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أضببببات ضبببقٕو العقٕاببباخ ت القبببسازاخ 

ٔاألطكببببببباً الكىسلٗبببببببٛ ت القبببببببإٌُ  

 العساق٘

  َ أ.ً.د. ضبىبببد عمبببًٕ   حببببر وقبببدً وببب

لمٗبببببببببٛ  -/ساوعبببببببببٛ ا بببببببببداد ضبىد

 القإٌُ

/ د.عببببببباع اببببببصٚ عببببببباع لببببببا ي   

 اهلٗأٚ العاوٛ لمكىازك

 املقدوٛ

ابببببر املػبببببسا الكىسلببببب٘ ا سبببببساٞاخ امل مبببببٕت        

ارباذِبببببببببا عٍبببببببببد  بببببببببب  وبببببببببسثك  ازببببببببببساٟي   

الكىسلٗبببببببببببٛ ٔلٗلٗبببببببببببٛ أقاوبببببببببببٛ البببببببببببدعٕٝ    

الكىسلٗبببببببٛ حبقّبببببببيق ٔطبببببببدد  بببببببدٔز القبببببببساز  

الكىسلببببببببب٘ وبببببببببَ قببببببببببن وبببببببببٕ ل٘ الكىبببببببببازك 

املخجصبببر ٔ بببدٔز اسبكبببي الكىسلببب٘ وبببَ قببببن      

احملكىبببببببٛ الكىسلببببببببٛ املخجصبببببببٛق ٔذلبببببببس وبببببببا  

   َ عقٕاببببببباخ   ٖجضبببببببىٍْ اسبكبببببببي الكىسلببببببب٘ وببببببب

سٍاٟٗبببببببٛ ٔلىسلٗبببببببٛ ٔوبببببببا ٖجضبببببببىٍْ القبببببببساز  

الكىسلببب٘ وبببَ  ساوببباخ لىسلٗبببٛ ٔوصبببادزاخ     

 لصاحل ا دازٚ الكىسلٗٛ .

ممببببا الغبببب  لٗببببْ أُ الٕ بببب  ال بٗعبببب٘ الٌقضبببباٞ     

الببببدعٕٝ الكىسلٗببببٛ ِببببٕ اصببببدٔز طكببببي أٔ قببببساز   

 ٌّاٟ٘ لّٗا اا داٌٛ أٔ الرباٞٚ.

أوببببببببا االٍطبببببببببٛ الٌقضبببببببباٞ عقٕابببببببباخ القببببببببسازاخ  

سلٗبببببببٛق لاأل بببببببن أُ ال سٖببببببب    ٔاألطكببببببباً الكى

ال بٗعبببب٘ الٌقضبببباّٟا ِببببٕ ثٍلٗببببرِا االلعببببنق ألُ     

ِبببببرا ِبببببٕ األضبببببمٕت األوذبببببن البببببرٙ ثجظقببببب  لٗبببببْ 

 أ سا ّاق حبٗر ال ٖبقٜ هلا اعد ذل  ضبن.

لكبببَ ٍِالببب  أضببببااا أببببسٝ ثطبببق  اّبببا العقٕاببباخ    

عمببببٜ الببببس ي وببببَ عببببدً ثٍلٗببببرِاق ٔوببببَ األضبببببات   

العاوببببٛ الببببه ثطببببق  اّببببا العقٕابببباخ الكىسلٗببببٛ   

ِببب٘ الجقادً))وضببب٘ املبببدٚ(( البببرٙ ٖببببدأ وبببَ ٖبببًٕ       

 بببدٔز القبببساز ٔاسبكبببي الكىسلببب٘ ٔعبببدً ثٍلٗبببر     

العقٕاببٛ لٗمببٛ ثمبب  املببدٚ احملببددٚ قإٌٌببا لطببسٖاُ        

 بببدٔز العلبببٕ ))العلبببٕ العببباً أٔ  الجقبببادً قٔلبببرل  

العلبببببببببٕ اشببببببببببا (( اطببببببببببة ٔسبببببببببٕد  بببببببببسٔ   

ٔوصببببمظٛ   ببببدازٓ ضببببٕاٞ لاٌببببح اقجصببببادٖٛ أٔ    

ضٗاضببببببٗٛ أٔ اسجىاعٗببببببٛ أٔ تٌطبببببباٌٗٛ  ببببببا ٖجلبببببب   

ٔالطٗاضببببببٛ ازبٍاٟٗببببببٛ الببببببه ذبببببببددِا الطببببببم ٛ    

املخجصبببببٛ ابببببرل ق ٔأٖضبببببا طالبببببٛ ٔلببببباٚ احملكبببببًٕ     

عمٗببببببْق تال أُ القببببببسازاخ ٔا طكبببببباً  الكىسلٗببببببٛ    

قٕاببببببببباخ ))ال ساوببببببببباخ الكىسلٗبببببببببٛ ثجضبببببببببىَ ع

ٔاملصببببببببادزاخ(( ذاخ لبببببببباا  الجعببببببببٕٖ  املببببببببدٌ٘    

 دازٚ الكىبببازك ٔالبببه ذببببد وبببَ ٌ بببا  األضببببات      

املببببببرلٕزٚ. عمٗببببببْ ضببببببٍبظر ضببببببقٕو العقٕابببببباخ   

الكىسلٗبببببٛ وبببببَ ببببببهه دهدبببببٛ وباطبببببر ِٔببببب٘:   

: ضببببببقٕو العقٕابببببباخ الكىسلٗببببببٛ  املبظببببببر األٔه

 االجقادً.

ٛ : ضبببببقٕو العقٕاببببباخ الكىسلٗببببباملبظبببببر الذببببباٌ٘

 االعلٕ العاً ٔاالعلٕ اشبا .

: ضببببقٕو العقٕابببباخ الكىسلٗببببٛ   املبظببببر الذالببببر 

 إلاٚ احملكًٕ عمْٗ.

 املبظر األٔه

 ضقٕو العقٕااخ الكىسلٗٛ االجقادً

الجقادً ٖعين وسٔز شوَ لٕٖن عمٜ ثسك اسبب          

اببه وبباٌ  

(1)

ق ٔاعبببازٚ أبببسٝق أُ الجقببادً ِببٕ وببسٔز     

دُٔ أُ ٖجخبر ت   لرتٚ وَ الصوَق حيبددِا القبإٌُق  

أدٍاّٟا أسساٞ وا وبَ اسبن أقاوبٛ البدعٕٝ ازبصاٟٗبٛق      

أٔ ثٍلٗبببر العقٕابببٛ احملكبببًٕ اّببباق ممبببا ٍٖب ببب٘ عمٗبببْ   

اٌقضبباّٟا وبب  اقبباٞ طكببي ا داٌببٛ قاٟىببا 

(2)

ق ٔوببَ ٍِببا 

ثطق  ازبسميٛ ٔالعقٕاٛ االجقادًق عمٜ اعجبازِىا 

وَ قبٗن)الدَٖ( ت ذوٛ اجملسً ٖطق  االرتاب٘ ت 

عٕٝ ازبٍاٟٗبببببٛ أٔ ت ثٍلٗبببببر العقٕابببببٛ أقاوبببببٛ البببببد

لمىظكًٕ اّا لبرتٚ وبَ البصوَ ثجٍاضبة وب  سطباوٛ       

لن سسميٛ أٔ لن عقٕاٛ

(3)

. 

لالجقبببادً أضاضبببْ الٍطبببٗاُق ٔملبببا لاٌبببح ازبسميبببٛ      

أقببببببست تي الٍطببببببٗاُ وببببببَ اسبكببببببي لّٗببببببا لببببببرل    

لاٌببببح وببببدٚ ضببببقٕو الببببدعٕٝ اقصببببس وببببَ وببببدٚ    

ضبببببقٕو العقٕابببببٛق ٔاملبببببدٚ البببببه حيبببببددِا املػبببببسا  

العقٕابببٛ ربجمبببال ابببابجه  وبببا تذا لببباُ   لطبببقٕو

اسبكبببببي اّبببببا قبببببد  بببببدز ت سٍاٖبببببٛ أٔ سٍظبببببٛ أٔ     

طباللٛ

(4)

. 

ٔقٕاعببببببد ثقببببببادً ثٍلٗببببببر العقٕاببببببٛ ثطببببببسٙ عمببببببٜ 

لالبببٛ العقٕاببباخ القاامبببٛ لمجٍلٗبببر عمبببٜ غبببخ       
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احملكبببببًٕ عمٗبببببْ أٔ والبببببْق ِٔببببب٘ عقٕابببببٛ ا عبببببداً   

ٔالعقٕابببببباخ الطببببببالبٛ لمظسٖببببببٛ ٔال ساوببببببٛق أوببببببا    

ٍلببببرٚ وببببَ ٌلطببببّا لببببه    العقٕابببباخ الببببه ثعجببببرب و  

ثطبببق   ضببب٘ املبببدٚ ألٌّبببا ثمظببب  احملكبببًٕ عمٗبببْ     

 شببببببسد الجطببببببات اسبكببببببي الدزسببببببٛ الق عٗببببببٛ   

ا بببا طاسبببٛ تي أسبببساٞ ثٍلٗبببرق لىبببا ِبببٕ الػبببأُ       

ت عقٕاببببببببٛ اسبسوبببببببباُ وببببببببَ اعبببببببب  اسبقببببببببٕ    

ٔاملصاٖا

(5)

. 

أوببببا االٍطبببببٛ لمىصببببادزٚ لّبببب٘ أسببببساٞ ّٖببببد  تي  

متمٗبببببببب  الطببببببببم ٛ العاوببببببببٛ أغببببببببٗاٞ ذاخ  ببببببببمٛ  

وببببا قّببببساب عببببَ  بببباطبّا ٔا ببببا وقااببببنق   جبسميببببٛ

ِٔبببببب٘ عقٕاببببببٛ ثكىٗمٗببببببٛ ت ازبٍاٖبببببباخ ٔازبببببببٍ    

ٔحيكبببي اّبببا ثبعبببا لعقٕابببٛ أ بببمٗٛ ِٔببب٘ سٕاشٖبببٛ       

أٔ ٔسٕاٗببببٛ 

(6)

ق ٔثٍصببببة عمببببٜ األغببببٗاٞ املضبببببٕلٛ  

الببببه ذبصببببمح وببببَ ازبسميببببٛ أٔ الببببه اضببببجعىمح   

ت ازثكبببببببات ازبسميبببببببٛ أٔ البببببببه لاٌبببببببح وعبببببببدٚ   

لببب  حبقبببٕ   لهضبببجعىاه لّٗببباق عمبببٜ أُ ال  بببن ذ  

ال بببببببا ططبببببببَ الٍٗبببببببٛ

(7)

ق لاملصبببببببادزٚ ال ثطبببببببق  

 ضببب٘ املبببدٚ ألٌّبببا ثعجبببرب وٍلبببرٚ  شبببسد  بببدٔز   

اسبكبببببيق أوبببببا املصبببببادزٚ البببببه   ثٍلبببببر لٍٗ بببببب      

عمّٗبببببا ٌ ببببباً الجقبببببادًق لىبببببا ال ٖطبببببسٙ ٌ ببببباً       

    ٛ الجقببببببادً عمببببببٜ وساقبببببببٛ الػببببببسل

(8)

ق ألُ ِبببببببرٓ 

العقٕاببببٛ ثٍقضبببب٘ ااٌقضبببباٞ املببببدٚ احملببببددٚ هلببببا ت   

ٌلبببرخ أً   ثٍلبببرق ذلببب  ألٌّبببا ثببببدأ    اسبكبببي ضبببٕاٞ  

وبببببَ الٗبببببًٕ احملبببببدد ت اسبكبببببي ٔال ميبببببد الجبببببازٖ    

املقسز الٌقضاِٞا ألٙ ضبة

(9)

. 

ٔقبببد طس بببح  البٗبببٛ الجػبببسٖعاخ ازبٍاٟٗبببٛ البببه    

ثأبببببببر اٍ بببببباً الجقببببببادً لطببببببقٕو العقٕاببببببٛ وبببببب  

 الجألٗد عمٜ ضقٕو لالٛ العقٕااخ.

تال تُ املػبببببببببسا ازبٍببببببببباٟ٘ العساقببببببببب٘ ت قبببببببببإٌُ   

  ٖأبببببر اطببببقٕو   1969لطببببٍٛ  111خ زقببببيالعقٕاببببا

العقٕابببببٛ  ضببببب٘ املبببببدٚ عٍبببببد وعازبجبببببْ ألضببببببات  

اٌقضبببباٞ ازبببببساٟي ٔالعقٕابببباخق ت طببببر تُ قببببإٌُ   

قبببببد أببببببر  1983لطبببببٍٛ  76زعاٖبببببٛ األطبببببداز زقبببببي 

 ببببببببدأ اٌقضببببببباٞ الجبببببببداا ت لالبببببببٛ ازببببببببساٟي   

 ضببب٘ املبببدٚ  ٕسبببة أطكببباً اللقبببسٚ الذاٌٗبببٛ وبببَ   

 ( وٍْ.70املادٚ)

سا الكىسلببب٘ العساقببب٘ قبببد أببببر  ببببدأ   تال أُ املػببب

ضببببقٕو العقٕاببببٛ  ضبببب٘ املببببدٚ  ٕسببببة أطكبببباً      

وبببَ قبببإٌُ  253اللقسثر)دالذبببا ٔزااعبببا( وبببَ املبببادٚ  

 الٍالر. 1984لطٍٛ  23الكىازك زقي 

عمٗبببْ ضبببٗجي حببببر املٕ بببٕا وبببَ ببببهه دهدبببٛ          

 و الة ِ٘.

 : ودٚ الجقادً ٔضسٖاٌّا.امل مة األٔه     

 : عٕازض الجقادً.٘امل مة الذاٌ     

 : آداز الجقادً.امل مة الذالر     

 امل مة األٔه

 ودٚ الجقادً ٔضسٖاٌّا

أُ إقببببببٕا ازبسميببببببٛ ٍٖػببببببأ طبببببب  لمدٔلببببببٛ ت        

ذبسٖببببب  البببببدعٕٝ ازبصاٟٗبببببٛ ٔوعاقببببببٛ ازبببببباٌ٘ق   

ِببببببرا اسببببببب  ٖجألببببببد اصببببببدٔز طكببببببي ٌّبببببباٟ٘ ت  

وٕ بببٕا البببدعٕٝق أوبببا قببببن  بببدٔز اسبكبببي البببباخ     

لبببببأُ طببببب  الدٔلبببببٛ ت العقبببببات ِبببببٕ طببببب  وجٍببببباشا  

عمٗبببْق ٔهلبببرا الطببببة متجببباش وبببدٚ ثقبببادً العقٕاببببٛ       

ا ألبببٕه وبببَ وبببدٚ  ت الجػبببسٖعاخ ازبصاٟٗبببٛ لٌّٕببب 

ثقبببادً البببدعٕٝ ازبصاٟٗبببٛق عمبببٜ تُ اببببجه  ِبببرٓ     

املبببببدٚ ابببببر العقٕابببببٛ ٔالبببببدعٕٝ ال ٖ بببببا غببببب٠ٗا ت  

أضبببببببباع الجقببببببببادًق ِٔببببببببٕ ذبقٗبببببببب  االضببببببببجقساز   

القإٌٌ٘

(10)

. 

ٖٔبببربز الببببع  ت قصبببس وبببدٚ ثقبببادً البببدعٕٝ عبببَ  

وبببببدٚ ثقبببببادً العقٕابببببٛق أُ الجقبببببادً وببببببين عمبببببٜ      

ازبسميبببٛ ٌطبببٗاُ اجملجىببب  لمشسميبببٛق ٔأُ ٌطبببٗاُ    

أضسا وَ ٌطٗاُ اسبكي

(11)

. 

ٖٔهطبببببا تُ الجػبببببسٖعاخ ازبصاٟٗبببببٛ البببببه ثأببببببر  

 بببببببدأ ثقببببببادً العقٕاببببببٛ لالجػببببببسٖ  ازبٍبببببباٟ٘    

املصببببسٙ ٔالطبببببٕزٙ ٔاألزدٌبببب٘ق قبببببد سعمببببح وبببببدٚ    

الجقببببببببادً لطببببببببقٕو العقٕاببببببببٛ وسثب ببببببببٛ اٍببببببببٕا  

ازبسميببببٛ )سٍاٟٗببببٛ أً سٍظببببٛ أً طباللببببٛ( عمببببٜ    

ٚ تُ ِببببرٓ الجػببببسٖعاخ   ثجلبببب  عمببببٜ وببببدٚ ٔاطببببد 

 لطقٕو العقٕاٛ  ض٘ املدٚ.

لاملػببببببسا املصببببببسٙ قببببببسز وببببببدٚ ضببببببقٕو عقٕاببببببٛ  

ا عببببداً اببببذهدر عاوببببا ٔذبدٖببببد وببببدٚ عػببببسَٖ      

   ٛ عاوببببا لطببببقٕو عقٕاببببٛ ازبٍاٖبببب

(12)

ق اٍٗىببببا ذِببببة  

لبببن وبببَ املػبببسا الطبببٕزٙ ٔاألزدٌببب٘ تي ذبدٖبببد      
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وبببببدٚ شبببببظ ٔعػبببببسُٔ عاوبببببا لطبببببقٕو عقٕابببببٛ   

ا عداً ٔالطشَ املؤاد

(13)

. 

ٍظببببببٛ لقببببببسز املػببببببسا  أوببببببا ضببببببقٕو عقٕاببببببٛ ازب 

املصببببسٙ لطببببقٕلّا خبىببببظ ضببببٍٕاخ   

(14)

ق ت طببببر 

لببببن وببببَ املػببببسا الطببببٕزٙ ٔاألزدٌبببب٘ قببببد طببببددا     

وبببببدٚ ضبببببقٕو عقٕابببببٛ ازبٍظبببببٛ اضبببببعال املببببببدٚ      

احملكبببًٕ اّببببا عمببببٜ أُ ال ثصٖببببد عببببَ عػببببس ضببببٍٕاخ  

ٔال ثقببببن عببببَ شببببظ ضببببٍٕاخ

(15)

ق تال تُ لببببن وببببَ 

املػببببسا املصببببسٙ ٔالطببببٕزٙ ٔاألزدٌبببب٘ قببببد قببببسزٔا    

ٛ املخاللٛ  ض٘ ضٍجرودٚ ضقٕو عقٕا

(16)

    . 

أوببببا االٍطبببببٛ ملٕقببببال املػببببسا العساقبببب٘ وببببَ وببببدد      

ثقببببببادً العقٕاببببببٛق لقببببببد ٌبببببب  ت قببببببإٌُ زعاٖببببببٛ 

األطببببببداز عمببببببٜ ضببببببقٕو الجببببببداا ت ازبٍاٖبببببباخ   

 ضبب٘ شببظ عػببس ضبببٍٛ ٔ ضبب٘ دببهز ضبببٍٕاخ      

عمبببٜ اٌجّببباٞ وبببدٚ الجبببداا احملكبببًٕ ابببْ ت اسبببباالخ   

األبسٝ

(17)

. 

لعساقببب٘ لقبببد طبببدد وبببدٚ    أوبببا املػبببسا الكىسلببب٘ ا  

ضبببقٕو ثٍلٗبببر األطكببباً اشبا بببٛ االجّسٖبببة أٔ وبببا  

ٖعجبببببببرب ت طكىبببببببْ عػبببببببس ضبببببببٍٕاخ وبببببببَ ثبببببببازٖ  

الجطبببببببااّا دزسبببببببٛ البجببببببباخق ٔشبببببببظ ضبببببببٍٕاخ    

لجظصببببببٗن ال ساوبببببباخ ٔاملصببببببادزاخ امللسٔ ببببببٛ ت 

ازببببساٟي األببببسٝ ااجبببداٞ وبببَ ثبببازٖ   بببدٔز قبببساز    

الج سٖي أٔ املصادزٚ

(18)

. 

   ٘ الطبببٕزٙ ثقبببادً   ت طبببر طبببدد املػبببسا الكىسلببب

( شبببببظ عػبببببس 15) طقبببببٕ  تدازٚ الكىبببببازك  بببببدٚ

ضبببببببٍٛ وبببببببَ اسبببببببن ثٍلٗبببببببر األطكببببببباً اشبا بببببببٛ     

 خاللببباخ الجّسٖبببة أٔ وبببا ِبببٕ وعجبببرب لبببرل  أٔ    

ذبصببببببٗن ال ساوبببببباخ ٔاملصببببببادزاخ امللسٔ ببببببٛ ت    

املخاللببببببباخ الكىسلٗبببببببٛ األببببببببسٝ ااجبببببببداٞ وبببببببَ   

 دٔز قساز الج سٖي

(19)

. 

  ٔذلبببس املػبببسا الكىسلببب٘ األزدٌببب٘ اأٌبببْ ثطبببق     

العقٕابببٛ احملكبببًٕ اّبببا  ٕسبببة ِبببرا القبببإٌُ تذا     

ثٍلبببر  ضببب٘ شبببظ ضبببٍٕاخ ت اسبكبببي الٕسببباِ٘    

وبببببَ ثبببببازٖ   بببببدٔزٓ ٔت اسبكبببببي ال ٗببببباا٘ وبببببَ      

ثازٖ  ثبمٗغ احملكًٕ عمْٗ

(20)

. 

ٔالطببببؤاه الببببرٙ ٖذبببباز ٍِببببا ِببببٕ ِببببن قصببببد املػببببسا  

الكىسلببببببب٘ العساقببببببب٘ أُ ٖبببببببجي اطجطبببببببات وبببببببدٚ   

ا بببببببٛ الجقبببببببادً املطبببببببق  لجٍلٗبببببببر األطكببببببباً اشب 

االجّسٖببببة وببببَ ثببببازٖ  الجطببببات القببببساز الدزسببببٛ 

الق عٗبببٛ ))اػبببكن و مببب (( أٙ ا ببب  الٍ بببس عبببَ   

اربببباذ ا سبببساٞاخ الجٍلٗرٖبببٛ اػبببأُ األطكببباً وبببَ       

عدوبببببْق أً ذبجطبببببة وبببببدٚ الجقبببببادً املطبببببق  وبببببَ  

آببببس تسبببساٞ ثٍلٗبببرٙ اربرثبببْ ا دازٚ الكىسلٗبببٛق    

ٔلبببببرل  االضجلطببببباز ٌلطبببببْ االٍطببببببٛ لقبببببسازاخ  

 اخ؟.ال ساواخ ٔاملصادز

ٔا سااببببٛ عببببَ ذلبببب  ٖج مببببة ثببببدبن وببببَ املػببببسا   

الكىسلبببب٘ العساقبببب٘ ت ِببببرا الببببٍ  ٖٔضبببب  طببببدا  

هلبببرا الجطببباله اػبببكن طببباشً ٔق عببب٘ق ٌٔأوبببن وٍبببْ   

أُ ٖقضبببب٘ ااطجطببببات وببببدٚ الجقببببادً املطببببق  اعببببد 

الجطببببات القببببسازاخ ٔاألطكبببباً الدزسببببٛ الق عٗببببٛ 

ٔ  ٖباغببببببببببس ت ثٍلٗببببببببببرِا وببببببببببَ قبببببببببببن ا دازٚ    

حملبببببددٚ لبببببْ قإٌٌٗببببباق  الكىسلٗبببببٛق ببببببهه املبببببدٚ ا 

وطببببجٍدَٖ اببببرل  عمببببٜ وببببا سبببباٞ اقببببإٌُ الجٍلٗببببر 

)تذا ثبببببسك اسبكبببببي أٔ احملبببببسز  طٗبببببر أٔ ببببب  اأٌبببببْ

املببببٕدا لمجٍلٗببببر ٔ  ٖساسبببب   بببباطبْ اػببببأٌْ ضببببب   

ضبببببببٍٕاخق اعجببببببببازا وبببببببَ ثبببببببازٖ  آببببببببس وعاومبببببببٛق  

لجطق  قٕثْ الجٍلٗرٖٛ(

(21)

. 

 :ٛادٞ ضسٖاُ ودٚ ثقادً العقٕا 

ثبببببدأ وببببدٚ ضببببقٕو ثٍلٗببببر العقٕاببببٛ وببببَ ٔقببببح       

الجطببببببات اسبكببببببي الدزسببببببٛ الق عٗببببببٛ أٙ اعببببببد   

اضبببببببجٍلاد لبببببببس  ال عبببببببَ القإٌٌٗبببببببٛ أٔ البببببببٕاخ  

وٕاعٗبببببد ال عبببببَق ٔأُ اسبكبببببي املكجطبببببة الدزسبببببٛ   

الق عٗبببببٛ ِبببببٕ ضبببببٍد اربببببباذ تسبببببساٞاخ الجٍلٗبببببرق      

ٖٔبببببجعر أُ ثجخبببببر تسبببببساٞاخ الجٍلٗبببببر ابببببدٞ وبببببَ    

ذِبببا ٖبببؤدٙ تي ثبببازٖ   بببدٔزٓق لبببرا لبببأُ عبببدً اربا

اطجطات ودٚ الجقادً ت ِرا الجازٖ 

(22)

. 

ٔال ٖبببدبن ت ططبببات املبببدٚ الٗبببًٕ األٔه البببرٙ لٗبببْ  

 ببببدز اسبكببببي الٍّبببباٟ٘ق ألٌببببْ ٖػببببرتو أُ ثكببببُٕ      

األٖببباً لاومبببٛ عٍبببد ططبببااّاق ٔلكبببَ الٗبببًٕ األببببا  

ٖببببببدبن ت اسبطببببببات لٗشببببببة أُ ٍٖقضبببببب٘ طجببببببٜ  

ٖجظق  الجقادً

(23)

. 

ٞ  وبببَ  تال تُ املػبببسا ازبٍببباٟ٘ املصبببس  ٙ قبببسز اضبببجذٍا

قاعببببببدٚ اطجطببببببات املببببببدٚ وببببببَ ثببببببازٖ  الجطببببببات   

اسبكببببببي الدزسببببببٛ الق عٗببببببٛق األطكبببببباً الصببببببادزٚ  

 ٗااٗببببببا ت ازبٍاٖبببببباخ وببببببَ ضبببببببالي ازبٍاٖبببببباخ    

ٔقببسز ابببدٞ املبببدٚ وبببَ ٖببًٕ  بببدٔز اسبكبببي  

(24)

ق اٍٗىبببا 

اببببببر املػببببببسا ازبٍبببببباٟ٘ الطببببببٕزٙ اببببببأُ  ببببببسٙ     

الجقبببادً وبببَ ثبببازٖ  اسبكبببي تذا  بببدز  ٗااٗبببا ٔوبببَ    
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  احملكبببًٕ عمٗبببْ وبببَ الجٍلٗبببر تذا لببباُ  ٖبببًٕ متمببب

اسبكي ٔساِٗا

(25)

. 

أوببببا االٍطبببببٛ لمىػببببسا الكىسلبببب٘ العساقبببب٘ لقببببد  

ٌببببب  عمبببببٜ اطجطبببببات وبببببدٚ ضبببببقٕو العقٕابببببٛ ت  

سبببببساٟي الجّسٖبببببة أٔ وبببببا ٖعجبببببرب ت طكىبببببْ وبببببَ      

ثبببببازٖ  الجطبببببات األطكببببباً دزسبببببٛ البجببببباخق أوبببببا     

لطبببببببببقٕو ذبصببببببببببٗن ال ساوبببببببببباخ ٔاملصببببببببببادزاخ  

سٝ ثبببببدأ وببببَ ثببببازٖ  امللسٔ ببببٛ ت ازبببببساٟي األببببب

 دٔز قساز الج سٖي أٔ املصادزٚ

(26)

. 

أوبببا املػبببسا الكىسلببب٘ أألزدٌببب٘ لقبببد ٌببب  عمبببٜ       

اطجطبببببببات وبببببببدٚ ضبببببببقٕو العقٕابببببببٛ ت اسبكبببببببي     

الٕسببباِ٘ وبببَ ثبببازٖ   بببدٔزٓ ٔت اسبكبببي ال ٗببباا٘  

وَ ثازٖ  ثبمٗغ احملكًٕ عمْٗ

(27)

. 

ٔقبببد ابببر القبببإٌُ املبببدٌ٘ العساقببب٘ ابببأُ ذبجطبببة       

ً ال االطببببببباعاخ ٔططبببببببة  وبببببببدٚ الجقبببببببادً ااألٖبببببببا 

الجقٕٖي املٗهدٙ

(28)

. 

ٔأِببببي وببببا ميجبببباش اببببْ الجقببببادً املطببببق  لمعقٕاببببٛ       

اػببكن عبباً اأٌببْ ثبببدأ ودثببْ اصببدٔز قببساز أٔ طكببي       

ابببببببببببباخ اا داٌببببببببببببٛ ت الببببببببببببدعٕٝ ازبصاٟٗببببببببببببٛ أٔ 

الكىسلٗبببٛ

(29)

ق ٔأُ ودثبببْ ثكبببُٕ ألبببٕه وبببَ وبببدٚ    

ثقببببادً البببببه ثٍقضببببب٘ اّببببا البببببدعٕٝ ازبصاٟٗبببببٛ أٔ   

ٕٝ قبببببن  ببببدٔز اسبكببببي  الكىسلٗببببٛ لكببببُٕ الببببدع 

الببببباخ لّٗببببا ال ثببببصاه ذبىببببن ت لٗاثّببببا أوكاٌٗببببٛ     

ابببببساٞٚ املبببببجّيق ٔأُ ٌطبببببٗاٌّا ٖكبببببُٕ اقصبببببس وببببببَ      

اسبكببببي البببببباخ ت ا داٌببببٛ البببببرٙ ٖبقببببٜ زاضببببب  ت    

األذِببببببباُ لٗظجببببببباض تي وبببببببدٚ ألبببببببٕه لمٍطبببببببٗاُق 

ٔتلطببباجمل اجملببباه لمطبببم اخ املطبببؤٔلٛ لمبظبببر عبببَ      

احملكببببببًٕ عمٗببببببْ اهلببببببازت ا ٗببببببٛ ثٍلٗببببببر العقٕاببببببٛ 

عمٗبببْ

(30)

ق ِٔبببرا وبببا ٌأومبببْ وبببَ املػبببسا الكىسلببب٘      

العساقببب٘ أُ  عبببن وبببدٚ الجقبببادً املطبببق  لجٍلٗبببر    

األطكبببببباً اشبا ببببببٛ االجّسٖببببببة أٔ وببببببا ٖعجببببببرب ت   

طكىبببْ ألبببٕه وبببَ وبببدٚ ثقبببادً املطبببق  لمبببدعٕٝ       

الكىسلٗببببٛ ت سببببساٟي الجّسٖببببة أٔ وببببا ٖعجببببرب ت   

طكىّببا ٔعببدً وطببأاثّا  بببدٚ ٔاطببدٚ ِٔبب٘ عػبببس      

وذمىببببا طببببدد وببببدٚ الجقببببادً    ضببببٍٕاخ لكببببن وٍّىبببباق 

املطبببببببببق  لمبببببببببدعٕٝ الكىسلٗبببببببببٛ ت ازببببببببببساٟي 

األبببببسٝ اببببذهز ضببببٍٕاخق ٔوببببدٚ شببببظ ضببببٍٕاخ      

لجظصببببببٗن ال ساوبببببباخ ٔاملصببببببادزاخ امللسٔ ببببببٛ ت 

ِببببببببرٓ ازبببببببببساٟي  ٕسببببببببة قببببببببساز الج ببببببببسٖي أٔ     

املصادزٚ

(31)

. 

لىببببا تُ الجىطبببب  اجقببببادً العقٕاببببٛ احملكببببًٕ اّببببا  

لعببببْ ٖكببببُٕ اصببببٕزٚ أغببببكاه ت ثٍلٗببببر العقٕاببببٛ ٖس

احملكبببببًٕ عمٗبببببْ تي احملكىبببببٛ البببببه  بببببدز وٍّبببببا     

اسبكبببببببي

(32)

ق ٔآدبببببببسٓ ٖكبببببببُٕ غخصببببببب٘ ألُ طببببببب    

الدٔلببببٛ ت تٖقبببباا العقببببات ٖجعمبببب  ابببباحملكًٕ عمٗببببْ  

االراخ دُٔ  آ

(33)

. 

 امل مة الذاٌ٘

 عٕازض الجقادً

قببببد ٖعببببرتض ضبببببا ثقببببادً العقٕاببببٛ تسبببببساٞاخ          

قالعبببٛ لبببْ ثبببؤدٙ تي عبببدً اطجطبببات وبببدٚ الجقبببادً  

قعبببح قببببن ا سبببساٞ القبببال  لجقبببادً ثٍلٗبببر    البببه ٔ

العقٕابببٛق لىبببا قبببد ٖعبببرتض ضبببا ثٍلٗبببر العقٕابببٛ 

وبببباٌ  ٖببببؤدٙ تي تٖقببببا  ثقببببادً العقٕاببببٛق لٗببببؤدٙ  

تي عبببببدً اطجطبببببات وبببببدٚ الجقبببببادً ببببببهه لبببببرتٚ     

 ا ٖقا .

عمٗبببْ ضبببٗجي حببببر املٕ بببٕا وبببَ ببببهه لبببسعرق       

ٖجٍبببببأه األٔه اٌق ببببباا الجقبببببادًق ٔالذببببباٌ٘ تٖقبببببا  

 الجقادً.

 لسا األٔهال

 اٌق اا الجقادً

ٖقصببببد ااالٌق بببباا ضببببقٕو املببببدٚ الببببه وضببببح         

وَ ودٚ الجقادً ل سٔٞ ضبة وعر

(34)

. 

أُ اٌقضبببباٞ ثٍلٗببببر العقٕاببببٛ  ضبببب٘ املببببدٚ وعٍببببآ    

ضبببببقٕلّا اطببببببة عبببببدً ثٍلٗبببببرِا ت املبببببدٚ البببببه     

حيبببببددِا القبببببإٌُ ثبعبببببا زبطببببباوٛ ازبسميبببببٛق تال   

تٌبببببْ قبببببد ٖعبببببرتض ضبببببسٖاُ وبببببدٚ الجقبببببادً ضببببببة   

دٙ تي ضبببببٕ أدببببس املببببدٚ ممببببا ٖببببؤدٙ تي عببببدً   ٖببببؤ

اطجطببببات املببببدٚ الببببه اٌقضببببح قبببببن ثببببٕلس ضبببببة        

االٌق ببباا ممبببا ٖطبببجٕسة أُ متضببب٘ وبببدٚ سدٖبببدٚ    

لاومبببببٛ ٖببببببدأ ضبببببسٖاٌّا وبببببَ ثبببببازٖ  شٔاه ضببببببة  

االٌق اا

(35)

. 

ٔالجػببببسٖعاخ ازبصاٟٗببببٛ الببببه ثقببببس  بببببدأ ثقببببادً     

اٌقضببباٞ العقٕابببٛ  ضببب٘ املبببدٚ ثقبببسز اٌق ببباا وبببدٚ  

إسساٞاخ ٌصببببببح عمّٗبببببباق وببببببَ ِببببببرٓ    الجقببببببادً ابببببب 

ا سبببببببساٞاخ القالعبببببببٛ لمجقبببببببادً القبببببببب  عمبببببببٜ  

احملكببببًٕ عمٗببببْ اعقٕاببببٛ وقٗببببدٚ لمظسٖببببٛق ٔاكببببن     

تسببببساٞ وببببَ تسببببساٞاخ ثٍلٗببببر العقٕاببببٛق ٔاازثكببببات   
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احملكببببببًٕ عمٗببببببْ سسميببببببٛ وببببببَ ٌببببببٕا ازبسميببببببٛ       

احملكًٕ وَ أسمّا أٔ ممادمٛ هلا

(36)

. 

لبالٍطبببببببببٛ لعقٕاببببببببٛ ا عببببببببداً لأٌّببببببببا ثٍق بببببببب   

مبببٜ احملكبببًٕ عمٗبببْ تذ تُ القبببب  عىبببن   ابببالقب  ع

  ٙ ٖطبببجّد  ثٍلٗبببر العقٕابببٛ لّبببٕ عىبببن ثٍلٗبببر

(37)

ق 

ٔلبببببرل  العقٕاببببباخ املاٌعبببببٛ لمظسٖبببببٛ تذا لببببباُ    

وجصببببه اجٍلٗببببر اسبكببببي الصببببادز حببببب  احملكببببًٕ      

عمٗببببببْق ٔلببببببرل  الجلجببببببٗؼ ٔدبببببببٕه املٍببببببصه تذا  

طصمح ت وٕاسّٛ احملكًٕ عمْٗ

(38)

. 

ال  أوبببا اػبببأُ عقٕابببٛ ال ساوبببٛ لبببأُ وبببدٚ الطبببقٕو   

ثٍق ببببب  اإ بببببداز األوبببببس لمىظكبببببًٕ عمٗبببببْ ابببببدل   

ال ساوبببببٛق ٔتقبببببا ثٍق ببببب  اببببباسبشص عمبببببٜ أوبببببٕاه   

احملكببببًٕ عمٗببببْ أٔ اببببا لسآ البببببدٌ٘ أٔ عٍببببد دلبببب  

سببببببببصٞ وببببببببَ ال ساوببببببببٛ ))ثقطببببببببٗ  ال ساوببببببببٛ((ق  

لٍٗق ببببب  الجقبببببادً ٔثببببببدأ وبببببدٚ ثقبببببادً سدٖبببببدٚ       

االٍطبٛ لم ساوٛ املجبقٗٛ

(39)

. 

وبببَ ٌبببٕا  لىبببا تُ ازثكبببات احملكبببًٕ عمٗبببْ سسميبببٛ   

ازبسميبببٛ احملكبببًٕ عٍّبببا أٔ ممادمبببٛ هلبببا ٖبببؤدٙ تي   

ق بببب  الجقببببادً املطببببق  لمعقٕاببببٛ عببببَ ازبسميببببٛ     

احملكًٕ عٍّا

(40)

. 

ٖٔرتثبببة عمبببٜ اٌق ببباا وبببدٚ الجقبببادًق ضبببقٕو املبببدٚ  

البببه وضبببح قببببن قٗببباً ضببببة االٌق ببباا ٔاالجبببال٘      

ثبجبببدد وبببدٚ سدٖبببدٚ لاومبببٛ اعجببببازا وبببَ ثبببازٖ       

عبببددخ ا سبببساٞاخ  الٗبببًٕ الجبببال٘ لهٌق بببااق لبببأُ ث   

القالعبببٛ لمجقبببادً لبببأُ ضبببسٖاُ وبببدٚ الجقبببادً ثببببدأ   

وَ ثازٖ  آبس تسساٞ

(41)

. 

عمىبببببا ابببببأُ قبببببإٌُ الكىبببببازك العساقببببب٘   ٖبببببٍ    

عمببٜ ا سببساٞاخ ٔاسببباالخ الببه ٖببجي لّٗببا اٌق بباا       

الجقببببببادًق عمٗببببببْ ٌببببببدعٕ املػببببببسا الكىسلبببببب٘ تي     

وعازببببٛ ِبببرٓ املطبببألٛ ضبببٗىا ٔأُ املػبببسا ازبٍببباٟ٘    

ٖأببببببببر اٍ ببببببباً الجقبببببببادً ت قبببببببإٌُ العساقببببببب٘   

العقٕابببباخ ٔقببببإٌُ أ ببببٕه احملالىبببباخ ازبصاٟٗببببٛ  

ااعجبازِىببببا املسسبببب  الببببرٙ ٖببببجي السسببببٕا تلٗببببْ ت    

القضببباٖا ٔاملطببباٟن ازبٍاٟٗبببٛ البببه   ثبببٍ  عمّٗبببا    

 القٕاٌر الٍالرٚ األبسٝ.

 

 

 

 اللسا الذاٌ٘

 ٔقال الجقادً

ٖقصبببببد إقبببببال الجقبببببادً ِبببببٕ ثع ٗبببببن ضبببببسٖاُ        

الٌقضبباٞ الجقببادً للببرتٚ وببَ الٕقببح      املببدٚ الهشوببٛ   

عٍبببدوا ٖ بببسأ ضببببة وببباٌ  وبببَ ضبببسٖاٌّاق طجبببٜ تذا     

شاه ِرا الطبة عادخ املدٚ تي الطسٖاُ

(42)

. 

لقبببد ٖعبببرتض ثٍلٗبببر العقٕابببٛ ضببببة وببباٌ  ٖبببؤدٙ     

تي ثعببببرز ارببببباذ تسببببساٞاخ الجٍلٗببببرق ِٔببببرا املبببباٌ     

ٖببببؤدٙ تي عببببدً اطجطببببات وببببدٚ الجقببببادً ت لببببرتٚ    

 ُ املببببببدٚ لببببببٕاه ضبببببببة   املٍبببببب ق أٙ ٖجٕقببببببال ضببببببسٖا

الٕقال

(43.)

 

ّٖٔبببد  ٔقبببال الجقببببادً تي ااٖبببٛ البببداَٟ الببببرٙ     

ال ٖطبببببج ٗ  ملببببباٌ  وبببببا وبببببَ امل الببببببٛ حبقبببببْق ت      

وقاابببببن لبببببُٕ الجقبببببادً ٖػبببببكن عقاابببببا لبببببْ عمبببببٜ   

تِىالْ ت عدً امل البٛ حبقْ

(44)

. 

أُ اعبببب  الجػببببسٖعاخ ازبصاٟٗببببٛ العساٗببببٛ ٔوٍّببببا    

الجػبببببسٖ  املصبببببسٙ ٔالطبببببٕزٙ ٔاألزدٌببببب٘ قبببببسزخ    

ثقبببببادً العقٕابببببٛ تذا وبببببا ثعس بببببح ضبببببسٖاُ   ٔقبببببال

املدٚ تي واٌ  قإٌٌ٘ أٔ وادٙ

(45)

. 

لببباملٕاٌ  البببه ثعبببرتض ثٍلٗبببر العقٕابببٛ قبببد ثكبببُٕ     

 وٕاٌ  قإٌٌٗٛ ٔقد ثكُٕ وٕاٌ  وادٖٛ.

 أٔالب: املٕاٌ  القإٌٌٗٛ:

ٔثعبببين املٕاٌببب  القإٌٌٗبببٛ ِببب٘ البببه ثطبببجٍد تي           

اخ قاعبببدٚ قإٌٌٗبببٛ ذب بببس  ٕسبّبببا عمبببٜ الطبببم     

العاوبببٛ ثٍلٗبببر العقٕابببٛ احملكبببًٕ اّبببا أٔ  ٗبببص هلبببا    

أُ متجٍ  وَ ارباذ ِرٓ ا سساٞاخ

(46)

. 

ٔوذببباه املٕاٌببب  القإٌٌٗبببٛ أُ ٖسسبببأ ثٍلٗبببر العقٕابببٛ  

الطبببالبٛ لمظسٖبببٛ زبٍبببُٕ احملكبببًٕ عمٗبببْ ال بببازد     

اعبببد اسبكبببي الٍّببباٟ٘ لأٌبببْ ٖؤسبببن ثٍلٗبببر العقٕابببٛ    

لٗىٍببببب  ضبببببسٖاُ وبببببدٚ الجقبببببادًق ٔطالبببببٛ  بببببدٔز     

سببظ حبببب  غبببخ  وٕسبببٕد ت الطبببشَ   طكبببي ابببا 

ثٍلٗبببببرا لعقٕابببببٛ أببببببسٝ لٕٗقبببببال اسبببببببظ طجبببببٜ  

ثٍجّبببببببب٘ العقٕاببببببببٛ األٔيق تذ ال ميكببببببببَ ثٍلٗبببببببببر    

 ٛ عقببببٕاجر ضببببالبجر لمظسٖبببب

(47)

ق ٔلببببرل  طالببببٛ  

 ببببببدٔز طكببببببي عمببببببٜ زسببببببن ٔشٔسجببببببْ ٖكلببببببهُ    

 بببببب اا لٗؤسببببببن ثٍلٗببببببر عقٕاببببببٛ طبببببببظ أطببببببد     

الصٔسر طجٜ  مٜ ضبٗن الصٔض اآلبس

(48)

. 
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 ٌ  املادٖٛ:داٌٗاب: املٕا

ٖبببساد اّبببا  بببس  وادٖبببٛ دبعبببن  وبببَ املطبببجظٗن          

ت الٕاقببببببب  عمببببببببٜ الطبببببببم ٛ العاوببببببببٛ أُ ثجخببببببببر   

تسبببببساٞاخ ثٍلٗبببببر العقٕابببببٛق أٙ تُ اوجٍببببباا ثٍلٗبببببر   

العقٕاببببٛ ٖكببببُٕ اٍبببباٞا عمببببٜ طكببببي الٕاقبببب  ال طكببببي  

القإٌُ

(49)

. 

ٔوبببَ أوذمبببٛ املٕاٌببب  املادٖبببٛ البببه ثبببؤدٙ تي ٔقبببال       

اطبببببجهه العبببببدٔ ضبببببسٖاُ ثقبببببادً ثٍلٗبببببر العقٕابببببٛ  

املٍ قبببٛ البببه ٖقبببٗي لّٗبببا احملكبببًٕ عمٗبببْق أٔ ٖ ىبببس   

اللٗضبببببباُ املٍ قببببببٛ الببببببه ٖقببببببٗي لّٗببببببا احملكببببببًٕ 

عمٗببببببْ

(50)

ق أٔ طببببببدٔز اٌقهابببببباخ أٔ دببببببٕزاخ  ببببببد    

الٍ بببباً اسبببببالي ت البمببببد ممببببا ٖببببؤدٙ تي ٔقببببال   

ضببببببسٖاخ ثقببببببادً ثٍلٗببببببر العقٕاببببببٛ لٗمببببببٛ ِببببببرٓ     

 اللرتٚ.

  ٙ وٕقلبببببا  ٔعمبببببٛ اعجبببببباز املببببباٌ  القبببببإٌٌ٘ أٔ املببببباد

لطببببببببسٖاُ ثقببببببببادً ثٍلٗببببببببر العقٕاببببببببٛ القاعببببببببدٚ     

املقسزٚ))تٌبببببْ ال ٖطبببببق  االجقبببببادً طببببب  ال ميكبببببَ  

اضبببببببببجعىالْ((ق ألُ ضبببببببببقٕو اسبببببببببب  االجقبببببببببادً    

ٖلبببرتض أُ اسبببب    ٖطببببجعىن عمبببٜ البببس ي وببببَ     

اضج اعٛ اضجعىالْ

(51)

. 

ٖٔرتثبببببببة عمبببببببٜ ٔقبببببببال ثقبببببببادً العقٕابببببببٛ عبببببببدً  

اطجطببببات املبببببدٚ الببببه اضبببببج سقّا ضبببببة ا ٖقبببببا ق    

أُ وبببدٚ الجقبببادً قببببن ضببببة املٍببب  ذبجطبببة  عمٗبببْ لببب

وببب  املبببدٚ الهطقبببٛ عمبببٜ ضببببة الٕقبببالق لبببإذا لببباُ 

صبىبببببٕا املبببببدٚ الطبببببااقٛ ٔالهطقبببببٛ عمبببببٜ ضببببببة   

املٍبببب  قببببد الجىمببببح لمجقببببادً لجٍقضبببب٘ العقٕاببببٛ     

 شىٕعّا

(52)

. 

ٔدبببببدز ا غببببازٚ تي تُ قببببإٌُ الجٍلٗببببر العساقبببب٘   

قببد ٌبب  عمببٜ تٌببْ ثطببسٙ األعببراز القإٌٌٗببٛ الببه        

الجقبببببادً أٔ ثق عبببببْ املٍصبببببٕ  عمّٗبببببا ت  ثٕقبببببال 

القبببإٌُ املبببدٌ٘ق عمبببٜ الجقبببادً املٍصبببٕ  عمٗبببْ ت   

قإٌُ الجٍلٗر

(53)

. 

ٔأُ الجقببببببببادً ال ٖقببببببببال تال االٍطبببببببببٛ لمػببببببببخ  

الببببرٙ قبببباً اببببْ ضبببببة وببببَ أضبببببات ٔقببببال الجقببببادًق  

للببببب٘ طالبببببٛ ثعبببببدد املبببببدٍٖر املجضببببباوٍر ٔٔقبببببال 

الجقببببادً االٍطبببببٛ تي اطببببدِيق لمببببٗظ لمببببداَٟ أُ   

ط  ارل  قبن ااق٘ املدٍٖرٖجى

(54)

. 

أُ املػببببببسا الكىسلبببببب٘ العساقبببببب٘   ٖج ببببببس  تي 

ٔقببببال ثقببببادً ثٍلٗببببر العقٕاببببٛ لىببببا ِببببٕ اسببببباه       

االٍطبببببٛ الٌق بببباا الجقببببادًق ٌٔأوببببن وببببَ املػببببسا      

وعازبببببببببببٛ ِببببببببببرٓ املطببببببببببألٛ ٔعببببببببببدً ثسلّببببببببببا   

 لهسجّاداخ اللقّٗٛ.

 امل مة الذالر

 آداز الجقادً

تُ آدبببببباز الجقببببببادً املطببببببق  ثػببببببىن العقٕابببببببٛ          

ازبصاٟٗبببببببٛ امللسٔ بببببببٛ ااألطكببببببباً الكىسلٗبببببببٛق    

ٔثػبببببببىن الجعٕٖضببببببباخ املدٌٗبببببببٛ  دازٚ الكىبببببببازك  

امللسٔ بببببببٛ ااألطكببببببباً ٔالقبببببببسازاخ الكىسلٗبببببببٛق  

 عٍد عدً ثٍلٗرِا.

عمٗبببببْ ضبببببٗجي ثٍبببببأه آدببببباز الجقبببببادً وبببببَ ببببببهه      

لبببسعر األٔه  ببب  آدببباز الجقبببادً عمبببٜ العقٕابببٛ    

ٗبببٛق ٔالذببباٌ٘ آدبببس الجقبببادً عمبببٜ الجعٕٖضببباخ   ازبصاٟ

 املدٌٗٛ  دازٚ الكىازك.

 اللسا األٔه

 آداز الجقادً عمٜ العقٕاٛ ازبصاٟٗٛ.

ٖرتثببببة عمبببببٜ ضبببببقٕو العقٕاببببٛ االجقبببببادً اآلدببببباز   

 الجالٗٛ:

اٌقضبببببباٞ االلجببببببصاً اجٍلٗببببببر العقٕاببببببٛ وبببببب   .1

اقببببباٞ اسبكبببببي اا داٌبببببٛ قاٟىبببببا أٔ وٍجشبببببا آلدبببببازٓق  

ثجخبببر حبببب  احملكبببًٕ    لمبببٗظ لمطبببم ٛ العاوبببٛ أُ   

عمٗببببْ أٙ تسببببساٞ لجٍلٗببببر العقٕاببببٛ ٔلببببٕ   العذببببٕز 

عمٜ احملكًٕ عمْٗ اهلازت

(55)

. 

ٖعجببببببرب ضببببببقٕو العقٕاببببببٛ االجقببببببادً وببببببَ    .2

الٍ ببببباً العببببباًق لعبببببدً ثٍلٗبببببرِا حبببببب  احملكبببببًٕ     

عمٗبببببْ وبببببَ قببببببن الطبببببم ٛ املخجصبببببٛ ااعجبازِبببببا     

متذبببن اجملجىبببب  ٖعببببد ٌبببصٔال عببببَ طقّببببا ت ثٕقٗبببب    

احملكببببًٕ عمٗببببْ أُ ٖجقببببدً العقبببباتق ٔال ٖقبببببن وببببَ 

ابجٗازٖبببا لجٍلٗبببر العقٕاببببٛ حبقبببْ اعبببد اٌقضبببباِٞا     

االجقادً

(56)

. 

وطببببببأاٚ وسلببببببص احملكببببببًٕ عمٗببببببْ الببببببرٙ     .3

ضببببق ح عقٕاجببببْ االجقببببادً وبببب  وسلببببص احملكببببًٕ   

عمٗبببْ البببرٙ ٌلبببرخ العقٕابببٛ حبقبببْق ٔثجىذبببن ِبببرٓ   

املطببببببببأاٚ ت طسواٌببببببببْ وببببببببَ اعبببببببب  اسبقببببببببٕ     

ٔاملصاٖا

(57)

. 
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ميظببببببببٕ  ضببببببببقٕو العقٕاببببببببٛ االجقببببببببادً ال   .4

ازبسميبببببببٛق لٗبقبببببببٜ اسبكبببببببي قاٟىبببببببا ضبجل بببببببا     

إسببببٕدٓ القببببإٌُق وٍجشببببا زبىٗبببب  آدببببازٓق ٖٔعجببببرب  

ضبببببببااقٛ ت العبببببببٕد  ٗبببببببص لمىظكىبببببببٛ ثػبببببببدٖد     

العقات

(58)

. 

ضببببقٕو العقٕاببببٛ  ضبببب٘ املببببدٚ ميٍبببب  وببببَ   .5

ثطبببمٗي احملكبببًٕ عمٗبببْ لمدٔلبببٛ لالببببٛ الجطبببمٗيق تذ   

ٖكُٕ لمة الجطمٗي ال وربز لْ

(59)

. 

ا ازبٍببببباٟ٘ العساقببببب٘ ال  ٔابببببالس ي وبببببَ تُ املػبببببس  

ٖأببببر  ببببدأ ثقبببادً العقٕابببٛق لقاعبببدٚ عاوبببٛ ت    

قبببببببإٌُ العقٕاببببببباخق تال تٌبببببببْ ت صبببببببباه ثطبببببببمٗي  

اجملبببببسور أببببببر ااٌقضببببباٞ العقٕابببببٛ ت طالبببببٛ تذا  

لببباُ قبببإٌُ البمبببد البببرٙ ا بببدز اسبكبببي الٍّببباٟ٘     

عمببببٜ الػببببخ  امل مببببٕت ثطببببمٗىْ ٖأبببببر  بببببدأ      

ثقادً العقٕاٛ

(60)

. 

 اللسا الذاٌ٘

قبببببادً عمبببببٜ الجعٕٖضببببباخ املدٌٗبببببٛ    أدبببببس الج

  دازٚ الكىازك.

ضببببب  أُ اٍٗببببا أُ املػببببسا الكىسلبببب٘ العساقبببب٘          

قببببببد أعجببببببرب ال ساوبببببباخ الكىسلٗببببببٛ ٔاملصببببببادزاخ  

املٍصبببببٕ  عمّٗبببببا ت قبببببإٌُ الكىبببببازك ثعٕٖضبببببا    

ودٌٗا  دازٚ الكىازك

(61)

. 

ٖٔكىبببببَ أدبببببس الجقبببببادً املطبببببق  عمبببببٜ الجعبببببٕٖ    

ٍْ األطكبببباً املببببدٌ٘  دازٚ الكىببببازك الببببرٙ ثجضببببى   

ٔالقببببببببببسازاخ الكىسلٗببببببببببٛ ت عببببببببببدً توكاٌٗببببببببببٛ 

امل الببببٛ ابببْ وبببَ قببببن ا دازٚ الكىسلٗبببٛ  بببسٔز      

عػبببس ضبببٍٕاخ ثببببدأ وبببَ ثبببازٖ  الجطبببات األطكببباً    

دزسببببببٛ البجبببببباخ الصببببببادزٚ ت سببببببساٟي الجّسٖببببببة     

الكىسلبببب٘ق ٔ ببببسٔز شببببظ ضببببٍٕاخ ااجببببداٞ وببببَ   

ثببببببازٖ   ببببببدٔز قببببببساز الج ببببببسٖي أٔ املصببببببادزٚ ت     

ألببببسٝازببببساٟي الكىسلٗبببٛ ا 

(62)

ق ٔ  ٖبببجي اربببباذ  

أٙ تسبببببساٞ ثٍلٗبببببرٙ اػبببببأُ ذبصبببببٗمّا وبببببَ قببببببن  

 تدازٚ الكىازك لٗمٛ ِرٓ اللرتٚ.

ٔوببببببَ غببببببأُ ضببببببسٖاُ الجقببببببادً عمببببببٜ الجعببببببٕٖ   

املببببببدٌ٘ ت القضبببببباٖا الكىسلٗببببببٛ تٌببببببْ ال  ببببببٕش    

لمقا بببب٘ أُ ٖ ببببب  الجقببببادً املطببببق  وببببَ ثمقبببباٞ     

ٌلطببْق اببن  ببة أُ ٖ الببة اببرل  وببَ لببْ الصببلٛ       

  بهلبببا ملبببا ِببب٘ اسبالبببٛ عمٗبببْ ت   ٔاملصبببمظٛق ٔذلببب

القبببإٌُ ازبٍببباٟ٘ق طٗبببر ٖجىٗبببص الجقبببادً ااثصببباه      

أطكاوببببببْ االٍ بببببباً العبببببباًق لٍٗببببببجص أدببببببسٓ اقببببببٕٚ     

القبببإٌُق ٔوبببَ ٔاسبببة القا ببب٘ تدازثبببْ وبببَ ثمقببباٞ     

ٌلطْ

(63)

. 

ت طببببر ٌبببب  قببببإٌُ الجٍلٗببببر العساقبببب٘ اأٌببببْ تذا      

ذبقبببببب  لمىٍلببببببر العببببببده وضبببببب٘ وببببببدٚ الجقببببببادً   

أٔ احملبببسز املبببٕدا لمجٍلٗببببر   القإٌٌٗبببٛ عمبببٜ اسبكبببي    

لعمٗبببببْ أُ ٖجخبببببر قبببببسازا اإٖقبببببا  الجٍلٗبببببر 

(64)

ق ٔال 

ٖقببببن الجٍلٗبببرق اسبكبببي البببرٙ وضبببٜ ضبببب  ضبببٍٕاخ    

عمٜ الجطااْ دزسٛ البجاخ

(65)

. 

عمىببببا اببببأُ املػببببسا ازبٍبببباٟ٘ املصببببسٙ الببببرٙ أبببببر    

 بببببببدأ ثقببببببادً ثٍلٗببببببر العقٕاببببببٛ قببببببسز تبضبببببباا     

الجعٕٖضبببببباخ احملكببببببًٕ اّببببببا لمجقببببببادً املٍصببببببٕ    

ت القببببإٌُ املببببدٌ٘ طٗببببر ٌبببب  اأٌببببْ )ثجببببب  عمٗببببْ 

األطكبببباً املقببببسزٚ ملضبببب٘ املببببدٚ ت القببببإٌُ املببببدٌ٘     

لٗىببببببببا  بببببببب  الجعٕٖضبببببببباخ ٔوببببببببا  ببببببببة زدٓ    

ٔاملصببببازٖال احملكببببًٕ اّبببباق ٔوبببب  ذلبببب  لببببه  ببببٕش  

الجٍلٗبببببر ا سٖببببب  ا لبببببسآ الببببببدٌ٘ اعبببببد وضببببب٘ 

املببببببدٚ املقببببببسزٚ لطببببببقٕو العقٕاببببببٛ(  

(66)

ق ٔاببببببٍلظ 

ٍببباٟ٘ الطبببٕزٙ  االدببببآ ضببباز لبببن وبببَ املػبببسا ازب   

ٔاألزدٌ٘

(67)

. 

 املبظر الذاٌ٘

ضببببببقٕو العقٕابببببباخ الكىسلٗببببببٛ اببببببالعلٕ  

 العاً ٔاالعلٕ اشبا 

ثطببببببببببق  العقٕاببببببببببٛ الكىسلٗببببببببببٛ اصببببببببببدٔز      

العلٕ)العببباً ٔاشببببا (ق ٖٔبببساد ابببالعلٕ ِبببٕ ٌبببصٔه      

اجملجىببب  عبببَ لبببن أٔ اعببب  طقٕقبببْ الٍاغببب٠ٛ عبببَ  

ازببببسً املسثكبببة وبببَ ازبببباٌ٘ق ٔذلببب  اإعلاٟبببْ وبببَ    

العقات

(68)

. 

ٔقببببد أغببببازخ ا مببببة الجػببببسٖعاخ ازبٍاٟٗببببٛ عمببببٜ      

اٌقضبببببباٞ الببببببدعٕٝ ازبصاٟٗببببببٛ ٔالعقٕاببببببٛ اببببببالعلٕ 

 العاً ٔاشبا .

عمٗبببببْ ضبببببٍجٍأه املٕ بببببٕا وبببببَ ببببببهه و مببببببرق  

األٔه  ببب  العلبببٕ العببباً ٔالذببباٌ٘ ٖجعمببب  ابببالعلٕ   

 اشبا .
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 امل مة األٔه

 العلٕ العاً

أُ العلبببببٕ العببببباً ِبببببٕ تسبببببساٞ ثػبببببسٖع٘ ٖصبببببدز      

ت  بببببببن  بببببببسٔ  اضبببببببجذٍاٟٗٛ    ٕسبببببببة قبببببببإٌُ

ٔلازٟببٛ. عمٗبببْ ضبببٍبر ثعسٖبببال العلبببٕ العببباً ٔأِبببي  

 ممٗصاثْ ٔآدازٓ عمٜ العقٕاٛ ثباعا:

 أٔالب: ثعسٖال العلٕ العاً.

ٖٔقصببببد اببببالعلٕ العبببباً اأٌببببْ تسببببساٞ ثػببببسٖع٘ق        

ٖقضببببب٘ ابببببصٔاه الصبببببلٛ ازبٍاٟٗبببببٛ للعبببببن وعبببببر  

اراثبببببْ أٔ ألعببببباه وعٍٗبببببٛ اأٔ بببببالّاق ٔشٔاه لبببببن  

وبببا ٖرتثبببة عمبببٜ ِبببرٓ الصبببلٛ ازبٍاٟٗبببٛ وبببَ آدببباز     

ٔوبببببا قببببباً عمّٗبببببا وبببببَ تسبببببساٞاخ ضبببببٕاٞ لاٌبببببح       

تسساٞاخ اثّاً أٔ ذبقٗ  أٔ ضبالىٛ

(69)

. 

    ٕ ٌ٘ ٖسلببب  الصبببلٛ  لىبببا ٖعبببس  اأٌبببْ تسبببساٞ قببباٌ

ازبٍاٟٗببببببٛ عببببببَ اللعببببببن املسثكببببببة لٗصببببببب   ببببببا   

وعاقة عمْٗ ت القإٌُ

(70)

. 

ٍِٔببباك وبببَ ٖعسلبببْ اأٌبببْ ميظبببٕ ازبسميبببٛ ٖٔصٖبببن   

مجٗببببب  آدازِبببببا وببببببَ عقٕاببببباخ أ بببببمٗٛ  ٔثبعٗببببببٛ     

ٔثكىٗمٗببببٛق لٗىببببا عببببدا اسبقببببٕ  املدٌٗببببٛ الٍاغبببب٠ٛ    

عبببببَ ازبسميبببببٛق البببببه ال ثجبببببأدس ابببببالعلٕ الػببببباون   

ٖعٗٛالصادز وَ الطم ٛ الجػس

(71)

. 

لىببا   ثعسٖببال العلببٕ العبباً اأٌببْ دبسٖببد اللعببن       

وببببَ الصببببلٛ ازبسميببببٛق حبٗببببر ٖصببببا لببببْ طكببببي    

األلعاه اله    سوّا الػازا أ ه

(72)

. 

أُ الطببببببببة املٕسبببببببة لمعلبببببببٕ العببببببباً  ٖجشطبببببببد ت 

الجّدٟبببببببٛ االسجىاعٗبببببببٛ ٔذلببببببب  اإضبببببببداه ضبببببببجاز  

الٍطببببٗاُ عمببببٜ سببببساٟي ازثكبببببح ت  ببببن  ببببسٔ       

   ٗ ٠ٛ اسجىاعٗبببببا ٖبببببسًٔ  وعٍٗبببببٛ ثٕ بببببال اأٌّبببببا ضببببب

الػبببببببازا دبأشِبببببببا أٔ طبببببببرلّا وبببببببَ البببببببرالسٚ     

االسجىاعٗبببٛق لكببب٘ ٖجّٗبببأ اجملجىببب  أٔ ميضببب٘ عببببٕ  

اببببدٞ وسطمببببٛ سدٖببببدٚ ال ثعرتّٖببببا ذلسٖبببباخ ِببببرٓ  

ال سٔ 

(73 .)

 

ٔالعلببببٕ العبببباً لٍ بببباً عببببس  وٍببببر شوببببَ اعٗببببدق    

ٔأُ الدضببببجٕز ِببببٕ الببببرٙ  ببببٕه املػببببسا اسببببب  ت   

طببببد ت ببببداز العلببببٕ الػبببباونق ٔوببببَ دببببي لمببببٗظ أل   

االعبببببرتاض عمبببببٜ ذلببببب  ااعجبببببباز تُ وبببببا ٖقبببببسزٓ      

الدضبببببببجٕز وبببببببَ قٕاعبببببببد ٖمبببببببصً اشبضبببببببٕا هلبببببببا      

ٔاطرتاوّبببببا وبببببَ ساٌبببببة الطبببببم اخ األضاضبببببٗٛ ت    

الدٔلٛ

(74)

. 

أُ الطببببم ٛ الجػببببسٖعٗٛ ت مجٗبببب  الببببدٔه ثأبببببر     

عمبببٜ عاثقّبببا ت بببداز قبببٕاٌر العلبببٕ العببباًق لكٌّٕبببا    

ازبّبببببٛ املخجصببببببٛ  ىازضببببببٛ عىمٗببببببٛ الجشببببببسٖي  

ٔالعقات ٔالهعقاتٔا ااطٛ 

(75)

. 

 داٌٗاب: ممٗصاخ العلٕ العاً.

 تُ أِي ممٗصاخ العلٕ العاً ِ٘ وا ٖأث٘:     

  دٔز العلٕ العاً اقإٌُ: .1

ٖعببببد العلببببٕ العبببباً طقببببا وببببَ طقببببٕ  الطببببم ٛ          

الجػبببببسٖعٗٛ البببببه ال ٍٖاشعّبببببا لٗبببببْ وٍببببباشا 

(76)

ق ٔال 

ٖكبببببُٕ العلبببببٕ تال اقبببببإٌُق ألٌبببببْ ٖع بببببن أطكببببباً      

ابببباخ ت اسبالببببٛ الببببه ٖصببببدز لّٗبببباق      قببببإٌُ العقٕ

ٔال ٖع ببببن القببببإٌُ تال اقبببببإٌُ وذمببببْ أٔ وببببا ِبببببٕ     

أعمٜ وٍْ

(77)

. 

ٔأُ دضبببجٕز مجّٕزٖبببٛ العبببسا  قبببد ٌببب  ابببأُ وبببَ     

 ببببببىَ ابجصا بببببباخ صبمببببببظ الٍببببببٕات ثػببببببسٖ     

القببببببببٕاٌر االذبادٖببببببببٛ

(78)

ق ااعجبازِببببببببا الطببببببببم ٛ 

 الجػسٖعٗٛ ت البمد.

ٔأُ األضببببببببباع القبببببببببإٌٌ٘ ملىازضبببببببببٛ الطبببببببببم ٛ    

ٖعٗٛ   ببببداز العلببببٕ العبببباً لّببببٕ وطببببجىد     الجػببببس

وببببَ الدضببببجٕز الببببرٙ أضببببٍد تلّٗببببا وّىببببٛ ثػببببسٖ    

القبببببٕاٌر دُٔ  اِبببببا وبببببَ الطبببببم اخ الجٍلٗرٖبببببٛ  

ٔالقضببببببببباٟٗٛق أعىببببببببباال لمىببببببببببدأ البببببببببدميقسال٘   

اشبا  االلصن ار الطم اخ

(79)

. 

ٔقبببد ٌببب  قبببإٌُ العقٕاببباخ العساقببب٘ ابببأُ ٖصبببدز     

  ُ العلببببٕ العبببباً اقببببإٌ

(80)

 ق ٔلببببرل  ٌبببب  املػببببسا  

ازبٍببببببباٟ٘ املصبببببببسٙ ٔالطبببببببٕزٙ ٔاألزدٌببببببب٘ ابببببببأُ   

ٖصدز العلٕ العاً اقإٌُ

(81)

. 

 ٖجعم  اقٕاعد الٍ اً العاً: .2

تُ العلبببٕ العببباً ٖجعمببب  االٍ ببباً العببباً ٔثقضببب٘        

ابببْ احملكىبببٛ وبببَ ثمقببباٞ ٌلطبببّا ت لالبببٛ وساطمبببّا 

الجظقٗقٗبببببٛ ٔاملٕ بببببٕعٗٛ ٔالجىٗصٖبببببٛق ٔلبببببرل    

اسبببببباه عٍبببببد عبببببدً ذبسٖببببب  البببببدعٕٝ ازبصاٟٗبببببٛ   

عببدق لأٌببْ ال  ببٕش ارببباذ أٙ تسببساٞ وببَ تسببساٞاخ       ا

الجظقٗببببببببب  لّٗبببببببببا لبببببببببالقب  أٔ الجٕقٗبببببببببال أٔ   

الجلجٗؼ أٔ االضجشٕات

(82)

. 
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 ذٔ لاا  عاً: .3

مسببب٘ العلبببٕ عاوبببا ألٌبببْ ٖعلبببٜ ابببْ عبببَ لببباعم٘          

سببببساٟي وعٍٗببببٛ أٔ  ببببا وعٍٗببببٛ وببببَ دُٔ ثطببببىٗٛ    

أغخا  وعٍٗر

(83)

. 

العلبببببٕ العببببباً ال ٖبببببؤدس عمبببببٜ وبببببا ضبببببب    .4

 العقٕااخ:ثٍلٗرٓ وَ 

ٌببب  املػبببسا العساقببب٘ ت قبببإٌُ العقٕاببباخ ابببأُ         

العلبببببٕ العببببباً ال ٖكبببببُٕ لبببببْ أدبببببس عمبببببٜ وبببببا ضبببببب    

ثٍلٗبببرٓ وبببَ العقٕاببباخ وبببا   ٖبببٍ  قبببإٌُ العلبببٕ     

عمبببٜ  بببا ذلببب 

(84)

ق ٔث بٗقبببا لبببرل  لأٌبببْ ال  بببٕش  

لمىظكبببببببًٕ عمٗبببببببْ أُ ٖ البببببببة اجعبببببببٕٖ  عبببببببَ     

األ بببساز الببببه أ بببااجْ اجٍلٗببببر العقٕابببٛ الطببببالبٛ    

ٖٛ لْٗ قبن  دٔز قإٌُ العلٕ العاًلمظس

(85)

. 

أُ ال ميبببببببظ العلبببببببٕ العببببببباً اسبقبببببببٕ      .5

 الػخصٗٛ لم ا:

أُ العلبببٕ العببباً ال ٖطبببق  طببب  املبببدع٘ اببباسب           

املبببببدٌ٘ وبببببَ امل الببببببٛ ابببببالجعٕٖ  عبببببَ األ بببببساز  

الببه سبقببح اببْ وببَ سببساٞ ازثكببات اللعببن وببَ قبببن       

املعلبببٕ عٍبببْق ِٔبببرا وبببا أغببباز تلٗبببْ املػبببسا العساقببب٘     

ت قبببببإٌُ العقٕاببببباخ طٗبببببر ٌببببب  اأٌبببببْ ال ميبببببظ  

العلبببٕ العببباً اسبقبببٕ  الػخصبببٗٛ لم بببا    

(86)

قلىبببا 

أ بببببببٕه احملالىببببببباخ ازبصاٟٗبببببببٛ   ٌببببببب  قبببببببإٌُ  

العساقبببب٘ تذا  ببببدز قببببإٌُ اببببالعلٕ العبببباً لجٕقببببال    

تسببببببساٞاخ الجظقٗبببببب  ٔاحملالىببببببٛ  ببببببد املببببببجّي     

تٖقالببببا ٌّاٟٗببببا ٖٔكببببُٕ لمىجضببببسز وببببَ ازبسميببببٛ      

اسب  ت وساسعٛ احملكىٛ املدٌٗٛ

(87)

. 

 دالذا: آداز العلٕ العاً عمٜ العقٕاٛ

أُ ثبببأدا العلببببٕ العبببباً اعببببد  ببببدٔز طكببببي ابببباخ       

 البببببدعٕٝ الكىسلٗبببببٛ ٖقجصبببببس عمبببببٜ اٌقضببببباٞ   ت

البببدعٕٝ ٔضببببٕ طكبببي ا داٌبببٛ ٔضبببقٕو العقٕاببباخ    

األ بببببببببمٗٛ ٔالجبعٗبببببببببٛ ٔالجكىٗمٗبببببببببٛ ٔالجبببببببببدااا   

االطرتاشٖٛ

(88)

. 

أوبببا تذا لببباُ اسبكبببي ت وسطمبببٛ الجٍلٗبببرق لٕٗقبببال   

ثٍلٗببببر العقٕاببببٛ حببببب  املعلببببٕ عٍببببْ ضببببٕاٞ ألاٌببببح 

العقٕابببببٛ تعبببببداً أً الطبببببشَ املؤابببببد أٔ املؤقبببببح أً     

أً  ساوببببٛ ٖٔببببجي تلببببه  ضببببساجمل احملكببببًٕ      طبببببظ

 اّا.

ٔوببَ طٗببر وببدٝ ضببسٖاُ قببإٌُ العلببٕ العبباً عمببٜ       

العقٕاببباخ املٍلبببرٚ حبببب  احملكبببًٕ اّببباق لقبببد ٌببب        

املػببببببسا العساقبببببب٘ ت قببببببإٌُ العقٕابببببباخ عمببببببٜ تُ  

العلببٕ ال ٖكببُٕ لببْ أدببس عمببٜ وببا ضببب  ثٍلٗببرٓ وببَ          

العقٕاببببباخ وبببببا   ٖببببببٍ  القبببببإٌُ البببببرٙ  ببببببدز     

عمبببٜ ببببه  ذلببب   ٕسببببْ العلبببٕ العببباً

(89)

ق ٔعمبببٛ 

ذلببب  تُ وبببا   ثٍلٗبببرٓ ِبببٕ ٔ ببب  ٔاقعببب٘ ذبقببب        

االلعببببن لببببه صببببباه لمىطبببباع اببببْ ٔلبببباُ ٔقببببح    

تسساٟببببْ و ااقببببا لمقببببإٌُق ٔث بٗقببببا لببببرل  لإٌببببْ   

ال  بببببٕش لمىظكبببببًٕ عمٗبببببْ أُ ٖ البببببة اجعبببببٕٖ   

األ بببساز الببببه أ بببااجْ اجٍلٗببببر العقٕابببٛ الطببببالبٛ    

لمظسٖٛ لْٗ قبن  دٔز قإٌُ العلٕ العاً

(90)

. 

تُ العلبببٕ العبببباً عمببببٜ الببببس ي وبببَ تٌببببْ ضبببببة وببببَ   

أضبببببببات اٌقضبببببباٞ الببببببدعٕٝ ازبصاٟٗببببببٛ تال تٌببببببْ ال    

حيبببببٕه وبببببَ وصبببببادزٚ األغبببببٗاٞ املىٍبببببٕا طٗاشثّبببببا  

قإٌٌببباب

(91)

ق لىبببا تُ العلبببٕ العببباً ال ميبببظ اسبقبببٕ    

الػخصبببببٗٛ لم بببببا

(92)

ق ٔتذا  بببببدز قبببببإٌُ ابببببالعلٕ 

العببباً عبببَ سبببصٞ وبببَ العقٕابببٛ احملكبببًٕ اّبببا أعجبببرب     

كي العلٕ اشبا  ٔضسخ عمْٗ أطكاوْت ط

(93)

. 

ٔقببببببد أغبببببباز املػببببببسا الكىسلبببببب٘ العساقبببببب٘ اببببببأُ   

ال ساوبببببباخ الكىسلٗببببببٛ ٔاملصببببببادزاخ املٍصببببببٕ     

عمّٗبببا ت قبببإٌُ الكىببببازك ثعجبببرب ثعٕٖضبببا وببببدٌٗا     

 دازٚ الكىببببببببازك ٔال ثػببببببببىمّا أطكبببببببباً قببببببببٕاٌر   

العلٕ وا   ثٍ   ساطٛ عمٜ به  ذل 

(94)

. 

العبباً اعببد  ببدٔز اسبكببي    لببإذا  ببدز قببإٌُ العلببٕ    

وببببببَ احملكىببببببٛ الكىسلٗببببببٛ ٔلبببببباُ قببببببد قضببببببٜ 

اال ساوبببببببببٛ الكىسلٗبببببببببٛ ٔاملصبببببببببادزٚ ل وبببببببببٕاه 

ٔٔضببببباٟ  الٍقبببببن املعبببببدٚ ٔاملطبببببجأسسٚ لمجّسٖبببببة     

ٔاألدٔاخ املطبببببببجعىمٛ ٔاملطبببببببجخدوٛ ت ازبسميبببببببٛ 

البببه ثعجبببرب ثعبببٕٖ  وبببدٌ٘  دازٚ الكىبببازك لبببإُ     

العلببببٕ العبببباً ال ٖػببببىمّاق ٖٔكببببُٕ وببببَ طبببب  تدازٚ      

زك أُ ثٍلبببر اسبكبببي الصبببادز اجعٕٖضبببّا وبببَ  الكىبببا

أوبببببٕاه املعلبببببٕ عٍبببببْ ٔلبببببٗظ إضببببب  ِبببببرا األببببببا   

االطجشبببببباض اػببببببىٕلْ اببببببالعلٕ العبببببباًق ٔلببببببرل      

األوببببس االٍطبببببٛ لمقببببسازاخ الكىسلٗببببٛ الصببببادزٚ     

وبببببَ قببببببن وبببببٕ ل٘ الكىبببببازك املخجصبببببر البببببه      

ثجضبببببببببببىَ لبببببببببببسض ال ساوببببببببببباخ الكىسلٗبببببببببببٛ   

 ٔاملصادزاخ.

ز صبمببببظ ٔوبببَ قبببٕاٌر العلبببٕ العببباً ٌبببرلس قبببسا      

ٔاملببببببببببؤز   225قٗببببببببببادٚ الذببببببببببٕزٚ املٍظببببببببببن زقببببببببببي 
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ٔاملجضبببببببببىَ ٖعلبببببببببٜ علبببببببببٕا عاوبببببببببا    20/10/2002ت

ٌّٔاٟٗببببببببببا العساقٗببببببببببُٕ وببببببببببدٌٗر ٔعطببببببببببكسٖر  

املٕسببببٕدُٔ دابببببن العببببسا  أٔ بازسببببْ احملكٕوببببُٕ    

اا عببببببببببداً أٔ االطببببببببببشَ املؤاببببببببببد أٔ املؤقببببببببببح أٔ   

ابببباسببظ ضبببببٕاٞ ألاٌببببح أطكببببباوّي طضبببببٕزٖٛ أً   

 ٟ ٗبببببببببٛ أً    ٗااٗبببببببببٛ الجطببببببببببح الدزسبببببببببٛ الٍّا

ثكجطة

(95)

. 

ٔ مبببٜ لبببٕزا ضببببٗن احملكبببٕور ٔاملٕقبببٕلر وبببا      

ٖكٌٕبببٕا ضبكبببٕور أٔ وٕقبببٕلر عبببَ سبببساٟي قببببن      

  ٖقببب  الصببببم  لّٗببببا وبببب  ذٔٙ اجملٍببببٜ عمببببّٗي أٔ  

وبببدٍٖر ألغبببخا  أٔ لمدٔلبببٛ طجبببٜ ٖطبببددٔا وبببا      

ابببروجّي وبببَ دٖبببَ دلعبببٛ ٔاطبببدٚ أٔ عمبببٜ أقطببباو      

أٔ ثٍقض٘ ودٚ طبطّي الجٍلٗرٙ

(96)

. 

ٞا عمببببببٜ ذلبببببب  اٍٗببببببح الببببببداٟسٚ القإٌٌٗببببببٛ     ٔاٍببببببا

 4123االضجػببببازاخ ت ٔشازٚ املالٗبببببٛ اكجااّبببببا املبببببسقي 

اببببببأُ الببببببدعأٝ الببببببه  ببببببدزخ اّببببببا      6/2/2003ت

قببببسازاخ وببببَ احملببببالي الكىسلٗببببٛ املخجصبببببٛ أٔ     

ازبّبببببباخ املخجصببببببٛ األبببببببسٝ ضببببببٕاٞ الجطبببببببح     

الدزسببببٛ الق عٗببببٛ أً   ثكجطببببة ٔالببببه ثضببببىٍح  

ُ األطكببببببباً  اسبكبببببببي اال ساوبببببببٛ ٔاملصبببببببادزٚ لبببببببأ    

ازبصاٟٗببببببٛ ت ِببببببرٓ القببببببسازاخ ثكببببببُٕ وػببببببىٕلٛ     

ٛ  225اقببببببساز العلببببببٕ العببببببباً زقببببببي    أوبببببببا  2002لطببببببٍ

ال ساوبببباخ ٔاملصببببادزاخ احملكببببًٕ اّببببا لظٗببببر تٌّببببا   

ثعجببببرب  ذااببببٛ الجعببببٕٖ  املببببدٌ٘  دازٚ الكىببببازك  

( وببببَ قبببإٌُ الكىببببازك  188اضبببجٍادا ألطكبببباً املبببادٚ)  

لٗقجضبببب٘ عمببببٜ اهل٠ٗببببٛ العاوببببٛ لمكىببببازك ثٍلٗببببر   

القببببسازاخ ٔاضببببجٗلاٞ ال ساوبببباخ ٔاملصببببادزاخ     ِببببرٓ

 املقسزٚ ااألطكاً الصادزٚ.

 2008لطبببببٍٛ 19ٌٔببببرلس أٖضبببببا قبببببإٌُ العلبببببٕ زقبببببي 

ٔالببببرٙ ٌبببب  اببببأُ ٖعلببببٜ علببببٕا عاوببببا احملكببببٕور   

العساقٗبببببُٕ ٔوبببببَ لببببباُ وقٗىبببببا ت العبببببسا  عىبببببا 

ثبقبببٜ وبببَ وببببدد ضبكٕوٗببباثّي ٖٔ مببب  ضببببساطّي     

اقبببببببساز وبببببببَ المشٍبببببببٛ املػبببببببكمٛ  ٕسبببببببة ِبببببببرا    

القإٌُ

(97)

. 

تال تُ ِببرا القبببإٌُ اضببجذٍٜ وبببَ طكببي العلبببٕ وبببا     

 ٖأث٘:

: احملكبببببببببٕور اا عبببببببببداً  ٕسبببببببببة قبببببببببإٌُ  أٔالب

 .1969لطٍٛ 111العقٕااخ العساق٘ زقي

 : احملكٕور عَ ازبساٟي اآلثٗٛ:داٌٗاب

ازببببببببساٟي املٍصبببببببٕ  عمّٗبببببببا ت اللقبببببببسٚ   -أ 

وبببَ قبببإٌُ احملكىبببٛ ازبٍاٟٗبببٛ  1)داٌٗببباب( وبببَ املبببادٚ/

 .2005( لطٍٛ 10ٗا زقي )العساقٗٛ العم

سببببببساٟي ا زِببببببات تذا ٌػببببببأ عٍّببببببا قجببببببن أٔ    -ت 

 عاِٛ وطجدميٛ.

 سساٟي القجن العىد. -ض 

سبببساٟي القجبببن اشب بببأ البببه   ٖجٍببباشه ذٔٔ      -د 

 العهقٛ لّٗا عَ طقٕقّي الػخصٗٛ.

 سساٟي ب ال األغخا . -ٓ 

 سساٟي الطسقٛ املقسٌٔٛ ا س  وػدد. -ٔ 

سبببببببببساٟي اببببببببببجهع أوبببببببببٕاه الدٔلبببببببببٛ أٔ    -ش 

 ربسٖبّا عىدا.

 سساٟي اال جصات ٔالمٕاو. -جمل 

 سساٟي الصٌا ااحملازً. -و 

سببببببببساٟي ثصٖٗببببببببال العىمببببببببٛ العساقٗببببببببٛ أٔ    -ٙ 

 األسٍبٗٛ ٔسساٟي ثصٖٔس احملسزاخ السمسٗٛ.

 سساٟي املخدزاخ. -ك 

 سساٟي ثّسٖة اآلداز. -ه 

ازبٍاٖببببببباخ املٍصبببببببٕ  عمّٗبببببببا ت قبببببببإٌُ    -ً 

2007لطٍٛ 19العقٕااخ العطكسٙ زقي

(98)

. 

ٔظببببد أُ ِبببرا القبببإٌُ أغبببرتو تذا أزثكبببة وبببَ         

أعلبببٜ عٍبببْ  ٕسبببة أطكببباً ِبببرا القبببإٌُ سسميبببٛ    

عىدٖبببببٛ وبببببَ ازببببببساٟي البببببه   اضبببببجذٍاّٟا وبببببَ    

قببببإٌُ العلببببٕ بببببهه شطببببٛ ضببببٍٕاخ وببببَ ثببببازٖ   

ا علببباٞ ثٍلبببر حبقبببْ العقٕاببباخ البببه اعلببب٘ عٍّبببا      

ٔذببببببسك ا سبببببساٞاخ ازبصاٟٗبببببٛ حبقبببببْ تذا لببببباُ  

لجظقٗ  ٔاحملالىٛقد اعل٘ عٍْ دٔزٙ ا

(99)

. 

 امل مة الذاٌ٘

 العلٕ اشبا 

أُ العلبببببٕ اشببببببا  ٖصبببببدز اقبببببساز وبببببَ قببببببن          

الطببببم ٛ الببببه متذببببن زٟاضببببٛ الدٔلببببٛ ت القضبببباٖا   

البببببه ضبببببب  تُ قببببباه القضببببباٞ لمىجبببببْ الٍّاٟٗبببببٛ    

اػببببأٌّاق ٖٔجخببببر ت  ببببن  ببببسٔ  وعٍٗببببٛ ٔثمبٗببببٛ  

 ألضبات با ٛ ثطجٕسة ت دازٓ.

ٕ اشبببببا  ٔأِببببي  عمٗببببْ ضببببٍبر ثعسٖببببال العلبببب        

 ممٗصاثْ ٔآدازٓ عمٜ العقٕاٛ ثباعا:
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 أٔال: ثعسٖال العلٕ اشبا .

ٖعببببس  اأٌببببْ تٌّبببباٞ االلجببببصاً اجٍلٗببببر العقٕاببببٛ          

تشاٞ غببببخ   ببببدز  ببببدٓ طكببببي وببببربً اّببببا تٌّبببباٞ  

لمٗببببببا أٔ سصٟٗببببببا أٔ اضببببببجبداه الجببببببصاً آبببببببس اببببببْ   

وٕ ببببببٕعْ عقٕاببببببٛ أبببببببسٝق ٔذلبببببب  اٍبببببباٞ عمببببببٜ    

وسضًٕ  ادز عَ زٟٗظ الدٔلٛ

(100)

. 

ٍِٔبباك وببَ ٖعسلبببْ اأٌببْ زلبب  العقبببات احملكببًٕ ابببْ      

عمببببٜ لببببسد وعببببر زلعببببا سصٟٗببببا أٔ لمٗببببا دُٔ أُ      

ميظبببببببببببٕ ازبسميبببببببببببٛ أٔ ٖبببببببببببؤدس ت العقٕاببببببببببباخ   

الجبعٗٛ

(101)

. 

لىببا ٖعببس  اأٌببْ ٌ بباً قببإٌٌ٘ ٖجقببسز  قجضببآ       

 ببببببدٔز أوببببببس عببببببَ زٟببببببٗظ الدٔلببببببٛ وببببببَ غببببببأٌْ  

تضبببقاو العقٕابببٛ احملكبببًٕ اّببباق اضبببجشااٛ ألضببببات    

ٌٗٛ وبببَ دُٔ أُ ٖرتثبببة عمبببٜ ذلببب    قإٌٌٗبببٛ ٔتٌطبببا 

ضبببببببببقٕو ازبسميبببببببببٛ ٔال العقٕاببببببببباخ اللسعٗبببببببببٛ  

ٔالجببببببببببدااا االطرتاشٖببببببببببٛ ٔاآلدبببببببببباز ازبٍاٟٗببببببببببٛ   

األبسٝ

(102)

. 

ٔاسبكىبببٛ وبببَ ت بببداز العلبببٕ اشببببا  ِبببٕ ثبببدازك    

وبببا عطبببآ ٖقببب  وبببَ ب بببأ قضببباٟ٘   ٖعبببد ٖٕسبببد      

ضبببببببببٗن تي ت ببببببببهطْ اببببببببال س  القضبببببببباٟٗٛ أٔ   

ا لبقبببا الجخلٗببال وبببَ غبببدٚ العقٕاببٛ ٔأُ طكبببي اّببب  

لمقببببإٌُ ت  ببببسٔ  ثببببربز ذلبببب ق ٖٔقببببدز زٟببببٗظ     

الدٔلبببببببٛ العجببببببببازاخ املصبببببببمظٛ العاوبببببببٛ ت أُ ال   

ثٍلر العقٕاٛ

(103)

. 

تُ أِبببي ممٗبببصاخ   داٌٗببباب: ممٗبببصاخ العلبببٕ اشببببا : 

 العلٕ اشبا  ِ٘ وا ٖأث٘:

  دٔز العلٕ اشبا   سضًٕ مجّٕزٙ: .1

تُ العلببببٕ اشبببببا  عبببببازٚ عببببَ ضببببم ٛ  ببببىَ         

تلبببببباز قببببببإٌٌ٘ وقببببببسز ٔلبببببب  الدضببببببجٕز ٔقببببببإٌُ  

العقٕاببباخق ٔأُ عىمٗبببٛ ممازضبببجْ ثكبببُٕ وبببَ قببببن      

زٟبببٗظ الدٔلبببٛ اٍببباٞ عمبببٜ أضببببات وعٍٗبببٛ أضاضبببّا      

ٌببببباا  وبببببَ ثقبببببدٖسٓ تُ وصبببببمظٛ اجملجىببببب  تقبببببا     

ثجظق  اعدً ثٍلٗر العقٕاٛ

(104)

. 

تُ  2005ٔقبببد ابببر دضبببجٕز مجّٕزٖبببٛ العبببسا  لعببباً     

وبببَ  بببىَ  بببهطٗٛ زٟبببٗظ ازبىّٕزٖبببٛ ٖجبببٕي      

ت بببببداز العلبببببٕ اشببببببا  اجٕ بببببٗٛ وبببببَ زٟبببببٗظ      

صبمبببببظ البببببٕشزاٞق ااضبببببجذٍاٞ وبببببا ٖجعمببببب  اببببباسب      

اشببببا ق ٔاحملكبببٕور اازثكبببات ازببببساٟي الدٔلٗبببٛ    

ٔا زِات ٔاللطاد املال٘ ٔا دازٙ

(105)

. 

ٔذلبببببببس املػبببببببسا ازبٍببببببباٟ٘ العساقببببببب٘ ت قبببببببإٌُ  

الىبببباخ ازبصاٟٗببببٛ العقٕابببباخ ٔقببببإٌُ أ ببببٕه احمل

اببببببببببأُ العلببببببببببٕ اشبببببببببببا  ٖصببببببببببدز  سضببببببببببًٕ     

مجّٕزٙ

(106.)

 

 ذٔ لاا  با : .2

تُ العلببببببٕ اشبببببببا  تسببببببساٞ ٖجطببببببي االصببببببلٛ         

اللسدٖببببٛق لٗصببببدز عببببادٚ االٍطبببببٛ حملكببببًٕ عمٗببببْ    

وعبببرق ٔوبببَ املىكبببَ ث بٗقبببْ عمبببٜ غبببخ  وعبببر  

أٔ أغخا  وعٍٗر ارٔاثّي

(107)

. 

وببٍ  العلببٕ اشبببا  ٖكببُٕ اعببد  ببدٔز طكببي      .3

 قضٗٛ:ااخ اال

لكببببب٘ ميبببببٍ  العلبببببٕ اشببببببا   بببببة أُ ٖكبببببُٕ         

اسبكبببببي الصبببببادز االقضبببببٗٛ ق عٗببببباق ِٔبببببرا أوبببببس     

وٍ قببب٘ ألٌبببْ وبببَ  بببىَ أِدالبببْ وعازببببٛ اعببب    

األب ببباٞ ٔوبببا داً   ٖصبببدز طكبببي اببباخ لبببه ميكبببَ   

 ٞ القببببٕه ابببباُ ٍِبببباك أب ببببا

(108)

ق ٔميكببببَ لمىظكببببًٕ 

 عمْٗ االضجلادٚ وَ لس  ال عَ ااألطكاً.

 لعاً:ٖجعم  اقٕاعد الٍ اً ا .4

تُ العلبببببببٕ اشببببببببا  ٖبٍبببببببٜ عمبببببببٜ اعجببببببببازاخ         

وطبببببجىدٚ وبببببَ املصبببببمظٛ العاوبببببٛ ٔلبببببٗظ عمبببببٜ      

اعجببببازاخ وجعمقبببٛ االػبببلقٛ اببباحملكًٕ عمٗبببْ لّبببٕ     

لبببٗظ طقببببا لمىظكبببًٕ عمٗببببْق لقبببد ميببببٍ  لببببْ دُٔ    

لمبببببببْ لّببببببٕ تذا تلصاوبببببب٘ لمىظكببببببًٕ ٔلببببببٗظ لببببببْ  

زلضْ ألٌْ وَ الٍ اً العاً

(109)

. 

 العلبببببٕ اشببببببا  ال ٖبببببؤدس عمبببببٜ وبببببا ضبببببب      .5

 ثٍلٗرٓ وَ العقٕااخ:

ٌبببببب  قببببببإٌُ العقٕابببببباخ العساقبببببب٘ اببببببأُ العلببببببٕ   

اشببببا  ال ٖكبببُٕ لبببْ أدبببس عمبببٜ وبببا ضبببب  ثٍلٗبببرٓ       

وبببَ العقٕاببباخ وبببا   ٖبببٍ  وسضبببًٕ العلبببٕ عمبببٜ        

به  ذل 

(110)

. 

أُ ال ميببببببببظ العلببببببببٕ اشبببببببببا  اسبقببببببببٕ      .6

 الػخصٗٛ لم ا:

ضبببببببب  أُ ذلسٌبببببببا ابببببببأُ دضبببببببجٕز مجّٕزٖبببببببٛ        

سٟٗظ ازبىّٕزٖبببٛ قبببد أع بببٜ لببب  2005العبببسا  لعببباً 

 ببببهطٗٛ ت ببببداز العلببببٕ اشبببببا  اجٕ ببببٗٛ وببببَ    
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60 

زٟبببببٗظ صبمبببببظ البببببٕشزاٞق ااضبببببجذٍاٞ وبببببا ٖجعمببببب       

ااسب  اشبا 

(111)

. 

ٔقببببد ٌبببب  قببببإٌُ أ ببببٕه احملالىبببباخ ازبصاٟٗببببٛ   

العساقبببببب٘ اببببببأُ ٖرتثببببببة عمببببببٜ  ببببببدٔز وسضببببببًٕ     

مجّبببببٕزٙ ابببببالعلٕ اشببببببا  ضبببببقٕو العقٕابببببباخ     

األ ببببمٗٛ ٔاللسعٗببببٛ دُٔ املطبببباع ابببباسبكي اببببالسد   

عٕٖ  أٔ املصادزٚأٔ الج

(112)

. 

 دالذاب: آداز العلٕ اشبا  عمٜ العقٕاٛ:

ٖبببسد العلبببٕ اشببببا  عمبببٜ العقٕابببٛ احملكبببًٕ اّبببا      

ٌّاٟٗببباق ٔأُ ثكبببُٕ العقٕابببٛ   ثبببٍق  اعبببدق ذلببب      

تُ وبببَ غببباُ اٌقضببباّٟا اٌجلببباٞ أُ ٖكبببُٕ لمىظكبببًٕ   

عمْٗ وصمظٛ ت لمة العلٕ

(113)

. 

تُ ثببببببببأدا العلببببببببٕ اشبببببببببا  ٖكىببببببببَ اإضببببببببقاو   

قٕابببٛ احملكببببًٕ اّببببا ٌّاٟٗبببا لمببببّا أٔ اعضببببّا أٔ   الع

أابببداهلا اعقٕابببٛ أببببال وٍّبببا وبببَ العقٕاببباخ املقبببسزٚ 

قإٌٌبببببا

(114)

ق  عٍبببببٜ تٌبببببْ قبببببد ٍٖبببببجص عبببببَ العلبببببٕ      

اشبببببا  تٖقببببا  ثٍلٗببببر العقٕاببببٛ ٌّاٟٗببببا ت طالببببٛ 

ا علببباٞ الكمببب٘ وٍّببباق ٖٔبببجي  ٕسببببْ ا لبببساض عبببَ    

املطببببشُٕ لببببٕزاق وببببا   ٖكببببَ ضبكٕوببببا ت قضببببٗٛ     

أبسٝ

(115)

. 

ٔقبببببد ٖصببببباز تي ربلبببببٗ  سبببببصٞ وبببببَ العقٕابببببٛ     

لٗطبببىٜ علبببٕا سصٟٗبببا لبببأُ ٖصبببدز علبببٕ ببببا        

عببَ سببصٞ وببَ عقٕاببٛق عمىببا اببأُ  ببدٔز علببٕ عبباً       

وببببَ سببببصٞ وببببَ العقٕاببببٛ ٖأبببببر ِببببرا العلببببٕ طكببببي  

العلٕ اشبا  ٔثطسٙ عمْٗ أطكاوْ

(116)

. 

ٔقبببد ٖقببب  العلبببٕ اشببببا  عمبببٜ ربلٗبببال العقٕابببٛ    

لاضبببببجبداه عقٕابببببٛ الطبببببشَ اعقٕابببببٛ اسبببببببظق    

ٔال ٖكببببُٕ لببببْ أدببببس عمببببٜ وببببا ضببببب  ثٍلٗببببرٓ وببببَ        

العقٕابباخ ٔلببن ذلبب  وببا   ٖببٍ  وسضببًٕ العلببٕ       

عمٜ به  ذل 

(117)

. 

تُ ثببببأدا العلببببٕ اشبببببا  ٍٖصببببة عمببببٜ تضببببقاو      

االلجببببببصاً اجٍلٗببببببر العقٕاببببببٛ ٔططببببببة ٔاببببببرل  ال   

ٖجأدس طكي ا داٌٛ طٗر ٖبقٜ قاٟىا

(118)

. 

أُ قبببإٌُ العقٕاببباخ العساقببب٘ ابببر اأٌبببْ ال ٖرتثبببة      

العلببببٕ اشبببببا  ضببببقٕو العقٕابببباخ الجبعٗببببٛ  عمببببٜ 

ٔالجكىٗمٗببببببٛ ٔال اآلدبببببباز ازبصاٟٗببببببٛ األبببببببسٝ ٔال    

 ٛ الجبببدااا االطرتاشٖببب

(119)

ق ٔقبببد ٌببب  قبببإٌُ أ بببٕه   

احملالىببباخ ازبصاٟٗبببٛ العساقببب٘ اأٌبببْ ٖرتثبببة عمبببٜ   

 بببببببدٔز وسضبببببببًٕ مجّبببببببٕزٙ ابببببببالعلٕ اشببببببببا   

ضقٕو العقٕااخ األ مٗٛ ٔاللسعٗٛ

(120)

. 

ٌُٕ أ بببببببٕه ٔأٔ ببببببب  املػبببببببسا العساقببببببب٘ ت قبببببببا   

احملالىببببببباخ ازبصاٟٗبببببببٛ أذا ضبببببببق  سبببببببصٞ وبببببببَ   

العقٕاببببٛ اببببالعلٕ اشبببببا  أٔ العبببباً لجعجببببرب املببببدٚ    

املجبقٗٛ وٍّا  ذااٛ العقٕاٛ ذاثّا

(121)

. 

لىبببببببا تُ العلبببببببٕ اشببببببببا  ال ميٍببببببب  وصبببببببادزٚ   

األغبببٗاٞ البببه  بببدز طكبببي اػبببأٌّا أٔ ثكبببُٕ ممٍبببٕا  

طٗاشثّا قإٌٌا

(122)

. 

قبببد ال ميبببٍ   ٌٔبببٕد ا غبببازٚ تي تُ العلبببٕ اشببببا    

اصببببٕزٚ ٌّاٟٗببببٛق اببببن ٖكببببُٕ قببببااه لمسسببببٕا لٗببببْ     

عٍبببببد لبببببسض غبببببسٔو وعٍٗبببببٛ الضبببببجىسازٓق لبببببإذا  

دبببح حبكببي قضبباٟ٘ تُ املعلببٕ عٍببْ قببد أبببن اأطببد       

الٕاسببببباخ املػببببرتلٛ عمٗببببْ عٍببببد وٍظببببْ العلببببٕ أٔ    

لببباُ قصبببس اأطبببد االلجصاوببباخ البببه ٌبببٗ  العلبببٕ       

عٍببببببْ اّببببببا

(123)

ق عمٗببببببْ ٖببببببجي ٌقبببببب  العلببببببٕ عببببببَ   

العقٕاٛ

(124)

. 

ٔميكبببببَ السسبببببٕا عبببببَ العلبببببٕ اشببببببا  أٖضبببببا ت   

طالببببٛ تقببببداً املطببببجلٗد وببببَ العلببببٕ اعببببد  ببببدٔزٓ    

عمبببببٜ ازثكبببببات سسميبببببٛ وبببببَ غبببببأٌّا أُ ثعس بببببْ     

لعقٕاٛ العٕد حبطة األطكاً اشبا ٛ اْ

(125)

. 

ٔال ثبببأدا لمعلبببٕ اشببببا  عمبببٜ الجعبببٕٖ  البببٕازد      

ت طكببببي ا داٌببببٛق ٖٔكببببُٕ لمىجضببببسز طبببب  ثٍلٗببببر    

 اله طصن عمّٗا.لقسٚ طكي الجعٕٖ  املدٌ٘ 

 ً  2005ٔقببببد أغببببباز دضبببببجٕز مجّٕزٖبببببٛ العبببببسا  لعبببببا

ابببأُ العلبببٕ اشببببا  ال ٖػبببىن اسبببب  اشببببا     

(126)

ق 

ٔلبببببببرل  ٌببببببب  قبببببببإٌُ أ بببببببٕه احملالىببببببباخ    

ازبصاٟٗببببٛ العساقبببب٘ اببببأُ العلببببٕ اشبببببا  ال ميببببظ  

اسبكي االسد ٔالجعٕٖ  ٔاملصادزٚ

(126)

. 

أوبببا املػبببسا الكىسلببب٘ العساقببب٘ لقبببد ذلبببس ابببأُ       

ال ساوببببببببببباخ الكىسلٗبببببببببببٛ  العلبببببببببببٕ ال ٖػبببببببببببىن  

ٔاملصبببببادزاخ البببببه ثعجبببببرب ثعبببببٕٖ  وبببببدٌ٘  دازٚ  

الكىازك وا   ٍٖ  عمٜ به  ذل 

(128.) 
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 املبظر الذالر

ضبببببببقٕو العقٕاببببببباخ الكىسلٗبببببببٛ إلببببببباٚ  

 احملكًٕ عمْٗ

أٔسبببببح القٕاعببببد العاوببببٛ ت قببببإٌُ العقٕابببباخ          

ٔقبببببإٌُ أ بببببٕه احملالىببببباخ ازبصاٟٗبببببٛ ٔسبببببٕت    

ٕٝ ازبصاٟٗبببببٛ ضبببببقٕو ازبسميبببببٛ ٔاٌقضببببباٞ البببببدع

عٍببببد طصببببٕه أٔ دبببببٕخ ٔلبببباٚ املببببجّي 

(129)

ق لىببببا تُ 

ٔلببببباٚ احملكبببببًٕ عمٗبببببْ ٖعببببببد ضببببببة وبببببَ أضبببببببات      

 اٌقضاٞ العقٕاٛ.

لبببإذا ثبببٕلٜ احملكببببًٕ عمٗبببْ قبببببن  بببأزٚ اسبكببببي     

ٌّاٟٗبببا ثطبببق  ازبسميبببٛ ٖٔبببصٔه لبببن أدبببس هلبببرا       

اسبكببببي  ببببا تُ ملببببَ ثضببببسز وببببَ ازبسميببببٛ طبببب       

أقاوببببببببببٛ الببببببببببدعٕٝ أوبببببببببباً احملكىببببببببببٛ املدٌٗببببببببببٛ  

خجصٛامل

(130)

. 

لعٍبببببببببد ٔلببببببببباٚ احملكبببببببببًٕ عمٗبببببببببْ ت ازبسميبببببببببٛ   

الكىسلٗببببببٛ قبببببببن  ببببببأزٚ اسبكببببببي أٔ القببببببساز    

الكىسلببببب٘ ٌّاٟٗببببباق لبإوكببببباُ ا دازٚ الكىسلٗبببببٛ 

أقاوبببببببٛ البببببببدعٕٝ أوببببببباً احملكىبببببببٛ الكىسلٗبببببببٛ    

لمى الببببٛ ابببالجعٕٖ  عبببَ األ بببساز البببه سبقبببح     

اّبببببا وبببببَ ازبسميبببببٛ الكىسلٗبببببٛ لكٌّٕبببببا ازبّبببببٛ  

ا أغبببببببازخ تلٗبببببببْ  املخجصبببببببٛق ٔذلببببببب  اضبببببببجٍادا ملببببببب  

وببببَ قببببإٌُ الكىببببازك العساقبببب٘ الٍالببببر    247املببببادٚ/

اأٌببببْ ال  ببببٕش لمىظبببببالي األبببببسٝ أُ ثٍ بببببس ت    

البببببدعٕٝ البببببه ِببببب٘ وبببببَ ابجصبببببا  احملبببببالي      

 الكىسلٗٛ.

أوبببا تذا ثبببٕلٜ احملكبببًٕ عمٗبببْ اعبببد  بببأزٚ اسبكبببي  

ٌّاٟٗببببا لجطببببق  العقٕاببببٛ ٔالجببببدااا االطرتاشٖببببٛ     

الٗبببببببٛ  احملكبببببببًٕ اّبببببببا لٗىبببببببا عبببببببدا العقٕاببببببباخ امل    

لال ساوببببٛ ٔالببببسد ٔالجببببدااا االطرتاشٖببببٛ املالٗببببٛ     

لاملصبببببببادزٚ ٔت بببببببه  احملبببببببن لإٌّبببببببا ثٍلبببببببر ت    

ثسلجْ ت وٕاسّٛ ٔزدجْ

(131)

. 

تُ ٔلببببباٚ احملكبببببًٕ عمٗبببببْ اعبببببد  بببببأزٚ اسبكبببببي    

اال ساوببببٛ ااثبببباق ٖطببببجمصً و البببببٛ ٔزدجببببْ  بمببببغ     

ال ساوببببببٛق ٔثعمٗببببببن ذلبببببب  تٌببببببْ تذا  بببببباز اسبكببببببي  

جبببببصاً املبببببال٘ ت ذوبببببٛ  اال ساوبببببٛ وربوببببباق ٌػبببببأ االل 

احملكبببببًٕ عمٗبببببْ ملصبببببمظٛ الدٔلبببببٛق ٔ ببببباز أطبببببد      

العٍا ببببببس الطببببببمبٗٛ ت ذوجببببببْق لببببببإُ اٌجقمببببببح تي  

ٔزدجبببْ لّببب٘ ثٍجقبببن اعٍا بببسِا مجٗعبببا ا  ااٗبببٛ   

ٔالطمبٗٛ

(132)

. 

ٔأغببببببببباز املػبببببببببسا الكىسلببببببببب٘ العساقببببببببب٘ ابببببببببأُ  

املطبببؤٔلٗٛ وبببَ دلببب  املببببالغ املرتثببببٛ عمبببٜ املجبببٕتق      

ت طببببببدٔد وببببببا  ٖكببببببُٕ الٕزدببببببٛ وطببببببؤٔلر عٍّببببببا 

  ٛ ٖجمقبببآ لبببن وبببٍّي وبببَ الرتلببب

)133)

ق ٔضببباز عمبببٜ  

ِببببببرا االدبببببببآ لبببببببن وببببببَ املػببببببسا الكىسلببببببب٘     

الطٕزٙ ٔاألزدٌ٘

(134)

. 

أوببببا املػببببسا الكىسلبببب٘ املصببببسٙ لأٌببببْ قببببد ثببببسك    

ِببببرا املٕ ببببٕا سبكببببي القٕاعببببد القإٌٌٗببببٛ العاوببببٛق  

 شبمٕٓ وَ أٙ ٌ  با  عمٜ ذل .

     ٛ  ٔلببببدٝ السسببببٕا تي قببببإٌُ ا سببببساٞاخ ازبٍاٟٗبببب

املصبببسٙ ٔسبببد اأٌبببْ ٌببب  تذا ثبببٕلٜ احملكبببًٕ عمٗبببْ    

اعبببد اسبكبببي عمٗبببْ ٌّاٟٗببباق ثٍلبببر العقٕاببباخ املالٗبببٛ      

ٔالجعٕٖضبببببببباخ ٔوببببببببا  ببببببببة زدٓ ٔاملصببببببببازٖال ت 

ثسلجْ

(135)

. 

تُ وطببببألٛ السسببببٕا تي الٕزدببببٛ ل ببببسض اضببببجٗلاٞ   

املببببالغ املرتثببببٛ عمبببٜ املجبببٕت ت طبببدٔد وبببا ٖجمقبببآ       

لببببببببن وببببببببٍّي وببببببببَ الرتلببببببببٛق لصبببببببباحل ا دازٚ  

لكىسلٗببببببٛ ضببببببٗؤدٙ تي الجببببببأبس قبببببببن دلعّببببببا    ا

سببببر اضبببجكىاه تسبببساٞاخ املبببااز احملبببددٚ قإٌٌببباق   

ت طببببر تُ قببببإٌُ األطببببٕاه الػخصببببٗٛ العساقبببب٘   

ذلبببس اسبقبببٕ  البببه ثجعمببب  االرتلبببٛ اعبببد ٔلببباٚ     

 املٕزز أزاعٛ وقدً اعضّا عمٜ اع  ِٔ٘:

 ب دبّٗص املجٕت عمٜ الٕسْ الػسع٘.1

 ٗ  والْ.ب قضاٞ دٌْٖٕ ٔربسض وَ مج2

بببب ثٍلٗبببر ٔ ببباٖآ ٔرببببسض وبببَ دمبببر وبببا اقببب٘ وبببَ  3

 والْ.

ب تع اٞ الباق٘ تي املطجظقر4

(136)

. 

لٍّبببببا ٖجضببببب  تُ ثطبببببدٖد البببببدُٖٕ املرتثببببببٛ عمبببببٜ   

املجببببٕت قبببببن ثٕشٖبببب  الرتلببببٛ عمببببٜ املطببببجظقرق      

ٔثجىجببببببب  تدازٚ الكىبببببببازك وبببببببَ اسبببببببن ذبصبببببببٗن   

مجٗببببببببببب  السضبببببببببببًٕ الكىسلٗبببببببببببٛ ٔال ساوببببببببببباخ 

خ ٔالضبببببساٟة ٔالسضبببببًٕ ٔاملصبببببادزاخ ٔاالضبببببرتدادا

األببببببسٝ البببببه ثكمبببببال اجظصبببببٗمّا ااوجٗببببباش عببببباً   

عمبببببٜ أوبببببٕاه املكملبببببر املٍقٕلبببببٛ ٔ بببببا املٍقٕلبببببٛق   

طجبببٜ ت طالبببٛ ا لبببهع ٔاأللضبببمٗٛ عمبببٜ مجٗببب    

البببببدُٖٕ عبببببدا املجعمقبببببٛ وٍّبببببا اصبببببٗاٌٛ األوبببببٕاه      

ٔاألغٗاٞ ٔوصازٖال القضاٞ

(137)

. 
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62 

 اشبامتٛ

 ٖٔجضببببب  ممبببببا ثقبببببدً تُ ثبببببأدا أضببببببات ضبببببقٕو   

العقٕاببببباخ الكىسلٗبببببٛ  جمبببببال ابببببابجه  ٌبببببٕا    

 الطبة الرٙ أدٝ تي ضقٕلّا.

لجبببببببببأدا الجقبببببببببادً املطبببببببببق  ٖػبببببببببىن ضبببببببببقٕو 

العقٕاببببببباخ ازبصاٟٗبببببببٛ ٔال ساوببببببباخ الكىسلٗبببببببٛ    

ٔاملصبببادزاخ البببه ثضبببىٍجّا األطكببباً الكىسلٗبببٛق     

ٖٔػببببىن ال ساوبببباخ الكىسلٗببببٛ ٔاملصببببادزاخ الببببه  

ثضبببببببىٍجّا القبببببببسازاخ الكىسلٗبببببببٛ عٍبببببببد عبببببببدً   

وبببَ قببببن ا دازٚ الكىسلٗبببٛ لٗمبببٛ املبببدٚ   ثٍلٗبببرِا

 احملددٚ قإٌٌا لطسٖاُ الجقادً.

ٌقببببببرتجمل عمبببببببٜ املػبببببببسا الكىسلببببببب٘ العساقببببببب٘ أُ  

 عبببببن وبببببدٚ الجقبببببادً املطبببببق  لجٍلٗبببببر األطكببببباً 

اشبا بببٛ االجّسٖبببة أٔ وبببا ٖعجبببرب ت طكىبببْ ألبببٕه   

وببببَ وببببدٚ الجقببببادً املطببببق  لمببببدعٕٝ الكىسلٗببببٛ  

طكىّبببببببا ت سببببببساٟي الجّسٖبببببببة أٔ وبببببببا ٖعجبببببببرب ت  

( شطبببٛ عػببببس ضبببٍٛ اببببدالب   15ٔلبببجكَ وبببذهب املببببدٚ )  

( عػبببببس ضبببببٍٕاخ ٔعبببببدً وطبببببأاثّا  بببببدٚ   10وبببببَ )

ٔاطببببدٚ ِٔبببب٘ عػببببس ضببببٍٕاخ لكببببن وٍّىبببباق وذمىببببا    

طبببدد وبببدٚ الجقبببادً املطبببق  لمبببدعٕٝ الكىسلٗبببٛ    

ت ازببببساٟي الكىسلٗبببٛ األببببسٝ ابببذهز ضبببٍٕاخق      

ٔوبببببببدٚ شبببببببظ ضبببببببٍٕاخ لجظصبببببببٗن ال ساوببببببباخ    

رٓ ازببببساٟي  ٕسبببة  ٔاملصبببادزاخ امللسٔ بببٛ ت ِببب  

 قساز الج سٖي أٔ املصادزٚ.

ٖٔج مبببببة وبببببَ املػبببببسا الكىسلببببب٘ ٔ ببببب  وبببببٕاد    

قإٌٌٗبببببببٛ ثػبببببببا تي ٔقبببببببال ٔاٌق ببببببباا الجقبببببببادً    

ألِىٗجّبببا عٍبببد ث بٗببب  ٌ ببباً الجقبببادً أٔ ا غبببازٚ      

تي ث بٗببببب  وبببببا سببببباٞ ابببببْ القبببببإٌُ املبببببدٌ٘ اّبببببرا    

الػبببببأُ ألُ املػبببببسا ازبٍببببباٟ٘ العساقببببب٘   ٖأببببببر    

 ق  لمشساٟي.اٍ اً الجقادً املط

ت طبببببببر ٖقجصبببببببس ثبببببببأدا)العلٕ العببببببباً ٔالعلبببببببٕ 

اشبببببا ( عمببببٜ ضببببقٕو العقٕابببباخ ازبصاٟٗببببٛ دُٔ  

ال ساوببببباخ الكىسلٗبببببٛ ٔاملصبببببادزاخ البببببه ثعجبببببرب   

ثعببببببٕٖ  وببببببدٌ٘  دازٚ الكىببببببازك وببببببا   ٖببببببٍ  

 العلٕ عمٜ به  ذل .

أوببببا االٍطبببببٛ لٕلبببباٚ احملكببببًٕ عمٗببببْ اعببببد  ببببدٔز     

قببببببببساز أٔ طكببببببببي لىسلبببببببب٘ ابببببببباخ االببببببببدعٕٝ    

كىسلٗببببببٛق لببببببأُ ثببببببأدا ذلبببببب  ٖقجصببببببس عمببببببٜ  ال

ضببببقٕو العقٕاببببٛ ٔالجببببدااا االطرتاشٖببببٛ احملكببببًٕ    

اّبببا لٗىبببا عبببدا العقٕاببباخ املالٗبببٛ لال ساوبببٛ ٔالبببسد  

ٔالجبببببدااا االطرتاشٖبببببٛ املالٗبببببٛ لاملصبببببادزٚ ٔوبببببَ 

 بببىٍّا ال ساوببباخ الكىسلٗببببٛ ٔاملصبببادزاخ طٗببببر    

ٖبببببببببجي السسبببببببببٕا تي ثسلبببببببببٛ املجبببببببببٕت ألسبببببببببن    

 اضجٗلاّٟا.  

 اهلل( )   حبىد

.................................................... 
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وبَ قبإٌُ ا سبساٞاخ ازبٍاٟٗبٛ املصبسٙ زقبي        529اٌ س املادٚ/  -24

 .1950لطٍٛ  150
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لطبٍٛ   20/ت وَ قإٌُ الكىبازك األزدٌب٘ زقبي    247 س املادٚ/اٌ -27

1998. 
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 .217ق  1982ازبصٞ األٔه ق القاِسٚق 

د.ضبىببد لا ببنق املبببادد العاوببٛ ت قببإٌُ العقٕابباخق ازبببصٞ        -35
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وَ قإٌُ أ بٕه احملالىباخ    349/3ق ٔاٌ س املادٚ/ 1949لطٍٛ  148

 .1961لطٍٛ  9ازبصاٟٗٛ األزدٌ٘ زقي 

ٞاخ ت ازببساٟي  د.لخسٙ عبد السشا  اسببدٖذ٘ق أ بٕه ا سبسا    -41

 . 34ق  1987غسلٛ اسبس لم باعٛ اللٍٗٛ ق ا داد ق  االقجصادٖٛق

د.ضبىببد عبببٕض األطبببٕهق اٌقضببباٞ ضبببم ٛ العقبببات االجقبببادًق   -42

ق ٔاٌ ببس عمبب٘ شلبب٘ العساابب٘ ااغبباق املبببادد     310ق  1965القبباِسٚق 

األضاضببببٗٛ لمجظقٗقبببباخ ٔا سببببساٞاخ ازبٍاٟٗببببٛق و بعببببٛ زبٍببببٛ  

ق ٔاٌ بببس د.عبببد البببسشا   177ق  1940سق الجببألٗال ٔالرتمجبببٛ ٔالٍػبب  

الطٍّٕزٙق الٕضٗ  ت غسجمل القإٌُ املدٌ٘ق ازبصٞ الذالر )ٌ سٖٛ 
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د.زوطببٗظ اٍّبباًق الٍ سٖببٛ العاوببٛ لمقببإٌُ ازبٍبباٟ٘ق وٍػبباٚ   -43

 .1184ق  1971ضكٍدزٖٛق املعاز ق ا 

إٌٔز ضم اُق أطكاً االلجصاًق املٕسص ت الٍ سٖٛ العاوٛ )دزاضٛ  -44

وقازٌبببببٛ( ت القبببببإٌٌر املصبببببسٙ ٔالمبٍببببباٌ٘ق وٍػببببباٚ املعببببباز ق    

 .476ق  1994ا ضكٍدزٖٛق 

وبَ قبإٌُ ا سبساٞاخ ازبٍاٟٗبٛ املصبسٙ زقبي        532اٌ س املادٚ/  -45

وببَ قببإٌُ العقٕابباخ الطببٕزٙ   167/2ق ٔاٌ ببس املببادٚ/1950لطببٍٛ  150

وببببَ قببببإٌُ أ ببببٕه   349/2ق ٔاٌ ببببس املببببادٚ/ 1949لطببببٍٛ  148زقببببي 

 .1961لطٍٛ  9احملالىاخ ازبصاٟٗٛ األزدٌ٘ زقي 

د.ضبىٕد ظبٗة ططينق غبسجمل قبإٌُ العقٕاباخق القطبي العباًق       -46

 .884الٍ سٖٛ العاوٛق املصدز الطاا ق  

 .389سٍدٙ عبد املم ق املصدز الطاا ق   -47

وبببَ قبببإٌُ أ بببٕه احملالىببباخ ازبصاٟٗبببٛ    296ٌصبببح املبببادٚ/ -48

)تذا طكبي عمبٜ زسبن ٔشٔسجبْ اعقٕابٛ      1971لطبٍٛ   23العساق٘ زقبي  

ضالبٛ لمظسٖٛ ملدٚ ال ثصٖد عمٜ ضٍٛ ٔلٕ عَ سساٟي طبجملٛ ٔ  

ٖكٌٕا وطشٌٕر وَ قبن سباش ثأسٗبن الجٍلٗبر عمبٜ اطبدِىا طجبٜ       

ا   ٖبجي الذاٌٗبٛ عػبسٚ     مٜ ضبٗن األبس تذا لاٌا ٖكلهُ   ا

 وَ عىسٓ ٔلاُ هلىا ضبن تقاوٛ وعر(. 

د.ضبىٕد ظبٗة ططبينق غبسجمل قبإٌُ العقٕاباخق القطبي العباًق        -49

 .884الٍ سٖٛ العاوٛق املصدز ٌلطْق  

د.زوطببٗظ اٍّبباًق الٍ سٖببٛ العاوببٛ لمقببإٌُ ازبٍبباٟ٘ق املصببدز   -50

 .1184الطاا ق  

 .884ْق  د.ضبىٕد ظبٗة ططينق املصدز ٌلط -51

د.زوطبٗظ اٍّبباًق الٍ سٖبٛ العاوببٛ لمقبإٌُ ازبٍبباٟ٘ق املصببدز     -52

 .1185الطاا ق  

ق ٔاٌ ببس 1980لطببٍٛ  45وببَ قببإٌُ الجٍلٗببر زقببي  115. اٌ ببس املببادٚ/53

طٗبر سباٞ    1951لطٍٛ  40وَ القإٌُ املدٌ٘ العساق٘ زقي  435املادٚ/ 

الػبسع٘ق   بب ثقبال املبدٚ املقبسزٚ لعبدً مسباا البدعٕٝ االعبرز        1لّٗا))

لاُ ٖكُٕ املبدع٘  ب اا أٔ ضبشبٕزا ٔلبٗظ لبْ ٔلب٘ أٔ  اٟببا ت        

ابببهد أسٍبٗبببٛ ٌاٟٗبببٛ أٔ أُ ثكبببُٕ البببدعٕٝ ابببر البببصٔسر أٔ ابببر     

األ ٕه ٔاللسٔا أٔ أُ ٖكُٕ ٍِاك وباٌ  آببس ٖطبجظٗن وعبْ عمبٜ      

بب ٔاملببدٚ البه متضب٘ وبب  قٗباً العببرز ال     2املبدع٘ أُ ٖ البة حبقببْق   

ببب ثٍق بب  املببدٚ املقببسزٚ لعببدً مسبباا 1)437ثعجببرب(( ٔذلببسخ املببادٚ/ 

الدعٕٝ اامل البٛ القضاٟٗٛ ٔلبٕ زلعبح البدعٕٝ تي ضبكىبٛ  با      

طبجصٛ عَ  مب  و جلبس لبأُ لالبة البداَٟ  سميبٛ ت احملكىبٛ        

ٔ  ثلصن الدعٕٝ طجٜ وضح املدٚ لأٌّا ثطبى  اعبدِا(. ٌٔصبح    

ذا أقبس  ب ثٍق   أٖضا املدٚ املقسزٚ لعدً مساا البدعٕٝ ت 1)438املادٚ/

املببدَٖ حببب  الببداَٟ  ببساطٛ أٔ داللببٛ وببا   ٖٕسببد ٌبب  خبببه     

 ذل (.

 .1087د.عبد السشا  الطٍّٕزٙق  املصدز الطاا ق   -54

د.زوطبٗظ اٍّباًق الٍ سٖبٛ العاوبٛ لمقبإٌُ ازبصاٟب٘ق املصبدز         -55

 .1185الطاا ق  

د.ضبىٕد ظبٗة ططينق غبسجمل قبإٌُ العقٕاباخق القطبي العباًق       -56

 .880اوٛقاملصدز الطاا ق  الٍ سٖٛ الع

ضبىببٕد تاببساِٗي تمساعٗببنق غببسجمل األطكبباً العاوببٛ ت قببإٌُ      -57

 .795ق  1945العقٕااخ املصسٙقداز اللكس العسا٘ق القاِسٚق

 .885د.ضبىٕد ظبٗة ططينق املصدز ٌلطْق   -58

 .131ٌٕاز دِاً و س الصاٗدٙق املصدز الطاا ق   -59

 .1969لطٍٛ  111وَ قإٌُ العقٕااخ العساق٘ زقي  14اٌ س املادٚ/  -60

 23/ت وَ قإٌُ الكىازك العساق٘ زقي188ٔ194اٌ س املادثر/  -61

 .1984لطٍٛ 

وَ قإٌُ الكىبازك   253اٌ س اللقسثر دالذا ٔزااعا وَ املادٚ/ -62

 .1984لطٍٛ  23العساق٘ زقي 

 442قٔاٌ بس املبادٚ/  491ق  د.غٕق٘ زاوص غعباُقاملصدز الطاا  -63

بب ال  1طٗبر سباٞ لّٗبا)    1951لطبٍٛ   40وَ القإٌُ املدٌ٘ العساق٘ زقي 
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 ببٕش لمىظكىببٛ أُ متجٍبب  وببَ ثمقبباٞ ٌلطببّا وببَ مسبباا الببدعٕٝ     

ملسٔز الصواُ ان  ة أُ ٖكُٕ ذل  اٍباٞ عمبٜ لمبة املبدَٖ أٔ اٍباٞ      

عمٜ لمة داٍْٟٗ أٔ أٙ غخ  آبس لْ وصمظٛ ت ِرا الدل  ٔلبٕ  

 ٖجىط  اْ املدَٖ(.  

 .1980لطٍٛ  45وَ قإٌُ الجٍلٗر العساق٘ زقي  113اٌ س املادٚ/ -64

 .1980لطٍٛ  45وَ قإٌُ الجٍلٗر العساق٘ زقي  114اٌ س املادٚ/ -65

وبَ قبإٌُ ا سبساٞاخ ازبٍاٟٗبٛ املصبسٙ زقبي        534اٌ س املبادٚ/  -66

 .1950لطٍٛ  150

لطبٍٛ   148الطبٕزٙ زقبي    وبَ قبإٌُ العقٕاباخ    442اٌ س املادٚ/ -67 

/أ وبَ قبإٌُ أ بٕه احملالىباخ ازبصاٟٗبٛ      352ق ٔاٌ س املبادٚ/ 1949

 .1961لطٍٛ  9األزدٌ٘ زقي 

 وعَ اسبٗازٙق سساٟي الجّسٖة الكىسل٘ ))دزاضٛ وقازٌٛ((ق -68

ال بعبببٛ األٔي ق وكجببببٛ داز الذقالبببٛ لمٍػبببس ٔالجٕشٖببب  ق عىببباُ ق      

 .170ق   1997األزدُ ق 

ق ازبببصٞ األٔه ق  أٙق لقببْ ا سببساٞاخ ازبٍاٟٗببٛق  د.ثٕلٗبب  الػبب  -69

. ٔاٌ ببس 174ق  1954ال بعببٛ الذاٌٗببٛق و بباا  داز الكجببات العسابب٘ق  

ق 1945ضبىٕد تاساِٗي تمساعٗنق العقٕاٛق و بعٛ االعجىادق وصسق 

 160 . 

د.ططببَ  بباد  املس ببلأٙق املس ببلأٙ ت أ ببٕه ا سببساٞاخ   -70

ق ٔاٌ ببببس 181ق  1982ق ازبٍاٟٗببببٛق و بعببببٛ ألمببببظق ا ضببببكٍدزٖٛ

د.ضبىببد اللا ببنق املبببادد العاوببٛ ت الجػببسٖ  ازبصاٟبب٘ق و بعببٛ     

 .533ق  1978الدأدٙق دوػ ق 

د.ألببسً ٌػبببأخق وببٕسص األطكببباً العاوببٛ ت قبببإٌُ العقٕاببباخ     -71

 .154ق 1969العساق٘ق و بعٛ املعاز ق ا دادق 

د.ضبىبببٕد ظبٗبببة ططبببينق غبببسجمل قبببإٌُ العقٕاببباخ المبٍببباٌ٘ق     -72

 .873دز الطاا ق  املص

د.ضبىٕد ظبٗة ططينق غسجمل قبإٌُ العقٕاباخق القطبي العباًق      -73

 .900ق   1982ال بعٛ اشباوطٛق داز الٍّضٛ العساٗٛق 

ٔلٗد ادز ظبي الساغبدٙق العلبٕ العباً ت الجػبسٖعاخ املقازٌبٛق       -74

ألسٔطببٛ دلجببٕزآق وقدوببٛ تي لمٗببٛ القببإٌُ ساوعببٛ ا ببدادق       

 .63ق  1993

ٜ علٗلببب٘ق لمطبببلٛ العقٕابببٛ الجأدٖبٗبببٛ ٔأِبببدالّاق   د.وصببب ل -75

 .425ق  1977و اا  اهل٠ٗٛ املصسٖٛ العاوٛ لمكجاتق

د.ضمٗىاُ ال ىأٙق القضاٞ ا دازٙق قضاٞ ا ل اٞق داز اللكس  -76 

 .364ق  1976العسا٘ق 

د.عبد القادز القّٕس٘ق قإٌُ العقٕااخق القطي العاًق ال بعٛ  -77

 .402ق  1982ٗٛق دوػ ق األٔيق امل بعٛ العامل

وبَ دضبجٕز مجّٕزٖبٛ العبسا       61اٌ س اللقبسٚ أٔال وبَ املبادٚ/    -78

 2005لطٍٛ 

 19القا ٘ ضبىٕد عبد اللجاجمل السأٙق قإٌُ العلٕ العاً زقي  -79

ق 2009ٔاضببجذٍاٞاخ ث بٗقببْق داز الكجببة ٔالٕدبباٟ  اب ببدادق   2008لطببٍٛ 

 14. 

لطبٍٛ   111وبَ قبإٌُ العقٕاباخ العساقب٘ زقبي      153/1اٌ س املبادٚ/  -80

1969. 

لطببٍٛ  58وببَ قببإٌُ العقٕابباخ املصببسٙ زقببي     76اٌ ببس املببادٚ/  -81

 148وبببَ قبببإٌُ العقٕاببباخ الطبببٕزٙ زقبببي     150ق ٔاٌ بببس املبببادٚ/ 1937

 16وببَ قببإٌُ العقٕابباخ األزدٌبب٘ زقببي    50ق ٔاٌ ببس املببادٚ/1949لطببٍٛ

 .1960لطٍٛ 

د وصببب لٜق غبببسجمل قبببإٌُ أ بببٕه احملالىببباخ   مجببباه ضبىببب -82

 .210ق  2005ازبصاٟٗٛق و بعٛ الصواُق ا دادق 

د.وص لٜ أإ شٖد لّى٘ق القضباٞ ا دازٙ ٔصبمبظ الدٔلبٛق     -83

 .5ق  1979وٍػأٚ املعاز  ق 

 .1969لطٍٛ 111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 1/ 153اٌ س املادٚ/  -84

 .211مجاه ضبىد وص لٜق املصدز ٌلطْق   -85

 .1969لطٍٛ 111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 153/3اٌ س املادٚ/ -86

وبَ قبإٌُ أ بٕه احملالىباخ ازبصاٟٗبٛ زقبي        305اٌ س املادٚ/ -87

 .1971لطٍٛ  23

 .1969لط111ٍٛوَ قإٌُ العقٕااخ زقي 151ٔ153اٌ س املادثر/ -88

 .1969لطٍٛ  111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 153/1اٌ س املادٚ/ -89

 .210ضبىد وص لٜق املصدز الطاا ق  مجاه  -90

وبببَ قبببإٌُ أ بببٕه احملالىببباخ ازبصاٟٗبببٛ      307اٌ بببس املبببادٚ/  -91

 .1971لطٍٛ  23العساق٘ زقي 

لطبٍٛ   111وَ قإٌُ العقٕاباخ العساقب٘ زقبي    153/3اٌ س املادٚ/ -92

1969. 

لطبٍٛ   111وَ قإٌُ العقٕاباخ العساقب٘ زقبي    153/2اٌ س املادٚ/ -93

1969. 

 .1984لطٍٛ  23وَ قإٌُ الكىازك زقي  188ادٚ/اٌ س امل -94

 225وبَ قبساز صبمببظ قٗبادٚ الذبٕزٚ املٍظبن زقببي       1اٌ بس املبادٚ/   -95

ت  2954ٔاملٍػٕز ت الٕقباٟ  العساقٗبٛ االعبدد/    20/10/2002ٔاملؤز  ت

28/10/2002. 

 225وبَ قبساز صبمبظ قٗبادٚ الذبٕزٚ املٍظبن زقبي        3اٌ س املادٚ/  -96

 .20/10/2002ٔاملؤز  ت 

ٔاملٍػببٕز ت  2008لطببٍٛ  19وببَ قببإٌُ العلببٕ زقببي 1اٌ ببس املببادٚ/ -97

 .3/3/2008ت 4065الٕقاٟ  العساقٗٛ االعدد/

 .2008لطٍٛ 19وَ قإٌُ العلٕ زقي  2اٌ س املادٚ/ -98

 .2008لطٍٛ 19وَ قإٌُ العلٕ زقي 4اٌ س املادٚ/ -99

100-     ٌ ٘ق د.ضبىبببٕد ظبٗبببة ططبببينق غبببسجمل قبببإٌُ العقٕاببباخ المبٍبببا

 .855املصدز الطاا ق  

الطبببببٗد  بببببربٙق البببببٍ ي الدضبببببجٕزٖٛ ت الببببببهد العساٗبببببٛق      -101

 .252ق  1965ضبا ساخ ومقاٚ عمٜ لمبٛ الدزاضاخ القإٌٌٗٛق 

أطبببببببهً عٗبببببببداُ ازببببببببااسٙق ضبببببببقٕو العقٕابببببببٛ ابببببببالعلٕ    -102

اشبا ))دزاضببٛ وقازٌببٛ((ق زضببالٛ واسطببجا وقدوببٛ تي لمٗببٛ   

 .27  ق1992القإٌُ جباوعٛ ا دادق 

 .492د.غٕق٘ زاوص غعباُق املصدز الطاا ق   -103

 .538د.ضبىد لا نق املصدز الطاا ق   -104

وبَ دضبجٕز مجّٕزٖبٛ العبسا       73اٌ س اللقسٚ أٔال وَ املبادٚ/  -105

 .2005لطٍٛ 

ق 1969لطبببٍٛ  111وبببَ قببإٌُ العقٕاببباخ زقبببي  154/1اٌ ببس املبببادٚ/  -106

 23ىباخ ازبصاٟٗبٛ زقبي    وبَ قبإٌُ أ بٕه احملال    306ٔاٌ س املادٚ/

 .1971لطٍٛ 

تاببساِٗي عبببد العصٖببص غببٗظاق الٍ بباً الدضببجٕزٙ المبٍبباٌ٘ق داز   -107

 .570ق  1983ازباوعٗٛ لم باعٛ ٔالٍػسق 

د.عبد الِٕات طٕودق الٕضٗ  ت غسجمل قإٌُ ازبصاٞ الكبٕٖهق   -108

ق 1983القطببي العبباًق ال بعببٛ الذالذببٛق و بٕعبباخ ساوعببٛ الكٕٖببحق     

 415. 

د.ضبىبببٕد ظبٗبببة ططبببينق غبببسجمل قبببإٌُ العقٕاببباخ المبٍببباٌ٘ق     -109

 .857املصدز الطاا ق  

 .1969لطٍٛ 111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 154/2اٌ س املادٚ/ -110

وبَ دضبجٕز مجّٕزٖبٛ العبسا       73اٌ س اللقسٚ أٔال وَ املبادٚ/  -111

 .2005لعاً 

وبَ قبإٌُ أ بٕه احملالىباخ ازبصاٟٗبٛ زقبي        306اٌ س املادٚ/ -112

 .1971لطٍٛ 23

 .859د.ضبىٕد ظبٗة ططينق املصدز ٌلطْق   -113

 .1969لطٍٛ  111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 154/1اٌ س املادٚ/ -114

د.وصبب لٜ لاوببنق غببسجمل قببإٌُ العقٕابباخ العساقبب٘ق القطببي     -115

ٔيق و بعبٛ املعباز ق ا بدادق    العاً)ازبسميٛ ٔالعقات(ق ال بعبٛ األ 

 .287ق  1949

 .1969لطٍٛ  111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 153/2اٌ س املادٚ/ -116

 .1969لطٍٛ  111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 154/2اٌ س املادٚ/ -117
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د.عببدٌاُ اشب ٗببةق وببٕسص القببإٌُ ازبصاٟبب٘ق الكجببات األٔهق       -118

ق 1963وعببٛ دوػبب ق املبببادد العاوببٛ ت قببإٌُ العقٕابباخق و بعببٛ سا 

 886. 

 .1969لطٍٛ  111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 154/2اٌ س املادٚ/ -119

وبَ قبإٌُ أ بٕه احملالىباخ ازبصاٟٗبٛ زقبي        306اٌ س املادٚ/ -120

ق ٌٕٔد أُ ٌبر تُ ِرٓ املادٚ ثجٍاق  و  وا ساٞخ اْ 1971لطٍٛ  23

وبببَ قبببإٌُ العقٕاببباخ طٗببر عمبببح ضبببقٕو العقٕاببباخ   154املببادٚ/ 

 مٗٛ ٔاللسعٗٛ عٍبد  بدٔز علبٕ ببا  ٔلكٌّٕبا سباٞخ ثالٗبٛ        األ

لصببدٔز قببإٌُ العقٕابباخ لّبب٘ ثكببُٕ ٔاسبببٛ الج بٗبب  ضببٗىا ٔأُ      

/ت وَ قإٌُ أ ٕه احملالىاخ ازبصاٟٗبٛ قبد أل بح أٙ    371املادٚ/

 ٌ  ٖجعازض و  أطكاً ِرا القإٌُ.

/أ وَ قإٌُ أ ٕه احملالىاخ ازبصاٟٗٛ زقي 331اٌ س املادٚ/ -121

 .1971طٍٛ ل 23

وببببَ قببببإٌُ أ ببببٕه احملالىبببباخ     306ٔ307اٌ ببببس املببببادثر/  -122

 .1971لطٍٛ  23ازبصاٟٗٛ زقي

 .749د.عدٌاُ اشب ٗةق املصدزٌلطْق   -123

ق 11/7/1978ت  929اٌ س قساز صبمظ قٗادٚ الذٕزٚ املٍظن زقي -124

ٔاملجضبىَ   24/7/1978ت 2695املٍػٕز ت ازبسٖدٚ السمسٗٛق العدد 

اببٍق  العلببٕ الصببادز حببب  املعلببٕ عٍببْ ٔذلبب  تذا ثبببر تٌببْ بببهه  

املبدٚ املجبقٗبٛ وببَ عقٕاجبْ الببه أع ب٘ وٍّببا تٌبْ لبباُ  با سببدٖس       

كا ٖجعازض و  األضبات ٔالبٕاعبر  اّرا العلٕ ٔذل  اطمٕلْ وطم

اله دعح تي ت داز العلٕ ٖٔبٕدا الطبشَ  لىباه وبا ثبقبٜ وبَ       

 ودٚ العقٕاٛ. 

ق ٔاٌ بببس قبببساز  749د.عبببدٌاُ اشب ٗبببةق املصبببدز الطببباا ق      -125

املٍػبببٕز ت  10/7/1984ت  794صبمبببظ قٗبببادٚ الذبببٕزٚ املٍظبببن زقبببي   

ىَ تُ لببن ٔاملجضبب 16/7/1984ت  3003ازبسٖببدٚ السمسٗببٛق العببدد/

ضبببشر ألمببب  ضبببساطْ اطببببة العلبببٕ العببباً ٔاشببببا  ٖٔعبببٕد تي  

ازثكبببات سٍاٖبببٛ أٔ سٍظبببٛ عىدٖبببٛ ممادمبببٛ لمشٍاٖبببٛ أٔ ازبٍظبببٛ    

 احملكًٕ اّا ثٍلر عمْٗ العقٕااخ اله أعل٘ وٍّا.

وَ دضبجٕز مجّٕزٖبٛ العبسا      73اٌ س اللقسٚ أٔال وَ املادٚ/ -126

 .2005لعاً 

ُ أ بٕه احملالىباخ ازبصاٟٗبٛ زقبي     وَ قإٌ 306اٌ س املادٚ/ -127

 .1971لطٍٛ  23

 .1984لطٍٛ  23وَ قإٌُ الكىازك زقي  188اٌ س املادٚ/ -128

لطببٍٛ  111وببَ قببإٌُ العقٕابباخ العساقبب٘ زقببي   150اٌ ببس املببادٚ/  -129

( وببببَ قببببإٌُ أ ببببٕه احملالىبببباخ  300ٔ304ق ٔاٌ ببببس املببببادثر)1969

 .1971لطٍٛ  23ازبصاٟٗٛ العساق٘ زقي

لطببٍٛ  111وببَ قببإٌُ العقٕابباخ العساقبب٘ زقببي   152املببادٚ/ اٌ ببس -130

1969. 

لطببٍٛ  111وببَ قببإٌُ العقٕابباخ العساقبب٘ زقببي  152اٌ ببس املببادٚ/ -131

1969. 

 .483د.غٕق٘ زاوص غعباُق املصدز الطاا ق   -132

لطببٍٛ  23وبَ قببإٌُ الكىبازك العساقب٘ زقبي     227اٌ بس املبادٚ/   -133

1984. 

ٌ  230اٌ بس املببادٚ/  -134 لطببٍٛ  38ُٕ الكىببازك الطبٕزٙ زقببي  وبَ قببا

لطببٍٛ  20وببَ قببإٌُ الكىببازك األزدٌبب٘ زقببي   220ق ٔاٌ ببس املببادٚ/2006

1998. 

وبببَ قبببإٌُ ا سبببساٞاخ ازبٍاٟٗبببٛ املصبببسٙ    535اٌ بببس املبببادٚ/ -135

 .1950لطٍٛ  150زقي

وَ قبإٌُ األطبٕاه الػخصبٗٛ العساقب٘ زقبي       87اٌ س املادٚ/  -136

 ٔثعدٖهثْ.   1959لطٍٛ  188

وَ قإٌُ الكىازك العساق٘  268اٌ س اللقسٚ أٔال وَ املادٚ/  -137

 .1984لطٍٛ  23زقي

................................................................... 

 

 املصادز

 أٔالب/ الكجة:

تاساِٗي عبد العصٖص غٗظاق الٍ اً الدضجٕزٙ المبٍاٌ٘قداز -1

 .1983ازباوعٗٛ لم باعٛ ٔالٍػسق 

ً ٌػأخق وٕسص األطكاً العاوٛ ت قإٌُ العقٕااخ  -2 د.ألس

 .1969العساق٘ق و بعٛ املعاز ق ا دادق 

الطبببٗد  بببربٙق البببٍ ي الدضبببجٕزٖٛ ت الببببهد العساٗبببٛق   -2

 .1965ضبا ساخ ومقاٚ عمٜ لمبٛ الدزاضاخ القإٌٌٗٛق 

إٌٔز ضم اُق أطكاً االلجصاًق املبٕسص ت الٍ سٖبٛ العاوبٛ     -3

زٌببٛ( ت القببإٌٌر املصببسٙ ٔالمبٍبباٌ٘ق وٍػبباٚ     )دزاضببٛ وقا

 .1994املعاز ق ا ضكٍدزٖٛق 

ٞ األٔه ق  د.ثٕلٗ  الػأٙق لقْ ا سساٞاخ ازبٍاٟٗٛق -4 ق ازبص

 .1954ال بعٛ الذاٌٗٛق و اا  داز الكجات العسا٘ق 

د.سبببهه دبببسٔخق أ بببٕه احملالىببباخ ازبصاٟٗبببٛق ازببببصٞ   -5

 .1983ٔالٍػسق الداز ازباوعٗٛ لم باعٛ األٔهق 

مجاه ضبىد وص لٜق غسجمل قبإٌُ أ بٕه احملالىباخ     -6

 .2005ازبصاٟٗٛق و بعٛ الصواُق ا دادق 

سٍببدٙ عبببد املمبب ق املٕضببٕعٛ ازبٍاٟٗببٛق ازبببصٞ الساابب ق       -7

 .1941و بعٛ االعجىادق القاِسٚق 

د.ططببببَ  بببباد  املس ببببلأٙق املس ببببلأٙ ت أ ببببٕه      -8

 .1982ضكٍدزٖٛق ا سساٞاخ ازبٍاٟٗٛق و بعٛ ألمظق ا 

د.زوطٗظ اٍّاًق ا سساٞاخ ازبٍاٟٗٛ ثأ بٗه ٔذبمبٗهق    -9

 .1984وٍػأٚ املعاز ق و بعٛ ألمظق 

د.زوطببٗظ اٍّبباًق الٍ سٖببٛ العاوببٛ لمقببإٌُ ازبٍبباٟ٘ق       -10

 .1971وٍػاٚ املعاز ق ا ضكٍدزٖٛق 

د.زلٔ  عبٗدق القطي العاً ت الجػسٖ  العقاا٘ق ال بعٛ  -11

 .1970للكس العسا٘ق القاِسٚق السااعٛق داز ا

ضمٗي زضجي ااش المبٍاٌ٘ق غسجمل اجملمبٛق ال بعبٛ الذاٌٗبٛق     -12

 .1923اأخق ضٍٛ 

د.ضمٗىاُ ال ىأٙق القضاٞ ا دازٙق قضاٞ ا ل باٞق داز   -13

 .1976اللكس العسا٘ق 

د.غبببٕق٘ زاوببببص غببببعباُ ق الٍ سٖبببٛ العاوببببٛ لمشسميببببٛ    -14

 .2000ٔالٍػس ق  الكىسلٗٛ ق الداز ازباوعٛ لم باعٛ

د.عببببد البببسشا  الطبببٍّٕزٙق الٕضبببٗ  ت غبببسجمل القبببإٌُ   -15

املدٌ٘ق ازبصٞ الذالر )ٌ سٖٛ االلجصاً إسْ عاًق األٔ ا ق 

اسبٕالببٛق االٌقضبباٞ(ق وٍػببٕزاخ اسبمبب  اسبقٕقٗببٛق اببأخق 

2000. 

د.عبد القادز القّبٕس٘ق قبإٌُ العقٕاباخق القطبي العباًق       -16

 .1982العاملٗٛق دوػ ق  ال بعٛ األٔيق امل بعٛ

د.عبببد الِٕببات طٕوببدق الٕضببٗ  ت غببسجمل قببإٌُ ازبببصاٞ   -17

الكببٕٖهق القطببي العبباًق ال بعببٛ الذالذببٛق و بٕعبباخ ساوعببٛ 

 .1983الكٕٖحق 

ُ ازبصاٟ٘ق الكجات األٔهق -18 ُ اشب ٗةق وٕسص القإٌ د.عدٌا

املبادد العاوبٛ ت قبإٌُ العقٕاباخق و بعبٛ ساوعبٛ دوػب ق       

1963. 

عم٘ شل٘ العساا٘ ااغاق املببادد األضاضبٗٛ لمجظقٗقباخ    -19

ٔا سببساٞاخ ازبٍاٟٗببٛق و بعببٛ زبٍببٛ الجببألٗال ٔالرتمجببٛ      

 .1940ٔالٍػسق 
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د.ضبىد عٕض األطٕهق اٌقضاٞ ضم ٛ العقات االجقادًق -20

 .1965القاِسٚق 

د.ضبىد لا نق املبادد العاوٛ ت قإٌُ العقٕااخق ازبصٞ -21

 .1965و بعٛ ساوعٛ دوػ ق دوػ ق  األٔهق ال بعٛ الذالذٛق

د.ضبىد اللا نق املببادد العاوبٛ ت الجػبسٖ  ازبصاٟب٘ق     -22

 .1978و بعٛ الدأدٙق دوػ ق 

ضبىٕد تاساِٗي تمساعٗنق العقٕاٛق و بعبٛ االعجىبادق    -23

 .1945وصسق 

ضبىببٕد تاببساِٗي تمساعٗببنق غببسجمل األطكبباً العاوببٛ ت       -24

 .1945القاِسٚ ق قإٌُ العقٕااخ املصسٙقداز اللكس ق

القا ٘ ضبىٕد عبد اللجاجمل السأٙق قإٌُ العلبٕ العباً    -25

ٔاضجذٍاٞاخ ث بٗقْق داز الكجبة ٔالٕدباٟ     2008لطٍٛ  19زقي 

 .2009اب دادق 

د.ضبىببببببببٕد ضبىببببببببٕد وصبببببببب لٜق غببببببببسجمل قببببببببإٌُ      -25

 .1993داز الٍّضٛق القاِسٚ ق  العقٕااخقالقطي العاً ق

ق د.ضبىٕد ظبٗة ططينق غسجمل قإٌُ العقٕااخ المبٍاٌ٘ق  -26

 .1975القطي العاً ق اأخ ق 

د.ضبىٕد ظبٗة ططينق غسجمل قبإٌُ العقٕاباخق القطبي     -27

العاًق الٍ سٖٛ العاوٛ لمشسميٛ ٔالٍ سٖٛ العاوٛ لمعقٕاٛ 

ٔالجببببدااا االطرتاشٖببببٛق ال بعببببٛ اشباوطببببٛ ق داز الٍّضببببٛ   

 .1982العساٗٛق القاِسٚق 

د.ضبىببببٕد ظبٗببببة ططببببينق غببببسجمل قببببإٌُ ا سببببساٞاخ     -28

 .1982ازبصٞ األٔه ق القاِسٚق  ازبٍاٟٗٛق

د.ضبىٕد ظبٗة ططينق غسجمل قبإٌُ العقٕاباخق القطبي     -29

 .1982ق داز الٍّضٛ العساٗٛق 5العاًق ال بعٛ 

د.وصبب لٜ أاببٕ شٖببد لّىبب٘ق القضبباٞ ا دازٙ ٔصبمببظ     -30

 .1979وٍػأٚ املعاز  ق الدٔلٛق 

ٛ الجأدٖبٗٛ ٔأِدالّاق د. -31 ٛ العقٕا ٜ علٗل٘ق لمطل وص ل

 .1977و اا  اهل٠ٗٛ املصسٖٛ العاوٛ لمكجاتق

د.وصبب لٜ لاوببنق غببسجمل قببإٌُ العقٕابباخ العساقبب٘ق       -32

القطببي العاً)ازبسميببٛ ٔالعقببات(ق ال بعببٛ األٔيق و بعببٛ   

 .1949املعاز ق ا دادق 

وعببَ اسبٗبببازٙق سببساٟي الجّسٖبببة الكىسل٘))دزاضبببٛ    -33

ال بعببببٛ األٔي ق وكجبببببٛ داز الذقالببببٛ لمٍػببببس     زٌببببٛ((قوقا

 .1997ٔالجٕشٖ  ق عىاُ ق األزدُ ق 

د.لخببسٙ عبببد الببسشا  اسبببدٖذ٘ق أ ببٕه ا سببساٞاخ ت    -34

غسلٛ اسبس لم باعٛ اللٍٗٛ ق ا داد ق  ازبساٟي االقجصادٖٛق

1987. 

 

 داٌٗاب/ السضاٟن ٔااللازٖ :

ابببببالعلٕ أطبببببهً عٗبببببداُ ازببببببااسٙق ضبببببقٕو العقٕابببببٛ   -1

اشبا ))دزاضببٛ وقازٌببٛ((ق زضببالٛ واسطببجا وقدوببٛ تي    

 .1992لمٗٛ القإٌُ جباوعٛ ا دادق 

القا بب٘ عمبب٘ ضببب٘ أاببد اشب ٗببةق اٌقضبباٞ الببدعٕٝ      -2

ازبصاٟٗبببٛ ٔالعقٕابببٛ االجقادً))دزاضبببٛ وقازٌبببٛ((ق زضبببالٛ     

 .1989قدوح تي املعّد القضاٟ٘ق القطي ازبٍاٟ٘ق 

ق تسساٞاخ الدعٕٝ ازبصاٟٗٛ عىاد ططر ظبي عبد اهلل ق  -3

ٛ الكىسلٗٛ ق ألسٔطٛ دلجٕزآ ق ساوعٛ ا داد  ت ازبسمي

 .2003ق 

ٌبببٕاز دِببباً و بببس ألصاٗدٙقاٌقضببباٞ البببدعٕٝ ازبصاٟٗبببٛ     -4

االجقادً))دزاضببٛ وقازٌببٛ(( زضببالٛ واسطببجا وقدوببٛ تي     

 .1992لمٗٛ القإٌُقساوعٛ ا دادق 

جػببسٖعاخ  ٔلٗببد اببدز ظبببي الساغببدٙق العلببٕ العبباً ت ال       -5

املقازٌببٛق ألسٔطببٛ دلجببٕزآق وقدوببٛ تي لمٗببٛ القببإٌُ    

 .1993ساوعٛ ا دادق 

 

 دالذاب/ البظٕز ٔاجملهخ:

ظبي عبد ططرق الجقادً ت قإٌُ الكىازك زقبي   .1

املعبببدهق حببببر وٍػبببٕز ت ٌػبببسٚ     1984لطبببٍٛ  23

 .1987ق الطٍٛ الذالذٛق 10الكىازكق عدد/

 

 زااعاب/ الدضاثا:

 .2005العسا  لعاً دضجٕز مجّٕزٖٛ 

 

 باوطاب/ القٕاٌر:

 القٕاٌر الكىسلٗٛ: .أ 

 .1984لطٍٛ  23قإٌُ الكىازك العساق٘ زقي  .1

 .1998لطٍٛ  20قإٌُ الكىازك االزدٌ٘ .2

 .2006لطٍٛ  38قإٌُ الكىازك الطٕزٙ زقي  .3

 القٕاٌر األبسٝ: .ت 

 .1937قإٌُ العقٕااخ لطٍٛ  58املصسٙ زقي  -1

 .1949لطٍٛ  148زقي قإٌُ العقٕااخ الطٕزٙ  -2

 .1950لطٍٛ  150قإٌُ ا سساٞاخ املصسٙ زقي  -3

 .1951لطٍٛ  40قإٌُ املدٌ٘ العساق٘ زقي  -4

 .1959لطٍٛ  188قإٌُ األطٕاه العساق٘ زقي  -5

 .1960لطٍٛ  16قإٌُ العقٕااخ األزدٌ٘ زقي  -6

 .1961لطٍٛ  9قإٌُ أ ٕه ازبصاٟٗٛ األزدٌ٘ زقي  -7

 .1969لطٍٛ  111العقٕااخ العساق٘ زقي قإٌُ  -8

٘ زقي  -9 ٛ العساق لطٍٛ  23قإٌُ أ ٕه احملالىاخ ازبصاٟٗ

1971. 

 .1980لطٍٛ  45قإٌُ الجٍلٗر العساق٘ زقي  -10

 .1983لطٍٛ  76قإٌُ زعاٖٛ األطداز العساق٘ زقي  -11

 .2008لطٍٛ  19قإٌُ العلٕ العاً العساق٘ زقي  -12

 
 ظ قٗادٚ الذٕزٚ )املٍظن(:ضادضاب/ قسازاخ صبم

 )اشبا  اٍق  العلٕ(. 11/7/1978ت  929قساز زقي  -1

)اشببببا  ابببالعٕد اازثكبببات   11/7/1984ت  794قبببساز زقبببي -2

 سسميٛ )سٍاٖٛ أٔ سٍظٛ( اعد وٍ  العلٕ(.

 )اشبا  االعلٕ العاً( 20/10/2002ت  225قساز زقي  -3

 

 

 


