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 انًستخهص

ُكٔح٣س ٓظِكس ٣شٟ أٜٗح  –ج٣ؿحذ٢ أٝ عِر٢  –ئرج جسجد جُٔششع ضؿش٣ْ كؼَ ٓؼ٤ٖ 

ؾٞٛش٣س ٝؾذ٣شز ذحُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ُِكلحظ ػ٠ِ ٤ًحٕ جُٔؿطٔغ ػ٠ِ ٝكن ٓؼح٤٣ش ػشٝسز 

ِٙ: )جإلسجدز جُطؿش٣ْ ك٢ جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جُط٢ ٣٘طٜؿٜح جُٔششع. كاٗٚ ٣ؼٔذ ج٠ُ طد ٛ ز

جألٓش أٝ  –جُطشش٣ؼ٤س( ٝط٤حؿطٜح ك٢ شن جُطؿش٣ْ ذحُوحػذز جُؿ٘حت٤س ذإ ٣ؼ٤ٖ ٓوٞٓحش رُي 

 ٣ٝظلٚ ذذهس ٓط٘ح٤ٛس ػ٠ِ ٗكٞ ػحّ ٝٓؿشد. –ج٢ُٜ٘ 

ٝجُؿش٣ٔس ذٞطلٜح ٝجهؼس ؾ٘حت٤س، ٣شضد ػ٤ِٜح جُٔششع آغحسجً ض٘ظشف ج٠ُ ٓشجًض  

ك٢ طٞسز ػوٞذس أٝ ضذذ٤شجً جقطشجص٣حً. ٖٝٓ رُي ؾ٘حت٤س ضطٔػَ ذحُؿضجء جُؿ٘حت٢ ٝجُز١ ٣ٌٕٞ 

٣طؼف ٓذٟ جالسضرحؽ ذ٤ٖ جُؿش٣ٔس ٝجُؿضجء جُؿ٘حت٢ جُز١ ٣ؼذ ٖٓ أْٛ ج٥غحس جُؿ٘حت٤س جُٔطشضرس 

ػ٠ِ جُؿش٣ٔس جُط٢ ًحٗص هذ ضٞجكشش ًحكس جالسًحٕ ٝجُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس ُٜح. كارج ٓح ؽشقص 

حذن ذ٤ٖ ٓح ضؼٔ٘ٚ جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ٖٓ أٓحّ جُوحػ٢ قحُس ٓؼ٤٘س ذزجضٜح ٝٝؾذ جٕ ٛ٘حى ضط

ٝطق ٓؿشد ٌُٔٞٗحش جُؿش٣ٔس ٝذ٤ٖ ٓح ػشػص ػ٤ِٚ ٖٓ ٝهحتغ أػِٖ ػٖ ه٤حّ جُؿش٣ٔس غْ 

 ضطرن جُؼوٞذس جُٞجسدز ذشن جُطؿش٣ْ ػ٠ِ ٖٓ غرص ئٗٚ هذ جسضٌرٜح.

٣ؼِن ئٌٓح٤ٗس ضطر٤ن جُؼوٞذس  –ٝك٢ ؾشجتْ ٓؼ٤٘س  –ٛزج ٛٞ جألطَ، ئال جٕ جُٔششع  

ج٣ؿحذ٤س أٝ  –ؿح٢ٗ، ػ٠ِ ضكون ششٝؽ ٓٞػٞػ٤س ضطٔػَ ذٞهحتغ هح٤ٗٞٗس أٝ ٓحد٣س ػ٠ِ جُ

ضخشؼ ػٖ ٗشحؽ جُؿح٢ٗ ٝالقوس ػ٠ِ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس ال جغ٘حء جسضٌحذٜح. ًَ رُي  –عِر٤س 

الػطرحسجش ٝجهؼ٤س ٝٝكوحً ُٔؼح٤٣ش جُٔالتٔس ٝضشؾ٤ف ٓظِكس ػ٠ِ أخشٟ ػ٠ِ ٝكن جُغ٤حعس 
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رُي ضرشص جأل٤ٔٛس جُ٘ظش٣س ٝجُططر٤و٤س ُٜزج جُٔٞػٞع، ٝٓح  جُؿ٘حت٤س جُٔؼطٔذز. ٖٝٓ خالٍ

ًشق ػ٘ٚ جُركع ذخظٞص ٓذٍُٞ ٝؽر٤ؼس ٝٗطحم ٝرجض٤س ٝآغحس جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س 

 إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ.

ٝهذ هغٔ٘ح ٛزج جُركع ػ٠ِ غالغس ٓرحقع ضغروٜح ٓوذٓس: خظظ٘ح جألٍٝ ُٔح٤ٛس  

جُٔركع جُػح٢ٗ ُزجض٤طٜح، ك٢ ق٤ٖ ؾؼِ٘ح جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ، ٝجكشدٗح 

جُٔركع جُػحُع ُٔٞػغ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ك٢ جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ 

 ُِطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ، ٝأ٤ٜٗ٘ح جُركع ذخحضٔس ضؼٔ٘ص أْٛ ٓح ضٞطِ٘ح ج٤ُٚ ٖٓ ٗطحتؽ ٝٓوطشقحش.

 ، ٓٞػٞػ٤س، ػوحخ، دػٟٞ ؾضجت٤س.ششٝؽ: انكهًاخ انًفتاصٛح

 Abstract 

Criminalization of any conduct require specific and organized 

legislative process. Their must be fundamental social interest need 

criminal law protection according to the principles of criminal policy 

adopted by the legislature. The legislature express his willingness to 

incriminating conduct through the formality of criminal rule. This 

rule (the criminal rule) constitute of two parts, the criminalizing part 

and punishment part. 

The first part describe the conduct model – act or – omission 

generally  . and abstractly described. Crime as legal concept creating 

criminal status subjecting the offenders to the second part of criminal 

rule (punishment or precautionary measure).  

This is explained the structural connection between the crime 

and punishment. The judge task is to examine the conformity 

between the criminal alleged behavior and the legal model of that 

behavior 'by testing the existence of the elements of specific crime. 
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Ensuring that existence followed automatically by enforcing the 

punishment determined by law. 

But in some cases legislature suspense enforcement of 

punishment on fulfillment of objective conditions regarding legal or 

material fact positive or negative, purely circumstantial . These facts 

are not related to the criminal. It's out of Legal model of the crime. 

Considerations for that can be linked to the policy of criminal justice 

and criteria of balancing among social interests. 

This is May illustrates the theoretical and practical importance 

of the research. In order to achieve this goal the research divided into 

three sections and introduction: 

 First section: 

The concept of the punishment objective conditions. 

 Second section: 

Subjectivity of the objective conditions.  

 Third section: 

Structure of legal model and the punishment objective conditions. 

 conclusion 

A- results  

B- suggestions 

Key words: Conditions, Objective, Punishment, Criminal case.  
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 انًقذيح

 أٔالً: يٕضٕع انثضج ٔاًْٛتّ:

٣ؼذ ٓٞػٞع: )جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ(، ٖٓ جُٔٞجػ٤غ جُوح٤ٗٞٗس  

جألطَ جُز١ ٖٓ ٓوطؼحٙ جٕ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع جُٜٔٔس ػ٠ِ جُظؼ٤ذ جُ٘ظش١ ٝجُططر٤و٢. ألٕ 

ػ٘ذٓح ضكٌْ ذحإلدجٗس ٝجُؼوٞذس كإ ٛزٙ جُؼوٞذس ضطرن ػ٠ِ جُؿح٢ٗ جُز١ غرص ُذ٣ٜح جٗٚ ٛٞ 

جٌٓح٤ٗس ضطر٤ن  –ك٢ ذؼغ جُؿشجتْ  –جُز١ جسضٌد ضِي جُؿش٣ٔس، ئال جٕ جُٔششع ٣ؼِن 

ػ٠ِ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس  جُؼوٞذس ػ٠ِ جُؿح٢ٗ ػ٠ِ ضكون ششٝؽ ٓٞػٞػ٤س ضطٔػَ ذٞهحتغ القوس

ػ٠ِ ٝكن جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جُط٢ ٣٘طٜؿٜح جُٔششع ضكو٤وحً الػطرحسجش ٓؼ٤٘س ُزُي ٝؾذٗح جٕ 

جُكحؾس ٓحعس ج٠ُ جُٞهٞف ػ٠ِ ٓذٍُٞ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ٝؽر٤ؼطٜح ٝٗطحهٜح ٝرجض٤طٜح 

وذس ٝآغحسٛح جُوح٤ٗٞٗس، دٕٝ جُذخٍٞ ك٢ ضلظ٤الش ٛزج جُٔٞػٞع جٌُػ٤شز ٝجُٔطشؼرس ئال ذحُ

 جُز١ ٣٘غؿْ ٓغ ٗطحم ٛزج جُركع.

 حاَٛاً: اشكانٛح انًٕضٕع:

ِٚ ٝجُـٔٞع جُز١ ٣ٌط٘ق جٌُػ٤ش ٖٓ ٓؿحالضٚ   ضطٔػَ جشٌح٤ُس ٛزج جُٔٞػٞع ذكذجغط

ٜٓ٘ح: ٓذُُٞٚ ٝخظحتظٚ ٝٗطحهٚ ٝرجض٤طٚ ٝؽر٤ؼطٚ ٝج٥غحس جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضطشضد ػ٤ِٚ، َٝٛ 

ِٙ جُششٝؽ ضحذؼس أٝ ٓغطوِس ػٖ   –جٌُٔ٘ٞٗحش جُوح٤ٗٞٗس ُِؿش٣ٔس؟ خحطس ٝئٗ٘ح ُْ ٗؿذ جٕ ٛز

ذكع أٝ ًطحخ أٝ سعحُس جٝ جؽشٝقس هذ جٗلشدش ك٢ ض٘حٍٝ ٛزج جُٔٞػٞع –ػ٠ِ قذ جؽالػ٘ح 

ذشٌَ ٓغطوَ ًزُي كإٔ جُلوٚ هذ ضؼشع ُٜزج جُٔٞػٞع ذأهطؼحخ شذ٣ذ ك٢ جُششٝقحش 

 جالذكحظ ُٔٞجػ٤غ أخشٟ.جُؼحٓس ُوحٕٗٞ جُؼوٞذحش أٝ ك٢ جشحسجش عش٣ؼس ٝؾحٗر٤س ك٢ ذؼغ 

 حانخاً: يُٓزٛح انثضج:

ِٙ جُكو٤وس.   جٕ جُٔؼشكس جُؼ٤ِٔس ُكو٤وس ٓح الذذ ٖٓ جٕ ضٔش ذٔشجقَ ٝكوحً ُطؼذد أٝؾٚ ٛز

ِٙ جُذسجعس ٛٞ ٓكحُٝس ُِطٞطَ ج٠ُ ضك٤َِ كٌشز جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس  كحُـح٣س ٖٓ ٛز

حهشس جُطلظ٤الش جٌُػ٤شز ٝذ٤حٕ جُؼوحخ ٝرُي ٖٓ خالٍ جُطأط٤َ ٝجُطك٤َِ ك٢ ػشع ٝٓ٘

 ُٜزج جُٔٞػٞع. –أؾٔحالً  –جُٔالٓف جُؼحٓس 
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 ساتؼاً: تقسٛى انثضج:

ع٘لشد جألٍٝ ُٔح٤ٛس جُششٝؽ  ػ٠ِ ٓركػ٤ٖ:ٝج٣لحًء ذٔح ضوذّ ع٘وغْ ٛزج جُٔٞػٞع  

كغ٘ؿؼِٚ ُٔٞػغ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س  جُػح٢ٗجُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ، أٓح جُٔركع 

خ ك٢ جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ، ٝع٘ؼود ًَ رُي ذخحضٔس ٗؿَٔ إلٌٓح٤ٗس جُؼوح

 ك٤ٜح أْٛ ٓح ع٘طٞطَ ج٤ُٚ ٖٓ ٗطحتؽ ٝٓوطشقحش.

I. انًثضج األٔل 

ياْٛح انششٔط
(1)

 انًٕضٕػٛح إليكاَٛح انؼقاب 

The concept of punishments objective conditions 

ُٔلّٜٞ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ع٘وغْ ٛزج جُٔركع ػ٠ِ ٓطِر٤ٖ: ع٘خظض جألٍٝ 

 إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ، جٓح جُٔطِد جُػح٢ٗ كغ٘لشدُٙ ُزجض٤طٜح.

I.  .األٔلانًطهة أ 

 يفٕٓو انششٔط انًٕضٕػٛح إليكاَٛح انؼقاب

ع٘وغْ ٛزج جُٔطِد ػ٠ِ كشػ٤ٖ: ٗط٘حٍٝ ك٢ جألٍٝ ضكذ٣ذ ٓذٍُٞ جُششٝؽ  

 جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ، جٓح جُلشع جُػح٢ٗ كغ٘ؿؼُِٚ ُخظحتظٜح جُؼحٓس. 

I. .انفشع األٔل. 1أ 

 تضذٚذ يذنٕل انششٔط انًٕضٕػٛح إليكاَٛح انؼقاب

ع٘طؼشع ك٢ ٛزج جُلشع ُٔذٍُٞ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ك٢  

 جُوحٕٗٞ، غْ ٗؼورٚ ُٔذُُٜٞح ك٢ جُلوٚ ٝكن جالض٢: 

 أالً: يذنٕل انششٔط انًٕضٕػٛح إليكاَٛح انؼقاب فٙ انقإٌَ.

                                                           

 (
1

جُششؽ ك٢ جُِـس ٖٓ كؼَ: )ششؽ(، ٝؾٔؼٚ ششٝؽ. ٝششؽ أٓش أٓشجً ذٔؼ٠٘ جُطضجٓٚ، ٝششؽ ػ٤ِٚ ذٔؼ٠٘ أُضٓٚ ئ٣حٙ، ( 

. ٝضؼَٔ أدٝجش جُششؽ ػٔالً ٗك٣ٞحً ٝٛٞ ضؼ٤ِن 042، ص٣0222٘ظش: جُٔؼؿْ جُٞؾ٤ض، ٓؿٔغ جُِـس جُؼشذ٤س، جُوحٛشز، 

ػٖ ٓؼ٠٘ جُششؽ، ُِطلظ٤َ ٣٘ظش: د. ٓكٔذ ػرذ جُؼحؽ٢  جُؿضجء ذحُششؽ، ٝػٔالً ٝظ٤ل٤حً ٛٞ ض٤ُٞذ ٓؼ٠٘ ؾذ٣ذ خحسؼ

، ُـس . د. عؼ٤ذ جقٔذ ذ121٢ٓٞ٤، ص(0222، دجس جُكذ٣ع) جُوحٛشز:  1، ؽٓرحقع أط٤ُٞس ك٢ ضوغ٤ٔحش جألُلحظٓكٔذ، 
ٝٓح  042، ص(0212دجس جٌُطد جُوح٤ٗٞٗس، ) ٓظش:  1، ؽدسجعس ك٢ جُطٔحعي جُ٘ظ٢ –جُوحٕٗٞ ك٢ ػٞء ػِْ ُـس جُ٘ض 

ذؼذٛح. ٝك٢ ػِْ جُٔ٘طن ضؼشف: )جُوؼ٤س جُششؽ٤س( ذأٜٗح: ٓح قٌْ ك٤ٜح ذٞؾٞد ٗغرس ذ٤ٖ هؼ٤س ٝأخشٟ أٝ ال ٝؾٞدٛح، 

. د. ٓظطل٠ ئذشج٤ْٛ 101، ص(1291ٓطرؼس قغحّ، ) ذـذجد: ، 4، ؽ0، ؼجُٔ٘طن٣٘ظش: جُش٤خ ٓكٔذ سػح جُٔظلش، 

 .61، ص(1291ٓطرؼس شل٤ن،  :) ذـذجد جُظِس ذ٤ٖ ػِْ جُٔ٘طن ٝجُوحٕٗٞجُض٢ُٔ، 
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ضطٔػَ ٝظ٤لس جُٔششع ك٢ ٓؿحٍ جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ ك٢ ضكذ٣ذ ؾٞٛش جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ 

وحخ، كحرج ٓح أسجد جُٔششع ضؿش٣ْ كؼَ: )ئ٣ؿحذ٢ جٝ عِر٢( كأٗٚ ٣ؼٔذ ج٠ُ ُِطؿش٣ْ ٝجُؼ

ط٤حؿطٚ ك٢ شن جُطؿش٣ْ: )جُط٤ٌِق( ذحُوحػذز جُؿضجت٤س جُٔؿشٓس ك٤ؼٜٔ٘ح ئٗٔٞرؾحً ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ 

ٓوٞٓحش شن جُطؿش٣ْ: )جُط٤ٌِق( ٣ٝر٤ٖ جُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس ُٚ، ٣ٝظلٜح ذذهس ٝٝػٞـ ٝك٤ٔح 

ؾشجتْ جُؼشس جٝ ؾشجتْ جُخطش، غْ ذؼذ رُي ٣كذد جٗٔٞرؼ  ٣ؼذٙ جُٔششع ٛزج جُط٤ٌِق ٖٓ

جُؼوٞذس: )شن جُؼوحخ( ذٞطلٚ جألغش جُز١ ٣شضرٚ جُوحٕٗٞ ػ٠ِ ٖٓ ٣شضٌد رُي جُلؼَ. كوحػذز 

جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ ُٜح خظحتض ًَ هحػذز هح٤ٗٞٗس ٢ٛٝ جُطؼ٤ْٔ ٝجُطؿش٣ذ ًٜٞٗح طحدسز ٖٓ 

 عِطس ضِٔي جطذجسٛح ضطؼٖٔ شو٤ٖ: ضؿش٣ْ ٝؾضجء.

٣ٜٝذف جُٔششع ٖٓ خالٍ رُي جعرحؽ جُكٔح٣س جُؿضجت٤س ػ٠ِ جُٔظحُف جُؼحٓس ُِٔؿطٔغ، 

ٝجُط٢ ٣شجٛح ؾٞٛش٣س ٝأعحع٤س ػ٠ِ ٝكن جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جُط٢ ٣٘طٜؿٜح. ٝٛزٙ جُٔظحُف هذ 

ضٌٕٞ ٓحد٣س ًكٔح٣س جُكن ك٢ جُطِٔي ٖٓ جٕ ٣ؼطذٟ ػ٤ِٚ ذحُغشهس جٝ جالقط٤حٍ جٝ خ٤حٗس 

ٓؼ٣ٞ٘س ًكٔح٣س جألد٣حٕ ٝقٔح٣س جُششف ٝجالػطرحس، ٝهذ ضٌٕٞ جُٔظحُف جألٓحٗس، ٝهذ ضٌٕٞ 

ع٤حع٤س ًكظش جػط٘حم كٌش ع٤حع٢ ٓؼ٤ٖ ٝهذ ضٌٕٞ جُٔظحُف جؾطٔحػ٤س ًكٔح٣س جُظـحس 

/غحُػحً( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼَٔ جُؼشجه٢ سهْ 26/أٝالً( ٝجُٔحدز )91ٝجُ٘غحء ٖٓ جُؼَٔ ٤ُالً جُٔحدز )

 .0216( ُؼحّ 02)

جُؿشجتْ ٝجُؼوٞذحش جٕ ضغطٞك٢ ٗظٞص جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ  ٖٝٓ ٓوطؼ٠ ششػ٤س

خظحتض ٓؼ٤٘س ضطٔػَ ك٢ جٕ ضٌٕٞ ٓذٝٗس ٝٝجػكس ٝ ٓكذدز، ٝجٕ ضطٌحَٓ ٓغ عحتش 

جُ٘ظٞص جُط٢ ضؼغ جُوٞجػذ جُؼحٓس ك٢ ٓؿحٍ جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ
(0)

.  ُزُي ٣لطشع ك٢ 

ٗظٞص جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ جٕ ضٌٕٞ ٝجػكس جُذالُس ػ٠ِ جُٔشجد ٜٓ٘ح ٝال ضكطَٔ جُذالُس ػ٠ِ 

ؿ٤ش ٓؼٜٔٞٗح الٕ جُٔششع ٝػف ٓح هظذٙ ٝػ٤ٖ ٓح أسجدٙ، ٌُٖٝ هذ ضشد ذؼغ جُ٘ظٞص 

جُوح٤ٗٞٗس ػ٠ِ خالف ٛزج جألطَ جُؼحّ ق٤ع ٣شٞذٜح ٗٞع ٖٓ جُخلحء جٝ جُـٔٞع ك٢ ضكذ٣ذ 

ُٔششع: )جإلسجدز جُطشش٣ؼ٤س( جٝ ضكطَٔ جُذالُس ػ٠ِ أًػش ٖٓ ٓؼ٠٘، ٣ٝكطحؼ ٖٓ ٓشجد ج

ج٠ُ ئصجُس ٛزج جُخلحء جٝ جُـٔٞع جٝ ضشؾ٤ف أقذ جُٔؼح٢ٗ ٝضؼ٤٤ٖ  -ضرؼحً ُزُي –٣طروٜح 

                                                           

(
0

 102، ص0216، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، جُوحٛشز، 1د. أقٔذ كطك٢ عشٝس، جُٞع٤ؾ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، جُوغْ جُؼحّ، ؽ (

 ٝٓح ذؼذٛح.
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 ٓؼٜٔٞٗح ُطكو٤ن جُٔطحذوس ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ ٝهحتغ جُذػٟٞ جُٔؼشٝػس.

، جال جٗٚ جق٤حٗحً ٓح ٣ِؿأ ج٠ُ: ٝجالطَ جٕ جُٔششع ٣طشى جُطؼش٣لحش ُِلوٚ ٝ جُوؼحء

)جُطلغ٤ش جُطشش٣ؼ٢( ُٞػغ ضؼش٣ق ٌُِٔس جٝ ػرحسز ٓؼ٤٘س ٣وذس جٕ ٓذُُٜٞح ٣كطحؼ ج٠ُ ضكذ٣ذ 

ٝذخحطس ػ٘ذٓح ضٌٕٞ جٌُِٔس ؾذ٣ذز، جٝ ضٌشس رًشٛح ك٢ جُطشش٣غ، جٝ جٗٚ ٣وظذ ذٜح ٓؼ٠٘ 

ذ جُططر٤ن ك٢ ٣خطِق ػٖ جُٞجسد ك٢ جُطشش٣ؼحش جألخشٟ ؿ٤ش جُؿ٘حت٤س جٝ ظٜش خالف ػ٘

ضكذ٣ذ ٓذُُٜٞح
(0)

. 

 ٣ٝطخز جُطلغ٤ش جُطشش٣ؼ٢ جقذٟ طٞسض٤ٖ ٛٔح: 

٣ٌٕٝٞ رُي ق٤٘ٔح ٣وذس جُٔششع ػ٘ذ ع٘ٚ جُوحٕٗٞ انتفسٛش انتششٚؼٙ انًصاصة نهقإٌَ:  .1

ُطؿ٘د جقطٔحٍ  ػشٝسز ٝػغ ضؼش٣لحش ُطكذ٣ذ ٓؼٕٔٞ ذؼغ جُٔظطِكحش جُوح٤ٗٞٗس

جُططر٤ن. ٣ٌٕٝٞ جُطلغ٤ش جُطشش٣ؼ٢ ك٢ جُخالف قٍٞ ضكذ٣ذ ٓؼٜٔٞٗح ٓغطورالً ػ٘ذ 

 قحُط٤ٖ: 

ػ٘ذٓح ٣كذد جُٔششع ك٢ ٓغطَٜ ٗظٞص جُوحٕٗٞ ٓؼح٢ٗ ذؼغ جُٔظطِكحش جٝ جُؼرحسجش   - أ

جُٞجسدز ك٢ رجش جُوحٕٗٞ ذحٕ ٣طؼٖٔ جُٔٞجد جالكططحق٤س ُزُي جُوحٕٗٞ ضكذ٣ذجً ُٔؼح٢ٗ ذؼغ 

( ُغ٘س 111ش جُؼشجه٢ سهْ )جُٔظطِكحش جٝ جُؼرحسجش ٓػحٍ رُي ٓح عحس ػ٤ِٚ هحٕٗٞ جُؼوٞذح

( 12(، ق٤ع ٝسد ك٢ ٓغطَٜ جُٔحدز )12/4،0،0،1(، ٝجُٔحدز )11/0ك٢ جُٔحدز ) 1212

ػ٠ِ جٗٚ: )ك٢ ضطر٤ن جقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ جٝ أ١ هحٕٗٞ ػوحذ٢ جخش ضشجػ٠ جُطؼحس٣ق جُطح٤ُس 

 ٓحُْ ٣ٞؾذ ٗض ػ٠ِ خالف رُي(.

جٝ جُؼرحسجش ك٢ طِد  ػ٘ذٓح ٣ِؿأ جُٔششع ج٠ُ ضكذ٣ذ ٓؼٕٔٞ ذؼغ جُٔظطِكحش - ب

جُوحٕٗٞ ػ٘ذ ضشش٣ؼٚ ذٔ٘حعرس ٝسٝدٛح ك٢ جُٔٞجد جُوح٤ٗٞٗس ٓػحٍ رُي ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 

/ 192(، ٝ )99(، ٝ )06/ خ، أ( ٝ )04(، ٝ )00/0،1جُؼشجه٢ ٓح ؾحء ك٢ جُٔٞجد: )

( ٝؿ٤شٛح021(، ٝ )099(، ٝ )091(، ٝ )024(، ٝ )0،0،1
(4)

. 

                                                           

(
0

(، 1 – 6، جُؼذدجٕ )ٓؿِس جُٔكحٓحز جُٔظش٣س "جُطلغ٤ش جُطشش٣ؼ٢ ٝأغشٙ ػ٠ِ جُٔحػ٢،"د. ػحدٍ ػحصس،  (

، ٓؿِس جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس "دٝس جُرحػع ك٢ ضؿش٣ْ جإلسٛحخ،". د. ًحظْ ػرذ هللا قغ٤ٖ جُشٔش١، 02ص (:1222)جُوحٛشز،

 .162ص (:0212))ػذد خحص(،  ضظذسٛح، ٤ًِس جُوحٕٗٞ/ؾحٓؼس ذـذجد، 

(
4

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ) "دسجعس ٓوحسٗس ذحُلوٚ جإلعال٢ٓ –ضلغ٤ش جُ٘ظٞص جُؿضجت٤س "د. ًحظْ ػرذ هللا قغ٤ٖ جُشٔش١، ( 

 ٝٓح ذؼذٛح. 92، ص(٤ًِ0221س جُوحٕٗٞ/ؾحٓؼس ذـذجد، 
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ٝهذ ٣أض٢ جُطلغ٤ش جُطشش٣ؼ٢ القوحً ُ٘لحر جُوحٕٗٞ ػ٘ذٓح انتفسٛش انتششٚؼٙ انالصق نهُص:  .2

٣ٌشق جُططر٤ن ػٖ ؿٔٞع جٝ جخطالف ك٢ ضلغ٤ش ذؼغ جُٔظطِكحش جٝ جُؼرحسجش، 

ػ٘ذٛح ؿحُرحً ٓح ٣رحدس جُٔششع ج٠ُ جُطذخَ ذوحٕٗٞ ضلغ٤ش١ القن ذاصجُس رُي جُـٔٞع جٝ 

٣ٝؼذ ؾضءجً ال . ٔلِغش ك٢ ٛزٙ جُكحُس هٞز جُوحٕٗٞ جُٔلَغش٣ٌٕٝٞ ُِوحٕٗٞ جُ، جالخطالف

٣طؿضأ ُٓ٘ٚ ذإٔ ٣غش١ ذأغش سؾؼ٢ ٖٓ ضحس٣خ ٗلحر جُوحٕٗٞ جُٔلَغش
(6)

.  

ٝضؼذ ؾ٤ٔغ ٛزٙ جُطؼش٣لحش ذٔػحذس: )ضلغ٤ش ضشش٣ؼ٢( ٣غطِضّ جُشؾٞع ج٤ُٚ، ٝضؼذ ٛزٙ جُٜٔ٘ؿ٤س 

٢ هحٕٗٞ القن. ٝك٢ ذؼغ جألق٤حٕ شٌالً ٖٓ جشٌحٍ جإلقحُس ج٠ُ ٓٞجد ك٢ رجش جُوحٕٗٞ جٝ ك

٣ؼٔذ جُٔششع ج٠ُ ضكذ٣ذ شن جُؼوحخ ك٢ ٗض ٓح ذ٤٘ٔح ٣ِضّ جُشؾٞع ج٠ُ ٗض جخش ُٔؼشكس 

 –شن جُطؿش٣ْ، ٣ِٝضّ جُشؾٞع ج٠ُ ٓحدز غحُػس ُٔؼشكس: )جإلسجدز جُطشش٣ؼ٤س(. ٣ٝؿذس جُط٘ر٤ٚ 

جُز١ ٣ٜذف ج٠ُ ئ٣ؼحـ: ذأٗٚ ٣طؼ٤ٖ جُطلشهس ذ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُطلغ٤ش١  -ٝٛ٘ح جُط٘ر٤ٚ ُٚ أ٤ٔٛطٚ

)جإلسجدز جُطشش٣ؼ٤س(، ٝذ٤ٖ جُوحٕٗٞ: )جُط٢ِ٤ٌٔ( جُز١ ٣ٌٕٞ جُوظذ ٓ٘ٚ جًٔحٍ ٗض ًشق 

جُططر٤ن هظٞسٙ ٝػذّ ًلح٣طٚ. كارج ًحٕ جُ٘ض جُطلغ٤ش١ ٣غش١ ذأغش سؾؼ٢ ٖٓ ضحس٣خ 

عش٣حش جُ٘ض جُٔلَغش ًٞٗٚ ؾضء ال ٣طؿضأ ٓ٘ٚ، جال جٕ جُ٘ض جُط٢ِ٤ٌٔ ٛٞ ٗض ٓغطوَ ضطرن 

٤ٚ جُوٞجػذ جُؼحٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ذظشف جُ٘ظش ػٖ ػالهطٚ ذحُوحٕٗٞ جألٍٝ: ػِ

)جٌَُٔٔ(
(1)

. ٝجُطلغ٤ش جُطشش٣ؼ٢ ٛٞ ضلغ٤ش ِٓضّ ألٗٚ طحدس ذٔٞؾد هحٕٗٞ، ٣ٌٖٝٔ جٕ ٗشد 

أٓح، جخطظحسجش ٤ُٝظ  -أٛزج جُطلغ٤ش ذ٘ٞػ٤ٚ جُٔظحقد جٝ جُالقن ج٠ُ غالغس أٗٞجع ٢ٛ: 

أٝ جقٌحّ ذحُٔؼ٠٘ جُذه٤ن.  -دٝأٓح ضؼش٣لحش ذحُٔؼ٠٘ جُذه٤ن،  -بضؼش٣لحش ذحُٔؼ٠٘ جُذه٤ن، 

ػذز ٓرحدب ك٢ ٓؿحٍ جُطؼش٣لحش جٝ  -هغْ جُطشش٣ؼحش-ٝهذ جسع٠ ٓؿِظ جُذُٝس جُٔظش١

٠ جُ -ًأطَ ػحّ-ضؿ٘د جالكشجؽ ك٢ ٝػغ جُطؼحس٣ق، ٝجٕ ٣طشى ٛزج جالٓش -أٔالً جُطؼحس٣ق: 

جٕ ٣وطظش جُِؿٞء ج٠ُ: )جُطلغ٤ش جُطشش٣ؼ٢( ػ٠ِ جُٔظطِكحش  -ٔحاَٛاً جُلوٚ ٝجُوؼحء، 

ٝجُؼرحسجش جُط٢ ٖٓ شأٜٗح جٕ ضُػ٤ش خالكحً جٝ ُرغحً قٍٞ ضكذ٣ذ ٓذُُٜٞح
(2)

. 

                                                           

(
6

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس ػ٤ٖ ) "جُوٞج٤ٖٗ جُؿ٘حت٤س ٖٓ ق٤ع جُضٓحٕعش٣حٕ "د. ػرذ جُؼض٣ض ٓظطل٠، ( 

 ٝٓح ذؼذٛح. 64، ص(1296شٔظ، 

(
1

 .29، ص(1292ٓطرؼس جإلعٌحٕ جُؼغٌش٣س، )دٓشن:  جُوغْ جُؼحّ ،ششـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحشد. ػرٞد جُغشجؼ، ( 

(
2

جُٔرحدب جُذعطٞس٣س جُٔغطخِظس ٖٓ جُٔشجؾؼس جُطشش٣ؼ٤س ُوغْ جُطشش٣غ ذٔؿِظ جُذُٝس جُٔظش١ خالٍ جُؼحّ جُوؼحت٢، ( 

 .44، ص162(، ٓرذأ سهْ 0، ًٝزُي جُؿضء سهْ )06، ص0، ٓرذأ سه0ْ، ؽ0221/0220
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ٖٝٓ خالٍ جعطوشجء جُطشش٣ؼحش جُؼوحذ٤س جُٔوحسٗس ٜٝٓ٘ح هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢ ٗالقع 

جألقٌحّ جُؼحٓس ُــ: )جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ(،  جٜٗح ُْ ضشطَٔ ػ٠ِ ٗض ٣ر٤ٖ

( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جإل٣طح٢ُ جُط٢ جٗلشدش ذزُي ق٤ع 44ذحعطػ٘حء ٓح ٝسد ك٢ جُٔحدز )

ٗظص ػ٠ِ جٗٚ: )جرج ضطِد جُوحٕٗٞ إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ػ٠ِ جُؿش٣ٔس ػ٠ِ ضكون ششؽحً ٓح، عثَ 

٠ ُٞ ُْ ضٌٖ جسجدضٚ هذ جٗظشكص ج٠ُ جُ٘ط٤ؿس جُؿح٢ٗ ػٖ ُؿش٣ٔس ٓط٠ ضكون ٛزج جُششؽ قط

جُط٢ ٣طٞهق ػ٤ِٜح ضكون رُي جُششؽ(، ٝع٘طؼشع ُٜزٙ جالٗطوحدجش القوحً ك٢ ٓٞػؼٜح. ٣ٝؼذ 

 ٛزج جُ٘ض ٛٞ ع٘ذ جُلوٚ ك٢ ض٘ظ٤ْ جقٌحّ كٌشز: )جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ(.

ُزًش ذظذد ضكذ٣ذ ٝٓغ رُي ٝذحعطوشجء ضِي جُطشش٣ؼحش ٝضطر٤وحً ُِٔؼ٤حس عحُق ج

جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ٣طؼف جٕ جُطشش٣ؼحش جُؼوحذ٤س جُٔوحسٗس هذ ضؼٔ٘ص جُؼذ٣ذ ٖٓ جُ٘ٔحرؼ 

جالؾشج٤ٓس ك٢ ٓٞجدٛح جُوح٤ٗٞٗس، ذخظٞص جُؿشجتْ جُط٢ ٣طٞهق جُؼوحخ ػ٤ِٜح ػ٠ِ ششؽ 

ٓٞػٞػ٢ القن السضٌحذٜح، ٝٗؿذ رُي ك٢ ٗظٞص جُوغْ جُخحص ػ٘ذٓح ٣ؼِن جُٔششع 

ك٢ ؾش٣ٔس ٓؼ٤٘س ػ٠ِ ضكون ششؽ، ٝٛزج جُٔؼ٠٘ ٣طلن ٓغ ضغ٤ٔطٜح ٖٓ هرَ ضٞه٤غ جُؼوحخ 

جُلوٚ ذـــ : )جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ(. ٖٝٓ رُي ٓح ٝسد ك٢ جُٔحدز 

/عحذؼحً( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢ جُط٢ ٗظص ػ٠ِ جٕ: )٣ؼذ ٓلِغحً ذحُطوظ٤ش...ًَ 422)

ػذّ طكس  -حانخاً ٞجكشش جقذٟ جُكحالش جُطح٤ُس: ... ضحؾش قٌْ ٜٗحت٤حً ذاشٜحس جكالعٚ ئرج ض

جُر٤حٗحش جُط٢ ٣ِضٓٚ جُوحٕٗٞ ذطوذ٣ٜٔح ذؼذ ضٞهلٚ ػٖ جُذكغ(. كارج ًحٗص جُظلس جُطؿحس٣س ششؽحً 

ؾٞٛش٣حً ُِٔالقوس ٝجُكٌْ ذؿشجتْ جإلكالط كإٔ ٝجهؼس: )جُطٞهق ػٖ جُذكغ( ٢ٛ ششؽ 

( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 419ٗظص جُٔحدز )ٓٞػٞػ٢ إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ك٢ ضِي جُؿشجتْ. ًزُي 

جُؼشجه٢ ػ٠ِ جٗٚ: )٣ؼذ ٓلِغحً ذحُطذ٤ُظ ًَ ضحؾش قٌْ ٜٗحت٤حً ذاشٜحس جكالعٚ ك٢ جقذٟ 

 جُكحالش جُطح٤ُس: 

 ئرج جخل٠ دكحضشٙ جٝ ذؼؼح ٜٓ٘ح جٝ أضِلٜح جٝ ؿ٤ش ك٤ٜح جٝ ذذُٜح. –أال 

 .ٖئرج جخطِظ جٝ جخل٠ ؾضءج ٖٓ ٓحُٚ جػشجسج ذحُذجت٤٘ –حاَٛا  

ئرج جػطشف ذذ٣ٖ طٞس١ جٝ ؾؼَ ٗلغٚ ٓذ٣٘ح ذٔرِؾ ٤ُظ ك٢ رٓطٚ قو٤وس عٞجء جًحٕ  –حانخا 

  .رُي ك٢ دكحضشٙ جٝ ٤ٓضج٤ٗطٚ جٝ ؿ٤شٛح ٖٓ جالٝسجم جٝ ذاهشجسٙ ذزُي شل٣ٞحً 
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ئرج جٓط٘غ ذغٞء هظذ ػٖ ضوذ٣ْ ٝسهس جٝ ج٣ؼحـ ؽِرطٚ ٓ٘ٚ ؾٜس ٓخطظس ٓغ ػِٔٚ  –ساتؼا 

( ػوٞذحش ػشجه٢ قحالش 422-412ذٔح ٣طشضد ػ٠ِ رُي جالٓط٘حع...(. ٝقذدش جُٔٞجد )

جكالط جُطحؾش ذحُطوظ٤ش. كحُطٞهق ػ٠ِ جُذكغ ذحُٔؼ٠٘ جُٔطلن ػ٤ِٚ كوٜحً ٝهؼحءجً ٣طٔػَ: 

٣ٞٗٚ جُطؿحس٣سذٞجهؼس ػذّ ٝكحء جُطحؾش ذأقذ د
(9)

. ذٔؼ٠٘ جٗٚ ٣ؿد جٕ ٣ٌٕٞ جُشخض جُز١ 

ض٘غد ج٤ُٚ أكؼحٍ جُـش ٝجإلٛٔحٍ ضحؾشجً ٝطلس جُطحؾش ٛ٘ح ٣ؼذ ششؽحً ٓلطشػحً ك٢ جُؿش٣ٔس. 

 1294( ُؼحّ 02/جٝالً( ٖٓ هحٕٗٞ جُطؿحسز جُؼشجه٢ سهْ )2ٝهذ قذدش ٓلّٜٞ جُطحؾش جُٔحدز )

١ٞ ٣ضجٍٝ ذحعٔٚ ُٝكغحذٚ ػ٠ِ ٝؾٚ ذحٗٚ: )٣ؼطرش ضحؾشجً ًَ شخض ؽر٤ؼ٢ جٝ ٓؼ٘

جالقطشجف ػٔالً ضؿحس٣حً ٝكن جقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ(. جٓح ػ٘ذٓح ال ٣ٌٕٞ ضحؾشجً ٝضٞهق ػٖ دكغ 

د٣ٞٗٚ جُٔذ٤ٗس كال ٣ؿٞص ٓغحءُطٚ ٝجُكٌْ ػ٤ِٚ ذؿشجتْ جإلكالط، ٌٕٝٗٞ ك٢ ٛزٙ جُكحُس جٓحّ 

٤ش ٓوٞٓحضٜح جُغِر٤س جًػش ٖٓ جػغحس ٓذ٢ٗ، ٝجُز١ ٣طٔػَ ذخَِ ٣طشأ ػ٠ِ جُزٓس جُٔح٤ُس، كطظ

ٓوٞٓحضٜح جإل٣ؿحذ٤س
(2)

( ٖٓ جُوحٕٗٞ 022. ٝهذ ٝسد جُ٘ض ػ٠ِ قحُس جالػغحس ك٢ جُٔحدز )

 .1261( ُؼحّ 42جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ سهْ )

ٝػ٠ِ رُي ضرشص أ٤ٔٛس ٝجهؼس جُطٞهق ػٖ جُذكغ خالٍ ٓذز ٓؼ٤٘س ذٞطلٜح ششؽ 

٠ ٛزٙ جُٔذز ذـ : )كطشز جُش٣رس(ٓٞػٞػ٢ إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ك٢ ؾشجتْ جإلكالط، ٝضغٔ
(12)

 .

ك٢ٜ جٓش ٣طؼ٤ٖ جُطكون ٓ٘ٚ ك٢ ًَ ؾشجتْ جإلكالط ٢ٌُ ضشضد ٝجهؼس: )جُطٞهق ػٖ جُذكغ( 

أغشٛح ك٢ جعطكوحم جُؼوحخ ػٖ ؾش٣ٔس جإلكالط. كؿش٣ٔس جإلكالط هذ ضطٌٕٞ ذطٞجكش ًَ 

                                                           

(
9

. 122، ص(1226: ذ٤شٝش ) 1، ؽجألٓٞجٍ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُِر٘ح٢ٗ ؾشجتْ جالػطذجء ػ٠ِد. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ( 

،. 2ص(: 1291)، 10جُؼذد، ٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد "جإلكالط ٝكٌشز جُطٞهق ػٖ جُذكغ،"د. كٞص١ ٓكٔذ عح٢ٓ، 

 :(121112)(، 0 – 1)جُؼذد ، ٓؿِس جُوؼحء "جإلكالط جُٞجهؼ٢ ك٢ هٞج٤ٖٗ جُذٍٝ جُؼشذ٤س،"جالعطحر ػ٤حء ش٤ص خطحخ، 

 .42ص

(
2

ألٕ ٛ٘حى كشم ذ٤ٖ: جُطٞهق ػٖ دكغ جُذ٣ٕٞ جُٔذ٤ٗس، ٝجُطٞهق ػٖ دكغ جُذ٣ٕٞ جُطؿحس٣س كحُطٞهق ػٖ جأل٠ُٝ: ضشٌَ ( 

قحُس جػغحس ٝجُط٢ ضكٌٜٔح هٞجػذ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ، ك٢ ق٤ٖ جٕ جُػح٤ٗس ضشٌَ قحُس جإلكالط، ٝجُط٢ ضكٌٜٔح هٞجػذ جُوحٕٗٞ 

جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ئرج ًحٕ جإلكالط ؾضجت٤حً، ُِطلظ٤َ: د. ٓكغٖ شل٤ن، جُوحٕٗٞ جُطؿحس١  جُٔذ٢ٗ ٝجُطؿحس١ أٝ هٞجػذ

. د. كش٣ذ ٓششه٢، ؾشجتْ جإلكالط 02، ص1261، ٓطرؼس دجس جُ٘شش ُِػوحكس، جإلعٌ٘ذس٣س، 1، ؽ0جُٔظش١، جإلكالط، ؼ

 ٝٓح ذؼذٛح. 92، ص1242جُوحٛشز،  دسجعس كو٤ٜس ٓوحسٗس، أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس –ك٢ جُطشش٣غ جُٔظش١ 

(
12

، ٓؿِس جُكوٞم "جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ ُطظشكحش جُٔلِظ خالٍ كطشز جُش٣رس ك٢ هحٕٗٞ جُطؿحسز ج٣ٌُٞط٢،"د. ػض٣ض جُؼ٢ِ٤ٌ، ( 

كطشز جُش٣رس ك٢ ٝٓح ذؼذٛح. د. ٝؾ٤ٚ ؾ٤َٔ خحؽش،  10ص (:1290) ،1، ط4جُؼذدضظذسٛح ٤ًِس جُكوٞم، ؾحٓؼس ج٣ٌُٞص، 
أغش قٌْ شٜش جإلكالط ػ٠ِ ". ٓشٝجٕ ذذس١ جالذشج٤ْٛ، 42، ص(1290دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، ) ذ٤شٝش:  ،0، ؽجإلكالط

ٝجُػوحكس ٝجُؼِّٞ، جُوحٛشز،  ُِطشذ٤سسعحُس ٓحؾغط٤ش، جُٔ٘ظٔس جُؼشذ٤س ) "دسجعس ٓوحسٗس –ضظشكحش جُٔلِظ خالٍ كطشز جُش٣رس 

ٓوحسٗس، سعحُس ٓحؾغط٤ش، ٤ًِس جُوحٕٗٞ/ؾحٓؼس  دسجعس –. ع٤ٔشز ػرذ هللا ٓظطل٠، كطشز جُش٣رس 16، ص(1221

ٝٓح ذؼذٛح. د. ػض٣ض جُؼ٢ِ٤ٌ، جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ ُطظشكحش جُٔلِظ خالٍ كطشز جُش٣رس ك٢ هحٕٗٞ  110، ص1222ذـذجد،

 .41جُطؿحسز ج٣ٌُٞط٢، ٓشؾغ عحذن، ص
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ُؼوحخ ػ٤ِٜح ال ٣ٌٕٞ ػ٘حطشٛح جُط٤٘٣ٌٞس، ٌٕٝٗٞ ذزُي جٓحّ ٤ًحٗحً هح٤ٗٞٗحً ًحٓالً جال جٕ ج

ٓغطكوحً: )٣ؼِن( جال ئرج ضكون ضٞهق جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ػٖ جُذكغ. ٝذٜزج جُغ٤حم هؼص ٓكٌٔس 

جُ٘وغ جُٔظش٣س ذإٔ: )جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُؼحٓس ضر٤ف ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جغ٘حء ٗظش ؾش٣ٔس 

ٔطشٝقس جالكالط ذحُطذ٤ُظ جٕ ضركع ذ٘لغٜح ٝضوذس ٓح ئرج ًحٕ جُٔطْٜ ذحُ٘غرس ُِذػٟٞ جُ

جٓحٜٓح ك٢ قحُس جكالط ٝٓح ئرج ًحٕ ٓطٞهلحً ػٖ جُذكغ، ٢ٛٝ ضط٠ُٞ ٛزج جُركع ذكٌْ جٜٗح ٌِٓلس 

ذحعطظٜحس جسًحٕ جُؿش٣ٔس جُٔؼشٝػس جٓحٜٓح ػ٠ِ ٝكن جٗٔٞرؾٜح جُطشش٣ؼ٢، ٝجٜٛٔح ضكون 

( ٖٓ هحٕٗٞ 016قحُس جالكالط ٝجُطٞهق ػٖ جُذكغ ٝضحس٣خ ٛزج جُطٞهق. ػ٠ِ جٕ ٗض جُٔحدز )

ؿحسز جال٢ِٛ طش٣ف ك٢ ضخ٣َٞ ٛزج جُكن ُِٔكحًْ جُؿ٘حت٤س كال ٓكَ ُِوٍٞ ذإٔ هؼحءٛح جُط

ذحُؼوحخ هرَ طذٝس قٌْ ذحشٜحس جالكالط ٖٓ جُوؼحء جُطؿحس١ ٣ؼذ جكط٤حضحً ػ٠ِ ٗظٞص 

جُوحٕٗٞ ٣ٝطشضد ػ٤ِٚ جُؼرع ذكوٞم جُٔلِظ ٝذؼٔحٗحش جُذجت٤ٖ٘(
(11)

( 009. ٝض٘ض جُٔحدز )

ضحؾش ضٞهق ػٖ دكغ د٣ٞٗٚ ٣ؼطرش ك٢ قحُس جكالط ذحُطذ٤ُظ  ػوٞذحش ٓظش١ ػ٠ِ جٕ: )ًَ

ك٢ جالقٞجٍ جالض٤س: أٝالً: ئرج جخل٠ دكحضشٙ أٝ جػذٜٓح أٝ ؿ٤شٛح. غح٤ٗحً: ئرج جخطِظ أٝ خرأ ؾضًء 

ٖٓ ٓحُٚ جػشجسجً ذذجت٤٘ٚ. غحُػحً: ئرج جػطشف أٝ ؾؼَ ٗلغٚ ٓذ٣٘حً ذطش٣ن جُطذ٤ُظ ذٔرحُؾ ٤ُغص 

رُي ٗحشثحً ػٖ ٌٓطٞذحش أٝ ٤ٓضج٤ٗس أٝ ؿ٤شٛح ٖٓ جألٝسجم...( ك٢ رٓطٚ قو٤وس عٞجء ًحٕ 

 ( ػوٞذحش ٓظش004.١( ٝ )001( ٝ )002كؼالً ػٖ جُٔٞجد )

ٌٝٛزج ٣أخز جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ذ٘ظش٣س جالكالط جُلؼ٢ِ ٓط٠ ٓح غرطص طلس جُطحؾش ٝضٞهلٚ 

ِٔكٌٔس ػٖ جُذكغ قط٠ ُٝٞ ُْ ٣ظذس قٌْ ٖٓ جُٔكٌٔس جُٔخطظس ذشٜش جالكالط. ذَ جٕ ُ

جُؿ٘حت٤س قن جُ٘ظش ك٢ قحُس جالكالط سؿْ طذٝس قٌْ عحذن ك٢ ٛزج جُشإٔ ٖٓ جُٔكٌٔس 

جُٔخطظس، ك٤ؿٞص ُٜح جُكٌْ ذطٞجكش جُؿش٣ٔس سؿْ سكغ جُٔكٌٔس جُٔخطظس ذشٜش جالكالط 

ذزُي
(10)

. ٝٓغ رُي كحٕ ٛ٘حى سأ١ ٣زٛد ج٠ُ جٕ ٓغأُس جالكالط ٖٓ جُٔغحتَ جُط٢ ضخشؼ ػٖ 

ؿ٘حت٢، ٝػ٠ِ ٛزج جألخ٤ش جٕ ٣ٞهق جُلظَ ك٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س قط٠ جخطظحص جُوحػ٢ جُ

ضلظَ جُٔكٌٔس جُٔخطظس ك٢ ضِي جُٔغأُس
(10)

. ئال جٕ ٛزج جُشأ١ ٣طؼحسع ٓغ ػّٔٞ ٗض 

                                                           

(
11

 .602، ص046، سهْ 0ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس، ؼ 1200/جذش٣َ/06ٗوغ ( 

(
10

 .016، ٓشؾغ عحذن، صجُوحٕٗٞ جُطؿحس١ جُٔظش١د. ٓكغٖ شل٤ن، ( 

(
10

 .194، ٓشؾغ عحذن، صؾشجتْ جإلكالط ك٢ جُطشش٣غ جُٔظش١د. كش٣ذ ٓششه٢، ( 
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( كؼالً 1262( ُؼحّ )162( ٖٓ هحٕٗٞ جالؾشجءجش جُؿ٘حت٤س جُٔظش١ سهْ )001جُٔحدز )

طس جُلظَ ك٢ ضِي جُٔغأُس ذَ ػٖ جٗٚ ال ٣ٞؾذ ٗض طش٣ف ٣غِد جُوحػ٢ جُؿ٘حت٢ عِ

( ٖٓ جُوحٕٗٞ جُطؿحس١ جُٔظش١ ضإًذ ػ٠ِ جخطظحص جُٔكٌٔس 016جُؼٌظ كإ جُٔحدز )

جُؿ٘حت٤س ذحُلظَ ك٢ ٛزٙ جُٔغأُس جُؼحسػس
(14)

. ٣ٝٔ٘ف جُوؼحء ك٢ كشٗغح جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س 

 عِطس جُلظَ ك٢ ٓغحتَ جالكالط ٝعٞجٛح ٖٓ جُٔغحتَ جُطؿحس٣س جُؼحسػس. ك٢ ق٤ٖ ٣شٟ

ؾحٗد ٖٓ جُلوٚ ػٌظ رُي، ٝهذ ضر٠٘ جُوحٕٗٞ جُطؿحس١ جُلشٗغ٢ جالضؿحٙ جُوؼحت٢ ك٢ جُٔحدز 

( ٝجُط٢ ٝسد ك٤ٜح ذحٗٚ ٣ٌٖٔ ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جٕ ضلظَ ك٢ ؾش٣ٔس جُطلحُظ 442/0)

ذحُطوظ٤ش أٝ ذحُطذ٤ُظ دٕٝ جٗطظحس جُكٌْ ذطٞهق جُطحؾش ػٖ جُذكغ ٖٓ جُٔكٌٔس جُٔخطظس
(16)

. 

جُٔخطظس
(16)

. 

( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُٔظش١، جُط٢ ضشطشؽ 004ك٢ جُٔحدز )ٝرجش جالٓش ٝسد 

ُٔؼحهرس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ك٢ ؾش٣ٔس جُطلحُظ ذحُطوظ٤ش جٕ ٣ٌٕٞ جُطحؾش هذ ضٞهق ػٖ جُذكغ. ٝهذ 

ذحٗٚ: )٣ؼطرش ك٢  1222( ُغ٘س 12( ٖٓ هحٕٗٞ جُطؿحسز جُٔظش١ سهْ )011ٗظص جُٔحدز )

س٣س(.ٖٝٓ جُٔٞجد جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضؼٔ٘ص قحُس جكالط ًَ ضحؾش ٣طٞهق ػٖ دكغ د٣ٞٗٚ جُطؿح

( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُٔظش١ 100ششؽ ٓٞػٞػ٢ إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ٓح ٝسد ك٢ جُٔحدز )

جُط٢ ٗظص ػ٠ِ جٕ: ) ئرج جٓط٘غ جقذ جُوؼحز ك٢ ؿ٤ش جألقٞجٍ جُٔزًٞسز ػٖ جُكٌْ ٣ؼحهد 

هحع جذ٠ جٝ ذحُؼضٍ ٝذـشجٓس ال ضض٣ذ ٓحتط٢ ؾ٤٘ٚ ٓظش١، ٣ٝؼذ ٓٔط٘ؼحً ػٖ جُكٌْ ًَ 

ضٞهق ػٖ جطذجس قٌْ ذؼذ ضوذ٣ْ ؽِد ج٤ُٚ ك٢ ٛزج جُشإٔ ذحُششٝؽ جُٔر٤٘س ك٢ هحٕٗٞ 

جُٔشجكؼحش ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ُٝٞ جقطؽ ذؼذّ ٝؾٞد ٗض ك٢ جُوحٕٗٞ جٝ ذإٔ جُ٘ض 

ؿ٤ش طش٣ف جٝ ذأ١ ٝؾٚ جخش(، ٝضكون ششؽ جُؼوحخ ٛٞ ضوذ٣ْ ؽِد ج٠ُ جُوحػ٢ ؽروحً 

حش جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ٢ً ٣ظذس قٌٔٚ ٝٓغ رُي ٣ظش ػ٠ِ جالٓط٘حع ػٖ ُوحٕٗٞ جُٔشجكؼ

ئطذجسٙ، كال ضوغ جُؿش٣ٔس جال ٖٓ هحع ئر قذدش جُٔحدز كحػِٜح ذحٜٗح جقذ جُوؼحز
(11)

. 

 ( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢ جُط٢ ٗظص ػ٠ِ جٕ:094ًزُي ٓح ٝسد ك٢ جُٔحدز )

                                                           

(
14

 .00، ص(1291جُذجس جُؿحٓؼ٤س،  ) جُوحٛشز: جُٔغحتَ جُؼحسػس جٓحّ جُوحػ٢ جُؿ٘حت٢د. ػ٢ِ ػرذ جُوحدس جُوٜٞؾ٢، ( 

(
16

 ٝٓح ذؼذٛح. 116، ٓشؾغ عحذن، صجإلكالط ك٢ جُطشش٣غ جُٔظش١ؾشجتْ د. كش٣ذ ٓششه٢، ( 

، (0226ٓ٘شأز جُٔؼحسف، )جالعٌ٘ذس٣س: هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ؾشجّ جُوغْ جُخحص( ُِطلظ٤َ ٣٘ظش: د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ،  11)

 .621ص
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ٗلوس ُضٝؾٚ جٝ جقذ ٖٓ جطُٞٚ جٝ كشٝػٚ ٖٓ طذس ػ٤ِٚ قٌْ هؼحت٢ ٝجؾد جُ٘لحر ذأدجء ) 

جٝ أل١ شخض آخش جٝ ذأدجتٚ جؾشز قؼحٗس جٝ سػحػس جٝ عٌٖ ٝجٓط٘غ ػٖ جالدجء ٓغ هذسضٚ 

...( ػ٠ِ رُي خالٍ جُشٜش جُطح٢ُ ألخرحسٙ ذحُط٘ل٤ز ٣ؼحهد
(12)

ٝك٢ رجش جُٔٞػٞع ضشطشؽ  .

جُ٘لوس ذؿش٣ٔس ٛؿش ( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُٔظش١ ُٔؼحهرس ٖٓ ٣ٔط٘غ ػٖ دكغ 020جُٔحدز )

جُؼحتِس جٕ ٣ٌٕٞ هذ عرن جُط٘ر٤ٚ ػ٤ِٚ
(19)

. ك٤ؼذ طذٝس جُكٌْ جُٜ٘حت٢ أ١ جُكحتض ػ٠ِ هٞز 

جُش٢ء جُٔوؼ٢ ذٚ كإٔ ُْ ٣ط٘حصٍ طحقد جُكن ك٢ جُ٘لوس جٝ جالؾش ػ٘ذ رُي جُكٌْ ٣ٌٕٞ 

ٔس ٓشز جُط٘ل٤ز ٝجؾرحً جال ئرج أدٟ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٓح ضؿٔغ ك٢ رٓطٚ. ٝك٢ قحُس جسضٌحخ جُؿش٣

غح٤ٗس ج٣حً ًحٗص جُٔذز جُلحطِس ذ٤ٖ ٛزٙ جُٔشز ٝذ٤ٖ جُكٌْ جُظحدس ػٖ جُؿش٣ٔس ك٢ جُٔشز 

جأل٠ُٝ ٣كٌْ ك٢ جُؿش٣ٔس ٣ٝؼحهد. ٝئرج ٝهؼص جُؿش٣ٔس جُػح٤ٗس ك٢ قذٝد جُٔذز جُٔوشسز ك٢ 

( ػوٞذحش 62( ػوٞذحش ٓظش١ الػطرحس جُشخض ػحتذجً ؽروص ػ٤ِٚ جُٔحدز )42جُٔحدز )

ؿحٝص جُكذ جألهظ٠ ُِؼوٞذس جُٔوشسز دٕٝ ضؼذ١ ػؼلٚ. جٓح ئرج ُْ ضوذّ ٓظش١ ًٝحٕ ض

جُشٌٟٞ ٖٓ جُذجتٖ ذحُ٘لوس ٝذأؾشز جُشػحػس جٝ جُغٌٖ شخظ٤حً كحٗٚ ٣ِضّ ُورُٜٞح ٖٓ ٤ًِٝٚ 

( ئؾشجءجش ٓظش١، ٣ٝؿٞص ضكش٣ي جُذػٟٞ 0/1جٕ ًحٕ ُذ٣ٚ ض٤ًَٞ خحص ذزُي جُٔحدز )

( ئؾشجءجش ٓظش000١ٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُٔحدز )جُؿضجت٤س ذطش٣ن جالدػحء جُٔذ٢ٗ ج٠ُ جُ
(12)

. 

                                                           

(
12

ُِٝطلظ٤َ ك٢ جُٔح٤ٛس جُوح٤ٗٞٗس ُِطٞهق ػٖ جُذكغ ٖٓ ق٤ع: ٓذُُٞٚ، ٝششٝؽٚ، ٝرجض٤طٚ، ٝجغرحضٚ. ٣٘ظش: د. كش٣ذ ( 

ٝٓح  62، ص(1299ٓ٘شأز جُٔؼحسف،  )جالعٌ٘ذس٣س: جإلكالط. د. ػرذ جُك٤ٔذ جُشٞجسذ٢، 112ٓششه٢، ٓشؾغ عحذن، ص

. د. ػرذ جُـلحس ئذشج٤ْٛ طحُف، 162، ص(0211َ ُِ٘شش، دجس ٝجت) 1، ؽؾشجتْ جإلكالطذؼذٛح. د. كٜذ ٣ٞعق جٌُغحعرس، 

أقٌحّ . د. ػض٣ض جُؼ٢ِ٤ٌ، 121، ص(1292ٓطرؼس جُغؼحدز،  ) جُوحٛشز: دسجعس ٓوحسٗس –جإلكالط ك٢ جُشش٣ؼس جإلعال٤ٓس 
. د. ذذسجٕ أذٞ 162، ص(1292ٓإعغس ج٣ٌُٞص ُِطوذّ جُؼ٢ِٔ،  )ج٣ٌُٞص: 1، ؽجإلكالط ك٢ هحٕٗٞ جُطؿحسز ج٣ٌُٞط٢

. ٝدجد ػرذ 16، ص(1292ٓإعغس شرحخ جُؿحٓؼس،  )جالعٌ٘ذس٣س: قوٞم جألٝالد ك٢ جُشش٣ؼس جإلعال٤ٓس ٝجُوحٕٗٞجُؼ٤٘٤ٖ، 

 .12، ص (1294ٓشًض جُركٞظ جُوح٤ٗٞٗس،  )ذـذجد: ٗلوس جُضٝؾس ك٢ هحٕٗٞ جألقٞجٍ جُشخظ٤سجُؿ٤َِ ٓكٔذ، 

(
19

ٓؿِس جُؼِّٞ  ،"طٜحء جُشجذطس جُضٝؾ٤س: )ٖٓ ٗحق٤س جُٔحٍ(جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس ُِٔشأز ػ٘ذ جٗ"د. قغ٤ٖ ػزجخ ع٢٘٤ٌ، ( 
ٝٓح ذؼذٛح. د. قغٖ طحدم  0421ص (:0224) (،12، جُٔؿِذ )02ضظذسٛح ٤ًِس جُوحٕٗٞ/ؾحٓؼس ذـذجد، ع – جُوح٤ٗٞٗس

ٝٓح  129، ص1214ٓحسط،  –، ٣٘ح٣ش 9، ط1ع "ؾش٣ٔس ٛؿش جُؼحتِس، ٓؿِس ئدجسز هؼح٣ح جُكٌٞٓس،"جُٔشطلح١ٝ، 

          . 462، ص(1222ٓ٘شأز جُٔؼحسف،  )جالعٌ٘ذس٣س: 0، ؽجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ذؼذٛح. د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، 

ٝٓح ذؼذٛح. د. قحٓذ جُشش٣ق جُٔكح٢ٓ،  1202، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُخحص –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، 

ٝٓح ذؼذٛح. ٝضؿذس جإلشحسز ٛ٘ح ج٠ُ جٕ:  020، ص(0212جٌُٔطرس جُؼح٤ُٔس،  ) جالعٌ٘ذس٣س: 4، ؼٕ جُؼوٞذحشٓٞعٞػس هحٗٞ

)ششؽ جُط٘ر٤ٚ( ٛزج ٣خطِق ػٖ: )جالػالّ ٝجالقؼحس ُٔؿِظ جُوؼحء( ًٕٞ جألخ٤ش ٣ٔػَ ػوٞذس ضؼض٣ش٣س ك٢ جُ٘ظحّ جُؿ٘حت٢ 

دجس جٌُطحخ جُؼشذ٢،  ) ٓظش: 0، ؽك٢ جُشش٣ؼس جإلعال٤ٓسجُطؼض٣ش جإلعال٢ٓ. ُِطلظ٤َ ٣٘ظش: د. ػرذ جُؼض٣ض ػحٓش، 

ٌٓطرس دجس جُؼشٝذس،  )جُوحٛشز: 0، ؽجُؼوٞذس ك٢ جُلوٚ جإلعال٢ٓٝٓح ذؼذٛح. د. أقٔذ كطك٢ ذٜ٘غ٢،  069، ص(1261

 .192، ص(1211

(
12

 96 ،(0212 ،ُؼشذ٤سدجس جُٜ٘ؼس ج ) جُوحٛشز: 4، ؽجالدػحء جُٔرحشش ك٢ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤سد. كٞص٣س ػرذ جُغطحس، ( 

 ٝٓح ذؼذٛح.
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ٓح  1240ُؼحّ  04ٖٝٓ جٓػِس جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُِر٘ح٢ٗ سهْ 

( ػ٠ِ ششؽ: )ضٞهق جُطحؾش ػٖ دكغ د٣ٞٗٚ جُطؿحس٣س( قط٠ ٣ؼحهد ػٖ 122ٝسد ك٢ جُٔحدز )

ؾش٣ٔس جإلكالط جُطوظ٤ش١. ًٝزُي: )ششؽ جُلؼ٤كس(
(02)

إلٌٓح٤ٗس ػوحخ جُوش٣د جٝ جُظٜش  

( ػوٞذحش ُر٘ح٢ٗ، ٝششؽ جُطالم دٕٝ عرد ٓششٝع 422جُز١ ٣شضٌد ؾش٣ٔس علحـ جُٔحدز )

جٝ جُطالم جُٔكٌّٞ ذٚ ُٔظِكس جُٔؼطذٟ ػ٤ِٜح ًششؽ إلٌٓح٤ٗس ٓؼحهرس ٓشضٌد ؾش٣ٔس 

ػوذ صٝجؼ طك٤ف ذ٤٘ٚ  إلذشجٓٚخطق كطحز أٝ جٓشأز ذؼذ جٕ ًحٗص جُؼوٞذس هذ أٝهؼص ض٘ل٤زجً 

 ( ػوٞذحش ُر٘ح600.٢ٗٝذ٤ٖ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٜح جُٔحدز )

( ٓػحٍ ػ٠ِ ششؽ جُؼوحخ 409جٓح ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جألسد٢ٗ كوذ ٝسد ك٢ جُٔحدز )

 جُٔطٔػَ ذــ: )جُطٞهق ػٖ جُذكغ( ًششؽ إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ػ٠ِ ؾش٣ٔس جإلكالط ذحُطذ٤ُظ.

( ضؼِن ػوحخ ٖٓ ٣ؼِْ ذؿشجتْ ٓؼ٤٘س 102ُٔحدز )جٓح ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جإل٣طح٢ُ كإٔ ج

٣ٌٝطٜٔح ػٖ جُغِطحش جُٔخطظس ػ٠ِ ٝهٞع جُؿش٣ٔس جُط٢ ًطْ ػِٔٚ ذٜح عٞجء أًحٕ ٝهٞػٜح 

( جُط٢ ضؼِن جُؼوحخ ػ٠ِ جُطكش٣غ 012هذ ضْ جّ جٝهق ُذٟ ٓشقِس جُششٝع. ًٝزُي جُٔحدز )

ػ٠ِ ٝهٞع جُؿش٣ٔس ٓكَ جُطكش٣غ
(01)

( جُط٢ ضؼِن ٓؼحهرس 669) . ًزُي ٓح ضؼٔ٘طٚ جُٔحدز

ٓشضٌد ؾش٣ٔس ئ٣وحع جُـ٤ش ك٢ صٝجؼ ذحؽَ ُٞؾٞد ٓحٗغ ٖٓ ٓٞجٗغ جُضٝجؼ جٝ ئخلحءٙ ػٖ 

جُطشف ج٥خش ٝهص جُطؼحهذ ضؼِن ٓؼحهرس ٓشضٌد ٛزٙ جُؿش٣ٔس ػ٠ِ طذٝس قٌْ ذاذطحٍ ػوذ 

طح٢ُ كحٗٚ جُضٝجؼ جعط٘حدجً ج٠ُ ضكون ٛزج جُٔحٗغ. جٓح كٌشز جُؼال٤ٗس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جإل٣

( ال ض٘طرن ك٢ ؾشجتْ 011ٝػغ كٌشز هح٤ٗٞٗس ذكطس ُِؼ٤ِ٘س ك٢ جُلوشز جألخ٤شز ٖٓ جُٔحدز )

ٓؼ٤٘س ًٔح ٛٞ ػ٤ِٚ جُكحٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼشجه٢ ٝجُٔظش١ ٝجُلشٗغ٢، جٗٔح ٝػؼٜح ٢ٌُ 

ض٘طرن ك٢ ًَ ؾش٣ٔس ٝسدش عٞجء ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جإل٣طح٢ُ رجضٚ جٝ ك٢ جُوٞج٤ٖٗ 

س ذٚ: )جُط٤ِ٤ٌٔس(، ٓح دجّ جٕ جُؼال٤ٗس ٓشطشؽس ك٤ٜح جٓح ًششؽ ٓٞػٞػ٢ جُخحطس جُِٔكو

ُِؼوحخ جٝ ًظشف ٓٞػٞػ٢ ٓشذد ُٚ
(00)

. 

                                                           

(
02

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس  " )دسجعس ٓوحسٗس، –جُؼال٤ٗس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش "د. ٓكٔذ ٓك٢ جُذ٣ٖ ػٞع، ( 

 ٝٓح ذؼذٛح. 049، ص(1266جُكوٞم/ؾحٓؼس جُوحٛشز، 

(
01

 .042دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، ذال ع٘س(، ص ) جُوحٛشز: دسجعس ٓوحسٗس –جالشطشجى ذحُطكش٣غ د. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 

(
00

ٝٓح ذؼذٛح. د. أقٔذ جُغ٤ذ ػ٢ِ  049، ٓشؾغ عحذن، صجُؼال٤ٗس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحشد. ٓكٔذ ٓك٢ جُذ٣ٖ ػٞع، ( 

 .00، ص(0221 :جُوحٛشز) ، جالقٌحّ جُؼحٓس ُِؼال٤ٗس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُٔظش١ػل٤ل٢، 
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( ضطر٤ن ػوٞذس 122/1كوذ ػِوص جُٔحدز ) 1229جٓح ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جألُٔح٢ٗ ُؼحّ 

ؾش٣ٔس ئ٣وحع جُـ٤ش ك٢ صٝجؼ ذحؽَ ُٞؾٞد ٓحٗغ ٖٓ ٓٞجٗغ جُضٝجؼ جخلحٙ أقذ جُضٝؾ٤ٖ ػٖ 

جُطشف جالخش ٝهص جذشجّ ػوذ جُضٝجؼ، ٝضؼِن ٛزٙ جُٔحدز ضطر٤ن جُؼوٞذس ك٢ ٛزٙ جُؿش٣ٔس 

ػ٠ِ طذٝس قٌْ ذاذطحٍ ٛزج جُضٝجؼ ذغرد جُٔحٗغ جُز١ جخلحٙ أقذ ؽشك٢ ػوذ جُضٝجؼ ػٖ 

( ػوٞذحش جُٔح٢ٗ، ٝجُط٢ ضشطشؽ 120/1جُطشف جالخش، ًٝزُي ك٢ ؾش٣ٔس جُضٗح جُٔحدز )

 ذحُطالم ذغرد ٝجهؼس جُضٗح.ُططر٤ن جُؼوحخ طذٝس قٌْ 

 حاَٛاً: يذنٕل انششٔط انًٕضٕػٛح إليكاَٛح انؼقاب فٙ انفقّ.

ُوذ أٝسد جُلوٚ ػذز ضؼش٣لحش ُِششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ، ق٤ع ػشكص ذحٜٗح: 

)ضطٌٕٞ ٖٓ ٝجهؼس ٓغطورِٚ ؿ٤ش ٓإًذز ئ٣ؿحذ٤س أٝ عِر٤س ضخشؼ ػٖ ٗشحؽ جُؿح٢ٗ ٣ٝؼِن ػ٤ِٜح 

٤س جُؼوحخ ػ٠ِ جُؿش٣ٔس(جُوحٕٗٞ ئٌٓحٗ
(00)

، ٝػشكص ًزُي ذأٜٗح: )ششٝؽ ال شإٔ إلسجدز 

جُؿح٢ٗ ذٜح، ٝال ٣شؾغ ج٤ُٚ ضكووٜح، ٖٝٓ شأٜٗح جرج ٝهؼص جٗضٍ جُؼوحخ ذٔشضٌد جُؿش٣ٔس(. 

ٝػشكص ذحٜٗح: ٝجهؼس ٣لطشع جُٔششع ٝؾٞدٛح ك٢ ٝهص عحذن جٝ ٓؼحطش ُٞهٞع جُؿش٣ٔس 

٣شضرؾ ذششؽٚ ػذٓحً ال ٝؾٞدجً، كٜٞ ٝجهؼس ال ػالهس ُـشع جُؼوحخ جُٔغطكن ػ٤ِٜح. كحُؼوحخ 

ُٜح  ذط٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس جال جٕ جُؼوحخ ٣ظَ ٓطٞهلحً ػ٠ِ ضكون ٛزج جُششؽ
(04)

. ٝػشكص ًزُي 

ذحٜٗح: ٝجهؼس ٓغطورِس ؿ٤ش ٓإًذز جُكذٝظ ٣ططِرٜح جُوحٕٗٞ  ال ٢ٌُ ضوّٞ جُؿش٣ٔس هحٗٞٗحً ٝجٗٔح 

٢ٌُ ٣ٞهغ جُؼوحخ
(06)

 . 

ٜح ٖٓ ؾحٗد ككٞجٛح جُل٢٘ جُخحص ذحُوٍٞ جٜٗح: ضطٔػَ ك٢ أٓٞس ٖٝٓ جُلوٜحء ٖٓ ػشك

ٓغطورِس ؿ٤ش ٓطكووس جُٞهٞع ٓ٘لظِس ػٖ جُؿش٣ٔس ٝال ٣شِٜٔح ٢ٜٗ جُٔششع ألٜٗح ال ضِكن 

ػشسجً ذحُٔظِكس جُٔك٤ٔس ٓ٘ٚ ًِٔح ضؼشػص ٛزٙ جُٔظِكس ُخطش جالػشجس ذٜح
(01)

. ك٢ 

شجذطس جُط٢ ضشذؾ ذ٤ٖ ضكووٜح ٝجُؿحٗد ق٤ٖ جٛطْ جُرؼغ ك٢ ضؼش٣لٜح ذحُؿحٗد جُٔطؼِن ذحُ

                                                           

(
00

. د. ػرذ 41، ص(1221دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: 0، ؽؿحٍ جُطؿش٣ْجُٔطحذوس ك٢ ٓد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 

 .91دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، ذال ع٘س(، ص ) جُوحٛشز:جُوحػذز جُؿ٘حت٤سجُلطحـ جُظ٤ل٢، 

(
04

 .29، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّ –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش د. ػرٞد جُغشجؼ، ( 

(
06

، (0212دجس جُؿحٓؼس جُؿذ٣ذز،  ) جالعٌ٘ذس٣س: جُؼوٞذحش، ٗظش٣س جُؿش٣ٔسٗظْ جُوغْ جُؼحّ ك٢ هحٕٗٞ د. ؾالٍ غشٝش، ( 

ٝٓح  10، ص (0210دجس جُلٌش جُؼشذ٢،  ) جُوحٛشز: عوٞؽ جُكن ك٢ جُؼوحخ.د. ٗر٤َ ػرذ جُظرٞس جُ٘رشج١ٝ، 142ص

 ذؼذٛح.

(
01

 .60، ص(1229س، دجس جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤ ) جالعٌ٘ذس٣س: هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، جُوغْ جُؼحّد. ػٞع ٓكٔذ ػٞع، ( 
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جُ٘لغ٢ ُِؿح٢ٗ ذحٜٗح: ٢ٛ جُط٢ ٣ؼِن جُٔششع جُؼوحخ ك٢ ذؼغ جُؿشجتْ ػ٠ِ ضٞجكشٛح، ٝال 

طِس ذ٤ٖ ضكووٜح جٝ ؿ٤حذٜح ٝذ٤ٖ ئسجدز جُؿح٢ٗ، كارج ٓح ضكووص هحّ قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ 

ٝجُؼٌظ طك٤ف
(02)

. 

ذحٜٗح: )ػ٘حطش ٓٞػٞػ٤س ٓغطوِس ػٖ ( MANZINIجٓح جُلوٚ جإل٣طح٢ُ كوذ ػشكٜح: )

جُغِٞى جالؾشج٢ٓ ٣ٝإد١ ضخِلٜح ج٠ُ ػذّ ؾٞجص ئؽالم ٝطق جُؿش٣ٔس ػ٠ِ جُٞجهؼس ٝال 

ضؼذ ٖٓ جُؼ٘حطش جُط٤٘٣ٌٞس ُِؿش٣ٔس، جٗٔح ضؼذ ػشٝس٣س كوؾ ُٞؾٞد جُؿش٣ٔس ٖٓ جُٞؾٜس 

جُؿح٢ٗ جُوح٤ٗٞٗس. ٝضط٤ٔض ػٖ ػ٘حطش جُؿش٣ٔس ك٢ جٗٚ ال ٣شطشؽ جٕ ٣٘ظشف ج٤ُٜح ػِْ 

ٝجسجدضٚ ًٔح ٛٞ ػ٤ِٚ جُكحٍ ذحُ٘غرس ُِؼ٘حطش جُط٤٘٣ٌٞس ُِؿش٣ٔس(
(09)

 . 

ٝهذ جخطِق جُلوٚ ك٢ ض٤٤ٌق ًَ ٖٓ: جُط٘ر٤ٚ ذذكغ جُ٘لوس، ٝ: ضٞهق جُطحؾش ػٖ دكغ د٣ٞٗٚ 

كوذ رٛد سأ١ ج٠ُ جٜٗح ال ضؼذ ششٝؽحً ٓٞػٞػ٤س الٌٓح٤ٗس جُؼوحخ
(02)

 –. ٝرٛد سأ١ آخش 

جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ج٠ُ جٜٗح ٖٓ هر٤َ –ٗإ٣ذٙ 
(02)

، ك٢ ق٤ٖ رٛد سأ١ غحُع ج٠ُ جٜٗح ضؼذ 

ٖٓ ٓلطشػحش جُؿش٣ٔس
(01)

. ًزُي جخطِق جُلوٚ قٍٞ قحُس: جُورغ ػ٠ِ جُؿح٢ٗ ٓطِرغحً 

ج٠ُ جٜٗح ٤ُغص ٖٓ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س –ٗإ٣ذٙ  –ذحُؿش٣ٔس. كزٛد سأ١ 
(00)

، أٓح جُشأ١ 

ذٓح ٣ططِد جُٔششع ك٢ ذؼغ جُػح٢ٗ ك٤زٛد ج٠ُ جٜٗح ٖٓ هر٤َ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ػ٘

جُؿشجتْ ػشٝسز ضٞجكش ٛزج جُششؽ: )جُطِرظ( قط٠ ٣ٌٖٔ ٓكحًٔس جُٔطْٜ ػٖ جُؿش٣ٔس 

( ػوٞذحش ػشجه٢ جُط٢ ٗظص ػ٠ِ جٕ: 091/1جُٔغ٘ذز ج٤ُٚ ٓػحٍ رُي ٓح ٝسد ك٢ جُٔحدز )

٣ؼحهد... ٖٓ ٝؾذ ك٢ ؽش٣ن ػحّ أٝ ٓكَ ٓرحـ ُِؿٜٔٞس ك٢ قحُس عٌش ذ٤ّٖ ذإٔ كوذ  -1)

( ػوٞذحش 096( ٝ )021( ٝ )021ٚ أٝ أقذظ شـرحً أٝ جصػحؾحً ُِـ٤ش( ٝجُٔٞجد )طٞجذ

                                                           

(
02

، جُؼذدجٕ ٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد "رجض٤طٜح، –ؽر٤ؼطٜح  –ٓذُُٜٞح  –ٓلطشػحش جُؿش٣ٔس "د. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف، ( 

جُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ ". د. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، 02ص (:1222)، عرطٔرش، د٣غٔرش، جُوحٛشز، 42(، ط4 – 0)

 .09ص (:1220)، ٣٘ح٣ش، 14، ط1، عٝجالهطظحد٣سٓؿِس جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس  "ُِؿش٣ٔس،
28

)  MANZINI; Tratto di diritto penal 1930 P.520 

. ُِٝطلظ٤َ ك٢ ػشع ٓؿَٔ ٛزٙ 24، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢أشحس ج٤ُٚ: د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، 

 .046جُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس، ٓشؾغ عحذن، صج٥سجء جُلو٤ٜس ٝجعح٤ٗذٛح ٝضو٤٤ٜٔح: د. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، 

 .40، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس( د. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، 02)

 .46، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس( د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، 02)

 ٝٓح ذؼذٛح. 140( د. جقٔذ كطك٢ عشٝس، جُوغْ جُؼحّ، ٓشؾغ عحذن، ص01)

 . 42ٓلطشػحش جُؿش٣ٔس، ٓشؾغ عحذن، ص ( د. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف،00)
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ٓظش١
(00)

. 

ًٝزُي ػٞدز جُؼشجه٢ ج٠ُ جسع جُٞؽٖ قط٠ ٣ٌٖٔ ٓكحًٔطٚ ػٖ ؾش٣ٔطٚ جُط٢ جسضٌرٜح 

( ػوٞذحش ػشجه٢ 12ك٢ جُخحسؼ ٝكوحً ُٔرذأ: جُشخظ٤س جإل٣ؿحذ٤س، ٝٛٞ ٓح ٝسد ك٢ جُٔحدز )

ُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخق٤ع ػذ رُي ٖٓ جُششٝؽ ج
(04)

. 

٣ٝزٛد سأ١ ك٢ جُلوٚ ج٠ُ جٕ قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ ٣ٌٖٔ جٕ ٣ؼِن ػ٠ِ ششٝؽ ٢ٛ: 

ششؽ ٝجهق، كارج ٝؾذ ٛزج جُششؽ ٝؾذ قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ ٝئرج ضخِق جٗطل٠ ٝؾٞد  -1

 رُي جُكن، ٝٓػحٍ جُششؽ جُٞجهق ًَ ششؽ ٖٓ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ٜٝٓ٘ح:

ششؽ كحعخ، كارج  -2جالٓط٘حع ػٖ دكغ د٣ٕٞ جُ٘لوس جُط٢ طذس ك٤ٜح قٌْ هؼحت٢ ٝجؾد جُ٘لحر. 

ضخِق ضأًذ قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ، ٝجُؼٌظ طك٤ف ٓػحٍ رُي ٓرحدسز أقذ جُؿ٘حز جُٔغح٤ٖٔٛ 

ك٢ جضلحم ؾ٘حت٢ ذحخرحس جُغِطحش جُٔخطظس ذٞؾٞد ٛزج جالضلحم ٝػٖ  ٖٓ جعٜٔٞج ك٤ٚ جُٔحدز 

( ػوٞذحش ٓظش١، ٝجُٔحدز 49ش ػشجه٢ ٝضوحذِٜح جُلوشز جألخ٤شز ٖٓ جُٔحدز )( ػوٞذح62)

( ػوٞذحش 162/0( ػوٞذحش عٞس١، ٝجُٔحدز )006( ػوٞذحش ُر٘ح٢ٗ، ٝجُٔحدز )006/0)

ٝك٢ ذؼغ جُكحالش ٣ُٞذ )٤ٓطحً( قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ ٖٝٓ جٓػِس رُي ئخلحء  -3جسد٢ٗ. 

( ػوٞذحش 144( ػوٞذحش ػشجه٢، ٝجُٔحدز )020/0ز )جُضٝؾس ُضٝؾٜح جُلحس ٖٓ جُؼذجُس جُٔحد

ٓظش١
(06)

 . 

ُزُي ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ذحٕ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ هذ ضطٔػَ ذٞهحتغ هح٤ٗٞٗس 

ٓػَ جُكٌْ ذرطالٕ جُضٝجؼ ؿ٤ش جٜٗح هذ ضطٌٕٞ ٖٓ ٝهحتغ ٓحد٣س، ال ٢ٌُ ٣طٞجكش ُِؿش٣ٔس ٤ًحٜٗح 

 ٌُٖٝ ُططر٤ن جُؼوحخ جُٔوشس ُٜح.

ُشؿْ ٖٓ جخطالف جُلوٚ قٍٞ ؽر٤ؼس جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ٝػ٠ِ ج

ُْ ٣خطِق قٍٞ  -ٗغر٤حً  -ٝٓٞػؼٜح ك٢ جألٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس ٝجُؼوٞذس جال جٕ ٓؼظٔٚ

 ؾٞٛشٛح ٝآغشٛح.

ٝإلصجُس ًَ ُرظ أٝ خِؾ هذ ٣وغ ك٢ ٛزج جُشإٔ ٗوطشـ جٕ ضؼشف ذحٜٗح: )ٝهحتغ هح٤ٗٞٗس 

                                                           

 .40( د. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، جُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ، ٓشؾغ عحذن، ص00)

 .41( د. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، جُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس، ٓشؾغ عحذن، ص04) 

دجس جُٜذٟ  ) جالعٌ٘ذس٣س: 0، ؽقن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ، ٗشأضٚ ٝكِغلطٚ، جهطؼحءٙ ٝجٗوؼحتٚد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢،  (06)

 ٝٓح ذؼذٛح. 160، ص(1296 ،ُِٔطرٞػحش
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ضخشؼ ػٖ ٗشحؽ جُؿح٢ٗ ٣ؼِن جُٔششع ػ٠ِ ضكووٜح جُالقن  –ئ٣ؿحذ٤س أٝ عِر٤س  –جٝ ٓحد٣س 

 ػ٠ِ ض٣ٌٖٞ ذؼغ جُؿشجتْ ئٌٓح٤ٗس ضطر٤ن جُؼوٞذس ػ٠ِ جُؿح٢ٗ(. 

ٝؿ٢٘ ػٖ جُر٤حٕ، ٝذخظٞص جُؼوحخ كاٗ٘ح ٗؼطوذ ذإٔ جُذُٝس ضٔحسط قوحً ٤ُٝظ عِطس، 

ٖٓ جُؼوحخ ذطوش٣ش ػزس هح٢ٗٞٗ ٓؼل٢ جٝ  ٝال جدٍ ػ٠ِ رُي ٖٓ جٕ جُٔششع ٣غطط٤غ جالػلحء

 ضؼ٤ِوٚ ػ٠ِ ضكون ششؽ ٓٞػٞػ٢

I. .انفشع انخاَٙ. 2أ 

 انخصائص انؼايح نهششٔط انًٕضٕػٛح إليكاَٛح انؼقاب

ضط٤ٔض جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ذخظحتض ػحٓس ٣ٌٖٔ جؾٔحُٜح ذحُ٘وحؽ 

 جالض٤س.

 أالً: انششػٛح.

كشٝػٚ ُٔرذأ: جُششػ٤س، ٝٓوطؼ٠ ٛزج جُٔرذأ ئُضجّ ٣خؼغ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ذٔخطِق 

ؾ٤ٔغ جكشجد جُٔؿطٔغ ٝعِطحش جُذُٝس ػ٠ِ جُغٞجء ذحُخؼٞع ُِوحٕٗٞ ٝجقطشجٓٚ ذٞطلٚ 

ٓؼرشجً ػٖ جإلسجدز جُؼحٓس ُألكشجد. ٝجُذُٝس جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ٣كٌٜٔح ٓرذأ: ع٤حدز جُوحٕٗٞ ٢ٛ 

 ٕٞ جُز١ ٣ٞكش ُألكشجد قوٞهْٜ ٝقش٣حضْٜ.جُذُٝس جُط٢ ضؼَٔ ذٞجعطس جُوحٕٗٞ ٝجٕ ٣كٌٜٔح جُوحٗ

ٝجُٞجهغ كحٗٚ ضٞؾذ غالظ قِوحش ُِششػ٤س جُؿضجت٤س: جأل٠ُٝ ضطؼِن ذششػ٤س جُؿشجتْ 

ٝجُؼوٞذحش )جُششػ٤س جُٔٞػٞػ٤س(، ٝجُػح٤ٗس جُششػ٤س جإلؾشجت٤س )جُششػ٤س جُش٤ٌِس(، جٓح 

جُكِوس جُػحُػس كططٔػَ ذششػ٤س جُط٘ل٤ز جُؼوحذ٢
(01)

٢ ٛزج جُٔؿحٍ ٢ٛ ششػ٤س . ٝجُز١ ٣ٜٔ٘ح ك

جُط٘ل٤ز جُؼوحذ٢، كارج طذس قٌْ ذادجٗس ٓطْٜ عوؾ ػ٘ٚ أطَ جُرشجءز ٖٝٓ ٓوطؼحٙ جٕ جُوحٕٗٞ 

٣٘لشد ك٢ ض٘ظ٤ْ ئؾشجءجش جُط٘ل٤ز جُؼوحذ٢ ذٞطلٜح جُٔؿحٍ جُطر٤ؼ٢ ُِٔغحط ذكوٞم جالكشجد 

ش جأل٤ٔٛس جُط٢ ضطغْ ٝقش٣حضْٜ ض٘ل٤زجً ُِكٌْ جُوؼحت٢ جُرحش ذحإلدجٗس. ٝضطغْ ٛزٙ جُششػ٤س ذزج

                                                           

(
01

، (1224دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: جُششػ٤س جُؿ٘حت٤س، دسجعس ضحس٣خ٤س ٝكِغل٤سد. ؾ٤َٔ ػرذ جُرحه٢ جُظـ٤ش، (  

دجس  ) جُوحٛشز: جُششػ٤س جُذعطٞس٣س ٝقوٞم جالٗغحٕ ك٢ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤سٝٓح ذؼذٛح. د. جقٔذ كطك٢ عشٝس،  0ص 

 ٓؿِس جُٔكحٓحز، "ٓرذأ جُششػ٤س جُؿ٘حت٤س، ٓذُُٞٚ ٝػ٘حطشٙ،". د. ٗر٤َ ٓذقص عحُْ، 104، ص (1216جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، 

جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س  "دسجعس ُٔرذج جُٔششٝػ٤س،"ٝٓح ذؼذٛح. د. ٣غش أٗٞس ػ٢ِ،  10، ص (1294) (، أًطٞذش9-2جُؼذدجٕ )
جُٔؿِس جُؼشذ٤س  "ٓرذأ جُششػ٤س ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُٔوحسٕ،". د. ٓكٔذ ع٤ِْ جُؼٞج، 10، ص (1220)(،0، ػذد )جُو٤ٓٞس

 .10(، ٓحسط، جُوحٛشز، ص 2، جُؼذد )ُِذكحع جالؾطٔحػ٢
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ذٜح ًَ ٖٓ ششػ٤س جُؿشجتْ ٝجُؼوٞذحش ٝجُششػ٤س جإلؾشجت٤س ٝضوّٞ ػ٠ِ ٓرشسجضٜح. كششػ٤س 

جُط٘ل٤ز ضؼرش ػٖ جُٞجصٕ ذ٤ٖ قوٞم جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٝقوٞم جُٔؿطٔغ، ٝهذ جٗؼٌغص جُٔزجٛد 

ح٢ٗٞٗ ٝكوحً جُٔخطِلس ُِغ٤حعس جُؿضجت٤س ك٢ ضكذ٣ذ ٗطحم جُط٘ل٤ز جُؼوحذ٢ ذإٔ ٣طكذد ذ٘طحهُٚ جُو

ُٜذف جُؿضجء جُؿ٘حت٢. ٝضوّٞ ششػ٤س جُط٘ل٤ز جُؼوحذ٢ ػ٠ِ سجذط٤ٖ: جألٍٝ ػشٝسز ضكذ٣ذ 

أعح٤ُد جُط٘ل٤ز ٝػٔحٗحضٚ ٝأٛذجكٚ ذوحٕٗٞ، جٓح جُػح٢ٗ كالذذ جٕ ٣خؼغ ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ُألششجف 

جُوؼحت٢
(02)

. 

ٖٝٓ ٓوطؼ٠ جُششػ٤س جٕ ال ضؼ٤ِن ُط٘ل٤ز قٌْ هؼحت٢ ذحش ػ٠ِ ضكو٤ن ششٝؽ 

ٓٞػٞػ٤س ذـ٤ش ٗض ك٢ جُوحٕٗٞ، ُزُي ال ٣ؿٞص ُِوحػ٢ جٕ ٣ؼِن ض٘ل٤ز جُكٌْ جُرحش جال جرج 

ٗض جُوحٕٗٞ ػ٠ِ ضؼ٤ِن ٓػَ ٛزج جُكٌْ ػ٠ِ ششؽ ٝضكون ٖٓ جٗطرحهٚ ششٝؽ جُطؼ٤ِن ػ٠ِ 

جُٞجهؼس جُٔإغٔس جٗطرحهحً ضحٓحً عٞجء ٖٓ ٗحق٤س ًٜٜ٘ح جٝ ظشٝكٜح جٝ جُكٌٔس جُط٢ هظذٛح 

ػ٠ِ ٛزج جُطؼ٤ِنجُٔششع ٖٓ جُ٘ض 
(09)

. ٝذ٘حًء ػ٠ِ رُي ًحٕ ُِششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس 

جُؼوحخ ؽحذؼٜح جالعطػ٘حت٢. ُزُي ًحٕ ٓطؼ٤٘حً جٕ ٣كذدٛح جُوحٕٗٞ طشجقسً ٝػ٠ِ عر٤َ 

جُكظش، ٖٝٓ ٓإدجٙ جٗٚ ال ششؽ ٓٞػٞػ٢ ٣ؼِن ػ٠ِ ضكووٚ ئٌٓح٤ٗس ضطر٤ن جُؼوٞذس جال ك٢ 

ض٘طؽ جغشٛح ػ٠ِ خالف جألطَ عٞجء ًحٗص جُؿش٣ٔس جُكحالش جُط٢ ٣كذدٛح جُوحٕٗٞ ًٜٞٗح 

ضحٓس جٝ ك٢ قحُس جُششٝع ك٤ٜح الٕ ضٞجكشٛح ٣إًذ قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ
(02)

. كحُؼذجُس جُظشكس 

ضأذ٠ جُطشجخ٢ ك٢ ض٘ل٤ز جُكٌْ ذحُؼوٞذس أٝ ضؼ٤ِن ضٞه٤ؼٜح ػ٠ِ جُؿح٢ٗ ذؼذ غرٞش جإلدجٗس ئال ك٢ 

ُؼ٤ِٔس ٝجػطرحسجش جُٔالتٔس ٝضشؾ٤ف ٓظِكس قحالش ٓكذدز هحٗٞٗحً ضوطؼ٤ٜح جُؼشٝسجش ج

ػ٠ِ أخشٟ ٝكن جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جُط٢ ٣٘طٜؿٜح جُٔششع
(42)

. 

 حاَٛا: إَٓا يضتًهح انٕقٕع.

كحُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ضطٔػَ ذٞهحتغ هح٤ٗٞٗس جٝ ٓحد٣س هذ ٣طكون 

                                                           

أؽشٝقس دًطٞسجٙ ٤ًِس ) "دسجعس ٓوحسٗس -دٝس جُوؼحء ك٢ ض٘ل٤ز جُؿضجءجش جُؿ٘حت٤س"( د. ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش،  02)

 ٝٓح ذؼذٛح.002، ص(1229وحٛشز، جُكوٞم/ؾحٓؼس جُ

دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: 0، ؽهٞز جُكٌْ جُؿ٘حت٢ ك٢ جٜٗحء جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س( د. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، 09)

 ٝٓح ذؼذٛح. 00، ص(1222

(
02

 .114، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّ –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش د. ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس، ( 

(
42

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس ) "جُكٌْ جُؿ٘حت٢ جُظحدس ذحإلدجٗس"د. عؼ٤ذ ػرذ جُِط٤ق قغٖ ئعٔحػ٤َ، ( 

د.جقٔذ كطك٢ عشٝس، جُخطش جُٔضدٝؼ ٝقؿ٤س جالقٌحّ جُؿ٘حت٤س ٓوحسٗس ذ٤ٖ ٗظح٤ٖٓ  ٝٓح ذؼذٛح. 111، ص(1292جُوحٛشز، 

 ٝٓحذؼذٛح. 61، ص 1210، 4، ع1 جُالض٢٘٤ ٝجالٌِٗٞجٓش٢ٌ٣، ٓؿِس ئدجسز هؼح٣ح جُكٌٞٓس، ط
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ضكووص ٣وطظش جغشٛح ٝؾٞدٛح ك٢ ٝهص القن ػ٠ِ جسضٌحذٜح جٝ هذ ال ضطكون ٓطِوحً. ٝجرج ٓح 

ػ٠ِ ضطر٤ن جُؼوٞذس جُط٢ ضْ ضؼ٤ِن ضطر٤وٜح ُك٤ٖ ضكون ٝؾٞدٛح سؿْ ضٌحَٓ جُؼ٘حطش 

جُوح٤ٗٞٗس جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس، ٤ُٝظ ُٔكٌٔس جُٔٞػٞع عِطس ضوذ٣ش٣س ك٢ رُي جرج ٓح غرص ُذ٣ٜح 

جٜٗح هذ ضكووص
(41)

. 

نى تتزّ اسادتّ انٛٓا، حانخاً: ٚسأل انًضكٕو ػهّٛ فٙ صانح تضققٓا يسؤٔنٛح يٕضٕػٛح ٔنٕ 

 ألَٓا تفتشض قثم تضققٓا استزًاع انزشًٚح نكافح يكَٕاتٓا.

كحُٔششع ٣ؼِن ضطر٤ن جُؼوحخ ػ٠ِ ضكون ششؽ ٓٞػٞػ٢ ذٞطلٚ: )ششؽ ٓٞػٞػ٢ 

ٝجهق( ٤ُظ إلسجدز جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ دخَ ك٢ ضكووٚ جٝ جٗطلحءٙ. ٣ٝطشضد ػ٠ِ جألٍٝ جعطؼٔحٍ 

٢ ػذّ جعطؼٔحٍ ٛزج جُكن، ك٢ٜ ه٤ٞد ػ٠ِ قن جُذُٝس جُذُٝس ُكوٜح ك٢ جُؼوحخ، ٝػ٠ِ جُػحٗ

ك٢ جُؼوحخ
(40)

. ذٔؼ٠٘ جٕ جُوحٕٗٞ ال ٣ططِد ػِْ جُؿح٢ٗ ذٜح، ٝضرؼحً ُزُي كإٔ جغشٛح ٣طكون 

ُٝٞ ًحٕ جُؿح٢ٗ ٣ؿِٜٜح جٝ ٣ؿَٜ ضٞجكشٛح، أ١ عٞجء ػِْ جُؿح٢ٗ ذحُٞهحتغ جُط٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜح 

ٓٞػٞػ٤س ٛزٙ جُششٝؽ جٝ ُْ ٣ؼِْ ذٜح ألٜٗح ضطظق ذحٜٗح
(40)

. ُزُي ال ٣ؼذ جُـِؾ جُز١ جٗظد 

ػ٤ِٜح ؾٞٛش٣حً، ًٜٞٗح ٤ُغص ٖٓ جُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس الٕ جُوظذ ال ٣٘ظشف ُـ٤ش 

جألسًحٕ جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس
(44)

. 

ٝٓح دجٓص جٜٗح ال ضشضرؾ ذاسجدز جُؿح٢ٗ ُزُي ال ػالهس ُٜح ذحُشًٖ جُٔؼ١ٞ٘ ك٢ جُؿش٣ٔس 

ضِي جإلسجدز ٓغطوِس ػٖ ئسجدز جُ٘شحؽ جالؾشج٢ٓ ٝٓح ٣طشضد  جال جٕ جإلسجدز هذ ضشِٜٔح ٌُٖٝ

ػ٤ِٚ ٖٓ آغحس هح٤ٗٞٗس
(46)

. كحُوظذ ال ٣٘ظشف ُـ٤ش جألسًحٕ جٌُٔٞٗس ُِؿشٓس الٕ ٖٓ جْٛ 

جُٞهحتغ جُط٢ ٣طؼ٤ٖ جُؼِْ ذٜح ٝجُٔطؼِوس ذٔٞػٞع جُكن جُٔؼطذٟ ػ٤ِٚ ٛٞ جُؼِْ ذخطٞسز جُلؼَ 

                                                           

دجس جُٜ٘ؼس ) جُوحٛشز: ، قش٣س جُوحػ٢ جُؿ٘حت٢ ك٢ جالهط٘حع ج٤ُو٢٘٤ ٝأغشٙ ك٢ ضغر٤د جالقٌحّ( د. ٓكٔذ ػ٤ذ جُـش٣د، 41)

 ٝٓح ذؼذٛح. 020، ص(0229جُؼشذ٤س، 

ظش٣س جُـحت٤س جُ٘". د. ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس، 41، ٓشؾغ عحذن، صٓلطشػحش جُؿش٣ٔس( د. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف، 40)

 .14ص (:1212 ) ، ٓحسطجُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس "ُِغِٞى ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢،

(
40

دسجعس ضأط٤ِ٤س ٓوحسٗس ُِشًٖ جُٔؼ١ٞ٘ ك٢ جُؿشجتْ  –جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوظذ جُؿ٘حت٢ د. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ( 
 .90، ص(1299دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: 0، ؽجُؼٔذ٣س

 (
44

ذ٤ٖ ". د. ػٔش جُغؼ٤ذ سٓؼحٕ، 42، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّ –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش د. ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس، ( 

 .9ص (:1214) ، عرطٔرش04، ط0، عٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد "جُ٘ظش٣ط٤ٖ جُ٘لغ٤س ٝجُٔؼ٤حس٣س ُألغْ،

(
46

دجس جُٜ٘ؼس  ) جُوحٛشز: ٓوحسٗس دسجعس –جُؿشجتْ جُٔحد٣س ٝجُٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ذذٕٝ خطأ د. أقٔذ ػٞع ذالٍ، ( 

دسجعس ٓوحسٗس ك٢  –جكطشجع جُخطأ ًأعحط ُِٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س . د. ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش، 011، ص(1220جُؼشذ٤س، 
جُ٘ٔٞرؼ . د. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، 12، ص(1299دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: جُ٘ظحّ جُالض٢٘٤ ٝجالٗؿِٞ أٓش٢ٌ٣

 .09، ٓشؾغ عحذن، صُِؿش٣ٔسجُوح٢ٗٞٗ 
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غ قذٝظ جُ٘ط٤ؿس جالؾشج٤ٓس غْ ضٞهغ جُؼالهس جُغرر٤س غْ جُز١ جسضٌرٚ جُؿح٢ٗ، غْ جُؼِْ ك٢ ضٞه

جُؼِْ ذضٓحٕ جُلؼَ ٌٝٓحٗٚ غْ جُؼِْ ذحُظلحش جُٔططِرس ذحُؿح٢ٗ جٝ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٝجخ٤شجً جُؼِْ 

ذحُظشٝف جُٔشذدز ٝجُط٢ ٖٓ شأٜٗح ضـ٤٤ش ٝطق جُؿش٣ٔس
(41)

. 

جألطَ ك٢ ٣ٝزٛد سأ١ ك٢ جُلوٚ ذإٔ جُٔغإ٤ُٝس جُٔٞػٞػ٤س ال ٌٓحٕ ُٜح ذكغد 

هٞجػذ جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ، ذحإلػحكس ج٠ُ ػذّ دهس جُوٍٞ ذإٔ جُؿح٢ٗ ٣غأٍ ػٖ جُششٝؽ 

جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ذغرد ضٞجكشٛح ٝال ٣غأٍ ػٜ٘ح
(42)

. جال جٕ جُٔزًشز جال٣ؼحق٤س 

ُِٔششٝع جُٜ٘حت٢ ُوحٕٗٞ جُؼوٞذحش جال٣طح٢ُ ٝضرش٣شجً ُٔغحءُس جُؿح٢ٗ ػٖ ٛزٙ جُششٝؽ 

٤ع ٝسد ك٤ٜح ذأٜٗح: ) ... الضؼذ ػ٘حطش ٓطؼِوس ذحُ٘شحؽ جٝ جالٓط٘حع، ٝهذ هذس ٓٞػٞػ٤حً ق

 جُٔششع ػذّ ػشٝسز ػِْ جُؿح٢ٗ ذٜح العطكوحهٚ جُؼوحخ(.

٣ٝطشضد ػ٠ِ جعطوالٍ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ػٖ جُؼ٘حطش جُط٤٘٣ٌٞس 

ضطر٤ن هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  ذإٔ جُؼرشز ذ٘طحم -ٝجُز١ ع٘ططشم ج٤ُٚ ك٢ ٓٞػؼٚ القوحً -ُِؿش٣ٔس

ٖٓ ق٤ع جٌُٔحٕ ٣طكذد ذحٌُٔحٕ جُز١ ٝهؼص ذٚ جُؿش٣ٔس، ٤ُٝظ ذحٌُٔحٕ جُز١ ضكووص ك٤ٚ 

جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ. ٝضؼذ جُؿش٣ٔس ٓشضٌرس دجخَ جُؼشجم ػ٠ِ ٝكن ٓح 

ٔس ( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢ جُط٢ ٗظص ػ٠ِ جٗٚ: )... ٝضؼطرش جُؿش1٣ٝسد ك٢ جُٔحدز )

ٓشضٌرس ك٢ جُؼشجم جرج ٝهغ ك٤ٚ كؼَ ٖٓ جألكؼحٍ جٌُٔٞٗس ُٜح جٝ جرج ضكووص ك٤ٚ ٗط٤ؿطٜح جٝ ًحٕ 

٣شجد جٕ ضطكون ك٤ٚ...(
(49)

. 

 ساتؼاً: آَا تضًٙ يصهضح يغاٚشج نهًصهضح انتٙ اْذستٓا انزشًٚح.

٢ٛ جٗؼٌحط ُكحؾحش جُٔؿطٔغ  –ك٢ أ١ ٗظحّ هح٢ٗٞٗ  –جٕ جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س ُِٔششع 

ُكٚ ٝه٤ٔٚ، ٝضطٔػَ ج٤ٔٛس ٛزٙ جُو٤ْ ٝجُٔظحُف ذكلع ٤ًحٕ جُٔؿطٔغ ٝجعطوشجسٙ ٝٓظح

ٝجعطٔشجسٙ. أٓح ؿحت٤س جُطشش٣غ جُؿ٘حت٢ كططٔػَ ك٢ ضكو٤ن جُكٔح٣س جُلؼحُس ُِو٤ْ ٝجُٔظحُف 

                                                           

(
41

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم، ؾحٓؼس ػ٤ٖ شٔظ، ذال ع٘س(، )  "أغش جُؼِْ ك٢ ض٣ٌٖٞ جُوظذ"د. ئذشج٤ْٛ ػ٤ذ ٗح٣َ، ( 

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس ) "أغش جُؿَٜ ٝجُـِؾ ك٢ جُٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س"ٝٓح ذؼذٛح. د. ٓكٔذ ص٢ً أذٞ ػحٓش،  096ص

 .91، ص(1219جُكوٞم/ؾحٓؼس جُوحٛشز، 

(
42

 .29، ص(1290دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: جُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ جُؿش٣ٔسد. ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش، ( 

(
49

 02، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔسُِطلظ٤َ: د. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، ( 
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جُؿٞٛش٣س ٝجالعحع٤س ُِٔؿطٔغ
(42)

. ٝجالطَ ػ٘ذٓح ٣طٞؾٚ جُٔششع ُِٔخحؽر٤ٖ ذوٞجػذ 

ٝجق٤حٗحً  –ذ٤ٖ ٓظِكط٤ٖ أٝ أًػش ٖٓ جُٔظحُف جُٔطؼحسػس جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ كحٗٚ ٣ٞجصٕ 

ك٤غرؾ ػ٠ِ جقذجٛح جُكٔح٣س جُؿضجت٤س. كؼ٘ذٓح ٣طخ٤ش جُٔششع ٓظِكس ٖٓ  –جُٔطوحؽؼس 

جُٔظحُف ك٤ك٤ٜٔح ك٢ٜ ئرجً: ٓظِكس هح٤ٗٞٗس، ٝجٕ ٛزٙ جُٔظِكس جُٔك٤ٔس ؾ٘حت٤حً الذذ جٕ ضٌٕٞ 

عس جُؿ٘حت٤س جُط٢ ٣٘طٜؿٜح. ٝٛٞ ٓح ٣رشس ؾٞٛش٣س ٝجعحع٤س ك٢ ٗظش جُٔششع ػ٠ِ ٝكن جُغ٤ح

ٛزٙ جُكٔح٣س ألعرحخ ضطؼِن ذطر٤ؼس ٝخطٞسز جُؿضجء جُؿ٘حت٢ ٝخطٞسضٚ، ًٝزُي جػطرحسجش 

جُٔالتٔس
(62)

. 

ٝك٢ ٓؿحٍ ٛزج جُركع كإ ٛ٘حى ضـح٣ش ك٢ جُٔظِكس جُٔك٤ٔس. كحُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س 

إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ضك٢ٔ ٓظِكس ٓـح٣شز ُِٔظِكس جُط٢ جٛذسضٜح جُؿش٣ٔس ٝٛزٙ ٗط٤ؿس ٓ٘طو٤س 

ِٙ جُششٝؽ ضطٔػَ ذٞهحتغ ٓحد٣س أٝ هح٤ٗٞٗس ضخشؼ ػٖ ٗشحؽ جُؿح٢ٗ ٣ؼِن  ٝهح٤ٗٞٗس الٕ ٛز

ن ػ٠ِ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس ك٢ ذؼغ جُؿشجتْ ئٌٓح٤ٗس ٓؼحهرس جُؿح٢ٗ. جُٔششع ػ٠ِ ضكووٜح جُالق

كٜ٘حى كشم ذ٤ٖ جُٔظِكس جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضٔػَ ٓكالً ُالػطذجء، ٝذ٤ٖ ٓظِكس جُذُٝس ك٢ ضٞه٤غ 

جُؼوحخ ػ٠ِ جُؿح٢ٗ. كؼ٘ذٓح ضوغ جُؿش٣ٔس ذؼذ جًطٔحٍ ًحكس أسًحٜٗح ٝػ٘حطشٛح جُط٤٘٣ٌٞس 

٤س ؾ٘حت٤حً. ئال جٕ جُٔششع ٝالػطرحسجش ػ٤ِٔس ٝكوحً ٣ٌطَٔ جالػطذجء ػ٠ِ جُٔظِكس جُٔكٔ

ُٔؼح٤٣ش جُٔالتٔس جُط٢ ضطؼِن ذٜٔ٘ؽ جُٔششع ذحُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ ٣ؼِن جُؼوحخ ك٢ ذؼغ 

جُؿشجتْ ػ٘ذٓح ٣شٟ ػذّ ضكون ٓظِكس جُذُٝس ك٢ ٓؼحهرس جُؿح٢ٗ ئال ئرج ضكووص ششٝؽ 

ُٜح ذحُٔظِكس جُط٢  ٓٞػٞػ٤س ذؼذ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس. كحُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ال ػالهس

                                                           

(
42

، 1، عٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد "جُـحت٢، ؾشجتْ جُٔٞظل٤ٖ ػذ جإلدجسز ك٢ ػٞء جُٜٔ٘ؽ"د. ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس، ( 

، ٓؼ٤حس عِطس جُؼوحخ ضشش٣ؼًح ٝضطر٤وحً  –ٗظش٣س جُطؿش٣ْ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ . د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، 100ص (:1212)ٓحسط، 

جُٔظحُف جُٔشعِس أٝ ٓزٛد "ٝٓح ذؼذٛح. جألعطحر ٓكٔذ أذٞ صٛشز،  06، ص(1221ٓ٘شأز جُٔؼحسف،  ) جالعٌ٘ذس٣س: 0ؽ

 ٝٓح ذؼذٛح. 2ص (:1242)، ٤ٗٞ٣ٚ 12، ط0، عٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد "٢ جُلوٚ جإلعال٢ٓ،جُٔ٘لؼس ك

(
62

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس ) "أطٍٞ جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ ك٢ جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جُٔؼحطشز"د. ٓكٔٞد ؽٚ ؾالٍ، ( 

٤ٔس ؾ٘حت٤حً ٣٘ظش: د. ٝٓح ذؼذٛح. ُِٝطلظ٤َ ك٢ ٓح٤ٛس كٌشز جُٔظِكس جُٔك 140، ص(0224جُكوٞم/ؾحٓؼس ػ٤ٖ شٔظ، 

ٝٓح  022ص (:1220)( ٗٞكٔرش، 16، جُٔؿِس )0، عجُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس "ٓلّٜٞ جُٔظِكس جُوح٤ٗٞٗس،"ػحدٍ ػحصس، 

( 12، جُٔؿِذ )0، عجُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس "كٌشز جُٔظِكس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش،"ذؼذٛح. د. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف، 

 – 1، جُؼذدجٕ )جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس "جُٔظِكس جُٔؼطرشز،"ٝٓح ذؼذٛح. د. ٓكٔذ ئذشج٤ْٛ ص٣ذ،  042ص (:1224)٤ُٞ٣ٞ

 .42ص (:1221)(،12(، جُٔؿِذ )0
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جٛذسضٜح جُؿش٣ٔس، ٝجٗٔح ضطؼِن ذٔظِكس جُذُٝس ك٢ ٓٔحسعس قوٜح ك٢ ضٞه٤غ جُؼوحخ
(61)

. 

ٝؿ٢٘ ػٖ جُر٤حٕ كإٔ جُ٘ظٞص جُوح٤ٗٞٗس جُخحطس ذحُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس 

ػٖ جالقٌحّ جُؼحٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش. كٜزٙ جألقٞجٍ  –ج٠ُ قذ ٓح  –جُؼوحخ ضخطِق 

جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ضؼذ ٖٓ ذ٤ٖ ٓح ضط٤ٔض ذٚ ٗٞع جُٔظِكس جُٔشجد قٔح٣طٜح جُخحطس ذشإٔ 

جُز١ ٣ؼٌظ جُذٝس جإل٣ؿحذ٢ جُز١ ضِطضّ ذٚ جُذُٝس ضؿحٙ ٛزٙ جُكوٞم ٝجُكش٣حش. كوذ ٣رشص 

جُططر٤ن جُؼ٢ِٔ جٕ جُؿش٣ٔس ئرج ٓح جسضٌرص ك٢ ظشٝف خحطس أٝ ٖٓ هرَ جشخحص ٓؼ٤٘٤ٖ 

ع جٕ ٖٓ جُٔالتْ جُطذخَ ذحٕ ٣ؼ٤ق جقٌحٓحً خحطس ُْٜ طلس خحطس ٖٝٓ غْ هذ ٣ؿذ جُٔشش

ٓـح٣شز ُألقٌحّ جُؼحٓس، ٝكوحً ُِـح٣س جُط٢ ٣ٜذف ج٤ُٜح جُٔششع ٖٓ قٔح٣طٚ ُِٔظِكس جُؼحٓس
(60)

 .

ٝجٕ ٖٓ قغٖ جُغ٤حعس جُطشش٣ؼ٤س جٕ ٣شجػ٢ جُٔششع هذس جالٌٓحٕ ذؼغ جالػطرحسجش 

ذ٤ٖ جُكوٞم ٝجُكش٣حش ٖٓ ؾٜس ٗٞع ٖٓ جُطٞجصٕ  ذأقذجظجالؾطٔحػ٤س ٝجالهطظحد٣س، ٝرُي 

ٝذ٤ٖ جُٔظِكس جُؼحٓس ٖٓ ؾٜس أخشٟ، ٣ٝطكون ٛزج جُطٞجصٕ ٖٓ خالٍ جُط٘حعد ذ٤ٖ قٔح٣س 

ًَ ٜٓ٘ٔح، ٝذوذس جإلٌٓحٕ جٕ ال ضلؼ٢ قٔح٣س أ١ ٜٓ٘ٔح ج٠ُ جُٔغحط ذحألخشٟ ػ٠ِ ٝكن 

ػٞجذؾ ػشٝسز جُطؿش٣ْ ٝض٘حعد جُؼوحخ ك٢ جُذٝس جالؾطٔحػ٢ ٝجالهطظحد١ ُوحٕٗٞ 

وٞذحشجُؼ
(60)

( ٖٓ جُوحٕٗٞ جالضكحد١ جالٓحسجض٢ سهْ 191. ٝك٢ ٛزج جُغ٤حم ٗظص جُٔحدز )

ك٢ شإٔ ض٘ظ٤ْ ػالهحش جُؼَٔ ػ٠ِ جٕ: )ضشجػ٢ دٝجتش جُذُٝس ػ٘ذ ضطر٤ن  1292( ُغ٘س 9)

جقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ ٝجُِٞجتف ٝجُوشجسجش جُط٘ل٤ز٣س ُٚ ئال ضِؿأ ٓح جٌٖٓ ج٠ُ ؽِد جضخحر 

ؾ٤ٚ جُ٘ظف ٝجإلسشحد ج٠ُ أطكحخ جُؼَٔ ٝجُؼٔحٍ جُٔخحُل٤ٖ جإلؾشجءجش جُؿضجت٤س ئال ذؼذ ضٞ

ٝجٗزجسْٛ ػ٘ذ جالهطؼحء ًطحذس ذطظك٤ف أٝػحػْٜ ؽروحً ُِوحٕٗٞ ٝرُي هرَ جُغ٤ش ك٢ 

جإلؾشجءجش(. كإ ٛزج جُ٘ض ٣ؼذ ٓكحُٝس ٖٓ جُٔششع ُطلحد١ جُِؿٞء ج٠ُ جُؼوٞذس هذ جإلٌٓحٕ، 

ش جإلكالط. كحُلِغلس جُكذ٣ػس ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ ٣ٝؿذ ٛزج جالضؿحٙ ع٘ذجً ٖٓ جالقٌحّ جُخحطس ذشٜ

جُطشش٣ؼحش جُٔطؼػشز ال ضوطظش ػ٠ِ ضوش٣ش ٗظحّ جإلكالط ذَ ٣وطظش شٜش جإلكالط ػ٠ِ 

                                                           

(
61

، ٓشؾغ عحذن، ؾشجتْ جإلكالط. د. كٜذ ٣ٞعق جٌُغحعرس، 109، ٓشؾغ عحذن، صؾشجتْ جإلكالطد. كش٣ذ ٓششه٢، ( 

 ٝٓح ذؼذٛح. 116ص

(
60

               .16، ص(0221دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: ، ؽجُوغْ جُؼحّ –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش د. ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس، ( 

 ٝٓح ذؼذٛح. 12، ٓشؾغ عحذن، صأطٍٞ جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخد. ٓكٔٞد ؽٚ ؾالٍ، 

(
60

 (:1224)(، 12، ٓؿِذ )1، عسجُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞ "ٗظش٣س جُٔظحُف جالؾطٔحػ٤س،"د. ٓكٔذ ػرذ هللا أذٞ ػ٢ِ، ( 

 .06ص
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قحالش ج٤ُأط ٖٓ جٗطشحٍ جُٔششٝع جُطؿحس١ ٝػؿضٙ سؿْ ٓكحُٝس جالطالـ ػ٠ِ جُٞهٞف 

ٖٓ ؾذ٣ذ
(64)

جُٔالر  . ٝٛزج ٓح ٣ٞػف قشص جُٔششع ػ٠ِ جٕ ٣ٌٕٞ جشٜحس جإلكالط ٛٞ

جألخ٤ش ذك٤ع ال ٣طْ جُِؿٞء ج٤ُٚ ئال ك٢ قحُس جُطأًذ ٖٓ كشَ جُٔششٝع جُطؿحس١ ٝجُؼؿض ػٖ 

جطالـ أٝػحػٚ. ك٤كظش جُٔششع جشٜحس جكالط جُطحؾش ذغرد ضٞهلٚ ػٖ دكغ ٓح ٣غطكن 

( ٖٓ هحٕٗٞ جُٔؼحٓالش 161ػ٤ِٚ ٖٓ ؿشجٓحش ؾضجت٤س أٝ ػشجتد أ٣حً ًحٕ ٗٞػٜح جُٔحدز )

حد١ جالٓحسجض٢. كحُٔششع ٣كشص ػ٠ِ قٔح٣س جُٔششٝػحش جُخحطس ٣ٝشٟ جُطؿحس٣س جالضك

ال ٣غٞؽ جٕ ٣ِؿأ جُٔششع ج٠ُ جُؼوٞذس جُؿ٘حت٤س  ٖٝٓ غْك٤ٜح جقذٟ سًحتض جالهطظحد جُٞؽ٢٘، 

ك٢ ٓٞجؾٜس ٛزٙ جُٔشحس٣غ ٝجطكحذٜح ئال ًكَ أخ٤ش ذؼذ كشَ جُٞعحتَ جألخشٟ ُكِٔٚ ػ٠ِ 

 جالُطضجّ ذحُوحٕٗٞ. 

جٕ ٣و٤ْ ٗٞػحً ٖٓ جُطٞجصٕ ذ٤ٖ قٔح٣س جُٔظحُف جُخحطس ٝذ٤ٖ كحُٔششع ٣٘رـ٢ 

جالهطظحد٣س، ٝٛزج جُطٞجصٕ ال ٣ٌٖٔ جٕ ٣طكون ئال ذحُكشص  جُٔ٘شأزػشٝسجش جُكلحظ ػ٠ِ 

جٕ ضٌٕٞ جُؼوٞذس جُؿ٘حت٤س ٓالرجً أخ٤شجً، ٝػذّ جُٔرحدسز ج٠ُ ضٞه٤ؼٜح ئال ذؼذ كشَ جُؿضجءجش 

جُوح٤ٗٞٗس جألخشٟ
(66)

ٖٓ ٓظحٛش جُكذ ٖٓ جُؼوحخ ٝٓكحُٝس ُطكو٤ن جُؼذجُس . ٣ٝؼذ رُي ٓظٜش 

جُٞجهؼ٤س ٖٓ ٗحق٤س أخشٟ
(61)

. ٝهذ ػرش ٝص٣ش جُؼذٍ جُلشٗغ٢ أٓحّ جُِؿ٘س جُطشش٣ؼ٤س ُِؿٔؼ٤س 

ذحُوٍٞ: ذإٔ ٓششٝع  1224( ٤ُٞ٣ٞ 00جُٞؽ٤٘س ذشإٔ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُلشٗغ٢ جُؿذ٣ذ ك٢ )

س جُٔؿطٔغ، ٤ُٝظ ٝػغ أعظ ؾذ٣ذز ُوحٕٗٞ جُوحٕٗٞ ٣ٜذف ج٠ُ ؾؼَ ٛزج جُطو٤ٖ٘ ٓغح٣شجً ُططٞ

ػوٞذحش ؾذ٣ذ، ٝجٗٔح ضط٣ٞش ٓؼط٤حش هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُكح٢ُ
(62)

. ٣ِٝكع جٕ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 

                                                           

 (
64

 – 11، ص0229 دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، ) جُوحٛشز: جإلكالط –هحٕٗٞ جُٔؼحٓالش جُطؿحس٣س د. ٓكٔٞد ٓخطحس أقٔذ، ( 

، 66، عٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد "جُٞعحتَ جُوح٤ٗٞٗس ُؼالؼ جالصٓحش جُٔح٤ُس جُط٢ ضٞجؾٚ جُٔششٝػحش،". ُٝ٘لظ جُٔإُق، 10

جُٔششٝػحش جُٔطؼػشز ٖٓ جإلكالط، دسجعس  الٜٗحعجُطشم جُٞد٣س ٝجُوؼحت٤س ". د. خ٤َِ كٌطٞس ضحدسط، 16، ص1296

جغش جكالط . د. سػح جُغ٤ذ ػرذ جُك٤ٔذ، 06، ص (ذال ع٘س )0226ُؼحّ  946ٓوحسٗس ػ٠ِ ػٞء جُوحٕٗٞ جُلشٗغ٢ سهْ 
 42ص  ،0220، (ذال ٌٓحٕ ؽرغ ) غ٢دسجعس ٓوحسٗس ٓغ جُوحٕٗٞ جُلشٗ-جُششًس ػ٠ِ جُششًحء

(
66

 124، ص(0211دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: جُ٘ظش٣س جُؼحٓس –جُوٞج٤ٖٗ جُؿ٘حت٤س جُخحطس د. أقٔذ ػرذ جُظحٛش، ( 

ٝٓح ذؼذٛح ٝجُٔشجؾغ جُط٢  122، ٓشؾغ عحذن، صؾشجتْ جإلكالطٝجُٔشجؾغ جُط٢ أشحس ج٤ُٜح. د. كٜذ ٣ٞعق جٌُغحعرس، 

 أشحس ج٤ُٜح.

 ) جُوحٛشز: جُلٌش جُلِغل٢ ٝأغشٙ ك٢ جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ( ُِٝطلظ٤َ ك٢ جُٜٔ٘ؽ جُٞجهؼ٢ ٣٘ظش: د. ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس، 61)

 ٝٓح ذؼذٛح. 00، ص(1222دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، 

، (1222دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: جالضؿحٛحش جُكذ٣ػس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُلشٗغ٢( د. ٓكٔذ أذٞ جُؼال ػو٤ذز، 62)

، ص 1222د. ػرٞد جُغشجؼ، جُؿش٣ٔس ك٢ جؽحس جُطلغ٤ش جالهطظحد١ ُِٔؿطٔغ، ٓؿِس جُكوٞم ٝجُشش٣ؼس، ج٣ٌُٞص، . 01ص

02. 
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جُؼشجه٢ هذ جخطؾ ٓغٌِحً ٝعطحً ذ٤ٖ جُؼذجُس ٝجُ٘لؼ٤س ٝال جدٍ ػ٠ِ رُي ٖٓ جٗٚ سجػ٠ ك٢ 

ُؿح٢ٗضٞه٤غ جُؼوٞذس دسؾس جُؿغحٓس جُٔحد٣س ُِؿش٣ٔس ٓغ دسؾس جغْ ج
(69)

. كوذ إٓ جالٝجٕ 

إلؾشجء ئطالقحش ضشش٣ؼ٤س ػٔح ئرج ًحٕ ٖٓ جٌُٖٔٔ جُطٞك٤ن ذ٤ٖ جُٔوطؼ٤حش جُٔخطِلس ُِؼذجُس 

ػٖ ؽش٣ن جعطرؼحد جُؼوحخ أٝ ضؼ٤ِوٚ ػ٠ِ ششؽ ٓٞػٞػ٢ ك٢ قحالش ٓؼ٤٘س ٝذششٝؽ 

ٓكذدز ُٝكحؾحش كؼ٤ِس ًَ رُي ٣وّٞ ػ٠ِ أعحط جُ٘ظش ج٠ُ ظشٝف جُٔؿشّ جالؾطٔحػ٤س 

هطظحد٣سٝجال
(62)

. 

I.  .انًطهة انخاَٙب 

 راتٛح انششٔط انًٕضٕػٛح إليكاَٛح انؼقاب

ضطٔح٣ض جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ػٖ ذؼغ جُكحالش جُط٢ هذ ضطشحذٚ ٓؼٜح 

جُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ جُؿش٣ٔس،  -2ه٤ٞد ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س،  -٢ٛٝ1:  -ظحٛش٣حً  –

ج٣وحف ض٘ل٤ز جُؼوٞذس، ٝجٕ ًحٕ ٓؿحٍ دسجعط٘ح  -5ظشٝف جُؿش٣ٔس  -4جُ٘ط٤ؿس جُؿش٤ٓس،  -3

جُكح٤ُس ال ٣طغغ ُٔ٘حهشس ؾ٤ٔغ جالقٌحّ جُٔٞػٞػ٤س ٝجالؾشجت٤س ُٜزج جُٔٞػٞع ٌٝٗطل٢ 

 ذحُطؼشع ُٔالٓكٜح جُؼحٓس جؾٔحالً. ع٘خظض ٌَُ ٜٓ٘ح ٓطِرحً ٓغطوالً.

I. .انفشع األٔل. 1ب 

 ػٍ قٕٛد تضشٚك انذػٕٖ انززائٛحتًّٛز انششٔط انًٕضٕػٛح إليكاَٛح انؼقاب 

جألطَ جٕ ُِذُٝس جٕ ضوشس ٓح جرج ًحٕ ٖٓ جُٔالتْ جهطؼحء قوٜح ك٢ جُؼوحخ جٝ ٖٓ ؿ٤ش  

جُٔالتْ جهطؼحءُٙ 
(12)

ضؼذ ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝٓإدجٙ ػذّ  –ذكغد جألطَ  –. كحُذػٟٞ جُؿضجت٤س 

( ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ 0ؾٞجص جالضلحم ػ٠ِ ٓح ٣خحُق جقٌحٜٓح ػ٠ِ ٝكن ٓح ٝسد ك٢ جُٔحدز )

                                                           

دجس جُشعحُس  ) ذـذجد: 1، ؽدسجعس ٓوحسٗس –جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢ ( ٓ٘زس ًٔحٍ ػرذ جُِط٤ق، 69)

 ٝٓح ذؼذٛح.  66، ص(1291ُِطرحػس، 

ٓؿِس د. غشٝش ج٤ٗظ جالع٤ٞؽ٢،  :ضشؾٔس "ٓغأُس أعحط ػذجُس جُؼوحخ ٝجُكَ جٌُٖٔٔ ُٜح،"( د. ؾٞسؾٞ د٣َ ك٤ٌطٞس، 62)
ٝٓح ذؼذٛح. ُِٝطلظ٤َ ك٢ جُٔكحٝس: جُلِغل٤س ٝجُغ٤حع٤س  14ص (:1212)، جُوحٛشز، 02، ط0، عجُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد

دسجعس ك٢ كِغلس جُوحٕٗٞ  –جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِطؿش٣ْ ُِطؿش٣ْ ٣٘ظش: د. جقٔذ ٓكٔذ خ٤ِلس، ٝجالهطظحد٣س ٝجُٔػح٤ُس جالؾطٔحػ٤س 
أعحط قن جُؼوحخ ك٢ جُلٌش "ٝٓح ذؼذٛح. د. ٓكٔذ جُكغ٢٘٤ جُك٘ل٢،  144، ص(1262دجس جُٔؼحسف، ) جُوحٛشز: ، جُؿ٘حت٢

. ٓكٔذ ٗٞس كشقحش، 42ص (:1221)، 0، ط0، عٓؿِس جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس ٝجالهطظحد٣س "جإلعال٢ٓ ٝجُلوٚ جُـشذ٢،

، جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس "جُششػ٤س ٝجُٔظِكس جالؾطٔحػ٤س، دسجعس ٓوحسٗس ذ٤ٖ ضحس٣خ جُلٌش جُوح٢ٗٞٗ ٝجُلوٚ جإلعال٢ٓ،"

           ٗظش٣س جُٔظِكس ك٢ جُلوٚ جإلعال٢ٓ. د. قغ٤ٖ قحٓذ قغحٕ، 01ص (:1221) (، ٓحسط، ٤ٗٞ٣ٞ،0 – 1جُؼذدجٕ )

 ٝٓح ذؼذٛح. 06ص (،1221دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، جُوحٛشز،  ) جُوحٛشز:

(
12

جُٞع٤ؾ ك٢ هحٕٗٞ . د. أقٔذ كطك٢ عشٝس، 012ٓشؾغ عحذن، ص ،قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 
 ٝٓح ذؼذٛح. 012ص (،0211دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، ) جُوحٛشز:  جٌُطحخ جألٍٝ –جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س 
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، ٝجُط٢ ٗظص ػ٠ِ جٗٚ: )ال ٣ؿٞص 1221( ُغ٘س 00جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشجه٢ سهْ )

ُط٘حصٍ ػٜ٘ح جٝ ػٖ جُكٌْ جُظحدس ك٤ٜح جٝ ٝهق ٝهق جُذػٟٞ جُؿضجت٤س جٝ ضؼط٤َ ع٤شٛح جٝ ج

 ض٘ل٤زٙ جال ك٢ جألقٞجٍ جُٔر٤٘س ك٢ جُوحٕٗٞ(.

هذ ٣خشؼ ػٖ رُي ُٔوطؼ٤حش ٣وذسٛح ػ٠ِ  -جعطػ٘حًء ٖٓ جألطَ جُؼحّ –جال جٕ جُٔششع 

ٝكن جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جُط٢ ٣٘طٜؿٜح ك٤و٤ذ ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ك٢ ؾشجتْ ٓؼ٤٘س ٝكن 

كذدٛح ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓٔ ضٞجكش ؾ٤ٔغ جألسًحٕ ٝجُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس ػٞجذؾ ٝششٝؽ ٣

ٝششٝؽ جُٔغإ٤ُٝس ػٜ٘ح. ٝضشد ٛزٙ جُكحالش جالعطػ٘حت٤س ج٠ُ غالظ ه٤ٞد ٢ٛٝ: جُشٌٟٞ، 

ٝجالرٕ، ٝجُطِد
(11)

 . ٝع٘ططشم ج٤ُٜح ذحخطظحس ذحُوذس جُز١ ٣ط٘حعد ٝٗطحم ٛزج جُركع ٝكن

 جالض٢: 

 

 أالً: انشكٕٖ.

( ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س 0و٤ذ ك٢ جُؿشجتْ جُٞجسدز ك٢ جُٔحدز )ٝسد ٛزج جُ

ال ٣ؿٞص ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س جال ذ٘حء ػ٠ِ شٌٟٞ ٖٓ  أ.جُؼشجه٢ جُط٢ ٗظص ػ٠ِ جٕ: )

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جٝ ٖٓ ٣وّٞ ٓوحٓٚ هحٗٞٗحً ك٢ جُؿشجتْ جالض٤س: ....(، ٝجُشٌٟٞ ٢ٛ ضؼر٤ش جُٔؿ٢٘ 

ٕ ضطخز جإلؾشجءجش جُؿضجت٤س ذحُؿش٣ٔس، جٓح جُؼِس جُؼحٓس ُططِد جُشٌٟٞ ػ٤ِٚ ػٖ جسجدضٚ ك٢ ج

كططٔػَ ذطوذ٣ش جُٔششع جٕ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ ٓػَ ٛزٙ جُؿشجتْ أهذس ػ٠ِ ضوذ٣ش ٓالتٔس جضخحر 

جإلؾشجءجش جُؿضجت٤س ٖٓ ػذٜٓح، ٝضؼذ ٛزٙ جُؼِس ئؾشجت٤س ذكطس. ٝجٕ ػذّ ضوذ٣ْ شٌٟٞ ال 

ٓٞػٞػ٤حً ُِؼوحخ ػ٤ِٜح الٕ جُٔششع ٣شٟ ك٢ جٕ ضكش٣ي  ٣٘ل٢ سً٘حً ُِؿش٣ٔس جٝ ششؽحً 

جُذػٟٞ ك٢ ٛزٙ جُؿشجتْ دٕٝ ضو٤٤ذٙ ذشٌٟٞ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ هذ ٣ٔظ ذغٔؼس ٝٓظحُف جُٔؿ٢٘ 

ػ٤ِٚ جٝ ٣غرد ُٚ ػشسجً ٣لٞم جُؼشس جُٔطشضد ػ٠ِ ػذّ ٓؼحهرس جُؿح٢ٗ. جٓح ػ٘ذٓح ٣وذّ 
                                                           

(
11

. د. سػح ق٤ٔذ 14ص (:1212)(، ذـذجد، 4 – 0، ع )ٓؿِس جُششؽس "جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س،"ئذشج٤ْٛ، د. أًشّ ٗشأش ( 

. ٝج٠ُ ؾحٗد ٛزٙ 49ص (،0220أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم، ؾحٓؼس جُوحٛشز، ) " رجض٤س جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س"جُٔالـ، 

( ٖٓ 0/0ه٤ذ ص٢٘ٓ: ٣ٌٕٝٞ رُي ك٢ جُوٞج٤ٖٗ جُٞهط٤س ق٤ع ٗظص جُٔحدز ) -جُو٤ٞد جُػالغس ٣ؼ٤ق جُلوٚ قحالش أخشٟ ٢ٛٝ: أ

ذدز، هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢ ػ٠ِ أٗٚ: )ئرج طذس هحٕٗٞ ذطؿش٣ْ كؼَ أٝ ذطشذ٣ذ جُؼوٞذس جُٔوشسز ُٚ ًٝحٕ رُي ك٢ كطشز ٓك

 ِٙ ٣كٍٞ دٕٝ ض٘ل٤ز جُؼوٞذس جُٔكٌّٞ ذٜح، ٝال ٣ٔ٘غ ٖٓ ئهحٓس جُذػٟٞ ػ٠ِ ٓح ٝهغ ٖٓ ؾشجتْ خالُٜح(. جُلطشز ال كإ جٗطٜحء ٛز

ه٤ذ جؾشجت٢: ٝٛٞ ٓح ٝسد  -( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ج٤ُِر٢. خ0( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُٔظش١، ٝجُٔحدز )6ٝضوحذِٜح جُٔحدز )

ض٘ظْ أقٌحّ قذٝد ئهحٓس جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ػٖ ؾش٣ٔس جسضٌرص ذحُخحسؼ ( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢ جُط٢ 14ك٢ جُٔحدز )

ٝضخؼغ الخطظحص هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢ ق٤ع ٗظص ػ٠ِ أٗٚ: )... ٝال ضؿٞص ٓكحًٔطٚ ئرج ًحٕ هذ طذس قٌْ ٜٗحت٢ 

ٝهذ ٝسد جُو٤ذ  -ؼ ( ػوٞذحش ٓظش4.١ٖٓ ٓكٌٔس جؾ٘ر٤س ذرشجءضٚ أٝ ذادجٗطٚ ٝجعطٞك٠ ػوٞذطٚ ًحِٓس...(. ٝضوحذِٜح جُٔحدز )

( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢، ٣ٝطؼِن ذحشطشجؽ ػٞدز جُؼشجه٢ جُز١ جسضٌد خحسؼ جُؼشجم ؾش٣ٔس ضؼذ 12جُػحُع ذحُٔحدز )

ؾ٘ح٣س أٝ ؾ٘كس ٝكن هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢. كرـ٤ش ػٞدضٚ ُِؼشجم ال ٣ؿٞص ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س هرِٚ الهطؼحء قن 

( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُٔظش١. ُِٝطلظ٤َ ٣٘ظش: د. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، قن جُذُٝس 0ِٜح جُٔحدز )جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ. ٝضوحذ

 ٝٓح ذؼذٛح. 090ك٢ جُؼوحخ، ٓشؾغ عحذن، ص
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ذ جالؾشجت٢جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُشٌٟٞ كإٔ رُي ٣لؼ٢ ج٠ُ صٝجٍ رُي جُو٤
(10)

 . 

جٕ كٌشز جُٔالتٔس ٢ٛ خ٤ش ٓح ضإعظ ػ٤ِٚ جُشٌٟٞ ذؿشجتْ ٣طؼزس ك٤ٜح ػ٠ِ جُذُٝس جٕ 

ضكذد ٓالءٓس جُغؼ٢ ج٠ُ جهطؼحء قوٜح ك٢ ٓؼحهرس ٓشضٌد جُؿش٣ٔس ك٢ ًَ قحُس ػ٠ِ قذٙ. 

ُزُي كإ ٖٓ جُٔظِكس جٕ ٣طشى ضوذ٣ش ٛزٙ جُٔالتٔس ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ كٜٞ جخرش ٜٓ٘ح ك٢ ضو٤٤ٜٔح. 

٢ٛ جُٔظِكس جُؼحٓس جُط٢ ضطٔػَ ك٢  األٔنٗحُٔششع ك٢ ه٤ذ جُشٌٟٞ ٝجصٕ ذ٤ٖ ٓظِكط٤ٖ: ك

ك٢ٜ جُٔظِكس جُخحطس جُط٢ هذ ال ضشٟ رُي،  انخاَٛحجهطؼحء قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ. جٓح 

كشؾف ٛزٙ جألخ٤شز ػ٠ِ جأل٠ُٝ. ُزُي ٣ؿد جٕ ض٘ظشف ئسجدز جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ج٠ُ جُشٌٟٞ، 

ٝضٌٕٞ ٛزٙ جإلسجدز قحعٔس ال ػٞدز ك٤ٜح ٖٓ ؾحٗد جُشح٢ً ذاصجُس رُي جُؼحتن جالؾشجت٢. 

ط٢ ال ػالهس ُٜح ذاسجدز ُزُي كإٔ جُشٌٟٞ ٤ُغص ٖٓ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ جُ

جُؿح٢ٗ
(10)

. 

 حاَٛاً: انطهة.

ق٤ٖ ٣و٤ذ جُٔششع ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ك٢ ذؼغ جُؿشجتْ ػ٠ِ ؽِد ٝٛٞ ه٤ذ 

جعطػ٘حت٢ ٣طؼِن ذحُ٘ظحّ جُؼحّ، كؼ٠ِ جُٔكٌٔس جٕ ضوؼ٢ ذٚ ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح جٕ ُْ ضطوذّ ذٚ 

جُؿٜس جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٜح
(14)

٢ جٕ ضطخز جإلؾشجءجش ذؼذ . ٝجُطِد ٛٞ ضؼر٤ش ػٖ ئسجدز عِطس ك

ذٞطلٜح  –ٝهٞع ؾش٣ٔس ٓؼ٤٘س ٣وذس جُٔششع جٕ ضكش٣ي جُذػٟٞ ذطوذ٣ْ ؽِد ٖٓ ؾٜس ٓؼ٤٘س 

ػ٠ِ أعحط جٜٗح جالهذس ػ٠ِ ضوذ٣ش ٓالءٓس ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س  –جُؿٜس جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٜح 

ٔؿطٔغ جّ ال. ٓٔح ٣ٌلَ ٝصٕ ٛزٙ جالػطرحسجش ٝجعطرؼحد ضكش٣ي جُذػٟٞ ػ٘ذٓح ال ضكون ُِ

جُٔظِكس جُٔوظٞدز
(16)

/خ( 0. ٖٝٓ جٓػِس ه٤ذ جُطِد ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼشجه٢ ٓح ٝسد ك٢ جُٔحدز )

( ٖٓ هحٕٗٞ جٌُٔحسى جُؼشجه٢ سهْ 041ٖٓ هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س، ٝجُٔحدز )

                                                           

(
10

دجس جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، جإلعٌ٘ذس٣س،  ) جالعٌ٘ذس٣س: 6، ؽششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤سد. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ( 

دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، جُوحٛشز،  ) جُوحٛشز: 0، ؽششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س. د. كٞص٣س ػرذ جُغطحس، 102ص (،0212

. د. ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس، 92ص (،1220 :جُوحٛشز ) شٌٟٞ جُؿ٢٘ ػ٤ِٚ. د. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف، 124ص (،0212

 ٝٓح ذؼذٛح. 10ص (،0226،  ) جُوحٛشز 0، ؽ1، ؼهحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س

(
10

ٖٝٓ جُلوٜحء ٖٓ ٣ؼذ: )جُٔؼٕٔٞ جُٔؼ١ٞ٘( ُِشٌٟٞ ذأٗٚ: )سؿرس، ئسجدز(، ٣٘ظش: د. سؤٝف ػر٤ذ، ٓرحدب جإلؾشجءجش ( 

 .16، ص1219، ٌٓطرس ٜٗؼس ٓظش، جُوحٛشز، 6جُؿ٘حت٤س، ؽ

(
14

 .16ص (،٤1229س، دجس جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ ) جالعٌ٘ذس٣س: 1، ؼهحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤سد. ػٞع ٓكٔذ ػٞع، ( 

(
16

ششـ هحٕٗٞ . د. كٞص٣س ػرذ جُغطحس، 160، ٓشؾغ عحذن، صششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤سد. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ( 
 .102، ٓشؾغ عحذن، صجإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س
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، 1219( ُؼحّ 021( ٖٓ هحٕٗٞ جُٔطرٞػحش جُؼشجه٢ سهْ )01، ٝجُٔحدز )1294( ُؼحّ 00)

( 00، ٝجُٔحدز )1201( ُؼحّ 0ٖٓ هحٕٗٞ جُٔششٝذحش جُشٝق٤س جُؼشجه٢ سهْ )( 00ٝجُٔحدز )

ٝؿ٤ش رُي. ٣ٌٝل٢ ُظكس  1224( ُؼحّ 149ٖٓ هحٕٗٞ جُط٤شجٕ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ سهْ )

جُطِد جشطٔحُٚ ػ٠ِ جُر٤حٗحش جُط٢ ضر٤ٖ جُؿش٣ٔس رجضٜح جُط٢ طذس ٖٓ جؾِٜح ضكذ٣ذجً ًحك٤حً دٕٝ 

ػٖ جع٘حدٛح ج٤ُٚ ٝسكغ جُذػٟٞ ػٜ٘ح هرِٚجػطرحس ُشخض ٖٓ ٣غلش جُطكو٤ن 
(11)

. 

 حانخاً: االرٌ.

ٝٛٞ جؾشجء ٣ظذس ٖٓ ؾٜس: )٤ٛثس( ضؼرش ذٚ ػٖ ػذّ جػطشجػٜح ٝجُغٔحـ ذطكش٣ي 

جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ػذ شخض ٓؼ٤ٖ ٣٘ط٢ٔ ج٤ُٜح
(12)

. كال ضكشى جُذػٟٞ جُؿضجت٤س هرَ 

٣٘ط٢ٔ ج٤ُٜح ٛإالء  جشخحص قذدْٛ جُوحٕٗٞ جال ذؼذ طذٝس رُي جالرٕ ٖٓ جُؿٜحش جُط٢

جالشخحص. جٓح ػٖ ػِس جالرٕ كٜٞ ضٞك٤ش جالعطوالٍ ُرؼغ ج٤ُٜثحش ذطلحد١ جٕ ٣ٌٕٞ جضخحر 

جإلؾشجءجش جُؿضجت٤س هرَ جُٔ٘ط٤ٖٔ ج٤ُٜح هذ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٤ًذ جٝ ضؼغق، ٝذحُطح٢ُ جعرحؽ ٗٞع 

سز ٖٓ جُكٔح٣س جٝ: )جُكظحٗس( ػ٠ِ ذؼغ جالكشجد ُظلس ٓؼ٤٘س ك٤ْٜ، ٝٛزٙ جُكٔح٣س ٓوش

ُِٔظِكس جُؼحٓس ض٤ٌٔ٘حً ُْٜ ٖٓ أدجء جُٞجؾرحش جُٔ٘ٞؽس ذْٜ ذ٤ٜ٘ٔس ٝجؽٔث٘حٕ ٝق٤حد
(19)

 ٖٓٝ .

( ٖٓ دعطٞس 10قحالش ضو٤٤ذ ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ػ٠ِ جرٕ ٓح ٝسد ك٢ جُٔحدز )

/خ( 0( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢، ٝجُٔحدز )002، ٝجُٔحدز )0226ؾٜٔٞس٣س جُؼشجم ُؼحّ 

 جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س. ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ

ٝجؾٔحالً ٗوٍٞ جٕ ٛزٙ جُو٤ٞد جُػالغس جُط٢ ضشد ػ٠ِ قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ هذ ٗض ػ٤ِٜح 

جُوحٕٗٞ طشجقس ػ٠ِ ٝكن هحػذز ٓإدجٛح: ال ه٤ذ جؾشجت٢ ذـ٤ش ٗض. كوذ ٝسدش ٛز جُو٤ٞد 

ػ٘حء جٝ جُطٞعغ ك٢ ٛزج جالعط -جػٔحالً ُٜزج جألطَ -ػ٠ِ عر٤َ جُكظش، ٝضرؼحً ُزُي ال ٣ؿٞص

جُو٤حط ػ٤ِٚ. ذٔؼ٠٘ جٕ ال ٣ظف ضؼذ١ قٌْ قحُس ٖٓ ٛزٙ جُكحالش ج٠ُ أخشٟ ُْ ٣شد ٗض 

                                                           

 ٝٓح ذؼذٛح.  20، ٓشؾغ عحذن، صهحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س( د. ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس، 11)

 .64، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّ –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ( د. ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس، 12)

(
19

. 144ص (،1220دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: 1، ؼٓرحدب هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤سد. ػٔش جُغؼ٤ذ سٓؼحٕ، ( 

دجس جُٜ٘ؼس  ) جُوحٛشز: جُؼحٓسجُؿٞجٗد جإلؾشجت٤س ُؿشجتْ جُٔٞظل٤ٖ ٝجُوحت٤ٖٔ ذأػرحء جُغِطس د. ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش، 

 ٝٓح ذؼذٛح. 121ص (،1292جُؼشذ٤س، 
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ذشأٜٗح
(12)

. ؿ٤ش جٕ ٛ٘حى سأ١ ك٢ جُلوٚ ٣شٟ ئٌٓح٤ٗس ضو٤٤ذ ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ذذٕٝ 

جالعط٘حد ج٠ُ ٗض ضشش٣ؼ٢ ٖٓ خالٍ ؾٞجص جُو٤حط ػ٤ِٜح جرج جضكذش جُؼِس ًٝحٕ ٛزج ُٔظِكس 

جُٔطْٜ
(22)

. ٝك٢ رجش جالضؿحٙ ٣زٛد سأ١ جخش ج٠ُ جٕ: )جُطكش٣غ جُظٞس١( ٝك٢ قحُس جٕ 

شخظحً جخش ػ٠ِ جسضٌحخ ؾش٣ٔس ٓؼ٤٘س،  -ؿحُرحً ٓح ٣ٌٕٞ ٖٓ جكشجد جُششؽس -٣كشع شخض

ٝضٌٕٞ ؿح٣س جُٔكشع ٖٓ ضكش٣ؼٚ جُوحء جُورغ ػ٠ِ ٓشضٌد جُؿش٣ٔس ٝٛٞ ٓطِرظ ذٜح، 

س ػ٠ِ جُٔكشع جرج ٓح جُو٢ جُورغ ػ٠ِ ٣ٝؼذ ٛزج ه٤ذجً ػ٠ِ ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤

جُٔكشع ٝجُؿش٣ٔس ٓح صجُص ك٢ ٓشقِس جُششٝع
(21)

. 

جٓح جُكٌٔس ٖٓ ٛزٙ جُو٤ٞد جُػالغس ك٢ٜ ضخطِق ٖٓ ه٤ذ ٥خش ذحخطالف جُٔظِكس جُط٢ 

ٖٓ جؾَ قٔح٣طٜح ُؿأ جُٔششع ج٠ُ ضوش٣ش ٛزج جُو٤ذ أٝ رجى. كحُشٌٟٞ هظذ ذٜح قٔح٣س ٓظِكس 

جُشخظ٤س، جٓح جُطِد كوظذ ذٜح قٔح٣س ٓظِكس ج٤ُٜثس جُؼحٓس. ك٢ ق٤ٖ جٕ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ 

جالرٕ جس٣ذ ذٚ قٔح٣س شخض ٓؼ٤ٖ ُِظلس جُط٢ ٣خطض ذٜح ٣ٝ٘طغد ج٠ُ جقذٟ ج٤ُٜثحش جُط٢ 

 هذ ٣ٌٕٞ ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓغحط ذٔح ُٜح ٖٓ جعطوالٍ.

س ئؾشجت٤س ًٜٞٗح ضشٌَ ه٤ذ: )ػورس( جٓح ػٖ جُط٤٤ٌق جُوح٢ٗٞٗ ُٜزٙ جُو٤ٞد ك٢ٜ رجش ؽر٤ؼ

جٓحّ جهطؼحء قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ ذك٤ع ال ضضٍٝ ٛزٙ جُؼورس جال ئرج ذٞششش: )جُشٌٟٞ جٝ 

 جالرٕ جٝ جُطِد(، ُزُي ال شإٔ ُٜزٙ جُو٤ٞد ذحُٔوٞٓحش جُط٢ ٣طٞهق ػ٤ِٜح ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس.

جٕ ضٌٕٞ شل٤ٜس جٝ ٣ٌٖٝٔ جؾٔحٍ جْٛ جُلشٝم ذ٤ٖ ٛزٙ جُو٤ٞد ك٢ٜ: جٕ جُشٌٟٞ ٣ٌٖٔ 

ضكش٣ش٣س، جٓح جُطِد ٝجالرٕ ك٤طؼ٤ٖ جٕ ٣ٌٞٗح ذشٌَ ضكش٣ش١. ٝضظذس جُشٌٟٞ ٖٓ جُٔؿ٢٘ 

ػ٤ِٚ جٝ ٖٓ ٣وّٞ ٓوحٓٚ هحٗٞٗحً جٓح جالرٕ ٝجُطِد ك٤ظذسجٕ ٖٓ عِطس ػحٓس. ًزُي ك٢ قحُس 

جُطِد ٝجالرٕ ال ٣ٞؾذ عوق ص٢٘ٓ ُغوٞؽٜٔح، ك٢ ق٤ٖ جٕ جُشٌٟٞ ٣شطشؽ جُوحٕٗٞ جٕ ضوذّ 

                                                           

(
12

د. كٞص٣س  ٝٓح ذؼذٛح. 106، ٓشؾغ عحذن، صجُٞع٤ؾ ك٢ ششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤سد. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ( 

قشذس، ئذشج٤ْٛ جألعطحر ػرذ جأل٤ٓش جُؼ٢ِ٤ٌ ٝد. ع٤ِْ  .121، ٓشؾغ عحذن، صششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤سػرذ جُغطحس، 

ششـ د. كخش١ ػرذ جُشصجم جُكذ٣ػ٢،  .00ص (،0229 :جُوحٛشز)، جُؼحضي، 1، ؼششـ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س
 ٝٓح ذؼذٛح. 21ص (،0211دجس جُغٜ٘ٞس١، ) ذ٤شٝش:  1، ؽهحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س

(
22

ضلغ٤ش ح ذؼذٛح. د. ٣حعش ػرذ جأل٤ٓش كحسٝم، ٝٓ 101، ٓشؾغ عحذن، صجُوحػذز جُؿ٘حت٤سد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 
 ٝٓح ذؼذٛح. 494ص (،0216دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز:  جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س

(
21

، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ُوذ ضر٠٘ ٛزج جُشأ١: د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ. ُٝالؽالع ػ٠ِ جالعح٤ٗذ جُط٢ أعظ سأ٣ٚ ػ٤ِٜح. ( 

جالشطشجى ُٝٔ٘حهشس ضِي جُكؿؽ ٝضو٤٤ٜٔح ٝجُشد ػ٤ِٜح ٣٘ظش: د. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢،  ٝٓح ذؼذٛح. 200ٓشؾغ عحذن، ص
دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، جُوحٛشز،  ) جُوحٛشز: جُٔكشع جُظٞس١. د. ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس، 022، ٓشؾغ عحذن، صذحُطكش٣غ

 ٝٓح ذؼذٛح. 104ص (،1229
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( ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشجه٢. ٝال ضغش١ ػ٠ِ 1خالٍ ٓذز ٓؼ٤٘س جُٔحدز )

جُطِد ٝجالرٕ جقٌحّ جُغوٞؽ ذحُٞكحز جال جٕ جُشٌٟٞ ٣٘وؼ٢ جُكن ك٢ ضوذ٣ٜٔح ذٞكحز جُٔؿ٢٘ 

( أطٍٞ ػشجه٢. 2ػ٤ِٚ ٓح ُْ ٣ٌٖ هذ ضٞك٢ ذؼذ ضوذ٣ْ جُشٌٟٞ ذحعطػ٘حء صٗح جُضٝؾ٤س جُٔحدز )

ط٘حصٍ ػٖ جُشٌٟٞ جٝ جُشؾٞع ػٖ جُطِد ك٢ ق٤ٖ جٕ جالرٕ ال ٣ؿٞص جُشؾٞع ك٤ٚ، ٣ٝؿٞص جُ

ًزُي كإٔ ؽر٤ؼس جالرٕ شخظ٤س جٓح جُطِد ٝجُشٌٟٞ كـحُرحً ٓح ٣ٌٞٗحٕ ٖٓ ؽر٤ؼس ػ٤٘٤س الٕ 

ضوذ٣ْ ج٣ٜٔح هرَ ٓطْٜ ٓؼ٤ٖ ٣ؼذ ٓوذٓحً ػذ جُٔط٤ٜٖٔ جالخش٣ٖ ذحعطػ٘حء ؾش٣ٔس صٗح جُضٝؾ٤س 

شجه٢. ًزُي ئرج ض٘حصٍ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ: )جُٔشط٢ٌ( ػٖ جُذػٟٞ /خ( أطٍٞ ػ4جُٔحدز )

جُؿضجت٤س كال ه٤ٔس ُورٍٞ جُٔطْٜ جٝ ػذّ هرُٞٚ، ٝجٗٔح ضوؼ٢ جُٔكٌٔس ذحٗوؼحء جُذػٟٞ، ُٝٞ 

غرص ٖٓ جألٝسجم ذشجءز جُٔطْٜ، ك٤ِظ ُٜح جٕ ضوؼ٢ ذحُرشجءز الٕ جُط٘حصٍ ٣وٞع جُذػٟٞ ُْٝ 

كإٔ ضظذسش ُِكٌْ ك٢ جُٔٞػٞع كاٜٗح ضٌٕٞ هذ  ٣ؼذ جٓحّ جُٔكٌٔس ٓح ضلظَ ك٢ ٓٞػٞػٚ،

كظِص ك٢ ٓٞػٞع دػٟٞ ٓ٘وؼ٤س، ٝضرؼحً ُزُي ٣ٌٕٞ قٌٜٔح ٓطؼ٤٘حً ٗوؼٚ الٕ ضشض٤د ٛزج 

جألغش ػ٠ِ جُط٘حصٍ ٛٞ ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ
(20)

. 

ٝجرج ُْ ضشجػ٠ جالقٌحّ جُخحطس ذؼشٝسز ضوذ٣ْ جُشٌٟٞ جٝ جالرٕ جٝ جُطِد ٝسكؼص 

، ٝهغ رُي جالؾشجء ذحؽالً ذطالٗحً ٓطِوحً ُطؼِوٚ ًزُي ذحُ٘ظحّ جُؼحّ جُذػٟٞ جُؿضجت٤س سؿْ رُي

الضظحُٚ ذششؽ جط٢ِ ٣ؼِن ػ٠ِ ضكووٚ ضكش٣ي جُذػٟٞ ُٝظكس جضظحٍ جُٔكٌٔس ذحُٞجهؼس 

٣ٝطؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔكٌٔس جُوؼحء ذٚ ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح
(20)

. 

ُس ك٢ ٣ٝزٛد سأ١ ك٢ جُلوٚ ج٠ُ جٕ قن جُشٌٟٞ رٝ ؽر٤ؼس ٓٞػٞػ٤س ضطؼِن ذكن جُذٝ

جُؼوحخ كٖٔ جٌُٖٔٔ ضكش٣ي جُذػٟٞ ذذٜٝٗح ٌُٖٝ جُٔكٌٔس عطكٌْ ك٤ٜح ذؼذّ ه٤حّ عِطس 

جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ. ذٔؼ٠٘ جٜٗح ششؽ ٓٞػٞػ٢ ُِؼوحخ، ٤ُٝظ ششؽحً ُطكش٣ي جُذػٟٞ ػ٠ِ 

أعحط جٕ جُوحػذز جُط٢ ضؿؼَ ضكش٣ي جُذػٟٞ ٓطٞهلحً ػ٠ِ شٌٟٞ ضؼذ هحػذز ؾضجت٤س 

ٕٗٞ جُؼوٞذحش جٝ ك٢ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش ٓحدجّ جٕ ضطر٤وٜح ك٢ ٓٞػٞػ٤س عٞجء ٝسدش ك٢ هح

                                                           

(
20

)  ٗظْ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س. د. ؾالٍ غشٝش، 42، ٓشؾغ عحذن، صشٌٟٞ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚد. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف، ( 

 .111ص (،0224ٓطرؼس جُغؼذ٢ٗ،  جالعٌ٘ذس٣س: 

(
20

ٓطرؼس ؾحٓؼس جُوحٛشز ٝجٌُطحخ  ) جُوحٛشز: 10، ؽششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤سد. ٓكٔٞد ٓكٔٞد ٓظطل٠، ( 

 :جُوحٛشز)  1، ؽٚ ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔوحسٕقوٞم جُٔؿ٢٘ ػ٤ِ. د. ٓكٔٞد ٓكٔٞد ٓظطل٠، 144ص (،1299جُؿحٓؼ٢، 

 (،0222دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: ششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س. د. ٓكٔذ أعحٓس هح٣ذ، 49ص (،1226

 .010ص
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قحٍ ضوذ٣ٜٔح جٝ ػذّ ضوذ٣ٜٔح ٣إغش ك٢ جهطؼحء قن جُذُٝس ُكوٜح ك٢ جُؼوحخ
(24)

. ٣ٝرشس 

أطكحخ ٛزج جُشأ١ رُي ذحُوٍٞ: ذأٗٚ ٓحدجّ جٕ ه٤ذ جُشٌٟٞ ٣كٍٞ دٕٝ ضكش٣ي جُذػٟٞ 

قٌْ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٣ٝغش١ ػ٤ِٜح  كاٜٗح ضأخز -ػذّ جُٞطٍٞ ج٠ُ عِطس جُؼوحخ -جُؿضجت٤س

قٌْ جُوحٕٗٞ جالطِف ُِٔطْٜ
(26)

. كحرج ًحٕ جُوحٕٗٞ جُؿذ٣ذ ٣٘شة ه٤ذجً ػ٠ِ قش٣س جالدػحء جُؼحّ، 

ًإٔ ٣و٤ذٛح ذشٌٟٞ ُْ ٣ٌٖ الصٓح ٝكوحً ُِوحٕٗٞ جُز١ ًحٕ ٗحكزجً ٝهص جسضٌحخ جُؿش٣ٔس ُزُي 

جُز١ ٣غط٘ذ ػ٤ِٚ أطكحخ ٛزج  ٣ٌٕٞ ٛٞ جُٞجؾد جُططر٤ن ألٗٚ أطِف ُِٔطْٜ. ٝجٕ جألعحط

 -خالٍ جُٔذز جُوح٤ٗٞٗس –جالضؿحٙ ٣طٔػَ ذحألغش جُٔطشضد ػ٠ِ جُشٌٟٞ. كحرج ٓح هذٓص جُشٌٟٞ 

كإٔ جُذُٝس ضغطط٤غ جٕ ضٔحسط قوٜح ك٢ جُؼوحخ، ٝذخالف رُي ٣لؼ٢ ج٠ُ ػذّ ضكون ششؽ 

جُؼوحخ ٝذحُطح٢ُ ػذّ ضطر٤ن جُؼوٞذس
(21)

. 

٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ك٢ جُؿشجتْ جالهطظحد٣س ػ٠ِ ٣ٝشٟ ذؼغ جُلوٚ جٕ: )ضؼ٤ِن( ضكش

ه٤ذ: )جإلٗزجس جُغحذن( ػ٠ِ ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ذحُطِد ٖٓ جُؿح٢ٗ جٌُق ػٖ ٓخحُلس 

جُوحٕٗٞ جٗٔح ٛٞ ه٤ذ جؾشجت٢ ٣ٝلشع ٛزج جُ٘ظحّ ػ٠ِ ٓأٓٞس جُؼرؾ جُوؼحت٢ جٕ ٣كظَ 

ز جُوحٕٗٞ جالهطظحد١ ٝجُؼشس ػ٠ِ جٗزجسجً ٖٓ جُوحػ٢ جُٔذ٢ٗ ذإٔ ٣ك٤ؾ جُٔطْٜ ػِٔحً ذلٌش

جُز١ هذ ٣ِكن ذحُٔظِكس جالؾطٔحػ٤س ٝجالهطظحد٣س ٗط٤ؿس كؼِٚ، ٝجٕ ٣طِد ٓ٘ٚ جٌُق ػٖ ٛزج 

جُ٘ٔؾ ٕ جُغِٞى جُٔخحُق ُِوحٕٗٞ هرَ جالُطؿحء ُِطش٣ن جُؿ٘حت٢
(22)

. جال جٕ ٛ٘حى سأ١ 

٤س جُؼوحخ ُٚ ج٠ُ جٕ رُي ٤ُظ ه٤ذجً جؾشجت٤حً، ٝجٗٔح ٛٞ ششؽ ٓٞػٞػ٢ إلٌٓحٗ -ذكن -٣زٛد

رجض٤س خحطس. الٕ جُششؽ جُٔٞػٞػ٢ إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ٣أض٢ القوحً ػ٠ِ ٝهٞع جُؿش٣ٔس 

ذطكون ًحكس أسًحٜٗح ٝػ٘حطشٛح جُط٤٘٣ٌٞس، ٢ٛٝ ذٔػحذس: )جُششؽ جُٞجهق( جُز١ ٣طٞهق ػ٠ِ 

                                                           

(
24

، ٓشؾغ عحذن، ششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤سٖٝٓ أٗظحس جُطر٤ؼس جُٔٞػٞػ٤س: د. ٓكٔٞد ٓكٔٞد ٓظطل٠، ( 

. د. أقٔذ كطك٢ عشٝس، 022، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ظ ذٜ٘حّ، . د. سٓغ12٤ٛحٓش 24ص

 .102، ٓشؾغ عحذن، صجُٞع٤ؾ ك٢ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س

(
26

 .109ص (،1210دجس جُٔؼحسف،  ) ٓظش: 4، ؽجألقٌحّ جُؼحٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحشد. جُغؼ٤ذ ٓظطل٠ جُغؼ٤ذ، ( 

(
21

، (1211أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس جُوحٛشز، ) "جُؼحٓس ك٢ ظشٝف جُؿش٣ٔسجُ٘ظش٣س "د. ػحدٍ ػحصس، ( 

 .26ص

(
22

جُؿشجتْ جالهطظحد٣س ك٢ جُوحٕٗٞ ُِٝطلظ٤َ ك٢ ؽر٤ؼس ٛزج جإلٗزجس ض٤٤ٌلحً ٝضو٤٤ٔحً: ٣٘ظش: د. ٓكٔٞد ٓكٔٞد ٓظطل٠، ( 
، 0، ؽجُؿشجتْ جالهطظحد٣سٝٓح ذؼذٛح. د. ٗر٤َ ٓذقص عحُْ،  14ص (،1222 ،ٓطرؼس ؾحٓؼس ) جُوحٛشز: 0، ؽ0، ؼجُٔوحسٕ

دجس  ) جُوحٛشز: 0، ؽؾشجتْ جُط٣ٖٞٔ –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُخحص . د. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، 42ص (،1220 :جُوحٛشز)

 ) جالعٌ٘ذس٣س: جُٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ػٖ جُؿشجتْ جالهطظحد٣س. د. ػرذ جُشؤٝف ٜٓذ١، 49ص (،1290جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، 

 ) ذـذجد: 0، ؽجُؿشجتْ جالهطظحد٣س –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش . د. كخش١ ػرذ جُشصجم جُكذ٣ػ٢، 92ص (،1221ٓ٘شحز جُٔؼحسف، 

 .191ص (،0219ٌٓطرس جُوحٕٗٞ ٝجُوؼحء، 
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ضكووٚ ٗشأز قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ. جٓح ك٢ قحُس جإلٗزجس ٛزج كٜٞ ٣غرن ٝهٞع جُؿش٣ٔس 

ٝٛٞ ٓح ٤ٔ٣ضٙ ػٖ عحتش جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ جُؿذ٣ذز،
(29)

. 

٣ٝزٛد سأ١ ك٢ جُلوٚ ج٠ُ جٕ ؾ٤ٔغ ه٤ٞد جُذػٟٞ جُؿضجت٤س جُػالغس: )جُشٌٟٞ، ٝجالرٕ، 

ٝجُطِد( ٓح٢ٛ جال ششٝؽ ٓٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ
(22)

. جال جٕ ٛزج جُشأ١ ٓشؾٞـ 

الرٕ ٝجُطِد جٗٔح ٣ؼِن جُوحٕٗٞ ٣ٝؼحسػٚ ٓؼظْ جُلوٚ ػ٠ِ أعحط جٕ ًَ ٖٓ جُشٌٟٞ ٝج

ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ػ٠ِ ضكووٜح هرَ جُطكو٤ن ك٤ٜح ٝجُٔكحًٔس ٝئطذجس جُكٌْ ك٢ ق٤ٖ 

جٕ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ٣ؼِن ضطر٤ن جُؼوٞذس ذؼذ جٕ ٝهؼص جُؿش٣ٔس 

 ٝجعطٌِٔص جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ًَ ٓشجقِٜح ٝطذس جُكٌْ ك٤ٜح.

ك٢ جُلوٚ ج٠ُ جٕ ه٤ٞد ضكش٣ي جُذػٟٞ رجش ؽر٤ؼس ٓضدٝؾس ًزُي ٣زٛد سأ١ آخش 

ئؾشجت٤س ٝٓٞػٞػ٤س، كأٓح ًٜٞٗح رجش ؽر٤ؼس ٓٞػٞػ٤س ألٜٗح ضإد١ ج٠ُ جٓط٘حع ه٤حّ قن 

جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ، جٓح ًٜٞٗح رجش ؽر٤ؼس ئؾشجت٤س ش٤ٌِس كأٜٗح ضٔػَ ه٤ٞدجً ػ٠ِ ضكش٣ي 

س ٢ٛ جُـحُرس ٓح دجٓص جٜٗح هٞجػذ جُذػٟٞ. جال جٕ ٛزج جُشأ١ ٣زٛد ذإٔ جُظلس جُٔٞػٞػ٤

ضٔظ قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ
(92)

. 

٣ٝطؼف ٖٓ خالٍ ٓح ضوذّ أٝؾٚ جالخطالف ذ٤ٖ ه٤ٞد ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س، ٝذ٤ٖ 

جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ٣ٝطٔػَ رُي ٖٓ ق٤ع جُطر٤ؼس ذإٔ جؿِد جُلوٚ ٣شٟ جٕ 

جش ؽر٤ؼس ئؾشجت٤س خحُظسه٤ٞد ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ًٜٞٗح ٓلطشػحش ر
(91)

. ك٢ ق٤ٖ 

جٕ ششٝؽ جُؼوحخ رجش ؽر٤ؼس ٓٞػٞػ٤س السضرحؽٜح ذ٘شأز قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ. كؼالً ػٖ 

ٝظ٤لطٜح ٝأغشٛح ذإٔ ه٤ٞد ضكش٣ي جُذػٟٞ ٣ؼِن ػ٠ِ ضكووٜح ضكش٣ي جُذػٟٞ ك٢ ق٤ٖ جٕ 

                                                           

(
29

 .091، ٓشؾغ عحذن، صقن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 

(
22

 )MANZINI: op, cit, P.520. 

 .096، ٓشؾغ عحذن، صجُوحػذز جُؿ٘حت٤سٚ: د. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، أشحس ج٤ُ

(
92

جُٞع٤ؾ . د. أقٔذ كطك٢ عشٝس، 09، ٓشؾغ عحذن، صششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤سد. ٓكٔٞد ٓكٔٞد ٓظطل٠، ( 
 .101، ٓشؾغ عحذن، صك٢ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س

(
91

جُرشجءز . د. ػرذ جُك٤ٌْ كٞدز، 101، ٓشؾغ عحذن، صجُؿ٘حت٤سجُٞع٤ؾ ك٢ ششـ جإلؾشجءجش د. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ( 
. ُِٝطلظ٤َ ك٢ جُر٘حء جُوح٢ٗٞٗ ُِوحػذز 06ص (،0222ٓ٘شأز جُٔؼحسف،  ) جالعٌ٘ذس٣س: ٝػذّ جُؼوحخ ك٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ) " جُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ ُِوحػذز جإلؾشجت٤س جُؿضجت٤س"جإلؾشجت٤س جُؿضجت٤س ٣٘ظش: د. شحًش ٗٞس١ ئعٔحػ٤َ، 

 ٝٓح ذؼذٛح. 101ص (،٤ًِ0212س جُوحٕٗٞ/ؾحٓؼس ذـذجد، 
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جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ٣ؼِن ػ٠ِ ضكووٜح ضطر٤ن جُؼوحخ
(90)

٣ي جُذػٟٞ . ًزُي كإٔ ه٤ٞد ضكش

ضؼطشع ضكش٣ي جُذػٟٞ ٝجٕ جُؿضجء جُٔطشضد ػ٠ِ ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ػ٠ِ جُٔطْٜ 

ٛٞ: )ػذّ هرٍٞ جُذػٟٞ(  –قغد جألقٞجٍ  –ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ ػذّ ضٞجكش أقذ ٛزٙ جُو٤ٞد 

٤ُٝظ ذشجءز جُٔطْٜ. ك٢ ق٤ٖ جٕ ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ٓغ ضخِق ضكون جُششٝؽ 

ُ٘ظش ك٢ ٓٞػٞػٜح ُٝكٌْ ك٤ٜح ذحُرشجءز الٕ جُٞجهؼس ؿ٤ش جُٔٞػٞػ٤س ٣ِضّ جُوحػ٢ ذح

ٓؼحهد ػ٤ِٜح
(90)

. 

ًزُي ضخطِق ٖٓ ق٤ع ئٌٓح٤ٗس ضكووٜح إلقذجظ أغشٛح كو٤ٞد ضكش٣ي جُذػٟٞ، ضٔػَ ه٤ذ 

ػ٠ِ ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ُزُي ٣ِضّ ضٞجكشٛح جذطذجًء إلٌٓح٤ٗس ضكش٣ي جُذػٟٞ ك٢ ق٤ٖ جٕ 

جُؼوحخ ٣ؼِن ػ٠ِ ضكووٜح ذؼذ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس ضطر٤ن جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس 

جُؼوٞذس
(94)

. 

I. .انفشع انخاَٙ. 2ب 

 تًّٛز انششٔط انًٕضٕػٛح إليكاَٛح انؼقاب ػٍ انششٔط انًفتشضح فٙ انزشًٚح

ُوذ ػشكص جُششٝؽ جُٔلطشػس ُِؿش٣ٔس ذحٜٗح: قحُس ٝجهؼ٤س جٝ هح٤ٗٞٗس ٣ك٤ٜٔح 

جُوحٕٗٞ
(96)

٤ٔٚ جُوحػذز جُؿ٘حت٤س، جٓح جألسًحٕ كطٔػَ جُؼذٝجٕ . ٝػشكص ذحٜٗح: ٓشًض هح٢ٗٞٗ ضك

جسجد١ -ئ٣ؿحذ٢ جٝ عِر٢ –ػ٠ِ ٛزج جُٔشًض ذلؼَ 
(91)

. ٝػشكص ًزُي ذحٜٗح: ششؽ جُطؿش٣ْ 

٣٘ض ػ٤ِٚ ك٢ ذؼغ جُؿشجتْ ج٠ُ ؾحٗد جسًحٜٗح ٤ٌَُٔ جُ٘ٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢، ٝجُز١ ٣ش٣ذٙ 

ؼَجُٔششع، ٝذخالف رُي ٣خَ ذحُغ٤حعس جُشج٤ٓس ج٠ُ ضؿش٣ْ جُل
(92)

. ٝػشكص أ٣ؼحً 
(99)

 :

                                                           

(
90

قوٞم جُٔؿ٢٘ ". د. ػحدٍ ٓكٔذ جُلو٢، 42، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔسد. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، ( 

 (،1291ٓؼس جُوحٛشز، أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم، ؾح) "ػ٤ِْٜ ك٢ جُوحٕٗٞ جُٞػؼ٢ ٓوحسٗحً ذحُشش٣ؼس جإلعال٤ٓس

 .110ص

(
90

. 144ص (،1299 ، ٓطرؼس ؾحٓؼس ) جُوحٛشز: 0، ؽششـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، جُوغْ جُؼحّد. ٓكٔٞد ٓكٔٞد ٓظطل٠، ( 

 .010، ٓشؾغ عحذن، صششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤سد. ٓكٔذ أعحٓس هح٣ذ، 

(
94

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس ) "جُوحٕٗٞ جُٔوحسٕ دٝس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ جُذػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ك٢"د. ٓكٔذ طحُف قغٖ، ( 

 .011ص (،1292جُكوٞم/ؾحٓؼس جُوحٛشز، 

(
96

 .000، ٓشؾغ عحذن، صجُٞع٤ؾ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، جُوغْ جُؼحّد. جقٔذ كطك٢ عشٝس، ( 

(
91

. د. ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش، 29، ٓشؾغ عحذن، صجُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ جُؿش٣ٔسد. ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش، ( 

 .192ص (،1229دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: ، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس1، ؼهحٕٗٞ جُؼوٞذحشششـ 

(
92

 .141، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّ –ششـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش د. ػرٞد جُغشجؼ، ( 

(
99

( ٣ٝزٛد سأ١ ك٢ جُلوٚ ج٠ُ جٕ جُؼ٘ظش جُٔلطشع ال ٣ؼذ سً٘حً خحطحً ك٢ ذؼغ جُؿشجتْ ألٕ ًَ ٓح ٣خطض ذٚ جُؼ٘ظش 

ٔلطشع ٛٞ ًٞٗٚ عحذوحً ك٢ ٝؾٞدٙ ػ٠ِ جسضٌحخ جُؿح٢ٗ ُ٘شحؽٚ، ٝجٕ ٛزٙ جالعرو٤س جُض٤٘ٓس ؿ٤ش رجش ج٤ٔٛس هح٤ٗٞٗس، جُ
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جُؼ٘ظش جُز١ ٣لطشع ه٤حٓٚ ٝهص ٓرحششز ٗشحؽٚ. ٝػشكص
(92)

: ذأٜٗح قحُس ٝجهؼ٤س أٝ هح٤ٗٞٗس 

 ٣ك٤ٜٔح جُوحٕٗٞ ٣ٝلطشع ضٞجكشٛح ٝهذ ٝهٞع جُؿش٣ٔس.

٣ٝطٔػَ جُششؽ جُٔلطشع ك٢ جُؿش٣ٔس ذٔشًض جٝ ػ٘ظش هح٢ٗٞٗ جٝ كؼ٢ِ جٝ ٝجهؼس 

جسضٌحخ جُؿش٣ٔس ٣ٝطشضد ػ٠ِ ضخِلٚ ػذّ ض٣ٌٖٞ هح٤ٗٞٗس جٝ ٓحد٣س ٣٘رـ٢ ضكووٜح ٝهص 

جُؿش٣ٔس
(22)

. كحُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ جُؿش٣ٔس هذ ضطٔػَ ك٢ ٓشًض هح٢ٗٞٗ ًٔح ٛٞ ػ٤ِٚ 

( ػوٞذحش 061جُكحٍ ك٢ ه٤حّ: )دػٟٞ( جٓحّ جُٔكٌٔس ذحُ٘غرس ُؿش٣ٔس شٜحدز جُضٝس جُٔحدز )

ٌٓح٤ٗس ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس ك٢ ػشجه٢. ٝهذ ٣طٔػَ ذطظشف هح٢ٗٞٗ ًطٞجكش أقذ ػوٞد جألٓحٗس إل

( ػوٞذحش ٓظش١، جٝ ك٢ ٝجهؼس هح٤ٗٞٗس ًٔح ك٢ ؾش٣ٔس 041ؾش٣ٔس خ٤حٗس جألٓحٗس جُٔحدز )

( ػوٞذحش ػشجه٢، جٝ ك٢ ٝجهؼس ٓحد٣س 411-412ئخلحء أش٤حء ٓطكظِس ٖٓ ؾش٣ٔس جُٔٞجد )

ك٢ ( ػوٞذحش ػشجه٢، جٝ 142ًإٔ ضٌٕٞ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٜح قحٓالً ك٢ ؾش٣ٔس جإلؾٜحع جُٔحدز )

ًؿش٣ٔس  -رجش جُلحػَ جُٔٞطٞف –طلس هح٤ٗٞٗس ٣٘رـ٢ ضٞجكشٛح ك٢ ٓشضٌد جُؿش٣ٔس 

( ػوٞذحش 022/1جُششٞز ق٤ع ٣شطشؽ جُوحٕٗٞ ك٢ جُٔشضش٢ جٕ ٣ٌٕٞ ٓٞظلحً جُٔحدز )

 ػشجه٢.

٣ٝؼٞد جُلؼَ ك٢ ضأط٤َ كٌشز جُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ جُلوٚ جإل٣طح٢ُ ج٠ُ جُلو٤ٚ: 

(MANZINI ٙجُز١ ذ٤ٖ ٓؼٕٔٞ ٛز ) جُششٝؽ، ٝهغٜٔح ج٠ُ هغ٤ٖٔ: جألٍٝ، ششٝؽ

ٓلطشػس ُِؿش٣ٔس، ٝضطٔػَ ك٢ جُؼ٘حطش جُوح٤ٗٞٗس جُغحذوس ػ٠ِ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس، ٝجُط٢ 

٣طٞهق ػ٠ِ ٝؾٞدٛح ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس ػ٠ِ ٝكن ٓح ٝسد ك٢ جٗٔٞرؾٜح جُطشش٣ؼ٢، جٓح ػ٘ذٓح 

ش ال ٣غطِضّ ٣طخِق ٛزج جُششؽ جُٔلطشع هذ ضخؼغ جُٞجهؼس جُٔشضٌرس ُ٘ض ضؿش٢ٔ٣ جخ

ضٞجكشٛح رُي جُششؽ جُٔلطشع، جٓح جُوغْ جُػح٢ٗ: ك٢ٜ جُششٝؽ جُٔلطشػس ُِٞجهؼس ٣ٝوظذ ذٜح 

 -ػ٠ِ جألهَ-جُؼ٘حطش جُوح٤ٗٞٗس ٝجُٔحد٣س جُط٢ ضغرن ض٘ل٤ز جُٞجهؼس جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس جٝ 

ُٞجهؼس جُٔؼحطشز ُٜزج جُط٘ل٤ز، ٝجُط٢ ٣ططِد جُوحٕٗٞ ضٞجكشٛح ٢ٌُ ضطكون جُٔطحذوس ذ٤ٖ ٛزٙ ج

 

د. كؼالً ػٖ جٕ جالٓػِس جُط٢ ٣ؼشذٜح جُلوٚ ُِؼ٘ظش جُٔلطشع ٣غَٜ جدخحُٜح ك٢ جقذ جالسًحٕ جُؼحٓس ُِؿش٣ٔس، ٣٘ظش: 

 . 64، ص0212، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، جُوحٛشز، 9ّ، ؽششـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُوغْ جُؼحٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، 

(
92

 .01ص (،0219دجس جُغٜ٘ٞس١،  ) ذ٤شٝش: جُوغْ جُؼحّ –ششـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش د. كخش١ ػرذ جُشصجم جُكذ٣ػ٢، ( 

(
22

 ٝٓح ذؼذٛح. 21، ٓشؾغ عحذن، صجُوحػذز جُؿ٘حت٤سد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 
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ٝجالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس
(21)

. أٓح ذشإٔ ضكذ٣ذ طِس جُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ جُؿش٣ٔس 

ذحُٞجهؼس جالؾشج٤ٓس، كوذ رٛد سأ١ ج٠ُ سدٛح ج٠ُ جألسًحٕ جُؼحٓس ُِؿش٣ٔس دٕٝ ض٤٤ٔض ذ٤ٜ٘ح. 

ٝٛ٘حى سأ١ ٣ؼذٛح ٖٓ جالسًحٕ جُخحطس ك٢ جُؿش٣ٔس ػ٘ذ طؼٞذس سدٛح ج٠ُ جالسًحٕ جُؼحٓس ، 

جٕ ٛ٘حى سأ٣حً غحُػحً رٛد ج٠ُ ئهحٓس طِس ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُٔكَ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس ك٢ ق٤ٖ
(20)

. 

٣زٛد ج٠ُ جٕ جُٔششع ػ٘ذٓح ٣لطشع ضكون  -ٗشؾكٚ –٣ٝزٛد سأ١ ك٢ جُلوٚ 

جُششٝؽ جُٔلطشػس ٝهص ٓرحششز جُؿح٢ٗ ٗشحؽٚ رُي جُششؽ كأٗٚ ٣ؼذ سً٘حً خحطحً ك٢ ذؼغ 

٤ٔ٣ض جُششؽ جُٔلطشع ٛٞ ًٞٗٚ عحذوحً ك٢ ٝؾٞدٙ جُؿشجتْ ٣ٝرشس رُي ػ٠ِ أعحط جٕ ًَ ٓح 

ِٚ، ٝجٕ ٛزٙ جالعرو٤س جُض٤٘ٓس ؿ٤ش رجش أ٤ٔٛس هح٤ٗٞٗس، ٝجٕ ؾ٤ٔغ  ػ٠ِ جسضٌحخ جُؿح٢ٗ ُ٘شحؽ

جألٓػِس جُط٢ ضؼشخ ُِششؽ جُٔلطشع ٣ٌٖٔ ئدخحُٜح ك٢ أقذ جألسًحٕ جُؼحٓس ُِؿش٣ٔس، غْ جٕ 

حٕ جُؼحٓس ك٢ ؾش٣ٔس ٓؼ٤٘س ٣ٝظذم جألسًحٕ جُخحطس ال ضؼذٝ جٕ ضٌٕٞ ٓؿشد ضطر٤ن ُألسً

ٛزج جُوٍٞ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُؿشجتْ
(20)

. 

ٝػ٠ِ ج٣س قحٍ كإٔ جُشجؾف ك٢ جُلوٚ ذإٔ جُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ جُؿش٣ٔس ضؼذ ػ٘حطش 

ضذخَ ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس ًٜٞٗح ٖٓ ذ٤ٖ ٓوٞٓحضٜح ػ٠ِ ٝكن جٗٔٞرؾٜح جُطشش٣ؼ٢. ٝػ٠ِ ٛزج 

ع ك٢ جُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس ٝضطحذن جُ٘كٞ ٣ؿش١ جُركع ك٤ٜح ٝػٜ٘ح ذٔ٘حعرس جُرك

عحذوس ٝٓؼحطشز السضٌحخ  –جُٞجهؼس ٓغ رُي جالٗٔٞرؼ. ٌُٕٝٞ جُششٝؽ جُٔلطشػس ًٜٞٗح 

كحٜٗح ضذخَ ك٢ جُط٣ٌٖٞ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس ُزُي ٣ِضّ جٕ ضطوذّ عِٞى جُؿح٢ٗ  –جُؿش٣ٔس 

ُؼوحخ ك٢ٜ القوس ٝضٞجًرٚ ج٠ُ ق٤ٖ ضٔحٓٚ أٝ ضٞهلٚ. جٓح جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس ج

السضٌحخ جُؿش٣ٔس، ٝضرؼحً ُزُي ال ضذخَ ك٢ ض٣ٌٜٞ٘ح ٝال ٣ؿش١ جُركع ػٜ٘ح جال ذؼذ جًطٔحٍ 

جُط٣ٌٖٞ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس. ك٢ٜ ضلطشع ٝؾٞد ؾش٣ٔس ًحٗص هذ ضٞجكشش ٖٓ هرَ ًحكس 

                                                           

(
21

ٝٓح ذؼذٛح. د. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢،  010ٓشؾغ عحذن، ص ظشٝف جُؿش٣ٔسجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ د. ػحدٍ ػحصس، ( 

 .014، ٓشؾغ عحذن، صجُوحػذز جُؿ٘حت٤س

(
20

ُٝالؽالع ػ٠ِ ٓؿَٔ ٛزٙ ج٥سجء جُلو٤ٜس ٝجعح٤ٗذٛح ٝضو٤٤ْ قؿؿٜح: ٣٘ظش: د. ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش، جُششٝؽ ( 

. 20، ٓشؾغ عحذن، ص، جُوحػذز جُؿ٘حت٤سُلطحـ جُظ٤ل٢ٝٓح ذؼذٛح. د. ػرذ ج 122جُٔلطشػس ك٢ جُؿش٣ٔس، ٓشؾغ عحذن، ص

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس )  "جخطظحص جُوحػ٢ جُؿ٘حت٢ ذ٘ظش جُٔغحتَ جُلشػ٤س"د. ػٔحد جُذ٣ٖ ػرذ جُٔؿ٤ذ ػرذ جُغالّ، 

 ، ٓشؾغجُٔغحتَ جُؼحسػس جٓحّ جُوحػ٢ جُؿ٘حت٢. د. ػ٢ِ ػرذ جُوحدس جُوٜٞؾ٢، 61ص (،1229جُكوٞم، ؾحٓؼس جُوحٛشز، 

 .622، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢. د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، 06عحذن، ص

(
20

، ٓشؾغ جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢. د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، 60، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّد. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ( 

 .42عحذن، ص
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ػ٘حطشٛح جُط٤٘٣ٌٞس، ٝضلطشع ًزُي ٓغإ٤ُٝس ٗشأش ػٜ٘ح. ذٔؼ٠٘ جٕ جُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ 

ٔس ضٌٕٞ عحذوس ػ٠ِ ضكون جُؿش٣ٔس غْ ضشضرؾ: )ض٘ذٓؽ( ذٜح ُط٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس ُك٤ٖ جٕ جُؿش٣

٣لشؽ جُؿح٢ٗ ٖٓ ٗشحؽٚ، ٝرُي ػ٠ِ ػٌظ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ جٗٔح 

٣وطظش دٝسٛح ٤ُظ ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس ٝجٗٔح ػ٠ِ ضؼ٤ِن ضطر٤ن جُؼوٞذس ُك٤ٖ ضكووٜح. ذٔؼ٠٘ 

حً ٓغإٝالً ػٜ٘ح ك٢ٜ ذحُطح٢ُ ال ضذخَ ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس ٝال ٝشخظجٕ ٛ٘حى ؾش٣ٔس جسضٌرص 

جال ذؼذ جًطٔحٍ ضكون ًحكس جُؼ٘حطش ٝجالسًحٕ  -ك٢ ذؼغ جُؿشجتْ -٣ؿش١ جُركع ػٜ٘ح

جٌُٔٞٗس ُٜح
(24)

أ١ جٜٗح ضِكن جُؿش٣ٔس ٣ٝطشضد ػ٠ِ ضكووٜح جٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ٢ٛٝ ذزُي ال  

ضشضد ذحُغِٞى جسضرحؽحً عرر٤حً 
(26)

جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ضشطشى ٓغ جُششٝؽ . ٝئرج ًحٗص 

ٝٗظشجً ُذخٍٞ  –جُٔلطشػس ك٢ جُؿش٣ٔس ك٢ جعطوالُٜح ػٖ ٗشحؽ جُؿح٢ٗ ئال جٕ جُٔغطوش ػ٤ِٚ 

جٕ ػِْ جُؿح٢ٗ الذذ جٕ ٣ك٤ؾ ذحُششٝؽ جُٔلطشػس  –جُػح٤ٗس دٕٝ جأل٠ُٝ ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس 

قط٠ ٝجٕ ًحٕ  ك٢ جُؿش٣ٔس دٕٝ ششٝؽ جُؼوحخ ألٕ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ضشضد أغشٛح

جُؿح٢ٗ ٣ؿِٜٜح أٝ ٣ؿَٜ ضٞجكشٛح
(21)

. ألؾَ رُي ٣كن جُوٍٞ ذإٔ جُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ 

جُؿش٣ٔس ضذخَ ك٢ دسجعس جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِؿش٣ٔس ألٜٗح ٣ِضّ جٕ ضٌٕٞ عحذوس ٝٓؼحطشز 

السضٌحذٜح. ك٢ ق٤ٖ جٕ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ضذخَ ك٢ دسجعس جُ٘ظش٣س 

جُؼوحخ ألٕ ضكووٜح القن ػ٠ِ جسضٌحخ جُؿش٣ٔسجُؼحٓس ك٢ 
(22)

. 

ٝػ٠ِ ٛزج جُ٘كٞ ٣طؼف ُ٘ح جُششٝؽ جُٔلطشػس هذ ضِكن ذٔٞػٞع جُكن جُٔؼطذٟ 

ػ٤ِٚ ًٔح هذ ضِكن ذحُغِٞى جالؾشج٢ٓ رجضٚ ًٔح جٜٗح هذ ضطؼِن ذحُؿح٢ٗ جٝ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ُٝٔح 

ًحٗص ٛزٙ جُششٝؽ جُٔلطشػس ٖٓ جُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس ُزُي ٣ِضّ جُؼِْ ذٜح ُٞؾٞد 

ػٜ٘ح جُؿح٢ٗ ٣لطشع جٕ ٣ٌٕٞ ػِٔٚ هذ جٗظشف ج٤ُٜح ٝجٕ ضطؿٚ جُوظذ جُؿ٘حت٢. ك٢ٌِ ٣غحٍ 

                                                           

(
24

 .22عحذن، ص، ٓشؾغ جُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ جُؿش٣ٔسد. ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش، ( 

(
26

     . 006ص (،1290دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: ػالهس جُغرر٤س ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحشد. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ( 

ٌٓطرس جُٞكحء جُوح٤ٗٞٗس،  ) جالعٌ٘ذس٣س: دسجعس ضك٤ِ٤ِس ٓوحسٗس –جُغرر٤س جُؿ٘حت٤س ذ٤ٖ جُلوٚ ٝجُوحٕٗٞ د. سؤٝف ػر٤ذ، 

 ٝٓح ذؼذٛح. 96ص (،0216

(
21

ششـ جألطٍٞ . د. ٣غش أٗٞس ػ٢ِ، 60، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّ –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ػٞع ٓكٔذ ػٞع، د. ( 
 .002ص (،1229دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: جٌُطحخ جألٍٝ -جُؼحٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش

 (
22

 .64 – 60، ٓشؾغ عحذن، صهحٕٗٞ جُؼوٞذحشد. ػٞع ٓكٔذ ػٞع، ( 
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جسجدضٚ ج٤ُٜح
(29)

. ك٢ ق٤ٖ جٕ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ كٌِٜٞٗح ال ضؼذ ٖٓ 

جُؼ٘حطش جُط٤٘٣ٌٞس ُِؿش٣ٔس ٝجُوحٕٗٞ ٣ططِرٜح ال ٢ٌُ ٣طٞجكش ُِؿش٣ٔس ٤ًحٜٗح جُوح٢ٗٞٗ ذَ 

غ د٣ٞٗٚ جُطؿحس٣س جُٔشطشؽ ٢ٌُ ضٞهغ ػ٠ِ جُطحؾش ُططر٤ن جُؼوحخ جُٔوشس ُٜح. كحُطٞهق ػٖ دك

( ػوٞذحش ػشجه٢ ػوٞذس جالكالط 422ٓشضٌد جالكؼحٍ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز )

ذحُطذ٤ُظ كٜٞ ٤ُظ ٖٓ جسًحٕ جُؿش٣ٔس ذَ ٝجهؼس خحسؾس ػٖ ٤ًحٜٗح الٕ جُؿش٣ٔس ضغطٌَٔ 

س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ٖٓ جسًحٜٗح ٝضظرف كٌشٙ هح٤ٗٞٗس ًحِٓس ذذٝٗٚ. كٌَ ٓح ُِششٝؽ جُٔٞػٞػ٤

ه٤ٔس هح٤ٗٞٗس ٣طٔػَ ذطؼ٤ِن ضطر٤ن جُؼوحخ ػ٠ِ ٝؾٞدٛح، ٝجُلشع جٕ جُؿش٣ٔس هذ جعطٞكص ٖٓ 

هرَ ًحكس جالسًحٕ ٝجُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس ُٜح ُزُي ٣ُغأٍ جُؿح٢ٗ ػٜ٘ح ُْٝ ٣طؿٚ هظذٙ ج٤ُٜح ذٔؼ٠٘ 

جٗٚ ٣غحٍ ػٜ٘ح ٓغإ٤ُٝس ٓٞػٞػ٤س ًٔح عرن ذ٤حٗٚ
(22)

. 

وٚ ج٠ُ جٕ جُششؽ جُٔٞػٞػ٢ ٣ؼذ ٖٓ هر٤َ جُششٝؽ جُٔلطشػس، ٝهذ رٛد سج١ ك٢ جُل

٣ٝوشس جٕ ضٞهق جُطحؾش ػٖ دكغ د٣ٕٞ هرَ جسضٌحخ ؾش٣ٔس جالكالط ذحُطذ٤ُظ، ًٝزُي جُط٘ر٤ٚ 

ذذكغ: )د٣ٖ جُ٘لوس( جُٔكٌّٞ ذٜح ٤ُظ جال ٓػح٤ُٖ ُِششؽ جُٔلطشع ٤ُٝظ ششؽحً ُِؼوحخ
(122)

 .

، الٕ ٤ؼس ٝخظحتض ٝأغش ششٝؽ جُؼوحخٝٝجػف جٕ ٛزج جُشج١ ٣طؼحسع ٓغ ٓذٍُٞ ٝؽر

ضٞهق جُطحؾش ػٖ دكغ د٣ٞٗٚ جُطؿحس٣س جٗٔح ٣ٌٕٞ القوح ػ٠ِ جسضٌحخ جقذٟ جالكؼحٍ جُط٢ 

( ػوٞذحش ػشجه٢ ٓػَ ٣422ؼذٛح جُوحٕٗٞ ٖٓ ٝعحتَ جُطذ٤ُظ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز )

ت٤٘ٚ...جُخ كحٕ رُي جخلحء جُذكحضش جٝ جػذجٜٓح جٝ ضـ٤٤شٛح جٝ جخلحء ؾضء ٖٓ ٓحُٚ جػشجس ذذج

٣كَٔ طلٚ جُششؽ جُٔٞػٞػ٢ ُِؼوحخ دٕٝ طلٚ جُششؽ جُٔلطشع جُغحذن ػ٠ِ جُؿش٣ٔس. 

ٝرجش جالٓش ٣٘طرن ػ٠ِ ض٘ر٤ٚ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذذكغ د٣ٖ جُ٘لوس كٜٞ جٓش القن ػ٠ِ جٓط٘حػٚ ٝ 

ٖٓ غْ ًحٕ ٛٞ ًزُي ششؽحً إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ٤ُٝظ ششؽحً )ػ٘ظشجً( ٓلطشػحً 
(121)

. 

                                                           

(
29

             . ٝجٗظش ػٌظ ٛزج جُشأ١: 22، ٓشؾغ عحذن، صجُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ جُؿش٣ٔسد. ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش، ( 

 .02، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّد. ٓكٔٞد ٓكٔٞد ٓظطل٠، 

(
22

٣خ ٝهذ طذس هشجس ٖٓ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض جُؼشجه٤س ؾحء ك٤ٚ: )ضؼطرش ضظشكحش جُٔذ٣ٖ جُٔلِظ طك٤كس ئرج طذسش هرَ ضحس( 

جُطٞهق ػٖ جُذكغ ذؼذ ٛزج جُطحس٣خ ٝٓط٠ طذٝس جُؼِْ ذأشٜحس جإلكالط ضٌٕٞ ضظشكحش جُٔذ٣ٖ خحػؼس ُِرطالٕ( هشجس 

 .92، ص1222، 9، ط1، ٓؿٔٞػس جالقٌحّ جُؼذ٤ُس، ع12/0/1222/ ك٢ ٤ٛ/1221ثس ػحٓس/ 006سهْ/

 (
122

، ٓشؾغ جُوغْ جُؼحّٕٞ ٓكٔذ عالٓس، د. ٓأٓ ٝٓح ذؼذٛح. 01، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّد. جقٔذ كطك٢ عشٝس، ( 

 .69عحذن، ص

(
121

 ٝٓح ذؼذٛح. 40، ٓشؾغ عحذن، صٓلطشػحش جُؿش٣ٔسد. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف، ( 
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I. .ع انخانجانفش. 3ب 

 تًّٛز انششٔط انًٕضٕػٛح إليكاَٛح انؼقاب ػٍ ظشٔف انزشًٚح

ضطٌٕٞ جُؿش٣ٔس ٝكن جٗٔٞرؾٜح جُطشش٣ؼ٢ ٖٓ ػ٘حطش ٝأسًحٕ ٣طٞهق ػ٠ِ ٝؾٞدٛح 

ضكون جُط٣ٌٖٞ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس كال ه٤حّ ُٜح ذذٜٝٗح. ٣ٝػ٤ش ضكذ٣ذ ٌٓٞٗحش جُؿش٣ٔس خالكحً ك٢ 

ٛزٙ جٌُٔٞٗحش كطغ٠ٔ: جسًحٕ، جٝ جألٝؾٚ جألعحع٤س جُلوٚ ٖٓ جُٞؾٜس جُش٤ٌِس قٍٞ ٓغ٤ٔحش 

 ك٢ جُؿش٣ٔس، جٝ ٓططِرحش جُؿش٣ٔس، جٝ ٓلطشػحش جُؿش٣ٔس.

ٝؿ٢٘ ػٖ جُر٤حٕ كإٔ جسًحٕ جُؿش٣ٔس ضطلشع ج٠ُ: جسًحٕ ػحٓس ٝأسًحٕ خحطس. 

كحألسًحٕ جُؼحٓس ٢ٛ جُط٢ ضذخَ قطٔحً ك٢ ض٣ٌٖٞ ًحكس جُؿشجتْ ٝض٤٤ٔضٛح ػٖ جُلؼَ جُٔرحـ. جٓح 

سًحٕ جُخحطس ك٢ٜ ضذخَ ك٢ ض٣ٌٖٞ ًَ ؾش٣ٔس ػ٠ِ قذز ٝض٤ٔضٛح ػٖ عٞجٛح ٖٓ جُؿشجتْ جأل

جألخشٟ. جأل٠ُٝ ٣ؼٜٔح جُوغْ جُؼحّ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، جٓح جُػح٤ٗس كخحطس ذؿش٣ٔس ٓؼ٤٘س جٝ 

 ػذد ٓكذد ٖٓ جُؿشجتْ ٣ؼٜٔح جُوغْ جُخحص.

٢ٗٞ كال جسضرحؽ ذ٤٘ٚ جٓح جُظشف كٜٞ جٓش ٣ِكن ذحُؿش٣ٔس ذؼذ جًطٔحٍ ض٣ٌٜٞ٘ح جُوحٗ

ٝذ٤ٖ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس ٣ٝوطظش أغشٙ ػ٠ِ ػوٞذس جُؿش٣ٔس ذحُطشذ٣ذ جٝ جُطخل٤ق جٝ جالعطرؼحد. 

ُزُي كإٔ جالؾٔحع ٣ٌحد ٣٘ؼوذ ػ٠ِ جٕ جُظشٝف ال ضذخَ ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس ٝال ضؼذ ٖٓ 

أسًحٜٗح
(120)

. ًزُي كإ جُظشٝف ضخطِق جخطالكحً ؾٞٛش٣حً ػٖ جُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ 

ؿش٣ٔس قط٠ ُٝٞ جسضرطص ذٔح ٣وحذَ ششؽحً ٖٓ ٛزٙ جُششٝؽ ئر ضرو٠ جُظشٝف دجتٔحً ُٜح جُ

طلس ػشػ٤س ٣٘كظش دٝسٛح ك٢ ضؼذ٣َ جُؿضجء ككغد
(120)

. 

ُِٝظشٝف ضوغ٤ٔحش ػذ٣ذز ذطؼذد جألعظ جُط٢ ضوّٞ ػ٤ِٜح ٝضطٔػَ ٛزٙ جألعظ ذأٓح ك٢ 

                                                           

(
120

، ٓشؾغ جُوغْ جُؼحّٝٓح ذؼذٛح. د. جقٔذ كطك٢ عشٝس،  66، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّد. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ( 

 ٓ٘شٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س، ) ذ٤شٝش: هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، جُوغْ جُؼحّششـ . د. ػ٢ِ ػرذ جُوحدس جُوٜٞؾ٢، 09عحذن، ص

. د. ٣غش أٗٞس ػ٢ِ، 122)ذال ٌٓحٕ ٝٗشش(، ص هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس. د. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، 62ص (،0229

 جُوغْ جُؼحّ – ششـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش. د. كخش١ جُكذ٣ػ٢، 192، ٓشؾغ عحذن، صششـ جألطٍٞ جُؼحٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش
) ، جُٞجك٢ ك٢ ششـ جقٌحّ جُوغْ جُؼحّ ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش. د. ؾٔحٍ جُك٤ذس١، 00ص (،0219دجس جُغٜ٘ٞس١،  ) ذ٤شٝش:

جُٔرحدب جُؼحٓس ك٢ هحٕٗٞ . د. ػ٢ِ قغ٤ٖ جُخِق ٝد. عِطحٕ جُشح١ٝ، 062ص (،0210ٌٓطرس جُغٜ٘ٞس١، ذ٤شٝش: 
 .42ص (،0212جُ٘شش، جُؼحضي ُِطرحػس ٝ ) جُوحٛشز: 0، ؽجُؼوٞذحش

(
120

 .06، ٓشؾغ عحذن، صٓلطشػحش جُؿش٣ٔسد. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف، ( 
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ف ؽر٤ؼطٜحٓوذجس ضأغ٤شٙ ػ٠ِ جُؼوٞذس، جٝ ٓوذجس جضغحع ٗطحهٜح، جٝ جخطال
(124)

. 

ٝضؿذس جإلشحسز ٛ٘ح ج٠ُ جٕ جالٓش جُٞجقذ هذ ٣ٌٕٞ ظشكحً ك٢ ؾش٣ٔس، ٝهذ ٣ذخَ ك٢ 

ض٣ٌٖٞ جُشًٖ جُخحص ذؿش٣ٔس أخشٟ، ٓػحٍ رُي ٌٓحٕ ٝهٞع جُؿش٣ٔس كحٗٚ ٣ؼذ ظشكحً ٓشذدجً 

/جٝالً( ػوٞذحش ػشجه٢، ٝهذ 444ك٢ ؾش٣ٔس جُغشهس جرج جسضٌرص ك٢ ٓكَ ػرحدز جُٔحدز )

هٞع جُؿش٣ٔس سً٘حً خحطسً ك٢ ؾش٣ٔس أخشٟ ًٔح ك٢ ؾش٣ٔس صٗح جُضٝؾ٤س جُٔحدز ٣ٌٕٞ ٌٓحٕ ٝ

( ػوٞذحش ػشجه٢ كارج ًحٕ ٓشضٌرٜح جُضٝؼ ٣شطشؽ جُوحٕٗٞ جٕ ضطْ ك٢ ٓ٘ضٍ 022/0)

جُضٝؾ٤س، ذٔؼ٠٘ جٕ: )ٓ٘ضٍ جُضٝؾ٤س( ك٢ ؾش٣ٔس صٗح جُضٝؼ ٣ؼذ سً٘حً خحطحً ُٜزٙ جُؿش٣ٔس 

 ٤ُٝظ ظشكحً.

٤ض ذ٤ٖ ظشٝف جُؿش٣ٔس ٝجسًحٜٗح كإٔ جُلوٚ ُْ ٣طلن ػ٠ِ ٓؼ٤حس ٝٗظشجً أل٤ٔٛس جُط٤ٔ

ُِط٤٤ٔض ذ٤ٜ٘ٔح، كْٜٔ٘ ٖٓ جخز ذٔؼ٤حس: )جعْ جُؿش٣ٔس ٝػ٘ٞجٜٗح(
(126)

ْٜٝٓ٘ ٖٓ جخز ذٔؼ٤حس: ، 

)جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس(
(121)

، ْٜٝٓ٘ ٖٓ جخز ذٔؼ٤حس: )جُٔحٍ جُوح٢ٗٞٗ(
(122)

 ْٜ٘ٓٝ ،

ذحُؼ٘ظش(ٖٓ جخز ذٔؼ٤حس: )جشطشجؽ جُؼِْ 
(129)

، ْٜٝٓ٘ ٖٓ جخز ذٔؼ٤حس: )جُٔظِكس 

جُوح٤ٗٞٗس(
(122)

، ْٜٝٓ٘ ٖٓ جخز ذٔؼ٤حس: ) جألغش جُوح٢ٗٞٗ ُِؼ٘ظش(
(112)

. 

                                                           

(
124

          . 102ص (،1222دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِظشٝف جُٔخللسد. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف، ( 

جُوغْ د. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘،  .ذؼذٛحٝٓح  02، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف جُؿش٣ٔسد. ػحدٍ ػحصس، 
 .69 – 62، ٓشؾغ عحذن، صجُؼحّ

(
126

جُ٘ظش٣س . د. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف، 62، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف جُؿش٣ٔسد. ػحدٍ ػحصس، ( 
س أؽشٝق) "جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِظشٝف جُٔشذدز". د. ٛشحّ أذٞ جُلطٞـ، 124، ٓشؾغ عحذن، صجُؼحٓس ُِظشٝف جُٔخللس

 "جُظشٝف جُٔشذدز، دسجعس ضك٤ِ٤ِس ٓوحسٗس،".  د. ٓحؾذز كإجد، 44ص (،1292دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس جُوحٛشز، 

، ٓشؾغ جُوحػذز جُؿ٘حت٤س. د ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، 096ص (،1299أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس ػ٤ٖ شٔظ، )

 .022عحذن، ص

(
121

 .119ٓشؾغ عحذن، ص، جُوغْ جُؼحّجقٔذ كطك٢ عشٝس، د. ( 

(
122

٣ؼذ جُلو٤ٚ جإل٣طح٢ُ كشجٗش٤غٌٞ ًشجسج ٖٓ أٝجتَ جُلوٜحء جُز٣ٖ جٛطٔٞج ذذسجعس ٓؼ٤حس، )جُٔحٍ جُوح٢ٗٞٗ( ٝجعطؼحٕ ذٚ ك٢ ( 

، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف جُؿش٣ٔسضظ٤٘ق جُؿش٣ٔس، ُِٝطلظ٤َ ك٢ ػشع ٛزج جُشأ١ ٝجعح٤ٗذٙ، ٣٘ظش: د. ػحدٍ ػحصس، 

 .16ٓشؾغ عحذن، ص

(
129

، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف جُؿش٣ٔسُِطلظ٤َ ك٢ ػشع قؿؽ جُوحت٤ِٖ ذٜزج جُٔؼ٤حس ٝضوذ٣شٛح: د. ػحدٍ ػحصس، ٝ( 

 .129، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِظشٝف جُٔخللسد. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف،  .66ٓشؾغ عحذن، ص

(
122

، ٓشؾغ جُوغْ جُؼحّقٔذ كطك٢ عشٝس، ٝهذ ًحٕ ٓؼ٤حس جُٔظِكس جُوح٤ٗٞٗس ٓكَ ٗوذ ٖٓ ؾحٗد جُلوٚ ُِٝطلظ٤َ: د. ج( 

. د. ٛشحّ 114ٝٓح ذؼذٛح. د. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِظشٝف جُٔخللس، ٓشؾغ عحذن، ص 22عحذن، ص

 .99، ٓشؾغ عحذن، ص جُظشٝف جُٔشذدزأذٞ جُلطٞـ، 

(
112

، جُوغْ جُؼحّ، ٓشؾغ عحذن، . د. ػ٠ِ ػرذ جُوحدس جُوٜشؾ66٢، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّد. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ( 

دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: ٤ض ذ٤ٖ جسًحٕ جُؿش٣ٔس ٝظشٝكٜح٤جُٔؼ٤حس جُٔ٘ؼرؾ ُِطٔ. د. ئذشج٤ْٛ ٓكٔذ ئذشج٤ْٛ، 60ص

جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف . ٝٓح ذؼذٛح، ٣ٝشجؾغ ك٢ ػشع ًَ جُٔؼح٤٣ش جُغحذوس ضلظ٤الً: د. ػحدٍ ػحصس، 14ص (،0222
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جال جٕ ٛ٘حى ٓؼ٤حس٤٣ٖ ست٤غ٤٤ٖ ٖٓ ذ٤ٖ ضِي جُٔؼح٤٣ش: جألٍٝ ٣وّٞ ػ٠ِ أعحط جُط٤٤ٔض 

جُطشش٣ؼ٢ ذ٤ٖ جُؼ٘حطش ٖٓ ق٤ع ٓذٟ أ٤ٔٛطٜح ك٢ جُط٣ٌٖٞ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس: )جالٗٔٞرؼ 

ُِؿش٣ٔس(، ٝضرؼحً ُزُي ٣ؼذ جُؼ٘ظش ظشكحً ئرج ًحٗص جُؿش٣ٔس ضطكون ٌٓطِٔسً ذذٝٗٚ ٝػ٠ِ 

جُؼٌظ ٣ٌٕٞ سً٘حً ئرج ًحٗص جُؿش٣ٔس ال ضطكون ذذٝٗٚ. جٓح جُٔؼ٤حس جُػح٢ٗ، ك٤و٤ْ جُط٤٤ٔض ذ٤ٖ 

 جُظشٝف ٝجألسًحٕ ػ٠ِ أعحط جألغش جُٔطشضد ػ٠ِ جُكحم جُؼ٘ظش ذحُؿش٣ٔس. كارج ًحٕ ٛزج

جألغش ٛٞ ضـ٤٤ش ٝطق جُؿش٣ٔس ذاػطحتٜح ٝطلحً خحطحً ٓط٤ٔضجً كأٗ٘ح ٌٕٗٞ ذظذد أقذ 

جألسًحٕ. جٓح جرج ًحٕ رُي جألغش ٣٘كظش ك٢ جُطأغ٤ش ػ٠ِ جُؼوٞذس جُٔوشسز ُِؿش٣ٔس دٕٝ ضؼذ٣َ 

 ك٢ ٝطلٜح كأٗ٘ح ٌٕٗٞ ذظذد ظشف.

٢ٗٞ جُٔطشضد ٖٝٓ ؾحٗر٘ح كأٗ٘ح ٗشؾف جُٔؼ٤حس جألخ٤ش جُز١ ٣ؼطٔذ ػ٠ِ جألغش جُوحٗ

ِٚ ٝدهطٚ، ٝجُز١ ٣ٌحد ٣ٌٕٞ جُلوٚ ٓطلوحً ػ٤ِٚ جال جٗٚ ٣خطِق قٍٞ ضكذ٣ذ جُٔوظٞد  ُٞػٞق

ذطؼر٤ش: )ٝطق جُؿش٣ٔس(، كٜ٘حى ٖٓ ٣زٛد ج٠ُ جٕ جُٔوظٞد ذحُٞطق ٛٞ ٓٞػغ جُؿش٣ٔس 

ٖٓ جُطوغ٤ْ جُػالغ٢ ُِؿشجتْ، أ١ طلس جُؿش٣ٔس ًؿ٘ح٣س جٝ ؾ٘كس جٝ ٓخحُلس، ذك٤ع ٌٕٗٞ 

جرج ًحٕ ك٢ جُكحهٚ ذحُؿش٣ٔس جالط٤ِس ٓح ٣ـ٤ش ٖٓ ٝطلٜح ذٜزج جُٔؼ٠٘ذظذد سًٖ 
(111)

. ك٢ 

ق٤ٖ رٛد سأ١ جخش ج٠ُ ٓلّٜٞ جًػش جضغحػحً ُِٞطق جُوح٢ٗٞٗ ق٤ع ٣شٟ جٕ جُٔوظٞد 

ذحُٞطق جُوح٢ٗٞٗ جٗٔح ٛٞ جُ٘ض جُوح٢ٗٞٗ
(110)

. ُزُي كإٔ جُٜذف ٖٓ ضوش٣ش جُظشٝف ٛٞ 

ٔظِكس جُط٢ ضؼطذ١ ػ٤ِٜح جُؿش٣ٔس، ذٔؼ٠٘ جٜٗح ال ص٣حدز جٝ ٗوض جُكٔح٣س جُٔوشسز ُزجش جُ

ضك٢ٔ ٓظحُف ٓـح٣شز ُِٔظِكس ج٢ُ ٣ك٤ٜٔح ٗض جُوحٕٗٞ ٝجُط٢ ضؼطذ١ ػ٤ِٜح جُؿش٣ٔس 

جالط٤ِس، ذَ ضطؼِن ذزجش جُٔظِكس جُٔك٤ٔس كطض٣ذ جٝ ض٘وض جالػطذجء جُٞجهغ ػ٤ِٜح
(110)

. 

ًَ ٜٓ٘ح ك٢ ٝضط٤ٔض جألسًحٕ ػٖ جُظشٝف ًزُي ذحألغش جُوح٢ٗٞٗ جُز١ ٣كذغٚ 

جُٔظِكس جُوح٤ٗٞٗس ٓكَ جُؿش٣ٔس. كحُشًٖ جُخحص ئرج ٓح جؾطٔغ ذحألسًحٕ جألخشٟ ٣ٌُٕٞ 

 

، ٓشؾغ عحذن، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِظشٝف جُٔخللسٝٓح ذؼذٛح. د. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف،  00، ٓشؾغ عحذن، صجُؿش٣ٔس

 ٝٓح ذؼذٛح. 21ص

(
111

، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢. د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، 02، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّد. ٓكٔٞد ٓكٔٞد ٓظطل٠، ( 

 .622ٓشؾغ عحذن، ص

(
110

 ٝٓح ذؼذٛح. 192ص (،1211 :جُوحٛشز ) جُٔغحٛٔس جُؿ٘حت٤س ك٢ جُطشش٣ؼحش جُؼشذ٤سد. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ( 

(
110

ٝٓح ذؼذٛح ٝجُٔشجؾغ جُط٢ أشحس  016، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِظشٝف جُٔخللسد. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف، ( 

 ج٤ُٚ.
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جػطذجء ػ٠ِ ٓظِكس هح٤ٗٞٗس خحطس ضط٤ٔض ػٖ جُٔظِكس جُط٢ ٣ؼطذٟ ػ٤ِٜح ذحالٗٔٞرؼ جُؼحّ 

ُطِي جُؿش٣ٔس. ذٔؼ٠٘ جٕ جُؿش٣ٔس جُخحطس ضط٤ٔض ػٖ جُؿش٣ٔس رجش جالٗٔٞرؼ جُؼحّ ٣ٌٕٞ ٖٓ 

جُطؼشف ػ٠ِ جُشًٖ جُخحص جُز١ ٤ٔ٣ضٛح ػٖ جالٗٔٞرؼ جُؼحّ ُطِي جُؿش٣ٔس، ٝضغ٠ٔ  خالٍ

جُؼالهس ذ٤ٖ جُؿش٣ٔس رجش جالٗٔٞرؼ جُؼحّ ذحُؿش٣ٔس رجش جالٗٔٞرؼ جُخحص ذــ: )ػالهس 

جُطخظ٤ض(
(114)

. 

٣ٝزٛد سأ١ ك٢ جُلوٚ ج٠ُ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُظشٝف ٝجُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس 

ف: )ششٝؽ جُؿش٣ٔس( ٓرشسجً رُي ػ٠ِ أعحط جٗٚ ج٠ُ ؾحٗد جُؼوحخ ٝجؽِن ػ٤ِٜح ٓظطِ

جُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس ٣طؼ٤ٖ ضٞجكش: )ٓطِٞذحش( أخشٟ ُٞؾٞدٛح ٜٓ٘ح: ضطحذن جُٞجهؼس 

جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس ٓغ جٗٔٞرؾٜح جُطشش٣ؼ٢، ٝػذّ ٝؾٞد عرد ٖٓ أعرحخ جالذحقس، ٝٗغرس 

خ الٕ ٛزٙ ؾ٤ٔؼحً ضؼذ: )ٓطِٞذحش( جُلؼَ ٓؼ٣ٞ٘حً ج٠ُ ٓشضٌرٜح، ٝضطِد ششؽ ٓٞػٞػ٢ ُِؼوح

الصٓس ُٞؾٞد جُؿش٣ٔس، ٝجٕ ًحٗص ال ضؼذ ٖٓ ػ٘حطشٛح جٌُٔٞٗس. ُزُي جؽِن جُلوٚ ػ٠ِ ٛزٙ 

جُٔطِٞذحش ٓظطِف: )ششٝؽحً(. ٝهغٔٞج ٛزٙ جُششٝؽ ج٠ُ: ششٝؽ ٌٓٞٗس، ٢ٛٝ ضِي جُط٢ ال 

، ٢ٛٝ جُط٢ ٣ٌٕٞ ضذخَ ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس ٝجٗح ٣ِضّ ضكووٜح ُطٞه٤غ جُؼوحخ. ٝششٝؽ ٓـ٤شز

جغشٛح ٓوطظشجً ػ٠ِ ضشذ٣ذ جٝ ضخل٤ق جُؼوٞذس ٢ٛٝ جُٔؼشٝكس ذــ: )جُظشٝف(، ٣ٝالقع جٕ 

ٛزج جُشأ١ ال ٣غط٘ذ ػ٠ِ أعحط ع٤ِْ ٖٓ جُٞجهغ ٝجُوحٕٗٞ ألٗٚ ٣خِؾ ذ٤ٖ جُظشٝف ٝذ٤ٖ 

جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ ضرح٣ٜ٘ٔح ك٢ جُٔذٍُٞ ٝجُطر٤ؼس ٝجالغحس 

جُوح٤ٗٞٗس
(116)

. 

ٝضأع٤غحً ػ٠ِ ٓح ضوذّ كإٔ جُظشٝف ضخطِق ػٖ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس 

جُؼوحخ جخطالكحً ؾٞٛش٣حً ًٕٞ ٛزٙ جألخ٤شز ال ضؼذ ٖٓ جُؼ٘حطش جُؼشػ٤س جُط٢ ضإغش ػ٠ِ 

ؾغحٓس جُؿش٣ٔس ٓٔح ٣إغش ك٢ ٓوذجس جُؼوٞذس ضشذ٣ذجً جٝ ضخل٤لحً. كحُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ػ٘حطش 

ػ٠ِ ضكووٜح ضطر٤ن جُؼوٞذس ذؼذ ضٌحَٓ ػ٘حطشٛح جُوح٤ٗٞٗس جٌُٔٞٗس ُٜح. ٝئرج  خحسؾ٤س ٣ؼِن

ًحٗص جُظشٝف ضطٔػَ ذؼ٘حطش ػشػ٤س ضإغش ك٢ ؾغحٓس جُؿش٣ٔس كإٔ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س 

 ػ٘حطش خحسؾ٤س ٣طشضد ػ٠ِ ػذّ ضكووٜح جٓط٘حع ضطر٤ن جُؼوٞذس ػ٠ِ جُؿح٢ٗ.

                                                           

(
114

ٝٓح ذؼذٛح. د. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ،  06، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف جُؿش٣ٔسد ػحدٍ ػحصس، ( 

 .09، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ

(
116

 . ٝٓح ذؼذٛح. 92، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف جُؿش٣ٔسُِٝطلظ٤َ ك٢ رُي ٣٘ظش: د. ػحدٍ ػحصس، ( 
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I. .انفشع انشاتغ. 4ب 

 إليكاَٛح انؼقاب ػٍ انُتٛزح انزشيٛحتًّٛز انششٔط انًٕضٕػٛح 

٣طٞهق جُط٣ٌٖٞ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس ٝكن: )جٗٔٞرؾٜح جُطشش٣ؼ٢( ػ٠ِ ضٞجكش أسًحٜٗح، 

س٤ًٖ٘، أُٜٝٔح ٓحد١  -أ٣حً ًحٗص –٢ٛٝ ذحُطح٢ُ ضذٝس ٓغ جسًحٜٗح ٝؾٞدجً ٝػذٓحً. كحُؿش٣ٔس 

ج٣ؿحذ٢ جٝ )جُغِٞى( ٝغح٤ٜٗٔح ٓؼ١ٞ٘، ٣ٝطٌٕٞ جُشًٖ جُٔحد١ ٖٓ غالغس ػ٘حطش ٢ٛ جُ٘شحؽ: 

عِر٢، ٝجُ٘ط٤ؿس جإلؾشج٤ٓس: )ػشسجً جٝ خطشجً(، ٝجُشجذطس جُغرر٤س جُط٢ ضشذؾ ذ٤ٜ٘ٔح. جٓح 

جُشًٖ جُٔؼ١ٞ٘ كؿٞٛشٙ هٞز ٗلغ٤س ضغ٠ٔ جإلسجدز ٝٛزٙ جإلسجدز ٢ٌُ ضٌٕٞ: )ٓؼطرشز( ك٢ 

خالكحً  ٗظش جُوحٕٗٞ ٣لطشع جٕ ضٌٕٞ ٓذسًس ٝٓخطحسز، ٝٛزٙ جإلسجدز جُٔؼطرشز جرج ٓح جضؿٜص

ألٓش جُوحٕٗٞ جٝ ٤ٜٗٚ ضغ٠ٔ ق٤٘ثز ذحٜٗح: )جسجدز جغٔس(
(111)

، ٣ٝظٜش جُشًٖ جُٔؼ١ٞ٘ ُِؿش٣ٔس 

( 04ك٢ طٞسض٤ٖ: طٞسز جُوظذ جُؿ٘حت٢ ٝق٤٘ثز ضٞطق جُؿش٣ٔس ذحٜٗح ػٔذ٣س جُٔحدز )

ػوٞذحش ػشجه٢. جٓح جُظٞسز جُػح٤ٗس ك٢ٜ جُخطأ ٝضٞطق جُؿش٣ٔس ك٤ٜح ذحٜٗح ؿ٤ش ػٔذ٣س 

ػوٞذحش ػشجه٢. ٣ٝظٜش ٓٔح ضوذّ ذ٤ٖ جُ٘ط٤ؿس جُؿش٤ٓس ض٘ط٢ٔ ج٠ُ جُشًٖ جُٔحد١ ( 06جُٔحدز )

 ًٜٞٗح جالغش جُٔطشضد ػ٠ِ جُغِٞى جالؾشج٢ٓ.

٣ٝط٘حصع ضكذ٣ذ ٓذٍُٞ جُ٘ط٤ؿس جُؿش٤ٓس ذٞطلٜح ػ٘ظشجً ٖٓ ػ٘حطش جُشًٖ جُٔحد١  

 ُِؿش٣ٔس غالغس جضؿحٛحش كو٤ٜس ٣ٌٖٔ جؾٔحُٜح ذح٥ض٢: 

 د٘ نهُتٛزح انزشيٛح.أٔالً: انتصٕٚش انًا 

٣ٝظٞسٛح ػ٠ِ جٜٗح قو٤وس ٓحد٣س، ٝٛزج ٛٞ ٓٞهق جُلوٚ جالُٔح٢ٗ
(112)

. كحُ٘ط٤ؿس ُذٟ 

أٗظحس ٛزج جُطظ٣ٞش قو٤وس ٓحد٣س جٝ ؽر٤ؼ٤س ٓغطوِس ذ٤ٌحٜٗح جُزجض٢ ػٖ جُغِٞى جالؾشج٢ٓ، 

ٝضطٔػَ ك٢ ًٜٞٗح ضـ٤٤شجً ٣طشأ ك٢ جُٔك٤ؾ جُخحسؾ٢ ك٢ جُضٓحٕ ٝجٌُٔحٕ، ٝجٕ ٛزج جُطـ٤٤ش هذ 

طٔػَ ك٢ ٣طشأ ػ٠ِ جُٔك٤ؾ جُخحسؾ٢ جُكغ٢ ٓػحٍ رُي جُ٘ط٤ؿس جإلؾشج٤ٓس ك٢ ؾش٣ٔس جُوطَ ٝض

                                                           

(
111

 . 662، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ( د. 

(
112

 –ٗظْ جُوغْ جُؼحّ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٛزج جُشأ١ ك٢ جُلوٚ جُؿ٘حت٢ جُؼشذ٢ ٣٘ظش: د. ؾالٍ غشٝش،  ٖٝٓ أٗظحس( 
كٌشز جُ٘ط٤ؿس ك٢ هحٕٗٞ ". د. ػٔش جُغؼ٤ذ سٓؼحٕ، 166ص (،0212دجس جُؿحٓؼس جُؿذ٣ذز،  ) جالعٌ٘ذس٣س: جُؿش٣ٔس

جالشطشجى ٓح ذؼذٛح. د. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ٝ 0ص (:1211)، جُوحٛشز، 01، ط1، عٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد "جُؼوٞذحش،
. 001، ٓشؾغ عحذن، صششـ جألطٍٞ جُؼحٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش. د. ٣غش أٗٞس ػ٢ِ، 04، ٓشؾغ عحذن، صذحُطكش٣غ

. ُِٝطلظ٤َ: د. ػرذ جُٔ٘ؼْ ئذشج٤ْٛ 011، ٓشؾغ عحذن، صششـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُوغْ جُؼحّد. ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش، 

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس ) "جُؼشس ك٢ جُر٘حء جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس، دسجعس ضك٤ِ٤ِس ضأط٤ِ٤س ٓٞػغ"سػٞجٕ، 

 .114جُوحٛشز، ذال ع٘س(، ص
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جصٛحم سٝـ جٗغحٕ ق٢. ًٔح جٕ ٛزج جُطـ٤ش هذ ٣طشأ ػ٠ِ جُؼحُْ جُٔؼ١ٞ٘ ًٔح ك٢ ؾش٣ٔس 

( ػوٞذحش ػشجه٢ جر ٣طشضد ػ٤ِٚ جػحكٚ جُٔؼشكس ذحُغش 402جكشحء جالعشجس ُِـ٤ش جُٔحدز )

ج٠ُ رٖٛ جُـ٤ش. ٖٝٓ ٓظحٛش جعطوالٍ جُ٘ط٤ؿس ػٖ جُغِٞى قحُس جُششٝع ك٢ جُؿش٣ٔس ك٤طكون 

ٓالً ك٢ قحُس: )جُششٝع جُطحّ(، جٝ ٗحهظحً ك٢ قحُس: )جُششٝع جُ٘حهض جٝ جُغِٞى ًح

جُٔٞهٞف(. ٖٝٓ ٓإدٟ ٛزج جُطظ٣ٞش جُوٍٞ ذٞؾٞد ؾشجتْ ٓؼ٤٘ٚ ٤ُغص ُٜح ٗط٤ؿس ؾش٤ٓس 

ٝٓشد رُي ُغرر٤ٖ: جٓح الٕ ؽر٤ؼس جُغِٞى ضأذ٠ جقذجظ ضـ٤٤ش ك٢ جُٔك٤ؾ جُخحسؾ٢ ًٔح ٛٞ 

ح جُغرد جُػح٢ٗ كالٕ جُٔششع ال ٣ذخَ ٛزج جُطـ٤٤ش ػٖٔ جُشإٔ ذحُ٘غرس ُؿش٣ٔس جالٓط٘حع. أٓ

ٓوٞٓحش جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جٕ جُغِٞى ٣ظِف ألقذجغٚ
(119)

. ًٔح 

ٛٞ جُشإٔ ذحُ٘غرس )ُِؿشجتْ جُٔرٌشز جالضٔحّ( ٖٝٓ ضطر٤وحضٜح ؾش٣ٔس جالضلحم جُؿ٘حت٢ جُٔٞجد 

( ػوٞذحش ػشجه62٢ – 66)
(112)

. 

 انقإََٙ نهُتٛزح انزشيٛح.  حاَٛا: انتصٕٚش 

ك٤٘حً ػ٠ِ جٜٗح قو٤وس هح٤ٗٞٗس، ٝٛزج ٛٞ ٓٞهق  ضظ٣ٞشجً  ٝك٤ٚ ضظٞس جُ٘ط٤ؿس جُؿش٤ٓس

جُلوٚ جإل٣طح٢ُ، ٝضطٔػَ ك٢ ًَ جػطذجء ٣كذغٚ جُؿح٢ٗ ذ٘شحؽ ك٤ظ٤د ٓظِكس ٓك٤ٔس ؾ٘حت٤حً 

س ك٤ِظ ذؼشس جٝ ٣ؼشػٜح ُٔؿشد خطش، جٓح ٓح ٣طشضد ػ٠ِ جُؿش٣ٔس ٖٓ جغحس ٓحد٣س ِٓٔٞع

ُٜح دالُس هح٤ٗٞٗس ٣ؼطذ ذٜح ألٜٗح ضخض ٓظٜش جالػطذجد رجضٚ، ٝٛزج جالػطذجء ٝقذٙ دٕٝ جغحسٙ 

جُٔحد٣س ٛٞ جُز١ ٣طؼٔ٘ٚ جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِ٘ط٤ؿس جُؿش٤ٓس
(102)

. ٣ٝشضد جٗظحس ٛزج 

جالضؿحٙ ذإٔ ُي ؾش٣ٔس ٗط٤ؿس عٞجء أًحٕ جُ٘شحؽ جالؾشج٢ٓ ج٣ؿحذ٤حً أٝ عِر٤حً. كحُركع ك٢ 

ط٤ؿس جالؾشج٤ٓس ال ٣٘رـ٢ جٕ ٣وق ُذٟ جُٔؿحٍ جُٔحد١ جُؼ٤ن الٕ جُؿش٣ٔس هذ ضكذظ أغشجً جُ٘

ٓحد٣حً ٣ٔظ جُٔظِكس جُٔك٤ٔس أٝ ك٢ جالهَ ٣ؼشػٜح ُخطش جالطحذس ػ٠ِ ٝكن ٓح ٣وشسٙ 

جُٔششع ك٢ هٞجػذ جُطؿش٣ْ
(101)

.  

                                                           

(
119

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس ) "جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُالٓط٘حع"د. ئذشج٤ْٛ ػطح ػطح شؼرحٕ، ( ُِطلظ٤َ ٣٘ظش: 

. د. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ؾشجتْ جالٓط٘حع ٝجُٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ػٖ كؼَ جالٓط٘حع، دجس جُٜ٘ؼس 100ص (،1291جُوحٛشز، 

 ٓح ذؼذٛح. 14، ص1291جُؼشذ٤س، جُوحٛشز، 

(
112

ٓطرؼس ُؿ٘س جُطأ٤ُق  ) جُوحٛشز: ؾش٣ٔس جالضلحم جُؿ٘حت٢ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُٔظش١د. ػ٢ِ قغ٤ٖ جُشح٢ٓ، ( 

 ٝٓح ذؼذٛح. 96ص (،1242ٝجُطشؾٔس ٝجُ٘شش، 

(
102

ٓرحدب جُوغْ جُؼحّ ك٢ ٝٓح ذؼذٛح. د. سؤٝف ػر٤ذ،  610، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّد. جقٔذ كطك٢ عشٝس، ( 
جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف . د. ػحدٍ ػحصس، 000ص (،1222دجس جُلٌش جُؼشذ٢،  ) جُوحٛشز: 4، ؽجُطشش٣غ جُؼوحذ٢

 .022، ٓشؾغ عحذن، ص جُظشٝف جُٔخللس، . د. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف190، ٓشؾغ عحذن، صجُؿش٣ٔس

ٝٓح ذؼذٛح. د. ػرذ  2، ٓشؾغ عحذن، صكٌشز جُ٘ط٤ؿس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحشُِطلظ٤َ ٣٘ظش: د. ػٔش جُغؼ٤ذ سٓؼحٕ،  (101)

جُخطش ". د. سشح ػ٢ِ ًحظْ، 119، ٓشؾغ عحذن، صٓٞػغ جُؼشس ك٢ جُر٘حء جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔسجُٔ٘ؼْ ئذشج٤ْٛ سػٞجٕ، 
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 حانخا: االتزاِ انتٕفٛقٙ.

٤ٖ جالضؿح٤ٖٛ جُغحذو٤ٖ ق٤ع ٣شٟ: ج٠ُ جُطٞك٤ن ذ -جُز١ ٗشؾكٚ -٣ٝزٛد ٛزج جالضؿحٙ 

جٗٚ ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جالخطالف ذ٤ٖ جُٔذ٤ُُٖٞ كحٕ ذ٤ٜ٘ٔح طِس ٝغ٤وس ضؿؼَ ضكذ٣ذ ٓح٤ٛس جُ٘ط٤ؿس 

ذحألقٌحّ جُط٢ ضخؼغ ُٜح ٓوطؼ٤حً جُشؾٞع ج٤ُٜٔح ٓؼحً 
(100)

.  ٖٝٓ ٓإدجٙ كحٕ جُٔلحػِس ذ٤ٖ 

عحعٜح جٕ جقذ جُطظ٣ٞش٣ٖ جُطظ٣ٞش٣ٖ ال ضوّٞ ػ٠ِ جعحط ضلؼ٤َ جقذٛٔح ػ٠ِ جالخش ٝجٗٔح أ

طك٤ف ٝٛٞ جُطظ٣ٞش جُٔحد١ ٝجالخش خحؽة
(100)

. ًزُي كحٕ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُطظ٣ٞش٣ٖ ك٢ 

ٗطحم كٌشز جُ٘ط٤ؿس جُؿش٤ٓس ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓـحُطس ٖٓ ٓإدجٛح جُؿٔغ ذ٤ٖ جُ٘و٤ؼ٤ٖ ك٢ جؽحس 

كٌشز هح٤ٗٞٗس ٝجقذز
(104)

. 

٣ٝغطلحد ٓٔح ضوذّ ذحٕ جُ٘ط٤ؿس جُط٢ ضظٜش ك٢ طٞسز ػشس كؼ٢ِ، جٝ ك٢ طٞسز  

جُطٜذ٣ذ ذخطش ٛزج جُؼشس جُط٢ ٣ططِرٜح جُٔششع ك٢ جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس. جٓح ػٖ 

ٝػغ جُ٘ط٤ؿس جُؿش٤ٓس ٖٓ ٌٓٞٗحش جُؿش٣ٔس كحٕ جُٔششع ال ٣ؼطذ ذٌَ جالغحس جُط٢ ضطشضد 

خطحس ٜٓ٘ح )جغشجً( ٓؼ٤٘حً ٣غطِضّ ضكووٚ ٝٛزج جالغش ٛٞ جُ٘ط٤ؿس ػ٠ِ جُغِٞى جالؾشج٢ٓ، ٝجٗٔح ٣

جُط٢ ٣وظذٛح جُٔششع. كوذ ال ٣غطِضّ جُٔششع ضكون ٗط٤ؿس ٓح ًأغش ُِغِٞى جالؾشج٢ٓ ًٔح ٛٞ 

ػ٤ِٚ جُكحٍ ذحُ٘غرس ُؿشجتْ جُغِٞى جُٔكغ كل٢ ٛزٙ جُكحُس ضخشؼ جغحس جُغِٞى ؾ٤ٔؼح ٖٓ 

ُ٘ط٤ؿس جٕ ضٌٕٞ ػ٘ظشجً ك٢ جُؿش٣ٔس ًٔح ٛٞ ػ٤ِٚ ٗطحم جٗٔٞرؾٚ. ٝئرج ًحٕ جالطَ ك٢ ج

جُكحٍ ك٢ ؾش٣ٔس جُوطَ. جالٕ دٝسٛح هذ ٣وطظش ػ٠ِ ًٜٞٗح ٓؿشد ظشف ٓطظَ ذحُؿش٣ٔس 

٣طٔػَ دٝسٙ ذطشذ٣ذ جُؼوٞذس جٝ ضخل٤لٜح. ٖٝٓ جٓػِس جُ٘ط٤ؿس ًظشف ٓشذد ُِؼوٞذس، ك٢ ؾش٣ٔس 

( ػوٞذحش 024حِٓٚ جُٔحدز )جالؿطظحخ جرج ًحٗص جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٜح دٕٝ جُخحٓغس ػشش ع٘ٚ ً

جُ٘ط٤ؿس جُؿش٤ٓس جُط٢ ضطٔػَ ك٢ طٞسز ظشف ٓخلق ُِؼوٞذس ٓح ٝسد ك٢  ػشجه٢. ٖٝٓ جٓػِٚ

ػوٞذحش ػشجه٢ ٝك٤ٜح ضخلق جُؼوٞذس ػ٠ِ جُخحؽق جرج ُْ ٣كذظ جُخحؽق  ( 400جُٔحدز )

 

ٝٓح ذؼذٛح ٝجُٔشجؾغ جُط٢  102ص (،0219أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُوحٕٗٞ/ؾحٓؼس ذـذجد، ) "جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخٝأغشٙ ك٢ 

 أشحسش ج٤ُٜح.

(
100

ٝٓح ذؼذٛح. ُِٝطلظ٤َ ك٢ ًَ ٛزٙ جالضؿحٛحش جُلو٤ٜس  010، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّد. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ( 

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ) " جُؼحٓس ُِ٘ط٤ؿس جالؾشج٤ٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُ٘ظش٣س"٣٘ظش: د. ػ٢ِ ٣ٞعق ٓكٔذ قشذس،  ،جُػالغس

 ٝٓح ذؼذٛح. 012ص (،٤ًِ1226س جُكوٞم/ؾحٓؼس جُوحٛشز، 

(
100

 .119د. ػ٢ِ ٣ٞعق ٓكٔذ قشذس، ٓشؾغ عحذن، ص( 

(
104

 (،1294دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: جُوغْ جُؼحّ -ششـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُِر٘ح٢ٗ د. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ( 

 .021ص
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جرٟ ذحُٔخطٞف ٝضشًٜح هرَ جٗوؼحء غٔحٕ ٝجسذؼٕٞ عحػس ٖٓ ٝهص جُخطق ك٢ ٌٓحٕ ج٤ٖٓ 

 ( ػوٞذحش ػشجه401.٢غَٜ جُشؾٞع ٓ٘ٚ ج٠ُ جِٛٚ جُٔحدز ) ٣

ُِٝ٘ط٤ؿس ج٤ٔٛطٜح ك٢ ٓؿحٍ جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِؿش٣ٔس ك٢ ٓؿحٍ جُششٝع، ٝك٢ ضكذ٣ذ  

جُِكظس جُط٢ ك٤ٜح ٣٘ط٢ٜ جُؼذٍٝ جالخط٤حس١، ٝك٢ ٓؿحٍ عش٣حٕ هٞجػذ جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ ٖٓ 

٢ ٓؿحٍ ضوغ٤ْ جُؿشجتْق٤ع جُضٓحٕ ٝجٌُٔحٕ، ٝك٢ ضكذ٣ذ جُٔششع ُِؼوٞذس، ٝك
(106)

. 

( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جإل٣طح٢ُ هذ ٗظص ػ٠ِ جٗٚ: )ئرج ضطِد 44ٝئرج ًحٗص جُٔحدز )

جُوحٕٗٞ الٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ػ٠ِ جُؿش٣ٔس ضكون ششؽ ٓح عثَ جُؿح٢ٗ ػٖ جُؿش٣ٔس ٓط٠ ضكون 

زج ٛزج جُششؽ قط٠ ُٝٞ ُْ ضٌٖ جسدجضٚ هذ جٗظشكص ج٠ُ جُ٘ط٤ؿس جُط٢ ٣طٞهق ػ٤ِٜح ضكون ٛ

جُششؽ(. ٝهذ جٝسد جُلوٚ ٓالقظطحٕ ػ٠ِ ٛزج جُطؼش٣ق: جأل٠ُٝ ش٤ٌِس، ٝجُػح٤ٗس ٓٞػٞػ٤س. 

جٓح جُٔالقظس جُش٤ٌِس، كإٔ جُٔششع جُؼشجه٢ هذ جعطؼَٔ جُٔؼ٠٘ جُكشك٢ ٝٛٞ: )ُٝٞ ُْ ضٌٖ 

جسدجضٚ هذ جٗظشكص ج٠ُ جُ٘ط٤ؿس جُط٢ ٣طٞهق ػ٤ِٜح ٛزج جُششؽ(، ق٤ع ًحٕ جالؾذس ذٚ جٕ ال 

 ٣طٞهق ػ٤ِٚ ٛزج جُششؽ ذأٗٚ: )ٗط٤ؿس(، ألٕ جُٔظطِف جُ٘ط٤ؿس ك٢ ٓؿحٍ جُطؿش٣ْ ٣ظق ٓح ال

ٝجُؼوحخ ُٚ ٓؼ٘حٙ جُزجض٢، ٝٛٞ جُطـ٤٤ش جُٔحد١ جُز١ ٣طشأ ًأغش ُِغِٞى ٣ٝؼطذ ذٚ جُٔششع 

ُو٤حّ جُؿش٣ٔس جُطحٓس. أٓح جُٔالقظس جُٔٞػٞػ٤س كططٔػَ ذإٔ جُٔششع هذ ػِن: )ٓغإ٤ُٝس 

٠ِ ضكون ششؽ جُؼوحخ ٓغ جٕ: )ئٌٓح٤ٗس جُؼوحخ( ال: )جُٔغإ٤ُٝس ػٖ جُؿح٢ٗ ػٖ جُؿش٣ٔس( ػ

جُؿش٣ٔس( ٢ٛ جُط٢ ضطٞهق ػ٠ِ ضكون جُششؽ جُٔٞػٞػ٢
(101)

. 

( ضػ٤ش جُِرظ ألٕ جُ٘ض رًش جٕ 44ٝهذ رٛد ذؼغ جُلوٜحء جال٣طح٤٤ُٖ ج٠ُ جٕ جُٔحدز )

ق ػ٤ِٚ ضكون جُؿح٢ٗ ٣غأٍ ػٖ جُؿش٣ٔس: )ُٝٞ ُْ ض٘ظشف جسجدضٚ( ج٠ُ جُ٘ط٤ؿس جُط٢ ٣طٞه

جُششؽ. ٝٓإدٟ رُي ج٠ُ جٕ جُششؽ جُٔٞػٞػ٢ ٣طكون عٞجء جٗظشكص ئسجدز جُؿح٢ٗ ج٤ُٚ أٝ 

ُْ ض٘ظشف ٝٛٞ ٓح ٣طؼحسع ٝؾٞٛش ٝرجض٤س ٝؽر٤ؼس جُششؽ جُٔٞػٞػ٢ إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ 

ًٞٗٚ ششؽ ٣طكون ذطش٣وس ٓٞػٞػ٤س ال شخظ٤س ٝذٔؼضٍ ػٖ ئسجدز ٓشضٌد جُؿش٣ٔس ق٤ع 

٠ُ ضظك٤ف ٛزٙ جُؼرحسز ػ٠ِ جُ٘كٞ ج٥ض٢: )سؿْ جٕ جُؿح٢ٗ ُْ ٣شد ػٔذ ٛإالء جُلوٜحء ج

                                                           

(
106

، ٓشؾغ جُوغْ جُؼحّٝٓح ذؼذٛح. د. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘،  026، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 

 .019عحذن، ص

(
101

 .91 – 96، ٓشؾغ عحذن، صجُوحػذز جُؿ٘حت٤سد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 
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جُ٘ط٤ؿس جُط٢ ػ٤ِٜح ٣طٞهق ضكون جُششؽ(
(102)

 . 

ج٠ُ جٕ ػرحسز جُٔششع جإل٣طح٢ُ ٝجُؼرحسز جُط٢  –ٗإ٣ذٙ  –٣ٝزٛد سأ١ ك٢ جُلوٚ 

ضؼرشجٕ ( ػوٞذحش ئ٣طح٢ُ ضؼٞصٛٔح جُذهس ٝال ٣44وطشقٜح جُلوٚ جإل٣طح٢ُ ُطؼذ٣َ ٗض جُٔحدز )

ػٖ ؾٞٛش كٌشز جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ، ٝٓشد رُي ج٠ُ جٕ: )جُكذظ( جُز١ 

ػ٤ِٚ ٣طٞهق ضكون ٛزج جُششؽ ٖٓ ق٤ع ؽر٤ؼطٚ ٣طؼحسع ٝضٞؾ٤ٚ ئسجدز ٓشضٌد جُؿش٣ٔس 

ج٤ُٚ، ألٕ جُٔ٘طن ٝجُوحٕٗٞ ٣ل٤ذجٕ ذإٔ ٣غطرؼذ جٕ ٣ٌٕٞ جُؿح٢ٗ ٣وّٞ ذطٞؾ٤ٚ جسجدضٚ ٗكٞ ششؽ 

( ػوٞذحش 44ػ٤ِٚ جُؼوحخ، ٣ٝوطشـ جُوحتَ ذٜزج جُشأ١ ذطؼذ٣َ ط٤حؿس جُٔحدز )ئرج ضكون قن 

ئ٣طح٢ُ ػ٠ِ ٛزج جُ٘كٞ: )... كإٔ جُؿح٢ٗ ٣خؼغ ُِؼوحخ ئرج ضكون ٛزج جُششؽ جُز١ ال ٣شؾغ 

ضكووٚ ج٤ُٚ(
(109)

. 

ٝذزُي ٣طؼف جُلشم جُؿٞٛش١ ذ٤ٖ جُ٘ط٤ؿس جُؿش٤ٓس ًؼ٘ظش ٖٓ ػ٘حطش جُشًٖ  

ٌٓٞٗحش جُؿش٣ٔس، ك٢ ق٤ٖ جٕ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗٚ  جُٔحد١ ذٞطلٜح ضذخَ ك٢

ال ٢ٌُ ٣طٞجكش ُِؿش٣ٔس ٤ًحٜٗح ذَ ٢ٛ  –ك٢ ذؼغ جُؿشجتْ  –جُؼوحخ ٓح ٣ططِرٜح جُٔششع 

 ٝهحتغ خحسؾس ػٜ٘ح ٣ؼِن ػ٠ِ ضكووٜح ضطر٤ن جُؼوٞذس.

I. .انفشع انخايس. 5ب 

 انؼقٕتح تًّٛز انششٔط انًٕضٕػٛح إليكاَٛح انؼقاب ػٍ َظاو إٚقاف تُفٛز

( ٖٓ هحٕٗٞ  142 - 144ٝسد جُ٘ض ػ٠ِ ٗظحّ ج٣وحف ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ك٢ جُٔٞجد) 

( ػوٞذحش 64( ػوٞذحش ٓظش١ ٝجُٔحدز )62 – 66جُؼوٞذحش جُؼشجه٢ ٝضوحذِٜح جُٔٞجد )

جسد٢ٗ ذكغرحٗٚ أهذّ ٓح جضؿٚ ج٤ُٚ جُلٌش جُؿ٘حت٢ جُؼ٢ِٔ ٖٓ ذذجتَ جُؼوحخ، ٝٛٞ ٗظحّ ذٔوطؼحٙ 

ٞع ػ٘ذ جُكٌْ ذحإلدجٗس ك٢ ؾشجتْ جُؿ٘ح٣حش ٝجُؿ٘ف ذحُكرظ ٓذٙ ال ضض٣ذ ٓ٘ف ٓكٌٔٚ جُٔٞػ

                                                           

(
102

 ٣٘ظش:( 

- De Moritt; Diritto penal, 1958, P.300. 

- Altavilla; Lineamenti di diritto penal, 1962, P.47. 

- Maggiore; Diritto penal, Bologna, 1951, P. 221. 

- Gavallo; Diritto penal, Napoli, 1955, P.452. 

 (.1)ٛحٓش سهْ  91، ٓشؾغ عحذن، صجُوحػذز جُؿ٘حت٤سأشحس ج٤ُٜح: د. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، 

(
109

 (.1ٛحٓش سهْ ) 91، ٓشؾغ عحذن، صجُوحػذز جُؿ٘حت٤سد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 
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ػ٠ِ ع٘س عِطس ؾحٝص ج٣وحف ض٘ل٤ز ٛزٙ جُؼوٞذس ٌُٖٝ ذششٝؽ قذدٛح جُوحٕٗٞ
(102)

ٜٓ٘ح ٓح  

٣طؼِن ذ٘ٞع جُؿش٣ٔس ٓٞػٞع جُٔكحًٔس ذحٕ ضٌٕٞ ٖٓ ٗٞع ؾ٘ح٣س جٝ ؾ٘كٚ، جٓح جُششٝؽ 

ٌٕٞ كوؾ ذؿٞجص ئ٣وحف ض٘ل٤ز جُكٌْ ذحُكرظ ٓذضٚ ع٘س جُٔطؼِوس ذحُؼوٞذس جُٔكٌّٞ ذٜح، ك٢ٜ ض

، 102كأهَ عٞجء جعطؼِٔص ك٤ٜح جعرحخ جُشأكس جٝ ظشف ٖٓ جُظشٝف جُٔخللس ٝكوحً ُِٔحدض٤ٖ) 

( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢، ٝجؾحص جُوحٕٗٞ ُِٔكٌٔس جٕ ٣ٌٕٞ ج٣وحف جُط٘ل٤ز ٓوطظشجً 100

حش جُطرؼ٤س ٝجُط٤ِ٤ٌٔس ٝجُطذجذ٤ش جالقطشجص٣س ػ٠ِ جُؼوٞذحش جألط٤ِس جٝ ٣ٌٕٞ شحٓالً جُؼوٞذ

( ػوٞذحش ػشجه٢، ٝك٢ قحُٚ ٓح جرج قٌٔص جُٔكٌٔس ذحُكرظ ٝجُـشجٓس ٓؼحً ؾحص 144جُٔحدز )

( ػوٞذحش ػشجه٢، ٝال 144ُٜح جٕ ضوظش ج٣وحف جُط٘ل٤ز ػ٠ِ ػوٞذس جُكرظ كوؾ جُٔحدز )

ٓغ جُٜذف جالعحع٢ ُ٘ظحّ  ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس ج٣وحف ض٘ل٤ز جُؼوٞذس جُـشجٓس الٕ رُي ٣طؼحسع

ج٣وحف جُط٘ل٤ز جُٔطٔػَ ذطلحد١ جػشجس عِد جُكش٣س هظ٤ش جُٔذز
(102)

. جٓح جُششٝؽ جُٔطؼِوس 

( ػوٞذحش ػشجه٢ ذحٕ ال ٣ٌٕٞ جُؿح٢ٗ هذ  144ذشخض جُٔؿشّ ٝقحُطٚ كطشطشؽ جُٔحدز ) 

س عرن جُكٌْ ػ٤ِٚ ك٢ ؾش٣ٔس ػٔذ٣س ذظشف جُ٘ظش ػٖ ؾغحٓطٜح. ًٝزُي ئرج ٣طر٤ٖ ُِٔكٌٔ

ٖٓ خالٍ جخالم جُؿح٢ٗ ٝع٘ٚ ٝظشٝف ؾش٣ٔطٚ ٓح ٣رؼع ػ٠ِ جالػطوحد ذحٗٚ ُٖ ٣ؼٞد ج٠ُ 

 جسضٌحخ ؾش٣ٔس ؾذ٣ذز.

ُطالك٢ جالغحس جُغِر٤س ُِؼوٞذحش هظ٤شز جُٔذز  ٢ح ػٖ جُـح٣س ٖٓ ج٣وحف جُط٘ل٤ز كٜجٓ 

 ذخحطٚ ٝ جٜٗح ؿ٤ش ًحك٤س إلطالـ جُؿحٗر٢ ذَ جُؼٌظ هذ ضغْٜ ك٢ جكغحدٙ ٗط٤ؿس الضظحُٚ

ذرو٤س جُٔؿش٤ٖٓ دجخَ جُٔإعغس جُؼوحذ٤س ٝ ضٌٕٞ ٓذز ج٣وحف جُط٘ل٤ز غالغس ع٘ٞجش جُٔحدز 

( ػوٞذحش ػشجه٢، ٝجٕ ٣وذّ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ضؼٜذ ذكغٖ جُغِٞى خالٍ ٓذز ج٣وحف 141)

جُط٘ل٤ز ٝجٕ ٣ِطضّ ذأدجء جُطؼ٣ٞغ جُٔكٌّٞ ذٚ جٝ ضِضٓٚ جُٔكٌٔس ك٢ جالٓش٣ٖ ٓؼحً جُٔحدز 

٢( ػوٞذحش ػشجه146)
(101)

. 

ٝك٢ قحُس جخالٍ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذحُششٝؽ جُٔلشٝػس جٝ جسضٌد ؾ٘ح٣س جٝ ؾ٘كٚ 

                                                           

(
102

، ٓؿِس جُؼِّٞ جُغ٤حع٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس " ئ٣وحف جُط٘ل٤ز ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢،"د. عِطحٕ ػرذ جُوحدس جُشح١ٝ، ( 

 .60ص (:1222)، ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ، ذـذجد، 0جُؼذد

 (
102

(، ٤ٗغحٕ، 19 – 12، جُؼذدجٕ )ٓؿِس جُششؽس " ذكع شخظ٤س جُٔؿشّ هرَ جُكٌْ،"د. أًشّ ٗشأش ئذشج٤ْٛ، ( 

جُٔؿِس  "جٌُشق ػ٠ِ شخظ٤س جُٔطْٜ ٝجُٔشحًَ جُط٢ ٣ػ٤شٛح،". د. جقٔذ ػرذ جُؼض٣ض جألُل٢، 16ص (:1222)ضٔٞص،
 .01ص (:1210)(، ٓحسط، 6، جُٔؿِذ )1جُؼذد، جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس

(
101

 4/2/1221ك٢  1221، ؾ٘ح٣حش، 1292س جُٔشهْ / هشجس ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض جُؼشجه٤( 
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ػٔذ٣س قٌْ ػ٤ِٜح ذٜح ذؼوٞذس عحُرس ُِكش٣س ألًػش ٖٓ غالغس أشٜش جٝ ئرج ظٜش جٕ جُٔكٌّٞ 

ػ٤ِٚ ًحٕ هذ طذس ػ٤ِٚ قٌْ ذحش ذؿ٘ح٣س جٝ ؾ٘كٚ هرَ ٝهق جُط٘ل٤ز ُْٝ ضٌٖ جُٔكٌٔس هذ 

/غحُػحً( ػوٞذحش ػشجه٢ جٓشش جُٔكٌٔس ذاُـحء ج٣وحف جُط٘ل٤ز. 142ػِٔص ك٢ رُي جُٔحدز )

٣ٝؿٞص ُِٔكٌٔس جٕ ضحٓش ذا٣وحف جُط٘ل٤ز ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح جٝ ذ٘حء ػ٠ِ ؽِد جُخظّٞ ٝك٢ ًَ 

جالقٞجٍ ٣ؿد جٕ ٣ر٢٘ جُكٌْ ػ٠ِ جالعرحخ جُط٢ جػطٔذ ػ٤ِٜح ك٢ هشجس ج٣وحف جُط٘ل٤ز
(100)

 . 

ج٣وحف جُط٘ل٤ز كحرج ًحٗص جُؼوٞذس ضطٔػَ ذأُْ ٓحد١ أٝ جٓح ػٖ جُط٤٤ٌق جُوح٢ٗٞٗ ُ٘ظحّ 

ٓؼ١ٞ٘ ٓوظٞد ؿح٣طٚ جطالـ ٝضو٣ْٞ جُؿح٢ٗ إلػحدز دٓؿٚ ٓغ جُٔؿطٔغ كحٕ جُـح٣س ٖٓ ئ٣وحف 

ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ٢ٛ جطالـ جُؿح٢ٗ ٝضو٣ٞٔٚ، كحٕ جُؼوٞذس ك٢ ٛزج جُ٘ظحّ ضٔػَ جُٔحً ٓؼ٣ٞ٘حً الٕ 

جُؿح٢ٗ خالُٜح ذط٘ل٤ز جُؼوٞذس جُٔكٌّٞ ذٜح جٕ ُْ ٣ٌٖ  ئ٣وحف ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ُلطشٙ ٓؼ٤٘س ضٜذد

ؾذ٣شجً ذزُي كٔح ٢ٛ جال ػوٞذس ٗلغ٤س رجش ؽر٤ؼس ؾ٘حت٤س. ٝٛٞ ٓح ال ٣ؼذ ضذذ٤شجً جقطشجص٣حً 
(100)

 

الٕ ٛزج جالخ٤ش ٣خطِق ػٖ جُؼوٞذس ك٢ ذؼغ جُؿٞجٗد جألعحع٤س كحُطذذ٤ش ال ٣وّٞ ػ٠ِ جال٣الّ 

ًٔح جٕ جُطذذ٤ش ال ٣كون جُشدع جُؼحّ ذَ ٣كون جُشدع  جُٔوظٞد ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ جُؼوٞذس

جُخحص، كؼالً ػٖ جٕ جُؼوٞذس ض٘ظشف ُلؼَ ٝهغ ك٢ جُٔحػ٢، ك٢ ق٤ٖ جٕ جُطذذ٤ش 

جالقطشجص١ ٣٘ظشف جغشُٙ ػ٠ِ جُٔغطورَ ُِك٤ُِٞس دٕٝ جسضٌحخ جُؿح٢ٗ ؾش٣ٔس جخشٟ 

غطوَ ػٖ جالخشٓغطورالً. كٌَِ ٖٓ جُؼوٞذس ٝجُطذذ٤ش جالقطشجص١ ٗظحّ هحتْ ذزجضٚ ٓ
(104)

. ٝؿ٢٘ 

ٗظحّ: )جالكشجؼ جُششؽ٢(  –ج٠ُ قذ ٓح  –حٕ ٗظحّ ج٣وحف ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ٣شرٚ كػٖ جُر٤حٕ، 

( ٖٓ هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشجه٢ ٖٓ ق٤ع قع 002 – 001جُٔٞجد )

جُٔؿشّ ك٢ ضو٣ْٞ ٗلغٚ ػٖ ؽش٣ن ٓ٘كٚ كشطس جالكالش ٖٓ جُؼوحخ ك٢ ج٣وحف جُط٘ل٤ز، ٖٝٓ 

ء ٓ٘ٚ ك٢ ٗظحّ جالكشجؼ جُششؽ٢. ئال جٕ جُلحسم ذ٤ٜ٘ٔح ٣طٔػَ ك٢ جٕ جألٍٝ ٣ؿشٟ هرَ ؾض

ٓؿشد ضٜذ٣ذ جُٔؿشّ  ٛٞض٘ل٤ز جُؼوٞذس  كا٣وحفجُط٘ل٤ز ك٢ ق٤ٖ جٕ جُػح٢ٗ ٣ؿشٟ جغ٘حء جُط٘ل٤ز. 

                                                           

(
100

. ُِٝطلظ٤َ ك٢ ٛزج جُٔٞػٞع 04/2/1221ك٢  1221ؾ٘ح٣حش/  – 1622هشجس ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض جُؼشجه٤س سهْ/ ( 

 .06، ص1242، جُوحٛشز، ٓظحٛش ضلش٣ذ جُؼوحخ٣٘ظش: د. ػ٢ِ سجشذ، 

 (
100

، 1جُؼذد، ٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد "س جُؼوحخ،ضٞؾ٤ٚ جُغ٤حع٤س جُؿ٘حت٤س ٗكٞ كشد٣"د. ٓكٔٞد ٓكٔٞد ٓظطل٠، ( 

 .42ص (،1202)، 2ط

(
104

(، 11، جُٔؿِذ )1جُؼذد، جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس "جُؼوٞذس ٝجُطذجذ٤ش جالقطشجص٣س،"د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، ( 

، جُكٌٞٓسٓؿِس ئدجسز هؼح٣ح  "جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِطذجذ٤ش جالقطشجص٣س،". د. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، 16ص (،1291)ٓحسط،

 .44ص (،1212)، ٣٘ح٣ش، ٓحسط، 11، ط1جُؼذد
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ذحُؼوحخ ُلطشز ٓكذدز ك٢ جُوحٕٗٞ ٣طحُد ٓ٘ٚ ئٕ ال ٣ؼٞد ج٠ُ جسضٌحخ ؾش٣ٔس ؾذ٣ذز ئرج جسجد 

ٜٗحت٤حً ٖٓ جُؼوٞذس جُٔكٌّٞ ذٜح ػ٤ِٚ، ٝئال ٗلزش ػ٤ِٚ ٛزٙ جُؼوٞذس كؼالً ػٔح ٣كٌْ  جٕ ٣لِص

ذٚ ػ٤ِٚ ُِؿش٣ٔس جُؿذ٣ذز
(106)

. 

ٖٝٓ خالٍ رُي ٣طؼف جُلشم ذ٤ٖ ٗظحّ ج٣وحف ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ٝجُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س  

ٞس إلٌٓح٤ٗٚ جُؼوحخ ك٘ظحّ ج٣وحف ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ٛٞ ٤ُظ ٗظحّ ضخل٤ق، ٝجٗٔح طٞسز ٖٓ ط

ضلش٣ذ جُؼوٞذس ٣وّٞ ػ٠ِ كٌشز ضٞك٤ش ٓؼحِٓس ػوحذ٤س ٓالتٔس ُكحُٚ ًَ ؾح٢ٗ ض٘ط١ٞ ػ٠ِ 

جُطٜز٣د ٝضوٞد ج٠ُ جُطأَٛ دٕٝ عِد جُكش٣س. كٜزج جُ٘ظحّ ٣خٍٞ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع عِطٚ 

جُ٘طن ذحُؼوٞذس ٓغ جالٓش ذا٣وحف ض٘ل٤زٛح هرَ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ خالٍ كطشٙ ٣كذدٛح جُوحٕٗٞ كحرج ٓح 

ٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذحُششٝؽ جُٔكذدز ذحُوحٕٗٞ خالٍ كطشٙ ٝهق جُط٘ل٤ز عوطص جُؼوٞذس جُطضّ جُ

جُٔكٌّٞ ذٜح ٝصجُص جغحسٛح جُوح٤ٗٞٗس، ٝذخالف رُي جؾحصٙ جُوحٕٗٞ ُِٔكٌٔس جُـحء ٝهق جُط٘ل٤ز 

 ٝض٘ل٤ز جُؼوٞذس ػ٤ِٚ.

ًزُي كإٔ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ضٌٕٞ ك٢ ؾشجتْ ٓؼ٤٘س ذزجضٜح. جٓح ج٣وحف جُط٘ل٤ز  

ٕ ك٢ ًَ ؾ٘ح٣س جٝ ؾ٘كس ٣كٌْ ذٜح ذؼوٞذس ع٘س كأهَ، ًزُي كإٔ ٗظحّ ج٣وحف جُط٘ل٤ز ٣ٌٕٞ ك٤ٌٞ

ك٢ جُؼوٞذحش جُغحُرس ُِكش٣س كوؾ، جٓح جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س كال ٝؾٞد ُٜزج جُششؽ ك٤ٜح. 

كؼالً ػٖ جٕ ٗظحّ ج٣وحف جُط٘ل٤ز ٣ٌٕٞ ُلطشز ٓكذدز ك٢ جُوحٕٗٞ، جٓح ضؼ٤ِن جُكٌْ ػ٠ِ ضكون 

كـحُرحً ٤ُظ ُٚ ٓذز ٓكذدز. ذحإلػحكس ج٠ُ جٗٚ ال عِطس ُِٔكٌٔس ك٢ قحٍ ششؽ ٓٞػٞػ٢ 

ضكون جُششؽ جُٔٞػٞػ٢ ك٤ؿد ػ٤ِٜح ضٞه٤غ جُؼوٞذس. جٓح ك٢ قحُس ج٣وحف جُط٘ل٤ز كإٔ جالٓش 

 ػ٠ِ ٝكن جُؼٞجذؾ جُوح٤ٗٞٗس. ٓطشٝى ُطوذ٣ش جُٔكٌٔس ًَ قحُس ػ٠ِ جٗلشجد

ال جٕ جُوٞج٤ٖٗ جُؿضجت٤س جُخحطس جُٔوحسٗس ٝػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ ٓضج٣ح ئ٣وحف ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ئ

هذ ضخشؼ جق٤حٗحً ػٖ جألطَ جُؼحّ جُٞجسد ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش كٜٔ٘ح ٖٓ قظش جألخز ذ٘ظحّ 

، 1246( ُؼحّ 16( ٖٓ هحٕٗٞ جُط٣ٖٞٔ جُٔظش١ سهْ )61ئ٣وحف جُط٘ل٤ز ذٞؾٚ ػحّ جُٔحدز )

ٝجالضؿحس ك٤ٜح جُٔظش١ سهْ  ( ٖٓ هحٕٗٞ ٌٓحككس جُٔخذسجش ٝض٘ظ٤ْ جعطؼٔحُٜح41/1ٝجُٔحدز )

، 1220( ُؼحّ 1( ٖٓ هحٕٗٞ ئهحٓس جألؾحٗد جالٓحسجض٢ سهْ )01، ٝجُٔحدز )1212( ُؼحّ 90)

، ٜٝٓ٘ح ٓح 0229( ُؼحّ 101( ٖٓ هحٕٗٞ ٌٓحككس جالضؿحس ذحُرشش جُؼٔح٢ٗ سهْ )02ٝجُٔحدز )

                                                           

 –جالكشجؼ جُششؽ٢ ك٢ جُطشش٣غ جُؼشجه٢ ( ُِٝطلظ٤َ ك٢ ٓٞػٞع جالكشجؼ جُششؽ٢ ٣٘ظش: د. ػرذ جأل٤ٓش قغٖ، 106)
 ٝٓح ذؼذٛح.  16ص (،1291 :ذـذجد ) دسجعس ٓوحسٗس
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ض٘ظ٤ْ جُطؼحَٓ  ( ٖٓ هح٣14ٌٕٕٞٗٞ جُكؼش ك٤ٜح هحطشجً ػ٠ِ ئ٣وحف ض٘ل٤ز جُـشجٓس جُٔحدز )

( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼَٔ جُٔظش١ 109، ٝجُٔحدز )1221( ُؼحّ 22ذحُ٘وذ جألؾ٘ر٢ جُٔظش١ سهْ )

. ٖٝٓ جُطشش٣ؼحش ٖٓ جضخز ؾحٗد جُظٔص ق٤حٍ ٛزج جُٔٞػٞع، 1220( ُؼحّ 21سهْ )

ٜٝٓ٘ح ذؼغ جُوٞج٤ٖٗ جُؿضجت٤س جُخحطس جُؼشجه٤س ٓػحٍ رُي: هحٕٗٞ ٌٓحككس جإلسٛحخ سهْ 

، ٝهحٕٗٞ ٌٓحككس 0212( ُؼحّ 61(، ٝهحٕٗٞ جألعِكس جُؼشجه٢ سهْ )0226( ُؼحّ )10)

( كؼالً ػٖ جُوٞج٤ٖٗ جالهطظحد٣س0210( ُؼحّ )09جالضؿحس ذحُرشش جُؼشجه٢ سهْ )
(101)

. 

II. َٙانًثضج انخا 

 يٕضغ انششٔط انًٕضٕػٛح إليكاَٛح انؼقاب فٙ االًَٕرد انتششٚؼٙ نهتزشٚى ٔانؼقاب

 تقسٛى:

ٗخظض جالٍٝ ُلٌشز جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢  ع٘وغْ ٛزج جُٔركع ػ٠ِ غالغس ٓطحُد: 

ٝٗركع ك٢ جُٔطِد جُػح٢ٗ ُالضؿحٙ جُز١ ٣شٟ ضرؼ٤ٚ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس  ُِؿش٣ٔس،

ك٢ ق٤ٖ جٕ جُٔطِد جُػحُع ٝجالخ٤ش ع٘لشدٙ ُالضؿحٙ جُز١ ٣شٟ  جُؼوحخ ٌُٔٞٗحش جُؿش٣ٔس،

 إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ػٖ ٌٓٞٗحش جُؿش٣ٔس.جعطوالٍ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س 

II.  .انًطهة األٔلأ 

 فكشج االًَٕرد انتششٚؼٙ نهزشًٚح

 ض٤ٜٔذ ٝضوغ٤ْ: 

٣ؼذ جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس ذذج٣س ًَ دسجعس ٜٓ٘ؿ٤س قٍٞ جُؿش٣ٔس، الٕ 

ضرذأ ذحُ٘حق٤س جُط٘ظ٤ٔ٤س غْ جُطك٤ِ٤ِس غْ ضشَٔ  -ًأ١ ظحٛشز أخشٟ –جُذسجعس جُؼ٤ِٔس ُِؿش٣ٔس 

جُ٘طحتؽ جُط٢ ضطشضد ػ٠ِ ٛزٙ جُظحٛشز، ٝذزُي ضطؼف أ٤ٔٛس دسجعس ٛزج جُٔٞػٞع ٌُٞٗٚ 

٣طؼِن جعحعحً ذطكذ٣ذ جُؼ٘حطش جُط٤٘٣ٌٞس ُِؿش٣ٔس، ٝجُط٢ ٣طٌٕٞ ٖٓ ٓؿٔٞػٜح جالٗٔٞرؼ 

جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس
(102)

/غح٤ٗحً( ٖٓ دعطٞس ؾٜٔٞس٣س جُؼشجم ُؼحّ 12. ُزُي ٗظص جُٔحدز )

س ٝال ػوٞذس جال ذ٘ض، ٝال ػوٞذس جال ػ٠ِ جُلؼَ جُز١ ٣ؼذٙ ػ٠ِ جٗٚ: )ال ؾش٣ٔ 0226

جُوحٕٗٞ ٝهص جهطشجكٚ ؾش٣ٔس، ٝال ٣ؿٞص ضطر٤ن ػوٞذس جشذ ٖٓ جُؼوٞذس جُ٘حكزز ٝهص جسضٌحخ 
                                                           

ٝٓح ذؼذٛح. ُِٝطلظ٤َ  19ص (،1221 :ذـذجد ) 1، ؽجُطذجذ٤ش جالقطشجص٣س، دسجعس ٓوحسٗس( د. ٓكٔذ شالٍ قر٤د، 101)

سعحُس ٓحؾغط٤ش، ٤ًِس )  "وحخ ك٢ جُوٞج٤ٖٗ جُؿ٘حت٤س جُخحطسرجض٤س جُطؿش٣ْ ٝجُؼ"ك٢ رُي: ص٣٘س ػرذ جُؿ٤َِ ػرذ، 

ؾشجتْ  –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُخحص ٝٓح ذؼذٛح. د. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ،  129ص (،0219جُوحٕٗٞ/ؾحٓؼس ذـذجد، 
 .610، ٓشؾغ عحذن، صجُوٞج٤ٖٗ جُؿ٘حت٤س جُخحطس. د. أقٔذ ػرذ جُظحٛش، 040حذن، ص، ٓشؾغ عجُط٣ٖٞٔ

(
102

 .021، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔسد. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، ( 
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( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢ ذأٗٚ: ) ال ػوحخ ػ٠ِ كؼَ  1جُؿش٣ٔس(، ًٝزُي ٗظص جُٔحدز )

٠ ضؿش٣ٔٚ ٝهص جهطشجكٚ، ٝال ٣ؿٞص ضٞه٤غ ػوٞذحش جٝ جٝ جٓط٘حع جال ذ٘حًء ػ٠ِ هحٕٗٞ ٣٘ض  ػِ

 ضذجذ٤ش جقطشجص٣س ُْ ٣٘ض ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ(.

ػ٠ِ ٝكن جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جُط٢ -كؼ٘ذٓح ٣ش٣ذ كحُٔششع ٣٘لشد ذٞػغ رُي جالٗٔٞرؼ 

٣٘طٜؿٜح ضؿش٣ْ كؼَ ٖٓ جالكؼحٍ: )ج٣ؿحذ٢ جٝ عِر٢( كحٗٚ ٣ؼٔذ ج٠ُ ط٤حؿطٚ ك٢ شن جُطؿش٣ْ 

حت٤س جُٔٞػٞػ٤س ك٤كذد ٓوٞٓحش رُي جُشن، ٣ٝظلٜح ذذهس ٓط٘ح٤ٛس ػ٠ِ ٗكٞ ػحّ ذحُوحػذز جُؿ٘

ٓؿشد ٝٛٞ ذٜزج ٣وذّ ُ٘ح: )جٗٔٞرؾحً ضشش٣ؼ٤حً( ٣ؼؼٚ ذ٤ٖ ٣ذ١ جُوحػ٢ ٤ُوق ػ٠ِ ٓح٤ٛطٚ 

ٝٓوٞٓحضٚ. كؼ٘ذٓح ضطشـ جٓحّ جُوحػ٢ قحُس ٓؼ٤٘س ذحُزجش ٝؾذ أٜٗح ضطؼٖٔ رجش جُٔوٞٓحش 

 ٢ ُِؿش٣ٔس ػ٘ذتز ٣ؼِٖ ػٖ ٝؾٞد جُؿش٣ٔس.جُط٤٘٣ٌٞس ُألٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ

٣ٝؼٞد جُلؼَ ج٠ُ جُلوٚ جالُٔح٢ٗ ك٢ جذشجص كٌشز: )جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس(، ٝهذ 

ػ٠ِ ج٤ٔٛس جُٔطحذوس ك٢  1921( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جالُٔح٢ٗ ُؼحّ 2/1ٝسد ك٢ جُٔحدز )

، (Gesetzlichen Tatbesandٓؿحٍ جُطؿش٣ْ ق٤ع ضؼٔ٘ص ٛزٙ جُٔحدز ُلظ٤ٖ ٛٔح: )

ٝضٔػَ ٛزٙ جُؼرحسز جألعحط جُز١ ضشضٌض ػ٤ِٚ كٌشض٢: )جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢(، ٝ: )جُٔطحذوس( 

( ك٢ جُط٤٤ٔض ذ٤ٖ: Belingُألٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢. ًٔح ٣ؼٞد جُلؼَ ج٠ُ جُلو٤ٚ جألُٔح٢ٗ: )

 ِٚ )جُلؼَ جالٗٔٞرؾ٢( ذٞطلٚ ضظ٣ٞشجً ضشش٣ؼ٤حً ٓكؼحً، ٝذ٤ٖ: )جٗٔٞرؼ جُؿش٣ٔس( ذٞطل

ضو٤٤ٔحً هح٤ٗٞٗحً ُِغِٞى ٓكَ جُطؿش٣ْ
(109)

. جٕ ٖٓ جُٔطلن ػ٤ِٚ جٕ ُِؿش٣ٔس سً٘حٕ جعحع٤حٕ: 

ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جُخالف جُلو٢ٜ  -)ٓحد١ ٝٓؼ١ٞ٘( ٣ذخالٕ قطٔحً ك٢ ض٣ٌٖٞ ًحكس جُؿشجتْ 

ك٢ جُشًٖ جُٔحد١ ٣غطِضّ ٝؾٞد عِٞى ٝٗط٤ؿس ٝػالهس عرر٤س ٓحد٣س  –قٍٞ ٓح ٣ؼحف ج٤ُٜٔح 

جُؿشجتْ رجش جُ٘ط٤ؿس ذٔذُُٜٞح جُٔحد١. أٓح جُشًٖ جُٔؼ١ٞ٘ ك٤غطِضّ غرٞش  ضشذؾ ذ٤ٜ٘ٔح ك٢

جُخطأ عٞجء أًحٕ ػٔذ٣حً أٝ ؿ٤ش ػٔذ١، ٝال ٣ٞؾذ أ١ ٖٓ ٛز٣ٖ جُش٤ًٖ٘ ئال ذحعطؿٔحع ًَ 

ٜٓ٘ٔح ٌُحكس ػ٘حطشٙ، ألٕ ٛزٙ جُؼ٘حطش ئٗٔح ٢ٛ أعحط ُٞؾٞد جُشًٖ جُز١ ٣٘ط٢ٔ ج٤ُٚ. 

جسًحٕ خحطس ضذخَ قطٔحً ك٢ ض٣ٌٖٞ ًَ ؾش٣ٔس ػ٠ِ قذز ٣ٝؼحف ج٠ُ ٛزٙ جألسًحٕ جُؼحٓس 

ٝضطٔػَ ك٢ ٝهحتغ أٝ طلحش أٝ ػ٘حطش ضك٢ٔ ٓظِكس ٓـح٣شز ُطِي جُٔظِكس جُط٢ ضٌلَ 

                                                           

(
109

جُٔطحذوس ك٢ . د. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، 111، ٓشؾغ عحذن، صهحٕٗٞ جُؼوٞذحش، جُوغْ جُؼحّد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 
 ٓح ذؼذٛح. 29، ٓشؾغ عحذن، صٓؿحٍ جُطؿش٣ْ
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جُ٘ض جألط٢ِ ذكٔح٣طٜح
(102)

. ٝٛزج ٣ٔػَ شن جُطؿش٣ْ. ٣ِٝكن ذٚ شن جُؿضجء: )جُؼوٞذس 

جُطؿش٣ْ ٣غططرغ ٓ٘طو٤حً  ٝجُطذذ٤ش جالقطشجص١(، ٣ٝشضرطحٕ ذؼالهس ٓ٘طو٤س ٝص٤٘ٓس. رُي جٕ

جُؿضجء ًٞع٤ِس القطشجّ ٗظٞطٚ. ٝجٓح جُؼالهس جُض٤٘ٓس كطوّٞ ػ٠ِ أعحط جٕ جُؿضجء ٣طرغ 

ص٤٘ٓحً جالٗطٜحى جُلؼ٢ِ ُِٔرذأ جُوح٢ٗٞٗ أٝ شن جُطؿش٣ْ
(142)

. 

ُوذ ضؼشػص كٌشز جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس ٌُِػ٤ش ٖٓ جُؿذٍ جُلو٢ٜ جُز١ شَٔ 

ظ رُي ػ٠ِ جألكٌحس جُٔغطٔذز ٜٓ٘ح ػ٤وحً جٝ جضغحػحً ق٤ع جخطِق ٓؼٜٔٞٗح ٝٗطحهٜح، ٝجٗؼٌ

( أ١ جُغِٞى جٝ جُلؼَ جُٔطحذن ج٠ُ جضؿح٤ٖٛ Tatbestandجُلوٚ قٍٞ ضكذ٣ذ ٓظطِف: )

ٓخطِل٤ٖ ك٢ جُطلغ٤ش عٞجء ك٢ جُلوٚ جألُٔح٢ٗ جٝ جُلوٚ جإل٣طح٢ُ جُز١ جعطخذّ ٓظطِف: 

(Tipomedello forms legale:ُِطؼر٤ش ػٖ كٌشز )  :جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢(، ٝٓظطِف(

(Fattispecie .ٝجُٔطحذن ُألٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ،)( ُِطؼر٤ش ػٖ كٌشز: )جُلؼَ جالٗٔٞرؼ

كرؼغ جُلوٜحء ٣شٟ جٕ كٌشز: )جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس(، ٝضوطظش ػ٠ِ جُغِٞى 

جالؾشج٢ٓ. ك٢ ق٤ٖ جٕ جُرؼغ جالخش ٣شٟ جٜٗح ضطغغ ٌُٔٞٗحش رُي جالٗٔٞرؼ ذشُٔٞٚ 

ش٤٤ًٖ٘ جُٔحد١ ٝجُٔؼ١ٞ٘ ُِؿش٣ٔسُِ
(141)

 . ٝع٘لشد ٌَُ ٜٓ٘ٔح كشػحً ٓغطوالً.

II .انفشع األٔل. 1.أ 

 االتزاِ انًضٛق نًضًٌٕ االًَٕرد انتششٚؼٙ نهزشًٚح

ُوذ جؽِن جُرؼغ ػ٠ِ جالكٌحس جُط٢ ٣٘ظٜٔح ٛزج جالضؿحٙ ضغ٤ٔس: ) ٗظش٣س جٗٔٞرؼ 

جُغِٞى جالؾشج٢ٓ(. ٝهذ جٛطْ جُلوٜحء جالُٔحٕ ذذسجعس ٛزج جالٗٔٞرؼ، ٝٛٞ رُي جُغِٞى جُز١ 

ٝكن جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جُط٢  -٣أض٤ٚ جُؿح٢ٗ ٣ٌٕٝٞ جػطذجء ػ٠ِ ٓظِكس ؾٞٛش٣س ذ٘ظش جُٔششع

ٜح قٔح٣طٚ. ٝهذ ذذأش ٛزٙ جُ٘ظش٣س ك٢ هظش جُلو٤ٚ جالُٔح٢ٗ ٓظطِف: ٣غرؾ ػ٤ِ -٣٘طٜؿٜح

(Tatbestand .ػ٠ِ عِٞى جُؿح٢ٗ ٓؼ٘حٙ جُؼ٤ن ج١ ك٢ ؾحٗرٚ جُٔحد١ دٕٝ جُٔؼ١ٞ٘ )

ذٔؼ٠٘ ضطحذن جُلؼَ جالٗٔٞرؾ٢ ٓغ جُغِٞى جُٔحد١ جُٔؿشد جُٞجسد ك٢ ٗض جُطؿش٣ْ دٕٝ 

ذحُطو٤َِ ٖٓ ج٤ٔٛٚ جإلسجدز جألغٔس ٝػذّ جػطرحس ُِؿحٗد جُ٘لغ٢ ُٔشضٌد ٛزج جُغِٞى ٝرُي 

                                                           

(
102

(، 1224دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، ) جُوحٛشز: 0، ؼجُٔذخَ ٝجطٍٞ جُ٘ظش٣س جُؼحٓس –جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ د. ػ٢ِ سجشذ، ( 

 .110ص

(
142

 ٝٓح ذؼذٛح. 92، ٓشؾغ عحذن، صششـ جألطٍٞ جُؼحٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحشد. ٣غش أٗٞس ػ٢ِ، ( 

(
141

 .1، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف جُؿش٣ٔسد. ػحدٍ ػحصس، ( 
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جالػطذجد ذٜح جال ك٢ جُِكظس جُط٢ ضخحُق ك٤ٜح ٗظحً ضشش٣ؼ٤حً ٣ؿشّ كؼالً ٓحد٣حً. ٝع٘ذ ٛزج 

جالضؿحٙ جٕ جُٔشجد ذحألٗٔٞرؼ جالؾشج٢ٓ، جُظٞسز جُٔحد٣س ُِؿش٣ٔس ًٔح سعٔطٜح جُوحػذز 

غِٞى جالٗغح٢ٗ ٓحد٣حً قط٠ ٣طٌٖٔ جُؿ٘حت٤س جإل٣ؿحذ٤س، ج١ ضِي جُظٞسز جُالصّ جٕ ٣طخزٛح جُ

ٝطلٚ ذحُؿش٣ٔس
(140)

ٝجٗطوَ ٛزج جالضؿحٙ ج٠ُ جُلوٚ جال٣طح٢ُ جُز١ ضر٘حٙ ٝضٞعغ ك٢  

ششقٚ
(140)

. 

( ػ٠ِ جعحط جٕ ًَ: )جٗٔٞرؼ( ٛٞ غٔشز Grispigniق٤ع ضضػْ جُلو٤ٚ جإل٣طح٢ُ: )

حُلٚ جُلؼَ ُػالغس ٝؾٞٙ: ٝؾٚ ٓحد١ ٣طٔػَ ك٢ جُلؼَ، ٝجُٞؾٚ جُػح٢ٗ هح٢ٗٞٗ ٣طٔػَ ك٢ ٓخ

ُوٞجػذ جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ، ج١ ك٢ جُالٓششٝػ٤س جُؿ٘حت٤س، جٓح جُٞؾٚ جُػحُع كٜٞ ٓؼ١ٞ٘. ٝجٕ 

ًَ ٝؾٚ ٖٓ ٛزٙ جُٞؾٞٙ جُػالغس ضطؼٔ٘ٚ هحػذز جُطؿش٣ْ ذحُٞطق ٝجُطكذ٣ذ ج٠ُ جُكذ جُز١ 

٣ٌٖٔ ٓؼٚ جُوٍٞ ذحٕ ًَ ٝؾٚ ٖٓ ٛزٙ جُٞؾٞٙ جُػالغس ضط٘حُٝٚ جُوحػذز جُؿ٘حت٤س ذحُٞطق 

ِٚ: )جٗٔٞرؼ( ُٜزٙ جُؿش٣ٔس. ٣ٝشٟ جطكحخ ٝ جُطكذ٣ذ، ذك٤ع جٕ ًَ ٝؾٚ جٗٔح ٛٞ ك٢ قو٤وط

ٛزج جالضؿحٙ جٗٚ ٣ؿد جالخز ذؼ٘ظش جُغِٞى ٝػذّ جُطؼ٣َٞ ػ٠ِ جإلسجدز جال ك٢ ُكظس 

ٓخحُلطٜح ُ٘ض ػوحخ ٣ؿشّ كؼالً ٓحد٣حً. الٕ جٗٔٞرؼ ػذّ جُٔششٝػ٤س ٛٞ ٝجقذ ك٢ ًَ 

١ٞ٘ كٜٞ ال ٣خشؼ ػٖ طٞسض٤ٖ: جُؼٔذ ٝجُخطأ. ُزُي ٣ؿد جُؿشجتْ. جٓح جالٗٔٞرؼ جُٔؼ

ضـ٤ِد جٗٔٞرؼ جُلؼَ ألٗٚ ٣خطِق ٖٓ ؾش٣ٔس ج٠ُ أخشٟ، ٝ ػ٠ِ جعحط ٛزج جالخطالف ضط٤ٔض 

ًَ ؾش٣ٔس ػٖ جالخشٟ ٝضغطوَ ذطغ٤ٔس هح٤ٗٞٗس ٝال ٣لشم ذ٤ٜ٘ٔح جال جعطوالٍ ًَ ٜٓ٘ٔح 

٤حٍ ٝخ٤حٗس جألٓحٗس ٝجُكش٣ن ٝجالضالف ذأٗٔٞرؼ: )جُلؼَ( ٝذـ٤شٙ ضخطِؾ ؾشجتْ جُغشهس ٝجالقط

...جُخ
(144)

. ٝذ٘حًء ػ٠ِ ضـ٤ش جٗٔٞرؼ جُلؼَ ٖٓ ؾش٣ٔس ج٠ُ جخشٟ كوذ أؽِن جُلوٚ ٓظطِف: 

)جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢( ػ٠ِ جُلؼَ ٝقذٙ دٕٝ عٞجٙ ٖٓ ٓوٞٓحش جُؿش٣ٔس الٕ جُٔششع ٣رزٍ 

ٞجٛحؾٜذٙ ك٢ ضكذ٣ذ ٓوٞٓحش جُلؼَ جألٗٔٞرؾ٢ قط٠ ٤ٔ٣ض ذٚ ًَ ؾش٣ٔس ػٖ ع
(146)

. 

ٝهذ ض٘حٍٝ جُلوٚ جال٣طح٢ُ ٛزج جالضؿحٙ ذشٌَ ٓٞعغ ٝػ٤ٔن، ٝرُي ٖٓ خالٍ ه٤حٓٚ 

                                                           

(
140

. د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢، 12، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّد. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ( 

 .094ٓشؾغ عحذن، ص

(
140

 .496، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، ( 

(
144

 ٝٓح ذؼذٛح. 09، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف جُؿش٣ٔسد. ػحدٍ ػحصس، ( 

(
146

. د. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، جُوحػذز 06، ٓشؾغ عحذن، صجُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ جُؿش٣ٔسد. ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش، ( 

 .100جُؿ٘حت٤س، ٓشؾغ عحذن، ص
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ٗظٞص  ذذسجعس ضك٤ِ٤ِس ُؼ٘حطش جُؿش٣ٔس ٝ جُط٢ ٖٓ خالُٜح هغْ جُ٘ظٞص جُؿ٘حت٤س ج٠ُ:

ؿ٤ش ٓغطوِس ج٤ٌُحٕ جٝ جُطرؼ٤س جٝ جُط٤ِ٤ٌٔس، ٝ ٗظٞص جُطؿش٣ْ جٝ جُ٘ظٞص جألعحع٤س جٝ 

كحُ٘ظٞص جال٠ُٝ ٣خحؽد جُٔششع ذٜح جُغِطس جُوؼحت٤س ٓٞؾٜحً ج٣حٛح ك٢ جُ٘ظٞص جالّ.  

ٓٔحسعطٜح ُغِططٜح ك٢ جطذجس جالقٌحّ
(141)

جٓح جُ٘ٞع جُػح٢ٗ ٖٓ جُ٘ظٞص ك٢ٜ جُط٢  . 

ضخحؽد جٌُِٔل٤ٖ ٝضك١ٞ شن جُطؿش٣ْ جٓشجً جٝ ٤ٜٗحً ذحالػحكس ج٠ُ شن جُؿضجء جُز١ ٣طؼٖٔ 

الُٜح ضطخز هٞجػذ جُغِٞى جُط٢ ٣ؿد جٕ ٣ِطضّ ذٜح ذ٤حٕ جُؼوٞذس. أ١ ٢ٛ جُ٘ظٞص جُط٢ ٖٓ خ

ضكص ؽحتِس جُؼوحخ ٞججالكشجد قط٠ ال ٣وؼ
(142)

ُزُي ٣شٟ ذؼغ جُلوٚ جال٣طح٢ُ جٕ جالٗٔٞرؼ  . 

جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس ًلٌشز هح٤ٗٞٗس ال ٣خض ئال ٗظٞص جُطؿش٣ْ دٕٝ عٞجٛح، ٝجٕ ج٤ٔٛطُٚ 

حس جُؿٞجٗد جُ٘لغ٤س ُظحقرٚ.  ُزُي جُوح٤ٗٞٗس ضطكذد ك٢ جقطٞجتٚ ُِغِٞى جُٔحد١ دٕٝ جػطر

٣ؼشف جطكحخ ٛزج جالضؿحٙ ٓؼٕٔٞ جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس ذحٗٚ: ٓؿٔٞػس جُؼ٘حطش 

جُط٢ ضِضّ ُخِن ًَ جٗٔٞرؼ ٖٓ ٗٔحرؼ جُلؼَ ػ٠ِ قذٙ، ٝجُط٢ ضٌل٢ الٕ ض٤ٔض جٗٔٞرؼ ًَ 

عِٞى ػٖ عٞجٙ ٖٓ جُ٘ٔحرؼ، ٝذحؾطٔحع ٛزٙ جُؼ٘حطش ؾ٤ٔؼحً 
(149)

٢ جُلوٚ . ٣ٝزٛد سأٟ ك

٣إ٣ذ ٛزج جالضؿحٙ ذحُوٍٞ ػ٠ِ جعحط جٕ جُؿش٣ٔس ضطٌٕٞ ذظلٚ ػحٓس ٖٓ س٤ًٖ٘: أقذٛٔح ٓحد١ 

ٝجالخش ٓؼ١ٞ٘ كإٔ ٖٓ جالٝكن ُِٔششع جٕ ٣ؼغ ُِؿش٣ٔس جٗٔٞرؾ٤ٖ ضشش٣ؼ٤٤ٖ جقذٛٔح 

٣ؿٔغ ٓوٞٓحش جُلؼَ، ٝجالخش ٣ؿٔغ جُٔوٞٓحش جُٔؼ٣ٞ٘س ُِؿش٣ٔس
(142)

. 

 

٘طحم جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس ُِ٘وذ ٣ٌٖٝٔ ٝهذ ضؼشع ٛزج جالضؿحٙ جُٔؼ٤ن ُ 

 جؾٔحٍ ٛزٙ جالٗطوحدجش ذح٥ض٢: 

جٗٚ جٛطْ ذحُغِٞى دٕٝ جُ٘ط٤ؿس جُٔطشضرس ػ٤ِٚ ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جٜٗح ضٔػَ جْٛ جُؼ٘حطش  أٔالً:

جُػالغس جُط٢ ٣طأُق ٜٓ٘ح جُشًٖ جُٔحد١ ألٜٗح ضؼرش ػٖ جالػطذجء جُكو٤و٢ ػ٠ِ جُٔظحُف 

 جُٔك٤ٔس ؾ٘حت٤ح.

                                                           

(
141

 .2، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف جُؿش٣ٔسد. ػحدٍ ػحصس، ( 

(
142

 .10، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف جُؿش٣ٔسد. ػحدٍ ػحصس،  (

(
149

. ٖٝٓ ٓإ٣ذ١ ٛزج جالضؿحٙ ج٣ؼحً، د. 09، ٓشؾغ عحذن، صجُٔطحذوس ك٢ ٓؿحٍ جُطؿش٣ْد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 

 .421سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢، ٓشؾغ عحذن، ص

(
142

 .122، ٓشؾغ عحذن، صجُؼوٞذحش، جُوغْ جُؼحّ هحٕٗٞد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 
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جٓح جُوٍٞ ذحٕ جٗٔٞرؼ جُلؼَ ٛٞ جُٔؼ٤حس جُٞق٤ذ جُز١ ٣ٌٖٔ جُشًٕٞ ج٤ُٚ ػ٠ِ أعحط جٗٚ  َٛاً:حا

٣خطِق ٖٓ ؾش٣ٔس ج٠ُ أخشٟ، كإٔ ٓشد رُي جػطرحسجش ضطؼِن ذلٖ جُظ٤حؿس جُطشش٣ؼ٤س. الٕ 

جُٔششع ٣ٞػف جُشًٖ جُٔؼ١ٞ٘ جُٔططِد ُطٞجكش ًحكس جُؿشجتْ ك٢ جُوغْ جُؼحّ ٖٓ هحٕٗٞ 

٣ؼٔذ ئرج ضطِد جالٓش ذ٤حٕ ضلؼ٤الش ٛزج جُشًٖ ئرج ٓح ضطِد شٌالً ٓؼ٤٘حً ُٚ، جُؼوٞذحش، غْ 

٣ٌٕٝٞ ٛزج جُطٞػ٤ف ك٢ جُوغْ جُخحص. ُزُي كإٔ ٛزج جُٔرشس ٣لطوش ُِغ٘ذ جُوح٢ٗٞٗ ٝذؼ٤ذ ػٖ 

جُٞجهغ جُطشش٣ؼ٢ الٕ ٗٔحرؼ جُؿشجتْ ٖٓ ق٤ع جُشًٖ جُٔؼ١ٞ٘ ٤ُغص ٝجقذز، ٝٛزج جُوٍٞ ال 

ُؼٔذ٣س، ٝجٗٔح ٣ٔطذ ج٣ؼحً ج٠ُ ؾشجتْ جُخطأ جُط٢ ال ضوّٞ ؾ٤ٔؼٜح ٣وطظش ػ٠ِ جُؿشجتْ ج

ذظٞسز ٝجقذز ٖٓ جُخطأ
(162)

. 

II.انفشع انخاَٙ. 2.أ 

 االتزاِ انًٕسغ نًضًٌٕ االًَٕرد انتششٚؼٙ نهزشًٚح

٣زٛد أٗظحس ٛزج جالضؿحٙ جُلو٢ٜ ئ٠ُ إٔ ٓؼٕٔٞ جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس ال ٣وق 

ػ٘ذ ٓحد٣حش جُلؼَ ذَ ٣طغغ ُـ٤شٛح ٖٓ جُٔوٞٓحش جُٔؼ٣ٞ٘س ٝؿ٤ش جُٔؼ٣ٞ٘س، ٣ٝرذأ ٛزج جالضؿحٙ 

( ٓؼط٤حً ج٣حٙ ٓؼ٘حً ٓشجدكحً ُٔظطِف: Tatbestand)ذطلغ٤ش ذؼغ جُلوٚ جألُٔح٢ٗ ُٔظطِف: 

(Tipizitatأ ):جُٔطحذوس كوذ ٣شطشؽ ُو٤حّ جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس ضٞجكش كؼَ ٓحد١  ١

ٓخحُق ُوحػذز جُطؿش٣ْ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ػ٘ظش ٗلغ٢. كحُؿش٣ٔس ضوّٞ ذحُلؼَ جُز١ ٣ؼذ ؾش٣ٔس 

جُٔطؼٖٔ خطأ ذششؽ ٓطحذوس رُي ألٗٔٞرؼ جُؿش٣ٔس جُخحص ذوحػذز جُطؿش٣ْ
(161)

٣ٝغط٘ذ  . 

ذحٗٚ ال ه٤ٔس ُِلؼَ جُٔحد١ ك٢ ٓؿحٍ جُطؿش٣ْ جال ئرج  جطكحخ ٛزج جالضؿحٙ ُطرش٣ش ٗظش٣طْٜ

جهطشٕ ذٔوٞٓحش ٓؼ٣ٞ٘س، ق٤ع ٣شطشؽ ُو٤حّ جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس ضٞجكش كؼَ ٓحد١ 

ٓخحُق ُوحػذز جُطؿش٣ْ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ػ٘ظش ٗلغ٢. ذٔؼ٠٘ جٕ جُؿش٣ٔس ضوّٞ ذحُلؼَ جُٔطؼٖٔ 

ططحذن ٓغ جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ خطأ ذٔؼ٘حٙ جُٞجعغ: )ػٔذ١ جٝ ؿ٤ش ػٔذ١( ذششؽ جٕ ٣

جُٔؿشد جُخحص ذحُوحػذز جُؿ٘حت٤س جُٔؿشٓس.  ُزُي كحٕ جُلؼَ ؿ٤ش جُٔوطشٕ ذٔوٞٓحش ٓؼ٣ٞ٘س 

                                                           

(
162

، د. ػحدٍ ػحصس، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ 094، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔسد. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، ( 

 ٝٓح ذؼذٛح. 11ظشٝف جُؿش٣ٔس، ٓشؾغ عحذن، ص

(
161

٘حٙ جُٞجعغ، أ١ ك٢ شو٤ٚ: )جُؼٔذ١ ٝؿ٤ش ٣ٝشٟ ؾحٗد ٖٓ جُلوٚ ذإٔ جُٔوظٞد ٖٓ جُخطأ ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ ٛٞ جُخطأ ذٔؼ( 

 04جُؼٔذ١( ُِٝطلظ٤َ ٣٘ظش: د. ػرذ جُٔ٘ؼْ ٓكٔذ ئذشج٤ْٛ، ٓٞػغ جُؼشس ك٢ جُر٤حٕ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس، ٓشؾغ عحذن، ص

 ٝٓح ذؼذٛح ٝجُٔشجؾغ جُط٢ أشحس ج٤ُٜح.
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٣طؿشد ٖٓ ًَ ه٤ٔس هح٤ٗٞٗس، ٝذخالف رُي ضلوذ جُٞجهؼس طلطٜح ًؿش٣ٔس ألٗٚ ال ٣ٌٖٔ ٝػغ 

ٕ جُؿش٣ٔس: ٗظش٣س ػحٓس ُألٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس هحتٔس ػ٠ِ جعحط جُلظَ ذ٤ٖ جسًح

)جُٔحد١ ٝجُٔؼ١ٞ٘(
(160)

 . 

ًزُي كإٔ ػذّ ٗض جُٔششع ػ٠ِ جُشًٖ جُٔؼ١ٞ٘ ك٢ ذؼغ جُؿشجتْ ال ٣ظِف قؿس 

ُِوٍٞ ذحٗٚ ُْ ٣ٜطْ جال ذحُلؼَ جُٔحد١ كوؾ ك٢ ضكذ٣ذٙ ُألٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُٜزٙ جُؿشجتْ. الٕ 

َ ج٠ُ هٞجػذ جُٔششع ٝجٕ ًحٕ هذ كؼَ رُي ك٢ جُوغْ جُخحص ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ألٗٚ ٣ك٤

جُوغْ جُؼحّ العطٌٔحٍ ٛزج جُؿحٗد ٓ٘ؼحً ُِطٌشجس
(160)

. الٕ جٗٔٞرؼ أ١ ؾش٣ٔس ٖٓ ٛزٙ جُؿشجتْ 

ال ٣ٌطَٔ ٓحُْ ٣طْ جالخز ذ٘ظش جالػطرحس ذش٤ًٜ٘ح جُٔحد١ ٝجُٔؼ١ٞ٘ ػ٠ِ ٝكن ٓح ٛٞ ٓوشس ك٢ 

جالضؿحٙ ٣غط٘ذٕٝ جُوغْ جُؼحّ ُٔططِرحش ضٞجكش جُؼ٘حطش جُط٤٘٣ٌٞس ُو٤حٜٓح. أ١ جٕ جٗظحس ٛزج 

ج٠ُ جعحط: )ك٢٘( ٣طؼِن ذلٖ جُظ٤حؿس جُطشش٣ؼ٤س
(164)

. كحُٔششع ٝٛٞ ك٢ طذد ضو٤ٖ٘ هحٕٗٞ 

جُؼوٞذحش ٣ؼٖٔ جُوغْ جُؼحّ ػحدز جُ٘ظٞص جُٔطؼِوس ذحُشًٖ جُٔؼ١ٞ٘ ُِؿش٣ٔس عٞجء ًحٗص 

ػٔذ٣س جٝ ؿ٤ش ػٔذ٣س، ٝضطٌحَٓ ٛزٙ جُ٘ظٞص ٓغ ٗظٞص جُوغْ جُخحص، ٝذؼْ ٛزٙ 

ؼحً ٓؼحً كأٗ٘ح ٌٕٗٞ هذ قظِ٘ح ػ٠ِ: )جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢(. ُٜزج ٣٘رـ٢ جٕ ٣طغغ جُٔوٞٓحش ؾ٤ٔ

ج٠ُ ؾحٗد ٓوٞٓحضٜح  ُٜحٓؼٕٔٞ جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس ٤ُشَٔ جُٔوٞٓحش جُٔحد٣س 

جُٔؼ٣ٞ٘س
(166)

. ٣ٝؼذ ٛزج جالضؿحٙ جألًػش هرٞالً ُذٟ ٓؼظْ جُلوٚ ُٞػٞـ ع٘ذٙ ٝعالٓس 

ْ ال ضطٌٕٞ ٖٓ ٓكغ أكؼحٍ ٓؿشدز ػٖ ٓؼٜٔٞٗح جُ٘لغ٢. جعطخالطٚ جُوح٢ٗٞٗ الٕ جُؿشجت

جُطشش٣ؼ٢ أل٣س ؾش٣ٔس ٣شَٔ أسًحٜٗح جُٔٞػٞػ٤س ٝجُشخظ٤س ذَ جٗٚ ٣شَٔ ًحكس  كحألٗٔٞرؼ

ُٞؾٞد جُؿش٣ٔسجٌُٔٞٗس جُؼ٘حطش جُؼشٝس٣س 
(161)

. 

                                                           

(
160

، جُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ. د. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، 102، ٓشؾغ عحذن، صجُوحػذز جُؿ٘حت٤سد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 

ٝٓح  12، ٓشؾغ عحذن، صذ٤ٖ جُ٘ظش٣ط٤ٖ جُ٘لغ٤س ٝجُٔؼ٤حس٣س ُألغْ. د. ػٔش جُغؼ٤ذ سٓؼحٕ، 96 – 90ٓشؾغ عحذن، ص

 ذؼذٛح.

(
160

، ٓشؾغ جُوغْ جُؼحّ. د. ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس، 90، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗد. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، ( 

 .92عحذن، ص

(
164

 (:1214)، جُوحٛشز، 10(، ط0 – 1، جُؼذدجٕ )ٓؿِس جُكوٞم "ٓشٌِس جُٜٔ٘ؽ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش،"د. ؾالٍ غشٝش، ( 

 .140ص

(
166

 .119، ٓشؾغ عحذن، صهحٕٗٞ جُؼوٞذحش، جُوغْ جُؼحّد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 

(
161

 .112، ص، ٓشؾغ عحذنجُوغْ جُؼحّد. جقٔذ كطك٢ عشٝس، ( 
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( ٣شٟ جٕ Carneluttiكإٔ جُلوٚ جُٔوحسٕ، ٝذخحطس جُلو٤ٚ جإل٣طح٢ُ: ) ٝػ٠ِ ج٣س قحٍ

ٖ ٖٓ جُؿشجتْ أُٜٝٔح: )جُؿشجتْ رج جُوحُد جُٔكذد(، ٝغح٤ٜٗٔح: )جُؿشجتْ رجش جُوحُد ٛ٘حى كثط٤

جُكش(. كحُؿش٣ٔس رجش جُوحُد جُٔكذد ٝك٤ٜح جٕ جُٔششع ٣ر٤ٖ ذحُذهس جٌُحك٤س ٗٞع جُلؼَ ٝقذٝدٙ 

ٝجُٔوٞٓحش جُط٢ ضذخَ ك٢ ضش٤ًرٚ ٝٓح ج٠ُ رُي ٖٓ جٝطحف ضكذد ذٞػٞـ ٓالٓف جُلؼَ. جٓح 

جُوحُد جُكش ك٢ٜ جُط٢ ٣طؼزس ػ٠ِ جُٔششع جٕ ٣ك٤ؾ ذحُٞطق جُوح٢ٗٞٗ جُذه٤ن  جُؿش٣ٔس رجش

ُِلؼَ جألٗٔٞرؾ٢ ُغرد ٣شؾغ ج٠ُ ؽر٤ؼس جُلؼَ رجضٚ. جر ذطكذ٣ذ جُ٘ط٤ؿس ٝضؼ٤٤ٖ جُؼالهس 

جُغرر٤س ٣طكذد ضرؼحً ُزُي جُلؼَ جُز١ ٣٘رػن ػ٘ٚ جُغرر٤س كطشذؾ ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُ٘ط٤ؿس. ُٝذٟ جُلو٤ٚ: 

٤ٌُل٤س ضكذ٣ذ ٓؼٕٔٞ جُؿش٣ٔس رجش جُوحُد جُكش ذحُوٍٞ جٕ ُِٔششع جٕ ٣ِؿأ  )ؾشعر٢٘٤( قالً 

ج٠ُ جقذٟ ٝع٤ِط٤ٖ: جٓح جٕ ٣ك٤َ ػ٘ذ ٝطلٚ ُٔؼٕٔٞ جُوحُد ج٠ُ هحػذز أخشٟ ؿ٤ش ؾ٘حت٤س 

ك٤طشى ُٜح ٝظ٤ل٤س ضكذ٣ذ ٛزج جُٔؼٕٔٞ ذذهطٚ ٝضلظ٤الضٚ، ٝجٓح جٕ ٣ٌطل٢ ذحإلشحسز ج٠ُ: 

ؼٜٔٞٗح ٝذ٤حٕ ٓؼحُٜٔح ٝٗطحهٜح ج٠ُ ٓح جططِف ػ٤ِٚ ٖٓ )كٌشز ػحٓس( غْ ٣طشى ضكذ٣ذ ٓ

ٓؼ٠٘ ُـ١ٞ جعطخذّ ك٢ جُطؼ٤٤ش ػٜ٘ح، جٝ ٓؼ٠٘ جؾطٔحػ٢: )ػشك٢( عحد ك٢ جُٞعؾ جُز١ 

ٗشأش ك٤ٚ ٛزٙ جُلٌشز
(162)

. ٓػحٍ رُي: )جُلؼَ جُلحػف جُٔخَ ذحُك٤حء( جُز١ ضؿشٓٚ جُٔحدز 

( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢، كحُٔششع ٣ش٤ش ج٠ُ ٛزج جُلؼَ ضحسًحً ُِٞعؾ جالؾطٔحػ٢ 422)

جُز١ ضشضٌد ك٤ٚ جُؿش٣ٔس ضكذ٣ذ ٓح طذس ػٖ جُؿح٢ٗ ٖٓ كؼَ ٓح ئرج ًحٕ ٣ؼذ ٓخالً ذحُك٤حء جّ 

 ال. 

س شن جُطؿش٣ْ جضؿٚ ذٚ ج٠ُ جُٔخحؽر٤ٖ ذحُوحػذز جُؿ٘حت٤س كؼ٘ذٓح ٣وّٞ جُٔششع ذظ٤حؿ

 ِٙ ٜٓذدجً ئ٣حْٛ ذطٞه٤غ جُؼوٞذس جُٔوشسز عِلحً جرج خحُلٞج ٓؼٕٔٞ ٛزج جُط٤ٌِق، ٝػ٘ذ ضكون ٛز

جُٔخحُلس ٝضْ ؽشـ جُٞجهؼس جٓحّ جُوحػ٢ كحٕ ػ٤ِٚ جٕ ٣وّٞ ذؼ٤ِٔس ٓضدٝؾس جُٔؿٜٞد، كؼ٤ِٚ 

ُط٢ ٣طؼٜٔ٘ح جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ جُٔؿشد: )ػ٤ِٔس جٝالً جٕ ٣وق ػ٠ِ ٓح٤ٛس جُٔوٞٓحش ج

جُطلغ٤ش(، غْ ػ٤ِٚ غح٤ٗحً جٕ ٣وق ػ٠ِ ٓوٞٓحش: )جُكحُس جُٞجهؼ٤س( ٣ٝكذد ٓح٤ٛطٜح ػ٠ِ ػٞء 

جُؼ٤ِٔس جأل٠ُٝ كحرج ٓح جٗط٠ٜ ج٠ُ جٕ ٛ٘حى: )ٓطحذوس( هذ ضكووص ذ٤ٖ: )جُٞجهغ( ٝ : )جُطؿش٣ذ( 

ؼوحخ. كحُؼالهس ذ٤ٖ جُطؿش٣ذ ٝجُٞجهغ ضرشص ػ٘ذ ك٤٘طوَ ج٠ُ ضشض٤د جغحسٛح ٝجٜٛٔح ضٞه٤غ جُ
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 ٝٓح ذؼذٛح. 62، ٓشؾغ عحذن، صهحٕٗٞ جُؼوٞذحش، جُوغْ جُؼحّد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 
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جُططر٤ن، كحرج ًحٕ ٓح طذس ٖٓ جُؿح٢ٗ ػٖ جُؿح٢ٗ ٖٓ عِٞى: )٣طحذن( ٓح ضؼٔ٘ٚ جالٗٔٞرؼ 

جُطشش٣ؼ٢ ٖٓ ٓوٞٓحش ػحٓس ٓؿشدز ًحٕ ػ٠ِ جُوحػ٢ جٕ ٣ؼِٖ ػ٠ِ ٝؾٞد: )جُؿش٣ٔس( 

ذٔوٞٓحضٜح جٌُٔٞٗس ُٜح
(169)

. 

II.  .انًطهة انخاَٙب 

 ٕضٕػٛح إليكاَٛح انؼقاب نًكَٕاخ انزشًٚحتثؼٛح انششٔط انً

٣زٛد أطكحخ ٛزج جُشأ١ جُلو٢ٜ ج٠ُ جٕ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ضؼذ ٖٓ 

جُؼ٘حطش جُط٤٘٣ٌٞس ُِؿش٣ٔس، ٖٝٓ غْ ال ٣ٌٖٔ دسجعطٜح ذٔؼضٍ ػٖ جسًحٕ جُؿش٣ٔس ألٜٗح ك٢ 

ُٞق٤ذ ُطٞه٤غ قو٤وطٜح ٖٓ ٌٓٞٗحش ذؼغ جُؿشجتْ ػ٠ِ أعحط جٕ جُؿش٣ٔس ٢ٛ جُششؽ ج

العطكوحم جُؼوحخ كال ٣ؼذٝ جٕ ٣ٌٕٞ  -ك٢ ذؼغ جُكحالش -جُؼوحخ، ٝجٓح ٓح ٣شطشؽٚ جُوحٕٗٞ

ششؽحً ٓغروحً جٝ سً٘حً خحطحً ك٢ جُؿش٣ٔس. كحُؿضجء ٛٞ ػ٘ظش أعحط ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس الٕ 

غ جٗطلحء جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ جُط٢ ٣٘ض ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ ٣شضد ػ٤ٚ ػذّ ضٞه٤

جُؼوحخ جالٓش جُز١ ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ٓؼٚ ذٔغحٝجضٜح ذأسًحٕ جُؿش٣ٔس، ٝضظرف ًِٜح ذٔػحذس جسًحٕ 

٣ؼٜٔح جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس كحرج ُْ ٣ٌٖ جُؼوحخ ٌٓٔ٘حً كحُؿش٣ٔس رجضٜح ال ٝؾٞد ُٜح. 

ٝك٢ ٗطحم ٛزج جالضؿحٙ كإ ٛ٘حى ك٢ جُلوٚ ٖٓ ٣ؼذٛح ٖٓ جسًحٕ جُؿش٣ٔس ٖٝٓ ٝطلٜح 

ٖ هحٍ جٜٗح: )ششؽحً ُطٞه٤غ جُؼوٞذس( دٕٝ: )جٌٓح٤ٗس جُؼوحخ( ألٕ جُششؽ جُٞق٤ذ ذحُظشٝف ٝٓ

ُطكون قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ ٛٞ جُؿش٣ٔس. ٝجٕ ًَ ٓح ٣شطشؽٚ جُوحٕٗٞ ُطٞجكش ٛزج جُكن ٛٞ 

جٓح جٕ ٣ٌٕٞ ششؽحً ٓلطشػحً ُِؿش٣ٔس أٝ سً٘حً ك٤ٜح. كطٞهق جُطحؾش ػٖ دكغ د٣ٞٗٚ جُطؿحس٣س 

ػٖ ؾش٣ٔس جالكالط جٗٔح ٛٞ ٗط٤ؿس ٣شطشؽٜح جُوحٕٗٞ ٓطشضرس ػ٠ِ ضذ٤ُغٚ،  ٤ُظ ششؽحً ُِؼوحخ

ٝذحُطح٢ُ كإٔ ٛزٙ جُ٘ط٤ؿس ضؼذ ػ٘ظشجً ك٢ جُشًٖ جُٔحد١ ُِؿش٣ٔس ٣ٝشٟ جطكحخ ٛزج جُشأ١ 

ًزُي ذإٔ جُط٘ر٤ٚ ذحُذكغ ػ٠ِ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذحُ٘لوس هرَ جٓط٘حػٚ ػٖ عذجدٛح ٓح ٛٞ ئال ٓػحٍ 

٠ِ ٝهٞع جُؿش٣ٔس ػ٠ِ ٝكن جُطؼ٤َِ جُغحذن ًزُي كإ ػرؾ ُِششؽ جُٔلطشع جُغحذن ػ

                                                           

(
169

. د. جقٔذ كطك٢ عشٝس، 60ص (،1209ٓطرؼس ٗٞس١،  ) 1، ؼجالقٌحّ جُؼحٓس ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢د. ػ٢ِ ذذ١ٝ، ( 

                   . 10ص (،1222دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: عِطس ٓكٌٔس جُ٘وغ ك٢ جُشهحذس ُؼٔحٕ قغٖ ضطر٤ن جُوحٕٗٞ

دجس  ) جُوحٛشز: 1ؽ ،، ض٤٤ٌق جُٞجهؼس دسجعس ضك٤ِ٤ِس ضأط٤ِ٤س ضطر٤و٤س ٓوحسٗس ُِط٤٤ٌق ك٢ جُٔٞجد جُؿ٘حت٤سد. ٓكٔذ ػ٢ِ ع٣ِْٞ

 ٝٓح ذؼذٛح. 120ص(، 0222جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، 
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جُؿح٢ٗ ٓطِرغحً ك٢ جُؿش٣ٔس ٓح ٛٞ ئال طٞسز ٓؼ٤٘س إلغرحش جُؿش٣ٔس
(162)

. ٣ٝزٛد سأ١ ك٢ 

ٛزج جُٔؿحٍ ج٠ُ جٕ ششؽ جُؼوحخ ٣ؼذ ػ٘ظش ك٢ جُؿش٣ٔس جال جٗٚ ٓغطوَ ػٖ جُؼ٘ظش٣ٖ 

ٛٞ ٖٓ جألسًحٕ جُخحطس ذؿشجتْ  جُٔحد١ ٝجُٔؼ١ٞ٘، ٝٛٞ ؿ٤ش الصّ ك٢ ًَ ؾش٣ٔس ٝضكذ٣ذجً 

ٓؼ٤٘س
(112)

. ٝك٢ ٗطحم ٛزج جالضؿحٙ كإٔ ٛ٘حى ك٢ جُلوٚ ٖٓ ٣ؼذٛح ٖٓ جسًحٕ جُؿش٣ٔس ٖٝٓ 

 ٝطلٜح ذحُظشٝف ٝٛ٘حى ٖٓ ٣ؼذٛح ششؽحً: )ُطٞه٤غ جُؼوحخ(، دٕٝ: )ئٌٓح٤ٗس جُؼوحخ(. 

ٝٛ٘حى سأ١ ك٢ جُلوٚ ٣زٛد ج٠ُ جٕ جُٔطحذوس ضخطِؾ ذششؽ جُؼوحخ، ٝٛٞ أقذ  

طش جُؿش٣ٔس، ألٗٚ ٣شطشؽ الٗضجٍ جُؼوٞذس ذحُؿح٢ٗ ٓخحُلطٚ ألٝجٓش جُٔششع ٝٗٞج٤ٛٚ جُط٢ ػ٘ح

٣ؼٜٔح جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس أ١ جٕ ٣ٌٕٞ كؼِٚ )ئ٣ؿحذ٢ ٝعِر٢( ٓطحذوحً ُٜزج 

جُ٘ٔٞرؼ. كحُٔششع ٣كذد ك٢ جٗٔٞرؼ جُطؿش٣ْ جُلؼَ جُٔؼحهد ػ٤ِٚ، ٣ٝ٘طظش قط٠ ٣خحُق 

ض٤ٌِلٜح ك٤طذخَ ذحُؼوحخ جُز١ ٣٘ضُٚ ذحُٔخحُق ػٖ ؽش٣ن جُوؼحء،  جُٔخحؽد ذوحػذز جُطؿش٣ْ

ُزُي ٣شطشؽ إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ جٕ ضٌٕٞ ٛ٘حى ٓطحذوس ذ٤ٖ عِٞى جُؿح٢ٗ ٝذ٤ٖ ٓؼٕٔٞ 

جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ جُٔؿشد
(111)

. 

( ك٤شٟ ذإٔ جُؼوحخ ٣ؼذ ٖٓ جُؼ٘حطش جُط٤٘٣ٌٞس Battaliniجٓح جُلو٤ٚ جإل٣طح٢ُ: )

جُؼوحخ ػ٘ظش ذحُؿش٣ٔس ٤ُٝظ طلٚ ُٜح كأعرحخ جٗوؼحء جُؿش٣ٔس  ُِؿش٣ٔس ػ٠ِ أعحط جٕ

٢ٛ رجضٜح أعرحخ جٗوؼحء جُؼوحخ، ٣ٝلشم ٛزج جُشأ١ ذ٤ٖ: )جُؼوٞذس(، ٝ: )جُؼوحخ( ػ٠ِ أعحط 

ٖٓ جُٞؾٜس  -جٕ جُؼوحخ ُٚ طلس ٓؿشدز، ٣ٝوظذ ذٚ ئٌٓحٕ ضطر٤ن جُؼوٞذس. ٣ٝطكون جُؼوحخ

حُؼوحخ ٣ذخَ ك٢ ضؼش٣ق جُؿش٣ٔس ٣ٝؼذ ؾٞٛش٣حً ُطٌطغد ذحُط٘ل٤ز جُلؼ٢ِ ُِؼوٞذس. ك -جُوح٤ٗٞٗس

جُٞجهؼس طلس جُؿش٣ٔس، ٝٛٞ ٓغطوَ ػٖ جُؼ٘حطش جألخشٟ ُزُي كٜٞ: )ػ٘ظش(، ٤ُٝظ: 

)طلس(، كحُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ال ٣ٌٖٔ دسجعطٜح ذٔؼضٍ ػٖ ٌٓٞٗحش جُؿش٣ٔس الٜٗح ضذخَ 
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. د. ػرذ 000، ٓشؾغ عحذن، صهحٕٗٞ جُؼوٞذحش، جُوغْ جُؼحّٝس، ٖٝٓ أٗظحس ٛزج جالضؿحٙ جُلو٢ٜ: د. جقٔذ كطك٢ عش( 

 . ٣ٝ٘ظش ًزُي:26جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش، جُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ جُؿش٣ٔس، ٓشؾغ عحذن، ص

Battaglini; Diritto penal, padva, 1949, P.173.  

 .41أشحس ج٤ُٚ: د. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، جُٔطحذوس ك٢ ٓؿحٍ جُطؿش٣ْ، ٓشؾغ عحذن، ص

(
112

 .111د. ٓكٔٞد ٓكٔٞد ٓظطل٠، جُوغْ جُؼحّ، ٓشؾغ عحذن، ص( 

(
111

)PANNAIN; La struttura del reato, TORINO, 1982.P.151. 

 . 42، ٓشؾغ عحذن، صجُٔطحذوس ك٢ ٓؿحٍ جُطؿش٣ْأشحس ج٤ُٚ: د. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، 
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ٜح ال ضِرع جٕ ض٘ذٓؽ ذٜح ك٢ ض٣ٌٜٞ٘ح ٝال ضؼذ خحسؾس ػٜ٘ح جال ٖٓ ق٤ع ٝهص قذٝغٜح جال جٗ

 ٝضؼذ ػ٘ظشجً ٝششؽحً ؾٞٛش٣حً ُو٤حٜٓح.

٣ٝغططشد هحتالً: ذإٔ ششؽ جُؼوحخ ٤ُظ ػ٘ظشجً ٓغطوالً ذزجضٚ ذَ ٣ؼذ ٖٓ ٓلطشػحش 

ػ٘ظش أعحع٢ ٣طٞهق ػ٤ِٚ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس ٝٛٞ جُؼوحخ. ٝذٔح جٕ ششٝؽ جُؼوحخ ٓشضرطس 

كأٜٗح ٓط٤ٔضز ػٖ جُالٓششٝػ٤س، ذؼ٘ظش ٓغطوَ ٝال ضٔظ جُؿش٣ٔس ذٌحَٓ ػ٘حطشٛح ُزُي 

ك٢ ذؼغ  –ٝٓحدجّ جٕ ششؽ جُؼوحخ ٣طكون هرَ جٝ جغ٘حء جسضٌحخ جُؿش٣ٔس ُزُي ٣ظؼد 

جُطلشهس ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُؼ٘حطش جألخشٟ جُٔشضرطس ذحُؿش٣ٔس ُزُي ٣ؿد ػ٠ِ جُٔششع  -جألقٞجٍ

 جٕ ٣طذخَ ٣ٝكذد ك٢ ًَ ؾش٣ٔس ششؽ ػوحخ، ٝك٢ قحُس جُشي ٣ؿد جٕ ٣ؼذ جُكذظ ػ٘ظشجً 

ك٢ جُؿش٣ٔس ٝكوحً ُوحػذز: جٕ جُشي ٣لغش ُٔظِكس جُٔطْٜ
(110)

 . 

( ٣شٟ ذحٕ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس Manziniك٢ ق٤ٖ جٕ جُلو٤ٚ جإل٣طح٢ُ: )

جُؼوحخ ػشٝس٣س ُٞؾٞد جُؿش٣ٔس ٝجٕ ُْ ضذخَ ك٢ ػ٘حطشٛح جُط٤٘٣ٌٞس، كرٔح جٕ جُؿش٣ٔس 

ٞذس ٝجرج ُْ ضٌٖ ًزُي كال ضؼذ ؾش٣ٔس. ٝهذ ٝجهؼس هح٤ٗٞٗس ضشضد جغحسجً هح٤ٗٞٗس ٢ٛٝ ضٞه٤غ جُؼو

جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ج٠ُ هغ٤ٖٔ: جألٍٝ ٢ٛ جُششٝؽ جُط٢ ضطؼِن ذحُٞجهؼس  ٛزٙ هغْ ٛزج جُلو٤ٚ

جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس ضٌٕٞ الصٓس ُٞؾٞدٛح ٝضطٔػَ ذؼ٘حطش ٓٞػٞػ٤س جؾ٘ر٤س ػٖ جُٞجهؼس، ٝٓغ 

٤ٔض جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ػٖ رُي ٣شطشؽ جُوحٕٗٞ جهطشجٜٗح ذٜح ٢ٌُ ضطٌٕٞ جُؿش٣ٔس. ٝضط

جُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس ذإٔ جُؼ٘حطش ضؼذ دجخِس ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس ك٢ ق٤ٖ جٕ جُششٝؽ 

جُٔٞػٞػ٤س جؾ٘ر٤س ػٜ٘ح ض٤ِٜٔح جُغ٤حعس جُؼوحذ٤س جُط٢ ٣ٜ٘ؿٜح جُٔششع. جٓح جُوغْ جُػح٢ٗ: ك٢ٜ 

طكون ششٝؽ جُؼوحخ جُط٢ ضطؼِن ذحُؿش٣ٔس رجضٜح. كل٢ ذؼغ جُكحالش ال ٣ٌطل٢ جُٔششع ذ

جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ جُٔؿشد ُِؿش٣ٔس ذَ ٣شطشؽ ُِؼوحخ ضٞجكش: )شٌٟٞ جٝ جرٕ جٝ ؽِد( 

ألٗٚ ٣ؼذٛح ششٝؽحً ٓٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ٣ٝخِض ذإٔ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس 

 –جُؼوحخ ٢ٛ ػ٠ِ )جُلؼَ( ال ػ٠ِ )جُؿش٣ٔس( ألٕ ششٝؽ جُؼوحخ ػ٠ِ جُلؼَ ٢ٛ ػ٘حطش 

ٞػٞػ٤س ؿش٣رس ػٖ ٗشحؽ جُؿح٢ٗ أٝ ٢ٛ ػ٘حطش ٓؼحطشز ُط٘ل٤ز جُلؼَ ٓ –ئ٣ؿحذ٤س أٝ عِر٤س 

                                                           

(
110

)Battaglini; op, cit, P.286. 

 .04 – 00، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗجشحسش ج٤ُٚ: د. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، 



 

P- ISSN:2075-2024   E-ISSN: 2706-5804 
61 

 2019  -العدد الثاني –اجمللد التاسع  -جملة جاهعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية

 

ق٤ع ال ٣ؼحهد ػ٠ِ جُ٘شحؽ أٝ جُلؼَ ئال ئرج ضكووص ٛزٙ جُؼ٘حطش جُٔٞػٞػ٤س
(110)

ػ٠ِ  

جٕ ضٌٕٞ ه٤ٞد ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س ٖٓ  -ذكن-جُشؿْ ٖٓ جٕ ؿحُر٤س جُلوٜحء ٣ؼحسػٕٞ

ششٝؽ جُؼوحخ ػ٠ِ ٓح جٝػك٘حٙ عحذوحً. الٕ جُؿش٣ٔس ك٢ جُكحالش جُط٢ ٣شطشؽ ك٤ٜح جُٔششع 

ه٤ذجً ػ٠ِ ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿضجت٤س. كإٔ جُؿش٣ٔس ك٢ ٛزٙ جُكحالش عرن جٕ هحٓص ذطٞجكش 

٤٘٣ٌٞس ُِؿش٣ٔس، ٝجٗٔح ػ٘حطشٛح جُط٤٘٣ٌٞس، كو٤ٞد ضكش٣ي جُذػٟٞ ٤ُغص ٖٓ جُؼ٘حطش جُط

 ضٔػَ ه٤ذجً جؾشجت٤حً ػ٠ِ ضكش٣ي جُذػٟٞ ػٖ ؾش٣ٔس ًحٗص هذ ضٌٞٗص ٖٓ هرَ.

٣ٝزٛد سأ١ ك٢ جُلوٚ جٕ جُؼوحخ ػ٠ِ جُؿش٣ٔس ٛٞ جألغش جُوح٢ٗٞٗ ػ٠ِ جًطٔحٍ 

ػ٘حطشٛح. كٔط٠ ٓح ضطِد جُوحٕٗٞ ُِؼوحخ ػ٠ِ كؼَ ضٞجكش ششؽ ٓؼ٤ٖ كإٔ ٛزج جُششؽ ٣ؼذ 

٣ٔس ٝال ضٞؾذ جال ذٞؾٞدٙ. كحُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ال ػ٘ظشجً ٌٓٞٗحً ُِؿش

ضخشؼ ػٖ ًٜٞٗح ػ٘حطش ٌٓٞٗس ُرؼغ جُؿشجتْ، ٝجٕ ًحٗص ال ضؼذ ٖٓ جُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس 

ُِٞجهؼس كال ٣وطظش جالٓش ػ٠ِ ٓؿشد ضطِد ششؽ ُطٞه٤غ جُؼوحخ ػ٠ِ ٓشضٌد ؾش٣ٔس ًحِٓس 

ػ٠ِ ضؿش٣ْ جسضٌحذٚ جٝ الٓط٘حػٚ ػ٘ٚ ٝضٞه٤غ جُط٣ٌٖٞ الٕ جُلؼَ ال ٣ؼذ ؾش٣ٔس جال ذحُ٘ض 

جُؼوحخ ػ٠ِ ٖٓ ٣ػد جسضٌحذٚ. كٔط٠ ٓح جشطشؽ جُوحٕٗٞ ُطٞه٤غ جُؼوحخ ػ٠ِ كؼَ ضٞجكش ششؽ 

ٓؼ٤ٖ. ُزُي ٣طكطْ جٕ ٣ؼذ ٛزج جُششؽ ػ٘ظشجً ٌٓٞٗحً ال ضطٌٕٞ جُؿش٣ٔس جال ذطكووٚ. ٣ٝطشضد 

ٞػٞػ٤س ك٢ جُكحالش جُط٢ ٣٘ض ػ٠ِ ٛزج جُشأ١ أ٤ٔٛس جُطلشهس ذ٤ٖ جُظشٝف ٝجُششٝؽ جُٔ

ك٤ٜح جُٔششع ػ٠ِ ؾش٣ٔس خحطس ٓط٤ٔضز ػٖ جُؿشجتْ رجش جالٗٔٞرؼ جُؼحّ ٣ٝؿؼَ جُؼ٘ظش 

جُخحص ك٤ٜح ششؽحً ٓٞػٞػ٤حً ُِؼوحخ، ٣ٝؼشخ ٓػالً ُزُي ػ٘ذٓح ٣٘ض جُٔششع ػ٠ِ 

ؾش٣ٔس جالضالف ٢ٛٝ ٖٓ: )ؾشجتْ جألٓٞجٍ( ك٤٘ض ك٢ ٓحدز ٓغطوِس ػ٠ِ ؾش٣ٔس خحطس 

                                                           

(
110

)MANZini; op, cit, P.606. 

 ٝٓح ذؼذٛح. 21، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف جُؿش٣ٔسجشحس ج٤ُٚ: د. ػحدٍ ػحصس، 

ٝهذ هغْ جُلوٜحء: )جُٞهحتغ جُوح٤ٗٞٗس جُؿ٘حت٤س( ج٠ُ هغ٤ٖٔ ست٤غ٤٤ٖ: جألٍٝ، جُٞهحتغ جألعحع٤س، ٝض٘وغْ ٛزٙ جُٞهحتغ ج٠ُ غالغس 

 ( جُٞهحتغ جألعحع٤س جُٔغوطس. 0( جُٞهحتغ جالعحع٤س جُٔؼذُس، )0( جُٞهحتغ جالعحع٤س جُٔ٘شثس، )1ضوغ٤ٔحش كشػ٤س ٢ٛ: )

( جُٞهحتغ جُطرؼ٤س جُٔ٘شثس، ٢ٛٝ 1غ جُطرؼ٤س، ٝض٘وغْ ٛزٙ ج٣ؼحً ج٠ُ غالغس ضوغ٤ٔحش كشػ٤س ٢ٛٝ: )أٓح جُوغْ جُػح٢ٗ ك٢ٜ: جُٞهحت

جُط٢ ض٘طؽ آغحس ؾ٘حت٤س ٓكذدز ٝضطكون ذؼذ ضٔحّ جُؿش٣ٔس ٓػحٍ رُي جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ٢ٛ ٓغطوِس ػٖ 

ؿش٣ٔس ٝض٘ظشف آغحسٛح ج٠ُ جُؼوٞذس ألٕ جُؼوٞذس جقذ جُؿش٣ٔس ٝال ضذخَ ك٢ ض٣ٌٜٞ٘ح جُؿش٢ٓ ٝضوّٞ ذذٝسٛح ذؼذ ضٔحّ جُ

جالغحس جُوح٤ٗٞٗس جُطد ضطشضد ػ٠ِ جُؿش٣ٔس ذؼذ ضٔحٜٓح ٖٝٓ ٛ٘ح ًحٗص ُٜح طلس جُطرؼ٤س جُٔ٘شثس، ئر ٢ٛ ضطرغ جُكش٣ٔس ذؼذ 

ُٞهحتغ جُطرؼ٤س جُٔؼذُس.  ( ج0ضٔحٜٓح غْ ض٘شة ُٜح آغشجً هح٤ٗٞٗحً ؾ٘حت٤حً ٛٞ ئٌٓح٤ٗس ضٞه٤غ جُؼوٞذس ػ٠ِ ٓوطشف، ؾشجتْ ٓؼ٤٘س. )

ٝٓح  01( جُٞهحتغ جُطرؼ٤س جُٔغوطس، ُِطلظ٤َ: د. ػحدٍ ػحصس، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف جُؿش٣ٔس، ٓشؾغ عحذن، ص0)

 ٝٓح ذؼذٛح. 42ذؼذٛح.  د. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِظشٝف جُٔخللس، ٓشؾغ عحذن، ص
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ٖ ؾش٣ٔس جالضالف ذؼ٘ظش ئػحك٢ ًحٕ ٣طشضد ػ٠ِ ؾش٣ٔس جالضالف خطش قذٝظ ضط٤ٔض ػ

ًحسغس، كل٢ ٓػَ ٛزٙ جُكحُس ضؼذ جُؿش٣ٔس جُػح٤ٗس أٗٔٞرؾحً خحطحً ٓط٤ٔضجً ػٖ جُؿش٣ٔس جأل٠ُٝ 

 ٤ُٝظ ظشكحَ ٓشذدجً ُٜح.

ٝأػحف: ك٢ٌِ ضٌطغد جُٞجهؼس طلس جُؿش٣ٔس ٣ِضّ جٕ ضؼذ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ٖٓ 

ٞٛش٣س جٌُٔٞٗس ُٜح جُط٢ ٣طٞهق ػ٤ِٜح ٝؾٞدٛح ٖٓ جُٞؾٜس جُوح٤ٗٞٗس، كحرج ًحٗص ػ٘حطشٛح جُؿ

ششٝؽ جُؼوحخ ػ٘حطش خحسؾس ػٖ جُغِٞى جالؾشج٢ٓ جال جٗٚ ٤ُظ ُٜح ٛزٙ جُظلس ذحُ٘غرس 

ُِؿش٣ٔس. كحُٞجهؼس جُٔشضٌرس ال ٣طِن ػ٤ِٜح ٝطق جُؿش٣ٔس دٕٝ جٕ ٣ٌٕٞ ٓؼحهرحً ػ٤ِٜح. كا٠ُ 

ضٞجكش: )ٓطِٞذحش(  -ك٢ ذؼغ جُؿشجتْ –ُِؿش٣ٔس ٣ششؽ جُٔششع ؾحٗد جُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس 

أخشٟ ُٞؾٞدٛح، ٜٝٓ٘ح ضطحذن جُٞجهؼس جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس ُالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس، ٝػذّ 

ٝؾٞد عرد جذحقس ٝٗغرس جُلؼَ ٓؼ٣ٞ٘حً ج٠ُ ٓشضٌرٜح ٝضطِد ششؽ ٓٞػٞػ٢ ُِؼوحخ الٕ 

س ٝجٕ ًحٗص ال ضؼذ ٖٓ ػ٘حطشٛح ٛزٙ ؾ٤ٔؼحً ضؼذ: )ٓطِٞذحش( الصٓس ُٞؾٞد جُؿش٣ٔ

جٌُٔٞٗس
(114)

. كحرج ًحٗص جُٞجهؼس طحُكس جعحعحً ُِؼوحخ ػ٤ِٜح كحٕ ضطر٤ن جُؼوحخ جٝ جٓط٘حػٚ ال 

ِٙ جُظالق٤س ُِؼوحخ ٓػحٍ رُي ػ٘ذٓح ٣ططِد  ٣إغش ك٢ ؽر٤ؼطٜح، جٓح ػ٘ذٓح ال ضطٞجكش ٛز

 ٖٝٓ غْكون ٛزج جُششؽ، جُٔششع ششؽحً ٓؼ٤٘حً كال ضٌطغد ٛزٙ جُٞجهؼس طلس جُؿش٣ٔس ٓحُْ ٣ط

كحٕ ٛزٙ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ػشٝس٣س ُٞؾٞد جُؿش٣ٔس ٖٝٓ ػ٘حطشٛح جُط٤٘٣ٌٞس
(116)

 .

٣ٝزٛد سأ١ آخش ذإٔ جُششٝؽ ٢ٛ جُط٢ ضكذد جُظلس جالؾشج٤ٓس ُِؿش٣ٔس. كٖٔ ؿ٤ش جٌُٖٔٔ 

ؽ جٕ ٣ؼذ كؼالً ٓح عًِٞحً جؾشج٤ٓحً ئرج ُْ ٣وشس ُٚ جُٔششع ػوحذحً. كآٌح٤ٗس جُؼوحخ ػ٠ِ شش

جُطؿش٣ْ سًٖ ك٢ جُؿش٣ٔس ٝجٕ ًحٗص ال ضؼذ ٖٓ جُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس ُِغِٞى ٖٓ ؿ٤ش ط٘غ 

جُؿح٢ٗ
(111)

. 

                                                           

(
114

 .22، ٓشؾغ عحذن، صجُؿش٣ٔس جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝفد. ػحدٍ ػحصس، ( 

(
116

ٝٓح ذؼذٛح. د. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢،  96ُِطلظ٤َ ٣٘ظش: د. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، جُوحػذز جُؿ٘حت٤س، ٓشؾغ عحذن ص( 

 .41، ٓشؾغ عحذن، صجُٔطحذوس ك٢ ٓؿحٍ جُطؿش٣ْ

(111)Folrian; parte generale de diritto penal, 1950, P.401 

 .92، ٓشؾغ عحذن، صجُوحػذز جُؿ٘حت٤سُظ٤ل٢، أشحس ج٤ُٚ: د. ػرذ جُلطحـ ج
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II.  .انًطهة انخانجد 

 استقالل انششٔط انًٕضٕػٛح إليكاَٛح انؼقاب ػٍ يكَٕاخ انزشًٚح

٣ٝزٛد جطكحخ ٛزج جُشأ١ ج٠ُ جٕ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ٓغطوِس ػٖ 

ض٣ٌٜٞ٘ح، ٝضوّٞ ذذٝسٛح ذؼذ ضٔحٜٓح ٣ٝ٘ظشف جغشٛح ج٠ُ جُؼوٞذس  جُؿش٣ٔس ٝال ضذخَ ك٢

ذٞطلٜح جقذ جالغحس جُط٢ ضطشضد ػ٠ِ جُؿش٣ٔس ذؼذ ضٔحٜٓح ك٢ٜ ضطرغ جُؿش٣ٔس ذؼذ ضٔحٜٓح غْ 

ضُ٘شة ػ٘ذ ضكووٜح جغشجً هح٤ٗٞٗحً ؾ٘حت٤حً ٛٞ جٌٓح٤ٗس ضٞه٤غ جُؼوحخ ػ٠ِ جُؿح٢ٗ. ك٢ٜ جقذ ٤ٔٓضجش 

ص جقذ ػ٘حطشٛح. كحُؿش٣ٔس ًحٗص هذ ٝهؼص ذطٞجكش ًحكس جسًحٜٗح جُؿش٣ٔس ذؼذ ٝهٞػٜح ٤ُٝغ

ػ٠ِ ششؽ  -ك٢ ذؼغ جُؿشجتْ –ٝػ٘حطشٛح جٌُٔٞٗس ُٜح. جال جٕ جُٔششع ٣ؼِن جُؼوحخ 

ؿش٣د ػٖ جُؿش٣ٔس رجضٜح ٝػٖ ٗشحؽ جُؿح٢ٗ ٗلغٚ ُزُي كإٔ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس 

ض٣ٌٜٞ٘ح ذَ جٕ ٛزٙ جُششٝؽ ضأض٢ القوٚ  جُؼوحخ ال ضذخَ ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس الٜٗح القوس ػ٠ِ

ػ٠ِ: )ٝهٞع( جُؿش٣ٔس رجضٜح ال جغ٘حء جسضٌحذٜح
(112)

. كحُششؽ جُٔٞػٞػ٢ ُِؼوحخ ٤ُظ 

ػ٘ظشجً ٖٓ ػ٘حطش جُؿش٣ٔس، ٝجٗٔح ٛٞ ٓكغ ششؽ الصّ إلٌٓح٤ٗس ضٞه٤غ جُؼوحخ ػ٠ِ 

ُؼوحخ هذ ٓوطشكٜح. الٕ جُؿش٣ٔس ضوّٞ ٓط٠ ضٞجكشش ػ٘حطشٛح جُط٤٘٣ٌٞس ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ ششؽ ج

ضكون ذؼذ
(119)

. 

ألغرحش طكس سأ٣ْٜ ػ٠ِ هذ جػطٔذٝج أطكحخ ٛزٙ جُ٘ظش٣س  ٝجُٞجهغ ٖٓ جالٓش كإٔ

 : ج٥ض٤سجألعظ 

جٕ جُلوٜحء جُز٣ٖ ٣شٕٝ جٕ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ضذخَ ك٢ ض٣ٌٖٞ  أالً:

ٕ جُلؼَ جٌُٕٔٞ جُؿش٣ٔس كرذٜٝٗح ال ضٞؾذ ؾش٣ٔس، كإٔ ٛزج جُوٍٞ ال ٣غط٘ذ ج٠ُ أعحط ع٤ِْ ال

ُِؿش٣ٔس كؼَ ٓؼحهد ػ٤ِٚ قو٤وس ٖٝٓ جُ٘حق٤س جُٔؿشدز، الٕ ًَ ٓح ك٢ جالٓش جٕ ضطر٤ن 

ػ٠ِ ضكون ٛزٙ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س. ألٗٚ ال ٣ؿٞص  –ٖٓ جُ٘حق٤س جُٞجهؼ٤س  –جُؼوٞذس ٣ؼِن 

جُخِؾ ذ٤ٖ جُلٌشز جُش٤ٌِس ُِؿش٣ٔس، ٝك٢ جؽحسٛح ضٌٕٞ جُؿش٣ٔس ٓؼحهرحً ػ٤ِٜح، ٝذ٤ٖ 

                                                           

 (
112

د. ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘،   ٝٓح ذؼذٛح. 492، ٓشؾغ عحذن، ص جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، ( 

 .64جُوغْ جُؼحّ، ٓشؾغ عحذن، ص

(
119

 )Grispigni; Diritto penale intaliano, Roma 1952 vol2, n.73. P.16 

. د. قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف، 92، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف جُؿش٣ٔسأشحس ج٤ُٚ: د. ػحدٍ ػحصس، 

 ٝٓح ذؼذٛح. 02، ٓشؾغ عحذن، صٓلطشػحش جُؿش٣ٔس
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ططِرحش: )جُششٝؽ( جُط٢ ٣ؿد جٕ ضطٞكش ك٢ جُلؼَ ٢ٌُ ضٌٕٞ ٓؼحهرحً ػ٤ِٚ. ٝجرج ًحٗص جُٔ

جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ال ضؼذ جطالً ٖٓ جُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس كإٔ جُوٍٞ 

ذإٔ جُٔطحذوس جقذ ٓوٞٓحش ٛزج جُؼ٘ظش ٣لؼ٢ ذحُطح٢ُ ج٠ُ جُوٍٞ ذحٕ: ) جُٔطحذوس ذذٝسٛح 

٣ٖٞ جُؿش٣ٔس شأٜٗح ك٢ رُي شإٔ جُؼ٘ظش جُز١ ضغط٘ذ ج٤ُٚ(ضخشؼ ٖٓ ٓؿحٍ ضٌ
(112)

. 

٣ٝطؼف ذزُي جٕ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ال ضؼذ ٖٓ جُؼ٘حطش جُذجخِس ك٢ ض٣ٌٖٞ 

جُؿش٣ٔس جٗٔح ٢ٛ ٝهحتغ خحسؾس ال دخَ ُإلسجدز جُؿح٢ٗ ذٜح جٝ ك٢ ضكو٤وٜح. ٝال ٣ٌٖٔ جُطغ٤ِْ 

جُوحٕٗٞ ٣شطشؽ ضٞجكش ٛزٙ جُششٝؽ  ذحُشج١ جُز١ ٣خحُق ٛزج جُطك٤َِ. كأٍٝ ٓح ٣ؼ٤رٚ جٕ

جُٔٞػٞػ٤س ُٔؼحهرس جُؿح٢ٗ. كحُؿش٣ٔس ضٌٕٞ ًحِٓس جُط٣ٌٖٞ ٓط٠ ضٞجكشش ػ٘حطشٛح جٌُٔٞٗس 

ك٢ ق٤ٖ جٕ جُؼوحخ ٣ؼِن ك٢ ٓػَ ٛزٙ جُؿشجتْ ػ٠ِ ضكون ٝجهؼس خحسؾ٤س ٣٘ض ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ 

ػذجد جسًحٕ جُؿش٣ٔس  ٣ٝؼِن ػ٠ِ ضكووٜح ضٞه٤غ جُؼوحخ. ٝجٕ ضلغ٤ش جعطرؼحد ٛزٙ جُششٝؽ ٖٓ

جٕ ٛزٙ جُششٝؽ ضطٔػَ ذٞهحتغ خحسؾس ػٖ جُط٣ٌٖٞ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس، ٝجٕ ٓشد جػحكطٜح 

جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس ٝجُؼوحخ ال ٢ٌُ ٣طكون ُِؿش٣ٔس ٝؾٞدٛح ذَ ٢ٌُ ضكذظ جغشٛح  ُألٗٔٞرؼ

ك٢  – جُوح٢ٗٞٗ ٝٛٞ ضٞه٤غ جُؼوحخ. ك٢ٜ ٝهحتغ: )ٓحد٣س جٝ هح٤ٗٞٗس( ال ضشضرؾ ذغِٞى جُؿح٢ٗ

جسضرحؽحً عرر٤حً  -ٓػَ ٛزٙ جُؿشجتْ
(122)

 . 

٣ٝلشم أطكحخ ٛزج جُشأ١ ذ٤ٖ جُٔظِكس جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضٔػَ ٓكالً ُالػطذجء ٝذ٤ٖ  حاَٛا:

ٓظِكس جُذُٝس ك٢ ضٞه٤غ جُؼوحخ. كرحًطٔحٍ جألسًحٕ جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس ٣ٌطَٔ جالػطذجء ػ٠ِ 

٢ ذؼغ جُؿشجتْ ٝالػطرحسجش ضطؼِن جُٔظِكس جُوح٤ٗٞٗس جُٔك٤ٔس ؾ٘حت٤حً ئال جٕ جُٔششع ك

ذحُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جُط٢ ٣٘طٜؿٜح جُٔششع جُز١ ٣شٟ ػذّ ضكون ٓظِكس جُذُٝس ك٢ كشع 

جُؼوحخ جال ئرج ضكون ششؽ ٣ؼِن ػ٤ِٚ ٓؼحهرس جُؿح٢ٗ. كحُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ال ػالهس ُٜح 

ح ٣طؼِن ذٔظِكس ذحألسًحٕ جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس، أ١ ذحالػطذجء ػ٠ِ: )جُٔظِكس جُوح٤ٗٞٗس(، ٝجٗٔ

جُذُٝس ك٢ ضٞه٤غ جُؼوحخ. ذٔؼ٠٘ جٕ ٛزٙ جُششٝؽ ال ضؼذ ػ٘ظشجً دجخالً ك٢ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس ذَ 

                                                           

(
112

، جُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ. د. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، 161، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼح٣ّ٘ظش: د. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢،  (

ك٢ جُط٤٤ٌق جُوح٢ٗٞٗ ُ٘شحؽ جُؿح٢ٗ جُالقن ػ٠ِ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس. د. ٓؼٔش  -ذشٌَ ػحّ –. ُِٝطلظ٤َ 01صٓشؾغ عحذن، 

 ) ػٔحٕ جالسدٕ: 1، ؽجُغِٞى جُالقن ػ٠ِ ئضٔحّ جُؿش٣ٔس ك٢ جُوحٕٗٞ جُٞػؼ٢ ٝجُشش٣ؼس جإلعال٤ٓسخحُذ عالٓس جُؿرٞس١، 

 ٝٓح ذؼذٛح. 106ص  (،0210دجس جُكحٓذ ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ، 

(
122

د.ٓكٔٞد جقٔذ ؽٚ، ٓرذأ شخظ٤س  .01، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔسد. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ،  (

 .96، ص 1222دسجعس ٓوحسٗس، أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس ػ٤ٖ شٔظ،  -جُؼوٞذحش
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ششؽحً ٣ؼِن جُٔششع ػ٠ِ ضكووٚ ئٌٓح٤ٗس ُطٞه٤غ جُؼوحخ ػ٠ِ جُؿح٢ٗ، ٖٝٓ غْ عحؽ جُلظَ 

ز ذ٤ٖ ٛزٙ جُششٝؽ ٝجُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس جُط٢ ٣ُكذدٛح جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِوحػذ

جُؿ٘حت٤س جُٔٞػٞػ٤س ك٢ شن جُؼوحخ
(121)

. 

ٝك٢ ٛزج جُٔؿحٍ ال ضظحدك٘ح طؼٞذس ذحُوٍٞ: ذإٔ ششٝؽ جُؼوحخ ال ضشضرؾ ذحُٔظِكس 

جُط٢ ٣ك٤ٜٔح جُٔششع ػ٘ذ ضؿش٣ْ كؼَ ٓح، جٗٔح ضغط٘ذ ج٠ُ ٓظِكس أخشٟ دكؼص جُٔششع ج٠ُ 

ؼس: )ٓحد٣س جٝ جٕ ٣وشس ػذّ ٓالتٔس ضطر٤ن جُؼوٞذس جرج ُْ ٣طكون ششؽ ػوحخ ٣طٔػَ ذٞجه

هح٤ٗٞٗس( ٓؼ٤٘س ٝٛزج جُلْٜ ال شي ك٢ طكطٚ، ٝذؼٌغٚ ضكظَ آغحس عِر٤س ػ٠ِ جُٔغطٟٞ 

جالؾطٔحػ٢ جٝ جالهطظحد١ جٝ ؿ٤ش رُي ٓٔح ٣غطٞؾد ضذخَ جُذُٝس. كششٝؽ جُؼوحخ ضخض 

قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ ٝال ضطؼِن ذحُؿح٢ٗ ٝٓح ٣ظذس ٓ٘ٚ ٖٓ ٗشحؽ. ك٢ٜ ٓغطوِس ػٖ 

ُِؿش٣ٔس ٝضوطظش ٝظ٤لطٜح ضؼ٤ِن ئٌٓح٤ٗس ضٞه٤غ جُؼوحخ ػ٠ِ جُؿح٢ٗ ػٖ  جُؼ٘حطش جُط٤٘٣ٌٞس

ؾش٣ٔس ٓؼ٤٘س عرن جٕ ضكووص ًحكس جُؼ٘حطش جُوح٤ٗٞٗس جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس ٝجُط٢ قذدٛح جُٔششع 

ك٢ شن جُطؿش٣ْ
(120)

. ًزُي كإٔ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ضؼذ جؾ٘ر٤س ػٖ جُٞجهؼس جٌُٔٞٗس 

ٞٗس ُطِي جُؿش٣ٔس. كؼ٘ذٓح ٣ططِد جُٔششع ك٢ ٗض ُِؿش٣ٔس، ًٜٞٗح ٓـح٣شز ُِ٘ط٤ؿس جٌُٔ

جُطؿش٣ْ ٝهٞع ػشس ٓكون جٝ ٓؿشد جُطٜذ٣ذ ذخطش قذٝظ جُؼشس. كإٔ ٛزٙ ٤ُظ ٓؼ٘حٛح جٕ 

ٛزج جٝ رجى ٣ؼذ ششؽحً ُِؼوحخ ذَ ٣ٔػَ جُ٘ط٤ؿس جُط٢ ٣غطِضّ جُٔششع ضٞجكشٛح ُو٤حّ جُؿش٣ٔس 

 عٞجء جًحٗص ك٢ طٞسز ػشس جّ خطش.

ضؼذ  ٖٝٓ غْجٓح جُوٍٞ ذحٕ جُٞجهؼس ال ضٌطغد طلس جُؿش٣ٔس جرج ُْ ضٌٖ هحذِس ُِؼوحخ،  حانخاً:

جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ػشٝس٣س ُٞؾٞد جُؿش٣ٔس ٝجٕ ُْ ضٌٖ ٖٓ ػ٘حطشٛح جُط٤٘٣ٌٞس ػ٠ِ 

أعحط جٕ جُؿش٣ٔس ٝجهؼس هح٤ٗٞٗس ضشضد جغحسجً هح٤ٗٞٗس ضطٔػَ ذطٞه٤غ جُؼوٞذس. جٓح جرج ُْ ضٌٖ ضِي 

ِس جعحعحً إلقذجظ ٛزج جألغش جٗطلص ػٜ٘ح جُظلس جُوح٤ٗٞٗس ٖٝٓ غْ ال ضؼذ ؾش٣ٔس. جال جُٞجهؼس هحذ

جٕ ٛزج جُوٍٞ ٓشؾٞـ الٕ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ُِؼوحخ ال ضؼِن جُؼوحخ ػ٠ِ جُلؼَ ذظلس 

ٓطِوس الٕ جغشٛح ٣وق ػ٘ذ قذ ؾؼَ جُططر٤ن جُٞجهؼ٢ ُِؼوٞذس ٓؼِوحً ػ٠ِ ضكون ششٝؽ 

                                                           

(
121

، ٓشؾغ جُوغْ جُؼحّ. د. ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس، 09، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗد. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، ( 

 .106عحذن، ص

(
120

 )MANZini: op, cit, P.150 
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ف كوؾ ػ٠ِ جُططر٤ن جُٞجهؼ٢ ُِؼوٞذس ك٢ ؾشجتْ ٓؼ٤٘س ٓٞػٞػ٤س. كٜزج جُٞطق ٣٘ظش

٣ططِد جُٔششع ك٤ٜح ضٞجكش ششٝؽ ٓٞػٞػ٤س ُِؼوحخ
(120)

. كحُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س جُط٢ ٗكٖ 

ج٠ُ قن جُذُٝس ك٢ ضٞه٤غ جُؼوحخ  -ًٔح ٛٞ ٝجػف ٖٓ ضغ٤ٔطٜح –ذظذدٛح ٣٘ظشف أغشٛح 

ٛٞ ٓؿحٍ ٛزٙ جُششٝؽ كطط٤ف ُٜح كشطس جعطؼٔحُٚ جٝ ضكٍٞ دٕٝ رُي. ُزُي كإٔ جُؼوحخ 

ٌُٕٝٞ جُؼوٞذس جغشجً ٖٓ جغحس جُؿش٣ٔس ٝٓ٘طو٤حً كإٔ جألغش ٣طكون دجتٔح ذؼذ ٗشأش جُٔإغش 

ٝجًطٔحُٚ كإٔ ضكون ٛزٙ جُششٝؽ ٛٞ القن ػ٠ِ ٝؾٞد جُؿش٣ٔس ٝجًطٔحٍ ٓوٞٓحضٜح جُط٤٘٣ٌٞس، 

٢ٓ جٕ ٝٓإدٟ رُي جٜٗح ٤ُغص ٖٓ أسًحٜٗح. كال ٣شطشؽ ٢ٌُ ٣ؼذ جُلؼَ ذٔػحذس عِٞى جؾشج

٣ؼحهد ػ٤ِٚ جُؿح٢ٗ دجتٔحً ٝك٢ ؾ٤ٔغ جُكحالش. كٜ٘حى قحالش ٣ؼل٢ ك٤ٜح جُٔششع جُؿح٢ٗ ٖٓ 

جُؼوٞذس ًٔح ك٢ جالػزجس جُوح٤ٗٞٗس جُٔؼل٤س ٖٓ جُؼوحخ: )ٓٞجٗغ جُؼوحخ(
(124)

ٝال ٣كٍٞ ٛزج  

 دٕٝ جُطغ٤ِْ ذو٤حّ جُؿش٣ٔس.

ٞػ٤س: )ئٌٓح٤ٗس ًزُي ٣ؿذس جُط٘ر٤ٚ ج٠ُ جٕ جُٔششع ٣ؼِن ػ٠ِ ضكون جُششٝؽ جُٔٞػ

جُؼوحخ( ال جُٔغإ٤ُٝس ػٖ جُؿش٣ٔس، كال دخَ ُطٞجكش ششؽ جُؼوحخ ك٢ جُٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س 

 غرٞضحً جٝ ٗل٤حً.

ٝٓٔح ال شِي ك٤ٚ جٕ رجش جُ٘وذ ٣٘طرن ػ٠ِ جُشأ١ جُز١ ٣زٛد ج٠ُ ضوغ٤ْ جُششٝؽ 

جُٔٞػٞػ٤س ج٠ُ:
(126)

 

ضٌٕٞ جؾ٘ر٤س ػٖ جُٞجهؼس، ششٝؽ ضطؼِن ذحُٞجهؼس، ٢ٛٝ ضِي جُؼ٘حطش جُٔٞػٞػ٤س جُط٢  .1

ٝٓغ رُي ٣شطشؽ جُوحٕٗٞ جهطشجٜٗح ذٜح ٢ٌُ ضؼذ ؾش٣ٔس، ٝضط٤ٔض ٛزٙ جُششٝؽ ػٖ 

جُؼ٘حطش جٌُٔٞٗس ذحٕ ٛزٙ جُؼ٘حطش دجخِس ك٢ ض٣ٌٖٞ جُٞجهؼس ك٢ ق٤ٖ جٕ جُششٝؽ ضؼذ 

 جؾ٘ر٤س ػٜ٘ح ض٤ِٜٔح جُغ٤حعس جُؼوحذ٤س جُط٢ ٣٘طٜؿٜح جُٔششع.

 ٣ٌطل٢ جُوحٕٗٞ ذطكون جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ جُٔؿشد ششٝؽ ضطؼِن ذحُؿش٣ٔس. ػ٘ذٓح ال .2

ُِؿش٣ٔس، ذَ ٣شطشؽ ُِؼوحخ ػ٠ِ جُؿش٣ٔس ضكون: )شٌٟٞ، جٝ جرٕ، جٝ ؽِد( الٕ ٛزج 

                                                           

(
120

جُؿش٣ٔس ". د. ٓكٔذ ػٔش ٓظطل٠، 01، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔسد. آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ، ( 

 ٝٓح ذؼذٛح. 6ص (:1211) ، ٓحسط،01، ط1جُؼذد، ٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد "ٝػذد أسًحٜٗح،

(
124

ٌٓطرس  ) ذـذجد: دسجعس ٓوحسٗس –جُوح٤ٗٞٗس جُٔؼل٤س ٖٓ جُؼوحخ  ُألػزجسجُ٘ظش٣س جُؼحٓس د. كخش١ ػرذ جُشصجم جُكذ٣ػ٢، ( 

 ٝٓح ذؼذٛح. 09ص  (،0219جُوحٕٗٞ ٝجُوؼحء، 

(
126

، جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢جُ٘ظش٣س . د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ، 162، ٓشؾغ عحذن، صجُوغْ جُؼحّد ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 

 .090ٓشؾغ عحذن، ص
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جُشأ١ ٣ؼذ ٛزٙ جُو٤ٞد ششٝؽحً ٓٞػٞػ٤س ُِؼوحخ ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جٗ٘ح عرن ٝجٕ جٝػك٘ح 

شم ذ٤ٜ٘ٔح ٖٓ ق٤ع ذإٔ ٛزٙ جُو٤ٞد رجش ؽر٤ؼس ئؾشجت٤س ٤ُٝغص ٓٞػٞػ٤س كؼالً ػٖ جُل

جُٔذٍُٞ ٝجُطر٤ؼس ٝجُ٘طحم ٝجالغش
(121)

. 

جٓح جُوٍٞ ذإٔ: )ػذّ جُٞكحء( ك٢ ؾش٣ٔس جُطلحُظ ٣ُؼذ ٖٓ ٌٓٞٗحش ضِي جُؿش٣ٔس كٜٞ  ساتؼاً:

هٍٞ ال ٣غط٘ذ ػ٠ِ أعحط ع٤ِْ ٖٓ جُٞجهغ ٝجُوحٕٗٞ. الٕ ػ٘ظش: )ػذّ جُٞكحء( ال ٣ذخَ ك٢ 

س جُغرر٤س(، جٗٔح ٢ٛ ٝجهؼس خحسؾس ػٖ ض٣ٌٖٞ ٝجهؼس ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس: )جُلؼَ، جُ٘ط٤ؿس، جُؼاله

جُؿش٣ٔس ضؼِن ئٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ػ٠ِ ضكووٜح. الٕ أعحط جُؼوحخ ػ٠ِ جُؿش٣ٔس ٛٞ جألغش 

جُوح٢ٗٞٗ جُٔطشضد ػ٠ِ جًطٔحٍ ػ٘حطشٛح جُط٤٘٣ٌٞس، كحُؼوحخ ٣ٔػَ جألغش جُوح٢ٗٞٗ جُٔطشضد 

ذ ٣شٟ جُٔششع ك٢ قحالش خحطس ذؼذ جًطٔحٍ ض٣ٌٖٞ جُؿش٣ٔس ٝٛزج ٛٞ جألطَ. جال جٗٚ ه

ٓؼ٤ٖ الػطرحسجش ضطؼِن ذحُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س  -ٓٞػٞػ٢-ضؼ٤ِن جُؼوحخ ػ٠ِ ضكون ششؽ 

 ٝجُٔالتٔس جُؼ٤ِٔس.

جٕ جُؿش٣ٔس كؼَ: )ئ٣ؿحذ٢ جٝ عِر٢( ٓخحُق ألٓش جُٔششع جٝ ٤ٜٗٚ ضلطشع ٝؾٞد  خايساً:

أ ػذّ سؾؼ٤س هٞجػذ ٛزج جالٓش جٝ ج٢ُٜ٘ عحس٣حً ٝهص جسضٌحخ جُؿش٣ٔس ػ٠ِ ٓوطؼ٠ ٓرذ

( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢ ػ٠ِ 0/1جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ ػ٠ِ جُٔحػ٢ ق٤ع ٗظص جُٔحدز )

جٗٚ: ) ٣غش١ ػ٠ِ جُؿشجتْ جُوحٕٗٞ جُ٘حكز ٝهص جسضٌحذٜح ٣ٝشؾغ ك٢ ضكذ٣ذ ٝهص جسضٌحخ 

جُؿش٣ٔس ج٠ُ جُٞهص جُز١ ضٔص ك٤ٚ أكؼحٍ ض٘ل٤زٛح دٕٝ جُ٘ظش ج٠ُ ٝهص ضكون ٗط٤ؿطٜح...(. 

ذخالف رُي ٣ٌٕٞ ٖٓ ٓإدجٙ ٝؾٞد ؾش٣ٔس ٣ؼِن جسضٌحذٜح ػ٠ِ ششؽ ذٔؼ٠٘ جٕ ضوغ ٝ

جُؿش٣ٔس ذؿ٤ٔغ ػ٘حطشٛح جُط٤٘٣ٌٞس ٝجُط٢ ضطؼحسع ٓغ جٓش جُٔششع جٝ ٤ٜٗٚ هذ ضْ ك٢ هٞش 

 ذؼذ ٗض جُوحٕٗٞ جُز١ ٣ؿشٜٓح ٝٛٞ ٓح ٣طؼحسع ٓغ ٓرذأ: ششػ٤س جُؿشجتْ ٝجُؼوٞذحش.

حخ ضؼذ ٖٓ ػ٘حطش جُؿش٣ٔس ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓـحُطس هح٤ٗٞٗس جٓح جُوٍٞ ذإٔ ششٝؽ جُؼو سادساً:

ٝٗطو٤س الٕ جُؼوحخ جغش ُِؿش٣ٔس ٣ٝخشؼ ػٖ ٌٓٞٗحضٜح ٣ٝٔػَ طلس ُِؿش٣ٔس الٕ جُؼ٘ظش 

جُز١ ٣إد١ ج٠ُ ٗشأز عِطس جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ ال ٣ؼذ ٖٓ جُؼ٘حطش جُط٤٘٣ٌٞس ُِؿش٣ٔس، ٤ُٝظ 

جُؿش٣ٔس ٝجُؼ٘حطش جُط٤٘٣ٌٞس ُٜح ئُكحم طحترحً ًزُي جُطلشهس ذ٤ٖ جُؼ٘حطش جُؼشٝس٣س ُٞؾٞد 

                                                           

(
121

. د. ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس، جُوغْ جُؼحّ، ٓشؾغ عحذن، 91، ٓشؾغ عحذن، صجُوحػذز جُؿ٘حت٤سد. ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢، ( 

 .20ص
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كؼال ػٖ  ذٍزج جُشأ١ جٕ ٣ظذس ػٖ ٓوذٓٚ ٓكَ ؾششٝؽ جُؼوحخ ذحال٠ُٝ ٣ٝإخز ػ٠ِ ٛ

ًٜٞٗح ؿحٓؼس، كٜٞ جضؿحٙ ضؼٞصٙ جُذهس ٝجُٞػٞـ الٕ ٛزٙ جُٔظطِكحش ضطذجخَ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح 

جُط٤٤ٔض ذ٤ٖ: )جُؼ٘ظش  ك٢ًٕٞ ش٤ُٝظ ذ٤ٜ٘ح أ١ جخطالف ٝظ٤ل٢. كح٠ُ أ١ ٓؼ٤حس ٣ٌٖٔ جُ

جُؿٞٛش١( جُز١ ذذٝٗٚ ال ضٞؾذ جُؿش٣ٔس ٝذ٤ٖ: )جُؼ٘ظش جُط٢٘٣ٌٞ( جُز١ ٣طشضد ػ٠ِ ضخِلٚ 

ض٤٤ٌق ششٝؽ جُؼوحخ ػ٠ِ جٜٗح ػ٘حطش: )ػشٝس٣س( ُٞؾٞد جُؿش٣ٔس  جٕ رجش جألغش. غْ

 ٣لؼ٢ ج٠ُ ٝؾٞد ٗط٤ؿس ؿ٤ش ٓورُٞس ضطٔػَ ذإٔ جعرحؽ طلس جُالٓششٝػ٤س ػ٠ِ جُٞجهؼس ٣ٌٕٞ

سٖٛ ضكون قذظ خحسؾ٢ ٖٓ شخض جخش ٝٛٞ ٓح ٣أذحٙ جُٔ٘طن جُوح٢ٗٞٗ. كحُششؽ ٣خطِق 

ػٖ جُشًٖ جُز١ ٣ؼشكٚ جألط٤٤ُٖٞ ذحٗٚ: )ٓح ٣ٌٕٞ ذٚ هٞجّ جُش٢ء ذك٤ع ٣ؼذ ؾضءجً دجخالً ك٢ 

ٓح٤ٛطٚ(
(122)

. 

جٓح ذشإٔ ضكذ٣ذ جالخطظحص جٌُٔح٢ٗ ك٢ جُطكو٤ن ك٢ كؼَ ٛزٙ جُؿشجتْ جٗٔح ٣٘ؼوذ ٝكن  ساتؼاً:

/أ( ٖٓ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشجه٢ جُط٢ ٗظص ػ٠ِ 60ح ٝسد ك٢ جُٔحدز )ٓ

جٕ: ) ٣كذد جخطظحص جُطكو٤ن ذحٌُٔحٕ جُز١ ٝهؼص ك٤ٚ جُؿش٣ٔس ًِٜح جٝ ؾضء ٜٓ٘ح جٝ أ١ 

كؼَ ٓطْٔ ُٜح جٝ ج٣س ٗط٤ؿس ضشضرص ػ٤ِٜح جٝ كؼَ ٣ٌٕٞ ؾضءجً ٖٓ ؾش٣ٔس ٓشًرس جٝ ٓغطٔشز جٝ 

جتْ جُؼحدز ًٔح ٣كذد ذحٌُٔحٕ جُز١ ٝؾذ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٤ٚ جُٔحٍ جُز١ ٓططحذؼس جٝ ٖٓ ؾش

جسضٌرص جُؿش٣ٔس ذشأٗٚ ذؼذ ٗوِٚ ج٤ُٚ ذٞجعطس ٓشضٌرٜح جٝ شخض ػحُْ ذٜح(. جٓح جالخطظحص 

جٌُٔح٢ٗ ك٢ جُٔكحًٔس ك٤٘ؼوذ ُِٔكٌٔس جُٞجهغ ػٖٔ جخطظحطٜح ٌٓحٕ ٝهٞع جُؿش٣ٔس ق٤ع 

/أ( عحُلس جُزًش60ٓح ٝسد ك٢ جُٔحدز )( أطٍٞ ػشجه٢ ج٠ُ 141جقحُص جُٔحدز )
(129)

. 

ٖٝٓ ؾحٗر٘ح ٗشؾف ٛزج جُشأ١ جُز١ ٣زٛد ج٠ُ جعطوالٍ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس 

ضطٔػَ ذٞهحتغ ال ضشضرؾ ٝال جدٍ ػ٠ِ رُي ٖٓ جٜٗح جُؼوحخ ػٖ جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس. 

ًطٔحٍ جُشٌَ جُوح٢ٗٞٗ ذ٘شحؽ جُؿح٢ٗ ٝؿ٤ش ٓإًذ ضكووٜح ك٢ جُٔغطورَ ئال جٜٗح ػشٝس٣س ال

                                                           

(
122

 (،1201دجس جق٤حء ًطد جُٔؼشكس،  ) جُوحٛشز:  00، جُلشم سهْ /1، ؼجُلشٝمشٜحخ جُذ٣ٖ جقٔذ ذٖ جدس٣ظ جُوشجك٢، ( 

 .121ص

(
129

. ُِٝطلظ٤َ ك٢ كٌشز 1201، ٓشؾغ عحذن، صجُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٣٢٘ظش ك٢ رُي: د. سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ،  (

 جُؼوٞذس ٝجُٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ك٢ جُطشش٣ؼحش ٝجُلِغلحش جُوذ٣ٔس ٝضطٞسٛح ٣٘ظش: 

دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، ذال  ) جُوحٛشز: جألٍٝ جٌُطحخ –جُؼوٞذس  –جُوغْ جُؼحّ  -جُ٘ظحّ جُؿ٘حت٢ جإلعال٢ٓد. ٓكٔذ ػرذ جُٔكغٖ، 

ذال ع٘س(، : جُوحٛشز ) دسجعس ٓوحسٗس –جُذػحتْ جُلِغل٤س ُِٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ٝٓح ذؼذٛح. د. ٛشحّ ٓكٔذ كش٣ذ،  09ع٘س(، ص

 ٝٓح ذؼذٛح. 410ص
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ُِؿش٣ٔس ٝجُؼوحخ ػ٤ِٜح، ٝذحُطح٢ُ ك٢ٜ جٕ ًحٗص ًزُي كأٜٗح ٤ُغص سً٘حً ك٢ جُؿش٣ٔس ذَ جٕ 

٣ططِد ضكووٜح ك٢ ٓشقِس القوس ػ٠ِ جًطٔحٍ جُط٣ٌٖٞ جُوح٢ٗٞٗ  –ك٢ ؾشجتْ ٓؼ٤٘س  –جُٔششع 

ك٢ٜ ٤ُغص  ُِؿش٣ٔس ٢ً ٣ٌٖٔ ُِذُٝس جٕ ضٔحسط قوٜح ك٢ جُؼوحخ ػ٠ِ ٝجهؼس ٓؿشٓس ٓؼ٤٘س.

 ضٞه٤غ جُؼوحخ ػ٠ِ جُؿح٢ٗ. إلٌٓحٕالصٓس ُٞؾٞد جُؿش٣ٔس ٝجٕ ًحٗص الصٓس 

ٝؿ٢٘ ػٖ جُر٤حٕ، كإ جُؿش٣ٔس جُط٢ ٣ؼِن ئٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ػ٤ِٜح ػ٠ِ ضكون ششؽ 

ٓٞػٞػ٢ ٢ٛ جطِف ُِٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٝضطرن ػ٤ِٜح جُٔٞجد جُخحطس ذحُوحٕٗٞ جالطِف ُِٔطْٜ. 

ط٢ ضطؼٖٔ ضؼ٤ِن جُٔششع جُؼوحخ ػ٠ِ ضكون ششؽ ٣ٝالقع جٕ جُ٘ظٞص جُوح٤ٗٞٗس جُ

ٓٞػٞػ٢ ُْ ضر٤ٖ ٓح ئرج ًحٕ ٛزج جُطؼ٤ِن ٣غش١ ًزُي ػ٠ِ جُؼوٞذحش جُطرؼ٤س ٝجُط٤ِ٤ٌٔس أّ 

ال. ئال جٗ٘ح ٗؼطوذ ج٠ُ جٕ رُي جُطؼ٤ِن ٣غش١ ػ٤ِٜح ًزُي، ٝكوحً ُِـح٣س جُط٢ ٣ٜذف ج٤ُٜح جُٔششع 

جُٔطِن ٣ؿش١ ػ٠ِ جؽالهٚ ٝكوحً ُوحػذز: )ال ٖٓ قٔح٣طٚ ُطِي جُٔظحُف جُٔؼ٤٘س ألٕ جُ٘ض 

ضخظ٤ض ٖٓ دٕٝ ٓخظض(. أٓح جُطذجذ٤ش جالقطشجص٣س كاٗ٘ح ٗؼطوذ ًزُي ذإٔ ضؼ٤ِن جُؼوٞذس 

ػ٠ِ ضكون ششؽ ٓٞػٞػ٢ ال ٣غش١ ػ٤ِٜح ٝرُي ُِطٔح٣ض ذ٤ٖ جُؼوٞذس ٝجُطذذ٤ش جالقطشجص١ 

حخ ػ٠ِ ششؽ ٓٞػٞػ٢ ٖٓ ق٤ع ٓذُُٞٚ ٝؽر٤ؼطٚ ٝؿح٣س ًَ ٜٓ٘ٔح. ًٝزُي كإٔ ضؼ٤ِن جُؼو

ضغش١ ػ٤ِٚ جُوٞجػذ جُؼحٓس ك٢ جُوٞج٤ٖٗ جُؿ٘حت٤س جُٔوحسٗس جُط٢ ضأخز ذ٘ظحّ ضوحدّ جُؼوٞذس 

ً٘ظش٣س ػحٓس)
i

.) 
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 انخاتًح

٣ٌٖٝٔ جؾٔحٍ جْٛ جُ٘طحتؽ ٝجُٔوطشقحش جُط٢ ضٞطِ٘ح ج٤ُٜح ٖٓ خالٍ ذكع ٓٞػٞع:  

 )جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ( ٝكن ج٥ض٢:

 أٔالً: انُتائذ.

ك٢ جُٔركع جألٍٝ ضؼشػ٘ح ُٔح٤ٛس جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ، ٝٝهل٘ح ػ٠ِ  -1

( ٖٓ هحٕٗٞ 44ٓؼٜٔٞٗح، ٝرُي ذحُطؼشع ُٔذُُٜٞح ك٢ جُوحٕٗٞ ق٤ع ضر٤ٖ ُ٘ح جٕ جُٔحدز )

ِٙ جُششٝؽ أٓح جُطشش٣ؼحش جُؼوحذ٤س جألخشٟ كأٜٗح  جُؼوٞذحش جإل٣طح٢ُ هذ جٗلشد ذطؼش٣ق ٛز

ِٙ جُششٝؽ. غْ جػور٘ح رُي ذحُططشم ُٔٞهق جُلوٚ ٖٓ ضؼش٣لٜح. ج ًطلص ذحُ٘ض ػ٠ِ ضطر٤وحش ُٜز

ػ٠ِ ٓذُُٜٞح ٝآغحسٛح.  –ػٔٞٓحً  –ٝػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جُطرح٣ٖ ذ٤ٖ ضِي جُطؼش٣لحش ئال أٜٗح جضلوص 

ًٝزُي ضر٤ٖ ُ٘ح ٖٓ خالٍ جُركع ج٠ُ جٕ جُذُٝس ذشإٔ جُؼوحخ ضٔحسط قوحً ٤ُٝظ عِطس ٝال 

٠ رُي ٖٓ جُٔششع ٣غطط٤غ ضخل٤ق جُؼوحخ أٝ جالػلحء ٓ٘ٚ أٝ ضؼ٤ِن ػ٠ِ ششؽ أدٍ ػِ

ِٙ جُششٝؽ ٝضر٤ٖ ُ٘ح جٕ ٛ٘حى أسذؼس  ٓٞػٞػ٢. غْ ضْ جُططشم ج٠ُ جُخظحتض جُؼحٓس ُٜز

ِٙ جُششٝؽ ٝضطٔػَ ذحُششػ٤س ٝأٜٗح ٓكطِٔس جُٞهٞع، ٝجٕ جُؿح٢ٗ ٣غأٍ  خظحتض ػحٓس ُٜز

ػٞػ٤س ألٜٗح ضلطشع هرَ ضكووٜح جعطؿٔحع جُؿش٣ٔس ٓغإ٤ُٝس ٓٞ –ك٢ قحُس ضكووٜح  –ػٜ٘ح 

ٌُحكس أسًحٜٗح ٝؾ٤ٔغ ػ٘حطشٛح جٌُٔٞٗس ُٜح. ًٝزُي كأٜٗح ضك٢ٔ ٓظِكس ٓـح٣شز ُِٔظِكس 

ِٙ جُششٝؽ ٣ؼذ ٓظٜش ٖٓ ٓظحٛش جُكذ ٖٓ  جُط٢ جػطٔذش ػ٤ِٜح جُؿش٣ٔس. ٝجٕ ضوش٣ش ٛز

 جُؼوحخ.

ٝض٤ّٔضٛح ػٖ ًَ ٖٓ ه٤ٞد ضكش٣ي  ٝك٢ جُٔركع جُػح٢ٗ ذكػ٘ح رجض٤س جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س -2

جُذػٟٞ جُؿضجت٤س، ٝػٖ جُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ جُؿش٣ٔس، ٝػٖ ظشٝف جُؿش٣ٔس، ٝػٖ 

ِٙ جُكحالش هذ ضرذٝ جٜٗح  جُ٘ط٤ؿس جُؿش٤ٓس، ٝػٖ ٗظحّ ئ٣وحف ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ق٤ع ضر٤ٖ ُ٘ح ذإ ٛز

ِٙ  ٓغ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ئال جٗٚ هذ ٣طرٖ ُ٘ح ٖٓ خالٍ –ظحٛش٣حً  –ضطشحذٚ  جُركع جٕ ٛز

جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ضطٔح٣ض ػٜ٘ح ذرؼغ جُلشٝم جُؿٞٛش٣س ٖٓ ق٤ع 

 جُٔذٍُٞ ٝجُطر٤ؼس ٝجُ٘طحم ٝج٥غحس جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضطشضد ػ٤ِٜح.
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أٓح جُٔركع جُػحُع ٝجألخ٤ش كوذ ضؼشػ٘ح ذا٣ؿحص ُلٌشز جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس  -3

ضر٤ٖ ُ٘ح ذإ ٛ٘حى جضؿحٙ ك٢ جُلوٚ ٣زٛد ج٠ُ جُطؼ٤ن ٖٓ ٝجُٔوٞٓحش جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس، ٝ

ٓؼٕٔٞ: )جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢( ػ٠ِ أعحط أٗٚ ٓؿٔٞػس جُؼ٘حطش جُط٢ ضٌٕٞ ًَ جٗٔٞرؼ 

ٖٓ ٗٔحرؼ جُلؼَ ػ٠ِ قذز، ٝجُط٢ ضٌٕٞ ًحك٤س ألٕ ض٤ٔض ًَ عِٞى )ضظشف( ػٖ ؿ٤شٙ ٖٓ 

جُؼوٞذس. أٓح جالضؿحٙ جُلو٢ٜ جُػح٢ٗ  جُ٘ٔحرؼ، ٝذحؾطٔحع ٛزٙ جُؼ٘حطش ٓؼحً غْ ٣٘ض جُوحٕٗٞ ػ٠ِ

كوذ ٝعغ ٖٓ ٓؼٕٔٞ جالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ ُِؿش٣ٔس ًٞٗٚ ال ٣وق ػ٘ذ ٓحد٣حش جُلؼَ ذَ ٣طغغ 

ُـ٤شٛح ٖٓ جُٔوٞٓحش جُٔؼ٣ٞ٘س ٝؿ٤ش جُٔؼ٣ٞ٘س، ٝهذ سؾك٘ح ٛزج جالضؿحٙ جألخ٤ش ُٞػٞـ ع٘ذٙ 

شدز ػٖ ٓؼٜٔٞٗح ٝعالٓس جعطخالص، ٝرُي ألٕ جُؿشجتْ ال ضطٌٕٞ ٖٓ ٓكغ أكؼحٍ ٓؿ

جُ٘لغ٢. كحالٗٔٞرؼ جُطشش٣ؼ٢ أل٣س ؾش٣ٔس ال ٣شَٔ أسًحٜٗح جُٔٞػٞػ٤س ٝجُشخظ٤س ذَ جٗٚ 

 ٣شَٔ ًحكس جُؼ٘حطش جُؼشٝس٣س جٌُٔٞٗس ُِؿش٣ٔس.

 حاَٛاً: انًقتشصاخ.

ذٔح جٕ ُِششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ضطر٤وحش ك٢ جُوغْ جُخحص ٖٓ جُوٞج٤ٖٗ  -1

ِٙ جُششٝؽ ٣كذد ٓذُُٜٞح ٝؽر٤ؼطٜح ٝٗطحهٜح جُؼوحذ٤س جُٔوحسٗس ٝخ ِٞ جُوغْ جُؼحّ ٖٓ ضؼش٣ق ُٜز

ٝآغحسٛح جُوح٤ٗٞٗس، ٝإلصجُس ًَ ُرظ أٝ خِؾ ك٢ ٛزج جُشإٔ ٗوطشـ ػ٠ِ جُٔششع جُؼشجه٢ جٕ 

٣ُؼٖٔ جُوغْ جُؼحّ ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ضؼش٣لحً ُٜح، ٝٗوطشـ جٕ ضؼشف ذأٜٗح: )ٝهحتغ هح٤ٗٞٗس أٝ 

ضخشؼ ػٖ ٗشحؽ جُؿح٢ٗ، ٣ٝؼِن جُٔششع ػ٠ِ ضكووٜح جُالقن  –عِر٤س  ئ٣ؿحذ٤س أٝ –ٓحد٣س 

ػ٠ِ ض٣ٌٖٞ ذؼغ جُؿشجتْ جٌٓح٤ٗس ضٞه٤غ جُؼوٞذس ػ٠ِ جُؿح٢ٗ(. ٢ٌُ ٣ٌٖٔ جُٞهٞف ػ٠ِ قَ 

ٝجػف ُِٔغحتَ جُٔٞػٞػ٤س ٝجالؾشجت٤س جُط٢ ضطشضد ػ٠ِ ٛزج جُٔٞػٞع ٜٝٓ٘ح ٓذٟ أغشٛح 

ٟٞ جُٔذ٤ٗس جُٔشضرطس ذحُذػٟٞ جُؿضجت٤س ٝضوحدّ ػ٠ِ جُؼوٞذحش جُطرؼ٤س ٝجُط٤ِ٤ٌٔس، ٝجُذػ

 جُؼوٞذس ٝضطر٤ن جُوٞج٤ٖٗ جألؾ٘ر٤س ٝقؿ٤س جالقٌحّ جألؾ٘ر٤س ٝؿ٤ش رُي.

ٗوطشـ ػ٠ِ جُٔششع جُؼشجه٢ جألخز ذ٘ظحّ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س إلٌٓح٤ٗس جُؼوحخ ك٢  -2

ؼ٤ِس ؾشجتْ أخشٟ ًِٔح ًحٕ رُي ٌٓٔ٘حً ٝكن ػٞجذؾ ٝٓؼح٤٣ش ٝجػكس ٝٓكذدز ُٝكحؾس ك

ضطٔػَ ذٔشجػحز جالػطرحسجش جُؼ٤ِٔس ٝذاهحٓس ٗٞع ٖٓ جُطٞجصٕ ذ٤ٖ جُٔظحُف ٝكن ٓؼح٤٣ش 

جُٔالتٔس ك٢ جُٔؿحٍ جالؾطٔحػ٢ ٝجالهطظحد١ ٝكن ع٤حعس ضشش٣ؼ٤س ؾ٘حت٤س ٜٓ٘ؿ٤س ٝجػ٤س، 
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ضٔحش٤حً ٓغ جضؿحٛحش جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جُكذ٣ػس ك٢ جُكذ ٖٓ جُؼوحخ، ٝجُز١ ٖٓ ٓوطؼحٛح جٕ ال 

ٔششع ج٠ُ جُؼوٞذس ئال ًخ٤حس أخ٤ش، ٝػذّ جُٔرحدسز ج٠ُ ضٞه٤ؼٜح ئال ذؼذ كشَ جُؿضجءجش ٣ِؿأ جُ

ِٙ جُششٝؽ، ٤ُٝطلحدٟ   –هذ جإلٌٓحٕ  –جُوح٤ٗٞٗس جألخشٟ ُالعطلحدز ٖٓ ئ٣ؿحذ٤حش ضوش٣ش ٛز

ج٥غحس جُغِر٤س ُطٞه٤غ جُؼوٞذس ٓغ ػذّ جالخالٍ ذحُٔظحُف جُؿٞٛش٣س ُِٔؿطٔغ ًَ رُي ذاهحٓس 

 طٞجصٕ جُٞجهؼ٢ ذ٤ٖ ػذجُس جُؼوٞذس ٝٗلؼ٤طٜح.ٗٞع ٖٓ جُ
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 انًشارغ
 

 أٔالً: تانهغح انؼشتٛح.

 انًؼارى ٔكتة انهغح. -أ

 .0222جُؼشذ٤س، جُوحٛشز، جُٔؼؿْ جُٞؾ٤ض، ٓؿٔغ جُِـس  -1

 .0222دجس جُكذ٣ع،  . جُوحٛشز:ٓرحقع أط٤ُٞس ك٢ ضوغ٤ٔحش جألُلحظٓكٔذ ػرذ جُؼحؽ٢ ٓكٔذ.  -0

دجس جٌُطد  . دسجعس ك٢ جُطٔحعي جُ٘ظ٢ -ُـس جُوحٕٗٞ ك٢ ػٞء ػِْ ُـس جُ٘ضعؼ٤ذ جقٔذ ذ٢ٓٞ٤.  -0

 .0212ٓظش،  :جُوح٤ٗٞٗس

 ٔأصٕنّ.يشارغ انًُطق ٔانفقّ اإلساليٙ  -ب

 .1211ٌٓطرس جُؼشٝذس، جُوحٛشز:  .جُؼوٞذس ك٢ جُلوٚ جإلعال٢ٓ .أقٔذ كطك٢ ذٜ٘غ٢ -1

 .1221، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س . جُوحٛشز:ٗظش٣س جُٔظِكس ك٢ جُلوٚ جإلعال٢ٓ .قغ٤ٖ قحٓذ قغحٕ -0

 .1201دجس جق٤حء جٌُطد جُٔظش٣س،جُوحٛشز:  .جُلشٝم .شٜحخ جُذ٣ٖ أقٔذ ذٖ جدس٣ظ جُوشجك٢ -0

 ..1261دجس جٌُطحخ جُؼشذ٢، ٓظش:  .جُطؼض٣ش ك٢ جُشش٣ؼس جإلعال٤ٓس .ػرذ جُؼض٣ض ػحٓش -4

 .1291ٓطرؼس قغحّ،  ذـذجد: .جُٔ٘طن .جُش٤خ ٓكٔذ سػح جُٔظلش -6

دجس  . جُوحٛشز:  جٌُطحخ جألٍٝ –جُؼوٞذس  –جُوغْ جُؼحّ  –جُ٘ظحّ جُؿ٘حت٢ جإلعال٢ٓ  .ٓكٔذ ػرذ جُٔكغٖ -1

 جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، ذال ع٘س.

 .1291، ٓطرؼس شل٤ن . ذـذجد:جُظِس ذ٤ٖ ػِْ جُٔ٘طن ٝجُوحٕٗٞ .ٓظطل٠ ئذشج٤ْٛ جُض٢ُٔ -2

 انًشارغ انقإََٛح. -خ

، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤سجُوحٛشز:   .جُؼال٤ٗس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُٔظش١ .جقٔذ جُغ٤ذ ػل٤ل٢ .1

0221. 

دجس  . جُوحٛشز:٢ جُشهحذس ُؼٔحٕ قغٖ ضطر٤ن جُوحٕٗٞعِطس ٓكٌٔس جُ٘وغ ك .جقٔذ كطك٢ عشٝس .2

 .1222جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، 

دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  جُوحٛشز: .جُوغْ جُؼحّ –جُٞع٤ؾ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  .جقٔذ كطك٢ عشٝس .3

0216. 

دجس جُٜ٘ؼس  . جُوحٛشز:جٌُطحخ جألٍٝ –جُٞع٤ؾ ك٢ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س  .جقٔذ كطك٢ عشٝس .4

 .0211جُؼشذ٤س، 
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دجس  . جُوحٛشز: جُششػ٤س جُذعطٞس٣س ٝقوٞم جالٗغحٕ ك٢ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س .جقٔذ كطك٢ عشٝس .5

 .1216جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، 

 . جُوحٛشز:دسجعس ٓوحسٗس –جُؿشجتْ جُٔحد٣س ٝجُٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ذذٕٝ خطأ  .جقٔذ ػٞع ذالٍ .6

 .1220دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، 

 .1210دجس جُٔؼحسف،  ٓظش: .جالقٌحّ جُؼحٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش .٠ جُغؼ٤ذجُغؼ٤ذ ٓظطل .7

دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  . جُوحٛشز:جُ٘ظش٣س جُؼحٓس –جُوٞج٤ٖٗ جُؿ٘حت٤س جُخحطس  .جقٔذ ػرذ جُظحٛش .8

0211. 

دجس  . جُوحٛشز:دسجعس ك٢ كِغلس جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ -جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِطؿش٣ْ  .جقٔذ ٓكٔذ خ٤ِلس .9

 .1262ف، جُٔؼحس

دجس  جُوحٛشز: .ؾشجتْ جُط٣ٖٞٔ –جُوغْ جُخحص  –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  .آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ .10

 .1290جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، 

دجس  . جُوحٛشز:جُٔؼ٤حس جُٔ٘ؼرؾ ُِط٤٤ٔض ذ٤ٖ جسًحٕ جُؿش٣ٔس ٝظشٝكٜح .ئذشج٤ْٛ ٓكٔذ ئذشج٤ْٛ .11

 .0222جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، 

ٓإعغس شرحخ  . جالعٌ٘ذس٣س:جُشش٣ؼس جإلعال٤ٓس ٝجُوحٕٗٞقوٞم جألٝالد ك٢  .ذذسجٕ أذٞ جُؼ٤٘٤ٖ .12

 .1292جُؿحٓؼس، 

دجس جُؿحٓؼس  . جالعٌ٘ذس٣س: ٗظش٣س جُؿش٣ٔس –ٗظْ جُوغْ جُؼحّ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  .ؾالٍ غشٝش .13

 .0212جُؿذ٣ذز، 

 .0224ٓطرؼس جُغؼذ٢ٗ، جالعٌ٘ذس٣س:  .ٗظْ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س .ؾالٍ غشٝش .14

ٌٓطرس  . ذ٤شٝش:جُٞجك٢ ك٢ ششـ جقٌحّ جُوغْ جُؼحّ ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش .ؾٔحٍ ئذشج٤ْٛ جُك٤ذس١ .15

 .0210جُغٜ٘ٞس١، 

دجس جُٜ٘ؼس  . جُوحٛشز:دسجعس ضحس٣خ٤س ٝكِغل٤س -جُششػ٤س جُؿ٘حت٤س .ؾ٤َٔ ػرذ جُرحه٢ جُظـ٤ش .16

 .1224جُؼشذ٤س، 

 .0212جٌُٔطرس جُؼح٤ُٔس،  جالعٌ٘ذس٣س: .ٓٞعٞػس هحٕٗٞ جُؼوٞذحش .قحٓذ جُشش٣ق .17

 .1220 :جُوحٛشز .شٌٟٞ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ .قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف .18

 .1222دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  . جُوحٛشز: جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِظشٝف جُٔخللس .قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف .19

جُٔششٝػحش جُٔطؼػشز ٖٓ جإلكالط،  الٜٗحعجُطشم جُٞد٣س ٝجُوؼحت٤س  .خ٤َِ كٌطٞس ضحدسط .20

 ، ذال ع٘س.0226ُؼحّ  946سهْ دسجعس ٓوحسٗس ػ٠ِ ػٞء جُوحٕٗٞ جُلشٗغ٢ 
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 .0226ٓ٘شأز جُٔؼحسف،  . جالعٌ٘ذس٣س:جُوغْ جُخحص –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  . سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ .21

)  0، ؽٓؼ٤حس عِطس جُؼوحخ ضشش٣ؼًح ٝضطر٤وحً  –ٗظش٣س جُطؿش٣ْ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ،  .22

 .(1221ٓ٘شأز جُٔؼحسف،  جالعٌ٘ذس٣س:

 .(1222ٓ٘شأز جُٔؼحسف،  )جالعٌ٘ذس٣س: 0، ؽُِوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢جُ٘ظش٣س جُؼحٓس سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ،  .23

، دجس جُلٌش جُؼشذ٢، 4سؤٝف ػر٤ذ، ٓرحدب جُوغْ جُؼحّ ٖٓ جُطشش٣غ جُؼوحذ٢ جُٔظش١، ؽ  .24

1222. 

ٌٓطرس  ) جالعٌ٘ذس٣س: دسجعس ضك٤ِ٤ِس ٓوحسٗس –جُغرر٤س جُؿ٘حت٤س ذ٤ٖ جُلوٚ ٝجُوحٕٗٞ سؤٝف ػر٤ذ،  .25

 .(0216جُٞكحء جُوح٤ٗٞٗس، 

 .1219حٛشز، ، ٌٓطرس ٜٗؼس ٓظش، جُو6سؤٝف ػر٤ذ، ٓرحدب جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س، ؽ .26

 . دسجعس ٓوحسٗس ٓغ جُوحٕٗٞ جُلشٗغ٢-جغش جكالط جُششًس ػ٠ِ جُششًحء .سػح جُغ٤ذ ػرذ جُك٤ٔذ .27

 .0220ذال ٌٓحٕ ؽرغ، 

 .1292ٓطرؼس جإلعٌحٕ،  . دٓشن:جُوغْ جُؼحّ –ششـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  .ػرٞد جُغشجؼ .28

 .جُوغْ جُؼحّ، ٓ٘شٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س –ششـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  .رذ جُوحدس جُوٜٞؾ٢ػ٢ِ ػ .29

 .0229 :ُر٘حٕ –ذ٤شٝش 

 :جُوحٛشز .جُٔغحتَ جُؼحسػس جٓحّ جُوحػ٢ جُؿ٘حت٢، جُذجس جُؿحٓؼ٤س .ػ٢ِ ػرذ جُوحدس جُوٜٞؾ٢ .30

1291. 

 .1299 ،ٓ٘شأز جُٔؼحسف :جإلعٌ٘ذس٣س .جإلكالط .ػرذ جُك٤ٔذ جُشٞجسذ٢ .31

ٓطرؼس  :جُوحٛشز .دسجعس ٓوحسٗس –جإلكالط ك٢ جُشش٣ؼس جإلعال٤ٓس  .ػرذ جُـلحس ئذشج٤ْٛ طحُف .32

 .1292جُغؼحدز، 

 .1291 :ذـذجد .دسجعس ٓوحسٗس -جالكشجؼ جُششؽ٢ ك٢ جُطشش٣غ جُؼشجه٢  .ػرذ جأل٤ٓش قغٖ .33

 .٢ِٔٓإعغس ج٣ٌُٞص ُِطوذّ جُؼ .جقٌحّ جإلكالط ك٢ هحٕٗٞ جُطؿحسز ج٣ٌُٞط٢ .ػض٣ض جُؼ٢ِ٤ٌ .34

1292. 

ٓ٘شأز جُٔؼحسف،  :جإلعٌ٘ذس٣س .جُرشجءز ٝػذّ جُؼوحخ ك٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س .ػرذ جُك٤ٌْ كٞدز .35

0222. 

دجس جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س  :جإلعٌ٘ذس٣س .جُوغْ جُؼحّ –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  .ػٞع ٓكٔذ ػٞع .36

 .1229جُؿذ٣ذز، 
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ٞػحش جُؿحٓؼ٤س جُؿذ٣ذز، دجس جُٔطر :جإلعٌ٘ذس٣س .هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س .ػٞع ٓكٔذ ػٞع .37

1222. 

 .1209ٓطرؼس ٗٞس١،  .جالقٌحّ جُؼحٓس ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ .ػ٢ِ ذذ١ٝ .38

 .1242 :جُوحٛشز .ٓظحٛش ضلش٣ذ جُؼوحخ .ػ٢ِ سجشذ .39

دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  .جُوحٛشز .جُٔذخَ ٝجطٍٞ جُ٘ظش٣س جُؼحٓس –جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢  .ػ٢ِ سجشذ .40

1224. 

دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  :جُوحٛشز .جُششٝؽ جُٔلطشػس ك٢ جُؿش٣ٔس .ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش .41

1290. 

 .جُؿٞجٗد جإلؾشجت٤س ُؿشجتْ جُٔٞظل٤ٖ ٝجُوحت٤ٖٔ ذأػرحء جُغِطس جُؼحٓس .ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش .42

 .1292 ،دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س :جُوحٛشز

٣س جُؼحٓس ُِؿش٣ٔس، جُ٘ظش :جُوحٛشز .جُوغْ جُؼحّ –ششـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  .ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش .43

 .1229دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، 

دسجعس ٓوحسٗس ك٢ جُ٘ظحّ  –جكطشجع جُخطأ ًأعحط ُِٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س  .ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش .44

 .1299دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  :جُوحٛشز .جُالض٢٘٤ ٝجالٗؿِٞ جٓش٢ٌ٣

 .1220 :جُوحٛشز .ٓرحدب هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س .ػٔش جُغؼ٤ذ سٓؼحٕ .45

ٓطرؼس ُؿ٘س  :جُوحٛشز .ؾش٣ٔس جالضلحم جُؿ٘حت٢ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُٔظش١ .ػ٢ِ قغ٤ٖ جُشح٢ٓ .46

 .1242 ،جُطأ٤ُق ٝجُطشؾٔس ٝجُ٘شش

 .ششـ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س .قشذسئذشج٤ْٛ جألعطحر ػرذ جأل٤ٓش جُؼ٢ِ٤ٌ ٝد. ع٤ِْ  .47

 .0229جُؼحضي،  :جُوحٛشز

دجس جُٜذٟ  : جإلعٌ٘ذس٣س .دسجعس ٓوحسٗس –ذحُطكش٣غ جالشطشجى  .ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢ .48

 ُِٔطرٞػحش، ذال ع٘س.

 .1221دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، :جُوحٛشز .جُٔطحذوس ك٢ ٓؿحٍ جُطؿش٣ْ .ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢ .49

 :جإلعٌ٘ذس٣س .ٗشأضٚ ٝكِغلطٚ، جهطؼحءٙ ٝجٗوؼحتٚ –قن جُذُٝس ك٢ جُؼوحخ  .ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢ .50

 .1296دجس جُٜذٟ ُِٔطرٞػحش، 
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 .1212 ،دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س :جُوحٛشز .جُوحػذز جُؿ٘حت٤س .ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢ .51

 ذال ٌٓحٕ ٝع٘س ٗشش.. جُ٘ظش٣س جُؼحٓس –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  .ػرذ جُلطحـ جُظ٤ل٢ .52

ٓ٘شأز جُٔؼحسف،  :جإلعٌ٘ذس٣س .جُٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ػٖ جُؿشجتْ جالهطظحد٣س .ػرذ جُشؤٝف ٜٓذ١ .53

1221. 

جُؼحضي  :جُوحٛشز .جُٔرحدب جُؼحٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش .ٝد. عِطحٕ جُشح١ٝػ٢ِ قغ٤ٖ جُخِق  .54

 .0212ُِطرحػس ٝجُ٘شش، 

 .0211دجس ٝجتَ ُِ٘شش،  : ػٔحٕ –جألسدٕ  .ؾشجتْ جإلكالط .كٜذ ٣ٞعق جٌُغحعرس .55

دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، : جُوحٛشز .جالدػحء جُٔرحشش ك٢ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س .كٞص٣س ػرذ جُغطحس .56

0212. 

 .0212دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  :جُوحٛشز .ششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س .ص٣س ػرذ جُغطحسكٞ .57

دجس جُغٜ٘ٞس١،  :ذ٤شٝش .جُوغْ جُؼحّ –ششـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  .كخش١ ػرذ جُشصجم جُكذ٣ػ٢ .58

0219. 

 دجس جُغٜ٘ٞس١، : ذ٤شٝش .ششـ هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿ٘حت٤س .كخش١ ػرذ جُشصجم جُكذ٣ػ٢ .59

0211. 

ٌٓطرس جُوحٕٗٞ  ) ذـذجد: 0، ؽجُؿشجتْ جالهطظحد٣س –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش كخش١ ػرذ جُشصجم جُكذ٣ػ٢،  .60

 .(0219ٝجُوؼحء، 

دسجعس  –جُوح٤ٗٞٗس جُٔؼل٤س ٖٓ جُؼوحخ  ُألػزجسجُ٘ظش٣س جُؼحٓس كخش١ ػرذ جُشصجم جُكذ٣ػ٢،  .61

 .(0219ٌٓطرس جُوحٕٗٞ ٝجُوؼحء،  ) ذـذجد: ٓوحسٗس

دجس جُٜ٘ؼس  ) جُوحٛشز: جالضؿحٛحش جُكذ٣ػس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُلشٗغ٢ٓكٔذ أذٞ جُؼال ػو٤ذز،  .62

 .(1222جُؼشذ٤س، 

 (.1211 :جُوحٛشز ) جُٔغحٛٔس جُؿ٘حت٤س ك٢ جُطشش٣ؼحش جُؼشذ٤سٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘،  .63

دجس جُٜ٘ؼس  ) جُوحٛشز: جُوغْ جُؼحّ -ششـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُِر٘ح٢ٗ ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘،  .64

 (.1294جُؼشذ٤س، 

: ذ٤شٝش ) 1، ؽؾشجتْ جالػطذجء ػ٠ِ جألٓٞجٍ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُِر٘ح٢ٗٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘،  .65

1226). 

دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: ػالهس جُغرر٤س ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحشٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘،  .66

1290.) 
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دجس جُٜ٘ؼس  ) جُوحٛشز: 0، ؽهٞز جُكٌْ جُؿ٘حت٢ ك٢ جٜٗحء جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤سٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘،  .67

 .(1222جُؼشذ٤س، 

دسجعس ضأط٤ِ٤س ٓوحسٗس ُِشًٖ جُٔؼ١ٞ٘  –جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوظذ جُؿ٘حت٢ ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘،  .68

 .(1299دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: 0، ؽك٢ جُؿشجتْ جُؼٔذ٣س

ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘، ؾشجتْ جالٓط٘حع ٝجُٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ػٖ كؼَ جالٓط٘حع، دجس جُٜ٘ؼس  .69

 .1291ذ٤س، جُوحٛشز، جُؼش

دجس جُٔطرٞػحش  ) جالعٌ٘ذس٣س: 6، ؽششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤سٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘،  .70

 .(0212جُؿحٓؼ٤س، جإلعٌ٘ذس٣س، 

، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، جُوحٛشز، 9ششـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُوغْ جُؼحّ، ؽٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘،  .71

0212. 

، ٓطرؼس دجس جُ٘شش ُِػوحكس، 1، ؽ0جإلكالط، ؼٓكغٖ شل٤ن، جُوحٕٗٞ جُطؿحس١ جُٔظش١،  .72

 .1261جإلعٌ٘ذس٣س، 

 دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، :جُوحٛشز .جإلكالط –هحٕٗٞ جُٔؼحٓالش جُطؿحس٣س  .ٓكٔٞد ٓخطحس جقٔذ .73

0229. 

دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  ) جُوحٛشز: جُلٌش جُلِغل٢ ٝأغشٙ ك٢ جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس،  .74

1222). 

 .0221 ،دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س :جُوحٛشز .جُوغْ جُؼحّ –هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  .عالٓسٓإٔٓٞ ٓكٔذ  .75

، جُوحٛشز .هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س ٓؼِوًح ػ٤ِٚ ذحُلوٚ ٝجقٌحّ جُوؼحء .ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس .76

0226. 

 .1229دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، :جُوحٛشز .جُٔكشع جُظٞس١ .ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس .77

ٓطرؼس ؾحٓؼس جُوحٛشز،  :جُوحٛشز .هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤سششـ  .ٓكٔٞد ٓكٔٞد ٓظطل٠ .78

1299. 

 .1226 :جُوحٛشز .قوٞم جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔوحسٕ .ٓكٔٞد ٓكٔٞد ٓظطل٠ .79

ٓطرؼس ؾحٓؼس،  :جُوحٛشز .جُؿشجتْ جالهطظحد٣س ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔوحسٕ .ٓكٔٞد ٓكٔٞد ٓظطل٠ .80

1222. 

، ٓطرؼس ؾحٓؼس جُوحٛشز، 0جُوغْ جُؼحّ، ؽ – ٓكٔٞد ٓكٔٞد ٓظطل٠، ششـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش .81

1299. 
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 .0222 ،دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س :جُوحٛشز .ششـ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س .ٓكٔذ أعحٓس هح٣ذ .82

 .1291ذـذجد،  .دسجعس ٓوحسٗس –جُطذجذ٤ش جالقطشجص٣س  .ٓكٔذ شالٍ قر٤د .83

 :جُوحٛشز .قش٣س جُوحػ٢ جُؿ٘حت٢ ك٢ جالهط٘حع ج٤ُو٢٘٤ ٝأغشٙ ك٢ ضغر٤د جالقٌحّ .ٓكٔذ ػ٤ذ جُـش٣د .84

 .0229دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س، 

ض٤٤ٌق جُٞجهؼس دسجعس ضك٤ِ٤ِس ضأط٤ِ٤س ضطر٤و٤س ٓوحسٗس ُِط٤٤ٌق ك٢ جُٔٞجد  .ٓكٔذ ػ٢ِ ع٣ِْٞ .85

 .0222دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  :جُوحٛشز .جُؿ٘حت٤س

ُغِٞى جُالقن ػ٠ِ ئضٔحّ جُؿش٣ٔس ك٢ جُوحٕٗٞ جُٞػؼ٢ ٝجُشش٣ؼس ج .ٓؼٔش خحُذ عالٓس جُؿرٞس١  .86

 .0210، دجس جُكحٓذ ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ، ػٔحٕ جألسدٕ، 1ؽ .جإلعال٤ٓس

 :. ذـذجددسجعس ٓوحسٗس –جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢ ٓ٘زس ًٔحٍ ػرذ جُِط٤ق.  .87

 .1291دجس جُشعحُس ُِطرحػس، 

 .1220 :جتْ جالهطظحد٣س. جُوحٛشزجُؿش .ٗر٤َ ٓذقص عحُْ .88

 .0210 دجس جُلٌش جُؼشذ٢، :جُوحٛشز :عوٞؽ جُكن ك٢ جُؼوحخٗر٤َ ػرذ جُظرٞس جُ٘رشج١ٝ.  .89

دجس جُٜ٘ؼس  :جُوحٛشز .دجسعس ٓوحسٗس –جُذػحتْ جُلِغل٤س ُِٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س  .ٛشحّ ٓكٔذ كش٣ذ .90

 جُؼشذ٤س، ذال ع٘س.

ٓشًض جُركٞظ  :ذـذجد .هحٕٗٞ جألقٞجٍ جُشخظ٤سٗلوس جُضٝؾس ك٢  .ٝدجد ػرذ جُؿ٤َِ ٓكٔذ .91

 .1294 جُوح٤ٗٞٗس،

 .1290دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س،  :ذ٤شٝش .كطشز جُش٣رس ك٢ جإلكالط .ٝؾ٤ٚ ؾ٤َٔ خحؽش .92

دجس جُٜ٘ؼس  :جُوحٛشز .جٌُطحخ جألٍٝ –ششـ جألطٍٞ جُؼحٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  .٣غش أٗٞس ػ٢ِ .93

 .1229جُؼشذ٤س، 

 .0212 :جُوحٛشز .ش جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤سضلغ٤ .٣حعش جأل٤ٓش كحسٝم .94

 انشسائم ٔاالطاسٚش. -خ

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس  ." جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُالٓط٘حع" .ئذشج٤ْٛ ػطح ػطح شؼرحٕ -1

 .1291جُوحٛشز، 

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس ػ٤ٖ  ."أغش جُؼِْ ك٢ ض٣ٌٖٞ جُوظذ" .ئذشج٤ْٛ ػ٤ذ ٗح٣َ -0

 ذال ع٘س. شٔظ،

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُوحٕٗٞ/ؾحٓؼس  ."جُخطش ٝأغشٙ ك٢ جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ" .سشح ػ٢ِ ًحظْ -0

 .0219ذـذجد، 
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أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس جُوحٛشز،  ."رجض٤س جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س" .سػح ق٤ٔذ جُٔالـ -4

0220. 

سعحُس ٓحؾغط٤ش،  ."رجض٤س جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ ك٢ جُوٞج٤ٖٗ جُؿ٘حت٤س جُخحطس" .ػرذص٣٘س ػرذ جُؿ٤َِ  -6

 .٤ًِ0219س جُوحٕٗٞ/ؾحٓؼس ذـذجد، 

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس  ."جُكٌْ جُؿ٘حت٢ جُظحدس ذحإلدجٗس" .عؼ٤ذ ػرذ جُِط٤ق قغٖ -1

 .1292جُكوٞم/ؾحٓؼس جُوحٛشز، 

سعحُس ٓحؾغط٤ش، ٤ًِس  ." سدسجعس ٓوحسٗ –كطشز جُش٣رس " .ع٤ٔشز ػرذ هللا ٓظطل٠ -2

 .1222جُوحٕٗٞ/ؾحٓؼس ذـذجد، 

، ٤ًِس دًطٞسجٙأؽشٝقس  ."جُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ ُِوحػذز جإلؾشجت٤س جُؿضجت٤س" .شحًش ٗٞس١ ئعٔحػ٤َ -9

 .0212جُوحٕٗٞ/ؾحٓؼس ذـذجد، 

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس  ."عش٣حٕ جُوٞج٤ٖٗ جُؿ٘حت٤س ٖٓ ق٤ع جُضٓحٕ" .ػرذ جُؼض٣ض ٓظطل٠ -2

 .1296جُكوٞم/ؾحٓؼس ػ٤ٖ شٔظ، 

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس  ."جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ك٢ ظشٝف جُؿش٣ٔس" .ػحدٍ ػحصس -12

 .1211جُوحٛشز، 

 ."قوٞم جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ جُوحٕٗٞ جُٞػؼ٢ ٓوحسٗحً ذحُشش٣ؼس جإلعال٤ٓس" .ػحدٍ ٓكٔذ جُلو٢ -11

 .1291ٓؼس جُوحٛشز، جؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾح

أؽشٝقس  ."دسجعس ٓوحسٗس -دٝس جُوؼحء ك٢ ض٘ل٤ز جُؿضجءجش جُؿ٘حت٤س" .ػرذ جُؼظ٤ْ ٓشع٢ ٝص٣ش -10

 .1229دًطٞسجٙ ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس جُوحٛشز، 

." جخطظحص جُوحػ٢ جُؿ٘حت٢ ذ٘ظش جُٔغحتَ جُلشػ٤س" .ػٔحد جُذ٣ٖ ػرذ جُٔؿ٤ذ ػرذ جُغالّ -10

 .1229جُكوٞم/ؾحٓؼس جُوحٛشز، أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس 

دسجعس ضك٤ِ٤ِس  -ٓٞػغ جُؼشس ك٢ جُر٘حء جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس " .ػرذ جُٔ٘ؼْ ئذشج٤ْٛ سػٞجٕ -14

 .أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس جُوحٛشز، ذال ع٘س ."ضأط٤ِ٤س

أؽشٝقس  ."جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِ٘ط٤ؿس جالؾشج٤ٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش" .ػ٢ِ ٣ٞعق ٓكٔذ قشذس -16

 .1226سجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس جُوحٛشز، دًطٞ

أؽشٝقس  ."دسجعس كو٤ٜس ٓوحسٗس –ؾشجتْ جإلكالط ك٢ جُطشش٣غ جُٔظش١ "كش٣ذ ٓششه٢،  -11

 .1242دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس جُوحٛشز، 
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 ."دسجعس ٓوحسٗس ذحُلوٚ جإلعال٢ٓ –ضلغ٤ش جُ٘ظٞص جُؿضجت٤س " .ًحظْ ػرذ هللا قغ٤ٖ جُشٔش١ -12

 .0221أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُوحٕٗٞ/ؾحٓؼس ذـذجد، 

دسجعس ٓوحسٗس، أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس  -ٓكٔٞد جقٔذ ؽٚ، ٓرذأ شخظ٤س جُؼوٞذحش -19

 .1222جُكوٞم/ؾحٓؼس ػ٤ٖ شٔظ، 

 –أغش قٌْ شٜش جإلكالط ػ٠ِ ضظشكحش جُٔلِظ خالٍ كطشز جُش٣رس " .ٓشٝجٕ ذذس١ جالذشج٢ٔ٤ٛ -12

 .1221ش، جُٔ٘ظٔس جُؼشذ٤س ُِطشذ٤س ٝجُػوحكس ٝجُؼِّٞ، جُوحٛشز، سعحُس ٓحؾغط٤ ."دسجعس ٓوحسٗس

أؽشٝقس دًطٞسجٙ،  ."دسجعس ٓوحسٗس –جُؼال٤ٗس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش " .ٓكٔذ ٓك٢ جُذ٣ٖ ػٞع -02

 .٤ًِ1266س جُكوٞم/ؾحٓؼس جُوحٛشز، 

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس  ."أغش جُؿَٜ ٝجُـِؾ ك٢ جُٔغإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س" .ٓكٔذ ص٢ً أذٞ ػحٓش -01

 .1219جُكوٞم/ؾحٓؼس جُوحٛشز، 

أؽشٝقس  ."أطٍٞ جُطؿش٣ْ ٝجُؼوحخ ك٢ جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جُٔؼحطشز" .ٓكٔٞد ؽٚ ؾالٍ -00

 .0224دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس ػ٤ٖ شٔظ، 

أؽشٝقس  ."دٝس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ جُذػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔوحسٕ" .ٓكٔذ طحُف قغٖ -00

 .1292وحٛشز، دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس جُ

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس  ."دسجعس ضك٤ِ٤ِس ٓوحسٗس -جُظشٝف جُٔشذدز "ٓحؾذز كإجد،  -04

 .1299جُكوٞم/ؾحٓؼس ػ٤ٖ شٔظ، 

أؽشٝقس دًطٞسجٙ، ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس  ."جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِظشٝف جُٔشذدز" .ٛشحّ أذٞ جُلطٞـ -06

 .1292جُوحٛشز، 

 األتضاث. -د

ٝقؿ٤س جالقٌحّ جُؿ٘حت٤س ٓوحسٗس ذ٤ٖ ٗظح٤ٖٓ جُالض٢٘٤ جقٔذ كطك٢ عشٝس، جُخطش جُٔضدٝؼ  -1

 .1210، 4، ع1ٝجالٌِٗٞجٓش٢ٌ٣، ٓؿِس ئدجسز هؼح٣ح جُكٌٞٓس، ط 

جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س  ."جٌُشق ػ٠ِ شخظ٤س جُٔطْٜ ٝجُٔشحًَ جُط٢ ضػ٤شٛح" .جقٔذ ػرذ جُؼض٣ض جألُل٢ -0

 (:1210 ) .(6جُٔؿِذ ) .1جُؼذد .جُو٤ٓٞس

 .(19 – 12، جُؼذدجٕ )ٓؿِس جُششؽس ."شخظ٤س جُٔؿشّ هرَ جُكٌْذكع " .أًشّ ٗشأش ئذشج٤ْٛ -0

 (:1222. )ضٔٞص -٤ٗغحٕ

 (:1212. )ذـذجد .(4 – 0جُؼذدجٕ ) .ٓؿِس جُششؽس ." جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س" .أًشّ ٗشأش ئذشج٤ْٛ -4
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 .1ع .ٓؿِس جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس ٝجالهطظحد٣س ."جُ٘ٔٞرؼ جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس" .آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ -6

 (:1220) .14ط

 .جُوحٛشز .10ط .1ع .ٓؿِس جُكوٞم ."ٓشٌِس جُٜٔ٘ؽ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش" .ؾالٍ غشٝش -1

(1214:) 

ضشؾٔس: د. غشٝش ج٤ٗظ  ."ٓغأُس أعحط ػذجُس جُؼوحخ ٝجُكَ جٌُٖٔٔ ُٜح" .ؾٞسؾٞ د٣َ كٌطٞس -2

 (:1212) .جُوحٛشز .02ط .0ع .ٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد .جالع٤ٞؽ٢

 ".جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس ُِٔشأز ػ٘ذ جٗطٜحء جُشجذطس جُضٝؾ٤س )ٖٓ ٗحق٤س جُٔحٍ(" .قغ٤ٖ ػزجخ ع٢٘٤ٌ -9

 (:0224) .(12جُٔؿِذ ) .02ع .ضظذسٛح ٤ًِس جُوحٕٗٞ/ؾحٓؼس ذـذجد .ٓؿِس جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس

٣٘ح٣ش،  .9ط .1ع .ٓؿِس ئدجسز هؼح٣ح جُكٌٞٓس ."ؾش٣ٔس ٛؿش جُؼحتِس" .قغٖ طحدم جُٔشطلح١ٝ -2

 (:1214) .ٓحسط

ٓؿِس جُوحٕٗٞ  ."رجض٤طٜح –ؽر٤ؼطٜح  –ٓذُُٜٞح  –ٓلطشػحش جُؿش٣ٔس " .ذشج٤ْٛ طحُفقغ٤ٖ٘ ئ -12

 (:1222) .جُوحٛشز .42ط .(4 – 0جُؼذدجٕ ) .ٝجالهطظحد

 .0ع .جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس ."كٌشز جُٔظِكس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش" . قغ٤ٖ٘ ئذشج٤ْٛ طحُف -11

 (:1224) .( 12ٞ٤ُٞ٣جُٔؿِذ )

 .(11جُٔؿِذ ) .1ع .ٓؿِس ئدجسز هؼح٣ح جُكٌٞٓس." جُؼوٞذس ٝجُطذجذ٤ش جالقطشجص٣س" .سٓغ٤ظ ذٜ٘حّ -10

 (:1291) .ٓحسط

ٓؿِس جُؼِّٞ جُغ٤حع٤س  ."ئ٣وحف جُط٘ل٤ز ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢" .عِطحٕ ػرذ جُوحدس جُشح١ٝ -10

 (:1222) .ذـذجد .ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ .0ع .ٝجُوح٤ٗٞٗس

 – 1جُؼذدجٕ ) .ٓؿِس جُوؼحء ."هٞج٤ٖٗ جُذٍٝ جُؼشذ٤س جإلكالط جُٞجهؼ٢ ك٢" .ػ٤حء ش٤ص خطحخ -14

 (:1211) .12ط .(0

 .0ع .ٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد ."ذ٤ٖ جُ٘ظش٣ط٤ٖ جُ٘لغ٤س ٝجُٔؼ٤حس٣س ُالغْ" .ػٔش جُغؼ٤ذ سٓؼحٕ -16

 (:1214. )عرطٔرش .04ط

 .01ط .1ع .ٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد ."كٌشز جُ٘ط٤ؿس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش" .ػٔش جُغؼ٤ذ سٓؼحٕ -11

 (:1211) .جُوحٛشز

 .ٗٞكٔرش .(16جُٔؿِذ ) .0ع .جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس ."ٓلّٜٞ جُٔظِكس جُوح٤ٗٞٗس" .ػحدٍ ػحصس -12

(1220:) 
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 .جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس ."ٓح ٝسجء هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، ذكع ذحُِـس جإل٤ٌِٗض٣س" .ػحدٍ ػحصس -19

 (:1222) .جُوحٛشز .(02جُٔؿِذ ) .(0 –0جُؼذدجٕ )

 – 6جُؼذدجٕ ) .ٓؿِس جُٔكحٓحز جُٔظش٣س ."جُطلغ٤ش جُطشش٣ؼ٢ ٝأغشٙ ػ٠ِ جُٔحػ٢" .ػحصسػحدٍ  -12

 (.1222) .جُوحٛشز .(1

ػرٞد جُغشجؼ، جُؿش٣ٔس ك٢ جؽحس جُطلغ٤ش جالهطظحد١ ُِٔؿطٔغ، ٓؿِس جُكوٞم ٝجُشش٣ؼس، ج٣ٌُٞص،  -02

1222. 

٢ هحٕٗٞ جُطؿحسز جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ ُطظشكحش جُٔلِظ خالٍ كطشز جُش٣رس ك" .ػض٣ض جُؼ٢ِ٤ٌ -01

 (:1290) .1ط.4ع .ضظذسٛح ٤ًِس جُكوٞم/ؾحٓؼس ج٣ٌُٞص .ٓؿِس جُكوٞم ."ج٣ٌُٞط٢

 .10ع .ٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد ."جإلكالط ٝكٌشز جُطٞهق ػٖ جُذكغ" .كٞص١ ٓكٔذ عح٢ٓ -00

(1291:) 

 .ٓؿِس جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس ."دٝس جُرحػع ك٢ ضؿش٣ْ جإلسٛحخ" .ًحظْ ػرذ هللا قغ٤ٖ جُشٔش١ -00

 (:0212) .)ػذد خحص( .ضظذسٛح ٤ًِس جُوحٕٗٞ/ؾحٓؼس ذـذجد

ٓؿِس جُؼِّٞ  ."أعحط قن جُؼوحخ ك٢ جُلٌش جإلعال٢ٓ ٝجُلوٚ جُـشذ٢" .ٓكٔذ جُكغ٢٘٤ جُك٘ل٢ -04

 (:1221) .0ط .0ع .جُوح٤ٗٞٗس ٝجالهطظحد٣س

 جُٔؿِس جُؼشذ٤س ُِذكحع ."ٓرذأ جُششػ٤س ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُٔوحسٕ" .ٓكٔذ ع٤ِْ جُؼٞج -06

 .جُوحٛشز .ٓحسط .(2جُؼذد ) .جالؾطٔحػ٢

جُششػ٤س ٝجُٔظِكس جالؾطٔحػ٤س دسجعس ٓوحسٗس ذ٤ٖ ضحس٣خ جُلٌش جُوح٢ٗٞٗ " .ٓكٔذ ٗٞس كشقحش -01

 (:1221) .٤ٗٞ٣ٞ .ٓحسط .(0 – 1جُؼذدجٕ ) .جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس ."ٝجُلوٚ جإلعال٢ٓ

 .1ع .ٓؿِس ئدجسز هؼح٣ح جُكٌٞٓس ."جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِطذجذ٤ش جالقطشجص٣س" .ٓكٔٞد ٗؿ٤د قغ٢٘ -02

 (:1212) .٣٘ح٣ش، ٓحسط .11ط

ٓؿِس جُوحٕٗٞ  ."ضٞؾ٤ٚ جُغ٤حع٤س جُؿ٘حت٤س ٗكٞ كشد٣س جُؼوحخ" .ٓكٔٞد ٓكٔٞد ٓظطل٠ -09

 (:1202) .2ط .1ع .ٝجالهطظحد

 .ٓحسط .01ط .1ع .ٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد  ."جُؿش٣ٔس ٝػذد أسًحٜٗح" .ٓكٔذ ػٔش ٓظطل٠ -02

(1211:) 

ٓؿِس جُوحٕٗٞ  ."ؾشجتْ جُٔٞظل٤ٖ ػذ جإلدجسز ك٢ ػٞء جُٜٔ٘ؽ جُـحت٢" .ٔذ عالٓسٓإٔٓٞ ٓك -02

 (:1212) .ٓحسط .1ع .ٝجالهطظحد
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 .جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس ."جُ٘ظش٣س جُـحت٤س ُِغِٞى ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢" .ٓإٔٓٞ ٓكٔذ عالٓس -01

 (:1212) .ٓحسط

( جُٔؿِذ 0 – 1جُؼذدجٕ ) ."جُو٤ٓٞس جُٔظِكس جُٔؼطرشز، جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س" .ٓكٔذ ئذشج٤ْٛ ص٣ذ -00

(12). (1221:) 

جُٔؿِذ  .1ع .جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس ."ٗظش٣س جُٔظحُف جالؾطٔحػ٤س" .ٓكٔذ ػرذ هللا أذٞ ػ٢ِ -00

(12). (1224:) 

ٓؿِس جُوحٕٗٞ  ."جُٔظحُف جُٔشعِس أٝ ٓزٛد جُٔ٘لؼس ك٢ جُلوٚ جإلعال٢ٓ" .ٓكٔذ أذٞ صٛشز -04

 (:1224)٤ٗٞ٣ٚ  .12ط .0ع .ٝجالهطظحد

ٓؿِس  ."جُٞعحتَ جُوح٤ٗٞٗس ُؼالؼ جالصٓحش جُٔح٤ُس جُط٢ ضٞجؾٚ جُٔششٝػحش" .ٓكٔٞد ٓخطحس جقٔذ -06

 (:1296) .66ع .جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد

 .(9-2جُؼذدجٕ ) .ٓؿِس جُٔكحٓحز ."ٓرذأ جُششػ٤س جُؿ٘حت٤س، ٓذُُٞٚ ٝػ٘حطشٙ" .ٗر٤َ ٓذقص عحُْ -01

 (:1294)أًطٞذش 

 (:1220) .(0ػذد ) .جُٔؿِس جُؿ٘حت٤س جُو٤ٓٞس ."جُٔششٝػ٤سدسجعس ُٔرذأ " .٣غش أٗٞس ػ٢ِ -02

 انتششٚؼاخ: -د

 .0226دعطٞس ؾٜٔٞس٣س جُؼشجم ُؼحّ  -1

 .1212( ُؼحّ 111هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼشجه٢ سهْ ) -0

 .1202( ُؼحّ 69هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُٔظش١ سهْ ) -0

 .1222هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُلشٗغ٢ ُؼحّ  -4

 .1240( ُؼحّ 024جُِر٘ح٢ٗ سهْ )هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  -6

 .1212( ُؼحّ 11هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جألسد٢ٗ سهْ ) -1

 .1229هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جألُٔح٢ٗ  -2

 .1202هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جإل٣طح٢ُ  -9

 .1221( ُغ٘س 00هحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س سهْ ) -2

 .1222( ُؼحّ 162هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُؿ٘حت٤س جُٔظش١ سهْ ) -12

 .1261( ُغ٘س 42جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ سهْ ) -11

 .1294( ُؼحّ 02هحٕٗٞ جُطؿحسز جُؼشجه٢ سهْ ) -10

 .1222( ُؼحّ 12هحٕٗٞ جُطؿحسز جُٔظش١ سهْ ) -10

 .1221جُوحٕٗٞ جُطؿحسز جُلشٗغ٢ ُؼحّ  -14

 .1220( ُؼحّ 19هحٕٗٞ جُٔؼحٓالش جُطؿحس٣س جالضكحد١ جالٓحسجض٢ سهْ ) -16

 .1220( ُؼحّ 21جُٔظش١ سهْ ) هحٕٗٞ جُؼَٔ -11

 .0216( ُؼحّ 02هحٕٗٞ جُؼَٔ جُؼشجه٢ سهْ ) -12
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 .1292( ُغ٘س 9هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ ػالهحش جُؼَٔ جالضكحد١ جالٓحسجض٢ سهْ ) -19

 .1294( ُؼحّ 00هحٕٗٞ جٌُٔحسى جُؼشجه٢ سهْ ) -12

 .1219( ُؼحّ 021هحٕٗٞ جُٔطرٞػحش جُؼشجه٢ سهْ ) -02

 .1201( ُؼحّ 0شٝق٤س سهْ )هحٕٗٞ جُٔششٝذحش جُ -01

 .1224( ُؼحّ 149هحٕٗٞ عِطس جُط٤شجٕ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢ سهْ ) -00

 .1246( ُؼحّ 16هحٕٗٞ جُط٣ٖٞٔ جُٔظش١ سهْ ) -00

 .1212( ُؼحّ 90هحٕٗٞ ٌٓحككس جُٔخذسجش ٝض٘ظ٤ْ جعطؼٔحُٜح ٝجالضؿحس ك٤ٜح جُٔظش١ سهْ ) -04

 .1290( ُؼحّ 1سهْ )هحٕٗٞ ئهحٓس جألؾحٗد جالضكحد١ جالٓحسجض٢  -06

 .0229( ُؼحّ 101هحٕٗٞ ٌٓحككس جالضؿحس ذحُرشش جُؼشجه٢ سهْ ) -01

 .1221( ُؼحّ 22هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُطؼحَٓ ذحُ٘وذ جألؾ٘ر٢ جُٔظش١ سهْ ) -02

 .0226( ُؼحّ 10هحٕٗٞ ٌٓحككس جإلسٛحخ جُؼشجه٢ سهْ ) -09

 .0211( ُؼحّ 0هحٕٗٞ جألعِكس جُؼشجه٢ سهْ ) -02

 .0210( ُؼحّ 09ضؿحس ذحُرشش جُؼشجه٢ )هحٕٗٞ جال -02

 انقشاساخ انقضائٛح. -س

، 9، ط1، ٓؿٔٞػس جالقٌحّ جُؼذ٤ُس، ع12/0/1222/ ك٢ ٤ٛ/1221ثس ػحٓس/ 006هشجس سهْ/ -1

1222. 

 4/2/1221ك٢  1221، ؾ٘ح٣حش، 1292هشجس ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض جُؼشجه٤س جُٔشهْ /  -0

 04/2/1221ك٢  1221ؾ٘ح٣حش/  – 1622هشجس ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض جُؼشجه٤س سهْ/  -0

 046، سهْ 0ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس، ؼ 1200/جذش٣َ/06ٗوغ  -4
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