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اغيكد١َ 
 

           بايٓعس يك١ً اغيعسٚض َٔ ايهتب اٚ ايبشٛخ ايت٢ تتٓاٍٚ اؾٛاْب ايكا١ْْٝٛ بايتشًٌٝ ٚايدزاض١ يطبٝع١ دٚز 
االدعا٤ ايعاّ ضُٔ ايٓعاّ  ايكا٢ْْٛ ٚايكطا٢٥ ايعسا قٞ َٚا ٜٓاط ب٘ َٔ َطؤٚي١ٝ ػاٙ ايتطبٝل ايطًِٝ يًكٛاْري ؾ٢ 

احملانِ عٔ طسٜل االضتؿطاز ٚابدا٤ ايسأ٣ ٚتكدِٜ ايطًبات ٚايطعٕٛ ، نرايو دٚزٙ ايسقاب٢ ع٢ً اؾٗات ايتٓؿٝر١ٜ 
ٚاالداز١ٜ اغيدتًؿ١ عٔ طسٜل تكدِٜ ايدعا٣ٚ ع٢ً َطؤٚيٝٗا اَاّ ايطًط١ ايكطا١ٝ٥ ؿُا١ٜايػسع١ٝ ٚاؿل ايعاّ ، ازي 

غري ذيو َٔ اغيٗاّ يًطبب ذات٘ ؾكد اد٣ ذيو ازي دٌٗ ايهجري َٔ ايٓاع ؾ٢ ايعسام عا١َ ٚؾ٢ نٛزدضتإ خاص١ سيا ١ٖٝ 
. االدعا٤ ايعاّ ٚنٝـ ٜهٕٛ ٖرا اؾٗاش اٚ َا ٖٞ طبٝع١ عًُ٘ ؟ 

         ؾٗرا اؾٗاش ٜهتٓؿ٘ ايػُٛض يد٣ ايهجري َٔ ايٓاع ست٢ تعدت ذيو ازي دٌٗ اغيجكؿري ب٘ ٚابدا٤ االضتؿطاز عٔ 
نٌ غدص ٜصادؾْٛ٘ بؿطش١ فاٍ َٔ اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ عٔ طبٝع١ عًُِٗ ، اِٖ قطا٠ ؟ اّ ِٖ قاَٛا اؿل ايعاّ ؟ 
اّ ِٖ َاذا ؟  ٚاألغسب َٔ ذيو إ بعض شَال٤ْا اؿكٛقٝري َٔ االٚضاط اغيدتًؿ١ اض٠ٛ بايعا١َ ال ٜعسؾٕٛ سكٝك١ ٖرا 

اؾٗاش ٚال ٜسٕٚ َٔ عطٛ االدعا٤ ايعاّ اال خصًُا عٓد ٚدٛدٙ ؾ٢ احملانِ اٚ سطٛزٙ ؾ٢ دًطات احملانِ اؾصا١ٝ٥ اٚ 
.                    اغيد١ْٝ نأ٣ خصِ آخس سطس َٔ ايػازع ٜٛد بأ١ٜ ٚض١ًٝ اؿام اهلصضي١ غصُ٘ ٚاضتشصاٍ قساز قطا٢٥ بريو 

 ٚيٝظ ٖرا بايػ٤ٞ ايعذٝب إ عًُٓا َٛقعٓا ؾ٢ ٖرا ايبًد ايعسام ايػسٜب ، ٚايػ٢ٓ عٔ ايتعسٜـ ضُٔ ايبًدإ 
اغيتدًؿ١ ايت٢ ؽسم ؾٝ٘ ايكٛاْري ٚتهجس ؾٝ٘ ايػعازات ٚاالْكالبات ٚايصٝشات ؾتتبعٗا ايٜٛالت ٚايبؤع ٚايٓداَات ؾ٢ 

. سًكات َؿسغ١ َتٛاي١ٝ الَتٓا١ٖٝ  
 ٚاَاًل بآْا ؾ٢ اقًِٝ نٛزدضتإ ضٛف ال ْطاٜس االْع١ُ اغيتدًؿ١ بٌ ْصبٛ صٛب بٓا٤ َؤضطاٍت تٓبع َٔ زسِ 

ايدضيكساط١ٝ اؿكٝك١ٝ ؾإ ٚدٛد َؤضط١ االدعا٤ ايعاّ ضٛف تهٕٛ ايطسٚز٠ اغيًش١ غيساقب١ تًو اغيؤضطات ٚايدؾاع عٔ 
.  اغيػسٚع١ٝ ٚاؿل ايعاّ 

ٚاير٣ قطُت٘ ازي ثالث١  (سكٝك١ اـص١َٛ عٓداالدعا٤ ايعاّ  ) ٚؾ٢ ظٌ ٖرا االٌَ بدأت بهتاب١ ٖرا ايبشح 
ؾصٍٛ  ايؿصٌ االٍٚ ٜتٓاٍٚ َؿّٗٛ اـص١َٛ ٚطبٝع١ االدعا٤ ايعاّ ، ٚايؿصٌ ايجا٢ْ خصصت٘ يًتكص٢ عُا اذا ٜٛدد 
اـص١َٛ عٓد االدعا٤ ايعاّ ، اَا ايؿصٌ االخري ؾكد خصصت٘ يٓؿ٢ صؿ١ اـص١َٛ عٔ االدعا٤ ايعاّ بصٛز٠ قاطع١ ، 

. عط٢ إ اضاِٖ بٗرا ايبشح اغيتٛاضع ؾ٢ اغٓا٤ َؿّٗٛ االدعا٤ ايعاّ ٚتطٜٛسٙ ٚيٛ غط٠ٛ ازي االَاّ   
 

...                         ٚاهلل َٔ ٚزا٤ ايكصد
 
 

 



 اـص١َٛ عٓد االدعا٤ ايعاّ: ايؿصٌ االٍٚ 

اضتذال٤ اـص١َٛ ؾ٢ ذاتٗا : اغيبشح االٍٚ 

 ايطري ٚزا٤ تعسٜـ اـص١َٛ ايًػ٣ٛ ٚاالصطالسٞ: اغيطًب االٍٚ 
 

تع٢ٓ اغيػايب١ اٚ اجملادي١ خاصُ٘ خصاًَا اٚكاص١ًُ ْاشع٘ ٚدادي٘ ؽاصِ ٚاختصِ :     اـص١َٛ يػ١
.    اذًا اـصِ ٖٛ اغيٓاشع  اير٣ ٜٓاشع ايػري ع٢ً غ٤٢ٝ 1 تٓاشعٛا ٚػاديٛا: ايكّٛ 

ؾكد دا٤ت ؾ٢ . ؾاْٗا تع٢ٓ ايػدص اير٣ ٜرتتب ع٢ً اقسازٙ سهِ ؾ٢ ايدع٣ٛ : اَا ؾ٢ االصطالح ايكا٢ْْٛ 
إ ٜهٕٛ اغيدع٢ عًٝ٘ خصًُا ٜرتتب ع٢ً اقسازٙ سهِ بتكدٜس )اغياد٠ ايسابع١ َٔ قإْٛ اغيساؾعات اغيد١ْٝ ايعساق٢ 

 ؾايكإْٛ مل ٜطع تعسٜؿا ثابتا 2(صدٚز اقساز َٓ٘ ٚإ ٜهٕٛ قهًَٛا اٚ ًَصًَا بػ٤٢ ع٢ً تكدٜس ثبٛت ايدع٣ٛ 
. ٚقددا يه١ًُ اـصِ اٚ اـص١َٛ ٚاصيا اضتعسضٗا عسضًا ٚدعًٗا َستبطا به١ًُ االقساز 

 ٚيٛ زدعٓا ازي اغياض٢ ْٚبػٓا تازٜذ ايكإْٛ يتكص٢ ن١ًُ اـص١َٛ اٚ اـصِ لد إ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ 
نػريٖا َٔ ايعًّٛ االْطا١ْٝ مل تتطٛز دؾع١ ٚاسد٠ ٚمل تتؿسع ازي ؾسٚع ٚاختصاصات بري عػ١ٝ ٚضشاٖا ٚاصيا 

تسعسعت تدزجيًٝا ٚاضتػسقت ايٛقت زدسًا طٜٛاًل َٔ ايصَٔ ست٢ ٚصًت ازي ٖرا ايصَٔ ايسأٖ ٚايت٢ مل تطتكس 
ؾ٢ سًتٗا ايها١ًَ ،سٝح لد تػري اغيؿاِٖٝ ٚايٓعسٜات ايكا١ْْٝٛ ٚبايتازي تػٝري ٚتعدٌٜ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ بري 

نٌ ؾرت٠ ٚاخس٣ داخٌ ايبًد ايٛاسد ْاٖٝو عٔ اختالؾٗا ايػاضع بري ايبًدإ ٚاؿطازات اغيدتًؿ١ تبعًا يعسٚف 
ٚسادات نٌ بًد ؾ٢ اغيساسٌ اغيدتًؿ١ ، ٖٚرٙ ْتٝذ١ طبٝع١ٝ الختالف ٚتطٛز اؿٝا٠ باضتُساز يه٢ ٜٛانبٗا 

. ٜٚال٥ُٗا ايكإْٛ تبعًا الختالف تًو ايعسٚف ٚضسع١ ذيو ايتطٛز 
 ٜٚعٗس إ طيٝع اؿطازات اغي١ُٗ ؾ٢ ايعامل ايكدِٜ قد تطاؾست ع٢ً تهٜٛٔ ايكإْٛ ايسَٚا٢ْ ايكدِٜ 

ٚسيطاعدتٗا دعٌ َٔ ٖرا ايكإْٛ قاْْٛا ي٘ تأثري ع٢ً نجري َٔ اغيؿاِٖٝ ايكا١ْْٝٛ اؿدٜج١ ؾاسرتاّ ايسَٚإ 
ايػدٜد يًشس١ٜ ٚاعطا٥ِٗ ايٓصٛص ٚاالدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ صؿ١ ايػه١ًٝ قد اد٣ بايكإْٛ ازي ظٗٛزٙ سيعٗس اؾصّ 

ؾًكد اضتطاع ايسَٚإ إ ٜطعٛا . ٚابعدٚٙ عٔ قٛاعد االخالم غري ايدقٝك١ ٚايت٢ ٜتِ اجملادي١ ؾٝٗا ع٢ً ايدٚاّ 
ْعس١ٜ عا١َ يًكإْٛ ا٣ جيعًٛا َٓ٘ فُٛع١ َٔ اغيباد٤٣ ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ ، ال إ تعاجل سيٛاد سه١ُٝ ق١ًًٝ ساالت 

قدد٠ ٜتِ ؼدٜدٖا بدق١ ٖٚرا َا دعٌ َٔ ٖرا ايكإْٛ قاًْْٛا ٜدزع ؾ٢ َععِ داَعات ايعامل ، اال آْا َع 
ذيو مل  ْعجس ع٢ً تعسٜـ اـص١َٛ اٚ اـصِ  ؾ٢ ايكإْٛ ايسَٚا٢ْ ، ٚايطبب ؾ٢ ذيو إ ٖرا ايكإْٛ قد اٖتِ 

 3.بتشدٜد ايدعا٣ٚ ٚتصٓٝؿٗا ٚؾل طبٝع١ اؿكٛم ايت٢ ناْت ؼُٝٗا 
 ٚاظٔ إ ضبب عدّ تعسٜـ اـص١َٛ اٚ اـصِ ؾ٢ ايكٛاْري  ايكدضي١ ٚاؿدٜج١ نايكإْٛ اغيد٢ْ ايعساق٢ 

ٖٛ َس١ْٚ َؿّٗٛ تًو ايه١ًُ ٚعدّ شيهٔ سصسٖا بدق١ ، سٝح ضيهٔ ظيًٗا ع٢ً َٔ ٜكدّ ع٢ً اغيٓاؾط١ ايطٝاض١ٝ 
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  .3ط-2008ث١شٚد . ِحّذ ثٓ إٌّظٛس االفش٠مٟ اٌّظشٞ_ِؼجُ ٌغبْ اٌؼشة 
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 1969 ٌغٕخ 83لبْٔٛ اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ سلُ  
3

  .44ص -1986جبِؼخ اٌّٛطً،_ اػذاد ػجبط اٌؼجٛدٞ - ربس٠خ اٌمبْٔٛ 



اٚ َٔ ٜكّٛ باالعتدا٤ اؾا٥س اٚ َٔ ٜٓاشع آخس ؾ٢ سل َٔ سكٛق٘ اغياي١ٝ ازي غري ذيو َٔ اـصَٛات اغيدتًؿ١ هلرا 
ٚزدت ن١ًُ اـصِ ؾ٢ ايكسإٓ ايهسِٜ ؾ٢ ضٛزتري كتًؿتري يتدٍ ع٢ً َعٓٝري اٚ َؿَٗٛري كتًؿري ؾكد دا٤ت 

َٚٔ ايٓاع َٔ ٜعذبو قٛي٘ ؾ٢ اؿٝا٠ ايدْٝا ٜٚػٗد اهلل ع٢ً َا ؾ٢ قًب٘ ٖٚٛ ط: ؾ٢ ضٛز٠ ايبكس٠ 
ٚاذا تٛزي ضع٢ ؾ٢ االزض يٝؿطد ؾٝٗا ًٜٚٗو اؿسخ ٚايٓطٌ ٚاهلل الحيب ايؿطاد  ( 204)ايد اـصاّ 

 ؾاـص١َٛ ايٛازد٠ ٖٓا ٢ٖ خص١َٛ غدٜد٠ ظاغي١ ٚباغ١ٝ ٜكصد َٔ ٚزا٥ٗا تدَري ايصزع ٚايكطا٤ 1 (ص205)
ٚاـص١َٛ ٖٓا ٢ٖ خص١َٛ دٓا١ٝ٥ قط١ ٣ٜٛٓ اـصِ ع٢ً .ع٢ً ايٓطٌ ا٣ ايرز١ٜ ايت٢ تعٛد ازي اـصِ اغيكابٌ 

اؿام انرب اذ٣ دطد٣ َٚاد٣ غصُ٘ بايٛصٍٛ ازي تصؿٝت٘ ٚاشايت٘ َٔ ايٛدٛد ٚدٕٚ ا٣ زادع اٚ شيٌٗ بايًذ٤ٛ ازي 
٢ٖ خص١َٛ َد١ْٝ ٚسطاز١ٜ ٣ٜٛٓ اـصِ ايًذ٤ٛ  (ص )ايكطا٤ اٚ اؿهِ ، ؾ٢ سري إ اـصِ ايٛازد ؾ٢ ضٛز٠ 

ازي اؿهِ يٝشصٌ َٓ٘ ع٢ً سهِ عادٍ ٜؿصٌ بٝٓ٘ ٚبري خصُ٘ ٖٚٛ ال ٜكدّ ع٢ً اؿام االذ٣ غصُ٘ عٔ 
ٌٖٚ اتاى ْبؤا اـصِ اذ تطٛزٚا احملساب  ط:طسٜل اخر سك٘ بٓؿط٘ عٔ طسٜل ايك٠ٛ اٚ االنساٙ سٝح دا٤ 

اذ دخًٛا ع٢ً داٚٚد ؾؿصع َِٓٗ قايٛا ال ؽـ خصُإ بػ٢ بعطٓا ع٢ً بعض ؾاسهِ بٝٓٓا  ( 21)
 2 (ص 22)باؿل ٚال تػطط ٚاٖدْا ازي ضٛا٤ ايصساط 
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   ( .205 ٚ 204ا٠٢زبْ اٌّجبسوزبْ  )عٛسح اٌجمشح . اٌمشآْ اٌىش٠ُ _ 
2

داس ) ٌٍّٚض٠ذ ِٓ اٌزفغ١ش ـ أظش طفٛح اٌزفبع١ش ـ اٌش١خ ِحّذ ػٍٝ اٌظبثٛٔٝ  . ( 22 ٚ 21ا٠٢زبْ اٌّجبسوزبْ  )ص . عٛسح . ـ اٌمشآْ اٌىش٠ُ  

 .اٌغجؼخ األٌٚٝ . ٌٍغجبػخ ٚإٌشش  (اٌظبثٛٔٝ 



 

 

 

 

عسض اـص١َٛ سيؿَٗٛٗا ايٛاضع : اغيطًب ايجا٢ْ 
 

 إ اـص١َٛ ٢ٖ دا٥ُا تعٗس ازي ايٛدٛد عٓد ٚدٛد ْصاع بري غدصري اٚ دٗتري اٚ دٗات َتعدد٠ ع٢ً غ٤٢ٝ 
ٖٛ َٛضٛع اغيٓاؾط١ بِٝٓٗ نٌ ٜسٜد اخرٙ يٓؿط٘ ٚايتؿسد ب٘ يرات٘ عل اٚ بػري سل ؾاـص١َٛ ذات١ٝ ْٚؿط١ٝ تتعًل 

برات ْٚؿط١ٝ اـصِ اغيٓاؾظ ٢ٖٚ ال تػرتط إ تهٕٛ ْعٝؿ١ اٚ صادز٠ عٔ ْكا٠ٚ ضُري اـصِ  ، ؾكد ٜتٛيد يد٣ 
االْطإ خص١َٛ ؾسد َا طُعًا ٚدٛزا ٚدٕٚ إ ٜهٕٛ َع٘ ا٣ سل َٔ اؿكٛم  ، ٚيٛال ٚدٛد ايطًط١ ٚٚدٛد 

ٌٍ قد ٜعذص عٓ٘ ايتصٛز  . ايتػسٜعات ايعكاب١ٝ يتداصِ ايهجري َٔ االؾساد بعطِٗ َع ايبعض ٚ تصازعٛا بػه
ٖٚرا َا ْالسع٘ ظال٤ عٓد االْؿالت اال٢َٓ عكب ايجٛزات اٚ ايٜٛالت ٚنٝـ ٜدؾع ببعض ضعاف األْؿظ ازي 

اغيداص١ُ نأيد اـصاّ الدٌ االضتشٛاذ ع٢ً َٓاؾع اٚ سكٛم َاي١ٝ تعٛد ازي ايػري اٚ ست٢ االعتدا٤ عًِٝٗ بايطسب اٚ 
االغتصاب اٚ اؾعاٍ غٓٝع١ اخس٣ ، ٖٚرا َا ٜدؾع بايهجرئَ اؿهَٛات ازي اعالٕ االسهاّ ايعسؾ١ٝ الدٌ ايطٝطس٠ ع٢ً 

.  تًو االٚضاع ايػاذ٠ ٚاْٗا٤ اـصَٛات اغيدتًؿ١ ٚايت٢ تتٛيد ع٢ً ٚتا٥س َتصاعد٠ عل اٚ دٕٚ سل
َٚا داَت اـص١َٛ غدص١ٝ ْٚؿط١ٝ ؾ٢ٗ ْطب١ٝ تتعًل برات ايػدص ْؿط٘ هلرا لد إ دزد١ اغيداص١ُ ع٢ً 

سل َٔ اؿكٛم ٚإ نإ اؿكري َتطاٜٚري ؾ٢ ايك١ُٝ ؽتًـ َٔ غدص ازي آخس تبعًا يعٓاد ايػدص اٚ سٓهت٘ اٚ 
ضُريٙ ٚنريو قٓاعت٘ ايرات١ٝ ، َٚا داَت ٢ٖ ْطب١ٝ ؾكد ؽتًـ دزد١ اـص١َٛ َٔ ذات ايػدص ْؿط٘ بري ؾرت٠ 

. ش١َٝٓ ازي اخس٣ تبعًا ؿايت٘ اير١ٖٝٓ ٚايعاطؿ١ٝ اٚ اَهاْٝات٘ اغياد١ٜ ؾ٢ تًو ايؿرت٠ ايص١َٝٓ 
ٚاـص١َٛ ٢ٖ خص١َٛ ضٛا٤ ْػأت ع٢ً غ٤٢ٝ تاؾ٘ شٖٝد ايك١ُٝ ٣ٜٛٓ اـصِ اضرتدادٙ يهْٛ٘ َايه٘ اؿكٝك٢ 

ٚإ مل ٜهرتخ ب٘ َععِ ايٓاع اٚ ْػأت بطبب سادخ دًٌ اصٝب ب٘ اـصِ َٔ خصُ٘ اغيكابٌ ٜكػعس هلا االبدإ 
. ؾ٣ٛٓٝ ايجأز ٚالْتكاّ الدٌ ذيو 

ٚنجريًا َا تٓػأ اـص١َٛ دٕٚ ضبب ٚدٕٚ ٚد٘ سل بطبب ايطُع سياٍ ايػري ٚاألثسا٤ ع٢ً سطابِٗ اٚ يػري٠ اٚ ؿب 
ايعٗٛز ٚايطٝطس٠ ، ؾشري ْطًل ن١ًُ اـص١َٛ ؾاْٗا تع٢ٓ نٌ َٔ خياصِ اآلخس عل اٚ بػري سل ع٢ً غ٤٢ٝ َا ٖٚرا 

ايػ٤٢ٝ عاّ ٜػٌُ طيٝع َا ضيًه٘ ايػدص اٚ اؾ١ٗ ايت٢ ؽاصِ َٔ سكٛم اٚ اَتٝاشات َاي١ٝ اٚ َع١ٜٛٓ اٚ دطد١ٜ ،            
ؾاالطالم يه١ًُ اـصِ اٚ اـص١َٛ بصٛزتٗا ايعا١َ اغيؿطؿط١ تػٌُ طيٝع اـصَٛات ٚباْٛاعٗا اغيدتًؿ١ هلرا  ٚإ 

اغيد٢ْ  ،  )نإ َٔ ايصعب ٚضع تعسٜـ داَع  َاْع هلا أسبر إ ٜطاف ايٝٗا نًُات ألدٌ األٜطاح نأضاؾ١ نًُات 
.      ايٝٗا َجاًل يتصبض ايه١ًُ اـصِ اغيد٢ْ اٚ اـص١َٛ اغيد١ْٝ ٖٚهرا (اؾصا٢٥ ، ايطٝاض٢ 

   إ ن١ًُ اـص١َٛ ؾ٢ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٢ٖ اقسب ازي ايتػسٜع اؾٓا٢٥ َٓٗا ازي ايتػسٜع اغيد٢ْ َع اْٗا ن١ًُ اضتكست 
٢ٖٚ غسط اضاض٢ 1ٚضعٗا ؾ٢ ايتػسٜع اغيد٢ْ سٝح ٚزدت ٚتهسزت ؾ٢ ايهجري َٔ َٛاد قإْٛ اغيساؾعات اغيد١ْٝ ايعساق٢
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جيب ع٢ً احمله١ُ ؾ٢ اٍٚ دًط١ حيطس }: ايؿكس٠ االٚزي َٓ٘ َا ٢ًٜ  (58)يالضتُساز ؾ٢ ايدع٣ٛ ؾكد دا٤ت ؾ٢ اغياد٠ 
ؾٝٗا اـصّٛ إ تطايب ازي نٌ َِٓٗ بٝإ احملٌ اغيدتاز اير٣ خيتازٙ يػسض ايتبًٝؼ ٜٚتبع ذيو عٓد ْعس االعرتاض 

ع٢ً اـصّٛ إ ٜكدَٛا يٛا٥شِٗ َٚطتُطهاتِٗ قبٌ }:ايؿكس٠ االٚزي دا٤ت َا ٢ًٜ  ( 59)ٚؾ٢ اغياد٠  . {ٚاالضت٦ٓاف 
 . {اؾًط١ االٚزي َٔ اغيساؾع١ اٚ ؾ٢ اغيٛاعٝد ايت٢ ؼددٖا احمله١ُ

  ٚؾ٢ اغياض٢ نإ ٜٓعس ازي نٌ َعتد٣ اٚ َتذاٚش ع٢ً ا٣ سل َٔ سكٛم ايػري باْ٘ خصِ ٚايؿسم ٖٛ بايدزد١ نُا 
أيد اـصاّ }ٚزدت ذيو ؾ٢ ايكسإٓ ايهسِٜ ، ؾاذا نإ االعتدا٤ غدٜدًا تعترب اـص١َٛ يدٚد٠ ا٣ غدٜد٠ بٓا٤ ع٢ً عباز٠ 

 ايت٢ ٚزدت ؾٝ٘ ، ٚساٌَ تًو ايصؿ١ ٜعترب َؿطد ؾ٢ االزض ٚاالؾطاد ؾ٢ االزض ؾ٢ ايؿك٘ اؾٓا٢٥ االضال٢َ ذٚ {
. 1َع٢ٓ َتػري َٚتذدد باختالف ايصَإ ٚاغيهإ 

        إ ن١ًُ اـص١َٛ اٚ اـصِ مل ٜهٔ هلا اغهاٍ ؾ٢ اغياض٢ الْ٘ مل ٜهٔ ٖٓاى ؾاصٌ بري ايدعٜٛري اغيد١ْٝ 
ٚاؾصا١ٝ٥ نُا ٖٛ ؾ٢ ايٛقت اؿاضس بٌ ناْت تكاّ نال ايدعٜٛري بدع٣ٛ ٚاسد٠ ، ٚبعد َسٚز ؾرت٠ ط١ًٜٛ َٔ 

اضُشالٍ عصٛزاالْتكاّ ايؿسد٣ ٚايعػا٥س٣ ٚبسٚش ضًطإ ايدٚي١ ُٖٚٝٓتٗا َست ْعاّ االتٗاّ ٚاقا١َ ايدع٣ٛ سيساسٌ 
كتًؿ١ َٚتُٝص٠ َٓٗا ناْت اقا١َ ايدع٣ٛ قصٛزًا بؿسد اجمل٢ٓ عًٝ٘ اٚ ٚزثت٘ اٚ قبًٝت٘ ازي إ ٚصًت ازي ايٛقت 

.  2اؿاضس
        ؾؿ٢ ايٛقت اؿاضس ٜٛدد ْعاّ االتٗاّ ايعاّ اير٣ ٜؿرتض ٚدٛد ضًط١ اٚ دٗاش تكِٝ ايدع٣ٛ ايعا١َ نُا تكّٛ 

االدعا٤ ايعاّ اٚ  )بتعكب اؾا٢ْ َٚٔ ثِ تطًب َٔ احمله١ُ ؾسض ايعكٛب١ عًٝ٘ باضِ اجملتُع ٖٚرا اؾٗاش ٜطًل عًٝ٘ 
عطب اختالف ايدٍٚ ، نُا اختًؿت ؾ٢ ٖرا ايٓعاّ اغيطؤٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ عٔ اغيطؤٚي١ٝ اغيد١ْٝ ؾؿسض  (ايٓٝاب١ ايعا١َ 

ايعكاب اؾصا٢٥ ال خيٌ بطًب ايتعٜٛض َٔ قبٌ َٔ هلِ اؿل ؾ٢ ذيو اٚ ايتٓاشٍ اٚ ايتصاحل َعِٗ نُا إ تعٜٛض 
اغيػته٢ اٚ ٚزث١ اجمل٢ٓ عًٝ٘ اٚ ايتصاحل َعِٗ ال خيٌ بأ٣ غهٌ َٔ االغهاٍ ٚال ٜٓؿ٢ ايعكاب اؾصا٢٥ اذا تٛاؾست ي٘ 

 . 3ازناْ٘ ايالش١َ 

     ٚهلرا ظٗس ؾ٢ ايٛقت اؿاضس ْٛعري كتًؿري َٔ احملانِ ايت٢ ؼانِ االؾساد عٓد خسقِٗ اٚ كايؿتِٗ 
يًكٛاْري ايت٢ تصدزٖا ا١ٜ دٚي١ داخٌ سدٚدٖا ٖٚرٜٔ ايٓٛعري ُٖا احملانِ اغيد١ْٝ ٚاحملانِ اؾصا١ٝ٥ ، ٚايكطا٤ 
اغيد٢ْ قطا٤ ٖاد٤٣ ال ٜتشسى َٔ تًكا٤ ْؿط٘ غيالسك١ َٔ ٜصدز َِٓٗ ػاٚش ع٢ً سكٛم ايػري اال اذا نإ ذيو  

ايتذاٚش ٜػهٌ دسضي١ برات٘ سري ٜٛدد ْص عكاب٢ جيسّ ذيو ايتذاٚش ٚبٗرا خيسز َٔ ضًط١ احملانِ اغيد١ْٝ ازي 
.       ضًط١ احملانِ اؾصا١ٝ٥ 

      ؾايكطا٤ اغيد٢ْ ٢ٖ قطا٤ ضيهٔ ايكٍٛ باْٗا ؾ٢ ٚضع ايطبات التطتٝكغ اال اذا قاّ اـصّٛ باضتٝكاظٗا عٔ 
طسٜل تكدِٜ ايدعا٣ٚ ايٝٗا ، ؾاـص١َٛ ٖٓا ٢ٖ خص١َٛ غري َطتػاط١ يًجأز اٚاألْتكاّ اؾطد٣ َٔ قبٌ اـصّٛ 

إ ٖرٙ احملانِ اٚ ددتٗا اؿطاز٠ االْطا١ْٝ بعد إ تسقت ازي دزد١ َٔ .  ايرٜٔ ٜرتاؾعٕٛ اَاّ احمله١ُ اال ْادزًا 
ايسق٢ ٚاالشدٖاز ايؿهس٣ ٚخصصت هلا قاْْٛٗا اير٣ ٜط٢ُ ؾ٢ ايعسام ايكإْٛ اغيد٢ْ ٖٚرا ايكإْٛ ٖٛ قإْٛ عاّ 
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ٜٚعترب األّ ؾُٝع ايكٛاْري اضاؾ١ ازي ٚدٛد ايكٛاْري اغيد١ْٝ االخس٣ ايت٢ تعاجل ساالت خاص١ نكإْٛ االسٛاٍ 
ايػدص١ٝ ٚقإْٛ االضتُالى َجالًًً نُا ٚدد قإْٛ خاص بايتٓعِٝ ٚايرتاؾع ايكطا٢٥ عٓد تطبٝل تًو ايكٛاْري 

           4. اغيد١ْٝ ٜط٢ُ بكإْٛ اغيساؾعات اغيد١ْٝ 

 

                              نٝؿ١ٝ ايتُاٜص بري اـصَٛتري اغيد١ْٝ ٚاؾصا١ٝ٥ :.اغيطًب ايجايح  
 إ ايكطا٤ اغيد٢ْ بصٛز٠ عا١َ ٚنُا اضًؿٓا ٖٛ قطا٤ َطًٛب الٜكّٛ َٔ تًكا٤ ْؿط٘ بايتشسى غيعاؾ١    

اـصَٛات ؾ٢ ايكطاٜا اغيد١ْٝ اغيدتًؿ١ اٚ ٜكص٢ اغيدايؿري يبٓٛد قٛاْٝٓ٘ ٚدًبِٗ ازي احملانِ اال اذا قاّ اسد 
 بأْٗا 1ازي احمله١ُ ، ٚايدع٣ٛ نُا عسؾٗا ايكإْٛ اغيد٢ْ ايعساق٢ ؾ٢ اغياد٠ ايجا١ْٝ  (ايدع٣ٛ  )اـصّٛ بتكدِٜ طًب 

٢ٖ تصسف ازاد٣ َٔ قبٌ اغيدع٢ ٜكدَٗا نتاب١ ازي احمله١ُ اغيدتص١  (طًب غدص سك٘ َٔ آخس اَاّ ايكطا٤  )
 ( ) 54)نُا ْص ؾ٢ ايؿكس٠ االٚزي َٔ اغياد٠ ( نٌ دع٣ٛ جيب إ تكاّ بعسٜط١ ) َٓ٘  ( 44)سٝح ْصت اغياد٠ 

ترتى ايدع٣ٛ يًُسادع١ اذا اتؿل ايطسؾإ ع٢ً ذيو اٚ اذا مل حيطسا زغِ تبًٝػُٗا اٚ زغِ تبًٝؼ اغيدع٢ ؾاذا بكٝت 
نُا  (ايدع٣ٛ عػس٠ اٜاّ ٚمل ٜطًب اغيدع٢ اٚ اغيدع٢ عًٝ٘ ايطري ؾٝٗا تعترب عسٜط١ ايدع٣ٛ َبط١ً عهِ ايكإْٛ 

   (الضيٓع ابطاٍ ايعسٜط١ َٔ اقا١َ ايدع٣ٛ فددًا )ْص ؾ٢ ايؿكس٠ ايسابع١ َٔ ْؿظ اغياد٠   

      ٚبٗرا ٜعٗس إ ايكطا٤ اغيد٢ْ ٖٛ قطا٤ ٖاد٤٣ غري َتعكب يًدصّٛ اذا مل ٜطًب  اـصّٛ ايتشسى ٚاؿُا١ٜ 
ايكا١ْْٝٛ هلِ ، ؾاذا قاّ اـصّٛ بتكدِٜ دعٛاِٖ ازي احمله١ُ ثِ تسنٖٛا دٕٚ َسادع١ يًؿرت٠ ايت٢ سددٖا ايكإْٛ 

ؾإ عسٜط١ ايدع٣ٛ تعتربَبط١ً عهِ ايكإْٛ ٚتكسز احمله١ُ ابطاٍ ايعسٜط١ اال إ ذيو الضيٓع اـصّٛ َٔ 
.   تكدِٜ عسٜط١ ددٜد٠ بٓؿظ تًو ايدع٣ٛ ايت٢ ابطًتٗا احمله١ُ ٚناْٗا بدؤٖٚا َٔ ددٜد ٚالٍٚ َس٠ 

        ؾايدع٣ٛ اغيد١ْٝ ٚاـص١َٛ ؾٝٗا بٗرا اغيع٢ٓ ٢ٖ خص١َٛ غدص١ٝ ٚخاص١ ؾ٢ ايٛقت ذاتٗا ؾ٢ٗ تتعًل 
برات اـصّٛ اْؿطِٗ ٚباالخص اـصِ اير٣ ٜكدّ ايدع٣ٛ ؾإ اضتُس ؾ٢ اغيطايب١ ايكطا١ٝ٥ يدعٛاٙ ؾإ احمله١ُ 
تطتُس َع٘ َا داّ بٝدٙ ايٛضا٥ٌ ايجبٛت١ٝ ا٣ ايٛضا٥ٌ احملسن١ يًدع٣ٛ ٚايت٢ ٜطتطٝع بٗا االضتُساز بدعٛاٙ ، اَا 

. اذا مل ٜسٜد ذيو ٚتسنٗا ؾ٢ ا٣ ٚقت بطبب اّ بدٕٚ ضبب ؾإ احمله١ُ ترتى َع٘ ايدع٣ٛ ٚال تهرتخ بٗا 

     ٖٚرٙ ٢ٖ عهظ اـص١َٛ ؾ٢ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ؾاـص١َٛ ؾ٢ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ تٓتر دا٥ُا عٔ ضًٛى 
ادسا٢َ قاّ بٗا ايػدص ػاٙ َصاحل ايػري ايبد١ْٝ اٚ اغياي١ٝ اٚ اغيع١ٜٛٓ ٖٚرٙ اغيصاحل قد تتعًل بؿسد َٔ اؾساد 

اجملتُع اٚ فُٛع١ َٔ االؾساد ٚؾ٢ طيٝع االسٛاٍ تؤثس ع٢ً أَ َٚصاحل اجملتُع بسَت٘ ، ؾػايبًا  ْس٣ إ ايطًٛى 
االدسا٢َ ٖٛ ضًٛى خطري ٜعهس أَ ٚضال١َ اجملتُع ٚإ ٚقعت ع٢ً ؾسد َٔ االؾساد ؾاْ٘ ٜؤثس ع٢ً ْؿط١ٝ 
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طيٝع اؾساد ذيو اجملتُع قاطب١ ٜٚػعسٕٚ بٓٛع َٔ االْصعاز ٚايتطأَ َع غدص اجمل٢ٓ عًٝ٘ ٜٕٚٓٛٚ ٚضع سد 
.   يًُعتد٣ ٚاالْتكاّ َٓ٘ بايجأز 

   اال إ تسى ايجأز بٝد اجمل٢ٓ عًِٝٗ اٚ ٚزثتِٗ قد ٜؤد٣ ازي ايؿٛض٢ ٚاالْؿالت اال٢َٓ ٚظٗٛز ظاٖس٠ ايػًب١ 
يالق٣ٛ  ؾاذا ضب٘ اٚصؿع٘ اؾا٢ْ قد ٜكدّ ع٢ً قتً٘ ٚاْتٗاى سسَات٘ إ مل خياف َٔ ايطًط١ اغيٛدٛد٠ اٚ َٔ 
َػب١ عاقبت٘ يطبب َٔ االضباب د١ٜٝٓ اٚ غري د١ٜٝٓ ناْتكاّ ذٜٚ٘ ٚعػريت٘ السكا   هلرا قاَت ايدٍٚ بتشدٜد 

اؾسا٥ِ اٚاًل ٚضُتٗا ؾ٢ تػسٜعٗا ايعكاب٢ نُا ٚضعت هلا ايعكٛب١ اغيٓاضب١ يهٌ دسضي١ َٔ تًو اؾسا٥ِ تتٓاضب َع 
العكاب ع٢ً ؾعٌ اٚ )ٚهلرا ؾًكد ْصت اغياد٠ االٚزي َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساق٢ ع٢ً اْ٘ . 2دطاَتٗا ٚخطٛزتٗا 

اَتٓاع اال بٓا٤ ع٢ً قإْٛ ٜٓص ع٢ً ػسضي٘ ٚقت اقرتاؾ٘ ٚال جيٛش تٛقٝع عكٛبات اٚ تدابري اسرتاش١ٜ مل ٜٓص 
 1 .(عًٝٗا ايكإْٛ 

      ٚبٗرا قاَت اجملتُعات اغيٓع١ُ باستٛا٤ نٌ ضًٛى ٜػهٌ دسضي١ ْٚعُت٘ ؾ٢ تػسٜعٗا ايعكاب٢ ٚاخسدت٘ َٔ 
ٖٚرا ٜع٢ٓ إ ايكاض٢ إ مل جيد . َصاز اـصّٛ بايتأٌٜٚ ٚاغيبادز٠ سيكٝاضِٗ اـاص اير٣ ال ٜٓطبط عٓد سد 

اٚاالَتٓاع عٔ ايؿعٌ ٚاير٣ اسطس  (ايؿعٌ  )ْصًا ْاؾر اغيؿعٍٛ ؾ٢ ايكإْٛ اؾصا٢٥ ايعكاب٢ جيسّ سيكتطاٙ ايطًٛى 
،  اَا قبٌ ذيو ؾكد نإ ايػدص اغيتِٗ ؾ٢ ا١ٜ 2بػأْ٘ اغيتِٗ ؾُا ع٢ً ايكاض٢ اال اؿهِ بربا٠٤ اغيتِٗ َداز ايكط١ٝ 

قط١ٝ دصا١ٝ٥ ٜس٣ ْؿط٘ ؼت زظي١ ادتٗاد ايكاض٢ ٚتأٜٚالت٘ جملسٜات اؿدخ ٚظسٚؾ٘ ٚدٕٚ إ ٜطتٓد ازي ْص 
. قا٢ْْٛ خاص بتذسِٜ ايؿعٌ َداز اغيساؾع١ 

   َٚٓر إ اقس اغيبدأ ؾ٢ تػسٜع ايجٛز٠ ايؿسْط١ٝ ؾاْ٘ ال ػد ايّٝٛ دضتٛزًا اال ٜٚٓص ع٢ً ٖرا اغيبدأ نُا دا٤ اغيبدأ 
    3 .1948/ نإْٛ االٍٚ  / 10ؾ٢ االعالٕ ايعاغي٢ ؿكٛم االْطإ اير٣ اقست٘ اؾُع١ٝ ايعا١َ يالَِ اغيتشد٠ ؾ٢ 

ٚاغيكصٛد سيصطًض اـصّٛ ؾ٢ ايكطاٜا اؾصا١ٝ٥ عطب اغيؿّٗٛ اير٣ ٜس٢َ ايٝ٘ ايكإْٛ باِْٗ ِٖ االغداص 
ايطبٝعٕٝٛ اٚ اغيعٜٕٓٛٛ ايرٜٔ تتطسز اٚ تتأثس َٛاقعِٗ اٚ َصاؿِٗ ضًبا ٚاجيابا بصٛز٠ َباغس٠ بطبب اؾسضي١ 

ٚايٓتا٥ر ايت٢ قد ترتتب عٓٗا َٚٔ ادسا٤ات اغيالسك١ ايت٢ ت٢ً سدٚثٗا ٚؽتًـ ايصؿ١ ايت٢ حيًُٗا اٜا ََََََََََََََََََََ َِٓٗ عطب 
َٛقع٘ اير٣ حيددٙ ايكإْٛ ، ٚبصٛز٠ عا١َ ؾإ اـصِ ؾ٢ ايكطاٜا اؾصا١ٝ٥ اَا إ ٜهٕٛ َتطسزا َٔ اؾسضي١ اٚ 

    4.َطؤٚال عٔ ذايو ايطسز اير٣ اؿل بايػري 

      ٚسري ْكٍٛ إ اؾسضي١ إ ٚقعت ع٢ً ؾسد َٔ اؾساد ا٣ فتُع ؾإ طيٝع اؾساد ذيو اجملتُع ٜػعسٕٚ 
باالْصعاز ٚعدّ ايساس١ َٔ دسا٤ ذيو ايطًٛى اير٣ ٜٗدد آَِٗ ٚطُأْٝٓتِٗ هلرا ؾإ اـص١َٛ ؾ٢ اغيًـ اؾصا٥ٞ 

                                                 
2

ٚ ٌُ   .154اٌغجؼخ اٌضب١ٔخ ص . دٖ صوبٜ ٖٚ سو١شاْ . رشجّٗ اٌٝ اٌىٛسد٠خ ادس٠ظ ش١خ ششفٝ .ِٛٔزغى١ٛ  . (سٚحٝ ٠بعبوبْ  )ـ أظش سٚح اٌمٛا١ٔٓ  

 .ٔجذعٕخ اٌغجغ 
1

 . اٌّؼذي 1969 ٌغٕخ 111ـمبْٔٛ اٌؼمٛثبد سلُ  
2

  .68ص. و١ٍخ اٌمبْٔٛ . جبِؼخ طالح اٌذ٠ٓ  (جبعُ اٌؼجٛدٜ  )ـ اٌزجش٠ُ ٚاٌؼمبة فٝ اعبس اٌٛالغ االجزّبػٝ ـ رأ١ٌف  
3

ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ  (عٍغبْ ػجذ اٌمبدس اٌشبٜٚ  )ٚاالعزبر  (ػٍٝ حغ١ٓ اٌخٍف  )ـ أظش اٌّجبدٜء اٌؼبِخ فٝ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ـ االعزبر اٌذوزٛس  

  .31ص.ٚاٌجحش اٌؼٍّٝ 
4

 2006اٌغجؼخ االٌٚٝ . ث١شٚد . ِٕشٛساد ص٠ٓ اٌحمٛل١خ  (ػبدي شّٛشٝ  )ـ ضّبٔبد حمٛق اٌخظَٛ خالي ِشاحً ِب لجً اٌّحبوّخ اٌجضائ١خ ـ رأ١ٌف  

  .31ص



تتدط٢ ايؿسد اجمل٢ٓ عًٝ٘ اٚ ٚزثت٘ يٝػٌُ اجملتُع بسَت٘ ػاٙ اغيعتد٣ ، اال إ ؾًطؿ١ خص١َٛ اجملتُع 
َٚؤضطات٘ ػاٙ ذيو ايؿسد خيتًـ عٔ خص١َٛ َٔ ٚقعت عًٝ٘ اؾسضي١ اختالؾًا نبريًا ٖٚرا َا ضٛف ْعاؾ٘ 

.  5بايبشح السكا 

    إ خص١َٛ ايؿسد ؾ٢ دعا٣ٚ ايكطاٜا اؾصا١ٝ٥ ٜػٌُ ْٛعري َٔ اـص١َٛ اـص١َٛ بايكصاص َٔ اغيعتد٣ 
بطبب َاؿل ب٘ َٔ اذ٣ ٚاـص١َٛ بايتعٜٛض عُا ؿل ب٘ َٔ ضسز َاد٣ اٚ َع٣ٛٓ  دسا٤ ذيو ايطًٛى 

االعتدا٢٥ ، اال إ اـص١َٛ ؾ٢ اؿاي١ االٚزي خيسز َٔ ٜدٙ سيذسد اخباز ايطًطات اغيدتص١ يتتٛزي ٢ٖ َتابع١ 
اؾسضي١ ٚايكبض ع٢ً اؾٓا٠ ٚقانُتِٗ ٚال ضيًو اجمل٢ٓ عًٝ٘ اٚ ٚزثت٘ سل اٜكاف ايدع٣ٛ بايرتى اٚ ايتٓاشٍ ، 

ٚإ قاَٛا بريو ؾإ ايدع٣ٛ تطري ضريٖا اؿجٝح دٕٚ تٛقـ ست٢ َسضاٖا االخري باؿهِ ؾٝٗا بايربا٠٤ اٚ االدا١ْ ، 
ٚايت٢ الجيٛش 6اال ؾ٢ ساالت َٔ اؾسا٥ِ ايبطٝط١ ٚايت٢ عاؾتٗا اغياد٠ ايجايج١ َٔ قإْٛ اصٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥ 

ؾٝٗا ؼسٜو ايػه٣ٛ ؾٝٗا اال بٓا٤ ع٢ً غه٣ٛ َٔ اجمل٢ٓ عًٝ٘ اٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ قاْْٛا يع١ً بطاطتٗا اٚ سدٚثٗا 
.   بري االقازب ٚيدزد١ َع١ٓٝ َٔ ايكساب١ ٚاـطٛز٠ ؾ٢ اؾسضي١ 

       إ ؼسٜو ايدع٣ٛ ؾ٢ ايكطاٜا اؾصا١ٝ٥  باضتجٓا٤ اغياد٠ ايجايج١ ضايؿ١ ايرنس ال تتٛقـ ؼسٜهٗا عٓد سد 
غدص َٔ ٚقعت عًٝ٘ اؾسضي١ ٚاصيا ٜػٌُ اغيتطسز َٔ اؾسضي١ َٚٔ ٜكّٛ َكاَ٘ قاْْٛا ٚنٌ غدص عًِ 

 اال إ اـص١َٛ ؾ٢ اؿاي١ ايجا١ْٝ ا٣ اـص١َٛ 1. بٛقٛعٗا بػه٣ٛ غؿ١ٜٛ اٚ ؼسٜس١ٜ ٜكدّ ازي اؾٗات اغيدتص١ 
باغيطايب١ بايتعٜٛض ٚايت٢ تعاجل ٚؾل ايدع٣ٛ اغيد١ْٝ ؾإ ايػدص ي٘ ناٌَ اؿس١ٜ بايتٓاشٍ عٔ دعاٚاٙ اٚ تسنٗا 

غئ ؿك٘ ضسز )الٕ ذيو ٜعترب َٔ سك٘ اـاص سٝح قطت اغياد٠ ايعاغس٠ َٔ قإْٛ اصٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥ 
 .       (....َاد٣ اٚ ادب٢ َٔ ا١ٜ دسضي١ إ ٜدع٢ باؿل اغيد٢ْ ضد اغيتِٗ اٚ اغيطؤٍٚ َدْٝا عٔ ؾعً٘ 

      هلرا ْس٣ إ َؿّٗٛ اـص١َٛ ٖٛ َؿّٗٛ َسٕ مل ٜتِ ؼدٜدٙ بدق١ غأْ٘ غإٔ ايهجري َٔ اغيصطًشات 
ٚايت٢ الضيهٔ ضبطٗا نُؿّٗٛ  (االدتُاع١ٝ  )ايكا١ْْٝٛ االخس٣ ٚايت٢ ٢ٖ َٔ َصطًشات ايدزاضات االْطا١ْٝ 

 اٚ اضاع 3سٝح إ ؼدٜد ؾهستٗا ٜالق٢ صعٛب١ طي١ يد٣ ؾكٗا٤ ايكإْٛ ، ٚنريو َؿّٗٛ ايطبب 2ايدع٣ٛ ذاتٗا
. االدعا٤ ٚايت٢ ٢ٖ اٜطا َََََََََََٔ االَٛز ايعٜٛص١ ٚايت٢ التكٌ اؾداٍ عٓٗا عٔ ضابكتٗا 

   ٚبعد ٖرا االضتعساض لد إ ؾهس٠ اـص١َٛ يصٝك١ باطساف ايدع٣ٛ اغيد١ْٝ ؾ٢ ايكٛاْري ايعساق١ٝ َع اْٗا 
.  َس١ْ َٚٔ ايصعب ٚضع تعسٜـ قدد داَع هلا 
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  .33ص . 1990. جبِؼخ اٌّٛطً  (عؼ١ذ حغت اهلل ػجذ اهلل  )ـ ششح لبْٔٛ اطٛي اٌّحبوّبد اٌجضائ١خ ـ رأ١ٌف االعزبر  
6

 . اٌّؼذي 1971 ٌغٕخ 23ـ لبْٔٛ اطٛي اٌّحبوّبد اٌجضائ١خ سلُ  
1

 .اٌّؼذي  . 1971 ٌغٕخ 23ـ اٌّبدح االٌٚٝ ِٓ لبْٔٛ اطٛي اٌّحبوّبد اٌجضائ١خ سلُ  
2

  .102ص . 1988جبِؼخ ثغذاد  (آدَ ١٘ٚت إٌذاٜٚ )ـبٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ ـ اٌذوزٛس  
3

  .86ص . 1987اٌغجؼخ االٌٚٝ . جبِؼخ اٌى٠ٛذ  (اٌذوزٛس ػضِٝ ػجذ اٌفزبح  )ـ اعبط االدػبء اِبَ اٌمضبء اٌّذٔٝ  



 

 

 

 

 

 تٓاؾس اـص١َٛ َع طبٝع١ االدعا٤ ايعاّ: اغيبشح ايجا٢ْ 

     بعد إ اضتعسضٓا بػ٤ٞ َٔ االضٗاب َؿّٗٛ اـص١َٛ ، ٚعسؾٓا ايتعسٜـ ايًػ٣ٛ ٚاالصطالس٢ هلا ، ٚٚددْا 
اْٗا تع٢ٓ ساي١ ايٓصاع ايت٢ ٜتٛادد بري االطساف اغيتداص١ُ ع٢ً غ٤٢ َا ٚدزد١ ايٓصاع ٖرٙ تػتد اٚ تطعـ 

عطب دزد١ ايػ٤٢ اغيتٓاشع بػاْ٘ ٚدزد١ اؿاي١ ايٓؿط١ٝ يًدصّٛ اْؿطِٗ ، البد ٖٓا َٔ َعسق١ ٌٖ إ اـص١َٛ 
ٚألدٌ تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً ذيو البد َٔ عسض .  تًو تٓطذِ ٚتتٛاؾل َع طبٝع١ االدعا٤ ايعاّ اّ تتٓاؾس َعٗا ؟ 

ٚضٓؿسد يهٌ ذيو . ٚاهلدف َٔ ٚدٛد االدعا٤ ايعاّ  ٚخصا٥ص االدعا٤ ايعاّ . ْبر٠ تازخي١ٝ يٓػأ٠ االدعا٤ ايعاّ 
. َطًبًا خاصًا 

   ْبر٠ تأزخي١ٝ يٓػأ٠ االدعا٤ ايعاّ: اغيطًب االٍٚ 

          اختًؿت اآلزا٤ سٍٛ ايٓػأ٠ االٚزي ؾٗاش االدعا٤ ايعاّ ، ٚعطب ايتطًطٌ ايتازخي٢ يًشطاز٠ االْطا١ْٝ ضيهٔ 
ا٣ ؾِ اغيًو  (من  )ايعجٛز ع٢ً ايبرز٠ االٚزي يٛدٛد ذيو اؾٗاش ؾ٢ نٌ َٔ عٗٛد َصس ايكدضي١ ٚنإ ٜطًل عًٝ٘  

ٚيطاْ٘ ٚؾ٢ ايكإْٛ ايسَٚا٢ْ نإ ٜٛدد بعض االختصاصات يالدعا٤ ايعاّ ، ؾكد نإ االتٗاّ خيص فًظ ايػعب 
ٚؾ٢ ايػسٜع١ االضال١َٝ ٚدد االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ صٛز٠ .1ٚناْٛا ٜؿسقٕٛ بري اؾسضي١ اـاص١ ٚبري اؾسضي١ ايعا١َ 

احملتطب ؾاحملتطب نإ كتصًا بايٓعس ؾ٢ ايدعا٣ٚ اغيتعًك١ بايػؼ ٚايتديٝظ اٚ ايتالعب بايهٌٝ ٚاغيٝصإ ، ٚنريو 
ايٓعس ؾ٢ اآلداب ٚايطًٛى ايعاّ ، َٚٓع َع٢ًُ ايهتاتٝب َٔ َعا١ًَ ايطًب١ بكط٠ٛ ، َٚساقب١ سكٛم االَا٤ ، َٚٓع 

ٚقد اعطٞ يًُشتطب سل زدع ايكاض٢ اذا زآٙ َتذاٚشًا ع٢ً ايػري بايجٛزإ اٚ . ع١ًُٝ اخصا٤ ايعبٝد ، ٚغريٖا 
ٚقد نإ ٜؿعٌ ايعٌُ ذات٘ ؾ٢ َٛاد١ٗ االَسا٤ ٚايٛال٠ ٚغريٖا َٔ اصشاب ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ . ايطب اٚ سد٠ ايهالّ 

 .2 

        اال إ ايبعض ٜس٣ إ ٚدٛد بعض االختصاصات يالدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ايكٛاْري ايكدضي١ ال ٜعترب ديٝال ع٢ً ْػأ٠ 
.  االدعا٤ ايعاّ بايصٛز٠ ايت٢ ْعسؾٗا اآلٕ 
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  . 10ص . 1986ثغذاد . اٌّؼٙذ اٌمضبئٝ  (ٔظبَ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌّج١ذ ِحّذ وٍٝ )ـ دٚس االدػبء اٌؼبَ فٝ عؼٓ االحىبَ ٚاٌمشاساد ـ اٌّذػٝ اٌؼبَ  
2

  . 13ص . 1988. ِشوض اٌجحٛس اٌمب١ٔٛٔخ . ثغذاد  (غغبْ ج١ًّ اٌٛعٛاعٝ  )ـبالدػبء اٌؼبَ ـ رأ١ٌف  



       إ ؾهس٠ االدعا٤ ايعاّ ايكا٥ِ ع٢ً َبدأ االتٗاّ ايعاّ بايػهٌ اؾ٢ً دٕٚ اثاز٠ اـالف سٛهلا ، قد ْػأت ؾ٢ 
 سٝح مت اْػا٤ دا٥س٠ خاص١ باالدعا٤ ايعاّ اال إ صالسٝاتٗا مل تهٔ ٚاضع١ 3ؾسْطا ؾ٢ بدا١ٜ ايكسٕ ايسابع عػس ،

ست٢ . ؾ٢ بدا١ٜ اَسٖا ، ثِ تطٛزت باغيطاٜس٠ ايتدزجي٢ دٓبا ازي دٓب َع ايتطٛز ايكا٢ْْٛ ٚاالدتُاع٢ ؾٝٗا
اضشت ؾ٢ بدا١ٜ ايكسٕ ايطابع عػس حيل هلا َباغس٠ ايتشسٜات عٔ اؾسا٥ِ ٚطيع االدي١ بػأْٗا َٚٔ ثِ ؼسٜو 

ثِ اْػأت . ايدع٣ٛ ضد اغيتِٗ ست٢ ٚيٛ مل ٜكدّ اجمل٢ٓ عًٝ٘ بايتبًٝؼ عٔ اؾسضي١ ، اٚ تكدِٜ ايدع٣ٛ ضد اؾٓا٠ 
  ( .   1879)ٖٝأ٠ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ زٚضٝا عاّ 

      اَا ؾ٢ ايٛقت اؿاضس ؾإ طيٝع ايتػسٜعات تكس بٛدٛد االدعا٤ ايعاّ ع٢ً اْ٘ ضيجٌ ٖٝأ٠ اجملتُع اَاّ ايكطا٤ 
اال إ ٖٓاى اختالف . ؾ٢ طيٝع ايدعا٣ٚ ايت٢ تكاّ ضد اجملتُع ، اٚ تًو ايت٢ تكُٝٗا اجملتُع ضد نا٥ٔ َٔ نإ 

. بري تًو ايدٍٚ سٍٛ ايصالسٝات اغيُٓٛس١ يتًو اهلٝأ٠ ، ٚنريو ٖٓاى اختالف َٔ سٝح ايتٓعِٝ االداز٣ هلا 
ؾؿ٢ ؾسْطا ٚايدٍٚ ايت٢ تطري ع٢ً ْٗذٗا ٜطًل ع٢ً تًو اهلٝأ٠ اضِ ايٓٝاب١ ايعا١َ ، ؾ٢ سري ٜطًل عًٝٗا ؾ٢ 

 اَا ؾ٢ ايعسام ؾإ ٚظٝؿ١ االدعا٤ ايعاّ بايػهٌ 1. بسٜطاْٝا ٚايدٍٚ ايت٢ تطري ع٢ً غانًتٗا اضِ االدعا٤ ايعاّ 
ايع٢ًُ اغيًُٛع ظٗست خالٍ ايطٝطس٠ ايعجُا١ْٝ ، سٝح مت ضٔ قإْٛ اصٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥ ايعجُا٢ْ 

ٚ  ( 200)ٚاغيكتبظ َٔ ايكإْٛ ايؿسْط٢ ، سٝح ْص ع٢ً ٚدٛب اعتُاد ْعاّ االدعا٤ ايعاّ سيٛدب اسهاّ اغيٛاد 
 ٚنإ هلا اؿل ؾ٢ ؼسٜو ايدع٣ٛ ايعا١َ نُا ناْت تكّٛ بايتشكٝكات اؾٓا١ٝ٥ نُسدع اع٢ً يًتشكٝل 2.َا ًٜٝٗا 
 3.اؾٓا٢٥ 

 ١َُٗ 1918   ٚبعد االستالٍ ايربٜطا٢ْ يًعسام اْاط قإْٛ اصٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥ ايبػداد٣ ايصادز عاّ 
ثِ صدز ذًٜري يرايو  .  (بايٓٛاب ايعَُٛٝري )ايتشكٝل ٚاالتٗاّ َعًا باعطا٤ االدعا٤ ايعاّ ، ٚايرٜٔ ناْٛا ٜطُٕٛ 

 سٝح مت ايػا٤ قٝاّ االدعا٤ ايعاّ بٛظٝؿ١ ايتشكٝل ، ٚبرايو سر٣ سرٚ ايٓعاّ 1933 ٚ 1931ايكإْٛ ؾ٢ عا٢َ 
 ثِ ْعُت اسٛاٍ االدعا٤ ايعاّ سيٛدب قإْٛ االدعا٤ ايعاّ 4ايربٜطا٢ْ اير٣ اْٝط ايتشكٝل ؾٝٗا بايػسط١ ؾكط ،

 ٚدست عًٝ٘ بعض ايتعدٜالت ؾ٢ نٌ َٔ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ ٚسه١َٛ اقًِٝ 1979 يط١ٓ 159اؿازي زقِ 
.  نٛزدضتإ ٚاير٣ ضٛف ْتطسم ايٝ٘ السكًا
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  .16ص. ـ اٌّظذس رارٗ  
1

  .12ص . 1986ثغذاد . اٌّؼٙذ اٌمضبئٝ (ٔظبَ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌّج١ذ ِحّذ وٍٝ  )ـ دٚس االدػبء اٌؼبَ فٝ عؼٓ االحىبَ ٚاٌمشاساد ـ اٌّذػٝ اٌؼبَ  
2

  .18اٌغجؼخ االٌٚٝ ص. دساعخ ِمبسٔخ . ِٕشٛساد ص٠ٓ اٌحمٛل١خ  (حج١ت ثٌٛظ و١شٚص )ـ ا١ٌٙئخ االرٙب١ِخ ـ اٌؼ١ّذ  
3

  .19ـبٌّظذس رارٗ ص  
4

ث١ذ  (ضبسٜ خ١ًٍ ِحّٛد  )ٚاٌذوزٛس  (ػجذ اال١ِش اٌؼى١ٍٝ )ـ إٌظبَ اٌمبٔٛٔٝ ٌالدػبء اٌؼبَ فٝ اٌؼشاق ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ ـ رأ١ٌف االعزبر اٌّزّشط  

  .15ص. اٌحىّخ 



 

 

 

 

 اهلدف َٔ ٚدٛد االدعا٤ ايعاّ: اغيطًب ايجا٢ْ 

                 إ اهلدف َٔ ٚدٛد االدعا٤ ايعاّ ال حيتاز ازي ايهجري َٔ ايتؿهري ؾٗدف ٚدٛدٙ َستبط بعٓٛاْ٘ ، 
ؾؿ٢ نال ايٓعاَري ايؿسْط٢ اير٣ ٜطًل عًٝ٘ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚايربٜطا٢ْ ٚاير٣ ٜطًل عًٝ٘ االدعا٤ ايعاّ َٚٔ 

ٜطاٜسُٖا َٔ ايدٍٚ ٚدد االدعا٤ ايعاّ ؿُا١ٜ اؿل ايعاّ َٚساقب١ ايتطبٝل ايطًِٝ يًكٛاْري اغيػسع١ ؾ٢ طيٝع 
اغيٛاقع ايت٢ ٜساد ايتطبٝل ؾٝٗا يًشًٝٛي١ دٕٚ خسم يتًو ايكْٛري اٚ اؿكٛم َٔ قبٌ االغداص ايطبٝعٝري اٚ 

.   اغيعٜٓٛري ، باعتبازٖا اهل١٦ٝ االدتُاع١ٝ اغيُج١ً عٔ اجملتُع ٚاغيٓع١ُ بكإْٛ َٔ قبٌ ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ 

ٚاصيا تؤد٣ بعًُٗا ايسقاب٢ .           ٖٚرٙ اهل١٦ٝ االدتُاع١ٝ بٗرا اغيع٢ٓ ال شيجٌ ؾسدا بعٝٓ٘ اٚ طياع١ بعٝٓٗا 
باعتباز إ . ايكا٢ْْٛ ظيا١ٜ َصاحل طيٝع اؾساد اجملتُع صػريًا اٚ نبريًا ، قًٜٛا اٚ ضعٝؿًا  ، ظاغيًا اٚ َعًًَٛا 

ؾاغيٛاطٕٓٛ ؾٝٗا َتهاؾؤٕٚ . اجملتُع ؾ٢ االْع١ُ ايدٚي١ٝ اؿدٜج١ ٚايدضيكساط١ٝ ٚسد٠ َتها١ًَ غري فصأ٠ 
َٚتطإٚٚ ؾ٢ اؿكٛم ٚايٛادبات ، ٚايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ؾٝٗا ٢ٖ قاعد٠ عا١َ ٚفسد٠ تطبل ع٢ً اؾُٝع دٕٚ 
شيٝٝص بِٝٓٗ بطبب اغيسنص االدتُاع٢ اٚ ايٛظٝؿ٢ ، ٚفسد٠ َٔ ايعٛاطـ ايرات١ٝ باعتباز إ ايطٝاد٠ يًكإْٛ 

 1. ٚايكإْٛ ؾٛم اؾُٝع الْ٘ حيؿغ َصاحل اؾُٝع 

   ٚسُٝٓا ْكٍٛ إ ايكإْٛ حي٢ُ َصاحل ايعامل اٚ اغيعتد٣ ازي داْب اغيعًّٛ اٚ اغيعتد٣ عًٝ٘ داخٌ ٖٝه١ًٝ ايٓعاّ 
ؾإ ايعامل . ايكا٢ْْٛ يًُذتُع اغيتشطس ٚاير٣ ٜساقب اجيابا بايتدخٌ يًشًٝٛي١ دٕٚ خسقٗا َٔ قبٌ االدعا٤ ايعاّ 

اٚ اغيعتد٣ ٖٛ اٜطا دص٤ َٔ اؾساد ذيو اجملتُع ، ٚإ اهلدف َٔ ٚضع سد يًعامل عٔ طسٜل ايكسازات اغيدتًؿ١ 
ايت٢ تصدزٖا ايكطا٤ ٖٛ يٝظ االْتكاّ َٔ غدص٘ بتًو ايكسازات اٚ ايتذاٚش ع٢ً سكٛق٘ اغيػسٚع١ ايجابت١ االخس٣ 

ٚاصيا اهلدف ٖٛ ازداع اؿكٛم ازي اصشابٗا ، ٚاصالح ساي١ اؾا٢ْ نًُا اَهٔ يًسدٛع ازي داد٠ ايصٛاب بايػعٛز . 
ٚال ٜهٕٛ ابدًا انجس ضعاد٠ َٔ َػسع٢ ايكٛاْري َٚطبكٝٗا . باغيطؤٚي١ٝ االْطا١ْٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ 

َٚساقبٝٗا سري ٜسٕٚ إ ؾسدًا َتذاٚشًا اٚ باغًٝا َٔ اؾساد اجملتُع قد عٛجل بتًو ايكٛاْري ٚزدع ازي نٓـ اجملتُع 
.    صاؿًا ٚغٝٛزًا ع٢ً َصاؿ٘ 
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 29ص . 1982. اٌغجؼخ األٌٚٝ .جبِؼخ ثغذاد . ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ ٚاٌجحش اٌؼٍّٝ  (عؼ١ذ ػجذ اٌىش٠ُ ِجبسن  )رأ١ٌف اٌذوزٛس . ـبٔظش اطٛي اٌمبْٔٛ  

. 



   ٚبٗرا اغيع٢ٓ ضيهٔ تػبٝ٘ اجملتُع ظطد االْطإ ٚاؾسادٖا باعطا٤ ذيو اؾطد ، ؾشُٝٓا خيتٌ اسد اعطا٤ ؾسد َا 
ؾهريو اؿاٍ .  ٜكّٛ سيعاؾت٘ بػت٢ ايٛضا٥ٌ ايت٢ ٜساٖا صا٥ب١ يًُعاؾ١ ٖٚٛ ٜعدٍ ايدٚا٤ تًٛ ايدٚا٤ بػ١ٝ ايعالز 

ؾإ ػيج٢ً اجملتُع َٔ اهل١٦ٝ ايتػسٜع١ٝ ٚسهُا٥٘ ايكاْْٛٝري َٔ ايكطا٤ ٚاالدعا٤ ايعاّ ٚغريِٖ َٔ اغيدتصري اٚ 
ايػٝٛزٜٔ حياٚيٕٛ داٖدًا اجياد قٛاْري َس١ْ ٚصاؿ١ غيعاؾ١ االٚضاع اغيدت١ً اغيدتًؿ١ داخٌ اجملتُع ، ٜٚكَٕٛٛ 

 .  بتعدًٜٗا نًُا زأٚا إ ذيو اٚؾل ٚاصًض يًُعاؾ١ 

 

 1 اغيعدٍ 1979 يط١ٓ 159  ٚسري ْأت٢ ازي اهلدف َٔ ٚدٛد االدعا٤ ايعاّ سيٛدب قإْٛ االدعا٤ ايعاّ اؿازي زقِ 
ـ  :ؾاْ٘ ٜٓص ؾ٢ اغياد٠ االٚزي َٓ٘ ع٢ً َا ٢ًٜ 

ظيا١ٜ ْعاّ ايدٚي١ ٚأَٓٗا َٚؤضطاتٗا ٚاؿسص ع٢ً ايدضيكساط١ٝ ٚاغيصاحل ايعًٝا يًػعب ٚاؿؿاظ ع٢ً أَٛاٍ / اٚاًل 
. ايدٚي١ 

.  دعِ ايٓعاّ األؼاد٣ ٚظيا١ٜ أضط٘ َٚؿاُٖٝ٘ ؾ٢ اطاز اسرتاّ اغيػسٚع١ٝ ٚاسرتاّ تطبٝل ايكإْٛ / ثاًْٝا 

االضٗاّ َع ايكطا٤ ٚاؾٗات اغيدتص١ ؾ٢ ايهػـ ايطسٜع عٔ االؾعاٍ اؾس١َٝ ٚايعٌُ ع٢ً ضسع١ سطِ /      ثايجًا 
. ايكطاٜا   ٚؼاغ٢ تأدٌٝ احملانُات بدٕٚ َربز الضُٝا اؾسا٥ِ ايت٢ شيظ أَ ايدٚي١ ْٚعاَٗا ايدضيكساط٢ االؼاد٣ 

. َساقب١ تٓؿٝر ايكسازات ٚ االسهاّ  ٚ ايعكٛبات ٚؾل ايكإْٛ/    زابعًا 

. االضٗاّ ؾ٢ تكِٝٝ ايتػسٜعات ايٓاؾر٠ غيعسؾ١ َد٣ َطابكتٗا يًٛاقع اغيتطٛز /  خاَطًا 

. االضٗاّ ؾ٢ زصد ظاٖس٠ االدساّ ٚاغيٓاشعات ٚتكدِٜ اغيكرتسات ايع١ًُٝ غيعاؾتٗا ٚتكًٝصٗا /   ضادضًا 

. االضٗاّ ؾ٢ ظيا١ٜ األضس٠ ٚايطؿٛي١ /    ضابعًا 

       ؾٗرٙ ٢ٖ االٖداف ايت٢ ٚضعٗا ايكإْٛ نع١ً يٛدٛد االدعا٤ ايعاّ ، ٚنًٗا الدٌ تسضٝذ ضٝاد٠ ايكإْٛ ٚظيا١ٜ 
االَٛاٍ ايعا١َ َٚؤضطاتٗا ايدضيكساط١ٝ ٚاالضس٠ ٚايطؿٛي١ ايت٢ ٢ٖ ايب١ٝٓ ٚايًب١ٓ االضاض١ٝ يًُذتُع َٚٛاد١ٗ 

.  االٚضاع ايػاذ٠ بٛدٛد االدساّ ٚ اغيٓاشعات ٚايعٌُ ع٢ً َعاؾتٗا ٚتكًٝصٗا 

  ٚاالدعا٤ ايعاّ ٜطِٗ ؾ٢ زصد ظاٖس٠ االدساّ ٚاغيٓاشعات ايت٢ ٢ٖ ظاٖس٠ يصٝك١ باـصّٛ الدٌ تكدِٜ 
ٖٚرا االضٗاّ ٜهٕٛ َع اغيعٓٝري َٔ زداٍ ايكطا٤ ٚػيج٢ً اهل١٦ٝ . اغيكرتسات ايع١ًُٝ بٗدف ايتكًٝص ٚاغيعاؾ١ 

ايتػسٜع١ٝ ٚاغيٓعُات اؿكٛق١ٝ ٚغريٖا َٔ اؾٗات ذات ايعالق١  ٚبٛدٛد تًو االٖداف ايٛاضش١ ٚايصسحي١ ضيهٓٓا 
.  إ ْٓؿ٢ دٕٚ زٜب اٚ تسدد ا٣ٍ َٔ عال٥ِ اـص١َٛ عٓد االدعا٤ ايعاّ 
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 ٌغٕخ 18 اٌّؼذي ، ٚاٌّبدح اٌشاثؼخ ِٓ لبْٔٛ ٍِحك لبْٔٛ االدػبء اٌؼبَ سلُ 1979ٌغٕخ  ( 159 )ـ أظش اٌّبدح االٌٚٝ ِٓ لبْٔٛ االدػبء اٌؼبَ سلُ  

 . فٝ ال١ٍُ وٛسدعزبْ 2007



 

 

 

 ـ خصا٥ص االدعا٤ ايعاّ:اغيطًب ايجايح 

      سيا إ يهٌ ١٦ٖٝ اٚ َؤضط١ قطا١ٝ٥ اٚ غري قطا١ٝ٥ داخٌ ايب١ٝٓ ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ يًدٚي١ خصا٥ص شيٝصٖا 
ـ  :عٔ باق٢ اهل٦ٝات ٚاغيؤضطات االخس٣ ، ؾإ خصا٥ص االدعا٤ ايعاّ ضيهٔ اطياهلا باـصا٥ص ايطت١ اآلت١ٝ 

اضتكالي١ٝ االدعا٤ ايعاّ  /  اـاص١ٝ االٚزي    

 1 اغيعد1979ٍ يط١ٓ 159        إ يالدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ايعسام ٚؼي اقًِٝ نٛزدضتإ ايّٝٛ قإْٛ ٖٛ قإْٛ زؾِ 
. ٚاير٣ ٜٓعِ َٗاّ ٚاعُاٍ االدعا٤ ايعاّ بصٛز٠ َطتك١ً عٔ باق٢ االدٗص٠ ايكطا١ٝ٥ ٚايتٓؿٝر١ٜ ع٢ً سد ضٛا٤ 

ؾعطٛ االدعا٤ ايعاّ ضٛا٤ أنإ َدعًٝا عاًَا اٚ ْا٥بًا يًُدع٢ ايعاّ ضيازع اعُاي٘ ايت٢ زمسٗا ايكإْٛ بصٛز٠ َطتك١ً 
. دٕٚ تأثري اسد ع٢ً ابدا٤ آزا٥٘ ٚتدخالت٘ ؾ٢ ايدعا٣ٚ ايت٢ حيطس ؾٝٗا ، اٚ تًو ايت٢ ٜسؾعٗا اٚ ٜطعٔ ؾٝٗا 

ٚيالدعا٤ ايعاّ ز٥ٝظ ْٚا٥بري يًس٥ٝظ سدد ايكإْٛ اختصاصِٗ ٚهلِ سل ايسقاب١ ٚاالغساف االداز٣ اغيباغس ع٢ً 
َع إ يًهجري َٔ اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ ايّٝٛ َآخر ع٢ً ٖرا ايكإْٛ ، بعد إ مت . دٗاش االدعا٤ ايعاّ ظُٝع اعطا٥٘ 

ايّٝٛ اضتكالٍ ايطًط١ ايكطا١ٝ٥ عٔ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ انجس َٔ ا٣ ٚقت َط٢ يتػٌُ اؾٛاْب االداز١ٜ ٚاغياي١ٝ 
بصٛز٠ ٚاضش١ عٝح اصبشت هلا َٝصاْٝتٗا اـاص١ اغيطتك١ً ؾ٢ نٌ َٔ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ ٚسه١َٛ اقًِٝ 

اال إ االدعا٤ ايعاّ الٜصاٍ ٖٓا ؾ٢ االقًِٝ ٜرتْض بري دٗتري ، ؾٗٛ ٜستبط َٔ سٝح االغساف ٚاغيساقب١ . نسدضتإ 
.   بٛشٜس ايعدٍ َٚٔ سٝح ايتعٝري ٚايرتؾٝع ٚايرتق١ٝ سيذًظ ايكطا٤ 

ؾشل .         اال اْ٘ بصٛز٠ عا١َ ؾإ االدعا٤ ايعاّ ضيازع َٗاَ٘ بصٛز٠ َطتك١ً الضًطإ عًٝ٘ يػري ايكإْٛ 
االغساف ٚايسقاب١ ٚإ اعط٢ يٛشٜس ايعدٍ اصيا يه٢ ٜؤد٣ ٖرا اؾٗاش اعُاي٘ عٔ طسٜل اعطا٥٘ بصٛز٠ َٓع١ُ 

ٚال ٜعط٢ ايكإْٛ ي٘ سل ايتدخٌ ؾ٢ صُِٝ اعُاٍ اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ ، بإ . ٚاْطٝاب١ٝ دٕٚ اُٖاٍ اٚ تكصري 
   2.  ٜأَس عطًٛا َا بادسا٤ عٌُ ؾٝ٘ كايؿ١ يًكإْٛ نإٔ ٜأَسٙ بايتد٢ً عٔ دع٣ٛ اقاَٗا اَاّ ايكطا٤ َجاًل 

ايتهاٌَ ايٛسد٣ٚ ٚ عدّ ايتذص١٥    /   اـاص١ٝ ايجا١ْٝ 
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 ٌغٕخ 18 فٝ اٌذٌٚخ اٌّشوض٠خ ، وّب طذسفٝ ال١ٍُ وشدعزبْ لبْٔٛ ٍِحك لبْٔٛ االدػبء اٌؼبَ ثشلُ 2006 ٌغٕخ 10ـ ػذي اٌمبْٔٛ ثّٛجت لبْٔٛ سلُ  

2007 .  
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  .31ص . 1988ِشوض اٌجحٛس اٌمب١ٔٛٔخ ـجغذاد  (غغبْ ج١ًّ اٌٛعٛاعٝ )ـ االدػبء اٌؼبَ ـ رأ١ٌف  



      يكد ٚدد االدعا٤ ايعاّ يهٞ ٜٓٛب عٔ اجملتُع يًُطايب١ عكٛق٘ دسا٤ االعتدا٤ات اٚاالْتٗانات ايت٢ تكع عًٝ٘ 
٢ٖٚ ١٦ٖٝ ذات اختصاص ٚسد٣ٚ غري ػص٢٦ٜ بري اعطا٥ٗا ،  باعتباز إ طيٝع اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ  ْٛاب عٔ . 

هلرا ؾإ قٝاّ اٚ سًٍٛ اسد . ز٥ٝظ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ادا٤ َٗاَِٗ ٚ اعُاهلِ ؾ٢ ا١ٜ دا٥س٠ اٚ قه١ُ ٜٓتطبٕٛ ايٝٗا 
اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ قٌ عطٛ آخس ؾ٢ َتابع١ دع٣ٛ َع١ٓٝ ٜعترب ادسا٤ًً صشٝشًا ، اذا ؾٛض غؿًٜٛا   َٔ ايس٥ٝظ 

اال إ ذيو َكٝد باالختصاص اغيها٢ْ يًدا٥س٠ اٚ احمله١ُ ايت٢ ٜٓتطب ايٝٗا ايعطٛ ، ؾال . اغيباغس اٚ َٔ اقدَِٗ 
الٕ ذيو . جيٛش َجاًل إ حيٌ عطٛ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ايطًُٝا١ْٝ قٌ عطٛ االدعا٤ ايعاّ ؼي ازبٌٝ الدا٤ عًُ٘ 

اال إ ذيو الضيٓع َٔ ْكٌ ذيو ايعطٛ ازي ا١ٜ . ٜتعازض َع تٛشٜع االعُاٍ ٚ ٜؤد٣ ازي االزباى ٚايؿٛض٢ ؾ٢ ايعٌُ 
الٕ نٌ عطٛ ؾ٢ ١٦ٖٝ االدعا٤ ايعاّ ٜعترب ْا٥بًا ي١٦ًٝٗ . َد١ٜٓ اٚ قه١ُ اقتطت ايطسٚز٠ اٚ اغيصًش١ ايعا١َ ذيو

 1. االدتُاع١ٝ بسَتٗا 

        ٚؾ٢ َصس اثري قٝاّ عطٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ بايعٌُ خازز ْطام اختصاص٘ اغيها٢ْ سٝح زأ٣ ايبعض ببطالْ٘ 
، ؾ٢ سري ٜس٣ ايبعض اآلخس إ بطالْ٘ ْطب٢ ؾاذا شيطو ب٘ اسد اـصّٛ ٜعترب ادسا٤ًً باطاًل ٚإ مل ٜتُطو ب٘ 

ٖٚرا َا ْسدش٘ مٔ ، اال إ ذيو الٜٓؿ٢ اغيطا١ً٥ االداز١ٜ هلرا ايعطٛ . اسد ٜعترب ادسا٤ًً صشٝشًا ال َػٛب١ ؾٝ٘ 
  2. َٔ زؤضا٥٘ 

   ايتبع١ٝ ايتدزجي١ٝ/  اـاص١ٝ ايجايج١ 

    يكد ْعُت اسٛاٍ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ االْع١ُ اغيدتًؿ١ عطب ايتدزز ايتبع٢ ، ذيو الٕ طبٝع١ عٌُ االدعا٤ ايعاّ 
ضي٢ً ع٢ً ايعطٛ تٓؿٝر االٚاَس ايصادز٠ َٔ زؤضا٤ٙ ، اذا َا زأٚا إ قط١ٝ َع١ٓٝ ٜطتٛدب تكدِٜ ايػه٣ٛ بػأْٗا 

ٚإ مل ضيتجٌ عطٛ االدعا٤ ايعاّ يتًو . اَاّ ايكطا٤ ، اٚ إ قط١ٝ َع١ٓٝ اخس٣ انجس ا١ُٖٝ َٔ بك١ٝ ايكطاٜا 
. االٚاَس ؾاْ٘ ٜتعسض يًُطا١ً٥ االداز١ٜ 

     اال اْ٘ َٔ ايٓاس١ٝ اغيٛضٛع١ٝ ؾإ عطٛ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ا١ٜ قط١ٝ عسضت اَاّ احمله١ُ  سس شياًَا ؾ٢ 
 ٚع٢ً 3. طًبات٘ ٚتدخالت٘ ، ٖٚٛ سس ؾ٢ اثاز٠ ا١ٜ َالسع١ بػإٔ ايكط١ٝ اغيعسٚض١ الضًطإ عًٝ٘ يػري ايكإْٛ 

:   َٔ قإْٛ االدعا٤ ايعاّ َا ٢ًٜ 38ٖرا ؾكد دا٤ت ؾ٢ اغياد٠ 

ٜستبط َٔ ايٓاس١ٝ االداز١ٜ ْٛاب اغيدعري ايعاَري بسؤضا٥ِٗ اغيباغسٜٔ َٔ اغيدعري ايعاَري اغيٛدٛدٜٔ /  اٚاًل 
ؾ٢ َسانص احملاؾعات ٜٚستبط اغيدعٕٛ ايعإَٛ ؾ٢ َسانص احملاؾعات بسؤضا٥ِٗ اغيباغسٜٔ َٔ اغيدعري ايعاَري 

.  يًُٓاطل االضت٦ٓاؾ١ٝ 
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  .36ص .1988ثغذاد .ِشوض اٌجحٛس اٌمب١ٔٛٔخ  (غغبْ ج١ًّ اٌٛعٛاعٝ )ـ  االدػبء اٌؼبَ ـ رأ١ٌف  
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ث١ذ  (ضبسٜ خ١ًٍ ِحّٛد  )ٚاٌذوزٛس  (ػجذ اال١ِش اٌؼى١ٍٝ )ـ إٌظبَ اٌمبٔٛٔٝ ٌالدػبء اٌؼبَ فٝ اٌؼشاق ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ ـ رأ١ٌف االعزبر اٌّزّشط  
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3

 . اٌّؼذي 1979 ٌغٕخ 159ـ لبْٔٛ االدػبء اٌؼبَ سلُ  



 ٜستبط بس٥ٝظ االدعا٤ ايعاّ َباغس٠ ْا٥ب ايس٥ٝظ ٚاغيدعٕٛ ايعإَٛ اَاّ قه١ُ ايتُٝٝص ٚقه١ُ ايعٌُ /ثاًْٝا 
.  ايعًٝا ٚاغيٓاطل االضت٦ٓاؾ١ٝ ٚاغيؤضط١ ايعا١َ يالصالح االدتُاع٢ 

   عدّ اغيطؤٚي١ٝ/ اـاص١ٝ ايسابع١ 

       ؾ٢ نٌ االْع١ُ ايكا١ْْٝٛ اؿدٜج١ ؾا ٕ ا٣ َٛاطٔ َُٗا ناْت دزد١ ٚظٝؿت٘، اٚ َٛقع٘ االدتُاع٢ ؾاْ٘ 
اال آْا بصدد االخطا٤ . َعسض يًُطا١ً٥ ايكا١ْْٝٛ اذا اقدّ عُدًا ع٢ً ازتهاب ا١ٜ دسضي١ ٚتٛاؾست ؾٝٗا غسٚطٗا 

ٚاـطأ اغي٢ٓٗ َُٗا نإ دزدت٘ دطًُٝا اٚ غري . اغي١ٝٓٗ ايت٢ ٜكرتؾٗا عطٛ االدعا٤ ايعاّ عٓد ػيازض١ َٗاّ عًُ٘ 
دطِٝ ؾاْ٘ ال ضيهٔ تصٛزٙ عٓد اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ ٚال عٓد ايكطا٠ سٝح ضيهٔ تصشٝش٘ بطسم ايطعٔ اغيدتًؿ١ 

  .

         ٚبصٛز٠ عا١َ ؾإ ادسا٤ات اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ايعسام ٚؾ٢ اقًِٝ نٛزدضتإ التٓتر آثازقا١ْْٝٛ 
سٝح اْٗا تتٛقـ ع٢ً فسد تكدِٜ ايطًبات ٚاالضتؿطازات . َباغس٠ ع٢ً اطساف ايدع٣ٛ زغِ اُٖٝتٗا ايسقاب١ٝ 

ؾايكساز اؿاضِ اير٣ ٜٓتر آثازٙ اغيباغس٠ ع٢ً اطساف ايكط١ٝ . ٚايطعٕٛ ، ٢ٖٚ ع١ًُٝ زقاب١ٝ َباغس٠ ؾشطب 
االاْ٘ ٜؿرتض َكدًَا تٛؾس سطٔ اي١ٝٓ ٚضال١َ اغيٛقـ ؾ٢ ا٣ ادسا٤ ٜكّٛ بٗا . اٚايدع٣ٛ ٖٛ بٝد ايكطا٠ اْؿطِٗ 

ايكطا٠ اٚ االدعا٤ ايعاّ باعتباز اِْٗ األَجٌ ٚاالنؿأ يتشكٝل ايعداي١ ٚتطبٝل ايكإْٛ داخٌ ب١ٝٓ ايدٚي١ ، نُا 
اال اْ٘ ٜتِ اغيطا١ً٥ ايكا١ْْٝٛ سُٝٓا ٜجبت . ٜؿرتض إ تهٕٛ تًو االخطا٤ قد شيت دٕٚ قصد َٔ قبٌ ٖؤال٤ 

 اغيعدٍ ع٢ً َا ٢ًٜ 1969 يط١ٓ 83 َٔ قإْٛ اغيساؾعات اغيد١ْٝ زقِ 286ٚع٢ً ٖرا ؾكد ْصت اغياد٠ 1. ايعهظ 
ـ :

ـ    : يهٌ َٔ طسؾ٢ اـصّٛ إ ٜػهٛ ايكاض٢ اٚ ١٦ٖٝ احمله١ُ اٚ اسد قطاتٗا ؾ٢ االسٛاٍ ايتاي١ٝ 

اذا ٚقع َٔ اغيػهٛ َٓ٘ غؼ اٚ تديٝظ اٚ خطأ ٢َٓٗ دطِٝ عٓد قٝاَ٘ بأدا٤ ٚظٝؿت٘ سيا خيايـ اسهاّ  ـ 1   
ايكإْٛ اٚ بداؾع ايتشٝص اٚ بكصد االضسازباسد اـصّٛ ٜٚعترب َٔ ٖرا ايكبٌٝ بٛد٘ خاص تػٝري اقٛاٍ اـصّٛ 

.  اٚ ايػٗٛد اٚ اخؿا٤ ايطٓدات اٚ االٚزام ايصاؿ١ يالضتٓاد ايٝٗا ؾ٢ اؿهِ 

. اذا قبٌ اغيػهٛ َٓ٘ َٓؿع١ حملابا٠ اسد اـصّٛ  ـ 2  

. اذا اَتٓع ايكاض٢ عٔ اسكام اؿل ـ 3 

ًٜتصّ عطٛ االدعا٤ ايعاّ باحملاؾع١ ع٢ً نسا١َ  )ـ  : َٔ قإْٛ االدعا٤ ايعاّ  ع٢ً َا ٢ًٜ 39 ٚقد ْصت اغياد٠ 
 . (ٚظٝؿت٘ ٚاالبتعاد عٔ نٌ َا ٜبعح ايسٜب١ ؾ٢ اضتكاَت٘ 
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ث١ذ  (ضبسٜ خ١ًٍ ِحّٛد  )ٚاٌذوزٛس  (ػجذ اال١ِش اٌؼى١ٍٝ  )ـ إٌظبَ اٌمبٔٛٔٝ ٌالدػبء اٌؼبَ فٝ اٌؼشاق ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ ـ رأ١ٌف االعزبر اٌّزّشط  

  . 39اٌحىّخ ص 



   ايسدٚتٓش٢ اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ / اـاص١ٝ اـاَط١ 

        ْعسًا يًدٚز اـطري اير٣ ضيازض٘ اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ اعُاهلِ الْ٘ ضيظ سكٛم ايٓاع ٚسسٜاتِٗ ٚاير٣ 
الٜكٌ عٔ دٚز ايكطا٠ ؾ٢ ايكطاٜا اغيعسٚض١ ، ؾإ طيٝع ايطًبات ٚايتدخالت ايت٢ ٜبدٜٗا اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ 

. ايكطاٜا اغيدتًؿ١ تعترب قرت١َ ٜٚٓعس ايٝٗا اعطا٤ احمله١ُ بٓعس٠ تكِٜٛ داد ٚتكدٜس 

 ٚهلرا جيب إ تتطِ اعُاٍ اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ بايٓصا١ٖ ٚاؿٝاد ايتاّ ٚعدّ اغيٌٝ اٚ ايٓؿٛز أل٣ َٔ اطساف ايدع٣ٛ 
ٚقد اتؿكت ايتػسٜعات ٚآزا٤ ايؿكٗا٤ ع٢ً ٚدٛب زد . بطبب ايكساب١ اٚ ايصداق١ اٚ بطبب ايبػض اٚ ايعدا٠ٚ 

، اال إ تًو ايتػسٜعات ٚإ اتؿكت َبد٥ًٝا ع٢ً دٛاش زد اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ ، اال إ 2ايكاض٢ ؾ٢ ساالت َع١ٓٝ 
 3.بعطٗا مل ٜٓص صساس١ ع٢ً ذيو 

 

ـ    :  سٝح ٜٓص ع٢ً َا ٢ًٜ 67   ٚقد اخر قإْٛ االدعا٤ ايعاّ ايعساق٢ بٛدٛب ايسد يعطٛ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ اغياد٠ 

.    ـ  ٜسد عطٛ االدعا٤ ايعاّ سيا ٜسد ب٘ ايكاض٢ ٜٚكدّ طًب ايسد ازي ز٥ٝظ االدعا٤ ايعاّ يًبت ؾٝ٘ 1

 ـ ع٢ً عطٛ االدعا٤ ايعاّ اذا ؼكل ب٘ ضبب يًسد اٚ اضتػعس سسدًا إ ٜطًب ايتٓش٢ َٔ ز٥ٝط٘ ٚع٢ً ايس٥ٝظ 2
. إ ٜبت ؾ٢ ايطًب 

.   ـ  ٜعترب ايكساز ايصادز بػأ ٕ طًب ايسد اٚ ايتٓش٢ باتًا 3

 ٖٚٓاى ؾسم بري ايسد ٚايتٓش٢ ؾايسد ٜتِ بطًب َٔ قبٌ اطساف ايدع٣ٛ ، اَا ايتٓش٢ ؾاْ٘ ٜتِ بطًب َٔ قبٌ 
.   عطٛ االدعا٤ ايعاّ عٓد ؼكل ضبب يًسد اٚ غعٛزٙ باؿسز ؾ٢ دخٛي٘ يدع٣ٛ َع١ٓٝ يطبب َٔ االضباب 

 عدّ تكٝٝد االدعا٤ ايعاّ سيطايعات٘ ايطابك١/ اـاص١ٝ ايطادض١ 

      يهٕٛ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ا١ٜ دٚي١ ضيجٌ اهل١٦ٝ االدتُاع١ٝ ؾٗٛ عٓد دخٛي٘ ؾ٢ ا١ٜ دع٣ٛ اٚ قط١ٝ الٜعرب ابدًا 
هلرا ؾإ ي٘ فااًل ٚاضعًا يًشسن١ ٚي٘ اؿس١ٜ ايها١ًَ ؾ٢ ابدا٤ . عٔ َصاؿ٘ ايػدص١ٝ ٚاصيا اغيصًش١ ايعا١َ ؾشطب 

اآلزا٤ ٚاغيطايعات دٕٚ إ تتكٝد باغيطايعات اٚ ايطًبات ايت٢ ابداٖا ضابكًا اٚتتكٝد سيا اصدز َٔ قسازات ؾ٢ ايدٍٚ 
ايت٢ تأخر بٓعاّ ايٓٝاب١ ايعا١َ ، نإٔ ٜطًب بايطري ؾ٢ اغيًـ اؾصا٢٥ بعد إ طًب ضابكًا غًك٘ جملٗٛي١ٝ اؾٓا٠ 

َجالًً ٖٚٛ الٜكـ ضد اغيتِٗ اٚ ايطسف اير٣ ٜكدّ ضدٙ طًب اٚادسا٤ َا ع٢ً ٚتري٠ ثابت١ اٚ َتصاعد٠ ، بٌ إ 
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 .  اٌّزؼٍمخ ثشد ٚرٕحٝ اٌمضبح 1969 ٌغٕخ 83 ِٓ لبْٔٛ اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ سلُ 96 اٌٝ 91ـ أظش اٌّٛاد ِٓ  
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  .46ص (. . .  إٌظبَ اٌمبٔٛٔٝ ٌالدػبء اٌؼبَ  )ـ اٌّظذس اػالٖ  



اهلدف َٔ ٚدٛد االدعا٤ ايعاّ ٚسس١ٜ سسنت٘ يتشكٝل ذيو اهلدف ٜكتط٢ َٔ إ  ٜكدّ طًبات غيصًش١ ٖؤال٤ 
 .اْؿطِٗ نإٔ ٜطًب ايربا٠٤ اٚ ؽؿٝـ ايعكٛب١ اذا اقتطت اؿاي١ ذيو 

 

ٚاالدعا٤ ايعاّ بتًو ايطبٝع١ ٖٚرٙ .        إ طيٝع اـصا٥ص آْؿ١ ايرنس الضيًهٗا اـصّٛ ؾ٢ ا١ٜ دع٣ٛ 
اـصا٥ص ابعد َا ٜهٕٛ خصًُا أل٣ َٔ اطساف ايدع٣ٛ ٚاصيا ٜٗدف ازي ايتطبٝل ايطًِٝ يًكإْٛ ، ٚألدٌ إ ػس٣ 

                                                                                                      1. ايعداي١ غيسضاٖا ؾ٢ فساٖا ايطبٝع٢ طبكًا غيا ٜسٜدٙ زٚح ايكإْٛ 

 

         ـ ايتشس٣ عٔ اجياد اـص١َٛ عٓد االدعا٤ ايعاّ:ايؿصٌ ايجا٢ْ 

  ـ ايدعا٣ٚ ايت٢ حيطس ؾٝٗا االدعا٤ ايعاّ:اغيبشح االٍٚ 

         ألدٌ ايتشس٣ عُا اذا تٛدد اـص١َٛ عٓد االدعا٤ ايعاّ ، البد َٔ َعسؾ١ َٗاَ٘ ؾ٢ ايدعا٣ٚ اغيدتًؿ١ 
َٚٔ خالٍ عسض ذيو .  اغيسؾٛع١ اَاّ ايكطا٤ ٚايت٢ اٚدب ايكإْٛ ع٢ً االدعا٤ ايعاّ اٚ اداش ي٘ باؿطٛز ؾٝٗا 

ٚألدٌ ذيو البد َٔ تكطِٝ تًو ايدعا٣ٚ ازي .ضٝهتػـ ظال٤ خص١َٝٛ االدعا٤ ايعاّ الطساف ايدع٣ٛ َٔ عدَٗا 
. ٚضٓؿسد يهٌ َٓٗا َطًبًا خاصًا . ايدعا٣ٚ اؾصا١ٝ٥ ٚايدعا٣ٚ اغيد١ْٝ 

 ـ ايدعا٣ٚاؾصا١ٝ٥ : اغيطًب االٍٚ 

ٖدؾ٘ َساقب١ اغيػسٚع١ٝ ،ٚايتطبٝل ايطًِٝ .       إ يالدعا٤ ايعاّ دٚز غاخص يًعٝإ ؾ٢ ايدعا٣ٚ اؾصا١ٝ٥ 
ٖٚرا ايدٚز بازش َٓر بدا١ٜ ؼسٜو ايدع٣ٛ ، ضٛا٤ سسنٗا بٓؿط٘ اٚ سسنت . يًكٛاْري ؾ٢ ايكطاٜا اغيدتًؿ١ 

ـ  :ايدع٣ٛ َٔ د١ٗ اخس٣ ؾ٢ نٌ َسس١ً َٔ َساسٌ ايتشكٝل ثِ احملان١ُ ثِ تٓؿٝر االسهاّ ٚنُا ٢ًٜ 

 ـ دٚز االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ َسس١ً ايتشكٝل : ايؿسع االٍٚ 

الْٗا َسس١ً يًتشس٣ ٚطيع االدي١ .       إ َسس١ً ايتشكٝل تعترب َٔ انجس اغيساسٌ ا١ُٖٝ ؾ٢ ايدعا٣ٚ اؾصا١ٝ٥ 
هلرا ٜتطًب ايدق١ الدٌ عدّ اؿام األذ٣ . الدٌ ايتٛصٌ ازي ١ٜٖٛ اؾٓا٠ اؿكٝكٝري ٚتكدضيِٗ ازي احملان١ُ 

ٚسيا إ . عسٜات اغيٛاطٓري األبسٜا٤ ٚاالضساز سيُتًهاتِٗ ، ٚايطسع١ الدٌ عدّ اْؿالت اؾٓا٠ َٔ قبط١ ايعداي١ 
اؾسضي١ ٢ٖ اعتدا٤ ع٢ً أَ اجملتُع ٚزاست٘ ، ٢ٖٚ َسض ٜدب ؾ٢ اٚصاي٘ البد َٔ ايتصد٣ هلا عصّ َٚعاؾتٗا 

 .   عه١ُ 
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   ٚاجملتُع سيذُٛع٘ ٜػٌُ طيٝع االؾساد ايرٜٔ ٜػهًْٛ٘ ، ٚباالضاؾ١ ازي ذيو ضيهٔ إ تًشل اؾسضي١ ضسزًا 
غدصًٝا َباغسًا َادًٜا اٚ َعًٜٓٛا بؿسٍد َعري َٔ اؾساد اجملتُع ايرٜٔ ٜعتربِٖ ايكإْٛ اـصّٛ يًُعتد٣ اٚ اؾا٢ْ 

ٚ ضيهٔ ايتٓاشٍ عٓ٘ ؾ٢ ا١ٜ َسس١ً َٔ َساسٌ ايدع٣ٛ اذا نإ  (اغيد٢ْ ) ٚاير٣ ٜط٢ُ باؿل ايػدص٢ اٚ 1.
.     ايػدص َتُتعًا باال١ًٖٝ ايالش١َ هلا 

        اَا ايطسز اير٣ ٜصٝب اجملتُع ؾاْ٘ ٜعترب سكًا عاًَا الضيهٔ ايتٓاشٍ عٓ٘،  باعتبازٙ اعتدا٤ ع٢ً ايكِٝ 
.   ٚاغيؿاِٖٝ ٚاغيجٌ ايعًٝا َٚصاحل طيٝع االؾساد اقٜٛا٤ ٚضعؿا٤ ، بايػري ٚقاصسٜٔ ٚايرٜٔ ضيجًِٗ ١٦ٖٝ االدعا٤ ايعاّ 

ـ :هلرا ؾإ ١َُٗ االدعا٤ ايعاّ نبري٠ ددًا ؾ٢ َسس١ً ايتشكٝل سددٖا قإْٛ االدعا٤ ايعاّ ، ٚضيهٔ اطياهلا سيا ٢ًٜ

 

  اقا١َ ايدع٣ٛ باؿل ايعاّ اذا مل ٜطًب ايكإْٛ يتشسٜهٗا غه٣ٛ اٚ اؿصٍٛ ع٢ً اذٕ َٔ َسدع كتص /  اٚاًل 
سٝح ضيهٔ زؾع تًو ايدعا٣ٚ ع٢ً ا٣ غدص َٔ ػيج٢ً اؿه١َٛ اٚ زؤضا٤ االدازات اٚايدٚا٥س اغيدتًؿ١ اٚ ا٣ . 

َؤظـ َُٗا نإ عٓٛاْ٘ داخٌ ٖٝه١ًٝ ادازات ايدٚي١ عٓدَا ٜتٛؾس يد٣ االدعا٤ ايعاّ ادي١ ناؾ١ٝ اٚ َكٓع١ يتٛزط 
.   ٖؤال٤ باالختالع اٚ ايؿطاد االداز٣

ايكٝاّ باغيساقب١ ع٢ً طيبع اعُاٍ ايتشس٣ ٚطيع االدي١ ايت٢ ٜكّٛ بٗا احملككٕٛ ٚاعطا٤ ايطبط ايكطا٢٥ /  ثاًْٝا 
.  ٚاالغساف ع٢ً اعُاهلِ ، الدٌ االضساع بالاش االٚزام ايتشكٝك١ٝ ٚتٓؿٝر قسازات قاض٢ ايتشكٝل 

تكدِٜ ايطًبات بػإٔ تًو االٚزام عطب َتطًبات نٌ قط١ٝ ، ٚقد اٚدب ايكإْٛ ع٢ً قاض٢ /   ثايجًا 
ٚإ ٜكّٛ باطالع عطٛ االدعا٤ ايعاّ بايكسازات . ايتشكٝل ايبت بتًو ايطًبات خالٍ َد٠ التتذاٚش عٔ ثالث١ اٜاّ  

.   ايت٢ ٜصدزٖا خالٍ تًو اغيد٠  

يعطٛ االدعا٤ ايعاّ صالس١ٝ قاض٢ ايتشكٝل ؼي َهإ اؿادخ عٓد غٝاب٘ اال اْ٘ عطٛزٙ تصٍٚ عٓ٘ تًو /  زابعًا 
.  ايصؿ١ اذا مل ٜطًب َٓ٘ االضتُساز سيا بدأ ايكٝاّ ب٘ بصٛز٠ ن١ًٝ اٚ دص١ٝ٥ ٚذيو عطب االختصاص يهٌ َُٓٗا 
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 اٚدب ايكإْٛ ع٢ً االدعا٤ ايعاّ ابدا٤ ايسأ٣ قبٌ صدٚز ايكسازات ؾ٢ اسٛاٍ ْكٌ ايدع٣ٛ َٔ قه١ُ /خاَطًا   
ازي اخس٣ ، اٚ عٓد ازغاّ اغيتِٗ اٚ اجمل٢ٓ عًٝ٘ ألخر تصٜٛسٙ اٚ بص١ُ اصابع٘ اٚ ايتُهري َٔ ايهػـ ع٢ً دطُ٘ 

اٚ اخر قًٌٝ َٔ دَ٘ اٚ اظاؾسٙ اٚ غري ذيو اذا نإ ذيو ي٘ اؾاد٠ ؾ٢ ايتشكٝل ٚنريو اٚدب ايكإْٛ عًٝ٘ ابدا٤ 
ٍٍ َٓكٍٛ  ايسأ٣ قبٌ صدٚز ايكساز اٜطًا عٓد سذص اَٛاٍ اغيتِٗ ؾ٢ ساي١ ٖسٚب٘ ، اٚقٝاَ٘ بازتهاب دٓا١ٜ ع٢ً َا

 .                 اٚغري َٓكٍٛ 

نُا اٚدب ايكإْٛ ع٢ً عطٛاالدعا٤ ايعاّ اؿطٛز عٓد ادسا٤ ايتشكٝل ؾ٢ دٓا١ٜ اٚ دٓش١ ، / ضادضًا     
ٚاٚدب ؾ٢ ايٛقت ذات٘ ع٢ً قاض٢ ايتشكٝل دع٠ٛ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ذيو يه٢ ٜبد٣ اضتؿطازات٘ ٚطًبات٘ بػإٔ ذيو 

 .                                         ايتشكٝل 

ٚاٚدب ايكإْٛ ع٢ً االدعا٤ ايعاّ َتابع١ غها٣ِٚ اغيٛطٓري اغيكد١َ ايٝ٘ اٚ تًو ايت٢ اسًٝت ايٝ٘ َٔ / ضابعًا   
.   اؾٗات اغيدتص١ 

 ٜكّٛ االدعا٤ ايعاّ بتؿتٝؼ اغيٛاقـ ٚطيٝع اقطاّ دٚا٥س اصالح ايهباز ٚاالسداخ ع٢ً سٍد ضٛا٤ ٜٚكدّ /ثآًَا 
. بريو ايتكازٜس اـاص١ ايػٗس١ٜ ازي اؾٗات ذات ايعالق١ 

اٚدب ايكإْٛ ع٢ً طيٝع اؾٗات ايت٢ تتٛزي ايكٝاّ بايتشكٝل إ خيرب االدعا٤ ايعاّ ظُٝع اؾٓاٜات /  تاضعًا 
ٚاؾٓض َباغس٠ بعد إ ٜعًُٛا بريو نُا اٚدب ؾ٢ ايٛقت عٝٓ٘ ع٢ً طيٝع ايدٚا٥س ٚاغيؤضطات إ خيربٚا االدعا٤ 

.  ايعاّ عٓد سدٚخ اؾٓاٜات ٚاؾٓض ذات ايعالق١ باؿل ايعاّ 

 ٚيكد اٚدب ايكإْٛ ع٢ً طيٝع اؾٗات اغيدتص١ اال ايت٢ اضتجٓٝت بٓص خاص ٚايت٢ تكّٛ بتػهٌٝ /عاغسًا 
ايًذإ اٚ اهل٦ٝات اٚ اجملايظ ألدٌ ايتشكٝل اٚ احملان١ُ إ خيرب االدعا٤ ايعاّ قبٌ تػهٌٝ تًو ايًذإ ٚقبٌ َٛعد 

اغيساؾع١ سيد٠ التكٌ عٔ مثا١ْٝ اٜاّ ، ٚنُا اٚدب عًٝٗا إ تصٚد االدعا٤ ايعاّ بايكسازات ايت٢ تصدزٖا ؾ٢ ذيو 
 1. خالٍ َد٠ التصٜد عٔ عيط١ عػس ًَٜٛا َٔ تازٜذ ايصدٚز 

   ٜٚتطض َٔ نٌ ٖرا االضتعساض إ يالدعا٤ ايعاّ دٚز بازش َٚؤثس ؾ٢ طيٝع َساسٌ ايتشكٝل َٓر بداٜتٗا 
باالغساف ع٢ً اعُاٍ ايطبط ايكطا٢٥ ٚاحملككري ، َٚساقب١ قسازات قاض٢ ايتشكٝل الدٌ ايطعٔ ؾٝٗا سُٝٓا ٜساٖا 

.  كايؿ١ يًكإْٛ ٚازي آخس َا تصٌ ب٘ تًو االدسا٤ات ازي االساي١ اٚ ايػًل ؾ٢ ايكط١ٝ ايتشكٝك١ٝ 

     إ ٖرا ايدٚز اغيؤثس ؾ٢ ايصًب  االدسا٢٥ يًكط١ٝ ايتشكٝك١ٝ يالدعا٤ ايعاّ ٜٓؿ٢ بػد٠ خصَٛٝت٘ أل٣ َٔ 
ؾٗٛ دا٥ًُا َالشّ يًكط١ٝ َٚؿتؼ يًُٛاقـ ايت٢ جيس٣ ؾٝٗا سذص اٚ تٛقٝـ اغيتُٗري اٚ اغيػتب٘ . اطساف ايكط١ٝ 
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ٚست٢ تهٕٛ تًو اغيٛاقـ . بِٗ ست٢ الٜتِ تٛقٝؿِٗ اعتباطًا دٕٚ ضٍٓد قا٢ْْٛ اٚ دٕٚ قساٍز َٔ قاض٢ ايتشكٝل 
َال٥ًُا يًتٛقٝـ َٔ سٝح ايطع١ ٚاغيطتًصَات ايطسٚز١ٜ اؿٝات١ٝ ٚ ايتشٛط١ٝ يطال١َ اغيٛقٛؾري َٚٓعِٗ َٔ اهلسب 

 . 

 

       ٚيكد اعط٢ اغيػسع ؾ٢ نجري َٔ ايدٍٚ َٓٗا ؾسْطا َٚصس ٚاالزدٕ سل االغساف ٚايسقاب١ ع٢ً اعطا٤ ايطبط 
 الٕ اعطا٤ 1ايكطا٢٥ يالدعا٤ ايعاّ ٚاعطاٙ اجملاٍ ايٛاضع يًتأدٜبات ايطسٚز١ٜ بػإٔ ايعطٛ اغيتٛا٢ْ اٚ اغيكصس

ايطبط ايكطا٢٥ ِٖ اعٛإ ايطًط١ ايكطا١ٝ٥ ألدٌ إ تهٕٛ اعُاهلِ َٓطبط١ َع ايكإْٛ الٜؿطدٖا االُٖاٍ اٚ 
.  ايكصٛز ؾ٢ تٓؿٝر ٚادباتِٗ ايكا١ْْٝٛ اٚ االَتٓاع عٔ تٓؿٝر قسازات احملانِ 

      اَا َطؤٚي١ٝ االغساف ٚايسقاب١ ع٢ً اعطا٤ ايطبط ايكطا٢٥ َٔ قبٌ االدعا٤ ايعاّ  ؾ٢ ايعسام ؾاْٗا تهٕٛ 
باخباز ايس٥ٝظ االداز٣ ايتابع ي٘ َأَٛز ايطبط ايكطا٢٥ عٔ قصٛز ذيو ايعطٛ ؾ٢ َُٗت٘ ، يه٢ ٜتدر بػأْ٘ 

نُا اْ٘ باالضاؾ١ ازي ذيو ؾإ يالدعا٤ ايعاّ اؿل ؾ٢ اقا١َ ايدع٣ٛ بػإٔ اغيكصسٜٔ َٔ اعطا٤ . ادسا٤ات تأدٜب١ٝ 
ٚأز٣ َٔ ايطسٚز٣ ؾ٢ َعسض اؿدٜح عٔ دٚز االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ َسس١ً ايتشكٝل .  ايطبط ايكطا٢٥ اَاّ احملانِ 

إ اعسز ع٢ً قساز حمله١ُ شيٝٝص االؼاد١ٜ ٚاير٣ ٜتطض ؾٝ٘ ا١ُٖٝ سطٛز االدعا٤ ايعاّ عٓد قاض٢ ايتشكٝل عٓد 
اعرتاف اغيتِٗ اغيصدم َٔ قاض٢ ايتشكٝل  )قٝاَ٘ بأدسا٤ات ايتشكٝل يتعصٜص تًو االدسا٤ات ، سٝح دا٤ ؾٝ٘ 

عطٛز اغيدع٢ ايعاّ ٚاحملا٢َ اغيٓتدب ٚاغيعصش بايهػـ ع٢ً قٌ اؿادخ ٚاضتُاز٠ ايتػسٜض ٚتكسٜس االدي١ اؾٓا١ٝ٥ 
 ْٚعسًا ال١ُٖٝ ذيو 2 .(تهٕٛ االدي١ ناؾ١ٝ يًشهِ بايتذسِٜ ٚال ٜؤثس زدٛع اغيتِٗ عٔ اعرتاؾ٘ اَاّ احمله١ُ 

اؿطٛز ؾاْ٘ ٜؿرتض سيُجٌ االدعا٤ ايعاّ إ ٜهٕٛ دقٝكًا ٚنجري اغيالسع١ الغٓا٤ ادسا٤ات ايتشكٝل ٚاالؾادات 
سيالسعات٘ ٚاضتؿطازات٘ ألغٓا٤ ٚد١ٗ ْعس ايكطا٤ ، َٚٔ ثِ تكدِٜ ايطًبات اغيدتًؿ١ ٚايطعٕٛ إ تطًب ذيو ، 

 َٔ قإْٛ اصٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥ ايت٢ تٓص ع٢ً اْ٘ الجيٛش اضتعُاٍ ا١ٜ 127نُا أسبر إ ْطترنس ٖٓا اغياد٠ 
ٚض١ًٝ غري َػسٚع١ يًتأثري ع٢ً اغيتِٗ يًشصٍٛ ع٢ً أقسازٙ ، نأضا٠٤ اغيعا١ًَ ٚايتٗدٜد باالٜرا٤ ٚاالغسا٤ ٚايٛعد 

  3. ٚايٛعٝد ٚايتأثري ايٓؿط٢ ٚاضتعُاٍ اغيددزات ٚاغيطهسات ٚايعكاقريَجاًل 

 

 

 

 

                                                 
1

  .195 ٚ 174ص . 2010اٌغجؼخ االٌٚٝ . ػّبْ . داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ  (ػجذ اهلل ِبجذ اٌؼىب٠ٍخ  )ـ اٌٛج١ض فٝ اٌضجغ١خ اٌمضبئ١خ ـ اٌذوزٛس  
2

ٚإٌّشٛس فٝ اٌؼذد اٌخبِظ ػشش ٌٍٕششح  . 2010/ ١٘أح ػبِخ  / 215ـ : َ ٚثؼذد 2010 / 3 / 30ـ اٌمشاس اٌظبدس ِٓ ِحىّخ ر١١ّض االرحبد٠خ ثزأس٠خ  

 .اٌمضبئ١خ 
3

 . اٌّؼذي 1971 ٌغٕخ 23 ِٓ لبْٔٛ اطٛي اٌّحبوّبد اٌجضائ١خ اٌؼشالٝ سلُ 127ـ أظش ٔض اٌّبدح  



 

 

 

 ـ َٗاّ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ َسس١ً احملان١ُ:ايؿسع ايجا٢ْ 

سطٛز اٚدب٘  (بأضتجٓا٤ قه١ُ ايتُٝٝص)        إ سطٛز االدعا٤ ايعاّ عٓد احملان١ُ ؾ٢ طيٝع احملانِ اؾصا١ٝ٥ 
 1979 يط١ٓ 159ايكإْٛ سٝح ٜٓص صساس١ ؾ٢ ايؿكس٠ ايجا١ْٝ َٔ اغياد٠ ايتاضع١ َٔ قإْٛ االدعا٤ ايعاّ زقِ 

ٚقد .  1اغيعدٍ ع٢ً اْ٘ الٜٓعكد دًطات احملانِ اؾصا١ٝ٥ اال عطٛز عطٛ االدعا٤ ايعاّ اغيعري اٚ اغيٓطب اَاَٗا 
خٍٛ اغيػسع االدعا٤ ايعاّ صالسٝات نجري٠ خالٍ ادسا٤ات احملان١ُ ؾباالضاؾ١ ازي سك٘ باقا١َ ايدع٣ٛ ايعا١َ ؾ٢ 

اؾسا٥ِ ايت٢ ؼدخ ؾ٢ قاع١ احمله١ُ ٚإ تٛقؿت ذيو ع٢ً اقا١َ ايػه٣ٛ َٔ اجمل٢ٓ عًٝ٘ ، ؾإ ي٘ اؿل ؾ٢ 
َٓاقػ١ ايػٗٛد ٚاضتذٛاب اغيتِٗ ٚتكدِٜ طًبات٘ باالْتكاٍ ازي قٌ اؿادخ اٚ باالدا١ْ اٚ االؾساز اٚ عدّ اغيطؤٚي١ٝ 

.  اٚ ايربا٠٤ ٚغريٖا َٔ ايطًبات ايت٢ ٜساٖا ضسٚز١ٜ الشياّ َتطًبات نٌ قط١ٝ 

   نُا ٚاٚدب ايكإْٛ ع٢ً االدعا٤ ايعاّ سطٛزٙ اَاّ قانِ ايعٌُ ٚؾ١ٓ غؤٕٚ ايكطا٠ ٚاالدعا٤ ايعاّ ٚفًظ 
االْطباط ايعاّ ٚؾإ ايهُازى ٚايتدقٝل ؾ٢ ضسٜب١ ايدخٌ ، اٚ ا١ٜ ؾ١ٓ اٚ فًظ اٚ ١٦ٖٝ ذات طابع قطا٢٥ 

ٚعٓد عدّ سطٛز االدعا٤ايعاّ اَاّ تًو اؾٗات اغيرنٛز٠ ؾاْٗا تؿكد صش١ اْعكادٖا ٚبايتازي بطالٕ .دصا٢٥ 
ٚقد اٚدب ايكإْٛ ع٢ً تًو اؾٗات إ تطًع االدعا٤ ايعاّ . االدسا٤ت اٚ ايكسازات ايت٢ تتدر ؾ٢ ظٌ ذيو ايػٝاب

ٚاٚدب ايكإْٛ ع٢ً . بايكسازات ايت٢ تصدزٖا ؾ٢ ذيو خالٍ َد٠ التصٜد عٔ ثالث١ اٜاّ َٔ تازٜذ صدٚزٖا 
احملانِ اخباز االدعا٤ ايعاّ بكسازات ايكبض ٚايتٛقٝـ اٚ اطالم ايطساح بهؿاي١ اٚ بدْٚٗا عٓدَا تصدز تًو 

.  ايكسازات َٔ دٕٚ قان١ُ ٚخالٍ ؾرت٠ التصٜد عٔ ثالث١ اٜاّ 

    ٚتسضٌ ايدعا٣ٚ احملط١َٛ باؿهِ باالعداّ اٚ ايطذٔ اغيؤبد َٔ قبٌ قه١ُ اؾٓاٜات ازي ز٥اض١ االدعا٤ايعاّ 
نُا تسضٌ قه١ُ االسداخ دعا٣ٚ اؾٓاٜات احملط١َٛ ازي اغيدع٢ ايعاّ اَاّ قه١ُ ايتُٝٝص ٚتسضٌ طيٝع . َباغس٠ 

احملانِ اؾصا١ٝ٥ ايدعا٣ٚ ايت٢ ٜطعٔ ؾٝٗا اغيتِٗ اٚ اغيػته٢ اٚ اغيدع٢ باؿل اغيد٢ْ اٚ اغيطؤٍٚ َدًْٝا عٔ ؾعٌ 
ٚيالدعا٤ ايعاّ بعد نٌ ذيو سل ايطعٔ ٚؾل ايكإْٛ ؾ٢ . اغيتِٗ ازي اغيدع٢ ايعاّ اَاّ قه١ُ ايتُٝٝص َباغس٠ً

 2. ايكسازات ٚاالسهاّ ٚايتدابري ايصادز٠ َٔ احملانِ ٚ ايًذإ اؾصا١ٝ٥ اغيرنٛز٠ 

       إ ع١ً سطٛز االدعا٤ايعاّ بٗرا ايػهٌ ايٛدٛب٢ ؾ٢ َساؾعات احملانِ اؾصا١ٝ٥ ، اٚ اهل٦ٝات اٚايًذإ اٚ 
اجملايظ ايت٢ تتُٝص بايطابع اؾصا٢٥ ٖٛ ـطٛز٠ ايكسازات ايت٢ تصدز َٔ تًو اغيساؾعات ٚايت٢ شيظ سسٜات 
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  . 139ص . 2007اٌغجؼخ االٌٚٝ . ث١شٚد . ِٕشٛساد ص٠ٓ اٌحمٛل١خ  (ػبدي شّٛشٝ  )ضّبٔبد حمٛق اٌخظَٛ خالي اٌّحبوّخ اٌجضائ١خ ـ رأ١ٌف  
2

.  اٌّؼذي 1979 ٌغٕخ 159 اٌٛاسدح فٝ اٌفظً اٌضبٔٝ ِٓ اٌجبة اٌضبٔٝ ِٓ لبْٔٛ االدػبء اٌؼبَ سلُ 17 ٚ 16 15ٚ 12ٚ 11ٚ 10ٚ 9ٚـ أظش اٌّٛاد  

 .اٌخبص ثبٌّحبوّخ ٚاٌغؼٓ فٝ االحىبَ 



الدٌ إ ٜتابعٗا االدعا٤ ايعاّ باغيٓاقػ١ ٚايطًبات ٚايطعٕٛ ست٢ تهٕٛ تًو ايكسازات اضُٔ . اغيٛاطٓري ٚسكٛقِٗ 
.  ٚانجس َال١ُ٥ يًصٛاب ٚؼكٝكًا يًعداي١ 

       ٚسُٝٓا ْكٍٛ انجس َال١ُ٥ يًصٛاب ؾاْ٘ الٜٛدد ؾ٢ سهِ ايبػس قٛاْري اٚ اسهاّ عادي١ ١٦َ ؾ٢ اغي١٦، ٚاصيا 
ٖٚرا ايدٚز . اسهاّ ْطب١ٝ تال٥ِ ازي سٍد َا زٚح ايعصس ٚٚاقع نٌ قط١ٝ عطب ظسٚؾٗا اغيٛضٛع١ٝ ٚايرات١ٝ 

يالدعا٤ ايعاّ  ٜدسض ٖادظ ايبعض َٔ إ ٜهٕٛ االدعا٤ ايعاّ خصًُا ال١ٜ د١ٗ اٚطسف َٔ اطساف ايكط١ٝ 
اؾصا١ٝ٥ َُٗا ناْت دزد١ تًو ايكط١ٝ َٔ سٝح اؾطا١َ اٚ اـطٛز٠ ٚاصيا تطبٝل ايكإْٛ بايػهٌ اير٣ ٜبتػٝ٘ 

. زٚح ايتػسٜع 

 ـ َٗاّ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ َسس١ً تٓؿٝر االسهاّ:ايؿسع ايجايح 

        إ غيسس١ً تٓؿٝر االسهاّ اؾصا١ٝ٥ ا١ُٖٝ نبري٠ الْٗا اؿص١ًٝ ايٓٗا١ٝ٥ يالدسا٤ات ايكطا١ٝ٥ ٚايت٢ ٜسٜدٖا 
ٍٕ ٚاسد إ تهٕٛ تًو االسهاّ َتٓاضب١ ازي سد نبري َع دطا١َ اؾسضي١ ايت٢ اسدثٗا اؾا٢ْ  اغيػسع ٚايكطا٤ ؾ٢ آ

ٚإ تهٕٛ ظسٚف تٓؿٝر االسهاّ ايطايب١ يًشس١ٜ بعٝد٠ عٔ ايكط٠ٛ  اٚ ايتٓهٌٝ باحملهَٛري . اٚ ايػدص احملهّٛ 
ٚالدٌ إ تٓؿر ايكٛاْري ايت٢ تٓعِ تٓؿٝر االسهاّ عراؾريٖا ؾكد اعطت . َٔ سٝح داْبٝٗا ايٓؿط٢ ٚاؾطدٟ  

طيٝع ايتػسٜعات ايدٚز ايسقاب٢ ايهبري ٚايٓاؾر ؾ٢ صُِٝ ايع١ًُٝ ايتٓؿٝر١ٜ يالدعا٤ ايعاّ ، يطُإ ضال١َ ايتٓؿٝر 
ٚالدٌ اصالح احملهّٛ عًِٝٗ ٚعٛدتِٗ ازي نٓـ اجملتُع بعد اْتٗا٤ َد٠ قهَٛٝتِٗ ْادَري ٚغاعسٜٔ باغيطؤٚي١ٝ 

ال إ خيسدٛا ِٖٚ ساًَري ؾ٢ قساز٠ اْؿطِٗ اؿكد ٚايهسا١ٖٝ . االخالق١ٝ ٚايٛددا١ْٝ ػاٙ فتُعِٗ االْطا٢ْ 
ؾٝدسدٛا ِٖٚ َصُُري اٚ ٜتُٓٛا ع٢ً االقٌ االْتكاّ . َٔ دسا٤ االدسا٤ات ايعاغي١ ايت٢ تعسضٛا هلا عٓد ايتٓؿٝر 

.  َٔ ادٗص٠ اؿهِ 

       ٚهلرا ؾكد ْص قإْٛ االدعا٤ ايعاّ بٛدٛب تصٜٚد االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ اغيؤضط١ ايعا١َ يالصالح االدتُاع٢ 
بٓطد١ َٔ قساز٣ االدا١ْ ٚاؿهِ اٚا٣ قساز آخس تصدزٙ احمله١ُ بػإٔ ايعكٛبات اٚ ايتدابري ايطايب١ يًشس١ٜ َع 

ٚع٢ً طيٝع ايدٚا٥س االصالس١ٝ يًهباز ٚاالسداخ إ خيربٚا االدعا٤ ايعاّ ؼسٜسًٜا بعد . َرنس٠ ايطذٔ اٚ اؿذص 
َٚٔ خالٍ . اْتٗا٤ تٓؿٝر ايعكٛبات اٚ ايتدابري عل احملهّٛ عًِٝٗ نُا ٚاٚدب ع٢ً االدعا٤ ايعاّ َتابع١ ذيو 

. ايتٓؿٝر ٚؾ٢ اسٛاٍ تكدِٜ طًبات ايصؿض ازي قه١ُ اغيٛضٛع تكّٛ احمله١ُ باضتطالع زأ٣ االدعا٤ ايعاّ 

       نُا ٜٚؤخر زأ٣ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ طًبات االؾساز ايػسط٢ يطُإ صش١ االؾساز َٚساقب١ َد٣ تٓؿٝر ايػسٚط  
ٚعٓد ايػا٤ قساز االؾساز َٔ قبٌ احمله١ُ عًٝٗا إ تطتُع . اٚ االيتصاَات ايت٢ ؾسضت احمله١ُ ع٢ً احملهّٛ عًِٝٗ 

ازي َطايع١ االدعا٤ ايعاّ عٓدَا خيايـ اغيؿسز عٓ٘ غسطًٝا غسٚط َٚتطًبات االؾساز ، اٚ بطبب صدٚز سهِ عًٝ٘ 
.  بعكٛب١ ضايب١ يًشس١ٜ 

  ٚاغيدع٢ ايعاّ ؾ٢ اغيؤضط١ ايعا١َ يالصالح االدتُاع٢ ٜعترب عطًٛا ؾ٢ ١٦ٖٝ تٓؿٝر اسهاّ االعداّ ٚعًٝ٘ اؿطٛز 
ٚاذا ناْت احملهّٛ عًٝٗا باالعداّ ساَاًل ع٢ً اغيؤضط١ االصالس١ٝ . عٓد تٓؿٝر ذيو اٚ ٜٓٝب عٓ٘ اسد ْٛاب٘ 



َؿاؼ١ دا٥س٠ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ اغيؤضط١ يٝكدّ َطايعت٘ بريو ازي ز٥ٝظ االدعا٤ ايعاّ َٚٓ٘ ٜكدّ ازي ٚشٜس ايعدٍ 
  1. يٝعسض زأٜ٘ ؾ٢ تأدٌٝ ايتٓؿٝر اٚ تبدًٜ٘ ٚؾل َا ٜٓص عًٝ٘ ايكإْٛ 

           ٚعٓد ايتٓؿٝر ٚبعد إ ٜصبض قساز اؿهِ ْٗا٥ًٝا قد ٜصدز قإْٛ ظعٌ ايؿعٌ اٚ االَتٓاع ٚاغيعاقب َٔ 
ادً٘ اغيدإ َباسًا غري َعاقب عًٝ٘ هلرا ؾكد اعط٢ ايكإْٛ اؿل يالدعا٤ ايعاّ باالضاؾ١ ازي احملهّٛ عًٝ٘ إ ٜطًب 

اَا اذا دا٤ ايكإْٛ اؾدٜد كؿؿًا يًعكٛب١ اداش ايكإْٛ يًُشه١ُ . ٚقـ تٓؿٝر ذيو اؿهِ ٚاْٗا٤ آثازٙ اؾصا١ٝ٥ 
.  2اعاد٠ ايٓعس ؾ٢ ايكط١ٝ ٚؾل ايكإْٛ اؾدٜد ٚاٜطًا بٓا٤ًً ع٢ً طًب َٔ احملهّٛ عًٝ٘ اٚ االدعا٤ ايعاّ 

 

  ٚعٓدَا تكسز قه١ُ االسداخ بٛضع اؿدخ اؾاْض ؼت َساقب١ ايطًٛى اٚدب ايكإْٛ ع٢ً َساقب ايطًٛى إ 
ٜكدّ ازي قه١ُ االسداخ ٚازي عطٛ االدعا٤ ايعاّ تكسٜسًا غٗسًٜا ٜبري ؾٝ٘ َكرتسات٘ َٚد٣ تأثري قساز اغيساقب١ 

ٚيالدعا٤ ايعاّ بعد إ ٜطًع ع٢ً َطُٕٛ ايتكسٜس َٔ َساقب . عًٝ٘ ٚإ ٜبري نريو ساي١ اؿدخ ايطًٛن١ٝ 
 1. ايطًٛى إ ٜكدّ َكرتسات٘ ازي قه١ُ االسداخ الدٌ تػٝري طسٜك١ اغيساقب١ اٚ غسٚطٗا 

       ٚنٌ ٖرٙ االعُاٍ اـاص١ باالدعا٤ ايعاّ ؾ٢ َسس١ً تٓؿٝر االسهاّ اؾصا١ٝ٥ ٚؾ٢ طيٝع اعُاهلا ايٛظٝؿ١ٝ 
. االخس٣ ٜٓؿ٢ دٕٚ َٛازب١ ؼ٢ً االدعا٤ ايعاّ بايطبع اـص٢َٛ أل٣ َٔ االطساف ؾ٢ ايكطاٜا اغيدتًؿ١ 
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 .اٌخبص ثزٕف١ز االحىبَ .  اٌّؼذي 1979 ٌغٕخ 159ـ أظش اٌفظً اٌضبٌش ِٓ اٌجبة اٌضبٔٝ ِٓ لبْٔٛ االدػبء اٌؼبَ سلُ  
2

 . اٌّؼذي 1969 ٌغٕخ 111ـ أظش اٌّبدح اٌضب١ٔخ ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٝ سلُ  
1

 . اٌّؼذي 1983 ٌغٕخ 76 ِٓ لبْٔٛ سػب٠خ االحذاس سلُ 94ـ أظش اٌّبدح  



 

 ـ ايدع٣ٛ اغيد١ْٝ:اغيطًب ايجا٢ْ 

          ال ٜكتصس سطٛز االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ايدعا٣ٚ اؾصا١ٝ٥ ؾشطب بٌ يالدعا٤ ايعاّ اؿطٛز ؾ٢ ايدعا٣ٚ اغيد١ْٝ 
اٜطًا ، تًو ايدعا٣ٚ ايت٢ تهٕٛ ايدٚي١ طسؾًا ؾٝٗا ، اٚ تًو ايت٢ تتعًل باالضس٠ اٚ االغداص ايكاصسٜٔ داخٌ 

.   اجملتُع ٚع٢ً ايٓشٛ اير٣ ْؿصً٘ ؾ٢ ايؿسعري اآلتٝري 

      ـ ايدعا٣ٚ اغيتعًك١ بايدٚي١:ايؿسع االٍٚ   

          يالدعا٤ ايعاّ اؿطٛز ؾ٢ طيٝع ايدعا٣ٚ ايت٢ تهٕٛ ايدٚي١ طسؾًا ؾٝٗا اٚ تًو ايت٢ تتعًل عكٛم َد١ْٝ 
باعتباز إ تًو ايدعا٣ٚ طيٝعٗا تتعًل باؿل ايعاّ ٚاغيصًش١ ايعا١َ ايت٢ . 1ْاغ١٦ يًدٚي١ عٔ دعا٣ٚ دصا١ٝ٥ 

.     تػٌُ طيٝع اغيٛاطٓري بهاؾ١ ايٛاِْٗ ٚاغهاهلِ داخٌ ب١ٝٓ ايدٚي١ اٚ اجملتُع 

   ؾشطٛز االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ دًطات تًو احملانِ ضسٚز٣ ضٛا٤ اقُٝت تًو ايدعا٣ٚ َٔ ػيج٢ً ادازات ايدٚي١ 
اغيتُتعري بايػدص١ٝ اغيع١ٜٛٓ اضاؾ١ً يٛظٝؿتِٗ نايٛشازات اٚاحملاؾعات اٚايبًدٜات ٚغريٖا ع٢ً االغداص ايطبٝعٝري 

اٚ عٓد ايعهظ عٓد قٝاّ ٖؤال٤ . اٚ اغيعٜٓٛري عٓد قٝاَِٗ باالضساز اٚ ايتذاٚش ع٢ً اَٛاٍ ايدٚي١ اٚ ػيتًهاتٗا 
بسؾع ايدعا٣ٚ ع٢ً ايطسف اؿه٢َٛ إ قاّ ٖرا ايطسف باالضساز سيصًش١ اغيٛاطٔ ْتٝذ١ ْػاطات٘ ٚخدَات٘ 

ٚاٚدب ايكإْٛ ع٢ً احملانِ ايت٢ تٓعس ؾ٢ تًو ايكطاٜا إ ؽرب االدعا٤ ايعاّ قبٌ ْعسٖا ؾٝٗا بجالث١ . اغيتٓٛع١ 
.  اٜاّ نشد اد٢ْ ٚإ تصٚد االدعا٤ ايعاّ بصٛز٠ َٔ عسٜط١ ايدع٣ٛ َٚطتٓداتٗا 

        اال إ ايكإْٛ ؾ٢ ايٛقت اير٣ اٚدب ع٢ً احملانِ اخباز االدعا٤ ايعاّ بتًو ايدعا٣ٚ نُا ذنس ، مل ٜٛدب 
بعد إ . ع٢ً االدعا٤ ايعاّ اؿطٛز بٌ اداش ي٘ اؿطٛز عطب قٓاع١ ػيج٢ً االدعا٤ با١ُٖٝ ايكط١ٝ ٚفسٜاتٗا 

اال اْ٘ نإ َٔ االؾطٌ إ . ٜتطض هلِ ذيو عٓد اطالعِٗ ع٢ً ايكط١ٝ ؾ٢ ض٤ٛ عسٜط١ ايدع٣ٛ َٚطتُطهاتٗا 
. ٜهٕٛ سطٛز االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ تًو ايكطاٜا ٚدٛبًٝا ال دٛاشًٜا اض٠ٛ بايدعا٣ٚ اؾصا١ٝ٥ أل١ُٖٝ تًو ايدعا٣ٚ 

   َٚٔ خالٍ ٖرا ايعسض اغيٛدص ، ٜتطض إ سطٛز االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ايدعا٣ٚ اؿه١َٝٛ ٖٛ الدٌ اغيٛاش١ْ 
َََََٚشعًٝ٘ ازي سدٙ ايطبٝع٢ عٓد  اؿكٝك١ٝ عٓد تعازض اغيصًش١ ايعا١َ َع اغيصًش١ اـاص١ ٚزدشإ نؿ١ اغيتذا

ٚبٗرا ٜتطض عدّ . بػ١ٝ صدٚز قساز صا٥ب ؾ٢ ايكط١ٝ اغيعسٚض١ ٚنًٗا عٔ طسٜل اغيداخالت ٚايطعٕٛ . اغيٛاش١ْ 
    2. خص١َٛ االدعا٤ ايعاّ يهال طسؾ٢ ايكط١ٝ ضٛا٤ اناْٛا ػيجًري يًشه١َٛ اٚ اغداصًا عادٜري 

 
                                                 

1
 .  اٌّؼذي 1979 ٌغجخ 159 ِٓ لبْٔٛ االدػبء اٌؼبَ سلُ 14ـ أظش اٌّبدح  
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  .110ص . 1988ثغذاد . ِشوض اٌجحٛس اٌمب١ٔٛٔخ  (غغبْ ج١ًّ اٌٛعٛاعٝ  )ـ االدػبء اٌؼبَ ـ رأ١ٌف  



                                

                

  ـ  ايدعا٣ٚ اغيتعًك١ باالضس٠ ٚايكاصسٜٔ:ايؿسع ايجا٢ْ 

ايعدّ  )         َٔ خالٍ سطٛز االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ايدعا٣ٚ اغيتعًك١ باالضس٠ ٚايكاصسٜٔ ٜعٗس انجس ايدٚز اؿٝاد٣ 
ٌٍ َطًل ٚد٢ً دٕٚ زٍٜب اٚ فادي١ ض٣ٛ ايتطبٝل ايطًِٝ يًكإْٛ دٕٚ  (اـص٢ُ  ي٘ أل٣ َٔ اطساف ايدع٣ٛ بػه

ذيو الٕ اطساف ايدع٣ٛ ؾ٢ ايدعا٣ٚ اغيتعًك١ باألضس٠ ٚايكاصسٜٔ ِٖ اغداص طبٝعٕٝٛ .    اؾساٍط اٚ تؿسٜط 
نبك١ٝ اؾساد اجملتُع ، ٚسكٛقِٗ سكٛم َد١ْٝ خاص١ ؽتص بِٗ يٛسدِٖ ، إ سصًٛا عًٝٗا ؾ٢ ا٣ قساز قطا٢٥ 

الٜػازى ؾٝٗا َعِٗ اسد نايدعا٣ٚ اغيتعًك١ بايدٚي١ ايت٢ تهٕٛ ؾ٢ ايكسازات ايت٢ ُتتَََََدر ؾٝٗا اَا ايٓؿع ايعاّ اٚ ايطسز 
ايعاّ سطب َا تهٕٛ تًو ايكسازات قد اصابت عري ايصٛاب عطب ٚقا٥ع تًو ايكطاٜا اّ بعٝد٠ عٔ ذيو  ، ٚنريو 
ايدعا٣ٚ اؾصا١ٝ٥ ايت٢ تؤثس ع٢ً أَ ْٚؿط١ٝ طيٝع اؾساد اجملتُع بايطدط اٚ ايسض٢ ٚؾل َا تهٕٛ تًو ايكسازات 

.  صا٥ب١ اّ خاط١٦ 

                                                                                                                                                
ايع١ً ٚاضش١ ؾ٢ ٖرا باعتباز إ األضس٠ ٢ٖ . ؾُا ايطبب اذًا ؾ٢ تدخٌ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ تًو ايدعا٣ٚ اغيد١ْٝ اـاص١ 

ايٓٛا٠ اٚ اـ١ًٝ االٚزي ايت٢ ٜتهٕٛ َٓٗا ا٣ٍ َٔ اجملتُعات االْطا١ْٝ ، ؾإ صًشت صًض اجملتُع ٚإ ؾطدت ُؾطِِِِد َعٗا 
هلرا البد َٔ اؿؿاظ ع٢ً آَ٘ ٚاضتكسازٙ َٚٓع ايتعطـ عل ا٣ ؾسد َٔ اؾسادٙ ، اٚ اثسا٤ ايبعض . ذيو اجملتُع  

ع٢ً سطاب ايبعض نايدعا٣ٚ اغيتعًك١ بايطالم اٚ ايتؿسٜل ٚاالذٕ بتعدد ايصٚدات ٖٚذس االضس٠ ٚتػسٜد االطؿاٍ اٚ 
  1ا١ٜ َٔ ايدعا٣ٚ االخس٣ ايت٢ ٜس٣ االدعا٤ ايعاّ ضسٚز٠ ايتدخٌ ؾٝٗا ؿُا١ٜ االضس٠ اٚ ايطؿٛي١ ، 

   ؾايكإْٛ مل حيصس ايدعا٣ٚ اغيتعًك١ باالضس٠ اٚ ايطؿٛي١ ٚايت٢ جيٛش يالدعا٤ ايعاّ ايتدخٌ اٚ اؿطٛز ؾٝٗا بٌ 
دعًٗا َطًكًا ، ؾأ١ٜ دع٣ٛ اضس١ٜ اٚ تتعًل بايطؿٛي١ جيٛش يالدعا٤ ايعاّ ايتدخٌ ؾٝٗا َٚتابعتٗا ٚتكدِٜ ايطًبات  

.    ؾٝٗا اٚ ايطعٔ ؾ٢ ايكسازات ايت٢ ُتتدر ؾٝٗا ، ألدٌ ظيا١ٜ االضس٠ ٚ اؿؿاظ ع٢ً مشًٗا ٚ َٓعٗا َٔ ايتؿهو 

ٖٛ )       اَا ايدعا٣ٚ اغيتعًك١ بايكاصسٜٔ ؾكد سددت اغياد٠ ايجايج١ َٔ قإْٛ زعا١ٜ ايكاصسٜٔ بإ ايكاصس 
 َٔ ٍٕ ايصػري اير٣ مل ٜبًؼ ضٔ ايسغد ٖٚٛ شياّ ايجا١َٓ عػسَٔ ايعُس اال إ اير٣ انٌُ اـاَط١ عػس٠ ٚتصٚز باذ

 (احمله١ُ ٜعترب ناٌَ اال١ًٖٝ ٚاؾٓري ٚاحملذٛز اير٣ تكسز احمله١ُ باْ٘ ْاقص اال١ًٖٝ اٚ ؾاقدٖا ٚايػا٥ب ٚاغيؿكٛد 
نُا دا٤ ؾ٢ ايكإْٛ ذات٘ بإ ز٥ٝظ االدعا٤ ايعاّ ٖٛ عطٛ ؾ٢ فًظ زعا١ٜ ايكاصسٜٔ َع عدد آخس َٔ . 2

.  3االعطا٤ ذنسِٖ ايكإْٛ بس٥اض١ ٚشٜس ايعدٍ 
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  .1980 ٌغٕخ 78ـ أظش اٌّبدح اٌضبٌضخ ِٓ لبْٔٛ سػب٠خ اٌمبطش٠ٓ سلُ  
3

 ـ أظش اٌّبدح اٌشاثؼخ ِٓ اٌمبْٔٛ رارٗ 



   ٚال خيؿ٢ ع٢ً اسد بإ ع١ً ٚدٛد اٚ تدخٌ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ايدعا٣ٚ اغيتعًك١ بٗؤال٤ االصٓاف َٔ اجملتُع ٖٛ 
يعسٚؾِٗ ايػري ايطبٝع١ٝ ايت٢ تتعًل بِٗ ٚايت٢ تعسقٌ اٚشيٓعِٗ َٔ ايدؾاع عٔ اْؿطِٗ اٚ اغيطايب١ عكٛقِٗ ٚالضباٍب 
كتًؿ١ اَا عدّ ايٓطر ؾ٢ االدزاى ٚايٛع٢ ناير٣ مل ٜبًؼ ضٔ ايسغد اٚاير٣ بًؼ ذيو ايطٔ اال اْ٘ اسذس عًٝ٘ يعا١ٖ 

ؾ٢ ايعكٌ اٚ يعسٚؾِٗ االخس٣ نايؿكد اٚ ايػٝاب ٚاير٣ ضيٓعِٗ َٔ اؿطٛز ؾ٢ احمله١ُ يالضتُاع ازي اقٛاهلِ يه٢ تطري 
 اٚ بطبب عدّ ايعٗٛز ازي ايٛدٛد نشاي١ اؾٓري ٚإ ظٗس ؾٗٛ عهِ ايكاصس يعدّ انتُاٍ ازادت٘ 4اغيساؾع١ ضريًا طبٝعًٝا ،

  .

        هلرا ؾإ سطٛز االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ايدعا٣ٚ اغيتعًك١ بٗؤال٤ االصٓاف َٔ اجملتُع ضسٚز٣ ؿُا١ٜ سكٛقِٗ 
بػ١ٝ تطبٝل ايكإْٛ ؾ٢ ايدعا٣ٚ اغيتعًك١ بِٗ عطب َا ٜسٜدٙ اغيػسع َٔ ٚضع ايٓصٛص ايتػسٜع١ٝ اـاص١ 

بٗؤال٤ غيساعات ظسٚؾِٗ ٚعدّ ايتذاٚش اٚ ايكؿص ع٢ً سكٛقِٗ َٔ اٌٖ ايرتبص عكٛم ايطعؿا٤ َٔ ايكطا٠ ٚؾاقد٣ 
. ايٛددإ 

       ألْ٘ ٖٓاى َٔ ايٓاع قد الٜتٛزع َٔ ايتػبح ظُٝع ايطسم اغيًت١ٜٛ ٚاـدٜع١ اغيتاس١ يدٜ٘ أل دٌ تكٝٝد 
هلرا ؾإ ٚدٛد االدعا٤ ايعاّ . ٚد١ٗ ْعس  ايكاض٢ عٔ االدسا٤ات اٚ ايكسازات ايت٢ جيب اؽاذٖا ؾ٢ ايدع٣ٛ 

ضسٚز٣ يتعصٜص دٚز ايكاض٢ عٓد االغؿاٍ ٚايطٗٛ ، عٔ طسٜل ايتدخالت ٚايطعٕٛ ؿُا١ٜ سكٛم َٚصاحل ٖؤال٤ 
.  االصٓاف نِْٛٗ ضعؿا٤ ؾ٢ اجملتُع اٚ ع٢ً االقٌ ضعؿا٤ ؾ٢ اغيساؾع١ ايت٢ ػس٣ بػٝاب ايبعض َِٓٗ 

        ٚقد اٚدب ايكإْٛ ع٢ً َدٜسٜات زعا١ٜ ايكاصسٜٔ تبًٝؼ االدعا٤ ايعاّ خالٍ ثالث١ اٜاّ سيا تصدزٙ َٔ 
َٛاؾكات اٚ زؾض ؾُٝا ٜتعًل سيباغس٠ ايٛزي اٚ ايٛص٢ اٚ ايكِٝ يبعض ايتصسؾات ٚايت٢ تتعًل عكٛم ايكاصسٜٔ ، 

ٚاداش ايكإْٛ يالدعا٤ ايعاّ ايطعٔ بتًو اغيٛاؾكات اٚ ايسؾض يد٣ قه١ُ االضت٦ٓاف اغيدتص١ خالٍ َد٠ ضبع١ اٜاّ 
 1.َٔ تازٜذ ايتبًٝؼ بٗا 

 ؾإٔ اؾاْب االنرب َٔ االعُاٍ ايت٢ تتعًل 1980 يط١ٓ 78   ٜٚالسغ اْ٘ سيٛدب قإْٛ زعا١ٜ ايكاصسٜٔ زقِ 
بايكاصسٜٔ ٜتِ ادسا٤ٖا َٔ قبٌ َدٜسٜات زعا١ٜ ايكاصسٜٔ ، اال اْ٘ عٓدَا ٜسؾع ايدع٣ٛ اَاّ احمله١ُ ؾ٢ ساي١ 

. ٚدٛد ْصاع ع٢ً غ٤٢ٝ ؾإٔ احمله١ُ تتٛزي ذيو سطب االصٍٛ 

   ٚ ٖٓا أؾطٌ إ اختِ نال٢َ اـاص بايدعا٣ٚ اغيتعًك١ باالضس٠ ٚايكاصسٜٔ بكساز حمله١ُ شيٝٝص االؼاد١ٜ دا٤ 
ال حيل يالدعا٤ ايعاّ شيٝٝص دع٣ٛ ايتؿسٜل ايت٢ زدت الٕ ٖدف ايطعٔ ؾ٢ اسهاّ ايتؿسٜل ٖٛ ظيا١ٜ االضس٠  )ؾٝ٘ 

          2 . (ٚ يٝظ ٖدَٗا ٚإ شيٝٝص َجٌ تًو االسهاّ ٜتٓاقض َع اغي١ُٗ اغيٛن١ً يالدعا٤ ايعاّ 
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ث١ذ . ضبسٜ خ١ًٍ ِحّٛد  )ٚاٌذوزٛس  (ػجذ اال١ِش اٌؼى١ٍٝ  )ـ إٌظبَ اٌمبٔٛٔٝ ٌالدػبء اٌؼبَ فٝ اٌؼشاق ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ ـ رأ١ٌف االعزبر اٌّزّشط  

  .185 ٚ 184اٌحىّخ ص
2

. ٚإٌّشٛس فٝ إٌششح اٌمضبئ١خ   . 2009/ شخظ١خ اٌٚٝ  / 2954 َ ٚ ثؼذد 2009 /6 /24ـ أظش اٌمشاس اٌظبدس ِٓ ِحىّخ ر١١ّض االرحبد٠خ ثزأس٠خ  

  .2010. اٌؼذد اٌضبٌش ػشش 



 

 ـ  عسض اطساف اـص١َٛ اؿكٝكٝري:اغيبشح ايجا٢ْ 

       بعد إ اضتعسضٓا ؾ٢ اغيبشح االٍٚ َٔ ايؿصٌ االٍٚ َؿّٗٛ اـص١َٛ بػهًٗا ايٛاضع ٚعسؾٓا َديٛالتٗا 
ْٚكصد ٖٓا باالطساف اؿكٝكٝري . اغيدتًؿ١  ماٍٚ ؾ٢ ٖرا اغيبشح إ ْطتعسض اطساف اـص١َٛ اؿكٝكٝري 

الٕ احملان١ُ اٚ اغيساؾع١ ايكطا١ٝ٥ ٢ٖ . يًدص١َٛ االطساف ايرٜٔ ٜعتربِٖ ايكإْٛ خصًُا بايٓص عًٝ٘ صساس١ً 
َساؾع١ قا١ْْٝٛ ٢ٖٚ يٝطت سيذًظ عػا٥س٣ اٚ ١٦ٖٝ ادتُاع١ٝ تتػهٌ ألغساض صًش١ٝ اٚ غري صًش١ٝ ، ؾتهٕٛ 

العطا٥ٗا اؿس١ٜ ؾ٢ ايتصسف ٚاصداز ايكسازات عطب َا شي٢ً عًِٝٗ ايعادات اٚ االعساف اؾاز١ٜ ايػري اغيهتٛب١ 
ٚاغيتط١ُ باغيٝٛع١ ٖٓا ٖٚٓاى هلرا تهٕٛ يألٖٛا٤ اٚ ايعٛاطـ ايػدص١ٝ العطا٤ اجملًظ ايدٚز ايبازش ؼي تهٜٛٔ 

. ٚاصداز ايكسازات ؾٝٗا 

ٚنٌ ادسا٤ مل ٜٓص عًٝٗا ايكإْٛ .       إ اغيساؾع١ ايكطا١ٝ٥ تبدأ ابتدا٤ًً ٚؾل ايكإْٛ ٚتطري ٚؾك٘ ازي ْٗاٜتٗا 
ٚهلرا ؾإ اير٣ ٜعتربٙ ايكإْٛ سيٛدب . صساس١ً ٜعترب ػاٚش اٚ خسم ي٘ ٜٚطتدع٢ َعاؾتٗا بايػهٌ ايكا٢ْْٛ 

.  ْصٛص٘ خصًُا ؾٗٛ خصِ ؾ٢ ايدع٣ٛ ٚاير٣ الٜعتربٙ نريو ؾٗٛ يٝظ غصِ 

    ٚايتشكل َٔ اـص١َٛ ٚادب ع٢ً احمله١ُ ، ٚجيب عًٝٗا زد دع٣ٛ اغيدع٢ اذا مل ٜهٔ ٖٓاى خص١َٛ يًطسف 
، ٜٚعترب غسط الشّ 1اير٣ ٜكاّ عًٝ٘ ايدع٣ٛ ٚيٛ مل ٜدؾع بٗا طسف اغيدع٢ عًٝ٘ ذات٘ الْٗا َٔ ايٓعاّ ايعاّ 

ٖٚرا َا ْص عًٝ٘ قإْٛ اغيساؾعات اغيد١ْٝ ؾ٢ َادت٘ ايسابع١ . يكبٍٛ ايدع٣ٛ ٚتأت٢ بعد غسط اال١ًٖٝ ؾ٢ اال١ُٖٝ 
ٜػرتط إ ٜهٕٛ اغيدع٢ عًٝ٘ خصًُا ٜرتتب ع٢ً اقسازٙ سهِ بتكدٜس صدٚز اقساز َٓ٘ ، ٚإ ٜهٕٛ قهًَٛا  ط

اال اْ٘ يه٢ خياصِ االْطإ بٓؿط٘ َباغس٠ً ؾ٢ ايدع٣ٛ البد إ  . ص. .  اًَٚصًَا بػ٤ٞ ع٢ً تكدٜس ثبٛت ايدع٣ٛ 
ٜتٛؾس ؾٝ٘ اال١ًٖٝ ايالش١َ هلا ، نُا اْ٘ ٖٓاى اْٛاع اٚ اصٓاف أخس٣ ضيهٔ قبٛهلِ ندصّٛ ؾ٢ ايدع٣ٛ ذنسِٖ 

ـ               :ايكإْٛ ِٖٚ نٌ َٔ 

 ـ ايػدص اغيع٣ٛٓ          1     

ـ ٚزث١ اغيٝت      2

 ـ ايٛنٌٝ ٚايٛص٢ ٚايكِٝ ٚاغيتٛزي َٚٔ ٜعتربٙ ايكإْٛ خصًُا   3     

 2.  ايػدص ايجايح  . 4     

   ٚيطٛف ماٍٚ إ ْبشح ذيو بأجياش ؾ٢ اغيطًبري ايآلتٝري 
                                                 

1
  . 24 ص1992. ثغذاد  (جّؼخ عؼذْٚ اٌشث١ؼٝ  )ـ اٌّششذ اٌٝ البِخ اٌذػٜٛ اٌّذ١ٔخ ـ اٌّحبِٝ  
2

 40 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٔٝ  اٌؼشالٝ سلُ 47وّب أظشاٌّبدح .  اٌّؼذي 1969 ٌغٕخ 83 ِٓ لبْٔٛ اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ اٌؼشالٝ سلُ 51 ٚ 5 4ٚـ أظش اٌّٛاد  
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 ـ األ١ًٖٝ ايالش١َ يٝداصِ األْطإ بٓؿط٘ َباغس٠ً ؾ٢ ايدع٣ٛ:اغيطًب االٍٚ 

   يه٢ ٜباغس االْطإ سكٛق٘ بٓؿط٘ اَاّ احملانِ ضٛا٤ أنإ َدعًٝا اّ َدع٢ عًٝ٘ ؾ٢ ايدعا٣ٚ اغيدتًؿ١ جيب إ 
ٚاال١ًٖٝ ايالش١َ غيباغس٠ ايدعا٣ٚ ٢ٖ اال١ًٖٝ ايها١ًَ ، ٚضٔ اال١ًٖٝ نجريًا َا ؽتًـ َٔ . ٜتُتع باال١ًٖٝ ايالش١َ هلا 

بًٍد ازي آخس اال إ شياّ ايجا١َٓ عػس٠ َٔ ايعُس ٢ٖ اال١ًٖٝ ايها١ًَ ايت٢ سددٖا ايكإْٛ ايعساق٢ يالْطإ يه٢ ٜتشٌُ 
ٚسري ْكٍٛ اال١ًٖٝ ايها١ًَ البد ٖٓاى َٔ ا١ًٖٝ ْاقص١ ، ٚ إ ٖٓاى َٔ ٖٛ .  1االيتصاَات ٜٚباغس سكٛق٘ اغيدتًؿ١ 

ناٌَ اال١ًٖٝ عطب ايطٔ ايكا٢ْْٛ االاْ٘ ٜطسأ عًٝ٘ ظسٚف ؼد َٔ ازادت٘ هلرا البد َٔ عسض ادٚاز اال١ًٖٝ 
ـ    :ٚعٛازض اال١ًٖٝ يالْطإ ؾ٢ َا ٢ًٜ 

   ـ ادٚاز اال١ًٖٝ :       ايؿسع االٍٚ 

   قبٌ اـٛض ؾ٢ تؿاصٌٝ ادٚاز اال١ًٖٝ البد َٔ َعسؾ١ َؿّٗٛ ا١ًٖٝ ايٛدٛب ٚا١ًٖٝ االدا٤ يالْطإ ؾا١ًٖٝ 
اَا ا١ًٖٝ االدا٤ ؾ٢ٗ صالس١ٝ ايػدص . ايٛدٛب ٢ٖ صالس١ٝ ايػدص الٕ تجبت ي٘ سكٛم ٚإ تهٕٛ عًٝ٘ االيتصاَات 

ٚاالصٌ إ ايػدص١ٝ ايكا١ْْٝٛ يالْطإ تبدأ بتُاّ ٚالدت٘ سًٝا . الٕ ٜصدز َٓ٘ ايتصسف ايكا٢ْْٛ ع٢ً ٚد٘ ٜعتد ب٘ 
ازي سري ٚؾات٘ ،  

ؾاؾٓري ٜجبت ي٘ بعض .    اال إ ايكإْٛ اٚزد اضتجٓا٥ري ع٢ً ٖرٙ ايكاعد٠ ٢ٖٚ ساي١ اؾٓري ٚساي١ اغيؿكٛد 
اؿكٛم نشك٘ ؾ٢ االزخ ٚايٛص١ٝ االاْ٘ ٜػرتط ٚالدت٘ سًٝا ؾإ ٚيد َٝتًا ٜعترب نإٔ مل ٜهٔ ٜٚعٛد تًو اؿكٛم ازي َٔ 

ٚاالضتجٓا٤ ايجا٢ْ ٖٛ ساي١ اغيؿكٛد . ؾاؾٓري ضيًو ا١ًٖٝ ٚدٛب ْاقص١ . نإ ضيًه٘ ضابكًا سري مل ٜهٔ يًذٓري ٚدٛد 
ٖٚٛ اير٣ ٜٓكطع اخبازٙ ٚال ٜعسف َصريٙ شًَٓا طٜٛاًل ، ٚال ٜعسف إ نإ سًٝا اّ َٝتًا ؾاذا نإ استُاٍ ٖالن٘ ٖٛ 

ٜٚعترب اال١ًٖٝ ؾ٢ طيٝع . بٓا٤ًً ع٢ً طًب َٔ ذ٣ٚ ايػإٔ  (باغيٛت اؿه٢ُ )ايػايب حيهِ سيٛت٘ ٚاير٣ ٜط٢ُ 
 2.ايتػسٜعات َٔ ايٓعاّ ايعاّ ٚايت٢ الجيٛش االتؿام ع٢ً كايؿتٗا 

 ـ:  ٚاالْطإ خالٍ سٝات٘ ؾُٝا ٜتعًل باال١ًٖٝ ضيس بادٚاز ثالث١ ٢ٖٚ 

   ـ ايصب٢ غري اغيُٝص:اٚاًل 
هلرا ؾٗٛ ٜعترب .     ٖٚٛ ايصب٢ اير٣ مل ٜبًؼ ايطابع١ َٔ عُسٙ ٜٚعترب طيٝع تصسؾات٘ باط١ً ٚإ اذٕ ب٘ ٚيٝ٘ 

 3. عدِٜ اال١ًٖٝ ٚعدِٜ االدزاى 
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  . 278ص . 1982اٌغجؼخ االٌٚٝ . جبِؼخ ثغذاد  (عؼ١ذ ػجذاٌىش٠ُ ِجبسن  )ـ اطٛي اٌمبْٔٛ ـ اٌذوزٛس  



ـ ايصب٢ اغيُٝص    :ثاًْٝا 
ٖٚٛ ٜعترب ْاقص اال١ًٖٝ . ٖٚٛ ايصب٢ اير٣ انٌُ ايطابع١ َٔ عُسٙ ٚمل ٜهٌُ ايجا١َٓ عػس٠ َٔ ايعُس        

. بطبب ايطعـ ؾ٢ ادزان٘ ، ٚتصسؾات٘ ايت٢ تٓؿع٘ ْؿعًا قطًا نكبٍٛ اهلداٜا َجاًل تعترب صشٝش١ ٚإ مل جيص ٚيٝ٘ بٗا 
. اَا ايتصسؾات ايت٢ تطسٙ ضسزًا قطًا تعترب باط١ً ٚإ اداش بٗا ٚيٝ٘ 

       اَا ايتصسؾات ايدا٥س٠ بري ايٓؿع ٚايطسز ؾ٢ٗ َٛقٛؾ١ ع٢ً اداش٠  ايٛيٞ ؾ٢ اؿدٚد ايت٢ ٜسمسٗا  قإْٛ زعا١ٜ 
ٚقد اٚزد ايكإْٛ اضتجٓا٥ري ع٢ً ايصب٢ اير٣ انٌُ اـاَط١ عػس٠ َٔ ايعُس ، االضتجٓا٤ االٍٚ ايكاصس . ايكاصسٜٔ 

ٖٚٛ ٜعترب . اغيأذٕٚ ي٘ بايتذاز٠ َٔ قبٌ ٚيٝ٘ سيكداز َٔ اغياٍ ع٢ً ضبٌٝ ايتذسب١ ٚاالذٕ قد ٜهٕٛ َطًكًا اٚ َكٝدًا 
ٚاالضتجٓا٤ ايجا٢ْ ٖٛ اير٣ اٚزدٙ قإْٛ زعا١ٜ . 1سيٓصي١ ايبايؼ ضٔ ايسغد ؾ٢ طيٝع تصسؾات٘ ايداخ١ً ؾ٢ ْطام االذٕ 

ايكاصسٜٔ ؾ٢ َادت٘ ايجايج١ سٝح اعترب َٔ انٌُ اـاَط١ عػس٠ َٔ ايعُس ٚتصٚز باذٕ َٔ احمله١ُ ناٌَ اال١ًٖٝ 
        2. ٖٚٓاى َٔ ٜس٣ إ اغيػسع مل ٜهٔ َٛؾكًا هلرا االضتجٓا٤ 

  ـ ا١ًٖٝ االدا٤: ثايجًا 
        إ ا١ًٖٝ االدا٤ ايها١ًَ يالْطإ ٢ٖ شياّ ايجا١َٓ عػس٠ َٔ ايعُس ؾُت٢ َا انٌُ االْطإ تًو اغيد٠ ٚٚصٌ ازي 

بدا١ٜ ايّٝٛ االٍٚ َٔ ايط١ٓ ايتاضع١ عػس٠ َٔ عُسٙ ٜعترب اٖاًل ؾُٝع ايتصسؾات ، ضٛا٤ ناْت ْاؾع١ ْؿعًا قطًا اٚ 
ٚخصَٛت٘ بٓؿط٘ ؾ٢ ايدعا٣ٚ اغيدتًؿ١ تصبض صشٝش١ اذا مل حيذس . ضاز٠ ضسزًا قطًا اٚ دا٥س٠ بري ايٓؿع ٚايطسز 

 .عًٝ٘ يعازض َٔ عٛازض اال١ًٖٝ  
   ـ عٛازض اال١ًٖٝ:ايؿسع ايجا٢ْ 

    إ عٛازض اال١ًٖٝ ٢ٖ تًو ايعٛازض ايت٢ قد ٜتعسض هلا االْطإ بعد بًٛغ٘ ضٔ ايسغد ؾٝؿكد اًٖٝت٘ بطبب ذيو 
.  اٚ ٜٓكص٘ نشاي١ اؾٕٓٛ ٚايعت٘ ٚايطؿ٘ ٚذٚ ايػؿ١ً 

ٚاجملٕٓٛ ٜعترب قذٛزًا . اؾٕٓٛ ساي١ َسض١ٝ ٜتعسض هلا االْطإ ٖٚٛ قد ٜهٕٛ َطبكًا ٚقد ٜهٕٛ غري َطبل      ٚ
ٚاجملٕٓٛ اغيطبل ؾ٢ سهِ ايصػري غري اغيُٝص ، اَا اذا نإ اؾٕٓٛ غري . يرات٘ دٕٚ ساد١ ازي صدٚز قساز قطا٢٥ بريو 

  3.ناالعتداد بتصسؾات ايبايؼ ايعاقٌ  (االؾاق١  )َطبل ا٣ بري ؾرتات ٜع٢ ٚجئ ؾاْ٘ ٜعتد بتصسؾات٘ ؾ٢ ساي١ ايٛع٢ 
اال .     ٚ ايعت٘ َسض اخـ َٔ اؾٕٓٛ جيعٌ صاسب٘ غري َتصٕ ؾ٢ ايهالّ ٚقًٌٝ ايؿِٗ ٖٚٛ قذٛز يرات٘ ناجملٕٓٛ 

.  اْ٘ ؾ٢ سهِ ايصػري اغيُٝص سيٛدب ايكإْٛ اغيد٢ْ ايعساق٢ 
ٖٚٛ .  اَا ايطؿٝ٘ ؾٗٛ اير٣ الٜتُهٔ َٔ تدبري اَٛزٙ ٚؾل َكتط٢ ايعكٌ ، ؾٝبرز اغياٍ دٕٚ ساد١ اٚ ضسٚز٠ ؾ٢ ذيو 

غري قذٛز يرات٘ اال اْ٘ َت٢ َا سذس عًٝ٘ ٜعترب ؾ٢ سهِ ايصػري اغيُٝص ، ٚتصسؾات٘ قبٌ اؿذس تعترب صشٝش١ اال 
ٚٚزي ايطؿٝ٘ احمله١ُ ٚٚصٝٗا ٚيٝظ البٝ٘ اٚ . اذا ٚقع غػًا بطسٜل ايتٛاطؤ َع َٔ تصسف ي٘ ايطؿٝ٘ تٛقعًا يًشذس 

ددٙ اٚ ٚصُٝٗا سل ايٛال١ٜ عًٝ٘ اَا ذٚ ايػؿ١ً ؾ٢ٗ عدّ اٖتدا٤ ايػدص ازي اغيعاَالت ايٓاؾع١ ي٘ ؾٝػدي بطسع١ 
 .4ٚسهُ٘ سهِ ايطؿٝ٘ 
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ـ اْٛاع اـص١َٛ :اغيطًب ايجا٢ْ 
ـ خص١َٛ ايػدص اغيع٣ٛٓ  :          ايؿسع األٍٚ 

        ٖٓايو ايهجري َٔ ايتٓعُٝات ايعا١َ ٚاـاص١ ٜعطٝٗا ايكإْٛ ايػدص١ٝ اغيع١ٜٛٓ يه٢ تطتطٝع َباغس٠ سكٛقٗا 
ٚايتصاَاتٗا اغيدتًؿ١ اَاّ ايكطا٤ عٔ طسٜل ػيجًٝٗا ناالدازات ٚاؾُعٝات ٚايػسنات ٚغريٖا ٚهلا ذ١َ َاي١ٝ َطتك١ً عٔ 

اير١َ اغياي١ٝ الغداصٗا ، ٚهلا ا١ًٖٝ االدا٤ ٚسل ايتكاض٢ ٚتتُتع ظُٝع اؿكٛم اال َانإ َٓٗا َالشًَا يصؿ١ ايػدص 
 1.ايطبٝع٢ ؾ٢ اؿدٚد ازي ٜسمسٗا ايكإْٛ 

     ؾايػسط االضاض٢ يٛدٛد ايػدص اغيع٣ٛٓ ٖٛ تأضٝط٘ ْٚػأت٘ ٚؾل ايطٛابط ايت٢ حيددٖا ايكإْٛ ٚإ ٜعرتف بٗا 
َٚع٢ٓ ٖرا اْ٘ ٜطتٛدب ع٢ً احمله١ُ زد ايدع٣ٛ يعدّ تٛؾس اـص١َٛ اذا ٚددت إ تًو . ايكإْٛ نػدص١ٝ َع١ٜٛٓ 

.   ايػدص١ٝ ايػري ايطبٝع١ٝ مل ٜعطٝٗا ايكإْٛ ايػدص١ٝ اغيع١ٜٛٓ ا٣ اْٗا التتُتع بايػدص١ٝ اغيع١ٜٛٓ 
     ٚحيطس دٚا٥س ايدٚي١ ذٚات ايػدص١ٝ اغيع١ٜٛٓ عٔ طسٜل ػيجًٝٗا ايكاْْٛٝري اٚ ٚنال٤ٖا سيٛدب ٚناي١ عا١َ اٚ 

ٚاال تطتطٝع . 2 دٜٓاز ٚدب تٛنٌٝ قا٢َ ؾ٢ ايكط١ٝ 3750000/ خاص١  ٚاذا ناْت ق١ُٝ ايدع٣ٛ تصٜد عٔ َبًؼ 
إ تٓٝب عٓٗا اسد َؤظؿٝٗا اؿاصًري ع٢ً غٗاد٠ ايبهًٛزٜٛع ؾ٢ ايكإْٛ بٛناي١ َصدق١ َٔ ايٛشٜس اٚ ز٥ٝظ ايدا٥س٠ 

ٚقد اٚدب ايكإْٛ ع٢ً ايػسنات بعد تأضٝطٗا إ ٜهٕٛ هلا قا٢َ بصؿ١ . عٓدَا تهٕٛ ق١ُٝ ايدع٣ٛ اقٌ َٔ ذيو 
ٚعٓدَا تكاّ ايدع٣ٛ ع٢ً اغيؤظـ اضاؾ١ً يٛظٝؿت٘ ٚٚددت احمله١ُ إ دا٥ست٘ ايت٢ ٜٓتطب ايٝٗا ال . َػاٚز قا٢ْْٛ 

تتُتع بايػدص١ٝ اغيع١ٜٛٓ عًٝٗا إ ٜدخٌ ؾٝٗا ز٥ٝط٘ االع٢ً ايتابع ي٘ ذيو ايػدص نػدصٍِِ ثايح النتُاٍ اـص١َٛ ، 
ٚاذا ناْت ايعهظ ؾاْ٘ ضيهٔ زؾع ايدع٣ٛ ع٢ً . اذا ناْت ايدا٥س٠ ايت٢ ضيجًٗا ذيو ايس٥ٝظ تتُتع بايػدص١ٝ اغيع١ٜٛٓ 

ٚذيو انُااًل يًدص١َٛ ٚيٛدٛد ؾسم بري عدّ تٛؾس اـص١َٛ . 3ايٛشٜس اير٣ ضيجٌ طيٝع ايدٚا٥س ايت٢ تتبع ٚشازت٘ 
    4. اصاًل ٚبري ٚدٛد خص١َٛ ْاقص١ عاد١ ازي االنتُاٍ 

           
    ـ خص١َٛ ايٛزي ٚايٛص٢ ٚايكِٝ ٚاغيتٛزي ٚايٛنٌٝ َٚٔ ٜعتربٙ ايكإْٛ خصًُا:  ايؿسع ايجا٢ْ 

           ال ٜعط٢ ايكإْٛ ؾُٝع االغداص ايطبٝع١ٝ سل ػيازض١ ايدعا٣ٚ ٚايرتاؾع اَاّ احملانِ باْؿطِٗ بصٛز٠ 
اَا يطبب تتعًل باال١ًٖٝ اٚ يعسف َاد٣ اٚ . َباغس٠  ٚإ ناْٛا ِٖ االصال٤ ؾ٢ اـص١َٛ ٚاصشاب اغيصًش١ ؾ٢ ذيو 

يعسف قطا٢٥  ٚاال١ًٖٝ ايالش١َ يًدخٍٛ ؾ٢ اـص١َٛ َٚباغس٠ ايدعا٣ٚ ٢ٖ ا١ًٖٝ االدا٤ ايها١ًَ نُا ذنسْا ضابكًا َع 
.  َا اٚزدْا عًٝٗا َٔ اضتجٓا٤ 
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 . اٌّؼذي 1951 ٌغٕخ 40 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٔٝ سلُ 48 ٚ 47ـ أظش اٌّبدر١ٓ  
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 .  اٌّؼذي 1999 ٌغٕخ 17 ِٓ لبْٔٛ اٌّحبِبد الل١ٍُ وٛسدعزبْ سلُ 25 ٚ 19ـ أظش اٌٍّذر١ٓ  
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. اٌجضء االٚي . اٌمب٘شح . ِٕشٛساد اٌؼبره ٌظٕبػخ اٌىزبة  (ػجذ اٌشحّٓ اٌؼالَ  ) ـ اٌحبوُ 1969 ٌغٕخ 83ـ ششح لبْٔٛ اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ سلُ  

  . 54 ص2008اٌغجؼخ اٌضب١ٔخ 
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  .103ص . 2008اٌغجؼخ اٌضبٌضخ . اسث١ً . ِٕظّخ ٔشش اٌضمبفخ اٌمب١ٔٛٔخ  (ػجذاهلل ػٍٝ اٌششفبٔٝ )ـ اٌّٛجض فٝ اٌزغج١مبد اٌمضبئ١خ ـ اٌحىُ  



ٚقد ٜتٛؾس ؾِٝٗ تًو اال١ًٖٝ ٚذيو .         يرا اداش ايكإْٛ إ ٜتٛزي اـص١َٛ ْٝاب١ عِٓٗ ايٛزي اٚ ايٛص٢ اٚ ايكِٝ 
اؿل اال اِْٗ يطبب َا االْػػاٍ اٚ ايطؿس َٚا ازي ذيو قد الٜسغبٕٛ اٜٚتُهٕٓٛ َٔ اؿطٛز باْؿطِٗ ؾ٢ ايدع٣ٛ 

.  ٚٚزي ايصػري ٖٛ ابٛٙ ثِ احمله١ُ  . ؾٝٓٝبٛا عِٓٗ غدص آخس ٜط٢ُ بايٛنٌٝ يًتداصِ ْٝاب١ عِٓٗ    

    اَا ايكِٝ ؾٗٛ اير٣ ٜتٛزي اداز٠ غؤٕٚ ايػدص بكساز َٔ احمله١ُ اَا يعا١ٖ ؾ٢ عكً٘ ناؾٕٓٛ ٚايعت٘ ٚايػؿ١ً ٚايطؿ٘ 
اٚ يطبب ظسف َاد٣ نشاي١ ايػا٥ب ٚاغيؿكٛد ، ٜٚكصد بايػا٥ب ايػدص اير٣ غادز ايعسام ٚمل ٜعسف ي٘ َكاّ ؾٝ٘ غيد٠ . 

 1.تصٜد ع٢ً ض١ٓ دٕٚ إ ٜٓكطع اخبازٙ ػيا ٜؤد٣ ازي تعطٌٝ َصاؿ٘ َٚصاحل غريٙ 
َٚا ْكصدٙ بايعسف ايكطا٢٥ ٖٛ اْ٘ .         اَا اغيؿكٛد ؾٗٛ ايػا٥ب اير٣ اْكطعت اخبازٙ ٚال ٜعسف سٝات٘ اٚ ػيات٘ 

عٓد صدٚز سهِ ع٢ً غدص بعكٛب١ االعداّ اٚ ايطذٔ اغيؤبد اٚ اغيؤقت ٚست٢ اخال٤ ضبًٝ٘ ؾاْ٘ ال ٜطتطٝع عهِ 
 2. ايكإْٛ َٔ اداز٠ اَٛاي٘ اٚ ايتصسف بٗا عد٣ ايٛص١ٝ ٚايٛقـ 

      اَا ايٛص٢ ؾٗٛ َٔ خيتازٙ االب يسعا١ٜ ٚيدٙ ايصػري ٚاؾٓري ثِ َٔ تٓصب٘ احمله١ُ ع٢ً إ تكدّ االّ ع٢ً غريٖا 
نُا جيٛش يًُشه١ُ إ .  3ؾإ مل ٜٛدد اسد َٔ ٖؤال٤ تهٕٛ ايٛصا١ٜ يدا٥س٠ زعا١ٜ ايكاصسٜٔ . ٚؾل َصًش١ ايصػري 

تٓصب ٚصًٝا ع٢ً غدص ٜتٛؾس ؾٝ٘ عاٖتإ ٜعذص بطبب ذيو ايتعبري عٔ ازادت٘ نإ ٜهٕٛ اصِ ابهِ اٚ اع٢ُ اصِ اٚ 
 4. اع٢ُ ابهِ 

ٚجيب .        اَا اغيتٛزي ؾٗٛ اير٣ ٜٓصب َٔ قبٌ احمله١ُ ع٢ً اداز٠ االَٛاٍ ايت٢ قاّ َايهٗا بٛقؿٗا ٚقؿًا ذزًٜا اٚ خريًٜا 
إ ٜتٛؾس ؾ٢ طيٝع ٖؤال٤ َٔ ايٛزي ٚايٛص٢ ٚايكِٝ ٚاغيتٛزي ا١ًٖٝ االدا٤ ايها١ًَ ٚايالش١َ الداز٠ اَٛاهلِ ، ٚإ ٜتٛؾس 

ٚإ قإْٛ زعا١ٜ ايكاصسٜٔ ٜكّٛ بتٓعِٝ غؤٕٚ االٚيٝا٤ ٚاالٚصٝا٤ ٚايكٛا١َ ٚؾل . ؾِٝٗ سطٔ ايطري٠ ٚايطًٛى 
.  ضٛابط ٚغسٚط قدد٠ ٚيًُشه١ُ عصٍ ٖؤال٤ بٓا٤ ع٢ً طًب َدٜس١ٜ زعا١ٜ ايكاصسٜٔ 

       اَا بايٓطب١ ـص١َٛ ايٛنٌٝ ؾكد عسف ايكإْٛ اغيد٢ْ ايعساق٢ ايٛناي١ بصٛز٠ عا١َ باْٗا عكد ٜكِٝ ب٘ غدص 
. نُا اعترب بإ االذٕ ٚاالَس ٜعتربإ تٛنٝاًل اذا ناْت ايكس١ٜٓ تدٍ عًٝ٘ . غريٙ َكاّ ْؿط٘ ؾ٢ تصسف دا٥ص َعًّٛ 

ؾهٌ تصسف غري . اال اْ٘ مل ٜعترب ايسضاي١ تٛنٝاًل . نُا ٚ اعترب بإ االداش٠ ايالسك١ ٢ٖ ؾ٢ سهِ ايٛناي١ ايطابك١ 
. ػيٓٛع قاًْْٛا َٚعًّٛ ضيهٔ ايتٛنٌٝ ب٘ ، نُا اغرتط ايكإْٛ إ ٜهٕٛ اغيٛنٌ ػئ ضيًو ايتصسف بٓؿط٘ ؾُٝا ٚنٌ ب٘ 

ا٣ اْ٘ جيب إ ضيًو ا١ًٖٝ االدا٤ ايالش١َ غيا ٚنٌ ب٘ سٝح الجيٛش صدٚزايتٛنٌٝ َٔ صب٢ ػيٝص بتصسف ضاز ضسزًا 
 5. اال اْ٘ ٜصض ايتٛنٌٝ بايتصسف باير٣ ٜٓؿع٘ بال اذٕ َٔ ٚيٝ٘ . قطًا ٚإ اذٕ ب٘ ايٛزي 

اال إ ايتٛنٌٝ اٚ ايٛناي١ ايت٢ مٔ .    اَا ايٛنٌٝ ؾٝػرتط ؾٝ٘ إ ٜهٕٛ عاقاًل ػيٝصًا ٚال ٜػرتط ؾٝ٘ إ ٜهٕٛ بايػًا 
ا٣ تٛنٌٝ غدص غريٙ الٕ ٜٓٝب عٓ٘ ؾ٢ ايرتاؾع اَاّ ايكطا٤ ٚايكٝاّ سيا . بصدد عجٗا ٖٓا ٢ٖ ايٛناي١ باـص١َٛ 

.  ٜتطًب ذيو ؾ٢ َٛاد١ٗ خصُ٘ ست٢ ْٗاٜتٗا َا مل ٜٓص قت٣ٛ ايٛناي١ ع٢ً خالف ذيو 
  ٚايٛناي١ اَا إ ٜهٕٛ عاًَا اٚ خاصًا ٚايٛناي١ ايعا١َ اغيطًك١ ال خيٍٛ ايٛنٌٝ بػري تؿٜٛض خاص ايهجري َٔ ايتصسؾات 
ناالقساز عل اٚ ايتٓاشٍ اٚ ايصًض اٚ ايتشهِٝ اٚ ايبٝع ٚايسٖٔ ٚاالداز٠ ٚغريٖا َٔ عكٛد اغيعازض١ ، ٚنريو ايكبض اٚ 
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  .132ص . 2006اٌغجؼخ االٌٚٝ . أسث١ً . داس آساط ٌٍغجبػخ ٚإٌشش  (ِٕزس اٌفضً  )ـ اٌٛع١ظ فٝ ششح اٌمبْٔٛ اٌّذٔٝ ـ اٌذوزٛس  
2

 . اٌّؼذي 1969 ٌغٕخ 111 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد سلُ 97 ٚ 96ـ أظش اٌّبدر١ٓ  
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 .  ِٓ لبْٔٛ سػب٠خ اٌمبطش٠ٓ 34 ٚ 27ـ أظش اٌّبدر١ٓ  
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 . اٌّؼذي 1951 ٌغٕخ 40 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٔٝ سلُ 104ـ أظش اٌّبدح  
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 . ِٓ اٌمبْٔٛ رارٗ 930 ٚ 928 ٚ 927ـ أظش اٌّٛاد  



ايتربع اٚ تٛدٝ٘ ايُٝري اٚ زدٖا اٚ قبٛهلا اٚ زد ايكاض٢ اٚ ايتػه٢ َِٓٗ ٚال ػيازض١ اؿكٛم ايػدص١ٝ ايبشت١ اٚ ا٣ 
 6.تصسف آخس ٜٛدب ايكإْٛ ؾٝ٘ تؿٜٛطًا خاصًا 

 
   ٚإ قإْٛ احملاَات ؾ٢ اقًِٝ نسدضتإ قد سصس ايتٛنٌٝ ؾ٢ اـص١َٛ باحملاَري اغيطذًري ؾ٢ ددٍٚ احملاَات 

سٝح جيٛش يًُتكاضري ؾ٢ تًو . باضتجٓا٤ ايدعا٣ٚ اغيتعًك١ باالصالح ايصزاع٢ ٚاالسٛاٍ ايػدص١ٝ ٚاالسٛاٍ اغيد١ْٝ 
.  ايدعا٣ٚ إ ٜٛنًٛا ؾٝٗا اشٚادِٗ ٚاقازبِٗ ست٢ ايدزد١ ايجا١ْٝ 

   1. ٚنريو غئ ٜٓٛب عٔ غريٙ سطب ٚال١ٜ اٚ ٚصا١ٜ اٚ ق١َُٛٝ اٚ تٛي١ٝ ي٘ ٖرا اؿل اٜطًا 
   

 
 

 ـ خص١َٛ اغيٝت:ايؿسع ايجايح 
اٚ ٜهٕٛ ايعهظ ؾٝهٕٛ ي٘ اؿكٛم ؾ٢ .             نجريًا َا ٜتٛؾ٢ االْطإ ٚذَت٘ َػػٛي١ قًٝاًل اٚ نجريًا عكٛم ايٓاع 

ٚاغيٛت اَا إ ٜهٕٛ سطًٝا ا٣ ْػاٖدٙ عٛاضٓا نُا ؾ٢ اؿاي١ االعتٝاد١ٜ اٚ إ ٜهٕٛ سهًُٝا بإ حيهِ سيٛت٘ . ذ١َ ايػري 
ٚسيا إ اغيٝت ال ضيهٔ كاصُت٘ يرا ضيهٔ زؾع ايدع٣ٛ ع٢ً اسد . سيٛدب قساز صادز َٔ احمله١ُ نُا ؾ٢ ساي١ اغيؿكٛد 
الٕ ايٛزث١ ٜعتربٕٚ اـًـ ايعاّ غيٛزثِٗ ٚخيًؿْٛ٘ ؾ٢ طيٝع . ايٛزث١ َطاؾًا ازي ايرتن١ باعتبازٙ خصًُا ؾ٢ ايدع٣ٛ 

 2. ذَت٘ اغياي١ٝ ، اال َا ٜطتجٓٝ٘ ايكإْٛ 
  ٚال ضيهٔ كاص١ُ ايٛزث١ َباغس٠ بعد َؿازق١ 3.    ٚ ايرتن١ تعترب غ٦ًٝا َطتكاًل عٔ اير١َ اغياي١ٝ يًٛزث١ ٚاغداصِٗ 

َٛزثِٗ اؿٝات ، اال بعد إ ٜتِ ػٗٝصٙ ٚتدؾٝٓ٘ ع٢ً ايٛد٘ ايػسع٢ باعتبازٙ سكًا َتعًكًا بايرتن١ ٚتكدّ ع٢ً طيٝع 
ال تسن١ اال بعد ضداد )ٚبعد ذيو ٜتِ ضداد ايدٜٕٛ ٚؽسز َٔ طيٝع ايرتن١ سطب ايكاعد٠ ايػسع١ٝ . اؿكٛم االخس٣ 

ثِ بعد ذيو تات٢ اضتدساز ٚصاٜاٙ غئ اٚصا ب٘ َٔ ثًح َا بك٢ َٔ َاي٘ ٚبعد ذيو اذا بك٢ غ٦ًٝا آخس َٔ . (ايدٜٕٛ 
  4.اغيرياخ ٜكطِ ع٢ً اغيطتشكري َٔ ايٛزث١ ٚؾل دزد١ ايكساب١ ٚايٓطب١ اغيدصص١ هلِ غسعًا ٚقاًْْٛا 

     ٚسري ٜسؾع ايدع٣ٛ ع٢ً اسد ايٛزث١ باعتبازٙ خصًُا َطاؾا  ازي ايرتن١ ؾإ ايتجبٝت بٛاضط١ طسم االثبات ٜطس٣ 
 ٜٚطتج٢ٓ َٔ ايكاعد٠ ايعا١َ ؾ٢ ساي١ 5.ؾ٢ سل ايهٌ ا٣ طيٝع ايٛزث١ دٕٚ االقساز الٕ االقساز الٜطس٣ ؾ٢ سل ايباقري

ٚضع ايٝد َٔ قبٌ اسد ايٛزث١ ع٢ً عري َٔ اعٝإ ايرتن١ ؾؿ٢ ٖرٙ اؿاي١ ضيهٔ زؾع ايدع٣ٛ َباغس٠ عًٝ٘ باعتبازٙ 
خصًُا ، ٚدٕٚ إ ٜطاف ايدع٣ٛ ازي ايرتن١ ، ٚاقسازٙ بايعري َٛضٛع ايدع٣ٛ ال ٜطس٣ ؾ٢ سل بك١ٝ ايٛزث١ اٜطًا ٚاصيا 

     6.ٜكتصس عًٝ٘ ًٜٚصّ ب٘ ٚسدٙ 
                                                 

6
 .  اٌّؼذي 1969 ٌغٕخ 83 ِٓ لبْٔٛ اٌّشافؼبد سلُ 52ـ أظش اٌّبدح  
1

 . اٌّؼذي 1999 ٌغٕخ 17 ِٓ لبْٔٛ اٌّحبِبد الل١ٍُ وشدعزبْ سلُ 19ـ أظش اٌّبدح  
2

ٚاالعزبر  (ػجذ اٌجبلٝ اٌجىشٜ  )ٚاالعزبر  (ػجذ اٌّج١ذ اٌحى١ُ )رأ١ٌف االعزبر اٌذوزٛس . ـ أظش اٌٛج١ض فٝ ٔظش٠خ االٌزضاَ فٝ اٌمبْٔٛ اٌّذٔٝ اٌؼشالٝ   

  .130ص . 1980. ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ ٚاٌجحش اٌؼٍّٝ . اٌجضء االٚي فٝ ِظبدس االٌزضاَ  (ِحّذ عٗ اٌجش١ش  )اٌّغبػذ 
3

 .  اٌّؼذي 1969 ٌغٕخ 83 ِٓ لبْٔٛ اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ سلُ 5ـ أظش اٌّبدح  
4

 . اٌّؼذي 1959 ٌغٕخ 188 ِٓ لبْٔٛ االحٛاي اٌشخظ١خ سلُ 87ـ أظش اٌّبدح  
5

 2008اٌغجؼخ اٌضب١ٔخ . اٌمب٘شح . ِٕشٛساد اٌؼبره ٌظٕبػخ اٌىزبة  (ػجذ اٌشحّٓ اٌؼالَ  ) ـ اٌحبوُ 1969 ٌغٕخ 83ـ ششح لبْٔٛ اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ سلُ  

  .82ص.
6

  .83ص . ـ اٌّظذس ٔفغٗ  



 

 
 
 

 ـ خص١َٛ ايػدص ايجايح:ايؿسع ايسابع 
          االصٌ ٖٛ ابكا٤ اـص١َٛ بري طسؾ٢ ايدع٣ٛ اغيدع٢ ٚاغيدع٢ عًٝ٘ ٚاالبكا٤ عًُٝٗا َٓر اٍٚ اؾًط١ يًُساؾع١ 

 اداش يهٌ غدص ي٘ َصًش١ إ ٜطًب بايدخٍٛ ؾ٢ 1َٔ قإْٛ اغيساؾعات اغيد١ْٝ  ( 69)ٚست٢ ْٗاٜتٗا ، اال إ اغياد٠ 
ايدع٣ٛ باعتبازٙ غدصًا ثايجًا َٓطًُا السد طسؾٝٗا اٚ طايبًا اؿهِ يٓؿط٘ ؾٝٗا اذا نإ ي٘ عالق١ بايدع٣ٛ ، اٚ تسبط٘ 

نتدخٌ ايدا٥ٔ ؾ٢ . باسد اـصّٛ زابط١ تطأَ اٚ ايتصاّ ال ٜكبٌ ايتذص١٥ ، اٚ نإ ٜتطسز َٔ اؿهِ ايصادز ؾٝٗا 
دع٣ٛ ايدٜٔ اغيتعًك١ سيدٜٓ٘ َع ايػري ست٢ حيهِ ي٘ ؾٝصٜد ايطُإ ايعاّ يًدا٥ٔ ع٢ً اَٛاي٘ سٝح الٜطًب اؿهِ 

. يٓؿط٘ ٚاصيا غيدٜٓ٘ ٜٚط٢ُ بايتدخٌ االْطُا٢َ 
نشاي١ ٚدٛد ْصاع بري غدصري ع٢ً ًَه١ٝ .         اَا طًب ايػدص ايجايح يٓؿط٘ ؾاْ٘ ٜط٢ُ بايتدخٌ االختصا٢َ 

. عري ؾٝتدخٌ ايػدص ايجايح ؾ٢ َٛاد١ٗ اـصُري االٚيري الدٌ اؿهِ يٓؿط٘ ؾ٢ ذيو ايػ٤٢ٝ َٛضٛع اغيداص١ُ 
ٚؾ٢ ايٛقت ذات٘ اداش ايكإْٛ ال٣ خصِ إ ٜطًب َٔ احمله١ُ ادخاٍ َٔ نإ ٜصض اختصاَ٘ ؾ٢ ايدع٣ٛ عٓد بدا١ٜ 

َٚع٢ٓ ٖرا اْ٘ ال جيٛش يًُشه١ُ انساٙ ا٣ غدص ع٢ً . اٚ الدٌ سؿغ ٚصٝا١ْ سكٛم ايطسؾري اٚ اسدُٖا . زؾعٗا 
نايدع٣ٛ ايت٢ ٜسؾعٗا ايدا٥ٔ ع٢ً اسد . ايدخٍٛ ؾ٢ ايدع٣ٛ ، اال اذا نإ جيٛش اٚ ٜصض اختصاَ٘ عٓد زؾع ايدع٣ٛ 

اغيدٜٓري اغيتطآَري يًُطايب١ بدٜٓ٘ ؾاْ٘ جيٛش اختصاّ غريٙ َٔ ٖؤال٤ اغيدٜٓري اغيتطآَري بٓا٤ًً ع٢ً طًب ايدا٥ٔ اٚ 
 2. اغيدٜٔ 

       ٚجيب إ ٜتٛؾس ؾ٢ ايػدص ايجايح اال١ًٖٝ ايالش١َ غيباغس٠ ايدع٣ٛ ٚاغيصًش١ ؾ٢ ذيو بإ ٜهٕٛ ي٘ عالق١ اٚ 
 ، نُا جيٛش يًُشه١ُ إ تدعٛ ا٣ غدص طبٝعًٝا اٚ 3ازتباط بايدع٣ٛ ٚال ٜػرتط إ تهٕٛ تًو ايسابط١ تعاقد١ٜ 

. َعًٜٓٛا يًتٛضٝض اٚ اضتذال٤ اؿكٝك١ ؾ٢ ايدع٣ٛ ٚإ جيربٙ ع٢ً اؿطٛز بٓا٤ًً ع٢ً طًب اـصّٛ اٚ َٔ تًكا٤ ذاتٗا 
ٖٚرا ايػري اغيطتٛضض َٓ٘ ال ٜعترب طسؾًا ؾ٢ ايدع٣ٛ ٚال حيهِ ي٘ اٚ عًٝ٘ ، اال اْ٘ جيٛش ي٘ ايطعٔ ؾ٢ اؿهِ ايصادز 

.  بطسٜك١ اعرتاض ايػري ٚيٝظ بطسم ايطعٔ االخس٣ اغيكسز٠ قاًْْٛا الطساف ايدع٣ٛ 
 
 

 

                                                 
1

 . اٌّؼذي 1969 ٌغٕخ 83ـ لبْٔٛ اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ سلُ  
2

  .239ص . 1988جبِؼخ ثغذاد  (آدَ ١٘ٚت إٌذاٜٚ  )ـ اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ ـ اٌذوزٛس  
3

  . 31ص . 2009أسث١ً . ِٕظّخ ٔشش اٌضمبفخ اٌمب١ٔٛٔخ  (داسا ِحّذ اثشا١ُ٘  )ـ اٌخظِٛخ فٝ اٌذػٜٛ ـ اٌمبضٝ  



 
 
 
 
 

 ـ  قطع دابس اـٛاطس عٔ نٕٛ االدعا٤ ايعاّ خصًُا:ايؿصٌ ايجايح 
 

ـ ؼطظ اـص١َٛ عٓد االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ض٤ٛ ايكإْٛ اغيٓعِ ي٘ قبٌ :اغيبشح االٍٚ 
  تعدًٜ٘

             يكد َست اؿطاز٠ ايبػس١ٜ خالٍ َساسًٗا ايتازخي١ٝ ايط١ًٜٛ بػت٢ اْٛاع ايعكبات ٚايجػسات ٢ٖٚ ؽٛض 
دا٥ب١ ايعساى اغيسٜس ؾ٢ تٛاصًٗا ايدا٥ِ صٛب اجياد صٝؼ قا١ْْٝٛ َال١ُ٥ تٓعِ ايعالقات اغيدتًؿ١ داخٌ اجملتُع ، ست٢ 

ٚصًت ازي ٖرا ايّٝٛ اير٣ ْػٗدٙ َٔ زق٢ ؾ٢ ايؿهس ٚتطٛز ع٢ً طيٝع ايصعد ، ٢ٖٚ التصاٍ ؾ٢ ضريٖا اؿجٝح صٛب 
َٚا ْس٣ اآلٕ َٔ االْع١ُ ايدضيكساط١ٝ ٚايدضتٛز١ٜ اؿدٜج١ اال ٢ٖٚ مثس٠ ذيو ايهؿاح . َطتكبٌ اطيٌ ٚاغسم 

اال إ َا ٜدٖؼ االْطإ ٖٛ ٚدٛد تًو االْع١ُ ايػُٛي١ٝ ذات اؿصب ايٛاسد ٚايٓعس٠ ايطٝك١ اساد١ٜ . اغيتٛاصٌ 
اؾاْب يًشٝات ٚاالَٛز ٖٓا ٖٚٓاى ؾ٢ عاغيٓا اؿدٜح ، ٢ٖٚ تتشهِ بسقاب  غعٛبٗا ٚتب٢ٓ هلا َؤضطاتٗا ايت٢ ؼاؾغ 

.     بٗا ع٢ً نٝاْٗا ٚتػسع هلا ايكٛاْري ع٢ً اَصدتٗا ٖٚٛاٖا اـاص نايٓعاّ ايطابل 
          ٚال ْع٢ٓ بريو إ طيٝع ايكٛاْري ايت٢ صدزت ؾ٢ ظٌ ذيو ايٓعاّ ٢ٖ قٛاْري ظاغي١ ٚتعطؿ١ٝ ، بٌ ايهجري َٔ 
تًو ايكٛاْري ناْت َٛدٛد٠ ضابكًا ٚال تصاٍ تطبل ؾ٢ ْعآَا ٚسٝاتٓا اؿاضس٠ غيا تتطِ ببعد ايٓعس َٚال٥ُتٗا يًٛاقع 

اال إ ا٣ قإْٛ َُٗا نإ َال٥ًُا إ مل .  ٚهلا تازٜذ طٌٜٛ ؾ٢ ايتطبٝل ؿهُتٗا نايكٛاْري اغيد١ْٝ ٚادسا٤ات ايتكاض٢ 
ؾػعٛز . ٜصدز بطالض١ َٔ َؤضط١ تػسٜع١ٝ َٛيد٠ َٔ زسِ اْتدابات ْص١ٜٗ ٚغؿاؾ١ الٜجل بٗا ايػعب ٚال حيرتَٗا 

ايػعب ظُٝع طٛا٥ؿ٘ ٚادٓاض٘ اغيدتًؿ١ باْٗا َػازن١ ؾ٢ اؿهِ ٚؾ٢ صٓع ايكٛاْري ايت٢ ؼهُٗا َٔ خالٍ اصٛاتٗا 
ٚبعهظ ذيو  خيًل . ايت٢ تصٌ ػيجًٝٗا ازي اؿهِ ٚايربغيإ ٢ٖ ايت٢ ؽًل ساي١ ٚدَٛٔ االطُأْإ ايرات٢ يد٣ نٌ ؾسد 

دٛ َٔ االْعصاٍ بري ايطًط١ ٚايػعب ، ٚايطًط١ ؼاٍٚ داٖد٠ً صٓع قٛاْري غاذ٠ ٚصاز١َ يدضي١َٛ سهُٗا ٚاعطا٥ٗا 
. ساي١ َٔ ايػسع١ٝ َٔ خالٍ اصدازٖا َٔ ايربغيإ ، ٚايت٢ ال ازاد٠ هلا ض٣ٛ شيجٌٝ ضٝاض١ ايٓعاّ ايػُٛزي  

ٌٖٚ إ االدعا٤ ايعاّ نإ ضيجٌ اهل١٦ٝ .          ؾهٝـ لد ايكإْٛ اغيصاؽ يالدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ظٌ ذيو ايٓعاّ ؟ 
االدتُاع١ٝ نٌ اجملتُع ع٢ً سٍد ضٛا٤ بدٚزٖا ايسقاب٢ ع٢ً غسع١ٝ تطبٝل ايكٛاْري ٚايدؾاع عٔ اؿل ايعاّ باعتبازٙ 

ٖرا َا جيٝب عٓٗا دٕٚ عٓا٤ ايؿكس٠ االٚزي َٔ اغياد٠ االٚزي َٔ ذيو ايكإْٛ سٝح ٜٓص . سل نٌ اؾساد اجملتُع ؟ 



إ ٖرا ايكإْٛ ٜٗدف ازي تٓعِٝ دٗاش االدعا٤ ايعاّ يه٢ ؼكل ظيا١ٜ ْعاّ ايدٚي١ ٚآَٗا َٚؤضطاتٗا طـ :صساس١ً ع٢ً 
 إ 1ص. ٚاؿسص ع٢ً ايدضيكساط١ٝ ايػعب١ٝ ٚايدؾاع عٔ َهاضب ايجٛز٠ ٚاؿؿاظ ع٢ً اَٛاٍ ايدٚي١ ٚايكطاع االغرتان٢ 

نٌ َٔ ٜتُعٔ ايٓعس ؾ٢ َع٢ٓ َٚديٛالت تًو اغياد٠ ٜس٣ بإ ٖٓاى ثٛز٠ قاَت بٗا طياع١ ٚاَطهت بصَاّ ايطًط١ 
.    ٢ٖٚ تطًب َٔ االدعا٤ ايعاّ ايدؾاع عٔ تًو ايجٛز٠ ٚاغيهتطبات ايت٢ الصتٗا 

          ٚمٔ مل لد ؾ٢ تازٜذ ايعسام ثٛز٠ قاَت بٗا اغًب١ٝ ايػعب ض٣ٛ عؿ١ٜٛ ثٛز٠ ايعػسٜٔ نسدع٢ً االستالٍ 
ايربٜطا٢ْ ؾ٢ اعكاب اْٗصاّ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ؾ٢ اؿسب ايعاغي١ٝ االٚزي َتاثسًا بايعٛاطـ ايد١ٜٝٓ ٚقد قاَٛا بتًو ايجٛز٠ 

 ٚبعدَا اؾػًت ايجٛز٠ ٖٚدأت ايٛضع ٚاْكػعت ايػّٝٛ ٚددٚا إ 2ٚمل ٜٓطر يدِٜٗ بعد ايٛع٢ ايطٝاض٢ اؿدٜح ،
ايعسام يٝظ بٗرا ايتُاضو ،  ٚاْ٘ ال ضيهٔ إ حيهِ اال ؾ٢ ظٌ دٚي١ ؾٝدزاي١ٝ اٚ نْٛؿٝدزاي١ٝ الٕ ٖٓاى ايهٛزد ؾ٢ 

ٚإ . نُا إ ايعسب ِٖ اْؿطِٗ َؤيؿري َٔ ايػٝع١ ٚايط١ٓ ٚهلِ آَاهلِ ٚتطًعاتِٗ . نٛزدضتإ ٚهلِ َطايبِٗ ٚثٛزتِٗ 
نٌ َا ٜدع٢ بايجٛزات ٚايت٢ سصًت ؾ٢ ايعسام بعد ذيو ايتازٜذ َا ناْت ؾ٢ اؿكٝك١ ض٣ٛ اْكالبات قاّ بٗا سصب 
َعري اٚ طياع١ َع١ٓٝ ، ٚال ضيهٔ إ ٜعرب طياع١ غري َٓتدب١ ضٛا٤ أنإ هلِ سصب اّ ال ٢ٖٚ شيطو بصَاّ ايطًط١ 

.  عٔ ازاد٠ َععِ اٚغايب١ٝ ايػعب َُٗا ناْت ٖٜٛتِٗ اٚ ؾًطؿتِٗ ايطٝاض١ٝ عًُا١ْٝ اٚ د١ٜٝٓ  
  ٚاالدعا٤ ايعاّ إ ٜداؾع عٔ َهتطبات ذيو ايٓعاّ اٚ تًو ايٓٛع١ٝ َٔ ايجٛز٠ ٜعترب اٜطًا خصًُا ٚال ٜعترب قاٜدًا ابدًا 

ؾايجٛز٠ ٚإ ناْت ثٛز٠ سكٝك١ٝ ٚصا٥ب١ ؾ٢ خطاٖا بهٌ اغيكاٜٝظ ال بد إ تٓت٢ٗ ؾٛز لاسٗا ٚال بد إ ًٜذأ ايػعب . 
. ازي اْتدابات ْص١ٜٗ الختٝاز َٔ ضيجًٗا ؾ٢ اؿه١َٛ ٚايربغيإ ٚاالؼٛيت ازي دنتاتٛز١ٜ ندنتاتٛز١ٜ ايٓعاّ ايطٛؾٝيت 

ايت٢ ادعت ثٛزتٗا اْٗا اصابت دٖٛس اؿكٝك١ ٚاِْٗ ؾ٢ ضٌٝٝ تًو اؿكٝك١ ذاقٛا غعٛبٗا ابػع االضطٗاد ٚاؿسَإ 
ايعكا٥د٣ ؾًِ ٜصٜدٚا خالهلا اال ايتدًـ عٔ زنب اؿطاز٠ االْطا١ْٝ َٚٔ ثِ االْٗٝاز ؾ٢ اعكاب اٚزي االصالسات 

مٔ الْسٜد اطالقًا ايتكٛقع ؾ٢ دا٥س٠  )ـ:قا٥اًل  (َٝدا٥ٌٝ ـ غٛزباتػٛف  )ْٚطُات اؿس١ٜ  ايت٢ اطًكٗا اخريًا شعُِٝٗ  
 ٚبريو ؽًٛا عٔ االدعا٤ باستهاز اؿكٝك١ ٚاعرتؾٛا بإ 1 .(.... االؾهاز اغيأيٛؾ١ يدٜٓا ٚايًػ١ ايطٝاض١ٝ ايت٢ عسؾٓاٖا 

.    اغيعازف ايت٢ ٜتٛصٌ ايٝٗا االْطإ ٢ٖ ْطب١ٝ ٚتصداد سكا٥كٗا برتانِ ذخري٠ اؿطاز٠ االْطا١ْٝ طيٝعًا 
   ٚايجٛز٠ ايت٢ ادعت بٗا ايٓعاّ ايطابل ٚايت٢ ٜعسؾٗا اؾُٝع باْٗا ناْت ؾ٢ سكٝك١ اَسٖا اْكالبًا ساٚيت إ تسضِ 

ؾٓس٣ إ طيٝع ايكٛاْري ايت٢ غسعتٗا . طيٝع االغٝا٤ بطابعٗا اـاص ع٠ٛٓ ٚبؿًطؿ١ ْعستٗا ايطٝك١ يالَٛز قطسًا  
.  نُا اْٗا ناْت تعدٍ ٚتًػ٢ اٜطًا بري سري ٚآخس بكساز َٔ ذيو اجملًظ 2.ناْت تػسع بكساز َٔ فًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ 

     ٚع٢ً ايسغِ َٔ إ بعض تًو ايكٛاْري نُا ذنست ضابكًا هلا تازٜذ طٌٜٛ َٔ ايتطبٝل قبٌ ذيو ايٓعاّ ٚال ٜصاٍ 
ٜطبل ؾ٢ ايعسام ٚؾ٢ االقًِٝ ، اال إ نٝؿ١ٝ تػسٜع ٚتعدٌٜ ايكٛاْري ٚؾل تًو اآلي١ٝ مل ٜهٔ  يريتاح ايٝٗا ايػعب الْٗا 

ناْت تعًِ اْٗا مل تصدز ٚؾل آي١ٝ طبٝع١ٝ ٚدضيكساط١ٝ ٚالْ٘ مل ٜهٔ ٖٓاى ؾصٌ بري ايطًطات اٚ اضتكالٍ سكٝك٢ 
ؾٗاش ايكطا٤ ع٢ً ايسغِ َٔ ٚدٛد اؾراذ سكٝكري َٔ ايكطا٠ ٚاعطا٤ االدعا٤ ايعاّ ٜٓاغد بِٗ نٌ َساقب كًص 

.     بٓصاٖتِٗ ٚسٝادٜتِٗ ؾ٢ اعُاهلِ 
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  لجً اٌزؼذ٠ً 1979 ٌغٕخ 159ـ اٌّبدح االٌٚٝ ِٓ لبْٔٛ االدػبء اٌؼبَ سلُ  
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  .2010اٌغجؼخ االٌٚٝ . ث١شٚد . داس اٌشافذ٠ٓ ٌٍغجبػخ ٚإٌشش  (فؤاد ج١ًّ  )رشجّخ ٚرؼ١ٍك  (عش اٌّش ٌ٘ٛذ٠ٓ  ) ـ رأ١ٌف 1920ـ صٛسح اٌؼشاق  
1

  .180ص. ثغذاد . ششوخ اٌّؼشفخ  (ػجبط خٍف  )رشجّخ اٌذوزٛس  (١ِخئ١ً غٛسثبرشٛف  )ـ اٌج١شٚعزش٠ٚىب  
2

 .ـ أظش جٙخ اٌظذٚس ٌٍمٛا١ٔٓ فٝ ظً إٌظبَ اٌغبثك  



    إ ؾًطؿ١ ٚدٛد ا٣ قإْٛ داخٌ ا٣ فتُع ٖٛ الدٌ ؼكٝل َصاحل اؾسادٖا ، نُا إ ايكٝاّ بتعدٌٜ ا٣ قإْٛ اٚ 
ؾايكٛاْري ٚإ ناْت ؾٝٗا بعض ايكٝٛد ع٢ً بعض اؿسٜات اال إ اغيصاحل ايت٢ . 3ايػا٥٘ ٖٛ الدٌ تًو اغيصًش١ اٜطًا 

تتشكل َٔ خالهلا ال تكازٕ بتًو ايكٝٛد َٚا داَت ايكٛاْري ؾٝٗا بعض َٔ ٖرٙ ايكٝٛد ٢ٖٚ تٓعِ ايعالقات ٚايسٚابط 
ٚاؿكٛم ٚااليتصاَات ٚاؿسٜات اغيدتًؿ١ داخٌ ا٣ فتُع ؾاْٗا البد َٔ إ تصدز َٔ ذيو اجملتُع ْؿط٘ ٚعس١ٜ عٔ 

يه٢ ٜػعس االْطإ باْ٘ َػازى ؾ٢ .  ٖٚرا ٖٛ اؾٛ ايطبٝع٢ الصداز ايكٛاْري . طسٜل ػيجًٝ٘ اغيٓتدبري ؾ٢ ايربغيإ 
ٖٚرٙ اؿكٝك١ اضتٛعبٗا .صٓع ايكٛاْري ٚاْ٘ َٓت٢ُ ازي ذيو اجملتُع ٚي٘ زأ٣ َطُٛح ٚازاد٠ َعترب٠ َٔ يدٕ اآلخسٜٔ 

.  ايعكٌ ايػسب٢ بعد كاٍض عطري ؾترٚقٛا بريو َٔ ْتادٗا اغيجُس٠ ٚاالَٔ ايٛازف ايعٌ اغيطتدِٜ 
   ٚلد إ ايهٛزد ؾ٢ اقًِٝ نٛزدضتإ  قد اضتٛعبٛا تًو اؿكٝك١ اٜطًا ؾٛضعٛا خطاِٖ ع٢ً ايطسٜل ايصشٝض  ٖرا 

َا ْالسعٗا ٚ ْعاٜػٗا ؾ٢ ػسبتٓا ايصاعد٠ ؾ٢ اغيٓطك١  ، ٚايت٢ تٓعهظ اآلٕ بصٛز٠ انجس غؿاؾ١ٝ ٚضالض١ عٔ ذ٣ 
ٚبٗرا ٜكًٝٓا ضتصبض نٛزدضتإ ال قاي١ َجاًل . قبٌ ٚايت٢ ٜسأٖ عًٝٗا اعدا٤ ػسبتٓا إ ػس٣ االَٛز عهظ ذيو   

سكٝكًٝا حيتر٣ بٗا ؾ٢ اغيٓطك١ ٚايعامل َٔ ايدضيكساط١ٝ اؾايب١ يًسؾا١ٖٝ ٚايطُأ١ْٓٝ ٚايتكد 
 

ـ تٛاز٣ اـص١َٛ عٔ االدعا٤ ايعاّ بعد تعدٌٜ :  اغيبشح ايجا٢ْ 
   ايكإْٛ

         بعد ؼسٜس اقًِٝ نٛزدضتإ َٔ ١ُٖٓٝ ايٓعاّ ايطابل مت اقساز نجري َٔ َػازٜع ايكٛاْري َٔ بسغيإ نٛزدضتإ  
نُا مت ايػا٤ اٚتعدٌٜ بٓٛد َٔ قٛاْري ناْت قا١ُ٥ ٚايت٢ َا ناْت تٓطذِ َع ايٛاقع اؾدٜد َٔ ايدضيكساط١ٝ ٚايتػريات 

َٚٔ ٖرٙ ايتعدٜالت تعدٌٜ بٓٛد َٔ قإْٛ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ نٌ َٔ اؿه١َٛ االؼاد١ٜ ٚسه١َٛ . اؿاص١ً َعٗا 
تًو ايبٓٛد ايت٢ ناْت تػِ َٓٗا زا٥ش١ ايتطًط ٚدعٌ ٖرا ايكإْٛ ٚض١ًٝ الستهاز ايطًط١ عٔ . االقًِٝ ع٢ً سٍد ضٛا٤ 

ؾاشاٍ ايتعدٌٜ طيٝع ايبٓٛد ٚصٝؼ ايعبازات ايت٢ . طسٜل دعٌ ػيج٢ً االدعا٤ ايعاّ قإَٛ غيا ناْت تدع٢ بايجٛز٠ 
ناْت ػعٌ َٔ االدعا٤ ايعاّ صساس١ً خصًُا يًذُٗٛز َٚداؾعًا سيٛدب ْص َٔ ايكإْٛ عٔ ايجٛز٠ َٚهتطباتٗا 

. اغيصع١َٛ 
       ٚبريو اعاد ايكإْٛ عًت٘ اؾدٜد٠ ايٛضع ايطبٝع٢ ؾٗاش االدعا٤ ايعاّ دٕٚ إ ٜهٕٛ خصًُا السد ض٣ٛ ؼكٝل 

ٚباتٝاْ٘ . اهلدف ايس٥ٝط٢ ي٘ ٖٚٛ ايدؾاع عٔ اؿل ايعاّ ٚاير٣ ٜػٌُ اؾُٝع َٚساقب١ َػسٚع١ٝ تطبٝل ايكٛاْري 
ٜعد اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ اغيطتُسٕٚ باـد١َ سهاًَا ٜٚتُتعٕٛ ظُٝع سكٛم اؿهاّ طصساس١ سياد٠ ددٜد٠ ٢ٖٚ 

 قطع دابس طيٝع اـٛاطس ايت٢ قد تدٚز ؾ٢ ذٖٔ ايبعض ع٢ً خص١َٝٛ االدعا٤ ايعاّ ؾ٢ َٗاَ٘ 1ص. ٚاَتٝاشاتِٗ 
ٚاعُاي٘ ال٣ َٔ اطساف ايدع٣ٛ ض٣ٛ ايتطبٝل ايطًِٝ يًكإْٛ ؾ٢ اغيٛاضع ايت٢ حيتاز ازي ايتطبٝل ؾٝٗا ٚظيا١ٜ اؿل 

.  ايعاّ 
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  .68ص . 2009أسث١ً . ِشوض اثحبس اٌمبْٔٛ اٌّمبسْ  (ِظغفٝ اثشا١ُ٘ اٌضٌّٝ  )ـ فٍغفخ اٌمبْٔٛ ـ االعزبر اٌذوزٛس  
1

 .فٝ ال١ٍُ وٛسدعزبْ  .2007ٌغٕخ  ( 18 )ـ  أظش اٌّبدح االٌٚٝ ِٓ لبْٔٛ ٍِحك لبْٔٛ االدػبء اٌؼبَ سلُ  



     ٚيٝظ ٖٓاى َٔ دٚاع٢ ايػو بإ تًو اغياد٠ مل تأت٢ بػ٤ٞ ددٜد ض٣ٛ اْٗا اندت ع٢ً ساي١ ناْت قا١ُ٥ اصاًل 
٢ٖٚ ازتباط ٚاقرتإ دٗاش االدعا٤ ايعاّ ظٗاش ايكطا٤ ؾ٢ ايعسام ٚؾ٢ االقًِٝ ازتباطًا غري َٓؿصِ ٚاير٣ ٜعٗسٙ ايتأزٜذ 

ًً د٢ً ال يبظ ؾٝ٘  . ايطٌٜٛ َٔ ايعٌُ ايكطا٢٥ ٜٚكسٙ ايكٛاْري ٚاالػاٙ ايؿك٢ٗ بػه
      ٚإ َا ٜس٢َ ايٝ٘ َٔ قبٌ ؾكٗا٤ ايكإْٛ بؿصٌ ايطًط١ ايكطا١ٝ٥ عٔ ايطًطتري ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ ٢ٖ تًو 

ايطًط١ ايت٢ تطِ ؾ٢ طٝاتٗا االدعا٤ ايعاّ نذٗاش َِٗ ضُٔ ايكطا٤ يه٢ ٜؤد٣ دٚزٙ اؿٝاد٣ ايسقاب٢ اغيسضّٛ ي٘ 
ٚيٝظ ٖٓايو ؾسم ؾ٢ اغًب ايطًطات ايكطا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ َٚٓٗا ايعسام ؾ٢ إ ٜهًـ عطٛ االدعا٤ ايعاّ . سيٛدب ايكإْٛ 

يًتكاض٢ بري ايٓاع اٚ إ ٜهًـ ايكاض٢ بإٔ ضيازع عٌُ االدعا٤ ايعاّ عٓد ايسغب١ اٚاؿاد١ ٚذيو يٛسد٠ غسٚط 
. ايتعٝري ٚايٛظٝؿ١ 

      اال إ َا ٜؤضـ ي٘ إ بعطًا َٔ قا٢ْْٝٛ االقًِٝ ؾ٢ اآل١ْٚ االخري٠ ازادٚا شسصس١ ٖرا اغيبدأ اير٣ اضتكس عًٝ٘ 
ايكطا٤ ؾ٢ ايعسام ٚايعامل ٚبدأٚا ٜؿطسٕٚ اغياد٠ اعالٖا ٚايت٢ مل تأت٢ بػ٤ٞ ددٜد نُا ذنست ع٢ً ٖٛاِٖ اـاص بعٝدًا 

عٔ زٚح ايتػسٜع َٚا اضتكس عًٝ٘ ايعسف ايكا٢ْْٛ ٚاشي٢ٓ صًُُٝٝا إ ٜهٕٛ تؿطريِٖ ٖرا ْابعًا عٔ عدّ االغياّ ال عٔ 
ا١ٜ َبتػٝات اٚ َكاصد ذات١ٝ ، ذيو ٚالْ٘ ؾ٢ نجري َٔ ايتٓعُٝات ايٛظٝؿ١ٝ غري ايكطا١ٝ٥ اٜطًا ٖٓاى تكطُٝات يًعٌُ 

ٚادٗص٠ كتص١ بعٌُ َعري داخٌ ٖٝه١ًٝ ايٓعاّ ايعاّ يتأد١ٜ ايٛظٝؿ١ بايػهٌ اغيسض٢ ٚاغيتكٔ ، ٚنريو ؾ٢ ايكطا٤ 
ٖٓاى دٗاش االغساف ايكطا٢٥ ٚدٗاش االدعا٤ ايعاّ ٖٚٓاى تكطُٝات يًُشانِ َٔ سٝح ايدزدات ٚايٓٛع١ٝ ٖٚٓاى 

قٛاْري كتًؿ١ تٓعِ عٌُ نٌ ذيو اال اْ٘ جيب إ ٜصب اخريًا طيٝع اؾٗٛد ٚاالعُاٍ يتًو ايؿسٚع ٚايتكطُٝات ؾ٢ 
فس٣ ٚاسد ٢ٖٚ فس٣ ايكطا٤ ٚبٗرا تأت٢ مثس٠ اعُاهلا ْاضذ١ ٚتكٌ ؾٝٗا ايطٗٛ ٚاحملابات اٚ ايتشاٜص ايت٢ ٜتُٝص بٗا 

. عاد٠ً ايعٌُ االْؿساد٣ بطبب االُْٗاى اٚ اغيٌٝ 
          إ اؿٝاد١ٜ ؾ٢ عٌُ ايكاض٢ اٚعطٛ االدعا٤ ايعاّ جيب إ ٜٓعهظ ؾ٢ ضًٛنُٗا اغي٢ٓٗ اْعهاضًا دًًٝا ال ًٜتبظ 

ؾٝ٘ زٚح االضتعال٤ ايٛظٝؿ٢ ٚايتٓاؾظ اغي٢ٓٗ بٌ جيب إ ٜطػ٢ عًٝ٘ ْهسإ ايرات ٚايتٛاضع ٚايسغب١ اؾاق١ ازي 
َعسؾ١ اؿكا٥ل ؾ٢ طيٝع ايكطاٜا بػ١ٝ اصداز قساٍز َال٥ِ ٜكسٙ تكِٜٛ اغيكَٛري ايكاْْٛٝري اغيٓصؿري ، اال إ ٖرا 

ايكإْٛ زغِ تعدًٜ٘ الٜصاٍ ٜػاز ايٝ٘ باالْتكاد َٔ قبٌ ايبعض َٔ زداٍ ايكإْٛ ايرٜٔ ٜسٕٚ اؿاد١ ازي اصداز قإْٛ 
آخس ددٜد ؾ٢ صٝػ١ ددٜد٠ حيٌ قً٘ الدٌ االخر بٓعاّ ايٓٝاب١ ايعا١َ ناير٣ ٜعط٢ يالدعا٤ ايعاّ صالس١ٝ االتٗاّ 

  1.ٚايتشكٝل ، ٚاير٣ ٜٓشصس سايًٝا بايدٚز ايسقاب٢ ٚايطعٔ ؾشطب 
 ٚإ ٜهٕٛ هلا َٝصا١ْٝ خاص١ 2    إ اضتكالٍ ايطًط١ ايكطا١ٝ٥  تع٢ٓ عدّ ازتباطٗا بايطًطتري ايتٓؿٝر١ٜ ٚايتػسٜع١ٝ

الدا١َ ٚاداز٠ غؤْٚٗا ٚعدّ تسق١ٝ ايكطا٠ اٚ اعطا٤ االدعا٤ ايعاّ ع٢ً اضاع زغب١ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ ٚإ ٜهْٛٛا 
ذيو الٕ ايكطا٤ ايت٢ ٢ٖ اؾ١ٗ اؿا١َٝ يًشسٜات ايعا١َ ٚاـاص١ سس١ٜ . َطتكًري ؾ٢ ايكسازات اٚ اآلزا٤ ازي ٜتدرْٚٗا  

ٚع٢ً ٖرا ؾكد . 3االؾساد ٚاهل٦ٝات ٚاؾُاعات ال بد إ ال ٜجاز بػأْٗا ا١ٜ كاٚف اٚ ٚضاٚع ؾ٢ سٝادٜتٗا ْٚصاٖتٗا 
يهٌ اْطإ ع٢ً  ) 1948/ دا٤ت ؾ٢ اغياد٠ ايعاغس٠ َٔ االعالٕ ايعاغي٢ ؿكٛم االْطإ ايصادز َٔ االَِ اغيتشد٠ عاّ 
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  . 222ص . 2010اٌغجؼخ االٌٚٝ . االعىٕذس٠خ . ِىزجخ اٌٛفبء  (ٔغش٠ٓ ػجذ اٌح١ّذ ٔج١ٗ  )ـ حمٛق اٌّزُٙ اِبَ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ـ اٌذوزٛسح  
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اعزمالي  )سئ١ظ اٌّحىّخ ثجّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ ٚاٌّغزشبس اٌمبٔٛٔٝ ث١ٙئخ االُِ اٌّزحذح ثؼٕٛاْ  (خبٌذ ِحٝ اٌذ٠ٓ احّذ  )ـ أظش ِمبٌخ اٌمبضٝ  

 . اٌزٝ ٠ظذس٘ب ارحبد لضبح ال١ٍُ  وٛسدعزبْ 2009 ـ 1اٌؼذد ـ ( دادٖٚ س ) فٝ ِجٍخ اٌمبضٝ  (اٌمضبء 
3

  .40اٌغجؼخ اٌضب١ٔخ ص. ث١شٚد . داس اٌغ١ٍؼخ  (العىٝ . ط . ٘بسٌٚذ  )ـ اٌحش٠خ فٝ اٌذٌٚخ اٌحذ٠ضخ ـ رأ١ٌف  



قدز اغيطاٚات ايتا١َ َع اآلخسٜٔ ـ اؿل ؾ٢ إ تٓعس قطٝت٘ قه١ُ َطتك١ً ٚقاٜد٠ ْعسًا َٓصؿًا ٚعًًٓٝا يًؿصٌ ؾ٢ 
  .  (. سكٛق٘ ٚايتصاَات٘ ٚؾ٢ ا١ٜ ت١ُٗ دصاؾ١ٝ تٛد٘ ايٝ٘ 

     ٚاالدعا٤ ايعاّ نُا ذنست اعُاي٘ َٚٗاَ٘ ؾ٢ اغيباسح ايطابك١ ٜالشّ ايكط١ٝ اؾصا١ٝ٥ ٖٚٛ ؾ٢ شياع َباغس َعٗا 
َٓر اٍٚ ؼسٜهٗا ٚست٢ ْٗا١ٜ تٓؿٝر االسهاّ ايصادز٠ بػأْٗا ، ٚي٘ ايتدخٌ ؾ٢ قطاٜا اخس٣ نجري٠ غري دصا١ٝ٥ نًُا 

عًِ بطسٚز٠ تدخً٘ ؾٝٗا ؿُا١ٜ اؿل ايعاّ ٚسؿغ سكٛم ايطعؿا٤ ؾ٢ اجملتُع ٚنٌ َا ٜتعًل عُا١ٜ االضس٠ ٚايطؿٛي١ 
  .

    ؾاالدعا٤ ايعاّ ؾ٢ ايعسام ٚؾ٢ االقًِٝ إ مل ٜصدز ايكسازات بٓؿط٘ ؾٗٛ ٜساقب تًو ايكسازات اٜٚطٌٗ ع١ًُٝ 
ٚإ ؾصٌ ايطًطات ايجالث١ ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ . اصدازٖا ٖٚٛ بعٝد نٌ ايبعد عٔ ايطًطتري ايتػسٜع١ٝ ٚ ايتٓؿٝر١ٜ 

إ دٗاش االدعا٤ ايعاّ . ٚايكطا١ٝ٥ ٖٛ الدٌ ذيو اهلدف يه٢ ٜعٌُ نٌ ؾ٢ َطازٙ اغيطتكٌ اغيسضّٛ ي٘ سيٛدب ايكإْٛ 
َع دٗاش ايكطا٤ جيب إ ٜتعاْٚا َع اآلخس تعاًْٚا ددًٜا خايصًا ست٢ ٜتِ ايٛصٍٛ ازي اقص٢ دزد١ َٔ ايؿِٗ ٚاالدزاى  

       4. الصداز ايكسازات اؿامس١ ٚايٓادش١ ايت٢ تٛانب زٚح ايكإْٛ ؾ٢ طيٝع ايكطاٜا اغيعسٚض١ 
   ٚتؤند طيٝع اغيؤشيسات ٚايدزاضات ايكا١ْْٝٛ ع٢ً ٖرا اغيػص٣ ٢ٖٚ اقرتإ دٗاش االدعا٤ ايعاّ َع دٗاش ايكطا٤ 

 / 23 ـ 21ٚسٝادٜتُٗا ؾ٢ ايعٌُ ٚعدّ خصَٛٝتُٗا ال٣ طسف َٔ االطساف َٚٓٗا ْد٠ٚ ضريانٛشا باٜطايٝا يًؿرت٠ بري 
 َٔ ْؿظ ايػٗس ٚاير٣ عكد بدع٠ٛ َٔ اغيعٗد ايدٚزي 4 ـ 2 اغيتُِ غيؤشيس عُإ باالزدٕ يًؿرت٠ بري 2006اًٍٜٛ 

يًدزاضات ايعًٝا ؾ٢ ايعًّٛ اؾٓا١ٝ٥ َٚهتب االَِ اغيتشد٠ يًُددزات ٚاؾسضي١ ٚبسْاَر االَِ اغيتشد٠ االصيا٢٥ ـ َهتب 
. ٚغازى ؾٝ٘ ػيجًٕٛ عٔ فًظ ايكطا٤ االع٢ً ٚٚشاز٠ االقًِٝ يًػؤٕٚ ايعدي١ٝ ؾ٢ اقًِٝ نٛزدضتإ . ايعسام 

   ٚقد مت ايتانٝد ع٢ً َد١ْٚ ايطًٛى اغي٢ٓٗ ٚايػدص٢ يًكاض٢ ٚعطٛ االدعا٤ ايعاّ ، ع٢ً إ تتطُٔ عد٠ َباد٤٣ 
ـ :٢ٖٚ 

  
.        ـ  ايٓصا١ٖ ٚاؿٝاد ٚتكسٜس اؿكا٥ل ٚؾكًا يؿِٗ ٚاع٢ يًكإْٛ ٚايتشسز َٔ ا١ٜ َؤثسات داخ١ًٝ 1
.  ـ   االضتكا١َ ٚاالَا١ْ 2

.  ـ  ايًٝاق١ ٚآداب اجملتُع 3 
.  ـ  اغيطاٚات بري اـصّٛ 4 
 1.   ـ اغيكدز٠ ٚاالدتٗاد 5

       ٜٚؤند ايدنتٛز ـ ؾٛضتٛ شٚناز٢ًًٜ ـ ْا٥ب اغيدع٢ ايعاّ ـ سيهتب َهاؾش١ اؾسا٥ِ اغياؾٝا ـ اٜطايٝا ع٢ً إ تسضٝذ 
َبدأ االضتكالٍ حيتِ ؾصٌ ايكطا٠ عٔ ضا٥س َؤظؿ٢ ايكطاع ايعاّ الِْٗ يٝطٛا ػئ ٜعتُدٕٚ ع٢ً ايدٚي١ بٌ ِٖ 

ايدٚي١ ٚاسد ٦ٖٝاتٗا ايدضتٛز١ٜ ؾ٢ اؿكٝك١ ، ٚهلرا ايطبب البد إ ٜعٝػٛا سٝاتِٗ ع٢ً اضاع ايطٝاد٠ بهٌ َا يًه١ًُ 
ـ : نُا ٜعسض ؾ٢ عج٘ اغيباد٤٣ االضاض١ٝ الدٌ تطبٝل ْعاّ قطا٢٥ َطتكٌ َٓٗا . َٔ َع٢ٓ 
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 . 1966اٌّىزجخ اال١ٍ٘خ ثغذاد  (حغ١ٕٓ ػجذ اٌمبدس  )ِشاجؼخ اٌذوزٛس  (حغٓ ػٍٝ رْٔٛ  )رشجّخ اٌذوزٛس  (اٚعزٓ سٔٝ  )ـ ع١بعخ اٌحىُ ـ رأ١ٌف  

  .229ص
1

إٌّشٛس  (ِششٚع ِذٚٔخ اٌغٍٛن اٌمضبئٝ  )ػضٛ ِحىّخ ر١١ّض ال١ٍُ وشدعزبْ ثؼٕٛاْ  (ِحغٓ اثٛثىش احّذ  )ـ أظش اٌجحش اٌّؼذ ِٓ لجً اٌمبضٝ  

 (خبٌذ ِحٝ اٌذ٠ٓ  )ٚاٌمبضٝ  (ِحّٛد شش٠ف ثغ١ٛٔٝ  )رج١ّغ االعزبر اٌذوزٛس  (ٚصبئك ِششٚع اٌزخغ١ظ االعزشار١جٝ ٌٍؼذاٌخ اٌجٕبئ١خ فٝ اٌؼشاق  )فٝ 

  .214ص . 2007اٌجضء اٌضبٌش 



 
.  ـ ايكطا٤ ١٦ٖٝ َطتك١ً ال ؽطع ال١ٜ ضًط١ عا١َ داخٌ ايدٚي١ 1
.  ـ ال خيطع ايكطا٠ ٚاغيدعٕٛ ايعإَٛ اال يطًط١ ايكإْٛ 2
.  ـ إ ٜتِ تعٝري ايكطا٠ ٚاغيدعري ايعاَري غيد٣ اؿٝا٠ اٚ يؿرت٠ ط١ًٜٛ تطُٔ اضتكالهلِ 3
 ـ إ ٜتِ تعِٝٝٓٗ بٓا٤ًً ع٢ً َطابك١ عا١َ ٚؾكًا غيعاٜري غؿاؾ١ َٚٛضٛع١ٝ دٕٚ تدخٌ َٔ ايطًطتري ايتػسٜع١ٝ 4

. ٚايتٓؿٝر١ٜ 
 ـ جيب تاضٝظ فًظ قطا٢٥ اع٢ً ٜهٕٛ َطؤٚاًل عٔ عًُٝات ايتعٝري ٚايتؿٜٛض ٚايٓكٌ ٚايرتقٝات ٚايتدابري 5

. ايتأدٜب١ٝ ايت٢ ؽص ايكطا٠ ٚاغيدعري ايعاَري ، ع٢ً إ تتايـ تًو اهل١٦ٝ َٔ ايكطا٠ ٚاعطا٤ االدعا٤ ايعاّ 
 ـ ؼدٜد زٚاتب نٌ َٔ ايكطا٠ ٚاغيدعري ايعاَري بكإْٛ ٚيٝظ بكساز اداز٣ يٝصاز ازي زبطٗا بسٚاتب اعطا٤ ايربغيإ 6

 2. اٚ ايٛشزا٤ 
        ٖٚٓايو ادٚات نجري٠ ع٢ً اغيطت٣ٛ ايعاغي٢ ضاُٖت ؾ٢ بٓا٤ َباد٤٣ اضاض١ٝ الدٌ ايعٌُ ؾ٢ اغيؤضطات ايكطا١ٝ٥ 

 اغيٓعكد 1990ٚإ َؤشيس االَِ اغيتشد٠ ؾ٢ عاّ . بصٛز٠ دٝد٠ نُٝجام االَِ اغيتشد٠ ٚاالعالٕ ايعاغي٢ ؿكٛم االْطإ 
الدٌ ايٛقا١ٜ َٔ اؾسضي١ َٚعا١ًَ اجملسَري قد تب٢ٓ اـطٛط ايعسٜط١ سٍٛ ايدٚز اير٣ ٜططًع ب٘ ايٓٛاب ايعإَٛ 

ٚبٓا٤ًً ع٢ً ذيو ظٗست ؾهس٠ اْػا٤ اؾُع١ٝ ايدٚي١ٝ يًٓٛاب . ٚناْت تًو اٚزي اـطٛات ايدٚي١ٝ َٛد١ٗ َباغس٠ً ازي دٍٚ 
 .  1995ايعاَري ٚايت٢ تأضطت ؾ٢ عاّ 

       ٖٚٓاى َعاٜري يًُطؤٚيٝات َٚباد٤٣ ؼهِ اؿكٛم ٚايٛادبات االضاض١ٝ يًٓٛاب ايعاَري ٚايت٢ شيت صٝاغتٗا 
إ تًو اغيعٝاٜري ٚاالٖداف تدٚز بػهٌ اضاض٢ سٍٛ ْػاط ايٓٛاب ايعإَٛ َٔ نٌ ايكازات بػهٌ  . 1999ٚتبٓٝٗا ؾ٢ 

٢َٓٗ ٚبساغُاتٝه٢ بعٝدًا عٔ ايرتٖٝب ٚايتدخالت َٚطاعدتِٗ ع٢ً اغيطتٜٛري ايٛط٢ٓ ٚايدٚزي غيهاؾش١ ظاٖس٠ االدساّ 
اغيٓعِ ٚاـطري ٚإ ضًٛنِٗ البد ٚإ ٜٓطذِ َع َعاٜري االخالم ٚايٓصا١ٖ ٚايعٌُ اؿسٜص الدٌ ضُإ قانُات 

.   عادي١ ٚسكٛم االْطإ 
 َٔ َعاٜري اؾُع١ٝ زنصت بػهٌ اضاض٢ ع٢ً سٝاد١ٜ ايٓا٥ب ايعاّ ٚع٢ً اغيٛضٛع١ٝ عٓد ايبشح 4 ٚ 3   ٚؾ٢ اغيٛاد 

عٔ اؿكٝك١ ، نُا اندت ع٢ً ايتعإٚ َع بك١ٝ ايؿاعًري ؾ٢ اؾٗاش ايكطا٢٥ ع٢ً اغيطت٣ٛ ايٛط٢ٓ ٚايدٚزي ، ٚاغازت ازي 
ضسٚز٠ ظياٜتِٗ ٚإ ؽصص هلِ زٚاتب ٚظسٚف عٌُ َسض١ٝ ٚقد تعصش اثس تًو اؾُع١ٝ ايدٚي١ٝ بعد إ اعرتؾت 

 3 . 2008/ ابسٌٜ  / 16بٗا ايًذ١ٓ االػي١ٝ يًٛقا١ٜ َٔ اؾسضي١ ؾ٢ 
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  .225اٌّظذس اٌغبثك ص (اعزمالي اٌمضبء ٚو١ف١خ رٕف١زٖ  )ثؼٕٛاْ  (فٛعزٛ صٚوبس٠ٍٍٝ  )ـ أظش ِمبٌخ اٌذوزٛس  
3

  .27ص . 2010اٌغجؼخ االٌٚٝ . االعىٕذس٠خ . ِىزجخ اٌٛفبء اٌمب١ٔٛٔخ  (ٔغش٠ٓ ػجذ اٌح١ّذ ٔج١ٗ  )ـ حمٛق اٌّزُٙ اِبَ ا١ٌٕبثخ اٌؼبِخ ـ اٌذوزٛسح  



اـاشيـــــــــــــــ١ 
 

       بعد إ تكصٝٓا بػهٌ ٜٛاؾ٢ اغيساّ عُا اذا تٛدد اـص١َٛ عٓد االدعا٤ ايعاّ َٔ عدَٗا ، ٖٚٛ ٜباغس اعُاي٘ 
ؾكد تٛصًٓا دٕٚ عٓا٤ٍ نجري َٔ ايتشًٌٝ ٚاالضتكصا٤ . َٚٗاَ٘ اغيدتًؿ١ يكطع ٖٛادظ ايبعض ايت٢ تستاب ؾ٢ ٚدٛدٖا 

نُا ٚددْا اْ٘ احملسى . ازي ػسد االدعا٤ ايعاّ َٔ تًو ايصؿ١ ٚسٝادٜت٘ ؾ٢ طيٝع تًو االعُاٍ ٚاغيٗاّ اغيٛن١ً ايٝ٘ 
ٚاغيؿعٌ يًٓعاّ ايكطا٢٥ ؾ٢ ا٣ بًد ٚاْ٘ اغيساقب ايعاّ يًُػسٚع١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚاؿل ايعاّ َع االخر ؾ٢ اؿطبإ دزد١ 

. االختالف بري بًٍد ٚآخس 
       نُا تٛصًٓا ازي إ سٝاد١ٜ االدعا٤ ايعاّ ضتصطع انجس ؾانجس نًُا خطت ايدٚي١ خطٛات داد٠ مٛ ايدضيكساط١ٝ 

ؾايدضيكساط١ٝ اؾاد٠ ٢ٖ ايطٓد ايطأَ ؿسن١ اغيؤضطات . ٚإ تًو اؿٝاد١ٜ ضرتتد زٜٚدًا زٜٚدًا نًُا سدخ ايعهظ 
. اؿطاز١ٜ اغيداؾع١ عٔ اؿكٛم ٚاؿسٜات ايعا١َ َٚٓٗا َؤضط١ االدعا٤ ايعاّ 

        ٚؾ٢ ايبًدإ ذات االْع١ُ ايػُٛي١ٝ ٚايت٢ تٓعت ْؿطٗا بايجٛز١ٜ نايٓعاّ ايطابل الٜهٕٛ االدعا٤ ايعاّ ض٣ٛ دٗاش 
.  صٛز٣ نػريٖا َٔ اغيؤضطات ايت٢ تداؾع عٔ ايدضيكساط١ٝ ٚايػسع١ٝ ٚايت٢ ٜٓعكد عًٝٗا آَاٍ ٚتطًعات اغيدًصري 

   زادًٝا َٔ ايباز٣ ضبشاْ٘ إ َهٓٓا َٔ تطًٝط ض٤ٛ ٚإ نإ خاؾتًا ع٢ً ايبشح االصٌٝ ٚاؿسن١ ايكا١ْْٝٛ ؾ٢ 
.   نسدضتآْا اغيتأيك١ ٚايت٢ تطري غطٛات سجٝج١ مٛ داد٠ ايصٛاب 

                                    

 . 2010 / 11 /17.              ٚضبشاْ٘ تعازي َٔ ٚزا٤ ايكصد َٚا تٛؾٝكٓا اال ب٘   
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