
 (2018) اهظِٞ  - اهشابع عؼش اهعذد  -جموٞ جاًعٞ ا٨ُباس هوعوَ٘ اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهظٚاطٚٞ 

 

 
218 

 

 

 بتظبٚب اهعق٘بٞ اهتأدٙبٚٞ املتعوقاهقاُُ٘ٛ  ٔاهتضاًاٮداسٝ باجضا١ إخ٩ي 

The sanction for the administration’s breach to its legal obligation of 

declaring a reason for the disciplinary action 

 َ.َ ًٚثــاق قحطــاْ حاًــذ

Methaq Qahtan Hamid 

 س٢اطٞ جاًعٞ ا٨ُباس/ قظٍ اهؼ٧ْٗ اهقاُُ٘ٚٞ  

methaq.qah@gmail.com 

07700020075 

 املوخف: 

جــضا١ اخـــ٩ي ا٨داسٝ   اهبحــ   ٓــزا  ٙعــا  

 تظـــــــبٚببـــــــا٨هتضاَ اهقـــــــاُُ٘ٛ اهقاكـــــــٛ بلـــــــشٗسٝ 

ــأدٙي سااهقــش  ٗاهــزٜ اهعــاَ٘فــ  اهـــادس  ــق امل  اهت

 جلـــضا١ا هت٘قٚـــع املعاؿـــشٝ اهلـــٌاُا  ًـــّ عتـــرٙ

ــا١ إطـــــــتقش فقـــــــذ ،أٗ ا٨ُلـــــــبا ٛ اهتـــــــأدٙي  اهقلـــــ

 ٗجــــــــ٘  عوــــــــٟ يف اهــــــــذٗي ًــــــــذاس اهبحــــــــ  اٮداسٜ

َ  حاهــٞ يف حتــٟ اهتــأدٙيشاس اهقــ تظـبٚب   ٗجــ٘د عـذ

  .بزهم اٮداسٝ ٙوضَ ُف

 ٪طــبا  اهتأدٙبٚــٞ اهظــوطٞ ركــش خــ٩ي فٌــّ

 أطــبا  ًعشفــٞ ًــّ اهؼــأْ رٜٗ ٙــتٌلّ تٔــاشاساق

 تعـــذ كٌـــا عوٚـــٕ، إ ٩عٔـــٍ ٗقـــ  يفشاس اهقـــ

 ٙعتٌــذ اهــي اه٘طــا٢ى أٓــٍ ًــّ اهتظــبٚب كــٌاُٞ

 عوــٟ سقابتــٕ مماسطــٞ يف اٮداسٜ اهقاكــٛ عوٚٔــا

اهـــــــــادس ب ــــــــش   اهتــــــــأدٙي قــــــــشاساه ًؼــــــــشٗعٚٞ

ــٞ ــٞ اهعق٘بـــ ــّ ،اهتأدٙبٚـــ ــا فٌـــ ــْ٘ خ٩هلـــ ــٕ ٙلـــ  باًلاُـــ

 باهعِاؿـــش توحـــق قـــذ اهـــي اهعٚـــ٘  عـــّ اهلؼـــ 

 .اهتأدٙي قشاسهو ا٪خش٠

ــمفلــ٩ ع عــّ   ــ ْ ره  عِاؿــش اهتظــبٚب هلــٌاُٞ ف

 ًٔــارتاإح اهتأدٙبٚــٞ اهظــوطٞ عوــٟ جيــب ٗػــشٗ 

ــا ٨ْْ ــى ختو ٔـ ــاقشاس جيعـ ــ٘با ٓـ ــذَ ًؼـ  بعـ

 هٯهغــــــا١اىل جــــــضا١  ٙعشكــــــٕ ٗباهتــــــاهٛ ٞ املؼــــــشٗعٚ

ــذَ      ــٞ هعــــ ــٞ حتٌٚــــ ــاهتع٘ٙي كِتٚمــــ ــٞ بــــ ٗاملطاهبــــ

 .اهتأدٙبٚٞ اهعق٘بٞاهتضاَ ا٨داسٝ بلٌاُٞ تظبٚب 

Abstract  

 This research addresses the 

breach of the legal obligation to 

declare written reasons for the 

disciplinary decisions issued against 

the public employee. Reasoning the 

disciplinary decisions is considered a 

contemporaryguaranteefor disciplinary 

or disciplined punishment. The 

administrative judiciaries in the 

selected countries have taken a 

position that the disciplinary action 

should be made even if there are no 

provisions can be based on. By 

elaborating the reasons for its 

disciplinary decisions, the parties will 

be aware of the basis on which the 

administration has relied on in its the 

decisions. the process of reasoning 

method is considered one of the most 

important means on which the 

administrative judge depends on in 

exercising the power of review over 

the legitimacy of the disciplinary 

decision. In addition, the process of 
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reasoning method has elements and 

conditions which must be respected by 

the disciplinary powers.  This is due 

the fact that the failure of the 

administration to declare the written 

reasons in its decisions, gives rise to 

the illegitimacy of these decisions, and 

thus restoring to the sanction of 

cancellation and compensation as an 

inevitable consequence for the 

administration's failure to comply with 

its obligation to declare the written 

reason for disciplinary decisions. 

 

 :املقذًٞ
ــٞ              ــٞ اهعاًـــ ــ٘يف اهتأدٙـــــب يف اه٘فٚ ـــ ٙعـــــذ  ً٘كـــ

ًـــــّ كـــــٌّ امل٘اكـــــٚع الٚ٘ٙـــــٞ يف اه٘قـــــ  اهـــــشآّ،  

تشجـــع توــــم ا٨ٌٓٚـــٞ اىل كــــْ٘ اعتبــــاس ا٨داسٝ ا٨داٝ   

ــٞ   ــش فعاهٚــ ــي ا٨كثــ ــا  قــــ اهــ ــّ خ٩هلــ ــٞ ًــ ق اهذٗهــ

ــى آــــــذافٔا ٗطٚاطــــــتٔا.  ــّ اجــــ كــــــٌاْ احــــــرتاَ ًٗــــ

ــتاٍ      ــ  املِــ ــق اهظــ ــ٘فٚ ٛ ٗ قٚــ ــاَ اهــ ــذ اهِاــ ق٘اعــ

ــّ     ــذ ًـــ ــٞ، ٨بـــ ــٞ  يف اهذٗهـــ ــق اهعاًـــ ــاي هوٌشافـــ ٗاه عـــ

ــا٢ى   ــ٘د ٗطـ ــاحرتاَ   تٗجـ ــشاد بـ ــا  ٗا٨فـ ــى اهل٣ٚـ ــضَ كـ وـ

ــٞ    ــا  اهِافــــزٝ. فٌــــّ اهِاحٚــ ــ٘اُي ٗاهتعوٌٚــ كــــى اهقــ

ــم اه٘طــــا٢      ــب احــــذ توــ ــٞ، ٙعــــذ اهتأدٙــ ى اهــــزٜ ا٨داسٙــ

اجــــــشا١ تِاٌٚــــــٛ خــــــاق باه٘حــــــذا   ٙعــــــذ بــــــذٗسٝ 

ــٞ بـــي        ــٞ اهقا٢ٌـ ــب عـــّ اهع٩قـ ــ٤ ًٗرتتـ ــٞ ُاػـ ا٨داسٙـ

 امل٘ف  ٗاملشفق اهعاَ اهزٜ ِٙتٌٛ اهٕٚ.

ــذٗس     ــٞ هـــ ــشٝ ٗامل٩صًــ ــٌاُا  املعاؿــ ــي اهلــ ــّ بــ ًٗــ

كـــــٌاُٞ تظـــــبٚب اهعق٘بـــــٞ ٓـــــٛ اهعق٘بـــــٞ اهتأدٙبٚـــــٞ 

اهتأدٙبٚـــــــــٞ أٗ ا٨ُلـــــــــبا ٚٞ ، ٗاهـــــــــي تعـــــــــذ ًـــــــــّ 

اجل٘ٓشٙــــــٞ يف اتــــــاي اهتــــــأدٙي، فٌــــــّ  اهلــــــٌاُا  

ــٕ       ــبا  اداُتــ ــّ اطــ ــاَ ًــ ــ  اهعــ ــ٣ّ امل٘فــ ــا ٙطٌــ خ٩هلــ

ٗٙتأكـــذ ًـــّ اٗجـــٕ ا٨تٔـــاَ اهـــي  ـــ  ً٘اجٔتـــٕ بٔـــا  

ــشا  اٗ      ــ٘ي دْٗ ا ـ ــا فـ ــٕ نـ ــق دفاعـ ــا  ٗ قٚـ مجٚعـ

تعظـــــــ  اجلٔـــــــٞ ا٨داسٙـــــــٞ املختــــــــٞ يف مماسطـــــــٞ 

طـــــوطتٔا اهتأدٙبٚـــــٞ، ٗتعتــــــر ٓـــــزٖ اهلـــــٌاُٞ ًــــــّ     

ــا اهعذاهـــٞ اتـــشدٝ ٗكـــٌ   كـــٌّ ا٨ًـــ٘س اهـــي   وٚٔـ

 ا٨ُـا  ٗا٨ؿ٘ي اهعاًٞ 

ــّ املبـــــاد٥       ــتؤٍ ًـــ ــا أُـــــا تظـــ ــا ، كٌـــ يف احملاكٌـــ

ا٨ٗهٚـــــٞ املقـــــشسٝ يف اهقـــــ٘اُي ا اؿـــــٞ بـــــاٮجشا١ا  

ــٞ بغــــي      ــٞ اٗ اهتأدٙبٚــ ــا  اجلِا٢ٚــ ــ٘ا١ يف احملاكٌــ طــ

 اهِاش عّ ٗج٘د ُف ٙقشٓا أَ ٨.

ــشا١ع      ــذ  إجـ ــأدٙي ٙعـ ــشاس اهتـ ــبٚب يف اهقـ ــٌاُٞ ٗفاهتظـ كـ

ــلوٚ ــم    ٞ ػـ ــشاس اٮداسٜ ، ٗرهـ ــا يف اهقـ ــّ ت٘افشٓـ ــذ ًـ ٨بـ

ــِ  اٮداسٝ    ــٞ اهـــــي  ـــ ــتثِا١ا  ًـــــّ اهقاعـــــذٝ اهعاًـــ اطـــ

ــشاسا ، إر إْ اٮداسٝ    ٖٱ ًـــّ قـ ــا تــــذس حشٙـــٞ تظـــبٚب ًـ

كأؿـــــــى عـــــــاَ بـــــــ  ًوضًـــــــٞ بتظـــــــبٚب قشاساتٔـــــــا  

اٮداسٙــــــٞ إ٨ إرا أهضًٔــــــا اهقــــــاُْ٘ بــــــزهم، فــــــ را ًــــــا  

قـــــاُْ٘ أٗ ترعـــــا  أؿـــــذستٕ ًظـــــببا  اًتثـــــا٨  للـــــٍ اه 

ــاعّ ًِاقؼــــٞ ٓــــزٖ    ًِٔــــا فاُــــٕ ٙلــــْ٘ ًــــّ حــــق اهطــ

ا٪طـــــبا ، كٌـــــا ٙلـــــْ٘ ًـــــّ حـــــق اهقاكـــــٛ اٮداسٜ  

 فش  سقابتٕ عوٚٔا.

 

 آٌٚٞ امل٘ك٘يف:

مل٘كـــــــ٘يف تظـــــــبٚب اهعق٘بـــــــٞ اهتأدٙبٚـــــــٞ أٗ    

ا٨ُلــــبا ٚٞ اهعذٙــــذ ًــــّ املضاٙــــا كُ٘ــــٕ ًــــّ آـــــٍ       

ــٞ،    ــٞ اهعاًـــ ــاي اه٘فٚ ـــ ــٞ يف جمـــ ــٌاُا  اهتأدٙبٚـــ اهلـــ

اهلــــــٌاُٞ اهــــــي ك وــــــ  حــــــق هوٌ٘فــــــ  يف فٔــــــٛ 

ــشا١ اٗ     ــّ اٜ اجــ ــٕ ًــ ــٞ ٗ ٌٚــ ــٞ عادهــ ــا١هٞ تأدٙبٚــ ًظــ

ــا      ــّ ا٨داسٝ ًٌٔــــ ــادس ًــــ ــاُُ٘ٛ ؿــــ ــ  قــــ ــش  بــــ تـــــ

ــٟ       ــاي عوـ ــ  احملـ ــى امل٘فـ ــٕ، ٗ عـ ــا فٚـ ــ  رسٙعتٔـ كاُـ

ــٚلْ٘ ٗفقــــا         ــٕ طــ ــي ًــــّ اْ تأدٙبــ ــٟ ٙقــ ــب عوــ اهتأدٙــ

هوقــــاُْ٘ حتــــٟ ٗاْ كاُــــ  ا٨داسٝ ؿــــاحبٞ اهظــــوطٞ  

 ُ ع اه٘ق .ٓٛ ا ـٍ ٗاللٍ يف 

ــ٩  عــــّ رهــــم تعــــض٠ أٌٓٚــــٞ اهتظــــبٚب هوقــــشاس        فلــ

اهتــــأدٙي اٗ ا٨ُلــــبا ٛ ًــــّ اُــــٕ ٙطٌــــ٣ّ امل٘فــــ       

املـــتٍٔ تأدٙبٚـــا أٗ اُلـــبا ٚا  إىل اُـــٕ قـــذ جـــ٘صٜ عـــّ       

ا٪خطــــا١ اهــــي ُظــــب  إهٚــــٕ ٗأبــــذ٠ دفاعــــٕ عِٔــــا ، إر 

اُـــٕ يف اهِٔاٙـــٞ ٙـــبي هــــاحب اهؼـــأْ ًـــا اُتٔـــ  إهٚـــٕ   

ــوطٞ اهتأدٙبٚــــ  ــز اهظــ ــذ٠ أخــ ــّ   ٞ  ًٗــ ــذاٖ ًــ ــا أبــ ٓا نــ

ــايف ــٞ   دفـــــ ــاسا  اهقاُُ٘ٚـــــ ــا با٨عتبـــــ ــذ٠ اهتضأًـــــ ، ًٗـــــ

ــع اجلــــــضا١ ،  ٚــــــ  ٙلــــــْ٘ قبــــــ٘ي امل٘فــــــ        بت٘قٚــــ

ــا         ــ٘ ًـ ــٕ ٗٓـ ــايف بـ ــٟ ا٨قتِـ ــاع عوـ ــم ًبِٚـ ــذ رهـ ــضا١ بعـ هومـ

 فقق ٓذ  اجلضا١ باه٘طا٢ى املقشسٝ. 

كٌــــــا هوتظــــــبٚب دٗس فعـــــــاي يف  قٚــــــق اهعذاهـــــــٞ    

ٗمحاٙــــٞ ا٪فـــــشاد ًـــــّ تعظــــ  اٮداسٝ، رهـــــم هلُ٘ـــــٕ   

ــٔى       ــٞ ٗٙظــ ــّ جٔــ ــشاد ًــ ــ٘ق ا٪فــ ــٌاْ لقــ ــى كــ ميثــ

ــادسٝ    ًٌٔــــٞ اهشقابــــٞ اهقلــــا٢ٚٞ عوــــٟ اهقــــشاسا  اهـــ

ًـــــّ اهل٣ٚـــــا  اٮداسٙـــــٞ املختــــــٞ ًٗـــــّ  ـــــٍ تــــــاْ 

ــشاس      ــْ٘ اهقــــ ــأًو٘ا اْ ٙلــــ ــزّٙ ٙــــ ــشاد اهــــ ــ٘ق اٮفــــ حقــــ

ــادس  قٔــــــٍ قــــــذ     اهتــــــأدٙي أٗ ا٨ُلــــــبا ٛ اهـــــ

ــي      ــا٢ع اهــ ــٟ اه٘قــ ــ٘  عوــ ــٍ اه٘قــ ــِٟ هلــ ــبٚبٕ هٚتظــ تظــ
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اهقـــشاس، ٗباهتـــاهٛ اتبـــايف اه٘طـــٚوٞ ا٨ًثـــى  أطـــتِذ إهٚٔـــا 

ــ٠٘     ــا أَ سفـــــع دعـــ ــاْ سفـــــع اهـــــتاوٍ ح٘هلـــ ــ٘ا١ كـــ طـــ

 قلا٢ٚٞ عوٟ اٮداسٝ بعذ اطتِ ار ًذٝ اهتاوٍ. 

 ٓذ  اهبح : 

ــ٘ حــــ     اْ اهغاٙــــٞ ا٨طاطــــٚٞ ًــــّ اهبحــــ  ٓــ

ــٟ ادسا       ــشٙ  عوــــ ــلى ؿــــ ــِف بؼــــ ــٟ اهــــ ــشيف عوــــ املؼــــ

ــا   ُــــــ٘ق تؼـــــشٙعٚٞ توـــــضَ ا٨داسٝ تظـــــبٚب قشاساتٔـــ

ــٞ عوـــ   ــش  عق٘بـ ــا   ٗفـ ــذَ اهتضأًـ ــاي عـ ٟ ا٨داسٝ يف حـ

 باهتظبٚب.

كٌــــا ُــــ٘د ا٨ػــــاسٝ ِٓــــا اْ ً٘كــــ٘يف جــــضا١  اه ــــٞ 

ــاق       ــلى خـــ ــٞ بؼـــ ــٞ اهتادٙبٚـــ ــبٚب يف اهعق٘بـــ اهتظـــ

ــى اه قـــــــٞ       ــا  ًـــــــّ قبـــــ ــٟ با٨ٓتٌـــــــاَ  كـــــ فلـــــ

ــٞ    ــٞ خاؿــــ ــا اىل ابــــــشاص دساطــــ ــا دفعِــــ ــاُُ٘ٛ، ممــــ اهقــــ

تتِــــــاٗي ً٘كــــــ٘يف اجلــــــضا١ املرتتــــــب عوــــــٟ  اه ــــــٞ 

ــٞ ا  ــبٚب يف اهعق٘بــــ ــب  اهتظــــ ــ  أْ ابوــــ ــٞ، حٚــــ هتادٙبٚــــ

ــّ     ــشكّ ًـــ ــبٚب كـــ ــاهٞ اهتظـــ ــاٗه٘ا ًظـــ ــا١ تِـــ اه قٔـــ

اسكــــــاْ اهؼــــــلى يف اهقــــــشاس ا٨داسٜ هلــــــّ ٨ ت٘جــــــذ  

ــٞ      ــضا١  اه ــ ــ٘يف جــ ــ٘ي ً٘كــ ــٞ حــ ــٞ ًتخــــ دساطــ

 اهتظبٚب يف اهعق٘بٞ اهتادٙبٚٞ.

 ًؼلوٞ اهبح :

ــذا   ــٚاُٞ ٗاحــــــــرتاَ ا٨داسٝ ملبــــــ هلــــــــٌاْ ؿــــــ

    ٞ ــ ــا  تادٙبٚــ ــذاس عق٘بــ ــا باؿــ ــذ قٚأًــ ــشٗعٚٞ عِــ  املؼــ

٨بــــذ ًــــّ اْ ٙلــــْ٘ ِٓاهــــم جــــضا١ ٙ ــــش  عوٚٔــــا يف 

ــٞ     ــٞ ا اؿــــ ــ٘ق اهقاُُ٘ٚــــ ــا هوِـــــ ــاي  اه تٔــــ حــــ

ــا٢ى سديف      ــّ ٗطـــ ــا١ ًـــ ــضا١ ا٨هغـــ ــذ جـــ ــبٚب، ٗٙعـــ باهتظـــ

ا٨داسٝ عــــــــّ  اه تٔــــــــا هوٌؼــــــــشٗعٚٞ اهقاُُ٘ٚــــــــٞ، 

ف٩بـــذ ًـــّ املؼـــشيف اْ ٙتبِـــٟ ً٘قـــ  ؿـــشٙ  ب ـــش     

ــبٚب     ــّ تظــ ــا عــ ــاي اب اهلــ ــٟ ا٨داسٝ يف حــ ــٞ عوــ اهعق٘بــ

تعوقـــــــٞ باهعق٘بـــــــٞ اهتادٙبٚـــــــٞ، هلـــــــّ يف  قشاستٔـــــــا امل

ــ٘ق     ــّ ادسا  ُــــــ ــشيف عـــــ ــى املؼـــــ ــذ اب ـــــ ــع قـــــ اه٘اقـــــ

ــبي فٚٔـــــ  ــا١  اؿـــــشفٞ ٙـــ ــٞ ا٨هغـــ ــ٘ٙي  عق٘بـــ ٗاهتعـــ

ــزٖ    ــبٚب ، يف ٓــــــ ــش  اهتظــــــ ــٞ ػــــــ ــضا١ ملخاه ــــــ كمــــــ

اهذساطـــٞ ُظـــعٟ اىل اجيـــاد اه٘طـــٚوٞ ا٨ًثـــى اهـــي ًـــّ 

ــٟ ا٨   ــاس ا٨داسٝ عوـــــــ ــّ اجبـــــــ ــا ميلـــــــ ــضاَ هخ٩هلـــــــ تـــــــ

  ٘ ــاس امل ــشا ٨فتقــ ــبٚب ، ُاــ ــّ   باهتظــ ــشٙعٛ عــ ــ  اهتؼــ قــ

افــــشاد عق٘بــــٞ خاؿــــٞ ٨ب ــــاي ا٨داسٝ عــــّ تظــــبٚب      

اهعق٘بـــٞ اهتادٙبٚـــٞ فاُِـــا ُـــ٘د اْ ُطـــش  فلـــشٝ اهومـــ١٘ 

 اىل تطبٚق اهق٘اعذ اهعاًٞ.

 املِٔج املتبع:

تعتٌـــــــــذ ٓـــــــــزٖ اهذساطـــــــــٞ عوـــــــــٟ املـــــــــِٔج 

ــٞ     ــٛ هوذساطــــ ــِٔج اطاطــــ ــ ٛ كٌــــ ــٛ اه٘ؿــــ اهتحوٚوــــ

 بقـــا  هطبٚعـــٞ امل٘كـــ٘يف اهـــي ت ـــش  عوِٚـــا اْ ُقـــَ٘  

بتحوٚـــى اهِـــــ٘ق اهقاُُ٘ٚـــٞ ٗاهقــــشاسا  اهقلــــا٢ٚٞ   

ــذٗافع هتظـــــبٚب       ــبا  ٗاهـــ ــٟ آـــــٍ ا٨طـــ ــ٘  عوـــ هو٘قـــ

اهعق٘بـــــٞ اهتأدٙبٚـــــٞ، كٌـــــا قٌِـــــا بت٘فٚـــــ  اطـــــو٘   

ــٕ     ــ  اهٚــــ ــا رٓبــــ ــي ًــــ ــٞ بــــ ــشا١ ًقاسُــــ ــٞ ٮجــــ املقاسُــــ

 اهتؼشٙعا  فٌٚا خيف ً٘ك٘يف  ثِا.

ــٕ يف  ــــ٩     ــ٘يف اهبحــــ  ٗأٌٓٚتــ ــاٗي ً٘كــ ــٚتٍ تِــ ٗطــ

 ًباح  ٗكا٬تٛ : ـ

 بح  ا٪ٗيامل

اهتعشٙ  باهعق٘با  اهتأدٙبٚٞ

(1)

 

ــٞ ٨بـــــذ       ــا  اهتادٙبٚـــ ــَ٘ اهعق٘بـــ ــاْ ً ٔـــ هبٚـــ

ــ ُ  ًــ ــا يف ا٨ ــاْ اُ٘اعٔــ ــا ٗبٚــ ــٞ  اّ تعشٙ ٔــ ــٞ ا٨داسٙــ ٌــ

املقاسُــــٞ، ف ــــٛ ٓــــزا املبحــــ  ، طــــِتِاٗي يف ًطوــــبي،  

ــٞ اهـــــي ت ـــــش   ـــــق امل٘فـــــ     ــا  اهتأدٙبٚـــ اهعق٘بـــ

ــافٟ    ــا ٙتِــــ ــٕ ، نــــ ــٕ ب٘اجباتــــ ــٞ إخ٩هــــ ــاَ يف حاهــــ اهعــــ

ــ ــذ    ٗأحلــــ ــٞ  ذٙــــ ــم بغٚــــ ــز ، ٗرهــــ ــاُْ٘ اهِافــــ اَ اهقــــ

وع٩قـــٞ اه٘فٚ ٚــــٞ اهـــي ت ــــش    هاهعق٘بـــا  املِٔٚــــٞ  

ــاْ     ــ   بٚـ ــزا املبحـ ــِت٘ىل يف ٓـ ــاَ، ٗطـ ــ  اهعـ ــٟ امل٘فـ عوـ

اهعق٘بـــــٞ اهتادٙبٚـــــٞ ٗاُ٘اعٔـــــا يف ا٨ُاٌـــــٞ ا٨داسٙـــــٞ  

املقاسُـــــٞ بؼـــــلى  تــــــش، ٗاهلـــــذ  ا٨طاطـــــٛ ًـــــّ  

ــٟ     ــ٘ي عوــ ــّ الـــ ــاس٥ ًــ ــتٌلي اهقــ ــ٘ هــ ــا ٓــ تعشٙ ٔــ

ــا      ــّ خ٩هلـ ــٞ ًٗـ ــٞ اهتادٙبٚـ ــّ اهعق٘بـ ــٞ عـ ــشٝ كاًوـ فلـ

  ٔ ا،  ــٍ ُعــش  يف املطوــب اهثــاُٛ هبٚــاْ     ملــارا ٙــتٍ تظــبٚب

ــاد٥ اهـــي    ــٕ ٗاملبـ ــٕ اهتأدٙبٚـ ــٞ هوعق٘بـ ــٞ اهقاُُ٘ٚـ اهطبٚعـ

  لٌٔا . 

املظـــــــــ٧ٗهٚٞ اهتأدٙبٚـــــــــٞ أٗ   إْ ٗجـــــــــذٙش باهـــــــــزكش  

ــبا ٚٞ تقــــــَ٘  ــــــاٖ امل٘فــــــ  عِــــــذ تــــــ٘افش       ا٨ُلــــ

٬ٞٚتا٪سكاْ ا

(2)

: 

 أ٨ٗ :  ب٘  استلا  امل٘ف  اهعاَ هوخطا اهتأدٙي .

ــ٘د اهعق  ــا : ٗجــ ــ     اُٚــ ــٟ امل٘فــ ــش  عوــ ــٞ اهــــي ت ــ ٘بــ

اهعــــاَ املخــــاه  أٗ املخطــــ٤ ،  ــــع ًضاٙــــا اه٘فٚ ــــٞ ،  

  ٚ  فشَ ًِٔا بـ٘سٝ ٧ًقتٞ أٗ دا٢ٌٞ.

 اهثــــــا : قٚــــــاَ اهشابطـــــــٞ اهظــــــببٚٞ بــــــي اهـــــــشكِي     

اهــــزكش .ٗيف حاهــــٞ تــــ٘فش توــــم ا٪سكــــاْ ،  ٛاهظــــاه 

ٙلــــْ٘ ًـــــّ حـــــق طـــــوطٞ اهتأدٙـــــب فـــــش  اهعق٘بـــــٞ  

 املِاطبٞ عوٟ امل٘ف  اهعاَ.

 املطوب ا٪ٗي

 ً َٔ٘ ٗأُ٘ايف اهعق٘با  اهتأدٙبٚٞ

اهعق٘بـــــٞ اهتأدٙبٚـــــٞ جـــــضا١ ٙقـــــشسٖ اهقـــــاُْ٘  

ــّ      ــٞ ممـ ــٞ اهتأدٙبٚـ ــشتلي املخاه ـ ــ٘ف ي ًـ ــٞ املـ ملعاقبـ

ــا، ٗاهـــــي ًـــــّ       ــشس ًظـــــ٧ٗهٚتٍٔ اهتأدٙبٚـــــٞ عِٔـــ تتقـــ

ــا١    ػـــأُٔا اهتـــأ   عوـــٟ اه٘كـــع أ٨دبـــٛ أٗ املـــاهٛ أٗ أُـ

 ع٩قتٕ باه٘فٚ ٞ اهعاًٞ يف اهذٗهٞ.
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ــ ــشيف    ف ـ ــشق املؼـ ــٞ  فـ ــٞ  ٗاهعقابٚـ ــِاٍ اه٘فٚ ٚـ ٛ اهـ

عوـــــٟ خـــــ٩  املخاه ـــــا  اهتأدٙبٚـــــٞ عوـــــٟ  ذٙـــــذ       

اهعق٘بــــا  اهتأدٙبٚــــٞ عوــــٟ طــــبٚى الـــــش،  ٚــــ  ٨ 

جيـــــ٘ص هوظـــــوطٞ املختــــــٞ اهقٚـــــاَ بت٘قٚـــــع عق٘بـــــٞ   

ــٞ      ــ٘اُي ٗا٨ُاٌــــــ ــاه  هوقــــــ ــ  املخــــــ ــٟ امل٘فــــــ عوــــــ

ــم     ــذ رهـــــ ــاُْ٘ ، ار ٙعـــــ ــشد يف اهقـــــ ــا    تـــــ ٗاهتعوٌٚـــــ

 شعٚٞ اهعق٘بٞ. اه ٞ ملبذأ ػ

٩ٙٗحــــــا عوــــــٟ اهتؼــــــشٙعا  اه٘فٚ ٚــــــٞ املختو ــــــٞ  

اهـــي تعـــا  ً٘كـــ٘يف اهتأدٙـــب، أُٔـــا تلـــاد ختوـــ٘ ًـــّ        

تعشٙــــ  لــــذد هوعق٘بــــٞ اهتأدٙبٚــــٞ أٗ ا٨ُلــــبا ٚٞ،  

ــع     ــٟ ٗكـ ــاي ٓـــزا عوـ ــش دٗس املؼـــشيف يف اتـ حٚـــ  اقتــ

ُــــــ٘ق قاُُ٘ٚـــــٞ باهعق٘بـــــا  اهتأدٙبٚـــــٞ ٗفـــــذدٓا  

 عوٟ طبٚى الـش.

ــَ٘ اه ــاْ ً ٔـــ ــٞ اهـــــي ت ـــــش   ٗهبٚـــ ــٞ اهتأدٙبٚـــ عق٘بـــ

ــاْ      ــا بٚــــ ــش ًِــــ ــب ا٨ًــــ ــاَ ٙتطوــــ ــ  اهعــــ ــٟ امل٘فــــ عوــــ

ً ًٔ٘ٔـــا يف اهتؼــــشٙعا  املقاسُــــٞ يف ًٗــــّ  ــــٍ بٚــــاْ  

ــ ا  عوـــــٟ      ــا١ ا٨داسٜ ُٗعـــــش  أخـــ ــا يف اهقلـــ ً ًٔ٘ٔـــ

ــٟ       ــش  عوـ ــي ت ـ ـــادٙبٚٞ  اهـ ــا  اهتـ ــ٘ايف اهعق٘بـ ــاْ أُـ بٚـ

 ح .بامل٘ف  اهعاَ يف اهذٗي لى اه

 اه شيف أ٨ٗي

 اهتادٙبٚٞ يف اهتؼشٙع ً َٔ٘ اهعق٘بٞ
ٓ    ٘ قــــ   ِاهــــم عمــــضا  تؼــــشٙعا  ٗاكــــحا  يف ً

املؼـــشيف يف اهعذٙــــذ ًــــّ ا٪ُاٌــــٞ اهقاُُ٘ٚــــٞ يف افــــشاد  

ــا ع ــا ع تعشٙ ـــ ــٞ،    خاؿـــ ــٞ اهتادٙبٚـــ ــش  هوعق٘بـــ ــٛ ًــــ ف ـــ

ٗبــــاهشبٍ ًــــّ آٌٚــــٞ ً٘كــــ٘يف اهعق٘بــــٞ اهـــــتأدٙبٚٞ      

 يفلــــذدا ًــــّ قبــــى املؼــــش  فاُــــٕ   فلــــٟ بتعشٙ ــــا

ــاسٙ   بـــاخت٩  اهِــــ٘ق  املــــشٜ، بـــى تعـــذد  اهتعـ

ــٞ،      ــٞ اهتادٙبٚـ ــ٘يف اهعق٘بـ ــ  ً٘كـ ــي تِاٗهـ ــٞ اهـ اهقاُُ٘ٚـ

( هعــــاَ 210( ًــــّ اهقــــاُْ٘ سقــــٍ )83فقــــذ بِٚــــ  املــــادٝ)

كـــــــى ً٘فـــــــ  خيـــــــاه  ’’إْ: املوغـــــــٛ عوـــــــٟ( 1951)

ــاُْ٘ اٗ      ــزا اهقـ ــب ٓـ ــا ن٘جـ ــ٘ق عوٚٔـ ــا  املِــ اه٘اجبـ

خيـــــش  عـــــّ ًقتلـــــٟ اه٘اجـــــب يف اعٌـــــاي ٗفٚ تـــــٞ  

ــا  ،، ٙعاقـــب تأدٙبٚـ

(33)

ــٕ  . ــادٝ ) يف حـــي عشفتـ ــّ 58املـ ( ًـ

ــاُْ٘ ا ذًـــــ  ــٍ )   ٞقـــ ــشٜ سقـــ ــذُٛ املــــ ــِٞ 81املـــ ( هظـــ

كـــــــى عاًـــــــى أٗ ’’إْ:عوـــــــٟ عِـــــــذًا ُــــــــ   (2016)

ً٘فـــــ  خيـــــش  عوـــــٟ ًقتلـــــٟ اه٘اجـــــب يف أعٌـــــاي 

ٗفٚ تــــــٕ أٗ ٙأــــــش نأــــــش ًــــــّ ػــــــإُٔ اٮخــــــ٩ي 

تأدٙبٚا ،، اصٜٗاملظاغ بلشاًٞ اه٘فٚ ٞ جي

(4)

. 

 ظـــٕ ًـــّ خـــ٩ي امل٘قـــ  ُ املؼـــشيف ا٪سدُـــٛٗقـــذ طـــوم 

ــٕ ــٞ     ِبــ ــا  اهتأدٙبٚــ ــذدا  هوعق٘بــ ــا  لــ ــع تعشٙ ــ ٗكــ

ــٞ     ــا اهعق٘بـ ــق فٚٔـ ــا٨  اهـــي ٙطبـ ــاْ الـ ٗاكت ـــٟ ببٚـ

ــٞ    ــٞ  اهقاُُ٘ٚــ ــاي يف ا٪ُاٌــ ــ٘ الــ ــا ٓــ اهتأدٙبٚــــٞ كٌــ

( ًـــّ ُاـــاَ ا ذًـــٕ    41املقاسُـــٞ، فقـــذ ُــــ   املـــادٝ )   

ــٍ )   ــٞ ا٪سدُـــٛ سقـ ــذي عوـــٟ  2013(  هعـــاَ )82املذُٚـ ( املعـ

مل٘فـــــ  اهعــــــاَ  اه ـــــٕ تأدٙبٚــــــٞ   إرا أستلــــــب ااُـــــٕ   

ــ٘اُي ٗا٪ُاٌـــــــــٞ ٗاهتعوٌٚـــــــــا  ٗاهقـــــــــشاسا      هوقـــــــ

ــ٘ي بٔـــــــ  ــٞ أٗ يف    ااملعٌـــــ ــٞ املذُٚـــــ ــ٘اُي ا ذًـــــ يف قـــــ

تطبٚقٔـــا، أٗ أقــــذَ عوـــٟ تـــــش  أٗعٌـــى ًــــّ ػــــإُٔ    

ا٨خـــــ٩ي باهــــــ٩حٚا  ٗاملظـــــ٧ٗهٚا  املوقـــــاٝ عوـــــٟ     

عاتقـــــــــٕ، أٗ عشقوتٔـــــــــا أٗ اٮطـــــــــا١ٝ إىل أخ٩قٚـــــــــا  

ٗٗاجبـــــــــا  امل٘فــــــ  ٗطــــــو٘كٕ،  اه٘فٚ ــــــٕ اهعاًــــــٞ 

فت ــــــــش   قــــــــٕ إحــــــــذ٠ اهعق٘بــــــــا  اهتأدٙبٚــــــــٞ  

  املِـ٘ق عوٚٔا ن٘جب ٓزا اهِااَ .

ــا  ــشاق اٙلـ ــ٘اُي     ٗيف اهعـ ــشٝ اهقـ ــّ ٗفـ ــشبٍ ًـ ــٟ اهـ ٗعوـ

ــشيف     ــٞ ا٨ اْ املؼــ ــٞ اهتادٙبٚــ ــٞ هوعق٘بــ ــٞ املِاٌــ اهعشاقٚــ

اهعشاقــــــٛ قــــــذ عمــــــض عــــــّ إفــــــشاد تعشٙ ــــــا  لــــــذدا   

ا  املتعاقبـــٞهوعق٘بـــا  اهتأدٙبٚـــٞ يف اهتؼـــشٙع  

(5)

فقـــذ  .

ــبا  ًـــ٘ف ٛ    ــاُْ٘ اُلـ ــادٝ )اهشابعـــٞ ( ًـــّ قـ بِٚـــ  املـ

، اه٘اجبــــا   وغــــٟ( امل1936( هظــــِٞ ) 69اهذٗهــــٞ سقــــٍ )  

املوقـــــاٝ عوـــــٟ عـــــاتق امل٘فـــــ  ٗا٪فعـــــاي احملاـــــ٘سٝ      

عوٚـــــٕ، إ٨ه إُــــــٕ هــــــٍ فـــــذدٓا عوـــــٟ طـــــبٚى الــــــش  

بظـــــبب اهـــــــع٘با  اهعٌوٚــــــٞ اهـــــي ت٘اجــــــٕ عٌوٚــــــٞ   

 ا ٚٞ.حـش املخاه ا  ا٨ُلب

ُٗـــــــ  املــــــادٝ )اهظــــــابعٞ( ًــــــّ قــــــاُْ٘ اُلــــــبا       

ــايف اه  ــٞ ٗاهقطـــ ــ٘ف ٛ اهذٗهـــ ــاًَـــ ــٍ ) عـــ ــِٞ 14سقـــ ( هظـــ

إرا خــــاه  امل٘فــــ  اهعــــاَ  ’’:( املعــــذي عوــــٟ إُــــٕ 1991)

ٗاجباتــــــٕ اه٘فٚ ٚــــــٞ أٗ قــــــاَ بعٌــــــى ًــــــّ ا٪عٌــــــاي  

ــذ٠       ــب ب حـــــ ــا فٚعاقـــــ ــاَ بٔـــــ ــٕ اهقٚـــــ ــ٘س عوٚـــــ احملاـــــ

اهعق٘بــــــا  املِـــــــ٘ق عوٚٔــــــا يف ٓــــــزا اهقــــــاُْ٘ ٗ ٨ 

رهــم نــا قــذ ٙتخــز كــذٖ ًــّ إجــشا١ا  أخــش٠      ميــع 

  .،،ٗفقا  هوق٘اُي ا٨خش٠ اهِافزٝ

 اه شيف اهثاُٛ

 ً َٔ٘ اهعق٘بٞ اهتأدٙبٚٞ يف اهقلا١ ا٨داسٜ

  ٙتخوـــــــــــ  اهقلـــــــــــا١ ا٨داسٜ املــــــــــــشٜ 

ن٘ق ــــٕ  ــــاٖ اهعق٘بــــٞ اهتادبٚــــٞ يف تقــــذٍٙ تعشٙ ــــا  

ؿـــــشفا يف اهعذٙـــــذ ًـــــّ املِاطـــــبا  كُ٘ـــــٕ اجلٔـــــٞ  

ــٕ     ــش دساٙــ ــا  ٗا٨كثــ ــزٖ اهعق٘بــ ــش  ٓــ ــٞ ب ــ املختـــ

ــا١      ــع اهقلـــــ ــا، ف٘كـــــ ــٔا ٗتطبٚقٔـــــ ــاهٚب فشكـــــ باطـــــ

اٮداسٜ املــــــــشٜ ًـــــــّ خـــــــ٩ي احمللٌـــــــٞ اٮداسٙـــــــٞ  

ــا  ــا   اهعوٚـ ــا  هوعق٘بـ ــًٞ ًٔ٘ـ اهتأدٙبٚـ

(6)

ــا  ف : ــٛ حلٌٔـ  ـ

ــٍ )  ــّ سقـــــــ ــِٞ 3يف اهطعـــــــ ــادس يف :  19( هظـــــــ ق ، اهــــــــ

ــاُٛ/19 ــٕ   1979/تؼـــشّٙ اهثـ ــذ  احمللٌـــٞ عوـــٟ إُـ ، أكـ

ًـــّ املظـــوٍ بـــٕ إْ ًِـــا  املظـــ٧ٗهٚٞ اهتأدٙبٚـــٞ ٓـــ٘   ’’: 

إخـــ٩ي امل٘فـــ  ب٘اجباتـــٕ اه٘فٚ ٚـــٕ إجيابـــا  أٗ طـــوبا       
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ــاَ بــٕ،        ــٕ اهقٚ ــٕ عٌــ٩  ًــّ ا٪عٌــاي احملــشَ عوٚ أٗ إتٚاُ

لــــى ً٘فــــ  عــــاَ خيــــاه  اه٘اجبــــا  اهــــي ُـــــ        ف

ــ٘ا٢  أٗ اهق٘اعـــــذ      ــٞ ٗاهوـــ ــ٘اُي أٗ ا٨ُاٌـــ ــا اهقـــ عوٚٔـــ

ــا١ ا٨داسٙــــــي    ــش اهش٦طــــ ــٞ أٗ أٗاًــــ ــٞ اهعاًــــ اهتِاٌٚٚــــ

اهـــــادسٝ  ــــذٗد اهقــــاُْ٘، أٗ خيــــش  عوــــٟ ًقتلــــٟ  

ــا     ــش يف تأدٙتٔـــ ــٕ أٗ ٙقــــ ــاي ٗفٚ تـــ ــب يف أعٌـــ اه٘اجـــ

ــى      ــٞ أٗ خيـــ ــٞ ٗأًاُـــ ــٞ ٗحٚطـــ ــّ دقـــ ــٕ ًـــ ــا تتطوبـــ نـــ

ــٞ امل ــا ٙشتلــــب     باهثقــ ــزٖ اه٘فٚ ــــٞ، إ ــ ؼــــشٗعٞ يف ٓــ

 ،، . ...رُبا  إداسٙا  ٙظ٘غ ٗٙرس تأدٙبٕ

ٗيف ا٨سدْ، ٗكـــــــع اهقلـــــــا١ اٮداسٜ ا٪سدُـــــــٛ ًـــــــّ  

ً ًٔ٘ـــــا  هوعق٘بـــــا  خـــــ٩ي للٌـــــٞ اهعـــــذي اهعوٚـــــا 

ــٞ ــادس يف  ف :اهتأدٙبٚـــــــ ــا اهــــــــ ــٛ حلٌٔـــــــ  1/1/1975 ـــــــ

أكــــــــذ  احمللٌــــــــٞ عوــــــــٟ إْ ) اهقــــــــشاس أٗ اللــــــــٍ  

ــذس   ــزٜ ٙـــ ــ٘ اهــ ــأدٙي ٓــ ــٞ    اهتــ ــا  املختـــ ــّ اهل٣ٚــ عــ

ــ     ــي اهط٘ا٢ــــــــــ ــ٘ف ي أٗ بعــــــــــ ــٞ املــــــــــ حملاكٌــــــــــ

ــْ٘      ــاي تلــ ــّ أعٌــ ــٕ ًــ ــا ٙشتلبُ٘ــ ــٟ ًــ ــا  عوــ ٗاجلٌاعــ

ًاطٞ ب٘فا٢ ٍٔ اٗ بؼش  ًِٔتٍٔ(.

(7)

 

ٗيف اهعـــــــشاق، عـــــــش  جموـــــــع ا٨ُلـــــــبا  اهعـــــــاَ     

ــٍ )    ــشاسٖ سقــ ــٞ يف قــ ــا  اهتأدٙبٚــ ــادس يف 30اهعق٘بــ ( اهـــ

ــٟ إْ: 29/3/1972 ــز تأدٙبٚـــــا  يف    ’’،عوـــ امل٘فـــــ  ٧ٙاخـــ

اهـــــٞ إخ٩هـــــٕ ب٘اجبـــــا  ٗفٚ تـــــٕ ٗخشٗجـــــٕ عوـــــٟ  ح

،،...ًقتلٟ اه٘اجب ٗ إخ٩هٕ بلشاًتٔا

(8)

 . 

ــشاسٖ سقـــٍ )     ٗ ــزك٘س أٙلـــا  يف قـ ــا اتوـــع املـ  161عشفٔـ

إخـــــ٩ي ’’:  ٔـــــا،عوـــــٟ إ1973ُ/ ـــــ٘ص/21( اهــــــادس يف :

ــّ     ــٕ عـــــــ ــٕ ٗخشٗجـــــــ ــا  ٗفٚ تـــــــ ــ  ب٘اجبـــــــ امل٘فـــــــ

ــٞ     ــا  ٗا٨ُاٌـــ ــاٝ اهتعوٌٚـــ ــذَ ًشاعـــ ــٚاتٔا ٗعـــ ًقتلـــ

ــذ الظـــــــا  ــ ٝ يف أدا١ ٗاجباتـــــــٕ  ٗاهق٘اعـــــ بٚٞ ٗتقــــــ

ٙلْ٘ طببا ًٗرسا ملعاقبتٞ تأدٙبٚا ،،

(9)

. 

 اه شيف اهثاه 

 ً َٔ٘ اهعق٘با  اهتادٙبٚٞ يف اه قٕ

ــاْ      ــاسصا يف بٚـ ــٕ دٗسا بـ ــب اه قـ ــش هعـ ــٛ ًــ ف ـ

ــشاد       ــ٩ي افـ ــّ خـ ــٞ ًـ ــٞ اهتادٙبٚـ ــَ٘ اهعق٘بـ ــيً ٔـ  بعـ

ــا  ــاسٙ  هلـ ــٟ  اهتعـ ــا عوـ ــذ    تعشٙ ٔـ ــم  . فقـ ــا : )) توـ أُٔـ

ــضا١ا   ــٟ    اجلــ ــذدٓا عوــ ــشيف ٗحــ ــا املؼــ ــي ُــــف عوٚٔــ اهــ

ــوطا  املختـــــٞ       ــي ت٘قعٔــــا اهظــ ــبٚى الـــــش ٗاهــ طــ

ــ٘ف ي     ــّ املـــ ــٞ ًـــ ــشا٢ٍ اهتأدٙبٚـــ ــشتلي اجلـــ ــٟ ًـــ عوـــ

ــٞ    ــٞ أٗ ًِٔٚــــــ ــٞ أٗ ًاهٚــــــ ــٞ أدبٚــــــ ــٛ را   بٚعــــــ ٗٓــــــ

ــٞ((  ــا  اه٘فٚ ٚــــ هوع٩قــــ

(10)

ــشْٗ  .  ــا  خــــ ــا عشفٔــــ كٌــــ

ــٞ    ــاُْ٘ ملعاقبــــ ــا اهقــــ ــضا١ا  ٙقشسٓــــ ــا: ))جــــ عوــــــٟ إُٔــــ

ــٞ املــــ٘ف ي اهعٌــــً٘ٚي ًــــشتل  ي املخاه ــــا  اهتأدٙبٚــ

ــا ًٗـــــّ       ــ٧ٗهٚتٍٔ اهتأدٙبٚـــــٞ عِٔـــ ــّ تتقـــــشس ًظـــ ممـــ

ــاهٛ    ــٟ اه٘كـــــــع ا٪دبـــــــٛ أٗ املـــــ ــأُٔا اهتـــــــأ   عوـــــ ػـــــ

هوٌ٘فـــ  ، أٗ إُٔـــا١ ع٩قتـــٕ باهظـــوطٞ اٮداسٙـــٞ((    

(11)

  .

ــا  خــشْٗ عوــٟ أُــا ))    ــم اهعق٘بــٞ اهــي ُــف    ٗعشفٔ تو

ــٞ     ــٞ املختـــ ــوطٞ اهتأدٙبٚــ ــاص هوظــ ــشيف ٗأجــ ــا املؼــ عوٚٔــ

 ٘ ــٟ امل ــا عوـ ــا     ت٘قٚعٔـ ــٕ ب٘اجبـ ــ٘  إخ٩هـ ــذ  بـ ــ  عِـ فـ

ــش  سدعـــٕ       ــا ب ـ ــٟ كشاًتٔـ ــٕ عوـ ــٞ أٗ خشٗجـ ٗفٚ ٚـ

ًـــــع بـــــ ٖ كـــــٌاُا ع هظـــــ  املشفـــــق اهعـــــاَ باُتاــــــاَ       

ــطشاد ((.ٗباكــــ

(12)

ــع     ــٞ  ت٘قــــ ــٞ اهتأدٙبٚــــ أٜ أْ اهعق٘بــــ

عوــــٟ امل٘فــــ  اهــــزٜ استلــــب خطــــأ  ٗفٚ ٚــــا ، ٗتلــــْ٘   

ــٕ      ــٟ حشٙتــــ ــٚع عوــــ ــ٘فٚ ٛ ٗهــــ ــضٖ اهــــ ــٟ ًشكــــ عوــــ

يف فـــــش  اهؼخــــــٚٞ، كٌـــــا ٓـــــ٘ بطبٚعـــــٞ الـــــاي  

 اهعق٘بٞ اجلِا٢ٚٞ كالبع ٗاهظمّ ٗا٨عذاَ. 

ــذ اكـــــ ٟ    ــاسٙ  اعـــــ٩ٖ فقـــ ــًٕـــــّ خـــــ٩ي اهتعـــ  اه قـــ

ــّ      ــٞ ًـــ ــٞ اهتادٙبٚـــ ــاق هوعق٘بـــ ــاَ خـــ ــشٜ آتٌـــ املــــ

 خ٩ي اهظعٛ ٗسا١ بٚاْ  بٚعتٔا ٗٗؿ  ًآٚتٔا.

ــٞ    ــ  هوعق٘بــ ــ٘د تعشٙــ ــاس ٗجــ ــشا ٨فتقــ ٗيف ا٨سدْ، ُاــ

ــزا    ــٞ ، هـــــ ــشٙعا  اه٘فٚ ٚـــــ ــى اهتؼـــــ ــٞ يف جـــــ اهتادٙبٚـــــ

اطـــت ا  اه قـــٕ يف رهـــم، فقـــذ عـــش  بعـــي اه قٔـــا١ 

ــع     ــي ت٘قـــ ــضا١ا  اهـــ ــا ))اجلـــ ــٞ بأُٔـــ ــٞ اهتأدٙبٚـــ اهعق٘بـــ

عوـــٟ امل٘فـــ  بقــــذ تادٙبـــٞ بظـــبب استلابـــٕ  اه ـــٞ 

ــٞ((. تأدٙبٚــ

(13)

ــضاَ     ــذَ اهتــ ــا ))عــ ــشْٗ بأُــ ــا  خــ ٗعشفٔــ

امل٘فـــــ  اهعــــــاَ با٪طــــــع اهتِاٌٚٚــــــٞ ٗا٪خ٩قٚــــــٞ  

ــا((.   ــٞ ٗخاسجٔـــــ ــٞ اه٘فٚ ـــــ ــا١ تأدٙـــــ أ ِـــــ

(14)

ــي   يف حـــــ

عشفٔـــــا   خـــــشْٗ بأُٔـــــا ))اجلـــــضا١ اهـــــي ٙ٘قـــــع عوـــــٟ  

ًشتلــــب املخاه ــــٞ اهتأدٙبٚــــٞ ًــــّ املــــ٘ف ي، ٗ ــــذد  

ٓــــزٖ اهعق٘بــــا  عوــــٟ طــــبٚى الـــــش يف اهتؼــــشٙعا   

ــايف أٜ      ــّ إٙقـ ــاهٛ ٨ ميلـ ــ٘ف ي، ٗباهتـ ــاٗي املـ ــي تتِـ اهـ

عق٘بــــٞ بــــ  ٗاسدٝ يف ٓــــزٖ اهتؼــــشٙعا ، ٗقــــذ تلــــْ٘   

ــٞ أٗ أ    ــٞ ًاهٚــ ــا را   بٚعــ ــا  إًــ ــزٖ اهعق٘بــ ــٞ أٗ ٓــ دبٚــ

ًِٔٚــــٞ هوع٩قـــــٕ اه٘فٚ ٚـــــٞ(( 

(15)

، ٗكٌــــا قـــــاي أُٔـــــا  

ــاه       ــ  خيـ ــٕ امل٘فـ ــايف إسادٜ ٙأتٚـ ــى أٗ اًتِـ ــى فعـ ))كـ

ٗاجبـــــــا  اه٘فٚ ـــــــٞ اٗ ًقتلـــــــٚاتٔا ٗٙــــــــذس ًـــــــّ  

تت٘افش فٕٚ ؿ ٞ امل٘ف  اهعاَ((.

(16)

 

ٗيف اهعــــــشاق قــــــذَ اه قــــــٕ اهعذٙــــــذ ًــــــّ اهتعــــــاسٙ   

فقـــــــذ عشفـــــــ  عوـــــــٟ إُٔـــــــا  ،هوعق٘بـــــــا  اهتأدٙبٚـــــــٞ 

ــى     ــٟ امل٘فـــــــ  اهـــــــزٜ خيـــــ ــٞ ت ـــــــش  عوـــــ ))عق٘بـــــ

ــٞ ((   ــٞ اهعاًـــ ــا  اه٘فٚ ـــ ب٘اجبـــ

(17)

ــشْٗ   ــا  خـــ .ٗعشفٔـــ

ــا  اهـــي ُـــف    ــاَ امل٘فـــ  باه٘اجبـ ــا )) إْ عـــذَ قٚـ بأُٔـ

عوٚٔــــــا اهقــــــاُْ٘ ٙلــــــْ٘ خطــــــأ  تأدٙبٚــــــا  ((

(18)

.كٌــــــا  

ــاي      ــآشٝ إٌٓـ ــاُُ٘ٛ هاـ ــ  اهقـ ــا : ))اهتلٚٚـ ــ  بأُٔـ عشفـ

ــٞ  امل٘فـــــ  ٗتقــــــ ٖ يف أدا١ ٗاج ــا١ ا ذًـــ ــٕ أ ِـــ باتـــ

ــببٔا ،،  ٗبظـــ

(19)

ــ      ــ٩ي امل٘فـــ ــا : )) إخـــ ــ  بأُٔـــ .ٗعشفـــ

ــا ٙظــــــت٘جب ًظــــــ٧ٗهٚتٕ      ــٕ اه٘فٚ ٚــــــٞ ممــــ ب٘اجباتــــ

ــبا ٚٞ ((  ا٨ُلــــ

(20)

ــا     ــٟ أُٔــــ ــا عوــــ ــا   تعشٙ ٔــــ كٌــــ
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))إجــــــشا١ ٙــــــِف عوٚــــــٕ اهقــــــاُْ٘ تتخــــــزٖ اهظــــــوطٞ  

ــب      ــىع ب٘اجـ ــزٜ خيـ ــ  اهـ ــب إصا١ امل٘فـ ــٞ باهتأدٙـ املختــ

ــٕ، ٗميــــ     ــا  ٗفٚ تــ ــّ ٗاجبــ ــش ًــ ــضٖ أٗ أكثــ ع ًشكــ

ــٕ    ــّ حق٘قــــ ــاسا  تِــــــتقف ًــــ ــب   ــــ اهــــــ٘فٚ ٛ ، ٗٙشتــــ

اه٘فٚ ٚٞ(( 

(21)

 . 

ًٗـــــّ خـــــ٩ي اطـــــتعشا  ًـــــا ابـــــذاٖ اه قٔـــــا١ ًــــــّ       

تعشٙ ـــا  هوعق٘بـــٞ اهتأدٙبٚـــٞ، ميلِِـــا أْ ُظـــتخوف     

ــٜ٘      ــادٜ أٗ ًعِـ ــضا١ ًـ ــا ))جـ ــ٘جضٖ نأُٔـ ــا ُـ ــا  هلـ تعشٙ ـ

ًِـــــ٘ق عوٚــــٕ قاُُ٘ــــا  ٙـــــٚب املشكــــض اهقــــاُُ٘ٛ      

ٗٓــــــ٘ را   هوٌ٘فــــــ  املخــــــى ب٘اجباتــــــٕ اه٘فٚ ٚــــــٞ     

ــا     ــٞ أٗ ًِٔٚــــــــٞ هوع٩قــــــ ــٞ أٗ ًاهٚــــــ ــٞ أدبٚــــــ  بٚعــــــ

  ((.اه٘فٚ ٚٞ

ممـــا تقـــذَ ميلـــّ اهقـــ٘ي اْ ٓـــزٖ اهتعشٙ ـــا  كوـــٔا       

ــذ     ــ ٔا أداٝ بٚــــ ــٞ ب٘ؿــــ ــٞ اهتأدٙبٚــــ ــش اىل اهعق٘بــــ تِاــــ

اهظـــــوطٞ ا٨داسٙـــــٞ تظـــــتخذًٔا بِـــــا١ع عوـــــٟ ُـــــف يف  

اهقـــــــاُْ٘، هغـــــــش  ً٘اجٔـــــــٞ ًـــــــشتلي املخاه ـــــــا   

اهتأدٙبٚــــــٞ ًــــــّ أجــــــى احملافاــــــٞ عوــــــٟ ا٨حــــــرتاَ      

اه٘اجــــــب هوق٘اعــــــذ املطبقــــــٞ يف املشافــــــق اهعًٌ٘ٚــــــٞ.  

ــ ٞ اهتأدٙبٚـــــٞ بٔـــــزٖ املثابـــــٞ تعتـــــر ًؼـــــشٗيف   فاهعق٘بـــ

ــ٘دٝ     ــٕ ًـــّ اهعـ ــشٖ ٗاؿـــ٩حٕ ًِٗعـ ــاُٛ ٗصجـ هـــشديف اجلـ

 اىل استلا  اجلشميٞ ًشٝ أخش٠.

 اه شيف اهشابع

 أُ٘ايف اهعق٘با  اهتأدٙبٚٞ يف اهِااَ اٮداسٜ

هلـــــٛ ٙتظـــــِٟ هِـــــا فٔـــــٍ اهعق٘بـــــٞ اهتادبٚـــــٞ   

ــذ     ٙٱعــ ــا، ٗ ــتعشا  اُ٘اعٔــ ــّ اطــ ــذ ًــ ــ٩ بــ بؼــــلى ادق فــ

ــشٜ   ــاَ املــ ــي    اهِاـ ــٞ اهـ ــٞ ا٨داسٙـ ــٌّ ا٨ُاٌـ ــّ كـ ًـ

اعرتفــــ  هــــ٩داسٝ  ــــق فــــش  اهعق٘بــــٞ اهتادٙبٚــــٞ      

عوــــٟ ً٘ف ٚٔــــا ًــــّ خــــ٩ي اهعذٙــــذ ًــــّ اهعق٘بــــا ،   

ــٞ    ــبا ٚٞ ٗاهتأدٙبٚـــ ــا   ا٨ُلـــ ــم اهعق٘بـــ ــذد  توـــ  ـــ

ــادٝ )  ــّ ( 60يف  ُـــف املـ ــاًُْ٘ـ ــٞ   قـ ــٕ املذُٚـ ــٍ ا ذًـ سقـ

 ٗعوٟ اهِح٘ ا٨تٛ: 2016( هظِٞ 81)

ــا  اهتأدٙب -أ٨ٗ   ــٔا عوـــٟ     اهعق٘بـ ــتٍ فشكـ ــٞ اهـــي ٙـ ٚـ

اهعــــاًوي املــــذُٚي باهذٗهــــٞ ) املــــ٘ف ي ( ًــــّ بــــ  

ػــــابوٛ اه٘فــــا٢  اهعوٚــــا، ٗتتــــذس  توــــم اهعق٘بــــا   

 : ًّ حٚ  اهؼذٝ ٗاملخا ش ، كٌا ٙوٛ

 اٮُزاس.-1

يف  طـــتي ًٙ٘ـــا عا ــــٍ ًـــّ ا٪جـــش ملـــذٝ ٨تتمـــاٗص  -2

 اهظِٞ. 

اه٘قــــ  عــــّ اهعٌــــى ًــــذٝ ٨ تتمــــاٗص طــــتٞ أػــــٔش   -3

 ؿش  ُـ  ا٪جش اهلاًى.ًع 

تضٙـــــذ تأجٚـــــى اهرتقٚـــــٞ عِـــــذ اطـــــتحقاقٔا ملـــــذٝ ٨  -4

 .عوٟ اهظِتي

 ا  ي اىل ٗفٚ ٞ يف املظت٠٘ ا٪دُٟ ًباػشٝ. -5

ا  ي اىل ٗفٚ ٞ يف املظت٠٘ ا٪دُٟ ًباػـشٝ ًـع    -6

 خ ي ا٪جش اىل اهقذس اهزٜ كاْ عوٕٚ قبى اهرتقٚٞ.

 اٮحاهٞ إىل املعاؾ . -7

 ذًٞ . اه ـى ًّ ا  -8

ــا  ــا٢    - اُٚــــ ــابوٛ اه٘فــــ ــٞ هؼــــ ــا  اهتأدٙبٚــــ اهعق٘بــــ

 اهعوٚا:ٗٓٛ:

اٮحاهــــــــٞ إىل  -3اهوــــــــَ٘.            -2            اهتِبٚــــــــٕ.  -1

 اه ـى ًّ ا ذًٞ.  -4              املعاؾ.

٩ٙحـــا عوـــٟ املؼـــشيف املــــشٜ ن٘جـــب اهقـــاُْ٘ سقـــٍ  

، قــــــذ قوــــــف ًــــــّ عــــــذد اهعق٘بــــــا   2016( هظــــــِٞ 81)

ــي  ــٞ اهـ ــاَ     اهتأدٙبٚـ ــ  اهعـ ــٟ امل٘فـ ــش  عوـ ــ  ت ـ  كاُـ

ــادٝ ) ــاُْ٘ سقـــــٍ ) 80ن٘جـــــب املـــ ــّ اهقـــ ــِٞ 47( ًـــ ( هظـــ

املوغــــٛ، حٚــــ  كــــاْ عــــذد اهعق٘بــــا  اهتأدٙبٚــــٞ   1978

( عق٘بـــــٞ، بٌِٚـــــا يف 11اهــــي ت ـــــش  عوـــــٟ امل٘فــــ  )  

( عق٘بــــــا  8فــــــى اهقــــــاُْ٘ اجلذٙــــــذ حـــــــشٓا بــــــــ )

فقط.أًـــــا باهِظـــــبٞ هوعق٘بـــــا  اهـــــي ت ـــــش  عوـــــٟ   

اهعوٚـــــا ٗا٨داسٝ اهتِ ٚزٙـــــٞ   ػـــــابوٛ ٗفـــــا٢  ا٨داسٝ   

 فوٍ ٙطشأ عوٚٔا أٜ تعذٙى. 

ــشٜ اُـــــٕ رٓـــــب اىل       ــا عوـــــٟ اهتؼـــــشٙع املــــ ٩ٙٗحـــ

ــ٘ا١     ــ٘ف ي، طــ ــاًوي أٗ املــ ــض بــــي  ٘ا٢ــــ  اهعــ اهتٌٚٚــ

ــ      ــغؤا امل٘فـ ــٞ اهـــي ٙؼـ ــٞ اه٘فٚ ٚـ ــ  اهذسجـ ًـــّ حٚـ

ــٟ     ــا، ٗبِــ ــٞ راتٔــ ــٞ اه٘فٚ ــ ــ   بٚعــ ــّ حٚــ ــاَ أٗ ًــ اهعــ

خاه ـــــٞ  ٓـــــزٖ اهت شقـــــٞ تأطٚظـــــا ع عوـــــٟ اْ ًعٚـــــاس امل    

اهتأدٙبٚــــٞ ًعٚــــاس ػخـــــٛ، فقــــذ ٙقبــــى تـــــش  ًــــا  

ــا  ــٞ دُٚـــ ــٕ ٨ ٙقبـــــى ًـــــّ   ًـــــّ ً٘فـــــ  يف دسجـــ ٗهلِـــ

ػــــابوٛ اهــــذسجا  اهعوٚــــا، ٗارا كــــاْ ًــــّ املقبــــ٘ي أْ  

ت٘قـــع جـــضا١ا  ًعِٚـــٞ عوـــٟ اهـــذسجا  ا٨دُـــٟ ، فـــأْ       

ــْ٘      ــذ ٙلــ ــا قــ ــذسجا  اهعوٚــ ــٟ اهــ ــضا١ا  عوــ ــع اجلــ ت٘قٚــ

ًاطــــــــا  بلشاًــــــــٞ امل٘فــــــــ  ممــــــــا ٙ قــــــــذٖ ًلاُتــــــــٕ 

ٕ أًــــاَ املش٦ٗطــــي. ٗعوــــٟ را  اهــــِٔج طــــاس  ٗكشاًتــــ

 املؼشيف اه شُظٛ اٙلا ع.

ــ ــادٝ   ٗيف ا٨سدْ حــــ ــب املــــ ــٛ ن٘جــــ ــشيف ا٪سدُــــ ذد املؼــــ

/أ( ًـــّ ُاـــاَ ا ذًـــٞ املذُٚـــٞ اهعق٘بـــا  اجلــــا٢ض      41)

هوظـــــوطٞ اهتأدٙبٚـــــٞ ت٘قٚعٔـــــا عوـــــٟ املـــــ٘ف ي عوـــــٟ 

 طبٚى الـش ٗٓزٖ اهعق٘با  فٌٚا ٙوٛ: 

ّ  -3     ساٮُـــزا-2          ٞ.اهتِبٚـــ -1  الظـــٍ ًـــ

ــٟ     ــذ عوــ ــا ٨ ٙضٙــ ــٛ نــ ــٔشٜ ا٪طاطــ ــب اهؼــ اهشاتــ

  .طبعٞ أٙاَ يف اهؼٔش
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4-  ٝ ــذ ــِٞ ٗاحــــ ــذٝ طــــ ــِ٘ٙٞ ملــــ ــادٝ اهظــــ                   .حمــــــب اهضٙــــ

                                             .حمــــــــــب اهضٙــــــــــادٝ اهظــــــــــِ٘ٙٞ ملــــــــــذٝ طــــــــــِتي -5

  .اهعضي-7                 .ا٨طتغِا١ عّ ا ذًٞ -6

٩ٙٗحــــــا أْ املؼــــــشيف ا٪سدُــــــٛ ٗصيف اهـــــــ٩حٚا  يف  

ــاًتٔا،     ــا ٗجظـ ــب خط٘ستٔـ ــا  حظـ ــزٖ اهعق٘بـ ــع ٓـ ت٘قٚـ

فأُــــــا  بــــــاهش٢ٚع املباػــــــش إٙقــــــايف اهعق٘بــــــا  اهــــــي 

ــٕ، ٗأُــــا  باملــــذٙش    ٨تتمــــاٗص عق٘بــــٞ اٮُــــزاس ٗاهتِبٚــ

إٙقــــــايف اهعق٘بـــــــا  اهـــــــي ٨ تتمـــــــاٗص الظـــــــٍ ًـــــــّ  

ــا  اهــــــي     ــايف اهعق٘بــــ ــا٪ًي إٙقــــ ــا  بــــ ــب، ٗأُــــ اهشاتــــ

تتمـــاٗص حمـــب اهضٙـــادٝ اهظـــِ٘ٙٞ ملـــذٝ طـــِٞ، ٗأُـــا  ٨

بـــــاه٘صٙش إٙقـــــايف اهعق٘بـــــا  اهـــــي ٨ تتمـــــاٗص اهضٙـــــادٝ 

اهظــــــِ٘ٙٞ ملـــــــذٝ طـــــــِتي، إًـــــــا باهِظـــــــبٞ هعقـــــــ٘بي  

ــضي فـــ٩ ؿـــ٩حٚٞ ٪ٜ       ــتغِا١ عـــّ ا ذًـــٞ ٗاهعـ ا٨طـ

ــى     ــى ت٘كـ ــشٝ، بـ ــا  ًباػـ ــزا اهعقـ ــتخذاَ ٓـ س٢ـــٚع باطـ

 إىل جموع تأدٙي ٙؼلى ًّ  ٩ ٞ أعلا١.

ــشاق ٗيف اه ــاُْ٘    عــ ــى يف قــ ــشيف   جيعــ ــا اْ املؼــ ٩ُحــ

ــٍ )   ــاَ سقـ ــبا  اهعـ ــِٞ )14ا٨ُلـ ــزٖ  1991( هظـ ــذي ٓـ ( املعـ

اهعق٘بــــــا  ختتوــــــ  باهِظــــــبٞ هطبٚعــــــٞ اه٘فٚ ـــــــٞ     

ــاُْ٘       ــاي يف قـ ــ٘ الـ ــا ٓـ ــابؤا، كٌـ ــٞ ػـ ــٞ ًٗلاُـ اهعاًـ

ــٍ )   ــذ سقــ ــشٜ اجلذٙــ ــٞ املـــ ــٞ املذُٚــ ــِٞ 18ا ذًــ ( هظــ

، ٗهلــــّ امل٩حــــا اْ اهعق٘بــــا  اجلــــا٢ض ت٘قٚعٔــــا      2005

عوــــــٟ اهقلــــــاٝ ٗأفــــــشاد اهقــــــ٘ا  املظــــــوحٞ ختتوــــــ    

ــٟ       ــا عوـــ ــ٘ص ت٘قٚعٔـــ ــي جيـــ ــّ اهـــ ــاي عـــ ــٞ الـــ بطبٚعـــ

ــا     ــاي اهعق٘بـــ ــّ إمجـــ ــً٘ٚي. ٗميلـــ ــ٘ف ٚي اهعٌـــ املـــ

اهــــــي جيــــــ٘ص فشكــــــٔا عوــــــٟ امل٘فــــــ  اهعــــــاَ ٗفقــــــا  

ــادٝ )  ــاَ املـــ ــبا  ًـــــ٘ف ٛ    ٨8حلـــ ــاُْ٘ اُلـــ ــّ قـــ ( ًـــ

 ٛ: أتنا ٙٗاهقطايف اهعاَ،  اهذٗهٞ

                         اٮُــــــــــــــزاس.           - اُٚــــــــــــــا  اهِاــــــــــــــش.         ه ــــــــــــــ  -أ٨ٗ 

ــٍا  ــا    قطـــــــــــع اهشاتـــــــــــب. -اهثـــــــــ                    اهتـــــــــــ٘بٚ  . -سابعـــــــــ

تِضٙــــــــى -طادطــــــــا      إُقــــــــاق اهشاتــــــــب.   -خاًظــــــــا 

 اهذسجٞ.                 

ــابعا  ــى -طــــ ــّ    :اه ـــــ ــ  عــــ ــٞ امل٘فــــ ــْ٘ بتِحٚــــ ٗٙلــــ

ــشا   ــب قـــــ ــذد ن٘جـــــ ــذٝ  ـــــ ــٞ ملـــــ ــى اه٘فٚ ـــــ س اه ــــــ

ٗٙتلــــٌّ ا٪طــــبا  امل٘جبــــٞ اهــــي اطــــت٘جب  فــــش   

 اهعق٘بٞ عوٕٚ .

ــٞ امل٘فـــــــ  ًـــــــّ  - اًِـــــــا  اهعـــــــضي : ٗٙلـــــــْ٘ بتِحٚـــــ

اه٘فٚ ـــــٞ ُٔا٢ٚـــــا ، ٗعـــــذَ جـــــ٘اص إعـــــادٝ ت٘فٚ ـــــٞ يف  

ــب قـــشاس ًظـــبب        ــٞ، ٗرهـــم ن٘جـ ــش اهذٗهـــٞ كافـ دٗا٢ـ

ًــــّ اهــــ٘صٙش بالــــا٨  اهــــي تظــــت٘جب فــــش  توــــم  

 اهعق٘بٞ .

ــشٙعا  اه  ــٟ اهتؼــــ ــٞ  ٩ٙٗحــــــا عوــــ ــٞ ٗا ذًــــ عقابٚــــ

ــع ًـــا       ــ  عوـــٟ اهعلـ ــٞ يف اهعـــشاق ٗا٨سدْ ا ٔـ املذُٚـ

ــذ     ــٛ اىل  ذٙــ ــشٜ ٗاه شُظــ ــشيف املـــ ــٕ املؼــ ــاس عوٚــ طــ

ــٟ      ــشٜ عوــ ــذٝ تظــ ــ٘سٝ ً٘حــ ــٞ بـــ ــا  اهتأدٙبٚــ اهعق٘بــ

ص أٗ املـــ٘ف ي اهعٌـــً٘ٚي يف اجلٔـــا   كافـــٞ اهعـــاًوي 

 ا٨داسٜ يف اهذٗهٞ دْٗ  ٚٚض.

ٗجــــــذٙش باهــــــزكش ٩ٙحــــــا عوــــــٟ اهظٚاطــــــٞ اهــــــي 

ٔمٔـــا املؼـــشيف اهـــ٘فٚ ٛ بٔـــزا ا ــــ٘ق، ٓـــ٘ اُـــٕ  ِٙت

ــٟ      ــذدٓا عوــ ــٞ ٗفــ ــا  اهتأدٙبٚــ ــٞ باهعق٘بــ ــ٘سد قا٢ٌــ ٙــ

طــــبٚى الـــــش ٗٙشتبٔــــا ُ٘عــــا  ًــــا بطشٙقــــٞ اهتــــذس   

ــٞ ًِٗتٔٚــــــا        ــا٨خ  عق٘بــــ ــذأ بــــ ــذتٔا تبــــ ــب ػــــ حظــــ

ــٞ    ــذ دْٗ اْ ٙــــــتٍ ختـــــــٚف عق٘بــــــٞ تأدٙبٚــــ با٨ػــــ

ــٕ   ٙـــشبط       ــ  أُـ ــٞ، حٚـ ــٞ تأدٙبٚـ ــى  اه ـ ــٞ هلـ ًعِٚـ

ــا  ملـــا ًعٌـــ٘ي  بـــي اهعق٘بـــٞ اه تأدٙبٚـــٞ ٗاملخاه ـــٞ خ٩فـ

ــشن       ــذ تـــ ــْ٘ قـــ ــزا ٙلـــ ــا٢ٛ، ٗبٔـــ ــشٙع اجلِـــ ــٕ باهتؼـــ بـــ

هوظـــــوطٞ اهتأدٙبٚـــــٞ املختــــــٞ طـــــوطٞ تقذٙشٙـــــٞ يف  

حشٙــــــٞ اختٚــــــاس اهعق٘بــــــٞ اهتأدٙبٚــــــٞ اهــــــي تشآــــــا      

ــي     ــّ بــــ ــا ًــــ ــٞ اهــــــي   استلابٔــــ ــٞ هوٌخاه ــــ ٢٩ًٌــــ

 اهعق٘با  اهتأدٙبٚٞ املِـ٘ق عوٚٔا يف اهقاُْ٘.

ــا تقـــذَ يف ٓـــزا املطوـــب   ًـــّ ٗٓلـــزا ٩ُحـــا  خـــ٩ي ًـ

ــ٩  ــش   أْ كــ ــّ املؼــ ــٛ،  ًــ ــٛ ٗاهعشاقــ ــشٜ ٗا٪سدُــ يف املـــ

  ٙلـــــع تعشٙ ـــــا  لـــــذدا  هوعق٘بـــــا  اهتأدٙبٚـــــٞ يف     

تؼـــــــشٙعاتٍٔ املتعاقبـــــــٞ ، إ٨ه إُٔـــــــٍ أٗكـــــــح٘ا أٓـــــــٍ  

ــٟ     ــببا  يف فـــش  اهعق٘بـــٞ عوـ ــا  اهـــي تلـــْ٘ طـ املخاه ـ

ــاَ . ــٕ املــــــشٜ    امل٘فـــــ  اهعـــ ٗقـــــذَ كـــــى ًـــــّ اه قـــ

عشاقــــــــٛ ، اهعذٙــــــــذ ًــــــــّ اهتعــــــــاسٙ    ٗا٪سدُــــــــٛ ٗاه

هٞ ١هوعق٘بــــا  اهتأدٙبٚــــٞ  ، ٗاهــــي أكــــذ  عوــــٟ ًظــــا

ــا       ــاي ٗاملخاه ــ ــاي ٗا٪عٌــ ــّ ا٪فعــ ــاَ عــ ــ  اهعــ امل٘فــ

ــٕ اهقـــــاُْ٘ ا ـــــاق ب ـــــش         ــق ًـــــا ُـــــف عوٚـــ ٗفـــ

اهعق٘بـــــا  اهتأدٙبٚـــــٞ عوـــــٟ امل٘فـــــ  اهعـــــاَ . ٗٗكـــــع 

كـــــى ًـــــّ اهقلـــــا١ املــــــشٜ ٗا٪سدُـــــٛ ٗاهعشاقـــــٛ ،   

اهتأدٙبٚــــٞ، أكــــذ  عوــــٟ   تعشٙ ــــا  لــــذدا  هوعق٘بــــا  

ــٕ ٙشت    ــا  ٗفٚ تـ ــاه  ه٘اجبـ ــ  املخـ ــإْ امل٘فـ ــا  لـ ب رُبـ

 هتٕ عِٕ.  ١ٙظت٘جب ًظا إداسٙا ع

 املطوب اهثاُٛ

اهطبٚعٞ اهقاُُ٘ٚٞ هوعق٘بٞ اهتأدٙبٚٞ ٗاملباد٥ 

 اهي  لٌٔا

هبٚــــــــــاْ اهطبٚعــــــــــٞ اهقاُُ٘ٚــــــــــٞ هعق٘بــــــــــٞ  

ــا      ــٛ بِــــ ــا ٙقتلــــ ــي  لٌٔــــ ــاد٥ اهــــ ــٞ ٗاملبــــ اهتأدٙبٚــــ

ــاٗي يف  اهبحــــ  تقظــــٍٚ ٓــــزا   املطوــــب اىل فــــشعي ُتِــ

ــٍ     ــٞ  ـــ ــٞ اهتأدٙبٚـــ ــٞ هوعق٘بـــ ــٞ اهقاُُ٘ٚـــ ا٨ٗي اهطبٚعـــ

ــٞ       ــٍ اهعق٘بـ ــي  لـ ــاد٥ اهـ ــاْ املبـ ــاُٛ هبٚـ ــش  يف اهثـ ُعـ

 اهتأدٙبٚٞ. 
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 اه شيف ا٨ٗي

 اهطبٚعٞ اهقاُُ٘ٚٞ هوعق٘بٞ اهتأدٙبٚٞ

ــذ اخــــ٩ي امل٘فــــ  اهعــــاَ ب٘اجباتــــٕ      أرا تأكــ

اه٘فٚ ٚـــــٞ أٗ خـــــش  عوـــــٟ ًقتلـــــٚاتٔا فـــــ ْ رهـــــم      

فـــــتٍ عوـــــٟ اهظـــــوطٞ اهتأدٙبٚـــــٞ ت٘قٚـــــع اهعق٘بـــــٞ      

ــٕ عوــــٟ    ــضا١ا  هــ ــبٞ، جــ ــٞ املِاطــ ــبا ٚٞ أٗ اهتأدٙبٚــ ا٨ُلــ

فعوٕ املِحش .

(22)

  

ــٕ      ــض عوٚـ ــ٘ ا٨طـــاغ اهقـــاُُ٘ٛ اهـــزٜ تشتلـ ــا ٓـ ٗهلـــّ ًـ

ٓـــزٖ اهظــــوطٞ ، أٗ ًــــا ٓـــٛ اهطبٚعــــٞ اهقاُُ٘ٚــــٞ اهــــي   

ــا     ــٔا تِظــــ تلٌــــــّ يف ٓــــــزٖ اهظــــــوطٞ ٗعوــــــٟ اطاطــــ

   ٞ ــ ــأهٞ باهغــ ــم ًظــ ــاك توــ ــأُٔا     احلأًــ ــاس بؼــ ــٞ  ــ اهذقــ

خــــ٩  يف اه قــــٞ ٗاهقلــــا١ ا٨داسٙــــي 

 

حــــ٘ي  ذٙــــذ 

ــٟ      ــٞ عوـــ ــشسٝ هوذٗهـــ ــٞ املقـــ ــوطٞ اهتأدٙبٚـــ ــاغ اهظـــ اطـــ

 امل٘ف  اهعاَ، ٗاهطبٚعٞ اهقاُُ٘ٚٞ هلزٖ اهظوطٞ.

هـــــــٚع ِٓـــــــان إمجـــــــايف بـــــــي ا٨ُاٌـــــــٞ اهقاُُ٘ٚـــــــٞ  

املختو ـــــــٞ عوـــــــٟ  ذٙـــــــذ  بٚعـــــــٞ ٗاحـــــــذٝ هلـــــــزٖ  

 ٞ ــ يف  اهع٩قــــــٞ، بــــــى خيتوــــــ  تلٚٚــــــ  ٓــــــزٖ اهع٩قــــ

ــذ       ــش٠،  ـ ــٞ إىل اخـ ــرتٝ صًِٚـ ــّ فـ ــذٝ ًـ ــٞ اه٘احـ اهذٗهـ

ــى       ــذٝ بـ ــٟ ٗاحـ ــ  عوـ ــٞ   تثبـ ــزٖ اهطبٚعـ ــذ ٓـ أْ  ذٙـ

تتطــــــــ٘س بتطــــــــ٘س اهطبٚعــــــــٞ اهقاُُ٘ٚــــــــٞ هوذٗهــــــــٞ     

ٗفوظـــــ تٔا اهظٚاطـــــٚٞ ٗا٨قتــــــادٙٞ ٗا٨جتٌاعٚـــــٞ    

ٗاملزٓبٚٞ...ٗٓلزا.

(23)

 

ــا  اهـــــي ت٘ؿـــــ     ــذد اهِاشٙـــ عوـــــٟ اهـــــشبٍ ًـــــّ تعـــ

ٙبٚـــــــٞ ا٨ اُِـــــــا اهطبٚعـــــــٞ ا اؿـــــــٞ باهعق٘بـــــــٞ اهتاد

ُـــــــزٓب اىل تأٙٚـــــــذ اهـــــــشاٜ اهقا٢ـــــــى بـــــــ ْ اهعق٘بـــــــٞ 

اهتأدٙبٚـــــــٞ اٗ ا٨ُلـــــــبا ٚٞ  ظـــــــذ يف ًلـــــــٌُ٘ٔا    

جـــــضا١ع إداسٙـــــا  ُابعـــــا  ًـــــّ اهتِاـــــٍٚ اهـــــ٘فٚ ٛ عوـــــٟ   

اعتبــــاس أُٔــــا ٨تـــــٚب امل٘فــــ  اهعــــاَ إ٨ نشكــــضٖ      

ــٚوٞ اٮداسٝ يف    ــر ٗطــــ ــزهم تعتــــ ــٛ بــــ ــ٘فٚ ٛ، فٔــــ اهــــ

ــٞ يف اه   ــق اهعاًـــــ ــا هوٌشافـــــ ــٚ  ً٘ف ٚٔـــــ ــٞ تظـــــ ذٗهـــــ

ــٞ     ــر را   بٚعــ ــٛ تعتــ ــزهم فٔــ ــاَ، ٗبــ ــا شاد ٗاُتاــ بــ

إداسٙـــٞ، كٌــــا إُٔـــا تعتــــر ًـــّ الــــ٘افض اهظــــوبٚٞ يف    

اه٘فٚ ــٞ اهعاًـــٞ هتلــٌِٔا ُ٘عـــا  ًــّ اهضجـــش ٗاهـــشديف،    

ــشاس      ــّ تلـ ــٟ ًـ ــ  ا٨داسٜ خيؼـ ــى امل٘فـ ــا  جيعـ فاهعقـ

ا طــــأ هلــــٛ ٙتمِــــب فــــش  اهعق٘بــــٞ  قــــٕ، فٔــــزا 

ــأ اٗ امل   ــ٘يف يف ا طـــ ــذَ اه٘قـــ ــافضا  هعـــ ــذ حـــ ــٞ، ٙعـــ خاه ـــ

ــٞ اٗ ا٨ُلـــــبا ٚٞ      ــَ٘ اهعق٘بـــــٞ اهتأدٙبٚـــ ــزهم تقـــ ٗبـــ

ــ  اٗ إخـــ٩ي بِاـــاَ       ــٕ سدعٚـــٕ هقٌـــع أٜ تقــ ب٘فٚ ـ

 اهعٌى.

ــٞ اٗ     ــٞ اهتأدٙبٚــ ــا اْ اهعق٘بــ ــٕ ِٓــ ــاسٝ اهٚــ ــ٘د ا٨ػــ ــا ُــ ًــ

ــّ     ــا عـ ــٞ اهـــي  ٚضٓـ ــا ا اؿـ ــا راتٚتٔـ ــبا ٚٞ هلـ ا٨ُلـ

ــاٝ امل٘فــــ      ــا ٨  ــــع حٚــ ــٞ، يف أُٔــ ــٞ اجلِا٢ٚــ اهعق٘بــ

ــا      ــط ًضاٙـــــ ــع فقـــــ ــا  ـــــ ــٕ ٗإ ـــــ ــٕ اٗ ًاهـــــ اٗ حشٙتـــــ

ــٕ   ــٞ ف ُٔــــــا تعتــــــر را   بٚعــــ ٗفٚ تٕ،ٗبٔــــــزٖ املثابــــ

 ٘ ق ٗفٚ ٚـــــٕ فلـــــ٩  عـــــّ  ابعٔـــــا اٮداسٜ، ٗٓـــــٛ فـــــ

ــشس    ــٞ، ٨تقـ ــٕ قاُُ٘ٚـ ــذ عق٘بـــٞ را   بٚعـ ٓـــزا ٗران تعـ

ــٔا    ــا جيعوـــ ــأ إ٨ نقتلـــــٟ أداٝ قاُُ٘ٚـــــٞ، ممـــ ٨ٗ تِؼـــ

ــشديف     ــٞ هــــــ ــٚوٞ اٮداسٝ اه عاهــــــ ــزٖ ٗطــــــ ــٞ ٓــــــ ٗالاهــــــ

ــا    ً٘ف ٚٔــــــــا ٗصجــــــــشٍٓ عِــــــــذ اٮخــــــــ٩ي ب٘اجبــــــ

ٗفٚ ــــتٍٔ أٗ خــــشٗجٍٔ عوــــٟ ًقتلــــٚا  اه٘فٚ ــــٞ ، 

هل اهـــٞ حظـــّ طـــ  املشفـــق اهعـــاَ ٗاُتااًـــٕ، ٗرهـــم       

املِـ٘ق عوٚٔا قاُُ٘ا . بالذٗد

(24)

 

 اه شيف اهثاُٛ

 املباد٥ اهي  لٍ اهعق٘بٞ اهتأدٙبٚٞ

ــٛ اهتـــــأدٙي     ــع جٔـــــٞ ا٨داسٝ أٗ اهقاكـــ تتٌتـــ

ــٞ اهتأدٙبٚـــــٞ      ــٞ يف تلٚٚـــــ  املخاه ـــ ــوطٞ تقذٙشٙـــ بظـــ

ــذٙش     ــزٖ اهتقـ ــضا١، ا٨ أْ ٓـ ــّ جـ ــبٔا ًـ ــا ِٙاطـ ــاس ًـ ٗأختٚـ

ــٞ      ــشٗعٚٞ، فثٌــ ــذ املؼــ ــاٗص حــ ــ٧دٜ اىل  ــ ــب أ٨ ٙــ جيــ

ــاد٥ قاُُ٘ٚـــــ  ــذ اهظـــــوطٞ اهتأدٙبٚـــــٞ    ًبـــ ٞ عاًـــــٞ تقٚـــ

إداسٙـــــٞ كاُـــــ  أَ قلـــــا٢ٚٞ، هـــــزا ٗجـــــب عوٚٔـــــا اْ      

ختلـــع هـــزا  املبـــاد٥ اهـــي حلـــٍ اهعق٘بـــا  اجلِا٢ٚـــٞ  

باعتباس أُٔا تِتٌٛ ه٫طشٝ اهعقابٚٞ

(25)

 

ــٛ       ــت٘سٜ اه شُظـ ــع اهذطـ ــٕ اتوـ ــذ عوٚـ ــا أكـ ــزا ًـ ٗٓـ

حــــــي قــــــشس أْ )) ٓــــــزٖ املبــــــاد٥ ٨ تتعوــــــق فحظــــــب  

اهقلــــــا١ اجلضا٢ــــــٛ   باهعق٘بــــــا  اهــــــي فلــــــٍ بٔــــــا   

ــضا١    ــبٞ هلــــى جــ ــا باهِظــ ــا ٙوــــضَ ت٘افشٓــ فحظــــب، ٗا ــ

ــوطٞ     ــذ املؼــــشيف بظــ ــ٘ عٔــ رٜ  بٚعــــٞ سدعٚــــٞ حتــــٟ هــ

اختارٖ إىل جٔٞ ب  قلا٢ٚٞ.

(26)

 

ــٞ تتٌتــــــع بظــــــوطٞ      ــ  اهظــــــوطٞ اهتأدٙبٚــــ ٗإرا كاُــــ

تقذٙشٙــــٞ يف تلٚٚــــ  املخاه ــــا  اهتأدٙبٚــــٞ ٗاختٚــــاس     

ــ      ــاْ ٓــــزٖ اهظــــوطٞ هٚظــ ــضا١، فــ ــبٔا ًــــّ جــ ــا ِٙاطــ ًــ

صا   لٌٚــــــا  بــــــى ختلــــــع اىل جمٌ٘عــــــٞ ًــــــّ اًتٚــــــا

ــاس ٗت٘قٚـــــــع    ــاد٥ اهـــــــي  لـــــــٍ اختٚـــــ اهقٚـــــــ٘د ٗاملبـــــ

 اهعق٘با  اهتأدٙبٚٞ تتٌثى توم املباد٥ با٨تٛ: 

 أ٨ٗ : ًبذأ ًؼشٗعٚٞ اهعق٘بٞ اهتأدٙبٚٞ:

ــذدٝ      ــ  لـ ــٞ هٚظـ ــا  اهتأدٙبٚـ ــشبٍ إْ املخاه ـ ــٟ اهـ عوـ

ــبٞ      ــاي باهِظـــ ــ٘ الـــ ــا ٓـــ ــش كٌـــ ــبٚى الــــ ــٟ طـــ عوـــ

ــشا  يف    ــا حـــــ ــ٘ق عوٚٔــــ ــٞ املِـــــ ــشا٢ٍ اجلِا٢ٚــــ هومــــ

ــا      ــع اهعق٘بـــ ــرتن ًـــ ــا تؼـــ ــا ، ا٨ أُـــ ــاُْ٘ اهعق٘بـــ قـــ

ــى )٨      ــاَ اهقا٢ــ ــذأ اهعــ ــع هوٌبــ ــا ختلــ ــٞ بلُ٘ٔــ اجلِا٢ٚــ

ــوطا      ــم اهظـــــ ــ  ٨  وـــــ ــِف( ،  ٚـــــ ــٞ ا٨بـــــ عق٘بـــــ

ْ ت ــــــش  عق٘بــــــٞ تادٙبــــــٞ بــــــ  توــــــم  اهتأدٙبٚــــــٞ ا

اهعق٘بــــــا  احملــــــذدٝ ًــــــّ قبــــــى املؼــــــشيف، ٗإ٨ كــــــاْ  

قشاسٓــــا ًعٚبــــا  بعٚــــب  اه ــــٞ اهقــــاُْ٘، فــــ٩ جيــــ٘ص  
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ًـــث٩  حشًـــاْ امل٘فـــ  ًـــّ اٮجـــاصٝ أٗ ًـــّ اهرتقٚـــٞ       

 أٗ ُقوٕ كعق٘بٞ تأدٙبٚٞ عوٟ  اه ٞ استلبٔا. 

ٗٙقــــذ نبـــذأ ًؼـــشٗعٚٞ اهعق٘بـــٞ ب٘جـــٕ عـــاَ ٓـــ٘        

 ٖ )ٗفقـــا  ملبـــذأ  ،اهـــزٜ فـــذد اهعق٘با   أْ املؼـــشيف ٗحـــذ

ــٞ ا٨ ــِف ٨عق٘بـ ــا      (بـ ــ٘ص قاُُ٘ـ ــٕ ٨ جيـ ــٍ فأُـ ــّ  ـ ، ًٗـ

ــشيف     ــا املؼــــ ــٞ   ٙــــــشخف هلــــ ــع عق٘بــــ ــ٩داسٝ ت٘قٚــــ هــــ

ــا بت٘قٚعٔـ

(27)

ــ      ــٞ بـ ــع عق٘بـ ــا ت٘قٚـ ــ٘ص هلـ ــا ٨ جيـ ، كٌـ

ــٞ   اهعق٘بــــا  املِـــــ٘ق عوٚٔــــا ٗا٨ ٗقعــــ  يف  اه ــ

عــــذَ ًؼــــشٗعٚٞ ًبــــذأ ٨عق٘بــــٞ ا٨ بــــِف ٗباهتــــاهٛ 

ــا ــشٙ   خاه مل قشساستٔــ ــت٘سٜ ؿــ ــذا دطــ ــا ملبــ ــزهم تٔــ ، هــ

اهذطـــــات  يف اهـــــذٗي لـــــى   تبِـــــ  بؼـــــلى ؿـــــشٙ    

ــ٘ق   ــٕ ا ــ ــٟ ٗجـ ــ  عوـ ــذأ   اهبحـ ــاهٞ ادسا  ًبـ ٨ ًظـ

 ْ عق٘بـــــٞ ا٨ بقـــــاُْ٘ أٗ بِـــــا١ع عوـــــٟ قـــــاُ٘

(28)

، كـــــٌّ 

ٗٓــــــزا اللــــــٍ ِٙـــــــش  اىل  اه٘ ٚقــــــٞ اهذطــــــت٘سٙٞ،

 اهعق٘با  عًٌ٘ا  جِا٢ٚٞ كاُ  أَ أدبٚٞ.

َ ًؼــــــشٗعٚٞ أٜ قــــــشاس ٗٙقتلـــــٛ ٓــــــزا املبــــــذأ بعــــــذ 

ٙــــذس يف حـــق امل٘فـــ  ٙلـــْ٘ بـــ  عقـــابٛ يف فـــآشٖ 

ــا     ــ٘ ًــ ــٞ، ٗٓــ ــٞ تأدٙبٚــ ــٕ عق٘بــ ــٛ يف  ٚاتــ ٗهلِــــٕ خي ــ

ٙظـــٌٟ )باهعقـــا  املقِـــع( ٗخــــ  ًثـــاي عوٚـــٕ ٓــــ٘  اْ      

تقـــــــذ اهظــــــوطٞ اٮداسٙــــــٞ إُــــــزاس ً٘فــــــ  ًعــــــي   

ــٛ     ــاُٛ اٗ اهتخطـ ــى امللـ ــتاس )اهِقـ ــ  طـ ــز رهـــم  ـ فتِ ـ

ــاسٝ( إر يف اهرتفٚـــــع اٗ الشًـــــاْ ًـــــّ اهِـــــذ    أٗ اٮعـــ

ــا٨      ــزٖ الــــ ــى ٓــــ ــٞ يف ًثــــ ــٞ املقِعــــ تعتــــــر اهعق٘بــــ

ــا       ــاُُ٘ٛ هوعق٘بـ ــذاد اهقـ ــٟ اهتعـ ــا عوـ ــٞ  شٗجٔـ ًعٚبـ

اهتأدٙبٚـــــــــــــٞ أٗ ًبـــــــــــــذأ )ًؼـــــــــــــشٗعٚٞ اهعق٘بـــــــــــــٞ 

اهتأدٙبٚٞ(.

(29)

 

ػــــٔذ اهقلــــا١ ا٨داسٜ اهعذٙــــذ ًــــّ املِاطــــبا  اهــــي      

ًـــّ خ٩هلـــا اكـــذ عوـــٟ خلـــ٘يف  اهعق٘بـــٞ اهتادٙبٚـــٞ       

املؼـــــشٗعٚٞ،  ًِٗٔـــــا ًـــــا رٓـــــب اهٚـــــٕ  اهقلـــــا١   أبـــــذمل

اٮداسٜ املـــــشٜ بتأكٚــــذ ملبــــذأ ًؼــــشٗعٚٞ اهعق٘بــــٞ  

اهتأدٙبٚــــٞ اعتبــــاس اهقــــشاس اهتــــأدٙي اهـــــادس نمــــاصاٝ  

ــّ    ــادٖ عــــ ــٞ ب بعــــ ــ٘ ٣ٚٓــــــٞ تــــــذسٙع يف اجلاًعــــ علــــ

  ٛ ــ ــ  اهعوٌـ ــذسٙع ٗاهبحـ ــاي اهتـ ــ    -أعٌـ ــضا١ بـ ــ٘ جـ ٗٓـ

ــذسٙع    ــٞ اهتـ ــا١ ٣ٚٓـ ــب أعلـ ــاَ تأدٙـ ــشاس  -ٗاسد يف ُاـ قـ

ه  هوقــــاُْ٘ ٪ُــــٕ قلــــٟ بعق٘بــــٞ   ٙتلــــٌِٔا  ــــا

اهقاُْ٘.

(30)    

 

ــٞ     ــا ا٪سدُٚـــ ــذي اهعوٚـــ ــٞ اهعـــ ــا  للٌـــ ــّ تطبٚقـــ ًٗـــ

اهظـــابقٞ هلـــزا املبـــذأ ًـــا قلـــ  بـــٕ يف ٓـــزا اتـــاي ًـــّ  

إْ )فـــــى املظــــتذعٛ ًــــّ اهلوٚــــٞ نقتلــــٟ اه قــــشٝ 

( ًـــــــــــّ اهتعوٌٚـــــــــــا  سقـــــــــــٍ  12)ٗ( ًـــــــــــّ املـــــــــــادٝ )

ـــ 4/1970) ٍٚ (اهــــــــادسٝ ًـــــــّ ٗصٙـــــــش اهرتبٚـــــــٞ ٗاهتعوــــ

ــتارٖ(    تــــشد )ت ٘ٓــــٕ بلوٌــــا  بــــ  ٢٨قــــٞ  ــــق أطــ

ــٞ يف     ــاي املبِٚـــ ــا ، ٨ْ ا٪فعـــ ــزٖ اهتعوٌٚـــ ــاه  هلـــ  ـــ

ــشد    ــا جمــــ ــّ بِٚٔــــ اه قــــــشٝ )ٗ( املــــــزك٘سٝ هــــــٚع ًــــ

ــ٭دا       ــاه  هــــــــ ــز١ٜ اٗ  ــــــــ ــ٩َ بــــــــ ــٖ٘ بلــــــــ اهت ــــــــ

اهعاًٞ...(.

(31)

 

ــذأ       ــٟ ًبـ ــذ عوـ ــاَ أكـ ــبا  اهعـ ــع ا٨ُلـ ــذٗسٖ جموـ ٗبـ

ــٟ أْ توتـــــ    ــٕ عوـــ ــّ قشاساتـــ ــث  ًـــ ــشعٚٞ يف اهلـــ ضَ اهؼـــ

ــاُْ٘     ــّ قــ ــٞ( ًــ ــادٝ )اهثاًِــ ــٞ يف املــ ــوطا  اهتأدٙبٚــ اهظــ

( 14اُلــــبا  ًــــ٘ف ٛ اهذٗهــــٞ ٗاهقطــــايف اهعــــاَ سقــــٍ ) 

ــِٞ  ــٞ     1991هظـ ــا  اهتأدٙبٚـ ــذد  اهعق٘بـ ــي حـ ــذي، اهـ املعـ

عوـــــٟ طـــــبٚى الــــــش ٗاهـــــي جيـــــ٘ص ت٘قٚعٔـــــا عوـــــٟ  

ــ  املخــــاه ، ٗتطبٚقــــا  هــــزهم قلــــٟ جموــــع       امل٘فــ

ــزا   ــا ٓـ ــْ٘ قشاسٓـ ــٕ )...ٙلـ ــاَ بأُـ ــبا  اهعـ ــا   ا٨ُلـ  اه ـ

ــ       ــاُُ٘ٛ، حٚـ ــاغ قـ ــتِذ اىل اطـ ــاُْ٘ ٨ٗ ٙظـ ــِف اهقـ هـ

ــٔا     ــ  ُ ظـــــــ ــذ ًِحـــــــ ــٞ قـــــــ ــٞ اهتحقٚقٚـــــــ اْ اهومِـــــــ

ؿــــ٩حٚا  ٓــــٛ ٨  ولٔـــــا....(.  

(32)

كٌــــا قلـــــٟ را    

اتوـــــع بـــــأْ ))ًعاقبــــــٞ امل٘فـــــ   ـــــضا١ اُقــــــاق     

% ًــــّ ساتبــــٕ اهؼــــٔشٜ بــــ  جــــا٢ض،  20اهشاتــــب بِظــــبٞ 

ــ٘      ــشس ٗٓــ ــاُُ٘ٛ املقــ ــا  اهقــ ــاٗصٖ اهِـــ ــم هتمــ % 10ٗرهــ

اهشاتب(. ًّ

(33)

 

ــشعٚٞ      ــَ٘ اهؼــ ــا١ ا٨داسٜ ً ٔــ ــق اهقلــ ــذ  بــ ــزا ٗقــ ٓــ

يف أحلــــــاَ كــــــث ٝ تأكٚــــــذأ عوــــــٟ ًبــــــذأ ػــــــشعٚٞ 

ــ٘ص     ــشعٚٞ ٨جيــ ــذأ اهؼــ ــا  ملبــ ــٞ، ف٘فقــ ــٞ اهتأدٙبٚــ اهعق٘بــ

فــــش  عق٘بــــٞ   تقــــشس بــــِف ٗباهتــــاهٛ ٨ ميلــــّ      

ًعاقبٞ ػخف عّ فعى ب  جمشَ قاُُ٘ا .

(34)

 

 اُٚـــا : ًبـــذأ تِاطـــب اهعق٘بـــٞ اهتأدٙبٚـــٞ  ًـــع      

 املخاه ٞ: 

ــع املخاه ــــٞ        ــٞ ًــ ــذا تِاطــــب اهعق٘بــ ــذ ًبــ ٙعــ

ــٞ      ــٞ اهتادٙبٚــ ــٍ اهعق٘بــ ــي  لــ ــاد٠ اهــ ــٍ املبــ ــاُٛ آــ  ــ

ٗاهــــزٜ ٙقتلــــٛ ٓــــزا املبــــذأ بلــــشٗسٝ فــــش  اٮداسٝ  

ــي     ــٞ اهـ ــع املخاه ـ ــب ًـ ــٞ اهـــي تتِاطـ ــٞ اهتأدٙبٚـ هوعق٘بـ

قبتـــــــــــٕ. استلبٔــــــــــا امل٘فــــــــــ  ٗاْ ٨ تغــــــــــاهٛ يف ًعا   

ــا٢ٚٞ أَ    ــ٘ا١ كاُـــــــ  قلـــــ فووظـــــــوطٞ اهتأدٙبٚـــــــٞ طـــــ

ــٚٞ أْ ختتــــــــاس ًــــــــّ اهعق٘بــــــــا  اهتأدٙبٚــــــــٞ      س٢اطــــــ

ــا  اهعق٘بـــــــٞ      ــا يف قـــــــ٘اُي اهعقـــــ ــ٘ق عوٚٔـــــ املِــــــ

ــزا     ــٞ، ٗٓـــــ ــٞ املشتلبـــــ ــٞ اهتأدٙبٚـــــ ــبٞ هوٌخاه ـــــ املِاطـــــ

خيلــــع هوظــــوطٞ اهتقذٙشٙــــٞ هلــــزٖ اهظــــوطٞ فٔــــٛ      

ــٕ اهتادٙبٚــــــٞ       ــٞ ًــــــع املخاه ــــ ــذس تِاٙــــــب اهعق٘بــــ تقــــ

 املشتلبٞ.

ــٍ    ٗتش ــٕ  ًـــّ أٓـ ــذأ اهتِاطـــب اىل كُ٘ـ جـــع أٌٓٚـــٞ  ًبـ

ــاَ     ــ  اهعـــــ ــشسٝ هوٌ٘فـــــ ــٞ املقـــــ ــٌاُا  اهتأدٙبٚـــــ اهلـــــ

ــٞ ، ٚـــــ        ــٞ اهعاًـــ ــّ املبـــــاد٥ اهقاُُ٘ٚـــ ــتٌذٝ ًـــ املظـــ

ــضا١     ــذس اجلـــ ــٞ اْ تقـــ ــوطٞ اهتأدٙبٚـــ ــٟ اهظـــ ــتعي عوـــ ٙـــ

ــ٘سٝ      ــذ٠ خطــ ــا  ملــ ــذس  تبعــ ــاغ اهتــ ــٟ أطــ ــأدٙي عوــ اهتــ
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ــّ     ــٕ ًـــ ــا ٙتِاطـــــب ًعـــ ــأ ا٪داسٜ ًٗـــ ــزُب أٗ ا طـــ اهـــ

بوـــــــ٘. ٗاهتِاطـــــــب يف اهقـــــــاُْ٘ اهعـــــــاَ اٗ  جـــــــضا١ دْٗ

ــشبط      ــٞ تـ ــٞ ًِطقٚـ ــ ٞ هع٩قـ ــ٘ ؿـ ــاُْ٘ اٮداسٜ ٓـ اهقـ

بـــــــي عِــــــــشّٙ أٗ أكثـــــــش ًـــــــّ عِاؿـــــــش اهقـــــــشاس 

اٮداسٜ أٗ اهعٌـــــى اهقـــــاُُ٘ٛ اهعـــــاَ،  ٚـــــ  ٙــــــتعي     

ــشٗ      ــا ٗا ـ ــذَ إب اهلـ ــشاس اٮداسٜ عـ ــذس اهقـ ــٟ ًــ عوـ

عوٕٚ ُض٨ٗ  عوٟ دٗاعٛ ًبذأ املؼشٗعٚٞ.

(35)

 

سٝ تتٌتـــــــــع بظـــــــــوطٞ تقذٙشٙـــــــــٞ فا٪ؿـــــــــى إْ اٮدا

ٗاطـــــعٞ يف اختٚـــــاس اهعق٘بــــــٞ اهـــــي ت شكـــــٔا عوــــــٟ     

امل٘فــــ  املخــــاه  ًــــّ بــــي اهعق٘بــــا  اهــــي ٙقشسٓــــا  

ــذ   املؼـــــشيف، إ٨ إْ اهقلـــــا١ اٮداسٜ ًـــــّ خـــــ٩ي اهعذٙـــ

ــزٖ      ــٞ ٓـــ ــٟ اْ مماسطـــ ــتقش عوـــ ــذ اطـــ ــٕ قـــ ــّ احلاًـــ ًـــ

اهظــــوطٞ تبقــــٟ  ــــ  سقابتــــٕ هٚتأكــــذ ًــــّ ًظــــأهٞ  

ًقـــــذاس اهعق٘بـــــٞ امل٢٩ٌـــــٞ بـــــي جظـــــاًٞ املخاه ـــــٞ ٗ

امل شٗكــــٞ. 

(36)

فاحمللٌــــٞ ا٨داسٙــــٕ اهعوٚــــا يف ًـــــش،      

ــذأ     ــ٘افش ًبــ ــٟ كــــشٗسٝ تــ ــا٢ٔا عوــ قــــذ أكــــذ  يف قلــ

اهتِاطـــب بـــي اهعق٘بـــٞ اهتأدٙبٚـــٞ اهـــي أٗقعتٔـــا جٔـــٞ  

ــي     ــٞ اهـــــ ــٞ املشتلبـــــ ــ  ٗاملخاه ـــــ ــٟ امل٘فـــــ ا٨داسٝ عوـــــ

بظـــــــــببٔا   ت٘قٚـــــــــع ٓـــــــــزٖ اهعق٘بـــــــــٞ، كؼـــــــــش  

ــٟ ٓـــ     ــذ  وـ ــٞ، ٗقـ ــشاس اهعق٘بـ ــشٗعٚٞ قـ ــاٖ ملؼـ زٖ ا٨ ـ

ــٕ     ــى ً٘فـــــ  ٨عتذا٢ـــ ــشاس ب ــــ ــ٠٘ قـــ ــبٞ دعـــ نِاطـــ

ــ  عوـــٟ ٓـــزا          ــا٢ٕ ، فوٌـــا  عـــّ امل٘فـ ــٟ أحـــذ س٦طـ عوـ

ا٨عتـــــذا١ باعتبـــــاسٖ رُبـــــا ع إداسٙـــــا ع ٙظـــــت٘جب املظـــــا١هٞ 

ــا     ــٕ حٌِٚـ ــْ٘ فٚـ ــشاس املطعـ ــا١ اهقـ ــ  اىل اهغـ ــا خوــ ف ُٔـ

ــ٘د     ــا عِـــذ  ـــ  كافـــٞ فـــشٗ  إؿـــذاسٖ ٗجـ تـــبي هلـ

عذَ تِاطب ؿاسخ.

(37 )

 

ــى احمل ــٟ     ٗ   عــ ــا عوــ ــا سقابتٔــ ــٞ اهعوٚــ ــٞ ا٨داسٙــ لٌــ

اهتِاطــــب يف اتــــاي اهتــــأدٙي ًقـــــ٘سٝ ًــــّ حٚـــــ       

ُطاقٔــــا امل٘كــــ٘عٛ عوــــٟ جاُــــب ٗاحــــذ ًــــّ ج٘اُــــب   

ــشا  أٗ     ــب ا٨فــ ــ٘ جاُــ ــٞ ٗٓــ ــٞ اهتأدٙبٚــ ــذٙش اهعق٘بــ تقــ

ــا      ــا ، ٗا ــ ــش ٗق٘عــ ــاسٖ ا٨كثــ ــٞ باعتبــ ــ٘ يف اهعق٘بــ اهغوــ

ــاْٗ      ــب اهتٔـ ــ٘ جاُـ ــش ٗٓـ ــب ا٨خـ ــٌى اجلاُـ ــذ  هتؼـ أًتـ

ــآ ــاسٙ    أٗ اهتظـــ ــا بتـــ ــٍ هلـــ ــٛ حلـــ ــٞ . ف ـــ ى يف اهعق٘بـــ

ــٟ      14/5/1993 ــذ عوــ ــٞ أػــ ــٞ عق٘بــ ــٕ احمللٌــ ــ  فٚــ ٗقعــ

ــا      ــ٘سٝ املخاه ـ ــٕ ))...ُاـــشا   طـ ــا١ فٚـ املـــتٍٔ اهـــزٜ جـ

املاهٚـــٞ ٗملـــا تِطـــٜ٘ عوٚـــٕ ًـــّ ًظـــاغ نـــاي اهذٗهـــٞ،   

ــعاس       ــٕ ػـ ــْ٘ عوٚـ ــٛ أْ ٙلـ ــزٜ ِٙبغـ ــٞ اهـ ــب ا٨ًاُـ ٗٗاجـ

ــا٢ٌي عوــــٟ املشافــــق اهعاًــــٞ فقــــذ سأ  احمللٌــــٞ       اهقــ

ؼذٙذ اهعقا  عوٟ املتٍٔ((.ت

(38)

 

ــذ   ــا  ـــ ــوطٞ بٌِٚـــ ــاَ   اْ طـــ ــبا  اهعـــ ــع ا٨ُلـــ جموـــ

اهعشاقــــٛ

 

عِــــذ اهِاــــش بــــاهطعّ املقــــذَ اهٚــــٕ أًــــا اْ      

ــْ٘ ب ــادقتلـ ــٟ ٞاملــ ــَ٘ بتخ ـــٚي   عوـ ــشاس أٗ أْ ٙقـ اهقـ

ــبا      ــاُْ٘ اُلــ ــاَ قــ ــا  ٨حلــ ــا ٗفقــ ــٞ  أٗ اهغا١ٓــ اهعق٘بــ

ــٍ )   ــاَ سقـــ ــايف اهعـــ ــٞ ٗاهقطـــ ــ٘ف ٛ اهذٗهـــ ــِٞ 14ًـــ ( هظـــ

ــذي ار 1991 ــادٝ )  املعـــ ــ  املـــ ــٟ أْ  15ُــــ ــٕ عوـــ /أ٨ٗ ( ًِـــ

 -))خيــــــتف جموــــــع ا٨ُلـــــــبا  نــــــا ٙـــــــأتٛ: أ٨ٗ    

ــذ )    ــا يف اهبِـ ــاس اهٚٔـ ــا  املؼـ ــش يف ا٨عرتاكـ ــّ 5اهِاـ ( ًـ

( ًـــّ ٓـــزا اهقـــاُْ٘ ٗهـــٕ أْ ٙقـــشس املـــــادقٞ      11املـــادٝ ) 

ــٞ   عوــــــــٟ اهقــــــــشاس أٗ أْ ٙتــــــــ٘ىل خت ــــــــٚي اهعق٘بــــــ

ــٛ      ــاُْ٘((. ٗٓـ ــاَ اهقـ ــا  ٨حلـ ــا ٗفقـ ــٞ أٗ اهغا١ٓـ امل شٗكـ

ــاي   ؿـــ٘ ــذأ اهتِاطـــب يف اتـ س  قـــق اهشقابـــٞ عوـــٟ ًبـ

ــتطٚع     ــاتوع ٨ٙظــ ــاُْ٘، فــ ــزا اهقــ ــق ٓــ ــأدٙي ٗفــ اهتــ

ــّ      ــشاسٖ يف اهطعـــ ــذس قـــ ــ٘اي أْ ٙــــ ــّ ا٨حـــ ــاي ًـــ  ـــ

ــشاس املطعــــْ٘    ــى اهقــ ــٞ اهتأدٙبٚــــٞ لــ بتؼــــذٙذ اهعق٘بــ

فٚـــٕ ٨ْ رهـــم ٙعـــذ أخـــ٨٩ ع باملبـــذأ املظـــتقش عوٚــــٕ يف       

ــٕ )٨    ــٞ ٗاهقاكـــــٛ بأُـــ ــ٘سٝ عاًـــ ــّ بــــ ــاي اهطعـــ جمـــ

ــْ٘      ــزا ٙلـ ــٕ( ٗبٔـ ــّ  عِـ ــاعّ ًـ ــشس اهطـ ــ٘ص أْ ٙتلـ جيـ

ــذ     ــبا  قـــ ــع ا٨ُلـــ ــث٩  نموـــ ــا١ ا٨داسٜ ًتٌـــ اهقلـــ

  ٚض عّ ُا ٖ املـشٜ بٔزا اهـذد.

ــبا       ــع ا٨ُلـــ ــاْ جموـــ ــب كـــ ــٞ اهتِاطـــ ــٛ سقابـــ ف ـــ

ــا٢ع املِظــــ٘بٞ اىل       ــف دقٚــــق هو٘قــ ــاَ  ٙقــــَ٘ ب حــ اهعــ

ــ  ًٗـــذ٠ ٗج٘دٓـــا حقٚقـــٞ ًٗـــذ٠ خط٘ستٔـــا،       امل٘فـ

ــي     ــٞ اهـ ــٍٚ اهعق٘بـ ــٍ ٙقـ ــٛ    ـ ــى ٓـ ــتٔا ا٨داسٝ، ٗٓـ فشكـ

ًتِاطــــبٞ ًــــع فعــــى امل٘فــــ  اَ ٨ ، أٗ بعبــــاسٝ أخــــش٠  

 ف ْ اتوع فى لى ا٨داسٝ يف تقذٙش اهعق٘بٞ.

ــذ تبِــــــٟ   ــبا  عذٙــــــذٝ قــــ ــا١ ا٨داسٜ ٗيف ًِاطــــ اهقلــــ

ــ٘س٠     ــٞ(( توـــع ػـ ــٞ اهعاًـ ــث٩  ))باهل٣ٚـ ــٛ ًتٌـ اهعشاقـ

ف ــــٛ قــــشاس حــــذٙ   تطبٚــــق ًبــــذا اهتِاطــــب،  اهذٗهــــٞ

ــا بتــــــاسٙ    ــٕ ))....هــــــذ٠     15/3/2012هلــــ ــا١ فٚــــــٕ أُــــ جــــ

اهل٣ٚـــٕ اهعاًـــٞ توـــع     اهتـــذقٚق ٗاملذاٗهـــٞ ًـــّ قبـــى   

ــ       ــذ  عِــــ ــٞ قــــ ــذ أْ املعرتكــــ ــٞ ٗجــــ ــ٘س٠ اهذٗهــــ ػــــ

ــض    باللٍ....ٗهــــذ٠ عطــــ  اهِاــــش عوــــٟ اللــــٍ املٌٚــ

ٗجــــــذ أُــــــٕ ؿــــــحٚ  ًٗ٘افــــــق هوقــــــاُْ٘، رهــــــم أْ      

ــزاس(    ــٞ )ا٨ُـــــــ ــٟ عق٘بـــــــ ــٞ تعـــــــــرت  عوـــــــ املعرتكـــــــ

يف  3037امل شٗكـــــــــــٞ  قٔـــــــــــا بـــــــــــا٨ًش املـــــــــــشقٍ    

ــٞ     13/12/2010 ــٞ اهتحقٚقٚــ ــٚا  اهومِــ ــٟ ت٘ؿــ ــا١ع عوــ بِــ

اهذا٢ٌٚـــــٞ اهثاهثـــــٞ هعــــــذَ قٚـــــاَ املعرتكـــــٞ باختــــــار     

ــاكٍ     ــاَ احملـــــ ــٞ أًـــــ ــٞ اه٩صًـــــ ــشا١ا  اهقاُُ٘ٚـــــ ا٨جـــــ

ــٞ    ــا  اهتأخ ٙـــ ــٞ اهغشاًـــ ــٞ بقٌٚـــ ــٞ هوٌطاهبـــ املختــــ

ــاُْ٘    ــذ اهِــــــاقوي أٗ تطبٚــــــق قــــ املرتتبــــــٞ بزًــــــٞ أحــــ

ذ ٗجــــذ ( املعــــذي، ٗقــــ2006( هظــــِٞ )12اهتلــــٌي سقــــٍ )

جموـــــع ا٨ُلـــــبا  اهعـــــاَ اْ اهعق٘بـــــٞ امل شٗكــــــٞ     

ــٞ ٗاملِظـــ٘بٞ       ــع املخاه ـــٞ املشتلبـ ــذٙذٝ ٨تتِاطـــب ًـ ػـ

اىل املعرتكــــٞ ٗقــــشس خت ٚلــــٔا اىل عق٘بــــٞ ))ه ــــ       

ــٞ      ــوطٞ تقذٙشٙــــ ــّ طــــ ــع ًــــ ــا هوٌموــــ ــش(( نــــ اهِاــــ

ــادٝ )    ــّ املـــ ــذ )أ٨ٗ ع( ًـــ ــب اهبِـــ ــشسٝ ن٘جـــ ــّ 15ًقـــ ( ًـــ
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ــاَ    قـــــاُْ٘ اُلـــــبا  ًـــــ٘ف ٛ اهذٗهـــــٞ ٗاهقطـــــايف اهعـــ

املعذي..(. 1991( هظِٞ 14ٍ )سق

(39)

 

 82ٗقـــذ اكـــذ ُاـــاَ ا ذًـــٞ املذُٚـــٞ ا٪سدُـــٛ سقـــٍ       

ــِٞ  ــادٝ ) 2013هظــ ــذٖ    4/أ/40يف املــ ــزٜ عــ ــذأ اهــ ــزا املبــ ( ٓــ

ًـــــّ اهلـــــٌاُا  اهـــــي جيـــــب ًشاعاتٔـــــا ًـــــّ قبـــــى       

اجلٔـــــا  املختــــــٞ باهتأدٙـــــب ، ٗػـــــذد عوـــــٟ عـــــذَ      

ــتٍ      ــي ٙـ ــٞ اهـ ــاٮجشا١ا  اهتأدٙبٚـ ــا٨ٝ بـ ــآى أٗ املغـ اهتظـ

ــا ــٞ،      اختارٓـ ــا١هٞ اهتأدٙبٚـ ــاي هوٌظـ ــ  احملـ ــق امل٘فـ  ـ

اهتِاطــــــب بــــــي اهعق٘بــــــٞ ار ُـــــــ  عوــــــٟ ٗجــــــ٘  ))

اهتادٙبٚــــــــٞ امل شٗكــــــــٞ  ــــــــق امل٘فــــــــ  ٗ بٚعــــــــٞ 

املخاه ـــــٞ اهـــــي استلبٔـــــا ٗعـــــذَ املغـــــا٨ٝ أٗ اهتظـــــآى 

 باٮجشا١ا  اهتأدٙبٚٞ املتخزٝ يف حق امل٘ف ((.

ــٛ عوـــٟ ادسا         ــشيف اهعشاقـ ــّ اب ـــاي املؼـ ــشبٍ ًـ ــٟ اهـ عوـ

ٓـــزا املبـــذا كـــٌّ ُــــ٘ق  قـــاُْ٘ اُلـــبا   ؿـــشاحٞ 

ــٍ    ــٞ سقـ ــ٘ف ٛ اهذٗهـ ــِٞ  14ًـ ــذي،  1991هظـ ٗالـــاي املعـ

ــبٞ ــٕ باهِظــ ــٞ   ُ ظــ ــاُْ٘ ا ذًــ املؼــــشيف املـــــشٜ يف قــ

ا٨ اُــــــٕ اعتــــــر ًــــــّ   2015( هظــــــِٞ 18املذُٚــــــٞ سقــــــٍ )

كـــــــٌّ املبـــــــاد٠ اه٘اجـــــــب اتباعٔـــــــا كـــــــٌِٚا ُاـــــــشا  

 .هوٌخاه ٞ اه٘فٚ ٨ٌٞٚٓٚتٕ كلٌإُ اطاطٚٞ 

 بذأ عذَ سجعٚٞ اهعق٘بٞ اهتأدٙبٚٞ: اهثا : ً

ــٕ ٨      ــتقشٝ اُــــ ــٞ املظــــ ــاد٥ اهقاُُ٘ٚــــ ــّ املبــــ ًــــ

جيـــ٘ص ًعاقبـــٞ ػــــخف عوـــٟ فعــــى   ٙلـــّ جمشًــــا      

ٗقـــــ  استلابـــــٕ، ٗٓـــــزا املبـــــذأ ِٙطبـــــق  اًـــــا  عوـــــٟ       

ــا       ــٟ اهعق٘بــ ــق عوــ ــا ِٙطبــ ــٞ كٌــ ــا  اهتأدٙبٚــ اهعق٘بــ

 اجلِا٢ٚٞ . 

ٗٙعــــذ ًبـــــذأ عـــــذَ اهشجعٚــــٞ يف اهعق٘بـــــٞ اهتأدٙبٚـــــٞ   

ــّ  ــذأ     ًـــ ــز نبـــ ــٟ ا٨خـــ ــٞ عوـــ ــٞ املرتتبـــ ــا٢ج املٌٔـــ اهِتـــ

اهؼـــشعٚٞ، ٗجيـــذ ٓـــزا املبـــذأ اطاطـــٕ ٗطـــِذٖ اهقـــاُُ٘ٛ  

   ٞ ــت٘سٙ ــ٘ق اهذطــ ــّ اهِـــ ــذ ًــ يف اهعذٙــ

(40)

. ٗباهتــــاهٛ 

٨ جيـــــ٘ص هوٌؼــــــشيف ُ ظـــــٕ أْ ٙبــــــٚ  ٓـــــزا ا ــــــشٗ     

بــــاهِف عوــــٟ اُظــــحا  أ ــــش اجلــــضا١ اىل املاكــــٛ، ٨ْ 

ــبٞ      ــب باهِظــ ــٚع فحظــ ــشيف هــ ــضَ هوٌؼــ ــذأ ًوــ ــزا املبــ ٓــ

ــض ــع    هومــــــ ــبٞ جلٌٚــــــ ــى ٗباهِظــــــ ــٞ، بــــــ ا١ا  اجلِا٢ٚــــــ

اجلضا١ا  را  اهطبٚعٞ اهعقابٚٞ.

(41)

 

ــٞ    ــا اهعق٘بــ فٔــــزا املبــــذأ ٙعــــ  اْ اهِتــــا٢ج اهــــي تشتبٔــ

اهتأدٙبٚـــٞ اٗ ا٨ُلــــبا ٚٞ ٨ ٙلـــْ٘ هلــــا أٜ ا ـــش عوــــٟ    

ــاسٙ      ــّ تـ ــذا١ع ًـ ــاَ اٮداسٜ إ٨ ابتـ ــ  اهعـ ــعٚٞ امل٘فـ ٗكـ

إقـــــشاس اجلـــــضا١ اهتـــــأدٙي،  ٚـــــ  ٨ تـــــشد إىل تـــــاسٙ   

ــتثِا١ا     ا ــان اطـ ــٕ ِٓـ ــٞ. ا٨ اُـ ــٞ اهتأدٙبٚـ ــا  املخاه ـ ستلـ

 تشد عوٟ ٓزا املبذأ ُوخـٔا با٨تٛ: 

يف حاهـــٞ ت٘قٚـــ  امل٘فـــ  اهعـــاَ عـــّ اهعٌـــى بظـــبب   -1

ــى     ــاس  اه ــــ ــاْ أ ـــ ــٍٚ ، فـــ ــزُب إداسٜ جظـــ ــٕ هـــ استلابـــ

 تــــذ إىل تــــاسٙ  ت٘قٚــــ  امل٘فــــ ، عوــــٟ ػــــش  أْ      

 ت٘افق جلاْ اهتأدٙب عوٟ فـى امل٘ف  اهعاَ. 

ظــــٌ  بــــا٪ ش اهشجعــــٛ  ٌٚــــع الــــا٨  اهــــي      ٙ -2

 ٙلْ٘ فٚٔا هوٌ٘ف  ًـوحٞ. 

ــاَ      -3 ــزأ ه٩حلــ ــا  تِ ٚــ ــٛ أٙلــ ــا٨ ش اهشجعــ ــٌ  بــ ٙظــ

ــزٖ     ــاغ أْ ٓــ ــٟ اطــ ــا١، عوــ ــادسٝ با٨هغــ ــا٢ٚٞ اهـــ اهقلــ

 اهقشاسا  ٓٛ قشاسا  كاػ ٞ ٗهٚع ًِؼ٣ٞ.

ــٍ    ــٞ املذُٚــــٞ املـــــشٜ سقــ ٗ  ٙتلــــٌّ قــــاُْ٘ ا ذًــ

ذًــــــــــٞ املذُٚــــــــــٞ ، ٨ٗ قــــــــــاُْ٘ ا 2016( هظــــــــــِٞ 81)

ــٍ ) ــاَ  1960( هظـــــِٞ )24اهعشاقـــــٛ سقـــ ــذي، ٨ٗ ُاـــ ( املعـــ

،ُـــــا   2013هظــــِٞ  82ا ذًــــٞ املذُٚــــٞ ا٪سدُــــٛ سقــــٍ  

ــ       ــذأ، حٚـ ــزا املبـ ــٞ بٔـ ــوطٞ اهتأدٙبٚـ ــضَ اهظـ ــشفا  ٙوـ ؿـ

ٙطبـــــق ٓـــــزٖ املبـــــذأ يف ًٚـــــذاْ اهتأدٙـــــب دْٗ حاجـــــٞ  

ــٕ    ــ٘د ُـــــف تؼـــــشٙعٛ ؿـــــشٙ  ٙ ـــــش  احرتاًـــ ه٘جـــ

ــٕ   ــٞ،  هلُ٘ـــــ ــاَ عوـــــــٟ اهظـــــــوطا  اهتأدٙبٚـــــ ــذأ عـــــ ًبـــــ

ــض    ــشٗسٝ اطـــــــتقشاس املشاكـــــ ــٕٚ اهعذاهـــــــٞ ٗكـــــ تقتلـــــ

ــّ      ــاق ًـ ــع ا٨ختــ ــذ ت٘صٙـ ــرتاَ ق٘اعـ ــٞ، ٗاحـ اهقاُُ٘ٚـ

ــٌّ       ــّ كــ ــاسٖ ًــ ــٕ باعتبــ ــشا مللاُتــ ــاْ. ُاــ ــ  اهضًــ حٚــ

 . هعاَا٨عٌذٝ اهزٜ ٙقَ٘ عوٚٔا اهِااَ ا

فقــــذ قلــــ  بعــــي احملــــاكٍ ا٨داسٙــــٞ نبــــذأ عــــذَ   

  ٞ ــ ــا  احمللٌـــٞ ا٨داسٙـ ــٞ ًِٗٔـ ــٞ اهتأدٙبٚـ  سجعٚـــٞ اهعق٘بـ

ــا املـــــ٧سخ يف   اهـــــي قلـــــ   11/3/2001املــــــشٙٞ  لٌٔـــ

فٚـــــــٕ بـــــــأْ ))اهعـــــــرٝ بت٘قٚـــــــع اجلـــــــضا١ يف ٢٨حـــــــٞ  

اجلـــــضا١ا  املطبقـــــٞ ٗقـــــ  ؿـــــذٗس اجلـــــضا١ اهتـــــأدٙي  

ٗهـــٚع باه٢٩حـــٞ اهظـــابقٞ عوـــٟ ؿـــذٗس قـــشاس اجلـــضا١ 

ــابق    ــاسٙ  طــ ــذ ٗقعــــ  يف تــ ــا  قــ ــ٘ كاُــــ  املخاه ــ ٗهــ

عوــــــــٟ ؿـــــــــذٗس ٢٨حـــــــــٞ اجلـــــــــضا١ا  امل٘قعـــــــــٞ(. 
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لٌــــٞ اهعــــذي اهعوٚــــا ا٪سدُٚــــٞ اهظــــابقٞ ٗكــــزهم ل

ــْ٘      ــا  أْ ٙلـ ــ٘ص قاُُ٘ـ ــٕ ))...٨ جيـ ــ٘ي أُـ ــا تقـ ــٍ هلـ يف حلـ

ــش     ــ٘ف ي ا ــ ــى املــ ــادسٝ ب ـــ ــٞ اهـــ ــشاسا  اٮداسٙــ هوقــ

سجعٛ...((.

(43 )

 

ــاَ       ــبا  اهعـ ــع ا٨ُلـ ــب جموـ ــِٔج رٓـ ــع اهـ ــٟ ُ ـ ٗعوـ

جموـــع ا٨ُلـــبا  اهعشاقـــٛ ًـــّ خـــ٩ي تبِٚـــٕ ٓـــزا       

ٕ   ٨ تظـــشٜ املبـــذأ يف إحـــذ٠ قشاساتـــٕ ٗاهـــزٜ جـــا١ فٚـــ  

ــٛ إرا اكتظـــــب رٗٗ      ــٞ بـــــأ ش سجعـــ ــشاسا  اٮداسٙـــ اهقـــ

اهع٩قـــٞ بٔـــا حقـــا  ٗأؿـــبح  هلـــٍ ًشاكـــض قاُُ٘ٚـــٞ       

ــاهقشاس     ــا٢ٛ بــ ــّ اهقلــ ــذٝ اهطعــ ــٛ ًــ ــذ ًلــ ــٞ بعــ  ابتــ

اٮداسٜ 

(44)

 . 

 سابعا : ًبذأ عذَ تعذد اهعق٘با  اهتأدٙبٚٞ: 

ــا     ــاْ اهعق٘بــ اهعق٘بــــا  اهتادٙبٚــــٞ ػــــأُا ػــ

ــا      ــذد اهعق٘بـــ ــذَ تعـــ ــذا عـــ ــٞ نبـــ اجلِا٢ٚـــــٞ للً٘ـــ

ٗاهـــزٜ ٙقــــذ بـــٕ اُـــٕ ٨ جيـــ٘ص ًعاقبـــٞ امل٘فـــ  عـــّ   



 (2018) اهظِٞ  - اهشابع عؼش اهعذد  -جموٞ جاًعٞ ا٨ُباس هوعوَ٘ اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهظٚاطٚٞ 

 

 
229 

 

ــا        ــوٚتي ًـ ــأدٙبٚتي أؿـ ــ٘بتي تـ ــذ بعقـ ــى اه٘احـ اه عـ

ــب      ــاْ ٙعاقـــ ــزهم، كـــ ــٌ  بـــ ــشٙ  ٙظـــ ــشد ُـــــف ؿـــ ٙـــ

امل٘فـــ  املخـــاه  بو ـــ  اهِاـــش، ٗٙعاقـــب أٙلـــا  عـــّ       

ب ُقـــــاق اهشاتـــــب ، فـــــاهقشاس اهتـــــأدٙي  را  املخاه ـــــٞ

 ِٓا ٙلْ٘ ًعٚبا  ملخاه تٕ هلزا املبذأ. 

ــا  عوــــٟ اه عــــى ًــــشتي    ــ٘اص اهعقــ إْ قاعــــذٝ عــــذَ جــ

ــق      ــٟ تطبٚــ ــٕ عوــ ــا اه قــ ــا٢ج اهــــي ستبٔــ ــٍ اهِتــ ــّ أٓــ ًــ

ًبــــذأ اهؼــــشعٚٞ يف اتــــاي اهتــــأدٙي، ٗٓــــزٖ اهقاعــــذٝ  

ــط      ــ  يف أبظــ ــا٢ٛ، ٗتعــ ــاي اجلِــ ــا يف اتــ ــ٘ي بٔــ ًعٌــ

ـــ   ٘اص اجلٌــــع بـــــي اجلــــضا١ا   ـــــاٖ   ؿــــ٘سٓا عــــذَ جــ

املخاه ـــــــٞ اه٘احـــــــذٝ.

(45)

رهـــــــم أْ ُ ـــــــع ا طـــــــأ ٨   

 ميلّ أْ ٙشتب عوٕٚ أصدٗا  يف اجلضا١ اهتأدٙي.

قــــذ   تــــب  ٓــــزا املبــــذأ ًــــّ قبــــى كــــى ًــــّ املؼــــشيف 

ــٞ   ــاَ ا ذًــــــ ــذ ُــــــــف ُاــــــ ٗاهقلــــــــا١ ا٨داسٜ، فقــــــ

( 3/أ/140يف املـــــــادٝ ) 2013هظــــــِٞ   (82)ا٪سدُــــــٛ سقــــــٍ   

بــــذأ بــــاهق٘ي ))٨جيــــ٘ص فــــش  ؿــــشاحٞ عوــــٟ ٓــــزا امل

ــٞ    ــٞ تادٙبٚــــٞ ٗاحــــذٝ عوــــٟ املخاه ــ أكثــــش ًــــّ عق٘بــ

املظـــــولٕٚ اه٘احـــــذٝ اهـــــي ٙـــــتٍ استلابٔـــــا ًـــــّ قبـــــى       

ــاُْ٘       ــا  قـــ ــذأ أٙلـــ ــزا املبـــ ــٟ ٓـــ ــف عوـــ ــ ((. ُٗـــ امل٘فـــ

ــِٞ  14اُلــــــبا  ًــــــ٘ف ٛ اهذٗهــــــٞ سقــــــٍ   يف  1991هظــــ

ــادٝ ) ــع    20املــ ــش  أٗ ت٘قٚــ ــ٘ص فــ ــاهق٘ي ))٨جيــ ــٕ بــ ( ًِــ

ــبا ٚٞ    ــٞ اُلـ ــّ عق٘بـ ــش ًـ ــزا   أكثـ ــب ٓـ ــذٝ ن٘جـ ٗاحـ

 اهقاُْ٘ عّ فعى ٗاحذ((.

ٗعوـــٟ رهـــم طـــاس اهقلـــا١ ا٨داسٜ املــــشٜ عوـــٟ عـــذَ  

ــٞ،      ــع املخاه ـ ــبب ُ ـ ــا  بظـ ــي اهعق٘بـ ــع بـ ــ٘اص اجلٌـ جـ

ــ٘غ      ــٕ )٨ ٙظـ ــا بأُـ ــٞ اهعوٚـ ــٞ ا٨داسٙـ ــ  احمللٌـ ــذ قلـ فقـ

ــ  ًـــشٝ        ــّ را  ا٨فعـــاي بـ ــى تأدٙبٚـــا  عـ ــٞ اهعاًـ ًعاقبـ

وطٞ ٗاحـــــذٝ، ٨ٗ ٙظـــــ٘غ هوظـــــوطٞ اهتأدٙبٚـــــٞ ٨ٗ هظـــــ

ــّ را     ــأدٙي عـــ ــضا١ اهتـــ تأدٙبٚـــــٞ أخـــــش٠ ت٘قٚـــــع اجلـــ

ــبق عقابـــٕ       ــزٜ طـ ــى اهـ ــزا  اه عـ ــٞ هـ ــشا٢ٍ اهتأدٙبٚـ اجلـ

ٗجماصاتٕ.......(.

(46 )

 

ٗقذ  بق رهم اٙلا  جموع ا٨ُلبا  اهعشاقـٛ، حٚـ    

أكــذ يف اهعذٙــذ ًــّ احلاًــٕ عوــٟ عــذَ جــ٘اص ًعاقبــٞ    

ــاسٙ         ــٕ بتـ ــشاس هـ ــٛ قـ ــشتي، ف ـ ــشَ ًـ ــّ اجلـ ــ  عـ امل٘فـ

١ فٚــــٕ )...ٗقــــذ ُ ــــز  توــــم اهت٘ؿــــٚا  جـــا  12/12/2004

ــ٘صاسٜ      ــٕ، حٚــ  اْ ا٨ًــش اه ــا٨ًش ا٨داسٜ املطعــْ٘ فٚ ب

تلٌّ  ٩  عق٘با  احذآا فقط ٗفق قاُْ٘ اُلبا  

ًــــ٘ف ٛ اهذٗهــــٞ. ٗحٚــــ  أْ ًــــا أستلبــــٕ املعــــرت  ٨  

ٙتِاطب ًـع ٓـزٖ اهؼـذٝ يف فـش  اهعق٘بـا ، هـزا ٙـش٠        

  ِ ـــب اتوــع بــاْ اهعق٘بــٞ ا٨ٗىل ٗٓــٛ اع ــا٦ٖ ًــّ ً

ًعــاْٗ ًـــذٙش عـــاَ كافٚــٕ ملـــا ُظـــب اهٚــٕ ًـــّ أفعـــاي،    

ــٞ ٗاحـــــذٝ ٗعـــــذَ توظـــــٌٕ أٜ    ــٕ دسجـــ ٗتِضٙـــــى دسجتـــ

ًظ٧ٗهٚٞ أداسٙٞ أٗ ًاهٚٞ ٨تتِاطب ًـع ًـا قـاَ بـٕ ًـّ      

ــذٙى اهعق٘بــــا        ــشس تعــ ــٕ قــ ــبٚ  اهٕٚ....عوٚــ ــاي ُظــ افعــ

امل شٗكــٞ عوــٟ املعــرت  ٗجعوــٔا ٗاحــذٝ فقــط ٗٓــٛ     

بقٚـــٞ  اع ـــا٦ٖ ًـــّ ًِــــب ًعـــاْٗ ًـــذٙش عـــاَ ٗإهغـــا١  

اهعق٘با  امل شٗكٞ عوٕٚ بـا٨ًش اهـ٘صاسٜ املطعـْ٘ فٚـٕ     

ٗٓــٛ تِضٙــى دسجتــٕ دسجــٞ ٗاحــذٝ ٗعــذَ تظــوٌٕ ٪ٜ     

ًظ٧ٗهٚٞ إداسٙٞ(.

(47)

 

ٗقذ قل  للٌٞ اهعذي اهعوٚا ا٪سدُٚـٞ بٔـزا اهظـٚاق    

بإُٔ ))إرا عاقب عٌٚـذ كوٚـٞ القـ٘ق املظـتذعٚٞ عوـٟ      

تأدٙبٚـٞ  املخاه ٞ اهـادسٝ عِٔا، فٌٚتِع عوـٟ اهومِـٞ اه  

أْ تعاقبٔا عوٟ را  املخاه ٞ((.

(48)

 

ٗٙتطوــــب تطبٚــــق ٓــــزا املبــــذأ تــــ٘افش ػــــشٗ  ًعِٚــــٞ  

ــاَ    ــٞ اهتأدٙبٚـــــٞ، ٗٗحـــــذٝ اهِاـــ ٓـــــٛ )ٗحـــــذٝ املخاه ـــ

اهقــــاُُ٘ٛ اهــــزٜ فلــــٍ املخــــاه ي، ٗٗحــــذٝ اهظــــوطٞ 

اهتأدٙبٚــــٞ، ٗاطــــتِ ار اهعق٘بــــٞ اهتأدٙبٚــــٞ هٯجــــشا١ا   

.(اهقاُُ٘ٚٞ  ٚ  تـب  اهعق٘بٞ ُٔا٢ٚٞ

(49)

 

 املبح  اهثاُٛ

 ً َٔ٘ تظبٚب اهقشاس اهتأدٙي

ــذ اْ اُتِٔٚـــــا ًـــــّ اهتعشٙـــــ  باهعق٘بـــــٞ      بعـــ

ــاٗي    ــا يف ٓــــــزا املبحــــــ  اْ ُتِــــ اهتادٙبٚــــــٞ حــــــشٜ بِــــ

ــزٜ عٱــــ     ــشاس ا٨داسٜ ٗاهــ ــبٚب اهقــ ــَ٘ تظــ ــٕ ً ٔــ ذ ًآٚــ

ــا يف    ــشٝ اهـــــي جيـــــب ت٘افشٓـــ ًـــــّ اهلـــــٌاُا  املعاؿـــ

. ْ   ٙــــِف عوٚٔــــاكـــى ًظــــأهٞ  ٙ٘جــــب تظـــبٚبٔا ٗأ  

ؿـــى بـــاهقشاس اٮداسٜ ٓـــ٘ عـــذَ تظـــبٚبٕ  فـــ را كـــاْ ا٨

إ٨ إرا ُـــف اهقـــاُْ٘ عوـــٟ ٗجـــ٘  ٓـــزا اهتظـــبٚب، فـــ ْ 

ــٚي ًــــّ       ــٟ اهِقــ ــأدٙي عوــ ــبا ٛ ٗاهتــ ــشاس ا٨ُلــ اهقــ

رهـــــم ٪ُـــــٕ قـــــشاس رٗ ؿـــــبغٞ قلـــــا٢ٚٞ إر ٙ ــــــى يف  

ً٘كـــ٘يف ممـــا خيـــتف بـــٕ اهقلـــا١ أؿـــ٩  ا٪ًـــش اهـــزٜ  

ــْ٘ ًظـــببا     ــب ًعـــٕ أْ ٙلـ جيـ

(50)

ــٛ قـــشاس حمللٌـــٞ    ،. ف ـ

اسٜ املـــــشٙٞ تقــــ٘ي فٚــــٕ )إُــــٕ إرا كــــاْ  اهقلــــا١ ا٨د

ا٨ؿــــى يف اهقــــشاس ا٨داسٜ عــــذَ تظــــبٚبٕ إا٨ إرا ُــــف 

ــ ْ اهقـــــــشاس       ــبٚب فـــــ ــ٘  اهتظـــــ ــٟ ٗجـــــ ــاُْ٘ عوـــــ اهقـــــ

اهتـــأدٙبٚٛ عوـــٟ اهِقـــٚي ًـــّ رهـــم جيـــب أْ ٙلــــْ٘       

ــببا ع(. ًظــ

(51)

ــاي اهتأدٙــــب ٩ُحــــا اْ ا٨داسٝ    ف ــــٛ جمــ

ــا  بــــزكش اهظــــبب اهــــزٜ دفعٔــــا ٨ختــــار    ًوضًــــٞ دا٢ٌــ

أدٙي طـــ٘ا١ ُـــف اهقـــاُْ٘ عوـــٟ رهـــم اَ   قشاسٓـــا اهتـــ

ــضاَ ا٨داسٝ      ــ٘ اهـ ــى ٗٓـ ــّ ا٨ؿـ ــتثِا١ ًـ ــزا اطـ ــِف، ٗٓـ ٙـ

 بتظبٚب قشاسٓا اهتأدٙي.

ــّ       ــذ ًـ ــبٚب ٨بـ ــٟ اهتظـ ــٟ ًعِـ ــ٘  عوـ ــى اه٘قـ ــّ أجـ ًٗـ

بٚــــــاْ ً ًٔ٘ــــــٕ ، ٗطــــــ٘  ٙــــــتٍ تِاٗهــــــٕ يف  ــــــ٩       

ــاُٛ يف    ــبٚب ، ٗاهثــــ ــ  اهتظــــ ــب، ا٪ٗي يف تعشٙــــ ًطاهــــ

ــ     ــشٗ ٕ، ٗاهثاهـــ ــبٚب ٗػـــ ــٞ اهتظـــ ــاغ أٌٓٚـــ يف ا٪طـــ

 اهقاُُ٘ٛ هوتظبٚب.
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 املطوب ا٪ٗي

 تعشٙ  اهتظبٚب

ــطو     ــ٨٘دٖ ًــــــ ــى ا٨ٗي هـــــ ــع اه لـــــ ٙشجـــــ

ــا اهـــــي اعتـــــر   هوِاـــــاَ اٮداسٜ يف اهتظـــــبٚب فشُظـــ

ــّ     ــذ ًـ ــٕ يف اهعذٙـ ــٕ   تبِٚـ ــوٛ اهـــزٜ ًِـ املـــ٘ ّ ا٨ؿـ

ا٨ُاٌـــــــٞ ا٨داسٙـــــــٞ، ٗكـــــــاْ اهأـــــــ٘س ا٨ٗي هلـــــــزا 

ــش   ــاًّ عؼـ ــشْ اهثـ ــا خـــ٩ي اهقـ ــاْ  ،املــــطو  هغ٘ٙـ ٗكـ

ٙقـــــذ بــــٕ تلـــــٌي ا٨حلــــاَ اهقلــــا٢ٚٞ با٪طـــــبا      

اهلشٗسٙٞ اهي اد  اىل ٗج٘دٓا.

(52)

 

ــاهتعشٙ       ــبٚب بـ ــاٗي اهتظـ ــذ   تِـ ــ٘اٝ قـ ــزٖ اهِـ ــّ ٓـ ًٗـ

ــاٖ    ــاُُ٘ٛ تعوــــّ نقتلــ ــٕ اهتــــضاَ قــ فقــــذ عــــش  ))بأُــ

ــٞ اهــــــي      ــٞ ٗاه٘اقعٚــــ ــبا  اهقاُُ٘ٚــــ ــّ ا٪طــــ اٮداسٝ عــــ

ــلو      ــشاس اٮداسٜ ٗػـــــ ــذاس اهقـــــ ــٟ إؿـــــ ــا عوـــــ محوتٔـــــ

قاُُ٘ٛ اهزٜ ب  عوٕٚ((.ا٪طاغ اه

(53)

 

ٗٙقــــذ باهتظـــبٚب أٙلـــا بأُـــٕ بٚـــاْ ا٪دهـــٞ اه٘اقعٚـــٞ  

ــٞ    ــا احمللٌــــ ــٞ اهــــــي بِــــــ  عوٚٔــــ ٗالمــــــج اهقاُُ٘ٚــــ

حلٌٔا

(54)

 . 

ــٞ     ــشاس اهعق٘بــــ ــٍ أٗ قــــ ــبٚب حلــــ ــذ بتظــــ ــا ٙقـــــ كٌــــ

اهتأدٙبٚــــٞ  بٚــــاْ أٗ ركــــش ا٪طــــبا  اهــــي قــــاَ عوٚٔــــا  

ــلوٚٞ     ــٌاُا  اهؼــــ ــّ اهلــــ ــ٘ ًــــ ــأدٙي ٗٓــــ ــشاس اهتــــ اهقــــ

ركشٓا يف اهقشاس أٗ اللٍ اهتأدٙياه٘اجب 

(55)

 . 

ٙٱعـــــــش  اهتظـــــــبٚب بأُـــــــٕ ركـــــــش ٗ ذٙـــــــذ   كٌـــــــا 

ــذتٔا    ــوطٞ اهتأدٙـــــب عقٚـــ ــ  طـــ ــبا  اهـــــي كُ٘ـــ ا٪طـــ

ــاُْ٘     ــا  هوقـــــ ــبا ٚٞ ٗفقـــــ ــٞ ا٨ُلـــــ ــش  اهعق٘بـــــ ب ـــــ

بــــــ٘سٝ ؿـــــشفٞ ٗٗاكـــــحٞ ، نـــــا ميلـــــّ امل٘فـــــ   

املعاقـــــب ًـــــّ ت ٔـــــٍ توـــــم ا٪طـــــبا  نمـــــشد قـــــشا١ٝ  

ــاي    ــّ أعٌـ ــا١ ًـ ــّ اهقلـ ــشاس، ٗميلـ ــا   اهقـ ــٕ عوٚٔـ ًشاقبتـ

.

(56)

 

كٌـــا ٙقــــذ بتظـــبٚب اهقـــشاس اهتـــأدٙي باُـــٕ ركـــش       

ــٕ       ــ  بــ ــٞ امل٘فــ ــذس ٮحا ــ ــٔا ؿــ ــي ٪جوــ ــرسا  اهــ املــ

باه٘قا٢ع اهي ع٘قب ٪جؤا.

(57)

 

ُظـــتخوف ًـــّ رهـــم أْ كـــى ٓـــزٖ اهتعشٙ ـــا  هلـــا       

ُ ــــــع املــــــذه٘ي ٗتـــــــب يف ًعِــــــٟ ٗاحــــــذ ٓــــــ٘ أْ      

اهتظــــــبٚب ٓــــــ٘ إفـــــــا  اٮداسٝ عــــــّ طــــــبب قشاسٓــــــا  

ــٞ أٗ  ا٨داسٜ ٗكــــــــ ــٞ اهتأدٙبٚــــــ ــش اهعق٘بــــــ زهم ترٙــــــ

ا٨ُلــــبا ٚٞ ًــــّ خــــ٩ي كتابــــٞ املــــرسا  يف ؿــــوب  

  اهقشاس اهتأدٙي. 

 املطوب اهثاُٛ

 فا٢ذٝ اهتظبٚب ٗػشٗ ٕ

ــٛ    ــبٚب ٙقتلـــ ــذٝ اهتظـــ ــٞ ٗفا٢ـــ ــاْ أٌٓٚـــ هبٚـــ

ــاٗي       ــشعي ُتِـ ــب اىل فـ ــزا املطوـ ــٍٚ ٓـ ــ  تقظـ ــا اهبحـ بِـ

يف ا٨ٗي فا٢ـــــذٝ اهتظـــــبٚب هوعق٘بـــــٞ اهتأدٙبٚـــــٞ  ـــــٍ     

ــش  يف ا ــٞ    ُعــ ــبٚب اهعق٘بــ ــشٗ  اهتظــ ــاْ ػــ ــاُٛ هبٚــ هثــ

 اهتأدٙبٚٞ.

 اه شيف ا٪ٗي

 فا٢ذٝ اهتظبٚب

ٙشجــــع اهظــــبب اهش٢ٚظــــٛ ًــــّ تــــب  اهلــــث   

ــبٚب    ــش  اهتظــ ــٞ ٨دسا  ػــ ــشٙعا  اه٘فٚ ٚــ ــّ اهتؼــ ًــ

ِـ٘ؿـــــٔا اهتؼـــــشٙعٚٞ اىل ا٪ٌٓٚـــــٞ اهـــــي ف٘صٓـــــا ب

اهتظــــبٚب يف جمــــاي اهلــــٌاُا  اهتادٙبٚــــٞ هوٌ٘فــــ ، 

ــ       ــّ حٚـ ــبٚب ًـ ــب ٝ هوتظـ ــٞ اهلـ ــرص ا٪ٌٓٚـ ــ٘ف  ٗتـ تـ

املتقاكـــــي ًـــــّ جٔـــــٞ، ٨ٗعٌـــــاي   هـــــذ٠ طٌأُِٚـــــٞاه

ــش٠    ــٞ أخــ ــّ جٔــ ــا ًــ ــا١ اهعوٚــ ــا  اهقلــ ــٞ جٔــ سقابــ

(58)

 ،

توــم ا٪ٌٓٚــٞ اعتــر  ًــّ آــٍ ا٪طــبا  اهــي دفعــ         

طـــــحب كـــــٌإُ اهتظـــــبٚب إىل اهقـــــشاسا   املؼـــــشيف اىل 

ــّ    ــتثِا١ا  ًــ ــب اطــ ــاي اهتأدٙــ ــادسٝ يف جمــ اٮداسٙــــٞ اهـــ

  ٜ ٙع ــــــٛ جٔــــــا  اٮداسٝ ًــــــّ    ا٪ؿــــــى اهعــــــاَ اهــــــز

تظـــــبٚب قشاساتٔـــــا حٚـــــ  اػـــــرت  املؼـــــشيف يف مجٚـــــع 

قـــ٘اُي اهعـــاًوي اللــــً٘ٚي أٗ يف اهقطـــايف اهعــــاَ أْ    

))...ٙلـــــــــْ٘ اهقـــــــــشاس اهــــــــــادس ب ـــــــــش  اهعق٘بـــــــــٞ 

اهتأدٙبٚٞ ًظببا ((

 (59)

. 

ــٞ    ٗ ــذ اهتظـــبٚب ًـــّ أٓـــٍ اهلـــٌاُا  املٌٔـــٞ لٌاٙـ ٙعـ

 ٍ ــاتٔ ــشاد ٗحشٙـ ــ٘ق ا٪فـ حقـ

(60

 

)

ــبٚب   ، ــذ اهتظـ ــ  ٙعـ  ٚـ

ــ٩ْ       ــا بطـ ــذَ اتباعٔـ ــٟ عـ ــب عوـ ــٕ ٙرتتـ ــلوٚٞ ج٘ٓشٙـ ػـ

ــا    اهقــــشاس اٮداسٜ، ٗقــــذ قلــــ  للٌــــٞ اهعــــذي اهعوٚــ

ــٕ      ــوٍ بـ ــّ املظـ ــ  اْ ًـ ــا )ٗحٚـ ــابقٞ بق٘هلـ ــٞ اهظـ ا٪سدُٚـ

ــٔا       ــبب تذخوـ ــزكش طـ ــاْ تـ ــٞ بـ ــ  ًوضًـ إْ ا٨داسٝ هٚظـ

ــب        ــم فٚـــــ ــاُْ٘ رهــــ ــا اهقــــ ــتٍ عوٚٔــــ ــ  فــــ إ٨ حٚــــ

ــش اهؼـــ   ــّ اهعِاؿـ ــشا  ًـ ــبٚب عِــ ــٞ اهتظـ لوٚٞ اجل٘ٓشٙـ

اهــي ٙرتتـــب عوـــٟ إب اهلـــا بطـــ٩ْ اهقـــشاس ًـــّ ُاحٚـــٞ  

اهؼلى(.

(61 )

 

ٗكٌــــا ٙظــــآٍ اهتظــــبٚب بؼــــلى ًباػــــش يف تــــ٘ف       

ــٞ   ــٌاُٞ اهلاًـــ ــا١هٞ   اهلـــ ــٞ ٗاملظـــ ــاي احملاكٌـــ يف جمـــ

ــبا ٛ    ــشاس ا٨ُلــــ ــ  اْ تظــــــبٚب اهقــــ اهتأدٙبٚــــــٞ، حٚــــ

ــذ جــ٘صٜ        ــٕ ق ــأدٙي ًــّ ػــإُٔ  ٌأُــٞ امل٘فــ  باُ ٗاهت

ــٕ ٗابــذ٠ دفاعــٕ بؼــأُٔا،    عــّ ا٨خطــا١ اهــي ُظــب      اهٚ

ــحٞ      ــٟ ؿـ ــ  عوـ ــٞ امل٘فـ ــاي سقابـ ــق اعٌـ ــاهٛ ٙتحقـ باهتـ

ــّ      ــشاس ًـ ــزا اهقـ ــٕ ٓـ ــتٌى عوٚـ ــا ٙؼـ ــأدٙي، نـ ــشاس اهتـ اهقـ

ٗقـــــــا٢ع ٗادهـــــــٞ ٗاطتخ٩ؿـــــــا  ممـــــــا قـــــــذ فٌـــــــى 

امل٘فــــ  عوــــٟ ا٨قتِــــايف بقــــشاس اجلــــضا١، ٗٙظــــاعذ يف      

ــٕ.  ــٞ ًِــ ــق اهغاٙــ  قٚــ

(62)

ــاٜٗ    ــى دعــ ــ٧دٜ اىل تقوٚــ ٗٙــ

ــوطٞ.  ــاٗص حــــذٗد اهظــ  ــ

(63)

ــبا     ــا ارا   تلــــّ ا٨طــ اًــ

ــشاس      ــّ يف قـــ ــٕ اْ ٙطعـــ ــْ٘ هـــ ــ  فٚلـــ ــٞ هوٌ٘فـــ ًقِعـــ

اجلضا١ باه٘طا٢ى املقشسٝ قاُُ٘ا .

(64)

 



 (2018) اهظِٞ  - اهشابع عؼش اهعذد  -جموٞ جاًعٞ ا٨ُباس هوعوَ٘ اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهظٚاطٚٞ 

 

 
231 

 

ًٗــــّ جٔــــٞ  اُٚــــٞ ، فــــاْ اهتــــضاَ اهظــــوطٞ اهتأدٙبٚــــٞ  

ببٚــــــاْ اطــــــبا  اهقشاساهتــــــأدٙي، ٙــــــ٧دٜ ًــــــّ ػــــــإُٔ  

اعٌــــاي اهشقابــــٞ اهزاتٚــــٞ هتوــــم اهظــــوطٞ ًــــّ خــــ٩ي   

اسا ، ٗقٚأًــــا اهرتٙــــ  ٗعــــذَ اهتظــــشيف ب ؿــــذاس اهقــــش 

ــى    ب٘اجــــــب اهبحــــــ  ٗاهتــــــذقٚق ٗاًعــــــاْ اهِاــــــش قبــــ

اؿـــذاس اهقــــشاس اهتـــأدٙي، ٗٓــــزا بطبٚعـــٞ الــــاي ًــــّ    

ػـــــإُٔ اْ ِٙـــــضي قشاسٓـــــا ًِضهـــــٞ ا٨حـــــرتاَ ٗٙظـــــوٌٕ  

ــٞ،    ًــــّ ًاِــــٞ اهتحٚــــض ٗا٨طــــتبذاد اٗ اهتــــأ ش بعا  ــ

ا٨ًـــش اهـــزٜ ٙظـــاعذ عوـــٟ اؿـــذاس اهقـــشاسا  اهتأدٙبٚـــٞ 

 ٞ نــــا ٙعشكــــٔا  ًت قــــٞ ٗحلــــٍ اهقــــاُْ٘ بــــ  ًؼــــ٘ب

هوبط٩ْ اٗ ا٨هغا١.
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ــق      ــت  اهطشٙــ ــبٚب ٙ ــ ــ ْ اهتظــ ــم فــ ــافٞ اىل رهــ باٮكــ

ــا٢ٚٞ(، ار    ــٞ اهقلـ ــش٠ ٗٓـــٛ )اهشقابـ ــٞ أخـ هلـــٌاُٞ ٓاًـ

اْ بٚــــــاْ ا٨طــــــبا  ٙتــــــٚ  ه٫فــــــشاد اهطعــــــّ عوـــــــٟ      

اطاطــــٔا، ٗٙظــــٔى بطبٚعــــٞ الــــاي هوقلــــا١ املخــــتف  

عٌوٞ باهشقابٞ عوٟ ؿحٞ اهقشاس اهتأدٙي.

(66)

 

وف أٌٓٚـــٞ ٗفا٢ـــذٝ تظـــبٚب    ًـــّ كـــى رهـــم ُظـــتخ    

ــٍ     ــبٚب ًٔـــــ ــذدٝ فاهتظـــــ ــ٘احٛ ًتعـــــ ــشاسا  يف ُـــــ اهقـــــ

ــٕ      ــّ فا٢ذتـ ــ٩  عـ ــا ، فلـ ــِي ًعـ ــشاد ٗاٮداسٝ أٗ ا٨ ـ ه٫فـ

ــشاس     ــبٚب اهقـ ــاْ تظـ ــزا فـ ــٛ اٮداسٜ، هلـ ــبٞ هوقاكـ باهِظـ

اٗ اللــــــٍ اهـــــــادس باهعقــــــا  عوــــــٟ امل٘فــــــ  ًــــــث٩   

ــأُٛ حــــي       ــش ٗاهتــ ــٞ اٮداسٙــــٞ إىل اهتبـــ ــذفع اجلٔــ ٙــ

ــذ املخ ــا  تقـــَ٘ بتحذٙـ اه ـــا  اهـــي تثبـــ   قـــٕ ٗفثٔـ

عوــٟ اهتأًــى قبــى إؿــذاس قــشاس اجلــضا١ كٌــا اُــٕ ًــّ         

ــب      ــا ُظــ ــ  نــ ــٍ  امل٘فــ ــ٧دٜ إىل عوــ ــش٠ ٙــ ــٞ أخــ ُاحٚــ

إهٚــــٕ ٗع٘قــــب ًــــّ أجوــــٕ ٗٓــــ٘ أًــــش ت٘جبــــٕ كــــشٗسٝ 

ــٍ اٗ      ــّ يف اللـ ــش اهطعـ ــٞ بِاـ ــٞ املختــ ــي اجلٔـ  لـ

يف اهقـــــشاس ًـــــّ مماسطـــــٞ اختـاؿـــــٔا عوـــــٟ اه٘جـــــٕ  

ــٛ اٮ  ــّ اهقاكــــ ــوٍٚ، ٗ لــــ ــٕ  اهظــــ ــذ تعشكــــ داسٜ عِــــ

هوقـــــــــــشاس اٮداسٜ نِاطـــــــــــبٞ دعـــــــــــ٠٘ اٮهغـــــــــــا١ أٗ 

ــٕ      ــاَ سقابتــ ــّ أحلــ ــٕ ًــ ــش  عوٚــ ــي تعــ ــ٘ٙي اهــ اهتعــ

 ٗتشكٚضٓا عوٕٚ.

 اه شيف اهثاُٛ

اهؼشٗ  اه٘اجب ت٘افشٓا يف تظبٚب اهعق٘بٞ 

 اهتأدٙبٚٞ

ــبٚب      ــا يف تظـــ ــب ت٘افشٓـــ ــشٗ  جيـــ ــذٝ ػـــ ــم عـــ ِٓاهـــ

 اهعق٘بٞ اهتأدٙبٚٞ هعى ًّ أٌٓٔا:

ــْ٘  -1 ــاهغش  ،   أْ ٙلــــ ــٛ بــــ ــا  ٗٙ ــــ ــبٚب ًلت٘بــــ اهتظــــ

هـــزهم ٙظـــتبعذ اهقـــشاس اهؼـــ ٜ٘ ًـــّ ُطـــاق تطبٚـــق       

فاهغاٙـــٞ ًـــّ كتابـــٞ اهتظـــبٚب ٓـــٛ إعطـــا١   اهتظـــبٚب.

ــٕ ًـــــوحٞ يف اهطعــــّ    اه شؿــــٞ هوٌ٘فــــ  )اهــــزٜ هــ

ــش    ــاي هوقاكــــٛ هوِاــ ــا  اتــ ــاهقشاس( ٗكــــزهم إفظــ بــ

ــذ     ــا اٮداسٝ عِـ ــتِذ  عوٚٔـ ــي اطـ ــبا  اهـ ــحٞ ا٪طـ يف ؿـ

ــٞ اهتأدٙب  ــش  اهعق٘بـــ ــاَ ،    فـــ ــ  اهعـــ ــٟ امل٘فـــ ــٞ عوـــ ٚـــ

ٗإهغا٢ٔا إرا تبي عذَ ؿحتٔا.

(67)

 

ــا    -2 ــبٚب كافٚــ ــْ٘ اهتظــ ــب أْ ٙلــ جيــ

(68)

ــزا  ،  ــ  ٓــ ٙعــ

ــبا  ٗاكــــــحٞ    ــْ٘ ا٪طــــ ــب أْ تلــــ ــٕ جيــــ اهؼــــــش  اُــــ

ٗكافٚـــٞ  ٚـــ  فقـــق اهتظـــبٚب اهغـــش  ًِـــٕ، فـــ٩  

ٙل ـــٛ أْ ٙتلـــٌّ اهقـــشاس أطـــبابا ، بـــى جيـــب أْ تلـــْ٘  

 ٚ بــــٞ ٓــــزٖ ا٪طــــبا  كافٚــــٞ لٌوــــٕ، ٗإ٨ كاُــــ  ًع

  باهقـ٘س.

جيــــب أْ فتــــٜ٘ اهقــــشاس عوــــٟ أطــــبابٕ يف ؿــــوبٕ   -3

حتـــٟ خيـــش  اهقـــشاس حـــا٩ً  بزاتـــٕ كـــى أطـــبابٕ.      

(69)

 ،

إر ًـــــــّ اهلـــــــشٗسٜ أْ ٙتلـــــــٌّ اهقـــــــشاس اهتـــــــأدٙي 

ــى     ــٞ اهـــي ت٘ؿـ ــذٗ  اهِتٚمـ ــي أد  إىل حـ ــبا  اهـ ا٪طـ

إهٚٔـــــــا بؼـــــــش  أْ تلـــــــْ٘ ٓـــــــزٖ ا٪طـــــــبا  ٗاسدٝ يف  

ــٟ ٙلـــــْ٘ ًـــــّ اه   ــأدٙي حتـــ ــشاس اهتـــ ــٔى ؿـــــوب اهقـــ ظـــ

ــشاس       ــٛ قـ ــحتٔا. ف ـ ــذ٠ ؿـ ــٟ ًـ ــٞ عوـ ــا ٗاهشقابـ ًعشفتٔـ

هوٌحلٌــــــٞ ا٨داسٙــــــٞ اهعوٚــــــا املـــــــشٙٞ تقــــــ٘ي فٚــــــٕ  

ــبٚب     ــشد اهتظـ ــأدٙي اْ ٙـ ــشاس اهتـ ))ٙؼـــرت  هــــحٞ اهقـ

ــوبٕ ٗاْ ٙلـــْ٘ طـــا٢غا ًٗظتخوــــا  ًـــّ أؿـــ٘ي       يف ؿـ

ً٘ج٘دٝ ا بتتٔا اهظوطٞ اهتأدٙبٚٞ((.
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جيــــــب أْ ٙلــــــْ٘ اهتظــــــبٚب ًعاؿــــــشا  هوقــــــشاس  -4

(71)

 ،

ــم  ــٞ    ٗرهــ ــٟ بِٚــ ــ  عوــ ــٟ إْ اٮداسٝ كاُــ ــذا  عوــ تأكٚــ

ــا إْ اهتظــــــبٚب       ــذاسٖ ، كٌــــ ــذ إؿــــ ــا عِــــ ــّ أًشٓــــ ًــــ

ــا    ــٟ اٮداسٝ تتٌثـــى يف اخت٩قٔـ ــبٔٞ عوـ ــٕ ػـ اه٩حـــق فٚـ

 أطبا  أخش٠ هوقشاس.

جيــــب أْ ٙلــــْ٘ اهتظــــبٚب ٗاكــــحا  بذسجــــٞ ميلــــّ  -5

ت ٌٔــــٕ ٗسقابتــــٕ ، فاهتظــــبٚب اهِــــاقف حلٌــــٕ حلــــٍ  

ــبٚب  ــذَ اهتظــــ عــــ

(72)

ــشاس   ــى اهقــــ ــادس .أٜ أْ فٌــــ اهـــــ

ــش      ــبا  فــ ــٕ أطــ ــٞ يف راتــ ــٞ اهتأدٙبٚــ ب ــــش  اهعق٘بــ

اهعق٘بــــــٞ عوــــــٟ امل٘فــــــ  اهعــــــاَ ٗبـــــــ٘سٝ لــــــذدٝ  

ٗؿــــشفٞ ًٗباػــــشٝ ، نــــا ميلــــّ اهؼــــخف اهعــــادٜ 

ًــــّ فٔــــٍ ٗاطــــتٚعا  ا٪طــــبا  اه٘اقعٚــــٞ ٗاهقاُُ٘ٚــــٞ  

ــٟ    ــٞ اهـــــــي محوـــــــ  ًــــــــذس اهقـــــــشاس عوـــــ القٚقٚـــــ

إؿـــــــــذاسٖ، فـــــــــ را اكت ـــــــــٟ اهقـــــــــشاس ا٨ُلـــــــــبا ٛ 

ــذ  ــأدٙي برتدٙـ ــٚ     ٗاهتـ ــاُْ٘ فقـــط دْٗ ت٘كـ ــٍ اهقـ حلـ

ــز رهـــم اهقـــشاس أعتـــر         ــبا  اهـــي ًـــّ اجوـــٔا اختـ ا٪طـ

  لٍ اهقشاس ا اهٛ ًّ كٌاُٞ اهتظبٚب.

ــابقٞ      ــٞ اهظـ ــا ا٪سدُٚـ ــذي اهعوٚـ ــٞ اهعـ ــشاس حمللٌـ ــٛ قـ ف ـ

جـــــا١ فٚـــــٕ )إْ ًبـــــاد٥ اه قـــــٕ اٮداسٜ قـــــذ اطـــــتقش   

عوــــٟ اُــــٕ كوٌــــا أهــــضَ اهؼــــاسيف جٔــــٞ اٮداسٝ تظــــبٚب 

ــب   ــا ٗجــ ــ٘سٝ   قشاساتٔــ ــبا  بـــ ــزكش ا٪طــ ــا أْ تــ عوٚٔــ

ٗاكــــــــحٞ ٗجوٚــــــــٞ ٗإ٨ فٚلــــــــْ٘ اهقــــــــشاس جمافٚــــــــا  

هوقاُْ٘ ٗبا ٩ (.
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 املطوب اهثاه 

ا٨طاغ اهقاُُ٘ٛ هلٌاُٞ تظبٚب اهعق٘بٞ 

 اهتأدٙبٚٞ

ــٍ       ــا٦ي ًٔـــ ــش  تظـــ ــ٘د  ـــ ــب ُـــ ــزا املطوـــ يف ٓـــ

ــبٚب    ــٕ ا٨داسٝ يف تظـ ــزٜ تظـــتِذ عوٚـ ــاغ اهـ حـــ٘ي ا٨طـ

 ُ ــاُ٘ ــٞ ا٨طـــــاغ اهقـــ ــاك فٌعشفـــ ــى قشاساتٔـــ ٛ  ٨ٜ عٌـــ

ــٞ،     ــٞ ٗا٨هضاًٚـ ــ ٞ اهقاُُ٘ٚـ ــٕ اهــ ــ ٛ عوٚـ ــاُُ٘ٛ ٙلـ قـ

ــذٝ      ــاَ اٗ اهقاعــ ــى اهعــ ــاْ ا٪ؿــ ــابقا  بــ ــذًِا طــ ــا قــ كٌــ

ــ٘ اْ ا٨داسٝ    ــشاس ا٨داسٜ ٓــ ــبٚب اهقــ ــأْ تظــ ــٞ بؼــ اهعاًــ

بـــ  ًوضًـــٞ بٔـــزا اهتظـــبٚب عِـــذ إؿـــذاسٓا هقشاساتٔـــا  

اٮداسٙـــٞ ًـــا  ٙوضًٔـــا املؼـــشيف بـــزهم، ُٗتٚمـــٞ هـــزهم  

كـــــب  ًـــــّ الشٙـــــٞ يف عـــــذَ  تتٌتـــــع ا٨داسٝ بقـــــذس

ــذ ُـــــف     ــا ٨ ٙ٘جـــ ــا  املـــ ــبا  قشاساتٔـــ ــشٙ  بأطـــ اهتــــ

ــبب      ــا  اْ طــ ــرت  دا٢ٌــ ــزهم، ار ٙ ــ ــا بــ ــاُُ٘ٛ ٙوضًٔــ قــ

اهقـــشاس ٓـــ٘ املــــوحٞ اهعاًـــٞ، ٗتطبٚقـــا  هلـــزٖ اهقاعـــذٝ 

 فاْ ا٨داسٝ حشٝ يف ا٨د١٨ بأطبا  قشاساتٔا.

ــ٘       ــذَ ٗجـــ ــ٘  اٗ عـــ ــ٘ي ٗجـــ ــٟ ا٬سا١ حـــ ــّ تبقـــ ٗهلـــ

ــبٚب اهعق٘بــــــٞ اهتأد  ٙبٚــــــٞ ًتباِٙــــــٞ ٗ تو ــــــٞ   تظــــ

 حظب كى ًِاً٘ٞ قاُُ٘ٚٞ.

ــٞ     ــشٙٞ املتعاقبــ ــشٙعا  املـــ ــ  اهتؼــ ــش: ُـــ ــٛ ًـــ ف ــ

ــبٚب     ــشٗسٝ تظــ ــٟ كــ ــٞ عوــ ــٞ اهعاًــ ــٞ باه٘فٚ ــ ا اؿــ

ــبا ٚٞ ٗاهتأدٙبٚــــٞ، ار  ــــذ كــــٌاُٞ   اهقــــشاسا  ا٨ُلــ

تظـــبٚب اهقـــشاس اهتـــأدٙي اطاطـــٔا يف قـــاُْ٘ ا ذًـــٞ      

 حٚـــ  ُـــف عوـــٟ ٗجـــ٘  2015( هظـــِٞ 18املذُٚـــٞ سقـــٍ )

ــببا       ــضا١ ًظـــ ــش  اجلـــ ــادس ب ـــ ــشاس اهــــ ــْ٘ اهقـــ اْ ٙلـــ

ــادٝ )  ــٕ ))٨  56حٚــــ  ُـــــ  املــ ــاُْ٘ عوــــٟ اُــ ــّ اهقــ ( ًــ

ــشا١      ــذ أجـ ــ  ا٨ بعـ ــق امل٘فـ ــضا١  ـ ــع اٜ جـ ــ٘ص ت٘قٚـ جيـ

ــق      ــٕ ٗ قٚـــ ــايف اق٘اهـــ ــٞ ٗقـــ ــٕ كتابـــ ــق ًعـــ اهتحقٚـــ

ــش       ــادس ب ـــ ــشاس اهــــ ــْ٘ اهقـــ ــب اْ ٙلـــ ــٕ ٗجيـــ دفاعـــ

ــزا      ــ٩ي ٓـ ــّ خـ ــتِتا  ًـ ــّ ا٨طـ ــببا ((. ٗميلـ ــضا١ ًظـ اجلـ

ــِف  ــ٘بٛ     اهــ ــش ٗجــ ــأدٙي اًــ ــشاس اهتــ ــبٚب اهقــ ــاْ تظــ بــ

طـــــ٘ا١ كـــــاْ ًــــــذس اهقـــــشاس للٌـــــٞ تأدٙبٚـــــٞ اٗ      

ــشاس      ــى قــ ــا٩ً  هلــ ــِف ٗسد ػــ ــٚٞ، ٨ْ اهــ ــوطٞ س٢اطــ طــ

 تأدٙي. 

ــادٝ    ــ  املــ ــا ُـــ ــٞ    43كٌــ ــع اهذٗهــ ــاُْ٘ جموــ ــّ قــ ًــ

( عـــــّ املبـــــذأ ُ ظـــــٕ 1972( هظـــــِٞ )47املــــــشٜ سقـــــٍ )

بق٘هلـــــا ))٨ جيـــــ٘ص تأجٚـــــى اهِطـــــق بـــــاللٍ أكثـــــش  

 ٗ تـــــذس ا٪حلــــاَ ًظــــببٞ..((ًـــّ ًــــشٝ 

 

. كٌــــا  ــــذ 

اْ قــــاُْ٘ اهِٚابــــٞ ا٨داسٙــــٞ ٗاحملاكٌــــا  اهتأدٙبٚــــٞ     

ــٍ  ــِٞ  117سقــ ــادٝ ) 1958هظــ ــٟ   28يف املــ ــف عوــ ــٕ ُــ ( ًِــ

ٗجـــــ٘  ٗاهضاًٚـــــٞ تظـــــبٚب اهقـــــشاسا  اهــــــادسٝ عـــــّ 

 احملاكٍ اهتأدٙبٚٞ عوٟ ٗجٕ ا ـ٘ق.

ٗقـــــذ أٗكـــــح  احمللٌـــــٞ ا٨داسٙـــــٞ اهعوٚـــــا يف ًــــــش 

ٌاُٞ اهتظــــــــبٚب هومــــــــضا١ كــــــــشٗسٝ ا٨هتــــــــضاَ بلــــــــ

ــا    ــا ، باعتباسٓـ ــا قاُُ٘ـ ــتٍ اهـــِف عوٚٔـ ــأدٙي ٗاْ   ٙـ اهتـ

ــا     ــذ ا٨دُـــٟ ًـــّ اهلـــٌاُا  اه٘اجـــب ت٘افشٓـ  ثـــى الـ

يف كــــى لاكٌــــٞ تأدٙبٚــــٞ ٗاهــــزٜ  وٚــــٕ اهعذاهــــٞ  

اتــــــشدٝ ٗكــــــٌ  ا٨ُـــــــا  ٗا٨ؿــــــ٘ي اهعاًــــــٞ يف 

ــاد٥ ا٨ٗهٚــــٞ املقــــشسٝ    ــا ًــــّ املبــ احملاكٌــــا  ، ٗهلُ٘ٔــ

ــ٘اُي ا  ــ٘ا١ يف  يف اهقــــــــ ــاٮجشا١ا ، طــــــــ ــٞ بــــــــ اؿــــــــ

احملاكــــا  اجلِا٢ٚــــٞ اٗ اهتأدٙبٚــــٞ، كٌــــا اعتــــر  اْ  

ــا١ عقــــابٛ عِــــذًا ٙتعوــــق    ــأدٙي ٓــــ٘ قلــ اهقلــــا١ اهتــ

ا٨ًـــــش باملخاه ـــــا  ا٨داسٙـــــٞ، هـــــزهم جيـــــب تظـــــبٚب  

ــاْ يف ُ ـــــع       ــضسيف ا٨ ٣ٌِـــ ــأدٙي نـــــا ٙـــ ــشاس اهتـــ اهقـــ

امل٘فــــ  اىل ؿــــحٞ ٗ بــــ٘  اه٘قــــا٢ع اهــــي   اتٔاًــــٕ 

بٔا
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ــادٝ )ٗيف ا٨ ــاَ ا ذًـــــٞ  152سدْ: ُــــــ  املـــ ( ًـــــّ ُاـــ

املذُٚـــٞ ا٪سدُـــٛ الـــاهٛ بـــاْ )عوـــٟ اتوـــع اهتـــأدٙي  

أْ ٙـــــــذس اهقــــــشاس اهِٔــــــا٢ٛ بــــــأٜ دعــــــ٠٘ تأدٙبٚــــــٞ   

ــاٗص ))   ــذٝ ٨ تتمـ ــٕ، خـــ٩ي ًـ ــ  اهٚـ ــّ  90احٚوـ ــا ًـ (( ًٙ٘ـ

ــشاس     ــْ٘ اهقــ ــب اْ ٙلــ ــٞ، ٗجيــ ــاد أٗي جوظــ ــاسٙ  أُعقــ تــ

ــا     ــا، كٌــ ــ  عوٚٔــ ــي بــ ــبا  اهــ ــى ٗا٨طــ ــٌِا  اهعوــ  ًتلــ

ــأدٙي    ــشاس اهتـــ ُــــــ  عوـــــٟ اْ ٙتلـــــٌّ تظـــــبٚب اهقـــ

ــ       ــٞ،  ٚـ ــت٘جبٞ هوعق٘بـ ــا٢ع املظـ ــٞ ٗاه٘قـ ــاْ اه٘اقعـ بٚـ

ــزٜ      ــشاس اهـ ــبا  اهقـ ــٞ اطـ ــتٍٔ ًعشفـ ــ  املـ ــاْ امل٘فـ ب ًلـ

ؿــذس كــذٖ ًــّ خــ٩ي قــشا١ٝ اهقــشاس ٗٓــزا ًــا ٙظــٔى       

 عوٕٚ اهطعّ باهقشاس اهتأدٙي باٮهغا١(.

٩ٙٗحـــــــا عوـــــــٟ اهتؼـــــــشٙعا  ا٨سدُٚـــــــٞ املتعاقبـــــــٞ 

ــ      ا ا ــذ أٗجبــــ ــا قــــ ــٞ ، أُــــ ــٞ اهعاًــــ ــٞ باه٘فٚ ــــ ؿــــ

تظــــــبٚب اهقــــــشاسا  اهتأدٙبٚــــــٞ اهـــــــادسٝ ًــــــّ قبــــــى  

ــف      ــّ اٜ ُــــ ــ  ًــــ ــا خوــــ ــٞ ، فٌٚــــ ــاهع اهتأدٙبٚــــ اتــــ

قــــــــاُُ٘ٛ ٙوــــــــضَ اهظــــــــوطا  اهتأدٙبٚــــــــٞ اهش٢اطــــــــٚٞ  

ــٞ     ــٞ تأدٙبٚـ ــش  عق٘بـ ــادسٝ ب ـ ــا اهــ ــبٚب قشاساتٔـ بتظـ

 عوٟ امل٘ف . 

ــبٚب      ــلوٚٞ اهتظـــ ــٌاُٞ ػـــ ــاي كـــ ــ  اْ اعٌـــ ــزا ٙعـــ ٗٓـــ

قـــا  هلـــزا اهِاـــاَ عوـــٟ اهقـــشاسا  اهــــادسٝ ًقــــ٘سٖ ٗف

ــّ اتـــــاهع اهتأدٙبٚـــــٞ، فٔـــــٛ باهتـــــاهٛ ٨تؼـــــٌى       عـــ

ــا١ ا٨داسٙــــي،    ــادسٝ عــــّ اهش٦طــ ــب اهـــ قــــشاسا  اهتأدٙــ

ــا١   ــذٖ بعـــي اه قٔـ ــش اُتقـ ــ٘ اًـ ٗٓـ

(75)

ــشاسا    ــْ٘ اهقـ ، هلـ

ــّ قبــــــــى      ــٞ اهـــــــــادسٝ ًــــــ ــبا ٚٞ ٗاهتأدٙبٚــــــ ا٨ُلــــــ

ــّ     ــبٚب ًــ ــٚٞ أٗىل باهتظــ ــٞ اهش٢اطــ ــوطا  اهتأدٙبٚــ اهظــ

توـــــم اهـــــي تــــــذس عـــــّ اتـــــاهع اهتأدٙبٚـــــٞ اتقـــــا١ا   

هتعظــــ  توـــــم اهظـــــوطا  عِــــذ اؿـــــذاسٓا هوقـــــشاسا    

ــٞ يف     ــٌاُا  املتاحـــــــ ــٞ ٗاْ اهلـــــــ ــٞ، خاؿـــــــ اهتأدٙبٚـــــــ



 (2018) اهظِٞ  - اهشابع عؼش اهعذد  -جموٞ جاًعٞ ا٨ُباس هوعوَ٘ اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهظٚاطٚٞ 

 

 
233 

 

تأدٙـــــب اهتأدٙـــــب اهش٢اطـــــٛ اقـــــى ًـــــّ ًث٩ٚتٔـــــا يف اه 

 اهقلا٢ٛ اٗ ػبٕ اهقلا٢ٛ.

ــٞ    ــا ا٨سدُٚـ ــٞ اهعـــذي اهعوٚـ ٗقـــذ اطـــتقش اجتٔـــاد للٌـ

ــٕ ارا   ٙوــــــــضَ املؼــــــــشيف ا٨داسٝ    ــابقٞ عوــــــــٟ اُــــــ اهظــــــ

ــم      ــزكش توــــ ــا اْ ٨ تــــ ــا فب ًلأُــــ ــبٚب قشاساتٔــــ بتظــــ

ــبا  ٨ ٙــــــ٧دٜ اىل    ــا ه٫طــــ ــبا ، ٗعــــــذَ ركشٓــــ ا٨طــــ

بطـــ٩ْ اهقـــشاس ، ٗٓـــزا بِـــا١ع عوـــٟ املبـــذأ اهعـــاَ املعٌـــ٘ي  

ا٨سدْ اهــــــزٜ ٨ ٙوــــــضَ اهظــــــوطٞ اهتأدٙبٚـــــــٞ    بــــــٕ يف  

ٙتظــــــبٚب اهقــــــشاس اهتــــــأدٙي ًــــــا   ٙ٘جــــــذ ُــــــف يف 

اهتؼــــشٙع ٙوضًٔـــــا اهقٚـــــاَ بــــزهم، ٗباهتـــــاهٛ فاُـــــٕ ٨   

تعتـــــــر اهقـــــــشاسا  ا٨داسٙـــــــٞ نـــــــا فٚٔـــــــا اهقـــــــشاسا  

ــشٗعٞ ارا      ــ  ًؼــ ــشاسا  بــ ــببٕ قــ ــ  ًظــ ــٞ اهغــ اهتأدٙبٚــ

ــشاحٞ      ــا ؿــــ ــاُُ٘ٛ ٙوضًٔــــ ــف قــــ ــان ُــــ ــّ ِٓــــ   ٙلــــ

.ب٘ج٘  اهتظبٚب
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ٗيف اهعــــــــشاق : ِٓــــــــان اهعذٙــــــــذ ًــــــــّ اهِــــــــــ٘ق     

اهقاُُ٘ٚــــــٞ املت شقــــــٞ يف اهِاــــــاَ اهقــــــاُُ٘ٛ هوذٗهــــــٞ  

اهعشاقٚــــــٞ  ــــــذٓا توــــــضَ اٮداسٝ ب٘جــــــ٘  تظــــــبٚب     

قشاساتٔــــا، إ٨ إْ ًـــــا ٌِٙٔـــــا بٔــــزا اهــــــذد ٓـــــ٘ بٚـــــاْ   

ا٪طــــــاغ اهقــــــاُُ٘ٛ هوتظــــــبٚب يف قــــــاُْ٘ اُلــــــبا   

ــٍ )   ــٞ سقــــ ــ٘ف ٛ اهذٗهــــ ــِٞ )69ًــــ ــٛ 1936( هظــــ ( املوغــــ

ــاُ٘ ــٍ )  ٗقــ ــٞ سقــ ــ٘ف ٛ اهذٗهــ ــبا  ًــ ــِٞ 14ْ اُلــ ( هظــ

ــاُْ٘ سقــــٍ ) 1991) ــِٞ 5( املعــــذي باهقــ ــاُْ٘  2008( هظــ ٗقــ

 ( املعذي. 1960( هظِٞ )24ا ذًٞ املذُٚٞ سقٍ )

( 69فبؼــــأْ قــــاُْ٘ اُلــــبا  ًــــ٘ف ٛ اهذٗهــــٞ سقــــٍ ) 

ــِٞ  )املوغــــٛ(   ٙــــِف املؼــــشيف ن٘جــــب ٓــــزا    1936هظــ

اهقــــاُْ٘ عوــــٟ ٗجــــ٘  تظــــبٚب اهقــــشاس ا٨ُلــــبا ٛ      

ى ًباػـــــش ممـــــا ٙـــــ٘حٛ بـــــاْ مجٚـــــع اهقـــــشاسا   بؼـــــل

ٗا٪حلـــــــاَ ا٨ُلـــــــبا ٚٞ ٨ٙوـــــــضَ تظــــــــبٚبٔا، إ٨ إْ    

املؼـــشيف قـــذ ت٩فـــٟ اهـــِقف اهتؼـــشٙعٛ اهـــزٜ ؿـــاحب   

ــٍ )     ــٞ سقــ ــ٘ف ٛ اهذٗهــ ــبا  ًــ ــاُْ٘ اُلــ ــِٞ 69قــ ( هظــ

ــٞ      1936 ــ٘ف ٛ اهذٗهـــ ــبا  ًـــ ــاُْ٘ اُلـــ ــذاسٖ. قـــ ب ؿـــ

1991( هظــــــِٞ 14ٗاهقطــــــايف اهعــــــاَ سقــــــٍ ) 
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ــٕ  . إر ا ــــ

 إهضاًٚــــــــٞ تظــــــــبٚب اهقــــــــشاسا  بؼــــــــلى ٗاكــــــــ  إىل

ــادٝ     ــ  املــــ ــذ ُـــــ ــبا ٚٞ فقــــ ــٟ  8ا٨ُلــــ ــابعا  عوــــ /طــــ

ــذٝ     ــٞ ًـ ــّ اه٘فٚ ـ ــ  عـ ــٞ امل٘فـ ــٕ....ٗتلْ٘ )...بتِحٚـ أُـ

ــى    ــبا  ٗاهعوـــ ــى ًتلـــــٌِا  ا٪طـــ ــشاس اه ــــ ــذد  بقـــ  ـــ

اهـــــي اطـــــت٘جب  فـــــش  اهعق٘بـــــٞ عوٚـــــٕ(.  كـــــزهم  

ــادٝ   ــف املـ ــٞ     8ُـ ــْ٘ بتِحٚـ ــضي ٙلـ ــٟ اْ )اهعـ ــا  عوـ / اًِـ

ــشاس ًظـــــــ   ــم بقـــــ ــ٘صٙش...(.  امل٘ف ...ٗرهـــــ ــّ اهـــــ بب ًـــــ

ــٞ    ــاُْ٘ اهعشاقـــــٛ ٓـــــٛ تِحٚـــ فعق٘بـــــٞ اهعـــــضي يف اهقـــ

امل٘فــــــ  ُٔا٢ٚــــــا عــــــّ اه٘فٚ ــــــٞ اهعاًــــــ٨ٗٞ جيــــــ٘ص 

إعــــادٝ ت٘فٚ ـــــٕ يف مجٚــــع دٗا٢ـــــش اهذٗهــــٞ ٗاهقطـــــايف    

ــ٘صٙش      ــى اهـ ــّ قبـ ــبب ًـ ــشاس ًظـ ــب قـ ــم ن٘جـ ــاَ ٗرهـ اهعـ

 ٗيف إحذ٠ الا٨  املِـ٘ق عوٚٔا يف ٓزٖ املادٝ. 

ــبٚب ٨ ٙقتــــــ  ــٞ اْ اهتظـــ ــ٘بي  ٗالقٚقـــ ــٟ عقـــ ش عوـــ

اه ــــى ٗاهعـــضي يف فـــى اهقـــاُْ٘ أعـــ٩ٖ ٗإ ـــا أؿـــب   

ــا  يف فــــــش  اهعق٘بــــــٞ ا٨ُلــــــبا ٚٞ ٗهلــــــى      إهضاًٚــــ

ــَ٘    اهعق٘بـــــا  فقـــــذ اٗجـــــب اهقـــــاُْ٘ كـــــشٗسٝ اْ تقـــ

اٮداسٝ بــــزكش فعــــى امل٘فــــ  عِــــذ ًعاقبتــــٕ ب حــــذ٠ 

اهعق٘بــــــــا  ا٨ُلــــــــبا ٚٞ ٗٓــــــــزا ٙعــــــــ  كــــــــشٗسٝ  

ــأدٙي أٗ    ــشاس اهتــــــــ ــبب اهقــــــــ ــش طــــــــ ٗٗجــــــــــ٘  ركــــــــ

ــبا  ــا    ا٨ُلــ ــع اهعق٘بــ ــشاس ٗجلٌٚــ ــبٚب اهقــ ٛ أٜ تظــ

 (  ٌٚع فقشاتٔا.8ٗٓزا ًاٗسد يف املادٝ )

ــا ُـــــ  املــــادٝ )   / اُٚــــا ( ًــــّ اهقــــاُْ٘ أعــــ٩ٖ    10كٌــ

عوـــــٟ اُـــــٕ )تتـــــ٘ىل اهومِـــــٞ اهتحقٚقٚـــــٞ اهتحقٚـــــق      

 شٙشٙــــــا  ًــــــع امل٘فــــــ ...ٗ شس للــــــش بــــــزهم     

تثبـــ  فٚـــٕ ًـــا اختزتـــٕ ًـــّ إجـــشا١ا  ًٗـــا   قاعـــٕ   

 ٔا املظببٞ(.ًّ أق٘اي ًع ت٘ؿٚات

ًٗـــــّ املعـــــشٗ  إْ املؼـــــشيف إرا تطوـــــب تظـــــبٚب ٓـــــزٖ 

اهت٘ؿــــٚا  فاُــــٕ ًـــــّ بــــا  أٗىل أْ ٙ٘جــــب تظـــــبٚب     

قــــــشاس فــــــش  اهعق٘بــــــٞ طــــــ٘ا١ كاُــــــ  خ ٚ ــــــٞ أَ   

 ػذٙذٝ. 

ــ٘ف ٛ     ــبا  ًـ ــاُْ٘ اُلـ ــذٙى قـ ــشيف يف تعـ حٚـــ  إْ املؼـ

ــاَ     ــبا  اهعـ ــاَ جموـــع ا٨ُلـ ــاص اهطعـــّ أًـ اهذٗهـــٞ أجـ

ــِف عو    ــي   اهـ ــا  اهـ ــٞ اهعق٘بـ ــٟ كافـ ــم  عوـ ــا ٗرهـ ٚٔـ

( ًـــّ ٓـــزا اهقـــا8ُْ٘ن٘جـــب ُـــف املـــادٝ )
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، بعـــذ اْ 

ــش    ــ  اهِاـــ ــٞ ا٪ٗىل ))ه ـــ ــا  اهث٩ ـــ ــ  اهعق٘بـــ -كاُـــ

ــزاس ــا،     -اٮُـ ــّ فٚٔـ ــّ اهطعـ ــٞ ٨ميلـ ــع اهشاتـــب(( باتـ قطـ

ــاهٛ فـــاْ كـــى قـــشاس خيلـــع هوطعـــّ جيـــب أْ        ٗباهتـ

 ٙـاس إىل بٚاْ ا٪طبا  اهي أد  إىل إؿذاسٖ.

ــا    ــا١ٖ كـــى ًـ ــى املؼـــشيف باهغـ ٙتعوـــق  عـــى ٗحظـــِا  فعـ

ــوبٚٞ     ــاس اهظــ ــشا  ه٭ ــ ــا ، ُاــ ــٞ باتــ ــذس اهعق٘بــ ــشاس ًـــ قــ

ــق      ــٞ  ـ ــٞ امل شٗكـ ــا  اهباتـ ــٟ اهعق٘بـ ــب عوـ ــي ترتتـ اهـ

امل٘فــ  ، ٗرهــم ًــّ أجــى فظــ  اتــاي أًــاَ امل٘فــ         

املعاقــــب بــــاهطعّ أًــــاَ لٌلــــٞ قلــــا١ املــــ٘ف ي يف  

اهقــــشاس ا٨ُلــــبا ٛ اهـــــادس  قــــٕ. ٧ُٗٙــــذ ا٨ ــــاٖ   

ٝ اهتظـــــبٚب كُ٘ـــــٕ اهــــزٜ جـــــا١ بــــٕ املؼـــــشيف بلــــشٗس   

ــٌاُا  اهـــي       ــاَ يف جمـــاي اهلـ ــلى خطـــ٘ٝ إىل اٮًـ ٙؼـ

 ٙطٌ  إهٚٔا امل٘ف .

ــٞ املذُٚــــٞ سقــــٍ )   ــاُْ٘ ا ذًــ ــا ٙتعوــــق بقــ ( 24أًــــا نــ

( ًِـــٕ عوـــٟ 36)املعـــذي( فقـــذ ُــــ  املـــادٝ ) 1960هظـــِٞ 

اُــــٕ ))٨ ٙــــتٍ ِٙقــــى امل٘فــــ  ًــــّ لــــى ٗفٚ تــــٕ ا٨ 

( طــــِ٘ا  ارا كــــاْ 3بعــــذ قلــــا٢ٕ فــــرتٝ ٨تقــــى عــــّ )

ــِٞ    يف ــذٝ ٨ تقــــى عــــّ طــ ــٞ، ٗنــ ا٪ًــــاكّ ا٨عتٚادٙــ

ــاٗي     ــا تِـــ ــتحق فٚٔـــ ــي ٙظـــ ــاكّ اهـــ ُٗــــــ  يف ا٪ًـــ



 (2018) اهظِٞ  - اهشابع عؼش اهعذد  -جموٞ جاًعٞ ا٨ُباس هوعوَ٘ اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهظٚاطٚٞ 
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ــم ا٨     ــى رهــ ــٕ قبــ ــ٘ص ُقوــ ــٞ، ٨ٗجيــ ــا  احملوٚــ املخــــ

ــحٚٞ     ــشٗسٝ ؿــــ ــٞ اٗ كــــ ــوحٞ اهعاًــــ ــٟ املـــــ نقتلــــ

ٗجيــــب اْ تظـــــتِذ ًقتلــــٚا  املــــــوحٞ اهعاًـــــٞ اىل   

 أطبا  ًعِٚٞ تزكش يف أًش اهِقى...((.

   ٕ بٔــــزا اهـــــذد اْ قــــاُْ٘    ٗممــــا جيــــب اهتِ٘ٙــــٕ إهٚــــ

ــٍ   ــا٢ٛ سقـ ــٍٚ اهقلـ ــِٞ ) 160اهتِاـ ــذ  1979هظـ ــذي قـ ( املعـ

/ا٨ٗ ، 59أكــــــذ عوـــــــٟ كــــــٌاُٞ اهتظـــــــبٚب يف املـــــــادٝ   

حٌِٚـــا ُــــ  عوـــٟ اُـــٕ )توـــع اهعـــذي إُٔـــا١ خذًـــٞ  

ــٕ إىل ٗفٚ ــــٞ       ــِ  اهشابــــع اٗ ُقوــ ــٛ ًــــّ اهـــ اهقاكــ

ًذُٚــٞ بِــا١ عوــٟ قــشاس ًظــبب بعــذَ أٓوٚتــٕ هوقلــا١        

 سٜ(.ٗٙتٍ رهم نشطَ٘ مجٔ٘

ــٞ     ــا  اجلضا٢ٚــــ ــ٘ي احملاكٌــــ ــاُْ٘ أؿــــ ــزهم قــــ ٗكــــ

هقـــ٠٘ ا٪ًـــّ اهـــذاخوٛ فقـــذ ٗسد  ُــــ٘ق عذٙـــذٝ      

أػــــاس  إىل اهتظــــبٚب ًِٔــــا ًـــــا ُـــــ  عوٚــــٕ املـــــادٝ      

/ اهثـــــا  ))جيـــــب اْ ٙتلـــــٌّ قـــــشاس اهتمـــــشٍٙ... ٗاْ 60

ٙتلـــــــٌّ اه٘قـــــــا٢ع املتحققـــــــٞ كعِاؿـــــــش هومـــــــشَ 

ٗا٪طبا  امل٘جبٞ هوحلٍ...((

 (79)

. 

ــا  امل شٗكـــــــ  ــا اهعق٘بـــــ ٞ عوـــــــٟ اهعظـــــــلشٙي يف أًـــــ

اجلــــــشا٢ٍ املعاقــــــب عوٚٔــــــا ن٘جــــــب أحلــــــاَ قــــــاُْ٘  

فقـــــــذ  2007( هظــــــِٞ  19اهعق٘بــــــا  اهعظــــــلشٜ سقــــــٍ )   

ــ٘اد )  ــبٚب يف املــــــ ــت٘جب اهتظــــــ ــزهم 72-15اطــــــ ( ٗكــــــ

ــا     ــ٘ي احملاكٌــــــ ــاُْ٘ أؿــــــ ــبٞ هقــــــ ــاي باهِظــــــ الــــــ

ــٍ )  ــلشٜ سقــــ ــٞ اهعظــــ ــِٞ 30اجلضا٢ٚــــ ــا   2007( هظــــ أٙلــــ

اػرت  اهتظبٚب يف اهعذٙذ ًّ ً٘ادٖ

(80)

. 

ــشيف اُـــتٔج اهظـــبٚى اهـــزٜ        ــتِتج ممـــا تقـــذَ أْ املؼـ ُظـ

ٙـــــــزٓب إىل إْ اٮداسٝ بـــــــ  ًوضًـــــــٞ باهتظـــــــبٚب إ٨ 

ــزا      ــزهم ٗٓـــ ــا بـــ ــشٙ  ٙوضًٔـــ ــذ ُـــــف ؿـــ حٚـــــ  ٙ٘جـــ

اهــــِف ً٘جــــ٘د يف قــــاُْ٘ اُلــــبا  ًــــ٘ف ٛ اهذٗهــــٞ 

ــِٞ 14سقــــــٍ ) ــ٘   1991( هظــــ ــذ ٓــــ ــذ باهتأكٚــــ اهــــــزٜ ٙعــــ

ا٪طـــاغ اهقـــاُُ٘ٛ هوتظـــبٚب يف اهعـــشاق، إكــــافٞ إىل     

 اؿــــٞ اهظــــاه ٞ اهــــزكش، ُٗــــ٘د اٮػــــاسٝ  اهقــــ٘اُي ا

ــشا١ا        ــاُْ٘ هٯجـــ ــا قـــ ــا١  ثِـــ ــذ إ ِـــ ــٕ    ـــ إىل اُـــ

ــ٘اُي     ــ٘يف إىل قــــ ــتٍ اهشجــــ ــشاق إر ٙــــ ــٞ يف اهعــــ اٮداسٙــــ

أخـــش٠ ًثـــى قـــاُْ٘ املشافعـــا  املذُٚـــٞ ٗقـــاُْ٘ أؿـــ٘ي   

ــَ٘     ــشٗسٝ أْ ٙقــ ــش٠ كــ ــزا ُــ ــٞ هــ ــا  اجلضا٢ٚــ احملاكٌــ

املؼــــــشيف تؼــــــشٙع قــــــاُْ٘ إجــــــشا١ا  إداسٙــــــٞ ٙ٘كــــــ   

ــٕ إجـــــــشا١ا  فـــــــش   اهطشٙـــــــق اهـــــــز ٜ تظـــــــ  عوٚـــــ

ــا     ــع بٔـ ــي ٙتٌتـ ــٌاُا  اهـ ــبا ٚٞ ٗاهلـ ــا  ا٨ُلـ اهعق٘بـ

ــاْ       ــّ ا٨ ٣ٌِـ ــ٣ٚا  ًـ ــا ػـ ــْ٘ خوقِـ ــزهم ُلـ ــ  ٗبـ امل٘فـ

ــي     ــاَ اهـــ ــشاسا  ٗاٮحلـــ ــ٩ًٞ اهقـــ ــ  بظـــ ــذ٠ امل٘فـــ هـــ

تــــذس كـــذٖ، ٗباهتـــاهٛ ُؼـــشُا جـــ٘ ًـــّ اهثقـــٞ بـــي        

 امل٘ف ي مما هٕ أ ش ٗاك  عوٟ إُتاجٚتٍٔ. 

عــــّ جموــــع ا٨ُلــــبا    ًٗــــّ اهقــــشاسا  اهـــــادسٝ   

 اهعاَ بؼأْ اهتظبٚب ًا ٙأتٛ:

ف ـــٛ قــــشاس هوٌموــــع جـــا١ فٚــــٕ ).. ٗهــــذ٠ ٗقــــ٘     -1

ــق      ــٞ  ــــ ــضي امل شٗكــــ ــٞ اهعــــ ــٟ عق٘بــــ ــع عوــــ اتوــــ

املعــــــرت  ٗجــــــذ اُــــــٕ   ٙــــــشايف يف فشكــــــٔا تطبٚــــــق 

ــشاس    ــ  اْ قـــــ ــا  ؿـــــــحٚحا  ..... ٗحٚـــــ ــاُْ٘ تطبٚقـــــ اهقـــــ

ــا  هعــذَ        اهعــضي اهــزٜ جــا١ بٔــزا اهؼــلى قــذ كــاْ ًعٚب

اهؼـــــلوٚٞ اهقاُُ٘ٚـــــٞ يف إؿـــــذاسٖ ٗافتقـــــاسٖ ًشاعاتـــــٕ 

ــٍ    ــادٝ سقـــــ  8اىل اهتظـــــــبٚب املِــــــــ٘ق عوٚـــــــٕ يف املـــــ

ــا١        ــع اهغـ ــشس اتوـ ــزا قـ ــاُْ٘، هـ ــّ اهقـ ــا  ًـ ــشٝ  اًِـ اه قـ

عق٘بٞ اهعضي...(

 (81)

. 

ٗيف قــــــــشاس أخــــــــش قــــــــشس ))...اْ عق٘بــــــــٞ اهعــــــــضي   -2

ــتف      ــ٘صٙش املخـــ ــّ اهـــ ــشاس ًـــ ــا ا٨ بقـــ ــ٘ص إٙقاعٔـــ ٨جيـــ

.((ٗعوٟ اْ ٙلْ٘ اهقشاس ًظببا ..

(82)

. 

ــا١      ــاٖ اهقلــــ ــ٘ي اْ ا ــــ ــتطٚع اهقــــ ــذَ ُظــــ ــا تقــــ ممــــ

ــاَ يف اهتظــــبٚب    ــذأ اهعــ ــذ اطــــتقش عوــــٟ املبــ اهعشاقــــٛ قــ

ٗٓـــٛ إْ ٨ ٱتوـــضَ اٮداسٝ يف تظـــبٚب قشاساتٔـــا إ٨ أُٔـــا     

ــي الــــا٨  ٗيف حاهــــٞ ٗجــــ٘د ُــــف ؿــــشٙ        يف بعــ

ــْ٘     ــتوضَ أْ تلـ ــٞ اطـ ــا اٮداسٙـ ــبٚب قشاساتٔـ ــا بتظـ ٙوضًٔـ

ــزا     ــببٞ، ٗٓــ ــاَ ًظــ ــشاسا  ٗا٪حلــ ــذ  اهقــ ــبٌا ُعتقــ حظــ

ــٞ هوٌ٘فــــــ     ــ٘فش كــــــٌاُٞ ًٌٔــــ ــوٍٚ ٗٙــــ ــِٔج طــــ ًــــ

 ٗاهظوطٞ املختـٞ باهعقا  ًعا .

 

 املبح  اهثاه 

جضا١ عذَ أحرتاَ اٮداسٝ ا٨هتضاَ اهقاُُ٘ٛ 

 بتظبٚب اهعق٘بٞ اهتأدٙبٚٞ

هبٚــــــــــــاْ ًؼــــــــــــشٗعٚٞ ٗاهضاًٚــــــــــــٞ ا٨داسٝ   

ــٞ،     ــٞ اهتادٙبٚــــ ــٞ باهعق٘بــــ ــا املتعوقــــ ــبٚب قشاستٔــــ بتظــــ

ــم جــضا١        ــاسٖ تظــا٦ي ًٔــٍ ٗٓــ٘ ٓــى ِٓاه ــذفعِا اىل ا  ٙ

ــذَ    ــا بعـ ــٟ ا٨داسٝ جـــشا١  اه تٔـ ميلـــّ اْ ٙرتتـــب عوـ

تظــــــبٚبٔا هوعق٘بــــــٞ اهــــــي ت شكــــــٔا ك ٗٓــــــى ٙعتــــــر 

اب اهلـــا عـــّ ػـــش  اهتظـــبٚب ٙؼـــلى  اه ـــٞ اداسٙـــٞ   

ٙــــــ٧ ش عوــــــٟ ًؼــــــشٗعٚٞ اهقــــــشاس املــــــِاٍ ٗباهتــــــاهٛ 

ــذٗسٓا    ــا٨٦  بـــــ ــزٖ اهتظـــــ ــٞ اهتادٙبٚـــــــٞك  ٓـــــ هوعق٘بـــــ

ــّ       ــا ًــ ــب عوٚٔــ ــ٘   ٚــ ــي طــ ــٕ ٗاهــ ــا  اىل اجابــ  تــ

ــذأ       ــذِٙا  أْ ًبــ ــَ٘ هــ ــا ًعوــ ــ ، كٌــ ــزا املبحــ ــ٩ي ٓــ خــ

ــاَ     ــع ٪حلــ ــٟ اٮداسٝ أْ ختلــ ــب عوــ ــشٗعٚٞ ٙ٘جــ املؼــ

ــٕ،     ــذٗد دا٢شتـ ــٌّ حـ ــاتٔا كـ ــى مماسطـ ــاُْ٘ ٗأْ تاـ اهقـ

تــــر  أعٌاهلــــا بــــ  ًؼــــشٗعٞ    حتــــٟ إرا خاه تــــٕ اع 

ًــــاداَ ٗأُٔــــا  ووــــ  ًــــّ ا٨هتــــضاَ بأحلــــاَ اهق٘اعــــذ  

ــاس  يف كتابـــٞ        ــٕ ٓـ ــا اكـــذٖ اه قٚـ ــزا ًـ ــٞ، ٓـ اهقاُُ٘ٚـ

ٗاهــــزٜ ًٚــــض  1961عــــاَ  املؼـــٔ٘س) ً ٔــــَ٘ اهقــــاُْ٘( 
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فٚـــــٕ بـــــي اهق٘اعـــــذ اهقاُُ٘ٚـــــٞ اهـــــي  ٌـــــى ؿـــــ ٞ   

ا٨هـــــــضاَ ٗاهـــــــي تظـــــــٌٟ ا٨ٗهٚـــــــٞ ٗبـــــــي اهق٘اعـــــــذ  

ــٞ با  ــٞ ا اؿـ ــٞ   اهقاُُ٘ٚـ ــ   اُ٘ٙـ ــي ت٘ؿـ ــٞ ٗاهـ هعق٘بـ

كُ٘ٔـــا تطبـــق يف املشحوـــٞ اهثاُٚـــٞ عِـــذًا ٙـــتٍ خـــشق   

ــ٩)  ــٞ فعـــ ــذ ا٨ٗهٚـــ اهق٘اعـــ
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ــٞ   ــ٘ق اهقاُُ٘ٚـــ ( فاهِــــ

اهـــــــي توـــــــضَ ا٨داسٝ بتظـــــــبٚب قشاساتٔـــــــا املتعوقـــــــٞ      

باهعق٘بـــــــــٞ اهتادٙبٚـــــــــٞ تعتـــــــــر ق٘اعـــــــــذ اٗهٚـــــــــٞ اٗ  

ا٨طاطـــٚٞ يف حـــي اهق٘اعـــذ اهـــي تـــِاٍ اجلـــضا١ عوـــٟ  

٩هلــــــــا بعـــــــذَ اطــــــــت ا١ ػــــــــش   ا٨داسٝ يف حـــــــاي اخ 

ــى      ــٛ تلتٌــــ ــٞ، هلــــ ــذ  اُُ٘ٚــــ ــر ق٘اعــــ ــبٚب تعتــــ اهتظــــ

عٌوٚـــٞ اهتعاقـــب اهـــذا٢ٍ هوق٘اعـــذ اهقاُُ٘ٚـــٞ ٨بـــذ ًـــّ 

ــٞ ا٨داسٝ     ــضا١ عوـــٟ  اه ـ ــ٘ق ت ـــش  جـ ــ٘د ُــ ٗجـ

هوٌؼــــشٗعٚٞ اهقاُُ٘ٚــــٞ نخاه تٔــــا هوِـــــ٘ق اهــــي 

 ت ش  عوٚٔا اهتظبٚب يف اعٌاهلا ا٨داسٙٞ.

ــ٘  اٮداسٝ يف أعٌا  ــ  أْ ٗقــــ ــاَ   حٚــــ ــذ أحلــــ ــا عِــــ هلــــ

اهقــــاُْ٘ ٗاهتضأًــــا نقتلــــٚاتٕ ٓــــ٘ اهــــزٜ خيشجٔــــا  

ــا     ــتبذادٜ ٗٙعــــذٓا يف ًـــ ــشٝ اللــــٍ ا٨طــ ًــــّ دا٢ــ

ــش       ــب ا٪ ــ ــّ تشتٚــ ــذ ًــ ــٕ ٨بــ ــاُُ٘ٛ ، ٗعوٚــ ــٍ اهقــ اللــ

اهقــــاُُ٘ٛ عوــــٟ كــــى تـــــش  ختــــاه  فٚــــٕ اٮداسٝ      

ــاٗص     ــٚاتٕ أٗ تتمـ ــّ ًقتلـ ــش  عـ ــاُْ٘ أٗ ختـ ــاَ اهقـ أحلـ

حق  حــــذٗد طــــوطتٔا، فــــأْ ٓـــــٛ فعوــــ  رهــــم اطـــــت     

أعٌاهلـــــــــا ٓـــــــــزٖ اٮهغـــــــــا١ أٗ اهـــــــــبط٩ْ ٗباهتـــــــــاهٛ  

ــاي ًـــــّ       ــزٖ ا٪عٌـــ ــّ ٓـــ ــِمٍ عـــ ــا ٙـــ ــ٘ٙي، عٌـــ اهتعـــ

 أكشاس.

ــا١      ــا٠ٗ اٮهغـ ــٕ دعـ ــَ٘ عوٚـ ــاغ اهـــزٜ تقـ ــأْ ا٪طـ ــزا فـ هـ

ــشتبط     ــشٗعٚٞ ٗٙـــ ــذأ املؼـــ ــى يف ًبـــ ــ٘ٙي ٙتٌثـــ ٗاهتعـــ

بٔـــــزا املبـــــذأ ٗجـــــ٘دا  ٗعـــــذًا  . هـــــزهم طـــــِتِاٗهلٌا يف  

ــٞ اٮداسٝ    ــٟ  اه ــــ ــضا١ ٙرتتــــــب عوــــ ــبي كمــــ ًطوــــ

 -٪حلاَ اهتظبٚب ٗكٌا ٙأتٛ :

   املطوب ا٪ٗي : إهغا١ اهقشاس اهتأدٙي.

 املطوب اهثاُٛ :اهتع٘ٙي عّ اهقشاسا  اهتأدٙبٚٞ.

 املطوب ا٪ٗي

 اهقشاس اهتأدٙي هغا١إ

أْ اهغـــــــــش  ًـــــــــّ تِاـــــــــٍٚ اٮجـــــــــشا١ا      

ــ٘     ــشيف ٓــــ ــعٔا املؼــــ ــٞ ٙلــــ ــذ قاُُ٘ٚــــ ــٞ بق٘اعــــ اهتأدٙبٚــــ

محاٙــــٞ ًـــــاو ًٌٔــــٞ، ًٗــــّ اجــــى  قٚــــق رهــــم       

ــذ،      ــم اهق٘اعــ ــٞ توــ ــٟ  اه ــ ــضا١ عوــ ــاُْ٘ جــ ــب اهقــ ستــ

ٗباهبـــا  ًـــا ٙلـــْ٘ اجلــــضا١ ٓـــ٘ إهغـــا١ اهعٌـــى املخــــاه        

ــشاس    ٪حلــــاَ اهقــــاُْ٘، ًٗــــّ رهــــم هــــضَٗ تظــــبٚب اهقــ

ــبا ٛ   ــأدٙي اٗ ا٨ُلـــــ ــٌاُٞ  اهتـــــ ــلى كـــــ ــزٜ ٙؼـــــ اهـــــ

ــا    ه٫فــــشاد ًــــّ حٚــــ  إخلــــايف ا٪طــــبا  املـــــش  عِٔــ

ــادٜ     ــا املــ ــحٞ ٗج٘دٓــ ــّ حٚــــ  ؿــ ــا١ ًــ ــٞ اهقلــ هشقابــ

ٗاهقـــــــــاُُ٘ٛ ٗؿـــــــــحٞ تلٚٚ ٔـــــــــا ٗأحٚاُـــــــــا  ًـــــــــذ٠ 

١٩ًًتٔـــــــا هوقـــــــشاس، فـــــــ را أٌٓوـــــــ  اٮداسٝ تظـــــــبٚب 

اهقشاس كاْ ًعٚبا  يف اهؼلى ٙظت٘جب اٮهغا١.

(84)

 

قبــــــى  ٗاْ تظــــــبٚب اهقــــــشاس اهتــــــأدٙي ٙعتــــــر ًــــــّ      

ــٞ      ــٞ اهعق٘بــــ ــى عذاهــــ ــي تل ــــ ــٞ اهــــ ــٌاُا  املٌٔــــ اهلــــ

اهتأدٙبٚـــــٞ، فٔـــــ٘ فلـــــ٩  عـــــّ اُـــــٕ فقـــــق املــــــوحٞ  

ــى       ــزٜ خيـــ ــ  اهـــ ــب امل٘فـــ ــ٩ي تأدٙـــ ــّ خـــ ــٞ ًـــ اهعاًـــ

ب٘اجبــــا  اه٘فٚ ــــٞ املِ٘ ــــٞ بــــٕ، فاُــــٕ فقــــق أٙلــــا   

ــوحٞ ا اؿــــٞ هوٌ٘فــــ  املعاقــــب تأدٙبٚــــا  ًــــّ       املـــ

حٚـــــ  كـــــٌاْ عذاهـــــٞ اهعق٘بـــــٞ اهـــــي ت٘قـــــع عوٚـــــٕ،   

ّ جـــ٘س ٗتعظـــ  طـــوطٞ اهتأدٙـــب، ٗكـــى  ٗمحاٙتـــٕ ًـــ

ــتقشاس يف     ــٕ ٗا٨طــ ــاْ إىل ُ ظــ ــ ٛ ا٨ ٣ٌِــ ــم ٙلــ رهــ

ــوطا      ــّ اهظــ ــبٚب ميلــ ــافٞ اىل أْ اهتظــ ــٕ. با٨كــ عٌوــ

ــي       ــا٢ع اهـ ــشاس ٗاه٘قـ ــبا  اهقـ ــشٜ أطـ ــّ  ـ ــٞ ًـ اهتأدٙبٚـ

ــٞ     ــبا  اهقاُُ٘ٚـ ــٞ ٗا٪طـ ــٞ اهتأدٙبٚـ ــع اهعق٘بـ تـــرس ت٘قٚـ

اهـــــي اطـــــتِذ  إهٚٔـــــا طـــــوطٞ اهتأدٙـــــب يف إؿـــــذاسٖ،   

ٚ  هوقلــا١ باهتــاهٛ أعٌــاي سقابتــٕ عوــٟ رهــم      ممــا ٙتــ 

ــا٢ع      ــٟ ٗقـــ ــاُْ٘ عوـــ ــق اهقـــ ــحٞ تطبٚـــ ــ  ؿـــ ــّ حٚـــ ًـــ

ا٨تٔاَ.
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ٗإرا كــاْ ا٪ؿــى اهــزٜ اطــتقش عوٚــٕ اه قــٕ ٗاهقلــا١    

اٮداسٙي إْ اٮداسٝ ب  ًوضًٞ بتظبٚب قشاساتٔا إ٨ إرا 

اٗجب اهقاُْ٘ عوٚٔا رهم، فاْ تظـبٚب اهقـشاس اهتـأدٙي    

  ٙؼــرت  اهقــاُْ٘ رهــم  ٚــ   كــشٗسٙا  ٗٗاجبــا  ٗهــ٘  

فتٜ٘ اهقشاس اهتأدٙي يف ؿوبٕ عوـٟ أطـبابٕ.ًّٗ ِٓـا    

ٞ املذُٛ اهعشاقٛ سقٍ ) ( هظِٞ 24ٙظت٘جب قاُْ٘ ا ذً

املعــذي ٗكــزهم قــاُْ٘ اُلــبا  ًــ٘ف ٛ اهذٗهــٞ    1960

ــاَ سقـــٍ )   ــايف اهعـ ــِٞ 14ٗاهقطـ ــٕ بؼـــلى  1991( هظـ . إر ا ـ

ــا    ــشاسا  ٗاهعق٘بـــ ــبٚب اهقـــ ــٞ تظـــ ــ  إىل إهضاًٚـــ  ٗاكـــ

ا٨ُلبا ٚٞ. ٗكزهم الاي باهِظبٞ هقـاُْ٘ ا ذًـٞ   

اطـت٘جب    2013( هظـِٞ  82املذُٚٞ ا٪سدُٛ الـاهٛ سقـٍ )  

أْ ٙلْ٘ اهقـشاس اهتـأدٙي اهــادس ًـّ اتوـع اهتـأدٙي       

عوٟ اتوـع اهتـأدٙي أْ   ًِٕ ) 152ًظببا  ار ُـ  املادٝ 

 ٙـذس قشاسٖ اهِٔا٢ٛ يف أٜ دع٠٘ تأدٙبٚٞ ُأحٚو  إهٕٚ

( ًٙ٘ا  ًّ تاسٙ  أُعقـاد أٗي  90ذٝ ٨ تضٙذ عوٟ )خ٩ي ً

٪طبا  اهي ٗا جوظٞ هلزٖ اهغاٙٞ، ًتلٌِا  بٚاْ  اهعوى

ب  عوٚٔا ًظتخوـٞ ًّ اهبٚاُا  املقذًـٞ يف اهـذع٠٘   

ا٪حلــاَ اهقاُُ٘ٚــٞ ٗاهِااًٚــٞ املعٌــ٘ي   إىل ًٗظــتِذٝ

ار  ـذ كـٌاُٞ تظـبٚب     بٔا(. ٗكزهم الـاي يف ًــش  

اطـٔا يف قـاُْ٘ ا ذًـٞ املذُٚـٞ سقـٍ      اهقشاس اهتأدٙي أط

حٚ  ُف عوـٟ ٗجـ٘  أْ ٙلـْ٘ اهقـشاس      2015( هظِٞ 18)

 اهـادس بت٘قٚع اجلضا١ ًظببا .

ــّ      ــٟ ًــ ــزا املعِــ ــأدٙي بٔــ ــشاس اهتــ ــبٚب اهقــ ــر تظــ ٗٙعتــ

اهلـــــــٌاُا  اهلاًـــــــٞ اهـــــــي تل ـــــــى عذاهـــــــٞ اجلـــــــضا١ 
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ــّ       ــٕ ًــ ــ  ٗ ٌٚــ ــٟ امل٘فــ ــع عوــ ــزٜ ٙ٘قــ ــأدٙي اهــ اهتــ

 ٚ ــب ــاد٥  تعظــــ  اٮداسٝ، ٗٓــــزا اهتظــ ــٕ املبــ ــش   وٚــ ب أًــ

اهقاُُ٘ٚـــــٞ اهعاًـــــٞ حتـــــٟ هـــــ٘   ٙـــــشد ُـــــف خـــــاق   

ــا٢ٚٞ    ــبغٞ قلــــ ــأدٙي رٗ ؿــــ ــشاس اهتــــ ــشسٖ ٨ْ اهقــــ ٙقــــ

ــزا       ــ٩  هـ ــا١ أؿـ ــٕ اهقلـ ــتف بـ ــ٘يف خيـ ــى يف ً٘كـ ٗٙ ــ

جيب أْ ٙلْ٘ ًظببا .
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ــذا املؼــــشٗعٚٞ      ــرتاَ ا٨داسٝ ملبــ ــٚاُٞ ٗاحــ ــٌاْ ؿــ ٗهلــ

ــذ قٚأًـــا باؿـــذاس عق٘بـــا  تادٙبٚـــٞ ٨بـــذ ًـــّ اْ        عِـ

ــْ٘ ــاي     ٙلـــــ ــا يف حـــــ ــش  عوٚٔـــــ ــضا١ ٙ ـــــ ــم جـــــ ِٓاهـــــ

ــٞ    ــٞ ا اؿـــــــــ ــا هوِــــــــــــ٘ق اهقاُُ٘ٚـــــــــ  اه تٔـــــــــ

ــا٢ى سديف    ــا١ ًــــــّ ٗطــــ ــضا١ ا٨هغــــ باهتظــــــبٚب، ٙعــــــذ جــــ

ا٨داسٝ عــــــــّ  اه تٔــــــــا هوٌؼــــــــشٗعٚٞ اهقاُُ٘ٚــــــــٞ، 

ف٩بـــذ ًـــّ املؼـــشيف اْ ٙتبِـــٟ ً٘قـــ  ؿـــشٙ  ب ـــش     

ــبٚب     ــّ تظــ ــا عــ ــاي اب اهلــ ــٟ ا٨داسٝ يف حــ ــٞ عوــ اهعق٘بــ

تادٙبٚـــــــٞ، هلـــــــّ يف قشاستٔـــــــا املتعوقـــــــٞ باهعق٘بـــــــٞ اه

ــ٘ق     ــّ ادسا  ُــــــ ــشيف عـــــ ــى املؼـــــ ــذ اب ـــــ ــع قـــــ اه٘اقـــــ

ؿـــــــشفٞ ٙـــــــبي فٚـــــــٕ عق٘بـــــــٞ ا٨هغـــــــا١ كمـــــــضا١  

ملخاه ـــٞ ػــــش  اهتظــــبٚب ، يف ٓـــزٖ اهذساطــــٞ ُظــــعٟ   

اىل اجيـــاد اه٘طـــٚوٞ ا٨ًثـــى اهـــي ًـــّ خ٩هلـــا ميلـــّ       

ــاس     ــشا ٨فتقـ ــبٚب ، ُاـ ــضاَ باهتظـ ــٟ اهتـ ــاس ا٨داسٝ عوـ اجبـ

ؿـــٞ ٨ب ـــاي امل٘قـــ  اهتؼـــشٙعٛ عـــّ افـــشاد عق٘بـــٞ خا

ــ٘د     ــا ُــ ــٞ فاُِــ ــٞ اهتادٙبٚــ ــبٚب اهعق٘بــ ــّ اهتظــ ا٨داسٝ عــ

 . اهوم١٘ اىل تطبٚق اهق٘اعذ اهعاًٞاْ ُطش  فلشٝ 

ٗٙعتــــــر اهقــــــشاس ا٨داسٜ بــــــ  املظــــــبب قــــــشاسا  بــــــ  

ــا١ ارا  عـــــــــّ بعـــــــــذَ      ــشٗيف ٗعشكـــــــــٞ ه٩هغـــــــ ًؼـــــــ

ــاَ     ــلوٛ اًــــ ــب اهؼــــ ــزا اهعٚــــ ــتِادا  هلــــ ــشٗعٚتٕ اطــــ ًؼــــ

اهقلـــــــا١ ا٨داسٜ.

(87)

ـــ   ٞ قلـــــــا١ ف ـــــــٛ قـــــــشاس حمللٌــــ

ــاسٙ   ــ٘ف ي بتــ ــٕ ))اْ تظــــبٚب    22/7/2017املــ جــــا١ فٚــ

قــــــشاس فــــــش  اهعق٘بــــــٞ ا٨ُلــــــبا ٚٞ أٗ اهتأدٙبٚــــــٞ  

ــذَ     ــٟ عــــ ــب عوــــ ــاُْ٘ ٙرتتــــ ــت٘جبٔا اهقــــ ــلوٚٞ ٙظــــ ػــــ

ًشاعاتٔا بط٩ْ ٗاهغا١ قشاس فش  اهعق٘بٞ((.

(88)

 

ٗهلـــــــْ٘ تظـــــــبٚب اهقـــــــشاس ا٨ُلـــــــبا ٛ ٗاهتـــــــأدٙي   

ِٙطـــــٜ٘ يف سكـــــّ اهؼـــــلى هوقـــــشاس فتظـــــشٜ بؼـــــأْ  

ــٞ اهـــي  لـــٍ بطـــ٩ْ اهؼـــلى   بط٩ُـــ ــذ اهعاًـ ٕ اهق٘اعـ

ــٛ    ــٞ، ٗاهــــي تقلــ ــ ٞ عاًــ ــٞ بـــ يف اهقــــشاسا  اٮداسٙــ

ــلى      ــٕ ػــــ ــا   إب اهــــ ــاْ ًــــ ــشاس إرا كــــ ــبط٩ْ اهقــــ بــــ

ــاْ اهتظــــــبٚب كــــــٌاُٞ ًقــــــشسٝ    ــا كــــ جــــــ٘ٓشٜ، ٗملــــ

هوٌ٘فـــ  املعاقـــب فاُـــٕ ٙلـــْ٘ ػـــل٩  ج٘ٓشٙـــا  ٙرتتـــب  

ــأدٙي     ــٍ اهتـــ ــشاس أٗ اللـــ ــ٩ْ  اهقـــ ــٕ بطـــ ــٟ ختو ـــ عوـــ

، ٗميتـــذ ٓـــزا اهـــبط٩ْ هٚؼـــٌى أٙلـــا   اهـــزٜ خـــ٩ ًِـــٕ

كـــى حلـــٍ أٗ قـــشاس تـــأدٙي ػـــابٕ قــــ٘س يف اهتظـــبٚب  

، ٓـــزا امل٘قــــ    تبِٚــــٕ ًـــّ قبــــى اهقلــــا١ ا٨داسٜ يف   

ــٞ اٮداسٙـــٞ       ــ  احمللٌـ ــذ أهغـ ــبٞ  ، فقـ ــّ ًِاطـ ــش ًـ اكثـ

ــتباْ    ــا اطـ ــش قـــشاس جموـــع تأدٙـــب حٌِٚـ اهعوٚـــا يف ًــ

هلــــا خوــــٖ٘ ًــــّ اهتظــــبٚب حٚــــ  اعترتــــٕ عاسٙــــا ًــــّ  

اهقاُُ٘ٛ اهظِذ

(89)

. 

ٗيف قـــــشاس توـــــع ا٨ُلـــــبا  اهعـــــاَ اهعشاقـــــٛ جـــــا١ 

فٚـــــٕ ).. إْ اهقـــــشاس اهــــــادس ب ـــــش  عق٘بـــــٞ اهعـــــضي 

ــ٘        ــلوٚٞ ٓـ ــ٘  اهؼـ ــّ اهعٚـ ــش ًـ ــب أخـ ــ٘با  بعٚـ ــاْ ًؼـ كـ

ٗجـــ٘  ؿـــذسٖٗ ًعوـــ٩  ًٗظـــببا ..(   

 (90  )

ٗيف قـــشاس أخـــش   

ٙقـــ٘ي ))هقـــذ فٔـــش هوٌموـــع إْ اهقـــشاس جـــا١ خاهٚـــا        

ــاُٚذ   ــى ٗا٪طـــــ ــبا  ٗاهعوـــــ ــّ ا٪طـــــ ــٞ يف  ًـــــ اهقاُُ٘ٚـــــ

اهشفي، ٗعوٕٚ قشس اتوع ُقي اهقشاس(.
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كٌـــــــا رٓبـــــــ  يف رهـــــــم للٌـــــــٞ اهعـــــــذي اهعوٚـــــــا  

ا٪سدُٚــــــٞ اهظــــــابقٞ يف إحــــــذ٠  قشاساتٔــــــا إىل إهغــــــا١ 

ــاَ      ــاَ اهعـ ــٕ هوِاـ ــٕ ملخاه تـ ــل٘ ًِـ ــأدٙي املؼـ ــشاس اهتـ اهقـ

ٗعـــذَ ًشاعاتـــٕ هوؼـــلى اهـــزٜ سقـــٕ املؼـــشيف ن٘جـــب  

ــٛ     ــٞ ا٪سدُــ ــٞ املذُٚــ ــاَ ا ذًــ ــاهٛ ٮؿــــذاسٖ  ُاــ الــ

ٗٓـــــ٘ اهتظـــــبٚب، ا٪ًـــــش اهـــــزٜ ٙـــــتعي إهغـــــا٦ٖ، ٗٓـــــ٘ 

ــش       ــٟ عِاؿــ ــذ عوــ ــٕ ٧ٙكــ ــا٢ب ٪ُــ ــا٢ٛ ؿــ ــاٖ قلــ ا ــ

ــم    ــب  رهـــ ــٞ، بـــــى ٙــــ ــشاسا  اهبا وـــ اهتظـــــبٚب يف اهقـــ

أًـــــشا  قلـــــا٢ٚا  ٙبطـــــى اهقـــــشاس بعٚـــــب عـــــذَ ًشاعـــــاٝ   

اهؼلى بعباسٝ ٗاكحٞ ٗلذدٝ...((.

(92)

  

ــا  را       ــبٚب يف اهعق٘بـــ ــش اهتظـــ ــب  عِــــ ــزهم أؿـــ هـــ

غٞ اٮداسٙـــــــٞ أًـــــــشا  ًطو٘بـــــــا  ًـــــــّ اهِاحٚـــــــٞ  اهــــــــب

ــا       ــ  اهعق٘بـ ــي ُاٌـ ــ٘اُي اهـ ــع اهقـ ــٞ، فمٌٚـ اهقاُُ٘ٚـ

اهتأدٙبٚــــــــٞ طـــــــــ٘ا١ يف ًــــــــــش أٗ اهعـــــــــشاق أٗ ا٪سدْ  

ــبا ٛ     ــأدٙي أٗ ا٨ُلــ ــشاس اهتــ ــْ٘ اهقــ ــرت   أْ ٙلــ اػــ

 ًظببا .

كٌــــا ُــــ٘د ا٨ػــــاسٝ ِٓــــا اْ ً٘كــــ٘يف جــــضا١  اه ــــٞ 

ــاق     ــلى خـــ ــٞ بؼـــ ــٞ اهتادٙبٚـــ ــبٚب يف اهعق٘بـــ   اهتظـــ

ــاُُ٘ٛ،      ــٞ اهقـ ــى اه قـ ــّ قبـ ــا  ًـ ــاَ  كـ ــٟ بآتٌـ فلـ

ــا       ــاٗي فٚٔــ ــٞ تتِــ ــٞ خاؿــ ــشاص دساطــ ــا اىل ابــ ــا دفعِــ ممــ

ــ٘يف اجلـــضا١ املرتتـــب عوـــٟ  اه ـــٞ اهتظـــبٚب يف       ً٘كـ

ــاهٞ       ــاٗه٘ا ًظــ ــا١ تِــ ــب اه قٔــ ــٞ، ابوــ ــٞ اهتادٙبٚــ اهعق٘بــ

ــشاس      ــلى يف اهقــ ــاْ اهؼــ ــّ اسكــ ــشكّ ًــ ــبٚب كــ اهتظــ

ا٨داسٜ هلــــــّ ٨ ت٘جــــــذ دساطــــــٞ ًتخــــــــٞ حــــــ٘ي  

ــ٘يف ــٞ    ً٘كـــــ ــبٚب يف اهعق٘بـــــ ــٞ اهتظـــــ ــضا١  اه ـــــ جـــــ

 اهتادٙبٚٞ.

ٗٙـــرس اه قـــٕ إْ اجلـــضا١ املرتتـــب عوـــٟ إب ـــاي ػـــلوٚٞ   

ــٞ      ــع إىل أٌٓٚـــ ــٞ ٙشجـــ ــا  اهتأدٙبٚـــ ــبٚب هوعق٘بـــ اهتظـــ

ــى ه٫فـــــــشاد مماسطـــــــٞ      ــبٚب كلـــــــٌاُٞ تل ـــــ اهتظـــــ

ــ٠٘       ــٟ فحـ ــ٧ ش عوـ ــٕ ٙـ ــا اُـ ــاتٍٔ ، كٌـ ــ٘قٍٔ ٗحشٙـ حقـ

ــى    ًٗلـــٌْ٘ اهقـــشاس، ٨ْ اهتظـــبٚب ٙعـــ  اهتطـــشق هلـ

ـــ  ٟ حـــذٝ ٗٓــــ٘ دهٚــــى عوـــٟ اْ اهقــــشاس ؿــــذس   حاهـــٞ عوـ

ــّ      ــر ًـ ــبٚب ٙعتـ ــزهم فاهتظـ ــ٘ ، هـ ــت ل  املطوـ ــذ اهـ بعـ
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ــٌ       ــٕ ٙظــ ــشاد، ٪ُــ ــٞ ه٫فــ ــٌاُا  املٌِ٘حــ ــى اهلــ أفلــ

ــادس    ــشاس اهـــ ــا١ نشاقبــــٞ ًؼــــشٗعٚٞ اهقــ هلــــٍ ٗهوقلــ

عـــــّ اٮداسٝ، هـــــزهم فـــــاْ أفلـــــى جـــــضا١ عوـــــٟ عـــــذَ  

ــشاس اهــــــزٜ ٨ ٙلــــــْ٘        ــ٘ إهغــــــا١ اهقــــ ــذ بــــــٕ ٓــــ اهتقٚٚــــ

ًظببا .

(93 )

 

 ـــذس اٮػـــاسٝ إهٚـــٕ اُـــٕ إرا كـــاْ ا٪ؿـــى أْ        ٗممـــا

 اه ــــــٞ اٮجــــــشا١ا  اهؼــــــلوٚٞ تــــــ٧دٜ إىل بطــــــ٩ْ  

ــباْ أْ ٓـــــزٖ اهؼـــــلوٚا   ثـــــى    اهقـــــشاس اٮداسٜ  ظـــ

ــا ٙـــــ٧دٜ إىل املظـــــاغ      ــٌاُٞ ه٫فـــــشاد، ٗاْ إٌٓاهلـــ كـــ

ــاْ     ــا ، فــ ــاَ أٙلــ ــاو اهعــ ــشسٝ هوـــ ــٌاُٞ املقــ بٔــــزٖ اهلــ

اهقلـــــــا١ اٮداسٜ أخـــــــز خي ـــــــ  ًـــــــّ حـــــــذٝ ٓـــــــزٖ 

ٍ ٙعٌوـــٔا عوـــٟ إ ٩قٔـــا حتـــٟ ٨ٙغـــشق     اهقاعـــذٝ فوـــ 

ــ      ــا كاُــ ــٌٚا إرا ًــ ــلوٚا  ، ٨طــ ــٍ اهؼــ اٮداسٝ يف خـــ

ــرتاَ     ــذَ احـــ ــٞ هعـــ ــذس ُتٚمـــ ــشاد   تٔـــ ــوحٞ ا٪فـــ ًــــ

اهؼلوٚٞ

(94)

 . 

ٗهلـــــــّ إرا كـــــــاْ اهلـــــــذ  ًـــــــّ تقشٙـــــــش اهق٘اعـــــــذ   

اهؼـــــــلوٚٞ ٓـــــــ٘ ال ـــــــاف عوـــــــٟ ًــــــــوحٞ ا٪فـــــــشاد 

ــاْ يف     ــاْ اٮًعـــ ــ٘ا١، فـــ ــٟ اهظـــ ــٞ عوـــ ــوحٕ اهعاًـــ ٗاملــــ

ــش اهعذٙـــ  ــذ ٙـــ٧دٜ اىل تعقٚـــذ     تقشٙـ ــّ ٓـــزٖ اهق٘اعـ ذ ًـ

ــزٜ     ــش اهـ ــا، ا٪ًـ ــ ٓا ٗا اصٓـ ــط١ طـ ــاي اٮداسٝ ٗبـ أعٌـ

ــٞ   ٙـــــــ٧دٜ اىل إلـــــــاق اهلـــــــشس باملــــــــوحتي اهعاًـــــ

ٗا اؿـــــٞ عوـــــٟ اهظـــــ٘ا١ ، فٚلـــــْ٘ ًـــــّ امل ٚـــــذ أْ ٨   

ــشاس اٮداسٜ    ــا١  اهقـــ ــٞ ب هغـــ ــاكٍ اٮداسٙـــ ــٛ احملـــ تقلـــ

ــاْ     ــا كــ ــلوٛ ًٌٔــ ــب ػــ ــٟ اٜ عٚــ ــٕ عوــ ــشد اُط٘ا٢ــ تــ

ــا بوغـــــــ  دسجـــــــٞ  كـــــــ٩ٚ٣  أٗ عٚـــــــ ب إجشا٢ـــــــٛ ًٌٔـــــ

ت آتـــــــٕ

(95)

. إ٨ إرا كـــــــاْ اٮجـــــــشا١ اهـــــــزٜ خ٘هـــــــ  

ج٘ٓشٙا 
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. 

ٓــزا ًـــا أػـــاس  اهٚـــٕ للٌــٞ اهعـــذي اهعوٚـــا ا٪سدُٚـــٞ   

ــذس     ــب اْ ٙــــ ــشاس اٮداسٜ جيـــ ــأْ ))...اهقـــ ــابقٞ بـــ اهظـــ

ٗفقــــا  هٯجــــشا١ا  اهــــي حــــذدٓا املؼــــشيف ٗيف اهؼــــلى      

املشطـــَ٘ هـــٕ حتـــٟ إرا ُـــأ٠ عـــّ رهـــم ٗخ٘ه ـــ  ق٘اعـــذ  

ــشاس   اه ؼـــــلى ٗاٮجـــــشا١ا  تشتـــــب اهـــــبط٩ْ عوـــــٟ اهقـــ

اهـــــــادس ٪ْ رهــــــم ًــــــّ ػــــــإُٔ اٮخــــــ٩ي هلــــــٌاُٞ  

((ملؼشيف عوٟ ت٘فشٓا هـاو امل٘ف يحشق ا
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ٗبـــزهم ٙعتــــر عٚـــب اهؼــــلى ٗاٮجـــشا١ا  طــــببا  ًــــّ    

أطـــبا  ا٨هغـــا١ هوقـــشاس أٙـــا  كـــاْ ُ٘عـــٕ ٗرهـــم عِــــذ        

ــشٗ     ــشا١ا  ٗاهؼــــ ــوطٞ اٮداسٙــــــٞ اٮجــــ ــاٗص اهظــــ  ــــ

ــا يف    اهــــي ت٘جــــب  ــ٘اُي إتباعٔــ ــٞ أٗ اهقــ ــاد٥ اهعاًــ املبــ

ــذ      ــش ق٘اعــ ــّ تقشٙــ ــٞ ًــ ــا . ٗاْ اللٌــ ــذاس قشاساتٔــ إؿــ

اهؼــــلى ٗاٮجــــشا١ا  اهــــي  لــــٍ اهقــــشاسا  اٮداسٙــــٞ  

ــوحتي:   ــق ًـــ ــى يف  قٚــ ــذآٌاتتٌثــ ــوحٕ أحــ : ًـــ

عاًـــٞ إر إْ توـــم اهق٘اعـــذ تٔـــذ  إىل اهــــاو اهعــــاَ      

ًـــــّ خــــــ٩ي  ِـــــب اٮداسٝ اهتظــــــشيف ٗا٨س ــــــاي يف   

س قشاساتٔـــا ممـــا فٌوـــٔا عوـــٟ اهـــرتٜٗ  ٗاهتـــذبش إؿـــذا

ــ٧دٜ اىل       ــزا ٙــ ــش ، ٗٓــ ــا  اهِاــ ــ  ٗجٔــ ــ   توــ ٗ ــ

حظـــــــّ إؿـــــــذاس جٔـــــــٞ اٮداسٝ اهقـــــــشاسا  اٮداسٙـــــــٞ  

ــق     ــ  املشافـــ ــٟ حظـــــّ طـــ ــش أ ـــــشٖ عوـــ ــاهٛ ٙأـــ ٗباهتـــ

اهعاًٞ

(98)

 . 

ًـــــــوحٞ خاؿــــــٞ، إر اْ احــــــرتاَ اٮداسٝ  :ٗ اٌُٚٔــــــا

ــاو ا٪فـــشا      ــشا١ا  فقـــق ًــ ــذ اهؼـــلى ٗاٮجـ د هق٘اعـ

ــٕ      ــاتتٌتع بــ ــى ًــ ــٍ ًقابــ ــب ٝ هلــ ــٌاُٞ كــ ــ٘ف  كــ بتــ

ــاْ    ــٞ ٗبـــزهم تــ ــاصا  اهظـــوطٞ اهعاًـ اٮداسٝ ًـــّ اًتٚـ

 حق٘قٍٔ ٗ رتَ حشٙاتٍٔ .

ــٞ    ــأْ ٙظـــــتطٚع ملعاجلـــــٞ حاهـــ ــاه شد ؿـــــاحب اهؼـــ فـــ

ــشاس      ــذٗس اهقـــــ ــذَ ؿـــــ ــبٚب أٜ عـــــ ــ٘س يف اهتظـــــ اهقــــــ

ًظــــبب أٗ اهــــِقف يف ٓــــزا اهتظــــبٚب عِــــذًا ٙلــــْ٘      

ــتاوٍ    ــا  ، أْ ٙــــ ــبٚب ٗاجبــــ ــزا اهتظــــ ــذس  ٓــــ ًٱـــــ ــذ٠  هــــ

 اهقشاس اٗ هذ٠ اهظوطٞ اهش٢اطٚٞ ا٪خش٠ . 

ٕٱ    ــ فـــــ را   تظـــــتمب اٮداسٝ هلـــــزا اهـــــتاوٍ فٚلـــــْ٘ هـــ

ــا    ــا  فٚٔـــ ــاَ اهقاكـــــٛ اٮداسٜ  اهبـــ سفـــــع اهـــــذع٠٘ أًـــ

ــا        ــْ٘ ًاطـــــ ــذ ٙلـــــ ــزٜ قـــــ ــشاس اٮداسٜ اهـــــ ــا١ اهقـــــ إهغـــــ

 نشكضٖ اهقاُُ٘ٛ.

ٗاطــــتِادا  هـــــزهم ٗءـــــ٘ق إهغـــــا١ اهقـــــشاس اٮداسٜ   

 ٚ ــب ــبب، فاهتظــ ــٕ   بــــ  املظــ ــا  فاُــ ــْ٘ ٗاجبــ ــذًا ٙلــ ب عِــ

ٙعتـــــر ًـــــّ ا٪ػـــــلاي اجل٘ٓشٙـــــٞ يف اهقـــــشاس اٮداسٜ  

ــٕ     ــ٧دٜ إىل إهغا٢ــ ــشاس ٗٙــ ــب  اهقــ ــٕ ٙعٚــ ــ  اْ ختو ــ حٚــ

 قلا١ع. 

أًــــا ءـــــ٘ق اهقـــــ٘س يف اهتظــــبٚب فــــاْ اهقاكــــٛ  

ٕٱ بــــــاْ اهقــــــشاس اٮداسٜ       املـــــــشٜ ، إرا ًــــــا فٔــــــش هــــــ

ــبٚبٕ     ــش يف تظــ ــٕ قاؿــ ــْ٘ فٚــ ــٕ ٗاملطعــ ــشٗ  أًاًــ املعــ

 هغا٢ٕ هعٚب يف  اهؼلى.فإُ ٙقلٛ ب 

ــا١ يف      ــى اهقلــ ــّ قبــ ــشاس اٮداسٜ ًــ ــا١ اهقــ ــ  إْ إهغــ بــ

ٖ  الاهـــــــٞ ٨فــــــ٘ي بــــــي اٮداسٝ ٗبـــــــي      ًثــــــى ٓــــــز

ــذاسٓا هقشاسٓـــــا ًـــــّ جذٙـــــذ ًظـــــت٘فٚا  هؼـــــلوٕ       إؿـــ

ــذ      ــم ٧ٙكــ ــٟ رهــ ــببا  ٗعوــ ــحٚ  أٜ ًظــ ــاُُ٘ٛ اهـــ اهقــ

ــٕ،    ــّ أحلاًـــ ــذ ًـــ ــا١ اٮداسٜ املــــــشٜ يف اهعذٙـــ اهقلـــ

   ٍ ــ ــب با ــ ــا  ع٘قـ ــا إْ ً٘ف ـ ــب ملـــذٝ    ًِٗٔـ ــّ املشتـ ًـ

مخظـــــٞ أٙـــــاَ ن٘جـــــب قـــــشاس إداسٜ بـــــ  ًظـــــبب يف  

ٗت٘ؿــــــى امل٘فــــــ  إىل إهغــــــا١ ٓــــــزا اهقــــــشاس  1/1/1966

ــاد  اٮداسٝ     ــا٢ٛ فأعـــــ ــٍ قلـــــ ــبٚبٕ  لـــــ ــذَ تظـــــ هعـــــ

1/6/1966إؿذاس اهقشاس ًظببا  يف 
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ٗيف قـــشاس توـــع ا٨ُلـــبا  اهعـــاَ قـــشس فٚـــٕ إهغـــا١        

ــٌّ     ــذّٙ املتلــــ ــاَ  ًـــــــش  اهشافــــ ــذٙش عــــ ــشاس ًــــ قــــ

إؿــــذاس أًــــشا  إداسٙــــا   ٮع ــــا١ املذعٚــــٞ ًــــّ ٗفٚ تٔــــا  

خ٩فـــا  هوقـــاُْ٘ ٗاهـــزٜ تلـــٌّ بـــاْ اهطشٙـــق اهــــزٜ       

ــٕ    ــٕ بـــــأًشٖ اٮداسٜ املطعـــــْ٘ فٚـــ طـــــولٕ املـــــذعٟ عوٚـــ
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ــِذ     ٕٱ طـ ــ ــٚع هـ ــا هـ ــٞ ًـــّ ٗفٚ تٔـ ــٞ املذعٚـ ــا١ ع٩قـ  ب ُٔـ

ــا    ــتِذ عوٚٔــــ ــبا  اهــــــي اطــــ ــاُْ٘ ، ٗاْ ا٪طــــ ًــــــّ اهقــــ

٨تـــــرس إع ا١ٓـــــا ًــــــّ ٗفٚ تٔـــــا )تِظـــــٚق املــــــ٩ن،     

إعــــادٝ ٓٚلوٚــــٞ املـــــش  ٗعــــذَ الاجــــٞ  ــــذًاتٔا( 

ــذس      ــذ ؿــ ــٕ قــ ــْ٘ فٚــ ــش اٮداسٜ املطعــ ــْ٘ ا٪ًــ ــا ٙلــ ممــ

خاهٚـــــا  ًـــــّ أطـــــبابٕ اهقاُُ٘ٚـــــٞ عوٚـــــٕ قـــــشس اتوـــــع 

إهغا١ اهقشاس ٗإعادٝ املذعٚٞ إىل ٗفٚ تٔا

(100)

. 

يف قـــشاس  خـــش توـــع ا٨ُلـــبا  اهعـــاَ جـــا١ فٚـــٕ اْ   ٗ

اتوـــــع ٗجـــــذ إْ قـــــشاس جلِـــــٞ احتظـــــا  ا ـــــذًا  

ــلشٙٞ...   ٙــــــبي     ــتخذاًٚٞ ٗاهعظــــ ــٞ ٗا٨طــــ اهعٌاهٚــــ

ــا١      ــٞ إىل إهغـــ ــذ  باهومِـــ ــي حـــ ــى اهـــ ــبا  ٗاهعوـــ ا٪طـــ

ــا     ــذعٛ ،كٌـ ــب املـ ــذ ساتـ ــادٝ  ذٙـ ــابق ٗإعـ ــا اهظـ قشاسٓـ

ــذعٛ     ــٞ املــــ ــا  خذًــــ ــذَ احتظــــ ــبا  عــــ ــبي أطــــ   ٙــــ

ــا ، املقلــــٚٞ يف ًظــــوم   اهعظــــلشٙ ٞ اهــــي ٙطاهــــب فٚٔــ

ــٕ     ــٞ، فعوٚـ ــٞ ا٨بتذا٢ٚـ ــٔادٝ اهذساطـ ــى ػـ ــش ٞ يف فـ اهؼـ

ٗملــــــا تقــــــذَ قــــــشس اتوــــــع إهغــــــا١ ا٪ًــــــش اهــــــ٘صاسٜ   

ــرت  عوٚــــٕ...ٗقشاس اهومِــــٞ اهــــزٜ أطــــتِذ اهٚــــٕ       املعــ

ــٞ     ــٚٞ إىل اجلٔــ ــادٝ اهقلــ ــٕ ٗإعــ ــش املعــــرت  عوٚــ ا٪ًــ

املختـٞ هوِاش فٚٔا جمذدا 

(101)

 . 

ــشاس حمللٌـــٞ    ٚٚـــض اهعـــشاق رٓبـــ  فٚـــٕ اىل سد    ٗيف قـ

دعـــ٠٘ املـــذعٛ املٌٚـــض اهقاكـــٛ ب ــــى املٌٚـــض عوٚٔـــا       

ــتٔا    ــٞ ًــــــذٝ دساطــــ اهــــــي تعٔــــــذ  ءذًــــــٞ اللً٘ــــ

ٗتــــــــذسٙبٔا بعــــــــذ ختشجٔــــــــا باهؼــــــــشٗ  ٗاهشاتــــــــب  

املعٚــــــِي يف اهقــــــ٘اُي ٗا٪ُاٌــــــٞ...دْٗ اْ ت ــــــــ     

عّ أطبا  اه ـى

(102)

. 

ــٞ اٮداسٝ    ًٗـــّ خـــ٩ي ٓـــزا اللـــٍ ٙتلـــ  هِـــا  اه ـ

اهق٘اعــــذ اهؼــــلوٚٞ املطو٘بــــٞ ٮؿــــذاس اهقــــشاس  هــــبعي

اٮداسٜ باه ــــــى ٗٓـــــ٘ ٗجـــــ٘  اهتظـــــبٚب ، حٚـــــ  اْ  

ــرسا       ــبا  ٗاملـ ــّ ا٪طـ ــا  ًـ ــا١ خاهٚـ ــزك٘س جـ ــا املـ قشاسٓـ

ــا    اهــــي حــــذ  بٔــــا إىل إؿــــذاس قــــشاس اه ـــــى ٗٓــــ٘ ًــ

 جيعى قشاساتٔا يف ٓزا اهؼأْ با وٞ.

ــا     ــذي اهعوٚــــ ــٞ اهعــــ ــ  للٌــــ ــزهم قلــــ ــا  هــــ ٗتطبٚقــــ

 ٞ يف احـــــذ أحلأًــــــا عوـــــٟ هــــــضَٗ    ا٪سدُٚـــــٞ اهظــــــابق

ــٞ ٗإ٨ كاُـــــــ    ــا اهتأدٙبٚـــــ تظـــــــبٚب اٮداسٝ هقشاساتٔـــــ

ــ  ًؼـــشٗعٞ ار ُــــ  عوـــٟ أُـــٕ )إرا كـــاْ اهقـــشاس        بـ

ــى      ــبٚب ٗاهتعوٚــ ــ٘س باهتظــ ــ٘با  بقـــ ــٕ ًؼــ ــْ٘ فٚــ املطعــ

ــٕ     ــا عوٚـــ ــٞ ٗبظـــــط سقابتٔـــ ــ٘ي بـــــي احمللٌـــ ــا فـــ نـــ

اهطعـــــــــّ ٗاسدٝ عوٚــــــــٕ ٗٙـــــــــتعي  فتلــــــــْ٘ أطــــــــبا    

.إهغا٦ٖ(
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أْ تظـــــبٚب اهقـــــشاس عِـــــذًا   ُظـــــتخوف ًـــــّ رهـــــم   

ــ٘ٓشٜ    ــلوٛ جــــ ــشا١ ػــــ ــ٘ إجــــ ــاُْ٘ ٓــــ ٙظــــــت٘جبٕ اهقــــ

ٙرتتــــب عوــــٟ إب اهــــٕ بطــــ٩ْ اهقــــشاس،إر إْ اهتظــــبٚب  

ٙعتـــــر يف الاهـــــٞ ٓـــــزٖ ًـــــّ اهلـــــٌاُا  ا٪طاطـــــٚٞ   

املقــــــــشسٝ هوٌــــــــ٘ف ي، إر ميلــــــــٍِٔ ًــــــــّ ًشاقبــــــــٞ  

ًؼــــــشٗعٚٞ اهقــــــشاس ٗتــــــذاسن ا طــــــأ اهــــــزٜ ػــــــابٕ 

 ٗرهم عّ  شٙق اهطعّ فٕٚ .

قــــــشاس اٮداسٜ ٙعــــــ  إحا ــــــٞ اٮداسٝ  ٗإْ تظــــــبٚب اه

املخا ـــــــب اهقـــــــشاس بـــــــذٗافع إؿـــــــذاسٖ، ٗاْ كاُـــــــ  

اٮداسٝ بــــ  ًوضًــــٞ بــــٕ كأؿــــى عــــاَ، إ٨ إْ املؼــــشيف  

ــاهقشاسا      ــا كـــــ ــبٚب بعـــــــي قشاساتٔـــــ ــا بتظـــــ أهضًٔـــــ

ــم      ــا٩ٓ  توــــ ــشاس ًتمــــ ــذٗس اهقــــ ــاْ ؿــــ ــٞ، فــــ اهتأدٙبٚــــ

 اهؼلوٚٞ تشتب عوٟ رهم بط٩ُٕ. 

ـــ  زكش أطــــبا  ٗبــــزهم ٙتلــــ  هِــــا إْ إهــــضاَ اٮداسٝ بـ

ــشاد    تذخوـــــــٔا ٙعـــــــذ ًـــــــّ أفلـــــــى اهلـــــــٌاُا  ه٫فـــــ

ٗحقــــــ٘قٍٔ ٗحشٙــــــاتٍٔ، ٗٙظــــــٔى ًٌٔــــــٞ اهقلــــــا١     

ــاي اٮداسٝ،    ــشٗعٚٞ أعٌـــ ــٟ ًؼـــ ــٕ عوـــ اٮداسٜ يف سقابتـــ

ٗ ـــّ ًـــع طٚاطـــٞ اهت٘طـــع يف ٓـــزا اٮهـــضاَ ٗاْ توـــضَ  

ــذًٔا    ــا  اهــــــي ٙقــــ ــٕ سفــــــي اهتاوٌــــ اٮداسٝ يف حاهــــ

يف ا٪فـــــشاد بـــــأْ ٙلـــــْ٘ قشاسٓـــــا ًعوـــــ٩  ًٗظـــــببا  ٨ْ  

ــٟ     ــشاد عوــ ــاَ ٗا٪فــ ــق اهعــ ــاو املشفــ ــا  هـــ رهــــم  قٚقــ

حــــذ طــــ٘ا١ ٗٙلــــٚق ًــــّ أعٌــــاي اهِــــ٘اصيف اهؼخـــــٚٞ  

 ًّ حب ٗكشٖ ٗكٚذ ٗاُتقاَ.

ــا   ٗهقــــــذ جــــــا١ يف حلــــــٍ هوٌحلٌــــــٞ اٮداسٙــــــٞ اهعوٚــــ

ــط هــــحٞ       ــٚع كـــشٗسٙا  فقـ ــشٙٞ اْ اهتظـــبٚب هـ املــ

ــحٞ     ــا  هـــــ ــشٗسٜ أٙلــــ ــ٘ كــــ ــأدٙي، فٔــــ ــٍ اهتــــ اللــــ

ــذس    ــي تــ ــٞ اهـ ــشاسا  اهتأدٙبٚـ ــاي اهتأدٙـــب،   اهقـ يف جمـ

ٗاعتــــــر  اْ اهقــــــ٘ي بــــــاْ اهِٚابــــــٞ اهعاًــــــٞ أجــــــش   

ــٕ اه٘اقعـــٞ عوـــٟ    ــا  يف امل٘كـــ٘يف  بتـــ  ًـــّ خ٩هـ  قٚقـ

ــشاسٖ     ــب يف قـــ ــع اهتأدٙـــ ــش جموـــ ــذَ ركـــ ــى ٗعـــ اهعاًـــ

ــاَ  ٗبـــــزهم    ــا ا٨تٔـــ اه٘قـــــا٢ع اهـــــي  بـــــ  ًـــــّ خ٩هلـــ

جيعـــى قـــشاسٖ بـــا ٩  هوقــــ٘س اهؼـــذٙذ يف اهتظـــبٚب.      

ـــ  ٛ هــــــــحٞ كٌـــــــا اعتـــــــر  احمللٌـــــــٞ اُـــــــٕ ٨ٙل ــــ

اهعق٘بــــٞ اهتأدٙبٚــــٞ اْ ٙلــــْ٘ اهتظــــبٚب قا٢ٌــــا ، ٗإ ــــا  

اػـــــرت   فٚـــــٕ اْ ٙلـــــْ٘ كـــــا٩ً ، ٪ُـــــٕ إرا كـــــاْ      

ــ ٖ     ــاهٛ فٌــــ ــّ ٗباهتـــ ــٕ   ٙلـــ ــر كأُـــ ــا  اعتـــ ُاقــــ

ٙلْ٘ اهبط٩ْ.
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ــشاس     ــشٗعٚٞ اهقـ ــذَ ًؼـ ــ٘ي إْ عـ ــّ اهقـ ــذَ ميلـ ــا تقـ ممـ

ــٛ أٗ      ــبٚب اهلوـــ ــا  اهتظـــ ــا هغٚـــ ــق إًـــ ــأدٙي تتحقـــ اهتـــ

ــ٘  اه   ــٞ ٗٗكــ ــذَ ك اٙــ ــوب   هعــ ــ٘اسد يف ؿــ ــبٚب اهــ تظــ

ــحٞ     ــشٗ  ؿـ ــرتاَ ػـ ــذَ احـ ــا هعـ ــأدٙي، ٗإًـ ــشاس اهتـ اهقـ

 اهتظبٚب كاهتظبٚب املبٍٔ أٗ اهغاًي.

ــٍ      ــشاس أٗ اللــ ــا١ اهقــ ــأْ إهغــ ــا  بــ ــاسٝ ِٓــ ــذس ا٨ػــ ٗ ــ

ـــوطا      ـــ٘اي اهظــــــ ـــى ا٪حــــــ ــع بلــــــ ــأدٙي، ٨ ميِــــــ اهتــــــ

اهتأدٙبٚــــٞ، ًـــــّ إعــــادٝ ًظـــــا١هٞ امل٘فــــ  ًٗعاقبتـــــٕ    

ــا ٙتحـــــذد رهـــــم ٗف  ــا  ، ٗإ ـــ ــا١  تأدٙبٚـــ ــبب إهغـــ ــا  هظـــ قـــ

اهقـــــــشاس اهتـــــــأدٙي، فـــــــ را اهغـــــــٛ اهقـــــــشاس أٗ اللـــــــٍ 
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اهتـــــــــــأدٙي هعٚـــــــــــب يف اهؼـــــــــــلى أٗ اٮجـــــــــــشا١ا  أٗ 

ــشٝ يف      ــْ٘ حــ ــب تلــ ــوطٞ اهتأدٙــ ــ ْ طــ ــاق ،فــ اٮختـــ

مماسطـــٞ إختـاؿـــٔا ًـــّ جذٙـــذ ق بٰيـــى امل٘فـــ  اهـــزٜ  

ـــٍ     ــٞ اللــ ــٕ، ٪ْ حمٚــ ــٞ عوٚــ ــٞ امل٘قعــ ــ  اهعق٘بــ أهغٚــ

٘فـــــ  بـــــش١ٜ يف ٓـــــزٖ الاهـــــٞ ٨ تِــــــش  إىل أْ امل

ممـــا ُظـــب إهٚـــٕ .أًـــا يف حـــاي إهغـــا١ اهقــــشاس أٗ اللــــٍ  

ــ      ــا  امل٘فـ ــذَ استلـ ــ٘عٛ، كعـ ــبب ً٘كـ ــأدٙي هظـ اهتـ

ـــش       ـــٕ ب ـ ــب إهٚـ ــا ُظـ ــٕ، أٗ أْ ًـ ــ٘  إهٚـ ــأ املِظـ هوخطـ

ــبق       ــذ طـــ ــٕ قـــ ــا ، أٗ ٪ُـــ ــا  إداسٙـــ ــلى رُبـــ ــٕ ٨ ٙؼـــ ٗق٘عـــ

ـــزٖ      ــٛ ٓــ ــٕ، ف ــ ــ٘بٞ إهٚــ ــٞ املِظــ ــٟ املخاه ــ ٗع٘قــــب عوــ

حٞ اهتأدٙــــب ُٔا٢ٚــــا ، الـــــا٨  ٗأًثاهلــــا تطــــ٠٘ ؿــــ  

ــٞ    ــا١هٞ امل٘فــــ  هــــِ ع املخاه ــ ــادٝ ًظــ ٨ٗ جيــــ٘ص إعــ

تأدٙبٚٞ أخش أًاَ أٙـٞ جٔـٞ
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ٗا٪ؿـــــى أُـــــٕ إرا اهغـــــٛ اهقـــــشاس اهتـــــأدٙي ملخاه تـــــٕ   

هوقـــاُْ٘، كـــاْ هوٌ٘فـــ  املتلـــشس ًـــّ عـــذَ أحـــرتاَ  

ا٨هتــــــضاَ اهقــــــاُُ٘ٛ بتظــــــبٚب اهقــــــشاس اهتــــــادٙي أْ     

املادٙـــــٞ ٗاملعِ٘ٙـــــٞ ٙطوــــب اهتعـــــ٘ٙي عــــــّ ا٪كــــشاس   

ــبٚب أٗ عــــــذَ       ٞ  بٚــــــا  اهتظــــ ــ ــي أؿــــــابتٕ ُتٚمــــ اهــــ

 ك اٙتٕ، ٗٓزا ًا طِتطشق اهٕٚ يف املطوب اهتاهٛ.

 املطوب اهثاُٛ

 اهتع٘ٙي عّ اهقشاسا  اهتأدٙبٚٞ

ــاهتع٘ٙي هـــٚع    ــا١ بـ ــٕ اْ اهقلـ ــوٍ بـ ًـــّ املظـ

ًــــّ ًظــــتوضًا  اهقلــــا١ با٪هغــــا١، أر املقــــشس اْ هلــــى  

 اهزٜ ٙقَ٘ عوٕٚ .ًّ اهقلا٢ي أطاطٕ ا اق 

فــــــارا كاُــــــ  دعــــــ٠٘  ــــــاٗص اهظــــــوطٞ تٔــــــذ  اىل 

ــ ْ      ــشٗيف، فــ ــ  املؼــ ــأدٙي بــ ــشاس اهتــ ــا١ اهقــ ــٍ باهغــ اللــ

ــٞ    دعـــــــ٠٘ اهتعـــــــ٘ٙي تٔـــــــذ  اىل اؿـــــــ٩  ٗتغطٚـــــ

ا٨كـــشاس اهـــي لقـــ  بـــامل٘ف  اهعـــاَ ُتٚمـــٞ هوقـــشاس  

اهتــــأدٙي اهــــزٜ ؿــــذس  قــــٕ ٗٓــــ٘ بــــ  ًظــــتِذ اىل   

 طبب ٙرس اؿذاسٖ. 

 ٞ ــوطٞ اهتقذٙشٙـــــ ــا اهظـــــوطٞ     فاهظـــ ــي تتٌتـــــع بٔـــ اهـــ

ــٞ    ــا ا٨داسٙـــــ ــذاس قشاساتٔـــــ ــٞ )ا٨داسٝ( يف اؿـــــ اهتأدٙبٚـــــ

ٗاملتلـــــٌِٞ عق٘بـــــا  تأدٙبٚـــــٞ كـــــذ امل٘فـــــ  اهعـــــاَ، 

ــاهتع٘ٙي      ــٞ بــ ــالق باملطاهبــ ــع بــ ــ  ٙتٌتــ ــزا ا٨خــ فٔــ

عــــّ ا٨كــــشاس اهــــي اؿــــابتٕ بظــــبب اهقــــشاس اهتــــأدٙي  

اهـــــزٜ ؿـــــذس  قـــــٕ. ٗٙلـــــْ٘ ٓـــــزا اهتعـــــ٘ٙي عـــــّ   

ــا٢ٚٞ ٙشفع  ــذ   شٙـــق دعـــ٠٘ قلـ ــأْ كـ ــا ؿـــاحب اهؼـ ٔـ

ــزٜ    ــشس اهـــ ــر اهلـــ ــاهتع٘ٙي ٗجـــ ــا بـــ ا٨داسٝ ملطاهبتٔـــ

ــي       ــا١ اهـــ ــ٠٘ ا٨هغـــ ــ٩  دعـــ ــٟ خـــ ــزا عوـــ ــابٕ، ٗٓـــ اؿـــ

ٙٔــــذ  ًِٔــــا الـــــ٘ي عوـــــٟ حلــــٍ باهغــــا١ اهقـــــشاس      

 اهتأدٙي.

ارا  فـــــــذع٠٘ اهتعـــــــ٘ٙي ٓـــــــٛ اهـــــــذع٠٘ اهقلـــــــا٢ٚٞ 

ــ ٞ     ــحا  اهـــ ــا اؿــ ــا ٗٙشفعٔــ ــٞ اهــــي فشكٔــ اهزاتٚــ

ــا  ا   ــاَ اجلٔــــ ــٚٞ اًــــ ــوحٞ اهؼخـــــ ــا٢ٚٞ ٗاملـــــ هقلــــ

املختـــــــٞ ٗفقــــــا  هوؼــــــلوٚا  ٗا٨جــــــشا١ا  املقــــــشسٝ      

ــادي    ــاهتع٘ٙي اهلاًـــــــى ٗاهعـــــ ــٞ بـــــ قاُُ٘ـــــــا  هوٌطاهبـــــ

ــى      ــ٘قٍٔ ب عـــ ــاب  حقـــ ــي أؿـــ ــشاس اهـــ ــ٩  ا٨كـــ ٨ؿـــ

اهِؼا  ا٨داسٜ.
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فـــاهتع٘ٙي عــــّ اهقـــشاس اهتــــأدٙي خيلـــع تٌ٘عــــٞ    

ًــّ اهؼــشٗ  اهــي جيــب عوــٟ امل٘فــ  اتباعٔــا حتــٟ        

اَ املظــــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٙــــٞ ٙلتٌــــى اهِاــــاَ اهقــــاُُ٘ٛ هقٚــــ

ــضا١      ــ٘ٙي ٗجـ ــشاس تعـ ــاهٛ إقـ ــٞ ٗباهتـ ــوطٞ اهتأدٙبٚـ هوظـ

 هزهم. ٗٓزا ًا طِت٘ىل بٚإُ تباعا ع ٗفق ا٨تٛ: 

 اه شيف ا٨ٗي

 ػشٗ  املطاهبٞ باهتع٘ٙي عّ اهقشاس اهتأدٙي

ــشاس   هقبــــــ٘ي دعــــــ٠٘ اهتعــــــ٘ٙي عــــــّ ا٨كــــ

اهِا ــــــٞ عــــــّ اهقــــــشاس  اهتادٙبٚــــــٞ اهـــــــادسٝ كــــــذ 

اجلٔــــا  اهقلــــا٢ٚٞ املختـــــٞ ٨ امل٘فــــ  اهعــــاَ اًــــاَ 

ــذ ًــّ تــ٘فش جمٌ٘عــٞ ًــّ اهؼــشٗ  املقــشسٝ قاُُ٘ــا          ب

 هقب٘هلا.

هقـــذ اقـــش املؼـــشيف جمٌ٘عـــٞ ًـــّ اهؼـــشٗ  هو ــــى يف  

ــذ      ــٞ تعــــ ــذٝ عاًــــ ــٛ كقاعــــ ــ٘ٙي، ٗٓــــ ــ٠٘ اهتعــــ دعــــ

اهؼــــشٗ  اهؼــــلوٚٞ هقبــــ٘ي دعــــ٠٘ اهتعــــ٘ٙي اهــــي      

طــــِت٘ىل بٚأُــــا تباعـــــا ، با٨كــــافٞ هؼــــش  امل٘فـــــ      

عــــــ٘ٙي اهشاًٚــــــٞ هرتتٚــــــب اهعــــــاَ سافــــــع دعــــــ٠٘ اهت

ــادس    املظـــــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٙـــــٞ عـــــّ اهقـــــشاس اهتـــــأدٙي اهــــ

  قٕ.

هــــــزهم فــــــاْ ػــــــشٗ  اُعقــــــاد املظــــــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٙــــــٞ  

ــَ٘      ــٞ ٨تقــ ــا ا٨داسٙــ ــّ قشاساتٔــ ــٞ عــ ــوطٞ اهتأدٙبٚــ هوظــ

ــّ     ــٞ يف سكـــــ ــاْ ٗاملتٌثوـــــ ــٞ اسكـــــ ــ٘افش  ٩ ـــــ ا٨ بتـــــ

ــ٧ٗهٚٞ    ــب هوٌظــــــ ــشس امل٘جــــــ ــّ اهلــــــ ــأ ٗسكــــــ ا طــــــ

ٞ اهظــــببٚٞ ًــــا بــــي ا٨داسٙــــٞ اكــــافٞ هــــشكّ اهع٩قــــ

ــوطٞ     ــشاس اهظـــ ــٕ قـــ ــتج عِـــ ــزٜ ُـــ ــشس اهـــ ــأ ٗاهلـــ ا طـــ

 اهتأدٙبٚٞ.

أ٨ٗ : سكــــــــــّ ا طــــــــــأ يف ًظــــــــــ٧ٗهٚٞ اهظــــــــــوطٞ 

 اهتأدٙبٚٞ:

ٙعـــــش  ا طـــــأ بأُـــــٕ )اهعٌـــــى اهلـــــاس بـــــ   

املؼـــــشٗيف أٜ اهعٌـــــى اهلـــــاس املخـــــاه  هوقـــــاُْ٘(.    
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ٗ بـــ٘  ا طـــأ ًـــّ جاُـــب ا٨داسٝ ٓـــ٘ اهـــش كـــّ ا٨ٗي 

  ا٨داسٙــــٞ ب٘جــــٕ عــــاَ    يف ًظــــ٧ٗهٚتٔا عــــّ اهقــــشاسا  

 ٗاهقشاسا  اهتأدٙبٚٞ ب٘جٕ خاق.

ــشٙٞ     ــٞ املـــ ــٞ ا٨داسٙــ ــ٘ي احمللٌــ ــذد تقــ ــزا اهـــ ٗيف ٓــ

يف اهعذٙــــــذ ًــــــّ احلأًــــــا ))اْ أطــــــاغ ًظــــــ٧ٗهٚٞ     
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اهظـــوطٞ ا٨داسٙـــٞ عـــّ اهقـــشاسا  اهــــادسٝ ًِٔـــا ٓـــ٘       

ٗجــــــ٘د خطــــــأ ًــــــّ جاُبٔــــــا، ٗاْ فــــــٚط بـــــــاحب  

اهؼــــأْ كــــشس ٗأْ تقــــَ٘ ع٩قــــٞ طــــببٚٞ بــــي ا طــــأ 

لـــــشس...((.ٗاه

(108)

ٗ  ٙلـــــع قلـــــا١ جموـــــع اهذٗهـــــٞ   

ــ٧ٗهٚٞ عـــــّ    ــأ امل٘جـــــب هوٌظـــ ــا ع  طـــ املــــــشٜ تعشٙ ـــ

ــاغ توـــم       ــٕ أطـ ــا ع بتقشٙـــش أُـ ــ٘ٙي ا٨داسٜ ًلت ٚـ اهتعـ

املظـــــــــ٧ٗهٚٞ تاسكـــــــــا ع هوقلـــــــــا١ طـــــــــوطٞ تقـــــــــذٙشٖ  

ًظرتػـــذا  يف رهــــم باهِظـــبٞ هوقــــشاسا  ا٨داسٙـــٞ نــــا    

ٙتخــــزٖ ا طــــأ ًــــّ ؿــــ٘سٝ ٗاكــــحٞ ًوٌ٘طــــٞ ٓــــٛ  

ــاب   ؿـــــ٘سٝ عـــــذَ املؼـــــ  ــذ تلـــــْ٘ اؿـــ شٗعٚٞ اهـــــي قـــ

 اهقشاس ا٨داسٜ املطعْ٘ فٕٚ.

ٗا طـــــأ اهـــــزٜ ٙشتـــــب املظـــــ٧ٗهٚٞ قـــــذ ٙلـــــْ٘ خطـــــا  

ــذس      ــ  ًــ ــى امل٘فـ ــٞ ٙتحٌـ ــزٖ الاهـ ــٚا ، ٗيف ٓـ ػخــ

ــّ ًاهـــٕ         ــزا اهلـــشس ًـ ــ٘ٙي عـــّ ٓـ ــشاس عـــب١ اهتعـ اهقـ

ا ـــاق بــــ٘سٝ ًباػـــشٝ أٗ بـــ  ًباػـــشٝ بـــأْ تقـــَ٘   

ٌٚــــٞ ا٨داسٝ بــــأدا١ اهتعــــ٘ٙي هوٌلــــشٗس ٗاهشجــــ٘يف بق

ــذا       ــّ احـ ــٕ عـ ــ٧ٗي ءط٣ـ ــ  املظـ ــٟ امل٘فـ ــٕ عوـ ــا أدتـ ًـ

ــذاس      ــ٘ ًـ ــا  ٗٓـ ــأ ًشفقٚـ ــْ٘ ا طـ ــذ ٙلـ ــا قـ ــشس، كٌـ اهلـ

 ثِــــا املتٌثــــى بــــاخ٩ي ا٨داسٝ باهتضأًــــا اهقـــــاُُ٘ٛ     

ــزٖ     ــٞ ٗيف ٓـــــ ــٞ اهتأدٙبٚـــــ ــبٚب اهعق٘بـــــ ــى بتظـــــ املتٌثـــــ

 الاهٞ تتحٌى ا٨داسٝ عب١ ٓزا اهتع٘ٙي.

ــشاس     ــٚب اهقـــ ــي تــــ ــ٘  اهـــ ــاسٝ أْ اهعٚـــ ــذس ا٨ػـــ ٗ ـــ

ــٛ    ــا١ ا٨داسٜ أْ ٙقلـــــ ــرس هوقلـــــ ــي تـــــ ا٨داسٜ ٗاهـــــ

ب هغا٢ــــٕ ٗاهتعــــ٘ٙي عِــــٕ، ٓــــٛ عٚــــب اهؼــــلى ٗعٚــــب 

عــــذَ ا٨ختـــــاق ٗعٚــــب  اه ــــٞ اهقــــاُْ٘ ٗعٚــــب  

ــا١    ــٕ ٗاهقلــ ــذ أطــــتقش اه قــ ا٨ ــــشا  باهظــــوطٞ. ٗقــ

ــشا      ــاُْ٘ ٗا٪ ـــــ ــٞ اهقـــــ ــ٘   اه ـــــ ــٟ أْ عٚـــــ عوـــــ

ــذ    باهظـــوطٞ ًـــّ اهعٚـــ٘  اهـــي تظـــتوضَ اهتعـــ٘ٙي عِـ

ــا أ  ــا، بٌِٚـــــ ــذَ    ققٔـــــ ــب عـــــ ــٟ أْ عٚـــــ ــتقشا عوـــــ طـــــ

ــ٘     ــذ ٙؼــــ ــلى اهــــــزٜ قــــ ــب اهؼــــ ا٪ختـــــــاق اٗ عٚــــ

ــا    اهقـــــشاس ا٪داسٜ فٚـــــ٧دٜ اىل اهغـــــا١ٖ ٨ ٙــــــو  حتٌـــ

ٗباهلـــــشٗسٝ أطاطـــــا  هوتعـــــ٘ٙي ًـــــا  ٙلـــــّ اهعٚـــــب  

 ٧ً شا  يف ً٘ك٘يف اهقشاس.

ــت     ــشاس ا٪داسٜ ٙعــ ــشٗعٚٞ اهقــ ــذَ ًؼــ ــى أْ عــ فا٪ؿــ

ــشاس    ــارا كــــاْ اهقــ ــاَ ًظــــ٧ٗهٚٞ ا٪داسٝ ، فــ أطاطــــا  هقٚــ

ــٕ       ــ٧ ش فٚــ ــي تــ ــ٘  اهــ ــّ اهعٚــ ــا  ًــ ــٕ خاهٚــ ــْ٘ فٚــ املطعــ

ــٟ ا٪داسٝ     ــ٧ٗهٚٞ عوـ ــ٩ ترتتـــب ًظـ ــٕ فـ ــٕ أٗ تبطوـ فتوغٚـ

ــشا١    ــاه شد جــ ــاًٞ اهلــــشس اه٩حــــق بــ أٙــــا  كاُــــ  جظــ

 تِ ٚزٖ .

ــزٖ     ــٟ تِ ٚــ ــا  ٗتشتــــب عوــ ــاْ اهقــــشاس ًعٚبــ ــا أرا كــ ٗأًــ

كـــشس، كـــاْ هو ــــشد املطاهبـــٞ بــــاهتع٘ٙي أٙـــا  كــــاْ     

ــٕ      للٌــٞ اهقلــا١  ُــ٘يف ٓــزا اهعٚــب، ٗٓــزا ًــا أخــز  ب

ا٪داسٜ املـــــشٜ حٚــــ  قــــشس  أُــــٕ ))٨ جيــــ٘ص قـــــش  

ــ٧ٗهٚٞ اٮداسٝ عوــــٟ حاهــــٞ ا٪ ــــشا  باهظــــوطٞ      ًظــ

ــأ     ــّ خطـــــ ــٕ ًـــــ ــتعٌاهلا أٗ اىل ًاٙقاسبـــــ ــا١ٝ أطـــــ ٗأطـــــ

جظـــٍٚ ٗفقـــا  ملـــا ٓـــ٘ ًقـــشس يف قلـــا١ جموـــع اهذٗهـــٞ   

اه شُظـــــٛ ،بـــــى ٙل ـــــٛ هتقشٙـــــش ٓـــــزٖ املظـــــ٧ٗهٚٞ أْ   

ًـــــّ توـــــم ٙــــــذس اهقـــــشاس ا٪داسٜ ًعٚبـــــا  ٪ٜ ٗجـــــٕ 

ــزا    ــشس دْٗ ختــــٚف ٓـ ــٕ كـ ــٕ ٗأْ ٙرتتـــب عوٚـ ا٪ٗجـ

اللٍ بعٚب إطا١ٝ اطتعٌاي اهظوطٞ ٗحذٖ.
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ــٞ      ــا ا٪سدُٚــــ ــذي اهعوٚــــ ــٞ اهعــــ ــاٙش  للٌــــ ــذ طــــ ٗقــــ

اهظـــــابقٞ ٓـــــزٖ ا٨ ـــــاٖ فقـــــشس  )اطـــــتقش ا٨جتٔـــــاد 

ــاٙا    ــا١ اٮداسٜ بقلـــــــ ــاق اهقلـــــــ ــٟ إْ اختــــــــ عوـــــــ

ــذاس     ــ٘  ب ؿــ ــٞ ًِــ ــشاسا  اٮداسٙــ ــّ اهقــ ــ٘ٙي عــ اهتعــ

سٜ بــــــاملعِٟ اهـــــــحٚ  هلــــــزا ا٨ؿــــــط٩  ،  قــــــشاس إدا

كٌــــــا إْ اهقلــــــا١ اٮداسٜ ٨فلــــــٍ بــــــاهتع٘ٙي إ٨ 

ــاْ اهظـــــبب يف   إرا  بـــــ  أْ اهقـــــشاس اٮداسٜ اهـــــزٜ كـــ

ــاْ ػــابٕ ٗجــٕ ًــّ ٗجــٖ٘ عــذَ         اهلــشس بــ  ًؼــشٗيف ب

ــاق    ــٞ اهؼــــلى ٗا٨ختـــ املؼــــشٗعٚٞ كعٚــــب  اه ــ

ٗ اه ٞ اهقاُْ٘ ٗعٚب ا٨ شا  باهظوطٞ(.
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ا١ اٮداسٜ املـــــشٜ أْ عــــذي عــــّ  ــــٍ ًــــا هبــــ  اهقلــــ

ًبــــذأ أعتبــــاس كــــى عٚــــب ًٌٔــــا كــــاْ ُ٘عــــٕ أطاطــــا  

ــزٖ      ــ٘ايف ٓـــ ــي أُـــ ــشق بـــ ــز ٙ ـــ ــ  أخـــ ــ٧ٗهٚٞ، حٚـــ هوٌظـــ

اهعٚـــ٘  ، ٗاعتـــر أْ اهعٚـــب املـــ٧دٜ هقٚـــاَ املظـــ٧ٗهٚٞ       

ٓــــ٘ عٚــــب  اه ــــٞ اهقــــاُْ٘ ٗا٪ ــــشا  باهظــــوطٞ ، 

ــاَ املظــــ٧ٗهٚٞ      ــذ يف تقشٙــــشٖ هقٚــ ــا١ أعتٌــ أٜ أْ اهقلــ

ــبي ًـــــ  ــزّٙ اهعٚــ ــ٘   ٓــ ــ٧ٗهٚٞ، دْٗ عٚــ ذسّٙ هوٌظــ

اهؼــــــــلى ٗا٪ختـــــــــاق، تطبٚقــــــــا  هــــــــزهم قلــــــــ  

للٌــــــــــــٞ اهقلــــــــــــا١ ا٪داسٜ  نظـــــــــــــ٧ٗهٚٞ ٗصاسٝ   

ــافش       ــاب  ُـ ــي أؿـ ــشاس اهـ ــّ ا٪كـ ــٍٚ عـ ــٞ ٗاهتعوـ اهرتبٚـ

ــ٘بٞ      ــذس  ًؼـــ ــٞ ؿـــ ــشاسا  أداسٙـــ ــبب قـــ ــٞ بظـــ ًذسطـــ

بعٚب إطا١ٝ اطتعٌاي اهظوطٞ

(111)

. 

ــشاس املؼـــ٘  بعٚـــب ا٨ ـــشا  يف    ــاْ اهقـ ٗعوـــٟ رهـــم فـ

ــتعٌا ــب     اطـــ ــأ امل٘جـــ ــّ ا طـــ ــى سكـــ ــوطٞ ميثـــ ي اهظـــ

ــشاس املؼــــ٘        ــشس. ٗاهقــ ــب عوٚــــٕ كــ ــ٘ٙي ارا تشتــ هوتعــ

بعٚـــــــب ا٨ ـــــــشا  باهظـــــــوطٞ ٙشتـــــــب املظـــــــ٧ٗهٚٞ     

ــٍٚ، ٨    ــأ جظــــ ــٜ٘ عوــــــٟ خطــــ ــٕ ِٙطــــ ا٨داسٙــــــٞ هلُ٘ــــ

ــوحٞ    ــّ املـــــ ــذا  عــــ ــا  بعٚــــ طــــــتٔذا  امل٘فــــــ  بشكــــ

 اهعاًٞ.

أًــــا باهِظـــــبٞ هعٚـــــب  اه ــــٞ اهقـــــاُْ٘ ٩ٙحـــــا أْ   

رٓـــــب اىل اهقـــــ٘ي أْ  جموـــــع اهذٗهـــــٞ املــــــشٜ قـــــذ 

ــا      ــاْ كافٚـــ ــشاس ا٪داسٜ أرا كـــ ــشٗعٚٞ اهقـــ ــذَ ًؼـــ عـــ

ــ٧ٗهٚٞ     ــش ًظـ ــا  هتقشٙـ ــا  كافٚـ ــٚع دا٢ٌـ ــٕ هـ ــا١ٖ فأُـ ٪هغـ

ــا١   اٮداسٝ عِـــــــٕ. ٗيف رهـــــــم تقـــــــ٘ي للٌـــــــٞ اهقلـــــ

ا٪داسٜ أْ ))ًظـــــــ٧ٗهٚٞ ا٪داسٝ عـــــــّ أعٌاهلـــــــا بـــــــ  

اهتعاقذٙــــٞ اهــــي تقــــَ٘ عوــــٟ ا طــــأ تظــــتوضَ تــــ٘افش   
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ْ ِٓـــــان خطـــــأ ًـــــّ أسكـــــاْ  ٩ ـــــٞ ٓـــــٛ :) أْ ٙلـــــ٘

ــٞ     ــشس ُتٚمـــ ــاه شد كـــ ــٚط بـــ ــب اٮداسٝ ، ٗأْ فـــ جاُـــ

رهـــم ا طـــأ، ٗأْ تقـــَ٘ ع٩قـــٞ طـــببٚٞ بـــي ا طـــأ        

 ٗاهلشس(.

ٗٙـــــذخى يف ًعِـــــٟ ا طـــــأ اهعٌـــــى بـــــ  املؼـــــشٗيف أٗ  

ــاْ    ــذ ا٪سكـ ــٞ أحـ ــتٌى املخاه ـ ــاُْ٘ ،ٗتؼـ ــاه  هوقـ املخـ

ا ٌظـــــــٞ هوقـــــــشاس ٗٓـــــــٛ ا٪ختــــــــاق ٗاهؼـــــــلى     

ْ كـــــاْ كـــــى ٗاحملـــــى ٗاهظـــــبب ٗاهغاٙـــــٞ، ٗأُـــــٕ ٗ٪ 

ٗجــــٕ ًــــّ ٗجـــــٖ٘ عــــذَ ًؼـــــشٗعٚٞ اهقــــشاس كافٚـــــا      

بزاتــــٕ هتقشٙــــش اهغــــا١ٖ . أ٨ أُــــٕ هــــٚع ًــــّ احملــــتٍ أْ  

ــٍ     ــببا  هوحلـــــــ ــ٧ٗهٚٞ ٗطـــــــ ــذسا  هوٌظـــــــ ــْ٘ ًــــــــ ٙلـــــــ

ــاهتع٘ٙي أرا ًاتشتــــب عوــــٟ تِ ٚــــز اهقــــشاس كــــشس       بــ

ــشاس أداسٜ    ــّ قـ ــٞ بتعـــ٘ٙي عـ ــ٘ص املطاهبـ هو ـــشد، ٨ٗجيـ

ــاُْ٘ أٗ ًؼــــ      ــا  هوقــ ــذس  اه ــ ــذ ؿــ ــاْ قــ ٘با  ا٪ أرا كــ

بظ١٘ اطتعٌاي اهظوطٞ
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ٗقـــذ ٗافـــق جموـــع اهذٗهـــٞ املــــشٜ جموـــع اهذٗهـــٞ   

اه شُظـــٛ يف  ذٙـــذ اهع٩قـــٞ بـــي عـــذَ ًؼـــشٗعٚٞ      

ــذستٕ     ــي أؿــــ ــ٧ٗهٚٞ ا٪داسٝ اهــــ ــشاس ا٪داسٜ ًٗظــــ اهقــــ

ــاًٞ     ــشٗعٚٞ اٜ جظــ ــذَ املؼــ ــاًٞ عــ ــاغ جظــ ــٟ أطــ عوــ

ــش      ــّ عِاؿـــــ ــش ًـــــ ــٕ كعِــــــ ــزٜ  ثوـــــ ــأ اهـــــ ا طـــــ

جظـــٌٚا  دا٢ٌـــا  أرا املظـــ٧ٗهٚٞ ، ٗقـــذ أعتـــر ٓـــزا ا طـــأ  

ــب    ــاُْ٘ . أٗ بعٚــ ــٞ اهقــ تعوــــق بعٚــــب احملــــى أٜ  اه ــ

ــع    ــٟ أْ اتوـــ ــوطٞ ، نعِـــ ــشا  اهظـــ ــٞ أٜ أ ـــ اهغاٙـــ

قــــذ أخــــز نبــــذأ اهــــت٩صَ بــــي ٓــــزّٙ اهــــ٘جٔي ًــــّ   

أٗجــــــــــٕ عــــــــــذَ املؼــــــــــشٗعٚٞ ٗبــــــــــي ًظــــــــــ٧ٗهٚٞ     

ا٪داسٝ

(113)

ــشٗعٚٞ    ــذَ املؼــــ ــٕ عــــ ــبٞ ٪ٗجــــ ــا باهِظــــ .اًــــ

 ا٬خش٠ ف٩ٗج٘د ملثى ٓزا اهت٩صَ . 

ًــــا باهِظــــبٞ هعٚــــب اهؼــــلى ٗا٨ختـــــاق فاملــــزٓب   ا

اهظــــــا٢ذ يف اه قــــــٕ ٗاهقلــــــا١ ٓــــــ٘ أْ عٚــــــب اهؼــــــلى 

ٗا٪ختــــــاق ٗأْ كاُـــــا ٧ٙدٙـــــاْ اىل اهغـــــا١ اهقـــــشاس  

ــٞ اىل    ــاْ بــــ ٞ حتٌٚـ ــا ٧ٙ٨دٙـ ــٕ ،ا٪ أٌُٔـ املطعـــْ٘ فٚـ

املظـــــ٧ٗهٚٞ ا٪داسٙـــــٞ ٗباهتـــــاهٛ اىل اهتعـــــ٘ٙي . ٗقـــــذ  

رٓبــــــــ  للٌــــــــٞ اهقلــــــــا١ ا٪داسٜ يف ًـــــــــش اىل     

ــ ــاُْ٘    اهقــــ ــوٌٞ يف اهقــــ ــاد٥ املظــــ ــّ املبــــ ــأْ )) ًــــ ٘ي بــــ

ــٞ     ــع اهذٗهـ ــا١ جموـ ــا قلـ ــتقش عوٚٔـ ــي أطـ ا٪داسٜ  ٗاهـ

أْ جمــــشد اهعٚــــب اهؼــــلوٛ ٗحــــذٖ ٨ٙشتــــب حقــــا  يف      

اهتعـــ٘ٙي ، ٗعوـــٟ رهـــم فٌتـــٟ كاُـــ  ا٪طـــبا  اهـــي  

قـــاَ عوٚٔــــا حلــــٍ للٌـــٞ اهقلــــا١ ا٪داسٜ باهِظــــبٞ   

ــت٣ِافٚٞ ٗأْ    ــرٝ ا٪طـــ ــٞ ا ـــ ــلٚى  جلِـــ ــبط٩ْ تؼـــ هـــ

أطاطـــا ٮهغـــا١ ٓـــزا اهقـــشاس ملخاه تـــٕ اهقـــاُْ٘   ؿـــوح 

ًـــّ حٚـــ  اهؼـــلى اٮ أُـــا ٨تــــو  طـــِذا  هوٌـــذعٛ يف  

ًطاهبتـــــٕ بــــــاهتع٘ٙي عـــــّ  اه ــــــٞ ٓـــــزا اهقــــــشاس    

هوقاُْ٘((
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ٗقــــذ أخـــــز  بٔـــــزا ا٨ ـــــاٖ أٙلـــــا  للٌـــــٞ اهعـــــذي  

ــشاس      ــا١ اهقـــ ــٟ أْ اهغـــ ــتقش  عوـــ ــا يف ا٪سدْ فأطـــ اهعوٚـــ

حلـــــــٍ ا٪داسٜ هعٚـــــــب ػـــــــلوٛ ٨ٙـــــــِٔي طـــــــببا  هو   

بـــاهتع٘ٙي، رهـــم أْ اهقلـــا١ بـــاهتع٘ٙي هـــٚع ًـــّ      

ًظــــــــتوضًا   اهقلــــــــا١ با٪هغــــــــا١ بــــــــى هلــــــــى ًــــــــّ 

ــا     ــَ٘ عوٚـــٕ، كٌـ ــاق اهـــزٜ ٙقـ ــٕ ا ـ ــا٢ي أطاطـ اهقلـ

أْ ًظـــــ٧ٗهٚٞ اٮداسٝ عـــــّ أعٌاهلـــــا اهغـــــ  ًؼـــــشٗعٞ  

ٙظـــــتوضَ أْ ٙلـــــْ٘ ِٓـــــان خطـــــأ ًـــــّ جاُـــــب ا٪داسٝ  

ٗأْ ٙــــــٚب اه ـــــشد كـــــشس ُتٚمـــــٞ ٓـــــزا ا طـــــأ ٗاْ  

ــب  ــٞ طـ ــَ٘ ع٩قـ ــي   تقـ ــشس ، يف حـ ــأ ٗاهلـ ــي ا طـ بٚٞ بـ

٨تتحقـــــق ًظـــــ٧ٗهٚٞ ا٪داسٝ عـــــّ اهتعـــــ٘ٙي تـــــشد 

ــٕ      ــ٩  أٗجـ ــلى ءـ ــب اهؼـ ــ٘بٞ بعٚـ ــا املؼـ ــا١ قشاساتٔـ اهغـ

عــــــذَ املؼــــــشٗعٚٞ ا٬خــــــش٠ كٌخاه ــــــٞ اهقــــــاُْ٘     

 اه ـــــــٞ جظـــــــٌٚٞ أٗ عٚـــــــب ا٪ ـــــــشا  رهـــــــم أْ  

اهعٚـــــــ٘  اهؼـــــــلوٚٞ اهـــــــي تؼـــــــ٘  اهقـــــــشاس ا٪داسٜ     

ــو  اْ    ــٕ ٨تـــ ــ٧دٜ اىل اهغا٢ــ ــرسا    ٗتــ ــا  ًــ ــْ٘ اطاطــ تلــ

ــ٘فش     ــّ تــــ ــذ ًــــ ــا ٨بــــ ــلى توقا٢ٛ،ا ــــ ــ٘ٙي بؼــــ هوتعــــ

ــ٘ٙي،    ــتحقاق اهتعـــ ــب اطـــ ــش٠ هرتتٚـــ اهؼـــــشٗ  ا٨خـــ

ــٞ       ــاًٞ  اه ـ ــّ جظـ ــ  ًـ ــشٗ  اهتثبـ ــزٖ اهؼـ ــٍ ٓـ ٗأٓـ

اٮداسٝ هوٌؼشٗعٚٞ
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ــا١ ا٨داسٜ    ــاٖ للٌـــٞ اهقلـ ًٗـــّ رهـــم ٙتـــبي أْ ا ـ

يف ًــــــش كاُـــــ  يف بـــــاد٥ ا٪ًـــــش تـــــزٓب اىل عـــــذَ  

كأطــــــــاغ هوٌطاهبــــــــٞ ؿــــــــ٩حٚٞ عٚــــــــب اهؼــــــــلى 

ــزا      ــّ ٓـــ ــم عـــ ــذ رهـــ ــذه  بعـــ ــا عـــ ــاهتع٘ٙي، ا٨ أُـــ بـــ

ــض بـــــــي اهؼـــــــلوٚا       ــا١ ٗا ٔـــــــ  اىل اهتٌٚٚـــــ اهقلـــــ

اجل٘ٓشٙـــــٞ املـــــ٧ شٝ يف ً٘كـــــ٘يف اهقـــــشاس ٗاهؼـــــلوٚا   

اهثاُ٘ٙــــــــــٞ، فأُتٔــــــــــ  اىل ؿــــــــــ٩حٚٞ اهؼــــــــــلوٚا     

ــاهتع٘ٙي دْٗ    ــٞ بــــ ــاغ هوٌطاهبــــ ــٞ كأطــــ اجل٘ٓشٙــــ

 اهؼلوٚا  ب  اجل٘ٓشٙٞ.

بوـــص تــــش  امل٘فـــ  ًبوـــص  ٗٙعـــذ اهؼـــلى ج٘ٓشٙـــا ع ارا

ــأ اجلظـــٍٚ، كٌـــا ارا تطوـــب اهقـــاُْ٘ أخـــز سأٜ       ا طـ

ــز سأٜ      ــتٍ أخـ ــشاس ٗ  ٙـ ــذاس اهقـ ــى اؿـ ــٞ قبـ ــٞ ًعِٚـ ٣ٚٓـ

ــب كـــــشٗسٝ تظـــــبٚب       ــزٖ اهل٣ٚـــــٞ، ٗكٌـــــا ارا تطوـــ ٓـــ

ا٨داسٝ هقشاساتٔــــا ٗ  اؿــــذاس اهقــــشاس بــــذْٗ تظــــبٚب،  

ف ــــــــٛ ٓــــــــزٖ الــــــــا٨  ٙبطــــــــى اهقــــــــشاس ٗترتتــــــــب 

ٙلـــــْ٘ اهؼـــــلى بـــــ  ًظـــــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٝ بـــــاهتع٘ٙي. ٗ

ــّ     ــّ ًـ ــشاس ٗ  ٙلـ ــ٘ٓش اهقـ ــ٧ ش يف جـ ــ٘ٓشٜ ارا   ٙـ جـ

ــٞ ٨     ــزٖ الاهـ ــٛ ٓـ ــا٢ٛ، ف ـ ــشاس اهِٔـ ــ  اهقـ ــإُٔ أْ ٙغـ ػـ

ــشاس      ــ٩ْ اهقـ ــلاي بطـ ــزٖ ا٨ػـ ــٞ ٓـ ــٟ  اه ـ ــب عوـ ٙرتتـ

٨ٗ ترتتب ًظ٧ٗهٚٞ ا٨داسٝ باهتع٘ٙي.

(116)

 

ًـــــّ رهـــــم ُظـــــتِتج أْ للٌـــــٞ اهقلـــــا١ ا٨داسٜ يف 

ــذَ      ــ٘ عـ ــا  ـ ــّ ا آٔـ ــذه  عـ ــش عـ ــ٘ٙي ارا ًــ اهتعـ

كاُــــــ  عــــــذَ ًؼــــــشٗعٚٞ اهقــــــشاس تعــــــ٘د هعٚــــــب يف 
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ــأًش     ــٞ فــ اهؼــــلى ٗفشقــــ  بــــي اهؼــــلوٚا  اجل٘ٓشٙــ

بـــاهتع٘ٙي عِـــذ  اه تٔـــا ، ٗسفلـــ  اهتعـــ٘ٙي ارا     

ــا       ــى  اه ــــ ــّ قبٚــــ ــلى ًــــ ــٞ اهؼــــ ــ   اه ــــ كاُــــ

ــٞ      ــزٖ احمللٌـ ــٕ ٓـ ــا أكذتـ ــزا ًـ ــٞ. ٗٓـ ــلوٚا  اهثاُ٘ٙـ اهؼـ

ــا بـــــاْ اهتعـــــ٘ٙي عـــــّ قـــــشاس اداسٜ    يف أحـــــذ أحلأًـــ

ــب  ــل٩  ًعٚـــــ ــش ي   –ػـــــ ــشٗ  بؼـــــ ا٪ٗي ا٨  –ًؼـــــ

ــٕ ٗاهثــــاُٛ اْ ٙلــــْ٘      ــْ٘ يف إًلــــاْ ا٨داسٝ تذساكــ ٙلــ

اهعٚـــــب قـــــذ بوـــــص ا طـــــأ اجلظـــــٍٚ  ٚـــــ  ٙـــــ٧ ش يف 

ً٘ك٘يف اهقشاس ٗج٘ٓشٖ
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. 

ــب يف ػــــلى        ــأْ ))اهعٚــ ــزٖ احمللٌــــٞ بــ ــشس  ٓــ ــذ قــ ٗقــ

اهقـــشاس ا٨داسٜ، ػـــإُٔ ػـــأْ بـــ ٖ ًـــّ اهعٚـــ٘  اهـــي       

ــق بـــــاهقشاس ٗتلـــــْ٘ سكـــــّ ا طـــــأ      يف دعـــــ٠٘ تتعوـــ

ــ ٞ      ــب بـــ ــزا اهعٚــ ــرت  يف ٓــ ــٕ ٙؼــ ــ٧ٗهٚٞ ، ا٪ أُــ املظــ

خاؿـــــٞ أْ ٙبوـــــص ا طـــــأ اجلظـــــٍٚ  ٚـــــ  ٙـــــ٧ ش يف 

ــٕ ا طـــأ        ــ٩ ٙقـــَ٘ بـ ــشاس ٗجـــ٘ٓشٖ ٗا٪ فـ ــ٘يف اهقـ ً٘كـ

ــ٘ٙي...((.   ــ٠٘ اهتعـــ ــ  يف دعـــ املعـــ

(118)

ــٞ    ــا احمللٌـــ ، أًـــ

اٮداسٙــــٞ اهعوٚــــا فقــــذ طــــاس  عوــــٟ را  اهــــِٔج اهــــزٜ  

ـــ  أْ عٚـــــب طـــــاس  عوٚـــــٕ للٌـــــٞ اهقلـــــا١ ا٪داسٜ بــ

ــا      ــو  أطاطـ ــشاس ا٪داسٜ ٨ٙــ ــ٘  اهقـ ــزٜ ٙؼـ ــلى اهـ اهؼـ

ــ٘يف      ــ٧ شا  يف ً٘كـــ ــب ًـــ ــّ اهعٚـــ ــا  ٙلـــ ــ٘ٙي ًـــ هوتعـــ

ــٕ     ــا ًاقلـــ  بـ ــا ًِٗٔـ اهقـــشاس ٗٙأـــش رهـــم يف احلأًـ

بـــأْ ))عٚـــب اهؼـــلى اهـــزٜ قـــذ ٙــــٚب اهقـــشاس فٚـــ٧دٜ   

ــا     ــشٗسٝ أطاطـــــ ــا  ٗباهلـــــ ــو  حتٌـــــ ــٕ ٨ٙــــــ اىل اهغا٢ـــــ

ــ٘يف      ــ٧ شُا يف ً٘كـــ ــب ًـــ ــّ اهعٚـــ ــا  ٙلـــ ــ٘ٙي ًـــ هوتعـــ

ــاْ اهقــــــشاس طــــــوٌٚا  يف ًلــــــٌُٕ٘    ــ را كــــ اهقــــــشاس، فــــ

ــذٝ      ــٞ قاعـ ــٍ  اه ـ ــرسٝ سبـ ــبابٕ املـ ــٟ أطـ ــ٨٘  عوـ لٌـ

ــٞ       ــا١هٞ اجلٔــ ــى ملظــ ــٞ لــ ــْ٘  ــ ــٕ ٨ٙلــ ــلى  فأُــ اهؼــ

ــا     ــا١ عوٚٔـــ ــٕ ٗاهقلـــ ــزا اهقـــــشاس عِـــ ــذس  ٓـــ اهـــــي أؿـــ

ــٟ أٜ    ــذس عوــــ ــاْ طٚـــــ ــشاس كــــ ــاهتع٘ٙي ٨ْ اهقــــ بــــ

حــــــاي بــــــزا  امللــــــٌْ٘ هــــــ٘ أْ توــــــم اهقاعــــــذٝ قــــــذ   

سٗعٚ ((
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يف ا٪سدْ فقـــذ أقـــش  للٌـــٞ اهعـــذي اهعوٚـــا ٓـــزا  أًـــا

ــاْ     ــا١ اٮداسٙــ ــٕ ٗاهقلــ ــتقش اه قــ ــا )اطــ ــاٖ بق٘هلــ ا٨ ــ

ــّ    ــ٘ٙي عـــــ ــّ اهتعـــــ ــ٧ٗهٚٞ اٮداسٝ عـــــ ــٟ أْ ًظـــــ عوـــــ

أعٌاهلــــا اهغـــــ  ًؼــــشٗعٞ ٨تتحقـــــق نمــــشد إهغـــــا١    

ــاق     ــلى أٗ ا٨ختـــــ ــب اهؼــــ ــ٘بٞ بعٚــــ ــا املؼــــ قشاساتٔــــ

ــب     ــم ٨ْ عٚـ ــا٨  ، رهـ ــع الـ ــشس يف مجٚـ ــق اهلـ ٗ قـ

ــذ ٙؼـــــ٘  اهقـــــشاس اٮداسٜ  ا٨ختــــــا ق أٗ اهؼـــــلى قـــ

فٚـــــــ٧دٜ إىل إهغا٢ـــــــٕ ، إ٨ اُـــــــٕ ٨ٙـــــــِٔي هوحلـــــــٍ     

بـــــاهتع٘ٙي ًـــــا   ٙلـــــّ اهعٚـــــب ًـــــ٧ شُا يف ً٘كـــــ٘يف 

اهقشاس ٗج٘ٓشٖ...(.
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ٗيف اهعــــــشاق ، عوـــــــٟ اهــــــشبٍ ًـــــــّ ُــــــذسٝ ا٪حلـــــــاَ    

ــلوٚا     ــ٘يف اهؼــ ــا٢ٚٞ اهعشاقٚــــٞ ءـــــ٘ق ً٘كــ اهقلــ

ــي ٨    ــٞ اهـــ ــ  اجل٘ٓشٙـــ ــٞ ٗبـــ ــشا١ا  اجل٘ٓشٙـــ  ٗا٨جـــ

ــا    ــشاس ا٨داسٜ ، ٗا٪خــــف نــ ــشٗعٚٞ اهقــ ــ٧ ش يف ًؼــ تــ

ــتخوف      ــتطٚع اْ ُظــ ــا ُظــ ــبٚب ، ا٨ اُِــ ــق باهتظــ ٙتعوــ

ًـــــّ إحـــــذ٠ قـــــشاسا  للٌـــــٞ  ٚٚـــــض اهعـــــشاق بـــــاْ 

ــشاس ا٨داسٜ    ــشٗعٚٞ اهقــــ ــشس ًؼــــ ــا١ ا٨داسٜ ٙقــــ اهقلــــ

ــٕ     ــٍ  اه تـــــ ــذسٖ ا٨داسٝ سبـــــ ــزٜ تــــــ ــا٢ٛ اهـــــ اهِٔـــــ

هــــبعي ا٨جــــشا١ا  اهؼــــلوٚٞ اهــــي سقتٔــــا اهق٘اعــــذ  

ــ٧ شٝ      اهقاُ ــ  ًـ ــشا١ا  بـ ــم ا٨جـ ــْ٘ توـ ــشا  هلـ ــٞ ُاـ ُ٘ٚـ

يف ً٘كــــــ٘يف اهقــــــشاس اٗ اهغـــــــش  ًِــــــٕ، ٗٓــــــزا ًـــــــا     

ٙظــــت اد ًــــّ خ٩ؿــــٞ ٓــــزٖ اهقلــــٚٞ اهــــي تــــزٓب       

فٚٔــــــا احمللٌــــــٞ اىل ) إْ عٌوٚــــــٞ ا٨طــــــت٩ٌن اهــــــي  

ــشاس إعــــــ٩ْ       ــ  بقــــ ــا ا٨داسٝ ٗاهــــــي أُتٔــــ ــ  بٔــــ قاًــــ

ا٨طـــــــت٩ٌن ٗاهـــــــي تتطوـــــــب اهق٘اعـــــــذ اهقاُُ٘ٚـــــــٞ  

ــٞ  املِاٌـــــٞ هلـــــا ًـــــّ ا٨  داسٝ اختـــــار اجـــــشا١ا  قاُُ٘ٚـــ

ًِٔــــــا ًـــــــا ٓـــــــ٘ جـــــــ٘ٓشٜ اٗ أطاطـــــــٛ كـــــــ جشا١ا   

ــاُٜ٘      ــ٘ٓشٜ اٗ  ـــ ــ  جـــ ــ٘ بـــ ــا ٓـــ ــا ًـــ ــذٙش ًِٗٔـــ اهتقـــ

ــٕ      ــاهٛ فاُـ ــذٙش ، ٗباهتـ ــشاس اهتقـ ــص بقـ ــاجشا١ا  اهتبوٚـ كـ

ارا ًـــــا خاه ـــــ  ا٨داسٝ ا٨جـــــشا١ا  بـــــ  اجل٘ٓشٙـــــٞ ،  

ــشٗعٚٞ قــــــــشاس       ــذَ ًؼــــــ ــ  عــــــ ــم ٨ ٙعــــــ ــاْ رهــــــ فــــــ

س اهتقــــــذٙش ٙعتــــــر ا٨طــــــت٩ٌن ، ٨ْ اهتبوٚــــــص بقــــــشا

ًــــّ ا٨جــــشا١ا  بــــ  اجل٘ٓشٙــــٞ اٗ ا٪طاطــــٚٞ ٗاهــــي 

٨ تـــــــ٧ ش يف قـــــــشاس ا٨طـــــــت٩ٌن ( .
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ٗ   ـــــــذ يف  

قــــــــشاسا  للٌــــــــٞ اهتٌٚٚــــــــض ٗللٌــــــــٞ اهقلــــــــا١ 

ا٨داسٜ ٗجموــــــع ا٨ُلــــــبا  اهعــــــاَ ًــــــا ٙؼــــــ  اىل 

ــذ اهؼــــــــلوٚٞ    ــٞ اهق٘اعــــــ اهتعــــــــ٘ٙي جــــــــشا١  اه ــــــ

ــ٘اُي اهعش     ــا اهقــ ــِف عوٚٔــ ــي تــ ــٞ اهــ اقٚــــٞ ٗا٨جشا٢ٚــ

 املختو ٞ ٗاهي ت٧ ش يف اهقشاس .

ــٞ    ــٕ أْ عٚــــــب  اه ــــ ــّ رهــــــم كوــــ ــٞ ًــــ ٗا ٩ؿــــ

ــاُْ٘ ٗإطــــا١ٝ اطــــتعٌاي اهظــــوطٞ ٓــــ٘ ًــــاِٙٔي       اهقــ

أطاطـــــا  هوٌطاهبـــــٞ بـــــاهتع٘ٙي جـــــشا١ ؿـــــذٗس قـــــشاس  

ــا  هعٚـــب اهؼـــلى أٗ       ــب بٔـــزٖ اهعٚـــ٘ ، خ٩فـ أداسٜ ًعٚـ

ا٪ختــــــــاق اهـــــــزٜ ٨ٙــــــــو  أْ ٙلـــــــْ٘ أطاطـــــــا      

ــاهتع٘ٙي ٗرهــــــم يف   ــٞ بــــ ــاق ًاطــــــبق  هوٌطاهبــــ  ُطــــ

ــب      ــٚط  كعٚــ ــاُٜ٘ أٗ اهبظــ ــب اهثــ ــّ أْ اهعٚــ ــٕ ًــ بٚاُــ

اهؼـــلى ٨ٙــــو  أطاطـــا  هوٌطاهبـــٞ بـــاهتع٘ٙي ٗأًــــا      

ــادٖ     ــاٙلْ٘ عٌــ ــ٘ ًــ ــٕ فٔــ ــ٧ ش هــ ــ٘ٓشٜ ٗاملــ اهعٚــــب اجلــ

 أطاطا  هلزٖ املطاهبٞ. 

ٗنــــا أْ اهتظـــــبٚب ًــــّ اهؼـــــلوٚا  اجل٘ٓشٙــــٞ فـــــأْ    

ــبب    ــبٚبٕ أٗ بظـ اهقـــشاس ا٪داسٜ املعٚـــب بظـــبب عـــذَ تظـ

ــ٘س ــ٘ٙي     اهقــ ــ٩  هوتعـ ــْ٘ لـ ــبٚب ٨ٙلـ ــزا اهتظـ يف ٓـ

ــاحب اهؼـــأْ        ــشس هو ـــشد ؿـ ــب عوٚـــٕ كـ ــٕ أرا ًاتشتـ عِـ
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ٗأْ كـــاْ لـــ٩  هـــذع٠٘ ا٪هغــــا١ ًـــا  ٙلـــّ ًعٚبــــا       

يف ج٘اُــــــب ُأخــــــش٠. نعِــــــٟ اُــــــٕ ارا   ِٙــــــى عٚــــــب  

ــٌُٕ٘       ــشاس اٗ ًلــ ــ٘ٓش اهقــ ــّ جــ ــشا١ ًــ ــلى اٗ ا٨جــ اهؼــ

ٗ  تلــّ املخاه ـــٞ ًـــّ اجلظـــاًٞ  نلـــاْ  ٚـــ  أُٔـــا  

ش عوٚــــٕ اٗ تغــــ  ًــــّ اهقــــشاس يف راتــــٕ كــــاْ        تــــ٧ 

 اهعٚب  اُ٘ٙا  اٗ ب  ج٘ٓشٙا . 

ــوطٞ     ــ٧ٗهٚٞ اهظـــــ ــشس يف ًظـــــ ــّ اهلـــــ ــُا: سكـــــ  اُٚـــــ

 اهتأدٙبٚٞ:

أْ ا طـــأ يف حـــق اجلٔـــٞ ا٨داسٙـــٞ ٨ميلـــّ      

أْ ٙثبـــ  هقٚـــاَ ًظـــ٧ٗهٚتٔا ٗباهتـــاهٛ اللـــٍ عوٚٔـــا      

ــشس     ــأ كــ ــّ ا طــ ــِمٍ عــ ــذ أْ ٙــ ــى ٨بــ ــاهتع٘ٙي، بــ بــ

  ّ ــ ــاَ ًــ ــ  اهعــ ــٚب امل٘فــ ــأدٙي    ٙـــ ــشاس اهتــ ــشا١ اهقــ جــ

 اهـادس  قٕ.

ــوحٞ     ــ٘ اخـــ٩ي  ـــق أٗ ًــ ٗاهلـــشس بــــ ٞ عاًـــٞ ٓـ

هوٌلــــــــــشٗس  

(122)

، ٗٙظــــــــــتٜ٘ يف رهــــــــــم اْ تلـــــــــــْ٘   

 املـوحٞ ًادٙٞ أٗ أدبٚٞ.

ــ٧ٗهٚٞ    ــاَ املظـ ــش ا٨طـــاغ يف قٚـ ٗٙعتـــر اهلـــشس اهعِــ

ــ٧ٗهٚٞ ٨ٗ تعــــ٘ٙي،      ــذ ًظــ ــٕ ٨ ت٘جــ ــٞ ٗبذُٗــ ا٨داسٙــ

ا  فاهلـــــشس ًِـــــا  كـــــى ًٌِٔـــــا ٙـــــذٗس ًعٔـــــا ٗجـــــ٘د

ٗعــــذًا . ٗاهلــــشس عوــــٟ ؿــــ٘ستي فٔــــ٘ إًــــا أْ ٙلــــْ٘ 

ًادٙـــــا  ٗأًـــــا أْ ٙلـــــْ٘ ًعِ٘ٙـــــا  ٗك٩ٌٓـــــا ٠لـــــا        

ــشس اىل قٚـــاَ       ــ٧دٜ اهلـ ــاهتع٘ٙي. ٗحتـــٟ ٙـ ــا١ بـ هوقلـ

املظـــــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٙـــــٞ فاُـــــٕ ٙـــــتعي أْ ٙتـــــ٘افش فٚـــــٕ      

 اهؼشٗ  ا٨تٚٞ:

ــا : جيـــــــب أْ ٙلـــــــْ٘   -1 أْ ٙلـــــــْ٘ اهلـــــــشس لققـــــ

 اهلــــشس لقــــق اه٘قــــ٘يف حتــــٟ ميلــــّ اهتعــــ٘ٙي

عِـــٕ، طــــ٘ا١ ٗقـــع فعــــ٩  أَ طـــٚقع ٗهلِــــٕ لــــتٍ    

اه٘قـــــ٘يف. اًـــــا ا٨كـــــشاس ا٨حتٌاهٚـــــٞ فـــــ٩ ميلـــــّ  

ــذ    ــاي رهــــم، اْ فــــذ  احــ ــا، ًٗثــ اهتعــــ٘ٙي عِٔــ

ا٨ػــــخاق خوــــ٩ يف ًِــــضي جــــاسٖ فٔــــزا ا وــــى  

كــــشس لقــــق ٙظــــأي عِٔــــا، اًــــا احتٌــــاي تٔــــذَ  

ــٕ      ــأي عِــ ــق ٨ ٙظــ ــ  لقــ ــشس بــ ــ٘ كــ ــضي فٔــ املِــ

 اجلاس ا٨ ارا ٗقع فع٩ .

ــ -2 ــشس   أْ ٙلــ ــْ٘ اهلــ ــشا : أٜ أْ ٙلــ ــشس ًباػــ ْ٘ اهلــ

ُتٚمـــــٞ املباػـــــشٝ  طـــــأ أٗ عٌـــــى ا٨داسٝ اهـــــزٜ  

ــ٩     ــش فـــ ــ  ًباػـــ ــشس بـــ ــاْ اهلـــ ــارا كـــ ــببٕ، فـــ طـــ

 تع٘ٙي.

ــزٜ    -3 ــشس اهـــ ــا : أٜ اْ اهلـــ ــشس خاؿـــ ــْ٘ اهلـــ أْ ٙلـــ

ٙرتتـــب عوٚـــٕ املظـــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٙـــٞ جيـــب أْ ٙلـــْ٘  

ــشادا       ــا  أٗ أفـ ــشدا ًعِٚـ ــٚب فـ ــٟ أْ ٙــ ــا ، نعِـ خاؿـ

ــٕ    ــٟ ٗجــ ــذدّٙ عوــ ــ ْ   لــ ــزهم فــ ــ٘ق. هــ ا ـــ

اهلــــشس اهــــزٜ ٙـــــٚب عــــذدا  بــــ  لــــذٗد ًــــّ   

ا٨فــــشاد ٨ ٙلــــْ٘ لــــ٩  هوتعــــ٘ٙي ٨ُــــٕ ٙعتــــر  

ــٞ اهــــي جيــــب عوــــٟ اجلٌٚــــع    ــا١ اهعاًــ ًــــّ ا٨عبــ

  ٌؤا.

ــٕ   -4 أْ ٙـــــــــٚب اهلــــــــشس حقــــــــا  ًباػــــــــشا  فٌٚــــــ

ــض    ــشس  ًشكـــ ــب أْ ميـــــع اهلـــ ــاُْ٘: أٜ جيـــ اهقـــ

 امل٘ف  اه٘فٚ ٛ اهزٜ فٌٕٚ اهقاُْ٘.

ــشس   -5 ــْ٘ اهلــــ ــاي: أٜ   أْ ٙلــــ ــذٙش باملــــ ــاب٩  هوتقــــ قــــ

جيـــب أْ ٙلـــْ٘ اهلـــشس اهـــزٜ ٗقـــع عوـــٟ امل٘فـــ  

ــاي هلـــــــٛ ميلـــــــّ    اهعـــــــاَ مملـــــــّ تقـــــــذٙشٖ باملـــــ

ــاسٝ اْ اهتعـــ٘ٙي      ــٕ. ٗجـــذٙش با٨ػـ ــ٘ٙي عِـ اهتعـ

ــ  اْ   ــذٙا ، حٚــ ــْ٘ ا٨ ُقــ ــاُْ٘ ا٨داسٜ ٨ ٙلــ يف اهقــ

اهتعــــــ٘ٙي اهعــــــٚ  بــــــ  جــــــا٢ض عوــــــٟ خــــــ٩   

 املعٌ٘ي بٕ يف اهقاُْ٘ املذُٛ.

 ّ ــ ــا: سكــ ــ٧ٗهٚٞ     اهثــ ــاَ ًظــ ــببٚٞ هقٚــ ــٞ اهظــ اهع٩قــ

 اهظوطٞ اهتأدٙبٚٞ:

ــْ٘     ــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٝ أْ ٙلــ ــاَ ًظــ ــٛ هقٚــ ٨ ٙل ــ

ــْ٘ ِٓــــان كــــشس        ــّ جاُبٔــــا  ٗأْ ٙلــ ــان خطــــأ ًــ ِٓــ

ــافٞ اىل     ــا ٙؼـــرت  با٨كـ ــأْ، ٗأ ـ ــاحب اهؼـ ــا  ؿـ أؿـ

ــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٝ     ــاَ ًظـ ــ  هقٚـ ــشكّ اهثاهـ ــ٘افش اهـ ــم تـ رهـ

 ٗٓ٘ ع٩قٞ اهظببٚٞ بي ا طأ ٗاهلشس.

ــٟ ــش    أٜ نعِـ ــبب املباػـ ــ٘ اهظـ ــأ ا٨داسٝ ٓـ ــْ٘ خطـ أْ ٙلـ

ــذ       ــببٚٞ تعـ ــٞ اهظـ ــاْ ع٩قـ ــزهم فـ ــشس، ٗبـ ــ٘يف اهلـ يف ٗقـ

ــا  اطاطـــــــٚا  يف املظـــــــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٙـــــــٞ،  ٚـــــــ       سكِـــــ

٨ٙتــــ٘س اُعقـــاد توـــم املظـــ٧ٗهٚٞ بـــذُٗٔا، ٗبقـــع عوـــٟ 

امللـــشٗس )امل٘فــــ  اهعــــاَ( عــــب١ ا بــــا  قٚــــاَ ع٩قــــٞ  

     ٚ ــب ــذَ تظـ ــى يف عـ ــأ ا٨داسٝ املتٌثـ ــي خطـ ــببٚٞ بـ بٔا اهظـ

هوقـــــــشاس ا٨داسٜ املتلـــــــٌّ عق٘بـــــــٞ تأدٙبٚـــــــٞ كـــــــذ 

امل٘فـــــ  اهعـــــاَ ٗاهلـــــشس اهـــــزٜ لقـــــٕ بظـــــبب ٓـــــزا  

 اهقشاس اهزٜ   ٙبِٟ عوٟ اطبا  ترس اؿذاسٖ.

ا٨ أْ جٔـــــٞ ا٨داسٝ ميلِٔـــــا ُ ـــــٛ ع٩قـــــٞ اهظـــــببٚٞ     

بــي ا طــأ ٗاهلــشس ، ًٗــّ  ــٍ فــ٩ ًظــ٧ٗهٚٞ عوٚٔــا        

ــا     عـــّ ارا ًـــا كـــاْ ٗقـــ٘يف اهلـــشس ًشجعـــٕ طـــببا  اجِبٚـ

ــى     ــ  أٗ ب عــــ ــى اهغــــ ــم ب عــــ ــق رهــــ ــ٘ا١ تعوــــ ا٨داسٝ طــــ

امللشٗس راتٕ أٗ ق٘ٝ قآشٝ.

(123)

 

 اه شيف اهثاُٛ

جضا١ إقشاس ًظ٧ٗهٚٞ اهظوطٞ اهتأدٙبٚٞ عّ 

 قشاسٓا اهتأدٙي ب  املظبب:

اهلـــــذ  ًـــــّ أقـــــشاس املظـــــ٧ٗهٚٞ اهتع٘ٙلـــــٚٞ 

هوظـــــوطٞ اهتأدٙبٚــــــٞ ٓــــــ٘ اللــــــٍ عوٚٔــــــا بلــــــشٗسٝ  

ــز     ــّ تِ ٚـــــ ــاجٍ عـــــ ــشس اهِـــــ ــ٩  اهلـــــ ــٞ اؿـــــ اهعق٘بـــــ
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اهتأدٙبٚــــٞ كـــــذ امل٘فـــــ  اهعــــاَ ٗاهـــــي ؿـــــذس  دْٗ   

 ًشاعاٝ ا٨ؿ٘ي اهقاُُ٘ٚٞ ا اؿٞ باهتظبٚب.

ــي     ــٞ اهـ ــٞ اهتأدٙبٚـ ــّ اهعق٘بـ ــ٘ٙي عـ فـــ٩ِحا أْ اهتعـ

ؿـــذس  عوـــٟ امل٘فـــ  اهعـــاَ ِٙمـــش عوٚـــٕ جـــضا١ عوـــٟ   

اهظـــــوطٞ اهتأدٙبٚـــــٞ عوـــــٟ استلابٔـــــا ا طـــــأ احملـــــذ  

 ظبب.هولشس ٗاملتٌثى باهقشاس اهتأدٙي ب  امل

ــشس      ــٞ املتلـ ــى محاٙـ ــّ أجـ ــشيف ًـ ــشق املؼـ ــٞ لـ ُٗتٚمـ

ًــــــّ ُؼــــــا  ا٨داسٝ اهعاًــــــٞ فقــــــذ أقــــــش ًظــــــ٧ٗهٚٞ  

ــٛ    ــأ  املشفقـــــ ــٛ ٗا طـــــ ــأ اهؼخــــــ ــايف ا طـــــ ٗاجتٌـــــ

ًعا .

(124)

 

ــٞ     ــ٘ٙي ُتٚمـــ ــٞ اهتعـــ ــى ا٨داسٝ اهعاًـــ ــٕ تتحٌـــ ٗعوٚـــ

خطـــأ امل٘فــــ  املـــــذس هوقـــشاس اهتــــأدٙي هتقــــَ٘ بعــــذ   

ــٛ بِـــ    ــ٤. ٗٙقتلـ ــ  املخطـ ــٟ امل٘فـ ــاهشج٘يف عوـ ــم بـ ا رهـ

ـــ ا٨ ٠٘ ًـــــــش بٚـــــــاْ احمللٌـــــــٞ املختــــــــٞ بِاـــــــش دعــــ

ــاْ      ــٍ بٚــ ــّ  ــ ــا ًٗــ ــٞ هلــ ــوي اهقاُُ٘ٚــ ــ٘ٙي ٗا٨جــ اهتعــ

 بٚعـــــٞ اهتعـــــ٘ٙي اهـــــزٜ ٙتلـــــٌِٕ قـــــشاس اهقاكـــــٛ 

 ٗتقذٙشٖ.

احمللٌــــٞ املختـــــٞ ٗا٬جــــاي اهقاُُ٘ٚــــٞ هشفــــع أ٨ٗ : 

 دع٠٘ اهتع٘ٙي عّ اهقشاس اهتأدٙي ب  املظبب:

أرا كاُــــ  ا٨داسٝ تظــــأي عــــّ اهقــــشاس اهتــــأدٙي            

بـــ  املظـــبب اهـــــادس كـــذ امل٘فـــ  اهعــــاَ، فـــ ْ ٓــــزا      

ــاللٍ     ــٞ بـ ــٞ املختــ ــش يف اجلٔـ ــتذعٛ اهِاـ ــش ٙظـ ا٨ًـ

 باهتع٘ٙي ٗخ٩ي املٚعاد اهقاُُ٘ٛ املقشس هزهم. 

فــــارا ًــــا تلـــــشس امل٘فــــ  اهعــــاَ ًـــــّ جــــشا١ اهقـــــشاس      

ــٞ     ــٕ الــــق يف أقاًــ ــاْ هــ ــٕ كــ ــادس  قــ ــأدٙي اهـــ اهتــ

ــا٢ٚٞ     ــٞ اهقلــ ــاَ اجلٔــ ــٞ أًــ ــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٙــ ــ٠٘ املظــ دعــ

املختـــٞ هوٌطاهبــٞ  ــر اهلــشس اهــزٜ حــى بــٕ ًــّ        

جـــــشا١ اهعق٘بـــــٞ اهتأدٙبٚـــــٞ اهغـــــ  ًظـــــببٞ اهــــــادس      

  قٕ.

ــٞ     ــ٘ٙي يف حقٚقـــ ــا٠ٗ اهتعـــ ــاْ دعـــ ــشاق فـــ ــٛ اهعـــ ف ـــ

ــى املؼـــشيف اهعشاقـــٛ،     ــاي ًـــّ قبـ ــش ٓـــٛ سٓـــّ ا٨ٌٓـ ا٨ًـ

ــا١     ــٞ قلـ ــٕ اىل اختــــاق للٌـ ــش اهبتـ ــٕ   ٙؼـ كُ٘ـ

املــــــــــــ٘ف ي بـــــــــــــاهِاش يف دعـــــــــــــا٠ٗ اهتعـــــــــــــ٘ٙي  

املشف٘عـــــًّٞ قبـــــى املـــــ٘ف ي ًـــــّ جـــــشا١ اهعق٘بـــــا    

ــش       ــذ عـــ ــٞ عِـــ ــوٚٞ أٗ تبعٚـــ ــ ٞ أؿـــ ــٞ بــــ اهتأدٙبٚـــ

اختـاؿــــــا  احمللٌــــــٞ يف قــــــاُْ٘ جموــــــع ػــــــ٘س٠  

ــِٞ  65اهذٗهــــــٞ سقــــــٍ  ــذ   1979هظــــ املعــــــذي ٗرهــــــم ٙعــــ

اطــــقا  ًٔـــــي ٨ٓـــــٍ اهلـــــٌاُا  اهـــــي ٙا ـــــش بٔـــــا  

 ٗج٘سٓا. امل٘ف  يف ً٘اجٔٞ تعظ  ا٨داسٝ

ــا١ ا٨داسٜ     ــٞ اهقلــــ ــاق للٌــــ ــأْ اختـــــ ــا بؼــــ أًــــ

( اه قـــــشٝ 7بــــذعا٠ٗ اهتعــــ٘ٙي فقـــــذ ُـــــ  املــــادٝ )    

ــٕ     7) ــٟ أُـ ــٞ عوـ ــ٘س٠ اهذٗهـ ــع ػـ ــاُْ٘ جموـ ــّ قـ / ( ًـ

عِــــذ عـــــذَ اهبــــ  يف اهـــــتاوٍ اٗ سفلــــٕ ًـــــّ قبـــــى    ))

اجلٔـــــٞ ا٨داسٙـــــٞ املختــــــٞ عوـــــٟ املـــــتاوٍ اْ ٙقـــــذَ 

ــ٩ي )   ــٞ خـــ ــٕ اىل احمللٌـــ ــّ تـــــاسٙ    60 عِـــ ــا ًـــ ( ًٙ٘ـــ

ــٞ  سفـــــي ا ــا ٗعوـــــٟ احمللٌـــ هـــــتاوٍ حقٚقـــــٞ اٗ حلٌـــ

تظـــــــمٚى اهطعـــــــّ هـــــــذٙٔا بعـــــــذ اطـــــــتٚ ا١ اهشطـــــــٍ   

ــاُُ٘ٛ ٨ٗميِـــع طـــق٘  الـــق يف اهطعـــّ اًأًـــا       اهقـ

ــٕ      ــٞ  ق٘قــ ــادٜ هوٌطاهبــ ــا١ اهعــ ــٞ اهقلــ ــّ ًشاجعــ ًــ

ــٞ أٗ    ــشاس اهِاػــــ٣ٞ عــــّ املخاه ــ بــــاهتع٘ٙي عــــّ ا٨كــ

ــشق ــاُْ٘(( . ا ـــ ــْ٘    هوقـــ ــادٝ ٙلـــ ــف املـــ ــب ُـــ ٗن٘جـــ

ــاهتع٘ٙي ًـــّ    ــٞ بـ ــاق اهقلـــا١   املطاهبـ ــٌّ اختــ كـ

ــشيف        ــى املؼـ ــّ قبـ ــ  ًـ ــ٘س ٗاكـ ــأ قــ ــزا اٙلـ ــادٜ ٗٓـ اهعـ

ــا١ ا٨داسٜ     ــٞ اهقلـــ ــٟ للٌـــ ــٕ اعطـــ ــٛ. ا٨ اُـــ اهعشاقـــ

ــم      ــٞ ٗرهــ ــ ٞ تبعٚــ ــ٘ٙي بـــ ــ٠٘ اهتعــ ــى يف دعــ اه ـــ

ــادٝ )  ــٕ  7/8ن٘جــــب ُــــف املــ ــٟ اُــ ــ  عوــ /أ( اهــــي ُـــ

تبــــــ  للٌــــــٞ اهقلــــــا١ ا٨داسٜ بــــــاهطعّ املقــــــذَ  ))

ــّ اٗ ا    ــشس سد اهطعــ ــا اْ تقــ ــا ، ٗهلــ ــذٙى  اهٚٔــ ــا١ اٗ تعــ هغــ

ا٨ًـــش اٗ اهقـــشاس املطعـــْ٘ فٚـــٕ ًـــع اللـــٍ بـــاهتع٘ٙي 

 ((.اْ كاْ هٕ ًقتلٟ بِا١ عوٟ  وب املذعٛ

ــادٝ )  ــذ ُــــ  املـ ــاُْ٘  10ٗيف ًــــش فقـ ــّ قـ / عاػـــشأ( ًـ

جموـــــــع اهذٗهـــــــٞ عوـــــــٟ اُـــــــٕ ))خيـــــــتف اتوـــــــع 

بطوبــــــا  اهتعــــــ٘ٙي عــــــّ اهقــــــشاسا  كافــــــٞ طــــــ٘ا١ 

 سفع  بـ ٞ اؿوٚٞ أٗ تبعٚٞ((.

ــٞ ب  ــع اهذٗهـ ــا    فٌموـ ــتف دا٢ٌـ ــا١ اداسٜ خيـ ــٞ قلـ ٣ٚٔـ

باه ــــــــى يف  وبـــــــا  اهتعـــــــ٘ٙي عـــــــّ اهقـــــــشاسا      

ــٞ      ــع اهذٗهـــ ــاْ جموـــ ــا كـــ ــٞ، ٗملـــ ــٞ ٗاهتأدٙبٚـــ ا٨داسٙـــ

ــشاس      ــا١ اهقــــ ــ٠٘ أهغــــ ــش دعــــ ــٕ بِاــــ ــذ اختـاؿــــ ِٙعقــــ

ــاحب    ــْ٘ ؿــــــــــ ــٕ ٙلــــــــــ ــأدٙي، فاُــــــــــ ا٨داسٜ أٗ اهتــــــــــ

ــا٨      ــٕ اعٌــ ــ٘ٙي عِــ ــ٠٘ اهتعــ ــش دعــ ــاق بِاــ ا٨ختـــ

ــٟ      ــى عوـــ ــٛ ا٨ؿـــ ــ٘ قاكـــ ــشيف ٓـــ ــٛ اه ـــ ــذٝ قاكـــ هقاعـــ

ــ ــب    اعتبـ ــش هطوـ ــٕ ا٨خـ ــ٘ اه٘جـ ــ٘ٙي ٓـ ــب اهتعـ اس اْ  وـ

 ا٨هغا١. 

٨ٗ ٙقتـــــــش اختـــــــاق جموــــــع اهذٗهــــــٞ بِاــــــش      

ــٞ     ــشاسا  ا٨داسٙـــــــ ــّ اهقـــــــ ــ٘ٙي عـــــــ ــا  اهتعـــــــ  وبـــــــ

ــٕ دْٗ    ــادٝ )اهعاػـــــــشٖ( ًِـــــ املِــــــــ٘ق عوٚـــــــٕ يف املـــــ

ــا     ــٞ  وبـــــ ــذ هٚؼـــــــٌى كافـــــ ــٕ ميتـــــ ــا. ٗهلِـــــ ب ٓـــــ

اهتعــــ٘ٙي عــــّ ب ٓــــا ًــــّ اهقــــشاسا  ًــــا داَ اهِــــضايف   

ــى املِاصعـــــ  ــّ قبٚـــ ــا ًـــ ــٞ اهـــــي خيـــــتف  فٚٔـــ ٞ ا٨داسٙـــ



 (2018) اهظِٞ  - اهشابع عؼش اهعذد  -جموٞ جاًعٞ ا٨ُباس هوعوَ٘ اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهظٚاطٚٞ 
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ــذ )   ــا  هوبِـ ــا  بقـ ــٞ بِاشٓـ ــادٝ  14جموـــع اهذٗهـ ــّ املـ ( ًـ

ــع     10) ــاق جموــــ ــٟ اختـــــ ــا عوــــ ــف فٚٔــــ ــي ُــــ ( اهــــ

اهذٗهـــــٞ بظـــــا٢ش املِاصعـــــا  ا٨داسٙـــــٞ، ٗٙـــــذخى ًـــــّ      

كــــــٌِٔا املِاصعــــــا  املتعوقــــــٞ باهعق٘بــــــا  اهتأدٙبٚــــــٞ 

 ( ًّ ُ ع املادٝ. 12حظب اهبِذ )

ٗيف ا٨سدْ ٗبــــــــــاهشج٘يف هــــــــــِف قــــــــــاُْ٘ اهقلــــــــــا١ 

 ـــذ اُـــٕ ُـــف يف املـــادٝ  2014( هظـــِٞ 27ا٨سدُـــٛ سقـــٍ )

ــٞ  9( اهبِـــــــذ )5) ــٕ )) ختـــــــتف احمللٌـــــ / ( عوـــــــٟ اُـــــ

ا٨داسٙـــــٞ اهعوٚـــــا بـــــاهِاش يف  وبـــــا  اهتعـــــ٘ٙي....ارا  

 سفع  اهٚٔا تبعا ع هذع٠٘ ا٨هغا١((.

ــى    ــاسٝ اىل اْ دعـــــ٠٘ اهتعـــــ٘ٙي ٨ تقبـــ ٗ ـــــذس ا٨ػـــ

عـــــــّ اهقـــــــشاس اهتـــــــأدٙي ا٨ بشفعٔـــــــا ًـــــــّ امل٘فـــــــ  

ــا. ٗبـــاهشج٘يف هقـــاُْ٘   املت لـــشس خـــ٩ي املٚعـــاد املقـــشس هلـ

( هظـــــِٞ 65جموــــع ػــــ٘س٠ اهذٗهــــٞ اهعشاقــــٛ سقــــٍ )     

ــٞ   1979) ــع اهذٗهــــ ــاُْ٘ جموــــ ــزهم قــــ ــذي ٗكــــ ( املعــــ

(   فـــــذدا ً٘عـــــذاُٱ 1972( هظـــــِٞ )47املــــــشٜ سقـــــٍ )

هشفـــع اهـــذعا٠ٗ يف املِاصعـــا  ا٨داسٙـــٞ اهـــي خيـــتف      

ــذع٠٘    ــق بـــ ــا ٙتعوـــ ــا ) ا٨ ًـــ كـــــ٩ اتوظـــــي بِاشٓـــ

هغـــا١( ًٗـــّ  ـــٍ فـــاْ ب ٓـــا ًـــّ اهـــذعا٠ٗ جيـــ٘ص        ا٨

سفعٔـــــا ًتـــــٟ كـــــاْ الـــــق املطاهـــــب بـــــٕ   ٙظـــــقط  

ــذُٛ، ًــــا داَ         ــاُْ٘ املــ ــذ اهقــ ــا  هق٘اعــ ــادَ  بقــ باهتقــ

ــاُْ٘     ــاه  توـــم اهق٘اعـــذ يف قـ ــاُُ٘ٛ خيـ ــذ ُـــف قـ ٙ٘جـ

ــاُْ٘     ــبٞ هقــ ــش باهِظــ ــزهم ا٨ًــ ــي. ٗكــ ــ٩ اتوظــ كــ

 اهقلا١ ا٨داسٜ ا٨سدُٛ.

ُـــٕ ٨ ٙرتتـــب عوـــٟ ُؼـــش  ٗٙشجـــع اهظـــبب يف رهـــم اىل ا

ــاد     ــٕ ًٚعــ ــذأ ًِــ ــزٜ ٙبــ ــٕ  ٗاهــ ــشاس ا٨داسٜ أٗ اع٩ُــ اهقــ

ــشس،      ــا١ أٜ كـ ــ٠٘ ا٨هغـ ــع دعـ ــشس هشفـ ــا املقـ ــتي ًٙ٘ـ اهظـ

 بى إْ اهلشس ٙرتتب عوٟ تِ ٚز اهقشاس.

كٌــــا أْ اللٌــــٞ ًــــّ قـــــش سفــــع دعــــ٠٘ ا٨هغــــا١       

عوــــٟ طــــتي ًٙ٘ــــا ع ٓــــٛ اطــــتقشاس املشاكــــض اهقاُُ٘ٚــــٞ 

ــشاسا  ا٨  ــٟ اهقـــ ــٞ عوـــ ــ    املرتتبـــ ــش ٗقـــ ــٞ يف اقــــ داسٙـــ

مملــــّ، تعــــذ ًِعذًــــٞ باهِظــــبٞ هــــذعا٠ٗ اهتعــــ٘ٙي  

ــوٚٞ أٗ    عــــّ توــــم اهقــــشاسا  طــــ٘ا١ سفعــــ  بـــــ ٞ اؿــ

هذع٠٘ ا٨هغا١. تبعا 
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ٗيف ٓـــــزا اهــــــذد ٧ُكـــــذ بـــــاْ دعـــــ٠٘ اهتعـــــ٘ٙي ٨  

تتقٚـــذ نٚعـــاد دعـــ٠٘ ا٨هغـــا١ بـــى ٙبقـــٟ سفعٔـــا جـــا٢ضا  

ــا  ٗ      ــا صاي قا٢ٌـ ــٕ ًـ ــتِذ عوٚـ ــزٜ تظـ ــق اهـ ــا اْ الـ  املـ

ــ٘ا      ــا١ ٗفـــ ــاْ اُقلـــ ــاهٛ فـــ ــادَ، ٗباهتـــ ــقط باهتقـــ ٙظـــ

املٚعـــــاد املقـــــشس هشفعٔـــــا ٨ٙـــــ٧دٜ اىل تقادًٔـــــا ٗأ ـــــا  

ٙــــــــ٧دٜ فقــــــــط اىل طــــــــق٘  أجــــــــشا١ا  ٗػــــــــلوٚا  

ــّ       ــشس ًــ ــ  املتلــ ــذٗس امل٘فــ ــٍ نقــ ــّ  ــ ــذع٠٘ ًٗــ اهــ

سفـــع دعـــ٠٘ اهتعـــ٘ٙي ًـــّ جذٙـــذ يف ُطـــاق ػـــلوٚا   

ــأْ    ــاد جذٙـــــذ ٗ ًـــــّ ػـــ ٗاجـــــشا١ا  جذٙـــــذٝ ٗيف ًٚعـــ

 اكر هوٌ٘ف  املتلشس .رهم ت٘ف  كٌاُٞ 

ــا١       ــ٠٘ اهغـ ــع دعـ ــٕ ارا   سفـ ــزكش أُـ ــذٙش باهـ ــّ اجلـ ًٗـ

قــشاس اداسٜ ٗقلـــٟ بعـــذَ قبو٘هلـــا ػـــل٩ ع هشفعٔـــا بعـــذ  

املٚعــــاد، ٗ ـــــّ ٓــــزا اهقــــشاس كــــذ اهطعــــّ با٨هغــــا١ 

فـــاْ ؿـــاحب  بظـــبب رهـــم أٗ بـــ  رهـــم ًـــّ ا٪طـــبا ، 

اهؼــــأْ ٙظــــتطٚع سفــــع دعــــ٠٘ تعــــ٘ٙي عٌــــا أؿــــابٕ  

ــشاس    ــّ اهقـ ــشس ًـ ــّ كـ ــزٖ  ًـ ــأدٙي، ٗيف ٓـ ا٨داسٜ أٗ اهتـ

ــشٗعٚٞ     ــّ املؼـــــ ــٞ يف سكـــــ ــ  احمللٌـــــ ــٞ تبحـــــ الاهـــــ

ــ٘ٙي      ــ٘  اهتعـ ــشاس املطوـ ــشٗعٚٞ اهقـ ــذ٠ ًؼـ ــٞ ًـ ملعشفـ

عّ ا٨كشاس اهي تشتب  عوٕٚ.
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ــ٧ٗهٚٞ    ــ٘ٙي يف املظـــــ ــٞ اهتعـــــ ــذ  بٚعـــــ  اُُٚا: ذٙـــــ

 ا٨داسٙٞ أٗ اهتأدٙبٚٞ:

ــادٝ )  ــِف املـــ ــذُٛ   209/2تـــ ــاُْ٘ املـــ ــّ اهقـــ ( ًـــ

ــادٝ  ــشٜ   171/2)اهعشاقـــٛ ٗاملـ ــذُٛ املــ ــاُْ٘ املـ ــّ اهقـ ( ًـ

ــادٝ ) ــذُٛ  173/2ٗكــــــــزهم املــــــ ــاُْ٘ املــــــ ــّ اهقــــــ ( ًــــــ

ــٕ      ــٟ أُـ ــذ عوـ ــذس باهِقـ ــ٘ٙي ٙقـ ــٟ أْ )اهتعـ ــٛ عوـ ا٨سدُـ

ــب       ــٟ  وــ ــا١ عوــ ــشٗ  ٗبِــ ــا  هواــ ــٛ تبعــ ــ٘ص هوقاكــ جيــ

امللـــــشٗس أْ ٙــــــأًش ب عـــــادٝ الــــــاي اىل ًـــــا كاُــــــ     

ــى      ــى باهعٌـ ــي ًتــ ــش ًعـ ــادا١ أًـ ــٍ بـ ــٕ، أٗ اْ فلـ عوٚـ

 عوٟ طبٚى اهتع٘ٙي(. ب  املؼشٗيف ٗرهم

ــٞ يف     ــذٝ اهعاًــــ ــِف أْ اهقاعــــ ــزا اهــــ ــّ ٓــــ ــ  ًــــ ٙتلــــ

ــذٙا      ــْ٘ ُقـ ــذُٛ أْ ٙلـ ــاُْ٘ املـ ــاي اهقـ ــ٘ٙي يف جمـ اهتعـ

 أٗ أْ ٙلْ٘ عِٚٚا   ظب ا٨ح٘اي.

ــ     ــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٙـــــٞ حٚـــ ا٨ اْ ا٨ًـــــش خيتوـــــ  يف املظـــ

ــ٘ٙي     ــ٘س اهتعــــ ــذٙا ، ٨ٗ ٙتـــــ ــ٘ٙي ُقــــ ــْ٘ اهتعــــ ٙلــــ

ــشا   اهعــــٚ  ٪ُــــٕ ميتِــــع عوــــٟ اهقاكــــٛ أْ ٙـــــذس   أًــ

ــ١ٛ، أٗ      ــى ػـ ــّ عٌـ ــايف عـ ــ١ٛ أٗ ا٨ًتِـ ــى ػـ ــ٩داسٝ بعٌـ هـ

ــاْ      ــ٘ق ٗا٨ كــ ــزا ا ـــ ــ٩داسٝ بٔــ ــ٘آٛ هــ ــٕ ُــ ٙ٘جــ

يف رهـــم إخـــ٩ي نبـــذأ اه ــــى بـــي اهظـــوطا  ٗاهـــزٜ 

٨جيٚــــض هوقاكــــٛ أْ ٙعطــــٛ أٗاًــــش هــــ٩داسٝ، ًٗــــّ      

ــٍ فـــاْ اهتعـــ٘ٙي اهـــزٜ ٙتقـــشس عوـــٟ جٔـــٞ ا٨داسٝ         ـ

ٕ طـــ٘ا١ أدا٦ٖ ٨ ٙلـــْ٘ ا٨ ُقـــذا بغـــي اهِاـــش عـــّ ُ٘عـــ 

ــا .   ــا  أٗ أدبٚــــ ــاْ ًادٙــــ كــــ
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ــأ    ــذ تومــــ ا٨ اْ ا٨داسٝ قــــ

ــٞ اىل اهتعـــــــ٘ٙي اهعـــــــٚ  أرا سأ  أْ رهـــــــم      ٘اعٚـــــ

 فقق املـوحٞ اهعاًٞ.

ٗقـــــــــذ ٙقـــــــــرت  اهقاكـــــــــٛ عوـــــــــٟ ا٨داسٝ أْ تقـــــــــَ٘ 

ــ     ــاي اىل ًاكاُــــ ــادٝ الــــ ــٚ  ب عــــ ــاهتع٘ٙي اهعــــ بــــ



 (2018) اهظِٞ  - اهشابع عؼش اهعذد  -جموٞ جاًعٞ ا٨ُباس هوعوَ٘ اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهظٚاطٚٞ 
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ــٛ     ــذا  ارا سأ٠ اهقاكــ ــ٘ٙي ُقــ ــذفع اهتعــ ــٕ، أٗ اْ تــ عوٚــ

 أفلــــى هوٌتلــــشس ًــــّ اهقــــشاس  أْ اهتعــــ٘ٙي اهعــــٚ 

اهتــــــأدٙي، فــــــ را ٗافقــــــ  ا٨داسٝ عوــــــٟ رهــــــم فــــــ ْ      

اهقاكــــٛ ٙظــــتطٚع اللــــٍ بــــٕ ، ٗجيــــب عوــــٟ ا٨داسٝ  

ــى      ــّ قبٚــــ ــذرهم ًــــ ــٍ ٨ٗ ٙعــــ ــزا اللــــ ــضَ بٔــــ اْ توتــــ

إؿذاس أٗاًش ًوضًٞ ه٩داسٝ.
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ــا ع ــ      اهثـ ــأدٙي بـ ــشاس اهتـ ــّ اهقـ ــ٘ٙي عـ ــذٙش اهتعـ : تقـ

 املظبب:

( ًـــــــّ اهقــــــاُْ٘ املـــــــذُٛ  169تــــــِف املــــــادٝ )  

ــادٝ )  ــزهم املــ ــٛ ٗكــ ــذُٛ  221اهعشاقــ ــاُْ٘ املــ ــّ اهقــ ( ًــ

( ًــــّ اهقــــاُْ٘ املــــذُٛ 333املـــــشٜ ٗكــــزهم املــــادٝ )

ــٕ )إرا   ٙلــــّ اهتعــــ٘ٙي ًقــــذسا  ...    ا٨سدُــــٛ عوــــٟ أُــ

فاحمللٌــــٞ ٓــــٛ اهــــي تقــــذسٖ. ٗٙؼــــٌى اهتعــــ٘ٙي ًــــا 

ــب        ــّ كظــ ــٕ ًــ ــا فاتــ ــاسٝ ًٗــ ــّ خظــ ــذا٢ّ ًــ ــق اهــ لــ

ــٚا  ــبب كــــ ــأخش يف   بظــــ ــبب اهتــــ ــٕ اٗ بظــــ ــق عوٚــــ يف الــــ

اطـــــتٚ ا٢ٕ بؼـــــش  اْ ٙلـــــْ٘ ٓـــــزا ُتٚمـــــٞ  بٚعٚـــــٞ  

هعــــذَ ٗفــــا١ املــــذّٙ بــــا٨هتضاَ اٗ هوتــــأخ  يف اه٘فــــا١      

 بٕ(. 

ــم أْ اهتعـــــ٘ٙي ًقٚاطـــــٕ       ــبي ًـــــّ خـــــ٩ي رهـــ ٗٙتـــ

ــشٙي      ــٟ عِـــــ ــتٌى عوــــ ــ٘ ٙؼــــ ــش ٗٓــــ ــشس املباػــــ اهلــــ

ــا     ــاسٝ ًٗـ ــا لـــق امللـــشٗس ًـــّ خظـ ــا )ًـ جـــ٘ٓشٙي ٌٓـ

ــزاْ    ــب( ٗٓــ ــّ كظــ ــٕ ًــ ــزاْ  فاتــ ــا اهوــ ــشاْ ٌٓــ اهعِـــ

 ٙقًٌ٘ٔا اهقاكٛ باملاي.

ــّ      ــذُٛ عــ ــاي املــ ــ٘ٙي يف اتــ ــ  اهتعــ ــاد خيتوــ ٨ٗ ٙلــ

ــاق      ــذ ات ــ ــ را   ٙ٘جــ ــاي ا٨داسٜ، فــ ــ٘ٙي يف اتــ اهتعــ

عوــٟ قـــذس اهتعـــ٘ٙي ٗ  ٙ٘جــذ ُـــف قـــاُُ٘ٛ يف ٓـــزا   

اهؼــــــأْ فــــــ ْ تقــــــذٙش اهتعــــــ٘ٙي خيلــــــع هظــــــوطٞ  

 اهقاكٛ.

ــّ      ــذ ًــــ ــ٘ٙي اهعذٙــــ ــذ اهتعــــ ــأهٞ  ذٙــــ ــث  ًظــــ ٗتــــ

ػــــــلاهٚا  ًــــــّ رهـــــــم ًــــــذ٠ اهتعــــــ٘ٙي اهـــــــزٜ     ا٨

ٙظـــــتحقٕ امل٘فـــــ  ُتٚمـــــٞ اهعق٘بـــــٞ اهتأدٙبـــــٞ بـــــ   

ــذ      ــاهشج٘يف هوق٘اعـ ــٕ ٗبـ ــٕ. إ٨ أُـ ــادسٝ  قـ ــببٞ اهــ املظـ

اهعاًــــٞ ا اؿــــٞ بــــاهتع٘ٙي ٓــــ٘ أْ ٙغطــــٛ اهلــــشس  

ــط فقـ
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ــم ي٨ْ تعـــذد      ــا رهـ ــ٘ص أْ ٙضٙـــذ عوٚٔـ ، ٨ٗ جيـ

املظ٧ٗهٚا  ٨ ٙع  تعذد اهتع٘ٙلا .
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ــق اهقاكـــــٛ   ــذٙشٖ هوتعـــــ٘ٙي اهق٘اعـــــذ   ٗٙطبـــ يف تقـــ

ــشس      ــ٘ٙي اهلــ ــٌى اهتعــ ــأْ، فٚؼــ ــزا اهؼــ ــٞ يف ٓــ اهعاًــ

املـــــــادٜ ٗاهلـــــــشس ا٨دبـــــــٛ اهـــــــزٜ اؿـــــــا  امل٘فـــــــ   

املتلــــشس ًــــّ اهقــــشاس اهتــــأدٙي بــــ  املظــــبب اهـــــادس  

  قٕ.

ــا٩ً     فاهقاعـــذٝ يف تقـــذٙش اهتعـــ٘ٙي ٓـــ٘ أْ ٙلـــْ٘ كـ

ــشاس     ــّ اهقـ ــشس ًـ ــا  امل٘فـــ  املتلـ ــا فـ ــٌى ًـ  ٚـــ  ٙؼـ

ب ًٗــــــا لقــــــٕ ًــــــّ خظــــــاسٝ  اهتــــــأدٙي ًــــــّ كظــــــ

ــٞ(     ــّ ا ذًـ ــضي ًـ ــى أٗ اهعـ ــٞ اه ــ )كاملشتـــب يف حاهـ

 ٚــــ  ٨ٙتحٌـــــى امل٘فـــــ  املتلــــشس أٜ ُظـــــبٞ ًـــــّ   

ــأ،    اهلـــشس ًـــا داَ   ٙثبـــ  أُـــٕ اهظـــبب يف ٗقـــ٘يف ا طـ

ــا     ــٞ. أًـــ ــشاس املادٙـــ ــبٞ ه٩كـــ ــى باهِظـــ ــٟ ا٨قـــ ــزا عوـــ ٓـــ

ــا       ــْ٘ سًضٙـ ــا ٙلـ ــ٘ٙي عِٔـ ــاْ اهتعـ ــٞ فـ ــشاس ا٪دبٚـ ا٨كـ

لقــــــــــ  باملؼــــــــــاعش  ٨ستبا ــــــــــٕ بــــــــــو٨َ ُ ظــــــــــٚٞ

 ٗا٨حاطٚع ٗٓٛ أً٘س ٨تقَ٘ ناي.

ٗقــــذ رٓــــب احمللٌــــٞ ا٨داسٙــــٞ اهعوٚــــا يف ٓــــزا اهؼــــأْ   

اىل أْ تقــــــــــذٙش اهتعــــــــــ٘ٙي ٙؼــــــــــٌى عِـــــــــــشّٙ     

ــاسٝ اهـــــي لقـــــ  بامللـــــشٗس    ــا ا ظـــ جـــــ٘ٓشٙي ٌٓـــ

ــاي      ــٛ باملـ ــا اهقاكـ ــ  ٙقًٌ٘ٔـ ــٕ حٚـ ــزٜ فاتـ ــب اهـ ٗاهلظـ

ٗأْ ٙلْ٘ ٓزا ُتٚمٞ  بٚعٚٞ هوقشاس املعٚب..
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ــزا  ــشس    هــ ــذ قــ ــوٕ فقــ ــشاس فـــ ــٟ قــ ــامل٘ف  اهــــزٜ أهغــ فــ

ــٕ      ــش بأُـــ ــٞ ا٪ًـــ ــٛ يف بذاٙـــ ــٞ اه شُظـــ ــع اهذٗهـــ جموـــ

ــ٨٘       ــاْ ً ـــ ــي كــ ــرتٝ اهــ ــّ اه ــ ــب عــ ــتحق املشتــ ٙظــ

فٚٔـــا بـــاهشبٍ ًـــّ عـــذَ قٚاًـــٕ باهعٌـــى ٨ْ ٨ دخـــى       

ــذي     ــٞ عــ ــع اهذٗهــ ــرتٝ، بــــ  أْ جموــ ــم اه ــ ــٕ يف توــ هــ

ــٍ )     ــ  ًِـــز حلـ ــّ ٓـــزا امل٘قـ ( ٗقـــشس أْ Deberlesعـ

ــزٖ ا  ــ  يف ٓــ ــٛ    امل٘فــ ــا  ٙشاعــ ــتحق تع٘ٙلــ ــٞ ٙظــ لاهــ

فٕٚ تقذٙش اهلشس القٚقٛ اهزٜ أؿابٕ.
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ٗجــــــذٙش بامل٩حاــــــٞ أْ اهــــــبعي ٙــــــذع٘ اىل عــــــذَ      

اهت٘طـــع يف تقشٙـــش اهتعــــ٘ٙي عـــّ أ٨كـــشاس ا٨دبٚــــٞ     

ــٞ،    ــع٘بٞ تقــــذٙشٓا ًــــّ ُاحٚــ ــاق اهتأدٙــــب، هـــ يف ُطــ

فلــــ٩  عوــــٟ ًــــا ٙرتتــــب عوــــٟ اللــــٍ بعــــذ ػــــشعٚٞ   

ًــــا ًــــع املــــذعٛ اهقـــشاس  ٗبط٩ُــــٕ ًــــا ٙل ــــٛ جلـــر   

ًّ أكشاس.
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ــزا       ــوٍٚ بٔـــ ــّ اهتظـــ ــٕ ٨ميلـــ ــش٠ بأُـــ ــا ُـــ ــّ جاُبِـــ ًٗـــ

ا٨ ـــاٖ، ٗاهـــزٜ ٙقـــَ٘ عوـــٟ اهتٔـــّ٘ٙ ٗاهتبظـــٚط ًـــّ  

حمـــــــٍ ا٨كـــــــشاس ا٨دبٚـــــــٞ اهِا ـــــــٞ عـــــــّ طـــــــوطٞ 

ــا ٗخط٘ستٔـــــا عوـــــٟ       ــب بـــــاهشبٍ ًـــــّ آٌٚتٔـــ اهتأدٙـــ

ــّ      ــا ًــ ــب عوٚٔــ ــا ٙرتتــ ــشتٕ ًٗــ ــتقشاس أطــ ــ  ٗاطــ امل٘فــ

ــا١ اهقــــ   ــٕ. فــــاللٍ ب هغــ شاس اهتــــأدٙي ٨ تو٘ٙــــ  قعتــ

ٙلـــْ٘ كافٚـــا ع يف أبوـــب الـــا٨  هـــشد اعتبـــاس امل٘فـــ    

ــا١    ٗجـــر  ٨ًـــٕ اهِ ظـــٚٞ أٗ املعِ٘ٙـــٞ ٨طـــٌٚا عِـــذ اهغـ

ــضي    ــى أٗ اهعـــ ــاًٞ كاه ــــ ــذٙذٝ اجلظـــ ــا  ػـــ اهعق٘بـــ

ــشاس     ــّ ا٨كــ ــ٘ٙي عــ ــب اهتعــ ــزا جيــ ــٞ. هــ ــّ اه٘فٚ ــ ًــ

 ا٨دبٚٞ ٗعذَ ا٨طتٔاُٞ بٔا.
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فووقاكـــــٛ أْ ٙشاعـــــٛ يف تقـــــذٙش اهتعـــــ٘ٙي حاهـــــٞ      

ــٕ      ــأدٙي ٗفشٗفـــ ــشاس اهتـــ ــّ اهقـــ ــشس ًـــ ــ  املتلـــ امل٘فـــ

ٗحاهتــــٕ املادٙــــٞ ٪ْ ًــــا ٙ ــــ٘  عوــــٟ امللــــشٗس ًــــّ       

كظـــب ًـــّ جـــشا١ ٓـــزا اهقـــشاس اهتـــأدٙي ٓـــ٘ اهعِــــش   

ا٨طاطـــٛ يف اهتعـــ٘ٙي. ٗٙـــتٍ تقـــذٙش اهتعـــ٘ٙي ًـــّ   

تــــاسٙ  ٗقــــ٘يف اهلــــشس أٜ ًــــّ تــــاسٙ  ؿــــذٗس اهقــــشاس   

 اهتأدٙي ب  املظبب.

ــ  أُـــٕ ٨جيـــ٘ص هوقاكـــٛ أْ ف    لـــٍ نـــا   ٙطوبـــٕ   بـ

املــــذعٛ أٗ بـــــأكثش ممـــــا  وبــــٕ  مـــــٞ أْ امللـــــشٗس   

هـــٚع عوـــٟ دساٙـــٞ كافٚـــٞ باملبـــاد٥ اهقاُُ٘ٚـــٞ أٗ ٨ُـــٕ 

ــّ      ــاٗصا  ًـــ ــذ  ـــ ــم ٙعـــ ــاَ ا٨داسٝ ٨ْ رهـــ ــعٚ  أًـــ كـــ

ــٛ    ــّ هوقاكــــــ ــ٩حٚاتٕ. هلــــــ ــذٗد ؿــــــ اهقاكــــــــٛ لــــــ

ــٕ     ــا  وبـ ــى ممـ ــذعٛ بأقـ ــٍ هوٌـ ــاي أْ فلـ ــٞ الـ بطبٚعـ

   ِ ــ ــ٘ٙي طـــــ ــّ هوتعـــــ ــ٘اٖ أرا   ٙلـــــ ــشفي دعـــــ ذ أٗ ٙـــــ

 قاُُ٘ٛ.

ًــــّ ِٓاهــــم ًظــــاهٞ ًٌٔــــٞ ٨بــــذ ٗيف ُٔاٙــــٞ املطــــا  

اهتطـــشق اهٚٔـــا ٗٓـــٛ اُـــٕ قـــذ تـــبي هِـــا بـــاْ كـــى ًـــّ   

ــش     ــذ حــــــ ــا٢ٚٞ قـــــ ــاَ اهقلـــــ ــشٙعا  ٗا٨حلـــــ اهتؼـــــ

اجلـــــــضا١ املرتتـــــــب عوـــــــٟ  اه ـــــــٞ اٮداسٝ هتظـــــــبٚب 

تطبٚقــــــا ع  قشاساتٔــــــا اهتأدٙبٚــــــٞ باٮهغــــــا١ ٗاهتعــــــ٘ٙي

ُـــــش٠ اْ ، هلـــــّ ًـــــّ جاُبِِـــــا اُِـــــا هوق٘اعـــــذ اهعاًـــــٞ

حــــشٓا باٮهغــــا١ ٗاهتعــــ٘ٙي قــــذ ٙــــ٧دٜ اىل اُعــــذاَ  

اهغاٙـــٞ ا٪طاطـــٚٞ ًـــّ فـــش  اهِاـــاَ اهتـــأدٙي ٗاهـــي  

ــٟ امل٘فـــــ        ــٞ املِاطـــــبٞ عوـــ ــى ب ـــــش  اهعق٘بـــ تتٌثـــ

ــٟ     ــاف عوــــ ــايف هوح ــــ ــشديف اهلــــ ــٌاْ اهــــ ــاه  ٗكــــ املخــــ

ــضا١      ــش جـ ــّ حــ ــاٗص، هلـ ــّ أٜ  ـ ــ٘فٚ ٛ ًـ ــاَ اهـ اهِاـ

ــ٩ي ــذ ٙــــ   اخــ ــ٘ٙي قــ ــا١ ٗاهتعــ ــ٧ٛاٮداسٝ باٮهغــ  دٜ اهــ

ــزٜ       ــ٩صَ ٗاهــ ــا  اهــ ــّ اهعقــ ــى ًــ ــ  املخــ ــ٩  امل٘فــ افــ

ٙعتــــر اهلــــذ  ا٪طاطــــٛ اهــــزٜ ًــــّ اجوــــٕ قــــذ ػــــشيف 

اهِاــاَ اهتــأدٙي ، فلــ٩ عــّ كــٚايف ٗقــ  ٗجٔــذ ًــّ        

ــشاسا       ــا١ اهقــ ــ٩ي اهغــ ــّ خــ ــٞ ًــ ــا  اٮداسٙــ ــى اجلٔــ قبــ

اٮداسٙــــــــٞ دْٗ إعطــــــــا١ اٮداسٝ فشؿــــــــٞ تـــــــــحٚ     

ــب عـــــذَ اهتظـــــبٚب، ٗهـــــت٩يف    ــ٘بٞ بعٚـــ ــا املؼـــ قشاساتٔـــ

 ٖ ــز ــى ٓـ ــِ     كـ ــٞ نـ ــزٖ اهذساطـ ــا  ، ُقـــرت  يف ٓـ املع٘قـ

ــق      ــا الــــــ ــبٚب قشاساتٔــــــ ــ  بتظــــــ ــي اخوــــــ اٮداسٝ اهــــــ

باهعـــذٗي عـــّ قشاستٔـــا ٗتــــ٘ٙبٔا ٗفقـــا ملـــا ٙت ـــق ًـــع  

اهِاـــاَ اهتـــأدٙي ٗبٔـــزا ٙلـــٌّ عـــذَ افـــ٩  امل٘فـــ    

املخـــى ًـــّ اجلـــضا١ املِاطـــب هٯخـــ٩ي اهـــ٘فٚ ٛ اهـــزٜ  

 .استلب ًّ قبوٕ

 

 ا ا ٞ

  َ ــذ ــ٩ي اهعـــــــش  املتقـــــ ــّ خـــــ ــذ إْ  ًـــــ  ـــــ

ٞ  عٌوٚــــٞ تظــــبٚب  اهقــــشاسا  اهتأدٙبٚــــٞ أٗ ا٨ُلــــبا ٚ

ــٟ    ــاُْ٘ ٗعوـ ــٍ اهقـ ــٞ  لـ ــأْ  ا٨داسٝٗج٘بٚـ ــم تـ شايِف رهـ

ٔـــا  اجلهتمِـــب ُقـــي اللـــٍ عِـــذ اهطعـــّ بـــٕ أًـــاَ 

هقــــذ  ْ هِــــا بعــــذ إكٌــــاي ًظــــ ٝ ٓــــزا  ٗ اهقلــــا٢ٚٞ،

اهبحــــــــ ، أْ ُقــــــــ  ٗق ــــــــٞ تأًــــــــى فٌٚــــــــا ٗسد  يف     

ًلــــــــاعٚ ٕ ًــــــــّ أفلــــــــاس ػــــــــتٟ، هِلــــــــع بعــــــــي  

ــي     ــٚا  اهــــ ــي اهت٘ؿــــ ــمى بعــــ ــتِتاجا  ٗهِظــــ ا٨طــــ

ُشآــــا ًٌٔــــٞ هتلتٌــــى ؿــــ٘سٝ ٓــــزا اهبحــــ  ٗعوـــــٟ       

 ا٬تٛ :  اهِح٘

 أ٨ٗ : اهِتا٢ج:

ــ٘ حـــ  املؼـــشيف    -1 اْ اهغاٙـــٞ ا٨طاطـــٚٞ ًـــّ اهبحـــ  ٓـ

عوــــٟ اهــــِف بؼــــلى ؿــــشٙ  عوــــٟ ادسا  ُـــــ٘ق 

ــا    ــبٚب قشاساتٔـــــــ ــضَ ا٨داسٝ بتظـــــــ ــشٙعٚٞ توـــــــ تؼـــــــ

ــش    ــٞ ٗفـــ ــضا١اهتأدٙبٚـــ ــاي  جـــ ــٟ ا٨داسٝ يف حـــ  عوـــ

 عذَ اهتضأًا باهتظبٚب.

ــادٜ      -2 ــضا١ ًـ ــٔا جـ ــٞ يف جمٌوـ ــٞ اهتادٙبٚـ ــذ اهعق٘بـ تعـ

ٗأدبـــــٛ ٗتــــــٚب امل٘فـــــ  يف ٗكـــــعٕ اهـــــ٘فٚ ٛ      

٨ٗ تـــــــٚب امل٘فــــــ  يف ػخـــــــٞ أٗ حشٙتــــــٕ أٗ    

 اً٘اهٕ ا اؿٞ.

ــبا ٚٞ    -3 ــٞ أٗ ا٨ُلـــ ــشاسا  اهتأدٙبٚـــ ــبٚب اهقـــ إْ تظـــ

ٙعـــــذ ًـــــّ اهلـــــٌاُا  اٮجشا٢ٚـــــٞ املٌٔـــــٞ هو ـــــشد  

ــ٘ا١ اهـــــ  ــتغِا١  ٗاٮداسٝ عوـــــٟ اهظـــ ــّ ا٨طـــ ي ٨ ميلـــ

عِٔــــــا يف اتــــــاي اهتــــــأدٙي، رهــــــم ٨ْ تظــــــبٚب     

اهقـــشاسا  اهتأدٙبٚـــٞ ٙظـــٔى عوـــٟ ا٪فـــشاد اهطعـــّ      

ــشٗعٚتٔا،    ــذَ ًؼــ ــ٘ا عــ ــا تبِٚــ ــاي اٮداسٝ إرا ًــ ب عٌــ

ــا١     ــ٘ف  عِـــ ــٟ تـــ ــا١ عوـــ ــاعذ اهقلـــ ــٕ ٙظـــ ــا اُـــ كٌـــ

اٮ بــــا  عِــــذًا تلــــْ٘ أطــــبا  اهقــــشاس ً ـــــوٞ،      

بــــــــش ٗٓـــــــ٘ يف اه٘قـــــــ  راتـــــــٕ ٙوـــــــضَ اٮداسٝ باهت 

ٗاهتـــأُٛ يف قشاساتٔـــا ٗٙقوـــى ًـــّ ػـــأْ ًـــا ٙشفـــع       

ــ٘س    ــا ، ٗعوٚـــــٕ ٨ ميلـــــّ تــــ كـــــذٓا ًـــــّ تاوٌـــ

ــٞ    ــأدٙي ًتلــــٌّ هعق٘بــــٞ تأدٙبٚــ ؿــــذٗس قــــشاس تــ

 دْٗ إْ ٙتٍ تظبٚبٕ.

ــٞ اٗ    -4 ــشاسا  اهتأدٙبٚـــــــ ــبٚب اهقـــــــ ــى يف تظـــــــ ا٪ؿـــــــ

ــٞ    ــشاسا  اٮداسٙـــــــ ــا٢ش اهقـــــــ ــبا ٚٞ كظـــــــ ا٨ُلـــــــ

ا٪خــــــش٠ ٓــــــ٘ أْ اٮداسٝ بــــــ  ًوضًــــــٞ بتظــــــبٚب  

ــذ ُـــف ٙقلـــٛ ءـــ٩  رهـــم،  قشاساتٔـــا  إ٨ إرا ٗحـ

ــا ،    ــب  اهتظــــــبٚب ٗاجبــــ ــزٖ الاهــــــٞ ٙـــــ ف ــــــٛ ٓــــ

ٗٙت٘جــــــب عوــــــٟ اٮداسٝ ركــــــش ٗ ذٙــــــذ طــــــبب  
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ــذيف      ــا ٨ٙــ ــحٞ نــ ــشفٞ ٗٗاكــ ــ٘سٝ ؿــ ــشاس بـــ اهقــ

 جما٨  هوؼم ٗاهغٌ٘ .

ــّ      -5 ــ  عــ ــ  اهلؼــ ــأدٙي ٙعــ ــشاس اهتــ ــبٚب اهقــ إْ تظــ

طـــبب إؿـــذاسٖ يف ؿـــوبٕ ٗٓــــ٘ إجـــشا١ ػـــلوٛ قــــذ      

ــاُْ٘ أٗ اهقلــــ   ــٕ اهقــ ــّ   ٙتطوبــ ــ  عــ ــ٘ خيتوــ ا١، ٗٓــ

ــٞ     ــ٘ جمٌ٘عـــــ ــزٜ ٓـــــ ــشاس اٮداسٜ اهـــــ ــبب اهقـــــ طـــــ

ــي تـــذفع سجـــى       ــش اهقاُُ٘ٚـــٞ ٗاه٘اقعٚـــٞ اهـ اهعِاؿـ

 اٮداسٝ عوٟ إؿذاس اهقشاس.

ــ٘      -6 ــاُْ٘ ٓـ ــت٘جبٕ اهقـ ــذًا ٙظـ ــشاس عِـ ــبٚب اهقـ إْ تظـ

إجــشا١ ػـــلوٛ جـــ٘ٓشٜ ٙرتتــب عوـــٟ إب اهـــٕ إهغـــا١   

اهقـــشاس ٗرهــــم هلُ٘ـــٕ كــــٌاُٞ ًقـــشسٝ هوٌ٘فــــ ،    

ــاُْ٘   ــضاَ اهقــــ ــا   ٗاْ إهــــ ــبٚب قشاسٓــــ ــٯداسٝ بتظــــ هــــ

ــا      ــبٚب ًعٚبــ ــاي اهتظــ ــٞ إب ــ ــشاس يف حاهــ ــى اهقــ جيعــ

ــ٘ا       ــا١ خوـ ــا١ إرا جـ ــٕ إىل اٮهغـ ــ٧دٜ بـ ــلوٛ ٙـ ــب ػـ بعٚـ

ًِــــــــٕ، إ٨ إْ عــــــــذَ تظــــــــبٚب اهقــــــــشاس اٮداسٜ ٨  

ــا      ــّ ًعٚبـ ــا   ٙلـ ــٕ ًـ ــ٘ٙي عِـ ــ٩  هوتعـ ــٕ لـ جيعوـ

 يف ج٘اُب أخش٠.

إْ املؼـــــشيف اهعـــــشاق يف قـــــاُْ٘ اُلـــــبا  ًـــــ٘ف ٛ   -7

املعــــــذي   ٙـــــــِف   1991هظـــــــِٞ  14اهذٗهــــــٞ سقــــــٍ   

ــا     ــبٚب اهعق٘بــــــ ــ٘  تظــــــ ــٟ ٗجــــــ ــشاحٞ عوــــــ ؿــــــ

ــٛ     ــط ٗٓــــ ــا  فقــــ ــ٩  عق٘بــــ ــٞ إ٨ يف  ــــ اهتأدٙبٚــــ

 )اهت٘بٚ  ، اه ـى، اهعضي(.

  اُٚا : اهت٘ؿٚا :

ــا  يف     -1 ــ٩ عاًــ ــبٚب أؿــ ــذٝ اهتظــ ــز بقاعــ ُقــــرت  ا٪خــ

اهقـــشاسا  اٮداسٙـــٞ ٗاهقـــشاسا  اهتأدٙبٚـــٞ عوـــٟ حـــذ 

كــــٌاُٞ طـــ٘ا١، ٨ْ قاعــــذٝ اهتظـــبٚب تعــــذ أفلـــى    

إجشا٢ٚــٞ لقــ٘ق أؿــحا  اهؼــأْ، فٔــٛ تتــٚ  هلــٍ     

اه٘ق٘  عوٟ ًذ٠ ًؼـشٗعٚٞ اهتــش ، كٌـا أُٔـا     

طتلْ٘ يف اه٘ق  راتٕ قٚذا  عوـٟ اٮداسٝ ٙوضًٔـا بـاْ    

تـــــأتٛ تــــــشفاتٔا بعٚـــــذٝ عـــــّ اهـــــتحلٍ ٗا طـــــأ 

ــٞ املخاه ــٞ      ــب بــزهم إؿــذاس اهقــشاسا  املعٚب فتتمِ

 ملبذأ املؼشٗعٚٞ ٗ قق اهعذاهٞ.

شيف إىل إحا ــٞ امل٘فــ  بقــذس أكــر ًــّ  ُــذع٘ املؼــ -2

ــٞ هلــٛ ٨ ٙلــْ٘ اهتأدٙــب طــ٘       اهلــٌاُا  اهتأدٙبٚ

 عزا  ًظوط عوٟ سأطٕ.

ت عٚــــى ًشاقبــــٞ تظــــبٚب اهقــــشاس اهـــــادس ب ــــش   -3

اهعق٘بٞ اهتأدٙبٚٞ ، بـاهتحقق ًـّ عِاؿـش اهتظـبٚب     

ٗػـــشٗ  ؿـــحتٕ ح افـــا  عوـــٟ ًــــاو املـــ٘ف ي  

ــق ًـــّ       ــ٘  يف اهتحقـ ــم بعـــذ ا ـ ــشٗعٞ ،ٗرهـ املؼـ

ؿذٗس اهقشاس ًّ قبى اجلٔٞ اهي خــٔا اهقاُْ٘ 

ب ؿــذاس اهعق٘بـــٞ ، ٗاهؼــلى اهقـــاُُ٘ٛ اهــزٜ حـــذدٖ    

 حٞ اهِف .املؼشيف بـشا

ُقــرت  عوــٟ املؼــشيف اهعشاقــٛ أْ فــزٗ حــزٗ املؼــشيف   -4

ــشفٞ     ــ٘سٝ ؿــ ــِف بـــ ــشٜ ٗاْ ٙــ ــٛ ٗاملـــ ا٪سدُــ

ــا      ــع اهعق٘بـ ــبٚب مجٚـ ــ٘  تظـ ــٟ ٗجـ ــحٞ عوـ ٗٗاكـ

ــّ      ــم ًـ ــٞ، ٗرهـ ــٞ اهتأدٙبٚـ ــش  اهعق٘بـ ــادسٝ ب ـ اهــ

٘بٚا  يف جخ٩ي إكافٞ عباسٝ  عى اهتظبٚب أًشا  ٗ

 مجٚع اهعق٘با  اهتأدٙبٚٞ.

ظبٚب اهعق٘بـٞ اهتأدٙبٚـٞ ُـش٠    ًّ خ٩ي  ثِا يف ت -5

ــٞ     ــاْ جمـــشد اهـــِف عوـــٟ ٗجـــ٘  تظـــبٚب اهعق٘بـ بـ

اهتأدٙبٚـــٞ ٨ ٙل ـــٛ هتحقٚـــق اهغـــش  املشجـــ٘ ًـــّ   

اهتظــبٚب، فلــاْ هضاًــا  عوــٟ املؼــشيف اْ ٙــِف عوــٟ       

تظــــبٚب اهعق٘بــــٞ اهتأدٙبٚــــٞ ًــــع ركــــش اهؼــــشٗ  

ٗاهعِاؿــش اهــي جيــب اْ تتــ٘افش فٚــٕ حتــٟ ٙتحقــق  

وـــٟ إهضاًٚـــٞ اهغـــش  اهـــزٜ ًـــّ اجوـــٕ   اهـــِف ع

اهتظـــبٚب يف اهعق٘بـــا  اهتأدٙبٚـــٞ اٗ ا٨ُلـــبا ٚٞ،     

ــشد      ــٞ نمـ ــٞ ًوضًـ ــٞ اٮداسٙـ ــْ٘ اجلٔـ ــٟ ٨ تلـ ٗحتـ

 اهتظبٚب فقط .

6-    ٞ هو٘فٚ ـــٞ   كـــشٗسٝ ًشاجعـــٞ اهتؼـــشٙع  املِاٌـــ

ٞ ٗاهتؼشٙعا  را  اهـوٞ بٔا ًّ قبى اهظوطٞ  اهعاً

اهتؼشٙعٞ ٗاصاهٞ ًـا ٙعرتٙٔـا ًـّ ُقـف أٗ بٌـ٘       

داسٙــٞ املختـــٞ تِ ٚــزٓا  حتــٟ ٙتظــِٟ هومٔــا  ا٨ 

ــٔ٘هٞ     ــٞ ٗطـ ــا ٙلـــٌّ اهعذاهـ ــٕ نـ عوـــٟ أكٌـــى ٗجـ

ا٨جــــشا١، ٗخاؿــــٞ فٌٚــــا ٙتعوــــق ن٘كــــ٘يف  ثِــــا 

ٗاهِف بؼلى ؿشٙ  عوٟ ادسا  ُـ٘ق تؼـشٙعٚٞ  

توــضَ ا٨داسٝ بتظــبٚب قشاساتٔــا اهتأدٙبٚــٞ  ٗفـــش      

 عق٘بٞ عوٟ ا٨داسٝ يف حاي عذَ اهتضأًا باهتظبٚب.

ــ٩  ٙــــــش٠ اهباحــــــ  اْ -7 ــضا١ اخــــ  ي اٮداسٝحـــــــش جــــ

 ٞ ــ ــٞ اهتأدٙبٚــ ــا١ ٗاهتعــــ٘ٙي  تظــــبٚب اهعق٘بــ باٮهغــ

دٜ اهـــٛ افـــ٩  امل٘فـــ  املخـــى ًـــّ اهعقـــا   ٧قـــذ ٙـــ

اهـــ٩صَ ٗاهـــزٜ ٙعتـــر اهلـــذ  ا٪طاطـــٛ اهـــزٜ ًـــّ  

اجوـــــٕ قـــــذ ػـــــشيف اهِاـــــاَ اهتـــــأدٙي ، فلـــــ٩ عـــــّ 

ــٞ    ــذ ًــــّ قبــــى اجلٔــــا  اٮداسٙــ كــــٚايف ٗقــــ  ٗجٔــ

ًــــّ خــــ٩ي اهغــــا١ اهقــــشاسا  اٮداسٙــــٞ دْٗ إعطــــا١ 

اسٝ فشؿــــٞ تـــــحٚ  قشاساتٔــــا املؼــــ٘بٞ بعٚــــب اٮد

عــــذَ اهتظـــــبٚب، ٗهــــت٩يف كـــــى ٓــــزٖ املع٘قـــــا  ،    

ُقـــــــرت  يف ٓـــــــزٖ اهذساطـــــــٞ نـــــــِ  اٮداسٝ اهـــــــي 

اخوـــــ  بتظـــــبٚب قشاساتٔـــــا الـــــق باهعـــــذٗي عـــــّ  

ــاَ    ــا ملــــا ٙت ــــق ًــــع اهِاــ قشاستٔــــا ٗتـــــ٘ٙبٔا ٗفقــ

ــ      ــذَ افـــــ٩  امل٘فـــ ــٌّ عـــ ــزا ٙلـــ ــأدٙي ٗبٔـــ اهتـــ

ــضا١ املِاطــــب هٯ   ــّ اجلــ ــى ًــ ــ٘فٚ ٛ  املخــ خــــ٩ي اهــ

 .اهزٜ استلب ًّ قبوٕ
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 :اهل٘اًؽ

                                                 

(

1

( إْ املؼـــشيف اهعشاقـــٛ اطـــتخذَ ًِـــز قـــاُْ٘ اُلـــبا  ًـــ٘ف ٛ   

( ٗهغاٙــٞ أ٨ْ ًـــطو  )اُلــبا    1929( هظــِٞ )41اهذٗهــٞ سقــٍ ) 

امل٘ف ي( ٗٙطوق عوٟ اهوماْ ا٨ُلبا ٚٞ ٗعوٟ اتوـع اهـزٜ   

ــتقش       ــذ اطـــ ــبا ( ٗقـــ ــع ا٨ُلـــ ــبط )جموـــ ــف باهلـــ ٙتخــــ

ــبا ٚٞ،    ــٞ ا٨ُلــ ــبا ٛ ، ٗاجلشميــ ــاَ ا٨ُلــ ًـــــطوحا  )اهِاــ

ٗاهعق٘بــٞ ا٨ُلــبا ٚٞ( يف ًعاــٍ كتابــا  فقــٕ اهقــاُْ٘ اهعــاَ      

ــزا       ــتخذَ يف ٓـ ــشاق، ٗطِظـ ــٞ عاًـــٞ يف اهعـ ــٞ اهقاُُ٘ٚـ ٗيف اهثقافـ

اهبحـــ  ًــــطوحٛ )ا٨ُلـــبا  اٗ اهتأدٙـــب( كٌرتادفـــي هلٌـــا  

 ُ ع املعِٟ.

 

(2)
بـــــا  ٗاُقلـــــا٢ٔا عوـــــٛ امحـــــذ حظـــــّ اهوـــــٔٚي ، أ ـــــش اهعق٘ 

ــ      ــاُُ٘ٛ هوٌ٘فـــــ ــض اهقـــــ ــٟ املشكـــــ ــٞ ًقاسُـــــــٞ ،   –عوـــــ دساطـــــ

جاًعــــٞ  –أ شٗحــــٞ دكتــــ٘ساٖ ، ًقذًــــٞ إىل كوٚــــٞ القــــ٘ق  

 . 15-14، ق 2003اهِٔشّٙ ، 

 

(3) 
(  210( ًــــــّ قــــــاُْ٘ ًــــــ٘ف ٛ اهذٗهــــــٞ سقــــــٍ )      83املــــــادٝ ) 

 املوغٟ. 1951هظِٞ 

 
(4)

ــاٜٗ،     ــذ اهطٌــ ــوٌٚاْ لٌــ ــٚى،أُاش :د. طــ ــّ اهت ـــ ــذ ًــ ملضٙــ

ــ  : قلــــا١ اهتأدٙــــب     –اهقلــــا١ اٮداسٜ  دساطــــٞ  –اهلتــــا  اهثاهــ

 .129-126،ق  1987اهقآشٝ، ، ًقاسُٞ ، داس اه لش اهعشبٛ

 

(
5

ــِٞ    ( ــٞ هظـــ ــ٘ف ٛ اهذٗهـــ ــبا  ًـــ ــ٘اُي اُلـــ ــِٞ  1929قـــ ٗ هظـــ

 . 1991، ٗ هظِٞ  1936

 

(6)
ــش :   ــض  -حــــ٘ي أحلــــاَ أخــــش٠ ، أُاــ عٌــــاس  ــــاسق عبــــذ اهعضٙــ

 .45-44اهعاُٛ ، ًـذس طابق ، ق
(7)

، ًِؼــ٘س عوــٟ اهـــ حٞ  1/1/1975، تــاسٙ  107/1975قــشاس سقــٍ  

 .1976ًّ جموٞ ُقابٞ احملاًي هظِٞ  5ًّ اهعذد  814

 
(8)

( اهـــــــادس يف : 30قــــــشاس جموــــــع ا٨ُلــــــبا  اهعــــــاَ سقــــــٍ )  

د. عبـــــــذ اهقـــــــادس اهؼـــــــٚخوٛ ،  -، ًـــــــزك٘س هـــــــذ٠ : 29/3/1972

ــا٢ٛ ،     ــاُُ٘ي اٮداسٜ ٗاجلِـــ ــٕ باهقـــ ــأدٙي ٗع٩قتـــ ــاُْ٘ اهتـــ  اهقـــ

 . 42-41ًـذس طابق ، ق 

 
(9)

( يف : 161قـــــــــــشاس جموـــــــــــع ا٨ُلـــــــــــبا  اهعـــــــــــاَ سقـــــــــــٍ ) 

 . 507، ق 1975(،  2، جموٞ اهعذاهٞ ، اهعذد ) 21/7/1973

 

(

10

(عبـــذ اهظـــ٩َ عبـــذ اهعاـــٍٚ، تأدٙـــب امل٘فـــ  اهعـــاَ يف ًــــش،   

 .114، ق2004، اهقآشٝ،2داس اهِٔلٞ اهعشبٚٞ،  

 

(

11

تِاــــٍٚ  –ٮداسٜ طــــاًٛ مجــــاي اهــــذّٙ ، أؿــــ٘ي اهقــــاُْ٘ ا    ( 

ــٞ   ــٞ ٗاٮداسٝ احملوٚـــــ ــوطٞ اٮداسٙـــــ ــاُُ٘ٛ  –اهظـــــ ــٍٚ اهقـــــ اهتِاـــــ

                                                                           

ــٞ  ــ –هو٘فٚ ـــــــــٞ اهعاًـــــــ ــأٝ  ُاشٙـــــــ ــى اٮداسٜ ، ًِؼـــــــ ٞ اهعٌـــــــ

 . 351، ق  2004، اٮطلِذسٙٞ ، املعاس 

(

12

(د. عوــــٛ كاًــــى ، ػــــشعٚٞ اهعق٘بــــا  اهتأدٙبٚــــٞ هوٌ٘فــــ       

ــٞ ًقاسُـــــٞ،  -اهعـــــاَ ــٞ ُاُظـــــٛ بـــــذًٚا ،  1دساطـــ ، 2017، ًلتبـــ

 27ق

(

13

ــاُٛ،داس    ( ــا  اهثـــــ ــاُْ٘ اٮداسٜ، اهلتـــــ ــاْ ، اهقـــــ ــ٘ا  كِعـــــ ُـــــ

 .175، ق2010اهثقافٞ هوِؼش ٗاهت٘صٙع، عٌاْ، 

(

14

ــا  يف اٮداسٝ      ــا  ٗأ ـــ ــادٜ، دساطـــ ــذ اهلـــ ــى عبـــ ــاس مجٚـــ ( بؼـــ

اهعاًــــــــٞ ٗاهقــــــــاُْ٘ اٮداسٜ، اهطبعــــــــٞ ا٪ٗىل، داس اه شقــــــــاْ،     

   .31ا٪سدْ، ق

(

15

 ( محـــــــذٜ طـــــــوٌٚاْ اهقبـــــــ٩ٚ ، اهقـــــــاُْ٘ اٮداسٜ، اجلـــــــض١  

 .331، ق2010، عٌاْ، داس ٗا٢ى هوِؼش، 1اهثاُٛ،  

(

16

ــ٘س اهعتـــــــــَ٘، املظـــــــــ٧ٗهٚٞ اهتأدٙبٚـــــــــٞ هوٌ٘فـــــــــ       ( ًِــــــــ

، ًِؼــــــــ٘سا  1اهعاَ،سطــــــــاهٞ دكتــــــــ٘ساٖ جاًعــــــــٞ دًؼــــــــق،  

   .81، ق1984ًطبعٞ املؼشق،عٌاْ، 

 
17

د.بـــــاصٜ فٚــــــى ًٔـــــذٜ، ػـــــش  أحلـــــاَ قـــــاُْ٘ اُلـــــبا    ((

ــِٞ 14ًـــ٘ف ٛ اهذٗهـــٞ ٗاهقطـــايف اهعـــاَ سقـــــٍ       ًطبعـــٞ   ،1991هظـ

 .33،ق 2001اهعضٝ ، بغذاد ، 

 

(

18

ــاُٛ ،   ( ــ٘س ، اهقــــاُْ٘ اٮداسٜ ، اهلتــــا  اهثــ د. ػــــا  تً٘ــــا ًِـــ

 . 367، ق 1،   1980بغذاد ، 

 

(
19

ــٕ   ( ــأدٙي ٗع٩قتـــ ــادس اهؼـــــٚخوٛ ، اهقـــــاُْ٘ اهتـــ د. عبـــــذ اهقـــ

،  1باهقـــــــــاُُ٘ي اٮداسٜ ٗاجلِـــــــــا٢ٛ ، داس اه شقاْ،عٌــــــــــاْ ،    

 . 11، ق1983

 

(20)
 –عـــ٩ٜٗ اجلبـــ٘سٜ ، ًبـــاد٥ اهقـــاُْ٘ اٮداسٜ ًـــآش ؿـــاو 

.122دساطٞ ًقاسُٞ ، داس اهلتب هوِؼش ٗاهت٘صٙع ، امل٘ؿى  ، ق 

 

 
(21) 

ــا        ــذٜ ،اهعق٘بـ ــعٚذ ا اهـ ــذ طـ ــذ اتٚـ ــٕ عبـ ــذ اٮهـ ــب  عبـ عـ

ــٞ     ــٞ إىل  كوٚــــ ــت  ، ًقذًــــ ــاهٞ ًاجظــــ ــٞ املقِعٞ،سطــــ اهتأدٙبٚــــ

 .50ق ،2002،جاًعٞ اهِٔشّٙ–الق٘ق

)
22

) Duverger (Maurice): "Dorit public" 

5e ed 1970 . p.301 

(

23

(ملضٙذ ًـّ اهت اؿـٚى ِٙاـش د. حظـاْ عبـذاس ٙـُ٘ع اهطـا٢ٛ،        

اهتط٘سا  اهقلا٢ٚٞ يف اهشقابـٞ عوـٟ ًبـذأ اهتِاطـب يف اهقـشاسا       

 .232، ق2015، امللتب اجلاًعٛ الذٙ ، 1اهتأدٙبٚٞ،  

(

24

خوٚ ٞ طا  اجلٌٔٛ، اهشقابـٞ اهقلـا٢ٚٞ عوـٟ اهتِاطـب بـي       (

اهعق٘بــــٞ ٗجلشميــــٞ يف جمــــاي اهتأدٙــــب، دساطــــٞ ًقاسُــــٞ، داس      

 .48-47، ق2009اجلاًعٞ اجلذٙذٝ، اٮطلِذسٙٞ، 

(
25

 ( Jacques Robert: "L'elternative enter les 

sancations penales et les sancations 

administratives" . A.J.D.A.2001,90. 



 (2018) اهظِٞ  - اهشابع عؼش اهعذد  -جموٞ جاًعٞ ا٨ُباس هوعوَ٘ اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهظٚاطٚٞ 
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(
26

) Decision N'.93-325 DC du 13 Aout 

1993.www.Conseilconstitutionnel.fr.com.  

(
27

) Rene' Chapus: "Droit administratif 

ge'neral " Montchrestien , paris, 

t.11,edition,1997,p104. 

(

28

ــش ُــــف املــــادٝ )   ( ــز    19/2أُاــ ــّ اهذطــــت٘س اهعشاقــــٛ اهِافــ ( ًــ

( ًـــــّ اهذطــــت٘س املــــــشٜ  14ٗٙقابوــــٔا ُـــــف املــــادٝ )   2005هظــــِٞ  

 .2014اجلذٙذ هظِٞ 

(

29

ــاُٛ، داس    ( ــا  اهثـــــ ــاْ، اهقـــــــاُْ٘ اٮداسٜ، اهلتـــــ ُـــــــ٘ا  كِعـــــ

 .  184، ق2010اهثقافٞ هوِؼش ٗاهت٘صٙع، عٌاْ، 

(

30

ــٍ      ( ــٚٞ سقـــ ــٍٚ يف اهقلـــ ــٞ اهعوـــ ــٞ اٮداسٙـــ ــٍ احمللٌـــ  6/16حلـــ

 . 5، جمٌ٘عٞ احلأًا، ق25/11/1972تاسٙ   18اهظِٞ 

(

31

ــٍ      ( ــٞ سقـ ــذي اهعوٚـــا ا٪سدُٚـ ــٞ اهعـ ــٍ للٌـ جموـــٞ  42/85حلـ

 .1699، ق 1985احملاًي، طِٞ ُقابٞ 

(

32

( يف 217قــــــــــشاس جموــــــــــع ا٨ُلـــــــــــبا  اهعــــــــــاَ سقـــــــــــٍ )    (

13/10/1999.   

(

33

ــٍ )    ( ــاَ سقــــــــ ــبا  اهعــــــــ ــع ا٨ُلــــــــ ــشاس جموــــــــ ( يف 286قــــــــ

 (.210/1966ب  ًِؼ٘س ، سقٍ ا٨كباسٝ ) 18/12/1966

(
34

)Emmanuelle Mignon: L'ampleur,le sens et la 

portee des guaranties en matiere de Sancation 

administrative, A.J.D.A ,2001.P.99.  

(

35

طـــــــاًٛ مجـــــــاي اهـــــــذّٙ، ًِاصعـــــــا  اه٘فٚ ـــــــٞ اهعاًـــــــٞ       (

،ًِؼـــــــــــأٝ 1ٗاهطعـــــــــــْ٘ املتــــــــــــوٞ بؼـــــــــــ٧ْٗ املـــــــــــ٘ف ي،  

 .335-334، ق 2005املعاس ،اٮطلِذسٙٞ،

(

36

د. لٌـــــــذ عوـــــــٛ ا ٩ٙوـــــــٞ ، اهقـــــــاُْ٘ اٮداسٜ، اهلتـــــــا    (

  .127، ق2015ٌاْ ، اهثاُٛ، داس اهثقافٞ هوِؼش ٗاهت٘صٙع، ع

(

37

ــٍ )   ( ( 205حلــــــٍ احمللٌــــــٞ ا٨داسٙــــــٞ اهعوٚــــــا يف اهطعــــــّ سقــــ

، ٗكــــــزهم حلٌٔــــــا يف اهطعــــــّ  19/5/1995، جوظــــــٞ 35هظــــــِٞ 

 .13/6/1995(  وظٞ 3115سقٍ )

(

38

( 325حلـــــٍ احمللٌـــــٞ ا٨داسٙــــــٞ اهعوٚـــــا يف اهطعـــــّ سقــــــٍ )     (

امل٘طـــــــــــ٘عٞ ا٨داسٙـــــــــــٞ  14/5/1993ق.يف، جوظـــــــــــٞ  36هظـــــــــــِٞ 

احمللٌــــٞ ا٨داسٙــــٞ اهعوٚــــا ٗفتــــا٠ٗ اجلٌعٚــــٞ  الذٙثــــٞ ملبــــاد٥ 

اهعًٌ٘ٚــــــٞ توــــــع اهذٗهٞ.اػــــــاس اهٚــــــٕ د. حظــــــاْ عبــــــذ اس       

 .  520ُٙ٘ع اهطا٢ٛ، ًـذس طابق، ق

(

39

قــــــشاس اهل٣ٚـــــــٞ اهعاًــــــٞ توـــــــع ػــــــ٘س٠ اهذٗهـــــــٞ سقـــــــٍ     (

 .15/3/2012يف  (2012/ اُلبا / ٚٚض/34/35)

(

40

، 2014هظـِٞ  ( ًـّ اهذطـت٘س املــشٜ اهِافـز     14( اُاش ُف املـادٝ ) 

ٗكزهم اهذطـت٘س   .2005( ًّ اهذطت٘س اهعشاقٛ هظِٞ 19/9ٗاملادٝ )

 عوٟ ٓزا املبذأ. (93/2ُف يف املادٝ ) 1952ا٪سدُٛ هعاَ 

(

41

 .263(د. حظاْ عبذ اس ُٙ٘ع اهطا٢ٛ ، ًـذس طابق، ق

(

42

هظــــِٞ  2924حلــــٍ احمللٌــــٞ ا٨داسٙــــٞ اهعوٚــــا بــــاهطعّ سقــــٍ   (

  .11/3/2001ق.يف، جوظٞ  40

(

43

، جموــــٞ ُقابــــٞ 45/1965قـــشاس للٌــــٞ اهعـــذي اهعوٚــــا سقـــٍ     (

  .1565، ق1965احملاًٚي ، طِٞ 

                                                                           

(

44

ــٍ )   -( ــاَ سقـــ ــبا  اهعـــ ــشاس جموـــــع ا٨ُلـــ ــِٞ 41قـــ ،  2006( هظـــ

  . 428ًِؼ٘سا  جموع ػ٘س٠ اهذٗهٞ ، ق

(
45

) CE.23/4/1958, "Commune de petit-

Quevilly", A.J, 11/1958, P383. 

(

46

)   ٞ ــٞ ا٨داسٙـــ ــٍ احمللٌـ ــٍ    حلـ ــا يف اهطعـــّ سقـ ــِٞ  1041اهعوٚـ  41هظـ

 .31/5/1998ق.يف، جوظٞ 

(

47

( 2004/جضا٢ٚــــٞ/9قــــشاس جموــــع ا٨ُلــــبا  اهعــــاَ باهعــــذد )  (

 ب  ًِؼ٘س.  12/12/2004يف 

(

48

ــشاس للٌــــــٞ اهعــــــذي اهعوٚــــــا سقــــــٍ      ( ، جموــــــٞ  67/1976قــــ

 . 623، ق1977ُقابٞ احملاًي ، طِٞ 

(

49

 .  187طابق، ق د. ُ٘ا  كِعاْ ، اهقاُْ٘ ا٨داسٜ ، ًـذس (
(50)

اهـــــــــادس يف ،ًـــــــــش -اهعوٚــــــــا اٮداسٙــــــــٞحلــــــــٍ احمللٌــــــــٞ  

. ُقــ٩  عــّ 613ق ا٪ٗىل، . جمٌ٘عــٞ اهظــِٞ 1968/ُظــٚاْ/24

ــاس     ــٞ لــ ــٛ مجعــ ــب  (2004)عوــ ــٞ  اٮداسٜاهتأدٙــ يف اه٘فٚ ــ

 . 357ق ،داس اهثقافٞ هوِؼش ٗاهت٘صٙع  ، عٌاْ ،اهعاًٞ 

(

51

اهٚــــــٕ د.  حلـــــٍ للٌـــــٞ اهقلـــــا١ ا٨داسٜ املــــــشٙٞ أػـــــاس      (

ــوطٞ      ــٞ هوظـ ــاي اهقاُُ٘ٚـ ــاًش، ا٨عٌـ ــط ٟ عـ ــٕ ًــ ــذٜ عطٚـ محـ

 .84، ق2015، داس اه لش اجلاًعٛ، 1ا٨داسٙٞ،  

(

52

بــذسٜ ًباسكــٞ، كــٌاُٞ تظــبٚب اهقــشاس اهتــادٙي يف جمــاي     (

اه٘فٚ ـــٞ اهعاًـــٞ، جموـــٞ اهذساطـــا  اهقاُُ٘ٚـــٞ ، اهعـــذد اهثـــاًّ،   

ٗا٨طتؼـاسا   جموٞ فـوٚٞ تـذس عّ ًشكض اهبـشٝ هوبح٘  

 .107، ق2008ٗا ذًا  اهتعوٌٚٚٞ، اجلضا٢ش، 

(
53

ــاس ( ــٛ خطـــــــ ــشاسا   1995) ػـــــــــطٌاٜٗ عوـــــــ ــبٚب اهقـــــــ ( تظـــــــ

اٮداسٙــــــــٞ يف فشُظــــــــا ٗا٪سدْ ،  ــــــــ  ًِؼــــــــ٘س يف جموــــــــٞ     

  3091، ق6، اهعذد22دساطا  ،اجلاًعٞ ا٪سدُٚٞ ، اتوذ 

(54)

ــذٗ  ــاٜٗ ممــ ــٞ   (2003)  ِطــ ــٞ اهتأدٙبٚــ ــلِذسٙٞ ، ا٪دهــ ، اٮطــ

 .258ق، اهطبعٞ اهثاُٚٞ ،  عاس ًِؼأٝ امل

(55)

( اهشقابــــــٞ اهقلــــــا٢ٚٞ 2010) اهضٙــــــذٜ طــــــعذٙٞ عضٙــــــض دفــــــاس

عوــــٟ تلٚٚــــ  اه٘قــــا٢ع يف جمــــاي تأدٙــــب املــــ٘ف ي، سطــــاهٞ  

 .122ًاجظت ،اجلاًعٞ املظتِـشٙٞ ،ق

  (
56

ــذ  ( ــوٍٚ لٌـ ــذ طـ ــي لٌـ ــش    2014) أًـ ــشاس فـ ــبٚب قـ ( تظـ

ــشٙع      ــاَ يف اهتؼـــ ــ  اهعـــ ــٟ امل٘فـــ ــبا ٚٞ عوـــ ــٞ ا٨ُلـــ اهعق٘بـــ

ــَ٘      ــاُْ٘ هوعوــ ــٞ اهقــ ــٞ كوٚــ ــ٘س يف جموــ ــ  ًِؼــ اهعشاقٛ، ــ

ــذ     ــ٘ن، اتوــــ ــٞ كشكــــ ــٚٞ، جاًعــــ ــٞ ٗاهظٚاطــــ ،  3اهقاُُ٘ٚــــ

 .325، ق 8اٮؿذاس 

(

57

عبذ اهعضٙض عبذ املِعٍ خوٚ ٞ، اجشا١ا  تأدٙـب امل٘فـ  اهعـاَ     (

 .102، ق2008ؿذاسا  اهقاُُ٘ٚٞ، اهقآشٝ، ،املشكض اهقً٘ٛ هٯ
(58)

تأدٙــــب اهعــــاًوي يف اهقطــــايف اهعــــاَ  ( 1972)لٌــــذ عـــــ ٘س 

 .247ق  ، بذْٗ داس ُؼش، 1  ،

(59)

طــــــــ٘ا١ يف فشُظــــــــا اٗ يف ًـــــــــش قــــــــذ  اٮداسٜاهقلــــــــا١  إْ 

 اٮداسٙـــــٞمجٚـــــع اهقـــــشاسا   إىلطـــــحب كـــــٌاُٞ اهتظـــــبٚب  

   ٘ ــ ــٟ هــ ــٞ حتــ ــشاحٞ   اهــــي  ــــع الشٙــ ــشيف ؿــ ــِف املؼــ   ٙــ

اهطٌــــاٜٗ  عوـــٟ اػــــرتا  اهتظـــبٚب / اهت اؿــــٚى يف ٧ًهـــ     

( اهِاشٙـــــــٞ اهعاًـــــــٞ هوقـــــــشاسا     2012)طـــــــوٌٚاْ لٌـــــــذ   ، 

 ًٗا بعذٓا. 265اٮداسٙٞ، داس اه لش اهعشبٛ، ق



 (2018) اهظِٞ  - اهشابع عؼش اهعذد  -جموٞ جاًعٞ ا٨ُباس هوعوَ٘ اهقاُُ٘ٚٞ ٗاهظٚاطٚٞ 
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)

60
) Michael W Spicer, 'Value conflict and 

legal reasoning in public administration' 

(2009) 31(4) Administrative Theory & Praxis 

537. 
(61)

( 2002ٌشٜ، لٌذ بـّ ًشٓـْ٘ بـّ طـعٚذ اهـزٙب )     ُق٩  عّ املع 

.122تظبٚب اهقشاسا  اٮداسٙٞ ، عٌاْ ، داس ٗا٢ى هوِؼش ، ق

 

(

62

 .358عوٛ مجعٞ لاس ، ًـذس طابق، ق (

(

63

ــا١ ا٨داسٜ ا٨سدُــــٛ    ــاس ػــــطِاٜٗ، اهقلــ ــا١ -( عوــــٛ خطــ قلــ

 .579، ق1995ا٨هغا١، اهلتا  ا٨ٗي،  

(

64

ــوطٞ    ( ــذ بشكــــا ، اهظــ ــ٧اد امحــ ــٞ -اهتادٙبٚــــٞعٌــــشٗ فــ دساطــ

 .322، ق1979ًقاسُٞ، اهقآشٝ، ًلتبٞ اهِٔلٞ اهعشبٚٞ، 

(

65

 .358عوٛ مجعٞ لاس ، ًـذس طابق، ق (

(

66

ــٞ       ( ــٌاُا  اهتأدٙبٚـ ــر، اهلـ ــذ اهـ ــٍٚ عبـ ــذ الوـ ــا  عبـ ــذ اه تـ عبـ

، 1979يف اه٘فٚ ـــــٞ اهعاًـــــٞ، اهقـــــآشٝ، داس اهِٔلـــــٞ اهعشبٚـــــٞ،     

 .492ق

 (
67

) ٜ ــ٘ص ــذ  أُـــــٚع فـــ ــذ اتٚـــ ــت2012) عبـــ ــ٘اسدٝ ( ا٨طـــ ثِا١ا  اهـــ

ــا ،       ــٞ يف فشُظـ ــشاسا  اٮداسٙـ ــ٘بٛ هوقـ ــبٚب اه٘جـ ــذأ اهتظـ ــٟ ًبـ عوـ

 ــــ  ًِؼــــ٘س نموــــٞ اهؼــــشٙعٞ ٗاهقــــاُْ٘ ، كوٚــــٞ اهقــــاُْ٘ ،  

 .351( ق50جاًعٞ اٮًاسا  ،اهعذد )

(

68

ــذ ( ــوٌٚاْ لٌـــــــ ــاٜٗ طـــــــ ــا١ اٮداسٜ ، 2015) اهطٌـــــــ ( اهقلـــــــ

 . 763، ق اهقآشٝ ، داس اه لش اهعشبٛ

(

69

ــا١ ( اهقــــــشاس اٮداسٜ 2010) علاػــــــٞ محــــــذٜ ٙاطــــــي( يف قلــــ

 . 500ق ، 1 ،جموع اهذٗهٞ

(

70

ــٍ     ( ــاهطعّ سفـــــ ــٞ بـــــ ــٞ ا٨داسٙـــــ ــشاس احمللٌـــــ ــاسٙ   3454قـــــ تـــــ

 ، اهذا٢شٝ ا اًظٞ.10/7/2004
(71 )

اهتِاـــــٍٚ اهقـــــاُُ٘ٛ هتظـــــبٚب ( 2008) قـــــادس بٚـــــذا١ إبـــــشآٍٚ 

 .85، ًـذس طابق،ق اهعق٘با  ا٨ُلبا ٚٞ

(72 )

ــذ  ــا١ اٮداسٜ ، 2015) اهطٌـــــــــاٜٗ طـــــــــوٌٚاْ لٌـــــــ ( اهقلـــــــ

 . 762ًـذس طابق ، ق

(

73

ٜ  لٌذ بّ ًشْٓ٘ بّ طـعٚذ اهـزٙب   ( ُق٩  عّ ( 2002) املعٌـش

 .75تظبٚب اهقشاسا  اٮداسٙٞ ، عٌاْ ، داس ٗا٢ى هوِؼش ، ق
(74)

ــب يف       ــٌاُا  اهتأدٙــــ ــوٌاُٛ، كــــ ــذ اهؼــــ ــذ محــــ ــذ لٌــــ محــــ

اه٘فٚ ـــــــــــٞ اهعاًـــــــــــٞ، ا٨طـــــــــــلِذسٙٞ، داس املطب٘عـــــــــــا   

 .221، ق2007اجلاًعٚٞ، 

(

75

ُــــــــ٘ا  كِعــــــــاْ ، اهقــــــــاُْ٘ ا٨داسٜ ا٨سدُــــــــٛ ، اهلتــــــــا    (

 .210-209، ق1996اهثاُٛ، اهطبعٞ ا٨ٗىل، ا٨سدْ ، 
76

ــا١هٞ    ( ــٌاُا  املظـــــــ ــشا١ا  ٗكـــــــ ــطِاٜٗ، اجـــــــ ــى ػـــــــ ( فٚــــــــ

ــٞ      ــٛ، جموــــ ــشٙع ا٨سدُــــ ــاَ يف اهتؼــــ ــ  اهعــــ ــٞ هوٌ٘فــــ اهتأدٙبٚــــ

جاًعــــٞ اهِمــــا  ه٫ ــــا  ٗاهعوـــــ٘ َ اٮُظــــاُٚٞ، تـــــذس عـــــّ      

 ٘ ــاُ ــٞ اهقـــــ ــذ   كوٚـــــ ــذاسا، اتوـــــ ــٞ جـــــ ، 79، اهعـــــــذد 26ْ، جاًعـــــ

 .1548-1547، ق2012ا٨سدْ، 9

(77)

ٝ مما  ـذس     ٕ  اٮػـاس قـاُْ٘ اُلـبا  ًـ٘ف ٛ اهذٗهـٞ      أْ إهٚـ

ــٍ  ــِٞ  14سقـ ــذٙى     1991هظـ ــاُْ٘ اهتعـ ــب قـ ــذي ن٘جـ ــذ عـ  ا٪ٗيقـ

اهعشاقٚــٞ كــٌّ  املِؼــ٘س يف جشٙــذٝ اه٘قــا٢ع 2008( هظــِٞ 5سقــٍ)

تظـٌٚٞ اهقـاُْ٘    أؿـبح  ار  14/2/2008( يف 4061لت٠٘ اهعـذد ) 

                                                                           
ن٘جــب ٓــزا اهتعــذٙى )قــاُْ٘ اُلــبا  ًــ٘ف ٛ اهذٗهــٞ  أعــ٩ٖ

 (.  1991هظِٞ  14ٗاهقطايف اهعاَ سقٍ 

(78)

تعــــذٙى قــــاُْ٘  – 2008هظــــِٞ  5ًــــّ قــــاُْ٘ سقــــٍ  -8-املــــادٝ   

 . 1991هظِٞ  14اُلبا  سقٍ 

(79)

ــاسٝ إىل ا   ــ٘اد )  ُـــ٘د اٮػـ ــبٚب املـ ــٟ اهتظـ ــٕ ُــــ  عوـ  80-79-9ُـ

 /ا٨ٗ (.113/ اهثا 108َ/ اُٚا  َ 104َ -/ اُٚا 

(80)

ــا ، 10املــــــــــ٘اد )  ــا ، 20/خاًظــــــــ ــا   85/ا٨ٗ ، 77، 54/ اُٚــــــــ / اًِــــــــ

 /سابعا ( ًّ اهقاُْ٘ أع٩ٖ.101/ اُٚا ، 96/ا٨ٗ ، 88،

(81)

 . ب  ًِؼ٘س.19/1/1997يف  378/97قشاس سقٍ   

(82)

 . ب  ًِؼ٘س.21/2/1996يف  11/96قشاس سقٍ   

(
83

) Herbert LA Hart, 'The concept of 

law (1961)' (1994) Chap. II 9, 79. 

(

84

ــاي      ( ــادٙي يف جمــ ــشاس اهتــ ــبٚب اهقــ ــٌاُٞ تظــ ــاَ عقْ٘،كــ ٗطــ

اه٘فٚ ـــــٞ اهعاًٞ،سطـــــاهٞ ًاجظـــــت ،جاًعٞ لٌـــــذ خٚلـــــش     

 .62، ق2013بظلشٖ،

(

85

 .208طابق، ق ُ٘ا  كِعاْ ، اهقاُْ٘ ا٨داسٜ، ًـذس (

(

86

د. عوـــــٛ مجعــــــٞ لـــــاس ، اهتأدٙــــــب اٮداسٜ يف اه٘فٚ ــــــٞ    (

 . 513اهعاًٞ، ًـذس طابق، ق

)

87
  ( G.Je'ze: Essai sur l'influence  

de'terminants,R.D.P,1992,P386. 
(88 )

ــا١ املـــــــ٘ف ي/ ٚٚض/   ــٞ قلـــــ ــشاس للٌـــــ ــاسٙ   2013قـــــ ، تـــــ

 ، ًِؼ٘سا  جموع ػ٘س٠ اهذٗهٞ اهعشاقٛ.22/7/2013
(89)

ٗكــــــزهم  17/6/1989جوظــــــٞ  -احمللٌــــــٞ اٮداسٙــــــٞ اهعوٚــــــا 

ــٞ   ــا  وظــ ــٍ   27/6/1993حلٌٔــ ــاهطعّ سقــ ــِٞ  513بــ ق 34هظــ

    ٞ ــ ــِعٍ خوٚ ـ ــض عبـــذ املـ ــذ اهعضٙـ ــاس إهٚـــٕ عبـ ــ٘س(، أػـ  )بـــ  ًِؼـ

ــق اٮداسٜ  2003) ــب يف اهتحقٚـــــــــــــــ ( كـــــــــــــــــٌاُا  اهتأدٙـــــــــــــــ

 .237ق ق ، ًـذس طابٗاحملاكٌٞ اهتأدٙبٚٞ ، 

(90)

 . ب  ًِؼ٘س.8/5/1996يف  247/96قشاس سقٍ   

(91)

تــــــاسٙ   791/1977قــــــشاس جموــــــع ا٨ُلــــــبا  اهعــــــاَ سقــــــٍ  

، ًِؼــــــــ٘س يف جموــــــــٞ اهعذاهــــــــٞ، اهعــــــــذد اهثاهــــــــ ، 28/11/1977

 .436، ق1978اهظِٞ 
(92)

،  597/2008قـــــشاس للٌـــــٞ اهعـــــذي اهعوٚـــــا ا٪سدُٚـــــٞ سقـــــٍ       

 ، ًِؼ٘سا  ًشكض عذاهٞ.25/2/2009تاسٙ  
(93)

ذ اه تا  أب٘ اتذ، ً٘ق  قاكٛ اٮهغا١ ًـّ طـوطٞ   اػش  عب 

اٮداسٝ يف تظبٚب اهقشاسا  اٮداسٙٞ، اهؼشكٞ اهعشبٚٞ هوتظـ٘ٙق  

 .349-348، ق2008ٗاهت٘سٙذا ، اهقآشٝ، 
(94)

ــوٌٚاْ  ــاٜٗ) طـــ ــذ اهطٌـــ ــا١  (2015لٌـــ ــا١ اٮداسٜ،اهقلـــ قلـــ

 .751ق اٮهغا١،

(95)
  ٍ ــشٙ ــذ اهلــ ــذ عبــ ٍ  فٔــ ــث ــا١ اٮداسٜ 2011) أبــــ٘ اهعــ بــــي ( اهقلــ

 .  343ق  ،ًـذس طابق  ، اهِاشٙٞ ٗاهتطبٚق
(96)
اهلـٌ  بـاهقب٘ي    اٮداسٜاهقشاس  (1998)صكٛ لٌذ اهِماس  

 . 85-84ق، داس اهِٔلٞ اهعشبٚٞاهقآشٝ ،  )دساطٞ ًقاسُٞ(
(97)
أبـــــ٘ اهعـــــثٍ ، ، ُقـــــ٩  عـــــّ  1994هظـــــِٞ  119/94قشاسٓــــا سقـــــٍ   

 .341ق  ،  ًـذس طابق،  فٔذ عبذ اهلشٍٙ
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(98)

ــ٘ا  ــاْ ُـــ ٛ 2012) كِعـــ ــ ًــــــذس  ، ( اهقلـــــا١ اٮداسٜ ا٪سدُـــ

  ..276ق، طابق
(99)
وٛ يف اهتظـــــبٚب كؼـــــش  ػـــــل(1966)حظـــــّ  اه تـــــا  عبـــــذ 

اهقــــــــشاس اٮداسٜ،  ــــــــ  ًِؼــــــــ٘س يف جموــــــــٞ اهعوــــــــَ٘     

 .192-189ق،2اٮداسٙٞ ،اهعذد 

(100)
، 2003هظـــــــِٞ  46قـــــــشاس جموـــــــع ا٨ُلـــــــبا  اهعـــــــاَ سقـــــــٍ  

ــٞ      ــ٘س٠ اهذٗهـــــ ــع ػـــــ ــٞ جموـــــ ــ٘س نموـــــ باهعـــــــذد املِؼـــــ

 .25/12/2003يف  2003/ًذُٚٞ/44

(101)
يف  10/1982اُاــــش قـــــشاس جموــــع ا٨ُلـــــبا  اهعــــاَ املـــــشقٍ     

27/1/1982    ٞ  -املِؼـــــ٘س نموـــــٞ جموــــــع ػـــــ٘س٠ اهذٗهــــــ

 20/12/1982يف  1982/ًذُٚٞ/44باهعذد 

(102) 

 1680اُاـــــــــش قـــــــــشاس للٌـــــــــٞ  ٚـــــــــض اهعـــــــــشاق سقــــــــــٍ      

هٚـــــــ  حظـــــــّ  أػـــــــاس إهٚـــــــٕ، 25/12/1967يف  1967/حق٘قٚـــــــٞ/

ــٛ ــشاس    1983) عوــ ــشا١ا  يف اهقــ ــلى ٗاٮجــ ــاُْ٘ هوؼــ ــاَ اهقــ ( اهِاــ

 .241قاٮداسٜ ، سطاهٞ ًاجظت  ، جاًعٞ بغذاد ، 

((
103

ــا سقــــٍ    تــــاسٙ  ،2002هظــــِٞ  447قــــشاس للٌــــٞ اهعــــذي اهعوٚــ

 ًِؼ٘سا  ًشكض عذاهٞ .، 23/12/2003

(

104

عٌــــاد ًو٘خٚــــٞ ، اهلــــٌاُا  اهتأدٙبٚــــٞ هوٌ٘فــــ  اهعــــاَ يف   (

ــٞ    ــٞ فقٔٚــــــــــ ــاَ اٮداسٜ اٮطــــــــــــ٩ًٛ ٗاملقاسْ،دساطــــــــــ اهِاــــــــــ

، 2012ٗقلــــــــــا٢ٚٞ، داس اجلاًعــــــــــٞ اجلذٙــــــــــذٝ، اٮطــــــــــلِذسٙٞ،  

 . 346ق

(

105

) ْ قلــــــــا١  اهقلـــــــا١ ا٨داسٜ، لٌـــــــذ اهطٌـــــــاٜٗ،    طـــــــوٌٚا

،اهلتــــــا  اهثاه ،دساطــــــٞ ًقاسُــــــٞ،داس اه لــــــش اهعشبــــــٛ، اهتأدٙب

 .( 738، 737.ق)1979

(

106

ــذٜ، )  ( ــاس ع٘ابـــــ ــٞ،  1998عٌـــــ ــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٙـــــ ــٞ املظـــــ ( ُاشٙـــــ

  .255دٙ٘اْ املطب٘عا  اجلاًعٚٞ، اجلضا٢ش، ق

(

107

( اه٘طــٚط يف ػــش  اهقــاُْ٘   2007( د. عبــذ اهــشصاق اهظــِٔ٘سٜ ) 

، ُاشٙٞ ا٨هتضاَ ب٘جـٕ  1املذُٛ،  ذٙ  املظتؼاس امحذ املشابٟ،  

 ًٞ هوٌحاًي.، اهِقابٞ اهعا655ًـادس ا٨تضاَ، ق-عاَ

(

108

هظــــِٞ  4381( حلــــٍ احمللٌــــٞ ا٨داسٙــــٞ اهعوٚــــا، اهطعــــّ سقــــٍ 

جمٌ٘عــــــٞ ا٨حلــــــاَ اهـــــــادسٝ    27/1/2001ق. عوٚــــــا جوظــــــٞ  44

ق،  47عـــــّ احمللٌـــــٞ ا٨داسٙـــــٞ اهعوٚـــــا )اهـــــذا٢شٝ ا٨ٗىل( هظـــــِٞ  

 ،  بعٞ جموع اهذٗهٞ.283اجلض١ ا٨ٗي، ق
(109)

ــٞ ــِٞ    جمٌ٘عــــــــ ــا١ اٮداسٜ،اهظــــــــ ،ق 7للٌــــــــــٞ اهقلــــــــ

( اهقلــــــــا١ اٮداسٜ، 1968إهٚــــــــٕ فـــــــ٧اد اهعطــــــــاس )  ،أػـــــــاس 1027

 .566العربية،ص داس اهِٔلٞ،اهقآشٝ

(

110

، جموـــٞ   1994هظـــِٞ   37قـــشاس للٌـــٞ اهعـــذي اهعوٚـــا سقـــٍ       (

 .788ُقابٞ احملاًي، ق

(111)
  ٍ ( اهقلـــــا١ 2011) أبـــــ٘ اهعـــــثٍ ُقـــــ٩  عـــــّ فٔـــــذ عبـــــذ اهلـــــشٙ

 . 566اٮداسٜ ، ًـذس طابق ، ق
(112)
ــِٞ  1221اهقلـــــٚٞ   اهقلـــــا٢ٚٞ ، جمٌ٘عـــــٞ اتوـــــع ،    6هظـــ

ــِٞ اهتاطــــــــعٞ ، ق   ،ٗكــــــــزهم حلــــــــٍ احمللٌــــــــٞ     350اهظــــــ

 12هظــــــــــِٞ  879ا٨داسٙـــــــــٞ اهعوٚـــــــــا اهـــــــــــادس يف اهقلـــــــــٚٞ    

، ٗفٚـــــٕ ت٧كـــــذ احمللٌـــــٞ اْ  1971/  4/  10اهقلـــــا٢ٚٞ بتـــــاسٙ  

ًِــــا  ًظــــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٝ عــــّ اهقــــشاسا  ا٨داسٙــــٞ ٓــــ٘ ٗجــــ٘د  

  ًؼشٗيف .خطأ ًّ جاُبٔا بأْ ٙلْ٘ اهقشاس ا٨داسٜ ب 
(113)
ساجـــــع حلـــــٍ للٌـــــٞ اهقلـــــا١ ا٨داسٜ يف اهقلـــــٚٞ سقـــــٍ  

اهقلــــــــا٢ٚٞ ،جمٌ٘عــــــــٞ اتوــــــــع ، اهظــــــــِٞ   9هظــــــــِٞ  1345

 .431اهعاػشٝ ، ق 

                                                                           
(114)
ــٍ     ــٞ – 6514/8حلٌٔـــــــــا يف اهـــــــــذع٠٘  عـــــــــّ سقـــــــ جوظـــــــ

( ًـــــذس 2010،أػـــاس إهٚـــٕ محــــذٜ ٙاطـــي علاػـــٞ )     9/3/1958

  .554طابق، ق
(115)

ــزٙب    ــعٚذ اهـــ ــّ طـــ ــْ٘ بـــ ــّ ًشٓـــ ــذ بـــ ــشٜامل لٌـــ ( 2002) عٌـــ

 .119تظبٚب اهقشاسا  اٮداسٙٞ ، ًـذس طابق ، ق

(

116

ــٍ      ــّ سقـ ــا يف اهطعـ ــٞ اهعوٚـ ــٞ ا٨داسٙـ ــٍ احمللٌـ ــِٞ 7030( حلـ هظـ

ػـــعباْ عبـــذ اللـــٍٚ    اػـــاس اهٚـــٕ    16/12/2006ق عوٚـــا جوظـــٞ   46

ــوي 2011طــــــــ٩ًٞ ) ــشاس ا٨داسٜ اهظــــــ ــٞ  -( اهقــــــ ــٞ ًقاسُــــــ دساطــــــ

ذٙذٙــــــٞ، باه قــــــٕ ا٨طــــــ٩ًٛ، ا٨طــــــلِذسٙٞ، داس اجلاًعــــــٞ اجل

 .321ق

(117)
أػــــــاس إهٚــــــٕ  30/6/1960 – 73/1حلٌٔــــــا يف اهــــــذع٠٘ سقــــــٍ  

ــٞ )  ــشاس اٮداسٜ،   2010محــــــذٜ ٙاطــــــي علاػــــ ــ٘عٞ اهقــــ ( ً٘طــــ

 .555ًـذس طابق ، ق 

118) )

اهتِاـــــٍٚ اهقـــــاُُ٘ٛ هتظـــــبٚب ( 2008) قـــــادس بٚـــــذا١ إبـــــشآٍٚ

.123اهعق٘با  ا٨ُلبا ٚٞ ، ًـذس طابق،ق

 

(119)
ــٍٚ      ــذ اللـــ ــعباْ عبـــ ــّ ػـــ ــ٩ عـــ ــ٩ًٞ )ُقـــ ــشاس 2011طـــ ( اهقـــ

ــوي ــٕ ا٨طــــــــ٩ًٛ،   -ا٨داسٜ اهظــــــ ــٞ باه قــــــ ــٞ ًقاسُــــــ دساطــــــ

 .320ا٨طلِذسٙٞ، داس اجلاًعٞ اجلذٙذٙٞ، ق

(120 )

ــشاس للٌـــٞ اهعـــذي اهعوٚـــا سقـــٍ      ــِٞ  266قـ ، جموـــٞ  1994هظـ

 .1820، ق 1995ُقابٞ احملاًي ، هظِٞ 
121

(  اهِاــاَ اهقــاُُ٘ٛ هوؼــلى 1983( ُقــ٩  عــّ هٚــ  حظــّ عوــٛ )(

 .١168ا  يف اهقشاس اٮداسٜ ،ًـذس طابق ، ق ٗاٮجشا

(

122

د. عبــــذ اهــــشصاق اهظــــِٔ٘سٜ ، اه٘طــــٚط يف ػــــش  اهقــــاُْ٘        (

 .827املذُٛ، ًـذس طابق، ق

(

123

( اهقــــــــشاس ا٨داسٜ 2011ػـــــــعباد عبـــــــذ اللـــــــٍٚ طـــــــ٩ًٞ )     (

 .336اهظوي، ًـذس طابق، ق

(

124

ــاي  2007لٌــــذ بلــــش حظــــي )  ( ( ًظــــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٝ عــــّ اعٌــ

 .154ً٘ف ٚٔا ، داس اه لش اجلاًعٛ، ا٨طلِذدسٙٞ، ق

(

125

ــٞ )   ( ــ٘د مجعـــ ــذ لٌـــ ــ٘ٙي يف  2005د. امحـــ ــا  اهتعـــ ( ًِاصعـــ

  .214جماي اهقاُْ٘ اهعاَ، ًِؼأٝ املعاس ، ا٨طلِذسٙٞ، ق

(

126

( اهقلــــا١ ا٨داسٜ ،  2008د. عبــــذ اهغــــ  بظــــُٚ٘ٛ عبــــذ اس )    (

  .318هطبعٞ اهشابعٞ، ًِؼأٝ املعاس ، ا٨طلِذسٙٞ، قا

(

127

( قلــــــا١ اهتعــــــ٘ٙي، اهقــــــآشٝ ، داس 2000عبــــــذ اس حِ ــــــٛ ) (

 .398اهِٔلٞ اهعشبٚٞ، ق

(

128

( امل٘طـــ٘عٞ اهؼــــاًوٞ يف  2007د.لٌـــذ ًـــآش ابــــ٘ اهعٚـــِي )    (

 .381اهقلا١ ا٨داسٜ، ًطبعٞ ُقابٞ احملاًي باهقآشٝ، ق

(

129

( ًظـــــــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٝ عـــــــّ 2008عوـــــــٛ خطـــــــاس ػـــــــطِاٜٗ )  (

 .303، داس ٗا٢ى هوِؼش، عٌاْ ، ق1اعٌاهلا اهلاسٝ،  

(

130

ــش حظــــي   ( ــاي  2007)لٌــــذ بلــ ــ٧ٗهٚٞ ا٨داسٝ عــــّ اعٌــ ( ًظــ

 .156ً٘ف ٚٔا، ًـذس طابق، ق

(
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 48هظـــــِٞ  3508حلــــٍ احمللٌــــٞ ا٨داسٙــــٞ يف اهطعــــّ سقــــٍ       (

ــٞ   ــا جوظـــ ــِٞ    1/4/2001ق. عوٚـــ ــ ، اهظـــ ــب اه ـــ ، 1237، ق46امللتـــ

   .2004ًلتبٞ احلاَ احملاكٍ اهعشبٚٞ اهعوٚا 

(
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-( اهقلــــــــا١ ا٨داس1997ٜطــــــــوٌٚاْ لٌــــــــذ اهطٌــــــــاٜٗ )  (

 .420اهلتا  اهثاُٛ، اهقآشٝ، داس اه لش اهعشبٛ، ق

(
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ــاَ يف   ( د. عبــــذ اهعاــــٍٚ  ــذ اهظــــ٩َ ، تأدٙــــب امل٘فــــ  اهعــ عبــ

  .670، ق2000ًـش، داس اهِٔلٞ اهعشبٚٞ، 


