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  ًَدـ ايبشح:

ٜ٪غس ظٗٛز ايتطسف يف بًد َا، خ٬ًً يف ايٓطٝر 

ا٫دتُاعٞ، ٚقؿٛزًا يف أدا٤ ٚظا٥ف اؿه١َٛ، ٚملَّا 

ناْت أضباب ظاٖس٠ ا٫زٖاب تتػعب، ٚتػهٌ 

 َّ أزقًا خؿب١ يُٓٛ ا٭فهاز املتطسف١، فإ

ايٓاشسني ِٖ أنجس قشاٜاٖا تكسزًا يف ا٭زٚاح 

ٚاملُتًهات، عٝح ؽتٌ َٓظَٛتِٗ ا٫دتُاع١ٝ 

ٜٚتصعصع أَاِْٗ ايٓفطٞ، ُٖٚا أبسش قسٚزات 

اؿٝا٠ اإلْطا١ْٝ، يريو دا٤ت ٖرٙ ايدزاض١ 

ايكا١ْْٝٛ بٗدف بٝإ أثس دفع ايدٚي١ يًتعٜٛكات 

َّا ًٜشل بِٗ َٔ  إىل َٛاطٓٝٗا ايٓاشسني، ع

أقساز َاد١ٜ َٚع١ٜٛٓ، ْتٝذ١ ايعًُٝات 

اإلزٖاب١ٝ غرل املػسٚع١، ٚا٭عُاٍ ايعطهس١ٜ 

 تعصٜص خطاب ا٫عتداٍ ٚايطًِ جملابٗتٗا، يف

ا٫دتُاعٞ، عدل ؼًٌٝ ٚاقعٞ يًُذتُعات 

ايعسب١ٝ اييت عاْت َٔ ظاٖس٠ ايٓصٚح ايكطسٟ، 

ٚقد تٛؾًت ايدزاض١ إىل ايدٚز ايهبرل يكٝاّ 

ايدٚي١ بتعٜٛض ايٓاشسني، زغِ عدّ َط٪ٚيٝتٗا 

املباغس٠ عٔ ايكسز، يف تسضٝخ زٚابط ايت٬سِ 

ٌٝ فسف الساف ا٫دتُاعٞ، ٚبايتايٞ تكً

َا ٜٛدب ا٫فساد َع اؾُاعات اإلزٖاب١ٝ، 

ْٕ تطع٢ يتأنٝد  ا٫قذلاح ع٢ً اؿهَٛات أ

ايتصاَٗا بتعٜٛض ايٓاشسني مبٛدب قٛاْني 

 ٚاقش١.

Abstract:  

The affection of government 

protection of the displaced 

people and the financial 

compensation that is given to 

them of the terrorist actions in 

strange then the moderation 

speech and social development. 

The appearance of terrorist 

phenomenon in some country 

reflects its weak social 

community and reflects its 
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failure to manage duties of its 

institutions, the reasons of 

terrorist´s appearance become to 

be obvious, these reasons made a 

fertile land to make the ideas of 

terrorist grow. 

Moreover, the displaced people 

were the most damaged victims 

with their lives and properties 

and the effects of this 

phenomenon effected on the 

most important humanity 

necessary which are their social 

program and their inside peace. 

So, it is important to focus on the 

factors of achieving the social 

peace through a legal study to 

know the affection of modern 

civil government protection of 

displaced people, and 

compensates them financially 

because of what the terrorist 

groups did to them, beside the 

legal military actions, especially 

the damage of forced 

displacement, in strengthen the 

moderation speech and the social 

development. 

 :املكد١َ

 َّ اؿهِ ع١ًُٝ  ظاٖس٠ ٜطبلأ١ٜ تؿٛز َعًّٛ أ

 عًٝٗا، ٚاـًفٝات املعسف١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايفهس١ٜ

ٚضببٗا  املتاس١ سايًٝا، عٔ ظاٖس٠ )ايٓصٚح(

هِ عًٝٗا اؿتعني يف ٫ ايس٥ٝظ )ا٫زٖاب(، 

٠ ايظاٖس٠ قسا٤دٕٚ ، فسد٠بٓظس١ٜ َعسف١ٝ 

َٔ ايؿفس ٚضببٗا

(1)

 . 

ايؿساعات ٚاؿسٚب ايداخ١ًٝ  فكد تفاقُت

، ٚطايت فتخ٬ٍ ايعكدٜٔ ا٭خرلٜٔ بػهٌ ًَ

 ايعدٜد َٔ ايدٍٚ، يدٚافع ٚاضباب ٚاعتبازات

َٔ  %(90غهًت ايؿساعات ايداخ١ًٝ )ٚ، كتًف١

املطبب١ يتػسٜد املدْٝني ٚاْتٗانات ايؿساعات 

سكٛم ا٫ْطإ ٚػٓٝد ا٫طفاٍ ٚايتطٗرل 

، ٗافٝ ١ٚاقًُٝٝ ١ز دٚيٝادٚأ ...اخل، َعايعسقٞ 

)ايتدخٌ  ذزٜع١َباغس ؼت  بػهٌٚاسٝاًْا 

خطابًا َتطسفًا، ايؿساعات  ٚضببتا٫ْطاْٞ(، 

اْعداّ خًَّف آثازًا ضًب١ٝ نبرل٠، يٝظ أقَّٗا 

 ٚشٜاد٠ اعداد ايٓاشسني ١،اجملتُعٝ ايت١ُٝٓ

قطسًا

(2)

. 

عٔ ايكاْْٛٞ املط٪ٍٚ  اتاؿهَٛٚملَّا ناْت 

ِ شل  ا٭َٔرلتٛف بٗا فٝفذلضمحا١ٜ املدْٝني، 

ذيو  ٚدٕٚ زبطدٕٚ متٍٝٝص اٚ اقؿا٤،  مجٝعًا

ٕ ايطٝاضٞبايػأ

(3)

 2005فايدضتٛز ايعساقٞ يعاّ ، 

ِّ ٌ اؿه١َٛ، ٚؼدٜدًا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، حي

١; نْٛ٘ ُٗز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤، ٖرٙ امل

املط٪ٍٚ ايتٓفٝرٟ املباغس عٔ ايطٝاض١ ايعا١َ 

ت املطًش١يًدٚي١، ٚايكا٥د ايعاّ يًكٛا

(4)

 .  

َعدلًا  (ايتٗذرل ايكطسٟٚقد أقش٢ َؿطًح )

ضٛا٤ بطبب  ،ادسا٤ات تتِ بك٠ٛ خازد١ٝعٔ 

ايعًُٝات اإلزٖاب١ٝ، أٚ ايعًُٝات ايعطهس١ٜ 

زاد٠ ا٫فساد ٚتٓػط أثٓا٤ إ دٕٚتفسض ملهافشتٗا، 

َتكسز٠  ب، تكتكٞ ْصٚح َٛاطين َٓاطلٚاؿس
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ٗا بتتأثس فبػهٌ مجاعٞ إىل أَانٔ بد١ًٜ، َٓٗا 

أٚقاعِٗ املعٝػ١ٝ َٚطت٣ٛ اـدَات املكد١َ 

 ايتٗذرل ايكطسٟ،ٚقد أفسش  ،شلِ بػهٌ ًَُٛع

مج١ً ؼدٜات قا١ْْٝٛ، ؼتاز ٚقف١ 

َّ يتػدٝؿٗا،  تكدِٜ اؿًٍٛ ايٓادع١ شلا، ث

 أبسشٖا:

بأعداد نبرل٠ : اؿام َأقساز َاد١ٜ َٚع١ٜٛٓ 1

 ٚح(،دسَّا٤ ايتٗذرل ايكطسٟ )ايٓص ،َٔ املٛاطٓني

 َعؼدٜد غدـ َطبب ايكسز، إَهإ دٕٚ 

قٝاّ ايع٬ق١ ايطبب١ٝ بني ايكسز ٚبني ايعًُٝات 

 اإلزٖاب١ٝ أٚ ايعطهس١ٜ.

، زمبا ني: ٚدٛد َ٪غسات ضًب١ٝ تجرل قًل ايٓاشس2 

ع٢ً ايػكب ٚايعدٚا١ْٝ ٚايعٓف، قد  ِؼفصٖ

، ٗاتٛاشٕ ضٝاضاتبعدّ ايػعٛز  بطبباؿهَٛات، 

هإ اإلزٖاب بهٌ ؾٛزٙ، أسد ْتا٥ذٗا، ا٭َس ف

ايرٟ ميهٔ إ ٜكٛض ساي١ ايطًِ اجملتُعٞ يف 

 ايبًدإ املع١ٝٓ. 

ادتُاع١ٝ، -: ظٗٛز ؼدٜات َٚػانٌ قا3١ْْٝٛ

تتعًل بإَها١ْٝ، أٚ عدّ إَها١ْٝ، استٛا٤ ايٓاشسني 

ٚمتهِٝٓٗ َٔ ايعٝؼ ايهسِٜ ؿني ال٤٬ 

َّ إعادتِٗ إىل َٓ اطكِٗ ا٭ؾ١ًٝ، أشَتِٗ، َٚٔ ث

َّا ؿل بِٗ َٔ أقساز   َاد١ٜٚتعٜٛكِٗ ع

 َٚع١ٜٛٓ.

: عدّ متهٔ اؿهَٛات، َٚٓظُات اجملتُع 4

قاعد٠ بٝاْات  ٚقع١ بايٓاشسني، َٔ عٓٝاملدْٞ امل

-فُٝا بعد-يتتُهٔ ِٗ، سكٝك١ٝ ٚدقٝك١ ؽؿ

 ا٭ش١َ. ع٢ً اضتٝعاب َِٔ َطاعدتٗ

ي١ ٚ٭دٌ بٝإ ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ملط٪ٚي١ٝ ايدٚ

عٔ محا١ٜ ايٓاشسني َٚتكسزٟ ا٭عُاٍ 

اي٬سك١ بِٗ  ا٭قساز ا٫زٖاب١ٝ، ٚتعٜٛكِٗ عٔ

ٚمبدِْٗ

(5)

بريو، يف تعصٜص خطاب  ٗا، ٚأثس قٝاَ

فكد دا٤ ٖرا ا٫عتداٍ ٚايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ، 

 ٚفل ايتؿُِٝ ا٭نادميٞ اٯتٞ: ايبشح، 

 ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ملط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ :املبشح ا٭ٍٚ

 .عٔ ايٓصٚح

ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ملط٪ٚي١ٝ : املطًب ا٭ٍٚ           

 .عٔ ايٓصٚح دسا٤ ايعًُٝات اإلزٖاب١ٝ ايدٚي١

أضاع َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١  :ايفسع ا٭ٍٚ                   

 .عٔ تعٜٛض قسز ايٓصٚح

ايٓتا٥ر املذلتب١ ع٢ً : ايفسع ايجاْٞ                   

 .ايٓاشسنيايتصاّ ايدٚي١ بتعٜٛض 

ا٫عذلاض ع٢ً أضاع : ايفسع ايجايح                   

 .ايتصاّ ايدٚي١ بايتعٜٛض ٚايسد عًٝ٘

ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ملط٪ٚي١ٝ : املطًب ايجاْٞ          

 .عٔ ايٓصٚح دسا٤ ايعًُٝات ايعطهس١ٜ ايدٚي١

قٝاّ ع٬ق١ ايتبع١ٝ بني : ايفسع ا٭ٍٚ                   

 .َُشدخ قسز ايٓصٚحاؿه١َٛ ٚبني 

ؾدٚز خطأ َٔ ايكٛات : ايفسع ايجاْٞ                   

 .ًٓاشسنييقسزًا  طبباملطًش١ ٜ

ؾدٚز خطأ ايتابع أثٓا٤ : ايفسع ايجايح                   

 .خد١َ َتبٛع٘

أثس َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ عٔ تعٜٛض : املبشح ايجاْٞ

 قسز ايٓصٚح يف تعصٜص خطاب ا٫عتداٍ ٚايت١ُٝٓ

 .اجملتُعٞ

أ١ُٖٝ تعٜٛض قسز ايٓصٚح : املطًب ا٭ٍٚ        

 .يف خطاب ا٫عتداٍ

َع٢ٓ ايتعٜٛض عٔ : ايفسع ا٭ٍٚ                 

 .ايٓصٚح ٚأغهاي٘

نٝف١ٝ ٚدٚز تعٜٛض : ايفسع ايجاْٞ                 

 .ايٓاشسني يف ؼكٝل ا٫عتداٍ ا٫دتُاعٞ

سلٛي١ٝ ْطام تعٜٛض  :املطًب ايجاْٞ       

 .ايٓاشسني يتعصٜص خطاب ا٫عتداٍ اجملتُعٞ
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ايٓطام املٛقٛعٞ : ايفسع ا٭ٍٚ                

 .يًتعٜٛض عٔ قسز ايٓصٚح

ا٭سهاّ املٛقٛع١ٝ : ايفسع ايجاْٞ                

 .يًتعٜٛض عٔ قسز ايٓصٚح

 .اـامت١

 املبشح ا٭ٍٚ

عٔ  ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ملط٪ٚي١ٝ ايدٚي١

 ايٓصٚح

ٜكؿد باملط٪ٚي١ٝ يف ايفك٘ ايكاْْٛٞ ايطبب ايرٟ 

َٔ أدً٘ ٜكع ايكإْٛ عب٤ املطا٤ي١، َد١ْٝ أّ 

دٓا١ٝ٥ ع٢ً عاتل طسف آخس عٔ فعً٘ أٚ فعٌ 

غرلٙ اـاط٧

(6)

ا٭ضاع ايكاْْٛٞ  ٚعٓد ؼدٜد، 

ني، ٓاشسملط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ عٔ تعٜٛض َٛاطٓٝٗا اي

ايٓادِ عٔ ايعًُٝات  ٓصٚح٫بدَّ َٔ ايتُٝٝص بني اي

اإلزٖاب١ٝ اييت تكّٛ بٗا اؾُاعات اـازد١ عٔ 

ايٓادِ عٔ ايعًُٝات ٓصٚح ايكإْٛ، ٚبني اي

ايعطهس١ٜ اييت تكّٛ بٗا ا٭دٗص٠ ا٭١َٝٓ ايتابع١ 

 تٞ:ٜأ نُايًشه١َٛ، 

 ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ملط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ املطًب ا٭ٍٚ:

 .ايعًُٝات اإلزٖاب١ٝ ايٓصٚح دسا٤ عٔ

 ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ملط٪ٚي١ٝ ايدٚي١املطًب ايجاْٞ: 

 .عٔ ايٓصٚح دسا٤ ايعًُٝات ايعطهس١ٜ

 املطًب ا٭ٍٚ

عٔ  ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ملط٪ٚي١ٝ ايدٚي١

 ايٓصٚح دسا٤ ايعًُٝات اإلزٖاب١ٝ

 ٟكسزَتَط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ عٔ تعٜٛض تطتٓد 

َٔ ايكإْٛ، أضاع إىل  ، َِٚٓٗ ايٓاشسٕٛ،اإلزٖاب

ٚآثاز ١َُٗ، َع تا٥ر و مج١ً ْٜٚذلتب ع٢ً ذي

ع٢ً أضاع ايتصاّ  عدد َٔ ايػساحض ااعذل

ٖرا، َا ٜكتكٞ بٝإ ٚد٘  ايدٚي١ بايتعٜٛض

، ٚذيو يف ث٬ث١ فسٚع، ٚايسد عًٝ٘ا٫عذلاض، 

 نُا ٜأتٞ:

ايفسع ا٭ٍٚ: أضاع َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ عٔ تعٜٛض 

                   ايٓصٚح.قسز 

املذلتب١ ع٢ً ايتصاّ ايدٚي١ ايفسع ايجاْٞ: ايٓتا٥ر 

 ٓاشسني.بتعٜٛض اي

ايفسع ايجايح: ا٫عذلاض ع٢ً أضاع ايتصاّ ايدٚي١ 

 .بايتعٜٛض ٚايسد عًٝ٘

 ايفسع ا٭ٍٚ

أضاع َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ عٔ تعٜٛض 

ٓصٚحقسز اي  

تذلتب َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ 

َّا ًٜشل بِٗ َٔ أقساز ايٓاشسنيعٔ تعٜٛض  ، ع

عٔ  تٗاَط٪ٚيٝ تأضٝطًا ع٢ًَاد١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ، 

تعٜٛض قشاٜا اؾسمي١ بؿٛز٠ عا١َ، عٔ أٟ 

قسز ًٜشل بِٗ، ٚايتصاَٗا ٖرا ايتصاّ قاْْٛٞ 

مٛ ايكشاٜا، ٜتطِ مبٛاؾفات خاؾ١، يهٓ٘ 

قسٜب ددًا َٔ ا٫يتصاّ ايٓادِ عٔ ا٭خ٬ٍ 

عٌُ غرل بايعكد، ٚا٫يتصاّ ايٓاغ٧ عٔ اي

املػسٚع

(7)

 

 ػاٙ ًاضًبٝ َٛقفًاتكف  أ٫َّٚ٫بدَّ يًدٚي١ 

ا٫زٖاب١ٝ،  ٍعُاا٭ ٔ َُٔتكسزٜن ايٓاشسني،

، عٔ تِٗاؽاذ ٚضا٥ٌ إجياب١ٝ ؿُاٜبٌ عًٝٗا 

ػدل َا ؿكِٗ -بإغسافٗا-طسٜل دفع تعٜٛكات 

ا٭َٛاٍ يف أنإ يف ا٭زٚاح أّضٛا٤ ، َٔ قسز

(8)

. 

ايدٚي١ بتعٜٛض  ٚميهٔ ا٫ستذاز إليصاّ

 :ايٓاشسني، إىل اؿذر اٯت١ٝ

ايعٛد٠ إىل َٔ : ملا ناْت ايدٚي١ َٓعت َٛاطٓٝٗا 1

اقتكا٤ سكٛقِٗ بأْفطِٗ، ب ،ا٫ْتكاّ ايفسدٟ

 َّا تًشك٘فإْٗا ازتكت ا٫يتصاّ بدفع ايتعٜٛض ع

٫ضُٝا  ،أقساز، َٔ َٚٓٗا اإلزٖاب١ٝ ،اؾسا٥ِبِٗ 
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ٚاقتكا٤  ١تكدِٜ اؾٓا٠ يًعداي عذصٖا عٔ ساٍ

سكٛم ايٓاشسني َِٓٗ

(9)

 . 

، يًٓاشسني: ٜعهظ تعٜٛض ايدٚي١ اؿدٜج١ 2

َّ  َا، ٗاٛاطَٓٝ يد٣أؾدا٤ً سط١ٓ  ٜٛدب ض

ايتػسٜعات اييت ؼُٞ املٛاطٔ ايعادٟ، ٚمتٓع أٟ 

رٟ اي ٥٬ِ،بايػهٌ املتعٜٛك٘ ياعتدا٤ عًٝ٘، 

سل ب٬٘فف آثاز ايكسز ايخي

(10)

. 

3 : َّ ا٭فساد ع٢ً سٝاتِٗ تٛيٞ ايدٚي١ طُأ١ْ إ

ٚأَٛاشلِ، ٚتٛفرل ايكُاْات اؿكٝك١ٝ شلِ عٓد 

املكابٌ ايعادٍ يكٝاّ ٖٛ  ِٗ ػاٖٗا،ٚادبات أدا٥ِٗ

كسز ايدسا٤  ٘تعٜٛكٚخؿٛؾًا ، ريواملٛاطٔ ب

اي٬سل ب٘

(11)

. 

َٛاطٓٝٗا  ٗاتعٜٛكَايًٝا عٓد ايدٚي١ ؽطس ٫  :4

ايسدٛع ع٢ً ب; َا داَت ؼٌ قًِٗ ايٓاشسني

فسض ايػساَات  َعايكسز مبا دفعت،  َستهب

، ١تبعٝ نعكٛب١ع٢ً َستهيب ا٭فعاٍ اإلدسا١َٝ 

ًدص١ٜٓ ايعا١َ َٛزدًا يًتعٜٛضيَا ٜٛفس 

(12)

. 

ٜٓطذِ ؼٌُٝ ايدٚي١ َط٪ٚي١ٝ تعٜٛض  :5 

َع َباد٨  ايٓصٚح ٚايتٗذرل ايكطسَٟتكسزٟ 

ايعداي١; يعذص اؾٓا٠ عٔ ذيو خ٬ٍ َد٠ 

 .قكا٥ِٗ ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا

 ايفسع ايجاْٞ

ايٓتا٥ر املذلتب١ ع٢ً ايتصاّ ايدٚي١ 

 نيٓاشسبتعٜٛض اي

ٜذلتب ع٢ً ؼٌُٝ ايدٚي١ َط٪ٚي١ٝ تعٜٛض    

ٚع٢ً  ،ٛؾًا، ٚاإلزٖاب خؿًَٛاقشاٜا اؾسا٥ِ عُ

 ْتا٥ر ميهٔ إمجاشلا باٯتٞ: زاضِٗ ايٓاشسٕٛ،

 ايٓاشسني،: ٫ ٜتكٝد ايتصاّ ايدٚي١ بتعٜٛض 1

مبطت٣ٛ  ٫ٚاملتكسز أٚ ٚزثت٘، ايٓاشح عاد١ 

ٖٛ ايتصاّ قاْْٛٞ ع٢ً ايدٚي١، بٌ ، تَِٗعٝػ

ٟ مل متٓع سدٚث٘راياإلزٖاب ّ ادسإَؿدزٙ 

(13)

. 

: ٜكابٌ ايتعٜٛض ايرٟ تدفع٘ ايدٚي١، ايكسز 2 

جيعً٘ ايتصاًَا عاًَا ظدل  َا، ٜ٘ػطٞ مجٝع أْٛاعٚ

عٔ ا٭عُاٍ  ١كتًف أْٛاع ايكسز ايٓامج

َٚٓٗا أقساز ايٓصٚح، اإلزٖاب١ٝ

(14)

. 

ايصاّ ايدٚي١ بايتعٜٛض  قسازجيب إٔ ٜؿدز : 3

َّ فسض ايتعٜٛض، ٭ٔ احمله١ُ املدتؿ١; ع

ٚؼدٜد َكدازٙ، َٔ اختؿاف احملانِ َد١ْٝ 

ا عكد املػسع يًُشانِ نُناْت أّ دصا١ٝ٥، ٚ

ككا١ٝ٥ ايعاد١ٜ، ضًط١ اؿهِ بايتعٜٛض اي

اـاف، جيب عكد ا٫ختؿاف يًُشانِ يف 

ٓصٚحاي قسزايفؿٌ بايتعٜٛض عٔ 

(15)

.  

 ايفسع ايجايح

ا٫عذلاض ع٢ً أضاع ايتصاّ ايدٚي١ 

 بايتعٜٛض ٚايسد عًٝ٘

، َا يصاّ ايدٚي١ بايتعٜٛضٜسفض بعض ايػسَّاح إ

يف ايسد عًٝ٘ ٚ ٜٛدب بٝإ ٚد٘ ا٫عذلاض،

 فكستني:

أ٫ًٚ: ا٫عذلاض ع٢ً ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ٫يتصاّ 

 ايدٚي١ بايتعٜٛض.

 ع٢ً زفض ايتصاّ ايدٚي١ بايتعٜٛض. ثاًْٝا: ايسد

أ٫ًٚ: ا٫عذلاض ع٢ً ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ٫يتصاّ 

 ايدٚي١ بايتعٜٛض:

ع٢ً ا٭ضاع -دٕٚ سل–ػساحٜعذلض عدد َٔ اي

ِ زغ ،ايكاْْٛٞ ٫يتصاّ ايدٚي١ بتعٜٛض َٛاطٓٝٗا

 قسازأ ػاٙتعدد ايكُاْات اييت ٜٛفسٖا 

ع٢ً فهس٠ -نُا ٜسٕٚ–ْ٘ ٜكّٛ ٭اإلزٖاب; 

جيعٌ ايدٚي١، نذ١ٗ ٚفًطف١ٝ ٫ قا١ْْٝٛ، 

 دخسنص َع قذات املَٛضس٠ ذات َاٍ، يف 

ايكسز عٓد َطايب١ املتكسز أٚ ٚزثت٘ 

بايتعٜٛض

(16)

. 
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َّ فهس٠ ٚدٛد عكد قُين بني ايدٚي١  نُا أ

ٗا ػاٖ بعدد َٔ ا٫يتصاَاتٚا٭فساد ًٜصَِٗ 

 َكابٌ تعٗدٖا عُاٜتِٗ َٔ ا٭عُاٍ اإلدسا١َٝ

اإلزٖاب١ٝ، ٚتعٜٛكِٗ عٔ أقسازٖا عٓد ٚ

ٖرٙ  زتبا ٚقٛعٗا، ٫ أضاع ي٘ َٔ ايٛاقع، ٫

 ْظس١ٜ ٖٚٞ (،ايعكد ا٫دتُاعٞـ)ايفهس٠ ب

َّنُا فًطف١ٝ أنجس َٓٗا قا١ْْٝٛ،   ايتصاّ أ

ا ٖٛ تصاَات، إمنايدٚي١ ببعض ا٫ي ػاٙاملٛاطٔ 

بايٛادبات املفسٚق١ مبٛدب ايدضاترل  قٝاّ

ع٬ق١ ايطٝاد٠ اْط٬قًا َٔ ١ٝ، سعٚايتػسٜعات امل

ٚايطًط١ ٚاؾدل ٚايتكأَ ا٫دتُاعٞ بني 

ايدٚي١ ٚا٭فساد

(17)

 . 

ثاًْٝا: ايسد ع٢ً زفض تأضٝظ ايتصاّ ايدٚي١ 

 بايتعٜٛض:

ْتُطو ع٢ً ايسغِ َٔ ٚدا١ٖ ا٫عذلاض املتكدّ، 

ملط٪ٚي١ٝ ايدٚي١  با٭ضاع ايكاْْٛٞ-َٔ داْبٓا–

اْط٬قًا َٔ اؿذر  ايٓاشسني،عٔ تعٜٛض 

املتكد١َ اييت ت٪ٜد دعٌ ايدٚي١ َط٪ٚي١ عٔ 

َّ تعٜٛض قسز اإلزٖاب، َع  ح،اػسََّٔ اي ًاعدد أ

ا٭ضاعٖرا  سفضأغًب ايتػسٜعات، تٚ

(18)

، 

، ٫ ع٢ً قدث٘ ٚادبًاتعٜٛض ايكسز  ٚػعٌ

نايدٚي١ع٢ً ايػرل 

(19)

. 

َّ تعٜٛض عٔ املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ يًدٚي١  ٚإذ أ

يف  ١ٚاقش غرل، َِٚٓٗ ايٓاشسٕٛ قشاٜا اإلزٖاب

٬ لد ض٣ٛ ف ،ْؿٛف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ

(، بػإٔ َط٪ٚي١ٝ املتبٛع عٔ أعُاٍ 219املاد٠ )

 ٓصٚحتابع٘، ٚاييت ٫ ميهٔ اإلفاد٠ َٓٗا يف ساي١ اي

َّ اإلزٖابٞ يٝظ تابعًا ا٭عُاٍ اإلزٖاب١ٝ;  بطبب ٭

سل َطايب١  ٓاشحيًدٚي١، ٚبايتايٞ ٫ ميهٔ َٓح اي

ايدٚي١ بايتعٜٛض عُا أؾاب٘ َٔ قسز َادٟ أٚ 

 .إزٖاب١ٝ أفعاٍأذ٣ ْاغ٧ عٔ 

َّ املداطس اي٬سك١ بايٓاشح، -باملكابٌ-فإْٓا ْس٣  أ

ٚأثس تعٜٛض ايدٚي١ ي٘ يف تعكٝد زٚح املٛاط١ٓ 

ايكإْٛ عٓدٙ، فك٬ً عٔ  يدٜ٘، ٚتعصٜص زٚح اسذلاّ

تسضٝخ خطاب ا٫عتداٍ ٚايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ، 

٘ إداب١ طًب عٔايدٚي١ إقا١َ َط٪ٚي١ٝ  تٛدب

بايتعٜٛض، َا داَت ايكاعد٠ ايعا١َ يف ايكٛاْني 

املد١ْٝ املعاؾس٠، تٛدب تعٜٛض ايكسز أًٜا نإ 

ْٕ تٓٛب ايدٚي١ عٔ  قدث٘، ٫ٚ ِٜٗ بعد ذيو أ

ٜٛض; ْظسًا يعُّٛ قسز املًتصّ اؿكٝكٞ بايتع

ايٓصٚح ٚخطٛز٠ آثازٙ، ٚؾعٛب١ ؼدٜد َطببِّ٘ 

غايبًا، فبد٫ً َٔ تسى ايٓاشح ٜٛاد٘ ْتا٥ر دٗاي١ 

َستهب ايكسز

(20)

، تتشٌُ ايدٚي١، امل١٦ًٝ َايًٝا، 

ٚاملًص١َ أضاضًا عُا١ٜ املٛاطٔ ٚتٛفرل ا٭َإ ي٘، 

تعٜٛض قسز ايٓصٚح، ٚبٛضعٗا ايسدٛع ع٢ً 

عٓد ؼدٜدٙ، ٚايكدز٠ ع٢ً  املطبب اؿكٝكٞ

اقتكا٤ ايتعٜٛض َٓ٘

(21)

 . 

 املطًب ايجاْٞ

عٔ  ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ملط٪ٚي١ٝ ايدٚي١

 ايٓصٚح دسا٤ ايعًُٝات ايعطهس١ٜ

ميهٔ إقا١َ ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ملط٪ٚي١ٝ اؿه١َٛ 

عٔ تعٜٛض ا٭قساز اي٬سك١ بايٓاشسني بطبب 

أقساز ايعًُٝات ايعطهس١ٜ اييت تكّٛ بٗا 

ايكطعات ايعطهس١ٜ ٚا٭دٗص٠ ا٭١َٝٓ ايتابع١ 

يٓظس١ٜ )َط٪ٚي١ٝ املتبٛع عٔ  ًاضتٓادايًشه١َٛ، 

اؿه١َٛ  َط٪ٚي١ٝ اييت تكسزأعُاٍ ايتابع(، 

ٚايبًدٜات ٚامل٪ضطات ا٭خس٣ ايتابع١ شلا، ٚاييت 

نٌ غدـ، طبٝعًٝا نإ ٚت٪دٟ خدَات عا١َ، 

ػاز١ٜ، عٔ  ّؾٓاع١ٝ أ ١َ٪ضط دٜسأّ َعًٜٓٛا، ٜ

ُٜطببٗا املطتددَ ٕ ي٘، ٕٛ ايتابعٛا٭قساز اييت 

َت٢ نإ ايكسز ْاغ٦ًا عٔ تعدٍّ ٚقع َٔ ٖ٪٤٫ 

ِاملطتددَني أثٓا٤ قٝاَِٗ غدَاتٗ

(22)

.  
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ٗا ايعًُٝات طببٚملا ناْت ا٭قساز اييت ت

، ٚقا٥ع املاد١ٜ ٓصٚحاي أقسازا َٓٗٚايعطهس١ٜ، 

ٛضا٥ٌ ا٫ثبات ناف١ َٚٓٗا بميهٔ إثباتٗا 

ايػٗاد٠

(23)

يف ا٭سٛاٍ اييت ، ٬ ٜػذل  ايكإْٛف ،

ٜتٛاتس فٝٗا ايديٌٝ ع٢ً سؿٍٛ ايٛاقع١، ٚٚقٛح 

إثباتٗا َٔ قبٌ املتكسز، بٌ  ،ايكسا٥ٔ ايداي١ عًٝٗا

ٜٓكٌ عب٤ ْفٝٗا إىل عاتل قدخ ايكسز

(24)

. 

ٚميهٔ تكسٜس أٚ عدّ تكسٜس َط٪ٚي١ٝ 

اؿهَٛات، بٛؾفٗا )َتبٛعًا( يـ)تابع( ٖٛ ايكٛات 

املطًش١، عٓد ايٓظس يف َد٣ ؼكل ٚقٝاّ 

)َط٪ٚي١ٝ املتبٛع عٔ ٓظس١ٜ يايػسٚ  ايج٬ث١ 

يف فسع  اسد َْٓٗتٓاٍٚ نٌ ٚااييت أعُاٍ تابع٘(، 

 َطتكٌ، نُا ٜأتٞ:

ايفسع ا٭ٍٚ: غس  قٝاّ ع٬ق١ ايتبع١ٝ بني 

َُشدخ قسز  ايٓصٚح. اؿه١َٛ ٚبني 

 ايكٛات َٔ خطأ ؾدٚزايفسع ايجاْٞ: غس  

 .يًٓاشسني قسزًا ٜطبب املطًش١

ايفسع ايجايح: غس  ؾدٚز خطأ ايتابع أثٓا٤ 

 .خد١َ َتبٛع٘

 ايفسع ا٭ٍٚ

اؿه١َٛ  قٝاّ ع٬ق١ ايتبع١ٝ بني

َُشدخ قسز  ايٓصٚح ٚبني 

٫ ميهٔ ايكٍٛ بتٛافس ٖرا ايػس  بايٓطب١ يكسز 

 َط٪ٚي١ٝ ْٔيهبفعٌ )اجملاَٝع املطًش١(، ايٓصٚح 

تكؿرل ايكٛات ا٭١َٝٓ يف  َتشكك١، ايدٚي١

ٖٚٞ تطع٢ حملازب١  تطبب٘ٛادباتٗا، َٚا ب

َٔ ٖذس٠ قطس١ٜ املطًشني ٚاضذلداد املدٕ َِٓٗ، 

َٔ ا٭عُاٍ ايعطهس١ٜ ْٚتا٥ذٗا يًطهإ فسازًا 

٫َت٬ى اؿه١َٛ ْظسًا  ايكاز٠ بِٗ قطعًا;

ضًطيت )ايسقاب١( ٚ)ايتٛدٝ٘(، ع٢ً تابعٝٗا َٔ 

ٜنيايعطهس

(25)

 ، َّ ايعطهس١ٜ  ص٠ٗدتعدد ا٭عًًُا أ

يف َسنص )ايتابع(،  مجٝعًا اٚا٭١َٝٓ، ػعٌ َٓٗ

يطًط١ ايفع١ًٝ )يًُتبٛع( يف ايتٛدٝ٘ ا ا٤بكي

ٚايسقاب١

(26)

، ٫ٚ ٜػذل  يف زأع ايطًط١ 

عطهسٟ، ن ًافٓٝ تٗاع٢ً زقاب ٠كدزايايتٓفٝر١ٜ، 

ًاادازٜ ع٢ً ايتٛدٝ٘ ٚايسقاب١ ت٘هفٞ قدزتبٌ 

(27)

 ،

ٖٚٛ َا ٜؿدم ع٢ً ز٥ٝظ ايطًط١ ايتٓفٝر١ٜ، 

ُٛظف َدْٞ ؽكع ي٘ ايكٛات املطًش١ن

(28)

. 

 ايفسع ايجاْٞ

ؾدٚز خطأ َٔ ايكٛات املطًش١ ٜطبب 

 قسزًا يًٓاشسني

أَا بفعٌ  ;املٛاطٔ، بأسد أَسٜٔ ْصٚححيدخ 

، أٚ بفعٌ ٚادباتٗا ١ايكٛات املطًش١ أثٓا٤ تأدٜ

ؾادز عٔ املطًشني، ٚيف اؿايتني، تكّٛ 

َّا ؿل املدْٝني َٔ  املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ يًشه١َٛ ع

َّ ٚادب محا١ٜ املٛاطٔ ايعادٟ  ،قسز; ذيو أ

كع ع٢ً اؿه١َٛ يف تٚتأَني َتطًبات عٝػ٘، 

١ اؿدٜج١، ٫ٚ ميهٔ ا٫ضتد٫ٍ، َٔ ايدٚي

َّ بايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ،  ايكٛات املطًش١ قٝاّ أ

، ٜعفٝٗا َٔ تبعات ا٭قساز اي٬سك١ ٗابٛادب

، ع٢ً أضاع تػًٝب املؿًش١ ايعا١َ ايٓاشسنيب

َّ ٖرا ا٫ضتد٫ٍ ٫ ٜطتكِٝ ١ع٢ً اـاؾ ; ٭

 يطببني:

َّ ايكٛات املطًش١ تتطًح ٚتتدزب ٚتأخر  ا٭ٍٚ: أ

َستباتٗا َٔ اـص١ٜٓ ايعا١َ، يتُازع َٗاَٗا يف 

 ْٕ ايدفاع عٔ ايبًد بٛد٘ املداطس اييت ميهٔ أ

َّ ايٓ مل  يف ساٍ اشح،ٜتعسض شلا، ٚبايتايٞ فا

٭قساز اي٬سك١ عٔ ا ١هَٛؿتٓعكد َط٪ٚي١ٝ ا

 ،ب٘، خيطس َستني، َٚع٢ٓ ذيو َٔ ْاس١ٝ أخس٣

أْٗا ضتجسٟ ع٢ً سطاب املٛاطٔ، دٕٚ ضبب

(29)

. 

َّ أدا٤ ايٛادب نطبب َعٍف َٔ   ايطبب ايجاْٞ: أ

(7املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ، َكٝد بأسهاّ املادتني )

 

(ٚ212 )
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َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ

(30)

، ٚاضتكسا٤ ايٛاقع 

ٜبني بٛقٛح عدّ تٛفس ضبب يًدٚي١ ٜعفٝٗا َٔ 

 املط٪ٚي١ٝ.

ش اغذلا  ا٫عفا٤ َٔ ادٛفك٬ً عٔ عدّ 

ايعٌُ ايػرل َػسٚع بأٟ املط٪ٚي١ٝ املذلتب١ ع٢ً 

ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ

(31)

َٚت٢ تعدد املط٪ٚيٕٛ عٓ٘  ،

ناْٛا َتكآَني يف ايتصاَِٗ بتعٜٛض ايكسز 

دٕٚ متٝٝص بني ايفاعٌ ا٫ؾًٞ ٚايػسٜو 

ٚاملتطبب

(32)

َّ ايكٛات املطًش١ ٚمجٝع  ، َا ٜعين أ

َٔ ٜدخٌ يف ٚؾف )ا٭دٗص٠ ا٭١َٝٓ( ايتابع١ 

 . يًشه١َٛ، َػُٛيٕٛ بٗرا اؿهِ

 ايفسع ايجايح

ؾدٚز خطأ ايتابع أثٓا٤ خد١َ 

 َتبٛع٘

ْٕ تهٕٛ اشسا٭قساز اي٬سك١ بايٓيف  ٜػذل  ني، أ

ّٕ ادباتايكٛات املطًش١ ٤ٚ سؿًت أثٓا٤ أدا ٗا، أٚ أ

ا٭قساز،  سؿٍٛايٛظٝف١ ٖٞ اييت ضاعدت ع٢ً 

ٚٚفست ايفسؾ١ ٫زتهابٗا، ُٚتطأٍ اؿه١َٛ 

)املتبٛع(، عٔ تعٜٛض ا٭قساز ٚيٛ مل تهٔ تعًِ 

بايفعٌ ايكاز املستهب َٔ )ايتابع(، أٚ مل تأَس ب٘، 

أٚ ناْت َعازق١ً ي٘

(33)

. 

َّ ا٭قساز اي٬سك١ ٚممَّا ٫غو فٝ٘  بايٓاشسني أ

سدثت غطأ َستهب  ،دسا٤ ا٭عُاٍ ايعطهس١ٜ

، ٚسؿًت بٛاسد٠ ٘ٚادبات ٤يتابع( أثٓا٤ أدأَ )ا

ع٢ً  َٔ ؾٛزتني، أمجع ايفك٘ ايكاْْٛٞ املعاؾس

: قٝاّ ايكٛات املطًش١ )ايتابع( ُا(، ٖٚأا )خطَُّٗأ

، أٚ إضا٠٤ ابعٌُ جياٚش َتطًبات ٚظٝفتٗ

اضتعُاٍ تًو ايٛظٝف١

(34)

 َّ ، ٖٚاتإ ايؿٛزتإ ْ

( َٔ ايكإْٛ 219عًُٝٗا املػسع ايعساقٞ يف املاد٠ )

املدْٞ، قًُٓٝا سني قسز ايكاعد٠ ايعا١َ يف 

َط٪ٚي١ٝ )املتبٛع( عٔ ا٭فعاٍ ايكاز٠ ايؿادز٠ 

عٔ تابع٘، ْتٝذ١ )تعٍد( أٟ فعٌ )خاط٧(، ٜكع 

 أثٓا٤ قٝاَ٘ غدَات٘. َ٘ٓ

ايٓافر،  2005ض١ٓ  دضتٛز املػسع ايعساقٞ يف تبينٚإذ 

 تعٜٛض َتكسزٟ اإلزٖاب، َبدأ ايتصاّ ايدٚي١

َّ َط٪ٚي١ٝ اؿه١َٛ ايعساق١ٝ ػاٙ ايٓاشسني  فا

قا١ُ٥ يف نٌ سا٫ت ٚأضباب ايٓصٚح

(35)

. 

ٚميهٔ اؾصّ بأْ٘ ٫ ٜٛدد ْـ قاْْٛٞ يف 

ايتػسٜع ايعساقٞ ٜكِٝ املط٪ٚي١ٝ ايكا١ْْٝٛ 

يًدٚي١ ع٢ً أضاع املداطس

(36)

لدٙ دعٌ ، ٚإمنا 

)اـطأ( ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ايعاّ ٚايٛسٝد ايرٟ 

تب٢ٓ عًٝ٘ املط٪ٚي١ٝ، ضٛا٤ نإ ٖرا اـطأ ثابتًا 

ايع٬ق١ ايطبب١ٝ بني اـطأ  ٜكع عب٤ أثبات

ع٢ً املتكسز، أّ نإ َفذلقًا ٜكع عب٤  ٚايكسز

إثبات ْفّٝ٘ ع٢ً املتطبب ب٘، أّ خطأ َفذلقًا ٫ 

ٚي١ٝ املتبٛع عٔ ٜكبٌ أثبات ايعهظ، نُا يف َط٪

 أعُاٍ تابعٝ٘.

ؾساس١ ع٢ً ٓـ ايعساقٞ اي املػسع ع٢ً ،شلرا

بطبب  ٓصٚحاملط٪ٚي١ٝ عٔ أقساز اي ١َاقإ

أض٠ٛ مبا  ع٢ً أضاع املداطس،ايعًُٝات ايعطهس١ٜ 

سساض١ اٯ٫ت ٚملط٪ٚي١ٝ عٔ ا٭غٝا٤ فعً٘ َع ا

ٜكَٛإ ع٢ً أضاع اـطأ ايًرٜٔ  ;املٝهاْٝه١ٝ

فهس٠ )إىل فًطفًٝا ٕ ٜطتٓدا، يهٔ املفذلض

فُٝا خيـ َط٪ٚي١ٝ املتبٛع نريو ، ٚ(املداطس

خطأ أضاع ع٢ً ايكا١ُ٥ عٔ أعُاٍ تابعٝ٘، 

كسز تع٢ً املَا َفذلض ٫ ٜكبٌ أثبات ايعهظ، ٚ

ض٣ٛ أثبات زابط١ ايتبع١ٝ بني ايعاٌَ ٚاإلداز٠ 

اييت ٜتبعٗا يًشؿٍٛ ع٢ً ايتعٜٛض عٔ 

ايكسز

(37)

. 
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 املبشح ايجاْٞ

َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ عٔ تعٜٛض أثس 

 يف تعصٜص ٓصٚحقسز اي

 خطاب ا٫عتداٍ ٚايت١ُٝٓ اجملتُعٞ

ٜجٛز ايتطا٩ٍ عُا إذا نإ إقا١َ َط٪ٚي١ٝ  

٪دٟ إىل ٜ، ز ايٓصٚحقاًْْٛا عٔ قسدٚي١ اي

ا٫عتداٍ ٚا٫ضتكساز ا٫دتُاعٞ ٚا٭َإ 

ٚإذا نإ ذيو نريو، فُا ايطٓد ؟ اجملتُعٞ

ٖرا  َٓ٘؟ املػسع ايعساقٞ، َٚا َٛقف ي٘ ايكاْْٛٞ

 :َا جيٝب عٓ٘ املطًبإ اٯتٝإ

يف  ٓصٚحاملطًب ا٭ٍٚ: أ١ُٖٝ تعٜٛض قسز اي

 .خطاب ا٫عتداٍ

املطًب ايجاْٞ: سلٛي١ٝ ْطام ايتعٜٛض يتعصٜص 

  .اجملتُعٞ ت١ُٝٓخطاب اي

 املطًب ا٭ٍٚ

يف خطاب  ٓصٚحأ١ُٖٝ تعٜٛض قسز اي

 ا٫عتداٍ

ْٕ جيدل        يهٞ ٜهٕٛ ايتعٜٛض عاد٫ً، ٫بدَّ أ

ايكسز أٚ ٜهاد، ٚإٔ ٜهٕٛ عاد٬ً، إذ ايػا١ٜ َٔ 

ايتعٜٛض، تسق١ٝ املتكسز، ٚإعاد٠ ٚقع٘ إىل َا 

َا أَهٔ، يرا  كازنإ عًٝ٘ قبٌ ٚقٛع ايعٌُ اي

 فسعني: ٢ٜكطِ ٖرا املطًب عً

 ٓصٚحايفسع ا٭ٍٚ: َع٢ٓ ايتعٜٛض عٔ اي

 غهاي٘.ٚأ

يف  ٓصٚحايجاْٞ: دٚز تعٜٛض قسز ايايفسع 

 .ؼكٝل ا٫عتداٍ ا٫دتُاعٞ

 ايفسع ا٭ٍٚ

 ٘غهايٚأ ٓصٚحَع٢ٓ ايتعٜٛض عٔ اي

     َّ ْتٓاٍٚ املع٢ٓ ا٫ؾط٬سٞ يًتعٜٛض، ث

َع ، ايٓصٚحطسم تعٜٛض ايكسز ايٓادِ عٔ 

تسضٝخ خطاب يف ايتٜٓٛ٘ إىل أ١ُٖٝ ايتعٜٛض 

 :ا٫عتداٍ ٚايت١ُٝٓ اجملتُعٞ

  ٓصٚح.ا٭ٚىل: َع٢ٓ ايتعٜٛض عٔ ايايفكس٠ 

ايفكس٠ ايجا١ْٝ: طسٜل تعٜٛض ايكسز ايٓادِ عٔ 

     .ٓصٚحاي

 : ايٓصٚحايفكس٠ ا٭ٚىل: َع٢ٓ ايتعٜٛض عٔ 

ميٓح ايتعٜٛض، ْكدًٜا نإ أّ عًٝٓٝا، إلؾ٬ح 

، يكا٤ َٚٓ٘ ايٓصٚح اـًٌ ايٓاغ٧ عٔ ايفعٌ ايكاز

َا ؿل املتكسز َٔ إؾابات دطد١ٜ ْٚفط١ٝ 

عًٝ٘ َطتكب٬ً، فٗٛ سل  تفاقَِٚاد١ٜ، َٚا قد ٜ

ف ب٘ ايجك١ يف ايعداي١، اعذل، ٜٛفس ا٫أضاضٞ

ٚضٓد ذيو يف ايتػسٜع ايعساقٞ، ْـ املاد٠ 

: )٫ قسز ٫ٚ بكٛشلا( َٔ ايكإْٛ املدْٞ 216/1)

قساز، ٚايكسز ٫ ٜصاٍ مبجً٘ ٚيٝظ يًُظًّٛ إ 

ٜظًِ مبا ظًِ(

(38)

. 

ايتػسٜعات  غًبأ َع ايتأنٝد ع٢ً عدّ إٜساد

َٔ تعسٜفًا يًتعٜٛض، انتفا٤ً مبا أٚزدٙ ايػساح، 

َّ ايتعٜٛض َا ًٜصّ ب٘ املط٪ٍٚ َدًْٝا نذصا٤  أ

يًُط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ

(39)

ٚض١ًٝ ايككا٤ ؾدل  أٟ، 

ٖٚٛ قٛٙ،  تعرز َت٢ايكسز أٚ ؽفٝف ٚطأت٘ 

حيهِ ب٘ يًُتكسز ع٢ً  َٞبًؼ َاي غايبًا

ْٕ ٜهٕٛ، املط٪ٍٚ ، غرل املاٍآخس  غ٦ًٝا ٚميهٔ أ

ٜسقٞ املتكسز

(40)

، ٖٚٛ بٗرا املع٢ٓ أدا٠ ١َُٗ 

يتعصٜص خطاب ا٫عتداٍ يف اجملتُع، ٚتسضٝخ 

 ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ.

ايفكس٠ ايجا١ْٝ: طسٜل تعٜٛض ايكسز ايٓادِ عٔ 

 :ٓصٚحاي

 ايتعٜٛض يف املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ددل قسز ٖدف

َّ ، ايٓصٚح  ;عًًُٝا ؾعب١هاٌَ باي ت٘إشايَع أ

اييت ٫ ميهٔ َعٗا إعاد٠  ٙ،آثازايٓصٚح ٚيطبٝع١ 

ساٍ  ٫ضُٝااؿاٍ إىل َا ناْت عًٝ٘ قبًٗا، 

أٚ تٗدّ ، ًاأٚ دص٥ٝ ًانًٝ ٙعذص ٚايٓاشح أَٛت 
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 ممتًهات٘، أٚ طٍٛ َد٠ ْصٚس٘، فٝذدل ايكسز

 ْكدًٜا أّ غرل ْكدٟ: َٓاضب عٜٛضتَكابٌ 

ا٭ؾٌ يف ٖٚٛ  ًا،عٝٓٝٓاشسني تعٜٛض ايأ٫ًٚ: 

طسٜك١ إلعاد٠ اؿاٍ إىل َا ٖٚٛ عٜٛض، ايت

سزشٛ ايكمبناْت عًٝ٘ 

(41)

، ٚايعدٍٚ عٓ٘ إىل 

املٛقٛعه١ُ ايٓكدٟ زخؿ١ حملايتعٜٛض 

(42)

، 

ٜٚهٕٛ بإعادتِٗ إىل َٓاطكِٗ ا٭ؾ١ًٝ، ٚإؾ٬ح 

 َا ؿل بِٗ أٚ مبُتًهاتِٗ َٔ أقساز عًٝٓا. 

املط٪ٚي١ٝ َع  عٝيناي٤٬ّ ايتعٜٛض تٜٚأنجس َا 

َع إٔ  َادًٜا، َت٢ نإ ايكسزايتكؿرل١ٜ 

 ١كٜطسعًٝ٘  تٓـاملعاؾس٠ ايتػسٜعات 

ِّ أْٛاعًتعٜٛض ي ايكسز يف ن

(43)

. 

َبًؼ َٔ  ٖٛ مبكابٌايٓاشسني تعٜٛض ثاًْٝا: 

 دخ ايكسز يفقاملط٪ٍٚ أٚ  ٜدفع٘ايٓكٛد 

أّ تكؿرل١ٜناْت ط٪ٚي١ٝ عكد١ٜ امل

(44)

إذ ميهٔ ، 

بايٓكدٚيٛ أدبًٝا قسز أٟ  تكدٜس

(45)

 . 

 دفعسا٫ت ايكسز اؾطدٟ ٜفكٌ يف ٚ

ايتعٜٛض بػهٌ أقطا  أٚ إٜساد َستب، يف ساي١ 

 ٠كعداملؾاب١ ًا، أٚ اإلأٚ دص٥ٝ ًادا٥ِ نًٝايعذص اي

هٕٛ املؿاب قاؾسًا فٝفكٌ ٜ عٓدَاٚ ،عٔ ايعٌُ

 ٘أقطا  ست٢ بًٛغن دفع ايتعٜٛض ايٓكدٟ ي٘

ضٔ ايسغد.

(46)

 

دٜس١ٜ تعٜٛض ايٓاشسني ٚفكًا يًطًط١ ايتك ثايجًا:

بإدا٤  ٜتُجٌغرل ْكدٟ  ًاتعٜٛكيًُشانِ: ٖٓاى 

تكسزٙ احمله١ُ أَس َعني ع٢ً ضبٌٝ ايتعٜٛض، 

يٝظ ْكدًٜا  ،ظسٚف املتكسز َٚؿًشت٘ سطب

 ًاايكسز بدفع٘ يًُتكسز، ٫ٚ عٝٓٝقدخ ًٜصّ 

، إمنا ٖٛ ٘عًٝ٘ قبً تإىل َا ناْب٘ اؿاٍ  تعاد

أْطب ؾٛز٠ يًتعٜٛض

(47)

ٖٚٛ َا ميهٔ  ،

ايتأضٝظ عًٝ٘ قاًْْٛا ٭١ٜ ؾٛز٠ تس٣ احمله١ُ 

املدتؿ١ إَها١ْٝ ايًذ٤ٛ إيٝٗا يتعٜٛض ايٓاشسني 

ٚددل ايكسز اي٬سل بِٗ دسا٤ ايتٗذرل ايكطسٟ، 

ٚؼكل يف ذات ايٛقت ٖدف تسضٝخ خطاب 

 .ا٫عتداٍ ٚايت١ُٝٓ اجملتُعٞ

 ايفسع ايجاْٞ

 ٚدٚزايٓاشسني نٝف١ٝ تعٜٛض 

يف ؼكٝل ا٫عتداٍ  ايتعٜٛض

 ا٫دتُاعٞ

ايتأضٝظ قاًْْٛا ٭١ٜ ضبل ايكٍٛ بإَها١ْٝ 

بٗا تشكل َٔ قسز ايٓصٚح ٜ طسٜك١ تعٜٛض

، يرا خطاب ا٫عتداٍ ٚايت١ُٝٓ اجملتُعٞتسضٝخ 

خطاب يف  ٙدٚز، ٚنٝف١ٝ تكدٜس ايتعٜٛضْس٣ 

 ، بفكستني ناٯتٞ:ا٫عتداٍ

 ايٓاشسني. ايفكس٠ ا٭ٚىل: نٝف١ٝ تعٜٛض

يف ؼكٝل ايٓاشسني  تعٜٛض ايجا١ْٝ: دٚز ايفكس٠

 تُعٞ.ا٫عتداٍ اجمل

 ايٓاشسني: تعٜٛض ايفكس٠ ا٭ٚىل: نٝف١ٝ

قسز  نإ املػسع ايعساقٞ ٜكدز ق١ُٝ تعٜٛض

 دٕٚ ،ٓطب١ ايكسزتبعًا يثابت  اإلزٖاب مببًؼ

حدْٝا يك١ُٝ ايتعٜٛض املُٓٛ ٚأسدٚد عًٝا 

(48)

 

 

َّ ْطر ع٢ً ذات املٓٛاٍ فكط عٓد تعٜٛض   ث

ا٭قساز اؾطد١ٜ

(49)

تازنًا تكدٜس ايتعٜٛض ، 

املُتًهات يًذإ يف ا٭قساز املاد١ٜ عٔ 

املدتؿ١.

(50)

 

يعدّ ك١ُٝ ايتعٜٛض، َٓتكد يتشدٜد اي ٖراٚ

ًتٓاقض يٚ إَهإ تفاقِ ايكسز َطتكب٬ً، َساعا٠

د َبًؼ َكطٛع ٜشد، بتاملػسعٚقع فٝ٘  ايرٟ

ٚؼدٜد ق١ُٝ ايتعٜٛض عٔ ، عٜٛض عٔ املٛتيًت

 ايفازم بنيزغِ  ايكسز اؾطدٟ بني سدٜٔ،

ٚا٭دم  ،اإلؾاب١ فسدكدإ ايسٚح، ٚف أ١ُٖٝ

يف مجٝع  ٚقع سدٚد دْٝا ٚعًٝا يًتعٜٛض

اؿا٫ت َٚٓٗا أقساز ايٓصٚح

(51)

طاز٠ اـ، تػٌُ 
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ا٭قساز  عٔ ٬ًكايفا٥ت، فهطب ٚاي اي٬سك١

املع١ٜٛٓ

(52)

. 

ٌ ٝكًت َٔ فا٥د٠ ٝادْ ٚدسد خيًٛ ٚقع٫ٚ 

ؾإ  ٠طاعدَطًبات ايتعٜٛض غرل اؾد١ٜ، ٚ

ٗاٚٚقت ٖاايتعٜٛض بتٛفرل دٗد

(53)

 َّ ، فك٬ً عٔ أ

ؼدٜد َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ عد اقؿ٢ َُٗا ناْت 

اييت تكس  ايكٛاْنيُع عًٝ٘ ػَبدأ  ،ا٭قساز

َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ عٔ ايتعٜٛض

(54)

. 

يف ؼكٝل ايٓاشسني ايفكس٠ ايجا١ْٝ: دٚز تعٜٛض 

 :تُعٞا٫عتداٍ اجمل

يف  خ٬ًًٜ٪غس ظٗٛز ايتطسف يف فتُع َا، 

 ٘يف ٚظا٥ف َ٪ضطات ًاٚقؿٛز ،ا٫دتُاعٞ ٘بٓا٥

١دتًف٘ املأدٗص٠ إع٬َٚ

(55)

أضباب  عبتػت ، إذ

ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ املدتًف١ َٔ ، نظاٖس٠اي

ٚتٛدٝ٘ تسب١ٝ  بطاي١ ٚتفهو أضسٟ ٚقعف

خؿب١ يُٓٛ  أزقًاعٗا ٛذُمبتػهٌ ، يٚمٖٛا

١تطسفا٭فهاز امل

(56)

ا٭ضباب، ، ٚملَّا ناْت ٖرٙ 

متتد آثازٖا إىل ، ٚتتٓٛع ٚتتكافس يف ايظٗٛز

شعصع١ ايٓظاّ اجملتُعٞ ٚا٭َإ ايٓفطٞ ايرٟ 

ٜعد َٔ أِٖ ايكسٚزات اإلْطا١ْٝ يد٣ ايبػس١ٜ 

مجعا٤

(57)

، فكد أقش٢ ًَُٗا ايذلنٝص ع٢ً 

ٛاٌَ ؼكٝل ا٫عتداٍ ٚايطًِ ا٫دتُاعٞ، ع

ٚع٢ً زأضٗا تعٜٛض املتكسزٜٔ َٚعاؾ١ 

 .ا٭قساز اي٬سك١ بِٗ َادًٜا َٚعًٜٓٛا

خطرل٠  ًاأضباب ٫،١ٜقتؿاديعٛاٌَ اانُا تعدُّ 

سذِ ايعٛمل١  شادتٚ، سى َٛدات اإلزٖابؼ

ٜتٛقع عٝح ايفكرل٠، ٚايفذ٠ٛ بني ايدٍٚ ايػ١ٝٓ 

ٕٚاملفهس

(58)

إٔ ٜهٕٛ اإلزٖاب زد ايفعٌ املكابٌ  ،

ٜطتػٌ زمبا يًُتػرلات ا٫قتؿاد١ٜ اـطرل٠، ٚ

اإلزٖابٕٝٛ ايتكدّ ايعًُٞ ٚايتكين، يف ؼٌٜٛ 

ا٭َٛاٍ ٚا٭فهاز ٚايتعًُٝات بني َٛاقعِٗ، 

بٛاضط١ ا٭ْظ١ُ املؿسف١ٝ ايعامل١ٝ ٚغبهات 

يف خكِ اْتػاز املؿاحل ايػدؿ١ٝ ، اإلْذلْت

ز٠ ٚاملاٍ ٚغٝاب ايكِٝ ٚفسض ضٝطس٠ ايتذا

ٚا٭خ٬م اييت ؼهِ اجملتُعات

(59)

. 

َٚٔ املطًِ ب٘ إٔ ايفكس ٚايبطاي١، ٚعدّ ٚدٛد 

تجرل اييت ٜعاْٞ َٓٗا ايٓاشسٕٛ، فسف ٚظٝف١ٝ، 

َػاعس اؿكد ٚايبػكا٤، ٚػعٌ  ِٗيف ْفٛض

ٖدًفا ٭ؾشاب ايتٛدٗات املتطسف١، ميهٔ  َِٗٓ

اضتدزادِٗ باضتػ٬ٍ سادتِٗ، ٚتٛظٝف 

كُتِٗ مٛ ايًذ٤ٛ إىل ايعٓفْ

(60)

، ٚنًُا اشداد 

ايتفاٚت ايطبكٞ اْعهطت آثازٙ ع٢ً اجملتُع، إذ 

صٚد اؾُاعات ٧ٜٜٝٗٚ تسب١ ؾاؿ١ يًتطسف 

املتطسف١ بأعكا٤ ٜعإْٛ َٔ اإلسبا  ٜٚفتكدٕٚ 

ايػعٛز با٭َإ ٚا٭ٌَ يف املطتكبٌ

(61)

 ٕفإ، 

كٍٛ َٔ سس١ٜ عاملدز كيا غٝاب ،أقٝف إىل ذيو

يد٣ ايٓاشسني، ٚغعٛزِٖ بايتُٗٝؼ، ايتعبرل، 

َع٘ َٔ ايتعبرل ايطٝاضٞ  ٕٛسَحيبػهٌ 

ُّ املػسٚع، ٚ تٗٝأت  فكد ، َِٗع٘ ػاٌٖ َطايبٜت

تسب١ َٓاضب١ متاًَا يًعٓف ٚاإلزٖاب

(62)

. 

َّ  ٬ٜٚسظ ػٝاب ايعداي١ غعٛز ف١٦ ايٓاشسني بأ

قعف ٚ تِٗ،ا٫دتُاع١ٝ، ْٚكـ َؿادز ثسٚ

، ٚعدّ عداي١ تٛشٜع ايجس٠ٚ، املكد١َ شلِ َاتاـد

ٚتفاٚت تٛشٜع ايدخٍٛ ٚاـدَات ٚاملسافل 

ا٭ضاض١ٝ نايتعًِٝ ٚايؿش١ ٚاإلضهإ 

، ف٦ات اجملتُع ِٗ ٚبني غرلِٖ َٔٚايهٗسبا٤ بٝٓ

 دٕٚ َِٗٓ سجينياـفكًًا عٔ شٜاد٠ أعداد 

اإلسبا  ايفسدٟ عٛاٌَ فسف ايعٌُ، َٔ 

سنييد٣ ايٓاش ٚايطدط اؾُاعٞ

(63)

. 

ٜبدأ  ،ٚآ٫َ٘ ٓصٚحإٕ املدسز َٔ كاطس اي

ٜؿبح  ٓصٚح، ي٬٦ًدقٝل يَفّٗٛ  بتشدٜد

أٌٖ ا٫ختؿاف  ٜهتفٞ سنيإغهاي١ٝ َعكد٠، 

إذ ، ايٛاقح ايتعسٜفعٔ ايتٛؾٝف ذسد مب

ستبط ايتٛؾٝف برٚات ا٭سداخ ٫ برات ٜ
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 ٚميهٔ تعسٜف٘ باختؿاز غدٜد ع٢ً أْ٘ايظاٖس٠، 

ُٔ يٝظ ميًو سك٘ َّ ايكطسٟتٗذرل ممازض١ اي

قد َٔ ٫ ٜطتشك٘

(64)

، ٜٚتًدـ ٖرا املدسز 

 ٓاشسني، أُٖٗا ايعٌُ ع٢ً إؾ٬ح أسٛاٍ ايبأَٛز

ِٗ ايكسٚز١ٜ، ساداتًيب تٚفل خطط َدزٚض١، 

نًِٗ، ٚتٝطس أضباب اؿٝا٠ ايهسمي١ اجل َػاعتٚ

بني ٚ ِٗشلِ، يٝصداد ايتٛاؾٌ اإلجيابٞ بٝٓ

اُٗايجك١ بٝٓ صداد، ٚتسهَٛاتِٗ

(65)

، ٖٚٛ َا ٜدخٌ 

يف أٚيٜٛات َٛقٛعٓا، يد٣ ؼٌُ ايدٚي١ 

 ِّٔ َط٪ٚي١ٝ تعٜٛض َتكسزٟ ايٓصٚح، عدل ض

قٛاعد قا١ْْٝٛ تككٞ بتشٌُ ايدٚي١ َط٪ٚي١ٝ 

بهٌ  ايتعٜٛض املادٟ ٚاؾطدٟ ملتكسزٟ ايٓصٚح

أغهاي٘

 (66)

. 

 ،املطاٚا٠ ٚايعداي١ تكُٔإٔ اجملتُعات اييت 

ٚتكاضِ ايطًط١، ػازى اإلْتاز ٚايجس٠ٚ ٚتت

اٖس ٛظ ٫ تػٗد، ًاَطتكس ًااقتؿادٜ ًاٚتعٝؼ ٚقع

ايعٓف ٚاإلزٖاب

(67)

 َّ  َاتَبادز٠ اؿهٛ، نُا أ

، نٌ ا٫قتؿاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ درزًٜااع٬ز املػي

ع تطتٛعب ٜزاَػ ١َاقإٚسدات إْتاد١ٝ ٚ ببٓا٤

ًعٌُ ي ًاتٛفس فسؾعُاي١، ٚنبرل٠ َٔ اي أعدادًا

 َتها٬ًَ ًاع َػسٚعكٚتع٢ً ايبطاي١،  ٞككتٚ

إىل دٓب اإلؾ٬ح يإلؾ٬ح ا٫دتُاعٞ 

، اـًٌ يف ايٓظِ ا٫دتُاع١ٝملعاؾ١ ا٫قتؿادٟ، 

أَٛز تطِٗ يف َعاؾ١ آثاز ايٓصٚح ٚت٪دٟ إىل 

تسضٝخ خطاب ا٫عتداٍ ٚايطًِ اجملتُعٞ

(68)

. 

َّ َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ عٔ تعٜٛض  ٫ٚ غو أ

ايٛضط١ٝ ٜسضخ َٓٗر  َتكسزٟ ايٓصٚح،

ا٫دتُاعٞٚا٫عتداٍ 

(69)

إذ ئ تهٕٛ أَاّ ، 

فسؾ١ ايؿٝد يف َا٤ ايتفاٚت ايطبكٞ ني تطسفامل

ؿٌُ اٯخسٜٔ ع٢ً َٛافكتِٗ يف آزا٥ِٗ،  ايعهس

ٚضًٛى َٓٗذِٗ

(70)

زٚح  ، نُا ٜطاِٖ تسضٝخ

ايرٟ  كسزاي ١ياشإٚ، ايتُاضو بني املٛاطٓني

سفظ  بٓؿٛف قا١ْْٝٛ تكُٔ ًٜشكِٗ،

 ٛاطٔتأيٝب امل بٛد٘ ايطسٜل غًليف  نساَتِٗ،

 مٛ َ٪ضطاتٗا،ايهسا١ٖٝ زٚح  قدَّ سهَٛت٘، ٚبحِّ

ؼ ٝعاييت ت ٙب٪زٚتٓتٗٞ اإلزٖاب فتذف َٓابع 

أزٚاح ٚسكٛم اٯخسٜٔٚخطف ايتػٍٛ ع٢ً 

(71)

. 

 املطًب ايجاْٞ

ايٓاشسني سلٛي١ٝ ْطام تعٜٛض 

 يتعصٜص خطاب ا٫عتداٍ اجملتُعٞ

ًتعٜٛض ايكا١ْْٝٛ يٓؿٛف اي ا كاض ٫ ميهٔ

٫خت٬ف ، ٓصٚحع٢ً أقساز اي، دسا٥ِ ايعٓفعٔ 

َا سدا باملػسع املكاؾد ٚاٯثاز بني ايف٦تني، 

 َّ ْؿٛف خاؾ١ يتعٜٛض ذٟٚ ايعساقٞ ض

ا َ ،ايػٗدا٤ ٚاملؿابني ْتٝذ١ ا٭عُاٍ اإلزٖاب١ٝ

بػ١ٝ  ايٓطام املٛقٛعٞ يًتعٜٛضٜٛدب بٝإ 

فُٝا ي٘ ا٭سهاّ املٛقٛع١ٝ ٚايػه١ًٝ  ؼدٜد

          :فسعنييف خيـ قسز ايٓصٚح 

ايفسع ا٭ٍٚ: ايٓطام املٛقٛعٞ يًتعٜٛض عٔ 

 .ٓصٚحقسز اي

ايفسع ايجاْٞ: ا٭سهاّ املٛقٛع١ٝ يًتعٜٛض عٔ 

 .قسز ايٓصٚح

 ايفسع ا٭ٍٚ

ايٓطام املٛقٛعٞ يًتعٜٛض عٔ قسز 

 ايٓصٚح

تب٢ٓ املػسع ايعساقٞ َبدأ ايتعٜٛض ايػاٌَ عٔ 

ا٭قساز املاي١ٝ ايبشت١، ٚسلٌ ٚايكسز ايبدْٞ، 

ايكسز املطتكبٌ، َٚٓح زاتبًا ملٔ ٜعذص عٔ ايعٌُ 

، إ٫ اْ٘ مل ٜػٌُ َطأي١ تفاقِ ايكسز ثا١ْٝ

 بػهٌ نًٞ:

ٜػٌُ  أ٫ًٚ: ايتعٜٛض ايػاٌَ عٔ ايكسز ايبدْٞ:

اإلزٖاب يف ايكإْٛ ايعساقٞتعٜٛض قسز 

(72)

 ،
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اضتػٗاد، َٔ مجٝع عٓاؾس ايكسز اؾطدٟ 

عذص نًٞ أٚ دص٥ٞ َ٪ٜد بتكازٜس ٚفكدإ ٚ

َٔ اإلؾاب١ َٚا تطبب٘ فك٬ً عٔ طب١ٝ ززل١ٝ، 

قسز ٚنريو خطاز٠ ٫سك١ ٚنطب فا٥ت، 

اٯ٫ّ اؿط١ٝ ٚايٓفط١ٝ اييت ٜتعسض شلا 

زٖابٞ ايرٟ ٜعسف بايكسز إلايعٌُ اَتكسز 

)ا٭دبٞ(

(73)

، ٚميهٔ إعُاٍ ٖرٙ ايكٛاعد يف 

 ايع١ً.ايتعٜٛض، بػإٔ ددل قسز ايٓصٚح ٫ؼاد 

غُٛض ٚعدّ دق١  ٜعإْٞ املػسع ايعساقٞ أ َٚع

بعض ايٓؿٛف ذات ايؿ١ًؾٝاغ١ 

(74)

فكد  ،

سلٌ بايتعٜٛض ا٭قساز املاي١ٝ أسطٔ سني 

ايبشت١ نتدسٜب املٓػأ٠ ٚتٗدّ املباْٞ ٚأت٬ف 

يطد ْكـ  املُتًهات، ٚتسى ايٛظٝف١ ٚايدزاض١،

دسا٥ِ اإلزٖاب ايٛازد٠  ايتعٜٛض عٔسا٫ت 

إْٛ َهافش١ اإلزٖابقيف  سؿسًا

(75)

، إذ ٜطٌٗ 

ا٫ضتٓاد إىل ٖرٙ ا٭سهاّ يتعٜٛض اقساز 

 .ايٓصٚح

 ثاًْٝا: ايتعٜٛض عٔ ايكسز املتفاقِ:

ْٕ ٜتطٛز قسز   ٜٚتفاقِ َع ايٓصٚح حيؿٌ أ

ايصَٔ

(76)

طًب  ٓاشحففٞ ٖرٙ اؿاي١ حيل يً ،

املتفاقِ، َٚا أد٣ إيٝ٘  ٙتعٜٛض تهًُٝٞ عٔ قسز

ْفكاتَٔ شٜاد٠ 

(77)

ٜتفل ا٫ػاٙ مٛ إذ ،، 

فاقِ َع ايكٛاعد ايعا١َ املت تعٜٛض ايكسز

يًُط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ

(78)

املػسع ب٘ مل ٜأخر ٖٛ َا ٚ، 

 سني، 2009يط١ٓ  (20)كإْٛ زقِ ايايعساقٞ يف 

قؿس ايتعٜٛض ع٢ً اإلؾابات اييت تتطًب 

بٓا٤ ع٢ً تكسٜس ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ع٬دًا َ٪قتًا

(79)

، 

ُٝهٓ٘ طًب ؾسف ففاقد ايدخٌ املطتكبٌ أَا 

ٚفل ي٘ ٜؿسف َا زاتب تكاعدٟ َٓاضب ٜتذاٚش 

قإْٛ ايتكاعد املٛسد، ٖٚرا ٜػٌُ ذٟٚ ايػٗدا٤ 

ٚاملؿابني بايعذص ايهًٞ أٚ اؾص٥ٞ َٛظفني 

أّ غرل َٛظفنيناْٛا 

(80)

 . 

 ايفسع ايجاْٞ

ا٭سهاّ املٛقٛع١ٝ يًتعٜٛض عٔ 

 قسز ايٓصٚح

ؼدد ايتػسٜعات املٓظ١ُ ملط٪ٚي١ٝ ايدٚي١         

 ْ٘طام ايتعٜٛض، ٚا٭غداف املطتفٝدٜٔ َٓ

 اٯتٞ:ع٢ً ايٓشٛ ٚ

أ٫ًٚ: ْطام تعٜٛض ا٭قساز ايٓامج١ عٔ 

 ا٭عُاٍ اإلزٖاب١ٝ

أخر مبط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ تتًف ايتػسٜعات اييت ؽ

عٔ تعٜٛض ايكسز ايٓادِ عٔ اؾسا٥ِ 

ٜطتبعد دسا٥ِ ا٭َٛاٍ َٔ اإلزٖاب١ٝ، بني اػاٙ 

ايتعٜٛض

(81)

، ٚآخس ٜػٌُ ب٘ دسا٥ِ ا٭َٛاٍ 

ا٭غداف دسا٥ِٚ

(82)

ٖٚٛ َا ٜٓطبل متاًَا ع٢ً ، 

 ٚناٯتٞ:أقساز ايٓصٚح ٚايتٗذرل، 

 ٖٓاى تعٜٛض ا٭قساز ايٛاقع١ ع٢ً ا٭َٛاٍ:-1

ايعًُٝات اإلزٖاب١ٝ  تعٜٛض أقساز يف اػاٖإ

ا٭قساز  ٜطتبعد ا٭ٍٚ، ايٛاقع١ ع٢ً ا٭َٛاٍ

ٖٚٛ  ،ايٛاقع١ ع٢ً ا٭َٛاٍ َٔ ْطام ايتعٜٛض

َرٖب عدد َٔ ايتػسٜعات

(83)

اييت تطتبعد  

َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ عٔ تعٜٛض ايكسز اي٬سل 

ٚ أسٖل َٝصا١ْٝ ايدٚي١، ت تبا٭َٛاٍ; َا داَ

طًب ايتعٜٛض عٔ قسز مل ٜكع تػسٟ ب

أؾ٬ً

(84)

إٔ املػسع ٜتفاعٌ َع ايسأٟ  ، فك٬ً عٔ

ايعاّ ايرٟ ٜٓظس بعني ايسأف١ يكشاٜا دسا٥ِ 

كشاٜا دسا٥ِ ا٭َٛاٍب َكاز١ْا٭غداف 

(85)

 . 

ٝرٖب فعدد َٔ ايتػسٜعات يا٫ػاٙ ايجاْٞ أَا 

ٟ تدفع٘ ايدٚي١ ٭قساز يرإىل سلٍٛ ايتعٜٛض ا

، َع اؿد َٔ ْطام فكطدسا٥ِ ا٭َٛاٍ 

باملُتًهات،  ايتعٜٛض باغذلا  إؿام ايكسز

بؿف١ تبع١ٝ، عدل ٚقٛع دسمي١ َٔ دسا٥ِ 

ا٭غداف املٛدب١ يًتعٜٛض ٚتعدٟ اثسٖا

(86)

. 
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ايتعٜٛض عٔ ا٭قساز ايٛاقع١ ع٢ً -2

 ا٭غداف:

ٜتشدد ْطام ا٭غداف املعٓٝني بايتعٜٛض 

ًرٜٔ اي ِ، ٚأقازبِٗ غدؿًٝابف٦يت اجملين عًٝٗ

عًِٝٗ، ٚتكٝف تػسٜعات َ َٔ فكدتكسزٕٚ ٜ

 ٕٜٚتكسز افف١٦ ثايج١ تتُجٌ بأغد أخس٣

 أثٓا٤زدـاٍ ايطًطـ١ ايعا١َ، ِٗ َطاعدتـيد٣ 

إعُاٍ ايكإْٛ ٚتٓفٝرٙ

(87)

. 

ع٢ً َبدأ  ٚقد أسطٔ املػسع ايعساقٞ بايٓـ

ايتعٜٛض مجٝع ا٭قساز اؾطد١ٜ، سلٍٛ 

يتدفٝف أقساز ا٭عُاٍ اإلزٖاب١ٝ عٔ اجملتُع 

شلِ  ًاازغعإ ،إشاي١ أثازٙ بتعٜٛض قشاٜاٙٚ

تَِٗعاْاا مب٪اشز٠ ايدٚي١ َٚػازنتٗ

(88)

، ٖٚٛ َا 

َّا ؿكِٗ َٔ أقساز  ٜػٌُ تعٜٛض ايٓاشسني ع

دطد١ٜ بطبب ايٓصٚح ٚايعًُٝات اإلزٖاب١ٝ أٚ 

 ايعطهس١ٜ املطبب١ ي٘.

 ض:ايتعٜٛ ٞطتشكَ أغداف ثاًْٝا:

ؼدد ايتػسٜعات اييت أخرت مببدأ ايتعٜٛض  

 ،أغداف املطتشكني، ٚغسٚ  اضتشكاق٘

، ٘، ايعا١ً٥ املباغس٠ يٓاشحٝػٌُ َؿطًح ايف

  .ٚا٭غداف ايرٜٔ ٜعًِٝٗ

ايػدـ ايطبٝعٞ أٚ املعٟٓٛ ايرٟ  ٖٛ: ٓاشحاي-1

ع٢ً بطبب ذيو ، ٚاعتدٟ تٗذرلٚقع قش١ٝ اي

احمل١ُٝ ضٛا٤ يف سٝات٘ أٚ سك٘، أٚ َؿًشت٘ 

ض١َ٬ دطدٙ أٚ ممتًهات٘

(89)

َرٖب َعظِ  ٖٛ، ٚ

ايتػسٜعات

(90)

ْٕ  غس ،  ٜسق٢ َؿدز ايكسز سد أ

تٓؿٛف عًٝٗا يف قإْٛ ايعكٛبااملسمي١ اؾ

 (91)

 ،

َٚساعا٠ عٓؿسٟ ايهطب ايفا٥ت ٚاـطاز٠ 

اي٬سك١ عٓد تكدٜس ايتعٜٛض

(92)

 فك٬ً عٔ، 

ٓاشح املتكسزاملسنص املايٞ يً

(93)

. 

 

 

 :يٓاشحذٚٚ ا-2

ٚيهٌ َٔ ؿك٘  تكسز،( يًُٓاشحؾف١ )اي تجبت

ٖ٪٤٫ ايتعٜٛض طتشل فٝ ذٜٚ٘، ٔٓصٚح َقسز اي

أٚ عذصٙ َِٗعًٝ عٔ َٛت

(94)

نُا ٜطتشكٕٛ ، 

ايتعٜٛض عٔ ٖدّ أٚ تكسز ممتًهاتِٗ اٯ١ًٜ 

َٚع اتفام غايب١ٝ ايتػسٜعات شلِ َٔ َٛزثِٗ، 

ع٢ً تعٜٛض ذٟٚ املتكسز

(95)

ؽتًف يف  ،

تبعًا يفًطف١ ايٓظاّ ا٫دتُاعٞ،  ،َطتشكٝ٘

فُٓٗا َٔ حيؿسِٖ بـ)ايٛزث١( ٚفل املفّٗٛ 

اإلض٬َٞ، غسٜط١ اإلقا١َ َع اجمل٢ٓ عًٝ٘، 

ٚا٫عتُاد يف املعٝػ١ عًٝ٘

(96)

، َٚٓٗا َا ٜتٛضع 

مبفّٗٛ ا٭قازب يٝػٌُ ايطفٌ املتب٢ٓ، ٚنٌ 

 ب٘ يف ضهٔ ٚاسد، ٚػُعَ٘ع٘ غدـ ٜكِٝ 

٠ املتكسزَعٝػ١ َػذلن١ يف ساي١ ٚفا

(97)

 . 

 اـامت١

أ٫ًٚ:  ْكطِ ٖرٙ اـامت١ إىل قطُني:

ايٛضا٥ٌ  ثاًْٝا: تٛؾٝات بػإٔ ا٫ضتٓتادات.

 ايكا١ْْٝٛ املتاس١ ملطاْد٠ ايٓاشسني.

 أ٫ًٚ: ا٫ضتٓتادات:

َّ قسا٠٤  املباد٨ ايتٛد١ٝٗٝ ٚايكٛاْني ايعساق١ٝ إ

املتعًك١ باؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًٓاشسني داخًًٝا 

إىل مج١ً اضتٓتادات، قسا٠٤ ؼ١ًًٝٝ، تػرل 

 أُٖٗا:

1 َّ ١ٝ، ممج١ً باملط٪ٍٚ ػسعاي ١اؿهَٛ: إ

ايتٓفٝرٟ املباغس عٔ ايطٝاض١ ايعا١َ يًدٚي١، 

َط٪ٚي١ عٔ تعٜٛض ا٭قساز اي٬سك١ 

ايكٛاعد ايعا١َ يف اضتٓادًا ٭سهاّ  ٓاشسنيباي

َد١ْٝ تكا١ًَٝٓ  ١َط٪ٚيٖٝٞ ٚايكإْٛ املدْٞ، 

.غدؿ١ٝ

 

 

تذلتب َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ : 2

َّا ًٜشل بِٗ ايٓاشسني عٔ تعٜٛض َٛاطٓٝٗا ، ع
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تٗا َط٪ٚيٝ بطببَٔ أقساز َاد١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ، 

، عٔ أٟ ًاَُٛعٔ تعٜٛض قشاٜا اؾسمي١ ع

ًٜشكِٗ، ٚايتصاَٗا ٖرا ايتصاّ قاْْٛٞ مٛ قسز 

ايكشاٜا، ٜتطِ مبٛاؾفات خاؾ١، يهٓ٘ قسٜب 

ددًا َٔ ا٫يتصاّ ايٓادِ عٔ ا٭خ٬ٍ بايعكد، 

 .ٚا٫يتصاّ ايٓاغ٧ عٔ ايعٌُ غرل املػسٚع

، يًٓاشسني ٜكابٌ ايتعٜٛض ايرٟ تدفع٘ ايدٚي١: 3

ٜٚػطٞ مجٝع أْٛاع٘، َا اي٬سل بِٗ ايكسز 

ايتصاًَا عاًَا ظدل كتًف أْٛاع ايكسز جيعً٘ 

 .ايٓامج١ عٔ ايٓصٚح

أدا٠ ١َُٗ يتعصٜص خطاب  ايٓاشسني : تعٜٛض4

 ا٫عتداٍ يف اجملتُع، ٚتسضٝخ ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ.

 ددل ايكسزقسز ايٓصٚح تعٜٛض ٫ ميهٔ عٓد  :5

، اييت ٫ ميهٔ َعٗا ٓصٚحيطبٝع١ آثاز اي بايهاٌَ;

إعاد٠ اؿاٍ إىل َا ناْت عًٝ٘ قبًٗا، ٫ضُٝا 

ص٥ٞ، أٚ ايٓصٚح اؾهًٞ أٚ ايٛت أٚ ايعذص عٓد امل

ملد٠ ط١ًٜٛ، فٝذدل ايكسز َكابٌ تعٜٛض 

 .َٓاضب ْكدًٜا أّ غرل ْكدٟ

بإدا٤ أَس َعني، قسز ايٓصٚح  تعٜٛضميهٔ  :6

تكسزٙ احمله١ُ سطب ظسٚف املتكسز 

ٖٚٛ َا  ،أْطب ؾٛز٠ يًتعٜٛض ميجٌ َٚؿًشت٘،

ميهٔ ايتأضٝظ عًٝ٘ قاًْْٛا ٭١ٜ ؾٛز٠ ميهٔ َٔ 

خ٬شلا تعٜٛض ايٓاشسني يتشكٝل خطاب 

  ا٫عتداٍ ٚايت١ُٝٓ اجملتُعٞ.

ع٢ً ايسغِ َٔ تٛافل ايدضتٛز ايعساقٞ : 7

ٚايكٛاْني ايٛط١ٝٓ ٚبساَر عٌُ اؿه١َٛ 

َٚ٪ضطاتٗا ٚايكٛاْني ايدٚي١ٝ ٚاملباد٨ 

إ٫ إ امل٬سظ يف ايٛاقع ايعساقٞ  ،ايتٛد١ٝٗٝ

يًشُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًٓاشسني،  تقاٚٚدٛد خس

ٚتكٝٝدًا ؿس١ٜ ايتٓكٌ ٚمحا١ٜ ا٫غداف 

 ٚاملُتًهات.

: ع٢ً ايسغِ َٔ ٚقٛح ايتػسٜعات ٚايكٛاْني 8

بػإٔ سس١ٜ ايتٓكٌ ٚاإلقا١َ ٚاؿُا١ٜ َٔ 

إ٫ إ ايتعاطٞ املٝداْٞ َع ايٓاشسني  ،املداطس

ٔ قسٚزات ع ١٦، ْاغ١ٝقاْْٛ اتيفتػٛب٘ كا

أ١َٝٓ ٚيٝظ تأؾ١ًٝٝ ْابع١ َٔ ز٣٩ 

اضذلاتٝذ١ٝ ثابت١ ٚامنا ٖٞ فسد ادسا٤ات 

 .تهتٝه١ٝ عابس٠، ٜٓبػٞ ايٛقٛف عًٝٗا َٚعاؾتٗا

ايٛضا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ املتاس١  ثاًْٝا: تٛؾٝات بػإٔ

 :ملطاْد٠ ايٓاشسني

 ت: ٖٓاى غسحي١ نبرل٠ َٔ ايٓاشسني اقطس1

يف دٚا٥س ايدٚي١ يف املٓاطل اييت  ايذلى ٚظا٥فٗ

تطٝطس عًٝٗا اؾُاعات ا٫زٖاب١ٝ ٚإ اؿه١َٛ 

ايعساق١ٝ زلشت شل٪٤٫ ايٓاشسني باضت٬ّ 

زٚاتبِٗ َٔ احملافظات اييت ٜتٛاددٕٚ فٝٗا، يف 

سني مت اٜكاف ؾسف زٚاتبِٗ بعد ْصٚسِٗ اىل 

دٍٚ اؾٛاز ٚمل ٜطُشٛا ست٢ يٛن٥٬ِٗ 

إ ايٓاشح ايرٟ ٜذلى بًدٙ  ،اتبِٗباضت٬ّ زٚ

ٜٚسسٌ اىل خازز بًدٙ جيب إ ميٓح ي٘ اؿكٛم 

ٚايٛادبات ْفطٗا اييت متٓح يًٓاشح اىل قافظات 

 .بًدٙ

: تأَني بدا٥ٌ َٓاضب١ يًطهٔ ٚايعٝؼ َٚٛزد 2

، يًٓاشسني يعدّ ٚدٛد خطأ ٜٓطب شلِ يف ايسشم

اؿاٍ اييت ٚؾًٛا إيٝٗا، إمنا ضبب ذيو تكؿرل 

َات، ٚملا يريو َٔ أ١ُٖٝ يف تعصٜص خطاب اؿهٛ

 .ا٫عتداٍ ٚايت١ُٝٓ

: تعٜٛض ايٓاشسني عٔ مجٝع ا٭قساز املاد١ٜ 3

ٚا٭دب١ٝ اي٬سك١ بِٗ دسا٤ ايٓصٚح تعٜٛكًا عاد٫ً 

َٔ قبٌ ؾإ قكا١ٝ٥، تطتأْظ بتكازٜس خدل٠ 

ٜكدَٗا َٗٓدضٕٛ كتؿٕٛ ٚخدلا٤ َطاس١ َٔ 

 ذٟٚ اـدل٠ ٚا٫ختؿاف.

أخرل غرل َدلز يف تعٜٛض ايٓاشسني، ٖٓاى ت :4

ٚتكًٌٝ َٔ املبايؼ اييت ٜطتشكْٛٗا ٚاملكدز٠ َٔ 
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ايًذإ ايف١ٝٓ املدتؿ١، ٖٚٛ َا ٜٓبػٞ ايٛقٛف 

 عٓدٙ باملعاؾ١.

 فٗسضت املسادع:

أمحد ايطعٝد ايصقسد، تعٜٛض اإلقساز ايٓاغ١٦ : 1

عٔ دسا٥ِ اإلزٖاب، ا٫ػاٖات اؿدٜج١ يف 

َٚد٣ ا٫ضتفاد٠ َٓٗا يف ايكإْٛ املكازٕ، 

ايكاْْٛني املؿسٟ ٚايهٜٛيت )ايكطِ ايجاْٞ(، 

 .2004ف١ً اؿكٛم ايهٜٛت١ٝ، 

امحد غٛقٞ أبٛ خط٠ٛ، تعٜٛض اجملين عًٝ٘ : 2

َٔ ا٭قساز ايٓاغ١٦ عٔ دسا٥ِ اإلزٖاب، داز 

 .1992ايٓٗك١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 

أزلا٤ بٓت عبد ايعصٜص اؿطني، "أضباب  :3

عٓف ٚايتطسف دزاض١ ؼ١ًًٝٝ"، اإلزٖاب ٚاي

 . َتاح ع٢ً ايسابط:3ف

 islam.com-http://www.al 
سطٔ سٓتٛؽ زغٝد اؿطٓاٟٚ، ايتعٜٛض : د. 4

ايككا٥ٞ يف ْطام املط٪ٚي١ٝ ايعكد١ٜ، داز ايجكاف١ 

  .38، ف1999يًٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ، 

املسؾفاٟٚ، ايدع٣ٛ املد١ْٝ سطٔ ؾادم : د. 5

أَاّ احملانِ اؾٓا١ٝ٥، َٓػأ٠ املعازف، 

 .1989اإلضهٓدز١ٜ، 

: د. سطٔ عًٞ ايرْٕٛ، املبطٛ  يف املط٪ٚي١ٝ 6

املد١ْٝ/ ايكسز، غسن١ ايتأَني يًطباع١ 

 1991ٚايٓػس، بػداد، 

سطٔ عًٞ ايرْٕٛ، ايٓظس١ٜ ايعا١َ د. : 7

ايكا١ْْٝٛ، ي٬يتصاَات )َؿادز ا٫يتصاّ(، املهتب١ 

 1976بػداد، 

ضًُٝإ َسقـ، املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ يف د. : 8

، َعٗد ايبشٛخ 2تكٓٝٓات ايب٬د ايعسب١ٝ،  

 .1971ٚايدزاضات ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 

ؾاحل بٔ بهس ايطٝاز، "اإلزٖاب ٚاملٛاثٝل : 9

ايدٚي١ٝ املع١ٝٓ مبهافش١ اإلزٖاب". َتاح ع٢ً 

  ايسابط:

islam.com-http://www.al 

اؿهِ فٛد٠، َٛضٛع١ ايتعٜٛكات  عبد: 10

املد١ْٝ/ ْظس١ٜ ايتعٜٛض املدْٞ، املهتب ايدٚيٞ 

 .2006ملٛضٛع١ ايكا١ْْٝٛ، اإلضهٓدز١ٜ، 

عبد اهلل بٔ ايه٬ْٝٞ ا٭ٚؾٝف، "اإلزٖاب : 11

ط١ٓ". َتاح ٚايعٓف ٚايتطسف يف ق٤ٛ ايكسإٓ ٚاي

  ع٢ً ايسابط:

عبد اهلل بٔ قُد ايعُسٚ، "أضباب ظاٖس٠ : 12

 . َتاح ع٢ً ايسابط:"اإلزٖاب

 islam.com-http://www.al 

عبد املكؿٛد قُد ضعٝد خٛد٘، "ايتعاٌَ : 13

. َتاح ع٢ً "َع اإلزٖاب ٚايعٓف ٚايتطسف

 ايسابط: 

islam.com-http://www.al 
عجُإ بٔ ؾاحل ايعاَس، "َط٪ٚي١ٝ املجكف : 14

اإلض٬َٞ ػاٙ قكاٜا اإلزٖاب". َتاح ع٢ً 

 ايسابط: 
islam.com-http://www.al 

ايكا١ْْٝٛ عجُإ عًٞ سطٔ، اإلزٖاب َٚظاٖس : 15

ٚايطٝاض١ يف ق٤ٛ أسهاّ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ، 

 .2006َطبع١ َٓاز٠، أزبٌٝ، 

عؿاّ بٔ ٖاغِ اؾفسٟ، "اإلزٖاب ا٭ضباب : 16

http://www.al- ٚايع٬ز". َتاح ع٢ً ايسابط:

islam.com 
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قُد إبساِٖٝ دضٛقٞ أبٛ ايًٌٝ، تعٜٛض : د. 17

ايكسز يف املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ، دزاض١ ؼًًٝ٘ 

تأؾ١ًٝٝ يتكدٜس ايتعٜٛض، َطبٛعات داَع١ 

 .1995ايهٜٛت، 

قُد أبٛ ايع٬ عكٝد٠، تعٜٛض ايدٚي١ : 18

يًُكسٚز َٔ اؾسمي١ دزاض١ َكاز١ْ يف 

ايتػسٜعات املعاؾس٠، داز ايفهس ايعسبٞ، ايكاٖس٠، 

1988. 

، "اإلزٖاب َظاٖسٙ قُد اؿطٝين َؿًٝشٞ: 19

ٚأغهاي٘ ٚفكا ي٬تفاق١ٝ ايعسب١ٝ ملهافش١ 

http://www.al-َتاح ع٢ً ايسابط: اإلزٖاب". 

islam.com 
قُد اشلٛازٟ، "اإلزٖاب املفّٗٛ ٚا٭ضباب : 20

 َتاح ع٢ً ايسابط: .ٚضبٌ ايع٬ز"

islam.com-http://www.al 
قُد عبد ايعاٍ عبد ايًطٝف، دسمي١ : 21

اإلزٖاب دزاض١ َكاز١ْ، داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ، 

 .1994ايكاٖس٠، 

قُٛد قُٛد َؿطف٢، سكٛم اجملين عًٝ٘ : 22

، 1يف ايكإْٛ املكازٕ، َطبع١ داَع١ ايكاٖس٠،  

1975. 

ْؿس ايدٜٔ بٛزلاس١، سكٛم قشاٜا : 23

اؾسا٥ِ ايدٚي١ٝ، داز ايفهس اؾاَعٞ، 

 .2008اإلضهٓدز١ٜ، 

إزلاعٌٝ يطفٞ بٔ عبد ايسمحٔ دافانٝا، : 24

"اإلزٖاب ٚايعٓف ٚايتطسف يف َٝصإ ايػسع"، 

ٚزق١ عج١ٝ َكد١َ يًُ٪متس ايعاملٞ عٔ َٛقف 

اإلض٬ّ َٔ اإلزٖاب املٓعكد يف داَع١ ا٭َاّ 

١ٝ قُد بٔ ضعٛد ا٫ض١َٝ٬، املًُه١ ايعسب

. َتاح ع٢ً 14ّ، ف2004ٖـ / 1425ايطعٛد١ٜ، 

 ايسابط:

islam.com-http://www.al 

سطاّ ايدٜٔ ناٌَ ا٫ٖٛاْٞ، ا٫ػاٖات : 25

اؿدٜج١ يف ايككا٤ ايهٜٛيت يف فاٍ تعٜٛض 

ا٭قساز ايٓاغ١٦ عٔ ايعٌُ غرل املػسٚع، ف١ً 

 .1978، 1 اؿكٛم ٚايػسٜع١ 

ايٓظاّ ايكاْْٛٞ يتعٜٛض دٜؼ َٛض٢، : 26

 دزاض١ َكاز١ْ-قشاٜا اؾسا٥ِ اإلزٖاب١ٝ 

أطسٚس١ دنتٛزاٙ، ن١ًٝ اؿكٛم داَع١ 

 .2016تًُطإ، اؾصا٥س، 

زباب عٓذل ايطٝد إبساِٖٝ، تعٜٛض اجملين : 27

عًِٝٗ َٔ ا٭قساز ايٓاغ١٦ عٔ دسا٥ِ اإلزٖاب، 

داَع١ أطسٚس١ دنتٛزاٙ، ن١ًٝ اؿكٛم، 

 .2001املٓؿٛز٠، 

عادٍ ايفكٞ، سكٛم اجملين عًٝ٘ يف ايكإْٛ : 28

ايٛقعٞ َكازْا بايػسٜع١ اإلض١َٝ٬، زضاي١ 

َادطترل، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ عني سلظ، 

1984. 
عادٍ قُد ايفكٞ، سل اجملين عًٝ٘ اقتكا٤ : 29

تعٜٛض َٔ ايدٚي١، عح َٓػٛز يف ف١ً ا٭َٔ 

، متٛش 110يعػسٕٚ، ايعدد ايعاّ، ايط١ٓ ايجا١َٓ ٚا

 .، ايكاٖس1985٠ٜٛيٝٛ 

فٗد فاحل َطس، ْظس١ٜ ايعا١َ يًُذين عًٝ٘، : 30

دزاض١ َكاز١ْ، أطسٚس١ دنتٛزاٙ، داَع١ 

 .1991ايكاٖس٠، ن١ًٝ اؿكٛم، 
َعتص سطني دابس، املؿًش١ املعتدل٠ يف : 31

ػسِٜ ا٭عُاٍ اإلزٖاب١ٝ، زضاي١ َادطترل، 

 .2010ملطتٓؿس١ٜ، ن١ًٝ ايكإْٛ، اؾاَع١ ا

ٜعكٛب قُد سٝاْٞ، تعٜٛض ايدٚي١ : 32

يًُذين عًِٝٗ يف دسا٥ِ ا٭غداف دزاض١ 
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عًٝ٘، أطسٚس١ دنتٛزاٙ،  َكاز١ْ يف عًِ اجمل٢ٓ

 .1977داَع١ اإلضهٓدز١ٜ، 

 

 اشلٛاَؼ:

 
ــهايٝات    ( (1 ــاب ٚإغـــ ــٌ، "اإلزٖـــ ــد اشلٛميـــ ــٔ فٗـــ ــٔ بـــ سطـــ

ــا٤ ٚاملٛادٗـــــــ١"، ف  ــاح . ايبشـــــــح 7املفٗـــــــّٛ ٚا٫ْتُـــــ َتـــــ

ــسابط:   ــ٬ّ عًـــــــ٢ ايـــــ ــع اإلضـــــ http://www.al- َٛقـــــ
islam.com 

ــامل      ((2 ــداِْٗ يف ايعـــ ــٌ بًـــ ــاشسني داخـــ ــدد ايٓـــ ــذلاٚح عـــ ٜـــ

ــني )  ــّٛ بـ ــٛإ    25-20ايٝـ ــاٍ بعٓـ ــس: َكـ ــإ، ٜٓظـ ــٕٛ اْطـ ( ًَٝـ

ــاّ     ــ١ عـ ــٞ اتفاقٝـ ــا ٖـ ــ٦ني(،    1951)َـ ــع اي٬دـ ــ١ بٛقـ اـاؾـ

ــد٠      ــِ املتشــ ــا١َٝ يٮَــ ــ١ٝ ايطــ ــع املفٛقــ ــ٢ َٛقــ ــاح عًــ َتــ

ــ٦ني   ــ٪ٕٚ اي٬دـــــ ــ٢ املٛقـــــــع   UNHCRيػـــــ ، َتـــــــاح عًـــــ

 arbic.org-www.unchr ا٫يهذلْٚٞ:
َــــٔ ايدضــــتٛز ايعساقــــٞ  (ا٫ًٚ /9ٜٓظــــس ْـــــ املــــاد٠ )-((3

 . 2005يعاّ 

ــس -((4 ــاد٠ ) ٜٓظـ ـــ املـ ــاّ   78ْـ ــٞ يعـ ــتٛز ايعساقـ ــٔ ايدضـ ( َـ

2005. 

د. إزلاعٝـــــٌ يطفـــــٞ بـــــٔ عبـــــد ايـــــسمحٔ دافانٝـــــا،  ( (5

"اإلزٖــــاب ٚايعٓــــف ٚايتطــــسف يف َٝــــصإ ايػــــسع"، ٚزقــــ١  

َكدَــــ١ يًُــــ٪متس ايعـــاملٞ عــــٔ َٛقــــف اإلضــــ٬ّ  عجٝـــ١  

ــٔ     ــد بـــ ــاّ قُـــ ــ١ ا٭َـــ ــد يف داَعـــ ــاب املٓعكـــ َـــــٔ اإلزٖـــ

ـــ 1425ضــــعٛد ا٫ضــــ١َٝ٬، املًُهــــ١ ايعسبٝــــ١ ايطــــعٛد١ٜ،   ٖــ

ــ٢ ايــــــــــــــــــــــــسابط:   .14ّ، ف2004/   َتــــــــــــــــــــــــاح عًــــــــــــــــــــــ

islam.com-http://www.al 

ــٜٛض   ( (6 ــاْٞ، تعــ ــد سٝــ ــٛب قُــ ــين  ٜعكــ ــ١ يًُذــ ايدٚيــ

ــسا٥ِ ا٭غــــداف  ــِٝٗ يف دــ ــِ   عًــ ــ١ يف عًــ ــ١ َكازْــ دزاضــ

 ٘ دنتـــــــــــٛزاٙ، داَعـــــــــــ١ أطسٚســــــــــ١  ، اجملٓــــــــــ٢ عًٝـــــــــــ

ــهٓدز١ٜ،  ــ٪ٚي١ٝ ٚ ;170ف ،1977اإلضــــــ ــٌ املطــــــ ــًس نــــــ أَــــــ

ــإ  ــد   ٕٜطـــــــتٛدب امل٪اخـــــــر٠، فـــــ ــًا يكٛاعـــــ نـــــــإ كايفـــــ

ــ٢   فا٭خـــــ٬م  ــ١( تكتؿـــــس عًـــ ــ٪ٚي١ٝ َستهبـــــ٘ )أدبٝـــ ُطـــ

ــإ    ْٕ نــ ــع، ٚإ ــتٗذإ اجملتُــ ــًا اضــ ــاًْيكايفــ ــإٕ كــ ٕٛ، فــ

ــصا٤     ــتتبع اؾـــ ــ١ تطـــ ــ١ ٚقاْْٛٝـــ ــ٘ أدبٝـــ ــ٪ٚي١ٝ َستهبـــ َطـــ

 ٞ ضــــــًُٝإ َــــــسقـ، املطــــــ٪ٚي١ٝ املدْٝــــــ١ يف . د. ايكـــــاْْٛ

ــٛخ 2تكٓٝٓـــــــــات ايـــــــــب٬د ايعسبٝـــــــــ١،    ، َعٗـــــــــد ايبشـــــــ

 ;1، ف1، ايفكــــــس٠  1971ٚايدزاضــــــات ايعسبٝــــــ١، ايكــــــاٖس٠،   

ؾــــاحل بــــٔ بهــــس ايطٝــــاز، "اإلزٖــــاب ٚاملٛاثٝــــل ايدٚيٝــــ١       

 
 . َتــــاح عًــــ٢ ايــــسابط:9اإلزٖــــاب"، فاملعٓٝــــ١ مبهافشــــ١ 
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د. امحــــد غــــٛقٞ أبــــٛ خطــــ٠ٛ، تعــــٜٛض اجملــــين عًٝــــ٘   ((7

ــاب، داز    ــسا٥ِ اإلزٖـــــ ــ١٦ عـــــــٔ دـــــ ــساز ايٓاغـــــ َـــــــٔ ا٭قـــــ

 .197، ف1992ايٓٗك١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 

 .  173ٜعكٛب قُد سٝاْٞ، املؿدز ايطابل، ف( (8

قُـــــٛد قُـــــٛد َؿـــــطف٢، سكـــــٛم اجملـــــين عًٝـــــ٘  ( (9

، 1يف ايكــــــإْٛ املكــــــازٕ، َطبعــــــ١ داَعــــــ١ ايكــــــاٖس٠،      

 .130-129، ف1975
ــ٢،   ((10 ــشاٜا   دٜــــؼ َٛضــ ــٜٛض قــ ــاْْٛٞ يتعــ ــاّ ايكــ ايٓظــ

١ ٚســـــسأط دزاضـــــ١ َكازْـــــ١-اؾـــــسا٥ِ اإلزٖابٝـــــ١ 

، نًٝــــ١ اؿكــــٛم داَعــــ١ تًُطــــإ، اؾصا٥ــــس،  دنتــــٛزاٙ

املعاٖـــــد ا٭َسٜهٝـــــ١ املتدؿؿـــــ١ قـــــاّ أســـــد  .105، ف2016

، باضـــــــتبٝإ ملعسفـــــــ١ تأٜٝـــــــد ا٫ػـــــــاٙ مـــــــٛ  1965عـــــــاّ 

تعــــٜٛض ايدٚيــــ١ َٛاطٓٝٗــــا، َٚطــــ٪ٚيٝتٗا َــــٔ ايٓاسٝــــ١  

%(، 62املايٝــــــ١، ٚناْــــــت ْطــــــب١ ايــــــرٜٔ أٜــــــدٚا يفهــــــس٠ ) 

%( َٛقفٗـــــا، ٚقــــد يكٝـــــت  9%(، ٚمل ؼــــدد ) 29ٚعازقــــٗا ) 

ٖـــرٙ ايفهــــس٠ اضتشطــــاْا نـــبرلا يف اجملتُــــع ا٭َسٜهــــٞ،   

ــ ــداز   ممــــ ــازع بإؾــــ ــد٠ إىل إٔ تطــــ ــات املتشــــ ــا اي٫ٜٛــــ ا دعــــ

تػـــــسٜعات تـــــٓـ عًـــــ٢ إَهـــــإ َـــــٓح اجملـــــين عًـــــِٝٗ       

تعٜٛكــــــــًا َــــــــٔ أَــــــــٛاٍ ايدٚيــــــــ١، ٚاْتٗذــــــــت بعــــــــض   

ــٓٗر   ــس٣ ذات ايـــــــــ ــسٜعات ا٭خـــــــــ ــسٜع  ،ايتػـــــــــ نايتػـــــــــ

٘  قـــــٓٔايــــرٟ  ايفسْطــــٞ،    – 86بايكــــإْٛ املـــــسقِ )  تٛدٗــــ

 .1986ضبتُدل/-/أ9ًٍٜٛ( يف 1002

ــشاٜا اؾــــسا٥ِ   ؿــــس ايــــدٜٔ بٛزلاســــ١، س  ْ( (11 كــــٛم قــ

 ،2008ايدٚيٝــــــــ١، داز ايفهــــــــس اؾــــــــاَعٞ، اإلضــــــــهٓدز١ٜ،    

 .14ف

ــٜٛض ايدٚيـــــــ١     ( (12 ــد٠، تعـــــ ــ٬ عكٝـــــ ــٛ ايعـــــ ــد أبـــــ قُـــــ

ــ١ َكازْــــــــــ١ يف    ــ١ دزاضــــــــ يًُكــــــــــسٚز َــــــــــٔ اؾسميــــــــ

ــاٖس٠،    ــٞ، ايكــــ ــس ايعسبــــ ــس٠، داز ايفهــــ ــسٜعات املعاؾــــ ايتػــــ

 .24، ف 1988

عًــــ٢ تأنٝــــد ٖــــرا املتدؿؿــــ١ ٪متسات املــــسف ؼــــ (13)

ــ٢،  ــ٪متناملعٓــــ ــِٝٗ ايــــــدٚيٞ ا٭ٍٚ، يف   اس ُــــ ــين عًــــ جملــــ

ٕ 1986 عــــاّيــــٛع الًــــٛع  ــأ تعــــٜٛض  ، ســــني أٚؾــــ٢ بــ

 ، فــــ٬ايدٚيــــ١ قــــشاٜا اؾــــسا٥ِ ســــل ؾُٝــــع املــــٛاطٓني  

ــذل  ــش١ٝ أٚ      ٜػـــ ــ١ ايكـــ ــداد عادـــ ــِ ا٫عتـــ ــد اؿهـــ عٓـــ

ــدازٙ،   ــ١ اقتـ ــٛد   ٚبدزدـ ــرٙ ايكٝـ ــا٤ ٖـ ــب ايػـ ــٔجيـ ــ َـ  نياْٛقـ

ــتكب٬ً   ــ١ َطـــــــ ، تعـــــــــٜٛض ايدٚيـــــــــ١ قـــــــــشاٜا اؾسميـــــــ

ــٝات ايٓــــــد٠ٚ     ــ١ َــــــٔ تٛؾــــ ــ١ٝ ايسابعــــ ٚنــــــريو ايتٛؾــــ

ايدٚيٝـــــــ١ ا٫ٚيـــــــٞ يعًـــــــِ اجملـــــــين عًٝـــــــ٘، املٓعكـــــــد٠ يف   

ــدع  ــاّايكـــــــ ــإذ أ، 1973 عـــــــ ــٜٛض   تٚدبـــــــ ــع ايتعـــــــ دفـــــــ

 اضتشطـــــإ يتٛؾـــــ١ٝٚيكٝـــــت ٖـــــرٙ ا، شـــــلنكــــشاٜا  ًي
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ــات يف      ــإْٛ ايعكٛبـــ ــس يكـــ ــادٟ عػـــ ــدٚيٞ اؿـــ ــ٪متس ايـــ املـــ

ــت  ــدت إذ، 1974 عــــاّبٛدابطــ ــ١ َــــٔ    أنــ ايتٛؾــــ١ٝ ايجايجــ

ــ٘    تٛؾـــــٝات ــس إيٝـــ املـــــ٪متس إٔ ايتعـــــٜٛض جيـــــب إ ٜٓظـــ

َٓشـــ١ أٚ ٖبـــ١. ٜعكـــٛب قُـــد سٝـــاْٞ،  ٫عًـــ٢ أْـــ٘ ســـل 

ــابل، ف ــابل،   .177املؿــــدز ايطــ دٜــــؼ َٛضــــ٢، َسدــــع ضــ

 .147ف

عــــادٍ قُــــد ايفكــــٞ، ســــل اجملــــين عًٝــــ٘ اقتكـــــا٤       ( (14

ــ١،  ــٔ ايدٚيــ ــٔ    تعــــٜٛض َــ ــ١ ا٭َــ ــٛز يف فًــ عــــح َٓػــ

ــسٕٚ ،     ــ١ ٚايعػـــ ــ١ٓ ايجآَـــ ــاّ، ايطـــ ــايايعـــ متـــــٛش ،  110 ددعـــ

 .65، ايكاٖس٠، ف1985ٜٛيٝٛ 

   .177ٜعكٛب قُد سٝاْٞ، املؿدز ايطابل، ف (15)
 .146ف دٜؼ َٛض٢، َسدع ضابل، ((16

 . 65ف َسدع ضابل،عادٍ قُد ايفكٞ،  (17)
 .183ٜعكٛب قُد سٝاتٞ، املؿدز ايطابل، ف ((18

ــٓٗٛزٟ،    ((19 َسدـــــــع ايٛضـــــــٝط، د. عبـــــــد ايـــــــسشام ايطـــــ

ــس٠ ، 766- 765، ف 1ضــــــــــــــابل، ز ــد ; 519ايفكــــــــــــ قُــــــــــــ

إبـــــــساِٖٝ دضـــــــٛقٞ أبـــــــٛ ايًٝـــــــٌ، تعـــــــٜٛض ايكـــــــسز يف   

املطــــ٪ٚي١ٝ املدْٝــــ١، دزاضــــ١ ؼًًٝــــ٘ تأؾــــ١ًٝٝ يتكــــدٜس      

 .35، ف1995ايتعٜٛض، َطبٛعات داَع١ ايهٜٛت، 

 .150( دٜؼ َٛض٢، َسدع ضابل، ف(20

( َـــٔ ايكـــإْٛ املـــدْٞ 163املـــاد٠ )ٖـــٛ َـــا ْؿـــت عًٝـــ٘ ٚ ((21

ــِ  ــ١ٓ  131املؿــــــسٟ زقــــ ــا أندتــــــ  ،1948يطــــ ــاد٠  ٘نُــــ املــــ

( َــــــٔ ايتكــــــٓني املــــــدْٞ ايفسْطــــــٞ ضــــــٛا٤ أنــــــإ  1382)

    ٟ نُـــــا ٚقـــــف   ،ايكـــــسز عُـــــدًٜا نـــــإ أّ غـــــرل عُـــــد

ــسحيًا َـــٔ زفـــض تأضـــٝظ        ــصٟ َٛقفـــًا ؾـ ــسع اإلْهًٝـ املػـ

ــاٍ      ــشاٜا ا٭عُــ ــٜٛض إىل قــ ــسف تعــ ــ١ بؿــ ــصاّ ايدٚيــ ايتــ

ــع    .اإلزٖابٝـــــ١ ــسشام أمحـــــد ايطـــــٓٗٛزٟ، املسدـــ ــد ايـــ د.عبـــ

د. مجــــــــــــاٍ  ;766- 765، ف519، ايفكــــــــــــس٠ 1ايطــــــــــــابل، ز

ــادز بـــ٘       ــدْٞ املؿـــسٟ ٚايؿـ ــٓني املـ ــٞ، ايتكـ ــدٜٔ ايعطٝفـ ايـ

ــِ   ــإْٛ زقـــ ــ١ٓ  131ايكـــ ــات  1948يطـــ ــس يًذاَعـــ ّ، داز ايٓػـــ

ــاٖس٠،   ــد   ;312، ف1، ز1949املؿــــــس١ٜ، ايكــــ ٜعكــــــٛب قُــــ

 .183ٞ، املؿدز ايطابل، فْسٝا

 .عساقٞايدْٞ َٔ ايكإْٛ امل( 219تٓـ املاد٠ ) ((22

تعـــــسف ايٛاقعـــــ١ ايكاْْٛٝــــــ١ بأْٗـــــا ٚاقعـــــ١ َادٜــــــ١،      ((23

ٜهــــــــــٕٛ إثباتٗــــــــــا بايػــــــــــٗاد٠ ٚايكــــــــــسا٥ٔ ايككــــــــــا١ٝ٥  

ٚ ن إعــــداد  ٜؿــــعبا٭ؾــــٌ، ٭ْٗــــا تكــــع ٜٚساٖــــا ايٓــــاع، 

 ،ديٝـــــــــٌ نتـــــــــابٞ بػـــــــــأْٗا، نايٛقـــــــــا٥ع ايطبٝعٝـــــــــ١    

د. عبــــد ايــــسشام ايطــــٓٗٛزٟ،     ....إخلبــــسانني   ،فٝكــــاْات

ايتؿـــــــــسف ايكــــــــــاْْٛٞ ٚايٛاقعـــــــــ١ ايكاْْٛٝــــــــــ١، دزٚع   

. 3، ف1954كٝــــــت عًــــــ٢ طًبـــــــ١ ايهتــــــٛزاٙ، ايكـــــــاٖس٠،    أي

، 3ْكــــ٬ً عــــٔ: آدّ ٖٚٝــــب ايٓــــداٟٚ، املسافعــــات املدْٝــــ١،   

ــ١ ايكاْْٛٝــــ١،      ــاٖس٠، املهتبــ ــاب، ايكــ ــٓاع١ ايهتــ ــو يؿــ ايعاتــ

 (.  1، ٖاَؼ زقِ )138، ف2011بػداد، 

 
ــسٟ      ((24 ــاقٞ ايبهــــ ــد ايبــــ ــِٝ ٚعبــــ ــد اؿهــــ ــد اجملٝــــ د. عبــــ

٫يتـــــصاّ يف ٚقُـــــد طـــــ٘ ايبػـــــرل، ايـــــٛدٝص يف ْظسٜـــــ١ ا

ــاب    ــٓاع١ ايهتــــ ــدْٞ ايعساقــــــٞ، ايعاتــــــو يؿــــ ايكــــــإْٛ املــــ

، 1بػـــــــــداد، )د. ت(، ز –ٚاملهتبـــــــــ١ ايكاْْٛٝـــــــــ١، ايكـــــــــاٖس٠ 

 . 240ف

ٚضـــــــًط١ )ايتٛدٝـــــــ٘( تػـــــــرل إىل ز٥ـــــــٝظ فًـــــــظ  ((25

ايـــــٛشزا٤، بٛؾـــــف٘ ايكا٥ـــــد ايعـــــاّ يًكـــــٛات املطــــــًش١، يف      

إؾــــــــداز ا٭ٚاَــــــــس إىل تابعٝــــــــ٘، ٚسكــــــــ٘ يف )ايسقابــــــــ١(  

ــب  ــُٔ )قاضــــ ــٔ   املتكــــ ــٛا عــــ ــ٢ خسدــــ ــٛعني َتــــ ١( املتبــــ

ــاقٞ ايبهــــسٟ     ــِٝ ٚعبــــد ايبــ ــد اجملٝــــد اؿهــ أٚاَــــسٙ. د. عبــ

 .261، ف1ٚقُد ط٘ ايبػرل، َسدع ضابل، ز
ــسٟ      ((26 ــاقٞ ايبهــــ ــد ايبــــ ــِٝ ٚعبــــ ــد اؿهــــ ــد اجملٝــــ د. عبــــ

 .261، ف1ٚقُد ط٘ ايبػرل، َسدع ضابل، ز

 .1022، ف1زَسدع ضابل، ايطٓٗٛزٟ، ايٛضٝط،  ((27

فــــس٥ٝظ ايــــٛشزا٤ ايعساقــــٞ عًــــ٢ ضــــبٌٝ املجــــاٍ ٖــــٛ        ((28

املطــــــ٪ٍٚ عــــــٔ ايكــــــٛات املطــــــًش١، يف بًــــــد نــــــايعسام      

/أ٫ًٚ/ أ( 9ْظاَـــــ٘ ٚشازٟ، ٚذيـــــو اضـــــتٓادًا يـــــٓـ املـــــاد٠ ) 

 .2005َٔ ايدضتٛز ايعساقٞ يعاّ 

اإلثــــسا٤ بـــــ٬ ضــــبب، َؿـــــدز َــــٔ َؿـــــادز ا٫يتـــــصاّ     ((29

 بفعـــٌ أّ بػـــرل  ،أٚ ضـــًبًا ٛدـــب قٝـــاّ َـــٔ أثـــس٣ إجيابـــاً    ٜ

ــاب  ،فعـــــٌ ٕ  ،خـــــسآ عًـــــ٢ سطـــ ــاْٛ ــسٙ ايكـــ ، دٕٚ ضـــــبب ٜكـــ

ــرا اٯ  ــٜٛض ٖـ ــدٚد     تعـ ــاز٠ يف سـ ــٔ خطـ ــ٘ َـ ــا ؿكـ ــس عُـ خـ

ــسا٤   ــسٟ َــــــٔ إثــــ ــل يًُجــــ ــا ؼكــــ ــدز   ،َــــ ــٛ أٍٚ َؿــــ ٖٚــــ

ــصاّ  ــٝتي٬يتـــــــ ــ١  ٘كتكـــــــ ــ١ ايكاْْٛٝـــــــ ــٌ  ايبداٖـــــــ ٚايعكـــــــ

ــل ــسٟ      ..ٚاملٓطـ ــاقٞ ايبهـ ــد ايبـ ــِٝ ٚعبـ ــد اؿهـ ــد اجملٝـ د. عبـ

 .284-283، ف1ٚقُد ط٘ ايبػرل، َسدع ضابل، ز

ْٕ ٜهــــــٕٛ اضــــــتعُاٍ اؿــــــل    ( 7( إذ تػــــــذل  املــــــاد٠ )  (30 أ

اضـــــتعُا٫ً دـــــا٥صًا، َٚتـــــ٢ نـــــإ اضـــــتعُاٍ اؿـــــل غـــــرل  

ــٕٛ اضــــتعُاٍ اؿــــل غــــرل     َػــــسٚع ٚدــــب ايكــــُإ، ٜٚهــ

َػــــسٚع عٓــــدَا ٫ ٜكؿــــد َٓــــ٘ ضــــ٣ٛ إؿــــام ايكـــــسز       

ْٕ ٜهـــــــٕٛ اضـــــــتعُاٍ اؿـــــــل  بـــــــايػرل، نُـــــــا ٜػـــــــذل  أ

ا إذفـــــَتٓاضــــبًا َــــع املؿــــاحل ايـــــيت ٜسَــــٞ اىل ؼكٝكٗــــا      

ــا      ــع َـــ ــب َـــ ــ١ ٫ تتٓاضـــ ــ١ ا٭ُٖٝـــ ــاحل قًًٝـــ ناْـــــت املؿـــ

ٜؿـــٝب ايػـــرل َـــٔ قـــسز بطـــببٗا، نـــإ اضـــتعُاٍ اؿـــل   

ــسٚع، ٚٚدـــب ايتعـــٜٛض  ــاد٠ )  ،غـــرل َػـ ــا املـ ــا 212ٚأَـ ( فإْٗـ

ــاٚش       ــا جيـ ــ٢ ايَّـ ــٛزات، عًـ ــٝح احملظـ ــسٚزات تبـ َّٕ ايكـ ــسز أ تكـ

ــبح ًَصَـــــــــًا      ــسٚزٟ، ٚا٫ اؾـــــــ ــدز ايكـــــــ ــطس ايكـــــــ املكـــــــ

 .اي١بتعٜٛض تساع٢ فٝ٘ َكتكٝات ايعد

 .( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساق259/3ٞاملاد٠ ) ((31

 .( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساق217ٞاملاد٠ )(32) 
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ــسٟ     ((33 ــاقٞ ايبهــــ ــد ايبــــ ــِٝ ٚعبــــ ــد اؿهــــ ــد اجملٝــــ د. عبــــ

 .263، ف1ٚقُد ط٘ ايبػرل، َسدع ضابل، ز

ــإْٛ    ((34 د. ضــــًُٝإ َــــسقـ، َسدــــع ضــــابل، غــــسح ايكــ

 .404، ف2املدْٞ، ز

ــد    ،/ ب( َٓــــ132٘)يف املــــاد٠ ( (35 ــًا عًــــ٢ ذيــــو فكــ ٚتأضٝطــ

تبٓــــ٢ ايتػــــسٜع ايعساقــــٞ ٚيف تػــــسٜعات َتفسقــــ١ ٖــــرا      

ــت٣ٛ ايطُــــٛح      ــسم إىل َطــ ــبين ٫ ٜــ ــرا ايتــ ــدأ إ٫ إٕ ٖــ املبــ

ــِ )   ــس زقــــ ــسٜعات، ا٭َــــ ــ١ٓ 10َٚــــــٔ ٖــــــرٙ ايتػــــ  2004( يطــــ

ــامل ،2004املًػــــــــٞ  ــا٥ع ايعساقٝــــــــ١ ٛٓػــــــ ــدد بز يف ايٛقــــــ ايعــــــ

ــا   ،(3989) ــٗدا٤ ٚاملؿـــــــ ــٜٛض ايػـــــــ ــاف بتعـــــــ بني ٚاــــــــ

ــِ )   ــات زقـــــ ــ١، ٚايتعًُٝـــــ ــاٍ اإلزٖابٝـــــ ( 3ْتٝذـــــــ١ ا٭عُـــــ

املًػٝــــــــ١ ٚاـاؾــــــــ١ بتعــــــــٜٛض ايػــــــــٗدا٤   2005يطــــــــ١ٓ 

ــِ    ــ١، ٚقـــــإْٛ زقـــ ــ١ ا٭عُـــــاٍ اإلزٖابٝـــ ٚاملؿـــــابني ْتٝذـــ

ٚاــــــاف بتعـــــٜٛض املتكـــــسزٜٔ دـــــسا٤   2009( يطـــــ١ٓ 20)

ــات     ــهس١ٜ ٚايعًُٝـــ ــا٤ ايعطـــ ــ١ ٚا٭خطـــ ــات اؿسبٝـــ ايعًُٝـــ

ٛ عــــٔ   ضــــهت ٖــــرا ا٭َــــس   ٚ ،اإلزٖابٝــــ١  م املـــــٛظفني سكــــ

سكـــــٛم  إىل ػـــــسٚمل ٜ ،املـــــدْٝني َـــــٔ غـــــرل ايعطـــــهسٜني 

ــرل املــــٛظفني    ــٔ غــ ــٗدا٤ َــ ــسزٜٔ َــــٔ    ،ايػــ ــٌ املتكــ ٚاغفــ

قبــــٌ فاعــــٌ فٗــــٍٛ، ٚمل ٜطــــتٓد ٖــــرا ا٭َــــس يف تٛشٜــــع   

ايتعــــــٜٛض إىل ا٭ْؿــــــب١ املكــــــسز٠ يًٛزثــــــ١ ايػــــــسعٝني   

 مما أد٣ إىل سدٚخ ازتبانات عدٜد٠ يف تطبٝك٘.

ــ١   (36 ــ٪ٚي١ٝ ايدٚيـــ ــّٛ َطـــ ــاطس،   ( تكـــ ــاع املدـــ ــ٢ أضـــ عًـــ

ــ َتـــ٢ ــاّ   ٗـــاَٛاطٓٝ تعسقـ ــب١ قٝـ ــاطس َعٝٓـــ١ مبٓاضـ ملدـ

أدٗصتٗــــا ا٭َٓٝــــ١ املدتؿــــ١ بٛادــــب َهافشــــ١ اإلزٖــــاب، 

عٓٗــــا ؿــــدز ٚيــــٛ مل ٜٚتتشكــــل َطــــ٪ٚي١ٝ ايدٚيــــ١ ٖــــرٙ  

 .255خطأ. دٜؼ َٛض٢، َسدع ضابل، ف

 ( َدْٞ عساقٞ.219اضتٓادًا ٭سهاّ املاد٠ ) ((37

ايبٝٗكـــــــ٢ َـــــــٔ ( خسدـــــــ٘ ايـــــــدازقط٢ٓ ٚاؿـــــــانِ ٚ(38

زٚاٜـــ١ عجُـــإ بـــٔ قُـــد بـــٔ عجُـــإ بـــٔ زبٝعـــ١ ســـدثٓا   

ايـــدزاٚزد٣ عـــٔ عُـــسٚ بـــٔ حيٝـــ٢ املـــاش٢ْ عـــٔ أبٝـــ٘ عـــٔ    

ــًِ        ــ٘ ٚضـ ــ٢ً اهلل عًٝـ ــ٢ ؾـ ــٔ ايٓبـ ــدز٣ عـ ــعٝد اــ ــ٢ ضـ أبـ

ــٔ     َ ــ  ٚ ــسَّٙ اهلل ،  ــازَّ، ق ــ َ ــــٔ ق ــ ــساز،  ــسز  ٫ٚ قنــ قــــاٍ: )٫ ق ــ

ــٔ     ــد ايــــسمحٔ بــ ــٔ ايــــدٜٔ عبــ غ ــــامَّ، غــــلَّ اهلل  عًٝــــ٘(: شٜــ

ـــ(، 795بـــــٔ زدـــــب بـــــٔ اؿطـــــٔ اؿٓبًـــــٞ )ت:    أمحـــــد ٖـــ

ايكاعــــــد٠ ايرٖبٝــــــ١ يف املعــــــا٬َت اإلضــــــ١َٝ٬ ٫ قــــــسز  

، ؼكٝـــــــل: إٜٗـــــــاب محـــــــدٟ غٝـــــــح، داز ٫ٚ1 قـــــــساز،  

 .15، ف1990ايهتاب ايعسبٞ، برلٚت،
رْٕٛ، املبطــــــٛ  يف املطــــــ٪ٚي١ٝ   ايــــــ سطــــــٔ عًــــــٞ   د. ( (39

ــ١ ــس،     /املدْٝــ ــ١ ٚايٓػــ ــأَني يًطباعــ ــسن١ ايتــ ــسز، غــ ايكــ

 .355، ف1991بػداد، 

40) ) ٟ ــٝد اؿطـــــــٓاٚ ، ايتعـــــــٜٛض سطـــــــٔ سٓتـــــــٛؽ زغـــــ

ايككـــــا٥ٞ يف ْطـــــام املطـــــ٪ٚي١ٝ ايعكدٜـــــ١، داز ايجكافـــــ١     

ٖــــــٛ دــــــصا٤ أٟ  .38، ف1999يًٓػــــــس ٚايتٛشٜــــــع، عُــــــإ، 

 
ــ٢  َٜـــدْٞ  ــ٘ ايكـــإْٛ عًـ ــسزًا  ٜغـــدـ  أٟفسقـ طـــبب قـ

ــرلٙ ــإ أ ، يػــــ ــد اؿهــــــِ فــــــٛد٠،    .أدبٝــــــًا َّادٜــــــًا نــــ عبــــ

ْظسٜــــــ١ ايتعــــــٜٛض    /َٛضــــــٛع١ ايتعٜٛكــــــات املدْٝــــــ١   

املــــــــــدْٞ، املهتــــــــــب ايــــــــــدٚيٞ ملٛضــــــــــٛع١ ايكاْْٛٝــــــــــ١،     

 .15ف ،1ز ،2006اإلضهٓدز١ٜ، 

ــسح    ( (41 ــٝط يف غـــــ ــٓٗٛزٟ، ايٛضـــــ ــسشام ايطـــــ ــد ايـــــ د. عبـــــ

، داز 3، َؿــــــادز ا٫يتــــــصاّ،  2ايكــــــإْٛ املــــــدْٞ، فًــــــد 

 . 966ف، 2ز، 1981ايٓٗك١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 

د. ضــــًُٝإ َــــسقـ، املطــــ٪ٚي١ٝ املدْٝــــ١ يف تكٓٝــــات     ( (42

ــِ ا٭ٍٚ،     ــ١، ايكطــــــ ــاّ ايعاَــــــ ــ١، ا٭سهــــــ ــب٬د ايعسبٝــــــ ايــــــ

ــات    ــٛخ ٚايدزاضــــــ ــد ايبشــــــ ــ١ اؾــــــــ٬ٟٝٚ، َعٗــــــ َطبعــــــ

 . 531، ف1971، 2ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠،  

ٞ  ن( (43 ــ ــدْٞ ايعساقــــ ــإْٛ املــــ ــاد٠   ،ايكــــ ــسٟ يف املــــ ٚاملؿــــ

يف سٟ ٚايطٜٛطــــــــ، (1641(، ٚايفسْطـــــــٞ يف املـــــــاد٠ )  447/2)

ــاد٠  ــات   (49/2)املــ ــإْٛ ا٫يتصاَــ ــٔ قــ ــاَّــ ــا:1911 يعــ  ، بكٛشلــ

ٚجيـــــــٛش يًكاقـــــــٞ إ ٜكــــــــٝف إىل ٖـــــــرا ايتعــــــــٜٛض    )

 .(طسٜكًا اخس َٔ طسم ايتعٜٛض

ٓظسٜــــــــــ١ ايعاَــــــــــ١ ( د. سطــــــــــٔ عًــــــــــٞ ايــــــــــرْٕٛ، اي (44

ي٬يتصاَـــــــات )َؿـــــــادز ا٫يتـــــــصاّ(، املهتبـــــــ١ ايكاْْٛٝـــــــ١، 

 . 256-255، ف1976بػداد، 

( 20َــــــٔ ايكــــــإْٛ ) / أ٫ًٚ/ أ( 9ْؿــــــت املــــــاد٠ )املــــــاد٠  ((45

 ع٢ً َكداز املبايؼ ايٓكد١ٜ يهٌ ساي١. 2009يط١ٓ 

ّ   ( د.(46 ــصا ــاّ ا٫يتــــ ــِٝ، أسهــــ ــد اؿهــــ ــد اجملٝــــ ــاز / آعبــــ ثــــ

ــصاّ، غـــسن١ ايطبـــع ٚايٓػـــس ا٭ًٖٝـــ١، بػـــداد،       ، 1980ا٫يتـ

 .554ف، 1ز

( َــــــــدْٞ عساقــــــــٞ، 209/2ْؿــــــــت عًٝــــــــ٘ املادتــــــــإ )  ((47

 َدْٞ َؿسٟ، ( 170/2َٔٚ)

 .املًػٞ 2005( يط١ٓ 3يف ا٭َس زقِ ) ((48

ــِ )    ((49 ــسزٜٔ زقــــ ــٜٛض املتكــــ ــإْٛ تعــــ ــ١ٓ 20يف قــــ ( يطــــ

2009. 

ــاد٠ ) (50 ــت املــ ــِ   ( 9( ْؿــ ــسزٜٔ زقــ ــٜٛض املتكــ ــإْٛ تعــ يكــ

 .2009( يط١ٓ 20)

ــابس، املؿــــًش١ املعتــــدل٠ يف ػــــسِٜ    (51) َعتــــص سطــــني دــ

ــ١ ايكـــإْٛ،      ــترل، نًٝـ ــاي١ َادطـ ــ١، زضـ ــاٍ اإلزٖابٝـ ا٭عُـ

 .160، ف2010اؾاَع١ املطتٓؿس١ٜ، 

ــين      (52) ــٜٛض اجملــــ ــساِٖٝ، تعــــ ــٝد إبــــ ــٓذل ايطــــ ــاب عــــ زبــــ

عًـــــِٝٗ َـــــٔ ا٭قـــــساز ايٓاغـــــ١٦ عـــــٔ دـــــسا٥ِ اإلزٖـــــاب، 

نتـــــــــٛزاٙ، نًٝـــــــــ١ اؿكـــــــــٛم، داَعـــــــــ١  دأطسٚســـــــــ١ 

 .397، ف2001املٓؿٛز٠، 

 .  385ٜعكٛب قُد سٝاْٞ، املؿدز ايطابل، ف (53)
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 .398زباب عٓذل، املؿدز ايطابل، ف (54)
ــ٪ٚي١ٝ املجكـــــف    ((55 ــاحل ايعـــــاَس، "َطـــ د. عجُـــــإ بـــــٔ ؾـــ

. َتــــاح عًــــ٢   25اإلضــــ٬َٞ ػــــاٙ قكــــاٜا اإلزٖــــاب"، ف   

   ايسابط:
islam.com-http://www.al 

ــباب      ((56 ــاب ا٭ضـــ ــسٟ، "اإلزٖـــ ــِ اؾفـــ ــٔ ٖاغـــ ــاّ بـــ عؿـــ

 . َتاح ع٢ً ايسابط:16ٚايع٬ز"، ف

 islam.com-http://www.al 
ــباب      ((57 ــني، "أضـــــ ــص اؿطـــــ ــد ايعصٜـــــ ــت عبـــــ ــا٤ بٓـــــ أزلـــــ

. 3اإلزٖـــــاب ٚايعٓـــــف ٚايتطـــــسف دزاضـــــ١ ؼًًٝٝـــــ١"، ف 

  َتاح ع٢ً ايسابط:
islam.com-http://www.al 

ــد      ((58 ــامل ددٜــــ ــ٘ )عــــ ــٛى( يف نتابــــ ــاّ ْــــ ــاٍ )ٚيٝــــ أَجــــ

ْكـــ٬ً عـــٔ: أزلـــا٤ بٓـــت عبـــد ايعصٜـــص اؿطـــني،        .َـــتػرل(

 .12َسدع ضابل، ف

أزلــــا٤ بٓــــت عبــــد ايعصٜــــص اؿطــــني، َسدــــع ضــــابل،    ((59

 .39ف

ــاٖس٠     ( (60 ــباب ظــــ ــسٚ، "أضــــ ــد ايعُــــ ــٔ قُــــ ــد اهلل بــــ عبــــ

 . َتاح ع٢ً ايسابط:36اإلزٖاب"، ف

 islam.com-http://www.al 
ــباب    (61 ــّٛ ٚا٭ضـــــ ــاب املفٗـــــ ــٛازٟ، "اإلزٖـــــ ــد اشلـــــ ( قُـــــ

 َتاح ع٢ً ايسابط:. 21-20ٚضبٌ ايع٬ز"، ف

islam.com-http://www.al 

 .23، ف٘طْفسدع امل ((62

 .22ف ٘،طْفسدع امل ((63

 .14ضابل، ف( سطٔ بٔ فٗد اشلٛميٌ، َسدع (64

عبـــــــد اهلل بـــــــٔ قُـــــــد ايعُـــــــسٚ، َسدـــــــع ضـــــــابل،   ((65

 .39ف

 .24عؿاّ بٔ ٖاغِ اؾفسٟ، َسدع ضابل، ف ((66

 .31قُد اشلٛازٟ، َسدع ضابل، ف ((67

 .39-38، ف٘طْفسدع امل ((68

ــ  أٚ ايٛضـــــط١ٝ  ((69 ضـــــ٬َٞ  اإلٓٗر املـــــ ع اا٫عتـــــداٍ أضـــ

ــد  ي ــر عٗــ ــاعٞ َٓــ ــا٤ ا٫دتُــ ــّٛ  ،ا٭ٍٚ ًٙبٓــ ــ٢ ْٜكــ ــرعًــ  بــ

ــٛ،    ــاب ٚايػًــــ ــف ٚاإلزٖــــ ــسف ٚايعٓــــ ــٔ  ايتطــــ ــا َــــ ٚغرلٖــــ

 
ــسب  ــس٠ ايعـ ــا٥ع يف دصٜـ ــامل   ،ظـــٛاٖس غـ ــا٥س بـــ٬د ايعـ ٚيف ضـ

ايكـــدِٜ، ٚاػـــ٘ إىل قازبـــ١ أضـــبابٗا املٓتذـــ١ شلـــا، َـــٔ        

، ٚايعــــــدٚإ بػــــــرل تعــــــاىلايظًــــــِ ٚايعبٛدٜــــــ١ يػــــــرل اهلل 

ــل.  ــ٘ سـ ــاب      ٚدـ ــٝف، "اإلزٖـ ــٞ ا٭ٚؾـ ــٔ ايه٬ْٝـ ــد اهلل بـ عبـ

. 38يكـــــسإٓ ٚايطـــــ١ٓ"، فٚايعٓـــــف ٚايتطـــــسف يف قـــــ٤ٛ ا

ــسابط:  ــاح عًــــــــــــــــــ٢ ايــــــــــــــــ http://www.al- َتــــــــــــــــ
islam.com 

ــصإ    ((70 ــاز، اإلزٖـــــــــاب يف َٝـــــــ د .عـــــــــادٍ ايعبـــــــــد اؾبـــــــ

 .83ايػسٜع١، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، )د. ت(، ف

عبـــد املكؿـــٛد قُـــد ضــــعٝد خٛدـــ٘، "ايتعاَـــٌ َــــع      ( (71

. َتـــــــاح عًـــــــ٢   29ٚايتطـــــــسف"، ف اإلزٖـــــــاب ٚايعٓـــــــف   

   ايسابط:
islam.com-http://www.al 

 20َــــٔ ايكــــإْٛ زقــــِ     (ايجاْٝــــ١ )ْـــــ املــــاد٠   أْظــــس   ((72

 .2009يط١ٓ 

سطــــــــاّ ايــــــــدٜٔ ناَــــــــٌ ا٫ٖــــــــٛاْٞ، ا٫ػاٖــــــــات  ( (73

اؿدٜجـــــــ١ يف ايككـــــــا٤ ايهـــــــٜٛيت يف فـــــــاٍ تعـــــــٜٛض     

ــ١  ا٭قـــــساز ايٓاغـــــ١٦ عـــــٔ   ايعُـــــٌ غـــــرل املػـــــسٚع، فًـــ

 .231، ف 1978، 1اؿكٛم ٚايػسٜع١  
( يطــــ١ٓ 20( َــــٔ ايكــــإْٛ زقــــِ )3اد٠ )ايجاْٝــــ١/املــــن (74)

عجُــــإ عًــــٞ سطــــٔ، اإلزٖــــاب َٚظــــاٖس ايكاْْٛٝــــ١  . 2009

ٚايطٝاضــــــ١ يف قــــــ٤ٛ أسهــــــاّ ايكــــــإْٛ ايــــــدٚيٞ ايعــــــاّ،   

 .  147، ف2006َطبع١ َٓاز٠، أزبٌٝ، 
( 13فشــــ١ اإلزٖـــــاب زقـــــِ ) ( َـــــٔ قـــــإْٛ َها1املــــاد٠ ) ( (75

 .2005يط١ٓ 
ــبذل      ((76 ــتدمي١، أٚ ٜـــ ــ١ َطـــ ــس عاٖـــ ــبح ايهطـــ ــإٔ ٜؿـــ نـــ

 عكٛ أؾٝب ظسح اضتفشٌ ٚتطٛز َع ايٛقت.

ــسز     ((77 ــدأ تعـــــٜٛض ايكـــ ــسع ايفسْطـــــٞ مببـــ ــر املػـــ ٜأخـــ

ــ١،     ــ١ إزٖابٝــ ــٔ دسميــ ــسز َــ ــص يًُتكــ ــتكبًٞ، إذ جيٝــ املطــ

ــد     ــسز، بعــ ــس عــــٔ تفــــاقِ ايكــ تكــــدِٜ طًــــب تعــــٜٛض آخــ

ــساز      ــٔ ا٭قــــــ ــٜٛض عــــــ ــؼ ايتعــــــ ــ٢ َبًــــــ ــٛي٘ عًــــــ سؿــــــ

اؾطــــد١ٜ، ٚعًــــ٢ ؾــــٓدٚم ايكــــُإ تعــــٜٛض املتكــــسز  

( قــــــــإْٛ 3/ 9أٚ ٚزثتـــــــ٘ عـــــــٔ ذيــــــــو. أْظـــــــس: املـــــــاد٠ )    

 .1986( يط١ٓ 9يفسْطٞ زقِ )ؾٓدٚم ايكُإ ا
ــعٝد ايصقـــسد، تعـــٜٛض اإلقـــساز ايٓاغـــ١٦      أ( (78 محـــد ايطـ

عــــٔ دــــسا٥ِ اإلزٖــــاب، ا٫ػاٖــــات اؿدٜجــــ١ يف ايكــــإْٛ  

ــاْْٛني املؿــــسٟ    ــا يف ايكــ ــتفاد٠ َٓٗــ املكــــازٕ، َٚــــد٣ ا٫ضــ

ــاْٞ(  ــِ ايجــ ــٜٛيت )ايكطــ ــ١،   ،ٚايهــ ــٛم ايهٜٛتٝــ ــ١ اؿكــ فًــ

 .42، ف2004
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 ا٫ٍٚ ؾاَع١ ا٫ْبازعدد خاف بامل٪متس ايدٚيٞ 

 
 

 
 .2009يط١ٓ  20زقِ  ( َٔ قا2/3ْٕٜٛٓظس املاد٠ )( (79

يطـــــ١ٓ  20( َـــــٔ قـــــإْٛ زقـــــِ  12ٚ 11ٜٓظـــــس املـــــادتني ) (80)

2009. 
 .  379زباب عٓذل، املؿدز ايطابل، ف (81)

( قُـــــد اؿطـــــٝين َؿـــــًٝشٞ، "اإلزٖـــــاب َظـــــاٖسٙ  (82

ٚأغــــهاي٘ ٚفكــــا ي٬تفاقٝــــ١ ايعسبٝــــ١ ملهافشــــ١ اإلزٖــــاب"،   

http://www.al- َتـــــــــــاح عًـــــــــــ٢ ايـــــــــــسابط:   . 19ف
islam.com 

 .  314سٝاْٞ، املؿدز ايطابل، ف قُد ٜعكٛب ( (83

ــ٘ يف    (84) ــٛد َؿــــــطف٢، اجملــــــين عًٝــــ ــٛد قُــــ د. قُــــ

، 1975، 1ايكـــــإْٛ املكـــــازٕ، َطبعـــــ١ داَعـــــ١ ايكـــــاٖس٠،   

 .142ف

َّ املػـــــسع ايفسْطـــــٞ قؿـــــس ايتعـــــٜٛض      (85) ٬ٜٚســـــظ أ

ــاٍ   1986 مبٛدــــــــب قــــــــإْٛ اـــــــــاف بكــــــــشاٜا ا٭عُــــــ

ــد١ٜ   ــساز اؾطـ ــ٢ ا٭قـ ــ١ عًـ ــٝد  . اإلزٖابٝـ ــٓذل ايطـ ــاب عـ زبـ

   .380إبساِٖٝ، املؿدز ايطابل، ف

ــابل، ف    (86) ــدز ايطـــــ ــابس، املؿـــــ ــني دـــــ ــص سطـــــ . 150َعتـــــ

ــ٢    ٚنـــإ املػـــسع ايعساقـــٞ ٜطـــتبعد ا٭قـــساز ايٛاقعـــ١ عًـ

ــِ )   ــ١ٓ 3ا٭َـــٛاٍ َـــٔ ْطـــام ايتعـــٜٛض، يف ا٭َـــس زقـ ( يطـ

ــدد   ملا )املًػـــــــٞ(، 2005 ــ١، ايعـــــ ــا٥ع ايعساقٝـــــ ٓػـــــــٛز يف ايٛقـــــ

ــدازى ذيـــــــو يف   ،2005/ 7/ 19( يف 4001) ــاد٠ )يهٓـــــــ٘ تـــــ  (9املـــــ

 .2009يط١ٓ  (20)كإْٛ زقِ َٔ اي

ــاٜص ايهٓــــدزٟ،  ( (87 ــين  "د. فــ دٚز ايدٚيــــ١ يف تعــــٜٛض اجملــ

ــ٘ ــ١ "عًٝـ ــا٤، َداخًـ ـــا    أثٓـ ــ١ٝ ايـــيت عكدتٗـ ــ١ ايٓكاغـ باؿًكـ

فًـــــ١ اؿكــــٛم يف نًٝــــ١ اؿكــــٛم داَعــــ١ ايهٜٛــــت،       

اؿُاٜــــــــ١ ايكاْْٛٝــــــــ١ يًكــــــــش١ٝ يف   )ؼــــــــت عٓــــــــٛإ  

 ٞ ــإْٛ ايهٜٛتـــــــــ ، َٓػــــــــٛز٠ 23/12/2003، بتـــــــــازٜخ (ايكــــــ

ــ١    ــدد ايجـــــــاْٞ، ايطـــــــ١ٓ ايجآَـــــ مبذًـــــــ١ اؿكــــــــٛم، ايعـــــ

 .  2004 ْٜٛٝٛ-سصٜسإٚايعػسٕٚ، 

ــِ )   ((88 ــس زقــ ــس: ا٭َــ ــ١ٓ ( ي3ٜٓظــ ــإْٛ   2005طــ ــٞ، ٚقــ املًػــ

 .2009( يط١ٓ 20تعٜٛض املتكسزٜٔ زقِ )

د. قُــــٛد لٝــــب سطــــين، غــــسح قــــإْٛ اإلدــــسا٤ات ( (89

 .127، ف1998، داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ، 3اؾٓا١ٝ٥،  

ــفاٟٚ، ايـــدع٣ٛ املدْٝـــ١ أَـــاّ       (90) د. سطـــٔ ؾـــادم املسؾـ

احملــــــانِ اؾٓا٥ٝــــــ١، َٓػــــــأ٠ املعــــــازف، اإلضــــــهٓدز١ٜ،     

 .288، ف1989

 .280ٜعكٛب قُد سٝاْٞ، املؿدز ايطابل، ف( (91

 

ايٓظسٜــــــــــ١ ايعاَــــــــــ١ د. سطــــــــــٔ عًــــــــــٞ ايــــــــــرْٕٛ،  (92)

 . 256ايطابل، ف دعاملسي٬يتصاَات، 

ــ١     د. ( (93 ــف، دسميــــ ــد ايًطٝــــ ــاٍ عبــــ ــد ايعــــ ــد عبــــ قُــــ

ــ١،     ــ١ ايعسبٝــــــ ــ١، داز ايٓٗكــــــ ــ١ َكازْــــــ ــاب دزاضــــــ اإلزٖــــــ

 . 121ف، 1994ايكاٖس٠، 
ــ١ يًُذــــين ع   (94) ــس، ْظسٜــــ١ ايعاَــ ــ٘، فٗــــد فــــاحل َطــ ًٝــ

دزاضـــ١ َكازْـــ١، أطسٚســـ١ دنتـــٛزاٙ، داَعـــ١ ايكـــاٖس٠،      

 .442، ف1991ن١ًٝ اؿكٛم، 
 .  312سٝاْٞ، املؿدز ايطابل، فقُد ٜعكٛب  (95)

عــــــادٍ ايفكــــــٞ، سكــــــٛم اجملــــــين عًٝــــــ٘ يف ايكــــــإْٛ   ((96

ــاي١    ــا بايػــــــــسٜع١ اإلضــــــــ١َٝ٬، زضــــــ ايٛقــــــــعٞ َكازْــــــ

ــظ،      ــني سلـ ــ١ عـ ــٛم، داَعـ ــ١ اؿكـ ــترل، نًٝـ ، 1984َادطـ

 .372ف

   .317ٜعكٛب سٝاْٞ، املؿدز ايطابل، ف  (97)
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