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 جُٔوىٓس
ج ذظٌٞضٚ جأل٠ُٝ    ٣ؼطرٍ ػوى جُر٤غ ٖٓ أْٛ جُؼوٞو ػ٠ِ جإلؽالم، ٝٛٞ هى٣ْ هِىَّ جإلٗٓحٕ، ذىء 

جإلٗٓحٕ جُرىجت٢ ٣ؼط٢ ٓح ٣ل٤غ ػٖ ٢ٛٝ جُٔوح٣ؼس جُط٢ ظٍٜش ٓغ ٗشٞء جُٔؿطٔؼحش، كٌحٕ 

ح ػ٘ٚ ٓح ٛٞ ذكحؾس ئ٤ُٚ،   ئال إٔ جُٔوح٣ؼس ٝٓغ جُططٌٞ جُٔٓطٍٔقحؾطٚ ٤ُأنً ػٞػ 
ج ُط٘ٞع جٍُؿرحش ٝضلحٝش ُِٔؿط  ٍ ٔؼحش جإلٗٓح٤ٗس أطركص هحطٍز ػٖ ْى قحؾحش جُ٘حِ، ٗظ

جُِٓغ ٖٓ ق٤ع جُ٘ٞع ٝجُو٤ٔس، كطْ جُركع ػٖ ٤ِْٝس أنٍٟ ُطىجٌى ًٛٙ جُؼ٤ٞخ، كطْ ك٢ ذحوب 

 ِْ ّ ذٜح ْحتٍ جألش٤حء ٝضُرحوٍ ذٜح جُِٓغ ِغ ٓؼ٤٘س يجش ه٤ٔس غحذطس ُضجألٍٓ جُِؿٞء ئ٠ُ جضهحي  َٞ وَ
ًٝحٗص ًٛٙ جُٔحوز ك٢ جُـحُد ٢ٛ جُك٘طس ٝجُشؼ٤ٍ، غْ جًطشلص جُٔؼحوٕ ٝظٍٜش جألنٍٟ، 

ح ُِو٤ْ جُٔحو٣س، ٝظٍٜ ضرؼ ح ًُُي ػوى جُر٤غ ٤ُظرف ج٤ُِْٞس جألًػٍ   ٓ ْ ح ػح جُ٘وٞو ُطٌٕٞ ٓو٤ح

ش٤ٞػ ح ك٢ جُطؼحَٓ ذ٤ٖ جُ٘حِ، ًٝحٕ ٖٓ أْٛ أْرحخ يُي ٛٞ جُٞض٤ٍز ج٣ٍُٓؼس ك٢ ٗٔٞ 
 ضؼطٔى ػ٠ِ جُطؿحٌز ٝجُظ٘حػس.٠ ٓؿطٔؼحش جُٔؿطٔؼحش ٝضكُٜٞح ئُ

 ،٤ٓ ى ػوى جُر٤غ جُظىجٌز ٖٓ ذ٤ٖ جُؼوٞو جألنٍٟ ٖٓ ق٤ع ًٞٗٚ جألًػٍ ش٤ٞػ حٝذؼى إٔ ضَ  

ف ٖٓ جُٔظ٘لحش جُط٢ ضطؼٍع ٝط٘لص ذٔٞػٞػٚ جُٔثحش ئٕ ُْ ضٌٖ ج٥الض٘حُٝطٚ جألذكحظ 
 ُٔلٜٞٓٚ ٝجُركع ك٢ أًٌحٗٚ ٝض٤٤ُٔٙ ػٖ ْحتٍ جُؼوٞو جألنٍٟ. 

ج، ٖٝٓ ؾحٗر٘ح هظٍٗح ذكػ٘ح ػٖٔ ٗطحم وٌجْس جُطُجٓحش جُٔشط١ٍ ك٢ ًٛج جُؼوى   ٍ ٢ٛٝ قظ

 ٢ٛٝ 587ئ٠ُ  571ه٢ ك٢ جُٔٞجو ٖٓ جالُطُجٓحش جُط٢ ُٗض ػ٤ِٜح ك٢ جُطو٤ٖ٘ جُٔى٢ٗ جُؼٍج
)جُؼحٓس( ذأٜٗح جُطُجٓحش جُٔشط١ٍ جُط٢ ٣وحٍ ػٜ٘ح

(1)
. ًٝحٕ جنط٤حٌٗح ًُٜج جُٔٞػٞع ٛٞ ٖٓ 

ٖٓ جُركع  قوٞم جُرحتغ، ٓح ٣ؿؼَ جإلكحوزإٔ ًٛٙ جالُطُجٓحش ٢ٛ ك٢ ػ٤ٖ جُٞهص  ٝجهغ ٓؼٍكط٘ح

 ى ٖٓ جُطؼٍف ػ٠ِ قوٞم جُرحتغ،ٝجُطٔك٤ض ك٤ٚ ٓؼحػلس، ألٗٚ ُلْٜ جُطُجٓحش جُٔشط١ٍ الذُ 
ٜٓٔس ضطؼِن ذؼوى جُر٤غ  ، ٝجْطؿالء نلح٣ح ٝٓؼح٤ٖٓٝٛٞ ٓح ٣ؼٖٔ جالْطُجوز ك٢ جُطلحط٤َ

ُى٣٘ح ٓح غرص  جُٔٞػٞعًٜج ُ ٗححخ جإلػحك٤س جألنٍٟ جُىجكؼس النط٤حٌٝأًٌحٗٚ، ًٝحٕ ٖٓ جألْر

ًٍُ ػ٠ِ إٔ أؿِد جُٔظ٘لحش جُط٢ ضط٘حٍٝ ػوى جُر٤غ  ٝجُطُجٓحش ؽٍك٤ٚ ئٗٔح ضُ  ذو٘حػس ضحٓس
 ٔشط١ٍ ذظلس غح٣ٞٗس ٝذشٍـ ٓوطؼد.جُطُجٓحش جُرحتغ، ٣ٝطْ ض٘حٍٝ جُطُجٓحش جُ

ُٝطكو٤ن جُطٞجَٕ هىٌ جإلٌٓحٕ ذ٤ٖ أهٓحٓٚ  جُىٌجْسجُٜىف جُٔ٘شٞو ٖٓ ًٛج ضكو٤ن ٝك٢ ْر٤َ  

ٝجُطُج٢ٓ جُٔشط١ٍ ذطكَٔ  ٜٓ٘ٔح جُػٖٔ ٝأٗٞجػٚ ض٘حُٝ٘ح ك٢ جألٍٝآغٍٗح إٔ ٗوٓٔٚ ئ٠ُ ٓركػ٤ٖ 
ٍٝكحش جُركع ك٢ جُطُج٢ٓ جُٔشط١ٍ ذطكَٔ جُٔظ ٝهىٓ٘ح .كحش جُر٤غ ٝضِْٓ جُٔر٤غٝٓظٍ

ك٢ ض٣َٞغ  ٞجَٕ جُ٘ٓر٢طح ػ٠ِ ضكو٤ن جُذىكغ جُػٖٔ ٖٓ ذحخ قٍط٘ٝضِْٓ جُٔر٤غ ػ٠ِ جُطُجٓٚ 

. ك٢ جُٔؿَٔشٌَ جُركع أٝ ٓٞػٞػ ٚ  ٝؾىٗح إٔ ًٛج جُطوى٣ْ ال٣ؼٍ ٘حأٗ ٓحوز جُركع ال ٤ْٔح
ٝذٔطحُرٚ جألٌذؼس ُِركع ك٢ جالُطُجّ جألْح٢ْ ٝجألْٛ ٖٓ  نظظ٘ح جُٔركع جُػح٢ٗغْ 

ٗطحتؽ جُركع ذهحضٔس  ٝجنططٔ٘حٝٛٞ جُطُجٓٚ ذىكغ جُػٖٔ.  ،ك٢ ػوى جُر٤غٓحش جُٔشط١ٍ ججُطُ

 ٝضٞط٤حش.
 

                                                

هى ٣طٍضد ػ٠ِ جُٔشط١ٍ ذحإلػحكس ُالُطُجٓحش جًًٌُٔٞز جُطُجٓحش أنٍٟ ضوغ ػ٠ِ ػحضوٚ ذٔوطؼ٠ جُوحٕٗٞ، أٝ ذٔوطؼ٠  -1

ٝضظٍٜ ػحوز ًٛٙ جالُطُجٓحش جُؼوى ٝكو ح ُٔرىأ جُك٣ٍس جُطؼحهى٣س، ًإٔ ٣لٍع جُؼوى ػ٠ِ جُٔشط١ٍ ذإٔ ٣وىّ ًل٤ال  ُِٞكحء ذحُػٖٔ. 

ج ٓح ضطؼٖٔ ًٛٙ جُؼوٞو ٖٓ جالُطُجٓحش ٓح   ٍ جُٔطؼحٌف ػ٤ِٜح ًٜٞٗح )جُطُجٓحش جُٔشط١ٍ جُهحطس( ك٢ جُر٤ٞع جُطؿح٣ٌس. كٌػ٤

٣و٤ى قوٞم جُٔشط١ٍ ػ٠ِ جُٔر٤غ، ٝك٢ ٓؿحٍ جُطؿحٌز ضٓٔف ًٛٙ جالُطُجٓحش ُِٔ٘طؽ ذإٔ ٣ٔحٌِ ٗٞػ ح ٖٓ جٍُهحذس ػ٠ِ 

ٖٝٓ يُي إٔ ٣ِطُّ جُٔشط١ٍ ذحُر٤غ ُلثحش ٓؼ٤٘س، ًحُٔٓط٤ٌِٜٖ أٝ جُطؿحٌ جألػؼحء ك٢ شرٌس ض٣َٞغ ٝجقىز، جُٔشط١ٍ ٓ٘ٚ، 

ح جُطُجٓٚ ذإٔ ال ٣طؿحَٝ غٖٔ ئػحوز ذ٤غ جُِٓؼس قى ج ٓؼ٤٘ ح، ًًُٝي جُطُجٓٚ ذؼىّ ذ٤غ ٓ٘طؿحش ٓ٘حكٓس ُِِٓؼس  ٖٝٓ يُي أ٣ؼ 

جُر٤غ ُؼٔالتٚ، ٝضٓٔف ًٛٙ جالُطُجٓحش ك٢ ٓؿحٍ ػوٞو جُط٣َٞغ جُطؿح٣ٌس  ٓٞػٞع جُر٤غ، أٝ جُطُجٓٚ ذأوجء ذؼغ نىٓحش ٓح ذؼى

 ذطٍش٤ى ٝض٘ظ٤ْ جُٓٞم جُهحطس ُِٓؼس ٓؼ٤٘س.
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 ٖٝٓ هللا جُطٞك٤ن                                                                                
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  جُٔركع جألٍٝ                                               

 ٝضِْٓ جُٔر٤غ ٝجُطُجّ جُٔشط١ٍ ذطكَٔ جُٔظٍٝكحش جُػٖٔ ٝٓح٤ٛطٚ             

يُي ٝذ٤حٕ ٓح٤ٛس  ُٝالْطلحػس ك٢ ذ٤حٕضهطِق جُوٞج٤ٖٗ ك٢ ضكى٣ى ٓلّٜٞ جُػٖٔ ٝشٍٝؽٚ   
ٝٓح٤ٛطٚ ٝك٢ ض٘حُٝ٘ح ك٢ أُٜٝٔح جُػٖٔ  أٌذؼس ٓطحُدهٓٔ٘ح ًٛج جُٔركع ئ٠ُ  ٝشٍٝؽٚ جُػٖٔ

ح أٗٞجػٚ كَٔ ٓظٍٝكحش جُٔر٤غ ٝك٢ ٌجذؼٜٔح طُجّ جُٔشط١ٍ ذطجُ ض٘حُٝ٘حٝك٢ غحُػٜٔح  جُػح٢ٗ ذ٤٘ 

 . طُجّ جُٔشط١ٍ ذطِْٓ جُٔر٤غجُض٘حُٝ٘ح 

 جُٔطِد جألٍٝ                                              

 جُػٖٔ ٝٓح٤ٛطٚ                                        
كْٜٔ٘ ٖٓ ٣هطِق ٓٞهق جُٔشٍػ٤ٖ ك٢ ضكى٣ى جُٔوحذَ ج١ًُ ٣ِطُّ جُٔشط١ٍ ذطأو٣طٚ ُِرحتغ،   

،٣شطٍؽ طٍجقس إٔ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ٗوى٣ ح ٖٝٓ يُي جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُٔظ١ٍ
(1)

ٝجُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ  
ج١ٌُٞٓ،
(2)

ك٤ٔح ٌْص جُرؼغ ج٥نٍ ػٖ يُي ًحُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُِر٘ح٢ٗ، 
(3)

ٝأٓح ك٢ جُوحٕٗٞ  

أٗٚ ٣ؿ٤ُ إٔ ٣ٌٕٞ ٓوحذَ جُر٤غ ش٤ث ح ٖٓ ؿ٤ٍ  ٍجه٢ كإ جُوحٌب ُٚ ٣طظٌٞ جذطىجء  جُٔى٢ٗ جُؼ

.ٓح ٣ٌٕٞ ذىال  ُِٔر٤غ ٣ٝطؼِن ذحًُٓس()ٍف جُػٖٔ ذأٗٚ جُ٘وٞو ق٤ع ػَ 
(4)

ٓح ٣ٞق٢ ذؿٞجَ إٔ  
ج ذًُي ذلوٜحء جُش٣ٍؼس جالْال٤ٓس ذحػطرحٌٛح  ٍ قى أ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ش٤ث ح ٓػ٤ِ ح ٖٓ ؿ٤ٍ جُ٘وٞو، ٓطأغ

(.ٓرحوُس ٓحٍ ذٔحٍ)٣ٖ ٣ؼٍكٕٞ جُر٤غ ًٞٗٚ ٓظحوٌ جُطش٣ٍغ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼٍجه٢ ٝجًُ
(5)

٣ٝلْٜ  
و ح ُِوحػىز جُؼحٓس ٣شطٍؽ ك٢ جُػٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓرِـ ح ٖٓ جُ٘وٞو ضطر٤ٖٓ ًٛج جُطؼ٣ٍق أٗٚ ال 

٢ٛٝ إٔ )ًَ ٓح طِف إٔ ٣ٌٕٞ و٣٘ ح ك٢ جًُٓس طِف إٔ كوٜحء جُش٣ٍؼس جإلْال٤ٓس  جُٔوٌٍز ػ٘ى

جه٢ هؼص ػ٠ِ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍ 527ُٔحوز ٗض جئال إٔ . ٣ٌٕٞ غٔ٘ ح ٝؿ٤ٍٙ ال ٣ظِف(
ج ذحُ٘وى، ٣ٝؿَٞ إٔ ٣وطظٍ ًٛج جُطظٌٞ ذوُٜٞح )  ٌ ك٢ جُر٤غ جُٔطِن ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ٓوى

ًٌٝٛج كإ ًٛج جُ٘ض جُٔطوىّ  .(ُط٢ ٣كىو جُػٖٔ ذٔٞؾرٜح ك٤ٔح ذؼىجُطوى٣ٍ ػ٠ِ ذ٤حٕ جألّْ ج

،هطغ ًَ شي ك٢ ؾٞجَ إٔ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ٖٓ ؿ٤ٍ جُ٘وى
(6)

ٝػ٠ِ يُي كاٗٚ ٣شطٍؽ ك٢ جُػٖٔ  
ح، أٝ ػ٠ِ جألهَ هحذال  ذحػطرحٌٙ ٓكال  ُؼوى جُر٤غ إٔ ٣ٌٕٞ ٓرِـ ح ٖٓ جُ٘وٞو ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٤٘  

ُْ ٣٘ؼوى جُر٤غ أطال  ُلٞجش ًٌ٘ٚ،  ،أٝ ؽ٣ٍوس ضؼ٤٤٘ٚ ،كايج ُْ ٣طؼٖٔ جُر٤غ جُػٖٔ ُِطؼ٤٤ٖ.

جُشٍؽ٤ٖ جأل٤ُٖٝ أوٗحٙ ْٝ٘ط٠ُٞ ذكع  . ٣ؼحف ئ٠ُ يُي شٍؽ آنٍ ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ؾى٣ ح
 -:ٍٝٗؾة جُركع ك٢ جُشٍؽ جُػحُع ُط٘حُٝٚ ػ٘ى جُركع ك٢ أٗٞجع جُػٖٔ

 -: جُػٖٔ ٓرِـ ح ٖٓ جُ٘وٞو:جُشٍؽ جألٍٝ

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ أٗلس جًًٍُ، أٗٚ ال ٣ٌل٢ ٓؿٍو ٗوَ  ٣527طؼف ٖٓ ٗض جُٔحوز  
ٞع أ٣ ح ًحٕ الػطرحٌٙ ػوى ذ٤غ، ٝئٗٔح ٣ؿد إٔ أٝ جُكن جُٔح٢ُ ك٢ ٓوحذَ ػ ،٤ٌِٓس جُش٢ء

.٣ٌٕٞ ًٛج جُؼٞع ئػطحء ٓرِؾ ٖٓ جُ٘وٞو ئ٠ُ جُرحتغ
(7)

ٝػ٠ِ ًٛج كإ ًحٕ ٓح ٣ؼط٤ٚ ٌٓطٓد  

                                                

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُٔظ١ٍ ض٘ض ػ٠ِ إٔ جُر٤غ )ػوى ٣ِطُّ ذٚ جُرحتغ إٔ ٣٘وَ ُِٔشط١ٍ ش٤ث ح أٝ قو ح ٓح٤ُ ح آنٍ  418جُٔحوز  -1

 ك٢ ٓوحذَ غٖٔ ٗوى١(.

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ج١ٌُٞٓ ض٘ض ػ٠ِ إٔ جُر٤غ )ػوى ٣ِطُّ ذٚ جُرحتغ إٔ ٣٘وَ ُِٔشط١ٍ ش٢ء أٝ قو ح ٓح٤ُ ح آنٍ  386جُٔحوز  -2

 ك٢ ٓوحذَ غٖٔ ٗوى١(.

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُِر٘ح٢ٗ ض٘ض ػ٠ِ إٔ )جُر٤غ ػوى ٣ِطُّ ك٤ٚ جُرحتغ إٔ ٣طلٍؽ ػٖ ٤ٌِٓس ش٢ء ٣ِٝطُّ ك٤ٚ  372جُٔحوز  -3

 غٔ٘ٚ... جُم(.جُشح١ٌ إٔ ٣ىكغ 

 ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢. 526/1جُٔحوز  -4

ِْ ٝجُكٍخ، جُٔؼحٓالش ص –ج٤ُٓى ْحذن/ كوٚ جُٓ٘س  -5 ِٓ  وجٌ جُؿ٤َ ذىٕٝ ْ٘س ؽرغ.  92جُٔؿِى جُػحُع  جُ

٢ٗ ٝٓؼَُز جُر٤غ/ جإل٣ؿحٌ/ جُٔوحُٝس. وٌجْس ك٢ ػٞء جُططٌٞ جُوحٗٞ –جُىًطٌٞ ؾؼلٍ جُلؼ٢ِ/ جُٞؾ٤ُ ك٢ جُؼوٞو جُٔى٤ٗس  -6

 .1989ٓى٣ٍ٣س وجٌ جٌُطد ُِطرحػس ٝجُ٘شٍ/جُٔٞطَ  67 -66ذحُوٍجٌجش جُوؼحت٤س ص

ػ٠ِ أٗٚ )  6/10/1997جُٔإٌل ك٢  1997/ ج٤ُٜثس جُٔى٤ٗس/ 292هؼص ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ ئه٤ِْ ًٌٞوْطحٕ ك٢ هٍجٌٛح جٍُٔهْ  -7

ح إٔ ج٤ُٓحٌز جُؼحتىز ُِٔىػ٠ ػ٤ِٚ ٝجُط٢ ؾٍش ػ٤ِٜح ضر٤ٖ إٔ جُؼالهس جُوحتٔس ذ٤ٖ جُطٍك٤ٖ ٓٓطظِس ذأقٌحّ ػوى جُٔوح٣ؼس، ٝذٔ
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ٝئٗٔح  ،كإ جُؼوى ال ٣ٌٕٞ ذ٤ؼ ح ،أٝ ه٢ٔ٤ ،جُكن ٤ُّ ٓرِـ ح ٖٓ جُ٘وٞو ٝئٗٔح ش٢ء ٓػ٢ِ

.ٓوح٣ؼس
(1)

أٝ ذحُطُجٓحش جُٔشط١ٍ  ،جُٔطؼِوس ذحُػًٖٔٝٔرىأ ػحّ ٣ٌٖٔ جُوٍٞ إٔ أقٌحّ جُر٤غ  

ال ض١ٍٓ ك٢ ػوى جُٔوح٣ؼس، ُطؼحٌع ًٛٙ جألقٌحّ ٓغ ؽر٤ؼس جُٔوح٣ؼس،  ،جٍُجؾؼس ئ٠ُ جُػٖٔ
كحُٔوح٣ؼس ٤ُّ ك٤ٜح غٖٔ.
(2)

ؿ٤ٍ إٔ ذؼغ جُشٍجـ ٣ٍٟ إٔ جُؼوى ج١ًُ ٣ُطلن ك٤ٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ  

ح ٗوى ج ذحٍُؾٞع ئ٠ُ ًشٞف جُطٓؼ٤ٍز أٝ أٌٝجم ٓح٤ُس ٣َٜٓ ضوى٣ٍ ه٤ٔطٜ ،ٓوحذَ جُٔر٤غ ذؼحتغ

٣ؼطرٍ ذ٤ؼ ح ال ٓوح٣ؼس، ئال إٔ ًٛج جٍُأ١ ٓ٘طوى ذحػطرحٌ أٗٚ ٤ْإو١ ئ٠ُ  ،ٝئ٠ُ أْؼحٌ جُرٌٞطس
.جػطرحٌ جُٔوح٣ؼس ذ٤ؼ ح

(3)
أٓح ك٢ قحُس ًٕٞ جُٔوحذَ و٣٘ ح ك٢ يٓس جُرحتغ كإ شٍُجـ جُوحٕٗٞ  

ج ،أػط٠ جُٔى٣ٖ ُىجت٘ٚ ٓحال  ٓ٘وٞال  ذٔوحذَ، ًٔح ُٞ ج ٣ًٛرٕٞ ئ٠ُ جػطرحٌ جُؼوى ٝكحء    ٌ ك٢  ،أٝ ػوح

ٓوحذَ و٣٘ٚ، ئال أٗٚ ُٝطٞجكٍ ؾ٤ٔغ أًٌحٕ جُر٤غ ك٢ ًٛج جُؼوى، ك٤ؿد ٣ٍْحٕ أقٌحّ جُر٤غ ػ٤ِٚ، 
١ٍٓ٣ ُؼٍجه٢ جُط٢ ض٘ض ػ٠ِ أٗٚ )ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ج 400ٝٛٞ ٓح ٣٘ٓؿْ ٓغ قٌْ جُٔحوز 

جُش٢ء ج١ًُ أُػط٢  ك٢ جُى٣ٖ أقٌحّ جُر٤غ ػ٠ِ جُٞكحء ذٔوحذَ ٖٓ ق٤ع أٗٚ ٣٘وَ ٤ٌِٓس 

جالْطكوحم، ٝجُؼ٤ٞخ جُهل٤س، ١ٍٓ٣ٝ ٝػٔحٕ  ،ٝذحألنض ٓح ٣طؼِن ٜٓ٘ح ذأ٤ِٛس جُٔطؼحهى٣ٖ
٤٤ٖ ؾٜس جُىكغ ٓح ضؼِن ٜٓ٘ح ذطؼ٣وؼ٢ جُى٣ٖ أقٌحّ جُٞكحء ٝذحألنض ٖٓ ق٤ع أٗٚ  ػ٤ِٚ

(ٝجٗوؼحء جُطأ٤ٓ٘حش.
(4)

ٝئيج ًحٕ جُٔوحذَ ج١ًُ ٣ِطُّ ذٚ جُٔشط١ٍ هِرَ جُرحتغ ٛٞ ٓؿٍو ػَٔ أٝ  
جٓط٘حع ػٖ ػَٔ، ُْ ٣ٌٖ جُؼوى ذ٤ؼ ح ذَ ػوى ج ؿ٤ٍ ٠ٔٓٓ ٝال ض٘طرن ػ٤ِٚ جألقٌحّ جُهحطس ذؼوى 

كإ جُؼرٍز ك٢ ض٤٤ٌق جُؼوى  ،جُر٤غ. ٝئيج ًحٕ ذؼغ جُػٖٔ ٗوٞو ج ٝجُرؼغ ج٥نٍ ٖٓ ؿ٤ٍ جُ٘وٞو

ٝئٕ ًحٕ جُؼ٘ظٍ جُـحُد ٖٓ ؿ٤ٍ  .ـحُد، كإ ًحٕ ٛٞ جُ٘وٞو ًحٕ جُؼوى ذ٤ؼ حضٌٕٞ ذحُؼ٘ظٍ جُ
.جُ٘وٞو ًحٕ جُؼوى ٓوح٣ؼس

(5)
ٝج١ًُ  د ًٛج جالػطرحٌ ال ٣ؼطرٍ ػوى ذ٤غ.ٝػوى جإلػحُس ذٔٞؾ 

ػٖ ٓحٍ ٖٓ أٓٞجُٚ ُِطٍف ج٥نٍ ٓوحذَ جُطُجّ  أقىٛٔحذٔوطؼحٙ ٣طلن ؽٍك٤ٚ ػ٠ِ إٔ ٣ط٘حٍَ 

ٝذظلس  –ٓٚ ٌٝػح٣طٚ ٝٓىجٝجضٚ ٓىٟ جُك٤حز. كًٜج جُؼوى ال ٣ؼطرٍ ذ٤ؼ ح جألن٤ٍ ذا٣ٞجتٚ ٝئؽؼح
ج ُطهِق جُٔوحذَ جُ٘وى١،   -نحطس ال ٣ؼطرٍ ذ٤ؼ ح ٓوحذَ ئ٣ٍجو ٍٓضد ٓىٟ جُك٤حز   ٍ ٣ٝؼطرٍ ٗظ

أٗٚ ٝئٕ ًحٕ ًٛج جُؼوى ٣شرٚ جُر٤غ ئال أٗٚ ال ٣هؼغ  ،ٝٓؼ٠٘ يُي ػوى ج جقطٔح٤ُ ح ؿ٤ٍ ٠ٔٓٓ.

طس جُوٍٞ أٗٚ ٣ٌل٢ إٔ ٣ٌٕٞ غٖٔ جُٔر٤غ ٓرِـ ح ٖٓ جُ٘وٞو ٤ٌُٕٞ جُؼوى ذ٤ؼ ح ٝنال .ٌُحكس أقٌحٓٚ
 ،كال ٣ْٜ ذؼى يُي جُط٣ٍوس جُٔطلن ػ٤ِٜح ُِٞكحء ذًٜٙ جُ٘وٞو، أ١ ْٞجء جضلن ػ٠ِ جُٞكحء ذٜح ؾِٔس  

، ٝال ٣ْٜ ًًُي ٓح ئيج ًحٕ ك٢  ،أّ ػ٠ِ أهٓحؽ، ٝال ٣ْٜ ٓح ئيج ًحٕ جُٞكحء ٓؼؿال   أٝ ٓإؾال 

ذ٤ؼ ح. ٍٙجو ٍٓضد، كحُظلس جالقطٔح٤ُس ُٔوىجٌ ًٛج جٍُٔضد ال ضٔ٘غ ٖٓ جػطرحٌشٌَ ئ٣
(6)

 
 -: إٔ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ٓؼ٤٘ ح أٝ هحذال  ُِطؼ٤٤ٖ:جُشٍؽ جُػح٢ٗ

ج .٣ؿد ػ٠ِ جُٔطؼحهى٣ٖ إٔ ٣طلوح ك٢ ػوى جُر٤غ ػ٠ِ جُػٖٔ  ٌ  ،أٝ ػ٠ِ جألهَ هحذال  ُِطوى٣ٍ ،أ١ ٓوى

ح ٘ ح ٕ جُػٖٔ ٛٞ أقى ٓك٢ِ ػوى جُر٤غ ك٤ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٤٘ ح ئ . ئي٢ٌُ ٣ٌٕٞ جُر٤غ طك٤ك  ضؼ٤٤

                                                

جُٔرحوُس ُْ ٣طْ ضٓؿ٤ِٜح ذحْْ جُٔىػ٢ ُىٟ جُىجتٍز جُٔهطظس ُؼىّ جْط٤لحتٜح جُش٤ٌِس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ جٌٍُٔٝ، ًُج 

ك٢ هؼحء ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ  ٢ٗ ٤ْى جقٔى/ ًحَٓ جُٔرحوب جُوح٤ٗٞٗسؽ٤الضؼطرٍ ٓؼحِٓس جُٔوح٣ؼس جًًٌُٔٞز ذحؽِس ... جُم(. جُوحػ٢ 

 .2012جُؿُء جألٍٝ ٓطرؼس قحؼ ٛحشْ جُطرؼس جأل٠ُٝ  2011 – 1993ئه٤ِْ ًٌٞوْطحٕ ُِٓ٘ٞجش 

ٓ٘شٌٞجش جُكِر٢  192جإل٣ؿحٌ، وٌجْس ٓوحٌٗس، ص –جُطأ٤ٖٓ  –جُر٤غ  –جُىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ/ جُؼوٞو جُٔٓٔحز  -1

 جُكوٞه٤س.

ٓ٘شٌٞجش جُكِر٢  864ػرىجٍَُجم جقٔى ج١ٌُٜٞ٘ٓ/ ج٤ُْٞؾ ك٢ شٍـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿى٣ى/ ػوى جُر٤غ ٝجُٔوح٣ؼس ص -3

 ذ٤ٍٝش جُطرؼس جُػحُػس جُؿى٣ىز. –جُكوٞه٤س 

 . 67جُىًطٌٞ ؾؼلٍ جُلؼ٠ِ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -4

 –جُر٤غ  –ال١ٝ/ جُٞؾ٤ُ ك٢ جُؼوٞو جُٔٓٔحز جُىًطٌٞ ْؼ٤ى ٓرحٌى، جُىًطٌٞ ؽٚ جُٔال ق٣ٞش، جُىًطٌٞ طحقد ػر٤ى جُلط -5

 جُؼحضي ُظ٘حػس جٌُطحخ. 71جُٔوحُٝس ص  –جإل٣ؿحٌ 

 .2010وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز  90جُىًطٌٞ ٓكٔٞو جُى٣د/ ػوى جُر٤غ ذ٤ٖ جُش٣ٍؼس ٝجُوحٕٗٞ ص  -1

 .194جُىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -2
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.ٗحك٤ ح ُِؿٜحُس
(1)

ٝجألطَ إٔ ٣ط٠ُٞ جُٔطؼحهىجٕ ضكى٣ى جُػٖٔ ك٢ ػوى جُر٤غ، ذ٤ى إٔ جُىُٝس هى  

٤ٚ جُىٍٝ أغ٘حء ضط٠ُٞ ك٢ ذؼغ جُكحالش ضكى٣ىٙ ًٔح ك٢ قحالش جُطٓؼ٤ٍ جُؿر١ٍ ج١ًُ ضِؿأ ئُ

جُكٍٝخ ٝجألَٓحش.
(2)

الٗؼوحو  ُػٖٔ ٓكىو ج ك٢ جُؼوى، ٝئٗٔح ٣ٌل٢ٚ ٤ُّ ذالَّ إٔ ٣ٌٕٞ جٗئال أ 
جُؼوى إٔ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ هحذال  ُِطكى٣ى، ٝيُي ذر٤حٕ جألّْ جُٔٞػٞػ٤س جُط٢ ٣ٌٖٔ ضكى٣ىٙ ك٢ 

جُٔٓطورَ جْط٘حو ج ئ٤ُٜح. ٣ٝشطٍؽ ك٢ جألّْ جُط٢ ضؿؼَ جُػٖٔ هحذال  ُِطكى٣ى إٔ ضٌٕٞ ٝجػكس 

 كى٣ى ٝال ٣٘ؼوى جُر٤غ ذحُطح٢ُ ئيال  ُِطًج جُطكى٣ى. كال ٣ٌٕٞ جُػٖٔ هحذٛ ؿ٤ٍ ٓرٜٔس ك٢ ذ٤حٕ ٤ًل٤س
٣ٝشطٍؽ ٖٓ ٗحق٤س أنٍٟ إٔ ضٌٕٞ ، أٝ ٓح ٣ٓح٣ٝٚ جُٔر٤غ. لن ػ٠ِ إٔ جُػٖٔ ٛٞ جُػٖٔ جُؼحوٍجضُ 

َٓح  ٓٞػٞػ٤سجألّْ جُٔطلن ػ٤ِٜح ُطكى٣ى ج ؿ٤ٍ ٓطٞهلس ػ٠ِ ٓكغ ئٌجوز  ُػٖٔ ك٤ٔح ذؼى، أُُْ

.أقى جُٔطؼحهى٣ٖ
(3)

ح ٝئٕ نال ٖٓ جُػٖٔ ٓط٠ ٓح ضؼٖٔ ٣ُٝ   لْٜ ٖٓ ًٛج إٔ ػوى جُر٤غ ٣ؼى طك٤ك 
جُر٤غ ًٙ جألّْ ٢ٛ  جُر٤غ ذٓؼٍ جُٓٞم. ٝٝٛ .ذؼغ جألّْ جُط٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜح ضوى٣ٍ جُػٖٔ

أْحِ جُر٤غ ػ٠ِ ؿ١ٍ ػ٤ِٚ جُطؼحَٓ ذ٤ٖ جُٔطرح٣ؼ٤ٖ. ٝأٝ ج١ًُ ٣ ،ذحُٓؼٍ جُٔطىجٍٝ ك٢ جُٓٞم

ػٖٔ ألؾ٘ر٢ ٣طلن ػ٤ِٚ جُٔطرح٣ؼحٕ.ضٍى ضوى٣ٍ جُتغ. ٝجُػٖٔ ج١ًُ جشطٍٟ ذٚ جُرح
(4)

  
 ٝك٢ كوٍز ٓٓطوِس.  ،ْٝ٘ط٘حٍٝ ًَ ٝجقىز ٖٓ ضِي جألّْ ذا٣ؿحَ

:جُطوى٣ٍ ذٓؼٍ جُٓٞم: أٝال  
(5)

ئيج ضْ جالضلحم ػ٠ِ جُر٤غ ذٓؼٍ جُٓٞم ًٝحٕ جُطٍكحٕ هى ػ٤٘ح  
ْ ح ُطكى٣ى جُػٖٔ ٝؾد جُؼَٔ ذٔح جضلوح ػ٤ِٚ.  ٌٓحٕ جُٓٞم ٝجُطح٣ٌم ج١ًُ ٣ؼطرٍ جُٓؼٍ ك٤ٚ أْح

ٝئيج ُْ ٣طلوح ال طٍجقس ٝال ػٔ٘ ح ػ٠ِ ْؼٍ ْٞم ٓؼ٤٘س كاٗٚ ٣ؼطرٍ أٜٗٔح هظىج جإلقحُس ػ٠ِ 

ّ جُٔؼ٤ٖ ُِط٤ِْٓ ٝيُي ػ٘ى ٝك٢ ج٤ُٞ ،ؿد ك٤ٚ ض٤ِْٓ جُٔر٤غْؼٍ جُٓٞم ك٢ جٌُٔحٕ ج١ًُ ٣
ٓح ئيج ُْ ٣ٌٖ ك٢ ٌٓحٕ جُط٤ِْٓ ْٞم كاٗٚ ٣ؿد جُطؼ٣َٞ ػ٠ِ ْؼٍ جُٓٞم جُط٢ ٣وطؼ٢ جُشي. أ

جُؼٍف جُؿح١ٌ ذحٍُؾٞع ئ٠ُ أْؼحٌٛح ك٢ ٓػَ ًٛج جألقٞجٍ.
(6)

ٝجُٓٞم ال ضوطظٍ ػ٠ِ  

ٕ ٣ؿطٔغ ك٤ٚ جُؼٍع ٝجُطِد ػ٠ِ ٗطحم جألْٞجم جُٔ٘ظٔس ًحُرٌٞطحش، ذَ ضشطَٔ ًَ ٌٓح
ؿ٤ٍ ػ٤ن.
(7)

  

:جُطوى٣ٍ ذحُٓؼٍ جُٔطىجٍٝ ك٢ جُطؿحٌز أٝ ج١ًُ ؾٍٟ ػ٤ِٚ جُطؼحَٓ ػ٤ِٚ ذ٤ٖ جُٔطرح٣ؼ٤ٖ: غح٤ٗ ح
(8)

 

هى ٣ظٍٜ ٖٓ جُظٍٝف ٝجُٔالذٓحش جُط٢ أقحؽص ذحُطؼحهى إٔ جُٔطؼحهى٣ٖ هى جضلوح ػ٤٘ٔ ح ػ٠ِ إٔ 
٤ٚ جُطؼحَٓ ذ٤ٜ٘ٔح، ك٤ٍُؾغ ئ٠ُ ًٛج جُٓؼٍ ك٢ ضكى٣ى ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ٛٞ جُٓؼٍ ج١ًُ ؾٍٟ ػِ

أٝ ذٓؼٍ ٣طـ٤ٍ  ،كايج ًحٕ جُرحتغ هى جػطحو إٔ ٣ٌٞو ُِٔشط١ٍ ِْؼس ٓؼ٤٘س ذٓؼٍ ٓؼ٤ٖ .جُػٖٔ

رؼ ح ُطـ٤ٍ أْؼحٌ جُٓٞم، كايج جْطٍٔ جُرحتغ ك٢ ض٣ٌٞى يجش جُِٓؼس ُِٔشط١ٍ وٕٝ يًٍ غٜٔ٘ح ضَ 

                                                

٣ُِّٝ إٔ ٣ٌٕٞ  -2جُػٖٔ ٓح ٣ٌٕٞ ذىال  ُِٔر٤غ ٣ٝطؼِن ذحًُٓس.  -1جُؼٍجه٢ ػ٠ِ إٔ )ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ  526ض٘ض جُٔحوز  -3

ح ذإٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٤٘ ح ضؼ٤٤٘ ح ٗحك٤ ح ُِؿٜحُس جُلحقشس(.  ٓ  جُػٖٔ ٓؼِٞ

وجٌ  97وٌجْس ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُرك٢٘٣ٍ ٝجُوٞج٤ٖٗ جُؼٍذ٤س جُٔوحٌٗس ص  –جُىًطٌٞز ٌجه٤س ػرىجُؿرحٌ ػ٢ِ/ ػوى جُر٤غ  -4

 . ١ٌُٜٞ٘ٓ2017 ؽرؼس ج

 .197جُىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -5

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ، ك٤ٔح إٔ  530ٝ 528ٝ 527ٗض جُٔشٍع جُؼٍجه٢ ػ٠ِ غالغس أّْ كوؾ ٖٓ ًٛٙ جألُّْ ك٢ جُٔٞجو  -4

 ذؼغ جُوٞج٤ٖٗ ض٘ض ػ٠ِ أّْ ئػحك٤س، ًطٍى ٓٓأُس ضوى٣ٍ جُػٖٔ ألؾ٘ر٢ ٣طلن ػ٤ِٚ جُٔطؼحهىجٕ.

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ )ئيج جضلن ػ٠ِ إٔ جُػٖٔ ٛٞ ْؼٍ جُٓٞم ٝؾد ػ٘ى  527( ٖٓ جُٔحوز 2ض٘ض جُلوٍز ) -5

ػ٘ى جُشي إٔ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ْؼٍ جُٓٞم ك٢ جٌُٔحٕ ٝجُُٓحٕ ج٣ًُِٖ ٣ؿد ك٤ٜٔح ض٤ِْٓ جُٔر٤غ ُِٔشط١ٍ، كايج ُْ ٣ٌٖ ك٢ ٌٓحٕ 

 ٌُٔحٕ ج١ًُ ٣وؼ٢ جُؼٍف ذإٔ ضٌٕٞ جْؼحٌٙ ٢ٛ جُٓح٣ٌس(.جُط٤ِْٓ ْٞم ٝؾد جٍُؾٞع ئ٠ُ ْؼٍ جُٓٞم ك٢ ج

 .69جُىًطٌٞ ؾؼلٍ جُلؼ٢ِ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -6

 .71جُىًطٌٞ ْؼ٤ى ٓرحٌى، جُىًطٌٞ ؽٚ جُٔال ق٣ٞش، جُىًطٌٞ طحقد ػر٤ى جُلطال١ٝ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  - 7

ٔطؼحهىجٕ غٔ٘ ح ُِٔر٤غ كال ٣طٍضد ػ٠ِ يُي ذطالٕ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ )ئيج ُْ ٣كىو جُ 528ض٘ض جُٔحوز  -8

 جُر٤غ ٓط٠ ضر٤ٖ ٖٓ جُظٍٝف إٔ جُٔطؼحهى٣ٖ ٣ٞٗح جػطٔحو جُٓؼٍ جُٔطىجٍٝ أٝ جُٓؼٍ ج١ًُ ؾٍٟ ػ٤ِٚ جُطؼحَٓ ذ٤ٜ٘ٔح(.
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إٔ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ٛٞ جُٓؼٍ جُٔؼ٤ٖ أٝ جُٓؼٍ جُٔطـ٤ٍ كًٜج ٣ىٍ ػ٠ِ أٜٗٔح ٓطلوحٕ ػ٤٘ٔ ح ػ٠ِ 

ج١ًُ ؾٍٟ ػ٤ِٚ جُطؼحَٓ ذ٤ٜ٘ٔح.
(1)

  

:حُػٖٔ ج١ًُ جشطٍٟ ذٚ جُرحتغ جُٔر٤غذجُطوى٣ٍ  :غحُػ ح
(2)

ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣طٞؾد ػ٠ِ جُرحتغ إٔ  
ٚ ٣ر٤ٖ ًٛج جُػٖٔ. ُِٝٔشط١ٍ إٔ ٣ػرص إٔ جُػٖٔ ج١ًُ ذ٤٘ٚ جُرحتغ ٣ُ٣ى ػ٠ِ جُػٖٔ جُكو٤و٢، ُٝ

كؼال  ػٖ إٔ جُر٤حٕ جُظحوٌ ٖٓ  م جإلغرحش، ٜٝٓ٘ح جُر٤٘س ٝجُوٍجتٖ.إٔ ٣ػرص يُي ذٌحكس ؽٍ

 . ٝجُـش ٣ػرص ذؿ٤ٔغ ؽٍم جإلغرحش.جُرحتغ ذػٖٔ أػ٠ِ ٖٓ جُػٖٔ جُكو٤و٢ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ؿش
ٓوطرّ ٖٓ جُلوٚ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ذظىو ًٛٙ جُكحُس  530ك٢ جُٔحوز  جه٢ٝجُ٘ض جُؼٍ

ٝجإلشٍجى ٢ٛ جٍُٔجذكس ًٛٙ جُر٤ٞع )ذ٤ٞع جألٓحٗس( ًٝٛٙ  ٣طِن ػ٠ِجإلْال٢ٓ ٝج١ًُ 

٣ٝطٔثٖ ئ٠ُ أٓحٗطٚ، ك٤رطحع  ،جُر٤ٞع ٣كطٌْ ئ٠ُ ػ٤ٍٔ جُرحتغ ٝجُٞػ٤ؼس. ٝجُٔشط١ٍ ك٢ ًٛٙ
.أٝ ذأهَ ٖٓ يُي ،أٝ ذأًػٍ ،ٓ٘ٚ جُرؼحتغ ذٔػَ جُػٖٔ ج١ًُ جشطٍٟ ذٚ جُرحتغ

(3)
 

ٕ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ ًٛج جُٔطؼحهى٣ٖ: ُْ ٣٘ض جُوحٗٞجُطوى٣ٍ ذٔؼٍكس أؾ٘ر٢ جضلن ػ٤ِٚ  :ٌجذؼ ح

ئال إٔ ٓؼظْ جُوٞج٤ٖٗ ٗظص ػ٤ِٚ ق٤ع ال ٣ٞؾى ٓح ٣ٔ٘غ ٖٓ إٔ ٣طلن جُٔطؼحهىجٕ ػ٠ِ  جألْحِ.
ض٤ًَٞ شهض ٖٓ جُـ٤ٍ ٣ط٠ُٞ ضكى٣ى غٖٔ جُٔر٤غ، ًٝٛج جُـ٤ٍ ٣ؼطرٍ ٤ًٝال  ػٖ جُٔطؼحهى٣ٖ ك٢ 

 -ضوى٣ٍٙ ٣ٌٕٞ ٜٗحت٤ ح ٝال ٣ؿَٞ جُطؼٖ ك٤ٚ ئال ك٢ قحُس: ىٌ جُـ٤ٍ جُػٖٔ كإٝئيج هَ  ،ضكى٣ى جُػٖٔ
ٓ ح -1 ك٤ٌٕٞ ُِٔطؼحهى جُٔؼٌٍٝ إٔ  ،أٝ ٝهغ ًٛج جُـ٤ٍ ك٢ ؿِؾ ،ئيج جٌضٌد ًٛج جُـ٤ٍ ضى٤ُ

ج ؾى٣ى ج ُِػٖٔ ػٖ ؽ٣ٍن يجش جُشهض  ً  ٍ أٝ  ،٣طِد ئذطحٍ ًٛج جُطوى٣ٍ، ٣ٝطِد ضوى٣

 ٣طْ جالضلحم ػ٤ِٚ.  ،ؿ٤ٍٙ

 . ػ٤ِٚ قىٝو ٜٓٔطٚ جُط٢ ُقىوش ُُٚٔطلن ئيج ضؿحَٝ جُشهض ج -2

ٗٚ ئيج ضْ ضوى٣ٍ غٖٔ جُٔر٤غ ٖٓ هرَ جُـ٤ٍ كإ جُر٤غ ٣ؼطرٍ هى ضْ ٖٓ ٝٓٔح ضؿىٌ جُٔالقظس ئ٤ُٚ أ
٤ُّٝ ٖٓ ٝهص ضوى٣ٍ جُـ٤ٍ ُِػٖٔ، ٝئيج جٓط٘غ  ،ٝهص جالضلحم ػ٠ِ ضؼ٤٤ٖ جُـ٤ٍ ُطوى٣ٍ جُػٖٔ

ئال أٗٚ ٣ٓٞؽ ُِٔطؼحهى٣ٖ إٔ ٣طلوح ػ٠ِ ي ٖٓ ٝؾٚ إلُُجٓٚ ذًُي، جُـ٤ٍ ػٖ جُطوى٣ٍ، ك٤ِّ ٛ٘حُ

ؿ٤ٍٙ ٤ُوّٞ ذطوى٣ٍ جُػٖٔ.
(4)

  

 جُٔطِد جُػح٢ٗ                                          

 أٗٞجع جُػٖٔ                                       
جٖٓ جُ٘وٞو،  ال ٣ٌل٢ إٔ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ج١ًُ ٣ِطُّ ذٚ جُٔشط١ٍ ٓرِـ ح    ٌ أٝ هحذال   ،أٝ ٓوى

ذٔؼ٠٘ إٔ ضطؿٚ ئٌجوز ًَ ٖٓ  حكس ئ٠ُ يُي إٔ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ؾى٣ ح.ُِطوى٣ٍ، ٝئٗٔح ٣ؿد ذحإلػ
جُرحتغ ٝجُٔشط١ٍ ئ٠ُ ئُُجّ جُٔشط١ٍ ذحُٞكحء ذحُػٖٔ كؼال  ئ٠ُ جُرحتغ. ئال أٗٚ ٣شطٍؽ قط٠ 

ح، أٓح جُػٖٔ جُرهّ كٜٞ غٖٔ قو٤و٢ ،٣ٌٕٞ جُػٖٔ ؾى٣ ح  ٜ ٣٘ؼوى ذٚ  ،إٔ ال ٣ٌٕٞ ط٣ٌٞ ح، أٝ ضحك
  -٣ؿحَ:ك٢ جُ٘وحؽ جُطح٤ُس ٝذاجُؼوى. ْٝ٘ٞػف ًَ يُي 

 -جُػٖٔ جُظ١ٌٞ: :أٝال  

ُِشٌَ كوؾ وٕٝ  جُطُّ ذىكؼٚ جْط٤لحء  ًٍ ك٢ جُؼوى إٔ جُٔشط١ٍ هى ج٣ٌٕٞ جُػٖٔ ط٣ٌٞ ح ئيج يُ  
ُْ ٣ٌٖ جُؼوى ذ٤ؼ ح  حإٔ ضطؿٚ ئٌجوز جُٔطؼحهى٣ٖ ئ٠ُ ئُُجّ جُٔشط١ٍ ذىكؼٚ. ٝئيج ًحٕ جُػٖٔ ط٣ٌٞ  

ئيج ضؼٖٔ جُؼوى ٓح ٣ٌشق ػٜ٘ح، ًإٔ ٣ًًٍ جُػٖٔ ك٢  ،ذَ ٛرس، ٝضٌٕٞ ًٛٙ جُٜرس ٌٓشٞكس

                                                

 .2006جإلٌْ٘ى٣ٌس  –وجٌ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س  131جُىًطٌٞ كح٣ُ أقٔى ػرىجٍُقٖٔ/ ػوى جُر٤غ ك٢ جُطش٣ٍغ ج٤ُِر٢ ص  -1

ً ح أٝ ٝػ٤ؼس. -1ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ ) 530ض٘ض جُٔحوز  -2  -٣2ؿَٞ جُر٤غ ٍٓجذكس أٝ ض٤ُٞس أٝ ئشٍج

ٝجٍُٔجذكس ذ٤غ ذٔػَ جُػٖٔ جألٍٝ ج١ًُ جشطٍٟ ذٚ جُرحتغ ٓغ ٣َحوز ٌذف ٓؼِّٞ، ٝجُط٤ُٞس ذ٤غ ذٔػَ جُػٖٔ جألٍٝ وٕٝ ٣َحوز أٝ 

 غ ذرؼغ جُػٖٔ، ٝجُٞػ٤ؼس ذ٤غ ذٔػَ جُػٖٔ جألٍٝ ٓغ ٗوظحٕ ٓوىجٌ ٓؼِّٞ ٓ٘ٚ(.ٗوظحٕ، ٝجإلشٍجى ض٤ُٞس ذؼغ جُٔر٤

 .74جُىًطٌٞ ْؼ٤ى ٓرحٌى، جُىًطٌٞ ؽٚ جُٔال ق٣ٞش، جُىًطٌٞ طحقد ػر٤ى جُلطال١ٝ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -3

 .132جُىًطٌٞ كح٣ُ أقٔى ػرىجٍُقٖٔ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -4
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.أٝ أذٍأٙ ٓ٘ٚ ،أٝ ٌوٙ ُٚ ،٣ًًٍٝ ك٢ يجش جُٞهص إٔ جُرحتغ ٝٛرٚ ُِٔشط١ٍ ،جُؼوى
(1)

ٝجُظ٣ٌٞس  

ئال إٔ  ،ػ٣ٖٔظرف جُؼوى ٓؼٜح ذحؽال  الٗؼىجّ ًٌٖ ٖٓ أًٌحٗٚ ٝٛٞ جُ ،ئٓح إٔ ضٌٕٞ ٓطِوس

٣ٝطكٍٞ ئ٠ُ ، ئال أٗٚ ال ٣وحٍ إٔ جُر٤غ ذحؽَ ذطالٗٚ ال ٣ٔ٘غ ٖٓ ضو٣ٍٍ طكس جُؼوى ذحػطرحٌٙ ٛرس
ْ ح. ٛرس طك٤كس، ذَ جُؼوى ٛرس ٌٓشٞكس ٌأ
(2)

ك٢ قحُس ًٔح ضٌٕٞ جُظ٣ٌٞس  ٗٓر٤س إٔ ٝئٓح  

. جالضلحم ػ٠ِ ٓهحُلس جُػٖٔ ج٠ُٔٓٔ ك٢ جُؼوى ُكو٤وس ٓح جضلوح ػ٤ِٚ كؼال 
(3)

حُ٘ٓرس ُِظ٣ٌٞس ٝذ 

ٝال أغٍ ُِؼوى جُظحٍٛ  ،كإ جُؼوى جُٔٓططٍ ٛٞ جُ٘حكً ذكؤٜح ٝجُهِق جُؼحّ ُٜٔح ،ذ٤ٖ جُٔطؼحهى٣ٖ
ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘.
(4)

كِْٜ إٔ ٣طٌٔٓٞج ذحُؼوى جُظ١ٌٞ، ًٔح  ،ٝذحُ٘ٓرس ُـ٤ٍ جُٔطؼحهى٣ٖ ٝنِلٜٔح جُؼحّ 

ٝإٔ ٣طٌٔٓٞج ذحُؼوى جُٔٓططٍ. ٣ػرطٞج ط٣ٌٞس جُؼوى ج١ًُ أػٍ ذْٜإٔ ُْٜ إٔ 
(5)

ٌحّ ًٝٛٙ جألق 

ٝٛٞ جالْطػ٘حء جُهحص ذحُطظٍكحش جُٞجٌوز ػ٠ِ جُكوٞم جُؼ٤٘٤س جُؼوح٣ٌس  ٣ٍو ػ٤ِٜح جْطػ٘حء،
.جُٔٓؿِس ك٢ جُٓؿَ جُؼوح١ٌ

(6)
ال ُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ )ٖٓ ج 149ئي ٗظص جُٔحوز  

٠ِ ػوحٌ ذؼى ضٓؿ٤ِٜح ك٢ وجتٍز جُطحذٞ(. ال ٣ؿَٞ جُطؼٖ ذحُظ٣ٌٞس ك٢ جُطظٍكحش جُٞجهؼس ػ)

ٝهى أًى هحٕٗٞ جُطٓؿ٤َ جُؼوح١ٌ ًٛج جُٔرىأ ك٢ جُٔحوز جُؼحشٍز ٓ٘ٚ.
(7)

 
 -:جُػٖٔ جُطحكٚ :غح٤ٗ ح

جُػٖٔ جُطحكٚ ٝٛٞ ٓرِؾ ٖٓ جُ٘وٞو ال ٣ط٘حْد ٓطِو ح ٓغ ه٤ٔس جُٔر٤غ، ٝئٕ قظَ ػ٤ِٚ جُرحتغ  
، ًٝٛج ٓح ٤ٔ٣ُٙ ػٖ جُػٖٔ جُظ١ٌٞ ق٤ع ال   ٣كظَ ػ٤ِٚ جُرحتغ ٓطِو ح، ٝجُػٖٔ جُطحكٚكؼال 

٣ظَ ٖٓ جُطلحٛس ك٢ ػىّ ض٘حْرٚ ٓغ ه٤ٔس جُٔر٤غ ئ٠ُ قى ٣رؼع ػ٠ِ جالػطوحو ذإٔ جُرحتغ ُْ 

. ٣طؼحهى ُِكظٍٞ ػ٠ِ ٓػَ ًٛج جُٔوىجٌ جُطحكٚ، ٝئٕ ًحٕ هى قظَ ػ٤ِٚ كؼال 
(8)

ُػٖٔ ٣ِٝكن ج 
ًًُي ال ٣طْ ذػٖٔ  ،طْ جُر٤غ ذػٖٔ ط١ٌٞكٌٔح أٗٚ ال ٣ طحكٚ ذحُػٖٔ جُظ١ٌٞ ٖٓ ق٤ع جُكٌْ.جُ

ضحكٚ.
(9)

 

  -: جُػٖٔ جُرهّ:غحُػ ح
                                                

 . 2010وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز  91جُىًطٌٞ ٓكٔٞو جُى٣د/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -3

ٓ٘شٌٞجش جُكِر٢  385ص –جُر٤غ ٝجُٔوح٣ؼس  –ػرىجٍَُجم جقٔى ج١ٌُٜٞ٘ٓ/ ج٤ُْٞؾ ك٢ شٍـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿى٣ى  -1

 . 2015جُكوٞه٤س ذ٤ٍٝش 

 .79جُىًطٌٞ ْؼ٤ى ٓرحٌى، جُىًطٌٞ ؽٚ جُٔال ق٣ٞش، جُىًطٌٞ طحقد ػر٤ى جُلطال١ٝ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -2

٣ٌٕٞ جُؼوى جُٔٓططٍ ٛٞ جُ٘حكً ذ٤ٖ جُٔطؼحهى٣ٖ ٝجُهِق جُؼحّ  -1ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ ) 148جُٔحوز  ض٘ض  -3

ٝئيج ْطٍ جُٔطؼحهىجٕ ػوى ج قو٤و٤ ح ذؼوى ظحٍٛ كحُؼوى جُكو٤و٢ ٛٞ جُظك٤ف ٓح وجّ هى  -2ٝال أغٍ ُِؼوى جُؼحٍٛ ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘. 

 جْطٞك٠ شٍجتؾ طكطٚ(.

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ )ئيج أذٍّ ػوى ط١ٌٞ كِىجت٢٘ جُٔطؼحهى٣ٖ ُِٝهِق جُهحص ئيج  147 ض٘ض جُٔحوز  -4

ًحٗٞج ق٢٘ٓ ج٤ُ٘س إٔ ٣طٌٔٓٞج ذحُؼوى جُظ١ٌٞ، ًٔح إٔ ُْٜ إٔ ٣ػرطٞج ط٣ٌٞس جُؼوى ج١ًُ أػٍ ذْٜ ٝإٔ ٣طٌٔٓٞج ذحُؼوى 

ُؼوى جُظحٍٛ ٝضٔٓي ج٥نٍٕٝ ذحُؼوى جُٔٓططٍ ًحٗص ٝئيج ضؼحٌػص ٓظحُف ي١ٝ جُشإٔ كطٔٓي جُرؼغ ذح -2جُٔٓططٍ. 

 جألكؼ٤ِس ُأل٤ُٖٝ(.

جُ٘حشٍ جُؼحضي ُظ٘حػس جٌُطحخ  176جُؿُء جألٍٝ ص 1971ُٓ٘س  43ٓظطل٠ ٓؿ٤ى/ شٍـ هحٕٗٞ جُطٓؿ٤َ جُؼوح١ٌ ٌهْ  -5

 ذ٤ٍٝش وٕٝ ْ٘س ؽرغ. –

)ُىٟ جُطىه٤ن ٝؾى إٔ جُكٌْ ُٔح جْط٘ى ئ٤ُٚ ٖٓ  73 –٤ٛثس ٓى٤ٗس غح٤ٗس ػوحٌ  - - 213هٍجٌ ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم جٍُٔهْ  -6

ٌ ح طٍك ح ك٤ظرف  أْرحخ طك٤ف ٝٓٞجكن ُِوحٕٗٞ ألٗٚ غرص ُِٔكٌٔس إٔ جُىجٌ ٓٓؿِس ذىجتٍز جُطٓؿ٤َ جُؼوح١ٌ ذحْْ جُٔىػ٤س ِٓ

ُشٞجؿَ يٛحخ جُٔكٌٔس ك٢ قٌٜٔح ج٤ُُٔٔ ذٔ٘غ ٓؼحٌػس جُٔىػ٠ ػ٤ِٜح ُٜح ك٢ جُىجٌ ٝض٤ِٜٓٔح ئ٠ُ جُٔىػ٤س نح٤ُس ٖٓ ج

طٞجذ ح. أٓح جالػطٍجػحش جُط٢ يًٍضٜح ج٤ُُٔٔز ٝجُط٢ ٓإوجٛح أٜٗح ٝجكوص ػ٠ِ ضٓؿ٤َ جُىجٌ ذحُطحذٞ ذحْْ جُٔىػ٤س ػ٠ِ أْحِ 

 149إٔ ٣ٌٕٞ أٓحٗس ُى٣ٜح، ألٕ جُكو٤وس أٜٗح ُْ ضرغ ُٜح جُىجٌ ُْٝ ضورغ ٜٓ٘ح غٔ٘ٚ كإ ًٛٙ جالػطٍجػحش ؿ٤ٍ ٝجٌوز ألٕ جُٔحوز 

٣ٌٞس ك٢ جُطظٍكحش جُٞجهؼس ػ٠ِ جُؼوحٌ ذؼى ضٓؿ٤ِٜح ك٢ وجتٍز جُطحذٞ، ٝذٔح إٔ وكؼٜح ذٞؾٞو جضلحم ٓغ ال ضؿَٞ جُطؼٖ ذحُظ

جُٔىػ٤س ذإٔ جُر٤غ ج١ًُ ْؿَ ك٢ وجتٍز جُطحذٞ ؿ٤ٍ قو٤و٢، ك٤ٌٕٞ وكؼٜح ًٛج ٖٓ هر٤َ جُطؼٖ ذحُظ٣ٌٞس، أٓح وكؼٜح ذؼىّ 

٠ِ ٌو وػٟٞ جُٔىػ٤س، ٝئٗٔح ٣ٍضد ُٜح جُكن ك٢ ٓطحُرطٜح ذًٜج جُػٖٔ جْطالٜٓح غٖٔ جُىجٌ ٖٓ جُٔىػ٤س كإ ًٛج جُىكغ ال ٣وٟٞ ػ

هْٓ جُوحٕٗٞ  –ئٕ ُْ ضورؼٚ ... جُم(. جُوحػ٢ ؾحْْ ؾُج ؾحكٍ ٌٛٞج٢ٓ/ جُؿحٓغ إلْٛ ٓرحوب هؼحء ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم 

 ُر٤غ ٝٗشٍ جٌُطد جُوح٤ٗٞٗس.   ؽحٌٌٓطرس ٣حو 361جُٔى٢ٗ جُؿُء جُػح٢ٗ ص

 .١ٌُٜٞ٘ٓ385/ جُٔظىٌ جُٓحذن صػرىجٍَُجم جقٔى ج -8

 .72جُىًطٌٞ ؾؼلٍ جُلؼ٢ِ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -9
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كحُلحٌم  ُٔر٤غ وٕٝ إٔ ٣ظَ ئ٠ُ قى جُطلحٛس.جُػٖٔ جُرهّ ٛٞ جُػٖٔ ج١ًُ ال ٣ط٘حْد ٓغ ه٤ٔس ج

ٓغ جُو٤ٔس جُكو٤و٤س ُِش٢ء ئيٕ ذ٤ٖ جُػٖٔ جُطحكٚ ٝجُػٖٔ جُرهّ ٛٞ جالنطالف ك٢ وٌؾس جُط٘حْد 

٣ٝؼطرٍ غٔ٘ ح ؾى٣ ح ٣ٌل٢ الٗؼوحو جُر٤غ، ٝال ٣طٍضد ػ٤ِٚ ٖٓ أغٍ ْٟٞ أٗٚ ٣ٓٔف ُِرحتغ  جُٔر٤غ.
ئيج ضٞجكٍش شٍٝؽٚ. ،ذإٔ ٣طؼٖ ك٢ جُؼوى ذحُـرٖ

(1)
ٝهى أغحٌش جُطلٍهس ذ٤ٖ جُػٖٔ جُرهّ  

ٝجُػٖٔ ؿ٤ٍ جُؿى١ جُهالف ك٢ قحُس ذ٤غ ػوحٌ ٓوحذَ ٍٓضد ٓىٟ ق٤حز جُرحتغ ئيج ًحٕ جإل٣ٍجو 

ـِس جُؼوحٌ، أٝ أهَ ٜٓ٘ح، كًٛد ذؼغ جُلوٜحء ئ٠ُ إٔ جُػٖٔ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ال ٣ؼطرٍ ٓٓح٣ٝ ح ُ
ؾى٣ ح، ألٕ جُٔشط١ٍ ال ٣ىكغ ش٤ث ح ٖٓ ٓحُٚ جُهحص، ذَ ٖٓ ؿِس جُؼوحٌ ٗلٓٚ. كأ٣ى ذؼغ 

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ  149جُشٍجـ جُؼٍجه٤٤ٖ ًٛج جٍُأ١، ٓغ جُطكٍَ ٓٔح ضوؼ٢ ذٚ جُٔحوز 

ُطؼٖ ذحُظ٣ٌٞس ك٢ جُطظٍكحش جُٞجهؼس ػ٠ِ جُؼوحٌ ذؼى ضٓؿ٤ِٜح ك٢ جُوحػ٤س ذؼىّ ؾٞجَ ج
وجتٍز جُطٓؿ٤َ جُؼوح١ٌ. ك٤ٔح يٛد جٍُأ١ ج٥نٍ ئ٠ُ أٗٚ هى ضٌٕٞ ُِرحتغ ٓظِكس ك٢ جُطظٍف 

ك٢ ػوحٌٙ ػ٠ِ ًٛج جُ٘كٞ، ًٝٛٙ جُٔظِكس ضطٔػَ ك٢ جُطهِض ٖٓ ٓطحػد ئوجٌز جُِٔي ٝك٢ 

ٖ جُطوِرحش جالهطظحو٣س ٝذحٍُؿْ ٓٔح ٣ِكن جُؼوحٌ ػٔحٕ جُكظٍٞ ػ٠ِ ئ٣ٍجو غحذص ذحٍُؿْ ٓ
ٖٓ ٛالى ٢ًِ، أٝ ؾُت٢، ًُُي ٣ؼطرٍ جُطظٍف ذ٤ؼ ح.
(2)

 

 
 

 جُٔطِد جُػحُع                                             

 ٝضِْٓ جُٔر٤غ جُطُجّ جُٔشط١ٍ ذِطَكَٔ ٓظٍٝكحش جُر٤غ                   
ٛٔح جُطُجٓحٕ ٖٓ جُطُجٓحش جُٔشط١ٍ  ٓظٍٝكحش جُر٤غ ٝضِْٓ جُٔر٤غجُطُجّ جُٔشط١ٍ ذِطَكَٔ  

 ُٝىٌجْطٜٔح ْ٘وْٓ ًٛج جُٔطِد ئ٠ُ كٍػ٤ٖ:
  جُلٍع جألٍٝ                                       

 جُطُجّ جُٔشط١ٍ ذطكَٔ ٓظٍٝكحش جُر٤غ.                         
٠ِ إٔ )ٗلوحش ػوى جُر٤غ ٌّْٝٞ جُطٓؿ٤َ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ 583ض٘ض جُٔحوز   

ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جٍُّْٞ ٝأؾٍز ًطحذس جُٓ٘ىجش ٝجُظٌٞى ٝؿ٤ٍ يُي ٖٓ جُٔظٍٝكحش جُط٢ 

٣وطؼ٤ٜح جُر٤غ ضٌٕٞ ػ٠ِ جُٔشط١ٍ ٓح ُْ ٣ٞؾى جضلحم، أٝ ػٍف ٣وؼ٢ ذـ٤ٍ يُي(. ٣طؼف ٖٓ 
ال ٣ؼَٔ ذٚ  يُي إٔ ٓظح٣ٌق ػوى جُر٤غ ٣كىوٛح جُوحٕٗٞ ًٝٛج ٛٞ جألطَ ٌُٖٝ ًٛج جألطَ

ػ٘ى ٝؾٞو جضلحم، كوى ٣طلن جُٔطؼحهىجٕ ػ٠ِ إٔ ٣طكِٜٔح جُرحتغ، أٝ جُٔشط١ٍ، أٝ ض٣َٞؼٜٔح 

ػ٤ِٜٔح ٓ٘حطلس ، أٝ ذأ١ ٗٓرس أنٍٟ. ٝئيج ُْ ٣ٞؾى جضلحم قٍٞ ٖٓ ٣طكَٔ ٗلوحش جُر٤غ ًٝحٕ 
 ٛ٘حى ػٍف، ك٤ؿد جضرحػٚ ك٢ ضكى٣ى جُشهض ج١ًُ ٣طكَٔ ًٛٙ جُ٘لوحش، كوى ٣وؼ٢ جُؼٍف إٔ

٣طكَٔ جُرحتغ أؾٌٞ جُىالُس ٓ٘حطلس ، كل٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ؿد جضرحع ًٛج جُؼٍف. ٝهى جنطِق ك٢ 

ٓظح٣ٌق ضط٤ٍٜ جُؼوحٌ ٖٓ جٍُٕٛٞ جُطأ٤٘٤ٓس جُٔو٤ىز ػ٤ِٚ ٖٓ ؾٜس جُرحتغ، ٌُٖٝ جٍُجؾف ك٢ 
جُلوٚ ٝجُوؼحء أٜٗح ضوغ ػ٠ِ جُرحتغ ال جُٔشط١ٍ ألٜٗح ٤ُٓص ٖٓ ٓظح٣ٌق جُر٤غ ذَ ٖٓ 

ه٤ِس.ٓظح٣ٌق جُط
(3)

 

  جُلٍع جُػح٢ٗ                                        
 جُطُجّ جُٔشط١ٍ ذطِْٓ جُٔر٤غ ٝؾُجء جإلنالٍ ذًٜج جالُطُجّ                

                                                

 .93جُىًطٌٞ ٓكٔٞو جُى٣د/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -1

 .73ؾؼلٍ جُلؼ٢ِ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -2

 .163جُىًطٌٞ ؾؼلٍ جُلؼ٢ِ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -3
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ْٝ٘ركع يُي ػ٤ِٚ،  ٣ِطُّ جُٔشط١ٍ ذطِْٓ جُٔر٤غ ٝك٢ قحٍ ئنالُٚ ذًُي ٌضد جُوحٕٗٞ ؾُجء    

                                               ك٢ كوٍض٤ٖ ػ٠ِ جُ٘كٞ جٌُٔر٤ٖ أوٗحٙ.

 :        .جُطُجّ جُٔشط١ٍ ذطِْٓ جُٔر٤غأٝال 

ػ٠ِ أٗٚ )٣ؿد ػ٠ِ جُٔشط١ٍ إٔ ٣طِْٓ جُٔر٤غ ك٢ جُُٓحٕ ٝجٌُٔحٕ جُٔطلن  586ض٘ض جُٔحوز   
ػ٤ِٜٔح ك٢ جُؼوى، أٝ ج١ًُ ٣وؼ٢ ذٚ جُؼٍف. كايج ُْ ٣ٞؾى جضلحم، أٝ ػٍف، ذًٜج جُظىو ك٤ؿد 

ػ٠ِ جُٔشط١ٍ إٔ ٣طِْٓ جُٔر٤غ كٌٞ ض٤ِٓٔٚ ٝإٔ ٣٘وِٚ وٕٝ ئذطحء، ئال ٓح ٣وطؼ٤ٚ جُ٘وَ ٖٓ 

ْ ِِٓ ئي أُُّ جُٔشٍع جُرحتغ إٔ ٣ُ  ،أٗٚ ٣ؿد ػ٠ِ جُٔشط١ٍ ضِْٓ جُٔر٤غيُي  َٖٓ(. ٣طؼف ٖٓ
٣طٌٖٔ ٖٓ ق٤حَضٚ وٕٝ أ١ ٓحٗغ.  جُٔر٤غ ئ٠ُ جُٔشط١ٍ، ٝيُي ذإٔ ٣ؼؼٚ ضكص ضظٍكٚ ذك٤ع

ُٔشط١ٍ إٔ ٣طِْٓ جُٔر٤غ ئال ئيج ٗلً جُرحتغ جُطُجٓٚ ذحُط٤ِْٓ. كحُطُجّ جُرحتغ ذحُط٤ِْٓ، ٝال ٣ٓطط٤غ ج

ٝجُطُجّ جُٔشط١ٍ ذحُطِْٓ، جُطُجٓحٕ ٓطٍجذطحٕ.
(1)

ٝػَ يُي كإ جُط٤ِْٓ ٖٓ هرَ جُرحتغ ال ذى إٔ  
أٓح ٣ٓرن جُطِْٓ ٖٓ هرَ جُٔشط١ٍ، كحُك٤ُِٞس وٕٝ ٓوىٓحش جُط٤ِْٓ ضكٍٞ وٝٗٚ ذطر٤ؼس جُكحٍ. 

ذهظٞص ٌٓحٕ َٝٓحٕ جُطِْٓ كاٗٚ ئيج ُْ ٣ٞؾى جضلحم أٝ ػٍف ٣كىو يُي ٝؾد إٔ ٣طِْٓ 

جُٔشط١ٍ جُٔر٤غ ك٢ َٓحٕ ٌٝٓحٕ جُط٤ِْٓ، ك٤طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔشط١ٍ إٔ ٣طِْٓ جُٔر٤غ ك٢ ٌٓحٕ 
جُط٤ِْٓ، أ١ ك٢ ٓٞؽٖ جُرحتغ ئٕ ًحٕ جُٔر٤غ ٓؼ٤٘ ح ذحُ٘ٞع، أٝ ك٢ جٌُٔحٕ ج١ًُ ٣ٞؾى ك٤ٚ جُٔر٤غ 

ٗؼوحو جُر٤غ، ئٕ ًحٕ جُٔر٤غ ٓؼ٤٘ ح ذحًُجش،ٝهص ج
(2)

أٓح ذحُ٘ٓرس ُ٘لوحش جُطِْٓ كإ جُٔشط١ٍ ٛٞ  

ٖٓ ٣طكِٜٔح ذحػطرحٌٙ جُٔى٣ٖ ذطِْٓ جُٔر٤غ. ٝضشَٔ ًٛٙ جُ٘لوحش ٓظح٣ٌق ٗوَ جُٔر٤غ ٖٓ ٌٓحٕ 
جُط٤ِْٓ ئ٠ُ جٌُٔحٕ ج١ًُ ٣ٍ٣ىٙ جُٔشط١ٍ، ٝٓظح٣ٌق جُٓكد، أٝ جُطل٣ٍؾ، ٝجٍُّْٞ ج٤ًٌٍُٔس 

ط٢ ضإقً أغ٘حء ٗوَ جُٔر٤غ، أٝ ػ٘ى ٝطُٞٚ ئ٠ُ جٌُٔحٕ ج١ًُ ٣ٍ٣ىٙ جُٔشط١ٍ. ًًُٝي ٗلوحش جُ

هطق جُػٔحٌ ئيج ذ٤ؼص هرَ هطلٜح، ًٛج ٓح ُْ ٣طْ جالضلحم ػ٠ِ إٔ ٣طكِٜٔح جُرحتغ ُٞقىٙ، أٝ 
ٓ٘حطلس  ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُٔشط١ٍ، كإ قظَ ٝٝؾى ٓػَ ًٛج جالضلحم ٝؾد جُؼَٔ ذٚ، ألٕ جالضلحم 

ًج جألٍٓ ٤ُّ ٓطؼِو ح ذحُ٘ظحّ جُؼحّ، ًًُٝي ئيج ٝؾى ػٍف ٣وؼ٢ ذإٔ ٣طكَٔ جُرحتغ ذهظٞص ٛ

ُٞقىٙ ٓظح٣ٌق ضِْٓ جُٔر٤غ ٖٓ هرَ جُٔشط١ٍ، أٝ ٓ٘حطلس  ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ ًٛج جألن٤ٍ، ٝػ٘ى ػىّ 
ٝؾٞو جضلحم، أٝ ػٍف، ذشإٔ ًٛٙ جُٔظٍٝكحش أُُُّ جُٔشط١ٍ ذًٜٙ جُ٘لوحش ُٞقىٙ.
(3)

  

                                           

 .ؾُجء ئنالٍ  جُٔشط١ٍ ذحُطُجٓٚ ذطِْٓ جُٔر٤غغح٤ٗ ح: 

ئيج ُْ ٣وْ جُٔشط١ٍ ذطِْٓ جُٔر٤غ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُٓحذن، ؾحَ ُِرحتغ ٝكو ح ُِوٞجػى جُؼحٓس، ٝذؼى إٔ 

٣ؼًٌ جُٔشط١ٍ ذحُطِْٓ، إٔ ٣طِد ٖٓ جُوؼحء ئؾرحٌ جُٔشط١ٍ ػ٠ِ ض٘ل٤ً جُطُجٓٚ ػ٤٘ ح، ُٝٚ ك٢ 
٤ٚ ْر٤َ يُي إٔ ٣طِد جُكٌْ ػ٤ِٚ ذـٍجٓس ضٜى٣ى٣س ػٖ ًَ ٣ّٞ، أٝ ئْرٞع، أٝ شٍٜ، ٣طأنٍ ك

ك٢ ضِْٓ جُٔر٤غ. ًًُي كِِرحتغ ذؼى ئػًجٌ جُٔشط١ٍ إٔ ٣كظَ ػ٠ِ ئيٕ ٖٓ جُوؼحء ذا٣ىجع 

ج، أٝ   ٌ جُٔرِؾ ػ٠ِ يٓس جُٔشط١ٍ ٝٗلوطٚ ئٕ ًحٕ ٓ٘وٞال  ٣ٌٖٔ ئ٣ىجػٚ. ٝئيج ًحٕ جُٔر٤غ ػوح
ٓ٘وٞال  ٓؼى ج ُِروحء ك٢ ٌٓحٗٚ كِِرحتغ إٔ ٣طِد ٖٓ جُوؼحء ضؼ٤٤ٖ قحٌِ ٣ط٠ُٞ قلظٚ ػ٠ِ ٗلوس 

ُٔشط١ٍ. ٝئيج ًحٕ جُٔر٤غ ٖٓ جألش٤حء جُط٢ ٣ٍٓع ئ٤ُٜح جُطِق، أٝ جُط٢ ضٌِق ٗلوحش ذحٛظس ك٢ ج

ئ٣ىجػٜح، أٝ قٍجْطٜح، كِِرحتغ ذؼى جْطثًجٕ جُوؼحء إٔ ٣ر٤ؼٚ ذحُُٔجو ػ٠ِ إٔ ٣ٞوع جُػٖٔ ك٢ 
نُجٗس جُٔكٌٔس.
(4)

 

                                                

 .164جُىًطٌٞ ؾؼلٍ جُلؼ٢ِ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -1

 .446هحْْ، جُٔظىٌ جُٓحذن ص دمحم قٖٓ  -2

 .230جُىًطٌٞز ٌجه٤س ػرى جُؿرحٌ ػ٢ِ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -3

جُىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ/ ج٤ُْٞؾ ك٢ ػوى جُر٤غ ك٢ ػٞء جُطٞؾٜحش جُوؼحت٤س ٝجُطش٣ٍؼ٤س جُكى٣ػس ٝضش٣ٍؼحش قٔح٣س  -4

 .2011وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز  410جُٔٓطِٜي/ ص 
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 جُٔركع جُػح٢ٗ                                            

 جُطُجّ جُٔشط١ٍ ذىكغ جُػٖٔ                                   

ػ٠ِ ػحضن ذحُٞكحء ذحُػٖٔ ٣ؼطرٍ جالُطُجّ جألْح٢ْ ج١ًُ ٣ُٞىٙ ػوى جُر٤غ  جُطُجّ جُٔشط١ٍ   

 الُطُجٓحش جُٔشط١ٍ.ؿحٗد جألًرٍ ٖٓ جُٔٞجو جُٔ٘ظٔس ُػ٠ِ ججُٔشط١ٍ، ًُٜٝج كوى جْطكٞي 

ٝوٌجْس جُطُجّ جُٔشط١ٍ ذىكغ جُػٖٔ، ضوطؼ٢ جٌُالّ أٝال  ك٤ٔح ٣ؿد وكؼٚ، ٝغح٤ٗ ح ك٢ ٌٓحٕ 
َٝٓحٕ وكغ جُػٖٔ، ٝغحُػ ح ك٢ قن جُٔشط١ٍ ك٢ قرّ جُػٖٔ، ٝقحالش ْوٞؽ ًٛج جُكن، 

 ْٝ٘ط٘حٍٝ ًَ يُي ك٢ ٓطحُد أٌذؼس. ٌٝجذؼ ح ك٢ ػٔحٗحش جُرحتغ ك٢ جْط٤لحء جُػٖٔ.

 جُٔطِد جألٍٝ                                               

 ٓح ٣ؿد وكؼٚ ٖٓ جُٔشط١ٍ                                  
٣ِطُّ جُٔشط١ٍ ذىكغ جُػٖٔ جُٔوٌٍ ك٢ ػوى جُر٤غ، ٝجُػٖٔ ًٔح ْرن ٝإٔ أٝػك٘ح ٛٞ ٓرِؾ ٖٓ   

جُ٘وٞو ٣طؼٜى جُٔشط١ٍ ذىكؼٚ ئ٠ُ جُرحتغ، ٓوحذَ جُطُجّ جألن٤ٍ ذ٘وَ ٤ٌِٓس جُٔر٤غ ئ٤ُٚ. كال ذى ٖٓ 
ج، أٝ هحذال  ُِطوى٣ٍ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ؾ  ٌ ى٣ ح، أ١ ال إٔ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ٓرِـ ح ٖٓ جُ٘وٞو، أٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓوى

ح، كايج ضٞجكٍش ًٛٙ جُشٍٝؽ أطرف جُػٖٔ ٝجؾد جُٞكحء ك٢ جُُٓحٕ   ٜ ٣ٌٕٞ ط٣ٌٞ ح، ٝال ضحك

ح  ٝجٌُٔحٕ ج٣ًُِٖ ٣ؿد ك٤ٜٔح جُٞكحء ذحُػٖٔ. ًٝٔح ٣ِطُّ جُٔشط١ٍ ذىكغ جُػٖٔ كٜٞ ٣ِطُّ أ٣ؼ 
 ذىكغ كٞجتى جُػٖٔ ْٝٞف ٗؼٍع ُِػٖٔ ٝكٞجتىٙ ك٢ كٍػ٤ٖ ًٝٔح ٢ِ٣: 

 جُلٍع جألٍٝ                                              

  جُػٖٔ ج٠ُٔٓٔ ك٢ جُؼوى                                         
جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ إٔ )جُر٤غ جُٔطِن ج١ًُ ُْ ٣ًًٍ ك٢  ٖٓ 575/1ٗظص جُٔحوز  

(. ٝهى هؼص ٓكٌٔس ض٤٤ٔ ُ جُؼٍجم ذإٔ ػوىٙ ضأؾ٤َ جُػٖٔ أٝ ضؼؿ٤ِٚ، ٣ؿد ك٤ٚ جُػٖٔ ٓؼؿال 

جُر٤غ جُٔطِن جألطَ ك٤ٚ ضؼؿ٤َ جُػٖٔ.
(1)

ًٝٛج جُ٘ض ٣ؿى ٓؿحُٚ ك٢ جُططر٤ن ك٢ قحٍ ُْ ٣ٞؾى  
ألٕ جألطَ إٔ  .ٖٓ هرَ جُٔشط١ٍ وكغ جُػٖٔجضلحم نحص ذ٤ٖ ؽٍك٢ ػوى جُر٤غ ٣٘ظْ ٤ًل٤س 

                                                

ٓ٘شٌٞ ك٢ هؼحء ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم، جُٔؿِى  7/12/1968ك٢  1968/ـ/778جٍُٔهْ هٍجٌ ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم  -1

 .227، ص1971جُهحّٓ، وجٌ جُك٣ٍس ُِطرحػس، ذـىجو 
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٣ِطُّ جُٔشط١ٍ ذىكغ جُػٖٔ جُٔطلن ػ٤ِٚ ك٢ جُؼوى،
(1)

أٝ يُي ج١ًُ ضْ ضكى٣ىٙ ك٤ٔح ذؼى ٝكو ح  

  جُٔٞػٞػ٤س جُٔطلن ػ٤ِٜح ك٢ جُؼوى.ألُّْ جُطوى٣ٍ 

ٝهى ٣وَ جُػٖٔ ج١ًُ ٣ِطُّ ذىكؼٚ جُٔشط١ٍ ػٖ جُػٖٔ جُٔطلن ػ٤ِٚ، ًٔح ك٢ قحُس جْطـالٍ جُرحتغ 
ُِٔشط١ٍ، ٝهى ٣ُ٣ى ًٔح ك٢ قحُس جُشٍجء ُؼوحٌ جُوحطٍ ذـرٖ كحقش.
(2)

  

جُكن ك٢ غٍٔجش جُٔر٤غ ٝٗٔحتٚ ٖٓ ٝهص جُر٤غ، كؼ٤ِٚ ٖٓ ًٛج جُٞهص ٝٓط٠ غرص ُِٔشط١ٍ 

ضٌح٤ُلٚ، ًحُؼٍجتد ٝٗلوحش قلع جُٔر٤غ ٝط٤حٗطٚ ٝٗلوحش جالْطـالٍ ٝٓظٍٝكحش ضكظ٤َ 
جُػٍٔز ٝٗكٞ يُي، ألٕ جُٔر٤غ ُْ ٣٘طؽ ًٛٙ جُػٍٔجش ئال ذؼى ًٛٙ جُطٌح٤ُق ٝجُـٍّ ذحُـْ٘ ٝضٌٕٞ 

لوحش ئٌْحُٚ ػٖ ؽ٣ٍن جُر٣ٍى، أٝ ػٖ ؽ٣ٍن ٓظٍف، أٝ ٓظٍٝكحش جُٞكحء ذحُػٖٔ ػ٤ِٚ، ً٘

ػٖ أ١ ؽ٣ٍن آنٍ، ألٜٗح ك٢ جألطَ ػ٠ِ جُٔى٣ٖ ذٚ، أ١ ػ٠ِ جُٔشط١ٍ ؽرو ح ُٔح ض٘ض ػ٤ِٚ 
ذوُٜٞح )٣ِطُّ جُٔشط١ٍ ذىكغ جُػٖٔ جُٔطلن ػ٤ِٚ ٝكن / ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ 571جُٔحوز 

لوحش جُٞكحء.( ٝؽٍم جُٞكحء ذحُػٖٔ، ٝشٍٝؽ جُشٍٝؽ جُط٢ ٣وٌٍٛح جُؼوى ٝٛٞ ج١ًُ ٣طكَٔ ٗ

طكس جُٞكحء ضهؼغ ُِوٞجػى جُٔوٌٍز ك٢ جُٞكحء ذحالُطُجّ.
(3)

ًٔح ٣ؿَٞ ُِٔشط١ٍ ػٍع جُػٖٔ  
٣ىػٞ ئ٠ُ يُي، ٣ٌٕٝٞ ًٛج ٝكو ح ُِوٞجػى جُٔوٌٍز ك٢  حػ٠ِ جُرحتغ ٝئ٣ىجػٚ ُكٓحذٚ ئيج ٝؾى ْرر  

جُؼٍع ٝجإل٣ىجع.
(4)

ُٗجع ذ٤ٖ جُرحتغ ٝجُٔشط١ٍ قٍٞ ػوى  ٗٚ ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ٣كىظق٤ع ئ 
جُر٤غ ك٤ٔط٘غ جُٔشط١ٍ ػٖ جُٞكحء ذحُػٖٔ ٣ٝوّٞ ذا٣ىجػٚ. ئال أٗٚ ٣شطٍؽ ك٢ ًٛج جإل٣ىجع إٔ 

٣ٌٕٞ ذٌحَٓ جُػٖٔ ٝكٞجتىٙ جُٔٓطكوس قط٠ ٣ٌٕٞ ٓرٍت ح ًُٓس جُٔشط١ٍ، ٝأال ٣ٌٕٞ جُظٍف 

حٕ ك٢ ػوى جُر٤غ شٍؽ ٓؼِو ح ػ٠ِ شٍؽ ال ٣كن ُِٔٞوع كٍػٚ ُُُ٘ٝٚ ػٖ قوٚ ك٤ٚ، أٝ ً
٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ جْطؼٔحُٚ.
(5)

ٝهى هؼص ٓكٌٔس جُ٘وغ جُٔظ٣ٍس ذًٜج جُظىو ػ٠ِ إٔ )ه٤حّ  

جُٔشط١ٍ ذا٣ىجع جُػٖٔ ػ٠ِ يٓس جُرحتؼ٤ٖ ؾ٤ٔؼ ح ك٢ طلوس ؿ٤ٍ ٓؿُأز ٓإوجٙ ذٍجءز يٓطٚ ٖٓ 

ظطٚ جُػٖٔ، ؽحُٔح إٔ جإل٣ىجع ُْ ٣ٌٖ ك٢ يجضٚ ٓكَ جػطٍجع، ٌَُٝ ٖٓ جُرحتؼ٤ٖ إٔ ٣ٓطٞك٢ ق
ٖٓ جُػٖٔ جُٔٞوع ٝكن جإلؾٍجءجش جُٔوٌٍز هحٗٞٗ ح(
(6)

 . 

ح ػٖ جُػٖٔ ٝٓح٤ٛطٚ ٍٓضر ح ٓىٟ جُك٤حز.٣ٌٕٞ جُػٖٔ إٔ  ٣ٝظف ٣ٝؿَٞ إٔ ٣طْ  ًٔح ذ٤٘ح ػ٘ى ذكػ٘ 

ٝئيج ًحٕ جُػٖٔ ك٢ جُؼوى ذحُؼِٔس  ؽ٣ٍن جُٔوحطس جُط٢ ضٞجكٍش شٍٝؽٜح.جُٞكحء ذحُػٖٔ ػٖ 
ذحُؼِٔس جألؾ٘ر٤س؟جُٔك٤ِس كَٜ ٣ؿَٞ جُٞكحء ذٚ 

(7)
ك٢ جُٞجهغ ال ٗؿى ٓح ٣ٔ٘غ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ جُٞكحء  

وٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ذؼِٔس أؾ٘ر٤س، ُّ جُٔشط١ٍ ذىكغ جُٔرِؾ جُٔطلن ػ٤ِٚ ط٤ِذؼِٔس ؿ٤ٍ ٓك٤ِس، ك

                                                

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ )٣ِطُّ جُٔشط١ٍ ذىكغ جُػٖٔ جُٔطلن ػ٤ِٚ ٝكن جُشٍٝؽ  571( جُٔحوز 1ض٘ض جُلوٍز ) -1

 ٣طكَٔ ٗلوحش جُٞكحء(. جُط٢ ٣وٌٍٛح جُؼوى ٝٛٞ ج١ًُ

 .771ػرى جٍَُجم جقٔى ج١ٌُٜٞ٘ٓ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -2

لحم أٝ ػٍُف أٝ ٗض ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ إٔ )ٗلوحش جُٞكحء ػ٠ِ جُٔى٣ٖ، ئال ئيج ٝؾى جض 398ض٘ض جُٔحوز  -3

 (.٣وؼ٢ ذـ٤ٍ يُي

 .771ػرى جٍَُجم جقٔى ج١ٌُٜٞ٘ٓ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -4

جًٍُُٔ جُو٢ٓٞ ُإلطىجٌجش جُوح٤ٗٞٗس ؽرؼس  640ج٤ُٓى نِق دمحم/ ػوى جُر٤غ ك٢ ػٞء جُلوٚ ٝأقٌحّ جُ٘وغ ص جُٔٓطشحٌ -5

2016. 

. جُٔٓطشحٌ ج٤ُٓى نِق دمحم/ 1292ص  34ِ – 24/5/1983ؾِٓس  –م 51ُٓ٘س  1049،1080، 923جُطؼٖ ٌهْ  -6

 .634جُٔظىٌ جُٓحذن ص

إٔ )جُر٤غ ػوى ذ 27/11/1968م ؾِٓس  53٘س ُٓ 948جٍُٔكٞع ئ٤ُٜح ذحُؼىو هؼص ٓكٌٔس جُ٘وغ جُٔظ٣ٍس ك٢ جُطؼٖ  -7

٣ِطُّ ذٚ جُرحتغ إٔ ٣٘وَ ُِٔشط١ٍ ٤ٌِٓس ش٢ء أٝ قن ٓح٢ُ آنٍ ك٢ ٓوحذَ غٖٔ ٗوى١، ٣ٝٓطىٍ ٓ٘ٚ ػ٠ِ إٔ جُٔشٍع ؾؼَ جُػٖٔ 

ًحٕ ٖٓ يُي ًٝحٕ ػوى جُر٤غ ْ٘ى جُىػٟٞ هى ًٌ٘ ح أْح٤ْ ح ك٢ ػوى جُر٤غ ال ٣٘ؼوى ذىٝٗٚ ذحػطرحٌٙ ٓكال  الُطُجّ جُٔشط١ٍ، ُٝٔح 

ح ذؼِٔس أؾ٘ر٤س ٓٔح قظٍضٚ جُٔحوز جأل٠ُٝ ٖٓ جُوحٕٗٞ ٌهْ   ٓ  80ضْ ضكى٣ى جُػٖٔ ك٤ٚ ذحُؼِٔس جُٔظ٣ٍس، ُْٝ ٣طؼٖٔ ضؼٜى ج ٓوٞ

ٍجّ جُؼوى جُٔؼٍٔٞ ذٚ ٝهص ئذ 1950ُٓ٘س  157ذط٘ظ٤ْ جٍُهحذس ػ٠ِ ػ٤ِٔحش جُ٘وى ك٢ ٓظٍ جُٔؼىُس ذحُوحٕٗٞ ٌهْ  1947ُٓ٘س 

ٍٍ الٗؼوحو جُؼوى ال ٣ٓطط٤َ ئ٠ُ جُؼوى قط ٠ كإ ًٌٖ جُػٖٔ ال ٣ٌٕٞ ذحؽال  ، أٓح جُٞكحء ذٚ ذحُ٘وى جألؾ٘ر٢ ذحػطرحٌٙ ػٔال  هح٤ٗٞٗ ح ضح

٣رطِٚ، ٝئي جُطُّ جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ًٛج جُ٘ظٍ كاٗٚ ٣ٌٕٞ هى أطحخ طك٤ف جُوحٕٗٞ(. جُٔٓطشحٌ ج٤ُٓى نِق دمحم جُٔظىٌ 

 .640جُٓحذن ص
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ٖٓ هحٕٗٞ جُر٘ي ج١ًٍُُٔ جُؼٍجه٢ هى  14ال٤ْٔح إٔ جُٔحوز  ُِطـ٤ٍ ك٢ ه٤ٔس جُ٘وٞو أ١ أغٍ

ح  ٓ ٞجػى جُهحطس ذ٘ظ٣ٍس ٣ٍجػ٠ ذهظٞص ًٛٙ جُؿُت٤س جُو٣ؿد إٔ . ئال أٗٚ ؾحءش ٓرٜٔس ضٔح

س،جُظٍٝف جُطحٌت
(1)

ٓػَ ؿ٤ٍٙ جُر٤غ ألٕ أقٌحّ ٗظ٣ٍس جُظٍٝف جُطحٌتس ض١ٍٓ ػ٠ِ ػوى  
ٖٓ جُؼوٞو جُط٢ ٣لظَ ذ٤ٖ ئذٍجٜٓح ٝض٘ل٤ًٛح كطٍز ٖٓ جُُٖٓ ٣طٍأ نالُٜح قحوظ جْطػ٘حت٢ ػحّ 

يُي إٔ  .ٛو ح ُِٔى٣ٖ ذٔح ٣ؿحَٝ قىٝو جُٓؼسُجّ ٍٓطؿ٤ٍ ٓطٞهغ ٣إو١ ئ٠ُ ؾؼَ ض٘ل٤ً جالُ

 ،جُٔشٍع ك٢ جؽالهٚ جُطؼر٤ٍ ذحالُطُجّ جُطؼحهى١ ُْ ٣هظض ٗٞػ ح ٖٓ جالُطُجّ جُطؼحهى١ ذؼ٤٘ٚ
ػوٞو جُٔىز يجش جُط٘ل٤ً غْ كإ ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس ض٘طرن ػ٠ِ  ذَ أٌٝو جُ٘ض ذظ٤ـس ػحٓس، ٖٝٓ

جُط٢ ٣طلن ك٤ٜح ػ٠ِ أؾَ القن ُط٘ل٤ً  ،جُٔٓطٍٔ أٝ جُى١ٌٝ، ًٔح ض٘طرن ػ٠ِ جُؼوٞو جُل٣ٌٞس

جنطَ ٖٓ  طالـ ٓحقٌٔس جُطش٣ٍغ ك٢ جُكحُط٤ٖ ٢ٛٝ ئذؼغ جُطُجٓحش جُؼحهى٣ٖ، ٝيُي ُطكو٤ن 
هطظحو١ ُِؼوى ك٢ جُلطٍز ٓحذ٤ٖ ئذٍجٓٚ ٝض٘ل٤ًٙ ٗط٤ؿس ُِظٍٝف جالْطػ٘حت٤س جُط٢ جُطٞجَٕ جال

ُٚ ٖٓ ض٘ل٤ً جُطُجٓٚ وٕٝ ئٌٛحم  ؽٍأش نالٍ ًٛٙ جُلطٍز ٝيُي ذٍكغ جُـرٖ ػٖ جُٔى٣ٖ ض٤ٌٔ٘ ح

جُٔإؾَ ك٤ٜح جُػٖٔ ًِٚ أٝ ًر٤ٍ. ٝال ٣وىـ ك٢ ضطر٤ن ٗظ٣ٍس جُظٍٝف جُطحٌتس ػ٠ِ ػوٞو جُر٤غ 
ٌؾحء جُػٖٔ ئٗٔح هظى ذٚ ض٤ٓ٤ٍ جُط٘ل٤ً ػ٠ِ جُٔشط١ٍ كال ٣٘رـ٢ إٔ ٣ؼحٌ ذٚ ذؼؼٚ، ألٕ ئ

ٔح ضٌٖٔ جُرحتغ ٖٓ ُُٞالٙ يُي إٔ جألؾَ أٍٓ ِٓكٞظ ك٢ جُطؼحهى ػ٠ِ جُظلوس أطال   ،جُرحتغ
ُجّ جُٔشط١ٍ طكال ٣ؼطرٍ ٝجُكحٍ ًًُي إٔ ضأؾ٤َ ض٘ل٤ً جُ ،ئذٍجّ جُؼوى ذحُػٖٔ جُٔطلن ػ٤ِٚ ك٤ٚ

ذىكغ جُػٖٔ ضلؼال  ٖٓ جُرحتغ.
(2)

 

ٝجألطَ إٔ ٣ِطُّ جُٔشط١ٍ ذٔٞؾد ػوى جُر٤غ ذحُٞكحء ذحُػٖٔ جُٔر٤ٖ ك٢ جُؼوى ٝيُي ك٢  
 .ٝٝكحء جُٔشط١ٍ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ًحٓال   .ج٤ُٔؼحو ٝجٌُٔحٕ ٝذح٤ٌُل٤س جُٔطلن ػ٤ِٜح ذ٤ٖ جُٔطؼحهى٣ٖ

ٓغ ئغرحش جُطهحُض ذحُػٖٔ  ًٔح هى ٣ٌٕٞ ذاطىجٌ ش٤يٝجألطَ إٔ ٣طْ يُي جُٞكحء ذحُػٖٔ ٗوى ج، 

ٌْ ٝػ٠ِ يُي كإ قُ  ،ال جْطرىجال  ُٚ ،٢ ػوى جُر٤غ، كإ ئػطحء ًٛج جُش٤ي ٣ؼطرٍ ٝكح ء ذحُػٖٔك
ٝضأؾ٤َ وكغ جُػٖٔ ال ٣طٍضد ػ٤ِٚ ذطالٕ ػوى  كال ٣رو٠ ُطكظ٤َ ه٤ٔس جُش٤ي ٓكَ. ذلٓم جُٔر٤غ

ح ذأوجتٚ ك٢ ج٤ُٔؼحو ٝج٤ٌُل٤س جُٔطلن ػ٤ِٜح ذ٤ٖ جُطٍك٤ٖ ذح  ٓ ٌ ػطرحجُر٤غ ذَ ٣ظَ جُٔشط١ٍ ِٓطُ

إٔ ػوى جُر٤غ جْطٞك٠ ًٌٖ جُػٖٔ.
(3)

ٝػ٠ِ يُي كال ٣ؿرٍ جُرحتغ ػ٠ِ هرٍٞ ٌٝهس ضؿح٣ٌس،  
.ًش٤ي ٓػال  كإ يٓس جُٔشط١ٍ ال ضر ٍأ ئال ذؼى هرغ ه٤ٔس جُش٤ي كؼال 

(4)
٣طْ جُٞكحء ٣ؿَٞ إٔ ٝ 

، إلؾ٘ر٢أٝ ٗحترٚ، كايج ضْ جُٞكحء ذحُػٖٔ  ،٣ٝؿد إٔ ٣طْ جُٞكحء ُِرحتغ ،أٝ ٗحترٚ ،ٖٓ جُٔشط١ٍ

ج ُٔهحُظس  كاٗٚ ال ٣رٍب يٓس جُٔشط١ٍ  ُ ئال ئيج جضلن ك٢ جُؼوى ػ٠ِ يُي ًٝحٕ جألؾ٘ر٢ قحت
.طحوٌز ٖٓ جُرحتغ

(5)
 

ىكغ ٓحٛٞ أًػٍ أٝ أهَ ٖٓ ُِّ ك٤ٜح جُٔشط١ٍ ذِ ٣ُ إٔ ٣ٌٖٝٔ ضظٌٞ ذؼغ جُكحالش جُط٢ ٣ٌٖٔ  

ئيج  ،ج٠ُٔٓٔ ك٢ جُؼوى جُػٖٔ ج٠ُٔٓٔ، كٔػال  ٣ؿَٞ ئُُجّ جُٔشط١ٍ ذىكغ ٓرِؾ أًػٍ ٖٓ جُػٖٔ
ُٝكن  أٝ ػؼق ئوٌجًٚ، ،أٝ ٛٞجٙ ،أٝ ػىّ نرٍضٚ ،أٝ ؽ٤شٚ ،غرص أٗٚ جْطـَ قحؾس جُرحتغ

ذىكغ ٓرِؾ أهَ ٖٓ يُي ًٔح ٛٞ جُٔشط١ٍ ًٔح ٣ؿَٞ إٔ ٣ِطُّ  جُرحتغ ٖٓ ضؼحهىٙ ؿرٖ كحقش.

ح ػ٘ى جُط٤ِْٓ، ق٤ع ال ٣ِطُّ جُٔشط١ٍ ئال ذىكغ ٓح ٣وحذَ جُٔوىجٌ  جُكحٍ ػ٘ى ظٌٜٞ جُٔر٤غ ٗحهظ 

                                                

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ )ئيج ؽٍأش قٞجوظ جْطػ٘حت٤س ػحٓس ُْ ٣ٌٖ ك٢ جُْٞغ ضٞهؼٜح  146/2ض٘ض جُٔحوز  -1

، طحٌ ٍٓٛو ح ُِٔى٣ٖ ذك٤ع ٣ٜىوٙ ذهٓحٌز كحوقس،  ٝضٍضد ػ٠ِ قىٝغٜح إٔ ض٘ل٤ً جالُطُجّ جُطؼحهى١، ٝإٔ ُْ ٣ظرف ٓٓطك٤ال 

جُطٍك٤ٖ إٔ ض٘وض جالُطُجّ جٍُٔٛن ئ٠ُ جُكى جُٔؼوٍٞ ئٕ جهطؼص جُؼىجُس يُي، ٣ٝوغ ؾحَ ُِٔكٌٔس ذؼى جُٔٞجَٗس ذ٤ٖ ٓظِكس 

 ذحؽال  ًَ جضلحم ػ٠ِ نالف يُي(.

 . 655جُٔٓطشحٌ/ ج٤ُٓى نِق جقٔى/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -2

 .616جُٔٓطشحٌ/ ج٤ُٓى نِق جقٔى/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -3

 .412جُىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -4

 .411ُىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ/ جُٔظىٌ جُٓحذن صج -5
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.جُٔٞؾٞو ٖٓ جُٔر٤غ
(1)

ئال أٗٚ ضؿىٌ جُٔالقظس ئ٠ُ أٗٚ ٤ُّ ٖٓ جُؼ١ٌٍٝ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔشط١ٍ  

ٛٞ جُِٔطُّ ذىكغ جُػٖٔ، كوى ٣ِطُّ جُـ٤ٍ ك٢ ٗلّ ػوى جُر٤غ ذىكغ جُػٖٔ ٝضٌٕٞ ٤ٌِٓس جُٔر٤غ 

٤ٖ، ك٤ُِّ جُرحتغ ٝضٌٕٞ جُؼالهس ٓح ذ٤ٖ جُرحتغ ٝجُٔشط١ٍ ٢ٛ جُؼالهس ٓح ذ٤ٖ جُٔطرح٣ؼ .ُِٔشط١ٍ
 ٝجُؼ٤ٞخ جُهل٤س، ذ٘وَ ٤ٌِٓس جُٔر٤غ ئ٠ُ جُٔشط١ٍ ٝض٤ِٓٔٚ أ٣حٙ ٝػٔحٕ جُطؼٍع ٝجالْطكوحم

ٌُٖٝ جُـ٤ٍ ٛٞ ج١ًُ ٣ِطُّ ٗكٞ جُرحتغ ذىكغ جُػٖٔ  ذطِْٓ جُٔر٤غ. ٣ِٝطُّ جُٔشط١ٍ

ٝجُٔظٍٝكحش، كطٌٕٞ ػالهطٚ ذحُرحتغ ػالهس ٓؼحٝػس، أٓح ػالهطٚ ذحُٔشط١ٍ كطٌٕٞ ػالهس 
ح ،ئيج ًحٕ ٓطرٍػ ح ُٚ ذحُػٖٔ، أٝ ذٔوحذَ ئيج ًحٕ ٣ل٢ ُٚ و٣٘ ح ،رٍعض أٝ ٗكٞ  ،أٝ ٣ؼط٤ٚ هٍػ 

يُي.
(2)

ٝئيج ضؼىو جُٔشطٍٕٝ ًٝحٗٞج ٓطؼح٤ٖ٘ٓ ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ ؾحَ ُِرحتغ ٓطحُرس ًَ ْٜٓ٘ ذحُػٖٔ  

٢ كال ٣ِطُّ ًَ ْٜٓ٘ ئال ذؿُء ٖٓ جُػٖٔ ٣وحذَ ٗظ٤رٚ ك ،ذأًِٔٚ. كايج ُْ ٣ٌٖ ذ٤ْٜ٘ ضؼحٖٓ
ْٓ جُػٖٔ ئيج ًحٕ جُؼوى ٣كىو ٗظ٤د ًَ ْٜٓ٘ ك٤ٚ، كايج ُْ ٣طؼٖٔ ٓػَ ًٛج جُطكى٣ى هُ  ،جُٔر٤غ

ذ٤ْٜ٘ ذحُطٓح١ٝ.
(3)

  

                                           
 جُلٍع جُػح٢ٗ                                            

 ى جُػٖٔكٞجت                                            
٣طؼف ٖٓ نالٍ ٓح ضطٍه٘ح ئ٤ُٚ ك٢ قى٣ػ٘ح ػٖ جُػٖٔ ٝٓح٤ٛطٚ أٗٚ ٣شطٍؽ ك٤ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٓرِـ ح   

ٖٓ جُ٘وٞو، ٝجُلحتىز ًًُي ذ٘ٞػ٤ٜح جالضلحه٤س أٝ جُوح٤ٗٞٗس ٢ٌُ ٣كٌْ ذٜح ٝكو ح ُٔح ض٘ض ػ٤ِٚ 

جُ٘وٞو، ٝئال كال ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ٣شطٍؽ ك٤ٜح إٔ ٣ٌٕٞ ٓكَ جالُطُجّ ٓرِـ ح ٖٓ  171جُٔحوز 
ٓؿحٍ ُِكٌْ ذٜح.
(4)

  

ٝال ٣ؿَٞ ك٢ أ١ قحٍ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؿٔٞع جُلٞجتى  .ٝال ٣ؿَٞ ضوحػ٢ كٞجتى ػ٠ِ ٓطؿٔى جُلٞجتى

جُط٢ ٣طوحػحٛح جُىجتٖ أًػٍ ٖٓ ٌأِ جُٔحٍ، ٝيُي ًِٚ وٕٝ ئنالٍ ذحُوٞجػى ٝجُؼحوجش 
جُطؿح٣ٌس.
(5)

  

ػ٤ِٜح ك٢ جُٔٞجو جُٔطؼِوس ذحُلٞجتى ك٢ ٝٝجػف ٖٓ يُي ًِٚ إٔ جألقٌحّ جُؼحٓس جُٔ٘ظٞص 

جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ٢ٛ ٗلٜٓح جُط٢ ض٘طرن ػ٠ِ كٞجتى جُػٖٔ ج١ًُ ٣ِطُّ جُٔشط١ٍ ذىكؼٚ 
ُِرحتغ ك٢ جُكحالش جُط٢ ٣طٞؾد ػ٤ِٚ يُي، ذحػطرحٌ إٔ ضِي جألقٌحّ ٗظٞص ػحٓس ُْ ٣و٤ىٛح 

ٝجُطُجٓحش ؽٍك٤ٚ، ق٤ع ٗظص  جُٔشٍع جُؼٍجه٢ ذو٤ٞو نحطس ػ٘ى ض٘حُٝٚ ألقٌحّ ػوى جُر٤غ

القن ُِرحتغ ك٢ جُلٞجتى جُوح٤ٗٞٗس ػٖ  -1ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ ) 527جُٔحوز 
جُػٖٔ جُٔٓطكن جألوجء، ئال ئيج أػًٌ جُٔشط١ٍ، أٝ ِْٔٚ جُش٢ء جُٔر٤غ، ًٝحٕ ًٛج هحذال  إٔ ٣٘طؽ 

ٝج٣ُُحوز  -2وؼ٢ ذـ٤ٍٙ. غٍٔجش، أٝ ئ٣ٍجوجش أنٍٟ، ٝيُي ٓح ُْ ٣ٞؾى جضلحم، أٝ ػٍف ٣

جُكحطِس ك٢ جُٔر٤غ ذؼى جُؼوى ٝهرَ جُورغ، ًحُػٍٔز ٝجُ٘طحؼ، ضٌٕٞ قو ح ُِٔشط١ٍ ٝػ٤ِٚ 
                                                

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ )ئيج ذ٤ؼص ؾِٔس ٖٓ ج٤ٌُٔالش أٝ ؾِٔس ٖٓ جَُٔٞٝٗحش أٝ  543ض٘ض جُٔحوز  -1

جًٌُٔٝػحش جُط٢ ٤ُّ ك٢ ضرؼ٤ؼٜح ػٌٍ، أٝ ٖٓ جُؼىو٣حش جُٔطوحٌذس ٓغ ذ٤حٕ هىٌٛح ٢ْٔٝ غٜٔ٘ح ؾِٔس ، أٝ ذٓؼٍ جُٞقىز، غْ 

ج، ئٕ شحء كٓم جُر٤غ، ٝئٕ شحء أنً جُٔوىجٌ جُٔٞؾٞو ذكظطٚ ٖٓ جُػٖٔ،   ٍ ح. ًحٕ جُٔشط١ٍ ٓه٤ ٝؾى جُٔر٤غ ػ٘ى جُط٤ِْٓ ٗحهظ 

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ )ئيج ذ٤ؼص ؾِٔس ٖٓ ج٤ٌُٔالش  544ٝض٘ض جُٔحوز  .(ى ج كح٣ُُحوز ُِرحتغٝئيج ظٍٜ جُٔر٤غ َجت

أٝ ٖٓ جُؼىو٣حش جُٔطوحٌذس ٓغ ذ٤حٕ هىٌٛح ٢ْٔٝ غٜٔ٘ح  جًٌُٔٝػحش جُط٢ ٤ُّ ك٢ ضرؼ٤ؼٜح ػٌٍأٝ ؾِٔس ٖٓ جَُٔٞٝٗحش أٝ 

ح، كِِٔشط١ٍ كٓم جُر٤غ، أٝ أنً جُٔر٤غ ذٌَ جُػٖٔ، ئال ئيج جضلن ٓغ  ؾِٔس ، أٝ ذٓؼٍ جُٞقىز، غْ ٝؾى جُٔر٤غ ػ٘ى جُط٤ِْٓ ٗحهظ 

 ػٖٔ(. جُرحتغ ٝهص جُطؼحهى ػ٠ِ أنً جُٔوىجٌ جُٔٞؾٞو ذكظطٚ ٖٓ جُ

 .770ػرى جٍَُجم جقٔى ج١ٌُٜٞ٘ٓ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -2

 .412جُىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -3

ٗض ػ٠ِ )ئٕ جُلحتىز  22/12/2006جُٔإٌل ك٢  2006/ ج٤ُٜثس جُٔى٤ٗس/ 238هٍجٌ ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ ئه٤ِْ ًٌٞوْطحٕ جٍُٔهْ  -4

جُٔى٢ٗ جُط٢ جشطٍؽص ُِكٌْ ذحُلحتىز جُوح٤ٗٞٗس إٔ ٣ٌٕٞ ٓكَ جالُطُجّ ٓرِـ ح ٓؼ٤٘ ح ٖٓ جُوحٕٗٞ  171جُوح٤ٗٞٗس ضطر٤و ح ُكٌْ جُٔحوز 

 (.ًُي ال ٣طٍضد ػ٤ِٚ كحتىز هح٤ٗٞٗسٖٓ جُ٘وٞو ٝق٤ع إٔ ٓكَ جُطُجّ جُٔىػ٠ ػ٤ِٚ ُْ ٣ٌٖ ٓرِـ ح ٖٓ جُ٘وٞو ُٝ

 .428رؼس جٍُجذؼس وجٌ ػحُْ جٌُطد صػوى جُر٤غ/ جُط –جُؼوٞو جُٔٓٔحز  –جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ٍٓهّ/ شٍـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ  -5
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٣ٝطؼف ٖٓ يُي إٔ جُوحٕٗٞ  .(٣وؼ٢ ذـ٤ٍ يُي ضٌح٤ُق جُٔر٤غ، ٓح ُْ ٣ٞؾى جضلحم، أٝ ػٍف،

وجء، أٓح ئيج ًحٕ ٣ٞؾد جُلحتىز جُوح٤ٗٞٗس ػٖ جُػٖٔ ئال ئيج ًحٕ ٓٓطكن جألجُؼٍجه٢ ال جُٔى٢ٗ 

جُػٖٔ ٓإؾال  كحُلٞجتى ال ضٌٕٞ ئال ذحضلحم ػ٠ِ يُي ُٝٞ ضِْٓ جُٔشط١ٍ جُٔر٤غ جُوحذَ إلٗطحؼ 
 ،جُػٍٔجش. كحُٔشط١ٍ ال ٣ِطُّ ذأوجء كٞجتى جُػٖٔ ج١ًُ ُْ ٣ىكغ كٌٞ جُطؼحهى، ًٝٛج ٛٞ جألطَ

 -ظ:ٌُٖٝ جْطػ٘حء  ٖٓ ًٛج جألطَ ٣ِطُّ جُٔشط١ٍ ذأوجء جُلٞجتى ك٢ أقٞجٍ غال

ػًجٌ جُرحتغ ُِٔشط١ٍ ذىكغ جُػٖٔ ٓٓطكن جألوجء: كايج أػًٌ جُرحتغ جُٔشط١ٍ ذىكغ جُػٖٔ، : ئأٝال  
ػًجٌ ج١ًُ ٣رىأ ٓ٘ٚ ٣ٍْحٕ جُلٞجتى ى ذٔؿٍو جالػًجٌ. ٝجُٔلٍٝع إٔ جإلجُطُّ جُٔشط١ٍ ذحُلٞجت

ٝقَ أؾَ  ،أٝ ًحٕ ٓإؾال   ،ٛٞ ج١ًُ ٣طْ ٝجُػٖٔ ٓٓطكن جألوجء، ْٞجء ًحٕ جُػٖٔ ٓؼؿال  جذطىجء  

جتى ك٢ ًٛٙ جُكحُس كٞجتى ضأن٣ٍ٤س.ْىجوٙ. ٝٝجػف ٖٓ يُي إٔ جُلٞ
(1)

ٝهى نٍؼ جُٔشٍع ك٢ ًٛٙ  
جُكحُس ػ٠ِ جُوٞجػى جُؼحٓس جُط٢ ضوؼ٢ ذؼىّ ٣ٍْحٕ جُلٞجتى ئال ٖٓ ضح٣ٌم جُٔطحُرس جُوؼحت٤س 

ئ٠ُ ض٘ل٤ً جُطُجٓٚ، ك٢ قحُس جُطأنٍ ك٢ جُط٘ل٤ً  ذٜح. ٝجإلػًجٌ ٛٞ وػٞز جُٔى٣ٖ ٖٓ هرَ وجت٘ٚ

ج ضطٍضد ػ٤ِٚ ٓٓإ٤ُٝطٚ ػٖ جألػٍجٌ جُط٢ ضظ٤د جُىجتٖ ٗط٤ؿس ًٛج جُطأنٍ.  ٍ ضأن
(2)

  
ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ جُط٢  257ٌُٖٝ ٤ًق ٣وغ جإلػًجٌ؟ ٗؿى ؾٞجخ يُي ك٢ جُٔحوز 

ألػًجٌ ذأ١ ؽِد ًطحذ٢ آنٍ، ًٔح ض٘ض ػ٠ِ أٗٚ )٣ٌٕٞ ئػًجٌ جُٔى٣ٖ ذاًٗجٌٙ ٣ٝؿَٞ إٔ ٣طْ ج
ج ذٔؿٍو  ٌ ؼً ُٓ قٍِٞ جألؾَ وٕٝ  ٣ؿَٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓطٍضر ح ػ٠ِ جضلحم ٣وؼ٢ ذإٔ ٣ٌٕٞ جُٔى٣ٖ 

ٝذٔوطؼ٠ ًٛج جُ٘ض ٣طْ جإلػًجٌ ك٢ ظَ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ذاقىٟ  قحؾس ئ٠ُ ئًٗجٌ(.

 طٌٞ غالظ: 
ًٙ جُظٌٞز ٢ٛ جُوحػىز جُؼحٓس ك٢ : ٣ٌٕٞ ئػًجٌ جُٔى٣ٖ ذاًٗجٌٙ، ٝٝهٞػٚ ك٢ ٛجُظٌٞز جأل٠ُٝ

جإلػًجٌ. ٝجإلًٗجٌ ٌٝهس ٤ٌْٔس ٣ؼرٍ ك٤ٜح جُىجتٖ ػٖ ٌؿرطٚ جُؿى٣س ك٢ جهطؼحء قوٚ ٖٓ ٓى٣٘ٚ. 

٠ٔٓ٣ٝ جإلًٗجٌ ك٢ جُؼٍجم ذحُطر٤ِؾ ٣ٝطْ ذٞجْطس جٌُحضد جُؼىٍ، ٝضطْ ئؾٍجءجش جُطر٤ِؾ ؽرو ح ُٔح 
٣كىوٙ هحٕٗٞ جٍُٔجكؼحش.
(3)

  

ٕ ٣وغ جإلػًجٌ ذأ١ ؽِد ًطحذ٢ آنٍ. ك٤وغ ك٢ طٌٞز ٌٝهس ٤ٌْٔس، : ٣ؿَٞ أجُظٌٞز جُػح٤ٗس

أٝ ك٢ طٌٞز أ١ ؽِد ًطحذ٢ آنٍ ال ٣ٍو ك٢ ٌٝهس ٤ٌْٔس، ًرٍه٤س، أٝ ٌْحُس ٓٓؿِس، أٝ 
ٌْحُس ػحو٣س، ئال إٔ جٍُْحُس جُؼحو٣س ضػ٤ٍ ػ٘ىتً ٓشٌِس ئغرحش ضطؼِن ذاغرحش ٝجهؼس ضِٜٓٔح ٖٓ 

هرَ جُٔى٣ٖ ٝئغرحش ٓكطٞجٛح.
(4)

 

: ٣ؿَٞ إٔ ٣وغ جإلػًجٌ ذأ١ طٌٞز أنٍٟ ٣كىوٛح جضلحم جُطٍك٤ٖ. ك٤ؿَٞ ٌٞز جُػحُػسجُظ
ج ذٔؿٍو قٍِٞ جألؾَ. ٣ٝؿَٞ ٖٓ ذحخ   ٌ ؼً ُٓ جالضلحم ذ٤ٖ جُىجتٖ ٝجُٔى٣ٖ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔى٣ٖ 

أ٠ُٝ جالضلحم ػ٠ِ ضٔحٓٚ ك٢ أ١ طٌٞز وٕٝ جُطو٤ى ذشٌَ ٓؼ٤ٖ، ًإٔ ٣طْ ذانطحٌ شل١ٞ ٤ُّٝ 

نطحٌ جُشل١ٞ ٣ػ٤ٍ ػ٘ىتً ٓشٌِس ئغرحضٚ. كايج ٝهغ ُٗجع ذشأٗٚ ٝؾد ػ٠ِ ًطحذ٢، ٌُٖٝ جإل
جُٔى٣ٖ ئغرحش قظُٞٚ ؽرو ح ُِوٞجػى جُؼحٓس ك٢ جإلغرحش، ٝهى ٣وغ ًٛج جالضلحم طٍجقس أٝ ػٔ٘ ح 

ألٕ جُ٘ض ُْ ٣شطٍؽ جالضلحم جُظ٣ٍف، ٌُٝ٘ٚ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ هحؽؼ ح ك٢ والُطٚ ػ٠ِ هظى 

، كإ جُشي ٣لٍٓ ُٔظِكس جُٔى٣ٖ ٝال ٣ؼل٠ جُىجتٖ ٖٓ ئػًجٌ جُطٍك٤ٖ. أٓح ئيج جقطَٔ جُشي
ٓى٣٘ٚ ػ٘ىتً. ٣ٝظف ًٛج جالضلحم ك٢ جُٔٓحتَ جُٔى٤ٗس ٝجُطؿح٣ٌس ػ٠ِ قى ْٞجء.
(5)

ٝهى قٌْ  

ج ُِٔشط١ٍ ذىكغ جُػٖٔ،   ٌ ذإٔ جُٔطحُرس جُوؼحت٤س ٖٓ جُرحتغ ذحْطٍوجو جُٔر٤غ ضطؼٖٔ ئػًج

                                                

 .413جُىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -1

جُىًطٌٞ ػرى جُٔؿ٤ى جُك٤ٌْ ٝجُىًطٌٞ ػرى جُرحه٢ جُر١ٌٍ ٝجُىًطٌٞ دمحم ؽٚ جُرش٤ٍ/جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ٝأقٌحّ جالُطُجّ جُؿُء  -2

 جُؼحضي ُ٘شٍ جٌُطحخ. 46جُػح٢ٗ ص

 .48ٝجُىًطٌٞ ػرى جُرحه٢ جُر١ٌٍ ٝجُىًطٌٞ دمحم ؽٚ جُرش٤ٍ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  جُىًطٌٞ ػرى جُٔؿ٤ى جُك٤ٌْ -3

 48جُىًطٌٞ ػرى جُٔؿ٤ى جُك٤ٌْ ٝجُىًطٌٞ ػرى جُرحه٢ جُر١ٌٍ ٝجُىًطٌٞ دمحم ؽٚ جُرش٤ٍ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -4

 .48ظىٌ جُٓحذن صجُىًطٌٞ ػرى جُٔؿ٤ى جُك٤ٌْ ٝجُىًطٌٞ ػرى جُرحه٢ جُر١ٌٍ ٝجُىًطٌٞ دمحم ؽٚ جُرش٤ٍ/ جُٔ -5
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شط١ٍ، ئيج ٌكغ ؽِد جالْطٍوجو ٝأُُّ جُٔشط١ٍ ٣ٝطٍضد ػ٤ِٜح ٣ٍْحٕ جُلٞجتى ك٢ قن جُٔ

ذحُػٖٔ.
(1)

  

ج: غح٤ٗ ح  ٍ ٝهى  ،أٝ ج٣ٍجوجش أنٍٟ ،ئيج ِْْ جُرحتغ جُٔر٤غ ئ٠ُ جُٔشط١ٍ ًٝحٕ هحذال  إٔ ٣٘طؽ غٔ
أٝ أٌذحـ  ،ٓ٘ٚ غٍٔجش ئيج ًحٕ جُٔر٤غ ج١ًُ ِْْ ٣ُ٘طؽ قٌْ ذإٔ قن جُرحتغ ك٢ كٞجتى جُػٖٔ

جُٔر٤غ  ،٣وّٞ ػ٠ِ أْحِ ٖٓ جُؼىٍ ج١ًُ ٣أذ٠ إٔ ٣ؿٔغ جُٔشط١ٍ ذ٤ٖ ٣ى٣ٚ غٍٔز جُرى٤ُٖ ،أنٍٟ

ٝجُػٖٔ، ًُُٝي ُقن إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جُٔشط١ٍ كٞجتى غٖٔ جُٔر٤غ جُٔػٍٔ ج١ًُ ضِٓٔٚ ٖٓ ٣ّٞ 
، ًإٔ ٣ٌٕٞ  ضِٓٔٚ. ٝال ٣وق ؾ٣ٍحٕ ًٛٙ جُلٞجتى إٔ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ؿ٤ٍ ٓٓطكن جألوجء قحال 

ج ػ٤ِٚ ،ُؼِس ؽحٌتس أٝ ،ٓإؾال  أطال    َ ْ ح ضكص ٣ى جُٔشط١ٍ. ٝئي ج  ،أٝ ٣ٌٕٞ ٓكؿٞ أٝ ٓكرٞ

كحُٔشط١ٍ ال ٣ٓطط٤غ إٔ ٣طٔٓي ذأٗٚ ؿ٤ٍ ُِّٓ ذلٞجتى ػٖ ذحه٢ جُػٖٔ قط٠ ُٞ أطرف ٓح ٣ىػ٤ٚ 
أٝ ُطهِلٚ ػٖ  ،ٕ جُػٖٔ ٓح ًحٕ ٓٓطكن جألوجء ُؼىّ ض٤ِْٓ جُرحتغ ئ٣حٙ ٓٓط٘ىجش جُط٤ِٔيأٖٓ 

ٓط٠ ًحٕ هى ٝػغ ٣ىٙ ػ٠ِ جألؽ٤حٕ جُٔر٤ؼس، أٝ قط٠ ُٞ ًحٕ جُػٖٔ ؿ٤ٍ  ،ضك٣ٍٍ جُؼوى جُٜ٘حت٢

ًإٔ ٣ٌٕٞ ضأؾ٤َ جُػٖٔ ذٓرد ئٜٓحٍ جُرحتغ  ،ٓٓطكن جألوجء قحال  ُٓرد ٣ٍؾغ ئ٠ُ جُرحتغ ٗلٓٚ
ُِّ جُٔشط١ٍ ك٢ ًٛٙ ٤ُٓطؿٔغ أٌٝجهٚ جُط٢ ضػرص ٤ٌِٓطٚ قط٠ ٣ٌٖٔ ضك٣ٍٍ جُؼوى جُٜ٘حت٢. ًٔح ٣ُ 

جْطؼٔحال  ُكن جُكرّ، ئي ال ٣ؿَٞ ُِٔشط١ٍ إٔ  حُٝٞ ًحٕ ٓٔط٘ؼ ح ػٖ وكؼٜ ،ٖجُكحُس ذلٞجتى جُػٔ
٣ؿٔغ ذ٤ٖ جالٗطلحع ذحُٔر٤غ ٝجْطػٔحٌ جُرحه٢ ك٢ يٓطٚ.
(2)

كايج هؼ٠ جُكٌْ ُِرحتغ ذحُلٞجتى  

ٝأؿلَ ؽِرٚ جُكٌْ ذٜح ٖٓ ٝهص ضِْٓ جُٔشط١ٍ  ،جُوح٤ٗٞٗس ٖٓ ٝهص جُٔطحُرس جُوؼحت٤س ذٜح كوؾ

ج ٓ٘ٚ ٣ٓطٞؾد ٗوؼٚ. أٓح ئيج ُْ ٣طِد جُرحتغ جُلٞجتى جُٔر٤غ جُٔ٘طؽ غ  ٌ ج، ًحٕ يُي هظٞ  ٌ ٔح
جُٔوحذِس ُِػٔحٌ ٝأهطظٍ ػ٠ِ ؽِد كٞجتى ػٖ جألهٓحؽ جُط٢ وكؼص ٓطأنٍز ػٖ أؾَ جْطكوحهٜح، 

ٌٝأش جُٔكٌٔس أٗٚ ال ٓكَ ُِكٌْ ذلٞجتى ػٖ ًٛج جُطأن٤ٍ ئال ٖٓ ٝهص جُٔطحُرس جُوؼحت٤س ذٜح، 

ُِوحٕٗٞ. كال ٓهحُلس ك٢ يُي
(3)

ٝض١ٍٓ ًٛٙ جُلٞجتى ٖٓ ٝهص ٝػغ جُٔر٤غ ضكص ضظٍف  
جُٔشط١ٍ ذك٤ع ٣طٌٖٔ ٖٓ هرؼٚ وٕٝ ػحتن، ٣ٝٓطٍٔ ٣ٍْحٜٗح ئ٠ُ ق٤ٖ ٝكحء ًحَٓ جُػٖٔ. كايج 

د ػ٤ِٚ إٔ ٣ىكغ جُلٞجتى ضِْٓ جُٔشط١ٍ جُٔر٤غ ٝٛٞ هحذَ ألٕ ٣٘طؽ غٍٔجش أٝ ج٣ٍجوجش أنٍٟ ٝؾ

ٌُٖٝ ال ٣شطٍؽ  ، أّ ٓى٤ٗس.٣ٝوظى ذحُػٍٔجش ًَ أٗٞجع جُػٔحٌ ؽر٤ؼ٤س ًحٗص ػٖ جُػٖٔ.
ح، ذَ ٣ٌل٢ إٔ ٣ٌٕٞ هحذال  ذطر٤ؼطٚ ُإلٗطحؼ،  الْطكوحم جُرحتغ ُلٞجتى جُػٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔر٤غ ٓ٘طؿ 

كحُرحتغ ٣ٓطكن جُلٞجتى قط٠ ُٞ ُْ ٣ٌٖ جُٔشط١ٍ هى ٌَع جألٌع أٝ أؾٍ جُىجٌ أٝ جْطـَ 

ح ًإٔ ٣ٌٕٞ ًطحذ ح ج٤ُٓحٌز، أٓح ئيج  .كال ٣٘طرن ًٛج جُكٌْ ،أٝ ُٞقس ك٤٘س ،ُْ ٣ٌٖ جُٔر٤غ ٓ٘طؿ 
٣ٝ٘طوى ؿحُر٤س جُلوٜحء ٝجُشٍجـ ًٛج جُكٌْ أػالٙ ألٗٚ ٤ٔ٣ُ ذ٤ٖ جُٔر٤غ جُٔ٘طؽ ُِػٍٔجش 

 ،ألٕ جُٔر٤غ ٝئٕ ُْ ٣ٌٖ هحذال  إلٗطحؼ جُػٍٔجش ٝجإل٣ٍجوجش ،ٝجُٔر٤غ ؿ٤ٍ جُٔ٘طؽ ُٜح ،ٝجُٞجٌوجش

أٝ ض٤٣ُٖ وجٌٙ ذحُظٌٞز  ،ٌٓحٕ جُٔشط١ٍ جالٗطلحع ذٚ ذط٣ٍوس ٓح ًوٍجءز جٌُطحخئال إٔ ذا
ج٣ُُط٤س.
(4)

ح ُِػٍٔجش، أٝ جإلأٓح ك٢ قحُس ئيج   ًٝحٕ جُٔشط١ٍ هى جضلن  ،٣ٍجوجشًحٕ جُٔر٤غ ٓ٘طؿ 

ٓغ جُرحتغ ػ٠ِ ضأؾ٤َ جُػٖٔ، جٍُجؾف ك٢ ًٛٙ جُكحٍ إٔ جُٔشط١ٍ ال ٣ِطُّ ذلٞجتى جُػٖٔ، ٝئال 

تىز جشطٍجؽ جُٔشط١ٍ جألؾَ ك٢ أوجء جُػٖٔ، ٓح ُْ ٣طر٤ٖ ٖٓ ظٍٝف جُطؼحهى ذ٤ٖ جُرحتغ جٗطلص كح
ٝجُٔشط١ٍ إٔ هظى جُٔشط١ٍ ًحٕ إٔ ٣ِطُّ ذأوجء جُلٞجتى، ٝئٕ جشطٍجؽ ضأؾ٤َ وكغ جُػٖٔ ُْ 

٤غ غٍٔجش ٓؼ٤٘س أٝ ٣ٌٖ ئال ُكحؾطٚ ئ٤ُٚ، ٝال ػالهس الشطٍجؽ جُطأؾ٤َ ذٔٓأُس جٗطحؼ جُٔر

٣ٍجوجش نحطس.ئ
(5)

  
                                                

 .429جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ٍٓهّ/ جُٔظىٌ جُٓحذن  -1

 .430جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ٍٓهّ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -2

 .431جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ٍٓهّ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -3

 .146جُىًطٌٞ ْؼ٤ى ٓرحٌى ٝجُىًطٌٞ ؽٚ جُٔال ق٣ٞش ٝجُىًطٌٞ طحقد ػر٤ى جُلطال١ٝ/جُٔظىٌ جُٓحذن ص -4

 .146جُىًطٌٞ ْؼ٤ى ٓرحٌى ٝجُىًطٌٞ ؽٚ جُٔال ق٣ٞش ٝجُىًطٌٞ طحقد ػر٤ى جُلطال١ٝ/جُٔظىٌ جُٓحذن ص -5
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ٝك٢ ًٛٙ  .يج جضلن جُؼحهىجٕ ػ٠ِ إٔ ٣ىكغ جُٔشط١ٍ كٞجتى ػ٠ِ جُػٖٔ جُٔٓطكن ك٢ يٓطٚ: ئغحُػ ح

جُكحُس ٣ُِّ جُٔشط١ٍ ذحُلٞجتى جُٔطلن ػ٤ِٜح ٖٝٓ جُٞهص جُٔؼ٤ٖ ًُُي ك٢ جُؼوى، ػ٠ِ إٔ ال 

.(%7)ؿحَٝ ْؼٍ جُلحتىز جالضلحه٤س ض
(1)

كٞجتى ػٖ جُرحه٢  ج ٗض جُؼوى ػ٠ِ جْطكوحم جُرحتغ ٝئي 
ُٚ ٖٓ جُػٖٔ وٕٝ ضؼ٤٤ٖ ْؼٍ جُلحتىز، جْطكوص ُٚ جُلٞجتى ذحُٓؼٍ جُوح٢ٗٞٗ.
(2)

ج١ًُ قىوضٚ  

( ك٢ جُٔٓحتَ %5)ك٢ جُٔٓحتَ جُٔى٤ٗس ٝ (%4)ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ذ٘ٓرس  171جُٔحوز 

حٌف ق٤ع ٣ٝالقع ذًٜج جُظىو إٔ ًٛج جُطكى٣ى ال ١ٍٓ٣ ذحُ٘ٓرس ُِر٘ٞى ٝجُٔظ جُطؿح٣ٌس.
 جُٔإٌل 1995/ ج٤ُٜثس جُٔى٤ٗس/130 جٍُٔهْ هٍجٌٛحًٌٞوْطحٕ ك٢ هٌٍش ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ ئه٤ِْ 

ح ذ٤ٖ جُطٍك٤ٖ جُٔىػ٢ ٝجُٔىػ٠ ػ٤ِٚ  ػ٠ِ إٔ )جُػحذص إٔ 22/11/1995ك٢   ٓ ٛ٘حى ػوى ج ٓرٍ

ئػحكس  ُٞظ٤لطٚ ٣٘ض ػ٠ِ ضٓى٣ى ْؼٍ جُلحتىز ٓغ ٓرِؾ جُوٍع، ٝئٕ  –ٓى٣ٍ جُٔظٍف 
١ًُ ْؼ٠ ُؼوى ًٛج جالضلحم ٝذٔكغ ئٌجوضٚ ٝئٕ ُِٔظٍف )جُٔىػ٠ ػ٤ِٚ( قن جُٔىػ٢ ٛٞ ج

 سضكى٣ى ْؼٍ جُلحتىز ذٔٞؾد جُطؼ٤ِٔحش جُظحوٌز ٖٓ َٝجٌز جُٔح٤ُس ٝجالهطظحو جٍُٔهٔ

ٖٓ هحٕٗٞ جُر٘ي ج١ًٍُُٔ جُؼٍجه٢ ٌهْ  (57)ًٔح إٔ جُٔحوز  ،12/4/1994ك٢  2/14/1196
حٌف ٖٓ جُكى جألػ٠ِ ُٓؼٍ جُلحتىز جُٞجٌوز ك٢ هى جْطػ٘ص جُر٘ٞى ٝجُٔظ 1976ُٓ٘س  64

.(ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ 172جُٔحوز 
(3)

٣ٝكىو جالضلحم جُٞهص ج١ًُ ض١ٍٓ ك٤ٚ جُلٞجتى كوى ضٌٕٞ ٖٓ  
أٝ ٖٓ ضِْٓ جُٔر٤غ. ،ٝهى ضٌٕٞ ٖٓ ٝهص جْطكوحم جُػٖٔ ،ٝهص جُر٤غ ًٔح ك٢ جُر٤غ ذحُطو٤ٓؾ

(4)
  

 ،جألن٤ٍ ذىكغ كٞجتى ػٖ جُػٖٔ ْٞجء ًحٕ جُػٖٔ ٓإؾال  ٝهى ٣طلن جُرحتغ ٝجُٔشط١ٍ ػ٠ِ جُطُجّ 

أٝ ٓٓطكن جألوجء. ٣ٝكىو جالضلحم ك٢ ًٛٙ جُكحُس ذىء شٍٝؽ ٣ٍْحٕ جُلٞجتى ًٔح ٣كىو ْؼٍ 
جُلحتىز ك٢ قىٝو جُكى جألهظ٠ ُِلحتىز جالضلحه٤س. ٝئيج ٝؾى ػٍف ٣وؼ٢ ذحْطكوحم جُرحتغ كٞجتى 

جُلٞجتى ذحُٓؼٍ جُوح٢ٗٞٗ، ألٕ جُؼٍف ٣وّٞ ٓوحّ ػٔح ُْ ٣ورؼٚ ٖٓ جُػٖٔ، كأٗٚ ٣ٓطكن ًٛٙ 

طلن ػ٠ِ إٔ ٣ىنَ جُػٖٔ ك٢ قٓحخ ؾحٌ ذ٤ٖ جُٔشط١ٍ ٝجُرحتغ، جضلحم جُؼحهى٣ٖ، ٝٓػَ يُي إٔ ٣ُ 
كط١ٍٓ ػ٤ِٚ ق٤٘ثً كٞجتى هح٤ٗٞٗس ذٔوطؼ٠ ػٍف ٓٓطوٍ ٣وؼ٢ ذكٓحخ جُلٞجتى جُوح٤ٗٞٗس ػ٠ِ 

جُكٓحخ جُؿح١ٌ.
(5)

 

                                       
       

 

 

 جُٔطِد جُػح٢ٗ                                      

 ٌٓحٕ َٝٓحٕ وكغ جُػٖٔ                             

                                                

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ )٣ؿَٞ ُِٔطؼحهى٣ٖ إٔ ٣طلوٞج ػ٠ِ ْؼٍ آنٍ ُِلٞجتى ػ٠ِ أال ٣ُ٣ى  172ض٘ض جُٔحوز  -1

 % ... جُم(.7ٓؼٍ ٝؾد ضهل٤ؼٜح ئ٠ُ % كايج جضلوح ػ٠ِ كٞجتى ض٣ُى ػ٠ِ ًٛج ج7ًُٛج جُٓؼٍ ػٖ 

 .428جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ٍٓهّ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -2

ػ٠ِ أٗٚ )٣ٓطػ٠٘ ٖٓ جُكى  1976ُٓ٘س  64ٖٓ هحٕٗٞ جُر٘ي ج١ًٍُُٔ جُؼٍجه٢ جٍُٔهْ  57( ٖٓ جُٔحوز 1ض٘ض جُلوٍز ) -3

جُٔظحٌف.  -جُر٘ي. خ -أ -، ًَ ٖٓ:1951٘س ( 40ُٓ( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ٌهْ )172جألػ٠ِ ُٓؼٍ جُلحتىز جُٞجٌو ك٢ جُٔحوز )

 جُٔإْٓحش جُٔح٤ُس ج٤ُْٞطس جُط٢ ٣كىوٛح جُر٘ي ذر٤حٕ(. -ؼ

)ُىٟ جُطىه٤ن ٝؾى إٔ ٓٓط٘ىجش جالوػحء  2/7/1958جُٔإٌل ك٢  1958 –ـ  – 606هٍجٌ ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم جٍُٔهْ  -4

أغرطص ضٍضد أطَ جُٔرِؾ جُٔىػ٠ ذٚ ٤ُّٝ ٛ٘حُي ٓح ٣إ٣ى وكغ جُٔىػ٠ ػ٤ِْٜ ذؼىّ طكس جُٔٓطٔٓي ج١ًُ جْط٘ىش ئ٤ُٚ 

حتىز ٓؼ٤٘س ال ض٣ُى ػ٠ِ كجُٔكٌٔس ك٢ جُكٌْ ذأطَ جُى٣ٖ ئال أٗٚ ُىٟ ػطق جُ٘ظٍ ئ٠ُ جُكٌْ ذحُلحتىز ٝؾى إٔ ٛ٘حُي جضلحم ػ٠ِ 

ذحُٔحتس. ًُج ًحٕ ػ٠ِ جُٔكٌٔس جألنً ذٔح ؾحء ك٢ يُي جالضلحم جُطك١ٍ٣ٍ ٝق٤ع إٔ جُٔكٌٔس أطىٌش قٌٜٔح نالف يُي  ْرؼس

ذٔح ٣هطض ذحُلحتىز جُوح٤ٗٞٗس ًُج هٌٍ ٗوغ جُلوٍز جُك٤ٌٔس جًًٌُٔٞز ... جُم(. جُوحػ٢ ؾحْْ ؾُج ؾحكٍ ٌٛٞج٢ٓ/ جُؿحٓغ ألْٛ 

 .74ص ٣حوؽحٌجُؿُء جُػحُع جُطرؼس جأل٠ُٝ ٌٓطرس  –حء ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم/ هْٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ٓرحوب هؼ

 .428جُىًطٌٞ ٤ِْٔحٕ ٍٓهّ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -5
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 : ٌٓحٕ وكغ جُػٖٔ:أٝال  

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ )ئيج ًحٕ ٌٓحٕ أوجء جُػٖٔ ٓؼ٤٘ ح ك٢  573ض٘ض جُٔحوز   

جٌُٔحٕ جُٔشطٍؽ أوجؤٙ ك٤ٚ، كايج ُْ ٣ؼ٤ٖ جٌُٔحٕ ٝؾد أوجؤٙ ك٢ جٌُٔحٕ ج١ًُ جُؼوى ُُّ أوجؤٙ ك٢ 
٣ِْٓ ك٤ٚ جُٔر٤غ، ٝئيج ُْ ٣ٌٖ جُػٖٔ ٓٓطكو ح ػ٘ى ض٤ِْٓ جُٔر٤غ ٝؾد جُٞكحء ذٚ ك٢ ٓٞؽٖ 

ُي(. ٝؾحءش أؿِد جُٔشط١ٍ ٝهص جالْطكوحم، ٓح ُْ ٣ٞؾى ػٍف، أٝ هحٕٗٞ ٣وؼ٢ ذـ٤ٍ ي

ع جُٔؼ٠٘ ٓغ جُ٘ض جُؼٍجه٢ ٝئٕ ًحٗص ذأُلحظ ٓهطِلس ذ٘ظٞص ٓططحذوس ٖٓ ق٤ جُوٞج٤ٖٗ
ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ. 456ٝػ٠ِ ٌأِ ضِي جُوٞج٤ٖٗ ٓح ؾحء ذٚ جُ٘ض جُٔظ١ٍ ك٢ جُٔحوز 

(1)
 

ٖٝٓ نالٍ جْطوٍجء جُ٘ض جُؼٍجه٢ ٣طر٤ٖ إٔ جُٔشٍع هى كٍم ذ٤ٖ قحُط٤ٖ ك٢ ضكى٣ى جٌُٔحٕ 

 ج١ًُ ٣ؿد ك٤ٚ جُٞكحء ذحُػٖٔ: 
: ئيج ٓح ًحٕ جُػٖٔ ٓٓطكو ح ٝهص ض٤ِْٓ جُٔر٤غ كل٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ٌٕٞ جُٞكحء ذحُػٖٔ جُكحُس جأل٠ُٝ

ك٢ جٌُٔحٕ جُٔطلن ػ٤ِٚ ك٢ جُؼوى، ئيج ًحٕ ٓؼ٤٘ ح، أٓح ئيج ُْ ٣ٌٖ ٓؼ٤٘ ح، ك٤ؿد وكؼٚ ك٢ جٌُٔحٕ 

ح ػ٠ِ جُوٞجػى جُؼحٓس جُط٢ ضوؼ٢ ذإٔ  جُٞكحء ج١ًُ ٣ِْٓ ك٤ٚ جُٔر٤غ، ٣ٝؼطرٍ ًٛج جُكٌْ نٍٝؾ 
ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢. ٝػِس ًٛج  396/1جُٔحوز  ٌٕٞ ك٢ ٓٞؽٖ جُٔى٣ٖ ًٔح ض٘ض ػ٣ٚ٤ِ

وجّ ك٢ ٌٓحٕ جُط٤ِْٓ ٓح إٔ جُر٤غ ػوى ُِّٓ ُِؿحٗر٤ٖ ٣ٝؿد إٔ ٣٘لً ؾِٔس ٝجقىز ك٤ىكغ جُػٖٔ
ٓٓطكن جألوجء.
(2)

ٝجُكٌٔس ك٢ يُي إٔ ٗوَ جُػٖٔ ئ٠ُ ٌٓحٕ ض٤ِْٓ جُٔر٤غ ٣ٌٕٞ أهَ ضٌِلس ٖٓ  

ُٔر٤غ ئ٠ُ ٌٓحٕ جُٞكحء ذحُػٖٔ ٝٛٞ ٓٞؽٖ جُٔشط١ٍ جُٔى٣ٖ ذحُػٖٔ، ًُُي ٝؾد إٔ ٣طْ ٗوَ ج

جُٞكحء ك٢ ٌٓحٕ ض٤ِْٓ جُٔر٤غ. ٣ٝطٍضد ػ٠ِ يُي إٔ جُٔر٤غ ئيج ًحٕ ُٚ ٌٓحٕ غحذص كإٔ ٌٓحٕ 
وكغ جُػٖٔ ٛٞ جٌُٔحٕ جُٔٞؾٞو ذٚ جُٔر٤غ. ٝئيج ُْ ٣ٌٖ ُِٔر٤غ ٌٓحٕ غحذص كإ ٌٓحٕ وكغ جُػٖٔ 

جُرحتغ. ٝذًُي ٣طْ ض٤ِْٓ جُٔر٤غ ٝوكغ جُػٖٔ ك٢ ٝهص ٝجقى. ٝيُي ٓح ُْ ٣ٞؾى جضلحم ٛٞ ٓٞؽٖ 

أٝ ػٍف ٣وؼ٢ ذهالف يُي.
(3)

  
ٝال ١ٍٓ٣ ًٛج جُكٌْ ئال ئيج ًحٕ جُٞكحء ذحُػٖٔ ٝجؾد جألوجء ُِرحتغ ٗلٓٚ، أٓح ئيج ًحٕ جُػٖٔ 

ُجٓٚ ذحُط٤ِْٓ ٝجُطُجّ ٝجؾد جألوجء ئ٠ُ ؿ٤ٍ جُرحتغ كإ يُي ٣ؼ٢٘ إٔ جُرحتغ هى كظَ ذ٤ٖ جُط

جُٔشط١ٍ ذىكغ جُػٖٔ، ٝال ٓكَ الكطٍجع إٔ جُطٍك٤ٖ هظىج ض٘ل٤ً جُطُجٓحضٜٔح جُٔطوحذِس ؾِٔس 
ٝجقىز، ٣ٝؿ١ٍ ض٘ل٤ً ًَ جُطُجّ ػ٠ِ قىز، ٣ٌٕٝٞ ػ٘ىتً ٛٞ ٓٞؽٖ جُٔشط١ٍ.
(4)

  

كو ح هرَ ئيج ًحٕ جُػٖٔ ؿ٤ٍ ٓٓطكن جألوجء ٝهص جُط٤ِْٓ، كايج ًحٕ جُػٖٔ ٓٓط جُكحُس جُػح٤ٗس:

جُط٤ِْٓ أٝ ذؼىٙ ٝؾد ك٢ ًٛٙ جُكحُس إٔ ٣طْ جُٞكحء ذحُػٖٔ ك٢ ٓٞؽٖ جُٔشط١ٍ ٝهص 
جالْطكوحم، ًٝٛج جُكٌْ ٣طلن ٓغ جُوٞجػى جُؼحٓس جُط٢ ضٞؾد جُٞكحء ك٢ ٓٞؽٖ جُٔى٣ٖ.
(5)

ق٤ع  

ق٤ع إٔ ٌٓحٕ جُٞكحء ذحالُطُجّ ٛٞ جٌُٔحٕ ج١ًُ ذٚ ٓٞؽٖ جُٔى٣ٖ. ؽرو ح ُوحػىز إٔ جُى٣ٖ 

ْٓؼ٠ ئ٤ُٚ. ْٓؼ٠ ٌُٖٝ ٣ُ ٓطِٞخ ال ٓكٍٔٞ أ١ إٔ جُى٣ٖ ال ٣َ
(6)

  

                                                

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُٔظ١ٍ ػ٠ِ أٗٚ )٣ٌٕٞ جُػٖٔ ٓٓطكن جُٞكحء ك٢ جٌُٔحٕ ج١ًُ ِْْ  456( ٖٓ جُٔحوز 1ض٘ض جُلوٍز ) -1

كايج ُْ ٣ٌٖ جُػٖٔ ٓٓطكو ح ٝهص ض٤ِْٓ جُٔر٤غ ٝؾد جُٞكحء ذٚ ك٢  -2ُْ ٣ٞؾى جضلحم أٝ ػٍف ٣وؼ٢ ذـ٤ٍ يُي. ك٤ٚ جُٔر٤غ ٓح 

 جٌُٔحٕ ج١ًُ ٣ٞؾى ك٤ٚ ٓٞؽٖ جُٔشط١ٍ ٝهص جْطكوحم جُػٖٔ(.

 .155جُىًطٌٞ ؾؼلٍ جُلؼ٢ِ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -2

 .312جُىًطٌٞ كح٣ُ أقٔى ػرى جٍُقٖٔ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -3

 .418ىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص جُ -4

 .155جُىًطٌٞ ؾؼلٍ جُلؼ٢ِ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -5

هؼص ٓكٌٔس جُ٘وغ جُٔظ٣ٍس ذأٗٚ  )... ئيج ًحٕ جُػٖٔ ٓإؾال  ُْٝ ٣ٞؾى جضلحم ط٣ٍف أٝ ػ٢٘ٔ ػ٠ِ ٌٓحٕ جُٞكحء ٝؾد  -6

طكون ًٛج جُٓؼ٢ ٖٓ ؾحٗد جُرحتغ ٝضٔٓي جُٔشط١ٍ ٝؾد ػ٠ِ جُرحتغ إٔ ٣ٓؼ٠ ئ٠ُ ٓٞؽٖ جُٔشط١ٍ ُٔطحُرطٚ ذحُٞكحء، كايج ُْ ٣

ذكوٚ ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٓحٕ جُٞكحء ٛٞ ٓٞؽ٘ٚ ًحٕ جٓط٘حع جُٔشط١ٍ ػٖ جُٞكحء ك٢ ٓٞؽٖ جُرحتغ ٓشٍٝػ ح ٝال ٣ٌٕٞ يُي ئنالال  

 . 419ٓ٘ٚ ذحُطُجٓٚ(. جُىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص
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ك٤ؿد ئيٕ ػ٠ِ جُرحتغ إٔ ٣ٓؼ٠ ئ٠ُ جُٔشط١ٍ ك٢ ٓٞؽ٘ٚ ٣ٝطحُرٚ ذحُػٖٔ، ًٛج ًِٚ ٓح ُْ ٣ٌٖ 

جُٞكحء ذحُػٖٔ ج١ًُ ٣٘ظٔٚ جُ٘ض ٤ُّ ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ ٛ٘حى جضلحم ٣هحُلٚ، ق٤ع إٔ ٌٓحٕ 

ك٤ؿَٞ جالضلحم ػ٠ِ ٓح ٣هحُلٚ ذؿؼَ ٌٓحٕ جُٞكحء ذحُػٖٔ ك٢ أ١ ٌٓحٕ ٣طلن ػ٤ِٚ جُٔطؼحهىجٕ، 
كوى ٣ٌٕٞ ٓكَ ئهحٓس جُرحتغ، أٝ جُٔشط١ٍ، أٝ جٌُٔحٕ ج١ًُ ٣ٞؾى ك٤ٚ جُٔر٤غ.
(1)

  

 : َٓحٕ وكغ جُػٖٔ:غح٤ٗ ح

ك٢ جُر٤غ جُٔطِن ج١ًُ ُْ ٣ًًٍ ك٢  -1ٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ )ٖٓ جُوح 575ض٘ض جُٔحوز 
 . ٣ٝؿد ػ٠ِ جُٔشط١ٍ إٔ ٣٘وى جُػٖٔ  -2ػوىٙ ضأؾ٤َ جُػٖٔ أٝ ضؼؿ٤ِٚ، ٣ؿد ك٤ٚ جُػٖٔ ٓؼؿال 

أٝال  ك٢ ذ٤غ ِْؼس ذ٘وى ئٕ أقؼٍ جُرحتغ جُِٓؼس، أٓح ئيج ذ٤ؼص ِْؼس ذٔػِٜح أٝ ٗوٞو ج ذٔػِٜح ك٤ِْٓ 

٣ظف جُر٤غ ذػٖٔ ) ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ 574ؼ ح(. ٝض٘ض جُٔحوز جُٔر٤غ ٝجُػٖٔ ٓ
قحٍ أٝ ٓإؾَ ٓؼِّٞ، ٣ٝؿَٞ جشطٍجؽ ضو٤ٓؾ جُػٖٔ ئ٠ُ أهٓحؽ ٓؼِٞٓس ضىكغ ك٢ ٓٞجػ٤ى 

َف جُوٓؾ ك٢ ٤ٓؼحوٙ ٣طؼؿَ ًَ جُػٖٔ.  َٞ ٣ٝؼطرٍ  -2ٓؼ٤٘س، ًٔح ٣ؿَٞ جالشطٍجؽ ذأٗٚ ئيج ُْ ٣ُ

ؾ ج٣ًًٌُٖٞٔ ك٢ ػوى جُر٤غ ٖٓ ٝهص ض٤ِْٓ جُٔر٤غ، ٓح ُْ ٣طلن ػ٠ِ ؿ٤ٍ جذطىجء ٓىز جألؾَ ٝجُوٓ
٣ٝطؼف ٖٓ ًٛٙ جُ٘ظٞص إٔ َٓحٕ جُٞكحء ذحُػٖٔ ٣طكىو أطال  ذكٓد ٓح ٣طلن ػ٤ِٚ  يُي(.

جألؽٍجف. كـحُر ح ٓح ٣طؼٖٔ جُؼوى ضكى٣ى ج ٤ُٔؼحو وكغ جُػٖٔ، ْٞجء ذؿؼِٚ ٝجؾد جُىكغ كٌٞ 
 طأؾ٤ِٚ.ُؼوى، أٝ ذطو٤ٓطٚ، أٝ ذئذٍجّ ج

ًٔح ٣ٌٖٔ جالضلحم ػ٠ِ ؾؼَ جُػٖٔ ٝجؾد جألوجء هرَ ض٤ِْٓ جُٔر٤غ، أٝ ذؼى ض٤ِٓٔٚ. ٝذظلس 

ػحٓس ُألؽٍجف ق٣ٍس ٓطِوس ك٢ ضكى٣ى َٓحٕ جُٞكحء ذحُػٖٔ، ك٤ؿَٞ جُر٤غ ذػٖٔ قحٍ، أٝ 
ٓإؾَ، ٣ٝؿَٞ جشطٍجؽ ضو٤ٓؾ جُػٖٔ ئ٠ُ أهٓحؽ ٓؼِٞٓس ضىكغ ك٢ ٓٞجػ٤ى ٓؼ٤٘س، ًٔح ٣ؿَٞ 

ذأٗٚ ئيج ُْ ٣ٞف جُوٓؾ ك٢ ٤ٓؼحوٙ ٣طؼؿَ ًَ جُػٖٔ.جالشطٍجؽ 
(2)

ٝجألطَ إٔ ٣طْ وكغ جُػٖٔ ك٢  

ٝهص ض٤ِْٓ جُٔر٤غ، ئال إٔ ًٛٙ جُوحػىز ٤ُٓص ْٟٞ هحػىز ٌِٓٔس ٝٓلٍٓز ٣ٌٖٔ ٓهحُلطٜح. كايج 
ضْ جالضلحم ػ٠ِ إٔ جُػٖٔ جُٔإؾَ ٣ىكغ ؾِٔس  ٝجقىز ٓط٠ قَ أؾِٚ ً٘ح أٓحّ ذ٤غ ذح٥ؾَ، أٓح ئيج 

جُػٖٔ جُٔإؾَ ٣ىكغ ٓؿُءج  ػ٠ِ آؾحٍ ٓطؼىوز كٜٞ ذ٤غ ذحُطو٤ٓؾ، ٖٝٓ جٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ ًحٕ 

جُر٤غ ذح٥ؾَ ٝجُطو٤ٓؾ ك٢ يجش جُٞهص ًإٔ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ جُق و٣٘حٌ ضٌٕٞ ذىج٣س جُٞكحء ذٚ ذؼى 
ْ٘ط٤ٖ ٝػ٠ِ أهٓحؽ ُٔىز ػشٍز أشٍٜ ك٤ٌٕٞ جُػٖٔ ٛ٘ح ٓإؾال  ُٓ٘ط٤ٖ ٝٓوٓط ح ػ٠ِ ػشٍز 

وٍٞ إٔ ذ٤ٖ جُطأؾ٤َ ٝجُطو٤ٓؾ ػالهس ػّٔٞ ٝنظٞص، ٝنظٞص ٓطِن، أشٍٜ، ٣ٌٖٝٔ جُ

كل٢ ًَ ضو٤ٓؾ ضأؾ٤َ ذحُؼٌٍٝز، ٝهى ٣ٌٕٞ ك٢ جُطأؾ٤َ ضو٤ٓؾ ٝهى ال ٣ٌٕٞ، كحُطأؾ٤َ ٛٞ 
جُؼّٔٞ ٝجُطو٤ٓؾ أنض ٖٓ جُطأؾ٤َ.
(3)

  

أٓح ئيج ُْ ٣طؼٖٔ جُؼوى ضكى٣ى ج ُُٓحٕ جُٞكحء ذحُػٖٔ ُْٝ ٣ٞؾى ػٍف ٣كىو ًٛج جُُٓحٕ 

ٕ جُػٖٔ ٓٓطكو ح جُٞكحء ذٚ ك٢ جُٞهص ج١ًُ ٣ِْٓ ك٤ٚ جُٔر٤غ، ٝك٢ ًٛج نٍٝؼ ػٖ ًح
قحٍ ُْ ٣ٌٖ جُى٣ٖ ٓإؾال  أٝ قَ  -جُوٞجػى جُؼحٓس جُط٢ ضوؼ٢ ذإٔ جُٞكحء ذحُى٣ٖ ٣ٌٕٞ ك٢ 

                                                

 .313حذن صجُىًطٌٞ كح٣ُ أقٔى ػرى جٍُقٖٔ/ جُٔظىٌ جُٓ -1

)ئٕ جُر٘ى جُػحُع ٖٓ جُٔوحُٝس جُٔ٘ؼوىز ذ٤ٖ ٝج١ًُ ٣٘ض ػ٠ِ  57/قوٞه٤س/3044ْ هٍجٌ ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم جٍُٔه - 2

جُطٍك٤ٖ ض٘ض ػ٠ِ أٗٚ ) هَرَِ جُل٣ٍن جُػح٢ٗ شٍجء ج٤ُٓحٌز جًًٌُٔٞز ػ٠ِ ًَ ػ٤د ٝهرِٜح ٖٓ ًَ جُٞؾٞٙ ٝضؼٜى ذىكغ ذو٤س 

أػالٙ وٕٝ ضٔحَٛ أٝ ضرحؽإ ٝئيج ُْ ٣ىكغ ٌٝهس ًٔر٤حُس ذٔٞػىٛح جُٔؼ٤ٖ ضظرف ؾ٤ٔغ  2ٍز جُرىٍ ذأٝهحضٚ جُٔؼ٤٘س ك٢ جُلو

ٝجُطرحؽإ ذىكغ ٓكط٣ٞحش ًٔر٤حالش غالظ ك٤ٌٕٞ  ، ٝق٤ع غرص جُطٔحَٛٝجقىز(  جٌُٔر٤حالش جُط٢ ذًٓطٚ ٓٓطكوس جألوجء طلوس

ج ُٝٔح ًحٕ ًٛج جُشٍؽ ال ٣هحُق جُ٘ظحّ جُؼحّ ك  ٍ ؿَٞ ُِىجتٖ جُطٔٓي ذٚ ... ٣ٌٕٝٞ ٤شٍؽ جْطكوحم ؾ٤ٔغ جٌُٔر٤حالش ٓطٞجك

ح جُم(. جُٔكح٢ٓ ِْٔحٕ ذ٤حش جُوؼحء جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢/ جُ ؿُء جُػح٢ٗ جػطرحٌ جُٔكٌٔس ؾ٤ٔغ جٌُٔر٤حالش ٓٓطكوس جألوجء طك٤ك 

 .1962شًٍس جُطرغ ٝجُ٘شٍ جأل٤ِٛس  575ص

، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ٓوىٓس ئ٠ُ ٓؿِّ ٤ًِس جُوحٕٗٞ ك٢ 77وٌجْس ٓوحٌٗس ص –قحٌظ ؽحٍٛ ػ٢ِ جُىذحؽ/ جُر٤غ ذحُطو٤ٓؾ  -3

 .www.al-emak.comٓ٘شٌٞز ك٢ جُٔٞهغ جالٌُط٢ٍٗٝ  1998جُٔٞطَ ْ٘س 
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ج. -أؾِٚ   ٌ ٝجؾد جألوجء كٞ
(1)

ٝهى ٌٝػ٢ ك٢ ًٛج جُهٍٝؼ ػ٠ِ جُوٞجػى جُؼحٓس ٓظِكس  

جُٔشط١ٍ ٝقىٙ، كل٢ قحُس ٓح ئيج ًحٕ هى أضلن ػ٠ِ أؾَ ُىكغ جُػٖٔ ُْٝ ٣طلن ػ٠ِ أؾَ 

ُط٤ِْٓ جُٔر٤غ، كإ جُطُجّ جُرحتغ ٣ٌٕٞ ٝجؾد جألوجء ذٔؿٍو جُؼوى ؽرو ح ُِوٞجػى جُؼحٓس. أٓح 
م ػ٠ِ ٤ٓؼحو ُىكغ جُػٖٔ، كال ٣ؿَٞ ٓطحُرس ئيج جضلن ػ٠ِ ٤ٓؼحو ُِط٤ِْٓ ُْٝ ٣طْ جالضلح

 جُٔشط١ٍ ذحُػٖٔ، ئال ػ٘ى قظٍٞ جُط٤ِْٓ. 

ٝئيج ًحٕ جُٔر٤غ ٓطؼىو ج ٝجضلن ػ٠ِ ض٤ِٓٔٚ ػ٠ِ أؾُجء، جُطُّ جُٔشط١ٍ ػ٘ى ض٤ِْٓ ًَ 
ؾُء إٔ ٣ىكغ ٖٓ جُػٖٔ ٓح ٣٘حْرٚ، أٓح ئيج ًحٕ جُٔر٤غ جُٔطؼىو ٝجؾد جُط٤ِْٓ وكؼس ٝجقىز، 

غ ضؿُتس جُط٤ِْٓ ٝإٔ ٣طحُد ذؿُء ٖٓ جُػٖٔ ٣وحذَ ٓح ضْ ض٤ِٓٔٚ، ٝال ٣ِطُّ كال ٣ؿَٞ ُِرحت

 .  جُٔشط١ٍ ذأوجء جُػٖٔ، ئال ذؼى ض٤ِْٓ جُٔر٤غ ًحٓال 
٣ٝالقع إٔ جٍُذؾ ذ٤ٖ ض٤ِْٓ جُٔر٤غ ٝوكغ جُػٖٔ، ال ٣ؿؼَ ٖٓ ض٤ِْٓ جُٔر٤غ ه٣ٍ٘س ػ٠ِ 

ٌؿْ ضِٓٔٚ جُٔر٤غ.جُٞكحء ذحُػٖٔ، ئٗٔح ٣رو٠ ػ٠ِ جُٔشط١ٍ إٔ ٣ػرص ًٛج جُٞكحء 
(2)

٣ٝالقع  

إٔ هحػىز وكغ جُػٖٔ ٝهص ض٤ِْٓ جُٔر٤غ ٓلٍٝع ك٤ٜح إٔ جُػٖٔ ٣ىكغ ُِرحتغ، أٝ ٗحترٚ، أٓح 
ئيج جشطٍؽ جُرحتغ ػ٠ِ جُٔشط١ٍ وكغ جُػٖٔ ُشهض آنٍ ًىجت٘ٚ، كإ ٝهص وكغ جُػٖٔ 

ٖٔ ئ٠ُ ٣٘لظَ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ػٖ ٝهص ض٤ِْٓ جُٔر٤غ، ٝٓح ُْ ٣طلن ػ٠ِ ٤ٓؼحو ُىكغ جُػ
ج ذٔؿٍو ضَٔحّ جُر٤غ قط٠ ُٞ جشطٍؽ ُط٤ِْٓ   ٌ َٕ كٞ َٕ وكغ جُػٖٔ ُٚ ٣ؿد إٔ ٣ٌٞ جألؾ٘ر٢، كا

جُٔر٤غ ٤ٓؼحو ٓطأنٍ.
(3)

  

 

 جُٔطِد جُػحُع                                      

 قن جُٔشط١ٍ ك٢ قرّ جُػٖٔ                          
٣ٍٝضد قوٞه ح ٝجُطُجٓحش ك٢ يٓس ًَ ؽٍف ُظحُف جُطٍف  جُطرحو٤ُس ػوى جُر٤غ ٖٓ جُؼوٞو  

ٜح جُؼوى ك٢ يٓطٚ ًحٕ جٓحضٚ جُط٢ ٣ٍضرى جُٔطؼحهى٣ٖ ػٖ ض٘ل٤ً أ١ ٖٓ جُطُج٥نٍ، ٝئيج جٓط٘غ أق
نٍ إٔ ٣ٔط٘غ ذىٌٝٙ ػٖ ض٘ل٤ً ٓح ٣ٍضرٚ جُؼوى ك٢ يٓطٚ ٖٓ جُطُجٓحش، كايج ُْ ٣وْ جُرحتغ ُِؼحهى ج٥

كاٗٚ ٣ؿَٞ ُِٔشط١ٍ ك٢ ًٛٙ  ،ِْٔٚ ُٚ ذـ٤ٍ جُكحُس جُٔطلن ػ٤ِٜحأٝ  ،ذط٤ِْٓ جُٔر٤غ ُِٔشط١ٍ

ٝهى أًى جُٔشٍع ًٛج جُٔؼ٠٘ ٓح يُي ئال ضطر٤ن ُِوٞجػى جُؼحٓس. جُكحُس قرّ جُػٖٔ ػٖ جُرحتغ ٝ
ػ٘ىٓح أػط٠ ُِٔشط١ٍ جُكن ك٢ قرّ جُػٖٔ ك٢ ذؼغ جُكحالش. ػ٤ِٚ ْ٘ركع ك٢ ًٛج 

ٗهظض جألٍٝ ُكحالش غرٞش قن جُكرّ  جُٔطِد قن جُٔشط١ٍ ك٢ قرّ جُػٖٔ ك٢ كٍػ٤ٖ

 ُِٔشط١ٍ، ٝغح٤ٜٗٔح ُكحالش ْوٞؽ ًٛج جُكن.
                                       

 جُلٍع جألٍٝ                                         

 قحالش غرٞش قن قرّ جُػٖٔ                             
ئيج ضؼٍع أقى  -1جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ػ٠ِ أٗٚ )ٖٓ  576ٗض جُٔشٍع جُؼٍجه٢ ك٢ جُٔحوز    

ُِٔشط١ٍ ٓٓط٘ى ج ئ٠ُ قن ْحذن ػ٠ِ ػوى جُر٤غ أٝ آ٣َ ٖٓ جُرحتغ، أٝ ئيج ن٤ق ألْرحخ ِؾى ٣س 

إٔ ٣كرّ جُػٖٔ قط٠  ،ػ٠ِ جُٔر٤غ إٔ ٣ٓطكن، ؾحَ ُِٔشط١ٍ ٓح ُْ ٣ٔ٘ؼٚ شٍؽ ك٢ جُؼوى
ك٢ ًٛٙ جُكحُس إٔ ٣طحُد أٝ ٣ٍُٝ نطٍ جالْطكوحم، ٌُٖٝ ٣ؿَٞ ُِرحتغ  ،٣٘وطغ جُطؼٍع

                                                

، أٝ قَ أؾِٚ، ٝؾد ٖٓ جُوحٗٞ 394( ٖٓ جُٔحوز 2ض٘ض جُلوٍز ) - 1 ٕ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ )كايج ُْ ٣ٌٖ جُى٣ٖ ٓإؾال 

ج، ٝٓغ يُي ٣ؿَٞ ُِٔكٌٔس ػ٘ى جػٌٍٝز ئيج ُْ ٣ٔ٘ؼٜح ٗض ك٢ جُوحٕٗٞ إٔ ض٘ظٍ جُٔى٣ٖ ئ٠ُ أؾَ ٓ٘حْد ئيج   ٌ وكؼٚ كٞ

 جْطىػص قحُطٚ يُي ُْٝ ٣ِكن جُىجتٖ ٖٓ ًٛج ػٌٍ ؾ٤ْٓ(.

 .416جُٓحذن. ص جُىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ/ جُٔظىٌ -2

 .787ػرى جٍَُجم جقٔى ج١ٌُٜٞ٘ٓ/جُٔظىٌ جُٓحذن ص -3
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. ذوس ك٢ قحُس ٓح ئيج ًشق ١ٍٓ٣ٝ قٌْ جُلوٍز جُٓح -2 ذحْط٤لحء جُػٖٔ ػ٠ِ إٔ ٣وىّ ًل٤ال 

 ٔر٤غ ٝؽِد جُلٓم أٝ ٗوظحٕ جُػٖٔ.(جُٔشط١ٍ ػ٤ر ح ك٢ جُ

ْ  ئٕ جُ٘ض أػالٙ كؼال  ػٖ ًٞٗٚ ضطر٤و ح ُِوٞجػى جُؼحٓس، قُ  ض٤ِٔٚ هٞجػى جُؼىجُس ٝجُٔ٘طن  ٌ
ئٕ ِْ ئُُجّ جُٔشط١ٍ جُٜٔىو ذهطٍ كوى جُٔر٤غ ٝجٗطُجػٚ ٖٓ ٣ىٙ ذىكغ جُػٖٔ. ظجُج٤ُِْٓ ئي ٖٓ 

  -:قن جُٔشط١ٍ ك٢ قرّ جُػٖٔ ٣٘كظٍ ذكحالش غالظ جُ٘ض أػالٙ ذ٤َٖ ذإٔ

ئيج ضؼٍع أقى ُِٔشط١ٍ ٓٓط٘ى ج ئ٠ُ قن ْحذن ػ٠ِ جُر٤غ أٝ آ٣َ ٖٓ جُرحتغ، : جُكحُس جأل٠ُٝ
ذَْؼىُ، ؾحَ ُٚ إٔ ٣كرٓٚ قط٠ ٣ٞك٢ جُرحتغ جُطُجٓٚ. ٣ٝشطٍؽ ك٢ كايج ًحٕ جُٔشط١ٍ ُْ ٣ىكغ جُػٖٔ 

د جُطؼٍع. كايج ًحٕ رًٛٙ جُكحُس إٔ ٣ٌٕٞ ُِٔشط١ٍ جُكن ك٢ جٍُؾٞع ػ٠ِ جُرحتغ ذٓ

جُٔشط١ٍ هى أْوؾ جُه٤حٌ أٝ جشطٍؽ جُرحتغ ػىّ جُؼٔحٕ ًٝحٕ جُٔشط١ٍ ػ٠ِ ػِْ ٝهص جُر٤غ 
ُػٖٔ.ذٓرد جُطؼٍع، ُْ ٣ٌٖ ُِٔشط١ٍ جُكن ك٢ قرّ ج

(1)
  

٣ٝالقع ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٖٓ قحالش جُكرّ أٜٗح ٗلٜٓح جُط٢ ضؿ٤ُ ُِٔشط١ٍ جٍُؾٞع ػ٠ِ جُرحتغ 

ذؼٔحٕ جُطؼٍع جُوح٢ٗٞٗ جُظحوٌ ٖٓ جُـ٤ٍ ُٞ أٗٚ ًحٕ هى وكغ جُػٖٔ.
(2)

أٓح ئيج ُْ ٣ٌٖ هى  
ئيج ٝك٠ جُػٖٔ ًحٕ جألؾىٌ ُٚ ٖٓ جٍُؾٞع ذحُؼٔحٕ إٔ ٣ٔط٘غ ػٖ ٝكحتٚ ذؼى جْطكوحهٚ، ٌُٖٝ 

ًحٕ جُطؼٍع ٝجٌو ج ػ٠ِ ؾُء ٖٓ جُٔر٤غ كوؾ، كإٔ جُٔشط١ٍ ال ٣ٓطط٤غ إٔ ٣كرّ ًَ جُػٖٔ 
ٝئٗٔح ٓح ٣ٞج١َ جُؿُء ج١ًُ ك٤ٚ جُطؼٍع كوؾ.
(3)

ًٔح أٗٚ ال ٣ؿَٞ ُِٔشط١ٍ قرّ جُػٖٔ  

ح هِرَ جُرحتغ، ألٕ جُكٌْ ُٚ ذحُطؼ٣ٞغ أٍٓ ؿ٤ٍ ٓكون ٖٓ ؾٜس، ٝألٕ  ذكؿس أٗٚ ٣ٓطكن ضؼ٣ٞؼ 

ؾحَ ُِرحتغ جُٔطحُرس ذحُػٖٔ ئيج هىّ ًل٤ال  ذٚ ُْٝ ٣ٞؾد ػ٤ِٚ ضوى٣ْ ًل٤َ ذحُطؼ٣ٞغ.جُوحٕٗٞ أ
(4)

  
ٖٓ ٣ىٙ، ك٤ؿَٞ جُٔر٤غ ئيج ٝؾىش أْرحخ ٣هش٠ ٓؼٜح جُٔشط١ٍ إٔ ٣ُُ٘ع : جُكحُس جُػح٤ٗس

ُِٔشط١ٍ إٔ ٣كرّ جُػٖٔ ػٖ جُرحتغ، كال ٣شطٍؽ ك٢ ًٛٙ جُكحُس إٔ ٣وغ جُطؼٍع ُِٔشط١ٍ ك٢ 

جُٔر٤غ ذَ ئٗٚ ٣ٌل٢ إٔ ٣هش٠ جُٔشط١ٍ ٝألْرحخ ٓؼوُٞس إٔ ٣ُ٘ع ٖٓ ضكص ٣ىٙ ٣ٝؿد إٔ 
ضٓط٘ى ًٛٙ جُهش٤س ئ٠ُ أْرحخ ؾى٣س ٝٓؼوُٞس. ٓػحٍ يُي إٔ ٣ٌٕٞ جُٔر٤غ ؿ٤ٍ ِٓٔٞى ُِرحتغ 

٣هش٠ جُٔشط١ٍ ٌؾٞع جُٔحُي ػ٤ِٚ ذىػٟٞ جالْطكوحم، ك٤كرّ جُػٖٔ ػٖ جُرحتغ قط٠ ُٝٞ ٝ

ًحٕ جُٔحُي جُكو٤و٢ ُْ ٣ٍؾغ ػ٤ِٚ ذىػٟٞ جالْطكوحم، أٝ إٔ ٣ٌطشق جُٔشط١ٍ ٝؾٞو ٌٖٛ، 
أٝ جنطظحص ػ٠ِ جُٔر٤غ، ك٤كرّ جُػٖٔ نش٤س ٌؾٞع جُـ٤ٍ ػ٤ِٚ. أٓح ٓؿٍو جُطْٞٛ ج١ًُ ال 

كاٗٚ ال ٣ٌل٢ إلػطحء جُٔشط١ٍ جُكن ك٢ قرّ جُػٖٔ ػٖ جُرحتغ  ٣وّٞ ػ٠ِ أْرحخ ؾى٣س،

ًحقطٔحٍ ٝؾٞو ٌٕٛٞ، أٝ ض٤ٌِلحش ػ٠ِ جُؼ٤ٖ جُٔر٤ؼس ٝضوى٣ٍ ٓح ئيج ًحٗص ٛ٘حى أْرحخ ؾى٣س 
ضهٍٞ جُٔشط١ٍ قرّ جُػٖٔ ٖٓ ػىٓٚ ٣ؼطرٍ ٖٓ جُٔٓحتَ جُٔٞػٞػ٤س جُط٢ ضهطض ذطوى٣ٍٛح 

                                                

 .457جُىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -1

ج١ًُ ٣٘ض ػ٠ِ أٗٚ )ُىٟ جُطىه٤ن  13/7/1972جُٔإٌل ك٢  972ٓى٤ٗس أ٠ُٝ  -403 –هٍجٌ ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم جٍُٔهْ  -2

و٣٘حٌ.  1150ِرص كٓم ػوى ذ٤غ ج٤ُٓحٌز، ٝئُُجّ جُٔىػ٠ ػ٤ِٚ ذػٖٔ ج٤ُٓحٌز جُرحُؾ ٝجُٔىجُٝس ضر٤ٖ إٔ ج٤ُُٔٔ ػ٤ِٜح ًحٗص هى ؽ

أُُٓص جُٔىػ٠ ػ٤ِٚ ذحُٔرِؾ. ٝهؼص ٓكٌٔس ٝكوٌٍش جُٔكٌٔس ئذطحٍ جُؼوى ألٕ جُٔر٤غ ٓحٍ ٍٜٓخ ٝٛٞ ٓٔ٘ٞع جُطىجٍٝ ك٤ٚ 

ُِّ ذؼٔحٕ جُٔر٤غ جُٔظحوٌ ٖٓ هرَ جُِٓطحش جالْطث٘حف ذلٓم جُوٍجٌ جُرىجت٢ ٝكٓم ػوى جُر٤غ ألٕ جُؼوى طك٤ف ٌُٖٝ جُرحتغ ٓ

َ  جُٔىػ٠ ػ٤ِٚ جُكٌْ جالْطث٘حك٢ ٝجٗظرص ؽؼٞٗٚ ػ٠ِ أٗٚ ًحٕ ػ٠ِ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع ئونحٍ جُرحتغ ٤. ٤ُٓ ًٝسجُٔهطظ

ح غحُػ ح ك٢ جُىػٟٞ ألٕ ًِٓٞٚ ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٣ى ك٢ جُط٣ٍٜد، ٝئٕ جُٔكٌٔس ُْ ضكطٓد جُٔ٘لؼس جُط٢ ػحوش ػ٠ِ  جُٓحذن شهظ 

٤ُ ػ٤ِٜح ٖٓ جْطؼٔحٍ ج٤ُٓحٌز. ٝضؿى جُٔكٌٔس إٔ جُكٌْ جالْطث٘حك٢ طك٤ف ٝٓٞجكن ُِوحٕٗٞ يُي إٔ ج٤ُُٔٔ ٓٓإٍٝ ػٖ جُٔٔ

ح غحُػ ح ك٢ جُىػٟٞ. ُِٝٔ ٤ُ جٍُؾٞع ػ٠ِ ٔػٔحٕ جْطكوحم جُٔر٤غ ذلؼِٚ أٝ ذلؼَ جُـ٤ٍ، ك٤ِّ ٖٓ قحؾس إلونحٍ جُرحتغ شهظ 

ئٗٚ ُٔح ًحٕ جُرحتغ ٓٓإٝال  ػٖ ػٔحٕ جُطؼٍع كال ٣ْٜ ٗٞع جُطؼٍع ْٞجء ٖٓ ٖٓ ضِو٠ ٓ٘ٚ ج٤ُٓحٌز ذىػٟٞ ئٕ أٌجو، ًٔح 

ح ػٖ ئٌجوضٚ ... جُم(. جُوحػ٢ ؾحْْ ؾُجء ؾحكٍ/ جُٔظىٌ جُٓحذن جُؿُء  جُرحتغ ٗلٓٚ أٝ جُـ٤ٍ، أٝ ًحٕ ذاٌجوز جُرحتغ أٝ نحٌؾ 

 .460جُػح٢ٗ ص

 .157جُىًطٌٞ ؾؼلٍ جُلؼ٢ِ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -3

 .148ى ٓرحٌى ٝجُىًطٌٞ ؽٚ جُٔال ق٣ٞش ٝجُىًطٌٞ طحقد ػر٤ى جُلطال١ٝ/ جُٔظىٌ جُٓحذن صجُىًطٌٞ ْؼ٤ -4
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ٓكٌٔس جُٔٞػٞع.
(1)

ُٓرد ج١ًُ ٣هش٠ ُٗع ج٤ٌُِٔس ٖٓ أؾِٚ ٓٔح ٣ٝشطٍؽ ًًُي إٔ ٣ٌٕٞ ج 

٣ؼٔ٘ٚ جُرحتغ ئيج ضكون.
(2)

  

ئيج ًشق جُٔشط١ٍ ك٢ جُٔر٤غ ػ٤ر ح نل٤ ح ٓٞؾر ح ُِؼٔحٕ، ٝؽِد جُلٓم، أٝ  :جُكحُس جُػحُػس
ٗوظحٕ جُػٖٔ، ُْٝ ٣ٌٖ هى وكغ جُػٖٔ،
(3)

ل٢ قحٍ جًطشحف جُٔشط١ٍ ػ٤ر ح ؾحَ ُٚ إٔ ٣كرٓٚ. ك 

ُُجّ جُرحتغ ذحُؼٔحٕ، ٣ؿَٞ ُٚ قرّ جُػٖٔ ك٢ ًٛٙ ئك٢ جُٔر٤غ ٖٓ جُؼ٤ٞخ جُط٢ ٣شِٜٔح 

جُكحُس.
(4)

  
٣ٝطر٤ٖ ٖٓ يُي ًِٚ إٔ ضو٣ٍٍ جُكرّ ك٢ قحُط٢ ضؼٍع جُـ٤ٍ، ٝقحُس ظٌٜٞ ػ٤د ك٢ جُٔر٤غ، 

جُط٘ل٤ً. كل٢ جُكحُط٤ٖ ٣ٌٕٞ جُرحتغ  ٤ُّ ئال ضطر٤و ح ُِوٞجػى جُؼحٓس ك٢ قن جُكرّ، أٝ جُىكغ ذؼىّ

ح ذحُؼٔحٕ، كٜٞ ُِّٓ ذىكغ جُطؼٍع ك٢ جُكحُس جأل٠ُٝ كإ كشَ ٝؾد ػ٤ِٚ جُطؼ٣ٞغ   ٓ ُِٓ
ٓٔػال  ك٢ ػٔحٕ جالْطكوحم. ٝٛٞ ُِّٓ ذؼٔحٕ جُؼ٤د ك٢ جُكحُس جُػح٤ٗس. ٝجُطُجّ جُرحتغ ك٢ 

٣ٖ جُػٖٔ ك٢ يٓس جُٔشط١ٍ، ًُُٝي جُكحُط٤ٖ جُطُجّ ٓٓطكن ٣وحذِٚ ٣ٍٝضرؾ ذٚ جٌضرحؽ ح ضرحو٤ُ ح و

كإ ُِٔشط١ٍ إٔ ٣ٔط٘غ ػٖ وكغ جُػٖٔ قٓد جُوٞجػى جُؼحٓس وٕٝ قحؾس ئ٠ُ جُ٘ض ػ٠ِ يُي 
ذٞؾٚ نحص.
(5)

  

 576ًٔح إٔ قن جُٔشط١ٍ ك٢ قرّ جُػٖٔ، ذٔٞؾد جُلوٍجش جُػالظ جًًٌُٔٞز ك٢ ٗض جُٔحوز 
ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢
(6)

٢ ٣ؿَٞ ك٤ٜح ُِٔشط١ٍ قرّ جُػٖٔ، ال ضٓط٘لً ًَ جُكحالش جُط 

كا٠ُ ؾحٗد جُطُجّ جُرحتغ ذحُؼٔحٕ، ٝٛٞ ج١ًُ ضطظَ ذٚ جُكحالش جًًٌُٔٞز، ٣ٞؾى جُطُجٓٚ 

ذط٤ِْٓ جُٔر٤غ ٝجُطُجٓٚ ذحُو٤حّ ذٔح ٛٞ ػ١ٌٍٝ ُ٘وَ ج٤ٌُِٔس ئ٠ُ جُٔشط١ٍ، ًٛج ذحإلػحكس ئ٠ُ 
َ جُرحتغ ذأقى ًٛٙ جالُطُجٓحش ُْٝ ٓح هى ٣ِو٤ٚ ػوى جُر٤غ ػ٠ِ ػحضوٚ ٖٓ جُطُجٓحش أنٍٟ، كايج أن

٣ٌٖ جُٔشط١ٍ هى وكغ جُػٖٔ ذؼى، ؾحَ ُٚ إٔ ٣كرٓٚ ئ٠ُ إٔ ٣ٞك٢ جُرحتغ ذحُطُجٓحضٚ.
(7)

  

 
 

 

          
 جُلٍع جُػح٢ٗ                                              

 قحالش ْوٞؽ قن جُٔشط١ٍ ك٢ قرّ جُػٖٔ                               

 وؾ قن جُٔشط١ٍ ك٢ قرّ جُػٖٔ ك٢ جُكحالش جُطح٤ُس: ٣ٓ  

                                                

 .309جُىًطٌٞ كح٣ُ أقٔى ػرى جٍُقٖٔ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -1

 .422جُىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -2

ٝجُٔىجُٝس ضر٤ٖ إٔ جُكٌْ ج٤ُُٔٔ ؿ٤ٍ  )ُىٟ جُطىه٤ن ٝج١ًُ ؾحء ك٤ٚ 1969 -10  - 143جٍُٔهْ هٍجٌ ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم  -3

طك٤ف يُي ألٕ جُٔكٌٔس ٓؼص ذٍؤ٣س جُىػٟٞ ذظٌٞز ٓوطؼرس ُْٝ ضؼؾ جٌُالّ جألن٤ٍ ُِٔىػ٠ ػ٤ِٚ ًٔح ُْ ضالقع قٌْ 

رّ كٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُٔؼطٞكس ػ٠ِ جُلوٍز جأل٠ُٝ ٖٓ ٗلّ جُٔحوز جُط٢ أؾحَش ُِٔشط١ٍ إٔ ٣ 576جُلوٍز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔحوز 

جُٔر٤غ ك٢ قحُس ئيج ٓح ًشق ػ٤ر ح ك٢ جُٔر٤غ ٝؽِد جُلٓم أٝ ٗوظحٕ جُػٖٔ كٌحٕ ٝجُكحُس ًٛٙ إٔ ضَٜٔ جُٔىػ٠ ػ٤ِٚ جُٔىز  غٖٔ

جُٔؼوُٞس إلهحٓس جُىػٟٞ قٍٞ وكؼٚ ج١ًُ أٌٝوٙ أغ٘حء جٍُٔجكؼس ككٜٓٔح جُىػٟٞ هرَ ئؾٍجء ٓح ضوىّ ٗوض أنَ ذظكس جُكٌْ 

ؾحْْ ؾُجء ؾحكٍ جُؿحٓغ ألْٛ ٓرحوب هؼحء ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم/ هْٓ جُوحٕٗٞ  ج٤ُُٔٔ ًُج هٌٍ ٗوؼٚ... جُم(. جُوحػ٢

 ٌ.ؽح/ ٌٓطرس ٣حو25جُٔى٢ٗ/ جُؿُء جُػحُع/ جُطرؼس جُػح٤ٗس/ ص 

 .310جُىًطٌٞ كح٣ُ أقٔى ػرى جٍُقٖٔ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص -4

 جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، ذىٕٝ ْ٘س ؽرغ.و٣ٞجٕ  ١172 صجُىًطٌٞ دمحم ق٤ٖ٘ٓ/ ػوى جُر٤غ ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجتٍ -5

ى ُِٔشط١ٍ ٓٓط٘ى ج ئ٠ُ قن ْحذن ػ٠ِ ػوى جُر٤غ قئيج ضؼٍع أ -1ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ ) 576ض٘ض جُٔحوز  -6

ن، ؾحَ ُِٔشط١ٍ ٓح ُْ ٣ٔ٘ؼٚ شٍؽ ك٢ جُؼوى إٔ ٣كرّ كجُر٤غ أٝ آ٣َ ٖٓ جُرحتغ، أٝ ئيج ن٤ق ألْرحخ ؾى٣س ػ٠ِ جُٔر٤غ إٔ ٣ٓط

ٖ قط٠ ٣٘وطغ جُطؼٍع أٝ ٣ٍُٝ نطٍ جالْطكوحم، ٌُٖٝ ٣ؿَٞ ُِرحتغ ك٢ ًٛٙ جُكحُس إٔ ٣طحُد ذحْط٤لحء جُػٖٔ ػ٠ِ إٔ جُػٔ

 .  ١ٍٓ٣ٝ قٌْ جُلوٍز جُٓحذوس ك٢ قحُس ئيج ٓح ًشق جُٔشط١ٍ ػ٤ر ح ك٢ جُٔر٤غ ٝؽِد جُلٓم أٝ ٗوظحٕ جُػٖٔ(. -٣2وىّ ًل٤ال 

 .423 ذن صحجُىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ جُٔظىٌ جُٓ -7
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ئيج ض٘حٍَ جُٔشط١ٍ طٍجقس ػ٘ٚ ك٢ جُؼوى. ًٔح ُٞ ضؼٜى ُِرحتغ ذىكغ جُػٖٔ قط٠ ُٝٞ قىظ : أٝال  

ُٚ ضؼٍع ك٢ ق٤حَضٚ. أٝ ظٍٜ ُٚ ْرد ٖٓ أْرحخ جْطكوحم جُٔر٤غ، أٝ ًشق ك٤ٜح ػ٤ر ح، 

جُػٖٔ ئيج ٛٞ وكغ جُػٖٔ ذؼى جُؼِْ ذحُٓرد  ٣ٝؼطرٍ جُٔشط١ٍ ٓط٘حَال  ِػٔ٘ ح ػٖ قوٚ ك٢ قرّ
جُٔٞؾد ُكرٓٚ. ٌُٖٝ ُٚ جٍُؾٞع ػ٠ِ جُرحتغ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٝكو ح ألقٌحّ ػٔحٕ جالْطكوحم 

.ئيج جْ ٝٓغ يُي ٣ًٛد جُرؼغ ئ٠ُ إٔ ػِْ جُٔشط١ٍ ذهطٍ جالْطكوحم ٝهص  طكن جُٔر٤غ كؼال 

جُٔشط١ٍ ٖٓ قن قرّ جُػٖٔ،  جُؼوى ٝضؼٜىٙ ٓغ يُي ذىكغ جُػٖٔ ك٢ أؾَ ٓؼ٤ٖ ال ٣كٍٓحٕ
ٝيُي ألٕ جُٔشط١ٍ ٌذٔح هظى ٖٓ يُي ض٤ٌٖٔ جُرحتغ ٖٓ جضهحي جُالَّ ُٔ٘غ جُطؼٍع ٝػٍٞ 

ػ٠ِ إٔ جُرحتغ ْٞف ٣ٞهق جُطؼٍع هرَ قٍِٞ أؾَ جُىكغ.
(1)

 

ئيج هىّ جُرحتغ ًل٤ال  ٣ؼٖٔ ُِٔشط١ٍ جُٞكحء ذٔح ػ٠ٓ إٔ ٣ٍؾغ ذٚ ػ٠ِ جُرحتغ. ٝجٌُلحُس : غح٤ٗ ح
شهظ٤س أٝ ػ٤٘٤س، كايج ُْ ٣ٓططغ جُرحتغ وكغ جُطؼٍع، أٝ نطٍ ُٗع جُٔر٤غ ٖٓ ٣ى هى ضٌٕٞ 

جُٔشط١ٍ، كإ جُوحٕٗٞ ٣ؿؼَ ُٚ جُكن ك٢ جْط٤لحء جُػٖٔ ٝئؾرحٌ جُٔشط١ٍ ػ٠ِ وكؼٚ ٝيُي ػٖ 

ؽ٣ٍن ًلحُس. ًٝٛج قن ُِرحتغ كال ٣ؿَٞ ُِٔشط١ٍ ئؾرحٌٙ ػ٠ِ ضوى٣ْ جٌُلحُس ٗظ٤ٍ ُُٗٝٚ ػٖ 
ٝئٗٔح ُٚ كوؾ قرّ جُػٖٔ ٓط٠ ضٞجكٍش قحُس ٖٓ جُكحالش جُط٢ ٗض  قوٚ ك٢ قرّ جُػٖٔ،

جإٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ. ٣ُِّٝ ك٢ جٌُل٤َ ج١ًُ ٣وىٓٚ جُرحتغ   ٍ ٝضوىٌ ه٤ٔس جٌُلحُس ذٔح  .ْٓٞ
حٗص ه٤ٔس جٌُلحُس ٓٓح٣ٝس ٣ؿَٞ ُِٔشط١ٍ قرٓٚ ٖٓ جُػٖٔ كوؾ، كايج ًحٕ ُٚ قرّ جُػٖٔ ًحٓال  ً

كإ قن جُكرّ ٣وطظٍ ػ٠ِ ؾُء ٖٓ  ،ٜىو ذُ٘ع ؾُء ٖٓ جُٔر٤غ، ٝئيج ًحٕ جُهطٍ ٣ُِػٖٔ

جُػٖٔ ٓٓح٣ٝ ح ُِؿُء جُٜٔىو ٖٓ جُٔر٤غ ٖٝٓ غْ كإ جٌُلحُس ضٌٕٞ ٓٓح٣ٝس ُِؿُء ٖٓ جُػٖٔ ج١ًُ 
٣ؿَٞ قرٓٚ. ٝال ٣كن ُِٔشط١ٍ إٔ ٣ٓطُِّ إٔ ضٌٕٞ ه٤ٔس جٌُلحُس أًرٍ ٖٓ جُػٖٔ ُطـط٢ ٓح هى 

٣ٓطكن ُِٔشط١ٍ ٖٓ ٓرحُؾ أنٍٟ.
(2)

٣ٝوطؼ٢ ػ٠ِ جُرحتغ إٔ ٣ٓطؼَٔ ًٛٙ جٍُنظس ذإٔ  

ك٤ًٌ٘ جُٔشط١ٍ ذٍؿرطٚ ك٢ يُي، كايج أيػٖ  ،٣طحُد جُٔشط١ٍ ذأوجء جُػٖٔ ٓوحذَ ضوى٣ْ ًل٤َ
ٝئال هحػحٙ جُرحتغ  ،َ جٌُلحُس جُٔوىٓس ُٚ ٝأوٟ جُػٖٔ جٗط٠ٜ جألٍٓرِ جُٔشط١ٍ ًُٜٙ جٍُؿرس ذإٔ هَ 

ىّ ذٚ، كطكٌْ ٢ٛ ئيج ُْ ٣ٌٖ غٔس جػطٍجع ػ٠ِ ٝػٍع ػ٠ِ جُٔكٌٔس ػٔحٕ جٌُل٤َ ج١ًُ ٣طو

ذورُٜٞح ٝذاُُجّ جُٔشط١ٍ ذىكغ جُػٖٔ ٝجُٔظح٣ٌق ٝجألضؼحخ، أٓح ئيج ُْ ٣ًٌ٘ س جُٔوىٓس جٌُلحُ
جُرحتغ جُٔشط١ٍ ذًُي ٌٝكغ جُىػٟٞ ٓرحشٍز ُْٝ ٣ؼحٌع جُٔشط١ٍ ك٢ وكغ جُػٖٔ ٓوحذَ 

ٝقٌْ ػ٤ِٚ ذحُٔظٍٝكحش  ،ًٗجٌجٌُلحُس، ًحٕ جُرحتغ ٓهطث ح ك٢ ٌكغ جُىػٟٞ ذًُي وٕٝ ئ

ٝجألضؼحخ.
(3)

ُرحتغ ٝئيج ًحٕ ٛ٘حى جضلحم ػ٠ِ إٔ جُٔشط١ٍ ال ٣ىكغ جُػٖٔ ئال ذؼى إٔ ٣شطد ج 
ئال ذؼى شطد  ،، ًحٕ ُِٔشط١ٍ أال ٣ىكغ جُػٖٔ ُٝٞ هىّ جُرحتغ ًلحُسجُو٤ٞو جُٔطهًز ػ٠ِ جُٔر٤غ

ئيج أٌجو ضط٤ٍٜ جُٔر٤غ ٖٓ  ،جُو٤ٞو. ًًُي ٣كن ُِٔشط١ٍ قرّ جُػٖٔ ذحٍُؿْ ٖٓ ضوى٣ْ جٌُلحُس

ٝٝؾد ًُُي إٔ ٣ٓطرو٢ جُػٖٔ ذ٤ىٙ ُؼٍػٚ ػ٠ِ جُىجتٖ جٍُٔضٜٖ. ،جٍُٖٛ
(4)

  
: ئيج َجٍ ْرد غرٞش قن جُٔشط١ٍ ك٢ قرّ جُػٖٔ، ًٔح ُٞ َجٍ نطٍ جالْطكوحم ذإٔ وكغ غحُػ ح

ٓػال  ُٖٔ ُٚ ٌٖٛ ػ٠ِ جُٔر٤غ جُى٣ٖ جُٔؼٕٔٞ ذحٍُٖٛ، أٝ شطد جُو٤ى جُٔأنٞي ػ٠ِ جُرحتغ 

جُٔر٤غ،  أٝ جٗوطغ جُطؼٍع ذٍُ٘ٝ جُٔطؼٍع ػٔح ٣ىػ٤ٚ، أٝ هحّ جُرحتغ ذاطالـ جُؼ٤د ج١ًُ 
ًشلٚ جُٔشط١ٍ ك٢ جُٔر٤غ أٝ ػٞػٚ جُطؼ٣ٞغ جٌُحك٢ أٝ ُقْٓ جُُ٘جع ك٢ شأٗٚ.
(5)
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 جُٔطِد جٍُجذغ                                          

 ػٔحٗحش جُرحتغ ك٢ جْط٤لحء جُػٖٔ                           
ػُِٚ ك٢ يُي    َٓ ئيج ُْ ٣وْ جُٔشط١ٍ ذط٘ل٤ً جُطُجٓٚ ذحُٞكحء ذحُػٖٔ ػ٘ى جالْطكوحم، ًحٕ ُِرحتغ، 

َُ أ١ وجتٖ ذكن ٗحشة ػٖ ػوى ُِّٓ ُؿحٗر٤ٖ، جُه٤حٌ ذ٤ٖ ؽِد جُط٘ل٤ً جُؼ٢٘٤، ػ أٝ كٓم جُر٤غ  َٓ

ٓغ جُطؼ٣ٞغ، ك٢ جُكحُط٤ٖ ئٕ ًحٕ ُٚ ٓوطؼ٠. ٝك٢ ْر٤َ جُٔكحكظس ػ٠ِ قوٞم جُرحتغ 

ٌُ ُٚ جُوحٕٗٞ ػٔحٕ قوٚ ك٢ قرّ جُٔر٤غ، ٝكو ح ُِوٞجػى  ٍِ ٝض٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ جُكظٍٞ ػ٠ِ جُػٖٔ، ٣ُو
 جُؼحٓس، ٣ٝؼٖٔ ُٚ قن جالٓط٤حَ ػ٠ِ جُٔر٤غ. ْٝ٘ط٘حٍٝ ًَ يُي ك٢ أٌذؼس كٍٝع:

 جُلٍع جألٍٝ                                            

 جُط٘ل٤ً جُؼ٢٘٤                                         
ضؼٍع جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ قحُٚ ًكحٍ أؿِد جُوٞج٤ٖٗ جُٔى٤ٗس جُؼٍذ٤س ألقٌحّ ئؾرحٌ   

ُِٔٓس ُؿحٗر٤ٖ، ئيج ُْ جُٔى٣ٖ ػ٠ِ ض٘ل٤ً جُطُجٓحضٚ ك٢ جُوٞجػى جُؼحٓس. ق٤ع ٗؿى أٗٚ ك٢ جُؼوٞو جُ

٣ٞف أقى جُؼحهى٣ٖ ذٔح ٝؾد ػ٤ِٚ ذحُؼوى ؾحَ ُِؼحهى ج٥نٍ ذؼى ئػًجٌٙ إٔ ٣طحُد ذط٘ل٤ً جُؼوى، 
أٝ ذلٓهٚ، ٝضطر٤و ح ألقٌحّ ًٛٙ جُوحػىز جُوح٤ٗٞٗس، ٗؿى أٗٚ ئيج جٓط٘غ جُٔشط١ٍ ػٖ وكغ غٖٔ 

وى. ٣ٝطأ٣ى ًٛج جٍُأ١ ٖٓ نالٍ جُٔر٤غ ؾحَ ُِرحتغ جُِؿٞء ُِوؼحء إلؾرحٌ جُٔشط١ٍ ػ٠ِ ض٘ل٤ً جُؼ

جُوٞجػى جُؼحٓس، ٝجُط٢ ٣طر٤ٖ ٜٓ٘ح إٔ جُط٘ل٤ً ٣ٌٕٞ جنط٤ح٣ٌ ح ئيج ضْ ذحُٞكحء، أٝ ٓح ٣ؼحوُٚ، ٣ٌٕٝٞ 
ؾر٣ٍ ح ئيج ضْ ػ٤٘٤ح، أٝ ذط٣ٍن جُطؼ٣ٞغ.
(1)

  

.٣ٝطْ ئؾرحٌ جُٔشط١ٍ ػ٠ِ وكغ جُػٖٔ ػٖ ؽ٣ٍن جُوؼحء ٝض٘ل٤ً جُٔشط١ٍ الُطُجٓٚ
(2)

ٝضهطض  

جُط٘ل٤ً، ذط٘ل٤ً جألقٌحّ جُوؼحت٤س ٝجُط٢ ضوّٞ ذحُكؿُ ػ٠ِ أٓٞجٍ جُٔشط١ٍ جُٔ٘وُٞس ٓى٣ٍ٣س 
ٝذؼى ذ٤ؼٜح ٣وّٞ جُرحتغ ذحْط٤لحء قوٞهٚ ٖٓ غٖٔ جألٓٞجٍ  جُٔ٘وُٞس ٝجُؿحتُ قؿُٛح هحٗٞٗ ح، ٝؿ٤ٍ

جُط٢ ضْ ذ٤ؼٜح ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘. ُٝٔح ًحٕ جُكن ك٢ جُؼٔحٕ جُؼحّ جُٔوٌٍ ٌَُ وجتٖ ػ٠ِ أٓٞجٍ 

٣٘ٚ هى ال ٣ٌل٢ ُكلع قن جُرحتغ ك٢ جْط٤لحء جُػٖٔ، كوى نُٞٚ جُٔشٍع ػٔحٗحش نحطس ٢ٛ ٓى
 قن جالٓط٤حَ ٝجُكن ك٢ قرّ جُٔر٤غ. 

 جُلٍع جُػح٢ٗ                                             

 قن جالٓط٤حَ ػ٠ِ جُؼ٤ٖ جُٔر٤ؼس                                 
٣طٔطغ ذٜح جُرحتغ ُِكظٍٞ ػ٠ِ جُػٖٔ ِٝٓكوحضٚ ٓح هٌٍٙ جُٔشٍع ٖٓ  ٖٓ أْٛ جُؼٔحٗحش جُط٢  

قن جٓط٤حَ ػ٠ِ جُٔر٤غ ٣هُٞٚ جْط٤لحء قوٚ ذحأل٣ُٞٝس ػ٠ِ ؿ٤ٍٙ ٖٓ جُىجت٤ٖ٘. ٝهى ٌجػ٠ 

جُٔشٍع ك٢ يُي إٔ جُرحتغ ٛٞ طحقد جُلؼَ ك٢ ونٍٞ جُٔر٤غ ك٢ يٓس جُٔشط١ٍ، ًُُٝي 
قوٚ ٖٓ ه٤ٔس جُٔر٤غ. ُِٝرحتغ ًٛج جالٓط٤حَ ْٞجء ًحٕ ٣ٌٕٞ ٖٓ جُؼىٍ ٓ٘كٚ جأل٣ُٞٝس ك٢ جْط٤لحء 

، جُٔر٤غ ٓ٘وٞال 
(3)

ج.   ٌ أّ ػوح
(1)

ٝذهظٞص جالٓط٤حَ ػ٠ِ جألٓٞجٍ جُٔ٘وُٞس كاٗٚ ٣ٍو ػ٠ِ ًَ  

                                                

وٌجْس ٓطوحذِس ٓغ  –ػوى جُر٤غ  –جُىًطٌٞ ػرى جٍُقٖٔ جقٔى ؾٔؼٚ جُكالُشس/ جُٞؾ٤ُ ك٢ شٍـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جألٌو٢ٗ  -3

 .2005جُطرؼس جأل٠ُٝ  –وجٌ ٝجتَ ُِ٘شٍ  512جُلوٚ جإلْال٢ٓ ٝجُوٞج٤ٖٗ جُٔى٤ٗس جُؼٍذ٤س ص 

)... ق٤ع إٔ ج٤ُُٔٔ  ٝج١ًُ ؾحء ك٤ٚ 18/6/1970ل ك٢ جُٔإٌ 970 –ـ  – 579ْ هٍجٌ ٓكٌٔس جُط٤٤ُٔ جُؼٍجه٤س جٍُٔه -1

ط٘ل٤ً جُؼ٢٘٤ ٌٓٔ٘ ح ٤ُّٝ ٓٓطك٤ال  ُػ٤ِٚ هى ؽِد ٖٓ جُٔى٣ٖ ض٘ل٤ً جُطُجٓٚ ض٘ل٤ً ج ػ٤٘٤ ح ٝهى أًٌٗٙ ذحُو٤حّ ذط٘ل٤ً ئُطُجٓٚ ًٝحٕ ج

جُط٘ل٤ً ئٌٛحم ُِٔى٣ٖ، ًُُي كإ جُٔى٣ٖ ج٤ُُٔٔ ٓؿرٍ ػ٠ِ قٓد ؽر٤ؼس جالُطُجّ ٝجُْٞحتَ جُالَٓس ًُٜج جُط٘ل٤ً ٤ُّٝ ك٢ ًٛج 

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ٣ٌٕٝٞ جُكٌْ ج٤ُُٔٔ ئي هؼ٠  246ض٘ل٤ً جُطُجٓٚ ض٘ل٤ً ج ػ٤٘٤ ح ذكٌْ جُوحٕٗٞ ٣ٝكٌْ جُوحػ٢ جْط٘حو ج ُِٔحوز 

 .23ذًُي ٓٞجكو ح ُِوحٕٗٞ ... جُم(. جُوحػ٢ ؾحْْ ؾُجء ؾحكٍ جُٔظىٌ جُٓحذن ص

ٓح ٣ٓطكن ُرحتغ جُٔ٘وٍٞ ٖٓ جُػٖٔ ِٝٓكوحضٚ ٣ٌٕٞ ُٚ قن  -1ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ ) 1376وز ض٘ض جُٔح -2

ح ٓح وجّ ٓكطلظ ح ذًجض٤طٚ. ًٝٛج وٕٝ ئنالٍ ذحُكوٞم جُط٢ ًٓرٜح جُـ٤ٍ قٖٓ ج٤ُ٘س   ٔ جٓط٤حَ ػ٠ِ جُٔر٤غ ٣ٝرو٠ قن جالٓط٤حَ هحت

رس ٓرحشٍز ُٔح ضوىّ يًٍٙ ٖٓ ٣ٌٕٝٞ قن جالٓط٤حَ ًٛج ضح٤ُ ح ك٢ جٍُٔض -٣2س. ٝٓغ ٍٓجػحز جألقٌحّ جُهحطس ذحُوؼح٣ح جُطؿحٌ

جالٓط٤حَ ئال أٗٚ ١ٍٓ٣ ك٢ قن جُٔإؾٍ ٝطحقد جُل٘ىم ئيج غرص أٜٗٔح ًحٗح ٣ؼِٔحٕ ذٚ ٝهص ٝػغ جُٔر٤غ ك٢ جُؼ٤ٖ  قوٞم

 جُٔإؾٍز أٝ جُل٘ىم(.
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جُٔر٤غ، أٝ ضِق، ٣ٍو  ٓحٍ ٓ٘وٍٞ ٝٓرحع، ذشٍؽ إٔ ٣ظَ ٓكطلظ ح ذًجض٤طٚ، كايج َجٍ جُشة

جالٓط٤حَ ػ٠ِ ٓرِؾ جُطؼ٣ٞغ ج١ًُ قَ ٓكِٚ. ًٔح أٗٚ ال ٣طوٌٍ ذظلس ٓطِوس ػ٠ِ ًَ ٓحٍ 

ٓ٘وٍٞ ٝٓرحع، ٝئٗٔح ٣هٍؼ ٖٓ ٗطحهٚ ٓح ٣طؼِن ذحُوؼح٣ح جُطؿح٣ٌس، ٝجٗطوحٍ ٤ٌِٓس جُش٢ء ئ٠ُ 
ئ٤ُٚ.ق٤حَز شهض غحُع قٖٓ ج٤ُ٘س، ٝك٢ قحُس ئكالِ جُشح١ٌ ئيج ٓح ؾٍٟ ض٤ِْٓ جُش٢ء 

(2)
 

                                    

 
 

 جُلٍع جُػحُع

 قن جُرحتغ ك٢ قرّ جُٔر٤غ
ُِرحتغ جُكن ك٢ قرّ جُٔر٤غ قط٠ ٣ىكغ ئ٤ُٚ جُٔشط١ٍ ؾ٤ٔغ جُػٖٔ جُكحٍ. ٝجُكٌْ أػالٙ ٣طرن   

قط٠ ُٝٞ ًحٕ جُٔر٤غ ؾِٔس أش٤حء ذ٤ؼص طلوس ٝجقىز ْٞجء ٢ْٔ جُػٖٔ ٌَُ ٜٓ٘ح، أٝ ٢ْٔ 

يج ًحٕ جُػٖٔ ًِٚ، أٝ ذؼؼٚ، ٓٓطكن جألوجء ك٢ جُكحٍ ٝضأنٍ جُٔشط١ٍ ك٢ وكغ ٓح ٛٞ ؾِٔس. كا
ٓٓطكن ٖٓ جُػٖٔ، ًحٕ ُِرحتغ إٔ ٣كرّ جُٔر٤غ ػٖ جُٔشط١ٍ كال ٣ِٓٔٚ قط٢ ٣ٓطٞك٢ ٓح ٛٞ 

ٓٓطكن ُٚ.
(3)

  
٣ٝطٍضد ػ٠ِ يُي أٗٚ ئيج ذحع شهض ٥نٍ ػش٣ٍٖ ٤ًٍْ ح ذأٌذؼس وٗح٤ٍٗ ٝجضلوح إٔ ٣ىكغ 

ج ٝإٔ ٣ىكغ جُ٘ظق جُرحه٢ ذؼى غالغس أشٍٜ كىكغ جُٔشط١ٍ غالغ٤ٖ جُٔشط١ٍ   ٌ ٗظق جُػٖٔ كٞ

ج ٖٓ جُػٖٔ جُٔؼؿَ، كإ ُِرحتغ إٔ ٣كرّ جٌٍُج٢ْ ؾ٤ٔؼ ح ئ٠ُ إٔ ٣ٓطٞك٢ جُىٗح٤ٍٗ جُؼشٍز   ٌ و٣٘ح
جُكحُس ٖٓ جُػٖٔ. ٝجُؼِس ك٢ ئػطحء قن جُكرّ ُِرحتغ ٢ٛ ٌؿرس جُٔشٍع ك٢ جُط٣ٞٓس ذ٤ٖ 

ر٤غ ٖٓ ػوٞو جُٔؼحٝػس، ٝجُطؼٜى ذط٤ِْٓ جُٔر٤غ ٣وحذَ جُطؼٜى ذىكغ جُػٖٔ، كايج ُْ جُٔطؼحهى٣ٖ. كحُ

٣وْ جُٔشط١ٍ ذىكغ جُػٖٔ ك٤ٔط٘غ ػ٤ِٚ ئؾرحٌ جُرحتغ ػ٠ِ جُط٤ِْٓ، نحطس ٝإٔ ك٢ ض٤ِْٓ جُرحتغ 
ُِٔر٤غ ٓهحؽٍز أًرٍ ٖٓ جُٔهحؽٍز جُط٢ ضكظَ ٗط٤ؿس ُىكغ جُٔشط١ٍ جُػٖٔ. ئي ئٕ جُٔشط١ٍ 

ٌ ح  ُِٔر٤غ ذٔؿٍو ػوى جُر٤غ، ذ٤٘ٔح جُرحتغ ال ٣ؼى ْٟٞ وجت٘ ح ذحُػٖٔ.٣ظرف ٓحُ
(4)

  

٣ٝالقع إٔ قن جُرحتغ ك٢ قرّ جُٔر٤غ قط٠ ٣ٓطٞك٢ جُػٖٔ، ال ٣ٍُٝ قط٠ ُٞ هَىّ جُٔشط١ٍ 
ٌٛ٘ ح، أٝ ًلحُس ذحُػٖٔ،
(5)

ألٕ جُرحتغ ٣طِد قو ح ٝجؾد جألوجء كال ٣ٌل٤ٚ إٔ ٣وىّ ُٚ جُٔشط١ٍ  

. أٓ ح ئيج ًحٕ جُػٖٔ ٓإؾال  ك٢ ػوى جُر٤غ، أٝ ٌػ٢ جُرحتغ ذطأؾ٤ِٚ ذؼى جُر٤غ، كاٗٚ ٌٛ٘ ح، أٝ ًل٤ال 

ال ٣ٓطط٤غ قرّ جُٔر٤غ ئيج ًحٕ جُط٤ِْٓ ٝجؾر ح كٌٞ جُؼوى، أٝ ك٢ جُلطٍز ذ٤ٖ جٗؼوحو جُؼوى ٝقٍِٞ 
جُػٖٔ، ذَ ٣ُِّ ذط٤ِْٓ جُٔر٤غ ػ٠ِ جُٔشط١ٍ ٝال ٣طحُرٚ ذحُػٖٔ هرَ قٍِٞ أؾِٚ ٝئال جٗطل٠ 

ٖٓ جُطأؾ٤َ.جُـٍع 
(6)

ئال إٔ ٖٓ جُلوٜحء ٖٓ ٣ٍٟ أٗٚ ئيج أٝك٠ جُٔشط١ٍ ؿحُر٤س جُػٖٔ، ُْٝ  

                                                

٣ٓطكن ُرحتغ جُؼوحٌ أٝ ٓلٍؿٚ ٖٓ جُػٖٔ ِٝٓكوحضٚ ُٚ قن  ٓح -1ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ ) 1378ض٘ض جُٔحوز  -3

٣ٝؿد يًٍ قن جالٓط٤حَ ك٢ ْؿَ ٓى٣ٍ٣س جُطٓؿ٤َ جُؼوح١ٌ، ٝضٌٕٞ ٍٓضرطٚ ٖٓ  -2جٓط٤حَ ػ٠ِ جُؼوحٌ جُٔر٤غ أٝ جُٔلٍؽ. 

 ٝهص جُطٓؿ٤َ.(

 .428جُىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -2

)ُىٟ جُطىه٤ن ٝجُٔىجُٝس ٖٓ هرَ ك٤ٚ:  ٝج١ًُ ؾحء 12/3/1958ل ك٢ جُٔإٌ 57 -2573هٍجٌ ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم جٍُٔهْ  -3

ٝؾى إٔ جُرحتؼ٤ٖ هى أظٍٜج أٓحّ جُٔكٌٔس ج٤ُُٔٔ قٌٜٔح جْطؼىجوٛٔح ُط٘ل٤ً جُؼوى ٝض٤ِْٓ جُٔر٤غ  –ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُٔكٌٔس جُط٤٤ُٔ 

ٝق٤ع ُْ ٣ػرص جُٔشط١ٍ ض٤ِْٓ جُػٖٔ ُِرحتؼ٤ٖ ج٣ُ٤ُٖٔٔ أٝ جُٔؼوٞو ػ٤ِٚ، ئيج ِْْ جُٔشط١ٍ ٝٛٞ ج٤ُُٔٔ ػ٤ِٚ ُٜٔح غٖٔ جُٔر٤غ، 

ئ٣ىجػٚ ُىٟ ًحضد جُؼىٍ، ٝق٤ع ُْ ٣ػرص ٖٓ ؾٜس أنٍٟ جٓط٘حع جُرحتؼ٤ٖ ػٖ ض٤ِْٓ جُٔر٤غ ُِٔشط١ٍ ذَ أٜٗٔح أظٍٜج 

ْ ج٤ُُٔٔ ٓهحُل ح جْطؼىجوٛٔح ُط٤ِٓٔٚ ُٚ ػ٘ى وكؼٚ جُػٖٔ، كٌحٕ ٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضٍو وػٟٞ ج٤ُُٔٔ ػ٤ِٚ ًُُي ٣ٌٕٞ جُكٌ

 ألقٌحّ جُوحٕٗٞ هٌٍ ٗوؼٚ(.

 .150جُىًطٌٞ ْؼ٤ى ٓرحٌى ٝجُىًطٌٞ ؽٚ جُٔال ق٣ٞش ٝجُىًطٌٞ طحقد ػر٤ى جُلطال١ٝ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -4

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ )ٝئػطحء جُٔشط١ٍ ٌٛ٘ ح أٝ ًل٤ال  ذحُػٖٔ جُكحٍ ال  577ٖٓ جُٔحوز  2ض٘ض جُلوٍز  -5

 ن جُكرّ(.٣ٓوؾ ق

 .159جُىًطٌٞ ؾؼلٍ جُلؼ٢ِ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -6
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٣طرَن ك٢ يٓطٚ ئال ؾُء ٤ٓ٣ٍ ٝه٤َِ جأل٤ٔٛس ٖٓ جُػٖٔ جألؾٔح٢ُ، ًٝحٕ جُٔر٤غ ٓٔح ال ٣ؼحٌ 

ذحُطؿُتس، كاٗٚ ال ٣ٌٕٞ ُِرحتغ ئال جقطرحِ ؾُء ٖٓ جُٔر٤غ ٝذٔح ٣ط٘حْد ٝجُػٖٔ جُٔطٍطى ُٚ ك٢ 

ُٔشط١ٍ، ٝال ٣ؿَٞ ُٚ جقطرحِ ؾ٤ٔغ جُٔر٤غ، ألٕ جُوٍٞ ذهالف يُي ك٤ٚ ضؼٓق ك٢ يٓس ج
جْطؼٔحٍ جُكن، ئال ئيج أغرص جُرحتغ إٔ ضل٣ٍن جُظلوس ٣ِكن ذٚ جُؼٌٍ، كؼ٘ىتً ٣ٍؾف جُوحػ٢ 

ٓظِكطٚ ػ٠ِ ٓظِكس جُٔشط١ٍ.
(1)

ٝػ٠ِ يُي كاٗٚ ال ٣ػرص ُِرحتغ جُكن ك٢ قرّ جُٔر٤غ ئيج  

حٕ ض٤ِْٓ جُٔر٤غ ٝجؾر ح هرَ قٍِٞ جألؾَ جُٔطلن ػ٤ِٚ ُىكغ جُػٖٔ. ئال ك٢ ًحٕ جُػٖٔ ٓإؾال  ًٝ
 جُكحالش جُطح٤ُس: 

: ئيج أػؼق جُٔشط١ٍ جُطأ٤ٓ٘حش جُط٢ هىٜٓح ػٔحٗ ح ُط٘ل٤ً جُطُجٓٚ ذىكغ جُػٖٔ. ئي ٣ٓوؾ أٝال  

جألؾَ جُٔٔ٘ٞـ ُٚ ٣ٝظرف جُػٖٔ قحال  ك٢ ًٛٙ جُكحُس.
(2)

ٝض٘طرن ًٛٙ جُكحٍ قط٠ ُٞ ًحٗص  
جُطأ٤ٓ٘حش هى أػط٤ص ذؼوى القن، أٝ ذٔوطؼ٠ جُوحٕٗٞ، ًٝٛج ٓح ُْ ٣إغٍ جُىجتٖ )جُرحتغ( إٔ 

٣طحُد ذطٌِٔس جُطأ٤ٓ٘حش. أٓح ئيج ًحٕ ئػؼحف جُطأ٤ٓ٘حش ٣ٍؾغ ئ٠ُ ْرد ال ونَ إلٌجوز جُٔى٣ٖ 

ك٤ٚ، كإ جألؾَ ٣ٓوؾ ٓح ُْ ٣وىّ جُٔى٣ٖ )جُٔشط١ٍ( ُِرحتغ ػٔحٗ ح ًحك٤ ح.
(3)

ٓح ٣ؼ٢٘ أٗٚ  
ِٔشط١ٍ جُوىٌز ػ٠ِ إٔ ٣طلحوٟ قرّ جُٔر٤غ ئٕ ٛٞ هىّ ًل٤ال  ٣و١ٞ ذٚ جُطأ٤ٓ٘حش، أٝ ٣ػرص ذٚ ُ

ًٍُٓٙ ك٢ وكغ جُػٖٔ، كحٌُلحُس ذحػطرحٌٛح ػٔحٗ ح ضَٔ٘غ ْوٞؽ جألؾَ كال ٣ٌٕٞ جُػٖٔ قحال  
ٝذحُطح٢ُ ال ٣ػرص قن جُرحتغ ك٢ قرّ جُٔر٤غ. ٝجُؼِس ك٢ ًٛج جُكٌْ، ٢ٛ إٔ جألؾَ جُٔٔ٘ٞـ 

شط١ٍ ٣ٓوؾ ئيج أػؼق ذلؼِٚ ٓح أػط٠ ٖٓ ضأ٤ٓ٘حش ػٔحٗ ح ُط٘ل٤ً جُطُجٓٚ ذىكغ جُػٖٔ، ُِٔ

، ٣ٝؼٞو ُِرحتغ جُكن ك٢ قرّ جُٔر٤غ قط٠ ٣ٓطٞك٤ٚ. ك٤ظرف جُػٖٔ قحال 
(4)

 
: ئػٓحٌ جُٔشط١ٍ ذشٌَ ٣ٞشي ٓؼٚ إٔ ٣ؼ٤غ جُػٖٔ ػ٠ِ جُرحتغ. ٣ٝشطٍؽ ك٢ ًٛٙ جُكحُس غح٤ٗ ح

ح إٔ إٔ ٣ٌٕٞ جإلػٓحٌ ال قو ح ػ٠ِ  ئذٍجّ ػوى جُر٤غ. ٣ٝٓطط٤غ جُٔشط١ٍ ك٢ ًٛٙ جُكحُس أ٣ؼ 

٣طلحوٟ قرّ جُٔر٤غ ئٕ ٛٞ هىّ ًل٤ال  ٣ٔ٘غ ْوٞؽ جألؾَ كال ٣ٌٕٞ جُػٖٔ قحال  ٝذحُطح٢ُ ال ٣ػرص 
قن جُرحتغ ك٢ قرّ جُٔر٤غ.
(5)

 

ٓ ح.غحُػ ح : ٓٞش جُٔشط١ٍ ٓلِ
(6)

ٔر٤غ ٣ٝشطٍؽ  ُططر٤ن ًٛٙ جُكحُس أال ٣ٌٕٞ جُٔشط١ٍ هى هرغ جُ 

ٓ ح ُْٝ ٣ٌٖ جُٔشط١ٍ هى هرغ جُٔر٤غ، أٝ جُ ٔر٤غ أٝ وكغ جُػٖٔ كايج ضكون ٓٞش جُٔشط١ٍ ٓلِ
وكغ جُػٖٔ، ًحٕ ُِرحتغ إٔ ٣كرّ جُٔر٤غ ئ٠ُ إٔ ٣ٓطٞك٠ جُػٖٔ، ٝيُي ألٕ جألؾَ جُٔٔ٘ٞـ 

ُِٔشط١ٍ ٣ٓوؾ ذٔٞضٚ ك٤طؼؿَ ذًُي جُػٖٔ ٣ٝؼٞو ئ٤ُٚ قوٚ ك٢ قرّ جُٔر٤غ قط٠ ٣ٓطٞك٢ 

ٖٓ جُوحٕٗٞ  296ٕ جُػٖٔ ٓؼٔٞٗ ح ذطأ٤ٓ٘حش ػ٤٘٤س ضطر٤و ح ُكٌْ جُٔحوز جُػٖٔ، ئال ئيج ًح
جُٔى٢ٗ.
(7)

  

                                          

 جُلٍع جٍُجذغ
 قن جُرحتغ ك٢ كٓم جُر٤غ

                                                

 .518جُىًطٌٞ ػرىجٍُقٖٔ جقٔى ؾٔؼس جُكالُشس/ جُٔظىٌ جُٓحذن  -1

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ )ػ٠ِ أٗٚ ٣ؿَٞ ُِرحتغ إٔ ٣كرّ جُٔر٤غ قط٠ ُٞ ُْ  579( ٖٓ جُٔحوز 2ض٘ض جُلوٍز ) -2

ئيج ًحٕ جُٔشط١ٍ هى أػؼق ٓح هىٓٚ ٖٓ ضأ٤ٓ٘حش ُِٞكحء ذحُػٖٔ، أٝ ًحٕ ك٢ قحُس ئػٓحٌ  ٣كَ جألؾَ جُٔشطٍؽ ُىكغ جُػٖٔ،

 ٣ٞشي ٓؼٜح إٔ ٣ؼ٤غ جُػٖٔ ػ٠ِ جُرحتغ، ًٛج ٓح ُْ ٣وىّ جُٔشط١ٍ ًلحُس(.

 .223جُىًطٌٞز/ ٌجه٤س ػرى جُؿرحٌ ػ٢ِ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -3

 .223جُىًطٌٞز/ ٌجه٤س ػرى جُؿرحٌ ػ٢ِ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -4

 .160جُىًطٌٞ ؾؼلٍ جُلؼ٢ِ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -5

 ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ . 580جُٔحوز  -6

 .161جُىًطٌٞ ؾؼلٍ جُلؼ٢ِ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -7
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581ػحُؽ جُٔشٍع جُؼٍجه٢ أقٌحّ كٓم ػوى جُر٤غ ك٢ جُٔٞجو   
(1)

 ٝ582
(2)

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ  

ضٌٕٞ ضطر٤و ح ُوٞجػى جُلٓم جُٔوٌٍز ك٢ جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُالُطُجٓحش ٝذهحطس ٢ٛٝ ال ضؼىٝ إٔ 

. ٣ٝطؼف ٖٓ يُي أٗٚ ئيج ُْ ٣ٞف جُٔشط١ٍ ذحُطُجٓٚ ذىكغ جُػٖٔ، كاٗٚ ٣كن 178ٝ 177جُٔٞجو 
ُِرحتغ ؽِد كٓم ػوى جُر٤غ، ٣ٝؿد إٔ ال ٣ـ٤د ػٖ جُٔالقظس إٔ جُلٓم ال ٣ٍو ئال ػ٠ِ جُؼوٞو 

ؿحٗر٤ٖ، ٝذًُي ضهٍؼ جُؼوٞو جُرحؽِس ٖٓ ٗطحم ًٛج جٍُنظس قط٠ ٝئٕ جُظك٤كس جُُِٔٓس ُِ

ًحٕ ظحٍٛٛح ٣لٍع جُطُجٓحش ػ٠ِ ؽٍك٤ٖ.
(3)

ٝػ٠ِ يُي كحُلٓم ٝكو ح ُِوٞجػى جُؼحٓس هى  
 ٣ٌٕٞ جضلحه٤ ح، أٝ هؼحت٤ ح: 

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ )٣ؿَٞ جالضلحم ػ٠ِ إٔ جُؼوى ٣ؼطرٍ  178: ض٘ض جُٔحوز جُلٓم جالضلحه٢

ح ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ وٕٝ قحؾس ئ٠ُ قٌْ هؼحت٢ ػ٘ى ػىّ جُٞكحء ذحالُطُجٓحش جُ٘حشثس ػ٘ٚ، ٓلٓٞن  
ًٝٛج جالضلحم ال ٣ؼل٢ ٖٓ جإلػًجٌ ئال ئيج جضلن جُٔطؼحهىجٕ طٍجقس ػ٠ِ ػىّ ػٌٍٝضٚ( ٝكو ح 

ح ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ ئيج  ًُٜج جُ٘ض كإ جُٔطؼحهى٣ٖ ٣ؿَٞ ُٜٔح جالضلحم ػ٠ِ إٔ ٣ؼطرٍ جُؼوى ٓلٓٞن 

قى جُٔطؼحهى٣ٖ ذط٘ل٤ً جُطُجٓٚ.أنَ أ
(4)

ًٝٛج جالضلحم ال ٣ؼل٢ ٖٓ جإلػًجٌ ج١ًُ ٣ٓرن جُلٓم. 
(5)

 
جُلٓم.
(5)

ح ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ وٕٝ قحؾس ئ٠ُ   أٓح ئيج جضلن جُٔطؼحهىجٕ ػ٠ِ إٔ جُؼوى ٣ؼطرٍ ٓلٓٞن 

قٌْ، أٝ ئػًجٌ، ئيج أنَ أقى جُٔطؼحهى٣ٖ ذط٘ل٤ً جُطُجٓٚ، كحُشٍؽ جُلحْم ٛ٘ح ٝطَ ئ٠ُ أػ٠ِ 
ح وٕٝ قحؾس  وٌؾحش جُوٞز، كايج ُْ ٣ل٢ جُٔشط١ٍ ذحُػٖٔ ك٢ جُٔٞػى جُٔكىو جػطرٍ جُؼوى ٓلٓٞن 

ًجٌ.ئ٠ُ ئػ
(6)

ٝئيج ٗحَع جُٔشط١ٍ ك٢ جُشٍؽ جُلحْم جُظ٣ٍف كاٗٚ ال ٣ٌٕٞ أٓحّ جُرحتغ ئال ٌكغ  

                                                

ئيج ُْ ٣ىكغ جُٔشط١ٍ جُػٖٔ ػ٘ى جْطكوحهٚ أٝ أنَ ذحالُطُجٓحش  -1ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ ) 581ض٘ض جُٔحوز  -1

٣ٝطؼ٤ٖ جُكٌْ  -2جُط٢ ٗشأش ػ٘ى ػوى جُر٤غ، كحُرحتغ ذحُه٤حٌ ئٓح إٔ ٣ُِّ جُٔشط١ٍ ذحُط٘ل٤ً ٝئٓح إٔ ٣طِد كٓم جُر٤غ. جألنٍٟ 

ج ئيج ؽِد جُرحتغ يُي ًٝحٕ ٜٓىو ج إٔ ٣ؼ٤غ ػ٤ِٚ جُٔر٤غ ٝجُػٖٔ، كايج ُْ ٣ٌٖ ٜٓىو ج ذًُي ؾحَ ُِٔكٌٔس إٔ ض٘ظٍ   ٌ ذحُلٓم كٞ

ح ُِظٍف ػ٠ِ إٔ ٣ىكغ جُٔشط١ٍ جُلٞجتى جُوح٤ٗٞٗس ئيج ُْ ٣طلن ػ٠ِ كٞجتى أنٍٟ، كايج جٗوؼ٠ جُٔشط١ٍ ئ٠ُ أؾَ ضوىٌ ٓىضٚ ضرؼ  

 جألؾَ وٕٝ إٔ ٣ىكغ جُٔشط١ٍ جُػٖٔ ٝؾد جُكٌْ ذلٓم جُر٤غ وٕٝ ئٗظحٌ جُٔشط١ٍ ئ٠ُ أؾَ آنٍ(.

ضِوحء ٗلٓٚ ػ٘ى ػىّ ه٤حّ  ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ػ٠ِ أٗٚ )ئيج جشطٍؽ جُرحتغ إٔ ٣لٓم جُر٤غ ٖٓ 582ض٘ض جُٔحوز  -2

جُٔشط١ٍ ذىكغ جُػٖٔ ك٢ ج٤ُٔؼحو جُٔكىو، ًحٕ ُِٔشط١ٍ ٓغ يُي إٔ ٣ىكغ جُػٖٔ ذؼى جٗوؼحء ج٤ُٔؼحو ٓح وجّ ُْ ٣ؼًٌ، ئال ئيج ٗض 

 ؾَ(.أ أ١جُٔشط١ٍ  فك٢ جُؼوى ػ٠ِ إٔ جُلٓم ٣وغ وٕٝ ئػًجٌٙ ٝك٢ ًَ جألقٞجٍ ال ٣ؿَٞ ُِٔكٌٔس إٔ ضٔ٘

)ئٕ جُؼوى جُرحؽَ ك٢ قٌْ جُٔؼىّ ٝج١ًُ ؾحء ك٤ٚ:  1996جُٔى٤ٗس / / ج٤ُٜثس140ه٤ِْ ًٌٞوْطحٕ جٍُٔهْ هٍجٌ ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ ئ -3

أطال  ٝال ٣كن ؽِد جُلٓم، ألٕ جُلٓم ئٗٔح ٣ٌٕٞ ك٢ جُؼوٞو جُظك٤كس جُُِٔٓس ُِؿحٗر٤ٖ ئيج ُْ ٣ٞف أقى جُؼحهى٣ٖ ذٔح ٝؾد 

 .٢ٗ311 ٤ْى أقٔى/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص ؽ٤الُوحػ٢ ػ٤ِٚ ذحُؼوى. ق٤ع ٣ؿَٞ ذؼى جإلػًجٌ إٔ ٣طِد جُلٓم.( ج

)ُىٟ جُطىه٤ن ٝجُٔىجُٝس  ٝج١ًُ ؾحء ك٤ٚ: 17/3/2/1975جُٔإٌل ك٢  57/قوٞه٤س/352هٍجٌ ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم جٍُٔهْ  -4

ٝجُٔىجُٝس ٝؾى إٔ جُكٌْ ج٤ُُٔٔ طك٤ف ٝٓٞجكن ُِوحٕٗٞ ٖٓ ق٤ع جُ٘ط٤ؿس ٝيُي الضلحم جُطٍك٤ٖ ػ٠ِ جٗلٓحل جُؼوى ٝالضلحهٜٔح 

ج ػٖ ضؼ٤ٖٔ ج٤ُُٔٔ ػ٤ِٚ ػٖ ٓهحُلطٚ  ٠ِ450/112 ٓوىجٌ جُظ٘حو٣ن جُِٔٓٔس ٝغٜٔ٘ح. أٓح ٓكحُٝس ج٤ُُٔٔ إٔ ٣ٓطوطغ ػ  ٌ و٣٘ح

ُِشٍٝؽ، كـ٤ٍ طك٤ف، ًٝحٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣و٤ْ جُىػٟٞ جُٔطوحذِس ػ٤ِٚ ذٜح، ٝق٤ع أٗٚ ُْ ٣وْ جُىػٟٞ، ًُٜج هٌٍ ضظى٣ن جُكٌْ 

شًٍس جُطرغ 233جُؿُء جُػح٢ٗ ص  –ُٔكح٢ٓ ِْٔحٕ ذ٤حش/ جُوؼحء جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ج٤ُُٔٔ ك٤ٔح ٣ىػ٤ٚ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓهحُلحش(. ج

 .1962ٝجُ٘شٍ جأل٤ِٛس 

)ئٕ أ١ ػوى ئيج  ٝج١ًُ ؾحء ك٤ٚ:  25/2/1996ٔإٌل ك٢ جُ 1995/ج٤ُٜثس جُٔى٤ٗس/263هٍجٌ ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جإله٤ِْ جٍُٔهْ  -5

/ٓى٢ٗ.( جُوحػ٢ 177ف ج٥نٍ ذلٓم جُؼوى جْط٘حو ج ألقٌحّ جُٔحوز ٓح أٌجو أقى ؽٍك٤ٚ إٔ ٣لٓهٚ، ػ٤ِٚ ضٞؾ٤ٚ ئًٗجٌ ئ٠ُ جُطٍ

 .٢ٗ310 ٤ْى أقٔى/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص ؽ٤ال

) ُىٟ جُطىه٤ن ؾحء ك٤ٚ:  ٝج١ًُ 11/6/1964ل ك٢ جُٔإٌ 1964 –قوٞه٤س  – 622هٍجٌ ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم جٍُٔهْ  -1

إٔ ؽٍك٢ جُؼوى هى جضلوح ذٔٞؾد جُر٘ى جُٓحذغ ٓ٘ٚ إٔ ًَ ئنالٍ ذأ١ شٍؽ ٖٓ شٍٝؽ  16/4/1963ٝؾى ٖٓ جُؼوى جُٔإٌل ك٢ 

ٖٓ جُوحٕٗٞ  178جُؼوى ٣ؿؼَ جالضلحم الؿ٤ ح، ذىٕٝ قحؾس ئ٠ُ ئًٗجٌ ٢ٌْٔ، كٔػَ ًٛج جُشٍؽ ٣ظف جالضلحم ػ٤ِٚ ضطر٤و ح ُِٔحوز 

ؽٍك٢ جُؼوى ُْٝ ٣ٞف ذحُطُجٓحضٚ ؾحَ ُِطٍف ج٥نٍ أٓح إٔ ٣ٍجؾغ جُٔكٌٔس الْطظىجٌ قٌْ ذلٓهٚ، أٝ ى قجُٔى٢ٗ كايج أنَ أ

٣لٓم ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ، ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس جألن٤ٍز ٣ؿَٞ ُِطٍف ج٥نٍ ج١ًُ ٣طٔٓي ذروحء جُؼوى إٔ ٣ٍجؾغ جُٔكٌٔس الْطظىجٌ 

ٜح ك٢ جُؼوى ٝػ٠ِ ًٛج جُٞؾٚ جُوح٢ٗٞٗ جُظك٤ف أهحّ جُٔىػ٢ قٌْ ذروحءٙ ُُٝٝٓٚ ذؼى إٔ ٣ػرص ٝكحءٙ ذحُطُجٓحضٚ جُٔطلن ػ٤ِ

وػٞجٙ كٌحٕ ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضهٞع ك٢ ٓٞػٞػٜح ٝػ٠ِ ػٞء ٓح ٣طكون ُى٣ٜح ٖٓ ٝكحء جُٔىػ٢ الُطُجٓحضٚ، أٝ ئنالُٚ، 

ٓغ ألْٛ ضظىٌ قٌٜٔح كًٛحخ جُٔكٌٔس ئ٠ُ نالف يُي أنَ ذكٌٜٔح ًُج هٌٍ ٗوؼٚ... جُم(. جُوحػ٢ ؾحْْ ؾُجء ؾحكٍ جُؿح

 ٌ.ؽح/ ٌٓطرس ٣حو15ٓرحوب هؼحء ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم/ هْٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ/ جُؿُء جُػحُع/ جُطرؼس جُػح٤ٗس/ ص 



27 

ٌكغ وػٟٞ ذلٓم جُؼوى. ٝجُوحػ٢ ك٢ ًٛٙ جُىػٟٞ ال ٣ِٔي ئال ئطىجٌ قٌْ جُلٓم ض٘ل٤ً ج 

ُِشٍؽ جُظ٣ٍف ٣ٌٕٝٞ قٌٔٚ ًحشل ح ُِلٓم ال ٓ٘ش أ ُٚ.
(1)

  

٢ٗ ػ٠ِ أٗٚ )ك٢ جُؼوٞو جُُِٔٓس ُؿحٗر٤ٖ ئيج ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى 177: ض٘ض جُٔحوز جُلٓم جُوؼحت٢
ُْ ٣ٞف أقى جُؼحهى٣ٖ ذٔح ٝؾد ػ٤ِٚ ذحُؼوى ؾحَ ُِؼحهى ج٥نٍ ذؼى جإلػًجٌ إٔ ٣طِد جُلٓم ٓغ 

جُطؼ٣ٞغ ئٕ ًحٕ ُٚ ٓوطؼ٠، ػ٠ِ أٗٚ ٣ؿَٞ ُِٔكٌٔس إٔ ضُِ٘ظٍ جُٔى٣ٖ ئ٠ُ أؾَ، ًٔح ٣ؿَٞ 

 .(ه٤ِال  ذحُ٘ٓرس ُالُطُجّ ذؿِٔطٚ ى٣ُٖٜح إٔ ضٍكغ ؽِد جُلٓم، ئيج ًحٕ ٓح ُْ ٣ٞف ذٚ جُٔ
ٝػ٠ِ ًٛج جألْحِ كإ جُلٓم جُوؼحت٢ ٛٞ ج١ًُ ٣طْ ئيج ُْ ٣ٞؾى جضلحم ٣٘ظْ جُلٓم، أٝ ئيج  

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ، ئيٕ  177ٝؾى جضلحم جٗطٟٞ ػ٠ِ ٓؿٍو ضٍو٣ى ُألقٌحّ جُٞجٌوز ك٢ جُٔحوز 

ٓم جُوؼحت٢ ك٢ ػوى جُر٤غ، ئال ئٗٚ كحُوٞجػى جُؼحٓس ك٢ جُلٓم جُوؼحت٢ ٢ٛ جُٔطروس ػ٠ِ جُل
٣ٓطٞؾد ٓؼٍكس ٓط٠ ٣طٞؾد جُلٓم ٤ًٝق ٣ٌٕٞ ٝآغحٌٙ ْٝ٘ر٤ٖ ًَ ٝقىجز ٖٓ ًٛٙ جُكحالش 

 ك٢ كوٍز ٓٓطوِس.

: ٓط٠ ٣ؿَٞ كٓم جُر٤غ ُؼىّ جُٞكحء ذحُػٖٔ: ئيج ًحٕ جُػٖٔ ٓٓطكن جألوجء ٝضهِق جُٔشط١ٍ  أٝال 
٣ىكغ جُٔشط١ٍ جُػٖٔ ذؼى جإلػًجٌ، ؾحَ ُِرحتغ  ػٖ جُٞكحء ذٚ، ٝؾد ػ٠ِ جُرحتغ ئػًجٌٙ كايج ُْ

إٔ ٣ٍكغ وػٟٞ ػ٠ِ جُٔشط١ٍ ٣طِد ك٤ٜح كٓم جُر٤غ ٓغ جُطؼ٣ٞغ، ئٕ ًحٕ ُٚ ٓوطؼ٠. 
٣ٌٝل٢ ُؿٞجَ ؽِد جُلٓم إٔ ٣طهِق جُٔشط١ٍ ػٖ وكغ جُػٖٔ ًِٚ، أٝ ذؼؼٚ، أٝ إٔ ٣طهِق 

جُلٞجتى ُْٝ ٣ىكؼٜح  ػٖ وكغ جُلٞجتى ٝقىٛح، ًٔح ئيج ًحٕ جُػٖٔ ُْ ٣كَ أؾِٚ ٌُٖٝ قِص

 ،جُٔشط١ٍ. ٣ٝٓط١ٞ إٔ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ج١ًُ ضهِق جُٔشط١ٍ ػٖ وكؼٚ ًِٚ، أٝ ذؼؼٚ، ٌأِ ٓحٍ
ح  ٔ أٝ ٍٓضر ح ٓىٟ جُك٤حز. ١ٍٓ٣ٝ ًٛج جُكٌْ ػ٠ِ ٓظٍٝكحش جُر٤غ ألٜٗح ِٓكوس  ،أٝ ئ٣ٍجو ج وجت

 ذحُػٖٔ. 

وٍٞ، ٣ٝٓط١ٞ ًًُي ك٢ ٣ٝؿَٞ ؽِد جُلٓم ك٢ ًَ ذ٤غ، ٣ٝٓط١ٞ ك٢ يُي ذ٤غ جُؼوحٌ ٝذ٤غ جُٔ٘
جُلٓم جُوؼحت٢ إٔ ٣ٌٕٞ جُر٤غ ٓى٤ٗ ح، أّ ضؿح٣ٌ ح، ؿ٤ٍ أٗٚ ك٢ جُر٤غ جُطؿح١ٌ ٣ىنَ جُطو٤ٖ٘ 

جُطؿح١ٌ ضؼى٣الش ػ٠ِ قن جُرحتغ ك٢ جُلٓم جُوؼحت٢ ك٢ قحُس ئكالِ جُٔشط١ٍ، ٣ٝؿد قط٠ 

ٝ ٓٓطؼى ج ُِو٤حّ ٣ؿَٞ ؽِد جُلٓم إٔ ٣ٌٕٞ جُرحتغ هى هحّ ذحُطُجٓحضٚ جُ٘حشثس ٖٓ ػوى جُر٤غ، أ
ذٜح.
(2)

   

ال ٣وغ كٓم جُر٤غ ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ، ذَ ال ذى ٖٓ ٌكغ وػٟٞ ٝطىٌٝ قٌْ ذحُلٓم، ًٝٛج  غح٤ٗ ح:

٘ش أ ُِلٓم،  ُٓ ٛٞ جُلٍم ذ٤ٖ جُلٓم جُوؼحت٢ ٝجُلٓم جالضلحه٢، كل٢ جُلٓم جُوؼحت٢ ٣ٌٕٞ جُكٌْ 
ٖٝٓ غْ ضؼطرٍ جُٔطحُرس ذحُلٓم جُوؼحت٢ ٖٓ أػٔحٍ جُطظٍف ك٤ؿد إٔ ضطٞجكٍ أ٤ِٛس جُطظٍف 

ط٠ ٣وّٞ ذًٜٙ جُٔطحُرس، كايج ٌكغ جُٞط٢ وػٟٞ ذحُلٓم ذىٕٝ ئيٕ جُٔكٌٔس ًحٗص ك٢ جُرحتغ ق

ج ُِلٓم ال ٓ٘شث ح ُٚ،   ٌ جُىػٟٞ ؿ٤ٍ ٓورُٞس، أٓح ك٢ جُلٓم جالضلحه٢ كإ جُكٌْ ٣ٌٕٞ ٓوٍ
ٝضؼطرٍ جُٔطحُرس ذحُلٓم ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٖٓ أػٔحٍ جإلوجٌز ٣ٓطط٤غ إٔ ٣وّٞ ذٜح جُٞط٢ وٕٝ 

ئيٕ ٖٓ جُٔكٌٔس.
(3)

  

ح ػ٠ِ جُوحػ٢. كِٚ إٔ ٣ٔ٘ف   ٔ َكط ُٓ ٝأذٍَ ٓح ٤ٔ٣ُ جُلٓم جُوؼحت٢ إٔ جُكٌْ ذلٓم جُر٤غ ٤ُّ 
جُٔى٣ٖ ِٜٓس ُِٞكحء ئيج جهطؼص جُظٍٝف يُي، ُٝٚ ٌكغ ؽِد جُلٓم ٝذظلس نحطس ئيج ًحٕ 

ٓح ُْ ٣ٞف ذٚ جُٔى٣ٖ ه٤َِ جأل٤ٔٛس ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ جالُطُجّ ك٢ ؾِٔطٚ، ٝئػطحء جُٔشط١ٍ أؾال  

٣هؼغ ُٔطِن جُِٓطس جُطوى٣ٍ٣س ُوحػ٢ جُٔٞػٞع. ُِٞكحء
(4)

كوى ٣ٍٟ أال ٓرٌٍ ُلٓم جُر٤غ ال  
                                                

 .316جُىًطٌٞ كح٣ُ جقٔى ػرى جٍُقٖٔ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -2

 .819ػرى جٍَُجم أقٔى ج١ٌُٜٞ٘ٓ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -3

 .822ص ػرى جٍَُجم أقٔى ج١ٌُٜٞ٘ٓ/ جُٔظىٌ جُٓحذن  -3

)ُىٟ جُطىه٤ن ظٍٜ إٔ ؾحء ك٤ٚ:  ٝج١ًُ 28/11/1956ك٢  جُٔإٌل 56 –ص  – 1957هٍجٌ ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم جٍُٔهْ  -4

إٔ جُطٍك٤ٖ هى ضظحوهح ػ٠ِ جُؼوى ج١ًُ ضؼٜى ذٔٞؾرٚ جُٔىػ٢ )ج٤ُُٔٔ ػ٤ِٚ( جُو٤حّ ذطؼ٤ٍٔ وج٣ٌٖ ٝجإلشٍجف ػ٠ِ ذ٘حتٜٔح ُوحء 
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٤ْٔح ئيج ًحٕ جُٔشط١ٍ هى وكغ أًػٍ جُػٖٔ، أٝ ًحٕ جُٔشط١ٍ ك٢ ظٍٝف ٤ْثس ٓ٘ؼطٚ ٖٓ وكغ 

جُػٖٔ. ٌُٖٝ ٣طٞهغ ضكٖٓ ًٛٙ جُظٍٝف ٣ٍْؼ ح ك٤ل٢ ذحُطُجٓٚ، ًٝٛٙ جُٔىز ٣وىٌٛح جُوحػ٢ 

ز ج٤ٍُٔٓز.٢ٛٝ ٓح ض٠ٔٓ ذ٘ظٍ
(1)

٣ٝكن ُِٔشط١ٍ إٔ ٣طٞه٠ جُلٓم، ئيج ػٍع جُٞكحء ذحُػٖٔ  
ج ُِرحتغ. ُِٝرحتغ إٔ   ٌ هرَ طىٌٝ جُكٌْ جُٜ٘حت٢، ٝيُي ٓح ُْ ٣ٌٖ جُٞكحء جُٔطأنٍ ٣ٓرد ػٍ

٣ؼىٍ هرَ جُكٌْ، ػٖ ؽِد جُلٓم ئ٠ُ ؽِد جُط٘ل٤ً. ًٔح إٔ ُٚ ئيج ذىأ ذطِد جُط٘ل٤ً إٔ ٣ؼىٍ 

ُلٓم.ػٖ ًٛج جُطِد ئ٠ُ ؽِد ج
(2)

  
ج٥غحٌ جُط٢ ضطٍضد ػ٠ِ كٓم جُر٤غ: جُكٌْ ذلٓم جُر٤غ ٣ؿؼِٚ ٣٘كَ ذأغٍ ٌؾؼ٢، ال ٖٓ  غحُػ ح:

ٝهص جُ٘طن ذحُكٌْ ككٓد، ذَ ٖٓ ٝهص ٗشٞء جُؼوى، ًٝٛج ال ٣طؼحٌع ٓغ ًٕٞ جُلٓم 

٘شث ح ُِلٓم ٣ٌٕٝٞ ُٚ ٓغ  ُٓ جُوؼحت٢ ٛٞ ٓ٘شة ال ٓوٌٍ. كال ٣ٞؾى ٓح ٣ٔ٘غ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ جُكٌْ 
ي أغٍ ٌؾؼ٢. ػ٤ِٚ ٣ؼطرٍ جُر٤غ ًإٔ ُْ ٣ٌٖ، ٣ٝؼحو ًَ شة ئ٠ُ ٓح ًحٕ ػ٤ِٚ هرَ جُر٤غ، كايج يُ

ج ٖٓ جُػٖٔ أٝ  ًحٕ جُٔشط١ٍ ضِْٓ جُٔر٤غ ٌوٙ ٛٞ ٝغٍٔجضٚ، ٝئيج ًحٕ جُرحتغ هى هرغ ؾُء 

أهٓحؽ ح ٖٓ جإل٣ٍجو جٍُٔضد ٓىٟ جُك٤حز، ٌو ٓحهرؼٚ ٓغ كٞجتىٙ ٖٓ ٣ّٞ جُورغ.
(3)

 
                                          

  ً  

                                                

ْ ح، ٝق٤ع إٔ يٛحخ ج٤ُُٔٔ ػ٤ِٚ ئ٠ُ نحٌؼ جُؼٍجم ُٔىز ٤ٓ٣ٍز ضطهِِٜح أ٣حّ جُؼ٤ى ال ٣ؼطرٍ ئنالال   أؾٍز ٓؼ٤٘س ذحػطرحٌٙ ٜٓ٘ى

ح ٝٓٞجكو ح ُِوحٕٗٞ(.ذطؼٜىٙ   ٝنحطس إٔ ج٤ُُٔٔ جُىػ٠ ػ٤ِٚ ُْ ٣وْ جُىػٟٞ ذطِد كٓم جُؼوى ... ػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ جُكٌْ ج٤ُُٔٔ طك٤ك 

 .13ص  -جُؿُء جُػحُع  –جُوحػ٢ ؾحْْ ؾُجء ؾحكٍ/ جُٔظىٌ جُٓحذن 

 .824ػرى جٍَُجم أقٔى ج١ٌُٜٞ٘ٓ/ جُٔظىٌ جُٓحذن ص  -1

 .433حذن ص جُىًطٌٞ دمحم قٖٓ هحْْ/ جُٔظىٌ جُٓ - 2

 .826ػرىجٍَُجم أقٔى ج١ٌُٜٞ٘ٓ/جُٔظىٌ جُٓحذن/ ص  -3
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 جُهحضٔس

ك٢ نطحّ ًٛج جُركع ٖٝٓ نالٍ ئؽالػ٢ ػ٠ِ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔظحوٌ جُهحطس ذٔٞػٞػٚ،   

 -ٝجإلؽالع ػ٠ِ جُر٘ٞو جُوح٤ٗٞٗس ذظىوٙ، ضٞطِص ئ٠ُ جُ٘طحتؽ ٝجُطٞط٤حش جُطح٤ُس:

 -جُ٘طحتؽ: 
ٓطلوس ػ٠ِ إٔ جالُطُجٓحش جُؼحٓس جُط٢ ضوغ ػ٠ِ ػحضن جُٔشط١ٍ  وٞج٤ٖٗ جُٔى٤ٗسئٕ أؿِد جُ: أٝال  

ْ جُٔر٤غ، ئال إٔ يُي ال ٣ٔ٘غ ٖٓ إٔ ضٌٕٞ ٢ٛ جُطُجٓٚ ذىكغ جُػٖٔ ٝوكغ ٓظح٣ٌق جُر٤غ ٝضِٓ  

ٛ٘حُي ٗظٞص هح٤ٗٞٗس أٝ شٍٝؽ جضلحه٤س ضلٍع جُطُجٓحش أنٍٟ ػ٠ِ ػحضن جُٔشط١ٍ ٢ٛٝ 
ُهحطس ٝضلٍع هحٗٞٗ ح أٝ ٣طلن ػ٤ِٜح ُـح٣حش ٓطلٍهس جُط٢ ٣ٌٖٔ  ض٤ٔٓطٜح ذحُطُجٓحش جُٔشط١ٍ ج

 ٛىكٜح قٔح٣س جألؽٍجف جألنٍٟ ك٢ ػوى جُر٤غ.

حطس ذحُطُجٓحش جُٔشط١ٍ ك٢ ػوى جُر٤غ ٤ُٓص ٓطؼِوس ذحُ٘ظحّ ُوح٤ٗٞٗس جُهٕ جُ٘ظٞص ج: ئغح٤ٗ ح
 جُؼحّ. ك٤ٌٕٞ ألؽٍجف جُؼوى إٔ ٣طلوٞج ػ٠ِ نالف أقٌحّ ضِي جُ٘ظٞص.

  -جُطٞط٤حش: 

جُػٖٔ ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ ذشٌَ ٝجػف ػ٠ِ أٗٚ" ٓرِؾ ٖٓ ضؼ٣ٍق ٣طْ : ٍٟٗ إٔ أٝال  
٤ُطْ جُوؼحء ػ٠ِ جإل٣كحء ج١ًُ ٣طرحوٌ ًُِٖٛ ٖٓ هٍجءز  .أْٞز ذحُوٞج٤ٖٗ جُكى٣ػس جُ٘وٞو" ال ؿ٤ٍ

ٓح ٣ٌٕٞ ذىال  ُِٔر٤غ ٣ٝطؼِن " ًٞٗٚ جُط٢ ػٍكص جُػٖٔ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ، 526ٗض جُٔحوز 

ٝٛٞ ٓح ٣ٞق٢ ذؿٞجَ إٔ ٣ٌٕٞ جُػٖٔ ش٤ث ح ٓػ٤ِ ح ٖٓ ؿ٤ٍ جُ٘وٞو، ٝٛٞ ٓح ٣ط٘حهغ ٓغ  ."سذحًُٓ
ك٢ جُر٤غ جُٔطِن ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ "ٖٓ ٗلّ جُوحٕٗٞ جُط٢ ٌٝو ك٤ٜح ذشٌَ ٝجػف أٗٚ  527جُٔحوز 

ج ذحُ٘وٞو  ٌ  526ٍٟٝٗ إٔ جُطظى١ ًُٜج جإل٣كحء ٣ٌٕٞ ئٓح ذطؼى٣َ ٗض جُٔحوز  ."جُػٖٔ ٓوى

ح ٌٓٔال   527ق ٝجػف ٝوه٤ن ُٔح٤ٛس جُػٖٔ ذشٌَ ٣ؿؼَ ٖٓ ٗض جُٔحوز ٝئ٣ٍجو ضؼ٣ٍ ٗظ 
ٖٓ  527ٝجالًطلحء ذ٘ض جُٔحوز  ،جُٔحوز ٜٗحت٤ حضِي ُ٘ض ضِي جُٔحوز، أٝ إٔ ٣ٌٕٞ يُي ذكًف 

 ٗلّ جُوحٕٗٞ.

ئيج أٝك٠ جُٔشط١ٍ  جُكى ٖٓ ِْطس جُرحتغ ك٢ قرّ جُٔر٤غٍٟٗ إٔ ٣طىنَ جُٔشٍع ك٢ : غح٤ٗ ح
ال ٤ْٔح ئيج  ٝه٤َِ جأل٤ٔٛس ٖٓ جُػٖٔ جألؾٔح٢ُ، ُْٝ ٣طرَن ك٢ يٓطٚ ئال ؾُء ٤ٓ٣ٍ ؿحُر٤س جُػٖٔ

ًحٕ جُٔر٤غ ٓٔح ال ٣ؼحٌ ذحُطؿُتس. ٝأال ٣ٌٕٞ ُِرحتغ ئال جقطرحِ ؾُء ٖٓ جُٔر٤غ ٝذٔح ٣ط٘حْد 

ٝجُػٖٔ جُٔطٍطى ُٚ ك٢ يٓس جُٔشط١ٍ. ٝال ٣ؿَٞ ُٚ جقطرحِ ؾ٤ٔغ جُٔر٤غ ألٕ جُوٍٞ ذهالف 
يُي ك٤ٚ ضؼٓق ك٢ جْطؼٔحٍ جُكن. ئال ئيج أغرص جُرحتغ إٔ ضل٣ٍن جُظلوس ٣ِكن ذٚ جُؼٌٍ، 

 ٣ٍؾف جُوحػ٢ ٓظِكطٚ ػ٠ِ ٓظِكس جُٔشط١ٍ. كؼ٘ىتً 

 
 

 

 

 جُٔظحوٌ                                            

: جٌُطد:   -أٝال 
وجٌ جُؿ٤َ وٕٝ  –جُِْٓ ٝجُكٍخ ٝجُٔؼحٓالش  -جُٔؿِى جُػحُع –ج٤ُٓى ْحذن/ كوٚ جُٓ٘س  -1

 ْ٘س ؽرغ. 

ُ٘وغ/ جًٍُُٔ جُو٢ٓٞ ٌحّ جقج٤ُٓى دمحم نِق/ ػوى جُر٤غ ك٢ ػٞء جُلوٚ ٝأجُٔٓطشحٌ  -2
 .2016ُالطىجٌجش جُوح٤ٗٞٗس ؽرؼس 

جُٔوحُٝس/  –جإل٣ؿحٌ  –جُر٤غ  –ؾؼلٍ جُلؼ٢ِ/ جُٞؾ٤ُ ك٢ جُؼوٞو جُٔى٤ٗس جُىًطٌٞ  -3

 .1989وٌجْس ك٢ ػٞء جُططٌٞ جُوح٢ٗٞٗ ٝٓؼَُز ذحُوٍجٌجش جُوؼحت٤س 
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جُلطال١ٝ/ ػر٤ى طحقد جُىًطٌٞ ؽٚ جُٔال ق٣ٞش، جُىًطٌٞ ْؼ٤ى ٓرحٌى، جُىًطٌٞ  -4

جُٔوحُٝس/ جُؼحضي ُظ٘حػس جٌُطحخ وٕٝ  –جإل٣ؿحٌ  –جُر٤غ  –جُٞؾ٤ُ ك٢ جُؼوٞو جُٔٓٔحز 

 ْ٘س ؽرغ.
شًٍس جُطرغ جأل٤ِٛس  –جُوؼحء جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢/ جُؿُء جُػح٢ٗ  ِْٔحٕ جُر٤حش/جُٔكح٢ٓ  -5

1962. 

طرؼس ػوى جُر٤غ/ جُ –جُؼوٞو جُٔٓٔحز  –٤ِْٔحٕ ٍٓهّ/ شٍـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُىًطٌٞ  -6
 .وجٌ ػحُْ جٌُطد –1980جٍُجذؼس 

وٌجْس ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُرك٢٘٣ٍ  –ٌجه٤س ػرى جُؿرحٌ ػ٢ِ/ػوى جُر٤غ جُىًطٌٞز  -7

 . 2017ؽرؼس  –وجٌ ج١ٌُٜٞ٘ٓ  –ٝجُوٞج٤ٖٗ جُؼٍذ٤س جُٔوَحٌٗس 
وجٌ جُٔطرٞػحش  –كح٣ُ أقٔى ػرى جٍُقٖٔ/ ػوى جُر٤غ ك٢ جُطش٣ٍغ ج٤ُِر٢ وًطٌٞ  -8

 جإلٌْ٘ى٣ٌس وٕٝ ْ٘س ؽرغ. –جُؿحٓؼ٤س 

جٍُقٖٔ أقٔى ؾٔؼٚ جُكالُشس/ جُٞؾ٤ُ ك٢ شٍـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جألٌو٢ٗ جُىًطٌٞ ػرى  -9
 –وجٌ ٝجتَ ُِ٘شٍ  –وٌجْس ٓطوحذِس ٓغ جُلوٚ جإلْال٢ٓ ٝجُوٞج٤ٖٗ جُٔى٤ٗس جُؼٍذ٤س  –

 .2005جُطرؼس جأل٠ُٝ 
ػوى  –ؿى٣ى ػرىجٍَُجم أقٔى ج١ٌُٜٞ٘ٓ/ ج٤ُْٞؾ ك٢ شٍـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُ -10

ذ٤ٍٝش  –ٓ٘شٌٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س  –جُطرؼس جُػحُػس جُؿى٣ىز  –جُر٤غ ٝجُٔوح٣ؼس 

2015. 
دمحم ؽٚ جألْطحي ػرىجُرحه٢ جُر١ٌٍ، جألْطحي ػرى جُٔؿ٤ى جُك٤ٌْ، جالْطحي جُىًطٌٞ  -11

جُؼحضي ُظ٘حػس جٌُطحخ وٕٝ  –جُؿُء جُػح٢ٗ  –جُرش٤ٍ/ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ٝأقٌحّ جالُطُجّ 

 غ.ْ٘س ؽر
جإل٣ؿحٌ، وٌجْس  –جُطأ٤ٖٓ  –جُر٤غ  –دمحم قٖٓ هحْْ/ جُؼوٞو جُٔٓٔحز وًطٌٞ  -12

 ذ٤ٍٝش. 2013ٓوحٌٗس ٓ٘شٌٞجش وجٌ جُكِر٢ جُطرؼس جُػح٤ٗس 

دمحم قٖٓ هحْْ/ ػوى جُر٤غ ك٢ ػٞء جُطٞؾٜحش جُوؼحت٤س ٝجُطش٣ٍؼ٤س وًطٌٞ  -13
 .2011ى٣ٌس جإلٌْ٘ –وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز  –جُكى٣ػس ٝضش٣ٍؼحش قٔح٣س جُٔٓطِٜي 

 -جُطرؼس جأل٠ُٝ  –دمحم ق٤ٖ٘ٓ/ ػوى جُر٤غ ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ وًطٌٞ  -14

 و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س.  - 2008
جُؿُء  1971ُٓ٘س  43ٓظطل٠ ٓؿ٤ى/ شٍـ هحٕٗٞ جُطٓؿ٤َ جُؼوح١ٌ ٌهْ  -15

 جُؼحضي ُظ٘حػس جٌُطحخ. –جألٍٝ 

وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز  –ٓكٔٞو جُى٣د/ ػوى جُر٤غ ذ٤ٖ جُش٣ٍؼس ٝجُوحٕٗٞ جُىًطٌٞ  -16
 .2010ؽرؼس 

 

 -:٤ٗ ح: جُوٞج٤ٖٗغح
 .1951ُٓ٘س  40جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؼٍجه٢ جٍُٔهْ  -1

 1976ُٓ٘س  64هحٕٗٞ جُر٘ي ج١ًٍُُٔ جُؼٍجه٢ ٌهْ  -2

 .1948ُٓ٘س  131جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُٔظ١ٍ جٍُٔهْ  -3
 .1949ُٓ٘س  84هْ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ج١ٌُٞٓ جٍُٔ -4

 .1976ُٓ٘س  43جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ج٤ُِر٢ جٍُٔهْ  -5

 
ج: جُٔظحوٌ جإلٌُط٤ٍٗٝس:      ً  -غحُع 
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ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ٓوىٓس  –وٌجْس ٓوحٌٗس  –قحٌظ ؽحٍٛ ػ٢ِ جُىذحؽ/ جُر٤غ ذحُطو٤ٓؾ 

-www.alئ٠ُ ٓؿِّ ٤ًِس جُوحٕٗٞ ك٢ جُٔٞطَ ٓ٘شٌٞز ػ٠ِ جُٔٞهغ جإلٌُط٢ٍٗٝ 

emak.com . 
 

 -ٌجذؼ ح: جُٔؿالش ٝجُى٣ٌٝحش:    

هْٓ جُوحٕٗٞ  –ؾحْْ ؾُجء ؾحكٍ/ جُؿحٓغ ألْٛ ٓرحوب هؼحء ٓكٌٔس جُط٤٤ُٔ جُوحػ٢  -1
 . 2018جُؿُء جألٍٝ جُطرؼس جُػح٤ٗس  –جُٔى٢ٗ 

هْٓ جُوحٕٗٞ  –ؾحْْ ؾُجء ؾحكٍ/ جُؿحٓغ ألْٛ ٓرحوب هؼحء ٓكٌٔس جُط٤٤ُٔ جُوحػ٢  -2

 . 2018جُؿُء جُػحُع جُطرؼس جُػح٤ٗس  –جُٔى٢ٗ 
٢ٗ ٤ْى أقٔى/ ًحَٓ جُٔرحوب جُوح٤ٗٞٗس ك٢ هؼحء ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ ئه٤ِْ ؽ٤ال جُوحػ٢ -3

–جُؿُء جألٍٝ -هْٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ  2011 – 1993جُؼٍجم ججْ٘ٞجش  –ًٌٞوْطحٕ 

 .2012جُطرؼس جأل٠ُٝ 
 .1971ػس، ذـىجو وجٌ جُك٣ٍس ُِطرح هؼحء ٓكٌٔس ض٤٤ُٔ جُؼٍجم، جُٔؿِى جُهحّٓ، -4

  
 


