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 اٌٍّخض              

      َّٕ ٝغ٤وحً ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ ٝضٓحْٛ ك٢  جٌضرحؽحضٍضرؾ  جُك٣ٍحش جُٔطظِس ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕئ

َّٕ ٣ٌٕٞ ج٩ٗٓحٕ قٍجً ك٢ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٌأ٣ٚ  ض٣ٌٖٞ ٌأ٣ٚ ًٔح ٣شحء ٝضٜىف ئ٠ُ أ

ٝذحُط٣ٍوس جُط٢ ٣ٍ٣ى ٖٓ وٕٝ أ١ ٓؼٞهحش، ْٞجًء ًحٕ ضؼر٤ٍٙ ه٫ًٞ أّ ًطحذطحً، ك٢ٜ 

ً ضطْ ك٢ أػٔحم جُ٘لّ ٝغ٘ح٣ح جُؼوَ ًُج ٢ٛ ذؼ٤ىز ػٖ ٤ْطٍز  ذحُٔؿَٔ أٍٓجً وجن٤ِح

ًٛج جُطؼر٤ٍ ٣طٔطغ ذٔظحٍٛ نحٌؾ٤س ٣طٍضد ػ٤ِٜح أغحٌجً  جُكٌحّ ِْٝطحٕ جُوَحُٕٗٞ، ئ٫ إٔ

، جُوَحُٕٗٞظح٣ٍٛس نحٌؾ٤س، ٝػ٘ى يُي ضٌٕٞ ٤ُٓص ذؼ٤ىز ػٖ ٤ْطٍز جُكٌحّ ِْٝطحٕ 

، ٝك٢ ٓوىٓطٜح ق٣ٍس ػ٠ِ ًلحُس جُك٣ٍحش جُٔطظِس ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ ًُٜج ٗض جُىْطٌٞ

ؼ٤ِْ ٝجُكن ك٢ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍشف، ئ٫ أٗٚ ٝذحٍُؿْ ػ٠ِ جُطؼر٤ٍ ػٖ جٍُأ١ ٝق٣ٍس جُط

ح ضٌِٔٚ ٖٓ ِْطس  ًلحُس جُ٘ظٞص جُىْط١ٌٞ ًٛٙ جُك٣ٍحش، أْطٍٔش َّٔ ج٩وجٌز ِذ

جٍُهحذس ػ٠ِ  ٜٓٔسجُوؼحء ج٩وج١ٌ ٝٛ٘ح ٝهغ ػ٠ِ ػحضن  ُٔكحُٝس ضو٤٤ى ًٛٙ جُك٣ٍحش،

ْٖ أْٛ جُؼٔحٗ ِٓ حش ُك٣ٍحش ج٧كٍجو ٓوحذَ ٓح أػٔحٍ ج٩ِوجٌز، ئي ضؼى ًٛٙ جٍُهحذس ٝجقىز 

جٌجش ج٩وج٣ٌس جُط٢ ض٘طٜي  ٍَ ُِّْطحش، ٝيُي ٖٓ ٗحق٤س ئُـحء جُوَ  ْٖ ِٓ ضٌِٔٚ ج٩ِوجٌز 
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ً ُِ٪وجٌز، ٖٓ  ق٣ٍحش ج٧كٍجو جُط٢ ًلِٜح جُىْطٌٞ، ٢ٛٝ ضُؼَىُّ ك٢ جُٞهص يجضٚ ض٘ر٤ٜح

  .ٕجُك٣ٍحش جُٔطظِس ذلٌٍ ج٩ٗٓحػٌٍٝز جُط١ٍٝ هرَ ئطىجٌ ئ١ هٍجٌ ئوج١ٌ ٣ّٔ 

زش٠ح اٌشأٞ ٚاٌرؼث١ش، زش٠ح اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ، اٌمضاء ا٦داسٞ، : اٌىٍّاخ اٌّفراز١ح

 .اٌسك فٟ االٔرخاب ٚاٌرششر

Abstract 

         The freedoms related to a person's thought are closely 

related to the thought of the person and contribute to the 

formation of his opinion as he wishes and aim for the person to 

be free to express his opinion in the way he wants without any 

obstacles, whether his expression is in words or in writing. 

Reason, therefore, is far from the control of rulers and the 

authority of the law, except that this expression enjoys external 

manifestations that have external outward effects, and at that 

time they are not far from the control of rulers and the authority 

of the law, and this is why the constitution stipulates the 

guarantee of freedoms related to human thought, Foremost 

among which is freedom of expression, freedom of education, 

the right to vote and run for office. However, despite the 

constitutional texts guaranteeing these freedoms, the 

administration continued with the power it possessed to try to 

restrict these freedoms, and here the administrative judiciary has 

the task of monitoring the work of the administration, as this 

control is considered One of the most important guarantees for 
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the freedoms of individuals in exchange for the powers that the 

administration possesses, in terms of canceling administrative 

decisions that violate the freedoms of individuals guaranteed by 

the constitution, and it is at the same time a warning to the 

administration about the necessity of deliberation before issuing 

any administrative decision that affects the freedoms related to 

human thought. 

 

Key words: administrative justice, freedom of opinion and 

expression, freedom of teaching and learning, the right to 

vote and run for office. 

 

 اٌّمذِح

َِّ ئشرحع  ْٖ أؾ ِٓ ُس ئشرحع قحؾس ج٧كٍجو، ٝ ْٖ جُٞجؾرحش جُِٔوحز ػ٠ِ ػحضن جُىَّٝ ِٓ  َّٕ ئ

َِْطس ج٩وج٣ٌس ُِٞكحء  ُّٓ ُس ػٖ ؽ٣ٍن جُ ِٙ جُكحؾحش ضَوَىَّّ جُىَّٝ ، ذكحؾحش ج٧كٍجوٓػَ ًٛ

َِْطس  ُّْ ج٩ِوجٌز ك٢ ق٤حزِ جُٔؿطٔغ، ٝهى ٣إو١ ًٛج ٝٛٞ ٓح ٣إو١ ذطر٤ؼس ج٧ٍٓ ئ٠ُ ضىنَ 

َِْطس جُطى ُّٓ ِٙ جُ ج٧نطحء ػ٘ىٓح ضظىٌ هٍَجٌجضٜح ج٩وج٣ٌس،  ذؼغنَ ئ٠ُ جٌضٌحخ ًٛ

ْٖ وٕٝ وٌج٣س أّ ػ٠ِ ػؿَ أّ ػٖ ؽ٣ٍن ضؿحَٛ ج٩ِوجٌز  ِٓ جٌجش  ٍَ ُْوَ ِٙ ج ْٞجء ًحٗص ًٛ

ع ُِكلحظ ػ٠ِ ُق٣ٍحش ج٧كٍجوُ ٍِّ َش ُٔ ح جُ َّٜ٘ َْ  .ِوٞجػى جُوَح٤ُٗٞٗس جُط٢ 

ِٙ ج٧نطحء ئ٠ُ ج٫ػطىج ْٖ ٝؾٞو ٝهى ضإو١ ًٛ ِٓ ء ػ٠ِ ُق٣ٍحِش ج٧كٍجو، ٝٛ٘ح ٫ذُىَّ 

ْٖ ػٔحٗس ٜٓٔس  ِٓ ِٙ جٍُهحذس  ٌهحذس هؼحت٤س ػ٠ِ ٓشٍٝػ٤س أػٔحٍ ج٩ِوجٌز، ُٔح ضُٔػُِٚ ًٛ

ْٕ ضهؼغ ج٩ِوجٌز ُُكٌْ جُوَحُٕٗٞ  ْٖ ؾٜس، ٝأ ِٓ ٔحٌْس ج٧كٍجو ُك٣ٍحضْٜ  ُٓ ْٖ ػٔحٗحش  ِٓ

ٟ، ًُُي ٝؾد ض٤ٔٓس ؾٜس هؼحت٤س ٓه ٍَ ْٖ ؾٜس أُْن طظس ضوّٞ ذًٜج جُىٌٝ، ٝٛٞ ٓح ِٓ

 ْٖ ِٓ ُس ٝٛٞ ٣ُٔحٌِ جُشن جُوؼحت٢  ٍِ ٓؿِّ جُىَّٝ ْٖ ِن٬ ِٓ أٗرٍٟ ُُٚ جُوََؼحء ج٩وج١ٌ 

ْٖ جٓط٤حَجش  ِٓ َِْطس ج٩ِوجٌز ٝٓح ضطٔطغ ذٚ  ُّْ جنطظحطحضٚ، ٛحوكحً ئ٠ُ ضكو٤ن جُطٞجَٕ ذ٤ٖ 

ِٙ جُٔؼحوُس، كح ٣َس ج٧كٍجو جُطٍف ج٧ػؼق ك٢ ًٛ ٍِّ ٧كٍجو ٣ٞجؾٜٕٞ ًػ٤ٍز ٝذ٤ٖ ُق
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ٍِ ضوى٣ْ شٌٞجْٛ ك٢ قحُس  ْٖ ِن٬ ِٓ  ِٚ ٍٖ ٣ِٞيٕٝ ذ ْٖ ٬ٍٓي آٓ ِٓ ً ٫ٝذُىَّ ُْٜ  ً ه٣ٞح نظٔح

َِْطس ج٩ِوجٌز ُك٣ٍحضْٜ ُّْ ْٖ ػٔحٗحش ٓٔحٌْس ، ًٔح أٗٚ جٗطٜحى  ِٓ ٣ُٔػَ َػٔحٗس ٜٓٔس 

طٌُٞ ُْٜ. ْْ  ج٧كٍجو ُُكوُٞهْٜ ٝق٣ٍحضْٜ جُط٢ ًلِٜح جُىُّ

ذؼىٛح أقىٟ أٗٞجع جُك٣ٍحش  ٝٓٔح ٫ شي ك٤ٚ إٔ ُِك٣ٍحش جُهحطس ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ      

ْٖ  جُط٢ ًلِٜح جُىْطٌٞ، ِٓ  ١ ًِ أ٤ٔٛس نحطس ًٜٞٗح ضطؼِن ذحُؿحٗد جُٔؼ١ٞ٘ ُِلٍو، ٝجَُّ

ُِٚ ضطٌٕٞ آٌجؤٙ ٝأكٌحٌٙ ك٢ ٓهطِق جُوؼح٣ح ْٞجء ًحٗص ػحٓس أّ نحطس، كؼ٬ً  ِن٬

٣َس شٍؽ ػٍٝ ٍِّ ١ٌ ك٢ ضلؼ٤َ جُؼوَ ج٩ٗٓح٢ٗ ٝضكل٤ُٙ ئ٠ُ ج٩ذىجع، يُي ػٖ إٔ جُُك

كحُك٣ٍحش جُهحطس ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ ضؼى ج٧ْحِ ُطٔطغ إٔ جُلٌٍ ٓظىٌ جُططٌٞ جُرش١ٍ، 

ج٧كٍجو ذك٣ٍحضْٜ ، كؼ٬ ػٖ ًٛٙ جُك٣ٍحش أقىجٛٔح ضٌَٔ ج٧نٍٟ، كحُكن ك٢ 

 ج٫ٗطهحخ ٣ططِد ق٣ٍس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ ٝق٣ٍس جُطؼ٤ِْ.

 ث:أ١ّ٘ح اٌثس

ضطًٍُ أ٤ٔٛس ٓٞػٞع وٌٝ جُوؼحء ج٩وج١ٌ ك٢ قٔح٣س جُك٣ٍحش جُٔطظِس ذلٌٍ 

 أٜٛٔح ج٥ض٢ يًٍٛح:ج٩ٗٓحٕ، ػ٠ِ ؾِٔس ٖٓ ج٧ٌٓٞ، 

  ٓٞػٞع َّٕ جُوؼحء ج٩وج١ٌ ٝوٌٝز ك٢ قٔح٣س جُك٣ٍحش جُهحطس ذلٌٍ ئ

 ُْ ٣ِن قظحً ٝجكٍجً ٖٓ جُىٌجْس ٝجُركع. ج٩ٗٓحٕ

 ٕٝؾٞو ٌهحذس هؼحت٤س ػ٠ِ ضظٍكحش ؾٜس ج٩وجٌز ٣ؼى ػٔحٗس ٜٓٔس ٖٓ  ئ

ػٔحٗحش قوٞم ج٧كٍجو ٝق٣ٍحضْٜ، ٓٔح ٣ٓحػى ػ٠ِ ه٤حّ وُٝس جُوحٕٗٞ ٤ْٝحوضٚ 

ٛٞ ج٧وجز جُط٢ ذٔوطؼحٛح ٣طْ ج٫ُطُجّ ذ٤ٓحوز ج٩وج١ٌ ػ٠ِ جُؿ٤ٔغ، ٝجُوحػ٢ 

ئٗٚ ٣ؼطٔى ػ٠ِ جُوحٕٗٞ ٝجقطٍجٓٚ وٕٝ جُطو٤ى ذ٘ظٞص جُوحٕٗٞ جُؿحٓىز، ذَ 

 ج٧ِْٞخ ج٩ٗشحت٢ ك٢ ذٌِٞز ًٛج جُٔرىأ.

  جُكحؾس جُٔحْس ئ٠ُ ئُوحء جُؼٞء ػ٠ِ جُوؼحء ج٩وج١ٌ ٣٩ؼحـ وٌٝٙ ك٢ قٔح٣س

جُك٣ٍحش جُهحطس ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ ٖٓ ؾٜس، ٝجُكلحظ ػ٠ِ جُىُٝس ذٔإْٓحضٜح ٖٓ 

 ؾٜس أنٍٟ.

 ٤وٚ ُوٞجػى ضٍؾغ أ٤ٔٛس جُىٌجْس ئ٠ُ أ٤ٔٛس جُوؼحء ج٩وج١ٌ ئ٠ُ ؾحٗد ضطر

جُوحٕٗٞ ج٩وج١ٌ ٝضل٤ٍٓٙ ُٜح ذٔح ٣ط٘حْد ٝجُٔ٘حَػحش ج٩وج٣ٌس، ق٤ع ٣وّٞ 

جُوؼحء ج٩وج١ٌ ذىٌٝ أًػٍ ؾى٣س ٝأًػٍ ؾٍأز، ك٢ ٓؿحٍ ط٘حػس جُوحػىز 

جُوح٤ٗٞٗس يجضٜح قحُس جٗؼىجّ جُ٘ض جُطش٣ٍؼ٢ ٝقحُس ٝؾٞو جُ٘وض ك٢ جُطش٣ٍغ 

 جُوحتْ.
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 ُِٔٞػاااٞع أ٤ٔٛاااس ذحُـاااس ُاااىٝجت َّٕ ٍ جُىُٝاااس ٝٓٞظل٤ٜاااح ػ٘اااى ٓرحشاااٍضْٜ ًٔاااح أ

، جنطظحطحضْٜ جُٞظ٤ل٤س ػٖ ؽ٣ٍن ض٘ل٤اً جُواٞج٤ٖٗ ذشاٌَ ْا٤ِْ  أٝ كا٢ ضطر٤وٜاح

جُا١ً ًػ٤اٍجً ٓاح ضواغ ك٤اٚ ٝ ٝيُي ذح٫ذطؼحو ػٖ ًَ ٓح ٣٘طوض ٖٓ ق٣ٍحش ج٧كاٍجو

 وٝجتٍ جُىُٝس ك٢ جُؼٍجم.

:إشىا١ٌح اٌّٛضٛع  

جُوؼحء ج٩وج١ٌ ك٢ ْ٘كحٍٝ ك٢ ًٛج جُٔٞػٞع  ض٤ِٓؾ جُؼٞء ػ٠ِ وٌٝ 

جُٔظ١ٍ،  جُوؼحء ج٩وج١ٌ ؟ ٓوحٌٗس ٓغ قٔح٣س جُك٣ٍحش جُٔطظِس ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ

ًٛٙ جُكٔح٣س أُو٤ص ػ٤ِٜح ظ٬ٍ ًػ٤لس ٖٓ ج٩ذٜحّ ٝجُـٔٞع، ٝضطٔػَ ج٩شٌح٤ُس 

جُٔك٣ٌٞس ك٢ ًٛج جُركع ك٢ جُطٓحؤ٫ش جُؼى٣ىز جُط٢ ضىٌٝ ك٢ يٖٛ جُرحقػ٤ٖ 

 َ أْٛ ًٛٙ جُطٓحؤ٫ش ٢ٛ:ك٢ ٤ٓىجٕ جُوحٕٗٞ جُؼحّ، ُٝؼ

  ُك٣ٍس جُاٍأ١ ٝجُطؼر٤اٍ، ٝق٣ٍاس جُطؼِا٤ْ ٝجُاطؼِْ، ٝجُكان َٛ جُط٘ظ٤ْ جُىْط١ٌٞ

حَٗحش جٌُحك٤س ُكٔح٣طٜح؟ ك٢ جُؼٍجم  ك٢ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍشف، َٔ ٍَّ جَُؼ كَ َٝ 

  َُٛ؟ًحك٤ٚ وؼحت٤س ػ٠ِ جػٔحٍ ج٩وجٌز جٍُهحذس ج 

 ٌز ٝق٣ٍس ج٧كٍجو؟َٛ قون جُوؼحء ج٩وج١ٌ جُطٞجَٕ ذ٤ٖ ِْطس ج٩وج 

  جُوؼحء ج٩وج١ٌ ػ٘ى ئطىجٌ أقٌحٓٚ جُٔطؼِوس ذًٜٙ جُك٣ٍحش أْط٘ى ئ٠ُ َٛ

 جُ٘ظٞص جُىْط٣ٌٞس جُط٢ ًلِص ًٛٙ جُك٣ٍحش.

 

 ٘ذف اٌثسث:

ٗظٍجً ٤ٔٛ٨ُس جُؼ٤ِٔس ٝجُؼ٤ِٔس ُىٌٝ جُوؼحء ج٩وج١ٌ ك٢ قٔح٣س جُك٣ٍحش        

جُٔطظِس ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ، ًٕٝٞ ًٛج جُٔٞػٞع ٣ط٤ُٔ ذطؿىوٙ ٝضطٌٞٙ جُٔٓطٍٔ ٖٓ 

ُٔؼٍكس ٌٓحٖٓ ن٬ٍ أقٌحّ جُوؼحء ج٩وج١ٌ، ًُُي أغٍٗح جُو٤حّ ذًٜٙ جُىٌجْس 

ٞص جُىْط٣ٌٞس جُط٢ ًلِطٜح، أٝ جُوظٌٞ ك٢ قٔح٣س ًٛٙ جُك٣ٍحش ْٞجء ك٢ جُ٘ظ

 .ك٢ ج٫قٌحّ جُوؼحت٤س ج٩وج٣ٌس

 

 ِٕٙح اٌثسث:

جضرؼ٘ح ك٢ ًٛج جُركع جُٜٔ٘ؽ جُٔوحٌٕ ذ٤ٖ جُطش٣ٍؼحش جُىْط٣ٌٞس ٝج٧قٌحّ      

جُوؼحت٤س ج٩وج٣ٌس ك٢ ًَ ٖٓ ٓظٍ ٝجُؼٍجم، ٝجُط٢ ػحُؿص ٓٓأُس قٔح٣س 

 ٝػٔحٕ جُك٣ٍحش جُٔطظِس ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ.

 

 ذ١ّٙذ:
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ح: "     َٜ ف جُك٣ٍحش جُل٣ٌٍس ذأَّٗ ٍَّ ٠َح اٌفشد، ٚزمٗ فٟ اٌرفى١ش ِٓ دْٚ أ٠ح ل١ٛد ضَُؼ ُزّشِ

٠َح اٌفشد فٟ ذى٠ٛٓ آسائٗ، ِٓ غ١ش أٞ إوشاٖ أٚ ذٛخ١ٗ" أٚ سلاتح، أٞ ُزّشِ
(ٔ)

. 

ح: "      َٜ ف أ٣ؼحً ذأَّٗ ٍَّ ٠َح تؼ١ذاً ػٓ اٌّؤثشاخ ٚأْ ٝضَُؼ ًُّ إٔضاْ فٟ أْ ٠فىش تُسّشِ زك و

: تؼذ رٌه سأ٠ٗ تظشازح ٠ٚؼثش ػٓ ِخرٍف اٌمضا٠ا ٠ٚؼرٕك اٌّثذأ أٚ اٌّؼرمذ ٠مٛي

"اٌَِّزٞ ٠ش٠ذ
(ٕ)

. 

ح: "      َٜ زُك اٌفشد فٟ ذفؼ١ً ٣ٌٖٝٔ إٔ ضؼٍف جُك٣ٍحش جُهحطس ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ ذأَّٗ

ػمٍٗ ٚذس١ًٍ وافح ظٛا٘ش اٌس١اج، تّٕأٜ ػٓ اٌّؤثشاخ ٚاٌؼٛاًِ اٌخاسخ١ح، ِٓ أخً 

فٟ اٌرؼث١ش ػٓ سأ٠ٗ صٛاء واْ ٘زا اٌشأٞ د١ٕ٠اً أَ ص١اص١اً أَ  ضّاْ أْ ٠ىْٛ زشاً 

 ". اخرّاػ١اً، ِٓ دْٚ أٞ إوشاٖ أٚ ذٛخ١ٗ

٣َس جُهحطس ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ ضؼ٢٘ ضِي جُط٢ ضطظَ ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ ٝيٛ٘ٚ         ٍِّ ئيٕ كحُُك

ْٞجء ٖٓ ٗحق٤س جٍُأ١ أّ ج٩ػ٬ّ أّ جُطؼ٤ِْ
(ٖ)

ٍٛ ضِي ، ًٝٛج ٓح ٗإ٣ىٙ ٧َُّٗٚ ٣ر٤ٖ ؾٞ

ُ٘ح أ٣ؼحً ٓح ضطؼٔ٘ٚ جُك٣ٍحش جُهحطس ٧َُّٝٗٚ ٣ر٤ٖ ، جُك٣ٍحش جُٔطٔػِس ذحُلٌٍ ج٩ٗٓح٢ٗ

٣َس  ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ ٖٓ ٍِّ ٣َس جُطؼ٤ِْ، ًٔح أَُّٗٚ ٫ذُىَّ ٖٓ ٌذؾ جُك٣ٍحش  جُطؼر٤ٍجٍُأ١ ُٝق ٍِّ ُٝق

ج٤ُٓح٤ْس ذحُك٣ٍحش جُل٣ٌٍس ك٢ أؽحٌ ٝجقى ٝضكص ٓظِس ٝجقىز ٢ٛٝ جُك٣ٍحش 

ً ٤ٔٛ٨ُس جُط٢ ضإو٣ٜح جُك٣ٍحش ج٤ُٓح٤ْس، كرىٜٝٗح  جُهحطس ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ، ٝيُي ضرؼح

َِْطس إٔ ضٓطٍوٛح ئيج أٌجوش، كؼ٬ً ػٖ  ُّٓ ضظرف جُك٣ٍحش ج٧ُنٍٟ ٓؿٍو ٓ٘كس ٣ٌٖٔ ُِ

٣َس  ٍِّ إٔ جُك٣ٍحش ج٤ُٓح٤ْس ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ضطكون ئ٫ ك٢ ظَ جُك٣ٍحش جُل٣ٌٍس، كُك

٣َس جٍُأ١ ٝج٫ؾطٔحع ٝجُظكحكس ٝجُطؼ٤ِْ،ج٫ٗطهحخ ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ضططِد قُ  ٍِّ  ِٚ َٝػ٤َِْ

٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ، ٝٗط٘حٍٝ  ٍِّ ْ٘وْٓ ًٛج جُركع ئ٠ُ غ٬غس ٓطحُد، ٗركع ك٢ ج٧ٍٝ: ُق

٣َس جُطؼ٤ِْ ٝجُطؼِْ، ٝٗهظض جُػحُع: ُر٤حٕ جَُكنُّ ك٢ ج٫ٗطهحخ  ٍِّ ك٢ جُػح٢ٗ: ُق

 ٝجُطٍشف.   
                                                           

يَة وتعدد األحزاب في فكر االشتراكية الديسقراطيةىالو أبه بكر سعهدي،   (ٔ) )القاىرة: الييئة  الُحرِّ
 .ٖٔص  (،ٜٛٚٔالسررية العامة لمكتاب، 

)بغداد: مطبعة حقهق اإلندان والديسقراطية والحريات العامةماىر صبري كاظم،  د. (ٕ)
 .ٜٚص (،ٕٓٔٓبغداد،

الحريات الفكرية في دستهر جسيهرية العراق " عقيل دمحم عبد، ىديل ىاني صيهاند.  نقاًل عن (ٖ)
ممحق العدد التاسع عذر، مجمة " ، دراسة في الزسانات الَقاُنهنية والدياسيةٕ٘ٓٓالدائم لعام 

 .ٛٚٔص  (:ٕ٘ٔٓ)، دراسات تاريخية، البررة
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I. .اٌّطٍة ا٤ٚيأ 

٠َح اٌشأٞ   ٚاٌرؼث١شُزّشِ

٣َس جٍُأ١، "        ٍِّ ًُّ أٔضاْ اٌرؼث١ش ػٓ آسائٗ ٚأفىاسٖ  ٌٍٕاس، ٝضؼ٢٘ ُق ْْ ٠ضرط١غ و أ

ِٗ أَ تٛصائً إٌشش اٌّخرٍفح، أٚ تٛاصطح اٌّضشذ أٚ اٌض١ّٕا  صٛاًء واْ رٌه تشخظ

"أٚ ا٦راػح أٚ اٌرٍفز٠ْٛ...  اٌخ
(ٗ)

. 

ح        َٜ كَْص أ٣ؼح ذأَّٗ ٍِّ إنسان من تكوين آرائو وأفكاره بشكل حر ومستقل، أن يتمكن كل ": ُٝػ
وقدرتو على التعبير عن آرائو وأفكاره بمختلف وسائل التعبير من غير قيد سواء كانت أفكاره 

 .(٘)"شخصية أو علمية أو سياسية

٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ  ٣ٍٟٝ جُرحقع ذإٔ        ٍِّ ٠ّٕسٙا اٌَمأُْٛ ٌٍفشد، ِىٕح : ضؼ٢ُ٘ق

اٌرؼث١ش ػٓ آسائٗ ٚأفىاسٖ ٣ٌخش٠ٓ، تشخظٗ أٚ تٛصائً إٌشش، ذّىٕٗ ِٓ زك 

صٛاء وأد ٚسل١ٗ أَ اٌىرش١ٔٚح، خاطح أَ ػاِح وا٤ػالَ ٚاٌظسافح، ضّٓ اٌسذٚد 

 .اٌرٟ سصّٙا اٌمَأُْٛ

٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ ٖٓ جُك٣ٍحش جُهحطس ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ، ٢ٛٝ ج٧ْحِ ك٢         ٍِّ ضُؼَىُّ ُق

ٝؾٞو جٌُػ٤ٍ ٖٓ ٓوٞٓحش ئٗٓح٤ٗطٚ ُٜٝح جُىٌٝ جٌُر٤ٍ ك٢ ضكو٤ن ج٧كٍجو ًُٝجضْٜ، ٖٝٓ 

٣َس  ٍِّ َّٕ ُق ٣َس جُلٌٍ ٝجُؼ٤ٍٔ ٝجُؼو٤ىز، يُي أ ٍِّ جُٔؼٍٝف إٔ ئذىجء جٍُأ١ ٛٞ ٓطْٔ ُُك

٤س ك٢ جُ٘لّ جُرش٣ٍس ٫ ضكطحؼ ئ٠ُ قٔح٣س أٝ ػٔحٗس ٫ٝ ض٘لغ ٓؼٜح جُلٌٍ ٓٓأُس وجنِ

 ِٙ ح ٗحهظس ئيج ُْ ٣طٌٖٔ جُلٍو ٖٓ جُطؼر٤ٍ ػٖ جكٌحٌ ٌهحذس أٝ ضؿى١ ك٤ٜح ٝهح٣س، ئ٫ أَّٜٗ

ِٚ جُهحطس أّ ك٢ نطرس ك٢ جُٔؿحُّ  ِٚ أّ ٓؿحُٓ ِٚ ْٞجًء ًحٕ يُي ك٢ أقحو٣ػ ٝآٌجت

ضٚ ًٝطرٚ ٝئيجػحضٚ أٝ قط٠ ك٢ أكؼحُٚ ٝق٣ٍحضٚ، ٝج٧ٗى٣س جُؼحٓس أّ ك٢ ًًٍٓجضٚ ٝٓوح٫

                                                           
ولة السرري في ِحسَايَة الحُُقهِق والحريات العامةفاروق عبد البر،  د. (ٗ) الجزء ، دور مجمس الدَّ

 .ٕٓٙ، ص(ٜٜٔٔ، )القاىرة: من دون دار نذراألول، من دون طبعة،
الطبعرة  التعبيرر واسرتقالل القزراء ونرسانات التقانري،دراسات في حرية فاروق عبد البر،  د. (٘)

 .ٕٔ-ٕٓ، ص(ٕٙٓٓ، دون دار نذرمن )القاىرة:  ،األولى
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٣َس جُطؼر٤ٍ أٝ جٍُأ١ ٝئٌٓح٤ٗس  ٍِّ ٣َس جُط٢ ضكطحؼ ئ٠ُ جُكٔح٣س ٝجُؼٔحٗس ٢ٛ ُق ٍِّ ئيٕ جُُك

ٖ٣ ٍِ ٗوِٜح ئ٠ُ ج٥َْن
(ٙ)

. 

٣َس ج٧ّ ذحُ٘ٓرس ُٓحتٍ جُك٣ٍحش ٝذًُي ضٌٕٞ         ٍِّ ٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ ذٔػحذس جُُك ٍِّ ُق

َِّ ، كٌِٜح جُل٣ٌٍس ْٕ ٣ٌٕٞ ٌأ٣حً نحطحً ك٢ ً ٣َس جٍُأ١ جُط٢ ضر٤ف ُ٪ٗٓحٕ أ ٍِّ ضظىٌ ػٖ ُق

ح أْح٤ْس ك٢  ٣َس أٍٓإٔ: ج٧ٍٝ: أَّٜٗ ٍِّ ِٙ جُُك ٓح ٣ؿ١ٍ ضكص ٗحظ٣ٍٚ ٖٓ أقىجظ ٤ٔ٣ُٝ ًٛ

جُك٣ٍحش ج٤ًُ٘ٛس، ٝجُػح٢ٗ: أٜٗح نط٤ٍز ؾىجً ك٢ جُك٤حز جُؼحٓس ٝجُك٤حز جُهحطس ػ٠ِ 

ٖٓ أًػٍ جُك٣ٍحش قحؾس ُِط٘ظ٤ْ ذشٍؽ إٔ ٫ ضطؼحٌع  جُٓٞجء، ٣ٝطٍضد ػ٠ِ يُي أٜٗح

٣َس جُلٍو  ٍِّ ٣َس جُٔؿطٔغ ًِٚ ذو٤ٔٚ ٝٗظٔٚ ٝٓإْٓحضٚ، ٫ٝ ضطؼحٌع ُق ٍِّ ٣َس جُلٍو ٓغ ُق ٍِّ ُق

٣َس جُلٍو ج٧نٍ؛ ٝجُوَحُٕٗٞ ٛٞ أوجز ًٛج جُط٘ظ٤ْ ٍِّ ٓغ ُق
(7)

 . 

٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ، كاٗ      ٍِّ ٜح أػكص يج جٛطٔحّ ٝجْغ ٝٗظٍجً ٤ٔٛ٨ُس جُط٢ ٗحُطٜح ُق

" َّٕ طٌُٞ جُٔظ١ٍ ٗض ػ٠ِ أ ْْ ٠َح ْٞجء ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُطش٣ٍؼحش جُىجن٤ِس، كحُىُّ ُزّشِ

ًُّ إٔضاْ زك اٌرؼث١ش ػٓ سأ٠ٗ تاٌمٛي، أٚ اٌىراتح، أٚ  اٌفىش ٚاٌشأٞ ِىفٌٛح. ٌٚى

شٍ"اٌرظ٠ٛش، أٚ غ١ش رٌه ِٓ ٚصائً اٌرؼث١ش ٚآٌ
(8)

 " َّٕ ٠َح ، ٝٗض أ٣ؼحً ػ٠ِ أ ُزّشِ

اٌظسافح ٚاٌطثاػح ٚإٌشش اٌٛسلٟ ٚاٌّشئٟ ٚاٌّضّٛع ٚا٦ٌىرشٟٚٔ ِىفٌٛح، 

ٌٍّٚظش١٠ٓ ِٓ أشخاص طث١ؼ١ح أٚ اػرثاس٠ح، ػاِح أٚ خاطح، زك ٍِى١ح ٚإطذاس 

اٌظسف ٚإٔشاء ٚصائً ا٦ػالَ اٌّشئ١ح ٚاٌّضّٛػح، ٚٚصائظ ا٦ػالَ اٌشلّٟ. 

ٌمَأُْٛ. ٠ٕٚظُ اٌمَأُْٛ ٚذظذس اٌظسف تّدش ا٦خطاس ػٍٝ إٌسٛ اٌَِّزٞ ٠ٕظّٗ ا

"إخشاءاخ إٔشاء ٚذٍّه ِسطاخ اٌثث ا٦راػٟ ٚاٌّشئٟ ٚاٌظسف ا٦ٌىرش١ٔٚح
(9)

. 

                                                           
، الجهانب السهنهعية لجريسة إثارة الفتشو الطائفية، دراسة تحميمية مقارنةدمحم حدن مرعي، د. (ٙ)

 .٘٘، ص(ٕٛٔٓ، السركز العربي لمشذر والتهزيع )القاىرة:الطبعة األولى،
ية لمشذر السرر )القاىرة:، الطبعة الثانيةالحريات العامة، دراسة مقارنة، دمحم عمي سهيمم،  د. (ٚ)

 .ٖٖٖ، ص (ٕٚٔٓ، والتهزيع
ة )  )ٛ) ْسُتهر السرري لعام ٘ٙاْلَسادَّ  "الشافذ". ٕٗٔٓ( من الدُّ
ة ) )ٜ) ْسُتهر السرري لعام ٓٚاْلَسادَّ  "الشافذ". ٕٗٔٓ( من الدُّ
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جه٢ِ كوى ٗض ػ٠ِ إٔ "        ٍَ ُِْؼ طٌُٞ ج ْْ ح جُىُّ َّٓ ا ال ٠خً تإٌظاَ اٌؼاَ أ َّّ ذىفً اٌّذٌٚح ِٚت

ًِّ اٌٛصائً 1ٚا٢داب اٌؼاِح  ٠َح اٌرؼث١ش ػٓ اٌشأٞ تى ٠َح اٌظسافح . ُزشِّ 2.ُزّشِ

..."ٚاٌطثاػح ٚا٦ػالَ ٚإٌشش
(ٔٓ)

. 

ط٣ٌُٞٚ ٣طر٤ٖ ُ٘ح، ذإٔ ؾ٤ٔغ جُ٘ظٞص ٚذأص١ضاً ػٍٝ ِا ذمذَ          ْْ ، ٖٓ ٗظٞص وُّ

ع  ٍِّ َش ُٔ ع جُٔظ١ٍ ض٤ُٔ ػٖ جُ ٍِّ َش ُٔ ٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ، ئ٫ إٔ جُ ٍِّ جُٓحُلس جًًٍُ ًلِص ُق

جه٢ِ ٖٓ ٗحق٤س جُ٘ض ك٢ ؾٞجٗد ٓطؼىوز، كٜ ٍَ ُِْؼ ِٙ جُك٣ٍحش ج ٞ ُْ ٣وطظٍ ػ٠ِ يًٍ ًٛ

ِٙ جُك٣ٍحش ٖٓ ٗحق٤س ؽر٤ؼس  جه٢ِ، ذَ ضْٞغ ك٢ ذ٤حٕ ًٛ ٍَ ُِْؼ كوؾ؛ ًٔح كؼَ ٗظ٤ٍٙ ج

ِٙ جُك٣ٍحش، ٖٝٓ ٗحق٤س قن ٤ٌِٓس ٝئطىجٌ جُظكق  ٣ٖ ُْٜ ٓٔحٌْس ًٛ ًِ ج٫شهحص جَُّ

ْْط١ٌُٞ جُٔظ١ٍ أ٠ُٝ ُِظكق  ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ َّٕ جُ ْٝٝحتَ ج٩ػ٬ّ، كؼ٬ً ػٖ أ

ٌُط٤ٍٗٝس أ٤ٔٛس نحطس ًٜٞٗح ٢ٛ ٓٓطورَ جُظكحكس ك٢ جُٞهص جُكحػٍ ٗط٤ؿس ج٩

ْْط١ٌُٞ ًٛج جُ٘ض ذإٔ ٣٘ظْ جُوَحُٕٗٞ  ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ جُططٌٞ جُؼ٢ِٔ ٝج٩ٌُط٢ٍٗٝ، ٝنطْ جُ

جه٢ِ ج٤ٍُٓ ذًجش ج٫ضؿحٙ  ٍَ ُِْؼ ْْط١ٌُٞ ج ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ ِٚ ٗىػٞ جُ ِٙ ج٫ؾٍجءجش، َٝػ٤َِْ ؾ٤ٔغ ًٛ

١ ْحٌ ػَ  ًِ ْْط١ٌُٞ جُٔظ١ٍ. جَُّ ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ ِٚ جُ ٤َِْ 

٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ شأٜٗح شإٔ ْحتٍ جُك٣ٍحش؛ ِٚا ذدة ا٦شاسج إ١ٌٗ         ٍِّ َّٕ ُق ، ئِ

٤ُٓص ٓطِوس، يُي إٔ أغٍٛح ٫ ٣وطظٍ ػ٠ِ طحقد جٍُأ١ ٝقىٙ، ذَ ٣طؼىجٙ ئ٠ُ 

طٌُٞ  ْْ َّْ كوى جذحـ جُىُّ ْٖ غُ ِٓ ُِٔشٍع ض٘ظ٤ٜٔح ٝػرؾ ؿ٤ٍٙ، ٝهى ٣شَٔ جُٔؿطٔغ ذأٍْٙ، ٝ

أؽٍٛح ٝٝػغ جُوٞجػى جُط٢ ضر٤ٖ ٤ًل٤س ٓٔحٌْطٜح قط٠ ٣ؼٖٔ ػىّ ضؼحٌػٜح ٓغ 

ح ٣كون جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝجُٔظِكس  َّٔ َّْ ػىّ ج٩ػٍجٌ ذحُٔؿطٔغ ِٝذ ْٖ غُ ِٓ ٝ ،ٖ٣ ٍِ ق٣ٍحش ج٥َْن

طٌُٞ.  ْْ  جُؼحٓس جُط٢ هظىٛح جُىُّ

٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤         ٍِّ ٣َس ج٩ػ٬ّ ٝجُظكحكس ٝػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ًلحُس ُق ٍِّ ٍ ٝ ُق

ح ٣ؼٖٔ ػىّ ج٩ػٍجٌ  َّٔ ِٙ جُىْحض٤ٍ، ٝضو٤٤ىٛح ٖٓ هرَ جُطش٣ٍؼحش جُؼحو٣س ذِ ذٔٞؾد ًٛ

ِٙ جُك٣ٍحش ٓح ضُجٍ ق٣ٍحش ش٤ٌِس ضطكٌْ ذٜح  ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ٝجُٔظِكس جُؼحٓس، ئ٫ إٔ ًٛ

ح ٓط٠  ٓح  ِٜ َِْطس جُط٘ل٣ً٤س ذشوٜح جُك٢ٌٓٞ ٝضلٍع ْطٞضٜح َػ٤َِْ ُّٓ شحءش، ٝن٤ٍ و٤َُ جُ

جه٤ِس ػٔىش ػ٠ِ ضؼ٤٤ن ْٝحتَ ج٩ػ٬ّ ٝجُطِل٣ُٕٞ جُط٢  ٍَ ُِْؼ ػ٠ِ ًٛج إٔ جُكٌٞٓس ج

هْٓ ٖٓ جُو٘ٞجش جُٔك٤ِس ضٞؾٚ جٗطوحوجش ُٜح، ٖٝٓ أٓػِس يُي، ٓح ضؼٍػص ُُٚ 

١ ؽحُد ذطو٤َِ ٌٝجضد ٝج٧ؾ٘ر٤س ًِ جه٢ِ جَُّ ٍَ ُِْؼ ، جُط٢ وػٔص ٓظحٍٛجش جُشحٌع ج

ُلحْى٣ٖ ك٢ جُكٌٞٓس ٝجُٔطحُرس ذحُهىٓحش، ئي هٌٍش ج٤ُٜثس جُٔٓإ٤ُٖٝ ٝٓكحٌذس ج

                                                           
ة  (ٓٔ) ْسُتهر اْلِعَراِقي لعام ٖٛ)اْلَسادَّ  "الشافذ". ٕ٘ٓٓ( من الدُّ
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جه٤ِس ٍَ ُِْؼ ِٙ جُو٘ٞجش ك٢ ًحكس جُٔكحكظحش ج ذـِن ؾ٤ٔغ ٌٓحضد ًٛ
(ٔٔ)

، ٝٛٞ ٓح هحّ ذٚ أ٣ؼحً 

جُؿٜحَ جُو٢ٓٞ ُط٘ظ٤ْ ج٫ضظح٫ش جُٔظ١ٍ ذا٣وحف ذع أغ٠٘ ػشٍ ه٘حز ػ٠ِ جُؤٍ 

ضرغ يُي ٖٓ أ٣وحف جُؼى٣ى ٖٓ  جُ٘ح٣ِٓحش، ذطٜٔس جُكغ ػ٠ِ جُلط٘س جُطحتل٤س، ٝٓح

جُرٍجٓؽ جُطِل٤ٗٞ٣ُس، ٝجهحُس أقى ٌؤْحء جُطك٣ٍٍ جُٔؼحٌػ٤ٖ ُِ٘ظحّ، ٝكٍع ٌهحذس 

( جُط٢ ضرػٜح جُظكق SMSػ٠ِ نىٓس جٍُْحتَ جُوظ٤ٍز) 
(ٕٔ)

. 

ِٚ هْٓ ًٛج جُٔطِد ػ٠ِ كٍٝػ٤ٖ، ٗركع ك٢ ج٧ٍٝ: وٌٝ هؼحء ٓؿِّ  َٝػ٤َِْ

ح٣َس  َٔ ُس جُٔظ١ٍ ك٢ ِق ٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ، ٝٗهظض جُػح٢ٗ: ُر٤حٕ وٌٝ هؼحء جُىَّٝ ٍِّ ُق

٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ. ٍِّ ح٣َس ُق َٔ جه٢ِ ك٢ ِق ٍَ ُِْؼ ُس ج  ٓؿِّ جُىَّٝ

I .اٌفشع ا٤ٚي. 1.أ 

٠َح اٌشأٞ ٚاٌرؼث١ش ا٠َح ُزّشِ َّ  دٚس لضاء ِدٍش اٌذٌَّٚح اٌّظشٞ فٟ ِز

٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ، ئقىٟ أْٛ جُك٣ٍحش  ٍِّ جُط٢ ًلِطٜح جُىْحض٤ٍ جُٔظ٣ٍس ضُؼَىُّ ُق

ح جُطحذغ جُل١ٌٍ  ِٜ جُٔطؼحهرس، ئي أٜٗح ضٔػَ جُؿحٗد جُٔؼ١ٞ٘ ُ٪ٗٓحٕ، ٝجُط٢ ٣ـِد َػ٤َِْ

٣َس ذأ٤ٔٛس ذحُـس ك٢ هؼحء  ٍِّ ِٙ جُُك ٝجُؼو٢ِ ُ٪ٗٓحٕ ذٌحكس ٗٞجق٢ جُك٤حز، ًُٜج قظ٤ص ًٛ

ُس جُٔظ١ٍ، ًٝٛج ج٤ٔٛ٧س ضٓطشق ٖٓ ًػٍز ٝقىجغس ج٧قٌ حّ جُوؼحت٤س ٓؿِّ جُىَّٝ

٣َس، ٝٛٞ ٓح أوٟ ئ٠ُ جٌضلحع ْوق ٓطحُد ج٧كٍجو  ُِٔطحُرس  ٍِّ ِٙ جُُك جُط٢ ػٔ٘ص ًٛ

ط٣ٌُٞس ٫  ْْ ٣َس ٓؿٍو ّٗظٞص وُّ ٍِّ ِٙ جُُك ذك٣ٍطْٜ ك٢ جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ، ذؼىٓح ًحٗص ًٛ

َِْطس ج٩ِوجٌز، ٖٝٓ ٛ٘ح ضظىٟ ٓؿِّ  ُّْ ً ضكص ٌقٔس  ٌه٤د ٫ٝ ػحٖٓ ُٜح، ٓطًٍٝطح

ُس جُٔظ ٍِ ٓٔحٌْس وٌٝز جُوؼحت٢ ٣٩ؿحو ٗٞع ٖٓ جُىَّٝ ْٖ ِن٬ ِٓ ٣َس  ٍِّ ِٙ جُُك ح٣َس ًٛ َٔ ١ٍ ُِك

٣َس ج٧كٍجو. ٍِّ َِْطس ج٩ِوجٌز ُٝق ُّْ  جُطٞجَٕ ذ٤ٖ 

ىَِّػ٢  ُٔ ٌَٔس جُوََؼحء ج٩وج١ٌ ك٢ أقى أقٌحٜٓح، ئي ؽِد جُ ك َٓ ًَّىَش ػ٤ِٚ  ٝٛٞ ٓح أ

جٌ ٌهْ )ٌت٤ّ ٓؿِّ ئوجٌز ٗحو١ جُُٓحُي ٨ُُؼحخ ج٣ٍُحػ٤س، ذٞهق ض ٍَ ُْوَ ( ٖ٘ل٤ً ج

، جُظحوٌ ٖٓ ٌت٤ّ جُٔؿِّ ج٧ػ٠ِ ُط٘ظ٤ْ ج٩ػ٬ّ، ٝجُٔطؼٖٔ ٓ٘غ 9ُٕٔٓٓ٘س 

جْطؼحكطٚ ك٢ ؾ٤ٔغ ْٝحتَ ج٩ػ٬ّ جٍُٔت٤س ٝجُٔٓٔٞػس ٝج٩ٌُط٤ٍٗٝس ٝجُظكق ُٔىز 

ٌَٔس ك٢ ًٛج جُظىو:  ك َٔ ْص جُ َٔ ٌَ  ش٣ٍٜٖ، َٝق

                                                           
 .ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٕٔبتأريخ  ٜٕٔٓ/َٗٔٔقَرار ىيئة اإلعالم واالتراالت اْلِعَراِقية، عدد  ق   )ٔٔ)
تقرير أخباري مشذهر عمى شبكة السعمهمات الدولية،  )ٕٔ)

c.com/arabic/middleeasthttps://www.bb  تأريخ أخر زيارة في ،ٔٛ/ٛ/ٕٕٓٓ. 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast
https://www.bbc.com/arabic/middleeast


 

 

                                                                                                                                                                                                      
- االولالعدد  -احلادي عشرجملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد 

2020

219 
P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

حوَّز )       َٔ ُْ طٌُٞ ج٘ٙ"ُٔح ًحٗص ج ْْ ٣َس  ُٕٗٔٓٔظ١ٍ ْ٘س ( ٖٓ جُىُّ ٍِّ ٣َُّ٘ض ػ٠ِ إٔ )ُق

حوَّز ) َٔ ُْ ٣َس جُظكحكس 7ٓجٍُأ١ ٝجُلٌٍ ٌٓلُٞس(، ٝضَُ٘ضُّ ج ٍِّ ْْطٌُٞ ػ٠ِ إٔ )ُق ( ٖٓ جُىُّ

حوَّز  َٔ ُْ ٝجُطرحػس ٝجُ٘شٍ جٌُٞه٢ ٝجٍُٔت٢ ٝجُٔٓٔٞع ٝج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٌٓلُٞس...(، ٝضَُ٘ضُّ ج

ْْطٌُٞ ػ٠ِ إٔ : )٣كظٍ ذأ١ْ ٝؾٚ ك7ٍٔ) ع ٌهحذس ػ٠ِ جُظكق ْٝٝحتَ ( ٖٓ جُىُّ

ج٩ػ٬ّ جُٔظ٣ٍس أٝ ٓظحوٌضٜح أٝ ٝهلٜح أٝ ئؿ٬هٜح. ٣ٝؿَٞ جْطػ٘حء كٍع ٌهحذس 

حوَّز) َٔ ُْ ح ك٢ َٖٓ جُكٍخ أٝ جُطؼرثس جُؼحٓس(، ٝضَُ٘ضُّ ج ِٜ َكىَّوَز َػ٤َِْ ْْطٌُٞ 9ُٖٓ ( ٖٓ جُىُّ

ُس ذح٫ضلحه٤حش ٝجُؼٜٞو ٝجُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس ُُكوُ  ٞم ج٩ٗٓحٕ جُط٢ ػ٠ِ إٔ )ضِطُّ جُىَّٝ

ز(،  ٌَ ٍَّ وَ ُٔ ً ٨ُٝػحع جُ ح ٓظٍ، ٝضظرف ُٜح هٞز جُوَحُٕٗٞ ذؼى ٗشٍٛح ٝكوح ِٜ ضظىم َػ٤َِْ

حوَّز ) َٔ ُْ ٌَُ  -ٕ( ٖٓ جُؼٜى جُى٢ُٝ ُُِكوُٞم جُٔى٤ٗس ٝج٤ُٓح٤ْس ػ٠ِ إٔ )...9ٔٝضَُ٘ضُّ ج

ع جُوَحُٕٗٞ ٌهْ ) ٍِّ َش ُٔ ٣َس جُطؼر٤ٍ(، ٝهى أطىٌ جُ ٍِّ  8ُٕٔٓٓ٘س  (8ٓٔئٗٓحٕ قن ك٢ ُق

جو ) َٞ َٔ ُْ ( ٕذشإٔ ض٘ظ٤ْ جُظكحكس ٝج٩ػ٬ّ ٝجُٔؿِّ ج٧ػ٠ِ ُط٘ظ٤ْ ج٩ػ٬ّ، ٌٝووش ج

جو )ٖٝ) َٞ َٔ ُْ ( ػ٠ِ جُطٍض٤د ٖٓ 7ٔ( ٝ)7ٓ( ٖٓ ًٛج جُوَحُٕٗٞ يجش ٓؼٕٔٞ ّٗظٞص ج

طٌُٞ.  ْْ  جُىُّ

٣َس جُطؼر٤ٍ ضُؼَىُّ أقى ج٧ػٔىز جٍُت٤        ٍِّ َّٕ ٖٓ جُٔؼِّٞ ذحُؼٌٍٝز إٔ ُق ٤ٓس ك٢ ذ٤٘حٕ كا

٣َس جُطؼر٤ٍ أقى أْٛ  ٍِّ ١ أٗشحٙ جُ٘ظحّ جُوَح٢ُٗٞٗ جُٔظ١ٍ، ٝضُؼَىُّ ُق ًِ جُُكوُٞم ٝجُك٣ٍحش جَُّ

ُِٜح جُلٍو ٖٓ ضكو٤ن يجضٚ ٝجُٔشحًٌس ذلحػ٤ِس ك٢ ٓؿطٔؼٚ،  ْٖ ِن٬ ِٓ ١ ٣طٌٖٔ  ًِ جُْٞحتَ جَُّ

ِٙ جُٔػحذس ضٍضرؾ ذؼ٬هس ٝغ٤وس ذو٤ٔس ج٫ٗطٔحء ٝجُٔلح٤ْٛ جُهح طس ذ٘ٔٞ ٢ٛٝ ذًٜ

 جُٔؿطٔؼحش ٝضوىٜٓح.

، ُٝٔح ًحٕ غحذص ٖٓ ج٧ٌٝجم، ذشإٔ ضؿحَٝٙ قىٝو ج٤ُِحهس ٝأوخ         ٝٓٔح ضَوَىَّّ

جُكٞجٌ ن٬ٍ ئو٫تٚ ذكى٣ع ػرٍ جُٜحضق ئ٠ُ ذٍٗحٓؽ جُُٓحُي ج٤ُّٞ جًُٔجع ػ٠ِ ه٘حز 

ْٖ وٕٝ و٤َُ ضطؼٖ 9ٕٔٓ/ٔ/7ٝ9جُكىظ جُلؼحت٤س، ٣ّٞ  ِٓ ، ذإٔ أْ٘ى جضٜحٓحش ٍِْٓس 

ك٢ شٍف ٝيٓس ٌت٤ّ ٝأػؼحء ٓؿِّ ئوجٌز ٗحو١ ٓ٘حكّ، كأَُّٗٚ ٫ ٣ؿَٞ ُِٔؿِّ إٔ 

ُِّٓطحش أٝ ج٫نطظحطحش ك٢ ٓٞجؾٜس جُٔٞجؽ٤ٖ٘، ذَ إٔ  ٣رحشٍ أ١ْ ٖٓ ضِي جُ

ُِّٓطحش ٝج٫نطظحطحش جُط٢ ٓ٘كص ُُٚ ضٌٕٞ ك٢ ٓٞجؾٜس ج٤ٌُحٗحش ٝجُٔإْٓحش  جُ

 ٤ٗس.ٝجُْٞحتَ جُظكل٤س ٝج٩ػ٤ٓ٬س ٝجُٔٞجهغ ج٩ٌُطٍٝ

جٌ        ٍَ ُْوَ ٟ ش٬ًٌ، ٝذٞهق ض٘ل٤ً ج َٞ ٌَٔس: ذورٍٞ جُىَّْػ ك َٔ ْص جُ َٔ ٌَ ِٙ ج٧ْرحخ، َق كًِٜ

ىَِّػ٢ ك٢ ؾ٤ٔغ ْٝحتَ ج٩ػ٬ّ جٍُٔت٤س  ُٔ ، ٖٓ ٓ٘غ جْطؼحكس جُ ِٚ جُٔطؼٕٞ َػ٤َِْ
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ٝجُٔٓٔٞػس ٝج٩ٌُط٤ٍٗٝس ٝجُظكق ُٔىز ش٣ٍٜٖ، ٓغ ٓح ٣طٍضد ػ٠ِ يُي ٖٓ 

آغحٌ"
(ٖٔ)

. 

٣َس جٍُأ١ ش ػٍٝ ِا ذَمَذََّٚتاٌرأص١       ٍِّ ٌَٔس جُوََؼحء ج٩وج١ٌ ػٔ٘ص ُق ك َٓ  َّٕ ، ٗؿى أ

طٌُٞ جُٔظ١ٍ ٝجُٔٞجغ٤ن  ْْ ٍِ ج٫ْط٘حو ئ٠ُ ّٗظٞص جُىُّ ْٖ ِن٬ ِٓ ٝجُطؼر٤ٍ ٨ُكٍجو، ٝيُي 

٣َس ج٧ػ٬ّ  ٍِّ ٣َس، ٝه٤ىش ك٢ جُٞهص يجضٚ ُق ٍِّ ِٙ جُُك ٤ِٖٗ جُط٢ ًلِص ًٛ ج َٞ ُْوَ جُى٤ُٝس ٝج

 َّٔ ُْ ٤ُّ ٖٓ قن ٝجُظكحكس ذِ ٌْ ً ًُٜج جُُك ح ٣ؼٖٔ ج٧ٖٓ جُؼحّ ٝج٥وجخ جُؼحٓس، كٞكوح

٣َس ج٧كٍجو ك٢ جُطؼر٤ٍ ػٖ أٌجْٛ، ٌُٖٝ ُٜح  ٍِّ َِْطس إٔ ضو٤٤ى ُق ُّْ ح ضٌِٔٚ ٖٓ  َّٔ ج٩ِوجٌز ذِ

جَُكنُّ ك٢ ػٔحٕ جُطُجّ جُظكحكس ْٝٝحتَ ج٩ػ٬ّ ذأطٍٞ جُٜٔ٘س ٝأن٬ه٤حضٜح ٝجُكلحظ 

ً ُِوحٕٗٞ ٌهْ )ػ٠ِ ٓوطؼ٤حش ج٧ٖٓ جُؼ ذشإٔ ض٘ظ٤ْ  8ٕٔٓ( ُٓ٘س 8ٓٔحّ، ؽروح

ح إٔ ًٛج جُوَحُٕٗٞ َؾحَء نح٤ُحً  َّٔ جُظكحكس ٝج٩ػ٬ّ ٝجُٔؿِّ ج٧ػ٠ِ ُط٘ظ٤ْ ج٩ػ٬ّ، ِٝذ

َِْطس ٓ٘غ جْطؼحكس جُٔٞجؽ٤ٖ٘ ك٢ ْٝحتَ ج٩ػ٬ّ ٝجُظكق،  ُّْ َُ ُِٔؿِّ  ٓٔح  ٣ُِؿ٤

ٖٓ قن جُٔؿِّ ج٧ػ٠ِ ئطىجٌ  ػ٠ِ ٗكٞ ٓح ٌٝو ك٢ جُوَحُٕٗٞ جُٔطؼٕٞ، ًُُي ٤ُّ

ح  ِٜ ٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ ٫ ذى ٝإٔ ٣طْ جَُ٘ضَّ َػ٤َِْ ٍِّ جٌ، ئي إٔ جُو٤ٞو جُٔطؼِوس ذُك ٍَ ُْوَ ٓػَ ًٛج ج

 .طٍجقس ك٢ جُوَحُٕٗٞ

ً ٖٓ ٗحق٤ط٤ٖ: كٖٔ جُ٘حق٤س            ٌَٔس جُوََؼحء ج٩وج١ٌ ٓٞكوح ك َٓ  ٌُ ٝذًٜج ًحٕ هٍَج

َِْطس ج٩ِوجٌز  ُّٓ ُ ٫ ٓؿحٍ ُ ٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ، ٖٝٓ جُ٘حق٤س جُػح٤ٗس: أَّٗٚ ٍِّ ج٠ُٝ٧: ػٖٔ ُق

ٌَٔس  ك َٓ جٌجً آنٍ ػٔ٘ص  ٍَ ٬ُْط٘رحؽ أٝ جُو٤حِ ك٢ ٓح ٣طؼِن ذك٣ٍحش ج٧كٍجو، ٝك٢ هَ

٣َس جُظكحكس ٝج٩ػ٬ّ ك٢ هؼ٤س ٝهق ػٍع َِٓٓٓ جُؿٔحػس جُوََؼحء ج٩ ٍِّ  ٕوج١ٌ ُق

(ONEػ٠ِ ه٘حز )
(ٔٗ)

 . 

ًَّىَش   ُس جُٔظ١ٍ، أ ٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ ك٢ هؼحء ٓؿِّ جُىَّٝ ٍِّ ٝضأ٤ًىجً ٤ٔٛ٧س ُق

ْص ذًٜج جُظىو:  َٔ ٌَ ٤َِْح ػ٠ِ ًٛج جُٔرىأ ك٢ ئقىٟ جقٌحٜٓح، َٝق ٌَٔس ج٩وج٣ٌس جُؼُ ك َٔ جُ

٠َح ا" ٌرؼث١ش ٚإتذاء اٌشأٞ ِٓ اٌُسمُٛق ا٤صاص١ح اٌرٟ ٠رّرغ تٙا اٌّٛاطٓ، فسك ُزّشِ

اٌّٛاطٓ ف١ٙا ِشدٖ إٌٝ أطً ػاَ ٘ٛ إٔضا١ٔرٗ، ٚوٛٔٗ خزًءا ِٓ خّاػح اٌٛطٓ ال 

ِٖ اٌُسمُٛق ٠شُذ  ل١ذ ِٓ ُزمُٛلٗ ا٤صاص١ح اٌرٟ ٠ٕثغٟ أْ ٠رّرغ تٙا، تً إْ ذّرؼٗ تٙز

                                                           
قزائية،  ٖٚ( لدشة ٕ٘ٓٔٗحكم محكسة القزاء اإلداري، الدائرة الثانية، في الدعهى رقم ) )ٖٔ)

 ، غير مشذهر.ٜٕٔٓ/ٕ/ٖبتأريخ 
قزائية،  ٔٚ( لدشة ٓٙٔٔ٘حكم محكسة القزاء اإلداري، الدائرة الثانية، في الدعهى رقم ) (ٗٔ)

 ، غير مشذهر.ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٕٚبتأريخ 
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 ً "ٚأػّك أرّاءً  ٚثالٗ تاٌٛطٓ، ف١غذٚ أوثش اسذثاطا
(ٔ٘)

ُْ َؾحَء ٬ًٌٔٓ ُٔح  ٌْ ، ًٝٛج جُُك

٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ، ئ٫ أَُّٗٚ  ٍِّ ُس ك٢ ػٔحٕ ُق ً ٖٓ وٌٝ ٓؿِّ جُىَّٝ ضْ ضٞػ٤كٚ ْحذوح

ِٙ جُك٣ٍحش ٝج٫ٗؼٌحْحش جُط٢ ضطٍضد  كؼ٬ً ػٖ يُي أشحٌ ئ٠ُ أ٤ٔٛس ضٔطغ ج٧كٍجو ذًٜ

ٓ َّٕ ُْ أ ٌْ ٘ف جُك٣ٍحش ٨ُكٍجو ٣ؿؼِْٜ أًػٍ ػ٠ِ ػٔحٕ ٓٔحٌْطْٜ ُٜح، ئي ٝطق جُُك

ْْط١ٌُٞ. ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ ِٚ جُ ١ ْؼ٠ ئ٤َُِْ ًِ  جٌضرحؽحً ٝجٗطٔحًء ُِٞؽٖ، ًٝٛج ٛٞ جُٜىف ج٠ْٔ٧ جَُّ

I.اٌفشع اٌثأٟ.2. أ 

٠َح اٌشأٞ ٚاٌرؼث١ش ا٠َح ُزّشِ َّ ِؼَشالِٟ فٟ ِز ٌْ  دٚس لضاء ِدٍش اٌذٌَّٚح ا

ُس  ح٣َس ُْ ضػ٢٘ قىجغس أٗشحء ٓؿِّ جُىَّٝ َٔ ً ذٔظٍ، ٖٓ جُطظى١ ُِك جه٢ِ ه٤حْح ٍَ ُِْؼ ج

ح٣َس  َٔ ًُ٘ أٗشحتٚ ػ٠ِ ٓٔحٌْس وٌٝز جٍُهحذ٢ ُِك ُٓ ٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ، ئي وأخ جُٔؿِّ  ٍِّ ُق

٣َس،  ٍِّ ِٙ جُُك ح٣َس ًٛ َٔ ط٣ٌُٞس ػ٠ِ ِق ْْ ً ك٢ ظَ ًلحُس جُّ٘ظٞص جُىُّ ٣َس، نحطح ٍِّ ِٙ جُُك ًٛ

ٍِ ض ْٖ ِن٬ ِٓ ْْط١ٌُٞ  ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ َّٕ ُ٪ٗٓحٕ ٤ًحٗحً ٓحو٣حً ٝٓؼ٣ٞ٘حً ًُج كحُ ِي جُّ٘ظٞص ذ٤ٖ ئ

ْٕ ٣ٍجكن يُي  ح٣َس ق٣ٍحضٚ جُشهظ٤س ذَ ٣ؿد أ َٔ ٤ُّ ذح٩ٌٓحٕ ضٞجكٍ ق٣ٍطٚ ذٔؿٍو ِق

٣َس ك٢ جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ. ٍِّ ح٣َس ُق َٔ  ِق

٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ ك٢ أقىظ أقٌح      ٍِّ ح٣َس ُق َٔ جه٢ِ ػ٠ِ ِق ٍَ ُِْؼ ُس ج ًَّىَ ٓؿِّ جُىَّٝ ٓٚ، ٝأ

ىَِّػ٢ )م. ل( ئُـحء ج٧ٍٓ ج٩وج١ٌ ذحُؼىو) ُٔ ( جُٔإٌل ٖٔٔٙٓئي ؽحُد جُ

، ٝجُظحوٌ ٖٓ ٓكحكع ذـىجو 9ٕٔٓ/8/7ٔ ِٚ ، جُٔطؼٖٔ كٍع ُػوُٞذَس ) ج٩ًٗجٌ( ذَكوِّ

ٌَٔس ذًٜج جُظىو:   ك َٔ ْص جُ َٔ ٌَ  ٣ٍَٝٝ جُطٍذ٤س ئػحكس ُٞظ٤لطٜٔح، َٝق

ِٚ ج٧ٍٓ ٓكَ جُطَّؼَ " َّٕ جُٔؼطٍع طىٌ ذَكوِّ ٖ ٝيُي ذٓرد ٓهحُلطٚ هٞجػى ئ

ْٖ وٕٝ ٝؾٚ َقنُّ ػ٠ِ ٓٞجهغ  ِٓ جُِٓٞى جُٞظ٤ل٢ ٗط٤ؿس ضظٍكحضٚ ٝجضٜحٓٚ ٦ُن٣ٍٖ 

جُطٞجطَ ج٫ؾطٔحػ٢/ جُظلكس جُشهظ٤س ك٢ )جُل٤ّ ذٞى(، ٝجْطهىجٓٚ أِْٞذح ضٜؿ٤ٔحً 

ك٢ طلكطٚ جُشهظ٤س قَٔ ك٢ ؽ٤حضٚ جضٜحٓحً ٓرط٘حً ُؼؼٞ جُِؿ٘س جُطٍذ٣ٞس ك٢ جُرٍُٔحٕ 

َّٕ جُٔؼطٍع ٣ؼَٔ ٓى٣ٍ ٓطْٞطس ٤ِٕٓٓٞ ْحذوحً ٝجُٔىٌِ ك٤ٜح قح٤ُحً. جُْ  جه٢ِ، ئي ئ ٍَ  ِؼ

                                                           
قزائية عميا،  ٜ٘( لدشة ٕٔ٘ٛٙوٕٛٚٗ٘حكم السحكسة اإلدارية الُعْمَيا، ِبالطَّْعِن رقم ) (٘ٔ)

تي قررتيا السحكسة اإلدارية ، مشذهر في مجسهعة السبادئ الَقاُنهنية الٖٕٔٓ/ٔٔ/ٚٔبتأريخ 
الُعْمَيا في ربع قرن، الجزء الثاني، الطبعة األولى، الييئة العامة لذؤون السطابع األميرية، 

 .ٚٚٔٔ، ص ٜٕٔٓالقاىرة،
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ٟ ٫ٝقظص أَُّٗٚ  َٞ ٌَٔس ػ٠ِ ٗٓهس ٖٓ جُٔ٘شٌٞ جٍُٔكن ٓغ جُىَّْػ ك َٔ ٝهى جؽِؼص جُ

ُْ ٣طؼٖٔ أ١ْ ئْحءز ٝجػكس ذَكّنِ جُشهظ٤س جُٔٞؾٜس ُٜح جُ٘حترس جُرٍُٔح٤ٗس، ُْٝ 

ٌَٔس ٖٓ ضىه٤وٚ  ك َٔ ٝؾٞو ٓح ٣رؼع ػ٠ِ ضٞؾ٤ٜٚ ػرحٌجش ج٩ْحءز أٝ ج٫ضٜحّ ض٬قع جُ

حوَّز  َٔ ُْ جه٢ِ ك٢ ج ٍَ ُِْؼ طٌُٞ ج ْْ ٣َس جٍُأ١ هى ًلِٜح ُٜح جُىُّ ٍِّ َّٕ ُق ذحٍُشٞز ٤ُِٓىز جُ٘حترس، ًٔح أ

ح ُْ ضهحُق ج٥وجخ ٝجُ٘ظحّ جُؼحّ.8ٖ)  ( ُٓ٘ٚ ؽحُٔح أَّٜٗ

َّٕ جُؼُوُٞذَس جُٔلٍٝػس ذَكّنِ        ٌَٔس أ ك َٔ جُٔؼطٍع ُْ ضٓط٘ى ئ٠ُ أِوُّس ٝجهؼ٤س ٝضؿى جُ

َّٕ ٓح َؾحَء ذحُطكو٤ن ج٩وج١ٌ ٓؿٍو جْط٘طحؾحش ٫ ضٍه٠ ئ٠ُ ٓٓطٟٞ جُى٤َُ  ٓؼطرٍز، ٝأ

ٌَٔس ئُـحء ُػوُٞذَس )ج٩ًٗجٌ(  ك َٔ ش جُ ٌَ ٍَّ ِٚ هَ ِٚ ُقٌْ هؼحت٢ ػحوٍ، َػ٤َِْ ١ ٣ر٠٘ َػ٤َِْ ًِ جَُّ

 9ٕٔٓ/8/7ٔ( ٝجُٔإٌل ٖٔٔٙٓجُٔلٍٝػس ذَكوُّٚ ذٔٞؾد ج٧ٍٓ ج٩وج١ٌ ذحُؼىو )

ٔح جُٔظح٣ٌق جُوؼحت٤س ٝجضؼحخ جُٔكحٓحز" ِٜ ٝضك٤َٔ جُٔؼطٍع َػ٤َِْ
(ٔٙ)

. 

َّٕ ظحٍٛ جُٞجهؼس ضطؼِن ذلٍع ُػوُٞذَس ٚتاٌرأص١ش ػٍٝ ِا ذَمَذََّ  ََٗؿىَ أ  ،

َّٕ ذحؽٜ٘ح  ىَِّػ٢ ذٓرد ج٩ْحءز ٝج٫ضٜحّ ذحٍُشٞز ُ٘حترس ذٍُٔح٤ٗس، ئ٫ أ ُٔ جٗؼرحؽ٤س ػ٠ِ جُ

ٍِ جُطكون ٖٓ ٓىٟ ٬ٓتٔس ن٬ف يُي،  ْٖ ِن٬ ِٓ ُس  ِٚ ٓؿِّ جُىَّٝ ًٝٛج ٓح ضٞطَ ئ٤ُ

 ْٕ ٟ، ئي ٣ؿد أ َٞ جُؼُوُٞذَس ُِٔهحُلس جُظحوٌز ٖٓ جُٔٞظق، ٝجُٔػرطس ك٢ أٌٝجم جُىَّْػ

ِٙ ج٧ٌٝجم ضؼٔ٘ص  ًٛ َّٕ ح أ َّٔ ضطؼٖٔ ج٧ٌٝجم جُطكو٤و٤س ج٩شحٌز ئ٠ُ ًٛج ج٧ن٬ٍ، ٝذِ

ِٚ طٌٞز ٖٓ ٓ٘شٌٞ ػ٠ِ ٓٞجهغ جُطٞج طَ ج٫ؾطٔحػ٢ )جُل٤ّ ذٞى( جْط٘ىش جُِؿ٘س ئ٤َُِْ

ٌَٔس ٓؼح٣٘س ًٛج جُٔ٘شٌٞ ٝػ٘ى  ك َٔ ك٢ كٍع ػوٞذطٜح ج٫ٗؼرحؽ٤س، كًٜج ضطِد ٖٓ جُ

ْٕ ٤ُّ ك٢ ًٛج جُٔ٘شٌٞ ٓح ٣ُؼَىّ  ٌَٔس أ ك َٔ ٟ ضر٤ٖ ُِ َٞ ضىه٤ن جُٔ٘شٌٞ جٍُٔكن ك٢ جُىَّْػ

كس ذَكنُّ جُ٘حترس جُرٍُٔح٤ٗس، جن٫٬ً ُِٔٞظق ذٞجؾرطٚ جُٞظ٤ل٤س ٫ٝ ٣طؼٖٔ ئْحءز ٝجػ

حوَّز ) َٔ ُْ َٗضَّ ج ٍِ ج٫ْط٘حو ئ٠ُ  ْٖ ِن٬ ِٓ ٌَٔس ئُـحء ُػوُٞذَس )ج٩ًٗجٌ(  ك َٔ ش جُ ٌَ ٍَّ ( 8ًُٖج هَ

جه٢ِ جُ٘حكً ُٓ٘س  ٍَ ُِْؼ طٌُٞ ج ْْ َّٕ :" ٕٖ٘ٓٓٓ جُىُّ ا ال ٝجُط٢ ضَُ٘ضُّ ػ٠ِ أ َّّ ذىفً اٌذٌَّٚح ِٚت

َّٕ  ٠َح اٌرؼث١ش ػٓ اٌشأٞ تىً اٌٛصائً..."٠خً تإٌظاَ اٌؼاَ ٚا٢داب: أٚال: ُزشِّ  ح أ َّٔ ِٝذ

َّٕ أ١ْ  ٣َس جُطؼر٤ٍ ػٖ جٍُأ١ ك٢ ْٝحتَ جُطٞجطَ ج٫ؾطٔحػ٢، كاِ ٍِّ ِٙ جُْٞحتَ ُق ًٛ ٖٓ

ُس  ٣َس ٣ٓطٞؾد ج٩ُـحء، ٝذًُي ػٖٔ ٓؿِّ جُىَّٝ ٍِّ ِٙ جُُك هٍَجٌ ئوج١ٌ ٣ٓطٜىف ًٛ

٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ ٨ُكٍجو، ٝٛٞ  ٍِّ جه٢ِ ُق ٍَ ُِْؼ  ٣ٞكٍٓٞهق ٣ٓطكن ج٩شحوز ٝجُػ٘حء ًٞٗٚ ج

ح ذوٍَجٌجش ئوج٣ٌس ٓطؼٓلس.  ِٜ َِْطس ج٩ِوجٌز َػ٤َِْ ُّْ ٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ ٖٓ جػطىجء  ٍِّ ح٣َس ُُك َٔ ِق

ًٝٛج ٓح أًىضٚ جُٔكٌٔس ج٩وج٣ٌس جُؼ٤ِح ك٢ ُقٌٔحً آنٍ ػ٘ىٓح أهٍش ذاُـحِء ُػوُٞذَس جُلظَ 

                                                           
 ، غير مشذهر.ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٕٕ( في ٜٕٔٓ/ٖٓٔ٘حكم محكسة قزاء السهظفين، بالعدد ) (ٙٔ)
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ٓ٘شٌٞجش جُٔىػ٢ ػ٠ِ ْٝحتَ جُطٞجطَ ػى أقى جُط٬خ، "هى أؽِؼص جُٔكٌٔس ػ٠ِ 

ح ُْ ضطؼٖٔ أ٣س ئْحءز ط٣ٍكس ئ٠ُ ج٧ْحضًز ُٔؿٍو ٝطلْٜ  َٜ ج٫ؾطٔحػ٢ ٝٝؾىش ذأَّٗ

َّٕ وػٞز جُٔىػ٢ ئ٠ُ ٓكحٌذس جُلٓحو ٫ ٣ؼ٢٘ ج٩ْحءز ئ٠ُ ْٔؼس ج٤ٌُِس،  ذحٍُ٘ؾ٤ٕٓٞ، ٝأ

 َّٔ َّٕ ٓح جقطٞجٙ جُوٍص جُٔىٓؽ ُْ ٣طؼٖٔ أ٣س ئٛحٗحش أٝ ئْحءز، ٝذِ َّٕ جُٔىػ٢ ُُٚ ًٔح أ ح أ

ٌَ ذح٫ضلحم  ٍَّ ٣َس جُطؼر٤ٍ ػٖ جٍُأ١ ُِٝٔطؼٌٍ قن جٍُو أٝ جُِؿٞء ئ٠ُ جُوؼحء، ًُج َه ٍِّ ُق

"7ٕٔٓ/ٕٔ/٘( ك٢ 9ٗ٘ئُـحء ج٧ٍٓ ج٩وج١ٌ جٍُٔهْ )
(ٔ7)

. 

ً ػٍٝ ِا صثك ٣َس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ ٖٓ هرَ  ٚذأص١ضا ٍِّ ٝػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ػٔحٕ ُق

أّ جُؼٍجم، ئ٫ إٔ هٍجٌجش ٓؿِّ جُىُٝس  هٍجٌجش ٓؿِّ جُىُٝس ْٞجء ك٢ ٓظٍ

جه٢ِ ًحٗصجُٔظ١ٍ ٝ  ٍَ ُِْؼ ٣َس، ٝيُي ٖٓ ن٬ٍ ج٫ْط٘حو ك٢  ج ٍِّ ح٣َس ًٛٙ جُُك َٔ ٓط٤ُٔز ك٢ ِق

٣َس. ٍِّ ط٣ٌُٞس جُط٢ ًلِص ًٛٙ جُُك ْْ  هٍجٌجضٜح ئ٠ُ جُ٘ظٞص جُىُّ

I..اٌّطٍة اٌثأٟب 

٠َح اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ  ُزّشِ

٣َس جُطؼِْ  ضؼ٢٘، "       ٍِّ ًُّ فشد فٟ أْ ٠طٍة اٌؼٍُ أٚ ال ٠طٍثٗ ٚزمٗ فٟ ُق زك و

٣َس جُطؼ٤ِْ كطؼ٢٘: "اخر١اس ا٤صاذزج اٌَِّز٠ٓ ٠شذاذ إ١ٌُٙ ٍِّ ح ُق َّٓ أ١ٍ٘ح ا٤فشاد فٟ ذؼ١ٍُ "، أ

"غ١شُ٘ ِا ٠ؼشفٛٔٗ أٚ ِا ٠ؼرمذْٚ أُٔٙ ٠ؼشفٛٔٗ
(ٔ8)

. 

ح: "        َٜ ٣َّس جُطؼ٤ِْ أ٣ؼح ذأَّٗ ٍِّ كَْص ُق ٍِّ ُػ زك ِظْٛ ِٓ لثً اٌذٌٚح، ٚ٘ٛ ِدأٟ َٝ

تّشازٍح اٌّخرٍفح فٟ وً ِؤصضاخ اٌذٌٚح اٌرؼ١ّ١ٍح، ٚإٌزاِٟ فٟ ِشزٍح اٌرؼ١ٍُ 

"ا٤صاصٟ، ٚذرخز اٌذٌٚح وافح اٌرذات١ش ٌّذ ا٦ٌزاَ إٌٝ ِشازً أخشٜ
(ٔ9)

. 

       ٍِّ ف ُق ٍَّ ح: ٣ٌٖٝٔ إٔ ضُؼَ َٜ ِىٕح ٠ّٕسٙا اٌَمأُْٛ ٌٍفشد، ذّىٕٗ ِٓ ٣َّس جُطؼ٤ِْ ذأَّٗ

طٍة ِا ٠شاء ِٓ اٌؼٍَٛ، ٚذؼ١ٍُ ِا ذؼٍّٗ ٌغ١شٖ، ضّٓ اٌسذٚد اٌرٟ سصّٙا 

 .اٌمَأُْٛ

                                                           
فررررررررري  (ٕٛٔٓتسييرررررررررز/ -قزرررررررراء إداري /ٖٙٚ، بالعررررررررردد )السحكسرررررررررة اإلداريررررررررة العميررررررررراحكررررررررم   (ٚٔ)

 ".غير مشذهر"ٕٛٔٓ/ٚ/ٕٔ
، الطبعة مفيهم الحريات العامة بين الذريعة والَقانُهن، دراسة مقارنةدمحم عمي حدهنة ،  د. (ٛٔ)

فاروق عبد البر، دور  د.، وُيشعَّر أيزًا ٛٚ، ص(ٜٕٔٓ، دار الشيزة العربية )القاىرة:األولى،
ولة السرري في حِ   .ٖٛٔ، ص سبق ذكرهَساَية الُحُقهِق والحريات، الجزء األول، مردر مجمس الدَّ

 .ٗٔٗ، ص سبق ذكرهدمحم عمي سهيمم، مردر  د.  (ٜٔ)
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٣َس جُطؼ٤ِْ ٖٓ أْٛ جُك٣ٍحش جُٔطظِس ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ، ٢ٛٝ ًٌٖ أْح٢ْ ٖٓ        ٍِّ ضُؼَىُّ ُق

ؾ٤حٍ، ًُُي قٍطص جُىٍٝ ػ٠ِ ئضحقطٚ ذحػطرحٌٙ ج٫ًٌحٕ جُط٢ ضٓحْٛ ك٢ ض٘شثس ج٧

جُٓر٤َ ئ٠ُ جُطل٤ٌٍ ج٤ُِْٓ، ٝج٫ْط٘طحؼ جُٔ٘طو٢، ذ٘حء ػ٠ِ ٝػ٢ ٝضرظٍز، ٝجُلٍو 

جُٔطؼِْ ٣ظرف يج ٌِٓس ضإُِٛٚ ئ٠ُ ٓؼٍكس قوحتن جٌُٕٞ، ٝٓح ٣ؿ١ٍ ٖٓ قُٞٚ ٖٓ 

٤حز جُؼحٓس ضـ٤ٍجش ٝٓح ٣طؼ٤ٖ إٔ ٣هحؽد ذٚ أهٍجٗٚ ٝجُ٘هرس ك٢ جُٔؿطٔغ، ٣ْٜٝٓ ك٢ جُك

" :ُ ال ِؼٕٝ ٌٍسذ٠ث ػٓ ُزمُٛق ا٦ٔضاْ دْٚ ذلٌٍز، ٝيٛد أقى جُلوٜحء ئ٠ُ أَّٗٚ

فٟ اٌرؼ١ٍُ، ٚال ٔىْٛ ِثاٌغ١ٓ إرا لٍٕا: إْ زك ا٦ٔضاْ فٟ اٌرؼ١ٍُ  اٌسذ٠ث ػٓ اٌَسكِّ 

"٠رمذَ زرٝ ػٍٝ اٌَسّكِ فٟ اٌس١اج، فال ل١ّح فٟ اٌس١اج ِٓ دْٚ اٌرؼ١ٍُ
(ٕٓ)

. 

٣َس جُطؼ٤ِْ ٝجُطؼِْ، كاٜٗح أػكص يج جٛطٔحّ ٝجْغ ٝٗظٍجً ٨ُ         ٍِّ ٤ٔٛس جُط٢ ٗحُطٜح ُق

" : َّٕ طٌُٞ جُٔظ١ٍ ٗض ػ٠ِ أ ْْ اٌرؼ١ٍُ ْٞجء ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُطش٣ٍؼحش جُىجن٤ِس، كحُىُّ

ًِّ ِٛاطٓ، ٘ذفٗ تٕاء اٌشخظ١ح اٌّظش٠ح، ٚاٌسفاظ ػٍٝ ا٠ٌٛٙح اٌٛط١ٕح،  زك ٌى

ح اٌّٛا٘ة ٚذشد١غ االترىاس، ٚذشص١خ ٚذأط١ً إٌّٙح اٌؼٍّٟ فٟ اٌرفى١ش، ٚذ١ّٕ

اٌم١ُ اٌسضاس٠ح ٚاٌشٚز١ح، ٚإسصاء ِفا١ُ٘ اٌّٛاطٕح ٚاٌرضاِر ٚػذَ اٌر١ّز، 

ً ٌّؼا١٠ش  ٚذٍرزَ اٌّذٌٚح تّشاػاج أ٘ذافح فٟ ِٕا٘ح اٌرؼ١ٍُ ٚٚصائٍٗ، ٚذٛف١شٖ ٚفما

ٚذىفً  اٌدٛدج اٌؼا١ٌّح. ٚاٌرؼ١ٍُ إٌزاِٟ زرٝ ٔٙا٠ح اٌّشزٍح اٌثا٠ٛٔح أٚ ِا ٠ؼادٌٙا،

ً ٌٍمأْٛ.  اٌّذٌٚح ِدا١ٔرٗ تّشازٍٗ اٌّخرٍفح فٟ ِؤصضاخ اٌّذٌٚح اٌرؼ١ّ١ٍح، ٚفما

% ِٓ 4ٚذٍرزَ اٌّذٌٚح ترخظ١ض ٔضثح ِٓ ا٦ٔفاق اٌسىِٟٛ ٌٍرؼ١ٍُ ال ذمً ػٓ 

إٌاذح اٌمِٟٛ ا٦خّاٌٟ، ذرظاػذ ذذس٠د١اً زرٝ ذرفك ِغ اٌّؼذالخ اٌؼا١ٌّح. ٚذششف 

ِٗ ٌضّاْ اٌ رزاَ خ١ّغ اٌّذاسس ٚاٌّؼا٘ذ اٌؼاِح ٚاٌخاطح تاٌض١اصاخ اٌّذٌٚح َػ١ٍَْ

"اٌرؼ١ّ١ٍح ٌٙا
(ٕٔ)

. 

       " : َّٕ جه٢ِ كوى ٗض ػ٠ِ أ ٍَ ُِْؼ طٌُٞ ج ْْ ح جُىُّ َّٓ أٚالً: اٌرؼ١ٍُ ػاًِ اصاس ٌرمذَ أ

اٌّدرّغ ٚزك ذىفٍٗ اٌّذٌٚح، ٚ٘ٛ اٌزاِٟ فٟ اٌّشازً االترذائ١ح، ٚذىفً اٌّذٌٚح 

ِؼَشال١١ِٓ فٟ ِخرٍف ِشازٍح. ثاٌثاً. ِىافسح اال١ِح. ثا١ٔاً. ا ٌْ ًِّ ا ٌرؼ١ٍُ اٌّدأٟ زك ٌى

ا ٠خذَ ا٦ٔضا١ٔح، ٚذشػٝ اٌرفٛق  َّّ ذشدغ اٌّذٌٚح اٌثسث اٌؼٍّٟ ٥ٌغشاع اٌض١ٍّح ِت

                                                           
 )القاىرة:، الطبعة األولى،حقهق اإلندان في ظل العهلسةنقاًل عن عمي يهسف الذكري،  )ٕٓ)

 .٘ٚٔص (،ٕٙٓٓ، إيتراك لمطباعة والشذر والتهزيع
ة ) )ٕٔ) ْسُتهر السرري لعام ( ٜٔاْلَسادَّ  "الشافذ". ٕٗٔٓمن الدُّ
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ٚا٦تذاع ٚاالترىاس ِٚخرٍف ِظا٘ش إٌثٛؽ. ساتؼاً. اٌرؼ١ٍُ اٌخاص ٚا٤ٍٟ٘ ِىفٛي 

"٠ٕٚظُ تمأْٛ
(ٕٕ)

. 

ْْط١ٌُٞ جُٔظ١ٍ جٓطحَ ػ٠ِ  ِا ذَمَذََّٚتاٌرأص١ش ػٍٝ         ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ ٣طر٤ٖ ُ٘ح، ذإٔ جُ

جه٢ِ ك٢ ػىز ٗٞجق٢ ٢ٛٝ: ٍَ ُِْؼ ْْط١ٌُٞ ج ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ  جُ

ط١ٌُٞ جُٔظ١ٍ ٗض ػ٠ِ إٔ: ِٓ ٔاز١ح خٛدج اٌرؼ١ٍُ -ٔ ْْ ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ : كحُ

ْْ "...ٚذٛف١شٖ ٚفماً ٌّؼا١٠ش اٌدٛدج اٌؼا١ٌّح ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ جه٢ِ "، ذ٤٘ٔح جُ ٍَ ُِْؼ ط١ٌُٞ ج

ُْ ضطؼٖٔ ٗظٞطٚ أ١ ئشحٌز ئ٠ُ ؾٞوز جُطؼ٤ِْ، ئي ضؼَٔ ؾٞوز جُطؼ٤ِْ ػ٠ِ ٌكغ 

ٓٓطٟٞ جُط٬خ ج٧وجت٢ ك٢ ؾ٤ٔغ جُ٘ٞجق٢ جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُؼو٤ِس ٝج٫ؾطٔحػ٤س 

٣َٝحوز جُٞػ٢ ُى٣ْٜ ذشٌَ أٍْع، ًٔح ضٓحْٛ ك٢ ٌكغ ٜٓحٌجش جُؼح٤ِٖٓ ك٢ 

ْْط١ٌُٞ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٜٓٔح ًحٗص وٌؾطٜ ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ ْ ج٧ًحو٤ٔ٣س، ًُج ٗىػٞ جُ

جه٢ِ ذح٤ٍُٓ ذًجش ج٫ضؿحٙ. ٍَ ُِْؼ  ج

ْْط١ٌُٞ جُٔظ١ٍ ٗض ػ٠ِ إٔ ِٓ ٔاز١ح ا٦ٌزاَ  -ٕ ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ ٚاٌرؼ١ٍُ ... ": كحُ

ْْط١ٌُٞ إٌزاِٟ زرٝ ٔٙا٠ح اٌّشزٍح اٌثا٠ٛٔح أٚ ِا ٠ؼادٌٙا ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ "، ذ٤٘ٔح جُ

جه٢ِ ٗض ػ٠ِ إٔ "  ٍَ ُِْؼ "، ٝٛ٘ح ٗؿى ض٤ُٔج  ٚ٘ٛ اٌزاِٟ فٟ اٌّشازً االترذائ١حج

١ ُْ ٣وطظٍ ئُُج٤ٓس جُطؼ٤ِْ ذحٍُٔجقَ  ًِ ْْط١ٌُٞ جُٔظ١ٍ جَُّ آنٍ ُِ٘ض جُىُّ

٠ ج٫ذطىجت٤س ذَ ضؼىٟ ًٛج ج٧ٍٓ ئ٠ُ جٍُٔقِس جُػح٣ٞٗس، ئي ضؼَٔ جُُج٤ٓس جُطؼ٤ِْ ػِ

ُ ٣ٓحْٛ ك٢  ج٫ْطٍٔجٌ ك٢ جُطؼ٤ِْ ٝٓطحذؼطٚ ئ٠ُ جٍُٔجقَ ج٧ػ٠ِ ٓ٘ٚ، ًٔح أَّٗٚ

 جُٔٓحٝجز ذ٤ٖ ؽروحش جُٔؿطٔغ ٝكثحضٚ.

ْْط١ٌُٞ جُٔظ١ٍ ٗض ػ٠ِ إٔ "...ِٓ ٔاز١ح ا٦ٔفاق -ٖ ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ ٚذٍرزَ : كحُ

% ِٓ 4اٌّذٌٚح ترخظ١ض ٔضثح ِٓ ا٦ٔفاق اٌسىِٟٛ ٌٍرؼ١ٍُ ال ذمً ػٓ 

جه٢ِ ُْ ضطؼٖٔ ِٟ ا٦خّاٌٟإٌاذح اٌمٛ ٍَ ُِْؼ ْْط١ٌُٞ ج ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ "، ذ٤٘ٔح جُ

ٗظٞطٚ أ١ أشحٌٙ ئ٠ُ ئُُج٤ٓس ج٩ٗلحم ػ٠ِ جُطؼ٤ِْ، ئي ٣ٓحْٛ ج٩ٗلحم جُك٢ٌٓٞ 

ُِطؼ٤ِْ ػ٠ِ ٗشٍ جُطؼ٤ِْ ػ٠ِ ًحكس جُٔٓط٣ٞحش ٓٔح ٣ٓحْٛ ذحُ٘ط٤ؿس ك٢ ٓكحٌذس 

ؿطٔغ ك٢ أكٍجوٙ، قط٠ ٝئٕ ًحٕ ج٤ٓ٧س، ًٔح إٔ جُطؼ٤ِْ ٣ُؼَىّ أػظْ جْطػٔحٌ ُِٔ

جْطػٔحٌجً ٓإؾ٬ً ٣ؼحف ئ٠ُ ٤ًحٕ ج٧ٍْز جُٔح٢ُ ػ٘ىٓح ضٍَْ طـحٌٛح ُِٔىجٌِ 

١ ٣إو٣ٚ جُطؼ٤ِْ ك٢ ضوىّ ج٧ْٓ ٌٝه٤ٜح،  ًِ ذى٫ً ٖٓ جُؼَٔ، كؼ٬ً ػٖ جُىٌٝ جَُّ

 ًِ جه٢ِ ئ٠ُ ج٤ٍُٓ ك٢ يجش ج٫ضؿحٙ جَُّ ٍَ ُِْؼ ْْط١ٌُٞ ج ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ ِٚ ٗىػٞ جُ ١ ْحٌ َٝػ٤َِْ

                                                           
ة )  (ٕٕ) ْسُتهر اْلِعَراِقي لعام ٖٗاْلَسادَّ  "الشافذ". ٕ٘ٓٓ( من الدُّ
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ٍِ جُطأ٤ًى ػ٠ِ ؾٞوز جُطؼ٤ِْ ٝ ٌٝكغ  ْٖ ِن٬ ِٓ ْْط١ٌُٞ جُٔظ١ٍ،  ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ ِٚ جُ َػ٤َِْ

ئُُج٤ٓس جُطؼ٤ِْ ئ٠ُ ٜٗح٣س جٍُٔقِس جُػح٣ٞٗس، كؼ٬ً ػٖ ضكى٣ى ج٧ٗلحم جُك٢ٌٓٞ 

طٌُٞ. ْْ  ُِطؼ٤ِْ ك٢ ٗظٞص جُىُّ

ِٚ هْٓ ًٛج جُٔطِد ػ٠ِ غ٬غس كٍٝع، ٗركع ك٢ ج٧ٍٝ: وٌٝ ه ؼحء ٓؿِّ َٝػ٤َِْ

َْ، ٝٗهظض جُػح٢ٗ: ُر٤حٕ وٌٝ هؼحء  ٣َس جُطَؼ٤ِْ ٝجُطَؼََِّ ٍِّ ح٣َس ُق َٔ ُس جُٔظ١ٍ ك٢ ِق جُىَّٝ

. َْ ٣َس جُطَؼ٤ِْ ٝجُطَؼََِّ ٍِّ ح٣َس ُق َٔ جه٢ِ ك٢ ِق ٍَ ُِْؼ ُس ج  ٓؿِّ جُىَّٝ

I.اٌفشع ا٤ٚي .1.ب 

٠َح اٌرَؼ١ٍُ  ا٠َح ُزّشِ َّ َُ دٚس لضاء ِدٍش اٌذٌَّٚح اٌّظشٞ فٟ ِز ٍَّ  ٚاٌرَؼَ

َْ ك٢ أقى أقٌحٜٓح، ئي        ٣َس جُطؼ٤ِْ ٝجُطَؼََِّ ٍِّ ٤َِْح ػ٠ِ ُق ٌَٔس ج٩وج٣ٌس جُؼُ ك َٔ ًَّىَش جُ أ

ٌَٔس جُوََؼحء ج٩وج١ٌ ػى ٣ٍَٝ جُطٍذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ  ك َٓ ُْ جُظحوٌ ٖٓ  ٌْ َٖ ك٢ جُُك َؽؼَ

جٌ جُٔطؼٞ ٍَ ُْوَ ١ هؼ٠ ذٞهق ض٘ل٤ً ج ًِ ٕ ك٤ٚ ٖٓ هرَ ٝٓكحكع ج٩ٌْ٘ى٣ٌس ذظلط٤ٜٔح، ٝجَُّ

ىَِّػ٢، ػٖ ٗوَ جذ٘ٚ ٖٓ جُظق جُػح٢ٗ قؼحٗس ئ٠ُ جُظق ج٧ٍٝ ج٫ذطىجت٢، ٝإٔ أذ٘ٚ  ُٔ جُ

 َّٕ ُ ًحٕ ٣طؼ٤ٖ ٗوُِٚ ئ٠ُ جُظق ج٧ٍٝ ج٫ذطىجت٢، ئ٫ أ ٣رِؾ ٖٓ جُؼٍٔ ْص ْ٘ٞجش، كأَّٗٚ

٤َِْح  ٌَٔس ج٩وج٣ٌس جُؼُ ك َٔ ْص جُ َٔ ٌَ ِٚ َق  ذًٜج جُظىو:ؾٜس ج٩ِوجٌز هى جٓط٘ؼص ػٖ يُي ، َٝػ٤َِْ

َّٕ َقنَّ جُطؼ٤ِْ ٣ُؼَىّ َقَؿٍ جُُج٣ٝس ك٢ ٜٗؼس ج٧ٓس جُشحِٓس ٝأنًٛح ذأْرحخ  ح ئ َّٔ "ِذ

جُطوىّ ك٢ ٓهطِق ٓؿح٫ش جُك٤حز ج٤ُٓح٤ْس ٝج٫هطظحو٣س ٝج٫ؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س، ئي 

٣ٔػَ ك٢ ًٛج جَُكنُّ ٝج٩ُُِجّ ذٚ أ٠ْٔ ج٧ٛىجف ك٢ ضكو٤ن ج٫ْط٘حٌز ٝجُوََؼحء ػ٠ِ 

َ ٝجُطهِق ٝٓكٞ ج٤ٓ٧س، ًٝٔح هؼص ٝغ٤وس ئػ٬ٕ ُقوُٞم ج٩ٗٓحٕ جُط٢ أطىٌضٜح جُؿٜ

، ذٞؾٞخ جُطؼ٤ِْ ج٫ذطىجت٢ ج٩ُُِج٢ٓ ٝجُٔؿح٢ٗ ذٜىف 9ٗ8ٔٓ٘ظٔس ج٧ْٓ جُٔطكىز ػحّ 

ِٚ ك٢ جُك٤حز ٖٓ ػ٘حطٍ جُػوحكس ج٤ُٝ٧س ٝضٍذ٤س هٞجْٛ  ح ٣كطحؾٕٞ ئ٤َُِْ َّٔ ض٣ُٝى ج٧ؽلحٍ ِذ

هِو٤س ٝض٤ٔ٘س ػٞجؽلْٜ جُٞؽ٤٘س ٝجُو٤ٓٞس،  ٝذًُي ضٞجضٍش جُىَْحض٤ٍ جُرى٤ٗس ٝجُل٣ٌٍس ٝجُ

جُٔظ٣ٍس جُٔطؼحهرس ػ٠ِ ضأ٤ًى َقنَّ جُطؼ٤ِْ ٝػ٠ِ ج٩ُُِجّ ذٚ ك٢ جٍُٔقِس ج٫ذطىجت٤س، ئي 

حوَّز ) َٔ ُْ طٌُٞ جُٔظ١ٍ ُٓ٘س 8َٔٗظَّص ج ْْ : ) 97ٔٔ( ٖٓ جُىُّ َّٕ اٌرؼ١ٍُ َزكَّ ذىفٍُٗ ػ٠ِ أ

فٟ اٌّشزٍح االترذائ١ح، ٚذىفً اٌذٌَّٚح ػٍٝ ِذ ا٦ٌِزاَ إٌٝ ِشازً  اٌذٌَّٚح، ٚ٘ٛ إٌِزاِٟ

حوَّز )أُْخَشٜ. َٔ ُْ َّٕ ج َٗظَّص ػ٠ِ  988ٔ( ُٓ٘س ٖٖٕ( ٖٓ جُوَحُٕٗٞ ٌهْ )٘ٔ..(، ًٝٔح أ

( : َّٕ اٌرؼ١ٍُ ا٤صاصٟ َزكٌّ ٌد١ّغ ا٤طفاي اٌّظش١٠ٓ اٌَِّز٠ٓ ٠ثٍغْٛ اٌضادصح ِٓ أ

 (.ػّشُ٘

       ً َّٕ ح ئ َّٔ حٕ ُؿٜس ج٩ِوجٌز جَُكنُّ ك٢ إٔ ضظىٌ ٓح ضٍجُٙ ٖٓ هٍَجٌجش ُط٘ظ٤ْ ٝذِ

جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس؛ ذحػطرحٌ إٔ ٝػغ جُطحُد ك٢ ٍٓقِس جُطؼ٤ِْ ٝػغ ض٘ظ٢ٔ٤ ٣ؿَٞ 
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 َّٕ ْٕ ضـ٤ٍٙ ك٢ أ١ْ ٝهص جذطـحء جُٔظِكس جُؼحٓس، ئ٫ أَُّٗٚ ٫ ٣ؿَٞ ُٜح أ ُؿٜس ج٩ِوجٌز أ

جُطؼ٤ِْ أغ٘حء جُؼحّ جُىٌج٢ْ، ُٔح ك٢ يُي ٖٓ ضوّٞ ذاونحٍ أ١ْ ضؼى٬٣ش ػ٠ِ ٗظحّ 

ً ُِ٘ظحّ  ْٕ ٣طْ جُٓ٘س جُىٌج٤ْس ؽروح ١ ضٞكٍ ُِطحُد ك٢ أ ًِ ج٩ن٬ٍ ذحًٍُُٔ جُوَح٢ُٗٞٗ جَُّ

ِٙ جُٓ٘س، قط٠ ٫ ٣ٌٕٞ جُطحُد ػٍػس ُِطـ٤ٍ جُٔلحؾة ك٢ ٗظحّ  ِٚ ك٢ ًٛ ١ ذىأ ذ ًِ جَُّ

ك٢ جُطلَ ٝك٢ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس  جُٓ٘س جُىٌج٤ْس جُط٢ ذىأٛح، ُٔح ك٢ يُي ٖٓ أغٍ ِْر٢

ح إٔ ضؿٍذٚ ػ٠ِ  ِٜ ذظلس ػحٓس، كايج ٓح ٌؿرص ؾٜس ج٩ِوجٌز ك٢ إٔ ضـ٤ٍ يُي جُ٘ظحّ كؼ٤ََِْ

 ٝكن جُوَحُٕٗٞ، ٝهرَ ذىج٣س جُؼحّ جُىٌج٢ْ.

َّٕ جُطؼ٤ِْ ج٧ْح٢ْ)       ٌَٔس: ذأ ك َٔ ْص جُ َٔ ٌَ ِٙ ج٧ْرحخ، َق اٌَِّزٞ ٠ثذأ تاٌظف ا٤ٚي كًِٜ

٣ٖ ٣رِـٕٞ جُٓحوْس ٖٓ أػٔحٌْٛ ك٢ ( االترذائٟ ًِ ٌٌ ٌَُ ج٧ؽلحٍ جُٔظ٤٣ٍٖ جَُّ َقنٌّ ٓوٍ

طٌُٞ  ْْ أٍٝ ضش٣ٍٖ ج٧ٍٝ ٖٓ ًَ ػحّ وٌج٢ْ، ٝإٔ ًٛج جَُكنُّ ٓٓطٔى ٖٓ أقٌحّ جُىُّ

ٝجُوَحُٕٗٞ، ٓٔح ٣طؼ٤ٖ ٓؼٚ ج٫ُطُجّ ذٔوطؼحٙ، ٝج٫ُطلحش ػٖ أ١ْ هٍَجٌجش أٝ ػورحش 

، ٝأٍٓش ذاقحُس جُطَّؼَٖ ئ٠ُ جُىجتٍز -ٓ تا٤صثابػٍٝ إٌسٛ ِا ٘ٛ ِث١ –ضكٍٞ وٝٗٚ 

٤َِْح ُِلظَ ك٢ ػٞء يُي" ٌَٔس ج٩وج٣ٌس جُؼُ ك َٔ جُٔهطظس ذحُ
(ٕٖ)

. 

ح٣َس         َٔ ٤َِْح ك٢ ٜٗؿٜح جُػحذص ػ٠ِ ِق ٌَٔس ج٩وج٣ٌس جُؼُ ك َٔ ُْ أْطٍٔش جُ ٌْ ٝذًٜج جُُك

 ُْ ٌْ َْ ذشٌَ نحص، َٝؾحَء ًٛج جُُك ٣َس جُطؼ٤ِْ ٝجُطَؼََِّ ٍِّ ق٣ٍحش ج٧كٍجو ذشٌَ ػحّ، ُٝق

َّْ ٝهق ض٘ل٤ ْٖ غُ ِٓ ٣َس جُطؼ٤ِْ ٝ ٍِّ ٌَٔس جُوََؼحء ج٩وج١ٌ ذُك ك َٓ ً ٓإًىجً ػ٠ِ ٓح هؼص ذٚ 

ُْ ئ٠ُ جُّ٘ظٞص  ٌْ ٤َِْح ك٢ ًٛج جُُك ٌَٔس ج٩وج٣ٌس جُؼُ ك َٔ جٌ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ، ٝجْط٘ى جُ ٍَ ُْوَ ج

 ٫ ُْ ٌْ ً ًُٜج جُُك ٣َس، كطروح ٍِّ ِٙ جُُك ٤ِٖٗ ٝج٫ضلحهحش جُى٤ُٝس جُط٢ ًلِص ًٛ ج َٞ ُْوَ ط٣ٌُٞس ٝج ْْ جُىُّ

َِْطس ُّٓ ْٕ ًحٗص ضِٔي جُ ٣َس قط٠ ٝأ ٍِّ ِٙ جُُك ْٕ ضُو٤٤ى ًٛ ك٢ ضو٤٤ىٛح ذٔٞؾد  ٣ؿَٞ ُ٪وجٌز أ

َّْ ك٢ٜ ُِٓٓس ذكىٝو جُوَحُٕٗٞ  ْٖ غُ ِٓ ٣َس جُطؼ٤ِْ، ٝ ٍِّ جُوَحُٕٗٞ ػٖ ؽ٣ٍن جَُكنُّ ك٢ ض٘ظ٤ْ ُق

ح إٔ جُوَحُٕٗٞ ٓ٘ف ٌَُ ؽلَ ذِؾ جُٓحوْس ٖٓ ػٍٔٙ جَُكنُّ ذحُطؼ٤ِْ  َّٔ ٣َس، ٝذِ ٍِّ ِٙ جُُك ُطو٤٤ى ًٛ

ح ضِٔ َٜ ٣َس ج٧ْح٢ْ، كٜ٘ح ٫ ضٓطط٤غ ج٩ِوجٌز إٔ ضكطؽ ذأَّٗ ٍِّ ِٙ جُُك َِْطس ض٘ظ٤ْ ًٛ ُّْ ي 

جٌ إٔ ضؼحُؽ ٓشٌِس جٌُػحكس جٌُٓح٤ٗس ٝإٔ ػ٬ؼ  ٍَ ُْوَ ذٔٞؾد جُوَحُٕٗٞ ٝأٜٗح جذطـص ذًٜج ج

ِٙ جُٔشٌِس ٣ٜىف ئ٠ُ ضكو٤ن جُٔظِكس جُؼحٓس، كح٩ِوجٌز ذًٜج جُطظٍف ضْٞؼص ك٢  ًٛ

ً ٣طؼِن ذك٣ٍحش ج٧كٍجو، ٝإٔ ًٛج جُطْٞغ ضؼىٟ ً هح٤ٗٞٗح ح ٣َس،  ضل٤ٍٓ َٗظَّ ٍِّ ِٙ جُُك ػ٠ِ ًٛ

                                                           
قزائية عميا، بتأريخ  ٙٗ( لدشة ٛٔٗٚحكم محكسة السحكسة اإلدارية الُعْمَيا، ِبالطَّْعِن رقم )  (ٖٕ)

ررتيا دائرة تهحيد السبادئ في ثالثين ، مشذهر في مجسهعة السبادئ الَقاُنهنية التي قٕٛٓٓ/ٕ/ٜ
 .ٜٓٛ-٘ٚٛعام، مردر سابق، ص 
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كٍكغ هرٍٞ جُطحُد ك٢ جُطؼ٤ِْ ج٧ْح٢ْ ٗط٤ؿس جطىجٌٛح ضؼ٤ِٔحش أغ٘حء جُؼحّ جُىٌج٢ْ 

٣َس  ٍِّ كٜٞ ضظٍف نحؽة، ئي ًحٕ ج٧ؾىٌ ػ٠ِ ج٩ِوجٌز ػ٘ى ٓٔحٌْطٜح جَُكنُّ ك٢ ض٘ظ٤ْ ُق

ً ُِوحٕٗٞ ٝهرَ ذىج٣س جُؼحّ جُىٌج٢ْ، قط٠ ٫ ِٙ جُطؼ٤ِٔحش ؽروح  ضهَ جُطؼ٤ِْ، أطحوٌ ًٛ

١ ٓ٘ف ُِطحُد، ٫ٝ ضؼطى١ ػ٠ِ َقّنِ جُطحُد ك٢ جُطؼ٤ِْ ج٧ْح٢ْ،  ًِ ذحًٍُُٔ جُوَح٢ُٗٞٗ جَُّ

. َْ ٣َس ج٧كٍجو ك٢ جُطؼ٤ِْ ٝجُطََؼَِّ ٍِّ ُس جُٔظ١ٍ ُق ُْ ػٖٔ ٓؿِّ جُىَّٝ ٌْ  ٝذًٜج جُُك

I .اٌفشع اٌثأٟ.2.ب 

٠َح  ا٠َح ُزّشِ َّ ِؼَشالِٟ فٟ ِز ٌْ َُ دٚس لضاء ِدٍش اٌذٌَّٚح ا ٍَّ  اٌرَؼ١ٍُ ٚاٌرَؼَ

َْ جٛطٔحٓحً ًر٤ٍجً ًٝحٕ ُُٚ جُىٌٝ   ٣َس جُطؼ٤ِْ ٝجُطَؼََِّ ٍِّ جه٢ِ ُق ٍَ ُِْؼ ُس ج أقحؽ ٓؿِّ جُىَّٝ

جه٢ِ جُ٘حكً ُٓ٘س  ٍَ ُِْؼ طٌُٞ ج ْْ ٣َس، نحطحً ذؼى طىٌٝ جُىُّ ٍِّ ِٙ جُُك ح٣َس ًٛ َٔ  ٕ٘ٓٓجُرحٌَ ك٢ ِق

حوَّز ) َٔ ُْ ١ َٗضَّ ك٢ ج ًِ َّٕ "٣ٓٓٔجَُّ ج٤ِٖٗ ػ٠ِ ضكظ٤ٖ أ١ْ ( ٓ٘ٚ ػ٠ِ أ َٞ ُْوَ كظٍ جَُ٘ضَّ ك٢ ج

ط٣ٌُٞس ًحٕ ٓؿِّ  ْْ حوَّز جُىُّ َٔ ُْ ِٙ ج ػَٔ أٝ هٍَجٌ ئوج١ٌ ٖٓ جُطَّؼَٖ"، كورَ طىٌٝ ًٛ

ُس ٣ٔط٘غ ػٖ جُ٘ظٍ ك٢ جُىػحٟٝ جُط٢ ضوحّ ػ٠ِ جُؿحٓؼحش أٝ ٤ٛثس جُٔؼحٛى جُل٤٘س أٝ  جُىَّٝ

َِّ ٓح ٣طؼِن ذحُورٍٞ ٝج٫ٗطوحٍ أٝ ج٫ ٓطكحٗحش أٝ جُؼوٞذحش ج٫ٗؼرحؽ٤س جُط٢ ج٤ٌُِس ك٢ ً

ضلٍع ػ٠ِ جُطِرس ٝجُلظَ ذحٍُْٞخ ذىػٟٞ ػىّ ج٫نطظحص
(ٕٗ)

، ًُُٝي ًحٗص 

َِْطس ج٩ِوجٌز ك٢ٜ جُط٢ ضو٤ىٛح ٢ٛٝ جُط٢ ضَكٌْ  ُّْ ٣َس ج٧كٍجو ك٢ جُطؼ٤ِْ ضكص ٌقٔس  ٍِّ ُق

َّٕ ػٔحٕ ٓؿِّ جُىَّ  ١ ٣ىكؼ٘ح ئ٠ُ جُوٍٞ ذأ ًِ ، ج٧ٍٓ جَُّ ِٚ جه٢ِ ك٢ طكطٜح ٖٓ ػىٓ ٍَ ُِْؼ ُٝس ج

حوَّز ) َٔ ُْ َْ أذظٍ جٌُ٘ٞ ذ٘ض ج ٣َس جُطؼ٤ِْ ٝجُطَؼََِّ ٍِّ جه٢ِ ُٓ٘س ُُٓٓٔك ٍَ ُِْؼ طٌُٞ ج ْْ ( ٖٓ جُىُّ

٣َس ج٧كٍجو ك٢ ٕ٘ٓٓ ٍِّ ُس ٣ٔحٌِ وٌٝٙ جٍُهحذ٢ ك٢ ػٔحٕ ُق ، ئي أطرف ٓؿِّ جُىَّٝ

َْ ، ًٝٛج ٓح جٗؼٌّ ػ٠ِ قىجغس ٝضؼىو ج٧قٌحّ جُوؼحت٤س جُط٢ ض٘ ٣َس.جُطَؼََِّ ٍِّ ِٙ جُُك  حُٝص ًٛ

ٌَٔس جُوََؼحء ج٩وج١ٌ ئُـحء ج٧ٍٓ        ك َٓ ىَِّػ٢ ٖٓ  ُٔ كل٢ ئقىٟ جُوؼح٣ح ؽِد جُ

، ٝجُظحوٌ ٖٓ هرَ ٌت٤ّ ؾحٓؼس ٕٙٔٓ/ٔٔ/9( ك٢ 79٘ٙٔ/7/ٖجُؿحٓؼ٢ جٍُٔهْ )

٤َِْح ذكؿس ج٫و٫ء  ض٣ٌٍص أػحكس ُٞظ٤لطٚ، ٝجُٔطؼٖٔ ئُـحء هرُُٞٚ ك٢ جُىٌجْحش جُؼُ

ْْ ذٔؼِٞٓحش ٤ُٓص طك٤كس ك٢ شإٔ قحُطٚ  جُٞظ٤ل٤س ٝٛٞ أٍٓ ٓهحُق ُِوحٕٗٞ ٌُٞٗٚ َُ

ْٖ ٓٞظق ػ٘ى هرُُٞٚ ك٢ جُىٌجْس ذٔٞؾد ج٧ٍٓ جُؿحٓؼ٢ جٍُٔهْ ) ٌُ َ٣ٖ/7/ٔ79ٓٙ )

ذح٧ٍٓ  ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٖٔ، ٝأَُّٗٚ ضؼ٤٤ٖ ػ٠ِ شٜحوز جُرٌح٣ٌُِٞٞ ك٢ ٖٕٔٓ/ٔٔ/ٖٔك٢ 

                                                           
ة ) (ٕٗ) ، ٜٛٛٔ( لدشة ٓٗ( من قانهن وزارة التعميم العالي والبحث العمسي رقم )ٔ/ٖٛاْلَسادَّ

 .ٜٛٛٔ/ٗ/ٗ، بتأريخ ٜٖٙٔالسشذهر في مجمة الهقائع اْلِعَراِقية، العدد 
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 ذح٧ٍٓ ج٩وج١ٌ ٕٗٔٓ/ٔ/9( ٝذحشٍ ذطأ٣ٌم ٖٕٔٓ/أٝجٍٓ/7ٕٕٔج٩وج١ٌ جٍُٔهْ )

ٌَٔس ذًٜج جُظىو:ٕٖجٍُٔهْ ) ك َٔ ْص جُ َٔ ٌَ  (، َٝق

ىَِّػ٢ ٣طؼٖ ذح٧ٍٓ جُؿحٓؼ٢         ُٔ َّٕ جُ ٌَٔس ئ ك َٔ "ُىٟ جُطىه٤ن ٝجُٔىجُٝس ٝؾىش جُ

٤َِْح  ٕٙٔٓ/ٔٔ/9( ك٢ 79٘ٙٔ/7/ٖجٍُٔهْ ) ٝجُٔطؼٖٔ ئُـحء هرُُٞٚ ك٢ جُىٌجْحش جُؼُ

َّٕ ٤َُ٘ شٜحوز جُٔحؾٓط٤ٍ ٖٓ ٤ًِس جُوَحُٕٗٞ/ؾحٓؼس ض٣ٌٍص ،  ٌَٔس ذأ ك َٔ ٫ٝقظص جُ

ِٚ أػحكس ُٞظ٤لطٚ،  ىَِّػ٢ َػ٤َِْ ُٔ ىَِّػ٢ ؽحُد ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ ٤ًِس جُوَحُٕٗٞ جُطحذؼس ُىجتٍز جُ ُٔ جُ

ِٚ ٤ُّ ٓٞظق هرَ ضؼ٤٤٘ٚ ك٢  ْٕ ضؼٜى ذٌٞٗ ِٙ جُىٌجْس ذؼى أ ٝأَُّٗٚ هى هىّ ُِورٍٞ ك٢ ًٛ

ٌَٔس جْطث٘حف ٓكحكظس ط٬ـ جُى٣ٖ ج٫ضكحو٣س جُطحذؼس ُٔؿِّ جُ ك َوَؼحء ج٧ػ٠ِ َٓ

ُ هى هرَ ك٢ جُىٌجْس ٕٗٔٓ/ٔ/9ٝجُٔرحشٍز ك٤ٜح ذطأ٣ٌم  ٌَٔس ذأَّٗٚ ك َٔ ، ًٔح ٫قظص جُ

ْٕ ضْ هرُُٞٚ ك٢ جُىٌجْس، ًٔح  ىَِّػ٢ هى ؾٍٟ ضؼ٤٤٘ٚ ذؼى أ ُٔ َّٕ جُ ػ٠ِ جُ٘لوس جُهحطس، ٝأ

ٌَٔس ػ٠ِ أػٔحّ وجتٍز جُرؼػحش ٝجُؼ٬هحش جُػوحك٤س جٍُٔهْ ) ك َٔ ( ٕٗ٘ٓأؽِؼص جُ

١ ٣ش٤ٍ ئ٠ُ ػىّ ٝؾٞو ٓحٗغ ٖٓ ئًٔحٍ جُٔٞظق ُىٌجْطٚ  ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٓك٢ ًِ ٝجَُّ

جُٔٔ٘ٞقس ُُٚ أغ٘حء ضٔطؼٚ ذاؾحَز جػط٤حو٣س ذٍجضد أٝ ذىٕٝ ٌجضد أٝ ٍٓػ٤س أٝ أٓٞٓس 

 أٝ ؿ٤ٍٛح.

ح        َّٔ ٌَ ذح٫ضلحم ئُـحء ج٧ٍٓ جُؿحٓؼ٢  ٝذِ ٍَّ ىَِّػ٢ ُْ ٣هِق أ٣س ٓؼِٞٓحش ًُج هَ ُٔ َّٕ جُ ئ

ِٚ أػحكس ُٞظ٤ل٤طٚ  ٕٙٔٓ/ٔٔ/9( ك٢ 79٘ٙٔ/7/ٖجٍُٔهْ ) ٤َِْ ىَِّػ٢ َػ ُٔ ٝضك٤َٔ جُ

جٍُّْٞ ٝجُٔظح٣ٌق"
(ٕ٘)

. 

٣َس ج٧كٍجو ذحُطؼ٤ِْ ٚتاٌرأص١ش ػٍٝ ِا ذَمَذََّ  ٍِّ ُس ػٖٔ ُق َّٕ ٓؿِّ جُىَّٝ ََٗؿىَ أ  ،

ْٖ ٓٞظلحً ًٝٛج  ٌُ َ٣ ْْ َّٕ جُطحُد ػ٘ى ضوى٣ٔٚ ُىٌجْس جُٔحؾٓط٤ٍ َُ ٍِ ج٫ْط٘حو ئ٠ُ أ ْٖ ِن٬ ِٓ

ٌَٔس جْطث٘حف ٓكحكظس ط٬ـ جُى٣ٖ  ٓح ك َٓ ٍِ أٍٓ ضؼ٤٘ٚ ٝ ٓرحشٍز ك٢  ْٖ ِن٬ ِٓ ضْ جغرحضٚ 

 ْٖ ٌُ َ٣ ْْ ُ ن٬ٍ ضِي جُٔىز ٓح ذ٤ٖ جُورٍٞ ك٢ جُىٌجْس ٝجُطؼ٤ٖ ك٢ وجتٍضٚ َُ ج٫ضكحو٣س، ٝأَّٗٚ

ُ ٣طٔطغ  ٓٞظلحً، ٝجُٔؼِٞٓحش جُط٢ أو٫ ذٜح ذهظٞص قحُس جُٞظ٤ل٤س طك٤كس، ًُج كأَّٗٚ

ح ذٌحكس جُكُ  َّٓ ٣َس، أ ٍِّ ِٙ ُق ْٕ ضو٤٤ى ًٛ ٣َس جُطؼ٤ِْ ٤ُّٝ ُِؿحٓؼس أ ٍِّ وُٞم جُط٢ ضٔ٘كٚ ُق

َّٕ ُِؿحٓؼس جَُكنُّ ك٢ ضطر٤ن جُشٍٝؽ جُط٢ أََٝؾَرٜح  ذهظٞص جُٔىز ج٬ُقوس ُطؼ٤٘ٚ كاِ

 َْ ٣َس جُطَؼََِّ ٍِّ ، ٝٛ٘ح ضطو٤ى ُق ِٚ ٍِ وٌجْط جُوَحُٕٗٞ ذحُ٘ٓرس ُِٔٞظق ك٢ قحُس ٌؿرطٚ ك٢ ئًٔح

٤َِْح ٝجُط٢ ضظىٌٛح َٝجٌز جُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ ٝكن ػٞجذ ؾ جُطوى٣ْ ٝجُورٍٞ ك٢ جُىٌجْحش جُؼُ

 ٍِ ْٖ ِن٬ ِٓ ٣َس ج٧كٍجو ذحُطؼ٤ِْ  ٍِّ ُس ٝػٖٔ ُق ٝجُركع جُؼ٢ِٔ، ٝٛ٘ح ضىنَ ٓؿِّ  جُىَّٝ

                                                           

 ، غير مشذهر.ٜٕٔٓ/ٕ/ٗ( في ٜٕٔٓ/ٖٔٔ)حكم محكسة القزاء اإلداري، بالعدد ( ٕ٘(
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( ٕٗ٘ٓج٫ْط٘حو ػ٠ِ أػٔحّ وجتٍز جُرؼػحش ٝجُؼ٬هحش جُػوحك٤س جٍُٔهْ )

١ ٣ش٤ٍ ئ٠ُ ػىّ ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٓك٢ ًِ ٝؾٞو ٓحٗغ ٖٓ ئًٔحٍ جُٔٞظق ُىٌجْطٚ  ٝجَُّ

ْٖ وٕٝ ٌجضد أٝ ٍٓػ٤س أٝ  ِٓ جُٔٔ٘ٞقس ُُٚ أغ٘حء ضٔطؼٚ ذاؾحَز جػط٤حو٣س ذٍجضد أٝ 

ٌَ ئُـحء ج٧ٍٓ جُؿحٓؼ٢  ٍَّ ىَِّػ٢ أ٣س ٓؼِٞٓحش ًُج هَ ُٔ أٓٞٓس أٝ ؿ٤ٍٛح، ُٝؼىّ ئنلحء جُ

ِٙ ذطٍه٤ٖ ه٤ى جُطحُد ٖٓ جُىٌجْس، ٝػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ػىّ أْط٘حو ٓؿِّ جُ ُس ك٢ هٍَجٌج ىَّٝ

ِٚ ك٢  َّٕ ٓٞهل َْ، ئ٫ أ ٣َس جُطؼ٤ِْ ٝجُطَؼََِّ ٍِّ ْْط٣ٌُٞس جُط٢ ًلِص ُق ًٛج ئ٠ُ جُّ٘ظٞص جُىُّ

ٟ ٣ٓطكن جُػ٘حء ٝج٩شحوز َٞ ِٙ جُىَّْػ ٣َس جُطؼ٤ِْ ك٢ ًٛ ٍِّ   .ػٔحٕ ُق

Iاٌّطٍة اٌثاٌث..ج 

زك االٔرخاب ٚاٌرششر
 

اٌّدرّغ ٠ٚرشذة ػٍٝ رٌه ذطث١ك ِثذأ زك ٌىً فشد فٟ ٣وظى ذكن ج٫ٗطهحخ "        

االلرشاع اٌؼاَ، أٞ ِضاّ٘ح خ١ّغ أفشاد اٌّدرّغ اٌثاٌغ١ٓ صٓ اٌششذ فٟ االٔرخاب، 

ا أٔٗ زك شخظٟ فال ٠رشذة ػ١ٍٗ أٞ إٌِزاَ، أٞ أْ ٌٍفشد زك فٟ أْ  َّّ ٌٚىٓ ِت

ً أْ  ٠ّاسس ٘زا اٌسك ٠ٚشرشن فٟ ػ١ٍّح االٔرخاب ٠ٚذٌٟ تشأ٠ٗ، أٚ ِٓ زمٗ أ٠ضا

"ٕغ ػٓ رٌه٠ّر
(ٕٙ)

. 

ػ١ٍّح ذدض١ذ اٌشلثح فٟ اٌّشاسوح فٟ اٌس١اج أٓح قن جُطٍشف ك٤وظى ذٚ "       

"اٌض١اص١ح، ٚ٘ٛ زك ِٓ اٌُسمُِٛق اٌض١اص١ح
(ٕ7)

. 

         :ُ ْٕ ٣ُؼٍف َقنَّ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍشف ذأَّٗٚ ِىٕح ِٕسٙا اٌمَأُْٛ ٌٍفشد، ٣ٌُٖٝٔ أ

ً أَ ِٕرخثاً، ِٓ دْٚ اٌزاَ، ذّىٕٗ ِٓ اٌّشاسوح فٟ اٌس١اج اٌؼاِح، تأْ  ٠ىْٛ ٔاخثا

 .ضّٓ اٌسذٚد اٌرٟ سصّٙا اٌمَأُْٛ

٣ُؼَىّ َقنَّ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍشف ٖٓ أْٛ جُُكوُٞم جُٔطظِس ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ، كح٫ٗطهحخ      

َّٕ جْح٤ْحٕ ُى٣ٔٞٓس جُى٣ٔوٍجؽ٤س، ٝٛٔح َقوَّحٕ ٍٓضرطحٕ ذرؼؼٜٔح، ػ٠ِ  ٝجُطٍشف ط٘لاِ

َّٕ َقنَّ ج٫ٗطه ٍِ جؾٍجء جٗطهحذحش ٣هطحٌ ك٤ٜح جُشؼد جْحِ أ ْٖ ِن٬ ِٓ حخ ضطْ ٓٔحٌْطٚ 

                                                           
ْستُهري والشعام الدياسي في لبشاندمحم السجذوب،  ن د.نقاًل ع (ٕٙ) ، الطبعة الَقانُهن الدُّ

 .ٖٙٔص (،ٕٕٓٓ، مكتبة الحمبي الُحُقهِقية )بيروت:األولى،
دار الثقافة  )عسان:،الهجيز في الشعم الدياسية، الطبعة الثانيةنعسان احسد الخطيب،  د. )ٕٚ)

 . ٕٚٚص (، ٕٔٔٓ، لمشذر والتهزيع
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ٍٓشك٤ٚ ُِٔؿحُّ ج٤ُ٘حذ٤س
(ٕ8)

ُِٚ جنط٤حٌ ٌت٤ّ جُىُّٝس  ْٖ ِن٬ ِٓ َّٕ َقنَّ جُطٍشف ٣طْ  ، ًٔح أ

ٝٓٔػ٢ِ جُشؼد ٝجػؼحء جُٔؿحُّ ذحػطرحٌ ًٛج جُٔرىأ ٣طْ ذٔوطؼحٙ كطف جُرحخ ػ٠ِ 

َُّ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ جَُّ  ٣ٖ ٣ٍؿرٕٞ ك٢ ٓٔحٌْس قوْٜ ُِكظٍٞ ػ٠ِ جْحِ جُٔٓحٝجز جٓحّ ً ًِ

جطٞجش جُ٘حنر٤ٖ، ُِلَٞ ذؼؼ٣ٞس جُرٍُٔحٕ جٝ جُٞطٍٞ ج٠ُ ٓوؼى جٍُتحْس
(ٕ9)

. 

َّٕ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍش٤ف ٤ًِٜٔح طٌٞ ٖٓ ٚػٍٝ ٘زا االصاس ٠ّىٓ اٌمٛي          : ئ

طٌٞ جُٔشحًٌس ج٤ُٓح٤ْس ٝجُط٢ ٢ٛ ذىٌٝٛح طٌٞز ٖٓ طٌٞ جُك٣ٍحش جُٔطظِس 

ٗٓحٕ، ئي ٫ٝؾٞو ُٔشحًٌس ٤ْح٤ْس قو٤و٤س ك٢ ظَ ضـ٤د َقنَّ جُطٍش٤ف جٝ َقنَّ ذلٌٍ ج٩

ج٫ٗطهحخ، ٖٝٓ أؾَ يُي كاٜٗح أػكص يج جٛطٔحّ ٝجْغ ْٞجء ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُطش٣ٍؼحش 

" : َّٕ ط١ٌُٞ جُٔظ١ٍ ػ٠ِ أ ْْ ِشاسوح اٌّٛاط١ٕٓ فٟ اٌس١اج جُىجن٤ِس، ئي ٗض جُىُّ

ًِّ ِٛاطٓ َزكَّ  االٔرخاب ٚاٌرششر ٚإتذاء اٌشأٞ فٟ اٌؼاِح ٚاخة ٚطٕٟ، ٌٚى

..."االصرفراء
 (ٖٓ)

طٌُٞ جُٔظ١ٍ جُىُّٝس ذٍػح٣س ٓظحُف جُٔظ٤٣ٍٖ جُٔو٤ٔ٤ٖ  ْْ ، أُُّ جُىُّ

ك٢ جُهحٌؼ، ٝقٔح٣طْٜ ًٝلحُس قوْٜ ك٢ جُٔشحًٌس ك٢ ج٫ٗطهحذحش ٝج٫ْطلطحء
(ٖٔ)

ح  َّٓ ، أ

" : َّٕ جه٢ِ كوى ٗض ػ٠ِ أ ٍَ ُِْؼ طٌُٞ ج ْْ ضاًء َزكَّ اٌّشاسوح فٟ ٌٍّٛاط١ٕٓ، سخاالً ٚٔجُىُّ

ا ف١ٙا َزكَّ اٌرظ٠ٛد ٚاالٔرخاب  َّّ اٌشؤْٚ اٌؼاِح، ٚاٌرّرغ تاٌُسمُٛق اٌض١اص١ح ِت

"ٚاٌرششر
(ٖٕ)

. 

ْٓ ِخالِي ِا ذََمذََّ           ِِ ط٣ٌُٞٚ ٣طر٤ٖ ُ٘ح، ذإٔ ؾ٤ٔغ جُىْحض٤ٍ  ٚ ْْ ٖٓ ٗظٞص وُّ

ٖٓ ٗحق٤س ج٫ُُجّ،  جُٓحُلس جًًٍُ ًلِص َقنَّ جُطٍشف ٝج٫ٗطهحخ، ئ٫ أٜٗح ضرح٣٘ص

جه٢ِ جٓطحَ ٖٓ ٗحق٤س ػىّ ج٩ُُجّ، كِِ٘حند جَُكنُّ ك٢ ٓٔحٌْطٚ أٝ ػىّ  ٍَ ُِْؼ ع ج ٍِّ َش ُٔ كحُ

جه٢ِ ذؼىّ ج٩ُُجّ ًٕٞ ًٛج  ٍَ ُِْؼ ع ج ٍِّ َش ُٔ ٓٔحٌْطٚ ٖٓ وٕٝ ؾرٍ أٝ ئُُجّ، ٝقٓ٘٘حً كؼَ جُ

نُّ ٖٓ ٓؼٔٞٗٚ ٖٓ جَُكنُّ ٣طؼِن ذحُُكوُٞم جُل٣ٌٍس ُ٪ٗٓحٕ، ٝإٔ ج٩ُُجّ ٣لٍؽ ًٛج جُكَ 

ٖٓ جُٞػ٢ ؾٜس، ٣ٝط٘حك٠ ٓغ كٌٍز جُى٣ٔوٍجؽ٤س جُط٢ ضططِد ٝؾٞو وٌؾس ػح٤ُس 

                                                           
، مشذأة السعارف)االسكشدرية :، الطبعة الخامدة، قانهن حقهق االندانالذافعي دمحم بذير،   )ٕٛ)

 .ٕٔٔص (،ٕٙٓٓ
 (ٕٛٓٓ، الجامعيدار الفكر  )االسكشدرية:،حق السذاركة في الحياة الدياسيةداود الباز،  د. (ٜٕ)

 .ٖٚٗص
ة   (ٖٓ) ْسُتهر السرري لعام ٚٛ)اْلَسادَّ  "الشافذ". ٕٗٔٓ( من الدُّ
ة   (ٖٔ) ْسُتهر السرري لعام ٛٛ)اْلَسادَّ  "الشافذ". ٕٗٔٓ( من الدُّ
ة ) (ٕٖ) ْسُتهر اْلِعَراِقي لعام ٕٓاْلَسادَّ  "الشافذ". ٕ٘ٓٓ( من الدُّ
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ِٚ هْٓ ًٛج جُٔطِد ػ٠ِ كٍػ٤ٖ، ٗركع ك٢ ج٧ٍٝ: وٌٝ ج٤ُٓح٢ْ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ،  َٝػ٤َِْ

ح٣َس قن ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍشف ، ٝٗط٘حٍٝ ك٢ جُػح٢ٗ:  َٔ ُس جُٔظ١ٍ ك٢ ِق هؼحء ٓؿِّ جُىَّٝ

ح٣َس قن ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍشف.وٌٝ هؼحء ٓؿِّ ج َٔ جه٢ِ ك٢ ِق ٍَ ُِْؼ ُس ج  ُىَّٝ

I.اٌفشع ا٤ٚي .1.ج 

ا٠َح زك االٔرخاب ٚاٌرششر َّ  دٚس لضاء ِدٍش اٌذٌَّٚح اٌّظشٞ فٟ ِز

ٌَٔس جُوََؼحء ج٩وج١ٌ ػ٠ِ َقنُّ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍشف ك٢ جُؼى٣ى ٖٓ   ك َٓ ًَّىَش  أ

ىَِّػ٢) أٛىجف ٓظطل٠ ئْٔحػ٤َ(، ٝذظلس ٓٓطؼؿِس ذٞهق ض٘ل٤ً  ُٔ أقٌحٜٓح، ئي ؽِد جُ

جٌ جُِٓر٢ ذح٫ٓط٘حع ػٖ ئٗشحء ٓوحٌ جٗطهحذ٤س ك٢ جُٓلحٌجش ٝجُو٘ظ٤ِحش جُٔظ٣ٍس  ٍَ ُْوَ ج

ْ ك٢ ج٫ٗطهحخ ذحُهحٌؼ ُط٤ٌٖٔ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ ج ُٔو٤ٔ٤ٖ ذحُهحٌؼ ٖٓ ٓٔحٌْس َقوَّٜ

ٌَٔس ذًٜج جُظىو: ك َٔ  ٝجُطظ٣ٞص، ٝهحُص جُ

َ٘ضَّ جُػح٢ٗ ٖٓ جُوٍٕ  ًُ٘ كؿٍ ػٜىٛح ك٢ أٝجتَ جُ ُٓ "ًحٗص جُىْحض٤ٍ جُٔظ٣ٍس 

جُطحْغ ػشٍ ٌٍٝٓٝجً ذىْحض٤ٍ جُؼٜى ج٢ٌُِٔ غْ جُؼٜى جُؿ١ٌٜٞٔ ٝط٫ًٞ ئ٠ُ ج٩ػ٬ٕ 

ْْط١ٌُٞ جُكح٢ُ ُْ  ح جُىُّ َّٔ ِٚ ك٢ جٗطهحخ ٖٓ ٣ٔػِٞٗٚ، ِٝذ ضٌٍ٘ ػ٠ِ جُشؼد جُٔظ١ٍ َقوِّ

ْْط١ٌُٞ ُٓ٘س  َّٕ ج٩ػ٬ٕ جُىُّ ، ٣وٌٍ إٔ ؾ٣ٌٜٞٔس ٓظٍ جُؼٍذ٤س وُٝس ٗظحٜٓح ٕٔٔٓئ

(، ٝإٔ ج٤ُٓحوز ُِشؼد ٝقىز ٝٛٞ ٓظىٌ ٔو٣ٔوٍجؽ٢ ٣وّٞ ػ٠ِ أْحِ جُٞؽ٤٘س) ٓحوز 

ِٙ ج٤ُٓحوز ٣ٝك٤ٜٔح ُِّٓطحش ٝإٔ جُشؼد ٣ٔحٌِ ًٛ (، ٣ٖٝظٕٞ جُٞقىز جُٞؽ٤٘س )ٓحوز  جُ

ٝإٔ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ ُىٟ جُوَحُٕٗٞ ْٞجء ْٝٛ ٓطٓحٕٝٝ ك٢ جُُكوُٞم ٝجُٞجؾرحش جُؼحٓس ٫ٝ 

(، ٝأٗحؽ ذحُوَحُٕٗٞ ضكى٣ى أقٌحّ 7ض٤٤ُٔ ك٢ يُي ذٓرد جُؿّ٘ أّ ج٧طَ أّ جُِـس )ٓحوز 

 (.9ٖج٫ٗطهحخ ٝج٫ْطلطحء )ٓحوز 

٤ْ ٓرحشٍز جُُكوُٞم ج٤ُٓح٤ْس جُظحوٌ ذحُوَحُٕٗٞ ٌهْ ًًُي كوى أََٝؾَد هحٕٗٞ ض٘ظ        

حوَّز ) -ٝضؼى٬٣ضٚ-9٘ٙٔ( ُٓ٘س 7ٖ) َٔ ُْ ( ٓ٘ٚ ػ٠ِ إٔ: )ػ٠ِ ًَ ٓظ١ٍ ٔك٢ ج

َِّ جْطلطحء ٣َُّ٘ض  ٝٓظ٣ٍس ذِؾ ٖٓ جُؼٍٔ غٔح٢ٗ ػشٍز ْ٘ٚ إٔ ٣رحشٍ ئذىجء جٍُأ١ ك٢ ً

طٌُٞ ٝجٗطهحخ ًَ ٖٓ ٌت٤ّ جُؿ٣ٌٜٞٔس، ٝأػؼحء  ْْ ِٚ جُىُّ ٓؿِّ جُشؼد، ٝأػؼحء َػ٤َِْ

 ٓؿِّ جُشٌٟٞ، ٝأػؼحء جُٔؿحُّ جُشؼر٤س جُٔك٤ِس...(.

َّٕ هحٕٗٞ جُٜؿٍز ٌٝػح٣س جُٔظ٤٣ٍٖ ك٢ جُهحٌؼ ٝجُظحوٌ ذحُوَحُٕٗٞ ٌهْ         ٝئ

حوَّز )98ٖٔ( ُٓ٘س ٔٔٔ) َٔ ُْ َٗضَّ ك٢ ج ُ )...٫ٝ ٣طٍضد ػ٠ِ ٛؿٍضْٜ ٔ،  ( ػ٠ِ أَّٗٚ

ط٣ٌُٞس أٝ جُوَح٤ُٗٞٗس جُط٢ ٣طٔطؼٕٞ ذٜح ذٞطلْٜ  جُىجتٔس أٝ جُٔإهطس ج٩ن٬ٍ ذُكوُٞهْٜ ْْ جُىُّ

 ٓظ٤٣ٍٖ ؽحُٔح ظِٞج ٓكطلظ٤ٖ ذؿ٤ٓ٘طْٜ جُٔظ٣ٍس(.
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ٌَ ج٩ػ٬ٕ جُؼح٢ُٔ ُُكوُٞم          ٍَّ ًًُي َٗظَّص جُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس ػ٠ِ ًٛج جَُكنُّ كوَ

ِٙ ج٩ٌجوز ٣ؿد جُطؼر٤ٍ  َِْطس جُؼحٓس، ٝإٔ ًٛ ُّٓ ج٩ٗٓحٕ إٔ ئٌجوز جُشؼد أْحِ ِْطحٕ جُ

(، ٖ/ٕٔػٜ٘ح ك٢ جٗطهحذحش ٣ُٜٗس ضؼوى و٣ٌٝحً ك٢ جْطلطحء ػحّ ٝذطظ٣ٞص ١ٍْ )ٓحوز 

ٜى جُى٢ُٝ ُُِكوُٞم جُٔى٤ٗس ٝج٤ُٓح٤ْس )َقنُّ جُشهض ك٢ جُٔشحًٌس ك٢ ًًُي ضؼٖٔ جُؼ

 (.ٕ٘ض٤٤ٍٓ جُشإٕٝ جُؼحٓس َٝقوُّٚ ك٢ إٔ ٣ظٞش ٝك٢ إٔ ٣٘طهد( )ٓحوز

ْٖ وٕٝ جُطـٍٞ ػ٠ِ ؽِد ج٩ُـحء إٔ جُؿٜس         ِٓ َّٕ جُر٤ٖ ٖٓ ظحٍٛ ج٧ٌٝجم،  ًٝٔح ئ

ط٣ٌُٞس ٝجُوَح٤ُٗٞٗس ُط٤ٌٖٔ جُٔظ٤٣ٍٖ ج٩وج٣ٌس ٫ ضُجٍ ٓٔط٘ؼس ػٖ ض٘ل٤ً جُطُجٓحضٜح جُىُّ  ْْ

جُٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ جُهحٌؼ ٖٓ جُٔشحًٌس ك٢ ج٫ٗطهحذحش جُٔظ٣ٍس ذح٩و٫ء ذأطٞجضْٜ ٝكوحً 

ُىٝجتٍْٛ ج٫ٗطهحذ٤س جُٔػرطس ذرطحهس جٍُهْ جُو٢ٓٞ ٝيُي ك٢ ٓوحٌ جُرؼػحش جُىذِٞٓح٤ْس 

١ ٣شٌَ ك٢ َقوِّ  ًِ ً ِْر٤حً جُٔظ٣ٍس ك٢ جُىٍٝ جُٔو٤ٔ٤ٖ ك٤ٜح، ج٧ٍٓ جَُّ جٌجً أوج٣ٌح ٍَ ٜح هَ

ٟ ش٬ًٌ، ٝذٞهق ض٘ل٤ً  َٞ ٌَٔس: ذورٍٞ جُىَّْػ ك َٔ ْص جُ َٔ ٌَ ِٙ ج٧ْرحخ، َق ً ُِوحٕٗٞ، كًِٜ ٓهحُلح

جٌ جُِٓر٢ ذحٓط٘حع جُؿٜس ج٩وج٣ٌس ػٖ ئٗشحء ٓوحٌ جٗطهحذ٤س ك٢ ٓوحٌ جُرؼػحش  ٍَ ُْوَ ج

ُطظ٣ٞص ك٢ جُىذِٞٓح٤ْس جُٔظ٣ٍس ُط٤ٌٖٔ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ جُٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ جُهحٌؼ ٖٓ ج

ُس جُٔظ٣ٍس" ج٫ْطلطحء ٝج٫ٗطهحذحش جُط٢ ضؿ٣ٍٜح جُىَّٝ
(ٖٖ)

. 

ً ُٔح ًلِطٚ جُّ٘ظٞص ٚتاٌرأص١ش ػٍٝ ِا صثك ُْ َؾحَء ٓطحذوح ٌْ ، كإ ًٛج جُُك

٤ِٖٗ ٝج٫ضلحهحش جُى٤ُٝس، جُط٢ ػٔ٘ص ؾ٤ٔؼٜح  ج َٞ ُْوَ ْْط١ٌُٞ جُٔظ٣ٍس جُٔطؼحهرس ٝج جُىُّ

 َّٕ ُْ ٣ٓطكن ج٩شحوز ٖٓ هرِ٘ح، كح٧طَ ك٢ جَُكنُّ ك٢ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍشف، ئي أ ٌْ ًٛج جُُك

ْٖ وٕٝ ض٤٤ُٔ، ٝج٫ْطػ٘حء إٔ  ِٓ ُ ٣ٔ٘ف ُؿ٤ٔغ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ جُٔظ٤٣ٍٖ  َقنُّ ج٫ٗطهحخ ذأَّٗٚ

ُْ ػحُؽ قحُس نحطس ضطؼِن ذحُٔٞجؽ٤ٖ٘ جُٔظ٤٣ٍٖ جُٔو٤ٔ٤ٖ ذظلس وجتٔس أٝ  ٌْ ًٛج جُُك

ٌَٔس ُٝؼٔحٕ ك َٔ َّٕ جُ َقنُّ ج٧كٍجو ك٢ ج٫ٗطهحخ جْط٘ىش  ٓإهطٚ نحٌؼ ٓظٍ، ًُُي ََٗؿىَ أ

ِٙ جُكحُس  ئ٠ُ هحٕٗٞ جُٜؿٍز ٌٝػح٣س جُٔظ٤٣ٍٖ ك٢ جُهحٌؼ، ٖٓ أؾَ ٓؼحُؿس ًٛ

ج٫ْطػ٘حت٤س ُِٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ جُهحٌؼ، ٝئٕ ًٛج ج٫ؾٍجء َؾحَء ٗط٤ؿس أٓط٘حع ج٩ِوجٌز  ػٖ 

٤ٖ ئٗشحء ٓوحٌ جٗطهحذ٤س ك٢ جُٓلحٌجش ٝجُو٘ظ٤ِحش جُٔظ٣ٍس ذحُهحٌؼ ٤ُطٌٖٔ جُٔظ٣ٍ

َّٕ ٝهق ض٘ل٤ً  ْْط١ٌُٞ ذح٫ٗطهحخ ٝجُطظ٣ٞص، ٝذًٜج كاِ ْ جُىُّ ك٢ جُهحٌؼ ٖٓ ٓٔحٌْس َقوَّٜ

ٌَٔس  ك َٓ جٌ جُِٓر٢ ذحٓط٘حع ج٩ِوجٌز ػٖ ئٗشحء ٓوحٌ جٗطهحذ٤س نحٌؼ ٓظٍ ٖٓ هرَ  ٍَ ُْوَ ج

ح ػٔ٘ص جَُكنُّ ك٢  َٜ جُوََؼحء ج٩وج١ٌ، أُُّ ج٩ِوجٌز ذؼٌٍٝز ػىّ ج٫قطؿحؼ ذأَّٗ

                                                           
ئية، قزا ٘ٙ( لدشة ٕٚ٘ٙ٘حكم محكسة القزاء اإلداري، الدائرة األولى، في الدعهى رقم ) (ٖٖ)

 ، غير مشذهر.ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٕ٘بتأريخ 
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نَ ٓظٍ، ذَ ٣وغ ػ٠ِ ػحضوٜح جضهحي ًحكس جُٓرَ ٝج٩ؾٍجءجش ج٫َٓٚ ج٫ٗطهحخ وج

ط٣ٌُٞس ؽحُٔح  ْْ ُط٤َٜٓ ٓٔحٌْس جُٔٞجؽ٤ٖ٘ جُٔظ٤٣ٍٖ جُٔو٤ٔ٤ٖ ذحُهحٌؼ ُُكوُٞهْٜ جُىُّ

ُس جُٔظ١ٍ ػ٠ِ  ُْ أّْ ٓؿِّ جُىَّٝ ٌْ ظِٞج ٓكطلظ٤ٖ ذؿ٤ٓ٘طْٜ جُٔظ٣ٍس، ٝذًٜج جُُك

شف، ذإٔ ٓٔحٌْس ًٛج جَُكنُّ ٖٓ هرَ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ ٓرىأ ؾى٣ى ٣طؼِن ذحَُكّنِ ذح٫ٗطهحخ ٝجُطٍ

ٌَٔس جُوََؼحء  ك َٔ ً آنٍ ُ ٔح ٌْ ٣طؼىٟ جُ٘طحم جُؿـٍجك٢ ُؿ٣ٌٜٞٔس ٓظٍ جُؼٍذ٤س، ٝك٢ ُق

ج٩وج١ٌ أُُٓص ؾٜس ج٩ِوجٌز ذإٔ ضُؼَىُّ ذ٤حٗحش جُ٘حنر٤ٖ ضِوحت٤حً ٝػ٠ِ ٓىجٌ جُٓ٘س
(ٖٗ)

. 

٤َِْح ك٢ أقى  ٌَٔس ج٩وج٣ٌس جُؼُ ك َٔ ًَّىَش جُ ٓرحوتٜح ػ٠ِ َقّنِ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍشف، ئي ٝأ

ْْطٌُٞ ػ٠ِ ًلحُس جُُكوُٞم ج٤ُٓح٤ْس ٝض٤ٌٖٔ جُٔٞجؽ٤ٖ٘  ْص ذًٜج جُظىو: "قٍص جُىُّ َٔ ٌَ َق

َّٕ جَُكنُّ ك٢ ج٫ٗطهحخ  ٖٓ ٓٔحٌْطٜح؛ ُؼٔحٕ ئْٜحْٜٓ ك٢ جنط٤حٌ هحوضْٜ ٝٗٞجذْٜ، ٝأ

ِٚ كاِ  ِٙ جُُكوُٞم، َٝػ٤َِْ َِْطس جُطوى٣ٍ٣س ُِٔشٍع ٝجُطٍشف ٖٓ أْٛ ٓظحٍٛ ٓٔحٌْس ًٛ ُّٓ َّٕ جُ

ح ٫  َّٔ طٌُٞ،      ذِ ْْ ك٢ ض٘ظ٤ْ ًٛجٕ جَُكوَّحٕ ضطو٤ى ذحُكىٝو ٝجُؼٞجذؾ جُط٢ ٌٝوش ذحُىُّ

ح إٔ َقنُّ جُلٍو ك٢ جُطٍشف ٫ ٣٘لظَ ػٖ َقوَّٚ ك٢  َّٔ ٣٘طوض ٜٓ٘ح أٝ ٣ُٜىٌ ذوحءٛٔح، ِٝذ

َّٕ ج٩و٫ء ذظٞضٚ ٫نط٤حٌ ٖٓ ٣ٔػِٚ، ْٞجء ذاذىجء جٍُأ١ ك٢  ج٫ْطلطحء أّ ج٫ٗطهحخ، كاِ

ًٛجٕ جَُكوَّحٕ ٍٓضرطحٕ ٣ٝطرحو٫ٕ جُطأغ٤ٍ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ٔح، ٓإوٟ يُي: كٍع أ١ْ ه٤ٞو ػ٠ِ 

ٓرحشٍز أ١ْ ٜٓ٘ٔح ٣ٍُضد ج٧غٍ يجضٚ ك٢ جَُكنُّ ج٥نٍ"
(ٖ٘)

 . 

 ُُ َؾحَء ٓإًىجً ػ٠ِ أ٤ٔٛس جَُكنُّ ك٢ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍشف، ئي ػىٛح ٖٓ  ٚ٘زا اٌُسْى

طٌُٞ ٓٔحٌْطٜح ُِٔٞجؽ٤ٖ٘، أْٛ ٓظحٍٛ ٓ ْْ ٔحٌْس جُُكوُٞم ج٤ُٓح٤ْس جُط٢ ًلَ جُىُّ

                                                           
"يتعين عمى جية اإلدارة إجراء القيد التمقائي بسجرد تهافر شروط الشاخب في السهاطن ِمْن دون  (ٖٗ)

التقيد بالسهاعيد السحددة والعرض عمى المجان السخترة في غير مهاعيدىا إعالء ورفعة لحق 
نية الحق في غير السهاعيد الَقاُنه =الترشيح، واالنتخاب، ومداوة بين الحرمان والقيد لسسارسة 

 ٔ٘( لدشة ٛٔٓٓٔالسقررة"، ُيشعَّر: حكم محكسة القزاء اإلداري، الدائرة األولى، في الدعهى رقم )
، مشذهر في مجسهعة اْلَقَهاِنين والسبادئ الَقاُنهنية، ىيئة قزايا الدولة، ٕٙٓٓ/ٙ/ٖقزائية، بتأريخ 

ألولى دائرة الُحُقهِق مختارات من أىم السبادئ التي قررتيا محكسة القزاء اإلداري، الدائرة ا
 .ٖٓٓ-ٜٕٚص القاىرة، ، ٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓوالحريات خالل االعهام من 

قزائية عميا،  ٔٙ( لدشة ُٖٜٔٚٗيشعَّر: حكم محكسة السحكسة اإلدارية الُعْمَيا، ِبالطَّْعِن رقم ) (ٖ٘)
الُعْمَيا  ، مشذهر في مجسهعة السبادئ الَقاُنهنية التي قررتيا السحكسة اإلداريةٕ٘ٔٓ/ٜ/ٕٛبتأريخ 

 .ٓ٘ٔٔفي ربع قرن، مردر سابق، ص 
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َّٕ ضو٤٤ى أقىٛٔح؛ ٣ٝوظى ذًُي جَُكنُّ ك٢ ج٫ٗطهحخ ٝجَُكنُّ ك٢  ِٙ ج٤ٔٛ٧س كاِ ٝٗط٤ؿس ًٛ

ْٕ ٣٘لظَ  ِٕ ٫ ٣ٌُٖٔ أ ِٕ ٓطظ٬ جُطٍشف، ٣إو١ ئ٠ُ ضو٤٤ى جَُكنُّ ج٥نٍ، ًٜٞٗٔح َقوَّح

َّٕ أ١ْ هٍَجٌ ٣ٓطٜىف كٍع أ١ْ ه٤ى ػ٠ِ ٓرحشٍز أقىٛٔح أقىٛٔح ػٖ ج٥نٍ، ًُُٝي كاِ 

ُس جُٔظ١ٍ ُٔرىأ  ُْ أّْ ٓؿِّ جُىَّٝ ٌْ ٣ٍُضد يجش ج٧غٍ ػ٠ِ جَُكّنِ ج٥نٍ، ٝذًٜج جُُك

ْٕ َؾحَءش  ً ٝجقىجً، ٝئ َّٕ جَُكنُّ ك٢ ج٫ٗطهحخ ٝجَُكنُّ ك٢ جُطٍشف قوح ؾى٣ى ٓؼٔٞٗٚ أ

ط٣ٌُٞس ٝجُوَح٤ُٗٞٗس ُر٤حٜٗٔح ْْ ٝضكى٣ى ٓلٜٜٞٓح ذشٌَ ٓ٘لظَ ػٖ ج٥نٍ،  جُّ٘ظٞص جُىُّ

َّٕ ٤ًِٜٔح ٣٘رؼحٕ ٖٓ جَُكّنِ يجضٚ ٝٛٞ جُُكوُٞم ج٤ُٓح٤ْس جُط٢ قٍص  ٌٝؿْ يُي كاِ

َّٕ كٍع أ١ْ ه٤ى ػ٠ِ جَُكّنِ ك٢ ج٫ٗطهحخ ١ٍٓ٣ ػ٠ِ  ِٚ كاِ ْْطٌُٞ ػ٠ِ ًلحُطٜح، َٝػ٤َِْ جُىُّ

َّْ ٣إو١ يُي ئ٠ُ ض ْٖ غُ ِٓ و٤٤ى َقنُّ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ ك٢ جَُكّنِ ذحُطٍشف ٝجُؼٌّ طك٤ف، ٝ

.ٖ٤ِٗ ج َٞ ُْوَ ط٣ٌُٞس ٝج ْْ  ٓٔحٌْس ُقوُٞهْٜ ج٤ُٓح٤ْس جُط٢ ًلِطٜح جُّ٘ظٞص جُىُّ

I.اٌفشع اٌثأٟ.2. ج 

ا٠َح زك االٔرخاب ٚاٌرششر َّ ِؼَشالِٟ فٟ ِز ٌْ  دٚس لضاء ِدٍش اٌذٌَّٚح ا

ح٣َس َقنُّ ج٧كٍجو ك٢ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍشف ٖٓ َهٍجٌجش   َٔ جه٢ِ ُِك ٍَ ُِْؼ ع ج ٍِّ َش ُٔ ٌَ جُ ْح

َِْطس ج٩ِوجٌز ك٢ أضؿح٤ٖٛ، كل٢ ج٫ضؿحٙ ج٧ٍٝ: أْطػ٠٘ هٍَجٌجش ٓؿِّ جُٔلٞػ٤ٖ  ُّْ

٤َِْح جُٔٓطوِس ٬ُٗطهحذحش ْٞجء جُٔطؼِوس ذح٩ػ٬ٕ ػٖ جُ٘طحتؽ أٝ ْحتٍ  ُِٔلٞػ٤س جُؼُ

جه٢ِ، ٝأنؼؼٜح ٩ٌٓح٤ٗس جُؼ٤ِٔحش ج٫ٗ ٍَ ُِْؼ ُس ج ٟ، ٖٓ هؼحء ٓؿِّ جُىَّٝ ٍَ طهحذ٤س ج٧ُْن

جُطَّؼَٖ ذٜح أٓحّ ٤ٛثس هؼحت٤س ٓهطظس، ٢ٛ ج٤ُٜثس جُوؼحت٤س ٬ُٗطهحذحش ٓشٌِس ٖٓ هرَ 

جه٤ِس ٍَ ُِْؼ ٌَٔس جُط٤٤ُٔ ج ك َٓ
(ٖٙ)

ُس  ع ُٔؿِّ جُىَّٝ ٍِّ َش ُٔ ، ٝك٢ ج٫ضؿحٙ جُػح٢ٗ: أػط٠ جُ

جه٢ِ جَُكنُّ ك٢ ٍَ ُِْؼ َِْطس ج٩وج٣ٌس. ج ُّْ ح٣َس َقنُّ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍشف ٖٓ ضىنَ ٝجػطىجء  َٔ  ِق

 ٌِ ٌَٔس جُوََؼحء ج٩وج١ٌ، ذَوٍج ك َٓ ىَِّػ٢ )أ.ـ.ل( أٓحّ  ُٔ ٝك٢ ئقىٟ جُوؼح٣ح، ؽؼٖ جُ

١ ؾؼَ جنط٤حٌ ٓى٣ٍ  ٕٓٔٓ/٘/ٕ( ك٢ ٕٕٕٕٓؿِّ ٓكحكظس ٤ٟٗ٘ٞ جٍُٔهْ ) ًِ جَُّ

ٌ جُٔؿِّ جُٔك٢ِ ك٢ جُ٘حق٤س ػ٠ِ جُ٘حق٤س ٖٓ ط٬ق٤حش ٓؿِّ جُٔكحكظس ٝهظٍ وٝ

ٌَٔس ذًٜج  ك َٔ ْص جُ َٔ ٌَ ٌكغ غ٬غس ٍٓشك٤ٖ ٣طْ جنط٤حٌ أقىْٛ ٖٓ ٓؿِّ جُٔكحكظس، َٝق

 جُظىو:

ىَِّػ٢ ٣ؼطٍع ػ٠ِ هٍَجٌ ٓؿِّ ٓكحكظس         ُٔ َّٕ جُ "ُىٟ جُطىه٤ن ٝجُٔىجُٝس ٝؾى أ

جُٔطؼٖٔ أ٤ُس ضٍش٤ف ُشـَ ٓ٘حطد ٌؤْحء  ٕٓٔٓ/٘/ٕ( ك٢ ٕٕٕٕجٍُٔهْ ) ٤ٟٗ٘ٞ
                                                           

ة ) (ٖٙ) /ثالثًا( من قانهن السفهنية الُعْمَيا السدتقمة لالنتخابات، مشذهر في مجمة الهقائع ٛاْلَسادَّ
 .ٕٚٓٓ/ٖ/ٗٔ(، بتأريخ ٖٚٓٗاْلِعَراِقية، العدد )
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َّٕ ٣طْ أقحُس جػحذ٤ٍ غ٬غس ٍٓشك٤ٖ ٖٓ  جُٞقىجش ج٩وج٣ٌس ك٢ ج٧هؼ٤س ٝجُ٘ٞجق٢، ذأ

جُكحط٤ِٖ ػ٠ِ أػ٠ِ ج٫طٞجش ٖٓ ٓؿِّ جُ٘حق٤س أٝ جُوََؼحء ذٔٞؾد ٓكؼٍ ٢ٌْٔ 

 ْٕ ٣ٌٕٞ جٍُٔشف ٓٓطٞك٤حً ُِشٍٝؽ ٣ٍكغ ئ٠ُ ٓؿِّ جُٔكحكظس ٫نط٤حٌ أقىْٛ ٝػ٠ِ أ

َّٕ هحٕٗٞ  ح ك٢ هحٕٗٞ جُٔكحكظحش ؿ٤ٍ جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ، ٝئ ِٜ جُٔ٘ظٞص َػ٤َِْ

هى ؾؼَ جنط٤حٌ ٓى٣ٍ  8ٕٓٓ( ُٓ٘س ٕٔجُٔكحكظحش ؿ٤ٍ ٓ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ ٌهْ )

حوَّز ٔجُ٘حق٤س ٖٓ جنطظحص ٓؿِّ جُ٘حق٤س ئي َٗظَّص جُلوٍز ) َٔ ُْ ( ٖٓ جُر٘ى )غحُػحً( ٖٓ ج

(ٕٔ)  َّٕ ػ٠ِ )جٗطهحخ ٓى٣ٍ جُ٘حق٤س ذح٧ؿِر٤س جُٔطِوس ُؼىو ج٧ػؼحء...(. ًٝٔح ئ

ح ٣ٌٕٞ ًُٜج جُٔ٘ف  َٔ َكىَّوَز كَاَِّٗ ُٓ ُِّٓطحش جنطظحطحش  ع ػ٘ىٓح ٣ٔ٘ف ئقىٟ جُ ٍِّ َش ُٔ جُ

 ٫ َّْ ْٖ غُ ِٓ َكىَّوَز ُٜح ٝ ُٔ َِْطس ُِظ٬ق٤حش جُ ُّٓ ِٙ جُ ؾحٗرحٕ ؾحٗد ئ٣ؿحذ٢ ٣طٔػَ ك٢ ضه٣َٞ ًٛ

٘حٍَ ػٜ٘ح أٝ ضه٣َٞ ؿ٤ٍٛح ٓٔحٌْطٜح ئ٫ ئيج ٝؾى َٗضَّ ٣وؼ٢ ذه٬ف يُي، ٣ؿَٞ جُط

ٟ ٖٓ ٓٔحٌْس جُظ٬ق٤س جُٔٔ٘ٞقس  ٍَ ُِّٓطحش ج٧ُْن ٝؾحٗد ِْر٢ ٣طٔػَ ك٢ ٓ٘غ جُ

 ،ٟ ٍَ ُِّٓطحش أُْن حُ َّٔ َّٕ هٍَجٌ ٓؿِّ ٓكحكظس ٤ٟٗ٘ٞ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ُْ ٣ٍجػ٢ يُي ٓٔح  ِٝذ ئ

َِْطس ٓٔح ٣ٞؾد ئُـحتٚ ٝئُـحء ٣ؿؼُِٚ ٓؼ٤د ذؼ٤د ٓهحُلس جُوَحُٗٞ ُّٓ ٕ ٝهحتْ ػ٠ِ ؿظد ُِ

"ِٚ ج٫غحٌ جُٔطٍضرس َػ٤َِْ
(ٖ7)

ٌَٔس ج٫ضكحو٣س ،  ك َٔ جٌ ض٤٤ُٔجً ٖٓ هرَ جُ ٍَ ُْوَ ٝهى طىم ج

٤َِْح جُؼُ
(ٖ8)

. 

ٌَٔس جُوََؼحء ج٩وج١ٌ ٓىػ٤حً  ك َٓ ٟ أٓحّ  َٞ ىَِّػ٢ جُىَّْػ ُٔ ٟ، أهحّ جُ ٍَ ٝك٢ هؼ٤س أُْن

ِٚ ٓى٣ٍجً ُ٘حق٤س  جٌجً ذحٗطهحذ ٍَ ْٕ أطىٌ هَ ك٤ٜح ذأَُّٗٚ ْرن ُِٔؿِّ جُٔك٢ِ ُ٘حق٤س جُ٘ؿ٢ٔ أ

َّٕ ٓؿِّ ٓكحكع جُٔػ٠٘ أطىٌ أٍٓجً ذطؼ٤٤٘ٚ ٓى٣ٍجً ُ٘حق٤س  جُ٘ؿ٢ٔ ذح٧ؿِر٤س جُٔطِوس، ٝأ

َّٕ ٓؿِّ ٓكحكظس جُٔػ٠٘ أطىٌ هٍَجٌجً ذحٗطهحخ ج٤ُٓى )ٌ. ٔ. ّ( ٓى٣ٍجً جُ٘ؿ ٢ٔ، ئ٫ أ

 ٟ َٞ ٌَٔس جُوََؼحء ج٩وج١ٌ ٌو جُىَّْػ ك َٓ ش  ٌَ ٍَّ ُ٘حق٤س جُ٘ؿ٢ٔ ذى٫ً ػ٘ٚ، ٝٗط٤ؿس جٍُٔجكؼس هَ

ٝيُي ٌُٕٞ ج٧ٍٓ ٓكَ جُطَّؼَٖ ضؼٖٔ ج٩شحٌز ئ٠ُ ًطحخ ٓؿِّ ٓكحكظس جُٔػ٠٘ 

جُٔطؼٖٔ ئُـحء ٓكؼٍ جٗطهحخ ٓى٣ٍ ٗحق٤س جُ٘ؿ٢ٔ  ٖٕٔٓ/7/ٗ( ك٢ ٖٕ٘ٙجٍُٔهْ)

ك٢ جُلوٍز )أ٫ًٝ( ٓ٘ٚ ٝض٤ٌِق جُٔكحكع ٧قى ٌؤْٝحء جُٞقىجش ج٩وج٣ٌس ك٢ جُٔكحكظس 

                                                           
مشذهر في  ٕٔٔٓ/٘/ٛٔ(، في ٕٔٔٓ/ق إداري/َٜٚقَرار محكسة القزاء اإلداري، بالعدد ) )ٖٚ)

 .ٖٕٖ-ٕٖٔ، صَٕٔٔٓقَرارات وفتاوى مجمس الدولة لعام 
 ٕٔٔٓ/ٛ/ٕٔ( في ٕٔٔٓتسييز/ –/اتحادية ٖٙ/َٖ٘قَرار السحكسة االتحادية الُعْمَيا، السرقم ) )ٖٛ)

 غير مشذهر.
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ٌَٔس ج٩وج٣ٌس  ك َٔ جٌ ضظىٟ ُُٚ ض٤٤ُٔجً ُىٟ جُ ٍَ ُْوَ ىَِّػ٢ ذح ُٔ ٩وجٌز جُ٘حق٤س، ُٝؼىّ ه٘حػس جُ

ْص ذًٜج جُظىو: َٔ ٌَ ٤َِْح، َٝق  جُؼُ

َّٕ ئ ٤ُِّ( ٖٓ ٓ٘ظرٚ ٓى٣ٍجً ُ٘حق٤س جُ٘ؿ٢ٔ هى َؾحَء ذ٘حًء ػ٠ِ "ئ َٔ ُٔ ىَِّػ٢ )جُ ُٔ ػلحء جُ

ٌِ ٓؿِّ ٓكحكظس جُٔػ٠٘ ذوٍجٌٛح جٍُٔهْ ) ً ئُـحء  ٖٕٔٓ( ُٓ٘س ٖٕ٘ٙهٍَج ٓطؼٔ٘ح

ْٕ ٣ٌِق جُٔكحكع أقى ٌؤْٝحء جُٞقىجش  ٓكؼٍ جٗطهحخ ٓى٣ٍ ٗحق٤س جُ٘ؿ٢ٔ ٝأ

س ذحًُٞحُس ُٝك٤ٖ جٗطهحخ ٓى٣ٍ ٗحق٤س ج٩وج٣ٌس ك٢ ٓكحكظس جُٔػ٠٘ ٩وجٌز جُ٘حق٤

 جُ٘ؿ٢ٔ.

حوَّز ) َٔ ُْ َّٕ ج ح ئ َّٔ ( ٕٔ( ٖٓ هحٕٗٞ جُٔكحكظحش ؿ٤ٍ جُٔ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ ٌهْ )ِٕٔٝذ

َّٕ ٣هطض ٓؿِّ جُ٘حق٤س ذحٗطهحخ ٌت٤ّ ٓؿِّ جُ٘حق٤س ذح٧ؿِر٤س  8ُٕٓٓٓ٘س  َٗظَّص ذأ

جُٔطِوس ُؼىو ج٧ػؼحء جُٔطِوس ُؼىو ج٧ػؼحء ًًُٝي جٗطهحخ ٓى٣ٍ جُ٘حق٤س ذح٧ؿِر٤س 

 ًًُٝي ئهحُس ٓى٣ٍ جُ٘حق٤س.

ًٝٔح ئَُّٗٚ ٫ ٣ٞؾى ٣٫ٝس ُٔؿِّ جُٔكحكظس ػ٠ِ ٓؿِّ جُ٘حق٤س ك٢ ئطىجٌ أٝجٍٓ 

َّٕ ٓؿِّ ٓكحكظس جُٔػ٠٘ ذَوٍجٌز جٍُٔهْ ) ( ٖٕ٘ٙذاُـحء ج٫ٗطهحذحش أٝ ئػحوضٜح، كا

ٌَ ٗوُْ ٣ر٤ٖ أْرحخ ئُـحء ٓكؼٍ  ُٖٕٔٓٓ٘س  ٍَّ ؼٚ ٝئػحوز ئػرحٌز ج٫ٗطهحخ، ًُج هَ

ٌَٔس ُِطكون ك٢ ٓىٟ هح٤ٗٞٗس ضؼ٤٤ٖ ٓى٣ٍ ٗحق٤س جُ٘ؿ٢ٔ جُػح٢ٗ ٝئهحُس  ك َٔ ٟ ئ٠ُ جُ َٞ جُىَّْػ

" ٓى٣ٍ جُ٘حق٤س ج٧ٍٝ ٝج٤ٍُٓ ك٤ٜح ٝكن ٓح ضَوَىَّّ
(ٖ9)

. 

ُس ػٖٔ َقنُّ ج٧كٍجو ذحُطٍشف ٚتاٌرأص١ش ػٍٝ ِا ذَمَذََّ َّٕ ٓؿِّ جُىَّٝ ، ََٗؿىَ أ

ِٙ ك٢ جُك٤ٌٖٔ ئ٠ُ هحٕٗٞ جُٔكحكظحش ؿ٤ٍ ٓ٘طظٔس ك٢  ٝج٫ٗطهحخ، ٝجْط٘ى ك٢ َهٍجٌج

١ ؾؼَ جنطظحص ٓؿِّ جُ٘حق٤س ك٢ جٗطهحخ ٓى٣ٍ  8ٕٓٓ( ُٓ٘س ٕٔئه٤ِْ ٌهْ ) ًِ جَُّ

ح أَُّٗٚ  َّٔ ٌِ جُ٘حق٤س ذح٧ؿِر٤س جُٔطِوس ُؼىو ج٧ػؼحء، ِٝذ َٖ ك٢ هٍَج ُْ ج٧ٍٝ َؽَؼ ٌْ ك٢ جُُك

١ ضؼٖٔ أ٤ُس ضٍش٤ف ؾى٣ىز ُشـَ ٕٕٕٕٓؿِّ ٓكحكظس ٤ٟٗ٘ٞ جٍُٔهْ ) ًِ ( ٝجَُّ

ٍِ أقحُٚ جػحذ٤ٍ غ٬غس ٍٓشك٤ٖ ٖٓ جُكحط٤ِٖ  ْٖ ِن٬ ِٓ ٓ٘ظد ٓى٣ٍ جُ٘حق٤س، ٝيُي 

ػ٠ِ أػ٠ِ ج٫طٞجش ٖٓ ٓؿِّ جُ٘حق٤س ذٔٞؾد ٓكؼٍ ٢ٌْٔ ٣ٍكغ ئ٠ُ ٓؿِّ 

ٌِ ٓؿِّ ٓكحكظس جُٔػ٠٘  جُٔكحكظس ٫نط٤حٌ َٖ ك٢ هٍَج ُْ جُػح٢ٗ َؽَؼ ٌْ أقىْٛ، ٝك٢ جُُك

ٛح جٍُٔهْ ) ٌِ ١ ضؼٖٔ ئُـحء ٓكؼٍ جٗطهحخ ٓى٣ٍ ٗحق٤س  ٖٕٔٓ( ُٓ٘س ٖٕ٘ٙذوٍَج ًِ جَُّ

                                                           
، ٕٗٔٓ/ٜ/ٕٛ(، بتأريخ ٕٗٔٓ/ إداري/تسييز/ٕٚٗالُعْمَيا، بالعدد )َقَرار السحكسة اإلدارية  )ٜٖ) 

ِمْن دون  من قزاء السحكسة اإلدارية الُعْميَا، الجزء األول،أشار ِإَلْيِو القاني لفتو ىامل العجيمي، 
 .ٛٛ-ٙٛص (،ٜٕٔٓ، دار الدشيهري  )بيروت:طبعة،



 

 

                                                                                                                                                                                                      
- االولالعدد  -احلادي عشرجملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد 

2020

238 
P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

ْٕ ٣ٌِق جُٔكحكع أقى ٌؤْٝحء جُٞقىجش ج٩وج٣ٌس ك٢ ٓكحكظس جُٔػ٠٘ ٩وجٌز  جُ٘ؿ٢ٔ ٝأ

ج٣ٌٖ نحُلح هحٕٗٞ جُ٘حق٤س ذحًُٞحُس ُٝك٤ٖ جٗطهحخ ٓى٣ٍ ٗحق٤ ٍَ ُْوَ َّٕ ٬ً ج س جُ٘ؿ٢ٔ، كاِ

، ٌُٜٞٗٔح ضؼٔ٘ح ؿظرحً 8ٕٓٓ( ُٓ٘س ٕٔجُٔكحكظحش ؿ٤ٍ ٓ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ ٌهْ )

ج٣ٌٖ، ٝذًٜج  ٍَ ُْوَ َِْطس ٓؿِّ جُ٘حق٤س ك٢ جنط٤حٌ ٓى٣ٍ جُ٘حق٤س، ًُج ُقٌْ ذاُـحء ج ُّٓ ُ

ُس َقنُّ ج٧كٍجو ذح٫ٗطهحخ ٝجُطٍش حٕ ػٖٔ ٓؿِّ جُىَّٝ ُٔ ٌْ  ٔشٜ ِٓ خأثٕاف، ٌُٖ جُُك

ْٕ ٣ٓرد هٍَجٌٙ ذّ٘ظٞص هحٕٗٞ  ُس هرَ أ ُ ًحٕ ٖٓ ج٧ؾىٌ ػ٠ِ ٓؿِّ جُىَّٝ أَّٗٚ

١ ًلَ  ًِ ْْط١ٌُٞ جَُّ جُٔكحكظحش ؿ٤ٍ ٓ٘طظٔس ك٢ ئه٤ِْ، إٔ ٣ٓ٘ى ُقٌٔٚ ئ٠ُ جَُ٘ضَّ جُىُّ

جه٢ِ ٣ُؼَىّ ٓؼو٬ً ُ ٍَ ُِْؼ طٌُٞ ج ْْ ُكوُٞم ٨ُكٍجو جَُكنُّ ك٢ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍش٤ف؛ ًٕٞ جُىُّ

ٝق٣ٍحش ج٧كٍجو، ٓػَ ٓح جْطوٍش ػ٤ِٚ أقٌحّ ٓؿِّ جُىُٝس جُٔظ١ٍ ك٢ ًَ 

 جٌجضٜح جُط٢ ضؼٔ٘ص ق٣ٍحش ج٧كٍجوهٍ

 

:اٌخاذّح  

ًٛج ٝذؼى إٔ أشٍكص ػ٠ِ ج٫ٗطٜحء ٖٓ ٤ٍٓٓز ًٛج جُركع جُٔطٞجػغ ٝذ٤حٕ وٌٝ        

ٝج١ًُ  -ٌٗسوٌجْس ٓوح -جُوؼحء ج٩وج١ٌ ك٢ قٔح٣س جُك٣ٍحش جُٔطظِس ذلٌٍ ج٩ٗٓحٕ

قحُٝ٘ح ٖٓ ن٬ُٚ ذ٤حٕ جُ٘ظٞص جُىْط٣ٌٞس جُط٢ ًلِص جُك٣ٍحش جُهحطس ذلٌٍ 

ج٩ٗٓحٕ، ٝوٌٝ جُوؼحء ج٩وج١ٌ ك٢ قٔح٣س ًٛٙ جُك٣ٍحش، ضٞطِ٘ح ئ٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ 

 جُ٘طحتؽ ٝجُطٞط٤حش.

 أٚالً: إٌرائح:

جه٢ِ ٖٓ ٗحق٤س جُ٘ض .ٔ ٍَ ُِْؼ ع ج ٍِّ َش ُٔ ع جُٔظ١ٍ ض٤ُٔ ػٖ جُ ٍِّ َش ُٔ ًٛٙ ػ٠ِ  إٔ جُ

ِٙ جُك٣ٍحش كوؾ؛ ًٔح  جُك٣ٍحش ك٢ ؾٞجٗد ٓطؼىوز، كٜٞ ُْ ٣وطظٍ ػ٠ِ يًٍ ًٛ

ِٙ جُك٣ٍحش ٖٓ ٗحق٤س ؽر٤ؼس  جه٢ِ، ذَ ضْٞغ ك٢ ذ٤حٕ ًٛ ٍَ ُِْؼ كؼَ ٗظ٤ٍٙ ج

ِٙ جُك٣ٍحش، ٖٝٓ ٗحق٤س قن ٤ٌِٓس ٝئطىجٌ  ٣ٖ ُْٜ ٓٔحٌْس ًٛ ًِ ج٫شهحص جَُّ

ع جُ ٍِّ َش ُٔ َّٕ جُ ْْط١ٌُٞ جُٔظ١ٍ أ٠ُٝ جُظكق ْٝٝحتَ ج٩ػ٬ّ، كؼ٬ً ػٖ أ ىُّ

ُِظكق ج٩ٌُط٤ٍٗٝس أ٤ٔٛس نحطس ًٜٞٗح ٢ٛ ٓٓطورَ جُظكحكس ك٢ جُٞهص 

ْْط١ٌُٞ ًٛج  ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ جُكحػٍ ٗط٤ؿس جُططٌٞ جُؼ٢ِٔ ٝج٩ٌُط٢ٍٗٝ، ٝنطْ جُ

ِٙ ج٫ؾٍجءجش.  جُ٘ض ذإٔ ٣٘ظْ جُوَحُٕٗٞ ؾ٤ٔغ ًٛ
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ػٖٔ جُوؼحء ج٩وج١ٌ ق٣ٍس ج٧كٍجو ك٢ جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ ك٢ ًَ ٖٓ ٓظٍ  .ٕ

جه٢ِ ًحٗصٝجُؼٍجم، ٝإٔ هٍجٌجش جُوؼحء ج٩وج١ٌ جُٔظ١ٍ ٝ  ٍَ ُِْؼ ٓط٤ُٔز ك٢  ج

٣َس، ٝيُي ٖٓ ن٬ٍ ج٫ْط٘حو ك٢  ٍِّ ح٣َس ًٛٙ جُُك َٔ ئ٠ُ جُ٘ظٞص  أقٌحٜٓحِق

٣َس. ٍِّ ط٣ٌُٞس جُط٢ ًلِص ًٛٙ جُُك ْْ  جُىُّ

ع .ٖ ٍِّ َش ُٔ جه٢ِ ك٢  إٔ جُ ٍَ ُِْؼ ْْط١ٌُٞ ج ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ ْْط١ٌُٞ جُٔظ١ٍ جٓطحَ ػ٠ِ جُ جُىُّ

ًلحُس ق٣ٍس جُطؼ٤ِْ ٝجُطؼِْ ٖٓ ػىز ٗٞجق٢، ٖٓ ٗحق٤س ؾٞوز جُطؼ٤ِْ، ٖٝٓ ٗحق٤س 

ج٩ُُجّ كحُطؼ٤ِْ ئُُج٢ٓ قط٠ ٜٗح٣س جٍُٔقِس جُػح٣ٞٗس أٝ ٓح ٣ؼحوُٜح، أٓح ك٢ 

ع جُؼٍجم كٜٞ جُُج٢ٓ ك٢ جٍُٔجقَ ج٫ذطىجت٤س ٍِّ َش ُٔ ، ٖٝٓ ٗحق٤س ج٩ٗلحم كحُ

ْْط١ٌُٞ جُٔظ١ٍ ٗض ػ٠ِ ضهظ٤ض ٗٓرس ٖٓ ج٩ٗلحم جُك٢ٌٓٞ ُِطؼ٤ِْ،  جُىُّ

جه٢ِ ُْ ضطؼٖٔ ٗظٞطٚ أ١ أشحٌٙ ئ٠ُ ئُُج٤ٓس  ٍَ ُِْؼ ْْط١ٌُٞ ج ع جُىُّ ٍِّ َش ُٔ ذ٤٘ٔح جُ

 ج٩ٗلحم ػ٠ِ جُطؼ٤ِْ.

٣َس جُطؼِ .ٗ ٍِّ جه٢ِ ُق ٍَ ُِْؼ ٤ْ ٝجُطؼِْ، ئ٫ أَُّٗٚ ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ػٔحٕ جُوؼحء ج٩وج١ٌ ج

ط٣ٌُٞس جُٞجٌوز ك٢  ْْ ٣َس ئ٠ُ جُ٘ظٞص جُىُّ ٍِّ ُْ ٣ٌٖ ٓٞكوحً ٖٓ ٗحق٤س أْ٘حو ًٛٙ جُُك

جه٢ِ جُ٘حكً ُٓ٘س  ٍَ ُِْؼ طٌُٞ ج ْْ ٣َس جُطؼ٤ِْ ٝجُطؼِْ، ػ٠ِ ٕ٘ٓٓجُىُّ ٍِّ ، ٝجُط٢ ًلِص ُق

ن٬ف جُوؼحء ج٩وج١ٌ جُٔظ١ٍ ج١ًُ أذىع ذًٜج جُهظٞص، ئي جْط٘ى ك٢ 

 ٌجضٚ ئ٠ُ جُ٘ظٞص جُىْط٣ٌٞس جُط٢ ًلِص ق٣ٍس جُطؼ٤ِْ ٝجُطؼِْ.ؾ٤ٔغ هٍج

جه٢ِ ك٢ قٔح٣س جُكن ك٢ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍشف ٖٓ  .٘ ٍَ ُِْؼ ع جُىْط١ٌٞ ج ٍِّ َش ُٔ جٓطحَ جُ

ٗحق٤س ػىّ ج٩ُُجّ، كِِ٘حند جَُكنُّ ك٢ ٓٔحٌْطٚ أٝ ػىّ ٓٔحٌْطٚ ٖٓ وٕٝ ؾرٍ 

جه٢ِ ذؼىّ ج ٍَ ُِْؼ ع ج ٍِّ َش ُٔ ً كؼَ جُ ٩ُُجّ ًٕٞ ًٛج جَُكنُّ ٣طؼِن أٝ ئُُجّ، ٝقٓ٘٘ح

ذحُُكوُٞم جُل٣ٌٍس ُ٪ٗٓحٕ، ٝإٔ ج٩ُُجّ ٣لٍؽ ًٛج جَُكنُّ ٖٓ ٓؼٔٞٗٚ ٖٓ ؾٜس، 

٣ٝط٘حك٠ ٓغ كٌٍز جُى٣ٔوٍجؽ٤س جُط٢ ضططِد ٝؾٞو وٌؾس ػح٤ُس ٖٓ جُٞػ٢ 

 ج٤ُٓح٢ْ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ.

٠ ػىّ أْط٘حو جُوؼحء ج٩وج١ٌ جُؼٍجه٢ ُكٔح٣س جُكن ك٢ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍشف ئُ .ٙ

١ ًلَ ٨ُكٍجو جَُكنُّ ك٢ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍش٤ف، ػ٠ِ جُؼٌّ  ًِ ْْط١ٌُٞ جَُّ جَُ٘ضَّ جُىُّ

ٖٓ ٓح جْطوٍش ػ٤ِٚ أقٌحّ جُوؼحء ج٩وج١ٌ جُٔظ١ٍ ك٢ ًَ هٍجٌجضٜح جُط٢ 

 ضؼٔ٘ص قٔح٣س جُكن ك٢ ج٫ٗطهحخ ٝجُطٍشف.

 ثا١ٔاً: اٌرٛط١اخ:

جُىْط٣ٌٞس جُطا٢ ػٌٍٝز أػحوز جُ٘ظٍ ك٢ جُ٘ظٞص ٗأَٓ ٖٓ جُٔشٍع جُؼٍجه٢  .ٔ

، ئي ٓاٖ ًٕ٘ٓٓلِص ق٣ٍاس جُاٍأ١ ٝجُطؼر٤اٍ كا٢ جُىْاطٌٞ جُؼٍجها٢ جُ٘حكاً ُٓا٘س 
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جُؼ١ٌٍٝ جُطْٞغ ك٢ ذ٤حٕ ق٣ٍس جٍُأ١ ٝجُطؼر٤ٍ ٖٓ ٗحق٤اس ؽر٤ؼاس ج٫شاهحص 

ِٙ جُك٣ٍااحش، ٝٓااٖ ٗحق٤ااس قاان ٤ٌِٓااس ٝئطااىجٌ جُظااكق  ٣ٖ ُٜااْ ٓٔحٌْااس ٛااً ًِ جَُّاا

٤ٔٛاس جُظاكق ج٩ٌُط٤ٍٗٝاس ْٝٝحتَ ج٩ػ٬ّ، كؼ٬ً ػٖ ػٌٍٝز جُ٘ض ػِا٠ أ

نحطس ًٜٞٗح ضؼى ٓٓطورَ جُظكحكس كا٢ جُٞهاص جُكحػاٍ ٗط٤ؿاس جُططاٌٞ جُؼِٔا٢ 

 ٝج٩ٌُط٢ٍٗٝ، ٝإٔ ض٘ظْ ؾ٤ٔغ ج٧ٌٓٞ جُٓحُلس جًًٍُ جُطش٣ٍؼحش جُؼحو٣س.

جُطا٢ ضطؼِان ذك٣ٍاس جُاٍأ١  أقٌحٓاٚٗىػٞ جُوؼحء ج٩وج١ٌ جُؼٍجه٢ ػ٘اى ئطاىجٌ  .ٕ

ئُا٠ جُ٘ظاٞص جُىْاط٣ٌٞس جُطا٢ ًلِاص ٛح ٝجُطؼر٤ٍ ذؼٌٍٝز ج٫ْاطٍٔجٌ ذأْا٘حو

ق٣ٍاس جُااٍأ١ ٝجُطؼر٤اٍ، ُٔااح كاا٢ يُاي ٓااٖ آغاٍ ٝجػااف ػِاا٠ ج٧كاٍجو، ٝيُااي ٓااٖ 

ن٬ٍ أٌْحٍ ٌْحُس ُؿ٤ٔغ ج٧كاٍجو ذاإٔ ق٣ٍاحضْٜ جُطا٢ ًلِٜاح جُىْاطٌٞ ٓظاحٗٚ، 

ُٝ٪وجٌز ذحٕ أ١ جػطىجء ػ٠ِ ًٛٙ جُك٣ٍس ٤ْؿحذٚ ذاُـحء جُوٍجٌجش جُط٢ جٗطٌٜص 

 ًٛٙ جُك٣ٍس.

ػٌٍٝز أػحوز جُ٘ظٍ ك٢ جُ٘ظٞص جُىْط٣ٌٞس جُطا٢ َ ٖٓ جُٔشٍع جُؼٍجه٢ ٗأٓ .ٖ

، ٓاٖ ٗحق٤اس ًٕ٘ٓٓلِص ق٣ٍس جُطؼ٤ِْ ٝجُطؼِْ ك٢ جُىْطٌٞ جُؼٍجه٢ جُ٘حكً ُٓا٘س 

ػٌٍٝز جُ٘ض ػ٠ِ أ٤ٔٛس ؾٞوز جُطؼ٤ِْ، ٖٝٓ ٗحق٤اس ج٩ُاُجّ ٓاٖ نا٬ٍ جُا٘ض 

٣ٞٗااس أٝ ٓااح ػِاا٠ ػااٌٍٝز إٔ ٣ٌاإٞ جُطؼِاا٤ْ ئُُجٓاا٢ قطاا٠ ٜٗح٣ااس جٍُٔقِااس جُػح

جهِاا٢ ُااْ ضطؼاأٖ ٗظٞطااٚ أ١  ٍَ ُِْؼ ااط١ٌُٞ ج ْْ ٣ؼحوُٜااح، ٝٓااٖ ٗحق٤ااس ج٩ٗلااحم كحُىُّ

أشحٌٙ ئ٠ُ ئُُج٤ٓس ج٩ٗلحم ػ٠ِ جُطؼ٤ِْ، ئي ٣ٓحْٛ ج٩ٗلحم جُك٢ٌٓٞ ُِطؼِا٤ْ ػِا٠ 

ٗشااٍ جُطؼِاا٤ْ ػِاا٠ ًحكااس جُٔٓااط٣ٞحش ٓٔااح ٣ٓااحْٛ ذحُ٘ط٤ؿااس كاا٢ ٓكحٌذااس ج٤ٓ٧ااس، 

ع جُىُّ  ٍِّ َش ُٔ ِٚ ٗىػٞ جُ ١ ْاحٌ َٝػ٤َِْ ًِ جه٢ِ ئ٠ُ ج٤ٍُٓ ك٢ يجش ج٫ضؿحٙ جَُّا ٍَ ُِْؼ ْْط١ٌُٞ ج

ٍِ جُطأ٤ًااى ػِاا٠ ؾااٞوز جُطؼِاا٤ْ ٝ  ْٖ ِناا٬ اا ِٓ ااط١ٌُٞ جُٔظاا١ٍ،  ْْ ع جُىُّ ٍِّ َشاا ُٔ ِٚ جُ َػ٤َِْاا

ٌٝكااغ ئُُج٤ٓااس جُطؼِاا٤ْ ئُاا٠ ٜٗح٣ااس جٍُٔقِااس جُػح٣ٞٗااس، كؼاا٬ً ػااٖ ضكى٣ااى ج٧ٗلااحم 

طٌُٞ. ْْ  جُك٢ٌٓٞ ُِطؼ٤ِْ ك٢ ٗظٞص جُىُّ

٣َااس ٣ؿااد ػِاا٠  .ٗ ٍِّ جهِاا٢ ػ٘ااى ئطااىجٌز أقٌحٓااحً ضطؼِاان ذُك ٍَ ُِْؼ جُوؼااحء ج٩وج١ٌ كاا٢ ج

ط٣ٌُٞس جُٞجٌوز كا٢  ْْ جُطؼ٤ِْ ٝجُطؼِْ، إٔ ٣ٓط٘ى ك٢ ضِي ج٧قٌحّ ئ٠ُ جُ٘ظٞص جُىُّ

جهِااا٢ جُ٘حكاااً ُٓااا٘س  ٍَ ُِْؼ ااطٌُٞ ج ْْ ٣َاااس جُطؼِااا٤ْ ٝجُاااطؼِْ، ٕ٘ٓٓجُىُّ ٍِّ ، ٝجُطاا٢ ًلِاااص ُق

أقٌااحّ جُوؼااحء ج٩وج١ٌ جُٔظاا١ٍ ٝجُٓاا٤ٍ ذااًجش ج٫ضؿااحٙ جُاا١ً ْااحٌش ػ٤ِااٚ 

ذؼٌٍٝز ج٫ْط٘حو ك٢ ًَ قٌْ هؼحت٢ ٣طؼِان ذك٣ٍاحش ج٧كاٍجو ئُا٠ جُ٘ظاٞص 

 جُىْط٣ٌٞس ٝجُوٞج٤ٖٗ جُط٢ ًلِص ًٛٙ جُك٣ٍحش.
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ئُاا٠ جُااَ٘ضَّ أقٌحٓااٚ ػااٌٍٝز أْااط٘حو جُوؼااحء ج٩وج١ٌ جُؼٍجهاا٢ ػ٘ااى ئطااىجٌ  .٘

ط٣ٌُٞ ْْ حٙ ج١ًُ جْاطوٍش ػ٤ِاٚ ، ٝج٤ٍُٓ ذًجش ج٫ضؿ س جُط٢ ًلِص ق٣ٍس ج٧كٍجوجُىُّ

ق٣ٍاس جُطا٢ ضؼأ٘ص قٔح٣اس  جقٌحٜٓاحأقٌحّ جُوؼحء ج٩وج١ٌ جُٔظ١ٍ كا٢ ًاَ 

 ج٧كٍجو.

ٗاىػٞ ٓؿِااّ جُىُٝاس جُؼٍجهاا٢ ئُا٠ ػااٌٍٝز جُو٤احّ ذاطااىجٌ ْٓٞاٞػس ذح٧قٌااحّ  .ٙ

جُوؼااحت٤س جُهحطااس ذكوااٞم ٝق٣ٍااحش ج٧كااٍجو أْااٞجً ذٔااح ٣ظااىٌٙ ٓؿِااّ جُىُٝااس 

ػ٤ٖ ٖٓ ؾٜس، ٨ُٝكٍجو ٓاٖ ؾٜاس أناٍٟ جُٔظ١ٍ، ُٔح ك٢ يُي ٖٓ ض٤َٜٓ ُِرحق

، ُٕ٘ٓٓر٤احٕ إٔ قواٞهْٜ ٝق٣ٍاحضْٜ جُطا٢ ًلِٜاح جُىْاطٌٞ جُؼٍجها٢ جُ٘حكاً ُٓا٘س 

 ضكص قٔح٣س ٓؿِّ جُىُٝس جُؼٍجه٢. 

 

 :اٌّظادس

 اٚال:اٌىرة اٌما١ٔٛٔح

 .ج٫ٌْ٘ى٣ٌس:ٖٓ وٕٝ ؽرؼس .قن جُٔشحًٌس ك٢ جُك٤حز ج٤ُٓح٤ْس .وجٝو جُرحَ و. .ٔ

 .8ٕٓٓوجٌ جُلٌٍ جُؿحٓؼ٢، 

ٓ٘شاأز  .ج٫ْاٌ٘ى٣ٌس:جُطرؼاس جُهحٓٓس .هحٕٗٞ قوٞم ج٫ٗٓاحٕ .جُشحكؼ٢ دمحم ذش٤ٍ .ٕ

 .ٕٙٓٓجُٔؼحٌف، 

 .جُوحٍٛز:جُطرؼس ج٠ُٝ٧ .قوٞم ج٩ٗٓحٕ ك٢ ظَ جُؼُٞٔس .ػ٢ِ ٣ْٞق جُش١ٌٍ .ٖ

 .ٕٙٓٓئ٣طٍجى ُِطرحػس ٝجُ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ، 

ُس  .كحٌٝم ػرى جُرٍ و. .ٗ َٔح٣َس جُُكُواٞمِ ٝجُك٣ٍاحش وٌٝ ٓؿِّ جُىَّٝ جُٔظ١ٍ ك٢ ِق
 .99ٖٔٔٓ وٕٝ وجٌ ٗشٍ،  .جُوحٍٛز:، جُؿُء ج٧ٍٝ، ٖٓ وٕٝ ؽرؼسجُؼحٓس

وٌجْاحش كا٢ ق٣ٍاس جُطؼر٤اٍ ٝجْاطو٬ٍ جُوؼاحء ٝػأحٗحش كحٌٝم ػرى جُراٍ،  و. .٘
 .ٕٙٓٓ، ٍوٕٝ وجٌ ٗشٖٓ  .جُوحٍٛز:جُطرؼس ج٠ُٝ٧ ،جُطوحػ٢

٤َح، ٖٓ هؼحء جُٔكٌٔس .ُلطٚ ٛحَٓ جُؼؿ٢ِ٤ .ٙ ِْ  .ذ٤ٍٝش:جُؿُء ج٧ٍٝ ج٩وج٣ٌس جُؼُ

ْٖ وٕٝ ، وجٌ ج١ٌُٜٞ٘ٓ،  ِٕٓٓٔ9. 

جُؿٞجٗاااد جُٔٞػاااٞػ٤س ُؿ٣ٍٔاااس ئغاااحٌز جُلط٘اااٚ جُطحتل٤اااس،  .دمحم قٓااٖ ٍٓػااا٢ و. .7
جًٍُٔااااُ جُؼٍذاااا٢ ُِ٘شااااٍ  .جُوااااحٍٛز:جُطرؼااااس ج٠ُٝ٧ .وٌجْااااس ضك٤ِ٤ِااااس ٓوحٌٗااااس

 .8ٕٔٓٝجُط٣َٞغ، 

ُٕٗٞ،  ٓلٜااّٞ جُك٣ٍااحشجُااىًطٌٞ دمحم ػِاا٢ قٓااٞٗس ،  .8 جُؼحٓااس ذاا٤ٖ جُشاا٣ٍؼس ٝجَُوااح
 .9ٕٔٓوجٌ جُٜ٘ؼس جُؼٍذ٤س،  .جُوحٍٛز:، جُطرؼس ج٠ُٝ٧وٌجْس ٓوحٌٗس

 جُوحٍٛز:جُطرؼااس جُػح٤ٗااس، جُك٣ٍااحش جُؼحٓااس، وٌجْااس ٓوحٌٗااس، .دمحم ػِاا٢ ْاا٣ِْٞ و. .9

 ..7ٕٔٓجُٔظ٣ٍس ُِ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ، 
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ْْط١ٌُٞ ٝجُ٘ظحّ ج٤ُٓح٢ْ كدمحم جُٔؿًٝخ،  و. .ٓٔ ُٕٗٞ جُىُّ ، جُطرؼس ٢ ُر٘حٕجَُوح

 .ٌٕٕٓٓٓطرس جُكِر٢ جُُكوُٞه٤ِس،  .ذ٤ٍٝش:ج٠ُٝ٧

، ٓاٖ قواٞم ج٩ٗٓاحٕ ٝجُى٣ٔوٍجؽ٤اس ٝجُك٣ٍاحش جُؼحٓاس .ٓحٍٛ طر١ٍ ًاحظْ و. .ٔٔ

 .ٕٓٔٓٓطرؼس جٌُطحخ، ذـىجو:وٕٝ ؽرؼس، 

 .ػٔحٕ:، جُطرؼس جُػح٤ٗسجُٞؾ٤ُ ك٢ جُ٘ظْ ج٤ُٓح٤ْس .ٗؼٔحٕ جقٔى جُهط٤د و. .ٕٔ

 .  ٣ٕٓٔٔغ، وجٌ جُػوحكس ُِ٘شٍ ٝجُطَٞ

٣َاااس ٝضؼاااىو ج٧قاااُجخ كااا٢ كٌاااٍ ج٫شاااطٍج٤ًس  .ٛحُاااٚ أذاااٞ ذٌاااٍ ْاااؼٞو١ .ٖٔ ٍِّ جُُك
 .978ٔج٤ُٜثس جُٔظ٣ٍس جُؼحٓس ٌُِطحخ، .جُوحٍٛز:، ٖٓ وٕٝ ؽرؼسجُى٣ٔوٍجؽ٤س

جُك٣ٍاااحش جُل٣ٌٍاااس كااا٢ وْاااطٌٞ " .ػو٤اااَ دمحم ػراااى، ٛاااى٣َ ٛاااح٢ٗ طااا٤ٞجٕ و. .ٗٔ

 "جُوَح٤ُٗٞٗاس ٝج٤ُٓحْا٤س، وٌجْاس كا٢ جُؼأحٗحش ٕ٘ٓٓؾ٣ٌٜٞٔس جُؼٍجم جُىجتْ ُؼاحّ 

 .(ٕ٘ٔٓ )ِٓكن جُؼىو جُطحْغ ػشٍ، ٓؿِس وٌجْحش ضح٣ٌه٤س، جُرظٍز

 

 ثا١ٔا:اٌمٛا١ٔٓ

 .ٕ٘ٓٓجُىْطٌٞ جُؼٍجه٢ جُ٘حكً ُٓ٘س  .ٔ

 .ٕٗٔٓجُىْطٌٞ جُٔظ١ٍ جُ٘حكً ُٓ٘س  .ٕ

، جُٔ٘شٌٞ ك٢ 988ٔ( ُٓ٘س ٓٗهحٕٗٞ َٝجٌز جُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ ٝجُركع جُؼ٢ِٔ ٌهْ ) .ٖ

جه٤ِس، جُؼىو ٓؿِس جُٞهحتغ  ٍَ ُِْؼ  .988ٔ/ٗ/ٗ، ذطأ٣ٌم 9ٖٙٔج

جه٤ِس،  .ٗ ٍَ ُِْؼ ٤َِْح جُٔٓطوِس ٬ُٗطهحذحش، ٓ٘شٌٞ ك٢ ٓؿِس جُٞهحتغ ج هحٕٗٞ جُٔلٞػ٤س جُؼُ

 .7ٕٓٓ/ٖ/ٗٔ(، ذطأ٣ٌم 7ٖٓٗجُؼىو )

جه٤ِس، ػىو  م  .٘ ٍَ ُِْؼ جٌ ٤ٛثس ج٩ػ٬ّ ٝج٫ضظح٫ش ج ٍَ ذطأ٣ٌم  9ٕٔٓ/ٗٔٔهَ

ٕٔ/ٔٔ/ٕٓٔ9. 

جٌجش ٝكطحٟٝ ٓؿِ .ٙ ٍَ  .ّٕٔٔٓ جُىُٝس  جُؼٍجه٢ ُٓ٘س هَ

ج٤ِٖٗ ٝجُٔرحوب جُوَح٤ُٗٞٗس، ٤ٛثس هؼح٣ح جُىُٝس، ٓهطحٌجش ٖٓ أْٛ  .7 َٞ ُْوَ ٓؿٔٞػس ج

جُٔرحوب جُط٢ هٌٍضٜح ٓكٌٔس جُوؼحء ج٩وج١ٌ جُٔظ٣ٍس، جُىجتٍز ج٠ُٝ٧ وجتٍز 

 ، جُوحٍٛز.ٕٙٓٓ-ٕ٘ٓٓجُُكوُِٞم ٝجُك٣ٍحش ن٬ٍ ج٫ػٞجّ ٖٓ 

٤َِْاح كا٢ ٌذاغ هإٍ، ٓؿٔٞػس جُٔرحوب جُوَح٤ُٗٞٗ .8 س جُط٢ هٌٍضٜح جُٔكٌٔس ج٩وج٣ٌس جُؼُ

جُؿاااُء جُػاااح٢ٗ، جُطرؼاااس ج٧ُٝااا٠، ج٤ُٜثاااس جُؼحٓاااس ُشاااإٕٝ جُٔطاااحذغ ج٣ٍ٤ٓ٧اااس، 

 .9ٕٔٓجُوحٍٛز،
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 ثاٌثا:االزىاَ اٌمضائ١ح

٤َِْح، جٍُٔهْ ) هٍجٌ .ٔ ( ٕٔٔٓض٤٤ُٔ/ –/جضكحو٣س ٖٙ/ٖ٘جُٔكٌٔس ج٫ضكحو٣س جُؼُ

 ؿ٤ٍ ٓ٘شٌٞ. ٕٔٔٓ/8/ٕٔك٢ 

 -/هؼحء ئوج7ٖٙ١ٌقٌْ جُٔكٌٔس ج٩وج٣ٌس جُؼ٤ِح جُؼٍجه٤س، ذحُؼىو ) .ٕ

 ؿ٤ٍ ٓ٘شٌٞ.8ٕٔٓ/7/ٕٔ( ك٢ 8ٕٔٓض٤٤ُٔ/

( ك٢ 9ٕٔٓ/ٖٔٔقٌْ ٓكٌٔس جُوؼحء ج٩وج١ٌ جُؼٍجه٤س، ذحُؼىو ) .ٖ

 ، ؿ٤ٍ ٓ٘شٌٞ.9ٕٔٓ/ٕ/ٗ

( ك٢ 9ٕٔٓ/9ٕٓٔقٌْ ٓكٌٔس جُوؼحء ج٩وج١ٌ جُؼٍجه٤س، ذحُؼىو ) .ٗ

 ، ؿ٤ٍ ٓ٘شٌٞ.9ٕٔٓ/ٗ/9ٕ

( ك٢ 9ٕٔٓ/ٖٓٔ٘ٓكٌٔس هؼحء جُٔٞظل٤ٖ جُؼٍجه٤س، ذحُؼىو ) قٌْ .٘

 ، ؿ٤ٍ ٓ٘شٌٞ.9ٕٔٓ/ٕٔ/ٕٕ

قٌْ ٓكٌٔس جُوؼحء ج٩وج١ٌ جُٔظ٣ٍس، جُىجتٍز جُػح٤ٗس، ك٢ جُىػٟٞ ٌهْ  .ٙ

 ، ؿ٤ٍ ٓ٘شٌٞ.9ٕٔٓ/ٓٔ/7ٕهؼحت٤س، ذطأ٣ٌم  7ٔ( ُٓ٘س ٓٙٔٔ٘)

ٌهْ قٌْ ٓكٌٔس جُوؼحء ج٩وج١ٌ جُٔظ٣ٍس، جُىجتٍز جُػح٤ٗس، ك٢ جُىػٟٞ  .7

 ، ؿ٤ٍ ٓ٘شٌٞ.9ٕٔٓ/ٕ/ٖهؼحت٤س، ذطأ٣ٌم  7ٖ( ُٓ٘س ٕ٘ٓٔٗ)

قٌْ ٓكٌٔس جُوؼحء ج٩وج١ٌ جُٔظ٣ٍس، جُىجتٍز ج٠ُٝ٧، ك٢ جُىػٟٞ ٌهْ  .8

 ، ؿ٤ٍ ٓ٘شٌٞ.ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٕ٘هؼحت٤س، ذطأ٣ٌم  ٘ٙ( ُٓ٘س 7ٕ٘ٙ٘)

 

 


