأًٖٝٗا َس٠ ال تكٌ عٔ ثالث١ أؾٗط ٚال تعٜس ع٢ً غٓتني

                                                           
1

 .يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انؼشالٙ 104أَظش َض انًادج -  
2

 .457 ص –انًشجغ انغاتك , انًحايٙ يحغٍ َاجٙ -  
3

 .418 ص –انًشجغ انغاتك , أكشو َشأج إتشاْٛى . د-  
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ٚيًُشه١ُ املدتك١ مبٛاؾك١ ايبػٞ احملذٛظ٠ اإلؾطاز عٓٗا إشا قسّ أسس أقٛشلا أٚ ظٚدٗا أٚ أسس 
أقطبا٥ٗا تعٗسا ؿػٔ تطبٝتٗا أٚ إشا تعٚدت احملذٛظ٠ ٚمل ٜهٔ ايػطض َٔ ٖصا ايعٚاز ايتدًل 

أٚ إشا تبني يًُشه١ُ إٔ احملذٛظ٠ تػتطٝع ايعٝـ بٛغ١ًٝ ؾطٜؿ١ َٔ خالٍ ايتكاضٜط  , 1َٔ ايعكاب
  .2ايطزل١ٝ املطؾٛع١ ايٝٗا 

 :ايتسابرل املكٝس٠ يًشط١ٜ/ ايؿطع ايجاْٞ
    ٚتؿٌُ ٖصٙ ايتسابرل سعط إضتٝاز اؿاْات َٚٓع اإلقا١َ َٚطاقب١ ايؿطط١ اييت ْكت عًٝ٘ 

 : َٔ قإْٛ ايعكٛبات106املاز٠ 
ٖٚٛ َٓع احملهّٛ عًٝ٘ َٔ تعاطٞ ؾطب َػهط يف سا١ْ املس٠ : سعط إضتٝاز اؿاْات /   اٚال

االٚىل عٓسَا وهِ ع٢ً ايؿدل أنجط َٔ َط٠ , ٜٚٛقع ٖصا ايتسبرل يف سايتني , املكطض٠ يف اؿهِ
ٜٚكتكط زٚض , ٚايجا١ْٝ إلضتهاب٘ دٓا١ٜ أٚ دٓش١ أثٓا٤ ؾطب٘ املػهطات, إلضتهاب٘ دطمي١ ايػهط

احمله١ُ يف ٖصٙ اؿاي١ ع٢ً ايتشكل َٔ ايعالق١ ايػبب١ٝ بني ؾطب املػهط ٚبني إضتهاب اؾطمي١ 
َٚس٠ اؿعط ٖٞ َس٠ ال تعٜس ع٢ً ثالخ غٓٛات أٟ إٔ املؿطع سسز اؿس االقك٢ شلصا ايتسبرل 

ٚهب أْعاي٘ َع ايٓطل باؿهِ سٝح ٜكٍٛ ,ٖٚصا ايتسبرل دٛاظٟ يًُشه١ُ . ٖٚٞ ثالخ غٓٛات 
  . 3..." داظ يًُشه١ُ ٚقت إقساض اؿهِ " ... املؿطع 

 .  َٔ قإْٛ ايعكٛبات 107ْكت عًٝ٘ املاز٠ : َٓع اإلقا١َ /  ثاْٝا

مبٛدب٘ وطّ ع٢ً احملهّٛ إٔ ٜطتاز اَانٔ َع١ٓٝ بعس إْكها٤ ,       ٖٚٛ تسبرل َكٝس يًشط١ٜ 
عكٛبت٘ ٚهب ع٢ً احمله١ُ إٔ تبني يف سهُٗا األَانٔ احملعٛض٠ ع٢ً احملهّٛ إضتٝازٖا املس٠ 

ٚيًُشه١ُ ؾطض ٖصا ايتسبرل ع٢ً , املكطض٠ يف اؿهِ بؿطط إٔ ال تعٜس ع٢ً مخؼ غٓٛات 
احملهّٛ عًِٝٗ يف اؾٓاٜات ٚيف اؾٓح املد١ً بايؿطف نايػطق١ ٚاإلستٝاٍ ٚخٝا١ْ األَا١ْ ٚايتعٜٚط 
ٚاإلخباض ايهاشب ٚؾٗاز٠ ايعٚض ٚال هٛظ ؾطض ايتسبرل يف املدايؿات ٚع٢ً احمله١ُ إٔ تطاعٞ عٓس 

ؾطنٗا ٖصا ايتسبرل اؿاي١ ايكش١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ يًُشهّٛ عًٝ٘ ؾال متٓع٘ إٕ نإ َطٜها َٔ 
  .4إضتٝاز اَانٔ ايعالز أٚ ال ؼطَ٘ َٔ أَانٔ اييت تتٛاؾط ؾٝٗا َٛاضز عٝؿ٘ 

 
 

                                                           
1

 .1988نغُح  8يٍ لإٌَ يكافحح انثغاء سلى  11أَظشَض انًادج -  
2

 .418 ص –انًشجغ انغاتك , أكشو َشأج إتشاْٛى . د-  
3

 .520 ص –انًشجغ انغاتك , فخش٘ ػثذانشصاق انحذٚصٙ. د-  
4

 .461 ص –انًشجغ انغاتك , انًحايٙ يحغٍ َاجٙ -  
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 . َٔ قإْٛ ايعكٛبات110 ٚ 109 ٚ 108ْكت عًٝ٘ املٛاز : َطاقب١ ايؿطط١ /  ثايجا

      ٖٚٞ َٔ ايتسابرل املكٝس٠ يًشط١ٜ ٚتعين َطاقب١ غًٛى احملهّٛ عًٝ٘ بعس خطٚد٘ َٔ ايػذٔ 
يًتأنس َٔ إغتكا١َ غرلت٘ ٚقالح ساي٘ ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ايتسبرل ؾإٕ احملهّٛ تؿطض عًٝ٘ بعض 
ايكٝٛز سػب قطاض احمله١ُ ٖٚصٙ ايكٝٛز ٖٞ عسّ اإلقا١َ يف أَانٔ َع١ٓٝ ٚإٔ ٜتدص يٓؿػ٘ قٌ 

ٚؽتًـ ٖصا . إقا١َ َعني ٚعسّ تػرلٙ إال مبٛاؾك١ احمله١ُ ٚسعط إضتٝاز قالت ؾطب اـُط
قس تهٕٛ بٛنع احملهّٛ عًٝ٘ إشا نإ َعاقبا ملس٠ غ١ٓ , ايتسبرل بإختالف اؾطمي١ املطتهب١ 

ؾأنجط ؼت َطاقب١ ايؿطط١ بعس اْتٗا٤ قهَٛٝت٘ َس٠ ال تكٌ عٔ غ١ٓ ٚال تعٜس ع٢ً املس٠ املكطض٠ 
ٚشيو يف سايتني ُٖا إشا نإ اؿهِ  , 1يف اؿهِ ع٢ً إٔ ال تعٜس يف نٌ األسٛاٍ عٔ مخؼ غٓٛات

قازضا يف دٓا١ٜ عاز١ٜ أٚ يف دٓش١ غطق١ أٚ إخؿا٤ أؾٝا٤ َػطٚق١ أٚ إستٝاٍ أٚ تٗسٜس أٚ إخؿا٤ 
ٚثاْٝا إشا نإ اؿهِ قازضا يف أ١ٜ دٓش١ ٚنإ احملهّٛ عا٥سا أٚ أعتكست ,قهّٛ عًِٝٗ ؾاضٜٔ 

  .2احمله١ُ ألغباب َعكٛي١ بأْ٘ غٛف ٜعٛز اىل إضتهاب اؾطمي١ 
 :ايتسابرل ايػايب١ يًشكٛم/ ايؿطع ايجايح

 ٖٚٞ تؿٌُ إغكاط ايٛال١ٜ أٚ ايٛقا١ٜ أٚ ايكٛا١َ ٚسعط مماضغ١ ايعٌُ ٚغشب إداظ٠ ايػٛم 
 :َٔ قإْٛ ايعكٛبات (116 – 111)املٓكٛم عًٝ٘ يف املٛاز

 : إغكاط ايٛال١ٜ أٚ ايٛقا١ٜ أٚ ايكٛا١َ/  اٚال

  ٖٚٞ عباض٠ عٔ سطَإ احملهّٛ عًٝ٘ غًط١ ايٛال١ٜ أٚ ايٛقا١ٜ أٚ ايكٛا١َ ع٢ً غرلٙ غٛا٤ 
ٚتطى املؿطع ٖصا ايتسبرل يتكسٜط احمله١ُ ؾٗٛ دٛاظٟ ٚسٝجُا ضأت , تعًكت بايٓؿؼ أٚ املاٍ

احمله١ُ بإٔ احملهّٛ عًٝ٘ غرل دسٜط ألٕ ٜهٕٛ ٚيٝا أٚ ٚقٝا أٚ قُٝا ٚمل ٜعس قال يًجك١ 
ٚىؿ٢ إٔ ٜطتهب دطمي١ نس ايكػرل أٚ ؾاقس األ١ًٖٝ ؾإْ٘ وهِ عًٝ٘ بٗصا ايتسبرل سؿاظا ع٢ً 

َٚس٠ ٖصا ايتسبرل َس٣ اؿٝا٠ ؾاإلغكاط ٚضز يف ايكإْٛ بؿهٌ , سكٛم ايكػرل أٚ ؾاقس األ١ًٖٝ 
  .3تأبٝسٟ 

 .      َٔ قإْٛ ايعكٛبات114 ٚ 113ْكت عًٝ٘ املازتإ : سعط مماضغ١ ايعٌُ/   ثاْٝا

       ٜؿذلط يتٛقٝع ٖصا ايتسبرل إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ ايصٟ قطض سعط مماضغت٘ َٔ األعُاٍ اييت 
ٚإٔ ,تػتًعّ اؿكٍٛ ع٢ً إداظ٠ ضزل١ٝ َٔ غًط١ كتك١ قاْْٛا نايطب ٚاحملاَا٠ ٚاشلٓسغ١ 

                                                           
1

 .يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ 109أَظش َض انًادج -  
2

  291ص  1972,تغذاد-يطثؼح االسشاد 2انمغى انؼاو ط , انًجهذ االٔل,ششح لإٌَ انؼمٕتاخ انؼشالٙ انجذٚذ, ػثاط انحغُٙ. د-  
3

 . 994 ص –انًشجغ انغاتك , جًال إتشاْٛى انحٛذس٘. د-  
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تهٕٛ اؾطمي١ دٓا١ٜ أٚ دٓش١ أضتهبٗا إخالال بٛادبات ٚظٝؿت٘ ٚعٛقب عًٝٗا ملس٠ ال تكٌ عٔ 
  .1غت١ أؾٗط 

 .َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ (116)ْكت عًٝ٘ املازتإ : غشب إداظ٠ ايػٛم/  ثايجا

     َٚؿازٙ إٔ نٌ َٔ أضتهب دطمي١ إخالال بايٛادبات اييت ٜؿطنٗا قإْٛ املطٚض عًٝ٘ هٛظ 
, يًُشه١ُ غشب إداظ٠ ايػٛم اـاق١ ب٘ َس٠ ال تكٌ عٔ ثالث١ أؾٗط ٚال تعٜس ع٢ً ثالخ غٓٛات 

ٚاجملاٍ األغاغٞ شلصا , ٖٚصا ايتسبرل دٛاظٟ يًُشه١ُ ٚتأَط ب٘ ٚقت إقساض اؿهِ باإلزا١ْ 
ايتسبرل ٖٛ قٝاز٠ ٚغا٥ٌ ايٓكٌ اآلي١ٝ اييت ٜتطًب َباؾطتٗا إداظ٠ َٔ ايػًط١ املدتك١ ٖٚٞ 

  .2غًط١ املطٚض 
 : ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ املاز١ٜ/      ايؿطع ايطابع

ٚاييت ,   ٖٚٞ املكازض٠ ٚايتعٗس عػٔ ايػًٛى ٚغًل احملٌ ٚٚقـ ايؿدل املعٟٓٛ أٚ سً٘ 
 َٔ قإْٛ ايعكٛبات (123 – 117)ٚضزت يف املٛاز 

ٚاملكازض٠ ٖٞ إٔ تٓعع .  َٔ قإْٛ ايعكٛبات 117ْكت عًٝ٘ املاز٠ : املكازض٠ /  اٚال 
ٚاملكازض٠ نعكٛب١ ته١ًُٝٝ . احمله١ُ ًَه١ٝ املاٍ َٔ َايه٘ ٚتهٝؿ٘ اىل ًَو ايسٚي١ بػرل َكابٌ 

دٛاظٟ يًُشه١ُ أَا املكازض٠ نتسبرل إسذلاظٟ ؾٝذب ع٢ً احمله١ُ اؿهِ بٗا ٚإال ٜتعني ْكض 
ٚعٓس اؿهِ باملكازض٠ نتسبرل إسذلاظٟ هب تٛاؾط ؾططني األٍٚ إٔ ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ , اؿهِ

, املكازض َٔ األؾٝا٤ اييت ٜعس سٝاظتٗا أٚ بٝعٗا أٚ قٓعٗا أٚ عطنٗا يًبٝع دطمي١ عس شات٘
ناملدسضات أٚ َٛاز ايتؿذرل أٚ املؿطقعات أٚ األغًش١ أٚ األالت اييت تػتعٌُ يف دطمي١ ايتعٜٚط 

ٚاحمله١ُ تهٕٛ ًَع١َ مبكازضتٗا ست٢ يٛ مل ؼهِ بإزا١ْ املتِٗ ألْٗا دطمي١ يف , ٚاىل غرل شيو
ٚايؿطط ايجاْٞ إٔ ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ َهبٛطا أٟ َٛنٛعا ؼت ٜس احمله١ُ ٚهب إٔ , سس شاتٗا

أَا , ٜهٕٛ َٓكٛال ألٕ نبط ايؿ٤ٞ ٚٚنع٘ ؼت ٜس احمله١ُ ال ميهٔ تكٛضٙ يف غرل املٓكٍٛ
إشا نإ ايؿ٤ٞ غرل املهبٛط َعٝٓا تعٝٓا ناؾٝا ؾع٢ً احمله١ُ إٔ ؼهِ باملكازض٠ سني 

 .ٚغٓٛضز قطاضا حمله١ُ متٝٝع ايعطام سٍٛ املكازض٠ اغتهُاال يًؿا٥س٠  . 3نبطٗا 
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 املبسأ
 املعسي١ َٔ قإْٛ اقا١َ االداْب 27يف ساي١ َكازض٠ ايٓكٛز االدٓب١ٝ ٚؾل َكتهٝات املاز٠ 

 ..تٛزع اىل اـع١ٜٓ يكٝسٖا اٜطازا ْٗا٥ٝا ٚؾل االقٍٛ 
 1971/دٓاٜات/894 –ضقِ ايكطاض 

 27/4/1971 –تاضٜذ ايكطاض 
 71/ز/41 ٚبطقِ االنباض٠ 4/2/71قطضت قه١ُ اؾعا٤ ايهدل٣ ملٓطك١ ايبكط٠ بتاضٜذ 

 املعسي١ ٚبسالي١ املاز٠ ايجا١ْٝ َٔ 27ٚؾل ايؿكط٠ االٚىل َٔ املاز٠  (ّ)ػطِٜ املتِٗ ايبانػتاْٞ 
 يسخٛي٘ ايعطام بسٕٚ دٛاظ غؿط ٚبكٛض٠ غرل َؿطٚع١ 961 يػ١ٓ 36قإْٛ اقا١َ االداْب ضقِ 

ٚسهُت عًٝ٘ باؿبؼ ايؿسٜس ملس٠ ثالخ غٓٛات َع استػاب َس٠ تٛقٝؿ٘ ٚاعتباض دطميت٘ 
دٓا١ٜ عاز١ٜ غرل ك١ً بايؿطف ٚاالٜكا٤ بٓؿٝ٘ اىل خاضز ايعطام بعس انُاي٘ َس٠ قهَٛٝت٘ 
َٚكازض٠ ايٓكٛز االٜطا١ْٝ ٚقسضٖا ايـ ٚتػعُا١٥ ٚعؿطٕٚ ضٜاال اٜطاْٝا ٚاٜساعٗا يس٣ ايبٓو 

 .املطنعٟ ايعطاقٞ يًتكطف بٗا ٚؾل ايكإْٛ
. ٚأضغٌ اؿهِ ٖصا َع مجٝع اٚضام ايسع٣ٛ اىل قه١ُ ايتُٝٝع الدطا٤ ايتسقٝكات ايتُٝٝع١ٜ عًٝ٘

ٚطًب املسعٞ ايعاّ تكسٜل قطاضات اجملط١َٝ ٚاؿهِ ٚٚقـ اؾطمي١ ٚاالٜكا٤ بايٓؿٞ 
 .ٚاملكازض٠ تعسٜال ع٢ً اغاؽ قٝس املبًؼ املكازض اٜطازا يًدع١ٜٓ 

 :-ايكطاض 
 ٚدس إ مجٝع ايؿكطات َٛاؾك١ يًكإْٛ قطض تكسٜكٗا باغتجٓا٤ ايؿكط٠ –ٚيس٣ ايتسقٝل ٚاملساٚي١ 

اش قطض تكسٜل تًو ايؿكط٠ ع٢ً اغاؽ اعتباض . املتعًك١ مبكازض٠ ايٓكٛز االٜطا١ْٝ املصنٛض٠ اعالٙ
املبًؼ اٜطازا ْٗا٥ٝا يًدع١ٜٓ بسال َٔ اٜساع٘ اىل ايبٓو املطنعٟ ابتسا٤ا اش إ اغتبساٍ ايٓكٛز 

   27/4/971.1االٜطا١ْٝ بايع١ًُ ايعطاق١ٝ تكّٛ ب٘ اـع١ٜٓ ٚؾل االقٍٛ ٚقسض ايكطاض باالتؿام يف 

 

 َٔ قإْٛ ايعكٛبات (120 – 118)ْكت عًٝ٘ املازتإ : ايتعٗس عػٔ ايػًٛى /  ثاْٝا 

      ٖٚٛ إيعاّ احملهّٛ عًٝ٘ أٚ َٔ قبٌ ؾدل أخط بإٜساع َبًؼ َٔ املاٍ اىل ايػًط١ املدتك١ 
ٚتكسٜط َبًؼ ايهؿاي١ ٜعٛز اىل , نُاْا ؿػٔ غًٛن٘ ٚتالؾٝا إلضتهاب دطمي١ يف املػتكبٌ 
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ٚهب ع٢ً احمله١ُ عٓس , احمله١ُ املدتك١ عػب دػا١َ اؾطمي١ ٚاؿاي١ اإلقتكاز١ٜ يًُذطّ 
ؾطنٗا ٖصا ايتسبرل إٔ تعني َس٠ ظ١َٝٓ شلا بؿطط إٔ ال تكٌ عٔ غ١ٓ ٚاسس٠ ٚال تعٜس ع٢ً َس٠ 

ٚاؿاالت اييت ٜؿطض , ايعكٛب١ املكطض٠ يف اؿهِ ٚيف نٌ األسٛاٍ هب إٔ ال تتذاٚظ مخؼ غٓٛات
ع ٖٚٞ إضتهاب دٓا١ٜ أٚ دٓش١ نس ايٓؿؼ أٚ املاٍ أٚ نس . م119عًٝٗا ايتسبرل سسزتٗا املاز٠ 

االزاب ايعا١َ ٚتًعّ احمله١ُ احملهّٛ عًٝ٘ إٔ وطض تعٗسا عػٔ ايػًٛى ملس٠ ؼسزٖا يف اؿهِ 
ؾإشا مل ٜطتهب دٓا١ٜ أٚ دٓش١ خالٍ ٖصٙ املس٠ ؾتكطض احمله١ُ ضز املبًؼ أَا إشا أضتهب دٓا١ٜ أٚ 

ٚقس قطضت قه١ُ  . 1دٓش١ عُس١ٜ سهِ بإزاْت٘ ْٗا٥ٝا ٚقٝس املبًؼ ايتعٗس اٜطازا ـع١ٜٓ ايسٚي١ 
 :متٝٝع ايعطام بكسز ايتعٗس عػٔ ايػًٛى قطاضّا  ْٛضزٖا اغتهُاال يًؿا٥س٠ 

 املبسأ
يٝؼ يًُشه١ُ إ متتٓع عٔ أخص تعٗس عػٔ ايػًٛى عٓس تكطٜطٖا ٚقـ تٓؿٝص ايعكٛب١ الْٗا َكٝس٠ 

 .. عكٛبات ٚال هٛظ شلا االعطاض عٓٗا نًٗا145باسس االدطا٤ات املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ 
 ١٦ٖٝ/74 عا١َ ثا92/١ْٝ –ضقِ ايكطاض 

 26/10/74 –تاضٜذ ايكطاض 
 ٚبطقِ اإلنباض٠ 10/3/973ناْت قه١ُ اؾعا٤ ايهدل٣ يف ايبكط٠ قس قطضت بتاضٜذ 

 151 َٔ قإْٛ األغًش١ ضقِ 29ٚؾل ايؿكط٠ ايجايج١ َٔ املاز٠  (ح) أزا١ْ املتِٗ 72/ز/201
 املعسٍ ؿٝاظت٘ ع٢ً بٓسق١ٝ قٝس١ٜ زٕٚ إ تهٕٛ يسٜ٘ اداظ٠ َٔ غًط١ االقساض ؽٛي٘ 68يػ١ٓ 
ٚسهُت عًٝ٘ باؿبؼ ايؿسٜس ملس٠ غ١ٓ ٚاسس٠ َع اٜكاف تٓؿٝص ايعكٛب١ ملس٠ ثالخ , بصيو 

 عكٛبات ٚاخال٤ غبًٝ٘ ساال ٚاضغاٍ ايبٓسق١ٝ ايكٝس١ٜ 146 ٚ 144غٓٛات تطبٝكا يًُاز٠ 
 َٔ قإْٛ االغًش١ ٚتكسٜط اتعاب ٚنٌٝ 15 ٚ 14 ٚ 6ايكسمي١ اىل غًط١ االقساض تطبٝكا يًُاز٠ 

ٚمل ٜتدص . َبًػا قسضٙ عؿط٠ زْاْرل تتشًُٗا خع١ٜٓ ايسٚي١  (ع)احملهّٛ عًٝ٘ احملاَٞ املٓتسب 
 عكٛبات الْٗا دٛاظ١ٜ 145ايكطاض بتعٝني ْٛع اؾطمي١ يٛقـ تٓؿٝصٖا ٚعسّ االخص مبٓطٛم املاز٠ 

 ٚبطقِ 10/6/973إ قه١ُ ايتُٝٝع قطضت بتاضٜذ . ٚيٝؼ ٚدٛبٝا ع٢ً احمله١ُ االيتعاّ بٗا
 تكسٜل ناؾ١ ايكطاضات عسا ايعكٛب١ ؾكطضت ْكهٗا ٚاعاز٠ ايكه١ٝ اىل 2/973ز/346االنباض٠ 

 عكٛبات عل املسإ بإ تأخص َٓ٘ ايتعٗس ٚايتأَٝٓات 145قهُتٗا بػ١ٝ تطبٝل اسهاّ املاز٠ 
املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ املصنٛض٠ ٚاتباعا يًكطاض ايتُٝٝعٟ املؿاض ايٝ٘ ؾكس ادطت قه١ُ 
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 ٚبطقِ االنباض٠ 12/8/973ٚقطضت بتاضٜذ  (ح)اؾعا٤ ايهدل٣ املصنٛض٠ احملان١ُ عل املتِٗ 
 عسّ ايعاّ احملهّٛ عًٝ٘ بايتعٗس عػٔ ايػًٛى ٚايػرل٠ خالٍ َس٠ اٜكاف ايتٓؿٝص 972/ز/201

ؾاضغٌ اؿهِ ٖصا ضأغا َع مجٝع . ٚاخص ايتأَٝٓات َٓ٘ ٚشيو يالغباب املٛنش١ يف قطاضٖا اعالٙ 
اٚضام ايسع٣ٛ ٚتؿطعات٘ ناؾ١ اىل قه١ُ ايتُٝٝع الدطا٤ ايتسقٝكات ايتُٝٝع١ٜ عًٝ٘ ٚطًب املسعٞ 

 عكٛبات ٚشيو بايعاّ املسإ بايتعٗس عػٔ 145ايعاّ ْكه٘ ٚايعاّ احمله١ُ بتطبٝل املاز٠ 
 .ايػًٛى ٚايػرل٠ خالٍ َس٠ اٜكاف ايتٓؿٝص ٚاغتٝؿا٤ َبًؼ ايتأَٝٓات َٓ٘ ٚؾل ايكإْٛ 

 :-ايكطاض 
بعس ايتسقٝل ٚاملساٚي١ َٔ اشل١٦ٝ ايعا١َ حمله١ُ ايتُٝٝع ٚدس إ قه١ُ اؾعا٤ ايهدل٣ اقطت ع٢ً 
قطاضٖا بعسّ اخص تعٗس عػٔ ايػًٛى ٚايػرل٠ َٔ احملهّٛ ايصٟ قطضت ٚقـ تٓؿٝص ايعكٛب١ عًٝ٘ 

 عكٛبات ٚإ 145 عكٛبات ٚضز دٛاظٜا يف املاز٠ 118عذ١ إ اخص ايتعٗس ٚؾكا السهاّ املاز٠ 
احمله١ُ كرل٠ يف اؽاش ٖصا االدطا٤ اٚ اٟ ادطا٤ اخط مما ْل عًٝ٘ يف املاز٠ اٚ عسّ اؽاش اٟ 

ٖٚصا ايٓعط َٔ احمله١ُ غرل قشٝح شيو إ سط١ٜ احمله١ُ َكٝس٠ يف اختٝاض اسس , ادطا٤ َٓٗا 
اش إ ايكإْٛ . االدطا٤ات املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ ٚيٝؼ شلا اؿط١ٜ يف إ تعطض عٓٗا مجٝعا

مل ٜذلى َٔ اٚقـ تٓؿٝص ايعكٛب١ عًٝ٘ مبٓذا٠ َٔ اٟ ادطا٤ اخط شٟ اثط ؾٛضٟ عًٝ٘ ؾعسّ زؾع٘ 
 عكٛبات يف االدٌ ايصٟ ؼسزٙ احمله١ُ ٜػتتبع اؽاش 118املبًؼ املٓكٛم عًٝ٘ يف املاز٠ 

 عكٛبات ٜػتتبع ايعاَ٘ 145اسس االدطا٤ات االسذلاظ١ٜ نسٙ ٚإ ايعاَ٘ بايتعٜٛض سػب املاز٠ 
ؾًالغباب املصنٛض٠ قطض ْكض ايكطاض ايكازض بتاضٜذ . بايسؾع يف املٛعس ايصٟ تعٝٓ٘ احمله١ُ 

 145 ٚاعاز٠ االٚضام اىل قهُتٗا الؽاش اسس االدطا٤ات املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ 12/8/73
 .1 26/10/1974عكٛبات ٚقسض ايكطاض باالتؿام يف 

  قإْٛ ايعكٛبات 121ْكت عًٝ٘ املاز٠ : غًل احملٌ /   ثايجا 

     هٛظ يًُشه١ُ إٔ ؼهِ بٗصا ايتسبرل باإلناؾ١ اىل ايعكٛب١ األق١ًٝ يًذطمي١ ٚشيو بؿطٚط ٖٚٞ 
إٔ تهٕٛ اؾطمي١ دٓا١ٜ أٚ دٓش١ ٚايؿطط ايجاْٞ إغتدساّ احملٌ يف إضتهاب اؾطمي١ ٚإٔ تهٕٛ 

ٚيف ساي١ اؿهِ . ؾًٝؼ ؾططا إٔ ٜهٕٛ َايها شلا, احملٌ يف سٝاظ٠ اؾاْٞ ٚقت إضتهاب اؾطمي١ 
ع٢ً ؾدل بٗصا ايتسبرل ؾال هٛظ ي٘ َباؾط٠ ايعٌُ أٚ ايتذاض٠ أٚ ايكٓاع١ يف احملٌ املصنٛض 
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ٚال ٜتهطض َايو احملٌ إٕ نإ اجملطّ يٝؼ َايها ي٘ أٚ , غٛا٤ بٓؿػ٘ أٚ بٛاغط١ ؾدل أخط 
  .1أٟ ؾدل ي٘ سل عٝين إشا مل ٜهٔ ي٘ ق١ً باؾطمي١ 

  َٔ قإْٛ ايعكٛبات123 ٚ 122ْكت عًٝ٘ املازتإ : ٚقـ ايؿدل املعٟٓٛ أٚ سً٘/  ضابعا 

   ٚقـ ايؿدل املعٟٓٛ ٜعين َٓع مماضغ١ أعُاي٘ َس٠ قسز٠ زٕٚ إْٗا٤ ٚدٛزٙ ايكاْْٛٞ أَا 
يًُشه١ُ إٔ ؼهِ بٛقـ , سٌ ايؿدل املعٟٓٛ ؾٝعين تكؿ١ٝ أَٛاي٘ ٚإْٗا٤ ٚدٛزٙ ايكاْْٛٞ 

 غٓٛات يف ساي١ إضتهاب دٓا١ٜ أٚ 3 أؾٗط ٚال تعٜس ع٢ً 3ايؿدل املعٟٓٛ ملس٠ ال تكٌ عٔ 
, دٓش١ َٔ أسس ممجًٝ٘ أٚ ٚنال٥٘ أٚ ؾدل ٜعٌُ ؿػاب٘ ٚعٛقب عًٝ٘ ملس٠ غت١ أؾٗط ؾأنجط 

ٖٚصا ايتسبرل دٛاظٟ , ٚإشا تهطضت اؾٓا١ٜ أٚ اؾٓش١ ؾًًُشه١ُ إٔ ؼهِ عٌ ايؿدل املعٟٓٛ 
يًُشه١ُ إال إٔ ٚقـ ايؿدل املعٟٓٛ تسبرل َؤقت قسز املس٠ نُا ٖٛ َبني اعالٙ أَا ايتسبرل 

اؿٌ ؾٗٛ أبسٟ ٚدٛاظٟ أٜها يًُشه١ُ  ٜٚذلتب ع٢ً ٚقـ ايؿدل املعٟٓٛ َٓع َعاٚي١ أعُاي٘ 
ْٚؿاط٘ ٚيٛ بإغِ أخط ٚؼت إزاض٠ أخط٣ يف سني إٕ سٌ ايؿدل املعٟٓٛ ٜذلتب عًٝ٘ تكؿ١ٝ 

  .2أَٛاي٘ ٚظٚاٍ قؿ١ ايكا٥ُني باعُاي٘

 

 املطلب الرابع

 أٍه التدابري املكررة لألحداخ

    قبٌ اـٛض يف أِٖ ايتسابرل املكطض٠ يألسساخ ْتعطض بؿهٌ َٛدع يعاٖط٠ ادطاّ األسساخ 
 :-ٚتعطٜـ اؿسخ اؾاْح َٚٔ ثِ ايتسابرل املكطض٠ ػاٖ٘ 

 :ظاٖط٠ إدطاّ األسساخ / ايؿطع االٍٚ 

    إ اضتهاب ايػًٛى االدطاَٞ يٝؼ سهطا ع٢ً ايبايػني ؾكط بٌ إٔ األسساخ ٚقػط ايػٔ 
َعطنٕٛ يإلمطاف ٚاضتهاب اؾطا٥ِ أٜها ٚقس أزضنت اجملتُعات اؿسٜج١ بإٔ األسساخ 

ٚقس اظزازت , املٓشطؾٕٛ ِٖ نش١ٝ ظطٚف ادتُاع١ٝ قازتِٗ اىل غًٛى غبٌٝ َٓشطف ٚغرل غٟٛ 

                                                           
1

 .424 ص –انًشجغ انغاتك , أكشو َشأج إتشاْٛى. د-  
2

 .1006 ص –انًشجغ انغاتك  ,جًال إتشاْٛى انحٛذس٘. د-  
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خطٛض٠ ٖصٙ املؿه١ً بعس ايتكسّ اؿهاضٟ ٚايكٓاعٞ ٚخاق١ يف ايسٍٚ ايٓا١َٝ مما تطى أثطا ع٢ً 
نٝإ األغط٠ ٚمتاغهٗا ٚتبعٗا أظزٜاز َطايب ايؿطز ْتٝذ١ املػطٜات اييت دا٤ت َع ايتكسّ ٚغال٤ 

  .1املعٝؿ١ ٚايبطاي١ ٚاشلذط٠ مما ٖٝأت ؾطقا دسٜس٠ يإلمطاف ٚاظزٜاز ْػب١ إدطاّ األسساخ 

   ٖٚصٙ ايعاٖط٠ اييت تٛاد٘ ناؾ١ اجملتُعات ٚع٢ً زضد١ َتبا١ٜٓ َٔ اـطٛض٠ عاد١ اىل 
املعاؾ١ املهجؿ١ ْعطا ألٕ قػاض ايػٔ ِٖ ناألغكإ اي١ًٓٝ ٜػٌٗ َعاؾتِٗ ٚتكٛميِٗ َبهطا 

بُٝٓا ٜكعب شيو عٓسَا ٜهدلٕٚ ٚتذلغذ املٍٝٛ االدطا١َٝ يف ْؿٛغِٗ ٚقس أنست شيو ايسضاغات 
يصيو , اييت تبني إ انجط اجملطَني ٚخاق١ َعتازٟ االدطاّ قس غًهٛا يف قػطِٖ غًٛنا إمطاؾٝا 

أػ٘ َععِ ايتؿطٜعات اىل غٔ قٛاْني ؽل األسساخ اؾامني ٚتتهُٔ املكَٛات ايهطٚض١ٜ 
يعالز ٖؤال٤ األسساخ بسال َٔ ؾطض ايعكٛبات عًِٝٗ اييت تؤثط يف أغًب االسٝإ ع٢ً ْؿػ١ٝ 

  .2اؿسخ ٚتكٛزٙ اىل االدطاّ 

,   ؽتًـ َؿّٗٛ اؿسخ َٔ ايٓاس١ٝ االدتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ عٔ َؿَٗٛ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ 
ؾاؿسخ َٔ ايٓاس١ٝ االدتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٖٛ ايكػرل ايصٟ مل ٜهتٌُ ْهٛد٘ ايعكًٞ ٚايٓؿػٞ 
ٚاالدتُاعٞ ٚمل تهتٌُ عٓاقط ايطؾس يسٜ٘ َٔ إزضاى طبٝع١ ٚقؿ١ عًُ٘ َع قسضت٘ ع٢ً سط١ٜ 

أَا املؿّٗٛ ايكاْْٛٞ . إختٝاض غًٛن٘ ٚتكطؾات٘ ٚؾكا يعطٚف َٚتطًبات ايٛاقع االدتُاعٞ 
 , 3يًشسخ ؾٗٛ ايكػرل ايصٟ أمت ايػٔ ايصٟ سسزٙ ايكإْٛ يًتُٝٝع ٖٚٞ ايػابع١ اٚ ايتاغع١ غايبا 

ٚاؾٓٛح تعين اضتهاب اؿسخ غًٛنا . ٚمل ٜبًؼ غٔ ايطؾس ٖٚٞ ايجا١َٓ عؿط٠ يف َععِ ايكٛاْني
غرل َتٛاؾل َع ايػًٛى االدتُاعٞ ايػٟٛ ٚتبسٚ ٖصا ايػًٛى يف إقساّ اؿسخ اىل اضتهاب ؾعٌ 

  .4ٜعاقب عًٝ٘ ايكإْٛ ناضتهاب دطمي١ غطق١ اٚ إغتكاب اٚ أٟ ؾعٌ أخط 

 :ايتسابرل املكطض٠ يألسساخ / ايؿطع ايجاْٞ 

     يكس ثبت عًُٝا إٔ ٚغا٥ٌ ايعٓـ ٚايكػ٠ٛ ئ تؿٝس األسساخ يف ساٍ امطاؾِٗ ٚغًٛنِٗ غبٌ 
اؾطمي١ بٌ بايعهؼ غتعٜس َٔ سس٠ ٖصا االمطاف ٚشلصا طبكت أغًب ايػٝاغات اؾٓا١ٝ٥ اؿسٜج١ 
ايتسابرل زٕٚ ايعكٛبات ع٢ً األسساخ يف ساي١ امطاؾِٗ ألٕ غًٛنِٗ غرل ايػٟٛ َا ٖٞ إال إْعهاؽ 

                                                           
1

 .6 ص – 1984,دٌٔ ركش ػذد انطثغ, , انًؤعغح انجايؼٛح نهذساعاخ ٔانُشش – دساعح يماسَح –األحذاز انًُحشفٌٕ , ػهٙ يحًذ جؼفش . د-  
2

 .428 ص –انًشجغ انغاتك , أكشو َشأخ اتشاْٛى . د-  
3

انظادس  2001نغُح  14أيا انًششع انكٕسدعراَٙ فمذ جؼهّ احذٖ ػششج عُح تًٕجة انمإٌَ سلى , انًششع انؼشالٙ حذد عٍ انرًٛٛض ترًاو انراعؼح-  

 .فانظغٛش ْٕ انشخض انز٘ نى ٚرى انحادٚح ػششج يٍ ػًشِ , 31/10/2001فٙ  21يٍ تشنًاٌ كٕسدعراٌ انؼشاق انًُشٕس فٙ ٔلائغ كٕسدعراٌ انؼذد 
4

 .427 ص –انًشجغ انغاتك , أكشو َشأخ اتشاْٛى . د-  
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باالناؾ١ اىل إ , ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚال تطدع اىل عٛاٌَ ادطا١َٝ تأقًت يف ْؿٛغِٗ 
ايتسابرل ال تٗسف اىل اٜالّ اؿسخ اؾاْٞ اٚ ظدطٙ بٌ ايػطض َٓٗا اقالح اؿسخ ٚتكِٜٛ غًٛن٘ 

ٖٚصٙ ايتسابرل يف دٖٛطٖا ال ؽتًـ نجرلا َٔ تؿطٜع اىل أخط بايطغِ َٔ تٓٛع قٛضٖا . ٚتأًٖٝ٘ 
ٚاالٜساع يف  (َطاقب١ ايػًٛى  )ٚابطظ قٛضٖا ٖٞ ايتٛبٝذ ٚايتػًِٝ ْٚعاّ سط١ٜ املطاقب١ , ٚتعسزٖا 

أَا يف ايعطام ؾكس قسض عس٠ قٛاْني تٗتِ باالسساخ أٚشلا قإْٛ  .1َؤغػ١ اقالس١ٝ اٚ عالد١ٝ 
 1972 يػ١ٓ 64 ثِ قإْٛ ضقِ 1962 يػ١ٓ 11 ٚتبعٗا قإْٛ ضقِ 1955 يػ١ٓ 44ضقِ 

ٚقس أغتٗسف ايكإْٛ األخرل .  ايٓاؾص سايٝا 1983 يػ١ٓ 76ٚأخرلا قإْٛ ضعا١ٜ األسساخ ضقِ 
أهاز ْعاّ َتهاٌَ قا٥ِ ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ ٚأقبح َٔ أبطظ اٖساؾ٘ ٚقا١ٜ اؿسخ َٔ اؾٓٛح 

ؾكس أخص ايكإْٛ مببسأ , باالناؾ١ اىل عالد٘ ٚسلٛي٘ بايطعا١ٜ ايالسك١ بعس اْتٗا٤ َس٠ تسبرلٙ 
االنتؿاف املبهط يًشسخ املعطض يًذٓٛح ٚعٗست اىل ٚظاض٠ ايكش١ بتؿهٌٝ َهاتب يًدسَات 

ْٚل ايكإْٛ ع٢ً َػؤٚي١ٝ االٚيٝا٤ ْتٝذ١ اُٖاي٘ , ايٓؿػ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يف َطنع نٌ قاؾع١ 
ٚأعط٢ ايكإْٛ زٚضا َُٗا , تطب١ٝ اؿسخ قس ٜكٌ اىل غًب ايٛال١ٜ َٓ٘ اشا أقتهت املكًش١ شيو 

ملهتب زضاغ١ ايؿدك١ٝ يًكٝاّ بتؿدٝل اؿسخ اؾاْح َٔ ايٓٛاسٞ ايعك١ًٝ ٚاالدتُاع١ٝ 
ٚاغتشسخ ايكإْٛ قػِ ايطعا١ٜ ايالسك١ يتتٛىل َػاعس٠ , ٚايٓؿػ١ٝ ٚبٝإ ايتسبرل املٓاغب ي٘ 

اؿسخ ٚإضؾازٙ بعس اْتٗا٤ َس٠ تسبرلٙ ٚتكسِٜ ايعٕٛ املازٟ ٚاملعٟٓٛ ي٘ ملٛاد١ٗ اؿٝا٠ 
 بايٓػب١ يًسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ ٚغكٛط 3ٚنصيو أخص قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ مببسأ ايتكازّ  . 2اؾسٜس٠
 سٝح قهت بأْ٘ تٓكهٞ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ مبهٞ عؿط غٓٛات يف اؾٓاٜات ٚمخؼ 4ايتسابرل 

أَا ايتسابرل ؾتػكط إشا مل تٓؿص مبهٞ مخؼ عؿط٠ غ١ٓ يف اؾٓاٜات ٚمبهٞ , غٓٛات يف اؾٓح 
ثالخ غٓٛات َٔ تاضٜذ اْتٗا٤ َس٠ ايتسبرل احملهّٛ ب٘ يف بك١ٝ اؿاالت ٖٚٓا ؾطم املؿطع بني 

اؾٓاٜات ٚبني اؿاالت االخط٣ ؾؿٞ اؾٓاٜات تػكط ايتسابرل مبهٞ مخؼ عؿط٠ غ١ٓ َٔ تاضٜذ 
إقساض اؿهِ بايتسبرل أَا يف بك١ٝ اؿاالت ؾتػكط ايتسابرل َٔ تاضٜذ اْتٗا٤ َس٠ ايتسبرل احملهّٛ 

  . 5ب٘ ٚيٝؼ َٔ تاضٜذ إقساض اؿهِ 

                                                           
1

 .245 ص – انًشجغ انغاتك –االحذاز انًُحشفٌٕ , ػهٙ يحًذ جؼفش.  د- 
2

 . 436ٔ  435 ص –انًشجغ انغاتك , أكشو َشأج اتشاْٛى .د-  
3

انًششع انؼشالٙ نى ٚأخز تًثذأ ذمادو انؼمٕتاخ فٙ لإٌَ انؼمٕتاخ انؼشالٙ كًثذأ ػاو ٔاًَا أسدْا فٙ تؼض انحاالخ فٙ لإٌَ االطٕل انجضائٛح فٙ -  

 ( .1971نغُح  23يٍ لإٌَ االطٕل انجضائٛح انًشلى  6ٔ 3أَظش َض انًادج )ٔجاءخ ػهٗ عثٛم انحظش  3انًادج 
4

 .انًؼذل 1983نغُح  76يٍ لإٌَ سػاٚح االحذاز سلى  70أَظش َض انًادج -  
5

– 2010 –أستٛم , يشكض اتحاز انمإٌَ انًماسٌ - انًؼذل ٔذطثٛماذّ انؼًهٛح 1983نغُح  76ششح لإٌَ سػاٚح األحذاز سلى , أكشو صادِ يظطفٗ -  

 .199ص 
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  :1   ٚأبطظ ايتسابرل املكطض٠ يف قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ ايٓاؾص ٖٞ 

 .األْصاض يف اؾًػ١ بعسّ تهطاض ايؿعٌ / اٚال 

 .ايتػًِٝ اىل ايٛيٞ اٚ اسس اقاضب٘ مبٛدب تعٗس َايٞ / ثاْٝا 

 .ايػطا١َ / ثايجا 

 .ايٛنع ؼت َطاقب١ ايػًٛى / ضابعا 

 .  االٜساع يف َسضغ١ تأٌٖٝ ايكبٝإ اٚ ايؿتٝإ سػب عُط اؿسخ / خاَػا 

 " املبخح الرابع"

 أحكاو التدابري اإلحرتازية
غٓتشسخ نُٔ أسهاّ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ عٔ َٛنٛعني ُٖا تطبٝل ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ٚإْكها٤ 

 : ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ٚشيو يف َطًبني َػتكًني
 "املطلب األول"

 تطبيل التدابري اإلحرتازية

    ْعطا يًطبٝع١ اـاق١ يًتسبرل اإلسذلاظٟ ٚاألغطاض اييت ٜػتٗسؾٗا ؾكس أعط٢ املؿطع غًطات 
ٚاغع١ يًكانٞ أثٓا٤ تطبٝك٘ يًتسابرل اإلسذلاظ١ٜ نإسس٣ قٛض اؾعا٤ اؾٓا٥ٞ سٝح تهٕٛ َٔ 

ؾأْ٘ إُٖاٍ بعض ايٓعِ ٚايكٛاعس اييت أتبعٗا املؿطع يف ؼسٜسٙ يػًط١ ايكانٞ أثٓا٤ تطبٝك٘ 
ٚؾُٝا ًٜٞ ْبشح أِٖ املٛنٛعات اييت تجاض أثٓا٤  . 2ايعكٛبات ٚشيو ملكتهٝات طبٝع١ ايتسبرل 

 :تطبٝل ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ 

 :عكٛب١ كايؿ١ أسهاّ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ/ ايؿطع االٍٚ 

عكٛب١ نٌ َٔ ىايـ سهُا قازضا َٔ  (ع. م124)    يكس سسز املؿطع ايعطاقٞ يف املاز٠ 
احمله١ُ بإسس٣ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ باؿبؼ ملس٠ ال تعٜس ع٢ً غ١ٓ أٚ بػطا١َ اييت ال تعٜس ع٢ً 

بإغتجٓا٤ تسابرل اؿذع يف َأ٣ٚ عالدٞ ٚتسبرل إغكاط ايٛال١ٜ أٚ ايٛقا١ٜ أٚ ايكٛا١َ , ١٦َ زٜٓاض
                                                           

1
 .انًؼذل 1983نغُح  76يٍ لإٌَ سػاٚح االحذاز سلى  78 – 72نًضٚذ يٍ انرفاطٛم ساجغ َض انًٕاد -  
2

 .1314 ص –انًشجغ انغاتك , يحٕد َجٛة حغُٙ . د-  
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ٚشيو يعسّ إَهإ كايؿ١ ٖصٙ ايتسابرل َٔ قبٌ احملهّٛ عًٝ٘ سٝح تٓؿص عًٝ٘ , ٚتسبرل املكازض٠
ٚاشلاضب َٔ املأ٣ٚ ٜعاز ايٝ٘ ٚتسبرل اإلغكاط ٜٓتر , ؾاملكازض٠ تٓتكٌ ًَهٝتٗا اىل ايسٚي١ ,ؾٛضا 

  .1أثطٙ يف اؿاٍ ٚتٓعسّ غًط١ احملهّٛ ب٘ ؾٛضا 

 :ٚقـ تٓؿٝص ايعكٛب١ ٚايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ / ايؿطع ايجاْٞ 

    ال هٛظ إبتسا٤ا اؿهِ بٛقـ تٓؿٝص ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ألٕ ٖسف ايتسبرل ٖٞ َٛاد١ٗ ساي١ 
ٚإمنا هب إٔ تٓؿص ايتسابرل ؾعًٝا ست٢ ٜتِ , اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ٚبٛقؿ٘ ال ٜتشكل ٖصا ايػطض

عًُا بإٔ ع١ً ٚقـ ايتٓؿٝص يف ايعكٛبات ٖٞ ػاٚظ تٓؿٝص , ؼكٝل ايػطض ايصٟ ُأْؿأ َٔ أدً٘
ايعكٛبات ايػايب١ يًشط١ٜ قكرل٠ املس٣ أَا ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ؾتهٕٛ عاز٠ ط١ًٜٛ األدٌ ؾٗٞ غرل 

إال إٔ  . 2قسز٠ املس٠ نُا أغًؿٓا ٚبٗصا ال ميهٔ تكٛض ٚقـ ايتٓؿٝص يف ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ 
املؿطع ايعطاقٞ أعط٢ غًط١ تكسٜط١ٜ يًُشه١ُ يف إٜكاف ايتسبرل اإلسذلاظٟ إشا ضأت شيو أٚ نإ 

عًٝ٘ ؾال ٜذلتب ع٢ً إٜكاف تٓؿٝص ايعكٛب١ ٚقـ تٓؿٝص  , 3َٓكٛقا عًٝ٘ يف ايكإْٛ بكطاس١ 
 َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ بإٔ 144سٝح ْكت املاز٠ , ايتسبرل إال يف اؿايتني ايػابكتني 

يًُشه١ُ إٔ تككط إٜكاف ايتٓؿٝص ع٢ً ايعكٛب١ األق١ًٝ أٚ ػعً٘ ؾاَال يًعكٛبات ايتبع١ٝ 
ٚغٛا٤ سهُت احمله١ُ بٛقـ ايتسبرل َع ايعكٛب١ أّ ال ؾإْٗا . ٚايته١ًُٝٝ ٚ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ 

تٓكهٞ سٝح تٓتٗٞ َس٠ ٚقـ تٓؿٝص ايعكٛب١ زٕٚ اؿاد١ اىل إقساض سهِ بصيو ٜٚعتدل اؿهِ 
  .4ايكازض بايتسبرل نإٔ مل ٜهٔ 

 :إَها١ْٝ تعسٌٜ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ / ايؿطع ايجايح 

    ملا ناْت ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ُتؿطض ع٢ً األؾدام ملٛاد١ٗ خطٛضتِٗ اإلدطا١َٝ عًٝ٘ ؾأٟ 
تػٝرل ٜططأ ع٢ً ٖصٙ اـطٛض٠ ٜٓعهؼ تأثرلٙ ع٢ً ايتسبرل أٜها ؾُٝهٔ يًُشه١ُ املدتك١ اييت 
أْعيت ايتسبرل بٓا٤ ع٢ً طًب احملهّٛ عًٝ٘ أٚ ايٓٝاب١ ايعا١َ إٔ ٜعسي٘ ٚؾل يًتطٛضات اييت تططأ 

ٜٚعين شيو إٕ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ قاب١ً يًُطادع١ املػتُط٠ سػب تطٛض , ع٢ً اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ
أخص ب٘ املؿطع  , 5 َٔ قإْٛ ايطؿٌ يف َكط 137اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ٖٚصا َا قطضت٘ املاز٠ 

                                                           
1

 .416 ص –انًشجغ انغاتك , أكشو َشأج إتشاْٛى . د-  
2

 .1318ص –انًشجغ انغاتك , يحًٕد َجٛة حغُٙ . د-  
3

 .يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ 125أَظش َض انًادج -  
4

 .538 ص –انًشجغ انغاتك , فخش٘ ػثذانشصاق انحذٚصٙ . د-  
5

 .456 ص –انًشجغ انغاتك , فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ . د-  
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 َٔ قإْٛ ايعكٛبات سٝح قهت بأْ٘ هٛظ ؾُٝا عسا تسابرل املكازض٠ 127ايعطاقٞ يف املاز٠ 
ٚسٌ ايؿدل املعٟٓٛ ٚقـ ايتسبرل أٚ إدطا٤ أٟ تعسٌٜ يف ْطاق٘ بٓا٤ ع٢ً طًب قاسب ايؿإٔ 

ٚإشا ضؾض ايطًب ؾال هٛظ ػسٜسٙ إال بعس َطٚض غ١ٓ َٔ تاضٜذ ايطؾض ٚيهٔ , أٚ اإلزعا٤ ايعاّ
  .1يًُشه١ُ يف أٟ ٚقت إيػا٤ ٚقـ تٓؿٝص ايتسبرل إشا ضأت شيو بٓا٤ ع٢ً طًب اإلزعا٤ ايعاّ 

 

 

 :إغتبعاز ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ عٔ ْطام ايعطٚف املدؿؿ١/ ايؿطع ايطابع 

    إشا ٚدس ايكانٞ إٔ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ َتٛؾط٠ يف ايؿدل املاثٌ أَاَ٘ ٚإْ٘ ٜتعني َٛادٗتٗا 
بإسس٣ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ؾعًٝ٘ إٔ ٜكهٞ ب٘ ٚإٔ ال ٜتصضع بٓعاّ ايعطٚف املدؿؿ١ إلْعاٍ تسبرل 

َٚٔ د١ٗ أخط٣ , أخـ ٚشيو إلختالف اإلعتباضات اييت تدلض ايعطٚف املدؿؿ١ يًعكٛب١ عٔ ايتسابرل 
إشا سهِ بتسبرل إسذلاظٟ ٜعين شيو إٕ َكًش١ اجملتُع تكتهٞ شيو ملٛاد١ٗ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ 

ٚيف ايتؿطٜع  . 2ٚإبساٍ تسبرل أخـ قٌ ايتسبرل ايٛادب تٛقٝع٘ ٖٛ إٖساض ملكًش١ اجملتُع
ايعطاقٞ مل ٜطز قطاس١ اإلؾاض٠ اىل ٖصٙ املػأي١ ٚإمنا ٜػتؿاز ٖصا اؿهِ َٔ قٝػ١ ايٓكٛم 

ٚمل تطز اإلؾاض٠ اىل ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ  ( 133 ٚ 132املٛاز )ايٛاضز٠ يف فاٍ ؽؿٝـ ايعكاب 
إال إٔ املؿطع قس ٚنع بعض ايتسابرل بني سسٜٔ مما هعٌ ,عًٝ٘ ؾال ؾإٔ شلا بٗصٙ ايتسابرل

يًكانٞ غًط١ تكسٜط١ٜ ٚاغع١ يف إْعاٍ ايتسبرل أٚ املس٠ اييت تطاٖا احمله١ُ َٓاغب١ ملٛاد١ٗ 
  .3اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ 

 :ؾٛض١ٜ تٓؿٝص ايتسبرل اإلسذلاظٟ/ ايؿطع اـاَؼ 

      ٖٓاى بعض ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ال وتٌُ ايتأدٌٝ ٚهب تٓؿٝصٙ ؾٛضا مبذطز قسٚض اؿهِ 
, باإلزا١ْ َجٌ اؿذع يف َأ٣ٚ عالدٞ ٚاملكازض٠ عٓسَا ٜهٕٛ ايؿ٤ٞ َٛنٛعا ؼت ٜس احمله١ُ

ٚنصيو ٚقـ ايؿدل املعٟٓٛ ٚسً٘ ٚإغكاط ايٛال١ٜ ٚايٛقا١ٜ ٚايكٛا١َ ٚغًل احملٌ ٚغشب إداظ٠ 

                                                           
1

 .يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ 127أَظش َض انًادج -  
2

 .1317 ص –انًشجغ انغاتك , يحًٕد َجٛة حغُٙ . د-  
3

 .539 ص –انًشجغ انغاتك , فخش٘ ػثذانشصاق انحذٚصٙ . د-  
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أَا ايتسابرل األخط٣ َجٌ ايتعٗس عػٔ ايػًٛى َٚٓع اإلقا١َ ٚسعط مماضغ١ ايعٌُ ٚسعط , ايػٛم 
  .1أضتٝاز اؿاْات َٚطاقب١ ايؿطط١ ؾتبسأ تٓؿٝصٖا َٔ ٚقت إْتٗا٤ ايعكٛب١ ايػايب١ يًشط١ٜ 

   

 "املطلب الجاىي"

 إىكطاء التدابري اإلحرتازية

ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ نُا أغًؿٓا ٜطتبط إضتباطا ٚثٝكا باـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ٚدٛزا ٚعسَا ٜٚٓكهٞ 
سني تٓكهٞ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ؾال هٛظ إْتٗا٤ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ َٚا ظايت اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ 

ٖٚصا ٖٛ اإلختالف ايٛانح بٝٓٗا ٚبني ايعكٛب١ َٔ , قا١ُ٥ ؾبعٚاشلا تعٍٚ ايتسابرل ٜٚٓتٗٞ َؿعٛشلا
سٝح أغباب اإلْكها٤ ؾايعكٛب١ تٓكهٞ عٓسَا ؼكل غطنٗا َٔ اإلٜالّ ٚؼكٝل ايعساي١ ٚايطزع 

  . 2ايعاّ أَا ايتسابرل ؾُطتبط باـطٛض٠ اؾط١َٝ ٚدٛزا ٚعسَا 

أَا يف ايكإْٛ ايعطاقٞ ؾإٕ ايتسبرل اإلسذلاظٟ ٜٓكهٞ بإْتٗا٤ َست٘ ايصٟ اعتدلٙ املؿطع زيٝال 
يعٚاٍ اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ٜٚٓكهٞ أٜها بإْتٗا٤ َس٠ إٜكاف تٓؿٝص ايعكٛب١ زٕٚ إٔ ٜكسض قطاضا 

ٚبٛؾا٠ احملهّٛ عًٝ٘ ٚايعؿٛ ايعاّ ٚاـام إشا ْل عًٝ٘ املطغّٛ قطاس١ , بإيػا٤ اإلٜكاف 
 :ٚايصٟ غٓأتٞ ايٝ٘ تباعا 

 : إْكها٤ َس٠ تٓؿٝص ايعكٛب١ / ايؿطع االٍٚ 

َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ ع٢ً أْ٘ تٓكهٞ ايتسابرل  (126)     ْل املؿطع ايعطاقٞ يف املاز٠ 
بإْتٗا٤ َس٠ إٜكاف تٓؿٝص ايعكٛب١ املكطض٠ يف اؿهِ ٚمل ٜكسض قطاضا بإيػا٤ اإلٜكاف غٛا٤ َٓؿصا َع 

  .3ٚبإْتٗا٥ٗا ٜكبح اؿهِ ايكازض ؾٝٗا نإٔ مل ٜهٔ , ايعكٛب١ أٚ َٛقٛؾا َعٗا

 :  ٚؾا٠ احملهّٛ عًٝ٘ / ايؿطع ايجاْٞ 
إشا تٛيف احملهّٛ عًٝ٘ بايتسبرل اإلسذلاظٟ تعٍٚ خطٛضت٘ عٔ اجملتُع ٚتبعا يصيو تٓكهٞ ايتسبرل 
املتدص عك٘ ؾُٝا عسا ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ املاي١ٝ ناملكازض٠ ٚإغالم احملٌ شيو إ َٓبع اـطٛض٠ 

                                                           
1

 .1014 ص –انًشجغ انغاتك , جًال إتشاْٛى انحٛذس٘ . د-  
2

 .1323  ص–انًشجغ انغاتك , يحًٕد َجٛة حغُٙ . د-  
3

 .1015 ص –انًشجغ انغاتك , جًال إتشاْٛى انحٛذس٘ . د-  
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ؾايتسبرل ٜٓؿص ست٢ بعس ٚؾا٠ احملهّٛ يف , نا١َٓ يف ايؿ٤ٞ قٌ ايتسبرل ٚيٝؼ ؾدل اجملطّ 
ٜٚط٣ ايسنتٛض  . 1َٔ قإْٛ ايعكٛبات  (152)تطنت٘ مبٛاد١ٗ ٚضثت٘ ٖٚصا َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ 

قُٛز لٝب سػين بإٔ ٚؾا٠ َسٜط ايؿدل املعٟٓٛ أٚ ٚنًٝ٘ أٚ ممجً٘ ال ٜٛقـ ايتسبرل أٟ 
  .2هب اإلغتُطاض يف ٚقؿٗا أٚ سًٗا 

 : ايعؿٛ ايعاّ / ايؿطع ايجايح 
     ٜؿذلض ايعؿٛ ايعاّ ظٚاٍ َا تٓطٟٛ عًٝ٘ ؾدك١ٝ َطتهب اؾطمي١ َٔ خطٛض٠ إدطا١َٝ ٚشلصا 

 َٔ 153/1تٓكهٞ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ٚتػكط بكسٚض قإْٛ ايعؿٛ ايعاّ ٖٚصا َا قطضت٘ املاز٠ 
إال إٔ بعض ايتؿطٜعات نايتؿطٜع ايًبٓاْٞ قطضت عسّ إْكها٤ ايتسابرل  . 3قإْٛ ايعكٛبات 

اإلسذلاظ١ٜ بكسٚض قإْٛ ايعؿٛ ايعاّ إال إشا ْل َطغّٛ ايعؿٛ ع٢ً شيو ألٕ ايتسابرل تٛاد٘ 
  .4اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ايها١َٓ يف ؾدك١ٝ اجملطّ ٚإٕ ايعؿٛ عٔ اؾطمي١ ال ٜعٜـٌ ٖصٙ اـطٛض٠ 

 
 : ايعؿٛ اـام / ايؿطع ايطابع 

االقٌ عسّ إْكها٤ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ بكسٚض َطغّٛ ايعؿٛ إال إشا ْل َطغّٛ ايعؿٛ اـام 
ٚال ٜذلتب ع٢ً "  َٔ قإْٛ ايعكٛبات سٝح دا٤ ؾٝٗا 154/2ع٢ً شيو ٖٚصا َا قطضت٘ املاز٠ 

ايعؿٛ اـام غكٛط ايعكٛبات ايتبع١ٝ ٚايته١ًُٝٝ ٚال اآلثاض اؾعا١ٝ٥ األخط٣ ٚال ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ 
ٚال ٜهٕٛ ي٘ أثط ع٢ً َا غبل تٓؿٝصٙ َٔ ايعكٛبات ٚنٌ شيو َا مل ٜٓل َطغّٛ ايعؿٛ ع٢ً 

  .5" خالف شيو 
 

 

 

                                                           
1

 .363 ص –انًشجغ انغاتك , ػثاط انحغُٙ . د-  
2

 .1325 ص –انًشجغ انغاتك , يحًٕد َجٛة حغُٙ . د-  
3

 .541 ص –انًشجغ انغاتك , فخش٘ ػثذانشصاق انحذٚصٙ . د-  
4

 .1328 ص –انًشجغ انغاتك , يحًٕد َجٛة حغُٙ . د-  
5

 .1017 ص –انًشجغ انغاتك , جًال إتشاْٛى انحٛذس٘ . د-  
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 "املبخح اخلامس"

 موقف الصريعة اإلسالمية مً التدابري اإلحرتازية

    ضغِ إٕ إقطالح ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ سسٜج١ ْػبٝا ٜطتبط ْؿأت٘ باألؾهاض اؾسٜس٠ اييت ظٗطت 
عٔ ايٛظٝؿ١ اإلقالس١ٝ ٚايتكٛمي١ٝ يًعكٛب١ إال إٔ اؿكٝك١ ايجابت١ ٖٞ إٔ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ َٚا 

تطن٘ يٓا ايػًـ َٔ تطاخ تؤنس بأِْٗ عطؾٛا اىل داْب ايعكٛبات ايتكًٝس١ٜ ـ نايطدِ ٚاؾًس ٚايكطع 
ٚاؿبؼ ـ إدطا٤ات أخط٣ ؽتًـ عٔ ايعكٛب١ يف طبٝعتٗا ٚأٖساؾٗا ٚشات طبٝع١ شات١ٝ متٝعٖا عٔ 

ايعكٛبات ميهٔ إٔ ْطًل عًٝٗا ٚقـ ايتسابرل ايٛقا١ٝ٥ أٚ اإلسذلاظ١ٜ بإعتباض إٔ ٚظٝؿتٗا تهُٔ يف 
ايٛقا١ٜ َٔ دطمي١ ٜٛؾو إٔ تكع أٚ ايتشطظ نس إمطاف ٜهاز ٜهتٌُ زٕٚ إٔ ٜكذلٕ شيو بػطض 

  .1ايطزع أٚ ايعدط أٚ اإلْتكاّ 

   ٚقس عطؾت ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ْعُا تؿب٘ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ نٓعاّ ايٓؿٞ ٚايتػطٜب سٝح ٜكابٌ 
ؾرل٣ٚ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ ْؿ٢ , شيو تسبرل َٓع اإلقا١َ يف ايكإْٛ ايٛنعٞ

ٚنصيو ْؿ٢ عُط بٔ , كٓجني ناْا باملس١ٜٓ ٜكاٍ شلُا ٖٝت َٚاتع ٚأْ٘ ْؿ٢ أسسُٖا اىل اؿ٢ُ 
اـطاب ضنٞ اهلل عٓ٘ ْكط بٔ اؿذاز َٔ املس١ٜٓ ٚشيو ؿػٓ٘ ٚخٛؾا َٔ إٔ ٜعطض ايٓػا٤ 

إُْٓا دَعا٤ُ ايَصَٜٔ "ٚايٓؿٞ َؿطٚع بايهتاب ٚايػ١ٓ يف قٛي٘ تعاىل يف احملاضبني . يًٛقٛع يف احملعٛض 
 َٔ ِِ ِِ ٚأضُدًٗ ُٗ ِٕ ُٜكَٖتًٛا أٚ ُٜكًََّبٛا أٚ ُتكَطَّع أٜسٜ ُ٘ َِٜٚػعََٕٛ يف األضضِ ؾػازّا أ ُٜشاضِبَٕٛ اهلل ٚضَغٛيَ

ْٟ يف ايسْٝا ٚشلِ يف األخط٠ عَصاْب عَعِٝ ِٓؿَٛا ََٔ األضضِ شيو خع ٚٚضز عٔ ايٓيب  . 2"خٔالٕف أٚ ُٜ
ٚنصيو ؾعٌ ايكشاب١ َجٌ , ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ سهِ ايبهط ايعاْٞ سٝح هًس ١٦َ ٜٚٓؿ٢ عاّ 

ؾاضب اـُط سٝح أضتس ٚؿل بايطّٚ ؾكاٍ عُط ٚاهلل ال  (ضض)ضغٍٛ اهلل ؾٓؿ٢ عُط بٔ اـطاب 
سطم بٝت ضٜٚؿس ايجكؿٞ ألْ٘  (ضض)ٜٚط٣ٚ أٜها إٔ عُط بٔ اـطاب  . 3أْؿٞ أسسا بعس ٖصا 

ٚغ٦ٌ اإلَاّ َايو عٔ ؾاغس ٜأٟٚ . نإ ٜبٝع ؾٝ٘ مخطّا ٚقاٍ ي٘ أْت ؾٜٛػل ٚ يػت بطٜٚؿس 
,  عًٝ٘ ايساض ٚايبٝٛت قاٍ 4ؾكاٍ ُٜدطز َٔ َٓعي٘ ٚتهط٣, َاشا ٜؿعٌ ب٘ ,ايٝ٘ أٌٖ ايؿػل ٚاـُط 

ٜٚكٍٛ ايعع بٔ عبسايػالّ قس ػب ايعٚادط . قاٍ ال يعً٘ ٜتٛب ؾرلدع اىل َٓعي٘ , قًت أال تباع 
                                                           

1
  انًٕلغ –شثكح األنٕكح -يمانح يُشٕسج ػهٗ األَرشَد,انرذاتٛش اإلحرشاصٚح ٔانرششٚغ انؼماتٙ اإلعاليٙ , ذايش ػثذانفراح -  

www.alukah.net/Spotlight/1/4837                                                                                        
2

 .33اٜٚح , عٕسج انًائذج -  
3

 .ٔيا تؼذْا 147 ص – 1965,  انماْشج – يكرثح داس انؼشٔتح –انغٛاعح انجُائٛح فٙ انششٚؼح اإلعاليٛح , أحًذ فرحٙ تُٓغٙ -  
4

 .1986, تٛشٔخ–داس انًششق ,  ذكشٖ تًؼُٗ ذغرأجش كًا ٔسد فٙ انًُجذ فٙ انهغح ٔاألػالو- 

http://www.alukah.net/Spotlight/1/4837
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زؾعا يًُؿاغس َٔ غرل أثِ ٚال عسٚإ أٟ بسٕٚ ؾعٌ دطمي١ ػب ايعدط إشا دط٣ عًٝ٘ املؿاغس َٔ 
  . 1نإ ميٓع إٔ هتُع ايكبٝإ َع املتُٗني بايؿاسؿ١  (ضض)شيو إٔ عُط بٔ اـطاب 

  

 "الفصل الجالح"

 عالقة التدابري بالعكوبة

   إٕ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ٚايعكٛبات تعسإ قٛضتني يًذعا٤ اؾٓا٥ٞ تعتُس عًُٝٗا أغًب 
ايتؿطٜعات ايكا١ْْٝٛ يف ايٛقت ٚقًُا لس تؿطٜعات تتب٢ٓ ْعاَا ٚاسسا َُٓٗا ٚإٕ ٚدست ؾإْٗا 

ٚقس ثاض دسٍ بني ايؿكٗا٤ سٍٛ اَها١ْٝ اؾُع بني ايتسابرل ٚايعكٛب١ يف , متجٌ إغتجٓا٤ات َٓععي١
  .2ْعاّ ٚاسس أٚ اإلبكا٤ ع٢ً ْعاّ اإلظزٚاز ايصٟ ٖٛ أنجط َال١ُ٥ يطبٝع١ نًُٝٗا 

عًٝ٘ ْتعطض يف ٖصا ايؿكٌ يًعالق١ بني ايتسابرل ٚايعكٛب١ َٔ سٝح أٚد٘ ايؿب٘ ٚاإلختالف بُٝٓٗا 
 : ٚنصيو إَها١ْٝ اؾُع بني ايتسابرل ٚايعكٛب١ أٚ اإلظزٚاد١ٝ بُٝٓٗا ٚشيو يف َباسح َػتك١ً 

 "املبخح األول"

 أودُ الصبُ واإلختالف بني التدابري والعكوبات
 :ميهٔ عح ايعالق١ بني ايتسابرل ٚايعكٛب١ َٔ خالٍ بٝإ أٚد٘ ايؿب٘ ٚاإلختالف بُٝٓٗا 

 :أٚد٘ ايؿب٘ بني ايتسابرل ٚايعكٛب١ / املطًب االٍٚ

ٜتُٝع ايتسبرل اإلسذلاظٟ ـ نايعكٛب١ ـ بطابع اإلدباض ٚايكػط عٓس ؾطنٗا عٝح ال / ايؿطع االٍٚ 
 .ٜتٛقـ ع٢ً إضاز٠ َٔ تؿطض عًٝ٘ 

ٖٓاى تسابرل غايب١ يًشط١ٜ ال ؽتًـ يف أقًٗا ٚدٖٛطٖا عٔ ايعكٛبات ايػايب١ / ايؿطع ايجاْٞ 
 .يًشط١ٜ نتسابرل اإلٜساع يف َٓؿآت ظضاع١ٝ أٚ قٓاع١ٝ ٚتسبرل اؿذع يف َأ٣ٚ عالدٞ
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 .خهٛع نٌ َُٓٗا ملبسأ ايؿطع١ٝ ؾال تٛقعإ إال بكإْٛ/ ايؿطع ايجايح 

ٜؿذلى ايتسبرل َع ايعكٛب١ يف نطٚض٠ ٚدٛز تٓاغب يف املكساض ٚايٓٛع ٚاشلسف / ايؿطع ايطابع 
ؾإٕ نإ ايٛادب َطاعا٠ تٓاغب ايعكٛب١ َع دػا١َ اؾطمي١ ؾإٕ ايتسبرل اإلسذلاظٟ نصيو , َُٓٗا

 . هب إٔ ٜتٓاغب َع اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ يًُذطّ

, إؾذلاى ايعكٛب١ َع ايتسبرل يف ايػا١ٜ َٔ ؾطنُٗا ٚاشلسف ايًصإ ٜػتٗسؾُٗا / ايؿطع اـاَؼ 
ؾايعكٛب١ أقبشت مبؿَٗٛٗا اؿسٜح تٗسف اىل تأٌٖٝ ٚإقالح اجملطّ ٚؼكٝل ايطزع اـام نصيو 

  .1َجٌ ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ 

 :أٚد٘ اإلختالف بُٝٓٗا / املطًب ايجاْٞ

ؽتًـ ايتسابرل عٔ ايعكٛب١ َٔ سٝح املهُٕٛ ؾٗسف ايعكٛب١ ٖٞ قكس اإلٜالّ / ايؿطع االٍٚ 
ٜٚػتٗسف سكا َٔ سكٛم احملهّٛ عًٝ٘ األغاغ١ٝ املتعًك١ عطٜت٘ ٚسٝات٘ أٚ سط١َ شَت٘ 

أَا ايتسابرل ؾٗٞ إدطا٤ات عالد١ٝ تأزٜب١ٝ ال تككس اإلٜالّ ٚإٕ . ؾٗٛ دعا٤ خطأ ٚقع َٓ٘ , املاي١ٝ
ظٗط شيو يف بعض اؿاالت ؾٗٛ إٜالّ غرل َككٛز ٚال تؿطض ْتٝذ١ خطأ ٚقع َٔ اجملطّ ٚإمنا 

 .تٛاد٘ خطٛض٠ إدطا١َٝ بسضت َالقٗا يف ؾدل اجملطّ

ؾأغاؽ ايعكٛب١ ٖٛ َبسأ , ؽتًـ ايعكٛب١ عٔ ايتسبرل َٔ سٝح األغاؽ ايؿًػؿٞ / ايؿطع ايجاْٞ 
سط١ٜ اإلختٝاض ايصٟ ٜؿذلض متتع اجملطّ باإلزضاى ٚسط١ٜ اإلختٝاض عٓس إضتهاب٘ اؾطمي١ ٖٚٓا تكّٛ 

أَا ايتسابرل ؾأغاغٗا اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ ايصٟ ٜؿذلض قٝاّ ساي١ ْؿػ١ٝ يس٣ , َػؤٚيٝت٘ اؾٓا١ٝ٥
اجملطّ وتٌُ قٝاّ قاسبٗا بإضتهاب دطمي١ يف املػتكبٌ عًٝ٘ هب َٛادٗت٘ بٛغا٥ٌ أخط٣ 

  .  2غرل ايعكٛب١ 

 

 

 

                                                           
1

 .478 ص –انًشجغ انغاتك ,  أيٍٛ يظطفٗ يحًذ . د-  
2

 .459 ص –انًشجغ انغاتك , يحًذ صكٙ أتٕ ػايش . د-  



   

56 
 

 "املبخح الجاىي"

 اجلنع بني العكوبة والتدابري
      ٖٓاى َٔ ايؿكٗا٤ َٔ ٜط٣ بإَها١ْٝ اؾُع بني ايتسابرل األسذلاظ١ٜ ٚايعكٛبات يف ْعاّ قاْْٛٞ 

عٝح ٜتٛاؾط يًكانٞ أندل عسز َٔ اؾعا٤ات اؾٓا١ٝ٥ , ٚاسس نكٛض٠ ٚاسس٠ يًذعا٤ دٓا٥ٞ 
ٜٚتٝح ي٘ سط١ٜ اإلختٝاض َٔ بٝٓٗا مبا ٜتٓاغب َع ؾدك١ٝ اجملطّ ٚعالد٘ ٚإقالس٘ ٖٚٛ َا 

ٜٚط٣ أْكاض ٖصا ايطأٟ إ  . (َاضى أْػٌ)ْازت ب٘ سطن١ ايسؾاع االدتُاعٞ اييت ٜتععُٗا 
ايتعاضض بني ايتسابرل ٚايعكٛب١ َا ٖٞ إال تعاضض ْعطٟ ٚقس ؾكس قتٛاٙ خاق١ بعس ايتكاضب 

ِٖٚ ٜػتٓسٕٚ يف ٖصا اىل أٚد٘ ايؿب٘ بني ايتسابرل ٚايعكٛب١ , ايهبرل ايصٟ سسخ بني ايٓعاَني
عٝح يف بعض اؿاالت ال ميهٔ ايتؿطق١ بني ايعكٛب١ ٚايتسبرل اإلسذلاظٟ ؾُا ٜعتدل عكٛب١ يف بعض 
ايتؿطٜعات قس ٜعتدل تسبرلا يف تؿطٜعات أخط٣ َجٌ إبعاز األدٓيب ايصٟ أضتهب دطمي١ َٔ أقًِٝ 
ايسٚي١ اييت أضتهبت اؾطمي١ ؾٝٗا ٜعتدل عكٛب١ يف ايكإْٛ ايػٜٛػطٟ بُٝٓا ٜعتدل تسبرلا إسذلاظٜا 

  .1يف ايكإْٛ االٜطايٞ 

   ٖٚٓاى َٔ ٜط٣ أٜها اَها١ْٝ اؾُع بني ايعكٛب١ ٚايتسبرل بايٓػب١ يًُذطّ ايٛاسس مبع٢ٓ أْ٘ 
ؾٗٓا ٜطبل عًٝ٘ ايعكٛب١ , أضتهب دطمي١ ٚظٗط يف ْؿؼ ايٛقت بٛازض اـطٛض٠ اإلدطا١َٝ يسٜ٘ 

نذعا٤ اـطأ ايصٟ أقذلؾ٘ ٜٚطبل عًٝ٘ ايتسبرل َكابٌ اـطٛض٠ ايها١َٓ يف ؾدك٘ ٖٚصا َا غاضت 
ٚقس أختًؿٛا يف تطتٝب , عًٝ٘ ايتؿطٜعات األملا١ْٝ ٚاألٜطاي١ٝ ٚايْٝٛا١ْٝ ٚاملكط١ٜ ٚايؿطْػ١ٝ

ؾُِٓٗ َٔ قاٍ بايعكٛب١ أٚال ألٕ اـطأ ثابت َٔ , تٓؿٝص اؾعا٥ني أُٜٗا ٜطبل أٚال ع٢ً اجملطّ 
َِٚٓٗ َٔ قايٛا بإٔ , داْب اؾاْٞ ٖٚصا َا غاضت عًٝ٘ ايتؿطٜعات اييت أخصت بٗصا ايٓعاّ 

ايتسبرل ٜطبل أٚال ٚشيو يعالز اؾاْٞ ٚتأًٖٝ٘ ٚؼًٜٛ٘ اىل ؾدل عازٟ ٖٚصا ايطأٟ قٌ ْكس شيو 
أْ٘ ال هٛظ اؾُع بني االٜالّ نٛغ١ًٝ عكٛب١ ٚبني ايعالز نٜٛػ١ً تسبرل ؾٗصا تٓاقض دٖٛطٟ 

  .     2بُٝٓٗا 
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 "املبخح الجالح"

 اإلزدواج بني العكوبة والتدابري
     ٜط٣ أْكاض ٖصا ايطأٟ بإٔ ايػٝاغ١ ايتؿطٜع١ٝ تأب٢ اؾُع بني ايتسابرل األسذلاظ١ٜ ٚايعكٛب١ 
يف ْعاّ قاْْٛٞ ٚاسس نذعا٤ دٓا٥ٞ ٚسٝس ٜٚعين شيو نطٚض٠ اإلبكا٤ ع٢ً ايعكٛب١ باإلناؾ١ اىل 
ايتسابرل يف ايتؿطٜع ايعكابٞ ِٖٚ ٜػتٓسٕٚ اىل اإلختالؾات اؾٖٛط١ٜ بُٝٓٗا نُا بٝٓٓا غابكا ٖصٙ 

ٚ يًُػا٤٣ٚ ايهجرل٠ ٚايٓتا٥ر ايؿاش٠ اييت متتاظ بٗا ْعاّ اؾُع ؾإٕ غايب١ٝ . االختالؾات 
ايتؿطٜعات تأخص بٓعاّ االظزٚاز ٚ تكط ٖصٙ ايتؿطٜعات بايتسبرل االسذلاظٟ نٓعاّ َػتكٌ اىل 

داْب ايعكٛب١ ٚيهٌ َُٓٗا اغتكالي٘ ٚ أسهاَ٘ اـاق١ ب٘ نايكإْٛ ايعطاقٞ ايصٟ ٜعذلف قطاس١ 
ٚيهٔ ٖٓاى تؿطٜعات تكط َبسأ  , 1بايتسابرل االسذلاظ١ٜ اىل داْب ايعكٛبات ٚأؾطز شلا ؾكال خاقا 

ايتسابرل االسذلاظ١ٜ ٚيهٓٗا ال تٓل عًٝ٘ قطاس١ ٚامنا ٜكطٖا نُٓا بأعتباضٖا عكٛبات ته١ًُٝٝ أٚ 
تبع١ٝ َجٌ ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ٚايتؿطٜع املكطٟ ايصٟ ٜأخص قطاس١ بٓعاّ ايتسابرل االسذلاظ١ٜ 

ٚقس ضؾض املؤمتط ايسٚيٞ ايػازؽ يكإْٛ ايعكٛبات املٓعكس يف ضَٚا  . 2بايٓػب١ يألسساخ ؾكط 
 اؾُع بني ايتسابرل االسذلاظ١ٜ ٚايعكٛب١ ٚأعتدلٙ ْعاَا َعٝبا َٔ ايٓاس١ٝ ايٓعط١ٜ 1953غ١ٓ 

ٚايتطبٝك١ٝ ٚع٢ً األخل بايٓػب١ يبعض األؾدام سُٝٓا تهٕٛ ايعكٛب١ غرل ناؾ١ٝ أٚ غرل 
َال١ُ٥ إلقالسِٗ ؾأٚقت بإدطا٤ ايتعسٜالت ايتؿطٜع١ٝ ع٢ً غٝاغتٗا اؾٓا١ٝ٥ ملٛاد١ٗ ٖصٙ 

  .3اؿاالت 

 "الفصل الرابع"

 تودَات السياسة اجليائية احلديجة يف مكافخة اإلدراو
    ْعطا يًتطٛض اشلا٥ٌ اييت سسثت يف تهٓٛيٛدٝا االتكاالت ٖٚٞ أسس٣ اآليٝات امل١ُٗ يًعٛمل١ 

ٚاييت ؽطت اؿسٚز ٚأدتاظت ايؿٛاقٌ ضغِ ػًٝاتٗا االقتكاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ 
ٚايجكاؾ١ٝ ٚتبعا يصيو أقبشت اؾطمي١ أٜها عامل١ٝ ال سسٚز شلا ؾبأَهإ ؾدل َكِٝ يف بًس 

َعني إٔ ٜػاِٖ يف دطمي١ تكع يف بًس أخط بٛاغط١ ايتطٛض اشلا٥ٌ يف سكٌ االتكاالت ٚشلصا 
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أقبشت ع٢ً ايسٍٚ ناؾ١ اهاز غبٌ ٚخطط دسٜس٠ ملٛاد١ٗ ٖصٙ ايعاٖط٠ ٚقاٚي١ َٓعٗا بهاؾ١ 
ٜٚعتدل االَٔ مبؿَٗٛ٘ ايهًٞ َطًبا ععٜعا يهٌ االؾطاز ٚاجملتُعات ٚال ٜكتكط  . 1ايططم ٚايٛغا٥ٌ 

ع٢ً داْب َعني بٌ إٔ االَٔ ايصٟ تػع٢ ايٝ٘ ناؾ١ ايسٍٚ ٜؿٌُ دٛاْب َتعسز٠ ٚفاالت كتًؿ١ 
ٚبطظ شيو َٔ خالٍ غعٞ ايسٍٚ اىل ؼكٝل االَٔ ايػٝاغٞ ٚاالدتُاعٞ ٚايجكايف ٚاالقتكازٟ 

ٚيف فاٍ ايعاٖط٠ االدطا١َٝ  . 2ٚاالَٔ ايػصا٥ٞ ٚاملا٥ٞ اىل غرل شيو َٔ َٓع١َٛ االَٔ ايؿاٌَ 
َٚهاؾشتٗا بسأ ايتعإٚ ايسٚيٞ َٓص ايكطٕ ايتاغع عؿط سٝح عكس أٍٚ َؤمتط زٚيٞ يف 

ٚبسع٠ٛ ,  يف ضَٚا ٚتًت شيو عس٠ َؤمتطات يف بالز كتًؿ1885١عاّ " االْجطٚبٛيٛدٝا اؾٓا١ٝ٥"
 ٚتأغػت 1938َٔ اؾُع١ٝ ايسٚي١ٝ يعًِ االدطاّ عكس اٍٚ َؤمتط زٚيٞ يعًِ االدطاّ يف ضَٚا عاّ 

اال إ اقسّ ؾ١ٓ زٚي١ٝ أٖتُت ,  ع٢ً ٜس ايعامل االٜطايٞ زٟ تٛيٝٛ 1934ٖصٙ اؾُع١ٝ يف عاّ 
مبؿه١ً اؾطمي١ ٚٚغا٥ٌ عالدٗا ٖٞ ايًذ١ٓ ايسٚي١ٝ يًعًّٛ اؾعا١ٝ٥ ٚايعكاب١ٝ اييت أْؿأت عاّ 

 يف َس١ٜٓ ضَٚا ٚقس غاُٖت ٖصٙ ايًذ١ٓ يف عكس ايعسٜس َٔ املؤمتطات ايسٚي١ٝ يعًِ االدطاّ 1872
 سٝح مت سٌ اؾُع١ٝ ْٚكًت مجٝع قالسٝاتٗا اىل األَِ املتشس٠ ٚبعس شيو 1950ست٢ عاّ 

أؽص ايعٌُ يف َٝسإ عًِ االدطاّ ٚايٛقا١ٜ َٔ اؾطمي١ طابعا زٚيٝا ضزلٝا ٚخانعا يًُٓع١ُ 
 بعكس َؤمتط زٚيٞ نٌ 1950ٚأٚقت اؾُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشس٠ َٓص عاّ , ايسٚي١ٝ َٚٝجاقٗا 

  . 3مخؼ غٓٛات 

    ٚيف ايعطام مت أْؿا٤ املطنع ايكَٛٞ يًبشٛخ االدتُاع١ٝ ٚاؾٓا١ٝ٥ مبٛدب قإْٛ ٚظاض٠ ايعٌُ 
 ٚسسزت تكػُٝات٘ ٚأختكاقات٘ مبٛدب ضقِ 1987 يػ١ٓ 29ٚايؿؤٕٚ االدتُاع١ٝ ضقِ 

 ٚاملته١ْٛ َٔ عس٠ أقػاّ نٛسس٠ عٛخ ايتكِٜٛ ٚاالقالح االدتُاعٞ 1987 يػ١ٓ 10ايتؿطٜع 
ٚع٢ً ايكعٝس ايسٚيٞ مت أْؿا٤ ايعسٜس َٔ املعاٖس يف فاٍ عًِ االدطاّ  . 4ٚٚسس٠ عٛخ اؾطمي١ 

ٚايبشٛخ اؾٓا١ٝ٥ اطًل عًٝ٘ ؾبه١ األَِ املتشس٠ يًعساي١ اؾٓا١ٝ٥ َٚٓع اؾطمي١ ٚتتهٕٛ ٖصٙ 
ايؿبه١ َٔ َطنع األَِ املتشس٠ ملٓع اؾطمي١ ايسٚي١ٝ ٚداَع١ ْاٜـ يًعًّٛ األ١َٝٓ ٚعسز َٔ 
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عهغهح    ,يُشٕساخ جًؼٛح َشش انًؼهٕياخ انمإََٛح ٔانمضائٛح , انغٛاعح انجُائٛح االيُٛح ٔانرؼأٌ انذٔنٙ, ػثذانهطٛف اصٔٚرُٙ ٔ احًذ انضأ٘ . د-  

                                                                       .145 ص –انُظٕص انمإََٛح 
2

يهخض سعانح ياجغرٛش يُشٕس ػهٗ االَرشَد ,دٔس انغٛاعح انجُائٛح فٙ ذحمٛك االيٍ االخاللٙ فٙ ضٕء انششٚؼح االعاليٛح, خانذ تٍ ػثذاهلل انشافٙ -  

                    www.pv.gov.sa/ReadInBookانًٕلغ 
3

 .ٔيا تؼذْا 115 ص –انًشجغ انغاتك , ػثٕد انغشاض . د-  
4

           www.wiki.dorar-aliraq.netانًٕلغ ػهٗ االَرشَد , يُرذٚاخ دسس انؼشاق , انمٕاٍَٛ ٔانرششٚؼاخ انؼشالٛح -  

http://www.pv.gov.sa/ReadInBook
http://www.pv.gov.sa/ReadInBook
http://www.pv.gov.sa/ReadInBook
http://www.wiki.dorar-aliraq.net/
http://www.wiki.dorar-aliraq.net/
http://www.wiki.dorar-aliraq.net/
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املعاٖس األق١ًُٝٝ سٍٛ ايعامل َُٗتٗا تكسِٜ اـسَات ٚتبازٍ املعًَٛات ٚايبشٛخ ٚايتسضٜبات 
 :ٚاألغتؿاضات َٚٔ ٖصٙ املعاٖس ع٢ً غبٌٝ املجاٍ 

َعٗس األَِ املتشس٠ آلغٝا ٚايؿطم االقك٢ ملٓع اؾطمي١ َٚعا١ًَ اجملطَني ـ طٛنٝٛ ـ ايٝابإ 
(UNAFEI)  َّٚعٗس األَِ املتشس٠ ألَطٜها ايالت١ٝٓٝ ملٓع اؾطمي١ َٚعا١ًَ  . 1961أْؿأ عا

َٚعٗس األَِ املتشس٠  . 1975أْؿأ يف عاّ  (ILANUD)اجملطَني ـ غإ خٛظٜ٘ ـ نٛغتاضٜها
ٚاىل غرل  . 1981ٚأْؿأ يف عاّ  (HEUNI)األٚضٚبٞ ملٓع اؾطمي١ َٚهاؾشتٗا ـ ًٖػٓهٞ ـ ؾًٓٓسا 

  .1شيو َٔ املعاٖس اييت تتٛىل ايتعإٚ ؾُٝا بٝٓٗا يف تبازٍ املعًَٛات ملٓع اؾطمي١ َٚهاؾشتٗا 

 

    ٚبطظت َٗاّ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يف اعطا٤ زٚض نبرل يًُؤغػات ايعكاب١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يف فاٍ 
عًٝ٘ ماٍٚ يف ٖصا ايؿكٌ ايتعطف ع٢ً َؿّٗٛ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ ٚتعطٜؿٗا ٚ , َهاؾش١ االدطاّ 

 :-زٚض املؤغػات ايعكاب١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يف َهاؾش١ اؾطمي١ 

 املبشح االٍٚ

 َؿّٗٛ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ 

    إٔ َؿّٗٛ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ ٜعتدل سسٜجا ْػبٝا ٚاييت ْتذت عٔ تطٛض ايؿهط اؾٓا٥ٞ اؿسٜح 
ٚٚنع تعطٜـ يًػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يٝؼ باألَط ايػٌٗ شيو يتعسز ايتعاضٜـ اييت قًٝت بٗصا ايكسز 

ؾايػٝاغ١ تعين . بأختالف آضا٤ ايؿكٗا٤ ٚتعسز املساضؽ ايؿهط١ٜ ٚايؿًػؿ١ٝ ٚتٓٛع اجملتُعات
ايكٝاّ ع٢ً ايؿ٤ٞ مبا ٜكًش٘ نُا دا٤ يف يػإ ايعطب ألبٔ َٓعٛض ٚتكابًٗا باالْهًٝع١ٜ ن١ًُ 

(politico)  , أَا ايػٝاغ١ يف ايًػ١ ايعطب١ٝ َؿتك١ َٔ ن١ًُ غاؽ ٜػٛؽ غٝاغ١ ٖٚٞ تطًل
عَُٛا َكطًح ايػٝاغ١ تعين عًِ سهِ , ع٢ً فُٛع١ َٔ املعاْٞ َجٌ ايذلٜٚض أٚ ايتصيٌٝ

. ايسٍٚ اٚ املباز٤٣ اييت تكّٛ عًٝٗا اؿهَٛات ٚاييت ؼسز عالقتٗا باملٛاطٓني ٚبايسٍٚ االخط٣ 
أَا ايػٝاغ١ نُؿّٗٛ إدطا٥ٞ ؾرلاز بٗا تًو االؾهاض ٚاملباز٤٣ اييت ؼسزٖا ايسٚي١ بٗسف تٛدٝ٘ 

ٜٚعتدل االملاْٞ , ايكإْٛ غٛا٤ يف َطس١ً اْؿا٥٘ أٚ تٓؿٝصٙ يف اطاض ايتٛد٘ ايػٝاغٞ يًسٚي١ 
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 انًمغ ػهٗ االَرشَد , شثكح االيى انًرحذج نهؼذانح انجُائٛح ٔيُغ انجشًٚح , جايؼح َاٚف انؼشتٛح نهؼهٕو األيُٛح -  

www.nauss.edu.sa/Ar/NationalCooperation/Crimeprevention                                                    

http://www.nauss.edu.sa/Ar/NationalCooperation/Crimeprevention
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ؾٝٛضبار اٍٚ َٔ اغتعٌُ َكطًح ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يف ايكطٕ ايتاغع عؿط ٚنإ ٜككس ب٘ تًو 
  . 1ايٛغا٥ٌ اييت ميهٔ اؽاشٖا يف ٚقت َعني ٚبًس َعني َٔ ادٌ َهاؾش١ اؾطمي١ 

 املبشح ايجاْٞ

  زٚض املؤغػات ايعكاب١ٝ 

     ايػذٔ اٚ االقالس١ٝ ٖٛ املهإ املدكل يتٓؿٝص ايعكٛبات ايػايب١ يًشط١ٜ ٚإعساز ايؿدل 
تعتدل ْعاّ , املٓشطف يًتهٝـ ٚاالْسَاز َع اؿٝا٠ ايعا١َ زاخٌ اجملتُع ٖصا ٖٛ تعطٜـ ايػذٔ 

ايػذٔ سسٜج١ ْػبٝا ؾال تتذاٚظ قطْني َٔ ايعَإ ٚقسميا ناْت تٛدس سكٕٛ اٚ قالع ٜتِ اٜساع 
اجملطَني ؾِٝٗ ضٜجُا ٜتِ تٓؿٝص ايعكٛبات عكِٗ َٔ اعساّ اٚ بذل يالعها٤ اٚ تؿٜٛ٘ شلا بػطض 

االْتكاّ َٔ اؾاْٞ ٚشلصا ناْت ؾذل٠ االٜساع غرل ط١ًٜٛ ؾًِ ٜهٔ ٖٓاى اٖتُاّ بٗصٙ ايػذٕٛ ٚناْت 
ؽًٛ َٔ ؾهط٠ االقالح ؾهجرلا َا ناْت اَانٔ َع١ًُ اٚ سؿط عُٝك١ ٜكعب اـطٚز َٓٗا اناؾ١ 

  .2اىل اْٛاع ايتعصٜب ٚاالٜالّ ايصٟ نإ مياضؽ نس اؾاْٞ 

  ٚبتطٛض اغطاض ايعكٛب١ تطٛضت ايػذٕٛ نصيو بؿهٌ نتابات ايعامل االْهًٝعٟ دٕٛ ٖٛاضز يف 
ايكطٕ ايتاغع عؿط ٚتػرل ايٓعط٠ اىل اجملطَني باعتباضِٖ َٛاطٓني عازٜني ٚنطٚض٠ ايذلنٝع ع٢ً 

ؾدك١ٝ اؾاْٞ ٚاغت٦كاٍ عٛاٌَ االدطاّ يسٜ٘ ٚشيو بؿهٌ االؾهاض اييت ْازت بٗا املسضغ١ 
ٚإشا ناْت ايكطٕ ايتاغع عؿط قس ؾٗس دسال سٍٛ تطٛض ْعِ ايػذٕٛ ؾإ , ايٛنع١ٝ االٜطاي١ٝ 

ٚقس أقبح املعا١ًَ  . 3ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٜتُٝع باؾسٍ سٍٛ اؾهٌ اغايٝب املعا١ًَ ايعكاب١ٝ 
ايعكاب١ٝ احملٛض ايصٟ تسٚض سٛي٘ ناؾ١ اؾٗٛز االقالس١ٝ سٝح ْكت ايكاعس٠ االٚىل َٔ فُٛع١ 

قٛاعس اؿس االز٢ْ  ملعا١ًَ املػذْٛني ع٢ً أْ٘ يٝؼ ايػطض َٔ ايكٛاعس ٖٞ اهاز منٛشز 
تؿكًٝٞ يًُؤغػات ايعكاب١ٝ ٚامنا ٖٞ عطض َباز٤٣ عا١َ ٚاغايٝب ع١ًُٝ قاؿ١ مت املٛاؾك١ 

ٚاٖتُت ايسٍٚ ايعطب١ٝ نصيو باملعا١ًَ . ع٢ً قبٛي٘ َٔ قبٌ اؾُٝع يف ازاض٠ املؤغػات ايعكاب١ٝ 
 ٚتهُٔ ع٢ً اْ٘ تعٌُ ايسٍٚ 1973ايعكاب١ٝ سٝح عكس املؤمتط ايسٚيٞ ايطابع يف بػساز غ١ٓ 

ايعطب١ٝ ع٢ً تطبٝل فُٛع١ قٛاعس اؿس االز٢ْ ملعا١ًَ املػذْٛني يف املؤغػات ايعكاب١ٝ ٚإ 
ػطٟ تعسٜالت يف تؿطٜعاتٗا بايهٝؿ١ٝ اييت تٛاؾل ٖصٙ ايكٛاعس ٚإ تكّٛ بتسضٜب ايكا٥ُني بازاض٠ 
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      www.palmoon.net/topic/2051انًٕلغ ,  يمانح يُشٕسج ػهٗ انُرشَد –يفٕٓو انغٛاعح انجُائٛح , أتٕ ػثذانٕكٛم-  
2

 .192 ص –انًشجغ انغاتك ,  يحًذ ػثذاهلل انٕسٚكاخ. د-  
3

 .ٔيا تؼذْا 510 ص –انًشجغ انغاتك ,  فرٕح ػثذاهلل انشارنٙ. د-  

http://www.palmoon.net/topic/2051
http://www.palmoon.net/topic/2051
http://www.palmoon.net/topic/2051
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ٚأقبح ايتأٌٖٝ االدتُاعٞ َٔ أبطظ اٖساف ايػٝاغ١  . 1ايػذٕٛ ع٢ً سػٔ تطبٝل ٖصٙ ايكٛاعس 
ايعكاب١ٝ اؿسٜج١ سٝح تٗسف اىل عسّ ؾكٌ ايػذني عٔ قٝط٘ اـاضدٞ ٚأبكا٤ ٖصٙ ايك١ً 

ٚتتٓاقض َع , قا١ُ٥ إْػذاَا َع غٝاغ١ ايتأٌٖٝ اؿسٜج١ اييت تػتٛدب َجٌ ٖصٙ ايعالق١ 
املؿّٗٛ ايتكًٝسٟ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً اغاؽ ععٍ اجملطّ ٚبذلٙ ناسس اعها٤ اؾُاع١ ست٢ ال 

إ استؿاظ املػذْٛني عكٛقِٗ االغاغ١ٝ ٚاالْػا١ْٝ زاخٌ  . 2تػتؿطٟ ؾٝٗا أَطاض االمطاف 
سسٚز َع١ٓٝ تػتٓس اىل ؾهط٠ اِْٗ غٝعٛزٕٚ اىل اجملتُع يصيو َٔ ايهطٚضٟ اعاز٠ تأًِٖٝٗ 

ٚال ٜٓبػٞ يف َعا١ًَ ايػذٓا٤ إ ٜهٕٛ "ع٢ً اْ٘  (1)61ادتُاعٝا ٖٚصا َا ْكت عًٝ٘ ايكاعس٠ 
ٚهب تٛثٝل " ايذلنٝع ع٢ً اقكا٥ِٗ َٔ اجملتُع بٌ ع٢ً ْكٝض شيو نِْٛٗ ٜعًٕٛ دع٤ا َٓ٘

 ع٢ً ايطٚابط االغط١ٜ ٜٚعتدل 92 ٚ 37االتكاالت بِٝٓٗ ٚبني اغطِٖ سٝح تطنع نٌ َٔ ايكاعس٠ 
ال هٛظ تعطٜض اسس " َٔ االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم االْػإ ايصٟ ٜكطض اْ٘ 12شيو تطبٝكا يًُاز٠ 

َٚٔ ايهطٚضٟ نصيو إ " يتسخٌ تعػؿٞ يف سٝات٘ اـاق١ اٚ اغطت٘ اٚ َػهٓ٘ اٚ َطاغالت٘
ٜهٕٛ ايػذٕٛ يف خس١َ اجملتُع ٚشيو إ ٜعُس ازاض٠ ايػذٔ قبٌ اْتٗا٤ قه١َٝٛ ايػذني باؽاش 
ايتسابرل ايالظ١َ يعٛز٠ ايػذني تسضهٝا اىل اجملتُع ٚغرل شيو َٔ نطٚب املعا١ًَ ايعكاب١ٝ نتٛؾرل 

ٚخالق١ ايكٍٛ إ , ٚغا٥ٌ ايذلؾٝ٘ ٚايتعًِٝ ٚايكش١ ٚاالستٝادات اـاق١ يًػذني اىل غرل شيو 
ايعكٛبات ايػايب١ يًشط١ٜ ٖٞ يف سس شاتٗا قاغ١ٝ ٚال هب ع٢ً ازاض٠ ايػذٔ إ تعٜس َٔ ٖصٙ 

ايكػا٠ٚ بٌ بايعهؼ عًٝٗا إ تٛؾط اؿٝا٠ االغاغ١ٝ ايهطٚض١ٜ يًػذني بػ١ٝ اعاز٠ تأًٖٝ٘ ٚدعً٘ 
ؾايٓعط١ٜ ايػا٥س٠ يف ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ ٖٞ االقالح  . 3َٛاطٓا قاؿا بعس خطٚد٘ َٔ ايػذٔ 

االزبٞ يًُذطّ ٚبٓا٤ عًٝ٘ ٜهٕٛ ايػطض َٔ ايعكٛب١ اقالح اؾاْٞ َٚػاعست٘ ع٢ً االْسَاز يف 
اشل١٦ٝ االدتُاع١ٝ ٚاغتعاز٠ َهاْت٘ ايػابك١ ٚشلصا قاَت اؿهَٛات بايعٌُ ع٢ً اقالح ْعاّ 

ٖٚصٙ , ايػذٕٛ يسٜٗا ٚقس ؼكل ٖصا االقالح بٓٛع خام يف ايٛالٜات املتشس٠ ٚاٜطايٝا ٚبًذٝها 
ايٓعط١ٜ ال تًػٞ غرلٖا َٔ ايٓعطٜات عٓسَا تٓعسّ ايٛغا٥ٌ يف االقالح َا عسا ايعكٛب١ نٛغ١ًٝ 

ٖٚٓاى اػاٙ هعٌ ايعكٛب١ ٚغ١ًٝ محا١ٜ ٚأضٖاب عاّ اىل نٌ ؾطز ٜٓطٟٛ ؾدكٝت٘ , أغت٦كاٍ 
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 .63 ص – 2010, 2 ط–انماْشج ,ششكح انؼاذك نظُاػح انكراب, ػهى انؼماب , يحًذ يؼشٔف ػثذاهلل . د-  
2

 .167 ص – 1988 تٛشٔخ – انًؤعغح انجايؼٛح نهُشش ٔانرٕصٚغ –انؼمٕتاخ ٔانرذاتٛش ٔأعانٛة ذُفٛزْا , ػهٙ يحًذ جؼفش . د-  
3

 2004استٛم - كٕسدعراٌ -  يطثؼح ٔصاسج انرشتٛح – PRIاػذاد انًُظًح انذٔنٛح نالطالح انجُائٙ , دنٛم ذفؼٛم انمٕاػذ انذَٛا نًؼايهح انغجُاء -  

 .ٔيا تؼذْا 160 ص 
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ع٢ً أقذلاف غًٛى ادطاَٞ ٖٚصا االػاٙ َؤٜس َٔ االؼاز ايسٚيٞ يكإْٛ ايعكٛبات َٚتبع يف بعض 
 .   1ايبالز نأملاْٝا 

     ٚيف أقًِٝ نٛضزغتإ ايعطام ظٗطت بٛازض اقالح ايػذٕٛ َؤخطا سٝح أقسضت فًؼ 
 ْعاَا بأغِ ْعاّ زا٥ط٠ االقالح االدتُاعٞ يف اقًِٝ 16/3/2008ايٛظضا٤ يف االقًِٝ بتاضٜذ 

 ٚاست٣ٛ ع٢ً ايعسٜس َٔ املباز٤٣ اييت تٛاؾل املعاٜرل ايسٚي١ٝ 2008يػ١ٓ  (1)نٛضزغتإ ضقِ 
يف ٖصا اجملاٍ َٓٗا تكٓٝـ ايٓعال٤ ٚاملٛزعني ٚايتأٌٖٝ املٗين ٚإعاز٠ ايتسضٜب ايػًٛنٞ ٚايجكايف 

ٚايذلبٟٛ ٚ إْؿا٤ ٚسس٠ ايؿؤٕٚ ايكش١ٝ يف االقالس١ٝ َُٗتٗا االؾطاف ع٢ً ايكش١ اؾػ١ُٝ 
ٚايٓؿػ١ٝ ٚايعك١ًٝ يًٓعال٤ ٚاتاس١ ؾطق١ ايتعًِٝ ٚايطعا١ٜ ايكش١ٝ ٚتٓعِٝ ايعٜاضات ٚاإلداظات 

ٚال ٜٓككٗا غ٣ٛ االب١ٝٓ املال١ُ٥ يتتُهٔ االزاض٠ ايكا١ُ٥ عًٝٗا بتٓؿٝص َا ٚضز بايٓعاّ , املٓعي١ٝ 
  .2ع٢ً اسػٔ ٚد٘ 

 املبشح ايجايح

  زٚض املؤغػات االدتُاع١ٝ 

   أقبشت َهاؾش١ اؾطمي١ ايّٝٛ تػتٛعب دٗٛزا ٚتكٓٝات َتٓٛع١ تكّٛ بٗا دٗات كتًؿ١ ست٢ 
تًو اييت يٝػت شلا ق١ً َباؾط٠ مبهاؾش١ اؾطمي١ اٚ تٓؿٝص ايكإْٛ ٚقس تٛظعت تًو اؾٗٛز بني 

ٚظٗطت بعض ايدلاَر املٓٗذ١ٝ يف َػأي١ , بطاَر ايت١ُٝٓ ايك١َٝٛ ايؿا١ًَ اييت تتٛالٖا ايػًط١ 
َهاؾش١ اؾطمي١ ٜكّٛ ع٢ً َبسأ تكػِٝ ايٛقا١ٜ اىل عح ادتُاعٞ ؾطزٟ ٚعح ادتُاعٞ مجاعٞ 

قبٌ أنجط َٔ ْكـ قطٕ يف نتابُٗا  (ؾًٝسٕٚ ٚأيٝٓٛض دًٛى  )ٚقس قسّ ايعاملإ االَطٜهٝإ 
تكٓٝؿا يدلاَر ايٛقا١ٜ ٜتهُٔ كتًـ اؿكٍٛ نشكٌ ايدلاَر اجملتُع١ٝ  (ايٛقا١ٜ َٔ اؾطمي١)

ٖٚٞ تتٓاٍٚ ناؾ١ اؾٗٛز اييت تكّٛ بٗا املؤغػات ايطزل١ٝ ٚغرل ايطزل١ٝ ايعا١َ ٚاـاق١ يف 
ٚنصيو سكٌ ايدلاَر املسضغ١ٝ ٖٚٞ ؼػني االزا٤ , فاٍ ايتكسٟ يًُؿهالت االدتُاع١ٝ ايكا١ُ٥ 

ٚنصيو سكٌ بطاَر ايؿطط١ , املسضغٞ يًطالب ٚتؿدٝل بعض اؿاالت املبهط٠ يإلعاق١ ايبس١ْٝ 
ٜٚتهُٔ دٗٛز ْٚؿاطات أدٗع٠ ايؿطط١ يف فاٍ َهاؾش١ االدطاّ اٚ ايعٌُ يف فاالت ايذلٜٚح 

                                                           
1

 .14 ص – 1942 يطثؼح االػرًاد –انطثؼح االٔنٗ ,  انجضء انخايظ –انًٕعٕػح انجُائٛح , جُذ٘ ػثذانًهك تك -  
2

 .7/4/2008انغُح انغاتؼح  فٙ -انطثؼح االٔنٗ - 84انًُشٕسج فٙ ٔلائغ كٕسدعراٌ ػذد  2008نغُح  1أَظش َظاو االطالح االجرًاػٙ سلى - 
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ٚسكٌ ايدلاَر ايذلٚو١ٝ ْٚٛازٟ ايؿباب ٚاييت تتٓاٍٚ تكسِٜ االضؾازات يف , ٚايٓؿاطات ايطٜان١ٝ 
  .1فاالت ايذلٜٚح ٚاغتجُاض اٚقات ايؿطاؽ خاق١ يف املٓاطل املعزمح١ بايػهإ 

     َٚٔ داْب أخط تعتدل االغط٠ املؤغػ١ االدتُاع١ٝ االٚىل اييت ٜتِ ؾٝٗا تٓؿ١٦ ايطؿٌ 
ادتُاعٝا َٓص ٚالزت٘ ٚشيو بأزَاد٘ يف اجملتُع ٚإنػاب٘ ايعازات ٚاملٗاضات االدتُاع١ٝ  املكبٛي١ 

ٚايٛاقع إ األغط٠ ٖٞ اييت متٓح ايطؿٌ أٚناع٘ االدتُاع١ٝ ٚؼسز ي٘ اػاٖات غًٛن٘ 
ٚاختٝاضات٘ ْٚٛع١ٝ ايتعًِٝ ايصٟ ٜتًكاٙ ٚاملصٖب ايسٜين ايصٟ ٜعتٓك٘ ٜٚٓتكٌ ايطؿٌ َٔ زٚض اىل 

زٚض ساَال َع٘ ٖصٙ ايعازات ٚايتكايٝس ٚايكِٝ اؾتُاع١ٝ يٝٛاد٘ بٗا املٛاقـ اؾسٜس٠ يف اجملتُع 
ٚال ْٓػ٢ يف ٖصا االطاض زٚض  . 2يصيو تعتدل املؤغػ١ االدتُاع١ٝ االٚىل يف تطٜٛط ؾدك١ٝ ايطؿٌ 

َؤغػات اجملتُع املسْٞ يف َهاؾش١ اؾطمي١ إش تعتدل اؾُعٝات غرل اؿه١َٝٛ َٔ املؤغػات 
اييت تًعب زٚضا باضظا يف إسساخ ايت١ُٝٓ يف ناؾ١ اجملاالت يف اجملتُع خكٛقا بعس أْتؿاض ايٓعاّ 

اىل داْب عسّ قسض٠ ايسٚي١ ٚسسٖا يف غس إستٝادات اجملتُع مما سس٣ , ايسميكطاطٞ ٚايعٛمل١
مبٓعُات اجملتُع املسْٞ املؿاضن١ يف ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ عَُٛا ٚاملػا١ُٖ َع اؾٗات املدتك١ 

ٜٚدلظ زٚض ٖصٙ املؤغػات يف تطغٝذ ٚت١ُٝٓ ايٛعٞ األَين يس٣ , يف َٓع اؾطمي١ َٔ اجملتُع 
املٛاطٓني ٚتعطٜؿِٗ بايعٛاقب ايٛخ١ُٝ املذلتب١ ع٢ً اؾطمي١ ٚؼؿٝعِٖ يف املؿاضن١ يف ت١ُٝٓ 
اجملتُع بت١٦ٝٗ ضأٟ عاّ َػتٓرل قازض ع٢ً ت١ُٝٓ اؿؼ األَين ٚتعُٝل ايٛال٤ يًٛطٔ ٚايكٝاّ 

  .3بسٚضٙ يف َػاعس٠ َععِ االدطا٤ات ٚاملُاضغات اييت تٗسف اىل َهاؾش١ اؾطمي١ 

      

 

 

 

 

                                                           
1

 .448 ص –انًشجغ انغاتك , ػذَاٌ انذٔس٘ . د-  
2

 .30ص  2005 –سعانح ياجغرٛش يمذيح انٗ جايؼح َاٚف نهؼهٕو االيُٛح ,دٔس انمٛى االجرًاػٛح فٙ انٕلاٚح يٍ انجشًٚح , عؼٛذ ػهٙ انحغُٛح -  
3

 .4 ص –دٌٔ عُح طثغ , يشكض االػالو األيُٙ- دٔس يؤعغاخ انًجرًغ انًذَٙ فٙ يُغ انجشًٚح,أحًذ اتشاْٛى يظطفٗ عهًٛاٌ. د-  
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 "اخلامتة"

     تٓاٚيٓا يف ايؿكٌ االٍٚ َٔ ٖصا ايبشح تؿػرل ايعاٖط٠ االدطا١َٝ ٚايتعاضٜـ اييت قًٝت يف عًِ 
االدطاّ ٚ َؿّٗٛ اؾطمي١ ٚاجملطّ قاْْٛٝا ٚادتُاعٝا ٚأِٖ املساضؽ اييت ظٗطت يف ٖصا اجملاٍ ٚيف 

ايؿكٌ ايجاْٞ تعطنٓا ملٛنٛع ايتسابرل االسذلاظ١ٜ ٚتهًُٓا عٔ َاٖٝتٗا ْٚؿأتٗا ٚخكا٥كٗا 
ٚأغطانٗا ٚؾطٚط تطبٝكٗا ٚأْٛاعٗا ٚأسهاَٗا ٚتهًُٓا بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ عٔ اْٛاع ايتسابرل يف 

ٚيف ايؿكٌ ايجايح , ايكإْٛ ايعطاقٞ َٚٔ ثِ َٛقـ ايؿطٜع١ االغال١َٝ َٔ ايتسابرل االسذلاظ١ٜ 
ؾطسٓا عالق١ ايتسابرل بايعكٛب١ َٚس٣ اَها١ْٝ اؾُع أٚ االظزٚاز بُٝٓٗا ٚتٓاٚيٓا يف ايؿكٌ االخرل 
تٛدٗات ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اؿسٜج١ يف َهاؾش١ اؾطمي١ ٚزٚض املؤغػات ايعكاب١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يف 

ٚأتهح يٓا َٔ خالٍ زضاغتٓا َس٣ أ١ُٖٝ ايتسابرل االسذلاظ١ٜ يف َٛاد١ٗ .. َهاؾش١ ظاٖط٠ االدطاّ 
اـطٛض٠ االدطا١َٝ ايها١َٓ يف ؾدل اجملطّ ٚبطٚظٖا أنجط يف َٛاد١ٗ بعض ايؿ٦ات َٔ اجملطَني 

ناجملاْني ٚايؿٛاش ٚاملسَٓني ٚنصيو َعتازٟ االدطاّ خكٛقا يف ساالت إخؿام ايعكٛب١ عٔ تأز١ٜ 
ٜٚطدع ايؿهٌ يف شيو اىل تعايِٝ املسضغ١ ايٛنع١ٝ . زٚضٖا يف ؼكٝل االقالح ٚتأٌٖٝ اجملطّ 

ٚأؾهاضٖا َٓص ايكطٕ ايتاغع عؿط ناسس٣ املساضؽ اؾٓا١ٝ٥ اؿسٜج١ باالناؾ١ اىل االؼاز ايسٚيٞ 
يكإْٛ ايعكٛبات ٚسطن١ ايسؾاع االدتُاعٞ مما دعٌ َععِ ايتؿطٜعات إ مل ٜهٔ مجٝعٗا ال 

تػتطٝع األغتػٓا٤ عٓٗا ملا شلا َٔ زٚض باضظ يف َهاؾش١ اؾطمي١ اييت أضٖكت ناٌٖ اجملتُعات 
ؾأقبشت ايتسابرل االسذلاظ١ٜ بؿهٌ ٖصٙ املسضغ١ َٔ أِٖ ضنا٥ع اؾعا٤ . َازٜا ْٚؿػٝا ٚأَٓٝا

اؾٓا٥ٞ عٝح أْكبت زضاغتٗا ٚتطنٝعٖا ع٢ً ؾدك١ٝ اؾاْٞ ٚقاٚي١ ايكها٤ ع٢ً اـطٛض٠ 
اشّا ٖسف ايتسابرل ٖٛ اقالح اؾاْٞ َػتكبال , االدطا١َٝ ايها١َٓ ؾٝ٘ ٚمحا١ٜ اجملتُع َٔ اؾطمي١ 

ٚتأًٖٝ٘ ادتُاعٝا َٔ خالٍ تكٓٝـ اجملطَني ٚؾشكِٗ َٚعاًَتِٗ َعا١ًَ عالد١ٝ ٚتطب١ٜٛ 
 .ٚتٗصٜب١ٝ 

   ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ايتسابرل أٜها يف اْٗا تكّٛ ع٢ً ؾًػؿ١ ٚاقع١ٝ غطنٗا محا١ٜ اجملتُع ٚشيو 
باعساز ايؿطز ٚتكٛمي٘ ٚبٗصا تتُاؾ٢ َع ايٓعطٜات ايع١ًُٝ يف تؿػرل ايعاٖط٠ االدطا١َٝ ٚتكسّ 

ايعالز املٓاغب ي٘ َٔ خالٍ زضاغ١ االغباب اؿكٝك١ٝ يالدطاّ عٓس ؾدك١ٝ اجملطّ اـطط ٚبصيو 
ٚتبني اٜها َس٣ َال١ُ٥ ايتسابرل . تًتكٞ َع ايٓعطٜات ايعكاب١ٝ اؿسٜج١ يف تؿطٜس اؾعا٤ اؾٓا٥ٞ 

االسذلاظ١ٜ يف َٛاد١ٗ اْٛاع َتعسز٠ َٔ اـطٛض٠ االدطا١َٝ ؾٗٞ ٚغ١ًٝ ؼكل غاٜات َتعسز٠ 
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نإقالح ايؿطز ْؿػٝا ٚعكًٝا ٚادتُاعٝا ٚتٛدٝٗ٘ ٚاعاز٠ تأًٖٝ٘ َٔ دسٜس يٝهٕٛ ؾطزا قاؿا يف 
ٚإ تٓٛع ايتسابرل َٔ ؾأْ٘ إ وكل َكًش١ ايؿطز ٚاجملتُع َعا َٔ خالٍ عالز ايؿطز , اجملتُع 

ٚؼكل َكًش١ اجملتُع َٔ خالٍ اعساز , يًتدًل َٔ َطن٘ ٚانػاب٘ قِٝ ادتُاع١ٝ قاؿ١ 
 .أؾطاز منٛشدٝني تػتٓهط ايػًٛنٝات االدطا١َٝ 

,    ٚبايطغِ َٔ ٖصٙ اال١ُٖٝ يًتسابرل االسذلاظ١ٜ إال إ ْطام تطبٝك٘ بكٞ نٝكا يف فاالت ق١ًًٝ 
ٖٚٓا تعٗط َهأَ ايككٛض سٝح ال تعاٍ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ تعٍٛ ع٢ً ايعكٛب١ بؿهٌ ض٥ٝػٞ يف 

ٚضغِ إ املؿطع ايعطاقٞ أؾطز ؾكال خاقا , َهاؾش١ اؾطمي١ ٚتأتٞ ايتسابرل باملطتب١ ايجا١ْٝ 
بايتسابرل االسذلاظ١ٜ ٖٚٞ ايؿكٌ ايطابع َٔ ايباب اـاَؼ َٔ ايهتاب االٍٚ َٔ قإْٛ ايعكٛبات 

 إال إٔ تطبٝكات٘ ايكها١ٝ٥ ال ظايت ق١ًًٝ باملكاض١ْ َع أُٖٝتٗا 1969 يػ١ٓ 111ايعطاقٞ املطقِ 
 . ايهبرل٠ يف فاٍ َهاؾش١ االدطاّ 

   ٚؾُٝا ًٜٞ ْكسّ بعض االقذلاسات يتؿعٌٝ زٚض ايتسابرل االسذلاظ١ٜ اىل داْب ايعكٛبات يف َهاؾش١ 
 :ايعاٖط٠ االدطا١َٝ اٚ اؿس َٓٗا قسض االَهإ 

 االقذلاسات
تؿعٌٝ ْكٛم ايتسابرل االسذلاظ١ٜ َٔ داْب ايكها٤ ٚعسّ ايتعٌٜٛ ع٢ً ايعكٛبات ٚسسٖا يف  -1

 .َهاؾش١ اؾطمي١ ٚإعطا٤ٖا زٚضا اندل مما ٖٞ عًٝ٘ االٕ 

أهاز آيٝات ٚاَهاْٝات دسٜس٠ يًذٗات املٓؿص٠ يًتسابرل االسذلاظ١ٜ باْٛاعٗا ٚخكٛقا يف فاٍ  -2
َطاقب١ ايؿطط١ ٚسعط اضتٝاز اؿاْات َٚٓع االقا١َ ٚقٝاّ ٖصٙ اؾٗات بإخباض االزعا٤ ايعاّ اٚ 

 .احمله١ُ ؾٛضا بأٟ تػٝرل اٚ كايؿ١ شلصٙ ايتسابرل 

أْؿا٤ َؤغػات إقالس١ٝ سسٜج١ ٚؾكا يًُعاٜرل ايسٚي١ٝ عٝح تهٕٛ َساضؽ تأٌٖٝ ٚ إقالح  -3
ٚقس تبني يٓا َس٣ أ١ُٖٝ املؤغػات ايعكاب١ٝ ٚزٚضٖا يف , ٚيٝؼ َهاْا يٛالز٠ فطَني دسز 

اعاز٠ تأٌٖٝ اجملطَني َٔ خالٍ ايدلاَر االقالس١ٝ امل١٦ٝٗ ناعساز نٛازض َسضب١ ؾعًٝا يف 
ايتعاٌَ َع املػادني ٚاالٖتُاّ بايتعًِٝ ٚايتجكٝـ ٚايعٌُ زاخٌ املؤغػات ٚايطعا١ٜ ايكش١ٝ 

ٚايعالز ايطيب ٚايتٛع١ٝ ايس١ٜٝٓ ٚايتعن١ٝ ايٓؿػ١ٝ َٔ خالٍ ايٛعغ ٚاالضؾاز ايصٟ هب ع٢ً 
 .ايكا٥ُني بازاض٠ املؤغػ١ تٛؾرلٖا يًُػادني 
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االٖتُاّ باملؤغػات االدتُاع١ٝ خاضز إطاض املؤغػ١ ايعكاب١ٝ ناالغط٠ ٚاملسضغ١ َٚطانع  -4
ايطٜان١ ٚايؿباب ٚاالؼازات امل١ٝٓٗ ٚايذلب١ٜٛ ٚايجكاؾ١ٝ ٚٚغا٥ٌ االعالّ َٚٓعُات اجملتُع 

املسْٞ عَُٛا يف تكسِٜ ايعٕٛ شلِ َٔ ناؾ١ ايٓٛاسٞ يٓؿط ايتٛع١ٝ ٚايت١ُٝٓ بني ابٓا٤ اجملتُع 
ٚخكٛقا َٔ ايٓاس١ٝ اال١َٝٓ َٚهاؾش١ اؾطمي١ ملا شلصٙ املؤغػات َٔ زٚض نبرل يف تٓؿ١٦ 

 .االدٝاٍ املػتكب١ًٝ 

إغتشساخ قػِ ايطعا١ٜ ايالسك١ يف زا٥ط٠ اقالح ايهباض ع٢ً غطاض قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ اييت  -5
ٚشيو ملػاعس٠ املؿطز عِٓٗ بعس , ْكت ع٢ً ايطعا١ٜ ايالسك١ يًشسخ بعس اْتٗا٤ َس٠ تسبرلٙ 

خطٚدِٗ َٔ ايػذٔ يػطض ازَادِٗ يف اجملتُع ٚتكسِٜ ايعٕٛ املازٟ ٚاملعٟٓٛ شلِ ست٢ ال 
ٚشيو متاؾٝا َع َباز٤٣ فُٛع١ قٛاعس , ٜهْٛٛا ؾطٜػ١ غ١ًٗ الضتهاب اؾطا٥ِ ٚايعٛز٠ ايٝٗا 

 .اؿس االز٢ْ ملعا١ًَ املػذْٛني اييت ٚضزت بؿإٔ ايطعا١ٜ ايالسك١ 

ٚأخرلا أؾهط االغتاش دٛاز ؾتاح اغا املؿطف ع٢ً ٖصا ايبشح ع٢ً إبسا٤ آضا٤ٙ ٚتٛدٝٗات٘  
ٚأضدٛ اْٞ قس ٚؾكت يف ططسٞ ٖصا ٚأؾست ٚاغتؿست َٓٗا ٚبصيت َٔ اؾٗس قسض االَهإ 

 ..... ٚايككٛض َٔ طبٝع١ ايبؿط ٚايهُاٍ هلل تعاىل ٚسسٙ غبشاْ٘ 

 
 
 

 أْت٢ٗ بعٕٛ اهلل تعاىل يف
 2013آشاض   
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 "املراجع"

الكرآى اللريم  

 :اللتب واملؤلفات 

ضغاي١ َادػترل َكس١َ اىل ,غٝاغ١ ايٛقا١ٜ ٚاملٓع َٔ اؾطمي١ يف عٗس عُط بٔ اـطاب, إبطاِٖٝ عبساهلل بٔ عُاض  -1
 .2005 –داَع١ ْاٜـ يًعًّٛ األ١َٝٓ 

زٕٚ , َطنع االعالّ األَين- زٚض َؤغػات اجملتُع املسْٞ يف َٓع اؾطمي١,أمحس ابطاِٖٝ َكطؿ٢ غًُٝإ. ز -2
 .غ١ٓ طبع 

  .1965,  ايكاٖط٠ – َهتب١ زاض ايعطٚب١ –ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ,   أمحس ؾتشٞ بٗٓػٞ  -3

- اؾع٤ األٍٚ–زٕٚ شنط املطبع١,املسخٌ يسضاغ١ ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ ٚاؿل يف ايعكاب , امحس يطؿٞ ايػٝس .ز -4
2004. 

َطنع -  املعسٍ ٚتطبٝكات٘ ايع1983١ًُٝ يػ١ٓ 76ؾطح قإْٛ ضعا١ٜ األسساخ ضقِ , أنطّ ظازٙ َكطؿ٢  -5
 .2010 –أضبٌٝ , اعاخ ايكإْٛ املكاضٕ 

  .1998 بػساز –َطبع١ ايؿتٝإ ,ايكٛاعس ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات املكاضٕ, أنطّ ْؿأ٠ ابطاِٖٝ . ز -6
-األغهٓسض١ٜ- زاض املطبٛعات اؾاَع١ٝ,َباز٤٣ عًُٞ اإلدطاّ ٚاؾعا٤ اؾٓا٥ٞ, أَني َكطؿ٢ قُس . ز -7

2010. 

 . 2007-دعا٥ط- ضغاي١ زنتٛضاٙ َكس١َ اىل داَع١ املٓتٛضٟ-ايتسابرل االسذلاظ١ٜ- تباْٞ ظٚاف ضبٝع١ -8
  .1942 َطبع١ االعتُاز –ايطبع١ االٚىل ,  اؾع٤ اـاَؼ –املٛغٛع١ اؾٓا١ٝ٥ , دٓسٟ عبساملًو بو  -9

َهتب١ ,ايطبع١ األٚىل - ايٛايف يف ؾطح أسهاّ ايكػِ ايعاّ َٔ قإْٛ ايعكٛبات, مجاٍ إبطاِٖٝ اؿٝسضٟ. ز -10
 .2012,برلٚت-ايػٓٗٛضٟ

  .1961- 1ط -االغهٓسض١ٜ,  َٓؿأ٠ املعاضف – اؾع٤ األٍٚ –عًِ اإلدطاّ , ضَػٝؼ بٗٓاّ . ز -11

–َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ - تطمج١ يني قالح َطط-َٛغٛع١ قإْٛ ايعكٛبات ايعاّ ٚاـام, ضٜٓٝ٘ غاضٚ  -12

 .2003 –برلٚت 
  .1994-  اؾاَع١ اؾسٜس٠ يًٓؿط–أقٍٛ عًِ اإلدطاّ ايكاْْٛٞ , غًُٝإ عبساملٓعِ غًُٝإ . ز -13

ضغاي١ َادػترل َكس١َ اىل داَع١ ْاٜـ ,زٚض ايكِٝ االدتُاع١ٝ يف ايٛقا١ٜ َٔ اؾطمي١ , غعٝس عًٞ اؿػ١ٝٓ  -14
 .2005 –يًعًّٛ اال١َٝٓ 

- َطبع١ االضؾاز2ايكػِ ايعاّ ط , اجملًس االٍٚ,ؾطح قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ اؾسٜس, عباؽ اؿػين. ز -15
  .1972,بػساز

 . اإلقساض ايجايح  1985 – داَع١ ايهٜٛت –عًِ اإلدطاّ ٚعًِ ايعكاب , عبٛز ايػطاز . ز -16
  .2011- أضبٌٝ- َٓؿٛضات داَع١ دٝٗإ اـاق١–أغاغٝات عًِ اإلدطاّ ٚايعكاب , عبسايهطِٜ ْكاض . ز -17
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  . 1973-بػساز–َطبع١ املعاضف , ْعطٜات عًِ اإلدطاّ, عبساؾباض عطِٜ . ز -18
 1989 -1ط- نٜٛت- َٓؿٛضات شات ايػالغٌ–عًِ ايعكاب َٚعا١ًَ املصْبني , عسْإ ايسٚضٟ . ز -19
َٓؿٛضات مجع١ٝ ْؿط , ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اال١َٝٓ ٚايتعإٚ ايسٚيٞ, عبسايًطٝـ اظٜٚتين ٚ امحس ايهاٟٚ . ز -20

 .غًػ١ً    ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ,املعًَٛات ايكا١ْْٝٛ ٚايكها١ٝ٥ 

زاض املطبٛعات -عًِ اإلدطاّ ٚعًِ ايعكاب, ؾتٛح عبساهلل ايؿاشيٞ . عًٞ عبسايكازض ايكٗٛدٞ ٚ ز. ز -21
  .2003,اؾاَع١ٝ

- ؾطن١ ايعاتو–املباز٤٣ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات , عًٞ سػني خًـ ٚ غًطإ عبسايكازض ايؿاٟٚ . ز -22
 .زٕٚ غ١ٓ طبع–ايكاٖط٠ 

 .1984,  املؤغػ١ اؾاَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط – زضاغ١ َكاض١ْ –األسساخ املٓشطؾٕٛ , عًٞ قُس دعؿط . ز -23

 برلٚت  – املؤغػ١ اؾاَع١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع –ايعكٛبات ٚايتسابرل ٚأغايٝب تٓؿٝصٖا , عًٞ قُس دعؿط . ز -24
1988.  

 . 2009- برلٚت–َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ ,  أغاغٝات عًِ اإلدطاّ ٚايعكاب –ؾتٛح عبساهلل ايؿاشيٞ . ز  -25
  .1992بػساز , َطبع١ ايعَإ –ايكػِ ايعاّ - ؾطح قإْٛ ايعكٛبات, ؾدطٟ عبسايطظام قًيب اؿسٜجٞ. ز -26

 .2010-ايطبع١ ايجا١ْٝ-ايكاٖط٠ - اقٍٛ عًِ االدطاّ ؾطن١ ايعاتو . قُس ؾالٍ سبٝب. ز -27

  .2010, 2 ط–ايكاٖط٠ ,ؾطن١ ايعاتو يكٓاع١ ايهتاب, عًِ ايعكاب , قُس َعطٚف عبساهلل . ز -28

  .2009 –ايطبع١ األٚىل - األضزٕ,  زاض ٚا٥ٌ –َباز٤٣ عًِ ايعكاب , قُس عبساهلل ايٛضٜهات . ز -29

  .1995-زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ يًٓؿط.زضاغ١ يف عًِ االدطاّ ٚعًِ ايعكاب–قُس ظنٞ ابٛ عاَط . ز  -30
  .1974, 1ط - بػساز– َطبع١ ايعاْٞ –األسهاّ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات , احملاَٞ قػٔ ْادٞ  -31

زٕٚ غ١ٓ , َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ- 3 ط –ايكػِ ايعاّ - ؾطح قإْٛ ايعكٛبات, قٛز لٝب سػين . ز -32
  .1315اجملًس ايجاْٞ م - طبع

 . ايطبع١ األٚىل2005-  زاض ايجكاؾ١ يًٓؿط–ؾطح قإْٛ ايعكٛبات ايكػِ ايعاّ , ْعاّ تٛؾٝل اجملايٞ . ز -33
 ضغاي١ َادػترل َكس١َ اىل داَع١ –ايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ ٚتأثرلٖا ع٢ً ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ , ْٛض اشلس٣ قُٛزٟ  -34

 .2011- دعا٥ط-اؿاز ـهط
 َطبع١ ٚظاض٠ – PRIاعساز املٓع١ُ ايسٚي١ٝ يالقالح اؾٓا٥ٞ , زيٌٝ تؿعٌٝ ايكٛاعس ايسْٝا ملعا١ًَ ايػذٓا٤  -35

 .2004اضبٌٝ - نٛضزغتإ - ايذلب١ٝ 
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 :املٛاقع األيهذل١ْٝٚ 
 انًٕلغ 2008 –يمانح يُشٕسج ػهٗ األَرشَد –انظاْشج اإلجشايٛح ,فاسط حايذ ػثذانكشٚى  .1

www.swideg.arabblogs.com/geography        
  انًٕلغ ػهٗ األَرشَد– يُرذٖ انذساعاخ اإلجرًاػٛح –يفٕٓو انجشًٚح ٔانًجشو , يحًذ عهطاٌ  .2

www.ssss 2008 .org/Arabic/vb/showthread. Php      
 

 انًٕلغ–تحس يُشٕس ػهٗ االَرشَد - يا انز٘ لذيّ ػهى اإلجشاو نهٕلاٚح يٍ انجشًٚح,ػهٙ جثاس شالل .3

www.tgmag.net/body.asp?field=news-arabic      
  انًٕلغ–تحس يُشٕس ػهٗ االَرشَد - دساعح فٙ انخطٕسج اإلجشايٛح, ػهٙ حغٍ طٕانثح . د .4

www.policemc.gov.bh/reports/2011            

  انًٕلغ ػهٗ األَرشَد– يذَٔح انمٕاٍَٛ انٕضؼٛح –تحس ػٍ انخطٕسج اإلجشايٛح , يحًذ عؼٛذ ًَٕس. د .5

www.qawaneen.blogspot.com/2011     
  انًٕلغ–شثكح األنٕكح -يمانح يُشٕسج ػهٗ األَرشَد,انرذاتٛش اإلحرشاصٚح ٔانرششٚغ انؼماتٙ اإلعاليٙ , ذايش ػثذانفراح  .6

www.alukah.net/Spotlight/1/4837     
يهخض سعانح ياجغرٛش ,دٔس انغٛاعح انجُائٛح فٙ ذحمٛك االيٍ االخاللٙ فٙ ضٕء انششٚؼح االعاليٛح, خانذ تٍ ػثذاهلل انشافٙ  .7

 يُشٕس

 www.pv.gov.sa/ReadInBookاالَرشَد انًٕلغ  ػهٗ            
 www.wiki.dorar-aliraq.netانًٕلغ ػهٗ االَرشَد , يُرذٚاخ دسس انؼشاق , انمٕاٍَٛ ٔانرششٚؼاخ انؼشالٛح  .8
  انًمغ ػهٗ االَرشَد,شثكح االيى انًرحذج نهؼذانح انجُائٛح ٔيُغ انجشًٚح , جايؼح َاٚف انؼشتٛح نهؼهٕو األيُٛح  .9

www.nauss.edu.sa/Ar/NationalCooperation/Crimeprevention         
 www.palmoon.net/topic/2051انًٕلغ ,  يمانح يُشٕسج ػهٗ انُرشَد –يفٕٓو انغٛاعح انجُائٛح , أتٕ ػثذانٕكٛم .10
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 32 تعطٜـ اـطٛض٠ االدطا١َٝ: ايؿطع االٍٚ 

 33 خكا٥ل اـطٛض٠ االدطا١َٝ:ايؿطع ايجاْٞ 
 35 إثبات اـطٛض٠ االدطا١َٝ:ايؿطع ايجايح 

 35 اـطٛض٠ املؿذلن١/اٚال 
 35 ؼسٜس ايعٛاٌَ االدطا١َٝ/ثاْٝا 

 36 أْٛاع ايتسابرل االسذلاظ١ٜ: املبشح ايجايح 
 36 ايتكػِٝ ايعاّ يًتسابرل: املطًب االٍٚ 

 37 ايتكػِٝ اـام يًتسابرل: املطًب ايجاْٞ 
 38 اْٛاع ايتسابرل يف ايكإْٛ ايعطاقٞ: املطًب ايجايح 

 38 ايتسابرل ايػايب١ يًشط١ٜ:ايؿطع االٍٚ 
 39 ايتسابرل املكٝس٠ يًشط١ٜ:ايؿطع ايجاْٞ 
 40 ايتسابرل ايػايب١ يًشكٛم:ايؿطع ايجايح 
 41 ايتسابرل االسذلاظ١ٜ املاز١ٜ:ايؿطع ايطابع 

 42 قطاض قه١ُ متٝٝع ايعطام
 43 قطاض قه١ُ متٝٝع ايعطام

 45 أِٖ ايتسابرل املكطض٠ يالسساخ: املطًب ايطابع 
 45 ظاٖط٠ ادطاّ االسساخ:ايؿطع االٍٚ 

 46 ايتسابرل املكطض٠ يالسساخ:ايؿطع ايجاْٞ 
 48 أسهاّ ايتسابرل االسذلاظ١ٜ: املبشح ايطابع 
 48 تطبٝل ايتسابرل االسذلاظ١ٜ: املطًب االٍٚ 

 51 إْكها٤ ايتسابرل االسذلاظ١ٜ: املطًب ايجاْٞ 
 53 َٛقـ ايؿطٜع١ االغال١َٝ َٔ ايتسابرل: املبشح اـاَؼ 
 54 عالق١ ايتسابرل بايعكٛب١: ايؿكٌ ايجايح 

 54 أٚد٘ ايؿب٘ ٚاالختالف بني ايتسابرل ٚايعكٛب١: املبشح االٍٚ 
 56 اؾُع بني ايعكٛب١ ٚايتسابرل: املبشح ايجاْٞ 
 57 اإلظزٚاز بني ايعكٛب١ ٚايتسابرل: املبشح ايجايح 
 57 تٛدٗات ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اؿسٜج١ يف َهاؾش١ االدطاّ: ايؿكٌ ايطابع 

 59 َؿّٗٛ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥:املبشح االٍٚ 
 60 زٚض املؤغػات ايعكاب١ٝ:املبشح ايجاْٞ 
 62 زٚض املؤغػات االدتُاع١ٝ:املبشح ايجايح 

 64 اـامت١
 65 االقذلاسات

 67 املطادع
 70 قتٜٛات



   

72 
 

 


