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 انًمذيح

 ٝػ٠ِ آُٚ ٝطكرٚ أؾٔؼ٤ٖ، أٓح ذؼذ جُظالز ٝجُغالّ ػ٠ِ خ٤ش خِوٚ دمحمجُكٔذ هلل سخ جُؼح٤ُٖٔ، ٝ

كٖٔ جُٔؼِّٞ إٔ ق٤حز جُلشد ٝقش٣طٚ ٖٓ أْٛ جألش٤حء جُط٢ ضغؼ٠ ئ٠ُ ضكو٤وٜح ؾ٤ٔغ جألْٓ ٝجُ٘ظْ، ُزج ٗؿذ إٔ 

عؼ٤حً  ،ًَُْٜ جُٔؿطٔؼحش ضطرحسٟ ك٢ ضوذ٣ْ أكؼَ جُؼٔحٗحش ٝجُٞعحتَ ُكٔح٣س أكشجدٛح ٝضٞك٤ش جُكش٣س 

كش٣س، ُزُي ٗالقع إٔ جُرِذجٕ هذ جُ جُٞعحتَ ُطكو٤ن رجى جُؼٔحٕ ٝضِي ُؼٔحٕ عؼحدضْٜ، ٝجُوحٕٗٞ ٛٞ أقذ

جٛطٔص ذٜزج جُٔٞػٞع جٛطٔحٓحً ذحُـحً، ُْٝ ٣ٌٖ جُٔششع جُؼشجه٢ ذٔ٘أٟ ػ٘ٚ كوذ أػط٠ جٌُػ٤ش ٖٓ ػٔحٗحش 

قش٣س جألكشجد، ٝجُز١ ٣إًذ ٛزج جُٔلّٜٞ ٓح ؾحء ك٢ جُوٞج٤ٖٗ جُط٢ ضطؼِن ذحُؿحٗد جُؿضجت٢ ٖٓ جُٔ٘ظٞٓس 

جُؼشجه٢ ك٢ ػذز ٗظٞص ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س ئ٠ُ جُوح٤ٗٞٗس جُؼشجه٤س، ئر أشحس جُٔششع 

ٗطحتؽ جُطكو٤وحش جُط٢ ٣ؿش٣ٜح هحػ٢ جُطكو٤ن ٝجُغِطحش جُطكو٤و٤س جُٔخطظس، ًٝزُي جألقٌحّ جُط٢ ضظذسٛح 

ُغِطس ك٢ ٓكحًْ جُؿ٘ح٣حش ٝجُؿ٘ف ٝجُٔكحًْ جألخشٟ، ق٤ع أػط٠ ُوحػ٢ جُطكو٤ن ٝٓكحًْ جُؿضجء ج

طكظَ جدُس ُْ ض رج، ٜٓ٘ح هشجس جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ئجُوؼ٤س ك٢ ػذز ٓٞجػغ ك٢ ئطذجس هشجسجش قحعٔس

 . جٝ ُْ ضطكظَ جدُس ًحك٤س القحُطٚ ػ٠ِ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع ك٢ ٓشقِس جُٔكحًٔس، ًحك٤س ذحدجٗطٚ جٝ ضؿش٣ٔٚ

ٝٛزج ئٕ دٍ ػ٠ِ ش٢ء كاٗٔح ٣ذٍ ػ٠ِ جالٛطٔحّ جُرحُؾ ُذٟ جُٔششع جُؼشجه٢ ذٔٞػٞع ػٔحٗحش قش٣س 

. ٝذٔح إٔ جإلكشجؼ ػٖ ػرص جدجٗطٚحسػس جُؼذّ ٝجٕ جُٔطْٜ ذش١ء قط٠ ضجُظلحش جُؼالٕ جالطَ ك٢ . شجدجألك

جُٔطْٜ قحُس ضلشد ذٜح جُٔششع جُؼشجه٢ جسضأ٣٘ح إٔ ٗؿؼَ ٓٞػٞع ذكػ٘ح ضكص ػ٘ٞجٕ )جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ك٢ 

ٝضؼض٣ضٛح ذؼذد ٖٓ ، ؾ٤ٔغ ؾٞجٗد ٝٓطؼِوحش ٛزج جُٔٞػٞعجُذػٟٞ جُؿضجت٤س( ٓكح٤ُٖٝ جُٞهٞف ػ٠ِ 

 جُططر٤وحش جُوؼحت٤س.

ضٌٖٔ أ٤ٔٛس ٛزج جُركع ك٢ أ٤ٔٛس جُٔٞػٞع ٗلغٚ، ق٤ع ئٗٚ ٣ط٘حٍٝ خريارِ: إٔسثة أًْيح انًٕظٕع 

ٓغأُس ػٔحٗحش قش٣س جألكشجد، جُكش٣س جُط٢ ٣كِْ ذٜح ًَ ٖٓ ٣لطوذٛح، ًٔح ٝأٗ٘ح ُْ ٗؿذ ٖٓ ضطشم ئ٠ُ ٛزج 

كإ جُوحٕٗٞ جُؼشجه٢ هذ ضلشد ذطشش٣غ جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ٓٔح جُٔٞػٞع ك٢ ذكع ٓغطوَ، أػق ئ٠ُ ٛزج 

ُٞهٞف ج ٝٛ٘حى ػذز أعرحخ ضوق ٝسجء جخط٤حسٗح ُٜزج جُٔٞػٞع، ُؼَ ٖٓ أٜٛٔح: ٣ض٣ذ جُٔٞػٞع أ٤ٔٛس.

 ػ٠ِ ضلحط٤َ جُطرح٣ٖ ك٢ ٛزج جُٔٞػٞع ٝٓذٟ طكس ٜٗؽ جُوحٕٗٞ ك٤ٚ، ٝجالعطلحدز ٓ٘ٚ ك٢ هحذَ جأل٣حّ.

ٝ ٢ ٓؿحٍ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س ٤ٗٞس ج٠ُ ٓػَ ٛزٙ جُركٞظ جُطخّظظ٤س الع٤ٔح كقحؾس جٌُٔطرس جُوحٗٝ

ذط٘ظ٤ْ قحُس جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ك٢ ٓشقِط٢ جُطكو٤ن جالذطذجت٢ ٝ  جٗلشد جُٔششع جُؼشجه٢خحطس جٕ 

 جُٔكحًٔس.

( ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ 205ٝ  203ٝ  182ٝ  181ٝ  130ػ٠ِ جُٔٞجد ) ٣ٚوطظش ٗطحه :َطاق انثذث

جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشجه٢، ق٤ع ئٕ ذكػ٘ح ٣ذٝس قٍٞ جضخحر هشجس جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ، ٝجألعحط جُوح٢ٗٞٗ 

 .جُز١ ٣غط٘ذ ػ٤ِٚ ٛزج جُوشجس
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ضٌٖٔ ذظٞسز أعحع٤س ك٢ هظٞس جُط٘ظ٤ْ جُوح٢ٗٞٗ ػٖ جقطٞجء ًحكس قحالش ٝأعرحخ  :شكانيح انثذثإ

 .  ػذّ ًلح٣س جألدُس جُط٢ ضشضٌض ػ٤ِٜح قحُس جإلكشجؼجإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ذظٞسز ٝجػكس ، الع٤ٔح قحُس 

، ٝؾحٗد ٖٓ جُٜٔ٘ؽ ؿَٔ ٓرحقػٚ ػ٠ِ ٜٓ٘ؽ ضك٢ِ٤ِ ٗظش١ػطٔذ جُركع ك٢ ٓئ ْٔيكهيرّ: يُٓجيح انثذث

، ٝػ٠ِ جُطكٞ ضوغ٤ٔٚ ػ٠ِ ٓوذٓس ٝغالغس ٓرحقع ٝخحضٔس ، ُزج جسضأ٣٘حجُططر٤و٢ ًِٔح جهطؼ٠ جالٓش رُي

 جُطح٢ُ:

 .٤س جإلكشجؼ ٝض٤٤ٔضٙ ػٔح ٣طشحذٚ ٓؼٚجُٔركع جالٍٝ: ٓحٛ

 جُٔطِد جالٍٝ: ٓلّٜٞ جإلكشجؼ ٝأعرحذٚ.

 .ض٤٤ٔض هشجس جإلكشجؼ ػٔح ٣طشحذٚ ٓؼٚجُٔطِد جُػح٢ٗ: 

 جُٔركع جُػح٢ٗ: جألعحط جُوح٢ٗٞٗ ُوشجس جالكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ.

 جُٔطِد جالٍٝ: ٓرذأ جالطَ ك٢ جُٔطْٜ جُرشجءز قط٠ ضػرص ئدجٗطٚ.

 جُشي ٣لغش ُٔظِكس جُٔطْٜ.جُٔطِد جُػح٢ٗ: 

 جُٔركع جُػحُع: ششٝؽ طكس هشجس جإلهشجؼ ٝأغحسٙ.

 جُٔطِد جالٍٝ: ششٝؽ طكس هشجس جإلكشجؼ.

 جُٔطِد جُػح٢ٗ: أغحس هشجس جإلكشجؼ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 األٔلانًثذث 

 سِ عًا يرشاتّ يعّذًيئ اإلفراجياْيح 

ٓ  جالطَ جٕ جالٗغحٕ ذشب ٝجٗٚ ُْ ٣شضٌد كؼال ٣   جُوحٕٗٞ، الٕ جُو٤حّ ذأ١ كؼَ أٓش قحدظ ٣ؿد ٚ ؿش

ئغرحضٚ ٝئهحٓس جُذ٤َُ ػ٠ِ رُي ذشٌَ هح٢ٗٞٗ، كحرج ُْ ضٌٖ ضِي جالدُس ٓو٘ؼس ٝٝجػكس ػ٠ِ ٗكٞ ال٣ورَ جُشي 

هشجس جالكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ٖٓ جُوشجسجش جُٜٔٔس جُط٢ ٣طخزٛح هحػ٢  ػ٤ِٚ كحٕ ك٤ٚ الٕ جألطَ ٛٞ جُرشجءز،

ػٖ عحتش جُوشجسجش جُٔظ٤ش٣س جالخشٟ ٖٓ ق٤ع طؼٞذس جطذجسٙ  ٣وَ ج٤ٔٛطٚ ُطكو٤ن جٝ جُٔكٌٔس، ٝالج

 أعرحذٖٚٝٓ جُ٘حق٤س جُِـ٣ٞس ٝجالططالق٤س  جإلكشجؼ٘ط٘حٍٝ ك٢ ٛزج جُٔركع ٓح٤ٛس ٝع ٤حضٚ.ٝآغحسٙ ٝق٤ػ

 ٗط٘حُٜٝٔح ضرحػحً: ،ك٢ ٓطِر٤ٖ ٓغطو٤ِٖ ٓؼٚح ٣طشحذٚ ض٤٤ٔضٙ ػٔٝ

 األٔلانًطهة 

 ّأسثاتٔ اإلفراجيفٕٓو 

، ك٢ جُِـس ٝجالططالـ جإلكشجؼٓؼ٠٘  الذذ ٖٓ ٓؼشكس ٞهٞف ػ٠ِ ٓلّٜٞ جإلكشجؼ ٝأعرحذُِٚ

 : ٝعٞف ٗط٘حُٜٝٔح ذش٢ء ٖٓ جُطلظ٤َ ك٢ كشػ٤ٖ جإلكشجؼهشجس  ئضخحر أعرحخٝ

 األٔلانفرع 

 في انهغح ٔاالصطالح اإلفراج

٢ جالططالـ ك٢ ذ٘ذ ك جإلكشجؼك٢ جُِـس ك٢ ذ٘ذ أٍٝ، غْ ٓؼ٠٘  جإلكشجؼٗط٘حٍٝ ٓؼ٠٘  لشعك٢ ٛزج جُ

 :غحٕ، ًٝٔح ٣أض٢

ٌ  ٝ ؼْ ش  ٖٓ ك  كشجؼ( ٓأخٞر ) ئ:  في انهغح اإلفراج -أٔالً  ٌشلٚج١ ٣   ي ضلش٣ؿح  ّٔ هللا ؿ   ؼ  ش  ضوٍٞ ك، شقْ ٛٞ جُ
(1)

. 

  ٣ ّْ ؼ هللا جُـ ٖٓ جُـْ، ضوٍٞ كّشؼ هللا ؿٔٚ  ضلش٣ؿحً،  ؼ  ، ٝجُل شٝؼ  ًظرٞس، ٝجُلًش  ٚ  ل  ً ش   : لِشؾٚ  ٝكش 

جُِـس ٣ؼ٢٘ ئٗلشجؼ جالٓش ٝئصجُس جُْٜ ٝئٗوالخ  ٢جُْٜ، ٖٝٓ ٛ٘ح ٣رذٝ إٔ جالكشجؼ كشؼ ذحُلطف جُطوظ٢ ٖٓ ٝجُل  

جُكحٍ ج٠ُ جالٗلشجؼ ٝجُطٞعؼس
(2)

شجؼ ك٢ جُٔظطِف جُوح٢ٗٞٗ ك٢ جُلوٚ ك. ٝٛٞ ٓؼ٠٘ هش٣د ٖٓ ٓؼ٠٘ جإل

 ٝجُطشش٣غ ٝجُوؼحء.

خالء عر٤َ جُٔطْٜ ئالـ، ٛٞ جُٔظطِف جُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ طجإلكشجؼ ك٢ جالط صطالح :اإلفراج في اإل –ثاَياً 

جدُس ًحك٤س الدجٗطٚ جٝ ضؿش٣ٔٚ جٝ ُْ ٣ؿذ  ٓكٌٔس جُٔٞػٞعِن جُذػٟٞ ذكوٚ جٕ ُْ ضؿذ ، ٝؿٖٓ جُطٞه٤ق

                                 
(1)

ذ٤شٝش،  -جُؿٞٛشٟ، جػطٖ ذٚ خ٤َِ ٓإٔٓٞ ش٤كح، دجس جُٔؼشكس ( ك٢: ٓؼؿْ جُظكحـ، جعٔحػ٤َ ذ٘كٔحدؼٗظش ٓؼ٠٘ ) كشأ 

خ٤َِ ٓإٔٓٞ ش٤كح، سضرٚ ٝٝغوٚ  ، ٓؼؿْ جُوحٓٞط جُٔك٤ؾ ٓؿذجُذ٣ٖ دمحم ذٖ ٣ؼوٞخ جُل٤شٝص أذحد802،١، ص2007، 2ؽ

 .982، ص2007، 2ُر٘حٕ، ؽ -دجس جُٔؼشكٚ، ذ٤شٝش
(2)

 .329، ص2006آذحد١، جُوحٓٞط جُٔك٤ؾ، جُٔؿِذ جُػح٢ٗ، دجس ٗٞذِظ، ذ٤شٝش،  ٓؿذ جُذ٣ٖ دمحم ذٖ ٣ؼوٞخ جُل٤شٝص 
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جُطشش٣ؼحش ٝال ك٢ ُْ ٣شد ك٢ جُطشش٣غ جُؼشجه٢ ٝ . هحػ٢ جُطكو٤ن جدُس ًحك٤س القحُطٚ ج٠ُ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع

 ،ػ٠ِ ذ٤حٕ أقٌحّ هشجس جإلكشجؼ ٝٝػغ جُط٘ظ٤ْ جُوح٢ٗٞٗ ُُٚوشجس جإلكشجؼ ذَ ئهطظش جُٔوحسٗس ضؼش٣ق ٓكذد

طٍٞ جُؿضجت٤س جُؼشجه٢ أٗٚ : ) ئرج ال( ٖٓ هحٕٗٞ ج130خ( ٖٓ جُٔحدز)  ئر ٝسد ك٢ جُشن جألخ٤شٖٓ جُلوشز)

، ٝرُي رحخ رُي(ُطكو٤ن ٓإهطح ٓغ ذ٤حٕ أعقحُطٚ ك٤ظذس هشجسجً ذحإلكشجؼ ػ٘ٚ ٝؿِن جإلًحٗص جألدُس ال ضٌل٢ 

( ٖٓ 182. ًٝزُي ٓح ٝسد ك٢ ٗض جُلوشز )ؼ( ٖٓ جُٔحدز) ٕ جُوشجس طحدسجً ٖٓ هحػ٢ جُطكو٤نػ٘ذٓح ٣ٌٞ

كشجؼ الجٕ جألدُس ال ضٌل٢ إلدجٗس جُٔطْٜ كطظذس هشجسج ذاُـحء جُطٜٔس ٝجٗلغٚ أٗٚ : ) ئرج ضر٤ٖ ُِٔكٌٔس  جُوحٕٗٞ 

 .ٝجُؿ٘ف ٝجُٔكحًْ جُٔخطظس جألخشٟػ٘ٚ(. ٝرُي ػ٘ذٓح ٣ظذس جُوشجس ٖٓ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش 

ج٥ٗل٤٤ٖ ٣ظٜش ُ٘ح إٔ جُٔششع جُؼشجه٢ ُْ ٣ؼغ ضؼش٣لحً ٓكذدجً ُوشجس جإلكشجؼ،  جُ٘ظ٤ٖ ٖٝٓ خالٍ 

إٔ ٛز٣ٖ آغحسٙ، ذ٤ذ جُؿٜحش جُٔخطظس ذزُي ٝحالش جُط٢ ٣ؿٞص ك٤ٜح ئطذجسٙ ٝكوذ ئهطظش ػ٠ِ ذ٤حٕ جُك

ح ٣ٌٖٔ ضؼش٣ق هشجس جالكشجؼ ذأٗٚ: جُ٘ظ٤ٖ جٝػكح ج٠ُ قذ ًر٤ش ذ٤حٕ ٓؼظْ ٓشطٔالش جُطؼش٣ق، ٖٝٓ ٛ٘

هشجس هؼحت٢ ذٔوطؼحٙ ٣وشس هحػ٢ جُطكو٤ن جٝ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع ؿِن جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ٝجالكشجؼ ػٖ )

جسضٌحخ جُٔطْٜ جُؿش٣ٔس جُٔغ٘ذز  جُٔطْٜ ُطٞكش عرد ٖٓ جالعرحخ جُوح٤ٗٞٗس جُٔطؼِوس ذؼذّ ًلح٣س جالدُس جٝ ػذّ

 . ج٤ُٚ(

ٕ هحػ٢ جُطكو٤ن ٝٓكٌٔس جُٔٞػٞع ضلشؼ ػٖ جُٔطْٜ ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ ٝؾٞد د٤َُ ػذٙ ذ٤ذ ئٗشٟ ٝ

ٕ جُوحٕٗٞ جُؼشجه٢ ، الك٢ ٓشقِس جُٔكحًٔس ٝال جقحُطٚ ك٢ ٓشقِس جُطكو٤ن دجٗطٚإٔ رُي جُذ٤َُ ال ٣ٌل٢ إل

كٞؾٞد ذؼغ جألدُس جُؼؼ٤لس أٝ جُو٤ِِس  ٣ؼ٢٘ أٗٚ ال٣ٌٖٔ  .دَ جُغرَ ج٠ُ قٔح٣س قش٣س جألكشج٣غؼ٠ ذأكؼ

ألٕ جُٔظِكس جُؼحٓس ضوطؼ٢ جقطشجّ قش٣س جألكشجد،  ،رُي جُٔطْٜ ٝكشع جُؼوٞذس ػ٤ِٚ ضشؾ٤كٜح ػ٠ِ قش٣س

، ألٕ جُٔؿ٠٘ ػ٤ِٚ ٝر٣ٝٚ أٝ جالدػحء جُؼحّ ُٔٞػٞع ذشٓطٚ ذَ ٣ؼذ جُـِن ٓإهطحٌُٖٝ ٛزج جُوشجس ال٢ٜ٘٣ ج

سضٌحخ جُٔطْٜ ُِؿش٣ٔس خالٍ جُلطشز جُوح٤ٗٞٗس ئ٢ جُركع ػٖ أ١ د٤َُ أخش ٣ذٍ ػ٠ِ ُْٜ جُكن كٝجُٔكٌٔس 

جُط٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح جإلكشجؼ ٓإهطحً. ٌٝٛزج، ٓط٠ ضٞجكشش جألدُس أػط٠ جُوحٕٗٞ جُكن ذلطف جُطكو٤ن ٓؿذدجً ذكن 

 رُي جُٔطْٜ.

 انفرع انثاَي

 أسثاب صذٔر لرار اإلفراج

ٗطٜحء جُطكو٤ن ئحذٚ ك٢ هشجسجش هحػ٢ جُطكو٤ن ذؼذ جإلكشجؼ ٝأعر ٓٞػٞعجُٔششع جُؼشجه٢  ض٘حٍٝ

      طٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س ػ٠ِ أٗٚ: جٖٓ هحٕٗٞ  (130، ك٤٘ض ك٢ جُلوشز )خ( ٖٓ جُٔحدز )ذطذجت٢جإل

ً ٓغ ذ٤حٕ أعرحخ  ).... ئرج ًحٗص جألدُس ال ضٌل٢ إلقحُطٚ ك٤ظذس هشجسجً ذحإلكشجؼ ػ٘ٚ، ٝؿِن جُذػٟٞ ٓإهطح

( 181رُي(. ٝػ٘ذٓح ٣طٌِْ ػٖ ئؾشجءجش جُذػٟٞ ؿ٤ش جُٔٞؾضز ٣زًش جُٔششع ك٢ جُلوشز )خ( ٖٓ جُٔحدز )

ٕ جألدُس ال ضذػٞ ج٠ُ ئجءجش جُٔر٤٘س ك٢ جُٔٞجد جُغحذوس ؾشالج ضخحرٛحئرج ضر٤ٖ ُِٔكٌٔس ذؼذ ئٓ٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ : ) 

( ٓ٘ٚ 182ٝك٢ جُلوشز )ؼ( ٖٓ جُٔحدز ) ٤ُٚ كطوشس جإلكشجؼ ػ٘ٚ(.ئٕ جُٔطْٜ أسضٌد جُؿش٣ٔس جُٔغ٘ذز جُظٖ ذأ
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شجؼ دجٗس جُٔطْٜ، كطظذس هشجسج ذاُـحء جُطٜٔس ٝجإلكر٤ٖ ُِٔكٌٔس إٔ جألدُس ال ضٌل٢ إلرج ضئ٣٘ض ػ٠ِ أٗٚ : ) 

( ٓ٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ : 203)  ٖ جُٔحدزجُذػٟٞ جُٔٞؾضز ٣٘ض ك٢ جُلوشز )ؼ( ٓ ػٖػ٘ٚ(. ٝػ٘ذٓح ٣طٌِْ جُٔششع 

دجٗطٚ ػٜ٘ح أٝ إٔ ال ٔطْٜ ُْ ٣شضٌد جُؿش٣ٔس جُٔغ٘ذز ئ٤ُٚ أٝ إٔ جألدُس ال ضٌل٢رج جهط٘ؼص جُٔكٌٔس ذإٔ جُئ)

سضٌرٚ ال ٣وغ ضكص أ١ ٗض ػوحذ٢ كطظذس هشجسجً ذحإلكشجؼ ػ٘ٚ(. ٝػ٘ذٓح ٣طٌِْ جُٔششع ػٖ ئجُلؼَ جُز١ 

ضٌل٢  ٕ جألدُس الئ٘ض ػ٠ِ أٗٚ : )ئرج ضر٤ٖ ُِٔكٌٔس ( 205٣ضجت٢ ك٢ جُلوشز ) خ( ٖٓ جُٔحدز )جألٓش جُؿ

 طظذس أٓشج ذحإلكشجؼ ػ٘ٚ(. ٖٓ ٛ٘حُػرٞش ئسضٌحخ جُٔطْٜ جُلؼَ جُٔغ٘ذ ئ٤ُٚ أٝ إٔ جُوحٕٗٞ ال ٣ؼحهد ػ٤ِٚ ك

كإ جُ٘ظٞص ج٥ٗلس ذٔؿِٜٔح ضٌشق ُ٘ح ػٖ أعرحخ ئطذجس هشجس جإلكشجؼ ك٢ جُذػٟٞ جُؿضجت٤س عٞجء طذس 

 ٢ٛ :  عرحخ، ٝٛزٙ جأل جُٔخطظس جُوشجس ٖٓ هرَ هحػ٢ جُطكو٤ن أٝ جُٔكٌٔس

 . و٤نكقحُطٚ ك٢ ٓشقِس جُطدُس جُٔطٞكشز ػذ جُٔطْٜ الضٌل٢ إلضٌٕٞ جال إٔ .1

 .  ك٢ ٓشقِس جُٔكحًٔس إٔ ضٌٕٞ جألدُس جُٔطٞكشز ػذ جُٔطْٜ الضٌل٢ إلدجٗطٚ .2

 .سضٌد جُؿش٣ٔس جُٔغ٘ذز ئ٤ُٚئإٔ ال ٣ٌٕٞ جُٔطْٜ ٛٞ ٖٓ  .3

 

 ٝع٘ط٘حُٜٝح ذشة ٖٓ جُطلظ٤َ أل٤ٔٛطٜح:

 األدنحعذو كفايح  -أٔالً 

ٓلّٜٞ ػذّ ٣ؿد ذ٤حٕ كشجؼ ػٖ جُٔطْٜ هشجس جإل أعرحخػذّ ًلح٣س جألدُس ذخظٞص  ُِٞهٞف ػ٠ِ

 :دُس ًلح٣س جأل

ٓغ سؾكحٕ جُكٌْ  ٤َ جُٔطْٜ ُِٔكحًٔسكدُس إٔ هحػ٢ جُطكو٤ن ٣ًلح٣س جأل ٣ؼ٢٘ دنح:يفٕٓو عذو كفايح األ

ُؿضجت٤س، ٣ٝوظذ ٝٓشقِس ٖٓ ٓشجقَ جُذػٟٞ ج هؼحء جُطكو٤ن،٠٘ جُز١ ٣طلن ٓغ ٝظ٤لس رذادجٗطٚ ٝٛٞ جُٔ

 .حإلدجٗس ذوؼ٤س  ٌْ ٣ٝكغْ ٓٞػٞع جُكس ك٢ ٓشقِس جُٔكحًٔس إٔ جُوحػ٢ ٣دُذٌلح٣س جأل

طٞجكش ٛزج جُغرد ئرج كشجؼ، ٣ٝعرحخ جُط٢ ٣ر٠٘ ػ٤ِٜح هشجس جإلجألعرد ٖٓ  ٞدُس كٜأٓح ػذّ ًلح٣س جأل

دجٗس، و٤ن جُوؼحت٢ ؿ٤ش ًحك٤س ُطشؾ٤ف جإلٝ جُطكأ ذطذجت٢دُس جُط٢ جعلش ػٜ٘ح جُطكو٤ن جإلٕ جألئسأٟ جُوحػ٢ 

ٖٓ هحٕٗٞ أ( /٠ُ213 جُٔطْٜ، ٝهذ ٗظص جُٔحدز )ئٌُٜٝ٘ح ؿ٤ش ًحك٤س ُ٘غرس جُؿش٣ٔس دُس أٗٚ ضٞؾذ أذٔؼ٠٘ 

ػ٠ِ أٗٚ : )ضكٌْ جُٔكٌٔس ك٢ جُذػٟٞ ذ٘حء ػ٠ِ ئهط٘حػٜح جُز١ ضٌٕٞ ُذ٣ٜح ٖٓ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س 

جالدُس جُٔوذٓس ك٢ ج١ دٝس ٖٓ جدٝجس جُطكو٤ن جٝ جُٔكحًٔس...(، ٣ٝغطلحد ٖٓ ٗض ٛزٙ جُٔحدز جٕ جُوحػ٢ 

ن جٝ و٤جُطك دُس جُوح٤ٗٞٗس جُٔوذٓس أٓحٓٚ، ك٢ ج١ دٝس ٖٓ أدٝجست٢ قش ك٢ ض٣ٌٖٞ ػو٤ذضٚ ٖٓ ٝصٕ جألجُؿ٘ح

جُٔكحًٔس
(1)

  .
 

                                 
(1)

 .290ص ،2009 ،1ؽ ػٔحٕ، دجس جُكحٓذ ُِ٘شش، ششـ هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س،،د.ذشجء ٓ٘زس ػرذجُِط٤ق 
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، /ؼ182 ،/خ181، خ/130)ٞجدٖ ٛزج جُغرد ذحُ٘ض ػ٤ِٚ ك٢ جُٔٝهذ ػرش جُٔششع جُؼشجه٢ ػ

ضِي ٖٝٓ خالٍ ٣ٌٖٝٔ ُ٘ح ُزًش، آٗلس ججُؿضجت٤س  حشجُٔكحًٔ جطٍٞ هحٕٗٞ ٖٓ( خ/205ّ، ؼ/203

عٞجء أًحٕ هحػ٢  -كشجؼ جُوحػ٢ ك٢ جُذػٟٞ ذحإلٕ هشجس ئ -األٔنٗ إٔ ٗٞسد ٓالقظط٤ٖ ٜٓٔط٤ٖ: جُ٘ظٞص

٤ُظ ٓؼ٘حٙ ذشجءز جُٔطْٜ ئٗٔح ٣ؼ٢٘ ضٞهق جُغ٤ش ك٢ جؾشجءجش جُذػٟٞ  -جُطكو٤ن أّ ًحٕ هحػ٢ جُٔٞػٞع

ٓإهطحً، ككذٝظ ج١ دالتَ ؾذ٣ذز ٖٓ شأٜٗح ضو٣ٞس جُذالتَ جُط٢ ًحٗص ػؼ٤لس ٝهص طذٝس جُكٌْ جٝ جُوشجس ٖٓ 

شجءجش ٖٓ ؾذ٣ذؾضخحر جإلئؼٞدز ج٠ُ جُذػٟٞ ٝشأٜٗح ضرش٣ش جُشؾٞع ػ٘ٚ ٝجُ
(1)

هذ ضطٞكش ُذٟ  -نثاَيحجٝ. 

طذجسهشجسٙ ذاقحُس جُٔطْٜ ئ٠ُ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع، ؿ٤ش إٔ ٛزٙ جألدُس هذ هحػ٢ جُطكو٤ن جألدُس جُط٢ ضٌل٢ إل

ٕ ٓ٘حهشس أدُس جإلدجٗس ٤ُغص ئذحإلكشجؼ، ٝٛزج ٌُٕٞ هشجسج ػ٢ جُٔٞػٞع هح ْٜ، ك٤ظذسال ضٌل٢ إلدجٗس جُٔط

جُوشجس  ٓح ٝسد ك٢جُٔٞػٞع. ٖٝٓ رُي ٓكٌٔس ُطكو٤ن، ٝئٗٔح ٢ٛ ٖٓ ئخطظحص ٖٓ ئخطظحص هحػ٢ ج

)٤ُظ ٖٓ أٗٚ: ٠ُٝ ذظلطٜح جُط٤٤ٔض٣س جُز١ ؾحء ك٤ٚ سذ٤َ جألأط٤٤ٔض١ جُظحدس ٖٓ ٓكٌٔس ؾ٘ح٣حش جُ

ئخطظحص هحػ٢ جُطكو٤ن ئال ؾٔغ جألدُس جٌُٔٔ٘س ذشإٔ جُؿش٣ٔس ٤ُٝظ ُٚ ضو٤٤ٜٔح ٝٝصٜٗح(
(2)

. 

جؼ جُز١ ٗض كشدُس ًغرد ٓٞػٞػ٢ ُوشجس جإلٕ عرد ػذّ ًلح٣س جألئدنح: كفايح األفرٔض عذو  -ثاَيا

ٟ جُؿضجت٤س ٖٓ ق٤ع ضجت٤س جُؼشجه٢ ك٢ ػذز ٓٞجد ٣طؼِن ذٔٞػٞع جُذػٞؿطٍٞ جُٔكحًٔحش جُأػ٤ِٚ هحٕٗٞ 

 ٤ُٚ، ٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ جٕ ٛزج جُٔذٍُٞئجُؿش٣ٔس ٖٓ ق٤ع قظُٜٞح ٝٗغرطٜح  جإلضٜحّ ذٔحد٣حش ٙطِس جُٔٞؾٚ ػذ

ػ٠ِ دُس ، ٝػذّ ًلح٣س جألدُس ُ٘غرس جُطٜٔس ئ٠ُ جُٔط٣ْٜطغغ ٤ُشَٔ كشٝع ػذز ٗط٘حٍٝ ٜٓ٘ح ػذّ ًلح٣س جأل

 :ٝهٞع جُٞجهؼس أٝ ػذّ طكطٜح

جُطٜٔس دُس ٌُٜ٘ح ال ضٌل٢ ُ٘غرس أ: ٣ٝطكون ٛزج جُلشع ئرج ٝؾذش دنح نُسثح انرًٓح نهًرٓىعذو كفايح األ-أ

عحط جُز١ ضغط٘ذ ئ٤ُٚ دجٗس جُٔطْٜ، كحألئدُس ًحٗص ػ٠ِ دسؾس ال ٣شؾف ٓؼٜح ج٠ُ كحػِٜح، أ١ إٔ ٛزٙ جأل

كؼ٤ِٜح جٕ ضوشس جإلكشجؼ ػ٘ٚ  ػذّ جإلدجٗسجُٔكٌٔس ك٢ ضوذ٣شٛح ُألدُس ٛٞ جُشؾكحٕ ٝجإلقطٔحٍ. كارج سؾف ُٜح 

٠ُ ؾحٗد ٕ جُشي ٣لغش ئئجُوشجس جُط٤٤ٔض١ ) ٝٛزج ٓح ٗض ػ٤ِٚئػٔحالً ذوحػذز جُشي ٣لغش ُٔظِكس جُٔطْٜ. 

ً ُإلدجٗس ٓح ُْ ضؼضص ذأدُس ٝهشجتٖ أخشٟ ضػرص جُلؼَ  جُٔطْٜ ٝئٕ جُشٜحدز جُٔ٘لشدز ال ضظِف ٝقذٛح عررح

جُٔ٘طغد ئ٠ُ جُٔطْٜ(
(3)

٤ٗس ذكن جُٔطْٜ ػ٠ِ ٞؾشجءجش جُوحُٗي ؾحء ك٢ جُوشجس جُط٤٤ٔض١ ) جٕ ئضخحر جإلًٝز .

 ػٖ  كشجؼجإل٠ُ ئ٣س شٜحدز ػ٤ح٤ٗس ػذ جُٔطْٜ كإٔ ٛزٙ جُكحُس ضإد١ شطرحٙ جُٔؿشد ٤ُٝظ ٛ٘حى أعر٤َ جإل

                                 
(1)

 ( أط٤ُٞس. 302، 301جٗظش ٗض جُٔحدض٤ٖ ) 
(2)

ٕ سعٍٞ ًحٓشج، 2010/ 21/5، ذطحس٣خ 2010/ش/294هشجس ٓكٌٔس ؾ٘ح٣حش جسذ٤َ جال٠ُٝ ذظلطٜح جُط٤٤ٔض٣س، جُٔشهْ  

، جُؿضء 2013-2009ذظلطْٜ جُط٤٤ٔض٣س ُغ٘ٞجش  3-2-1جُٔرحدب ٝجُوشجسجش جُٜحٓس ُٔكٌٔس ؾ٘ح٣حش جسذ٤َ / عؼ٤ذ،

 .50، ص2015جالٍٝ، ٓطرؼس ٛٞٗش،
(3)

ًحٓشجٕ سعٍٞ ، 29/4/2010، ذطحس٣خ 2010/ش/170هشجس ٓكٌٔس ؾ٘ح٣حش جسذ٤َ جال٠ُٝ ذظلطٜح جُط٤٤ٔض٣س، جُٔشهْ  

، جُؿضء 2013-2009ذظلطْٜ جُط٤٤ٔض٣س ُغ٘ٞجش  3-2-1عؼ٤ذ، جُٔرحدب ٝجُوشجسجش جُٜحٓس ُٔكٌٔس ؾ٘ح٣حش جسذ٤َ /

 .2، ص2015ش،جُػح٢ٗ، ٓطرؼس ٛٞٗ



 
7 

جُٔطْٜ(
(1)

جٕ ٛ٘حى  أ١كشجؼ ئ٠ُ ػذّ ٗغرس جُؿش٣ٔس ئ٠ُ جُٔطْٜ، هشجس جإل ذ٣ٌٖٔ إٔ ٣غط٘ٝذٔؼ٠ً٘ آخش. 

ٝ أ ٚ ٣ػرص ُغِطس جُطكو٤ن جإلذطذجت٢ٗئٟ ٓشكٞػس ػٜ٘ح ػذ ٓطْٜ ٓؼ٤ٖ ئال ؾش٣ٔس ٝجهؼس كؼالً ٝجُذػٞ

جٝ  ،سضٌد جُؿش٣ٔسئدُس ه٣ٞس ػ٠ِ جٕ جُٔطْٜ ٛٞ ٖٓ أ١ أدُس ٝضوذ٣شٛح ػذّ ٝؾٞد ذؼذ ضٔك٤ض جألجُوؼحت٢ 

ٕ جُلؼَ ، أٝ ئخشأ٣ٔس ٝهؼص ٖٓ ٓطْٜ ٕ جُؿشئضٜحّ ُِٔطْٜ ٝدُس ضوطغ ذؼذّ طكس جإلأخش ػذّ ٝؾٞد أذٔؼ٠٘ 

جُٔشضٌد ال٣وغ ضكص ج١ ٗض ػوحذ٢
(2)

. 

) ئرج ئهط٘ؼص  ئر ٗض طٍٞ ؾضجت٤سأؼ( /203جُٔحدز )ٝهذ أخز جُوحٕٗٞ جُؼشجه٢ ذٜزج جُغرد ك٢ 

جٝ جٕ جُلؼَ جُز١ جسضٌرٚ ال٣وغ ضكص ج١ ٗض  جُٔكٌٔس ذإٔ جُٔطْٜ ُْ ٣شضٌد جُؿش٣ٔس جُٔغ٘ذز ئ٤ُٚ .....

الٓش جُٔطظِس ذحط٤ُٞس ال( ج205كطظذس هشجسجً ذحالكشجؼ ػ٘ٚ(، ًٝزُي ك٢ جُلوشز )خ( ٖٓ جُٔحدز ) ػوحذ٢

أٗٚ: ) ئرج ضر٤ٖ ُِٔكٌٔس إٔ جالدُس ال ضٌل٢ ُػرٞش ئسضٌحخ جُٔطْٜ جُلؼَ جُٔغ٘ذ ئ٤ُٚ جُؿضجت٢ جُط٢ ض٘ض ػ٠ِ 

 .... كطظذس جٓشجً ذحإلكشجؼ(.

٣غط٘ذ ٛزج جإلكطشجع ئ٠ُ جٕ جُشًٖ جُٔحدٟ عذو كفايح األدنح عهٗ ٔلٕع انٕالعح أٔ عهٗ صذرٓا: -ب

٢ٛٝ ٖٓ جالعرحخ جُٔٞػٞػ٤س جُط٢ ٣غط٘ذ  ُِؿش٣ٔس ُْ ٣وغ جطالً، أ١ ػذّ ٝهٞع جُلؼَ ٖٓ جُ٘حق٤س جُٔحد٣س،

علش أدُس جُط٢ ئرج سأٟ جُوحػ٢ إٔ جأل ئ٤ُٜح جُوحػ٢ ك٢ ئطذجسٙ جُوشجس ذحالكشجؼ، ٣ٝطٞكش ػذّ طكس جُٞجهؼس

ػٜ٘ح جُطكو٤ن جإلذطذجت٢ أٝ جُوؼحت٢ ضش٤ش ئ٠ُ ػذّ طكس ٝهٞع جُؿش٣ٔس جُٔذػ٠ ذاسضٌحذٜح، أٝ ذٔؼ٠٘ أخش 

كشجؼ ك٢ ٛزٙ ّ صجتق. ك٤ظذس جُوحػ٢ هشجسجً ذحإلضٜحكس أٝ جٜٗح ٤ًذ٣س أٝ جإلز ؿ٤ش طك٤إٔ جُٞجهؼس جُٔذػح

جُكحُس. ٖٝٓ أٓػِس رُي ظٜٞس جُشخض جُز١ ظٖ أٗٚ ٓوطٍٞ أٝ عالٓس جُغ٘ذ جُز١ أػطوذ أٗٚ ٓضٝس جٝ 

 ئضؼحـ ػذّ قَٔ جُٔؿ٠٘ ػ٤ِٜح ذحإلؾٜحع... جُخ.

ِس جُطكو٤ن قًغرد ئؾشجت٢ ك٢ ٓشّ طكس جُٞجهؼس ػ٠ِ ػذ ج٤ٌٖٔ ئطذجس هشجس جالكشجؼ ذ٘حءك

ٝئًطشحف ػذّ طكس جُٞجهؼس أٝ جرج  ذطذجت٢عطذالالش ٝئؾشجءجش جُطكو٤ن جإلذٔٞؾد ٓكؼش جإل جالذطذجت٢،

سأٟ جُوحػ٢ إٔ جالدُس جُط٢ ٗطؿص ػٜ٘ح جُطكو٤ن ضش٤ش ئ٠ُ ػذّ طكس جُؿش٣ٔس جُٔذػ٠ ذاسضٌحذٜح أٝ أٜٗح 

 ضوغ جطالً. ٤ًذ٣س أٝ إٔ جإلضٜحّ صجتق أٝ إٔ جُؿش٣ٔس ُْ

ً هذ ششع ك٢ هطِٚ ذؼ٤حس ٗحس١، ؾحء ك٢ جٌُشق جُطر٢ أٗٚ ئكطؼَ رُي ذإٔ  ًٔح ُٞ أدػ٠ شخض إٔ ٓطٜٔح

 ٝػغ ٤ًٔس ٖٓ جُرحسٝد ػ٠ِ ؾغٔٚ ٝقشهٜح.

ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ ُِوحػ٢  ، ط٘حد ػ٤ِٚ طشجقس ك٢ هشجس جالكشجؼُْٝ ٣شش جُٔششع جُؼشجه٢ ئ٠ُ ٛزج جُغرد ُإلع

وشجس ّ ًلح٣س جالدُس ٛٞ جُغرد جُؼحّ ُٕ ػذئ، ػ٠ِ ئػطرحسًلح٣س جالدُس إٔ ٣غط٘ذ ػ٤ِٚ ػٖٔ عرد ػذّ

جالكشجؼ
(3)

. 

 انًطهة انثاَي

                                 
(1 )

، ؾحعْ ؾضجء 19/12/2005( ك٢ 2005/ ج٤ُٜثس جُؿضجت٤س جال95/٠ُٝهشجس ٓكٌٔس ض٤٤ٔض ئه٤ِْ ًٞسدعطحٕ جُؼشجم جُٔشهْ )

جُؼشجم، ٓطرؼس ذ٤ٞٗذ، ع٤ِٔح٤ٗس، -ه٤ِْ ًٞسدعطحٕجؾحكش ًٝحٓشجٕ سعٍٞ عؼ٤ذ، جْٛ جُٔرحدب جُوؼحت٤س ُٔكٌٔس ض٤٤ٔض 

 .69، ص2014
(2) 

 .161، ص ، جٌُٔطرس جُوح٤ٗٞٗس، ذـذجد2أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س، ؼجُؼ٢ِ٤ٌ، د. ع٤ِْ جذشج٤ْٛ قشذس، ػرذ جال٤ٓش  د.
(3)

 .474، ص1978دسجعس ك٢ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س، جُؿضء جالٍٝ، دجس جُغالّ، ذـذجد، د.عح٢ٓ جُ٘ظشج١ٝ،  
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 يعّذًييس لرار اإلفراج عًا يرشاتّ 

غحسٛح جُوح٤ٗٞٗس ٌُٜٝ٘ح ضخطِق ٓؼٜح جإلكشجؼ ك٢ ذؼغ أ ذٚ ٓغ هشجسجُط٢ ضطشح ؼغ جُوشجسجشٛ٘حى ذ

ُٝـشع ضٞػ٤ف جٝؾٚ جُطشحذٚ ُِٔٞجػ٤غ  ،جُششؽ٢ ٝجُرشجءزكشجؼ ٖ ؾٞجٗد جخشٟ ٖٝٓ ٛزٙ جُكحالش جإلٓ

 :ك٢ كشػ٤ٖ يُ٘ط٘حٍٝ رجُٔزًٞسز  ع

 

 انفرع األٔل

 اإلفراج عٍ انًرٓى ٔاإلفراج انشرغي

جالكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ٓطشحذٜحٕ ؾذجً ػ٠ِ جالهَ ٖٓ ق٤ع جُِلع ٝجٕ ٓظطِك٢ جالكشجؼ جُششؽ٢ 

جُكو٤وس ٓظطِكحٕ ٓخطِلحٕ ضٔحٓحً ٖٓ ق٤ع جُٔٞػٞع  ح ك٢ٔجُظحٛش، ُزُي كحٕ جُرؼغ ٣خِؾ ذ٤ٜ٘ٔح ٌُٜٝ٘

 :، ٝع٘ر٤ٖ رُي ٖٓ خالٍ ٓح٣حض٢٘حت٢ؿٝجُشٌَ جُز١ ٣ؼحُؽ ًَ ٜٓ٘ٔح ك٢ جُوحٕٗٞ جُ

ٝػِٔ٘ح  –آٗلحً  –ذؼذ إٔ ػشػ٘ح ُٔلّٜٞ جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ  يفٕٓو اإلفراج انشرغي ٔشرٔغّ :  –أٔالً 

، ٗوٍٞ ئٕ كٌشز جإلكشجؼ جُششؽ٢ ػذّ ئسضٌحخ جُٔطْٜ ُِؿش٣ٔسٝ أٗٚ ئخالء عر٤َ جُٔطْٜ ُؼذّ ًلح٣س جألدُس أ

ؾحءش ًأغش ُططٞس جُلٌش جُؿ٘حت٢ قٍٞ دٝس جُؼوٞذس ك٢ جُطأ٤َٛ جالؾطٔحػ٢، ٝجُططٞس ٗكٞ ئٗغح٤ٗس جُط٘ل٤ز 

جُؼوحذ٢، كارج ًحٗص ئػطرحسجش جُؼذجُس ٝجُشدع جُؼحّ ضوطؼ٢ ضكذ٣ذ ٓذز جُؼوٞذس ذك٤ع ضط٘حعد ٓغ ؾغحٓس 

، كإ ُ٘لغ٢ جُز١ ٣طكون ذٚ جُشدع جُؼحّٓغإ٤ُٝس ٓشضٌرٜح، ذك٤ع ضٌٕٞ ٖٓ شأٜٗح ٓرحششز جُطأغ٤ش ججُؿش٣ٔس ٝ

، ٝأالّ ضطٍٞ ٕ ٓذضٜح ًحك٤س ألدجء ٛزٙ جُٞظ٤لس، ٝٛٞ ٓح ٣وطؼ٢ إٔ ضٌٞؼوٞذس جُغحُرس ُِكش٣س دٝس ضأ٢ِ٤ُِٛ

جُٔططِد ُِطأ٤َٛ كإ جػطرحسجش ئ٠ُ ٓح ٣طؿحٝص جُٔذٟ جُٔططِد ُطكو٤وٜح كارج ٓح ؾحٝصش ٛزٙ جُؼوٞذس جُٔذٟ 

جُٔظِكس جُؼحٓس جُٔطظِس ذططٞس جُلِغلس ٝجالٛذجف جُؼوحذ٤س ضوطؼ٢ إٔ ضخطظش ٓذز جُؼوٞذس ػٖ ؽش٣ن 

طالقٚ ٝضأ٤ِٛٚجُط٤ٜٔذ ُك٤حز ًش٣ٔس ذؼذ غرٞش ج جإلكشجؼ ػٖ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ئكشجؾحً ؿ٤ش ٜٗحت٢ ذٜذف
(1)

 . 

ً جُلحسم ذ٤ٖ ٛزج جُ٘ظحّ  جُط٘ل٤ز١ ُِؼوٞذس ٝذ٤ٖ جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ جُز١ ٣شضٌض ػ٠ِ ٣ٝظٜش ؾ٤ِح

 .ٝٓوٞٓحش أخشٟ ٓخطِلس ًٔح ٓش ذ٘ح أعرحخ

ٗوؼحء ٓذز جُؼوٞذس جُٔكٌّٞ ذٜح ئرج ظٜش ئَ ، ٣ؼ٢٘ ئخالء عر٤َ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ هرٝجإلكشجؼ جُششؽ٢

طو٤ْ جُغِٞى ذؼذ جإلكشجؼ ، ٝذششؽ إٔ ٣رو٠ ٓغُغؿٖ ٣ذػٞ ئ٠ُ جُػوس ذطو٣ْٞ ٗلغٚإٔ عًِٞٚ أغ٘حء ٝؾٞدٙ ك٢ ج

ػ٘ٚ ئ٠ُ إٔ ض٘ط٠ٜ جُٔذز جُٔكٌّٞ ذٜح ػ٤ِٚ
(2)

شجـ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ عٗٚ ٗظحّ هح٢ٗٞٗ ٣وؼ٢ ذاؽالم ئأٝ . 

ً ٖٓ جُؼوٞذس جٝ ػ، ذٔؼ٠٘ ئٜحَ جٗطٜحء جُٔذز جُٔكذدز إلٗوؼحتذؼوٞذس جٝ ضذذ٤ش عحُد ُِكش٣س هر لحتٚ ؾضت٤ح

                                 
(1)

 .290عحذن، ص ٓظذس ،ًٔحٍ ػرذجُِط٤ق د. ذشجء ٓ٘زس  
(2)

 .620ّ، ص1970، 2ألقٌحّ جُؼحٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، دجس جُلٌش جُؼشذ٢، ؽ، جغؼ٤ذد. جُغؼ٤ذ ٓظطل٠ جُ  
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جُطذذ٤ش ذششٝؽ ٓكذدز
(1)

. 

ً ٣ٝغطِضّ جُوحٕٗٞ قغٖ  ، ٝإٔ ضإ٣ذ ئدجسز جُغؿٖ ذإٔ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ جُغ٤شز ٝجُغِٞى ُالكشجؼ ششؽ٤ح

هذ جعطوحٓص ع٤شضٚ ٝقغٖ عًِٞٚ دجخَ جُغؿٖ، ٝإٔ ٣طؼٜذ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذإٔ ال ٣شضٌد أ١ ؾ٘ح٣س أٝ ؾ٘كس 

ٝالضض٣ذ جُٔذز طس جشٜش، ٣ٝشطشؽ ػ٠ِ جٕ الضوَ جُٔذز جُط٢ هؼحٛح جُٔكٌّٞ ػٖ عػٔذ٣س أغ٘حء ٓذز جإلكشجؼ

ذ٤٘ٔح الضشطشؽ ٛزٙ جُٔذز ُِروحء ك٢ جُطٞه٤ق ك٢ قحُس جالكشجؼجُرحه٤س ٜٓ٘ح ػ٠ِ خٔظ ع٘ٞجش 
(2)

. 

٣ٝخطِق ًَ ٖٓ جُ٘ظح٤ٖٓ ٖٓ ق٤ع جٕ جالكشجؼ جُششؽ٢ ضغش١ ػ٤ِٚ ذؼغ جإلعطػ٘حءجش ٝجُط٢ 

:٢ٛ 

ً ألقٌحّ جُٔحدز . جُٔؿشّ جُؼحتذ جُز١ قٌْ ػ٤ِٚ ذأًػش ٖٓ جُكذ جألهظ٠ ُِؼوٞذس 1 جُٔوشسز ُِؿش٣ٔس ؽروح

 .ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُرـذجد١  68جٝ جُٔحدز  1969( ُغ٘س 111( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش سهْ )140)

ٝ جُغ٘ذجش . جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ػٖ ؾش٣ٔس ػذ جٖٓ جُذُٝس جُخحسؾ٢ أٝ ؾش٣ٔس ضض٤٣ق جُؼِٔس أٝ جُطٞجذغ أ2

 جُٔح٤ُس جُك٤ٌٓٞس .

س ٝهحع جٝ ُٞجؽ جٝ جػطذجء ػ٠ِ ػشع ذذٕٝ جُشػح جٝ ؾش٣ٔس ٝهحع جٝ جػطذجء جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ػٖ ؾش٣ٔ . 3

ذـ٤ش هٞز جٝ ضٜذ٣ذ جٝ ق٤ِس ػ٠ِ ػشع ٖٓ ُْ ٣طْ جُػحٓ٘س ػششز ٖٓ ػٔشٙ جٝ ؾش٣ٔس ٝهحع جٝ ُٞجؽ 

 .ن ٝجُلؿٞس ذحُٔكحسّ جٝ ؾش٣ٔس جُطكش٣غ ػ٠ِ جُلغ

ئرج ًحٕ هذ عرن جُكٌْ ػ٤ِٚ ذحألشـحٍ جُشحهس . جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذحألشـحٍ جُشحهس أٝ جُغؿٖ ػٖ ؾش٣ٔس عشهس 4

 أٝ جُغؿٖ ػٖ ؾش٣ٔس عشهس أخشٟ ُٝٞ ًحٗص هذ جٗوؼص ػوٞذطٜح أل١ عرد هح٢ٗٞٗ .

. جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذحألشـحٍ جُشحهس أٝ جُغؿٖ ػٖ ؾش٣ٔس جخطالط ُألٓٞجٍ جُؼحٓس ئرج ًحٕ هذ عرن جُكٌْ 5

ع أٝ جُكرظ ػٖ ؾش٣ٔط٢ جخطالط ٓطؼحهرط٤ٖ أٝ ػ٤ِٚ ذحألشـحٍ جُشحهس أٝ جُغؿٖ ػٖ ؾش٣ٔس ٖٓ ٛزج جُ٘ٞ

أًػش أٝ ػٖ ؾش٣ٔس جخطالط ٌٓٞٗس ٖٓ كؼ٤ِٖ ٓططحذؼ٤ٖ أٝ أًػش ُٝٞ ًحٗص هذ جٗوؼص ػوٞذطٜح أل١ عرد 

 ني .هحٗٞ

ً كوؾ  ٖٓ ئعطػ٘حْٛ هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س ٖٓ جُشٍٔٞ ذٜزج ْٛ ٝٛإالء جُٔزًٞس٣ٖ آٗلح

ششٝؽ جإلكشجؼ جُششؽ٢ ك٤ْٜ . ك٢ ق٤ٖ ال ضٞؾذ أ١ ئعطػ٘حءجش ػ٠ِ هشجس جُ٘ظحّ ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ ضٞجكش 

 جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ.

 ُ ٗط٘حٍٝ ج٤ُ٥س، ذًييس اإلفراج انشرغي يٍ ديث آنيح ٔسثة  صذٔرِ ٔاآلثار انًررذثح عهيّ:  -ثاَيا

 ، ٝج٥غحس ضرحػحً:ٝجُغرد

د جُوحٕٗٞ ػ٠ِ دجتشز ئطالـ : أٝؾانرًييس يٍ ديث انجٓح انري ذرمذو تطهة اإلفراج انشرغي  - أ

                                 
(1 )

 .433صعحذن،  سد. ذشجء ٓ٘زس ًٔحٍ ػرذ جُِط٤ق، ٓظذ 
(2)

 .219، ص2005 ،ؾٔحٍ دمحم ٓظطل٠، ششـ هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س، جٌُٔطرس جُٞؽ٤٘س، ذـذجد 
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جإلكشجؼ  جٌُرحس )جُغؿٖ( أٝ جالقذجظ )ٓذجسط جُطأ٤َٛ( إٔ ضطِد ٖٓ جُٔكٌٔس جُٔخطظس جُ٘ظش ك٢

ً ذزُي، ُٝٞ جُششؽ٢ ػٖ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ئرج ٓح ضٞكشش جُششٝؽ ُْ ٣وذّ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ؽِرح

وذّ ذحُطِد ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُوحٕٗٞ. ًزُي أؾحص جُوحٕٗٞ ُإلدػحء جُؼحّ إٔ ٣ط

، ئرج ٓح جسضأٟ رُي ُطٞجكش جُششٝؽ جُوح٤ٗٞٗس. جإلكشجؼ ششؽ٤حً ػٖ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ جُٔخطظس ُِ٘ظش ك٢

ٝجُطِد ٖٓ ٛحض٤ٖ جُؿٜط٤ٖ ال ٣ٔ٘غ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٖٓ إٔ ٣طوذّ ذ٘لغٚ أٝ ذٞجعطس ٤ًِٝٚ ذطِد 

ٓٔحغَ ُإلكشجؼ ػ٘ٚ
(1)

١ ؽِد ٖٓ هرَ جُٔطْٜ أٝ جالدػحء . ٌُٖٝ ك٢ جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ٤ُظ ٛ٘حى أ

جُؼحّ ٝئٗٔح ضوؼ٢ جُٔكٌٔس أٝ هحػ٢ جُطكو٤ن ذحإلكشجؼ ػ٘ذ ػذّ ًلح٣س جألدُس أٝ ُالعرحخ جالخشٟ 

جُط٢ ٓش ذ٘ح رًشٛح
(2)

. ٝقط٠ ُٞ ًحٕ جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ؾحء جعطؿحذس ُطِد ٓكح٢ٓ جُٔطْٜ أٝ 

جُٔكٌٔس ضكٌْ ذٚ  ، أل٤ُٕظ ٖٓ ٓغطِضٓحش جإلكشجؼ ٝششٝؽٚ جُٔطْٜ ٗلغٚ كحُطِد ك٢ ٛزٙ جُكحُس

 .ُٜح ٝؾٞذٚ دٕٝ ئٗطظحس ؽِد ٖٓ أقذ  ر٤ٖرجض٤حً ٓط٠ ض

ئٕ ٓٞػٞع جإلكشجؼ جُششؽ٢ ٣وظذ ذٚ انرًييس يٍ ديث سثة صذٔر اإلفراج انشرغي :  -ب

أٓؼ٠  ؾٞجص ئؽالم عشجـ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذؼوٞذس عحُرس ُِكش٣س ًحُغؿٖ أٝ جُكرظ أٝ جُكؿض، ئٕ

، ٢ٛٝ ٓذز غالغس جسذحع جُٔذز جُٔكٌّٞ ذٜح ئٕ ًحٕ ك٢ جُغؿٖ جُوغْ جألًرش ٖٓ ٓذز ٛزٙ جُؼوٞذحش

سش٤ذجً ٝغِػ٢ جُٔذز ئٕ ًحٕ ٖٓ جالقذجظ، ٝغرص أٗٚ ؾذ٣ش ذإٔ ٣ؼل٠ ٖٓ ض٘ل٤ز ذحه٢ جُؼوٞذس ق٤ع ًحٕ 

ٔس، كحعطوحٓص ع٤شضٚ ، ٝذغرد رُي كوذ أهِغ ػٖ ئسضٌحخ جُؿش٣ٗطلغ ٖٓ ض٘ل٤ز جُوغْ جُغحذن ٜٓ٘حهذ ئ

ٝقغٖ عًِٞٚ
(3)

. 

ك٢ ق٤ٖ إٔ عرد ئطذجس هشجس جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ٛٞ ػذّ ًلح٣س جألدُس إلقحُس جُٔطْٜ ك٢ ٓشقِس 

(أطٍٞ ؾضجت٤س  أٗٚ: )ئرج ًحٗص جألدُس الضٌل٢ 130جُطكو٤ن جالذطذجت٢، ك٤٘ض ك٢ جُلوشز )خ( ٖٓ جُٔحدز )

ح ٗض ػ٠ِ قحُس ػذّ ألقحُطٚ ك٤ظذس هشجسجً ذحإلكشجؼ ػ٘ٚ، ٝؿِن جُذػٟٞ ٓإهطح ٓغ ذ٤حٕ أعرحخ رُي(، ًٔ

 (182ئرج ًحٕ هشجس جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ طحدسجً ٖٓ جُٔكٌٔس ك٢ جُلوشز )ؼ( ٖٓ جُٔحدز ) ُالدجٗس ًلح٣س جألدُس

: )ئرج ضر٤ٖ ُِٔكٌٔس إٔ جألدُس ال ضٌل٢ إلدجٗس جُٔطْٜ، كطظذس هشجسج ذاُـحء جُطٜٔس أطٍٞ ؾضجت٤س ػ٠ِ أٗٚ

 ٝجإلكشجؼ ػ٘ٚ(. 

 -ذٔر اإلفراج انشرغي  ٔاآلثار انًررذثح عهيّ :انرًييس يٍ ديث آنيح ص -ؼ

                                 
(1 )

 .294، ص، ٓظذس عحذنػرذجُِط٤ق د. ذشجء ٓ٘زس 
(2)

 1971ُغ٘س  23جُلوشز )ؼ( ٖٓ هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشجه٢ سهْ  182جُلوشز )خ( ٝجُٔحدز  (181جُٔحدز ) 

 جُٔؼذٍ.
(3 )

 .250، ٓظذس عحذن، ص٤ٓش جُؼ٢ِ٤ٌ ٝع٤ِْ ئذشج٤ْٛ قشذسػرذ جال 
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ػٖ  ك٢ جإلكشجؼ جُششؽ٢ ضٌٕٞ ؾٜس ئطذجس جُوشجس ٓخطِلس ػٖ جُؿٜس جُط٢ ضظذس هشجس ذحإلكشجؼ

( أطٍٞ ؾضجت٤س/أ ٝؼ331جُٔطْٜ، ئر أؾحصش جُٔحدز )
(1)

ك٤ٜح ؽحُد ُٔكٌٔس جُؿ٘ف ك٢ جُٔ٘طوس جُط٢ ٣وؼ٠  

 جإلكشجؼ جُششؽ٢ ػٖ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ.، ئٕ ضوشس جإلكشجؼ جُششؽ٢ ػوٞذطٚ

، ٝٓػحٍ رُي ٓكحكظس ذـذجد، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس كإ ػ٠ِ ست٤ظ هذ ضطؼذد ٛزٙ جُٔكحًْ ك٢ جُٔ٘طوسٝ

ًْ جُٔطؼذدز ذر٤حٕ ٣ظذسٙ ذٜزج جُشإٔ ٣ٝؿٞص ُٚ إٔ حٓكٌٔس جإلعطث٘حف إٔ ٣ٞصع جُؼَٔ ذ٤ٖ ٛزٙ جُٔك

٣خظض أ١ ٓكٌٔس ؾ٘ف ُوؼح٣ح جإلكشجؼ جُششؽ٢
(2)

. 

، كؿٜس ذاطذجس هشجس جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ قغد ٓشجقَ جُٔكحًٔس ح ضخطِق جُؿٜس جُٔخطظسذ٤٘ٔ

، أٓح ك٢ ٓشقِس جُٔكحًٔس كو٤ن ك٢ ٜٗح٣س جُطكو٤ن جإلذطذجت٢ئطذجس هشجس جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ضٌٕٞ هحػ٢ جُط

كطٌٕٞ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع ٢ٛ جُٔخطظس ذحإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ
(3)

. 

ػ٠ِ ئطذجس هشجس١ جإلكشجؼ جُششؽ٢ ٝجإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ، كاٗٚ ئرج أٓح ذحُ٘غرس ُألغحس جُٔطشضرس 

ً ػٖ جُٔ هق ض٘ل٤ز ٞ، ٣ٝكٌّٞ ػ٤ِٚ  ك٤٘رـ٢ إٔ ٣خ٠ِ عر٤ِٚأطذسش ٓكٌٔس جُؿ٘ف هشجسجً ذحإلكشجؼ ششؽ٤ح

ٓحضرو٠ ٖٓ جُؼوٞذحش أٝ جُطذجذ٤ش جألط٤ِس
(4)

. ٣ٌٖٝٔ إٔ ضشؾغ ػ٘ٚ ئٕ جسضٌد جُٔلشؼ ػ٘ٚ ششؽ٤حً خالٍ ٓذز 

، ٓذز ال ضوَ ػٖ غالغ٤ٖ ؾرٜح ٓؿذدجً ذؼوٞذس عحُرس ُِكش٣سأ٣س ؾ٘ح٣س أٝ ؾ٘كس ػٔذ٣س ٝقٌْ ػ٤ِٚ ذٔٞ جإلكشجؼ

٣ٞٓحً ٝذششؽ ئًطغحخ جُكٌْ جُؿذ٣ذ دسؾس جُرطحش
(5)

. 

ئضخحر  ٌُٖٝ ئرج أطذسش جُٔكٌٔس هشجسجً ذحإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ك٤خ٠ِ عر٤ِٚ، ٣ٝرو٠  ٓؼشػحً إلقطٔحٍ

شش أدُس ؾذ٣ذز خالٍ ٓذز ع٘س ٖٓ ضأس٣خ طذٝس جُوشجس ئرج ًحٕ جُوشجس هذ ئؾشجءجش ذكوس ٓؿذدجً ئرج ظٜ

طذسش ٖٓ جُٔكٌٔس، أٝ ع٘ط٤ٖ ئرج ًحٕ جُوشجس طحدسجً ٖٓ هحػ٢ جُطكو٤ن
(6)

. 

 

 

 

 انفرع انثاَي

 انثراءجإلفراج عٍ انًرٓى ٔدكى ا

رًشٙ ك٢ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س، ٝذٔٞؾرٚ ٣ؼٞد جُلشد ج٠ُ عحذن  ٓظطِف جُرشجءز ٝسد

ٓحًحٕ ػ٤ِٚ هرَ جإلضٜحّ ٖٓ ذشجءز ك٢ جُزٓس أٝ جُغِٞى ٓٔح ٝؾٚ ئ٤ُٚ ٖٓ ئضٜحّ، ئر إٔ جُلوشز ) أ( ٖٓ جُٔحدز 

غ طٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س أػطص هحػ٢ جُطكو٤ن طالق٤س ؿِن جُذػٟٞ ٜٗحت٤حً ٝسكجهحٕٗٞ  ( 130ٖٓ)

                                 
(1 )

 جُؿضجت٤س جُؼشجه٢ جُٔؼذٍ.( ٖٓ هحٕٗٞ جالطٍٞ جُٔكحًٔحش ٣331شجؾغ جُٔحدز )
(2 )

 .251 – 250ٓظذس عحذن، ص ػرذ جأل٤ٓشجُؼ٢ِ٤ٌ ٝع٤ِْ ئذشج٤ْٛ قش٣س،
(3 )

 .204ص د. ذشجء ٓ٘زس ػرذ جُِط٤ق، ٓظذس عحذن، 
(4 )

 .295، صجُٔظذس ٗلغٚ
(5)

 .250ػرذ جأل٤ٓشجُؼ٢ِ٤ٌ ٝع٤ِْ ئذشج٤ْٛ قش٣س، جُٔظذس ٗلغٚ، ص 
(6)

  .204، صٗلغٚ جُٔظذسد. ذشجء ٓ٘زس ػرذجُِط٤ق،   
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ً ، ٠ جُٔطْٜ ال ٣ؼحهد ػ٤ِٚ جُوحٕٗٞجُشٌٟٞ ئرج ًحٕ جُلؼَ جُٔ٘غٞخ ئُ ٕ ئًٔح ٝ .ك٤ٌٕٞ جُٔطْٜ ق٤٘ثز ذش٣ثح

ُٜح إٔ ضظذس هشجسٛح ذحُرشجءز ئرج ئهط٘ؼص ذإٔ  ،ٓكحًْ جُؿ٘ح٣حش ٝجُؿ٘ف ٝٓكحًْ جُؿضجء جألخشٟ جُٔخطظس

ٛزج ٓح ٗض ٝ .جُٔطْٜ ُْ ٣شضٌد ٓح أضْٜ ذٚ، ٝئٕ جُلؼَ جُٔ٘غٞخ ئ٤ُٚ ال ٣شٌَ كؼالً ٓخحُلحً ألقٌحّ جُوحٕٗٞ

جالط٤ُٞس )ئرج ئهط٘ؼص جُٔكٌٔس ذإٔ جُٔطْٜ ُْ ٣شضٌد ٓح جضْٜ ذٚ جٝ ٝؾذش  182ػ٤ِٚ جُلوشز )خ( ٖٓ جُٔحدز 

 . ٌٜٔح ذرشجءضٚ ٖٓ جُطٜٔس جُٔٞؾٜس ئ٤ُٚ(ق ذ ج٤ُٚ ال ٣وغ ضكص ج١ ٗض ػوحذ٢ كطظذسجٕ جُلؼَ جُٔغ٘

ٝك٢ ًَ جالقٞجٍ كإ جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ٣خطِق ػٖ جُرشجءز ٖٓ ؾحٗر٤ٖ ٝٛٔح عرد جُظذٝس 

 ، ٝع٘أض٢ ػ٠ِ ذ٤حٜٗح ًح٥ض٢:جُكؿ٤س ػ٠ِ جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗسٝ

طذٝس هشجس جُرشجءز ػٖ جُٔطْٜ ٖٓ جُطٜٔس جُٔغ٘ذز ئ٤ُٚ ٗض جُوحٕٗٞ ػ٠ِ  : يٍ ديث سثة انصذٔر  -أٔالً 

، سئرج ُْ ٣شضٌد ٓح جضْٜ ذٚ أٝ ًحٕ كؼِٚ ال ٣٘طرن ػ٤ِٚ أ١ ٗض هح٢ٗٞٗ دٕٝ إٔ ٣ططِد جألٓش ئُـحء جُطٜٔ

ٝآ٣س رُي ضٌٖٔ ك٢ إٔ هشجس جُرشجءز ٣ؼذ قٌٔح  ٣ؿ٘د جُٔطْٜ أ٣س ٓغإ٤ُٝس ؾضجت٤س ػٖ جُلؼَ جُٔ٘غٞخ ئ٤ُٚ 

ٓح ضوط٘غ جُٔكٌٔس ذإٔ ٓح جضْٜ ذٚ جُٔطْٜ ُْ ٣ٌٖ ُٚ أعحط ٖٓ جُظكس ٝئٗٚ ُْ ٣شضٌرٚ ٛٞ ئٗٔح ألٗٚ ٣ظذس ػ٘ذ

ٕ أ١ ؾش٣ٔس جسضٌرٚ شخض أخش، أٝ إٔ جُلؼَ ّٞ أ١ ال ٣وغ ضكص أ١ ٗض ػوحذ٢، كحُكٌْ  ،جُٔغ٘ذ ئ٤ُٚ ال ٣ٌ

ٖ جُٔطْٜ هرَ ظٜٞس جُرحش ذحُرشجءز ٣وؼ٢ ػ٠ِ جُشجذطس جُؿ٘حت٤س جالؾشجت٤س جُط٢ ئٗؼوذش ذ٤ٖ جُذُٝس ٝذ٤

ذشجءضٚ
(1)

س جُٔغ٘ذز ئ٠ُ جُٔطْٜ جُؼشجم: ) ئٌٗحس جُؿش٣ٔ -، كوذ ٝسد ك٢ هشجس ُٔكٌٔس ض٤٤ٔض جه٤ِْ ًٞسدعطحٕ 

(...ًحك٤س ُرشجءز جُٔطْٜ حدُس جٝ هش٣٘س ٓؼطرشز ضؼذ أعرحذأ ١أٝػذّ ٜٗٞع 
(2)

ك٢ ق٤ٖ إٔ هشجس جإلكشجؼ جُز١  .

، كوذ ٣طٞجكش جُذ٤َُ ػ٠ِ جُٔطْٜ ك٢ ٝهص القن ذؼذ طذٝس هشجس قٌٔح  ذحضح  ُطٜٔس ذٔٞؾرٚ ال ٣ؼذ ٣٘رـ٢ ئُـحء ج

جؼ ػ٘ٚ ألٕ جألدُس ُْ ضٌٖ جإلكشجؼ ٝػٖٔ جُٔذز جُط٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح ٓإهطحً ٌُٖ جُٔكٌٔس ضوشس ئُـحء جُطٜٔس ٝجإلكش

ُوشجس ُِكٌْ، ًإٔ ضطٞجكش شٜحدز ٝجقذز ػذ جُٔطْٜ ٓؼضُٝس ػٖ أ١ د٤َُ آخش، ػ٘ذٛح ٣ؿد جطذجس ج ًحك٤س

ذاُـحء جُطٜٔس ٝجإلكشجؼ، غْ إٔ هشجس جإلكشجؼ ال ٣طغْ ذوٞز جُكٌْ ذحُرشجءز ٓح ُْ ٣ٌطغد جُذسؾس جُٜ٘حت٤س ٝكوحً 

/ خ( ٖٓ جالطٍٞ جُؿضجت٤س227ُكٌْ جُٔحدز  ) 
(3)

. 

 ً ػ٠ِ جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس  سشجءز ُٚ قؿ٤جُوشجس جُظحدس ذحُر: يٍ ديث دجيرّ اياو انًذاكى انًذَيح -ثاَيا

ْٜ ٖٓ جُطٜٔس جُٔ٘غٞذس ئ٤ُٚ ٝئًطغد جُوشجس دسؾس جُرطحش طح، كارج قٌٔص جُٔكٌٔس ذرشجءز ج٣ٌُٕٝٔٞ ِٓضٓحً ُٜ

أٓح جُوشجس جُظحدس ذحإلكشجؼ  ؼ٣ٞغ.طٔذ٤ٗس ٝضٔط٘غ ػ٘ذتز ػٖ جُكٌْ ذحُك٤ٌٕٞ قؿس ػ٠ِ جُٔكٌٔس جُ

                                 
(1)

 .441، ص1984د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س ضأط٤الً ٝضك٤ِالً، ٓ٘شأز جُٔؼحسف، جالعٌ٘ذس٣س،  
(2 )

. جُٔكح٢ٓ ًش٣ْ دمحم طٞك٢ 21/8/1993ك٢  ٤ٛ/93ثس ؾضجت٤س/ جقذجظ 95هشجس ٓكٌٔس ض٤٤ٔض جه٤ِْ ًٞسدعطحٕ جُٔشهْ 

هحدس، جُٔخطحس ٖٓ جُٔرحدب جُوح٤ٗٞٗس ك٢ هؼحء ٓكٌٔس ض٤٤ٔض ئه٤ِْ ًٞسدعطحٕ ٝجُؼشجم، هؼحء جالقذجظ،  ٤ًٝل٢ ٓـذ٣ذ

 .132، ص 2013جُؿضء جالٍٝ، جُطرؼس جال٠ُٝ، جسذ٤َ،
(3)

٣ٌٕٞ ُوشجس جإلكشجؼ جُظحدس ٖٓ جُٔكٌٔس جُؿضجت٤س أٝ هحػ٢ جُطكو٤ن هٞز جُكٌْ ذحُرشجءز ػ٘ذ جًطغحذٚ  –خ ) ٝٗظٜح: 

 جُٜ٘حت٤س( . جُذسؾس
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ِٓضٓس ذٚ، ٝرُي ألٕ ٛزج جُوشجس ال ٣٘ل٢ طذٝس جُؿش٣ٔس ٝجٌُٔطغد جُذسؾس جُٜ٘حت٤س كحُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ؿ٤ش 

ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ هشجس جُرشجءز. ٝذحُطح٢ُ كاٗٚ  ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس إٔ ضكٌْ ذخالكٚ
 (1)

. 

طْٜ ٛٞ هشجس ٓإهص ذطر٤ؼطٚ ٔجٕ هشجس جالكشجؼ ػٖ جُيجذدا:  يٍ ديث جٕاز انعٕدج انٗ االجراءاخ -ثانثا

جٗٚ ٣ٌٖٔ جُـحءٙ ٝجُشؾٞع ج٠ُ جالؾشجءجش ذكن جُٔطْٜ جرج ظٜشش جدُس ؾذ٣ذز ضل٤ذ ٣ٝغط٘ذ ك٢ جػطرحسٙ ٌٛزج 

ك٢ جظٜحس جُكو٤وس ٝضو١ٞ جُذالتَ ٝجُوشجتٖ جُٔطٞكشز عحذوح ٝرُي هرَ جٗطٜحء جُٔذز جُوح٤ٗٞٗس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح 

جُظحدس /ؼ( ٖٓ هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س ق٤ع ٗظص ػ٠ِ جٕ ) جُوشجس جُرحش 301ك٢ جُٔحدز )

ال٣ٔ٘ؼحٕ ٖٓ  (181) )خ( ٖٓ جُٔحدز ( جٝ جُلوشز130ذحالكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ  ٝكن جُلوشز )خ( ٖٓ جُٔحدز )

جرج  ضغطٞؾد رُي ؿ٤ش جٗٚ ال٣ؿٞص جضخحر ج١ جؾشجء جالؾشجءجش ػذ جُٔطْٜ ػ٘ذ ظٜٞس جدُس ؾذ٣ذزجعطٔشجس 

 ٓؼص ع٘س ػ٠ِ هشجس جالكشجؼ جُظحدس ٖٓ جُٔكٌٔس ٝع٘طحٕ ػ٠ِ جُوشجس جُظحدس ٖٓ هحػ٢ جُطكو٤ن ...( ، 

جٓح جُوشجس جُظحدس ذحُرشجءز كٜٞ هشجس ذحش ػ٘ذ جًطغحذٚ جُذسؾس جُوطؼ٤س ٝال٣ٌٖٔ جُؼٞدز ج٠ُ جالؾشجءجش 

ك٤ٜح
( (2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًثذث انثاَي

 اإلفراج عٍ انًرٓىاألساش انمإََي نمرار 

                                 
(1  )

 .309د.عح٢ٓ جُ٘ظشج١ٝ، ٓظذس عحذن، ص
(2)

 .185ػرذ جأل٤ٓش جُؼ٢ِ٤ٌ  ٝ د. ع٤ِْ جذشج٤ْٛ قشذس، ٓظذس عحذن، ص  
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ك٢ ٓٞػٞع جألعحط جُوح٢ٗٞٗ ُوشجس جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ عٞجء جُظحدس ٖٓ جُٔكٌٔس أٝ  ٗط٘حٍٝ

ٔطِد جألٍٝ، ػٖ ٓرذأ جألطَ ك٢ جُٔطْٜ جُرشجءز قط٠ جُجُظحدس ٖٓ هحػ٢ جُطكو٤ن ٖٓ خالٍ ٓطِر٤ٖ : 

ً  ٓرذأ جُشي ٣لغش ُٔظِكس جُٔطْٜ. ًٝٔح ٣أض٢ ضػرص جدجٗطٚ. ٝٓطِد غحٕ، ػٖ  : ضرحػح

 ًطهة األٔلان

 داَرّإصم في انًرٓى انثراءج درٗ ذثثد يثذأ األ

ٗغحٕ جُرشجءز، قط٠ ٣ػرص طَ ك٢ جإلٝك٢ جُولٚ ٝجُوؼحء ئٕ جأل ٖٓ جُٔوشس ك٢ جُطشش٣ؼحش جُؿ٘حت٤س

ٓخطظس هحٗٞٗحً. ٝئٕ ٛزج جُٔرذأ ضؼطشف ذٚ ؾ٤ٔغ  سذحش طحدس ٖٓ ؾٜ كٌْ ٜٗحت٢ذؼٌظ ذحُذ٤َُ جُوح٢ٗٞٗ ٝجُ

جُ٘ظْ جُوح٤ٗٞٗس، كارج ًحٕ ُِٔؿطٔغ ٓظِكس ك٢ ٓؼحهرس جُٔؿش٤ٖٓ كاٗٚ ال ٣ٌٖٔ جُٔغحط ذكش٣حش جالذش٣حء 

٣ٝؿد جُذكحع ػٖ ٛزٙ جُكش٣حش ٝجٕ ٣ٌلِٜح قط٠ ٣طٞجكش جُذ٤َُ جٌُحَٓ ػ٠ِ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس، ٝػ٘ذتز ٣طكون 

ً ٣وشسٙ جُوحٕٗٞجُٔغحط ذحُكش٣س ذٞطلٜ ح ػوحذح
(1)

ٝٛ٘ح ع٘ركع ٛزج جُٔرذأ ك٢ كشٝع ٗخظظٜٔح ُٔلٜٞٓٚ  .

 ٝرُي ضرحػحً: ،ٝألعحعٚ جُوح٢ٗٞٗ ٝأغشٙ ػ٠ِ هشجس جإلكشجؼ

 ٔلانفرع األ

 يفٕٓو يثذأ األصم في انًرٓى انثراءج ٔيعًَّٕ

ً ئٖٓ جُػحذص  ً ُٚ ؽ٤ِس ، ٝٛزج ٛٞ جألطَ ك٤ٚ، ٣ٝغطٔش ٛزج جألطَ ٕ جإلٗغحٕ ٣ُٞذ ذش٣ثح ٓظحقرح

ق٤حضٚ، ذك٤ع ال ٣٘طوض ٓ٘ٚ ٝال٣ػرص ػٌغٚ ئالّ ُكٌْ هؼحت٢ ٣و٢٘٤ ذحإلدجٗٚ ػٖ كؼَ ؾش٢ٓ
(2)

 ٖٓٝ .

دجٗطٚ ذكٌْ هؼحت٢ ئٕ جُٔطْٜ ذش١ء قط٠ ضػرص ئ جُٔرحدب جألعحع٤س ُؼٔحٕ جُكش٣س جُشخظ٤س ُِٔطْٜ ٓرذأ

ذحش
(3)

ف أطَ جُرشجءز ٖٓ ٔ . ٖٓ جٌُطّحخ ٝجُلوٜحء، ٌُٖٝ ٛزٙ جُطؼحس٣ق ؾ٤ٔؼٜح ؾحءش  ػذدهرَ ُوذ ػ ّشِ

كؼشكٚ جُرؼغ ذوُْٜٞ : ))ئٕ ٓوطؼ٠ أطَ جُرشجءز ٛٞ  ،ر٠٘جُٔٔؼ٠٘ ٝك٢ جُٓطشحذٜس ئٕ ُْ ٗوَ أٜٗح ٓطٔحغِس 

إٔ ًَ شخض ٓطْٜ ذؿش٣ٔس ٜٓٔح ذِـص ؾغحٓطٜح ٣ؿد ٓؼحِٓطٚ ذٞطلٚ شخظحً ذش٣ثحً قط٠ ضػرص ئدجٗطٚ ذكٌْ 

هؼحت٢ ذحش((
(4)

ٝػشكٚ جُرؼغ ج٥خش ذحُوٍٞ : ))٣وظذ ذٔرذأ جُرشجءز جٕ ًَ ٓطْٜ ذؿش٣ٔس ٜٓٔح ًحٗص . 

 ً ً ذش٣ثح ((قط٠ ضػرص ئدجٗطٚ ذكٌْ هؼحت٢  ؾغحٓطٜح ٣طؼ٤ٖ ٓؼحِٓطٚ ذٞطلٚ شخظح
(5)

. ًٔح ػشكٚ آخشٕٝ 

ظش ذوُْٜٞ )ئٕ أطَ جُرشجءز ٣ؼ٢٘ جٕ جُوحػ٢ ٝعِطحش جُذُٝس ًحكس ٣ؿد ػ٤ِٜح إٔ ضطؼحَٓ ٓغ جُٔطْٜ ٝض٘

ئ٤ُٚ ػ٠ِ أعحط جٗٚ ُْ ٣شضٌد جُؿش٣ٔس ٓكَ جإلضٜحّ ٓح ُْ ٣ػرص ػ٤ِٚ رُي ذكٌْ هؼحت٢ ٜٗحت٢ ؿ٤ش هحذَ 

                                 
(1)

.17ص ّ،2010، 2، ؽقن جُٔطْٜ ك٢ ٓكحًٔس ػحدُس، دجس جُػوحكس ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ ػٔش كخش١، 
 

(2)
 .59 – 58صٓ٘شأز جُٔؼحسف جالعٌ٘ذس٣س، ذال ع٘س ؽرغ، ، قٔح٣س قن جُٔطْٜ ك٢ ٓكحًٔس ػحدُٚ،  د. قحضْ ذٌحس 

(3 )
 .84ّ، ص2009ٓظش،  –، دجس جٌُطد جُوح٤ٗٞٗس وح٤ٗٞٗس ُِٔطْٜ ك٢ ٓشقِس جُطكو٤ند. ٓظطل٠ ٣ٞعق ، جُكٔح٣س جُ

(4)
 .18، صجُٔظذس ٗلغٚ ػٔش كخش١، 

(5)
 .86، صد. ٓظطل٠ ٣ٞعق، ٓظذس عحذن 
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ُِطؼٖ ك٤ٚ ذحُطشم جُؼحد٣س (
(1)

. 

)جُٔطْٜ ذش١ء ٖٓ جُطٜٔٚ ) ٚذأٗ ٛزج جُٔرذأ ذآٌحٗ٘ح جٕ ٗؼشف جُٔطوذٓس ٖٝٓ خالٍ ٓؿَٔ جُطؼحس٣ق

ئسضٌحذٚ جُؿش٣ٔس ٝئدجٗطٚ ذكٌْ هؼحت٢ ذحش طحدس ٖٓ ٓكٌٔس ٤ُٚ ٓح ُْ ٣وْ د٤َُ هطؼ٢ ػ٠ِ ئجُٔغ٘ذز 

 ٓخطظس ذؼذ ضٞك٤ش ؾ٤ٔغ جُؼٔحٗحش جُالصٓس ُِذكحع ػٖ ٗلغٚ((.

 تراءج انًرٓى رٔ يعًَٕيٍ :  ٔافرراض

، جُٔؿطٔغ ضوطؼ٢ ٓؼحهرس جُٔؿش٤ٖٓ : كارج ًحٗص ٓظِكس ظًاٌ انذريح انشخصيح نهًرٓى -انًعًٌٕ األٔل

ؾٞخ ئقحؽس جُٔطْٜ ٝ، ئر ضوطؼ٢ ٓؼحهرس جُٔطْٜ خالكحً ُوش٣٘س جُرشجءز ٣ٝس جالذش٣حء٣ؿد جُٔغحط ذكشكاٗٚ ال

ذؼٔحٗحش ٓؼ٤٘س ضٌلَ جقطشجٜٓح  قط٠ ال ضطكٍٞ ج٠ُ ٓؿشد هش٣٘س ٖٓ هشجتٖ جإلغرحش خح٤ُس ٖٓ أ١ ٓؼٕٔٞ 

ئ٣ؿحذ٢ ٣ٌلَ قش٣س جالٗغحٕ. ٖٝٓ أْٛ ٓغطِضٓحش جُكش٣س جُشخظ٤س ٢ٛ ػٔحٕ قن جُذكحع ك٢ ٓشجقَ 

ذػٟٞ ًحكسجُ
(2)

. 

٣لشع ٛزج جُٔرذأ ئُطضجٓحً ػ٠ِ عِطس جُطكو٤ن ذٔؼحِٓس جُٔطْٜ ذاػطرحسٙ شخظحً ذش٣ثحً ضكطشّ قش٣طٚ 

ً جُشخظ٤س ٝئٗغح٤ٗطٚ ج٣ ًحٕ ٗٞع جُؿش٣ٔس جُط٢ ئسضٌرٜح أٝ جُطش٣وس جٝ جالعِٞخ جُز١ جسضٌرٜح ذٚ، جٝ جالغحس  ح

جُط٢ ضشضرص ػ٤ِٜح. ك٤ؿد جٕ ٣طٔطغ ذزجش جُٔؼحِٓس جُط٢ ٣طٔطغ ذٜح جُٔٞجؽٖ جُؼحد١ جُز١ ُْ ضػش ٗكٞٙ ج١ 

ضخحر ج١ جؾشجء شرٜس ؾ٘حت٤س، ٝضطٔػَ جغحس ٛزج جُٔرذأ ك٢ جُو٤ٞد ٝجُؼٔحٗحش جُط٢ ٣لشػٜح جُوحٕٗٞ ػ٘ذ ج

الٗغحٕجط٢ ض٘رػن ٖٓ هحػذز جكطشجع ذشجءز هح٢ٗٞٗ ٓحط ذكش٣س جُٔطْٜ جُشخظ٤س، ٝجُ
(3)

. 

ذجً ذٜزٙ جُو٤ٞد ػ٠ِ رُي جٕ ًَ جؾشجء ؾ٘حت٢ ٣٘ض ػ٤ِٚ جُوحٕٗٞ ٣كد جٕ ٣ٌٕٞ ٓو٤ ٣ٝ٘ر٢٘

 ُكوٞم ٝقش٣س جإلٗغحٕ ٝدسءجً ُخطش جُطكٌْ ٖٓ ؾحٗد جُغِطس. ٝجُؼٔحٗحش قٔح٣سً 

: أ١ أال ٣ٌِق جُٔطْٜ ذاغرحش ذشجءضٚ. ئٗٔح ضطٌلَ ٔجٕب إعفاء انًرٓى يٍ إثثاخ تراءذّ -ثاَيانًعًٌٕ ان

ٝضِضّ جُٔكٌٔس ٝجُوحػ٢ ذاغرحش رُي ذكغد دٝس جُوحػ٢ جُؿضجت٢ جإل٣ؿحذ٢، كٜٞ ٣ػرص خالف جالطَ، 

 ٖٝٓ ٛ٘ح ال ٣ٌِق جُٔطْٜ ذاغرحش ػٌظ جالطَ.

ُطكو٤ن ٢ٛ ِٓضٓس ذحٌُشق جٝٛزج ٣ؼ٢٘ ػذّ ئُضجّ جُشخض ذطوذ٣ْ د٤َُ ذشجءضٚ، ألٕ عِطس 

ٝجُطكش١ ػٖ جُؿش٣ٔس ٝئعطكظحٍ ٝؾٔغ جألدُس. ٝػ٠ِ ٛزج جالعحط ٣ر٠٘ ج٤ُو٤ٖ جُوؼحت٢ ٣ٝظرف جعحعحً 

ُِكٌْ ػ٠ِ جُٔطْٜ ذحإلدجٗس جٝ جالكشجؼ جٝ جُرشجءز
 (4)

. 

 انفرع انثاَي

                                 
(1 )

 .18، صٓظذس عحذنػٔش كخش١، 
(2)

، 1، ؽ، ػٔحٕٔحٗحش جُٔطْٜ ك٢ جُذػٟٞ جُؿضجت٤س، دجس جُكحٓذ ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غػ ،د. ٝػذ١ ع٤ِٔحٕ ػ٢ِ ٓضٝس١ 

 .52ص لّٜٞ ٓأخٞر  ٖٓ،  2009ّٓ
(3)

 .39، ص2007د. أعحٓس ػرذهللا هح٣ذ، ششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، جُوحٛشز،  
(4)

 .33د. قحضْ ذٌحس، ٓظذس عحذن،  ص  
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 نهًثذأاألساش انمإََي 

٤ن ٝجُٔؼحٛذجش جُذ٤ُٝس ٝك٢ غ٢ٗ ك٢ جُشش٣ؼس جُغٔكحء ٝك٢ جُٔٞججُٔرذأ جعحعٚ جُوحٗٞ ج٣ؿذ ٛز

 جُذعحض٤ش جُٞؽ٤٘س:

جٕ جُشش٣ؼس جالعال٤ٓس ًحٕ ُٜح جُغرن ك٢ جدسجؼ ٛزج جُٔرذأ ك٢ غ٘ح٣حٛح ك٢  أالً: في انشريعح اإلسالييح:

ٓؿحٍ جُٔؼحٓالش جُٔذ٤ٗس ًٝزُي ك٢ جُٔغحتَ جُؿضجت٤س، ئر ُٝذش هحػذز جالطَ ذشجءز جُٔطْٜ ك٤ٜح، ٝئٕ جُٔطْٜ 

ذشجءز جُزٓس(  ذشب قط٠ ضػرص ئدجٗطٚ، ٝٛزٙ جُوحػذز جُؿضجت٤س ضلشػص ػٖ جُوحػذز جُٔذ٤ٗس جُط٢ ٓلحدٛح )جألطَ

٠ِ ٛزٙ جُوحػذز جُششػ٤س ػط٠ ٣وّٞ جُذ٤َُ ػ٠ِ خالف رُي، ٝذ٘حًء قّ جٗشـحٍ رٓس جالٗغحٕ ذكن جُـ٤ش ج١ ػذ

كإ جُٔشء ٣ُٞذ ػ٠ِ جُلطشز خح٤ُحً ٖٓ ًَ خط٤ثس
(1)

. 

 ً أٓح ذحُ٘غرس ُٔٞجغ٤ن قوٞم جإلٗغحٕ، كإ جإلػالٕ  َساٌ ٔانًعاْذاخ انذٔنيح:يٕاثيك دمٕق اال -ثاَيا

ٗض ػ٠ِ إٔ: ))ًَ شخض ٓطْٜ ذؿش٣ٔس ٣ؼطرش ذش٣ثحً ج٠ُ  1948جُؼح٢ُٔ ُكوٞم جالٗغحٕ جُظحدس ك٢ ع٘س 

جٕ ٣ػرص جسضٌحذٚ ُٜح هحٗٞٗحً ك٢ ٓكحًٔس ػحدُس ضٌٕٞ هذ ٝكشش ُٚ ك٤ٜح ؾ٤ٔغ جُؼٔحٗحش جُالصٓس ُِذكحع ػٖ 

ٗلغٚ((
(2)

جُز١ ٗض ػ٠ِ إٔ : ))ٖٓ  1966جُذ٢ُٝ جُخحص ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس ٝجُغ٤حع٤س ُغ٘س  ًٝزُي جُؼٜذ، 

قن ًَ ٓطْٜ ذحسضٌحخ ؾش٣ٔس جٕ ٣ؼذ ذش٣ثحً ئ٠ُ إٔ ٣ػرص ػ٤ِٚ جُؿشّ هحٗٞٗحً ((
(3)

. 

ك٢ جُٔحدز  1977ًٔح أًذٙ ج٤ُٔػحم جُؼشذ٢ ُكوٞم جالٗغحٕ جُٔؼطٔذ ك٢ ؾحٓؼس جُذٍٝ جُؼشذ٤س ع٘س 

 ٣ؿد ئػطرحس جُٔطْٜ ذش٣ثحً قط٠ ضػرص ئدجٗطٚ(. ( ٓ٘ٚ ذحُوٍٞ )أ7ٚٗ)

 ً ُٜزٙ جُوحػذز طذجٛح ك٢ دعحض٤ش أؿِد جُوٞج٤ٖٗ جُٔوحسٗس. كوذ ٗض  صًحٗ في انذساذير انٕغُيح: -ثانثا

ٓ٘ٚ، ًٝزُي جُذعطٞس جُغٞس١ ُغ٘س  67ػ٠ِ ٛزج جُٔرذأ ك٢ جُٔحدز  1971جُذعطٞس جُٔظش١ جُِٔـ٢ ُغ٘س 

ًٝزُي جألٓش ك٢  ٓ٘ٚ. 32ك٢ جُٔحدز  1988ٓ٘ٚ، ًٝزُي جُذعطٞس جُغٞدج٢ٗ ُؼحّ  28ك٢ جُٔحدز  1973

/أ( ذوُٞٚ: ))جُٔطْٜ ذش١ء قط٠ 20جُِٔـ٢ ٗض ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز ) 1970عطٞس جُظحدس ع٘س جُؼشجم، كإ جُذ

( 23ك٢ جُٔحدز ) 1964ضػرص ئدجٗطٚ ك٢ ٓكحًٔس هح٤ٗٞٗس((، ٖٝٓ هرِٚ ٗض ػ٤ِٚ دعطٞس جُؼشجم جُٔإهص ُغ٘س 

ٔحٗحش ُٞؾذٗحٙ ٣٘ض ػ٠ِ ػذد ٖٓ جُؼ 2005دعطٞس ؾٜٔٞس٣س جُؼشجم جُذجتْ ُغ٘س  ؾث٘ح ػ٠ُِٝٞ  ٓ٘ٚ.

ٓرذأ جألطَ ك٢ جُٔطْٜ  ٖٓ ٛزٙ جُؼٔحٗحش ٢ٛ زٝجقذٝ( ٓ٘ٚ، 19ٝجُوؼحت٤س ك٢ جُٔحدز ) جُوح٤ٗٞٗس ٝجالؾشجت٤س

: ))جُٔطْٜ ذش١ء قط٠ ضػرص جدجٗطٚ ك٢ ز جُخحٓغس ٖٓ جُٔحدز جُٔزًٞسز إٔ، ق٤ع  ٝسد ك٢ جُلوشجُرشجءز

شٟ ذؼذ جالكشجؼ ػ٘ٚ ئال جرج ظٜشش أدُس جضٜح ٓشز أخردُس، ٝال ٣كٌْ جُٔطْٜ ػٖ جُطٜٔس ٓكحًٔس هح٤ٗٞٗس ػح

                                 
(1)

.53ص ٓظذس عحذن، د. ٝػذ١ ع٤ِٔحٕ ػ٢ِ جُٔضٝس١، 
 

(2)
 .1948( جػالٕ ػح٢ُٔ ُكوٞم جالٗغحٕ 1جُلوشز ) (11جُٔحدز ) 

(3 )
 .1966( ، جُؼٜذ جُذ٢ُٝ جُخحص ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس ٝجُغ٤حع٤س ك٢ ًحٕٗٞ جألٍٝ / د٣غٔرش 2(جُلوشز )14جُٔحدز )
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ؾذ٣ذز((
(1)

. 

  

 انفرع انثانث

 أًْيح انًثذأ ٔآثارِ

ُٜح أ٤ٔٛس كحتوس ك٢ ٓشقِس جُطكو٤ن جالذطذجت٢  ٓرذأ جالطَ ك٢ جُٔطْٜ جُرشجءز قط٠ ضػرص جدجٗطٕٚ ئ 

أًرش ك٢ ٓشقِس ، ذ٤ذ إٔ آغحس ٛزٙ جُوش٣٘س ضٌٕٞ الًشجٙ ذأٗٞجػٚ ٝأشٌحُٚ جُٔخطِلسٓغ جضغحع قحالش ج

ٓح ، جُٔكحًٔس جُؿ٘حت٤س الع٤ٔح ٓغ ػؿض جُٔط٤ٜٖٔ ك٢ جُـحُد ػٖ جغرحش قحُس جالًشجٙ جُط٢ ٣طؼّشػٕٞ ُٜح

٣ؿؼَ جُٔكٌٔس ِٓضٓس ذحإلػطٔحد ػ٠ِ جػطشجكحش جُٔطْٜ ك٢ ٓشقِس جُطكو٤ن جالذطذجت٢. ٝػ٤ِٚ، ٣ؿد ػ٠ِ 

س جُٞجهؼس ٓكَ جُشي غحذطش س، كارج خحُلٜح ٝجػطردجٗجُوحػ٢ ضطر٤ن هش٣٘س جُرشجءز ًِٔح غحس ُذ٣ٚ جُشي ك٢ جإل

،  كوذ هؼص إٔ ٣غط٘ذ جُطؼٖ ك٢ جُكٌْ ئ٠ُ رُي. ٝػ٠ِ رُي، ٣ٝؿٞص ٝهؼ٠ ذحإلدجٗس ًحٕ قٌٔٚ ذحؽالً 

، ضّ ٝج٤ُو٤ٖ الػ٠ِ جُظٖ ٝجالقطٔحٍٓكٌٔس جُ٘وغ جُٔظش٣س ذإٔ )جألقٌحّ جُؿ٘حت٤س ٣ؿد إٔ ضر٠٘ ػ٠ِ جُؿ

جألدُس جُط٢ رًشضٜح ئ٠ُ جُؿضّ ذٞهٞع جُؿش٣ٔس ٖٓ جُٔطْٜ ، ذَ سؾكص  كارج ًحٗص جُٔكٌٔس ُْ ض٘طٚ ٖٓ

ٝهٞػٜح ٓ٘ٚ ، ككٌٜٔح ذادجٗطٚ ٣ٌٕٞ خحؽثحً(
(2)

جُؼشجم ذأٗٚ )ئرج  -. ًٔح هؼص ٓكٌٔس ض٤٤ٔض ئه٤ِْ ًٞسدعطحٕ

ٓغشٝهس ُْ ٣طأ٣ذ ذذ٤َُ ئٕ جُكحتض ًحٕ ٣ؼِْ أٝ ًحٕ ٛ٘حى ٓح ٣كِٔٚ ػ٠ِ جُؼِْ ذإٔ جُؼ٤ٖ جُط٢  ئشطشجٛح ًحٗص 

كال ٣غأٍ ػٖ ؾش٣ٔس ق٤حصز جُٔغشٝهحش(
(3)

ٗٚ ٝؾذ ذٌٔحٕ جسضٌحخ ئجُٔطْٜ ػ٠ِ أعحط  ضْ ٓغحُسكارج  .

هطؼ٠ ج، غحس أخشٟ ضإ٣ذ رُي ًروغ دّ ٓػالً ُْ ضؿذ ك٢ ٌٓحٕ جُؼرؾ آ ٝ، ؼ٤شجش ٖٓ سأعٚجُٞجهؼس ذؼغ جُش

كال ٣ؿٞص  ، ٝػ٠ِ رُيجُطوذ٣ش٣س ُِوحػ٢ال ض٘ل٠ جُغِطس ٌُٖٝ هش٣٘س جُرشجءز ، ػ٠ِ جُٔكٌٔس جُكٌْ ذحُرشجءز

، رُي ٞجهؼس جُط٢ ػذٛح غحذطس، ًحٕ ٣ؿد ػ٤ِٚ جػطرحسٛح ٓكَ شي، ٝجُوٍٞ ذإٔ جُجُطؼٖ ك٢ ضوذ٣ش جُوحػ٢

ألٜٗح ضذخَ ك٢ عِططٚ جُطوذ٣ش٣س ك٢ ٝطق جُٞجهؼس ذحُػرٞش ج٤ُو٢٘٤ أٝ جُشي
(4)

ٝٓإدٟ رُي أٗٚ ٣ؿٞص  .

، ذإٔ ٛزج جُطشؾ٤ف ٣لطشع جُشي ك٤ٚ ، ٝال ٣كطؽ ػ٤ِٚطٔحٍ ػ٠ِ آخشإلدجٗس ػ٠ِ ضشؾ٤ف جقُِوحػ٢ إٔ ٣ر٢٘ ج

ً ذحُٔض٣ذ ٖٓ  ، ٤ُظَ ئ٠ُ ٣و٤ٖ، جُلكض ألدُس جُذػٟٞ ٝجُطأَٓ ك٤ٜح٣ٝؿٞص ُِوحػ٢ إٔ ٣وط٘غ ذزُي ٓغطؼ٤٘ح

ٝال ٣ِطضّ جُوحػ٢ ذإٔ ٣ر٢٘ أعرحخ جُطشؾ٤ف، ٝإٔ ٣ٌشق ػٖ ٓشجقَ ضل٤ٌشٙ جُط٢ ضطكٍٞ ئ٠ُ ج٤ُو٤ٖ
(5)

. 

                                 
(1)

أٓح ذحُ٘غرس ُِوٞج٤ٖٗ جإلؾشجت٤س كاٜٗح ٗحدسجً ٓح ضكط١ٞ ػ٠ِ ٗض ٣طؼٖٔ جإلهشجس ذوش٣٘س جُرشجءز ذشٌَ طش٣ف، رُي ألٕ ٛزٙ  

شجءجش جُوش٣٘س ػٔ٘طٜح جُذعحض٤ش ك٢ أؿِد جألق٤حٕ. ٖٝٓ جُوٞج٤ٖٗ جإلؾشجت٤س جُط٢ ٗظص ػ٠ِ ٛزج جُٔرذأ هحٕٗٞ جإلؾ

ك٢  2000هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جألسد٢ٗ جُؿذ٣ذ ُغ٘س ، ًٔح ٗض ػ٤ِٚ 1974ُغ٘س  65جُغٞدج٢ٗ سهْ 

( ٓ٘ٚ. 20جُٔحدز )
 

(2 )
 .789ّ، ص1988، 2ؽ ، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،ششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س –٢د. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٘ 

(3 )
هشجس
 

، ًش٣ْ دمحم طٞك٢ 29/7/1995ك٢ ٤ٛ/1995ثس ؾضجت٤س/جألقذجظ/54ٓكٌٔس ض٤٤ٔض جه٤ِْ ًٞسدعطحٕ جُؼشجم جُٔشهْ 

 .٤ًٝ69ل٢ ٓـذ٣ذ هحدس، ٓظذس عحذن، ص 
(4)

، 1988، جُرشجءز ك٢ جألقٌحّ جُؿ٘حت٤س ٝأغشٛح ػ٠ِ جالقٌحّ جُٔذ٤ٗس، ٓ٘شأز جُٔؼحسف، جالعٌ٘ذس٣س، د. دمحم شطح أذٞ عؼذ  

 .275ص
(5)

 .63-62، صد. قحضْ ذٌحس، ٓظذس عحذن  
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 انثاَيانًطهة 

 انشك يفسر نًصهذح انًرٓى

جطَ ذشجءز )٤ٗٞس ٝجُٔ٘طو٤س ُٔرذأ ٖٗٓ جْٛ جُ٘طحتؽ جُوح( جُشي ٣لغش ُٔظِكس جُٔطْٜ)٣ؼذ ٓرذأ 

 جُغحذن ضلظ٤ِٚ، ٝأل٤ٔٛس ٛزج جُٔرذأ ٗط٘حُٝٚ ك٢ كشٝع غالظ، ٝػ٠ِ جُشٌَ ج٥ض٢:  (جُٔطْٜ

 ٔلانفرع األ

 يفٕٓو يثذأ انشك يفسر نًصهذح انًرٓى

 ٣ؼ٢٘ ػذّ ج٤ُو٤ٖ ذحُكو٤وس جُٞجهؼس ٓؿحٍ هٞج٤ٖٗ جالطٍٞ جُؿضجت٤س ش ُٔظِكس جُٔطْٜ ك٢ جُشي ٣لغ

ً ذ٤ٖ جٓش٣ٖصٓٞ ذ٘غرطٜح ج٠ُ جُٔطْٜ، كٖٔ ٣طٞجكش ُذ٣ٚ جُشي ٣ٌٕٞ ئهط٘حػٚجٝ جٝ ػذّ ٝهٞع جُؿش٣ٔس ، ػح

ذٞع٤ِس ٗحهظس ٣ٝطر٤ٖ ٝهٞػٜح، ٝٗغرس جُلؼَ ج٠ُ جُٔطْٜ ٖٓ ػذٓٚ، كحُشي ال ٣ٞطَ طحقرٚ ج٠ُ جُكو٤وس ئال 

ٖٓ رُي جٕ جُشي ٓشضرؾ ذلٌشز جالهط٘حع جٌُحَٓ، كال ٣ؿٞص ذ٘حء جالهط٘حع ػ٠ِ جُشي، ٝػ٘ذٓح ٣غطشؼش 

جُوحػ٢ شٌحً ك٢ قذٝظ جُٞجهؼس جُؿ٘حت٤س كحٗٚ ٣طؼ٤ٖ ػ٤ِٚ ضلغ٤ش رُي
(1)

. 

ٓشضرس  ٝهذ ٣شؾغ جُشي ك٢ أدُس جالغرحش ج٠ُ ػذّ ًلح٣طٜح أٝ ج٠ُ ضؼحسذٜح أٝ ػذّ ٝطُٜٞح ج٠ُ

دجٗس ك٢ ٛزٙ جُكحُس ذؼٌظ هشجس ٝشرٜحش، كأٗٚ ال ٣ٌٖٔ جُكٌْ ذحإل جاله٘حع ٌُٜٞٗح ٓؿشد شٌٞى ٝئقطٔحالش

جالكشجؼ جُز١ ٣ٌٖٔ جٕ ٣ظذس ػٖ جُوحػ٢ جٝ جُٔكٌٔس ذطشؾ٤ف جدُس جُرشجءز ػ٠ِ جدُس جالدجٗس ك٢ قحُس ػذّ 

ًلح٣طٜح
(2)

. 

جُوحػ٢ جُؿضجت٢ ك٢ ض٣ٌٖٞ  ٢، ٛٞ قش٣ستجُؿضجحع٢ جُز١ ٣وّٞ ػ٤ِٚ جُوؼحء كِٔح ًحٕ جُٔرذأ جألع

، ٝػ٠ِ ٛزج جالعحط كإ ه٘حػطٚ ج٠ُ ٓشضرس جُؿضّ ٝج٤ُو٤ٖ ، ألٗٚ ال ٣غطط٤غ جٕ ٣وؼ٢ جال جرج ٝطِصػو٤ذضٚ

ٞدز ًَ شي ك٢ غرٞش جُطٜٔس ضؿحٙ جُٔطْٜ ٣ؿد جٕ ٣لغش ُظحُكٚ، كٜزج جُشي ٣ؼ٢٘ ئعوحؽ أدُس جإلدجٗس ٝجُؼ

، ُٜٝزج كإ جألقٌحّ جُظحدسز ذحإلدجٗس ٣ؿد جٕ ضر٠٘ ػ٠ِ قؿؽ هطؼ٤س جُػرٞش جءزج٠ُ جألطَ جُؼحّ ٝٛٞ جُرش

ً ػ٠ِ ؿ٤ش أعحطجُؿضّ ٝج٤ُو٤ٖ ال جُشي ٝجإلقطٔحٍضل٤ذ  ، ًَٝ شي ك٢ أدُس جإلدجٗس ٣ؿؼَ جُكٌْ هحتٔح
(3)

 .

أهٟٞ ٓ٘ٚكحألطَ ك٢ جالٗغحٕ جُرشجءز ٣و٤٘حً، ٝػ٤ِٚ كإ ئغرحش ػٌغٚ ال ٣وٟٞ ػ٤ِٚ ئال ٣و٤ٖ ٓػِٚ أٝ 
(4)

 .

ٝج٤ُو٤ٖ جُٔطِٞخ ٤ُظ ٛٞ ج٤ُو٤ٖ جُشخظ٢ ُِوحػ٢ ٝئٗٔح ٛٞ ج٤ُو٤ٖ جُوؼحت٢ جُز١ ٣ظَ ئ٤ُٚ ًٔح ٣ظَ ئ٤ُٚ 

، ٝجُ٘ط٤ؿس جُٔ٘طو٤س جُٔطشضرس ػ٠ِ ػشٝسز جُٞطٍٞ ئ٠ُ ٓرذأ جالهط٘حع حكس ألٗٚ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُؼوَ ٝجُٔ٘طنجٌُ

ػ٠ِ جُوحػ٢ ًِٔح عحٝسٙ شي ك٢ ضوذ٣ش  ، ٝٛٞ ٝجؾد٢ ػشٝسز ضلغ٤ش جُشي ُظحُف جُٔطْٜجُوؼحت٢ ٛ

جُو٤ٔس جُػرٞض٤س ُِذ٤َُ جُٔطشٝـ
(5)

 . 

                                 
(1)

 .173، صٝد. ع٤ِْ قشذس، ٓظذس عحذن . ػرذ جأل٤ٓشجُؼ٢ِ٤ٌد 
(2)

 .43د.أعحٓس ػرذهللا هح٣ذ، ٓظذس عحذن، ص 
(3)

 .54، ص د. ٝػذ١ ع٤ِٔحٕ ػ٢ِ جُٔضٝس١، ٓظذس عحذن  
(4)

 .58د. قحضْ ذٌحس، ٓظذس عحذن، ص  
(5)

 .53، ٓظذس عحذن، صػٔش كخش١ جُكذ٣ػ٢  
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شٌي جُوحػ٢ ك٢ حُرشجءز إٔ ٣، ٣ٌل٢ ُظكس جُكٌْ ذ٠ِ ٓرذأ ضلغ٤ش جُشي ُظحُف جُٔطْٜٝذ٘حًء ػ

 ػ٠ِجُطٜٔس ٛح شي ك٢ غرٞش سٌٔس ك٢ ضوذ٣ش ه٤ٔس جُذ٤َُ أٝ عحٝسضحذص جُٔكئ، ذك٤ع ئرج طكس ئع٘حد جُطٜٔس

حُرشجءز ك٤ٔح ٣طؼِن ذر٤حٕ ُزُي ٣ظٜش جخطالف ذ٤ٖ جُكٌْ ذحإلدجٗس ٝجُكٌْ ذ. جُٔطْٜ ػ٤ِٜح إٔ ضوؼ٠ ذرشجتطٚ

جاله٘حع ، أ١ جٕ ٣ظَ ج٠ُ ٓشضرس ٞك٢ ٓؼٕٔٞ جألدُس جُط٢ ذ٢٘ ػ٤ِٜح، كحُكٌْ جألٍٝ ٣ؿد جٕ ٣غطجألدُس

. ألٕ جُشي ٠ِ جُشي ك٢ ٛزٙ جألدُسجٕ ٣إعظ ػ ، ذ٤٘ٔح ك٢ قٌْ جُرشجءز ٣ٌل٢ ك٤ٚج٤ُو٢٘٤ ذظكس ضِي جألدُس

، ذ٤٘ٔح جُكٌْ ذحألدجٗس ٣ططِد ٣ؿد جٕ ٣إد١ ج٠ُ جُوؼحء ذحُرشجءزك٢ ػذّ ه٤حّ أ١ سًٖ ٖٓ جسًحٕ جُؿش٣ٔس 

ػ٠ِ جألدُس جُط٢ ضٞسدٛح  جُؿضّ ٝج٤ُو٤ٖ ك٢ ه٤حّ ٝضٞكش ًحكس جسًحٜٗح، ٝجٕ ٣إعظ رُي جُؿضّ ٝج٤ُو٤ٖ

ح، ٝجُط٢ ضو٤ْ جعرحخ جُكٌْ ػ٤ِٜجُٔكٌٔس
 (1)

. 

٣ٝؿد جُطلش٣ن ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ ذ٤ٖ ضطر٤ن ٓرذأ ضلغ٤ش جُشي ُظحُف جُٔطْٜ ك٢ ٓشقِس جُطكو٤ن ػ٘ٚ 

ك٢ ٓشقِس جُٔكحًٔس، كوحػ٢ جُطكو٤ن ال٣كٌْ ذحُوؼ٤س ٝئٗٔح ٣ك٤ِٜح ج٠ُ جُٔكٌٔس جُٔخطظس ئرج ٝؾذ جألدُس 

كاٗٚ ال٣شطشؽ إٔ ضظَ ه٘حػس  /خ( أطٍٞ ؾضجت٤س . ٖٝٓ غ130ْ) ًحك٤س إلقحُطٜح ٝٛٞ ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحدز

طوشس كإ جُوحػ٢ ٣كٌْ ذحُوؼ٤س ٣ٝ ، أٓح ك٢ ٓشقِس جُٔكحًٔسقذ ج٤ُو٤ٖ جٌُحَٓ ذادجٗس جُٔطْٜ هحػ٢ جُطكو٤ن

٣ؿد إٔ ٣ر٠٘ ػ٠ِ د٤َُ هطؼ٢ ؿ٤ش هحذَ ُِطأ٣َٝ أٝ جُظٖ ك٤ٚ.  . ٝػ٤ِٚ ػ٠ِ جعحط قٌٔٚ ٓظ٤ش جُٔطْٜ

ئٕ جُوشجتٖ جُط٢ أعط٘ذش ئ٤ُٜح هشجسجضٜح: ) ٟقذجئر هحُص ك٢  ك٢ جُؼشجمٝٛٞ ٓح أًذش ػ٤ِٚ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض 

كإ جُشي  ُإلدجٗٚ كٔح دجّ جقطٔحٍ جعطؼٔحٍ جُر٘ذه٤س ٖٓ هرَ ؿ٤ش جُٔطْٜ جُٔذجٕ ، ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش الضٌل٢

(٣طغشخ ئ٠ُ ٛزٙ جُوش٣٘س
(2)

جُٔرذأ ٗلغٚ ك٢  جُؼشجم ػ٠ِ -ٝ عحسش ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ك٢ جه٤ِْ ًٞسدعطحٕ .

 س، ٝجُشي ٣لغش ُظحُف جُٔطُٜٔٔطكظِس ك٢ جُذػٟٞ ػرحسز ػٖ شٌٞىدُس جئٕ ؾِٔس جأل) هشجس ُٜح، ضؼٖٔ 

جٌٗشش جُطٜٔس ضك٤و٤وحً ٝٓكحًٔسً،...( سع٤ٔح جٕ جُٔطٜٔ
(3)

. 

ً ٝجُشي ٣طؼ٤ٖ إٔ ٣غطل٤ذ ٓ٘ٚ جُٔطْٜ  ، أ١ أٗٚ ئرج جقطَٔ جُ٘ض ػ٘ذ ضلغ٤ش جُ٘ظٞص جُؼوحذ٤س أ٣ؼح

ً جضلحه٤س سٝٓحػِ ٝهذ ٗظص ،ٖٓ ضأ٣َٝ ضؼ٤ٖ قِٔٚ ػ٠ِ جُطأ٣َٝ جُز١ ٛٞ ك٢ ٓظِكطٚأًػش   ٠ رُي أ٣ؼح

( 2( كوشز ) 22ك٢ جُٔحدز ) 1998ضٔٞص / ٤ُٞ٣ٚ 17ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُذ٤ُٝس جُٔؼطٔذ ك٢ سٝٓح ك٢ 
(4)

. ؿ٤ش 

ٝرُي ضأع٤غحً ػ٠ِ هش٣٘س  إٔ جُٔؿحٍ جُكو٤و٢ ُوحػذز ضلغ٤ش جُشي ُٔظِكس جُٔطْٜ ٛٞ ٓؿحٍ جإلغرحش جُؿ٘حت٢

جُرشجءز
(5)

. 

 َيانفرع انثا

                                 
(1 )

 .34، جُٔظذس ٗلغٚ، صد. قحضْ ذٌحس  
(2 )

 ؿ٤ش ٓ٘شٞس. 1982-9-15ك٢  ٢82/83 / ؾ٘ح٣حش / / ؾضء أُٝ ٤٤648ض جُؼشجم جُٔشهْ هشجس ٓكٌٔس ض٤ٔ 
(3)

 ؿ٤ش ٓ٘شٞس. 5/9/2016ك٢  2015جُؿضجت٤س/  -/ ج٤ُٜثس جُؼحٓس70هشجسٓكٌٔس ض٤٤ٔض جه٤ِْ ًٞسدعطحٕ جُؼشجم جُٔشهْ  
(4 )

ً ٝال ٣ؿٞص ضٞع٤غ2( جُلوشز )22جُٔحدز ) ، ٝك٢ قحُس ػٖ ؽش٣ن جُو٤حط ٗطحهٚ ( )٣إٍٝ ضؼش٣ق جُؿش٣ٔس ضأ٣ٝالً ده٤وح

 جُـٔٞع ٣لغش جُطؼش٣ق ُظحُف جُشخض ٓكَ جُطكو٤ن أٝ جُٔوحػحز أٝ جإلدجٗس(.
(5 )

 .54، صػٔش كخش١ جُكذ٣ػ٢، ٓظذس عحذن 
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 اش يثذأ انشك يفسر نًصهذح انًرٓىسأ

ئٕ ٓرذأ جُشي ٣لغش ُظحُف جُٔطْٜ ٛٞ ٗط٤ؿس ٖٓ ٗطحتؽ ٓرذأ أطَ جُرشجءز، ٝهذ أًذضٚ جُشش٣ؼس 

ٝجُغ٘س ٝجُطشش٣ؼحش، ك٘ؿذ ع٘ذٙ ك٢ جُشش٣ؼس جالعال٤ٓس ٝك٢ هٞجػذ ششػ٤س ٓغط٘رطس ٖٓ جُوشإٓ جٌُش٣ْ 

، ٝضؼ٢٘ رُي ضلغ٤ش جُذ٤َُ ػ٘ذ ٝٓرذأ ) ج٤ُو٤ٖ ال٣ضٍٝ ذحُشي( جُ٘ر٣ٞس ٖٓ خالٍ ٓرذأ )دسء جُكذٝد ذحُشرٜحش(

 جُشرٜس جٝ جُشٌَ ُظحُف جُٔطْٜ. 

)ال ذأٗٚ  جُؼشجم -هشضٚ ٓكٌٔس ض٤٤ٔض جه٤ِْ ًٞسدعطحٕأٔح ً، ٛزج جُٔرذأ ه٢ٝهذ أهش جُوؼحء جُؼشج

٣ؿٞص ذ٘حء جُكٌْ ػ٠ِ جُشي ٝجالشطرحٙ ٝؿ٤ش ٓؼضصز ذأدُس هح٤ٗٞٗس ٓو٘ؼس ٝال ٣ٌٖٔ جإلؽٔث٘حٕ ئ٤ُٜح ٝجإلعط٘حد 

جإلعط٘طحؾحش ٝال ضظِف ُإلغرحش(ٝػ٤ِٜح ًٔح ٝإٔ جُوشجتٖ ؿ٤ش جُوحؽؼس ضكطَٔ جُطأ٣َٝ 
(1)

. ًٔح رٛرص ٓكٌٔس 

ُٜٞح:) إٔ جُشي ٣لغش ُظحُف جُٔطْٜ(ؾ٘ح٣حش جسذ٤َ ذظلطٜح جُط٤٤ٔض٣س ج٠ُ ضأ٤ًذ ٛزج جُٔرذأ ذو
(2)

. 

 

 انفرع انثانث

 ثار يثذا انشك يفسر نصانخ انًرٓىأ

ٜٓ٘ح جرج ًحٕ جُذ٤َُ جُٔؼشٝع ػ٠ِ جُٔكٌٔس ؿ٤ش ًحف جٝ ، غحس ػذ٣ذزأ٣طشضد ػ٠ِ ٛزج جُٔرذأ 

ٝجُذالتَ حالكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ قط٠ جرج ضٞجكشش ذؼغ جُوشجتٖ ذجٝ ك٤ٚ شي ٝؾد جُكٌْ ذحُرشجءز جٝػؼ٤ق 

ؿ٤ش جُػحذطس جُط٢ ال ضشه٠ ج٠ُ ٓغطٟٞ جالدُس جُوحؽؼس ذغرد ٓح٣ؼطش٣ٜح ٖٓ شي ٝؿٔٞع. ق٤ع ٣ٌل٢ جٕ 

جٕ جُشي ٣لغش ُٔظِكس  ، ػطلحٔطْٜ ٢ٌُ ٣وؼ٢ ذحالكشجؼ ػ٣ٚ٘شٌي جُوحػ٢ ك٢ طكس جع٘حد جُطٜٔس ج٠ُ جُ

، ٝجالكشجؼ جال ػ٠ِ جُؿضّ ٝج٤ُو٤ٖس ال ضر٠٘ الٕ جالدجٗ ،ػرص ػٌظ رُي ذحدُس هحؽؼس ٝؾحصٓسجُٔطْٜ ٓح ُْ ض

٣ر٠٘ ػ٠ِ جعحط جُشي ٝٛزج ٣لشع ػ٠ِ جُوحػ٢ ضغر٤د قٌٔٚ أ١ ًحٕ، ٝجقحؽس هشجسٙ جقحؽس ٝجك٤س 

ًٝحك٤س ذٞهحتغ جُذػٟٞ ٝظشٝكٜح ٝجدُطٜح، ٝضوذ٣ْ ضؼ٤َِ ٓ٘طو٢ ُشؾكحٕ أدُس جالكشجؼ ػ٠ِ جدُس جالدجٗس
(3)

 . 

 انًثذث انثانث

 ٔآثارِفراج شرٔغ صذح لرار اإل

جٕ هشجس جالكشجؼ ًأ١ هشجس هؼحت٢ جخش ٣شطشؽ ك٤ٚ ػذز ششٝؽ ٤ٌُطغد جُشٌَ جالؾشجت٢ جُخحص 

ع٘ط٘حٍٝ ك٢ ٛزج جُٔركع ششٝؽ طكس هشجس جإلكشجؼ ُزج  ،شضد ػ٠ِ جطذجسٙ ػذز جغحس هح٤ٗٞٗسذٚ ًٝزُي ٣ط

 : ك٢ ٓطِد غحٕآغحس هشجس جإلكشجؼ ٝك٢ ٓطِد أٍٝ،  ػٖ جُٔطْٜ

                                 
(1)

. ؾحعْ ؾضجء 18/2/2003/ ك٢ 2003( ج٤ُٜثس جُؿضجت٤س جُػح٤ٗس/8هشجس ٓكٌٔس ض٤٤ٔض جه٤ِْ ًٞسدعطحٕ جُؼشجم جُٔشهْ ) 

 .63حٓشجٕ سعٍٞ عؼ٤ذ، ٓظذس عحذن، صؾحكش ٝ ً
(2)

، ًحٓشجٕ سعٍٞ عؼ٤ذ، جُٔرحدب 20/11/2011ك٢  2/2011( ش103هشجس ٓكٌٔس ض٤٤ٔض جه٤ِْ ًٞسدعطحٕ جُؼشم جُٔشهْ ) 

 .1، ص2015، ٓطرؼس ٛٞٗش، 2ذظلطْٜ جُط٤٤ٔض٣س، ؼ -3-2-1ٝجُوشجسجش جُٜحٓس ُٔكٌٔس ؾ٘ح٣حش جسذ٤َ/
(3)

 . 155ؾٔحٍ دمحم ٓظطل٠، ٓظذس عحذن، ص 
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 انًطهة األٔل

 صذح لرار اإلفراجشرٔغ 

 ٛ٘حى قع إٔجإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ، ٣ال سشجُظكس ه حكشٛجػ٘ذ ئٓؼحٕ جُ٘ظش ك٢ جُششٝؽ جُٞجؾد ضٞ

أل٤ٔٛس ٛزٙ جُششٝؽ جُػالظ، ٢ٛٝ جٕ ٣ٌٕٞ ٝششٝؽ أٝ ػٞجذؾ ش٤ٌِس، ضطظَ ذحُشٌَ جُخحسؾ٢ ُِوشجس، 

 ً  ك٢ غالغس كشٝع ذحُطؼحهد: كغ٘ط٘حُٜٝح ٝٓؼِ٘حً ٝٓغررحً، هشجس جإلكشجؼ ضكش٣ش٣ح

 ٔلانفرع اإل

 ذذٔيٍ لرار اإلفراج

ً ضػرص ك٤ٚ ًحكس جإلؾشجءجش ٝجالقٌحّ ٝجُوشجسجش  ٣وظذ ذحُطذ٣ٖٝ جٕ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ٓكؼشجً سع٤ٔح

ػٔحٍ جإلؾشجت٤س، ئػٔحالً غرٞش ًحكس جأل جُظحدسز ػٖ جُغِطس جُوؼحت٤س، ٝئٕ جٌُطحذس ٝجُطذ٣ٖٝ ٢ٛ جالطَ ك٢

٣ٌطد ُْ ٣كظَ(ُوحػذز ) ٓح ُْ 
(1)

٤ذ ػ٠ِ قظٍٞ جُوشجس، ألٜٗح ٢ٛ جُط٢ ٣لشؽ حٌُطحذس ٢ٛ جُذ٤َُ جُٞقك .

ٓذٟ ٓٞجكوس جُوشجس ُِوحٕٗٞ ٖٓ ػذٓٚ، ٓٔح ٣ل٤ذ أٗٚ ٣طشضد جُرطالٕ ػ٘ذ  ك٤ٜح ٓؼ٘حٙ ٝككٞجٙ، كططكون ذحُطح٢ُ

 ٓخحُلس ششؽ جُطذ٣ٖٝ.

ٝؾٞد جُكٌْ جٝ جُوشجس جُؿضجت٢ ٖٓ  ٤ع ٣ظؼد ئغرحشحً ق٤جُطذ٣ٖٝ ٓرذءجً ػشٝس٣حً ٝذذ٣ٜٝ٣ؼذ ٓرذأ 

جُ٘حق٤س جُوح٤ٗٞٗس ذٔؿشد جُٔذجُٝس ٝجُ٘طن ذحُكٌْ جٝ جُوشجس ٓح ُْ ٣طْ ضكش٣شٙ ذشٌَ جط٢ُٞ ٣طغ٠٘ ئغرحضٚ، 

( جالط٤ُٞس ػ٠ِ أٗٚ: )٣كشس ذٔح ٣ؿش١ ك٢ جُٔكحًٔس 222ٖٝٓ غْ جإلقطؿحؼ ذٚ ٝض٘ل٤زٙ. ئر ض٘ض جُٔحدز )

س ؾ٤ٔغ طلكحضٚ ٣ٝؿد جٕ ٣شطَٔ ضحس٣خ ًَ ؾِغس ..... ٝخالطس ٓكؼش ٣ٞهغ جُوحػ٢ أٝ ست٤ظ جُٔكٌٔ

 جُوشجسجش جُط٢ طذسش ٝؿ٤ش رُي ٓٔح ٣ٌٕٞ هذ ؾشٟ ك٢ جُٔكحًٔس(.

٣ٖٝ هشجس جإلكشجؼ ذ٘ض ٝجُٔششع جُؼشجه٢ ُْ ٣٘ض ك٢ هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س ػ٠ِ ضذ

ل٢ جُٔحدز سدش ك٢ جُوحٕٗٞ ٗلغٚ، ك٣لْٜ رُي ػٔ٘حً ٖٓ ٗظٞص ذؼغ جُٔٞجد جُط٢ ٝ جال جٗٚ ٓغطوَ ٝطش٣ف

جُٔطْٜ  ( هذ ٝسد ػ٠ِ جٗٚ ) ٣شطَٔ جُكٌْ جٝ جُوشجس ػ٠ِ جعْ جُوحػ٢ أٝ جُوؼحز جُز٣ٖ جطذسٝٙ ٝئع224ْ)

٤ٛثس ٣ٝٞهغ جُوحػ٢ جٝش٣ٔس جُٔغ٘ذز ج٠ُ جُٔطْٜ.... ّٞ ٝٓٔػَ جالدػحء جُؼحّ ٝٝطق جُؿٝذحه٢ جُخظ

ئال إٔ جُٔششع أٝؾد ، (ضحس٣خ طذٝسٙ ٣ٝخطْ ذخطْ جُٔكٌٔسجُٔكٌٔس ػ٠ِ ًَ قٌْ جٝ هشجس ٓغ ضذ٣ٖٝ 

ً ُِٔحدز )ًطحذس أٓش  ئر ٗظص ػ٠ِ أٗٚ )٣ظذس جالٓش  ( جالط٤ُٞس ذشإٔ جالٓش جُؿضجت206،٢جالكشجؼ ٝكوح

 (....جُؿضجت٢ ٝجالٓش ذحالكشجؼ ًطحذس ػ٠ِ جالٝسجم

 انفرع انثاَي

 إعالٌ لرار اإلفراج

                                 
(1 )

 .395صد.عح٢ٓ جُ٘ظشج١ٝ، ٓظذس عحذن، 
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جسش جُوؼحت٤س، ٖٝٓ ذ٤ٜ٘ح هشجس ئضرحػٚ ذشإٔ ًحكس جالقٌحّ ٝجُوش٢ ئٕ جإلػالٕ ئؾشجء جعحع٢ ٣٘رـ

جالكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ٢ٌُ ٣ٌٕٞ أؽشجف جُذػٟٞ ػ٠ِ ذ٤٘س ٖٓ ٓظ٤ش جُذػٟٞ جُؿضجت٤س، ٝقط٠ ٣ٌٖٔ ُْٜ 

الػالٕ ذٞطلٚ ئؾشجءجً ش٤ٌِحً ك٢ أٗٚ ٣ر٢٘ ػ٤ِٚ ضكذ٣ذ جٓٔحسعس قن جُطؼٖ جُٔخٍٞ ُْٜ هحٗٞٗحً، ٝضرذٝ أ٤ٔٛس 

 جُطؼٖ، ًٝزُي ضكذ٣ذ ٝهص ئٗوؼحء جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ػ٘ذ ئًطغحخ هشجس جالكشجؼ جُذسؾس جُٜ٘حت٤س. ذذء ٤ٓؼحد

جطٍٞ ؾضجت٤س ػ٠ِ هحػ٢ جُطكو٤ن جٕ ٣خرش جالدػحء  (130)( ٖٓ جُٔحدز ٛـوشز )لكوذ أٝؾرص جُ

د جُلوشز جُؼحّ ذحُوشجسجش جُط٢ ٣ظذسٛح ذٔوطؼ٠ ٛزٙ جُٔحدز، ٖٝٓ ذ٤ٜ٘ح هشجس جالكشجؼ جُز١ ٣ظذسٙ ذٔٞؾ

ٝكن جُٔحدز  ٞخ ئػالٕ هشجس جالكشجؼ جُظحدسٝهذ عٌص جُٔششع جُؼشجه٢ ػٖ ٝؾ )خ( ٖٓ ٗلظ جُٔحدز.

 ، كوذ أٝؾد ئخرحس جالدػحء جُؼحّ ذحُوشجس كوؾ. ُٔزًٞسز جػالٙ ذحُ٘غرس ُِٔطْٜج

ًٔس، كوذ أٝؾد جُوحٕٗٞ جإلػالٕ حأٓح ذحُ٘غرس إلػالٕ هشجس جإلكشجؼ جُز١ ٣ظذس ك٢ ٓشقِس جُٔك

( ذوُٞٚ: )ضخط٢ِ جُٔكٌٔس ُٞػغ ط٤ـس جُكٌْ 223ػٖ جُكٌْ أٝ جُوشجس ذ٘ض ػحّ ك٢ جُلوشز )أ( ٖٓ جُٔحدز )

ً ٝضط٠ِ ط ٤ـطٚ ػ٠ِ أٝ جُوشجس ك٢ جُؿِغس جُٔؼ٤٘س إلطذجسٙ، ٝذؼذ جُلشجؽ ٖٓ ٝػؼٚ ضغطأٗق جُؿِغس ػِ٘ح

 (.جُٔطْٜ أٝ ٣لْٜ ذٔؼٔٞٗٚ...

شجس )ئػالٗٚ( ػٔٞٓحً ٝضالٝضٚ ػ٠ِ ٓغحٓغ جألؽشجف ٖٝٓ ٛ٘ح كإ جُٔوظٞد ذحُ٘طن ذحُكٌْ أٝ جُو

 ٝجُكؼٞس ك٢ ؾِغس ػ٤ِ٘س ذؼذ جإلٗطٜحء ٖٓ ط٤حؿطٚ، ٝرُي ذطالٝز ٓ٘طٞهٚ أٝ ضالٝز ٓ٘طٞهٚ ٝأعرحذٚ ػِ٘حً.

ٝػ٘ذ ئػالٕ جُٔكٌٔس ػٖ هشجس جإلكشجؼ ٝٓؼٔٞٗٚ كال ٣ؿٞص ُٜح جُشؾٞع ػٖ قٌٜٔح أٝ هشجسٛح ذؼذ 

ك٤ٚ ئال ك٢ قحُس ٝجقذز ٢ٛ ضظك٤ف جُخطأ جُٔحد١ ػ٠ِ إٔ ٣ذٕٝ رُي ك٢   طذٝسٙ أٝ قط٠ جٕ ضـ٤ش جٝ ضؼذٍ

( جألط٤ُٞس. ٣ٝطشضد ػ٠ِ 226قحش٤س جُكٌْ أٝ جُوشجس ٝضؼط٢ جُٔطْٜ طٞسزً ٓ٘ٚ، ػٔالً ذكٌْ جُٔحدز )

ً ُِخظّٞ ٝقوحً حُكٌْ جٝ جُوشجس خشٝؼ جُذػٟٞ ٖٓ قجُ٘طن ذ ٞصز جُٔكٌٔس ٝعِططٜح ٣ٝظرف جُكٌْ ٌِٓح

ُْٜ
(1)

. 

 

 ثانثفرع اننا

 ذسثية لرار اإلفراج

هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشجه٢ طشجقس ػ٠ِ ٝؾٞخ إٔ ٣شطَٔ جُكٌْ أٝ  ٣شطشؽ

ٝع٘ط٘حٍٝ ك٢ ٛزج جُلشع خ( ٓ٘ٚ، /130( ٝ )224جُوشجس جألعرحخ جُط٢ ٣غط٘ذ ئ٤ُٜح، ٝرُي ك٢ جُٔحدز )

 جُٔوظٞد ذحُطغر٤د ٝأ٤ٔٛطٚ ٝؿح٣طٚ ٝششٝؽٚ:

جُطغر٤د ٛٞ ذ٤حٕ جألعرحخ جُٞجهؼ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس جُط٠ ذ٢٘ ػ٤ِٜح جُكٌْ جُز١ ٗطن : رسثيةتانانًمصٕد   -أٔالً 

                                 
(1)

 .179ػرذ جأل٤ٓش جُؼ٢ِ٤ٌ ٝع٤ِْ جذشج٤ْٛ قشذس، ٓظذس عحذن، ص  
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جكؼص ئ٠ُ ٓح خِض ئ٤ُٚ ٓ٘طٞهٜٔح، أٝ ٓ٘طٞهٚ ُٝٔٞػٞػ٤س، ذٚ أٝ جُوشجس. ٖٓ جُ٘حق٤ط٤ٖ جُوح٤ٗٞٗس ٝج

ذحُ٘غرس ئ٠ُ هشجس جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ
(1)

. 

س ٝجٌُحك٤س جُط٢ ٣أٝ جُوشجس ٖٓ جُٔغٞؿحش جُؼشٝس ٝهذ ػشف جُلوٚ جُطغر٤د ذأٗٚ ٓح ٣طؼٔ٘ٚ جُكٌْ

ػٖ جُؼ٤ِٔس جُلؼ٤ِس جُط٢ ٣وّٞ ذٜح جُوحػ٢ ٣ٝظَ ذٜح ئ٠ُ جُ٘ط٤كس جُط٢ أٗط٠ٜ ش ٣ؼرضغٞؽ طذٝسٙ، كٜٞ 

ئ٤ُٜح
(2)

( أط٤ُٞس، كوذ ٗظص ػ٠ِ ئُضجّ جُٔكٌٔس ذؼشٝسز إٔ ٣شطَٔ جُكٌْ 224أٓح جُلوشز )أ( ٖٓ جُٔحدز ) .

حخ جُط٢ ئعط٘ذش ئ٤ُٜح جُٔكٌٔس ك٢ ئطذجس قٌٜٔح أٝ هشجسٛح ٝأعرحخ ضخل٤ق جُؼوٞذس أٝ جُوشجس ػ٠ِ )جالعر

س جُط٢ ئعطخِض ٜٓ٘ح ٖٝٓ ٛ٘ح كإ أعرحخ جُكٌْ ٢ٛ ٓؿٔٞػس جُكؿؽ جُوح٤ٗٞٗس ٝجُٔٞػٞػ٤ أٝ ضشذ٣ذٛح(.

ئ٤ُٜح جُكٌْ ٢ٛٝ ٓؿٔٞػس جألعح٤ٗذ ٝجُٔوذٓحش جُٔ٘طو٤س جُط٢ ضوٞد ئ٠ُ جُ٘ط٤ؿس جُط٢ ئٗط٠ٜ ج  جُكٌْ ٓ٘طٞهٚ

ٖٓ ق٤ع ئدجٗس جُٔطْٜ أٝ ذشجءضٚ أٝ جإلكشجؼ ػ٘ٚ
(3)

. 

 ً كون ٝظحتق ٓطؼذدز ضطرغ ٝجُطغر٤د ذٜزج جُٔلّٜٞ ػ٠ِ ؿح٣س ٖٓ جأل٤ٔٛس ٣ٝ ًْيح انرسثية ٔغايرّ:أ -ثاَيا

٣ؼط٢ قٔح٣س جُٔظِكط٤ٖ جُؼحٓس ٝجُخحطس ػ٠ِ قذ عٞجء، ئر ٣ؼطرش ػٔحٗس ُكغٖ ع٤ش جُؼذجُس  ؾ٤ٔؼٜح

ٔحّ جٌُحك٢، ٝٛٞ ٠ُ إٔ جُٔكٌٔس هذ أُٔص ذٞؾٜس ٗظشٙ ك٢ جُذػٟٞ جالِسهحذس ٓرحششز ػ ُظحقد جُشإٔ

ٝع٤ِس إله٘حع جُشأ١ جُؼحّ ذؼذجُس جُوؼحء. ًزُي ٣ؼطرش ٝع٤ِس ُكٔح٣س جُوحػ٢ ئر ٣ذكؼٚ  ئ٠ُ جُكشص ٝجُذهس 

سعحُطٜح ك٢ ذإٔ ٣ظذس قٌٔٚ ٓغررحً، ٝٛٞ جُغر٤َ جُز١ ذٚ ضطحـ ُؿٜس ٗظش جُطؼٖ ك٢ جُكٌْ إٔ ضإد١ 

كؼال ػٖ أٗٚ ٖٝٓ خالٍ ضغر٤د جُكٌْ،  هحتغ ئقحؽس ضحٓس،ٟ طكس جُكٌْ ٖٓ ق٤ع جإلقحؽس ذحُٞٓشجهرس ٓذ

جُٞهحتغ، ًٔح ئٕ  جُطغر٤د ٣ؼذ ذ٤حٗح ؾٞٛش٣ح ال ٣ظف جُكٌْ ٙ أًذ ٖٓ طكس ضطر٤ن جُوحٕٗٞ ػ٠ِ ٛز٣طْ جُط

جُوؼحت٢ ئال ذٚ
(4)

. 

 

 ً  شرٔغ انرسثية ٔلٕاعذِ -ثانثا

ٔطؼِن جألقٌحّ ُششٝؽ ٝهٞجػذ ئؾشجت٤س ٜٓٔس ال ذذ ٖٓ ضٞجكشٛح ك٢ ؾحٗد جُطغر٤د جُ ٣خؼغ ضغر٤د

 ، ٜٓ٘ح:ذوشجس جإلكشجؼ ٤ٌُٖٔ هرُٞٚ

٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضٞسد جألدُس جُط٢ ئعط٘ذش ئ٤ُٜح ك٢ جُكٌْ ئ٣شجدجً  -تياٌ أدنح اإلثثاخ أٔ انُفي -أ

جُكٌْ هحطشجً ك٢ جُطغر٤د. ٝهذ أشحسش ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ك٢  ٝذ٤حٗحً ٝجك٤حً، ٣ظٜش ٝؾٚ جإلعطذالٍ ذٜح، ٝئال ًحٕ

جُؼشجم ئ٠ُ ٓح ضوذّ ك٢ هشجس ُٜح ذإٔ ٓكٌٔس ؾ٘ح٣حش جُشٓحد١ هذ قشسش جُوشجس ذظٞسز ؿحٓؼس ٝٓشضرٌس 

ٝأؿلِص جُركع ػٖ ظشٝف جُوؼ٤س ٝذذأ ذر٤حٕ إٔ جًػش٣طٜح ػُٞص ػ٠ِ شٜٞد جُذكحع جُز١ عرد جإلسضرحى، 

                                 
(1)

 .792د.أعحٓس ػرذهللا هح٣ذ، ٓظذس عحذن، ص 
(2)

، دجس جُلٌش 1دمحم خ٤ِلس قحٓذ خ٤ِلس، جُشهحذس جُوؼحت٤س ػ٠ِ جألقٌحّ جُؿ٘حت٤س ك٢ جُشش٣ؼس جإلعال٤ٓس ٝجُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ، ؽ 

 .48، ص2011جُؿحٓؼ٢، جإلعٌ٘ذس٣س، 
(3)

.6، ص1977 ،2ؽ دجس جُلٌش جُؼشذ٢، ػٞجذؾ ضغر٤د جالقٌحّ جُؿ٘حت٤س، سؤٝف ػر٤ذ، د. 
 

(4 )
 .6جالقٌحّ جُؿ٘حت٤س، جُٔظذس ٗلغٚ، ص ػٞجذؾ ضغر٤د سؤٝف ػر٤ذ، د. 
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ضوشس جُذكحع ٝضر٤ٖ ألدُطٚ غْ ضؼٔذ  حذأٙ ذر٤حٕ جُظشٝف غْ ضغشد أدُس جإلدػحء ٝذؼذًٛٝحٕ جألقشٟ ذٜح إٔ ضر

ئ٠ُ ئؾشجء ٓوح٣غس هح٤ٗٞٗس أٝ ٓ٘طو٤س ضر٤ٖ ك٤ٜح ٝؾٜس ٗظشٛح ٝجالعرحخ جُٔٞؾرس ُطشؾ٤ف ئقذٟ جُؿٜط٤ٖ ٖٓ 

جإلدػحء
(1)

. 

جُظٖ ٝجُطخ٤ٖٔ  ٠ػ٠ِ جُؿضّ ٝج٤ُو٤ٖ ال ػِ ٖٝٓ ٛزج كإ جالقٌحّ جُؿ٘حت٤س ذحإلدجٗس ٣ؿد إٔ ضر٠٘

جالدُس جُط٢ ؽشقص ك٢ جُذػٟٞ ذظٞسز ٝجػكس ٝٓإ٣ذز ُِٞجهؼس  زج جُؿضّ ٣ؿد إٔ ٣طؼ٤ٖ ٣ٝر٠٘ ػ٠ِٝٛ

ػ٠ِ ٓؿشد هش٣٘س ال ضإ٣ذٛح  ٚٝٓو٘ؼس، ٣ٝؼذ جُكٌْ جُؿ٘حت٢ ٓؼ٤رحً ٣غطٞؾد جُ٘وغ ئرج جعط٘ذش جُٔكٌٔس ك٤

ٓكٌٔس ض٤٤ٔض ئه٤ِْ ًٞسدعطحٕ هشجسعط٘طحؼ جُٔؿشد. ٝٛزج ٓح أًذٙ جإلأدُس أخشٟ أٝ ػ٠ِ هشجتٖ ٓر٘حز ػ٠ِ 

ُطٚ ػٖ ؾش٣ٔس حءٕ جألدُس جُٔؼطرشز جُٔطكظِس ذكن جُٔطْٜ ًحك٤س ٝٓو٘ؼس ُٔغئ)  جُؼشجم ئر رٛد ئ٠ُ:

ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش( 413/3جإلػطذجء ػٔذجً ذٞجعطس ٓحدز ٓكشهس جُٔكٌٞٓس ذ٘ض جُٔحدز 
(2)

. 

ذحُرشجءز، ك٤ٌل٢ إٔ ٣ٌٕٞ جُكٌْ هذ ئعطؼشع أدُس جُذػٟٞ ذذهس، ٝأشحس ئ٠ُ جٗٚ ٝذخظٞص جُكٌْ 

ُْ ٣ؿذ ك٤ٜح ٓح ٣غطٞؾد ئدجٗس جُٔطْٜ، ٝٓح ٣غططرغ رُي ٖٓ قٌْ جُرشجءز ٓح دجّ جالطَ ك٢ جُٔطْٜ جُرشجءز. 

 جصٗص ذ٤ٜ٘حؿ٤ش إٔ ػ٠ِ جُٔكٌٔس جالشحسز ك٢ قٌٜٔح ج٠ُ ٓح ٣ل٤ذ ذحٜٗح هحٓص ذلكض جدُس جالغرحش ٝجُ٘ل٢ كٞ

دجخِطٜح ٝئػطشجٛح جُش٣رس ٝجُشي ك٢ جالغرحش، ٣ٝ٘طرن جالٓش رجضٚ ػ٠ِ هشجس  جٝٝسؾكص دكحع جُٔطْٜ 

جالكشجؼ
(3)

. 

ذذ إٔ ضٌٕٞ جألعرحخ ًحك٤س ئٕ ٓؿشد ٝؾٞد جألعرحخ ال٣ؼ٢٘  طكس جُطغر٤د، كال كفايح األسثاب :  - ب

، أ١ إٔ ضظٜش ذٞػٞـ ٝضلظ٤َ، جعط٘حدجً ئ٠ُ أدُس طك٤كس ضر٤ٖ ٤ًل٤س جهط٘حع جُوحػ٢ ذحُ٘ط٤ؿس جُط٢ ٝٝجك٤س

ضٞطَ ئ٤ُٜح . ٝػ٠ِ رُي كاٗٚ ال ٣ٌٖٔ جُكذ٣ع ػٖ ششؽ ًلح٣س جألعرحخ ئال ئرج ضكون ششؽ ٝؾٞد جألعرحخ 

ٕٞ ٓؼٚ جُكٌْ ٓؼ٤رحً أٝالً. كارج ػؿضش ٛزٙ جألعرحخ ػٖ إٔ ضٌٕٞ ٓوذٓحش ًحك٤س ُٜزج جُٔ٘طٞم، ٓٔح ٣ٌ

ذؼ٤د ػذّ ًلح٣س جألعرحخ، أٝ ًٔح دسؾص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ػ٠ِ ضغ٤ٔطٚ ذؼ٤د جُوظٞس ك٢ جُطغر٤د، ٣ٝطشضد 

، ذٔؼ٠٘ إٔ جٌُلح٣س ٝكوحً ٜس جُوحٕٗٞػ٠ِ رُي ذطالٕ جُكٌْ. ٝضذٍ هحػذز ًلح٣س جالعرحخ ج٠ُ ًلح٣طٜح ٝكوحً ُٞؾ

، أٝ هذ ضكص خش٤س جُٔٞش أٝ جػطشجف جُٔطْٜجُٔؿ٠٘ ػ٤ِٚ ُِوحٕٗٞ هذ ضؼ٢٘ ضٞجكش د٤َُ ٝجقذ ٓػَ شٜحدز 

. ًٔح إٔ ًلح٣س كال ضٌل٢ جُشٜحدز جُٞجقذز ُِكٌْ ،٤َ ٝجقذ ًطٞجكش جُشٜحدز ٝجُوشجتٖضؼ٢٘ ضٞجكش أًػش ٖٓ دُ

                                 
(1)

، جألقٌحّ جُؼذ٤ُس، جُؼذد جالٍٝ، جُغ٘س 15/1/1978ك٢  1977/ؾ٘ح٣حش أ223/٠ُٝ جُٔشهْ هشجس ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ك٢ جُؼشجم، 

 . 1978جُطحعؼس، 
(2)

جُٔكح٢ٓ ًش٣ْ  ،22/12/1997ك٢  1997/ ٤ٛثس ؾضجء/أقذجظ 128جُٔشهْ  جُؼشجم، -هشجس ٓكٌٔس ض٤٤ٔض جه٤ِْ ًٞسدعطحٕ 

دمحم طٞك٢، جُكوٞه٢ ٤ًل٢ ٓـذ٣ذ هحدس،  جُٔخطحس ٖٓ جُٔرحدب جُوح٤ٗٞٗس ك٢ هؼحء ٓكٌٔس ض٤٤ٔض جه٤ِْ ًٞسدعطحٕ ٝجُؼشجم. 

 .99، ص2013(، 1997-1983هؼحء جالقذجظ، جُؿضء جالٍٝ )
(3)

، ٗلغٚ، جُٔظذس 25/4/1993ك٢ 1993/ ٤ٛثس ؾضجء/أقذجظ 10جُؼشجم،جُٔشهْ  -هشجس ٓكٌٔس ض٤٤ٔض جه٤ِْ ًٞسدعطحٕ 

ً ُإلدجٗس ٓح ُْ ضؼضص ذأدُس أٝ هشجتٖ ٓو٘ؼس 106ص . ئر ٝسد ك٢ ق٤ػ٤حش جُوشجس )جُشٜحدز جُٔ٘لشدز ال ضٜ٘غ عررحً طحُكح

 ٝٓؼطرشز(.
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، ذك٤ع ضذٍ جالعرحخ دالُس ضورَ أًػش ٖٓ ضأ٣َٝ ٝضلغ٤ش ٝجقذجالعرحخ ضؼ٢٘  ٝػٞقٜح ٝدهس دالُطٜح ذك٤ع ال

ضٞطَ ج٤ُٚ جُوحػ٢ ٖٓ ه٘حػس ٓحٝجػكس ج٠ُ 
(1)

. 

ٝ ضغر٤د جُكٌْ ٛٞ شٌَ ئؾشجت٢ الصّ ُظكس جطذجس جُكٌْ أٝ جُوشجس، ٣ٝطخِق ػٖ انشكم اإلجرائي :  -ج

 ػذّ ٓشجػحضٚ ٓخحُلس ُِوحػذز جُط٢ ضوشسٙ. ٝضطخز ٛزٙ جُوحػذز طٞسض٤ٖ: ؿ٤حخ جألعرحخ، ٝهظٞس جألعرحخ:

جُؼ٤ٞخ جألخشٟ ٝٛزٙ ال ضشَٔ جألعرحخ ؿ٤ش جُوح٤ٗٞٗس أٝ ؿ٤ش ، ٣شٌَ ػ٤رح ٣طظذس عحتش غياب األسثاب

، ػ٤د ٗحدس جُٞهٞع ك٢ جُؼَٔ، ئالّ ك٢ طٞسز ٞػرٜح ٛزٙ جُظٞسز. ٝؿ٤حخ جألعرحخجُٔ٘طو٤س ق٤ع ال ضغط

 ؾضت٤س، ٢ٛٝ ئؿلحٍ جُٔكٌٔس جُشد ػ٠ِ ؽِرحش جُخظّٞ جُؿٞٛش٣س .

طذجسٙ ال ضطكون جُـح٣س ٓ٘ٚ، ئال جرج عؿَ كحألطَ إٔ ضغر٤د جُكٌْ ًشٌَ ُظكس ج ،لصٕر األسثابأٓح 

جُوحػ٢ جُٞهحتغ ًٔح غرطص ُذ٣ٚ ضغؿ٤ال ده٤وح ًحٓال، ذطش٣وس ضغٔف ُِؿٜس جُوؼحت٤س جُط٢ ُٜح قن جُشهحذس 

ٍ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س ك٢ جُؼشجم ٖٓ هحٕٗٞ جطٞ 244ٗالقع إٔ ٗض جُٔحدز  . ُٜٝزجذٔشجهرس طكس جُوحٕٗٞ

 عط٘ذشئٓحدضٜح جُوح٤ٗٞٗس ٝجألعرحخ جُط٢ جُؿش٣ٔس جُٔغ٘ذز ُِٔطْٜ ٝ إٔ ٣شطَٔ جُكٌْ ػ٠ِ ٝطق)هطؼصئ

إٔ ػ٠ِ جُوحػ٢ إٔ ٣ؼط٢ ضغؿ٤الً ده٤وح ُٔؼٕٔٞ جهط٘حػٚ  . ٝٓؼ٠٘ رُي،(طذجس قٌٜٔح أٝ هشجسٛحئ٤ُٜح ك٢ ئ

 ٖٓ ٌّٖ ُِٞجهؼس ًٔح طكص ُذ٣ٚ، كزُي ٛٞ جالعحط جُوح٢ٗٞٗ ُِكٌْ ٝٛٞ ذ٤حٕ جالعرحخ جُؼشٝس٣س جُط٢ ضٔ

س ػ٠ِ طكس ضطر٤ن جُوحٕٗٞجُشهحذ
(2)

. 

ٖٝٓ جُششٝؽ جُٞجؾد ضٞجكشٛح ك٢ جعرحخ جُكٌْ عذو انرُالط تيٍ االسثاب أٔ تيُٓا ٔتيٍ انًُطٕق :  -د

، كارج ٓح ح ذ٤ٜ٘ح أٝ ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُٔ٘طٞمٔؿ٤ش ٓشٞذس ذأ١ ض٘حهغ ك٤ ،ٓطٔحعٌسٝجُوشجس ٢ٛ إٔ ضٌٕٞ جألدُس 

رجى ٣ٌٖٔ ٝطق جُكٌْ ًٝأٗٚ خحٍ ٖٓ جالعرحخٝسدش ػ٠ِ ٓػَ ٛزٙ جُظٞسز جألخ٤شز كؼ٘ذ 
(3)

. 

 

 

 انًطهة انثاَي

 نمإََيح نمرار اإلفراج اآلثار ا

ك٢ ٓشقِس جُطكو٤ن جإلذطذجت٢ أٝ جُٔكحًٔس كاٗٚ ٣طشضد ػ٠ِ رُي  ءٓط٠ ٓح طذس هشجس جإلكشجؼ عٞج

ك٢ غحسٙ جإلذطذجت٢ ٝآ٤ن جإلكشجؼ ك٢ ٓشقِس جُطكو هشجس آغحس هح٤ٗٞٗس ٓخطِلس ٝٗط٘حٍٝ ك٢ ٛزج جُٔطِد أغحس

 ٓشقِس جُٔكحًٔس. ٝرُي ك٢ جُلشػ٤ٖ ج٥ض٤٤ٖ.

                                 
(1 )

.793ص ٓظذس عحذن، د.جعحٓس ػرذجُِٔي هح٣ذ،
 

(2)
 .230، صد. ػحٓش أقٔذ جُٔخطحس، ٓظذس عحذن 

(3 )
 .474، صد.عح٢ٓ جُ٘ظشج١ٝ، ٓظذس عحذن
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 انفرع االٔل

 راج في يردهح انرذميك اإلترذائيآثار اإلف

ؼحت٤س جُط٢ ضرحششٛح عِطحش جُطكو٤ن ذحُشٌَ وٓؿٔٞػس ٖٓ جإلؾشجءجش جُ ٞجُطكو٤ن جإلذطذجت٢ ٛ

ً ذـ٤س ضٔك٤ض جالدُس ٝجٌُشق ػٖ جُكو٤وس هرَ  ٓشقِس جُٔكحًٔسجُٔكذد هحٗٞٗح
(1)

، ٣ٝطشضد ػ٠ِ هشجس 

 ،ع٘ط٘حٍٝ ٜٓ٘ح ِلس ضطظَ ذٔظ٤ش جُذػٟٞ جُؿضجت٤سجإلكشجؼ جُظحدس ٖٓ هحػ٢ جُطكو٤ن آغحس هح٤ٗٞٗس ٓخط

 خالء عر٤َ جُٔطْٜ.ئٔس جُٔٞػٞع ٝؿِن جُذػٟٞ ٓإهطحً ٝػذّ ئقحُس جُذػٟٞ ئ٠ُ ٓكٌ

ُوشجس جإلكشجؼ جُظحدس ػٖ هحػ٢ جُطكو٤ن هٞز ض٘ط٢ٜ ذٜح  عذو إدانح انذعٕٖ إنٗ يذكًح انًٕظٕع: -أٔالً 

ً ًحٗ  صجُذػٟٞ جُؿضجت٤س، كوٞضٚ رجش ٗطحم ػحّ ٣ٔطذ ئ٠ُ عِطحش جُطكو٤ن ًحكس جُط٢ ٣ؿد إٔ ضطو٤ذ ذٜح أ٣ح

جُغِطس جُط٢ جطذسش جُوشجس، ذك٤ع ٣ٔط٘غ ػ٤ِٜح ئقحُس جُذػٟٞ ئ٠ُ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع ُِ٘ظش ك٤ٜح ذؼذ 

عرحخ جُٔرشسز ُزُي، ًظٜٞس أدُس ؾذ٣ذز جٝ قحُس جُطؼٖ ك٤ٚ غْ الحُٔح ُْ ٣طٞجكش أقذ جطذٝس هشجس جالكشجؼ ؽ

ٗوؼٚ
(2)

جالط٤ُٞس،  (130. ق٤ع ضش٤ش ئ٠ُ رُي ػٔ٘حً ٝذٔلّٜٞ جُٔخحُلس ٓح ؾحء ك٢ جُلوشز )خ( ٖٓ جُٔحدز )

٠ جُٔكٌٔس كارج ٝؾذ هحػ٢ جُطكو٤ن جٕ جالدُس ضٌل٢ ُٔكحًٔس جُٔطْٜ ك٤ظذس هشجسجً ذاقحُس جُذػٟٞ جُ

جُٔخطظس، جٓح جرج ًحٗص جالدُس ال ضٌل٢ إلقحُطٚ ك٤ظذس جُوحػ٢ هشجسجً ذحالكشجؼ ػ٘ٚ ٝؿِن جُذػٟٞ ٓإهطحً، 

ٝٓؼ٠٘ رُي أٗٚ ٓط٠ طذس هشجسجً ذاقحُس جُذػٟٞ ج٠ُ جُٔكٌٔس جُٔخطظس ذؼذ طذٝس هشجس جإلكشجؼ ٖٓ 

 جُوحػ٢ كإ هشجس جالقحُس ٣ٌٕٞ ذحؽالً.

كشجؼ طحدسجً ال١ عرد ٖٓ جالعرحخ جُط٢ ذ٤ٜ٘ح جُوحٕٗٞ، ٖٝٓ أ١ هحػ٢ ٣ٝغط١ٞ جٕ ٣ٌٕٞ هشجس جال

ؼحز ٓكٌٔس جُٔٞػٞع. ٣ٝؼ٢٘ ٖٓ هؼحز جُطكو٤ن ك٢ ج١ ٓ٘طوس ٖٓ جُٔ٘حؽن، ٣ٝٔطذ ٛزج جُكظش ج٣ؼحً ج٠ُ ه

جرج سكؼص جُذػٟٞ خطأً أٓحّ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع ُِ٘ظش ك٤ٜح ذؼذ جٕ جٗطٜص عِطس جُطكو٤ن ج٠ُ ضوش٣ش  جٗٚرُي 

٤س ُٔخحُلس رُي ُِ٘ظحّ جُؼحّ، جتٔس جُكٌْ ذؼذّ هرٍٞ جُذػٟٞ جُؿضؼ ك٤ٜح ػٖ جُٔطْٜ ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔكٌجالكشج

ُٝٔكٌٔس جُٔٞػٞع جٕ ضوؼ٢ ذزُي ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح الٕ رُي ٣طظَ ذحُ٘ظحّ جُؼحّ
(3)

. 

ٝٗغطخِض ٓٔح عرن ئٗٚ ٣ٔط٘غ ػ٠ِ عِطس جُطكو٤ن جالذطذجت٢ ئقحُس جُذػٟٞ ج٠ُ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع 

ً ًحٗص ؾٜس جُِ٘ظش ك٤ٜح ُغرن طذٝس هشجس  الكشجؼ ك٤ٜح عٞجء ٖٓ هرِٜح جٝ ٖٓ هحػ٢ ضكو٤ن آخش ج٣ح

 جإلطذجسأٝ جالعرحخ جُط٢ ئعط٘ذ ئ٤ُٜح جُوشجس.

 ً جُٔإهص ُِذػٟٞ جٌٓح٤ٗس جُشؾٞع ػ٘ٚ ك٢ قحُس ضٞكش جدُس  جُٔوظٞد ذحُـِنغهك انذعٕٖ يؤلراً:  -ثاَيا

                                 
(1 )

، 2004، دجس جُٜ٘ؼس جُٔظش٣س، 1ٓؼحٕ ػرذ جُك٤ٔذ، هحػ٢ جُطكو٤ن ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُٔوحسٕ، ؽد. جششف س

 .26ص
(2)

 .476د. عح٢ٓ جُ٘ظشج١ٝ، ٓظذس عحذن، ص 
(3)

 .208د. ذشجء ٓ٘زس ًٔحٍ ػرذ جُِط٤ق، ٓظذس عحذن، ص 
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ؿ٤ش جٕ جُؼٞدز إلضخحر ، ٙ جرج ًحٕ جُـِن ُٔؿ٤ُٜٞس جُلحػَجُطٞطَ ُٔؼشكس جُلحػَ جٝ ششًحء ػ٘ذؾذ٣ذز جٝ 

٢ٛ ع٘س ئرج ًحٕ جُوشجس طحدسجً ٖٓ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع ٝع٘ط٤ٖ جرج ٝجإلؾشجءجش ك٢ جُذػٟٞ ٓو٤ذ ذٔذز ٓؼ٤٘س 

/ؼ( ٖٓ هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش 302ٝٛزج ٓحؾحء ك٢ ٗض جُٔحدز ) سجً ٖٓ هحػ٢ جُطكو٤نًحٕ جُوشجس طحد

جُؼشجه٢جُؿضجت٤س 
(1)

.  

ضجت٤س ٓإهطحً ٝٓ٘غ ٣ٝطشضد ػ٠ِ طذٝس هشجس جإلكشجؼ جُظحدس ٖٓ هحػ٢ جُطكو٤ن ؿِن جُذػٟٞ جُؿ

٣طكٍٞ هشجس جإلكشجؼ جُٔإهص ٓح ُْ ضظٜش جدُس ؾذ٣ذز خالٍ جُٔذز جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ذاٗوؼحتٜح  جػحدز ضكش٣ٌٜح

إهص ٢ٛ جُٔرشس جُٞق٤ذ ُِٔغحط ذوٞز هشجس ٔج٠ُ هشجس ٜٗحت٢ ذحش. ٝجٕ ظٜٞس أدُس ؾذ٣ذز أغ٘حء ٓذز جُـِن جُ

جالكشجؼ ٝئػحدز ضكش٣ي جُذػٟٞ ٓؿذدجً 
(2)

. 

 ٝضكُٞٚ ج٠ُ هشجس ٜٗحت٢ ػذّ جُغ٤ش ك٢ جؾشجءجششجؼ ًٔح ٣ٝطشضد ػ٠ِ ٓشٝس جُلطشز جُوح٤ٗٞٗس ُإلك

ً ٝػذّ جُغ٤ش ك٢ ئؾشجءجش جُذػٟٞ جألٓش ُٚ قؿ٤س جُشة  جذحُكحُس جُط٢ ًحٗص ػ٤ِٜح الٕ ٛز جُطكو٤ن ٜٗحت٤ح

 جُٔكٌّٞ ك٤ٚ ذحُ٘غرس ُِٔطْٜ جُظحدس ذشأٗٚ ٝػٖ ٗلظ جُٞجهؼس جُط٢ ًحٗص ٓٞػٞػحً ُِذػٟٞ.

كو٤ن جٝ جضخحر ج١ ٝذ٘حء ػ٠ِ ٓح ضوذّ كٔ٘حؽ ٛزج جالغش ئُطضجّ عِطس جُطكو٤ن ذؼذّ جُؼٞدز ج٠ُ كطف جُط

ً ُْٝ ٣ؿش جُـحتٚ أل١ عرد ٖٓ جألعرحخ جُط٢ ذ٤ٜ٘ح جُوحٕٗٞ ًظٜٞس أدُس  أؾشجء ك٤ٚ ؽحُٔح ظَ جُوشجس هحتٔح

 ؾذ٣ذز جٝ ٗط٤ؿس ٗوؼٜح ذؼذ جُطؼٖ ك٤ٚ. 

هشجس ذذ٢ٜ٣ ٣طضجٖٓ ٓغ هشجس جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ٝرُي ٓغط٘طؽ ٖٓ  حٝهشجسؿِن جُذػٟٞ ٓإهط

جُط٢ ٝػؼٜح جُٔششع ٤ُطكٍٞ هشجس جالكشجؼ ج٠ُ هشجس  ٤سكشجؼ ٝجُٔذز جُوحٗٞٗجُطر٤ؼس جُٔإهطس ُوشجس جال

ٜٗحت٢، ُٝزُي ُْ ٣٘ض جُٔششع جُؼشجه٢ ػ٠ِ ؿِن جُذػٟٞ ٓإهطحً ًحغش ٣طشضد ػ٠ِ هشجس جالكشجؼ ئال ذحُ٘غرس 

جٝ  ُوشجس جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ جُظحدس ٖٓ هحػ٢ جُطكو٤ن ك٢ قحُس ػذّ ًلح٣س جألدُس جٝ ٓؿ٤ُٜٞس جُلحػَ

ٝهٞع جُكحدظ هؼحًء ٝهذسجً 
(3)

. 

 

 ً جُٔطْٜ ٖٓ عشجـ ٛٞ أقذ جالغحس جُ٘حضؿس ػٖ هشجس جالكشجؼ، ٣ٝوظذ ذٚ جؽالم إخالء سثيم انًرٓى:  -ثانثا

جُطٞه٤ق ٝضشًٚ ؽ٤ِوحً قشجً الٗطلحء جُكحؾس ج٠ُ جقطؿحصٙ ٝجُطكو٤ن ٓؼٚ
(4)

. ٣ٝطشضد ػ٠ِ هشجس جالكشجؼ ػٖ 

جٕ ًحٕ ٓٞهٞكحً ٓحُْ ٣ٌٖ ٓٞهٞكحً ُغرد جخش، الٕ رُي ٣شضرؾ ٝؾٞدجً ٝػذٓحً  جُٔطْٜ جخالء عر٤ِٚ ٖٓ جُطٞه٤ق

ٓغ ٓظِكس جُطكو٤ن. ٝجُ٘ظٞص جُوح٤ٗٞٗس طش٣كس ك٢ ٝؾٞخ جخالء عر٤َ جُٔطْٜ جُز١ طذس ُظحُكٚ 

ػ٠ِ جٗٚ ( جطٍٞ ؾضجت٤س ذوُٜٞح 130ُٔحدز )هشجس جالكشجؼ ذك٤ع ٗظص ػ٠ِ ٛزج جالغش ك٢ جُلوشز )د( ٖٓ ج

                                 
(1 )

 جُؿضجت٤س جُؼشجه٢. /ؼ ( ٖٓ هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش302سجؾغ ٗض جُٔحدز ) 
(2)

 .162ػرذ جال٤ٓش جُؼ٢ِ٤ٌ ٝع٤ِْ قشذس، ٓظذس عحذن، ص 
(3)

 ( ٖٓ هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشجه130.٢ٗض جُلوشض٤ٖ )خ( ٝ )ؼ( ٖٓ جُٔحدز ) سجؾغ 
(4 )

ذكع ضشه٤س  جُوحػ٢ كحػَ ػرحط سعٍٞ، جُورغ ٝجُطٞه٤ق ٝجخالء عر٤َ جُٔطْٜ ًاؾشجء ٖٓ جؾشجءجش جُٔكحًْ جُؿضجت٤س،

 .28، ص2013جُؼشجم، جسذ٤َ،  –ٓوذّ ج٠ُ ٓؿِظ جُوؼحء ك٢ جه٤ِْ ًٞسدعطحٕ 
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٤َ جُٔطْٜ جُٔٞهٞف ػ٘ذ طذٝس جُوشجس ذشكغ جُشٌٟٞ جٝ جالكشجؼ ػ٘ٚ(، ٝٓلحد ٛزج جُ٘ض جٕ ٣خ٠ِ عر)

 جُٔششع ؾؼَ جخالء جُغر٤َ ػ٘ذ طذٝس جُوشجس ذحالكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ٝؾٞذ٤حً ج١ جٗٚ ٣طْ ذوٞز جُوحٕٗٞ ٓرحششز.

ؾٞجص جُؼٞدز ج٠ُ ٣ٝطشضد ػ٠ِ جإلسضرحؽ جُوحتْ ذ٤ٖ ػشٝسز جُطكو٤ن ٝٓح ٣غطِضٓٚ ٖٓ ضٞه٤ق جُٔطْٜ ٛٞ 

 جٗٚجُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س ئر ٗظص ػ٠ِ  ( ٖٓ هحٕٗٞ جط111ٍٞجضخحر ئؾشجء جُطٞه٤ق ذٔٞؾد جُٔحدز )

ُِوحػ٢ جُز١ جطذس جُوشجس ذحُطٞه٤ق إٔ ٣وشس جؽالم عشجـ جُٔطْٜ ذطؼٜذ ٓوشٕٝ ذٌلحُس جٝ ذذٜٝٗح هرَ )

، ًٔح جٕ ُٚ جػحدز ضٞه٤لٚ جرج جهطؼص ػشٝسز (109)جٗطٜحء ٓذز جُطٞه٤ق ٓغ ٓشجػحز جُلوشز )خ( ٖٓ جُٔحدز 

٠ُ ججُطكو٤ن رُي(. ٝرُي ك٢ قحُس جئُـحء هشجس جالكشجؼ ً٘ط٤ؿس ُظٜٞس جدُس ؾذ٣ذز أٝ ك٢ قحُس ٗوؼٚ ٝجُؼٞدز 

جُطكو٤ن ٖٓ ؾذ٣ذ، ٝرُي ٣ؼ٢٘ جٕ جالٓش ذحخالء عر٤َ جُٔطْٜ ٣شضرؾ ٝؾٞدجً ٝػذٓحً ٓغ ضوش٣ش جالكشجؼ ػٖ 

 جُٔطْٜ ك٢ جُذػٟٞ.

 

 انثاَيفرع ان

 آثار اإلفراج في يردهح انًذاكًح

ٓشقِس  ئٗلشد جُٔششع جُؼشجه٢ ػٖ عحتش جُطشش٣ؼحش جُٔوحسٗس ذاهشجس هشجس جإلكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ك٢

ٔكٌٔس جُٔٞػٞع جُكن ك٢ ئطذجس هشجس جإلكشجؼ ذؼذ جًطٔحٍ جُطكو٤ن جُوؼحت٢ جُٔكحًٔس، ٣ٝؼ٢٘ رُي جٕ ُ

خ( /181ذحٕ جُٔطْٜ جسضٌد جُؿش٣ٔس جُٔغ٘ذز ج٤ُٚ ذٔٞؾد جُٔحدز )ئرج ًحٗص جالدُس ال ضذػٞ ج٠ُ جُظٖ 

جالط٤ُٞس، ًٝزُي ذؼذ ضٞؾ٤ٚ جُطٜٔس ج٠ُ جُٔطْٜ ٝجؾشجء جُٔكحًٔس ضظذس هشجسج ذحُـحء جُطٜٔس ٝجالكشجؼ ػٖ 

ؼ( جالط٤ُٞس. ٣ٝطشضد ػ٠ِ رُي ػذد ٖٓ /182جُٔطْٜ ٓط٠ ٓح ًحٗص جالدُس ال ضٌل٢ ُإلدجٗس ٝكن جُٔحدز )

 ع٘ط٘حُٜٝح ك٤٤ٔح ٣أض٢:جالغحس 

ػ٠ِ  ٔس ٝجُطر٤ؼ٤س جُط٢ ٣ؿد جٕ ضطشضد: ئٕ ٛزج جالغش ٣ؼذ ٖٓ جالغحس جُوح٤ٗٞٗس جُٜٔإخالء سثيم انًرٓى -أٔالً 

: ٚجالطٍٞ جُؿضجت٤س جُؼشجه٢ ػ٠ِ جٗ ( ٖٓ هحٕٗٞٛـ/182ػٖ جُٔطْٜ، ئر ض٘ض جُٔحدز ) طذٝس هشجس جالكشجؼ

شجس ذرشجءضٚ جٝ ػذّ ٓغإ٤ُٝطٚ جٝ ذحالكشجؼ جٝ سكغ جُشٌٟٞ )٣خ٠ِ عر٤َ جُٔطْٜ جُٔٞهٞف ػ٘ذ طذٝس جُو

ػ٘ٚ، جٕ ُْ ٣ٌٖ ٓٞهٞكحً ػٖ عرد جخش(. ٝٓلحد ٛزج جُ٘ض جٕ جُٔششع ؾؼَ جخالء عر٤َ جُٔطْٜ جُٔٞهٞف 

ً ػ٘ جُوحٕٗٞ ٤ُٝظ ُِٔكٌٔس قن ضوذ٣ش قحُس  زخ٠ِ عر٤ِٚ ذو٣ٞذ طذٝس هشجس جإلكشجؼ ُظحُكٚ، ج١ ٝؾٞذ٤ح

 غرد جخش.ُْ ٓٞهٞكحً أٝ ٓطِٞذحً جٝ ٓكٌٞٓح ُْ ٣ٌٖ جُٔطٜ جالؽالم ٖٓ ػذٜٓح ٓح

٣ٝخطِق هشجس ئخالء عر٤َ جُٔطْٜ جُظحدس ذكوٚ هشجس جإلكشجؼ ػٖ هشجس ئخالء عر٤َ جُٔطْٜ ذٌلحُس 

( جط٤ُٞس، ك٢ جٕ جُوشجس جألٍٝ ض٘ط٢ٜ ذٚ جُذػٟٞ جُؿضجت٤س أٓح 111( ٝ )110جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحدز )

 ض٘ط٢ٜ ذؼذ. جُٔكحًٔس ٓح صجُص ه٤ذ جُ٘ظش ُْٝ ٕ جُوؼ٤س جٝ جُطكو٤ن جٝك٢ جُوشجس جُػح٢ٗ كطٌٞ

 ً ؼ( ٖٓ هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س /302ذحُشؾٞع ج٠ُ ٗض جُٔحدز )لرح نإلفراج: ؤانصفح انً -ثاَيا
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( جٝ 130جُوشجس جُرحش جُظحدس ذحالكشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ٝكن جُلوشز )خ( ٖٓ جُٔحدز )ض٘ض ػ٠ِ أٗٚ: )جُط٢ 

( ال ٣ٔ٘ؼحٕ ٖٓ ئعطٔشجس جالؾشجءجش ػذ جُٔطْٜ ػ٘ذ ظٜٞس أدُس ؾذ٣ذز 181ٖٓ جُٔحدز ) (خ)جُلوشز 

ضغطٞؾد رُي ؿ٤ش جٗٚ ال ٣ؿٞص ئضخحر ج١ جؾشجء جرج ٓؼص ع٘س ػ٠ِ هشجس جالكشجؼ جُظحدس ٖٓ جُٔكٌٔس 

ً ....( ػ٠ِ جُوشجس جُظحدس ٖٓ هحػ٢ جُطكو٤ن ٣ٌٕٝٞ ًَ ٝع٘طحٕ . ٝٓلحد ٛزج ٖٓ ٛز٣ٖ جُوشجس٣ٖ ٜٗحت٤ح

جُ٘ض جٗٚ ٣ؿٞص ئضخحر ج١ جؾشجء ٖٓ جؾشجءجش جُطكو٤ن ٝجُٔكحًٔس ٝجُؼٞدز ج٠ُ جُغ٤ش ك٢ جُذػٟٞ جُؿضجت٤س 

. ٝٛٞ جالٓش دُس ؾذ٣ذزس أُذٟ ظٜٖٞٓ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع  جُظحدس خالٍ ع٘س ػ٠ِ ئطذجس هشجس جالكشجؼ

٣ٌطغد قؿ٤س قٌْ جُرشجءز جال ذٔشٝس جُٔذز الكشجؼ ًٞٗٚ ال ٣ٌٕٞ ٜٗحت٤حً ٝس جإلجُوش طأه٤ص١ ٣ٔ٘ف طلس جُجُز

 جُوح٤ٗٞٗس جُٔزًٞسز ٝدٕٝ ظٜٞس أدُس ؾذ٣ذز ضغطٞؾد جُغ٤ش ك٢ ئؾشجءجش جُطكو٤ن ٓؿذدجً.

جُغ٘ط٤ٖ ك٢ ٓشقِس جُطكو٤ن ٝٛ٘حى سج١ ٣زٛد ئ٠ُ ئٗطوحد ٓٞهق جُٔششع جُؼشجه٢ ٖٓ ضكذ٣ذ ٓذز 

جإلذطذجت٢ ٝع٘س ٝجقذز ك٢ ٓشقِس جُٔكحًٔس، ٓذػ٤حً ؽٍٞ ٛزٙ جُٔذز ٖٓ ؿ٤ش ٓغٞؽ ػ٢ِٔ، ػ٠ِ ئػطرحس جٕ 

هشجس جالكشجؼ هذ طذس ٗط٤ؿس ضكو٤ن ئذطذجت٢ ٝهؼحت٢ ٝككض ٝضذه٤ن ٝضٔك٤ض ٝٓ٘حهشس ُألدُس جُط٢ غرص 

ً ذٔؿشد ُِٔكٌٔس جٜٗح ؿ٤ش ًحك٤س ُإلدجٗس، ٝػ٤ِٚ ٣ؿد إٔ ٣ٌٞ ٕ هشجس جإلكشجؼ جُظحدس ٖٓ جُٔكٌٔس ٜٗحت٤ح

جًطغحذٚ جُذسؾس جُوطؼ٤س ذٔؼ٢ ٓذز جُطؼٖ ك٤ٚ جٝ ضظذ٣وٚ ٖٓ جُؿٜس جُٔخطظس دٕٝ ئٗطظحس ٛزٙ جُٔذد
(1)

 .

ػ٘ذٓح قذد ٓذز جُغ٘ط٤ٖ ك٢ ٝٗشٟ جٗٚ هذ أخز ذؿحٗد جُظٞجخ،  ضؿحٙ جُٔششع جُؼشجه٢،ٗإ٣ذ ئ ٖٝٓ ؾحٗر٘ح

 جالدُس أغ٘حء جُطكو٤ن لحظحً ػ٠ِ قوٞم جُٔؿ٠٘ ػ٤ِٚ جُز١ هذ ٣ؼؿض ػٖ ضوذ٣ْق٢ ٝرُي ٓشقِس جُطكو٤ن جالذطذجت

الع٤ٔح جٕ هشجس هحػ٢ جُطكو٤ن ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جعحط جٕ جالدُس ؿ٤ش ًحك٤س ألقحُس جُوؼ٤س ٤ُٝظ جٕ جالدُس ؿ٤ش 

ٌٖ هحػ٢ جُطكو٤ن ٖٓ جقحُس  ضظٜش أٝ ضطٞكش جدُس ؾذ٣ذز ذؼذ طذٝس جُوشجس ذحإلكشجؼكوذ  ًحك٤س ُالدجٗس،  ٔ٣

. ٝال ع٤ٔح جٕ جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ ٣ػرص رُي. كوذ ٣طؼزس ٓػالً قؼٞس جُشٜٞد أغ٘حء جُوؼ٤س ُٔكٌٔس جُٔٞػٞع

، ٣ٝظرف ك٢ ْ ٣ؼٞدٕٝ خالٍ ٛزٙ جُٔذز جُٔكذدزجُطكو٤ن جالذطذجت٢ ٌُْٜٞٗ خحسؼ جُؼشجم ألعرحخ أ٤٘ٓس. ٌُٜ٘

ُٔظِكس جُٔؿ٠٘ ػ٤ِٚ ك٢ جُذػٟٞ جُط٢ أكشؼ ك٤ٜح  ٞج ذشٜحدجض٤ُْٜذُ حّ هحػ٢ جُطكو٤نٓوذٝسْٛ جُكؼٞس أٓ

س ك٘كٖ ٗطلن ٓغ جُشأ١ جُز١ جٗطوذ ٓٞهق جُٔششع جُؼشجه٢ ك٢ جٓح ك٢ ٓشقِس جُٔكحًٔ ػٖ جُٔطْٜ ٓإهطحً.

 .ز جُٔكحًٔس ُالعرحخ جُٔزًٞسز ك٤ٚضكذ٣ذ ٓذز جُغ٘س خالٍ كطش

 ً ً ٣ٝؼذ ئٕ نٗ دكى انثراءج : إفراج ذذٕل لرار اإل -ثانثا هشجس جالكشجؼ جُظحدس ػٖ جُٔكٌٔس ٣ظرف ٜٗحت٤ح

ً ُِٔحدز  ذٔػحذس قٌْ ذحُرشجءز ٣ٝكٞص هٞز جُشة جُٔكٌّٞ ك٤ٚ ذؼذ ٓؼ٢ ٓذز ع٘س ٖٓ ضحس٣خ طذٝسٙ ٝكوح

ؼ( جالط٤ُٞس. ٣ٌٕٝٞ ُوشجس جالكشجؼ هٞز جُكٌْ ذحُرشجءز ػ٘ذ ئًطغحذٚ جُذسؾس جُٜ٘حت٤س )دسؾس جُرطحش( /302)

٣ٌٕٞ ُوشجس جإلكشجؼ جُظحدس ٖٓ جُٔكٌٔس  ( جالط٤ُٞس ٝجُط٢ ٗظٜح: )227دز )ٖٓ جُٔحذٔٞؾد جُلوشز )خ( 

(. ٣ٝطشضد ػ٠ِ رُي ئٗوؼحء جءز ػ٘ذ ئًطغحذٚ جُذسؾس جُٜ٘حت٤سجُؿضجت٤س جٝ هحػ٢ جُطكو٤ن هٞز جُكٌْ ذحُرش

٤ن ( جالط٤ُٞس. ٖٝٓ غْ ال ٣ؿٞص جُؼٞدز ئ٠ُ ئؾشجءجش جُطكو300جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ذٔٞؾد جُٔحدز )

                                 
(1)

 .29، ص2014جُوحػ٢ طلحء جُذ٣ٖ ٓحؾذ خِق جُكؿح٢ٓ، جٗوؼحء جُذػٟٞ جُؿضجت٤س، ٌٓطرس طرحـ، ذـذجد،  
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 .( جألط٤ُٞس301ٝكن جُٔحدز ) ٝجُٔكحًٔس ػذ جُٔطْٜ ئال ك٢ جالقٞجٍ جُط٢ ٣٘ض ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ

ػ٠ِ ٓح ضوذّ، ٣ٌٕٞ هشجس جالكشجؼ جُٜ٘حت٢ ٝجُز١ ٣ؼحدٍ قٌْ جُرشجءز قؿس أٓحّ جُٔكحًْ جُؿضجت٤س ضٔط٘غ ذ٘حًء 

ٓؼ٢ ٓذز جُغ٘س ٖٓ دٕٝ جٕ  ػ٤ِٚ ػٖ ئضخحر جإلؾشجءجش جُؿضجت٤س ػذ جُشخض رجضٚ ػٖ جُٞهحتغ رجضٜح ذؼذ

٣ؿش١ ٗوؼٚ ٝدٕٝ إٔ ٣ظٜش د٤َُ ؾذ٣ذ ػذ جُٔلشؼ ػ٘ٚ
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انخاذًح

ذؼذ جالٗطٜحء ٖٓ ًطحذس ٛزج جُركع ضٞطِ٘ح ٖٓ خالٍ دسجعط٘ح ُٔٞػٞع جُركع ج٠ُ ؾِٔس ٖٓ جالعط٘طحؾحش 

  ٝجُٔوطشقحش ًٝٔح ٢ِ٣:

 ٢ِ:ٓح٣خطحٓحً ضٞطَ جُركع ئ٠ُ ػذز ٗطحتؽ، ٖٓ أٜٛٔح :  االسرُراجاخ –أٔالً 

خالء عر٤َ جُٔطْٜ ٖٓ جُطٞه٤ق ٝ ؿِن جُذػ١ٞ ذكوٚ جٕ ُْ ضؿذ جُٔكٌٔس ٓح ٣ٌل٢ ٖٓ ئٛٞ  جإلكشجؼ -1

 أدُس ضذ٣٘ٚ.

ٓكٌٔس جُٔٞػٞع، ٝجٗٚ هشجس جٕ هشجس جالكشجؼ ٛٞ هشجس هؼحت٢ ٣ظذس ػٖ هحػ٢ جُطكو٤ن جٝ  -2

ً ٓإهص ذطر٤ؼطٚ ٝ ٙ ٣ٌٖٔ ئُـحء ط٠ ذ٤ٖ جالدجٗس ٝجُرشجءز، ق٤عذَ ٛٞ ٓشقِس ٝع ٤ُظ هشجسج ذحضح

 ٝجُشؾٞع ج٠ُ جالؾشجءجش جرج ظٜشش جدُس ؾذ٣ذز.

جُششؽ٢ إٔ جُػح٢ٗ ٛٞ: ئخالء عر٤َ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ هرَ ٝكحء  جإلكشجؼػٖ جُٔطْٜ ػٖ  جإلكشجؼ٣ط٤ٔض  -3

ذػٞ ئ٠ُ جُػوس ذطو٣ْٞ ٕ عًِٞٚ أغ٘حء ٝؾٞدٙ ك٢ جُغؿٖ ٣ئئرج ظٜش ذٜح ٓذز جُؼوٞذس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ 

                                 
(1 )

 .157ؾٔحٍ دمحم ٓظطل٠، ٓظذس عحذن، ص
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 جُٔكٌّٞ ذٜح ػ٤ِٚ. زػ٘ٚ ئ٠ُ جٕ ض٘ط٠ٜ جُٔذ جإلكشجؼٗلغٚ، ٝذششؽ إٔ ٣رو٠ ٓغطو٤ْ جُغِٞى ذؼذ 

ػٖ جُٔطْٜ ػٖ جُكٌْ ذحُرشجءز ذإٔ جُػح٢ٗ ٛٞ: ئػحدز جُلشد ج٠ُ ٓح ًحٕ ػ٤ِٚ هرَ  جإلكشجؼ٣ط٤ٔض  -4

 جألضٜحّ ٖٓ ذشجءز رٓطٚ ٓٔح ٝؾٚ ج٤ُٚ ٖٓ جضٜحّ.

ً ضٔذ٤ٗس ٝجُٔكٌٔس جُػ٠ِ  سذحُرشجءز ُٚ قؿ٤جُوشجس جُظحدس  -5 ٓح ػٖ جُوشجس جُظحدس ،أ ٜحُ ٌٕٞ ِٓضٓح

ٝرُي ألٕ ٛزج جُوشجس ال ٣٘ل٢  ،جٌُٔطغد ُِذسؾس جُٜ٘حت٤س كحُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ؿ٤ش ِٓضٓس ذٚ حإلكشجؼذ

طذٝس جُؿش٣ٔس ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ هشجس جُرشجءز. ٝذحُطح٢ُ كإ ٛ٘حى ٓح ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس إٔ 

 ضكٌْ ذخالكٚ.

٣ؿد ػ٠ِ جُوحػ٢ ٝعِطحش جُذُٝس ًحكس جُطؼحَٓ ٓغ جُٔطْٜ ٝجُ٘ظش ئ٤ُٚ ػ٠ِ أعحط جٗٚ ُْ ٣شضٌد  -6

ذكٌْ هؼحت٢ ٜٗحت٢ ؿ٤ش هحذَ ُِطؼٖ ك٤ٚ ذحُطشم جُؿش٣ٔس ٓكَ جإلضٜحّ ٓح ُْ ٣ػرص ػ٤ِٚ رُي 

 جُؼحد٣س.

ئٕ ٓؿشد ٝؾٞد جألعرحخ ال٣ؼ٢٘  طكس جُطغر٤د، كال ذذ إٔ ضٌٕٞ جألعرحخ ًحك٤س، أ١ إٔ ضظٜش  -7

ذٞػٞـ ٝضلظ٤َ، جعط٘حدجً ئ٠ُ أدُس طك٤كس ضر٤ٖ ٤ًل٤س جهط٘حع جُوحػ٢ ذحُ٘ط٤ؿس جُط٢ ضٞطَ ئ٤ُٜح، 

 .ششؽ ًلح٣س جألعرحخ ئال ئرج ضكون ششؽ ٝؾٞد جألعرحخ ٝػ٠ِ رُي كاٗٚ ال ٣ٌٖٔ جُكذ٣ع ػٖ 

 انًمررداخ –ثاَياً 

جغ٘حء جُٞجعغ ٖٓ هرَ جُوحػ٢ ٓؿحالً ُالؾطٜحد ذظٞسز ده٤وس الضذع  جُٔطْٜػٖ  جإلكشجؼقحُس ض٘ظ٤ْ  -1

ك٢ ٝصٕ جالدُس جُٔطٞكشز ذكن جُٔطْٜ ٝجُط٢ الضشضو٢ ج٠ُ جالدجٗس ق٤ع  ًٔسحأٝ جُٔكٓشقِس جُطكو٤ن 

٣إد١ رُي ج٠ُ جخطالف جُوشجسجش ٝجالقٌحّ جُوؼحت٤س جُظحدسز ك٢ جُوؼح٣ح جُٔطشحذٜس ذحخطالف 

 .جُٔكٌٔس جُٔ٘ظٞسز جٓحٜٓح جُوؼ٤س 

ػٖ جُٔطْٜ ك٢ ٓشقِس جُطكو٤ن جُوؼحت٢ ٝجُٔكحًٔس  ( جإلكشجؼ) هشجسُـحء ئجُ٘ظش ك٢ ٓذٟ ئٌٓح٤ٗس  -2

جُٔكٌٔس ذحُرشجءز جٝ جالدجٗس، ٝقظش قٌْ ػ٠ِ س هطظحٖٓ هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س ٝجال

هشجس جالكشجؼ ذوحػ٢ جُطكو٤ن أغ٘حء ٓشقِس جُطكو٤ن جالذطذجت٢ كوؾ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشز )خ( 

 ( جالط٤ُٞس.130ٖٓ جُٔحدز )
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 انًصادر                                                         

 :انكرة -أالً 

 .2007ػرذهللا هح٣ذ، ششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، جُوحٛشز، أعحٓس  .1

 ،ذ٤شٝش -دجس جُٔؼشكس ،جػطٖ ذٚ خ٤َِ ٓإٔٓٞ ش٤كح ،ٓؼؿْ جُظكحـ ،١جُؿٞٛش جعٔحػ٤َ ذ٘كٔحد .2

ٝغوٚ خ٤َِ ٝ سضرٚ ،ٓؼؿْ جُوحٓٞط جُٔك٤ؾ ٓؿذجُذ٣ٖ دمحم ذٖ ٣ؼوٞخ جُل٤شٝص أذحد١ ،2،2007ؽ

 .2007 ،2ؽ ،ُر٘حٕ -ذ٤شٝش، دجس جُٔؼشكٚ ،ٓإٔٓٞ ش٤كح

، دجس جُٜ٘ؼس 1جششف سٓؼحٕ ػرذ جُك٤ٔذ، هحػ٢ جُطكو٤ن ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُٔوحسٕ، ؽ .3

 .2004جُٔظش٣س، 

 –، ششـ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س، دجس أذٖ جالغ٤ش ُِطرحػس جُِط٤ق ذشجء ٓ٘زس ًٔحٍ ػرذ .4

 ّ.2010،  2ؾحٓؼس جُٔٞطَ، ؽ

 .2005ٓظطل٠، ششـ هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س، جٌُٔطرس جُٞؽ٤٘س، ذـذجد ؾٔحٍ دمحم  .5

 .ذذٕٝ ع٘س ؽرغ، جالعٌ٘ذس٣س ،ٓ٘شأز جُٔؼحسف، قٔح٣س قن جُٔطْٜ ك٢ ٓكحًٔس ػحدُسقحضْ ذٌحس،  .6

 .1984سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س ضأط٤الً ٝضك٤ِالً، ٓ٘شأز جُٔؼحسف، جالعٌ٘ذس٣س،  .7
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 ّ.1979، 4، ؽجُوغْ جُؼحّ ٖٓ جُطشش٣غ جُؼوحذ٢، دجس جُلٌش جُؼشذ٢ سؤٝف ػر٤ذ، ٓرحد١ء .8

 .1977، 2ؽ دجس جُلٌش جُؼشذ٢، ػٞجذؾ ضغر٤د جالقٌحّ جُؿ٘حت٤س، سؤٝف ػر٤ذ، .9

عح٢ٓ جُ٘ظشج١ٝ، دسجعس ك٢ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س، جُؿضء جالٍٝ، دجس جُغالّ، ذـذجد،  .10

1978. 

 ّ.1970، 2ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، دجس جُلٌش جُؼشذ٢، ؽ، جألقٌحّ جُؼحٓس غؼ٤ذجُغؼ٤ذ ٓظطل٠ جُ.11

 .2014طلحء جُذ٣ٖ ٓحؾذ خِق جُكؿح٢ٓ، جٗوؼحء جُذػٟٞ جُؿضجت٤س، ٌٓطرس طرحـ، ذـذجد، .12

، جٌُٔطرس جُوح٤ٗٞٗس 2، ؼػرذ جال٤ٓش جُؼ٢ِ٤ٌ ٝع٤ِْ ئذشج٤ْٛ قشذس، أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س.13

 .1988ذـذجد، 

 ّ.2010، 2٘شش ٝجُطٞص٣غ، ؽ، دجس جُػوحكس ُِػحدُسكخش١ ،قن جُٔطْٜ ك٢ ٓكحًٔس ػٔش .14

ءجش جُٔكحًْ كحػَ ػرحط سعٍٞ، جُورغ ٝجُطٞه٤ق ٝجخالء عر٤َ جُٔطْٜ ًاؾشجء ٖٓ جؾشج.15

 .2013جُؼشجم، جسذ٤َ،  –ٓوذّ ج٠ُ ٓؿِظ جُوؼحء ك٢ جه٤ِْ ًٞسدعطحٕ  جُؿضجت٤س، ذكع ضشه٤س

، جُٔؿِذ جُػح٢ٗ، دجس ٗٞذِظ، ذ٤شٝش، ٓؿذ جُذ٣ٖ دمحم ذٖ ٣ؼوٞخ جُل٤شٝصآذحد١، جُوحٓٞط جُٔك٤ؾ.16

2006. 

دمحم خ٤ِلس قحٓذ خ٤ِلس، جُشهحذس جُوؼحت٤س ػ٠ِ جألقٌحّ جُؿ٘حت٤س ك٢ جُشش٣ؼس جإلعال٤ٓس ٝجُوحٕٗٞ .17

 .2011، دجس جُلٌش جُؿحٓؼ٢، جإلعٌ٘ذس٣س، 1جُذ٢ُٝ، ؽ

، ٓ٘شأز جُٔؼحسف، ، جُرشجءز ك٢ جألقٌحّ جُؿ٘حت٤س ٝأغشٛح ػ٠ِ جالقٌحّ جُٔذ٤ٗسد. دمحم شطح أذٞ عؼذ.18

 .1988جالعٌ٘ذس٣س، 

 .1988، 2ؽ ،، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤سششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س –ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘.19

ٓظش،  –ٓظطل٠ ٣ٞعق، جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس ُِٔطْٜ ك٢ ٓشقِس جُطكو٤ن، دجس جٌُطد جُوح٤ٗٞٗس .20

2009. 

، ٞص٣غدجس جُكحٓذ ُِ٘شش ٝجُط ػٔحٗحش جُٔطْٜ ك٢ جُذػٟٞ جُؿضجت٤س، ،ٝػذ١ ع٤ِٔحٕ ػ٢ِ ٓضٝس١.21

 .2009، 1، ؽػٔحٕ

 

ً ثا  ٔانًعاْذاخ ٔانًٕاثيك انذٔنيح: انمٕاَيٍ -َيا

 .1948جػالٕ ػح٢ُٔ ُكوٞم جالٗغحٕ  (1جُلوشز ) (11جُٔحدز ) -1

، جُؼٜذ جُذ٢ُٝ جُخحص ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس ٝجُغ٤حع٤س ك٢ ًحٕٗٞ جألٍٝ/ (2جُلوشز ) (14جُٔحدز ) -2

 .1966د٣غٔرش 

 .2005ٝع٘س  1970جُؼشجه٢ ُغ٘س جُذعطٞس  -3

 جُٔؼذٍ ٝجُ٘حكز. 1969ُغ٘س  111 سهْ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢ -4

 .جُٔؼذٍ ٝجُ٘حكز 1971ُغ٘س  23سهْ  هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشجه٢ -5
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ً ثانث  نًجًٕعاخ انمعائيح:ا -ا

-أه٤ِْ ًٞسدعطحٕشجٕ سعٍٞ عؼ٤ذ، جْٛ جُٔرحدب جُوؼحت٤س ُٔكٌٔس ض٤٤ٔض ؾحعْ ؾضجء ؾحكش ٝ ًحٓ .1

 .2014جُؼشجم، ٓطرؼس ذ٤ٞٗذ، ع٤ِٔح٤ٗس، 

ذظلطْٜ جُط٤٤ٔض٣س،  3-2-1شجٕ سعٍٞ عؼ٤ذ، جُٔرحدب ٝجُوشجسجش جُٜحٓس ُٔكٌٔس ؾ٘ح٣حش جسذ٤َ ًحٓ .2

 .2015، ٓطرؼس ٛٞٗش، 2ؼ

ذظلطْٜ جُط٤٤ٔض٣س  3-2-1ٕ سعٍٞ عؼ٤ذ، جُٔرحدب ٝجُوشجسجش جُٜحٓس ُٔكٌٔس ؾ٘ح٣حش جسذ٤َ جشًحٓ .3

 .2015، جُؿضء جالٍٝ، ٓطرؼس ٛٞٗش،2013-2009ُغ٘ٞجش 

٤ًل٢ ٓـذ٣ذ هحدس، جُٔخطحس ٖٓ جُٔرحدب جُوح٤ٗٞٗس ك٢ هؼحء ٓكٌٔس جُٔكح٢ٓ ًش٣ْ دمحم طٞك٢ ٝ .4

 .2013ض٤٤ٔض ئه٤ِْ ًٞسدعطحٕ ٝجُؼشجم، هؼحء جالقذجظ، جُؿضء جالٍٝ، جُطرؼس جال٠ُٝ، جسذ٤َ،

 .1978 ٓؿِس جألقٌحّ جُؼذ٤ُس، جُؼذد جالٍٝ، جُغ٘س جُطحعؼس، .5

 


