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 هخص: انً

ٕ ٓقذس ًَ ٜٓ٘ٔح ٛٞ جُؼوَ جُز١ ال٣شضرو جال٣كحء جُؿغذ١ ذحإل٣كحء جُ٘لغ٢ ٝرُي 

٣طْ جُطكٌْ ك٢ ؽإٕٝ جُك٤حز، ذحػطرحس جٕ جُؼوَ ٛٞ جُٞظ٤لس ٝجٕ جُذٓحؽ ٛٞ ٖٓ خالُٚ 

ٕ ُٚ ضأغ٤ش عِر٢ ٣ٌٖٔ ُِوحم٢ اك ،ُٔح ُإل٣كحء ضأغ٤ش ج٣ؿحذ٢ ػ٠ِ جُـ٤شٗظشجً ٝ جالُس.

 ٖٓ خالٍ هنْ جالظحكش ك٢ ؾِغس جُٔكٌٔس ُِؾحٛذ جٝ ُِٔطْٜ ٗلغٚ. ئ٤ُٚ جُٞفٍٞ 
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ز ٖٓ ػِْ جُ٘لظ ك٢ جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ ٣ٝر٤ٖ ضطٔػَ ٓؾٌِس جُركع ك٢ ٤ًل٤س جالعطلحد

جُركع ج٤ٔٛس جُذسجعحش جُر٤٘٤س ك٢ جُططر٤ن جُؼ٢ِٔ، ئر إٔ ٝؾٞد جُخر٤ش جُ٘لغ٢ ك٢ 

هحػس جُٔكٌٔس جمك٠ ك٢ ؿح٣س جأل٤ٔٛس ُٔح ك٢ ضوش٣شٙ ٖٓ ئع٘حد ُألدُس جُٔؼشٝمس ك٢ 

جالدُس ك٢ ؾِغس جُٔكٌٔس، ُٝطأ٤ًذ قؿ٤س جألدُس جُٔغ٘ذز ٓغح٣شز ٓغ هحػذز ضغحٗذ 

 جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢، جالٓش جُز١ ٣ؿد جالٗطرحٙ ُٚ.

ُٝٔؼحُؿس عذ جُوقٞس جُكحفَ ك٢ جُطؾش٣غ جُؼشجه٢ ٖٓ خالٍ ئٌٓح٤ٗس جألخز ذشٓٞص 

ُـس جُؿغذ جُط٢ ٣غؿِٜح جُخر٤ش جُ٘لغ٢، ًٝزُي مشٝسز جؽشجى جُونحز ٝجُٔكوو٤ٖ ك٢ 

ُس جُؿ٘حت٤س، ئر ضطؿغذ دٝسجش ضغحػذْٛ ػ٠ِ كْٜ ُـس جُؿغذ ُطغحْٛ ك٢ ضكو٤ن جُؼذج

 مشٝسز جُركع ك٢ ٓذٟ جٌٓح٤ٗس ضٞظ٤ق ُـس جُؿغذ ك٢ جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢.

 انكهًاخ انًفتاحُح: نغح انجسذ، انتحقُق انجُائٍ، انًحاكًح، انًشتثه فُه، االَحاء

Abstract 

Body language sometimes has impact for granting confidence to 

a suspect throughout what he has a charsterictic e of personality 

or the contrary, it could be impact on suspect thus, it makes him 

feeling embarrassed and concerned.                                                                             

Body language has become skill and creative that most 

legislations put it within its legal rules, training judges on this 

language by helping of experts of psychology science in general, 

and experts of criminal in particular.                         
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Also the idea of training judges on non-verbal signs and 

suggestion helps them in investigation session and trail to dates 

of what suspect is hiding something important in the critical 

position which helps to get reaching to build a completed 

conviction to achieve justice.                                     

Keywords: Body language، criminal، particular. legislations 

 انًقذيح

طخذجّ ُـس جُؿغذ ُٜح ضأغ٤ش ػح٢ُ ك٢ ضوذ٣ش ٝضو٤٤ْ ٓإؽش جُخطش جُؼح٢ُ، ًٔح ُٜح ئع

وذّ ك٢ ًغد جُوحم٢ جُؿ٘حت٢ جُو٘حػس جٌُحك٤س ك٢ جالدُس جُٔؼشٝمس ك٢ ٓإؽش ُطو٤٤ْ جُط

جُذػٟٞ ُِكٌْ ك٤ٜح ٝرُي ٖٓ ضلغ٤ش ٝهشجءز جالقحد٣ع جُط٢ ضذٝس ك٢ ؾِغس جُٔكٌٔس 

 ر٤ش جُ٘لغ٢.خجُط٢ ٣كنشٛح جُ

ج٤ٔٛس جُركع ضطؿغذ ذإٔ ُِـس جُؿغذ أ٤ٔٛس ًر٤شز ك٢ ئظٜحس جُكو٤وس ٖٓ خالٍ 

جإلؽحسجش، ًٝزُي قشًس جُؼ٤ٖ ٝجُكٞجط جألخشٟ، جألٓش جُز١ ٣غحػذ جُوحم٢ 

ذحُكقٍٞ ػ٠ِ ئػطشجف جُٔطْٜ دٕٝ إٔ ٣ذسى رُي. ٣ٌٖٝٔ جٕ ٗغطخذّ ٛزٙ جُِـس ك٢ 

ٓػَ ؾش٣ٔس جالؿطقحخ جٌُؾق ػٖ جؿِد جُؿشجتْ، ٝال ع٤ٔح ك٢ ذؼل جُؿشجتْ 

 ٝؾش٣ٔس جُوطَ جُؼٔذ. ٝجُخطق ألٜٗح ؾشجتْ ضطؼِن ذحُ٘لظ ٝجُؼشك.

ُطٞظ٤ق ُـس جُؿغذ ك٢ جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ ٣٘رـ٢ جإلؾحذس ػ٠ِ جُغإجٍ  يشكهح انثحث:

ج٥ض٢ َٛ ٣ٌٖٔ ُِوحم٢ إٔ ٣ؼطٔذ ػ٠ِ ُـس جُؿغذ ك٢ ذ٘حء ه٘حػطٚ ٝذٔح ضخرش ػ٘ٚ 

ئؾشجٓٚ ٣ٝغطط٤غ ضـ٤٤ش ٓغشـ جُؿش٣ٔس ذشٓطٚ،  الع٤ٔح ئرج ًحٕ جُٔؿشّ ٓطٔشط ك٢

ك٤ٌق ُٚ جٕ ال ٣ـ٤ش ك٢ قشًحش ؾغذٙ ٤ُـ٤ش ٓح ٣ش٣ذ ػ٠ِ مٞء ٓح ٣غطلحد ٓ٘ٚ ك٢ 

غش ػِْ جُ٘لظ ك٢ أٓح ٝغش ك٢ جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢؟ أَٛ ُِ٘غ٤حٕ ضؾخ٤ـ ُـس جُؿغذ، ٝ
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ظ ٘لخر٤ش ك٢ ػِْ جُت٢ ج٠ُ قنٞس ونحَٛ ٣كطحؼ جُطكو٤ن جُٝجُطكو٤ن جُؿ٘حت٢؟ 

٣كحء َٛ ٣إغش جإل٣ٝكحء جُؿغذ١؟ ؿ٘حت٢ ٓطخقـ ك٢ هحػس جُٔكٌٔس ُطلغ٤ش جإلجُ

 .ك٢ ه٘حػس جُوحم٢؟ جُؿغذ١

ُْ جؾذ ك٢ ٌٓطرحش جُوحٕٗٞ ٓح ٣ركع ذؾٌَ ٓرحؽش ػٖ سذو ُـس  انذراساخ انساتقح:

جُؿغذ ذحُطكو٤ن جُؿ٘حت٢، ٝئٗٔح ًحٗص ٛ٘حى جؽحسجش ٓطلشهس قحُٝ٘ح جالخز ذٜح ٝضٞظ٤لٜح 

 جُركع.ك٢ ٛز 

ُالقحهس ذٔٞمٞع جُركع ٝؾذٗح جٕ جُٜٔ٘ؽ جُٞفل٢ ُِكشًحش  يُهجُح انثحث:

جُؿغذ٣س جُط٢ ٣وّٞ ذٜح أهشجف جُذػٟٞ جُؿضجت٤س أغ٘حء جُٔكحًٔس، ٝضٞظ٤لٜح ٓغ جُٜٔ٘ؽ 

 جُطك٢ِ٤ِ ُ٘قٞؿ جُوحٕٗٞ جُٔطؼِوس ذٜح. ٣ؾٌَ جكنَ ٜٓ٘ؽ ٣ٌٖٔ جالخز ذٚ.  

كو٤ن جُؿ٘حت٢ ٖٓ خالٍ ٓركػ٤ٖ، ٣طنٖٔ ٝع٘ط٘حٍٝ ذكع ضٞظ٤ق ُـس جُؿغذ ك٢ جُط

جُٔركع جالٍٝ دسجعس ٓلّٜٞ ُـس جُؿغذ ٝأ٤ٔٛطٚ ك٢ جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢، ٝأٓح جُٔركع 

 .جُٔكحًٔسٓشقِس جغش ُـس جُؿغذ ك٢ جُػح٢ٗ ك٤ؿغذ 

I .انًثحث االول 

 فٍ انتحقُق انجُائٍ هًُتهيفهىو نغح انجسذ وا

 DNAؽحسجش ج٠ُ خال٣ح جُؿغْ ٝجٍ ئٝ كؼحٍأسعحٍ ئجُؼوَ جُذجخ٢ِ جُرحهٖ ٣ؼَٔ ػ٠ِ 

 ٝ ج٠ُ جُؼحُْ جُخحسؾ٢.أكؼحٍ ج٠ُ جُٔطِو٢ ظٜحس ٛزٙ جألئٓٔح ٣غحػذ ػ٠ِ 

ئٕ سأ١ جُخر٤ش جُ٘لغ٢ ٝضوذ٣ْ ضوش٣شٙ أفركص ٓغ جُططٞس جُؼ٢ِٔ ُٚ جألغش جٌُر٤ش ك٢ 

جالغرحش جُؿ٘حت٢، ٝرُي ٖٓ خالٍ ضك٤َِ جُر٤حٗحش ذٞجعطس جألؾٜضز جإلٌُطش٤ٗٝس 

ذاعطخذجّ ئخطرحسجش ٓططٞسز ، ٣ؿد ضٞجكشٛح ك٢ ٓخطرشجش جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ ُر٤حٕ 

جألٝؾٚ جُٔطؼذدز ُؾخق٤س جُٔطْٜ. ًزُي جإلػطٔحد ػ٠ِ ٓغحءُس جُٔوحذِس جُؾخق٤س 
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ٝألًػش ٖٓ ٓشز ذؾشه ػذّ ئٗطٜحى مٔحٗحش جُٔطْٜ جغ٘حء جعطؿٞجذٚ ٝجُط٢ ضغطٞؾد 

ػذّ جسٛحهٚ
 (1)

ٗذسط ك٢ جُٔطِد جالٍٝ  ،خالٍ ٓطِر٤ٖٝع٘ط٘حٍٝ ٛزج جُٔركع ٖٓ . 

جٓح جُٔطِد جُػح٢ٗ ك٤طنٖٔ دسجعس ٝج٤ٔٛطٜٔح. ُـس جُؿغذ ٝجُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ ضؼش٣ق 

 ٝعحتَ ُـس جُؿغذ ٝجغشٛح ك٢ جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢.

I انًطهة االول.أ 

 واهًُتهًا تؼرَف نغح انجسذ وانتحقُق انجُائٍ

غش ك٢ ٓ٘ف غوس ُِٔؾطرٚ ك٤ٚ ٖٓ خالٍ ٓح ٣طٔطغ ذٚ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ُِـس جُؿغذ أ٣ٌٖٔ 

ٕ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٣ـِد ػ٤ِٚ جُؾؼٞس أ٣كحتٜح ػ٠ِ ئٝ ذحُؼٌظ هذ ضإؽش أًحس٣ضٓح، 

ذحإلقشجؼ ٝجُوِن
(2)

ؿِد جُطؾش٣ؼحش أفركص ُـس جُؿغذ ٜٓحسز ٝف٘حػس ضوّٞ أ. ٝهذ 

ذٔغحػذز  ذطن٤ٜٔ٘ح مٖٔ ٗقٞفٜح جُوح٤ٗٞٗس ٝضذس٣د جُونحز ػ٠ِ هشجءز ٛزٙ جُِـس

خرشجء ػِْ جُ٘لظ ذقٞسز ػحٓس ٝخرشجء ػِْ جُ٘لظ جُؿ٘حت٢ ذقٞسز خحفس
(3)

. 

ًٔح جٕ جُطذس٣د ػ٠ِ كٌشز جٕ جالؽحسجش ٝجال٣كحءجش جُؿغذ٣س ؿ٤ش جُِلظ٤س ضغحػذ 

جُونحز ك٢ ؾِغس جُطكو٤ن جٝ جُٔكحًٔس ػ٠ِ ًؾق خرح٣ح جُٔؾطرٚ ك٤ٚ جُٜٔٔس ك٢ 

ك٢ ذ٘حء ه٘حػس ٗحؾكس ضإد١ ج٠ُ ضكو٤ن  جُٔٞجهق جُٔطٞضشز جٝ جُكشؾس ٓٔح ٣غحػذ

ٝع٘ط٘حٍٝ ٛزج جُٔطِد ٖٓ خالٍ كشػ٤ٖ ٗر٤ٖ ك٢ جُلشع جالٍٝ ج٤ٔٛس  جُؼذجُس جُؿ٘حت٤س.

 ُـس جُؿغذ ٝٗذسط ك٢ جُلشع جُػح٢ٗ ج٤ٔٛس جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢.

 

 
                                                                 

 .59(، ؿ2212) ذذٕٝ ٌٓحٕ ٗؾش، جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس ُِٔطْٜ ك٢ ٓشقِس جُطكو٤ن( د. ٓقطل٠ ٣ٞعق، 1)
)جُومحٛشز ددجس جُٜ٘نمس جُؼشذ٤مس ، ذمال عم٘س ٗؾمش(، ػِْم جالؾمشجّ ٝجُؼوحخجُٞؾ٤ض ك٢ ػر٤ذ،  ( قغ٤ٖ٘ جذشج٤ْٛ فحُف2)

 .116ؿ
٤ٔحٕ ػرمممذ جُٔممم٘ؼْ، 3) ٕد ٓ٘ؾمممٞسجش جُكِرممم٢ جُكوٞه٤مممس ، 1جفمممٍٞ جالؾمممشجءجش جُؿ٘حت٤مممس، ه( د. عممِم (، 2225)ُر٘مممح

 .325ؿ
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I.انفرع االول 1.أ 

  واهًُته نغح انجسذتؼرَف 

ؽحسجش ٝجُٔطـ٤شجش جال٣كحءجش ٝجإلُـس جُؿغذ ضؼرش ػٖ جضقحٍ ؿ٤ش ُلظ٢ ػرش 

هشجف أ١ هشف ٖٓ أٝ أٝ جُؾحٛذ أٝفحف جُط٢ ضقذس ٖٓ ؽخـ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٝجأل

 أّ ُْ ضطذخَؽحسجش ػ٘ذ جُٜذٝء ٝجالعطشخحء سجدضٚ ك٢ ٛزٙ جإلئجُذػٟٞ عٞجء ضذخِص 

ٝ ك٢ قحُس جالعطلضجصأٛزٙ جالسجدز ك٢ قحُس ج٤ُٜؿحٕ ٝجُؼقر٤س 
(4)

ٜٗح ضؼرش ػٖ ئ. ًٔح 

٣كحءجشٓؿٔٞػس ٖٓ جُكشًحش ٝجإل
(5) 

ٝ ضلغ٤ش أعطخذجّ ج٤ُذ اؽخحؿ ذجُط٢ ٣وّٞ ذٜح جأل

ٝ ٗرشز جُقٞش أٝ قشًس جُوذّ أٝ ضلغ٤شجش جُٞؾٚ أؽحسجش جُكٞجط ئقشًس ٝ

٣قحُٜح ئٝجُطـ٤شجش جُط٢ ضكَ ك٤ٜح جٝ ٛض جٌُطق جٝ جُشجط ُـشك جظٜحس كٌشز ٓكذد ٝ

٣غطٞؾد ػ٠ِ جُخر٤ش جُ٘لغ٢ ٓٔح ؼ٤٘ٚ. ذطؼحذ٤ش ؿ٤ش ُلظ٤س ج٠ُ جُٔطِو٢ ٝذطش٣وس ٓ

ٜٓٔس ضؾخ٤ـ جُكحُس جُ٘لغ٤س ُِؿح٢ٗ
(6)

ٕ أ٣كحءجش. ًَ رُي ٣ؿد ٝٓحم٤ٚ ٝضك٤َِ جإل 

 عطلحدز ٖٓ ضوش٣ش جُخر٤ش جُ٘لغ٣.٢طْ هرَ ػشك جُٔطْٜ ػ٠ِ هحم٢ جُطكو٤ن ُـشك جإل

غش ك٢ جُغ٤حعس جُٞهحت٤سإٔ ُِـس جُؿغذ أًٔح 
(7)

 جُزًحءؾٜضز أعطخذجّ ئٖٓ خالٍ  

ؽخحؿ جُؼحد٣ٖ هرَ الفط٘حػ٢ ُوشجءز جال٣كحءجش ٝجالؽحسجش جُط٢ ضقذس ػٖ جألئ

جسضٌحذْٜ ُِؿش٣ٔس ٝجُط٢ ضطؼِن ذِـس جُؿغذ ٝضغؿ٤ِٜح ٝجُو٤حّ ذوشجءضٜح ٝرُي ذٞمغ 

                                                                 

 .95(، ؿ2229)ذـذجد د جٌُٔطرس جُوح٤ٗٞٗس،جفٍٞ جُطكو٤ن جالؾشج٢ٓد. عِطحٕ جُؾح١ٝ، ( 4)

 جال٣كحءد ض٤ِٔف  ذؾ٢ء هش٣د جُكذٝظ.( 5)
ك٢ جُِـس ٣شجد ذٚ جالؽحسز ٝجٌُالّ جُخلم٢، ًٝمَ ٓمح جُو٤طمٚ جُم٠ ؿ٤مشى، ٣ومحٍ جٝقم٢ ج٤ُمٚ ج٣كمحء. أ١ ًِٔمٚ ذٌمالّ ٣خل٤مٚ 

 ػٖ ؿ٤شٙ، ٝجٝق٠ جُلؼَ أ١ جٓشٛح جٓش ٛحّ. ٝجٝق٠ ج٤ُْٜ، ٗش٣ذ ج٤ُْٜ.

جض٢ ٣مشجد ذمٚ كٌمشز ٣ٌشسٛمح جُٔمشء ٣ٝشددٛمح أله٘محع ٗلغمٚ ج٣كحء )جعْ( جُؿٔغ ج٣كحءجش، جُٔقذس جٝق٠. ٝجال٣كحء جُمز
جٓح جال٣كحء ذأٓش ٓح ٣شجد ذٚ جال٣ؼحص ذٚ دٕٝ جه٘محع جٝ جٓمش جٝ ُٜم٢ ٝجال٣كمحء ذقمٞسز ػحٓمس ٣ؼمذ ؾمضء ٛمحّ ٖٓم هٞجٗمح 

 جُؼو٤ِس ٝجُ٘لغ٤س جُط٢ ض٘ؼٌظ ذكشًحش ٣إد٣ٜح جُؿغْ ك٢ ق٤حض٘ح ٝعًِٞ٘ح ٝٗؾحهحض٘ح.
غ٤س ٝجُطم٢ ٣مشجد ذٜمح ) ٓؼشكمس جُٞفمق جُؼِٔم٢ ُرؼمذ ٖٓم جذؼمحد جُؿغْم ُِؾمخـ جُٔؾمطرٚ ( ٖٓ خالٍ جالؽحسجش جُ٘ل6)

ك٤ممٚ ُِطؼممشف ػِمم٠ جُوممذسجش جُز٤٘ٛممس ٝجُؼو٤ِممس ًٝممزُي جالمممطشجذحش جُ٘لغمم٤س جٝ جالمممطشجذحش جُطمم٢ ٣كممذغٜح جُغممحتَ 

ؾ٤ٔممغ  جُؼقممر٢ ُؾممخـ جُٔممطْٜ( ٝهشجءضٜممح ٓمٖم جُخر٤ممش جُ٘لغمم٢ ٝضوممذ٣ٜٔح جُمم٠ جُوحممم٢ ذطوش٣ممش ٓلقممَ ٣غممطٞػد
 جُطلحف٤َ عطإغش ػ٠ِ جؾشجءجش جُذػٟٞ ذ٘حق٤س ج٣ؿحذ٤س.

 .113(، ؿ1973)جُوحٛشزد دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س، 1جُركع جُل٢٘ ك٢ ٓؿحٍ جُؿش٣ٔس، ؼ( ػرذ جُؼض٣ض قٔذ١، 7)
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جٌُح٤ٓشجش جالٌُطش٤ٗٝس جُػحذطس ك٢ جالٓحًٖ جُٔؼضُٝس ٝجُطشهحش جُؼحٓس جُط٢ ٣ٌٖٔ جٕ 

ٕ ضؾٌَ ؾش٣ٔس ٖٓ خالٍ جالػطذجء أؿ٤ش ٓرحقس ٝجُط٢ ٣ٌٖٔ كؼحٍ إٔ ٣طْ ك٤ٜح أٗطٞهغ 

 جُز١ ٣كقَ ٖٓ كحػ٤ِٜح.

كشجد جُٔؾطرٚ ك٤ْٜ ٝعو جُٜذف ٖٓ ٛزٙ جٌُح٤ٓشجش ضكذ٣ذ ٝسفذ ٝٓطحذؼس قشًحش جأل

ٓحًٖ جُؼحٓس ٝجُٔضدقٔس جُط٢ ك٤ٜح قؾٞد ًر٤شز ٖٓ جُ٘حط ٜٓ٘ح جُٔؼحسك ٝهحػحش جأل

ٝجُقحالش جُش٣حم٤س جُٔـِوس ٜٓ٘ح ٝجُٔلطٞقس  جُذسجعس ٝجُٔإضٔشجش جُل٤٘س ٝجُؼ٤ِٔس

سضٌحخ جُؿش٣ٔس ٓػَ جُغشهس ئٌٓح٤ٗس ُْٜ ئٝجُر٘ٞى ٝجُط٢ ضغٍٞ ُألكشجد ٝضغَٜ 

ٓحًٖ جُٔطشًٝس ٝجُط٢ ضٌٕٞ خح٤ُس ٖٓ جُ٘حط جُط٢ ضؾؿغ ٝجُطكشػ ٝؿ٤شٛح. ًٝزُي جأل

ضز ٗظحس جالؾٜأوحءجش ذؼ٤ذجً ػٖ ِٕ ضٌٕٞ ٌٓحٕ ُؼوذ جُأؾشج٤ٓس ذجُؼقحذحش جإل

ٕ جُنشٝسز جُِٔكس ضغطٞؾد ٝمغ ًح٤ٓشجش جُٔشجهرس ٝضغؿَ اجُٔخطقس. ُزُي ك

ؽخحؿ ٝهشجءز ُـس جُؿغذ ٖٓ خالٍ جُكشًحش جُط٢ ٣وٕٞٓٞ ذٜح قشًحش ٛإالء جأل

ؾشج٢ٓ ؿ٤ش ٓشؿٞخ ئٝجُط٢ ٖٓ جٌُٖٔٔ جٕ ضٔػَ ٗؾحه  ،ؽحسجش جُط٢ ٣غطخذٜٓٞٗحٝجإل

خز أؾشهس ُـشك جُطذخَ جُغش٣غ ٝطح٢ُ ٣ٌٖٔ ضٞؾ٤ٚ جُٔغإ٤ُٖٝ ك٢ ٓشًض جُحُذٚ. ٝذ

ٍ  أكؼحٍ ج٠ُ جُك٤طس جُالصٓس ٝجُكزس جُٞجؾد هرَ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس ٝضؼوذ جأل ًػش أ كؼح

خطٞسز ػ٠ِ جُٔؿطٔغ ٝضؿ٘رٜح ٖٓ خالٍ جُٞهح٣س ٜٓ٘ح
(8)

ٕ جُٔؾشع جُؼشجه٢ أ. ُٜزج ٗؿذ 

جُؿٜحش ه٢ جٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشأف( ٖٓ هحٕٗٞ 47قذد ك٢ ٗـ جُٔحدز )

قذ ٓشجًض أدػحء جُؼحّ أٝ جُط٢ ٣وذّ ئ٤ُٜح جإلخرحس ْٝٛ هحم٢ جُطكو٤ن أٝ جُٔكون أٝ جإل

 ّ ئ٠ُ أ١ ٖٓ ٛإالء ك٢ ٌٓحٕ ٝهٞع جُؿش٣ٔس.وذ  جُؾشهس، ٝٛزج ٣ؼ٢٘ إٔ جإلخرحس ٣  

ً ُِؼذجُس جُؿ٘حت٤س ٖٓ خالٍ جُٞفٍٞ  سضٌحخ ئٕ ٣طْ ك٤ٚ أٌٔحٕ جُٔكطَٔ ج٠ُُ ئرُي ضكو٤وح

جُٞهص ػشك جالؽخحؿ ػ٠ِ جُٔكٌٔس  رجشجسضٌحخ جُؼذٝجٕ ٝك٢  غٝضٞه ،جُؿش٣ٔس

                                                                 

. د. ٓمحٛش 178(، ؿ2222)ػٔمحٕ د دجس جُػوحكمس ُِ٘ؾمش ٝجُطٞص٣مغ، 1ؽشـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، ه( د. ًحَٓ جُغؼ٤ذ، 8)

 .96(، ؿ1988) دجس جٌُطد ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش، جُٔٞفَ، ؽشـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُوغْ جُؼح٣ّؼ جُذسز، ػرذ ؽٞ
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كظس ضٞفِ٘ح ج٠ُ ٢ِٛٝ ٓطِؼٚ ػ٠ِ ضلحف٤َ جُذػٟٞ ٓ٘ز ُكظطٜح جال٠ُٝ كأ٤ٔٛس ٛزٙ جُ

 فذٝس قٌْ ٣طْ ٖٓ خالُٚ ضكو٤ن جُؼذجُس جُؿ٘حت٤س جُٔطِٞذس.

I.انفرع انثاٍَ 2.أ 

 واهًُته انتحقُق انجُائٍتؼرَف 

ك٢ عر٤َ جُطأًذ ٖٓ  ، ٝرُي ٗٚ جُطكو٤ن ُِركع ػٖ ؽ٢ء ٓحأ٣ؼشف جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ ذ

ٝ قذظ ٓؼ٤ٖأٝ جُغؼ٢ ٌُِؾق ػٖ جُـٔٞك جُز١ ٣ؼطش١ ٝجهؼس أٝؾٞدٙ 
(9)

، ٣ٝ٘رـ٢ 

عطؼٔحٍ ٝعحتَ ضٌٕٞ هذ ًلِٜح جُذعطٞس ٝجُوحٕٗٞ ئُِٞفٍٞ ج٠ُ ضكو٤ن ؾ٘حت٢ ٗحؾف 

ً ُِٔقِكس جُؼحٓس، ٣ٝؿد  عطخذجٜٓح ئٕ ٣وغ جُطكو٤ن ػ٠ِ جعظ ٝهٞجػذ ك٤٘س ػ٘ذ أضكو٤وح

ٕ ٣طْ ٖٓ خالُٜح ضطر٤ن هنحت٢ ٣شؾٞج ٓ٘ٚ ضطر٤ن هٞجػذ أٖٓ هرَ جُٔكون ًٔح ٣ؿد 

 جُؼذٍ ٝجالٗقحف ٝفٞالً ُطكو٤ن جُؼذجُس جُؿ٘حت٤س قٔح٣طحً ُِٔؿطٔغ. 

جُٔٞمٞع ٌُؾق جُـٔٞك ك٢ هحم٢ ٝ أ٣ٝطْ رُي ٖٓ خالٍ ض٤ٌِق هحم٢ جُطكو٤ن 

غحش جُؿش٣ٔس جُط٢ ٝهؼص ٝضكذ٣ذ ٓشضٌرٜح ٝجُٞهٞف ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جالدُس جُط٢ ضطٞكش ٓالذ

ػطشجف جُٔطْٜ ئٝجالدُس جُٔحد٣س ٝ جءك٢ ٓغشـ جُؿش٣ٔس ٖٓ عٔحع جُؾٜٞد ٝٗذخ جُخرش

ٝجُوشجتٖ جُط٢ ضٌٖٔ جُوحم٢ ٖٓ ذ٘حء ه٘حػطٚ
(12)

. 

طكو٤ن ٍٝ ٛٞ جُوحم٢ عٞجء ك٢ ٓشقِس ج٣ُطْ ذ٤ٖ هشك٤ٖ جأل ئه٘حعكحُطكو٤ن ٛٞ 

ٕ ٣ركع أ٤ُٜح ئدُس جُط٢ ٣طٞفَ ٝٛٞ جُز١ ٣كحٍٝ ٖٓ خالٍ جأل ،جُٔكحًٔس ٝأجالذطذجت٢ 

ٝجُز١ ٣كحٍٝ جُذكحع ػٖ  ،ٓح جُطشف جُػح٢ٗ كٜٞ ؽخـ جُٔؾطرٚ ك٤ٚٝأػٖ جُكو٤وس، 

                                                                 

. د. ػ٢ِ 213(، ؿ2225)جالعٌ٘ذس٣س د ٓطرؼس جُٔؼحسف، هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُوغْ جُخحؿ( د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، 9)

ٕد ٓ٘ؾٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س،2، ههحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُوغْ جُخحؿػرذ جُوحدس جُوٜٞؾ٢،  (، 2222)ذ٤شٝش ُر٘ح
 . 328ؿ
( ٖٓم همحٕٗٞ أفمٍٞ جُٔكحًٔمحش جُؿضجت٤مس جُؼشجهم٢ ػِم٠ 213ٗقص ػ٠ِ رُي فشجقس جُلومشز )أ( ٖٓم جُٔمحدز )(  12)

جٗمٚ د )) ضكٌْم جُٔكٌٔممس كم٢ جُممذػٟٞ ذ٘محء ػِمم٠ جهط٘حػٜمح جُمز١ ضٌممٕٞ ُمذ٣ٜح ٓمٖم جألدُمس جُٔوذٓممس كم٢ أ١ دٝس ٓمٖم أدٝجس 
٤س جألخممشٟ  ٞد ٝٓكحممش جُطكو٤ممن ٝجُٔكحمممش ٝجٌُؾمٞف جُشعمٔم حدز جُؾمٜم جُطكو٤من أٝ جُٔكحًٔممس ٝٛمم٢ جإلهمشجس ٝؽمٜم

 ٝضوحس٣ش جُخرشجء ٝجُل٤٤ٖ٘ ٝجُوشجتٖ ٝجألدُس جألخشٟ جُٔوشسز هحٗٞٗحً ((.
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ػ٠ِ ٛزج ٣ٝلِص ٖٓ جُؼوٞذس.  ٢ًٗلغٚ ٖٓ خالٍ ٓكحُٝس ضن٤َِ جُكو٤وس ٝهٔغٜح 

د ػ٠ِ ٓشجٝؿس جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ذ٘ٞع ٖٓ جُلشجعس ٝجُطـِ  ٕ ٣طٔطغ جُوحم٢ أعحط ٣ؿد جأل

ؾٞذس. ًٔح ٣ِضّ جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ جٕ ٣طٔطغ جُوحم٢ ذحإلُٔحّ ذحُؼِّٞ ٖٓ جُطٜشخ ٖٓ جأل

جُؿ٘حت٤س ٝجُ٘لغ٤س، ٝجُطٔطغ ذحُوذسز جٌُحك٤س ُِغ٤طشز ػ٠ِ جُٔٞجهق جُقؼرس جُط٢ 

ؼطحدٔغ٘حء جُطكو٤ن ٝخحفس ٓغ جُٔؿشّ جُأ٣ٞجؾٜٜح 
(11)

. 

 ضغحػذكنَ ضذس٣د جُٔكون ػ٠ِ ٓؼشكس ٛزٙ جُِـس جُط٢ ٤س ُـس جُؿغذ ًحٕ ٖٓ جألٝألٛٔ

كنَ ضٞجؾذ جُٔطْٜ ُٝـشك ضكو٤ن رُي ًحٕ ٖٓ جأل ،عطظٜحس جُكو٤وس ذؾٌَ ده٤نئك٢ 

عطلحدز ٖٓ خر٤ش ػِْ جُ٘لظ ُلي ٓغ جُوحم٢ ك٢ ؿشكس ٝجقذز ُٔؼشكس قحُطٚ جُ٘لغ٤س ٝجإل

ُٞهٞع ك٢ ؽشى ٓشجٝؿس جُٔؾطرٚ ك٤ٚ جُز١ ٣شّٝ غ٘حء جُطكو٤ن دٕٝ جأسٓٞص ُـس جُؿغذ 

جُغ٤طشز ػ٠ِ هحم٢ جُطكو٤ن ٖٝٓ غْ جُغ٤طشز ػ٠ِ جُطكو٤ن ذشٓطٚ ٝٛزج ٓح ٣إر١ 

 جُؼذجُس جُؿ٘حت٤س.

عطخذّ جال٣كحء جُِلظ٢ ٝضك٤َِ ُـس جُؿغذ ك٢ جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ ك٢ جُونح٣ح ئُوذ 

عطخذجّ ٛزج ج٠ُ ئو٤ن ر ٣ِؿأ جُٔغإٍٝ ػٖ جُطكأغس جُٔكٌٔس. ِ  جُٔؼشٝمس ػ٠ِ ؾ  

ّ جٗٚ ٣كحٍٝ أرج ًحٕ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٣وٍٞ جُكو٤وس ئعِٞخ ُـشك جُٞفٍٞ ػٔح جأل

عحط ػ٠ِ ٛزج جألٝ جُٔشجٝؿس ٖٓ خالٍ جٌُزخ ٝجُطكح٣َ ػ٠ِ جُوحتْ ذحُطكو٤ن.

ٖٓ ذؼل جٗٞجع جُغِٞى ؿ٤ش جُِلظ٢ جُٔطٔػَ ذطك٤َِ ُـس  عطلحدزكرحإلٌٓحٕ ُِونحز جإل

 جُؿغذ ذحالػطٔحد ػ٠ِ جالدُس جُؼ٤ِٔس.      

 

 

                                                                 

ح١ٝ،  (11) ٘ذس٣س دٓ٘ؾمممأز جُٔؼمممحسف، قؿ٤مممس جالػطمممشجف ًمممذ٤َُ جدجٗسد. همممذس١ ػرمممذ جُلطمممحـ جُؾممٜم (، 2225)جالعممٌم

 .342ؿ
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I انًطهة انثاٍَ.ب 

 وسائم نغح انجسذ واثرها فٍ انتحقُق انجُائٍ

ٛطٔحّ ًر٤ش ك٢ جُطؾش٣ؼحش ئظٜشش أعطخذجّ ٝعحتَ جُالؽؼٞس ُؾخـ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ئٕ ئ

جُٔؼحفشز
(12)

ك٢ ذ٘حء  ز٤ٔٛس ًر٤شأفرف ُكشًحش ج٤ُذ٣ٖ ٝضوحع٤ْ ٝضؼحذ٤ش جُٞؾٚ أر ئ. 

٣كحءجش ػ٠ِ ٓػَ ٛزٙ جإل٣طِوٞج جُ٘لظ ق٤ع إٔ ػِٔحء ه٘حػس جُوحم٢ جُؿ٘حت٢. 

٤ٔٛطٜح أغرطص جُطكو٤وحش جُؿ٘حت٤س أ زعْ ُـس جُؿغذ. ٣ٝؼطرشٜٝٗح ٝع٤ِٚ ؾذ٣ذأٝجُكشًحش 

ضٔحّ ئحط ٝضخط٤طْٜ جُرحهٖ ُِو٤حّ ٝكٌحس جُ٘أٛح ٝع٤ِس ؽذ٣ذز جُلحػ٤ِس ٌُِؾق ػٖ ُؼذ  

ٝؿح٣حضْٜ كؼحُْٜأ
(13)

دُس ٕ جألا. كل٢ جُِكظس جُز١ ٣ؾؼش ك٤ٚ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ذحُطٞضش، ك

سضلحع ٓٔح ٣ض٣ذ ٕ ٓغط٣ٞحش جٌُٞسض٤ضٕٝ دجخَ جُؿغْ ضرذء ذحإلأجُؼ٤ِٔس ضؾ٤ش ج٠ُ 

سط ك٢ ٝع٘ط٘حٍٝ ك٢ ٛزج جُٔطِد كشػ٤ٖ، ٗذ جُؾؼٞس ُذٟ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ذحُطٞضش ٝجُوِن.

جُلشع جألٍٝ سٓٞص ُـس جُؿغذ جُٔطؼِوس ذكشًحش ج٤ُذ٣ٖ ٝدالالضٜح، ٝأٓح جُلشع جُػح٢ٗ 

 ك٤طنٖٔ سٓٞص ُـس جُؿغذ جُٔطؼِوس ذحُكٞجط جألًخشٟ ٝدالُطٜح. 

  I.انفرع االول 1.ب 

 ريىز نغح انجسذ انًتؼهقح تحركاخ انُذٍَ ودالالتها

ٕ ػوَ أكحألذكحظ ًؾلص  ،جُؿ٘حت٢غش ك٢ جُطكو٤ن ُٚ أ٣٘طؽ إٔ ضطٞس جُؼِْ الذذ ئٕ 

ً ٗطرحٛئجالٗغحٕ ٣ؼ٤ش  ٕ ػذّ أٗغحٕ، ٝخش ك٢ ؾغْ جإلآ ١ ؾضءأًػش ٖٓ أ٤ُِذ٣ٖ  جً ًر٤ش ح

ٕ ٣ػن أٗغحٕ ظٜٞس ج٤ُذ ٝهشجءضٜح ٖٓ جُؼوَ ٣قرف ػ٘ذٛح ٖٓ جُقؼد ػ٠ِ ػوَ جإل

                                                                 
 .119(، ؿ2228)ػٔحٕ ددجس ٝجتَ ُِ٘ؾش، ٓرحدب ػِْ جالؾشجّد. دمحم ػرذ هللا جُٞس٣ٌحش، ( 12)

أظٜمشش أ٤ٔٛمس جُـح٣مس ٖٓم خمالٍ جُم٘ـ  2225ُغم٘س  13( ٖٓ هحٕٗٞ ٌٓحككس جالسٛحخ جُؼشجهم٢ سهْم 1جُٔحدز ) (13)
َ  ئؾشج٢ٓ ٣ومّٞ ذمٚ أكمشد جٝ ؾٔحػمس ٓ٘ظٔمس ئعمطٜذف ... ذـ٤مس ج َ  كؼ إلخمالٍ ذحُٞممغ جألٓ٘م٢ .. ٝئغمحسز ػ٠ِ جٗٚ )) ً

 جُلٞم٠ ضكو٤وحً ُـح٣حش ئسٛحذ٤س((.
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٤ٔٛطٚ ُِطؼر٤ش ػٖ قحُس أذحُؾخـ جُٔوحذَ ُٚ. كحُطٞجفَ ؿ٤ش جُِلظ٢ ذذء ٣أخز 

 ٝ ك٢ قحُس جالعطشخحء ػ٘ذ ٝمغ ج٤ُذ٣ٖ ٓلطٞقس. أغ٘حء ػقش ج٤ُذ٣ٖ أجُؼقر٤س 

ً ٣  أٝ أٝ جُؾحٛذ ك٤ٜح جُٔطْٜ أ٣ٌٕٞ جُط٢ كل٢ جُذػٟٞ جُؿضجت٤س  هشجف جُذػٟٞ أٖٓ  ح

 ً ٕ إٔ ٓح ٣طكذظ ذٚ ٛٞ جُقذم ٗؿذ أٓحّ جُوحم٢ ُٝٚ جُػوس ذأك٢ ٓح ٣وُٞٚ  فحدهح

ٝ عٔحع أعطؿٞجذٚ اغ٘حء جُو٤حّ ذأٗرغحه ُشجقطٚ ذقٞسز ضِوحت٤س ئَ قشًحش ٣ذ٣ٚ ضغؿ

ؾحذطٚ ػٖ ئكٔط٠ ٓح هِد جُوحم٢  ،ِغس جُٔكٌٔسكحدضٚ ُِؾٜحدز جُط٢ ٣طِٞٛح ك٢ ؾ  ئ

رُي  ٕ  أغ٘حء ًالٓٚ. ٝأػ٠ِ سجقص ٣ذ٣ٚ ٓرغٞهس ٝضطؿٚ ج٠ُ جأل ٕ  أٝجهؼس ٓكذدز ٗؿذ 

ٕ ٣غحػذ جُوحم٢ جُؿ٘حت٢ ك٢ ٓغطؼذ أل عطؿٞجذٚئغ٘حء إٔ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٝأك٤ٚ دالُس ػ٠ِ 

ِٞفٍٞ ج٠ُ جُؼذجُس جُؿ٘حت٤س جُٔطِٞذس. ٣ٝطلن خرشجء ػِْ جُ٘لظ ػ٠ِ ُضكو٤ن سؿرطٚ 

ٝذحُؾٌَ  ،غ٘حء جٌُالّإٔ جُلشد جُز١ ُٚ جُػوس ذٔح ٣وٍٞ ٣وّٞ ذرغو ًل٤ٚ ذؾٌَ ضِوحت٢ أ

 جُز١ ٣ٌٕٞ ٝمغ جالذٜحٓحٕ ٓطؿٚ ٗكٞ جالػ٠ِ.

ٝ هحّ أٚ ٣هشجف جُذػٟٞ ذنْ هرنس ٣ذأهشف ٖٓ  ١  أ ٝأٚ ٓح جرج هحّ جُٔؾطرٚ ك٤ٝأ

ٕ ٣أخز جُكزس أدالء ذحإلكحدز ك٤ؿد ػ٠ِ جُوحم٢ إلغ٘حء جأذاخلحء ٣ذٙ ٝٝمؼٜح ك٢ ؾ٤رٚ 

ٕ جُؾخـ إٔ رُي ٝذكغد خرشجء ػِْ جُ٘لظ ٣ذٍ ػ٠ِ ؽخحؿ، ألٖٓ ٓػَ ٛإالء جأل

لحء ٛزٙ جُذالُس ٖٓ خئٗٚ ٣كحٍٝ ئ ْؿ٤ش ٜٓطْ ُؿِغس جُٔكٌٔس ٝع٤وّٞ ذحُٔ٘حٝسز، سؿ

ٗٚ ٣طٌِْ ذاخالؿأ٣كحء ُِوحم٢ ذخالٍ ٓكحُٝطٚ جُطكذظ ذكشجسز ٝجإل
(14)

. 

دالء ذٔح ٣وٍٞ ك٢ هشجف جُذػٟٞ ػ٘ذ جإلأ١ هشف ٖٓ أٝ أػ٘ذٓح ٣نغ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ 

ٝ ػ٤ِٚ جغ٘حء جٌُالّ ، ٣٘رـ٢ ػ٠ِ أقذٟ ٣ذجٙ هشخ جٗلٚ ئٝ أفرؼٚ أؾِغس جُٔكٌٔس 

ٛزج جُؾخـ ذذء ٣ٌزخ ٣ٝكحٍٝ ٣٘طرٚ ج٠ُ إٔ ٕ أجُٔٞمٞع هحم٢ ٝ أهحم٢ جُطكو٤ن 

ٓحّ إٔ جُٔؼِٞٓس جُٔطٞكش ُذ٣ٚ ؿ٤ش ٝجغن ٜٓ٘ح ٝجُط٢ ٣ذ٢ُ ذٜح أٝ أقط٤حٍ ك٢ ًالٓٚ، جإل

رج ًحٕ جُٔطكذظ ٛٞ جُؾحٛذ جُز١ ٣ٌٕٞ هذ قِق ج٤ٔ٤ُٖ ٝٛٞ ضكص ئٝخحفس  ٢،جُوحم
                                                                 

 .92(، ؿ1968)جُوحٛشز ددجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س، 3ػِْ جالؾطٔحع جُوح٢ٗٞٗ، هد. قغٖ جُغحػحض٢،  (14)
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جُوغْ
(15)

ُِكو٤وس جُط٢  ُس ٝفٞالً ٗطرحٙ ج٠ُ ٛزٙ جُكح. ٓٔح ٣غطٞؾد ػ٠ِ جُوحم٢ جإل

غ٘حء جُكذ٣ع ذطـط٤س كٔٚ أٝ جُؾحٛذ أرج هحّ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ئٓح ٝأضكون جُؼذجُس جُؿ٘حت٤س. 

 ٕ ٣وّٞ ذاخلحءأٗٚ ٣كحٍٝ ئٕ رُي ٣غؿَ ٖٓ هرَ جُخر٤ش جُ٘لغ٢ ػ٠ِ اك ،عطخذجّ ٣ذٙاذ

 .حػٖ جُوحم٢ ال ٣ش٣ذ جُرٞـ ك٤ٜ ٓؼِٞٓس

جُؿضجت٤س ذكنشز جُوحم٢ ك٢ ؾِغس جُٔكٌٔس هشجف جُذػٟٞ أقذ أرج ضكذظ ئٓح ٝأ

ً أٝٛٞ ٌٓطٞف ج٤ُذ٣ٖ ػ٘ذ جُطِد ٓ٘ٚ س ٣ؼذ ٜٓٔح ٝهحهؼس ك٢ ٓؼِٞٓحضٚ جُط٢ ٣طكذظ  ٣ح

ٕ ال إٔ جُؾخـ ٣كحٍٝ جٌُزخ كؼ٠ِ جُوحم٢ أٓش ٓح ٣ؼذ ٖٓ جُذهس كحألؿِد أٝ أػٜ٘ح 

 .ٓٞس جُٜٔٔس ٝجُؾخـ ك٢ ٛزٙ جُٞمؼ٤س ٖٓ قشًس ج٤ُذ٣ٖ٣طِد ٓ٘ٚ ٓػَ ٛزٙ جأل

ٝ ٣نغ ٣ذٙ ػ٠ِ أفحذغ ٓطؾحذٌس رج ًحٕ جُٔطْٜ ك٢ ٝمغ ٣ؾري ًل٤ٚ ٝجألئًزُي جُكحٍ 

حُٔطْٜ ك٢ ٛزٙ جُٞمؼ٤س ٖٓ كسؾ٤ِٚ ٝضٌٕٞ ذحهٖ ج٤ُذ ػ٠ِ جُلخز ذحضؿحٙ جالعلَ، 

ٗٚ ع٤ِر٢ هِرٚ ك٢ إٔ ٣ؼذ جُوحم٢ ذأٝذكغد جُطلغ٤ش ُِـس جُؿغذ ٣كحٍٝ  سجُكشً

رج ئٓح ٝٓٔح ٣ؼذ ذٚ.  ؽ٢ء   ١   أطؿ٘د ٖٓ كؼَ ٌُٝ٘ٚ ٣ ،ػطحء ٛزٙ جُٔؼِٞٓحش جُٜٔٔسئ

ًحٕ جُطِد ٓوذّ ٖٓ جُٔطْٜ ك٢ جُذػٟٞ ٝٛٞ ك٢ ٛزج جُٞمغ ٖٓ جُكشًس ك٤ؼذ جُطِد 

رج ًحٗص هِرحش جُٔطْٜ ؿ٤ش ٓل٤ذز ئٓن٤ؼس ك٢ ع٤ش جُذػٟٞ ٝضأخ٤شٛح كؼ٠ِ جُوحم٢ 

ٕ ٣وّٞ ذشد جُطِد ٝجُغ٤ش ك٢ جُذػٟٞ جُؿضجت٤سأك٢ جُذػٟٞ 
(16)

. 

                                                                 

حدضٚ ئر ؾمحء ٗممـ جُٔمحدز )15) /خ( ٓمٖم هممحٕٗٞ 62( ٛمزج ٝأُممضّ جُٔؾمشع جُؾممحٛذ ذمإٔ ٣ممإد١ ج٤ُٔمم٤ٖ هرمَ جإلدالء ذؾمٜم
حدضٚ أفٍٞ جُ ٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشجه٢ ػ٠ِ أٗ ٚ د))٣كِق جُؾمحٛذ جُمز١ أضْم جُخحٓغمس ػؾمشز ٖٓم ػٔمشٙ هرمَ أدجء ؽٜم

 ٤ٔ٣٘ح ذحٕ ٣ؾٜذ ذحُكن...((. 
حع 181ٖٓ ٗـ جُٔحدز ) (16) /د( ٖٓ هحٕٗٞ أفٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤مس جُؼشجهم٢. كحٗمٚ ئرج ًمحٕ جُٔمطْٜ همذ هِمد عٔم

ٝجالعطٔحع ئ٠ُ ؽٜحدجضْٜ ًٝزُي ئرج ٓمح هِمد أدُمس أخمشٟ ُ٘لم٢ جُطٜٔمس ػ٘مٚ  ؽٜٞد دكحع ػ٘ٚ كؼ٠ِ جُٔكٌٔس ئقنحسْٛ
ٞد  حدز ؽٜم ًطِد ضؼ٤٤ٖ خر٤ش أٝ ؿ٤ش رُي، ئال إٔ جُٔكٌٔمس ٝإٔ ًحٗمص ِٓضٓمس ذطِر٤مس هِمد جُٔمطْٜ ذحالعمطٔحع ئُم٠ ؽٜم

ّ ُِٔكٌٔمس ػ٘مذٓح جُذكحع ٝجألدُس جألخشٟ جُط٢ ٣طِرٜح مٔحٗحً ُكوٚ ك٢ جُذكحع ػٖم ٗلغمٚ، ئال إٔ رُمي ٣قمرف ؿ٤مش ِٓمض

ضشٟ إٔ جُطِد ٣طؼزس ض٘ل٤زٙ أٝ أٗٚ ٣وقذ ذٚ ٓؿشد ضأخ٤ش قغْم جُمذػٟٞ أٝ ضمأخ٤ش ض٘ل٤مز جإلؾمشجءجش أٝ جُؼرمع ذٞهمص 
جُٔكٌٔس ٝٓكحُٝس ضن٤ِِٜح. ئال أٗٚ ٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُٔكٌٔس ػ٘ذٓح ضمشكل جالعمطؿحذس ئُم٠ هِرمحش جُٔمطْٜ إٔ ضرم٤ٖ أعمرحخ 

 جٓط٘حػٜح.



 

 

                                                                                                                                                                                                      
- االولالعدد  -احلادي عشرجملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد 

2020

79 
P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

ٝ ذحُوشخ ٜٓ٘ح ٖٓ ؽخـ جُٔشأز عٟٞ ًحٗص ك٢ ٝمغ أٓح ٝمغ ج٤ُذ ػ٠ِ جُشهرس ٝأ

ٜٗح ضِؿأ ج٠ُ هٍٞ جُقذم ك٤ٔح أؽحسز ج٠ُ ئٕ ك٢ رُي اغ٘حء جُكذظ كأٝ جُؾحٛذز أجُٔطٜٔس 

ٜٗح ال ضٌزخ ٣ٝزٛد خر٤ش ػِْ جُ٘لظ ذطأ٤ًذ ٛزٙ جُكحُس قط٠ ُٞ اكحدز كغ٘حء جإلأضذُٞ ذٚ 

ً ٕ فذهٜح ٣ؼذ ٝؾٞذ٤اضقذ٣وٚ ٖٓ هرَ جُؼوَ ك ًحٕ جٌُالّ جُز١ ٣وحٍ ٣قؼد  .ح

فرغ جُغرحذس ُإلؽحسز ٓغ ئعطخذجّ اغ٘حء ع٤ش جُذػٟٞ ذأرج هحّ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٝئٓح ٝأ

جُكحُس ٕ ٛزٙ اغ٘حء جُكذ٣ع كأٝ ٓورٞه ػ٤ِٜح أشٟ ج٠ُ جُخِق خفحذغ ج٤ُذ جألأضشجؾغ 

٤ًذٙ ضؿؼِٚ أش ٕ جُؾخـ جُٔطكذظ ك٢ ؾِغس جُٔكٌٔس ٣كَٔ ٓؼِٞٓحأك٤ٜح دالُس ػ٠ِ 

٣ؾؼش  أٗٚ ذذئعطؼشجك ع٤طشضٚ ٓغ ئ٣ٝكحٍٝ  ،ٓغ جُخقّٞ ك٢ جُذػٟٞ ٣ٚوشس جُٔٞجؾ

ً ٕ جُٔشجٝؿس ك٢ هشـ جألأذحُن٤ن ٝ كٌحس ك٢ قذ٣ػٚ ذذجءز ال ضل٤ذ ٗلؼح
(17)

. 

عطخذجّ جُٔ٘طنئن٤غ ٝهص جُٔكٌٔس ذٔكحُٝس ٕ ال ٣  أٓٔح ٣غطٞؾد ػ٠ِ جُوحم٢ 
(18)

 

ٗٚ ال ٣غطٔغ ج٠ُ أٝرُي ٣إد١ ج٠ُ ، جُٔكٌٔس ذ٤ٜرس   ؿ٤ش ٌٓطشظ   إٔ جُٔطْٜ ذذٓؼٚ أل

ٕ ٣ذ٣ش أذؼذ ٖٓ رُي ذأ سً ٕ ٣أخز جُٔطْٜ قشًأُٚ ٣ٌٖٝٔ  هِد   ١  أجُوحم٢ ٝال ٣ؿ٤د 

ٝ أخش٣ٖ، هشجف ج٥ٝؾٜٚ ك٢ ؾِغس جُٔكٌٔس ج٠ُ جُؿٜس جُٔؼحًظ ُؿِٞط جُونحز ٝجأل

ؾشجءجش ٝٛزٙ جُكحُس ضكطحؼ ج٠ُ هحم٢ ئٝٓح ضوّٞ ذٚ ٖٓ  ،عطٜضجء ذحُٔكٌٔسذحإل أ٣رذ

ؾَ أعطٔشجس ذحُؿِغس ٖٓ ٝجإل ،ٓٞس ج٠ُ ٓح ًحٗص ػ٤ِٚػحدز جألئٗرٚ ٝٓطٔشط ٣غطط٤غ 

 قوحم جُكن ٝضـ٤ِد جُؼذجُس جُؿ٘حت٤س ك٤ٜح.ئ

رج ًحٗص اك ،قذ جُؾٜٞدأ  ٝ أرج هحّ هحم٢ جُطكو٤ن ذٔقحككس جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ئٓح ٝأ

ٕ ُٜزج جُٔٞهق دالُس اك ،طؿٚ ذحُ٘ظش ج٠ُ جُوحم٢ٕ جُؼ٤٘٤ٖ ضأضّ ٝكضطغْ ذحُجُٔقحككس 

ٗلطحـ ػ٠ِ هشـ ًَ جُٔؼِٞٓحش ك٢ ٝ جُؾحٛذ ٣طٔطغ ذحُػوس ذحُ٘لظ ٝجإلإٔ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ أ

                                                                 

 .327(، ؿ2216)جالعٌ٘ذس٣س د ٌٓطرس جُٞكحء جُوح٤ٗٞٗس، ػ٢ِٔ جالؾشجّ ٝجُؼوحخجفٍٞ ( د. سؤٝف ػر٤ذ، 17)
٣ؼمشف جُٔ٘طممن ذحٗمٚ ) ػِمْم جٝ دسجعممس ٤ًل٤مس ضومم٤ْ جُكؿمؽ جٝ جالدُممس جُٔ٘طو٤ممس ٣ٝؾمحس جُمم٠ ج٤ٔٛطمٚ ألٗممٚ ٣غممحػذ  (18)

 .187حذن، ؿجُ٘حط ػ٠ِ جُط٤٤ٔض ذ٤ٖ جالكٌحس جُٔ٘طو٤س ٝجُو٣ٞس ٜٓ٘ح ٝجُنؼ٤لس(. د. ٓ٘زس جُؾح١ٝ، ٓشؾغ ع
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ٕ أذَ ذحُؼٌظ ػ٠ِ جُوحم٢  ؛قط٤حٍٗٚ ال ٣ِؿأ ُِزسجتغ ٝجإلأٝ ،جُؿِغس ٖٓ دٕٝ ضشدد

 ٙ ؾذ٣ش ذحُػوس ذٔح ٣طشـ ٖٓ ٓؼِٞٓحش. طرش٣ؼ

ٕ رُي اك ،غ٘حء جُٔقحككس ٓشضؿلسإٔ ضٌٕٞ ج٤ُذ ارج ًحٗص قشًس ج٤ُذ ػٌظ رُي ذئٓح ٝأ

ٝ جُؾحٛذ خؿٍٞ ٝؿ٤ش ٝجغن ٖٓ ٗلغٚ إٔ ؽخـ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ أ٣ؼط٢ دالُس 

ٗٚ ٣كحٍٝ جٌُزخ جٌُٔؾٞف ٝػ٠ِ جُخر٤ش جُ٘لغ٢ ك٢ أٝ ،ٝجُٔؼِٞٓحش جُط٢ ٣ٌِٜٔح

 ٕ ٣وّٞ ذط٘ر٤ٚ جُوحم٢ ج٠ُ ٛزٙ جُكحُس.أؾِغس جُٔكٌٔس 

جٗٚ ٣ٔش ذكحُس  ٓحٓٚ ٛٞأٝدالُس ٗوش جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ذأفحذؼٚ ػ٠ِ جُٔوؼذ جٝ جٌُٔطد جُز١ 

ٝٛزج ٣ؼط٢ دالُس ػ٠ِ جٕ  ٖٓ جُؼقر٤س ٝٗلحر ك٢ جُقرش ٝػذّ جُوذسز ػ٠ِ جُطكَٔ

جٓح دالُس ؽري ج٤ُذ٣ٖ ٖٓ هرَ ٝ. جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ذذأ ذحإلسٛحم ٓٔح ٣غطٞؾد ج٣وحف جُطكو٤ن

ٕ  ٓؼٚ ٘حء جُطكذظ غأٝ جُؾحٛذ أجُٔؾطرٚ ك٤ٚ  قطشجّ ئٜٗح ضذٍ ػ٠ِ أضطٔػَ ذ كِٜح ٓؼح

ك٢ قشًس  عطشخحءً ئهشجف جُذػٟٞ ٝضوذ٣شْٛ ٤ُٜثس جُٔكٌٔس ٓط٠ ٓح سجكن رُي أ

ٜٗح ضذٍ ػ٠ِ جُطشهد ُؿِغس جُٔكٌٔس أل٤ٔٛطٜح ٝجُطٞؾظ ئٝ أٗلؼحٍ. ئدٕٝ ٖٓ جُؿغْ 

ًػشأ٤ُٚ ٓط٠ ًحٗص قشًس جُؿغذ ذؿذ٣س ئُٔح عطإٍٝ 
(19)

. 

ٕ ٣قَ ُٜح أهذجّ ٖٓ دالُس ضل٤ذ جُطكو٤ن ٝػ٠ِ خر٤ش ػِْ جُ٘لظ ضغؿِٚ جألٓح ٓح ٝأ

٣ٝوذّ ضوش٣شٙ ذٜح ج٠ُ هحم٢ جُطكو٤ن كططٔػَ ذٔؾ٢ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٝٛٞ ٣ذخَ جُٔكٌٔس 

ٓحّ ٓغ ٝمغ ج٤ُذ٣ٖ ك٢ جُؿ٤ٞخ ُٚ جُذالُس ػ٠ِ ؽؼٞس ٗك٘حء ج٠ُ جألاكٔط٠ ًحٕ رُي ذ

ػ٤ِٚ  .ٓش ٓغطك٤َأذحُ٘ؿحز ٖٓ جُؼوٞذس ٛٞ ٕ كشفطٚ أٗط٠ٜ ٝئٕ ًَ ؽ٢ء أجُٔؾطرٚ ك٤ٚ 

ٕ ضش٤ًضٙ ك٢ جُذػٟٞ ٝجُطل٤ٌش ذٜح ذذء ٣٘كقش أًٔح  ،ذذء ٣ؾؼش ذحالًطثحخ ٝهِس جُك٤ِس

 ك٢ دجخِٚ ٓغ جٗكقحس كشفس جالكشجؼ ػ٘ٚ ٝجخالء عر٤ِٚ.

                                                                 

٘ذس٣س د ٓ٘ؾمأز جُٔؼمحسف، جُٔشفملح١ٝ كم٢ جفمٍٞ جالؾمشجءجش جُؿ٘حت٤سد. قغٖم فمحدم جُٔشفملح١ٝ،  (19) )جالعٌم

 .142(، ؿ2227
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ٝضكش٣ي جُغحه٤ٖ ٝذغشػس ٝجسضطحٜٓٔح ذرؼل جغ٘حء جُؿِٞط جٝ ه٤حّ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ 

غ٘حء ؾِغس جُٔكٌٔس ك٢ٜ ضذٍ ػ٠ِ ٗلحر جُقرش أعطٔشجس ٝاط ذذطرذ٣َ قشًس جُؿِٞ

 ٝجُؾؼٞس ذحَُِٔ.

ٕ ك٤ٚ دالُس ػ٠ِ جُؾؼٞس آح ؾِٞط جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٝجُشؾالٕ ٣رطؼذجٕ ػٖ ذؼنٜٔح كٝأ

ٗلطحـ ٝذ٤حٕ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ضش٣ذ جُٔكٌٔس جُٞفٍٞ ُٜح ذذٕٝ ٌٓح٤ٗس جإلئعطشخحء ٝذحإل

رج ؾِظ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٝجُوذ٤ٖٓ ئٓح ٝأٓٔحٗؼس.  ٝأٓؼحسمس  ١  إٔ ٣ٌٕٞ ُِٔؾطرٚ ك٤ٚ أ

ٕ ُذ٣س ؽخق٤س إٔ ؽخق٤طٚ ضطٔطغ ذحُؼ٤ِٔس ك٢ جُطؼحَٓ ٝأغحذطط٤ٖ كل٤ٚ دالُس ػ٠ِ 

ٗٚ أغ٘حء ؾِٞط جُٔؾطرٚ ك٤ٚ كِٜح دالُس ذأرج ضْ ُقن جٌُحق٤ِٖ ذرؼنٜٔح ئٓح ٝأٓغطوِس. 

٣ؾؼش ذحُطٞضش ٝجُوِن ٝٛزٙ جُكشًس جُذجخ٤ِس ض٘طؽ ػٔح ٣ؾؼش ك٤ٚ جُؼوَ جُرحهٖ ُِٔؾطرٚ 

٣كحءجش ُٜح دالُطٜح جُكو٤و٤س ك٢ ُـس جُؿغذ جُط٢ ذحضص ئك٤ٚ ٝجُط٢ ٣٘وِٜح ػ٠ِ ؽٌَ 

 ٤ٔٛس ُر٘حء جُؼذجُس جُؿ٘حت٤س.   أضؾٌَ 

Iانفرع انثاٍَ 2..ب 

 ودالالتهاريىز نغح انجسذ انًتؼهقح تانحىاش االخري 

ئٕ أْٛ ٓح ٣ٌٖٔ جُطٞفَ ئ٤ُٚ ٖٓ جإلعطلحدز ٖٓ سٓٞص ُـس جُؿغذ ٣طْ ٖٓ خالٍ 

ضؼر٤شجش جُؿغذ ٝٗرشز جُقٞش ٝصالش جُِغحٕ. ًٔح إٔ هذسز جُٔطْٜ جُؼو٤ِس ٝجُٔؼشك٤س 

ُٜح أغش ك٢ ذ٘حء ه٘حػس جُوحم٢ ك٢ ؾِغس جُٔكحًٔس. ٝع٘ط٘حٍٝ دالالش ُـس جُؿغذ 

 ج٥ض٤سد جُٔطؼِوس ذحُكٞجط ك٢ جُ٘وحه

 اثر دالنح انؼٍُُُ فٍ انتحقُق انجُائٍ:  .1

طكذظ هحم٢ جُطكو٤ن ك٢ ٣ ٓحٕ ضش٤ًض جُ٘ظش ٖٓ هرَ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ج٠ُ جُٔ٘نذز ػ٘ذأ

ٓحّ هحم٢ جُٔٞمٞع ٣شجد ذٚ ٓكحُٝس أٝ ك٢ ؾِغس جُٔكٌٔس أجُطكو٤ن جالذطذجت٢ 

ػحدز مرو ئٝ جُؾحٛذ ُطؿ٤ٔغ هٞجٙ ٝجُشد ػ٠ِ جُوحتْ ذحُطكو٤ن ذؼذ كطشز أجُٔؾطرٚ ك٤ٚ 
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ٕ ضغحػذ هحم٢ جُطكو٤ن أؽحسجش ٣ٌٖٔ ٕ ٛزٙ جإلئجُ٘لظ ػ٘ذٓح ًحٕ جُٔكون ٣طكذظ، 

ٝ ًزذٚ ٝجُطكح٣َ ػ٠ِ جُوحم٢أك٢ ٜٓحٓٚ ُطو٤ْ ٗٞج٣ح جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٝٓذٟ فذهٚ 
(22)

. 

جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٓغ جُٔكون ُٝلطشز رج ًحٕ ٛ٘حى ضٞجفَ ذقش١ ٓغطٔش ٖٓ هرَ ئٓح ٝأ

ً ُإلأه٣ِٞس ضذٍ ػ٠ِ  ٝ جُؾحٛذ جُضٝس أؾشجّ ٝر٢ً  ٕ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٓط٠ ٓح ًحٕ ٓكطشكح

ذطغحٓس ال ضشجكوٜح ضؿؼ٤ذ ئٕ ٣ظٜش أرج ًحٕ ٣كحٍٝ ئٓش ٓح ٣ٝطكح٣َ، ٝإٔ ٣خل٢ أ٣كحٍٝ 

٣كحءجش ؽحسجش ٝجإلٛزٙ جإل ،ذطغحٓس ٓقط٘ؼسئقٍٞ ٓ٘طوس جُؼ٤ٖ ك٢ٜ ك٢ جُـحُد 

ك٢  ٤ٔٛس ًر٤شز ؾذجً أعطخشجؾٜح ٝؾٞد خر٤ش ك٢ ػِْ جُ٘لظ ُٜٝح كحتذز ٝضكطحؼ إل

 جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ ٝضكو٤ن جُؼذجُس.

ٕ ؾِغس جُٔكٌٔس أٝ جُؾحٛذ كٜزج د٤َُ ػ٠ِ أضغؼص ذإسز جُؼ٤ٖ ُِٔؾطرٚ ك٤ٚ ئرج ئٓح ٝأ

ال ؽحسجش ػؿحذٚ ٝدٛؾطٚ ٝٛزٙ جإلئفرف ٣غؼذٙ ٣ٝػ٤ش إٔ رُي أٝ ،ضغ٤ش ُٔقِكطٚ

 ضنش ك٢ جُذػٟٞ كـح٣س جُذػٟٞ جُٞفٍٞ ُِكو٤وس.

ػ٠ِ كٜزج ٣ذٍ كحدضٚ ج٠ُ جألئغ٘حء جُو٤حّ ذأخز أرج ٗظش جُٔطكذظ ك٢ ؾِغس جُٔكٌٔس ئٓح ٝأ

٣طزًش ٓٞهق هذ  أٗٚ ذذأٗٚ ٣طخ٤َ ٓح عٞف ٣وُٞٚ. ٝأٝ أ٣شجؾغ ٓح هحُٚ  أٗٚ ذذئػ٠ِ 

  ٓ غ٘حء أعلَ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ج٠ُ جأل ٓح جرج ٗظشٝأ٤ٔٛطٚ ك٢ جُذػٟٞ. أُٝٚ  ،ش ذ٣ٌٕٚٞ ٓإغش 

ٗٚ ٣طزًش ؽ٢ء ٖٓ جُٔحم٢ ُٚ ػالهس ذٔح إٔ دالُس رُي ذاكحدضٚ ٖٓ هرَ جُوحم٢ كئخز أ

علَ غْ ١ ٗظش ج٠ُ جألأؽطشى ذحُ٘ظش ئرج ئٓح ٝأٓش ك٢ ٗلغٚ، أ٣ذُٞ ك٤ٚ ٝٛٞ ٣طذذش 

ًٝزُي  ،ٕ دالُس رُي ٛٞ جُؾؼٞس ذحُخؿَ جُؾذ٣ذاػ٠ِ كٓرحؽشز ٣شكغ ٗظشٙ ج٠ُ جأل

ٝٓح ٣ٔش ذٚ ٖٓ ؽؼٞس ك٢ ؾِغس  ُٚؾؼٞس ذحُطٞجمغ ٝجٗٚ ٓٔطٖ ُطلْٜ جُوحم٢ ُٞمؼج

ٝٛزج ٣غحػذٙ ذوٍٞ ًَ ٓح ٣ِٔي ٖٓ ٓؼِٞٓحش ألٗٚ ٣ؾؼش ذؼذجُس جُٔكٌٔس  ،جُٔكٌٔس

                                                                 

٘ذس٣سد دجس جُٔطرٞػممممحش جُؿحٓؼ٤ممممس، جفممممٍٞ جُطكو٤ممممن جُؿ٘حت٢د. ػرممممذ جُك٤ٔممممذ جُٔ٘ؾممممح١ٝ، ( 22) (، 2224)جالعمممٌم

 .148ؿ
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 زٓح جُ٘ظش ٖٓ ضكص جُ٘ظحسٝأًػش ٓٔح ًحٕ ٣طٞهغ. إٔ جُٔكٌٔس ضٞكش ُٚ جُنٔحٗحش أٝ

كل٤ٜح دجُس ػ٠ِ جالعطقـحس ُِٔوحذَ
(21)

. 

  . اثر دالنح َثرج انصىخ فٍ انتحقُق انجُائٍ:2

ٕ دالُس اضٌحد ال ٣ٌٖٔ عٔحػٜح كج ً جُٔؾطرٚ ك٤ٚ جُز١ ٣طكذظ ذ٘رشز فٞش ٓ٘خلنس ؾذ

ٕ جُخؿَ أٗٚ ؿ٤ش ٝجغن ٖٓ ٗلغٚ ك٤ٔح ٣وٍٞ ٝأٝ ،رُي ٛٞ مؼق ؽخق٤س جُٔؾطرٚ ك٤ٚ

ٕ ٛزٙ اعحط كغشٛح ك٢ ٓكٌٔس جالقذجظ ػ٠ِ ٛزج جألأ٣غ٤طش ػ٤ِٚ، ٝٛزٙ جُذالُس ُٜح 

جُٔكٌٔس ُٜح خقحتـ ضخطِق ػٖ ٓكحًٔس جُرحُـ٤ٖ
(22)

. 

ٕ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ إٔ دالُس رُي آح جُ٘رشز جُطٜؿ٤ٔس ٝجُط٢ ضشجكوٜح ٗظشز ػ٤ٖ ٓرحؽشز، كٝأ

ٗطوَ ج٠ُ ٤ٛثس ئ٣ِٔي جٌُػ٤ش ٖٓ جُكوذ ػ٠ِ جُخقّٞ ك٢ جُذػٟٞ، ٝٛزج جُكوذ هذ 

ٕ ٤ٛثس جُٔكٌٔس فحسش هش٣رس ٖٓ ًؾق جُكو٤وس ٝذ٘حء أٍٝ ػطرحس٣ٖ، جألجُٔكٌٔس إل

ػطرحس جُػح٢ٗ كٜٞ ٣طؼِن ٓح جإلأسضٌحخ جُؿش٣ٔس، إ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٛٞ ٖٓ هحّ ذذأه٘حػطٜح 

سؿرحضٚ ُٔح ٣ٌِٔٚ  ُْ ٣ِد  جالػطذجء ٕ ٓح هحّ ذٚ ٖٓ كؼَ أٝرُي ذ ،ذحُخقْ ك٢ جُذػٟٞ

 .ٖٓ قوذ ػ٠ِ جُخقْ

                                                                 

جالؾممشجءجش جُؿ٘حت٤مس كم٢ جُمم٘ظْ جُوح٤ٗٞٗمس جُؼشذ٤مس ٝقٔح٣ممس ٣مش، ( د. ٓكٔمٞد ؽمش٣ق ذغم٢ٗٞ٤؛ د. ػرممذ جُؼظم٤ْ ٝص21)
 .626(، ؿ1991)ُر٘حٕ ددجس جُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، 1، هقوٞم جالٗغحٕ

( ٖٓم هممحٕٗٞ 47ػمذّ جُٔغمحءُس كمم٢ ٓشقِمس جُطلُٞمس، ٛمزج ٓممح ٗقمص ػ٤ِمٚ جُلومشز أٝالً ٓمٖم جُٔمحدز ) –أٝالً ( ٜٓ٘مح 22)
جُؿضجت٤مس ػِم٠ ٖٓم ُْم ٣ٌٖم ٝهمص جسضٌمحخ جُؿش٣ٔمس همذ أضْم جُطحعمؼس ٖٓم  سػح٣مس جألقمذجظ ػِم٠ أٗمٚ د )) ال ضومحّ جُمذػٟٞ

٤س جُؿممضجءجش جُطم٢ ضلممشك ػِم٠ جُكممذظ  –ػٔمشٙ ((. غح٤ٗممحً  جُطمذجذ٤ش ذممذالً ٖٓم جُؼوٞذممحشد كومذ ٗممـ جُومحٕٗٞ ػِمم٠ ضغٔم

 ً ألقمذجظ ( ٖٓم همحٕٗٞ سػح٣مس ج58عش٣س جُٔكحًٔمسد كمإ همحٕٗٞ سػح٣مس جألقمذجظ ٝكم٢ ٗمـ جُٔمحدز ) –)جُطذجذ٤ش(، غحُػح
ٚد ))ضؿممش١ ٓكحًٔممس  1983ُغمم٘س  76جُؼشجهمم٢ سهمْم  ؾؼممَ ٓكحًٔممس جُكممذظ ضؿممش١ ذقممٞسز عممش٣س ئر ٗممـ ػِمم٠ أٗمم

جُكذظ ك٢ ؾِغس عش٣ س ذكنٞس ٤ُٝٚ أٝ أقذ أهحسذٚ ئٕ ٝؾمذ ٖٝٓم ضشضمأ١ جُٔكٌٔمس قنمٞسْٛ ٖٓم جُٔؼ٤٘م٤ٖ ذؾمإٕٝ 
ؾممحء جُوممحٕٗٞ ذوٞجػممذ خحفممس، ئر ٓ٘ممغ  جألقممذجظ((. سجذؼممحًد ػممذّ ضٞه٤ممق جُكممذظد ك٤ٔممح ٣طؼِممن ذطٞه٤ممق جألقممذجظ، كوممذ

ضٞه٤ق جألقذجظ ك٢ جُٔخحُلحش ٓ٘ؼحً ٓطِوحً، ًٔح ٓ٘غ رُي ك٢ جُؿ٘ف ٝجُؿ٘ح٣محش، ئال أٗمٚ أؾمحص ضٞه٤مق جُكمذظ ك٤ٜٔمح ئرج 

ًحٕ جُطٞه٤ق ُـشك دسجعس ؽخق٤س جُكذظ أٝ ػ٘ذ ضؼمزس ٝؾمٞد ًل٤مَ ُِكمذظ، أٓمح ئرج جضْٜم جُكمذظ ذؿ٘ح٣مس ػوٞذطٜمح 
ؿحٝص جُشجذؼس ػؾشز كوذ أٝؾد جُوحٕٗٞ ضٞه٤لمٚ، ٣ٝ٘لمز جُطٞه٤مق كم٢ دجس جُٔالقظمس أٓمح كم٢ جألٓمحًٖ جإلػذجّ ًٝحٕ هذ ض

 جُط٢ ال ٣ٞؾذ ك٤ٜح دجس ٓالقظس ك٤ؿد إٔ ضطخز جُطذجذ٤ش جُالصٓس ُٔ٘غ جخطاله جُكذظ ٓغ جُرحُـ٤ٖ.
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ٝجُز١ ٣شجكوٚ غرحش جُ٘ظش ػ٠ِ  ،ّ دكحػٚ ػٖ ٗلغٚٓح جُقٔص جُطحّ ُِٔؾطرٚ ك٤ٚ ٝػذٝأ

ٕ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ أ ػ٠ِ ٤شجد ذٚ جُذالُسكٝ ػ٠ِ ٤ًِٜٔح أٗوطس ٓكذدز ٝٝمغ ج٤ُذ ػ٠ِ جُخذ 

ٕ أِس ٖٓ جُٔكٌٔس ٝثعأٗٚ ٣وّٞ ذطو٤٤ْ ٓح ٣طِوحٙ ٖٓ ئٝ أ٣ذخَ ك٢ قحُس جُطل٤ٌش جُؼ٤ٔن 

٢ٛ ًحٗص قحمشز ك٢ ٓغشـ  ًٝأٗٔح ،فركص ده٤وسأجُٔؼِٞٓحش جُط٢ ضٔطٌِٜح جُٔكٌٔس 

٤ُٚ جُٔكٌٔس ٛٞ ٣ٔػَ ؾٜذ ُوحم٢ ئٕ ٓح ضٞفِص أجُؿش٣ٔس ك٢ ٝهص ٝهٞع جُكحدغس ٝ

ٍٝ ٖٓ ٣قَ ج٠ُ ٓغشـ أجُطكو٤ن ٝجُٔغإٍٝ ك٢ ٓشًض جُؾشهس جُز٣ٖ ْٛ 

جُؿش٣ٔس
(23)

 . 

٣وحع ًالٓٚ ئٝ أق٤حٕ ج٠ُ ضو٤ِذ ٗرشز فٞش جُوحم٢ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ك٢ ذؼل جأل أ٣ِٝؿ

٣وحػٚ ك٢ جٌُالّ ئرج ًحٕ اك ،ٕ ٣٘طرٚ ُزُيأغ٘حء ع٤ش جُذػٟٞ ػ٘ذٛح ػ٠ِ جُوحم٢ أ

دجسز ئٕ رُي ع٤غحػذٙ ك٢ ٕ ٣رطة ٓ٘ٚ ألإٔ ال ٣غشع ك٢ جٌُالّ ٝأؼ٤ِٚ كذؾٌَ عش٣غ 

غش جٌُر٤ش ك٢ ع٤ش ٕ ٓالقظس ٓػَ ٛزٙ جُذالالش ُٜح جألٝأكنَ. أجُؿِغس ذؾٌَ 

ُٖ رُي ٣٘غكد ػ٠ِ ٗؿحـ جُطكو٤ن ٝضكو٤ن  ،حٛطٔحّ ذٜٗطرحٙ ُٜح ٝجإل٣ؿد جإلٝجُذػٟٞ 

 جُؼذجُس جُؿ٘حت٤س.       

 ثر دالنح حركح انرأش فٍ انتحقُق انجُائٍ.أ. 3

عٚ ذطش٣وس أغ٘حء جُكذ٣ع ذطكش٣ي سأرج ٓح هحّ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٝئغ٘حء ؾِغس جُٔكٌٔس أك٢ 

ٕ رُي ٣غؿَ دالُس ػ٠ِ االٓحّ كأضؼذ ٛحدتس ُٝؼذز ٓشجش ٓططح٤ُس ٝٓطؼحهرس ٝج٠ُ 

ٕ قشًس أٗطرحٙ ج٠ُ ٓح ٣ؿش١ ك٤ٜح ٝذؿذ٣س ػح٤ُس، ًٔح ٛطٔحّ ذؿِغس جُٔكٌٔس ٝجإلجإل

ٓش ٗؿحص جألئٗٚ ٣طِد ٖٓ جُٔكٌٔس أط جُغش٣ؼس ٖٓ هرَ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ضذٍ ػ٠ِ أجُش

                                                                 

خرممحس ئُمم٠ ػنممٞ ( ٓمٖم هممحٕٗٞ أفممٍٞ جُٔكحًٔممحش جُؿضجت٤ممس جُؼشجهمم٢، ٗالقممع ػ٘ممذٓح ٣ممشد ئ43( ٗممـ جُٔممحدز )23)
ٞدز أٝ أرج جضقممَ ػِٔمٚ ذٜمح ذممأ١ ٝؾمٚ ًمحٕ ػ٤ِممٚ إٔ ٣ومّٞ ذماذالؽ هحممم٢  جُنمرو جُونمحت٢ ػٖم ٝهممٞع ؾش٣ٔمس ٓؾٜم
جُطكو٤ن ٝجالدػحء جُؼحّ ذزُي ُـشك جعط٘لحسْٛ ُِكنمٞس ئُم٠ ٓكمَ جُكمحدظ، ٝجٗطومحٍ ػنمٞ جُنمرو جُونمحت٢ كمٞس 

طس جُؼحٓمس ئُم٠ ٝهٞع جُؿش٣ٔس جُٔؾٜٞدز ئ٠ُ ٓكَ جُؿش٣ٔس أٓش هر٤ؼ٢، ئر جُ ـحُمد ٣ٌمٕٞ ٛمٞ أٍٝ ٖٓم ٣قمَ ٖٓم جُغِم
ٓكَ جُؿش٣ٔس، ٌُٖٝ ك٢ قحُمس قنمٞس جالدػمحء جُؼمحّ أٝ أ١ هحمم٢ ضكو٤من ؿ٤مش جُوحمم٢ جُٔخمطـ أفمالً ذمحُطكو٤ن 

ٕ  دٝسْٛ ٣رشص ٣ٝطوذٕٓٞ ػ٠ِ ػنٞ جُنرو  جُونحت٢ ك٢ فالق٤س جُطكو٤ن.  كا
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ذ ٣٤أط ٝهٞضٜح كٜٞ ٣ذَُ ػ٠ِ ضأًِٝٔح صجدز عشػس ٛضز جُش ،كوس ػ٤ِٚ ٝذغشػسجٝجُٔٞ

 ك٤ٚ ُٔح ضوُٞٚ جُٔكٌٔس. ؽخـ جُٔؾطرٚ

ٕ رُي ٣ذٍ ػ٠ِ اقذ جُؿحٗر٤ٖ كأٓحُطٚ ج٠ُ ئط ٝأرج هحّ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ذكشًس جُشئٓح ٝأ

جُؾؼٞس ذحألػؿحخ ذاؾشجءجش جُٔكٌٔس ٝضٞك٤ش جُنٔحٗحش ك٤ٜح ٓٔح ٣كون جُؼذجُس 

وّٞ ٣عطشخحء ُٔح اجُؿ٘حت٤س ك٢ ٓكحًٔس ػحدُس، ٓٔح ٣ؿؼَ ٓ٘ٚ ؽخـ ٓغطٔغ ذؿذ٣س ٝذ

ٕ ُٚ جُشؿرس ذحُطش٤ًض ػ٠ِ ؾ٤ٔغ أٜٗح ضذٍ ػ٠ِ ئؾشجءجش. ًٔح ئذٚ جُوحم٢ ٖٓ 

 جُطلحف٤َ ٝذذهس.

علَ ٝضؿ٘د جُٔؾطرٚ ك٤ٚ جُ٘ظش ج٠ُ ط ٗكٞ جألأ٣كحءجش خلل جُشئؽحسجش ٝئٝضذٍ 

ٓح ٝأ ،ؾشجءجشئ٤ٛثس جُٔكٌٔس ػ٠ِ ؽؼٞسٙ ذحُخنٞع ُٔح ضٞفِص ُٚ جُٔكٌٔس ٖٓ 

ذٍ ػ٠ِ ٣ ٞجُٔغطٔش ٓط٠ ٓح هحّ ذٜح جُٔؾطرٚ ك٤ٚ كٜج٣كحء خلل جُشجط ٓغ جُطكذ٣ن 

 ٗٚ ذذء ٣وَِ ٖٓ ٓح ٣طْ هشقٚ ك٢ جُؿِغس.      ئٝ أضكذ٣ٚ ٤ُٜثس جُٔكٌٔس 

ٗٚ ؽذ٣ذ أكحدضٚ ٣ذٍ ػ٠ِ ئخز أغ٘حء أط ٖٓ هرَ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ أٓح قحُس ػذّ ضكش٣ي جُشٝأ

ٚ ٓطٞكش ٝك٢ ٕ د٤َُ ذشجءضأٝ ،٤ُٚ ٤ُظ ك٤ٚ ٖٓ جُقكسئٕ ٓح ٣٘غد أٝ ،جُػوس ذ٘لغٚ

رج ئٓح ٝإٔ ٣و٘غ جُٔكٌٔس ذرشجءضٚ. أٗٚ ذٜزٙ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ُذ٣ٚ ٣غطط٤غ أٓط٘حٍٝ ٣ذٙ، ٝ

كٜزج ٣ؼط٢ دالُس  ،ؽ٢ء ٓكذد ذحُزجش ئ٠ُجُٞهص ال ٣٘ظش  رجشعٚ ٝك٢ أُْ ٣كشى س

ٝٛزج  ،ؾٞجء جُؿِغسأػٖ  جً ٗؼضجٍ ذؼ٤ذٕ جالكٌحس ضـ٤د ػ٘ٚ ٝذذء ذحُغشقحٕ ٝجإلأػ٠ِ 

 مٔحٗس جُذكحع ػٖ ٗلغٚ. ٣ٙغرد ُٚ جُنشس ٣ٝلوذ

 ثر دالنح انفى فٍ انتحقُق انجُائُح:أ. 4

ٕ أغ٘حء جُطكو٤ن ضذٍ ػ٠ِ جُؾؼٞس ذإٔ قشًس كطف جُلْ أ٣ؾ٤ش خرشجء ػِْ جُ٘لظ جُؿ٘حت٢ 

ٓحّ. ًٔح ١ خشٝؾٜح ج٠ُ جألأرج سجكن رُي ؾكٞظ جُؼ٤ٖ ئٝخحفس  ،جُٔؾطرٚ ك٤ٚ خحتق

ٗٚ ذذء ٣ؾؼش أضذٍ ػ٠ِ كاٜٗح كحدز جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ئخز أغ٘حء إٔ كطكس جُلْ ذؾٌَ ٓرحُؾ ك٤ٚ ج
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ًٝغؿ٤ٖ جُز١ ٕ كطف جُلْ ٛٞ ُكحؾطٚ ُِكقٍٞ ػ٠ِ جألأٝ ،ذحُـند ٖٓ ع٤ش جُذػٟٞ

ٍٝ جُط٢ ٣غحػذٙ ك٢ جُطو٤َِ ٖٓ ؿنرٚ ٝجُغ٤ش ذحُذػٟٞ ٝجػحدضٜح ج٠ُ ٓغحسٛح جأل

جُوحم٢ ٓٔح ٣إغش ػ٠ِ جُذػٟٞ ٣ٝذكؼٜح ذـ٤ش  ٕ ضلِص ٓ٘ٚ ه٘حػسأًحٗص ػ٤ِٚ هرَ 

 غطٔش ػ٠ِ ؿنرٚ. جٕ ٣فذجس جُكٌْ ذكوٚ ك٢ قحُس ئر هذ ٣إد١ رُي ج٠ُ ئ ،فحُكس

ٕ أغ٘حء جٌُالّ كٜزج ٣ذٍ ػ٠ِ أرج ضْ ٝمغ ج٤ُذ ٖٓ هرَ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ػ٠ِ كٔٚ ئٓح ٝأ

ي كٜزج ٣ذٍ غ٘حء جُنكأرج ٝمغ ٣ذٙ ػ٠ِ كٔٚ ئٓح ٝأٝ جُؾحٛذ ذذء ٣ٌزخ، أجُٔؾطرٚ ك٤ٚ 

ٓحّ جُٔكٌٔس جُظٜٞس ذقٞسز التوس ٌُغد ٝد جُٔكٌٔس أٝ ٣كحٍٝ أٗٚ خؿٍٞ أػ٠ِ 

غ٘حء ع٤ش ؾِغس جُٔكٌٔسأ
(24)

 . 

٠ُٝ ضطٌٕٞ خطٞه ػش٣نس ػ٠ِ ٝ قو٤و٤س كل٢ جُكحُس جألأذطغحٓس هذ ضٌٕٞ ٓض٣لس ٝجإل

ٕ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٣ٌزخ ُٝذ٣ٚ أجُٞؾٚ ٖٓ ؾٜطٚ جُؿحٗر٤س ج٤ُغشٟ، ٝٛزج ٣ؼط٢ دالُس ػ٠ِ 

ذطغحٓس خش ك٢ٜ جإلذطغحٓس ٖٓ جُ٘ٞع ج٥ٓح جإلٝأٖٓ جُخرع ٝجٌُٔش جُؾ٢ء جٌُػ٤ش، 

 كص جُؼ٤٘٤ٖ ذحُطكذ٣ذ.ضجُكو٤و٤س ٝجُط٢ ٣ظٜش ك٤ٜح خطٞه سك٤ؼس ػ٠ِ جُٞؾٚ ٝ

رج ًحٕ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٣ونْ جُؾلس جُغل٠ِ اجُؾلس كِٜح دالُس ػ٠ِ جٌُٔش، ك عٝٓح ٣طؼِن ذؼ

ُٚ ٖٓ  سعثِس جُٔٞؾٜٗٚ ال ٣ِٔي سد ٣ؼِن ك٤ٚ ػ٠ِ جألإٔ رُي ٣ؼط٢ دالُس اجخَ كج٠ُ جُذ

ٗٚ اكٝذزُي  ،ٕ ؽؼٞسٙ جُرحهٖ ٛٞ جُز١ ٣غ٤طش ػ٤ِٚاهحم٢ جُطكو٤ن، ٝك٢ قحُس جُشد ك

 ذ جُغ٤طشز ػ٠ِ ٌِٓحضٚ جُز٤٘ٛس.وال ٣ؼ٢٘ ٓح ٣وُٞٚ ألٗٚ ذذء ٣ل

 انجُائُح.ثر دالنح حركح االرٌ وانجثٍُ فٍ انتحقُق أ. 5

ً ُٜح أ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٣ذٙ ػ٠ِ س  رج ٓش  ئ ٗٚ ئغ٘حء قذ٣ع جُوحم٢ ٣ٝوٍٞ ُِوحم٢ أرٗٚ عحقرح

ٕ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٓطك٤ش ذخقٞؿ ٓح ٣وُٞٚ أ ػ٠ِ ذ٣ٍٕ رُي اك ،٣لْٜ ٓح ٓطِٞخ ٓ٘ٚ

                                                                 

(، 1994)ُر٘حٕ د دجس جُٔ٘ؾممممٞسجش جُكوٞه٤ممممس، ؽممممشـ همممحٕٗٞ جفممممٍٞ جُٔكحًٔممممحش جُؿضجت٤مممسٓخح٣مممَ ُكممممٞد،  (24)

 .321ؿ
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ٗٚ ٣ؾي ك٢ أٝ أدٙ ٓ٘ٚ جُوحم٢ ك٢ هِرٚ ش  ٚ ال ٣لْٜ ٓح ٣  ٗ  أكٖٔ جُٔكطَٔ  ،جُوحم٢

 وحم٢.جُطِد جُٔٞؾٚ ٖٓ جُ

سك ًٝحٕ ضؿحٙ جألئٓط٠ ٓح هقد ؾر٤٘ٚ ٝٗظشٙ ٗكٞ  جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٣رذٝ ٓطك٤شجً  ٕ  أًٔح 

ً أٜزج ك٤ٚ دالُس ك ،ػحذظ جُؾٌَ ٗٚ ال ٣كغٖ عٔحع ٓح ٣وُٞٚ ئٝ أٗٚ ٓشضري أػ٠ِ  ٣نح

رج عٔغ ٖٓ جُٔكٌٔس ؽ٢ء ٓح ؾؼِٚ دٛؾس جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٓٔح ئٓح ٝأجُوحم٢ ك٢ جُٔكٌٔس، 

ػ٠ِ. ٛزٙ ضطٔػَ ق٤ٜ٘ح ذوطد جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ُؿر٤٘ٚ ٝسكؼٚ ج٠ُ جألٕ ُـس جُؿغذ اك ،عٔغ

٣كحءجش الذذ ُٜح ٖٓ خر٤ش ك٢ ػِْ جُ٘لظ ٝضخقـ ده٤ن ك٢ ُـس ؽحسجش ٝجإلجإل

رج فكس ك٢ٜ ضغحػذ جُؼذجُس جُؿ٘حت٤س ٣ٌٖٝٔ ضٞظ٤لٜح ئجُؿغذ ألٜٗح ضؾٌَ دالُس ٜٓٔس 

ُٔقِكس جُطكو٤ن
(25)

. 

ض ٕ ٛ  ئرج ئس جُؿغذ ضل٤ذ جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢. خشٟ ُٜح دالالضٜح ك٢ ُـأٛ٘حى قشًحش 

ٕ هشم جُوذّ ػ٠ِ أٗطرحع ذحُشكل، ًٔح ئجٌُطق ٖٓ هرَ جُٔطكذظ ك٢ جُٔكٌٔس ضطشى 

رج ٓح ذذء جُٔؾطرٚ ئ ٝأٝ ضذ٣ٝش جُؼ٤ٖ إٔ قي جالٗق أدالُس ػ٠ِ جُطٞضش، ُٝٚ سك جأل

ئرج ٓح ُٜح دالالش ٣غطلحد ٜٓ٘ح جُخر٤ش جُل٢٘، ٝ كإ ك٤ٚ ذٔغف جُطؼشم جُكحفَ ك٢ ؾر٤٘ٚ

 ٛزٙ جُكشًحش ضٔش ذال ٓؼ٠٘ ُٜح. كإٔ خ٤ش ك٢ قحُس ؿ٤حخ جأل ؾشش

ٝ أخشٟ أٛزج ُٝٔالذظ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٝضـ٤ش ٗرشز فٞضٚ ٝضٞهلٚ ػٖ جٌُالّ ذ٤ٖ كطشز ٝ

ٕ أؽحسجش ؿ٤ش ُلظ٤س ٣ٌٖٔ ئٝضؼطرش  ،ظٜحس جُقٞش ذ٘رشجش ٓشضؿلس ُٜح دالالضٜحئ

دالُس ػ٠ِ قحُطٚ جُ٘لغ٤س ؿ٤ش ُٚ ٕ ٓح ٣ذُٞ ك٤ٚ إٔ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٓشضري ٝأ ضغؿَ

٣كطحؼ ج٠ُ ضذخَ جُوحم٢ ذحُطِد ٓ٘ٚ جُطك٢ِ ذحُٜذٝء ٝجُذكحع ػٖ ٗلغٚ  ، ٝأٗٚجُٔغطوش

                                                                 

ف جُقممحُف،  (25) (، 2225)ػٔممحٕ د جُممٞسجم ُِ٘ؾممش ٝجُطٞص٣ممغ، 1، هجُطـ٤ممش جالؾطٔممحػ٢ ٝظممحٛشز جُؿش٣ٔممسد. ٓقمِم

 .262ؿ
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ٓحّ جُٔكٌٔس جُط٢ ٝجؾرٜح ضكو٤ن جُؼذجُس جُؿ٘حت٤س ٖٓ خالٍ جُٞفٍٞ ج٠ُ جُٔطْٜ أ

جُكو٤و٢ ك٢ جُؿش٣ٔس
(26)

. 

ٝ أجُط٢ ضظٜش ػ٠ِ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ػذّ جُشجقس ٝجُط٢ ضطٔػَ ذطؿؼذ جُؼ٤ٖ  ٖٝٓ جُطقشكحش

ٝ جُو٤حّ ذلطف ٣حهس جُو٤ٔـ أقذ جُؾلط٤ٖ أٝ جُؼل ػ٠ِ أهطد جُكحؾر٤ٖ ج٠ُ ؾٜس ٓؼ٤٘ٚ 

ٕ جُٔشجكؼس ال إٔ جُؾخـ جُٔطكذظ ؽؼش ذحُكشؼ ٝأؽحسجش ئُـشك جُط٣ٜٞس ٢ٛٝ 

ُٚ ػ٠ِ سكغ جُكحؾر٤ٖ ج٠ُ جأل ٕٝأضغ٤ش ذقحُكٚ ٣ٝكحٍٝ جُطٜشخ ٖٓ جُطكو٤ن. ًٔح 

ػ٤ِٚ  جهٞجٍ ك٢ ؾِغس جُٔكٌٔس ذذأش ضلحؾأٙ كرذٕ جألٗط٤ؿس أل ،دالُس ػ٠ِ ػذّ جُطقذ٣ن

ظٜش جُٔؾطرٚ ك٤ٚ جُطَِٔٔ ٖٓ ؾِغس جُٔكٌٔس كٜزج ٣شضرو ٓغ أػذّ جُشجقس. ٝٓط٠ ٓح 

ٕ ضقذ٣وٚ إٔ ٓح هذٓٚ ٖٓ قذ٣ع ًحرخ ذذأ ٣ٌ٘ؾق ٤ُٜثس جُٔكٌٔس ٝأٌٓح٤ٗس ًزذٚ ٝئ

حس ٖٓ جُٔغطك٤َف
(27)

. 

ٕ ٓح ٣ؼشك ٖٓ ًالّ ك٢ ؾِغس ٝأٗٚ ٣ؾؼش ارج سكغ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ قحؾرحٙ كئٓح ٝأ

عحط رُي كٜٞ ضلحؾة ٓٔح ٣طْ أػ٠ِ ٝ ،ٗٚ ٣غٔؼٚ ألٍٝ ٓشزئجُٔكٌٔس ؾذ٣ذز ػ٤ِٚ ٝ

قذ إٔ ال أجُٔؾطرٚ ك٤ٚ  غ  ٞه  ٕ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ضؼشك ض  ئٝ أض٘حُٝٚ ك٢ ؾِغس جُٔكٌٔس 

ٓح قحُس سكغ جُكحؾد جُٞجقذ ٝإٔ ٣طلحؾة ٓٔح ٣كذظ، أمطشٙ ج٠ُ ئُذ٣ٚ جُؼِْ ذٜح ٓٔح 

ٕ جُٔكٌٔس ضؼشك ألٓش ٣شجٙ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٓغطك٤َ جُو٤حّ ذٚ ٖٓ ؾحٗرٚ أكِٚ دالُس ػ٠ِ 

 رَٛ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٝؾؼِٚ ال ٣قذم ٓح ٣غٔغ. إٔ ٓح ضْ جُكذ٣ع ذٚ ئٝ أ

 

 

           

                                                                 

 .59(، ؿ2229)ػٔحٕ د دجس جُػوحكس ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ، 1ػِْ جُ٘لظ جُؿ٘حت٢، هد. جًشّ ٗؾأش جذشج٤ْٛ،  (26)

 .117(، ؿ2214)جالعٌ٘ذس٣س د ٌٓطرس جُٞكحء جُوح٤ٗٞٗس،  1جؾشجءجش جُٔكحًٔس جُؼحدُس، ه د. ػالء ص٢ً، (27)
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II.ٍَانًثحث انثا 

 انًحاكًحيرحهح اثر نغح انجسذ فٍ 

 عٜالً  فرف ف٤ذجً أرج ُْ ضغطط٤غ ذشٓؿطٚ ٝجُغ٤طشز ػ٤ِٚ ذٔح ضش٣ذ ئٕ جُؼوَ جُرحهٖ أ

ٓش ك٢ ؿح٣س جُذهس أقذ جُؾٜٞد ػٖ أرج عأٍ جُوحم٢ اُرٞـ ذٚ، كأ٤ُطرشٓؽ ذٔح ال ضش٣ذ 

ٜي ٗص ٝذذأ ٝؾإٔ ٛزج جالٓش ال ٣ؼِٔٚ جال أك٢ جُذػٟٞ ٝٓالذغحضٜح ًٝ٘ص ضؼطوذ 

ٗطرٚ ُزُي ٖٓ خالٍ عإجُٚ ُي َٛ ضؼح٢ٗ جالسٛحم إٔ جُوحم٢ أمطشجخ ٝػشكص ذحإل

ٕ ػ٤ِي قحالش جالسٛحم ٝجُطؼد، ٝذحُشؿْ ٖٓ اّ ك٤ي ؽ٢ء ٓح. ٝذحُلؼَ ذذأش ضؾؼش ذأ

ٕ ُْ اكنَ قحٍ. كإٔ ضوحذَ جُوحم٢ ً٘ص ضؾؼش جٗي ك٢ أجٗي هرَ ٛزج جُغإجٍ ٝهرَ 

ٗي عطغِْ ج٠ُ جُوحم٢ ٖٓ خالٍ اٛذٝءى كٕ ضغطؼ٤ذ أضغ٤طش ػ٠ِ ػوِي جُرحهٖ ٝ

ٗط٠ٜ ٝٓح ػ٤ِي جال جالػطشجف ذٔح ئ٣ؼحص ج٠ُ جُؼوَ جُرحهٖ ذإٔ ًَ ؽ٢ء ئجػطحءى 

٣ذٝس ك٢ ٗلغي جُذجخ٤ِس ٝجظٜحسٛح ذحُوٍٞ ج٠ُ جُوحم٢ ٝرُي ألٗي كوذش جُغ٤طشز 

ٕ ضٌٕٞ ٓإهطس ٌُٜٝ٘ح ٓإغشز أضطٔطغ ذِكظس عِر٤س ٣ٌٖٔ  شػ٠ِ ػوِي ٝجقغحعي ٝذذأ

غش ُـس أٍٝ ٠ ع٤ش جُطكو٤ن. ٝع٘ط٘حٍٝ ٛزج جُٔركع ذٔطِر٤ٖ ٗذسط ك٢ جُٔطِد جألػِ

غش أٓح جُٔطِد جُػح٢ٗ ك٤طنٖٔ دسجعس ٝأجُؿغذ ك٢ جُوٞجػذ جالعحع٤س ك٢ جُٔكحًٔس، 

 ؾشجءجش جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢.ئُـس جُؿغذ ك٢ ذؼل 

II انًطهة االول.أ 

 اثر نغح انجسذ فٍ انقىاػذ االساسُح نهًحاكًح

ً ٝذؼ٤ذجً أس جُٔكٌٔس ٗؿذ ك٢ ؾِغ عطشخحء، كك٤ٜ٘ح ػٖ جإل ٕ جُؼوَ جُٞجػ٢ ٣ٌٕٞ ٓشضرٌح

كٌحس ٝضورِٜح، ػ٠ِ مٞء رُي عطشؾحع جألٕ جُؼوَ جُرحهٖ ال ٣ٌٕٞ ٓطورالً إلأٗؿذ 

٣كحءجش؛ الٕ ػطرحسٙ جُؼ٘قش جُ٘حكز ٝجُٔلغش ُٜزٙ جإلاعٞف ٣غ٤طش هحم٢ جُطكو٤ن ذ
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٣كحءجش ؾغذ٣س ئسذحى جُؼوَ ٝجُؼنالش ٣إغش ػ٠ِ قشًحش جُؿغذ ٝضخشؾٜح ذؾٌَ ئ

 ظٜحسٙ. ئسجد جُؼوَ جُرحهٖ ٖٓ ػذّ أ٣ٌٖٔ ضك٤ِِٜح ٝجُٞفٍٞ ج٠ُ ٓح 

عطؼحٗس ذٜح ك٢ ؾ٤ٔغ ٓشجقَ قذٟ جُٞعحتَ جُط٢ ٖٓ جُنشٝس١ جإلئكِـس جُؿغذ ذحضص 

شًض جُؾشهسجُذػٟٞ جُؿضجت٤س ٖٓ جُطكو٤وحش جُط٢ ضطْ ٖٓ جُٔغإٍٝ ك٢ ٓ
(28)

  ٖٓٝ

ٞ  أهحم٢ ضكو٤ن ٝهحم٢ جُٔٞمٞع. كل٢ ضٞهغ سدٝد كؼَ  ٍ هشجف جُذػٟٞ ٝػ٠ِ ه

٤ٔٛس جُرحُـس ٝجُِٔكس ك٢ جُطؼٔن ٝضط٣ٞش جُذسجعس ك٢ ٛزج ؾشجءجش جُذػٟٞ ُٚ ٖٓ جألئ

جُٔٞمٞع. ٝع٘ط٘حٍٝ ٛزج جُٔطِد ٖٓ خالٍ كشػ٤ٖ ٣طنٖٔ جُلشع جالٍٝ دسجعس ُـس 

جٓح جُلشع جُػح٢ٗ ٗذسط ك٤ٚ ُـس جُؿغذ ٝمرو جُؿِغس جُؿغذ ٝػال٤ٗس جُؿِغس، 

ٝجدجسضٜح
(29)

    . 

  II.انفرع االول 1.أ 

 نغح انجسذ فٍ ػالَُح انجهسح

ً رج ًحٕ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٝجغوئ ؽ٢ء  ٞفلٜحٕ ٛزٙ جُػوس عٞف ٣طورِٜح جُؼوَ ذآٔح ٣وٍٞ ك ح

ذحضؿحٜٛح جُقك٤ف ٝضضدجد ٛزٙ جُػوس ًِٔح ًحٗص ؾِغس جُٔكٌٔس ضغ٤ش  سً ٓٞؾٞد قو٤و

ٕ أعحع٤س ك٢ ؾِغس جُٔكٌٔس ٕ ٖٓ جُٔرحدب جألأالع٤ٔح  ،ك٤٘طؽ ػٜ٘ح ص٣حدز ك٢ ٛزٙ جُػوس

( ٖٓ هحٕٗٞ 152جُ٘ـ ػ٠ِ ػال٤ٗس ؾِغحش جُٔكحًٔس ك٢ جُٔحدز )ر ؾحء ئضٌٕٞ ػ٤ِ٘س 

د ))٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ؾِغحش ئأفٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشجه٢ ئر ٗقص ػ٠ِ   ٚٗ

(( ٝٛزج جُ٘ـ ضطر٤ن ُٔح ٗـ ػ٤ِٚ جُذعطٞس جُؼشجه٢ جُ٘حكز ُغ٘س جُٔكحًٔس ػ٤ِ٘س...

                                                                 

( ٣ٌٕٞ ُِٔغإٍٝ ك٢ ٓشًض جُؾشهس ٖٓ ذ٤ٖ أػنحء جُنرو جُونحت٢ جُز١ أػطحٙ جُٔؾشع عِطس ٓكون. كوذ 28)

ك٤ٚ ُِٔغإٍٝ  ٣٘ؾـَ هحم٢ جُطكو٤ن ٝجُٔكون ك٢ أٓٞس ًػ٤شز ال ضٌٔ٘ٚ ظشٝف ػِٔٚ ٖٓ ئؾشجء جُؼَٔ جُز١ أػو  
ك٢ ٓشًض جُؾشهس عِطس ٓكون، ٝقط٠ ال ٣لٞش جُـشك ٖٓ جُو٤حّ ذٜزج جإلؾشجء ك٢ جُٞهص جُٔ٘حعد ٣طْ ٓ٘ف ٛزٙ 
جُغِطس ئ٠ُ جُٔغإٍٝ ك٢ ٓشًض جُؾشهس ٝك٤ٜح ٣طكٍٞ ئ٠ُ ٓكون، ئر أػطحٙ جُٔؾشع عِطس ٓكون ك٢ ؾ٤ٔغ جُؿشجتْ 

 حش جُؿضجت٤س جُؼشجه٢./أ( ٖٓ هحٕٗٞ أفٍٞ جُٔكح52ًٔٝٛزج ٓح ٗقص جُٔحدز )
٘ذس٣سد ٓ٘ؾممأز جُٔؼممحسف، جُٞعمم٤و كمم٢ جؾممشجءجش جُٔكحًٔممحش جُؿ٘حت٤ممس ٝجدجسز جُؿِغحشذٜممحء جُٔممش١،  (29) )جالعمٌم

 .521(، ؿ2217
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د ))ؾِغحش جُٔكحًٔس ػ٤ِ٘س ئال ئرج ئ/عحذؼحً( ئر ٗـ ػ٠ِ 19ك٢ جُٔحدز ) 2225  ٚٗ

هشسش جُٔكٌٔس ؾؼِٜح عش٣س((. ٣ٝوقذ ذؼال٤ٗس جُٔكحًٔس إٔ ضٌٕٞ هحػحش جُٔكٌٔس 

ض ٤ُذخَ ئ٤ُٜح ٖٓ ٣ؾحء ٖٓ جُط٢ ضؼوذ ك٤ٜح ٛزٙ جُؿِغحش ٓلطٞقس ُِؿٜٔٞس ذـ٤ش ض٤٤ٔ

جُٜذف ٖٓ ضوش٣ش ٓرذأ ػال٤ٗس جُؿِغحش ٛٞ ضكو٤ن . ٛزج جُؿٜٔٞس ُٔطحذؼس ضِي جُؿِغحش

ٞ ٓقِكس ػحٓس ك٢ ذع جُطٔأ٤ٗ٘س ك٢ جُ٘لٞط ذطكو٤ن جُؼذجُس، رُي إٔ ٓكحًٔس جُٔؾٌ

ذقٞسز ػ٤ِ٘س ٣كنشٛح ٖٓ ٣ؾحء ٖٓ جُ٘حط ٣رع ك٢ ٗلغٚ جُطٔأ٤ٗ٘س ذإٔ ئؾشجءجش  ٓ٘ٚ

ً ُِؼذجُس، ًٔح إٔ ك٢ ػال٤ٗس جُؿِغحش قٔح٣س  ً ُِوحٕٗٞ ٝضكو٤وح جُٔكحًٔس ضرحؽش ٝكوح

ك٤ٚ خنٞػٚ ُٔإغشجش خحسؾ٤س ك٢ هنحتٚ ٖ  ظ  ُِوحم٢ ٗلغٚ ٖٓ إٔ ٣  
(32)

 . 

ذٜزج ٣طشعخ ص٣حدز جُػوس ك٢ جُؼوَ جُرحهٖ. ٝٛزج جُؾؼٞس ٣رذأ ذقٞش ٓ٘خلل ٌُٖ 

سض٤حـ ػ٠ِ ضوحع٤ْ جُٞؾٚ ٕ ٣ٌطَٔ ٛزج جُطأغ٤ش كطظٜش ػالٓحش جإلأجُؼوَ ٣غٔؼٚ ج٠ُ 

ضطكٍٞ ٣ٝغطؾؼش ذٜزٙ جُػوس ك٢ هٞز إٔ ٝذٜزج ضطؿذد جُػوس ك٢ ؽخـ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ج٠ُ 

ٓٞس أعطشعحٍ ذحُكذ٣ع ٢ٛٝ ـس جُؿغذ ٝجإلجُقٞش ٝجُك٣ٞ٤س، ٝٛزج ٣٘ؼٌظ ػ٠ِ ُ

ٝ ػ٘ذ أهٞجٍ جُؾٜٞد أدسجًٜح ػ٘ذ عٔحع ج٠ُ ئس ٣كطحؼ هحم٢ جُطكو٤ن ٣مشٝس

رج ًحٕ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ قذظئعطؿٞجخ جُٔطْٜ ٝخحفس ئ
(31)

. 

جً ًحٕ ؽحٛذأسجد جُٔطكذظ عٞجء إٔ ئٝ
(32)

ً ٝ ٓطٜٔأ  ٓحّ ٤ٛثس جُٔكٌٔس أص٣حدز ٛزٙ جُػوس  ح

 ً ٣كحءجش جُط٢ ضخشؼ ك٢ ٣ٝغحسجً ٤ُض٣ذ جُػوس ذ٘لغٚ ٖٓ خالٍ جإلضؿذٙ ٣ِطلص ٤ٔ٣٘ح

دػحء جُؼحّ ٗطرحػحش جُكنٞس ك٢ جُؿِغس ػٔح ٣وُٞٚ جُٔك٤ط٤ٖ ٖٓ جُونحز ٝجإلئ

                                                                 

٢ ٌُِطممحخ 1، ه1، ؼؽممشـ همحٕٗٞ جفممٍٞ جُٔكحًٔممحش جُؿضجت٤مسد. سػمذ كؿممش جُمشج١ٝ،  (32) )ذـممذجد د ٌٓطمد جُٜحؽمٔم
 .97(، ؿ2216جُؿحٓؼ٢، 

)ذ٤ممشٝش د جُممذجس جُؼشذ٤ممس ُِؼِمممّٞ 1قومممٞم جُكممذظ جٓممحّ هنممحء جالقمممذجظ، هد. جقٔممذ ذمٖم ػرممذ هللا جٌُممٞجس١،  (31)
 .25(، ؿ2211ٗحؽشٕٝ، 

٣شجد ذحُؾحٛذ ٛٞ ٖٓ ٣كنش جُٞجهؼس ٣ٝمذ٢ُ ذٜمح ٖٓم خمالٍ ضوش٣مش ٣قمذس ٖٓم ؽمخـ كم٢ ؽمإٔ ٝجهؼمس ػح٣ٜ٘مح  (32)

طحٕ جُؾمح١ٝ، جُٔشؾمغ جُغمحذن، ؿ ذكٞجعٚ ػٖ هش٣ن جُغٔغ ٝجُرقمش. ٣٘ظمش ضلقمَ جًػمش ًمَ ٖٓم د. ، ٝد. 97عِم
)ُر٘محٕ د جُٔإعغمس جُؿحٓؼ٤مس ُِذسجعمحش ٝجُ٘ؾمش ٝجُطٞص٣مغ ، 1، هٓرحدب جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُِر٘مح٢ٗػ٢ِ دمحم ؾؼلش، 

 .  168(، ؿ1994
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عططحػس اٝجُٔكح٤ٖٓ ٝػ٘ذٓح ٣كذظ جُطـ٤٤ش جُٔ٘حعد ك٢ قشًحش جُٔؿٔٞع ٣قرف ذ

٢ ه٘حػطٚ ك٤طٔثٖ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ص٣حدز جُػوس ذ٘لغٚ ٝٛزج ذذٝسٙ ٣إغش ػ٠ِ ذ٘حء جُوحم

جُوحم٢ ك٢ ذ٘حء ٛزٙ جُو٘حػس جُٞؾذج٤ٗس ػٖ ع٤ش جُذػٟٞ
(33)

. 

عطشخحء جُؼوَ جُرحهٖ ُِٔؾطرٚ ك٤ٚ ٝضخشؼ ئٝٛزج جُ٘ؿحـ ك٢ ص٣حدز جُػوس ٣إد١ ج٠ُ 

ٕ ٣ضسع ك٢ جُؼوَ جُالٝجػ٢ دٝجػ٢ جُ٘ؿحـ أقشًحش جُؿغْ ذٜذٝء. ػ٘ذٛح ٣ٌٖٔ 

جُ٘ؿحقحش ك٢ ًغد جُذػٟٞ ُقحُف  دجز ج٠ُ ضكو٤ن جُٔض٣ذ ٖٓأٝذٜزج ٣قرف جُؼوَ 

 جُٔؾطرٚ ك٤ٚ.

٣ؿحذ٤س كحُؼوَ جُرحهٖ ٣ٔذٗح ك٢ ٛزٙ جُكحُس ذحُطشم جُقك٤كس ٝجُقك٤س ٝذحُٞعحتَ جإل

٣كحءجش جُرحه٤٘س ٢ً ٣طكون ٓح ٣شًض ػ٤ِٚ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٣ٝلٌش ك٤ٚ ذٜذٝء ٝضططحذن جإل

جُٔخطقس  هحٓس جُذ٤َُ ُذٟ جُغِطحشئٓغ جال٣كحءجش جُؿغذ٣س جُخحسؾ٤س ُـشك 

ذاؾشجءجش جُذػٟٞ ػ٠ِ قو٤وس ٝجهؼ٤س ٝذحُطشم جُط٢ قذدٛح جُوحٕٗٞ
(34)

. 

II .انفرع انثاٍَ  2.أ 

 دارتهاإنغح انجسذ وظثط انجهسح و

ٖٓ أؾَ جُكلحظ ػ٠ِ ٤ٛرس جُٔكٌٔس ٝضٞك٤ش جُٜذٝء جُالصّ ُط٤ٌٜٔ٘ح ٖٓ جُو٤حّ ذٞجؾرحضٜح 

( ٜٓٔس مرو 153ك٢ جُٔحدز )جُؼشجه٢ كوذ أٗحه هحٕٗٞ أفٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س 

جُؿِغس ٝئدجسضٜح ذشت٤ظ جُٔكٌٔس، ُٝٚ ك٢ عر٤َ ضكو٤ن ٛزج جُـشك إٔ ٣أٓش ذادخحٍ 

ً أٝ إٔ ٣ٔ٘غ أ١ ؽخـ ٖٓ ٓـحدسز  أٝ ئخشجؼ ٖٓ ٣شٟ ٝؾٞدٙ أٝ ػذٓٚ مشٝس٣ح

جُٔكٌٔس ًحُؾحٛذ جُز١ ٣ؿد ػذّ ٓـحدسضٚ ئال ذؼذ عٔحع ؽٜحدجش جُؾٜٞد ج٥خش٣ٖ أٝ 

                                                                 
 .128(، ؿ2212)ػٔحٕ د دجس ٝجتَ ُِ٘ؾش، 2، هػال٤ٗس جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤سد. كطك٢ ضٞك٤ن جُلحػٞس١،  (33)

)جُوممحٛشزد ٓطرؼممس ؾحٓؼممس جُوممحٛشز ٝجٌُطممحخ 2ؽممشـ هممحٕٗٞ جالؾممشجءجش جُؿ٘حت٤ممس، هد. ٓكٔمٞد ٗؿ٤ممد قغمم٢٘، ( 34)
حدز كم٢ جالغرمحش جُؿ٘محت٢. ًٝزُي د. دمحم ػٔحد سذ٤غ، 425(، ؿ1988جُؿحٓؼ٢،  )ػٔمحٕ دجس جُػوحكمس 1، هقؿ٤مس جُؾٜم

 .12(، ؿ2211ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ، 



 

 

                                                                                                                                                                                                      
- االولالعدد  -احلادي عشرجملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد 

2020

93 
P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

ٖٓ جُنشٝسز ذوحؤٙ ك٢ هحػذز جُٔكٌٔس. ًزُي ُشت٤ظ جُٔكٌٔس إٔ  جُخر٤ش جُز١ ٣ٌٕٞ

٣أٓش ذخشٝؼ أ١ ؽخـ ٖٓ جُؿِغس عٞجء أًحٕ ٖٓ جُخقّٞ أّ ٖٓ جُؿٜٔٞس. ئر أؾحص 

جُوحٕٗٞ قط٠ ئخشجؼ جُٔطْٜ ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ أٗٚ أٝؾد قنٞسٙ ك٢ ًَ ؾِغس ُٝشت٤ظ 

ج ٓح جٓط٘غ ػٖ جُخشٝؼ جُٔكٌٔس إٔ ٣أٓش ذزُي ئرج ٓح أخَ جُٔطْٜ ذ٘ظحّ جُٔكٌٔس ٝئر

كإ ُِٔكٌٔس إٔ ضكٌْ ػ٤ِٚ كٞسجً ذحُكرظ ٓذز أسذغ ٝػؾش٣ٖ عحػس أٝ ذحُـشجٓس. ٝٛزج 

دجسز ئٕ عِطس أجُكٌْ ٣قذس ذذسؾس هطؼ٤س ٝال ٣ؿٞص جالػطشجك ػ٤ِٚ. ٝٛزج ٣ؼ٢٘ 

 جُؿِغس ٓ٘ٞهس ذشت٤ظ جُؿِغس. 

ػِٔحء ػِْ جُ٘لظ  ٌُٖ ٓح دالُس جُطكذظ ذ٘رشز فٞش ػح٤ُس ٖٓ هرَ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ذكغد

ٗٚ ٜٓطْ ذحُكذ٣ع ٝجٗٚ ٣ِٔي ئٕ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٣ؾؼش أٝخرشجء ُـس جُؿغذ كحُذالُس ٛ٘ح ػ٠ِ 

رج سجكن جُ٘رشز جُؼح٤ُس ئٓح ٝأعطشخحء ٝجُشمح ك٤ٔح ضغ٤ش ذٚ جُؿِغس. ك٢ ػوِٚ جُرحهٖ جإل

ضؿحٙ ٤ٛثس أغ٘حء جالكحدز كٜزج ٣ذٍ ػ٠ِ قو٤وس ٓؾحػشٙ أذطغحٓس ػ٠ِ ٓك٠٤ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ئ

ٕ ُ٘رشز جُقٞش جُٔشضلؼس ادػحء جُؼحّ ٝجُخقّٞ ك٢ جُذػٟٞ. ػ٤ِٚ كجُٔكٌٔس ٝجإل

ٗٚ ٣طٔطغ ذؼ٘لٞجٕ ٣ض٣ذ ٖٓ ئٝ جُؾحٛذ جُٔطكذظ ٝأدالُس ػ٠ِ هٞز ؽخق٤س جُٔؾطرٚ ك٤ٚ 

 جُػوس ذ٘لغٚ.

ٕ جُطكذظ ذ٘رشز إٔ ذؼل خرشجء ػِْ جُ٘لظ ٣زٛرٕٞ ج٠ُ اػ٠ِ جُؼٌظ ٓٔح ه٤َ ك

ٕ ؽخـ جُٔؾطرٚ أٓحّ ٤ٛثس جُٔكٌٔس هذ ضذٍ ػ٠ِ أرَ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ فٞش ٓشضلؼس ٖٓ ه

ك٤ٚ سذٔح ٣خرة ػ٠ِ جُٔكٌٔس ًزذس ٓح ٝٛٞ ذشكؼٚ ُقٞضٚ سذٔح ٣ش٣ذ ضؾط٤ص ضش٤ًض 

غ٘حء جُٔشجكؼسأجُٔكٌٔس ألٓٞس ٜٓٔس ضْ ػشمٜح 
(35)

. 

ٓحّ هحم٢ جُطكو٤ن ك٢ ٓشقِس أغ٘حء جُؿِغس عٞجء ًحٗص أعطخذجّ قشًس ج٤ُذ ئٕ أًٔح 

ٓحّ ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ك٢ ٓشقِس جُٔكحًٔس ُٜح دالالش ٓكذدز أٝ أكو٤ن جالذطذجت٢ جُط

                                                                 

(، 1988)ٓقممش د دجس جُلٌمممش جُؼشذممم٢، ٘حت٤ممس كممم٢ جُطؾمممش٣غ جُٔقش١جالؾمممشجءجش جُؿد. ٓممإٔٓٞ دمحم عمممالٓس،  (35)

 .388ؿ
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كحدز جُؾحٛذ، ئخز أٝ أهٞجٍ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ أ٣ٌٖٔ جالعطلحدز ٜٓ٘ح ٝظٜحسٙ ٓذٟ ٓطحذوطٜح ٓغ 

عطخذجّ قشًس جالفحذغ ٜٝٓ٘ح ئط ٝإٔ ُكشًس جُؼ٤٘٤ٖ ٝض٘وِٜح ٝجال٣كحء ذحُشاًزُي ك

ٕ قحالش إٔ جُوحتْ ذٜح ٣وّٞ ذحُطٜذ٣ذ ٝجُطكز٣ش، ًٔح إٔ ضلغش ػ٠ِ أجُغرحذس جُط٢ ٣ٌٖٔ 

ٝجُطأ٤ًذ  ،ٕ ضذٍ ػ٠ِ جٌُزخ ٝجُطٞسه ك٢ جُلؼَأطٌشس ٣ٌٖٔ ٔٝ جُ٘ل٢ جُأ٣ذ جُٔطٌشس حجُط

ٕ ضؼرش ػ٠ِ قشك٤س جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٝرُي ُطؿ٘د أعْ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ أػ٠ِ ػذّ رًش 

ٕ ضٌٕٞ ك٢ ؿح٣س جُغُٜٞس ٖٓ أُط٢ ٣ٌٖٔ جالٗلؼحالش ٝجٗغكحذٜح ػ٠ِ ضوحع٤ْ جُٞؾٚ ج

 ٝ جُؾحٛذ.أقط٤حٍ ًٝزخ ؽخـ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ئهرَ جُخر٤ش جُ٘لغ٢ ُوشجءضٜح ًٝؾق 

II انًطهة انثاٍَ. ب 

 ثر نغح انجسذ فٍ تؼط اجراءاخ انذػىي انجسائُحأ

ُـشك ضٞظ٤ق جال٣كحء جُزجض٢ ك٢ جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ ٝضكو٤وح ُِؼذجُس جُؿ٘حت٤س جُٔشؾٞز 

ضوش٣شٙ ضوذ٣ْ جالكنَ جالعطؼحٗس ذحُخر٤ش جُ٘لغ٢ ك٢ ٓشجقَ جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ٝ ًحٕ ٖٓ

 ج٠ُ هحم٢ جُطكو٤ن ٝفٞال ُِو٘حػس جُالصٓس.

ٝع٘ط٘حٍٝ ٛزج جُٔطِد ذلشػ٤ٖ، ٗذسط ك٢ جُلشع جألٍٝ ُـس جُؿغذ ٝئعطؿٞجخ جُٔطْٜ 

٠ِ غش ُـس جُؿغذ ػٝج٤ٔٛس جُِكظس جأل٠ُٝ ُِطكو٤ن، ٝأٓح جُلشع جُػح٢ٗ ك٤طنٖٔ أ

 .جُؼوٞذس ٝؾٞخ قنٞس جُٔكح٢ٓ ٝجُؼلٞ ٖٓ

II .انفرع االول 1.ب 

 انهحظح االونً نهتحقُق واهًُح  نغح انجسذ واستجىاب انًتهى

خرحس ٤ُٚ جإلئػ٘ذٓح ٣شد ٝرُي ػنٞ جُنرو جُونحت٢ أ٤ٔٛس جُؼشجه٢ ػ٠ِ ًذ جُٔؾشع أ

ػٖ ٝهٞع ؾش٣ٔس ٓؾٜٞدز أٝ أرج جضقَ ػِٔٚ ذٜح ذأ١ ٝؾٚ ًحٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣وّٞ ذاذالؽ 

هحم٢ جُطكو٤ن ٝجالدػحء جُؼحّ ذزُي ُـشك جعط٘لحسْٛ ُِكنٞس ئ٠ُ ٓكَ جُكحدظ، 
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ٝجٗطوحٍ ػنٞ جُنرو جُونحت٢ كٞس ٝهٞع جُؿش٣ٔس جُٔؾٜٞدز ئ٠ُ ٓكَ جُؿش٣ٔس أٓش 

َ ٖٓ جُغِطس جُؼحٓس ئ٠ُ ٓكَ جُؿش٣ٔس، هر٤ؼ٢، ئر جُـحُد ٣ٌٕٞ ٛٞ أٍٝ ٖٓ ٣ق

ٌُٖٝ ك٢ قحُس قنٞس جالدػحء جُؼحّ أٝ أ١ هحم٢ ضكو٤ن ؿ٤ش جُوحم٢ جُٔخطـ 

ٕ  دٝسْٛ ٣رشص ٣ٝطوذٕٓٞ ػ٠ِ ػنٞ جُنرو  جُونحت٢ ك٢ فالق٤س  أفالً ذحُطكو٤ن كا

جُطكو٤ن
(36)

ٝع٘ط٘حٍٝ ٛزج جُلشع ٖٓ خالٍ جُ٘وحه جُطح٤ُس ُ٘ر٤ٖ أغش ُـس جُؿغذ ك٢  .

 ؿٞجخ جُٔطْٜ ٝأ٤ٔٛس جُِكظس جأل٠ُٝ ُِطكو٤ن.جعط

 .اوال: اثر نغح انجسذ فٍ انهحظح االونً نهتحقُق

خز أ٣كحء جُزجض٢ ألهشجف جُذػٟٞ ػ٘ذ عطلحدز ٖٓ جإلٕ ضذس٣د هحم٢ جُطكو٤ن ػ٠ِ جإلئ

ً ئكنَ ُِٔطْٜ أكحدضْٜ ٣غحػذ ػ٠ِ خِن مٔحٗحش ئ ٖٓ ضـ٤٤ش ٗٔو جُطل٤ٌش جُزجض٢  ٗطالهح

٣كحء ضأغ٤شٙ جُلحػَ ٖٓ خالٍ ع٤طشضٚ ػ٠ِ جُؼوَ جُرحهٖ ُِٔؾطرٚ ُِٔطْٜ. ٣ٝغطٔذ جإل

 ٝ ٓشًض جُالٝػ٢ ك٢ جُ٘لظ ُذٟ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ.أك٤ٚ 

سضٌد جُؿش٣ٔس ذحُقذكس ذأكٌحس ٓكذدز ضقد ئك٤وط٘غ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٝخحفس جرج ًحٕ هذ 

ج٠ُ  خش٣ٖ جُٔغح٤ٖٔٛ ك٤ٜح ٝفٞالً ٢ جُؿش٣ٔس ج٥ك٢ ٓقِكس جُطكو٤ن ٝٓؼشكس ٓشضٌر

جُكو٤وس جُط٢ ضخذّ جُٔؿطٔغ. ٝذزُي ٣غطط٤غ جُوحم٢ ٖٓ قَ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُقؼٞذحش 

 ػطشجف.ؽخحؿ ٖٓ جإلجُط٢ ضق٤د جُطكو٤ن ٜٝٓ٘ح جُٔؼنالش جُط٢ ضٔ٘غ جأل

 ثاَُاً: نغح انجسذ واستجىاب انًتهى.      

ٕ جالدُس إٔ ٤ٛثس جُٔكٌٔس ض٘ظش ُٚ ذأك٤ٚ ذحُؿِغس ٝ ٓشؿٞخ   ٗٚ ؿ٤ش  أرج ؽؼش جُٔطْٜ ئ

ضٜحّ ٕ جفحذغ جإلأٓحٜٓح ضذ٣٘ٚ ٝػ٘ذ هشجءز جُٔكٌٔس  ُوشجس جالقحُس ٣رذٝ أجُٔؼشٝمس 

ٕ ػوِٚ جُٞجػ٢ عٞف ٣غطؿ٤د ج٠ُ ٛزٙ جال٣كحءجش جُزجض٤س ٝع٤ؼَٔ ػ٠ِ اك ،ضطؿٚ ٗكٞٙ

ق٤حٕ ؿِد جألأض٣ٌٖٞ ٓؾحػش جُخٞف ٝع٤ٔ٤َ جُٔطْٜ ج٠ُ ػذّ جُذكحع ػٖ ٗلغٚ ٝك٢ 

                                                                 

 .126د. سػذ كؿش كط٤فد جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ (36)
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ضخز ئ ججٌُالّ ئر ٠ِٛزج ٝجٕ جُوحٕٗٞ ٓ٘غ ئؾرحس جُٔطْٜ ػ عٞف ٤ٔ٣َ ج٠ُ جُغٌٞش،

ُٔح إٔ ٖٓ قوٚ ػذّ جإلؾحذس مذٙ هح ًٔح ال ٣ؿٞص ػ ذ  عٌٞضٚ د٤ُالً  ،ٓٞهق جُقٔص

/خ( ٖٓ هحٕٗٞ أفٍٞ جُٔكحًٔحش 126ػ٠ِ جألعثِس ٝٛزج ٓح ٗقص ػ٤ِٚ جُٔحدز )

د))ال ٣ؿرش جُٔطْٜ ػ٠ِ جإلؾحذس ػ٠ِ جألعثِس جُط٢ ضٞؾٚ  جُؿضجت٤س جُؼشجه٢ ػ٠ِ أٗٚ 

ئ٤ُٚ((. ٖٝٓ جُنشٝس١ جُٞهٞف ػ٠ِ عرد فٔص جُٔطْٜ أغ٘حء ئؾشجء جُطكو٤ن 

غ فٔص جُٔطْٜ ئ٠ُ أفحذطٚ ذٔشك ٗلغ٢ أٝ قشفٚ ػ٠ِ ئٗوحر جالذطذجت٢ ئر هذ ٣شؾ

ٜٓ٘ح، ذَ هذ  ؽذ  أؽخـ ػض٣ض ػ٤ِٚ أٝ سمحتٚ ذٔغإ٤ُٝطٚ ػٖ جُؿش٣ٔس ضلحد٣حً ألخشٟ 

٣شؾغ ٛزج جُقٔص ُطوق٤شٙ ك٢ أدجء ٝجؾرٚ جألخاله٢ أٝ جألدذ٢ ذٔح ٣ؿؼِٚ ٣طْٞٛ ذأٗٚ 

ٝسز جُذكحع ػٖ ٗلغٚ ٓزٗد، ػ٠ِ ٛزج كٖٔ جُؿذ٣ش ذوحم٢ جُطكو٤ن ض٘ر٤ٜٚ ػ٠ِ مش

ضٜحٓٚهالػٚ ػ٠ِ جُكو٤وس جُوح٤ٗٞٗس إلاٝضٞم٤ف ٓٞهلٚ ذ
(37)

. 

ٗٚ عٞف ٣ك٤َ ج٠ُ جُطقشف جض٤حٕ اكٌحس عِر٤س ك٢ ػوِٚ، كأُزج ق٤ٖ ٣ضسع جُٔؾطرٚ ك٤ٚ 

ً ُٜح. ٝػ٘ذٛح عٞف ال ٣إٖٓ ذحُذكحع ػٖ ٗلغٚ ٜٓٔح ًحٗص جأل دُس جُٔطٞكشز جُغِٞى ٝكوح

جُؼو٤ِس ًِٜح عٞف ضطٞهق ٝال ضكون جُٜذفٕ ؾغذٙ ٝهٞجٙ اػ٘ذٙ، ك
(38)

. 

٣ؿحذ٤س ػ٠ِ ػوَ جُٔطْٜ ٤ُغحػذٙ ك٢ ضؿحٝص كٌحس جإلكؼ٠ِ هحم٢ جُطكو٤ن ذع جأل

ٗٚ ٣غطط٤غ جُػوس ذوذسضٚ ػ٠ِ ضكو٤ن جُطـ٤٤ش ك٢ أكٜحٓٚ ذئٝرُي ٖٓ خالٍ  ،جُؼورحش

ٓح ػَٔ ٝرُي ٖٓ خالٍ صسع جُػوس ك٢ رجضٚ ٝذحُٔؿطٔغ جُز١ ٣ك٤و ذٚ. كٔط٠  ،كؼحُٚأ

٣ؼحص عطشخحء ٣ٝؼط٢ جإلٕ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ عٞف ٣ؾؼش ذحإلاجُوحم٢ ػ٠ِ صسع ٛزٙ جُػوس ك

 ٞفلٚهشجس جُٔطْٜ ذحُٞجهؼس ذاج٠ُ ػوِٚ جُالٝجػ٢ ٝجُغ٤طشز ػ٤ِٚ، ٓٔح ٗؿذ غٔحس رُي ذ

 .ألٗٚ ٛٞ ٖٓ هحّ ذٜح ،٤ُٜحجألؽخحؿ ئهشخ أ

                                                                 

 .356د. ٓإٔٓٞ دمحم عالٓس، جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ (37)
(، 2217)جُوحٛشز د دجس جُٜ٘نمس جُؼشذ٤ممس، ؽمشـ جُوٞجػممذ جُؼحٓمس ُإلؾمشجءجش جُؿ٘حت٤مسد. ػرمذ جُمشؤٝف ٜٓمذ١،  (38)

 .1749ؿ
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ضْٜ أخش هذ آ ػطشجف عٞف ٣شكغ جُظِْ ػٖ ؽخـٕ جإلأكحهط٘حع جُؼوَ جُرحهٖ ذ

قرحه ٝكؾِٚ ٗٚ ُْ ٣شضٌرٜح، ك٤طكٍٞ ذزُي جُٔطْٜ ٖٓ قحُس جإلأذحُؿش٣ٔس ذحُشؿْ ٖٓ 

ً ج٠ُ ضك٣ِٞٚ ج٠ُ ؽخـ ئ ٕ ٣قرف ٓورٞالً ذ٤ٖ قن٤شز جُٔؿطٔغ ، أخش ٣ٌٖٔ آؾطٔحػح

كٌحس ذطؼحد ػٖ جأل٣ؿحذ٤س ٝجإلكٌحس جإلٖٓ خالٍ جه٘حع جُؼوَ جُرحهٖ ذٔؿٔٞػس ٖٓ جأل

 ػ٠ِ ٗلغ٤طٚ. جُغِر٤س جُط٢ ضإغش

ٕ ٣ٌٕٞ جُطكو٤ن ٓغ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ أ٣كطحؼ ٛزج جالٓش ُـشك ضكووٚ ج٠ُ ػذز ػٞجَٓ ٜٓ٘ح 

ٕ ٣ٌٕٞ جٌُٔحٕ إٔ ٣طٔطغ جُوحم٢ ذحُٜذٝء ٝأذٔلشدٙ ٝؾِٞط هحم٢ جُطكو٤ن ذؿحٗرٚ ٝ

كٌحس جإل ذحعطِٜحّجُز١ ٣ؿش١ ك٤ٚ جُطكو٤ن ٓ٘حعد ٝٛحدب ٣غٔف ُِوحم٢ ٝجُٔؾطرٚ ك٤ٚ 

ٓٞس عطؿؼَ ٕ ٛزٙ جإلأظٜحس أ٣قحُٜح ج٠ُ ػوِٚ جُظحٛش ٝأجُرحهٖ ٝ جُٔطِٞذس ٖٓ ػوِٚ

٣كحء ٖٓ ٗغحٕ ٓل٤ذ ك٢ جُٔؿطٔغ ذؼذ ضخط٢ ٛزٙ جُٞجهؼس. ك٤ؼذ ٛزج جإلئٖٓ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ 

ػحدز ذشٓؿس جُؼوَ جُرحهٖ ُِٔؾطرٚ ك٤ٚئهرَ جُوحم٢ ذٔ٘ضُس 
(39)

ٓٔح ٣ؿؼَ ٓ٘ٚ ؽخـ  

ٕ ٣طغْ اُي ػ٠ِ ٓظٜشٙ جُخحسؾ٢ ذٕ ٣طأهِْ ٓغ ٓغطؿذجش جُك٤حز ٣ٝظٜش رأ٣غطط٤غ 

٣ؿحذ٤س ك٢ جُطؼحَٓ ذحُٜذٝء ٣ٝرطؼذ ػٖ جُـند ٝجُطغشع ك٢ جالؾحذس ٓٔح ٣٘طؽ ػ٘ٚ جإل

 ٓغ جُطكو٤ن.

II.انفرع انثاٍَ 2.ب 

 اثر نغح انجسذ ػهً وجىب حعىر انًحايٍ وانؼفى يٍ انؼقىتح

جُؿغذ ٝجُ٘لظ ٛ٘حى ػالهس ٝه٤ذز، ك٤غطط٤غ جُؼوَ جُرحهٖ ػرش ٓح ٣ذٝس ك٤ٚ ٖٓ ذ٤ٖ 

٣كحء جُؿغذ١ كٌحس ٣ٝكذد ذٜح جإلٕ ٣رع ٛزٙ جألأّ عِر٤س أًحٗص ج٣ؿحذ٤س أ كٌحس عٞجءً أ

                                                                 

ٞد ٝجُٔطٜٔمم٤ٖ كمم٢ ٓخطِممق جُونممح٣ح ًممزخ جقممذ 39) ( ًؾممق ذشٗممحٓؽ ُـممس جُؿغممذ جُٔغممطخذّ كمم٢ ضك٤ِممَ جهممٞجٍ جُؾمٜم
جُٔٞظل٤ٖ جُز١ ٣ؼَٔ ك٢ ؽمشًس ضؿمحسز ػحٓمس...... ًٝٔمح ٛمٞ ٓطرمغ كم٢ جؿِمد جُونمح٣ح ضْم جالعمطؼحٗس ذٔطخقمـ ُـمس 

( ضنمحسذص جهٞجُمٚ ٓمغ ذمحه٢ جُٔمٞظل٤ٖ ٝجضنمف جٗمٚ ال ٣ومٍٞ جُكو٤ومس.... جُؿغذ ق٤ع ضر٤ٖ جٕ جقذ جُٔط٤ٜٖٔ ٝٛٞ ) ج.ـ
ٝضر٤ٖ جٗٚ ٣ٔحسط جُخذجع ٣ٝمذ٢ُ ذر٤حٗمحش ًحرذمس، ٝٛمٞ جالٓمش جُمز١ جًمذٙ ذمحه٢ جُٔمٞظل٤ٖ. ضلحفم٤َ جًػمش د. ػٔمحد دمحم 

 . 164سذ٤غ، جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ
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ً ٝػحهل٤حً. جالٍٝ ٣غ٤طش ذقٞسز  ٝػوَ الٝجع   ٝك٢ جُؼوَ جُرحهٖ ٛ٘حى ػوَ ٝجع   ػ٤ِٔح

ٕ اك ٝؿحخ جُؼوَ جُٞجع   رج ظٜش جُؼوَ جُالٝجع  ئٓح ، ٝأجُؿغذ٣س٣كحءجش ٣ؿحذ٤س ػ٠ِ جإلئ

٣كحءجش جُؿغذ٣سٍٝ ٣غ٤طش ذقٞسز عِر٤س ػ٠ِ جإلجأل
(42)

.  

ػ٘ذٛح عطٌٕٞ ٛ٘حى مشٝسز ُطٞك٤ش مٔحٗحش ُِٔطْٜ ػ٤ٚ ع٘ط٘حٍٝ ٛزج جُلشع ذ٘وحه 

ٗٞمف ك٤ٚ جغش ُـس جُؿغذ ك٢ مشٝسز ٝؾٞد ٓكح٢ٓ ٝجغشٛح ك٢ جُؼلٞ ػٖ جُؼوٞذس 

 جُ٘كٞ ج٥ض٢. ٝػ٠ِ

 اوال: نغح انجسذ ووجىب حعىر انًحايٍ.

ٕ جُرذء ذحُطل٤ٌش إٔ جُكوحتن جُؼ٤ِٔس ضٞمف ٣كحء جُزجض٢، ألٕ كوذ جُطش٤ًض ٣غحْٛ ك٢ جإلأ

خال٣ح جُؿغْ ضطـ٤ش ٝػ٘ذ ذذء جُؿغْ ك٢ كوذ جُطش٤ًض كاٜٗح عطؼطَ  ٣DANؿؼَ 

ذحُطح٢ُ ققٍٞ قشًحش ٝ ،ٝفُٜٞح ج٠ُ جُؼوَ جُز١ ٣لوذ ذذٝسٙ جُطكٌْ ذكشًحش جُؿغْ

 ُْ ٣ٌٖ ٣طٞهؼٜح جُؾخـ جُٔطٌِْ.

جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشجه٢أفٍٞ ٕ هحٕٗٞ أٗؿذ ػ٤ِٚ 
(41)

/أ( ؾحء 144ٝك٢ جُٔحدز ) 

  ّ ػٖ جُٔطْٜ ك٢ ؾشجتْ جُؿ٘ح٣حش، كارج ُْ ٣ٌٖ جُٔطْٜ  ذحُ٘ـ ػ٠ِ مشٝسز ٝؾٞد ٓكح

ً ػ٘ٚ كإ جُوحٕٗٞ أٝؾد ػ٠ِ ست٤ظ ٓكٌٔس جُ َ  هذ ًٝ   ؿ٘ح٣حش إٔ ٣٘طذخ ٓكح٤ٓحً ٓكح٤ٓح

، ٝضطكَٔ خض٣٘س جُذُٝس أضؼحذٚ ػ٘ذ جُلقَ ك٢ جُذػٟٞ ٝضوّٞ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش ُٚ

 ذطوذ٣ش ٛزٙ جألضؼحخ.

٣ٝؼذ هشجس ٗذخ جُٔكح٢ٓ ٖٓ هرَ ست٤ظ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش ذكٌْ جًُٞحُس ٝال ٣ؿٞص 

 ً ضوط٘غ ذٚ ُِٔكح٢ٓ جالٓط٘حع ػٖ هرٍٞ جُطًَٞ ػٖ جُٔطْٜ ئال ئرج أذذٟ ػزسجً ٓؾشٝػح

ً آخش كك٤٘ثز ،جُٔكٌٔس ؿ٤شٙ ٝقط٠ ُٞ ًحٕ  جً ػ٠ِ ست٤ظ جُٔكٌٔس إٔ ٣٘طذخ ٓكح٤ٓح

                                                                 

(، 1982) جٍ ذـمذجد د ٌٓطرممس جُوح٤ٗٞٗممس، ت٤ممسجغمش جُؼحٛممس جُؼو٤ِممس كم٢ جُٔغممإ٤ُٝس جُؿضجد. ممحس١ خ٤ِممَ ٓكٔممٞد،  (42)
 .83ؿ

 .369(، ؿ1973)ذـذجدد جٌُٔطرس جُوح٤ٗٞٗس ، جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ هحٕٗٞ ٝكٖ( د. ػرذ جُغطحس جُؿ٢ِ٤ٔ، 41)
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ٝجُؼِس ك٢ رُي إٔ جإلٗلؼحالش جُط٢ ضق٤د جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ضإغش ذؾٌَ  جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ٓكحّ.

 عِر٢ ػ٠ِ قوٚ ك٢ ٓكحًٔس ػحدُس.

 ثاَُاً: نغح انجسذ وػرض انؼفى ػهً انًتهى

ٝسأٟ رُي ٣طؿغذ ذقٞسز قو٤و٤س  ،جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ج٠ُ ػذجُس جُٔكٌٔس ٕأهٔئرج ٓح ئ

٤ٔ٣َٝ ج٠ُ جُطقشف ػ٠ِ مٞء رُي،  ،كٌحس٣ؼحص ج٠ُ ػوِٚ ُطر٢٘ ٛزٙ جألكغ٤ٞؾٚ جإل

٣ٔحٗٚ ذوذسضٚ ػ٠ِ ئع٤ضدجد  ٚٗاُٝـشك ٓغحػذز جُٔكٌٔس ػ٠ِ ذ٘حء ه٘حػطٜح جُكو٤وس ك

ٜح عٞف ضطؿٚ ُِطٌحضق ٖٓ ٤س ًِ  كوٞجٙ جُذجخِ ،ٓغحػذز جُٔكٌٔس ٜٓٔح ًحٗص جُقؼٞذحش

٣كحءجش جُط٢ ٣طر٘حٛح جُؿغذ ٖٓ خالٍ ضٞؾ٤ٚ ٝٛزج ٣٘ؼٌظ ػ٠ِ جإل ،ؾَ ضكو٤ن رُيأ

ً ٣ؿحذ٤ئ جً ٗلغٚ ٝٓؾحػشٙ ٝعًِٞٚ ٝع٤ٌٕٞ ػ٘قش ٝرُي  ،ك٢ ضكو٤ن ٛزٙ جُشؿرحش ح

ٓغ جُزجش ٕ ٣ٌٕٞ ٓطٞجفالً أذطٔطؼٚ ذحُٜذٝء ٝ
(42)

ٕ ٣وّٞ ذا٣قحٍ أٝٓغ جُٔؿٔٞع ٝ 

ذطؼحد ػٔح ٣ضػؽ ضوٞد ج٠ُ جإلتَ ذطوذ٣ْ سعحٝرُي  ذحالعطشعح٣ٍؼحص ج٠ُ ػوِٚ جُرحهٖ جإل

 .ػطشجكٚ ذٌَ ٓح ٣ؼِْ ػٖ جُؿش٣ٔسئ٤ٛثس جُٔكٌٔس ٜٝٓ٘ح 

ؽؿغ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢ ٝهحٕٗٞ جفٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشجه٢ ٛزٙ ٝ

 ٜحٝ ضخل٤لأٖٓ جُؼوٞذس ٗـ ػ٠ِ جػلحء جُٔطْٜ ، ئر جُكحالش جُط٢ ٣ٔش ذٜح جُٔؾطرٚ ك٤ٚ

ر ئ/أ( ٖٓ هحٕٗٞ جفٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س 129)ػ٘ٚ ٝٛزج ٓح ٗؿذٙ ك٢ ٗـ جُٔحدز 

٣ؼشك هحم٢ جُطكو٤ن جُؼلٞ ػ٠ِ جُٔطْٜ ذؼذ أخز ٓٞجكوس ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش ألعرحخ 

٣ذٜٝٗح ك٢ جُٔكنش ػ٠ِ إٔ ضٌٕٞ جُؿش٣ٔس ٖٓ جُؿ٘ح٣حش، رُي ذوقذ جُكقٍٞ ػ٠ِ 

 َ  ر  ػٜ٘ح كارج ه   خش٣ٖ ذؾشه إٔ ٣وذّ جُٔطْٜ ذ٤حٗحً فك٤كح ًًحٓالً ج٥ ؽٜحدضٚ مذ ٓشضٌر٤ٜح

ً قط٠ ٣قذس جُوشجس ك٢ جُذػٟٞ.  أٓح ٝجُؼشك ضغٔغ ؽٜحدضٚ ٝضرو٠ فلطٚ ٓطٜٔح

، كارج جً عطكوحم جُٔطْٜ ُِؼلٞ ك٤طٞهق ػ٠ِ فكس جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ٣وذٜٓح ذقلطٚ ؽحٛذئ
                                                                 

( ٣مشجد ذحُمزجش ا جػطومحد جُلممشد ػٖم ٗلغمٚ ذٔممح كم٢ رُمي فملحش جُؾممخـ ٝٓمح ٛمٞ، ٝضوممّٞ جُمزجش ػِم٠ ٓغممط٣ٞحش 42)
٢ ٝجُؼقممر٢ ٝجُؿض٣ثم٢. ؿممحدز جُكال٣ومس. آلٜممّٞ جُممزجش كم٢ ػِمْم جُم٘لظا. ذكممع ػِمم٠ جسذؼمس ٛمم٢ جالؾطٔمحػ٢ ٝجُ٘لغمم

 .mawd300.com.سجذو جُٔٞهغ 22/11/2222جُؾرٌس جُٔؼِٞٓحض٤س، ضحس٣خ جُض٣حسز 
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ك٢ جُؼلٞ ٝضطخز مذٙ جإلؾشجءجش ػٖ  ُْ ٣وذّ جُٔطْٜ جُر٤حٕ جُقك٤ف جٌُحَٓ ٣غوو قوٚ

ال ع٤ٔح جٕ جُٔطْٜ ال ٣خطأ  ػ٤ِٚ. جُؿش٣ٔس ٝضؼذ  أهٞجُٚ جُط٢ أذذجٛح ذقلطٚ ؽحٛذ د٤ُالً 

جُٔطْٜ ٣ٌزخ
(43)

ٌٗحسٙ ٌَُ فـ٤شز ئٖٓ خالٍ ػذّ ضك٤ِلٚ ج٤ٔ٤ُٖ جُؾشػ٢ ٝػذّ  

 ٣غحػذ جُٔكٌٔس ػ٠ِ جُٞفٍٞ ج٠ُ جُكو٤وس.    

 انخاتًح

ٝ جالٗلؼحٍ أال ٣غطط٤غ جُؾخـ جُغ٤طشز ػ٠ِ قشًحضٚ جُؿغٔح٤ٗس ك٢ ٝهص جالسضرحى 

ك٤رذأ جُؿغْ ذحُو٤حّ ذكشًحش ال جسجد٣س دٕٝ جُطكذظ ٝجُشؾٞع ج٠ُ جُؼوَ. ٓٔح ٣غحػذ 

جُوحم٢ ك٢ ٓؼشكس ٓذٟ فكس جدػحء جُؾخـ جُٔطكذظ ٝسذطٜح ٓغ ٝهحتغ جُؿش٣ٔس 

ج ذكػ٘ح جٌٓح٤ٗس ضٞظ٤ق ُـس جُؿغذ ك٢ ُٜٝز ٝجُٔغحٛٔس ك٢ ذ٘حء جُو٘حػس ُِوحم٢.

جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ ُِٞفٍٞ ج٠ُ جُؼذجُس جُؿ٘حت٤س. ٝك٢ خحضٔس جُركع ٗغطؼشك أْٛ 

 جُ٘طحتؽ ٝجُٔوطشقحش.

 اوالً: انُتائج.

ئٕ ُـس جُؿغذ ٖٓ جأل٤ٔٛس ذٌٔحٕ ذك٤ع ٣غطط٤غ ٖٓ خالُٜح هحم٢ جُطكو٤ن ذ٘حء  .1

 ٣ٔ٘غ ٖٓ ذ٤حٕ دالُطٜح .ه٘حػطٚ، خحفس ٝجٗٚ ال ٣ٞؾذ غٔس ٓحٗغ هح٢ٗٞٗ 

ئٕ ُـس جُؿغذ ضغحػذ جُطكو٤ن ػ٠ِ جُطٞؾٚ ٖٓ خالٍ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ٣غؿِٜح جُخر٤ش  .2

جُ٘لغ٢ ٝجُٜذف ٜٓ٘ح ققش ؽرٜحش جُؿش٣ٔس ٝهشجءز ُـس جُؿغذ ُِٔؾطرٚ ك٤ٚ ٖٝٓ غْ 

 جُطؼٔن ذحُطكو٤ن ٓؼٚ ذحُٞعحتَ جألخشٟ ُر٤حٕ ٓذٟ ضطحذوٜح ٝئٌٓح٤ٗس جألخز ذٜح.

                                                                 

ح  (43) ٣ؼشف جٌُزخ ذحٗٚ ضك٣ٞش جُكو٤وس جٓح ذذجكغ ٓقِكس جٝ فذجهس جٝ هشجذس، ٝجٓمح ذغمرد جكمس ٗلغم٤س ٖٓم جػشجمٜم
٘ذس٣س،) ػِْم جُم٘لظ جُؿ٘محت٢ظش ضلق٤َ جًػش د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، جٌُزخ ٌُِزخ. ٣٘ ( ، 1979، دٓ٘ؾمأز جُٔؼمحسف جالعٌم

ًٞٚ. ٣٘ظمش د. 85ؿ . ًٔح ضْ ضؼش٣ق جٌُزخ ذحٗٚ ٓكحُٝس ٓوقٞدز ُخذجع جُـ٤ش ٣ذسى جُلمشد ك٤مٚ جُغمرد جُكو٤وم٢ ُغِم

٘ذس٣س د جٌُٔطممد جُٔقمش١ جُكممذ٣ع ُِط8، هجفممٍٞ ػِْم جُمم٘لظجقٔمذ ػممضش سجؾممف،  (، 1986رحػممس ٝجُ٘ؾممش، )جالعمٌم
 .  557ؿ
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جُؿغذ ٣ٌٖٔ جإلهالع ػ٠ِ ػذجُس ع٤ش جُذػٟٞ ٝإٔ ؽخـ جُٔؾطرٚ  ٖٓ خالٍ ُـس .3

ك٤ٚ ال ٣ؼح٢ٗ ٖٓ جإلػطذجء ػ٠ِ قش٣طٚ ٝجُطأغ٤ش ػ٠ِ ئسجدضٚ، ٝإٔ ضوش٣ش خر٤ش ُـس 

جُؿغذ ٣خنغ ُطوذ٣ش جُوحم٢ ٝه٘حػطٚ، كِٚ إٔ ٣أخز ذٔح ٣طٔثٖ ئ٤ُٚ ٜٓ٘ح ٣ٝطشـ ٓح ال 

 ٣وط٘غ ذٚ.

٢ إٔ ٣وذٜٓح، ٢ٛٝ ٣ٌٖٔ هرُٜٞح ٖٓ خالٍ ئٕ ٛ٘حى ٝعحتَ ٣ٌٖٔ ُؼِْ جُ٘لظ جُؿ٘حت .4

جإلهٔث٘حٕ ج٠ُ فكس ٗطحتؿٜح ٜٝٓ٘ح ضلغ٤ش ُـس جُؿغذ جُٔطٔػِس ذحإل٣كحءجش ٝجالؽحسجش 

 جُط٢ ٣وّٞ ذٜح أهشجف جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ٣ٝغؿِٜح جُخر٤ش جُ٘لغ٢ ٣ٝوذّ ضوش٣شٙ ذٜح.

ظٜش ُِطؼر٤ش ػٖ قو٤وس أهٞجٍ أهشجف جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ٣ٌٖٔ ُِـس جُؿغذ إٔ ض .5

 ُِوحم٢ ٛزٙ جُكو٤وس ٖٓ خالٍ جُطكٌْ ٖٓ ػذٓٚ ك٢ قشًحش جُؿغْ.

ُِوٞجػذ جألعحع٤س ك٢ ئؾشجءجش جُذػٟٞ ػالهس ٝغ٤وس ذِـس جُؿغذ ٖٓ خالٍ ئدجسز  .6

ّ  ك٢  جُؿِغس ٝػال٤ٗس جُٔكحًٔس ٝئعطؿٞجخ جُٔطْٜ ٝػشك جُؼلٞ ٝمشٝسز ٝؾٞد ٓكح

 ؾِغس جُٔكٌٔس.

 ثاَُاً: انًقترحاخ

ٍ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشجه٢ ذامحكس جػطٔحد ُـس جُؿغذ إٔ ٣طنٖٔ هحٕٗٞ أفٞ .1

( ٓ٘ٚ ذٞفلٜح د٤ُالً ٣ٌٖٔ ٤ُٜثس 213ٝضوش٣ش جُخر٤ش جُ٘لغ٢ ٖٓ مٖٔ جُٔحدز )

 جُٔكٌٔس ذ٘حء ه٘حػطٜح جُٞؾذج٤ٗس ٜٓ٘ح.

مشٝسز ئػحدز ض٘ظ٤ْ جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ ٝٓح ٣٘غؿْ ٓغ ٓح ضٔخل ػ٘ٚ ػِْ جُ٘لظ  .2

٤ٚ جُطكو٤ن كٖ ٝدسجعس ٣كطحؼ ج٠ُ جُذهس ك٢ جُطؼحَٓ جُؿ٘حت٢ ٖٓ ضطٞس ػ٢ِٔ أفرف ك

 ٓغ ؾِغس جُٔكٌٔس ذقٞسز ػحٓس ٝٓغ ؽخـ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ذقٞسز خحفس.

ػوذ دٝسجش ضذس٣رس ُِونحز ٝجُٔكوو٤ٖ ذكنٞس خرشجء ػِْ جُ٘لظ جُؿ٘حت٢  .3

 ٝجُٔخطق٤ٖ ذِـس جُؿغذ.
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حٕٗٞ ٝجُكوٞم ئدخحٍ ٓحدز ػِْ جُ٘لظ جُؿ٘حت٢ ٝدسجعس ُـس جُؿغذ ك٢ ٓ٘حٛؽ ٤ًِس جُو .4

ٝجُؾشهس ٝجُٔؼٜذ جُونحت٢ . ٢ٌُ ٣ٌٕٞ جُذجسط ٓضٝد ذٜزج جُؼِْ جُز١ ٣غحػذٙ ك٢ 

 ٜٓٔطٚ جُقؼرس .

ً ٝدهس ٝسؤ٣س ٓغ مشٝسز  .7 جٕ جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ ٣ططِد ٖٓ جُوحم٢ ػٔالً ر٤٘ٛح

جػٔحٍ جُلٌش ُلْٜ جالؽحسجش ٝجال٣كحءجش جُط٢ ٣وّٞ ذٜح أهشجف جُذػٟٞ، ٝػ٤ِٚ ٗؿذ 

خر٤ش ػِْ جُ٘لظ ك٢ ؾِغس جُٔكٌٔس ُـشك ٓغحػذز جُوحم٢ ك٢ مشٝسز ٝؾٞد 

 جُطكو٤ن.

غ٘حء جُطكو٤ن ك٢ ؿشكس خحفس صؾحؾ٤س ٓؼضُٝس ُـشك أ٤ٔٛس ٝمغ جُٔطْٜ أ .8

ٕ ٣ذسى جُٔطْٜ رُي ٖٓ خالٍ أجُكقٍٞ ػ٠ِ جػطشجكحش جغ٘حء جُطكو٤ن ٓؼٚ دٕٝ 

 .ضك٤َِ ُـس جُؿغذ

ك٢ ُطغحْٛ ٔطخققس جُهغْ ك٢ ٓخطرشجش جالدُس جُؿ٘حت٤س ضكذ٣ع مشٝسز  .9

ُر٤حٕ ٓذٟ ٝفٞالً ٖٓ خالٍ جُٔؾحسًس ك٢ جُطك٤َِ جُ٘لغ٢ جُؿ٘حت٢ ٝرُي طكو٤ن جُ

 جُٔؾطرٚ ذْٜ ٝجُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ.   جهٞجٍ فكس 

 انًراجغ

ذ٤شٝش  .1ه .قوٞم جُكذظ جٓحّ هنحء جالقذجظ .جقٔذ ذٖ ػرذ هللا جٌُٞجس١  .1

 .2211 ,دجُذجس جُؼشذ٤س ُِؼِّٞ ٗحؽشٕٝ

جٌُٔطد جُٔقش١ دجالعٌ٘ذس٣س  .8ه .جفٍٞ ػِْ جُ٘لظ .جقٔذ ػضش سجؾف  .2

 .  1986 ,جُكذ٣ع ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش

دجس جُػوحكس ُِ٘ؾش  دػٔحٕ .1ه .ػِْ جُ٘لظ جُؿ٘حت٢ .جًشّ ٗؾأش جذشج٤ْٛ  .3

 .2229 ,دٝجُطٞص٣غ

 .جُٞع٤و ك٢ جؾشجءجش جُٔكحًٔحش جُؿ٘حت٤س ٝجدجسز جُؿِغحش .ذٜحء جُٔش١ .4

 .2217 ,ٓ٘ؾأز جُٔؼحسف د جالعٌ٘ذس٣س
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 ,دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤سد جُوحٛشز  .3ه .ػِْ جالؾطٔحع جُوح٢ٗٞٗ .قغٖ جُغحػحض٢  .5

1968. 

 .جُٔشفلح١ٝ ك٢ جفٍٞ جالؾشجءجش جُؿ٘حت٤س .قغٖ فحدم جُٔشفلح١ٝ  .6

 .2227 ,ٓ٘ؾأز جُٔؼحسفد جالعٌ٘ذس٣س 

دجس  دجُوحٛشز .جُٞؾ٤ض ك٢ ػِْ جالؾشجّ ٝجُؼوحخػر٢  قغ٤ٖ٘ جذشج٤ْٛ فحُف .7

 ذال ع٘س ٗؾش. ,دجُٜ٘نس جُؼشذ٤س

د ذـذجد  .1ه .1ؼ .ؽشـ هحٕٗٞ جفٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س .سػذ كؿش جُشج١ٝ .8

 .2216 ,ٌٓطد جُٜحؽ٢ٔ ٌُِطحخ جُؿحٓؼ٢

 .ٓطرؼس جُٔؼحسف دجالعٌ٘ذس٣س .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُوغْ جُخحؿ .سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ  .9

2225. 

 .1979 ,ٓ٘ؾأز جُٔؼحسف دجالعٌ٘ذس٣س .ػِْ جُ٘لظ جُؿ٘حت٢ .سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ   .12

ٌٓطرس جُٞكحء دجالعٌ٘ذس٣س  .جفٍٞ ػ٢ِٔ جالؾشجّ ٝجُؼوحخسؤٝف ػر٢   .11

 .2216 ،جُوح٤ٗٞٗس

 .2229,ذـذجد جٌُٔطرس جُوح٤ٗٞٗس .جفٍٞ جُطكو٤ن جالؾشج٢ٓ .عِطحٕ جُؾح١ٝ  .12

ٓ٘ؾٞسجش  دُر٘حٕ .1ه .جفٍٞ جالؾشجءجش جُؿ٘حت٤س .ع٤ِٔحٕ ػرذ جُٔ٘ؼْ  .13

 .2225 ,جُكِر٢ جُكوٞه٤س

 دذـذجد .جغش جُؼحٛس جُؼو٤ِس ك٢ جُٔغإ٤ُٝس جُؿضجت٤سمحس١ خ٤َِ ٓكٔٞ   .14

 .1982، جٌُٔطرس جُوح٤ٗٞٗس

جالعٌ٘ذس٣س دجس جُٔطرٞػحش  .جفٍٞ جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ .ػرذ جُك٤ٔذ جُٔ٘ؾح١ٝ  .15

 .2224 ,جُؿحٓؼ٤س

دجس  دجُوحٛشز .ؽشـ جُوٞجػذ جُؼحٓس ُإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س .ػرذ جُشؤٝف ٜٓذ١  .16

 .2217 ,جُٜ٘نس جُؼشذ٤س
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 ,جٌُٔطرس جُوح٤ٗٞٗسد ذـذجد  .جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ هحٕٗٞ ٝكٖ .ػرذ جُغطحس جُؿ٢ِ٤ٔ  .17

1973. 

دجس دجُوحٛشز  .1ؼ .جُركع جُل٢٘ ك٢ ٓؿحٍ جُؿش٣ٔس .ػرذ جُؼض٣ض قٔذ١  .18

 .1973 ,جُٜ٘نس جُؼشذ٤س

ٌٓطرس جُٞكحء  سدجالعٌ٘ذس٣ .1ه .جؾشجءجش جُٔكحًٔس جُؼحدُس .ػالء ص٢ً   .19

 .2214،جُوح٤ٗٞٗس

 دذ٤شٝش .2ه .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُوغْ جُخحؿ .ػ٢ِ ػرذ جُوحدس جُوٜٞؾ٢  .22

 .  2222,ٓ٘ؾٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س

جُٔإعغس  دُر٘حٕ .1ه .ٓرحدب جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُِر٘ح٢ٗ .ػ٢ِ دمحم ؾؼلش  .21

 .1994 ,جُؿحٓؼ٤س ُِذسجعحش ٝجُ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ

دجس ٝجتَ  دػٔحٕ .2ه .ػال٤ٗس جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س .كطك٢ ضٞك٤ن جُلحػٞس١  .22

 .2212 ,ُِ٘ؾش

ٓ٘ؾأز  دجالعٌ٘ذس٣س .قؿ٤س جالػطشجف ًذ٤َُ جدجٗس .هذس١ ػرذ جُلطحـ جُؾٜح١ٝ  .23

 .2225 ,جُٔؼحسف

 ,دجس جُػوحكس ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غد ػٔحٕ  .1ه .ؽشـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحشًحَٓ جُغؼ٢   .24

2222. 

دجس دٓقش  .جالؾشجءجش جُؿ٘حت٤س ك٢ جُطؾش٣غ جُٔقش١ .ٓإٔٓٞ دمحم عالٓس  .25

 .1988 ,جُلٌش جُؼشذ٢

دجس  دجُٔٞفَ .ؽشـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُوغْ جُؼحّ .ٓحٛش ػرذ ؽ٣ٞؼ جُذسز  .26

 .1988 ,جٌُطد ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش

 .2228 ,دجس ٝجتَ ُِ٘ؾش دػٔحٕ .ٓرحدب ػِْ جالؾشجّ .دمحم ػرذ هللا جُٞس٣ٌحش  .27

دجس جُػوحكس  دػٔحٕ .1ه .قؿ٤س جُؾٜحدز ك٢ جالغرحش جُؿ٘حت٢ .دمحم ػٔحد سذ٤غ  .28

 .2211 ,ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ
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جالؾشجءجش جُؿ٘حت٤س ك٢ جُ٘ظْ  .ٓكٔٞد ؽش٣ق ذغ٢ٗٞ٤؛  ػرذ جُؼظ٤ْ ٝص٣ش  .29

 ،دجس جُؼِْ ُِٔال٤٣ٖد ُر٘حٕ  .1ه .جُوح٤ٗٞٗس جُؼشذ٤س ٝقٔح٣س قوٞم جالٗغحٕ

1991. 

د جُوحٛشز  .2ه .ؽشـ هحٕٗٞ جالؾشجءجش جُؿ٘حت٤س .ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘  .32

 .1988 ,ٓطرؼس ؾحٓؼس جُوحٛشز ٝجٌُطحخ جُؿحٓؼ٢

دجس جُٔ٘ؾٞسجش د ُر٘حٕ  .ؽشـ هحٕٗٞ جفٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤سٓخح٣َ ُكٞ  .31

 .1994 ,جُكوٞه٤س

ذذٕٝ دجس  .جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس ُِٔطْٜ ك٢ ٓشقِس جُطكو٤ن .ٓقطل٠ ٣ٞعق  .32

 .2212 ,ذذٕٝ ٌٓحٕ ٗؾشٗؾشد 

جُٞسجم  دػٔحٕ .1ه .جُطـ٤ش جالؾطٔحػ٢ ٝظحٛشز جُؿش٣ٔس .ٓقِف جُقحُف  .33

 .2225 ,ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ

 

 

 

 

 

 


