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 الملخص

تبقىىم كلىىتلو تؼىىُيا اىىرييي الرشيمىىو تىىنسف الملىى  ل ه  ىى  كرىىي        

حلُ  تضمه ترذيذ تؼُيا كىيسب للضرييي )المرى  ػل ً  إليريدالقيوُن 

اَ َسث ىىً و َيىلىىي ٌىىزا الرىىي  ػىىىذ ػىىذن كؼش ىىو الرىىيو  )كشتتىىب ال ؼىى  

الضيس و َكه اح  رلك بذأ ال ُجً    ال قً الرذيث لضىشَس  تبىى  الذَلىو 

ل رم  كسنَل يتٍي تريي المرى  ػل ًو ان ي م  ت ط و الىىقص ال طىشف  ى  
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و و َاصذاس قُاو ه تُاكب ٌزا ال طُسو  يلقىيوُن ٌىُ الىزف ال لشيؼيت المذ

يرمىى  ار ىىشاد َيضىىمه حقىىُقٍم َال  اكىىيتٍمو ار اوىىً يرىىذ   ىى  الر ىىي  

الؼمل و ان يقُن شخص بيستتىي   ؼى  كُجىب للمسىنَل و المذو ىو ثىم يلىُر 

ٌزا اللخص بيل شاسو اَ اوً يتُن كرٍُرً ار اوً كُجُد ب ه جميػىً كىه 

ه   تىىُن احىىذ ا ىىشاد ٌىىزي الرميػىىوو  يدصىى  اوىىً ػىىىذ ػىىذن الىىىيم كؼىىشَ  

لسىىىبب وو َر يمتىىىه ترق ىىى  كىىىي كؼش ىىىً الم سىىىبب سىىىُل تىقطىىىغ الؼ قىىىو ا

 و ار اوً تذخ  الملشع لُاغ ح  لٍزي ارشتيرت .كطلُ 

التلمىىيت الم  يح ىىوت ال ؼىىُياو الضىىشسو ال ىىمك ه ارل اكىى و المسىىنَ       

 ضشسيه. ػه الضشسو كرٍُ  الٍُيوو الم 

Summary 

         The problem of compensation for victims of 

crime remains troubling those working in the field of 

law to find solutions that ensure adequate 

compensation for the victims (the victim or his heirs), 

and this situation arises when the perpetrator 

(perpetrator of the harmful act) is not known. 

Towards the victim, to cover the innate deficiency in 

civil legislation and to issue laws that keep pace with 

this development, as the law is what protects 

individuals and guarantees their rights and 
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obligations, but it happens in practical life that a 

person commits an act that causes civil liability and 

then this person escapes, or it is It is unknown, but it 

is present among a group of people known, so it is one 

of the members of this group. The principle is that 

when the perpetrator is not known, the causal 

relationship will be cut off, and what is required 

cannot be achieved. 

      Keywords: Compensation, Harm, Aluminous 

insurance, Responsible for the damage, 

Anonymously, Affected. 

 المقذكو

صؼج٠ُ ثالْٗجٕ ٝكِٞٚ ػ٠ِ ّجةٌ ثُٔنِٞهجس ٝؽؼِٚ ّذقجٗٚ ُٝوو ًٌّ هللا            

م٤ِلز ك٢ ثالًٛ، ٝهو هًٌس ثُو٣جٗجس ثُْٔج٣ٝز ٝثُوٞث٤ٖٗ ثُٞٝؼ٤ز ػ٠ِ ثفضٌثّ فن 

 ال ثالْٗجٕ ك٢ ثُق٤جر ٝفوٚ ك٢ ّالٓز دوٗٚ ٝفٔج٣ضٚ ٖٓ أ١ ػوٝثٕ ، هجٍ صؼج٠ُ ))ٝ

ً كال  صوضِٞث ثُ٘لِ ثُض٢ فٌّ هللا ثال ً كوو ؽؼِ٘ج ٤ُُٞٚ ِّطجٗج دجُقن ٖٝٓ هضَ ٓظِٞٓج

، ٝثىث ًجٕ ثُٜوف ٖٓ ثُوجٕٗٞ (33)ثالٌّثء ث٣ز ٣ٌْف ك٢ ثُوضَ ثٗٚ ًجٕ ًٓ٘ٚٞثً((

ك٢ أ١ ؽٔجػز ٓج ٛٞ ص٘ظ٤ْ ِّٞى ثالكٌثه ػٖ ٣ٌٟن ثهٌثً ثُقوٞم ٝصو٣ٌٌ 

ً ُِظِْ ٝثُضؼو١ ٝثهضٞجء ثُقوٞم دجُوٟٞ، كجُوجٕٗٞ ٛٞ  ثُي١ ٣ق٢ٔ ثالُضَثٓجس ٓ٘ؼج

ثٗٚ ٣قوط ك٢ ثُق٤جر ثُؼ٤ِٔز ثٕ ٣وّٞ ٕن٘  ثال ثالكٌثه ٣ٖٝٞٔ فوٞهْٜ ٝثُضَثٓجصْٜ،
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ٓج دجًصٌجح كؼَ ٓٞؽخ ُِْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز عْ ٣ِٞى ٛيث ثُٖن٘ دجُلٌثً هٕٝ ٓؼٌكز 

٣ٞٛضٚ، ثٝ ثٕ ٣ٌٕٞ ٌٓصٌخ ثُلؼَ ثُٞجً ؿ٤ٌ ٓؼِّٞ دجُْ٘ذز ًٌُِٔٞٝ ثٝ ى٣ٝٚ، ٌُٖ 

َ ثُٞجً ٓٞؽٞه ٖٝٔ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُ٘جُ ٓؼِٞٓز ك٤ٌٕٞ ٛيث ثُٖن٘ ٌٓصٌخ ثُلؼ

ثفو ثكٌثهٛج، ٝثُٞثهغ ثُؼ٢ِٔ ٣لضٌٛ دجٗوطجع ثُؼالهز ثُْذذ٤ز ك٢ فجٍ ػوّ ٓؼٌكز 

ٓطِٞح دؾذٌ ثًٌُٞ ثٝ صؼ٣ٜٞ  ٣ٌٖٔ ٓؼٚ صقو٤ن ٓج ٝال ثُٔضْذخ ُِلؼَ ثُٞجً،

الس دْٖ ثًٌُٔٞٝ ثٝ ًٝعضٚ ٝى٣ٝٚ، ثال ثٕ ثٌُٖٔع هو صومَ ُٞٝغ فَ ُٜيٙ ثالٌٕج

ثُوٞث٤ٖٗ ٝثُوٌثًثس ثُنجٙز دضؼ٣ٜٞ ثًٌُٞ ثُي١ ٣ْذذٚ ٕن٘ ٓؾٍٜٞ ث٣ُٜٞز، 

ٝثػضٔوٗج ثُٔوجًٗز د٤ٖ ػور هٞث٤ٖٗ ٢ٛ )ثُل٢ٌْٗ، ٝثُلِْط٢٘٤، ٝثُؾَثة١ٌ، 

 ك٢ دقغ٘ج ٛيث.ٓ٘ٚ هجٕٗٞ ثمٌ ٌٖٓٔ ثالكجهر  أل١ٝثُؼٌثه٢( ثٝجكز 

 اٌم و البرث ت-

٣ٜٝوف ثُذقظ ٍُِٞٙٞ ث٠ُ ثُط٣ٌوز ثُض٢ ٖٓ ثُضؼ٣ٜٞ ٗظجّ ْٜٓ ُؾذٌ ثًٌُٞ،       

مالُٜج ٣قَٚ ًَ ٓضًٌٞ ػ٠ِ فوٚ ك٢ ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ثُي١ ثٙجدٚ ٖٓ 

ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز هًٝ دجًٍ  ث٥السٕن٘ ٓؾٍٜٞ.  ٝٓج ًجٕ ُِضطًٞ ثالهضٚجه١ ٝثٗضٖجً 

كٌجٕ  ،ث٥الس، ٗض٤ؾز ثّضؼٔجٍ صِي دأٌٝثًك٢ ٣ٍجهر ثُقجالس ثُض٢ ٣ٚجح دٜج ثُ٘جُ 

ُ ً ثُ٘و٘ ثُلط١ٌ ك٢ ثُض٣ٌٖؼجس ثُٔو٤ٗز ٝثٙوثً هٞث٤ٖٗ صٞثًخ ٛيث  ٣ضْ صـط٤زثٕ  َثٓج

 .ثُضطًٞ

 البرثتكلتلو  -

 ثُضؼ٣ٜٞ، ػٖصٌٖٔ ثٌُِٖٔز ك٢ ثُذقظ ػٖ ثُض٤٤ٌق ثُلو٢ٜ ٝثُوج٢ٗٞٗ ُْٔأُز        

 ٣ْضط٤غ ثٕ ٣قَٚ ػ٠ِ فوٚ ك٢ ثُضؼ٣ٜٞ، كؼَ ٕن٘ ٓؾٍٜٞ، ٝٝؽٞه ٓضًٌٞ ال

ثٝ ػوّ ٓؼٌكضٚ، كٜ٘ج ٖٓ ٣ٌٕٞ  ٌٛٝح ثُْٔؤٍٝ ػٖ ثًٌُٞ، ٜٓ٘جًغ٤ٌرً،  ألّذجح

 ثُْٔؤٍٝ ػٖ صؼ٣ٜٞ ثًٌُٞ ثُي١ ثٙجح ثًٌُٔٞٝ.
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هذَ ثُومٍٞ دذقغ٘ج ٣ؾخ ثٕ ٗؼٌف ٝٗذ٤ٖ ثُٔذجها ثُؼجٓز ُِؼ٘جٌٙ ثُٔٞؽٞهر هذَ       

 . ٝثًٌُٞ ٝٓؾٍٜٞ ث٣ُٜٞز ثُضؼ٣ٜٞ ،

 البرثتكىٍر و  -

ٝثُؾَثة١ٌ،  ٝثُلِْط٢٘٤، )ثُل٢ٌْٗ، ٤ّضْ ثػضٔجه ثُوًثّز ثُٔوجًٗز ُِوجٕٗٞ     

ٕ ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ثُي١ ٣ْذذٚ ٕن٘ ٓؾٍٜٞ ث٣ُٜٞز ،ٝهْْ أٝثُؼٌثه٢(، دٖ

ص٘جُٝ٘ج ك٢ ثُٔذقظ  ثُذقظ ث٠ُ ٓذجفظ عالعز ،ٝٓطجُخ ،ٝثكٌع، ُضل٤َٚ دقغ٘ج ٛيث،

ثُغج٢ٗ ُِض٘ظ٤ْ ثُض٣ٌٖؼ٢ ك٢ فجٍ ٝثكٌهٗج ثُٔذقظ  ثالٍٝ ثُضؼ٣ٜٞ ٝثٗٞثػٚ ٌٟٝهٚ،

ثٝ ًجٕ ؿ٤ٌ  صؼيً ٓؼٌكز ثُْٔؤٍٝ ػٖ ثًٌُٞ ّٞثء صؼيً ٓؼٌكز ثُْٔؤٍٝ ٖٓ ؽٜز،

 ٝثُلِْط٢٘٤، ٝثُؾَثة١ٌ، ٓؼِّٞ ٖٝٔ ٓؾٔٞػز ٓؼِٞٓز ك٢ ثُوجٕٗٞ )ثُل٢ٌْٗ،

ٝثُؼٌثه٢ (، ٝمٚٚ٘ج ثُٔذقظ ثُغجُظ ث٠ُ هًٝ ثُوُٝز ػ٘و صؼيً فٍٚٞ ثُٔضًٌٞ 

 .ػ٠ِ ثُضؼ٣ٜٞ

.Iلمبرث ارَ ا 

 ال ؼشيف بيلضشس 

ثُضؼ٣ٜٞ ٛٞ ثُٔوجدلَ ثُلي١ ٣لضْ ثػطجةلٚ ُِٔضٞلًٌ، ؽلٌثء ثُؼٔلَ ثُلي١ ٣ٚل٤ذٚ،         

ًٌٕجس ثُضلأ٤ٖٓ  ّٞثء ًجٕ ٛيث ثُؼَٔ ٖٓ هذَ ٕن٘ ٓؾٍٜٞ ث٣ُٜٞز، كضِضَّ ثُوُٝز ثٝ

دضؼ٣ٞٞللٚ، ثٝ ٣للضْ ثُضؼلل٣ٜٞ دجُضٞللجٖٓ فْللخ ثُْٔللؤ٤ُٝز ثُضوٚلل٣ٌ٤ز كلل٢ فللجٍ ػللوّ 

ٓؼٌكز ٌٓصٌخ ثُؼَٔ ٖٝٔ ؽٔجػز ٓؼِٞٓز، ٝهلو أعلجً ٓذلوأ صؼل٣ٜٞ ٝلقج٣ج ثُؾ٣ٌٔلز 

ثإلًٛجد٤ز مٚٞٙجً، ؽوالً ٝثّؼجً فٍٞ ثألّجُ ثُلي١ ٣ْلض٘و  ٝٝقج٣ج ثُؾ٣ٌٔزػٔٞٓجً، 

 ٙ.إ٤ُٚ ٝٗٞع ٛيث ثُضؼ٣ٜٞ ٝٓووثً
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I.  َأ. المطلب ار 

 كيٌ و ال ؼُيا     

ّ٘ض٠ُٞ ك٢ ٛيث ثُٔطِخ د٤جٕ صؼ٣ٌق ثُضؼ٣ٜٞ ك٢ كٌع ثٍٝ ، ٖٝٓ عْ ّ٘ض٘جٍٝ       

 .ٓلّٜٞ ثُضؼ٣ٜٞ ُألكؼجٍ ثُض٢ ٣ْذذٜج ٕن٘ ٓؾٍٜٞ ث٣ُٜٞز ثُلٌع ثُغج٢ٗك٢ 

I. .ال شع ارَ  1أ 

 تؼشيف ال ؼُيا

 ٓأمٞى ٖٓ ثُؼٞٛ ٝؽٔؼٚ ثػٞثٛ،صؼ٣ٌق ثُضؼ٣ٜٞ ُـزً :ثُضؼ٣ٜٞ ك٢ ثُِـز       

ً ٝػٞٝضٚ،  ٝصوٍٞ ثميس ثٌُضجح ػٞٛ ٓج٢ُ أ١ دوالً ػ٘ٚ، ٗوٍٞ ػٞش كالٗج

 ٝثػجٝٚ ٝػجٝٝٚ
(1)

ً أ١ ثػطجٙ ثُؼٞٛ، ، ٝثػضجٛ ٝصؼ٣ٜٞ  ٝػٞٝٚ صؼ٣ٞٞج

 ىٛخ، ٝثػضج٢٘ٝ كالٕ ثىث ؽجء ٟجُذجً ُِؼٞٛ دوٍ ٓج ثمي ثُؼٞٛ أ١ ثُذوٍ ٝمِلجً،

ٝثُؼٞٛ ٣ؼ٢٘ ثُنِق ٝثُذوٍ ٝصؼٞٛ ٓ٘ٚ ٝثػضجٛ ثمي ثُؼٞٛ
(2)

 . 

٣َِّ دٚ ثُْٔؤٍٝ ٓو٤ٗجً ًؾَثء ُِنطأ ثُٔوضٌف ٖٓ  ٛٞ ٓج ثُضؼ٣ٜٞ ثٙطالفجً:       

٣ٝوجدَ ٛيث ثالٙطالؿ ك٢ ثُلوٚ ثالّال٢ٓ هذِٚ،
(3)

٣ؼ٢٘ ٕـَ  ثُٞٔجٕ ثٝ ثُض٤ٖٔٞ، 

ّ ثُيٓز دٔج ٣ؾخ ثُٞكجء دٚ ٖٓ ٓجٍ ثٝ ػَٔ، ٝ ثُٞٔجٕ ُـز ٣ؼ٢٘ ثٌُلجُز ٝثالُضَث

١ًٝٝ ػٖ ثُ٘ذ٢ ))٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ ٝثُٚ ٝٙقذٚ ثٌٌُثّ ِّْٝ(( )ثُنٌثػ دجُٞٔجٕ (، 

٣ٝوٚو دٚ )ثػجهر ثُضٞثٍٕ ثُي١ ثمضَ دْذخ ثًٌُٞ ٝثػجهر ثًٌُٔٞٝ ث٠ُ فجُضٚ  

ثُض٢ ٤ٌّٕٞ ػ٤ِٜج دلٌٛ ػوّ صؼٌٝٚ ُِلؼَ ثُٞجً، دق٤ظ ال صذو٠ مْجًر دوٕٝ 

                                                           
(1)

-ؼ٤ِلجًّجُز ٓجؽْض٤ٌ، ٤ًِز ثُوًثّلجس ثُ )،"ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ثالهد٢ )هًثّز ٓوجًٗز("، دجَّ دمحم ٣ّٞق -

 .12ٗ (،2002ؽجٓؼز ثُ٘ؾجؿ، كِْط٤ٖ، 
(2)

                                    .11، ٗ  8، ٓؾِز ثٌُٞكز ، ثُؼوه  "ثُضؼ٣ٜٞ ك٢ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُضو٣ٌ٤ٚز "،ًثةو ًجظْ دمحم ثُقوثه  - 
(3)

، "ػللٖ ثالػٔللجٍ ثالًٛجد٤لز هًثّللز صق٤ِ٤ِللز فللن ثُٔؾ٘ل٢ ػ٤ِللٚ كلل٢ ثُضؼل٣ٜٞ ،"ٍٓلٖ فجٓللو ٛللجه١ ثُقْل٘ج١ٝ - 

 .48، ٗ(2011ثُؾجٓؼز ثُْٔض٣ٌٚ٘ز، -ًّجُز ٓجؽْض٤ٌ، ٤ًِز ثُوجٕٗٞ)
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)ثػطجء ٓغَ ث٢ُٖء  ُلوٚ ثالّال٢ٓصؼ٣ٜٞ ٣َ٣و ٖٓ ه٤ٔز ثًٌُٞ(، ٝثُضؼ٣ٜٞ ك٢ ث

ثىث ًجٕ ٖٓ ثُٔغ٤ِجس ٝه٤ٔضٚ ثىث ًجٕ ٖٓ ثُو٤ٔ٤جس(
(1)

. 

ثُضؼ٣ٜٞ ك٢ ثُلولٚ ٝثُولجٕٗٞ : صقو٣لو ٓؼ٘ل٠ أ١ ٓٚلطِـ هلج٢ٗٞٗ ٓلٖ ثالْٗلخ ثٕ       

٣ٌٕٞ ٖٓ ٜٓٔز ثُلوٚ ثُوج٢ٗٞٗ ٤ُِٝ ثٌُٖٔع ثى ٗؾو ثُلوٚ هلو صؼٔلن كل٢ ث٣لٌثه صؼلج٣ًق 

٠ِ ثّجُ ثُ٘ظٌ ث٤ُٚ ٖٓ ٍث٣ٝلز ٓؼ٤٘لزٓضؼوهر ُِضؼ٣ٜٞ ٝصوّٞ ػ
(2)

، كٜ٘جُلي ٓلٖ ػٌكلٚ 

دجٗٚ )ٓذِؾ ٖٓ ثُ٘ولٞه ٣ْلج١ٝ ثُٔ٘لؼلز ثُضل٢ ًلجٕ ٤ّقٚلَ ػ٤ِٜلج ثُلوثةٖ ُلٞ ٗللي ثُٔلو٣ٖ 

ثُضَثٓٚ، ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُي١ ٣و٢ٞ دٚ ٓذوأ فْلٖ ث٤ُ٘لز  ٝثُغولز ثُٔضذجهُلز دل٤ٖ ثُ٘لجُ (
(3)

 ،

٤٘ٔلج ٛ٘جُلي هلو ٣ٌلٕٞ ثُضؼل٣ٜٞ ٝٛيث ثُضؼ٣ٌق ٣ًٌلَ ػِل٠ ثٕ ثُضؼل٣ٜٞ ٓذِلؾ ٗولو١، د

ػ٢٘٤، ٝهو ٣ٌٕٞ دٔوجدَ ؿ٤ٌ ٗوو١، كٜٞ ُل٤ِ دجُٞلًٌٝر ثٕ ٣ضنلي ٙلًٞر ثُ٘ولو ،كٜليث 

ثُضؼ٣ٌق ًًَ ػ٠ِ ؽٜز صوو٣ٌٙ ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ثٗٚ هو ٣ووً دجصلجم ثُطٌك٤ٖ )ثُضؼل٣ٜٞ 

ثالصلللجه٢( ٝهللو ٣ضللٌى صقو٣للوٙ ُِوللجٕٗٞ)ثُضؼ٣ٜٞ ثُوللج٢ٗٞٗ( ٝٛ٘جُللي صؼ٣ٌللق ثمللٌ دأٗللٚ 

ز ثُوٞجء ُٔقٞ ثًٌُٞ ثٝ صنل٤لق ٟٝأصلٚ ثىث ُلْ ٣ٌلٖ ٓقلٞٙ ٌٓٔ٘لجً، ٝثُـجُلخ ثٕ )٤ِّٝ

٣ٌللٕٞ ٓذِـللجً ٓللٖ ثُٔللجٍ، ٣قٌللْ دللٚ ثُٔٞللًٌٝ ٌُٝ٘للٚ هللو ٣ٌللٕٞ ٕلل٤تجً ثمللٌ ؿ٤للٌ ثُٔللجٍ، 

ك٢ ثُٚقق، ثٝ ثُض٣ٞ٘ٚ دقن ثُٔوػ٢ كل٢ ثُقٌلْ( ًجٌُٖ٘
(4)

، ٝٓلٖ ثُضؼلج٣ًق ثالملٌٟ 

ُِٔضٞلًٌ ديٓلز ثُٔقٌلّٞ ػ٤ِلٚ ٝال ثُض٢ ػلٌف ثُضؼل٣ٜٞ دٜلج ٛلٞ ) فلن ٓلو٢ٗ ٣ضؼِلن 

٣قٌْ دٚ ثالد٘جء ػ٠ِ ِٟخ ٙجفخ ثُقن (
(5)

ٝػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُولجٕٗٞ، ٗؾلو ثٕ ثُولجٕٗٞ  .

                                                           
(1)

 ، ٓؾِز ثالفٌجّ ثُؼو٤ُز.416ثُٔجهر  - 

(2)
ٍٓللٖ فجٓلو ٛللجه١ ثُقْل٘ج١ٝ،" فللن ثُٔؾ٘ل٢ ػ٤ِللٚ كل٢ ثُضؼلل٣ٜٞ ػلٖ ثالػٔللجٍ ثالًٛجد٤لز هًثّللز صق٤ِ٤ِللز"،  - 

 .42ٓٚوً ّجدن، ٗ
(3)

)ثًٌُٞ(، )دـوثه:ًٌٕز ثُضج٣ِٔ ُِطذجػلز ٝثُٖ٘لٌ 1ه. فْٖ ػ٢ِ ثُيٕٗٞ: ثُٔذْٟٞ ك٢ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز، ػ - 

 .218(، 1221ٗثُْٔجٛٔز، 
(4)

ٖٛللجّ دمحم ػِلل٢ ّلل٤ِٔجٕ،"ٓوٟ ثُضللَثّ ثُوُٝللز دضؼلل٣ٜٞ ٝللقج٣ج ثُؾللٌثةْ ثالًٛجد٤للز دلل٤ٖ ثُٖلل٣ٌؼز ثالّللال٤ٓز  - 

ؽجٓؼلز ٗلج٣ق ثُؼٌد٤لز ُِؼِلّٞ -٤ًِلز ثُوًثّلجس ثُؼ٤ِلج-ثُؼوثُلز ثُؾ٘جة٤لزٝثُوجٕٗٞ ثُٞٝلؼ٢"،) ًّلجُز ٓجؽْلض٤ٌ، هْلْ 

 .21(، 2005ٗثال٤٘ٓز،
(5)

 www.startimes.com/?t=236ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ثُٔضـ٤ٌ، ثُؾَء ثالٍٝ، دقظ ثٗضٌٗش  - 

22992 . 
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ثٕ ثُولللجٕٗٞ ثُٔلللو٢ٗ ُؾ٣ًٜٞٔلللز ثُٔج٤ٗلللج  ثُلوٜللل٢، ثالصلللٌى صؼ٣ٌلللق ثُضؼللل٣ٜٞ ُِؾجٗلللخ 

دوُٜٞلج )ٝٝلغ ثُٖلن٘ ثُٔضٞلًٌ  (331/1ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ػٌف ثُضؼ٣ٜٞ ك٢ ثُٔلجهر )

ٔللجه١ ثُللي١ ًللجٕ ٣ٌٔللٖ ُٝللٞ ُللْ ٣قللوط ثُٞللًٌ(كلل٢ ثُٞٝللغ ثُ
(1)

ُٝوللو ػذللٌ ثُٖٔللٌع  ،

( ٓلٖ ثُولجٕٗٞ ثُٔلو266٢ٗثالًه٢ٗ ػٖ ثُضؼ٣ٜٞ دٔؼ٘لجٙ ٝكلن ثُٔلجهر )
(2)

كٌِل٢ ٣ؾذلٌ  .

ثُٞلًٌ ثُللي١ ُقللن دجُٞلقج٣ج، الدللو ثٕ ٣وللّٞ ثُْٔللؤٍٝ ػلٖ ثُٞللًٌ ثٝ ثُْٔللؤٍٝ ػللٖ 

ْ ٓلٖ مْلجًر ٝٓلج كؼَ ثفوثط ثًٌُٞ دوكغ صؼ٣ٜٞ ػلجهٍ ُِٞلقج٣ج ُؾذلٌ ٓلج ُقلن دٜل

كجصْٜ ٖٓ ًْخ ثٝ  ٓج صٌذوٝٙ ٖٓ ٗلوجس ُِؼالػ ثٝ ؿ٤ٌٙ ٗض٤ؾز ُٔلج ُقلن دٜلْ ٓلٖ ث٣ليثء 

ٝثُضؼ٣ٜٞ ٣نضِق كل٢ ثُٖل٣ٌؼز ثالّلال٤ٓز ػ٘لٚ كل٢ ثُولجٕٗٞ  ٗض٤ؾز ُألػٔجٍ ثالًٛجد٤ز،

ثُٞٝللؼ٢
(3)

، ك٘ظللجّ ثُو٣للز ٝثُضؼلل٣ٜٞ   كلل٢ ثُٖلل٣ٌؼز ثالّللال٤ٓز ٣ض٤ٔللَ دجُٔٞٝللٞػ٤ز 

ّ ػ٠ِ ثّجُ صقو٣و ه٤ٔز ثالٙجدز ِّلجً)٢ٛٝ ثُو٣ز(،ٝٛٞ صؼ٣ٜٞ عجدلش ثُٔطِوز، ثى ٣وٞ

دجُْ٘للذز ثُلل٠ ؽ٤ٔللغ ثالكللٌثه، ّللٞثء ًللجٗٞث كوللٌثء ثّ ثؿ٤٘للجء، ٙللـجًثً  ثٝ ًذللجًثً، ٣ؼ٤ِللٕٞ 

صؼ٣ٞٞلجً  دجػضذجًٙثالٕنجٗ  دجمضالفثٌّ ثٝ ال ٣ؼ٤ِٕٞ، كٜٞ صؼ٣ٜٞ عجدش ال ٣نضِق 

 . يث ثٌٓ ٣ضْجٟٝ ك٤ٚ ًَ ثُ٘جًٌُُٞ ؽْو١، ّٞثء ًجٕ مطجً ثّ ػوٝثٗجً ،ٝٛ

I. .ال شع الثيو  2أ 

 ال   يسببٍي شخص كرٍُ  الٍُيو لأل ؼي ك ٍُن ال ؼُيا 

٣ؾلخ ثٕ صٞثًلخ ثُقٔج٣لز ثُؾ٘جة٤لز ُِٞؽلٞه ثالْٗلج٢ٗ،  ُإلْٗلجٕثٕ ثُقٔج٣ز ثُٔو٤ٗلز       

ك٢ٜ ٓظٌٜ ٖٓ ٓظجٌٛ ثُقٔج٣ز ثُٔو٤ٗز ثُٔؼجٌٙر ،ٝصؼو ك٢ ىثس ثُٞهش فوجً ٌٓضْذجً ال 

                                                           
(1)

ٝٓجدؼلوٛج، 135(، 2002ٗه. ٗظجّ صٞك٤ن ثُٔؾج٢ُ، ٗطلجم ثالهػلجء دلجُقن ثُٖنٚل٢،) ػٔلجٕ: هثً ثُغوجكلز، - 

ٗوالً ػٖ ٍٖٓ فجٓو ٛجه١ ثُقْل٘ج١ٝ،"فن ثُٔؾ٘ل٢ ػ٤ِلٚ كل٢ ثُضؼل٣ٜٞ ػلٖ ثالػٔلجٍ ثالًٛجد٤لز هًثّلز صق٤ِ٤ِلز"، 

 .42ثُٔٚوً ثُْجدن، ٗ
(2)

ػِل٠ ثٕ:)٣ولوً ثُٞلٔجٕ كل٢ ؽ٤ٔلغ  1216ُْل٘ز  43( ٓلٖ ثُولجٕٗٞ ثُٔلو٢ٗ ثالًهٗل٢ ًهلْ 266ٗٚش ثُٔلجهر ) - 

 ً ٝٓج كجصٚ ٖٓ ًْخ دٌٖٟ ثٕ ٣ٌٕٞ ىُي ٗض٤ؾز ٟذ٤ؼ٤ز ُِلؼَ ثُٞجً(.ثالفٞثٍ دووً ٓج ُقن ثًٌُٔٞٝ ٖٓ ٌٝ
(3)

ثُِٔضول٠ ثُلوٜل٢،  ،ؽجٓؼز دمحم دلٖ ّلؼٞه ثالّلال٤ٓزه. ػذو هللا دٖ ثدٌث٤ْٛ ث٠ُّٞٔ، ثُضؼ٣ٜٞ ُـز ٝثٙطالفجً،  - 

 .13/8/2013ٕذٌز ًّجُز ثالّالّ ،
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٣قضللجػ ثُلل٠ صذ٣ٌللٌ دؼللو ثٕ ًٌّللش صؼج٤ُٔللٚ ثُٖلل٣ٌؼز ثالّللال٤ٓز ٝثػضٌكللش دللٚ ًجكللز 

٣ٜ، ٝثىث ًجٗلش ٝظ٤للز ثُوٞث٤ٖٗ، دإٔ ٗظجّ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗلز ٣ؼلو ثُولجٕٗٞ ثُؼلجّ ُِضؼلٞ

ثُضؼ٣ٜٞ ٢ٛ ثٙالؿ ثًٌُٞ، ٝىُي دض٤ٌٝز ثًٌُٔٞٝ ٝثػجهر ثُٞٝغ  ث٠ُ ٓلج ًلجٕ 

ػ٤ِٚ هذَ ٝهٞع ثُلؼَ ثٌُٔصٌخ ٖٓ ثُٖلن٘ ٓؾٜلٍٞ ث٣ُٜٞلز، ٜٝٓ٘لج ثُلؼلَ ثالًٛلجد٢، 

كالدو ٢ٌُ ٣قون ثُضؼ٣ٜٞ ٛيٙ ثُٞظ٤لز ثٕ ٣ٌٕٞ ػجهالً، ٣ٝـطل٢ ًلَ ػ٘جٙلٌ ثُٞلًٌ 

ؼللو ثُٔٞللًٌٝ ٓللٖ ؽللٌثةْ ثالًٛللجح ّللٟٞ ثالفٌللجّ ثُؼجٓللز كلل٢ ّٝلل٣ٌؼجً، ٝدجُضللج٢ُ ُللْ ٣

ثُْٔؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗز دجٌُؽٞع ػٖ ثُلؼَ ثُٞجً
(1)

. 

I.  المطلب الثيو .  

 ششَط الضشس القيب  لل ؼُيا جشاء ادػمي  ال   يسببٍي شخص كرٍُ  الٍُيو

٢ٌُ ٣ؾٍٞ ُِوٞجء ثُقٌْ دجُضؼ٣ٜٞ ثُي١ ٣طجُخ دٚ ثُٔٞلًٌٝ، ٣٘ذـل٢ ثٕ صضلٞكٌ       

ٌٕٟٝ ػو٣ور ٓلٖ ثٜٛٔلج ثٕ ٣ٌلٕٞ ثُٞلًٌ ثُلي١ ثٙلجح ثُٔٞلًٌٝ ٝلًٌثً ٕنٚل٤جً، 

ُٝلليث ّللٞف ٗض٘للجٍٝ ٛلليٙ ثُٖللٌٟٝ ًٝٔللج  ثالًٛجد٤للز،ٝٓؤًللوثً، ٝٓذجٕللٌثً، ٓللٖ ثالػٔللجٍ 

٣أص٢
(2)

:-   

ٚ ثٕ ٣ٌلٕٞ ثُٞلًٌ ثُلي١ ُقلن دجُٔٞلًٌٝ ثٕ ٣ٌٕٞ ثًٌُٞ ٕن٤ٚجً : ٣ٝوٚو د -ثٝالً 

ٗلْٚ كال ٣ٚـ ثٕ ٣وػ٢ ثُٔٞلًٌٝ ٓلو٤ٗجً ػلٖ ٝلًٌ ُقلن ؿ٤لٌٙ ٜٓٔلج ًجٗلش ثُؼالهلز 

د٤ٜ٘ٔج
(3)

، ٝثًٌُٞ هو ٣وغ ػ٠ِ ٕن٘ ٟذ٤ؼ٢ ثٝ ٓؼ١ٞ٘، ٝ ٌُٖ ٛيث ثُٖلٌٟ ال ٣ؼ٘ل٢ 

ثٕ ٣ٌٕٞ ثًٌُٔٞٝ ٛٞ دجُقضْ ثُٔؾ٢٘ ػ٤ِٚ ، ثى ٖٓ ثُٔضًٚٞ ٝكل٢ ًغ٤لٌ ٓلٖ ثالف٤لجٕ 

جً ٕن٘ دجُؾ٣ٌٔز، مالف ثُٔؾ٢٘ ػ٤ِٚ كضوذَ ثُوػٟٞ ٖٓ أ١ كٌه ثىث ًجٕ هو ثٕ ٣ٞ

                                                           
(1)

ػٔلجٍ ثالًٛجد٤لز كل٢ ثُضؼل٣ٜٞ كل٢ ثُولجٕٗٞ ٓٔوٝؿ ثفٔو ثُْؼ٤و ثفٔو فْٖ، "ٓلوٟ ًلجُلز فلن ٓٞل١ًٌٝ ثال- 

 .11، دوٕٝ ّ٘ز ٟذغ(، ٗؽجٓؼز ثًُٔ٘ٚٞر-٤ًِز ثُقوٞمٌٓٚ: ثُٔو٢ٗ ث١ٌُٚٔ"،) 
(2)

ٍٓللٖ فجٓللو ٛللجه١ ثُقْلل٘ج١ٝ ،"فللن ثُٔؾ٘لل٢ ػ٤ِللٚ كلل٢ ثُضؼلل٣ٜٞ ػللٖ ثالػٔللجٍ ثالًٛجد٤للز هًثّللز صق٤ِ٤ِللز"، - 

 .42ثُٔٚوً ثُْجدن، ٗ
(3)

 ثالح، ث٢ُٙٞ، ثُو٤ْ، ثًُٞعز.  - 
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ثٝللٌ ًـ٤للٌٙ ٓللٖ ثكللٌثه ثُٔؾضٔللغ ٓللٖ ٝهللٞع ثُؾ٣ٌٔللز ثٌُٔٝػللز، ثُضلل٢ ٛللوهس ثُْلل٤ٌ٘ز 

 ٝثالٖٓ، ٝثعٌس ك٢ ثُق٤جر ثالهضٚجه٣ز .

ٝٛيث ٛٞ فجٍ ثالػٔجٍ ثالًٛجد٤ز، كجًٌُٞ ثُٖن٢ٚ ٛٞ ٓج ٣٘جٍ ثُيٓز ثُٔجه٣لز ثٝ       

ٔؼ٣ٞ٘ز  ُِٖن٘، كجُيٓز ثُٔجه٣ز ٌَُ ثْٗجٕ، صَٖٔ ّالٓز ؽْٔٚ، ٝٓؾٔٞع ٓجُٚ ٖٓ ثُ

ثٓللٞثٍ، ٝفوللٞم، ٝثٓللج ثُيٓللز ثُٔؼ٣ٞ٘للز، ك٤ٖللَٔ ثُٖللٌف، ٝثالػضذللجً، ٝثُؼللٌٛ، أ١ 

دٚلز ػجٓز ثُٖٔجػٌ ثُض٢ ٣ٌٖٔ ثٕ ٣٘جُٜج ثالػضوثء، ٝػ٠ِ ىُي ك٤ؾٍٞ ُُِٞو ثٕ ٣طجُخ 

ش كوضِلش ٝثُلوٙ، ًٔلج ثٗلٚ ٣ؾلٍٞ ًُِٞعلز ثٕ دجُضؼ٣ٜٞ ثُي١ ُقن دٚ ؽلٌثء ؽ٣ٌٔلز ٝهؼل

 ٣طجُذٞث دٔج ثٙجدْٜ ٖٓ ًٌٝ ٓؼ١ٞ٘.

ٝهو هٞش ٓقٌٔز دوثءر دؼوٞدز ك٢ هٌثً ُٜج ك٢ فجهعز ثٗلؾجً ُـلْ ػِل٠ ثُٔضلٞك٢        

ثال ثٕ ثُٔقٌٔز صٌٟ ثٕ ثُٔوػ٢ ال ٣ْلضقن ثُضؼل٣ٜٞ ثُٔلجه١ ثُذلجُؾ  )ع.١.ّ(، ٗٚٚ )

ػلٖ ٓٚلج٣ًق ثُلوكٖ ٝثُضؾ٤ٜلَ، ألٕ ثُٔقٌٔلز  ( ه٣٘جً ثُي١ هوًٙ ثُنذلٌثء500000)

فٌٔلش ُِٔوػ٤لز ٝثُلور ثُٔضلٞك٢ دضؼل٣ٜٞ ٓلجه١ ػلٖ  1/1222/ح1833كل٢ ثُلوػٟٞ 

(ثُضٌل٤ٖ ٝثُوكٖ
(1)

. 

 ً ثٕ ٣ٌٕٞ ثُٞلًٌ ٓذجٕلٌثً : ثُٔوٚلٞه دجُٞلًٌ ثُٔذجٕلٌ ثٕ ،صٌلٕٞ ٛ٘لجى ػالهلز  -عج٤ٗج

ثُ٘جٕلب ػٜ٘لج ٣ٝضٌصلخ ّذذ٤ز ٓضِٚز ٟذوجً ٤ٌُِْ ثُؼجه١ ُألًٓٞ د٤ٖ ثُؾ٣ٌٔز ٝثُٞلًٌ 

ػ٠ِ ىُي ثٗٚ ثىث ُْ ٣ٌٖ ثًٌُٞ ٗجٕتجً ػٖ ثُؾ٣ٌٔلز ثُٔولجّ دْلذذٜج ثُلوػٟٞ ثُؼجٓلز، دلَ 

ًجٗللش ٗض٤ؾللز ُلؼللَ ثمللٌ فضلل٠ ُٝللٞ ًللجٕ ٓضٚللالً دٜللج ّللوطش صِللي ثالؽللجٍر، ٝثٙللذقش 

ثُٔقٌٔز ثُؾ٘جة٤ز ؿ٤ٌ ٓنضٚز د٘ظٌ ثُوػجٟٝ ثُٔو٤ٗز، كلال دلو ثٕ ٣ٌلٕٞ ثُٞلًٌ ٗجٕلتجً 

ضلل٢ ثه٤ٔللش ثُللوػٟٞ دْللذذٜج، كللال صْللضط٤غ ثُٔقٌٔللز ثُؾ٘جة٤للز ثٕ صوٞلل٢ ٓللٖ ثُؾ٣ٌٔللز ثُ

دجُضؼ٣ٜٞ ػٖ كؼَ ٣ؼو ؽ٣ٌٔز ك٢ ىثصٚ ٓجهثٓش ثُوػٟٞ ثُؾ٘جة٤لز ُلْ صولجّ دْلذذٜج، ٝثىث 

ثٗوطؼللش ثُؼالهللز ثُْللذذ٤ز، كللال ٣ٌللٕٞ ٛ٘جُللي ٓقللَ ُِٔطجُذللز دللجُضؼ٣ٜٞ ػللٖ ثُٞللًٌ 
                                                           

(1)
 )ؿ٤ٌ ًٖٓ٘ٞ(.30/11/2000ك٢  1/2001/ح1362هٌثً ٓقٌٔز دوثءر دؼوٞدز، ىٝ ثٌُهْ - 
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ذجٕلٌ ُل٤ِ ٗض٤ؾلز ٟذ٤ؼ٤لز ُِنطلأ ثُالفن ثٓجّ ثُٔقٌٔز ثُؾ٘جة٤ز، ٝثٓلج ثُٞلًٌ ؿ٤لٌ ثُٔ

ٝثُضؼلل٣ٜٞ ٣ٌللٕٞ ػ٘للو ثُٞللًٌ ثُٔذجٕللٌ ثُٔضٞهللغ ٝؿ٤للٌ ثُٔضٞهللغ ٗطللجم ثُْٔللؤ٤ُٝز 

ثُضو٣ٌ٤ٚز، كجًٌُٞ ثُٔذجٌٕ ٣َٖٔ ٓج ُقن ثًٌُٔٞٝ ٖٓ مْجًر ٝٓج كجصٚ ٓلٖ ًْلخ 

،ٝٛيث ٓج ثمي دٚ ثٌُٖٔع ثُؼٌثه٢ ٝثُٖٔلٌع ثُٔٚل١ٌ
(1)

، ثال ثٕ ثُٖٔلٌع ثُؼٌثهل٢ ُلْ 

ٞللًٌ ؿ٤للٌ ثُٔذجٕللٌ ثٓللجّ ثُٔقللجًْ ثُؾَثة٤للز٣أمللي دضؼلل٣ٜٞ ثُ
(2)

، فضلل٠ ٝثٕ ًللجٕ ىُللي 

ثًٌُٞ ٗجٕتجً ػٖ ثُؾ٣ٌٔز، ثًٌُٞ ال ٣َثٍ ٓؾٜٞالً ًٔلج ُلٞ ثٙل٤خ ثُؼجٓلَ كل٢ ّلجهٚ 

ٝصٞهق صوو٣ٌ ثًٌُٞ ػ٠ِ ٓج ثىث ًجٗش ثُْجم ّضذضٌ ثٝ ّضذو٠
(3)

. 

، ٝػِلل٠ ٝؽللٚ عجُغللجً : ثٕ ٣ٌللٕٞ ثُٞللًٌ ٓقووللجً : ٣ٌٝللٕٞ ثُٞللًٌ ٓقووللجً، ثىث ٝهللغ كؼللالً 

ث٤ُو٤ٖ، ُٝٞ ك٢ ثُْٔضوذَ، ٝىُي ألٕ هػٟٞ ثُضؼ٣ٜٞ ثٗٔلج صٖ٘لجً دؼلو ثٕ ٣ٞؽلو ثُٞلًٌ 

،ك٢ٜ صٌصذ٠ دٞالهصٚ، ٢ٌُٝ ٣ضٌٖٔ ثُوج٢ٝ ثُؾَثة٢ ٖٓ ثُلَٚ ك٢ ِٟذلجس ثُٔٞلًٌٝ 

٣ؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ ثًٌُٞ ٓقووجً ٣ٌٕٝٞ ًيُي ك٢ ثُقجُض٤ٖ ثالص٤ض٤ٖ
(4)

:- 

 .ٜٗجة٤زٓوثٙ دًٚٞر  ثٕ ٣ٌٕٞ ثًٌُٞ هو ٝهغ كؼالً ٣ٝضقوه-1

 ثٕ ٣ٌٕٞ ثًٌُٞ ٓقون ثُٞهٞع ٌُٖٝ ٣ضٞهق ٓوثٙ ػ٠ِ ثُْٔضوذَ . -2

                                                           
(1)

ثُٔلجهر ػِل٠ ثٕ:)صولوً ثُٔقٌٔلز  1251( ُْل٘ز 40/أ( ٓلٖ ثُولجٕٗٞ ثُٔلو٢ٗ ثُؼٌثهل٢ ًهلْ )201ٗٚش ثُٔلجهر ) - 

ٕٗٞ ثُٔلو٢ٗ ثُضؼ٣ٜٞ كل٢ ؽ٤ٔلغ ثالفلٞثٍ دولوً ٓلج ُقلن ثُٔضٞلًٌ ٓلٖ ٝلًٌ ٝٓلج كجصلٚ ٓلٖ ًْلخ...( ًٝليُي ثُولج

إىث ُْ ٣ٌٖ ثُضؼ٣ٜٞ ٓووًّثً ك٢ ثُؼولو أٝ دل٘٘ كل٢ ثُولجٕٗٞ  -1()221/1ثُٔجهر )  1248ُْ٘ز   131ث١ٌُٚٔ ًهْ 

كجُوج٢ٝ ٛٞ ثُي١ ٣ووًّٙ، ٣َٖٝٔ ثُضؼ٣ٜٞ ٓج ُقلن ثُلوثةٖ ٓلٖ مْلجًر ٝٓلج كجصلٚ ٓلٖ ًْلخ، دٖلٌٟ إٔ ٣ٌلٕٞ ٛليث 

ُٞكجء دٚ، ٣ٝؼضذٌ ثًٌُٞ ٗض٤ؾز ٟذ٤ؼ٤ز إىث ُْ ٣ٌٖ ك٢ ثّلضطجػز ٗض٤ؾز ٟذ٤ؼ٤ز ُؼوّ  ثُٞكجء دجالُضَثّ  أٝ ُِضأمٌ ك٢ ث

 ثُوثةٖ إٔ ٣ضٞهّجٙ  دذيٍ ؽٜو ٓؼوٍٞ...( .
(2)

، )د٤للٌٝس: هثً ثف٤للجء ثُضللٌثط ثُؼٌدلل٢(، 1ه. ػذللو ثُللٌٍثم ثُْلل١ًٜٞ٘، ثُّٞلل٠٤ كلل٢ ٓٚللجهً ثالُضللَثّ، ػ - 

ٗ852. 
(3)

ػ٠ِ ثالػٔلجٍ ثالًٛجد٤لز"، ٓٚلوً ّلجدن، ٗ ٍٖٓ فجٓو ٛجه١ ثُقْ٘ج١ٝ،" فن ثُٔؾ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ ثُضؼ٣ٜٞ  - 

36. 
(4)

 .160(،2002ٗه. ٗظجّ صٞك٤ن ثُٔؾج٢ُ، ٗطجم ثالهػجء دجُقن ثُٖن٢ٚ، ) ػٔجٕ، ثالًهٕ: هثً ثُغوجكز،- 
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٣ٌٕٞ ثًٌُٞ ٓقووجً، ٝثٓج ثُٞلًٌ ثُٔقضٔلَ ثُٞهلٞع كٜلٞ ثُلي١ ٣ولغ كل٢  كـجُذجً ٓج       

ثُْٔضوذَ، ٝهو ال ٣وغ ٌُٖٝ ٓلٖ فلن ثُٔٞلًٌٝ ف٤٘ٔلج صضٞلـ ٓؼلجُْ ثُٞلًٌ ثىث صقولن 

ْٓللضوذالً ثٕ ٣ضوللوّ دطِللخ ثُلل٠ ثُوجٝلل٢ ثُٔللو٢ٗ ٓطجُذللجً دللجُضؼ٣ٜٞ، ٝثٕ هٞللجء ٓقٌٔللز 

ٕٗٞ ُٚلقز ِٟلخ ثُٔلوػ٢ ثُ٘وٜ ث٣ٌُٚٔز ك٢ فٌْ ُٜج ؽجء ك٤لٚ )٣ؾلخ دٔوضٞل٠ ثُولج

ثُٔو٢ٗ ثُقٌْ ُٚ ٖٓ ثُٔقٌٔز ثُؾ٘جة٤ز دضؼ٣ٞٞجس ٓو٤ٗلز ثٕ ٣ٌلٕٞ ثُٞلًٌ ثُٔلوػ٢ دلٚ 

عجدضجً ػ٠ِ ٝؽٚ ث٤ُو٤ٖ ٝدجُضأ٤ًو ٝثهؼجً كل٢ ثُْٔلضوذَ ٝٓؾلٌه ثالهػلجء دٞهلٞع ثُٞلًٌ ال 

٣ٌللل٢(
(1)

، ٣ٝالفللع ثٕ ثصؾللجٙ ثُللوٍٝ ثُلل٠ ػللوّ صؼلل٣ٜٞ ثالٝللٌثً ؿ٤للٌ ثُٔذجٕللٌر فللوث 

ٞؽذجس ٝثُؼوٞه ثُِذ٘ج٢ٗ ث٠ُ ثٕ ٣ضني ٓٞهلجً ٝثٝقجً ٝٓنجُلجً ُْٜدوجٕٗٞ ثُٔ
(2)

. 

Iج. المطلب الثيلث. 

 طشف ال ؼُيا )ػه ارػمي  ارسٌيب و 

ثٕ ثُط٣ٌوللز ثُٔغج٤ُللز ُضؼلل٣ٜٞ ثُٞللًٌ ثُللي١ ثٙللجح ثُٔؾ٘لل٢ ػ٤ِللٚ ثٝ ثُٔٞللًٌٝ       

ثٍثُضللٚ  ؽللٌثء ثالػٔللجٍ ثُضلل٢ ٣ْللذذٜج ٕللن٘ ٓؾٜللٍٞ ث٣ُٜٞللز )ثالػٔللجٍ ثالًٛجد٤للز( ٛلل٢

ٝٓقٞٙ
(3)

(، ثال ثٕ ٛيث ثُٔقٞ ٝثَُٝثٍ ًٌُِٞ ْٓضق٤َ ٝؿ٤ٌ ٌٓٔلٖ كل٢ ثالٝلٌثً 3)

ثُ٘جصؾز ػٖ ثالػٔجٍ ثالًٛجد٤ز ف٤ظ ال ٣ْضط٤غ دٚ ثػلجهر ثُقلجٍ ثُل٠ ٓلج ًلجٕ ػ٤ِلٚ هذلَ 

ثالّضٖلٜجه ثٝ  ثٕ ٣قَٚ ثُؼَٔ ثالًٛجد٢ ك٤ٚ ٤ّٔج ك٤ٔج ٣ضؼِن دقجُز ثًٌُٞ ثُ٘جصؼ ػٖ

                                                           
(1)

 .858، ٓٚوً ّجدن، 1ٗه. ػذو ثٌٍُثم ث١ًُْٜٞ٘: ث٠٤ُّٞ ك٢ ٓٚجهً ثالُضَثّ، ػ- 
(2)

/م ع( ٗٚلش ػِل٠ )ثٕ ثالٝلٌثً ؿ٤لٌ 134ثُٔؼلوٍ ثُٔلجهر ) 2321هجٕٗٞ ثُٔٞؽذلجس ٝثُؼولٞه ثُِذ٘لج٢ٗ ُْل٘ز  - 

ثُٔذجٌٕر ٣ؾخ ثٕ ٣٘ظلٌ ث٤ُٜلج دؼل٤ٖ ثالػضذلجً ٝكل٢ صولو٣ٌ ثُضؼل٣ٜٞ ػِل٠ ٕلٌٟ ثٕ صٌلٕٞ ٓضٚلِز ثصٚلجالً ٝثٝلقجً 

 دجُؾٌّ ثٝ ٕذٚ ثُؾٌّ(.
(3)

٣ٌٟوللز  صؼلل٤ٖ ثُٔقٌٔللز -1(ٓللٖ ثُوللجٕٗٞ ثُٔللو٢ٗ ثُؼٌثهلل٢ ، ٓٚللوً ّللجدن ،ػِلل٠ ثٕ ) 202/1ٗٚللش ثُٔللجهر) - 

ػلجهر ثُقلجٍ ثُل٠ ٓلج ًجٗلش ػ٤ِلٚ ثٝ ثٕ صقٌلْ دلأهثء ئضٞلًٌ ثٕ صلأٌٓ د٘جءثً ػ٠ِ ِٟلخ ثُٔثُضؼ٣ٜٞ صذؼجً ُِظٌٝف ٝد

ٓؼ٤ٖ ثٝ دلٌه ثُٔغلَ دجُٔغ٤ِلجس ٝىُلي ػِل٠ ّلذ٤َ ثُضؼل٣ٜٞ ( ، ًٝليُي ثُولجٕٗٞ ثُٔلو٢ٗ ثُٔٚل١ٌ ،ٓٚلوً ّلجدن ، 

ٙللَ ... ثال َُٓ٘للز ثالّللضغ٘جء كلل٢ ٗطللجم ثُْٔللؤ٤ُٝز (  كوللو هٞللش ح ) ثىث ًللجٕ ثُض٘ل٤للي ثُؼ٤٘لل٢ ٛللٞ ثال111ثُٔللجهر )

 ثُضو٣ٌ٤ٚز كجُض٘ل٤ي دٔوجدَ أ١ ػٖ ٣ٌٟن ثُضؼ٣ٜٞ ثُٔج٢ُ ٛٞ ثُوجػور ثُؼجٓز ك٢ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُضو٣ٌ٤ٚز( .



 

 

                                                                                                                                                                                                      
- الثانيالعدد  -احلادي عشرجملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد 

2020

13 
P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

أ١ ثالٙجدز )ثُؾْو٣ز( ٝٓج ٣ضؼلَ ك٤ٜلج ٓلٖ ٝلًٌ ٓلجه١ ٝثهدل٢ ثُؼؾَ ث٢ٌُِ ٝثُؾَة٢ 

ثٝ ؽْللو١ ٝمجٙللز ثٕ ٓللج ٣قوعللٚ ثُؼٔللَ ثالًٛللجد٢ ٓللٖ هٓللجً ٕللذٚ ٕللجَٓ ٓللٖ صلؾ٤للٌ، 

ٝهضللَ، ٝثؿض٤للجٍ، ٝٓللج صْللضٜوكٚ ٓللٖ ثد٣ٌللجء ٝد٘لل٠ صقض٤للز دق٤للظ صِقللن ثٝللٌثً دجُـللز 

ِؾج ثُل٠ ٣ٌٟولز ٝال ّذ٤َ ُِٔقٌٔز ك٢ ٛيٙ ثُقجُز ثال ثٕ ص ٓج فُٜٞجٝؽ٤ْٔز ٝصِضْٜ ًَ 

ثٕ ٣ٌلٕٞ صؼل٣ٜٞ ٗولو١ ثٝ صؼل٣ٜٞ ؿ٤لٌ ٗولو١  ثُضؼ٣ٜٞ دٔوجدلَ ٝٛليث ثُضؼل٣ٜٞ ثٓلج

ٝٓللج ثًوصللٚ ُؾ٘للز ثُضؼلل٣ٜٞ ثُؼٌثه٤للز ٝثُنجٙللز دضؼلل٣ٜٞ ٝللقج٣ج ثُؼ٤ِٔللجس ثُؼْلل٣ٌٌز 

ٝثالًٛجد٤للز كأٜٗللج صوللوّ ُِٔضٞلل٣ًٌٖ ٝى١ٝ ثُٖللٜوثء ٓذِللؾ ٓللٖ ثُ٘وللٞه ًضؼلل٣ٜٞ ُٔللج 

( ثُنلللجٗ دضؼللل٣ٜٞ 2002ُْللل٘ز20ًهلللْ )ثٙلللجدْٜ ٝٛللليث ٓلللج ٗللل٘ ػ٤ِلللٚ ثُولللجٕٗٞ 

ثُٔٞل٣ًٌٖٝ ٓلٖ ؽلٌثء ثُؼ٤ِٔلجس ثُقٌد٤للز ٝثالمطلجء ثُؼْل٣ٌٌز ٝثُؼ٤ِٔلجس ثالًٛجد٤للز 

ٝثُض٢ فوه ك٤ٜج ثُضؼ٣ٜٞ دٌَٖ ٗولو١
(1)

٣ٝضٞلـ ٓلٖ ىُلي ثٕ ثُضؼل٣ٜٞ ثٓلج ثٕ ٣ٌلٕٞ  

 ػ٢٘٤ ٝثٓج ثٕ ٣ٌٕٞ دٔوجدَ )ٗوو١ ثٝ ؿ٤ٌ ٗوو١( ٝٗؤْٚ ث٠ُ :

I..ع ارَ ال ش 1ج  

  ال ؼُيا الؼ ى 

ػجهر ثُقجٍ ث٠ُ ٓلج ًجٗلش ػ٤ِلٚ، ٝٛليث ٣وٚلو دلٚ ئثٕ ثٗؾـ ٣ٌٟوز ُِضؼ٣ٜٞ ٢ٛ د       

ثُضؼ٣ٜٞ ثُؼ٢٘٤ ألٗٚ ٣ؤه١ ث٠ُ ٓقٞ ثًٌُٞ ٝثٍثُضٚ دوالً ٖٓ دوجء ثًٌُٞ ػ٠ِ فجُٚ، 

ٝثػطللجء ثُٔضٞللًٌ ٓذِـللجً  ٓللٖ ثُٔللجٍ ػٞٝللجً ػ٘للٚ، ًٔللج ٛللٞ ثُقللجٍ دللجُضؼ٣ٜٞ دٔوجدللَ 

قٌٔلز ٝد٘لجء ػِل٠ ثُٔٝثُضؼ٣ٜٞ ثُؼ٢٘٤ ٣ضالةْ ٓغ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُضو٣ٌ٤ٚز صٔجٓجً، ثى صأٌٓ 

ػجهر ثُقجٍ ث٠ُ ٓج ًجٗش ػ٤ِٚ، ٝٛيث ٓج ثٕجً ث٤ُٚ ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ئِٟخ ثًٌُٔٞٝ د

                                                           
(1)

( ٖٓ هلجٕٗٞ صؼل٣ٜٞ ٝلقج٣ج ثُؼ٤ِٔلجس ثُقٌد٤لز ٝثالمطلجء ثُؼْل٣ٌٌز ٝثُؼ٤ِٔلجس ثالًٛجد٤لز 13ٗٚش ثُٔجهر)  - 

ػ٠ِ ثٕ :)٣ٔ٘ـ ى١ٝ ث٤ُٜٖو ٝثُٔٚجدٕٞ دجُؼؾَ ث٢ٌُِ ثٝ ثُؾَة٢ ٖٓ ثُٖٔل٤ُٖٞٔ دأفٌلجّ ٛليث 2002ُْ٘ز  20ًهْ 

 ٍُٞثًثس ثُٔؼ٤٘ز دجُض٘ل٤ي(.            ثُوجٕٗٞ هطؼز ثًٛ ٤ٌّ٘ز ػ٠ِ ثٕ ال ٣ِٔي هثًثً ثٝ ثًٛ ٤ٌّ٘ز ٝصَِّ ث
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(ف٤للظ ؽللجء ثُضؼلل٣ٜٞ ٓطِوللجً هٕٝ  صقو٣للو ٣ٌٟوللز ثُضؼلل٣ٜٞ، 202/1ثُؼٌثهلل٢ ثُٔللجهر)

ٌٟم ثُضؼ٣ٜٞ ًأفوٝثُض٣ٌٖؼجس ثُٔو٤ٗز ثُؼٌد٤ز ُْ صـلَ ػٖ ثُضؼ٣ٜٞ ثُؼ٢٘٤ 
(1)

. 

ُضؼ٣ٜٞ ْٓأُز ٝهجةغ ٣ضٌى ثٌٓٛج ُضوو٣ٌ هجٝل٢ ثُٔٞٝلٞع، ٝكط٘ضلٚ ٝثٓج صوو٣ٌ ث      

ػلجهر  ثُقلجٍ ئثٕ ٣ٌلٕٞ ثال دٔولوثً ؽذلٌ ثُٞلًٌ د ُيُي كلإٔ ثُضؼل٣ٜٞ ثُؼ٤٘ل٢ ال ٣ٌٔلٖ

ث٠ُ ٓج ًجٗش ػ٤ِٚ هذَ ٝهٞع ثُلؼَ ثُٞجً
(2)

(، ٌُٝ٘٘ج ٗولق ٌٓضلٞك٢ ثال٣لو١ دجُْ٘لذز 1)

ز، كجُق٤جر  ُلٖ صؼلٞه ُِٖل٤ٜو ٝث٤ُلو ُِٔؾ٢٘ ػ٤ِْٜ ٝث٣ًٌُٖٝٞٔ ؽٌثء ثالػٔجٍ ثالًٛجد٤

ثُٔذضًٞر ُٖ صَٞٙ ُِٔٚلجح ٝثُؼل٤ٖ ُلٖ ٣ؼلٞه ًٗٞٛلج ٝدٔلج ثٕ ثُٖٔلٌع هلو ثِٟلن ُللع 

ثُضؼلل٣ٜٞ ثُؼ٤٘لل٢ كأٗللٚ ٓللٖ ثٌُٔٔللٖ ٓللغ ثُضطللًٞ كلل٢ ثُطللخ ثُقللو٣ظ ثٕ ٣للضْ صؼلل٣ٜٞ 

)ثُي٣ٖ ُقوْٜ ثػضوثء ثًٛجد٢( ػ٤٘٤ًج، ًضؼ٣ٜٞ ثٝلجك٢ ٝىُلي ػلٖ ٣ٌٟلن  ثُٔض٣ًٌٖٞ

                                                           
(1)

٣ُؼ٤ّٖ ثُوج٢ٝ ٣ٌٟوز ثُضؼ٣ٜٞ صذؼجً ُِظلٌٝف.  -1( ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ث١ٌُٚٔ ػ٠ِ ثٕ )111ٗٚش ثُٔجهر) - 

٣ٝٚـ إٔ ٣ٌٕٞ ثُضؼ٣ٜٞ ٓوْطجً ًٔج ٣ٚـ إٔ ٣ٌٕٞ إ٣ٌثهثً ٌٓصذلجً، ٣ٝؾلٍٞ كل٢ ٛلجص٤ٖ ثُقلجُض٤ٖ إُلَثّ ثُٔلو٣ٖ دلإٔ 

٣ٝووًّ ثُضؼ٣ٜٞ دجُ٘وو، ػ٠ِ أٗٚ ٣ؾٍٞ ُِوج٢ٝ، صذؼجً ُِظٌٝف ٝد٘جًء ػ٠ِ ِٟخ ثًٌُٔٞٝ، إٔ ٣لأٌٓ -٣2ووّّ صأ٤ٓ٘جً. 

دئػجهر ثُقجُز إ٠ُ ٓلج ًجٗلش ػ٤ِلٚ، أٝ إٔ ٣قٌلْ دلأهثء أٓلٌ ٓؼل٤ٖ ٓضٚلَ دجُؼٔلَ ؿ٤لٌ ثُٖٔلٌٝع، ٝىُلي ػِل٠ ّلذ٤َ 

ُضؼل٣ٜٞ كل٢ ثالٙلَ ٓلٖ ثُ٘ولٞه، ( ٖٓ هجٕٗٞ ثُٔٞؽذجس ثُِذ٘ج٢ٗ ػ٠ِ ثٕ:)٣ٌلٕٞ ث136ثُضؼ٣ٜٞ(. ٝٗٚش ثُٔجهر )

٣ٝنٚ٘ ًذوٍ ػطَ ثٝ ًٌٝ، ؿ٤ٌ ثٕ ُِوج٢ٝ ثٕ ٣جدْٚ ٌٕالً ٣ٌلٕٞ أًغلٌ ٓٞثكولز ُٔٚلِقز ثُٔضٞلًٌ، ك٤ٌلٕٞ 

( ٓلٖ ثُولجٕٗٞ ثُٔلو٢ٗ 132ف٤٘تي ػ٤٘جً، ٣ٌٖٝٔ ثٕ ٣ٌٕٞ ك٢ ثُنٚٞٗ دط٣ٌولز ثُٖ٘لٌ دجُؾٌثةلو(. ٝٗٚلش ثُٔلجهر )

ٜ صذؼجً ُِظلٌٝف، ٣ٝٚلـ ثٕ ٣ٌلٕٞ ثُضؼل٣ٜٞ ٓوْلطجً ًٔلج ٣ٚلـ ثُؾَثة١ٌ ػ٠ِ ثٕ:)٣ؼ٤ٖ ثُوج٢ٝ ٣ٌٟوز ثُضؼ٣ٞ

ثٕ ٣ٌٕٞ ث٣ٌثهثً ٌٓصذجً ٣ٝؾٍٞ ك٢ ٛجص٤ٖ ثُقجُض٤ٖ ثَُثّ ثُٔلو٣ٖ دلإٔ ٣ولوً صأ٤ٓ٘لجً ٣ٝولوً ثُضؼل٣ٜٞ دجُ٘ولو، ػِل٠ ثٗلٚ   

٤َ ٣ؾٍٞ ُِوج٢ٝ ٝد٘جء ػ٠ِ ِٟخ ثًٌُٔٞٝ ثٕ ٣أٌٓ دأػجهر ثُقجُز ث٠ُ ٓلج ًجٗلش ػ٤ِلٚ، ثٝ ثٕ ٣قٌلْ ٝىُلي كل٢ ّلذ

( ٓلٖ ثُولجٕٗٞ ثُٔلو٢ٗ ث٤ُِذل٢ 114ثُضؼ٣ٜٞ دأهثء دؼٜ ثالػجٗجس صضَٚ دجُلؼَ ؿ٤ٌ ثٌُٖٔٝع (.  ٝٗٚش ثُٔلجهر )

٣ؼ٤ٖ ثُوج٢ٝ ٣ٌٟوز ثُضؼ٣ٜٞ صذؼجً ُِظٌٝف،  ٣ٝٚـ إٔ ٣ٌٕٞ ثُضؼ٣ٜٞ ٓوْطجً ًٔج ٣ٚـ إٔ ٣ٌٕٞ -1ػ٠ِ ثٕ :)

٣ٝولوً ثُضؼل٣ٜٞ دجُ٘ولو، ػِل٠ أٗلٚ ٣ؾلٍٞ  -2وّ صأ٤ٓ٘لجً،إ٣ٌثهثً ٌٓصذجً، ٣ٝؾٍٞ ك٢ ٛجص٤ٖ ثُقجُض٤ٖ إَُثّ ثُٔلو٣ٖ دلإٔ ٣ول

ُِوج٢ٝ، صذؼجً ُِظٌٝف ٝد٘جء ػ٠ِ ِٟخ ثًٌُٔٞٝ، إٔ ٣أٌٓ دئػجهر ثُقجُلز إُل٠ ٓلج ًجٗلش ػ٤ِلٚ، أٝ إٔ ٣قٌلْ دلأهثء 

( ٓلٖ ثُولجٕٗٞ ثُٔلو٢ٗ 112أٌٓ ٓؼ٤ٖ ٓضَٚ دجُؼَٔ ؿ٤ٌ ثٌُٖٔٝع، ٝىُي ػ٠ِ ّذ٤َ ثُضؼل٣ٜٞ(. ٝٗٚلش ثُٔلجهر )

٣ؼ٤ٖ ثُوج٢ٝ ٣ٌٟوز ثُضؼ٣ٜٞ صذؼجً ُِظٌٝف، ٣ٝٚـ إٔ ٣ٌٕٞ ثُضؼ٣ٜٞ ٓوْطجً ًٔلج ٣ٚلـ -1ٕ: )ث١ًُْٞ ػ٠ِ ث

٣ٝووً ثُضؼ٣ٜٞ دجُ٘وو، ػ٠ِ أٗلٚ  -2إٔ ٣ٌٕٞ إ٣ٌثهثً ٌٓصذجً، ٣ٝؾٍٞ ك٢ ٛجص٤ٖ ثُقجُض٤ٖ إَُثّ ثُٔو٣ٖ دإٔ ٣ووّ صأ٤ٓ٘جً ،

ر ثُقجُز إُل٠ ٓلج ًجٗلش ػ٤ِلٚ، أٝ إٔ ٣قٌلْ ٣ؾٍٞ ُِوج٢ٝ، صذؼجً ُِظٌٝف ٝد٘جء ػ٠ِ ِٟخ ثًٌُٔٞٝ، إٔ ٣أٌٓ دئػجه

 دأهثء أٌٓ ٓؼ٤ٖ ٓضَٚ دجُؼَٔ ؿ٤ٌ ثٌُٖٔٝع، ٝىُي ػ٠ِ ّذ٤َ ثُضؼ٣ٜٞ( .
(2)

(،  2001ؽجٓؼللز ثُٜ٘لل٣ٌٖ ، -ُقوللٞمٗٚلل٤ٌ ٙللذجً ُلضللٚ،" ثُضؼلل٣ٜٞ ثُؼ٤٘لل٢"،) ًّللجُز ٓجؽْللض٤ٌ ، ٤ًِللز ث - 

ٗ123. 
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ٌثف ٙ٘جػ٤ز دوٍ ثُض٢ كووس ٓلْٜ٘ ٝفْلخ ثُقلجالس، ثٝلجكز ُِضؼل٣ٜٞ صؼ٣ْٜٞٞ دأٟ

 ثُٔجه١ ثُي١ ٣ضْ كٌٝٚ ُْٜ .

I. .ال شع الثيو  2ج 

 ال ؼُيا الميل 

ثُضؼلل٣ٜٞ ثُ٘وللو١ ثٙللذـ ٛللٞ ثالٙللَ كلل٢ ثُْٔللؤ٤ُٝز ثُضوٚلل٣ٌ٤ز، كللجُ٘وٞه ًٜٞٗللج       

ّٝل٤ِز ُِضذلجهٍ صؼللو  ّٝل٤ِز ُِضول٣ْٞ، ٝىُللي ثٕ ًلَ ٝللًٌ دٔلج كل٢ ىُللي ثُٞلًٌ ثالهدلل٢ 

٣ٌٔللٖ صوللو٣ٌٙ دللجُ٘وٞهي ٣ٝضؼلل٤ٖ ػِلل٠ ثُٔقٌٔللز كلل٢ ؽ٤ٔللغ ثالفللٞثٍ ثُضلل٢ ٣ضؼلليً ك٤ٜللج 

ؿ٤للٌ ثُ٘وللو١  ثٕ صقٌللْ دضؼلل٣ٜٞ ٗوللو١  ثُضؼلل٣ٜٞ ثُؼ٤٘لل٢، ٝال صللٌٟ ّللذ٤الً ُِضؼلل٣ٜٞ

)ٓذِؾ ٖٓ ثُ٘وٞه ٣ٝو٢ٞ دٚ ثُْٔؤٍٝ  ّٞثء ًجٕ دٚلوه  كجُضؼ٣ٜٞ ثُ٘وو١ ػذجًر ػٖ:

ْٓؤ٤ُٝز ػوو٣ز ثّ صو٣ٌ٤ٚز (
(1)

، كأَٙ ثُضؼ٣ٜٞ ٛٞ ٓذِؾ ٓلٖ ثُٔلجٍ ًٔلج ٗل٘ ػ٤ِلٚ 

هلللجٕٗٞ صؼللل٣ٜٞ ثُٔضٞللل٣ًٌٖ ٓلللٖ ؽلللٌثء ثُؼ٤ِٔلللجس ثُقٌد٤لللز ٝثالمطلللجء ثُؼْللل٣ٌٌز 

( ُْلل٘ز 11ٝ 10ٝٓللج ّللذوٚ ثالٓلل٣ٌٖ ) 2002( ُْلل٘ز  20الًٛجد٤للز ًهللْ )ٝثُؼ٤ِٔللجس ث

( ػِللل٠  11ٝ12ٝ 2ثُلللي٣ٖ ثُـ٤لللج دٚلللوًٝ ٛللليث ثُولللجٕٗٞ، كولللو ٗٚلللش ثُٔلللٞثه ) 2004

ثُضؼ٣ٜٞ ثُ٘وو١ ٝثٌُثصخ ثُضوجػو١
(2)

ٝثُوج٢ٝ ٣ووً ثُضؼ٣ٜٞ ًٔذِؾ ٖٓ ثُ٘ولٞه ٝٛلٞ  

                                                           
(1)

٣ٜٞ ػ٠ِ ثالػٔلجٍ ثالًٛجد٤لز"، ٓٚلوً ّلجدن، ٗ ٍٖٓ فجٓو ٛجه١ ثُقْ٘ج١ٝ." فن ثُٔؾ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ ثُضؼ - 

51ٝ58. 
(2)

( ٖٓ هجٕٗٞ صؼل٣ٜٞ ٝلقج٣ج ثُؼ٤ِٔلجس ثُقٌد٤لز ٝثالمطلجء ثُؼْل٣ٌٌز ، ٓٚلوً ّلجدن ، ػِل٠ 2ٗٚش ثُٔجهر ) - 

ثٕ: )ثٝالً: ٣ٔلل٘ـ ثُٖٔللُٕٔٞٞ دأفٌللجّ ٛلليث ثُوللجٕٗٞ ٓللٖ ٓ٘ضْللذ٢ ثُوللٞثس ثُْٔللِقز ٝهللٞثس ثالٓللٖ ثُللوثم٢ِ ٝثالؽٜللَر 

ُٔلٖ  -( مْٔلز ٓال٣ل٤ٖ ه٣٘لجً ح5000000ُي١ٝ ث٤ُٜٖو ٓذِـجً هوًٙ ) -ٟ ٖٓ ثُٔالى ثُوثةْ ٝثُؼوٞه أثال٤٘ٓز ثالمٌ

-%50ُٖٔ ثٙجدٚ ثُؼؾَ ) -( مْٔز ٓال٤٣ٖ ه٣٘جً  ػ5000000%( ٓذِـجً هوًٙ )100-%15ثٙجدٚ ثُؼؾَ ٖٓ )

( ثًدؼلز  ٓال٣ل٤ٖ 0004500( ٤ٗٞ٤ِٖٓ ٝمْٔٔجةز ثُق ه٣٘جً ٝال ٣َ٣و ػٖ )2500000%( ٓذِـجُ ال ٣وَ ػٖ )14

عج٤ٗلجُ: ُـ٤لٌ  ( ٤ٗٞ٤ِٖٓ ه٣٘لجً .2000000%( ٓذِـجً هوًٙ )50ُٖٔ ثٙجدٚ ثُؼؾَ ثهَ ٖٓ ) -ٝمْٔٔجةز ثُق ه٣٘جً ه

( عالعز ٓال٣ل٤ٖ ّٝلذؼٔجةز 3150000ُي١ٝ ث٤ُٜٖو ٓذِـجً هوًٙ ) -ثُٔي٣ًًٖٞ دجُذ٘و )ثٝالً ( ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر ٓج ٣أص٢: أ

( عالعللز ٓال٣لل٤ٖ ٝ 3150000%( ٓذِـللجً هللوًٙ )100-%15ٔللٖ ثٙللجدٚ ثُؼؾللَ ٓللٖ )ُ -ٝمْٔللٕٞ ثُللق ه٣٘للجً  ح

( ٤ِٓل٤ٖٗٞ ه٣٘لجً 2000000%( ٓذِـجُ ال ٣وَ ػٖ )14-%50ُٖٔ ثٙجدٚ ثُؼؾَ) -ّذؼٔجةز ٝمْٕٔٞ ثُق ه٣٘جً ػ

( 1150000%( ٓذِـلجً هلوًٙ )50ُٖٔ ثٙجدٚ ثُؼؾَ ثهَ ٓلٖ ) -( عالعز ٓال٤٣ٖ ه٣٘جً  ه3000000ٝال ٣َ٣و ػٖ )

  ٓلٖٛليث ثُولجٕٗٞ ( ػ٠ِ ) ٣ْضغ٠٘ ثُُٖٕٔٔٞٞ دأفٌلجّ ٤ِٓ11ٕٞ ّٝذؼٔجةز ٝمْٕٔٞ ثُق ه٣٘جً  ( ٝٗٚش ثُٔجهر )
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ْذز ُِٞلًٌ ثالهدل٢ ،ُٝلْ ثُضؼ٣ٜٞ ثُٖجةغ ك٢ هػج١ٝ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُضو٣ٌ٤ٚز، فض٠ دجُ٘

٣ٌه ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؼٌثه٢ ٓلج ٣قلٍٞ هٕٝ ؽلٞثٍ ثُضؼل٣ٜٞ ؿ٤لٌ ثُ٘ولو١ كولو ؽلجء 

( ثُض٢ صٚوًس ثفٌجّ ثُض٘ل٤ي دط٣ٌلن ثُضؼل٣ٜٞ ػجٓلجً، ٝال ٣ٖلضٌٟ  255ٗ٘ ثُٔجهر ) 

كللل٢ ثُضؼللل٣ٜٞ ثٕ ٣ٌلللٕٞ ٗولللو٣ًج، ثى صٞلللٔ٘ش )دض٘ل٤لللي ثالُضلللَثّ دط٣ٌلللن ثُضؼللل٣ٜٞ كللل٢ 

ثُض٢ ٗ٘ ػ٤ِٜج ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؼٌثه٢( ألفٌجُّثُقجالس ٟٝذوًج 
(1)

، ٣ٝؼضذٌ ثُضؼل٣ٜٞ 

ٌٓٛللٕٞ دٞؽللٞه ثُٖللن٘ ثُللي١ ّللذخ ثُٞللًٌ ف٤للظ ٣ٌٔللٖ ثٌُؽللٞع ػ٤ِللٚ ُِٔطجُذللز 

دلللجُضؼ٣ٜٞ
(2)

، ٓلللٖ ٝٓلللٖ ؽٜلللز ثملللٌٟ كلللجُضؼ٣ٜٞ ثُ٘ولللو١ ٛلللٞ ثُوجػلللور ثُؼجٓلللز كللل٢ 

ثُْٔؤ٤ُٝز ثُضو٣ٌ٤ٚز دٖإٔ ثُضؼ٣ٜٞ ٖٓ ثالٌٝثً، ٣ٌٕٞ ثُضؼ٣ٜٞ ٓذِلؾ ٓلٖ ثُ٘ولٞه، 

ثىث ًجٕ ثالٌٓ ٓضؼِن دأٌٓ ٓجه١، ثال ثٕ ثُٚؼٞدز صذٌٍ ك٢ فجالس ثًٌُٞ ثالهدل٢ ٓلٖ 

ثُ٘ل٢ْ ثُ٘جصؼ ػٖ ثُْٔلجُ  ف٤ظ ثٕ ٛيث ثًٌُٞ ال ٣ٌٖٔ صؼ٣ٞٞٚ ثى ال ِٙٚ د٤ٖ ثالُْ

                                                                                                                                                                      

٣ٔلل٘ـ مِللق ثُلل٣ٌٍٞ ٝٓللٖ دوًؽضللٚ  -1)ثُٔؼللوٍ( ًٝٔللج ٣للأص٢:  2006( ُْلل٘ز 21هللجٕٗٞ ثُضوجػللو ثُٔٞفللو ًهللْ ) 

ًجُز كأػ٠ِ ، ًثصذجً صوجػلو٣جً ٣ؼلجهٍ ْٗلذز ٝثُوًؽجس ثُنجٙز ٝثُٔوًثء ثُؼجٕٓٞ ٖٝٓ دوًؽضْٜ ٝثُٔوًثء ثُؼجٕٓٞ دجُٞ

٣ٔل٘ـ مِلق  ثُٖل٤ٜو ٓلٖ ٓلٞظل٢ ثُوُٝلز ٝثُوطلجع  -2% ٖٓ ثمٌ ًثصخ ، ٝثُٔنٚٚلجس ثُضل٢ ًلجٕ ٣ضوجٝلجٛج  80

ثُؼلجّ ٝثُوطلجع ثُٔنللض٠ِ ٝثُٔضؼجهلو٣ٖ ٝٓ٘ضْللذ٢ ثُولٞثس ثُْٔللِقز ٝهلٟٞ ثالٓللٖ ثُلوثم٢ِ ٝثالؽٜللَر ثال٤٘ٓلز ثالمللٌٟ 

٣ٔلل٘ـ مِللق ثُٖلل٤ٜو ٓللٖ  -3ٔؾٔللٞع ثمللٌ ًثصللخ ، ٝثُٔنٚٚللجس ثُضلل٢ ًللجٕ ٣ضوجٝللجٛج  ًثصذللجً صوجػللو٣جً ْٓللج٣ٝجً ُ

ثُٔضطلٞػ٤ٖ ثع٘للجء ٝؽللٞهْٛ ػِلل٠ ثدللٞثح ًٌٓللَ ثُضطللٞع ُِوللٞثس ثُْٔللِقز ٝهللٟٞ ثالٓللٖ ثُللوثم٢ِ ٝثالؽٜللَر ثال٤٘ٓللز 

جػلو ألٙلجدضٚ ثىث ثف٤َ ثُٔٞظق ػ٠ِ ثُضو -4ثالمٌٟ ًثصذجً صوجػو٣جً ْٓج٣ٝجً ٌُثصخ  ٝٓنٚٚجس ثهٌثٗٚ ػ٘و ثُضؼ٤٤ٖ 

دؼؾللَ ٣ٔ٘ؼللٚ ٤ًِللجً ػللٖ ثهثء  ثػٔجُللٚ ثُٞظ٤ل٤للز ك٤ٔلل٘ـ ًثصذللجً صوجػللو٣جً ْٓللج٣ٝجً ألمللٌ ًثصللخ ٝثُٔنٚٚللجس ثُضلل٢ ًللجٕ 

ثىث ثف٤َ ثُٔٞظق ػ٠ِ ثُضوجػو د٘جء ػ٠ِ ِٟذٚ ٗض٤ؾز ػؾلَٙ ثُؾَةل٢ ٝدضأ٤٣لو ٓلٖ ُؾ٘لز  -٣5ضوجٝجٛج هذَ ثالٙجدز . 

ٝهًؽز ُؼؾلَ ٓلٖ ثملٌ ًثصلخ ٝثُٔنٚٚلجس ثُضل٢ ًلجٕ ٣ضوجٝلجٛج هذلَ ٟذ٤ز ٓنضٚز ، ٣ٔ٘ـ ًثصذجً صوجػو٣جً ٣ض٘جّخ 

صأ٣ًل ثٙجدضٚ دجُؼؾَ . ٝثىث ًجٕ ُِٔٞظق موٓز كؼ٤ِز صؤِٛٚ الّضقوجم ْٗذز ثػِل٠ ٓلٖ ْٗلذز ثُؼؾلَ ك٤ٔل٘ـ ثُْ٘لذز 

( ػ٠ِ ) ٣ٔ٘ـ ثُُٖٕٔٔٞٞ دأفٌجّ ٛيث ثُوجٕٗٞ ٓلٖ ؿ٤لٌ ٓلٞظل٢ ثُوُٝلز ٝثُوطلجع ثُؼلجّ 12ثالػ٠ِ ( ٝٗٚش ثُٔجهر )

٣ٚللٌف ُللي١ٝ ثُٖلل٤ٜو ٓللج ٣ؼللجهٍ ثُقللو ثالهٗلل٠ ٌُِثصللخ  -1ٝثُوطللجع ثُٔنللض٠ِ ًثصذللجً ٕلل٣ٌٜجً ٝػِلل٠ ثُ٘قللٞ ثالصلل٢ : 

% ػِل٠ ثٌُثصلخ ، ٝثىث ًلجٕ 10)ثُٔؼلوٍ( د٣َلجهر  2006( ُْل٘ز 21ثُضوجػو١ ثُٔقوه دوجٕٗٞ ثُضوجػو ثُٔٞفلو ًهلْ )

٣ٚلٌف ُٔلٖ ثػجهلٚ ثُؼؾلَ ثٌُِل٢ ثٝ  -2ِل٠ ثفوْٛ ٣ضوج٠ٝ ًثصذجً صوجػو٣جً أل١ ّلذخ ثملٌ ٣ٚلٌف ُلٚ ثٌُثصلخ ثالػ

 ( ٖٓ ٛيٙ ثُٔجهر ( .1ثُؾَة٢ ػٖ ثُؼَٔ ًثصذجُ صوجػو٣جً ٣ض٘جّخ ٝهًؽز ثُؼؾَ ٖٓ ثٌُثصخ ثُٔيًًٞ ك٢ ثُذ٘و )
(1)

ه. ػل٤للق دمحم ثدللٞ ًِللٞح ،" ثُضؼلل٣ٜٞ ػللٖ ثُٞللًٌ ػ٘للو صؼلليً ثُقٚللٍٞ ػ٤ِللٚ ٓللٖ ثُْٔللؤٍٝ ػللٖ ثُٞللًٌ   - 

ٓؾِلللز ثُؾجٓؼلللز ثالّلللال٤ٓز ُِوًثّلللجس ثالّلللال٤ٓز ثُٔؾِلللز ثُغلللج٢ٗ ٤ٓز ؿلللَر ي )هًثّللز ٓوجًٗلللز("، ثُؾجٓؼلللز ثالّلللال

 .551(: 2014ٗٝثُؼٌٖٕٝ ،)
(2)

ػذو ثُٔؾ٤و ثُق٤ٌْ: ثُٔٞؽَ ك٢ ٌٕؿ ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ، ثُؾَء ثُغج٢ٗ ك٢ ثفٌجّ ثالُضَثّ، ) دـوثه، ثُؼٌثم: ٌٓضذز - 

 .26(، 2001ٗثُوجٕٗٞ ثُٔوجًٕ،
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دؼجٟلللز ثالْٗللجٕ ًٌٝثٓضللٚ ٝدلل٤ٖ ثُٔذِللؾ ثُ٘وللو١ ثُللي١ صوضٞلل٢ دللٚ ثُٔقٌٔللز، عللْ ثٕ ٓللٖ 

٣ؾلللخ ثٕ صٔللل٘ـ ُٔؾلللٌه ثُٖلللؼًٞ ثُٚلللؼٞدز ثالهػلللجء ثٝ ثُٔقجُٝلللز دلللإٔ ثُضؼ٣ٞٞلللجس 

،كٜيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثًٌُٞ ٣لضٌٛ ثٗٚ ؿ٤ٌ ٓجه١، ٖٝٓ عْ ٣ْلضق٤َ صؼ٣ٞٞلٚ ٓجه٣ًلج دجُوِن

دجُ٘ولللو، ُللليُي كجألٝلللٌثً ثالهد٤لللز ال ٣ٌٔلللٖ صؼ٣ٞٞلللٜج ثال ثىث ثهضلللٌٕ ُٚلللؼٞدز صولللو٣ٌٙ 

ثُٔجه٣للز هٕٝ  ُألٝللٌثًدأٝللٌثً ٓجه٣للز ٝثٗللٚ ال ٣ٞؽللو ٓللج ٣ذللًٌ ٓلل٘ـ ثُضؼلل٣ٜٞ ثُ٘وللو١ 

ثالٌٝثً ثالهد٤ز
(1)

. 

II.  المبرث الثيو 

 ال ىظ م ال لشيؼ     حي  تؼزس كؼش و المسنَ  ػه الضشس َالرلُ  ال لشيؼ و

ٌكز ثُْٔؤٍٝ ػٖ ثُلؼَ ثُٞجً دْلذخ ٌٛٝدلٚ، ٣ٌٝغلٌ ٛليث ثُللٌٛ هو ٣ضؼيً ٓؼ        

كلل٢ فللٞثهط ثًٌُٔذللجس ٣ٌٝٔللٖ صٚللًٞٙ كلل٢ فللجالس ثمللٌٟ، ًٔللج ُللٞ ػللٞٛ ٕللن٘ 

ُقٌم َُٓ٘ٚ ٓلٖ هذلَ ٓؾٜلٍٞ، ثٝ صؼل٣ٜٞ ٕلن٘ ُِضٖل٤ٌٜ دْلٔؼضٚ ٕٝلٌكٚ ٓلٖ هذلَ 

 ؽٔجػجس ثٝ ثٕنجٗ ٓؾ٤ُٜٖٞ.

صِلي ثُؾلٌثةْ ؿ٤لٌ ٓؼلٌٝك٤ٖ  ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ؽٌثةْ ثالًٛجح )فج٤ُجً( ًٕٞ ٌٓصٌذل٢      

ثٝ ثٕ ٣ٌٕٞ ثُٖن٘ ؿ٤ٌ ٓقوه، ثال ثٗٚ ٓٞؽٞه د٤ٖ ٓؾٔٞػز ٓقلوهر، كٜلَ صْلأٍ ٛليٙ 

ثُٔؾٔٞػز دجُضٞجٖٓ ػٖ ٛيث ثًٌُٞ ٝٛلَ ٛ٘لجى ثّلجُ هلج٢ٗٞٗ ُٔغلَ ٛليث ثُضٞلجٖٓ، 

ثٕلضٌى  كجُضٞجٖٓ ٛٞ ثٕ ٣ٞؽو ػور ٓو٤٘٣ٖ ِٓض٤َٖٓ ثصؾجٙ ثُوثةٖ دليثس ثُلو٣ٖ، ًٔلج ُلٞ

دلٌء  أفلوْٛػور ثٕنجٗ ك٤ٌلٕٞ ثُْٔلؤُٕٝٞ ػلٖ ثُٞلًٌ ٓضٞلج٤ٖ٘ٓ ٝٓضل٠ ٝكل٠ دلٚ 

 ْٜٓ٘.ٓ٘ٚ ثالمٌٕٝ ٓغ فن ثُٔٞك٢ دجٌُؽٞع ػ٤ِْٜ دقْخ ٤ٚٗخ ًَ 

 

 

                                                           
(1)

 .88، 8ٗ: ثُضؼ٣ٜٞ ك٢ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُضو٣ٌ٤ٚز، ٓؾِز ثٌُٞكز، ثُؼوهًثةو ًجظْ دمحم ثُقوثه - 
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II.  َأ. المطلب ار 

 تؼزس كؼش و المسنَ  ػه الضشس     شوسي َالرلُ  ال لشيؼ و

٤ٌ٤لز هًٝ دلجًٍ كل٢ ثُقلجالس ث٤ٌُٔجٗ ث٥السًجٕ ُِضطلًٞثس ثالهضٚلجه٣ز ٝثٗضٖلجً        

، كٌجٕ َُثٓجً ػ٠ِ ثُٖٔلٌع ث٥السثُض٢ ٣ٚجح دٜج ثٕنجٗ دًٌٞ ٗض٤ؾز ثّضنوثّ ٛيٙ 

ُِضومَ ُِقو ٖٓ صِي ثالكؼجٍ 
(1)

. 

II. .ال شع ارَ  1أ 

 تؼزس المسنَ  ػه الضشس     شوسي

ػجُؼ ثُٖٔلٌع ثُلٌْٗل٢ ٛليٙ ثُٖٔلٌِز ٓلٖ ملالٍ ثٖٗلجء ٙل٘وٝم ػلٌف دٚل٘وٝم      

٣ٌٝٔللٖ صؼ٣ٌللق ٙلل٘وٝم ثُٞللٔجٕ دجٗللٚ )٤ًللجٕ هللج٢ٗٞٗ ٓللٌم٘   (faco) ثُٞللٔجٕ

دٔٞؽخ ثُوجٕٗٞ ثُنجٗ ٣ضٔضغ دجُٖن٤ٚز ثُوج٤ٗٞٗز ٣ْٝٞ ؽ٤ٔغ ٕلًٌجس ثُضلأ٤ٖٓ ثُضل٢ 

صـط٢ ثُٔنجٌٟ ثُض٢ ٣ـط٤ٜج ثُضأ٤ٖٓ ثالَُثٓل٢ دٔٞؽلخ أ١ هلجٕٗٞ ثٝ الةقلز كل٢ كٌْٗلج 

أ٤ٖٓ ػ٠ِ ثًٌُٔذجس ٝثُٚل٤و ًٔج ٣ْٞ ث٣ٞجً ًَ ثًٌُٖجس ثُض٢ صووّ ٝٔجٗجس دٖإٔ ثُض

٣ٝنٞغ ٛيث ثُٚ٘وٝم ُِوُٝز ٝص٣ِٞٔٚ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٕلًٌجس ثُضلأ٤ٖٓ  ٝٓلؤ٢٘ٓ ثًٌُٔذلجس 

ٝثُقٞثهط ثالمٌٟ ٝث٣ٌُٞذز ثُٔلٌٝٝز ػ٠ِ ػوٞه ثُضأ٤ٖٓ ػ٠ِ ثُٔٔضٌِجس (
(2)

. 

 :كٌٌر إٖٗجء ٙ٘وٝم ثُٞٔجٕ ثُل٢ٌْٗ

صلضِن٘ كٌلٌر إٖٗلجء ٙل٘وٝم ثُٞلٔجٕ كلل٢ كٌْٗلج كل٢ إٖٗلجء ٤ٛتلز صجدؼلز ُللٍٞثًر       

ثُٔج٤ُللز صضللأُق ٓللٖ ًجكللز ٕللًٌجس ثُضللأ٤ٖٓ ثُٔضٚللِز دجُٔنللجٌٟ ثُ٘جؽٔللز ػللٖ ثّللضـالٍ 

ثًٌُٔذجس ك٢ كٌْٗج ّٞثء أًجٗش ٛيٙ ثًٌُٖجس صقَٔ ثُؾ٤ْ٘ز ثُلٌْٗل٤ز، أّ أؽ٘ذ٤لز إال 

                                                           
(1)

ه. ػل٤ق دمحم ثدٞ ًِٞح، ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ػ٘و صؼيً ثُقٍٚٞ ػ٤ِٚ ٓلٖ ثُْٔلؤٍٝ ػلٖ ثُٞلًٌ )هًثّلز  - 

 .552ٓوجًٗز(، ثُٔٚوً ثُْجدن، ٗ
(2)

ثُْٔلؤٍٝ ػلٖ ثُٞلًٌ )هًثّلز ه. ػل٤ق دمحم ثدٞ ًِٞح، ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ػ٘و صؼيً ثُقٍٚٞ ػ٤ِٚ ٓلٖ  - 

 .560ٓوجًٗز(، ثُٔٚوً ثُْجدن، ٗ
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صؼلل٣ٜٞ ثُٔضٞلل٣ًٌٖ ٓللٖ فللٞثهط  أٜٗللج صُٔللجًُ ٖٗللجٟٜج كلل٢ كٌْٗللج ٝصٌللٕٞ ٜٓٔضٜللج

 ٢ٛٝ:ثًٌُٔٝ ك٢ فجالس ٓؼ٤٘ز 

 .ػوّ ٓؼٌكز ثُْٔتٍٞ ػٖ ثُقجهط 1-

 .ٓؾجٍٝر ٓذِؾ ثُضأ٤ٖٓ ُو٤ٔز ثُٞٔجٕ 2-

إػْجً ثُْٔؤٍٝ ػٖ ثُقجهط أٝ إكالُ ثُٔؤٖٓ 3-
(1)

. 

ثُٚلجهً 51ٝٙوً أٍٝ ص٣ٌٖغ ك٢ٌْٗ دئٖٗلجء ٛليث ثُٚل٘وٝم ٓلٖ ملالٍ ثُولجٕٗٞ ًهلْ 

ًٝللجٕ ثُـللٌٛ ٓللٖ إٖٗللجء ثُٚلل٘وٝم ٛللٞ صٌِٔللز ثُللوًٝ  ّ، 1251ه٣ْللٔذٌ  31دضللج٣ًل 

ثُي١ ٣وّٞ دٚ ٗظجّ ثُضأ٤ٖٓ، ٝثُالكش ُِ٘ظلٌ إٔ ثُٖٔلٌع هلو أٖٗلأ ثُٚل٘وٝم هذلَ كلٌٛ 

ٝٙللٚ  ٝالةقضٚ، ٝهوّ  1258كذٌث٣ٌ  21ثُوجٕٗٞ ثُٚجهً دضج٣ًل 58ٗظجّ ثُضأ٤ٖٓ ك٢ 

ْٗل٢ ٣ولّٞ دجُؼو٣لو ثالَٙ، كلئٕ ٙل٘وٝم ثُٞلٔجٕ ثُلٌ ثُذؼٜ دئ٣ؾجه ثُلٌع هذَ ٝؽٞه

ٖٓ ثُٜٔجّ، ٣ٝووّ ثُضؼ٣ٞٞجس ك٢ فجالس ٓنضِلز إٝجكز إُل٠ صِلي ثُضل٢ صضؼِلن دقلٞثهط 

 ثًٌُٔذجس كٜٞ ٣ِضَّ دضؼ٣ٜٞ:

 ٝقج٣ج ث٤ُٚو ػ٘وٓج ال ٣ؼٌف ثُْٔؤٍٝ ػٖ ثًٌُٞ. -1

ٝقج٣ج ثإلًٛجح أٝ ثُؾٌثةْ ثُض٢ صوغ هثمَ أٝ مجًػ ثألًث٢ٝ ثُلٌْٗل٤ز، ٣ٌٝلٕٞ  2- 

 ً أٝ أؽ٘ذ٤جً، إىث ٝهلغ ثُقلجهط كل٢ ثألًثٝل٢ ثُلٌْٗل٤ز، ُِٝلٌْٗل٤٤ٖ إىث  ثُٔضًٌٞ ك٤ٌْٗج

أ٤ٙذٞث ٗض٤ؾلز أػٔلجٍ إًٛجد٤لز ملجًػ ثألًثٝل٢ ثُلٌْٗل٤ز، ٝكل٢ ٛليٙ ثُقلٞثهط ٣ؾلٍٞ 

 ، إىث عذش إٛٔجٍ ثُٔضًٌٞ.أٝ صنل٤ًٞٚكٜ ثُضؼ٣ٜٞ 

 ٝقج٣ج ثُقٞثهط ثُ٘جؽٔز ػٖ ثٌُٞثًط ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز. 3-

                                                           
(1)

 .560ه. ػل٤ق دمحم ثدٞ ًِٞح، ثُٔٚوً ٗلْٚ، ٗ - 
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ثُق٤ٞثٗللجس ثُْللجةذز ثُضلل٢ ال ٓجُللي ُٜللج، أٝ إٔ ٓجٌُٜللج ؿ٤للٌ ٝللقج٣ج ثُضٚللجهّ ٓللغ   4-

 ٓؼٌٝف، أٝ ُْ ٣وْ أٙقجدٜج دجُضأ٤ٖٓ ػ٤ِٜج.

ثُٞقج٣ج ثُلي٣ٖ ال ٣ْلضط٤ؼٕٞ ثُقٚلٍٞ ػِل٠ صؼل٣ٜٞ ٓلٖ ثُْٔلؤٍٝ دْلذخ صؼليً   5-

ٓؼٌكضٚ، أٝ إٔ ثُْٔلؤٍٝ ػلٖ ثُٞلًٌ ُل٤ِ ٛلٞ ثُٔلؤٖٓ ُلٚ، أٝ ُٔنجُللز ٕلٌٟٝ ٝع٤ولز 

 .جٓالً ثُضأ٤ٖٓ ٣ٌٕٝٞ ثُضؼ٣ٜٞ ً

 ( Activate Meniereٝقج٣ج ثألٌٝثً ثُ٘جصؾز ػٖ ٖٗجٟ ثُضؼو٣ٖ )  -6

 كَٖ ًٌٕجس ثُضأ٤ٖٓ ٖٓ صوو٣ْ ثُضؼ٣ٜٞ دْذخ إكالّٜج أٝ ألّذجح أمٌٟ. 7- 

ص٣ٞٔللَ ٝإهثًر ٣ٍللجهثس ثُٔؼجٕللجس ثُضوجػو٣للز ثُٔوكٞػللز ُٞللقج٣ج فللٞثهط ثُٔللًٌٝ،  8- 

 .2003ثػضذجًثً ٖٓ ثُْ٘ز ثُٔج٤ُز 

ثُللي١ ٣وللّٞ ػ٤ِللٚ ٓذللوأ ثُضؼلل٣ٜٞ ٓللٖ ثُٚلل٘وٝم، ال ٣ْللض٘و إُلل٠ أفٌللجّ  ٝثألّللجُ      

ثُْٔت٤ُٞز ثُٔو٤ٗز، ٝإٗٔج ػ٠ِ ثػضذجًثس ثُضٞجٖٓ ثالؽضٔجػ٢ أٝ ثُٞٔجٕ، ٖٝٓ عْ كلئٕ 

ّ  2003ثُٔذجُؾ ثُض٢ ٣ٔ٘قٜج ثُٚ٘وٝم ال صُؼو ثُٔج٤ُز 
(1)

. 

ٗض٤ؾللز ٝهللٞع ثٕ هللٞثّ ثُْٔللؤ٤ُٝز ثُٔو٤ٗللز صٚللق٤ـ ثُضللٞثٍٕ ثُللي١ ثمللَ ٝثٛللوً        

 ثُْٔلؤٍٝ،ٝثػجهصٚ ث٠ُ ٓلج ًلجٕ ػ٤ِلٚ، ٝىُلي دأػلجهر ثُٔضٞلًٌ ػِل٠ فْلجح  ثًٌُٞ،

ٓضٞهؼلجً ثٕ ٣ٌلٕٞ ػ٤ِٜلج ُلٞ ُلْ ٣ولغ  ثُِٔضَّ دجُضؼ٣ٜٞ ث٠ُ ثُقجُز ثُض٢ ًجٕ ٓلٌٝٝجً ثٝ

ثُلؼَ ثُٞجً
(2)

ٛل٢ ٓلٖ هذ٤لَ  صؼ٣ٞٞلجً فو٤و٤لجً، إٗٔلج ال صؼلوٝٓلٖ علْ كلجٕ ٛليٙ ثُٔذلجُؾ ، 

                                                           
(1)

ه. ػل٤ق دمحم ثدٞ ًِٞح، ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ػ٘و صؼيً ثُقٚلٍٞ ػ٤ِلٚ ٓلٖ ثُْٔلؤٍٝ ػلٖ ثُٞلًٌ )هًثّلز - 

 .563ٓوجًٗز(، ثُٔٚوً ثُْجدن، ٗ
(2)

 .124ُؼ٢٘٤، ٓٚوً ّجدن، ٗ ٤ٌٚٗ ٙذجً ُلضٚ، ثُضؼ٣ٜٞ ث - 
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أًوصلٚ  ػٖ ٝثؽخ ثُضٌجكَ ثالؽضٔجػ٢ ٝٛليث ٓلج صووٜٓج ثُوُٝز صؼذ٤ٌثً ٜٓ٘جثُْٔجػور ثُض٢ 

ٓقٌٔز ثُ٘وٜ ثُل٤ٌْٗز ك٢ ثُؼو٣و ٖٓ أفٌجٜٓج
(1)

. 

ًٝؿْ إٔ ٛيٙ ثُٔذجُؾ ال صُؼو صؼ٣ٞٞجً فو٤و٤جً، إال إٔ صوو٣ٌٛج ٣لضْ ػِل٠ ٝكلن هٞثػلو       

ؾللٌؿ، أٝ ثُضؼلل٣ٜٞ ُؾ٤ٔللغ ػ٘جٙللٌ ثُٞللًٌ ثُؾْللو١ ّللٞثء صٔغللَ كلل٢ ثإلٙللجدز أٝ ثُ

إصالف ػٞٞ ٖٓ أػٞجء ثُؾْْ، ٝٓج ٣ضٌصخ ػ٠ِ ىُي ٖٓ أٌٝثً ٓجه٣ز، ًٝٔذوأ ػلجّ 

٣ضْ صطذ٤ن هجػور ٓج كجس ٖٓ ًْخ ٝٓج ُقن ٓلٖ مْلجًر   ٝال ٣وضٚلٌ ثُضؼل٣ٜٞ ػِل٠ 

ثألٌٝثً ثُٔقووز ٝإٗٔج ٣َٖٔ ثألٌٝثً ثُْٔضوذ٤ِز ٓقووز ثُٞهٞع، ٝػ٘و صللجهْ ثُٞلًٌ 

دجٌُجٓلَ، ًٔلج  ٤ٌٔVictime parِل٢ ُؾذلٌ ثُٞل٣ًٌقن ُِٔضًٌٞ ثُٔطجُذز دضؼ٣ٜٞ ص

ٝإىث ricochet. ٣َٖٔ ثُضؼ٣ٜٞ ثُٞقج٣ج ثُي٣ٖ أ٤ٙذٞث دجُٞلًٌ ػلٖ ٣ٌٟلن ثالًصلوثه

ًجٕ ثُقجهط ٗجؽٔجً ػٖ ػَٔ إًٛجد٢ ٝأهٟ إ٠ُ ٝكجر ثُٖن٘ ك٤قن ًُِٞعز، ٝٓلٖ ًلجٕ 

ْٜ ٣ؼُْٜٞ ثُٞق٤ز دٚلز ْٓضٌٔر أع٘جء ف٤جصٚ ٓطجُذلز ثُٚل٘وٝم دلجُضؼ٣ٜٞ ػٔلج أٙلجد

ٖٓ ًٌٝ ٗض٤ؾز ٝكجر ًٓٞعْٜ أٝ ٓؼ٤ِْٜ، ًٔج ٣ٖلَٔ ثُضؼل٣ٜٞ ثألٝلٌثً ثُٔجه٣لز ؿ٤لٌ 

 ثُؾْو٣ز ك٢ دؼٜ ثُقجالس ٟٝذوجً ٌُِٖٟٝ ثُض٢ ٣ٞؼٜج ٓؾِِ ثُوُٝز ثُل٢ٌْٗ
(2)

. 

ٝإىث أٌٖٓ ٓؼٌكز ثُْٔتٍٞ ػلٖ ثُٞلًٌ كلئٕ ثُٚل٘وٝم ٣قلَ ٓقلَ ثُٔضٞلًٌ كل٢       

 .ثٌُؽٞع ػ٠ِ ثُْٔؤٍٝ

 

 

 

                                                           
(1)

ًٌ )هًثّلز ُٞله. ػل٤ق دمحم ثدٞ ًِٞح: ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ػ٘و صؼيً ثُقٍٚٞ ػ٤ِٚ ٓلٖ ثُْٔلؤٍٝ ػلٖ ث - 

 .563، ٗثُْجدنٓوجًٗز(، ثُٔٚوً 
(2)

ه. ػل٤ق دمحم ثدٞ ًِٞح: ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ػ٘و صؼيً ثُقٍٚٞ ػ٤ِٚ ٓلٖ ثُْٔلؤٍٝ ػلٖ ثُٞلًٌ )هًثّلز  - 

 .564، ٗٗلْٚ ٓوجًٗز(، ثُٔٚوً
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II. .الثيو ال شع  2أ 

كلتلو َجُد المسنَ  ػه الضشس امه جميػو كؼلُكو    الىظين القيوُو  

 ال شوس 

ثٗوْْ ثُلوٚ ٝثُوٞجء ك٢ كٌْٗج      
(1)

د٤ٖ ٓؼجًٛ ُقن ثُٔضًٌٞ ك٢ ثُقٍٚٞ ػِل٠  

صؼ٣ٜٞ ٝٓؤ٣و ُٚ، ٝهو ثّض٘و ثُٔؼجًٕٝٞ ُٜيث ثُقن ػ٠ِ ػور ثػضذلجًثس ٜٓ٘لج ٓلج ٛلٞ 

أماله٢ ٜٝٓ٘ج ٓج ٛٞ هج٢ٗٞٗ  أٓج ثالػضذجًثس ثألماله٤ز كضضٔغَ ك٢ ٙؼٞدز ثُوٍٞ دئهثٗز 

ي ٣لؤه١ ؽ٤ٔغ أكٌثه ٓؾٔٞػز )ٓج( ُٞؽٞه مطأ ك٢ ؽجٗلخ أفلوْٛ، ألٕ ثُولٍٞ دـ٤لٌ ىُل

إ٠ُ ٗض٤ؾز ٣ٌكٜٞج ث٤ٌُٔٞ ٢ٛٝ إهثٗلز أد٣ٌلجء ٓقضِٔل٤ٖ أٓلج ثُٔٞثٗلغ ثُوج٤ٗٞٗلز كٔضؼلوهر 

 ٜٓ٘ج: 

ٓجٗغ ثُْذذ٤ز ىُي إٔ إعذلجس ثُنطلأ كل٢ ؽجٗلخ ثُٔؾٔٞػلز أٓلٌ ْٓلضق٤َ دْلذخ ػلوّ  -1

 صقو٣و ثُٖن٘ ثُي١ ٣ٌٖٔ ْٗذز ثُنطأ إ٤ُٚ .

ُٞللًٌ ٗجؽٔللجً ػللٖ إٔلل٤جء ٜٝٓ٘للج ٙللؼٞدز إعذللجس ثُقٌثّللز ثُؾٔجػ٤للز ك٤ٔللج ُللٞ ًللجٕ ث -2

صضطِللخ ثُقٌثّللز. كللٌؿْ إٔ ثُٔضٞللًٌ ُللٖ ٣طِللخ ٓ٘للٚ إعذللجس ثُنطللأ إال إٔ ثُضؼلل٣ٜٞ 

ٌٕٓٛٞ دٔوٟ هوًر إعذجس ثُٔضًٌٞ ُلٌٌر ثُقٌثّلز ثُؾٔجػ٤لز أٝ ثُٖٔلضًٌز ٝٛلٞ أٓلٌ 

٤ُِ دج٤ْ٤ٌُ، كجُقٌثّلز ػِل٠ ثُٖل٢ء ٝإٕ ؽلجٍ إٔ صضذلجهٍ إال أٗلٚ ال ٣ضٚلًٞ إٔ صضؼلوه 

ًٔللج ػذللٌس ػٜ٘للج ٓقٌٔللز ثُلل٘وٜ ثُلٌْٗلل٤ز دأٜٗللج )صذجه٤ُللز ٤ُْٝللش ىُللي إٔ ثُقٌثّللز، 

ٝثُٚؼٞدز ّضٖضو ػ٠ِ ثُٔضًٌٞ إىث ٓج صؼِلن ثألٓلٌ دؼلور إٔل٤جء، ًٔلج كل٢  ثٍهٝثؽ٤ز(،

فجُللز إٟللالم ثُ٘للجً ٓللٖ هذللَ أكللٌثه ٓؾٔٞػللز صْللضنوّ ىثس ثُْللالؿ ٝثُلليم٤ٌر، ًٝللجٕ 

يٙ ثُٔٞثٗلغ ٛ٘لجى ٓٞثٗلغ إٟالم ثُ٘جً دٌَٖ ٓضَثٖٓ د٤ٖ أكٌثه ثُٔؾٔٞػز، إٝجكز إ٠ُ ٛ

صؼٞم صؼ٣ٜٞ ثُٔضًٌٞ ٖٓ دل٤ٖ أػٞلجء ثُؾٔجػلز، صضٔغلَ ٛليٙ ثُٔٞثٗلغ دلٌلٌر ثُوذلٍٞ 

                                                           
(1)

ُٞلًٌ )هًثّلز ه. ػل٤ق دمحم ثدٞ ًِٞح، ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ػ٘و صؼيً ثُقٚلٍٞ ػ٤ِلٚ ٓلٖ ثُْٔلؤٍٝ ػلٖ ث- 

 .562، ٗٚٓوجًٗز(، ثُٔٚوً ٗلْ
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ثُٞلل٢٘ٔ ُِٔنللجٌٟ، كجألُؼللجح ثُؾٔجػ٤للز صضٞللٖٔ ٓنللجٌٟ ٓالٍٓللز ُٔٔجًّللضٜج، ٣وذللَ 

ٓٔجًّٞٛج دجُ٘ضجةؼ ثُٔقضِٔز ُٜيٙ ثُِؼذز، ًٔج ٣قٍٞ هٕٝ ًؽٞع ثُٔضٞلًٌ ػِل٠ ًكجهلٚ 

ػِل٠ ػٌلِ ثالصؾلجٙ ، ك٢ ثّلضؼٔجٍ ثُٖل٢ء ثُلي١ ّلذخ ثُٞلًٌْٛ أٗٚ ٛٞ ٕن٤ٚجً ْٓج

ثُْجدن ىٛخ ك٣ٌلن أملٌ ٓلٖ ثُلوٜلجء إُل٠ فلن ثُٔضٞلًٌ كل٢ ثُقٚلٍٞ ػِل٠ صؼل٣ٜٞ 

ٝهجٓٞث دضل٤٘و فؾؼ ثُل٣ٌن ثُْجدن
(1)

. 

كذجُْ٘ذز ُالػضذجً ثألماله٢ هجُٞث دأٗٚ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٢ٕء ك٤ٚ ٓذجُـلز ألٕ ثُٔؾٔٞػلز  -1

صٔجٓلجً دلَ ػِل٠ ثُؼٌلِ كٜليٙ ثُٔؾٔٞػلز ٓغلجًثً ُِٖلذٜجس دٌَ ػ٘جٙلٌٛج ٤ُْلش َٓ٘ٛلز 

ًٜٞٗللج صٞللْ ٌٓصٌللخ ثُلؼللَ ثُٞللجً، ٝهللو صذج٣٘للش لًثء ثُٔؤ٣للو٣ٖ ُقللن ثُٔضٞللًٌ كلل٢ 

ثُضؼ٣ٜٞ فٍٞ ثألّجُ ثُوج٢ٗٞٗ ُِْٔت٤ُٞز ثُؾٔجػ٤ز: كيٛخ ؽجٗخ ٓلْٜ٘ إُل٠ ثالّلض٘جه 

كل٢ ثُض٘ظل٤ْ  إٔ ُلٌٌر ثُنطأ، أٝ ص٘ظل٤ْ ثُٖ٘لجٟ ٝثُضـجٝل٢ ػلٖ كٌلٌر ثُض٘ل٤لي ٝثػضذلٌٝث

ؽ٤ٔغ أكٌثه ثُٔؾٔٞػز ْٛ ثُٔ٘ظٕٔٞ ُٜيث ثُٖ٘جٟ ٝىٛخ لملٌٕٝ كل٢ صأّل٤ِ ْٓلؤ٤ُٝز 

ثُٔؾٔٞػللز إُلل٠ إٔ ٓؾللٌه ثُْٔللجٛٔز كلل٢ ٖٗللجٟ مطللٌ ٣ؼللو مطللأ، ٟجُٔللج ًللجٕ ثُٖ٘للجٟ 

 ثُؾٔجػ٢ ٖٓ ٕأٗٚ إٔ ٣ؤه١ إ٠ُ ثإلٌٝثً دجُـ٤ٌ.

٣قلٍٞٙ  ك٢ ف٤ٖ ثكضٌٛ لملٌٕٝ عذلٞس ثُقٌثّلز ػِل٠ ثُٖل٢ء ٥ملٌ ٕلن٘ ًلجٕ -2

ُقظللز ٝهللٞع ثُٞللًٌ، ٝكلل٢ صٚللًٞ لمللٌ ىٛللخ لمللٌٕٝ إُلل٠ ٝفللور ثًٌُٔللَ ثُوللج٢ٗٞٗ 

ُْٔضنو٢ٓ ث٢ُٖء صؾؼَ فٌثّضٚ ُْٜ ؽ٤ٔؼجً، ٝثكضٌٛ لمٌٕٝ ْٓجٛٔز ؽ٤ٔغ ثألٕل٤جء 

ك٢ إفوثط ثًٌُٞ ٝأم٤ٌثً ىٛخ ك٣ٌن إ٠ُ ٝؽٞه ٕنٚل٤ز ثػضذج٣ًلز ُٜليٙ ثُٔؾٔٞػلز، 

ز ثألٕنجٗ دلجُٞؽٞه ثُولج٢ٗٞٗ ٝٓلٖ علْ ٣ٌٟٝ ٛيث ثالصؾجٙ دئٌٓج٤ٗز ثالػضٌثف ُٔؾٔٞػ

صْأٍ ثُٔؾٔٞػز ًٝأٜٗج ٕن٘ ٝثفلو ٝصضولًٌ ثُْٔلت٤ُٞز ثُؾٔجػ٤لز دجُْ٘لذز ُِؾٔجػلجس 

 -ٝدقلن  -ثُض٢ صٔجًُ فٌكز أٝ ٛٞث٣لز ؽٔجػ٤لز ٝصل٘ظْ ًفلالس ُليُي ٣ٝليٛخ ثُلذؼٜ
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إ٠ُ إٔ ثألٌٓ ٣قضجػ إ٠ُ صومَ ص٣ٌٖؼ٢ ٣ٞلغ فلوثً ُٜليٙ ثُنالكلجس ألٕ صًٌٜلج الؽضٜلجه 

ٚ ٝثُوٞجء ٣ؾؼَ ٤ٌٚٓ فوٞم ثُؼذجه ٌٓٛٞٗلز ُٜليٙ ثُنالكلجس ثُلو٤ٜلز ٝثالصؾجٛلجس ثُلو

ثُوٞجة٤ز ثُض٢ ال صغذلش ػِل٠ فلجٍ ًٝؿلْ إٔ ثُٖٔلٌع ثُلٌْٗل٢ ُلْ ٣ؼلجُؼ ٛليٙ ثُٖٔلٌِز 

دجُضقو٣و إال أٗٚ ٗ٘ ػ٠ِ صؼ٣ٜٞ ثُٔض٣ًٌٖٞ ك٢ ًفالس ث٤ُٚو ٖٓ ملالٍ ٙل٘وٝم 

 ًٌٞ ثُقٍٚٞ ػ٤ِٚ.ثُٞٔجٕ ك٢ ثُقجالس ثُض٢ ال ٣ضٌٖٔ ك٤ٜج ثُٔض

II.  المطلب الثيو .  

 تؼزس كؼش و المسنَ  ػه الضشس     لسط ه َالرلُ  ال لشيؼ و

ٌُغٌر ثُقٞثهط ك٢ كِْط٤ٖ ُِظٌٝف ثُض٢ صٌٔ دٜج صِي ثُوُٝز ٖٓ ثفضالٍ ٖٓ هذلَ       

ث٤ٌُللجٕ ثُٚلل٢ٗٞ٤ٜ ًٝغللٌر ثُقللٞثهط ثُضلل٢ صٚلل٤خ ثالكللٌثه كٌللجٕ َُثٓللجً ثٕ ٣للضْ ثٙللوثً 

ُضؼلل٣ٜٞ ثُٔضٞلل٣ًٌٖ ؽللٌثء ثالكؼللجٍ ثُضلل٢ صٚلل٤ذْٜ ٓللٖ هذللَ ّللِطجس هللٞث٤ٖٗ مجٙللز 

 ضالٍ ٖٓ ؽٜز ثٖٝٓ هذَ ؽٜجس ثمٌٟ.ثالف

II. . 1  َال شع ار 

 تؼزس كؼش و المسنَ      لسط ه

أٖٗب ٙ٘وٝم ُضؼ٣ٜٞ ٝقج٣ج ثُطٌم دٔٞؽخ ثألٌٓ ثُؼْل١ٌٌ ثُٚل٢ٗٞ٤ٜ ًهلْ       

هطلجع ؿلَر ٝؽلٌٟ ػِل٠ ٤ُطذن كل٢  ٤ُ544طذن ك٢ ثُٞلز ثُـٌد٤ز ٝثألٌٓ ًهْ  611

ٛي٣ٖ ثأل٣ٌٖٓ ػور صؼو٣الس ُٔٞثًذز ثُضطًٞ ثُضٖل٣ٌؼ٢ ٝثُوٞلجة٢، ّٝل٢ٔ لٗليثى ٛليث 

ثُٚ٘وٝم ح) ٤ًٌٗش ٕضجف٤ْ( ٝٛٞ ٣ؼ٢٘ دجُِـز ثُؼٌد٤ز دٚ٘وٝم ثُٔ٘جٟن ٝدوأ ثُؼٔلَ 

ّ، ٝٛٞ ٗلِ صج٣ًل ثُؼَٔ د٘ظلجّ ثُٚل٘وٝم كل٢  1216ّذضٔذٌ  25دٜيث ثُ٘ظجّ دضج٣ًل 

، ًٝجٕ ٠ْٔ٣ ثُٚ٘وٝم ك٢ ث٤ٌُجٕ ثُٚل٢ٗٞ٤ٜ   ح )٤ًٌٗلش(، ًٝلجٕ ث٤ٌُجٕ ث٢ٗٞ٤ُٜٚ

ٙ٘وٝم ثُٔ٘لجٟن ؽلَء ٓلٖ ثُٚل٘وٝم ثُٚل٢ٗٞ٤ٜ، إى ًجٗلش إؽلٌثءثس هكلغ ثُضؼل٣ٜٞ 

 ٝفْجدٜج ٝثفور ّٞثء ُِٔٚجد٤ٖ ثُٜٚج٣٘ز أٝ ثُلِْط٤٤٘٤ٖ .
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ّ ف٤للظ ػللوٍ  1221ٓللجًُ  20ٝظللَ ٛلليث ثُضْللج١ٝ كلل٢ ثُٔؼجِٓللز فضلل٠ صللج٣ًل       

٣ٌٌْجٕ، ٝصْ ٝٝغ دؼٜ ثُو٤ٞه ػ٠ِ ثُٔٚجد٤ٖ ثُلِْط٤٤٘٤ٖثألٌٓثٕ ثُؼ
(1)

. 

ٝػ٘و صٞه٤غ ثصلجه٤ز ثُْالّ د٤ٖ ٓ٘ظٔلز ثُضق٣ٌلٌ ثُلِْلط٤٘٤ز ٝث٤ٌُلجٕ ثُٚل٢ٗٞ٤ٜ      
(2)

 

ػولللوس ػلللور ثصلجه٤لللجس ثهضٚلللجه٣ز ٜٓ٘لللج ثصلجه٤لللز دلللج٣ًِ )دٌٝصًٞلللٍٞ ثُؼالهلللجس  ثُضللل٢،

ٓللٖ ثُذ٘للو  11ثالهضٚللجه٣ز(، ثُِٔقللن دجصلجه٤للز ٝثٕلل٘طٖ ثٌُٔف٤ِللز ف٤للظ ػجُؾللش ثُٔللجهر 

ثُؼجٌٕ ٖٓ ٛليث ثُذٌٝصًٞلٍٞ أػٔلجٍ ثُضلأ٤ٖٓ دل٤ٖ ثُؾلجٗذ٤ٖ ًٝلجٕ أٛلْ ٓلج صٞلٔ٘ضٚ ٛليٙ 

 ثالصلجه٤ز: 

 ٤ٖ ٖٓ ِّطجس ثالفضالٍ ُِِْطز ثُلِْط٤٘٤ز.ٗوَ ثُٚالف٤جس ك٢ ٓؾجٍ ثُضأٓ -1

ٝإٔ صؼٔللَ ثُْللِطز ثُلِْللط٤٘٤ز د٘ظللجّ ثُضللأ٤ٖٓ ثإلؽذللج١ً ػِلل٠ إٔ ٣ـطلل٢ ثألٝللٌثً  -2

 ثُؾْو٣ز ٝثُٞك٤جس ثُ٘جؽٔز ػٖ فٞثهط ثُطٌم.

 ٣ٌّجٕ ٝعجةن ثُضأ٤ٖٓ ثُٚجهًر ٖٓ ٓؤ٤ٖ٘ٓ ٌٓم٤ٖٚ ُوٟ ثُؾجٗذ٤ٖ. -3

ثُلللي٣ٖ ال ٣ْلللضط٤ؼٕٞ ٓطجُذلللز  إٖٗلللجء ٙللل٘وٝم هلللج٢ٗٞٗ ُضؼللل٣ٜٞ فلللٞثهط ثُطلللٌم -4

ثُٔؤٖٓ، ٝأُِٟن  ػ٤ِٚ )ثُٚ٘وٝم ثُلِْط٢٘٤ ُضؼ٣ٜٞ ٓٚجد٢ فلٞثهط ثُطٌم(،ف٤لظ 

% ٓلٖ ثُٔذلجُؾ ثُٔقٚلِز ٓلٖ ٕلًٌجس ثُضلأ٤ٖٓ  ٣30وّٞ ثُٚ٘وٝم ثُلِْلط٢٘٤ دضق٣ٞلَ 

إُلل٠ ثُٚلل٘وٝم ثُٚلل٢ٗٞ٤ٜ، دٚللًٞر ٕلل٣ٌٜز ُضـط٤للز ثالُضَثٓللجس ثُضلل٢ هللو صلل٘ؾْ ػللٖ 

ثُٔقضِز، ٣ٝقْخ ثُٔذِؾ ػ٠ِ أّجُ ثُٔذِؾ ثُلي١ ٣لوكغ كل٢ فٞثهط ٌٟم ك٢ ثألًث٢ٝ 
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 www.pnicًٌَٓ ثُٔؼِٞٓجس ث٢ُٟ٘ٞ ثُلِْط٢٘٤، ، ًٖٓ٘ٞر ػ٠ِ ٓٞهغ22/4/1224ٝهؼش ٛيٙ ثالصلجه٤ز ك٢ - 

gov.ps. 
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ثالًث٢ٝ ثُٔقضِز ُيثس ثًٌُٔذز، ُٝلضلٌر ثُضلأ٤ٖٓ ػِل٠ أال صولَ ٛليٙ ثُلضلٌر ػلٖ صْلؼ٤ٖ 

 ً ٣ٞٓج
(1)

. 

ٝٛ٘للج ٣ظٜللٌ ػللوّ ثُضللٞثٍٕ كلل٢ ٛلليٙ ثالصلجه٤للز، إى إٕ ٛلليٙ ثُْ٘للذز صللوكغ أ٣ٞللجً ٓللٖ       

٣ضٞلللـ ػلللوّ ثُضلللٞثٍٕ كللل٢ إٔ ثُٚللل٘وٝم ثُلِْلللط٢٘٤، ٝ ثُٚللل٢ٗٞ٤ٜ إُللل٠ثُٚللل٘وٝم 

ثًٌُٔذللجس ثإلّللٌثة٤ِ٤ز ُٜللج ف٣ٌللز ثُقًٌلللز ٝثُض٘وللَ كلل٢ ٓ٘للجٟن ثُْللِطز )ٓقجكظلللجس 

د٤٘ٔللج ًللجٕ ٛ٘للجى ثُؼو٣للو ٓللٖ ثُو٤للٞه ثُضلل٢ صلللٌٛ ػِلل٠ همللٍٞ ثًٌُٔذللجس  ثُٖللٔجٍ(،

مجٙلز  -ثُلِْط٤٘٤ز ُألًث٢ٝ ثُٔقضِز أٓلج دؼلو ثٗضلجٝلز ثألهٚل٠ كقلٌّ ثُلِْلط٤٘٤ٕٞ 

ً ٖٓ ه -ٌّجٕ هطجع ؿَر  مٍٞ ثألًث٢ٝ ثُٔقضِز دًٌٔذجصْٜ ٓطِوج
(2)

                                              . 

ٝهو ػووس دل٤ٖ ثُؾلجٗذ٤ٖ ثصلجهلجس أملٌٟ صضؼِلن دجُؼالهلجس ثالهضٚلجه٣ز ٝٓلٖ د٤ٜ٘لج       

ّ، ٝثالصلجه٤للز ثُٚلل٤ٗٞ٤ٜز  1224ٓللج٣ٞ  4أػٔللجٍ ثُضللأ٤ٖٓ ٜٓ٘للج ثصلجه٤للز ثُوللجٌٛر دضللج٣ًل 

٤ُٞ٣للٞ  28ٌف٤ِللز فللٍٞ ثُٞلللز ثُـٌد٤للز ٝهطللجع ؿللَر دٞثٕلل٘طٖ دضللج٣ًل ثُلِْللط٤٘٤ز ثُٔ

ّ، ٝصطذ٤وج ُٜيٙ ثالصلجه٤لجس كولو ٙلوًس ثُولٞث٤ٖٗ ٝثُولٌثًثس ثُلِْلط٤٘٤ز ُض٘ل٤لي  1225

ّ، دٖلإٔ ٗوللَ ثُْللِطجس ٝثُٚللالف٤جس  1225ُْلل٘ٚ  5ٛليٙ ثالصلجه٤للز، ٜٓ٘للج هلجٕٗٞ ًهللْ 

م ثُلِْلللط٢٘٤ ُضؼللل٣ٜٞ ّ، ٝأٖٗلللب دٔٞؽذلللٚ ثُٚللل٘وٝ 1225ُْللل٘ٚ  25ٝثُولللٌثً ًهلللْ 

ٝقج٣ج فٞثهط ثُطٌم، ٝفلوه ثُقلجالس ثُضل٢ ٣ؾلٍٞ ك٤ٜلج ثٌُؽلٞع ػِل٠ ثُٚل٘وٝم إال 

أٗللٚ أؿلللَ صٞٝلل٤ـ  ثُؼالهللز دلل٤ٖ ثُٚلل٘وٝم ثُٚلل٢ٗٞ٤ٜ ٝثُلِْللط٢٘٤، ٝػ٤ِللٚ كللئٕ ًللَ 

ٓٚللجح كِْللط٢٘٤ ًهس هػللٞثٙ ٝللو ٕللًٌز صللأ٤ٖٓ إّللٌثة٤ِ٤ز، ُللٖ ٣ٌللٕٞ ُللٚ ثُقللن كلل٢ 

كوللو هٞللش ٓقٌٔللز ثُلل٘وٜ ثُلِْللط٤٘٤ز إٔ ثُقٚللٍٞ ػِلل٠ صؼلل٣ٜٞ ٓللٖ ثُٚلل٘وٝم ، 

)ثُطجػٖ ثُٔٚجح ك٢ فجهط ٌٟم ٝثُي١ صْلذخ ُلٚ دأٝلٌثً ؽْلو٣ز ٓلٖ هذلَ ًٌٓذلز 

                                                           
(1)

"هٌثءر ٗوو٣ز ك٢ ثُضَثٓجس ثُٚ٘وٝم ثُلِْط٢٘٤ ُضؼل٣ٜٞ ٓٚلجد٢ فلٞثهط ثُطلٌم"، ٓلؤصٌٔ ثُضلأ٤ٖٓ ثالٍٝ،  – 

،دقللظ https://www.pcma.ps/portal/awareness/Mr%20Baha%20Khwerh.pdfكِْللط٤ٖ،-ث٣ًقللج

 ثٗضٌٗش.
(2)

 .8َثٓجس ثُٚ٘وٝم ثُلِْط٢٘٤ ُضؼ٣ٜٞ ٓٚجد٢ فٞثهط ثُطٌم، ثُٔٚوً ثُْجدن، ٗهٌثءر ٗوو٣ز ك٢ ثُض - 
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ًِٓٔٞللز صؼٔللَ ُقْللجح هثةللٌر ثالصٚللجالس كلل٢ ثإلهثًر ثُٔو٤ٗللز ثُٚلل٤ٗٞ٤ٜز ال ٣ْللضقن 

صؼ٣ٞٞللجً ٓللٖ ثُٚلل٘وٝم ُٝللٞ ًللجٕ ىُللي دؼللو إٔ ًهس هػللٞثٙ ثُضلل٢ أهجٜٓللج أٓللجّ ٓقٌٔللز 

ثد٤خ دْذخ ػوّ ثالمضٚجٗ ثُٞثًه ك٢ هجٕٗٞ صطذ٤ن ثالصلجه٤ز (ثُِٚـ ك٢ صَ 
(1)

. 

ّ دٖإٔ ثُضأ٤ٖٓ ٝصٖٞٔ أفٌلجّ صلأ٤ٖٓ  2005ُْ٘ز  20ٝأم٤ٌثً ٙوً ثُوجٕٗٞ ًهْ       

ػِل٠:  1225ُْل٘ز  110ثًٌُٔذجس ٝإٖٗلجء ثُٚل٘وٝم ثُلِْلط٢٘٤ ف٤لظ ٗٚلش ثُٔلجهر 

)٣ٖ٘أ دٔٞؽخ أفٌجّ ٛيث ثُوجٕٗٞ ٙ٘وٝم...( ٝهو مجٕ ثٌُٖٔع ثُلِْط٢٘٤ ثُضٞك٤لن كل٢ 

ًٝللجٕ أؽللوً دجُٖٔللٌع إٔ ٣لل٘٘  25ُوٌثً ٛلليث ثُلل٘٘ إى إٕ ثُٚلل٘وٝم ٖٓ٘للأ أٙللالً دللج

ّ كل٢ ثُو٤لجّ دٞثؽذجصلٚ  1225ُْ٘ز  25ػ٠ِ:)٣ْضٌٔ ثُٚ٘وٝم ثُي١ أٖٗب دجُوٌثً ًهْ 

٣ضؼللجًٛ ٓللغ  ثُللي١ الْٝٓللت٤ُٞجصٚ ثُٔ٘ٚللٞٗ ػ٤ِٜللج كلل٢ ثُوللٌثً ثُٖٔ٘للب ُللٚ دجُوللوً 

 ٗٚٞٗ ٛيث ثُوجٕٗٞ(. 

 فجالس ثٌُؽٞع ػ٠ِ ثُٚ٘وٝم ثُلِْط٢٘٤:      

ٓللٖ هللجٕٗٞ ثُضللأ٤ٖٓ ثُلِْللط٢٘٤ كللئٕ فللجالس ثٌُؽللٞع ػِلل٠ 113جهر دجّللضوٌثء ٗلل٘ ثُٔلل

ثُٚ٘وٝم ٢ٛ
(2)

  : 

 ثُقجُز ثأل٠ُٝ: فجُز صؼيً ٓؼٌكز ثُْٔؤٍٝ.

 ثُقجُز ثُغج٤ٗز: ػوّ ٝؽٞه صأ٤ٖٓ.

 ثُقجُز ثُغجُغز: إٔ ٣ٌٕٞ ثُٔؤٖٓ صقش ثُضٚل٤ز.

                                                           
(1)

ه. ػل٤ق دمحم ثدٞ ًِٞح، ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ػ٘و صؼيً ثُقٍٚٞ ػ٤ِٚ ٓلٖ ثُْٔلؤٍٝ ػلٖ ثُٞلًٌ )هًثّلز  - 

 .  566ٓوجًٗز(، ثُٔٚوً ثُْجدن، ٗ
(2)

ػ٤ِٚ ٓلٖ ثُْٔلؤٍٝ ػلٖ ثُٞلًٌ )هًثّلز  ه. ػل٤ق دمحم ثدٞ ًِٞح، ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ػ٘و صؼيً ثُقٍٚٞ - 

 .566ٓوجًٗز(، ثُٔٚوً ثُْجدن، ٗ
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ثُلِْللط٢٘٤ ثُقجُللز ثٌُثدؼللز: ٝؽللٞه صللأ٤ٖٓ هٕٝ إٔ ٣ـطلل٢ ثُقللجهط، ٝهللو فللوه ثُٖٔللٌع 

٣قن ك٤ٜج ُِٔضًٌٞ ٓطجُذز ثُٚ٘وٝم دجُضؼ٣ٜٞ ًؿلْ ٝؽلٞه صلأ٤ٖٓ، إال  ثُقجالس ثُض٢

ثُقجهط ألفو ثألّذجح ثُضج٤ُز إٔ ٛيث ثُضأ٤ٖٓ ال ٣ـط٢
(1)

 : 

 ثّضؼٔجٍ ثًٌُٔذز ُـٌٛ ٣نجُق ٓج ٛٞ ٓقوه ك٢ ًمٚضٜج. -أ

 .ػوّ ف٤جٍر ثُْجةن ػ٠ِ ًمٚز صؾ٤َ ُٚ ٤ّجهٚ ىثس ثُ٘ٞع ٖٓ ثًٌُٔذجس -ح

 ػوّ ثُضَثّ ثُٔؤٖٓ ُٚ دوكغ ه٠ْ ثُضأ٤ٖٓ. -ػ

 إملجء ثُٔؤٖٓ ُٚ ٝهجةغ ؽ٣ٌٛٞز ػ٘و إدٌثّ ثُؼوو. -ه

 أ٣ز فجُز ال صـط٢ ك٤ٜج ثُٞع٤وز ثالُضَثّ دجُضؼ٣ٜٞ. -ٙ

٣ٝالفع إٔ ثٌُٖٔع ثُلِْط٢٘٤ هو صّٞغ ك٢ ثُقجالس ثُض٢ ٣قن ك٤ٜج ثٌُؽٞع ػِل٠      

ٓغ ص٤٤ٞن ثُٔٞثًه ثُض٢ فوهٛج ثٌُٖٔع ُٜليث  ثُٚ٘وٝم، ٝدجُضج٢ُ أعوَ ًجَٛ ثُٚ٘وٝم

 ُٚ٘وٝم ُِو٤جّ دٜٔجٓٚ.ث

II. . 2  ال شع الثيو 

َجُد المسنَ  ػه الضشس المرٍُ  امه جميػو كؼلُكو    الىظين القيوُو  

 ال لسط ى 

ٓلللٖ ثُوللجٕٗٞ ثُٔلللو٢ٗ ثُلِْللط٢٘٤ ثُضٞللجٖٓ كللل٢ فجُللز صؼلللوه  185هللًٌس ثُٔللجهر       

ثُْٔؤ٤ُٖٝ ػٖ ثُلؼَ ثُٞجً، ف٤ظ ٣ٚذـ ًلَ ٓلْٜ٘ ْٓلؤٝالً كل٢ ٓٞثؽٜلز ثُٔضٞلًٌ، 

ُضؼ٣ٞٞٚ ػٖ ًَ ثًٌُٞ ثُي١ ٗضؼ ػٖ ثُلؼَ ثُٞجً، دق٤ظ ٣ِٔي ثُٔضٞلًٌ ثٌُؽلٞع 

ٖ ًلَ ثُٞلًٌ، هٕٝ صلٌهلٚ ػ٤ِْٜ ؽ٤ٔؼجً، ثٝ ػ٠ِ ٓلٖ ٕلجء ٓلْٜ٘ ٓطجُذلجً دلجُضؼ٣ٜٞ ػل

د٤ْٜ٘ المضالف ْٗذز ْٓجٛٔضْٜ ك٢ ثفوثط ثُٞلًٌ، ٝثىث ثّلضطجع ثُوجٝل٢ صقو٣لو هًٝ 

                                                           
(1)

 .  3هٌثءر ٗوو٣ز ك٢ ثُضَثٓجس ثُٚ٘وٝم ثُلِْط٢٘٤ ُضؼ٣ٜٞ ٓٚجد٢ فٞثهط ثُطٌم، ثُٔٚوً ثُْجدن، ٗ   - 
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ًلللَ ٓلللْٜ٘ ثَُٓلللٚ دلللجُضؼ٣ٜٞ دقْلللخ ْٗلللذز ْٓلللجٛٔضٚ، ٝثىث صؼللليً ىُلللي ٣وْلللْ ػلللخء 

ثُضؼ٣ٜٞ د٤ْٜ٘ دجُضْج١ٝ، ٝثُلٌٛ ثُي١ ػجُؾضلٚ ثُٔلجهر ٛلٞ ثفلوثط ثُٞلًٌ ٓلٖ هذلَ 

كلل٢ ثفوثعللٚ، ث٣للجً ًجٗللش ْٗللذز ْٓللجٛٔز ًللَ ٓللْٜ٘ ٌُٝللٖ ػللور ثٕللنجٗ ّللجٛٔٞث دنطللتْٜ 

ثُلٌٛ ٛٞ ٝؽٞه ٓضٞلًٌ ّلجْٛ كل٢ ثفلوثط ٝلًٌٙ ٕلن٘ ٓؾٜلٍٞ ٓٞؽلٞه ٝلٖٔ 

ٓؾٔٞػز ٓؼِٞٓز ٝٛٞ ٓجُْ ٣ؼجُؾٚ ثٌُٖٔع ثُلِْط٢٘٤
(1)

. 

II. ج. المطلب الثيلث 

 تؼزس كؼش و المسنَ  ػه الضشس    الر ائش َالرلُ  ال لشيؼ و

ْٓلأُز فٔج٣لز ٝلقج٣ج ثإلًٛلجح كل٢ ثٌُّٔلّٞ ثٌُةجّل٢ ًهلْ ػُٞؾش ك٢ ثُؾَثةٌ       

، ٝثُٔضؼِن دضؼ٣ٜٞ ٝقج٣ج ثُٔأّجر ث٤ُٟ٘ٞلز، 2006ٕذجٟ/كذٌث٣ٌ  28ثُٔؤًك  6-23

، ٝثُٔضؼِلن دْٔلجػور ثُوُٝلز 2006ٕلذجٟ/كذٌث٣ٌ  28ثُٔلؤًك  24ٝثٌُّّٔٞ ثٌُةج٢ّ 

ؼ٤ًج إُل٠ ص٘ل٤لي دضلًٟٞ أفلو أكٌثهٛلج كل٢ ثإلًٛلجح، ّٝل 6ًهْ  -ُألٌّ ثُٔؼٍٞر ثُٔضأعٌر 

ٛي٣ٖ ث٤ٌُّٖٓٞٔ أٖٗب ٙل٘وٝم صؼ٣ٞٞلجس ٟٝ٘ل٢ ٝٙل٘وٝم صٞلجٖٓ ٟٝ٘ل٢ ُض٣ٞٔلَ 

ثُضؼ٣ٞٞللجس ٝإٔللٌجٍ ثُؾذللٌ ثألمللٌٟ ثُٔووٓللز إُلل٠ ثُٞللقج٣ج ٝإػللجهر صللأ٤ِْٜٛ
(2)

ٝصللْ  

ُٔؼجُؾللز صؼلل٣ٜٞ ثُٞللقج٣ج ف٤للظ ٗٚللش  2006ثٙللوثً ٌّٓللّٞ ؽٜٔلل١ًٞ كلل٢ ّلل٘ز 

ٓلٖ ثألٓلٌ ًهلْ  ٤32لجس صطذ٤لن ثُٔلجهّر ثُٔجهر ثال٠ُٝ ٓ٘ٚ ػ٠ِ )٣قوّه ٛليث ثٌُّٔلّٞ ٤ًل

ك كلللل٢  01-06 ًّ ّ ػللللجّ 28ثُٔللللؤ ٌّ  2006كذٌث٣للللٌ ّلللل٘ز  21ثُٔٞثكللللن  1421ٓقلللل

ٖ ص٘ل٤ي ٤ٓغجم ثُِْْ ٝثُٔٚجُقز ث٤ُٟ٘ٞز، ٝثُٔضؼِوز دضؼل٣ٜٞ ٝلقج٣ج ثُٔأّلجر  ّٔ ٝثُٔضٞ

ث٢ُٟ٘ٞ(
(3)

)ٕلًٌز ثُضلأ٤ٖٓ( صوٞل٢ ثُٔلجهر  ٌ ٓلٖ هذلَ ثُٔلؤٖٓ، كلجُضؼ٣ٜٞ كل٢ ثُؾَثةل

ػِل٠ ٝؽلٞح ٙلوًٝ ٌّٓلّٞ د٘لجء ػِل٠ صو٣ٌلٌ ًلَ ٓلٖ ٣ٍٝلٌ  15-14ٌ ٖٓ ثالٓل 12

                                                           
(1)

ه. ػل٤ق دمحم ثدٞ ًِٞح، ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ػ٘و صؼيً ثُقٍٚٞ ػ٤ِٚ ٓلٖ ثُْٔلؤٍٝ ػلٖ ثُٞلًٌ )هًثّلز  - 

 .512ٓوجًٗز(، ثُٔٚوً ثُْجدن، ٗ
(2)

ٓلٖ ؽلوٍٝ ثألػٔلجٍ ثُضو٣ٌلٌ ثُْل١ٞ٘ ُٔلٞٝل٤ز  3ٝ  2ٓؾِِ فوٞم ثإلْٗجٕ، ثُوًٝر ثُضجّؼز ػٖلٌ، ثُذ٘لوثٕ  - 

 .2011ثألْٓ ثُٔضقور ثُْج٤ٓز ُقوٞم ثإلْٗجٕ ٝصوج٣ًٌ ثُٔل٤ٝٞز ثُْج٤ٓز ٝثأل٤ٖٓ ثُؼجّ،
(3)

 ثُٔٚوً ثُْجدن.ٓؾِِ فوٞم ثإلْٗجٕ، ثُوًٝر ثُضجّؼز ػٌٖ، - 
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ثُوكجع، ٝثُوثم٤ِز، ٣ٍٝٝلٌ ثُؼلوٍ، ٝثُٔج٤ُلز، ٣ٝقلوه ثالؽلٌثءثس ثُٔضؼِولز دلجُضقو٤ن كل٢ 

(،ثُضجدؼز ُٚ ػ٠ِ ثٗٚ )٣ؾخ 4ٖٓ ثُٔجهر ) 3-2ثالٌٝثً ٝٓؼج٣٘ضٜج ف٤ظ ص٘٘ ثُلوٌثس 

ُٔقٌٞ ملالٍ ِٜٓلز ال صضؾلجٍٝ ػ٠ِ ثُِْطز ثُض٢ هجٓش دجُضقو٤ن ثٕ صٌَّ ْٗنز ٖٓ ث

ث٣للجّ ثُلل٠  ٕللًٌجس ثُضللأ٤ٖٓ ثُٔؼ٤٘للز ٝكلل٢ فجُللز ثًصٌللجح ثُقللجهط ٓللٖ هذللَ ٕللن٘  10

ٓؾٍٜٞ ثٝ ؿ٤ٌ ٓؤٖٓ ػ٤ِٚ ٣ٌَّ ثُٔقٌٞ ث٠ُ ثُٚ٘وٝم ثُنجٗ دجُضؼ٣ٜٞ(
(1)

. 

 ٗطجم ػَٔ ثُٚ٘وٝم ثُنجٗ دجُضؼ٣ٞٞجس :

 ػوّ ٓؼٌكز ثُٖن٘ ثُٔضْذخ ك٢ ثًٌُٞ. -1

 ثُي١ ثًضضذٚ ُوٟ ًٌٕز ثُضأ٤ٖٓ.ػوّ ًلج٣ز ثُٞٔجٕ  -2

دْللذخ ثفللوٟ فللجالس ّللوٟٞ ثُقللن كلل٢ ثُضؼلل٣ٜٞ دجُْ٘للذز ُِْٔللؤٍٝ ػللٖ ثُقجهعللز  -3

 ًج٤ُْجهز ك٢ فجُز ثٌٌُْ .

ٝأم٤ٌثً دٔٞؽلخ  15-14ٝثػ٤و ص٘ظ٤ٔٚ دٔٞؽخ ثالٌٓ  1263ٝهو ٌَٕ ثُٚ٘وٝم ػجّ 

16/2/1280ثُٔؤًك ك٢  31-80ثٌُّّٔٞ 
(2)

  . 

                                                           
(1)

 .2006ٌّّٓٞ صؼ٣ٜٞ ٝقج٣ج ثالًٛجح ك٢ ثُؾَثةٌ ُؼجّ - 
(2)

: ٣ْضل٤و ىٝٝ 6ػ٠ِ ثٕ:)ثُٔجهّر  2006ٗٚش ثُٔٞثه ثُٔوًؽز ثهٗجٙ ٖٓ ٌّّٓٞ صؼ٣ٜٞ ٝقج٣ج ثالًٛجح ُؼجّ  - 

 فوللٞم ٝللق٤ز ثُٔأّللجر ث٤ُٟ٘ٞللز، فْللخ ٝٝللؼ٤ضْٜ ٝثُٖللٌٟٝ ثُٔذ٤ّ٘للز كلل٢ ٛلليث ثٌُّٔللّٞ، ٓللٖ صؼلل٣ٜٞ فْللخ أفللو

: ال 1ًأّلٔجٍ ٝف٤لو(  ٝ) ثُٔلجهّر  -4ًأّٔجٍ إؽٔلج٢ُ،   - 3ٓؼجٓ ١ٌٜٕ،  -2ٓؼـجٓ موٓـز، -1ثألٌٕجٍ ث٥ص٤ز : 

٣ؾللٍٞ ُللي١ٝ ثُقوللٞم ثُللي٣ٖ ثّللضلجهٝث ٓللٖ صؼلل٣ٜٞ ٙللوً ػللٖ ٣ٌٟللن ثُوٞللجء، هذللَ ٖٗللٌ ٛلليث ثٌُّٔللّٞ، ثُٔطجُذللز 

ً : صغذللش ثال8أػللالٙ(.  ٝ)ثُٔللجهّر  6دللجُضؼ٣ٜٞ ثُٔ٘ٚللٞٗ ػ٤ِللٚ كلل٢ ثُٔللجهّر  ٌّ ّضلللـجهر ٓللٖ ثُضؼللـ٣ٜٞ دٔٞؽللخ ٓوـللـ

ٖ ثُضٚل٣ٌـ  ّٔ ٣ٚوً، ثّض٘ـجهث إ٠ُ ٕٜـجهر ثُذقظ ثُض٢ صؼوّٛـج ثُٖـٌٟـلـز ثُوٞجة٤لـز ْٝٓلضنٌػ ثُقـٌـلـْ ثُّلـي١ ٣ضٞل

ّ٘ ى١ٝ فوٞم ثُٞقج٣ج ثُي٣ٖ ٣٘ضٔلٕٞ إُل٠ ثُْٔلضنو٤ٖٓ ثُؼْل٤٣ٌٌٖ  -دجُٞكجر، ػٖ: ٍٝثًر ثُوّكجع ث٢ُّٟ٘ٞ ، ك٤ٔج ٣ن

ّ٘ ى١ٝ فولٞم ثُٞلقج٣ج ثُٔلٞظل٤ٖ ٝثألػلٞثٕ ثُؼٔل٤٤ٖٓٞ،  -دؼ٤ٖ ُٜج،   ٝثُٔو٤٤ٖٗ ثُضج  -ث٤ُٜتز ثُْٔضنوٓز، ك٤ٔج ٣ن

ّ٘ ى١ٝ فوــٞم ثُٞقـج٣ـج ثُي٣ـٖ ٣٘ضٔـٕٞ إ٠ُ ْٓضنو٢ٓ ثألٖٓ ثُل٢ّٟ٘ٞ،   ّّ ُألٖٓ ثُـ٢ّٟ٘ٞ ، ك٤ٔـج ٣ـن ثُٔو٣ـٌ ثُؼــج

ّ٘ ى١ٝ فوللٞم ثُٞللقج٣ج ث٥ - : ٣ؼـللـضذٌ ى١ٝ فوللٞم كلل٢ 2ملل٣ٌٖ( . ٝ)ثُٔللجهّر ٝثُلل٢ ٝال٣للز ٓقللَ ثإلهجٓللز ، ك٤ٔللج ٣نلل

َّ ٖٓ  -ثألٍٝثػ،   -ٓلّٜٞ ٛيث ثٌُّّٔٞ:  ػجٓج ػ٠ِ ثألًغٌ، إىث ًجٗٞث  21ػجٓج ،أٝ  12أد٘جء ثُٜجُي ثُذجُـٕٞ ّ٘ج أه

ٟ ٣َثُٕٝٞ ثُوًّثّز، أٝ إىث ًجٗٞث ٣ضجدؼٕٞ ثُض٤ٜٖٔ، ًٝيث ثألد٘جء ثٌُٔلُٕٞٞ ٟذوج ُِض٣ٌٖغ ثُٔؼٍٔٞ دٚ ٝفْخ ثٌُٖٝ

ثألد٘جء ٜٓٔج ٣ٌٖ ّْٜ٘، ثُي٣ٖ ٣ٞؽوٕٝ دْذخ ػؾَ أٝ ٓلٌٛ ٓلَٖٓ، كل٢ ٝٝلؼ٤ز  -ٗلْٜج ثُٔضؼِّوز دأد٘جء ثُٜجُي،  

ّٖ ثُٜجُلي كؼلال -ثّضقجُز هثةٔز ػ٠ِ ٓٔجًّز ٖٗجٟ ٓأؽًٞ،    ثُذ٘جس، دال همَ، ٜٓٔج ٣ٌٖ ّٜٖ٘، ثُالّة٢ ًجٕ ٣ٌلِٜل



 

 

                                                                                                                                                                                                      
- الثانيالعدد  -احلادي عشرجملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد 

2020

31 
P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

                                                                                                                                                                      

َّ ى١ فـن، دؼ٘ـٞثٕ ثُضؼــ٣ٜٞ : صـقـوّ 10أٍٙٞ ثُٜجُي( .  ٝ)ثُٔجهّر  -ٝهش كووثٗٚ،    ه ثُقٚـز ثُض٢ صؼـٞه إ٠ُ ًـ

% ٖٓ ثُضؼ٣ٜٞ ُٚجُـ ثُلَٝػ أٝ ثألٍٝثػ إىث ُلْ ٣ضلٌى ثُٜجُلي  100 -أػـالٙ ًٔـج ٣أص٢:  6ثُٔــــيًًٞ ك٢ ثُٔجهّر 

ع دجُضْـلـج١ٝ ػلـ٠ِ ى١ٝ ثُقول 50% ُٚـلـجُـ ثُـلـَٝػ أٝ ثألٍٝثػ ٝ  50 -أد٘جء أٝ أٙٞال أف٤لجء،    ٍّ ٞم % صلـٞ

ث٥م٣ٌٖ إىث صــٌى ثُٜجُي ٍٝؽـج أٝ أًغـٌ أف٤ــجء ًٝــيث ى١ٝ فولـٞم لمـلـ٣ٌٖ ٣ضٌـٞٗلـٕٞ ٓلـٖ ثألد٘ــلـجء ٝ/ أٝ ٓلٖ 

ع دجُضْللج١ٝ ػِلل٠ أد٘للجء ثُٜجُللي )أٝ  10 -ثألٙـللـٍٞ، ٍّ % ُٚللجُـ ثالدللٖ ثُٞف٤للو ػ٘للو  10% ٓللٖ ثُضؼلل٣ٜٞ صللٞ

ع دجُضْج١ٝ ػ٠ِ ثألٍٙٞ )أٝ  30ثالهضٞجء( ٝ ٍّ ثألٙلَ ثُٞف٤لو ػ٘لو ثالهضٞلجء( ثىث ُلْ ٣ٞؽلو  % ُٚجُـ 30%صٞ

َّ أَٙ ٖٓ ثألٍٙٞ إىث ُْ ٣ضٌى ثُٜجُي أٍٝثؽج أٝ أد٘لجء أف٤لجء،  50 -ٍٝػ ف٢ّ، % 15% ٖٓ ثُضؼ٣ٜٞ ُٚجُـ ً

: صٌثؽغ ثُْ٘خ 11ٖٓ ثُضؼ٣ٜٞ ُٚجُـ ثألٙـَ ثُٞفـ٤و إىث ُْ ٣ضٌى ثُٜجُي ٍٝؽج أٝ ثد٘ج ػ٠ِ ه٤و ثُق٤جر( ٝ)ثُٔجهّر 

ٕ ٓلٖ ٓؼلـجٓ موٓـلـز أٝ ٓؼلـجٓ  6أػالٙ، ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ثُضؼ٣ٜٞ ثُٔيًًٞ ك٢ ثُٔجهّر ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜج  ّٞ أػالٙ ٣ضـٌ

ّٖ 12ٕٜـ١ٌ، ًِّٔج ٌٟأ صـ٤٤ٌ كل٢ ػلوه ى١ٝ ثُقولٞم(. ٝ)ثُٔلجهّر  ع ثُضؼل٣ٜٞ د٤لٜ٘ ٍّ : كل٢ فجُلز صؼلوّه ثألًثٓلَ، ٣لٞ

ر أمللٌٟ أٝ ٝكجصٜللج، ص13دجُضْللج١ٝ(. ٝ)ثُٔللجهّر  ٌّ للـز ثُٔؼللجٓ ثُضلل٢ ًجٗللش : كلل٢ فجُللز ٍٝثػ ثألًِٓللـز ٓلل ّٚ ٍ ف ّٞ قلل

ز ثُٔؼجٓ إ٠ُ ثألًِٓلز ثألملٌٟ أٝ  ّٚ ثألًثٓلَ صضوجٝجٛج إ٠ُ ثألد٘ـجء. ؿ٤ٌ أٗٚ، ك٢ فجُز ٝؽٞه ػوّر أًثَٓ، صؤٍٝ ف

: ٣ٖضٔـَ ثُِٔق ثُٔقـجّذ٢ ثُـٞثؽخ ص٣ٌٞ٘لـٚ دؼ٘لٞثٕ ثُضؼل٣ٜٞ 14ثألم٣ٌجس ثألف٤جء ثُالّة٢ ُْ ٣ضَٝؽٖ(. ٝ)ثُٔجهّر 

أفٌجّ ٛليث ثٌُّٔلّٞ، دجّلضغ٘جء ى١ٝ فولٞم ٝلقج٣ج ثُٔأّلجر ث٤ُٟ٘ٞلز ثُضلجدؼ٤ٖ ُْٔلضنو٢ٓ ٍٝثًر  ًٔج ٛـٞ ٓقوّه ك٢

ً ثُٔيًًٞ ك٢ ثُٔجهّر  -أػالٙ، ػ٠ِ ٓج ٣أص٢: 4ثُوّكجع ث٢ُّٟ٘ٞ ًٔج ْٛ ٓقوّهٕٝ ك٢ ثُٔجهّر  ٌّ ٖٓ ٛيث ثٌُّٔلّٞ،   8ثُٔو

١ٝ ثُقولٞم ًٝليث، ػ٘لو ثالهضٞلجء ٝك٤ٔلج ٓطجدوضٜج ُألَٙ ٖٓ أؽَ صقو٣لو ى ْٗنز ٖٓ ػوو ثُل٣ٌٞز ٓٚوّم ػ٠ِ -

٣ن٘ ثألد٘جء ثُي٣ٖ ُْ ٣ٌهٝث ك٢ ثُل٣ٌٞز، ْٓضنٌػ ٖٓ ػوو ثُقجُز ثُٔو٤ٗز ٣غذش ٙلضْٜ ًي١ٝ فوٞم، كل٢ ٓلٜلّٞ 

ٖٓ ٛيث ثٌُّّٔٞ، دٔج ك٢ ىُي ثألٍٝثػ ٖٓ ه٣جٗز ؿ٤ٌ ثإلّالّ، ٝثألد٘جء ثٌُٔلُٞلٕٞ أٝ ثُلي٣ٖ ٣ؼضذلٌٕٝ ٓلٖ  2ثُٔجهّر 

ّّ أٝ ثألح،  ْٗ -ٛيث ثُوذ٤َ،  ز ثُٔؼجٓ ث٣٥ِلز إُل٠ ثألد٘لجء، إُل٠ ثأل ّٚ نز ٖٓ ثُقٌْ ثُي١ ٣ؼ٤ّٖ ثُو٤ّْ، ػ٘وٓج ال صوكـغ ف

ً صنٚللل٤٘ ٝ ص٣ٍٞلللغ ٓؼلللجٓ ثُنوٓلللز أٝ ثٌُأّلللٔجٍ ثُٞف٤لللو(. ٝ)ثُٔلللجهّر  - ٌّ : ُلللي١ٝ فولللٞم ثُْٔلللضنو٤ٖٓ 11ٓوللل

أػالٙ، ٝقج٣ج ثُٔأّجر ث٤ُٟ٘ٞلز،  4ك٢ ثُٔجهّرثُؼ٤٣ٌٌْٖ ٝثُٔو٤٤ٖٗ ثُضجدؼ٤ٖ ٍُٞثًر ثُوّكجع ث٢ُّٟ٘ٞ، ًٔج ْٛ ٓقوّهٕٝ 

: ٣ٚلل٢ّ ٓؼلجٓ ثُنوٓلـز ٣ٝوكؼلٚ ٓـًٌلـَ 18ثُقن ك٢ صؼ٣ٜٞ ٣وكغ ًٔؼجٓ موٓلز ٓلٖ ٤َٓث٤ٗلز ثُوُّٝلز(. ٝ)ثُٔلجهّر 

َّ إهجٓلز ثُْٔلضل٤و٣ٖ ٓلٖ ثُٔؼلجٓ. ٝ)ثُٔلجهّر  ّٖؼذ٢ أٝ ًٌَٓ ثُلوّكغ ثُؾٜل١ٞ كل٢ ٓقل ثُوّكـغ ثُضـجدـغ ُِؾـ٤ٔ ثُـ٢ٟ٘ٞ ثُ

ٓؼللجٓ ثُنوٓللز إُلل٠ ثالهضطجػللجس ثُوج٤ٗٞٗللز ثُٔطذّوللز ػِلل٠ ثٌُٝثصللخ ٝثألؽللًٞ فْللخ ثُْ٘للخ ثُٔقللوّهر  : ٣نٞللغ12

: ٣ْضقن ىٝٝ ثُقوٞم ٓؼلجٓ ثُنوٓلز فضل٠ ٝٙلٍٞ ثُضلج٣ًل ثُلي١ ًلجٕ 20دٔٞؽخ ثُض٣ٌٖغ ثُٔؼٍٔٞ دٚ(. ٝ)ثُٔجهّر 

ّ٘ ثُْٔللضنو٤ٖٓ ثُٔللو٤٤ٖٗ، فضلل٠ دِللٞؽ ثُ 60ّلل٤ذِؾ ك٤للٚ ثُٜجُللي ّللٖ  ّٖ ثُوج٤ٗٞٗللز ُإلفجُللز ػِلل٠ ػجٓللج، أٝ ك٤ٔللج ٣نلل ْلل

: ٣ْلضقن ىٝٝ فولٞم ثُٜجُللي ثُقلن كلل٢ 21ثُضّوجػلو، ثُٔ٘ٚلٞٗ ػ٤ِٜللج كل٢ هلجٕٗٞ ثُٔؼجٕللجس ثُؼْل٣ٌٌز(. ٝ)ثُٔللجهّر 

ٍ، ػ٘و صـٞهق ٓؼــجٓ ثُنـوٓـز(. ٝ)ثُٔلجهّر  ّٞ : ٣ْلضل٤و ىٝٝ فولٞم ٝلقج٣ج ثُٔأّلجر ث٤ُٟ٘ٞلز 22ٓؼـجٓ ثُضّوـجػو ثُٔق

٢ّ٘، ثُي٣ٖ ًجٗٞث ٓضوجػو٣ٖ، ٖٓ ًأّٔجٍ ٝف٤و ٓلٖ ٤َٓث٤ٗلز ثُوُّٝلز، ٝىُلي هٕٝ ثُْٔلجُ ثُضجدؼ٤ٖ ٍُٞثًر ثُوّكجع ثُٟٞ

: ٣ْللضل٤و ىٝٝ فوللٞم ٝللقج٣ج ثُٔأّللجر 43دأفٌللجّ هللجٕٗٞ ثُٔؼجٕللجس ثُؼْلل٣ٌٌز ثُٔضؼِوللز دٌأّللٔجٍ ثُٞكللجر( ٝ)ثُٔللجهّر 

ٝلقج٣ج ثإلًٛلجح، ٓلٖ  ث٤ُٟ٘ٞز ثُي٣ٖ ٣ضٌِٖٕٞ ٖٓ ثَُٝػ دال أد٘جء ٝ/ أٝ أٍٙٞ ثُٜجُي، دؼ٘لٞثٕ ٙل٘وٝم صؼل٣ٜٞ

ر ٓذِللؾ  120ًأّللٔجٍ إؽٔللج٢ُ ُِضؼلل٣ٜٞ ٣ٞثكللن  ٌّ : ٣ْضلـ٤للـو ىٝٝ ثُقوـللـٞم ٓـللـٖ 44هػ(.   ٝ)ثُٔللجهّر  16.000ٓلل

ر ٓذِــؾ  120ًأّٔــجٍ إؽٔــج٢ُ ُِضؼــ٣ٜٞ ٣ـٞثكــن  ٌّ هػ، إىث ًجٕ كووثٕ ٝق٤ز ثُٔأّلجر ث٤ُٟ٘ٞلز هلو  16.000ٓــ

لٌ أٝ ٓلٖ ( ّ٘ٞثس ٖٓ ثُْٖ ثُٔلض10فوط هذَ ػٌٖ ) ّٚ ٌٛ ُِضوجػو، ٝك٢ ؽ٤ٔغ ثُقجالس، فض٠ ٓغ ٝؽٞه أد٘لجء ه

: إىث ًلجٕ ٝلق٤ز ثُٔأّلجر ث٤ُٟ٘ٞلز هجٙلٌث، ٣ْلضل٤و ىٝٝ فوٞهلٚ ٓلٖ ًأّلٔجٍ ٣45ؼضذٌٕٝ ٖٓ ٛيث ثُوذ٤َ(. ٝ)ثُٔجهّر 

ر ٓذِلؾ 120إؽٔج٢ُ ُِضؼ٣ٜٞ ٣ٞثكلن  ٌّ ّ٘ج : إىث ًلجٕ ٝلق٤ز ثُٔأّلجر ث٤ُٟ٘ٞلز دجُـلـج ّل46هػ( ٝ)ثُٔلجهّر  10.000ٓل

ػجٓج ٝؿ٤ٌ ٓ٘نٌٟ ك٢ ٙ٘وٝم   ُِضّوجػو، ٣ْلضل٤و ىٝٝ فوٞهلٚ ٓلٖ ًأّلٔجٍ إؽٔلج٢ُ ُِضؼل٣ٜٞ ٣ٞثكلن  60أًغٌ ٖٓ 

ر ٓذِللؾ  120 ٌّ  44ٝ 43: ٣للوكغ ثٌُأّللٔجٍ ثإلؽٔللج٢ُ ُِضؼلل٣ٜٞ ثُٔلليًًٞ كلل٢ ثُٔللٞثهّ 41هػ(. ٝ)ثُٔللجهّر  10.000ٓلل

   : هٕٝ ثُْٔجُ 48. ٝ)ثُٔجهّر أػالٙ، إ٠ُ ى١ٝ ثُقوٞم ٖٓ ٙ٘وٝم صؼ٣ٜٞ ٝقج٣ج ثإلًٛجح( 46ٝ 45ٝ
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II. المطلب الشابغه . 

  و المسنَ  ػه الضشس    الؼشاف َالرلُ  ال لشيؼ وتؼزس كؼش

صللومَ ثُٖٔللٌع ثُؼٌثهلل٢ ُؼللالػ ثُقجُللز ثُضلل٢ ٟللٌأس ػِلل٠ ثُذِللو ٝٛلل٢ ثُؼ٤ِٔللجس       

 ٝثالمطلجء صؼ٣ٜٞ ثُٔضٞل٣ًٌٖ كل٢ ؽلٌثء ثُؼ٤ِٔلجس ثُقٌد٤لز كٌٖع هجٕٗٞثالًٛجد٤ز، 

ػلٖ ثُؼ٤ِٔلجس ثُؼ٣ٌٌْز ٝثُؼ٤ِٔجس ثالًٛجد٤ز ٝٓج ٣ٜٔ٘ج كل٢ ٛليث ثُذقلظ ٛلٞ ثُضؼل٣ٜٞ 

ثالًٛجد٤ز ٖٓ ثُوجٕٗٞ
(1)

، ٌٓصٌخ صِي ثُؾٌثةْ ٣ٌٕٞ ٓؾٍٜٞ ث٣ُٜٞز كل٢ ثؿِلخ ثالف٤لجٕ 

 . ثٝ ٕن٘ ٓؾٍٜٞ ك٢ ؽٔجػز ٓؼِٞٓزً 

II. .ال شع ارَ  1د 

 تؼزس كؼش و المسنَ  ػه الضشس    الؼشاف

ػجُؼ ثٌُٖٔع ٛيٙ ثٌُِٖٔز ٖٓ مالٍ ّٖ ثُوٞث٤ٖٗ ثُالٍٓز ُضؼ٣ٜٞ ثُٞلًٌ ثُلي١      

ٕلللن٘ ٓؾٜلللٍٞ ث٣ُٜٞلللز ٓلللٖ ملللالٍ هلللجٕٗٞ ثُضلللأ٣ٖ٤ْٓلللذذٚ 
(2)

(،ٝهلللجٕٗٞ صؼللل٣ٜٞ 2) 

ثُٔضٞلل٣ًٌٖ ؽللٌثء ثُؼ٤ِٔللجس ثُقٌد٤للز ٝثالمطللجء ثُؼْلل٣ٌٌز ٝثُؼ٤ِٔللجس ثالًٛجد٤للز
(3)

 

(، ٝكٌٛ ثُضؼ٣ٞٞجس ُِٔض٣ًٌٖٞ ًٝٝعضْٜ ك٢ فجٍ ٓٞس ثًٌُٔٞٝ ثٝ كل٢ فلجٍ 3)

ثًصٌجدلٚ ُِقلجهط،  صؼيً ٓؼٌكز ثُْٔؤٍٝ ػٖ ثًٌُٞ، ًْجةن ًٌٓذز ٣ِلٞى دلجُلٌثً دؼلو

ثٝ ثًصٌجح ثُلؼَ ثالؽٌث٢ٓ ٖٓ هذَ ٓؾٌّ ؿ٤لٌ ٓؼِلّٞ ، كلل٢ فلٞثهط ثُْل٤جًثس صولّٞ 

ًٌٕجس ثُضلأ٤ٖٓ دلوكغ ثُضلأ٤ٖٓ ٌُٝلٖ دٖلٌٟ ثٕ ٣لضْ ثالدلالؽ ػلٖ ثُقلجهط ملالٍ عالعل٤ٖ 

                                                                                                                                                                      

ّٖ أٝ  دجألفٌجّ  ثُض٣ٌٖؼ٤ز ثُٔؼٍٔٞ دٜج ك٢ ٓؾجٍ ٓ٘قز ثُٞكجر، ٣ْلضل٤و ىٝٝ فولٞم ٝلقج٣ج ثُٔأّلجر ث٤ُٟ٘ٞلز، كل٢ ّل

ك٢ ٝٝؼ٤ز ثُضّوجػو، ٝثُٔ٘ن٤ٌٟٖ ك٢ ٙ٘وٝم ُِضّوجػو، ٖٓ ًأّلٔجٍ ٝف٤لو ٣وكؼلٚ ٙل٘وٝم ثُضّوجػلو، ٣ْلـج١ٝ ٓذِـلٚ 

َّ ػلٖ ٝؼق ثُٔذِـؾ ثُْ٘ـ١ٞ ُٔ٘قـز صو ر ٓذِلـؾ  100ـجػو ثُٜجُي، ػِل٠ أالّ ٣ولـ ٌّ هػ.  صْلوّه ثُنــ٣َ٘لـز  10.000ٓل

 ثُؼ٤ٓٞٔـز ثُٔذجُـؾ ثُـض٢ ٣وكؼٜـج ٙ٘ــوٝم ثُضّوـجػـو دٜـيٙ ثُٚلــز، ٓـٖ ٤َٓث٤ٗز ثُوُّٝـز(.
(1)

 هجٕٗٞ صؼ٣ٜٞ ثُٔض٣ًٌٖٞ، ٓٚوً ّجدن. - 
(2)

 )ثُٔؼوٍ(. 1282( 52ثه٢ ًهْ )هجٕٗٞ ثُضأ٤ٖٓ ثالَُث٢ٓ ٖٓ فٞثهط ث٤ُْجًثس ثُؼٌ - 
(3)

 (.2هجٕٗٞ صؼ٣ٜٞ ثُٔض٣ًٌٖٞ، ٓٚوً ّجدن، ثُٔجهر )  - 
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ً 2جُذز دجُضؼ٣ٜٞ، ثُٔجهر )٣ٞٓجً ٖٓ صأ٣ًنٚ ، ٝثال ّو٠ فوٚ )ثُٔضًٌٞ( ك٢ ثُٔط ( /عج٤ٗج

ُٔقٌٔز ثُض٤٤َٔ دٜيث ثُٖإٔ ٝٛ٘جُي هٌثً
(1)

  . 

II. .ال شع الثيو  2د 

كشتتب الخطم غ ش كؼلُن امه جميػو كؼلُكو    القيوُن الؼشاق  َالرلُ  

 ال لشيؼ و

هللو ٣لل٘ؾْ ثُٞللًٌ ػللٖ مطللأ ٕللن٘ ؿ٤للٌ ٓقللوه ٝثٕ ًللجٕ ٣٘قٚللٌ كلل٢ ٓؾٔٞػللٚ       

ٝلٖٔ ٛليٙ ٓقوهر ٖٓ ثالٕنجٗ دق٤ظ ٣غًٞ ثُٖي فلٍٞ ثُلجػلَ ثال ثٗلٚ ٣و٤٘لجً ٓٞؽلٞه 

ثُٔؾٔٞػلللز ٝٓلللٖ ثالٓغِلللز ُٜللليٙ ثُقجُلللز ثُقلللٞثهط ثُ٘جؽٔلللز ػلللٖ ثالٟلللالم ثُؾٔلللجػ٢ 

ٝثُٔضلللَثٖٓ ٤ُِ٘لللٌثٕ دق٤لللظ ال ٣ؼِلللْ ثُٖلللن٘ ثُٔؼ٘للل٠ )الّلللضنوثْٜٓ ٗللللِ ثالّلللِقز 

( 232ٝ320ٝ321ٝ 211) ٝثالػ٤ٌر( كٜ٘ج ػجُؾٜج ثُوجٕٗٞ ثُٔو٢ٗ ثُؼٌثه٢ ك٢ ثُٔٞثه

ٝؿ٤ٌٛج
(2)

ثُضوٚل٣ٌ٤ز ُِؾ٤ٔلغ ك٤ٌلٕٞ ثُضؼل٣ٜٞ ػِل٠  ، صٞجٖٓ ثُٔو٤٤ٖٗ ك٢ ثُْٔؤ٤ُٝز

                                                           
(1)

،  صلللللأ٣ًل ٤ٗ2002للللز ٓ٘ولللللٍٞ / /ٓو461هللللٌثً ُٔقٌٔلللللز ثُض٤٤ٔللللَ ثالصقجه٣لللللز ،ؿ٤لللللٌ ٖٓ٘للللًٞ، ثُؼلللللوه: - 

ؽٜللز ثالٙللوثً: ٓقٌٔللز ثُض٤٤ٔللَ ثالصقجه٣للز ثُوللٌثً: ُللوٟ ثُضللوه٤ن ٝثُٔوثُٝللز ٝؽللو ثٕ ثُطؼللٖ  24/5/2002:ثُوللٌثً

ـ ٤َُٔٔ ٝؽو ثٗلٚ ؿ٤لٌ ٙلق٤ثُض١َ٤٤ٔ ٓووّ ٖٝٔ ثُٔور ثُوج٤ٗٞٗز هًٌ هذُٞٚ ٌٕالُ ُٝوٟ ػطق ثُ٘ظٌ ػ٠ِ ثُوٌثً ث

كلجهر ٝثُلو ثُٔؾ٘ل٢ ػ٤ِلٚ ثُٔلوػٞ )ػ( ثُٔوٝٗلز ثٓلجّ ٓقٌٔلز صقو٤لن ثُؼٔلجًر ثُٝل٠ ئٝٓنجُق ُِوجٕٗٞ ىُلي ألٗلٚ ؽلجء د

ّللٔغ ٓللٖ ثكللٞثٙ ثُ٘للجُ دللجٕ ثد٘للٚ ثُٔلليًًٞ هللو صؼللٌٛ  26/4/2001دجٗللٚ دضللأ٣ًل ثُقللجهط  10/10/2001دضللأ٣ًل 

ٓٔلج ٣ٌلٕٞ صذ٤ِـلٚ ثُل٠ ثُٔلؤٖٓ ٝثهلغ ملجًػ  8/10/2001دضلأ٣ًل ُقجهط هِٛ  ٝف٤ظ ثٗٚ ثمذٌ ثُٔؤٖٓ )ث٤َُٔٔ( 

ثُٔور ثُوج٤ٗٞٗلز ثُذجُـلز عالعل٤ٖ ٣ٞٓلجً ثّلض٘جهثً ثُل٠ ثُلولٌر )عج٤ٗلجً( ٓلٖ ثُٔلجهر ثُضجّلؼز ٓلٖ هلجٕٗٞ ثُضلأ٤ٖٓ ثالَُثٓل٢ ٓلٖ 

ث٤ُٔٔلَ ثُٔؼوٍ ٝف٤ظ ثٕ ثُِؾ٘ز ثؿلِش ٓلج صولوّ ٓٔلج ثملَ دٚلقز هٌثًثٛلج  1282ُْ٘ز  52فٞثهط ث٤ُْجًثس ًهْ 

/ؽٔلجه١ 22ٝثػجهر ثٝذجًر ثُوػٟٞ ث٤ُٜج ُِ٘ظٌ ك٤ٜج ػ٠ِ ثُٔ٘ٞثٍ ثُٔضووّ . ٝٙوً ثُوٌثً دجالصلجم ك٢ كوًٌ ٗوٞٚ 

 .24/5/2002ٛـ ثُٔٞثكن  1430ثال٠ُٝ 
(2)

)ثىث صؼللوه  211ٗٚللش ثُٔللٞثه ثُٔوًؽللز ثهٗللجٙ ٓللٖ ثُوللجٕٗٞ ثُٔللو٢ٗ ثُؼٌثهلل٢، ٓٚللوً ّللجدن، ػِلل٠ ثٕ: ثُٔللجهر - 

ػَٔ ؿ٤ٌ ٌٖٓٝع ًجٗٞث ٓضٞج٤ٖ٘ٓ ك٢ ثُضَثْٜٓ دضؼ٣ٜٞ ثًٌُٞ هٕٝ ص٤٤َٔ د٤ٖ ثُلجػَ ثالٙل٢ِ  ثُْٔؤُٕٝٞ ػٖ

٣ٌٝؽغ ٖٓ هكغ ثُضؼ٣ٜٞ دأًِٔلٚ ػِل٠ ًلَ ٓلٖ ثُذلجه٤ٖ د٘ٚل٤خ صقلوهٙ ثُٔقٌٔلز دقْلخ  – 2ٝث٣ٌُٖي ٝثُٔضْذخ. 

كل٢ ثُْٔلؤ٤ُٝز ٣ٌلٕٞ  ثالفٞثٍ ٝػ٠ِ هو ؽْجٓز ثُضؼو١ ثُي١ ٝهغ ٖٓ ًَ ْٜٓ٘، كجٕ ُْ ٣ض٤ٌْ صقو٣و هْل٠ ًلَ ٓلْٜ٘

ثىث ًجٕ ثُٔو٣ٕ٘ٞ ٓضٞج٤ٖ٘ٓ كِِلوثةٖ ثٕ ٣طجُلخ دجُلو٣ٖ ًِلٚ ٓلٖ ٕلجء  – 1()321ثُض٣ٍٞغ ػ٤ِْٜ دجُضْج١ٝ( ٝثُٔجهر)

ٝال ٣ؾلٍٞ ُِٔلو٣ٖ ثُلي١ ٣طجُذلٚ  -2ْٜٓ٘ ٝثٕ ٣طجُذْٜ دٚ ٓؾضٔؼ٤ٖ ٝٓطجُذضٚ ألفوْٛ ال صٔ٘ؼٚ ٖٓ ٓطجُذز ث٥مل٣ٌٖ. 

  كغ ثُنجٙز دٔو٣ٖ لمٌ ثال دووً ٤ٚٗخ ٛيث ثُٔو٣ٖ ثىث ًجٕ هو ثٗو٠ٞ دٞؽلٚ ٓلٖثُوثةٖ دجُٞكجء ثٕ ٣قضؼ دأٝؽٚ ثُو
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ثُضؼل٣ٜٞ ػلٖ ثُٞلًٌ ثُلي١  دجّلض٤لجءٛؤالء ًٌُِٝٔٞٝ ثٝ ى٣ٝٚ فن ثٌُؽٞع ػِل٤ْٜ 

ُقوٚ كل٢ ٛليٙ ثُقجُلز ثالٙلَ ثٕ ٌٓصٌلخ ثُنطلأ ؿ٤لٌ ٓؼِلّٞ، ثال ثٕ ثالّلضغ٘جء دٞؽلٞه 

  . ؽٔجػز ٓؼٌٝكز ك٤ٌٕٞٗٞ ٓضٞج٤ٖ٘ٓ دوكغ ثُضؼ٣ٜٞ

ُِٔقٌٔز صقو٣و ٗلٞع ثُضؼل٣ٜٞ صذؼلجً ُِظلٌٝف، ٝىُلي كل٢ ٝثٌُٖٔع ثػط٠ ِّطز       

ثؽللجٍ ثُٖٔللٌع  ثُؼٌثهلل٢، ًٔللجٓللٖ ثُوللجٕٗٞ ثُٔللو٢ٗ  (202ثُلوللٌر ثالُٝلل٠ ٓللٖ ثُٔللجهر )

 ثُل٠ -ثُٔضًٌٞصذؼجً ُِظٌٝف ٝد٘جء ػ٠ِ ِٟخ -ُِٔقٌٔز ثُؼوٍٝ ػٖ ثُضؼ٣ٜٞ ثُ٘وو١ 

ء ثٓللٌ ٓؼلل٤ٖػللجهر ثُقجُللز ثُلل٠ ٓللج ًجٗللش ػ٤ِللٚ ،ثٝثٕ صقٌللْ دللأهثئثُقٌللْ دللجُضؼ٣ٜٞ د
(1)

 ،

( ٖٓ ثُولجٕٗٞ ثُٔلو٢ٗ ثُؼٌثهل٢ ػِل٠ ثُوجٝل٢ ثٕ ٣ضلٞم٠ كل٢ 162/2ٝدٔوض٠ٞ ثُٔجهر )

صوو٣ٌ ثُضؼ٣ٜٞ ثٕ ٣ؼٞٛ ثُلوثةٖ ػلٖ ثُٞلًٌ ثُلي١ ُقولٚ، ٝػلٖ ثٌُْلخ ثُلي١ كجصلٚ، 

ٓٔللج الٕللي ك٤للٚ ثٕ ثُوجٝلل٢، كلل٢ صوللو٣ٌٙ ُِضؼلل٣ٜٞ ٣أمللي دؼلل٤ٖ ثالػضذللجً ًللَ ثُٞللًٌ 

٤ُزثُٔجه١ ثُي١ ثٙجح ك٢ ىٓضٚ ثُٔج
(2)

. 

II. .ال شع الثيلث 3د 

 ال ؼُيا كه قب  اللرين الملتلو    ششكو ال مك ه    الؼشاف

( ُْلل٘ز 52دؼللو ٙللوًٝ هللجٕٗٞ ثُضللأ٤ٖٓ ثإلَُثٓلل٢ ػللٖ فللٞثهط ثُْلل٤جًثس ًهللْ )      

)ثُٔؼللوٍ (، صللْ صٖلل٤ٌَ ُؾللجٕ كلل٢ ٕللًٌز ثُضللأ٤ٖٓ ث٤ُٟ٘ٞللز، ُِ٘ظللٌ كلل٢ ِٟذللجس 1282

ثُْل٤جًثس، ٝٛليٙ ثُِؾلجٕ ٣ْلؼ٠ إ٤ُٜلج ثُٔٞلًٌٝ ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثألٌٝثً ٓلٖ فلٞثهط 

دطِخ ثُضؼ٣ٜٞ ثُي١ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٌَٔ ؽ٤ٔغ ثُْٔضٌْٔجس ثُٔطِٞدز ٖٓ ٙلًٞر ثألًٝثم 

ثُضقو٤و٤ز ثُنجٙز دجُقجهط ًٝجكز ثُضوج٣ًٌ ثُطذ٤ز ثُضل٢ صغذلش إٙلجدضٚ دجُٞلًٌ ثُذلو٢ٗ، 

                                                                                                                                                                      

ثُٞؽٞٙ ٌُٖٝ ٣ؾٍٞ ُٚ ثٕ ٣قضؼ دأٝؽلٚ ثُلوكغ ثُنجٙلز دلٚ ٝٛلٞ ٝدأٝؽلٚ ثُلوكغ ثُٖٔلضًٌز دل٤ٖ ثُٔلو٤٘٣ٖ ؽ٤ٔؼلجً( ،  

 ( ثُنجٙز دجُضٞجٖٓ.1030، 232،320،1001،1024ًٝيُي ٣٘ظٌ ثُٔٞثه)
(1)

 .111ٝ118ٜ ثُؼ٢٘٤، ثُٔٚوً ثُْجدن، ٤ٌٚٗٗ ٙذجً ُلضٚ، ثُضؼ٣ٞ- 
(2)

ػذوثُٔؾ٤للو ثُقٌلل٤ْ: ثُٔللٞؽَ كلل٢ ٕللٌؿ ثُوللجٕٗٞ ثُٔللو٢ٗ ثُؾللَء ثُغللج٢ٗ كلل٢ ثفٌللجّ ثالُضللَثّ، ثُٔٚللوً ثُْللجدن، - 

ٗ36ٝ31. 
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ثُض٢ صٚلوًٛج ٝثُؼؾَ ثُٔؤهش، ٝثُؾَة٢ ثُوثةْ ٝثُْٔضٌْٔجس ثُنجٙز دئعذجس ثإلػجُز 

ثُؾٜلللجس ثُٔنضٚلللز، ٝثُْٔضْٔلللٌجس ثُٔضؼِولللز دلللج٤ٌُٔثط، ًجُوْلللجّ ثُٖلللٌػ٢ ٝفؾلللؼ 

ثُٞٙج٣ز، ٝثُو٤ٔٞٓز  ٝص٘ظٌ ثُِؾجٕ دطِخ ثُضؼ٣ٜٞ، ٝصٚوً هٌثًٛج كل٢ صولو٣ٌ ٓذِلؾ 

 ثُضؼ٣ٜٞ.

ٝهو أػط٠ ٓؾِِ ه٤لجهر ثُغلًٞر )ثُٔ٘قلَ( دٔٞؽلخ ثُولٌثًثس ثُنجٙلز ثُقلن ٌُلَ       

ٝثُْٔضل٤و ثُطؼٖ دوٌثً ثُِؾ٘ز ُلو ٓقٌٔلز ثُض٤٤ٔلَ ملالٍ ّلض٤ٖ ٖٓ ثُٔؤٖٓ ٝثُٔؤٖٓ ُٚ 

٣ٞٓج ٖٓ صج٣ًل ثُضذ٤ِؾ دٚ ُٝٔقٌٔز ثُض٤٤َٔ صٚو٣وٚ أٝ ٗوٞٚ ًلال أٝ ؽلَءث أٝ صنلل٤ٜ 

  دجصجً.ثُضؼ٣ٜٞ ثُٔووً، أٝ ٣ٍجهصٚ ٣ٌٕٝٞ هٌثًٛج ك٢ ٛيث ثُٖإٔ 

ٔٞللًٌٝ إٕ ثُٖٔللٌع هللو هٚللو ٓللٖ ًٝثء صٖلل٤ٌَ ٛلليٙ ثُِؾللجٕ صْلل٤َٜ فٚللٍٞ ثُ        

ػِلل٠ فوللٚ دجُْللٌػز ثٌُٔٔ٘للز دللجُ٘ظٌ ُٔللج ًجٗللش ص٘طلل١ٞ ػ٤ِللٚ ٣ٌٟوللز ثُضوجٝلل٢ أٓللجّ 

ثُٔقلللجًْ ٓلللٖ إؽلللٌثءثس ٣ِٟٞلللز صْلللضـٌم ٝهضلللج ٟللل٣ٞال فضللل٠ ٣لللضٌٖٔ ثُٔٞلللًٌٝ ٓلللٖ 

ثُقٍٚٞ ػ٠ِ فٌْ دجس دجُضؼ٣ٜٞ
(1)

. 

ٝصؾللوً ثإلٕللجًر ٛ٘للج إُلل٠ إٔ فللٞثهط ثُٞكللجر ٝثإلٙللجدجس ثُذو٤ٗللز ثُضلل٢ صْللذذٜج        

ؾ٤ٔ ، ٣ؾ١ٌ ثُضؼ٣ٜٞ ػٜ٘ج ٟذوج الصلجم ٓذٌّ د٤ٖ ٕلًٌز ثُضلأ٤ٖٓ ث٤ُٟ٘ٞلز ٤ّجًثس ثُ

َثٓل٢ ػلٖ فلٞثهط ( ٓلٖ هلجٕٗٞ ثُضلأ٤ٖٓ ثإل11ٍُٝٝثًر ثُوكجع ثّض٘جهث ألفٌجّ  ثُٔلجهر )

) ػِل٠ ثػضٔلجه ٣ٌٟلن صْل٣ٞز ثُضؼ٣ٞٞلجس  ٝصل٘٘ د٘لٞه ٛليث ثالصللجم ،ث٤ُْجًثس ثُ٘جكي 

ثُضْل٣ٞجس ثُٞه٣لز ، ثُٖٔلٌِز ك٤ٜلج، ٝثُضل٢ ثُٔطذوز ك٢ ًٌٕز ثُضلأ٤ٖٓ ػلٖ ٣ٌٟلن ُؾلجٕ 

صووً ٓذجُؾ ثُضؼ٣ٞٞجس دٌَٖ ػجهٍ ٣ض٘جّخ ٓغ ثُنْجًر ثُٔجه٣ز ٝثألهد٤لز ثُ٘جؽٔلز ػلٖ 

ثُٞكللجر أٝ ثإلٙللجدز ثُذو٤ٗللز(، ٝػِلل٠ إٔ )٣قٞللٌ ٓٔغللَ ػللٖ ٍٝثًر ثُللوكجع كلل٢ ُؾللجٕ 

ؾ٤ٔ، ثُض٣ْٞجس ثُٞه٣ز ثُضجدؼز ًٌُِٖز ػ٘و ثُ٘ظٌ ك٢ ِٟذلجس ثُضؼ٣ٞٞلجس ثُنجٙلز دلجُ

                                                           
(1)

ه. ٕجىٍ ػذو ثفٔو ًٕجٕ،" ثُؾ٣ٌٔز ث٣ًٌُٝٔز ٝػوٞدضٜج ك٢ ثُولجٕٗٞ ٝثُٖل٣ٌؼز ثالّلال٤ٓز"، ثٌُٔضذلز ثُؼٌد٤لز، - 

 .212، ٗدقظ ثٗضٌٗش
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ُٝللٚ ثُقللن كلل٢ ًكللٜ ثُضْلل٣ٞز ػ٘للو ثمضالكللٚ ٓللغ دو٤للز أػٞللجء ثُِؾ٘للز كلل٢ صقو٣للو ٓذِللؾ 

( ثُضؼ٣ٜٞ ، ػ٘وٛج ٣ٚجً إ٠ُ فْْ ثُٔٞٝٞع ػٖ ٣ٌٟن ثُوٞجء
(1)

. 

ُْل٘ز  52ٝثُؾو٣ٌ دجُيًٌ إٔ هجٕٗٞ ثُضأ٤ٖٓ ثإلَُثٓل٢ ٓلٖ فلٞثهط ثُْل٤جًثس ًهلْ       

ز هػللٟٞ دٜللج أٝ ٙللوًٝ فٌللْ ثُٔؼللوٍ ُللْ ٣ٖللضٌٟ كلل٢ فجُللز ثُضؼلل٣ٜٞ ٛلليٙ إهجٓلل 1282

دلإٔ ٣ٌلٕٞ  ٝثُٔلؤٖٓ،هٞجة٢ دجس، ُيُي صٚـ دٔٞؽذٜج ثُض٣ْٞز ثُٞه٣ز د٤ٖ ثُٔٞلًٌٝ 

ثُضؼلل٣ٜٞ ٓوللوًثً ّللجدوجً هذللَ ػللٌٛ ثُوٞلل٤ز ثٓللجّ ثُوٞللجء
(2)

ٝٓللٖ ثالمضٚجٙللجس ، 

( دلجُ٘ظٌ كل٢ ثُضؼل٣ٜٞ 815ثالمٌٟ ُِؾجٕ ثُضؼل٣ٜٞ ثُٖٔلٌِز دٔٞؽلخ ثُولٌثً ًهلْ )

٣ٖٝلضٌٟ  ،جدجس ثُذو٤ٗز ثُض٢ صقوعٜج ث٤ُْجًثس ٓؾُٜٞز ث٣ُٜٞزػٖ فجالس ثُٞكجر، ٝثإلٙ

 ٖ ثإلَُث٢ٓ ػٖ فٞثهط ث٤ُْجًثس ك٢ ٛيٙ ثُقجُز إٔ ٣ٌٕٞ ثُقجهط ْٓلؾالً ٤ٓهجٕٗٞ ثُضأ

كلل٢ هٝثةللٌ ثُٖللٌٟز مللالٍ ّللذؼز أ٣للجّ ٓللٖ صللج٣ًل ٝهٞػللٚ أٝ ثُؼِللْ دللٚ، ٝإٔ ٣ؼللٍَ ىُللي 

ز ػلٖ ثّلضؼٔجٍ ثُْل٤جًر ٝإٔ دضو٣ٌٌ ٢ًّٔ ٣غذلش ًلٕٞ ثإلٙلجدز ثُذو٤ٗلز أٝ ثُٞكلجر ٗجٕلت

٣ذِللؾ ثُٔضٞللًٌ ثُٔللؤٖٓ مللالٍ عالعلل٤ٖ ٣ٞٓللج ٓللٖ صللج٣ًل ػِٔللٚ دجُقللجهط، ٝكلل٢ ؽ٤ٔللغ 

ثألفٞثٍ ال ص٣َو ثُٔور ػٖ ّ٘ز ٝثفور ٖٓ صج٣ًل ٝهٞع ثُقجهط ٝإال ّو٠ فن ثُٔطجُذلز 

 .  دجُضؼ٣ٜٞ

III.المبرث الثيلث 

 ال ؼُيادَس الذَلو ػىذ تؼزس حصُ  الم ضشس ػلم ال ؼُيا َاسيم 

ًؿْ ثُضووّ ثُٞثٝـ ك٢ ٓؾجٍ ثُضؼ٣ٜٞ ٖٓ مالٍ صومَ ثٌُٖٔع ٝإٖٗجء       

ٙ٘جه٣ن ثُٞٔجٕ ُضؼ٣ٜٞ دؼٜ ثألٌٝثً ثُض٢ ٣ضؼيً ك٤ٜج ٓؼٌكز ثُْٔتٍٞ 

ػٖ ثًٌُٞ ًٞقج٣ج ثإلًٛجح ٝٗوَ ثُوّ ثُِٔٞط، ٝٝقج٣ج ث٤ُٚو ك٢ كٌْٗج، 

                                                           
(1)

ه.ٕللجىٍ ػذللو ثفٔللو ًٕللجٕ: ثُؾ٣ٌٔللز ث٣ًٌُٝٔللز ٝػوٞدضٜللج كلل٢ ثُوللجٕٗٞ ٝثُٖلل٣ٌؼز ثالّللال٤ٓز، ثُٔٚللوً ٗلْللٚ، - 

ٗ212. 
(2)

ػذوثُٔؾ٤للو ثُقٌلل٤ْ: ثُٔللٞؽَ كلل٢ ٕللٌؿ ثُوللجٕٗٞ ثُٔللو٢ٗ ثُؾللَء ثُغللج٢ٗ كلل٢ ثفٌللجّ ثالُضللَثّ، ثُٔٚللوً ثُْللجدن،  - 

ٗ35. 
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ٕ إّذجؽ ٝٝقج٣ج فٞثهط ثُطٌم ك٢ ًَ ٖٓ كٌْٗج ٌٝٓٚ ٝكِْط٤ٖ، إال أ

ثُقٔج٣ز ثُض٣ٌٖؼ٤ز ُِٔض٣ًٌٖٞ ال ٣ْؼق ًَ ثُقجالس، كغٔز فجالس ٣ضقون 

ك٤ٜج ثًٌُٞ هٕٝ  إٔ صنٞغ ٛيٙ ثُقجالس ُِ٘ٚٞٗ ثُض٣ٌٖؼ٤ز، ٖٝٓ ىُي 

ًٝٔج فوط ك٢ عًٞثس ثٌُد٤غ ثُؼٌد٢،  ٝقج٣ج ثٌُٞثًط، ًجَُالٍٍ ثُطذ٤ؼ٤ز،

ىُي ٖٓ ثُقٞثهط ٝثُل٤ٞجٗجس، ك٢ ػوه ٖٓ ثُذِوثٕ ثُؼٌد٤ز، ٝؿ٤ٌ  ٝثُغًٞثس،

 .ثُض٢ ٣ضٌصخ ػ٤ِٜج ٝهٞع ٝقج٣ج أد٣ٌجء

III.  َأ. المطلب ار 

 دَس الذَلو ػىذ تؼزس حصُ  الم ضشس ػلم ال ؼُيا

دْذخ ثُوًٚٞ ثُض٣ٌٖؼ٢ ٗجهٟ دؼٜ ثُلوٜجء ٝصذ٘ضٜج ثُؼو٣و ٖٓ ثُٔؤصٌٔثس       

1214ُؼجّ -دٞهثدْش-ثُو٤ُٝز ثُٜجٓز، مجٙز ٓؤصٌٔ
(1)

، دٞؽٞح صومَ ثُوُٝز ك٢ٜ 

دجإلٝجكز إ٠ُ ٝثؽذجصٜج ك٢ صٞك٤ٌ ثألٖٓ ٝثُقٔج٣ز ُِٔٞث٤ٟٖ٘، ك٢ٜ ْٓؤُٝز ػٖ 

صؼ٣ٜٞ ٝقج٣ج ثُؾٌثةْ ثُي٣ٖ فجُش ثُظٌٝف هٕٝ فُْٜٚٞ ػ٠ِ صؼ٣ٜٞ، ىُي إٔ 

ثُضؼ٣ٜٞ ك٢ ٓلٜٞٓٚ ثُقو٣ظ أٙذـ ٣ْض٘و إ٠ُ ٓذوأ ثُْٔجٝثر أٓجّ ثألػذجء ثُؼجٓز، أٝ 

ػ٠ِ ىُي ٖٓ إفْجُ ثُٔضًٌٞ دجُؼوٍ ٣ْض٘و إ٠ُ ٓذوأ ثُضٞجٖٓ ث٢ُٟ٘ٞ ٝٓج ٣ضٌصخ 

( ٖٓ هجٕٗٞ  24ٝ  23ٝكٌٌر صومَ ثُوُٝز دجُضؼ٣ٜٞ ًؿْ هوٜٓج كذٔٞؽخ ثُٔجهص٤ٖ )

فًٔٞثد٢
(2)

، ٣ِضَّ ثُقجًْ ك٢ ٓوجٟؼضٚ دضوو٣ْ ثُضؼ٣ٜٞ ٌُِْٔٝم إىث ُْ ٣ؼٌف ّجًهٚ 

إىث  دؼو إػالٕ ثألٍٝ ػٔج كووٙ أٓجّ ثإلُٚ، ٣ِٝضَّ ثُقجًْ دضؼ٣ٜٞ ًٝعز ثُٔؾ٢٘ ػ٤ِٚ

 صؼيً ٓؼٌكز ثُْٔؤٍٝ ػٖ ثًٌُٞ.

                                                           
(1)

 .83ك٢ ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثالػٔجٍ ثالًٛجد٤ز، ثُٔٚوً ثُْجدن، ٍٖٗٓ فجٓو ٛجه١ ثُقْ٘ج١ٝ: فن ثُٔؾ٢٘ - 
(2)

ٖٓ ٣ٌٕؼز فًٔٞثد٢ ػ٠ِ ثٕ:)إٕ ُْ ٣وذٜ ػِل٠ ثُِل٘ ػِل٠ ثُْٔلٌٝم إٔ ٣ٚلٌؿ ًّل٤ٔجً      23ٗٚش ثُٔجهر  - 

دٔج كووٙ أٓجّ إُٚ، ٝػ٠ِ ثُٔو٣٘ز أٝ ثُؼٔور ك٢ ثُٔ٘طوز أٝ ثإله٤ِْ ثُي١ ثهضٌكش ك٤لٚ ثُْلٌهز إٔ ٣ؼلٞٛ ُلٚ مْلجًصٚ(. 

 ػ٠ِ )كئٕ ًجٗش ثُنْجًر ًٝفجً، ػ٠ِ ثُٔو٣٘ز أٝ ثُقجًْ إٔ ٣وكغ ٤ٓ٘ج ٝثفور ٖٓ ثُلٞز ألِٛٚ(.            24ٝثُٔجهر 
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)٢ٛ ثّجُ ْٓؤ٤ُٝز ثُوُٝز ػٖ صؼ٣ٜٞ  ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ ثٕ كٌٌر ثُضٞجٖٓ ثُو٢ٓٞ      

ثالٌٝثً ثُ٘جؽٔز ػٖ ثالػٔجٍ ثالًٛجد٤ز، ٝكٌٌر ثُضٞجٖٓ ثُو٢ٓٞ ثٝ ثالؽضٔجػ٢ صؼو 

ً دجًٍثً ٖٝٔ ٓؾٔٞػز ثُو٤ْ ثُْجةور ك٢ ثُؼٚ ٌ ٝثفور ٖٓ ثالكٌجً ثُض٢ صٔغَ ٌٓجٗج

ثُقو٣ظ دَ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ ثٜٗج صٔغَ ٓٞٝٞػجً ٓض٤َٔثً ٣ٜوف ث٠ُ ثػطجء ثُٔٞث٤ٟٖ٘ ٗٞػجً 

ٖٓ ثُغوز ٝثُوٞر ك٢ ثُٞهش ىثصٚ
(1)

إال إٔ ثُلوٚ ثٗوْْ دٖأٜٗج د٤ٖ ٓؤ٣و ٝٓؼجًٛ  ،

ّٝ٘ؼٌٛ ٥ًثء ثُلوٜجء ٝأّج٤ٗوْٛ ٖٓ كٌٌر ه٤جّ ثُوُٝز دجُضؼ٣ٜٞ ف٤ظ صذج٣٘ش لًثء 

جُضؼ٣ٜٞ إ٠ُ ٓؤ٣و ُٜيٙ ثُلٌٌر ٝٓؼجًٛ ُٜج ّٝ٘ؼٌٛ صذجػجً ثُلوٜجء ك٢ ه٤جّ ثُوُٝز د

 :٥ًثء ثُلوٜجء ك٢ ىُي

أٝالً: ثالصؾجٙ ثُٔؤ٣و ُلٌٌر ه٤جّ ثُوُٝز دجُضؼ٣ٜٞ ٣يٛخ أٗٚجً ٛيث ثالصؾجٙ إ٠ُ ٝؽلٞح 

صللومَ ثُوُٝللز ُضؼلل٣ٜٞ ثُٔضٞلل٣ًٌٖ كلل٢ ثُقللجالس ثُضلل٢ ال ٣للضٌٖٔ ك٤ٜللج ثُٔضٞللًٌ ٓللٖ 

ٌكللز ثُْٔللؤٍٝ ػللٖ ٝللًٌٙ، أٝ دْللذخ صؼلليً ثُقٚللٍٞ ػِلل٠ صؼلل٣ٜٞ دْللذخ صؼلليً ٓؼ

فُٚٞٚ ػ٠ِ ثُضؼ٣ٜٞ إلػْجً ثُْٔؤٍٝ ٝثّلض٘و أٗٚلجً ٛليث ثالصؾلجٙ إُل٠ ػلور فؾلؼ 

 ٖٓ أٜٛٔج:

ثٕ ثُوُٝز فظٌس ػ٠ِ ثُٔؾ٢٘ ػ٤ِْٜ إهجٓز ثُؼوثُلز ألٗلْلْٜ، ٝأمليس ػِل٠ ػجصوٜلج  -1

ٖٔللٌٝع ٓ٘للغ ثُؾ٣ٌٔللز، ٝإػللجهر ثُضللٞثٍٕ ثُللي١ ثمضِللَ ٝهللٞع ثُؾ٣ٌٔللز أٝ ثُلؼللَ ؿ٤للٌ ثُ

ٖٝٓ ٓوض٤ٞجس إػلجهر ٛليث ثُضلٞثٍٕ إٔ صلوكغ ُِٔضٞلًٌ ثُضؼل٣ٜٞ ثُلي١ ًلجٕ ٤ّقٚلَ 

 ػ٤ِٚ ٖٓ ؿ٣ٌٔٚ ُٞ ًجٕ ٓؼِٞٓجً، أٝ ٤ًْٓٞ ثُقجٍ.

ٖٓ ٓوض٤ٞجس ٓذوأ ثُْٔجٝثر ثُي١ ص٘٘ ػ٤ِٚ ثُوٍٝ كل٢ ٙلِخ هّلجص٤ٌٛج ٝهٞث٤ٜٗ٘لج  -2

ُليُي أال ٣قَٚ  ٕن٘ ػ٠ِ فوٚ ٣ٝقٌّ لملٌ، ُؼلوّ ٓؼٌكلز ثُْٔلؤٍٝ ػلٖ ٝلًٌٙ، 

ٝصقو٤وجً ُٜيث ثُٔذوأ ٝؽخ ػ٠ِ ثُوُٝز إٔ صضومَ ٝصوّٞ دأهثء ثُضؼ٣ٜٞ إ٠ُ ثُٔضٞل٣ًٌٖ 

                                                           
(1)

ٓٔوٝؿ ثفٔو ثُْلؼ٤و ثفٔلو فْلٖ، ٓلوٟ ًلجُلز فلن ٓٞل١ًٌٝ ثالػٔلجٍ ثالًٛجد٤لز كل٢ ثُضؼل٣ٜٞ كل٢ ثُولجٕٗٞ - 

 .23ٝ24ثُٔو٢ٗ ث١ٌُٚٔ، ثُٔٚوً ثُْجدن، ٗ
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ثُللي٣ٖ صؼلليً ٓؼٌكللز ثُْٔللتٍٞ ػللٖ ٝللًٌْٛ أٝ صؼلليً فٚللُْٜٞ ػِلل٠ ثُضؼلل٣ٜٞ دْللذخ 

ثإلػْجً ػ٠ِ إٔ صقَ ثُوُٝز ٓقَ ثُٔضٞلًٌ ػ٘لو ٓؼٌكلز ثُْٔلتٍٞ أٝ ػ٘لو ٣ْلجًٙ دٔلج 

 .أهصٚ ٖٓ صؼ٣ٜٞ

ٍٝ ػ٠ِ إػجٗز ثُٔلٞث٤ٟٖ٘ ػ٘لو ثُذطجُلز، أٝ ثُؼؾلَ ػلٖ ثُؼٔلَ، أٝ صوّٞ ٤ّجّجس ثُو -3

كوللو ثُؼجةللَ، ُٝلليُي ٣ؾللخ ػِلل٠ ثُوُٝللز أال صضللٌى ثُٔؾ٘لل٢ ػ٤ِللٚ ٝٓللٖ ٣ؼللُْٜٞ أٝ ًٝعضللٚ 

٣وجّٕٞ لعجً ثُؾ٣ٌٔز، ٣ٝؾخ ػ٘و صؼليً فٚلُْٜٞ ػِل٠ ثُضؼل٣ٜٞ، إٔ صولوّ ثُوُٝلز ٣لو 

  ثُؼٕٞ ُِٞق٤ز ٖٓ مالٍ ٓ٘قٚ ثُضؼ٣ٜٞ ثٌُجَٓ.

ثُوُٝللز ػِلل٠ ٓٞث٤ٟٜ٘للج دؼللٜ ثُٞثؽذللجس، ٓغللَ ثإلدللالؽ ػللٖ ٝهللٞع ثُؾللٌثةْ صلللٌٛ  -4

ٌٝٓصٌذ٤ٜلللج ٝثإلهالء دٖلللٜجهثصْٜ أٓلللجّ ثُوٞلللجء ْٝٓلللجػور ثُْلللِطز كللل٢ ص٘ل٤لللي ٜٓجٜٓلللج، 

ًجُْٔجػور كل٢ ثُولذٜ ػِل٠ ثُؾ٘لجر ، كلئىث أٙل٤خ أفلو ثُٔلٞث٤ٟٖ٘ دٞلًٌ أع٘لجء صأه٣ضلٚ 

١ ُٚ ثُضؼ٣ُٜٞٔغَ ٛيٙ ثُٞثؽذجس، ًجٕ َُثٓجً ػ٠ِ ثُوُٝز إٔ صؤه
(1)

. 

٣ٝضٌصخ ٗضجةؼ ػ٠ِ ثالمي دجألّجُ ثُوج٢ٗٞٗ ُْٔؤ٤ُٝز ثُوُٝز ػٖ صؼل٣ٜٞ ثُٔؾ٘ل٢      

ػ٤ِْٜ ٢ٛ
(2)

  : 

ثُضؼلل٣ٜٞ فللن ُِٔٞللًٌٝ ٓللٖ ثُؾ٣ٌٔللز ُٝلل٤ِ ٓ٘قللز ٓللٖ ثُوُٝللز، كضِضللَّ ثُوُٝللز  -1

دضؼ٣ٞٞٚ دٌٚف ثُ٘ظلٌ ػلٖ فجؽضلٚ ثٝ ْٓلضٟٞ همِلٚ ثالؽضٔلجػ٢ ٝهٕٝ ثُقجؽلز ثُل٠ 

ثُوُٝللز كلل٢ ٓ٘للغ ٝهللٞع ثُٞللًٌ ٝٛلل٢ ثُضٞٙلل٤ز ثُضلل٢ صوللوّ دٜللج ٓللؤصٌٔ ثعذللجس صوٚلل٤ٌ 

                                                           
(1)

 ثدٞ ًِٞح، ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ػ٘و صؼيً ثُقٍٚٞ ػ٤ِٚ ٓلٖ ثُْٔلؤٍٝ ػلٖ ثُٞلًٌ )هًثّلز ه. ػل٤ق دمحم - 

 .582ٝ583ٓوجًٗز(، ٓٚوً ّجدن، ٗ
(2)

ه. ػذو ثٌُفٖٔ مِل٢،" ٓوٟ ْٓلؤ٤ُٝز ثُوُٝلز ػلٖ صؼل٣ٜٞ ٝلقج٣ج ثُؾ٣ٌٔلز )ثالّلجُ ٝثُ٘طلجم( هًثّلز كل٢ - 

 .320(: 2011ٗثُْجدغ ٝثالًدؼٕٞ، ٤ُٞ٣ٞ)ثُلوٚ ٝثُض٣ٌٖغ ثُٔوجًٕ"، ٓؾِز ث٣ٌُٖؼز ٝثُوجٕٗٞ، ثُؼوه 
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ثُلل٠ ْٓللضٟٞ ثُضٖلل٣ٌؼجس  دٞهثدْللش )ٝثُضلل٢ ًجٗللش صؼضذللٌ صٞٙلل٤ز ٓضووٓللز ؽللوثً دللجُ٘ظٌ

ثُٔوجًٗز(
(1)

 (1.) 

صِضَّ ثُوُٝز دضؼ٣ٜٞ ثُٔؾ٢٘ ػ٤ِْٜ ك٢ ًَ ثٗٞثع ثُؾٌثةْ، هٕٝ ص٤٤َٔ د٤ٜ٘لج ّلٞثء  -2

َ ثُوضللَ ٝثُؾللٌؿ... ثٝ ؽللٌثةْ ٝثهؼللز ػِلل٠ ًجٗللش ؽللٌثةْ ٝثهؼللز ػِلل٠ ثالٕللنجٗ، ٓغلل

ثالٓللٞثٍ ٓغللَ ثُْللٌهز ٝثُ٘ٚللخ...           ثٝ ؽللٌثةْ ٓجّللز دجُٖللٌف ٓغللَ ثَُٗللج ٝٛضللي 

ثُؼلللٌٛ ... كلللجُضؼ٣ٜٞ الدلللو ٝثٕ ٣٘ظلللٌ ث٤ُلللٚ دجػضذلللجًٙ ّٝللل٤ِز ُؾذلللٌ ثُٞلللًٌ هٕٝ 

 ثالًضٌثط د٘ٞع ثُؾ٣ٌٔز ثٌُٔصٌذز .

٤للَ دلل٤ٖ ٗللٞع ثُٞللًٌ ألٗللٚ ثُضللَثّ ػللجّ ثٕ ثالُضللَثّ ثُٞثهللغ ػِلل٠ ػللجصن ثُوُٝللز ال ٣ٔ -3

دجُضؼ٣ٜٞ ػٖ ؽذلٌ ؽ٤ٔلغ ثٗلٞثع ثالٝلٌثً ثُضل٢ صقلوعٜج ثُؾ٣ٌٔلز أ١ هٕٝ ص٤٤ٔلَ دل٤ٖ 

ثًٌُٞ ثُٔج٢ُ ٝثُؾْٔج٢ٗ ٝثالهد٢
(2)

(2.) 

ثٕ ثُؾٜز ثُض٢ صلَٚ ك٢ ْٓأُز ثُضؼ٣ٜٞ ٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ ؽٜز هٞجة٤ز ّٞثء ًجٗلش  -4

 ٢ٗٞ صوض٢ٞ ثُْٔجءُز ثٓجّ ثُٔقجًْ. ٓو٤ٗز ثّ ؽَثة٤ز ألٕ ٓنجُلز ثالُضَثّ ثُوجٗ

عج٤ٗجً: ثالصؾجٙ ثُٔؼجًٛ ُلٌٌر ه٤جّ ثُوُٝز دلجُضؼ٣ٜٞ ف٤لظ ىٛلخ أٗٚلجً ٛليث ثالصؾلجٙ  

إُل٠ ػلوّ ٝؽلٞح إُللَثّ ثُوُٝلز دلجُضؼ٣ٜٞ ٝثّللض٘و أٗٚلجً ٛليث ثُللٌأ١ إُل٠ ػلور أّللج٤ٗو 

:٢ٛٝ 

، ٝٗظلجّ ٝؽٞه أٗظٔز هج٤ٗٞٗز، ٓغَ: ٙ٘وٝم ثُٞٔجٕ كل٢ هلجٕٗٞ ثُضلأ٤ٖٓ ثإلؽذلج١ً -1

ثُضأ٤ٖٓ ثالؽضٔجػ٢ ٝٗظجّ ثُْٔجػوثس ثُؼجٓز، ٝٛيٙ ثألٗظٔز ٖٓ ٕلأٜٗج إٔ صٞلٖٔ فلن 

 .ثُٔضًٌٞ ك٢ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ فوٚ ك٢ ثُضؼ٣ٜٞ

                                                           
(1)

ػذو ثٌُفٖٔ مِل٢،ٓوٟ ْٓؤ٤ُٝز ثُوُٝز ػٖ صؼ٣ٜٞ ٝلقج٣ج ثُؾ٣ٌٔلز )ثالّلجُ ٝثُ٘طلجم( هًثّلز كل٢ ثُلولٚ  - 

 .321ٝثُض٣ٌٖغ ثُٔوجًٕ، ثُٔٚوً ٗلْٚ، ٗ
(2)

ْللجدن، ٍٓللٖ فجٓللو ٛللجه١ ثُقْلل٘ج١ٝ، فللن ثُٔؾ٘لل٢ ػ٤ِللٚ كلل٢ ثُضؼلل٣ٜٞ ػللٖ ثالػٔللجٍ ثالًٛجد٤للز، ثُٔٚللوً ثُ- 

ٗ81. 
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إَُثّ ثُوُٝز دجُضؼ٣ٜٞ ٤ٞ٤ّق ػذتلجً ٓج٤ُلجً ؽو٣لوثً ػِل٠ ثُوُٝلز إُل٠ ؽجٗلخ ثألػذلجء  -2

هٙ ثصٜجٜٓلج دجُوٚلًٞ كل٢ ثألمٌٟ ثُِٔوجر ػ٠ِ ًجِٜٛج، إٝلجكز إُل٠ إٔ ثُضْل٤ِْ دليُي ٓللج

 فلع ثألٖٓ.

صومَ ثُوُٝز ك٢ ثُضؼ٣ٜٞ ٤ّؤه١ إ٠ُ صٔلجه١ ثُٔؾل٤ٌٖٓ كل٢ ثُللٌثً دؼلو ثًصٌلجدْٜ  -3

ثُٖٔللٌٝع ٛلليث ٓللٖ ؽجٗللخ، ٝٓللٖ ؽجٗللخ لمللٌ ّلل٤ؤه١ إُلل٠ ػللوّ صذٚللٌ  ثُلؼللَ ؿ٤للٌ

ثُٔٞث٤ٟٖ٘ ٖٓ أؽَ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثُضؼ٣ٜٞ ٖٝٓ عْ ثٍه٣جه ػوه ثُؾٌثةْ
(1)

 (1.) 

 :ٝهو ك٘و أٗٚجً كٌٌر صومَ ثُوُٝز أّج٤ٗو ثُٔؼج٤ًٖٝ ًٔج ٣أص٢       

ػوّ ًلج٣ز ثألٗظٔز ثُوج٤ٗٞٗز ثُوجةٔز ثُض٢ هجُٞث دٜج ك٘ظجّ ثُضأ٤ٖٓ ثإلؽذج١ً ال ٣ـطل٢  1-

دؼللٜ ثُقللجالس ًٔللج ُللٞ صٌٔللٖ ثُْٔللتٍٞ ٓللٖ هكللغ ْٓللت٤ُٞضٚ دئعذللجس ثُْللذخ ثألؽ٘ذلل٢، 

ؽٚ ٓنجٌٟ ٖٓ ٗٞع ملجٗ، صضؼِلن دلتلز ٓؼ٤٘لٚ ًٝيُي كئٕ ٗظجّ ثُضأ٤ٖٓ ثالؽضٔجػ٢ ٣ٞث

ٓللٖ ثُٔؾضٔللغ ٝأٓللج ٗظللجّ ثُْٔللجػوثس ثُؼجٓللز كللال ٣وللوً ثُضؼلل٣ٜٞ دقؾللْ ثُٞللًٌ ٝإٗٔللج 

 ً  .٣ٔ٘ـ ٓذجُؾ ٓووًر صوو٣ٌثً ؽَثك٤ج

ثُوٍٞ دلَٖ ثُوُٝز ك٢ فلع ثألٖٓ، ٝإٝجكز ػخء ٓج٢ُ ؽو٣و هلٍٞ ك٤لٚ ٓذجُـلز ٝال   -2

دجُضؼ٣ٜٞ إٗٔلج ٣ؾلو أّجّلٚ كل٢ كٌلٌر ثُضٌجكلَ  ٓقَ ُٚ ػ٠ِ ثإلٟالم، ألٕ إَُثّ ثُوُٝز

 ثالؽضٔجػ٢ .

ثُوٍٞ د٣َجهر ثألػذجء ثُٔج٤ُز ػ٠ِ ثُوُٝز ٣ٌٖٔ ٓؼجُؾضٚ ٖٓ مالٍ إٖٗجء ٙ٘وٝم ُلٚ  -3

ٓٞثًهٙ ثُنجٙز ثُذؼ٤ور ػٖ ٤َٓث٤ٗز ثُوُٝز، ٓغَ ثُـٌثٓجس ثُض٢ ٣قٌلْ دٜلج كل٢ ثُؾلٌثةْ 

ٔٞثٟ٘للٕٞ، إٝلجكز إُلل٠ ىُللي كللئٕ ثُٔنضِللز، ٝؽللَء ٓللٖ ثُٞللٌثةخ ثُضل٢ ٣ضلل٠ُٞ هكؼٜللج ثُ

ثُوُٝز ُلٖ صولق ٌٓضٞكلز ثأل٣لو١ صؾلجٙ ثُْٔلؤ٤ُٖٝ ػلٖ ثُٞلًٌ، كٜل٢ فضٔلجً ّلضالفوْٜ، 

                                                           
(1)

ه. ػل٤ق دمحم ثدٞ ًِٞح، ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ػ٘و صؼيً ثُقٍٚٞ ػ٤ِٚ ٓلٖ ثُْٔلؤٍٝ ػلٖ ثُٞلًٌ )هًثّلز  - 

 .583ٓوجًٗز(، ٓٚوً ّجدن، ٗ
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ٝػ٘للو ثإلْٓللجى دٜللْ ُٜللج ثُقِللٍٞ ٓقللَ ثُٔضٞللًٌ كلل٢ ثُقٚللٍٞ ػِلل٠ ثُضؼلل٣ٜٞ ثُللي١ 

 .هجٓش دضأه٣ضٚ ُِٔضًٌٞ

ؾٌثةْ ٣ؼلٞه ثُوٍٞ دؼوّ ٓذجالر ٝػوّ صذٌٚ ثُٔض٣ًٌٖٞ ك٤ٚ ٓذجُـزي ألٕ ثًصٌجح ثُ  -4

ألّذجح ًغ٤ٌر ٜٓ٘ج ٓج ٣ٌؽغ إ٠ُ ثُلجػَ، ٜٝٓ٘ج ٓج ٣ٌؽغ إُل٠ ثُذ٤تلز، ٌٝٛليث، أٓلج ػلوّ 

صذٌٚ ثُٔض٣ًٌٖٞ كال ٣ؼوَ إٔ ٣ؼٌٛ ثُٖن٘ ٗلْٚ ُِٔٞس، أٝ ثإلٙلجدز كل٢ ٓوجدلَ 

دٞؼز هٌٝٓ ٤ّ٘لوٜج ػ٠ِ ثّضٖلجةٚ 
(1)

. 

ؽللخ ػ٤ِٜللج أهثء ٝإٔ إُللَثّ ثُوُٝللز دللجُضؼ٣ٜٞ ٣ؾللو ٓٚللوًٙ كلل٢ ثُوّللضًٞ ثُللي١ ٣ٞ      

صؼ٣ٜٞ ٌَُ ٖٓ أُػضو١ ػ٠ِ ف٣ٌضٚ ثُٖنٚل٤ز أٝ فٌٓلز ف٤جصلٚ ثُنجٙلز أٝ ؿ٤لٌ ىُلي 

ٓللٖ ثُق٣ٌللجس ٝثُقوللٞم ثُؼجٓللز ثُضلل٢ ٣ٌلِٜللج ثُوّللضًٞ ٝثُوللٞث٤ٖٗ ثألمللٌٟ، ًٔللج أٗللٚ ٓللٖ 

ٓوض٤ٞجس ثُضٞجٖٓ ثالؽضٔجػ٢ ثُي١ ٣وّٞ ػ٤ِٚ ثُٔؾضٔلغ إٔ صولّٞ ثُوُٝلز دضؼل٣ٜٞ ٓلٖ 

ٝلجكز إُل٠ إٔ إُلَثّ ثُوُٝلز دلجُضؼ٣ٜٞ ك٤لٚ إف٤لجء ُِوجػلور ٣ضؼيً صؼ٣ٞٞٚ أل١ ّلذخ، إ

ثُٖللٌػ٤ز )ال ٣ذطللَ هّ كلل٢ ثإلّللالّ( ٝهجػللور )ثُٞللًٌ ٣للَثٍ( ًٔللج إٔ صللومَ ثُوُٝللز 

دجُضؼ٣ٜٞ ٣ضلن ٓغ ٓذجها ث٣ٌُٖؼز ثإلّال٤ٓز ٝٓج ثّضوٌ ػ٤ِٚ ثُلوٚ ثإلّال٢ٓ
(2)

. 

III.  المطلب الثيو .  

 ارسيم ل ؼُيا الذَلو للم ضشس

ُوو ًجٗش ثُوُٝز ك٢ دوث٣ز ثألٌٓ ال صْأٍ، ًٝجٕ ٓذوأ ػلوّ ْٓلؤ٤ُٝز ثُوُٝلز هجػلور        

ػجٓز أ٣ٖ ًجٗش ٕن٤ٚز ثُِٔي ٤ُٚوز دٖن٤ٚز ثُوُٝز، ًٝجٗلش كٌلٌر ثُْل٤جهر ثُٔطِولز 

صلٌٛ ػوّ ثُْٔؤ٤ُٝز، ٝظَ ٓذوأ ػوّ ْٓؤ٤ُٝز ثُوُٝلز ٤ٜٔٓ٘لجً، فضل٠ دلوأ ٣ٜل١ٞ ٕل٤تج 

                                                           
(1)

ه. ػل٤ق دمحم ثدٞ ًِٞح، ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ػ٘و صؼيً ثُقٚلٍٞ ػ٤ِلٚ ٓلٖ ثُْٔلؤٍٝ ػلٖ ثُٞلًٌ )هًثّلز - 

 .584ٓوجًٗز(، ثُٔٚوً ثُْجدن، ٗ
(2)

ه. ػل٤ق دمحم ثدٞ ًِٞح: ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثًٌُٞ ػ٘و صؼيً ثُقٍٚٞ ػ٤ِٚ ٓلٖ ثُْٔلؤٍٝ ػلٖ ثُٞلًٌ )هًثّلز  - 

 .584ٓوجًٗز(، ثُٔٚوً ٗلْٚ، ٗ
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٣ٞؽللو ص٘للجهٜ دلل٤ٖ ّلل٤جهر ثُوُٝللز ٝدلل٤ٖ ثإلهللٌثً كٖلل٤تج، كوللجٍ دؼللٜ ثُلوٜللجء دأٗللٚ ال 

دْٔؤ٤ُٝضٜج ٌٝٛيث هًٌ ٓؾِِ ثُوُٝلز ثُلٌْٗل٢ ْٓلؤ٤ُٝز ثُوُٝلز كل٢ دوث٣لز ثألٓلٌ ػِل٠ 

أّللجُ ثُض٤٤ٔللَ ثُضو٤ِللو١ ثُٔؼللٌٝف دلل٤ٖ أػٔللجٍ ثُْللِطز ٝأػٔللجٍ ثُضْلل٤٤ٌ، دق٤للظ أهللٌ 

دلجُضؼ٣ٜٞ  ْٓؤ٤ُٝضٜج ػٖ ثُ٘ٞع ثألٍٝ هٕٝ ثُ٘ٞع ثُغج٢ٗ، ٝثٕ ثالّجُ الُضلَثّ ثُوُٝلز

٣ْضؾ٤خ ُِٔذجه١ء ثُض٢ صْٞه ثُلٌلٌ ثُٔؼجٙلٌ ٝثُضل٢ ص٘ظلٌ ُِوُٝلز ٝٝظجةلٜلج ثُٔنضِللز 

ك٢ ثُٔؾضٔغ ٗظٌر صوّٞ ػَ ٝؽٞح ْٓجػور ثُلتجس ثُض٢ صقضجػ ث٠ُ صولو٣ْ ثُؼلٕٞ ٗض٤ؾلز 

ثالٝللٌثً ثُضلل٢ ثٙللجدضْٜ ّللٞثء ؽللٌثء ثالػٔللجٍ ثالًٛجد٤للز ثٝ ثٌُللٞثًط ثُطذ٤ؼ٤للز، إُلل٠ 

ثُوُٝز ٓذوأ ػجٓج ٝثالّضغ٘جء ٛٞ ػوّ ْٓؤ٤ُٝضٜج ْٓؤ٤ُٝزهًؽز إٔ أٙذقش ث٤ُّٞ 
(1)

. 

III. . 1  َال شع ار 

 ادسيم القيوُو  رل  ان الذَلو ب ؼُيا الم ضشسيه

صٌؽللغ ْٓللؤ٤ُٝز ثُوُٝللز ػللٖ ثُضؼلل٣ٜٞ ثُلل٠ ثّللجُ هللج٢ٗٞٗ ٓلللجهٙ ثٕ عٔللز ثُضللَثّ        

ٓلٖ ٓنلجٌٟ ثُؾ٣ٌٔلز، هج٤ٗٞٗجً ٖٓ هذَ ثُوُٝز صؾجٙ ثُٔؾ٘ل٢ ػِل٤ْٜ، ٣ولّٞ ػِل٠ فٔلج٣ضْٜ 

ثالٓللٌ ثُللي١ ٣غ٤للٌ ْٓللؤ٤ُٝضٜج ػ٘للو ثملجهٜللج كلل٢ صٞؽ٤للٚ ثُللوػٟٞ ثُٔو٤ٗللز كلل٢ ٓٞثؽٜللز 

ثُٔوػ٢ ػ٤ِٚ ُٔطجُذضٚ دجُضؼ٣ٜٞ
(2)

٣ٝوّٞ ٛيث ثألّلجُ ػِل٠ ٓؾٔٞػلز ٓلٖ ثُٔذلًٌثس  

 ٝ ثُقؾؼ ًٔج ثٗٚ ص٘ؾْ ػ٘ٚ ٓؾٔٞػز ٖٓ ث٥عجً ػ٘و ثالًصٌجٍ ػ٤ِٚ :

: إٕ ثُقؾللؼ ثُضلل٢ ٣ؼضٔللو ػ٤ِٜللج أٗٚللجً ثألّللجُ ٓذللًٌثس ثألّللجُ ثُوللج٢ٗٞٗ -أٝال : 

ثُوج٢ٗٞٗ صضٔغَ ك٢ ًٕٞ إٔ ثُلٌه إىث ًجٕ ِٓضَٓج دأهثء ثٌُٞثةخ ثُٔوًٌر ػ٤ِٚ ٖٓ هذلَ 

ثُوُٝز، ٝ ٓضقٔال دجُضٌج٤ُق ثُؼجٓز ثُٔلٌٝٝلز ػ٤ِلٚ هجٗٞٗلجً ، كئٗلٚ دجُٔوجدلَ ٓلٖ ٝثؽلخ 

                                                           
(1)

ٍٓللٖ فجٓلو ٛللجه١ ثُقْلل٘ج١ٝ: فلن ثُٔؾ٘لل٢ ػ٤ِللٚ كل٢ ثُضؼلل٣ٜٞ ػللٖ ثالػٔلجٍ ثالًٛجد٤للز، ثُٔٚللوً ثُْللجدن،  - 

ٗ81. 
(2)

ثُٔؾ٘ل٢ ػ٤ِلٚ كلل٢ ثُضؼل٣ٜٞ ػللٖ ثالػٔلجٍ ثالًٛجد٤للز، ثُٔٚلوً ثُْللجدن، ٍٓللٖ فجٓلو ٛللجه١ ثُقْل٘ج١ٝ، فللن  - 

ٗ85. 
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ثُوُٝز ٌٓجكقز ثُؾٌثةْ دٖض٠ أٗٞثػٜج
(1)

ذز ثُؾ٘لجر ٝ ثػضٔلجه ٤ّجّلز ، ٝ ثٌُْٜ ػ٠ِ ٓؼجه

ؽ٘جة٤ز ٖٓ ثؽَ ثُٞهج٣ز ٖٓ ٝهٞع ثُؾٌثةْ ، ألٕ ثُوُٝز ٢ٛ ثُضل٢ صقضٌلٌ ُ٘لْلٜج ثُؼولجح 

، كئٕ ٢ٛ أمِش ديُي ٝ ُْ صِضَّ دٜيث ثُؼوو ث٢ُ٘ٔٞ ثُي١ ٣ٌدطٜلج دٔٞث٤ٟٜ٘لج، ٝ صِضلَّ 

دضؼلل٣ٜٞ ًللَ ثألٝللٌثً ثُضلل٢ ٝهؼللش ُألكللٌثه ؽللٌثء ٛلليٙ ثُؾ٣ٌٔللز ٛلليث ٝ ٣وللغ ثألكللٌثه 

ْللٖ أهثء ثُوُٝللز ُٞظ٤لضٜللج ثُٔضٔغِللز كلل٢ صللٞك٤ٌ ثُقٔج٣للز ٝ ثألٓللٖ ثُالٍٓلل٤ٖ، ٝؽللٞح ُق

ثُضذ٤ِؾ ػٖ ثُؾٌثةْ ٝ صوو٣ْ ثُْٔجػور ُألٕنجٗ ك٢ فجُز مطٌ ٝ أهثء ثُٖٜجهر ٝ ٛ٘جى 

ٓللٖ ٤ٌ٣للق ٛ٘للج ثُضوٚلل٤ٌ ػِلل٠ ثٗللٚ مطللأ ٌٓكولل٢، ٝ إٔ ثإلمللالٍ  دٞثؽللخ ثُقٔج٣للز ٣ؼللو 

ز ٣ضٔغَ ك٢ إٔ ثٌُٔكن ٝ كلن ثُوٞثػلو ثُضل٢ ٣ْل٤ٌ ه٣ٌ٘ز  ػ٠ِ مطتٜج ، إى إٔ مطأ ثُوُٝ

ػ٤ِٜج ّٞثء أًجٗش ٛيٙ ثُوٞثػو مجًؽ٤ز ّلٜ٘ج ثُٖٔلٌع ٤ُْل٤ٌ ػ٤ِٜلج ثٌُٔكلن ثُؼلجّ ،أٝ 

 هثم٤ِز  ٝٝؼٜج ثٌُٔكن ُ٘لْٚ أٝ ٣وض٤ٜٞج ث٤ٌُْ ثُؼجه١ ُألًٓٞ. 

٤ز ٗضللجةؼ ثالمللي دجألّللجُ ثُوللج٢ٗٞٗ ٣لل٘ؾْ ػللٖ ثألمللي دجألّللجُ ثُوللج٢ٗٞٗ ُْٔللؤُٝ -عج٤ٗللجً:

 :ثُوُٝز ك٢ صؼ٣ٜٞ ثُٞق٤ز ػور ٗضجةؼ ًٗٞهٛج ًجالص٢

إٕ ثُضؼ٣ٜٞ ثُي١ صٔ٘قٚ ثُوُٝز ُِٞلق٤ز ٛلٞ فلن ٓولًٌ ُلٚ ٝ ُل٤ِ ٓ٘قلز أٝ ٛذلز،  -1

ك٢ٜ صِضَّ دضؼ٣ٞٞٚ دـٜ ثُ٘ظٌ ػلٖ ْٓلضٞثٙ ثالؽضٔلجػ٢ ٝ همِلٚ ٝ ٝٝلؼٚ ثُٔلج٢ُ ٝ 

ًلوس ػ٤ِلٚ هٝٗٔج فجؽلز إُل٠ إعذلجس صوٚل٤ٌ ثُوُٝلز كل٢ ٓ٘لغ ٝهلٞع ثُٞلًٌ، ٝٛليث ٓلج أ

إفوٟ ص٤ٙٞجس ثُٔؤصٌٔ ثُو٢ُٝ ثُقجه١ ػٌٖ ُوجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُٔ٘ؼوو دذٞهثدْلش ّل٘ز 

،ٝثُض٢ ؽجء ك٤ٜج إٔ صؼ٣ٜٞ ثُوُٝز ثُٔٔ٘ٞؿ ُِٞق٤ز ٛٞ فن ٤ُِٝ ٓ٘قز1214
(2)

. 

صِضَّ ثُوُٝز دجُضؼ٣ٜٞ ػٖ ؽٔغ ثُؾٌثةْ ٤ًلٔج ًجٕ ٗٞػٜج ٝ ّٞثء ػ٠ِ ثألكلٌثه أٝ  -2

ضَثّ ال ٤ٔ٣َ د٤ٖ ٗلٞع ثُٞلًٌ ،ّلٞثء أًلجٕ  أهد٤لجً، أٝ ٓج٤ُلجً، أٝ ثألٓٞثٍ ،صْ إٔ ٛيث ثالُ

                                                           
(1)

ٓوٟ ْٓؤ٤ُٝز ثُوُٝز ػٖ صؼ٣ٜٞ ٝقج٣ج ثُؾ٣ٌٔز )ثالّلجُ ٝثُ٘طلجم( هًثّلز كل٢ ثُلولٚ  ػذو ثٌُفٖٔ مِل٢، - 

 .312ٝثُض٣ٌٖغ ثُٔوجًٕ، ثُٔٚوً ثُْجدن، ٗ
(2)

ٍٓللٖ فجٓلو ٛللجه١ ثُقْل٘ج١ٝ، فللن ثُٔؾ٘ل٢ ػ٤ِلٚ كلل٢ ثُضؼل٣ٜٞ ػللٖ ثالػٔلجٍ ثالًٛجد٤للز، ثُٔٚلوً ثُْللجدن،  - 

ٗ86   . 
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ؽْو٣جً، كجُؾٜز ثُض٢ صلَٚ ك٢ هػٟٞ ثُٔطجُذز دجُضؼ٣ٜٞ ٢ٛ ثُؾٜجس ثُوٞجة٤ز ٓلجهثّ 

 إٔ ٓنجُلز ثُوُٝز الُضَثٜٓج ثُوج٢ٗٞٗ ٣لٌٛ ثُْٔجءُز  أٓجّ  ثُٔقجًْ .

III. . 2  ال شع الثيو 

 ادسيم ارج ميػ     جبش الضشس

ؽللجءس كٌللٌر ثُضٞللجٖٓ ثالؽضٔللجػ٢ ًٔقجُٝللز ُِضأّلل٤ِ ُٔذللوأ ثُضؼلل٣ٜٞ، إى صْللض٘و       

ػ٠ِ ٓذوأ ثُٖؼًٞ ثالْٗج٢ٗ ثُي١ ٣٘ذ٘ل٢ ػ٤ِلٚ ًلَ إؽلٌثء ٣ْلضٜوف ْٓلجػور ثالٕلنجٗ 

ثُٔض٣ًٌٖٞ، ٝػ٠ِ ثػضذلجً إٔ ثُوُٝلز ٓٔغِلز ثُؾٔجػلز ك٤ؾلخ إٔ صٌلٕٞ أٍٝ ٓلٖ ٣ذلجهً 

ُن٤للٌ ٝ ثالفْللجٕ ٗقللٞ ثُٔؾ٘لل٢ ػِلل٤ْٜ ٝ إُلل٠ ٛلليث ثُضٌجكللَ ثالؽضٔللجػ٢، ػِلل٠ ثّللجُ ث

ثُٔقضجؽ٤ٖ
(1)

. 

ٓذًٌثس ثُٔذوأ: إٕ ٓؤ٣و١ ٓذوأ ثألّجُ ثالؽضٔجػ٢ ٣ؼضٔلوٕٝ كل٢ صذ٣ٌلٌ ٓلٞهلْٜ  -أٝال

ػ٠ِ ًٕٞ ثُضَثّ ثُوُٝز  دْٔجػور ٝقج٣ج ثإلًٛجح ٛٞ ثُضلَثّ أهدل٢ ، ٣٘ذلغ ػلٖ ٝثؽلخ 

جكللَ ثالؽضٔللجػ٢ ٝ ثُن٤للٌ ٝ ثإلفْللجٕ ٗقللٞ ثُٔؾ٘لل٢ ػِلل٤ْٜ  ، ٝ ٣للومَ كلل٢  إٟللجً  ثُضٌ

ثُْٔجػور ثإلْٗلج٤ٗز ٓلٖ ٓ٘طِلن ٝظ٤للز ثُوُٝلز ثالؽضٔجػ٤لز كل٢ ْٓلجػور ثُٔٞل٣ًٌٖٝ، 

كجُوُٝللز َِٓٓللز دذلليٍ ؽ٤ٔللغ ؽٜٞهٛللج ٌُٔجكقللز ثُؾ٣ٌٔللز، الٕ ىُللي ٣للومَ كلل٢ إٟللجً 

ثالمضٚجٙللجس ثُِٔوللجر ػِلل٠ ػجصوٜللج ثصؾللجٙ ثألكللٌثه ،كللجٕ ٛلل٢ أمِللش دٜلليث ثالُضللَثّ  أٝ 

ٌٖٔ ٓللٖ ٓؼٌكللز ثُلجػللَ ثُقو٤ولل٢ ثُللي١ صْللذخ كلل٢ إفللوثط هٚللٌس كلل٢ صلجه٣للٚ أٝ ُللْ صللض

أٝ صذلل٤ٖ ُٜللج دؼللو إُوللجء ثُوللذٜ ػ٤ِللٚ أٗللٚ ٓؼْللٌ ، لٗلليثى صضقٔللَ  ٝللًٌ ُِٔؾ٘لل٢ ػ٤ِللٚ،

صؼ٣ٜٞ ثُٞقج٣ج ػٔج ُقوْٜ ٖٓ أٌٝثً ك٢ إٟجً ثُْٔجػور ٝثُٔؤثًٍر
(2)

. 

                                                           
(1)

ػذو ثٌُفٖٔ مِل٢، ٓوٟ ْٓؤ٤ُٝز ثُوُٝز ػٖ صؼ٣ٜٞ ٝقج٣ج ثُؾ٣ٌٔز )ثالّلجُ ٝثُ٘طلجم( هًثّلز كل٢ ثُلولٚ  - 

 .321ٝثُض٣ٌٖغ ثُٔوجًٕ، ثُٔٚوً ثُْجدن، ٗ
(2)

ْل٘ج١ٝ، فللن ثُٔؾ٘ل٢ ػ٤ِلٚ كلل٢ ثُضؼل٣ٜٞ ػللٖ ثالػٔلجٍ ثالًٛجد٤للز، ثُٔٚلوً ثُْللجدن، ٍٓللٖ فجٓلو ٛللجه١ ثُق - 

ٗ88   . 
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 ث٥عجً ثُ٘جؽٔز ػٖ ثألمي دٜيث ثُٔذوأ: -عج٤ٗجً:

ٍٝ ٣ولّٞ ػِل٠ أّلجُ ثؽضٔلجػ٢ ٝ صٌلجك٢ِ ٣ؾؼلَ ثُضؼل٣ٜٞ إٔ ثُوٍٞ دإٔ ثُضلَثّ ثُلو -1

ثُي١ ٣ٔ٘ـ ُِٞق٤ز ٓؾٌه إػجٗز ثؽضٔجػ٤ز ٝ ٙلًٞر ٓلٖ ٙلًٞ ثُْٔلجػور ٝ دجُضلج٢ُ ال 

 ٣ٌٖٔ ثػضذجًٙ فوج ُِٞق٤ز

٣ؼضذٌ أٗٚجً ٛليث ثُٔذلوأ إٔ ثُضؼل٣ٜٞ ال ٣ؾلٍٞ صو٣ٌلٌٙ كل٢ ًلَ أٗلٞثع ثُؾلٌثةْ دلَ  -2

 . جٓز ٛيٙ ثألٌٝثًكو٠ صِي ثُض٢ صِٔ دْالٓز ثُذوٕ دقٌْ ؽْ

إىث ًجٕ ثُٞق٤ز ٌّٓٞثً كلال فجؽلز ُْٔلجػوصٚ ٝ صولو٣ْ صؼل٣ٜٞ ُلٚ، الٕ ٛليث ثُ٘ظلجّ -3

فْلخ ًأ١ ٓؤ٣للو١ ٗظ٣ٌلز ثألّللجُ ثالؽضٔللجػ٢ ٣ولًٌ ُٔللٖ ٛللٞ كل٢ ٝٝللؼ٤ز ٙللؼذز ٝ 

 ٤ُْش ُو٣ٚ ٓٞثًه ًجك٤ز

٣ؼٜللو ثُ٘ظللٌ كلل٢ ْٓللأُز ثُضؼلل٣ٜٞ إُلل٠ ؽٜللجس إهث٣ًللز كولل٠ هٕٝ فجؽللز إُلل٠ ػللٌٛ -4

٠ ثُٔقللجًْ ،ػِلل٠ ثػضذللجً إٔ ثألٓللٌ ٛللٞ ٓؾللٌه ْٓللجػور إْٗللج٤ٗز ٓللٖ ؽجٗللخ ثُ٘للَثع ػِلل

ثُوُٝز ُٜؤالء ثُٞقج٣ج
(1)

 . 

 الخيتمو

َ ثُٔوجًٗللز قللدؼللو إٔ ػٌٝلل٘ج ُِٖٔللٌِز ٟٝللٌم ثُقِللٍٞ ثُضٖلل٣ٌؼ٤ز ٝثُلو٤ٜللز ُِوللٞث٤ٖٗ ٓ

 ٗضجةؼ ٝص٤ٙٞجس ٗوًؽٜج ًٔج ٣أص٢ :  ثٗض٤ٜ٘ج إ٠ُ

 -ثُ٘ضجةؼ :

ثُل٢ٌْٗ هو صّٞغ كل٢ ثُلوًٝ ثُلي١ أٗجٟلٚ دجُٚل٘وٝم إال إٔ إٔ ثٌُٖٔع  دجٌُؿْ ٖٓ -1

 ٛ٘جى هًٚٞ ص٣ٌٖؼ٢ كٜيث ثُوجٕٗٞ .

                                                           
(1)

 /http://www.marocdroit.comه. ّؼجه ثًَُٝث٢ُ : ثالّجُ ُضؼ٣ٜٞ ثُوُٝز ُِٞقج٣ج ، دقظ ثٗضٌٗش، - 

4/12/2015. 
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 إٝجكز إ٠ُ ثُوًٚٞ ك٢ ثُض٣ٌٖغ ثُلِْط٢٘٤ ثُي١ ثهضٌٚ ك٤ٚ فن ٓطجُذز ثُٔضًٌٞ -2

ُِٚ٘وٝم ك٢ فٞثهط ثُطٌم هٕٝ ؿ٤ٌٛج، ف٤ظ ٣ٞؽو ثُؼو٣و ٓلٖ ثُقلجالس ثُضل٢ ٣ٞؽلو 

 ٌؽغ ػ٤ِٚ ال ثُوُٝز ٝال ثألٕنجٗ.هٕٝ إٔ  ٣ؾو ٖٓ ٣ ك٤ٜج ٓضًٌٞ

ثٓج ك٢ ثُؾَثةٌ كإٔ ثٌُٖٔع كل٢ هلو صلومَ دْلذخ ثالٝٝلجع ثٌُثٛ٘لز ثُضل٢ صٔلٌ دٜلج  -3

ثُذاله ٖٓ فٞثهط ؿ٤ٌ ٓؼٌٝك٤ٖ ثُؾ٘جر ك٤ٜج، كْٖ هٞث٤ٖٗ مجٙز ٝثمٌٛج ٌّٓلّٞ ػلجّ 

 ، ثُنجٗ دضؼ٣ٜٞ ٝقج٣ج ثالًٛجح.2006

ضلأ٤ٖٓ ثالَُثٓل٢ ُقلٞثهط ثُْل٤جًثس، ٣ٖلَٔ ثٓج ك٢ دِوٗج ثُؼٌثم ّجدوجً ًجٕ هلجٕٗٞ ثُ -4

ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ فٞثهط ث٤ُْجًثس ثُض٢ صٌصٌخ ٣ِٝلٞى ٌٓصٌذ٤ٜلج دلجُلٌثً، كضولّٞ ٕلًٌجس 

ثُضأ٤ٖٓ دوكغ ٓذِؾ ثُضأ٤ٖٓ، ٝ ثُٖٔلٌع هلو صلومَ ُِظلٌٝف ثُضل٢ ٣ٔلٌ دٜلج ثُذِلو دؼلو ػلجّ 

جء ٝٓج ًثكوضٚ ٖٓ ثٝٝجع ث٤٘ٓز، كْٖ هجٕٗٞ صؼ٣ٜٞ ٝقج٣ج ثالًٛجح ٝثالمطل 2003

ثُؼ٣ٌٌْز ٝثُؼ٤ِٔلجس ثُقٌد٤لز، ًنطلٞر ُضؼل٣ٜٞ ثُٞلقج٣ج ثُلي٣ٖ ٣ْلوطٕٞ ٤ٓٞ٣لجً هٕٝ 

 . ٓؼٌكز ثُؾ٘جر، ٝكٌٛ ُْٜ ثٝ ُي٣ْٜٝ صؼ٣ٜٞ ٓج٢ُ، ٝؿ٤ٌٙ ٖٓ ثُٔ٘جكغ ثالمٌٟ

  -ال ُص يت ت 

ُْلل٘ز  52إػللجهر صلؼ٤للَ هللجٕٗٞ ثُضللأ٤ٖٓ ثالَُثٓلل٢ ُقللٞثهط ثُْلل٤جًثس ثُؼٌثهلل٢ ًهللْ  -1

٤قز، ػللٖ ٣ٌٟللن ٕللًٌز ثُضللأ٤ٖٓ ث٤ُٟ٘ٞللز ًٜٞٗللج ثُؾٜللز )ثُٔؼللوٍ( دٚللًٞر ٙللق1282

 ثُوطجػ٤ز ثُٔنضٚز ديُي، ٝثَُثّ ٓج٢ٌُ ث٤ُْجًثس دجُضأ٤ٖٓ ثالَُث٢ٓ ػ٠ِ ًٌٓذجصْٜ .

ثال ثٗٚ دجٌُؿْ ٖٓ ىُي كجٕ هجٕٗٞ ثُضأ٤ٖٓ ثالَُث٢ٓ ُقٞثهط ث٤ُْجًثس ثُؼٌثه٢ ًهْ  -2

س ثُٔ٘جّلذز، ٣ٝقضلجػ )ثُٔؼوٍ( ال ٣قلَ ؽ٤ٔلغ ثُٞلقج٣ج ٓلٖ ثُضؼ٣ٞٞلج1282ُْ٘ز  52

ث٠ُ صؼو٣َ ثٝ صّٞؼز ٜٝٓ٘ج ٣ٍجهر ٓذِلؾ ثُضؼل٣ٜٞ ُقلو ٓ٘جّلخ ٝىُلي ٓلغ صطلًٞ ثُق٤لجر 

 ك٢ ثُذِو ٝثًصلجع ثالّؼجً ػٔج ًجٗش ػ٤ِٚ ّجدوجً ف٤ٖ ّٖ ثُوجٕٗٞ.
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ٝٓللٖ ؽٜللز ثمللٌٟ فذلليث ُللٞ ٕللٌع هللجٕٗٞ مللجٗ ُضٖلل٤ٌَ ٙلل٘وٝم ُِٞللٔجٕ، ثّللٞر  -3

ُٜليث ثُٚل٘وٝم ٓلٞثًه مجٙلز صولًٌ ٓلٖ  دجٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُوٍٝ ُضؼل٣ٜٞ ثُٞلقج٣ج ٣ٌٝلٕٞ

 ثُِْطز ثُض٣ٌٖؼ٤ز ثٝ ثُض٘ل٤ي٣ز .

ثٌٓج٤ٗللز كللٌٛ ثُضؼلل٣ٜٞ ثُؼ٤٘لل٢ ًضؼلل٣ٜٞ ثٝللجك٢ ُِضؼلل٣ٜٞ ثُ٘وللو١، ٝىُللي ػللٖ  -4

ٙ٘جػ٤ز ٝفْخ ثُقجالس، ٝلٖٔ هلج٢ٗٞٗ صؼل٣ٜٞ  دأٌٟثف٣ٌٟن صؼ٣ٜٞ ثُٔضًٌٞ 

ٝقج٣ج ثالًٛجح ٝثالمطجء ثُؼ٣ٌٌْز ٝثُؼ٤ِٔجس ثُقٌد٤ز، ٝثُضأ٤ٖٓ ثالَُثٓل٢ ُقلٞثهط 

 ث٤ُْجًثس .

 المصيدس

 -اَرًتالت بت

كلللللللللللللل٢ ثُْٔللللللللللللللؤ٤ُٝز ثُٔذْللللللللللللللٟٞ . ه.فْللللللللللللللٖ ػِلللللللللللللل٢ ثُلللللللللللللليٕٗٞ -

 .1221.ثُضج٣ِٔ ُِطذجػز ٝثٌُٖ٘ ثُْٔجٛٔزًٌٕز .دـوثه:)ثًٌُٞ(1ثُٔو٤ٗز،ػ

ٕ: د٤لٌٝس . ُذ٘لج، 1ثُّٞل٠٤ كل٢ ٓٚلجهً ثالُضلَثّ، ػ.ػذو ثٌٍُثم ث١ًُْٜٞ٘ه. -

 .ثف٤جء ثُضٌثط ثُؼٌد٢هثً 

ثً ه. ػٔلجٕ. ثالًهٕ :ٗطلجم ثالهػلجء دلجُقن ثُٖنٚل٢ .ه.ٗظجّ صٞك٤لن ثُٔؾلج٢ُ -

 2002 ثُغوجكز،

 -ثيو يًت ارطيسيح َالشسيئ  الريكؼ وت

ًّللجُز  ".ثُضؼلل٣ٜٞ ػللٖ ثُٞللًٌ ثالهدلل٢ )هًثّللز ٓوجًٗللز( ."جّللَ دمحم ٣ّٞللقد -1

 .2002ؽجٓؼز ثُ٘ؾجػ، كِْط٤ٖ، -ٓجؽْض٤ٌ، ٤ًِز ثُوًثّجس ثُؼ٤ِج

ثالػٔلجٍ فلن ثُٔؾ٘ل٢ ػ٤ِلٚ كل٢ ثُضؼل٣ٜٞ ػلٖ  ."ٍٖٓ فجٓو ٛجه١ ثُقْل٘ج١ٝ  -2

 .2011ًّجُز ٓجؽْض٤ٌ، ثُؾجٓؼز ثُْٔض٣ٌٚ٘ز،  ".ثالًٛجد٤ز هًثّز صق٤ِ٤ِز
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ؽجٓؼلز  -ًّجُز ٓجؽْض٤ٌ، ٤ًِز ثُقولٞم ".ضؼ٣ٜٞ ثُؼ٢٘٤ثُ ."ُلضٚ  ٤ٌٚٗ ؽذجً -3

 .2001ث٣ٌُٜٖ٘،

ٓوٟ ثُضَثّ ثُوُٝز دضؼ٣ٜٞ ٝقج٣ج ثُؾٌثةْ ثالًٛجد٤ز  ."ٖٛجّ دمحم ػ٢ِ ٤ِّٔجٕ -4

ًّللجُز ٓجؽْللض٤ٌ، هْللْ ثُؼوثُللز  ".ٖلل٣ٌؼز ثالّللال٤ٓز ٝثُوللجٕٗٞ ثُٞٝللؼ٢دلل٤ٖ ثُ

 . 2005ّ ثال٤٘ٓز، ؽجٓؼز ٗج٣ق ثُؼٌد٤ز ُِؼِٞ-٤ًِز ثُوًثّجس ثُؼ٤ِج-ثُؾ٘جة٤ز

 -ثيلثيًت البرُ  َالمر تت

ثُضؼللللللل٣ٜٞ ػلللللللٖ ثُٞلللللللًٌ ثُٔضـ٤لللللللٌ، ثُؾلللللللَء ثالٍٝ، دقلللللللظ ثٗضٌٗلللللللش  -1

www.startimes.com/?t=23622992. 

ه. ّلللؼجه ثًَُٝثُللل٢ : ثالّلللجُ ُضؼللل٣ٜٞ ثُوُٝلللز ُِٞلللقج٣ج، دقلللظ ثٗضٌٗلللش،  -2

http://www.marocdroit.com/ 4/12/2015 

ه. ٕجىٍ ػذو ثفٔو ًٕجٕ :ثُؾ٣ٌٔز ث٣ًٌُٝٔز ٝػوٞدضٜلج كل٢ ثُولجٕٗٞ ٝثُٖل٣ٌؼز  -3

 ثالّال٤ٓز ، ثٌُٔضذز ثُؼٌد٤ز ،دقظ ثٗضٌٗش.

ه. ػذللو هللا دللٖ ثدللٌث٤ْٛ ثُّٔٞلل٠ : ثُضؼلل٣ٜٞ ُـللز ٝثٙللطالفجً، ؽجٓؼللز دمحم دللٖ  -4

 .13/8/2013جُز ثالّالّ، ّؼٞه ثالّال٤ٓز، ثُِٔضو٠ ثُلو٢ٜ ، ٕذٌز ًّ

ه .ػل٤ق دمحم ثدٞ ًِٞح: ثُضؼ٣ٜٞ ػٖ ثُٞلًٌ ػ٘لو صؼليً ثُقٚلٍٞ ػ٤ِلٚ ٓلٖ  -5

ثُْٔؤٍٝ ػٖ ثًٌُٞ)هًثّز ٓوجًٗز( ثُؾجٓؼز ثالّال٤ٓز ؿَر، )ٓؾِز ثُؾجٓؼلز 

 ( .2014ثالّال٤ٓز ُِوًثّجس ثالّال٤ٓز ثُٔؾِز ثُغج٢ٗ ٝثُؼٌٖٕٝ 

٤ُز ثُضوٚلل٣ٌ٤ز، ٓؾِللز ثٌُٞكللز، ًثةللو ًللجظْ دمحم ثُقللوثه: ثُضؼلل٣ٜٞ كلل٢ ثُْٔللؤٝ -6

 .8ثُؼوه

ػذللو ثُللٌفٖٔ مِللل٢: ٓللوٟ ْٓللؤ٤ُٝز ثُوُٝللز ػللٖ صؼلل٣ٜٞ ٝللقج٣ج ثُؾ٣ٌٔللز  -7

)ثالّلللجُ ٝثُ٘طلللجم( هًثّلللز كللل٢ ثُلولللٚ ٝثُضٖللل٣ٌغ ثُٔولللجًٕ، ٓؾِلللز ثُٖللل٣ٌؼز 

 .2011ٝثُوجٕٗٞ، ثُؼوه ثُْجدغ ٝثالًدؼٕٞ، ٤ُٞ٣ٞ

http://www.startimes.com/?t=23622992
http://www.startimes.com/?t=23622992
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٢ فللٞثهط هللٌثءر ٗوو٣للز كلل٢ ثُضَثٓللجس ثُٚلل٘وٝم ثُلِْللط٢٘٤ ُضؼلل٣ٜٞ ٓٚللجد -8

كِْللللللط٤ٖ، دقللللللظ ثٗضٌٗللللللش،  -ٓللللللؤصٌٔ ثُضللللللأ٤ٖٓ ثالٍٝ، ث٣ًقللللللج ثُطللللللٌم، 

https://www.pcma.ps/portal/awareness/Mr%20Baha%20K

hwerh.pdf . 

ٖٓ ؽوٍٝ ثالػٔلجٍ  3ٝ 2ٓؾِِ فوٞم ثالْٗجٕ ، ثُوًٝر ثُضجّؼز ػٌٖ ثُذ٘وثٕ  -9

وللٞم ثالْٗللجٕ ٝصوللج٣ًٌ ثُضو٣ٌللٌ ثُْلل١ٞ٘ ُٔلٞٝلل٤ز ثالٓللْ ثُٔضقللور ثُْللج٤ٓز ُق

 .2011ثُٔل٤ٝٞز ثُْج٤ٓز ٝثال٤ٖٓ ثُؼجّ ،

ٓٔللوٝؿ ثفٔللو ثُْللؼ٤و ثفٔللو فْللٖ: ٓللوٟ ًلجُللز فللن ٓٞلل١ًٌٝ ثالػٔللجٍ  -11

ؽجٓؼللز -ثالًٛجد٤للز كلل٢ ثُضؼلل٣ٜٞ كلل٢ ثُوللجٕٗٞ ثُٔللو٢ٗ ثُٔٚلل١ٌ، ٤ًِللز ثُقوللٞم

 .ثًُٔ٘ٚٞر، ٌٓٚ، دوٕٝ ّ٘ز ٟذغ
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