 م2102..العدد األول..السنة الرابعة

مـجـلـة رسـالـة الحقوق

************************************************************

ٍتُفُذ لزاراث انتحكُى فٍ انتشزَغ انؼزال
بحج يمذو يٍ لبم
انًذرس ػمُم صزحاٌ يحًذ
ٌ كهُت انماَى- جايؼت انمادصُت
-:انخالصت
ٙ طذس جُوشجس ػذ١ح ٖٓ جُطشف جُز٣حس٤ جخطٙز٤ض٘لٝ  ٖٓ هرَ جألؽشجف٢ٔ٤ٌسز جقطشجّ جُوشجس أُطكٝ  ػش٢ٛ إٔ جُوحػذز
ٕٝز د٤سج ٓطؼذدز أٓح جالٓط٘حع ػٖ جُط٘لٞزج جُشكغ طٛ طخز٣ ع٤ز ق٤ػذّ جُط٘لٝ جُشكغٝ  جُٔٔحؽِس٠ُء ئٞ جُِؿٞٛ جالعطػ٘حءٝ
 جُغِطحش٠ُء ئْٞ جُِؿ٤ٌغطلحد ٖٓ هشجس جُطك٣ ١كن ُِطشف جُز٣  جُكحُسٙ زٛ ٢كٝ س جُٔطؼذدز٤ٗٞٗ ذحُطشم جُوحٚ جُطؼٖ ذٝ أٚجُطؼٖ ذ
 ٓػال٢ْٗ جألسد٤ٌٕ جُطكْٞٗ ًوح٤ٌٖ خحطس ذحُطك٤ٗجٍٞ أٓح ذاطذجس هٖٝ جُذ٤ٗجٞ هٚٔزج جألٓش ض٘ظٛٝ ، ١ز جُؿرش٤جُؼحٓس ُطِد جُط٘ل
ٕ جُٔشجكؼحش ًٔح كؼَ جُٔششعٞٗص هحٞكن ٗظٝ ٚٔ ض٘ظٝ أ8551  ُغ٘س78 ْ سه١ْ جُٔظش٤ٌٕ جُطكٞٗ هحٝ أ8591  ُغ٘س87 ْسه
ّؾد أقٌحٞٔس ض٘لز ذ٤٘ؽُْٞ ج٤ٌٖ كحٕ هشجسجش جُطك٤ٗجٞ جُوٙزٛ كنٝٝ 8595  ُغ٘س71 ْس سه٤ٕٗ جُٔشجكؼحش جُٔذٞٗ هح٢ ك٢جُؼشجه
س٤ُٝحش جُذ٤س ٓغ جألخز ذ٘ظش جالػطرحس جالضلحه٤٘ؽُٞكن جإلؾشجءجش جٝ  كط٘لز٢ُٝجُذٝ ٢ْ جألؾ٘ر٤ٌ أٓح هشجسجش جُطك٢٘ؽُٕٞ جٞٗجُوح
زج ِٗخض ذحٕ جإلؾشجءجشٛ ٖٓ ، حش٤ ضِي جالضلحه٠ُ ئٚٔح ٓ٘ظٜ٤ز جُوشجس ك٤ُس جُٔشجد ض٘لٕٝ جُذًٞ ٍ قح٢س ك٤جُؿٔحػٝ س٤جُػ٘حت
زجٛٝ ٢ُٝجُذٝ ٢ جألؾ٘ر٢ٔ٤ٌز جُوشجس جُطك٤ ض٘ل٢ ضخطِق ػٖ جإلؾشجءجش جُٔطرؼس ك٢٘ؽُْٞ ج٤ٌز هشجس جُطك٤ح ػ٘ذ ض٘لٜجؾد ئضرحػُٞج
ف٤ػٞ ُطٚ كغ٘خظظ٢ٗ أٓح جُػح٢٘ؽُْٞ ج٤ٌز هشجس جُطك٤س ض٘ل٤ل٤ً حٜ٘ٓ ٍٝ جأل٢ ٓطحُد غالغس ٗركع ك٢ كٚ٘د ئٓحؽس جُِػحّ ػٞٗ ٓح
غرن٣ ٌُٖ ٙز٤س ض٘ل٤ل٤ً ٝ ٢ُْٝ جُذ٤ٌ ٖٓ جُطك٢هق جُٔششع جُؼشجهٞٓ ٚ٤ٖ ك٤ٖ إٔ جُػحُع ٗر٤ ق٢ ك٢ْ جألؾ٘ر٤ٌز جُطك٤ئؾشجءجش ض٘ل
.س العطٌٔحٍ ٓططِرحش جُركع٣سٝح ػشٜٗس ػحٓس ٗؼطوذ ج٤ِ كٌشز ٓذخٚ٤ ك٢ددٗح جٕ ٗؼطٝ ١ذ٤ٜٔ جُٔرحقع ٓركع ضٙزٛ

Abstract:the rule is the need to respect the arbitration award by the Parties and its implementation is optional
from the party that the decision was made against him and the exception is to resort to procrastination,
rejection, and lack of implementation where it will take this rejection of multiple images while refraining
from execution without appeal, or appeal by means multiple legal and in this case the right of the party to be
learned from the arbitration decision to resort to public authorities to request compulsory execution, and this
is organized by the laws of the countries either by issuing laws on arbitration as law arbitration Jordan, for
example No. 18 of 1953 or the Arbitration Act Egyptian No. 27 of 1994 or organized in accordance with the
provisions of Procedures Act, as did the Iraqi legislator in the Code of Civil Procedure No. 83 of 1969,
according to these laws, the resolutions of the national arbitration carried out under the provisions of
national law, the decisions of foreign arbitration and international Vtnfz according to national procedures,
taking into account the international conventions and bilateral mass in the event that the State be the
implementation of resolution the Organization to these conventions, of this sum that the procedures to be
followed when implementing the award of national differ from the procedures followed in the
implementation of the arbitration award foreign and international and this is what we uncover it in the
demands of the three, we discuss first, how to implement the decision of the arbitration National and the
second Fsn_khass to clarify procedures for the implementation of foreign arbitration while the third show
the position of the Iraqi legislator of international arbitration, and how to implement it.
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انًمذيت-:
جُط٘ل٤ز جذطذجء ٓؼ٘ح ٙجُٞكحء ذحالُطضجّ ذك٤ع ضرشأ ٓ٘ ٚرٓس جُٔذٛٝ ٖ٣زج جُٞكحء ذحالُطضجّ أٓح إٔ  ٌٕٞ٣ؽٞػح ذك٤ع
٣غذد جُٔذٓ ٖ٣ح جُطضّ ذ ٚئُ ٠جُذجتٖ أٔ٣ ٖٓ ٝػِ ٚك ٢جُٔٞػذ جُٔؼُ ٖ٤العطكوحم ٛٝزج  ٞٛجُط٘ل٤ز جالخط٤حس ١جٌٕٞ٣ ٝ
جُط٘ل٤ز ؾرش٣ح ذك٤ع ئرج جٓط٘غ جُٔذ ٖ٣ػٖ جُٞكحء ذٔح جُطضّ ذ ٚذآٌحٕ جُذجتٖ جُِؿٞء ئُ ٠جُغِطس جُؼحٓس ٓطٔػِٚ
ذٔذ٣ش٣حش جُط٘ل٤ز ُطكظ َ٤جُذ ٖٓ ٖ٣جُٔذ ٖ٣ؾرشج ٝكن ئؾشجءجش ٓؼ٘٤س سعٜٔح جُوحٗ. ٕٞ
ٛٝزج جألٓش ٘٣طرن ػِ ٠جُوشجس جُطكٌ ٢ٔ٤ئر إٔ جُوحػذز  ٢ٛػشٝسز جقطشجّ جُوشجس جُطكٌ ٖٓ ٢ٔ٤هرَ
جألؽشجف ٝض٘ل٤ز ٙجخط٤حس٣ح ٖٓ جُطشف جُز ١طذس جُوشجس ػذٝ ٙجالعطػ٘حء  ٞٛجُِؿٞء ئُ ٠جُٔٔحؽِس ٝجُشكغ
ٝػذّ جُط٘ل ٤ز ق٤ع ٣طخز ٛزج جُشكغ طٞسج ٓطؼذدز أٓح جالٓط٘حع ػٖ جُط٘ل٤ز د ٕٝجُطؼٖ ذ ٚأ ٝجُطؼٖ ذ ٚذحُطشم
جُوحٗ٤ٗٞس جُٔطؼذدز ٝكٛ ٢ز ٙجُكحُس ٣كن ُِطشف جُز٣ ١غطلحد ٖٓ هشجس جُطكٌ ْ٤جُِؿٞء ئُ ٠جُغِطحش جُؼحٓس ُطِد
جُط٘ل٤ز جُؿرشٛٝ ، ١زج جألٓش ض٘ظٔ ٚهٞجٗ ٖ٤جُذ ٍٝأٓح ذاطذجس هٞجٗ ٖ٤خحطس ذحُطكًٌ ْ٤وحٗ ٕٞجُطكٌ ْ٤جألسدٗٓ ٢ػال
سهْ ُ 87غ٘س  8591أ ٝهحٗ ٕٞجُطكٌ ْ٤جُٔظش ١سهْ ُ 78غ٘س  8551أ ٝض٘ظٔٝ ٚكن ٗظٞص هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش
ًٔح كؼَ جُٔششع جُؼشجه ٢ك ٢هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُٔذٗ٤س سهْ ُ 71غ٘س ٝٝ 8595كن ٛز ٙجُوٞجٗ ٖ٤كحٕ هشجسجش
جُطكٌ ْ٤جُٞؽ٘٤س ض٘لز ذٔٞؾد أقٌحّ جُوحٗ ٕٞجُٞؽ٘ ٢أٓح هشجسجش جُطكٌ ْ٤جألؾ٘رٝ ٢جُذ ٢ُٝكط٘لز ٝكن جإلؾشجءجش
جُٞؽ٘٤س ٓغ جألخز ذ٘ظش جالػطرحس جالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس جُػ٘حت٤س ٝجُؿٔحػ٤س ك ٢قحٍ ً ٕٞجُذُٝس جُٔشجد ض٘ل٤ز جُوشجس كٜ٤ح
ٓ٘ظٔ ٚئُ ٠ضِي جالضلحه٤حش ٛ ٖٓ ،زج ِٗخض ذحٕ جإلؾشجءجش جُٞجؾد ئضرحػٜح ػ٘ذ ض٘ل٤ز هشجس جُطكٌ ْ٤جُٞؽ٘٢
ضخطِق ػٖ جإلؾشجءجش جُٔطرؼس ك ٢ض٘ل٤ز جُوشجس جُطكٌ ٢ٔ٤جألؾ٘رٝ ٢جُذٛٝ ٢ُٝزج ٓح ٗٞد ئٓحؽس جُِػحّ ػ٘ ٚك٢
ٓرحقع غالغس ٌُٖ ٣غرن ٛز ٙجُٔرحقع ٓركع ضٔ٤ٜذٝ ١ددٗح إٔ ٗؼط ٢ك ٚ٤كٌشز ٓذخِ٤س ػحٓس ػٖ ٓل ّٜٞجُطكٌْ٤
ٗؼطوذ أٜٗح ػشٝس٣س العطٌٔحٍ ٓططِرحش جُركع ًٝحٕ ك ٢غالغس ٓطحُد ذ٘٤ح ضؼش٣ق جُطكٌ ْ٤ك ٢جألٜ٘ٓ ٍٝح  ،ئٓح
جُػحٗ ٢كخظظ٘حُ ٙر٤حٕ ٓضج٣ح جُطكٌٝ ْ٤ك ٢جُػحُع ضطشه٘ح ك ٚ٤ألٗٞجع جُطكٌ ، ْ٤أٓح جُٔركع جألٜ٘ٓ ٍٝح كر٘٤ح كٚ٤
ً٤ل٤س ض٘ل٤ز هشجس جُطكٌ ْ٤جُٞؽً٘ٝ ، ٢حٕ كٓ ٢طحُد غالغس ذ٘٤ح ك ٢جُٔطِد جأل٤ً ٍٝل٤س ئ٣ذجع جُوشجس جُطكٌ، ٢ٔ٤
ٝجُٔطِد جُػحٗٝ ٢ػك٘ح ك ٚ٤ػِٔ٤س ضظذ٣ن جُوشجس جُطكٌ ، ٢ٔ٤أٓح جُٔطِد جُػحُع كٌحٕ ُر٤حٕ ٓذ ٟخؼٞع هشجس
جُطكٌُِ ْ٤شهحذس جُوؼحت٤س هرَ أًغحء جُوٞز جُط٘ل٤ز٣س  .أٓح جُٔركع جُػحٗ ٢كخظظ٘حُ ٙطٞػ٤ف ئؾشجءجش ض٘ل٤ز جُطكٌْ٤
جألؾ٘رًٝ ٢حٕ كٓ ٢طِر ،ٖ٤ك ٢جُٔطِد جأل ٍٝذ٘٤ح ً٤ل٤س ض٘ل٤ز هشجس جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر ٢ك ٢دُٝس ٓشضرطس ٓغ جُؼشجم
ذحضلحه٤س د٤ُٝس  ،أٓح جُٔطِد جُػحٗ ٢جٗظرص جُذسجعس ك ٚ٤ػِ ٠آُ٤س ض٘ل٤ز هشجس جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر ٢جُظحدس ك ٢دُٝس ال
ضشضرؾ ٓغ جُؼشجم ذحضلحه٤س د٤ُٝس  .ك ٢ق ٖ٤إٔ جُٔركع جُػحُع ذ٘٤ح كٞٓ ٚ٤هق جُٔششع جُؼشجه ٖٓ ٢جُطكٌ ْ٤جُذٝ ٢ُٝ
ً٤ل٤س ض٘ل٤ز. ٙ

انًبحج انتًهُذٌ -:يفهىو انتحكُى
ُْ ٗ ٌٖ٣ظحّ جُطكٌ٤ُٝ ْ٤ذ جُِكظس ٝئٗٔح ٣ؼٞد ك ٢ضأس٣خ ٚئُٓ ٠ح هرَ ظٜٞس جُوؼحء جُٔطٔػَ ذٞؾٞد عِطس
ػِ٤ح ك ٢جُرالد ٝػِ ٠أ٣ذ ١أٗحط ٔ٣ػِ ٕٞجُذُٝس ذظلحض٤ُٝ ْٜظ ذشخظ ْٜئر ُْ  ٌٖ٣جُوؼحء جُؼحّ ( ئٕ طف جُطؼر٤ش)
جُٞعِ٤س جُٞق٤ذز ُكَ جُٔ٘حصػحش ذ ٖ٤جُخظٝ ّٞئٗٔح عروٝ ٚذلطشز ُ٤غص ذحُ٤غ٤شز ظٜٞس ٗظحّ ٣كٌْ أ٣ ٝخطحس كٚ٤
جُخظ ّٞشخظح ٓؼ٘٤ح ٣شضؼُِ ٙٞلظَ ك ٢جُ٘ضجع جُز ١قظَ ذٛٝ ْٜ٘٤زج جُ٘ظحّ  ٞٛجُطكٌ ْ٤أ ٝجُوؼحء جُخحص ،
ٝجُطكٌ ْ٤ػشكط ٚجألهٞجّ جُوذٔ٣س ًحُغٓٞش ٝ ٖ٤٣جإلؿش٣ن ئػحكس ئُ ٠رُي ًحٗص جُشش٣ؼس جإلعالٓ٤س عرحهس ك ٢جألخز
ذحُطكًٌ٘ ْ٤ظحّ ٣ظحس ئُ ٚ٤ك ٢قغْ جٌُػ٤ش ٖٓ جُٔ٘حصػحش جُط ٢ضكذظ ذ ٖ٤جُورحتَ جُؼشذ٤س آٗزجى(. )8
ٝػ٘ذٗح ك ٢جُؼشجم ًحٕ جُطكٌ٣ ْ٤خؼغ ك ٢أقٌحٓ ٚئُٓ ٠ؿِس جإلقٌحّ جُؼذُ٤س قط ٠ػحّ  8599ػ٘ذٓح طذس
هحٗ ٕٞأط ٍٞجُٔشجكؼحش جُٔذٗ٤س جُغحذن سهْ ُ 77غ٘س ٝٝ 8599ػغ ئقٌحٓح خحطس ذحُطكٌ ْ٤أغ٤شش ذشإٔ ٗظٞص
ٛزج جُوحٗ ٕٞػذز خالكحش قٞٓ ٍٞػٞع ٓذ ٟؾٞجص جُشهحذس جُوؼحت٤س ػِ ٠أقٌحّ جُٔكٌٔ٘ٛ َٛٝ ٖ٤حى ػشٝسز
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ُطغر٤د أقٌحّ جُٔكٌٔٝ ٖ٤قٓ ٍٞح ئرج ًحٗص ئقٌحّ جُٔكٌٔ ٖ٤ضورَ جُط٘ل٤ز جُٔرحشش ُذ ٟدٝجتش جُط٘ل٤ز أّ الذذ ٖٓ
ٓظحدهس جُٔكٌٔس ػِٜ٤ح جألٓش جُز ١ضطِد ئطذجس ضشش٣غ ٣ؿذ قِٛ ٌَُ ٍٞز ٙجُطغحؤالش ٝكؼال طذس هحٕٗٞ
جُٔشجكؼحش جُ٘حكز سهْ ُ 71غ٘س  8595جُز ١خظض جُرحخ جُػحٗ ٖٓ ٢جٌُطحخ جُػحُع جُز ١جشطَٔ ػِ ٠عص
ٝػششٓ ٖ٣حدز ٖٓ ( 798ـ . )789
ٝذؼذ ٛز ٙجُٓٞؼس جُطحس٣خ٤س ػٖ ذذج٣س ٗشٞء جُطكٌ ْ٤ك ٢جُؼشجم ٤ًٝق ٗظٔص أقٌحًٓ ٚحٕ ُضجٓح ػِ٘٤ح إٔ
ٗٞػف ذؼغ جُٔلح ْ٤ٛجُٔطؼِوس ذحُطكٌُ٘ ْ٤ؼط ٢طٞسز ػحٓس ٓذخُِِٔ ٚ٤كحٝس جُٜٔٔس جُط٣ ٢شضٌض ػِٜ٤ح ذكػ٘ح ٛزج
ٝٝكن جُٔطحُد جألض٤س :

انًطهب األول -:تؼزَف انتحكُى
ُوذ ضظذ ٟجُلوٜحء ـ ًٔح  ٢ٛػحدض ْٜـ ئُٝ ٠ػغ ضؼش٣ق ُ٘ظحّ جُطكٌ ْ٤كوذ ٝػؼٞج ػذش ضؼحس٣ق ٣خطِق
ذؼؼٜح ػٖ جُرؼغ جألخش ذكغد جخطالف جُضج٣ٝس أ ٝجُٔ٘ظحس جُز٘٣ ١ظش ذٜح ٛزج جُلو ٚ٤أ ٝرجى ئُٛ ٠زج جُ٘ظحّ ُزُي
عٞف ٗر ٖ٤ذؼغ ٓح ه َ٤ذشإٔ ضؼش ٣ق جُطكٌ ْ٤كوذ ػشك ٚجُرؼغ ذأٗ ٚػوذ ٣طلن جألؽشجف ذٔوطؼح ٙػِ ٠ؽشـ
جُ٘ضجع ػِٓ ٠كٌٔح أ ٝأ ١شخض ٣خطحس( ْٜٗٝجُطكٌ ْ٤جالخط٤حس )١أ ٝضؼ ْٜ٘٤جُٔكٌٔس ك ٢ذؼغ جألقٞجٍ (جُطكٌْ٤
جإلُضجٓٝ )٢رُي ُِلظَ ك ٚ٤د ٕٝجُٔكٌٔس جُٔخطظس ٝضزًش ك ٢جُطِد ٝضغٔ ٠ششؽ جُطكٌ ْ٤أ ٝػ٘ذ ٗشٞء جُ٘ضجع
ٝضغٔٓ ٠شحسؽس جُطكٌٝ ،)7( ْ٤ػشك ٚؾحٗد آخش ٖٓ جُلو )1(ٚذأٗٗ ٚظحّ ضؼحهذِ٣ ١ؿأ ئُ ٚ٤جُٔط٘حصػُ ٖ٤كَ جُ٘ضجع
جُ٘حشة ذٜٔ٘٤ح ذٞجعطس شخض أ ٝأًػش ٖٓ ؿ٤ش جُوؼحز  ،ذٔ٘٤ح عِؾ جضؿح ٙجُؼٞء ػِ ٠ػَٔ جُٔكٌْ ٤ٛٝثس جُطكٌْ٤
ُزج ػشك ٚذحٗ ٚجُطش٣وس جُط ٢ضخطحسٛح جألؽشجف ُلغ جُٔ٘حصػحش جُط ٢ض٘شأ ػٖ جُؼوذ ػٖ ؽش٣ن ؽشـ جُ٘ضجع ٝجُرص
ك ٚ٤أٓحّ شخض أ ٝأًػش ٣طِن ػِ ْٜ٤جعْ جُٔكٌْ أ ٝجُٔكٌٔ ٖ٤د ٕٝجُِؿٞء ئُ ٠جُوؼحء(ًٔ ،)1ح ػشف ذأٗ ٚػوذ
سػحتِ٣ ٢طضّ ذٔوطؼح ٙشخظ ٖ٤أ ٝأًػش ػِ ٠ػشع أٗ ١ضجع ٘٣شأ ذٜٔ٘٤ح ػِٓ ٠كٌٔ٘ٓ ٖ٤طخر ٖٓ ٖ٤هرِٜٔح
ُِلظَ ك ٚ٤د ٕٝجُِؿٞء ئُ ٠جُٔكٌٔس جُٔخطظس(ٝ ،)9قش ١ذ٘ح إٔ ٗزًش كٛ ٢زج جُٔوحّ جُطؼش٣ق جُز ١أٝسدضٓ ٚؿِس
جإلقٌحّ جُؼذُ٤س ك ٢جُٔحدز ( )8851ذإٔ جُطكٌ( ْ٤ػرحسز ػٖ جضخحر جُخظٔ ٖ٤قٌٔح ذشػحٔٛح ُلظَ خظٓٞطٜٔح
ٝدػٞجٔٛح ٣ٝوحٍ ُزُي قٌْ ذلطكطٝ ٖ٤ضكٌْ ذؼْ جُٔٝ ْ٤كطف جُكحء ٝضشذ٣ذ جٌُحف جُٔلطٞقس)(. )9
ٗٝالقع إٔ ؾٔ٤غ ٓح ه َ٤ذشإٔ ضؼش٣ق جُطكٌْ ذأٜٗح ضؼحس٣ق ضخطِق ك ٢جُٔلشدجش ٌُٜ٘ح ضذٝس قٓ ٍٞؼ٘٠
ٝجقذ  ٞٛٝإٔ جُطكٌ ْ٤ػرحسز ػٖ ٗظحّ ٓغطوَ هحتْ ذزجض ٚجُٜذف ٓ٘ ٚضكو٤ن جُؼذجُس ٛ ٌُٖٝز ٙجُٔشز خحسؼ عٞـ
جُؼذجُس (جُٔكحًْ) ٖٓ خالٍ أذشجّ ػوذ ذ ٖ٤خظٔ ٖ٤أ ٝأًػش ٣ؼٔ٘ ٙٞجُكن ألٜٔ٘ٓ ١ح ذحُِؿٞء ئُ ٠شخض أ ٝأًػش
أ٤ٛ ٝثس ُكغْ جُ٘ضجع جُوحتْ ذٜٔ٘٤ح عٞجء ضْ ٛزج جالضلحم هرَ قذٝظ جُ٘ضجع (ششؽ جُطكٌ )ْ٤أ ٝذؼذٓ( ٙشحسؽس
جُطكٌ. )ْ٤

انًطهب انخاٍَ -:يزاَا َظاو انتحكُى
عرن جُو٘ٓ ٍٞح  ،ذحٕ جُطكٌ ٞٛ ْ٤جُطش٣وس جُطِ٣ ٢ؿأ ئُٜ٤ح جُخظُ ّٞكغْ جُ٘ضجػحش جُ٘حضؿس ذٜٔ٘٤ح خحسؼ
جُٔكٌٔس ٝعرد جُِؿٞء ئُٛ ٠ز ٙجُٞعِ٤س ٓ ٞٛح ٣طٔ٤ض ذٛ ٚزج جُ٘ظحّ ٖٓ ٓٔ٤ضجش ٝكٞجتذ ٔ٣طحص ذٜح ػٖ جُوؼحء
جُؼحد ١ضطٔػَ ذحخطظحس جُٞهص ٝجُ٘لوحش ئرج ٓح هٞسٗص ٓغ ٓح ٣غطـشه ٚجُِؿٞء ئُ ٠جُوؼحء ٖٓ ٝهص ٓٝظحس٣ق
ًػ٤شز (ً ،)8زُي جؽٔث٘حٕ أؽشجف جُ٘ضجع ٝه٘حػط ْٜذحٕ جُلظَ ك ٢جُ٘ضجع ع ٌٕٞ٤ػحدال رُي الٕ جُطشك ٖ٤ك٢
جُطكٌ٣ ْ٤خطحسجٕ جُشخض أ ٝجألشخحص جُز٣ ٖ٣ػو ٕٞذ٣ٝ ْٜطٔث٘ ٕٞئُ ٠قٌٔ ْٜق٤ع ٌٞٗٞ٣ج ٖٓ ر ١ٝجُخرشز
ٝجالخطظحص كٞٓ ٢ػٞع جُ٘ضجع ذخالف ُ ٞطذس جُكٌْ ػٖ جُٔكٌٔس سؿْ ئسجدز جُطشكٝ ٖ٤د ٕٝإٔ ُٜٔ ٌٕٞ٣ح
جُذٝس ك ٢جخط٤حس جُكٌْ الٕ قٌْ جُٔكٌٔس ٣طؼٖٔ ػ٘ظش جُوغش ٝجإلؾرحس( ، )7ذحإلػحكس ئُ ٠رُي كإٔ جُِؿٞء ئُ٠
جُطكٌ ْ٤ك ٚ٤ضلحدُِ ١رؾء جُكحطَ ك ٢جإلؾشجءجش جُشٌِ٤س ُِٔشجكؼس أٓحّ جُوؼحء ٓٔح ٤٣غش ػِ ٠أؽشجف جُ٘ضجع ٖٓ
خالٍ سكغ جُؼ٘حء جُز ١ضوطؼ ٚ٤ئهحٓس جُذػ ٟٞأٓحّ جُٔكحًْ ( ٝ ،)5ئرج ًحٗص ٛز ٙجُٔ٤ضجش ض٘طرن ػِ ٠كغ
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جُٔ٘حصػحش ك ٢جُٔغحتَ جُٔذٗ٤س كاٜٗح ًحٗص جُذجكغ جألعحط إلخؼحع جؿِد ٓغحتَ جُطؿحسز جُذ٤ُٝس ئُٗ ٠ظحّ جُطكٌْ٤
عٔ٤ح  ٝأٗ٘ح ٗؼشف ذحٕ ٓغحتَ جُطؿحسز هحتٔس ػِ ٠جُغشػس ٝجخطظحس جُٞهص الٕ جُٔ٘حصػحش جُٔطؼِوس ذحُطؿحسز جُذ٤ُٝس
ًػ٤شج ٓح ضٌ ٕٞك ٢ذِذ أؾ٘ر ٢جألٓش جُزٞ٣ ١ؾد ػِ ٠جقذ جألؽشجف أٜٔ٤ًِ ٝح طشف ٓرحُؾ ًر٤شز ك ٢ض َ٤ًٞخرشجء
هحٗ ٖ٤ٗٞأٓ ٝكحُٓٔ ٖ٤ؼشكس ئؾشجءجش جُوحٗ ٕٞك ٢رُي جُرِذ أٓ ٝؼشكس أقٌحّ هحٗ ٕٞرُي جُرِذ جُز٣ ١كٌْ رُي جُ٘ضجع
كٔٓ ٚ٤ح ٣ؿؼَ ضٌحُ٤ق قغْ جُ٘ضجع ذحٛظس ٛزج ذحإلػحكس ئُٓ ٠ح ٣ػ٤ش ٙض٘حصع جالخطظحص جُوؼحتٝ ٢ض٘حصع جُوٞجٖٗ٤
ٖٓ ٓشحًَ هذ ضط. )81( ٍٞ

انًطهب انخانج -:أَىاع انتحكُى
جُطكٌ ْ٤أٗٞجع ٓطؼذدز ذطؼذد جُٔ٘ظحس ٝجالػطرحس جُز٘٣ ١ظش ك ٚ٤ئُ: ٚ٤
أوال  :كؼ٘ذٓح ٘٣ظش ئُ ٚ٤ذحػطرحس جُضجٓ٤ط ٚك ٜٞأٓح ضكٌ ْ٤ئُضجٓ ٢أ ٝضكٌ ْ٤جخط٤حس ، ١كحُطكٌ ْ٤جالخط٤حسٓ ١ؼ٘حٙ
ئٗحؽس قغْ جُ٘ضجع جُوحتْ ذ ٖ٤جُخظ ّٞذحإلسجدز جُكشز ُٜإالء جُخظ ّٞذٔؼ٘ ٠آخش إٔ  ُْٜ ٌٕٞ٣جُخ٤حس ذ ٖ٤جػطٔحد
جُطكٌ ْ٤ؽش٣وح ُلغ جُ٘ضجع أ ٝؽشـ جُ٘ضجع ػِ ٠جُوؼحء جُٔخطض  ،ئٓح جُطكٌ ْ٤جإلُضجٓ ٢ك ٜٞئؾرحس جُٔششع
إلؽشجف جُ٘ضجع ػِ ٠جُِؿٞء ئُ ٠جُطكٌُ ْ٤لغ جُ٘ضجع جُوحتْ ذٜٔ٘٤ح  ٢ٛٝقحالش ؿحُرح ٓح  ٌٕٞ٣أؽشجف جُ٘ضجع كٚ٤
ششًحش أٝ ٝصجسجش جُذُٝس كطشٌَ ذؼغ جُذٓ ٍٝكحًْ ضكٌ٤ٔ٤س خحطس ُلغ جُ٘ضجػحش ذٛ ٖ٤ز ٙجُؿٜحش (.)87
حاَُا ٘ٛٝ :حى أٗٞجع أخشُِ ٟطكٌ ْ٤ك ٜٞػ٘ذٓح ٘٣ظش ئُ ٚ٤ذكغد أؽشجك ٚأٓح ضكٌ ْ٤كشد ١أ ٝضكٌ ْ٤د،)81( ٢ُٝ
ٝجُطكٌ ْ٤جُلشد ٞٛ ١جُز٣ ١كظَ ذ ٖ٤أكشجد جُذُٝس جُٞجقذز أ ٝػذز دٞٓ ٌُٖٝ ٍٝػٞع جُ٘ضجع ٓطؼِن ذٔظحُف
شخظ٤س ض ْٜأكشجدج ٓؼذٝد ٖ٣أ ٝقط ٠كثس ٓؼ٘٤س ٓكذٝدز ٓ٘ ْٜجُٔ ْٜأٜٗح ضطؼِن ذأكشجد أ ٝأشخحص ؽر٤ؼ ٖ٤٤جٝ
ٓؼ٘ ٖ٤٣ٞض٘حصػٞج قٓ ٍٞظحُف شخظ٤س ٣ٝو ّٞذٜزج جُطكٌٓ ْ٤كٌْ ٓؼ ٖ٤أ٤ٛ ٝثحش جُطكٌ ْ٤جُٔطخظظس ،ك ٢قٖ٤
إٔ جُطكٌ ْ٤جُذ ٞٛ ٢ُٝجُز ١ضِؿأ ئُ ٚ٤جُذُ ٍٝلغ جُٔ٘حصػحش جُذجتشز ذٜ٘٤ح ٖٓ خالٍ هؼحز ٣طْ جخط٤حس ٖٓ ْٛهرَ ضِي
جُذ ٍٝػِ ٠أعحط جُوحٗ ٕٞذؼذ إٔ ضطؼٜذ جُذ ٍٝذحُخؼٞع ُكٌْ جُٔكٌٔ ٖ٤ذكغٖ ٗ٤س ٞٓٝػٞع جُ٘ضجع ك ٚ٤دجتٔح
ٓظحُف د٤ُٝس ٣كغْ جُخالف قُٜٞح ٝكن جضلحه٤حش د٤ُٝس ضؼوذ ُط٘ظٛ ْ٤زج جُطكٌ٘ٛٝ ْ٤حى ٤ٛثحش ٓطخظظس ُكَ ٓػَ
ٛز ٙجُٔ٘حصػحش ٓػَ ٓكٌٔس جُطكٌ ْ٤جُذ٤ُٝس (.)81
حانخا ٓٝ :ح ٜ٘ٔ٣ح ك ٢ذكػ٘ح ٛزج  ٞٛجُطوغ ْ٤جُوحتْ ػِ ٠أعحط ؾ٘غ٤س جُطكٌ ْ٤ئر ٣وغْ جُطكٌ ْ٤قغد ٛزج جالػطرحس ئُ٠
ضكٌٝ ْ٤ؽ٘ ٝ ٢ضكٌ ْ٤أؾ٘رٝ ٢ضكٌ ْ٤د: ٢ُٝ
 .1انتحكُى انىطٍُ أو انذاخهٍ ٣وظذ ذ ٚرُي جُطكٌ ْ٤جُز٘٣ ١طٔ ٢ذٌَ ػ٘حطش ٙعٞجء ٖٓ ق٤ع ؽر٤ؼس جُٔ٘حصػس
ٝجإلؾشجءجش جُخحطس ذحُطكٌ ْ٤أ ٝجُوحٗ ٕٞجُٞجؾد جُططر٤ن ئُ ٠دُٝس ذؼٜ٘٤ح (ٝ ،)89ذٜزج  ٌٕٞ٣ئهِ ْ٤جُذُٝس ٞٛ
جُٔؼ٤حس جُز٤ٔ٣ ١ض ذ ٖ٤جُطكٌ ْ٤جُٞؽ٘ٝ ٢جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر ٢ئر إٔ جُطكٌ ْ٤جُٞؽ٘ ٞٛ ٢جُز٣ ١وغ دجخَ ئهِ ْ٤جُذُٝس
ٝذ ٖ٤سػح٣حٛح ٝذ٘حءج ػِ ٠رُي كارج ٓح جضلن ػشجه٤حٕ ػِ ٠ئؾشجء جُطكٌُ ْ٤لغ ٓ٘حصػس ذٜٔ٘٤ح عٞجء ًحٕ ٛزج جالضلحم
عحذوح ػِ ٠ه٤حّ ٛزج جُ٘ضجع أ ٝذؼذ ٙذٔ٘حعرس جُؼالهس جُوحٗ٤ٗٞس جُوحتٔس ذٜٔ٘٤ح ٝؾشٛ ٟزج جُطكٌ ْ٤ك ٢جُؼشجم ٝؽرن
ػِ ٚ٤جُوحٗ ٕٞجُؼشجه ٢عٞجء ٖٓ ق٤ع جإلؾشجءجش أ ٖٓ ٝق٤ع جُوحٗ ٕٞجُز ١ؽرن ػِ ٠جُٔٞػٞع ًٝحٕ جُٔكٌٕٔٞ
ك ٢جُؼشجم ٝضْ ئطذجس جُكٌْ ٝؾش ٟض٘ل٤ز ٙك ٚ٤كحٕ ٛزج جُطكٌ ٞٛ ْ٤ضكٌٝ ْ٤ؽ٘ ٢ذكص ئر جٗ٘٣ ٚطٔ ٢ذٌَ ػ٘حطشٙ
ئُ ٠دُٝس ٓؼ٘٤س ٝجقذز  ٢ٛٝجُؼشجم .
 .7انتحكُى األجُبٍ ك٤شجد ذ ٚقغْ جُ٘ضجع جُذجتش ذ ٖ٤جألؽشجف جُٔط٘حصػس ػٖ ؽش٣ن ٓكٌْ أؾ٘ر ٢ػ٘ذٓح ضٌٕٞ
جُؼالهس جُوحٗ٤ٗٞس جُوحتٔس ذٜٔ٘٤ح ٓشٞذس ذؼ٘ظش أؾ٘ر ٢أٓح ٖٓ ق٤ع جألؽشجف أ ٝجإلؾشجءجش جُٔطروس ك ٢جُطكٌ ْ٤جٝ
جُوحٗ ٕٞجُٞجؾد جُططر٤ن (ٝ ،)89جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر ٢ذٜزج جُٞطق ٣خطِؾ ٓغ جُطكٌ ْ٤جُذٓٝ ٢ُٝشد ٛزج جُخِؾ ٣شؾغ
ئُ ٠جُطشحذ ٚذ ٖ٤جألُلحظ جُٔغطخذٓس كٛ ٢زج جُٔؿحٍ ُِٞٝهٞف ػِٛ ٠ز ٖ٣جُٔل ٖ٤ٜٓٞعٞف ٗططشم ئُ ٠آسجء جُلوٜحء
جُز ٖ٣ضكذغٞج ػٖ أؾ٘ر٤س جُطكٌٝ ْ٤د٤ُٝط ،ٚق٤ع رٛد جُلو ٚجُٔظش ،)88( ١ئُ ٠ضر٘ٓ ٢ؼ٤حس ٌٓحٕ جُطكٌ ْ٤دٕٝ
جالٛطٔحّ ذؿ٘غ٤س جألؽشجف ٝؽر٤ؼس جُ٘ضجع ٝػِ ٚ٤كحُطكٌ ٌٕٞ٣ ْ٤أؾ٘ر٤ح ئرج ضْ خحسؼ ٓظش قطً ُٞ ٠حٕ أؽشجكٚ
()88
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ٓظشٝ ٖ٤٣ضؼِن ذؼوذ أ ٝػالهس ٓكِ ٚ٤ذكط ٝ ٚجألٓش ٗلغً ُٞ ٚحٕ جقذ جألؽشجف ٓظش٣ح  ٝج٥خش أؾ٘ر٤ح ٝال ٞ٣طق
ٛزج جُطكٌ ْ٤ذأٗ ٚد ٢ُٝذٔؿشد ٝؾٞد ؽشف أؾ٘ر ٢أٓح ؾش٣حٗ ٚك ٢جُخحسؼ  ٞٛجُٔؼ٤حس أ ٝجُؼحذطس الػطرحس ٙضكٌْ٤
أؾ٘ر ٝ ،)87( ٢ئعط٘حدج ُٜزج جُٔؼ٤حس ٗغطط٤غ جُو ٍٞإٔ جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر ٞٛ ٢رُي جُطكٌ ْ٤جُز٣ ١خؼغ ُ٘ظحّ هحٗ٢ٗٞ
ٓؼٝ ٖ٤طذس كٌٓ ٢حٕ ؿ٤ش جٌُٔحٕ جُز٣ ١شجد ض٘ل٤ز جُكٌْ ك ٚ٤كٝ ٜٞجٕ جػطرش قٌْ ٝؽ٘ ٢ك ٢جُذُٝس جُط ٢طذس كٜ٤ح
ئال جٗ٣ ٚؼذ قٌٔح أؾ٘ر٤ح ذحُ٘غرس ئُ ٠جُذُٝس جُط٣ ٢شجد ض٘ل٤ز جُكٌْ كٜ٤ح ٛٝزج جُكٌْ جألؾ٘ر ٢ذحُ٘غرس ئُ ٠جُذُٝس
جُٔشجد جُط٘ل٤ز كٜ٤ح  ٌٖٔ٣إٔ ٞ٣طق ذأٗ ٚد ٢ُٝأ ١جٗ( ٚضكٌ ْ٤أؾ٘ر ٢د٘ٛٝ )٢ُٝح  ٌٕٞ٣جُطكٌ ْ٤جألؾ٘رٓ ٢شجدف
ُِطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝالٕ جألخ٤ش ٣طؼذ ٟك ٢ئؾشجءجضٝ ٚأغشٝ ٙجُوحٗ ٕٞجُٞجؾد جُططر٤ن ػِ ٚ٤قذٝد دُٝس ٓؼ٘٤س.
ؿ٤ش إٔ ؾحٗد آخش ٖٓ جُلو٣ )85(ٚش ٟذحٕ ُ٤ظ ًَ ضكٌ ْ٤أؾ٘ر ٌٖٔ٣ ٢إٔ ٞ٣طق ذأٗ ٚدٝ ٢ُٝرُي ئرج ُْ
 ٌٖ٣جُ٘ضجع ر ٝؽر٤ؼس د٤ُٝس.
 .1انتحكُى انذونٍ كحٕ جُٞهٞف ػِ ٠د٤ُٝس جُطكٌ٣ ْ٤ػ٤ش جٌُػ٤ش ٖٓ جُظؼٞذحش ٝرُي ذغرد جالخطالف ك ٢جُٔؼح٤٣ش
جُط ٢ضكذد طلس جُذ٤ُٝس ُِطكٌ ْ٤كارج ًحٗص ذؼغ هٞجٗ ٖ٤جُذ ٍٝهذ ٝػؼص ٓؼ٤حسج ج ٝػحذطس ُذ٤ُٝس أقٌحّ جُطكٌْ٤
كال ئشٌحٍ ك ٢رُي ٛٝزج ٓح كؼِ ٚجُٔششػحٕ جُلشٗغٝ ٢جُِر٘حٗٓ ٢ػال( ٌُٖ ، )71جُٔشٌِس ضػٞس ػ٘ذٓح ال ٞ٣ؾذ ك٢
جُطشش٣غ ٓؼ٤حسج ٣ظحس ئُُ ٚ٤طكذ٣ذ طلس جُذ٤ُٝس ألقٌحّ جُطكٌ٘ٛٝ ْ٤ح ٌٗ ٕٞأٓحّ جؾطٜحدجش ٝآسجء جُلوٜحء ٝذٜزج
جُظذد ظٜشش جٌُػ٤ش ٖٓ جالؾطٜحدجش جُلو٤ٜس جُط ٢ضطر٘ٓ ٠ؼح٤٣ش ٓخطِلس ُطكذ٣ذ طلس جُذ٤ُٝس ٛ ٖٓٝز ٙجُٔؼح٤٣ش
ٓؼ٤حس ؾ٘غ٤س جُٔكٌٔ ٖ٤ج ٝؾ٘غ٤س جُخظٓٝ ّٞلحد٣ ٙؼطرش جُطكٌ ْ٤د٤ُٝح ئرج ًحٕ جُٔكٌْ ٖٓ ؾ٘غ٤س ضخطِق ػٖ
ؾ٘غ٤س جُخظ ّٞج ٝئرج ًحٕ جُخظ ٖٓ ّٞؾ٘غ٤حش ٓخطِلس (.)78
٘ٛٝحى ٓؼ٤حس آخش ضر٘ح ٙكش٣ن ٖٓ جُلو٣ )77(ٚزٛد ئُ ٠جُو ٍٞذؿ٘غ٤س ٓٝكَ ئهحٓس ؽشف جُ٘ضجع ٓٝؼ٘ح ٙئرج
هحّ ٗضجع ذ ٖ٤أؽشجف ضخطِق ٓكحٍ ئهحٓط ْٜذ ٖ٤دٓ ٍٝخطِلس كإٔ رُي ٣إد ١ئُ ٠ئُكحم جُظلس جُذ٤ُٝس ذحُطكٌْ٤
ٝػِ ٚ٤كحٕ ٓكَ جإلهحٓس ئرج ًحٕ خحسؼ جُذُٝس جُط٣ ٢ؿش ١كٜ٤ح جُطكٌ٣ ْ٤ؼطرش ػحذطس الػطرحس جُطكٌ ْ٤د٤ُٝح ئال إٔ
ٛزج جُٔؼ٤حس ال ٓ ُٚ ٌٕٞ٣ؼ٘ ٠ئرج ًحٗص جإلهحٓس دجخَ جُذُٝس جُط٣ ٢ؿش ١كٜ٤ح جُطكٌٓ ْ٤ػحٍ ػِ ٠رُي ُ ٞقذظ ٗضجع
ذ ٖ٤أُٔحٗٓ ٢و ْ٤ك ٢جُؼشجم ٝػشجه ٢ذشإٔ ػالهس هحٗ٤ٗٞس هحتٔس ذٜٔ٘٤ح ٣ٝكحٍ ٛزج جُ٘ضجع ئُ ٠جُطكٌ ْ٤كحٕ رُي ال
٣ؼل ٢ػِ ٠جُطكٌ ْ٤طلس جُذ٤ُٝس الٕ جُ٘ضجع ٣رو ٠دجخِ٤ح ٝجٕ ًحٕ ؽشكحٓ ٙخطِل ٢جُؿ٘غ٤س (.)71
أػق ئُ ٠رُي كوذ ٝػغ ٓؼ٤حسج آخش ٣ش ٟذحألخز ذٌٔحٕ جُٔكٌٔس جُٔخطظس أطال ذٔٞػٞع جُ٘ضجع ٝجُط٢
جعطرؼذش ػٖ ٗظش جُذػ ٟٞذغرد جالضلحم ػِ ٠قغْ جُ٘ضجع ذحُطكٌ ْ٤كارج ؾش ٟجُطكٌ ْ٤ك ٢ؿ٤ش جُذُٝس جُط ٢ضٞؾذ
كٜ٤ح ضِي جُٔكٌٔس ًحٕ جُطكٌ ْ٤د٤ُٝح (.)71
ٝال ٣لٞض٘ح جُو ، ٍٞإٔ ٘ٛحى ٓؼ٤حس آخش ظٜش ك ٢جُلو ٚجُكذ٣ع ٝجخز ذ ٚجُوؼحء جُلشٗغٓ ٢ذز ؽِ٣ٞس ٌ٣ٝحد
ٓ ٌٕٞ٣كَ ئؾٔحع ذً ٖ٤ػ٤ش ٖٓ هٞجٗ ٖ٤جُذ ٍٝجُؼشذ٤س ٝجُـشذ٤س جُطٗ ٢ظٔص أقٌحّ جُطكٌ ْ٤قذ٣ػح ٛٝزج جُٔؼ٤حس
٣طؼِن ذطر٤ؼس جُ٘ضجع ق٤ع ٣غرؾ ػِ ٠جُطكٌ ْ٤طلس جُذ٤ُٝس ػ٘ذٓح ٣طؼِن ذحُٔؼحٓالش جُطؿحس٣س جُذ٤ُٝس ٝجٕ ًحٕ
جُطكٌ ْ٤هذ ؾش ٟذٞٓ ٖ٤جؽ٘٣ ٖ٤كٔالٕ ؾ٘غ٤س ٝجقذز ٝك ٢جُرِذ جُز٘٣ ١طٔ٤حٕ ئُ ٠ؾ٘غ٤ط.)79( ٚ
خالطس جُو ٍٞذحٕ جُطكٌ ْ٤جُٞؽ٘ٓ ٢ؼ٘ح ٙجُطكٌ ْ٤جُز٘٣ ١طٔ ٢ذؿٔ٤غ ػ٘حطش ٙئُ ٠دُٝس ٝجقذز عٞجء ًحٕ رُي
ٖٓ ق٤ع جُٔ٘حصػحش ج ٝجإلؾشجءجش ج ٝجُوحٗ ٕٞجُٞجؾد جُططر٤ن  ،أٓح جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر ٢ك ٜٞجُز٣ ١كٌْ ٗضجع ٣شٞذٚ
ػ٘ظش أؾ٘ر ،٢ك ٢ق ٖ٤إٔ جُطكٌ ْ٤جُذ ٞٛ ٢ُٝجُطكٌ ْ٤جُزٞٓ ٌٕٞ٣ ١ػٞع جُ٘ضجع كٓ ٚ٤طؼِوح ذأٓٞس جُطؿحسز جُذ٤ُٝس
ٝجٕ ًحٕ ذؼغ جُلو ٚـ ًٔح القظ٘حـ ٣ش ٟك ٚ٤جٗٓ ٚشجدف ُِطكٌ ْ٤جألؾ٘ر ، ٢ئال ئٗ٘ح ٗش ٟذأٗ ٚئرج ًحٕ جُو ٍٞطك٤ف
ذحٕ ًَ ضكٌ ْ٤أؾ٘ر ٞٛ ٢ضكٌٔ٤ح د٤ُٝح ألٗ٣ ٚطؼذ ٟك ٢ئؾشجءجضٝ ٚأغشٝ ٙجُوحٗ ٕٞجُٞجؾد جُططر٤ن قذٝد دٓ ُٚٝؼ٘٤س
ئال جٗ ٖٓ ٚؿ٤ش جٌُٖٔٔ إٔ  ًَ ٌٕٞ٣ضكٌ ْ٤د ٞٛ ٢ُٝضكٌ ْ٤أؾ٘ر ٢ألٗ ٚأق٤حٗح ٣ؿش ١جُطكٌ ْ٤ك ٢دُٝس ٝجقذز
٘٣ٝطٔ ٢ئُٜ٤ح أؽشجف جُ٘ضجع ٣ٝطرن هحٗ ٕٞضِي جُذُٝس ذحُ٘غرس ُإلؾشجءجش ٝجُٔٞػٞع ٓٝغ رُي ك ٜٞضكٌ ْ٤د٢ُٝ
الٕ ٓٞػٞػس ٘ٛح ٓطؼِوح ذشإ ٕٝجُطؿحسز جُذ٤ُٝس  ،أػق ئُ ٠رُي ذحٕ جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر٣ ٢طؼذ ٟكٗ ٢طحه ٚجألٓٞس
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************************************************************
جُطؿحس٣س ئر ٣شَٔ ذحإلػحكس ئُ ٠رُي أقٌحّ جألقٞجٍ جُشخظ٤س ٝجُٔغحتَ جُٔذٗ٤س ًٝزُي أقٌحّ جُطؼ٣ٞغ ك٢
هؼح٣ح جُؿضجء ذٔ٘٤ح ٘٣كظش ٗطحم جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝذٔغحتَ جُطؿحسز جُذ٤ُٝس .

انًبحج األول -:تُفُذ لزاراث انتحكُى انىطٍُ
هِ٘ح ذحٕ جُطكٌ ْ٤جُٞؽ٘ٓ ٢ؼ٘ح ٙكغ جُٔ٘حصػحش ذ ٖ٤جُخظ ٖٓ ّٞخالٍ جُِؿٞء ئُٓ ٠كٌْ ج ٝأًػش  ًَٝرُي
دجخَ قذٝد ؾٜٔٞس٣س جُؼشجم ذٔؼ٘ ٠آخش إٔ  ٌٕٞ٣أؽشجف جُ٘ضجع ػشجهٝ ٖ٤٤جُؼالهس جُوحٗ٤ٗٞس جُط ٢قذظ جُ٘ضجع
ذشأٜٗح هذ ضٔص ك ٢جُؼشجم ٝجٕ جإلؾشجءجش جُٔطرؼس ك ٢جُطكٌ ْ٤ضخؼغ ُِوحٗ ٕٞجُؼشجه ٢أػق ئُ ٠رُي إٔ ٌٕٞ٣
جُٔكٌٔ ٖ٤ػشجه٘ٛ ٖٓ ، ٖ٤٤ح ٗطغحءٍ ػٖ جٌُ٤ل٤س جُط ٢ضؼحَٓ ذٜح جُوحٗٓ ٕٞغ هشجسجش جُطكٌ ْ٤جُٞؽ٘ ٖٓ ٢ق٤ع
جُط٘ل٤ز ؟
٘ٛحى ػذز ئؾشجءجش سعٜٔح هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُٔذٗ٤س جُ٘حكز ٣ؿد ئضرحػٜح ػ٘ذ ض٘ل٤ز هشجسجش جُٔكٌٔ ٌٖٔ٣ ٖ٤ذ٤حٜٗح
ذحُٔطحُد ج٥ض٤س :

انًطهب األول -:إَذاع لزار انتحكُى
ٗظص جُٔحدز ( ٖٓ )788هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُٔذٗ٤س (ذؼذ إٔ ٣ظذس جُٔكٌٔ ٕٞهشجس ْٛػِ ٠جُٞؾ ٚجُٔطوذّ
٣ؿد ػ ِ ْٜ٤ئػطحء طٞسز ٓ٘ ٖٓ ٌَُ ٚجُطشكٝ ٖ٤ضغِ ْ٤جُوشجس ٓغ أطَ جضلحم جُطكٌ ْ٤ئُ ٠جُٔكٌٔس جُٔخطظس
ذحُ٘ضجع خالٍ غالغس جأل٣حّ جُطحُ٤س ُظذٝسٝ ٙرُي ذٞطَ ٞ٣هغ ػًِ ٚ٤حضد جُٔكٌٔس) ٛ ٖٓٝ ،زج جُ٘ض ٣طؼف ذأٗٚ
٣شطشؽ ُط٘ل٤ز قٌْ جُطكٌ ْ٤جُذجخِ ٢ئ٣ذجع جُكٌْ ٓغ أطَ جضلحم جُطكٌُ ْ٤ذٓ ٟكٌٔس جُرذجءز جُٔخطظس أطال ذ٘ظش
جُ٘ضجع خالٍ جُػالغس أ٣حّ جُطحُ٤س ُظذٝس ٝجعطالّ ٝطَ ذٜزج جُطغِٞٓ ْ٤هغ ػِ ٖٓ ٚ٤هرَ ًحضد جُٔكٌٔس ٓ ،غ
ٓالقظس ذحٕ جإل٣ذجع ال ٣وطظش كوؾ ػِ ٠جُوشجسجش جُٔ٘٤ٜس ُِخظٓٞس ذَ جٗ٣ ٚشَٔ ًَ جُوشجسجش جُط ٌٖٔ٣ ٢إٔ
ضظذسٛح ٤ٛثس جُطكٌ ْ٤ج ٝجُٔكٌٔٝ ٖ٤جٕ ًحٗص ٓطؼِوس ذاغرحش ٝهحتغ جُذػ ٟٞج ٝذغ٤ش ئؾشجءجضٜح (. )79
أٓح ئرج ُْ ٣طْ جإل٣ذجع ك ٢جُٔ٤ؼحد جُٔكذد هحٗٗٞح كإٔ جُؿضجء جُز ٌٖٔ٣ ١إٔ ٣طشضد ػِ ٠رُي  ٞٛجُطؼ٣ٞغ
ٛٝزج ٓؼ٘ح٣ ٙكن ُِطشف جُٔطؼشس ٖٓ ػذّ جإل٣ذجع ٓطحُرس جُٔكٌٔ ٖ٤ذحُطؼ٣ٞغ ػٖ جألػشجس جُٔحد٣س جُط ٢أطحذطٚ
ؾشجء ٛزج جُلؼَ ٛٝز ٙجُٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ ضٌٝ ٕٞكن أقٌحّ جُٔغإ٤ُٝس جُطوظ٤ش٣س الٕ جإلخالٍ ٘ٛح ئخالال ذٞجؾد
هحٗ ٖٓ ٢ٗٞهرَ جُٔكٌٔ ٖ٤ؿ٤ش إٔ ٛزج جإلخالٍ ٖٓ هرَ جُٔكٌٔ ٖ٤ال ٣ؼذ عررح ٖٓ أعرحخ ذطالٕ جُوشجس جُطكٌ٢ٔ٤
رُي الٕ ئ٣ذجع جُوشجس جُطكٌ ٞٛ ٢ٔ٤ئؾشجء القن ػِ ٠طذٝس جُوشجس جُطكٌٝ ٢ٔ٤ذحُطحُ٣ ٢ؼطرش هشجسج طك٤كح ٝػذّ
جإل٣ذجع ال ٣إغش ػِ.)78( ٚ٤
ٝجُكٌٔس ٖٓ جإل٣ذجع ضطؿِ ٠ذطٌٔ ٖ٤جُخظ ٖٓ ّٞجالؽالع ػِ ًَ ٠جُوشجسجش جُط٣ ٢ظذسٛح جُٔكٌٔ ٕٞج٤ٛ ٝثس
جُطكٌ ْ٤ذٔؿشد ٓشجؾؼس جُٔكٌٔس جُٔخطظس (.)77

انًطهب انخاٍَ -:تصذَك انمزار أنتحكًٍُ
هشجس جُطكٌ ْ٤ال  ٌٕٞ٣هحذال ُِط٘ل٤ز كٓ ٢ذ٣ش٣حش جُط٘ل٤ز ذٔؿشد ئ٣ذجػُ ٚذ ٟجُٔكٌٔس جُٔخطظس ذحُ٘ضجع ٝئٗٔح
الذذ ٖٓ طذٝس هشجس ٖٓ ضِي جُٔكٌٔس ذٔ٘كٜح جُوٞز جُط٘ل٤ز٣س ٛٝزج ٓح ٗظص ػِ ٢جُٔحدز ( ٖٓ )787هحٕٗٞ
جُٔشجكؼحش ذحُو .8( ٍٞال ٘٣لز هشجس جُٔكٌُٔ ٖ٤ذ ٟدٝجتش جُط٘ل٤ز عٞجء ًحٕ ضؼ ْٜ٘٤هؼحءج ج ٝجضلحهح ٓح ُْ ضظحدم
ػِ ٚ٤جُٔكٌٔس جُٔخطظس ذحُ٘ضجع ذ٘حءج ػِ ٠ؽِد جقذ جُخظٝ ّٞذؼذ دكغ جُشع ّٞجُٔوشسز )  ،كرحالعط٘حد ئُٛ ٠زج
جُ٘ض ٣طؼف ذحٕ جُوشجس جُطكٌ٣ ٢ٔ٤ؿد خؼٞػُِٔ ٚكٌٔس جُٔخطظس ذ٘ظش جُ٘ضجع (ٓكٌٔس جُرذجءز) إلػلحء
جُظ٤ـس جُط٘ل٤ز٣س ػِٝ ٚ٤رُي ذطظذ٣وٜح ػِ٣ٝ ٚ٤طْ رُي ذاذالؽ جُطشك ٖٓ ٖ٤هرَ جُٔكٌٔس ٝضكذ٣ذ ُِٔ ّٞ٣شجكؼس
إلذالؿٜٔح ذوشجس جُطكٌٝ ْ٤ك ٢قحٍ ػذّ جػطشجع جقذ جُطشك ٖ٤ػِ ٠جُوشجس جُطكٌ ٢ٔ٤ج ٝؽِد ئذطحُ ٚكحٜٗح ضظذم
ػِ ٠جُوشجس(ُِٔٝ .)75كٌٔس عِطس ٝجعؼس ك ٢جُطظذ٣ن ػِ ٠هشجس جُطكٌ ْ٤ق٤ع ٗظص جُٔحدز ( ٖٓ )781هحٕٗٞ
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************************************************************
جُٔشجكؼحش (٣ؿٞص ُِٔكٌٔس إٔ ضظذم هشجس جُطكٌ ْ٤ج ٝضرطًِ ٚال ج ٝذؼؼح ٣ٝؿٞص ُٜح ك ٢قحُس جإلذطحٍ ًال جٝ
ذؼؼح إٔ ضؼ٤ذ جُوؼ٤س ئُ ٠جُٔكٌٔ ٖ٤إلطالـ ٓح شحخ هشجس جُطكٌ ْ٤ج ٝضلظَ جُ٘ضجع ذ٘لغٜح ئرج ًحٗص جُوؼ٤س
طحُكس ُِلظَ كٜ٤ح) .
٣طرٛ ٖٓ ٖ٤ز ٙجُٔحدز إٔ جُٔششع أػطُِٔ ٠كٌٔس عِطس ٝجعؼس كٓ ٢شجؾؼس جُوشجس جُطكٌ ٢ٔ٤قط ٠أٜٗح
ضغطط٤غ إٔ ضطشى هشجس جُطكٌ ْ٤ؾحٗرح ٝضو ٢ٛ ّٞذحُلظَ ك ٢جُ٘ضجع ئرج ًحٕ ٓٞػٞع جُ٘ضجع طحُكح ُِلظَ ك ٚ٤أٓح
ئرج ٝؾذش هشجس جُطكٌ ْ٤طك٤كح ٖٓ جُ٘حق٤ط ٖ٤جُشٌِ٤س ٝجُٔٞػٞػ٤س كطؼٔذ ئُ ٠ضظذ٣ن جُوشجسٝ ،جُوشجس جُز١
ضظذس ٙجُٔكٌٔس ذٜزج جُشإٔ ال ٣ورَ جالػطشجع ٝئٗٔح ٣ورَ جُطؼٖ ذحُطشم جُوحٗ٤ٗٞس جُٔوشسز ك ٢جُوحًٗ ٕٞحالعطث٘حف
ٝئػحدز جُٔكحًٔس ٝجُطٔ٤ض ٝضظك٤ف جُوشجس جُطٔ٤ضٝ ١جػطشجع جُـ٤ش (. )11
أٓح ػٖ ً٤ل٤س ضظذ٣ن جُوشجس جُطكٌ )18(٢ٔ٤ذ٘٤ص رُي ًَ ٖٓ جُٔحدض ٖٓ )787( ٝ )791( ٖ٤هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش
ق٤ع ٗظص جُٔحدز ( )791ػِ( ٠ئرج هذّ ؽِد ئُ ٠جُٔكٌٔس جُٔخطظس ذ٘ظش جُ٘ضجع ذطؼٓ ٖ٤٤كٌٔ ٖ٤كال ٣ط٘حٛ ٍٝزج
جُطِد ذزجض ٚجُطظذ٣ن ػِ ٠هشجس ْٛج ٝجُكٌْ ػٔح ضؼٔ٘ٛ ٚزج جُوشجس ئال ئرج طشـ ذزُي ك ٢جُؼش٣ؼس ٝػ٘ذتز
ضؼ ٖ٤جُٔكٌٔس جُٔكٌٔٝ ٖ٤ضوشس جػطرحس جُذػٓ ٟٞغطأخشز ئُ ٠إٔ ٣ظذس هشجس جُطكٌ )ْ٤أٓح جُٔحدز ( )787ك٘ظص
ػِ( ٠ال ٘٣لز هشجس جُطكٌُ ْ٤ذ ٟدٝجتش جُط٘ل٤ز عٞجء أًحٕ ضؼ ْٜ٘٤هؼحءج ج ٝجضلحهح ٓح ُْ ضظحدم ػِ ٚ٤جُٔكٌٔس
جُٔخطظس ذحُ٘ضجع ذ٘حءج ػِ ٠ؽِد جقذ جُطشكٝ ٖ٤ذؼذ دكغ جُشع ّٞجُٔوشسز).
ٖٓ خالٍ جُؿٔغ ذٛ ٖ٤ز ٖ٣جُ٘ظٗ ٖ٤ؿذ ذحٕ أٓش ضظذ٣ن جُوشجس جُطكٌ ٢ٔ٤ال  ٌٕٞ٣ئال ذ٘حءج ػِ ٠ؽِد ٣وذٓٚ
جُخظْ جُز ١طذس جُوشجس ُظحُكس ئُ ٠جُٔكٌٔس جُٔخطظس ذؼذ إٔ ٣ذكغ جُشعْ جُوحٗ ٢ٗٞجُٔوشس ُ ٚق٤ع ٌٕٞ٣
هحػٓ ٢كٌٔس جُرذجءز  ٞٛطحقد جالخطظحص ك ٢جُ٘ظش كٛ ٢زج جُطِد ٛٝزج ٓح رٛرص ئُٓ ٚ٤كٌٔس جُطٔ٤٤ض ك٢
هشجس ُٜح ( )17جػطرشش ك ٚ٤إٔ ٓؿشد جُٔٞجكوس ػِ ٠ضؼ ٖ٤٤جُٔكٌٔ ٖ٤ال ٣ؼ٘ ٢ذحُؼشٝسز جُٔظحدهس ػِ ٠هشجسجض ْٜذَ
٣ؿد إٔ ٣وذّ جُخظ ّٞؽِرح ُطظذ٣ن ضِي جُوشجسجش .
ٝػ٘ذٓح ض٘ظش جُٔكٌٔس ك ٢ؽِد جُطظذ٣ن كؼِٜ٤ح إٔ ضطأًذ ٖٓ طكس جُؿٞجٗد جُشٌِ٤س ٝجُٔٞػٞػ٤س ُوشجس
جُطكٌ ْ٤كارج ضأًذش ٖٓ ضِي جُؿٞجٗد كاٜٗح ضذػ ٞجُخظُ ّٞططِٞج ػِ ْٜ٤جُوشجس جُطكٌٝ ٢ٔ٤ضغطٔغ ألهٞجُ ْٜذٜزج جُشإٔ
غْ ضظذس هشجسٛح ذحُطظذ٣ن ػِ٘ح ( ، )11أٓح ئرج ٝؾذش ذحٕ ٘ٛحى ئشٌحُ٤س ٖٓ جُ٘حق٤س جُشٌِ٤س ٝجُٔٞػٞػ٤س ُِطكٌْ٤
كِٜح إٔ ضظذس هشجسٛح ذاذطحٍ جُوشجس جُطكًٌ ٢ٔ٤ال ج ٝؾضءج ٘ٛٝح ُٜح جُخ٤حس ذحٕ ضشؾغ هشجس جُطكٌ ْ٤ئُ٤ٛ ٠ثس
جُطكٌُ ْ٤ـشع ئطالـ جألخطحء جُط ٢ضخِِص رُي جُوشجس ج ٝضرطَ جُوشجس ٝضلظَ ذزجضٜح ك ٢جُ٘ضجع ٓكَ جضلحم
جُطكٌٛٝ ْ٤زج ٓح ًلُِٜ ٚح جُوحٗ ٕٞك ٢جُٔحدز ( ٖٓ )781هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش عحُلس جُزًش .

انًطهب انخانج -:يذي خضىع لزار انتحكُى نهزلابت انمضائُت لبم اكضاءة انمىة انتُفُذَت
أػط ٠جُوحٗ ٕٞعِطس ٝجعؼس ُِٔكٌٔس كٓ ٢غحُس ٓشجهرس أػٔحٍ جُٔكٌٔٝ ٖ٤رُي ٖٓ خالٍ قٌْ جُطظذ٣ن جٝ
جإلذطحٍ جُز ١ضظذس ٙجُٔكٌٔس جُٔخطظس ٝرُي الٕ جُٔكٌٔ٤ُ ْٛ ٖ٤غٞج ًحُوؼحز ٖٓ ق٤ع جُخرشز جُطِ٣ٞس ك٢
جُوؼحء ذحإلػحكس ئُ ٠جٗ٤ُ ٚظ ُ ْٜك ٢جألطَ ٝال٣س جُكٌْ كٔ٤ح ٣ؼشع ػُِِ ْٜ٤كٌْ كٝ ٚ٤ذحُطحُ ٢ال ٣ؿٞص ُِٔششع
إٔ ٣طشى ٛز ٙجإلػٔحٍ د ٕٝسهحذس ٝئششجف ٝػِ ٌٖٔ٣ ٚ٤ػذ ٛزج جإلؾشجء ٞٗ ٞٛع ٖٓ جُشهحذس جُط٘ٔ٣ ٢كٜح جُٔششع
ُِٔكٌٔس جُٔخطظس ُـشع جُطكون ٖٓ خِ ٞضِي جُوشجسجش جُطكٌ٤ٔ٤س ٖٓ ًَ جُؼٞ٤خ جُؿٛٞش٣س جُط ٢هذ ضشٞذٜح (.)11
٘ٛٝح ٣ؿد ػِ ٠جُٔكٌٔس إٔ ضشًض جُشهحذس ػِ ٠هشجسجش ُطكٌ ٖٓ ْ٤ق٤ع جُشٌَ ٝجُٔٞػٞع  ،كٖٔ ق٤ع جُشٌَ
٣ؿد إٔ ضشجهد ػشٝسز ضٞكش جُششٝؽ جُشٌِ٤س جُط ٢أٝؾرٜح جُوحٗ ٕٞك ٢ئطذجس هشجس جُطكٌ ٖٓ ْ٤ق٤ع جعط٘حد ٙئُ٠
جضلحم طك٤ف ػِ ٠جُطكٌ( ْ٤عٞجء ًحٕ ششؽح جٓ ٝشحسؽس ) ًٔح ضذهن جُٔكٌٔس ك ٢طكس جخط٤حس جُٔكٌٔٝ ٖ٤ػذّ
ٓخحُلس جُٔكٌُٔ ٖ٤وٞجػذ جإلؾشجءجش جُٞجؾرس جُططر٤ن ٖٓ هرَ ٤ٛثس جُطكٌُ ْ٤لغ جُ٘ضجع ٓ٘ز إٔ ضرذأ جُٔشجكؼس
جُطكٌ٤ٔ٤س ئُٝ ٠هص طذٝس جُكٌْ ئر ضكشص جُٔكٌٔس ػِٓ ٠شجػحز ضطر٤ن جُٔرحدب جألعحع٤س ُِطوحػ ٢ك٢
جُٔشجكؼس جُطكٌ٤ٔ٤س ٝجُطٜ٘ٓ ٢ح ٓرذأ جُٔؿحذٜس ذحُذُ َ٤جٓ ٝح ٣غٔ ٠ذكؼٞس٣س جألدُس (ًٔ ،)19ح إٔ جُوشجس ٣ؿد إٔ
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٣ظذس خالٍ جُٔذز جُٔكذدز ٖٓ هرَ جُطشك ٖ٤ج ٝخالٍ عطس أشٜش ٖٓ ضأس٣خ هر ٍٞجُٔكٌُِٔ ٖ٤طكٌ ْ٤ػ٘ذ ػذّ
جالضلحم ئال ئرج ضْ ضكذ٣ذ ٛز ٙجُٔذز ٖٓ هرَ جُٔكٌٔس ًٔ ،ح ٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣جُوشجس ٓغررح ٞٓٝهؼح ٖٓ هرَ جُٔكٌٖٔ٤
(.)19
أٓح ٖٓ ٗحق٤س جُٔٞػٞع  ،ك٤ؿد إٔ ضطأًذ جُٔكٌٔس ٖٓ ٓٞػٞع جُ٘ضجع جُٔؼشٝع  َٛجٗ ٖٓ ٚجُٔٞجػ٤غ
جُط٣ ٢ؿٞص قغٜٔح ذحُطكٌ ْ٤ئر إٔ جُٔغحتَ جُط ٢ض٘ظٜٔح هٞجػذ آٓش ٙضٔظ جٌُ٤حٕ جُغ٤حعُِٔ ٢ؿطٔغ ٝجُغ٤حعس جُؼحٓس
ُِذُٝس أٓ ١ظحُف جُٔؿطٔغ ًٌَ ك٤ؿد إٔ ٣طظذُٜ ٟح جُوؼحء ُطٞق٤ذ أقٌحٜٓح ٝذحُطحُ ٢ال ٣ؿٞص ئخؼحػٜح ُِطكٌْ٤
كال ٣ؿٞص ٓػال إٔ ٞٓ ٌٕٞ٣ػٞع خظٓٞس جُطكٌٓ ْ٤غحتَ ضظطذّ ذ٘ظٞص آٓشُ ٙطوحػ ٢سشٞز ج ٝسٛحٕ جٝ
ٓوحٓشز (.)18
ٝػِس ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُشهحذس (شٌال ٞٓٝػٞػح) ُ ٞٛطلحد ١إٔ  ٌٕٞ٣جُوشجس جُطكٌ ٢ٔ٤هذ طذس ٓخحُلح ُ٘ض
ٖٓ جُ٘ظٞص جُوحٗ٤ٗٞس ئر إٔ جُٔكٌْ ُ٤ظ ًحُوحػ ٢جُز٣ ١ؿد إٔ  ٌٕٞ٣ػِ ٠ػِْ ٓٝؼشكس ذٌَ جُ٘ظٞص جُٞؽ٘٤س
ذَ إٔ ٛزج ال ِ٣ضّ جُٔكٌٔ ٖ٤ذزًش جُ٘ظٞص جُط ٢جػطٔذ ػِٜ٤ح ك ٢جُطكٌ ْ٤ذَ ٌ٣ل ٢إٔ ضٌ ٕٞجُ٘طحتؽ جُط ٢ضٞطَ
ئُٜ٤ح رُي جُوشجس طك٤كس ٖٓ جُ٘حق٤س جُوحٗ٤ٗٞس قطٝ ٠جٕ ًحٗص ضخطِق ػٔح ًحٗص ضشج ٙجُٔكٌٔس جٗغد ذحُططر٤ن (.)17

انًبحج انخاٍَ -:كُفُت تُفُذ لزاراث انتحكُى األجُبٍ
ُوذ أعِل٘ح  ،ذحٕ جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر ٞٛ ٢رُي جُطكٌ ْ٤جُز٘٣ ١طٔ ٢ئُٗ ٠ظحّ هحٗٓ ٢ٗٞؼ ٞٛٝ ٖ٤كٌٓ ٢حٕ ؿ٤ش
جٌُٔحٕ جُز٣ ١شجد ض٘ل٤ز جُكٌْ ك ٚ٤ج ٝذؼرحسز أخش ٞٛ ٟقغْ ٓ٘حصػس ٓشٞذس ذؼ٘ظش أؾ٘ر ٢أٓح ٖٓ ق٤ع جألؽشجف
ج ٝجإلؾشجءجش جُٔطرؼس ك ٢جُطكٌ ْ٤ج ٖٓ ٝق٤ع جُٔكٌٔ. ٖ٤
ٝألؾَ جُخٞع كٓ ٢ؼشكس ً٤ل٤س ض٘ل٤ز جُوشجس جُطكٌ ٢ٔ٤جألؾ٘ر ٢ك ٢جُؼشجم الذذ ٖٓ جُطٔ٤٤ض ذٓ ٖ٤غأُطٖ٤
جألونً ػ٘ذٓح  ٌٕٞ٣جُوشجس جُطكٌ ٢ٔ٤طحدس ٖٓ دُٝس ٓشضرطس ٓغ جُؼشجم ذحضلحه٤س د٤ُٝس وانخاَُت ػ٘ذٓح ٣ظذس قٌْ
جُطكٌ ْ٤ك ٢دُٝس ؿ٤ش ٓشضرطس ٓغ جُؼشجم ذحضلحه٤س د٤ُٝس ٝع٘ٞػف رُي ك ٢جُٔطِر ٖ٤جُطحُ: ٖ٤٤

انًطهب األول -:تُفُذ لزار انتحكُى األجُبٍ انصادر فٍ دونت يزتبطت يغ انؼزاق باتفالُت دونُت
جٗظْ جُؼشجم ئُٓ ٠ؿٔٞػس ٖٓ جالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس ذؼؼٜح ؾٔحػ٤س ٝجُرؼغ ج٥خش غ٘حت٤س ٗظٔص أقٌحّ
جُطكٌ ْ٤جألؾ٘رُ ٢زُي ع٘ركع أٝال ً٤ل ٤س جُط٘ل٤ز ٝكن جالضلحه٤حش جُؿٔحػ٤س  ٖٓٝغْ ذ٤حٕ ض٘ل٤ز جُوشجس جُطكٌ ٢ٔ٤ك٢
جالضلحه٤حش جُػ٘حت٤س ك ٢جُلشػ ٖ٤٤جُطحُ:ٖ٤٤

انفزع األول -:تُفُذ لزاراث انتحكُى األجُبٍ وفك االتفالُاث انذونُت انجًاػُت
٘ٛحى غالظ جضلحه٤حش جسضرؾ ذٜح جُؼشجم ػحُؿص ٓغحتَ جُطكٌ ْ٤جألؾ٘رٝ ٢ػِ ٠قغد جُطغِغَ جُضٓ٘٢ٛٝ ٢
ًحألض: ٢
()95
أوال :اتفالُت تُفُذ األحكاو نؼاو 1591
ٛز ٙجالضلحه٤س  ٢ٛأ ٍٝجضلحه٤س ػشذ٤س خحطس ذٔؿحٍ ض٘ل٤ز جألقٌحّ ٝهذ ػوذش ك ٢ظَ جُؿحٓؼس جُؼشذ٤س ٝضٔص
جُٔٞجكوس ػِٜ٤ح ٖٓ هرَ ٓؿِظ جُؿحٓؼس ذطحس٣خ /81أ ٢ٛٝ8597/ٍِٞ٣جضلحه٤س ئهِ٤ٔ٤س ال ٣ؿٞص ُـ٤ش جُذ ٍٝجُؼشذ٤س
جالٗؼٔحّ ئُٜ٤ح ٛٝزج ٓح أًذض ٚجُٔحدز ( ٖٓ )81جالضلحه٤س ٝهذ جٗظْ ئُٜ٤ح جُؼشجم ٝجألسدٕ ُٝر٘حٕ ٝعٞس٣ح ٝجُٖٔ٤
ٝجٌُ٣ٞص (.)11
ٝهذ ؾحءش ٛز ٙجالضلحه٤س ذٔؿٔٞػس ٖٓ جألقٌحّ جُط ٢ضطؼِن ذط٘ل٤ز أقٌحّ جُطكٌ ْ٤جُظحدسز ك ٢ئقذ ٟجُذٍٝ
جُؼشذ٤س ٣ٝشجد ض٘ل٤زٛح ك ٢دُٝس ػشذ٤س أخش ٖٓ ٟجُذ ٍٝجُٔ٘ظٔس ُٜز ٙجالضلحه٤س ٛ ٖٓٝز ٙجألقٌحّ (:)18
أ  .ذ٘٤ص جالضلحه٤س جُٔغط٘ذجش جُٞجؾد ضوذٜٔ٣ح ُط٘ل٤ز جُكٌْ : ٢ٛٝ
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طٞسز سعٔ٤س ُِكٌْ عٞجء ًحٗص جُ٘غخس جألطِ٤س ُِوشجس جُطكٌ ٢ٔ٤جٗ ٝغخس ٓظذهس قغد جألط. ٍٞ

أطَ ئػالٕ جُكٌْ جُطكٌ ٢ٔ٤جُٔطِٞخ ض٘ل٤ز ٙج ٝشٜحدز سعٔ٤س دجُس ػِ ٠إٔ جُكٌْ ضْ ئػالٗ ٚػِ ٠جُٞؾٚ
جُظك٤ف .

شٜحدز ٖٓ جُؿٜس جُٔخطظس دجُس ػِ ٠إٔ جُكٌْ جُٔطِٞخ ض٘ل٤ز ٙقٌْ ٜٗحتٝ ٢جؾد جُط٘ل٤ز

شٜحدز دجُس ػِ ٠إٔ جُخظ ّٞأػِ٘ٞج ذحُكؼٞس أٓحّ ٤ٛثس جُطكٌ ْ٤ػِ ٠جُٞؾ ٚجُظك٤ف ئرج ًحٕ هشجس
جُطكٌ ْ٤جُٔطِٞخ ض٘ل٤ز ٙهذ طذس ؿ٤حذ٤ح .
خ ً .زُي قذدش جالضلحه٤س( )17جألعرحخ جُطُِ ٌٖٔ٣ ٢ذ ٍٝجُٔطِٞخ ٜٓ٘ح ض٘ل٤ز قٌْ جُطكٌ ْ٤إٔ ضشكغ ض٘ل٤زٛٝ ٙزٙ
جألعرحخ :٢ٛ
ئرج ًحٕ هحٗ ٕٞجُذُٝس جُٔطِٞخ ئُٜ٤ح ض٘ل٤ز جُكٌْ ال ٣ؿ٤ض قَ ٓٞػٞع جُ٘ضجع ػٖ ؽش٣ن جُطكٌ. ْ٤

ئرج ًحٕ قٌْ جُٔكٌٔ ٖ٤ؿ٤ش طحدس ض٘ل٤زج ُششؽ جُ ٝؼوذ ضكٌ ْ٤طك٤ك. ٖ٤

ئرج ًحٕ جُٔكٌٔ ٕٞؿ٤ش ٓخطظ ٖ٤ؽروح ُؼوذ جُ ٝششؽ جُطكٌ ْ٤ج ٝؽروح ُِوحٗ ٕٞجُز ١طذس هشجس جُٔكٌٖٔ٤

ػِٓ ٠وطؼح. ٙ
ئرج ًحٕ جُخظ٣ ُْ ّٞؼِ٘ٞج ذحُكؼٞس ػِ ٠جُٞؾ ٚجُظك٤ف .

ئرج ًحٕ ك ٢قٌْ جُٔكٌٔٓ ٖ٤ح ٣خحُق جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝج٥دجخ جُؼحٓس ك ٢جُذُٝس جُٔطِٞخ ئُٜ٤ح جُط٘ل٤ز ٢ٛٝ

طحقرس جُغِطس ك ٢ضوذ٣ش رُي ٝػذّ ض٘ل٤ز ٓح ٣طؼحسع ٓغ جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝج٥دجخ جُؼحٓس كٜ٤ح .
ئرج ًحٕ قٌْ جُٔكٌٔ٤ُ ٖ٤ظ ٜٗحت٤ح ك ٢جُذُٝس جُط ٢طذس كٜ٤ح .

ٝجُغإجٍ جُز٣ ١طشـ ٘ٛح  َٛضغطط٤غ جُؿٜس جُوؼحت٤س جُٔخطظس ك ٢جُذُٝس جُٔشجد ض٘ل٤ز قٌْ جُطكٌ ْ٤كٜ٤ح إٔ
ضشكغ ض٘ل٤ز ٖٓ ٙضِوحء ٗلغٜح ك ٢قحُس ٓح ئرج ٝؾذ عرد ٖٓ جألعرحخ جُط ٢رًشضٜح جالضلحه٤س ٣غطذػ ٢سكغ جُط٘ل٤ز ؟
جُٔرذأ جُؼحّ ك ٢جالضلحه٤س جٗ ٚال ٣ؿٞص ُِؿٜس جُوؼحت٤س جُط ٢ضط ٠ُٞض٘ل٤ز قٌْ جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر ٢إٔ ضشكغ جُط٘ل٤ز ٖٓ
ضِوحء ٗلغٜح ئال ئرج ٝؾذ ٗض ك ٢هحٜٗٗٞح جُذجخِ٣ ٢ؼطُِ ٢وحػ ٢جُكن ك ٢إٔ ٣طكون ٖٓ ذؼغ جألٓٞس هرَ ض٘ل٤ز
جُكٌْ كؼ٘ذتز ُٜ ٌٕٞ٣ح جُكن ذحُطكو٤ن ٖٓ رُي ٝ ،ئرج ٓح ػٌغ٘ح ٛزج جألٓش ك ٢جُؼشجم كاٗ٘ح ٗؿذ ذحٕ جُٔحدز()781
ٖٓ هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُ٘حكز ض٘ض ػِ٣( ٠ؿٞص ُِخظ ّٞػ٘ذٓح ٣طشـ هشجس جُٔكٌٔ ٖ٤ػِ ٠جُٔكٌٔس جُٔخطظس إٔ
٣طٔغٌٞج ذرطالُِٗٔٝ ٚكٌٔس ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح إٔ ضرطِ ٚك ٢جألٓٞس جُطحُ٤س -:
 .8ئرج ًحٕ هذ طذس ذـ٤ش ذ٘٤س ضكش٣ش٣س ج ٝذ٘حءج ػِ ٠جضلحم ذحؽَ ج ٝئرج ًحٕ جُوشجس هذ خشؼ ػٖ قذٝد جالضلحم
 .7ئرج خحُق جُوشجس هحػذز ٖٓ هٞجػذ جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝج٥دجخ جُؼحٓس ج ٝهحػذز ٖٓ هٞجػذ جُطكٌ ْ٤جُٔر٘٤س كٛ ٢زج
جُوحٕٗٞ
 .1ئرج ضكون عرد ٖٓ جألعرحخ جُط٣ ٢ؿٞص كٜ٤ح ئػحدز جُٔكحًٔس
 .1ئرج ٝهغ خطأ ؾٛٞش ١ك ٢جُوشجس ج ٝك ٢جإلؾشجءجش جُط ٢ضإغش ك ٢طكس جُوشجس ) .
ؼ  .أٝػضش جالضلحه٤س ك ٢جُٔحدز جُػحٓ٘س ٜٓ٘ح ئُ ٠جُذ ٍٝجألػؼحء ذؼشٝسز ضؼ ًَ ٖ٤٤دُٝس جُغِطس جُوؼحت٤س جُط٢
ضشكغ ئُٜ٤ح ؽِرحش جُط٘ل٤ز ٝئؾشجءجضٝ ٚؽشم جُطؼٖ ك ٢جألٓش جُوؼحت ٢ج ٝجُوشجس جُطكٌ ٢ٔ٤جُظحدس كٛ ٢زج جُشإٔ
ٝضرِؾ رُي ئُ ًَ ٠جُذ ٍٝجُٔطؼحهذز  ٖٓٝ .جُؿذ٣ش ذحُزًش ذحٕ جُٔششع جُؼشجه ٢أٗحؽ ٓغحُس جُطظذ٣ن ػِ ٠هشجسجش
جُطكٌ ْ٤ئُ ٠جُٔكٌٔس جُٔخطظس ذحُ٘ضجع ٓ ٢ٛٝكٌٔس جُرذجءز(ٝ )11ذٜزج ضٌ ٕٞجُؿٜس جُوؼحت٤س جُٔخطظس جُط ٢ضشكغ
ئُٜ٤ح ؽِرحش جُط٘ل٤ز ٝئؾشجءجضٝ ٚؽشم جُطؼٖ ك ٢جُوشجس جُطكٌ. ٢ٔ٤
د ٘ٛٝ .حى أقٌحّ أخش ٟأشحسش ئُٜ٤ح جالضلحه٤س ٜٓ٘ح ذحٕ ال ٣ؿٞص ُِغِطس جُٔطِٞخ ٜٓ٘ح ض٘ل٤ز قٌْ جُطكٌ ْ٤قن
أػحدز ككض ٓٞػٞع جُ٘ضجع جُز ١طذس ك ٚ٤جُكٌْ جُٔطِٞخ ض٘ل٤ز ٙػِ ٠ششؽ إٔ  ٌٕٞ٣جُكٌْ ٜٗحت٤ح ًٝزُي ضر٘ص
جالضلحه٤س ٓرذأ جُٔغحٝجز ذ ٖ٤جُشخض ؽحُد جُط٘ل٤ز ٝذ ٖ٤سػح٣ح جُرِذ جُٔشجد ض٘ل٤ز جُكٌْ ك ٚ٤كٔ٤ح ٣طؼِن ذحُشعّٞ
جُٞجؾد دكؼٜح ألؾَ ض٘ل٤ز جُكٌْ جُٔزًٞس (.)11
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************************************************************
حاَُا :االتفالُت انًىحذة الصتخًار رؤوس األيىال انؼزبُت فٍ انذول انؼزبُت نؼاو 1591
طحدم جُؼشجم ػِٛ ٠ز ٙجالضلحه٤س ذحُوحٗ ٕٞسهْ ُ 11غ٘س  ٢ٛٝ ،)19(8578جضلحه٤س ئهِ٤ٔ٤س ػوذش أ٣ؼح ك٢
ظَ جُؿحٓؼس جُؼشذ٤س ٝال ٣ؿٞص ُـ٤ش جُذ ٍٝجألػؼحء جالٗؼٔحّ ُٜح ذٔؼ٘ ٠أٜٗح جضلحه٤س ٓـِوس ق٤ع جٗؼٔص ئُٜ٤ح
ؾٔ٤غ جُذ ٍٝجُؼشذ٤س ػذج ٓظش ٝجُؿضجتش ٣ٝ ،القع ػِٛ ٠ز ٙجالضلحه٤س أٜٗح خحطس ذطغ٣ٞس جُٔ٘حصػحش جُ٘حشثس ػٖ
جالعطػٔحس ٖٓ خالٍ جُطكٌ ْ٤ق٤ع إٔ ٓٞػٞػٜح ٘٣ظد ػِ ٠جعطػٔحس جُٔحٍ جُؼشذ ٢ك ٢جُذ ٍٝجُؼشذ٤س (ٝ ،)19هذ
ٝػغ ِٓكن ُٜز ٙجالضلحه٤س كٓ ٚ٤ؿٔٞػس ٖٓ جألقٌحّ جُخحطس ذط٘ل٤ز هشجسجش جُطكٌ ْ٤جألؾ٘رٛٝ ٢ز ٙجألقٌحّ : ٢ٛ
ذ ٖ٤جُِٔكن كٓ ٢حدض ٚجُػحٗ٤س جإلؾشجءجش جُخحطس ك ٢ضؼ ٖ٤٤جُٔكٌٔ ٖ٤ق٤ع ضشًص جالضلحه٤س ُإلؽشجف

جُكش٣س جٌُحِٓس ك ٢جخط٤حس ٓكٌْ ج ٝػذز ٓكٌٔٝ ٖ٤ك ٢قحٍ ػذّ جالضلحم ػِ ٠جخط٤حس جُٔكٌٔ ٖ٤ضطٌ٤ٛ ٕٞثس جُطكٌْ٤
ٖٓ ٓكٌْ ٝجقذ ج ٝػذد كشد ١ذ ْٜ٘٤قٌْ ٓشؾف  ٌَُ ٌٕٞ٣ٝؽشف إٔ ٣طِد ضؼ ٖٓ ْٜ٘٤جألٓ ٖ٤جُؼحّ ُؿحٓؼس جُذٍٝ
جُؼشذ٤س.
ٗظص جُلوشز جُػحٓ٘س ٖٓ جُٔحدز جُػحٗ٤س ٖٓ جُِٔكن ػِ ٠إٔ ( ٌٕٞ٣هشجس ٤ٛثس جُطكٌ ْ٤جُظحدس ٝكوح ألقٌحّ

ٛز ٙجُٔحدز ٜٗحت٤ح) .
ًٝزُي ذ٘٤ص جُٔحدز جُػحٗ٤س ك ٢كوشضٜح جُطحعؼس ئؾشجءجش ئطذجس هشجس جُطكٌ ْ٤ق٤ـــع أٝؾرص طذٝس ٙخالٍ

ٓذز ال ضطؿحٝص عطس أشٜش ٖٓ ضحس٣خ أ ٍٝجٗؼوحد ُ٤ٜثس جُطكٌٝ ْ٤ػِ ٚ٤كارج ٓح طذس هشجس جُطكٌِٓ ٌٕٞ٣ ْ٤ضٓح ُطشك٢
جُ٘ضجع ٣ٝؿد ػِ ْٜ٤جالٓطػحٍ ُ ٌٕٞ٣ٝ ٚهحذَ ُِط٘ل٤ز ذٔؿشد طذٝسٓ ٙح ُْ ضكذد جُ٤ٜثس ُٓ ِٜٚط٘ل٤ز ٙجُ ٝط٘ل٤ز ؾضء ٓ٘ٚ
 ،أٓح ئرج ٓؼص غالغس شٜٞس ٖٓ ضحس٣خ طذٝس قٌْ جُطكٌ٘٣ ُْٝ ْ٤لز جُكٌْ كلٛ ٢ز ٙجُكحُس ٣شكغ جألٓش ئُٓ ٠كٌٔس
جالعطػٔحس جُؼشذُِ ٢كٌْ ذٔح ضشج٘ٓ ٙحعرح ُط٘ل٤زٛ ،)18(ٙز ٙجُٔكٌٔس جُطٗ ٢ظص جالضلحه٤س ػِ ٠ضشٌِٜ٤ح ذحػطرحسٛح ٤ٛثس
هؼحت٤س ضط ٠ُٞجُلظَ كٔ٤ح ٣ؼشػ ٚػِٜ٤ح جقذ ؽشك ٢جالعطػٔحس ٖٓ جُٔ٘حصػحش جُٔطؼِوس ذططر٤ن أقٌحّ جالضلحه٤س جٝ
جُ٘حضؿس ػٜ٘ح (ُِ ٌٕٞ٣ٝ ،)17كٌْ جُز ١ضشجٓ ٙكٌٔس جالعطػٔحس ٓ٘حعرح هٞز جُ٘لحر ك ٢جُذ ٍٝجألؽشجف ٣ٝؿش ١ض٘ل٤زٙ
كٜ٤ح ٓرحششز ًٔح ًُ ٞحٕ قٌٔح ٜٗحت٤ح هحذال ُِط٘ل٤ز طحدسج ٖٓ هؼحءٛح جُٔخطض (.)15
ٓٔح ضوذّ ٣طؼف ذحٕ ػِ ٠جُذ ٍٝجألؽشجف كٛ ٢ز ٙجالضلحه٤س جالُطضجّ ذط٘ل٤ز أقٌحّ جُٔكٌٔس (ٓكٌٔس
جالعطػٔحس) ًٝزُي هشجسجش جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر. ٢
ٝجُٔالقع ػِٛ ٠ز ٙجالضلحه٤س أٜٗح ُْ ضشش ئُ ٠جإلؾشجءجش جُخحطس ذطِد جُط٘ل٤ز ك ٢جُذ ٍٝجُٔشجد جُط٘ل٤ز كٜ٤ح ،
٘ٛٝح ٗؼطوذ ذحٕ جالضلحه٤س أقحُص ٛز ٙجإلؾشجءجش ُوٞجػذ جُوحٗ ٕٞجُٞؽ٘ ٢جُٔ٘ظْ ُألقٌحّ جألؾ٘ر٤س كارج ًحٕ جُؼشجم
 ٞٛجُرِذ جُٔشجد ض٘ل٤ز جُكٌْ كٓ ٚ٤ػال ك٤شطشؽ إٔ  ٖٓ ٌٕٞ٣طذس جُطكٌ ْ٤ػذٓ ٙرِـح ذوشجس جُطكٌ ْ٤ذطشم ٓؼوُٞس
ًزُي ٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣عرد جٞٓ ٝػٞع جُطكٌ ْ٤ذ٘ظش جُوٞجٗ ٖ٤جُؼشجه٤س ؿ٤ش ٓخحُق ُِ٘ظحّ جُؼحّ ٝج٥دجخ جُؼحٓس
(.)91
 ٖٓٝجُؿذ٣ش ذحُزًش إٔ هحٗ ٕٞجالعطػٔحس جُؼشجه ٢سهْ ُ 81غ٘س  7119هذ أشحس ئُ ٠أقٌحّ جُطكٌٗٝ ْ٤ؼطوذ
ذأٗ ٚهظذ جُطكٌ ْ٤ذأٗٞجػ ٚجُػالظ (جُٞؽ٘ ٢ػ٘ذٓح  ٌٕٞ٣جُ٘ضجع ذٓ ٖ٤غطػٔشٝ ٖ٣ؽ٘ ٝ ٖ٤٤جألؾ٘ر ٢ئرج ًحٗص جُؼالهس
جُوحٗ٤ٗٞس ذ ٖ٤جُٔغطػٔشٓ ٖ٣شٞذس ذؼ٘ظش أؾ٘رٝ ٢جُذ ٢ُٝػ٘ذٓح ٞٓ ٌٕٞ٣ػٞع جُ٘ضجع ٖٓ جُٔؼحٓالش جُطؿحس٣س
جُذ٤ُٝس) خظٞطح ٝجٗ٣ ٚطكذظ ذٔ٘حعرس كطف جُرحخ أٓحّ جالعطػٔحسجش جألؾ٘ر٤س ٝػِ ٚ٤كارج ٓح قذظ ٗضجع ذشحٕ ٛزٙ
جالعطػٔحسجش كوذ أؾحص جُوحٗ ٕٞقغْ ٛز ٙجُخالكحش ػٖ ؽش٣ن جُطكٌ ْ٤ق٤ع ٣ؼطرش ػٔحٗ ٖٓ ٚجُؼٔحٗحش جُط٢
ٞ٣كشٛح جُوحُِٗٔ ٕٞغطػٔش جألؾ٘ر ٢جُز٣ ١شؿد ذحُِؿٞء ئُ ٠جُطكٌُٔ ْ٤ح ٣طٔطغ ذٓ ٖٓ ٚضج٣ح ضرؼذ ٙػٖ جإلؾشجءجش
جُوؼحت٤س جُط ٢ضطغْ ذحإلؽحُس ٝػ٤حع جُٞهص جُز ١ضكطحؾ ٚجُطؿحسز جُذ٤ُٝس جُوحتٔس ػِ ٠جُغشػس ٘ٛ ٖٓٝ ،ح ٗؿذ
ذحإلٌٓحٕ جُشً ٕٞئُ ٠أقٌحّ ٛز ٙجالضلحه٤س ٝضلؼِٜ٤ح كٔ٤ح ٣طؼِن ذحُ٘ضجػحش جُط ٢هذ ضػٞس ذ ٖ٤جُؼشجم ٝجُٔغطػٔشٖ٣
جألؾحٗد (ٖٓ جُذ ٍٝجُؼشذ٤س جُٔ٘ؼٔس ُٜز ٙجالضلحه٤س ) .

- 59 -

السنة الرابعة..العدد األول 2102..م

مـجـلـة رسـالـة الحقوق

************************************************************
حانخا :اتفالُت انزَاض نهتؼاوٌ انمضائٍ نؼاو 1599
ك9 ٢ـ 1ـ ٝ 8571هغ ػذد ًر٤ش ٖٓ جُذ ٍٝجألػؼحء ك ٢جُؿحٓؼس جُؼشذ٤س ك ٢جُش٣حع جضلحه٤س ُِطؼحٕٝ
جُوؼحتٛٝ ٢ز ٙجالضلحه٤س جُـص جضلحه٤س ض٘ل٤ز جألقٌحّ جُوؼحت٤س أ ٝجُطكٌ٤ٔ٤س ُغ٘س ٝ 8597هذ طحدم جُؼشجم ػِٛ ٠زٙ
جالضلحه٤س ذحُوحٗ ٕٞسهْ ُ 881غ٘س .)98( 8571
ٝهذ ؾحءش ٛز ٙجالضلحه٤س ذٔؿٔٞػس ٖٓ جألقٌحّ جُط ٢ضخض ض٘ل٤ز هشجسجش جُطكٌ ُْٝ ْ٤ضططشم ئُ ٠أ ١شة
٣طؼِن ذحضلحم جُطكٌ ْ٤ج ٝئؾشجءجض ٚأ ٝجُوحٗ ٕٞجُٞجؾد جُططر٤ن (.)97
ٓٝح ٜ٘ٔ٣ح كٛ ٢ز ٙجالضلحه٤س  ٞٛجُٔحدز ( ٖٓ )18جالضلحه٤س جُط ٢قذدش ئؾشجءجش جالػطشجف ٝض٘ل٤ز هشجس جُطكٌْ٤
جألؾ٘ر ٢ػ٘ذٓح ٗظص ػِٓ( ٠غ ػذّ جإلخالٍ ذحُٔحدضٛ ٖٓ )91(11 ٝ 77 ٖ٤ز ٙجالضلحه٤س ٣ؼطشف ذأقٌحّ جُٔكٌٖٔ٤
ٝض٘ل٤زٛح ُذ ٟأ ١ؽشف ٖٓ جألؽشجف جُٔطؼحهذز ذ٘لظ جٌُ٤ل٤س جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح كٛ ٢زج جُرحخ (أ ١ذ٘لظ ً٤ل٤س ض٘ل٤ز
أقٌحّ جُوؼحء) ٓغ ٓشجػحز جُوٞج ػذ جُوحٗ٤ٗٞس ُذ ٟجُطشف جُٔطؼحهذ جُٔطِٞخ جُط٘ل٤ز ُذٝ ٚ٣ال ٣ؿٞص ُِ٤ٜثس جُوؼحت٤س
ُذ ٟجُطشف جُٔطؼحهذ جُٔطِٞخ ئُ ٚ٤جُط٘ل٤ز إٔ ٣ركع كٞٓ ٢ػٞع جُطكٌ. ) ْ٤
ٝذٔٞؾد ٛزج جُ٘ض ٗٞػف أ ْٛجألقٌحّ جُٔطؼِوس ذط٘ل٤ز هشجسجش جُطكًٌٝ ْ٤حالض: ٢
أ  .ال ٣ؿٞص ُِغِطس جُوؼحت٤س ك ٢جُرِذ جُٔشجد ض٘ل٤ز جُكٌْ ك ٚ٤جُخٞع كٞٓ ٢ػٞع جُ٘ضجع ٝئؾشجء جُٔشجكؼس ذشأٗ. ٚ
خٗ .ظٔص ٛز ٙجُٔحدز ئؾشجءجش جالػطشجف ٝض٘ل٤ز هشجسجش جُطكٌ ْ٤كوذ أُضٓص ؽحُد جُط٘ل٤ز إٔ ٣وذّ طٞسز ٓؼطٔذز
ٖٓ جُكٌْ ٓظكٞذس ذشٜحدز طحدسز ٖٓ جُؿٜس جُوؼحت٤س جُٔٞؾٞدز ك ٢جٌُٔحٕ جُز ١طذس جُكٌْ كٝ ٚ٤جٕ ٣وذّ ؽحُد
جُط٘ل٤ز طٞسز ٓؼطٔذز ٖٓ جالضلحم جٌُٔطٞخ إٔ ٝؾذ ػ٘ذ جُِؿٞء ُِطكٌُ ْ٤كغْ جُخالف ٝؽرؼح ٛزج ك ٢قحُس ٝؾٞد
ٓشحسؽس ضكٌ ْ٤أٓح ك ٢قحُس جالضلحم ػِ ٠ششؽ جُطكٌ ْ٤ك ٢جُؼوذ ػ٘ذتز ضوذّ طٞسز ٖٓ جُؼوذ جُٔزًٞس (.)91
ؼ .قذدش جُٔحدز ( ٖٓ )18جالضلحه٤س قحالش سكغ ض٘ل٤ز جُكٌْ : ٢ٛٝ
ئرج ًحٕ هحٗ ٕٞجُطشف جُٔطؼحهذ جُٔطِٞخ ئُ ٚ٤جالػطشجف أ ٝض٘ل٤ز جُكٌْ ال ٣ؿ٤ض جُكَ ٓٞػٞع جُ٘ضجع ػٖ

ؽش٣ن جُطكٌ. ْ٤
ئرج ًحٕ قٌْ جُٔكٌٔ ٖ٤طحدسج ض٘ل٤زج ُششؽ جُ ٝؼوذ ضكٌ ْ٤ذحؽَ ج٣ ُْ ٝظرف ٜٗحت٤ح .

ئرج ًحٕ جُٔكٌٔ ٕٞؿ٤ش ٓخطظ ٖ٤ؽروح ُؼوذ ج ٝششؽ جُطكٌ ْ٤ج ٝؽروح ُِوحٗ ٕٞجُز ١طذس قٌْ جُٔكٌٖٔ٤

ػِٓ ٠وطؼح. ٙ
ئرج ًحٕ جُخظ٣ ُْ ّٞؼِٔٞج ذحُكؼٞس ػِ ٠جُٞؾ ٚجُظك٤ف .

ئرج ًحٕ ك ٢قٌْ جُٔكٌٔٓ ٖ٤ح ٣خحُق أقٌحّ جُشش٣ؼس جإلعالٓ٤س أ ٝجُ٘ظحّ جُؼحّ  ٝج٥دجخ ُذ ٟجُطشف

جُٔطؼحهذ جُٔطِٞخ ئُ ٚ٤جُط٘ل٤ز .
ٛزٓ ٙؿَٔ جألقٌحّ جُطٝ ٢سدش ٝجُط ٌٖٔ٣ ٢جعط٘طحؾٜح ٖٓ ٗظٞص جضلحه٤س جُش٣حع كٓ ٢ؿحٍ جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر٢
ٝجُط ٢ض٘ظْ ٓغحُس جالػطشجف ٝض٘ل٤ز أقٌحّ جُطكٌ ْ٤جُظحدسز ك ٢دُٝس ػشذ٤س ٓطؼحهذز ٣ٝشجد ض٘ل٤زٛح ك ٢دُٝس ػشذ٤س
أخشٓ ٟطؼحهذز .
ذو ٢إٔ ٗش٤ش ئُ ٠إٔ جُؼشجم جٗظْ ئُ ٠جُرشٝض ًٍٞٞك ٢أٓٞس جُطكٌ ْ٤جُٔٞهغ ذؿ٘٤ق ك 71 ٢ـ أ ٍِٞ٣ـ 8577
ذٔٞؾد جُوحٗ ٕٞسهْ ُ 11غ٘س ٝ 8577جٓ ْٛح ؾحء كٛ ٢زج جُرشٝض ًٍٞٞجٗ ٚضطرن أقٌحٓ ٚكوؾ ذحُ٘غرس إلؽشجف
جُؼوذ جُزٞٓ ٌٕٞٗٞ٣ ٖ٣جؽ٘ ٢جُذ ٍٝجُٔظذهس ػِ ٠جُرشٝضٝ ًٍٞٞجٕ أقٌحٓٛ ٚز ٌٖٔ٣ ٙإٔ ض٘طرن ػِ ٠جُٔغحتَ
جُطؿحس٣س ٝؿ٤ش جُطؿحس٣س ًٝزُي أؾحص جُرشٝض ًٍٞٞإٔ ٌٓ ٌٕٞ٣حٕ جُطكٌ ْ٤ك ٢ذِذ ُ٤ظ ؽشكح ك ٢جُرشٝضًٍٞٞ
ًٝزُي أػط ٠جُرشٝض ًٍٞٞجُكش٣س ُِذ ٍٝجألػؼحء إٔ ضكظش ضطر٤ن أقٌحّ جُرشٝض ًٍٞٞػِ ٠جألٓٞس جُطؿحس٣س
ٝٝكوح ُٔؼح٣شٛح جُٞؽ٘٤س ٛٝزج ٓح أهشض ٚجُٔحدز جأل ٖٓ ٠ُٝجُرشٝض ًٍٞٞذحُو ًَ( ٍٞدُٝس ٓطؼحهذز ضكطلع ذكش٣طٜح ك٢
ضطر٤ن جُطضجٜٓح جُٔزًٞس أػال ٙػِ ٠جُؼوٞد جُط ٢ضؼطرش ضؿحس٣س ؽروح ُوحٜٗٗٞح جُٞؽ٘. )٢
أٓح جُٔحدز جُػحٗ٤س ٖٓ جُرشٝض ًٍٞٞكوذ أشحسش ئُ ٠ئؾشجءجش جُطكٌ ْ٤ذٔح كٜ٤ح ضشٌ٤ٛ َ٤ثس ُِطكٌٓٝ ، ْ٤ح ٜ٘ٔ٣ح
كٛ ٢زج جُٔؿحٍ ٓ ٞٛح ٗظص ػِ ٚ٤جُٔحدز جُػحُػس ٖٓ جُرشٝض ًٍٞٞجُط ٢أُضٓص جُذ ٍٝجألػؼحء ذحٕ ض٘لز أقٌحّ جُطكٌْ٤
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جُظحدسز ػِ ٠أسجػٜ٤ح ذٞجعطس عِطحضٜح ٝؽروح ُوحٜٗٗٞح جُٞؽ٘ٝ ، ٢ئرج ٓح ػٌغ٘ح ٛزج جألٓش ػِ ٠جُؼشجم كحٕ أ١
هشجس ضكٌ ٢ٔ٤طحدس ك٘ٓ ٢حصػس كٜ٤ح ؽشف أؾ٘رٞٓ ٢هغ كٛ ٢زج جُرشٝض ًٍٞٞال ٣ؿٞص ض٘ل٤ز ٙكٓ ٢ذ٣ش٣حش جُط٘ل٤ز
ئال ئرج جهطشٕ ذكٌْ هؼحت ٢طحدس ٖٓ ٓكٌٔس ٓخطظس الٕ جُٔحدض ٖ٤جألٝ ٠ُٝجُػحٗ٤س ٖٓ هحٗ ٕٞجٗؼٔحّ جُؼشجم ئُ٠
جُرشٝض ًٍٞٞآٗق جُزًش هذ جهش ُِذُٝس جُٔٞهؼس إٔ ضٌ ٕٞئؾشجءجش جُطكٌ ْ٤جُط ٢ضؿش ١كٜ٤ح ٓٞجكوس ُِوحٗ ٕٞجُٞؽ٘٢
(.)99
ٓغ ٓالقظس ذحٕ جُؼشجم طحدم ػِ ٠ذشٝض ًٍٞٞؾ٘٤ق ٣ ُْ ٌُٚ٘ٝظحدم ػِ ٠جضلحه٤س ؾ٘٤ق ُؼحّ . 8578

انفزع انخاٍَ  -:تُفُذ لزاراث انتحكُى األجُبٍ وفك االتفالُاث انخُائُت
ٗوظذ ذحالضلحه٤س جُػ٘حت٤س ضِي جالضلحه٤س جُط ٢ضؼوذ ذ ٖ٤دُٝط ٖ٤ذشحٕ ٓغحتَ جُطؼح ٕٝجُوؼحت ٢ذٜٔ٘٤ح ٛ ٖٓٝزٙ
جُٔغحتَ ض٘ل٤ز جُوشجسجش جُطكٌ٤ٔ٤س ك ٢ئقذ ٟجُذُٝطٛ ٖٓٝ ٖ٤ز ٙجالضلحه٤حش جُػ٘حت٤س ٓح ؾحء كٓ ٢ؼحٛذز جُطؼحٕٝ
جُوؼحتٝ ٢جُوحٗ ٢ٗٞجُٔؼوٞدز ذ ٖ٤جُؿٜٔٞس٣س جُؼشجه٤س ٝجضكحد جُؿٜٔٞس٣حش جالشطشجً٤س جُغٞك٤ط٤س جُٔظحدم ػِٜ٤ح
ذحُوحٗ ٕٞسهْ ُ 811غ٘س .)99( 8581
ٝٝػؼص ٛز ٙجالضلحه٤س ٓؿٔٞػس ٖٓ جألقٌحّ جُٔطؼِوس ذحالػطشجف ٝض٘ل٤ز هشجسجش جُٔكٌٖٔ٤
ٜ٘ٓٝح :
أ  .ال ٣ؿٞص ُِغِطس جُٔخطظس ك ٢جُذُٝس جُٔشجد ض٘ل٤ز جُكٌْ كٜ٤ح جُركع كٞٓ ٢ػٞع جُٔشجكؼس جُطكٌ٤ٔ٤س ٛٝزج ٓح
أهشض ٚجُٔحدز ( ٖٓ )89جالضلحه٤س .
خ .ػذدش جُٔحدز (ٛ ٖٓ )89ز ٙجالضلحه٤س جُكحالش جُط٣ ٢ؿٞص ألقذ جُذُٝط ٖ٤جألػؼحء سكغ ض٘ل٤ز قٌْ جُٔكٌٖٔ٤
كٜ٤ح ًٝحالض: ٢
ئرج ًحٕ هحٗ ٕٞجُطشف جُٔطِٞخ ئُ ٚ٤ض٘ل٤ز جُكٌْ ال ٣ؿ٤ض قَ ٓٞػٞع جُ٘ضجع ئال ػٖ ؽش٣ن جُطكٌ. ْ٤

ئرج ُْ  ٌٖ٣قٌْ جُٔكٌٔ ٖ٤طحدسج ض٘ل٤زج ُششؽ جُ ٝؼوذ ضكٌ ْ٤طك٤ك. ٖ٤

ئرج ًحٕ جُٔكٌٔ ٕٞؿ٤ش ٓخطظ ٖ٤ؽروح ُششٝؽ جُ ٝؼوذ جُطكٌ ْ٤ج ٝؽروح ُِوحٗ ٕٞجُز ١طذس هشجس جُٔكٌٖٔ٤

ذٔوطؼح. ٙ
ئرج ًحٕ جُخظ٣ ُْ ّٞرِـٞج ذحُكؼٞس ػِ ٠جُٞؾ ٚجُظك٤ف .

ئرج ًحٕ ك ٢قٌْ جُٔكٌٔٓ ٖ٤ح ٣خحُق جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝج٥دجخ جُؼحٓس ك ٢جُذُٝس جُٔطِٞخ ئُٜ٤ح جُط٘ل٤ز ٢ٛٝ

طحقرس جُغِطس ك ٢ضوذ٣ش ًً ٚٗٞزُي ٝػذّ ض٘ل٤ز ٓح ٣طؼحسع ٓ٘ٓ ٚغ جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝج٥دجخ جُؼحٓس .
ئرج ًحٕ قٌْ جُٔكٌٔ٤ُ ٖ٤ظ ٜٗحت٤ح ك ٢جُذُٝس جُط ٢طذس كٜ٤ح .

٣ٝالقع إٔ جألعرحخ جُط ٢رًشضٜح جُٔحدز ( ٖٓ )18جضلحه٤س جُش٣حع جُط ٢أؾحصش كٜ٤ح أل ١دُٝس ؽشف كٜ٤ح
سكغ ض٘ل٤ز جُكٌْ كٜ٤ح ضٌحد ضٌٔٓ ٕٞحغِس ُألعرحخ جُط ٢رًشضٜح ٛز ٙجالضلحه٤س .
ؼ .ذ٘٤ص جُٔحدز ( ٖٓ )88جالضلحه٤س ئؾشجءجش جالػطشجف ٝض٘ل٤ز هشجسجش جُٔكٌٔ ٖ٤كأُضٓص ؽحُد جُط٘ل٤ز ضوذْ٣
جُٔغط٘ذجش ٝجُٞغحتن ئُ ٠جُغِطس جُٔخطظس ك ٢جُرِذ جُٔشجد ض٘ل٤ز جُوشجس كٝ ٚ٤ضطٔػَ ذطوذ ْ٣طٞسز ٓؼطٔذز ٖٓ جُكٌْ
ٓظكٞذس ذشٜحدز طحدسز ٖٓ جُؿٜس جُوؼحت٤س جُٔٞؾٞدز ك ٢جٌُٔحٕ جُز ١طذس ك ٚ٤جُكٌْ ضل٤ذ ق٤حصضُِ ٚوٞز جُط٘ل٤ز٣س
ٝجٕ ٣وذّ ؽحُد جُط٘ل٤ز طٞسز ٓؼطٔذز ٖٓ جضلحم جُطكٌ ْ٤ك ٢قحُس ٓشحسؽس جُطكٌ ْ٤ج ٝطٞسز ٖٓ ػوذ جُطكٌ ْ٤ك٢
قحُس جُِؿٞء ئُ ٠جُطكٌ ْ٤ذششؽ ك ٢جُؼوذ .
()98
ٓح ؾحء ك ٢جالضلحه٤س ٣شإٔ جُٔغحػذز
ٓػحٍ آخش ػِ ٠ض٘ل٤ز هشجسجش جُطكٌ ْ٤ذٔٞؾد جالضلحه٤حش جُػ٘حت٤س
جُٔطرحدُس ذ ٖ٤جُؿٜٔٞس٣س جُؼشجه٤س ٝؾٜٔٞس٣س ٓظش جُٔٞهغ ػِٜ٤ح ك ٢جُوحٛشز ك ٢جُ ّٞ٤جألً ٖٓ ٍٝحٗ ٕٞجألٍٝ
د٣غٔرش ٝ 8591جُط ٢طحدم جُؼشجم ػِٜ٤ح ذحُوحٗ ٕٞسهْ (ُ )851غ٘س . 8591
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ق٤ع ٗظص جُٔحدز ( ٖٓ )79جالضلحه٤س ػِ( ٠ضغش ١ذحُ٘غرس ئُ ٠أقٌحّ جُٔكٌٔ ٖ٤جُٜ٘حت٤س ٝجُغ٘ذجش جُشعٔ٤س
جُظحدسز ك ٢ئقذ ٟجُذُٝط ٖ٤جُوٞجػذ جُٔوشسز كٛ ٢ز ٙجالضلحه٤س ذحُ٘غرس ُط٘ل٤ز جألقٌحّ ئرج ًحٗص هحذِس ُِط٘ل٤ز ك ٢جُذُٝس
جُط ٢طذس كٜ٤ح)  ،أٓح جُٔحدز ( )78كوذ هشسش ذحٕ (ضط ٠ُٞجُغِطحش جُٔخطظس ك ٢جُذُٝس جُٔطِٞخ ئُٜ٤ح ض٘ل٤ز جُكٌْ
ئؾشجءجش جُط٘ل٤ز ٝكوح ُوٞجػذ جُط٘ل٤ز جُٔ٘ظٞص ػِ ٚ٤ك ٢هحٜٗٗٞح) ٛ ٖٓٝ ،زج ٣طؼف ذحٕ هشجس جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر٢
جُظحدس ذشحٕ ٓ٘حصػس ذ ٖ٤ػشجهٓٝ ٢ظش ١ال  ٌٕٞ٣هحذال ُِط٘ل٤ز كٓ ٢ذ٣ش٣حش جُط٘ل٤ز ئال ذؼذ ٓظحدهس جُٔكٌٔس
جُٔخطظس ػِٛ ٠زج جُوشجس ض٘ل٤زج ألقٌحّ جُوحٗ ٕٞجُٞؽ٘( ٢جُٔحدز  ٖٓ 787هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش) .

انًطهب انخاٍَ -:تُفُذ لزار انتحكُى األجُبٍ انصادر يٍ دونت ال تزتبظ يغ انؼزاق باتفالُت دونُت
ػِ ٠طؼ٤ذ جُطشش٣غ جُٞؽ٘ ٢ال ٗؿذ هحٗ٘٣ ٕٞظْ ً٤ل٤س جالػطشجف ٝض٘ل٤ز جُوشجسجش جُطكٌ٤ٔ٤س جألؾ٘ر٤س ق٤ع ال
ٞ٣ؾذ ك ٢جُوٞجٗ ٖ٤جُؼشجه٤س ٗض ٣ؼحُؽ ً٤ل٤س ض٘ل٤ز جُوشجسجش جُطكٌ٤ٔ٤س جألؾ٘ر٤س ٝقط ٠هحٗ ٕٞجالعطػٔحس جُزٗ ١ؼطوذ
ذأٗ ٚجخز ذحُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر ُٞٝ ٢ػٔ٘ح كحٗ ٚجًطل ٢كوؾ ذحُؿٞجص ُِٔغطػٔش جألؾ٘ر ٢ك ٢قحُس قظٗ ٍٞضجع ذٝ ٚ٘٤ذٖ٤
جُٔغطػٔش جُٞؽ٘ ٢ج ٝجُ٤ٜثس جُٞؽ٘٤س ُالعطػٔحس أؾحص ُ ٚقغْ ٛزج جُ٘ضجع ذحُِؿٞء ُِطكٌ ْ٤جألؾ٘رٛٝ ٢زج ٓح هشسضٚ
جُٔحدز ( )78ك ٢كوشضٜح جُخحٓغس ذحُو(( ٍٞجُٔ٘حصػحش جُ٘حشثس ذ ٖ٤جُ٤ٜثس (جُ٤ٜثس جُٞؽ٘٤س ُالعطػٔحس) أ ٝأ ١ؾٜس
قٌ٤ٓٞس ٝذ ٖ٤أ ٖٓ ١جُخحػؼ ٖ٤ألقٌحّ ٛزج جُوحٗ ٖٓٝ( ٕٞػٔ٘ ْٜجُٔغطػٔش جألؾ٘ر ) ٢ك ٢ؿ٤ش جُٔغحتَ جُٔطؼِوس
ذٔخحُلس جقذ أقٌحّ ٛزج جُوحٗ ٕٞضخؼغ ُِوحٗٝ ٕٞجُٔكحًْ جُؼشجه٤س ك ٢جُٔغحتَ جُٔذٗ٤س أٓح ك ٢جُٔ٘حصػحش جُطؿحس٣س
ك٤ؿٞص ُألؽشجف جُِؿٞء ُِطكٌ( ْ٤جألؾ٘ر ٢ؽرؼح ئرج ًحٕ جُٔغطػٔش أؾ٘ر ) ٢ػِ ٠إٔ ٘٣ض ك ٢جُؼوذ جُٔ٘ظْ ُِؼالهس
ذ ٖ٤جألؽشجف (ٖٓ جٌُٖٔٔ جالضلحم ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣جُطكٌ ْ٤جؾ٘ ٢خحسؾ )). )٢ؿ٤ش جٗٞ٣ ُْ ٚػف ً٤ل٤س ض٘ل٤ز هشجسجش
جُطكٌ ْ٤جألؾ٘رٝ ٢جُز٣ ١رذ ٝجٗ ٚضشى جُٔغحُس ُِوحٗ ٕٞجُخحص  ٞٛٝهحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُزٗ ُْ ١ؿذ ك ٚ٤أ٣س أشحسز
ُِطكٌ ْ٤جألؾ٘رٝ ، ٢أٓحّ ٛزج جُ٘وض ك ٢جُطشش٣غ ٗؿذ إٔ جُلو ٚجُؼشجه ٢جٗوغْ ذٜزج جُظذد ك ٢جضؿح: ٖ٤ٛ
االتجاِ األول ٣ش ٟأٗظحس )97(ٙذحٕ ٣ؼحَٓ قٌْ جُطكٌ ْ٤جألؾ٘رٓ ٢ؼحِٓس جُطكٌ ْ٤جُٞؽ٘ٝ ٢ذحُطحُ٣ ٢خؼغ ُططر٤ن
هٞجػذ هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش ذشحٕ ض٘ل٤ز أقٌحّ جُطكٌ ْ٤جُٞؽ٘ٝ ٢جع٘ذٝج ك ٢رُي ػِ ٠ػذز قؿؽ (:)95
 . 8ئٕ جُ٘ظٞص ك ٢هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش ؾحءش ٓطِوس  ُْٝضوظش ضطر٤وٜح ػِ ٠قٌْ جُطكٌ ْ٤جُٞؽ٘ٝ ٢جُٔطِن ٣ؿش١
ػِ ٠ئؽاله. ٚ
 .7ئٕ ٓرذأ ض٘ل٤ز قٌْ جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر ٢أطرف ٖٓ جُٔرحدب جُٔؼطشف ذٜح ٝجُشحتؼس د٤ُٝح خظٞطح ٝجٕ جُؼشجم هذ
جٗظْ ئُٓ ٠ؿٔٞػس ٖٓ جالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس جُؿٔحػ٤س ٝجُػ٘حت٤س ـ ٝجُط ٢جششٗح ُٜح عحذوح ـ ضؼحُؽ ض٘ل٤ز قٌْ جُطكٌْ٤
جألؾ٘ر. ٢
()91
االتجاِ انخاٍَ رٛد ٓإ٣ذ ٙٝئُ ٠جٗ٣ ٚؿد إٔ ٣خؼغ هشجس جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر ٢ئُ ٠هحٗ ٕٞض٘ل٤ز جألقٌحّ جألؾ٘ر٤س
سهْ ُ 11غ٘س  8577جُٔطؼِن ذط٘ل٤ز جألقٌحّ جُوؼحت٤س جألؾ٘ر٤س ٝقؿط ْٜك ٢رُي :
 . 8ئرج ًحٕ جُؼحتن ك ٢ض٘ل٤ز قٌْ جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر ٢جُظحدس خحسؼ جُؼشجم  ٞٛػشٝسز طذٝس هشجس ذحُٔظحدهس
ػِ ٖٓ ٚ٤هرَ ٓكٌٔس خحسؼ جُؼشجم ٝكن أقٌحّ هحٗ ٕٞض٘ل٤ز جألقٌحّ جألؾ٘ر٤س ( )98كال ٞ٣ؾذ ٓحٗغ ٖٓ إٔ جُوشجس
جُطكٌ ٖٓ ٢ٔ٤جٌُٖٔٔ إٔ ٌ٣طغ ٢قِس جُكٌْ جُوؼحت ٢ك ٢جُرِذ جُظحدس كٛ ٚ٤زج جُوشجس ٝرُي ػٖ ؽش٣ن ئػطحءٙ
ط٤ـس جُط٘ل٤ز ٖٓ ٓكٌٔس جُرِذ جُز ١طذس كٛ ٚ٤زج جُوشجس ُ٤ظرف قٌٔح أؾ٘ر٤ح ضطرن ذشأٗ ٚأقٌحّ هحٗ ٕٞجُط٘ل٤ز
جألؾ٘ر٤س ٝكٛ ٢ز ٙجُكحٍ ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ٣كظَ ػِٓ ٠ظحدهس جُٔكٌٔس جُؼشجه٤س ُط٘ل٤ز.)97( ٙ
 . 7ئٕ جُٔحدز ( )79ك ٢كوشضٜح جُخحٓغس ٖٓ جُوحٗ ٕٞجُٔذٗ ٢جُؼشجه ٢ض٘ض ػِ٣( ٠غش ١ػِ ٠جالُطضجٓحش جُطؼحهذ٣س
هحٗ ٕٞجُذُٝس جُطٞ٣ ٢ؾذ كٜ٤ح جُٔٞؽٖ جُٔشطشى ُِٔطؼحهذ ٖ٣ئرج جضكذج ٓٞؽ٘ح كارج جخطِلح ٣غش ١هحٗ ٕٞجُذُٝس جُط ٢ضْ
كٜ٤ح جُؼوذ ٛزج ٓح ُْ ٣طلن جُٔطؼحهذجٕ ج٣ ٝطر ٖٓ ٖ٤جُظشٝف إٔ هحٗٗٞح آخش ٣شجد ضطر٤و ) ٚكٜز ٙجُلوشز جألخ٤شز ضؼط٢
ُِطشك ٖ٤جُكن ك ٢جخط٤حس هحٗٓ ٕٞؼً ٖ٤حُوحٗ ٕٞجألؾ٘رُ ٢ططر٤و ٚػِٞٓ ٠ػٞع جُ٘ضجع ك ٢جُطكٌ ْ٤ذحُطرغ ٣ؿد إٔ
ال ٣إد ١رُي ئُٓ ٠خحُلس جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝج٥دجخ جُؼحٓس ك ٢جُؼشجم(ٝ ، )91ئرج ًحٕ جُٔششع جُؼشجه ٢ال ٣ؿ٤ض ضطر٤ن
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جُوحٗ ٕٞجألؾ٘ر ٢ػِٗ ٠ضجع  ٌٕٞ٣أؽشجكٞٓ ٚجؽ٘ ٖ٤ػشجه ٌُٖ ٖ٤٤ئرج ًحٕ جقذ أؽشجف جُ٘ضجع أٜٔ٤ًِ ٝح أؾ٘ر٤ح
ك ٌٖٔ٤جخط٤حس هحٗ ٕٞؿ٤ش جُوحٗ ٕٞجُؼشجهُ ٢ططر٤و ٚػِٞٓ ٠ػٞع جُ٘ضجع (.)91
ٗٝكٖ ٗش ٟذحٕ ٓغحُس جُطؼحَٓ ٓغ جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر ٢ذحضص ٓغحُس ضِٜٔ٤ح ػشٝسز جالٗلطحـ ػِ ٠جُؼحُْ جُخحسؾ٢
ك ٢ئؽحس جُطؼحٓالش جُخحسؾ٤س ُزج ٗش ٟذؼشٝسز ٝػغ أقٌحّ خحطس ُِطكٌ ْ٤جألؾ٘رٝ ٢جُور ٍٞذ ٚأٓح ذطٞع٤غ
هحٗ ٕٞض٘ل٤ز جألقٌحّ جألؾ٘ر٤س سهْ ُ 11غ٘س ٤ُ8577كَٔ ك ٢ؽ٤حضٗ ٚظٞص ضٞػف ً٤ل٤س جالػطشجف ٝض٘ل٤ز أقٌحّ
جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر ٢أ ٝذحُ٘ض ػِ ٠رُي ك ٢هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش ٖٓ خالٍ ئؾشجء ضؼذ َ٣ذزُي ج ٝئطذجس ضشش٣غ خحص ذٚ
٘٣ظْ أقٌحٓ. ٚ

انًبحج انخانج -:تُفُذ لزاراث انتحكُى انذونٍ
ٗوظذ ذحُطكٌ ْ٤جُذ ٞٛ ٢ُٝرُي جُطكٌ ْ٤جُز٣ ١ظحس ئُُِ ٚ٤لظَ ك٘ٓ ٢حصػحش ضخض جُطؿحسز جُذ٤ُٝس ،
ٓٝغحُس ض٘ل٤ز هشجسجش جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝك ٢جُؼشجم ضظطذّ ذٔشٌِس أعحع٤س ض٘كظش ذحُط٘حهغ جُكحطَ ذٓ ٖ٤ططِرحش
جُطكٌ ْ٤جُلؼحٍ ٖٓ ؾٜس خحطس ذحإلؾشجءجش جُٔطؼِوس ذططر٤ن هٞجٗ ٖ٤أؾ٘ر٤س ك ٢جُؼشجم ٝذ ٖ٤كٌشز جُٞال٣س جُؼحٓس
ُِوؼحء ُِرص ك ٢جُٔ٘حصػحش ٖٓ ؾٜس غحٗ٤س (.)99
ٝذشحٕ جُطكٌ ْ٤جُذ٣ ٢ُٝؿد إٔ ٗلشم ذٓ ٖ٤غحُط ٖ٤ك ٢جُوحٗ ٕٞجُؼشجه: ٢
األونً ضطٔػَ ذأٗ ٚقطٝ ٠جٕ ًحٕ ٓٞػٞع جُ٘ضجع ٣طؼِن ذحُطؿحسز جُذ٤ُٝس ًٝحٕ أؽشجف جُ٘ضجع جقذٔٛح ػشجه٢
ٝج٥خش أؾ٘ر ٢كحٕ جُوحٗ ٕٞجُؼشجه٣ ٢ؼطرش ٛزج جُطكٌٝ ْ٤ؽ٘ ٢ج ٝدجخِٓ ٢ح دجّ ٛزج جُطكٌ ْ٤هذ قظَ ك ٢جُؼشجم
ٝذحُطحُ٣ ٢خؼغ ُٔح ٣خؼغ ُ ٚجُطكٌ ْ٤جُٞؽ٘ ٖٓ ٢أقٌحّ ٓوشسز ك ٢هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُٔذٗ٤س (.)99
وانخاَُت ػِ ٠طؼ٤ذ جُطؼحَٓ جُذٞٓٝ ٢ُٝهق جُٔششع جُؼشجه ٖٓ ٢جُطكٌ ْ٤ك ٢ػوٞد جُطؿحسز جُذ٤ُٝس كوِ٘ح جٗ٣ ٚطخز
ٓٞهلح عِر٤ح ٖٓ رُي جعط٘حدج ئُٓ ٠رذأ جُغ٤حدز ٝجُٞال٣س ج ٝجُكظحٗس جُوؼحت٤س ُِذٝ ٍٝجضؼف رُي ك ٢جُوشجس جُز١
أطذس ٙدٞ٣جٕ جُطذ ٖ٣ٝجُوحٗٓ( ٢ٗٞؿِظ جُشٞس ٟقحُ٤ح) ٝجُٔشهْ  8587/877ذطحس٣خ ٝ 8587/7/77جُز ١ؾحء
ك: )98(ٚ٤
(ئٕ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ٣ ٢ُٝطؼٖٔ ػ٘ظشج أؾ٘ر٤ح ق٤ع جٗ ٚهذ ٣طْ خحسؼ قذٝد جُرِذ ٝهذ ٣ؼٜذ ذ ٚئُٓ ٠كٌٖٔ٤
أؾحٗد هذ ٣طرو ٕٞهحٗٗٞح أؾ٘ر٤ح عٞجء ٖٓ ٗحق٤س جُوٞجػذ جُٔٞػٞػ٤س أّ ٖٓ ٗحق٤س هٞجػذ جإلؾشجءجش ٝ ،ػِ ٚ٤كحٕ
ض٘ل٤ز أقٌحّ جُطكٌ ْ٤جألؾ٘ر٤س دجخَ ٗطحم جُؿٜٔٞس٣س جُؼشجه٤س ٣اله ٢د ٚٗٝقٞجتَ هحٗ٤ٗٞس ٝع٤حد٣س ) ٝهذ جٗط ٠ٜدٞ٣جٕ
جُطذ ٖ٣ٝجُوحٗ ٢ٗٞئُ ٠جُو ٖٓ( ٍٞجٌُٖٔٔ جُِؿٞء ئُ ٠جُطكٌ ْ٤جُذ ٌُٖٝ ٢ُٝذٔ٘ط ٠ٜجُك٤طس ٝجُكزس ٝهرَ ًَ شة
٣ؿد جُطٔحط سأ ١جُؿٜحش جُؼِ٤ح ٞٓٝجكوطٜح ذظذد. )ٙ
ُزُي كحُ٘ظشز ك ٢جُؼشجم ئُ ٠جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝضؼطرش جٗ ٚجعطػ٘حء ٖٓ جألطَ ٝجُز٣ ١كظَ ػ٘ذ هر ٍٞكٌشز
جُزٛحخ ُطكٌ ْ٤د ٢ُٝإٔ ٣طلن ػِ ٠رُي ذششٝؽ خحطس ٝال ٣طْ ئال ذٔٞجكوس خحطس ٝألعرحخ ضؼطرش ٓؿ٤ضُٜ ٙزج
جالعطػ٘حء ٖٓ هرَ جُؿٜحش جُكٌ٤ٓٞس جُط ٢ضأرٕ ذزُي .
ٝئصجء ٛز ٙجُٔشٌِس جُط ٢عحهٜح دٞ٣جٕ جُطذ ٖ٣ٝجُوحٗ ٢ٗٞذشحٕ جالػطشجف ذوشجسجش جُطكٌ ْ٤جُذٗ ، ٢ُٝؼطوذ ذحٕ
جُٔششع جُؼشجه ٢جخز ذحُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذٝ ٢ُٝرُي كٞٓ ٢جؽٖ ٓطؼذدز ٗرٜ٘٤ح ٝكن جُٔإششجش جُطحُ٤س :
انًؤشز األول  :جالضلحه٤س جُؼشذ٤س ُطكٌ ْ٤جُطؿحسُ ١ؼحّ 8578
 ٢ٛٝأ ٍٝجضلحه٤س ػشذ٤س ٓطخظظس كٓ ٢ؿحٍ جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝق٤ع أهشش ٛز ٙجالضلحه٤س ٝضْ جُطٞه٤غ ػِٜ٤ح
ذطحس٣خ 81ـ ٗ٤غحٕ ـ ٝ 8578هذ ضْ ضؼذِٜ٣ح ك ٢جُذٝسز جُػحٓ٘س ُٔؿِظ ٝصسجء جُؼذٍ جُؼشخ ك ٢جُوحٛشز ذطحس٣خ 77ـ
ٗ٤غحٕ ـ 8557غْ أدخِص ق٤ض جُططر٤ن ذطحس٣خ ٝ8551/7/81هذ طحدم جُؼشجم ػِٛ ٠ز ٙجالضلحه٤س ذحُوحٗ ٕٞسهْ 79
ُغ٘س  8577ذطحس٣خ ٛٝ 8577/7/7ز ٙجالضلحه٤س ضطٌ ٖٓ ٕٞد٣رحؾس ٝعطس كظ ٍٞكٓ 17 ٢حدز ٝهذ جٗشحش ٛزٙ
جالضلحه٤س ٓشًضج ُِطكٌ ْ٤أعٔط ٚجُٔشًض جُؼشذُِ ٢طكٌ ْ٤جُطؿحس ١ك ٢جُشذحؽ ٛٝزج ٓح أهشض ٚجُٔحدز ( ٖٓ )1جالضلحه٤س
(.)97
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ٌ٘٘ٔ٣ٝح إٔ ِٗخض ٓح ؾحء ك ٢جالضلحه٤س كٔ٤ح ٣طؼِن ذحالػطشجف ٝض٘ل٤ز هشجسجش جُطكٌ ْ٤جُذًٝ ٢ُٝحالض: ٢
أ  .إٔ ٗطحم جالضلحه٤س ٘٣كظش ك ٢جُٔ٘ حصػحش جُطؿحس٣س جُذ٤ُٝس  ٢ٛٝذٜزج ضخطِق ػٖ جالضلحه٤س جُؼشذ٤س ُط٘ل٤ز جألقٌحّ
ُغ٘س ًٝ8597زُي جضلحه٤س جُش٣حع جُِطحٕ ًحٗطح ضطروحٕ ػِ ٠جألقٌحّ جُظحدسز ك ٢جُٔ٘حصػحش جُطؿحس٣س ٝجألقٞجٍ
جُشخظ٤س ٝجألقٌحّ جُظحدسز ٖٓ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س جُخحطس ذحُطؼ٣ٞغ ٛٝزج ٓح أهشض ٚجُٔحدز ( ٖٓ )7جالضلحه٤س .
خ ُْ .ضأخز جالضلحه٤س ذ٘ظش جالػطرحس ؾ٘غ٤س أؽشجف جُ٘ضجع أٌٓ ٝحٕ جُؼوذ جُزٗ ١شح ػ٘ ٚجُ٘ضجع ئر إٔ ٗطحم ضطر٤وٜح
٣طكذد ك ٢جُ٘ضجػحش جُطؿحس٣س جُ٘حشثس ذ ٖ٤أشخحص ؽر٤ؼ ٖ٤٤أٓ ٝؼ٘ ٖ٤٣ٞأ٣ح ًحٗص ؾ٘غ٤حض٣ٝ ْٜشذط ْٜضؼحَٓ ضؿحس١
ٓغ جقذ جُذ ٍٝجُٔطؼحهذز ج ٝجقذ أشخحطٜح أ ٝضٌُٜ ٕٞح ٓوحس ست٤غ٤س كٜ٤ح(.)95
ؼ .ذ٘٤ص جُٔحدز ( ٖٓ )19جالضلحه٤س جُؿٜس جُٔخطظس ذاػلحء جُوٞز جُط٘ل٤ز٣س ػِ ٠هشجسجش جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝك ًَ ٢ذِذ
كوذ ٗظص ػِ ٠جٗ( ٚضخطض جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ذٌَ دُٝس ٓطؼحهذز ذاػلحء جُظ٤ـس جُط٘ل٤ز٣س ػِ ٠هشجسجش ٤ٛثس جُطكٌْ
ٝال ٣ؿٞص سكغ جألٓش ذحُط٘ل٤ز ئال ئرج ًحٕ جُوشجس ٓخحُلح ُِ٘ظحّ جُؼحّ) .
ٖٓ ٛزج جُ٘ض ٗؿذ إٔ جالضلحه٤س أٗحؽص ٓغحُس جُطظذ٣ن ٝجًغحء جُظ٤ـس جُط٘ل٤ز٣س ُِوشجس جُطكٌ ٢ٔ٤جُذ ٢ُٝئُ٠
ٓكٌٔس جُطٔ٤٤ض (ٗطٌِْ ػٖ جُؼشجم ؽرؼح) ٝػِس رُي ذ٘٤طٜح جُٔزًشز جإل٣ؼحق٤س ُالضلحه٤س ق٤ع ؾحء كٜ٤ح(( )81ئٕ ئع٘حد
ٜٓٔس ئػلحء ط٤ـس جُط٘ل٤ز ئُ ٠جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح هظذ ذ ٚئػلحء جأل٤ٔٛس ػِ ٠جُوشجس جُطكٌٝ ٢ٔ٤عشػس ض٘ل٤ز ٙرُي
ألٗ ٚال ٞ٣ؾذ ٓشؾغ ُِطؼٖ ذوشجس جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ذٜزج جُشإٔ) .
د ُْ .ضكذد جالضلحه٤س جُٞغحتن ٝجُٔغط٘ذجش جُٔطِٞخ ضوذٜٔ٣ح ٖٓ هرَ ؽحُد جُط٘ل٤ز ئُ ٠جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ٝئٗٔح أقحُص ٛزٙ
جُٔغحُس ئُ ٠جُطشش٣ؼحش جُٞؽ٘٤س ٗٝؼطوذ ئٜٗح ػ٘ذٗح ك ٢جُؼشجم ال ضخشؼ ػٖ ئ٣ذجع هشجس جُطكٌٓ ْ٤غ أطَ جضلحم
جُطكٌ ْ٤ك ٢قحُس ٓشحسؽس جُطكٌ ْ٤أٓح ئرج ضْ ٝػغ ششؽ جُطكٌ ْ٤جذطذجءج ك ٢جُؼوذ ك٤ؿد ئذشجص أطَ جُؼوذ ٛٝزج ٓح
أًذض ٚجُٔحدز ( ٖٓ )788هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش .
انًؤشز انخاٍَ  :جضلحه٤س جُطؼح ٕٝجُوؼحتٝ ٢جُوحٗ ٢ٗٞجُط ٢ػوذٛح جُؼشجم ٓغ جالضكحد جُغٞك٤ط( ٢عحذوح) ٝجُٔظحدم
ػِٜ٤ح ذحُوحٗ ٕٞسهْ ُ 811غ٘س ٝ )88(8581جُطٗ ٢ظص ػِ ٠ض٘ل٤ز أقٌحّ جُطكٌ ْ٤جُظحدسز ك ٖٓ ًَ ٢جُذُٝط ٖ٤ك٢
جألٓٞس جُطؿحس٣س ٝجألقٞجٍ جُشخظ٤س ٝأقٌحّ ٓكحًْ جُرذجءز ٝجألقٌحّ جُؿضجت٤س جُٔطؼِوس ذحُطؼ٣ٞغ (.)87
انًؤشز انخانج ٓ :ح أهشض ٚجُششٝؽ جُؼحٓس ُٔوحٝالش أػٔحٍ جُٜ٘ذعس جُٔذٗ٤س جُظحدس ذوشجس ٓؿِظ جُطخط٤ؾ ()81سهْ
( )7جُٔطخز ذؿِغط ٚجُٔ٘ؼوذز ك8587 /9/87 ٢ك ٢جُٔحدز (ٛ ٖٓ )95ز ٙجُششٝؽ جُط ٢أؾحصش جقحُص جُٔ٘حصػحش
جُذ٤ُٝس جُط ٢ض٘شح ػٖ جُٔوحُٝس ػِ ٠جُطكٌ ْ٤جُذ.)81( ٢ُٝ
انًؤشز انزابغ ٘ٛ :حى ٓ٘ظٔحش ػشجه٤س ٓؼ٘٤س ذحُطكٌ ْ٤ق٤ع ؾحء ك ٢جُٔحدز ( ٖٓ )5هحٗ ٕٞجالضكحد جُؼحّ ُِـشف
جُطؿحس٣س ٝجُظ٘حػ٤س جُؼشجه٤س ( )89سهْ ُ 71غ٘س  8571ئٕ ٖٓ جألٓٞس جُط ٢ضو ّٞذٜح جُـشكس ُطكو٤ن أٛذجكٜح (جُو٤حّ
ذذٝس جُكٌْ ج ٝجُٔشحسًس ك ٢جُطكٌُ ْ٤كغْ جُخالكحش جُطؿحس٣س ٝجُظ٘حػ٤س جُط ٢ضوغ ذ ٖ٤أػؼحء جُـشف أٗلغ ْٜأٝ
ذٝ ْٜ٘٤ذ ٖ٤جُؿٜحش جألخشٝ ٟضأُ٤ق ُؿحٕ جُطكٌٝ ْ٤ضغٔ٤س جُخرشجء ٝجُٔٔػُِٜ ٖ٤زج جُـشع ٝئذذجء جُشأ ١كًَ ٢
ٓحُ ٚطِس ذحُٔٞػٞع) .
ٝك ٢جُؼشجم قحُ٤ح ٘ٛحى ُؿ٘س خحطس ك ٢ؿشكس ضؿحسز ذـذجد ضغٔ ٠ذِؿ٘س جُطكٌٝ ْ٤جُؼشف ُ ٢ٛٝؿ٘س دجتٔس ال
٣وَ ػذدٛح ػٖ غالغس ٖٓ ر ٝجُخرشز ٝهشجسجضٜح ال ضؼذ هطؼ٤س ٓح ُْ ضوطشٕ ذٔظحدهس ٓؿِظ ئدجسز جُـشكس أٓح ػٖ ض٘ل٤ز
هشجسجضٜح كطؼطرش جُـشكس إٔ جُٔٞجكوس ػِ ٠جُطكٌ ْ٤ضؼذ ٓٞجكوس ػِ ٠ض٘ل٤ز هشجسجش ُؿ٘س جُطكٌٛ ْ٤زج ك ٢قحُس ًٕٞ
جُط٘ل٤ز ٝد ١أٓح جُط٘ل٤ز جُؿرش ١ك٤غطذػ ٢ضظذ٣ن جُٔكٌٔس جُٔخطظس ػِ ٠جُوشجس ج ٝئطذجس أٓش ض٘ل٤ز ،)89( ٙق٤ع
إٔ جُِؿ٘س ك ٢جُـشكس ٓحسعص ػِٔ٤س جُطكٌْ ذ ٖ٤أؽشجف ػشجه٤س أ ٝذ ٖ٤ؽشف ػشجهٝ ٢أؾ٘ر ٢كٓ ٢غحتَ ضؿحس٣س
د٤ُٝس (.)88
انًؤشز انخايش  :ئٕ ٝصجسز جُطخط٤ؾ أطذسش ضؼٜٔٔ٤ح جُٔشهْ 7/9خ 87579/9/ك 8571/5/1 ٢أهشش ذٔٞؾرٚ
ذٔرذأ جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝق٤ع ؾحء ك( )87(ٚ٤ضٞد ٛز ٙجُٞصجسز إٔ ضش٤ش ئُ ٠إٔ طالق٤س ششؽ جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝك ٢جُؼوٞد
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ٝجُرص ك ٢ؽِرحش جُِؿٞء ئُ ٠جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝضؼٞد ئُٓ ٠ؿِظ جُطخط٤ؾ سجؾ ٖ٤جُطلؼَ ذحإل٣ؼحص ئُ ٠جُٔإعغحش
ًحكس ُِطو٤ذ ذزُي ذٌَ دهس) .
ٖٓ ٛزج جُطؼٔ٣ ْ٤طؼف ذحٕ ٓرذأ جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝأطرف ٓورٞال ك ٢جُؼالهحش جُطؿحس٣س جُذ٤ُٝس ٣ ٌُٖٝشطشؽ جخز
ٓٞجكوس ٓؿِظ جُطخط٤ؾ ػ٘ذ ٝػؼ ٚك ٢جُؼوٞد ٛٝزج ٓح أشحسش ئُ ٚ٤جُطؼِٔ٤حش ٝجُظالق٤حش جُخحطس ذط٘ل٤ز جُخطس
جالعطػٔحس٣س جُغ٘٣ٞس ئُ ٠إٔ (ئدخحٍ ششؽ جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝك ٢جُؼوٞد ٝجُرص ك ٢ؽِرحش جُِؿٞء ئُ ٠جُطكٌ ْ٤جُذ٢ُٝ
 ٖٓ ٞٛطالق٤حش ٓؿِظ جُطخط٤ؾ ).
انًؤشز انضادس ٓ :ح أشحس ئُ ٚ٤هحٗ ٕٞجالعطػٔحس جُؼشجه ٢سهْ ُ 81غ٘س  7119كٗ ٢ض جُٔحدز ( )78ك ٢كوشضٜح
جُخحٓغس ذحُو( ٍٞجُٔ٘حصػحش جُ٘حشثس ذ ٖ٤جُ٤ٜثس ج ٝأ ١ؾٜس قٌ٤ٓٞس ٝذ ٖ٤أ ٖٓ ١جُخحػؼ ٖ٤ألقٌحّ ٛزج جُوحٗ ٕٞك٢
ؿ٤ش جُٔغحتَ جُٔطؼِوس ذٔخحُلس جقذ أقٌحّ ٛزج جُوحٗ ٕٞضخؼغ ُِوحٗٝ ٕٞجُٔكحًْ جُؼشجه٤س ك ٢جُٔغحتَ جُٔذٗ٤س أٓح ك٢
جُٔ٘حصػحش جُطؿحس٣س ك٤ؿٞص ُألؽشجف جُِؿٞء ُِطكٌ ْ٤ػِ ٠إٔ ٘٣ض ػِ ٠رُي ك ٢جُؼوذ جُٔ٘ظْ ُِؼالهس ذٖ٤
جألؽشجف) .
كحُلوشز جألخ٤شز ٖٓ ٛز ٙجُٔحدز ٗؼطوذ أٜٗح أشحسش ُِطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝق٤ع جُٗٔ ٚح ًحٕ جالعطػٔحس ػٔال ضؿحس٣ح
كًٔ ٜٞح  ٖٓ ٌٕٞ٣قن جُٔغطػٔش ٖ٣جُؼشجه ٖ٤٤إٔ ٣غطػٔشٝج أٓٞجُُِ ْٜكظ ٍٞػِ ٠جًرش هذس ٖٓ جألسذحـ كٌزُي ٞٛ
قن ٓوشس ٌَُ أؾ٘ر٣ ٢ش٣ذ جُذخ ٍٞك ٢جُٔشحس٣غ جُط٣ ٢غطػٔش ذٜح أٓٞجُ ، ٚكٖٔ ٛزج جُ٘ض ٗغطشق ذأٗ ٚك ٢قحُس
قذٝظ ٗضجع ذ ٖ٤جُ٤ٜثس ٝذ ٖ٤جُٔغطػٔش جألؾ٘ر( ٢ذحػطرحس ٙجقذ أؽشجف ٛزج جُوحٗ )ٕٞكٓ ٢غحُس جالعطػٔحس ذحػطرحسٙ
ػٔال ضؿحس٣ح د٤ُٝح كٜ٘ح ٗؼطوذ إٔ ٓح هظذ ٙجُٔششع ٘ٛح  ٞٛجُِؿٞء ئُ ٠جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝقطٝ ٠جٕ ًحٕ جُطكٌ ْ٤هذ ضْ
ك ٢جُؼشجم الٕ جُٔٞػٞع ٘ٛح ٖٓ ٓٞجػ٤غ جُطؿحسز جُذ٤ُٝس خحطس ٝجٕ جُزٛحخ ئُ ٠جُطكٌ ْ٤جُذٓ ٞٛ ٢ُٝطِد
جُششًحش جألؾ٘ر٤س جُط ٢ضأضُِ ٢ؼَٔ ك ٢جُؼشجم ٝجٕ جالعطؿحذس ُٝ ٚئدخحُ ٚػٖٔ جُششٝؽ جالهطظحد٣س جألخش ٟجُط٢
٣ؿش ١جُطلحٝع ػحدز ذشأٜٗح ٣غحػذ ػِ ٠ضغ َ٤ٜئذشجّ جُؼوٞد جُذ٤ُٝس ٝخحطس ُِٔشحس٣غ جٌُر٤شز ُٔح ك ٖٓ ٚ٤ضٞك٤ش
عشػس قَ جُ٘ضجػحش ٝجُخرشز جُٔطخظظس جُٔطٞكشز ك ٢جُٔكٌٔٝ ٖ٤جُػوس ك ٢ق٤حد جُٔإعغحش جُذ٤ُٝس جُٔطخظظس
ذحُطكٌ. ْ٤
ذو ٢إٔ ٗو ٍٞئٕ ٓح ٝػؼ٘حٓ ٖٓ ٙإششجش ٗؼطوذ ذأٜٗح جػطشجف ذحُطكٌ ْ٤جُذٓ ٌُٖ ٢ُٝغحُس ً٤ل٤س ض٘ل٤ز هشجسجش
جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝذو٤ص ذؼ٤ذز ػٖ جُط٘ظُ ْ٤زُي ٗذػ ٞجُٔششع جُؼشجه ٢ئُ ٠جالػطشجف ٝض٘ل٤ز هشجسجش جُطكٌ ْ٤جُذ٢ُٝ
ٝرُي ٖٓ خالٍ ئطذجس هحٗ ٕٞخحص ذحُطكٌ٘٣ ْ٤ظْ أقٌحٓ ٚعٞجء ًحٕ ضكٌٔ٤ح ٝؽ٘٤ح ج ٝأؾ٘ر٤ح أ ٝد٤ُٝح جخز ذ٘ظش
جالػطرحس جالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس جُط ٢أعٜرص كٝ ٢ػغ أقٌحّ جُطكٌ ْ٤أعٞز ذرؼغ جُرِذجٕ جُؼشذ٤س .

انخاتًت.
ك ٢خطحّ دسجعط٘ح ُٔغحتَ ض٘ل٤ز أقٌحّ جُٔكٌٔ ٖ٤ك ٢جُطشش٣غ جُؼشجه ٢كٛ ٢زج جُركع ،كاٗ ٚالذذ ٖٓ جإلشحسز
ئُ ٠أ ْٛجُ٘طحتؽًٔ ،ح ٗؿذ ٖٓ جُؼشٝس ١جُطٞؾ ٚذؼذد ٖٓ جُطٞط٤حش ٝ ،رُي ػِ ٠جُ٘ك ٞجُطحُ:٢
أوالً :انُتـائج:
 .8ئٕ ض٘ل٤ز أقٌحّ جُٔكٌٔ ٖ٤عٞجء ًحٗص ٝؽ٘٤س أ ٝأؾ٘ر٤س أ ٝد٤ُٝس ضٔػَ أعحط ٓٝكٞس ٗظحّ جُطكٌٝ ْ٤غٔشضٚ
جُكو٤و٤سٝ ،ذٔوذجس ٙضطكذد كحػِ٤طً ٚأعِٞخ ٝدُ ١لغ جُٔ٘حصػحشٝ ،جُط٘ل٤ز جُطٞػٝ ٢جالخط٤حس ٖٓ ١هرَ جُٔكٌّٞ
ػِ٣ ٚ٤ؼطرش جُٔؿش ٟجُؼحدُ ١ألٓشٝ ،ضإًذ ٙذظٞسز أكؼَ أٓ ْٛضج٣ح جُطكٌٝ ،ْ٤جُٔطٔػِس ك ٢جُغُٜٞس ٝجُغشػس
الهطؼحء جُكوٞمٝ ،ضؼر٤شجً ػٖ جعطٔشجس جُؼالهحش جُٞد٣س ذ ٖ٤أؽشجف جُطكٌْ.
 .7هذ ال ٣غحسع جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤ك ٢ض٘ل٤ز جالُطضجٓحش جُٔكٌ ّٞذٜحٝ ،هذ ٔ٣ط٘غ ػٖ جُط٘ل٤ز جُطٞػُِ ٢كٌْ جُطكٌ،٢ٔ٤
٘ٛٝح كٛ ٢ز ٙجُكحُس ال ٣ؼٜ٘ٗ ٢ح٣س جُٔطحف ُٖٔ طذس جُطكٌُ ْ٤ظحُك ،ٚككٌْ جُطكٌ٣ ْ٤كٞص قؿ٤س جألٓش جُٔوؼ٢
جُؿذ٣شز ذحالقطشجّ ٝجُطوذ٣ش ٖٓ هرَ جُذُٝس٘ٛٝ ،ح ال ٓ٘حص ٖٓ جعطؼحٗس جُٔكٌ ُٚ ّٞذحُوؼحء جُٞؽ٘ ٢ك ٢جُذُٝس،
ٝض٘ل٤ز جُكٌْ جُطكٌ ٢ٔ٤ض٘ل٤زجً ؾرش٣حً.
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 .1ئٕ أقٌحّ جُطكٌٓ ْ٤ؿشدز ك ٢رجضٜح ال ضكٞص جُوٞز جُط٘ل٤ز٣س ،ق٤ع ِ٣ضّ ئطذجس أٓش ض٘ل٤زٛح ٖٓ هرَ جُغِطس جُط٢
ضٔطِي ٝال٣س جُوؼحء جُؼحّ ك ٢جُذُٝسٝ ،جألعحط جُوحٗ ٢ٗٞالكطوحس أقٌحّ جُٔكٌٔ ٖ٤ئُ ٠هٞضٜح جُط٘ل٤ز٣س ٣شؾغ ئُ٠
ؽر٤ؼس ٜٓٔس جُٔكٌٔ  ،ٖ٤ق٤ع  ٌِٕٞٔ٣عِطس قغْ جُٔ٘حصػس د ٕٝإٔ  ُْٜ ٌٕٞ٣عِطس جألٓش ذٔح قٌٔٞج ذ ٚأٝ
جإلسؿحّ ػِ ٠جُط٘ل٤ز.
ً
 .1ئٕ أٓش جُط٘ل٤ز ُِكٌْ جُطكٌ ٞٛ ٢ٔ٤جإلؾشجء جُز٣ ١ظذس ٖٓ جُوحػ ٢جُٔخطض هحٗٗٞح ،كٔ٣ ٜٞػَ ٗوطس جالُطوحء
ذ ٖ٤هؼحء جُذُٝس ٝجُوؼحء جُخحص "جُطكٌٛٝ ،"ْ٤ذف جُٔششع  ٞٛضٞك٤ش أٞٗ ْٛع ٖٓ أٗٞجع جُشهحذس جُالقوس ٖٓ هرَ
جُذُٝس ػِ ٠أقٌحّ جُٔكٌٔٝ ،ٖ٤رُي ُِطأًذ ٖٓ جُؼٞ٤خ جُؿٛٞش٣س جُط ٢هذ ضشٞخ جُكٌْ ٝ ،جُطكون ٖٓ جٗطلحء ٓح ٘ٔ٣غ
ض٘ل٤زٝ ،ٙضوطظش ضِي جُشهحذس ػِ ٠شٌَ ٝئؾشجءجش جُكٌْٝ ،ال ٣ؼذ رُي ؾٜس ؽؼٖ ٣وغ ػِٜ٤ح ٓشجؾؼس هؼحء
جُٔكٌٔ ٖ٤كٞٓ ٢ػٞع جُذػ.ٟٞ
 .9ئٕ جُٔششع جُؼشجه ٢ك ٢هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش هذ ؾؼَ جالخطظحص ذط٘ل٤ز أقٌحّ جُطكٌٝ ْ٤ؽ٘٤س أ ٝأؾ٘ر٤س ٝؾٔ٤غ
جُٔغحتَ جُٔطؼِوس ذحُطكٌُٔ ،ْ٤كٌٔس جُرذجءز جُٔخطظس ذ٘ظش جُ٘ضجع  ،أٓح ئرج ًحٕ جُطكٌ ْ٤د٤ُٝح كوذ ؾؼِص جضلحه٤س
ػٔحٕ جُٔٞهغ ػِٜ٤ح ٖٓ هرَ جُؼشجم جُٔكٌٔس جُٔخطظس ذحُٔظحدهس ػِٓ ٢ٛ ٚ٤كٌٔس جُطٔ٤ض .
٣ .9طشضد ػِٓ ٠ظحدهس جُٔكٌٔس جُٔخطظس ُوشجس جُطكٌٝ ْ٤جًطغحذ ٚجُظ٤ـس جُط٘ل٤ز٣س ك ٢جُطشش٣غ جُؼشجه ٢أغش
هحٗ٣ ٢ٗٞطٔػَ ك ٢جًطغحخ قٌْ جُطكٌ ْ٤هٞض ٚجُط٘ل٤ز٣س٣ٝ ،طشضد ػِ ٠رُي ض٘ل٤ز جُكٌْ ض٘ل٤زجً ؾرش٣ح ً ػحد٣حً ،ق٤ع ضوّٞ
جُٔكٌٔس جُٔخطظس ذٔٔحسعس ٓخطِق جُطشم جُط٘ل٤ز٣س ًحُكؿض جُط٘ل٤زٝ ١جُكؿض جُطكلظ...٢جُخ.
 .8إٔ جُطٌ٤٤ق جُوحٗ ٢ٗٞألٓش جُط٘ل٤ز أٗ ٚأٓش ػِ ٠ػش٣ؼس كاٗ٣ ٚخؼغ ُِوٞجػذ جُٔ٘ظٔس ُِطظِْ ٖٓ جألٝجٓش ػِ٠
جُؼشجتغ جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جُٔحدز ( ٖٓ )891هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش  ،ذششؽ ػذّ جُٔغحط ذ٘ظحّ جُطكٌ٘ٓٝ ْ٤حؽ. ٚ
ٗ .7ؼطوذ ذحٕ جُٔششع جُؼشجه ٢جخز ذحُطكٌ ْ٤جُذٝ ٢ُٝكن ٓإششجش ضْ ذ٤حٜٗح ئال جٗ٣ ُْ ٚر٤ً ٖ٤ل٤س ض٘ل٤ز هشجسجش
جُطكٌ ْ٤جُذ. ٢ُٝ
حاَُاً :انتىصُـاث :
ٞٗ .8ط ٢جُٔششع جُؼشجه ٢كٓ ٢غحُس ض٘ل٤ز جإلقٌحّ جُطكٌ٤ٔ٤س جألؾ٘ر٤س إٔ ٘٣ظْ رُي ٝكوح ً ُ٘ظٞص خحطس ئُ٠
ؾحٗد جالضلحه٤حش ٝجُٔؼحٛذجش ذ ٖ٤ذالدٗح ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُذ ،ٍٝألٕ جُؼشجم ٝضٞؾٗ ٜٚك ٞجالعطػٔحس ٝجالٗلطحـ
جالهطظحد٣ ١وطؼ ٢رُي ٝرُي أٓح ذطٞع٤غ ٗظٞص هحٗ ٕٞض٘ل٤ز جألقٌحّ جألؾ٘ر٤س سهْ ُ 11غ٘س ٤ُ 8577كَٔ ك٢
ؽ٤حضٗ ٚظٞص ضؼحُؽ ض٘ل٤ز هشجسجش جُٔكٌٔ ٖ٤ج ٝؾشجء ضؼذ َ٣ك ٢هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُ٘حكز ٘٣ظْ أقٌحّ جُطكٌْ٤
جألؾ٘ر ٢ئُ ٠ؾحٗد جُطكٌ ْ٤جُٞؽ٘. ٢
 .7ػِ ٠جُٔششع جُؼشجهٝ ٢ػغ أقٌحّ خحطس ذحُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝضر٤ً ٖ٤ل٤س جالػطشجف ٝض٘ل٤ز ضِي جألقٌحّ  ،خظٞطح
ٝجٕ جُؼشجم ذذج ذحالٗلطحـ ػِ ٠جُؼحُْ جُخحسؾ ٢ذؼذ جػطٔحد جهطظحد ٙػِ ٠جُغٞم جُٔلطٞقس جُط ٢ضططِد ذ٘حء ػالهحش
جهطظحد٣س ٓغ د ٍٝجُؼحُْ هحتٔس ػِ ٠جُغشػس ك ًَ ٢ش ٢ذٔح ك ٢رُي ٖٓ ػشٝسز قغْ جُ٘ضجػحش جُٔطؼِوس ذطِي
جُؼالهحش ذأهظش ٝهص ٝرُي ٣ؿذ ػحُط ٚك ٢جُِؿٞء ئُ ٠جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝجُز٣ ١طظق ذغشػس ئؾشجءجض ٚذحإلػحكس ئُ٠
جُػوس ذحُٔإعغحش جُطكٌ٤ٔ٤س جُذ٤ُٝس ٝق٤حد٣طٜح .
ًٔ .1ح ٗٞط ٠جُٔششع جُؼشجه ٢ػ٘ذ ض٘ظ ٚٔ٤إلقٌحّ جُطكٌ ْ٤ذإٔ ٣خؼغ ٓغحتَ ض٘ل٤ز قٌْ جُطكٌُ٘ ْ٤ظٞص ضطالءّ
ٓغ ٓضج٣ح جُطكٌٝ ْ٤أذؼحدٝ ، ٙرُي ذؼ٤ذجً ػٖ ذؼغ جُ٘ظٞص جُٔوشسز ك ٢هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُط ٢ضؿؼَ جُكٌْ
جُطكٌ ٢ٔ٤كُ ٢كظس ٖٓ جُِكظحش خحػؼح ً ُ٘لظ ئؾشجءجش جألقٌحّ جُوؼحت٤س ٔٓ ،ح ٣إد ١ئُ ٠ئؽحُس جُ٘ضجع ًٝػشز
جُ٘لوحش ٝػذّ جعطوشجس ٓشجًض جُخظ. ّٞ
ٞٗ .1ط ٠جُغِطس جُوؼحت٤س ذحٕ ال ضؼحَٓ أقٌحّ جُٔكٌٔٓ ٖ٤ؼحِٓس جألقٌحّ جُوؼحت٤سٝ ،رُي ذحالذطؼحد ػٖ جُٔـحالز
ك ٢جُطذه٤ن ك ٢جُر٤حٗحشٝ ،جػطٔحد جُٔشٗٝس ذـ٤س ضلؼ َ٤ض٘ل٤ز أقٌحّ جُٔكٌٔ ،ٖ٤كحُٔـحالز ك ٢جُشٌِ٤س ضإد ١ك ٢جُٜ٘ح٣س
ئُ ٠ئٛذجس جُوٞز جإلُضجٓ٤س ُٜز ٙجألقٌحّ .
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ٞ ٗ .9ط ٠جُٔكٌْ أ٤ٛ ٝثس جُطكٌ ْ٤ذاطذجس جُكٌْ ك ٢قذٝد ٓذز ٓؼ٘٤سٝ ،رُي ئرج ُْ ٣طْ جضلحم جألؽشجف ػِ ٠خالف
رُي  ،أ٘٣ ُْ ٝض ػِٜ٤ح جُوحًٗٔ ، ٕٞح ٣ؿد ػِ ْٜ٤أ٣ؼح ً ئطذجس أقٌحٓ ْٜك ٢قذٝد طالق٤طٝ ْٜػذّ ضؿحٝص ضِي
جُظالق٤حش ٝ ،رُي ذحُكٌْ ذٔح ُْ ٣طؼٔ٘ ٚجالضلحم أ ٝؽِرحش جألؽشجف أغ٘حء ع٤ش جإلؾشجءجشًٝ ،زُي ضغر٤د
أقٌحٓ ْٜذظٞسز ٝجػكس ُٔح ك ٖٓ ٚ٤ئه٘حع جُطشكٝ ٖ٤جضؿحٗ ْٜٛك ٞجُط٘ل٤ز جالخط٤حس .١ذحإلػحكس ئُ ٠رُي ػِ٠
جُٔكٌٔ ٖ٤جالؽالع ٝجُل ْٜجُؿ٤ذ ُِ٘ظٞص جُٔطؼِوس ذخظٓٞحش جُطكٌُٔ ْ٤ح ٌ٣لَ كٜٗ ٢ح٣س جُٔطحف عُٜٞس ض٘ل٤ز
جُكٌْ عٞجء ًحٕ رُي جخط٤حس٣ح ً أ ٝؾرش٣حً.

انهىايش.
جٗظش جُطأط َ٤جُطحس٣خُِ ٢طكٌ ْ٤ػ٘ذ د .ػِ ٢ؽحٛش جُر٤حٗ ٢ـ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُركش ١ـ دجس جُػوحكس ـ
.8
ػٔحٕ ـ 7119ـ ص.97
د .سجؿد ٝؾذ ١ـ جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِؼَٔ جُوؼحت ٢ـ أؽشٝقس دًطٞسجٓ ٙوذٓس ئُ٤ًِ ٠س جُوحٗ ٕٞـ ؾحٓؼس
.7
ػ ٖ٤جُشٔظ ـ ٓظش ـ صًٝ.178زُي د.جقٔذ أذ ٞأُٞكح ـ جُطكٌ ْ٤جالخط٤حسٝ ١جإلؾرحس ١ـ ؽ9ـ ٓ٘شأز جُٔؼحسف
ذحإلعٌ٘ذس٣س ـ 8577ـ ص.89
د .طالـ جُذ ٖ٣جُ٘ح ٢ٛـ جُٞؾ٤ض كٓ ٢رحدب جُط٘ظ ْ٤جُوؼحتٝ ٢جُطوحػٝ ٢جُٔشجكؼحش ـ ؽ8ـ دجس جُٜٔذ
.1
ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ ـ ػٔحٕ  ،جألسدٕ ـ  8571ـ صًٝ.851زُي دٗ.ر َ٤ئعٔحػ َ٤ػٔش ـ أط ٍٞجُٔشجكؼحش جُٔذٗ٤س
ٝجُطؿحس٣س ـ ؽ8ـ ٓ٘شحز جُٔؼحسف ذحإلعٌ٘ذس٣س ـ 8579ـ ص.917
جُٔكحٓ ٢قغ ٖ٤جُٔإٖٓ ـ جُٞؾ٤ض ك ٢جُطكٌ ْ٤ـ ذ٤شٝش ـ 8588ـ ص.81
.1
جعؼذ كحػَ ٓ٘ذ َ٣ـ ػوذ جُطكٌٝ ْ٤ئؾشجءجض ٚـ ؽ8ـ ٌٓطرس ص ٖ٣جُكوٞه٤س جألدذ٤س ـ دجس ٗ٤رٞسـ 7188ـ
.9
ص.85
د .ػِ ٢ق٤ذس ـ دسس جُكٌحّ ك ٢ششـ ٓؿِس جألقٌحّ ـ جُٔؿِذ جُشجذغ ـ جٌُطحخ جُغحدط ػششـ د ٕٝرًش
.9
ٌٓحٕ ٝصٓحٕ جُطرغ ـ صُٔٝ ، 971ؼشكس جُٔض٣ذ ٖٓ جُطؼحس٣ق جُط ٢هِ٤ص ذشإٔ جُطكٌ ، ْ٤جٗظش دٓ .كٔذ دجٝد
جُضػر ٢ـ دػ ٟٞذطالٕ قٌْ جُطكٌ ْ٤ك ٢جُٔ٘حصػحش جُطؿحس٣س ُذ٤ُٝس ـ ؽ8ـ دجس جُػوحكس ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ ـ ػٔحٕ ،
جألسدٕ ـ 7188ـ ص.75
ٝسد ك ٢جألعرحخ جُٔٞؾرس ُوحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُٔذٗ٤س جُؼشجه ٢سهْ ُ 71غ٘س ٝ 8595ك ٢أعرحخ ض٘ظْ٤
.8
جُوحُِٗ ٕٞطكٌٝ( ْ٤هذ ػ٘ ٠جُوحٗ ٕٞذحُطكٌُ ْ٤العطـ٘حء ذ ٚػٖ جُٔكحًْ هظذج ك ٢جُٞهص ٝجُ٘لوحش ) .
د .كٞصٓ ١كٔذ عحٓ ٢ـ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ ٢ُٝـ ؽ9ـ دجس جُػوحكس ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ ـ 7181ـ ص.89
.7
جعؼذ كحػَ ٓ٘ذ َ٣ـ ٓظذس عحذن ـ ص.9
.5
د .ػض جُذ ٖ٣ػرذ هللا ـ ض٘حصع جُوٞجٗ ٖ٤كٓ ٢غحتَ جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝك ٢جُوحٗ ٕٞجُذ ٢ُٝجُخحص ـ ذكع
.81
ٓ٘شٞس ك ٢جُٔؿِس جُوؼحت٤س جُؼشذ٤س ـ جُؼذد جأل ٍٝـ جُغ٘س جأل ٠ُٝـ ٗ٤غحٕ 8571ـ ص.15
د .ػِ ٢شٔظ ٓ٤ش ؿ٘ ٢ـ جُطكٌ ْ٤ك٘ٓ ٢حصػحش جُٔششٝع جُؼحّ ـ جُوحٛشز ـ 8581ـ ص.11
.88
ٝضؿذس جإلشحسز ئُ ٠إٔ جُٔششع جُؼشجه ٢ال ٣ؼشف جُطكٌ ْ٤جإلُضجٓٝ ٢ؽشم قَ جُ٘ضجػحش جُط ٢ضػٞس
.87
ذٓ ٖ٤إعغحش ٝششًحش جُذُٝس ك ٢ٜأٓح إٔ ضطْ ذحُطغ٣ٞس جُٞد٣س ج ٝػٖ ؽش٣ن جُطكٌ ْ٤جالضلحه ٢ج ٝػٖ ؽش٣ن عِطحش
جُذُٝس ج ٝػٖ ؽش٣ن جُٔكحًْ  ،جٗظش د .كإجد جُؼِٞجٗ ٢ـ ط٤ؾ جُطكٌ ْ٤ك ٢ع٘ذجٕ جُشكٖ ٓٝشحسؽحش ئ٣ؿحس جُغلٖ ـ
ذـذجد ـ 8557ـ ص.97
د .ئذشجٓ ْ٤ٛكٔذ جُؼ٘حٗ ٢ـ جُِؿٞء ئُ ٠جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝـ ؽ8ـ دجس جُلٌش جُؼشذ ٢ـ جُوحٛشز ـ 8581ـ
.81
ص.5
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٘ٛٝ.81حى أٗٞجع أخشُِ ٟطكٌ ْ٤هحتٔس ػِ ٠أعحط جُٔٞػٞع جُز٣ ١ط٘ح ُٚٝك٤وغْ ئُ ٠ضكٌ ْ٤جُؼَٔ ٝجُطكٌْ٤
جُطؿحسٝ ١جُطكٌ ْ٤جُركش ، ١جٗظش ضلحط َ٤رُي ػ٘ذ د .شؼ٤د جقٔذ عِٔحٕ ـ جُطكٌ ْ٤ك ٢جُٔ٘حصػحش  ،ض٘ل٤ز جُخطس
جالهطظحد٣س جُؼحٓس ـ دجس جُشش٤ذ ُِ٘شش ـ ذـذجد ـ 8578ـ ص.81
 .89د .أذ ٞص٣ذ سػٞجٕ ـ جألعظ جُؼحٓس ك ٢جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ ٢ُٝـ دجس جُلٌش جُؼشذ ٢ـ جُوحٛشز ـ 8571ـ
ص.91
 .89د .كٞصٓ ١كٔذ عحٓ ٢ـ ٓظذس عحذن ـ ص.57
 .88دٓ .كٔٞد ٓخطحس ذش٣ش ١ـ جألغش جُٔحٗغ الضلحم جُطكٌ ْ٤ـ ذكع ٓوذّ ئُٓ ٠ؿِس جُطكٌٝ ْ٤جُوحٗ ٕٞجُظحدسز ػٖ
ٓشًض جُذًطٞس ػحدٍ خ٤ش ُِوحٗٝ ٕٞجُطكٌ ْ٤ـ جُٔؿِذ جُػحُع ـ 8558ـ ص.71
 .87جخز ذٜزج جُٔؼ٤حس هحٗ ٕٞض٘ل٤ز جألقٌحّ جألؾ٘ر٤س جألسدُٗ ٢غ٘س ًٝ 8597زُي هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُٔظش ١سهْ
(ُ )81غ٘س  8597ك ٢جُٔحدز ( ٚ٘ٓ )755أػق ئُ ٠رُي كحٕ جضلحه٤س ٗٞ٣ٞ٤سى ُغ٘س  8597أ٣ؼح أخزش ذٜزج
جُٔؼ٤حس  ،جٗظش ك ٢ضلحطٛ َ٤زج جألٓش ٓ٘٤ش ػرذ جُٔؿ٤ذ ـ جألعظ جُؼحٓس ُِطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝجُذجخِ ٢ـ ٓ٘شأز جُٔؼحسف
ك ٢جإلعٌ٘ذس٣س ـ 7118ـ ص.19
.85د .ػحٓش كطك ٢جُرطح٘٣س ـ دٝس جُوحػ ٢ك ٢جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ ٢ُٝـ دجس جُػوحكس ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ ـ ػٔحٕ ـ
 7115ـ صًٝ . 71زُي جٗظش د ٓ .كٔٞد ٓخطحس ذش٣ش ١ـ ٓظذس عحذن ـ ص.78
 .71جٗظش جُٔحدز ( ٖٓ )8157هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُلشٗغُ ٢غ٘س  8578ق٤ع جطرؾ طلس جُذ٤ُٝس ػِ ٠جُطكٌْ٤
ػ٘ذٓح ٣طؼِن جُ٘ضجع ذحُٔؼحٓالش جُطؿحس٣س جُذ٤ُٝس ًٝ ،زُي ٓح ٗظص ػِ ٚ٤جُٔحدز ( ٖٓ )715هحٗ ٕٞأطٍٞ
جُٔكحًٔحش جُِر٘حٗ ٢سهْ (ُ )51غ٘س  8571ذحُو٣( ٍٞؼطرش د٤ُٝح جُطكٌ ْ٤جُز٣ ١طؼِن ذٔظحُف جُطؿحسز جُذ٤ُٝس) .
 .78دٓ .كغٖ شل٤ن ـ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ ٢ُٝـ دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س ـ جُوحٛشز ـ 8558ـ ص.77
جٗظش ضلحطٛ َ٤زج جُٔٞػٞع ػ٘ذ د .ػرذ جُكٔ٤ذ جألقذخ ـ جُطكٌ ْ٤ك ٢جُرِذجٕ جُؼشذ٤سـ جٌُطحخ جأل ٍٝـ ؽ1ـ
.77
ٓ٘شٞسجش جُكِر ٢جُكوٞه٤س  7117ـ صٓٝ 81ح ذؼذٛح .
ٝ .71ضؿذس جإلشحسز ئُ ٠إٔ ٛزج جُٔؼ٤حس جػطٔذض ٚذؼغ جُذ ٍٝك ٢هٞجٜٗ٘٤ح الػطرحس جُطكٌ ْ٤د٤ُٝح ًحُوحٕٗٞ
جُل٤ذسجُ ٢جُغ٣ٞغشُ ١غ٘س ٝ 8578جُوحٗ ٕٞجُُٜ٘ٞذُ ١غ٘س . 8579
 .71دٓ .كغٖ شل٤ن ـ ٓظذس عحذن ـ ص.81
 .79د .كٞصٓ ١كٔذ عحٓ ٢ـ ٓظذس عحذن ـ ص.818
 .79د .كطكٝ ٢جُ ٢ـ جُٞع٤ؾ ك ٢هحٗ ٕٞجُوؼحء جُٔذٗ ٢ـ دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س ـ جُوحٛشز ـ 8578ـ ص.581
 .78جعؼذ كحػَ ـ ٓظذس عحذن ـ ص.771
 .77دٗ .ر َ٤ئعٔحػ َ٤ػٔش ـ ئؾشجءجش جُط٘ل٤ز ك ٢جُٔٞجد جُٔذٗ٤س ٝجُطؿحس٣س ـ ٓإعغس جُػوحكس جُؿحٓؼ٤س ـ جُوحٛشز ـ
8571ـ ص.787
 .75جٗظش جُٔٞجد ( ٖٓ )791ٝ797هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش .
 .11جٗظش جُٔحدز ( ٖٓ )789هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش .
ُ .18وذ أغ٤ش خالف ك ٢جُلو ٚجُوحٗ ٢ٗٞك ٢ظَ هحٗ ٕٞأط ٍٞجُٔشجكؼحش جُٔذٗ٤س جُؼشجه ٢جُِٔـ ٢سهْ (ُ )77غ٘س
 8599ق٤ً ٍٞل٤س ضظذ٣ن هشجس جُٔكٌٔ ٖ٤ئر ٣ َٛوطؼ ٢جألٓش سكغ دػ ٟٞأٓحّ جُٔكٌٔس جُٔخطظس أّ ٌ٣ل ٢إٔ
ضظحدم جُٔكٌٔس ػِ ٠جُطِد ٗلغ ٚجُز٣ ١وذّ ئُٜ٤ح ٖٓ هرَ جُخظُ ّٞطؼ ٖ٤٤جُٔكٌٔٝ ٖ٤ئصجء ٛزج جُخالف ٗؿذ إٔ
ٓكٌٔس جُطٔ٤٤ض آٗزجى هذ قغٔص جُٔشٌِس ذؼذّ ػشٝسز سكغ دػ٘ٓ ٟٞلظِس ُطظذ٣ن جُوشجس جُطكٌ ْ٤ذوشجسٛح جُٔشهْ
 99/189ذطحس٣خ 8598/8/87ػِ ٠جػطرحس إٔ ؽِد ضؼ ٖ٤٤جُٔكٌٔٝ ٖ٤جٕ ُْ ٣ؼطرش دػ ٟٞهؼحت٤س ئال إٔ ٓؿشد
دػٞز جُٔكٌٔس جُخظُِ ّٞكؼٞس أٓحٜٓح ٣ؿؼِٜح ذكٌْ جُذػ ٟٞجُؼحد٣س جُط ٢ال ض٘ط ٢ٜذطؼ ٖ٤٤جُٔكٌٔ ٖ٤ذَ ضٔطذ ئُ٠
كغ جُ٘ضجع جُطكٌ . ٢ٔ٤جٗظش ضلحطٛ َ٤زج جُٔٞػٞع ػ٘ذ قٔ٤ذ ٗٞ٣ظ ـ ششؽ جُطكٌٓٝ ْ٤ذ ٟسهحذس جُٔكٌٔس ػِ٠
قٌْ جُٔكٌٔ ٖ٤ك ٢جُطشش٣غ جُؼشجهٝ ٢جُٔوحسٕ ـ ذكع ٓ٘شٞس كٓ ٢ؿِس جُوؼحء ـ جُؼذد جُػحٗ ٢ـ جُغ٘س71ـ ص.81
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 .17جُوشجس جُٔشهْ  58/5ك 8558/81/5 ٢أشحس ئُ ٚ٤ئذشج ْ٤ٛأُٔشحٛذ ١ـ جُطؼٖ ُٔظِكس جُوحٗ ٕٞـ ؼ7ـ
ٓطرؼس جُؿحقع ـ ذـذجد ـ8559ـ ص. 19
 .11د .ػرذ جُشقٖٔ جُؼالّ ـ ششـ هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُٔذٗ٤س ـ ؼ1ـ ٓطرؼس ُضٛشجءـ ذـذجد ـ 8551ـ ص.178
 .11د .جقٔذ أذ ٞأُٞكح ـ ئؾشجءجش جُط٘ل٤ز ك ٢جُٔٞجد جُٔذٗ٤س ٝجُطؿحس٣س ـ ؽ5ـ ٓ٘شحز جُٔؼحسف ذحإلعٌ٘ذس٣س
8579ـ ص.881
ٓٝ .19ؼ٘ٛ ٠زج جُٔرذأ  ٞٛإٔ ًَ دُ٣ َ٤وذّ ك ٢جُذػ ٖٓ ٟٞهرَ جقذ جُخظ٣ ّٞؿد إٔ ٣طِغ ػِ ٚ٤جُخظْ جألخش
ُٔ٘حهشطٝ ٚجُشد ػِ.. ٚ٤
 .19د .كٞصٓ ١كٔذ عحٓ ٢ـ جُٔظذس جُغحذن ـ ص199ص.788
ٛ .18ذٓ ٟكٔذ ػرذ جُشقٖٔ ـ دٝس جُٔكٌْ ك ٢خظٓٞس جُطكٌٝ ْ٤قذٝد عِطحض ٚـ سعحُس دًطٞسجٓ ٙوذٓ ٚئُ٠
ًِ٤س جُكوٞم ؾحٓؼس جُوحٛشز ـ 8558ـ.
 .17د .ػرذ جُؼض٣ض خِ َ٤ئذشج ْ٤ٛـ هٞجػذ ٝئؾشجءجش جُط٘ل٤ز جُؿرشٝ ١جُطكلع ك ٢هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش ـ دجس جُلٌش
جُؼشذ ٢ـ جُوحٛشز ـ 8571ـ ص.818
 . .15أُـ٤ص ٛز ٙجالضلحه٤س ذٔٞؾد جضلحه٤س جُش٣حع ُِطؼح ٕٝجُوؼحتُ ٢ؼحّ 8571
 .11د .ػِ ٢ؽحٛش أُر٤حض ٢ـ جُٔظذس جُغحذن ـ ص.89
 .18د .كٞصٓ ١كٔذ عحٓ  ٢ـ جالضلحه٤حش جُؼشذ٤س ك ٢جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝكٓ ٢ؿحٍ جُوحٗ ٕٞجُخحص ـ ذكع ٓ٘شٞس ك٢
ٓؿِس جُؼِ ّٞجُوحٗ٤ٗٞس ـ جُٔؿِذ جُغحذغ ـ جُؼذد جألٝ ٍٝجُػحٗ ٢ـ 8577ـ ص87
 .17جٗظش جُٔحدز جُػحُػس ٖٓ جالضلحه٤س .
 .11جعؼذ كحػَ ـ جُٔظذس جُغحذن ـ ص.718
 .11جٗظش جُٔحدز جُغحذؼس ٖٓ جالضلحه٤س.
ٗ .19شش ٛزج جُوحٗ ٕٞك ٢جُٞهحتغ جُؼشجه٤س ك ٢جُؼذد 7717ك.8578/9/8 ٢
 .19ػشكص جُٔحدز جأل ٖٓ ٠ُٝجالضلحه٤س ك ٢كوشضٜح جُغحدعس ػشكص جعطػٔحس جُٔحٍ جُؼشذ ٢ذأٗ( ٚجعطخذجّ سأط
جُٔحٍ جُؼشذ ٢ك ٢ئقذٓ ٟؿحالش جُط٘ٔ٤س جالهطظحد٣س ذٜذف ضكو٤ن ػحتذ ك ٢ئهِ ْ٤دُٝس ؽشف ؿ٤ش ؾ٘غ٤س جُٔغطػٔش
جُؼشذ ٢ج ٝضك ِٚ٣ٞئُٜ٤ح ُزُي جُـشع ٝكوح ألقٌحّ ٛز ٙجالضلحه٤س ).
 .18ض٘ض جُلوشز ( ٖٓ ) 88جُٔحدز جُػحٗ٤س ٖٓ جُِٔكن (ئرج ٓؼص غالغس أشٜش ٖٓ ضحس٣خ طذٝس قٌْ جُطكٌُْٝ ْ٤
٘٣لز جُكٌْ ٣شكغ جألٓش ئُٓ ٠كٌٔس جالعطػٔحس جُؼشذُِ ٢كٌْ ذٔح ضشج٘ٓ ٙحعرح ُط٘ل٤ز. )ٙ
 .17جٗظش جُلوشز جأل ٖٓ ٠ُٝجُٔحدز ( ٖٓ )75جالضلحه٤س .
جٗظش ٓح هشسض ٚجُٔحدز ( ٖٓ )11جالضلحه٤س ك ٢كوشضٜح جُػحُػس .
.15
 .91جٗظش جُٔحدز ( ٖٓ )9هحٗ ٕٞض٘ل٤ز جألقٌحّ جألؾ٘ر٤س ك ٢جُؼشجم سهْ (ُ )11غ٘س .8577
ٗ .98شش ٛزج جُوحٗ ٕٞك ٢جُٞهحتغ جُؼشجه٤س ك ٢جُؼذد  7589ذطحس٣خ .8571/1/89
 .97د .جدّ ٤ٛٝد جُ٘ذج ١ٝـ هٞجػذ ض٘ل٤ز جألقٌحّ جُٔذٗ٤س ذٔٞؾد جضلحه٤س جُش٣حع ـ ذكع ٓ٘شٞس كٓ ٢ؿِس
جُوحٗ ٕٞجُٔوحسٕ ـ ذـذجد ـ جُؼذد 89جُغ٘س87ـ 8579ـ ص.858
 .91ئٕ جُٔحدز( )77ضطؼِن ذٔؿحالش جخطظحص ٓكٌٔس جُذُٝس جُط ٢طذس جُكٌْ كٜ٤ح  ،أٓح جُٔحدز( )11كاٜٗح
ض٘ض ػِ ٠قحالش سكغ جالػطشجف ذوشجس جُطكٌْ٤
ٛ .91زج ٓح هشسض ٚجُلوشز جألخ٤شز ٖٓ جُٔحدز ( ٖٓ )18جالضلحه٤س ذحُو٣ٝ( ٍٞطؼ ٖ٤ػِ ٠جُؿٜس جُط ٢ضطِد
جالػطشجف ذكٌْ جُٔكٌٔٝ ٖ٤ض٘ل٤ز ٙضوذ ْ٣طٞسز ٓؼطٔذز ٖٓ جُكٌْ ٓظكٞذس ذشٜحدز طحدسز ٖٓ جُؿٜس جُوؼحت٤س ضل٤ذ
ق٤حصضُِ ٚلوشز جُط٘ل٤ز٣س ٝك ٢قحُس ٝؾٞد جضلحم طك٤ف ٌٓطٞخ هرَ جألؽشجف ذٔٞؾر ٚجُخؼٞع الخطظحص
جُٔكٌٔٝ ٖ٤رُي ُِلظَ ذ٘ضجع ٓؼ ٖ٤ج ٝكٔ٤ح هذ ٗشح ذ ٖ٤جُطشك٘ٓ ٖٓ ٖ٤حصػحش ك ٢ػالهس هحٗ٤ٗٞس ٓؼ٘٤س ٣ؿد ضوذْ٣
طٞسز ٓؼطٔذز ٖٓ جالضلحم جُٔشحس ئُ. ) ٚ٤
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 .99جُوحػٓ ٢ذقص جُٔكٔٞد ـ ششـ هحٗ ٕٞجُط٘ل٤ز سهْ ُ 19غ٘س 8571ـ ؽ 7ـ ذـذجد ـ 7119ـ ص.77
ٗ .99شش هحٗ ٕٞجُطظذ٣ن ػِٛ ٠ز ٙجالضلحه٤س ك ٢ؾش٣ذز جُٞهحتغ جُؼشجه٤س جُؼذد  7787ك 8581/5/89 ٢ػِٔح إٔ
جُطٞه٤غ ػِٜ٤ح هذ ضْ كٞٓ ٢عٌ ٞذطحس٣خ .8581/9/77
ٗ .98وال ػٖ د .كٞصٓ ١كٔذ عحٓ ٢ـ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ ٢ُٝـ ٓظذس عحذن ـ ص.199
 .97د .قٔضز قذجد ـ هحٗ ٕٞجُطؿحسز جُذ ٢ُٝـ جُذجس جُٔطكذز ُِ٘ششـ ذ٤شٝش ـ 8571ـ صًٝ 1زُي د .ػِ ٢ؽحٛش
أُر٤حض ٢ـ ٓظذس عحذن ـ صٝ 879آخش ٕٝأشحس ئُ ْٜ٤ػِ ٢قٔ٤ذ ػرذ جُشػح ـ ض٘ل٤ز أقٌحّ جُ٤ٜثحش جألؾ٘ر٤س ـ سعحُس
ٓحؾغط٤ش ٓوذٓس ئُ٤ًِ ٠س جُوحٗ ٕٞؾحٓؼس ذـذجد ـ 8575ـ ص819
 .95د .ػِ ٢ؽحٛش أُر٤حض ٢ـ ٓظذس عحذن ـ ص.871
 .91جُٔكحٓ ٢قغ ٖ٤جُٔإٖٓ ـ ٓظذس عحذن ـ ًٝ 87زُي دٔٓ .ذٝـ ػرذ جٌُش ْ٣ـ جُوحٗ ٕٞجُذ ٢ُٝجُخحص ٝكن
جُوحٗ ٖ٤ٗٞجُؼشجهٝ ٢جُٔوحسٕ ـ ؽ8ـ ذـذجد ـ 8581ـ ص.787
 .98ض٘ض جُٔحدز جُػحٗ٤س ٖٓ هحٗ ٕٞض٘ل٤ز جألقٌحّ جألؾ٘ر٤س ك ٢جُؼشجم سهْ ُ 11غ٘س ٣( 8577ؿٞصجٕ ٘٣لز جُكٌْ
جألؾ٘ر ٢ك ٢جُؼشجم ٝكوح ألقٌحّ ٛزج جُوحٗ ٕٞذوشجس ٣ظذس ٖٓ ٓكٌٔس ػشجه٤س ٣غٔ ٢هشجس جُط٘ل٤ز) .
 .97قغ ٖ٤جُٔإٖٓ ـ ٓظذس عحذن ـ ص.87
 .91د .كٞصٓ ١كٔذ عحٓ ٢ـ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ ٢ُٝـ ٓظذس عحذن ـ ص.118
 .91د .قغٖ جُٜذج ٝ ١ٝد .ؿحُد جُذجٝد ١ـ ض٘حصع جُوٞجٗ ٖ٤ك ٢جُوحٗ ٕٞجُذ ٢ُٝجُخحص ـ ؽ7ـ ذـذجد ـ  8587ـ
ص.897
 .99د .ػرذ جُكٔ٤ذ جألقذخ ـ ٓظذس عحذن ـ ص.919
 .99د .كٞصٓ ١كٔذ عحٓ ٢ـ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ ٢ُٝـ ٓظذس عحذن ـ ص.117
ٛ .98زج جُوشجس ٓ٘شٞس كٓ ٢ؿِس جُؼذجُس ـ جُغ٘س جُخحٓغس  .جُؼذد 7ـ 8587ـ ص.811
 .97د .ػرذ جُكٔ٤ذ جألقذخ ـ ٓظذس عحذن ـ ص88ـ .87
 .95ض٘ض جُٔحدز جُػحٗ٤س ٖٓ جالضلحه٤س (ض طرن ٛز ٙجالضلحه٤س ػِ ٠جُ٘ضجػحش جُطؿحس٣س جُ٘حشثس ذ ٖ٤أشخحص ؽر٤ؼٖ٤٤
أٓ ٝؼ٘ ٖ٤٣ٞأ٣ح ًحٗص ؾ٘غ٤حض٣ٝ ْٜشذط ْٜضؼحَٓ ضؿحسٓ ١غ جقذ جُذ ٍٝجُٔطؼحهذز ج ٝجقذ أشخحطٜح أ ٝضٌُٜ ٕٞح ٓوحس
ست٤غ٤س كٜ٤ح ) .
 .81د .كٞصٓ ١كٔذ عحٓ ٢ـ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ ٢ُٝـ ٓظذس عحذن ـ ص.57
ٛ .88ز ٙجالضلحه٤س ٓ٘شٞسز ك ٢ؾش٣ذ جُٞهحتغ جُؼشجه٤س جُؼذد 7787ك.8581/5 /89 ٢
 .87ذ٘٤ح أقٌحّ ٛز ٙجالضلحه٤س ػ٘ذ جُكذ٣ع ػٖ جالضلحه٤حش جُػ٘حت٤س جُط ٢ضإشش ضطر٤ن جُؼشجم ألقٌحّ جُطكٌْ٤
جألؾ٘ر. ٢
 .81ضْ ئُـحء ٓؿِظ جُطخط٤ؾ ٝجٗطوحٍ طالق٤حض ٚئُٓ ٠ؿِظ جُٞصسجء جٗظش ضلحطٛ َ٤زج جُٔٞػٞع ػ٘ذ د.
كٞصٓ ١كٔذ عحٓ ٢ـ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ ٢ُٝـ ٓظذس عحذن ـ ص.117
 .81د .ػرذ جُكٔ٤ذ جألقذخ ـ ٓظذس عحذن ـ ص.97
ُ .89وذ ضْ جُلظَ ذ ٖ٤ؿشف جُطؿحسز ٝؿشف جُظ٘حػس ٝذزُي أطركص جُـشف جُطؿحس٣س ضخؼغ ُالضكحد جُؼحّ
ُِـشف جُطؿحس٣س ٝجُـشف جُظ٘حػ٤س خؼؼص الضكحد جُظ٘حػحش جُؼشجه. ٢
 .89كحُف ػِ ٠جُظحُف ـ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس٘ٓ ٖٓ . ١شٞسجش ؿشكس ضؿحسز ٝط٘حػس ذـذجد ـ 8578ـ ص.87
 .88د .كٞصٓ ١كٔذ عحٓ ٢ـ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ ٢ُٝـ ٓظذس عحذن ـ ص.118
 .87أشحس ئُٛ ٠زج جُطؼٔ ْ٤د .كٞصٓ ١كٔذ عحٓ ٢ـ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ ٢ُٝـ ٓظذس عحذن ـ ص.117
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انًصادر.
أوال  :انكتب وانًؤنفاث
ئذشج ْ٤ٛأُٔشحٛذ ١ـ جُطؼٖ ُٔظِكس جُوحٗ ٕٞـ ؼ7ـ ٓطرؼس جُؿحقع ـ ذـذجد ـ. 8559
.8
د .ئذشجٓ ْ٤ٛكٔذ جُؼ٘حٗ ٢ـ جُِؿٞء ئُ ٠جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝـ ؽ8ـ دجس جُلٌش جُؼشذ ٢ـ جُوحٛشز .8581
.7
جقٔذ أذ ٞجُٞكح ـ ئؾشجءجش جُط٘ل٤ز ك ٢جُٔٞجد جُٔذٗ٤س ٝجُطؿحس٣س ـ ؽ5ـ ٓ٘شحز جُٔؼحسف ذحإلعٌ٘ذس٣س ـ
.1
.8579
.1د.جقٔذ أذ ٞأُٞكح ـ جُطكٌ ْ٤جالخط٤حسٝ ١جإلؾرحس ١ـ ؽ9ـ ٓ٘شأز جُٔؼحسف ذحإلعٌ٘ذس٣س ـ 8577ـ ص.89
.9د .أذ ٞص٣ذ سػٞجٕ ـ جألعظ جُؼحٓس ك ٢جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ ٢ُٝـ دجس جُلٌش جُؼشذ ٢ـ جُوحٛشز ـ . 8571
.9جعؼذ كحػَ ٓ٘ذ َ٣ـ ػوذ جُطكٌٝ ْ٤ئؾشجءجض ٚـ ؽ8ـ ٌٓطرس ص ٖ٣جُكوٞه٤س جألدذ٤س ـ دجس ٗ٤رٞسـ .7188
جُٔكحٓ ٢قغ ٖ٤جُٔإٖٓ ـ جُٞؾ٤ض ك ٢جُطكٌ ْ٤ـ ذ٤شٝش ـ .8588
.8
جُوحػٓ ٢ذقص جُٔكٔٞد ـ ششـ هحٗ ٕٞجُط٘ل٤ز سهْ ُ 19غ٘س 8571ـ ؽ7ـ ذـذجد ـ .7119
.7
د .قٔضز قذجد ـ هحٗ ٕٞجُطؿحسز جُذ ٢ُٝـ جُذجس جُٔطكذز ُِ٘ششـ ذ٤شٝش ـ .8571
.5
 .81د .قغٖ جُٜذج ٝ ١ٝد .ؿحُد جُذجٝد ١ـ ض٘حصع جُوٞجٗ ٖ٤ك ٢جُوحٗ ٕٞجُذ ٢ُٝجُخحص ـ ؽ7ـ ذـذجد ـ .8587
 .88د .شؼ٤د جقٔذ عِٔحٕ ـ جُطكٌ ْ٤ك ٢جُٔ٘حصػحش  ،ض٘ل٤ز جُخطس جالهطظحد٣س جُؼحٓس ـ دجس جُشش٤ذ ُِ٘شش ـ ذـذجد
ـ .8578
 .87د .طالـ جُذ ٖ٣جُ٘ح ٢ٛـ جُٞؾ٤ض كٓ ٢رحدب جُط٘ظ ْ٤جُوؼحتٝ ٢جُطوحػٝ ٢جُٔشجكؼحش ـ ؽ8ـ دجس جُٜٔذ ُِ٘شش
ٝجُطٞص٣غ ـ ػٔحٕ  ،جألسدٕ ـ .8571
 .81د .ػرذ جُكٔ٤ذ جألقذخ ـ جُطكٌ ْ٤ك ٢جُرالد جُؼشذ٤س ـ جٌُطحخ جأل ٍٝـ ؽ1ـ ٓ٘شٞسجش جُكِر ٢جُكوٞه٤س ـ
.7117
. .81د .ػرذ جُشقٖٔ جُؼالّ ـ ششـ هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش جُٔذٗ٤س ـ ؼ1ـ ٓطرؼس ُضٛشجءـ ذـذجد ـ .8551
. .89د .ػرذ جُؼض٣ض خِ َ٤ئذشج ْ٤ٛـ هٞجػذ ٝئؾشجءجش جُط٘ل٤ز جُؿرشٝ ١جُطكلع ك ٢هحٗ ٕٞجُٔشجكؼحش ـ دجس جُلٌش
جُؼشذ ٢ـ جُوحٛشز ـ .8571
 .89د .ػحٓش كطك ٢جُرطح٘٣س ـ دٝس جُوحػ ٢ك ٢جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ ٢ُٝـ دجس جُػوحكس ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ ـ ػٔحٕ ـ
. 7115
 .88د .ػِ ٢ق٤ذس ـ دسس جُكٌحّ ك ٢ششـ ٓؿِس جألقٌحّ ـ جُٔؿِذ جُشجذغ ـ جٌُطحخ جُغحدط ػششـ د ٕٝرًش ٌٓحٕ
ٝصٓحٕ جُطرغ .
 .87د .ػِ ٢شٔظ ٓ٤ش ؿ٘ ٢ـ جُطكٌ ْ٤ك٘ٓ ٢حصػحش جُٔششٝع جُؼحّ ـ جُوحٛشز ـ .8581
 .85د .ػِ ٢ؽحٛش أُر٤حض ٢ـ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُركش ١ـ دجس جُػوحكس ـ ػٔحٕ ـ .7119
 .71كحُف ػِ ٠جُظحُف ـ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس٘ٓ ٖٓ . ١شٞسجش ؿشكس ضؿحسز ٝط٘حػس ذـذجد ـ .8578
 .78د .كطكٝ ٢جُ ٢ـ جُٞع٤ؾ ك ٢هحٗ ٕٞجُوؼحء جُٔذٗ ٢ـ دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س ـ جُوحٛشز ـ .8578
. .77د .كٞصٓ ١كٔذ عحٓ ٢ـ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ ٢ُٝـ ؽ9ـ دجس جُػوحكس ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ ـ .7181
 . .71د .كإجد جُؼِٞجٗ ٢ـ ط٤ؾ جُطكٌ ْ٤ك ٢ع٘ذجٕ جُشكٖ ٓٝشحسؽحش ئ٣ؿحس جُغلٖ ـ ذـذجد ـ .8557
 .71دٓ .كغٖ شل٤ن ـ جُطكٌ ْ٤جُطؿحس ١جُذ ٢ُٝـ دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س ـ جُوحٛشز ـ .8558
 .79دٓ .كٔذ دجٝد جُضػر ٢ـ دػ ٟٞذطالٕ قٌْ جُطكٌ ْ٤ك ٢جُٔ٘حصػحش جُطؿحس٣س ُذ٤ُٝس ـ ؽ8ـ دجس جُػوحكس ُِ٘شش
ٝجُطٞص٣غ ـ ػٔحٕ  ،جألسدٕ ـ .7188
 .79دٔٓ .ذٝـ ػرذ جٌُش ْ٣ـ جُوحٗ ٕٞجُذ ٢ُٝجُخحص ٝكن جُوحٗ ٖ٤ٗٞجُؼشجهٝ ٢جُٔوحسٕ ـ ؽ8ـ ذـذجد ـ .8581
٤٘ٓ .78ش ػرذ جُٔؿ٤ذ ـ جألعظ جُؼحٓس ُِطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝجُذجخِ ٢ـ ٓ٘شأز جُٔؼحسف ك ٢جإلعٌ٘ذس٣س ـ .7118
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.77دٗ .ر َ٤ئعٔحػ َ٤ػٔش ـ ئؾشجءجش جُط٘ل٤ز ك ٢جُٔٞجد جُٔذٗ٤س ٝجُطؿحس٣س ـ ٓإعغس جُػوحكس جُؿحٓؼ٤س ـ جُوحٛشز ـ
.8571
 .75دٗ.ر َ٤ئعٔحػ َ٤ػٔش ـ أط ٍٞجُٔشجكؼحش جُٔذٗ٤س ٝجُطؿحس٣س ـ ؽ8ـ ٓ٘شحز جُٔؼحسف ذحإلعٌ٘ذس٣س ـ 8579ـ
ص.917
حاَُا  :انبحىث وانزصائم انجايؼُت
د.جدّ ٤ٛٝد جُ٘ذج ١ٝـ هٞجػذ ض٘ل٤ز جألقٌحّ جُٔذٗ٤س ذٔٞؾد جضلحه٤س جُش٣حع ـ ذكع ٓ٘شٞس كٓ ٢ؿِس جُوحٕٗٞ
.8
جُٔوحسٕ ـ ذـذجد ـ جُؼذد 89جُغ٘س87ـ .8579
قٔ٤ذ ٗٞ٣ظ ـ ششؽ جُطكٌٓٝ ْ٤ذ ٟسهحذس جُٔكٌٔس ػِ ٠قٌْ جُٔكٌٔ ٖ٤ك ٢جُطشش٣غ جُؼشجهٝ ٢جُٔوحسٕ ـ
.7
ذكع ٓ٘شٞس كٓ ٢ؿِس جُوؼحء ـ جُؼذد جُػحٗ ٢ـ جُغ٘س.71
سجؿد ٝؾذ ١ـ جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِؼَٔ جُوؼحت ٢ـ أؽشٝقس دًطٞسجٓ ٙوذٓس ئُ٤ًِ ٠س جُوحٗ ٕٞـ ؾحٓؼس ػٖ٤
.1
جُشٔظ ـ ٓظش .
د .ػض جُذ ٖ٣ػرذ هللا ـ ض٘حصع جُوٞجٗ ٖ٤كٓ ٢غحتَ جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝك ٢جُوحٗ ٕٞجُذ ٢ُٝجُخحص ـ ذكع ٓ٘شٞس
.1
ك ٢جُٔؿِس جُوؼحت٤س جُؼشذ٤س ـ جُؼذد جأل ٍٝـ جُغ٘س جأل ٠ُٝـ ٗ٤غحٕ .8571
ػِ ٢قٔ٤ذ ػرذ جُشػح ـ ض٘ل٤ز أقٌحّ جُ٤ٜثحش جألؾ٘ر٤س ـ سعحُس ٓحؾغط٤ش ٓوذٓس ئُ٤ًِ ٠س جُوحٗ ٕٞؾحٓؼس
.9
ذـذجد ـ .8575
د .كٞصٓ ١كٔذ عحٓ ٢ـ جالضلحه٤حش جُؼشذ٤س ك ٢جُطكٌ ْ٤جُذ ٢ُٝكٓ ٢ؿحٍ جُوحٗ ٕٞجُخحص ـ ذكع ٓ٘شٞس ك٢
.9
ٓؿِس جُؼِ ّٞجُوحٗ٤ٗٞس ـ جُٔؿِذ جُغحذغ ـ جُؼذد جألٝ ٍٝجُػحٗ ٢ـ .8577
دٓ .كٔٞد ٓخطحس ذش٣ش ١ـ جألغش جُٔحٗغ الضلحم جُطكٌ ْ٤ـ ذكع ٓوذّ ئُٓ ٠ؿِس جُطكٌٝ ْ٤جُوحٗ ٕٞجُظحدسز
.8
ػٖ ٓشًض جُذًطٞس ػحدٍ خ٤ش ُِوحٗٝ ٕٞجُطكٌ ْ٤ـ جُٔؿِذ جُػحُع ـ .8558
ٛذٓ ٟكٔذ ػرذ جُشقٖٔ ـ دٝس جُٔكٌْ ك ٢خظٓٞس جُطكٌٝ ْ٤قذٝد عِطحض ٚـ أؽشٝقس دًطٞسجٓ ٙوذٓ ٚئُ٠
.7
ًِ٤س جُكوٞم ؾحٓؼس جُوحٛشز ـ .8558
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