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 بالحق ال ٌكفٌه االلتجاء إلى القضاء لتكرٌس الحق ،بل ٌجب تمكٌنه كذلك من  إن المطالب

اقتضائه عن طرٌق إجبار مدٌنه على القٌام بااللتزام به ،إذا لم ٌستجب له إلى ذلك طوعا واختٌارا 

 .أن الدعوى تربح مرتٌن أمام األولى المحاكم واألخرى أمام جهات التنفٌذ " لذلك ٌقال 

ونظرا لخطورة التنفٌذ فان جمٌع التشرٌعات نصت على تدخل السلطة العامة لتقوم وتشرف على 

عملٌة التنفٌذ، إذ ال ٌجوز للشخص أن ٌقتضً حقه لنفسه وبنفسه، وفً ذلك حماٌة للدائن والمدٌن 

 .والغٌر

 تم تبنً نظام المحضرٌن القضائٌٌن الذي ٌعتبر جهازا تنفٌذٌا 1991وفً الجزائر ومنذ سنة 

لكنه ٌخضع عند مباشرة االجرءات لرقابة وكٌل الجمهورٌة ،وكذا رئٌس  مستقال عن المحكمة،

المحكمة فً حالة وقوع إشكال فً التنفٌذ ،وٌقصد بالتنفٌذ استعادة الدائن لحقه الثابت بموجب سند 

لكن هذا التنفٌذ ٌكون دائما رضائٌا ،إذ قد ٌتوجب اللجوء إلى السلطة العامة لحمل المدٌن على 

التنفٌذ وسٌما فً هذه األخٌرة بالتنفٌذ الجبري الذي قد ٌكون تنفٌذا عٌنا مباشرا ،أو تنفٌذا بطرٌق 

 .الحجز 

والحجز معناه قانونا وضع مال المدٌن تحت ٌد القضاء تمهٌدا لبٌعه واستٌفاء الدائن حقه من ثمنه 

 .والحجز التنفٌذي قد ٌنصب على منقول، أو على ما للمدٌن لدى الغٌر أو على العقار

 إلى 721وٌعد الحجز العقاري طرٌقا استثنائٌا نظم أحكامه فً المشرع الجزائري فً المواد من 

 ،وقد اتسمت إجراءات الحجز العقاري فً 25/04/2009 المؤرخ فً 08/09 من القانون 774

قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة بالتعقٌد وطول المواعٌد وفً بعض الحاالت بالتعجٌز وترجع 

إلى عدة عوامل  ،وقد عمد المشرع الجزائري من خالل هذا القانون على التدقٌق فً إجراءات 

الحجز العقاري ،وتفصٌلها وتبسٌطها قصد إضفاء المزٌد من الشجاعة والفعالٌة على التنفٌذ ،كما 

أن الحجز العقاري ٌتضمن ثالث مبادئ األول ٌتعلق بتحدٌد العقارات القابلة للحجز هً العقار 

بطبٌعته ،والعقار بالتخصٌص وفقا ألحكام القانون المدنً ،والحقوق العٌنٌة العقارٌة ،ألن حكمها 

 حكم العقار فً التصرفات الناقلة للملكٌة سواء كان عقارا مفرزا أو امتناعا ،والثانً ٌتعلق لمنع 
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الدائن العادي من الحجز على العقار أو الحق العٌنً العقاري ،إال بعد إثبات عدم كفاٌة األموال 

المنقولة لمدٌنه عدم وجودها أصال ،والثابت ٌخص الدائنٌن أصحاب التأمٌنات العٌنٌة  وهم الذٌن 

لهم حق التتبع على العقار وٌقصد بهم الدائن صاحب حق االمتٌاز على العقار الدائن صاحب حق 

التخصٌص على العقار وهؤالء تمكنهم الحجز مباشرة على العقار حتى ولو انتقلت ملكٌته إلى 

 .الغٌر دون شرط عدم كفاٌة المنقوالت

ـ إن المشرع الجزائري ومن خالل قانون االجرءات المدنٌة ، واإلدارٌة استحدث أحكاما جدٌدة 

سواء فٌما ٌتعلق باإلجراءات من حٌث اآلجال خاصة قصد تفادي إطالة أمد التنفٌذ الجبري ،وكذا 

فٌما ٌتعلق بالمضمون ، إذ أنه وان أكد على الحجز على العقارات المشهرة  ونظم أحكامه فً 

 ،فانه سمح بإمكانٌة الحجز على العقارات الغٌر 765 إلى 721الفصل الخامس من المواد من 

 وهو 774 إلى 766مشهرة ونص على ذلك فً الفصل السادس من الباب الخامس من المواد 

 . المذكور أعاله فً مجال الحجز على العقار08/09الجدٌد الذي جاء به القانون 

ولدراسة موضوع المذكرة ٌتعٌن األخذ بعٌن االعتبار األحكام المشتركة التً تطبق على الحجز 

على العقار المشهر وغٌر المشهر فأغلب النصوص التً نظمت أحكام الحجز على العقارات غٌر 

المشهرة أحالت إلى المواد التً نظمت أحكام الحجز على العقارات المشهرة ،وخالل هذه الدراسة 

واجهتنا عدة   إشكالٌات ٌتوجب اإلجابة عنها  بالتركٌز على القواعد الخاصة التً تحكم اجرءات 

:  الّتالٌةاتستنادا لذلك ٌمكن إثارة اإلشكالًا، والحجز على العقار الغٌر مشهر 

هً إجراءاته؟  ما هً شروط توقٌع الحجز التنفٌذي على العقارات الغٌر مشهرة و ما- 

 ٌفتقد للشكلٌات الجوهرٌةمملوك بموجب سند  الحجز على عقار ٌةمكانإلماذا نص المشرع على - 

   بالحجز؟ة المعنًة غٌر المشهراتالعقارهً و ما فً العقود 

 ؟جراءات البٌع بالمزاد العلنًإما مصٌر حكم رسو المزاد فً حال اكتمال - 

 ؟هل ٌتوجب شهر حكم رسو المزاد الناتج عن عملٌة الحجز على عقار مملوك بسند غٌر مشهر- 
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 غٌاب مبدأ حماٌة صاحب حق الملكٌة األصلً للعقار الغٌر مشهر المحجوز فً ما هً وسائل -

 ؟ األثر اإلضافً للشهر

 المطروحة كانت بإتباع النقاط اتنظرا لما ٌحتله الموضوع من أهمٌة فإّن اإلجابة عن اإلشكالً

 :الّتالٌة 

ٌّة الواردة فً قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الجز ائري وكذا االعتماد على الّنصوص القانون

 .اآلراء الفقهٌة 

الحجز العقاري منظم كأصل على العقارات التً ٌملك أصحابها سندات مشهرة بالمحافظة 

 .العقارٌة

أّما بالّنسبة للعقارات الغٌر مشهرة فقد أحال قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة كأصل على 

 مع مراعاة خصوصٌة العقارات الغٌر مشهرة و المواد القانونٌة المطبقة على العقارات المشهرة

 .ذلك بتحدٌد السندات الغٌر مشهرة التً تقبل الحجز و تحدٌد اآلثار المترتبة على ذلك

 ٌجب الربط بٌن العقارات المشهرة و العقارات الغٌر مشهرة  غٌر أّن اته النقاط ولمعالجة ه

،فضال على أن الصعوبة الوحٌدة الّتً واجهتنا هً عدم وجود مراجع خاّصة بهذا الموضوع  

 وعلٌه المنازعات العقارٌة بحد ذاتها تفتقر لتجمٌع نصوصها ، وإنما وردت فً نصوص متفرقة ،

 حٌث تطرقنا فً الفصل األّول إلى األحكام المشتركة بٌن ، ثنائٌاافٌها تقسٌما تّم إتباع خطة إنتهجن

العقارات المشهرة و العقارات الغٌر مشهرة فحّددنا شروط الحجز العقاري و إجراءاته، و فً 

الفصل الّثانً تناولنا األحكام الخاصة بالعقارات الغٌر مشهرة عن طرٌق التطّرق إلى الطابع 

الخاص للحجز على العقار الغٌر مشهر و ذلك بتبٌان السندات الغٌر خاضعة للشهر و إجراءات 

تنفٌذ الحجز و كذا اآلثار الناجمة عن حجز العقار الغٌر مشهر من خالل دعوى بطالن إجراءات 

الحجز و استحقاق العقار و كذا حكم رسو المزاد على العقار الغٌر مشهر، متوصلٌن من خالل 

 .الدراسة إلى ضبط النقاط الّتً تّم تناولها مع تبٌان الّنتائج المستخلصة
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ل َّ ػهّ األحكاو انمشرزكح تٕه انحجش ػهّ انؼقاراخ انمشٍزج َ انحجش : انفصم األ

 .  انغٕز مشٍزجانؼقاراخ

  ْٝررٚ ئٕ جُط٘ل٤ً ٛٞ يُي جُطٍٛف جُوح٢ٗٞٗ ج١ًُ ٣إو١ ئ٠ُ ئٗٗحء ًٍُٓ هح٢ٗٞٗ ُٚ أ٠ٍجكٚ،ٓكِٚ،

ئي ضطُٞى ػٖ جُط٘ل٤ً ذؼٝ ج٥غحٌ جُوح٤ٗٞٗس   ،كطحُد جُط٘ل٤ً ٣ٌٕٞ ُٚ ذؼٝ جُكوٞم ،ًٔح ضوغ ػ٠ِ 

ػحضوٚ ذؼٝ جالُطُجٓحش ،ٝجُٔ٘لً ٞىٙ ٣إو١ جُط٘ل٤ً ئ٠ُ ضكِٔٚ ذؼٝ جالُطُجٓحش ،ًٔح ٣ٌٕٞ ُٚ 

ذؼٝ جُكوٞم ،ٝك٢ جألن٤ٍ ٣٘ٛد جُط٘ل٤ً ػ٠ِ أٓٞجٍ جُٔى٣ٖ ك٢ قحُس ًٕٞ جُى٣ٖ ٓرِـح ٖٓ جُ٘وٞو 

إٔ ًَ أٓٞجٍ جُٔى٣ٖ ٞحٓ٘س ُِٞكحء ذى٣ٞٗٚ ،ًٝٛٙ جألٓٞجٍ ئٗٔح ضهٙ ٓح ٣ٌِٔٚ ٖٓ " ٝجُوحػىز جُؼحٓس 

أٓٞجٍ ٓ٘وُٞس ،ٝػوح٣ٌس ك٤رىأ جُط٘ل٤ى ذحُىٌؾس جأل٠ُٝ ػ٠ِ جألٓٞجٍ جُٔ٘وُٞس غْ ػ٠ِ جُؼوح٣ٌس ،ٝػ٤ِٚ 

كحٗٚ ٤ْطْ جُططٍم ئ٠ُ ٠ٍٖٝ جُكؿُ جُؼوح١ٌ غْ ئ٠ُ ئؾٍجءجش جُكؿُ ػ٠ِ جُؼوحٌجش جٍُٜٔٗز 

. ٝجُـ٤ٍ ٍٜٓٗز 
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لانمثحث  َّ .  انشزَط انُاجة ذُفزٌا نرُقٕغ انحجش ػهّ انؼقار:األ

جُٔوٛٞو ذحُكؿُ جُؼوح١ٌ جُط٘ل٤ً ػ٠ِ ػوحٌجش جُٔى٣ٖ ػٖ ٣ٍ٠ن ذ٤ؼٜح ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘ ُطٓى٣ى و٣ٖ 

جُكحؾُ ٝو٣ٕٞ ذحه٢ جُىجت٤ٖ٘ جُٔٗط٤ًٍٖ ك٢ جُؿُء ٖٓ ه٤ْ ًٛٙ جُؼوحٌجش ،٣ٝط٘حٍٝ جُكؿُ ػوحٌج 

ٝجقىج أٝ أًػٍ ،ٝهى ٣القع إٔ ئؾٍجءجش ذ٤غ جُؼوحٌ ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘ هى ضأنً ٝهطح ٣ٞ٠ال ،ٍٝٓو يُي 

٣ؼٞو ئ٠ُ ٓىٟ أ٤ٔٛطٚ ك٢ جهطٛحو جُرالو ،ٌٍٝٞٝز قٔح٣طٜح قٔح٣س أٚكحخ جُكوٞم ػ٤ِٜح ،ٝهى 

ض٘حٍٝ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ك٢ جُلَٛ جُهحّٓ ٖٓ جُرحخ جٍُجذغ جألقٌحّ جُٔطؼِوس ذحُكؿُ جُط٘ل١ً٤ 

 ٖٓ هحٕٗٞ 774 ئ٠ُ 721ػ٠ِ جُؼوحٌجش ٝجُكوٞم جُؼ٤٘٤س  جُؼوح٣ٌس جٍُٜٔٗز ك٢ جُٔٞجو ٖٓ 

. جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ،ٝجإلوج٣ٌس  

ْٝٞف ٗٞٞف ج٥ٕ ئؾٍجءجش جُط٘ل٤ً ػ٠ِ جُؼوحٌ ك٘رىأ ذ٠ٍٝٗ جُكؿُ ٝئؾٍجءجضٚ ،ٝج٥غحٌ جُٔطٍضرس 

ػ٤ِٚ ،ٝأن٤ٍج ذ٤غ جُؼوحٌ ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘ جُط٢ ٢ٛ ٓطؼىوز ٜٓ٘ح ٓح ٣طؼِن ذحُٔحٍ جُٔكؿَٞ ،ٜٝٓ٘ح ٓح 

. ٣طؼِن ذحُكحؾُ ،ٝ أن٤ٍج ذحُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ 

. انشزَط انمرؼهقح تانمال انمحجُس ػهًٕ :  انمطهة األَل 

٣ٗط٠ٍ ك٢ جُٔحٍ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٌٕٞ ػوحٌج ، ٓٔح ٣طٞؾد ػ٤ِ٘ح  ض٘حٍٝ ضؼ٣ٍق جُؼوحٌ ذحػطرحٌٙ 

. ٓكَ جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ  ،هرَ جُططٍم  ئ٠ُ ج٠ٍُٝٗ جُٞجؾد ضٞكٍٛح 

. ذؼزٔف انؼقار: انفزع األَل 

قٓد ٓح ؾحء ذٚ جُلوٚ كحٕ جُؼوحٌ ٛٞ ًَ ٢ٖء غحذص ك٢ ٌٓحٗٚ  ،ٝ ال ٣ٌٖٔ ٗوِٚ ئال ذاضالكٚ 

ًحألٌج٢ٞ ٝ جُر٘ح٣حش ٝ جألٖؿحٌ ٝ ؿ٤ٍٛح ٝ ًحٕ ٓطٛال ذحألٌٜ جضٛحال هحٌج ٝ ٓٓطوٍج   ٝ ٛٞ 

ٝٛٞ جأل٤ٖحء جُٔ٘وُٞس جُط٢ : ذًُي ٗٞػ٤ٖ ػوحٌ ذطر٤ؼطٚ ًحُر٘ح٣حش ٝ جٌُٓ٘حش ٝ ػوحٌ ذحُطه٤ٛٙ 

ٌٚىٛح جُٔحُي ُهىٓس جُؼوحٌ ًح٥الش جٌُُجػ٤س ٝجُك٤ٞجٗحش جُٔهٛٛس ُهىٓس جألٌٜ ،ٝجألغحظ 

ٝجُٔلٍٖٝحش جُٔهٛٛس ُِل٘حوم 
1

  ،ًٔح ػٍكٚ جُرؼٝ جألنٍ ذأٗٚ  يُي  جُٔ٘وٍٞ ج١ًُ نٛٙ 
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ُهىٓس جُؼوحٌ، ذك٤ع ال ٣٘طوَ ػ٘ٚ ٝ ال ٣هىّ ؿ٤ٍٙ ٝ ُٞ ضرىٍ ٓحٌُٚ، ٝ ٣ٗط٠ٍ الػطرحٌ جُٔ٘وٍٞ 

ػوحٌج ذحُطه٤ٛٙ إٔ ٣ٌٕٞ ًَ ٖٓ جُٔ٘وٍٞ ٝ جُؼوحٌ ٤ًِٖٞٔٓ ُٗهٙ ٝجقى ، ٝ إٔ ٣ٞٞغ 

جُٔ٘وٍٞ ٝ ٣ٍٚى ُهىٓس ًٛج جُؼوحٌ ٝ إٔ ٣ٌٕٞ ًٛج جٍُٚى ػ٠ِ ْر٤َ جالْطوٍجٌ، ٝ ال ٣ؼى ػوحٌج 

ذحُطه٤ٛٙ ٓح ضْ ٌٚىٙ ُهىٓس جُؼوحٌ ذٛلس ٓإهطس 
1
 

ًَ ٢ٖء ٓٓطوٍ ذك٤ُٙ ٝ "  ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ذأٗٚ 683ٝ جُؼوحٌ ذلطف جُؼ٤ٖ ٝ جُوحف ػٍكطٚ جُٔحوز 

"غحذص ك٤ٚ، ٝ ال ٣ٌٖٔ ٗوِٚ ٓ٘ٚ وٕٝ ضِق كٜٞ ػوحٌ
2

  .   

ٝ ٣َٗٔ جُؼوحٌ ذًٜج جُٔؼ٠٘ جألٌج٢ٞ ٝ جُٔرح٢ٗ ٝ ًَ ٓح ٣طَٛ ذحألٌٜ ذٌَٗ هحٌ، ًُُي هى ٣ٌٕٞ 

 .جُؼوحٌ ذطر٤ؼطٚ أٝ ػوحٌج ذحُطه٤ٛٙ

ئيج ُْ ٣ٌٖ جُٔحٍ جٍُٔجو جُكؿُ ػ٤ِٚ ػوحٌج ذطر٤ؼطٚ ٝ ئٗٔح ًحٕ ػوحٌج ذحُطه٤ٛٙ، كطؼطرٍ جُؼوحٌجش 

 .جُٔهٛٛس ُهىٓس ًٛج جُؼوحٌ ٓكؿَٞز ذكٌْ جُوحٕٗٞ ذٔؿٍو قؿُ ًٛج جُؼوحٌ

 ٝ جُؼوحٌ ذحُطه٤ٛٙ ٛٞ ٓ٘وٍٞ ٝٞؼٚ ٓحُي جُؼوحٌ ُهىٓطٚ ذٛلس وجتٔس ٖٓ أؾَ جْطـالُٚ ٓػَ 

جُؿٍجٌجش ٝ جُٔؼىجش جُلالق٤س ٝ جُك٤ٞجٗحش، ٝ ٣ؿد إٔ ضكؿُ ٓغ جُؼوحٌ ٝ ئال ػى قؿُ ػ٠ِ 

. ٓ٘وٍٞ

 م ئ ّ ٣٘ٙ ػ٠ِ ػىّ ؾٞجَ جُكؿُ ػ٠ِ 378ٝ هى ًحٕ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس جُِٔـ٠ ك٢ ٓحوضٚ 

. جُؼوحٌ ذحُطه٤ٛٙ ٝ ٛٞ ٗٙ ؿحٓٝ

ٝ ٌذٔح ًحٕ جُٜىف ٖٓ ػىّ ؾٞجَ جُطٍٛف ك٢ جُؼوحٌ ذحُطه٤ٛٙ ٝ جُكؿُ ػ٤ِٚ ٓٓطوال ػٖ 

. جُؼوحٌ جُٔهٛٙ ُٚ قط٠ ال ٣طؼطَ جالْطـالٍ ج١ًُ جْطٜىكٚ جُٔى٣ٖ ٓ٘ٚ

ٌُٖ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝ جإلوج٣ٌس ُْ ٣٘ٙ ػ٠ِ ػىّ ؾٞجَ جُكؿُ ػ٠ِ جُؼوحٌ ذحُطه٤ٛٙ 

  م ئ ّ ئ ػ٠ِ جألٓٞجٍ جُـ٤ٍ هحذِس ُِكؿُ، ألٕ ًٛٙ جألٓٞجٍ ضٌٕٞ 636ق٤٘ٔح ٗٙ ك٢ جُٔحوز 

                                                           

  149 ٘ 2012  ،  ْ٘س1 ذ٤ٞٞحف ػحوٍ ،جُٞؾ٤ُ ك٢ ٍٖـ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝجإلوج٣ٌس ،جُؿُء جُػح٢ٗ ،٠رؼس 1

 جُٔطٟٖٔ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ 1975 ْرطٔرٍ 26 جُٔإٌل ك٢ 58ـ75 جألٍٓ ٌهْ  2
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ٓ٘وٞالش ٓػَ جُؿٍجٌ ٝ جُك٤ٞجٕ أٝ ج٥الش ك٤ؼى قؿُج ػ٠ِ ٓ٘وٍٞ ك٢ قحُس جُكؿُ ػ٤ِٜح ٓٓطوِس 

ٝ ٌذٔح ًحٕ جُٜىف ٖٓ ػىّ ؾٞجَ جُطٍٛف ك٢ جُؼوحٌ ذحُطه٤ٛٙ ٝ . ػٖ جُؼوحٌ ج١ًُ ضهىٓٚ

.  جُكؿُ ػ٤ِٚ ٓٓطوال ػٖ جُؼوحٌ جُٔهٛٙ ُٚ، قط٠ ال ٣طؼطَ جالْطـالٍ ج١ًُ جْطٜىكٚ جُٔى٣ٖ ٓ٘ٚ

ػ٠ِ أٗٚ ئيج أ٠ٜٗ جُٔحُي ضه٤ٛٙ جُٔ٘وٍٞ ُهىٓس جُؼوحٌ، ٝ ُْ ٣طٍٛف ك٤ٚ  كاٗٚ ٣لوى ٚلطٚ ًؼوحٌ 

ذحُطه٤ٛٙ ٝ ٣ٓطٍو ٚلطٚ جُطر٤ؼ٤س ًٔ٘وٍٞ، ٝ ًُُي ٣ؿَٞ قؿُٙ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ذط٣ٍن قؿُ 

جُٔ٘وٍٞ ٝ ُْ ٣ؼى ٖٓ جُؿحتُ قؿُٙ ذط٣ٍن قؿُ جُؼوحٌ ْٞجء ٓغ جُؼوحٌ  أٝ ػ٠ِ جْطوالٍ 
1

 . 

. أوُاع انؼقاراخ :انفزع انثاوٓ

ُوى ْرن ٝيًٍٗح إٔ جُؼوحٌ ٛٞ ٓكَ جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ ، ٝذحُطح٢ُ كحٗٚ ٣طْ ضو٤ْٓ جُؼوحٌجش قٓد ٓالًٜح 

ٝ جُ٘ٛٞ٘ جُوح٤ٗٞٗس ،ٝجٍُٔج٤ْْ جُططر٤و٤س جُط٢ ضكٌٜٔح ،ٝك٢ جُٜ٘ح٣س ضكى٣ى جُؼوحٌ ج١ًُ ٣ؿَٞ 

جُط٘ل٤ً ػ٤ِٚ ؾرٍج ذٞجْطس قؿُٙ ،ٝٝٞؼٚ ذ٤ٖ ٣ى١ جُوٟحء ٖٓ أؾَ ذ٤ؼٚ ٝجْط٤لحء غٔ٘ٚ ُٓىجو جُى٣ٖ 

. ٝجُؼوحٌ ج١ًُ ال ٣ؿَٞ جُط٘ل٤ً ػ٤ِٚ 

ٝ ًٛج جُؼوحٌ هى ٣ٌٕٞ ٓر٤٘ح ٓػَ جُٔكالش ج٤ٌُ٘ٓس ٝ ج٤ُٜ٘ٔس أٝ جُٔكالش ٣ٔحٌِ ك٤ٜح ٗٗح٠ ضؿح١ٌ 

أٝ ٚ٘حػ٢ أٝ ٤ْحق٢ كٜٞ ػوحٌ ق١ٍٟ، ٝ هى ٣ٌٕٞ ًٛج جُؼوحٌ ؿ٤ٍ ٓر٢٘ ٓػَ جألٌج٢ٞ جُلالق٤س 

. ٝ جُـحذ٤س ٝ جٍُػ٣ٞس ٝ جُٜٓر٤س ٝ ٠ٔٓ٣ ًٛج جُؼوحٌ ذحُؼوحٌ ج٣ٍُل٢

ٝ ًٛج جُط٘ٞع جُؼوح١ٌ ج١ًُ ْحٛٔص ك٢ ٌْٔٚ ٣ى جإلٗٓحٕ ٝ جًططرطٚ أوٝجش هح٤ٗٞٗس  ٝ ٚ٘لطٚ ئ٠ُ 

جألٓالى ػوح٣ٌس ٤٘٠ٝس، ٝ أٓالى ػوح٣ٌس ٝهل٤س ٝ أٓالى  ػوح٣ٌس نحٚس 
2

 23 ، قٓد ٗٙ جُٔحوز 

 جُٔطؼِن ذحُطٞؾ٤ٚ جُؼوح١ٌ جُٔؼىٍ ٝ جُٔطْٔ  90/25ٖٓ جُوحٕٗٞ 
3

 .   

                                                           

 . 150  جٍُٔؾغ جُٓحذن ، 1٘

. 2014 ذٖ ٌه٤س ٣ْٞق  ،ٓكحٍٞجش ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼوح١ٌ أُو٤ص ػ٠ِ جُطِرس جُوٟحز ذحُٔىٌْس جُؼ٤ِح ُِوٟحء، ْ٘س  2

 جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ ذحُوحٕٗٞ ٌهْ 1990 ْ٘س 49 ؾٍ ٌهْ 18/11/1990 جُٔطٟٖٔ جُطٞؾ٤ٚ جُؼوح١ٌ، جُٔإٌل ك٢ 90/25 جُوحٕٗٞ 3

  .55 ٌهْ 1995 ْرطٔرٍ 25 جُٔإٌل ك٢ 25/26
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 ُوى ػٍف جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ ُألٓالى ج٤٘٠ُٞس ك٢ جُؿُجتٍ ػىز :انؼقاراخ انراتؼح نألمالك انُطىٕح

ضطٌٞجش ًٓ٘ جالْطوالٍ ٗظٍج ُالٌضرح٠ جُٞغ٤ن ذ٤ٖ ٗظحّ ج٤ٌُِٔس ذٛلس ػحٓس ٝجُ٘ظحّ ج٤ُٓح٢ْ 

ٝجالهطٛحو١ جُٔطرن ك٢ جُرالو ،ٝذحُطح٢ُ كحٕ ج٤ٌُِٔطحٕ ال ضطٔطؼحٕ ذ٘لّ جُكٔح٣س ٝال ذ٘لّ جُ٘ظحّ 

جُوح٢ٗٞٗ ،ٓؼِ٘ح ػٖ ضٞؾٚ ٤ْح٢ْ ٝجهطٛحو١ ؾى٣ى ٣ٌٍِ ٓرحوب ج٤ُِرٍج٤ُس جُٔر٤٘س ػ٠ِ قٔح٣س 

ج٤ٌُِٔس جُهحٚس ٝض٣ٌٍٓح ًُٜج جُطٞؾٚ جُؿى٣ى ٗٛىٌ هحٕٗٞ جُطٞؾ٤ٚ جُؼوح١ٌ ،ٝهحٕٗٞ جألٓالى 

 .ج٤٘٠ُٞس ٤ُؿٓى ًٛج جُٔرىأ 

. ذحذٔذ مفٍُو األمالك انُطىٕح : أَال 

 17 ٓحوض٤ٖ ضكىوجٕ ٓلّٜٞ جألٓالى ج٤٘٠ُٞس ٢ٛٝ جُٔحوض٤ٖ 1989 كرٍج٣ٍ 23ٌٝوش ك٢ وْطٌٞ 

 ٓ٘ٚ ٝػٔال ذٜحض٤ٖ جُٔحوض٤ٖ كحٕ جألٓالى ج٤٘٠ُٞس ضَٗٔ ػ٠ِ ٓؿٔٞع جألٓالى ،ٝجُكوٞم 18ٝ

جُٔ٘وُٞس ،ٝجُؼوح٣ٌس جُط٢ ضكَٞٛح جُىُٝس ،ٝؾٔحػحضٜح جُٔك٤ِس ك٢ ٌَٖ ٤ٌِٓس ػ٤ٓٞٔس أٝ نحٚس ٖٝٓ 

ٛحض٤ٖ جُٔحوض٤ٖ ٗٓط٘طؽ إٔ جُىْطٌٞ أنً ذٔرىأ جَوٝجؾ٤س جألٓالى ج٤٘٠ُٞس ،ٝجَوٝجؾ٤س ج٤ٌُِٔس ػحٓس 

. ٝنحٚس ٝضر٠٘ أ٣ٟح ٓرىأ جإله٤ٔ٤ِس جُط٢ ال ضىنَ ٖٞٔ جألٓالى ج٤٘٠ُٞس 

 ًٍِٝ ًٛٙ 18/11/1990 جُٔإٌل ك٢ 90/25ٝك٢ ًٛج ج٤ُٓحم ٚىٌ هحٕٗٞ جُطٞؾ٤ٚ جُؼوح١ٌ ٌهْ 

 جُٔإٌل ك٢ أٍٝ 90/30 ٓ٘ٚ ضْ ٚىٌٝ هحٕٗٞ جألٓالى ج٤٘٠ُٞس 26 25ٝ، 24جُٔرحوب ك٢ جُٔٞجو 

 ٤ُكىو جألٓالى ج٤٘٠ُٞس ٝٗظحٜٓح جُوح٢ٗٞٗ 1990و٣ٓٔرٍ 
1

 . 

ضىنَ جألٓالى جُؼوح٣ٌس ٝ جُكوٞم جُؼ٤٘٤س جُؼوح٣ٌس جُط٢ ضٌِٜٔح جُىُٝس ٝ ؾٔحػطٜح جُٔك٤ِس ك٢ ػىجو 

. جألٓالى ج٤٘٠ُٞس 

:  جُٔطؼِن ذحُطٞؾ٤ٚ جُؼوح١ٌ 90/25ٖٓ ٖٓ جُوحٕٗٞ 24ٝ ضطٌٕٞ جألٓالى ج٤٘٠ُٞس قٓد ٗٙ جُٔحوز 

 جألٓالى جُؼ٤ٓٞٔس ٝ جُهحٚس ُِىُٝس. 

 جألٓالى جُؼ٤ٓٞٔس ٝ جُهحٚس ُِٞال٣س. 

 جألٓالى جُؼ٤ٓٞٔس ٝ جُهحٚس ُِرِى٣س. 

                                                           

 105 ،٘ 2013 ٠ِ٤ُ ٌَٝه٢ ٝ قٔى١ ذحٖح ػٍٔ ،جُٔ٘حَػحش جُؼوح٣ٌس ، ٠رؼس ؾى٣ىز ،وجٌ ٛٞٓس جُؿُجتٍ  1
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ٝ ٖٓ ًٛج جُٔ٘طِن َٛ ٣ٌٖٔ جُط٘ل٤ً ػ٠ِ جُؼوحٌجش ٝ أٝ جُكوٞم جُؼ٤٘٤س جُؼوح٣ٌس جُطحذؼس ٤ٌُِِٔس 

ج٤٘٠ُٞس، ْٞجء ًحٗص ٤ٌِٓس ٤٘٠ٝس ػحٓس أٝ ٤ٌِٓس ٤٘٠ٝس نحٚس ؟ 

ٝ  جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جُؼوحٌجش جُطحذؼس ُألٓالى ج٤٘٠ُٞس جُؼحٓس نالٍ،ضهطِق جإلؾحذس ػٖ ًٛج جُٓإجٍ ٖٓ 

 :  جُطحذؼس ُألٓالى ج٤٘٠ُٞس جُهحٚس ذحٌَُٗ ج١ًُ ٤ْطْ ض٤ٞٞكٚ جُؼوحٌجش

 . 90/30أـ ذحذٔذ طثٕؼح انمهكٕح حسة قاوُن 

 جػطٔى ػ٠ِ جُٔؼح٣ٍ جُٔؼٍٝكس ك٢ جُ٘ظ٣ٍس جُطو٤ِى٣س ُِطل٣ٍن ذ٤ٖ 90/30جٍُٔٗع ك٢ جُوحٕٗٞ ٌهْ 

جألٓالى ج٤٘٠ُٞس جُؼ٤ٓٞٔس ،ٝجألٓالى ج٤٘٠ُٞس جُهحٚس ،ٝضطٔػَ ًٛٙ جُٔؼح٤٣ٍ ػ٠ِ ٝؾٚ جُهٛٞ٘ 

ك٢ ٓؼ٤حٌ جُـٍٜ ٖٓ جْطـالٍ جألٓالى ج٤٘٠ُٞس ،أٝ جُـٍٜ جُٔهٛٙ ُٚ جُٔحٍ ك٘ٙ ػ٠ِ إٔ 

جألٓالى ج٤٘٠ُٞس جُؼ٤ٓٞٔس ال ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٓكَ ٤ٌِٓس نحٚس ذكٌْ ٠ر٤ؼطٜح ،أٝ ؿٍٜٞح ، أٓح 

جألٓالى جُهحٚس ك٢ٜ ضِي جُـ٤ٍ ٓٛ٘لس ٖٞٔ جألٓالى ج٤٘٠ُٞس جُؼ٤ٓٞٔس ،ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٓكَ 

٤ٌِٓس نحٚس ذكٌْ ٠ر٤ؼطٜح ،أٝ ؿٍٜٞح ،أٓح جألٓالى جُهحٚس ك٢ٜ ضِي جُـ٤ٍ ٓٛ٘لس ٖٞٔ 

جألٓالى جُؼ٤ٓٞٔس ٝضإو١ ئ٠ُ ٝظ٤لس جٓطال٤ًس ، ٝٓح٤ُس ، كأٓح ػٖ ٓؼ٤حٌ ػىّ هحذ٤ِس جألٓالى 

جُؼ٤ٓٞٔس ُِطِٔي جُهح٘ كٔؼ٘حٙ إٔ ًٛٙ جألٓالى ؿ٤ٍ هحذِس  ُِطٍٛف ك٤ٜح ، ٝال جُط٘حٍَ ػٜ٘ح 

ٓحوجٓص ٓهٛٛس ُِ٘لغ جُؼحّ أٝ جٍُٔجكن جُؼحٓس ٝجٕ ًحٕ ٣ٌٖٔ جُط٘حٍَ ػٜ٘ح ئيج ٌكغ ػٜ٘ح 

جُطه٤ٛٙ، ٝأٓح ػٖ ٓؼ٤حٌ جُٞظ٤لس جُط٢ ٣إو٣ٜح جُٔحٍ جُؼحّ كًٜج جُٔؼ٤حٌ ٣ٌٖٔ ٖٓ جُلَٛ ذ٤ٖ 

جُ٘ٗح٠ جإلوج١ٌ ، ٝجُ٘ٗح٠ جالهطٛحو١ كٞظ٤لس جألٓالى ج٤٘٠ُٞس جُؼ٤ٓٞٔس ٢ٛ ضكو٤ن ٜٓٔس ٖٓ ٜٓحّ 

جٍُٔكن جُؼحّ ،ٝػ٤ِٚ ػ٘ى ض٤٤ٍٓٛح ٣كن ُإلوجٌز جْطؼٔحٍ ٚالق٤حش جُِٓطس جُؼحٓس  ، ك٢ ق٤ٖ ال 

٣ؿَٞ ُٜح يُي ػ٘ى ض٤٤ٍٓ جألٓالى جُهحٚس جُٔهٛٛس أْحْح قٓد ٓح ؾحء ذٚ ك٢ جُوحٕٗٞ 

ألؿٍجٜ جٓطال٤ًس ،ٝٓح٤ُس
1

 .  

. ب ـ اسدَاجٕح انىظاو انقاوُوٓ 

ُوى ًٍِ جُوحٕٗٞ ٓرىأ جَوٝجؾ٤س ج٤ٌُِٔس ٖٓ ؾٜس ٝجَوٝجؾ٤س جألٓالى ٖٓ ؾٜس أنٍٟ ،٣ٝطٍضد ػٖ 

 يُي ٓرىت٤ح جَوٝجؾ٤س جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ كحألٓالى جُؼ٤ٓٞٔس ضهٟغ ُِوحٕٗٞ جُؼحّ ،ٝجألٓالى جُهحٚس 
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ضهٟغ ُِوحٕٗٞ جُهح٘  ًٛج ٓرىت٤ح ،ككٓد جُ٘ظ٣ٍس جُطو٤ِى٣س كحٕ جألٓالى جُؼ٤ٓٞٔس ٢ٛ ضِي 

جُٔهٛٛس ٍُِٔجكن جُؼحٓس ذ٤٘ٔح جألٓالى جُهحٚس ٤ُٓص ٓكَ ضه٤ٛٙ ،ذٔؼ٠٘ جُط٤٤ُٔ ٣ٌٕٞ 

ذكٓد جُٞظ٤لس جُط٢ ٣إو٣ٜح جُٔحٍ، أٓح جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ كحٗٚ ُْ ٣وطٍٛ ػ٠ِ ٓؼ٤حٌ جُطه٤ٛٙ 

ُالْطؼٔحٍ جُؿٔح١ٍ٤ٛ جُؼحّ ٝجٍُٔكن جُؼحّ ٝأٚركص جألٓالى جُؼ٤ٓٞٔس ضَٗٔ أٓالى ػ٤ٓٞٔس ذكٌْ 

جُىْطٌٞ ٝأٓالى ػ٤ٓٞٔس ذكٓد جُطه٤ٛٙ
1

 .

. األمالك انُطىٕح انؼمُمٕح : ثاوٕا 

قٓد جُلوٚ ٝجُوٟحء كحٕ جألٓالى جُؼ٤ٓٞٔس ضٗطَٔ ػ٠ِ ٓؿٔٞع جألٓٞجٍ ٝجأل٤ٖحء جُٔٞٞٞػس ضكص 

ضٍٛف جُٔٞج٤٘٠ٖ ذٛلس ٓرحٍٖز أٝ ؿ٤ٍ ٓرحٍٖز ػٖ ٣ٍ٠ن جٍُٔجكن جُؼحٓس ك٢ جُؿُجتٍ ئ٠ُ ؾحٗد 

 ٖٓ جُىْطٌٞ أ١ جُػٍٝجش 17ًٛج جُطؼ٣ٍق ٣ٌٖٔ ئٞحكس جألٓالى ج٤٘٠ُٞس جُؼ٤ٓٞٔس ذكٌْ جُٔحوز 

جُطر٤ؼ٤س ٝذؼٝ جُ٘ٗح٠حش ٝال٤ْٔح جُ٘ٗح٠ جُؿ١ٞ ٝجُرك١ٍ ٝجُر٣ٍى ٝجُٔٞجٚالش ج٤ٌُِٓس 

 . ( ٖٓ هحٕٗٞ أٓالى جُىُٝس 12جُٔحوز )ٝجُال٤ٌِْس 

:  أـ األمالك انؼمُمٕح تحسة انذسرُر

٢ٛٝ جُٔ٘حؾْ ،ٝجُٔوحُغ ،ذح٠ٖ جألٌٜ ،ٓٞجٌو جُطحهس ،جُػٍٝجش جُٔؼى٤ٗس ،جُطر٤ؼ٤س ٝجُك٤س ،ج٤ُٔحٙ 

ٝجُـحذحش ،ًًُي ٗوَ جٌُٓي جُكى٣ى٣س ،جُ٘وَ جُرك١ٍ ٝجُؿ١ٞ ،جُر٣ٍى ٝجُٔٞجٚالش ج٤ٌُِٓس 

ٝجُال٤ٌِْس ،ٝقٓد ًٛٙ جُٔحوز كحٕ ًٛٙ جألٓٞجٍ ٝجُ٘ٗح٠حش ٢ٛ ِٓي ُِٔؿٔٞػس ج٤٘٠ُٞس ،ٝػ٤ِٚ 

ك٢ٜ ٤ُٓص ِٓي ُِىُٝس ٝال ٣كن ُٜح جُطٍٛف ك٤ٜح ،ٝذٔح إٔ جُٔؿٔٞػس ج٤٘٠ُٞس ٤ُٓص ٖهٙ 

 جًًٌُٔٞ أػالٙ ،ٝقٓد جُىْطٌٞ 90/30هح٢ٗٞٗ كحٕ جُىُٝس ٢ٛ جُط٢ ضٔػِٜح ٝٛٞ ٓح أًىٙ جُوحٕٗٞ 

 .كحٕ ًٛٙ جألٓالى ضرو٠ وجتٔح ػ٤ٓٞٔس ٝال ٣ٌٖٔ جُطٍٛف ك٤ٜح ٢ٛٝ ضهٟغ ُِوٞج٤ٖٗ جُهحٚس 
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. ب ـ انرحذٔذ انقاوُوٓ نقائمح األمالك انُطىٕح انؼمُمٕح 

جُطؿأ جٍُٔٗع ذحإلٞحكس ئ٠ُ ضؼ٣ٍق جألٓالى جُؼ٤ٓٞٔس ئ٠ُ ضؼىجو ذؼٝ جألٓالى ٤ُٓٝ ذ٤ٖ جألٓالى 

جُطر٤ؼ٤س ٝجُٛ٘حػ٤س ،كحألٓالى جُطر٤ؼ٤س ضَٗٔ ًَ جألٓالى جُرك٣ٍس ٢ٛٝ ِٓي ُِىُٝس ٝقىٛح وٕٝ 

 ٖٓ جُوحٕٗٞ ٝأٓح 15جُؿٔحػحش جُٔك٤ِس ٝضَٗٔ ٖٞج٠ة جُركحٌ ٝجُرك٤ٍجش ٝجالٓطىجو جُوح١ٌ ،جُٔحوز 

 ٝضَٗٔ جُٔ٘ٗحش 90/30 ٖٓ جُوحٕٗٞ 16جألٓالى ج٤٘٠ُٞس جُؼ٤ٓٞٔس جُٛ٘حػ٤س كوى ػىوضٜح جُٔحوز 

ج٤ُٜٔأز الْطورحٍ جُؿٌٜٔٞ جُكىجتن جُؼ٤ٓٞٔس ،جُٔ٘ٗحش ج٣ٍُح٤ٞس ٝجُػوحك٤س ،جُٔ٘ٗحش جُٔهٛٛس 

ُِ٘وَ ٝجٌٍُٔٝ ،جُٔٞجٗة ،جٌُٓي جُكى٣ى٣س ْٝٝحتَ جُىكحع ج٢٘٠ُٞ ًٝٛج جُطؼىجو ٤ُّ ػ٠ِ ْر٤َ 

جُكٍٛ ،ٝك٢ جألن٤ٍ كحٕ جًطٓحخ جُٔحٍ جُٛلس جُؼ٤ٓٞٔس ٣ٌٕٞ ئٓح ذط٣ٍوس ػحو٣س ًحٍُٗجء ٝجُٔرحوُس 

أٝ ذحُطٍم جُؿر٣ٍس ًُ٘ع ج٤ٌُِٔس أٝ ئغرحش جُٗـٌٞ أٝ ٓٔحٌْس جُٗلؼس جُٔوٌٍز هحٗٞٗح ُلحتىز جإلوجٌز 

٣ٝطْ ئوٓحؼ جُٔحٍ ٖٞٔ جألٓالى ج٤٘٠ُٞس جُؼ٤ٓٞٔس ئيج ضٞكٍش ج٠ٍُٝٗ جًًٌُٔٞز أػالٙ ذٔٞؾد 

هٍجٌ ٚحوٌ ػٖ جُِٓطس جُٔهطٛس ،ًٔح ٣ٌٖٔ ئنٍجؾٜح ذ٘لّ ج٤ُِْٞس ٣ٝهطِق جإلوٓحؼ ذحنطالف 

٠ر٤ؼس جألٓٞجٍ 
1
 

ٝ ضٌٕٞ ًٛٙ جُؼوحٌجش ْٞجء ًحٗص ٠ر٤ؼ٤س أٝ جٚط٘حػ٤س ؿ٤ٍ هحذِس ُِكؿُ، ٝ ًٛج ٓح ؾحءش ذٚ ذٌَ 

جألٓالى "  ق٤ع ٗٛص ػ٠ِ إٔ 2008 ذؼى ضؼى٣َ 90/30 ٖٓ جُوحٕٗٞ 01 كوٍز 04ٍٚجقس جُٔحوز 

. ج٤٘٠ُٞس جُؼ٤ٓٞٔس ؿ٤ٍ جُوحذِس ُِطٍٛف ك٤ٜح ٝ ال ُِطوحوّ ٝ ال ُِكؿُ

 م ئ ّ ئ         01 كوٍز 636ٝ ٛٞ ٗلّ جُكٌْ ج١ًُ ؾحء ذٚ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝ جإلوج٣ٌس ك٢ ٓحوضٚ 

ٝ جُٜىف ٖٓ ػىّ هحذ٤ِس جُؼوحٌجش جُطحذؼس ُألٓالى ج٤٘٠ُٞس جُؼ٤ٓٞٔس ُِط٘ل٤ً ػ٤ِٜح ٝ قؿُٛح ، ٣ؼٞو 

أْحْح ئ٠ُ أٜٗح ال ضإو١ ٝظ٤لس جٓطال٤ًس ٝ ٓح٤ُس ٖٓ ؾٜس ٝ إٔ جًُٓس جُٔح٤ُس ُِىُٝس ٝ جُؿٔحػحش 

جُٔك٤ِس ٣لطٍٜ ك٤ٜح جُٔالءز ٝ ذحُطح٢ُ ال ٣طٌٛٞ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ ٍٓقِس جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ ػ٠ِ ػوحٌجضٜح 

. ٖٓ ؾٜس أنٍٟ   
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ٝ ُوى ذ١ٓ جٍُٔٗع ػ٠ِ أٓالى جإلوجٌز جُؼحٓس ٝ أٓٞجُٜح قٔح٣س ٓط٤ُٔز ، ٖٓ ق٤ع ػىّ  ئٌٓح٤ٗس 

جُكؿُ ػ٤ِٜح ُِٞكحء ذحُى٣ٕٞ جُٞجهؼس ػ٠ِ ػحضن جإلوجٌز ضأ٤ْٓح ػ٠ِ جالكطٍجٜ ٓالءز جألٖهح٘ 

جُٔؼ٣ٞ٘س جُؼحٓس ذحػطرحٌٛح هحوٌز ػ٠ِ ض٘ل٤ً جُطُجٓحضٜح وٕٝ ٞـ١ أٝ ئًٍجٙ ًٛج ٖٓ ؾٜس، ٝ ٞٔحٕ 

. 1ٓرىأ جْطٍٔج٣ٌس جٍُٔجكن جُؼحٓس ٖٓ ؾٜس أنٍٟ 

. انؼقاراخ انراتؼح نألمالك انُطىٕح انخاصح-ب

 ٖٓ هحٕٗٞ جألٓالى ج٤٘٠ُٞس، كحُؼوحٌجش جُطحذؼس ٤ٌُِِٔس ج٤٘٠ُٞس جُهحٚس 03ذحٍُؾٞع ئ٠ُ ٗٙ جُٔحوز 

. ٢ٛ ضِي جُؼوحٌجش جُط٢ ضإو١ ٝظ٤لس جٓطال٤ًس ٝ ٓح٤ُس

 جُٔؼىُس ٖٓ هحٕٗٞ جألٓالى ج٤٘٠ُٞس، ذحٕ جألٓالى ج٤٘٠ُٞس جُهحٚس 2 كوٍز 04ذك٤ع ٗٛص جُٔحوز 

. ًوحػىز ػحٓس ؿ٤ٍ هحذِس ُِطوحوّ ٝ ال ُِكؿُ

أٓح جُطٍٛف ك٢ جألٓالى ج٤٘٠ُٞس جُهحٚس، ك٢ٜ هحذِس ُِطٍٛف ك٤ٜح ٝكوح ُِوحٕٗٞ ٓػَ جُر٤غ ك٢ 

. ج٠حٌ جُط٘حٍَ ػٖ جٌُٓ٘حش جُطحذؼس ُِى٣ٞجٕ جُطٍه٤س  ٝ جُط٤٤ٍٓ جُؼوح١ٌ ٓػال

ٝ ًحْطػ٘حء أٍٝ ػٖ هحػىز ػىّ ؾٞجَ جُكؿُ ػ٠ِ جُؼوحٌجش ٝ جُكوٞم جُؼ٤٘٤س جُطحذؼس ٤ٌُِِٔس 

ج٤٘٠ُٞس جُهحٚس، كحٕ جُؼوحٌجش جُط٢ ضهٜٛٛح جُىُٝس ُِٔإْٓحش جُؼ٤ٓٞٔس جالهطٛحو٣س ذحػطرحٌ إٔ 

ًٛٙ جُٔإْٓحش ضهٟغ ُِوحٕٗٞ جُهح٘ ك٢ٜ أٖهح٘ جػطرح٣ٌس ضطٔطغ ذٛلس جُطحؾٍ، ٝ ذحُطح٢ُ  ٢ٛ 

ًٍٖحش ضؿح٣ٌس ٝ أٓٞجُٜح ذٔح ك٤ٜح جُؼوحٌجش هحذِس جُكؿُ ػ٤ِٜح ٝ ذ٤ؼٜح ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘ ذٔح ك٤ٜح ضِي 

. جُؼوحٌجش جُط٢ ضٔ٘كٜح ُٜح جُىُٝس

أٓح جالْطػ٘حء جُػح٢ٗ ك٢ ػىّ هحذِس جُؼوحٌجش ٝ جُكوٞم جُؼ٤٘٤س جُؼوح٣ٌس جُطحذؼس ُألٓالى  ج٤٘٠ُٞس 

 جُٔطؼِن ذٟر١ ٤ًل٤س 87/19جُهحٚس ُِكؿُ، كوى ؾحءش ذٚ ٗٛٞ٘ نحٚس ضطٔػَ ك٢ جُوحٕٗٞ 

.جْطـالٍ جألٌج٢ٞ جُلالق٤س جُطحذؼس ُألٓالى ج٤٘٠ُٞس، ٝ ضكى٣ى قوٞم جُٔ٘طؿ٤ٖ ٝٝجؾرحضْٜ
1
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 ُِٔ٘طؿ٤ٖ جُلالق٤ٖ قن جالٗطلحع جُىجتْ ػ٠ِ ٓؿَٔ 07 ٝ 06ٝ هى ٓ٘ف ًٛج جُوحٕٗٞ ك٢ ٓحوضٚ 

جألٌج٢ٞ جُط٢ ضطأُق ٜٓ٘ح جُٔٓطػٍٔز جُلالق٤س، ٝ ٣ٔ٘ف ًٛج جُكن جُؼ٢٘٤ جُؼوح١ٌ ػ٠ِ ج٤ُٗٞع 

ذحُطٓح١ٝ ذ٤ٖ أػٟحء جُٔٓطػٍٔز، ٝ ًًُي ضٔ٘ف ُْٜ ج٤ٌُِٔس جُٔطِوس ُِؼوحٌجش ذحُطه٤ٛٙ، ذ٤٘ٔح 

ضكطلع جُىُٝس ذ٤ٌِٔس جٍُهرس ٝ ج١ًُ ٣ٜٔ٘ح ٛ٘ح ٛٞ ضكى٣ى جُٔلّٜٞ جُوح٢ٗٞٗ ُكن جالٗطلحع جُىجتْ قٓد 

 ج١ًُ ؾؼَ ًٛج جُكن قوح ػ٤٘٤ح ػوح٣ٌح ٣٘طوَ ئ٠ُ جٌُٞغس، ٝ ٣ٌٖٔ جُط٘حٍَ 87/19ٓح ؾحء ذٚ جُوحٕٗٞ 

.ػ٘ٚ ٝ جُكؿُ ػ٤ِٚ ٝ ًًجى ٣ٌٖٔ ٌٛ٘ٚ أ٣ٟح
1

  

 ٓ٘ٚ جٖط٠ٍص ك٢ جُط٘حٍَ إٔ 24 ٖٓ ٗلّ جُوحٕٗٞ، ٌُٖ جُٔحوز 23 ٝ جُٔحوز 08 ًٛج ٓح أًىضٚ جُٔحوز 

٣ٌٕٞ ُٛحُف ػٔحٍ جُوطحع جُلالق٢، ٝ ضؼط٠ جأل٣ُٞٝس ُِٗرحخ ج٣ًُٖ جْطلحوٝج ٖٓ ض٣ٌٖٞ كالق٢ ٝ 

. جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جُٔٓطػٍٔز جُلالق٤س

ٝ ُِىُٝس ٓٔحٌْس قن جُٗلؼس ذٞجْطس ج٤ُٜثس جُؼ٤ٓٞٔس جٌُِٔلس ذحُط٘ظ٤ْ جُؼوح١ٌ، جُٔطٔػِس ك٢ جُى٣ٞجٕ 

ج٢٘٠ُٞ ُألٌج٢ٞ جُلالق٤س
2

.  جُٔطؼِن ذحُطٞؾ٤ٚ جُؼوح25١ٌ-90 ٖٓ جُوحٕٗٞ 62 ذكٓد ٗٙ جُٔحوز 

 ك٢ قحُس جُكؿُ ػٖ قن جالٗطلحع جُىجتْ ذحػطرحٌٙ قوح ػ٤٘٤ح ٝ ك٢ ٍٓقِس ذ٤ؼٚ ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘، ٣ؿَٞ 

ُِىُٝس ٓٔػِس ك٢ جُى٣ٞجٕ ج٢٘٠ُٞ ُألٌج٢ٞ جُلالق٤س، ٓٔحٌْس قن جُٗلؼس وٕٝ ٓٞجِٚس ئؾٍجءجش 

جُكؿُ ٝ جُر٤غ ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘، ٖٓ جؾَ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُطحذغ جُلالق٢ ُألٌج٢ٞ جُلالق٤س ٝ 

.ٓٞجِٚس جالْطـالٍ، ٝ جإلٗطحؼ ٝ ػىّ ضـ٤٤ٍ جُٞؾٜس جُلالق٤س ُألٌج٢ٞ
3
 

 

 

                                                           

  قٔى١ ذحٖح ػٍٔ ٝ ٠ِ٤ُ ٌَٝه٢، جُٔ٘حَػحش جُؼوح٣ٌس ٠رؼس ؾى٣ىز ك٢ ٞٞء آنٍ جُطؼى٣الش ٝ أقىظ جالقٌحّ ،وجٌ 1

 .113 ،٘ 2008ٛٞٓس ٍُِ٘ٗ، جُطرؼس جُؼحٍٖز ،جُؿُجتٍ 

، ٝ ضْ ض٤ٛ٘رٚ  ذٔٞؾد  1996 ك٤ل١ٍ 24ٌل ك٢ ؤ ج87ُْ-96ٍّْٓٞ جُط٘ل١ً٤ جٍ ذٔٞؾد  جُى٣ٞجٕ ج٢٘٠ُٞ ُألٌج٢ٞ جُلالق٤س أٗٗأ2

 .87-96 ج١ًُ ٣ؼىٍ ٝ ٣طْٔ جٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ 2009-10-22 جُٔإٌل ك٢ 339-09جٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ ٌهْ 

 7٘ . ذٍه٤س ٣ْٞق، جٍُٔؾغ جُٓحذنذٖ  3
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 :ـ انؼقاراخ انراتؼح نألمالك انُقفٕح2

 جُٔطؼِن ذحُطٞؾ٤ٚ جُؼوح١ٌ ػ٠ِ أٜٗح، ضِي جألٓالى جُط٢ قرٜٓح 90/25 ٖٓ جُوحٕٗٞ 31ض٘ٙ جُٔحوز 

ٓحٌُٜح ذٔكٝ ئٌجوضٚ ٤ُؿؼَ جُطٔطغ ذٜح وجتٔح، ٝ ض٘طلغ ذٚ ؾٔؼ٤س ن٣ٍ٤س أٝ ؾٔؼ٤س يجش ٓ٘لؼس ػحٓس، 

ْٞجء ًحٕ ًٛج جُطٔطغ ك٣ٌٞح أٝ ػ٘ى ٝكحز ج٤ُٖٚٞٔ جُْٞطحء ج٣ًُٖ  ٣ؼ٤ْٜ٘ جُٔحُي جًًٌُٔٞ، ٖٓ نالٍ 

. ًٛٙ جُٔحوز كحٕ جُٞهق ٣٘وْٓ ئ٠ُ ٗٞػ٤ٖ ٝكن ػحّ ٝٝهق نح٘

. انُقف انؼاو-أ

 ٖٓ هحٕٗٞ جألٝهحف03ٝ هى ػٍكطٚ جُٔحوز 
1

قرّ جُؼ٤ٖ ػٖ جُطِٔي ػ٠ِ ٝؾٚ جُطأذ٤ى ٝ جُطٛىم " ذأٗٚ 

." ذحُٔ٘لؼس ػ٠ِ جُلوٍجء، أٝ ػ٠ِ ٝؾٚ ٖٓ أٝؾٚ جُرٍ ٝ جُه٤ٍ

ٝ ذحُطح٢ُ كحٕ جُٞهق جُؼحّ ُِؼوحٌ ػرحٌز ػٖ ػوى ُِّٓ ُؿحٗد ٝجقى ٣كٌٍٙ جُٔٞغن ٝ ٣ٓؿِٚ ُىٟ 

جُٔكحكظس جُؼوح٣ٌس، ئي ٣ٍُٝ قن ٤ٌِٓس جُٞجهق ٝ ٣إٍٝ قن جالٗطلحع ئ٠ُ جُٔٞهٞف ػ٤ِٚ ك٢ قىٝو 

أقٌحّ جُٞهق ٝ ٠ٍٖٝٚ، أ١ إٔ قن ج٤ٌُِٔس ٣طؿُأ ك٤ٌِٔس جٍُهرس ض٤ٍٛ ٖه٤ٛس ٓؼ٣ٞ٘س ضٍجهرٜح 

أٓح قن جالٗطلحع  ك٤إٍٝ ُِٔ٘طلغ، ئيٕ ٣ٍضد ػوى جُٞهق قوح ػ٤٘٤ح   (ٗحظٍ جُٞهق)ٓى٣ٍ٣س جألٝهحف 

أ٤ِٚح، ٝ قن جٗطلحع ػ٠ِ ػوحٌ ُٛحُف جُٔٞهٞف ػ٤ِٚ، ٝ ج١ًُ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ؾٜس ن٣ٍ٤س ٝ ٣كٌْ 

.ًٛج جُطٍٛف هحٕٗٞ جألٝهحف
2
 

 .انُقف انخاص-ب

 ٖٓ 01 جُٞهق جُهح٘ ٣هٟغ ُألقٌحّ جُط٣ٍٗؼ٤س ٝ جُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔؼٍٔٞ ذٜح قٓد ٗٙ جُٔحوز 

هحٕٗٞ جألٝهحف جُٔؼىٍ ٝ جُٔطْٔ، ٝذحُطح٢ُ كحٕ جُٞهق جُهح٘ ٣هٟغ ئ٠ُ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ك٢ جألقٌحّ 

. ٖٓ م 854ّ ئ٠ُ 844جُٔطؼِوس ذكن جالٗطلحع ٖٓ جُٔٞجو 
3
 

                                                           

 2001-05-22 جُٔإٌل ك٢ 01/07 ٝ جُٔؼىٍ ذحُوحٕٗٞ ٌهْ 21،ؼ ٌ، ٌهْ 1991-04-27 جُٔإٌل ك٢ 10-91 هحٕٗٞ جألٝهحف ٌهْ 1

 . 29ؼ ٌ، ٌهْ 

 8، ٘  ذٖ ٌه٤س ذٖ ٣ْٞق، جٍُٔؾغ جُٓحذن2

 .1975 ُٓ٘س 31ٌ  ػىو. جُٔطٟٖٔ  جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ، ؼ1975-09-26 جُٔإٌل ك٢ 58-75جألٍٓ  3
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ػ٠ِ إٔ جُٞهق جُهح٘ ٤ٛ٣ٍ "  ٓ٘ٚ 07ٝ 06ٝ هى ًحٕ هحٕٗٞ جألٝهحف هرَ ضؼى٣ِٚ ٣٘ٙ ك٢ جُٔحوز 

. ٝكوح ػحٓح، ئيج ُْ ٣ورِٚ جُٔٞهٞف ػ٤ِٚ أٝ ك٢ قحُس ٝكحضٚ 

ٝ جُٓإجٍ جُٔطٍٝـ، َٛ ٣ؿَٞ جُط٘ل٤ً ٝ جُكؿُ ػ٠ِ جُؼوحٌجش جُٔٞهٞكس ٝهلح نحٚح، ْٞجء ػ٠ِ 

جٍُهرس أٝ ػ٠ِ قن جالٗطلحع؟ 

  2 كوٍز 636ُوى ؾحء هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝ جإلوج٣ٌس ٣ٍٚكح ك٢ ًٛج  جُٗإٔ ئي أًى ك٢ ٓحوضٚ 

ػ٠ِ ػىّ ؾٞجَ جُكؿُ ػ٠ِ جألٓٞجٍ جُٔٞهٞكس ٝهلح ػحٓح أٝ نحٚح ٓح ػىج جُػٔحٌ ٝ جإل٣ٍجوجش ػ٠ِ 

. ٝ إٔ جُػٔحٌ ٓ٘وٞالش ذكٓد جُٔحٍ (ٗوٞو)أْحِ إٔ جإل٣ٍجوجش ٓ٘وٞالش 

ٝ ٌُٖ ذطٛلف هحٕٗٞ جألٝهحف ٣رىٝ ك٢ جُِٞٛس جأل٠ُٝ أٗٚ ٣ؿَٞ جُكؿُ ػ٠ِ قن جالٗطلحع، ئي ض٘ٙ 

٣ؿَٞ ؾؼَ قٛس جُٔ٘طلغ ٞٔحٗح ُِىجت٤ٖ٘ ك٢ جُٔ٘لؼس كو١ أٝ ك٢ جُػٖٔ ج١ًُ " ٓ٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ 21جُٔحوز 

".٣ؼٞو ػ٤ِٚ
1
 

ئال أٗٚ ال ٣ٌٖٔ ضٌٛٞ جُكؿُ ػ٠ِ قن جالٌضلحم ك٢ جُٞهق جُهح٘، ٝ ئٗٔح ٣ٌٕٞ جُكؿُ كو١ ػ٠ِ 

جُٔ٘حكغ ٖٓ جُػٔحٌ ٝ جإل٣ٍجوجش أٝ غٜٔ٘ح، ٝ ذحُطح٢ُ ك٢ٜ ٓ٘وٞالش   ضهٟغ ك٢ قؿُٛح ُِوٞجػى 

.  جُؼحٓس ك٢ جُكؿُ ػ٠ِ جُٔ٘وٍٞ

.  انؼقاراخ انراتؼح نألمالك انخاصح ـ3

ج٤ٌُِٔس جُؼوح٣ٌس جُهحٚس ٟٜٗٔح ٓرىت٤ح جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ٝ هحٕٗٞ جُطٞؾ٤ٚ جُؼوح١ٌ، ٝ ٢ٛ قن جُطٔطغ     

ٝ قن جُطٍٛف ك٢ جُؼوحٌجش، ٝ هى ٗطٌٛٞ ك٢ ج٤ٌُِٔس جُؼوح٣ٌس جُهحٚس  (جْطؼٔحٍ ٝ جْطـالٍ )

: ػىز  قحالش

ذكن جالْطؼٔحٍ )ٝ جٗطلحع  (قن جُطٍٛف ك٤ٜح )هى ضٌٕٞ ج٤ٌُِٔس جُؼوح٣ٌس جُهحٚس ًحِٓس ٖٓ ٌهرس -

ك٤٘٘لً ػ٤ِْٜ ؾ٤ٔؼح، ٝ هى ضوطٍٛ ػ٠ِ ٤ٌِٓس جٍُهرس كو١، أٝ ٤ٌِٓس جالٗطلحع كو١ ك٤٘لً  (ٝ جالْطـالٍ

 .ػ٠ِ ئقىجٛح

                                                           

 .21 جُٔؼىٍ ٝ جُٔطْٔ جُٔطٟٖٔ هحٕٗٞ جألٝهحف، ؼ ٌ ٌهْ 1991 أك٣ٍَ 27 جُٔإٌل ك٢ 10-91جُوحٕٗٞ ٌهْ  1



  عىل العقارات الغري مشهرة املشهرة و   الفصل الاول  الأحاكم املشرتكة بني احلجز عىل  العقارات

 16 

 

 .هى ضٌٕٞ ج٤ٌُِٔس جُؼوح٣ٌس جُهحٚس ٤ٌِٓس ٓلٍَز، ك٤٘لً ذحُكؿُ ػ٤ِٜح ٝ ذ٤ؼٜح ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘

ٝ هى ضٌٕٞ ٤ٌِٓس ٓٗحػس ك٤٘لً ػ٠ِ جُكٛس ٝ ضرحع ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘، ٝ جٍُج٢ْ ػ٤ِٚ جُُٔجو ٣ٛرف 

ٓحٌُح ٣ٌٍٖح ػ٠ِ ج٤ُٗٞع
1

 ٝ ال ٣ِٔي جًٍُٗحء ك٢ ج٤ُٗٞع ك٢ ًٛٙ جُكحُس قن جُٗلؼس ذحُكٍِٞ ٓكَ 

جُٔٗط١ٍ ك٢ ٍٖجء جُؼوحٌ، ذحػطرحٌ إٔ جُر٤غ ٣طْ ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘ ٝكوح إلؾٍجءجش ٌْٜٔح جُوحٕٗٞ ٝ ًٛج 

 . ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى778٢ٗٓح أًىضٚ جُٔحوز 

ٝ هى ضٌٕٞ ج٤ٌُِٔس جُؼوح٣ٌس جُهحٚس ٤ٌِٓس ٓٗطًٍس ك٢ جُؼوحٌجش جُٔر٤٘س، ٝ ٢ٛ جُكحُس جُط٢ ٣ٌٕٞ 

ػ٤ِٜح جُؼوحٌ جُٔر٢٘ ٤ٌِٓطٚ ٓوٓٔس قٛٛح ذ٤ٖ ػىز أٖهح٘، ضٗطَٔ ًَ ٝجقىز ٜٓ٘ح ػ٠ِ ؾُء 

 .نح٘ ٝ ٤ٛٗد ك٢ جألؾُجء جُٔٗطًٍس

 ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ، ٝ ضظٍٜ ؿحُرح ًٛٙ 772ج٠ُ 743ٝ هى ٟٜٗٔح جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ك٢ جُٔٞجو ٖٓ 

ج٤ٌُِٔس ك٢ جُؼٔحٌجش ٓػَ جُك٤طحٕ جُلحِٚس ٝ جُٓطٞـ ٝ جُٓالُْ ٝ جُٔىجنَ، ٝ ضٌٕٞ جألؾُجء 

 ٖٓ م 746جُٔٗطًٍس ؿ٤ٍ هحذِس ُِكؿُ ػ٤ِٜح ٓ٘لِٛس ػٖ جألؾُجء جُهحٚس، ٝ ًٛج ٓح أًىضٚ جُٔحوز 

ّ ألٗٚ ٝ ئٕ ًحٗص ًُٜٙ جُكوٞم ه٤ٔس ٓح٤ُس، ٌُٜ٘ح ال ضرحع ٓٓطوِس ػٖ جُكن ج١ًُ ضهىٓٚ الٕ جْطوالُٜح 

. ٣ؼىّ كحتىضٜح

ٝ هى ضٌٕٞ ج٤ٌُِٔس جُؼوح٣ٌس جُهحٚس ٓوٍٝٗس ذ٠ٍٗ ٓحٗغ ُِطٍٛف ُٔىز ٓؼ٤٘س، ًإٔ ٣ٔطِي جُٔى٣ٖ 

ػوحٌج ٝٛرٚ ُٚ أذٞٙ ذؼوى ٛرس ٠ٍٝٗٓس، ذؼىّ جُطٍٛف قط٠ ذِٞؽ ْٖ ٓؼ٤٘س كحُوحػىز جُؼحٓس إٔ ًَ  

ٓح ال ٣ؿَٞ جُطٍٛف ك٤ٚ ال ٣ؿَٞ قؿُٙ ٝ ضطر٤وح ًُُي ٣ٌٕٞ جُكؿُ ٛ٘ح ذىٕٝ ؾىٟٝ، ألٕ جُٜىف 

. ٖٓ جُكؿُ ٛٞ جُر٤غ ٝ ًٛٙ جألٓٞجٍ ال ٣ؿَٞ ُِٔى٣ٖ ذ٤ؼٜح ٝ ٖٓ ذحخ أ٠ُٝ أال ضرحع ك٢ جُُٔجو جُؼ٢ِ٘

.  ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝ جإلوج٣ٌس5 كوٍز 636ٝ هى أًىش ػ٠ِ يُي جُٔحوز 

 

                                                           

،٘ 2013قٔى١ ذحٖح ػٍٔ،قٔح٣س ج٤ٌُِٔس جُؼوح٣ٌس جُهحٚس، ٠رؼس ؾى٣ىز ك٢ ٞٞء آنٍ جُطؼى٣الش، وجٌ ٛٞٓٚ،جُطرؼس جُطحْؼس،  1

32. 
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. انشزَط انمرؼهقح تانحاجش: انمطهة انثاوٓ

ال ٣ورَ جُكؿُ جُط٘ل١ً٤ ػ٠ِ جُؼوحٌ ئال ٖٓ هرَ جُىجتٖ ج١ًُ ٣كَٔ ْ٘ىج ض٘ل٣ً٤ح  ْٞجء ًحٕ وجتٖ 

ػحو١ أٝ ٚحقد جٓط٤حَ نح٘ أٝ ٌٖٛ ٣إًى ذٛلس ٜٗحت٤س قوٚ ٝ ٣ٌٕٞ ًٛج جُكن ٓؼ٤ٖ جُٔوىجٌ ،ٝ 

قحٍ جألوجء ػ٘ى جُكؿُ ذحإلٞحكس ئ٠ُ يُي ٣ٗط٠ٍ ك٢ ٠حُد جُكؿُ إٔ ٣ٌٕٞ هى هحّ ذٔوىٓحش جُط٘ل٤ً  

٣ٞٓح  ُِو٤حّ ذحُٞكحء  (15)ٝ يُي ذطر٤ِؾ جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ُِٔى٣ٖ ٝ ض٤ٌِلٚ ذحُٞكحء ٝ ئٜٓحُٚ نٔٓس ػٍٗ 

ًٔح ال ٣ٌٖٔ ُِىجتٖ جُؼحو١ ٓرحٍٖز ئؾٍجءجش جُكؿُ ػ٠ِ جُؼوحٌ ، ئال ك٢ قحُس ػىّ ٝؾٞو ٓ٘وٞالش 

. ُىٟ ٓى٣٘ٚ أٝ ػىّ ًلح٣طٜح

 ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝ جإلوج٣ٌس ذحًًٍُ ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ ٝ ٢ٛ إٔ 721ٝ هى نٛص جُٔحوز 

 ٖٓ م ج ّ ٝج ٣600ٌٕٞ ذ٤ى جُىجتٖ جُكحؾُ ْ٘ىج ض٘ل٣ً٤ح ٖٓ ذ٤ٖ جُٓ٘ىجش جُط٘ل٣ً٤س جُٞجٌوز ك٢ جُٔحوز 

أٝ جُٓ٘ىجش جُٞجٌوز ك٢ ٗٛٞ٘ نحٚس  ، ٣ٌٕٝٞ ٌٜٓٔٞ ذح٤ُٛؾ جُط٘ل٣ً٤س ٖٓ هرَ جُٔٞغن أٝ ٖٓ 

هرَ  

جُوٟحء قٓد جُكحُس ، ُْٝ ٣ٍو ك٢ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس  ،ٝجإلوج٣ٌس أ١ ضؼ٣ٍق أٝ ضؼىجو ُِٓ٘ى 

جُط٘ل١ً٤ ، ٝئٗٔح ػ٠ِ ْر٤َ جإلٖحٌز ػٌّ هحٕٗٞ جالؾٍءجش جُٔى٤ٗس ٝجإلوج٣ٌس جُؿى٣ى ج١ًُ هى أٌٝو 

 م ئ ّ ئ 600ضؼىجو جُٓ٘ىجش جُط٘ل٣ً٤س  ك٢ ٗٙ جُٔحوز 
1

 . 

 م ئ ّ ئ ٠ٍٖح ٤ٌِٖح ٓحو٣ح ٣٘رـ٢ ضٞجكٍٙ قط٠ ٣ٛرف جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ٚحُكح 601ٝ أٞحكص جُٔحوز 

ًأوجز ض٘ل٤ً، ٝ ًٛج ج٠ٍُٗ ٛٞ إٔ ضٌٕٞ ٗٓهس جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ٌٜٓٔٞز ذح٤ُٛـس جُط٘ل٣ً٤س،ًٔح ٣ٗط٠ٍ 

إٔ ٣وىّ جُىجتٖ ٓح ٣ػرص ػىّ ًلح٣س جُٔ٘وٞالش ُٔى٣٘ٚ أٝ ػىّ ٝؾٞوٛح ذٔٞؾد ٓكٍٟ ٣كٌٍٙ 

 .جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ ك٢ ًٛج جُٗإٔ ،ٝألٕ ضطٞجكٍ ك٢ جُكحؾُ ٠ٍٖٝ 

 

 

                                                           

.  ٓكحٍٞجش جألْطحي ١ُِٓ ػرى جٍُقٖٔ ،جٍُٔؾغ جُٓحذن  1
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. أن ٔكُن تٕذ انذائه سىذ ذىفٕذْ: انفزع األَل

جُكؿُ ػ٠ِ جُؼوحٌ ٛٞ ٣ٍ٠ن ٖٓ ٠ٍم جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ ذُ٘ع ج٤ٌُِٔس، كوى جٖط٠ٍ جٍُٔٗع 

جُؿُجت١ٍ إٔ ٣ٌٕٞ جُىجتٖ ٠حُد جُكؿُ قحٓال ُٓ٘ى ض٘ل١ً٤ ٌٜٓٔٞ ذح٤ُٛـس جُط٘ل٣ً٤س ٝ إٔ ٣ٌٕٞ 

جُكن جُػحذص ذٚ ٓرِـح ٖٓ جُ٘وٞو ٓؼ٤ٖ جُٔوىجٌ ٝ قحٍ جألوجء ، ٝ ػ٤ِٚ ال ذى ٖٓ ضؼ٣ٍق جُٓ٘ى 

. جُط٘ل١ً٤

: ذؼزٔف انسىذ انرىفٕذْ-1

٣ؼى جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ جألوجز جُط٢ ٝٞؼص ذ٤ى جُىجتٖ ج١ًُ ٣ٟطٍ ئ٠ُ جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ ٖٓ أؾَ جهطٟحء 

. قوٚ جُػحذص ك٢ يُي جُٓ٘ى، ذؿرٍ جُٔى٣ٖ ػ٠ِ ض٘ل٤ً جالُطُجّ جُٞجهغ ػ٠ِ ػحضوٚ

كحُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ٛٞ ًَ ػَٔ هح٢ٗٞٗ ٣أنً ٌٖال ٓؼ٤٘ح ، ٣طٟٖٔ ضأ٤ًى قن جُىجتٖ ج١ًُ ٣ٍ٣ى جالهطٟحء 

. جُؿر١ٍ

ٝ ٛ٘حى ٖٓ ػٍف جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ػ٠ِ أٗٚ ػَٔ هح٢ٗٞٗ ٣كىو قن جُىجتٖ ذط٣ٍوس ٣لطٍٜ ك٤ٜح 

جُوحٕٗٞ قْٓ ًَ ٓ٘حَػس ْحذوس ك٢ ٓٞٞٞػٚ أٝ ًَ ٓ٘حَػس ك٢ ٚكطٚ ٝ ٖٓ غْ ٣ؿؼِٚ ٝغ٤وس ٣طكطْ 

. ػ٠ِ ٓٔػَ جُِٓطس جُؼحٓس جُٔهطٙ ض٘ل٤ً ٓح ٣ػرطٚ ٖٓ قن ػ٠ِ ٖٓ ٛٞ غحذص ٞىٙ ًٛج جُكن 

ٝ جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ٛٞ ْرد جُكن ك٢ جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ ٝ ٛٞ ػَٔ هح٢ٗٞٗ ٣ططِد جٍُٔٗع ك٢ ض٣ٌٞ٘ٚ 

٠ٍٖٝ ٓهطِلس ضٟٖٔ جُطأ٤ًى جٌُحَٓ ُٞؾٞو جُكن جُٔٞٞٞػ٢ ، أٝ ػ٠ِ جألهَ ٞٔحٗح ًر٤ٍج 

. ُٞؾٞوٙ

كايج ضٞجكٍش ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ ًحٕ ُِىجتٖ جُكن ك٢ جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ ٝ ػ٘ىٛح ال ٣ٌٖٔ ُِوحتْ ذحُط٘ل٤ً 

جالٓط٘حع ػٖ ئؾٍجتٚ ػ٠ِ إٔ ٣رو٠ ُِٔى٣ٖ، ئٕ أٌجو، قن جالػطٍجٜ ٝ ٌُٖ ذاؾٍجءجش ٓٓطوِس ػٖ 

ئؾٍجءجش جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ
1
. 

                                                           

  المرجع السابق  1
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إٔ ٣ٌٕٞ ٓكَ جالُطُجّ جُػحذص ذحُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ٓرِؾ ٖٓ جُ٘وٞو ٓكون جُٞؾٞو، ٓؼ٤ٖ :انفزع انثاوٓ

. جُٔوىجٌ ٝ قحٍ جألوجء 

 :أن ٔكُن حق طانة انرىفٕذ محقق انُجُد-1

 .ذٔؼ٠٘ أال ٣ٌٕٞ جُكن ج١ًُ ٣طٟٔ٘ٚ جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ قوح جقطٔح٤ُح أٝ ٓؼِوح ػ٠ِ ٠ٍٖ ُْ ٣كون ذؼى

ٌُٖ ال ٣وٛى ذًٜج ج٠ٍُٗ إٔ ٣ٌٕٞ جُكن نح٤ُح ٖٓ جُُ٘جع ٖٓ ؾحٗد جُٔى٣ٖ ألٗٚ ُٞ ًحٕ ًٛج جُٔؼ٠٘ 

جُٔوٛٞو ذًٜج ج٠ٍُٗ ُٔح أٌٖٓ ضكو٤ن جُط٘ل٤ً ٓطِوح ، ٝ جْطكحٍ ئؾٍجتٚ ػ٠ِ جُٔى٣ٖ ؾرٍج ألٕ 

جألن٤ٍ ْٞف ٣٘حَع وٝٓح ك٢ جُكن، ًٔح إٔ ًٛج جُٔىػ٠ ٣ؿؼَ هٞز جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤  ضطٞهق ػ٠ِ 

ئٌجوز جُٔى٣ٖ ٝ ًٛج ٓح ٣طؼحٌٜ ٓغ كٌٍز إٔ ٓؿٍو ضٞجكٍ جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ٣ؼ٢٘ إٔ جُكن جُػحذص ك٤ٚ ٝ 

.هى قٓٔص جُٔ٘حَػحش ك٢ ٖأٗٚ ٝ ذحُ٘ط٤ؿس ٣ٌٕٞ ًحك٤ح ذًجضٚ إلؾٍجء جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ
1

 

ٝ ضؿىٌ جإلٖحٌز ئ٠ُ إٔ ٖٓ ذ٤ىٙ ْ٘ى ض٘ل١ً٤ ال ٣ٌِق ذاغرحش إٔ قوٚ جُػحذص ك٢ يُي جُٓ٘ى ٓكون 

. جُٞؾٞو، ٝ ئٗٔح ٖٓ ٣ٌِق ذحإلغرحش ٛٞ ٖٓ ٣ىػ٢ ػٌّ جُظحٍٛ

 :أن ٔكُن مؼٕه انمقذار-2

٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٓكَ جُكن جُٞجٌو ك٢ جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ٓؼ٤ٖ جُٔوىجٌ، ٝ ًٛج ٠ٍٖ ذى٢ٜ٣ ألٕ جُىجتٖ ال 

٣ٌٖٔ إٔ ٣و٠ٟ ُٚ ذط٘ل٤ً أًػٍ ٖٓ قوٚ كٞؾد ٖٓ أؾَ يُي إٔ ٣ٌٕٞ جُكن جُٔطِٞخ ٓؼ٤ٖ جُٔوىجٌ 

ًٔح إٔ ُِٔى٣ٖ إٔ ٣طلحوٟ جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ ذحُٞكحء ، ٝ ًُُي ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُكن ٓؼ٤ٖ جُٔوىجٌ قط٠ 

٣وّٞ جُٔى٣ٖ ذحُٞكحء ذًٜج جُٔوىجٌ كو١، ًًُي كإ جُط٘ل٤ً ذط٣ٍن جُكؿُ ٣وط٢ٟ ذ٤غ أٓٞجٍ جُٔى٣ٖ 

ذٔوىجٌ ٓح ٣ٌل٢ ُط٘ل٤ً جُطُجٓٚ ٝ ٣ؿد ػ٠ِ جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ إٔ ٣ٌق ػٖ جُر٤غ ئيج َٝٚ ٗحضؽ 

.جُر٤غ ئ٠ُ جُكى جٌُحك٢ ألوجء قن جُىجتٖ
2
 

                                                           

ذٖ ػرٞ ػل٤ق،ئؾٍجءجش جُكؿُ جُط٘ل١ً٤ ػ٠ِ جُؼوحٌ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٤َُ٘ ٖٜحوز ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُوٞج٤ٖٗ جإلؾٍجت٤س ٝ  1

 .35، ٘ 2012-2012جُط٘ظ٤ْ جُوٟحت٢، ؾحٓؼس ٍٝٛجٕ،

ال ٣ؿَٞ إٔ ٣طؿحَٝ جُط٘ل٤ً ػ٘ى جُو٤حّ ذؼَٔ أٝ جالٓط٘حع ػٖ ػَٔ أٝ ػ٘ى جُر٤غ ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘ أٝ ػ٘ى "  م ئ ّ ئ 621جُٔحوز  2

جُطه٤ٛٙ جُوىٌ ج١ٌٍُٟٝ ج١ًُ ٣وط٤ٟٚ قن جُىجتٖ جأل٢ِٚ ٝ ٓح جْطُِٓٚ ٖٓ ٓٛح٣ٌق ٝ ٣ؿد ٌو جأل٤ٖحء جُط٢ ُْ ٣ط٘حُٜٝح جُط٘ل٤ً 
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ٝ ًُُي ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ًٛج جُكن ٓؼ٤ٖ جُٔوىجٌ ُٔ٘غ جُطؼٓق ك٢ جُط٘ل٤ً، ٝ ضهطِق ٣ٍ٠وس جُطؼ٤٤ٖ 

ذحنطالف ٓكَ جُكن كايج ًحٕ ٓكَ جُكن ٗوٞوج ٝؾد إٔ ٣ٌٕٞ ٓرِـح ٓؼِٞٓح، ٝ ئيج ًحٕ جُٔطِٞخ 

ؿ٤ٍ ٗوٞو ًط٤ِْٓ ٓ٘وٍٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٤٘ح ذ٘ٞػٚ ٝ ٓوىجٌٙ أٝ ٓؼ٤٘ح ذًجضٚ ، ٝ ئيج ًحٕ ػوحٌج ٝؾد إٔ 

٣ٌٕٞ ٓؼ٤٘ح أ٣ٟح ذإٔ ٣طٟٖٔ جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ضكى٣ىٙ ضكى٣ىج ٗحك٤ح ُِؿٜحُس، ٖٓ ق٤ع جُٔٞهغ ، ٝ 

ئُم ... جُٔٓحقس ، ٝ جُكىٝو 

 :أن ٔكُن انحق حال األداء-3

ٝ ٓؼ٠٘ يُي أال ٣ٌٕٞ جُى٣ٖ ٍٓضرطح ذ٠ٍٗ أٝ أؾَ ، كال ٣ٌٕٞ ٓؼِوح ػ٠ِ ٠ٍٖ ٝ ال ٟٓحف ئ٠ُ 

أؾَ ألٕ جُى٣ٖ ج١ًُ ُْ ٣طكون ٠ٍٖٚ أٝ ُْ ٣كَ أؾِٚ ال ٣ٌٖٔ جُٔطحُرس ذحُٞكحء ذٚ، ٝ ٖٓ غْ ال ٣ؿَٞ 

. جإلؾرحٌ ػ٠ِ جُط٘ل٤ً

ٝ ٖٓ جُؼوٞو ٓح ٣طٟٖٔ جُطُجٓح ٓإؾال ًٔح ُٞ ذحع ٖهٙ ٥نٍ ػوحٌٙ ذؼوى ٢ٌْٔ ٝ جُطُّ ذط٤ِْٓ 

جُؼوحٌ ك٢ أٍٝ جُٓ٘س جُطح٤ُس ُطح٣ٌم ئٟٓحء جُؼوى، أٝ جُطُّ جُٔٗط١ٍ ذىكغ جُػٖٔ ػ٠ِ أهٓح٠ ك٢ 

ضٞج٣ٌم ٓكىوز ضح٤ُس ُطح٣ٌم ضك٣ٍٍ جُؼوى ، كؼ٘ىتً ال ٣ؿَٞ جُط٘ل٤ً ذًٜج جُؼوى ج٢ٍُْٔ الهطٟحء 

. جالُطُجٓحش جُٞجٌوز ذٚ ػ٘ى قٍِٞ جألؾَ

انقٕاو تأػمال مقذماخ انرىفٕذ : انفزع انثانث

ذحػطرحٌ جُكؿُ ػ٠ِ جُؼوحٌ قؿُ ض٘ل١ً٤ ال ٣ٌٖٔ ٓرحٍٖضٚ ئال ٖٓ ٠ٍف جُىجتٖ جُكحؾُ ج١ًُ ٣ؿد 

إٔ ٣ٌٕٞ ذ٤ىٙ ْ٘ى ض٘ل١ً٤، كاٗٚ ئ٠ُ ؾحٗد يُي ٣ٗط٠ٍ جُو٤حّ ذأػٔحٍ ٓوىٓحش جُط٘ل٤ً ٝ ٢ٛ 

جإلؾٍجءجش جُٞجؾد ئضرحػٜح ٖٓ ٠ٍف جُٔٓطل٤ى ٖٓ جُٓ٘ى ك٢ ٓٞجؾٜس جُٔى٣ٖ جُٔ٘لً ػ٤ِٚ، ذـ٤س 

جْطؼحوز و٣ٞٗٚ أٝ جُو٤حّ ذؼَٔ أٝ جالٓط٘حع ػٖ ػَٔ ٝ يُي هرَ جُِؿٞء ئ٠ُ جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ ٝ ضطٔػَ 

 :ًٛٙ جُٔوىٓحش ك٤ٔح ٢ِ٣

                                                                                                                                                                                                 

 أ٣حّ ، كايج ٌكٝ جْطالٜٓح ذؼى ئًٗجٌٙ ٖٓ ٠ٍف جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ ، ٣كٌٍ ًٛج 8ئ٠ُ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ أٝ ٝٞؼٜح ضكص ضٍٛكٚ ُٔىز 

جألن٤ٍ ٓكٍٟج ذٍكٝ جالْطالّ ٝ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣وّٞ جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ ذحْطٛىجٌ أٍٓ ػ٠ِ ػ٣ٍٟس ُر٤غ ًٛٙ جأل٤ٖحء ذحُُٔجو 

جُؼ٢ِ٘ ، ٝ ٣ٞوع جُٔطكَٛ ٖٓ ذ٤ؼٜح ذأٓحٗس ٞر١ جُٔكٌٔس ذؼى جْط٤لحء جُٔٛح٣ٌق ٝ ئيج ضؼًٌ ذ٤ؼٜح أل١ ْرد ًحٕ ، ضؼى ٖٓ جألٓٞجٍ 

 ".جُٔطه٠ِ ػ٘ىٛح ٝ ضٞٞغ ك٢ جُٔكٍٗ
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 :ُٔما (15)ذثهٕغ انسىذ انرىفٕذْ نهمذٔه َ ذكهٕفً تانُفاء خالل خمسح  ػشز - 1

 ٖٓ م ئ ّ ئ  ٝ ٛٞ ٠ٍٖ ضططِرٚ جُوٞجػى جُؼحٓس ك٢ جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ ٝ 621ُوى ٗٛص ػ٠ِ يُي جُٔحوز 

يُي ذطر٤ِؾ جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ُِٔى٣ٖ ٝ ض٤ٌِق جُٔ٘لً ػ٤ِٚ ذحُٞكحء، ذٔح ضٟٔ٘ٚ جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ك٢ أؾَ 

٣ٞٓح هرَ ئؾٍجء جُط٘ل٤ً  (15)
1

 ٝ يُي ذطِد ٖٓٔ ٚىٌ جُكٌْ ُِٔٛكطٚ، ٝ ٌؿْ إٔ ٓوىٓحش جُط٘ل٤ً 

.٤ُٓص ٖٓ ئؾٍجءجضٚ ئال إٔ ػىّ جُو٤حّ ذٜح ٣٘طؽ ػ٘ٚ ذطالٕ جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ
2
 

ٝ ئيج ُْ ٣وْ ذطر٤ِؾ جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ كإ قوٞهٚ جُػحذطس ك٢ جُٓ٘ى ضرو٠ ٓكلٞظس ٌُٜ٘ح هحذِس ُِٓو٠ٞ 

 ٖٓ م ئ ّ ئ ، ضطوحوّ جُكوٞم جُط٢ ضطٟٜٔ٘ح جُٓ٘ىجش جُط٘ل٣ً٤س ذ٢ٟٔ 630ذحُطوحوّ ٠روح ُ٘ٙ جُٔحوز 

. ْ٘س ًحِٓس جذطىجء ٖٓ ضح٣ٌم هحذ٤ِطٜح ُِط٘ل15ً٤
3
 

ٝ ٣رىٝ إٔ جُؼرحٌز ٛ٘ح ؿ٤ٍ  (جُٔ٘لً ػ٤ِٚ)ٝ ٓٔح ٛٞ ٓالقع ػ٠ِ ًٛٙ جُٔحوز أٜٗح ٌٝوش ك٤ٜح ػرحٌز 

٤ِْٔس ذك٤ع أٗٚ ُْ ٣طْ ضر٤ِؾ جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ذؼى ُِٔكٌّٞ ػ٤ِٚ، ٝ ذحُطح٢ُ ُْ َٗٛ ئ٠ُ ٍٓقِس جُط٘ل٤ً 

.(جٍُٔجو جُط٘ل٤ً ػ٤ِٚ)كحُؼرحٌز جُٛك٤كس ٢ٛ  (جُٔ٘لً ػ٤ِٚ)ٝ ٖٓ غْ ػىّ جُوٍٞ 
4
 

ق٤ع ٣وّٞ جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ ذطر٤ِؾ جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ئ٠ُ جُٔى٣ٖ ٝ ض٤ٌِلٚ ذحُٞكحء ُطلحو١ ئؾٍجءجش 

. جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ ، ٝ ٣ؿد إٔ ٣ٔ٘ف جُٔى٣ٖ ِٜٓس ُِٞكحء كال ٣ؿَٞ جُرىء ك٤ٚ ئال ذؼى ٓ٘كٚ ِٜٓس ُِٞكحء

 :أن ٔقذو انذائه ما ٔثثد ػذو كفأح مىقُالخ مذٔىً أَ ػذو َجُدٌا-2

ًوحػىز ػحٓس ٛ٘ح ال ٣ؿَٞ ُٗع ٤ٌِٓس ػوحٌجش جُٔى٣ٖ ئال ك٢ قحُس ػىّ ًلح٣س جُٔ٘وٞالش أٝ ػىّ 

. ٝؾٞوٛح

 

                                                           

 ٣ٞٓح هرَ 15 ٣ٞٓح أٓح ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿى٣ى كوى هِٙ جٍُٔٗع ًٛٙ جُٔىز ئ٠ُ 20ك٢ جُوحٕٗٞ جُوى٣ْ ًحٕ ٤ٓؼحو ضر٤ِؾ جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤  1

 . م ئ ّ جُِٔـ330٠ ٝ 329ئؾٍجء جُط٘ل٤ً جٗظٍ جُٔٞجو 

 .223 ٘ 1984، 4 أقٔى أذٞ جُٞكح، ئؾٍجءجش جُط٘ل٤ً ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس، جُىجٌ جُؿحٓؼ٤س ذ٤ٍٝش، ٠رؼس 2

 .201 قٔى١ ذحٖح ػٍٔ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ 3

 .207، ٘ 2003أقٔى نال٢ٚ، هٞجػى ٝ ئؾٍجءجش جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ، ٌٓ٘ٗٞجش ػٗحٔ، جُؿُجتٍ  4
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ٝ جُوحػىز جُؼحٓس ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ أٗٚ ال ٣طؼِن قن جُىجتٖ جُؼحو١ أ٣ح ًحٕ ٓٛىٌٙ ػ٠ِ ٓحٍ ٓؼ٤ٖ 

ُِٔى٣ٖ ذَ ٣طؼِن ٓغ ذو٤س جُىجت٤ٖ٘ ذحًُٓس جُٔح٤ُس ًُٜج جألن٤ٍ، ئي ضٌٕٞ أٓٞجٍ جُٔى٣ٖ ؾ٤ٔؼٜح ٞحٓ٘س 

.ُِٞكحء ذى٣ٞٗٚ
1

 

ٝ ذحُطح٢ُ  كإ ُِىجتٖ ئٌٓح٤ٗس ئنٟحع أٓٞجٍ جُٔى٣ٖ ُِط٘ل٤ً، ٝ ٢ٛ ئٌٓح٤ٗس ٓطحقس ٌَُ وجتٖ كحُٔحٍ 

جُٞجقى ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٞٔحٗح ألًػٍ ٖٓ جُطُجّ، ٝ ضرؼح ًُُي ٣ٌٖٔ ُِىجتٖ إٔ ٣كؿُ ػ٠ِ أ١ ٓحٍ 

. ُِٔى٣ٖ ٝ أ١ ٓحٍ ُِٔى٣ٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓكال ألًػٍ ٖٓ قؿُ

ؿ٤ٍ إٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ك٢ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝ جإلوج٣ٌس هى أٌٝو ه٤ىج ػ٠ِ ًٛٙ جُوحػىز ٝ 

ؾؼَ ٖٓ ئٌٓح٤ٗس جُكؿُ ػ٠ِ ػوحٌجش جُٔى٣ٖ ٓطٞهلس ػ٠ِ ٠ٍٖ ٣ؿد ضكووٚ قط٠ ٣ؿ١ٍ جُكؿُ 

ػ٠ِ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جألٓٞجٍ
2

 ٖٓ م ئ ّ ئ ٣ؿَٞ ُِىجتٖ جُكؿُ ػ٠ِ 721 ٝ يُي ٠روح ُ٘ٙ جُٔحوز 

ػوحٌجش ٝ أٝ  جُكوٞم جُؼ٤٘٤س جُؼوح٣ٌس ُٔى٣٘ٚ ْٞجء ًحٗص ٓلٍَز أٝ ٓٗحػس ئيج ًحٕ ذ٤ىٙ ْ٘ى ض٘ل١ً٤ 

ٝ أغرص ػىّ ًلح٣س جألٓٞجٍ جُٔ٘وُٞس ُٔى٣٘ٚ أٝ ػىّ ٝؾٞوٛح
3

 ٝ ػ٤ِٚ كاٗٚ ال ٣ؿَٞ ُٗع ٤ٌِٓس 

. ػوحٌجش جُٔى٣ٖ ئال ك٢ قحُس ػىّ ًلح٣س جُٔ٘وٞالش أٝ ػىّ ٝؾٞوٛح

ٝ ٌُٖ ئيج ًحٕ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ه٤ى جُىجتٖ ك٢ جُكؿُ ػ٠ِ جُؼوحٌ ذؼىّ ًلح٣س جُٔ٘وٞالش ُىٟ 

جُٔى٣ٖ كحٗٚ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ ُْ ٣ٗط٠ٍ ػ٠ِ جُىجتٖ ك٢ جُط٘ل٤ً  ػ٠ِ جُؼوحٌ ضٞجكٍ ض٘حْد ذ٤ٖ ٓوىجٌ 

جُى٣ٖ جُٔطِٞخ ُِٞكحء ٝ ه٤ٔس جُؼوحٌ جٍُٔجو جُكؿُ ػ٤ِٚ، كِٚ إٔ ٣كؿُ ػ٠ِ جُؼوحٌ أٝ ػىز ػوحٌجش 

 أٝ ػ٠ِ جُرؼٝ ٜٓ٘ح وٕٝ جُرؼٝ جألنٍ، ذ٠ٍٗ إٔ ال ٣كَٛ ٖٓ غٖٔ جُؼوحٌ جُٔكؿَٞ ئال ػ٠ِ ٓح 

 

                                                           

 م ئ ّ ئ ػ٠ِ أٗٚ ال ٣ؿَٞ جُكؿُ ػ٠ِ جألٓٞجٍ ذحػطرحٌ يُي ٖٓ جُوٞجػى 636 ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ، ٝ ض٘ٙ جُٔحوز 188 جُٔحوز  1

جُؼحٓس جُط٢ ضهٟغ ُٜح جُكؿَٞ ٜٓٔح ض٘ٞػص ٝ جنطِلص، ٝ ًُُي ال ٣ٌٖٔ جُِؿٞء ئ٠ُ جْطٛىجٌ أٍٓ جُكؿُ ػ٠ِ جُؼوحٌ ئال ك٢ قحُط٤ٖ 

جغ٘ط٤ٖ ٝ ضطٔػَ جُكحُس جأل٠ُٝ ك٢ ػىّ ًلح٣س جألٓٞجٍ جُٔ٘وُٞس ٝ جُػح٤ٗس ك٢ ػىّ ٝؾٞو أٓٞجٍ ٓ٘وُٞس أٚال، ٝ ًُٜج ُْ ٣و٤ى جٍُٔٗع 

جُؿُجت١ٍ جُىجتٖ جُكحؾُ ك٢ إٔ ٣كؿُ ك٢ قىٝو ه٤ٔس و٣٘ٚ ُىٟ جُٔى٣ٖ ٝ ئٗٔح ٣ٌٖٔ يُي ٖٓ نالٍ ض٣َٞغ ٓطكٛالش جُر٤غ كال 

 .٣ٍ٘ٛف يُي جُط٣َٞغ ئال ك٢ قىٝو ه٤ٔس جُى٣ٖ

 .128 ٓكٔى ق٤ٖ٘ٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ 2

 . م ئ ّ ئ721 جُٔحوز 3
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٣ٓح١ٝ قوٚ ػ٤ِٚ، ٝ ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ه٤ٔس جُؼوحٌ ًحك٤س ػ٠ِ جألهَ ُٓىجو جُى٣ٖ ٝ جُٔٛح٣ٌق ق٤ع ئيج 

. ًحٕ ال ٣ـط٢ جُطٌح٤ُق ٝ جُٔٛح٣ٌق جُٔهطِلس كال ٣ؿَٞ قؿُٙ

ٝ ٛ٘ح ٣ٌٖٔ جإلٖحٌز ًًُي ئ٠ُ أٗٚ ٣ٌٖٔ ضٞه٤ق جُكؿُ، ئيج أغرص جُٔى٣ٖ إٔ جُؼوحٌ جٍُٔجو جُكؿُ 

.ػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ ك٢ نالٍ ْ٘طحٕ إٔ ٣ـط٢ ٍٓوٝوٙ ْىجو جُى٣ٕٞ  ٝ ًَ جُٔٛح٣ٌق
1
 

ؿ٤ٍ أٗٚ جْطػ٘حء ٣ٌٖٔ جُكؿُ ٓرحٍٖز ًٝٛج ٣هٙ  أٚكحخ جُطأ٤ٓ٘حش جُؼ٤٘٤س ،ْٝٛ ج٣ًُٖ ُْٜ قن 

جُططرغ ػ٠ِ جُؼوحٌ ،٣ٝوٛى ذْٜ جُىجتٖ جٍُٔضٜٖ ،أٚكحخ قوٞم جالٓط٤حَ ،ٝٚحقد قن جُطه٤ٛٙ 

ػ٠ِ ػوحٌ ،ٝٛإالء ٣ٌْٜٔ٘ جُكؿُ ٓرحٍٖز ػ٠ِ جُؼوحٌ قط٠ ُٝٞ جٗطوِص ٤ٌِٓطٚ ئ٠ُ جُـ٤ٍ ،ٝوٕٝ 

. ٠ٍٖ ػىّ ًلح٣س جُٔ٘وٞالش 

: ـ أن ذرُفز فٓ انحاجش شزَط 3

ئٞحكس ئ٠ُ ق٤حَز جُىجتٖ ُٓ٘ى ض٘ل١ً٤ ،ٝضوى٣ٔٚ ٓح ٣ػرص ػىّ ًلح٣س جُٔ٘وٞالش ُٔى٣٘ٚ أٝ ػىّ ٝؾٞوٛح 

. ذٔٞؾد ٓكٍٟ كحٗٚ ٣طٞؾد إٔ ضطٞجكٍ ك٢ جُكحؾُ ٗلّ ج٠ٍُٝٗ جُٞجؾد ضٞكٍٛح ك٢ ٠حُد جُط٘ل٤ً 

ػ٠ِ جػطرحٌ إٔ ًَ ٖٓ ٣ؿ١ٍ جُط٘ل٤ً ُٛحُكٚ ػ٠ِ ٓحٍ ٓؼ٤ٖ ٣ٝٗط٠ٍ ك٤ٚ إٔ ٣ٌٕٞ وجت٘ح ،٣ٝؿد إٔ 

٣رو٠ قحتُج ًُٜٙ جُٛلس أ١ ٚلس جُىجتٖ ٖٓ ٝهص ذىء ئؾٍجءجش جُط٘ل٤ً ئ٠ُ ٜٗح٣طٜح ،ػٔال ذأقٌحّ 

 ٖٓ هحٕٗٞ جالؾٍجءش جُٔى٤ٗس ٝجإلوج٣ٌس جُط٢ ضٗط٠ٍ ك٢ ٌجكغ جُىػٟٞ أٓحّ جُوٟحء إٔ 13جُٔحوز 

قٌٜٔح قٌْ جُىػٟٞ  (جُىػٟٞ جُط٘ل٣ً٤س )٣ٌٕٞ قحتُج ُٛلس ِٝٓٛكس ك٢ يُي ٝنٛٞٓس جُط٘ل٤ً 

جُوٟحت٤س ك٤ٔح ٣طؼِن ذك٤حَز جُٛلس ٝجُِٔٛكس ،ُٝٔح ًحٕ جُـٍٜ جُٔوٛٞو ٖٓ ئؾٍجءجش جُط٘ل٤ً ٛٞ 

ؾِد جُِٔٛكس كحٕ ًٛج جُؼَٔ ٣ؼى ٖٓ جُطٍٛكحش جُ٘حكؼس ٗلؼح ٓكٟح ُطحُد جُط٘ل٤ً جُط٢ ٣ٌل٢ 

ُٔرحٍٖضٜح ضٞجكٍ أ٤ِٛس جإلوجٌز  ًحُٔلٜٞ إلوجٌز أٓٞجٍ ؿ٤ٍٙ ٓػَ ج٤ًَُٞ جُؼحّ أٝ جُٞج٢ُ أٝ ج٢ُٚٞ 

.  ٖٓ هحٕٗٞ جألٍْز 88أٝ جُٔوىّ وٕٝ قحؾس الْطثًجٕ جُوح٢ٞ ٠روح ُِٔحوز 

 

                                                           

 .60، ٘ 2006 ذِوح٢ْٔ ٌٗٞ جُى٣ٖ، جُكؿَٞ جُط٘ل٣ً٤س ك٢ جُ٘ظحّ جُؿُجت١ٍ، وجٌ ٛٞٓس 3 
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٣ٝٓطط٤غ ٠حُد جُط٘ل٤ً ئٗحذس ؿ٤ٍٙ ك٢ ٓرحٍٖز ئؾٍجءجش جُط٘ل٤ً ْٞجء ًحٗص ج٤ُ٘حذس جضلحه٤س ٓػَ جًُٞحُس 

أٝ ًحٗص هح٤ٗٞٗس ٓػَ ج٤ُ٘حذس جٍُٗػ٤س ًَ يُي ٝكوح ُِوٞجػى جُؼحٓس ،٣ٝٓطٍٔ ًٛج جُٔ٘لً ُٚ ك٢ ٠ِد 

 ْ٘س ٖٓ ضح٣ٌم هحذ٤ِس جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ٢ٛٝ ٓىز ضوحوّ جُكوٞم جُط٢ ضطٟٜٔ٘ح جُٓ٘ىجش 15جُط٘ل٤ً ُٔىز 

.  ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس  ، ٝجإلوج٣ٌس 630جُط٘ل٣ً٤س ئػٔحال ذ٘ٙ جُٔحوز 

. انشزَط انمرؼهقح تانمحجُس ػهًٕ: انمطهة انثانث

ٝ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ٛٞ ٖٓ ٣ٌٕٞ ُِٓٓح ذىكغ جُى٣ٖ ٗظٍج ًٍُُٔٙ جُوح٢ٗٞٗ ضؿحٙ جُؼوحٌ كوى ٣ٌٕٞ 

. جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ٓحٌُح ُِؼوحٌ أٝ قحتُج ُٚ ًٔح هى ًل٤ال ػ٤٘٤ح ٝ ػ٤ِٚ ْ٘ططٍم ٌَُ قحُس ػ٠ِ قىج

 . جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ٓحُي جُؼوحٌ:انفزع األَل

 جٍُٔجو جُكؿُ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٌٕٞ ًِٓٔٞح ُِٔى٣ٖ ٝ أْحِ ًٛج ج٠ٍُٗ، ٛٞ إٔ جُٔى٣ٖ ٣ٗط٠ٍ ك٢ جُؼوحٌ

٣ٟٖٔ جُطُجٓحضٚ ذأٓٞجُٚ ٝ ٤ُّ ذأٓٞجٍ ؿ٤ٍٙ، ٝ إٔ جُكؿُ ػ٠ِ أٓٞجٍ جُـ٤ٍ ٣ٌَٗ جػطىجء ػ٠ِ قن 

.جُـ٤ٍ
1

  

ٓحُي جُؼوحٌ أٝ ٚحقد جُكن  ) جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ك٢ جُكؿُ جُؼوح١ٌ ٛٞ جُٔى٣ٖ جألَٚ إٔ ٣ٌٕٞٝ 

ٝ ٌُٖ ٛ٘حى ٌٚٞ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ٖهٛح آنٍ ؿ٤ٍ جُٔى٣ٖ ك٢  (جُؼ٢٘٤ جُؼوح١ٌ ػ٤ِٚ

: قحُس ٓح ئيج

هحّ ٓحُي جُؼوحٌ جٍُٕٔٛٞ ذحُطٍٛف ك٤ٚ ئ٠ُ جُـ٤ٍ، كل٢ ًٛٙ جُكحُس جُىجتٖ ٣كؿُ ػ٠ِ جُؼوحٌ ٝ ٣٘لً 

 .ػ٤ِٚ ٜٓٔح ًحٗص ج٤ُى جُط٢ جٗطوَ ئ٤ُٜح جُؼوحٌ ضطر٤وح ُوحػىز قن جُططرغ جُٔوٌٍز ُِىجتٖ جٍُٔضٜٖ

 كوٍز 844 ػ٠ِ جُٔى٣ٖ ٝكوح ألقٌحّ جُٔحوز ُِى٣ٖ جٍُٔضدٝ هى ٣ٌٕٞ ًل٤ال ػ٤٘٤ح هىّ ػوحٌٙ ٞٔحٗح -

 . ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى01٢ٗ

 

                                                           

 .، ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى901.902.911٢ٗجُٔٞجو  1
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ٝ ػ٤ِٚ ٣ؼى ًَ ٖٓ جٌُل٤َ جُؼ٢٘٤ ٝ ٖٓ جٗطوِص ئ٤ُٚ ٤ٌِٓس ػوحٌ ٍٕٓٛٞ يج ٚلس ك٢ جُط٘ل٤ً ػ٤ِٚ ٌؿْ 

أٗٚ ٤ُّ ٓى٣٘ح ُِكحؾُ، ٝ ذحُ٘ط٤ؿس ٣ٌٕٞ ذوٞز جُوحٕٗٞ ُِٓٓح ذىكغ و٣ٖ ؿ٤ٍٙ ٗظٍج ًٍُُٔٙ جُوح٢ٗٞٗ 

.ضؿحٙ جُؼوحٌ ج١ًُ ٣ٌِٔٚ
1

  

ٝ ض٘طوَ ٤ٌِٓس جٍُٕٔٛٞ ئ٠ُ جُكحؾُ ذؿ٤ٔغ أْرحخ ًٓد ج٤ٌُِٔس، ٓػَ جُر٤غ،جُٜرس ج٤ُٚٞس، 

ج٤ٍُٔجظ، جُٗلؼس،  جُطوحوّ جٌُٔٓد، ك٤ٛرف ٖٓ جٗطوِص ئ٤ُٚ ج٤ٌُِٔس ٓحٌُح ضؿحٙ جٌُحكس ٝ قحتُج ضؿحٙ 

. ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى911٢ٗجُىجتٖ جٍُٔضٜٖ ٝكوح ألقٌحّ جُٔحوز 
2
 

كايج ًحٕ ٖٓ جُٔٗط٠ٍ جْطٛىجٌ أٍٓ ذحُكؿُ جُط٘ل١ً٤ ػ٠ِ جُؼوحٌ، ًإٔ ٣ٌٕٞ جُؼوحٌ جُٔكؿَٞ ٌِٓح 

 ػ٠ِ جُؼوحٌ ؿ٤ٍ ِٓٔٞى ٝهص ٣ٌٖٔ جُط٘ل٤ًُِٔى٣ٖ كحٕ يُي ئ٠ُ قى ٓح ٝ ٤ُّ ػ٠ِ ػالهس ئ٠الهٚ، ٝ 

. جْطٛىجٌ أٍٓ ذحُكؿُ جُط٘ل١ً٤ ُِٔى٣ٖ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ك٢ جُكحُط٤ٖ

. ٝ ػ٤ِٚ ْٞف ٗططٍم  ئ٠ُ ضؼ٣ٍق ًَ ٖٓ جُكحتُ ج١ًُ ٣ِٔي جُؼوحٌ ٝ جٌُل٤َ جُؼ٢٘٤

 : جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ قحتُ جُؼوحٌ:انفزع انثاوٓ

ُْ ٣هٙ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ جُكحتُ ذطؼ٣ٍق ٓكىو، ذَ ضٔص جإلٖحٌز ُٚ ك٢ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔٞجو ، ٝ 

 ٖٓ م ج ّ ج ٝ ك٢ ٞٞء ػىّ جُٞهق ػ٠ِ ضؼ٣ٍق ٓكىو جٌضأ٣٘ح جٍُؾٞع ئ٠ُ ٓح ًطرٚ 734ٜٓ٘ح جُٔحوز 

جُلوٚ ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ، كوى ػٍف جُكحتُ ػ٠ِ أٗٚ ًَ ٖٓ جٗطوِص ئ٤ُٚ ٝ ذأ١ ْرد ٖٓ جألْرحخ ٤ٌِٓس 

جُؼوحٌ أٝ أ١ قن ػ٢٘٤ ػوح١ٌ هحذَ ٍُِٖٛ، وٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ًٛج جُـ٤ٍ ٓٓثٞال ٓٓإ٤ُٝس ٖه٤ٛس ػٖ 

.جُى٣ٖ جُٟٕٔٔٞ
3
 

 

 

                                                           

 .280قٔى١ ذحٖح ػٍٔ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ .1

 .، ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى911٢ٗجُٔحوز  2

 .161ذ٤ٞٞحف ػحوٍ جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  3
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ٝ ال ٣وٛى ذحُكحتُ ك٢ ًٛج جُٔوحّ، جٚطالـ جُكحتُ ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ذٛىو جُكوٞم جُؼ٤٘٤س 

جأل٤ِٚس ٝ ٛٞ يُي جُٗهٙ ج١ًُ ٣ٟغ ٣ىٙ ػ٠ِ ٓكَ قن ػ٢٘٤ ػوح١ٌ ٓىز ٓكىوز ٝ ٣ٔحٌِ ػ٤ِٚ 

.ِْطحش ٓكىوز   ضٍ٘ٛف ئ٠ُ جًطٓحخ جُكن جُؼ٢٘٤ ػ٤ِٚ ذحٗوٟحء جُٔىز جُٔكىوز ك٢ جُوحٕٗٞ
1

  

ذَ ٣وٛى ذٚ إٔ ٣ٌٕٞ ُِىجتٖ ٌٖٛ أٝ قن ضه٤ٛٙ أٝ جٓط٤حَ ػ٠ِ جُؼوحٌ، غْ ٣طٍٛف جُٔى٣ٖ ك٢ 

.جُؼوحٌ هرَ جٍُٗٝع ك٢ جُط٘ل٤ً ػ٤ِٚ
2
 

ك٤ٌٕٞ ُِىجتٖ ٚحقد جٍُٖٛ أٝ جالٓط٤حَ إٔ ٣ططرغ جُؼوحٌ ضكص ٣ى جُكحتُ ج١ًُ جٗطوِص ئ٤ُٚ ٤ٌِٓس 

جُؼوحٌ  ٝ ٣٘لً ػ٤ِٚ، ٝ ٣وط٢ٟ ٌػح٣س ِٓٛكس جُكحتُ جضهحي ذؼٝ جإلؾٍجءجش جُؼحو٣س جُط٢ ضطهً ك٢ 

قحُس جُط٘ل٤ً ػ٠ِ جُؼوحٌ، كايج ًحٕ جُؼوحٌ ضكص ٣ى جُٔى٣ٖ ٝؾد ػ٠ِ جُكحتُ، ضٞؾ٤ٚ جإلؾٍجءجش 

.جُٔإو٣س إلػىجو جُؼوحٌ ُِر٤غ
3
 

ٝ ػ٤ِٚ ئيج ًحٕ جُؼوحٌ ٓكٔال ذكن ػ٢٘٤ ك٢ جُٔٞجؾٜس جُـ٤ٍ غْ جٗطوِص ٤ٌِٓس ًٛج جُؼوحٌ ئ٠ُ ٖهٙ 

. آنٍ ؿ٤ٍ ٓٓثٍٞ ٖه٤ٛح ػٖ جُى٣ٖ كحٕ ًٛج جُٗهٙ ٠ٔٓ٣ قحتُج

: ٝ ٢ٌُ ٣ٌٕٞ قحتُج ُِؼوحٌ ٣ؿد إٔ ضطٞجكٍ ك٤ٚ ج٠ٍُٝٗ جُطح٤ُس

إٔ ٣ٌٕٞ وجتٖ ُٚ قن ػ٢٘٤ ضرؼ٢ ػ٠ِ جُؼوحٌ، ٝ إٔ ٣ٍٜٗ ًٛج جُكن ذك٤ع ٣ٌٕٞ ٗحكًج ك٢ -1

ٓٞجؾٜس جُـ٤ٍ، ٝ ض٘طل٢ كٌٍز جُكحتُ ك٢ جُط٘ل٤ً ػ٠ِ جُؼوحٌ ذحُ٘ٓرس ُِىجتٖ جُؼحو١ ضٔحٓح، يُي ألٗٚ 

ٓط٠ ًحٕ جُٔى٣ٖ  هى ضٍٛف ك٢ جُؼوحٌ ضٍٛكح ٍٜٓٗج هرَ ضٓؿ٤َ أٍٓ جُكؿُ كحٕ جُطٍٛف ٣٘لً 

ك٢ جُكن جُىجتٖ جُؼحو١، ٝ ٛٞ ٤ُّ قن ػ٢٘٤ ضرؼ٢ ٣طرغ ذٚ جُؼوحٌ ك٢ جُٔٞجؾٜس ٖٓ جٗطوِص ئ٤ُٚ 

 .ج٤ٌُِٔس ػ٠ِ إٔ ٣طهً ئؾٍجءجش  جُط٘ل٤ً ػ٠ِ جُؼوحٌ ج١ًُ نٍؼ ٖٓ ٓحُي ٓى٣٘ٚ

 
                                                           

 .219، ٘ 2002ٗر٤َ ػٍٔ ٝ ٓكٔٞو ٛ٘ى١، جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ ٝ هٞجػىٙ ٝ ئؾٍجءجضٚ، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز جالٌْ٘ى٣ٌس  1

، 2 ٓكٔى ق٤ٖٓ، جُط٘ل٤ً جُوٟحت٢ ٝ ض٣َٞغ ق٤ِٛطٚ ك٢ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس جُؿُجت١ٍ، ٌٓطرس جُلالـ، ذ٤ٍٝش، جُطرؼس 3

1986  ٘ ،130. 

 .321، ٘ 1991كطك٢ ٝج٢ُ ، جُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ، ٓطرؼس ؾحٓؼس جُوحٍٛز، ْ٘س 3
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إٔ ض٘طوَ  ٤ٌِٓس جُؼوحٌ أٝ ؾُء ٓ٘ٚ أٝ ٣طٍضد ػ٤ِٚ قن، هرَ جُط٘ل٤ً ػ٤ِٚ ًكن جالٗطلحع ٝ يُي ذؼى -2

ٍٖٜ جُكن جُؼ٢٘٤ جُطرؼ٢، ٝ يُي ُٔح ًحٗص ج٤ٌُِٔس ٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُكوٞم جُؼ٤٘٤س جأل٤ِٚس ال ض٘طوَ أٝ 

 .ضٍضد أغٍج ػ٠ِ جُؼوحٌ ئال ذحُطٓؿ٤َ

ٝ ٣ؿد إٔ ٣ؿ١ٍ ضٓؿ٤َ جُطٍٛف جُ٘حهَ ٤ٌُِِٔس أٝ جٍُٔضد ُٜح، ٝ ٣ٓط١ٞ إٔ ٣ٌٕٞ ذؼٜٞ أٝ 

 ٚك٤كح ٚحوٌج ٖٓ ٓحُي جُؼوحٌ، ٝ ًُٜج ٣ؼطرٍ قحتُج ٖٓ ضِٔي ٣ٌٕٞ جُطٍٛفضرٍػح ػ٠ِ إٔ 

. جُؼوحٌ ذحُطوحوّ

أال ٣ٌٕٞ ًٛج جُـ٤ٍ ٓٓثٞال ٖه٤ٛح ػٖ جُى٣ٖ، كايج ًحٕ ٓٓثٞال ذحػطرحٌٙ ٓى٣٘ح ٓطٟٔ٘ح أٝ ًل٤ال 

.ٖه٤ٛح كحٗٚ ال ٣ؼى قحتُج
1
 

ٝ جُكحتُ ٛٞ ًَ ٖهٙ آُص ئ٤ُٚ ٤ٌِٓس جُؼوحٌ ذؼوى ٓٓؿَ هرَ جُكؿُ ػ٠ِ جُؼوحٌ ٝ ًإٔ ٤ٌِٓس 

جُؼوحٌ ٓػوِس ذطأ٤ٖٓ ػ٢٘٤، كل٢ ًٛٙ جُكحُس ُٛحقد جُطأ٤ٖٓ جُؼ٢٘٤ ذٔوط٠ٟ ٓح ُٚ ٖٓ قن جُططرغ إٔ 

. ٣٘لً ػ٠ِ جُؼوحٌ ك٢ ٓٞجؾٜس جُكحتُ

.ٝ ئيج هحّ قحتُج جُؼوحٌ ذاضالف غٔحٌ أٝ ئ٣ٍجوجش جُؼوحٌ كحٗٚ ٣طؼٍٜ ُِؼوٞذحش
2
 

"  ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ  ػ٠ِ أ911ٚٗٝ ذهٛٞ٘  ئؾٍجءجش جُكؿُ ضكص ٣ى جُكحتُ كوى ٗٛص جُٔحوز 

٣ؿَٞ ُِىجتٖ جٍُٔضٜٖ ػ٘ى قٍِٞ أؾَ جُى٣ٖ إٔ ٣وّٞ ذُ٘ع ٤ٌِٓس جُؼوحٌ جٍُٕٔٛٞ ٖٓ ٣ى جُكحتُ ًُٜج 

". جُؼوحٌ، ئال ئيج جنطحٌ جُكحتُ إٔ ٣و٢ٟ جُى٣ٖ أٝ ٣طٍٜ جُؼوحٌ ٖٓ جٍُٖٛ أٝ ضه٠ِ ػ٘ٚ

ٝ ػ٤ِٚ كحُكحتُ ج١ًُ ٣ؿد ػ٠ِ جُىجتٖ جُٔ٘لً إٔ ٣طهً ذٗأٗٚ جإلؾٍجءجش جُهحٚس ٖٓ ئػالٕ جإلًٗجٌ 

ذحُ٘ٓرس ُِىجتٖ جُٔ٘لً ك٢  (أٍٓ جُكؿُ)ٝ ضٓؿ٤ِٚ ٛٞ ٖٓ آٍ ئ٤ُٚ جُؼوحٌ ذؼوى ٓٓؿَ هرَ ضٓؿ٤َ ض٘ر٤ٚ 

 :٣ى جُٔى٣ٖ، ٝ ُِط٘ل٤ً ػ٠ِ ػوحٌ جُكحتُ ٗلٍم ذ٤ٖ ك٤ٍٞط٤ٖ

 

                                                           

 .210،٘ 2005ٍٓٝى ٍٗٛ جُى٣ٖ، ٠ٍم جُط٘ل٤ً ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس، وجٌ ٛٞٓس جُؿُجتٍ، ْ٘س  1

 .300 ٘ 2010ك٣ٍؿس ق٤ٖٓ جُٔرحوب جالْح٤ْس ك٢ جُوحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝ جالوج٣ٌس، و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س ْ٘س  2
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: انفزضٕح األَنّ

ضططِد ًٛٙ جُل٤ٍٞس إٔ ٣ٓؿَ جُطٍٛف ئ٠ُ جُكحتُ ذؼى ضٓؿ٤َ أٍٓ جُكؿُ، ٝ ػ٘ثً ال ٣ٌٕٞ ًٛج 

جُطٍٛف ٗحكًج ك٢ ٓٞجؾٜس جُىجتٖ جُكحؾُ ٝ ٣ٌٕٞ ًُٜج جألن٤ٍإٔ ٣طحذغ ئؾٍجءجش جُط٘ل٤ً ػ٠ِ جُؼوحٌ 

.ٞى جُٔى٣ٖ كال ٣ُِّ ذاؾٍجء أ١ ئؾٍجء ُِكحؾُ
1
 

: انفزضٕح انثاوٕح

ضططِد ًٛٙ جُل٤ٍٞس إٔ ٣ٓؿَ جُطٍٛف ئ٠ُ جُكحتُ ذؼى ضٓؿ٤َ أٍٓ جُكؿُ، ٝ ػ٘ىتً ال ٣ٌٕٞ ًٛج 

جُطٍٛف ٗحكًج ك٢ ٓٞجؾٜس جُىجتٖ جُكحؾُ ٝ ٣إو١ ًٛج جُطٍٛف ئ٠ُ ئنٍجؼ جُؼوحٌ ٖٓ ِٓي جُٔى٣ٖ 

ٝ ٣ٔ٘غ وجت٤٘ٚ ٖٓ جُط٘ل٤ً ػ٤ِٚ، ػ٠ِ إٔ ًٛج جُٔ٘غ ال ١ٍٓ٣ ػ٠ِ جُىجتٖ ٚحقد جُكن جُؼ٢٘٤ جُطرؼ٢ 

ػ٠ِ جُؼوحٌ، كًِٜج جألن٤ٍ ٌؿْ جُطٍٛف ك٢ جُؼوحٌ إٔ ٣كؿُ ػ٤ِٚ ٝ ألٕ جُكحؾُ هى جٗطوِص ئ٤ُٚ 

ج٤ٌُِٔس ٖٓ جُٔى٣ٖ، كاٗٚ ٣ؿد قٔح٣س جُـ٤ٍ ج١ًُ هى ٣طؼحَٓ ك٢ ضٞؾ٤ٚ ئؾٍجءجش قؿُ ٍٜٓٗز ك٢ 

ٓٞجؾٜس ًَ ٖٓ جُٔى٣ٖ ٝ جُكحؾُ، ٝ ٓؼ٠٘ ًٛج إٔ جُٔ٘لً ٞىٙ ال ٣ٌٕٞ جُكحتُ ٝقىٙ ، ذَ ٣ْٟ٘ 

.ًطٍف ِْر٢ ك٢ جُهٛٞٓس ئ٠ُ ؾحٗد جُٔى٣ٖ
2
 

:  ػوحٌ جٌُل٤َ جُؼ٢٘٤:انفزع انثانث

 ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ذأٜٗح ػوى ٣ٌلَ ذٔوطٟحٙ ٖهٙ ض٘ل٤ً 644ػٍف جٍُٔٗع جٌُلحُس ك٢ ٗٙ جُٔحوز 

جُطُجّ، ٝ ذإٔ ٣طؼٜى ُِىجتٖ ذإٔ ٣ل٢ ذًٜج جالُطُجّ ئيج ُْ ٣ق ذٚ جُٔى٣ٖ ذ٘لٓٚ ٝ ضطٍم جٍُٔٗع ك٢ 

 ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ئ٠ُ جألقٌحّ جُط٢ ضهٟغ ُٜح جٌُلحُس ٝ 644جُٔٞجو جُط٢ ض٢ِ ٗٙ جُٔحوز 

.٠ٍٖٜٝح
3
 

 
                                                           

ذٖ ػرٞ ػل٤ق،ئؾٍجءجش جُكؿُ جُط٘ل١ً٤ ػ٠ِ جُؼوحٌ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٤َُ٘ ٖٜحوز ٓحؾٓط٤ٍ ك٢ جُوٞج٤ٖٗ جإلؾٍجت٤س ٝ  1

 .56، ٘ 2012-2012جُط٘ظ٤ْ جُوٟحت٢، ؾحٓؼس ٍٝٛجٕ،

 .56ذٖ ػرٞ ػل٤ق، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘  2

 .162ذ٤ٞٞحف ػحوٍ جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘  3
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ٝ جٌُل٤َ جُؼ٢٘٤ ٛٞ ٖهٙ  ٣وىّ ػوحٌٙ  ًٟٔحٕ ُِٞكحء ذى٣ٖ ك٢ يٓس ٖهٙ آنٍ ٝ ٣طْ يُي ك٢ 

ٌٚٞز ه٤حّ ٓحُي جُؼوحٌ ذٍٖٛ ػوحٌٙ ُٛحُف وجتٖ جُٔى٣ٖ وٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٓثٞال ػ٘ٚ ٓٓإ٤ُٝس 

ٖه٤ٛس ٝ هى يٛد جُلوٜحء ك٢ كٍٗٓح ٝ ٍٓٛ ئ٠ُ ضكى٣ى ًٛج جُِٔٓي، ٝ قؿس ًٛج جٍُأ١ إٔ جٌُل٤َ 

.جُؼ٢٘٤ ٛٞ ًحُكحتُ ؿ٤ٍ ٓٓثٍٞ ٖه٤ٛح ػٖ جُى٣ٖ
1
 

ٝ ٛٞ ٝ ئٕ جٖطرٚ ٓغ جُكحتُ ك٢ جٗطلحء جُٔٓإ٤ُٝس جُٗه٤ٛس، ئال أٗٚ ٣هطِق ػ٘ٚ ك٢ إٔ جُؼوحٌ ٓكَ 

جُكؿُ ٣ٌٕٞ ًِٓٔٞح ُِٔى٣ٖ ٝ جٗطوَ ٓ٘ٚ، ذَ إٔ جُؼوحٌ ٛٞ ٌِٓٚ ٝ ٝٞؼٚ ٌٛ٘ح ًٟٔحٕ ُى٣ٖ ػ٠ِ 

ؿ٤ٍٙ ٝ ضطْ ئؾٍجءجش جُط٘ل٤ً ػ٠ِ ػوحٌ جٌُل٤َ جُؼ٢٘٤ ذطر٤ِؾ أٍٓ جُكؿُ ئ٤ُٚ ٓرحٍٖز ٝ ضٓؿ٤ِٚ ذحْٔٚ 

ٝ ًَ ٓح ٣ططِد ذحُ٘ٓرس ُِٔى٣ٖ جأل٢ِٚ، ٛٞ جضهحي ٓوىٓحش  جُط٘ل٤ً ك٢ ٓٞجؾٜطٚ ذاػالٗٚ جُٓ٘ى 

. جُط٘ل١ً٤ ٝ ض٤ٌِلٚ ذحُٞكحء

ٝ ذًُي ٣ٌٕٞ جٍُٔٗع ذ٘ٛٚ ػ٠ِ ًٛٙ جإلؾٍجءجش، هى ق٠ٔ جُـ٤ٍ ج١ًُ ٣طؼحَٓ ػ٠ِ جُؼوحٌ جُِٔٔٞى 

ٌُِل٤َ جُؼ٢٘٤ ألٗٚ  ُٞ ضْ جُطٓؿ٤َ ذحْٔٚ ُٔح جْططحع جُـ٤ٍ إٔ ٣ؼِْ جُكؿُ ٝ أْحِ ًٛج جالنطالف 

. إٔ جٌُل٤َ جُؼ٢٘٤ ٣هطِق ػٖ جُكحتُ ك٢ إٔ جُؼوحٌ ٓكَ جُط٘ل٤ً ُْ ٣ٌٖ ًِٓٔٞح ُِٔى٣ٖ ٖٓ هرَ

 .إجزاءاخ انحجش انرىفٕذْ ػهّ انؼقاراخ:انمثحث انثاوٓ

ُوى أ٠ُٝ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ أ٤ٔٛس ًرٍٟ ُِكؿُ ػ٠ِ جُؼوحٌجش ٝ جُكوٞم جُؼ٤٘٤س جُؼوح٣ٌس ُٔح 

. ٣طٍضد ػٜ٘ح ٖٓ ٓهح٠ٍ ػ٠ِ قن ج٤ٌُِٔس جٌٍُِٔ وْط٣ٌٞح ٝ ػ٠ِ جألٖٓ جُؼحّ

ٝ ٣ٌٖٔ ضؼ٣ٍق جُكؿُ جُؼوح١ٌ ػ٠ِ أٗٚ ٣ٍ٠ن ٖٓ ٠ٍم جُط٘ل٤ً، ٣طْ ذٔوطٟحٙ ٝٞغ ػوحٌجش 

.جُٔى٣ٖ ضكص ٣ى جُوٟحء
2
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ٝ ضٍٔ ئؾٍجءجش جُط٘ل٤ً ػ٠ِ جُؼوحٌ ذػالظ ٍٓجقَ، أُٜٝح ٝٞغ جُؼوحٌ ضكص ٣ى جُوٟحء ػٖ ٣ٍ٠ن 

 ج٢ٍُْٔ جُطر٤ِؾجْطٛىجٌ أٍٓ جُكؿُ، غْ ئػىجو جُؼوحٌ ٝ جُط٤ٜٔى ُر٤ؼٚ ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘ ػٖ ٣ٍ٠ن 

. ، ُطأض٢ آنٍ ٍٓقِس ٝ ٢ٛ ذ٤غ جُؼوحٌ ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘جُكؿُ ٝ ه٤ىٙ ك٢ جُٔكحكظس جُؼوح٣ٌس ألٍٓ
1
 

انحجش  اسرصذار أمز: انمطهة األَل

 ٣طؼ٤ٖ جُوٟحء ضٍٛف ضكص جُؼ٢٘٤ جُؼوح١ٌ جُكن أٝ جُؼوحٌ ذٞٞغ أٍٓ ػ٠ِ جُىجتٖ ٣طكَٛ قط٠

 جُؼ٢٘٤ جُكن أٝ جُؼوحٌ جإله٢ٔ٤ِ جنطٛحٜٚح وجتٍز ك٢ ٣وغ جُط٢ جُٔكٌٔس ٌت٤ّ ئ٠ُ ضوى٣ْ ٠ِد ػ٤ِٚ

جُؼوح١ٌ، ٝ ك٢ قحُس ضؼىو جُؼوحٌجش ٣ٞؾٚ جُطِد ئ٠ُ أ١ ٓكٌٔس ٖٓ جُٔكحًْ جُط٢ ٣وغ ذٜح أقى 

جُؼوحٌجش أٝ جُكوٞم جُؼ٤٘٤س جُؼوح٣ٌس ،ألٗٚ ٣ؿَٞ جُكؿُ ػ٠ِ ػىز ػوحٌجش ك٢ إٓ  ٝجقى ٝذأٍٓ 

 :ٝجقى ػ٠ِ ػ٣ٍٟس  ٣ٌٕٝٞ ٝكن ج٠ٍُٝٗ جُطح٤ُس 

  ٠ٍٖٝ أٍٓ جُكؿُ:انفزع األَل

٣وىّ  جُطِد ٝجُٞغحتن جٍُٔكوس ذٚ ئ٠ُ ٌت٤ّ جُٔكٌٔس  ٣ٝوىّ ٠ِد جُكؿُ ٖٓ جُىجتٖ أٝ ٓٔػِٚ 

. جُوح٢ٗٞٗ أٝ جالضلحه٢ 

 2 ٖٓ م جّ ٝجو كوٍز ٣ٝ722ؿد إٔ ٣طٟٖٔ جُطِد ػ٠ِ جُهٛٞ٘ جُر٤حٗحش جًًٌُٔٞز ك٢ جُٔحوز 

ٝ3 . 

ٝئيج ضؼًٌ ػ٠ِ جُىجتٖ ٓؼٍكس جُر٤حٗحش جُالَٓس ُٞٚق جُؼوحٌ ٝٓٗطٔالضٚ ٣ؿَٞ جْطٛىجٌ أٍٓ ػ٠ِ 

ٝٚق )ػ٣ٍٟس ،٣وّٞ ذٔوطٟحٙ جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ ذحُىنٍٞ ئ٠ُ جُؼوحٌ ُِكٍٛٞ ػ٠ِ ًٛٙ جُر٤حٗحش 

ًٝٛج جألٍٓ ؿ٤ٍ هحذَ أل١ ٠ؼٖ (جُؼوحٌ
2

 . 

 .جُٞغحتن جٍُٔكوس ذحُطِد ئيج ًحٕ جُؼوحٌ ؿ٤ٍ ٓػوَ ذطأ٤ٓ٘حش ػ٤٘٤س 
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2
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 ٖٞٔ يًٍٛح ٌٝو جُٔؼ٤٘س جُط٘ل٣ً٤س جُٓ٘ىجش ٝ : جُط٘ل٤ى١ جُٔطٟٖٔ ٓرِؾ جُى٣ٖ  جُٓ٘ى ٖٓ ٗٓهس -1

 . ئ ّ ئ م 600 جُٔحوز

. ُِٓ٘ى جُط٘ل١ً٤   ج٢ٍُْٔ جُطر٤ِؾ ٓكٍٟ -2

 . ٣ٞٓح 15 نالٍ جُى٣ٖ ٓرِؾ ذطٓى٣ى جُٔى٣ٖ ٓطحُرس ٣طٟٖٔ : ذحُٞكحء جُط٤ٌِق ٓكٍٟ ٗٓهس ٖٓ - 3

 جُىجتٖ إٔ يُي جُؼحو١ ُِىجتٖ ذحُ٘ٓرس ٝؾٞوٛح ػىّ أٝ جُٔ٘وُٞس جألٓٞجٍ ًلح٣س ػىّ ٓكٍٟ -4

. جُٔى٣ٖ  ٓ٘وٞالش ػ٠ِ جُكؿُ ئ٠ُ جُِؿٞء وٕٝ جٍُٕٔٛٞ جُؼوحٌ ػ٠ِ جُكؿُ ٣ٞهغ جٍُٔضٜٖ

 (٣ػرص ٝؾٞو جُؼوحٌ ،قىٝوٙ ،ٓٓحقطٚ ٝٗٞػٚ)ـ ٓٓطهٍؼ ٖٓ ْ٘ى ٤ٌِٓس جُٔى٣ٖ ُِؼوحٌ 5

. ـ ٖٜحوز ػوح٣ٌس ضػرص ػىّ ضٍٛف جُٔى٣ٖ ك٢ جُؼوحٌ ذحُ٘ٓرس ُِىجتٖ جُؼحو١ 6

ٝك٢ قحُس ػىّ ئٌكحم جُطِد ذًٜٙ جُٞغحتن ،٣ٍكٝ ٠ِد جُكؿُ ،٣ٌٖٝٔ ضؿى٣ىٙ ػ٘ى جْطٌٔحٍ 

. جُٞغحتن 

:  جُٞغحتن جٍُٔكوس ذحُطِد ك٢ قحُس جُؼوحٌ جُٔػوَ ذحُطأ٤ٖٓ جُؼ٢٘٤ 

: ٣٘رـ٢ ػ٠ِ أٚكحخ جُطأ٤ٓ٘حش جُؼ٤٘٤س ضوى٣ْ 

. ـ ٓٓطهٍؼ ٖٓ ػوى جٍُٖٛ ،أٝ أٍٓ جُطه٤ٛٙ ػ٠ِ ػوحٌ ،أٝ ٓٓطهٍؼ ٖٓ ه٤ى قن جالٓط٤حَ 

 .ـ ٓٓطهٍؼ ٖٓ ْ٘ى ٤ٌِٓس جُٔى٣ٖ ُؼوحٌ

جُٔكٌٔس جُٔهطٙ  ٌت٤ّ أٍٓ ذٔٞؾد جُؼوح١ٌ جُؼ٢٘٤ جُكن أٝ جُؼوحٌ ػ٠ِ جُكؿُ ضٞه٤غ ٣طؼ٤ٖ

 جُطِد جًًٌُٔٞزجْط٤لحء ٠ٍٖٝ ٖٓ  ذؼى ضأًىٙ جُطِد، ٝيُي ئ٣ىجع ٖٓ ضح٣ٌم أ٣حّ 08 نالٍئه٤ٔ٤ِح 

أػالٙ
1

 .

                                                           

1
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 جُكؿُ ػ٠ِ ػىز ػوحٌجش أٝ قوٞم ػ٤٘٤س ػوح٣ٌس ضوغ ك٢ وٝجتٍ جُكؿُ، ٣طٟٖٔٝئيج ًحٕ ٠ِد 

جنطٛح٘ ٓهطِلس ًحٕ أل١ ٖٓ ٌؤْحء ٓكحًْ ًٛٙ جُىٝجتٍ ٓهطٙ ذطٞه٤غ جُكؿُ ػ٤ِٚ ذٔٞؾد أٍٓ 

 .ٝجقى 

جُكؿُ  أٍٓ ك٢ يًٍٛح جُٞجؾد جُر٤حٗحش:انثاوٓ انفزع 

 . ػٖ جُر٤حٗحش جُٔؼطحوز ك٢ أٌٝجم جُٔك٣ٍٟٖ ذؼٝ جُر٤حٗحشجُكؿُ، كٟال٣ؿد إٔ ٣طٟٖٔ أٍٓ 

 جُكؿُ أٍٓ ذطالٕ جإلوج٣ٌس ٝ جُٔى٤ٗس جإلؾٍجءجش هحٕٗٞ ظَ ك٢ جُؿُجت١ٍ جٍُٔٗع ٌضد ُوى

 : يًٍٙ ج٥ض٢ جُػالغس جُر٤حٗحش ئقىٟ ٖٓ جألٍٓ ًٛج نِٞ قحُس ك٢ جُؼ٤٘٤س جُؼوح٣ٌس أٝ جُكوٞم جُؼوح١ٌ

 ذى٣ٖ جػطٍجف ػوى هٟحت٢، هٍجٌ هٟحت٢، قٌْ)جُكؿُ  ضْ ذٔٞؾرٚ ج١ًُ جُط٘ل١ً٤ جُٓ٘ى ٗٞع-1

 . (جُم...... جألوجء أٍٓ ضٞغ٤و٢،

 . يٓطٚ ك٢ جُؼحُن جُى٣ٖ ٓرِؾ ذطٓى٣ى جُٔى٣ٖ ض٤ٌِق ضح٣ٌم ٝ جُط٘ل١ً٤ ُِٓ٘ى ج٢ٍُْٔ جُطر٤ِؾ ضح٣ٌم -2

 جُٔٓحقس، ٌهْ جُٔٞهغ، ق٤ع ٖٓ وه٤وح ضؼ٤٤٘ح جُٔكؿَٞ جُؼوح١ٌ جُؼ٢٘٤ جُكن أٝ جُؼوحٌ ضؼ٤٤ٖ -3

ٝجُٔٗطًٍس  جُهحٚس جُؼوحٌ ٝأؾُجء ٝجُٗحٌع ذ٘ح٣س ٌهْ ٓٗحػس، أٝ ٓلٍَز جُوطؼس جأل٤ٌٞس،

ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُر٤حٗحش جُط٢ ضل٤ى ك٢ ضؼ٤٤٘ٚ
1
. 

. انحجش َ قٕذي فٓ انمحافظح انؼقارٔح ألمز انزسمٓ انرثهٕغ:انثاوٓ انمطهة

ال ٣ٌل٢ جْطٛىجٌ أٍٓ جُكؿُ ٝكوح ٠ٍُِٝٗ ٝ جُر٤حٗحش جُٓحُق يًٍٛح قط٠ ٣ٍضد آغحٌٙ جُوح٤ٗٞٗس ك٢ 

ٓٞجؾٜس جُٔى٣ٖ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ٝ جُـ٤ٍ ذَ ال ذى ٖٓ ضر٤ِـٚ ًُٜج جألن٤ٍ ٝ ه٤ىٙ ك٢ جُٔكحكظس 

 .جُؼوح٣ٌس، ذحٌَُٗ ج١ًُ ٤ْطْ ضل٤ِٛٚ
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  جُطر٤ِؾ ج٢ٍُْٔ ألٍٓ جُكؿُ:انفزع األَل

جُكؿُ ٣وّٞ جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ ذحُطر٤ِؾ ج٢ٍُْٔ ألٍٓ  ألٍٓ ج٢ٍُْٔ ذؼى ٚىٌٝ أٍٓ جُكؿُ جُطر٤ِؾ

 ج٢ٍُْٔ جُطر٤ِؾ ٣طكون ٝ جُوٟحت٢ جُٔكٍٟ ٣ؼىٙ ٓكٍٟ  يُي ذٔٞؾد ٣طْ جُكؿُ ئ٠ُ جُٔى٣ٖ

 ج٢ٍُْٔ جُطر٤ِؾ ٣ؼطرٍ ٝ ُٚ جُٔرِؾ ئ٠ُ جُطر٤ِؾ ٓٞٞٞع جُٞغ٤وس ِْْ أٗٚ ئ٠ُ جُوٟحت٢ ذاٖحٌز جُٔكٍٟ

  : جُطح٤ُس   ك٢ جُكحالش ٖه٤ٛح

 ٖه٤ٛح ػ٤ِٚ جُٔكؿَٞ جُٔى٣ٖ ئ٠ُ جُكؿُ أٍٓ ٝ جُطر٤ِؾ ٓكٍٟ جُوٟحت٢ جُٔكٍٟ ِْْ ئيج . 

 ػ٤ِٚ جُطٞه٤غ ٌكٝ أٝ ج٢ٍُْٔ جُطر٤ِؾ ٓكٍٟ جْطالّ ػ٤ِٚ جُٔكؿَٞ جُٔى٣ٖ ٌكٝ ئيج . 

 جُطر٤ِؾ ٓكٍٟ جْطالّ ج٢ٍُْٔ جُطر٤ِؾ ضِو٢ ٚلس ُْٜ ج٣ًُٖ جألٖهح٘ ٌكٝ ئيج. 

 ٌت٤ّ ػٖ ٚحوٌ ػ٣ٍٟس ي٣َ ػ٠ِ ذأٍٓ جُطر٤ِؾ ٟٕٓٔٞ جُؼوح١ٌ جُكؿُ أٍٓ ٖٓ ٗٓهس ضٍ٘ٗ ٝ

 .٤٘٠ٝس ٤ٓٞ٣س ؾ٣ٍىز جُٔكٌٔس ك٢

 قرٓٚ ٌٓحٕ ك٢ ٓكرِٞ ُٗهٙ جُكؿُ أٍٓ ٝ جُطر٤ِؾ ٓكٍٟ جُوٟحت٢ جُٔكٍٟ ِْْ جوج. 

 ٣ؿَٞ ال ج٢ٍُْٔ جُطر٤ِؾ ٝ ٖه٤ٛح ٤ُّ ٝ ٚك٤كح جُطر٤ِؾ ٣ؼى أػالٙ جًًٌُٔٞز ؿ٤ٍ جُكحالش ك٢ أٓح

 ػ٠ِ ذ٘حء ٝ جٌٍُٟٝز قحُس ك٢ ئال ٓٓحءج 08 جُٓحػس ذؼى ٝال ٚرحقح 08 جُٓحػس هرَ ال ذٚ جُو٤حّ

ّ ئ  ئ م 725 ٝ 416  ئيٕ هٟحت٢ ٠روح ُِٔحوض٤ٖ 
1
  .

  :ئ٣ٝ٠ٌُٕٞ جُطر٤ِؾ ج٢ٍُْٔ ُألٍٓ 

  ئيج ًحٕ جُؼوحٌ ؿ٤ٍ ٓػوَ ذأ١ ضأ٤ٖٓ ػ٢٘٤ :فقظانمذٔه 
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 ئيج ًحٕ جُؼوحٌ أٝ جُكن جُؼ٢٘٤ جُؼوح١ٌ ٓػوال ذطأ٤ٖٓ ػ٢٘٤ ُلحتىز جُـ٤ٍ ، ٣ؿد جُطر٤ِؾ :نفائذج انغٕز 

. ج٢ٍُْٔ ألٍٓ جُكؿُ ئ٠ُ ًٛج جألن٤ٍ ،ٓغ ئنطحٌ ئوجٌز جٍُٟجتد ذحُكؿُ

٣ًٌٝ٘ جُٔى٣ٖ ذأٗٚ ئيج ُْ ٣ىكغ ٓرِؾ جُى٣ٖ ك٢ أؾَ ٍٖٜ ٝجقى ٖٓ ضح٣ٌم جُطر٤ِؾ ج٢ٍُْٔ ٣رحع جُؼوحٌ 

أٝ جُكن جُؼ٢٘٤ جُؼوح١ٌ ؾرٍج ػ٤ِٚ ،ٓغ ئ٣ىجع  أٍٓ جُكؿُ ػ٠ِ جُلٌٞ ،أٝ ك٢ ج٤ُّٞ جُٔٞج٢ُ ُِطر٤ِؾ 

ج٢ٍُْٔ ًأه٠ٛ أؾَ ك٢ جُٔكحكظس جُؼوح٣ٌس جُطحذغ ُٜح جُؼوحٌ ُو٤ى أٍٓ جُكؿُ ،٣ٝؼى جُؼوحٌ ٓكؿَٞج 

. جذطىجء ٖٓ ضح٣ٌم جُو٤ى ،ًٝٛج ٖٓ أؾَ ٓ٘غ جُٔى٣ٖ ٖٓ جُطٍٛف ك٢ جُؼوحٌ ئٍٞجٌج ذحُىجتٖ جُكحؾُ 

ٝئيج ًحٕ جُىجتٖ جُكحؾُ وجت٘ح ٓٔطحَج ُٚ ضأ٤ٖٓ ػ٢٘٤ ػ٠ِ جُؼوحٌ جٍُٔجو قؿُٙ ،ٝؾد جُطر٤ِؾ ج٢ٍُْٔ 

ألٍٓ جُكؿُ ئ٠ُ قحؾُ جُؼوحٌ جٍُٕٔٛٞ ،ٝج٠ُ جٌُل٤َ جُؼ٢٘٤ جي ٝؾى ،ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ه٤ٍ ٛإالء 

: ذ٤ٖ 

. ـ جُٞكحء ذحُى٣ٖ 1ـ

. (ضٍى جُؼوحٌ)ـ جُطه٢ِ 2ـ

. ـ هرٍٞ ئؾٍجءجش جُكؿُ ٝجُر٤غ 3ـ

  ه٤ى أٍٓ جُكؿُ ك٢ جُٔكحكظس جُؼوح٣ٌس  : انفزع انثاوٓ

 أٝ ػوحٌٙ ذإٔ ػ٤ِٚ جُٔكؿَٞ جُٔى٣ٖ ٝض٘ر٤ٚ ئػالٕ ٓلحوٙ جُؼوح١ٌ جُكؿُ ألٍٓ ج٢ٍُْٔ جُطر٤ِؾ ئٕ

 ك٤ٚ جُطٍٛف ُٚ ٣ؿَٞ ذك٤ع ُٚ ًِٓٔٞح ٣ظَ أٗٚ ٌؿْ جُوٟحء ِْطس ضكص جُؼ٢٘٤ جُؼوح١ٌ قوٚ

 ٣٘لً كال جُؼوح٣ٌس ذحُٔكحكظس جُكؿُ أٍٓ ه٤ى ذؼى ٝ أٗٚ ؿ٤ٍ ًٛٙ جٍُٔقِس نالٍ جُٜرس أٝ ذحُر٤غ

 ػىّ وػٟٞ ٓٔحٌْس قن ُٚ ٣ٌٕٞ ج١ًُ جُكحؾُ جُىجتٖ ك٢ ٓٞجؾٜس ػ٤ِٚ جُٔكؿَٞ جُٔى٣ٖ ضٍٛف

جُطٍٛف ٗلحي
1

 .

 ٝػ٤ِٚ ٣وّٞ جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ ػ٠ِ جُلٌٞ أٝ ك٢ ج٤ُّٞ جُٔٞج٢ُ ُِطر٤ِؾ ج٢ٍُْٔ ًأه٠ٛ أؾَ ذا٣ىجع 

أٍٓ جُكؿُ ُىٟ ِٓٛكس جٍُٜٗ جُؼوح١ٌ جُطحذغ ُٜح جُؼوحٌ ُو٤ىٙ  ،٣ٝؼى جُؼوحٌ أٝ جُكن جُؼ٢٘٤ 

  كحٗٚ ٣ؿد ػ٠ِ جُٔكحكع جُؼوح١ٌ ه٤ى 728جُؼوح١ٌ ٓكؿَٞج ٖٓ ضح٣ٌم جُو٤ى ،ٝٝكوح ألقٌحّ جُٔحوز 

                                                           

1
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أٍٓ جُكؿُ ٖٓ ضح٣ٌم جإل٣ىجع ،ٝض٤ِْٓ ٖٜحوز ػوح٣ٌس ئ٠ُ جُٔكٍٟ جُوٟحت٢   ،أٝ ئ٠ُ جُىجتٖ نالٍ 

غٔح٤ٗس أ٣حّ ٝال ضؼٍٜ ُؼوٞذحش ضأو٣ر٤س ٓ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح جُط٣ٍٗغ جُٓح١ٌ جُٔلؼٍٞ ،ٝضطٟٖٔ 

جُٜٗحوز جُؼوح٣ٌس ؾ٤ٔغ جُو٤ٞو ٝجُكوٞم جُٔػوِس ُِؼوحٌ أٝ جُكن جُؼ٢٘٤ جُؼوح١ٌ ،ًًٝج أْٔحء جُىجت٤ٖ٘ 

٠ٖٞٓٝ ًَ ْٜٓ٘ ،٣ٝؿد ػ٠ِ جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ ػ٘ى ه٤ى جُكؿُ يًٍ ضح٣ٌم ،ْٝحػس ئ٣ىجػٚ ُٔح 

٣طٍضد ػٜ٘ح ٖٓ أغحٌ ًٔح ْٞف ٗط٘حُٝٚ ٣ٝإٍٖ ذٜحٓٗٚ ٝذطٍض٤د جٌُٞٝو ػٖ ًَ أٍٓ قؿُ ْرن 

ه٤ىٙ ،ٓغ يًٍ جْْ ُٝود ٠ٖٞٓٝ ًَ جُىجت٤ٖ٘ ،ٝجُؿٜس جُوٟحت٤س جُط٢ أٚىٌش أٍٓ جُكؿُ ،ٝضرٍَ 

أ٤ٔٛس ًٛٙ جُر٤حٗحش ػ٘ى جُططٍم إلػىجو جُؼوحٌ ُِر٤غ غْ ذ٤ؼٚ ،ٝجُٔ٘حَػحش جُط٢ ض٘ٗأ أغ٘حء ض٘ل٤ً 

جُكؿُ ،ٝجُـح٣س ٖٓ ه٤ى أٍٓ جُكؿُ ٛٞ ٌػح٣س ٓٛحُف جُـ٤ٍ ج١ًُ هى ٣طؼحَٓ ػ٠ِ جُؼوحٌ جُؿح١ٌ 

. ػ٤ِٚ جُكؿُ ،ك٤ؼِْ أٗٚ ٓٞٞٞع ضكص ٣ى جُوٟحء

: ـ قحُس جٗطوحٍ جُؼوحٌ أٝ جُكن جُؼ٢٘٤ ُِؼوحٌ جُٔػوَ ذطأ٤ٖٓ ػ٢٘٤ ذؼوى ٍٜٓٗ 1ـ

 ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝجإلوج٣ٌس كحٕ جُؼوحٌ ،أٝ جُكن جُؼ٢٘٤ ٠743روح ألقٌحّ جُٔحوز 

جُؼوح١ٌ ئيج ًحٕ ٓػوال ذطأ٤ٖٓ ػ٢٘٤ ،ٝجٗطوِص ٤ٌِٓطٚ ذؼوى ٢ٌْٔ ٍٜٓٗ ئ٠ُ جُـ٤ٍ هرَ ه٤ى أٍٓ 

جُكؿُ ٝؾد ضٞؾ٤ٚ ئًٗجٌ ئ٠ُ جُكحتُ ٝض٤ٌِلٚ ذىكغ ٓرِؾ  جُى٣ٖ ،أٝ ضه٤ِٚ ػٖ جُؼوحٌ ،ٝئال ذ٤غ ؾرٍج 

:ػ٤ِٚ ،٣ٝؿد إٔ ٣ٗطَٔ جالًٗجٌ كٟال ػٖ جُر٤حٗحش جُٔؼطحوز ػ٠ِ ٓح ٣أض٢ 
1
 

. ـ ذ٤حٕ جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ٝجإلؾٍجءجش جُطح٤ُس ُٚ 

. ـ ذ٤حٕ أٍٓ جُكؿُ ٝضح٣ٌم جُو٤ى

ـ جًٗجٌ جُكحتُ ٝض٤ٌِلٚ ذحُٞكحء ذٔرِؾ جُى٣ٖ نالٍ أؾَ ٍٖٜ ٖٓ ضح٣ٌم جُطر٤ِؾ ج٢ٍُْٔ ٝئال ذ٤غ جُؼوحٌ 

. ؾرٍج ًٔح ْرن يًٍٙ أػالٙ

:  ـ قحُس ضؼىو جُىجت٤ٖ٘ أٝ ضؼىو جُكؿَٞ ػ٠ِ جُؼوحٌ 2ـ

ك٢ قحُس ظٌٜٞ وجتٖ آنٍ ذ٤ىٙ ْ٘ى ض٘ل١ً٤ ذؼى ه٤ى أٍٓ جُكؿُ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ؿد ػ٠ِ جُٔكٍٟ 

 جُوٟحت٢ ضٓؿ٤ِٚ ٓغ جُىجت٤ٖ٘ جُكحؾ٣ُٖ ،ٝيُي ػٖ ٣ٍ٠ن جْطٛىٌج أٍٓ ػ٠ِ ػ٣ٍٟس ٣طٟٖٔ ه٤ىٙ 

                                                           

1
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ُىٟ جُٔكحكظس جُؼوح٣ٌس ٓغ ذو٤س جُىجت٤ٖ٘ ،٣ٝٛرف ًٓ٘ ضح٣ٌم جُطأ٤ٍٖ ذٚ ٠ٍكح ك٢ جؾٍءجش جُط٘ل٤ً ٝال 

. ٣ؿَٞ ٖطد جُطٓؿ٤الش ٝجُطأ٤ٍٖجش ئال ذٛىٌٝ أٍٓ ٓهحُق  

ٝٞغ ج٤ُى ػ٠ِ جُؼوحٌ جُٔكؿَٞ ٝج٥غحٌ جُٔطٍضرس ػ٠ِ جُكؿُ:انثانثانفزع 
1

 .

: َضغ انٕذ ػهّ انؼقار انمحجُس 

 ٖٓ م جّ ٝج 02 كوٍز 725ذٔؿٍو جٗوٟحء ِٜٓس ٍٖٜ جُٔٔ٘ٞقس ُِٔى٣ٖ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحوز 

: ٤ٍٔٗ ذ٤ٖ قحُط٤ٖ 

كايج هحّ جُٔى٣ٖ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ،أٝ قحتُ جُؼوحٌ أٝ جٌُل٤َ جُؼ٢٘٤ ذا٣ىجع ٓرِـح ًحك٤ح : أـ قحُس جُٞكحء 

ُِٞكحء ذأَٚ جُى٣ٖ ٝجُٔٛح٣ٌق جُٔطٍضرس ػ٤ِٚ ُِىجت٤ٖ٘ جُٔو٤ى٣ٖ ك٢ جُٜٗحوز جُؼوح٣ٌس ،ٝجُكحؾُ 

ْٞجء ُىٟ أٓحٗس جُٟر١ أٝ جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ كحٕ ئؾٍجءجش جُر٤غ ذحُُٔجو ضٞهق ٝض٤ٍٛ ًَ 

. (م ج ّ ٝج 736ّ)جُطٍٛكحش جُٞجٌوز ػ٠ِ جُؼوحٌ ٗحكًز 

ئيج جٓط٘غ جُٔى٣ٖ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ أٝ قحتُ جُؼوحٌ أٝ جٌُل٤َ جُؼ٢٘٤ ػٖ جُٞكحء : خ ـ قحُس ػىّ جُٞكحء 

٣ٍٗع جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ ك٢ ئػىجو هحتٔس ٠ٍٖٝ جُر٤غ ض٤ٜٔىج ُر٤غ جُؼوحٌ جُٔكؿَٞ،ٓغ جُٔالقظس أٗٚ 

ٝج٠ُ ؿح٣س ؾِٓس جُُٔج٣ىز ٣ٓطط٤غ جُٔى٣ٖ جُٞكحء ذحُى٣ٖ ٝذحُ٘ط٤ؿس ضٞهق ئؾٍجءجش جُر٤غ ٣ٍٝكغ 

. جُكؿُ 

: اٖثار انمرزذثح ػهّ حجش انؼقار 

 :٣٢ِ٣طٍضد ػ٠ِ قؿُ جُؼوحٌ ج٥غحٌ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضطٔػَ ك٤ٔح 

ٖٝٓ أْٛ أغحٌ ٝٞغ جُؼوحٌ ضكص ٣ى جُوٟحء ٛٞ ٓ٘غ : أـ ٓ٘غ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ٖٓ جُطٍٛف ك٢ جُؼوحٌ 

 جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ،أٝ جُكحتُ ْٞجء ًحٕ ٓحٌُح ُِؼوحٌ جٍُٕٔٛٞ أٝ جٌُل٤َ جُؼ٢٘٤ ٖٓ جُطٍٛف ك٤ٚ ذ٘وَ 
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٤ٌِٓطٚ أٝ ئٗٗحء قوٞم ػ٤٘٤س ػ٤ِٚ ،ٝئال ًحٕ ضٍٛكٚ هحذال ُإلذطحٍ ،ٝذحُطح٢ُ ٣ٔ٘غ ػ٠ِ جُٔكؿَٞ 

ػ٤ِٚ جُو٤حّ ذٌَ جُطٍٛكحش جُ٘حهِس ٤ٌُِِٔس ٖٓ ذ٤غ ٝٛرس ٝٓوح٣ٟس ،ٝٝهق أٝ قط٠ ضٍض٤د ضأ٤ٓ٘حش 

ػ٤٘٤س ًكن جالٗطلحع ٝجالٌضلحم ،ًٔح ٣كظٍ ػ٤ِٚ ضٞه٤غ قوٞم ػ٤٘٤س ضرؼ٤س ًحٍُٖٛ ٓػال ألٕ ٖٓ ٖإٔ 

ًَ ًٛٙ جُطٍٛكحش إٔ ض٘وٙ ٖٓ ه٤ٔس ًٛج جُؼوحٌ ،ٝضرؼى جٍُجؿر٤ٖ ك٢ ٍٖجتٚ ٣ٝٓطل٤ى ٖٓ ذطالٕ 

ًٛٙ جُطٍٛكحش جُكحؾُٕٝ جُٔٗحًٌٕٞ ك٢ جُكؿُ ٝأٚكحخ جُكوٞم جُٔٓؿِس ػ٠ِ ٚك٤لس جُؼوحٌ 

 ٖٓ م جّ ٝج كٜٞ ذطالٕ ٗٓر٢ ،ٝال ٣ٌٖٔ 735جُؼ٤٘٤س ،ٓح وجّ إٔ جُرطالٕ ٓوٌٍ ذكٌْ ٗٙ جُٔحوز 

إٔ ٣طٔٓي ذٚ ئال ُٖٔ هٌٍ ُكٔح٣طٚ ،كال ٣كن ُِٔٗط١ٍ ٓػال إٔ ٣طًٌع ذٚ ألٗٚ ٣ِٔي قن جُططرغ ػ٠ِ 

 ٖٓ م ج ّ ٝج جْطػ٘ص 735ػوحٌجش ٓى٣٘ٚ ًٔح ٛٞ جُٗإٔ ذحُ٘ٓرس ُِىجتٖ جٍُٔضٜٖ ٓػال ،ؿ٤ٍ إٔ جُٔحوز 

 ٜٓ٘ح ذحتغ جُؼوحٌ جُٔكؿَٞ ٝٓوٍٜ غٔ٘ٚ ٝج٣ٍُٗي جُٔوحْْ إٔ ٣و٤ى قن جالٓط٤حَ ػ٠ِ 02ك٢ جُلوٍز 

 ٝٓح ٤ِ٣ٜح ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ،ٝهى 999جُؼوحٌ ك٢ ج٥ؾحٍ ٝجألٝٞحع جُط٢ ٗٛص ػ٤ِٜح جُٔحوز 

 ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ،ٝجإلوج٣ٌس ٗلحي جُطٍٛف ذ٘وَ ج٤ٌُِٔس أٝ ضٍض٤د 736أؾحَش جُٔحوز 

قن ػ٢٘٤ ػ٠ِ جُؼوحٌ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ئيج ٓح أٝوع جُٔى٣ٖ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ أٝ قحتُ جُؼوحٌ أٝ جٌُل٤َ 

جُؼ٢٘٤ ذأٓحٗس جُٟر١ أٝ ذ٤ٖ ٣ى١ جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ هرَ ؾِٓس جُُٔج٣ىز ٓرِؾ ٣ٌل٢ ذحُٞكحء ذأَٚ 

جُى٣ٖ ٝجُٔٛح٣ٌق جُٔٓطكوس ُِىجت٤ٖ٘ جُٔو٤ى٣ٖ ك٢ جُٜٗحوز جُؼوح٣ٌس ٝجُكحؾ٣ُٖ
1

 . 

قؿُ جُؼوحٌ ال ٣إو١ ئ٠ُ ُٗع : خ ـ ضو٤٤ى ِْطس جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ك٢ جْطؼٔحٍ جُؼوحٌ ٝجْطـالُٚ 

ج٤ٌُِٔس ٖٓ جُٔى٣ٖ  ، ٝئنٍجؾٚ ٖٓ ق٤حَضٚ ذَ ٣ظَ جُٔى٣ٖ ُٚ ٚلس جُٔحُي ،ٝذحُطح٢ُ ُٚ ػ٠ِ جُؼوحٌ 

 01 /730جُٔكؿَٞ جُؼى٣ى ٖٓ جُِٓطحش ٝيُي  ئيج ًحٕ جُؼوحٌ ك٢ ٣ى جُٔى٣ٖ ٝيُي قٓد ٗٙ جُٔحوز 

ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝجإلوج٣ٌس ٓإؾٍج ٝهص ه٤ى أٍٓ جُكؿُ جْطٍٔ جُٔى٣ٖ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ 

. قحتُج ذٛلطٚ قحٌْح ئ٠ُ إٔ ٣طْ  جُر٤غ ،ٓح ُْ ٣إٍٓ ذهالف يُي 

ُِٔى٣ٖ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ جُٓحًٖ ك٢ جُؼوحٌ إٔ ٣رو٠ ْحً٘ح ك٤ٚ ذىٕٝ أؾٍز ئ٠ُ إٔ ٣طْ جُر٤غ ،ٝػ٠ِ يُي 

كايج ًحٕ جُؼوحٌ ك٢ ٣ى جُٔى٣ٖ ٣ٓطؼِٔٚ ذ٘لٓٚ ًإٔ ٣و٤ْ ك٢ ٌٓٓ٘ٚ أٝ ٣ٌُػٚ ذ٘لٓٚ كحٗٚ ٣ؼى قحٌْح ُٚ 

ُوٞز جُوحٕٗٞ ،ٝأٓح ئيج ًحٕ جُؼوحٌ ٓإؾٍج ٖٓ أؾَ ٞر١ ِْطحش جُٔى٣ٖ ك٢ ضأؾ٤ٍ جُؼوحٌ ٓكَ 

 جُكؿُ قط٠ ال ٣ٍٟ ذحُىجت٤ٖ٘ ك٢ ٌٚٞز ضأؾ٤ٍٙ ُلطٍز ٣ٞ٠ِس أٝ ذا٣ؿحٌ ٤َٛى ك٤ٟؼق كٍ٘ ذ٤ؼٚ 

                                                           

1
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نح٤ُح ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘ ،كايج ًحٕ جُؼوحٌ ٓإؾٍج ٝهص ه٤ى أٍٓ جُكؿُ جػطرٍش جألؾٍز جُٔٓطكوس 

ٓكؿَٞز ضكص ٣ى جُٔٓطأؾٍ ذٔؿٍو ضر٤ِـٚ ج٢ٍُْٔ ذأٍٓ جُكؿُ ٣ٝٔ٘غ جُٞكحء ُِٔحُي ٝئيج هحّ 

جُٔٓطأؾٍ ذطٓى٣ى جألؾٍز هرَ ضر٤ِـٚ ج٢ٍُْٔ كحٕ جُٔى٣ٖ ٣ٓأٍ ػٜ٘ح ذٛلطٚ قحتُج ُٜح ،ٝك٢ ًٛٙ 

جُكحُس ئيج ًحٕ جإل٣ؿحٌ غحذص جُطح٣ٌم كحٗٚ ٣ٌٕٞ ٗحكًج ك٢ قن جُكحؾ٣ُٖ ٝجُىجت٤ٖ٘ ج٣ًُٖ ُْٜ قوٞم 

ٓو٤ىز ،ئال ك٢ قحُس ٓح ئيج أغرص جُىجتٖ أٝ جٍُج٢ْ ػ٤ِٚ جُُٔجو ذؼى جُر٤غ ٝهٞع ؿٕ ٖٓ جُٔى٣ٖ 

. جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ٝجُٔٓطأؾٍ كل٢ ًٛٙ جُكحُس ٣لٓم جإل٣ؿحٌ

ٝئيج ًحٕ جُؼوحٌ ٓإؾٍٝ هص ه٤ى أٍٓ جُكؿُ ٤ُّٝ ُٚ ضح٣ٌم غحذص كحٗٚ ال ٣ٌٕٞ ٗحكًج ك٢ قن جُىجتٖ 

جُكحؾُ ،ًًُٝي جألٍٓ ذحُ٘ٓرس ُؼوٞو جإل٣ؿحٌ جُط٢ ٣رٍٜٓح جُٔى٣ٖ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ذؼى ه٤ى أٍٓ جُكؿُ  

ٝٓغ يُي ٣ؿَٞ ُِٔى٣ٖ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ جْطٛىٌج أٍٓ ػ٠ِ ي٣َ جُؼ٣ٍٟس ٣ٍنٙ ُٚ ئ٣ؿحٌ 

جُؼوحٌجش أٝ جُكوٞم جُؼ٤٘٤س جُؼوح٣ٌس ئيج ًحٕ يُي ٣ُ٣ى ٖٓ ئ٣ٍجوجش جُؼوحٌ ٝال ٣ٍٟ ذٔٛحُف 

أ١ جإل٣ؿحٌجش جُط٢ )أ٠ٍجف جُكؿُ وٕٝ جإلنالٍ ذحألقٌحّ جُٔطؼِوس ذؼوٞو جإل٣ؿحٌ جُٞجؾرس جٍُٜٗ 

 جُٔإٌل 78/74 ٖٓ جألٍٓ 17 ْ٘س كٔح كٞم ُْٝ ٣طْ ٍٖٜٛح ػٔال ذ٘ٙ جُٔحوز 12ضَٛ ٓىضٜح ئ٠ُ 

 . ( جُٔطؼِن ذاػىجو ٓٓف جألٌج٢ٞ جُؼحّ ٝضأ٤ّْ جُٓؿَ جُطؿح١ٌ 12/11/1975ك٢ 

 . تانمشاد انؼهىٓانؼقار انمحجُس تٕغ  :انمطهة انثانث

 جُكن أٝ جُؼوحٌ ٝٞغ ػٖ جُٔطٍضرس ج٥غحٌ ذ٤ٖ ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘ ٛٞ جُ٘ط٤ؿس جُكط٤ٔس  ٣ٝؼطرٍ ٖٓ جُر٤غ

 ٌؿْ ٣ٞٓح 30 نالٍ جُى٣ٖ ضٓى٣ى ػٖ جُٔى٣ٖ ذٓرد جٓط٘حع جُوٟحء ِْطس ضكص جُؼوح١ٌ جُؼ٢٘٤

جُكؿُ،ًٔح إٔ ذ٤غ جُؼوحٌ جُٔكؿَٞ ٣ٍٔ ذؼىز ٍٓجقَ ضرىأ ذحإلؾٍجءجش جُط٤ٜٔى٣س  ذأٍٓ ٤ٌْٔح ضر٤ِـٚ

ُِر٤غ ، غْ ؾِٓس جُر٤غ ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘ ٝض٘ط٢ٜ ذٛىٌٝ قٌْ ٌْٞ جُُٔجو
1

.  

 

 

                                                           

1
 ملزي عبد الرحمان ، المرجع السابق   



  عىل العقارات الغري مشهرة املشهرة و   الفصل الاول  الأحاكم املشرتكة بني احلجز عىل  العقارات

 39 

 جُؼ٢ِ٘ ذحُُٔجو ُِر٤غ جُٔكؿَٞ جُؼوحٌ ضك٤ٍٟ ٝ ئػىجو:انفزع األَل

 ْٖ جُؼ٢ِ٘ ذحُُٔجو جُؼوح١ٌ جُؼ٢٘٤ جُكن أٝ جُؼوحٌ ذ٤غ ذؼى ئؾٍجء ٝٞغ ج٤ُى ػ٠ِ جُؼوحٌ ٝهرَ

 جُ٘ٛٞ٘ ٖٓ ٓؿٔٞػس جُكح٢ُ ٝ جإلوج٣ٌس جُٔى٤ٗس جإلؾٍجءجش هحٕٗٞ نالٍ ٖٓ جُؿُجت١ٍ جٍُٔٗع

 جٍُٔجو جُؼوح١ٌ جُكن جُؼ٢٘٤ أٝ جُؼوحٌ ذٗإٔ ٓالقظحش ضوى٣ْ ٖٓ ِٓٛكس ي١ ًَ ضٌٖٔ جإلؾٍجت٤س

 . ذ٤ؼٚ

 :انثٕغ شزَط نقائمح انقضائٓ انمحضز ضثظ -1

 ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس، ٝجإلوج٣ٌس 737ذؼى جُو٤حّ ذٌَ جالؾٍجءش جُٓحُلس جًًٍُ ٠ٝروح ُِٔحوز 

كحٕ جُٔى٣ٖ ئيج ُْ ٣وْ ذحُٞكحء نالٍ جألؾَ جُٔكىو ذػالغ٤ٖ ٣ٞٓح ٖٓ ضح٣ٌم جُطر٤ِؾ ج٢ٍُْٔ ألٍٓ 

جُكؿُ ٝؾد ػ٠ِ جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ ئػىجو هحتٔس ٠ٍٖٝ جُر٤غ ُِؼوحٌ جُٔكؿَٞ ٝئ٣ىجػٜح ذأٓحٗس 

ٞر١  جُٔكٌٔس جُٞجهغ ك٢ وجتٍز جنطٛحٜٚح جُؼوحٌ جُٔكؿَٞ ،ٝك٢ قحُس ضؼىو جُؼوحٌجش جُٔكؿَٞز 

أٝ جُكوٞم جُؼ٤٘٤س جُؼوح٣ٌس جُٔكؿَٞز كحٕ جُوحتٔس ضٞوع ُىٟ أٓحٗس ٞر١ أ١ ٓكٌٔس ٣طٞجؾى ك٤ٜح أقى 

 جًًٌُٔٞز هحتٔس ٠ٍٖٝ جُر٤غ جُر٤حٗحش 737ًٛٙ جُؼوحٌجش ٝكٟال ػٖ جُر٤حٗحش جُٔؼطحوز أٝؾرص جُٔحوز 

جُطح٤ُس
1

 : 

 .ٝ ٠ٖٞٓ ًَ ْٜٓ٘ ػ٤ِٚ جُٔكؿَٞ جُٔى٣ٖ ٝ جُكحؾُ جُىجت٤ٖ٘ جُٔو٤ى٣ٖ ٝ ٖٓ ًَ ُٝود ـ جْْ (01

 .ـ جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ج١ًُ ضْ جُكؿُ ذٔوطٟحٙ ،ٝٓرِؾ جُى٣ٖ  (02

 .ٝؾى ئٕ جُؼ٢٘٤ جٌُل٤َ أٝ جُكحتُ ئًٗجٌ ضح٣ٌم ٝ ه٤ىٙ ٝ ج٢ٍُْٔ ضر٤ِـٚ ضح٣ٌم ٝ جُكؿُ ـ أٍٓ (03

 جُٔٓحقس، جُكىٝو ، ٓٗحع ٓلٍَ، ذ٘ح٣س،) وه٤وح ضؼ٤٤٘ح جُٔكؿَٞ جُؼوح١ٌ جُؼ٢٘٤ جُكن أٝ جُؼوحٌ ضؼ٤٤ٖ

 .(جُم ... جٍُهْ ، جُٗحٌع 

  ٚضؼ٤٤ٖ جُؼوحٌ أٝ جُكن جُؼ٢٘٤ جُؼوح١ٌ جُٔكؿَٞ ضؼ٤٤٘ح وه٤وح ال٤ْٔح ٓٞهؼٚ ٝقىٝوٙ ٝٗٞػ

ٝٓٗطٔالضٚ ٝٓٓحقطٚ ٌٝهْ جُوطؼس جأل٤ٌٞس ٝجْٜٔح ػ٘ى جالهطٟحء ٓلٍَج أٝ ٓٗحػح ٝؿ٤ٍٛح 

 .ٖٓ جُر٤حٗحش جُط٢ ضل٤ى ك٢ ضؼ٤٤٘ٚ 
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  فجألْح٢ْ، ٝجُٔٛح١ٌ ٕجُر٤غ، ٝجُػ٠ٍْٖٝ.  

  ضؿُتس جُؼوحٌ ئ٠ُ أؾُجء ٝجٕ ًحٕ ك٢ يُي كحتىز أكَٟ ػ٘ى جُر٤غ ،ٓغ ضكى٣ى جُػٖٔ جألْح٢ْ

ٌَُ ؾُء ،ٝض٤ٞٞف جُطٍض٤د ج١ًُ ٤ْؿٍٟ ك٤ٚ جُر٤غ ،ػ٘ى جالهطٟحء ،ٝئيج ًحٕ ٓكَ جُكؿُ 

 .ٝقىز جْطـالٍ جهطٛحو٣س أٝ ٓؿٔٞػس كالق٤س ال ٣ؿَٞ ضؿُتطٜح 

  ذ٤حٕ جُٔكٌٔس جُط٢ ٤ْطْ أٓحٜٓح جُر٤غ . 

ًٝؿُجء ػٖ ضهِق جُر٤حٗحش جألْح٤ْس ُوحتٔس ٠ٍٖٝ جُر٤غ كحٗٚ ئيج نِص جُوحتٔس ٖٓ أقى ًٛج جُر٤حٗحش 

كطٌٕٞ هحذِس ُإلذطحٍ ،أ١ إٔ جُرطالٕ ٛ٘ح ٗٓر٤ح ٤ُّٝ ٓطِوح ،ٝذحُ٘ط٤ؿس كٜٞ ٓوٌٍ ُٖٔ ُٚ ِٓٛكس 

ٖٓ ذ٤ٖ جألٖهح٘ ج١ًُ ضرِؾ ُْٜ هحتٔس ٠ٍٖٝ جُر٤غ ،ٝوػٟٞ جإلذطحٍ ٣ؿد إٔ ضٍكغ نالٍ أؾَ 

. أهٛحٙ ؾِٓس جالػطٍجٞحش ،ٝئال ْو١ جُكن ك٢ جإلذطحٍ 

 ٖٓ م جّ ٝج ٗوٙ أٝ نطأ كال ٣كٌْ ذحإلذطحٍ ،ئال يج 737أٓح ئيج جػطٍٟ جُر٤حٗحش جُط٢ قىوضٜح جُٔحوز 

ًحٕ ٖٓ ٖإٔ يُي إٔ ٣إو١ ئ٠ُ جُط٤ٌٗي ك٢ قو٤وس جُر٤حٗحش ،ٝك٢ قحُس ئُـحء هحتٔس ٠ٍٖٝ جُر٤غ 

٣طكَٔ جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ ضرؼس يُي ،ذك٤ع ٣ؼحو ضؿى٣ىٛح ػ٠ِ ٗلوطٚ ذحػطرحٌٙ جُٔٓإٍٝ جُٔرحٍٖ ػٖ 

ئػىجوٛح
1

 .

: جُٔٓط٘ىجش جٍُٔكوس ذحُوحتٔس ٢ٛ 

  ٙٗٓهس ٖٓ جُٓ٘ى جُط٘ل١ً٤ ج١ًُ ضْ جُكؿُ ذٔوطٟح. 

  ُٗٓهس ٖٓ أٍٓ جُكؿ. 

  َٞٝؾى أٝ جٌُل٤َ جُؼ٢٘٤ ئٕ ػ٤ِٚ، جُكحتُٗٓهس ٖٓ جُطر٤ِؾ ج٢ٍُْٔ ألٍٓ جُكؿُ ُِٔكؿ. 

  ُٖٜحوز ػوح٣ٌس ضطٟٖٔ ؾ٤ٔغ جُو٤ٞو جُط٢ قِٛص ػ٠ِ جُؼوحٌ ئ٠ُ ضح٣ٌم جُكؿ. 

  ٓٓطهٍؼ ؾىٍٝ ج٣ٍُٟرس. 
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ٝجُٜىف ٖٓ ئ٣ىجع ًٛٙ جُٔٓط٘ىجش ٛٞ ضأ٤ًى ئغرحش يجش جُر٤حٗحش جُط٢ ٌٝوش ك٢ يجش هحتٔس ٠ٍٖٝ 

. جُر٤غ ُِطأًى ٖٓ ٚكطٜح 

ٝذؼى ئ٣ىجع هحتٔس ٠ٍٖٝ جُر٤غ ج١ًُ ٣إٍٖ ػ٤ِٜح ٌت٤ّ جُٔكٌٔس ػ٠ِ ٓكٍٟ ئ٣ىجع هحتٔس ٠ٍٖٝ 

جُر٤غ ج١ًُ ٣ؼىٙ أ٤ٖٓ جُٟر١ ،٣ٝكىو ك٤ٚ ؾِٓس جالػطٍجٞحش ٝؾِٓس القوس ُِر٤غ ٝضح٣ٌم ْٝحػس 

. جٗؼوحوٛٔح 

 ٖٓ م ج ّ ٝج  ٣كىو جُػٖٔ جألْح٢ْ ج١ًُ ٣رىأ ذٚ 739ٝضكى٣ى جُػٖٔ جألْح٢ْ ٝكوح ألقٌحّ جُٔحوز 

جُر٤غ ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘ ذ٘حء ػ٠ِ ٠ِد ٣طوىّ ذٚ جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ أٝ جُىجتٖ جُكحؾُ ئ٠ُ ٌت٤ّ 

جُٔكٌٔس ج١ًُ ٣٘طىخ ذأٍٓ ػ٠ِ ػ٣ٍٟس نر٤ٍ ػوح١ٌ ألؾَ ٓؼح٣٘س جُؼوحٌ ٝٝٞغ ضو٣ٍر٢ ُٚ ك٢ 

جُٓٞم ٝضكى٣ى جُػٖٔ جألْح٢ْ ج١ًُ ٣ؼطٔى ك٢ هحتٔس ٠ٍٖٝ جُر٤غ الٗطالم جُُٔج٣ىز ،٣ٝٞوع جُهر٤ٍ 

ضو٣ٍٍٙ جُطو٢ٔ٤٤ ذأٓحٗس ٞر١ جُٔكٌٔس نالٍ جألؾَ ج١ًُ ٣كىوٙ ٌت٤ّ جُٔكٌٔس ػ٠ِ إٔ ال ٣طؿحَ 

ٖٓ ضح٣ٌم ضؼ٤٤٘ٚ ، ٝئال جْطرىٍ ذـ٤ٍٙ  (10)ػٍٗز أ٣حّ 
1
. 

 :انثٕغ شزَط نقائمح انزسمٓ انرثهٕغ-2

 ٝ ػ٤ِٜح جالػطٍجٞحش ؾِٓس ك٤ٚ ٣كىو جُر٤غ ٠ٍٖٝ هحتٔس ئ٣ىجع ٓكٍٟ ئػىجو جُٔكٌٔس ٌت٤ّ ٣ط٠ُٞ

 ذأٓحٗس ٠ٍٖٝ جُر٤غ ُوحتٔس جُوٟحت٢ جُٔكٍٟ ئ٣ىجع ضح٣ٌم ٖٓ ٣ٞٓح 15 نالٍ جُر٤غ ؾِٓس ػوى ضح٣ٌم

ٝ ٛإالء  هٟحت٢ ٓكٍٟ ذٞجْطس ضر٤ِؾ جُٔؼ٤٤ٖ٘ ذٜح  جُىجتٖ ػ٠ِ ٣طؼ٤ٖ  ، ٝ جُٔكٌٔس ٞر١

: ْٛ جألٖهح٘

 . ػ٤ِٚ جُٔكؿَٞ جُٔى٣ٖ  -1

 . ٝؾى ئٕ جُؼوح١ٌ جُؼ٢٘٤ جُكن أٝ جُؼوحٌ قحتُ ٝ جُؼ٢٘٤ ج ٌُل٤َ  -2

 . ج٤ُٗٞع ػ٠ِ جُٔحُي  -3

 . ذٔلٍوًَٙ  جُٔو٤ى٣ٖ جُىجت٤ٖ٘  - 4

 . ٝؾى ئٕ  ذٚ جُٔوح٣ٝ أٝ جُٔطوحْْ ج٣ٍُٗي أٝ غٔ٘ٚ ٓوٍٜ أٝ جُؼوحٌ ذحتغ  - 5
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 : ٢ِ٣ ٓح ٣طٟٖٔ إٔ ٣ؿد ج٢ٍُْٔ جُطر٤ِؾ ٓكٍٟ إٔ ئ٠ُ جإلٖحٌز ضؿىٌ ٝ ًٛج

 . جُر٤غ ٠ٍٖٝ هحتٔس ئ٣ىجع ضح٣ٌم  -1

 . جُٔكؿَٞز جُؼ٤٘٤س جُؼوح٣ٌس جُكوٞم أٝ جُؼوحٌجش ضؼ٤٤ٖ  -2

 . جُؼوح١ٌ جُؼ٢٘٤ جُكن أٝ ُِؼوحٌ جألْح٢ْ جُػٖٔ  -3

 . جُؼ٢ِ٘ ذحُُٔجو جُر٤غ ؾِٓس جٗؼوحو ْحػس ٝ ضح٣ٌم  -4

 . جػطٍجٞحضْٜ ضوى٣ْ ُْٜ ٣ط٠٘ٓ قط٠ جُر٤غ ٠ٍٖٝ هحتٔس ػ٠ِ ُإل٠الع ُْٜ جُٔرِؾ ئًٗجٌ  -5

 : جُر٤غ ٝهق ٠ِد  ٝ جُر٤غ ٠ٍٖٝ هحتٔس ػ٠ِ جالػطٍجٞحش-3

جالػطٍجٜ ػ٠ِ هحتٔس ٠ٍٖٝ جُر٤غ :أَال

ذؼى ئ٣ىجع جُوحتٔس ٝضر٤ِؾ ٖٓ ٝؾد ئذالؿْٜ هٛى جٍُٔٗع ذًُي ضط٤ٍٜ جإلؾٍجءجش ٖٓ ًَ جُؼ٤ٞخ  

جُط٢ ضٌٕٞ هى ٖحذطٜح ْٞجء ضؼِوص ذح٠ٍُٝٗ جُٔٞٞٞػ٤س جُالَّ ضٞجكٍٛح ُٛكس جُط٘ل٤ً أّ ضؼِوص 

ذ٠ٍٝٗ جُر٤غ ،ٝذحُطح٢ُ ضٛل٤س ًَ يُي ذوٛى جٍُٞٚٞ ئ٠ُ ٍٓقِس جُر٤غ 
1

 .

ٝجالػطٍجٜ ذًُي ػ٠ِ هحتٔس ٠ٍٖٝ جُر٤غ ٛٞ ٓ٘حَػس ك٢ جُط٘ل٤ً ٖٓ ٖأٜٗح ٝهق ئؾٍجءجش جُط٘ل٤ً 

ُـح٣س جُرع ك٤ٜح ٜٗحت٤ح ،كٖٔ ٣كن ُٚ ضوى٣ْ ًٛج جالػطٍجٜ، ٝٓح ٢ٛ جُؿٜس جُٔهطٛس ُِرع ك٤ٚ ؟  

ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش ٣740ٌٖٔ ُألٖهح٘ جُٔرِـ٤ٖ ذوحتٔس ٠ٍٖٝ جُر٤غ جُٔٗحٌ ئ٤ُْٜ ك٢ جُٔحوز 

جُٔى٣ٖ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ،جٌُل٤َ جُؼ٢٘٤ ٝجُكحتُ ُِؼوحٌ أٝ جُكن جُؼ٢٘٤ :جُٔى٤ٗس ٝجإلوج٣ٌس ،ْٝٛ 

جُؼوح١ٌ ئٕ ٝؾى ،جُٔح٤ٌُٖ ػ٠ِ ج٤ُٗٞع جٕ ًحٕ جُؼوحٌ أٝ جُكن جُؼ٢٘٤ جُؼوح١ٌ ٓٗحػح ،ٝجُىجت٤ٖ٘ 

جُٔو٤ى٣ٖ ًَ ذٔلٍوٙ ،ٝذحتغ جُؼوحٌ أٝ ٓوٍٜ غٔ٘ٚ أٝ ج٣ٍُٗي جُٔوحْْ أٝ جُٔوح٣ٝ ذٚ ئٕ ٝؾى ، 

ٌٝغس ٛإالء ك٢ قحُس جُٞكحز إٔ ٣طوىٓٞج ذحػطٍجٞحضْٜ ػ٠ِ هحتٔس ٠ٍٖٝ جُر٤غ أٝ ٠ِد ٝهق جُر٤غ 

. ٣ٝورَ جالػطٍجٜ ٖٓ ٛإالء أٝ ٌٝغطْٜ ُٝٞ ٣طْ ئذالؿْٜ ذوحتٔس ٠ٍٖٝ جُر٤غ ْٜٞج 
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أٓح جُؿٜس جُٔهطٛس  ذحُرع ك٢ جالػطٍجٞحش كحٗٚ ضوىّ جالػطٍجٞحش ذٔٞؾد ػ٣ٍٟس ٖٓ ٠ٍف 

جألٖهح٘ ج٣ًًٌُٖٞٔ أٝ ٌٝغطْٜ ك٢ أؾَ هرَ غالغس أ٣حّ ٖٓ ؾِٓس جالػطٍجٞحش ،ٝئال ْو١ قوْٜ 

ٝضٓؿَ ًٛٙ جُؼ٣ٍٟس ك٢ ْؿَ نح٘ ذؼى وكغ جٍُّْٞ قٓد ضح٣ٌم ٌٝٝوٛح ،ٝذؼى ضر٤ِؾ جُؼ٣ٍٟس 

 ٖٓ م ج ّ ٝج 742ُأل٠ٍجف جألنٍٟ ٝضوى٣ْ ٓالقظحضْٜ ٣لَٛ ٌت٤ّ جُٔكٌٔس ٝكوح ألقٌحّ جُٔحوز 

ك٢ ؿٍكس جٌُٔٗٞز ذكٌٟٞ جُٔؼطٍٜ ٝجُكحؾُ ٝجُٔكٍٟ جُوٟحت٢ ذأٍٓ ؿ٤ٍ هحذَ أل١ ٠ؼٖ ك٢ 

أؾَ أهٛحٙ غٔح٤ٗس أ٣حّ ،ٝئيج ُْ ٣وىّ أ١ جػطٍجٜ ذحُؿِٓس جُٔكىوز ٣إٍٖ أ٤ٖٓ جُٟر١ ذًُي ك٢ 

. جُٓؿَ جُهح٘ ذٚ ٣ٍٝٗع ذؼىٛح جُٔكٍٟ جُوٟحت٢ ك٢ جؾٍءجش جإلػالٕ ػٖ جُر٤غ ذحُُٔجو جُؼ٢ِ٘ 

ًٝأٓػِس ػٖ جالػطٍجٞحش ضِي جُط٢ ٣طْ ضوى٣ٜٔح ذٜىف ذطالٕ هحتٔس ٠ٍٖٝ جُر٤غ ُؼىّ ضٟٜٔ٘ح أقى 

 أٝ ئ٠ُ ئُـحء ذؼٝ ج٠ٍُٝٗ جُٔهحُلس ُِ٘ظحّ جُؼحّ أٝ 737جُر٤حٗحش جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحوز 

ضٟٔ٘ص ئهٛحء ذؼٝ جُ٘حِ ٖٓ جُُٔج٣ىز ،ٓغ أْٜٗ ؿ٤ٍ ٓٔ٘ٞػ٤ٖ هحٗٞٗح ،أٝ جُٔطحُرس ذاػحوز ضو٤٤ْ 

جُؼوحٌ ُٞهٞع نطأ  ك٢ جُطو٤٤ْ جألٍٝ ،ًٔح إٔ جالػطٍجٜ هى ٣ط٘حٍٝ جالؾٍءجش ْٞجء ُؼ٤د ك٢ 

جٌَُٗ أٝ ك٢ جُٔٞٞٞع ٖٝٓ أٓػِس يُي جُؼ٤ٞخ ج٤ٌُِٗس ،ًحُؼ٤د  ك٢ جُطر٤ِؾ ج٢ٍُْٔ ُِوحتٔس ،ٝأٓح 

جُؼ٤ٞخ جُط٢ ضط٘حٍٝ جُ٘حق٤س جُٔٞٞٞػ٤س ك٢ جإلؾٍجءجش كحٕ ػىّ ضٞجكٍ جأل٤ِٛس ُِكحؾُ أٝ أقى 

جُىجت٤ٖ٘ جُٔٗط٤ًٍٖ ك٢ جُكؿُ أٝ ػىّ ضٞجكٍ جُٛلس أٝ إٔ جُىجتٖ ال ٣كَٞ ػ٠ِ ْ٘ى  ض٘ل١ً٤ هحذَ 

ُِط٘ل٤ً جُؿر١ٍ أٝ إٔ جُؼوحٌ ؿ٤ٍ هحذَ ُِط٘ل٤ً ػ٤ِٚ ذط٣ٍن جُكؿُ
1

.  

 :ضأؾ٤ِٚ أٝ جُر٤غ ٝهق٠ِد  :ثاوٕا

 جُط٘ل٤ً ئؾٍجءجش ٝهق ٓٞٞٞػٜح وػحٟٝ ػ٠ِ جٍُٔٗع ٗٙ جُر٤غ هرَ جُط٘ل٤ً ٓ٘حَػحش ًَ ُطٛل٤س

 :أٝ ضأؾ٤ِٜح 

 : جُٔكؿَٞز جُؼوحٌجش ذؼٝ ػ٠ِ جُكؿُ ُوٍٛ جٍُج٤ٓس جالْطؼؿح٤ُس جُىػٟٞ  -أ

 أؾَ ٖٓ جْطؼؿح٤ُس وػٟٞ ٌكغ جُؼ٢٘٤ جٌُل٤َ أٝ جُكحتُ أٝ ػ٤ِٚ جُٔكؿَٞ جُٔى٣ٖ ٖٓ ٌَُ ٣ؿَٞ

 ه٤ٔس إٔ جُٔى٣ٖ ٣ػرص إٔ ذ٠ٍٗ ػوح١ٌ ػ٢٘٤ قن أٝ ػوحٌ ػ٠ِ ٣وطٍٛ جُؼ٢ِ٘ ذحُُٔجو ؾؼَ جُر٤غ

 . جُىجت٤ٖ٘ ذكوٞم ُِٞكحء ًحك٤س جُؼوح١ٌ جُؼ٢٘٤ أٝجُكن جُؼوحٌ ًٛج
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إٔ  جُُٔجو ٌْٞ ذؼى ُِىجتٖ ٣كن يُي ٝٓغ ٓإهطح،  ٣رحع ال ج١ًُ جُؼوحٌ جالْطؼؿح٢ُ جألٍٓ ك٢ ٣كىو ٝ

ًحٕ  ئيج أٓح ، ذكوٚ ُِٞكحء ذ٤غ ٓح غٖٔ ٣ٌق ُْ ئيج جُر٤غ ٖٓ جْطػ٤٘ص جُط٢ جُؼوحٌجش ذ٤غ ك٢ ٣ٓطٍٔ

جُٔحوز ) ذ٤ؼٚ جُٔٞهٞف ُِؼوحٌ ذحُ٘ٓرس ٣ٍُٝ جُكؿُ كإ جُكحؾ٣ُٖ ذى٣ٕٞ ُِٞكحء ًحك٤ح جُر٤غ قحَٚ

 .( م ئ ّ ئ743

 : جُر٤غ ُطأؾ٤َ جٍُج٤ٓس جالْطؼؿحٍ جُىػٟٞ  -خ

 ُٔىز جُر٤غ ُطأؾ٤َ جْطؼؿح٤ُس وػٟٞ ٌكغ جُؼ٢٘٤ جٌُل٤َ أٝ جُكحتُ أٝ ػ٤ِٚ جُٔكؿَٞ ُِٔى٣ٖ ٣ؿَٞ

 ْ٘س ٍٓوٝو إٔ جُِٔٛكس ٚحقد ٣ػرص إٔ ػ٠ِ ُِؼوحٌ ج٣ُٞ٘ٓس جإل٣ٍجوجش ٖٓ جُى٣ٖ ُطٓى٣ى ٓرِؾ ْ٘س

 جُؼ٢٘٤ جُكن أٝ جُؼوحٌ ذ٤غ ذطأؾ٤َ جألٍٓ ئٚىجٌ ػ٘ى ٝ جُكحؾ٣ُٖ، ُِٞكحء ذكوٞم ًحك٢ ٝجقىز

 ضؿحَٝ وٕٝ جُٞكحء، ػىّ قحُس ك٢ جُر٤غ ئؾٍجءجش ك٤ٚ ضرىأ ج١ًُ جُٔكٌٔس جألؾَ ٌت٤ّ ٣كىو جُؼوح١ٌ

 .(ئ ّ ئ م 744 جُٔحوز) جُٓ٘س أؾَ

 :جُلٓم وػٟٞ -ؼ

 جُٔى٣ٖ ٣ٞف ُْ ئيج جُر٤غ، ٠ٍٖٝ هحتٔس ػ٠ِ جػطٍجٜ ٌَٖ ك٢ جُِٔٛكس ي١ٝ ٖٓ ضوىّ جُىػٟٞ ًٛٙ

 ٌكغ ك٢ جُكن جُٔوح٣ٝ أٝ كِِرحتغ جُٔوح٣ٟس كحٌم ٣ىكغ ُْ أٝ جُرحتغ ٠ٍف ٖٓ ُٚ جُٔرحع ذػٖٔ جُؼوحٌ

 كٓم وػٟٞ

 , جُٔكؿَٞ جُؼوحٌ ػ٠ِ ٣ٍو جُٔوح٣ٟس كحٌم أٝ جُر٤غ غٖٔ ػ٠ِ جٓط٤حَج ُٚ ألٕ جُٔوح٣ٟس أٝ جُر٤غ ػوى

جُؼ٢ِ٘ ذحُُٔجو جُر٤غ ئؾٍجءجش ضٞه٤ق جُىػٟٞ ٖإٔ ًٛٙ ٖٝٓ
1

 . 

 . جُؼ٢ِ٘ ذحُُٔجو  ئؾٍجءجش جُر٤غ : انفزع انثاوٓ

ضؼطرٍ آنٍ ٍٓقِس ٖٓ ٍٓجقَ جُكؿُ ػ٠ِ جُؼوحٌ ٓ٘ظٔس ذ٘ٛٞ٘ هح٤ٗٞٗس ٝجٞكس ٣ٍٚٝكس ًٓ٘ 

 . ذىج٣طٜح ئ٠ُ ؿح٣س ٚىٌٝ قٌْ ٌْٞ جُُٔجو
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 .انؼهىٓ تانمشاد انثٕغ مكان َ سمان-1

 جُٔؼى ج٠ٍُٝٗ هحتٔس ئ٣ىجع ٓكٍٟ ك٢ جُؼوح١ٌ جُؼ٢٘٤ جُكن أٝ جُؼوحٌ ذ٤غ ؾِٓس ػوى ضح٣ٌم ٣كىو

 جُطكى٣ى كإ جػطٍجٞحش هىٓص كايج جُوحتٔس ػ٠ِ جػطٍجٞحش ضوىّ ُْ ئيج جُٔكٌٔس ٠ٍف ٌت٤ّ ٖٓ

 ػ٠ِ أٍٓ ػ٠ِ جُكٍٛٞ جُوٟحت٢ جُٔكٍٟ أٝ ُِىجتٖ ٣ٌٕٞ ٝ ٣ٓو١ جٗؼوحو جُؿِٓس ُطح٣ٌم جُٔطوىّ

 جُٔكٍٟ ٣ط٠ُٞ ػ٘ىٛح جُؼ٢ِ٘، ذحُُٔجو جُر٤غ ؾِٓس ٌٓحٕ ضح٣ٌم ٝ ٓ٘طٞهٚ ٣طٟٖٔ ػ٣ٍٟس ي٣َ

 ٝؾى ئٕ جُؼ٢٘٤ جٌُل٤َ ٝ جُكحتُ ٝ ػ٤ِٚ جُٔى٣ٖ جُٔكؿَٞ ٝ جُٔو٤ى٣ٖ جُىجت٤ٖ٘ ؾ٤ٔغ ئنطحٌ جُوٟحت٢

 . جألهَ ػ٠ِ أ٣حّ 08 خ جُر٤غ ؾِٓس هرَ ذًُي

 جُُٔج٣ىز ؾِٓس ػوى ٣ؿَٞ أٗٚ ؿ٤ٍ جُٔكٌٔس ك٢ جُؼوح٣ٌس جُؼ٤٘٤س جُكوٞم أٝ جُؼوحٌ ذ٤غ ٣طْ إٔ جألَٚ 

 ٌٍٞٝز ِٓٛكس ي١ ًَٝ جُؼ٢٘٤ جٌُل٤َ أٝ جُكحتُ أٝ جُٔى٣ٖ أٝ جُىجتٖ جٌضأٟ ئيج ٌٓحٕ آنٍ ك٢

 آنٍ ٌٓحٕ ك٢ جُر٤غ ئؾٍجء إٔ ػ٠ِ ٍٚجقس ٣٘ٙ ُْ جٍُٔٗع ٝ ئيج ًحٕ ،(ئ ئّ م 749 جُٔحوز) ًُُي

 ئؾٍجء إٔ جُ٘ٛٞ٘ ٓهطِق نالٍ ٖٓ ٣ٓطٗق أٗٚ ؿ٤ٍ ٌت٤ّ جُٔكٌٔس ٖٓ ئيٕ جْطٛىجٌ ٣ططِد

 ٠ٍٖٝ هحتٔس ك٢ يًٍٛح جُٞجؾد ج٠ٍُٝٗ ٖٓ يًٍٙ ٠ًٍٗ ٣ؿد جُٔكٌٔس ؿ٤ٍ أنٍ ٌٓحٕ ك٢ جُر٤غ

 جُر٤غ
1
. 

 .انؼهىٓ تانمشاد انثٕغ جهسح ػه اإلػالن -2

 ك٢ جٍُجؿر٤ٖ أٓحّ جُر٤غ ػٖ جإلػالٕ ٣طْ إٔ ٣ؿد جُر٤غ ٌٓحٕ ٝ ذطح٣ٌم جُٗإٔ ي١ٝ ٣رِؾ إٔ ذؼى

 ػىو أًرٍ ُؿِد ٞٔحٗح ٤ًل٤طٚ ٝ جإلػالٕ ٤ٓؼحو ٝ ٠ٍم جٍُٔٗع قىو ٝهى ٣وغ جُط٘حكّ، ٢ً جٍُٗجء

 جُٔكىوز جألٓحًٖ ك٢ جُِٛن ٝ جُٛكق ك٢ جٍُ٘ٗ ٣ٍ٠ن ػٖ جإلػالٕ جُُٔج٣ى٣ٖ ٣ٝطْ ٖٓ ٌٖٓٔ

 : جُطح٤ُس جُر٤حٗحش ػ٠ِ جُر٤غ جإلػالٕ ػٖ ٣ٗطَٔ إٔ ٣ٝؿد هحٗٞٗح

 . جأل٢ِٚ ٠ٞٓ٘ٚ ٝ ٜٓ٘طٚ ٝ ُورٚ ٝ جُؼ٢٘٤ جٌُل٤َ ٝ جُكحتُ ٝ جُٔى٣ٖ ٝ جُىجتٖ جْْ  -1

 . جُر٤غ ٠ٍٖٝ هحتٔس ك٢ ٌٝو ًٔح جُؼوحٌ ذ٤حٕ  -2

 . ؾُء ٌَُ جألْح٢ْ جُػٖٔ ك٤ًًٍ ٓؿُأ ًحٕ كايج , ػوحٌ ٌَُ جألْح٢ْ جُػٖٔ  -3

 . جُُٔج٣ىز ٣ّٞ ذ٤حٕ ٝ جُر٤غ ك٤ٚ ٣كَٛ ج١ًُ جٌُٔحٕ أٝ جُٔكٌٔس ذ٤حٕ  -4
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 أٓح ٣ٞٓح 20 ػٖ ضوَ ٝال جألًػٍ ػ٠ِ ٣ٞٓح 30 خ ُِر٤غ جُٔكىو ج٤ُّٞ هرَ جإلػالٕ ٣طْ إٔ ٣ٝطؼ٤ٖ

 ٍٗٗ ٖٓ جٍُٔٗع ْٝغ ٝهى ًٛج ، (ئ ّ ئ م 749 جُٔحوز) جُىجتٖ ك٤طكِٜٔح جإلػالٕ ٝ ٓٛح٣ٌق جٍُ٘ٗ

 أٓحٜٓح ٣طْ جُط٢ جُٔكٌٔس ئػالٗحش ذِٞقس ٝ ذ٤ؼٚ جٍُٔجو جُؼوحٌ ذأذٞجخ جُر٤غ ذحُطؼ٤ِن ػٖ جإلػالٕ

 . جُؼ٤ٓٞٔس جألٓحًٖ ٝ جُٓحقحش ٝ جُرِى٣س ٝ ذورحٞس جٍُٟجتد جإلػالٗحش ٝذِٞقس جُر٤غ

 . انرؼهٕق َ انىشز إجزاءاخ إنغاء دػُِ-3

 ٌت٤ّ ئ٠ُ ػ٣ٍٟس ضوى٣ْ جُؼ٢٘٤ جٌُل٤َ ٝ جُكحتُ ٝ ػ٤ِٚ جُٔكؿَٞ جُٔى٣ٖ ٝ جُكحؾُ ُِىجتٖ ٣ؿَٞ

 جُطؼ٤ِن ٝ جٍُ٘ٗ ئؾٍجءجش ئُـحء هٛى ذحُُٔج٣ىز جُر٤غ ؾِٓس ػوى ضح٣ٌم ٖٓ  أ٣حّ 03هرَ جُٔكٌٔس

 ق٤ٖ ك٢ ُِر٘حء ٚحُكس أ٤ٌٞس هطؼس ذ٤ؼٚ جٍُٔجو جُؼوحٌ ؾؼَ جإلػالٕ:جٍُ٘ٗ ٓػحٍ ك٢ ػ٤د ُٞؾٞو

 جٍُ٘ٗ ئؾٍجءجش ذطالٕ ٝ ذاُـحء أٍٓج جُٔكٌٔس ٌت٤ّ أٚىٌ ئيج ًٛٙ جُكحُس ك٢ ذ٘ح٣س، جُؼوحٌ ًٛج إٔ

 ٚىٌ ٝئيج يُي ك٢ جُٔطٓرد ػحضن ػ٠ِ جإلػالٕ ئػحوز ضٌٕٞ ٓٛح٣ٌق ٝ القوح جُر٤غ أؾَ جُطؼ٤ِن ٝ

 ٝ ًٛج ، جُلٌٞ ػ٠ِ جُُٔج٣ىز ذاؾٍجء جُٔكٌٔس أٍٓ ٌت٤ّ جُطؼ٤ِن ٝ جٍُ٘ٗ ئُـحء ٠ِد ذٍكٝ جألٍٓ

. (ئ ّ ئ م 751 جُٔحوز)٠ؼٖ أل١ هحذَ ؿ٤ٍ جُٛحوٌ جألٍٓ إٔ ئ٠ُ جإلٖحٌز ضؿىٌ

 : انؼهىٓ تانمشاد انثٕغ جهسح قثم ما طُارئ -4

 جُٔكٌٔس ذٔوٍ جُؼوح٣ٌس جُر٤ٞع هح٢ٞ أٝ جُٔكٌٔس ٌت٤ّ ذٍتحْس ػ٤ِ٘س ؾِٓس ك٢ جُُٔج٣ىز ضؿ١ٍ

:ذكٌٟٞ ٣ٌٕٝٞ ًُُي جُٔكىو٣ٖ جُٓحػس ٝ ج٤ُّٞ ك٢ جُر٤غ ٠ٍٖٝ هحتٔس ك٤ٜح جُط٢ أٝوػص
1

 

 ٍٟجُوٟحت٢ جُٔك .  

 ٖجُٟر١ أ٤ٓ .  

 -ٖضر٤ِـْٜ ذؼى أٝ ٝؾى ئٕ جُؼ٢٘٤ جٌُل٤َ ،جُكحتُ ،ػ٤ِٚ جُٔكؿَٞ جُٔى٣ٖ ،جُٔو٤ى٣ٖ جُىجت٤٘ 

 .جُؿِٓس ضح٣ٌم هرَ جألهَ ػ٠ِ أ٣حّ 08 خ ذحُكٌٟٞ

 ٖأٖهح٘ 03 ػٖ ػىوْٛ ٣وَ ال ج٣ًُٖ جُُٔج٣ى٣ .  
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 : انثٕغ ذأجٕم-5

 جُطأؾ٤َ ٠حُد جُطؼ٤ِن ٝ جٍُ٘ٗ ٓٛح٣ٌق ٣طكَٔ إٔ ػ٠ِ ضأؾ٤ِٚ ضوط٢ٟ جُر٤غ ٣ّٞ ظٍٝف ضكىظ هى

 كحٍُٔٗع جُؼ٢ِ٘ ذحُُٔجو جُر٤غ ذؿِٓس جُٔطؼِوس جُٔٞجو ٝ جُ٘ٛٞ٘ ٓهطِق ٖٓ ٣ٓطٗق ٝ قٓرٔح

 ضٌح٤ُق ٝ جُؿٍجتى ك٢ جٍُ٘ٗ ئػحوز ضططِرٜح ج١ًُ جُرحٟٛس ُِٔٛح٣ٌق ضلحو٣ح جُطأؾ٤الش ٖٓ ػىو هِٙ

 هى ج١ًُ جُُٔج٣ى٣ٖ ًوِس ؾى٣س ألْرحخ جُطأؾ٤َ ؾؼَ ػ٤ِٚ ٝ أنٍٟ ئ٠ُ ٓ٘طوس ٖٓ ض٘وَ جُُٔج٣ى٣ٖ

 ؾؼَ ًٔح جُؼٍٜٝ هِس أٝ جُى٣ٖ ٓوىجٌ ٣ـط٠ ال ذػٖٔ جُؼوح١ٌ جُؼ٢٘٤ جُكن أٝ جُؼوحٌ ػ٘ٚ ذ٤غ ٣٘ؿٍ

وؼ  10.000 ػٖ ٣وَ ال ٝآنٍ ُٓج٣ى ذ٤ٖ ك٢ جُُٔج٣ىز جُطىٌؼ ٓرِؾ
1

.  

 جُػٖٔ ٖٓ أهَ جُؼٍٜ إٔ أٝ 03 ػٖ ٣وَ ج١ًُ جُُٔج٣ى٣ٖ ػىو ذٓرد ضإؾَ : األَنّ نجهسحج

 . جألْح٢ْ

 ٝؿ٤ٍ جألْح٢ْ جُػٖٔ ٖٓ أهَ جُؼٍٜ ًحٕ ئيج جُُٔج٣ى٣ٖ ػىو ػٖ جُ٘ظٍ ذـٝ : انثاوٕح انجهسح

 ٝ جٍُ٘ٗ ئػحوز ٝ جألْح٢ْ جُػٖٔ ئٗوح٘ ػٍٗ ٓغ جُر٤غ ٣إؾَ جُٔٛح٣ٌق ٝ ُطـط٤س جُى٣ٖ ًحف

  . جُطؼ٤ِن
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 هرَ ئيج ئال جألْح٢ْ جُػٖٔ ٖٓ ذأهَ ُٝٞ جُؼوح١ٌ جُؼ٢٘٤ جُكن أٝ جُؼوحٌ ٣رحع : انمُانٕح انجهسح

 . ُٚ جُٔكىو جألْح٢ْ ذحُػٖٔ جُؼوح١ٌ جُؼ٢٘٤ جُكن أٝ ذحُؼوحٌ ػ٤٘ح جْط٤لحء جُى٣ٖ جُىجتٖ

 جُٔحوز) جُطؼ٤ِن ٝ ٍُِ٘ٗ جُٔؿحٍ ٤ُلٓف ٣ٞٓح 45 ػٖ ض٣ُى ال ٝ ٣ٞٓح 30 ػٖ ضوَ ال ُٔىز جُر٤غ ٣إؾَ

 وٝجتٍ ك٢ جُٞجهؼس جُٔى٣ٖ ػوحٌجش ػ٠ِ جُكؿُ ٝجقى أٍٓ ذٞجْطس ٣ؿَٞ أٗٚ ٓحوجّ ٝ (ئ ّ ئ م755

 ػوح٣ٌس ػ٤٘٤س قوٞم أٝ ػوحٌجش ذ٤غ ٣ؿَٞ كاٗٚ (ئ ّ ئ م 724 جُٔحوز)ٓهطِلس  ٓكحًْ جنطٛح٘

 .(ئ ّ ئ م 756 جُٔحوز)جُكؿُ ضطحذغ ٍٓجػحز ٓغ ٓكحًْ ٓهطِلس جنطٛح٘ وٝجتٍ ك٢ ٝجهؼس

 : انؼهىٓ تانمشاد انؼقار جهسح تٕغ إجزاءاخ-6

 جُُٔج٣ى٣ٖ ٝ جُوٟحت٢ جُٔكٍٟ ؾحٗد ئ٠ُ جُُٔج٣ىز أ٠ٍجف قٌٟٞ ٖٓ ذحُطأًى جُر٤غ ؾِٓس ضلططف

 ٓططح٤ُس ٍٓجش غالظ ػ٤ِٚ جُ٘ىجء ذؼى ػ٤ِٚ ٣ُجو ال ج١ًُ ػٍٜ أٝ ْؼٍ أػ٠ِ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ ٝذؼى

 جُؿِٓس جٗؼوحو قحٍ ٣ٞوع إٔ جُُٔجو ػ٤ِٚ جٍُج٢ْ ػ٠ِ ٣طؼ٤ٖ ٝ ٝجقىز، وه٤وس ٗىجء ًَ ذ٤ٖ ضلَٛ

 . أ٣حّ 08 أؾَ ك٢ جُرحه٢ ٣ىكغ إٔ ػ٠ِ نّٔ غٖٔ ٌْٞ جُُٔجو جُٔكٌٔس ٞر١ ذأٓحٗس

 ئال ٝ أ٣حّ 05 نالٍ ذحُىكغ ٣ؼًٌ ُٚ جُٔكىوز جُِٜٔس ك٢ جُػٖٔ ذحه٢ جُُٔجو ػ٤ِٚ جٍُج٢ْ ٣ٞوع ُْ ئيج

 جٍُج٢ْ كإ جألْح٢ْ جُػٖٔ ٖٓ أهَ ذػٖٔ جُؼوحٌ ذ٤غ ئيج جُكحُس ًٛٙ ٝك٢ ، يٓطٚ ػ٠ِ أػ٤ىش جُُٔج٣ىز

جُػٖٔ كحٌم ذىكغ ُِّٓ جُُٔجو جُٔطهِق ػ٤ِٚ
1

 . 

: انؼهىٓ تانمشاد انثٕغ إػادجشزَط  -7

 ٍُْٞ جُطح٤ُس أ٣حّ 8 نالٍ  جألْح٢ْ، جُػٖٔ ٖٓ أهَ ذػٖٔ جُؼوح١ٌ جُؼ٢٘٤ جُكن أٝ جُؼوحٌ ذ٤غ ئيج  

 ضؼٜىٙ ٓغ ذحُُٔج٣ىز جُر٤غ ئػحوز نالُٜح ٖٓ ٣ِطّٔ ػ٣ٍٟس ضوى٣ْ ٖهٙ ٌَُ ٣كن جألٍٝ جُُٔجو

جُٔٛح٣ٌق ذأٓحٗس  ٓهطِق جُٔوىجٌ ئ٤ُٚ ًٛج ٣ٟحف جُُٔجو ذٚ جٍُج٢ْ جُػٖٔ ٓوىجٌ ذا٣ىجع جٌُطحذ٢

. جُٔرحُؾ ًُٜٙ ئ٣ىجػٚ ٣ػرص َٝٚ ػ٠ِ قُٛٞٚ ٓوحذَ ٞر١ جُٔكٌٔس

ُُِٔج٣ى  ٣كن ،ًٔح (ئ ّ ئ م 757 ئ٠ُ 749  )ٖٓ  جُٔٞجو ك٢ جًًٌُٔٞز ج٤ٌُل٤حش ذ٘لّ جُُٔج٣ىز ضؼحو  

 ذا٣ىجع  هحّ ئيج جُؿى٣ى جُُٔجو ذٍْٞ جُكٌْ هرَ يٓطٚ ػ٠ِ جُٔوٌٍ جُر٤غ ئػحوز ٝهق ٠ِد جُؿى٣ى
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 ٌت٤ّ ك٤ٚ ٣رع جُطِد ًٝٛج جُٔكٌٔس ٞر١ ذأٓحٗس ضٍجؾؼٚ ػٖ جُٔطٍضرس جإلٞحك٤س جُٔٛح٣ٌق

ُِطؼٖ  هحذَ ؿ٤ٍ أٍٓ جُٔكٌٔس ذٔٞؾد
1
  .

 قؿ٤طٚ ٝ جُُٔجو ذٍْٞ جُكٌْ:انفزع انثانث

 هحٕٗٞ ٖٓ 600 ذحُٔحوز ػ٤ِٜح جُٔ٘ٛٞ٘ جُط٘ل٣ً٤س جُٓ٘ىجش ذ٤ٖ ٖٓ جُُٔجو ذٍْٞ جُكٌْ ٣ؼى

 جُٞجؾد جُر٤حٗحش جُوٟحء، ٝأْٛ ئٍٖجف ضكص ٣٘ؼوى أٗٚ ػحو١ ٝجُٞجهغ جإلوج٣ٌس ٝ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس

 ج٢ٍُْٔ جُطر٤ِؾ جُكؿُ،  ضْ ذٔٞؾرٚ ج١ًُ جُط٘ل١ً٤ جُٓ٘ى ، جأل٠ٍجف ٣ٞٛس : جُكٌْ ًٛج ك٢ يًٍٛح

 جُٔرحع ٝ ٓٗطٔالضٚ، ١ٌ جُؼوح جُؼ٢٘٤ جُكن أٝ جُؼوحٌ ٝضؼ٤٤ٖ جُر٤غ ػٖ جإلػالٕ  ذحُٞكحء ٝجُط٤ٌِق

 ٝضؿىٌ ٝضح٣ٌم جُىكغ جُُٔجو ػ٤ِٚ ٍُِج٢ْ جٌُحِٓس ج٣ُٜٞس ، جُُٔج٣ىز ئؾٍجءجش جألْح٢ْ، جُػٖٔ ضكى٣ى

 ػ٤ِٚ جُُٔجو جٍُج٢ْ إٔ ػ٠ِ جُوى٣ْ جُٔى٤ٗس جإلؾٍجءجش هحٕٗٞ ظَ ك٢ جُؼَٔ ؾٍٟ أٗٚ ئ٠ُ جإلٖحٌز

إٔ  ػ٠ِ جػطرحٌ جُؼ٢ِ٘ ذحُُٔجو ذ٤غ ج١ًُ جُؼوحٌ إلنالء ْحػس ئ٠ُ ْحػس ٖٓ وػٟٞ جْطؼؿح٤ُس ٣ٍكغ

 جُٗحؿَ هرَ ٖٓ جُٔرحع جُؼوحٌ جقطالٍ جْطٍٔجٌ ٝإٔ ض٘ل١ً٤ ْ٘ى ذ٤ىٙ أٚرف ذحُُٔجو ػ٤ِٚ جٍُج٢ْ

 ٌٍٞٝز ػ٠ِ 763 جُٔحوز ك٢ ٗٙ جُؿى٣ى جُوحٕٗٞ إٔ ذٚ، ؿ٤ٍ أٍٞجٌ ئُكحم ٖأٗٚ ٖٓ وٕٝ قن

 قٓد جُكحٌِ أٝ جُؼ٢٘٤ جٌُل٤َ أٝ جُكحتُ أٝ ػ٤ِٚ جُٔكؿَٞ ئُُجّ ػ٠ِ جُكٌْ ك٢ ٓ٘طٞم جُ٘ٙ

 ضح٣ٌم ٖٓ ٣ٍٜٖٖ كطٍز ٝنالٍ جُُٔجو ػ٤ِٚ ٌْح ُٖٔ جُؼوح١ٌ جُؼ٢٘٤ جُكن أٝ جُؼوحٌ جألقٞجٍ ذط٤ِْٓ

 ٠ؼٖ أل١ جُوحذَ جُـ٤ٍ جُكٌْ ًٛج ه٤ى جُوٟحت٢ جُٔكٍٟ ػ٠ِ ٣طؼ٤ٖ جُؼ٢ِ٘ ذحُُٔجو ٚىٌٝ جُكٌْ

 إٔ يُي آغحٌ ٖٝٓ جُؼوحٌ، جنطٛحٜٚح وجتٍز ك٢ ٣وغ جُط٢ جُؼوح٣ٌس ذحُٔكحكظس (ئ ّ ئ م765 جُٔحوز)

ُٚ جُٔػوِس ٝجالٓط٤حَ ٝجُطه٤ٛٙ جٍُٖٛ قوٞم ًحكس جُؼوحٌ ٖٓ ٣طٍٜ جُو٤ى
2
. 

 

 

                                                           

 . 304   قٔى١ ذحٖح ػٍٔ ،٠ٍم جُط٘ل٤ً ،جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘  1

 . ٓكحٍٞجش ١ُِٓ ػرى جٍُقٖٔ ،جٍُٔؾغ جُٓحذن 2
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األدكاو انشاصح تانعماعاخ انغُغ يشهغج : انفصم انثاٍَ

ئٕ األطَ ك٢ اُؾغي اُؼوبه١ ػلّ عٞاى رٞه٤ؼٚ ئال ػ٠ِ اُؼوبهاد اُز٢ ُٜب ٍ٘لاد ٤ٌِٓخ ٓشٜوح 

ثبُٔؾبكظخ اُؼوبه٣خ ًٕٞ إٔ ا٤ٌُِٔخ اُؼوبه٣خ ك٢ اُغيائو ال ر٘زوَ ئال ثبُشٜو اُؼوبه١ ،ىك ػ٠ِ مُي 

 أُإهؿ 75/74إٔ أُشوع اُغيائو١ ٝهؿْ رج٤٘ٚ ُ٘ظبّ اُشٜو اُؼ٢٘٤ أَُزؾلس ثٔٞعت األٓو 

 أٍبٍٚ ٝه٤ًيرٚ شٜو أُٔزٌِبد اُؼوبه٣خ ًٕٞ إٔ  ًَ ػوبه  ٣ظجؼ ثؼل ػ٤ِٔخ 12/11/1975ك٢ 

أَُؼ ُٚ ٍ٘ل ٤ٌِٓخ ٝاػؼ أال ٝٛٞ اُلكزو اُؼوبه١ ٝاُن١ ٣شٌَ اَُ٘ل اُٞؽ٤ل أُضجذ ٤ٌُِِٔخ ثؼل 

ػ٤ِٔخ أَُؼ ٌُٖ ػ٤ِٔخ أَُؼ اُؼوبه١ ك٢ ثالكٗب ال رياٍ ك٢ ٓواؽِٜب األ٠ُٝ ،ئم ُْ رؼْٔ ك٢ ًَ 

 ثِل٣خ ٝٛٞ ٓب عؼَ األكواك ٣زؼبِٕٓٞ ك٢ ػوبهارْٜ ثَ٘لاد ػوك٤خ 1541ثِل٣بد اُٞؽٖ اُجبُؾ ػلكٛب 

رؼبِٓذ ك٢ آالف  (اُجِل٣بد ـ اًُٞبالد اُؼوبه٣خ ـ اَُبكح اُٞالح )،ثَ إٔ ٓإٍَبد اُلُٝخ اُو٤ٍٔخ 

اُؼوبهاد ثٔٞعت ٓووهاد ئكاه٣خ ؿ٤و ٓشٜوح ،ٝثبُزب٢ُ أطجؾذ األٓالى اُؼوبه٣خ اُز٢ ٤َُذ ُٜب 

ٍ٘لاد ٢ٛ اُز٢ رشٌَ أًجو ٝػبء ػوبه١ ك٢ ٍٞم أُؼبٓالد اُؼوبه٣خ ،ٌُٖ ئما أهاك اُز٘ل٤ن ػ٤ِٜب 

. اططلّ ثٔجلأ ػلّ عٞاى اُؾغي ػ٤ِٜب ألٜٗب رلزوو ئ٠ُ ػ٤ِٔخ اُشٜو اُؼوبه١ 

ُنا اهرأٟ أُشوع ك٢ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝاإلكاه٣خ اُغل٣ل اٍزؾلاس ؽَ ُٜنٙ اُٞػؼ٤خ 

،ٝمُي ثاكفبٍ اُؼوبهاد ؿ٤و أُشٜوح ػٖٔ اُؼٔبٕ اُؼبّ ُِٔل٣ٖ ٝػ٤ِٚ كبٗٚ ثبُ٘ز٤غخ ٣ٌٖٔ اُز٘ل٤ن 

ػ٤ِٜب ،ٝػ٠ِ ٛنا األٍبً أكفِذ ػٖٔ اُوبٕٗٞ أؽٌبّ ئعوائ٤خ عل٣لح رغ٤ي اُؾغي ػ٠ِ ٛنا اُ٘ٞع 

أُٜٝب ئما ًبٗذ ُٜنٙ اُؼوبهاد ٍ٘لاد ٤ٌِٓخ صبثزخ اُزبه٣ـ ،ٝئما ًبٗذ ُٜنٙ : ٖٓ اُؼوبهاد ك٢ ؽبُز٤ٖ 

اُؼوبهاد ٓووهاد ئكاه٣خ ،   ٝ هل رطوم  ُٚ أُشوع اُغيائو١ اُلظَ اَُبكً ٖٓ اُجبة اُقبٌٓ 

، ٝ مُي ػٖٔ ه٤َٖٔ رؼٖٔ اُوَْ األٍٝ " ك٢ اُؾغي ػ٠ِ اُؼوبهاد ؿ٤و أُشٜوح" رؾذ ػ٘ٞإ 

 م ئ ّ ئ ٝ اُز٢ أؽبُذ ثلٝهٛب 771 ئ٠ُ أُبكح 766أؽٌبٓب ػبٓخ ٓٞىػخ ػ٠ِ ٍزخ ٓٞاك ٖٓ أُبكح 

ػ٠ِ أُٞاك أُزؼِوخ ثبُؾغي ػ٠ِ اُؼوبهاد أُشٜوح ًٔب ٍجن رج٤بٗٚ ك٢ اُلظَ األٍٝ ٖٓ ٛنٙ 

ٝ مُي ػٖٔ صالس " ؽِت اٍزؾوبم اُؼوبه أُؾغٞى" أُنًوح، ٤ُزؼٖٔ اُوَْ اُضب٢ٗ ٓٞػٞع 

.  م ئ ّ ئ ، ٝ اُن١ رؼٖٔ أؽبًٔب فبطخ ثٜنا اُؾغي774 – 772ٓٞاك ٖٓ أُبكح 

: ٝ ػ٤ِٚ ٍ٘زطوم ثبُلهاٍخ ُٜنٙ أُٞاك ك٢ ٛنا اُلظَ ٖٓ فالٍ ٓجبؽش ٓٞىػخ ًبُزب٢ُ
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 .انطاتع انشاص نهذجؼ عهً انعماعاخ انغُغ يشهغج:  انًثذث األول

أؽبؽ أُشوع اُغيائو١ اُزؼبَٓ ك٢ اُؼوبه ٝ ٗوَ ٤ٌِٓزٚ ثؾٔب٣خ هب٤ٗٞٗخ فبطخ ٗظوا ُلٝهٙ ك٢ 

رؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ االعزٔبػ٤خ ٝ االهزظبك٣خ ٝ ًلا ٗظوا ُإلهس اُزبه٣ق٢ اُن١ ر٤ٔي ثٚ اُؼوبه ك٢ 

. اُغيائو

ٝ رغِذ ٛنٙ اُؾٔب٣خ ٖٓ فالٍ اُ٘ض ػ٠ِ ٝعٞة ئكواؽ ًبكخ اُزظوكبد اُ٘بهِخ ٤ٌُِِٔخ اُؼوبه٣خ ك٢ 

شٌَ ه٢ٍٔ رؾذ ؽبئِخ ثطالٕ اُزظوف ثطالٗب ٓطِوب، ئم عؼَ ٖٓ اُو٤ٍٔخ هً٘ب الٗؼوبك اُؼول 

.اُ٘بهَ ٤ٌُِٔخ اُؼوبه ئ٠ُ عبٗت اُوػب ٝ أُؾَ  ٝ اَُجت
1
 

 1970 15/12 أُإهؿ ك٢ 70/91ٖٓ األٓو 12ٝ أٍٝ ٗض عبء ثٜلٙ اُوبػلح ا٥ٓوح ٢ٛ أُبكح 

 صْ ثؼل ئُـبء ٛلا اُوبٕٗٞ ػبّ 01/01/1971أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اُزٞص٤ن، اَُبه١ أُلؼٍٞ اثزلاء ٖٓ 

 ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ 1 ٌٓوه324 ؽوك٤ب ئ٠ُ أُبكح 12، رْ رؾ٣َٞ ٓؾزٟٞ ٗض أُبكح 1988

.03/05/1988 أُإهؿ ك٢ 88/14أَُزؾلصخ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ ههْ 
2
 

ٝرغله اإلشبهح ػ٠ِ إٔ اُزأ٤ًل ػ٠ِ شوؽ اُو٤ٍٔخ ك٢ ٗوَ ا٤ٌُِٔخ اُؼوبه٣خ ال ٣ؼ٢٘ اُقٞاص ك٤ٔب 

ث٤ْٜ٘ كوؾ، ثَ ئٕ ٛنٙ اُوبػلح ر٘ظوف ًنُي ئ٠ُ اُلُٝخ ػ٘ل رؼبِٜٓب ك٢ اُؼوبه، كبُٔؾوهاد 

اُو٤ٍٔخ ٤َُذ كوؾ رِي اُظبكهح ػٖ أُٞصن، ئم إٔ اُؼوٞك اإلكاه٣خ ًنُي رٌز٢َ طلخ اُو٤ٍٔخ 

 ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ، 324ثبػزجبهٛب ٓؾوهح ٖٓ ؽوف اؽل األشقبص أُ٘ظٞص ػ٤ِْٜ ك٢ أُبكح 

. كٔل٣و أٓالى اُلُٝخ ٣ؼل ٓٞصن اُلُٝخ

                                                           

1
 321 ؽٔل١ ثبشب ػٔو ٝ ٠ِ٤ُ ىهٝه٢ ، أُوعغ اَُبثن ، ص 

 2 أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اُزٞص٤ن، ط ه ػلك 1988-11-12 أُإهؿ ك٢ 27-88األٓو  2
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 ك٢ َٓبُخ ؽو٣وخ ٗوَ 1971عبٗل٢ 01ُنُي ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ أُشوع عيّ ثظلخ هطؼ٤خ ٝٓ٘ن 

ا٤ٌُِٔخ اُؼوبه٣خ ٝاُؾوٞم أُزؼِوخ ثٜب ،٢ٛٝ رأ٤ًلٙ ػ٠ِ ٓجلأ اُو٤ٍٔخ ؽز٠ ٣ورت اُزظوف 

 أُزؼٖٔ ئػلاك َٓؼ األهاػ٢ اُؼبّ 7/74أصوٙ،ٝٛٞ االُزياّ ث٘وَ ٤ٌِٓخ ػوبه ،صْ عبء األٓو 

ٝرأ٤ٌٍ اَُغَ اُؼوبه١ ،ٝأًل ػ٠ِ رج٢٘ ٗظبّ اُشٜو اُؼ٢٘٤ ،ٝمُي ثبُشوٝع ك٢ ػ٤ِٔخ أَُؼ 

،ٛنا األف٤و اُن١ ٣ؾلك ٣ٝؼوف  اُ٘طبم اُطج٤ؼ٢ ُِؼوبهاد ،٣ٌٕٝٞ أٍبٍب ٓبك٣ب َُِغَ اُؼوبه١ 

اُن١ ٣ٞػؼ اُٞػؼ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ ُِؼوبه ٣ٝج٤ٖ رلاٍٝ اُؾوٞم اُؼ٤٘٤خ،٣َٝٔي ٛنا اَُغَ ك٢ ًَ 

. ٓؾبكظخ ػوبه٣خ ػ٠ِ شٌَ ٓغٔٞػخ ثطبهبد ػوبه٣خ 

ٝاُو٤ل ك٢ ٗظبّ اُشٜو اُؼ٢٘٤ ٣زْ ٝكوب ُِؼوبه مارٚ ،ام رٌٕٞ ٌَُ ػوبه طلؾخ أٝ ثطبهخ فبطخ ثٚ 

 رَغَ ك٤ٜب ًبكخ ٓب ٣زؼِن ثبُؾوٞم اُؼ٤٘٤خ اُز٢ روك ػ٠ِ اُؼوبه،ٓغ رؾل٣ل ٓٞهؼٚ،

َٓبؽزٚ،ههٔٚ،ؽلٝكٙ ،كبُشٜو ٣ٞكو ؽٔب٣خ ُِٔزؼب٤ِٖٓ ،كظبؽت اُؾن اُؼ٢٘٤ أُو٤ل ٣طٔئٖ ُقِٞ 

 اُؼوبه ٖٓ أُ٘بىػخ ،ًٔب ٣ٌٖٔ ٖٓ االؽالع ػ٠ِ اُٞػؼ٤خ اُؼوبه٣خ 

 أػالٙ رٞعت ٓواػبح ٓب هوهٙ اُزشو٣غ اُؼوبه١ ك٢ ٓغبٍ هًٖ 12ٝ ئما ًبٕ ٓؾزٟٞ ٗض أُبكح 

-11-12 أُإهؿ ك٢ 74-75 ٖٓ األٓو 16اُشٌَ ػ٘ل ٗوَ ا٤ٌُِٔخ اُؼوبه٣خ، كإ أُبكح 

أُزؼٖٔ ئػلاك َٓؼ األهاػ٢ اُؼبّ ٝ رأ٤ٌٍ اَُغَ اُؼوبه١، هاؽذ ئ٠ُ أثؼل ٖٓ مُي، ئم 1975

هوهد ثإٔ اُزظوف اُؼوبه١ مارٚ ال ٣ٌٕٞ ًنُي، ئال ئما أفؼغ ئ٠ُ شٌَ ٓؼ٤ٖ ٝ مُي ثاكواؽ 

ئهاكح اُطوك٤ٖ ك٢ ٝههخ ه٤ٍٔخ، رؾوه ثٔؼوكخ أٌُزت اُؼ٢ٓٞٔ ُِزٞص٤ن، ٓغ ئفؼبػٜب ئ٠ُ ػ٤ِٔخ 

اُؾن اُؼ٢٘٤ اُؼوبه١، ... اإلشٜبه اُؼوبه١ ؽز٠ ٣ورت آصبها هب٤ٗٞٗخ ٝ مُي ثاٗشبء أٝ رؼل٣َ أٝ ٗوغ

ٝ ك٢ ؽبُخ ػلّ ئٜٓبه اُزظوف اُؼوبه١ ثقزْ أُؾبكع اُؼوبه١، كإ ٛنا اُزظوف ال ٣ُٞل أ١ آصبه 

 02 ٌٓوه326هب٤ٗٞٗخ ٝ ٣٘يٍ ٖٓ ٓورجخ اُٞههخ اُو٤ٍٔخ ٓ٘يُخ اُٞههخ اُؼوك٤خ ؽجوب ُ٘ض أُبكح 

.ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ
1
 

                                                           

 .37، ص 2011ٓغ٤ل فِٞك٢، شٜو اُزظوكبد اُؼوبه٣خ ك٢ اُوبٕٗٞ اُغيائو١ ٓلػْ ثوواهاد هؼبئ٤خ، كاه ٛٞٓخ، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ  1
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ٝ ُول ػوكذ اُغيائو ئىكٝاع٤خ ك٢ ٗظبّ اُشٜو اُؼوبه١ ٝ اٍزٔود ٛنٙ االىكٝاع٤خ ئ٠ُ كزوح ٓب 

ثؼل االٍزوالٍ، أ٣ٖ ثلأد ثٞاكه اُزـ٤٤و رظٜو هظل رج٤ٖ ٗظبّ اُشٜو اُؼ٢٘٤ ك٢ اَُجؼ٤٘بد ثظلٝه 

هبٕٗٞ اُزٞص٤ن ٝ هبٕٗٞ اُضٞهح اُيهاػ٤خ ٝ أُوٍّٞ أُزؼِن ثاصجبد ا٤ٌُِٔخ اُقبطخ ٝ رغَلد أًضو 

 أُزؼٖٔ ئػلاك أَُؼ اُؼبّ ُألهاػ٢ ٝ رأ٤ٌٍ 1975-11-12 أُإهؿ ك٢ 75-74ثأؽٌبّ األٓو 

 أُطجن ُٚ ئ٠ُ عبٗت 1976-03 -25 أُإهؿ ك٢ 63-76اَُغَ اُؼوبه١ ٝ أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ 

أُوا٤ٍْ اُز٘ل٤ن٣خ أُزؼِوخ ثبَُٔؼ ٝ ك٢ ئؽبه اُزؾٞالد اُز٢ ػوكٜب اُزشو٣غ اُغيائو١ رطج٤وب 

 أُزؼٖٔ اُزٞع٤ٚ 1990 ٗٞكٔجو 18 أُإهؿ ك٢ 90/25 طله اُوبٕٗٞ 1989ُلٍزٞه ٍ٘خ 

.اُؼوبه١ ُِزأ٤ًل ػ٠ِ االرغبٙ اُغل٣ل ُ٘ظبّ اُشٜو ك٢ اُغيائو
1
 

ٝ اُغل٣و ثبإلشبهح ئ٤ُٚ أٗٚ ئما ًبٗذ اُجِل٣خ اُٞاهغ ثٜب اُؼوبه َٓٔٞؽخ كال ٣غٞى رٞه٤غ اُؾغي ػ٠ِ 

ػوبه ِٓٔٞى ثَ٘ل ػوك٢ صبثذ اُزبه٣ـ أٝ ػول ئكاه١ ؿ٤و ٓشٜو، ألٗٚ ثؼل ػ٤ِٔخ أَُؼ ٣ٌٕٞ 

.ُِؼوبه ئٓب ككزو ػوبه١ أٝ شٜبكح روه٤ْ ٓإهذ
2
 

ٝٓٔب رولّ ،رجوى ػالهخ اُو٤ٍٔخ ،ٝاُشٜو ثبُؾغي اُؼوبه١ كبُؼول اُو٢ٍٔ أُشٜو ٝأُزؼٖٔ 

اُزظوف ك٢ ػوبه رضجذ ُٚ اُؾغ٤خ ك٢ ٓٞاعٜخ اٌُبكخ أ١ أُزؼبهل٣ٖ ٝاُـ٤و ،مُي ٗظوا ُِشوٝؽ 

. اُز٢ اٍزٞعجٜب أُشوع ك٢ ؽو٣وخ رؾو٣و اُؼول ٝٓؾوهٙ ٝ اإلعواءاد أُزؼِوخ ثبُو٤ل 

 ئٕ ًَ ٛنٙ اُوٞاػل اُز٢ أؽبؽٜب أُشوع ثبُزظوف ك٢ اُؼوبه، ك٤ٜب ؽٔب٣خ ُِٔزؼبهل٣ٖ ٝ رََٜ ػ٠ِ 

اُلائٖ اُواؿت ك٢ رٞه٤غ اُؾغي ػ٠ِ ػوبه ٓل٣٘ٚ، ئٌٓب٤ٗخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد رقض ػوبه أٝ 

. ػوبهاد ٓل٣٘ٚ ٝ مُي ثبُِغٞء ئ٠ُ أُؾبكع اُؼوبه١

ًٔب إٔ اُلهخ ك٢ رؾل٣ل اُج٤بٗبد أُزؼِوخ ثبألؽواف ٝ اُؼوبه رََٜ ػ٤ِٔخ ث٤غ اُؼوبه ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ 

ٝ اُشٜو ٣غؼَ اُلائٖ اُوا٢ٍ ػ٤ِٚ أُياك ك٢ ٓأٖٓ ٖٓ أُ٘بىػبد اُز٢ هل ر٘غْ ػٖ اُؾغي، 

ًبُٔطبُجخ ثبٍزؾوبم اُؼوبه، ًٔب اٗٚ ٣ََٜ ػ٤ِٔخ شٜو ؽٌْ هٍٞ أُياك ٗظوا الؽزواّ هبػلح األصو 

                                                           

 . 45ؽٔل١ ثبشب ػٔو ٝ ٠ِ٤ُ ىهٝه٢ ، أُوعغ اَُبثن، ص  2

 .322 ؽٔل١ ثبشب ػٔو ٝ ٠ِ٤ُ ىهٝه٢، أُوعغ اَُبثن ، ص  2
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اَُ٘ج٢ ُِشٜو ٝ ئٌٓبٕ اإلشبهح ئ٠ُ اُج٤بٕ أُزؼِن ثأطَ ا٤ٌُِٔخ، ئال إٔ ٛنٙ األؽٌبّ طؼجخ اُزطج٤ن 

ثبَُ٘جخ ُِؼوبهاد اُـ٤و ٓشٜوح ٝ ثبُوؿْ ٖٓ مُي أعبى أُشوع ئٌٓب٤ٗخ اُؾغي ػ٤ِٜب ٝكوب ُِشوٝؽ 

.ٝ اإلعواءاد ا٥ر٢ ث٤بٜٗب
1
 

ٝػ٤ِٚ كبٕ كهاٍخ  أُجؾش ا٥ر٢ ث٤بٗٚ ٍٞف رورٌي ػ٠ِ اُؼوبهاد أًُِٔٞخ ثٔٞعت ٍ٘لاد ؿ٤و 

. ٓشٜوح ، ٝاُز٢ أعبى أُشوع اُؾغي ػ٤ِٜب ،ًٝنا ئعواءاد اُز٘ل٤ن ػ٤ِٜب 

 .انعماعاخ انغُغ يشهغج انًعُُح تانذجؼ: انًطهة األول

ئٕ ػ٤ِٔخ أَُؼ رؼزجو ػ٤ِٔخ رو٤٘خ ثؾزخ ٝ رَزٞعت رٌب٤ُق ٝ ٗلوبد ثبٛؼخ، ٝ رؼل األٍبً أُبك١ 

ُ٘ظبّ اُشٜو اُؼ٢٘٤، ؿ٤و إٔ ػلّ االٗزٜبء ٖٓ ٛنٙ اُؼ٤ِٔبد ك٢ ًبكخ اُجِل٣بد ٝ رؼبَٓ ٓإٍَبد 

اُلُٝخ فالٍ ػلح ٍ٘ٞاد ك٢ آالف اُؼوبهاد ثٔٞعت ٓووهاد ئكاه٣خ ؿ٤و ٓشٜوح، عؼَ ٖٓ 

األٓالى اُز٢ ٤َُذ ُٜب ٍ٘لاد ٤ٌِٓخ ٓشٜوح رشٌَ اًجو ٝػبء ػوبه١
،

 ٝ ػ٤ِٚ كبٕ أُشوع ٝ هؿجخ 

ٓ٘ٚ ك٢ ر٤ٍٞغ اُؼٔبٕ اُؼبّ ُِٔل٣ٖ ك٢ ٓٞاعٜخ اُلائٖ اُن١ ث٤لٙ ٍ٘ل ر٘ل٤ن١ ٓؼزوف ثٚ هبٗٞٗب، 

. ٌٓ٘ٚ ٖٓ اُؾغي ػ٠ِ ػوبه ٓل٣٘ٚ ٝ ئٕ ًبٕ ؿ٤و ٓشٜو

 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ ػ٠ِ أٗٚ ٣غٞى ُِلائٖ ٝكوب ألؽٌبّ   766ٝ ُول ٗظذ أُبكح  

 ٖٓ ٗلٌ اُوبٕٗٞ اُؾغي ػ٠ِ ػوبهاد  ٓل٣٘ٚ ؿ٤و أُشٜوح، ئما ًبٕ ث٤لٙ ٓووه ئكاه١ 721أُبكح 

. أٝ ٍ٘ل ػوك٢ صبثذ اُزبه٣ـ ٝكوب ألؽٌبّ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ

ًٔب َٗزَٜ ٓنًور٘ب ثوواه أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب اُن١ ٣إًل ػ٠ِ ٓب عبءد ثٚ اُ٘ظٞص اُوب٤ٗٞٗخ ك٤ٔب 

َجىػ لاَىَا ،نهضائٍ ،انذجؼ عهً عماع "٣قض اُز٘ل٤ن ٝاُؾغي ػ٠ِ اُؼوبهاد اُـ٤و ٓشٜوح  ثوُٞٚ 

 .41يضَُّ ،غُغ انًشهغ 

 

                                                           

 .125ٓغ٤ل فِٞك٢ ، أُوعغ اَُبثن، ص  1
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:  انًمغع اإلصاعٌ: انفغع األول

 (ػوبه كالؽ٢ ،ط٘بػ٢ ،٤ٍبؽ٢ أٝػٔوا٢ٗ)ًض٤وا ٓب رزظوف اإلكاهح ك٢ اُؼوبه ػ٠ِ ر٘ٞع ؽج٤ؼزٚ 

 ثٔٞعت ٓووهاد ئكاه٣خ ،كٔب ما ٗوظل ثبُٔووهاد اإلكاه٣خ  ؟

٣وظل ثبُٔووهاد اإلكاه٣خ ك٢ ٛنا أُوبّ، رِي اُؼوٞك اُز٢ ؽوهرٜب اإلكاهح ثٔ٘بٍجخ اُزظوف ك٢ 

أُؾلظخ اُؼوبه٣خ اُزبثؼخ ُٜب ُلبئلح اُـ٤و ٌُٖ ٛنٙ اُؼوٞك ُْ ٣زْ ئشٜبهٛب ك٢ أُؾبكظخ اُؼوبه٣خ 

ألٍجبة ػل٣لح       ٝ ئ٣ٔبٗب ٖٓ أُشوع ثإٔ ٛنٙ اُؼوٞك رؼل ئصجبرب ُزؼبَٓ طؾ٤ؼ رْ ث٤ٖ اإلكاهح ٝ 

أُٞاؽٖ كول ٍٔؼ ثبُؾغي ػ٤ِٜب،
1

ػوبه ) كٌض٤وا ٓب رزظوف اإلكاهح ك٢ اُؼوبه ػ٠ِ ر٘ٞع ؽج٤ؼزٚ 

: ثٔٞعت ٓووهاد ئكاه٣خ ، ٝ ٖٓ أٓضِخ مُي (كالؽ٢، ط٘بػ٢، ٤ٍبؽ٢ أٝ ػٔوا٢ٗ

أُزؼٖٔ اُزٞع٤ٚ اُؼوبه١ 18/11/1990 أُإهؿ ك٢ 90/25 ئٕ اُوبٕٗٞ :عٍ انعماع انفالدٍ-أ

أٓو ثاهعبع  األهاػ٢ أُإٓٔخ ألطؾبثٜب، ٝ هل ًوٍذ اإلكاهح ٛنا االٍزوعبع ثٔٞعت هواهاد 

.ئكاه٣خ
2
 

كبٕ ًض٤وا ٖٓ أَُزضٔو٣ٖ اٍزلبكٝا ثوطغ أهػ٤خ :انسُادٍفٍ يجال انعماع انصُاعٍ و - ب

ٓٞعٞكح كافَ أُ٘بؽن اُظ٘بػ٤خ ٝ أفوٟ ُـوع االٍزضٔبه ا٤َُبؽ٢، ثٔٞعت هواهاد ئكاه٣خ 

. (هفض)

 أُؾلك ُشوٝؽ ٝ ٤ًل٤بد ٓ٘ؼ االٓز٤بى ٝ 01/09/2008 أُإهؿ ك٢ 08/04ثٔٞعت األٓو - 

اُز٘بىٍ ػٖ األهاػ٢ اُزبثؼخ ُِلُٝخ ٝ أُٞعٜخ الٗغبى ٓشبه٣غ اٍزضٔبه٣خ، أشبه أُشوع 

                                                           

 .325ؽٔل١ ثبشب ػٔو ، أُوعغ اَُبثن، ص  1

 . 110ٓغ٤ل فِٞك٢، أُوعغ اَُبثن، ص  2
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اُغيائو١ ئ٠ُ اُزوف٤ض ثبالٓز٤بى ثٔٞعت هواه طبكه ػٖ اُٞى٣و أٌُِق ثب٤َُبؽخ ػ٘لٓب رٌٕٞ 

.اُوطؼخ األهػ٤خ أُؼ٤٘خ ربثؼخ ُِؼوبه ا٤َُبؽ٢ اُوبثَ ُِج٘بء
1
 

كبٕ اإلكاهح اإله٤ٔ٤ِخ، ٝ ًنا ثؼغ اًُٞبالد اُؼوبه٣خ، ٝىػذ أهاػ٢ : تانُسثح نهعماع انعًغاٍَ-ج

.ُـوع اُج٘بء ثٔٞعت ٓووهاد ئكاه٣خ، ٝ ثبشو أطؾبثٜب ػ٤ِٔبد اُج٘بء
2
 

 انًرعهك 1974-02-20 انًؤعر فٍ 26-74عمىص انرُاػل انرٍ دغعخ فٍ ظم األيغ - ص

ظِذ اٌُض٤و ٖٓ اُؼوٞك اإلكاه٣خ اُز٢ ؽوهرٜب اُجِل٣بد ك٢ ظَ هبٕٗٞ :تاإلدرُاطاخ انعماعَح

اإلؽز٤بؽبد اُؼوبه٣خ ثلٕٝ شٜو
3

-03-25 أُإهؿ ك٢ 63-76 ٖٓ أُوٍّٞ 90 هؿْ إٔ أُبكح 

 أُزؼِن ثزأ٤ٌٍ اَُغَ اُؼوبه١ رِيّ اَُِطبد اإلكاه٣خ إٔ رؼَٔ ػ٠ِ اُشٜو اُزِوبئ٢ ُغ٤ٔغ 1976

.اُؼوٞك أُؾوهح ٖٓ هجِٜب ػٖٔ ا٥عبٍ اُوب٤ٗٞٗخ أُؾلكح
4
 

 ر٘ل٤نا ُِٔوٍّٞ ههْ :انعمىص اإلصاعَح انًرضًُح تُع عماع فٍ إطاع ذسىَح انثُاءاخ انالشغعُح- ِ

 اُن١ ٣ؾلك شوٝؽ ر٣َٞخ ٝػؼ٤خ األشقبص اُن٣ٖ ٣شـِٕٞ 1985-08-13 أُإهؿ ك٢ 85-212

. كؼال أهاػ٢ ػ٤ٓٞٔخ أٝ فبطخ ٝ ًبٗذ ٓؾَ ٓجب٢ٗ ؿ٤و ٓطبثوخ ُِوٞاػل أُؼٍٔٞ ثٜب

انعمىص اإلصاعَح انًذغعج يٍ لثم عؤساء انًجانس انشعثُح انثهضَح تعض صضوع لاَىٌ انرىجُّ - و

 أُزؼٖٔ اُزٞع٤ٚ اُؼوبه١ ، 1990-12-18 أُإهؿ ك٢ 25-90 ثؼل طلٝه اُوبٕٗٞ ههْ :انعماعٌ

 ؽظود ػ٠ِ هؤٍبء اُجِل٣بد اُزظوف ك٢ أُؾلظخ اُؼوبه٣خ اُجِل٣خ ُظبُؼ 73كإ أُبكح 

                                                           

 أُؾلك ُشوٝؽ ٝ ٤ًل٤بد ٓ٘ؼ االٓز٤بى ٝ اُز٘بىٍ ػٖ األهاػ٢ اُزبثؼخ ُِلُٝخ ٝ أُٞعٜخ 01/09/2008 أُإهؿ ك٢ 08/04األٓو 1

 .الٗغبى ٓشبه٣غ اٍزضٔبه٣خ

 .112ؽٔل١ ثبشب ػٔو ٝ ٠ِ٤ُ ىهٝه٢ أُوعغ اَُبثن، ص  2

 . أُزؼِن ثبُزٞع٤ٚ اُؼوبه90/25١ ٖٓ اُوبٕٗٞ 88رْ ئُـبء هبٕٗٞ اإلؽز٤بؽبد اُؼوبه٣خ ثٔٞعت أُبكح  3

 .326ؽٔل١ ثبشب ػٔو ٝ ٠ِ٤ُ ىهٝه٢ أُوعغ اَُبثن، ص  4



 الأحاكم اخلاصة ابلعقارات الغري مشهرة                                    الفصل الثاين   

 

 57 

اُقٞاص ئال ػٖ ؽو٣ن اًُٞبُخ اُؼوبه٣خ
1

 أُنًٞه أػالٙ، ئال إٔ 73، ٌُٖ هؿْ طواؽخ ٗض أُبكح 

. هؤٍبء اُجِل٣بد أثوٓٞا ػوٞك ئكاه٣خ ُلبئلح فٞاص ٝ ُْ ٣زْ شٜوٛب ثبُٔؾبكظخ اُؼوبه٣خ

أٓب اُؼوٞك اإلكاه٣خ اُز٢ رْ رؾو٣وٛب ٖٓ هجَ هؤٍبء اُجِل٣بد ػ٠ِ ػوبهاد كالؽ٤خ ك٢ٜ ؿ٤و ٓؼ٤٘خ 

 م ئ ّ ئ ، ألٜٗب ال رلفَ ػٖٔ اُنٓخ اُؼوبه٣خ ُِجِل٣خ ثَ ٢ٛ عيء ٖٓ األٓالى 766ثأؽٌبّ أُبكح 

 أُزؼٖٔ 1990-12-01 أُإهؿ ك٢ 30-90 ٖٓ اُوبٕٗٞ 18اُقبطخ ُِلُٝخ  ثؾٌْ ٗض أُبكح 

.هبٕٗٞ األٓالى اُٞؽ٤٘خ أُؼلٍ ٝ أُزْٔ
2
 

األطَ ٛٞ إٔ ٣زْ ئٗشبء أَُزضٔواد اُلالؽ٤خ اُغٔبػ٤خ : يمغعاخ انرُاػل عٍ دك االَرفاع انضائى-ػ

أٝ اُلوك٣خ ثٔٞعت ػول ئكاه١ ٓشٜو ثبُٔؾبكظخ اُؼوبه٣خ، ٌُٖ ك٢ اٌُض٤و ٖٓ اُؾبالد رْ اُز٘بىٍ 

ػٖ ؽن االٗزلبع اُلائْ ُِلالؽ٤ٖ ٖٓ هجَ اُٞالح ثٔوزؼ٠ ٓووهاد ئكاه٣خ ُْ رغَل ثؼوٞك ٓشٜوح ًٔب 

 أُزؼٖٔ ٤ًل٤خ ػجؾ اٍزـالٍ 1987-12-08 أُإهؿ ك٢ 19-87رٞعجٚ أؽٌبّ اُوبٕٗٞ ههْ 

. األهاػ٢ اُلالؽ٤خ اُزبثؼخ ُألٓالى اُٞؽ٤٘خ ٝ رغل٣ل ؽوٞم أُ٘زغ٤ٖ اُلالؽ٤ٖ ٝ ٝاعجبرْٜ
3
 

                                                           

، ص 02، اُؼلك2002، ٓغِخ ٓغٌِ اُلُٝخ 2002-04-08 أُإهؿ ك٢ 003808ٝ ٛٞ ٓب أًلٙ ٓغٌِ اُلُٝخ ك٢ اُوواه ههْ  1

اُؼول اإلكاه١ . اُؼول اإلكاه١ أُزؼٖٔ ث٤غ هطؼخ أهع ٓٞػٞع ٓلاُٝخ ٣ؾوه ٝعٞثب ٖٓ ؽوف اًُٞبُخ اُؼوبه٣خ كٕٝ ٍٞاٛب)،206

أُؾوه ٖٓ ؽوف اُجِل٣خ ػول ؿ٤و ٗظب٢ٓ ال ٣ورت أ١ ؽن ٜٓٔب ًبٕ ٗٞػٚ ارغبٙ اًُٞبُخ اُؼوبه٣خ أُؾ٤ِخ ٝ ئٗٔب ٣ورت َُِٔزل٤ل ٓ٘ٚ 

 (شقظ٤ب ارغبٙ اُجِل٣خ

أُجلأ ال ٣ؾن ُِجِل٣خ : 214، ص 2009 َُ٘خ 01، ٓغِخ أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب، اُؼلك 2008-11-12 أُإهؿ ك٢ 478957هواه ههْ  2

 .ٓ٘ؼ شٜبكح ئكاه٣خ ٓ٘ظجخ ػ٠ِ أهاػ٢ أَُزضٔواد اُلالؽ٤خ ثبػزجبهٛب ٖٓ األٓالى اُٞؽ٤٘خ

ؽ٤ش أٗٚ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٞصبئن أُولٓخ ٖٓ ؽوف اُطبػٖ كول ٍجت هؼبح أُٞػٞع هواهْٛ ثبُوٍٞ إٔ األهاػ٢ اُلالؽ٤خ ِٓي ُِلُٝخ 

 ٝ أٗٚ ٤ٌُ ُِجِل٣خ أ١ ؽن ك٢ إٔ رٔ٘ؼ شٜبكح ئكاه٣خ ػ٠ِ األهاػ٢ اُز٢ ال رٌِٜٔب ٝ ال ر٤َوٛب 19-87 ٝ هبٕٗٞ 30-90ؽجوب ُوبٕٗٞ 

 ...ٓٔب ٣غؼَ اُشٜبكح اإلكاه٣خ أُيػٞٓخ ٖٓ ؽوف أَُزأٗق ؿ٤و ٓ٘زغخ ك٢ اُلػٟٞ

ك٢ ؽبُخ اُؾغي ػ٠ِ َٓزضٔوح كالؽ٤خ كإ ػ٤ِٔخ اُج٤غ ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ ٣شزوؽ ك٤ٜب إٔ ٣ٌٕٞ أُيا٣ل ٖٓ ع٤َ٘خ عيائو٣خ، ُٚ طلخ  3

 03-10 أُـ٢ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ 19-87اُؼبَٓ ك٢ اُوطبع اُلالؽ٢ ، ٝ ال ٣ٔزِي ؽن اٗزلبع ك٢ َٓزضٔوح أفوٟ، ػِٔب إٔ اُوبٕٗٞ 

 . اُن١ ٣ؾلك شوٝؽ ٝ ٤ًل٤بد اٍزـالٍ األهاػ٢ اُلالؽ٤خ اُزبثؼخ ُألٓالى اُقبطخ ُِلُٝخ2010 أٝد 15أُإهؿ ك٢ 
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 رؼبِٓذ اًُٞبالد اُؼوبه٣خ ك٢ اُؼوبهاد اُزبثؼخ ُنٓزٜب ثبُؼل٣ل ٖٓ :عمىص انىكاالخ انعماعَح- ح

اُؼوٞك ٝ أُووهاد ؿ٤و أُشٜوح، ألٍجبة ػل٣لح ٜٓ٘ب ثؾء اإلعواءاد اُقبطخ ثزؾ٣َٞ ا٤ٌُِٔخ ٖٓ 

.اُغٜخ أُبٌُخ ، ٝ ٛٞ ٓب عؼِٜب ٝ ؽلبظب ػ٠ِ رٞاىٜٗب أُب٢ُ رِغأ ئ٠ُ اُج٤غ ثلٕٝ ػوٞك ٓشٜوح
1
 

اُظ٘لٝم )ؽوهد ٓإٍَبد اُزوه٤خ اُؼوبه٣خ :انعمىص انصاصعج فٍ إطاع انرغلُح انعماعَح- ط

ػوٞك ٝ ٓووهاد ُلبئلح أَُزل٤ل٣ٖ  (...اُٞؽ٢٘ ُِزٞك٤و ٝ االؽز٤بؽ، ٓإٍَخ روه٤خ اٌَُٖ اُؼبئ٢ِ 

. ٖٓ ٌٍ٘بد ك٢ ئؽبه اُزوه٤خ اُؼوبه٣خ ٖٓ كٕٝ إٔ  ٣زْ ئشٜبهٛب ثبُٔؾبكظخ اُؼوبه٣خ

: انعمض انعغفٍ ثاتد انراعَز: انفغع انثاٍَ 

 رقؼغ ُٔجلأ اُوػبئ٤خ ،كال ٣شزوؽ 1971 عبٗل٢ 01ًبٗذ ػ٤ِٔخ ٗوَ ا٤ٌُِٔخ اُؼوبه٣خ ٝئصجبرٜب هجَ 

ُظؾخ اُزظوف ػوٝهح ئثوآٚ ك٢ شٌَ ه٢ٍٔ ،ًٝبٕ األكواك ٣ٌزلٕٞ ؿبُجب ثاثواّ رظوكبرْٜ 

. أُزؼِوخ ثبُؼوبه ك٢ شٌَ ػوك٢ 

 ٛٞ أُؾوه اُن١ ٣ؼلٙ األؽواف ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ ٝ ٣زْ اُزٞه٤غ ػ٤ِٚ ٖٓ ؽوكْٜ ُـوع ٝاُؼول اُؼوك٢

. ئصجبد رظوف هب٢ٗٞٗ كٕٝ اُِغٞء ئ٠ُ اُؼبثؾ اُؼ٢ٓٞٔ أُقزض

 م ئ ّ ئ ثقظٞص اُؼول اُؼوك٢ صبثذ اُزبه٣ـ ئ٠ُ أؽٌبّ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ 766ٝ هل أؽبٍ ٗض أُبكح 

، ئم ًبٗذ 1971ٝ هجَ كهاٍخ ٛنٙ األؽٌبّ ال ثأً إٔ ٗؼوع ػ٠ِ ٓب ًبٕ ٓؼٔٞال ثٚ هجَ ٍ٘خ 

 رقؼغ ُٔجلأ اُوػبئ٤خ، كال ٣شزوؽ  01/01/1971ػ٤ِٔخ ٗوَ ا٤ٌُِٔخ اُؼوبه٣خ ٝ ئصجبرٜب هجَ ربه٣ـ 

ُظؾخ اُزظوف ػوٝهح ئثوآٚ ك٢ شٌَ ه٢ٍٔ ٝ ًبٕ األكواك ٣ٌزلٕٞ ؿبُجب ثاثواّ رظوكبرْٜ 

أُزؼِوخ ثبُؼوبه ك٢ شٌَ ػوك٢، ٝ ًبٕ ٛنا اُزظوف طؾ٤ؾب ٣ورت ع٤ٔغ آصبهٙ اُوب٤ٗٞٗخ ك٢ 

. ٓٞاعٜخ أُزؼبهل٣ٖ ٝ اُـ٤و

 ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ ٗغلٛب هل ٗظذ ػ٠ِ اُؾبالد اُز٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب 328ٝ ثبُوعٞع ُ٘ض أُبكح 

: ُِؼول اُؼوك٢ ربه٣ـ صبثذ ٝ ٢ٛ

                                                           

 .328ؽ٤ٔل١ ثبشب ػٔو ٝ ٠ِ٤ُ ىهٝه٢، أُوعغ اَُبثن، ص  1
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. ٖٓ ٣ّٞ رَغ٤ِٚ:أوال

 .ٖٓ ٣ّٞ صجٞد  ٓؼٔٞٗٚ ك٢ ػول آفو ؽوهٙ ٓٞظق ػبّ:ثاَُا

 . ٖٓ ٣ّٞ اُزأش٤و ػ٤ِٚ ػ٠ِ ٣ل ػبثؾ ػبّ ٓقزض:ثانثا

 .ٖٓ ٝكبح أؽل اُن٣ٖ ُْٜ ػ٠ِ اُؼول فؾ أٝ ئٓؼبء:عاتعا

ؿ٤و أٗٚ ٣غت اُزأ٤ًل ػ٠ِ إٔ شوؽ صجٞد ربه٣ـ اُؼول اُؼوك٢ ٣زؼِن ثزِي اُؼوٞك أُؾوهح هجَ 

 ٝ ٛٞ ربه٣ـ كوع اُو٤ٍٔخ ًوًٖ ُ٘وَ ا٤ٌُِٔخ اُؼوبه٣خ رؾذ ؽبئِخ ثطالٕ 01/01/1971

. اُزظوف

ٝ ػ٤ِٚ ال ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ أُشوع  ػ٘ل ٗظٚ ػ٠ِ ئٌٓبٕ  اُؾغي ػ٠ِ اُؼوبه ؿ٤و أُشٜو، ئما ًبٕ 

ُٚ ػول ػوك٢ صبثذ اُزبه٣ـ  هل رواعغ ػٖ ٓجلأ اُو٤ٍٔخ ك٢ اُزؼبهل ألٕ ٛنا األف٤و ٝؽلٙ ٣ؼٖٔ 

. ؽَٖ رطج٤ن ٗظبّ اُشٜو اُؼ٢٘٤ أُورجؾ ٖٓ عٜزٚ ثؼ٤ِٔبد أَُؼ أُؼولح ٝ اُجبٛؼخ اُزٌب٤ُق

 أُنًٞه أػالٙ ثبُو٤ٔخ اُوب٤ٗٞٗخ ُِؼول اُؼوك٢ اُضبثذ اُزبه٣ـ هجَ 76/63ٛنا ٝ هل اػزوف أُوٍّٞ 

 أُؼلُخ ثٔٞعت 89 ٝ أػلبٙ ٖٓ شوؽ اُشٜو أَُجن، ٖٓ فالٍ ٗض أُبكح 01/01/1971

 ٖٓ ٛنا اُشوؽ ٣ٌٖٔ 01/01/1971 ٝ اٍزض٘بء اُؼول اُؼوك٢ اُضبثذ اُزبه٣ـ هجَ 93/123أُوٍّٞ 

. ك٢ اُٞاهغ اُن١ اثوى ٝعٞك ػلك ًج٤و ٖٓ اُؼوٞك اُؼوك٤خ هجَ ٛنا اُزبه٣ـ

ٝ ٛ٘ب ٣ٌٖٔ ُِلائٖ ئ٣لاع ٛنا اَُ٘ل ُلٟ أُٞصن ئما ًبٕ ثؾٞىرٚ إلكواؿٚ ك٢ اُشٌَ اُو٢ٍٔ ٤ُزْ 

رَغ٤ِٚ صْ ه٤لٙ ك٢ أُؾبكظخ  اُؼوبه٣خ ثلال ػٖ ٓل٣٘ٚ ئما آز٘غ ػٖ مُي
1

   .

                                                           

أٍزبمح ثبُٔلهٍخ اُؼ٤ِب ُِوؼبء اعواءاد اُؾغي اُؼوبه١ ٓؾبػوح ٓ٘شٞهح ثبُٔغِخ اُوؼبئ٤خ اُؼلك اُضب٢ٗ - هبػ٤خ-ىهٝه٢ ٠ِ٤ُ 1

 .36 ا٠ُ 25: اُظلؾبد 1997ٖٓ
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ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٣ٌٕٞ اُلائٖ ك٢ ٓأٖٓ ٖٓ أُ٘بىػبد اُز٢ هل ر٘غْ ػٖ ؽغي اُؼوبه ؿ٤و أُشٜو، 

ؿ٤و إٔ مُي ال ٣ٔ٘غ هبٗٞٗب ٖٓ ئٌٓب٤ٗخ ٓجبشوح اُؾغي ػ٠ِ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُؼوبه كٕٝ أُجبكهح ئ٠ُ 

.ئ٣لاػٚ ُلٟ أُٞصن ٝ شٜوٙ ُؼلّ ٝعٞك ٗض ٣َزٞعت مُي
1
 

ٝ ػٖ رَغ٤َ اُؼوٞك اُؼوك٤خ، رغت اإلشبهح ك٢ ٛنا اُظلك، ئ٠ُ إٔ اُـوع ٓ٘ٚ ٛٞ عجب٣خ هٍْ 

ُلبئلح اُقي٣٘خ اُؼ٤ٓٞٔخ، ٌُٖ ٝ ٓلاّ أٗٚ ٣زْ أٓبّ عٜخ ه٤ٍٔخ  كول رْ االػزلاك ثبُزبه٣ـ اُن١ ٣وغ ك٤ٚ 

ٛنا اإلعواء الػزجبه اُؼول اُؼوك٢ صبثذ اُزبه٣ـ، ٌُٖ  ٝ ٓ٘ن طلٝه هبٕٗٞ أُب٤ُخ َُ٘خ 

كول رْ ٓ٘غ ٓلزش٢ اُزَغ٤َ ٖٓ رَغ٤َ  ( ٖٓ هبٕٗٞ اُزَغ351َ٤ أُؼلُخ ُِٔبكح 63أُبكح )1992

اُؼوٞك اُؼوك٤خ أُزؼٔ٘خ اُزظوف ك٢ اُؼوبه ٝ ػ٤ِٚ كإ ػ٤ِٔخ رَغ٤َ اُؼوٞك اُؼوك٤خ ٝ اًزَبثٜب 

. ربه٣قب صبثزب هل ٓود ثٔواؽَ ٤ٍزْ رج٤بٜٗب رجبػب

: انعمىص انعغفُح انرٍ ذصهخ كسُض إلجغاء انذجؼ انعماعٌ:انفغع انثانث 

 :1970-01-01اُؼوٞك اُؼوك٤خ اُز٢ اًزَجذ ربه٣قب صبثزب هجَ 

-01-٣01ٌٖٔ ُِلائٖ اُؾغي ػ٠ِ ػوبهاد أُل٣ٖ أًُِٔٞخ ثَ٘ل ػوك٢ اًزَت ربه٣قب صبثزب هجَ 

1971 
2

 كٜنا أُؾوه هؿْ أٗٚ ؿ٤و ه٢ٍٔ ئال أٗٚ ال ٣قزِق ثوٞرٚ ػٖ اُؼول اُو٢ٍٔ، ٌُٞٗٚ ك٤ُال 

طؾ٤ؾب إلصجبد اُزظوف اُ٘بهَ ٤ٌُِِٔخ اُؼوبه٣خ ُٞهٞػٚ ك٢ ظَ أؽٌبّ اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ اُن١ ًبٕ 

،1970-12-25ٓطجوب آٗناى ك٢ اُغيائو هجَ طلٝه هبٕٗٞ اُزٞص٤ن ك٢ 
3

 ٝ اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ ُْ ٣ٌٖ 

. ٣شزوؽ اُو٤ٍٔخ الٗؼوبك اُؼول اُٞاهك ػ٠ِ اُؼوبه

 : 1992 ئ٠ُ ؿب٣خ 1971-01-01اُؼوٞك اُؼوك٤خ أُؾوهح ك٢ اُلزوح أُٔزلح ث٤ٖ 

                                                           

 .323ؽٔل١ ثبشب ػٔو ٝ ٠ِ٤ُ ىهٝه٢ ، أُوعغ اَُبثن ص  1

 . أُزؼِن ثزأ٤ٌٍ اَُغَ اُؼوبه١ 1976-03-25 أُإهؿ ك٢ 63-76 ٖٓ أُوٍّٞ 89أُبكح  2

 .1971-01-01 أُزؼِن ثبُزٞص٤ن، ثلأ اُؼَٔ ثٚ ك٢ 1970-12-15 أُإهؿ ك٢ 91-70األٓو ههْ  3
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 أُزؼِن ثبُزٞص٤ن ٣٘ز٢ٜ اُؼَٔ ثبُؼوٞك اُؼوك٤خ، 70/91ًبٕ ٖٓ أُلوٝع أٗٚ ٝ ثؼل طلٝه األٓو 

ٌُٖ ٓؾلٝك٣خ صوبكخ أُٞاؽٖ اُغيائو١ آٗناى ك٢ ٓغبٍ أُؼبٓالد اُؼوبه٣خ ، أكد ثٔٞاطِخ اُزؼبَٓ 

ثإٔ ٣ؼط٢ ُِؼوٞك  (أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ؽب٤ُب)ثبُؼوٞك اُؼوك٤خ ٝ ٛٞ ٓب أكٟ ثبُٔغٌِ األػ٠ِ آٗناى 

.اُؼوك٤خ ٓورجخ اُؼوٞك اُو٤ٍٔخ ٝ ٣ورت ػ٤ِٜب ٗلٌ ا٥صبه 
1
 

ػ٘ل ئُـبء ) 1076-12-09 أُإهؿ ك٢ 76/105ًٔب إٔ هبٕٗٞ اُزَغ٤َ اُظبكه ثٔٞعت األٓو 

ٍٔؼ ثزَغ٤َ  (1983 ٖٓ هبٕٗٞ أُب٤ُخ اُز٢ِ٤ٌٔ َُ٘خ 06 كووح 178 ٓ٘ٚ ثٔٞعت أُبكح 351أُبكح 

اُؼوٞك اُؼوك٤خ اُضبثزخ اُزبه٣ـ، ٝ ٛٞ ٓب أكٟ ئ٠ُ ئثواّ ٓئبد اُؼوٞك اُؼوك٤خ ك٢ رِي اُلزوح اُي٤٘ٓخ ٝ 

رْ رَغ٤ِٜب ثٔظِؾخ اُزَغ٤َ ٝ اُطبثغ ثٔلزش٤خ اُؼوائت، ٌُٖ رْ ؽظو رَغ٤َ اُؼوٞك اُؼوك٤خ 

 1992 ٖٓ هبٕٗٞ أُب٤ُخ 63ثٔوزؼ٠ أُبكح 
.4

 

: 1992اُؼوٞك اُؼوك٤خ أُؾوهح ثؼل - ط

 324 ٝ هؿْ طواؽخ ٗض أُبكح 1992هؿْ ؽظو رَغ٤َ اُؼوٞك اُؼوك٤خ ثٔوزؼ٠ هبٕٗٞ أُب٤ُخ 

 ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ اُز٢ رشزوؽ اُو٤ٍٔخ ك٢ أُؼبٓالد اُؼوبه٣خ رؾذ ؽبئِخ اُجطالٕ ، ئال 01ٌٓوه

إٔ أُٞاؽ٤ٖ٘ ٝاطِٞا اُزؼبَٓ ثبُؼوٞك اُؼوك٤خ ، ًٔب إٔ أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ثو٤ذ ػ٠ِ اعزٜبكٛب اُول٣ْ 

اُوبػ٢ ثظؾخ اُؼوٞك اُؼوك٤خ أُزؼِوخ ثبُٔؼبٓالد اُؼوبه٣خ
2

، ئ٠ُ إٔ طله اُوواه أُجلئ٢ أُ٘شٞه 

                                                           

ؽ٤ش ًبٕ ػ٠ِ هؼبح أُٞػٞع ٓ٘بهشخ أُبكر٤ٖ )" ؿ٤و ٓ٘شٞه " 1990-11-19 أُإهؿ ك٢ 769/61هواه اُـوكخ أُل٤ٗخ ههْ  1

 اُـ٤و هبثِخ ُِزطج٤ن ك٢ هؼ٤خ اُؾبٍ ٝ إٔ أُشوع هل هظل 70/91 ٖٓ األٓو 12 ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ ٝ ٤َُذ أُبكح 361 ٝ 351

 .(كؼال رقظ٤ض ٌٓبٗخ ُِؼول اُؼوك٢ ك٢ اُؼالهبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝ ٣ؼل ك٢ ٗظو اُوبٕٗٞ ٓظله االُزيآبد ث٤ٖ اُطوك٤ٖ

٣ٔ٘غ ٓلزشٞا اُزَغ٤َ ٖٓ اُو٤بّ  ) 1992 أُزؼٖٔ هبٕٗٞ أُب٤ُخ َُ٘خ 1991-12-16 أُإهؿ ك٢ 25-91 ٖٓ اُوبٕٗٞ 63 أُبكح 4

 (...ثاعواء رَغ٤َ اُؼوٞك اُؼوك٤خ، أُزؼٔ٘خ األٓٞاٍ اُؼوبه٣خ اُؼوك٤خ، أُزؼٔ٘خ األٓٞاٍ اُؼوبه٣خ ٝ اُؾوٞم اُؼوبه٣خ

ٝ أٗٚ ثاؽبُخ اُطوك٤ٖ أٓبّ أُٞصن إلرٔبّ " ؿ٤و ٓ٘شٞه " 1995-05-05 اُظبكه ثزبه٣ـ 101-180هواه اُـوكخ أُل٤ٗخ ههْ  2

 ٝ اُز٢ عبءد 91-70 ٖٓ األٓو 12اُج٤غ، كإ هؼبح أُٞػٞع ؽجوٞا اُوبٕٗٞ رطج٤وب ٤ٍِٔب، ٝ أٗٚ ال ٣ٌٖٔ ُِٔلػ٢ االؽزغبط ثبُٔبكح 

 .ك٢ طبُؼ اُقي٣٘خ اُؼ٤ٓٞٔخ ٝ شٜو اُؼوبه كوؾ
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 1997-02-18ك٢ 
1

 ثٌَ ؿوف أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ٓغزٔؼخ ، ٝ اُن١ ؿِت عبٗت اُوبٕٗٞ ػ٠ِ عبٗت 

. اُٞاهغ اُن١ كوػٚ أُزؼبِٕٓٞ ك٢ اُؼوبه

ئم اػزجو إٔ ًَ رظوف ٝاهك ػ٠ِ ػوبه ٣غت إٔ ٣ظت ك٢ هبُت ه٢ٍٔ رؾذ ؽبئِخ اُجطالٕ 

أُطِن
2

 .

 كاٗٚ أُل٢ٗ، ٖٓ اُوبٕٗٞ 328ٝ ػ٤ِٚ كاما ًبٕ أُؾوه اُؼوك٢ صبثذ اُزبه٣ـ ٝكوب ألؽٌبّ أُبكح 

 م ئ ّ ئ ، شو٣طخ إٔ رٌٕٞ اُجِل٣خ اُٞاهغ ثٜب ٣766ظِؼ ًَ٘ل ُِؾغي اُؼوبه١ ثٔلّٜٞ ٗض أُبكح 

اُؼوبه ٓؾَ اُؾغي ُْ رشِٜٔب ثؼل ػ٤ِٔخ أَُؼ اُؼوبه١
3
.
 

إجغاءاخ ذُفُظ انذجؼ عهً انعماع انًًهىن تسُض غُغ يشهغ :انًطهة انثاٍَ 

ػ٘ل رؾل٣ل ئعواءاد ؽغي ٝ ث٤غ اُؼوبه ؿ٤و أُشٜو، أفن أُشوع ثؼ٤ٖ االػزجبه ؽج٤ؼخ اَُ٘ل 

أُزؼِن ثٜنا اُؼوبه ُناُي كبٗٚ ٝ ئٕ ًبٕ هل أؽبٍ ػ٠ِ ثؼغ أُٞاك اُقبطخ ثاعواءاد ؽغي ٝ ث٤غ 

اُؼوبه أُشٜو، كاٗٚ فض اُؼوبه ؿ٤و أُشٜو ثوٞاػل ٓؼ٤٘خ ال٤ٍٔب ك٤ٔب ٣زؼِن ثبٍزظلاه أٓو 

اُؾغي  ٝ رج٤ِـٚ ٝ ًنا ئػلاك اُؼوبه ُِج٤غ ٝ عَِخ اُج٤غ ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ ٝ ٛٞ األٓو أَُزشق ٖٓ 

فالٍ ٗظٞص أُٞاك أُ٘ظٔخ ُٚ ٝ اُز٢ ئٕ ًبٗذ هل أؽبُذ ك٢ ٓغِٜٔب ػ٠ِ أُٞاك أُطجوخ ػ٠ِ 

ئعواءاد اُؾغي ػ٠ِ اُؼوبهاد أُشٜوح ، ئال أٜٗب عبءد ثاػبكبد ٖٓ ث٤ٜ٘ب ٓوكوبد ؽِت اُؾغي 

 م ئ ّ ئ، ئ٠ُ ٖٓ ٣زْ رج٤ِؾ أٓو اُؾغي ٝ آ٤ُخ ه٤ل اُؾغي 766ًٔب ٛٞ ٓ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ أُبكح 

.  م ئ ّ ئ768أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ثٔٞعت ٗض أُبكح 

                                                           

 .1000، 01، ػلك1997، ٓغِخ هؼبئ٤خ 1997-02-18 ٓإهؿ ك٢ 136156هواه ههْ  1

 رؾذ ههْ 2001-07-25ٝ ٓغ مُي ُْ رِزيّ اُـوكخ اُؼوبه٣خ ُِٔؾٌٔخ اُؼ٤ِب ثٜنا اُوواه أُجلئ٢ ك٢ اُوواه اُظبكه ػٜ٘ب ثزبه٣ـ  2

ؽ٤ش أٗٚ ثبُلؼَ ٝ ثبُوعٞع ئ٠ُ اُوواه ٓؾَ اُطؼٖ كإ هؼبح أُغٌِ ٢ٌُ ٣وكؼٞا اُطِت األط٢ِ ...)" ؿ٤و ٓ٘شٞه " 213754

هل طوؽٞا ثإٔ ا٤ٌُِٔخ ال رضجذ ثٞطٞالد ثَ رضجذ ثطوم أفوٟ ؽلكٛب اُوبٕٗٞ، ٝ ٌُٖ ا٤ٌُِٔخ ٝاهؼخ ٓبك٣خ ٣ٌٖٔ ئصجبرٜب ثٌبكخ 

ؽوم اإلصجبد ٝ ك٢ هؼ٤خ اُؾبٍ كإ أُلػ٢ إلصجبد ا٤ٌُِٔخ هل هلّ ٝطٞالد ُِٔغٌِ ٝ ثلٕٝ ٓ٘بهشخ ٛنٙ اُٞصبئن هكؼٜب ٝ 

 (...ثوؼبئْٜ ًٔب كؼِٞا هل فوهٞا أُجلأ اُن١ ثٔٞعجٚ ٣غٞى ئصجبد ا٤ٌُِٔخ ثٌبكخ اُطوم

 .325ؽٔل١ ثبشب ػٔو ٝ ٠ِ٤ُ ىهٝه٢ أُوعغ اَُبثن ، ص  3
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: اسرصضاع أيغ انذجؼ و ذثهُغّ: انفغع األول 

ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ، ٝاإلكاه٣خ  ُِلائٖ اُؾغي ػ٠ِ ػوبهاد ٓل٣٘ٚ 766ُول أعبىد أُبكح 

ؿ٤و أُشٜوح ،شو٣طخ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜب ٓووه ئكاه١ أٝ ٍ٘ل ػوك٢ صبثذ اُزبه٣ـ ؽجوب ألؽٌبّ اُوبٕٗٞ 

 ٖٓ هبٕٗٞ 723 ـ722 ـ721أُل٢ٗ ٝرزْ ئعواءاد اُؾغي ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٝكوب ألؽٌبّ أُٞاك ٖٓ 

. اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝاإلكاه٣خ 

 ٝ ٣قؼغ اٍزظلاه أٓو اُؾغي ػ٠ِ اُؼوبه اُـ٤و ٓشٜو ُ٘لٌ ئعواءاد اٍزظلاه أٓو اُؾغي 

 اَُبُق مًوٛب اُز٢ أؽبُذ ػ٠ِ أؽٌبّ 766ػ٠ِ اُؼوبه أُشٜو ، ٝ ٛٞ ٓب ٣َزشق ٖٓ ٗض أُبكح 

 ٖٓ ٗلٌ اُوبٕٗٞ ثب٤ٌُل٤خ اُز٢ ٍجن شوؽٜب ك٢ اُلظَ األٍٝ، ك٤زْ ؽغي 723 ٝ 722أُٞاك 

اُؼوبهاد ؿ٤و أُشٜوح ٍ٘لاد ٤ٌِٓزٜب ثٔٞعت أٓو ػ٠ِ ػو٣ؼخ ، ٝ ٣ولّ ؽِت اُؾغي ثٔجبكهح ٖٓ 

اُلائٖ أٝ ٓٔضِٚ اُوب٢ٗٞٗ أٝ االرلبه٢، ئ٠ُ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ اُز٢ ٣ٞعل ثلائوح افزظبطٜب ٓٞؽٖ 

اُؼوبه
1

 .  

: ٣وكن ؽِت اُؾغي ثبُٞصبئن اُزب٤ُخ

 َٖٗقخ ٖٓ اَُ٘ل اُز٘ل٤ن١ أُزؼٖٔ ٓجِؾ اُل٣. 

 ٓؾؼو ػلّ ًلب٣خ األٓٞاٍ أُ٘وُٞخ أٝ ػلّ ٝعٞكٛب. 

  ؽغيَٙٓزقوط ٖٓ اَُ٘ل اُؼوك٢ أٝ أُووه اإلكاه١ ُِؼوبه أُواك. 

ٝ ٓغ مُي كاما ًبٗذ اُج٤بٗبد أُزؼِوخ ثبُؼوبه ٓؾَ اُؾغي ؿ٤و ٝاك٤خ، ال٤ٍٔب ثبُ٘ظو ئ٠ُ أُووه 

اإلكاه١ ٝ اُؼول اُضبثذ اُزبه٣ـ اُن١ ؿبُجب ٓب ٣ٌٕٞ ٓلزولا ُٜنٙ اُج٤بٗبد اُله٤وخ ػ٠ِ ػٌٌ اُؼول 

                                                           

 م ئ ّ ئ رشزوؽ ه٤ل 625/2أٓب اُؾغي اُزؾلظ٢ ػ٠ِ اُؼوبه، كال ٣ٌٕٞ ئال ك٢ اُؼوبهاد أًُِٔٞخ ثَ٘ل ػوبه١ ٓشٜو ألٕ أُبكح  1

 . ٣ّٞ ٖٓ ربه٣ـ طلٝهٙ ٝ ئال ًبٕ اُؾغي ثبؽال15أٓو اُؾغي ك٢ أُؾبكظخ اُؼوبه٣خ فالٍ أعَ 
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اُو٢ٍٔ كبٗٚ  ال ٣ٞعل ٓب ٣ٔ٘غ اُلائٖ ٖٓ اُِغٞء ئ٠ُ رو٢٘ ٓقزض ُزؾل٣ل ٛنٙ اُج٤بٗبد ُٔب ُٜب ٖٓ 

.أصو ػ٠ِ رغ٤َل اُؾغي اُؼوبه١ ٝ اُج٤غ ثبُٔياك
1
 

ٝ ٣شزوؽ ك٤ٖٔ ٣و٣ل رٞه٤غ اُؾغي ػ٠ِ ػوبه ٓل٣٘ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ث٤لٙ ٍ٘ل ر٘ل٤ن١ ُنُي ٣زٞعت ػ٠ِ 

اُلائٖ إٔ ٣وكن ثطِت اُؾغي اَُ٘ل اُز٘ل٤ن١ أُزؼٖٔ ٓجِؾ اُل٣ٖ ٝ ٓؾؼو رج٤ِـٚ ٝ اَُ٘لاد 

.  ٖٓ م ئ ّ ئ600اُز٘ل٤ن٣خ ٓؾلكح ثٔٞعت أُبكح 

ًٔب ٣زٞعت ػ٠ِ اُلائٖ ئهكبم ؽِجٚ ثٔؾؼو اُز٤ٌِق ثبُٞكبء ٝ ٓؾؼو ػلّ ًلب٣خ األٓٞاٍ أُ٘وُٞخ 

.  أُطِٞة ؽغيٙاإلكاه١ ُِؼوبه ًنا َٓزقوط ٖٓ اَُ٘ل اُؼوك٢ أٝ أُووه ٝعٞكٛب ٝأٝ ػلّ 

٣غله اُزأ٤ًل أٗٚ ٝ ػ٠ِ ػٌٌ اُؼوبه أُشٜو، كاٗٚ ٣ظؼت ػ٠ِ اُلائٖ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُووه 

اإلكاه١ أٝ اُؼول اُؼوك٢ اُضبثذ اُزبه٣ـ كبُجطبهخ اُؼ٤٘٤خ ُِؼوبه أُشٜو أُٞعٞكح ػ٠ِ َٓزٟٞ 

اُؾلع اُؼوبه١ رََٜ ػ٤ِٔخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ًشق ػوبه١ ُِؼوبه أُواك رٞه٤غ اُؾغي ػ٤ِٚ ٝ ًنا 

.ًبكخ أُؼِٞٓبد أُزؼِوخ ثٚ
2
 

ٝ ٣ٌٖٔ اإلشبهح ك٢ ٛنا اُظلك ئ٠ُ أٗٚ ثبَُ٘جخ ُِؼول اُؼوك٢ أَُزٔل صجٞد ربه٣قٚ ٖٓ رَغ٤ِٚ 

ثٔظِؾخ اُزَغ٤َ ٝ اُطبثغ  كاٗٚ ٝ ػ٠ِ ػٌٌ أُؾبكع اُؼوبه١ اُن١ أُيٓٚ اُوبٕٗٞ ثؼوٝهح 

 ٗض طواؽخ ػ٠ِ ٓ٘غ ٓلزش اُزَغ٤َ 76/105ئػطبء ٓؼِٞٓبد ُِغٜٔٞه كبٕ هبٕٗٞ اُزَغ٤َ ههْ 

ٖٓ ر٤َِْ َٓزقوعبد ػٖ ٍغالرٚ، ئال ُلبئلح األؽواف أُزؼبهلح أٝ م١ٝ ؽوٞهْٜ،  ٌُ٘ٚ أًل ػ٠ِ 

أ١ ٤ٌُ أؽل األؽواف أُزؼبهلح ٝ )ئٌٓب٤ٗخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٛنا أَُزقوط، ئما ًبٕ ؽبُجٚ ٖٓ اُـ٤و 

ٛنا ثؼل اٍزظلاه أٓو ٖٓ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ثنُي، ٝ ك٢ ٛنٙ  (٤ٌُ ٖٓ م١ٝ ؽوٞهْٜ، ًبُلائٖ ٓضال

                                                           

 .٠ِ٤ُ ىهٝه٢ ، أُوعغ اَُبثن، ة ه 1

األٍزبمح ُٞط٤ق ٗغبح، َٓزشبهح ثٔغٌِ هؼبء هَ٘ط٤٘خ، ٓؾبػوح أُو٤ذ ثبُِٔزو٠ اُل٢ُٝ ؽٍٞ ئعواءاد اُؾغي اُز٘ل٤ن١ ػ٠ِ  2

 .، عبٓؼخ هَ٘ط٤٘خ2009-12-05اُؼوبهاد ٝ اُؾوٞم اُؼ٤٘٤خ اُؼوبه٣خ أُشٜوح ٝ اُـ٤و ٓشٜوح ٣ّٞ 
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.اُؾبُخ رَِٔٚ ٓظِؾخ اُزَغ٤َ َٗقخ ػٖ ٛنا أَُزقوط ثؼل ككغ اُوٍّٞ أُؾلكح هبٗٞٗب
1

 ٝ ٛٞ  ٓب 

ال ٣َزط٤غ إٔ ٣َِْ ٓلزشٞا اُزَغ٤َ " ٖٓ هبٕٗٞ اُزَغ٤َ ث٘ظٜب 183أشبهد ئ٤ُٚ  أُبكح 

َٓزقوعبد ٖٓ ٍغالرْٜ ئال ثأٓو ٖٓ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ػ٘لٓب ال ٣طِت ٛنٙ أَُزقوعبد  أؽل 

. األؽواف أُزؼبهلح أٝ م١ٝ ؽوٞهْٜ

 م ئ ّ ئ ػ٠ِ أٗٚ ٣زْ ئ٠ُ أُل٣ٖ ٝ 767ٝك٤ٔب ٣قض اُزج٤ِؾ اُو٢ٍٔ ألٓو اُؾغي، كول ٗظذ أُبكح 

.  ٝ ٓب ٤ِ٣ٜب ٖٓ ٛنا اُوب688ٕٞٗئ٠ُ ؽبئي اُؼوبه ئٕ ٝعل ؽجوب ُِٔبكح 

 أُنًٞهح أػالٙ كاٜٗب ٗظذ 767 م ئ ّ ئ اُز٢ أؽبُذ ػ٤ِٜب أُبكح 688ٝ ثبُوعٞع ئ٠ُ ٗض أُبكح 

٣زْ اُزج٤ِؾ اُو٢ٍٔ ألٓو اُؾغي ئ٠ُ أُؾغٞى ػ٤ِٚ شقظ٤ب أٝ ئ٠ُ أؽل أكواك ػبئِزٚ "  ػ٠ِ أٗٚ 

اُجبُـ٤ٖ أُو٤ٔ٤ٖ ٓؼٚ، ئما ًبٕ شقظب ؽج٤ؼ٤ب، ٝ ٣جِؾ ئ٠ُ أُٔضَ اُوب٢ٗٞٗ أٝ االرلبه٢ ئما ًبٕ 

شقظب ٓؼ٣ٞ٘ب، ٝ ٣وّٞ أُؾؼو اُوؼبئ٢ ػ٠ِ اُلٞه ثغوك األٓٞاٍ ٝ رؼ٤٤ٜ٘ب رؼ٤٤٘ب كه٤وب ٓغ 

. ٝطلٜب ٝ رؾو٣و ٓؾؼو ؽغي ٝ عوك ُٜب

 ٣غت إٔ رَِْ َٗقخ ٖٓ ٓؾؼو اُؾغي ٝ اُغوك ئ٠ُ أُؾغٞى ػ٤ِٚ ك٢ أعَ األؽٞاٍ،ٝ ك٢ ع٤ٔغ 

. أ٣بّ، ٝ ئما هكغ االٍزالّ ٣٘ٞٙ ػ٘ٚ ك٢ أُؾؼو (03)أهظبٙ صالصخ 

ئما رْ اُؾغي ك٢ ؿ٤بة أُل٣ٖ أٝ ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٓٞؽٖ ٓؼوٝف، ٣زْ اُزج٤ِؾ اُو٢ٍٔ ثبُؾغي ٝكوب 

.  ٖٓ ٛنا اُوب412ٕٞٗألؽٌبّ أُبكح 

:  لُض أيغ انذجؼ:انفغع انثاٍَ

ثٔب إٔ اُؼوبه أُؾغٞى ٤ٌُ ُٚ ٍ٘ل ٤ٌِٓخ ٓشٜو، كإ أٓو اُؾغي ال ٣ٌٖٔ ه٤لٙ ثبُٔؾبكظخ اُؼوبه٣خ، 

 م ئ ّ ئ ئعواءا عل٣لا ٣زٔضَ ك٢ ه٤ل أٓو اُؾغي ثأٓبٗخ ػجؾ 768ُنُي اٍزؾلس أُشوع ك٢ أُبكح 

أُؾٌٔخ اُز٢ ٣ٞعل ك٢ كائوح افزظبطٜب اُؼوبه ثَغَ ه٤ل اُؾغٞى اُؼوبه٣خ ؿ٤و أُشٜوح  ك٢ 

                                                           

 اُز٢ أًلد ٢ُ ػ٠ِ إٔ ٣22/11/2009ّٞ - كاه أُب٤ُخ-ٓوبثِخ ٓغ ا٤َُلح ٤ٛشٞه ٤َٔ٣٘خ ٓلزشخ هئ٤َخ ثٔل٣و٣خ اُؼوائت ثوَ٘ط٤٘خ 1

، ٝ إٔ  ػ٤ِٔخ 01/01/1971طؼٞثخ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ رٌٖٔ ك٢ اُوعٞع ا٠ُ االهش٤ق ُِجؾش ػٖ ٛنٙ اُؼوٞك اُز٢ رؼٞك ُِلزوح ٓب هجَ 

 .ر٘ظ٤ْ االهش٤ق ػٖ ؽو٣ن االػالّ اال٢ُ رْ اُجلأ ك٤ٜب ٝ ُْ رظَ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ ٛنٙ أُوؽِخ اُزبه٣ق٤خ



 الأحاكم اخلاصة ابلعقارات الغري مشهرة                                    الفصل الثاين   

 

 66 

اَُغَ أُلززؼ ػ٠ِ َٓزٟٞ أٓبٗخ اُؼجؾ ٝ اُقبص ثو٤ل اُؾغٞى ٝ ه٤ل اُلائ٤ٖ٘ اُؾبعي٣ٖ ٝ 

.اُلائ٤ٖ٘ اُن٣ٖ ُْٜ ٍ٘لاد ر٘ل٤ن٣خ ك٢ ٓٞاعٜخ أُل٣ٖ أُؾغٞى ػ٤ِٚ 
1
 

ًٝٔالؽظخ كبٗٚ ٝك٤ٔب ٣زؼِن ث٤ٌل٤خ رؾو٣و هبئٔخ شوٝؽ اُج٤غ ،ٝرؾل٣ل اُضٖٔ األٍب٢ٍ ٝاُ٘شو 

،ٝاإلػالٕ ػٖ اُج٤غ ،ًٝنا رول٣ْ ؽِجبد ئُـبء اُ٘شو ،ٝئعواءاد ئػبكح أُيا٣لح ٝاُج٤غ كزطجن ع٤ٔغ 

. األؽٌبّ أُزؼِوخ ثبُؼوبهاد أُشٜوح 

 م ئ ّ ئ ثبُنًو ؽغي اُضٔبه ٝ ػلّ ٗلبم رظوكبد أُل٣ٖ ػ٠ِ اُؼوبه 769ٝ هل فض ٗض أُبكح 

:  م ئ ّ ئ ثبُشٌَ ا٥ر٢ ث٤ب733ٚٗ ٝ 732، 731اُـ٤و ٓشٜو ٝ أؽبٍ ػ٠ِ أُٞاك 

: عٍ انثًاع

كؼٖ صٔبه اُؼوبه ٝ ئ٣واكارٚ ٗض ػ٠ِ أٜٗب رٌٕٞ ٖٓ ِٓؾوبد اُؼوبه ٖٓ ربه٣ـ ه٤ل أٓو اُؾغي 

ثبُٔؾبكظخ اُؼوبه٣خ، ٝ أعبه ُِٔل٣ٖ أُؾغٞى ػ٤ِٚ ث٤غ صٔبه اُؼوبه أُِؾوخ ثٚ ٓز٠ ًبٕ مُي ٖٓ 

.  ٝ ٣ٞكع اُضٖٔ ثأٓبٗخ ػجؾ أُؾٌٔخاُؾَ٘خ،أػٔبٍ اإلكاهح 

ًٔب أعبى ُِلائٖ اُؾبعي إٔ ٣طِت ٖٓ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ اُزوف٤ض ُٚ ثأٓو ػ٠ِ ػو٣ؼخ، ثؾظبك 

أُؾبط٤َ اُيهاػ٤خ ٝ ع٢٘ اُضٔبه ٝ اُلٞاًٚ ٝ ث٤ؼٜب ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ أٝ ث٤ؼٜب ػٖ ؽو٣ن ٤ٍٝؾ أٝ 

. ثأ٣خ ؽو٣وخ أفوٟ، ٝ ٣ٞكع صٜٔ٘ب ثأٓبٗخ ػجؾ أُؾٌٔخ

ٝ ئما هبّ أُل٣ٖ أُؾغٞى ػ٤ِٚ أٝ ؽبئي اُؼوبه أٝ اٌُل٤َ اُؼ٢٘٤ ثبفزالً أٝ ئرالف األٓٞاٍ 

 رؼوع ئ٠ُ اُؼوٞثبد أُووهح ك٢ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد ُِغوائْ أُزؼِوخ ،732أُنًٞهح ك٢ أُبكح 

 . م ئ ّ ئ733ثبألٓٞاٍ أُؾغٞىح، كؼال ػٖ اُزؼ٣ٞؼبد أُل٤ٗخ، ػ٘ل االهزؼبء، أُبكح 

 

 

                                                           

 .329ؽٔل١ ثبشب ػٔو ٝ ٠ِ٤ُ ىهٝه٢ أُوعغ اَُبثن ، ص  1



 الأحاكم اخلاصة ابلعقارات الغري مشهرة                                    الفصل الثاين   

 

 67 

: عٍ عضو َفاط ذصغفاخ انًضٍَ

 ٖٓ ٗلٌ اُوبٕٗٞ كإ اُزظوف أُؼ٢٘ 731 م ئ ّ ئ أؽبٍ ػ٠ِ ٗض أُبكح 769ثٔب إٔ ٗض أُبكح 

. ثؼلّ اُ٘لبم ٛٞ ػول اإل٣غبه، ٝ اُن١ ٣قزِق ؽٌٔٚ ثؾَت ربه٣ـ ئثوآٚ

 768 ه٤ل اُؾغي ثبَُغَ أَُٔٞى ػ٠ِ َٓزٟٞ أٓبٗخ ػجؾ أُؾٌٔخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ أُبكح 

م ئ ّ ئ أُنًٞهح ٣زورت ػ٤ِٚ إٔ ػوٞك اإل٣غبه اُز٢ أثوٜٓب أُل٣ٖ ثزبه٣ـ ٍبثن ػ٠ِ ربه٣ـ ه٤ل أٓو 

اُؾغي رجو٠ ٗبكنح ك٢ ؽن اُؾبعي٣ٖ ٝ اُلائ٤ٖ٘ اُن٣ٖ ُْٜ ؽوٞم ٓو٤ل، ئال ئما أصجذ اُلائٖ أٝ اُوا٢ٍ 

ػ٤ِٚ أُياك ٝ ُٞ ثؼل اُج٤غ ٝهٞع ؿش ٖٓ أُل٣ٖ أُؾغٞى ػ٤ِٚ أٝ أَُزأعو ك٢ ٛنا اإل٣غبه، كل٢ 

.  م ئ ّ ئ731ٛنٙ اُؾبُخ ٣ٌٖٔ كَـ اإل٣غبه، أُبكح 

أٓب ئما ًبٕ ربه٣ـ ٛنا اإل٣غبه ؿ٤و صبثذ، أٝ اٗٚ أثوّ ثؼل ه٤ل أٓو اُؾغي، كاٗٚ ٣ٌٕٞ ؿ٤و ٗبكن ك٢ 

. 02 م ئ ّ ئ كووح 731ؽن اُلائٖ اُؾبعي، أُبكح 

ٛنا ٝ ٣ٌٖٔ ُِٔل٣ٖ أُؾغٞى ػ٤ِٚ اٍزظلاه أٓو ػ٠ِ ػو٣ؼخ ٣وفض ُٚ ئ٣غبه اُؼوبه،  ئما ًبٕ 

مُي ٣ي٣ل ٖٓ ئ٣واكاد ٛنا اُؼوبه ٝ ال ٣ؼو ثٔظبُؼ أؽواف اُؾغي كٕٝ اإلفالٍ ثأؽٌبّ ػوٞك 

.اإل٣غبه ٝاعجخ اُشٜو، ٝ ٣ؼٞك رول٣و ٛنا األٓو ئ٠ُ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ
1
 

: اعضاص انعماع نهثُع و جهسح انًؼاَضج:انفغع انثانث 

ئٕ اإلعواءاد أُزؼِوخ ثاػلاك اُؼوبه ُِج٤غ ٝ عَِخ أُيا٣لح ٢ٛ ٗلَٜب ثبَُ٘جخ ُِؼوبه أُشٜو ٝ 

اُؼوبه ؿ٤و أُشٜو ًٔب ٍجن رلظ٤ِٚ ك٢ اُلظَ األٍٝ  كبُٔشوع ٝ ك٤ٔب ٣قض رؾو٣و هبئٔخ شوٝؽ 

 م ئ ّ ئ اُز٢ روؼ٢ اٗٚ ك٢ ؽبُخ ػلّ ه٤بّ أُل٣ٖ أُؾغٞى ػ٤ِٚ ثبُٞكبء 737اُج٤غ أؽبٍ ػ٠ِ أُبكح 

افز٤بها ك٢ اعَ صالص٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ ربه٣ـ رج٤ِـٚ ثأٓو اُؾغي، كبٕ أُؾؼو اُوؼبئ٢ ٣وّٞ ثزؾو٣و 

هبئٔخ رزؼٖٔ شوٝؽ اُج٤غ ٣ٞكػٜب أٓبٗخ ػجؾ أُؾٌٔخ اُز٢ ٣ٞعل ك٢ كائوح افزظبطٜب اُؼوبه 

. أُؾغٞى

                                                           

1
 330 ؽٔل١ ثبشب ، ٠ِ٤ُٝ ىهه٢ ، أُوعغ اَُبثن، ص 
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ٝ ٣زٞعت إٔ رزؼٖٔ هبئٔخ شوٝؽ اُج٤غ ػلح ث٤بٗبد رزؼِن ث٣ٜٞخ اُلائٖ ٝ أُل٣ٖ ٝ اَُ٘ل اُز٘ل٤ن١ ٝ 

رج٤ِؾ أٓو اُؾغي ٝ اُزؼ٤٤ٖ اُله٤ن ُِؼوبه ٝ شبؿِٚ ٝ اُضٖٔ األٍب٢ٍ ٝ أُظبه٣ق ٝ ًنا ث٤بٕ 

.أُؾٌٔخ اُز٢ ٤ٍزْ أٓبٜٓب اُج٤غ
1
 

ٝ أُالؽع أٗٚ ئٕ ًبٕ ٣ََٜ ػ٠ِ ٓؾوه هبئٔخ شوٝؽ اُج٤غ رؾل٣ل اُؼوبه ٓؾَ اُؾغي رؾل٣لا كه٤وب 

 ئما ًبٕ ػوبها ٓشٜوا،  كإ مُي ٣جو٠ أٓوا طؼجب ثبَُ٘جخ  04 كووح 737ًٔب رَزِيّ مُي أُبكح 

ُِؼوبه ؿ٤و أُشٜو كبُٔبكح أُنًٞهح رَزٞعت مًو ٓٞهغ اُؼوبه ٝ ؽلٝكٙ ٝ ٗٞػٚ ٝ ٓشزٔالرٚ ٝ 

َٓبؽزٚ ٝ ههْ اُوطؼخ األهػ٤خ ٝ أٍٜب ٝ ئٕ ًبٕ اُؼوبه ث٘ب٣خ مًو اُشبهع ٝ ههٔٚ، ٝ أٓبّ 

طؼٞثخ رٞك٤و ًَ ٛنٙ اُج٤بٗبد ك٢ اُؼوبهاد اُـ٤و ٓشٜوح ٣ٌٖٔ االٍزؼبٗخ ثزوو٣و رو٢٘ هل ٣َبػل 

.ػ٠ِ رؼ٤٤ٖ اُؼوبه ٖٓ ؽ٤ش اُج٤بٗبد أُنًٞهح أػالٙ
2
 

ٝ روكن هبئٔخ شوٝؽ اُج٤غ ثبُٔووه اإلكاه١ أٝ اُؼول اُؼوك٢ اُضبثذ اُزبه٣ـ أُزؼِن ثبُؼوبه ٓؾَ 

. اُؾغي

ٝ ٣ؾلك اُضٖٔ األٍب٢ٍ اُن١ ٣جلأ ثٚ اُج٤غ ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ ٖٓ ؽوف فج٤و ػوبه١ ٣ؼ٤ٖ ثٔٞعت أٓو 

ػ٠ِ ػو٣ؼخ اُن١ ٣ٞكع روو٣وٙ ك٢ أعَ ال ٣زؼلٟ ػشوح أ٣بّ ٝ ٣وّٞ أُؾؼو اُوؼبئ٢ ثزج٤ِؾ 

أُل٣ٖ، ٝ اُلائ٤ٖ٘ ٝ ٣زؼٖٔ ٛنا أُؾؼو هبئٔخ شوٝؽ اُج٤غ ٓغ رؾل٣ل ربه٣ـ ئ٣لاع هبئٔخ شوٝؽ 

اُج٤غ ٝ رؼ٤٤ٖ اُؼوبهاد أُؾغٞىح ٝ اُضٖٔ ٝ ربه٣ـ ٝ ٍبػخ اُغَِخ أُؾلكح ُِ٘ظو ك٢ 

.   االػزواػبد ٝ ربه٣ـ ٝ ٍبػخ عَِخ اُج٤غ ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘

ٝاالػزواػبد اُظبكهح ػٖ أُل٣ٖ، اُلائٖ أٝ ؽبئي اُؼوبه رولّ ئ٠ُ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ هجَ عَِخ 

االػزواػبد ثضالصخ أ٣بّ ػ٠ِ األهَ ٝ ٣لظَ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ك٢ ٛنٙ االػزواػبد ك٢ أعَ أهظبٙ 

. صٔب٤ٗخ أ٣بّ

                                                           

 .ُٞط٤ق ٗغبح، أُوعغ اَُبثن ، ة ه 1

 .ُٞط٤ق ٗغبح، أُوعغ اَُبثن، ة ه 2
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ٝ ك٢ ؽبُخ ػلّ رول٣ْ أ١ اػزواع ٣شوع أُؾؼو اُوؼبئ٢ ك٢ ئعواءاد اإلػالٕ ػ٠ِ اُج٤غ 

ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ ٝ ُؼٔبٕ اُشلبك٤خ ٝ أُظلاه٤خ ك٢ ئعواءاد اُؾغي كإ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ 

اإلكاه٣خ أشبه ئ٠ُ األٌٓ٘خ أُقظظخ ُِ٘شو ٝ ٢ٛ ثبة أٝ ٓلفَ ًَ ػوبه ٖٓ اُؼوبهاد 

أُؾغٞىح،  اُ٘شو ك٢ عو٣لح ٤ٓٞ٣خ ٝؽ٤٘خ،  ُٞؽخ ئػالٗبد أُؾٌٔخ اُز٢ ٣زْ ك٤ٜب اُج٤غ، ُٞؽخ 

اإلػالٗبد ثوجبػخ اُؼوائت ٝ اُجِل٣خ ؽ٤ش ٣ٞعل اُؼوبه، ك٢ اَُبؽبد ٝ األٓبًٖ اُؼ٤ٓٞٔخ ٝ أ١ 

. ٌٓبٕ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼٖٔ عِت أًجو ػلك ٖٓ أُيا٣ل٣ٖ

 إٔ اُـوع، ٣ٝغت٣ٝزوأً عَِخ اُج٤غ ثبُٔيا٣لح هئ٤ٌ أُؾٌٔخ أٝ أ١ هبػ٢ آفو رْ رؼ٤٤٘ٚ ُٜنا 

. ال ٣وَ ٗظبة أُيا٣ل٣ٖ ػٖ صالصخ أشقبص

 ٓظبه٣ق اُؼوٝع، كبٕ هِخ أُيا٣ل٣ٖ ٝػؼق اُؼ٢ِ٘ ثَجتٝك٢ ؽبُخ رأع٤َ عَِخ اُج٤غ ثبُٔياك 

 .اُزأع٤َئػبكح اُ٘شو ٝاُزؼ٤ِن رٌٕٞ ػ٠ِ ػبرن ٖٓ ؽِت 

ٝأص٘بء عَِخ اُج٤غ ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ كبٗٚ ئما  ًبٕ اُـوع أهَ ٖٓ اُضٖٔ األٍب٢ٍ ُِٔيا٣لح ،ٝألٕ 

 كه٤وخ كبٕ هئ٤ٌ اُغَِخ 15ٗظبة أُيا٣ل٣ٖ ؿ٤و ٓزٞكو ،ُْٝ ٣زولّ أ١ أؽل ثأ١ ػوع فالٍ 

٣ضجذ مُي ك٢ ٍغَ ،٣ٝإعَ اُج٤غ ك٢ عَِخ الؽوخ ،٣ٝإعَ اُج٤غ ٓغ ئٗوبص اُؼشو ٖٓ اُضٖٔ ،ٝ 

. أص٘بء رأع٤َ اُغَِخ اُالؽوخ ٣جبع اُؼوبه ُٝٞ ثضٖٔ أهَ ٖٓ اُضٖٔ األٍب٢ٍ 

أٓب ك٢ اُؾبُخ اُؼبك٣خ  كبٕ أُياك ٣وٍٞ ػ٠ِ ٖٓ رولّ ٖٓ أُيا٣ل٣ٖ ثأػ٠ِ ػوع ،٣ٝؼزٔل اُوئ٤ٌ 

ٛنا اُـوع ثؼل ٗلاء كه٤وخ ٝاؽلح ،ٝػ٠ِ اُوا٢ٍ ػ٤ِٚ أُياك أ ٣لكغ اُقٌٔ ٖٓ اُضٖٔ ٣ٝلكغ اُضٖٔ 

اُجبه٢ ك٢ أعَ أهظبٙ صٔب٤ٗخ أ٣بّ ثأٓبٗخ ػجؾ أُؾٌٔخ ، ٝئما ُْ ٣ؾزوّ ٛنا األعَ ٣زْ اػناهٙ ثبُلكغ 

فالٍ فَٔخ أ٣بّ ،ٝئال ٣ؼبك اُج٤غ ثبُٔياك ػ٠ِ ٗلوزٚ 
1

 .

 :اُزب٤ُخٝ ٣زْ هكغ اُؾغي ػ٠ِ اُؼوبه ٝاُؾوٞم اُؼ٤٘٤خ اُؼوبه٣خ ك٢ اُؾبالد 

  (ثطالٕ أٓو اُؾغي)ئما صجذ ثطالٕ ئعواءاد اُؾغي .

  ئما هبّ أُل٣ٖ ثبُٞكبء ثأطَ اُل٣ٖ ٝأُظبه٣ق أَُزؾوخ .

 

هبػ٢ :"ٝهكغ اُؾغي ٣ٌٕٞ ثٔٞعت كػٟٞ اٍزؼغب٤ُخ أٝ ػٖ ؽو٣ن كػٟٞ ٓٞػٞػ٤خ ٝكوب ُوبػلح 

. األطَ ٛٞ هبػ٢ اُلوع ،أٝ ٖٓ ٣ِٔي اٌَُ ٣ِٔي اُغيء
                                                           

1
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اِثاع انُاجًح عٍ دجؼ انعماعاخ انغُغ يشهغج : انًثذث انثاٍَ

أُالؽع ٖٓ فالٍ هواءح اُ٘ظٞص أُ٘ظٔخ إلعواءاد اُج٤غ ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ ُِؼوبه ؿ٤و أُشٜو ك٢ 

 م ئ ّ ئ ، إٔ أُشوع ُْ ٣ؼزوف ُِٔووه اإلكاه١ ٝ َُِ٘ل  اُؼوك٢ اُضبثذ 744 ئ٠ُ 766أُٞاك ٖٓ 

اُزبه٣ـ ثأٜٗٔب ٍ٘لاد ٤ٌِٓخ، ئم أٗٚ أػط٠ ٛنٙ اُظلخ ٝ ٖٓ فالٍ ٗظٞص أفوٟ ُِؼول اُو٢ٍٔ 

أُشٜو ٝ رؾَجب ُظٜٞه أُبُي اُؾو٤ن ُِؼوبه ثَ٘ل ٤ٌِٓخ ٓؼزوف ثٚ هبٗٞٗب، اٍزؾلس أُشوع 

ٍٝبئَ   ٝ ئعواءاد فبطخ ُؾٔب٣خ ِٓي اُـ٤و ٖٓ فالٍ كػٟٞ ثطالٕ ئعواءاد اُؾغي ٝ اٍزؾوبم 

. اُؼوبه

صعىي تطالٌ إجغاءاخ انذجؼ و اسرذماق انعماع :انًطهة األول

ؽٔب٣خ ُِـ٤و ؽَٖ ا٤ُ٘خ ثقظٞص أُؼبِٓخ ك٢ اُؼوبه ٝ ُٔب ُٚ ٖٓ َٓبً ثؾن ٌٓوً كٍزٞه١ ٝ 

ٛٞ ؽن ا٤ٌُِٔخ، ٝ ئٕ أعبى هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ اُؾغي ػ٠ِ اُؼوبهاد اُـ٤و 

ٓشٜوح ، ؽٔب٣خ ُٔظِؾخ اُلائ٤ٖ٘، ئال أٗٚ ٝاىٕ ث٤ٖ ٛنٙ أُظِؾخ ٝ ٓظِؾخ اُـ٤و اُن١ ٣ِٔي ؽوب 

٤ٍُِٞخ  اػ٠ِ اُؼوبه أُواك اُؾغي ػ٤ِٚ كغؼَ ثنُي ٖٓ كػٟٞ ثطالٕ اإلعواءاد ٝ اٍزؾوبم اُؼوبه

اإلعوائ٤خ ُِـ٤و ٓلػ٢ ٤ٌِٓخ اُؼوبه اُن١ شوع ك٢ ؽغيٙ ُِٔطبُجخ ثزوو٣و ٛنٙ ا٤ٌُِٔخ ُٚ، ٝثطالٕ 

ئعواءاد اُز٘ل٤ن ٝٗظوا ألٕ أُطِٞة ك٤ٜب ُٚ شوبٕ، شن ٓزؼِن ثب٤ٌُِٔخ، ٝا٥فو ٓزؼِن ثاعواءاد 

اُز٘ل٤ن ٤ٍٔذ ثلػٟٞ االٍزؾوبم ٝ ٢ٛ كػٟٞ ػ٤٘٤خ 
1
. 

 ذعغَف صعىي االسرذماق : انفغع األول

رؼوف كػٟٞ االٍزؾوبم اُلوػ٤خ ك٢ ٓغَٔ ٓب عبء ثٚ اُلوٚ ثأٜٗب، اُلػٟٞ اُز٢ ٣و٤ٜٔب ٖٓ ٣لػ٢ 

 رِي "٣ؾبٍٝ شقض آفو ٝػغ ٣لٙ ػ٤ِٜب ثإٔ ٣ؼزجوٛب ٌِٓب ُٚ، ٝرؼوف أ٣ؼب ثأٜٗب ٤ٌِٓخ أش٤بء 

 اُلػٟٞ اُز٢ ٣وكؼٜب اُـ٤و أص٘بء اُز٘ل٤ن ػ٠ِ اُؼوبه ٓلػ٤ب ٤ٌِٓخ اُؼوبه أُ٘لن ػ٤ِٚ أٝ عيء ٓ٘ٚ، 
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ؽبُجب ثطالٕ ئعواءاد اُز٘ل٤ن ُٞهٞػٜب ػ٠ِ ٓبٍ ؿ٤و ِٓٔٞى  ُِٔ٘لن ػ٤ِٚ، ك٢ٜ اُلػٟٞ اُز٢ ٣وكؼٜب 

اُـ٤و اُن١ ال ٣ؼزجو ؽوكب ك٢ ئعواءاد اُز٘ل٤ن، ٓلػ٤ب ٤ٌِٓخ اُؼوبه اُن١ ثلب ثبُز٘ل٤ن ػ٤ِٚ ٣ٝطِت 

.  ك٢ اُ٘ز٤غخ ئهواه ؽوٚ ػ٠ِ اُؼوبه  ٝئثطبٍ ٛنٙ اإلعواءاد

ًٔب رؼزجو ٛنٙ اُلػٟٞ أُ٘بىػخ أُٞػٞػ٤خ ك٢ اُز٘ل٤ن اُز٢ ٣وكؼٜب شقض ٖٓ اُـ٤و ٓلػ٤ب ٤ٌِٓخ 

اُؼوبه اُن١ ثلأ اُز٘ل٤ن ػ٤ِٚ ٝهجَ رٔبٓٚ ،٣ٝطِت ك٤ٜب روو٣و ٤ٌِٓزٚ ػ٠ِ اُؼوبه أُؾغٞى ًِٚ أٝ 

ثؼؼٚ ٝثطالٕ ئعواءاد اُؾغي ،ٝرؼل ٛنٙ اُلػٟٞ ٖٓ أْٛ أُ٘بىػبد اُز٢ رزؼِن ثبُز٘ل٤ن ػ٠ِ 

اُؼوبه ،كؼال ػٖ ٓب ىٝك ثٚ أُشوع أطؾبة أُظِؾخ ٖٓ ٍٝبئَ أفوٟ ُِٔ٘بىػبد ك٢ اُز٘ل٤ن 

. ًبإلشٌبالد ٝاالػزواػبد ػ٠ِ هبئٔخ شوٝؽ اُج٤غ 

:  ٛٞ ٖٓ أعَ رؾو٤ن اُزٞاىٕ ث٤ٖ أٓو٣ٖ اُلػٟٞ،ٝاُـب٣خ اُزشو٣ؼ٤خ ٖٓ اثزلاع ٛنٙ 

. ـ ٓواػبح ٓظِؾخ اُـ٤و كال ٣زوى ثلٕٝ ؽٔب٣خ ؽز٠ ر٘ز٢ٜ ئعواءاد اُز٘ل٤ن 1

ـ ؽٔب٣خ ئعواءاد اُز٘ل٤ن كال رزوى ٓؼِوخ ،ُٝٞ أع٤ي هكغ كػٟٞ االٍزؾوبم أص٘بء اُز٘ل٤ن ئ٠ُ ؽ٤ٖ 2

اُلظَ ك٤ٜب
1

 . 

ٝكػٟٞ االٍزؾوبم ٤َُذ اػزواػب ػ٠ِ اعوءاد اُؾغي أٝ ٓطبُجخ ثٞهق اُج٤غ كؾَت ،ثَ ٢ٛ 

. ٓطبُجخ ثبٍزؼبكح ؽن ػ٢٘٤ ػوبه١ 

 اٍزؾوبم ٣غت إٔ رزٞاكو ك٤ٜب اُشوٝؽ اُلػٟٞ كػ٣ٟٞزؼؼ ٖٓ ٛنٙ اُزؼو٣لبد ثأٗٚ ٝ ٢ٌُ رؼزجو 

: اُزب٤ُخ 
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شغوط   صعىي اسرذماق انعماع : انفغع انثاٍَ

 772ًٔب ٍجن مًوٙ كبٕ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ  ،ٝاإلكاه٣خ  هل ٗظْ ٛنٙ اُلػٟٞ ك٢ أُٞاك ٖٓ 

 ٝرؼوف ثأٜٗب اُلػٟٞ اُز٢ ٣وكؼٜب اُـ٤و اُن١ ال ٣ؼزجو ؽوكب ك٢ ئعواءاد اُز٘ل٤ن ٓلػ٤ب 747ئ٠ُ 

٤ٌِٓخ اُؼوبه اُن١ ثلأ اُز٘ل٤ن ػ٤ِٚ ُٔطبُجخ ثاصجبد ٤ٌِٓزٚ ُِؼوبه ٝئثطبٍ ئعواءاد اُز٘ل٤ن ػ٤ِٚ ،ٝهل 

أؽِن ػ٤ِٜب كػٟٞ ثلػٟٞ كوػ٤خ ثبُوؿْ ٖٓ أٜٗب أط٤ِخ ك٢ األطَ ألٜٗب روكغ ك٢ ئؽبه اُز٘ل٤ن 

ػ٠ِ اُؼوبه ٤ٌُٝ ثؼل االٗزٜبء ٖٓ اعوءاد اُز٘ل٤ن ،ًٔب أٜٗب رٜلف ئ٠ُ ؽِت ٤ٌِٓخ اُؼوبه ٓٞػٞع 

: اُز٘ل٤ن ٍٞاء ػ٠ِ ًبَٓ اُؼوبه ،أٝ ػ٠ِ عيء ٓ٘ٚ ،ٝرٞاعٚ ٛنٙ اُلػٟٞ اُٞػغ اُزب٢ُ 

. أـ ئعواءاد اُز٘ل٤ن ػ٠ِ اُؼوبه رزْ رغبٙ أُل٣ٖ 

. ة ـ  اُؼوبه اُن١ ٣غو١ اُز٘ل٤ن ػ٤ِٚ ٣لػ٢ اُـ٤و أٗٚ ؿ٤و ِٓٔٞى ُِٔل٣ٖ 

ط ـ ٣أر٢ اُـ٤و ٍٞاء ًبٕ ؽبئيا ُِؼوبه ثَ٘ل ٤ٌِٓخ أٝ ٣ؾٞى ٍ٘ل ٤ٌِٓخ كوؾ ٣ٝوكغ ٛنٙ اُلػٟٞ أص٘بء 

. ئعواءاد اُز٘ل٤ن ُِٔطبُجخ ث٤ٌِٔخ اُؼوبه ٝثطالٕ اُؾغي 

 اُلظَ ٍأؽواكٜب، ٝأعب ْٛ ٕاُلػبٟٝ، ّٝٝػ٤ِٚ كٔب ٢ٛ اُغٜخ أُقزظخ ك٢ اُ٘ظو ك٢ ٓضَ ٛنٙ 

ك٤ٜب ؟
1
 

 عٍ االسرصاص فٍ عفعها: 

ثبُوؿْ ٖٓ اُطج٤ؼخ أُٞػٞػ٤خ ُٜنٙ اُلػٟٞ اُز٢ ٣لظَ ك٤ٜب ك٢ ا٤ٌُِٔخ ٝاٍزؾوبهٜب ٝٓ٘بهشخ أكُخ  

ٍٝ٘لاد ئصجبرٜب ،ئال إٔ أُشوع أٗبؽ االفزظبص ك٤ٜب ُوبػ٢ االٍزؼغبٍ ،ٖٓ أعَ اُلؼب٤ُخ 

 ٝاَُوػخ ك٢ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ أُ٘بىػبد أُزؼِوخ ثبُز٘ل٤ن 
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  ٝ ػ٤ِٚ كول أعبى أُشوع اُغيائو١ ٝفوٝعب ػٖ اُوبػلح اُؼبٓخ ٓجبشورٜب أٓبّ هبػ٢ االٍزؼغبٍ 

. م ئ ّ ئ772أُبكح  ؽغي ػوبه١ ؽجوب ُ٘ض ثؼوبه ٓؾَئما رؼِن األٓو 
1
 

ٝ ٣زؼِن ٓٞػٞع ٛنٙ اُلػٟٞ أٍبٍب ثبُٔطبُجخ ثبٍزؾوبم أُلػ٢ ُِؼوبه ٝ ثطالٕ ئعواءاد اُؾغي 

.  ًٞٗٚ ٝهغ ػ٠ِ ػوبه ؿ٤و ربثغ ُِٔل٣ٖ أُؾغٞى ػ٤ِٚ

ٝ ٣زٞعت ػ٠ِ أُلػ٢ ك٢ كػٟٞ االٍزؾوبم ٝ ثطالٕ ئعواءاد اُؾغي اُز٢ هكؼٜب أٓبّ هبػ٢ 

. االٍزؼغبٍ، إٔ ٣ضجذ ٤ٌِٓزٚ ُِؼوبه اُن١ ٣لػ٢ اٍزؾوبهٚ ثٔٞعت ٍ٘ل ٤ٌِٓخ

ٝ ٍ٘ل ا٤ٌُِٔخ أُؼزوف ثٚ ك٢ اُزشو٣غ اُغيائو١ ٛٞ اُؼول اُو٢ٍٔ أُشٜو، ٝ اُلكزو اُؼوبه١ ُنُي 

كبُٔشوع ُْ ٣لَؼ أُغبٍ ُِٔطبُجخ ثبٍزؾوبم اُؼوبه ػٖ ؽو٣ن اُزوبكّ أٌَُت، ثَ اٍزٞعت ٍ٘ل 

. ا٤ٌُِٔخ

  عٍ يُعاص عفعها : 

روكغ كػٟٞ االٍزؾوبم ثؼل اُجلء ك٢ ػ٤ِٔخ اُز٘ل٤ن ٝ هجَ رٔبٓٚ ، ٝ ئٕ ٝهؼذ ثؼل طلٝه اُؾٌْ 

ثبُج٤غ ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ ك٢ٜ كػٟٞ ٤ٌِٓخ ٝ ٤َُذ كػٟٞ اٍزؾوبم، كاما ؽَ اُزبه٣ـ أُؼ٤ٖ ُِج٤غ هجَ 

إٔ ٣لظَ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ك٢ كػٟٞ االٍزؼغبٍ ، ُواكغ اُلػٟٞ إٔ ٣طِت ٝهق اُج٤غ ثؼو٣ؼخ رولّ 

أ٣بّ ػ٠ِ األهَ، ثشوؽ ئ٣لاع ًلبُخ ٣ؾلكٛب اُوئ٤ٌ  (03)ئ٠ُ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ هجَ عَِخ اُج٤غ ثضالصخ 

 م 03 اُلووح 772ثأٓو ػ٠ِ ػو٣ؼخ رـط٢ ٓظبه٣ق ئػبكح اُ٘شو ٝ اُزؼ٤ِن ػ٘ل االهزؼبء، أُبكح 

 .ئ ّ ئ 
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 أطغافها 

 روكغ ٛنٙ اُلػٟٞ ٖٓ ؽوف ؽبئي اُؼوبه ثَ٘ل ٤ٌِٓخ  أٝ اُـ٤و اُؾبئي َُ٘ل ٤ٌِٓخ  ػل اُلائٖ 

اُؾبعي ٝ أُل٣ٖ أُؾغٞى ػ٤ِٚ ٓغ ئكفبٍ أُؾؼو اُوؼبئ٢ ًٔلفَ ك٢ اُقظبّ ثبػزجبهٙ 

.  م ئ ّ ئ1 كووح 772أُشوف ػ٠ِ ئعواءاد اُؾغي، أُبكح 

: ٝػ٤ِٚ كبٕ أؽواكٜب ْٛ 

كال روكغ ئال ٖٓ اُـ٤و ،ٝال ٣غٞى هكٜب ٖٓ شقض ٣ؼزجو ؽوكب ك٢ : ـ أُلػ٢ ك٢ اُلػٟٞ 

. ئعواءاد اُز٘ل٤ن

 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝاإلكاه٣خ 772أٓب أُلػ٠ ػ٤ِْٜ كول أٝعجذ أُبكح : ـ أُلػ٠ ػ٤ِٚ 

: افزظبّ 

أـ اُلائٖ اُؾبعي اُن١ ٣جبشو ئعواءاد اُز٘ل٤ن ، 

ة ـبُٔل٣ٖ أُؾغٞى ػ٤ِٚ أٝ اُؾبئي أٝ اٌُل٤َ اُؼ٢٘٤ ، 

. ط ـٞثؾؼٞه أُؾؼو اُوؼبئ٢ أٌُِق ثِٔق اُز٘ل٤ن أ١ اُوبئْ ثبُز٘ل٤ن 

 آجال  انفصم فُها: 

 ػ٠ِ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ أعبٍ ُِلظَ ك٢ ٛنٙ اُلػٟٞ ،ٝػ٤ِٚ كبٗٚ  ٣زٞعت ػ٤ِٚ 772/2أٝعجذ أُبكح 

اُلظَ  ك٢ ٛنٙ اُلػٟٞ ك٢ أعَ أهظبٙ صالص٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ ربه٣ـ هكغ اُلػٟٞ أ١ ٖٓ ٣ّٞ رَغ٤َ 

. ػو٣ؼخ اكززبػ اُلػٟٞ ُلٟ أٓبٗخ ػجؾ أُؾٌٔخ ٝ ٤ٌُ ٖٓ ربه٣ـ أٍٝ عَِخ

ٝ ك٢ ؽبُخ صجٞد اٍزؾوبم اُؼوبه ُِٔلػ٢، كبٕ هبػ٢ االٍزؼغبٍ ٣وؼ٢ ثبٍزؾوبم اُؼوبه ُلبئلرٚ 

.ٓغ ثطالٕ ئعواءاد اُؾغي
1
 

                                                           

 .334ؽٔل١ ثبشب ػٔو ٝ ٢ِ٤ُ ىهٝه٢، أُوعغ اَُبثن، ص  1
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ٝ ػ٠ِ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ػ٘ل اُ٘ظو ك٢  ؽِت ٝهق اُج٤غ اُزأًل ػٔب ئما ًبٗذ اُلػٟٞ رٜلف ئ٠ُ 

. أُطبُجخ ثجطالٕ اإلعواءاد ٝ اٍزؾوبم ع٤ٔغ اُؼوبهاد  ٓؾَ اُؾغي أّ ئؽلاٛب  كوؾ

كاما ًبٗذ اُلػٟٞ االٍزؼغب٤ُخ رٜلف ئ٠ُ اٍزؾوبم أؽل اُؼوبهاد كٕٝ ؿ٤وٛب، كبٕ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ 

.  م ئ ّ ئ773ال ٣ٞهق اُج٤غ ثبَُ٘جخ ُجبه٢ اُؼوبهاد، أُبكح 

أٓب ئما رْ هكغ اُلػٟٞ االٍزؼغب٤ُخ اُوا٤ٓخ ئ٠ُ ثطالٕ ئعواءاد اُؾغي ٝ اٍزؾوبم اُؼوبه 

أُوكٞػخ ٖٓ ؽوف ؽبئي اُؼوبه أٝ اُـ٤و، كبٕ ئعواءاد اُؾغي  رَزٔو ٝ رؼول عَِخ اُج٤غ ثبُٔياك 

.اُؼ٢ِ٘ ٝكن ٓب رْ رٞػ٤ؾٚ ٍبثوب
1
 

ٝػ٤ِٚ كبٗٚ ٣زورت ػ٠ِ هكغ كػٟٞ االٍزؾوبم اُلوػ٤خ ٝهق اُز٘ل٤ن  ،ٝئما اهزظود ٛنٙ اُلػٟٞ 

 773ػ٠ِ عيء ٖٓ اُؼوبه أُؾغٞى كال ٣ٔزل أصو ٝهق اُج٤غ ئ٠ُ ثبه٢ األعياء األفوٟ ؽجوب ُِٔبكح 

. ٖٓ م ا ّ ٝا 

٣ٝوغ ػتء اإلصجبد ػ٠ِ ػبرن أُلػ٢ اُن١ ػ٤ِٚ إٔ ٣ولّ ٓب ٣ضجذ ٤ٌِٓزٚ ُِؼوبه ثبألكُخ أُوجُٞخ 

هبٗٞٗب ،ٝك٢ ؿبُت األؽٞاٍ ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ اُل٤َُ ػولا ٓشٜوا ك٢ أُؾبكظخ اُؼوبه٣خ هجَ ه٤ل أٓو 

. اُؾغي ،ألٗٚ ال ٣ؾزظ ثب٤ٌُِٔخ رغبٙ اُـ٤و ،ئال ئما ًبٕ ٓشٜوا ػٔال ثوٞاػل ٗظبّ اُشٜو اُؼوبه١

ٝك٢ ؽبُخ ػلّ رول٣ْ أُلػ٢ ُٔب ٣ضجذ اكػبؤٙ، ثبُطوم أُووهح هبٗٞٗب ،كبٕ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ٣وؼ٢ 

ثوكؼٜب ،ٝٛ٘ب رؼبك ئعواءاد اُ٘شو ٝاُزؼ٤ِن، ٝئما هجِذ اُلػٟٞ ٝأصجذ أُلػ٢ أؽو٤زٚ ُِؼوبه كبٕ 

هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ٣ؾٌْ ُِٔلػ٢ ث٤ٌِٔزٚ ُِؼوبه ،٣ٝوؼ٢ رجؼب ُنُي ثجطالٕ اُؾغي ػ٠ِ أٍبً أٗٚ ٝهغ 

 . ػ٠ِ ٓبٍ ِٓٔٞى ُِـ٤و 
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دكى عسى انًؼاص عهً انعماع غُغ انًشهغ :انًطهة انثاٍَ

٣إك١ اُج٤غ اُغجو١ ئ٠ُ ٗوَ ٤ٌِٓخ اُؼوبه ،أٝ اُؾوٞم اُؼ٤٘٤خ اُؼوبه٣خ أُجبػخ ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ ٖٓ 

. أُل٣ٖ ا٠ُ اُوا٢ٍ ػ٤ِٚ أُياك ،ًٝنُي ًَ االهرلبهبد اُؼبُوخ ثٜب 

 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ، ٝاإلكاه٣خ  كبٕ ٗوَ ا٤ٌُِٔخ ث٤ٖ أُل٣ٖ 762ٝٝكوب ألؽٌبّ أُبكح 

. ٝاُوا٢ٍ ػ٤ِٚ أُياك ٣جلأ ٖٓ ربه٣ـ طلٝه ؽٌْ هٍٞ أُياك اُن١ ٣ؼزجو ٍ٘ل ٤ٌِٓخ 

أٓب ثبَُ٘جخ ُِـ٤و كبٕ ا٤ٌُِٔخ ال ر٘زوَ ئال ٖٓ ربه٣ـ ه٤ل اُؾٌْ أُنًٞه ك٢ أُؾبكظخ اُؼوبه٣خ ٝٗوَ 

ا٤ٌُِٔخ ٣زْ ثظٞهح ٜٗبئ٤خ ٝال روجَ كػبٟٝ اُجطالٕ ثَجت اُ٘وبئض أٝ اُؼ٤ٞة اُز٢ هل رشٞة 

 :ئعواءاد اُز٘ل٤ن ،ئهواه ثنُي ُِضوخ ك٢ ٛنٙ اُج٤ٞع ،ٝٛنا ٓب ٤ٍزْ كهاٍزٚ ك٢ اُلوٝع آالر٤خ 

انطثُعح  انماَىَُح نذكى عسى انًؼاص : انفغع األول

، كٜٞ ٓغوك ٓؾؼو ٝ ٣ؼل ٖٓ هج٤َ األػٔبٍ اُٞالئ٤خ هؼبئ٤خئٕ ؽٌْ هٍٞ أُياك ال ٣لظَ ك٢ 

ُِوبػ٢ ُنُي كٜٞ ؿ٤و هبثَ ُِطؼٖ ك٤ٚ ثأ١ ؽو٣ن ٖٓ ؽوم اُطؼٖ أُووهح ػبكح ُألؽٌبّ ٝ 

. اُوواهاد اُوؼبئ٤خ اُز٢ رؼزجو ٖٓ ط٤ْٔ األػٔبٍ اُوؼبئ٤خ ٝ ٣ؼزجو ؽٌْ هٍٞ أُياك ٍ٘لا ٤ٌُِِٔخ

ٝ ٣غت إٔ ٣زؼٖٔ ؽٌْ هٍٞ أُياك ٗلٌ اُج٤بٗبد أُووهح  ُِؾٌْ اُوؼبئ٢ ًزؾل٣ل أُؾٌٔخ اُز٢ 

ٝهؼذ ثٜب عَِخ اُج٤غ ٝ اٍْ ٝ ُوت اُوبػ٢ اُن١ روأً اُغَِخ ٝ اٍْ ٝ ُوت ًبرت اُؼجؾ ٝ أٍٔبء 

ٝ أُوبة ٝ ٓٞاؽٖ األؽواف،  ٛنا كؼال ػٖ ٝعٞة اإلشبهح ئ٠ُ اَُ٘ل اُز٘ل٤ن١ اُن١ ثٔٞعجٚ رْ 

اُؾغي، ٝ اُزٞاه٣ـ أُزؼِوخ ثبُزج٤ِؾ اُو٢ٍٔ ٝ اُز٤ٌِق ثبُٞكبء، ٝ ئػالٕ اُج٤غ ،ٝ ًنا رؼ٤٤ٖ اُؼوبه 

ًٔب ٛٞ ٓج٤ٖ ك٢ هبئٔخ شوٝؽ اُج٤غ ، ٝ رؾل٣ل اُضٖٔ األٍب٢ٍ ُِؼوبه أُجبع ،ٝ اُضٖٔ اُن١ ه٢ٍ ثٚ 

أُياك ٝ ربه٣ـ ككؼٚ ٝ ئعواءاد اُج٤غ ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ ٝ ا٣ُٜٞخ اٌُبِٓخ ُِوا٢ٍ ػ٤ِٚ أُياك  ٝ اُضٖٔ 

اُوا٢ٍ ثٚ أُياك ٝ ربه٣ـ اُلكغ ٝ ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُوبػ٢ اإلشبهح ػٖٔ اُؾٌْ ئ٠ُ ًٕٞ أُؾغٞى 

.  م ئ ّ ئ763ػ٤ِٚ أٝ اُؾبئي ِٓيّ ثز٤َِْ اُؼوبه ئ٠ُ اُوا٢ٍ ػ٤ِٚ أُياك، أُبكح 
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ٝ ػ٠ِ فالف األؽٌبّ ٝ اُوواهاد، كإ  ؽٌْ  هٍٞ أُياك ال ٣جِؾ ال ُِلائٖ اُؾبعي، ٝ ال  ُِٔل٣ٖ 

.أُؾغٞى ػ٤ِٚ ٝ ٛنا ثبُ٘ظو ُإلعواءاد اُز٢ ٍجوذ اٍزظلاهٛب 
1
 

ٝ ك٢ ؽبُخ ػلّ اٍزغبثخ أُؾغٞى ػ٤ِٚ أٝ اُؾبئي ُِؼوبه أُج٤غ ُز٤َِْ ٛنا األف٤و ُِوا٢ٍ ػ٤ِٚ 

. أُياك، كاٗٚ ٣ٌٖٔ اُز٘ل٤ن عجوا ػ٤ِْٜ إلُيآْٜ ثبإلفالء

اإلعفاء يٍ طكغ أصم انًهكُح عُض شهغ دكى عسى انًؼاص عهً انعماع انغُغ يشهغ : انفغع انثاٍَ

٣ضٞه اُزَبؤٍ ؽٍٞ ٤ًل٤خ شٜو ؽٌْ هؼبئ٢ ٝاهك ػ٠ِ ػوبه ٤ٌُ ُٚ أطَ ٤ٌِٓخ ؟ 

َٝٛ ٤ٍوّٞ أُؾبكع اُؼوبه١ ثشٜو اُؾٌْ هؿْ اٗؼلاّ هبػلح األصو اَُ٘ج٢ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ 

 أُزؼِن ثزأ٤ٌٍ اَُغَ اُؼوبه١ 25/03/1976 أُإهؿ ك٢ 76/63 ٖٓ أُوٍّٞ ههْ 88أُبكح 

أُؼلٍ ٝاُزْٔ اُز٢ رشزوؽ أطَ ا٤ٌُِٔخ ؟ 

ئٕ اٗزوبٍ ٤ٌِٓخ اُؼوبه اُوا٢ٍ ػ٤ِٚ أُياك، ال ٣زْ  ئال ثؼل شٜو ؽٌْ هٍٞ أُياك، ٝ ٣غت إٔ ٣زْ 

ٛنا اإلعواء فالٍ أعَ شٜو٣ٖ ٖٓ ربه٣ـ طلٝهٙ ٝ ػبكح ٓب ٣زْ ئ٣لاػٚ ُلٟ أُٞصن أٝال صْ 

رَغ٤ِٚ، ثٔظِؾخ اُزَغ٤َ ٝ اُطبثغ الٍز٤لبء عجب٣خ ُلبئلح في٣٘خ اُلُٝخ، صْ شٜوٙ ثبُٔؾبكظخ 

. اُؼوبه٣خ اُز٢ ٣ٞعل ثلائوح افزظبطٜب ٓٞهغ اُؼوبه

 ٝعٞة مًو أطَ ا٤ٌُِٔخ اٍزض٘بء، ػ٠ِ ػٌٌ أُؼٍٔٞ ثٚ ػ٤ِٚ ٖٓٛنا ٝ هل أػل٠ أُشوع اُوا٢ٍ 

 ٖٓ مًو أطَ ا٤ٌُِٔخ، ٝ ُٔبما االٍزض٘بء؟   ثبَُ٘جخ ُِؼوبه أُشٜو، كٔب اُلبئلح

ئٕ رأ٤ًل أُشوع ًوبػلح ػبٓخ ػ٠ِ ٝعٞة اإلشبهح ئ٠ُ أطَ ا٤ٌُِٔخ ػٖٔ اَُ٘لاد اُ٘بهِخ ٤ٌُِِٔخ 

ُؼوبه٣خ ٝ ئٕ ًبٗذ ػٖ ؽو٣ن اُج٤غ ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ ٣ؼٞك ئ٠ُ أفنٙ ثٔجلأ اُشٜو أَُجن أٝ ٓب ٠َٔ٣ 

                                                           

 .ُٞط٤ق ٗغبح،أُوعغ اَُبثن، ة ه 1
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 أُنًٞهح أػالٙ ،ٝ ٓلبك ٛنا أُجلأ أٗٚ ال ٣ٌٖٔ شٜو ؽن ٣٘ظت ػ٠ِ 88ثبألصو اإلػبك٢ ُِشٜو ّ 

. ػوبه ئال ئما رْ شٜو اَُ٘ل اَُبثن ُِٔزظوف

كٜٞ ئمٕ شوؽ هب٢ٗٞٗ، ٣ٜلف ئ٠ُ ػٔبٕ اٍزٔواه ٍَِِخ اٗزوبٍ اُؾوٞم اُؼوبه٣خ ،  ٝ ٣ؾ٢ٔ 

أُزظوف   ٝ طبؽت اُؾن األف٤و، ٝ مُي ثبٗوؼبء ؽن أُزظوف اَُبثن ػ٠ِ اُؼوبه، ثؾ٤ش ال 

. ٣ٌٖٔ ُٚ إٔ ٣ز٘بىٍ ػ٘ٚ أٝ ٣زظوف ك٤ٚ ٓوح أفوٟ ٝ مُي اثزلاء ٖٓ ربه٣ـ شٜو اَُ٘ل

ؿ٤و إٔ ٛنٙ أُجلأ اُؼبّ ٤ٌُ ٓطِوب، ئم ٣وك ػ٤ِٚ اٍزض٘بء ٣زؼِن فبطخ ثبُؼوبهاد اُز٢ ُٜب ٍ٘لاد 

 ٖٓ أُوٍّٞ 89 ٝ هل أشبهد ئ٠ُ ٛنا االٍزض٘بء أُبكح 01/01/1971اًزَجذ ربه٣قب صبثزب هجَ 

 أُزؼٖٔ رأ٤ٌٍ اَُغَ اُؼوبه١ ٝ ئػلاك َٓؼ 123/ 93 أُؼلٍ ثٔٞعت أُوٍّٞ 76/63

.األهاػ٢ اُؼبّ
2

 

ُنُي كٖٔ أُ٘طن إٔ ٣أفن أُشوع ٖٓ فالٍ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ ٝ اإلكاه٣خ ثٜنا االٍزض٘بء  

ٓبكاّ أٗٚ ٍٔؼ ثبُؾغي ػ٠ِ اُؼوبه اُـ٤و ٓشٜو ئما ًبٕ ُٚ ٍ٘ل ػوك٢ صبثذ اُزبه٣ـ هجَ 

  ٣َزؾ٤َ ٓغ ٛنا اُ٘ٞع األف٤و ٖٓ اَُ٘لاد اؽزواّ هبػلح األصو  اإلػبك٢ ُِشٜو 01/01/1971

ػٖ ؽو٣ن اُزأ٤ًل ػ٠ِ ٝعٞة مًو ث٤بٕ أطَ ا٤ٌُِٔخ الكزوبك اَُ٘ل اُؼوك٢ أطال ُٜنا اُج٤بٕ ٝ ٛٞ 

رزْ ئعواءاد شٜو ؽٌْ هٍٞ أُياك اُؼ٢ِ٘ ثبُٔؾبكظخ "...   م ئ ّ ئ 774ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ أُبكح  

". اُؼوبه٣خ اُٞاهغ ك٢ كائوح افزظبطٜب ٓٞهغ اُؼوبه كٕٝ ٓواػبح ألطَ ا٤ٌُِٔخ 
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    ٌّٚا واْ اٌحجص اٌؼمازي ٘ٛ اٌرٕفٍر ػٍى ػمازاخ اٌّدٌٓ ذٍّٙدا ٌثٍؼٙا تاٌّصاد اٌؼًٍٕ ،ٚاسرٍفاء 

اٌّدٌٓ اٌحاجص ،ٚتالً اٌدائٍٕٓ اٌّشرسوٍٓ فً اٌحجص ،فاْ اٌّشسع اٌجصائسي جؼٍٙا ِٓ تٍٓ أِٛاي 

. اٌّدٌٓ اٌرً ذضّٓ اٌٛفاء تدٌٛٔٗ 

ٌٚؼً ِا ٌطٛي ٌٚؼمد فً إجساءاخ تٍؼٗ ٌؼٛد إٌى أٍّ٘ح اٌؼماز فً الرصاد اٌدٌٚح ،ٚضسٚزج 

حّاٌرٙا ،ٚحّاٌح أصحاب اٌحمٛق ػٍٍٙا ،ٚػٍٍٗ فاْ اٌّشسع اٌجصائسي سٓ فً تداٌح األِس األحىاَ 

اٌّرؼٍمح تاٌحجص اٌرٕفٍري ػٍى اٌؼمازاخ فً ظً ق ا َ ٚا اٌمدٌُ ،ٚاٌحمٛق اٌؼٍٍٕح اٌؼمازٌح اٌّشٙسج 

ٚ ذٌه ِٓ أجً اسرّسازٌح سٍسٍح ٔمً اٌٍّىٍح اٌؼمازٌح ،ٚذٌه ترثٍٕٗ ٌماػدج األثس اإلضافً ٌٍشٙس ـ 

ِثدأ اٌشٙس اٌّسثك ـ ورمٍٕح ٌدػُ فىسج االئرّاْ اٌؼمازي ،ٚتاٌراًٌ اٌّحافظح اٌؼمازٌح ػٍى حمٛق 

اٌّاٌه اٌجدٌد ،ٚترٌه تشٙس أٌح ٚثٍمح ٔالٍح ٌٍٍّىٍح اٌؼمازٌح ذثثد حك اٌّرصسف األخٍس فً اٌؼماز 

. ِّا ٌسًٙ أرماٌٙا تطسٌمح ٚاضحح ال ٌثس فٍٙا ،ٚحصس آٔران ذٛلٍغ اٌحجص ػٍٍٙا تدْٚ غٍس٘ا 

 75/74غٍس أْ اٌّشسع اٌجصائسي ٚترثٍٕٗ ٌٕظاَ اٌشٙس اٌؼًٍٕ اٌّسرحدز تّٛجة األِس زلُ 

 اٌّرؼٍك تئػداد ِسح األزاضً اٌؼاَ ٚذأسٍس اٌسجً اٌؼمازي فأٗ 12/11/1995اٌّؤزخ فً 

ٚتسثة ػٍٍّح اٌّسح اٌرً ٌُ ذؼُّ فً اٌٛطٓ جؼً األفساد ٌرؼاٍِْٛ فً ػمازاذُٙ تسٕداخ ػسفٍح 

تً األوثس ِٓ ذٌه حرى ِؤسساخ اٌدٌٚح ذؼاٍِد تّٛجة ِمسزاخ إدازٌح غٍس ِشٙسج ،ِّا جؼً 

اٌّشسع اٌجصائسي ٌسرحدز  أحىاِا جدٌدج ذرالءَ ٚاٌٛضغ  اٌحاًٌ ٚخسٚجٙا ػٓ اٌماػدج اٌؼاِح 

تجٛاش ذٛلٍغ ػٍى اٌؼمازاخ اٌرً ٌٍسد ٌٙا سٕداخ ٍِىٍح ِشٙسج ،ٚتاٌراًٌ اٌرٕفٍر ػٍٍٙا ،ٚذٌه ِٓ 

أجً ذٛسٍغ اٌضّاْ اٌؼاَ ٌٍّدٌٓ ذجاٖ ِدٌٍٕٗ أفسادا وأٛا أٚ ِؤسساخ ِاٌٍح ،ٚفً إٌٙاٌح ٌؼرثس 

. حّاٌح ٌحمٛلُٙ 

ٚفً إٌٙاٌح ٌّىٓ اٌمٛي أْ إجساءاخ اٌحجص ػٍى اٌؼماز غٍس اٌّشٙس ٌثمى ذطثٍمٗ فً اٌٛالغ اٌؼًٍّ 

صؼة ِٚؼسض أثٕاء ِثاشسج ػٍٍّح اٌرٕفٍر إلِىأٍح اٌمضاء ِٛاجٙح اٌّاٌه اٌحاًِ ٌسٕد ٍِىٍح 

. ِشٙسج 
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أهم النصوص التشريعية و التنظيمية  

 انًعذل وانًخًى نهقاَىٌ انًذًَ انجشائزي رقى 2005 جىٌهٍت 20 انًؤرخ فً 10-05انقاَىٌ - 1

 .44ر. ج75-58

، انًعذل وانًخًى نهقاَىٌ انًذًَ انجشائزي 2007 ياي 13 انًؤرخ فً 05-07انقاَىٌ رقى - 2

. 31ر. ج1975 طبخًبز 26 انًؤرخ فً 75-58

 .30ر. انًخعهق بخأطٍض انّظجم انعقاري، ج1976 يارص 25 انًؤرخ فً 63-76انًزطىو - 3

 انًخضًٍ إعذاد انًظح انعاو و حأطٍض 1975 َىفًبز 12 انًؤرخ فً 74-75األيز رقى - 11

. 92ر.انظجم انعقاري انًعذل وانًخًى ج

الكــتــب 

المراجع العامة  

حًذي باشا عًز ، انقضاء انعقّاري فً ضىء أحذد انقزاراث انظادرة يٍ يجهض انذونت - 8

. 2009هـ، انجشائز، .، د8.وانًحكًت انعهٍا، ط

انًزاجع انخاّطت 
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 المذكرات والمحاضرات

 2014 بظُت حاضزةيهشي عبذ انزحًٍ ـأنقٍج عهى انطهبت انقضاة بانًذرطت انعهٍا نهقضاء و

. 1997-02نٍهى سروقً اجزاءاث انحجش انعقاري دراطت يُشىر بانًجهت انقضائٍت انعذد 

يحاضزة أنقٍج عهى قضاة انخكىىٍ . شهز انخظزفاث انعقارٌت فً انقاَىٌ انجشائزي:نٍهى سروقً 

. 02/2002انذفعت . انًخخظض فً انقاَىٌ انعقاري

يذكزة نٍُم دبهىو انخخظض فً انقاَىٌ .  انخظجٍم و انشهز فً َقم  انًهكٍت انعقارٌت نىطٍف َجاة

 . 2002.انًذرطت انعهٍا نهقضاء. انعقاري 

األحكام القضائية 

، 1989ق.، طادر عٍ انًحكًت انعهٍا، و01/06/1985 انًؤرخ ف35385ًقزار رقى  - 1

 .122.، ص02انعذد

، انعذد 1989ق .، طادر عٍ انًحكًت انعهٍا، و13/07/1985 يؤرخ فً 36596قزار رقى  - 2

03 ،90  .

، 1989ق نظُت . طادر عٍ انًحطًت انعهٍا، و14/05/1989 يؤرخ فً 57842قزار رقى  - 3

 .82.ص

، انعذد 1996ق . طادر عٍ انًحكًت انعهٍا، و19/10/1992 يؤرخ فً 96307قزار رقى - 4

 .152.، ص01

 1 عذد2005 طذر عٍ انًحكًت انعهٍا طُت 10/2014 /16 يؤرخ فً 0847725قزار رقى - 5

 .200ص
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