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 وص:: امل

حسصـــــــــــ  اهتػـــــــــــسٙعا  اهقاُُ٘ٚـــــــــــٞ   

خمتوـــــــ  اىـــــــاال  عوـــــــٟ ً٘اجٔـــــــٞ أٜ ظـــــــآسٝ 

تـــ دٜ ظه ظٔـــ٘ز اهفطـــاد أٗ اعـــسا٢ٍ املتعوقـــٞ بـــٕ       

هـــرا فـــغْ اضـــتغالي اهِفـــ٘ذ ٙعـــد ًـــّ جـــسا٢ٍ اهفطـــاد   

ــ        ــ  أٗ ًلوـــ ــى ً٘ظـــ ــّ تبـــ ــو ًـــ ــد تستلـــ ــت تـــ اهـــ

ولـــٛ خبدًـــٞ عاًـــٞ أٗ ًـــّ تبـــى أٜ غـــص:   ـــس  ف 

ذمـــــــــافد عوـــــــــٟ اهعداهـــــــــٞ   ا صـــــــــ٘ي عوـــــــــٟ 

ــٞ     ــا  اهدٗهـــٞ املصتوفـ ــٞ ًـــّ ً ضطـ اخلـــدًا  اهعاًـ

ــآسٝ تـــــ دٜ ظه  زمـــــو أْ ُقىـــــٛ عوـــــٟ   كـــــى ظـــ

ــّ   ــا  ًـــ ــا   االُتقـــ ــى عوٚٔـــ ــدًا  اهـــــت سمصـــ اخلـــ

ــبو      ــا بطـــ ــى عوٚٔـــ ــعو أْ سمصـــ ــد ٙصـــ ــسد أٗ تـــ اهفـــ

ــا       ــد٠ ً ضطـ ــصا  هـ ــل ا غـ ــ٘ذ بعـ ــتغالي ُفـ اضـ

ــٞ اضــــ   ــرا ِٙبغــــٛ ًلاف ــ ــٞ  هــ تغالي اهدٗهــــٞ املصتوفــ

اهِفــــــ٘ذ اهــــــرٜ ٙــــــ دٜ ظه فقــــــداْ  قــــــٞ املــــــ٘ا ّ  

باهدٗهــــــٞ ٗغـــــــٚ٘ر اهفطـــــــاد ا دازٜ ٗاملـــــــاهٛ  هـــــــرا  

ضــِبا امل٘عــ٘ر ًــّ  ـــالي بٚــاْ ًفًٔ٘ــٕ  ٗ ٚـــصٖ      

ــرهم    ــٕ  ٗكـــ عـــــّ وـــــدٖ  ٗكـــــرهم دٗافـــــع ازتلابـــ

 ٕ ــ ــٞ بــ ــازٖ   ا حلــــاَ اخلاصــ ــٕ ٗ  ــ ًــــّ حٚــــ  أزكاُــ

 ٗ سق ًعاعتٕ.

 

 

Abstract 

Legal legislation in various 

fields is concerned with confronting 

any phenomenon that leads to the 

emergence of corruption or related 

crimes. Therefore, the exploitation of 

influence is considered a corruption 

crime that may be committed by an 

employee or a public service officer 

or by any other person.In order to 

maintain justice in access to public 

services from different state 

institutions, we must eliminate any 

phenomenon that leads to a reduction 

in the services that the individual 

receives or may be difficult to obtain 

because of the exploitation of the 

influence of some persons in the 

various state institutions.It is 

necessary to combat the exploitation 

of influence, which leads to the loss 

of citizen confidence in the state and 

the prevalence of administrative and 

financial corruption.We will explain 
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the issue through the statement of its 

concept, and distinguish it from 

others, as well as the motives of 

committing it, as well as the 

provisions of its in terms of its pillars 

and effects and methods of treatment. 
 

 :قدًٞامل

ــالٝ   ــاملا  ٗاهصــــــــــ ــد   زل اهعــــــــــ ا ٌــــــــــ

ٗاهطــالَ عوـــٟ  ـــاء ا ُبٚــا١ ٗاملسضـــوا  ٗعوـــٟ  هـــٕ   

 ٗص بٕ ٗضوٍ  ٗبعد:

ــ٘دٝ       ــ٘ذ ً٘جـ ــتغالي اهِفـ ــٞ اضـ ــو أْ جسغـ ــال زٙـ فـ

ــسٝ    ــآسٝ ًِتػــ ــد ظــ ــا تعــ ــا   كُ٘ٔــ أووــــو اىتٌعــ

ٗتـــد تطـــتصدَ هونـــسا١ ًـــّ تبـــى بعـــل ا غـــصا    

ــّ   ــد ًـ ــاهٛ البـ ــرٖ   ٗباهتـ ــٞ  ـ ــٞ حقٚقٚـ ــاد ً٘اجٔـ ظزمـ

اهظـــآسٝ ٗاهـــتصو: ًِٔـــا  فاضـــتغالي اهِفـــ٘ذ ٗظْ      

ٙستلـــــو ًـــــّ غـــــص: عـــــادٜ  ٗهـــــٚظ   تـــــد كـــــاْ

ــ٘     ــاَ ضــ ــلى عــ ــٞ بػــ ــٞ باهدٗهــ ــا  ظال أْ اهنقــ ً٘ظفــ

ختتـــى  ٗٙلـــْ٘ ِٓـــان حٚــــ  ٗظوـــٍ   ـــ  بعــــل      

ــصا  ا ــاٗش عوــــٟ حقــــ٘تٍٔ     ا غــ هــــرّٙ ٙــــتٍ اهت ــ

ــّ ت ــو ا      ًـ ــد٠ ضـ ــاي  هـ ــ٘ذ عـ ــٍ ُفـ ــصا   ـ ــى أغـ بـ

ٗباهتـــاهٛ البـــد ًـــّ ًعسفـــٞ ٓـــرٖ اهظـــآسٝ  اهدٗهـــٞ  

ــت   ًـــّ حٚـــ  دٗافـــع   ــا ِٙـ ــابٕ  ًٗـ ــا  ٗت تتػـ ازتلابٔـ

ــ       ــاال   ٗكٚـ ــ  اىـ ــاز   خمتوـ ــّ   ـ ــم ًـ ــّ ذهـ عـ

ــرا     ــ تِاٗي ٓــ ــٞ  هــــرا ضــ ــٞ ٓــــرٖ اعسغــ تــــتٍ ًعاعــ

ــَ٘   امل٘عـــــ٘ر   ً وـــــبا: ا ٗي ضـــــِبا فٚـــــٕ ًفٔـــ

ــسر: ا ٗي     ــال  أفــ ــ٘ظٚفٛ    ــ ــ٘ذ اهــ ــتغالي اهِفــ اضــ

اهِفــــ٘ذ  ٗاهنــــاُٛ هوتٌٚٚــــص بــــا  هتعسٙــــ  اضــــتغالي

ٗ  اضـــــتغالي اهِفـــــ٘ذ ٗاهسغـــــ٘ٝ  ٗعـــــّ اه٘ضـــــا ٞ  

ــتغالي اهِفــــ٘ذ        ــع اضــ ــال دٗافــ ــ  ضِ٘عــ ــسر هناهــ اهفــ

ــتغالي    ــاَ اضــــ ــِتِاٗي أحلــــ ــاُٛ ضــــ ــو اهنــــ ٗ  امل وــــ

اهِفــــ٘ذ اهــــ٘ظٚفٛ    ال ــــٞ أفــــسر: ا ٗي ضِ٘عــــال  

فٚـــــــٕ أزكـــــــاْ اضـــــــتغالي اهِفـــــــ٘ذ اهـــــــ٘ظٚفٛ ٗ   

غالي اهِفــــــ٘ذ  اهفــــــسر اهنــــــاُٛ ضــــــِبا   ــــــاز اضــــــت    

اهـــــ٘ظٚفٛ  ٗ  اهفـــــسر اهناهـــــ  ضِ٘عـــــال املعاعـــــٞ  

ــتٍ    ــ٘ظٚفٛ  ٗرمــ ــ٘ذ اهــ ــتغالي اهِفــ ــسٙعٚٞ الضــ اهتػــ

 اهب   ببعل اهِتا٢  ٗاهت٘صٚا . 

 أٗال: أٌٓٚٞ اهب  : 

تــــتوص: أٌٓٚــــٞ اهب ــــ  بلــــْ٘ اضــــتغالي  

اهِفـــــــ٘ذ أصـــــــبال ظـــــــآسٝ ًتصاٙـــــــدٝ   اىتٌـــــــع   

ــر ٗضــــــــٚوٞ هونــــــــسا١ ًــــــــّ تبــــــــى بعــــــــل       ٗتتصــــــ

ــرٖ اهظــــآسٝ       ــٞ ٓــ ــرا ِٙبغــــٛ ًعاعــ ــصا   هــ ا غــ

ٗظزمـــاد ا وـــ٘ي املِاضـــبٞ هوقىـــا١ عوٚٔـــا  أٗ ا ـــد      

 ًِٔا. 

  اُٚا: ًػلوٞ اهب  :

ــتغالي     ــ ْ اضـــ ــ  بـــ ــلوٞ اهب ـــ ــٟ ًػـــ تت وـــ

 قـــٞ املـــ٘ا ّ باهدٗهـــٞ  فلٚـــ  اهِفـــ٘ذ أصـــبال ٙٔـــدَ 

ٙــــــتٍ ًعاعــــــٞ ٓــــــرا ا ًــــــس  ٗٓــــــى ظْ اضــــــتغالي   

اهِفـــ٘ذ ًعــــان ًـــّ اهِاحٚــــٞ ا دازٙـــٞ بػــــلى ٗا       

ــان   ــى ِٓـ ــٞ   ٗٓـ ــاًٛ   حاهـ ــصا١ زادر هوػـــص: اهعـ جـ

ــرٖ   ــٕ  ـ ــا     ازتلابـ ــساب  بـ ــان تـ ــى ِٓـ ــٞ  ٗٓـ اعسغـ

اضـــــتغالي اهِفـــــ٘ذ ٗظٔـــــ٘ز حاهـــــٞ اهفطـــــاد املـــــاهٛ      

ــت   ــاكى تطــ ــرٖ املػــ ــى ٓــ ــ  ٗا دازٜ  كــ ٘جو اهب ــ

ٗاهت وٚــــــى ًــــــّ أجــــــى ا صــــــ٘ي عوــــــٟ ا وــــــ٘ي   

 املِاضبٞ. 

  اهنا: ًِٔ ٚٞ اهب  : 

ــِٔ  اهت وٚوــــــــــٛ     ــِعتٌد عوــــــــــٟ املــــــــ ضــــــــ

٘ي وــــــــهو٘صــــــــ٘ي ظه ا  أالضــــــــتِتاجٛاه٘صــــــــفٛ 

اهطــــــــوٍٚ ملعاعــــــــٞ ٓــــــــرٖ املِاضــــــــبٞ ٗاالضــــــــتِتا  

 اهظآسٝ ٗاهقىا١ عوٚٔا. 
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 امل وو ا ٗي

 ًفَٔ٘ اضتغالي اهِف٘ذ اه٘ظٚفٛ

ــد  ظْ ا ــ٘ذ اهـــــــــ٘ظٚفٛ تـــــــ ضـــــــــتغالي اهِفـــــــ

ــس٠      ــسا٢ٍ ا  ـــ ــع بعـــــل اعـــ ــابٕ ًـــ ــٕ ٗ ٙتػـــ ظْ هـــ

ع صــــاحبٕ ظه ازتلابٔــــا; بعــــل اهــــدٗافع اهــــت تــــدف

هـــرا ضـــِا تعسٙـــ  اضـــتغالي اهِفـــ٘ذ ٗ ٚـــصٖ عــــّ       

ــٟ      ــسر  ٗعوـــ ــٞ أفـــ ــٕ    ال ـــ ــع ازتلابـــ ــدٖ  ٗدٗافـــ وـــ

 اهِ ٘ اآلتٛ:

 اهفسر ا ٗي

 تعسٙ  اضتغالي اهِف٘ذ

ــتغالي اهِفــــ٘ذ ًــــّ      ــِتِاٗي تعسٙــــ  اضــ ضــ

ــ٘     ــٟ اهِ ـــ ــ الحٚٞ ٗعوـــ ــٞ ٗاالصـــ ــٞ اهوغ٘ٙـــ اهِاحٚـــ

 اآلتٛ: 

ــٞ:  ــّ   أٗال: هغـــــ ــ٘ذ ًـــــ ــتغالي اهِفـــــ ــ  اضـــــ ظْ تعسٙـــــ

اهِاحٚــــٞ اهوغ٘ٙــــٞ ٙت وــــو أْ ُعــــس  كــــى كوٌــــٞ 

ــ٘       ــٟ اهِ ـ ــا  ٗعوـ ــ٘د ًِٔـ ــٞ املقصـ ــساد  ملعسفـ ــٟ اُفـ عوـ

 اآلتٛ: 

ــ١ٛ أٗ     1 ــٞ اهػـ ــر ووـ ــٞ: أ ـ ــل   اهوغـ ــتغالي: ٗتعـ . اضـ

ــا     ــر ووتٔــ ــتغال   أ ــ ــتغالي املطــ ــدتٔا  ٗاضــ فا٢ــ

ــ  اهغوـــٞ       ــٚعٞ  عِـــٟ أع ـ ــاي: أووـــ  اهىـ ٗٙقـ

ــاق      ــؤا بـــ ــ١ٛ ٗأصـــ ــ  بػـــ ــٞ  ظْ أتـــ ــٛ ًغوـــ فٔـــ

ــ      ــٕ بغـــــد حـــ ــع ًِـــ ــا: أٜ اُتفـــ ٗاضـــــتغى فالُـــ

عإٓ أٗ ُف٘ذٖ

(1)

. 

ــ٘ اهطــــو اْ      2 ــٞ ٓــ ــٟ اهِفــــ٘ذ   اهوغــ ــ٘ذ: ًعِــ . اهِفــ

ــ٘ٝ ٗاهقـ

(2)

ــس اهِافـــر  أٜ    ــا ا ًـ ــٕ أٙىـ ــد بـ   ٗٙقصـ

  مجٚع أًسٖ  ٗا ًس امل ارًاض  

(3)

. 

ًٗــــّ ذهــــم ُطــــتصو: أْ اضــــتغالي اهِفــــ٘ذ ٙعــــل   

ــٛ أٗ      ــر أٗ املاعـــ ــس اهِافـــ ــٞ ا ًـــ ــدٝ أٗ ووـــ ــر فا٢ـــ أ ـــ

ــر    ــ٘ذ ب  ـــ ــاهٛ ٙلـــــْ٘ اضـــــتغالي اهِفـــ ــار  ٗباهتـــ امل ـــ

ــس        ــاحو ا ًـ ــى صـ ــّ تبـ ــ١ٛ ًـ ــّ غـ ــدٝ ًـ ــٞ أٗ فا٢ـ ووـ

امل ـــار أٗ اهِافـــر  أٜ ًـــا غلـــّ أْ ٙـــدزٖ اهِفـــ٘ذ ًـــّ  

اضتصدإًفا٢دٝ ظذا ًا ء 

(4)

. 

تعــــــدد  تعسٙفــــــا  اضــــــتغالي   اُٚــــــا: اصــــــ الحا:

ــ٘       ــا  ٗٓـــ ــس ًعـــ ــٟ أًـــ ــ  عوـــ ــا تتفـــ ــ٘ذ  ٗهلِٔـــ اهِفـــ

ــٟ       ــ٘ي عوــ ــى ا صــ ــّ أجــ ــ٘ذ ًــ ــرا اهِفــ ــتغالي ٓــ اضــ

ــٚ سٝ     ــ٘ذ ٗاهطـــ ــاحو اهِفـــ ــاشا  صـــ ــافع أٗ اًتٚـــ املِـــ

ٗبٔـــــرا فقـــــد عـــــس  ب ُـــــٕ: تـــــدزٝ امل٘ظـــــ  عوـــــٟ       

اهتـــــــ  د ٗاضـــــــتصداَ اهصـــــــالحٚا  ب ـــــــسق وـــــــد  

ــٞ  تاُُ٘ٚـــٞ ًـــّ أجـــى ا   صـــ٘ي عوـــٟ اًتٚـــاشا  ًادٙـ

ــٕ أٗ هغـــــدٖ هـــ

(5)

ــتصداَ   ــٕ: )اضـــ ــا ب ُـــ   ٗٙعـــــس  أٙىـــ

ُفــــ٘ذ غــــص: دا ــــى اهطــــو ٞ أٗ ظجــــسا١ اتصــــاال   

ــ٘ي عوـــٟ ًِـــافع تفىـــٚوٚٞ        ــع أفـــساد فٚٔـــا هو صـ ًـ

ــص:   ـــــس ًقابـــــى ًِفعـــــٞ ًعِٚـــــٞ سمصـــــى       هػـــ

عوٚٔــــــــا صــــــــاحو اهِفــــــــ٘ذ(

(6)

  ٗكــــــــرهم غلــــــــّ 

تعسٙفــٕ ب ُـــٕ: )اضـــتصداَ اهِفــ٘ذ أٙـــا كـــاْ ًصـــدزٖ   

ــٟ    هــــــد٠ ــ٘ي عوــــ ــٞ هو صــــ ــٞ أٗ  اصــــ ــٞ عاًــــ جٔــــ

ــى أٗ    ــو ٞ اهفاعــــ ــٞ ملصــــ ــٞ أٗ ًعِ٘ٙــــ ــٞ ًادٙــــ ًِفعــــ

اهغد(

(7)

. 

 اهفسر اهناُٛ

  ٚٚص اضتغالي اهِف٘ذ عّ اهسغ٘ٝ ٗاه٘ضا ٞ

تتػــــــابٕ جسغــــــٞ اضــــــتغالي اهِفــــــ٘ذ ًــــــع بعــــــل    

اعــــــــــسا٢ٍ ا  ــــــــــس٠ كاهسغــــــــــ٘ٝ ٗاه٘ضــــــــــا ٞ    

 ٗضِبِٚٔا عوٟ اهِ ٘ اآلتٛ : 

 عّ اهسغ٘ٝأٗال:  ٚٚص اضتغالي اهِف٘ذ 

ــ٘ذ    ــتغالي اهِفـــــ ــٞ اضـــــ ــو أْ جسغـــــ ال زٙـــــ

ــددٝ  ظال    ــ٘ا   ًتعـ ــٞ اهسغـــ٘ٝ   ُـ ختتوـــ  عـــّ جسغـ

ــ٘ز ا  ــــس٠  ٗضِ٘عــــال    ــا تتفــــ    بعــــل ا ًــ أُٔــ

 ذهم عوٟ اهِ ٘ اآلتٛ: 

 :. أٗجٕ اهتػابٕ با اضتغالي اهِف٘ذ ٗاهسغ1ٝ٘

تتفــــــ  جسغــــــٞ اهسغــــــ٘ٝ ًــــــع اضــــــتغالي  

 اهِف٘ذ   اهِ٘احٛ اآلتٛ بٚأُا: 

ــٞ   أ. كال ٌٓــــا ٙعتــــرجاْ ًــــّ اعــــسا٢ٍ املاضــــٞ بِصآــ

ــا زمـــو أْ ٙتـــ٘فس    ــا  ًٗـ ــٞ اهعاًـــٞ ٗكساًتٔـ اه٘ظٚفـ

ــٞ عوـــٟ        ــد ًـــّ ا افظـ ــاز  فالبـ ــّ ٓٚبـــٞ ٗٗتـ ــا ًـ  ـ
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ــٟ ال    ــاُْ٘  حتـــ ــصاَ باهقـــ ــٞ ٗاالهتـــ كساًـــــٞ اه٘ظٚفـــ

تطــــتغى اه٘ظٚفــــٞ  وــــساض وــــد ًػــــسٗعٞ ًــــّ      

ــ٘ٝ    ــبا أْ اهسغـــــــ ــرا ٙتـــــــ ــ٘ظفا  ٗبٔـــــــ ــى املـــــــ تبـــــــ

ٙــــــاْ ظه خماهفــــــٞ ٗاضــــــتغالي اهِفــــــ٘ذ ضــــــ٘  ٙ د

ــٞ     ــٟ ُصآــــ ــٞ عوــــ ــ  با افظــــ ــا ٙتعوــــ ــاُْ٘ غــــ اهقــــ

اه٘ظٚفٞ اهعاًٞ

(8)

 . 

 ل. اهطو٘ن املادٜ: 

ــتغالي    ــع اضـــ ــ٘ٝ ًـــ ــٞ اهسغـــ ــابٕ جسغـــ تتػـــ

اهِفــــ٘ذ   ٓــــرٖ اهِاحٚــــٞ  ففــــٛ اعــــسغتا زمــــو  

ــْ٘ ِٓـــــان  وـــــو أٗ تبـــــ٘ي هوفا٢ـــــدٝ ضـــــ٘ا١       أْ ٙلـــ

ــٕ    ــدا بع ٚـــــٞ سمصـــــى عوٚـــ ــٞ أَ ٗعـــ أكاُـــــ  ع ٚـــ

ــدٖ    ــ٘ذ ٗوــ ــاحو اهِفــ ــو أٗ  صــ ــغْ اه وــ ــاهٛ فــ ٗباهتــ

ــرٜ      ــازجٛ اهـــ ــو٘ن اخلـــ ــى باهطـــ ــ٘ ٙتٌنـــ ــ٘ي ٓـــ اهقبـــ

ــى      ــّ أجــ ــس ًــ ــص: اآل ــ ــ  أٗ اهػــ ــٕ امل٘ظــ ــَ٘ بــ ٙقــ

ــ        ــرهم تت قـــ ــٞ  ٗبـــ ــرٖ املِفعـــ ــٟ ٓـــ ــ٘ي عوـــ ا صـــ

ــالي ٗجــــــ٘د       ــّ  ــــ ــتغالي اهِفــــــ٘ذ ًــــ ــٞ اضــــ جسغــــ

غصصــــــا أحـــــــدٌٓا ٙعــــــسض اهع ٚـــــــٞ ٗاآل ـــــــس   

ٙقبى

(9)

. 

ــ٘ذ  2 . أٗجـــٕ اال ـــتال  بـــا جسغـــٞ اضـــتغالي اهِفـ

 :ٗاهسغ٘ٝ

ــا     ــبٕ بـ ــٕ اهػـ ــ٘د أٗجـ ــّ ٗجـ ــسوٍ ًـ ــٟ اهـ عوـ

ٓـــــــاتا اعـــــــسغتا ظال أٌُٔــــــــا شمتوفـــــــاْ ًــــــــّ    

 اهِ٘احٛ اآلتٚٞ: 

 أ. صفٞ اعاُٛ: 

ــا    ــاُٛ ً٘ظفـــــ ــْ٘ اعـــــ ال ٙػـــــــكو أْ ٙلـــــ

ــتغالي     ــٞ اضـــــ ــٕ   جسغـــــ ــّ   حلٌـــــ ــا أٗ ًـــــ عاًـــــ

ــ٘ذ  ظذ ًـــّ املٌلـــّ أْ تقـــع ًـــّ أٜ فـــسد  فٌـــّ        اهِفـ

ــادٙا      ــساد اهعـــ ــّ ا فـــ ــٟ ًـــ ــو حتـــ ــّ أْ تستلـــ املٌلـــ

رّٙ هــــــدٍٙٔ ُفــــــ٘ذ هــــــد٠ اعٔــــــا  املصتصــــــٞ.  اهــــــ

ــرٖ      ــ  ٓــ ــ  د    قــ ــاُٛ أٜ تــ ــفٞ اعــ ــٚظ هصــ فوــ

ــ٘ٝ اهــــت ٙػــــكو     ــٞ اهسغــ ــٞ  علــــظ جسغــ اعسغــ

ــٞ    فٚٔــــا أْ ٙلــــْ٘ اعــــاُٛ ً٘ظفــــا أٗ ًلوفــــا خبدًــ

عاًــــٞ  ٗباهتــــاهٛ ال تت قــــ  اهسغــــ٘ٝ ظال ظذا كــــاْ     

ــٞ    ــا خبدًــــ ــا أٗ ًلوفــــ ــٛ ً٘ظفــــ اهساغــــــٛ أٗ املستػــــ

جسغــــٞ اهسغــــ٘ٝ ًــــّ عاًــــٞ  ٗبٔــــرا ُطــــتِت  بــــ ْ  

ــ  ظال ظذا     ــت ال تت قــــــ ــفٞ اهــــــ ــسا٢ٍ ذا  اهصــــــ اعــــــ

ت٘افس  صفٞ ًعِٚٞ   اعاُٛ

(10)

. 

 ل. صفٞ اهعٌى: 

ــْ٘    ــ٘ٝ أْ ٙلــــ ــٞ اهسغــــ ــكو   جسغــــ ٙػــــ

ــى     ــا باهعٌـ ــٞ خمتصـ ــٞ عاًـ امل٘ظـــ  أٗ امللوـــ  خبدًـ

ــ     ــٕ أٗ ٙعتقـــد   ـ اهـــ٘ظٚفٛ أٗ شعـــٍ أُـــٕ خمـــت: بـ

ب ُــــــٕ صــــــاحو اال تصــــــا  بٔــــــرا اهعٌــــــى هلــــــٛ   

ــ   ــ٘ٝ    تت قـ ــْ٘ اهسغـ ــاهٛ تلـ ــ٘ٝ  ٗباهتـ ــٞ اهسغـ جسغـ

ظدمــــــاش اه٘ظٚفــــــٞ اهعاًــــــٞ ًــــــّ تبــــــى امل٘ظــــــ  أٗ   

امللوـــــ  خبدًــــــٞ عاًــــــٞ  أًـــــا جسغــــــٞ اضــــــتغالي   

ــٞ أٗ     ــو ٞ حقٚقٚــــــ ــاز   ضــــــ ــٛ اةــــــ ــ٘ذ فٔــــــ اهِفــــــ

ًً٘ٓ٘ــــــــٞ هو ـــــــــاُٛ عوــــــــٟ املصـــــــــت: باهعٌـــــــــى   

اهــــــ٘ظٚفٛ  ٗباهتــــــاهٛ ال ٙلــــــْ٘ ًستلــــــو جسغــــــٞ  

اضـــتغالي اهِفـــ٘ذ باهىـــسٗزٝ ً٘ظفـــا  ًٗـــّ  ـــٍ ًـــّ  

املٌلــــــّ أْ تستلــــــو ًــــــّ أحــــــد ا فــــــساد اهعــــــادٙا 

ــرا     ــٞ. ٗبٔـ ــٞ أٗ ًً٘ٓ٘ـ ــو ٞ حقٚقٚـ ــدٍٙٔ ضـ ــرّٙ هـ اهـ

ٙتــبا أْ اضـــتغالي اهِفــ٘ذ تـــد ٙستلــو ًـــّ ً٘ظـــ     

أٗ فسد عادٜ

(11)

. 

  . عدد ا غصا :

ــتغالي اهِفــــــــ٘ذ     ــكض جسغــــــــٞ اضــــــ تفــــــ

ــاحو    ــ٘د  ال ــــٞ أغــــصا   ٗٓــــٍ صــ اهــــ٘ظٚفٛ ٗجــ

اهِفـــــ٘ذ ٗصـــــاحو ا اجـــــٞ  ٗصـــــاحو اه٘ظٚفـــــٞ      

ــ٘ ــاحو    فٚقـــ ــٟ صـــ ــ  د عوـــ ــ٘ذ باهتـــ ــاحو اهِفـــ َ صـــ

اه٘ظٚفــــــٞ ًــــــّ أجــــــى ا صــــــ٘ي عوــــــٟ اًتٚــــــاشا   

  «صـــاحو ا اجـــٞ»ًعِٚـــٞ ملصـــو ٞ غـــص:  اهـــ   

ٗتــد تلـــْ٘ ٓــرٖ االًتٚـــاشا  هصــاحو اهِفـــ٘ذ ُفطـــٕ    

أًـــــــا جسغـــــــٞ اهسغـــــــ٘ٝ فغُٔـــــــا تفـــــــكض ٗجـــــــ٘د  

غصصـــا فقـــ   ٗٓـــٍ ً٘ظـــ  أٗ ًلوـــ  خبدًـــٞ      

عاًـــــــٞ ٗصـــــــاحو ا اجـــــــٞ  أحـــــــدٌٓا ٙعـــــــسض     

  فتت قـــ  جسغـــٞ اهسغـــ٘ٝ  ٓـــرا ٓـــ٘  ٗاآل ـــس ٙقبـــى

ا صـــى اهعـــاَ ٗهلـــّ ًـــّ املٌلـــّ أْ ٙـــد ى غـــص:   
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 اهــــــ    جسغــــــٞ اهسغــــــ٘ٝ ٗٓــــــ٘ اه٘ضــــــٚ  بــــــا  

اهساغٛ ٗاملستػٛ

(12)

. 

ــا تقــــــدَ ُطــــــتِت  أْ كــــــال ًــــــّ    ًــــــّ  ــــــالي ًــــ

جـــــسغت اضـــــتغالي اهِفـــــ٘ذ اهـــــ٘ظٚفٛ ٗجسغـــــٞ     

ــٞ ظال      ــٕ ًعِٚـ ــا   أٗجـ ــّ أْ ٙوتقٚـ ــّ املٌلـ ــ٘ٝ ًـ اهسغـ

ــاْ    ــا شمتوفـــ ــا    أٌُٔـــ ــو ًـــ ــس٠  ٗ طـــ ــٕ أ ـــ أٗجـــ

 تقدَ.

 اُٚــــــا:  ٚٚــــــص جسغــــــٞ اضــــــتغالي اهِفــــــ٘ذ عــــــّ  

 اه٘ضا ٞ 

تتٌنــــى جسغــــٞ اه٘ضــــا ٞ ب٘جــــ٘د زجــــا١      

ــ  أٗ       ــع امل٘ظـ ــى دفـ ــّ أجـ ــم ًـ ــد ذهـ ــٚٞ أٗ وـ أٗ ت٘صـ

ــٞ     ــا١ حاجــ ــاَ بقىــ ــٞ ظه اهقٚــ ــٞ عاًــ امللوــــ  خبدًــ

ــٞ هػـــص:   ـــس بِـــا١ عوـــٟ ت٘صـــٚٞ أٗ زجـــا١        ًعِٚـ

ــٞ هـــد٠ ٓـــرا امل٘ظـــ           ــّ غـــص:  اهـــ  هـــٕ ًلاُـ ًـ

ٗبــــرهم تت قــــ  اعسغــــٞ باضــــت ابٞ امل٘ظــــ  أٗ     

ــا١    ــرا اهسجــ ــٞ  ــ ــٞ عاًــ ــٚٞ  امللوــــ  خبدًــ أٗ اهت٘صــ

ٗتـــاَ باهعٌـــى امل وـــ٘ل ٗاًتِـــع عـــّ أدا١ٖ ًـــع عوٌـــٕ  

ــّ     ــّ املٌلـ ــٞ اه٘ضـــا ٞ ًـ ــغْ جسغـ ــرهم فـ بـــرهم  ٗبـ

أْ شمتوـــ  املقابــــى اهــــرٜ سمصــــى عوٚــــٕ اهػــــص:  

« ٜ ــاد ــع املــــ ــغْ   «اهِفــــ ــ٘ذ فــــ ــتغالي اهِفــــ ــا   اضــــ   أًــــ

املقابـــى ٙت قــــ  بػـــلى حتٌــــٛ  ٗكـــرهم ختتوــــ     

ًـــــّ ُاحٚـــــٞ أْ اه٘ضـــــا ٞ تقـــــع ًـــــّ غـــــص: هـــــٕ  

ــد٠  ــٞ هـ ــا     ًلاُـ ــٞ أًـ ــٞ عاًـ ــ  خبدًـ ــ  أٗ ًلوـ ً٘ظـ

ــع ًـــّ غـــص: عوـــٟ امل٘ظـــ      ــ٘ذ فٚقـ اضـــتغالي اهِفـ

ــ٘ذ ًباغـــــس  ـــــرا    ــٕ ًـــــّ  ـــــالي ُفـــ ًٗـــــّ   حلٌـــ

ــا١ أٗ     ــالي زجــ ــّ  ــ ــْ٘ ًــ ــا ٞ تلــ اهػــــص:  فاه٘ضــ

ــٕ      ــى عوٚـ ــى سمصـ ــْ٘  قابـ ــتغالي ٙلـ ــٚٞ ٗاالضـ ت٘صـ

ــاتا اعــــسغتا ًــــّ    ــ٘ذ  عوٌــــا أْ ٓــ صــــاحو اهِفــ

املٌلـــــّ أْ تقـــــع ًـــــّ غـــــص: ال ٙتٌتـــــع باهصـــــفٞ 

اه٘ظٚفٚٞ

(13)

. 

ــا       ــاُْ٘ اهعق٘بــ ــٛ   تــ ــسر اهعساتــ ــاٗي املػــ ــد تِــ ٗتــ

ٓـــرٖ اعسغـــٞ بـــاهِ: عوـــٟ أُـــٕ )ٙعاتـــو بـــا بظ  

كـــى ً٘ظـــ  أٗ ًلوـــ  خبدًـــٞ عاًـــٞ اًتِـــع بغـــد 

حــــ  عــــّ أدا١ عٌــــى ًــــّ أعٌــــاي ٗظٚفتــــٕ أٗ أ ــــى   

عٌـــــدا ب٘اجـــــو ًـــــّ ٗاجباتٔـــــا ُتٚ ـــــٞ هسجـــــا١ أٗ      

ت٘صــــــــٚٞ أٗ ٗضــــــــا ٞ أٗ  ٜ ضــــــــبو   ــــــــس وــــــــد  

ًػسٗر(

(14)

. 

طـــتدي ًـــّ ٓـــرٖ املـــادٝ أْ املػـــسر اهعساتـــٛ احتـــاو   ُ

ملنــــى ٓلــــرا حــــاال  ٗٓــــٛ اضــــتصداَ اه٘ضــــا ٞ ًــــّ 

تبـــــى بعـــــل ا غــــــصا  اهـــــرّٙ هـــــدٍٙٔ ًلاُــــــٞ     

اجتٌاعٚـــــٞ أٗ ٗظٚفـــــٞ هوتـــــ  د عوـــــٟ امل٘ظـــــ  أٗ      

امللوــــ  خبدًــــٞ عاًــــٞ ًــــّ أجــــى اهقٚــــاَ بعٌــــى أٗ  

االًتِــــار عِــــٕ  ٗهلــــّ سمصــــى ذهــــم بــــدْٗ ًقابــــى 

أٗ اهت٘صــــٚٞ ًــــّ أجــــى  ًــــادٜ ٗظْ   ــــسد اهسجــــا١

اهقٚــــــاَ بٔــــــرا اهعٌــــــى  ٗٓــــــرا سمفــــــد كساًــــــٞ      

ــار     ــالي اتبــــ ــّ  ــــ ــا ًــــ ــٞ ُٗصآتٔــــ ــٞ اهعاًــــ اه٘ظٚفــــ

ــاٗاٝ بــــا مجٚــــع ا غــــصا     ــٞ اهعــــدي ٗاملطــ ضٚاضــ

ــّ أٜ    ــبو ٗضـــــا ٞ ًـــ ــص بٚـــــٍِٔ بطـــ ًـــــّ دْٗ  ٚٚـــ

غـــــص:  ٗهلـــــّ اه٘اتـــــع اهعٌوـــــٛ ٗ  كـــــند ًـــــّ  

اىـــــاال  ٙـــــدي عوـــــٟ ٗجـــــ٘د اه٘ضـــــا ٞ   اهعٌـــــى  

د٠ ظه عــــدَ املطــــاٗاٝ   املعاًوــــٞ اهــــ٘ظٚفٛ اهــــرٜ أ

 با امل٘ا ِا. 

 اهفسر اهناه 

 «ا ضبال»دٗافع اضتغالي اهِف٘ذ 

ظْ دافــــــــع اهتطـــــــــو  ٗا صـــــــــ٘ي عوـــــــــٟ  

ــو       ــد٠ أووـــ ــاَ هـــ ــابع اهعـــ ــْ٘ اه ـــ ــاد ٙلـــ ــافع ٙلـــ املِـــ

ــد أْ     ــ٘ذ البــ ــتغالي اهِفــ ــرهم باضــ ــس  هــ ــ٘ع اهبػــ ُفــ

تلــــْ٘ ِٓــــان أضــــبال أٗ دٗافــــع ًعِٚــــٞ تــــ دٜ ظه      

حصـــــ٘ي ٓـــــرا االضـــــتغالي   اه٘ضـــــ  االجتٌـــــاعٛ 

ــٞ دٗزا    ــٞ االجتٌاعٚــــ ــو اهب٣ٚــــ ــ٘ظٚفٛ  ظذ توعــــ أٗ اهــــ

  ٘ ذ ًـــّ  ـــالي تـــ  د ًٌٔــا   ًطـــ هٞ اضـــتغالي اهِفــ

ــا كـــاْ اه٘ضـــ        ــٞ ا ٚ ـــٞ باهػـــص:  فلوٌـ اهب٣ٚـ

ــصا      ــل ا غــ ــ٘ذ بعــ ــّ ُفــ ــاُٛ ًــ ــاعٛ ٙعــ االجتٌــ

عوـــٟ اآل ــــسّٙ  فىــــال عــــّ غــــٚ٘ر  قافــــٞ اهتــــ  د  

االجتٌـــاعٛ ًـــّ أجـــى ا صـــ٘ي عوـــٟ املِـــافع ًـــّ       
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ــسّٙ       ــٟ اآل ـ ــصا  عوـ ــ٘ذ ا غـ ــتغالي ُفـ ــالي اضـ  ـ

ــرٖ ا ًــــ٘ز         ــى ٓــ ــع ٙقبــــى ًنــ ــاْ اىتٌــ ــا كــ فلوٌــ

عــــدد ا غــــصا  اهــــرّٙ ٙقً٘ــــْ٘ بٔــــرا   كوٌــــا شاد

ــ دٜ ظه     ــاعٛ ٙــــ ــ٘د زادر اجتٌــــ ــدَ ٗجــــ ــس; هعــــ ا ًــــ

ا ٚو٘هـــٞ دْٗ حصـــ٘ي اضـــتغالي اهِفـــ٘ذ  فاهفطـــاد     

  اه٘ضــــ  االجتٌــــاعٛ ٗتــــ  د اهػــــص: صــــاحو  

اهِفــــــ٘ذ بٔــــــرا اه٘ضــــــ  ضــــــ٘  ٙــــــ دٜ ظه تصاٙــــــد  

اضـــــــــتصداَ ٓـــــــــرٖ اهظـــــــــآسٝ بـــــــــدافع اهػـــــــــٔسٝ   

افع ٗا صـــــ٘ي عوـــــٟ املِـــــافع  عوٌـــــا أْ ٓـــــرا اهـــــد     

ــٛ     ــافظ بــــا ا غــــصا  هلــ ــ دٜ ظه اهتِــ ــ٘  ٙــ ضــ

ٙلـــْ٘ كـــى ًـــٍِٔ أكـــرج ٗأٗضـــع ُفـــ٘ذا ًـــّ وـــدٖ    

حتـــٟ سمصـــى عوـــٟ أكـــرج تـــدز  لـــّ ًـــّ املِـــافع  

ــ٘     ــس هـ ــغْ ًـــّ املٌلـــّ أْ ٙعـــان ٓـــرا ا ًـ ــاهٛ فـ ٗباهتـ

كاُــــــ  ِٓــــــان  قافــــــٞ اجتٌاعٚــــــٞ تا٢ٌــــــٞ عوــــــٟ 

ــلاهٕ      ــى أغــ ــاد بلــ ــٞ اهفطــ ــاُْ٘ ًٗلاف ــ ــكاَ اهقــ احــ

اعٛ هــــــٕ أ ــــــسٖ اه٘اعــــــال عوــــــٟ  فــــــاهتغٚد االجتٌــــــ

اىتٌــع  ًـــّ حٚـــ  اهــتغد ذمـــ٘ ا صـــال  ٗاحـــكاَ   

ــ      ــو عـــــع  ت بٚـــ ــد ٙوعـــ ــظ ٗتـــ ــاُْ٘ أٗ اهعلـــ اهقـــ

اهقــــاُْ٘ عوــــٟ ًــــستلال جــــسا٢ٍ اضــــتغالي اهِفــــ٘ذ      

دٗزًا   اُتػــــــاز ٓــــــرٖ اعسغــــــٞ بطــــــبو عــــــع      

اهطو ٞ ٗعدَ اهقدزٝ عوٟ ت بٚ  اهقاُْ٘ 

(15)

 . 

ــٞ تـــــــ دٜ   ــغْ اهع٘اًـــــــى االجتٌاعٚـــــ ظه ٗعوٚـــــــٕ فـــــ

ــادا     ــ٘ذ كاهعـــــ ــتغالي اهِفـــــ ــآسٝ اضـــــ ــاز ظـــــ اُتػـــــ

ــد امل٘جـــــ٘دٝ   اىتٌـــــع  فلوٌـــــا كاُـــــ       ٗاهتقاهٚـــ

حمافظــــــٞ تطــــــعٟ ظه ا صــــــال  ٗاخلــــــد كوٌــــــا 

توــــــ  ظــــــآسٝ االضــــــتغالي  ٗكوٌــــــا اةٔــــــ  ظه  

ظـــآسٝ االضـــتغالي ٗعـــدٓا ًـــّ ا ًـــ٘ز اه بٚعٚـــٞ      

ــا اتطـــــــع االضـــــــتغالي بػـــــــلى     اىتٌـــــــع  كوٌـــــ

ــ٘د زادر اج  ــاعٛ هـــــرهم  ًـــــّ  أكـــــرج هعـــــدَ ٗجـــ تٌـــ

ــّ      ــال  عـ ــٞ ٗا بـ ــو ا  اهعاًـ ــ١٘ ظه اهطـ ــالي اهو ـ  ـ

كـــــــى ٓـــــــرٖ ا ـــــــاال   ًٗلاف تٔـــــــا ًـــــــّ أجـــــــى  

ــاظ    ا فـــاظ عوـــٟ  اضـــم اىتٌـــع  ٗكـــرهم ا فـ

 عوٟ  قٞ امل٘ا ّ باهدٗهٞ. 

 امل وو اهناُٛ
 أحلاَ اضتغالي اهِف٘ذ اه٘ظٚفٛ

ظْ اضـــــتغالي اهِفـــــ٘ذ اهـــــ٘ظٚفٛ تـــــد ٙـــــتٍ  

ــس ًــــــّ    ًعاعتــــــٕ ًــــــّ اهِاحٚــــــٞ اعِا٢ٚــــــٞ أكنــــ

اهِاحٚــــٞ ا دازٙــــٞ  ٗظْ امل٘ظــــ    حاهــــٞ ازتلابــــٕ      

 ـــــــرٖ اعسغـــــــٞ ضـــــــ٘  ٙتعـــــــسض ظه املطـــــــا٢وٞ 

ــرا    ــٞ  هـــ ــّ املطـــــ ٗهٚٞ ا دازٙـــ ــال عـــ اعصا٢ٚـــــٞ  فىـــ

ــتغالي    ــٞ اضـــــ ــٞ عسغـــــ ــاْ خمتوفـــــ ــد أزكـــــ ت٘جـــــ

ضـــ٘  ِٙـــت     اهِفـــ٘ذ حتـــٟ تتلـــْ٘  ٗعِـــد ازتلابٔـــا    

عِٔـــا   ـــاز خمتوفـــٞ  ٗ  ُـــ٘ا   ًتعـــددٝ  فالبـــد ًـــّ   

ــرٜ     ــلى اهـــ ــٞ باهػـــ ــرٖ اعسغـــ ــٞ  ـــ ــ٘افس ًعاعـــ تـــ

ٙىــــٌّ اضــــتٌساز تــــ٘فد اخلــــدًا  اهعاًــــٞ  فــــساد 

اهػــعو ًـــّ دْٗ  ٚٚــص بٚـــٍِٔ  ٗعوــٟ ذهـــم ضـــِبا    

ــسر     ــِتِاٗي   اهفـ ــسر  ضـ ــٞ أفـ ــٚع    ال ـ ــرٖ امل٘اعـ ٓـ

ٗ  ا ٗي أزكــــــاْ اضــــــتغالي اهِفــــــ٘ذ اهــــــ٘ظٚفٛ     

اهفـــــسر اهنـــــاُٛ ضِ٘عــــــال   ـــــاز اضـــــتغالي اهِفــــــ٘ذ     

اهـــ٘ظٚفٛ  ٗ  اهفـــسر اهناهـــ  املعاعـــٞ اهتػـــسٙعٚٞ     

 الضتغالي اهِف٘ذ اه٘ظٚفٛ  ٗعوٟ اهِ ٘ اآلتٛ: 

 اهفسر ا ٗي

 أزكاْ اضتغالي اهِف٘ذ اه٘ظٚفٛ

ال زٙــــو أْ جسغــــٞ اضــــتغالي اهِفــــ٘ذ ًــــّ  

ــص:      ــى غـــ ــّ تبـــ ــو ًـــ ــ  ٗتستلـــ ــّ أْ تت قـــ املٌلـــ

ِــــاع أٗ ًــــّ تبــــى ً٘ظـــــ  أٗ    عــــادٜ ًــــّ  حــــاد اه   

ــتغى     ــّ أْ ٙطــ ــّ املٌلــ ــٞ  ظذ ًــ ــٞ عاًــ ًلوــــ  خبدًــ

ــٟ     ــ٘ي عوـــ ــى ا صـــ ــّ أجـــ ــ٘ذٖ ًـــ ٓـــــرا امل٘ظـــــ  ُفـــ

ــا أٗ ٙطــــــــتصدًٕ هوتــــــــ  د عوــــــــٟ    ًِــــــــافع ًٗصاٙــــــ

املــــ٘ا ِا اآل ــــسّٙ هلــــٛ ٙطــــتفٚد غــــص:  اهــــ   

ًـــّ املصاٙـــا اهـــت تقـــدَ ًـــّ تبـــى صـــاحو ا اجـــٞ        

ــاُْ٘    ــار امل٘ظــــــــ  هوقــــــ ــ دٜ ظه ظ ىــــــ ــرا ٙــــــ ٗٓــــــ

اعِا٢ٛ

(16)

. 

ــا      ــ٘افس  ــ ــٞ أْ ٙتــ ــرٖ اعسغــ ــكو   ٓــ ــّ ٙػــ ٗهلــ

 أزكاْ تتلْ٘ ًِٔا  ٗٓٛ اآلتٛ: 
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 أٗال: اهسكّ املادٜ
ٗٙتٌنــــــى ٓـــــــرا اهــــــسكّ   ـــــــسد تٚـــــــاَ   

اعــــــاُٛ با  ــــــر أٗ اهقبــــــ٘ي أٗ اه وــــــو أٗ اه٘عــــــد  

ــاْ      ــ٘ا١ أكـ ــ٘ذٖ  ضـ ــتصداَ ُفـ ــى اضـ ــّ أجـ ــٞ ًـ باهع ٚـ

ــاْ       ــاُٛ أَ كـ ــٕ اعـ ــع بـ ــا ٗٙتٌتـ ــ٘ذ حقٚقٚـ ــرا اهِفـ ٓـ

ــا    ــا ٌٗٓٚـــ ــى     ًصعً٘ـــ ــّ أجـــ ــم ًـــ ــٟ ذهـــ ــا ادعـــ ٗظمنـــ

ــرا     ــٞ بٔـــ ــٞ املقدًـــ ــٞ أٗ املصٙـــ ــٟ املِفعـــ ــ٘ي عوـــ ا صـــ

اهػــــ ْ  ٗال فــــسق باهِطــــبٞ هوٌِفعــــٞ أٗ اهع ٚــــٞ أْ 

   ٞ تلـــْ٘ ًادٙـــٞ أٗ وـــد ًادٙـــ

(17)

  عوٌـــا أْ اضـــتصداَ  

ــو ا        ــد٠ اهطـ ــد٠ ظحـ ــْ٘ هـ ــد أْ ٙلـ ــ٘ذ البـ ــرا اهِفـ ٓـ

ــا      ــا أٗ اعٔــــــ ــٞ  ــــــ ــا  اهتابعــــــ ــٞ أٗ ا ٣ٚــــــ اهعاًــــــ

ــال ت   ــسافٔا  فـ ــعٞ  غـ ــ٘افسٝ   اخلاعـ ــٞ ًتـ ــد اعسغـ عـ

ــد٠     ــ٘ذٖ هـــ ــتصداَ ُفـــ ــاُٛ باضـــ ــاَ اعـــ ــٞ تٚـــ   حاهـــ

جٔـــــــٞ  اصـــــــٞ ال تتبـــــــع هوطـــــــو ٞ اهعاًـــــــٞ  ٗال     

 اعـــــعٞ  غـــــسافٔا  أٗ كاُــــــ  اعٔـــــٞ أجِبٚــــــٞ     

ــٞ     ــاَ جٔـــ ــْ٘ أًـــ ــد أْ ٙلـــ ــاهِف٘ذ البـــ ــرزر بـــ  ْ اهتـــ

ــى ٓــرا ا ًــس  فٌــّ        ــٞ حصــ٘ي ًن ــٞ  ففــٛ حاه ِٚ ٗ

املٌلــــــــّ أْ ِٙــــــــدز  عــــــــٌّ جسغــــــــٞ اهِصــــــــو     

ــاي   ــرا    ٗاالحتٚـــــ ــ  بٔـــــ ــس٠ تتعوـــــ ــٞ أ ـــــ أٗ أٜ جٔـــــ

ــٞ اهــــت ضــــ٘     ــا ٙوــــصَ أْ تلــــْ٘ اعٔــ اهػــــ ْ  كٌــ

ٙطــــتصدَ اهػــــص: ُفــــ٘ذٖ فٚٔــــا ً٘جــــ٘دٝ فعــــال      

ــبا ظذا تــــ٘افس        ــس ُصــ ــد ا ًــ ــٞ  ٗظال عــ ــد ٌٗٓٚــ ٗوــ

أزكإُ أٙىا

(18)

. 

ــ      ــٞ تت قـــ ــٞ أْ اعسغـــ ــدٙس باملالحظـــ ــّ اعـــ ًٗـــ

ــ٘ذٖ فعـــــال        ــتصدَ اهػـــــص: ُفـــ ــٟ هـــــ٘ ل ٙطـــ حتـــ

ــٞ    ــص: هوع ٚــــ ــر اهػــــ ــسد أ ــــ ــٞ أٗ فبٌ ــــ أٗ املصٙــــ

ــ٘افسٝ    ــا  تعـــــد جسغـــــٞ االضـــــتغالي ًتـــ امل٘عـــــ٘د بٔـــ

ــا عوــــــٟ عــــــدَ    ــاْ اهػــــــص: عاشًــــ حتــــــٟ ٗظْ كــــ

ــت      ــا اهــ ــى املصاٙــ ــرا ٗتتٌنــ ــ٘ذ. ٓــ ــرا اهِفــ ــتصداَ ٓــ اضــ

ــّ     ــس ًـــ ــا اهػـــــص: اآل ـــ ــى عوٚٔـــ ــّ أْ سمصـــ غلـــ

 ــــالي اضــــتغالي اهِفــــ٘ذ ًــــّ اهطــــو ٞ اهعاًــــٞ أٗ      

اعٔــٞ اخلاعــعٞ  ــا بــ ٜ عٌــى ًــّ ا عٌــاي اهــت        

ــا ا  ــَ٘ بٔـــ ــٞ أٗ  تقـــ ــٟ ًقاٗهـــ ــ٘ي عوـــ  دازٝ  كا صـــ

ظصـــــداز تـــــساز ًعـــــا أٗ ا صـــــ٘ي عوـــــٟ حلـــــٍ     

تىٚٞ ًا أٗ ًا غابٕ ذهم

(19)

. 

  اُٚا: اهسكّ املعِٜ٘: 

ــّ     ــ٘ذ ًـــــ ــتغالي اهِفـــــ ــٞ اضـــــ ــد جسغـــــ تعـــــ

ــا أْ      ــا تاُُ٘ـ ــتوصَ تٚأًـ ــت ٙطـ ــٞ اهـ ــسا٢ٍ اهعٌدٙـ اعـ

ٙتـــ٘افس فٚٔـــا اهــــسكّ املعِـــٜ٘ ظه جاُـــو اهــــسكّ     

ـــ  ــ٘افس اهـ ــد ًــــّ تــ سكّ املعِــــٜ٘ اهــــرٜ املــــادٜ  فالبــ

ــتغى      ــد٠ ًطــ ــا٢ٛ هــ ــد اعِــ ــ٘افس اهقصــ ــى   تــ ٙتٌنــ

اهِفـــ٘ذ  ظذ زمـــو أْ ٙتـــ٘افس اهعوـــٍ ٗا زادٝ   ٓـــرٖ     

اعسغـــٞ هــــد٠ ًطــــتغى اهِفــــ٘ذ  ٗٙلــــْ٘ ٓــــرا ًــــّ  

 ــــالي ظزادٝ اهػــــص: هوطــــو٘ن املــــادٜ اه وــــو أٗ     

ــٚظ     ــا ٗهــــ ــد بٔــــ ــدٝ أٗ اه٘عــــ ــر هعــــ ــ٘ي أٗ ا  ــــ اهقبــــ

صداَ عـــــــسٗزٙا أْ تت ـــــــٕ ظزادٝ اهفاعـــــــى ظه اضـــــــت

ُفـــــ٘ذٖ فعـــــال بـــــى حتـــــٟ ٗظْ كـــــاْ تاصـــــدا عـــــدَ  

ــْ٘      ــٞ  كــ ــاَ اعسغــ ــٛ هقٚــ ــرا ٙلفــ ــتصدإً فٔــ اضــ

    َ ــ٘ ــٛ أٗ املصعــ ــ٘ذ ا قٚقــ ــا اهِفــ ــسق بــ ــٕ ال فــ أُــ

(20)

 .

ٗبٔــــــــرا زمــــــــو أْ تِصــــــــس  ظزادٝ اهػــــــــص: ظه 

ــٞ    اضـــتصداَ ُفـــ٘ذٖ هـــد٠ اهطـــو ٞ اهعاًـــٞ أٗ أٜ جٔـ

ــٕ    ــ٘افس اهعوــــٍ بــــرهم ب ُــ  اعــــعٞ  غــــسافٔا ًــــع تــ

ــتصدَ ٓــــرا اهِفــــ   ــّ أجــــى ا صــــ٘ي عوــــٟ    اضــ ٘ذ ًــ

املِفعــــــٞ أٗ املصٙــــــٞ ًــــــّ صــــــاحو املصــــــو ٞ  ٓــــــرا  

ــ      ــاُٛ ظذا كاُـ ــد٠ اعـ ــا٢ٛ هـ ــد اعِـ ــٛ اهقصـ ِٗٙتفـ

ــٞ أٗ    ــادٝ   ا صـــــ٘ي عوـــــٟ املِفعـــ ظزادتـــــٕ وـــــد جـــ

ــدٍٙ       ــّ تقـــ ــسض ًـــ ــ ْ اهغـــ ــٕ بـــ ــٍ هدٙـــ ــٟ اهعوـــ اُتفـــ

ــد٠    ــ٘ذ هــ ــتصداَ اهِفــ ــى اضــ ــٞ  جــ ــٞ أٗ اهع ٚــ املِفعــ

اهطو ا  اهعاًٞ

(21)

. 

فـــــغْ جسغـــــٞ اضـــــتغالي  ًٗـــــّ  ـــــالي ًـــــا تقـــــدَ  

ــ٘افس اهــــسكّ املــــادٜ ٗاملعِــــٜ٘     اهِفــــ٘ذ تت قــــ  بتــ

ٗباهتـــاهٛ البـــد ًـــّ ظٙقـــار اهعق٘بـــٞ املِاضـــبٞ  ـــ        

 ًستلبٔا.
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 اهفسر اهناُٛ

   از اضتغالي اهِف٘ذ اه٘ظٚفٛ

ــٞ    ــال جسغـــــ ــٕ أْ ازتلـــــ ــم فٚـــــ ــا ال غـــــ ًـــــ

ــٞ    ــاز خمتوفــ ــ٘  ٙــــ دٜ ظه   ــ ــ٘ذ ضــ اضــــتغالي اهِفــ

تــــ دٜ ظه اُتػــــاز اهفطــــاد ٗفقــــداْ املــــ٘ا ّ اهنقــــٞ  

ــاَ       ــلى عــ ــٞ بػــ ــغدازٝ اهدٗهــ ــٞ  ٗبــ ــو ا  اهعاًــ باهطــ

ــ  س     ــاهٛ تـ ــاد ا دازٜ ٗاملـ ــاز اهفطـ ــِبا اُتػـ ــرهم ضـ هـ

ــ٘ا ّ     ــداْ املـــ ــّ فقـــ ــال عـــ ــ٘ذ  فىـــ ــتغالي اهِفـــ الضـــ

 ٗهٞ  ٗعوٟ اهِ ٘ اآلتٛ: هونقٞ بطو ا  اهد

 أٗال: اُتػاز اهفطاد املاهٛ ٗا دازٜ

ــد أٜ    ــ٘ذٖ عِـــ ــتصداَ اهػـــــص: هِفـــ ظْ اضـــ

ضــــــو ٞ ًــــــّ ضــــــو ا  اهدٗهــــــٞ أٗ هــــــد٠ ً٘ظــــــ   

ًعــــا  فبــــدْٗ غــــم فــــغْ ٓــــرا االضــــتصداَ ضــــ٘    

ٙــــ دٜ ظه اُتػــــاز ظــــآسٝ اهفطــــاد ا دازٜ ٗاملــــاهٛ  

ــٕ ا ًــس ظه أ ــر اهسغــ٘ٝ ًــّ        ــ دٜ ب ــد ٙ فــامل٘ظ  ت

ــرا   صـــــاحو ا ــى اهـــــرٜ أزادٖ ٓـــ ــاَ اهعٌـــ ــ٘ذ   ـــ هِفـــ

ــا بـــا غـــٚ٘ر    اهػـــص:  ٗباهتـــاهٛ فـــغْ ِٓـــان تساب ـ

ــٞ     ــاهٛ ٗجسغــــــــ ــاد ا دازٜ ٗاملــــــــ ــآسٝ اهفطــــــــ ظــــــــ

اضــــتغالي اهِفــــ٘ذ  ٗٙتٌنــــى ٓــــرا اهكابــــ  بلــــْ٘ أْ 

اهِفــــــــ٘ذ ٙطــــــــتصدَ ًــــــــّ غــــــــص: حتــــــــٟ ظْ ل  

ــٞ   ٙػـــــــكو أْ ٙلـــــــْ٘ ً٘ظفـــــــا أٗ ًلوفـــــــا خبدًـــــ

ــرا اهػــــــص:   ــ٘ذ ًــــــّ ٓــــ ــرا اهِفــــ ــٞ  ظال أْ ٓــــ  عاًــــ

ــا   ٙطـــــــتصدَ هـــــــد٠ اهطـــــــو ٞ اهعاًـــــــٞ  أٜ ً٘ظفـــــ

ــرٖ      ــٟ ٓـــ ــبد عوـــ ــ  د كـــ ــان تـــ ــْ٘ ِٓـــ ــرهم ٙلـــ ٗبـــ

ــْ٘      ــ٘  ٙلــ ــٕ ضــ ــاذ   ُــ ــرا اهِفــ ــبو ٓــ ــو ا  بطــ اهطــ

ِٓــــان  ٚٚــــص   املعاًوـــــٞ بــــا ا غــــصا   ٗتـــــد     

ــاجسٝ      ــ٘ٝ ٗاملتــــ ــسا١ اهسغــــ ــس ظه اضتػــــ ــ دٜ ا ًــــ ٙــــ

باه٘ظٚفٞ اهعاًٞ بطبو اضتغالي اهِف٘ذ

(22)

 . 

ــٞ  أْ   ــ٘ذ ًٗــــــّ اعــــــدٙس باملالحظــــ أصــــــ ال اهِفــــ

ــٞ      ــاز جسغــ ــبد   اُتػــ ــٍ دٗز كــ ــْ٘  ــ ــ٘  ٙلــ ضــ

ــاد     ــاز اهفطــ ــال أٗه اُتػــ ــّ بــ ــ٘ذ  ًٗــ ــتغالي اهِفــ اضــ

ــٟ    ــوْ٘ عوــــ ــ٘  سمصــــ ــٍ ضــــ ــاهٛ ٗا دازٜ   ُٔــــ املــــ

ــا     ــ٘ذ  ـــ ــتغالي اهِفـــ ــبو اضـــ ــٞ بطـــ ــ٘اي اه ا٢وـــ ا ًـــ

ٙــــــ دٜ ظه شٙــــــادٝ اهفطــــــاد ٗعــــــدَ اهقــــــدزٝ عوــــــٟ  

ــاحل    ــى ًصـــ ــا ٙـــــ دٜ ظه جعـــ ــٕ   ـــ اهطـــــٚ سٝ عوٚـــ

ُ٘ــــــٞ بٚــــــد أغــــــصا  فاضــــــدّٙ ًــــــّ  اهِــــــاع ًسٓ

ــو ٞ     ــاهْ٘ باملصــ ــٞ  ٗال ٙبــ ــٞ ٗا دازٙــ ــٞ املاهٚــ اهِاحٚــ

ــْ٘      ــد ٙلـ ــ٘ذ تـ ــاحو اهِفـ ــا أْ صـ ــ١ٛ  عوٌـ ــٞ بػـ اهعاًـ

ــاد      ــصش اهفطـــ ــا ٙعـــ ــٞ   ـــ ــ ٗها   اهدٗهـــ ــد املطـــ أحـــ

بػـــلى أكنـــس ًــــّ  ـــالي تطــــو ٕ عوـــٟ املــــ٘ظفا     

اهرّٙ غوم ضو ٞ ظدازٙٞ عوٍٚٔ

(23)

. 

ٗأحطـــــــــو أْ اضـــــــــتغالي اهِفـــــــــ٘ذ ٙلـــــــــْ٘ هـــــــــد٠ 

ــو ا     ــد٠ اهطـ ــْ٘ هـــد٠ ظحـ ــرّٙ ٙعٌوـ ا غـــصا  اهـ

ــٞ  ــا»اهعاًـ ــسّٙ   « ً٘ظفـ ــّ ا غـــصا  اآل ـ ــس ًـ أكنـ

ــاد اهِـــــاع» ــاهٛ ضـــــ٘  ٙطـــــٍٔ ذهـــــم    « حـــ   ٗباهتـــ

ــْ٘     ــ دٜ ظه أْ ٙلـــ ــا ٙـــ ــ٘ذ   ـــ ــاحو اهِفـــ ــسا١ صـــ  ـــ

ــافصا هـــــد٠ املـــــ٘ظفا أٗ ا غـــــصا  اآل ـــــسّٙ      حـــ

ــ٘ذ بطــــٚ  ظه ت٘ضــــعٞ ُفــــ٘ذٍٓ    اهــــرّٙ هــــدٍٙٔ ُفــ

ــ دٜ     ــا ٙـ ــسا١  ـ ــٚوٞ هونـ ــتصدإً ك٘ضـ ــى اضـ ــّ أجـ ًـ

ظه اُتػــــــاز اهفطــــــاد ا دازٜ ٗاملــــــاهٛ  ًٗــــــّ  ـــــــٍ     

 ا ُصا . ٙ دٜ   اهِتٚ ٞ ظه اهظوٍ ٗعدَ 

 «اهدٗهٞ» اُٚا: فقداْ  قٞ امل٘ا ّ باهطو ٞ 

ــا   ــاهٛ ٗا دازٜ ًٗــــ ــاد املــــ ــاز اهفطــــ ظْ اُتػــــ

ٙـــــ دٜ ذهـــــم ظه ظٔـــــ٘ز اهظوـــــٍ ٗعـــــدَ ا ُصـــــا   

ــٞ      ــو ا  اهدٗهـ ــٕ بطـ ــد  قتـ ــ٘  ٙفقـ ــ٘ا ّ ضـ ــغْ املـ فـ

ــان    ــ٘ذ;  ْ ِٓــــــ ــ٘د اضــــــــتغالي اهِفــــــ بطــــــــبو ٗجــــــ

ــى ظه غــــــص:    ــّ أْ ٙت٘صــــ ــّ املٌلــــ ــا ًــــ أغصاصــــ

ــا ٙـــ دٜ ظه  هدٙـــٕ ُفـــ٘ذ هـــد٠ ظحـــد٠ ا  هطـــو ا    ـ

حصـــ٘هٕ عوـــٟ ًـــا ٙسٙـــد  ِٗٓـــان أغـــصا    ـــسْٗ   

ال تتــــــ٘افس هــــــدٍٙٔ ٓــــــرٖ ا ًــــــ٘ز  فــــــال غلــــــّ أْ  

ــٟ     ــاشعٍٔ عوــ ــٞ تِــ ــ٘تٍٔ   حاهــ ــٟ حقــ ــو٘ا عوــ سمصــ

ــ٘ذ  ٗباهتـــــاهٛ ضـــــ٘     أًـــــس ًـــــا ًـــــع أصـــــ ال اهِفـــ

ــداَ     ــاد ٗاُعـ ــاز اهفطـ ــ٘ذ   اُتػـ ــتغالي اهِفـ ــٍٔ اضـ ٙطـ

ــدٍٙ     ــٞ;  ْ تقــــــ ــ٘ا ّ باهدٗهــــــ ــد٠ املــــــ ــٞ هــــــ اهنقــــــ

ــو أْ    ا ــا زمـ ــٞ أُ٘اعٔـ ــساد بلافـ ــٞ هبفـ ــدًا  اهعاًـ خلـ



 (2018) اهطِٞ  - اهسابع عػس اهعدد  -جموٞ جاًعٞ االُباز هوعوَ٘ اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ 
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ٙلـــْ٘ بـــدْٗ  ٚٚـــص بـــا ا غـــصا  عوـــٟ ا ـــتال   

ــعس     ــّ أْ ٙػـ ــى ًـ ــ١ٛ أفىـ ــد غـ ــال ٙ٘جـ ــاتٍٔ  فـ ت٘جٔـ

املـــــ٘ا ّ ب ُـــــٕ ِٓـــــان ضـــــو ٞ  ٌٚـــــٕ ٗتقـــــ  ظه   

ــٕ    ــاٗش عوــــٟ حق٘تــ جاُبــــٕ   حاهــــٞ حصــــ٘ي أٜ ةــ

ــى      ــّ تبــ ــٔا أٗ ًــ ــٞ ُفطــ ــى اهدٗهــ ــّ تبــ ــٕ ًــ أٗ حسٙاتــ

أحد امل٘ا ِا

(24)

. 

را ًٗــــّ اعــــدٙس باهــــركس  أْ اضــــتغالي اهِفــــ٘ذ  ٓــــ

ــ  ظه االعتـــدا١       ــاحبٕ ٗالضـــٌٚا امل٘ظـ ــد ٙـــدفع صـ تـ

عوــــٟ ا ًــــ٘اي اهعاًــــٞ ٗحمابــــاٝ ا غــــصا  حــــ٘ي  

ــلى     ــتغال ا باهػــــ ــا أٗ اضــــ ــار ًِٔــــ ــٞ االُتفــــ كٚفٚــــ

ــٞ ظه      ــ دٜ   اهِٔاٙـ ــا ٙـ ــا ٕ   ـ ــدَ ًصـ ــرٜ شمـ اهـ

حسًـــــاْ املـــــ٘ا ّ ًـــــّ االضـــــتفادٝ ًـــــّ اخلـــــدًا    

ــٞ  اهعاًـــــٞ بطـــــبو اهت قصـــــد ًـــــّ اهطـــــو ا  اهعاًـــ

 ُٔــــٍ اضــــتغو٘ا حتــــٟ ا ًــــ٘اي اهعاًــــٞ هصــــا ٍٔ   

 ـــــا ِٙـــــت  عـــــّ ذهـــــم اُتػـــــاز اعـــــسا٢ٍ ٗفقـــــداْ  

اهنقٞ باهدٗهٞ بػلى عاَ

(25)

. 

ــى ظه أْ اُتػـــــــاز      ــالي اهب ـــــــ  ُت٘صـــــ ــّ  ـــــ ًٗـــــ

ــّ     ــاحبٕ ًــــــ ــا ٙصــــــ ــاهٛ ٗا دازٜ ًٗــــــ ــاد املــــــ اهفطــــــ

ــا      ــ  ًافٚــ ــ دٜ ظه  وــ ــ٘  ٙــ ــ٘ذ ضــ ــتغالي اهِفــ اضــ

ــس  ــاَ ا دازٜ  هوفطـــاد تػـــلى   ـ ا كـــبدا عوـــٟ اهِظـ

ــ٘ا ِا     ــٟ املــ ــسا عوــ ــلى   ــ ــرهم تػــ ــٞ  ٗكــ هودٗهــ

 ُٔــــٍ ضــــ٘  ٙلُ٘ــــْ٘ عــــ ٚٞ  ــــرٖ املافٚــــا  ًــــّ 

ــاش      ــ٘اي  دمــــ ــع ا ًــــ ــٟ دفــــ ــازٍٓ عوــــ ــالي ظجبــــ  ــــ

ًٔــــأًٍ   ــــٞ أُــــٕ بــــدْٗ دفــــع ٓــــرٖ ا ًــــ٘اي ال  

غلـــّ أْ ِٙ ـــص عٌـــى ًـــا  ٗ ـــا ٙعـــصش ذهـــم ت٘ا ـــ   

 ٞ   ٓـــرا  امل٘ظـــ  اهعٌـــً٘ٛ أٗ امللوـــ  خبدًـــٞ عاًـــ

 ا ًس. 

ٗأحطـــو أْ فقـــداْ  قـــٞ املـــ٘ا ّ باهدٗهـــٞ ال ٙقـــى       

ــ  ظه     ــ٘  ٙو ـ ــ٘ا ّ ضـ ــاد   ْ املـ ــّ اهفطـ ــ٘زٝ عـ   ـ

ــ٘ي    ــاش ًعاًالتـــــٕ ٗا صـــ ــاُْ٘  دمـــ ــٞ اهقـــ خماهفـــ

ــ٘    ــٕ    حــــــا أْ ٗاجــــــو اهدٗهــــــٞ ٓــــ عوــــــٟ حق٘تــــ

ــٟ     ــٞ عوـ ــ٘ا ّ ٗا افظـ ــاًال  املـ ــاش ًعـ ــٔٚى ظدمـ تطـ

 حق٘تٕ ٗحسٙاتٕ. 

 اهفسر اهناه 

اهتػسٙعٚٞ الضتغالي اهِف٘ذ املعاعٞ 

 اه٘ظٚفٛ

ــ٘      ــ٘د اهِصـــــ ــّ ٗجـــــ ــسوٍ ًـــــ ــٟ اهـــــ عوـــــ

اهتػـــسٙعٚٞ اهـــت تعـــان اضـــتغالي اهِفـــ٘ذ اهـــ٘ظٚفٛ   

ــتوصَ    ــا ٙطــــ ــاه٘اتع اهعٌوــــــٛ  ًــــ ــ٘د بــــ ــٕ ً٘جــــ ظال أُــــ

ــٍٔ       ــرٜ ٙطــ ــلى اهــ ــ٘  باهػــ ــرٖ اهِصــ ــى ٓــ تفعٚــ

اهقىـــــا١ عوـــــٟ ٓـــــرٖ اهظـــــآسٝ ٗا ـــــد ًِٔـــــا  هـــــرا  

 ٞ  عاعــــ  أووــــو اهِصــــ٘  اهتػــــسٙعٚٞ اهدضــــت٘زٙ

ــآسٝ    ــا١ ٓـــــــرٖ اهظـــــ ــى ظُٔـــــ ــّ أجـــــ ٗاهقاُُ٘ٚـــــــٞ ًـــــ

ــر     ــ  ٗاهِافـ ــٛ فقـ ــسٙع اهعساتـ ــٟ اهتػـ ــس عوـ ٗضِقتصـ

ــت٘زٙٞ    ــِتِاٗي اهِصـــ٘  اهدضـ ًِـــٕ ف طـــو  هـــرا ضـ

ــٞ       ــرهم اهقاُُ٘ٚـــ ــس ٗكـــ ــرا ا ًـــ ــ  ٓـــ ــت عاعـــ اهـــ

 ٗعوٟ اهِ ٘ اآلتٛ: 

 أٗال: املعاعٞ اهدضت٘زٙٞ الضتغالي اهِف٘ذ: 

عاعــــ  ًعظــــٍ دضــــاتد اهعــــال جسغــــٞ     

ــا    اضـــــــتغالي ا ــاهِ: اهصـــــــسٙال عوٚٔـــــ هِفـــــــ٘ذ بـــــ

ــٞ    ــس املعاعــــــــــ ــس   أًــــــــــ ــت٘ز  ٗضِقتصــــــــــ اهدضــــــــــ

ــِٞ     ــساق هطـــــ ــت٘ز اهعـــــ ــٟ دضـــــ ــت٘زٙٞ عوـــــ  2005اهدضـــــ

ٚلّ اهدضــــــت٘ز اهعساتــــــٛ   املــــــادٝ    127اهِافــــــر  ظذ بــــــ

ــٞ      ــس٢ٚظ اعٌٔ٘زٙــ ــ٘ش هــ ــٕ: )ال زمــ ــٟ أُــ ــ: عوــ ُٗــ

ٗز٢ــــــــٚظ ٗأعىــــــــا١ جموــــــــظ اهــــــــ٘شزا١ ٗز٢ــــــــٚظ  

ــا١    ــا١ اىوـــظ ٗأعىـ ــٕ ٗأعىـ ــ٘ال ُٗا٢بٚـ جموـــظ اهِـ

هطــــو ٞ اهقىــــا٢ٚٞ ٗأصــــ ال اهــــدزجا  اخلاصــــٞ  ا

ــ٘ذٍٓ   أْ   ــتغو٘ا ُفـــ ــت جسٗا  أْ ٙطـــ ٙػـــــكٗا أٗ ٙطـــ

ــّ  ــ٣ًٚا ًــ ــٞ أٗ أغــ ــ٘اي اهدٗهــ ــ٘ا  أًــ ــ جسٗا أٗ ٙبٚعــ ْ ٙــ

ــّ    ــ٣ًٚا ًــ ــا غــ ــ٘ا ٍ  أٗ أ ــ ــا أٗ  أًــ ــ٘ٓا عوٚٔــ ْ ٙقاعــ

ْ ٙرجًــــ٘ا ًــــع اهدٗهــــٞ عقــــدًا ب٘صــــفٍٔ ًوتــــصًا   أ

 .(ٗ ًقاٗهاأٗ ً٘زدّٙ أ

ــِ: أْ ا    ــرا اهـ ــّ ٓـ ــتدي ًـ ــد   ُطـ ــٛ تـ ــت٘ز اهعساتـ هدضـ

ــتغالي    ــٞ اضـــــ ــٕ ظه اهت كٚـــــــد عوـــــــٟ حمازبـــــ اةـــــ

ــّ    ــلى ًـــــ ــسٙال  ٗبـــــــ ٜ غـــــ ــاهِ: اهصـــــ ــ٘ذ بـــــ اهِفـــــ



 (2018) اهطِٞ  - اهسابع عػس اهعدد  -جموٞ جاًعٞ االُباز هوعوَ٘ اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ 
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ــس   املـــادٝ        ــّ ذكـ ــغْ كـــى ًـ ــاهٛ فـ ــلاي  ٗباهتـ ا غـ

ــ ٜ     ــ٘ذٖ بـ ــتغالي ُفـ ــاَ باضـ ــٕ اهقٚـ ــس عوٚـ أعـــالٖ سمىـ

ــسر     ــس  املػــ ــٟ حــ ــدي عوــ ــرا ٙــ ــ  ٗٓــ ــٚوٞ كاُــ ٗضــ

ــاَ     ــاي اهعــــ اهدضــــــت٘زٜ عوــــــٟ ا افظــــــٞ عوــــــٟ املــــ

ــّ أجـــ   ــرهم ًـ ــ ال١    ٗكـ ــٞ ٓـ ــٟ العـ ــٞ عوـ ى ا افظـ

ا غـــــــصا  ٗظبعـــــــادٍٓ عـــــــّ ًطـــــــ هٞ اضـــــــتغالي  

ــبد    ــ٘ذ كــ ــو ا  ُٗفــ ــ ال ضــ ــٍُ٘ٔ أصــ ــ٘ذ كــ اهِفــ

  اهدٗهــــــــٞ  هــــــــرهم زمــــــــو االهتــــــــصاَ بــــــــاهِ:     

ــس     ــرا ا ًـــــ ــٞ ٓـــــ ــى ًلاف ـــــ ــّ أجـــــ ــت٘زٜ ًـــــ اهدضـــــ

ــٞ      ــص  قـــ ــٞ ٗتعصٙـــ ــاْ اهدٗهـــ ــٟ كٚـــ ــٞ عوـــ ٗا افظـــ

 امل٘ا ّ باهطو ا  اهعاًٞ. 

ـــ  تغالي اهِفــــــ٘ذ  اُٚــــــا: املعاعــــــٞ اهقاُُ٘ٚــــــٞ الضـــ

 اه٘ظٚفٛ

ــٍ    ــٛ زتــــ ــا  اهعساتــــ ــاُْ٘ اهعق٘بــــ ُــــــ: تــــ

عوــــٟ ًلاف ــــٞ اضــــتغالي اهِفــــ٘ذ      1969( هطــــِٞ 111)

ــا    ــٞ املِاضــــــــبٞ  ــــــــ  ًستلبٔــــــ ٗفــــــــسض اهعق٘بــــــ

ــباو     ــاُْ٘ اُىـــــ ــبٞ هقـــــ ــاي باهِطـــــ ــرهم ا ـــــ ٗكـــــ

ــٍ )    ــاَ زتــ ــار اهعــ ــٞ ٗاهق ــ ــ٘ظفٛ اهدٗهــ ــِٞ 14ًــ ( هطــ

ــادٝ     1991 ــرك٘ز   املـ ــا  املـ ــاُْ٘ اهعق٘بـ ــا تـ ــد بـ   فقـ

أ( عوـــٟ أُـــٕ )ٙعاتـــو بـــا بظ ٗباهغساًـــٞ أٗ      / 329)

ــ       ــ  أٗ ًلوـ ــى ً٘ظـ ــ٘بتا كـ ــاتا اهعقـ ــد٠ ٓـ بغحـ

ــ  أٗ      ــٕ   ٗتـــــ ــتغى ٗظٚفتـــــ ــٞ اضـــــ ــٞ عاًـــــ خبدًـــــ

ــادزٝ ًـــّ ا لً٘ـــٞ أٗ       ــى تِفٚـــر ا ٗاًـــس اهصـ تع ٚـ

أحلــــــاَ اهقــــــ٘اُا ٗا ُظٌــــــٞ أٗ أٜ حلــــــٍ أٗ أًــــــس 

صـــادز ًـــّ ظحـــد٠ ا ـــاكٍ أٗ أٙـــٞ ضـــو ٞ عاًـــٞ       

ــٚى ا  ــ  د  صـــــــ ــٞ أٗ   تـــــــ ــ٘اي أٗ خمتصـــــــ  ًـــــــ

 اهسضَ٘ ٗذم٘ٓا املقسزٝ تاُُ٘ا(.

)ل. ٙعاتـــــــو باهعق٘بـــــــٞ ذاتٔـــــــا كـــــــى ً٘ظـــــــ  أٗ  

ًلوـــ  خبدًــــٞ عاًـــٞ اًتِــــع عـــّ تِفٚــــر حلــــٍ أٗ    

ــٞ ضــو ٞ        أًــس صــادز ًــّ ظحــد٠ ا ــاكٍ أٗ ًــّ أٙ

ــّ      ــاَ ًـــ ــٞ أٙـــ ــٛ  اُٚـــ ــد ًىـــ ــٞ بعـــ ــٞ خمتصـــ عاًـــ

ــاْ تِفٚـــر ا لـــٍ    ــا باهتِفٚـــر ًتـــٟ كـ ظُـــرازٖ زالٚـ

 (.أٗ ا ًس دا ال   ا تصاصٕ

ٗبٔــــرا ًِــــع اهقــــاُْ٘ ًطــــ هٞ تع ٚــــى تِفٚــــر ًــــا        

ــتغالي     ــبو اضـــ ــٞ بطـــ ــو ا  اهعاًـــ ــّ اهطـــ ــدز ًـــ ٙصـــ

 اهِف٘ذ. 

ــادٝ )  ــ  املـــ ــا ُصـــ ــا   334كٌـــ ــاُْ٘ اهعق٘بـــ ــّ تـــ ( ًـــ

ــد٠    ــو بــــا بظ ٗباهغساًــــٞ أٗ بغحــ ــٕ ٙعاتــ عوــــٟ أُــ

ــٞ     ــى ً٘ظـــ  أٗ ًلوـــ  خبدًـ ــ٘بتا كـ ــاتا اهعقـ ٓـ

عاًــــٞ اضــــتغى ضــــو ٞ ٗظٚفتــــٕ فاغــــك٠ عقــــازا أٗ  

ــسا عـــ   ــ٘ال تٔـ ــٟ   ًِقـ ــٕ أٗ عوـ ــت٘ه عوٚـ ــٕ أٗ اضـ ّ ًاهلـ

ــسٖ     ــ  أٗ أكـ ــس هوغـــد بغـــد حـ ــ    ـ ــٞ أٗ أٜ حـ ًِفعـ

ــس     ــّ ذكـــــ ــسا١ أٜ تصـــــــس  ًـــــ ــٟ ظجـــــ ــٕ عوـــــ ًاهلـــــ

هػصصــــٕ أٗ هػــــص:   ــــس أٗ عوــــٟ  لِٚــــٕ ًــــّ      

االُتفـــار بـــٕ بـــ ٜ ٗجـــٕ ًـــّ اه٘جـــٖ٘  ٗسملـــٍ بـــسد        

اهػـــــ١ٛ املغتصـــــو أٗ مجٚعــــــٕ ظْ ل ٙ٘جـــــد عِٚــــــا     

ــسز     ــٕ عــ ــّ  قــ ــاهتع٘ٙل ملــ ــٍ بــ ــّ ا لــ ــال عــ فىــ

 اعسغٞ ظذا كاْ هٕ دار(.  ًّ

( )ٙعاتـــــو باهطـــــ ّ  335ٗكـــــرهم ُصـــــ  املـــــادٝ )  

ــا بظ كـــى       ــِا أٗ بـ ــس ضـ ــٟ عػـ ــد عوـ ــدٝ ال تصٙـ ًـ

ــٕ      ــتغى ٗظٚفتـ ــٞ اضـ ــٞ عاًـ ــ  خبدًـ ــ  أٗ ًلوـ ً٘ظـ

ــٞ     ــار أٗ ٗزتــ ــاي أٗ ًتــ ــٟ ًــ ــ  عوــ فاضــــت٘ه بغــــد حــ

ًنبتـــــٞ  ـــــ  أٗ وـــــد ذهـــــم  ـــــا ٗجـــــد  ٚاشتـــــٕ   

ــّ    ــم هغـــــدٖ ٗل ٙلـــ ــٕ أٗ ضـــــٔى ذهـــ بطـــــبو ٗظٚفتـــ

 ذهم بِٚٞ اهتٌوم(. 

 ٝ ــاد ــ  املــ ــا بظ    338) ُٗصــ ــو بــ ــٕ )ٙعاتــ ــٟ أُــ ( عوــ

ــد      ــٞ ال تصٙـ ــدٝ ٗبغساًـ ــِٞ ٗاحـ ــٟ ضـ ــد عوـ ــدٝ ال تصٙـ ًـ

عوــــٟ ًـــــا٢ت دِٙــــاز أٗ بغحـــــد٠ ٓــــاتا اهعقـــــ٘بتا    

ــٞ أٗ     ــسٝ زالٚـــ ــتصدَ   دا٢ـــ ــ  أٗ ًطـــ ــى ً٘ظـــ كـــ

غـــــبٕ زالٚـــــٞ اضـــــتغى ضـــــو ٞ أٗ ٗظٚفتـــــٕ ف  ـــــر  

ــٌاُٞ      ــد عــ ــاع بغــ ــد اهِــ ــّ أحــ ــدٖ ًــ ــٕ أٗ هغــ هِفطــ

    ّ ــ ــال عـــ ــنٌّ خبـــــظ فىـــ ــّ أٗ بـــ ــدْٗ  ـــ ــ٣ٚا بـــ  غـــ

ا لــــٍ عوٚـــــٕ بـــــسد ا غــــٚا١ اهـــــت أ ـــــرٓا أٗ دفـــــع   

 ِٔــــا كــــاًال  ظْ ل تلــــّ ً٘جــــ٘دٝ عوــــٟ حاهتٔــــا  

 ا صوٚٞ(. 



 (2018) اهطِٞ  - اهسابع عػس اهعدد  -جموٞ جاًعٞ االُباز هوعوَ٘ اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ 
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ــاُْ٘       ــالٖ  أْ تــــ ــ٘  أعــــ ــّ اهِصــــ ــا ًــــ ــال هِــــ ٙتىــــ

اهعق٘بــــا  اهعساتـــــٛ تـــــد تِـــــاٗي ًطـــــ هٞ اضـــــتغالي  

ــٞ      ــٞ عاًـ ــ  أٗ امللوـــ  خبدًـ ــى امل٘ظـ ــّ تبـ ــ٘ذ ًـ اهِفـ

ــتغالي    ــاع باضــــ ــاد اهِــــ ــاَ  حــــ ــسق ظه تٚــــ ٗل ٙت ــــ

هـــد٠ أٜ ضـــو ٞ هوقٚـــاَ بعٌـــى ًـــا ًـــّ أجـــى   اهِفـــ٘ذ

 ا ص٘ي عوٟ ًِفعٞ ًا.

أًــــا باهِطــــبٞ هقـــــاُْ٘ اُىــــباو ًــــ٘ظفٛ اهدٗهـــــٞ     

ــد ُـــــ:   املـــــادٝ )  ــعا( 4ٗاهق ـــــار اهعـــــاَ  فقـــ / تاضـــ

ــٞ     ــتغالي اه٘ظٚفــــ ــّ اضــــ ــار عــــ ــٕ: )االًتِــــ ــٟ أُــــ عوــــ

 هت قٚ  ًِفعٞ أٗ زبال غصصٛ هٕ أٗ هغدٖ(. 

ًــــّ ٓـــــرا اهـــــِ: ُطـــــتدي عوـــــٟ أْ امل٘ظـــــ  ٙقـــــع  

ٗاجــــو  ٗٓــــ٘ االًتِــــار عــــّ اضــــتغالي ُفــــ٘ذٖ  عوٚــــٕ

 ًّ أجى ا ص٘ي عوٟ ًِفعٞ هٕ أٗ هغدٖ. 

ٗبــــاهسج٘ر ظه املبــــاد  اهعاًــــٞ   ٓــــرا ا ًــــس  فــــغْ 

ــ٘ذ      ــتغالي اهِفـــ ــٞ اضـــ ــٞ ًلاف ـــ ــو اهدٗهـــ ــّ ٗاجـــ ًـــ

ــ٘ا ّ     ــٞ املـ ــص  قـ ــاَ ٗتعصٙـ ــاي اهعـ ــٟ املـ ــٞ عوـ ٗا افظـ

باهدٗهــــــٞ  ف ــــــسا٢ٍ اهفطــــــاد   جمــــــاي اه٘ظٚفــــــٞ 

ِٙبغـــــــٛ ًلاف تٔـــــــا بلافـــــــٞ  كـــــــندٝ ًٗتِ٘عـــــــٞ 

اه٘ضــــا٢ى ا دازٙــــٞ ٗاعِا٢ٚــــٞ

(26)

  كٌــــا ٙقــــع عوــــٟ 

ــات  امل٘ظـــــ  اهعـــــاَ أٗ امللوـــــ  خبدًـــــٞ عاًـــــٞ       عـــ

ــ١ٛ       ــا ٙطـ ــى ًـ ــّ كـ ــاد عـ ــاهق٘اُا ٗاالبتعـ ــصاَ بـ االهتـ

هو٘ظٚفـــــٞ اهعاًـــــٞ  ُـــــٕ ًلوـــــ  ب٘اجبـــــا  ُــــــ:      

عوٚٔــــا اهقـــــاُْ٘ ضـــــ٘ا١ كاُـــــ  ٗاجبـــــا  ضـــــوبٚٞ أَ  

 ٞ ظزمابٚـــــــ

(27)

عِــــــــد   ِٗٙبغــــــــٛ   اه٘تـــــــ  ُفطــــــــٕ  

ــى      ــص: ٗ صـ ــّ أٜ غـ ــ٘ذ ًـ ــتغالي ُفـ ــ٘ي اضـ حصـ

ًــــّ ذهــــم عوــــٟ أًــــ٘اي  زمــــو ا لــــٍ باضــــكدادٓا   

ٗفــسض وساًــٞ تٌٚـــٞ ٓــرٖ ا ًـــ٘اي كُ٘ٔــا أًـــ٘اي     

ًطت صوٞ ًّ جسا٢ٍ فطاد

(28)

. 
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 : اخلا ٞ

ــ٘ر امل٘اجٔـــــــــٞ     ــ    ً٘عـــــــ ــد اهب ـــــــ بعـــــــ

ــى    ــ٘ظٚفٛ ُت٘صــ ــ٘ذ اهــ ــتغالي اهِفــ ــت٘زٙٞ الضــ اهدضــ

ــ٘      ــٟ اهِ ــــ ــٚا  ٗعوــــ ــا٢  ٗاهت٘صــــ ــل اهِتــــ ظه بعــــ

 اآلتٛ: 

 أٗال: اهِتا٢ 

ــ٘ٝ    .1 تتػـــابٕ جسغـــٞ اضـــتغالي اهِفـــ٘ذ ًـــع اهسغـ

ــّ      ــادٜ  ٗهلـ ــو٘ن املـ ــى اهطـ ــ٘ز ًنـ ــل ا ًـ   بعـ

 ختتو  عِٔا   أً٘ز ًنى صفٞ اهعٌى. 
ــٞ    .2 ــ دٜ ظه  ازضــــ ــبال اهــــــت تــــ ــ٘ر ا ضــــ تتِــــ

اضــــــــــــتغالي اهِفــــــــــــ٘ذ  ًِٔــــــــــــا اهطٚاضــــــــــــٚٞ 

ٗاالجتٌاعٚــــٞ ٗاالتتصــــادٙٞ ًٗــــا غــــابٕ ذهــــم   

 فٔرا ٙػلى دافعا الضتغالي اهِف٘ذ. 
ــٕ   .3 تتِــــــــاٗي جسغــــــــٞ اضــــــــتغالي ًــــــــّ جاُبــــــ

 اعصا٢ٛ أكنس ًّ اعاُو ا دازٜ. 
ــ٘آس      .4 ــل ظـــ ــ٘ز بعـــ ــا ظٔـــ ــساب  بـــ ــان تـــ ِٓـــ

 غالي اهِف٘ذ. اهفطاد ا دازٜ ٗملاهٛ ٗاضت
ــبٞ .5 ــ      حماضـــــ ــٛ هوٌ٘ظـــــ ــاُْ٘ اهعساتـــــ اهقـــــ

حاهـــــــٞ اضـــــــتغالي اهِفـــــــ٘ذ ٗل ٙت ـــــــسق ظه    

حاهـــٞ اضـــتغالي اهِفـــ٘ذ ًـــّ تبـــى غـــص: ًـــّ   

  حاد اهِاع. 
ــن .6 ــ٘ا ِا   دٙـ ــ٘ق املـ ــٟ حقـ ــ٘ذ عوـ ــتغالي اهِفـ  اضـ

ٗحسٙــــــاتٍٔ ٗتــــــد ٙـــــــ دٜ ظه غــــــٚ٘ر حاهـــــــٞ    

 اعسغٞ   اىتٌع.
ــ٘د   .7 فتــــــ٘ز   ٙػــــــد اه٘اتــــــع اهعٌوــــــٛ ظه ٗجــــ

ا جـــــسا١ا  املتصـــــرٝ عـــــد اهػـــــص: ًستلـــــو 

 اضتغالي اهِف٘ذ. 

  اُٚا: اهت٘صٚا 

ــّ    .1 ــد ًـــــ ــٞ هو ـــــ ــسا١ا  اهالشًـــــ ــدٙد ا جـــــ تػـــــ

 ظآسٝ اضتغالي اهِف٘ذ. 



 (2018) اهطِٞ  - اهسابع عػس اهعدد  -جموٞ جاًعٞ االُباز هوعوَ٘ اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ 
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ــ     .2 ــ  امل٘ظـــ ــٞ  ـــ ــسا١ا  ا دازٙـــ ــدٙد ا جـــ تػـــ

ــاد    ــٚظ االعتٌـــ ــ٘ذ ٗهـــ ــتغالي اهِفـــ ــو اضـــ ًستلـــ

 عوٟ ا جسا١ا  ا دازٙٞ. 
ــٞ     .3 ــال جسغــــ ــٞ ازتلــــ ــٞ حاهــــ ــسٗزٝ ًعاعــــ عــــ

ــٚظ     ــص: هـــ ــى غـــ ــّ تبـــ ــ٘ذ ًـــ ــتغالي اهِفـــ اضـــ

 . ٘ظ  ًٗلو  ٗبػلى زادر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ا ٘اًؼ

                                                           

(1 )     َ   3ابــــــّ ًِظــــــ٘ز  هطــــــاْ اهعــــــسل  داز هطــــــاْ اهعــــــسل  

ــسْٗ    1008  ــسآٍٚ أُــــٚظ ٗ  ــ   ٗاملع ــــٍ اه٘ضــــٚ   ظبــ

 .660   1919  2داز اهفلس  و

أُـــــٚظ ٗ  ـــــسْٗ  املع ـــــٍ اه٘ضـــــٚ   املصـــــدز     ظبـــــسآٍٚ ( 2)

 .939اهطاب    

 .  939ابّ ًِص٘ز  املصدز اهطاب    ( 3)

ــسا٢ٍ    ( 4) ــٞ عـــــ ــٞ اهعاًـــــ ــعباْ  اهِظسٙـــــ ــسَ غـــــ ــبا  كـــــ صـــــ

ــ٘ذ   ــتغالي اهِفـ ٞ »اضـ ــ ــٞ ًقازُـ ــتد   «دزاضـ ــاهٞ ًاجطـ   زضـ

  1981كوٚـــــــٞ اهقـــــــاُْ٘ ٗاهطٚاضـــــــٞ  جاًعـــــــٞ بغـــــــداد   

 38. 

ــتغالي   ( 5) ــٞ اضـــ ــاْ  جسغـــ ــس أالٔـــ ــ٘ بلـــ ــى  بـــ ــ٘ذ   ظـــ اهِفـــ

تــــاُْ٘ ًلاف ــــٞ اهفطــــاد  زضــــاهٞ ًاجطــــتد  جاًعــــٞ       

 .6   2014حمٌد  ىس  كوٚٞ ا ق٘ق  اعصا٢س  

 .6املصدز ُفطٕ   ( 6)

ــتغالي اهِفــــــ٘ذ       ( 7) ــسا٢ٍ اضــــ ــ  تــــــد  جــــ ــْ٘  وــــ د. ًٚطــــ

 .38كوٚٞ ا ق٘ق  جاًعٞ اهِٔسّٙ   

د. أتـــــــد صـــــــب ٛ اهع ـــــــاز  جـــــــسا٢ٍ االعتـــــــدا١ عوـــــــٟ  ( 8)

ــٞ    ــٞ   املصــــو ٞ اهعاًــ ــٞ املصــــسٙٞ اهعاًــ بــــدْٗ و  ا ٣ٚــ

 .243هولتال  ًصس  بدْٗ ضِٞ   

 . 243املصدز ُفطٕ   ( 9)

د. مجٚـــــــى عبـــــــد اهبـــــــاتٛ اهصـــــــغد  تـــــــاُْ٘ اهعق٘بـــــــا    (10)

اعــــــسا٢ٍ املىــــــسٝ باملصــــــو ٞ اهعاًــــــٞ  بــــــدْٗ و  داز  

 .53   1991اهِٔىٞ اهعسبٚٞ  ًصس  

ــدا١ عوــــٟ املصــــو ٞ    (11) ــاد  جــــسا٢ٍ االعتــ ــٚد جــ د. ضــــاًال اهطــ

ــس      اه ــٞ  ًصـــ ــد هو باعـــ ــ٘ اىـــ ــدْٗ و  داز أبـــ ــٞ  بـــ عاًـــ

2004   43. 

 .54د. مجٚى عبد اهباتٛ اهصغد  املصدز اهطاب    (12)

د. بلــــــسٜ ٙ٘ضــــــ  بلــــــسٜ حمٌــــــد  تــــــاُْ٘ اهعق٘بــــــا    ( 13)

  ًلتبـــــــٞ اه٘فـــــــا١ اهقاُُ٘ٚـــــــٞ     1اهقطـــــــٍ اخلـــــــا   و 

 .82  81   2014ًصس  

                                                                                      

ــٛ زتـــٍ )    330َ )( 14) ــّ تـــاُْ٘ اهعق٘بـــا  اهعساتـ ــِٞ ( ه111( ًـ طـ

 املعدي اهِافر. 1969

د. ًصـــــــوال اهصـــــــاحل  اهتغـــــــٚد االجتٌاعٚـــــــٞ ٗظـــــــآسٝ  ( 15)

ــٞ  و ــاْ    1اعسغــ ــع  عٌــ ــس ٗاهت٘شٙــ ــ٘زاق هوِػــ   2005  اهــ

 230. 

ــاْ  اهعِاصـــــــس املػـــــــككٞ     ( 16) ــ  جـــــــ٘ٓسٜ زًىـــــ د. زأفـــــ

عــــسا٢ٍ املــــاي اهعــــاَ  بــــدْٗ و  داز اهِٔىــــٞ اهعسبٚــــٞ    

 .18   2013ًصس  

ــ   ( 17) س  غــــس  تـــاُْ٘ اهعق٘بــــا   د. عبـــد اهعظـــٍٚ ًسضــــٛ ٗشٙـ

ــٍ اخلــــــــا        داز اهِٔىــــــــٞ اهعسبٚــــــــٞ   5  و1اهقطــــــ

 .113   2014ًصس  

 .44د. ضاًال اهطٚد جاد  املصدز اهطاب    ( 18)

ــاب      ( 19) ــدز اهطـــــ ــس  املصـــــ ــٛ ٗشٙـــــ ــٍٚ ًسضـــــ ــد اهعظـــــ د. عبـــــ

ــاب      194  ــدز اهطـــــ ــاد  املصـــــ ــٚد جـــــ ــاًال اهطـــــ   ٗد. ضـــــ

 45. 

تـــــاُْ٘ د. ضـــــوٌٚاْ عبـــــد املـــــِعٍ  اهقطـــــٍ اخلـــــا  ًـــــّ  ( 20)

ــس      ــس  ًصــــ ــدْٗ داز ُػــــ ــدْٗ و  بــــ ــا   بــــ   2002اهعق٘بــــ

 220. 

ــاب      ( 21) ــدز اهطـــــ ــاد  املصـــــ ــٚد جـــــ ــاًال اهطـــــ   ٗد. 46د. ضـــــ

 .230ضوٌٚاْ عبد املِعٍ  املصدز اهطاب    

ــٞ    ( 22) ــد  جسغـــــ ــد ُبٚـــــــٕ حمٌـــــ ــد ا ٌٚـــــ ــسّٙ عبـــــ د. ُطـــــ

ــاز   ًصــــس       ــ ٝ املعــ ــدْٗ و  ًِػــ ــ٘ذ  بــ ــتغالي اهِفــ اضــ

2015   56. 

ــد ا ( 23) ــً٘ٛ     أ. غـــــسٙ  أتـــ ــاد ا لـــ ــس اهفطـــ ــار  أ ـــ ه بـــ

ــاًعٛ     ــس اعــــ ــدْٗ و  داز اهفلــــ ــٞ  بــــ ــاز اعسغــــ اُتػــــ

 .190   2012ًصس  

 .190غسٙ  اتد اه بار املصدز اهطاب     ( 24)

د. حمٌـــــد عوــــــٛ أتــــــد ت ـــــو  امل٘ضــــــ٘عٞ اهقاُُ٘ٚــــــٞ   ( 25)

ــاَ  و  ــاي اهعـــــــ ــس  6ٗا ًِٚـــــــــٞ   املـــــــ   ابـــــــــكان هوِػـــــــ

 .37   2006ٗاهت٘شٙع  ًصس  

ــد( 26) ــا      د. أتـــــ ــاد ٗ هٚـــــ ــسا٢ٍ اهفطـــــ ــالَ  جـــــ ــد عـــــ حمٌـــــ

  داز 1ًلاف تـــــــــٕ   ُ ـــــــــاق اه٘ظٚفـــــــــٞ اهعاًـــــــــٞ  و   

 .147   2016اهِٔىٞ اهعسبٚٞ  ًصس  

د. حمطــــــّ اهعبــــــ٘دٜ  اه٘ظٚفــــــٞ اهعاًــــــٞ  بــــــدْٗ و      ( 27)

ــس    ــدْٗ داز ُػــ ــِعٍ اهىــــ٠٘    160   2004بــ   ٗد. عبــــد املــ

ــ دٙال  و    ــال اهتـــــ ــٞ ٗاهعقـــــ ــا٢  اهعاًـــــ ــٍ اه٘ظـــــ   1ُظـــــ

 .105   2017ُُ٘ٚٞ  ًصس  ًلتبٞ اه٘فا١ اهقا

د. عـــــــادي عبـــــــد اهعـــــــاي ظبـــــــسآٍٚ  ساغـــــــٛ  اضـــــــكداد   ( 28)

ــٞ     ــدْٗ و  داز اعاًعــ ــ٘بٞ  بــ ــ٘ي املِصــ ــ٘اي ٗا صــ ا ًــ

  ٗد. عصــــاَ عبــــد اهفتــــا   34   2016اعدٙــــدٝ  ًصــــس  

ً ــــــــــس  جـــــــــــسا٢ٍ اهفطــــــــــاد ا دازٜ  بـــــــــــدْٗ و  داز   

 .417   2015اعاًعٞ اعدٙدٝ  ًصس  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 (2018) اهطِٞ  - اهسابع عػس اهعدد  -جموٞ جاًعٞ االُباز هوعوَ٘ اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهطٚاضٚٞ 

 

 
13 

 

                                                                                      
 املصادز

 أٗال: اهلتو

ظبــسآٍٚ أُــٚظ ٗ  ـــسْٗ  املع ــٍ اه٘ضـــٚ   داز     -1

 .1919  2اهفلس  و
 .3ابّ ًِظ٘ز  هطاْ اهعسل  داز هطاْ اهعسل  َ -2
د. أتــد صــب ٛ اهع ــاز  جــسا٢ٍ االعتــدا١ عوــٟ   -3

املصــــو ٞ اهعاًــــٞ  بــــدْٗ و  ا ٣ٚــــٞ املصــــسٙٞ  

 اهعاًٞ هولتال  ًصس  بدْٗ ضِٞ. 
د. أتـــد حمٌـــد عـــالَ  جـــسا٢ٍ اهفطـــاد ٗ هٚـــا   -4

ــٞ  و   ــٞ اهعاًـ ــاق اه٘ظٚفـ ــٕ   ُ ـ   داز 1ًلاف تـ

 . 2016اهِٔىٞ اهعسبٚٞ  ًصس  
د. بلسٜ ٙ٘ض  بلـسٜ حمٌـد  تـاُْ٘ اهعق٘بـا       -5

  ًلتبــٞ اه٘فــا١ اهقاُُ٘ٚــٞ    1اهقطــٍ اخلــا   و 

 . 2014ًصس  
د. مجٚى عبـد اهبـاتٛ اهصـغد  تـاُْ٘ اهعق٘بـا         -6

اعسا٢ٍ املىسٝ باملصو ٞ اهعاًٞ  بـدْٗ و  داز  

 . 1991اهِٔىٞ اهعسبٚٞ  ًصس  
د. زأفــ  جــ٘ٓسٜ زًىــاْ  اهعِاصــس املػــككٞ   -7

عـــــسا٢ٍ املـــــاي اهعـــــاَ  بـــــدْٗ و  داز اهِٔىـــــٞ 

 . 2013س  اهعسبٚٞ  ًص
د. ضــــاًال اهطــــٚد جــــاد  جــــسا٢ٍ االعتــــدا١ عوــــٟ   -8

ــد      ــ٘ اىـــ ــدْٗ و  داز أبـــ ــٞ  بـــ ــو ٞ اهعاًـــ املصـــ

 . 2004هو باعٞ  ًصس  
د. ضوٌٚاْ عبد املِعٍ  اهقطٍ اخلا  ًّ تـاُْ٘   -9

 .2002اهعق٘با   بدْٗ و  بدْٗ داز ُػس  ًصس  
غــسٙ  أتــد اه بــار  أ ــس اهفطــاد ا لــً٘ٛ    -10

داز اهفلـس اعـاًعٛ     اُتػاز اعسغٞ  بـدْٗ و  

 . 2012ًصس  
د. عــادي عبــد اهعــاي ظبــسآٍٚ  ساغــٛ  اضــكداد       -11

ــدْٗ و  داز     ــ٘بٞ  بـــ ــ٘ي املِصـــ ــ٘اي ٗا صـــ ا ًـــ

 . 2016اعاًعٞ اعدٙدٝ  ًصس  
ــاُْ٘     -12 ــس  تــ ــس  غــ ــٛ ٗشٙــ ــٍٚ ًسضــ ــد اهعظــ د. عبــ

  داز اهِٔىــٞ 5  و1اهعق٘بــا  اهقطــٍ اخلــا    

 . 2014اهعسبٚٞ  ًصس  
  ُظـــٍ اه٘ظـــا٢  اهعاًـــٞ د. عبـــد املـــِعٍ اهىـــ٠٘ -13

  ًلتبـٞ اه٘فـا١ اهقاُُ٘ٚـٞ     1ٗاهعقال اهت دٙال  و

 .2017ًصس  

                                                                                      

د. عصــــاَ عبــــد اهفتــــا  ً ــــس  جــــسا٢ٍ اهفطــــاد   -14

ا دازٜ  بدْٗ و  داز اعاًعٞ اعدٙدٝ  ًصس  

2015 . 
د. حمطّ اهعب٘دٜ  اه٘ظٚفـٞ اهعاًـٞ  بـدْٗ و      -15

 .2004بدْٗ داز ُػس  
د. حمٌد عوٛ أتد ت ـو  امل٘ضـ٘عٞ اهقاُُ٘ٚـٞ     -16

ــاَ  و  ــاي اهعــ ــس 6ٗا ًِٚــــٞ   املــ   ابــــكان هوِػــ

 . 2006ٗاهت٘شٙع  ًصس  
د. ًصوال اهصاحل  اهتغٚد االجتٌاعٚـٞ ٗظـآسٝ    -17

  اهــ٘زاق هوِػــس ٗاهت٘شٙــع  عٌــاْ   1اعسغــٞ  و

2005 . 
د. ُطـــسّٙ عبـــد ا ٌٚـــد ُبٚـــٕ حمٌـــد  جسغـــٞ  -18

ــاز    اضــــتغالي اهِفــــ٘ذ  بــــدْٗ و   ًِػــــ ٝ املعــ

 .2015ًصس  
 

  اُٚا: اهسضا٢ى اعاًعٚٞ

صــبا  كــسَ غــعباْ  اهِظسٙــٞ اهعاًــٞ عــسا٢ٍ    -1

ــ٘ذ  ــاهٞ «دزاضـــــٞ ًقازُـــــٞ»اضـــــتغالي اهِفـــ   زضـــ

ًاجطـــتد  كوٚـــٞ اهقـــاُْ٘ ٗاهطٚاضـــٞ  جاًعـــٞ 

 .1981بغداد  
ب٘ بلس أالٔاْ  جسغٞ اضتغالي اهِف٘ذ   ظـى   -2

ٞ اهفطاد  زضاهٞ ًاجطتد   ٞ تاُْ٘ ًلاف  جاًع

 .2014حمٌد  ىس  كوٚٞ ا ق٘ق  اعصا٢س  

  اهنا: اهب ٘ 

    د. ًٚطـــْ٘  وــــ  تـــد  جــــسا٢ٍ اضــــتغالي

 اهِف٘ذ  كوٚٞ ا ق٘ق  جاًعٞ اهِٔسّٙ.

 زابعا: اهدضاتد

  ِٞاهِافر2005اهدضت٘ز اهعساتٛ هط َ 

  اًطا: اهق٘اُا

( هطـــِٞ 111تـــاُْ٘ اهعق٘بـــا  اهعساتـــٛ زتـــٍ ) .1

 املعدي اهِافر. 1969

اُىـــباو ًـــ٘ظفٛ اهدٗهـــٞ ٗاهق ـــار  تـــاُْ٘  .2

 .1991( هطِٞ 14اهعاَ زتٍ )


