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 دسمي١ ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ ٚأثسٖا يف خطاب ا٫عتداٍ 

The crime of electronic incitement and its impact in the letter of moderation 

 

 

 

 

 امُلًدص:

إ ؼكٝل ايط٬ّ اجملتُعٞ أٚىل َٗاّ 

املػسع َٔ ثِ ناْت ١َُٗ ايتصدٟ يًتشسٜض 

ٖٛ َٔ صُِٝ عٌُ املػسع، ٫ضُٝا  -بهٌ أْٛاع٘–

ايتشسٜض املدضٛع يف بعض اـطابات ايكا١ُ٥ 

ايعطٌ، ٚبطبٝع١ اؿاٍ ٜطع٢ ع٢ً دّع ايُطِ يف 

ايؿاعٌ ٫ضتدداّ أنجس ايٛضا٥ٌ تأثرلّا يف 

املتًكٞ، ٫ٚ غو إ زأع تًو ايٛضا٥ٌ ٖٞ 

ايٛضا٥ٌ اإليهذل١ْٝٚ، إذ ٖٞ ا٭ٚضع تأثرلّا يف 

ايسأٟ ايعاّ ٚاـاص ٚا٭نجس اْتػازّا، بطبب 

ايهِ اشلا٥ٌ َٔ تٓٛع ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ُٖٚٝٓتٗا ع٢ً 

غب٘ ناٌَ، َٔ ٖٓا ٚقت املطتددَني بػهٌ 

نإ َٓطًل عجٓا ٖرا ٚنٝـ عاجل املػسع 

 ايتشسٜض اذا َا مت بٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ، ٚأثسٙ يف

املعتدٍ ٚايطًِ اجملتُعٞ، ٚايرٟ  اـطاب

ضٝتٓاٍٚ ؾٝ٘ ايباسجني املع٢ٓ ايًػٟٛ 

جاْٞ ضٝهٕٛ يف اي، ٚٚا٫صط٬سٞ ملٛضٛع ايبشح

اإليهذلْٚٞ ٚذيو  يًتشسٜض ايكاْْٛٞ ايٛدٛد

خ٬ٍ بٝإ ؾسٚض ؼكٝك٘ ٚايعٓاصس  َٔ

املبشح ايجايح  أَا ،ا٭ضاض١ٝ اييت ٜتهٕٛ َٓٗا

 ايتشسٜض َٔ ايتػسٜعٞ املٛقـطٝهٕٛ يف ؾ

اإليهذلْٚٞ، ٚنٝـ نإ تصدٟ املػسع شلرا 

 .ايٓٛع َٔ ايٓػاط اإلدساَٞ

Abstract: 

The realization of community 

peace is the first task of the 

legislator. Hence, the task of 

countering incitement - in all its 

forms - is at the core of the 

legislator's work, especially 

incitement in some of the speeches 

based on the poison of honey. 

Naturally, the actor seeks to use 

the most effective means in the 

recipient. These tools are the most 

widely used electronic means, as 

they are the most influential in 

public opinion, private and most 

widespread, because of the huge 

variety of these means and their 

dominance over the time of users 

almost completely, hence the 

starting point of this research and 
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how the legislator addressed 

incitement if it was by electronic 

means, and its impact In a 

moderate speech, yes And the 

second will be in the legal 

existence of electronic incitement 

through a statement of the 

hypotheses of its achievement and 

the basic elements that constitute 

it. The third topic will be in the 

legislative position of electronic 

incitement, and how was the 

legislator's response to this type of 

Criminal activity. 

 :املكد١َ

يعٌ َٔ أٚىل َٗاّ ايتػسٜع ٖٛ تٓعِٝ 

اؿٝا٠ يف اجملتُع بهاؾ١ َٝادٜٓٗا، َٚٛاد١ٗ 

َاخيٌ بايطًِ اجملتُعٞ َٔ دسا٥ِ بايتدابرل اٚ 

بايعكٛبات اي٬ش١َ، َٔ ثِ ناْت ١َُٗ 

ٖٛ َٔ صُِٝ  -بهٌ أْٛاع٘–ايتصدٟ يًتشسٜض 

ملدضٛع يف عٌُ املػسع، ٫ضُٝا ايتشسٜض ا

بعض اـطابات ايكا١ُ٥ ع٢ً دّع ايُطِ يف 

ايعطٌ، تًو اـطابات اييت ٜهٕٛ َٛضٛعٗا 

َٚادتٗا تأيٝب ايٓؿٛع ٚدؾعٗا مٛ اـسٚز عٔ 

داد٠ ايصٛاب، ٚبطبب َا حيًُ٘ ايٓػاط 

ايتشسٜطٞ َٔ خطٛز٠ ع٢ً ايطًِ اجملتُعٞ 

اعتدل املػسع ايتشسٜض اجملسد يف صٛز َع١ٓٝ 

ٗا ايؿاعٌ، ؾط٬ّ عٔ صٛزت٘ دسمي١ ٜعاقب عًٝ

ا٭ص١ًٝ نٓٛع َٔ املطا١ُٖ ايتبع١ٝ، ٚبطبٝع١ 

اؿاٍ ٜطع٢ ايؿاعٌ ٫ضتدداّ أنجس ايٛضا٥ٌ 

تأثرلّا يف املتًكٞ، ٫ٚ غو إ زأع تًو ايٛضا٥ٌ 

ٖٞ ايٛضا٥ٌ اإليهذل١ْٝٚ، إذ ٖٞ ا٭ٚضع تأثرلّا يف 

ايسأٟ ايعاّ ٚاـاص ٚا٭نجس اْتػازّا، بطبب 

َٔ تٓٛع ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ُٖٚٝٓتٗا ع٢ً ايهِ اشلا٥ٌ 

ٚقت املطتددَني بػهٌ غب٘ ناٌَ، َٔ ثِ ًٜذأ 

امُلشسِّض ٫ضتدداَٗا يًتأثرل يف ضشاٜاٙ، َٔ 

ٖٓا نإ َٓطًل عجٓا ٖرا ٚنٝـ عاجل املػسع 

 ايتشسٜض اذا َا مت بٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ، ٚأثسٙ يف

 املعتدٍ ٚايطًِ اجملتُعٞ. اـطاب

 ايبشح: أ١ُٖٝ

تتذ٢ً أ١ُٖٝ ايبشح يف اْ٘ ٜطع٢  

يدزاض١ ْػاط دسَٞ ي٘ صُِٝ ا٭ثس يف 

اـطاب املعتدٍ، ٜطتددّ ؾٝ٘ ٚضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ، 

ت٪ثس يف ايطًِ اجملتُعٞ ت٪دٟ ع٢ً مٛ َا يٛقٛع 

دسمي١ َٔ غدص نإ خايٞ ايرٖٔ ٚايطسٜس٠ 

َٔ ازتهابٗا، إ٫ اْ٘ اقذلؾٗا بطبب ْػاط َعٟٓٛ 

ْؿط٘ ازتهابٗا، َٚا ٜصٜد  ي٘ طبٝع١ ْؿط١ٝ شزع يف

َٔ أ١ُٖٝ ايبشح يف قاٚيت٘ َعاؾ١ ٖرٙ 

اؾسمي١ يف ساي١ ازتهابٗا بٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ، 

ُٜدٌٝ  ٖرٙ ايٛض١ًٝ اييت أضشت ٚضطّا اؾذلاضٝا 

يًُذسَني اِْٗ ممهٔ إ ٜستهبٛا دسا٥ُِٗ ؼت 

ضذلٙ، ٚايتًُص َٔ املط٪ٚي١ٝ ٚضٝاعٗا يف 

 ستٗا.ثٓاٜاٙ، يتػعب اضتدداَات٘ ٚنج

 َػه١ً ايبشح:

دزاض١ دص١ٝ٥  تتذ٢ً َػه١ً ايبشح يف

َع١ٓٝ يطاملا ضع٢ املػسع يتػطٝتٗا بكٛاعد 

صاز١َ، ٖٚٞ املعاؾ١ ايتػسٜع١ٝ يًٓػاطات 

اؾس١َٝ املستهب١ بٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ، ؾبطبب 

ضسع١ تطٛز ايٛضا٥ٌ اإليهذل١ْٝٚ ٚتػعب 
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اضتدداَاتٗا، أضش٢ يصاَّا ع٢ً املػسع َطابك١ 

يتػط١ٝ ايٓػاطات اإلدسا١َٝ املستهب١  ايصَٔ

باضتدداَٗا، بصسف ايٓعس عٔ ْٛع ايٓػاط 

اؾسَٞ، ٚيعٌ َٔ ابسش ٖرٙ ايٓػاطات ٖٛ 

ايتشسٜض باضتدداّ –ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ 

، ٚأثسٙ ع٢ً ايطًِ اجملتُعٞ -ٚضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ

إذ أصبشت ايهجرل َٔ املٓابس اإليهذل١ْٝٚ ٖٞ 

ع٢ً  -بػهٌ اٚ بآخس–أٚضاط خصب١ يًتشسٜض 

ازتهاب اؾسا٥ِ باْٛاعٗا، ضٛا٤ مت بػهٌ َباغس اّ 

غرل َباغس، ؾهإ يٓٛع َٔ اجملسَني اضتدداَ٘ 

إلؾساؽ خطٛزتِٗ اإلدسا١َٝ غطابات غاذ٠ 

ٖدؾٗا ٖدّ ايب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ، َٔ خ٬ٍ سح 

ايػرل ع٢ً ازتهاب أْٛاع َع١ٓٝ َٔ اؾسا٥ِ، َٔ 

دسمي١  ثِ دزاض١ ضعٞ املػسع ملٛاد١ٗ

ٚنٝـ ٚاد٘ ٖرا ايٓٛع ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ، 

 َٔ ايٓػاط اإلدساَٞ.

 ؾسض١ٝ ايبشح:

تٓطًل ؾسض١ٝ ايبشح َٔ أُٖٝت٘ 

ٚقاٚيتٗا َعاؾ١ َػهًت٘ ٚذيو َٔ خ٬ٍ 

ع٢ً َد٣  مج١ً تطا٫٩ت ٜطع٢ ايباسح ٫دابتٗا

ايبشح ٚأُٖٗا، ٌٖ ميهٔ إ ٜكع ايتشسٜض 

بٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ؟ ٚاذا نإ ذيو ؾٌٗ نٌ 

أْٛاع ايتشسٜض ميهٔ ؼكٝكٗا بٗرٙ ايٛضا٥ٌ؟ 

أٟ ايتشسٜض ايرٟ ٖٛ ْٛع َٔ املطا١ُٖ ايتبع١ٝ، 

؟ ٌٖ عاجل -غرل املتبٛع بأثس–ٚايتشسٜض اجملسد 

املػسع ايعساقٞ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتشسٜض بػهٌ 

يف؟ َٔ ثِ ٌٖ املٛاد١ٗ ايتػسٜع١ٝ شلرا ايٓٛع نا

 َٔ اإلدساّ ناْت ناؾ١ٝ؟

 

 ايبشح: أٖداف

ٜطع٢ ايبشح يتشكٝل مج١ً أٖداف 

 أُٖٗا:

بٝإ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًتشسٜض  .1

 اإليهذلْٚٞ.
دزاض١ املعاؾ١ ايتػسٜع١ٝ شلرا ايٓٛع  .2

 َٔ ايتشسٜض.
ؼسٟ َٛقـ ايتػسٜعات املكاز١ْ إشا٤  .3

 ايتشسٜض.ٖرا ايٓٛع َٔ 
عح َد٣ إَها١ْٝ ؼكل نٌ أْٛاع  .4

 ايتشسٜض بٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ.

 خط١ ايبشح:

يدزاض١ َٛضٛع ايبشح ضٓشح اؾٗٛد 

يتكطُٝ٘ يج٬ث١ َباسح ز٥ٝط١ٝ ا٭ٍٚ ضٝهٕٛ 

اإليهذلْٚٞ، ٚايرٟ  يًتشسٜضيف املؿّٗٛ ايعاّ 

ضٝتٓاٍٚ ؾٝ٘ ايباسجني املع٢ٓ ايًػٟٛ 

ٞ ضٝهٕٛ يف جاْاي، ٚٚا٫صط٬سٞ ملٛضٛع ايبشح

اإليهذلْٚٞ ٚذيو  يًتشسٜض ايكاْْٛٞ ايٛدٛد

َٔ خ٬ٍ بٝإ ؾسٚض ؼكٝك٘ ٚايعٓاصس 

املبشح ايجايح  أَا ،ا٭ضاض١ٝ اييت ٜتهٕٛ َٓٗا

 ايتشسٜض َٔ ايتػسٜعٞ املٛقـطٝهٕٛ يف ؾ

اإليهذلْٚٞ، ٚنٝـ نإ تصدٟ املػسع شلرا 

 .ايٓٛع َٔ ايٓػاط اإلدساَٞ

 ا٭ٍٚاملبشح 

 اإليهذلْٚٞ َا١ٖٝ ايتشسٜض

٫غو إٔ أٍٚ َا ٜتكازب إىل ايرٖٔ عٓد 

ذنس ايتشسٜض ٖٛ اؿح ع٢ً اَس َعني، أّٜا 
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ناْت ايٛض١ًٝ املطتدد١َ ٫ضتُاي١ َٔ ٜكع 

عًٝ٘ ايتشسٜض، ٚبصسف ايٓعس عٔ ا٭َس 

امُلشّسض عًٝ٘، إ٫ إ ايتشسٜض يف ايكإْٛ 

 نإ أّٜا دسمي١ إتٝإ ع٢ً اؾٓا٥ٞ ٖٛ َا ٜٓصب

َٔ ثِ  ،(كايؿ١ أٚ دٓش١ أٚ ١ٜدٓا) ْٛعٗا

ايتشسٜض ٜأخر ايطابع ايٓؿطٞ ايكا٥ِ ع٢ً 

اـطاب املٛد٘، ٚع٢ً سطب َا حيتٜٛ٘ اـطاب 

ٜهٕٛ أثسٙ يف املتًكٞ، ؾإذا َانإ قا٥ُّا ع٢ً 

اؿح ع٢ً اـرل ؾبطبٝع١ اؿاٍ ضٝهٕٛ داؾعا 

نبرلا عًٝ٘، أَا اذا نإ عهظ ذيو ؾكد ٜهٕٛ 

ب اؾسا٥ِ، َٔ ثِ اـطاب ضببّا اضاضّٝا يف ازتها

اـازز عٔ ا٫عتداٍ ي٘ اثسٙ ايهبرل يف ْؿٛع 

املتًكني ي٘، ٚمبا إٔ املعًَٛات١ٝ ٚايٛضا٥ٌ 

اإليهذل١ْٝٚ أضشت ايٛض١ًٝ ا٭ِٖ يًتعبرل عٔ 

اـطابات ٚتٛدٝٗٗا، أصبشت يف ذات ايٛقت 

ٚض١ًٝ يتعبرل احملسضني عٔ أؾهازِٖ اشلدا١َ 

تهاب اؾسا٥ِ ايكا١ُ٥ ع٢ً اثاز٠ ايؿنت ٚاز

باْٛاعٗا، يهٌ ذيو اضش٢ يصاَّا بٝإ املع٢ٓ 

ايًػٟٛ ٚا٫صط٬سٞ يًتشسٜض يف َطًب أٍٚ، 

ٚبٝإ املع٢ٓ ايًػٟٛ ٚا٫صط٬سٞ يٮيهذلٕٚ يف 

.ِٕ  َبشح ثا

 ا٭ٍٚ طًبامل

 ايتشسٜض يف ايًػ١ ٚا٫صط٬حَع٢ٓ 

ٜعين ايتشسٜض يػ١ اؿح ايتشسٜض يف ايًػ١: 

٘ع٢ً ايػ٤ٞ ٚاإلمحا٤ عًٝ

(1)

، ٚسّسض ع٢ً ا٭َس 

مبع٢ٓ سح عًٝ٘ ٚدؾع يًكٝاّ ب٘

(2)

، ٖٚٛ اإلغسا٤ 

ٚاإلحيا٤ ٚايتٛدٝ٘ ٜٚؿٝد َعاْٞ ايتٛدٝ٘ 

ٚايدع٣ٛ ٚاإلثاز٠ ٚاإلٖاد١

(3)

، ٜٚؿٝد ايدؾع 

ٚاإلثاز٠ ٚايتشسٜو ٚخًل اؿاؾص يد٣ املداطب 

يًكٝاّ بايؿعٌ احملّسض عًٝ٘ ٚيهٔ ٖرا ٫ ٜعين 

إ ٖرا اؿح أٚ ايدؾع ٜهٕٛ يًكٝاّ بأَس غرل 

َػسٚع ؾكد ٜعين اؿح ع٢ً ايكٝاّ باعُاٍ ايدل 

َٗا ٚاـرل ٜٚعٗس ذيو دًّٝا يف قٛي٘ تعإىل: ) ُّ َٜا َأ

ُّ َسسِِّض  ٍِايَِّب ِٓنَي َع٢ًَ اِيِكَتا َِ ٪ُُِ (اِي

(4)

، نريو 

ـُ ِإيَّا قٛي٘ تعإىل: ) ِ٘ َيا ُتَهًَّ ٌِ ايَّ ٌِ ِؾٞ َضِبٝ َؾَكاِت

ِٓنَي ََٚسسِِّض ۚ  َِْؿَطَو  َِ ٪ُُِ ُ٘ َعَط٢ ۚ   اِي َّ َإٔ ايَّ  َُٜه

َٔ َبِأَع ُ٘ ۚ   َنَؿُسٚا ايَِّرٜ  ََٚأَغدُّ َبِأّضا َأَغدُّ َٚايَّ

(ِٓهًّٝاَت

(5)

ؾايتشسٜض ٫ ٜعين  ، َٚٔ ثِ 

بايطسٚز٠ إٔ ا٭َس احملسَّض ٫زتهاب٘ غرل 

َػسٚع ، بٌ قد ٜهٕٛ َػسٚعا ٚقد ٜهٕٛ غرل 

َػسٚع، ٚقد ٜهٕٛ ايتشسٜض يًكٝاّ بعٌُ أٚ 

 اإلَتٓاع عٔ عٌُ.

يكد تٓاٍٚ املػسع ايتشسٜض يف ا٫صط٬ح: 

ايعساقٞ ايتشسٜض يف َٛاضع عد٠ َٓٗا َا عدٙ 

ٚض١ًٝ ي٬غذلاى  دسمي١ خاص١ َٚٓٗا َا عّدٙ

أٟ يف املطا١ُٖ اؾٓا١ٝ٥

(6)

ٚيف ساي١ ايؿاعٌ 

املعٟٓٛ ايرٟ ٜدؾع ٚحيح َٔ ٖٛ سطٔ اي١ٝٓ أٚ 

غرل أٌٖ يتشٌُ املط٪ٚي١ٝ نصػرل ايطٔ أٚ 

اجملٕٓٛ أٚ املعتٛٙ ع٢ً ازتهاب اؾسمي١

(7)

، ٚيف 

دسا٥ِ أَٔ ايدٚي١ سٝح اعتدلٙ يف أغًبٗا دسمي١ 

مل ٜذلتب عًٝ٘ َطتك١ً أٟ عاقب عًٝ٘ ست٢ ٚإ 

اثس

(8)

، ٚيهٓ٘ يف نٌ ذيو مل ٜطع تعسٜؿا 

يًتشسٜض ٚيف ذيو إساي١ ض١ُٝٓ إىل ايؿك٘ 

ٚايًػ١ يتشدٜد تعسٜؿ٘، ٚيٛ تعكبٓا ذيو يف 

ايكٛاْني املكاز١ْ يٛددْا بعطٗا قد أٚزد شلا 

 172تعسٜؿا َٓٗا قإْٛ ايعكٛبات املصسٟ يف املاد٠ 

ب ع٢ً أْ٘ )نٌ َٔ سسض َباغس٠ ع٢ً ازتها

دٓاٜات ايكتٌ اٚ ايٓٗب أٚ اؿسم أٚ دٓاٜات 

ك١ً بأَٔ اؿه١َٛ بٛاضط١ اسد٣ طسم 

ايع١ْٝ٬ ٚمل تذلتب ع٢ً ؼسٜط٘ أٟ ْتٝذ١ 

ٜعاقب باؿبظ(، نريو املػسع ايطٛزٟ ايرٟ 

ُٜعد قسضا َٔ محٌ  عسف ايكا٥ِ بايتشسٜض )
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أٚ ساٍٚ إ حيٌُ غدصا آخس بأ١ٜ ٚض١ًٝ 

ناْت ع٢ً ازتهاب دسمي١(

(9)

ٚذيو نإ َٛقـ  

قإْٛ ايعكٛبات ايًبٓاْٞ ٚقإْٛ ايعكٛبات 

ا٭زدْٞ يف تعسٜـ ايتشسٜض

(10)

، ٚتػسٜعات 

أخس٣ اضتعًُت أيؿاظّا أخس٣ أزادت بٗا ايتعبرل 

عٔ ايتشسٜض َٓٗا قإْٛ ايعكٛبات ايكطسٟ 

ُٜعد  ايرٟ عّد ايكا٥ِ بؿعٌ ا٫غسا٤ قسِّضّا )

ُٜػسٟ أٚ  قسِّضا ع٢ً ازتهاب اؾسمي١ نٌ َٔ 

حيٌُ غرلٙ بأٟ ٚض١ًٝ َٔ ايٛضا٥ٌ ع٢ً ازتهاب 

تًو اؾسمي١(

(11)

. 

ٚقد ساٍٚ ايؿك٘ اؾٓا٥ٞ ا٫عتٓا٤ 

نجرلا بتعسٜـ ايتشسٜض يف ضبٌٝ تدازى 

ايٓكص ايرٟ مل تػّط٘ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ، سٝح 

عسؾ٘ ايبعض بأْ٘ خًل ايتصُِٝ ع٢ً ازتهاب 

دسمي١ يد٣ غدص آخس ب١ٝٓ دؾع٘ ع٢ً 

سد قاٚي١ خًل ذيو ايتصُِٝ تٓؿٝرٖا أٚ ف

ؾٗٛ محٌ ايػدص ع٢ً ازتهاب اؾسمي١ أٚ 

فسد احملاٚي١ يريو

(12)

، نريو أْ٘ ع١ًُٝ 

ْؿط١ٝ ٜكّٛ مبٛدبٗا احملسِّض عح اؾُٗٛز 

ايرٟ حيسِّض٘ ع٢ً أؾعاٍ َٔ غأْٗا اإلضساز 

مبصًش١ حيُٝٗا ايكإْٛ

(13)

، ٜٚعسؾ٘ ايبعض 

ايتػذٝع ا٫خس بأْ٘ ايٛعد أٚ ايٛعٝد أٚ اؿح ٚ

ٚا٫غسا٤

(14)

، ٜٚعسؾ٘ آخسٕٚ بأْ٘ نٌ َا َٔ غأْ٘ 

دؾع ايؿاعٌ ع٢ً ازتهاب اؾسمي١

(15)

. 

أَا ايؿك٘ اؾٓا٥ٞ اإلض٬َٞ ؾكد عسؾ٘ 

بأْ٘ إغسا٤ اجملين عًٝ٘ بازتهاب اؾسمي١، أٟ إ 

اإلغسا٤ ٖٛ ايداؾع ٫زتهاب اؾسمي١ ، ٚضٛا٤ نإ 

يًتشسٜض اثس أٚ مل ٜهٔ ؾإْ٘ جيٛش طبكا 

يكٛاعد ايػسٜع١ ايعكاب ع٢ً ايتشسٜض َطتك٬ّ 

، ٫ٕ ايتشسٜض ع٢ً ازتهاب اؾسمي١ َعص١ٝ 

ٚأَس بإتٝإ املٓهس

(16)

. 

ْٚػاط احملسِّض ٚاسد َُٗا اختًؿت  

ضبٌ ايتعبرل عٓ٘ ضٛا٤ نإ عٔ طسٜل ايهتاب١ أٚ 

ايكٍٛ أٚ اإلحيا٤ أٚ نإ صساس١ أٚ ضُّٓا، 

ز إىل إ َٚٛقـ ايكطا٤ ٫ خيتًـ عٔ ذيو اذ أغا

ايتشسٜض ٜعتدل قا٥ُا ضٛا٤ بايكٍٛ أٚ ايؿعٌ أٚ 

ايهتاب١ سٝح قطت قه١ُ ايتُٝٝص ا٫ؼاد١ٜ 

)... سٝح مل ٜتأٜد حمله١ُ املٛضٛع ؼسٜض 

املتِٗ املؿسز عٓ٘ يًُتُٗني ضٛا٤ بايكٍٛ أٚ 

ايهتاب١ ...(

(17)

، ٚيف قساز آخس شلا )... إ عٌُ املتِٗ 

ِ ع٢ً نسدٌ دٜٔ ٚتجكٝـ املطًشني ٚسجٗ

ضسب ايكٛات ايعطهس١ٜ ٚا٭١َٝٓ ميجٌ ؼسٜطا 

ٚإثاز٠ يًؿت١ٓ ...(

(18)

. 

ٚبا٫ضتٓاد يٛضا٥ٌ ايتشسٜض آْؿ١ 

ايرنس ٚاييت عصشتٗا ا٫سهاّ ايكطا١ٝ٥ 

إمتاّ نٌ صٛز٠ َٓٗا بطسم  ؾبا٫َهإ

إيهذل١ْٝٚ، ٖٚرا َا ؼًُ٘ طبٝع١ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ 

يف اْٗا ٚضط خصب يًتعبرل ٚايتٛاصٌ بايكٍٛ اٚ 

ايصٛز أٚ ايهتاب١، بصسف ايٓعس ناْت يف غسف 

خاص١ اّ ع٢ً صؿشات عا١َ تتٝح يهٌ 

َطتددّ إَها١ْٝ ز٩ٜتٗا ٚايتؿاعٌ َعٗا، َٔ ثِ 

 تتشكل ؾٝٗا ايع١ْٝ٬.

 يجاْٞاملطًب ا

 َع٢ٓ اإليهذلٕٚ قٞ ايًػ١ ٚا٫صط٬ح

مجع إيهذلْٚات إِيِهذلٕٚ:     

(19)

، ؾٗٛ عٓصس يف 

غا١ٜ ايدق١ َػشٕٛ بايهٗسبا٤ ايطًب١ٝ ٚميجٌ 

اسد اِٖ ايعٓاصس اييت ت٪يـ ايرز٠

(20) 

، ٖٚٛ اسد 

ٚبدأ ٜٓتػس ايعكٌ  ،املهْٛات يف ذزات املاد٠

آَي١ُ  َٔ خ٬ٍ اإليهذلْٚٞ يف نٌ املهاتب

 ٭دسا٤ اإليهذلٕٚ َاد٠ ع٢ً تعتُد اؿاضٛب اييت

ٚبأضسع ٚقت ممهٔ ايعًُٝات اؿطاب١ٝ ادم

(21)

 ،
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ُِ اإليهذلْٚٝاِت":  نُبٝٛتس، ٜٚط٢ُ اٜطا ًِ ِٚع

ٚاضتدداَٗا  عًِ ٜٗتِ بذلنٝب اإليهذلْٚٝات

ٖٚٛ ؾسع َٔ ؾسٚع ايؿٝصٜا٤، ٚتٓاٚشلا

(22)

. 

ٚملا نإ ايتشسٜض قد ٜأخر صٛز٠ 

اٚ ايهتاب١ ؾإٕ أبسش َا ميهٔ إ ايكٍٛ اٚ ايؿعٌ 

ٜٓتػس ب٘ ايتشسٜض بٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ ٖٛ 

س عٔ املعّب ا٫ع٬ّ اإليهذلْٚٞ، ٚايرٟ ٜعسف باْ٘

َسس١ً َٔ َساسٌ ايتطٛز ايتهٓٛيٛدٞ يف ٚضا٥ٌ 

ا٫تصاٍ ٚاييت تعتُد ع٢ً ايٛضا٥ط اإليهذل١ْٝٚ 

اؾُاٖرل با٭خباز ٚاملعًَٛات  ؾٗٛ  زؾديف 

بػهٌ عاّ يف  ايتكًٝدٟ ّٜػذلى َع ا٫ع٬

ٜعتُد ع٢ً ٚضا٥ٌ  يهٓ٘ا٫ٖداف ٚاملباد٨ ايعا١َ 

تهٓٛيٛد١ٝ ددٜد٠

(23)

 ايطبٌٝنُا ٜعسف بأْ٘  ،

ي٬تصاٍ يف ايب١٦ٝ ايسق١ُٝ، مبا ٜطُح  ا٫لع

ا٫يتكا٤  مبدتًـ ثكاؾاتٗا ٚأَهٓتٗا يًُذتُعات

ٚايتذُع ع٢ً ا٫ْذلْٝت ٚتبادٍ املعًَٛات

(24)

. 

اإليهذلْٚٞ َٓدل  َٔ ثِ نإ املٓدل

أضاع يًتعبرل عٔ اـطابات بأْٛاعٗا، ذيو 

يهجس٠ اضتدداَ٘ ُٖٚٝٓت٘ ع٢ً سٝا٠ ايؿسد 

ٚاجملتُع، ٚبطبب نجس٠ َتًكٞ اـطابات 

اإليهذل١ْٝٚ اضتددَ٘ ضعاف ايٓؿٛع نٛض١ًٝ 

يًتشسٜض ع٢ً ازتهاب اؾسا٥ِ ٫ضُٝا دسا٥ِ 

ايؿت١ٓ ٚنٌ َا ميظ ايب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ يًب٬د، 

ايصشاؾ١ ناإليهذلْٚٞ  ثِ نإ املٓدلَٔ 

اإليهذل١ْٝٚ ٚا٫ذاع١ اإليهذل١ْٝٚ ٚايتًؿصٜٕٛ 

ٚضا٥ٌ  اييت تطتددّ اِٖ املٓابس اإليهذلْٚٞ َٔ

ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ يف بح أٚ إزضاٍ أٚ اضتكباٍ أٚ 

ْكٌ املعًَٛات املهتٛب١ ٚاملس١ٝ٥ ٚاملطُٛع١ ضٛا٤ 

ناْت ْصٛصّا أٚ َػاٖد أٚ أصٛات أٚ صٛزّا 

ثابت١ أٚ َتشسن١ يػسض ايتداٍٚ

(25)

نريو ٫ ، 

–ْػؿٌ َٛاقع ايتٛاصٌ ا٫دتُاعٞ اييت غدت 

طسؾ١ ايٛض١ًٝ ا٭ِٖ يبح ا٭ؾهاز املت -بسأٜٓا

ْٚػسٖا اّٜا نإ ْٛعٗا، ؾٓذد اغًب قطاٜا 

ايتشسٜض ٚا٫بتصاش ٚايتػٗرل ٚايطب ٚايكرف 

تتِ َٔ خ٬ٍ ٖرٙ املٛاقع

(26)

، اَا ا٫ذاع١ 

اإليهذل١ْٝٚ ٚايتًؿصٜٕٛ اإليهذلْٚٞ ؾتعين َا 

تكّٛ ب٘ ا٫ذاعات ٚايكٓٛات ايتًؿص١ْٜٝٛ َٔ بح 

سٞ ع٢ً َٛاقع خاص١ يػبه١ ا٫ْذلْٝت ٜٚتِ 

َٔ ثِ نإ اـطاب ، إىل املتًكٞ َباغسمحًٗا 

اإليهذلْٚٞ، ٜعتُد ع٢ً ٚض١ًٝ ددٜد٠ ٖٚٞ 

)ا٫ْذلْٝت( إذ إٔ كتًـ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ 

ٚاملس١ٝ٥ املكس٠٤ٚ ٚاملطُٛع١

(27)

، عًُت شلا َٛاقع 

خاص١ بٗا ع٢ً غبه١ ا٫ْذلْت ت٪دٟ ايٛظٝؿ١ 

ْؿطٗا باضتجٓا٤ اخت٬ف طسٜك١ ْكٌ املاد٠ 

١ إىل َا تتُٝص ب٘ غبه١ ايتشسٜط١ٝ، باإلضاؾ

ٚزلات ت٪ًٖٗا يًكٝاّ مبجٌ  ا٫ْذلْت َٔ َٝصات

ٖرا ايدٚز ايكٟٛ ٚغاص١ ايطسع١ ٚايعامل١ٝ 

ايٓػس ٚايبح يف

(28)

، يرا ناْت اـطابات 

ايتشسٜط١ٝ اإليهذل١ْٝٚ ٖٞ ا٭ضسع عاملّٝا 

ٚا٫ٚضع اْتػازّا يف ٚقتٓا اؿاضس، يرا يصّ ع٢ً 

ابات ايتػسٜعات َٛاد١ٗ ظاٖس٠ اـط

َٚٛاد١ٗ  ا٫نذل١ْٝٚ ايتشسٜط١ٝ بأْٛاعٗا

 َستهبٝٗا بأغد ايتدابرل ٚايعكٛبات ايسادع١.

 املبشح ايجاْٞ

ايٛدٛد ايكاْْٛٞ يًتشسٜض 

 اإليهذلْٚٞ

إ ٚدٛد ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ َٔ ايٓاس١ٝ 

ايكا١ْْٝٛ ٜدلش َٔ خ٬ٍ دٚزٙ ، ٚيعٌ ايدٚز 

ا٭ضاضٞ يًتشسٜض ٜهٕٛ غًك٘ يؿهس٠ 

اؾسمي١ يد٣ ايػرل َٔ خ٬ٍ اـطابات 

املٓشسؾ١،  إٕ مل تهٔ اؾسمي١ َٛدٛد٠ َٔ قبٌ، 
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أٚ ٜهٕٛ َػذعّا أٚ قبرا أٚ َسٚدا أٚ داعٝا 

١ إذا ناْت ؾهس٠ يًػرل ع٢ً ازتهاب اؾسمي

اؾسمي١ ضبل ٚإٔ قدست يف ذٖٔ اؾاْٞ، 

ٚامل٬سغ إ املػسع مل ٜػذلط صٛز٠ قدد٠ 

يًتشسٜض ٫ٚ ايٛض١ًٝ املعتُد٠ يتٓؿٝرٙ َٔ ثِ 

ميهٔ ٚقٛع٘ بٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ، ٚنُا ٖٛ 

–َعسٚف إ ايتشسٜض ايٛازد يف ايكٛاعد ايعا١َ 

ايٛازد٠ ٚؾكا يٓص  -ضُٔ قٛاعد املطا١ُٖ

( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ، خيتًـ ٠48)املاد

عٓ٘ ؾ٢ اؾسا٥ِ ا٭خس٣ نذسا٥ِ أَٔ ايدٚي١ 

ٚغرلٖا

(29)

، َٔ ثِ قد ٜعٗس ايتشسٜض بصؿت٘ 

ْٛع َٔ أْٛاع املطا١ُٖ ايتبع١ٝ )ٚض١ًٝ اغذلاى(، 

ٚقد ٜٓٗض بهْٛ٘ دسمي١ قا١ُ٥ براتٗا 

)ايتشسٜض غرل املطبٛم بأثس(، ٚيف ن٬ 

ٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ، اؿايتني ٜتصٛز ٚقٛع٘ ب

 ٚضٓأتٞ يبٝإ ذيو تباعّا يف املطًبني اٯتٝني.

 ٍٚا٭ املطًب

 ايتشسٜض ٚض١ًٝ اغذلاى

ايتشسٜض ٖٛ خًل ؾهس٠ اؾسمي١ يد٣ 

ايػدص ٚتدعُٝٗا ست٢ ٜعكد ايعصّ ع٢ً 

ّٝإ بايٓطب١  ازتهابٗا بأٟ ٚض١ًٝ ناْت، ؾا٭َس ض

يًتشسٜض املٛد٘ إىل غدص مل ٜهٔ ٜٓتٟٛ 

١ ٚبني غدص قاَت يف ذٖٓ٘ ازتهاب اؾسمي

ؾهس٠ ازتهاب اؾسمي١ ؾذلتهب اؾسمي١ ؾع٬ّ 

بٓا٤ّ ع٢ً ٖرا ايتشسٜض

(30)

، ٜتطح َٔ ذيو إٔ 

يًتشسٜض طبٝع١ َع١ٜٛٓ قا١ُ٥ ع٢ً أضاع 

ايتأثرل يف ْؿط١ٝ ايؿاعٌ، ٜ٪ثس عًٝ٘ ؾٝدؾع٘ إىل 

ازتهاب اؾسمي١ ؾٗٛ ٜٓتُٞ إىل دا٥س٠ ا٭ؾهاز 

ٍ ٚايٓتا٥رٚايٓٛاٜا ٫ دا٥س٠ ا٭ؾعا

(31)

، ذيو إٔ ٖرا 

اـطاب )ايتشسٜض( ٜكع قبٌ ازتهاب ايؿعٌ 

املادٟ ٫ بعد ازتهاب٘ أٚ اثٓا٥٘

(32)

ؾعٓدَا خياطب 

احملسِّض اؾاْٞ ؾإْ٘ خياطب دا٥س٠ ايعٛاطـ أٚ 

املٍٝٛ أٚ ايػسا٥ص ٚيٝظ استهاَّا إىل ايعكٍٛ ؾُٝا 

تكبً٘ أٚ تسؾط٘ َٔ قطاٜا أٚ بساٖني صشٝش١ 

دٖٛس ايتشسٜض ٖٛ اـطاب  أٚ ؾاضد٠، إذّا

اإلحيا٥ٞ أٟ تًو ايع١ًُٝ ايٓؿط١ٝ اييت تتًدص 

يف إدخاٍ ؾهس٠ يف ٚددإ غدص ؾتذلدِ ْؿطٗا 

إىل أعُاٍ ٜأتٝٗا ٖرا ايػدص

(33)

، ؾإذا ناْت 

ٖرٙ ٖٞ طبٝع١ ايتشسٜض ٚؾشٛاٙ ؾ٬ غساب١ 

َٔ إ امُلشّسض ضًٝذ٧ إىل كتًـ ايطبٌ 

ض( ٚا٭دٚات ايهؿ١ًٝ بأدا٤ ٖرٙ امل١ُٗ )ايتشسٜ

ٚايٛضا٥ٌ اييت تطٌٗ ي٘ ٖرا ا٫َس، ٚيعٌ ابسش ٖرٙ 

ايٛضا٥ٌ ٚأنجسٖا اْتػازّا يف ٚقتٓا اؿاضس ٖٞ 

ايٛضا٥ٌ اإليهذل١ْٝٚ، ٭ضباب نجرل٠ أُٖٗا 

ُٖٝٓتٗا ع٢ً كتًـ فا٫ت اؿٝا٠ يف 

اجملتُع، ٚمث١ ضبب آخس ْساٙ َُّٗا أٜطا ٖٛ 

مل إَها١ْٝ احملّسض َٔ ايتدؿٞ ؼت ضتاز عا

اؾذلاضٞ ٜصعب ؾٝ٘ ايتعسف عًٝ٘، َٔ ثِ 

 ضٗٛي١ متًص٘ َٔ املط٪ٚي١ٝ. 

ًٜٚصّ يًتشسٜض ع٢ً إزتهاب اؾسمي١ 

 نٞ ٜهٕٛ ٚض١ًٝ ي٬غذلاى تٛاؾس غسطني:

ٚدٛد ايتشسٜض، َٚٛضٛع٘  ايػسط ا٭ٍٚ:

: ٖٚرا ايٛدٛد يٝظ ي٘ صٛز٠ قدد٠ دسمي١

نإٔ ٜهٕٛ فسد تصٜني يًؿاعٌ ازتهاب 

بايكٍٛ أٚ ايؿعٌ أٚ ايهتاب١ أٚ ست٢ اؾسمي١ ضٛا٤ّ 

اإلغاز٠ أٚ اإلميا٤ات املِٗ ؾٝ٘ إ ٜهٕٛ َباغسّا

(34)

 ،

ٚقد ٜهٕٛ بايتٗدٜد يف يصّٚ ازتهاب اؾسمي١ أٚ 

تسغٝبّا بازتهابٗا مبٓح ٖد١ٜ أٚ غ٤ٞ َٔ ٖرا 

ايكبٌٝ

(35)

، أٚ َٔ خ٬ٍ اضتدداّ ضًطاْ٘ عًٝ٘ أٚ 

دزد١ قسابت٘، املِٗ يف ذيو إٔ ٜهٕٛ صسحيّا

(36)

 ،

ٚاضشّا يف تٛدٝ٘ اؾاْٞ َٚباغسّا مٛ ازتهاب 

اؾسمي١

(37)

. 
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ٖٛ إ ٜهٕٛ ايؿعٌ املهٕٛ يًذسمي١  ايػسط ايجاْٞ:

: ٖٚٛ غسط عاّ يف قد ٚقع بٓا٤ّ ع٢ً ايتشسٜض

مجٝع ٚضا٥ٌ ا٫غذلاى، ؾ٬ ٜهؿٞ ٚقٛع ايؿعٌ بٌ 

جيب إٔ ٜهٕٛ َستبطّا بايتشسٜض ْٚتٝذ١ ي٘

(38)

 ،

املطا٥ٌ اييت تتعًل  ٚايتشسٜض بصٛز٠ عا١َ َٔ

باملٛضٛع ٚتكدٜس َد٣ ؼكك٘ َٔ اختصاص 

قه١ُ املٛضٛع سصسّا

(39)

. 

 املطًب ايجاْٞ

 ايتشسٜض دسمي١ َطتك١ً

 غرل ايتشسٜض صٛز َٔ صٛزٙ ٖٞ 

 ايتدخٌ املػسع ع٢ً يصاَّا، نإ ٚقد باثس، املتبٛع

ذيو  احملض، ايتشسٜض َٔ ايٓٛع ٖرا ٚػسِٜ

 ٚقٛع تػذلط اييت ايعا١َ يًكاعد٠ إٕ تسن٘

 زغِ ايعكاب َٔ اؾاْٞ إؾ٬ت غأْ٘ َٔ ايٓتٝذ١

 ي٘ ٖٓا املػسع إ تدّخٌ ضًٛن٘، َٔ ثِ خطٛز٠

 ايتشسٜط١ٝ ـطٛز٠ اـطابات ْعسا ٜدلزٙ َا

 مبا ايكإْٛ حيُٝٗا اييت ٚاملصاحل اؿكٛم ع٢ً

ا٫دتُاعٞ، خاص١ يف ٚقتٓا  ايٓعاّ ذيو يف

اؿاضس اصبح اط٬م اـطابات اضٌٗ َٔ عٌُ 

أٟ غ٤ٞ بؿطٌ ايٛضا٥ٌ اإليهذل١ْٝٚ، اييت غدت 

َتاس١ بٝد ايهجرل َٔ ضعاف ايٓؿٛع ايرٟ ٫ 

ٜٓؿهٛ ٜبجٛا زلَِٛٗ يف ثٓاٜا اجملتُع بػ١ٝ 

اغعاٍ ايؿنت ٚتأيٝب ايبعض ضد ايبعض اٯخس، 

ؾٝ٘ ا٭دٜإ  بايرات يف فتُع نايعسام تهجس

ٚايطٛا٥ـ ٚاملراٖب ٚايكَٛٝات ٚا٫عسام، ٚملا 

 ا٫سٝإ َٔ نجرل يف تكع ناْت ٖرٙ اـطابات 

عًّٓا نٕٛ ايٛاقع ا٫ؾذلاضٞ اصبح َهإ َتاح 

ُ٘ ٚإ أٟ َع١ًَٛ يف اقٌ َٔ  ٫ٟ غدص ٚيٛد

 ب٬ ؾٗٛ ثٛاْٞ تصٌ اىل اقص٢ ْكط١ يف ايعامل،

 ببطب ايؿسدٟ ايتشسٜض َٔ خطٛز٠ اغد غو

 ز٢َ اييت ايٓتٝذ٘ ٫سداخ ٚقابًٝت٘ دا٥ست٘ اتطاع

احملسِّض ايٝٗا

(40)

، ٖٚرٙ زل١ أضاض١ٝ يًتشسٜض 

اإليهذلْٚٞ نْٛ٘ بهٌ ضٗٛي١ خياطب عدد ٫ 

ٜعد ٫ٚ حيص٢ َٔ املتًكني ٚاإلحيا٤ شلِ 

بازتهاب أؾعاٍ َع١ٓٝ ُتعد َٔ قبٌٝ اؾسا٥ِ، 

٫ضُٝا داخٌ بًد امُلشّسض اّ خازد٘، ؾبطبب 

اْتػاز اـطاب ايتشسٜطٞ اإليهذلْٚٞ ضسع١ 

اضش٢ انجس خطٛز٠ َٔ ايتشسٜض ايعادٟ، 

٫ضُٝا إَها١ْٝ ؽؿٞ َستهب٘ يف عامل ٖا٥ٌ 

ٜطتددّ ا٫ْذلْت َٚٛاقع ايتٛاصٌ ذات ايع٬قات 

 ٚايصؿشات املتػعب١.

ْٚس٣ إ ػسِٜ ايكإْٛ شلرا ايٓٛع َٔ 

 َسس١ً ػسِٜ إىل ٜسَٞ اـطابات ايتشسٜط١ٝ

 ا٫عتدا٤ َسس١ً ػٓب يف ايتٗدٜد اٚ اـطس

ٚايطسز

(41)

 دسا٥ِ َٔ ايتشسٜض ٖرا ٜعد ، اذ

 َٔ اْ٘ بريو ْٚعين ايطسز دسا٥ِ ٫ اـطس

 تعسٜض مبذسد تكع اييت اؾسا٥ِ طا٥ؿ١

 مل ٚيٛ يًدطس ايكإْٛ حيُٝٗا اييت اؿكٛم

 ؾإ ثِ َٚٔ بايؿعٌ ضسز ٚقٛع ذيو ع٢ً ٜذلتب

 ْتٝذ١ ؾٝ٘ ٜػذلط ٫ اؾسا٥ِ َٔ ايٓٛع ٖرا

 تعسٜض ٖٚٞ ايكا١ْْٝٛ بايٓتٝذ١ َاد١ٜ انتؿا٤

يًدطس َا ميهٔ  ايكإْٛ حيُٝٗا اييت اؿكٛم

ايكٍٛ َع٘ إ ايتشسٜض ٫ ٜػذلط ؾٝ٘ ْتٝذ١ 

ضاز٠ َع١ٓٝ نْٛ٘ َٔ اؾسا٥ِ ايػه١ًٝ، ٚيعٌ 

َٔ ابسش ا٭َج١ً ع٢ً ذيو ٖٛ َا ْص عًٝ٘، 

 مبذسد تستهب دسا٥ِ َٔ ايعكٛبات قإْٛ

ٚيعٌ ابسشٖا اؾسا٥ِ املاض١ بأَٔ  ايتشسٜض

ٚأَٔ ايدٚي١  169 - 156ايدٚي١ اـازدٞ 

)ٚضٓؿصًٗا يف املبشح ايجايح  197 – 190ايداخًٞ

َٔ ٖرا ايبشح(، َٔ ثِ إ ايتشسٜض ؾ٢ 

ايكٛاعد ايعا١َ خيتًـ عٔ ايتشسٜض ؾ٢ دسا٥ِ 

أخس٣، يريو نسز املػسع ٖرٙ املعا٢ْ ٭ْ٘ ٜكصد 
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َٛضع٘، مبع٢ٓ إٔ ايتشسٜض ؾ٢  نٌ َٓٗا ؾ٢

دسا٥ِ أَٔ ايدٚي١ دسمي١ َطتك١ً ٜعاقب عًٝٗا 

ٚيٛ مل تكع اؾسمي١ قٌ ايتشسٜض ٚإذا ٚقعت 

تػدد ايعكٛب١

(42)

، إ٫ إٔ املػسع عاقب ع٢ً 

ايتشسٜض ع٢ً اؾٓاٜات ٚاؾٓح دٕٚ املدايؿات 

، َٚا ٬ْسع٘ ع٢ً املػسع 214-213يف املٛاد 

َٔ اؾسا٥ِ تكع عٔ  ايعساقٞ أْ٘ دّسّ طا٥ؿ١

طسٜل ايتشسٜض متجٌ تٗدٜدّا نبرلا يًُصًش١ 

ايعا١َ مل ٜٛزدٖا املػسع يف قإْٛ ايعكٛبات بٌ 

عاؾٗا يف تػسٜعات أخس٣ نايتشسٜض ع٢ً 

اإلزٖاب َٚا غاب٘، ٚنٌ أْٛاع اؾسا٥ِ ضايؿ١ 

ايرنس ميهٔ ٚقٛعٗا عٔ طسٜل ايتشسٜض 

َُذّسّ قاّْْٛا، ٚمبا  إ ٚفسد ايتشسٜض ؾٝٗا 

املػسع مل حيدد ْٛع ايتشسٜض أٚ با٭سس٣ 

ٚض١ًٝ ايتشسٜض أٚ أدٚات ايتشسٜض ؾباإلَهإ 

إٔ تكع بٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ ٫ضُٝا إٔ ٖرٙ 

ايٛضا٥ٌ ٖٞ اٯٕ متجٌ ايعصب ا٭ضاع ايرٟ 

 ٜعتُد عًٝ٘ اجملتُع يف ناؾ١ َٝادٜٔ سٝات٘.

 املبشح ايجايح

املٛقـ ايتػسٜعٞ َٔ ايتشسٜض 

 اإليهذلْٚٞ

ٓت َٛاقـ ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ يف تباٜ

َٛاد١ٗ ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ، ٚبطبٝع١ اؿاٍ 

تبآٜت ايعكٛبات املكسز٠ ملستهب دسمي١ 

ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ، ٫ضُٝا بعد نجس٠ 

اـطابات اشلدا١َ اييت ٫ طا٥ٌ َٓٗا ض٣ٛ اثاز٠ 

ايؿنت ٚاضتػ٬ٍ ايطرز َٔ ذٟٚ ايؿهس املتٛاضع، 

َٚا غاب٘، ؾعُد  ٚصػاز ايطٔ َٔ املساٖكني

ايبعض َٔ ٖرٙ ايتػسٜعات تؿصٌٝ ايٛضا٥ٌ اييت 

ممهٔ إ تطتددّ ٫زتهاب ايتشسٜض 

اإليهذلْٚٞ، ٚانتؿ٢ ايبعض اٯخس برنس 

اـطٛط ايعسٜط١ يريو، ٚضٓشح اؾٗٛد يبٝإ 

تؿصٌٝ ذيو برنس مناذز َٔ ايتػسٜعات اييت 

تصّدت يًتشسٜض اإليهذلْٚٞ، يف َطًبني ا٭ٍٚ 

ايتػسٜعات ايػسب١ٝ، ٚاملطًب ايجاْٞ يُٓاذز عٔ 

 مناذز عٔ ايتػسٜعات ايعسب١ٝ.

 املطًب ا٭ٍٚ

 يف ايتػسٜعات ايػسب١ٝ

نجست ايتػسٜعات ايػسب١ٝ اييت تٓاٚيت 

اؾسا٥ِ ا٫يهذل١ْٝٚ ٫ضُٝا ايتشسٜض 

ا٫يهذلْٚٞ، ضٛا٤ بتػسٜعات خاص١ بٗا اّ يف 

ْصٛص ض١ُٝٓ يف قإْٛ ايعكٛبات، ٚيعٌ ابسش 

٢ً ذيو ايكإْٛ ا٫ْهًٝصٟ ٖٚٛ َا ميجٌ ايُٓاذز ع

ايٓعاّ ا٫ْهًٛضهطْٛٞ، ٚايكإْٛ ايؿسْطٞ ٖٚٛ َا 

ٜذلبع ع٢ً ق١ُ ٖسّ ايٓعاّ اي٬تٝين، ٚضٓبشح 

 ن٬ ايٓعاَني تباعّا.

 ؾ٢ ايتػسٜع اإللًٝصٟ:

تعد املًُه١ املتشد٠ َٔ ايدٍٚ اييت 

تأخست ْطبّٝا يف َعاؾ١ ظاٖس٠ اؾسا٥ِ 

اإليهذل١ْٝٚ،  َٚسد ذيو بصؿ١ أضاض١ٝ إىل إٔ 

ايٓعاّ اإلْهًٝصٟ ٜعتُد بصؿ١ أضاض١ٝ ع٢ً 

إضا٠٤ )ايطٛابل ايكطا١ٝ٥، إىل إٔ صدز قإْٛ 

يف املًُه١ املتشد٠ عاّ  (اضتدداّ ايهُبٝٛتس

1990ّ

(43)

ٌ أضاضٞ ؾسا٥ِ ٜٚتصد٣ بػه ،

اؿاضٛب ٚاؾسا٥ِ اإليهذل١ْٝٚ عا١َ، ٚايرٟ 

ث٬خ  دا٤ نسد٠ ؾعٌ بعد َامت زصد َا ٜكازب

ٚضبعٕٛ قاٚي١ غؼ َعًَٛاتٞ سككت خطا٥س 

ًَٕٝٛ دٓٝ٘ إضذليٝين خ٬ٍ ايؿذل٠  1، 1قدزٖا 

1990إىل عاّ  1987َٔ عاّ 

(44)

سٝص  ايكإْٛ ، ٚدخٌ

ٚضع ٖرا ٚقد ، 1990ّايتٓؿٝر يف أغططظ عاّ 

ايكإْٛ دسا٥ِ إضا٠٤ اضتدداّ ايهُبٝٛتس يف 

ث٬ث١ بٓٛد

(45)

ا٭ٍٚ: ايدخٍٛ احملعٛز ع٢ً َٛاد ، 
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حيدد صٛز ايطًٛى اإلدساَٞ ايرٟ ٚ ايهَٛبٝٛتس:

تكّٛ ب٘ دسمي١ سعس ايدخٍٛ إىل َٛاد 

ايجاْٞ: ايدخٍٛ احملعٛز بكصد ، ايبٓد ايهُبٝٛتس

ٖٚٛ َا -ايتطٌٗٝ ٚايتشسٜض ع٢ً اؾسا٥ِ: 

ٜٚتٓاٍٚ ٖرا ايبٓد ايتشسٜض بصٛزتٝ٘  -ُٗٓاٜ

)ٚض١ًٝ اغذلاى، دسمي١ َطتك١ً( إذ ْص ع٢ً 

سعس ا٫غذلاى يف ايدخٍٛ احملعٛز، أٚ 

ايتشسٜض عًٝ٘ ٚإٕ مل ٜذلتب عًٝ٘ اثس، نريو 

ذٖب املػسع اإلْهًٝصٟ يف ٖرا ايكإْٛ اىل ػسِٜ 

خطابات ايؿت١ٓ أٜا نإ ْٛعٗا، َٚٔ اي٬ؾت إ 

ًٝصٟ اعتدل ٖرا ايٓٛع َٔ ايتشسٜض املػسع ا٫ْه

)غرل املتبٛع باثس( دسمي١ إضاؾ١ٝ ؾط٬ عٔ 

ٜٚعد املػسع نْٛ٘ ٚض١ًٝ اغذلاى نُا اضًؿٓا، 

اإللًٝصٟ ٖرٙ ايصٛز دسمي١ إضاؾ١ٝ ٚتعد َٔ 

قبٌٝ اؾٓح

(46)

 :ٚيف ض٤ٛ ذيو ْص ع٢ً 

ٜعد ايػدص َرْبا مبٛدب ٖرا ايبٓد إذا  .1

املٓصٛص غازى يف ازتهاب إسد٣ اؾسا٥ِ 

يف ايبٓد ا٭ٍٚ، ست٢ ٚإٕ مل ٜتبع ؾعً٘  عًٝٗا

إذا  -أ :)ايتشسٜض( اثس، بأسد ايطسم ايتاي١ٝ

عٗد إىل ايؿاعٌ ازتهاب اؾسمي١ اييت ٜٓطبل 

إذا ضٌٗ ازتهاب ٖرٙ  -ب، عًٝٗا ٖرا ايبٓد

ٜػاز إىل اؾسمي١ املستهب١  -ز  ،اؾسمي١

 ٚؾكّا شلرا ايبٓد باؾسمي١ اإلضاؾ١ٝ

 املطتكٌ(.)ايتشسٜض 

اييت يف مجًتٗا  -أ: ٜػٌُ ٖرا ايبٓد اؾٓح .2

اييت ٜبًؼ ؾٝٗا : ب، تصًح يتطبٝل ايكإْٛ

ايػدص ٚاسد ٚعػسٕٚ عاَّا أٚ أنجس، ع٢ً 

إٔ حيهِ عًٝ٘ بايطذٔ ملد٠ ٫ تتذاٚش 

 . اـُظ ضٓٛات

٫ ِٜٗ يف ٖرا ايبٓد إٔ تهٕٛ اؾسمي١  .3

املستهب١ إضاؾ١ٝ أٚ أص١ًٝ، نذسمي١ ايدخٍٛ 

 .احملعٛز أٚ أٟ دسمي١ َطتكب١ًٝ

ٜعاقب ايػدص املرْب بطبب دسمي١   .4

يف ساي١ ا٫عذلاف،  -أ: ؼت ٖرا ايبٓد نُا ًٜٞ

ٜعاقب بايطذٔ يؿذل٠ ٫ تتذاٚش اؿد ا٭قص٢ 

ايكاْْٛٞ املكسز شلرٙ ايعكٛب١ أٚ ايػسا١َ أٚ 

يف ساي١ ثبٛت ا٫تٗاّ ٜعاقب  -ب، ن٬ُٖا

سا١َ أٚ بايطذٔ يؿذل٠ مخظ ضٓٛات أٚ ايػ

 .ن٬ُٖا

ايبٓد ايجايح: سعس تبدٌٜ أٚ ؼٌٜٛ َٛاد 

ايهُبٝٛتس

(47)

. 

ٚيعٌ َٔ ابسش ايتػسٜعات اييت ٚاد٘ بٗا 

املػسع ا٫ْهًٝصٟ ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ ايكإْٛ 

، 2000ٚايكإْٛ ايصادز عاّ  1989يعاّ  9زقِ 

سا٫ت  ؾبُٛدب ٖرٙ ايتػسٜعات تصد٣ ٫بسش

ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ ٚع٢ً زأضٗا ايتشسٜض 

ع٢ً اؾسا٥ِ اإلزٖاب١ٝ، ؾط٬ّ عٔ سطسٙ 

 3ٚبػهٌ نبرل اـطابات املٛد١ٗ ٫نجس َٔ 

اغداص، إذ اعتدلٖا َٔ قبٌٝ ايتشسٜض ايعاّ اذا 

َا استٛت َعاْٞ ؼسٜط١ٝ، ؾط٬ّ عٔ سعسٙ أٟ 

ضًٛى نازتدا٤ شٟ َعني اٚ عسض أَٛز َع١ٓٝ 

 اْتُا٤ٙ اٚ تأٜٝدٙ ؾُاع١ ع٢ً مٛ ٜبني

ٚيعٌ َا ًْشع٘ ع٢ً املػسع قعٛز٠ قاّْْٛا، 

اإلْهًٝصٟ اْ٘ عاقب ست٢ ع٢ً ا٫عُاٍ 
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ٚنُا ٜعًِ –ايتشطرل١ٜ يًتشسٜض، خصٛصّا 

إ يف ذيو خسٚدا ع٢ً ايكٛاعد ايعا١َ  -اؾُٝع

اييت تٓص ع٢ً إ ٫ عكاب ع٢ً ا٫عُاٍ 

ًٝصٟ ايتشطرل١ٜ يًذسمي١ إ٫ إ املػسع اإلْه

ـطٛزتٗا ٚيراتٗا، ؾ٢ ْطام َعني دّسَٗا 

، ٚبسأٜٓا إ تٛد٘ املػسع نذسا٥ِ أَٔ ايدٚي١

اإلْهًٝصٟ ٖرا َسدٙ أ١ُٖٝ املصاحل احمل١ُٝ يف 

ًُْٚح ٖٓا إىل إٕ ايتشسٜض ؾ٢ ٖرٙ اؾسا٥ِ، 

ايٓعاّ ا٭لًٛضهط٢ْٛ ٜط٢ُ باؾسمي١ 

ايٓاقص١، مبع٢ٓ أْ٘ ٜعاقب عًٝ٘ ست٢ ٚيٛمل تكع 

ا٭ص١ًٝ اؾسمي١

(48)

. 

 ؾ٢ ايتػسٜع ايؿسْط٢:

إٕ اْتػاز اإليهذل١ْٝٚ )املعاؾ١ اٯي١ٝ 

يًبٝاْات( ٚاتطاع ْطام ايٓعاّ اإليهذلْٚٞ 

ٚتدخً٘ يف ناؾ١ ْٛاسٞ اؿٝا٠ ا٫قتصاد١ٜ 

ٚايطٝاض١ٝ، ٚاؿٝا٠ اـاص١ ٚاؿسٜات 

اؾسا٥ِ  أد٣ باملكابٌ إىل اشدٜاد ٚا٭ضساز،

ا٭غداص  ضدبأْٛاعٗا ضٛا٤  اإليهذل١ْٝٚ

٫ضُٝا ايتشسٜض ع٢ً ازتهاب – ٚا٭َٛاٍ

َٔ خ٬ٍ  باضتدداّ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ -اؾسمي١

خطاباتِٗ املٛد١ٗ اٚ غرل املٛد١ٗ يف أسٝإ 

املػسع ايؿسْطٞ إٔ بدؾع  ، ا٫َس ايرٟاخس٣

ؿُا١ٜ اجملتُع َٔ ٖرٙ ايعاٖس٠  ٜتدخٌ

اإلدسا١َٝ اـطرل٠ بؿسض قٛاعد قا١ْْٝٛ 

اإلدساّ اإليهذلْٚٞ باإلضاؾ١ ددٜد٠ ملهاؾش١ 

َٔ بعض ايكٛاعد  ب٘ إىل َا ميهٔ ا٫ضتعا١ْ

ايكا١ْْٝٛ ايكا١ُ٥ يف قإْٛ ايعكٛبات

(49)

ٚبريو  ،

ٜهٕٛ قإْٛ ايعكٛبات ايؿسْطٞ قد تصد٣ 

 : يًذسا٥ِ اإليهذل١ْٝٚ َٔ خ٬ٍ أَسٜٔ

أٚشلُا: تطبٝل ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايكا١ُ٥ ع٢ً 

 .اؾسا٥ِ اإليهذل١ْٝٚ

ٚثاُْٝٗا: ؾسض قٛاعد قا١ْْٝٛ ددٜد٠ ملٛاد١ٗ 

 .اؾسا٥ِ اإليهذل١ْٝٚ

٫ٚ خ٬ف يف ايؿك٘ ٚايكطا٤ ايؿسْطٞ 

ع٢ً إَها١ْٝ تطبٝل قٛاعد قإْٛ ايعكٛبات 

ايؿسْطٞ ع٢ً اؾسا٥ِ اإليهذل١ْٝٚ املتعًك١ 

باملهْٛات املاد١ٜ يٮْع١ُ اإليهذل١ْٝٚ َجٌ 

ؾط٬  ايطسق١ ٚاإلت٬ف ٚايٓصب ٚخٝا١ْ ا٭َا١ْ

عٔ اؾسمي١ َٛضٛع ايبشح )ايتشسٜض 

اإليهذلْٚٞ(، يرا لد املػسع ايؿسْطٞ عُد إىل 

املتعًل باإليهذل١ْٝٚ  1978ٜٓاٜس  6قإْٛ  إصداز

ٚاؿسٜات ٚيهٓ٘ اقتصس ع٢ً املعًَٛات ا٫زل١ٝ 

ٚاؿسٜات ٚشلرا ؾإٕ مجٝع َٛادٙ اقتصست ع٢ً 

محا١ٜ اؿٝا٠ ايػدص١ٝ ٚاؿس١ٜ ٚضس١ٜ اؿٝا٠ 

 .اص١ يٮؾساداـ

ٚقد أد٣ تطٛز ايٓعاّ اإليهذلْٚٞ 

ٚاتطاع اْتػازٙ َٚا مت َٔ تصاٚز بٝٓ٘ ٚبني 

غبهات املعًَٛات ٚاْتػاز اإلدساّ اإليهذلْٚٞ 

٫ضُٝا اـطابات  ٚتٓٛع٘ بصٛز كتًؿ١

باملػسع ايؿسْطٞ إىل ايتدخٌ َس٠  املٓشسؾ١، أد٣ 

 1978أخس٣ بعد صدٚز قإْٛ ايعكٛبات عاّ 

ملٛاد١ٗ ٖرٙ ايعاٖس٠ اإلدسا١َٝ بتعدًٜ٘ 

 19زقِ صدز ايكإْٛ  1988ٜٓاٜس  5ؾؿٞ ، اـطرل٠

ٚمت ، اؾسا٥ِ يف َٛاد اإليهذل١ْٝٚ ؼت عٓٛإ

إدَاد٘ يف ايؿصٌ ايجاْٞ َٔ قإْٛ ايعكٛبات 

إىل  462/2ايؿسْطٞ ٚخصصت ي٘ املٛاد َٔ زقِ 

ٚقد زنصت ايًذ١ٓ ايتػسٜع١ٝ ع٢ً  ،462/9

، ٖٚٛ محا١ٜ ايٓعاّ كإْٛاياشلدف ايرٟ تٛخاٙ 

اإليهذلْٚٞ ضد أٟ اعتدا٤ خازدٞ، ؾكسزت إٔ 

اشلدف َٔ ايٓصٛص اؾدٜد٠ ػسِٜ ٚزدع 
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 غرل املػسٚع ع٢ً بساَر اإليهذل١ْٝٚ ا٫ضتدداّ

بطُٓٗا ايتشسٜض بػكٝ٘ )ٚض١ًٝ اغذلاى، 

 ايؿسْطٞ اضتٗدف املػسعدسمي١ َطتك١ً(، إذ 

ٖرٙ بٗرٙ ايٓصٛص ايسدع، بتػدٜد ايعكاب ع٢ً 

يف اؿد َٔ  ٘ٚزغب١ َٓ، ايٓٛع١ٝ َٔ اؾسا٥ِ

ٖرٙ ايعاٖس٠ اإلدسا١َٝ ؾكد قاّ بتعدٌٜ ٖرا 

ؼكٝكا شلرا ايػسض ٚنإ  1994ايكإْٛ يف عاّ 

ٌٍ ثايٍح يًباب  َكتط٢ ذيو ايتعدٌٜ إضاؾ١ ؾص

ايجاْٞ َٔ ايكطِ ايجايح َٔ قإْٛ ايعكٛبات 

ا٫عتدا٤ات ع٢ً ْعِ املعاؾ١ اٯي١ٝ  ؼت عٓٛإ

إىل  323/1ٚقد دا٤ت ب٘ )املٛاد  يًُعًَٛات

ؾكد أٚصت ؾإ تعدٌٜ ايكإْٛ ، (323/4

، ع٢ً ٚدٛد ْص 1986، 1983ايؿسْط٢ ي٬عٛاّ 

خاص بايتشسٜض

(50)

. 

َٔ قإْٛ  7 -121ٚيكد أٚضشت املاد٠ 

ايعكٛبات ايؿسْط٢ ايػسٜو ؾ٢ اؾسمي١ بأْ٘ َٔ 

تطٌٗٝ ايتشطرل  ٜكدّ املطاعد٠ أٚ املع١ْٛ ؾ٢

يًذسمي١ أٚ ازتهابٗا،  ٚنٌ َٔ أعط٢ أٚ ٚعد 

أٖٚدد أٚ أَس أٚ ػاٚش ضًطات٘، أٚ أضا٤ اضتعُاٍ 

ٚظٝؿت٘ بايتشسٜض ع٢ً اؾسمي١ أٚ أعط٢ 

تعًُٝات بازتهابٗا،  َٔ ثِ إٔ املػسع ايؿسْط٢ قد 

دعٌ ايتشسٜض َٔ ٚضا٥ٌ ا٫غذلاى

(51)

. 

ؾط٬ عُا تكدّ بني املػسع َط٪ٚي١ٝ 

داص ايطبٝع١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ اييت تعُد ع٢ً ا٭غ

ٚضع املعاْٞ ايتشسٜط١ٝ )ايهتابات، ايصٛز، 

ا٭صٛات، ايسضا٥ٌ( أٜا ناْت طبٝعتٗا، ٚذيو يف 

ايصادز   719ــــ 2000َٔ ايكإْٛ زقِ  43/8املاد٠ 

2000اغططظ  1بتازٜخ 

(52)

، ٚتطبٝكا يريو اصدزت 

( سهُا َصدقا َٔ قبٌ Amiensقه١ُ )

ايؿسْط١ٝ  غصٛص زضا٥ٌ  قه١ُ ايٓكض

إيهذل١ْٝٚ ؼتٟٛ ع٢ً َٛاد اع١َٝ٬ ؼسض 

ع٢ً ايؿطل ٚايؿذٛز ؾكطت بعدِّ َتعٗد ا٫ٜٛا٤ 

ؾاع٬ يف اؾسمي١

(53)

، ٚيعٌ اِٖ املٛاضع اييت 

عاجل ؾٝٗا املػسع ايؿسْطٞ ايتشسٜض يف املٛاد 

اـاص١ بايتشسٜض ع٢ً َكا١َٚ  412/6

َع١ٓٝ  ايطًطات، إذ مل ٜػذلط املػسع ٚضا٥ٌ

٫زتهاب ٖرا ايتشسٜض َٔ ثِ َٔ ايٛازد ددا 

 413/3اضتدداّ ٚضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ، نريو املاد٠ 

اـاص١ بتشسٜض اؾٓد ع٢ً عدّ ايطاع١ 

اـاص  413/11يس٩ضا٥ِٗ، نريو املاد٠ 

بايتشسٜض ع٢ً املطاع با٫َٔ ايكَٛٞ 

يًب٬د

(54)

، لد إَها١ْٝ ازتهاب ايتشسٜض يف ٖرٙ 

 بٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ.املٛاد أٜطا ممهٔ 

مما ضبل ٜتبني إٔ املػسع ايؿسْطٞ عاجل 

دسا٥ِ ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ ضٛا٤ يف قإْٛ 

ايعكٛبات اٚ ايكٛاْني ا٭خس٣، به٬ ايٛدٛد 

ايكاْْٛٞ يًتشسٜض )دسمي١ َطتك١ً، ٚصٛز٠ 

َٔ صٛز ا٫غذلاى(، ٚبدٚزْا ْٛد٘ عٓا١ٜ املػسع 

١ ايعساقٞ إىل ضسٚز٠ بٝإ اؾسا٥ِ ايتشسٜطٝ

 اإليهذل١ْٝٚ ٚسصسٖا بٓصٛص قا١ْْٝٛ ٚاضش١.

 املطًب ايجاْٞ

 يف ايتػسٜعات ايعسب١ٝ

ادزى املػسع ايعسبٞ ٚإ نإ َتأخسّا 

قٝاضّا باملػسع ايػسبٞ أ١ُٖٝ َعاؾ١ ظاٖس٠ 

ا٫دساّ ا٫يهذلْٚٞ، ايرٟ بات ميجٌ اؾاْب 

ا٭ندل َٔ سٝا٠ ايؿسد ايعسبٞ ؾطازع اغًب 

ٚضٓأتٞ ع٢ً مناذز َٔ املػسعني ايعسب يريو، 

ايتػسٜعات ايعسب١ٝ اييت عاؾت ٖرا ايٓٛع َٔ 

ا٫دساّ ٫ضُٝا دسمي١ ايتشسٜض ا٫يهذلْٚٞ، 

ًُْٚح ٖٓا اىل آْا اعتُدْا يف عجٗا ا٭ضًٛب 

ايتشًًٝٞ ا٫ضتٓباطٞ بطبب ق١ً املسادع ايؿك١ٝٗ 

 اييت عاؾت املٛضٛع.
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 يف ايتػسٜع ا٭زدْٞ:

طباقني يف نإ املػسع ا٭زدْٞ َٔ اي

َعاؾ١ اؾسا٥ِ اإليهذل١ْٝٚ، إدزانا َٓ٘ 

بأ١ُٖٝ ٖرا ايؿطا٤ )ايؿطا٤ اإليهذلْٚٞ(، ايرٟ 

غد٣ ميجٌ داْبّا نبرلا َٔ سٝا٠ ايؿسد، ؾطع٢ 

إىل تكٓني جيسّ بعض ايطًٛنٝات اييت تتِ يف 

ٖرا ايٛضط ٚباضتدداَ٘، ؾتُدطت دٗٛدٙ 

، 2010قاْـــٕٛ دسا٥ــــِ أْعُــــ١ املعًَٛات يط١ٓ 

ايرٟ تٓاٍٚ ؾٝ٘ أْٛاع اؾسا٥ِ اإليهذل١ْٝٚ 

ٚايعكٛبات املكسز٠ شلا ٫ضُٝا اـطابات 

ايتشسٜط١ٝ، إذ لدٙ مل ٜػؿٌ إ عاؾٗا 

 بٓصٛص ٚاضش١ ٚقسز شلا عكٛباتٗا، إذ ْص يف

نٌ َٔ قاّ قصدّا باضتدداّ ْعاّ ) /ب8املاد٠ 

َعًَٛات أٚ ايػبه١ املعًَٛات١ٝ يف إعداد أٚ سؿغ 

ؾ١ أٚ عسض أٚ طباع١ أٚ ْػس أٚ تسٜٚر أٚ َعا

أْػط١ أٚ أعُاٍ إباس١ٝ يػاٜات ايتأثرل ع٢ً َٔ 

مل ٜهٌُ ايجا١َٓ عػس٠ َٔ ايعُس أٚ َٔ ٖٛ 

َعٛم ْؿطٝا اٚ عكًٝا، أٚ تٛدٝٗ٘ أٚ ؼسٜط٘ 

ع٢ً ازتهاب دسمي١، ٜعاقب باؿبظ َد٠ ٫ تكٌ 

( أيـ دٜٓاز 1000عٔ ضٓتني ٚبػسا١َ ٫ تكٌ عٔ )

(، ٜعٗس ( مخط١ ا٫ف دٜٓاز٢ً5000 )٫ٚ تصٜد ع

َٔ ايٓص إ املػسع ا٭زدْٞ قد تٓاٍٚ اـطابات 

اي٬ أخ٬ق١ٝ

(55)

ٚؾشٛاٖا ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ  

بػهٌ صسٜح يف قاٚي١ َٓ٘ يًشد َٔ ٖرٙ 

ايعاٖس٠ اييت باتت تػهٌ خطسا نبرلا ع٢ً 

غسحي١ ٚاضع١ َٔ َطتددَٞ ا٫ْذلْت ٚغت٢ 

ايرٜٔ مل ٜتُٛا  ٚضا٥ٌ ا٫تصاٍ اإليهذل١ْٝٚ

ايجا١َٓ عػس٠ َٔ ايعُس، ٜٚعٗس سسص املػسع 

ٖرا َٔ اضتدداَ٘ يعد٠ َؿسدات ملعاؾ١ املٛضٛع 

تسٜٚر، ؼسٜض( تدٍ يف  ْػس، طباع١، )عسض،

قتٛاٖا ع٢ً َع٢ٓ ايتشسٜض بػهٌ عاّ، أٟ 

بصٝػتا ايتشسٜض )ٚض١ًٝ اغذلاى، دسمي١ 

َطتك١ً(، َٔ ثِ اذا َاؼكل ايتشسٜض ع٢ً 

ايرٟ بٝٓ٘ ايٓص ؼككت اؾسمي١ قٌ  ايٓشٛ

 ايبشح.

ؾكد نإ ضعٞ املػسع  9 املاد٠أَا 

ملعاؾ١ ايتشسٜض ع٢ً سا٫ت ايؿطل ٚايؿذٛز 

–ٚايؿطاد ا٭خ٬قٞ، ٚايرٟ اختصسٖا املػسع بـ 

نٌ إذ ْصت املاد٠ املرنٛز٠ ع٢ً أْ٘ ) -ايدعاز٠

َٔ قاّ قصدّا باضتدداّ ايػبه١ املعًَٛات١ٝ أٚ أٟ 

ْعاّ َعًَٛات يًذلٜٚر يًدعاز٠ ٜعاقب باؿبظ 

َد٠ ٫ تكٌ عٔ ضت١ اغٗس ٚبػسا١َ ٫ تكٌ عٔ 

( مخط١ 5000( ث٬مثا١٥ دٜٓاز ٫ٚ تصٜد ع٢ً )300)

(، لد املػسع ٖٓا اضتددّ َؿسد٠ ٫ف دٜٓازآ

عُاٍ ٫ -ايذلٜٚر–َسادؾ١ ملع٢ٓ ايتشسٜض ٖٚٞ 

ايدعاز٠، ٚامل٬سغ إ املػسع ا٭زدْٞ مل حيدد شلا 

عُس َعني َٔ ثِ دعٌ ا٫َس غا٬َ يهٌ ا٫عُاز 

اييت ميهٔ إ ٜٛد٘ ضدٙ ايتشسٜض، نريو 

سلٌ ايٓص صٝػتا ايتشسٜض اذا َا ازتهب 

 بٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ.

نٌ َٔ ؾكد ّْصت ع٢ً أْ٘ )  10املاد٠ أَا 

١ املعًَٛات١ٝ أٚ اضتددّ ْعاّ املعًَٛات أٚ ايػبه

اْػأ َٛقعّا ايهذلّْٚٝا يتطٌٗٝ ايكٝاّ بأعُاٍ 

إزٖاب١ٝ أٚ دعِ ؾُاع١ أٚ تٓعِٝ أٚ مجع١ٝ 

تكّٛ بأعُاٍ إزٖاب١ٝ أٚ ايذلٜٚر إلتباع أؾهازٖا، 

(، تٓاٍٚ أٚ متًٜٛٗا ٜعاقب با٭غػاٍ ايػاق١ امل٪قت١

املػسع يف ٖرا ايٓص اـطابات اشلادؾ١ ٭غساض 

إزٖاب١ٝ

(56)

ِ ٜعٗس ايٛدٛد ايكاْْٛٞ ، َٔ ث

يًتشسٜض بػكٝ٘ )ٚض١ًٝ اغذلاى، دسمي١ 

َطتك١ً(، ؾٓذدٖا ٚض١ًٝ اغذلاى عٓدَا 

(، متٌٜٛ ،دعِ ،تطٌٗٝاضتددّ املػسع املؿسدات )

ٚلدٙ نذسمي١ َطتك١ً سني اضتددَا َؿسد٠ 

)ايذلٜٚر(، ْٚس٣ إ ضًٛى املػسع ا٭زدْٞ ٖرا 
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 ممدٚح نْٛ٘ عاجل أْػط١ إدسا١َٝ عباز٠ عٔ

خطابات َٓشسؾ١ تدخٌ ضُٔ دا٥س٠ اإلزٖاب 

ٚايرٟ ميجٌ َٔ اخطس دسا٥ِ ايعصس، ٚيطاملا 

اضتددَٗا ا٫زٖابٕٝٛ ٚاضتددَتٗا اؾُاعات 

املٓع١ُ ٫زتهاب دسا٥ِ إزٖاب١ٝ

(57)

، اذ سسص 

ع٢ً َعاؾتٗا ضٛا٤ دا٤ ايطًٛى ايتشسٜطٞ 

اإليهذلْٚٞ نٛض١ًٝ اغذلاى اّ نإ ايطًٛى 

 دسمي١ َطتك١ً.ايتشسٜطٞ اإليهذلْٚٞ 

ٚاييت ْصت ع٢ً أْ٘  13املاد٠ أَا عٔ 

ٜعاقب نٌ َٔ قاّ قصدّا با٫غذلاى أٚ ايتدخٌ )

أٚ ايتشسٜض ع٢ً ازتهاب أٟ َٔ اؾسا٥ِ 

املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا ايكإْٛ بايعكٛب١ احملدد٠ 

ّٝٓت إ املػذلى ؾٝ٘ ملستهبٝٗا (، لد ٖرٙ املاد٠ ب

را ايكإْٛ بازتهاب أٟ َٔ اؾسا٥ِ ايٛازد٠ يف ٖ

ٜعاقب برات ايعكٛب١ املكسز٠ يؿاعًٗا ا٭صًٞ 

)َستهبٗا( َٔ ثِ أٜ َاٚزد ايتشسٜض 

اإليهذلْٚٞ بصٛزت٘ ٚض١ًٝ اغذلاى ٜعاقب 

امُلشسض برات عكٛب١ َستهبٗا، ٫ٚ ٜؿٛتٓا ٖٓا إ 

ًُْح إ قد ٜهٕٛ امُلشّسض َٔ خازز ايب٬د َٔ 

ثِ ٜٓٗض يٓا َٛضٛع تطًِٝ اجملسَني

(58)

. 

نٌ َٔ ازتهب ع٢ً أْ٘ ) 14املاد٠ ٚاملاد٠ 

أٟ دسمي١ َعاقب عًٝٗا مبٛدب أٟ تػسٜع ْاؾر 

باضتدداّ ايػبه١ املعًَٛات١ٝ أٚ أٟ ْعاّ 

َعًَٛات أٚ أغذلى أٚ تدخٌ أٚ سسض ع٢ً 

ازتهابٗا، ٜعاقب بايعكٛب١ املٓصٛص عًٝٗا يف ذيو 

(، لد إ املػسع ا٭زدْٞ نإ سسٜصا ايتػسٜع

ع٢ً إ ٜعاقب َستهب أٟ دسمي١  يف ٖرٙ املاد٠

َٓصٛص عًٝٗا يف أٟ قإْٛ آخس باضتدداّ 

ٚضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ َٚٔ ضُٓٗا )ايتشسٜض 

اإليهذلْٚٞ(، تهٕٛ عكٛبت٘ ذاتٗا نُا ٚزدت يف 

 ذيو ايكإْٛ.

 يف ايتػسٜع ا٫َازاتٞ:

نإ املػسع ا٫َازاتٞ ٫ٚ ٜصاٍ َٔ 

ايطباقني يف ٬َسك١ ايعاٖس اإلدسا١َٝ 

بايتػسٜعات املٓاضب١، ٫ٚ ضُٝا  ٚتػطٝتٗا

اؾسا٥ِ اإليهذل١ْٝٚ، إذ عاؾٗا مبٛدب قإْٛ 

 2012 يط١ٓ 5 املعًَٛات زقِ تك١ٝٓ دسا٥ِ َهاؾش١

املعدٍ، إذ لد املػسع ا٫َازاتٞ ادتٗد نجرلّا يف 

تٓاٚي٘ ظاٖس٠ ا٫دساّ اإليهذلْٚٞ بهٌ اْٛاع٘، 

٫ضُٝا اـطابات ايتشسٜط١ٝ، ؾٓذدٙ قد 

ضُٔ عد٠ َٛاد تٓاٚشلا يف بعض َٓٗا يف عاؾٗا 

صٛزتٗا نٛض١ًٝ اغذلاى، ٚيف ايبعض اٯخس 

تٓاٚشلا نذسمي١ َطتك١ً )ايتشسٜض اجملسد( 

 غرل املتبٛع بأثس، ؾٓذد املػسع ا٫َازاتٞ يف املاد٠

 ٫ اييت ٚايػسا١َ باؿبظ ْص ع٢ً أْ٘ )ٜعاقب14

 ع٢ً تصٜد ٫ٚ دزِٖ أيـ َا٥يت عٔ تكٌ

 ايعكٛبتني ٖاتني بإسد٣ أٚ ِٖدز أيـ مخطُا١٥

 اغذل٣ أٚ باع أٚ اْتر أٚ صُِ أٚ اعد َٔ .... نٌ

 بسْاَر أٟ أتاح أٚ يًبٝع عسض أٚ اضتٛزد أٚ

 زٚز أٚ َعًَٛات، تك١ٝٓ ٚض١ًٝ أٟ أٚ َعًَٛاتٞ

 بسْاَر أٚ إيهذل١ْٝٚ ملٛاقع زٚابط طسٜك١ بأٟ

 َص١ُُ َعًَٛات تك١ٝٓ ٚض١ًٝ أٟ أٚ َعًَٛاتٞ،

 ع٢ً ايتشسٜض أٚ تطٌٗٝ أٚ ازتهاب ٭غساض

 املسضّٛ ٖرا يف عًٝٗا املٓصٛص اؾسا٥ِ ازتهاب

بكإْٛ(، ٜعٗس َٔ ايٓص ٚبػهٌ دًٞ صٛز 

ايطًٛى ايرٟ ميهٔ إ ٜستهب٘ اؾاْٞ يف ٖرا 

ايٓٛع َٔ اؾسا٥ِ، إذ ٜبدٚ ذيو اؿسص َٔ 

اضتدداّ املػسع يعد٠ َؿسدات تبني مج١ً صٛز 

تػط١ٝ ناؾ١ يًطًٛى اجملّسّ يف قاٚي١ َٓ٘ ي

صٛز ايطًٛى يف ٖرا ايٓٛع َٔ اؾسا٥ِ، أَا عٔ 

اؾسمي١ قٌ ايبشح ؾٓذد املػسع ا٫َازاتٞ قد 

تٓاٚشلا بػكٞ ايتشسٜض )ٚض١ًٝ اغذلاى ، 

دسمي١ َطتك١ً(، ؾٓذد ايتشسٜض ٚض١ًٝ 



348 

 عدد خاص بامل٪متس ايدٚيٞ ا٫ٍٚ ؾاَع١ ا٫ْباز

 
 

 صُِ، اغذلاى ٚاضشا َٔ خ٬ٍ املؿسدات )اعد،

اضتٛزد، تطٌٗٝ(، ٚلدٙ بٝٓٗا  اغذل٣، باع، اْتر،

 ذسمي١ َطتك١ً َٔ خ٬ٍ ذنسٙ )...زٚز...أٚن

 عًٝٗا املٓصٛص اؾسا٥ِ ازتهاب ع٢ً ايتشسٜض

بكإْٛ( ٚاؿه١ُ َٔ ذيو  املسضّٛ ٖرا يف

ٚاضش١ ٖٚٞ غا١ٜ املػسع تٛؾرل اندل قدز َٔ 

 اؿُا١ٜ يًُصًش١ احمل١ُٝ يف ٖرٙ اؾسا٥ِ.

ؾكد عاجل املػسع ا٫َازاتٞ  28 أَا املاد٠

سا٫ت ايتشسٜض ع٢ً املطاع مبصاحل ايدٚي١ 

ايعًٝا ٚأَٓٗا ْٚعاَٗا ايعاّ باٟ ٚض١ً ٫ضُٝا 

اـطابات ايتشسٜط١ٝ اإليهذل١ْٝٚ اذ ْصت ع٢ً 

 ٫ اييت ٚايػسا١َ امل٪قت بايطذٔ أْ٘ )ٜعاقب

 َٛقعا أداز أٚ أْػأ َٔ نٌ دزِٖ ًَٕٝٛ ػاٚش

 َعًَٛات اضتددّ أٚ ٝ٘عً أغسف أٚ إيهذلْٚٝا

 َعًَٛات تك١ٝٓ ٚض١ًٝ أٚ املعًَٛات١ٝ ايػبه١ ع٢ً

 بح أٚ ْػس أٚ أؾعاٍ، ع٢ً ايتشسٜض بكصد

 صٛز أٟ أٚ نست١ْٝٛ زضّٛ أٚ أخباز أٚ َعًَٛات

 َٚصاؿٗا ايدٚي١ أَٔ تعسٜض غأْٗا َٔ أخس٣،

ايعاّ(، ٜعٗس  بايٓعاّ املطاع أٚ يًدطس ايعًٝا

ا٫َازاتٞ أت٢ ع٢ً ْكط١ َٔ ايٓص إ املػسع 

غا١ٜ يف ا٭١ُٖٝ ٖٚٞ أَٔ ايب٬د ضٛا٤ ايداخًٞ اٚ 

اـازدٞ، ٚايجٛابت ايعًٝا ملصًش١ ايدٚي١ 

ْٚعاَٗا ايعاّ، أٟ ا٭زنإ ا٫ضاض١ٝ يٛدٛد 

ايدٚي١

(59)

، ٚيهٔ تطا٩يٓا ٖٓا عٔ قصد املػسع َٔ 

ايتشسٜض بصٛز٠ ا٫غذلاى، أّ نْٛ٘ دسمي١ 

ظاٖس ايٓص إ املػسع  املطتك١ً؟ ٜس٣ ايباسح َٔ

مل حيدد أٟ صٝػ١ َٓٗا، َٔ ثِ ٫ غو يف إ 

قصد املػسع نإ سلٍٛ ن٬ صٝػتا ايتشسٜض 

)ٚض١ًٝ اغذلاى، دسمي١ َطتك١ً(، نْٛ٘ تٓاٍٚ 

َؿسد٠ ايتشسٜض بػهٌ عاّ سني ْص )... 

ايتشسٜض ع٢ً: أؾعاٍ، ْػس، بح، نٌ َا َٔ 

 ايعًٝا َٚصاؿٗا ايدٚي١ غأْ٘ تعسٜض أَٔ

ايعاّ(، َٔ ثِ إ  بايٓعاّ املطاع أٚ يًدطس

اضتدداّ ا٭ضايٝب اإليهذل١ْٝٚ يًتشسٜض يف 

ٖرا اؾاْب عّدٙ املػسع ا٫َازاتٞ دسمي١ َعاقب 

–عًٝٗا بايطذٔ ٚايػسا١َ، ٫ٚ غو إ ايػا١ٜ 

تٛؾرل اندل قدز َٔ اؿُا١ٜ  -نُا اغسْا ضابكا

يًُصاحل احمل١ُٝ يف ٖرا ايٓٛع َٔ ايٓػاط 

 اإلدساَٞ.

، ؾكد تٛد٘ املػسع ا٫َازاتٞ 19 أَا املاد٠

يرلنص ايط٤ٛ ع٢ً اـطابات املٛد١ٗ ضد 

ا٫خ٬م ٚاٯداب ايعا١َ، ؾٓص ع٢ً عكٛبات 

بايطذٔ أٚ ايػسا١َ اٚ ن٬ُٖا ملستهب دسمي١ 

ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ ع٢ً ازتهاب أؾعاٍ ايؿطل 

ٚايؿذٛز )ٖرا اذا نإ َٔ ٚقع عًٝ٘ ايتشسٜض 

ؽ، أَا اذا مل ٜهٌُ اجملين عًٝ٘ قد انٌُ ضٔ ايبًٛ

ضٔ ايبًٛؽ )سدثّا( تػدد ايعكٛب١ إىل ايطذٔ مبا 

ضٓٛات ٚايػسا١َ ٫5 ٜكٌ عٔ 

(60)

، إذ ْصت املاد٠ 

 اييت ٚايػسا١َ بايطذٔ املرنٛز٠ ع٢ً أْ٘ )ٜعاقب

 ٫ٚ دزِٖ أيـ ٚمخطني َا٥تني عٔ تكٌ ٫

 ايعكٛبتني ٖاتني بإسد٣ أٚ دزِٖ ًَٕٝٛ ػاٚش

 ازتهاب ع٢ً آخس أغ٣ٛ ٚأ سسض َٔ نٌ

 باضتدداّ ذيو، ع٢ً ضاعد أٚ ايؿذٛز أٚ ايدعاز٠

 تك١ٝٓ ٚضا٥ٌ إسد٣ أٚ َعًَٛات١ٝ غبه١

 عٔ تكٌ ٫ َد٠ ايطذٔ ايعكٛب١ املعًَٛات، ٚتهٕٛ

 ًَٕٝٛ ػاٚش ٫ اييت ٚايػسا١َ ضٓٛات مخظ

 ايجا١َٓ ٜتِ مل سدثّا عًٝ٘ اجملين نإ إذا دزِٖ

 عُسٙ( َٔ عػس٠

ٜس٣ ايباسح ٖٓا إ املػسع ا٫َازاتٞ مل  

ٜػؿٌ داْب غا١ٜ يف ا٭١ُٖٝ يف سٝا٠ اجملتُع 

ٖٚٛ داْب ا٫خ٬م ٚاٯداب ايعا١َ، خصٛصّا إ 

اجملتُع ا٫َازاتٞ ٚايعسبٞ عا١َ فتُع َتدٜٔ 

بايؿطس٠ ٚي٘ عادات٘ ٚتكايٝدٙ اييت تس٣ اٯداب 
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ٚا٭خ٬م ايعا١َ ق١ُٝ عًٝا ٫ ميهٔ املطاع بٗا 

أٟ غهٌ َٔ ا٫غهاٍ، َٔ ثِ ضع٢ املػسع ضعٝ٘ ب

–ملٛاد١ٗ سا٫ت ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ بػكٝ٘ 

بٗدف محا١ٜ  -ا٫غذلاى ، دسمي١ َطتك١ً

ِّ بريو ؾكط  اٯداب ٚاـ٬م ايعا١َ، ٚمل ٜهت

بٌ ذٖب ٫بعد َٔ ذيو سني غدد ايعكٛب١ ع٢ً 

امُلشّسض اإليهذلْٚٞ إذا َانإ ضشٝت٘ غدص 

ػس٠ َٔ ايعُس، ٫ٚ غو إ مل ٜتِ ايجا١َٓ ع

ايػا١ٜ َٔ ٖرا ايتػدٜد ٚاضش١ أٜطا نٕٛ إ 

ْطب١ نبرل٠ ممٔ ٜطتددّ ايتهٓٛيٛدٝا، ِٖ 

ممٔ مل ٜتُٛا ايجا١َٓ عػس َٔ ايعُس، ٖرا إٕ مل 

تهٔ ايٓطب١ ا٭ندل، ٖرا َٔ داْب، َٚٔ داْب 

آخس إ َٔ ِٖ دٕٚ ضٔ ايبًٛؽ ِٖ يف ضٔ 

را ايطٔ إ ٖ -٫ٚ خيؿ٢ ع٢ً اسد-املساٖك١ 

حيٌُ يف ثٓاٜاٙ ايهجرل َٔ اـطٛز٠، نٕٛ 

ا٫ْطإ يف ٖرٙ ايؿذل٠ مل ٜهٔ قد ْطر نؿا١ٜ 

ّٝص بني َا  ٜطٝطس ؾٝٗا ع٢ً زغبات٘ ْٚصٚات٘ ٫ٚ مي

ٌّ ٜهٕٛ  ٜٓؿع٘ َٚا ٜطّسٙ، ْاٖٝو عٔ نْٛ٘ ض

ُّا جيسٟ  ايػدص ؾٝ٘ نجرل ايؿطٍٛ يًتعسف ع

سٛي٘، يهٌ ذيو ٜس٣ ايباسح إ تٛد٘ املػسع 

٫َازاتٞ ٖٛ تٛد٘ قُٛد بػهٌ نبرل نْٛ٘ ا

 زنص ع٢ً ٖرٙ اؾص١ٝ٥ امل١ُٗ ددّا.

ؾكد تٓاٍٚ املػسع  31ٚ  30 أَا املٛاد

اإلَازاتٞ محا١ٜ ْعاّ اؿهِ ٚايدضتٛز 

ٚايكٛاْني ايطاز١ٜ َٔ خطابات ايتشسٜض 

اإليهذلْٚٞ املٗدد يًُصًش١ احمل١ُٝ ؾٝٗا، 

 بايطذٔ ع٢ً اْ٘ )ٜعاقب 30ؾٓذدٙ ْص يف املاد٠ 

 أٚ إيهذلْٚٝا َٛقعا أداز أٚ أْػأ َٔ نٌ امل٪بد

 ايػبه١ ع٢ً َعًَٛات ْػس أٚ عًٝ٘ أغسف

 أٚ تٗدف ، َعًَٛات تك١ٝٓ ٚض١ًٝ أٚ املعًَٛات١ٝ

 أٚ ايدٚي١ يف اؿهِ ْعاّ تػٝرل أٚ قًب إىل تدعٛ

 أٚ ايدضتٛز أسهاّ تعطٌٝ إىل أٚ عًٝ٘ ا٫ضت٤٬ٝ

 يًُباد٨ املٓاٖط١ أٚ ايب٬د يف ايطاز١ٜ ايكٛاْني

ايدٚي١،  يف اؿهِ ْعاّ عًٝٗا ٜكّٛ اييت ا٭ضاض١ٝ

 أٚ إىل زٚز َٔ نٌ ذاتٗا بايعكٛب١ ٜٚعاقب

 ضًٗٗا أٚ املرنٛز٠ ا٭ؾعاٍ َٔ اٟ ع٢ً سسض

يًػرل(، ٚاضح ددا َٔ ايٓص إ املػسع ٖدف إىل 

ػسِٜ ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ ٖٓا بػكٝ٘ 

 ا٭ؾعاٍ َٔ اٟ ع٢ً سسض -)ا٫غذلاى 

 أٚ -، دسمي١ َطتك١ً -يًػرل ضًٗٗا أٚ ملرنٛز٠ا

 ٚض١ًٝ أٚ املعًَٛات١ٝ ايػبه١ ع٢ً َعًَٛات ْػس

تدعٛ...( ٚٚضع عكٛب١  أٚ تٗدف ، َعًَٛات تك١ٝٓ

ْساٖا غا١ٜ يف ايػد٠ ٖٚٞ ايطذٔ امل٪بد، ٚديٌٝ 

ايتػدٜد ؾٝٗا َكدازٖا )َد٣ اؿٝا٠(، ؾط٬ عٔ 

شلا سد املػسع دعٌ شلا َكداز ثابت، ؾًِ جيعٌ 

أع٢ً ٫ٚسدا اد٢ْ، ٫ٚ غو إ ايػا١ٜ َٔ ذيو 

ٚاضش١ ٖٚٛ محا١ٜ املصًش١ احمل١ُٝ ٖٓا ٖٚٞ 

 محا١ٜ ْعاّ اؿهِ ٚايدضتٛز ٚايكٛاْني ايطاز١ٜ.

ٚعاد املػسع َ٪ندا ملا ضبل بايٓص يف 

ع٢ً ذات املصًش١ احمل١ُٝ تكسٜبا َع  31 املاد٠

 باؿبظ ؾازم بطٝط، يٝٓص ع٢ً أْ٘ )ٜعاقب

 ٫ٚ دزِٖ أيـ َا٥يت عٔ تكٌ ٫ اييت ا١َٚايػس

 ايعكٛبتني ٖاتني بإسد٣ أٚ دزِٖ ًَٕٝٛ ػاٚش

 َعًَٛات ْػس طسٜل عٔ سسض أٚ دعا َٔ نٌ

 َعًَٛات تك١ٝٓ ٚض١ًٝ أٚ املعًَٛات١ٝ ايػبه١ ع٢ً

 املعٍُٛ ٚا٭ْع١ُ ايكٛاْني إىل ا٫ْكٝاد عدّ إىل

ايعكٛب١ ايدٚي١(، إ٫ إٔ امل٬سغ ٖٓا ؾازم  يف بٗا

)اؿبظ ٚايػسا١َ أٚ اسداُٖا( ٖٚٞ ق١ًًٝ ْطبّٝا 

قٝاضّا بايعكٛب١ يف املاد٠ ايطابك١، ْٚس٣ ضبب ذيو 

 ٜعٛد يؿازم املصًش١ يف ن٬ املادتني.

 يف ايكإْٛ ايهٜٛيت

ضع٢ املػسع ايهٜٛيت نأقساْ٘ َٔ 

املػسعني ايرٜٔ ٚعٛا أ١ُٖٝ ٬َسك١ ظاٖس٠ 
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كٛبات زادع١ اؾسا٥ِ اإليهذل١ْٝٚ ٚايٓص ع٢ً ع

ع٢ً َستهبٝٗا ٫ ضُٝا اؾسمي١ قٌ ايبشح 

)ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ(، ؾبادز إىل تػسٜع قإْٛ 

 يط١ٓ 63 زقِ املعًَٛات تك١ٝٓ دسا٥ِ َهاؾش١

، ٚايرٟ تٓاٍٚ ؾٝ٘ ٚبٓصٛص صسحي١ 2015

 ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ.

ع٢ً أْ٘  4/5 إذ لدٙ ْص يف املاد٠ املاد٠ 

 ٫ ٚبػسا١َ ضٓتني ٚشػا ٫ َد٠ باؿبظ )ٜعاقب

 دٜٓاز آ٫ف مخط١ ػاٚش ٫ٚ دٜٓاز أيؿٞ عٔ تكٌ

 َٔ نٌ - 5:َٔ نٌ ايعكٛبتني ٖاتني بإسد٣ أٚ

 أعُاٍ، ٫زتهاب اْج٢ أٚ ذنسّا أغ٣ٛ أٚ سسض

 باضتدداّ ذيو ع٢ً ضاعدٙ أٚ ٚايؿذٛز ايدعاز٠

 تك١ٝٓ ٚضا٥ٌ بإسد٣ أٚ املعًَٛات١ٝ ايػبه١

 سدخ إىل َٛدّٗا ايؿعٌ نإ ؾإذا املعًَٛات،

 ث٬خ ػاٚش ٫ َد٠ اؿبظ ايعكٛب١ ؾتهٕٛ

 آ٫ف ث٬ث١ عٔ تكٌ ٫ اييت ٚايػسا١َ ضٓٛات

 بإسد٣ أٚ دٜٓاز آ٫ف عػس٠ ػاٚش ٫ٚ دٜٓاز

ايعكٛبتني(، اٍٚ َا ٬ْسع٘ ع٢ً ٖرٙ املاد٠  ٖاتني

َٔ قإْٛ  19اْٗا َػاب١ٗ إىل سد نبرل املاد٠ 

املعًَٛات ا٫َازاتٞ َع  تك١ٝٓ دسا٥ِ َهاؾش١

ايؿازم يف ايعكٛبات ٚخاص١ ايػسا١َ َٚكدازٖا، 

إذ ضع٢ املػسع ايهٜٛيت أٜطا إىل َٛاد١ٗ 

خطابات ايؿطاد ا٭خ٬قٞ ٚمحا١ٜ اٯداب 

ٚا٭خ٬م ايعا١َ َٔ خ٬ٍ ػسِٜ سا٫ت 

ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ عًٝٗا، ٚأٜطا مل ٜهتـ 

ع٢ً  املػسع ايهٜٛيت عاي١ ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ

ايؿطل ٚايؿذٛز نُطاع باٯداب ٚا٭خ٬م 

ايعا١َ، بٌ ذٖب ابعد َٔ ذيو إىل تػدٜد ايعكاب 

َٔ  18ع٢ً اؾاْٞ اذا نإ اجملين عًٝ٘ مل ٜهٌُ 

ايعُس، ٚيف ذيو ايتؿات٘ ١َُٗ ددا َٔ املػسع 

ايهٜٛيت ٭١ُٖٝ املصًش١ احمل١ُٝ، نٕٛ إ 

غسحي١ نبرل٠ ددا ممٔ ِٖ دٕٚ ضٔ ايبًٛؽ 

ٕ ٚبػهٌ نبرل ايتهًٓٛدٝا يف سٝاتِٗ ٜطتددَٛ

اي١َٝٛٝ، ٚنُا اضًؿٓا إ ٖرا ايعُس حيٌُ َٔ 

اـطٛز٠ يعدّ ايٓطر ايهايف ٫دزاى نٌ َا ٜبح 

ُٜدع٢ ي٘  نُا اضًؿٓا عٓد ايه٬ّ عٔ املاد٠ –ي٘ اٚ 

 َٔ ايكإْٛ اإلَازاتٞ. 19

ؾكد ضع٢ املػسع ايهٜٛيت إىل  10 أَا املاد٠

يهذلْٚٞ اذا نإ ػسِٜ خطابات ايتشسٜض اإل

َٔ غأْ٘ ايدع٠ٛ اٚ تطٌٗٝ اعُاٍ إزٖاب١ٝ

(61)

، إذ 

 ػاٚش ٫ َد٠ باؿبظ ْصت ع٢ً أْ٘ )ٜعاقب

 أيـ عػسٜٔ عٔ تكٌ ٫ ٚبػسا١َ ضٓٛات عػس

 بإسد٣ أٚ دٜٓاز أيـ مخطني ػاٚش ٫ٚ دٜٓاز

 ملٓع١ُ َٛقعّا أْػأ َٔ نٌ ايعكٛبتني، ٖاتني

 أُٜٗا عٔ ْػس أٚ إزٖابٞ يػدص أٚ إزٖاب١ٝ

 بإسد٣ أٚ املعًَٛات١ٝ ايػبه١ ع٢ً َعًَٛات

 َطُٝات ؼت ٚيٛ املعًَٛات تك١ٝٓ ٚضا٥ٌ

 أٚ قٝاداتٗا بأسد ا٫تصا٫ت يتطٌٗٝ مت١ٜٝٗٛ،

 ْػس أٚ متًٜٛٗا، أٚ أؾهازٖا، تسٜٚر أٚ ، أعطا٥ٗا

 أٚ املتؿذس٠، أٚ اؿازق١، ا٭دٗص٠ تصٓٝع نٝؿ١ٝ

اإلزٖاب١ٝ(، ٜعٗس  ا٭عُاٍ يف تطتددّ أدٚات أ١ٜ

َٔ ايٓص إ املػسع ايهٜٛيت ذٖب إىل ػسِٜ 

صٝػتا ايتشسٜض )ٚض١ًٝ اغذلاى، دسمي١ 

َطتك١ً(

(62)

، ؾرنسٙ نٛض١ًٝ اغذلاى 

 باضتدداَ٘ َؿسدات )تطٌٗٝ، متٌٜٛ(

ٚتٓاٚي٘ نذسمي١ َطتك١ً باضتدداَ٘ َؿسدات 

)ْػس، تسٜٚر(، ٚايػا١ٜ َٔ َٔ َٛقـ املػسع 

سصس نٌ سا٫ت  ايهٜٛيت ٖرا ٚاضش١ ٖٚٞ

ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ ٚػسميٗا بػهٌ صسٜح 

ٚٚاضح، ٚايتصدٟ شلا بعكٛبات زادع١ نؿ١ًٝ 

 بإٔ متٓع ٖرا ايٓٛع َٔ ا٫دساّ بٓطب١ نبرل٠.
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 ايتػسٜع ايعساقٞ:

ٜعد املػسع ايعساقٞ أٜطّا َٔ ايطباقني  

ٚسسٜص  مل٬سك١ ايعٛاٖس اإلدسا١َٝ باْٛاعٗا

ع٢ً تػطٝتٗا قاّْْٛٝا، ٚقاٚي١ ؼصني َصاحل 

اجملتُع ا٭ضاض١ٝ َٔ إ ُتُظ ضٛا٤ بػهٌ 

َباغس )بايطسز( اٚ بػهٌ غرل َباغس )باـطس(، 

ٚيعٌ نإ ابسش ٖرٙ ايعٛاٖس ٖٛ ا٫دساّ 

اإليهذلْٚٞ اييت ادزنٗا املػسع ايعساقٞ َبهسّا، 

٫ضُٝا اـطابات ايتشسٜط١ املٛد١ٗ ٚغرل 

١ٗ، ٚنإ ي٘ ايطبل يف تكدٜس خطٛزتٗا املٛد

بعدَا غدت املعًَٛات١ٝ تػهٌ داْب نبرل ددا 

َٔ سٝا٠ ايؿسد، ٚ مل تعد ايتػسٜعات ايٓاؾر٠ 

ناؾ١ٝ ملعاؾتٗا ٚايتصدٟ ملٛاد١ٗ نٌ 

يتبين َػسٚع  2010تؿاصًٝٗا، ؾطع٢ ضعٝ٘ يف عاّ 

قإْٛ ملٛاد١ٗ ا٫دساّ اإليهذلْٚٞ ٚبطُٓ٘ 

ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ(، اؾسمي١ قٌ ايبشح )

ٚيهٔ مل ٜتط٢ٓ شلرا ايكإْٛ انتُاٍ َساسٌ 

٫ٚدت٘، ؾبعد ايكسا٠٤ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ، ٚنإ 

، ٚبطبب 2012املكسز إ تهٔ ي٘ قسا٠٤ ثايج١ يف عاّ 

ايهِ اشلا٥ٌ َٔ ا٫عذلاضات ضد ٖرا املػسٚع بك٢ 

سبٝطا أزٚق١ ايدلملإ ٚمل ٜس٣ ايٓٛز ٚمل ٜٓؿر 

يٝعاجل ظاٖس٠ ا٫دساّ إىل ازض ايٛاقع 

اإليهذلْٚٞ، ٚنإ ع٢ً َػسعٓا املٛقس إ ٫ 

ُٜٓعس  ٌُٜٗ ٖرا املػسٚع، إذ نإ َٔ املؿذلض إ 

يف ا٫عذلاضات بػهٌ ددٟ ٚسًشًتٗا َٚعاؾ١ 

َاٖٛ َٓطكٞ َٓٗا، َٚٔ ثِ املطٞ قدَا إىل 

تػسٜع قإْٛ ٜعد ايطد املٓٝع يهٌ سا٫ت ا٫دساّ 

ـطابات اييت دعًت اإليهذلْٚٞ، ٚع٢ً زأضٗا ا

ٖرا ايؿطا٤ )ايؿطا٤ اإليهذلْٚٞ( ضاس١ ٫زضاشلا 

ٚتداٚشلا، ٚبدٚزْا ٖٓا ضٓطًط ايط٤ٛ ع٢ً اِٖ 

َادا٤ يف ٖرا املػسٚع يف َا خيص َٛضٛع 

َٔ ثِ ْؿصٌ  -ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ–ايبشح 

 ٚضع اؾسمي١ قٌ ايبشح يف ايكٛاْني ايٓاؾر٠.

َات١ٝ بايٓطب١ ملػسٚع قإْٛ دسا٥ِ املعًٛ

لدٙ ؾصٌ بػهٌ نبرل  2010ايعساقٞ يعاّ 

اؾسا٥ِ اإليهذل١ْٝٚ باْٛاعٗا ٚزصد شلا ايعكٛبات 

ايسادع١ ٚبطُٓٗا دسمي١ خطابات ايتشسٜض 

اإليهذلْٚٞ، ؾكد صٓـ ايٓػاطات اإلدسا١َٝ 

تكسٜبا إىل فاَٝع ؾأت٢ إىل َعاؾتٗا تباعّا إذ 

 ا٫دساّ 3لد ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ عاجل يف املاد٠ 

اإليهذلْٚٞ ايكا٥ِ ع٢ً املطاع بأَٔ ايدٚي١، ٚيف 

عاجل ا٫دساّ اإليهذلْٚٞ اإلزٖابٞ، ٚيف  4املاد٠ 

عاجل سا٫ت ا٫دساّ اإليهذلْٚٞ ايكا٥ِ  5املاد٠ 

ع٢ً أضاع املطاع بهسا١َ ا٫ْطإ ٚقدزات٘ 

اير١ٖٝٓ نا٫ػاز بايبػس ٚػاز٠ املددزات 

شسٜض ...اخل، ٚيف نٌ تًو اجملاَٝع تٓاٍٚ ايت

اإليهذلْٚٞ نٛض١ًٝ اغذلاى ؾٝٗا، ٚاعتدل يف 

نجرل َٔ ا٭سٝإ ايتشسٜض عًٝٗا دسمي١ 

َطتك١ً، إذ لدٙ تصد٣ شلا يف بدا١ٜ ايؿصٌ 

/أ، ب إذ 3/1ايجاْٞ اـاص با٫سهاّ ايعكاب١ٝ يف ّ

ْصت املاد٠ ع٢ً أْ٘ )ٜعاقب بايطذٔ امل٪بد 

مخظ ٚعػسٕٚ  25000000ٚبػسا١َ ٫ تكٌ عٔ 

مخطني ًَٕٝٛ  50000000از ٫ٚ تصٜد عٔ ًَٕٝٛ دٜٓ

دٜٓاز نٌ َٔ اضتددّ عُدأ أدٗص٠ اؿاضٛب 

ٚغبه١ املعًَٛات بكصد ازتهاب أسد٣ ا٭ؾعاٍ 

اٯت١ٝ: أ/ املطاع باضتك٬ٍ ايب٬د ٚض٬َتٗا أٚ 

َصاؿٗا ا٫قتصاد١ٜ أٚ ايطٝاض١ٝ أٚ ايعطهس١ٜ 

أٚ ا٭١َٝٓ ايعًٝا، ب/ ا٫غذلاى اٚ ايتؿاٚض اٚ 

اٚ ايتعاقد اٚ ايتعاٌَ َع د١ٗ َعاد١ٜ  ايذلٜٚر

بأٟ غهٌ َٔ ا٫غهاٍ بكصد شعصع١ ا٫َٔ 

 ٚايٓعاّ ايعاّ اٚ تعسٜض ايب٬د يًدطس(.
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لد املػسع ايعساقٞ ٖٓا ساٍٚ ايتصدٟ 

يًتشسٜض اإليهذلْٚٞ بصٝػتاٙ )ٚض١ًٝ اغذلاى، 

دسمي١ َطتك١ً( إذ لدٙ اعتدلٙ ٚض١ًٝ اغذلاى 

١ ع٢ً ذيو سني ات٢ ع٢ً ذنس َؿسدات داي

ايب٬د ...( ٖٚرا املطاع قد  َجٌ)املطاع باضتك٬ٍ

ٜهٕٛ غطابات ؼسٜط١ٝ تأيب ايٓؿٛع ضد 

ضٝاد٠ ٚاضتك٬ٍ ايب٬د، ؾكد ٜهٕٛ َطا١ُٖ 

دٓا١ٝ٥ )أص١ًٝ اٚ تبع١ٝ( َٔ ثِ ممهٔ ؼكك٘ 

نٛض١ًٝ اغذلاى، نريو اضتددّ )ا٫غذلاى، 

ايتعاقد، ايتعاٌَ َع د١ٗ َعاد١ٜ ...( بعدِّٖا 

ؿسدات ذات  د٫ي١ ٚاضش١ ع٢ً إ خطابات َ

ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ ٖٓا ٚازد٠ نٛض١ًٝ 

اغذلاى، نريو أغاز املػسع إىل اعتبازٙ دسمي١ 

َطتك١ً سني ات٢ ع٢ً إٜساد املؿسدات )املطاع 

ايب٬د ...، نريو َؿسد٠ ايذلٜٚر(  باضتك٬ٍ

ؾاملطاع باضتك٬ٍ ايب٬د ٚٚسدتٗا ٚض٬َتٗا 

خ٬ٍ ايتشسٜض غرل املتبٛع ممهٔ إ ٜهٕٛ َٔ 

ُٜكدّ اسد َطتددَٞ ا٫ْذلْت ع٢ً  بأثس، نإٔ 

ذيو، ٫ضُٝا إ ايتشسٜض ع٢ً املطاع بٛسد٠ 

ايب٬د ٚضٝادتٗا ٚاضتك٬شلا قد أٚزدٙ قإْٛ 

 190ايعكٛبات ايعسام نذسمي١ َطتك١ً يف املٛاد 

َٔ ثِ عاقب عًٝ٘ َٔ غرل اؿاد١ ٫ٕ  197 إىل

 ٜتبع٘ اثس َعني.

ٚايًتإ تصد٣ ؾُٝٗا املػسع  4ٚ5ٛاد أَا امل

يًذسا٥ِ اإلزٖاب١ٝ ٚاملطاع بايٓعاّ ايعاّ يف 

4املاد٠ 

(63)

ؾكد تصد٣ املػسع ؾٝٗا  5أَا املاد٠ ، 

 عكٛم املاع اإليهذلْٚٞ ا٫دساّ ؿا٫ت

 بايبػس اير١ٖٝٓ نا٫ػاز ٚقدزات٘ ا٫ْطإ

املددزات ٚػاز٠

(64)

إذ لد خطابات ايتشسٜض  ،

بصٝػتٝ٘ ساضسا ؾُٝٗا، ؾكد اإليهذلْٚٞ 

اضتددّ املػسع َؿسدات داي١ عًٝ٘ نـ )ايذلٜٚر، 

، ٫ٚ خيؿ٢ ع٢ً اسد َعاْٞ ٖرٙ ايتطٌٗٝ، ايٓػس(

املؿسدات ٚد٫٫تٗا، َٔ إ ايذلٜٚر أٚ ايٓػس 

ٜػرلإ ملعاْٞ ايتشسٜض غرل املتبٛع باثس، أَا 

ايتطٌٗٝ ؾ٬ غو اْ٘ ٜػرل ي٬غذلاى يف 

١، أٟ ٜعٗس اؾسمي١ نُطا١ُٖ تبعٝ

ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ ؾٝٗا نٛض١ًٝ اغذلاى، 

 6ٖٚرٙ املؿسدات لدٖا نريو ساضس٠ يف املاد٠ 

اـاص١ ظسا٥ِ اثاز٠ ايؿٛض٢ ٚاضعاف ايجك١ 

بايٓعاّ اإليهذلْٚٞ يًدٚي١، ٚإثاز٠ ايعصٝإ 

املطًح  ٚايتٗدٜد، ٚإثاز٠ ايٓعسات املرٖب١ٝ أٚ 

د، ْٚػس ايطا٥ؿ١ٝ ٚايؿنت ٚتهدٜس ا٫َٔ يف ايب٬

ا٭ناذٜب ٫ضعاف ايجك١ بايٓعاّ املايٞ يًب٬د 

 7ٚا٫ضساز با٫قتصاد ايٛطين، نريو املاد٠ 

اـاص١ با٫ضت٤٬ٝ ع٢ً ا٭َٛاٍ اٚ اؿكٛم 

املاي١ٝ، أٚ ايدلاَر أٚ املعًَٛات اٚ ايبٝاْات 

ٚايػؿسات، أٚ اْتشاٍ ايصؿ١ ايهاذب١، اٚ ايت٬عب 

ا٫ضت٤٬ٝ با٭ضِٗ أٚ ايطٓدات أٚ ايع٬ُت ٚ

ؾكد تصد٣ املػسع ؾٝٗا ؿا٫ت  8عًٝٗا، أَا املاد٠ 

ايتصٜٚس اإليهذلْٚٞ بهٌ اْٛاع٘، ٚاضتدداّ 

ايبطاقات اٚ ايطٓدات املصٚز٠ ٚتػدد ايعكٛب١ اذا 

ناْت تتعًل عكٛم ايدٚي١ اٚ اْٗا ازتهبت َٔ 

قبٌ َٛظـ عاّ اثٓا٤ ايٛظٝؿ١ اٚ بطببٗا، نريو 

ٛاٍ اإليهذل١ْٝٚ، أَا اـاص١ بػطٌٝ ا٭َ 10املاد٠ 

ؾشاٍٚ املػسع ؾٝٗا ايتصدٟ ؿا٫ت  22املاد٠ 

ايذلٜٚر اٚ ايتشسٜض ع٢ً يعب ايكُاز باضتدداّ 

ٚضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ، نريو ايتشسٜض ع٢ً 

ايؿطل ٚايؿذٛز َٚا ميظ اؿٝا٠ اـاص١ 

 ي٬ؾساد.

ٚيهٕٛ إ ٖرا ايكإْٛ مل ٜتعّد نْٛ٘ 

ا ٜتِ َػسٚع َٔ ثِ اْ٘ غرل قابٌ يًتطبٝل، ير

ايسدٛع إىل ايتػسٜع ا٫ّ أٟ قإْٛ ايعكٛبات 

ايعساقٞ، ٚايكإْٛ ا٭خرل عاجل ٚع٢ً مٛ نبرل 

اؾسمي١ قٌ ايبشح، إ٫ إٔ َعاؾت٘ مل ؼدد 
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ايٛض١ًٝ املطتدد١َ ٫متاَ٘ َٔ ثِ َٔ املُهٔ 

ازتهاب٘ بٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ، ؾإذا مت بٗا نإ 

 ؼسٜطّا ايهذلّْٚٝا، ٚضٓشح اؾٗٛد يتكصٞ

املٛاضع اييت عاجل املػسع ؾٝٗا خطابات 

ايتشسٜض يف قإْٛ ايعكٛبات ٚاييت تٓٛعت بني 

ؼسٜض نٛض١ًٝ اغذلاى، ٚؼسٜض َطتكٌ 

)غرل َتبٛع بأثس(، إذ تدلش ن٬ ايصٝػتني يف عد٠ 

َٛاضع َٔ قإْٛ ايعكٛبات ع٢ً زأضٗا اؾسا٥ِ 

املاض١ بأَٔ ايدٚي١، ٚاؾسا٥ِ املاض١ با٭خ٬م 

يعا١َ، ٚغرلٖا َٔ املٛاضع اييت ممهٔ ٚاٯداب ا

 ٚزٚد ايتشسٜض ؾٝٗا، ٚضٓؿصٌ نٌ ذيو تباعّا.

 بايطذٔ ْصت ع٢ً أْ٘ )ٜعاقب 170املاد٠ 

 ع٢ً سسض َٔ ضٓني عػس ع٢ً تصٜد ٫ َد٠

 يف عًٝٗا املٓصٛص اؾسا٥ِ َٔ دسمي١ ازتهاب

 ؼسٜط٘ ع٢ً ٜذلتب مل ٚيٛ 169 إىل 156 َٔ املٛاد

 عاقب يف ٖرٙ املاد٠ بايطذٔأثس(، لد املػسع 

خطابات  َٔ ضٓني عػس ع٢ً تصٜد ٫ َد٠

أٟ َٔ اؾسا٥ِ  ازتهاب ايتشسٜض ع٢ً

املرنٛز٠، ٖٚرٙ املٛاد نًٗا تٓص ع٢ً اؾسا٥ِ 

ـّ املػسع  املاض١ بأَٔ ايدٚي١ اـازدٞ، ٚمل ٜهت

بريو بٌ ْص يف ايػل ايجاْٞ َٔ املاد٠ ع٢ً إ 

ٚإ مل ايعكٛب١ تٓاٍ َستهب ايتشسٜض ست٢ 

ٜذلتب ع٢ً ؼسٜط٘ اثس، َٔ ثِ ٚاضح ٚبػهٌ 

دًٞ إ ايٓص أع٬ٙ تٓاٍٚ ايتشسٜض بصٝػتاٙ 

)ٚض١ًٝ اغذلاى، دسمي١ َطتك١ً(، نريو إ 

ايٓص مل ٜػذلط ٚض١ًٝ َع١ٓٝ ٫زتهاب 

ايتشسٜض، َٔ ثِ ميهٔ إ ٜتِ بٛضا٥ٌ 

 إيهذل١ْٝٚ ؾٝتشكل ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ.

 ْ٘ )ٜعاقبْصت ع٢ً أ  /أ198أَا املاد٠ 

 َٔ – 1:ضٓني عػس ع٢ً تصٜد ٫ َد٠ بايطذٔ

 اؾسا٥ِ َٔ دسمي١ ازتهاب ع٢ً سسض

 ٚمل( 197 إىل 190) َٔ املٛاد يف عًٝٗا املٓصٛص

اثس(، ٚاؾسا٥ِ  ايتشسٜض ٖرا ع٢ً ٜذلتب

ٖٞ َٔ اؾسا٥ِ  197-190املٓصٛص عًٝٗا يف املٛاد 

املاض١ بٓعاّ اؿهِ ٚايعصٝإ املطًح ٚدسا٥ِ 

ايؿنت أٟ اؾسا٥ِ املاض١ بأَٔ ايدٚي١ ايداخًٞ 

ضايؿ١  170عا١َ، لد ايعكٛب١ ذاتٗا يف املاد٠ 

ايرنس، ٖٚرا ديٌٝ ع٢ً أ١ُٖٝ املصاحل احمل١ُٝ 

، ؾٓذد 198ٚ 170يف املٛاد يف نٌ املٛاد املرنٛز٠ 

املػسع أٜطا تٓاٍٚ ايتشسٜض بصٝػتاٙ )ٚض١ًٝ 

اغذلاى، دسمي١ َطتك١ً(، ٚنريو مل حيدد 

ايٛض١ًٝ اييت جيب إ ٜتِ ايتشسٜض ؾٝٗا، َٔ 

ثِ ميهٔ ازتهاب٘ بٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ، ؾتكّٛ يدٜٓا 

 اؾسمي١ قٌ ايبشح.

ؾكد دا٤ت يًتصدٟ  200أَا املاد٠ 

ع٢ً املراٖب املاض١ مبباد٨ ـطابات ايتشسٜض 

ايدضتٛز ٚايتٓعِٝ ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتصادٟ 

يًب٬د أٚ قًب ْعاّ اؿهِ اٚ ا٫شدزا٤ َٓ٘، إذ 

 تصٜد ٫ َد٠ بايطذٔ ٜعاقب 2ّْصت ع٢ً أْ٘ )

 زٚز اٚ سبر َٔ نٌ باؿبظ اٚ ضٓٛات ضبع ع٢ً

 َباد٨ تػٝرل إىل تسَٞ اييت املراٖب َٔ أٜا

 ي١٦ًٝٗ ا٫ضاض١ٝ ايٓعِ اٚ ا٫ضاض١ٝ ايدضتٛز

 ع٢ً ادتُاع١ٝ طبك١ يتطٜٛد اٚ ا٫دتُاع١ٝ

 طبك١ ع٢ً يًكطا٤ اٚ ايطبكات َٔ غرلٖا

 ا٫ضاض١ٝ ايدٚي١ ْعِ يكًب ادتُاع١ٝ

 َٔ ْعِ اٟ شلدّ اٚ ا٫قتصاد١ٜ اٚ ا٫دتُاع١ٝ

 نإ َت٢ ا٫دتُاع١ٝ ي١٦ًٝٗ ا٫ضاض١ٝ ايٓعِ

 اخس٣ ٚض١ًٝ ا١ٜ اٚ ا٫زٖاب اٚ ايك٠ٛ اضتعُاٍ

 بايعكٛب١ ذيو، ٜٚعاقب يف ًَشٛظا َػسٚع١ غرل

 اؿهِ ْعاّ قًب ع٢ً سسض َٔ نٌ :ذاتٗا

 اٚ ب٘ ا٫شدزا٤ اٚ نساٖٝت٘ ع٢ً اٚ ايعسام يف املكسز

 ايطا٥ؿ١ٝ اٚ املرٖب١ٝ ايٓعسات ٜجرل َا زٚز اٚ سبر

 اٚ ٚا٫دٓاع ايطٛا٥ـ بني ايٓصاع ع٢ً سسض اٚ
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ايعسام(،  ضهإ بني ٚايبػطا٤ ايهسا١ٖٝ غعٛز اثاز

إذ ٬ْسغ ٖٓا إ املػسع أٜطا دّسّ خطاب 

ايتشسٜض بصٝػتاٙ )ٚض١ًٝ اغذلاى، دسمي١ 

َطتك١ً(، ٚنريو مل ٜػذلط املػسع ايٛض١ًٝ 

اييت ٜتِ َٔ خ٬شلا ايتشسٜض، َٔ ثِ َٔ ايٛازد 

ددّا ٫ضُٝا يف ايٛقت اؿاضس ازتهاب٘ بٛضا٥ٌ 

ا إيهذل١ْٝٚ ٚذيو يًذلٜٚر يًُراٖب اييت ذنستٗ

 املاد٠ أع٬ٙ.

ٖٚهرا تهجس املٛاضع اييت جيّسّ ؾٝٗا 

ايتشسٜض بػهٌ عاّ، ضٛا٤ نإ ٚض١ًٝ اغذلاى 

اّ نإ ميجٌ دسمي١ َطتك١ً )غرل َتبٛع بأثس(، 

ٚيف مجٝع املٛاضع مل ٜػذلط املػسع ؾٝٗا 

اضتدداّ ٚض١ًٝ َع١ٓٝ ٫متاّ ايتشسٜض، َٔ 

ثِ َٔ املُهٔ ازتهابٗا بٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ 

يدٜٓا ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ، ٚذيو  يٝتشكل

لدٙ ٚازدّا يف  -ؾط٬ّ عُا ذنسْاٙ آْؿّا–ٚاضشا 

 (448، 408، 399، 387، 380، 305، 221، 213، 212املٛاد )

٫ٚ ٜؿٛتٓا ٖٓا إٔ ْرنس إ َٔ ايكٛاْني 

اؾٓا١ٝ٥ اـاص١ اييت تصدت يًدطاب 

ايتشسٜطٞ اٜطّا ٖٛ قإْٛ َهاؾش١ اإلزٖاب 

، ٚايرٟ تٓاٍٚ 2005يعاّ  13ايعساقٞ زقِ 

 إذ ْصت ع٢ً أْ٘ )تعد 2ايتشسٜض يف املاد٠ 

 ايعٌُ .4اإلزٖاب١ٝ:  ا٫ؾعاٍ َٔ ا٫ت١ٝ ا٫ؾعاٍ

 اٚ طا٥ؿ١ٝ ؾت١ٓ اثاز٠ ع٢ً ٚايتٗدٜد بايعٓـ

 بتطًٝح ٚذيو طا٥ؿٞ اقتتاٍ اٚ ا١ًٖٝ سسب

بعطا،  بعطِٗ تطًٝح ع٢ً محًِٗ اٚ املٛاطٓني

َٔ  4ايتٌُٜٛ( ٚعاقب يف املاد٠  اٚ بايتشسٜض

ْؿظ ايكإْٛ َستهب ٖرا ايؿعٌ با٫عداّ، تصد٣ 

يًتشسٜض بصؿ١ عا١َ اٜطّا، ٚمل ٜػذلط 

٫متاَ٘ أٟ ٚض١ًٝ، َٔ ثِ َٔ املُهٔ إ تهٔ 

ايٛض١ًٝ إيهذل١ْٝٚ يٝتشكل يٓا ايتشسٜض 

 اإليهذلْٚٞ.

 اـامت١

بطبٝع١ اؿاٍ ٫بد ٭ٟ عٌُ َٔ ْتا٥ر 

إٕ ا٭عُاٍ غٛاتُٝٗا، ٚيعٌ ٚنُا ٖٛ َعسٚف ؾ

 أِٖ َا تٛصًٓا إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر ٜتًدص يف اٯتٞ:

 ا٫ضتٓتادات:

ٜعين ايتشسٜض يػ١ اؿح ع٢ً ايػ٤ٞ  .1

ٚاإلمحا٤ عًٝ٘، ٜٚؿٝد ايدؾع ٚاإلثاز٠ 

ٚايتشسٜو ٚخًل اؿاؾص يد٣ املداطب 

يًكٝاّ بايؿعٌ احملّسض عًٝ٘، ؾٗٛ 

ع١ًُٝ ْؿط١ٝ ؽسز َٔ ايدا٥س٠ 

شسِّض يتداطب ايدا٥س٠ ايٓؿط١ٝ يًُ

ايٓؿط١ٝ يًُشسَّض، ٚإذا َا متت 

بٛضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ قاَت يدٜٓا دسمي١ 

 ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ.

ايكاْْٛٞ يًتشسٜض  ٛدٛدايٜتشكل  .2

ُٖا )ٚض١ًٝ اغذلاى، دسمي١  بصٝػتإ

َطتك١ً( ؾٗٛ ٚض١ًٝ اغذلاى اذا نإ 

مبطا١ُٖ تبع١ٝ، ٖٚٛ دسمي١ َطتك١ً اذا 

 مل ٜػذلط املػسع إ ٜتبع٘ اثس.

إٕ دسمي١ ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ َٔ  .3

اؾسا٥ِ املاض١ بايٓعاّ ايعاّ ٚبايرات بأٍٚ 

عٓاصسٙ أ٫ ٖٚٛ ا٭َٔ ايعاّ، ٚملا ناْت 

أَٔ ايدٚي١ أْٗا َٔ ايط١ُ ايعا١َ ؾسا٥ِ 

دسا٥ِ اـطس ؾٗٞ ٫ تطتًصّ ؼكل 

ْتٝذتٗا، أٟ إٔ ؼكل ايٓتٝذ١ املاد١ٜ 

)ايطسز ايؿعًٞ( املذلتب١ ع٢ً ايطًٛى 

اإلدساَٞ ٫ تدخٌ نعٓصس ٫شّ 
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يتشكٝل ايُٓٛذز ايكاْْٛٞ ؾسمي١ 

ايتشسٜض اإليهذلْٚٞ يف صٛز٠ 

 ايتشسٜض غرل املتبٛع بأثس.

عٓدَا عاقب سطٔ ؾعٌ املػسع ايعساقٞ  .4

احملّسِض بعكٛب١ ايؿاعٌ ا٭صًٞ ذاتٗا يف 

َٔ قإْٛ ايعكٛبات ٖٚٞ ايطذٔ  195املاد٠ 

امل٪بد إذا مل تكع اؾسمي١، ٚاإلعداّ يف 

ٖٚٞ  200/2ساي١ ٚقٛعٗا، نريو يف املاد٠ 

ايطذٔ َا٫ٜصٜد ع٢ً ايطبع ضٓٛات 

ٚاؿبظ، نريو نإ تٛد٘ املػسع يف 

 ١ٝ.َػسٚع قإْٛ دسا٥ِ املعًَٛات

صٛز ٫ِٖ ّٝا أضاضتعتدل ايع١ْٝ٬ زنّٓا  .5

ايتشسٜض ا٫يهذلْٚٞ، ٖٚٛ دسمي١ 

ٚذيو بطبب طبٝعتٗا  ايتشسٜض ايعًين،

 اييت ؼٌُ املطُٕٛ ايٓؿطٞ ايرٟ ٫

يف َهإ ٕ ٜعٗس يًعٝإ إ٫ أميهٔ ي٘ 

تتشكل ؾٝ٘ ايع١ْٝ٬، ٫ٚ خيؿ٢ ع٢ً اسد 

إ اغًب َٛاقع ٚصؿشات ا٫ْذلْت ٖٞ 

 ط٬ع عًٝٗا ملٔ ٜسغب.عا١َ ميهٔ ا٫

تتعدد املٛاضع اييت ٜسد ؾٝٗا ايتشسٜض يف  .6

 قإْٛ ايعكٛبات، ؾرلد بعطٗا ضُٔ

 اـازدٞ اؾسا٥ِ املاض١ بأَٔ ايدٚي١

ٖٛ ضُٔ اؾسا٥ِ  َٚٓٗا َا، ايداخًٞٚ

 ، نريو لداملاض١ بايػعٛز ايدٜين

بعض صٛز ٖرٙ  زداملػسع ايعساقٞ أٚ

 اؾسا٥ِ اإلزٖاب١ٝ يف ضُٔاؾسمي١ 

، 2005يعاّ  13قإْٛ َهاؾش١ اإلزٖاب زقِ 

ؾط٬ عٔ َػسٚع قإْٛ دسا٥ِ 

 املعًَٛات١ٝ.

َٔ  دسمي١ ايتشسٜض ا٫يهذلْٚٞإ  .7

تكع مبذسد ؼكل  اؾسا٥ِ ايػه١ًٝ

َٚٔ ثِ ٫ ميهٔ تصٛز ايػسٚع  ايطًٛى

، ٚإ اَهٔ تصٛز ايػسٚع ايتاّ ؾٝٗا

 ايٓاقص ؾٝٗا.

 ايتٛصٝات:ثاّْٝا: 

 ْساٖا اييت ايتٛصٝات زأع ع٢ً .1

 ايطًِٝ ايكاْْٛٞ ايتٓعِٝ ٖٞ ضسٚز١ٜ

 ٫ ايتهًٓٛدٝا ٚضا٥ٌ ٫ضتدداّ املتٛاشٕ

 ٚضسٚز٠ َٓٗا، ايعا١َ ايصؿشات ضُٝا

 ٫نُاٍ ايعساقٞ َػسعٓا َُبادز٠

 املعًَٛات١ٝ قإْٛ َػسٚع ضٔ إدسا٤ات

 ٜبني خاص قاْْٛٞ ْعاّ ٚتهٜٛٔ

 اإلْذلْت خدَات َكدَٞ ايتصاَات

 عٔ اؾٓا١ٝ٥ َط٪ٚيٝتِٗ قٝاّ ٚسا٫ت

 اييت املٛاقع عدل تطًل اييت اـطابات

 ا٫دتُاعٞ يًٓطٝر ٚاملدَس٠ ٜأْٚٚٗا،

 يًب٬د.

 تعٗس ٫ ايتشسٜط١ٝ اـطابات نٕٛ .2

 َٚا اإلع٬ّ ٚضا٥ٌ خ٬ٍ َٔ إ٫ يًعٝإ

 ايكٛاْني يف دا٤ َا بتٛسٝد ْٛص٢ غاب٘

 ع٬ّٚاإل ايٓػس ٚضا٥ٌ عٌُ تٓعِ اييت

 عٌُ ٜٓعِ سدَٛ بتػسٜع ايصشؿٞ

 ٚٚادبات ٚسكٛم عا١َ ايصشاؾ١

 ،ايع١ْٝ٬ ٚٚضا٥ٌ ٚطسم ايصشؿٞ،

 ٚاؾسا٥ِ ،ا٫يهذل١ْٝٚ ايٛضا٥ٌ ٫ضُٝا

 تهٕٛ اييت أٚ ايٓػس طسٜل عٔ املستهب١

 .قٝاَٗا أزنإ َٔ ايع١ْٝ٬

 َٔ اؿهَٛٞ اإلع٬ّ تدخٌ ضسٚز٠ ْس٣ .3

 ؾطا١ٝ٥ إع١َٝ٬ قٓٛات خًل خ٬ٍ

 يصد عاي١ٝ إَها١ْٝ ذات ٚإيهذل١ْٝٚ

 اـازدٞ اٚ ايداخًٞ اإلع٬ّ قا٫ٚت
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 غرل اـطابات يف ايتشسٜض ع٢ً ايكا٥ِ

 . املعتدي١

 اـاص يإلع٬ّ ايكاْْٛٞ ايتٓعِٝ .4

 ٚدٛب ٜبني بػهٌ ايد١ٜٝٓ بامل٪ضطات

 اـطابات يف ايٛط١ٝٓ ايٛسد٠ تسضٝخ

 ايد١ٜٝٓ امل٪ضطات َٔ ايصادز٠ اإلع١َٝ٬

 .ايدٚي١ يف ايسزل١ٝ

 َد١ْٝ قا١ْْٝٛ تٛع١ٝ مح٬ت تٓعِٝ .5

 يًدٚي١ ايسزلٞ اإلع٬ّ ٜتبٓاٖا ٚثكاؾ١ٝ

 اإلع١َٝ٬ امل٪ضطات ٚقازب١ يٓبر

 املعتدي١ غرل يًدطابات املتب١ٝٓ

 .تشسٜط١ٝ(اي)

 ايكا١ْْٝٛ ايصشؿٝني قدزات ٚبٓا٤ تطٜٛس .6

 ايتعاٌَ نٝؿ١ٝ يف ٚعِٝٗ َطت٣ٛ ٚزؾع

 )ايتشسٜطٞ( املعتدٍ غرل اـطاب َع

 املباغس٠ ايبح بساَر خ٬ٍ عًٝ٘، دٚايس

 ٚخطٛزتٗا، يًُذتُع بايٓطب١ ٚأُٖٝتٗا

 ٚذٟٚ دلا٤اـب ا٫ضتعا١ْب ٚذيو

 .ا٫ختصاص

 يًطًطات اإلع٬َٝني ٜٔاملطتػاز اْتكا٤ .7

 اإلع٬َٞ اـطاب َٚسادع١ ،ايج٬خ

 عٔ ابعادٙ ٚٚدٛب ِ،شل قاّْْٛٝا

 يػ١ مٛ ٚتٛدٝٗ٘ املبط١ٓ، ايتشسٜطات

 ا٫عتداٍ.

ٌ أندل يٮدٗص٠ ايسقاب١ٝ ايكا١ْْٝٛ تؿعٝ .8

ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ بهٌ أْٛاعٗا، ٜٓعِ 

عًُٗا بكإْٛ ٜٛاشٕ بني سس١ٜ ايسأٟ 

ٚايتعبرل َٔ د١ٗ ٚاسذلاّ سكٛم ٚسسٜات 

 اٯخسٜٔ َٔ د١ٗ أخس٣.

 ْعس ايكطا٤ ع٢ً مٛ َطتعذٌضسٚز٠  .9

ٛقـ ي املطتعذ١ً يطًباتاأٚ  ٣يدعاٚيف ا

بح املطُٕٛ اإليهذلْٚٞ غرل املػسٚع ٚإٔ 

تباعٗا اٜتِ ؼدٜد اإلدسا٤ات ايٛادب 

أٚ ملٓع ٚصٛي٘ ملطتددَٞ ، يطشب٘

 ايػبه١.

إىل داْب دع٣ٛ املط٪ٚي١ٝ عٔ املطُٕٛ  .11

اإليهذلْٚٞ غرل املػسٚع جيب تبين ؾهس٠ 

ايتصشٝح ايراتٞ ايؿسدٟ ٚاؾُاعٞ 

 .يٮٚضاع ع٢ً اإلْذلْت

بٝإ ايكٛاعد اـدَات ب ٞقٝاّ َكدَ .11

ا٭خ٬ق١ٝ ٚقٛاعد ايطًٛى اؿطٔ 

ٚاييت تهؿٌ اسذلاّ ايكٛاْني ، يًُػذلنني

ٚعدّ املطاع عكٛم ، ٚا٭ْع١ُ ايطاز١ٜ

، ٚاييت بعهطٗا ٜتعسض اٯخسٜٔ

 املػذلنني إىل املطا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ.

ايعٌُ ، إىل داْب ُأضًٛب ايتصشٝح ايراتٞ .12

ع٢ً إجياد ُأضًٛب دٚيٞ َػذلى 

ضاع ع٢ً اإلْذلْت َٔ يتصشٝح ا٭ٚ

ٚيبٝإ ا٭خ٬قٝات ٚقٛاعد ، ْاس١ٝ

ايطًٛى اؿطٔ ايٛادب ع٢ً اؾُٝع 

، ايتشًٞ ٚايتكٝد بٗا َٔ ْاس١ٝ أخس٣

ُهٔ إٔ ٜتُجٌَّ ٖرا اُ٭ضًٛب يف َٚٔ امل

ِ طإْػا٤ َٓع١َُّ دٚي١ٝ يإلْذلْت ت

سهَٛات ايدٍٚ ٚايكا٥ُني ع٢ً إداز٠ 

 .ايػبه١ ٚتأخر ع٢ً عاتكٗا ٖرٙ امل١ُٗ

ْكذلح ع٢ً املػسع ايعساقٞ تػهٌٝ انجس  .13

َٔ قه١ُ ؽتص بايكطاٜا املتعًك١ 

ظسا٥ِ ا٫ع٬ّ ـــــ بعد َعاؾ١ عٝٛبٗاــــ 

يتٛانب ايصخِ اشلا٥ٌ خاص١ بعد 

ا٫عتُاد ع٢ً ايٛضا٥ٌ اإليهذل١ْٝٚ يف 

 إٜصاٍ املاد٠ اإلع١َٝ٬.      
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تهجٝـ ايدزاضات ٚايبشٛخ ا٫نادمي١ٝ  .14

باؾسا٥ِ ا٫يهذل١ْٝٚ ٫ضُٝا املتعًك١ 

ا٫َٔ املعًَٛاتٞ َٔ خ٬ٍ تطٜٛس 

ا٭ْع١ُ ايتػسٜع١ٝ شلا ٚتأضٝظ إداز٠ 

خاص١ تتٛىل َهاؾش١ اؾسا٥ِ 

ا٫يهذل١ْٝٚ ٚتدعُٝٗا بايٛضا٥ٌ ايؿ١ٝٓ 

 يًكٝاّ بعًُٗا.

ٚأخرلا ْس٣ ضسٚز٠ اْٗا٤ ايدلملإ تػاؾً٘  .15

عٔ َػسٚع اؾسا٥ِ ا٫يهذل١ْٝٚ ٚايٓعس 

اضات املٛد١ٗ ضدٙ ٚسًٗا ع٢ً يف ا٫عذل

مٛ ٜسضٞ اؾُٝع ٚحياؾغ ع٢ً ب١٦ٝ 

ايعسام ا٫يهذل١ْٝٚ َٔ ايٓػاطات 

 ا٫دسا١َٝ.
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د. دٜاْا زشم اهلل، املط٪ٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ عٔ  .19

دسا٥ِ ا٫ع٬ّ، َٓػٛزات شٜٔ اؿكٛق١ٝ 

 .2013، برلٚت، يبٓإ، 
د. زضا عبد ايٛادد اَني، ايصشاؾ١  .20

، داز ايؿذس، ايكاٖس٠ ، 1اإليهذل١ْٝٚ، ط

2007. 
ايكتٌ ايعُد ٚأٚصاؾ٘  ،د. ضًِٝ سسب١ .21

 .1988، بػداد، 1ط ،املدتًؿ١

د. غُٝا٤ عبدايػين قُد عطا اهلل،  .22

اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًتعا٬َت 

اإليهذل١ْٝٚ، داز اؾاَع١ اؾدٜد٠ 

 .2007يًٓػس، اإلضهٓدز١ٜ، 

ايعكٛبات ايكطِ  ٕد. طازم ضسٚز، قاْٛ .23

، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، 2اـاص، ط

 .2001ايكاٖس٠، 

د. طْٛٞ َٝػٌٝ عٝط٢، ايتٓعِٝ  .24

، َٓػٛزات 1ايكاْْٛٞ يػبه١ ا٫ْذلْت، ط

 .2001صادز اؿكٛق١ٝ، برلٚت، 

د. عباع َصطؿ٢ صادم، ا٫ع٬ّ  .25

اؾدٜد )املؿاِٖٝ، ايٛضا٥ٌ، ايتطبٝكات(، 

 .2008، داز ايػسٚم، عُإ ـــ ا٫زدٕ، 1ط
ايتػسٜع اؾٓا٥ٞ  –د. عبدايكادز عٛد٠  .26

 –اإلض٬َٞ َكازّْا بايكإْٛ ايٛضعٞ 

 .1977داز ايذلاخ يًطبع ٚايٓػس، ايكاٖس٠، 

د. عبداهلل بٔ عبدايعصٜص بٔ ؾٗد  .27

ايعذ٬ٕ، اإلزٖــاب اإليهتـسْٚــٞ يف 

عصس املعًَٛات، عح َكدّ إىل امل٪متس 

ايدٚيٞ ا٭ٍٚ سٍٛ محا١ٜ أَٔ املعًَٛات 

ٚاـصٛص١ٝ يف قإْٛ اإلْذلْت، املٓعكد 

 .2008/ 5/ 2،4بايكاٖس٠ يف 
غسح قإْٛ  –د. عبداهلل ضًُٝإ  .28

 1ايعكٛبات اؾصا٥سٟ ايكطِ ايعاّ ، ز

دٚإ املطبٛعات اؾصا٥س١ٜ، اؾصا٥س، 

 ،205، ص1998
غسح ا٫سهاّ ايعا١َ –د. ناٌَ ايطعٝد  .29

، داز 1، ز2يف قإْٛ ايعكٛبات ا٭زدْٞ ، ط

 .2002يًٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ، ايؿهس 

د. عًٞ سطني اـًـ ٚد. ضًطإ  .30

املباد٨ ايعا١َ يف قإْٛ  –ايػاٟٚ 

 املهتب١ ايكا١ْْٝٛ، بػداد. –ايعكٛبات 
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د. عًٞ عبٛد دعؿس، دسا٥ِ تهٓٛيٛدٝا  .31

املعًَٛات اؿدٜج١ ايٛاقع١ ع٢ً 

ا٭غداص ٚاؿه١َٛ، َهتب١ شٜٔ 

 2013، 1اؿكٛق١ٝ، برلٚت، ط
١َ، ا٭سهاّ ايعا١َ د. َإَٔٛ ض٬ .32

داز ايٓٗط١  –ؾسا٥ِ أَٔ ايدٚي١ 

  1995 –ايعسب١ٝ 

د. قُد عًٞ ابٛ ايع٬، ايتٛثٝل  .33

ا٫ع٬َٞ ٚايٓػس اإليهذلْٚٞ يف ظٌ 

، داز ايعًِ 1فتُع املعًَٛات، ط

 2013َصس،  ،ٚا٫ميإ، دضٛم
د. قُد قُٛد َهاٟٚ، اؾٛاْب  .34

ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يًذسا٥ِ 

، املهتب١ ايعصس١ٜ يًٓػس، 1املعًَٛات١ٝ، ط

 2010املٓصٛز٠، َصس، 

غسح قإْٛ  ،د. قُٛد لٝب سطين .35

داز  ،ايعكٛبات ايًبٓاْٞ ايكطِ ايعاّ

 .1984ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 

د. قُٛد لٝب سطين، املطا١ُٖ  .36

، 4اؾٓا١ٝ٥ يف ايتػسٜعات ايعسب١ٝ، ط

داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، َصس، 

1998 

د. َعتص ضٝد قُد أمحد، قٛاعد  .37

ا٫ختصاص ايكطا٥ٞ باملط٪ٚي١ٝ 

، 1اإليهذل١ْٝٚ عدل غبه١ ا٫ْذلْت، ط

 2013داز اؾاَع١ اؾدٜد٠، 
د. ْٛاف ساشّ خايد، خًٌٝ ابساِٖٝ  .38

قُد، ايصشاؾ١ اإليهذل١ْٝٚ ـــــ 

َاٖٝتٗا ٚاملط٪ٚي١ٝ ايتكصرل١ٜ ايٓاغ١٦ 

عٔ ْػاطٗا، عح َٓػٛز، ف١ً 

ٚايكإْٛ، ن١ًٝ ايكإْٛ،  ايػسٜع١

داَع١ ا٫َازات ايعسب١ٝ املتشد٠، ايعدد 

46 ،2011 
د. ٜطسٟ سطٔ ايكصاص، ايطٛابط  .39

اؾٓا١ٝ٥ ؿس١ٜ ايسأٟ ٚايتعبرل، داز 

 2014اؾاَع١ اؾدٜد٠، اإلضهٓدز١ٜ، 
ايتشسٜض ع٢ً  ،د.أمحد اجملدٚب .40

ن١ًٝ  ،زضاي١ دنتٛزاٙ ،اؾسمي١

 1970 ،ايكاٖس٠، داَع١ اؿكٛم

 .65ضٛز٠ ا٫ْؿاٍ، اٯ١ٜ  .41

 .84ضٛز٠ ايٓطا٤، اٯ١ٜ  .42

سلطإ ْادٞ صاحل اـًٝٞ، اؾسا٥ِ  .43

املطتدد١َ بطسم غرل َػسٚع١ يػبه١ 

داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، ا٫ْذلْت، 

2009 

طازم ا٫محدٟ ايطبًٝٞ، اؾسا٥ِ  .44

اإليهذل١ْٝٚ عدل ا٫ع٬ّ اإليهذلْٚٞ، ْد٠ٚ 

ْٚٞ، ع١ًُٝ عٔ ا٫ع٬ّ ا٫َين اإليهذل

داَع١ ْاٜـ ايعسب١ٝ يًعًّٛ ا١َٝٓ٫ ، 

 5/2012/ 16ــــ 14املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ  ،

ايٛضٝط يف تػسٜعات  ،عبد اؿُٝد ايٓذاز .45

ايصشاؾ١، َهتب١ ا٭لًٛ املصس١ٜ، 

 .306، ص1985ايكاٖس٠، 

عبد ايػين ابٛ ايعصّ، املعذِ ايػين، َ٪ضط١  .46

 2011ايػين يًٓػس، ايسباط ، املػسب ، 
داهلل عبدايهسِٜ عبداهلل، دسا٥ِ عب .47

املعًَٛات ٚا٫ْذلْت )اؾسا٥ِ 
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اإليهذل١ْٝٚ(، َٓػٛزات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، 

2007 

املطا١ُٖ ايتبع١ٝ يف  –ؾتٝش١ قُد قٛزازٟ  -48

 ايكإْٛ ا٫ؼادٟ يدٚي١ اإلَازات

 اشلٛاَؼ:

 
(1)     ٟ داز  ،كتـــاز ايصــــشاح  ،قُـــد بـــٔ ابـــٞ بهــــس ايـــساش

 .253، ص1995املعازف، ايكاٖس٠، 

(2)

  ٞ ــتاْ ــسع ايبطـــ ــٝط  ،بطـــ ــس احملـــ ــسض،  ، قطـــ ــاد٠ ســـ َـــ

 .385، ص1969َهتب١ يبٓإ، برلٚت، 

(3)

ــد    ــداهلل قُــ ــد عبــ ــتاذ قُــ ــس  ،ا٫ضــ ــسا٥ِ ايٓػــ  ،يف دــ

 .413، ص1951داز ايٓػس يًذاَعات املصس١ٜ، ايكاٖس٠، 

(4)

 .65ضٛز٠ ا٫ْؿاٍ، اٯ١ٜ  

(5)

 .84ضٛز٠ ايٓطا٤، اٯ١ٜ  

(6)

َــــــٔ قــــــإْٛ ايعكٛبــــــات ايعساقــــــٞ ٚاملــــــاد٠  48/1املــــــاد٠  

 َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايبػدادٟ )املًػٞ(. 54/1

(7)

ــاد٠   ــًّٝا      47/3املـ ــاع٬ّ أصـ ــد ؾـ ــات )ٜعـ ــإْٛ ايعكٛبـ ــٔ قـ َـ

/َــــٔ دؾــــع بأٜــــ١ ٚضــــ١ًٝ غدصــــّا عًــــ٢      3يًذسميــــ١ ... 

ــدص      ــرا ايػـ ــإ ٖـ ــ١ إذا نـ ــٕٛ يًذسميـ ــٌ املهـ ــر ايؿعـ تٓؿٝـ

 غرل َط٪ٍٚ دصا٥ّٝا عٓٗا ٭ٟ ضبب(.
(8)

ــٛاد   ــٛاد 169–156املــــــــ ــإْٛ   199–198/1، ٚاملــــــــ ــٔ قــــــــ َــــــــ

 ايعكٛبات.

(9)

ــاد٠   ٛ  216املـــ ــإْٛ ايعك ــٔ قـــ ــِ   َـــ ــٛزٟ زقـــ ــات ايطـــ  148بـــ

 1949يعاّ 

(10)

ــاد٠   ــِ     217املـــ ــاْٞ زقـــ ــات ايًبٓـــ ــإْٛ ايعكٛبـــ ــٔ قـــ  340َـــ

َــــــٔ قـــــإْٛ ايعكٛبــــــات ا٭زدْــــــٞ   80، ٚاملــــــاد٠ 1943يعـــــاّ  

 .1960يعاّ  16زقِ 

(11)

ــاد٠   ــِ     55املـ ــسٟ زقـ ــات ايكطـ ــإْٛ ايعكٛبـ ــٔ قـ ــاّ  11َـ يعـ

2004. 

(12)

غـــــسح قـــــإْٛ ايعكٛبـــــات  ،د. قُـــــٛد لٝـــــب سطـــــين 

داز ايٓٗطــــ١ ايعسبٝــــ١، ايكــــاٖس٠،  ،ايًبٓــــاْٞ ايكطــــِ ايعــــاّ

 .616، ص1984

 
(13)

ايٛضــــــــٝط يف تػــــــــسٜعات  ،عبــــــــد اؿُٝــــــــد ايٓذــــــــاز 

ــاٖس٠،     ــس١ٜ، ايكـــ ــٛ املصـــ ــ١ ا٭لًـــ ــشاؾ١، َهتبـــ ، 1985ايصـــ

 .306ص

(14)

ــ١   ــًِٝ سسبــ ــ١   ،د. ضــ ــاؾ٘ املدتًؿــ ــد ٚأٚصــ ــٌ ايعُــ  ،ايكتــ

 .76، ص1988، بػداد، 1ط

(15)

ــ   ٟ    د. عًـ املبــــاد٨  ،ٞ سطـــني اـًــــ ٚد. ضـــًطإ ايػـــاٚ

ــات   ــإْٛ ايعكٛبــ ــ١ يف قــ ــداد،    ،ايعاَــ ــ١، بػــ ــ١ ايكاْْٛٝــ املهتبــ

 .212ص

(16)

ــٛد٠  ــا٥ٞ اإلضـــــ٬َٞ   ،د. عبـــــدايكادز عـــ ايتػـــــسٜع اؾٓـــ

داز ايــــذلاخ يًطبــــع ٚايٓػــــس،  ،َكازْــــّا بايكــــإْٛ ايٛضــــعٞ

 .367، ص1977ايكاٖس٠، 

(17)

/٦ٖٝـــــ١  112ع، 30/11/1992سهـــــِ قهُـــــ١ ايتُٝٝـــــص يف   

ــ١/  ــ١،  1992عاَــــ ــاّ ايعديٝــــ ــ١ ا٭سهــــ ، 1993، 4ٚ  3ع ، فًــــ

 .221ص

(18)

، 24/2/2007سهــــــِ قهُــــــ١ ايتُٝٝــــــص ا٫ؼادٜــــــ١ يف     

 ، غرل َٓػٛز.١٦ٖٝ/2007 عا١َ/  23ع

(19)

أمحـــــد كتـــــاز عبـــــد اؿُٝـــــد عُـــــس، َعذـــــِ ايًػـــــ١   

 ،2008، عــــــامل ايهتــــــب، ايسٜــــــاض ،1ايعسبٝــــــ١ املعاصــــــس، ط

 .1/112ص
(20)

ــعٛد   ــدلإ َطـــــــ ــِ    دـــــــ ــد ، داز ايعًـــــــ ــِ ايسا٥ـــــــ ، َعذـــــــ

 .120، ص 1992، 7ي٬ًُٜني ، برلٚت ، يبٓإ ، ط
(21)

إبــــــساِٖٝ َصــــــطؿ٢، أمحــــــد ايصٜــــــات، ساَــــــد عبــــــد    

ايكــــادز، قُــــد ايٓذــــاز، املعذــــِ ايٛضــــٝط ، داز ايــــدع٠ٛ ،  

 .1/34، ص2013ايكاٖس٠  ،

(22)

ــ١      ــِ ايػـــــين ، َ٪ضطـــ ــٛ ايعـــــصّ ، املعذـــ عبـــــد ايػـــــين ابـــ

 .1732، ص2011ايػين يًٓػس، ايسباط ، املػسب ، 
(23)

د. زضــــا عبــــد ايٛادــــد اَــــني، ايصــــشاؾ١ اإليهذلْٚٝــــ١،  

 .91، ص 2007، داز ايؿذس، ايكاٖس٠ ، 1ط
(24)

د. عبـــــــاع َصـــــــطؿ٢ صــــــــادم، ا٫عـــــــ٬ّ اؾدٜــــــــد     

سٚم، ، داز ايػـــــــ1)املؿـــــــاِٖٝ، ايٛضـــــــا٥ٌ، ايتطبٝكـــــــات(، ط

 .32، ص2008عُإ ـــ ا٫زدٕ، 
(25)

د. قُــــــد عًــــــٞ ابـــــــٛ ايعــــــ٬، ايتٛثٝــــــل ا٫ع٬َـــــــٞ      

ــات، ط    ــع املعًَٛـــ ــٌ فتُـــ ــٞ يف ظـــ ــس اإليهذلْٚـــ ، 1ٚايٓػـــ

 .60ص ، 2013َصس،  ،داز ايعًِ ٚا٫ميإ، دضٛم
(26)

 .95د. زضا عبد ايٛادد اَني، َصدز ضابل، ص 
(27)

د. ْــــــٛاف ســــــاشّ خايــــــد، خًٝــــــٌ ابــــــساِٖٝ قُــــــد،       

ــا ٚاملطــــــــ٪ٚي١ٝ      ــ١ ـــــــــــــ َاٖٝتٗــــــ ــشاؾ١ اإليهذلْٚٝــــــ ايصــــــ
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ــٛز،     ــاطٗا، عــــــح َٓػــــ ــ١٦ عــــــٔ ْػــــ ايتكصــــــرل١ٜ ايٓاغــــ

فًـــــ١ ايػـــــسٜع١ ٚايكـــــإْٛ، نًٝـــــ١ ايكـــــإْٛ، داَعـــــ١   

 .223، ص 2011،  46ا٫َازات ايعسب١ٝ املتشد٠، ايعدد 
(28)

طـــــازم ا٫محـــــدٟ ايطبًٝـــــٞ، اؾـــــسا٥ِ اإليهذلْٚٝـــــ١   

  ُ ــد٠ٚ عً ــٞ، ْــ ــ٬ّ اإليهذلْٚــ ــدل ا٫عــ ــ٬ّ  عــ ــٔ ا٫عــ ــ١ عــ ٝــ

ــّٛ      ــ١ يًعًـــ ــاٜـ ايعسبٝـــ ــ١ ْـــ ــٞ، داَعـــ ــين اإليهذلْٚـــ ا٫َـــ

ـــ 14ا٫َٓٝــــ١ ، املًُهــــ١ ايعسبٝــــ١ ايطــــعٛد١ٜ  ،  ،  5/2012/ 16ـــــ

 .7ص

(29)

 ،ايتشـــــــسٜض عًـــــــ٢ اؾسميـــــــ١ ،د.أمحـــــــد اجملـــــــدٚب 

  ٙ  ،1970 ،ايكـــــــاٖس٠ ،نًٝــــــ١ اؿكــــــٛم   ،زضــــــاي١ دنتــــــٛزا

 .10ص

(30)

ــد     ــطؿ٢ قُـــــ ــني َصـــــ ــات   –د. أَـــــ ــإْٛ ايعكٛبـــــ قـــــ

نــــــريو: د.  ،254املسدــــــع ايطــــــابل، ص –يعــــــاّ ايكطــــــِ ا

ــاَس   ــٛ عــ ــٞ أبــ ــد شنــ ــابل  ،قُــ ــع ايطــ ــس٠  ،املسدــ ، 174ؾكــ

 .392ص

(31)

فُٛعـــــ١  1929َـــــاٜٛ  16ْكــــض دٓـــــا٥ٞ َصــــسٟ يف     

 .308، ص263، زقِ 1ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ز

(32)

ْعــــــِـ ايكطــــــِـ ايعـــــــاّ يف قـــــــإْٛ     ،د. دـــــــ٬ٍ ثـــــــسٚت  

ــس٠   ،ايعكٛبـــــات ــع ايطـــــابل، ؾكـــ ، نـــــريو: 345، ص364املسدـــ

د لٝــــب سطــــين غــــسح قــــإْٛ ايعكٛبــــات ايكطـــِـ  ،د. قُـــٛـ

 .448، ص466املسدع ايطابل، ؾكس٠  ،ايعاّ

(33)

املسدـــــــع  ،ا٫ضـــــــتاذ قُـــــــد عبـــــــداهلل قُـــــــد بـــــــو 

 .414ايطابل،  ص

(34)

املطـــــــا١ُٖ ايتبعٝـــــــ١ يف  ،ؾتٝشـــــــ١ قُـــــــد قـــــــٛزازٟ 

 ،بٝــــ١ املتشــــد٠ ايكــــإْٛ ا٫ؼــــادٟ يدٚيــــ١ اإلَــــازات ايعس 

ــٛم، داَعــــــــــ١      ــٛزاٙ، نًٝــــــــــ١ اؿكــــــــ زضــــــــــاي١ دنتــــــــ

 .168ص، 2000ا٫ضهٓدز١ٜ، 

(35)

غـــــــــسح قـــــــــإْٛ ايعكٛبـــــــــات  ،د. عبـــــــــداهلل ضـــــــــًُٝإ 

دٚإ املطبٛعــــــــــــات  1اؾصا٥ــــــــــــسٟ ايكطــــــــــــِ ايعــــــــــــاّ، ز

، نـــــريو د. ناَـــــٌ 205، ص1998اؾصا٥سٜـــــ١، اؾصا٥ـــــس، 

ــعٝد ــإْٛ ايعكٛبـــــات     ، ايطـــ ــ١ يف قـــ ــاّ ايعاَـــ ــسح ا٫سهـــ غـــ

، داز ايؿهــــس يًٓػــــس ٚايتٛشٜــــع، عُــــإ،    1، ز2ا٭زدْــــٞ،  ط

 .407، ص2002

(36)

ــني َصـــطؿ٢ قُـــد    قـــإْٛ ايعكٛبـــات ايكطـــِ    ،د. أَـ

 .255ص ،254املسدع ايطابل، ص ،ايعاّ

 
(37)

ــسٟ يف    ــا٥ٞ َصـــــــــ ــس  14ْكـــــــــــض دٓـــــــــ ، 1959ؾدلاٜـــــــــ

 .249، ص54، زقِ 10ع –فُٛع١ أسهاّ ايٓكض 

(38)

ــاّ ايعاَـــــ١ يف   ،ايطـــــعٝد َصـــــطؿ٢ ايطـــــعٝد د.   ا٫سهـــ

 .1962، داز املعازف، ايكاٖس٠، 4ط ،قإْٛ ايعكٛبات

 .313ص 

(39)

، 1968ؾدلاٜــــــــــس   27ْكــــــــــض دٓــــــــــا٥ٞ َصــــــــــسٟ يف    

 .259، ص 55، زقِ 19ع ،فُٛع١ أسهاّ ايٓكض

(40)

 .178ص  ،َسدع ضابل ،د. أمحد ع٢ً اجملدٚب 
(41)

ــٔ   ،د. َـــــإَٔٛ ضـــــ١َ٬  ــاّ ايعاَـــــ١ ؾـــــسا٥ِ أَـــ ا٭سهـــ

 . 59ص  ،املسدع ايطابل ،ايدٚي١
(42)

َسدـــــع  ،دـــــسا٥ِ ايٓػـــــس  ،قُـــــد عبـــــد اهلل قُـــــد   

 .413ص  ،ضابل
(43)

د. أمحــــــــد ؾتشـــــــــٞ ضـــــــــسٚز، ايٛضـــــــــٝط يف قـــــــــإْٛ   

ــِ اــــــــــــاص، ط  ــات، ايكطـــــــــ ــ١ 4ايعكٛبـــــــــ ، داز ايطباعـــــــــ

 .686، ص1990اؿدٜج١، 

(44)

د. طـــــازم ضـــــسٚز، قـــــاْٛ ايعكٛبـــــات ايكطـــــِ اــــــاص،   

ــاٖس٠،  2ط ــ١، ايكــــــــ ــ١ ايعسبٝــــــــ ، 266، ص2001، داز ايٓٗطــــــــ

277. 

(45)

ــسا٥ِ      ــٞ، اؾــــــــ ــاحل اـًٝــــــــ ــادٞ صــــــــ ــإ ْــــــــ سلطــــــــ

املطــــتدد١َ بطــــسم غــــرل َػــــسٚع١ يػــــبه١ ا٫ْذلْــــت،      

 .130، 128داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، ص

(46)

د. مجٝــــــٌ عبــــــدايباقٞ ايصــــــػرل، قــــــإْٛ ايعكٛبــــــات      

ــاٖس٠ ،     ــ١، ايكـــــ ــ١ ايعسبٝـــــ ــاص، داز ايٓٗطـــــ ــِ اــــــ ايكطـــــ

 .172ص

(47)

ــين،     ــب سطـــ ــٛد لٝـــ ــ١ يف  د. قُـــ ــا١ُٖ اؾٓا٥ٝـــ املطـــ

ــ١، ط  ــسٜعات ايعسبٝـــــــ ــ١،  4ايتػـــــــ ــ١ ايعسبٝـــــــ ، داز ايٓٗطـــــــ

 .381ص ،1998ايكاٖس٠، َصس، 

(48)

عبــــــداهلل عبــــــدايهسِٜ عبــــــداهلل، دــــــسا٥ِ املعًَٛــــــات      

ــيب     ــٛزات اؿًــ ــ١(، َٓػــ ــسا٥ِ اإليهذلْٚٝــ ــت )اؾــ ٚا٫ْذلْــ

 .202، ص2007اؿكٛق١ٝ، 

(49)

ــ١     ــاٟٚ، اؾٛاْــــــب ا٭خ٬قٝــــ د. قُــــــد قُــــــٛد َهــــ

ــ١، ط ٚا٫دت ــسا٥ِ املعًَٛاتٝـــــــ ــ١ يًذـــــــ ــ١ 1ُاعٝـــــــ ، املهتبـــــــ

ــس،    ــٛز٠، َصـــ ــس، املٓصـــ ــس١ٜ يًٓػـــ ــا  425، ص2010ايعصـــ َٚـــ

 بعدٖا.
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(50)

ــاؾع     ــسِٜ ْـــ ــد ايهـــ ــد عبـــ ــد قُـــ ــٔ   ،قُـــ ــسا٥ِ أَـــ دـــ

ــ١ ايـــداخ٢ً  ــٛم ايكـــاٖس٠ ،     ، ايدٚيـ ــٛزاٙ ،   سكـ ــاي١ دنتـ زضـ

 .335ص –1995
(51)

د. دٜاْـــــا زشم اهلل، املطـــــ٪ٚي١ٝ اؾصا٥ٝـــــ١ عـــــٔ دـــــسا٥ِ    

َٓػـــــٛزات شٜـــــٔ اؿكٛقٝـــــ١ ، بـــــرلٚت، يبٓـــــإ،  ا٫عـــــ٬ّ، 

 َٚا بعدٖا 193ص 2013
(52)

د. غــــــُٝا٤ عبــــــدايػين قُــــــد عطــــــا اهلل، اؿُاٜــــــ١       

ــ١    ــ١، داز اؾاَعـــــــ ــا٬َت اإليهذلْٚٝـــــــ ــ١ يًتعـــــــ اؾٓا٥ٝـــــــ

 175، ص2007اؾدٜد٠ يًٓػس، اإلضهٓدز١ٜ، 

(53)

ـــ ايطـــــــعٝد ٜٛضــــــــ، املطـــــــ٪ٚي١ٝ       د. انُـــــــٌ ٜٛضـــــ

يٮطؿـــــــاٍ عـــــــدل اؾٓا٥ٝـــــــ١ ملكـــــــدَٞ املـــــــٛاد ا٫باسٝـــــــ١ 

ا٫ْذلْــــت ، عـــــح َٓػــــٛز ، فًـــــ١ ايبشــــٛخ ايكاْْٛٝـــــ١    

ٚا٫قتصــــــاد١ٜ ، نٝــــــ١ اؿكــــــٛم ، داَعــــــ١ املٓصــــــٛز٠  ،  

 .36، ص2011َصس ، 
(54)

ــابل ، ص    ــدز ضـــــ ــسٚز ، َصـــــ ــازم ضـــــ ــا  177د . طـــــ َٚـــــ

ــابل ،     ــدز ضــــ ــرل٠ ، َصــــ ــْٛٞ ْصــــ ــريو شٜتــــ ــدٖا، نــــ بعــــ

.132ص

 

(55)

ــ١٦ عـــــــٔ        ــسا٥ِ ايٓاغـــــ ــد سطـــــــاّ طـــــــ٘، اؾـــــ د. أمحـــــ

، داز ايٓٗطـــــ١ ايعسبٝـــــ١، 2اضـــــتدداّ اؿاضـــــب اٯيـــــٞ، ط

 .327، ص2012ايكاٖس٠، 
(56)

يتؿصــــــــٌ انجــــــــس: د. ٜطــــــــسٟ سطــــــــٔ ايكصــــــــاص،   

ــبرل، داز      ــٛابط اؾٓا٥ٝـــــــ١ ؿسٜـــــــ١ ايـــــــسأٟ ٚايتعـــــ ايطـــــ

 .240اؾاَع١ اؾدٜد٠، اإلضهٓدز١ٜ، ص
(57)

قُــــــد اؿًــــــيب، غــــــسح قــــــإْٛ ايعكٛبــــــات ايكطــــــِ  

 .329ايعاّ، َهتب١ داز ايجكاؾ١ يًٓػس، ا٭زدٕ، ص
(58)

ــاص      ــد ا٫ختصـــ ــد، قٛاعـــ ــِ أمحـــ ــٝد قـــ ــص ضـــ د. َعتـــ

ايكطـــــــــا٥ٞ باملطـــــــــ٪ٚي١ٝ اإليهذلْٚٝـــــــــ١ عـــــــــدل غـــــــــبه١  

، 2013، داز اؾاَعـــــــــــــــ١ اؾدٜـــــــــــــــد٠،  1ا٫ْذلْـــــــــــــــت، ط

 َٚا بعدٖا.33ص
(59)

دٝــــا املعًَٛــــات د. عًــــٞ عبــــٛد دعؿــــس، دــــسا٥ِ تهٓٛيٛ  

اؿدٜجـــ١ ايٛاقعــــ١ عًــــ٢ ا٭غــــداص ٚاؿهَٛــــ١، َهتبــــ١  

 َٚا بعدٖا. 591، ص2013، 1شٜٔ اؿكٛق١ٝ، برلٚت، ط
(60)

 .463ص د. عًٞ عبٛد دعؿس، املسدع ايطابل، 

(61)

د. عبــــــداهلل بــــــٔ عبـــــــدايعصٜص بــــــٔ ؾٗــــــد ايعذـــــــ٬ٕ،      

اإلزٖـــــــــاب اإليهتـسْٚـــــــــٞ يف عصـــــــس املعًَٛـــــــات، عـــــــح  

ــ٪متس ا  ــدّ إىل املـــ ــٔ   َكـــ ــ١ أَـــ ــٍٛ محاٜـــ ــدٚيٞ ا٭ٍٚ ســـ يـــ

 
ــد    ــ١ٝ يف قـــــإْٛ اإلْذلْـــــت، املٓعكـــ املعًَٛـــــات ٚاـصٛصـــ

 15، ص2008/ 5/ 4، 2بايكاٖس٠ يف 
(62)

د. طــــــــْٛٞ َٝػــــــــٌٝ عٝطــــــــ٢،     :يتؿصــــــــٌٝ انجــــــــس   

ــت، ط    ــاْْٛٞ يػـــــبه١ ا٫ْذلْـــ ــِٝ ايكـــ ، َٓػـــــٛزات 1ايتٓعـــ

 60، ص2001صادز اؿكٛق١ٝ، برلٚت ، 

(63)

ــاد٠   ــيت      4املـ ــٞ ايـ ــ١ ايعساقـ ــإْٛ املعًَٛاتٝـ ــسع قـ ــٔ َػـ َـ

ــ١ ٫     ــد ٚبػساَــ ــ٘ ))ٜعاقــــب بايطــــذٔ امل٪بــ ــ٢ أْــ ْصــــت عًــ

ــٔ   ــٌ عـــ ــاز ٫ٚ    25000000تكـــ ــٕٛ دٜٓـــ ــسٕٚ ًَٝـــ مخـــــظ ٚعػـــ

ــٔ   ــد عـ ــأ     50000000تصٜـ ــٔ أْػـ ــٌ َـ ــاز نـ ــٕٛ دٜٓـ ــني ًَٝـ مخطـ

ــاب      ــد ازتهـــ ــات بكصـــ ــبه١ املعًَٛـــ ــ٢ غـــ ــّا عًـــ أٚ أداز َٛقعـــ

ــ١:  ــاٍ ا٫تٝـــــ ــاز   . تٓؿٝـــــــر1اســـــــد٣ ا٭ؾعـــــ ــساَر أٚ أؾهـــــ بـــــ

ــٌٗٝ       ــا أٚ تطــــ ــاّ اٚ ايذلٜٚــــــر شلــــ ــ١ يًٓعــــــاّ ايعــــ كايؿــــ

ــرٖا،  . تٓؿٝــــر عًُٝــــات إزٖابٝــــ١ ؼــــت َطــــُٝات     2تٓؿٝــ

ُٖٚٝــــــــــ١ أٚ تطــــــــــٌٗٝ ا٫تصــــــــــاٍ قٝــــــــــادات ٚأعطــــــــــا٤  

ــ١،   ــات اإلزٖابٝــ ــاٍ اإلزٖابٝــــ١   3اؾُاعــ ــر ي٬عُــ . ايذلٜٚــ

ٚأؾهازٖــــــا أٚ ْػــــــس عًُٝــــــات تصــــــٓٝع ٚاعــــــداد ٚتٓؿٝــــــر 

ازقــــــ١ أٚ اٜــــــ١ أدٚات أٚ َــــــٛاد ا٭دٗــــــص٠ املتؿذــــــس٠ اٚ اؿ

ــاٍ     ــر ي٬عُـــ ــٝط أٚ ايتٓؿٝـــ ــتددّ يف ايتدطـــ ــس٣ تطـــ أخـــ

 ا٫زٖاب١ٝ(
(64)

)ٜعاقـــــب بايطـــــذٔ امل٪بـــــد ٚبػساَـــــ١ ٫   5ْـــــص املـــــاد٠  

ــٔ   ــد     30000000تكـــٌ عـ ــٞ ٫ٚ تصٜـ ــاز عساقـ ــٕٛ دٜٓـ ث٬ثـــني ًَٝـ

ــٔ    40000000عـــــٔ  ــٕٛ دٜٓـــــاز عساقـــــٞ نـــــٌ َـــ ازبـــــٝعني ًَٝـــ

ٚ ْػـــس َٛقعـــّا عًـــ٢ . أْػـــأ أ1ازتهـــب اســـد ا٭ؾعـــاٍ اٯتٝـــ١: 

ــٌٗٝ      ــس أٚ تطـــ ــاز بايبػـــ ــد ا٫ػـــ ــات بكصـــ ــبه١ املعًَٛـــ غـــ

ــ٘ أٚ      ــهاٍ، أٚ زٚز يـــ ــٔ ا٫غـــ ــهٌ َـــ ــأٟ غـــ ــ٘ بـــ ــٌ بـــ ايتعاَـــ

ــد      ــاٚض بكصـ ــٌ اٚ تؿـ ــد اٚ تعاَـ ــو اٚ تعاقـ ــ٢ ذيـ ــاعد عًـ ضـ

ــؿكات امل  ــساّ ايصــ ــس،   ابــ ــاز بايبػــ ــ١ با٫ػــ ــأ اٚ 2تعًكــ . أْػــ

ــاز     ــد ا٫ػـــ ــات بكصـــ ــبه١ املعًَٛـــ ــّا عًـــــ٢ غـــ ــس َٛقعـــ ْػـــ

ــدزات اٚ ــا يف سهُٗـــــــا اٚ     باملدـــــ ــ١ َٚـــــ ــ٪ثسات ايعكًٝـــــ املـــــ

ٌّٗ ايتعاَــــــٌ ؾٝٗــــــا، أٚ   ايذلٜٚــــــر شلــــــا اٚ تعاطٝٗــــــا أٚ ضــــــ

ــؿكات     ــساّ ايصـــ ــد ابـــ ــاٚض بكصـــ ــٌ اٚ تؿـــ ــد اٚ تعاَـــ تعاقـــ

 ايٓتعًك١ با٫ػاز باٟ غهٌ َٔ ا٫غهاٍ(

 

ــ١   –ايعسبٝـــــ١ املتشـــــد٠  .1 ــٛزاٙ، نًٝـــ ــاي١ دنتـــ زضـــ

 .2000اؿكٛم، داَع١ ا٫ضهٓدز١ٜ، 



363 

 عدد خاص بامل٪متس ايدٚيٞ ا٫ٍٚ ؾاَع١ ا٫ْباز

 
 

 

ايعكٛبــــات ايكطــــِ  قُــــد اؿًــــيب، غــــسح قــــإْٛ .2

 2014ايعاّ، َهتب١ داز ايجكاؾ١ يًٓػس، ا٭زدٕ، 
ــشاح  –قُـــد بـــٔ ابـــٞ بهـــس ايـــساشٟ    .3 ــاز ايصـ كتـ

 1995داز املعازف، ايكاٖس٠،  –

ــاؾع    .4 ــسا٥ِ  –قُـــــد قُـــــد عبـــــد ايهـــــسِٜ ْـــ دـــ

ــداخ٢ً    ــ١ ايــــ ــٔ ايدٚيــــ ــٛزاٙ ،   –أَــــ ــاي١ دنتــــ زضــــ

 1995سكٛم ايكاٖس٠ ، 
،  1959ؾدلاٜــــــــس  14ْكــــــــض دٓــــــــا٥ٞ َصــــــــسٟ يف  .5

 54، زق10ِع –ُٛع١ أسهاّ ايٓكض ف

ــض دٓـــــــــا٥ٞ َصـــــــــسٟ يف     .6  1929َـــــــــاٜٛ  16ْكـــــــ

 263، زقِ 1فُٛع١ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ز

ــسٟ يف    .7 ــا٥ٞ َصــــ ــض دٓــــ ــس  27ْكــــ  – 1968ؾدلاٜــــ

   52، زق19ِع –فُٛع١ أسهاّ ايٓكض 

 


