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: هحٍ هللا ضؼح٠ُ

ٌخ أَٝػ٢٘ إٔ أٌٍٖ ٗؼٔطي جُط٢ أٗؼٔص ػ٢ِ ٝػ٠ِ ٝجُى١ ٝإٔ أػَٔ ٚحُكح ضٍٞحٙ " 

" ٝأون٢ِ٘ ذٍقٔطي ك٢ ػرحوى جُٛحُك٤ٖ

( 19:ٌْٞز جَُ٘ٔ ج٣٥س)

: ٣وٍٞ هللا ضؼح٠ُ

( 7ٌْٞز جذٍج٤ْٛ ج٣٥س)" ُثٖ ٌٍٖضْ أل٣َىٌْٗ"

: ًٛٙ ج٣٥س ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ ٓكٌْ جُط٣َُ٘ ؾؼِص جُٗحػٍ ٣وٍٞ

ٌٍٖ ج٥ُٚ ٗؼٔس                                            ٓٞؾرس ٌٍُٗٙ  

ك٤ٌق ١ٌٍٖ ذٍٙ                                         ٌٍٖٝٙ ٖٓ ذٍٙ 

ك٢ جُرىج٣س ٗكٔى هللا ػُ ٝؾَ قٔىج ًػ٤ٍج ٤٠رح ٓرحًٌح ك٤ٚ ًٔح ٣٘رـ٢ ُؼظ٤ْ ٝؾٜٚ ُٝؿالٍ 

ِْطحٗٚ،جُكٔى هلل قٔىج ًػ٤ٍج ٤٠رح ٓرحًٌح ك٤ٚ ًٔح ٣كد ٠ٍٞ٣ٝ،ٝجُٛالز ٝجُٓالّ ػ٠ِ 

: ٌُْٞٚ جُٔٛطل٠ ٝٗر٤ٚ جُٔؿطر٠،أٓح ذؼى

أضٞؾٚ ذأ٠ْٔ ػرحٌجش جٌٍُٗ ٝجُطوى٣ٍ ئ٠ُ جُٔإ٠ٍز جُط٢ ًحٕ ُٜح جُلَٟ ك٢ ئٗؿحَ ًٛج 

جُؼَٔ ،ٝال ٣لٞض٢٘ إٔ أضوىّ ذؿ٣َُ جٌٍُٗ ٝجُؼٍكحٕ ئ٠ُ ًَ أْحضًز ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ 

. ج٤ُٓح٤ْس ج٣ًُٖ هىٓٞج ُ٘ح ٣ى جُؼٕٞ

ًٔح ٣ٍٗك٢٘ إٔ أضوىّ ذحٌٍُٗ جُؿ٣َُ ئ٠ُ ًَ ٖٓ ْحػى٢ٗ ْٞجء ٖٓ ه٣ٍد أٝ ذؼ٤ى ك٢ ًٛج 

. جُؼَٔ،ئ٠ُ ًَ ٖٓ ػ٢ِ٘ٔ قٍكح أٝ أٗحٌ ٢ُ وٌذح

 

 

 



 

  

 

 

 

  

. ؾٞ ٖلحػطٚ ٣ّٞ جُى٣ٖ ٌٍْٞ هللا ػ٤ِٚ جُٛالز ٝجُٓالٌّئ٠ُ ٖٓ أ

" ٝذحُٞجُى٣ٖ ئقٓحٗح"ئ٠ُ ٖٓ هحٍ ك٤ْٜ هللا ضؼح٠ُ 

ئ٠ُ ٖٓ ًحٕ ٖٔؼس ض٤ٍ٘ وٌذ٢ ئ٠ُ ٖٓ أك٠٘ ق٤حضٚ ٖٓ أؾ٢ِ ًٝحٕ ذكن ٓٛىٌ هٞض٢ أذ٢ 

قلظٚ هللا 

ئ٠ُ ّٖٔ ضٍٗم ٝال ضـ٤د ئ٠ُ ػًذس جٌُالّ ٝجُرٜحء،ئ٠ُ ٖٓ ض٢ٟء جُك٤حز ُي ٤ُّٝ ُـ٤ٍى 

. ٣ح ٖٓ ً٘ص جُرٓٔس ػ٠ِ جُٗلحٙ

كٜٔٔح ػرٍش ػٖ قر٢ ُي كال أْطط٤غ إٔ أٝك٢،كإ ػرٍ جُوِْ ػٖ جإلكٛحـ كحُكد ًِٚ ك٢ 

. جُوِد ئ٤ُي ٣ح أ٢ٓ جُكر٤رس ٝجُـح٤ُس أ٠حٍ هللا ك٢ ػٍٔٛح

: ئ٠ُ ٖٓ هح٢ْٗٞٔ أكٍجق٢ ٝأقُج٢ٗ 

ئ٠ُ جألنص جُٛى٣وس ٝجألّ ْٝ٘ى١ ك٢ جُك٤حز َٝؾط٢ جُـح٤ُس 

 ئنٞض٢ نحُى، ٠حٌم، أٓحٍ ٤ٌٖى، ق٘حٕ، ٓٞٗٚ، أ٤ٓ٘س، ػرى جُٓالّ ٝج٣ًُٖ هح٢ْٗٞٔ ٟئٍ

. ق٘حٕ جألّ ٝػطق جألخ

 ئ٠ُ جٌُطح٤ًص جُٛـحٌ ج٣ًُٖ أٞحءٝج جُر٤ص ذٟكٌحضْٜ ٝٞؿ٤ؿْٜ ػرى جُؿ٤َِ جذٍج٤ْٛ 

 

 .ئ٠ُ ًَ ٖٓ ٣كَٔ ُود جُٞجقى ٝ ػٔحٍٓز ٝ نحٚس جُكحؼ جُر٤ٍٗ ٝ ػحتِطٚ          
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ِمضِخ     

٣ؼطرٍ جإلغرحش ج٤ُِْٞس جُؼ٤ِٔس ٝجألوجز ج٣ٌٍُٟٝس جُط٢ ٣ؼطٔى ػ٤ِٜح جألكٍجو ك٢ ئغرحش -        

قوٞهْٜ أٓحّ جُوٟحء،كًِجُي ضؼطرٍ ٗظ٣ٍس جإلغرحش ٖٓ أْٛ جُ٘ظ٣ٍحش جُوح٤ٗٞٗس ٝأًػٍٛح ضطر٤وح 

ك٢ جُك٤حز جُؼ٤ِٔس ٝيُي الٌضرح٠ٜح ذٔٛحُف جألكٍجو،كحُٔكحًْ ال ضٓطط٤غ جُطه٢ِ ػٜ٘ح ٝػىّ 

جُؼَٔ ذٜح ك٢ جُىػحٟٝ جُط٢ ضلَٟ ك٤ٜح ألٜٗح ٤ُٛوس ذأٌٓٞ جُطوح٢ٞ،ًَٝ ٓح ٣طؼِن ذأٌٓٞ 

جُطوح٢ٞ،ًَٝ ٓح ٣طؼِن ذكوٞم ٍٝٓجًُ جُٔطوح٤ٖٞ،ًٝٔح إٔ جُلٍو ٣ِؿأ ئ٤ُٜح ُكٔح٣س ٓٛحُكٚ 

ٖٓ ج٤ُٟحع ًُٜٝج جُٓرد أػط٢ ُإلغرحش أ٤ٔٛس ك٢ ٓهطِق جُوٞج٤ٖٗ ٝأٚرف ٖٓ أْٛ جُكٍِٞ 

جُط٢ ضٓحػى جُوٟحء ٝجُٔكحًْ ك٢ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ ٓرطـحْٛ ٝضكو٤ن جُؼىجُس ذ٤ٖ جُ٘حِ،كحإلغرحش 

 .أٚرف ٍٓضر١ جٌضرح٠ح ٝغ٤وح ذحُوحػىز جُط٢ ضوط٢ٟ

 جإلٗٓحٕ ال ٣ٓطط٤غ إٔ ٣ٓطٍؾغ قوٚ ذ٘لٓٚ ذَ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٓطؼ٤ٖ ذحُوٟحء،ًُُي ٣ؿى ٗلٓٚ ئٕ 

ٟٓطٍ إلهحٓس جُى٤َُ ٝجإلض٤حٕ ذحُكؿس ٝئغرحش قوٚ ج١ًُ أٌٍٗ ٖٓ ٠ٍف جُـ٤ٍ، ألٕ ذىٕٝ 

و٤َُ ال ٣ٓطط٤غ إٔ ٣رٍٖٛ أٝ إٔ ٣كَٛ ػ٠ِ جُكٔح٣س جُوٟحت٤س ٓٔح ٣ٓرد ك٢ كوىجٕ قوٚ،ألٕ 

جُوح٢ٞ ٣أنً ذحُى٤َُ ك٢ جُلَٛ ك٢ وػٞجٙ ٤ُّٝ ذٔح ٣ىػ٤ٚ جألٖهح٘، ًٝٛج ٣ىنَ ك٢ ٗطحم 

ػِٔٚ ج١ًُ ٣ٔطحَ ذحُٔٛىجه٤س ٝجُؼىٍ ٖٓ أؾَ ضكو٤ن جُِٔٛكس جُؼحٓس ذ٤ٖ جألكٍجو ٝضؼ٤ْٔ 

. جُؼىجُس ٝجإلٗٛحف ٝجْطٍوجو قوٞم جألكٍجو ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘

جُٜىف جألْح٢ْ ٖٓ جإلغرحش ٛٞ ئذؼحو جًٌُخ ٝضِل٤ن جُطْٜ ذ٤ٖ جألٖهح٘ ٝقْٓ ئٕ  

جُُ٘جػحش ذ٤ٖ جألكٍجو ذطٍم ٍٖػ٤س ٝٝو٣س،ًٝٛج ٖٓ أؾَ ٌكغ ٌج٣س جُكن ٝجالْطوٍجٌ ك٢ 

جُٔؿطٔغ،ًٔح جٛطٔص ج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس ذأوُس جإلغرحش ًٝٛج ٖٓ أؾَ ٍٗٗ جُِْٓ ٝجُؼىٍ ذ٤ٖ 

جُ٘حِ ق٤ع يًٍضٜح ٤ُّ كو١ ٖٓ أؾَ جْطٍؾحع جُكوٞم ألٚكحذٜح ٝئٗٔح قٍٚص ػ٠ِ إٔ 

٠ب أ٠ٙب اٌظ٠ٓ إِٓٛا إطا رضا٠ٕزُ ثض٠ٓ إٌٟ أجً ِـّٝ :" ضٌٕٞ ٤ِْٝس إلغرحضٜح ُوُٞٚ ضؼح٠ُ

، ًُُي هٌٍ كوٜحء جإلْالّ ػ٠ِ إٔ ال ٣ورَ هٍٞ جإلٗٓحٕ ¹"فبوزجٖٛ ١ٌٚىزت ث١ٕىُ وبرت ثبٌؼضي

. ُٔح ٣ىػ٤ٚ ٣ٝوُٞٚ ك٢ وػٞجٙ ٝئٗٔح ٣ؿد إٔ ٣أض٢ ذحُى٤َُ ٖٓ أؾَ ضٛى٣وٚ
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    ٝألٕ أوُس جإلغرحش ٖٓ أْٛ جُْٞحتَ جُط٢ ٣ؼطٔى ػ٤ِٜح جٍُٔٗع ٝجُوٟحء ُطكو٤ن 

ِٓٛكط٤ٖ،ِٓٛكس هٟحت٤س ئي ضٓٔف إلهحٓس جُى٤َُ أٓحّ جُوح٢ٞ ِٝٓٛكس جؾطٔحػ٤س ٢ٛٝ 

جُٔكحكظس ػ٠ِ قوٞم جألكٍجو،ٝجٗطالهح ٖٓ ٛحي٣ٖ جُ٘ط٤ؿط٤ٖ ٝٗظٍج ُٔح ضٔػِٚ ًٛٙ جألوُس ٖٓ 

ن٤ٚٞٛس ٌٝٓحٗس ٍٓٓٞهس ك٢ ٓؿحٍ جُٔؼحٓالش جُٔى٤ٗس جألًػٍ ٓؿحالش ق٣ٞ٤س ٝأٖى جُطٛحهح 

 جُٔٞجو جُٔى٤ٗس جإلغرحش ك٢ ٠ٍمذحُوٟحء ك٢ جُٞجهغ ج٢ٓٞ٤ُ ُألكٍجو كوى جٌضأ٣٘ح إٔ ٗط٘حٍٝ 

:  ًٔٞٞٞع وٌجْط٘ح ٖٓ نالٍ ٠ٍـ جإلٌٖح٤ُس جُطح٤ُس

ف١ُ رزّضً أصٌخ اإلصجبد فٟ اٌمبْٔٛ اٌّضٟٔ اٌجؼائغٞ،ِٚب ِضٜ دج١زٙب اٌضجٛر١خ؟     

  ًٝحٗص ٓرٌٍجض٘ح النط٤حٌٗح ًٛج جُٔٞٞٞع ٤ٍٓٞ ٖه٢ٛ ًُٜج جُٔٞٞٞع ًًٝج ٗظٍج      

أل٤ٔٛطٚ ك٢ ٓهطِق جُٔؿحالش جُوح٤ٗٞٗس ٝجُط٢ ضٌٖٔ ك٢ ًٜٞٗح وٌجْس ٖحِٓس ألوُس جإلغرحش ك٢ 

جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ًًٝج ُطكو٤ن جُؼىجُس ٝجُِٔٛكس جُؼحٓس ًًٝج جُِٔٛكس جُهحٚس 

ُألكٍجو، ٝهى جػطٔىٗح ك٢ ٓٞٞٞػ٘ح جُٜٔ٘ؽ جُٞٚل٢ ج١ًُ ٣ٜطْ ذٔكحُٝس جٍُٞٚٞ ئ٠ُ ٓؼٍكس 

 ًٝٛج جالْطوٍجت٢وه٤وس ٝضل٤ِ٤ٛس ألْٛ جُؼ٘حٍٚ جُط٢ ضَٗٔ ػ٤ِٜح أوُس جإلغرحش ًًٝج جُٜٔ٘ؽ 

. الْطوٍجت٘ح ٝيًٍٗح ألْٛ جُ٘ٛٞ٘ جُوح٤ٗٞٗس هٛى جإلُٔحّ ذحُٔٞٞٞع

 ألوُس جُؿُجت١ٍأٓح ػٖ ٤ٌَٛ ذكػ٘ح كوى ضطٍه٘ح ئ٠ُ جُطكى٣ى ج١ًُ ٝٞؼٚ جٍُٔٗع       

جإلغرحش ج١ًُ يًٍٛح ك٢ جُرحخ جُٓحوِ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ضكص ػ٘ٞجٕ ئغرحش جالُطُجّ ٢ٛٝ 

جإلهٍجٌ،  (جُوٟحت٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس)جإلغرحش ذحٌُطحذس، جإلغرحش ذحُٜٗٞو، جإلغرحش ذحُوٍجتٖ :ًحُطح٢ُ

، ًٔح يًٍ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ أوُس أنٍٟ ضٔػِص (جُٔطٔٔس ٝجُكحْٔس)ج٤ٔ٤ُٖ ذ٘ٞػ٤ٜح 

ئ ضكص ػ٘ٞجٕ جإلؾٍجءجش .ّ.ئ.ٟٓحٛحز جُهط٠ٞ، جُٔؼح٣٘س ٝجُهرٍز ك٢ جُرحخ جألٍٝ ك٢ م:ك٢

جُٔطرؼس أٓحّ جُؿٜحش جُوٟحت٤س جإلوج٣ٌس، ٖٝٓ غْ جػطٔىٗح ك٢ وٌجْط٘ح ئ٠ُ قٍٛ أوُس جإلغرحش 

ذ٤ٖ أوُس ٓطِوس ٝأوُس ٓو٤ىز ًٝٛج قٓد آٌجء ٓؼظْ كوٜحء جُوحٕٗٞ ذك٤ع ضؼٍٞ٘ح ك٢ جُلَٛ 

جألٍٝ ئ٠ُ أوُس جإلغرحش جُٔطِوس ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ق٤ع ض٘حُٝ٘ح جإلغرحش ذحٌُطحذس 

ٝج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ًٔركع أٍٝ ٝجإلهٍجٌ ٝجُوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس ًٔركع غحٕ، أٓح ك٢ جُلَٛ جُػح٢ٗ 

كط٘حُٝ٘ح ك٤ٚ أوُس جإلغرحش جُٔو٤ىز ك٢ ق٤ع أوٌؾ٘ح جإلغرحش ذٜٗحوز جُٜٗٞو ٝج٤ٔ٤ُٖ جُٔطٔٔس ك٢ 

 .ٓركع أٍٝ ٝأوُس ئغرحش أنٍٟ ًٔركع غحٕ
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اٌفظً األٚي 

ؽغق اإلصجبد فٟ اٌّٛاص اٌّض١ٔخ 

جألوُس جُٔطِوس ٢ٛ جُط٢ ضٛف إٔ ٣ػرص ذٜح ؾ٤ٔغ جُٞهحتغ جُوح٤ٗٞٗس أ٣ح ًحٗص ئٕ         

٠ر٤ؼطٜح ٝأ٣ح ًحٗص ه٤ٔس جُكن جٍُٔجو ئغرحضٚ، ُْٝ ُْ ٣طٍى جٍُٔٗع ُِوح٢ٞ ق٤حُٜح ِْطس 

ضوى٣ٍ٣س ًٝٛٙ جألوُس ض٘ٛد ٓرحٍٖز ػ٠ِ جُٞجهؼس جٍُٔجو ئغرحضٜح ٝال ٣طورَ ئغرحش جُؼٌّ،ق٤ع 

إٔ ًٔح ْرن جًًٍُ إٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ُْ ٣ٛ٘ق أوُس جإلغرحش ذٛلس ػحٓس ذَ يًٍٛح كو١، 

ػ٠ِ ػٌّ ذؼٝ جُلوٜحء ج٣ًُٖ جؾطٜىٝج ك٢ ض٤٘ٛلٜح ئ٠ُ أوُس ٓو٤ىز ٝأنٍٟ ٓطِوس، ًٝٛٙ 

 . جألن٤ٍز ْ٘ططٍم ُىٌجْطٜح ك٢ ًٛج جُلَٛ

 (اٌّجذش األٚي) ُٝٔؼحُؿس ًٛٙ جإلٌٖح٤ُس نٛٛ٘ح جإلغرحش ذح٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ٝجٌُطحذس 

. (اٌّجذش اٌضبٟٔ)  ك٢ ق٤ٖ وٌْ٘ح جإلهٍجٌ ٝجُوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس ًى٤َُ ئغرحش 
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ح  َا١ّ١ٌٓ اٌذبؽٚاٌىزبثخ : اٌّجذش األٚي

ضؼى جٌُطحذس ٝج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ٖٓ أوُس جإلغرحش ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ك٢ٜ            

ضؼطرٍ ٖٓ جألوُس جُُِٔٓس ُِوح٢ٞ، ئيج ُْ ٣ٌٍ٘ٛح جُهْٛ أٝ ٣ىػ٢ ض٣ٍُٝٛٔح ًٝٛجٕ جُى٤ُالٕ 

٣ؼطرٍجٕ ًًُي ٖٓ جألوُس جُٔطِوس، أ١ ٣ػرص ذٜٔح ؾ٤ٔغ جُٞهحتغ جُوح٤ٗٞٗس، ذـ٤س ضكو٤ن ِٓٛكس 

ٝجإلغرحش ذح٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس  (جُٔطِد جألٍٝ)ْٝ٘ططٍم ئ٠ُ جٌُطحذس ًى٤َُ ئغرحش . ٖه٤ٛس

. (جُٔطِد جُػح٢ٗ)

اٌىزبثخ :اٌّطٍت األٚي

 ضؼطرٍ جٌُطحذس ٢ٛ جألَٚ ك٢ ئغرحش جُطٍٛكحش جُوح٤ٗٞٗس، ٝٛٞ و٤َُ ٣وىّ ق٤ٖ ه٤حّ    

. جُطٍٛف جُوح٢ٗٞٗ ك٢ ٝهص ال ٣ٌٕٞ أل١ ٖٓ جُهّٛٞ ِٓٛكس ك٢ ضكى٣ى جإلغرحش

ٝض٘وْٓ جُٔكٌٍجش ٢ٛٝ جألٌٝجم جُط٢ ضطٟٖٔ جٌُطحذس و٤ُال ُإلغرحش ئ٠ُ ٓكٌٍجش ٤ٌْٔس 

.ٝٓكٌٍجش ػٍك٤س
1 

اٌّذغعاد اٌغؿ١ّخ  : اٌفغع األٚي

     جُٔكٌٍجش ج٤ٍُْٔس ٢ٛ جُط٢ ٣ػرص ك٤ٜح ٓٞظق ػحّ أٝ ٖهٙ ٌِٓق ذهىٓس ػحٓس ٓح 

ضْ ػ٠ِ ٣ى٣ٚ، أٝ ٓح ضِوحٙ ٖٓ ي١ٝ جُٗإٔ ٝيُي ٠روح ُألٝٞحع جُوح٤ٗٞٗس ٝك٢ قىٝو ِْططٚ 

.ٝجنطٛحٚٚ
2

 

شغٚؽ اٌّذغعاد اٌغؿ١ّخ  :أٚال

   ٣ٗط٠ٍ ك٢ جُٔكٌٍ ج٢ٍُْٔ غالظ ٠ٍٖٝ 

٣طٛق جُٔكٌٍ ذح٤ٍُْٔس ٗط٤ؿس : طضٚع اٌّذغع ِٓ ِٛظف ػبَ أٚ ِىٍف ثشضِخ ػبِخ.1

ُطك٣ٍٍٙ ذٔؼٍكس ٓٞظق ػحّ أٝ ٖهٙ ٌِٓق ذهىٓس ػحٓس، ٝال ٣ٓطُِّ يُي إٔ ٣ٌطد  

 

 .45.،2008٘، جالغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس ،وجٌ جُٜىٟ ، جُؿُجتٍ،ِذّض طجغٞ اٌـؼض¹ٞ

 .57. ،2006٘ ، جالغرحش جالٌُط٢ٍٗٝ ٝ جُطو٤ِى١ ، وجٌ جُلٌٍ جُؿحٓؼ٢ ، جالٌْ٘ى٣ٌس ،ٍٓٛ ،ِذّض دـ١ٓ ِٕظٛع²
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جُٔكٌٍ ذ٤ى جُٔٞظق ذَ ٣ٌل٢ إٔ ٣٘ٓد ئ٤ُٚ، أ١ إٔ ضٌٕٞ جٌُٞهس ٚحوٌز ذحْٔٚ ٝإٔ 

.٣ٞهؼٜح ذ٘لٓٚ
1 

أْ ٠ىْٛ ": ؼ ػ٠ِ.ّ. م324ٗٛص جُٔحوز : أْ ٠ىْٛ اٌّٛظف ِشزظب ثزذغ٠غ اٌٛعلخ.2

٣ٝوٛى ذًُي إٔ ضٌٕٞ ُٚ ٝال٣س ، "اٌّٛظف اٌؼبَ لض ػًّ فٟ دضٚص ؿٍطزٗ ٚاسزظبطٗ

. ضك٣ٍٍ جُٔكٌٍ ٖٓ ق٤ع جُٔٞٞٞع ٖٝٓ ق٤ع جُُٓحٕ ٖٝٓ ق٤ع جٌُٔحٕ

 ٣طؼ٤ٖ الًطٓحخ جُٔكٌٍ ٚلس :ِغاػبح األٚػبع اٌمب١ٔٛٔخ اٌّمغعح إلطضاع اٌّذغع.3

ج٤ٍُْٔس إٔ ٣ٓطُِّ ضك٣ٍٍٙ جألٝٞحع جُؿ٣ٍٛٞس جُٔططِرس هحٗٞٗح ٖٝٓ أٓػِس جألٝٞحع 

:  أ2ٚٗؼ ٌٌٍٓ .ّ. م324جُؿ٣ٍٛٞس جُٔططِرس هحٗٞٗح ٝجألٝٞحع جُط٢ ٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

رٛلغ اٌؼمٛص اٌغؿ١ّخ ِٓ لجً األؽغاف ٚاٌشٙٛص ػٕض االلزؼبء، ٠ٚؤشغ اٌؼبثؾ "

ٚإطا وبْ ث١ٓ األؽغاف ٚاٌشٙٛص ِٓ ال ٠ؼغف أٚ ال . اٌؼِّٟٛ ػٍٝ طٌه فٟ آسغ اٌؼمض

٠ـزط١غ اٌزٛل١غ ٠ج١ٓ اٌؼبثؾ اٌؼِّٟٛ فٟ آسغ أجً اٌؼمض رظغ٠ذبرُٙ فٟ ٘ظا اٌشأْ 

". ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ِبٔغ لب٘غ ٠ٚؼؼْٛ ثظّبرُٙ ِب

جؼاء اإلسالي ثشغٚؽ طذخ اٌّذغع اٌغؿّٟ  : صب١ٔب

ئيج ضهِق أقى ج٠ٍُٝٗ جُػالغس جُٓحذوس كإ جُٔكٌٍ ج٢ٍُْٔ ٣لوى ٤ٌْٔطٚ ئيج ٚىٌ ٖٓ       

 2 ٌٌٍٓ 326ؿ٤ٍ ٓٞظق ػحّ أٝ ٖهٙ ٌِٓق ذهىٓس ػحٓس  ًٝٛج ٓح ٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

٠ؼزجغ اٌؼمض غ١غ عؿّٟ ثـجت ػضَ وفبءح ٚأ١ٍ٘خ اٌؼبثؾ اٌؼِّٟٛ أٚ أؼضاَ :"ؼ .ّ.م

".اٌشىً، وّذغع ػغفٟ إطا وبْ ِٛلؼب ػ١ٍٙب ِٓ لجً األؽغاف
2 

 

 

، جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘  ِذّض دـ١ٓ ِٕظٛع1
57 

 هحٕٗٞ ٌهْ 2
 ، جُؿ٣ٍىز 1975 ْرطٔرٍ 26 ، ٝجُٔطٟٖٔ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ،جُٔإٌل ك٢ 58 _ 57 ، جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ ألٍٓ ٌهْ 10_05

. 2005 ٤ٗٞ٣ٞ 20 ،جُٛحوٌز ك٢ 44ج٤ٍُْٔس ُِؿ٣ٌٜٞٔس جُؿُجت٣ٍس جُى٣ٔوٍج٤٠س جُٗؼر٤س، جُؼىو 
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ٝئيج كوى جُٔكٌٍ ٚلطٚ ج٤ٍُْٔس ذٓرد ضهِق أقى ٠ٍٖٝٚ، كإ يُي ال ٣ؼ٢٘ أٗٚ كوى ًَ 

ه٤ٔطٚ ذك٤ع ضٌطٓد ه٤ٔس جُٔكٌٍ جُؼٍك٢، ذ٠ٍٗ إٔ ٣ٌٕٞ ٓكط٣ٞح ػ٠ِ ضٞه٤غ ؾ٤ٔغ 

. جُٔطؼحهى٣ٖ ذآٟحءجضْٜ أٝ أنطحْٜٓ أٝ ذٛٔحش أٚحذؼْٜ

: دج١خ اٌّذغعاد اٌغؿ١ّخ: صبٌضب

: دج١خ اٌّذغعاد اٌغؿ١ّخ ِٓ د١ش األششبص_ 1

٠ؼزجغ اٌؼمض اٌغؿّٟ : " ػ٠ِ أ6ٚٗؼ ٌٌٍٓ .ّ. م324قٓد ٓح ٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز       

 اٌّجغَ ث١ٓ األؽغاف اٌّزؼبلضح ٚٚعصزُٙ ٚطٚٞ اٌشأْ غ١غ أٔٗ فٟ االرفبقدجخ ٌّذزٜٛ 

ذك٤ع إٔ جٌُٞهس ج٤ٍُْٔس ". دبٌخ شىٜٛ ثـجت رؼ٠ٚغ فٟ األطً ٠ٛلف رٕف١ظ اٌؼمض ِؤلزب

ضٌٕٞ قؿس ػ٠ِ أٚكحخ جُٗإٔ ئ٠ُ 
 

.إٔ ٣طْ جُطؼٖ ك٤ٜح ذط٣ٍُٝ ذحُطٍم جُوح٤ٗٞٗس
2 

: دج١خ اٌّذغعاد اٌغؿ١ّخ ِٓ د١ش اٌج١بٔبد اٌٛاعصح ثٙب _ 2

٢ٛٝ جُر٤حٗحش جُط٢ ٣وّٞ جُٔٞظق ذطى٣ٜٝ٘ح ك٢ ئ٠حٌ جنطٛحٚٚ ٜٝٓٔطٚ، أٝ ضْ جُطٞه٤غ     

ػ٤ِٜح ٖٓ ٠ٍف ي١ٝ جُٗإٔ ك٢ قٌٟٞ جُٔٞظق جُؼحّ، ككؿ٤س ًٛٙ جُر٤حٗحش ضهٟغ ُ٘ٙ 

ضؼطرٍ قؿس ػ٠ِ جُ٘حِ ًحكس، ٝال ٣ٓطط٤غ أ١ ٠ٍف : " ئ ق٤ع أٜٗح.ّ.ئ. ٖٓ م11جُٔحوز 

، ٝضوطٍٛ ػ٠ِ ٚىٌٝ ًٛٙ جُر٤حٗحش أٝ جُطٞه٤ؼحش ٖٓٔ ٗٓرص "ئٌٗحٌٛح ئال ذحُطؼٖ ذحُط٣ٍُٝ

.  ئ٤ُْٜ ٝال ضطؼىٟ يُي ئ٠ُ ٚكس جُطٍٛف جُٔىٕٝ ك٢ جٌُٞهس ج٤ٍُْٔس

 

 

 

 

1-  
    (جٌٍُٟٝز جُؼ٤ِٔس ُإلغرحش ذٌٛٞ جُٔكٌٍجش، جُطرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ جُلٌٍ ٝجُوحٕٗٞ، جٌُٔ٘ٛٞز عػب ِزٌٟٛ ٚ٘ضاْ، 

،ٍٛٓ2011 ٘ ، 21 .

_ جُٓحُق جًًٍُ _10 _ 05 ٖٓ جُوحٕٗٞ ٌهْ 324 جُٔحوز  - ²
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: دج١خ اٌٛعلخ اٌغؿ١ّخ ػٍٝ اٌشٍف اٌؼبَ _ 3

جُٔكٌٞ ج٢ٍُْٔ ٤ُّ قؿس ػ٠ِ جُٔطؼحهى٣ٖ كو١، ٌُٖٝ ٣ٔطى ئ٠ُ جُـ٤ٍ ٖٝٓ ذ٤ْٜ٘        

. جُهِق جُؼحّ ٖٓ جُىجت٤ٖ٘ ٌٝٝغطْٜ ٝػ٠ِ جُهِق جُهح٘

      ًُٜٝج كاٗٚ ٣ؿَٞ جُطٔٓي ذ٣ٌٞٛس ًٛٙ جُٔكٌٍجش ٖٓ جُـ٤ٍ ًٔح أٗٚ ٖٓ قن جُىجتٖ 

.  جُطٍٛف ك٢ قوٚئٗلحيجُطٔٓي ذؼىّ 

ُِـ٤ٍ إٔ ٣ػرص ذٌحكس ٠ٍم جإلغرحش ٣ٌٞٚس جُٔكٌٍ : دج١خ اٌٛعلخ اٌغؿ١ّخ ػٍٝ اٌغ١غ_ 4

. ج٢ٍُْٔ ٜٝٓ٘ح ٖٜحوز جُٜٗٞو ٝجُوٍجتٖ

اٌّذغعاد اٌؼغف١خ  : اٌفغع اٌضبٟٔ

     جُٔكٌٍ جُؼٍك٢ ٛٞ ج١ًُ ٣ٛىٌ ٖٓ ي١ٝ جُٗإٔ، ٣ٝػرص ذٜح ٝجهؼس هح٤ٗٞٗس ٝٓٞهؼس ٖٓ 

. ٖهٙ ج١ًُ ٣كطؽ ذٜح ػ٤ِٚ ذآٟحتٚ أٝ نطٔٚ أٝ ذٛٔس ئٚرؼٚ

أٌٝجم ػٍك٤س ٓؼىز ُإلغرحش ٣ؼىٛح ي١ٝ جُٗإٔ، ٓوىٓح و٤ُال :      ٝجألٌٝجم جُؼٍك٤س ٗٞػحٕ

ػ٠ِ ضٍٛف هح٢ٗٞٗ ٓؼ٤ٖ ٝضؼطرٍ و٤ُال ًحٓال، أٓح جُ٘ٞع جُػح٢ٗ أٌٝجم ػٍك٤س ؿ٤ٍ ٓؼىز 

ُإلغرحش ٝذلَٟ إٔ ال ضٌٕٞ ٓٞهؼس ٖٓ ي١ٝ جُٗإٔ ًىكحضٍ جُطؿحٌ ٝجٍُْحتَ ٝجألٌٝجم 

.ج٤ُُُ٘ٔس ذحٍُؿْ ٖٓ إٔ جُوحٕٗٞ ٣ؼط٤ٜح هٞز ك٢ جإلغرحش
1 

اٌشغٚؽ اٌٛاجت رٛفغ٘ب فٟ اٌّذغعاد اٌؼغف١خ  : أٚال

    ٣ؼطرٍ جُطٞه٤غ ٝجٌُطحذس ٠ٍٖحٕ أْح٤ْحٕ ٢ٌُ ضٌٕٞ جٌُٞهس و٤ُال ًحٓال، كحٌُطحذس ال 

٣ٗط٠ٍ ك٤ٜح ٠ٍٖ ٓح، كٌَ ػرحٌز ضىٍ ػ٠ِ جُٔؼ٠٘ جُٔوٛٞو ضِٛف ذؼى ضٞه٤ؼٜح ألٕ ضٌٕٞ 

. و٤ُال ػ٠ِ ٖٓ ٝهؼٜح ًحإل٣ؿحٌ أٝ جُر٤غ أٝ جُوٍٜ

     ٝهى ضٌٕٞ جٌُطحذس ذحُكرٍ أٝ جٍُٚح٘ أٝ ؿ٤ٍ يُي ٖٓ جُٔٞجو ٝهى ضٌٕٞ ذحُكٍٝف أٝ 

. جألٌهحّ

 66. ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ِ٘ذّض طجغ اٌـؼضٞ
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       أٓح جُطٞه٤غ ٛٞ ج٠ٍُٗ جُؿ١ٍٛٞ ك٢ جُٔكٌٍ جُؼٍك٢ ألٗٚ أْحِ ٗٓرس جُٔكٌٞ ئ٠ُ 

. كحُطٞه٤غ ػ٠ِ جٌُٞهس ٣طٟٖٔ هرٍٞ جٌُٔطٞخ ذٜح. جُٔٞهغ

      ٣ٝؿد إٔ ٣طْ جُطٞه٤غ ذ٤ى ٖٓ ٣٘ٓد ئ٤ُٚ ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓكىوج ُٗه٤ٛطٚ، ٝال ٣ٌل٢ ٓؿٍو 

ػالٓس ُِٔٞهغ أٝ ٌُٓ الْٔٚ ذحُكٍٝف جأل٠ُٝ، ٣ُِّٝ جُطٞه٤غ ٖٓٔ ٣ِطُّ ذٟٕٔٔٞ جُٔكٌٍ 

أٝ ٖٓٔ ٣وٍ ذٔح ٌٝو ك٤ٚ ًطٞه٤غ جُٔى٣ٖ ػ٠ِ ْ٘ى جُى٣ٖ ُِٞكحء ذٚ أٝ ٓح ٣ل٤ى ئذٍجء جُٔى٣ٖ ٓ٘ٚ 

.ٝك٢ قحُس ضؼىو جأل٠ٍجف جُطٍٛف جُوح٢ٗٞٗ ًحُر٤غ ٝجًٍُٗس كحٗٚ ٣ُِّ ضٞه٤ؼْٜ ػ٠ِ جُٔكٌٍ
1

 

دج١خ اٌّذغعاد اٌؼغف١خ اٌّؼضح ٌإلصجبد :صب١ٔب

     ذؼى إٔ ض٘حُٝ٘ح جُٔكٌٍجش جُؼٍك٤س ٖٓ ق٤ع جُطؼ٣ٍق  ًًٝج ٠ٍٖٝ ٚكطٜح جُٔطٔػِس ك٢ 

جٌُطحذس ٝجُطٞه٤غ ْ٘ط٘حٍٝ قؿ٤س جُٔكٌٍجش جُؼٍك٤س ٖٓ ق٤ع ٚىٌٝٛح ٖٓٔ ٝهغ ػ٤ِٜح ًًٝج 

. قؿ٤طٜح ٖٓ ق٤ع ٟٜٓٔٞٗح

جُٔكٌٍ جُؼٍك٢ جٌُٔطٞخ : دج١خ اٌّذغع اٌؼغفٟ ِٓ د١ش طضٚعٖ ِّٓ ٚلغ ػ١ٍٗ_ 1

ٝجُٔٞهغ ٖٓٔ ٛٞ ٓ٘ٓٞخ ئ٤ُٚ، ٣ؿَٞ جُكؿ٤س ػ٤ِٚ ذ٠ٍٗ ػىّ ٝؾٞو ػ٤د ٓحو١ ،ٓإغٍ 

. ظحٍٛ ٣ؿَٞ ُِوح٢ٞ جُكٌْ ذٍو ٝذطالٕ جُٔكٌٍض٣ًًٍُُٝٝي ػىّ ٝؾٞو 
2 

     
   ٝٛ٘حى ٠ٍٖ آنٍ ٛحّ ُػرٞش جُكؿ٤س ُِٔكٌٍ جُؼٍك٢، ٝٛٞ ػىّ جإلٌٗحٌ ٣ٝهطِق يُي 

ذحُ٘ٓرس ُٖٔ ٣٘ٓد ئ٤ُٚ جُٔكٌٍ ػ٘ٚ ذحُ٘ٓرس ُهِلٚ، ٣ٝ٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ جإلٌٗحٌ هرَ ٓ٘حهٗس 

ٓٞٞٞع جُٔكٌٍ، ٝػ٠ِ يُي كإ ٖٓ ٣كطؽ ػ٤ِٚ ذٔكٌٍ ػٍك٢ غْ ٣٘حهٕ ٓٞٞٞع ًٛج 

. ٣ورَ ٓ٘ٚ ذؼى يُي ئٌٗحٌ جُه١ أٝ جإلٟٓحء أٝ جُرٛٔس جُٔ٘ٓٞذس ئ٤ُٚ ال. جُٔكٌٍ

ٝئيج ًحٕ جُطٞه٤غ ٓٛحوهح ػ٤ِٚ ٤ٌْٔح كال ٣ؿَٞ ئٌٗحٌٙ ُٛحقرٚ ألٕ جُطٛى٣ن ٣طْ     

   ³.ذٔكٍٟ ٢ٌْٔ ٣طٞالٙ ٓٞظق ٢ٌْٔ ٓهطٙ

1 
  .70 – 67. ،٘جٍُٔؾغ جُٓحذنِذّض طجغٞ اٌـؼضٞ،

2 
83جٍُٔؾغ جُٓحذن ِذّض دـ١ٓ ِٕظٛع،

 

³ 
 .67. ، ٘جٍُٔؾغ جُٓحذن ِذّض طجغٞ اٌـؼضٞ،



 اٌفظً األٚي                             ؽغق اإلصجبد فٟ اٌّٛاص اٌّض١ٔخ

 
9 

 : قؿ٤س جُٔكٌٍ جُؼٍك٢ ٖٓ ق٤ع ٟٓٔٞٗٚ  -2

         ئيج غرص ٚىٌٝ ٓكٌٍ ٖٓ جُٗهٙ جُٔ٘ٓٞخ ئ٤ُٚ ، كاٗٚ ٣ٌٕٞ قؿس ٖٓ ق٤ع ٚكس 

 .جُٞهحتغ جُٞجٌوز ك٤ٚ ٣ِٝٛف ًى٤َُ ئغرحش ًحَٓ ذحُ٘ٓرس ٌُحكس جُطٍٛكحش ٝجُٞهحتغ 

       ٝذحُ٘ٓرس ُِٔطؼحهى٣ٖ كحٌُٞهس جُؼٍك٤س ئيج ضْ ئغرحش ٚكطٜح ذؼى ئٌٗحٌٛح ، ٣ٌٕٞ جُطح٣ٌم 

ج١ًُ ضكِٔٚ قؿس ذ٤ٖ جُطٍك٤ٖ كايج ٗحَع أقى جُطٍك٤ٖ ك٤ٚ ًحٕ ُٚ إٔ ٣٘وٟٚ ٠روح ُِوٞجػى 

 .جُؼحٓس كال ٣ؿَٞ ُٚ ئغرحش ٓح ٣هحُلٚ ئال ذى٤َُ ًطحذ٢ 

     أٓح ذحُ٘ٓرس ُِهِق جُهح٘ ٝٛٞ ًَ ٖٓ ضِن قوح ٓؼ٤٘ح ٖٓ ِْلٚ ْٞجء  ًحٕ قوح ػ٤٘٤ح أٝ 

ًُج كال . ٖه٤ٛح كإ ضٍٛكحش ِْلٚ ضٌٕٞ ٗحكًز ػ٠ِ جُكن ج١ًُ جٗطوَ ئ٤ُٚ هرَ ضح٣ٌم ٓؼ٤ٖ 

٣ٌٕٞ ًٛج جُطح٣ٌم قؿس ػ٠ِ جُهِق جُهح٘ ئال ئيج ًحٕ غحذطح ْٝحذن ػ٠ِ جٗطوحٍ جُكن ئ٠ُ 

 ¹.جُهِق جُهح٘  

      أٓح ذحُ٘ٓرس ُِىجتٖ جُكحؾُ كٜٞ ج١ًُ ضؼِن قوٚ ك٢ ٓحٍ جُٔى٣ٖ ذطٞه٤غ جُكؿُ ػ٠ِ ًٛج 

جُٔحٍ ٣ٌٕٞ ٝٞؼٚ ًحُهِق جُهح٘ ، ٣ٝؼطرٍ ٖٓ جُـ٤ٍ ذحُ٘ٓرس ُِطح٣ٌم جٌُٞهس جُؼٍك٤س 

جُٛحوٌز ٖٓ جُٔى٣ٖ ٝجُٔطؼِوس ذحُٔحٍ جُٔكؿَٞ ػ٤ِٚ ، كال ٣كطؽ ذطٍٛف جُٔى٣ٖ ئال ئيج ًحٕ 

 ².غحذص جُطح٣ٌم ألٕ جُكؿُ ٣ٟغ جُٔحٍ جُٔكؿَٞ ضكص ٣ى جُوٟحء ػ٠ِ يٓس جُىجتٖ 

 جُٔكٌٍجش جُؼٍك٤س ؿ٤ٍ جُٔؼىز ُإلغرحش : غحُػح 

      جُٔكٌٍجش جُؼٍك٤س ؿ٤ٍ جُٔؼىز ُإلغرحش ٢ٛ أٌٝجم ُْ ٣ٌٖ جُـٍٜ ٖٓ ئػىجوٛح ض٤ٜثس 

و٤َُ إلغرحش جُطٍٛف جُوح٢ٗٞٗ ج١ًُ ض٤ٍٗ ئ٤ُٚ ، ٝٓغ يُي كإ جُلحٕٗٞ ٣ؼط٤ٜح ذؼٝ جُكؿ٤س 

جٍُْحتَ ٝ جُرٍه٤حش جُىكحضٍ : ك٢ جإلغرحش ضطلحٝش ذكٓد جألقٞجٍ ٝ ضِي جُٔكٌٍجش ٢ٛ 

 ³.جُطؿح٣ٌس ٝ جألٌٝجم ج٤ُُُ٘ٔس ، جُطأ٤ٍٖ ػ٠ِ ْ٘ى جُى٣ٖ 

 .80.ػحوٍ قٖٓ ػ٢ِ ، جإلغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ، ٌٓطرس ٍَٛجء جٍُٗم ، ٍٓٛ ، ذىٕٝ ضح٣ٌم جٍُ٘ٗ ، ٌ٘ - ¹

 81ػحوٍ قٖٓ ػ٢ِ ، جإلغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ، ٌٓطرس ٍَٛجء جٍُٗم ، ٍٓٛ ، ذىٕٝ ضح٣ٌم جٍُ٘ٗ ، ٘.- ²

 .97.ٓكٔى ٚر١ٍ جُٓؼى١ ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ - ³



 اٌفظً األٚي                             ؽغق اإلصجبد فٟ اٌّٛاص اٌّض١ٔخ

 
10 

 ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ 329ؼ ٛحض٤ٖ جٌُٞهط٤ٖ ك٢ جُٔحوز .ُوى ٗظْ ّ: اٌغؿبئً ٚاٌجغل١بد_ 1

رىْٛ ٌٍغؿبئً اٌّٛلغ ػ١ٍب ل١ّخ األٚعاق اٌؼغف١خ ِٓ د١ش اإلصجبد : "ٝجُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ أٗٚ

ٚرىْٛ ٌٍجغل١بد ٘ظٖ اٌم١ّخ أ٠ؼب إطا وبْ أطٍٙب اٌّٛصع فٟ ِىزت اٌزظض٠غ ِٛلؼب ػ١ٍٙب ِٓ 

ِغؿٍٙب، ٚرؼزجغ اٌجغل١خ ِطبثمخ ألطٍٙب ِزٝ ٠مَٛ اٌض١ًٌ ػىؾ طٌه ٚإطا رٍف أطً اٌجغل١خ 

".فال رؼزجغ ٔـشزٙب إال ِجغص االؿزئٕبؽ
1 

    
  ٣ٝؼط٠ جُوحٕٗٞ جٍُْحُس جُٔٞهؼس قٌْ جٌُٞهس جُؼٍك٤س ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ أٜٗح ُْ ضٌٖ ٓؼىز 

. ِْلح ُإلغرحش، كاٗٚ ٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُوح٢ٞ إٔ ٣ٍجػ٢ ػ٘ى ضل٤ٍٓ جُؼرحٌجش جٌضرح٠ح هح٤ٗٞٗح

     ٝئيج ُْ ضٌٖ جٍُْحُس ٓٞهؼس ٌُٜٝ٘ح ذه١ جٍَُْٔ، كاٜٗح ضِٛف ٓرىأ غرٞش ذحٌُطحذس أٓح ئيج 

ًحٗص ذه١ ٖٓ ٣كطؽ ػ٤ِٚ ذٜح ٍِْٜٓح، ؿ٤ٍ أٗٚ ئيج ًحٕ ذحٍُْحُس ٍْج ٍَُِْٔ كرٔط٘غ ػ٠ِ 

جٍَُْٔ ئ٤ُٚ ضوى٣ٜٔح ئ٠ُ جُوٟحء، ٝئيج كؼَ ك٤كن ٍَُِْٔ إٔ ٣طِد جْطرؼحوٛح ُٝٚ جُكن أ٣ٟح 

. ك٢ ٓطحُرس جٍَُْٔ ئ٤ُٚ ذحُطؼ٣ٞٝ

   أٓح جُرٍه٤حش ًًُي ُٜح ه٤ْ جٌُٞهس جُؼٍك٤س ك٢ جإلغرحش، ك٢ٜ ٌْحُس ٓهطٍٛز ٣ٞؾٜٜح 

 ال ذى إٔ ٣كَ أِٜٚح ُإلغرحشٖهٙ ٥نٍ ػٖ ٣ٍ٠ن جُر٣ٍى ٢ٌُٝ ضكَٞ جُرٍه٤س هٞز ك٢ 

ضٞه٤غ جٍَُْٔ ُٜح ٝٓطحذوس جُرٍه٤س ألِٜٚح أٍٓ ٓلطٍٜ ذ٘ٙ هح٢ٗٞٗ، ٝألٚكحخ جُٗإٔ 

. ئغرحش جُؼٌّ ذطِد ئنٟحػٜح ُِٟٔحٛحز

 ٓىز جُكلع ٝٛ٘ح ضٌٕٞ ُٜح قؿس جٗطٜحء   ٝجإلٌٖحٍ ٣ػٌٞ ك٢ قحُس ئيج أػىّ جألَٚ ذؼى 

.ٗحهٛس، كال ٣ؼطى ذٜح ئال ػ٠ِ ْر٤َ جالْطث٘حِ ككؿ٤س جُرٍه٤حش ٤ٌٛ٘س ٝؾٞو أِٜٚح
2

 

 جنط٤ح٣ٌح ًحٕ ئٓٓحًح ئُُج٤ٓح أّ ْٞجءًٛٙ جُىكحضٍ ٣ٌٜٔٓح جُطحؾٍ : اٌزجبع٠خاٌضفبرغ _ 2

 صفبرغ اٌزجبع ال رىْٛ دجخ  : "ؼ ػ٠ِ أٗٚ.ّ. م330ض٘ٙ جُٔحوز  قٓد جُوحٕٗٞ جُطؿح١ٌ ٝ

 

1 
 جُٔى٢ٗ ٖٓ جُوحٕٗٞ 329جُٔحوز ٌهْ 

2 
،قؿ٤س ْٝحتَ جإلغرحش جُكى٣ػس،ٌْحُس ٓوىٓس ٤َُ٘ ٖٜحوز جُىًطٌٞجٙ ك٢ جُوحٕٗٞ جُهح٘،٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ػعٚلٟ ٠ٛؿف

   .56.،2011٘،ضِٔٓحٕ   
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 غ١غ أْ ٘ظٖ اٌضفبرغ ػٕضِب رزؼّٓ ث١بٔبد رزؼٍك ثزٛع٠ضاد لبَ ثٙب اٌزجبعػٍٝ غ١غ 

. اٌزجبع، ٠جٛػ ٌٍمبػٟ رٛج١ٗ ا١ّ١ٌٓ اٌّزّّخ إٌٝ أدض اٌطغف١ٓ ف١ّب ٠ىْٛ إصجبرٗ ثبٌج١ٕخ

ُوى ٗٛص جُٔحوز جأل٠ُٝ ػ٠ِ إٔ جُىكحضٍ ال ضؼى قؿس ئيج ًحٕ أقى جُه٤ٖٔٛ ؿ٤ٍ        

ضحؾٍ، أٓح ك٢ كوٍضٜح جُػح٤ٗس كحػطرٍش إٔ وكطٍ جُطحؾٍ ٣ٌٕٞ قؿس ػ٠ِ ٛإالء ك٢ قىٝو ٓؼ٤٘س 

:  ضطٔػَ ك٢  

.  ِْؼح ٌٝوٛح جُطحؾٍ ُـ٤ٍ جُطحؾٍجالُطُجّ إٔ ٣ٌٕٞ ٓكَ - 1     

ألٕ جإلغرحش  (ٓثس أُق و٣٘حٌ ؾُجت١ٍ) وؼ 100000 ػٖ جالُطُجّ إٔ ال ض٣ُى ه٤ٔس - 2      

.  ذٜٗحوز جُٜٗٞو ك٢ ٓٞجؾٜس ؿ٤ٍ جُطؿحٌ ال ضؿَٞ ئال ك٢ قحُس ضؿحَٝ ًٛج جُٔرِؾ

٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُوح٢ٞ ٓط٠ هٌٍ هرٍٞ جُر٤حٗحش جُٔىٝٗس ك٢ جُىكطٍ جْطٌٔحٍ والُطٜح         _ 

.ز ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ أل١ ٖٓ جُطٍك٤ْٖٓذطٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ جُٔص
1

 

ؼ ٝػ٤ِٚ كحألٌٝجم ج٤ُُُ٘ٔس .ّ. م331ؼ ك٢ جُٔحوز .ٗٙ ػ٤ِٜح ّ: األٚعاق إٌّؼ١ٌخ _ 3

 ػ٤ِٜح ؿ٤ٍ جُطؿحٌ ٖٓ جُ٘حِ جُطى٣ٖٝ ك٤ٜح ٖإْٜٝٗ جُهحٚس أػطحو٢ٛ جُٔكٌٍجش جُهحٚس جُط٢ 

ال رىْٛ دجخ ػٍٝ : " جُٔح٤ُس ٝج٤ُُُ٘ٔس ٝٓػِٜح وكحضٍ جُكٓحخ ج٢ُُُ٘ٔ ٝجًًٍُٔجش ٝػ٤ِٚ كاٜٗح

: ِٓ طضعد ِٕٗ إال فٟ دبٌز١ٓ ا٢ر١ز١ٓ 

.  ص٠ٕباؿزٛفٝ إطا طوغ ف١ٙب طغادخ أٔٗ - 1    

 إطا طوغ ف١ٙب طغادخ أٔٗ لظض ثّب صٚٔٗ فٟ ٘ظٖ اٌضفبرغ ٚاألٚعاق أْ رمَٛ ِمبَ - 2    

ًٝٛٙ جُكحُس ٗحوٌز جُٞهٞع ألٕ جُٗهٙ ئيج هٛى إٔ ضوّٞ ، "اٌـٕض ٌّٓ أصجزذ دمب ِظٍذزٗ

ًٛٙ جألٌٝجم ٓوحّ جُٓ٘ى كاٗٚ ٣ٞهغ ػ٤ِٜح ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس ضٌٕٞ جٌُٞهس ٓٞهؼس و٤ُال ًطحذ٤ح ٝال 

.قحؾس ئٍ جالْط٘حو ئ٠ُ ًٛج جُ٘ٙ جالْطػ٘حت٢
2 

 

–  جُٓحُق ٖٓ هحٕٗٞ جًًٍُ – 10 – 05 ٌهْ 330جُٔحوز ¹

 .، جٍُٔؾغ ٗل331ٚٓجُٔحوز ²
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: اٌزأش١غ ػٍٝ اٌـٕض_ 4

ؼ قؿ٤س جٌُطحذس جُط٢ ضأنً ٌٚٞز جُـطأ٤ٍٖز ػ٠ِ جُٓ٘ى ٝجُط٢ ٗٛص .ُوى ض٘حٍٝ ّ            

اٌزأش١غ ػٍٝ ؿٕض ثّب ٠ـزفبص ِٕٗ ثغاءح طِخ اٌّض٠ٓ دجخ ػٍٝ اٌضائٓ إٌٝ أْ :" ػ٠ِ إٔ

٠ضجذ اٌؼىؾ ٌٚٛ ٌُ ٠ىٓ اٌزأش١غ ِٛلؼب ِٕٗ ِبصاَ اٌـٕض ٌُ ٠شغط لؾ ِٓ د١بػرٗ، ٚوظٌه 

٠ىْٛ اٌذىُ إطا أصجذ اٌضائٓ ثشطٗ صْٚ رٛل١غ ِب ٠ـزفبص ِٕٗ ثغاءح طِخ اٌّض٠ٓ فٟ ٔـشخ 

".أط١ٍخ أسغٜ، أٚ فٟ ِشبٌظخ ٚوبٔذ إٌـشخ أٚ اٌّشبٌظخ فٟ ٠ض اٌّض٠ٓ
1 

:     كًِٜج ْ٘ؼٍٜ ك٤ٔح ٢ِ٣ ًٛٙ جُكؿ٤س ك٢ ٌٚٞض٤ٖ 

ٝقط٠ ٣ٌٕٞ ًُٜج جُطأ٤ٍٖ قؿ٤س كاٗٚ ٣ؿد ضٞكٍ : اٌزأش١غ ػٍٝ ؿٕض فٟ ٠ض اٌضائٓ_ أ

ٖ٤٠ٍٖ :

 إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ضأ٤ٍٖ ػ٠ِ ْ٘ى جُى٣ٖ ٣ل٤ى ذٍجءز يٓس جُٔى٣ٖ، ٣ٌل٢ ك٢ ًٛٙ جُكحُس  - 1   

. أ١ ػرحٌز ضل٤ى جُرٍجءز ئيج ذحٌٍُٟٝز إٔ ٣أض٢ يُي ٍٚجقس

ػىّ نٍٝؼ جُٓ٘ى ٖٓ ق٤حَز جُىجتٖ ػ٠ِ جإل٠الم، أ١ إٔ جُٓ٘ى ُْ ٣هٍؼ ٖٓ ق٤حَز  - 2   

جُىجتٖ ُٝٞ ُٔىز ٝؾ٤ُز، ٝػدء ئغرحش ًٛج ج٠ٍُٗ ال ٣وغ ػ٠ِ جُٔى٣ٖ ئي ٣ؼطرٍ ٝؾٞو جُٓ٘ى ك٢ 

. ٣ى جُىجتٖ ه٣ٍ٘س ػ٠ِ أٗٚ ُْ ٣هٍؼ جُٓ٘ى ٖٓ ق٤حَضٚ ك٢ أ١ ٝهص

ٝجُىجتٖ ٣ٓطط٤غ يُي ذٌَ جُطٍم جإلغرحش ذٔح ك٢ يُي جُٜٗٞو ٝجُوٍجتٖ ألٕ جُطأ٤ٍٖ ؿ٤ٍ 

.جُٔٞهغ ال ٣ؼطرٍ و٤ُال ًطحذ٤ح ًحٓال
2

 

هى ٣ٌٕٞ جُطأ٤ٍٖ ذحُٞكحء ػ٠ِ ٗٓهس أ٤ِٚس ٖٓ جُٓ٘ى : اٌزأش١غ ػٍٝ ؿٕض ٌضٜ اٌّض٠ٓ_ ة 

ضكص ٣ى جُٔى٣ٖ ٣ٝٗط٠ٍ ك٢ ًٛٙ جُكحُس إٔ ٣ٌٕٞ جُطأ٤ٍٖ ذه١ جُىجتٖ أ١ إٔ ضٌٕٞ جٌُٞهس 

جُٔإٍٖ ك٤ٜح ك٢ ق٤حَز جُٔى٣ٖ أٝ ٖٓ ٣٘ٞخ ػ٘ٚ، كايج ضٞكٍش ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ ًحٕ جُطأ٤ٍٖ قؿس 

. ذحُٞكحء ػ٠ِ ذٍجءز جًُٓس

 جُٓحُق جًًٍُ-10-05 ٖٓ هحٕٗٞ ٌهْ 332جُٔحوز ¹

 ، جُطٞه٤غ جالٌُط٢ٍٗٝ ك٢ جُ٘ظْ جُوح٤ٗٞٗس جُٔوحٌٗس ،وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز ،ٍٓٛ ،ذىٕٝ ضح٣ٌم جٍُ٘ٗ ، ػجض اٌفزبح ث١ِٟٛ دجبػ²ٞ

٘.330. 
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   أٓح ئيج ًحٕ جُطأ٤ٍٖ ػ٠ِ جُٓ٘ى جُٔٞؾٞو ػ٠ِ جُٔى٣ٖ ٓٗطٞذحٕ كإ ًٛج جُٗطد ٣ُ٣َ 

أغٍٙ ٌؿْ إٔ جُطأ٤ٍٖ ذه١ جُىجتٖ، ًُُٝي كإ جُٔلٍٜٝ إٔ جُٔى٣ٖ ال ٣ٓٔف ذٗطد جُطأ٤ٍٖ 

.ئال ئيج ُٞ ٣طْ جُٞكحء ٝجوػ٠ إٔ جُٗطد ضْ ذىٕٝ ػِٔٚ إٔ ٣ػرص يُي
1

 

 ِؼب٘بح اٌشطٛؽ: اٌفغع اٌضبٌش

ٛٞ ٓؿٔٞػس جإلؾٍجءجش جُط٢ ٝٞؼٜح جُوحٕٗٞ إلغرحش : رؼغ٠ف ِؼب٘بح اٌشطٛؽ: أٚال

ٚكس جُٔكٌٍجش جُؼٍك٤س جُط٢ ٣كَٛ ئٌٗحٌٛح، ُطٌٕٞ قؿس ُِٔطٔٓي ذٜح كال ػالهس ًُٜٙ 

جإلؾٍجءجش ذحُٔكٌٍجش ج٤ٍُْٔس، ألٕ ًٛٙ جألن٤ٍز ضؼطرٍ قؿس ذٔح ضٟٔ٘طٚ ٝػ٠ِ ٖٓ ٣٘حَع 

ك٢ ٚكطٜح إٔ ٣ِؿأ ُطٍم جُطؼٖ ذحُط٣ٍُٝ، كًج جًطل٠ ذحإلٌٗحٌ ًحٕ جُٔكٌٍ ج٢ٍُْٔ و٤ُال 

.ًحك٤ح ػ٠ِ ئغرحش ٓح جٖطَٔ ػ٤ِٚ
2

 

إطا أٔىغ أدض " ئ ذهٛٞ٘ ٟٓحٛحز جُهط٠ٞ ػ٠ِ .ّ.ئ. ٖٓ م76    ًًٝج ض٘ٙ جُٔحوز 

اٌشظَٛ اٌشؾ أٚ اٌزٛل١غ إٌّـٛة إ١ٌٗ أٚ اصػٝ ػضَ رؼغفٗ ػٍٝ سؾ أٚ رٛل١غ اٌغ١غ ف١جٛػ 

ٌٍمبػٟ أْ ٠ظغف إٌظغ ػٍٝ طٌه إطا عأٜ أْ ٘ظٖ اٌٛؿ١ٍخ غ١غ ِٕزجخ فٟ اٌفظً فٟ 

إٌؼاع ٚأٔٗ ٠ؤصغ ثئِؼبئٗ ػٍٝ اٌٛعلخ اٌّطؼْٛ ف١ٙب ٠ٚأِغ ثئجغاء رذم١ك اٌشطٛؽ إِب 

".  ثّـزٕضاد أٚ شٙٛص ٚإطا أٌؼَ األِغ فجٛاؿطخ سج١غ

".ٚرطج١ك اٌمٛاػض اٌّمغعح ٌٍزذم١مبد ٚأػّبي اٌشجغح ػٍٝ إجغاءاد رذم١ك اٌشطٛؽ
3

 

 

 

 

 .96. ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘ػبصي دـٓ ػ¹ٍٟ

 .165. ،جالغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس ٝ جٍُٗػ٤س ،وجٌ جُلوٚ جُؼٍذ٢ ، جُوحٍٛز ،ذىٕٝ ضح٣ٌم جٍُ٘ٗ،ِ٘ذّض شزب أثٛ ؿؼض²

،جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس 2008 كرٍج٣ٍ 25جُٔطٟٖٔ هحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝ جالوج٣ٌس ،جُٔإٌل ك٢ 09 – 08 هحٕٗٞ ٌهْ 76جُٔحوز³

 2008أذ23َ٣ٍ ،جُٛحوٌز ك21٢ُِؿ٣ٌٜٞٔس جُؿُجت٣ٍس جُى٣ٔوٍج٤٠س جُٗؼر٤س ،جُؼىو
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     ئٕ ٗٙ ًٛٙ جُٔحوز ُْ ٣ر٤ٖ أ١ ٗٞع ٖٓ جُٔكٌٍجش جُط٢ ضٌٕٞ هحذِس إلؾٍجءجش ٟٓحٛحز 

يُي إٔ ئٌٗحٌ جُه١ أٝ جُطٞه٤غ ٣ٍو ػ٠ِ جُٔكٌٍجش ؿ٤ٍ ٤ٌْٔس ئٓح ئوػحء جُط٣ٍُٝ . جُهط٠ٞ

ك٤ٍو ػ٠ِ جُؿ٤ٔغ جألٌٝجم ج٤ٍُْٔس ٝجُؼٍك٤س ٓؼح، ٝٓؼ٠٘ يُي إٔ جٌُٞهس جُؼٍك٤س هى ضكطَٔ 

جإلٌٗحٌ ذحُ٘ٓرس ُِه١ أٝ جُطٞه٤غ ٝػ٠ِ ٖٓ ٣ىػ٢ ذإٔ جُه١ ٝجُطٞه٤غ ُهٛٔٚ ػ٤ِٚ إٔ ٣ػرص 

. يُي ػٖ ٣ٍ٠ن ٟٓحٛحز جُهط٠ٞ

ئ جُٓحُق يًٍٛح .ّ.ئ. ٖٓ م67ئٕ جُٔحوز : ٚؿبئً اٌّذىّخ فٟ ِؼب٘بح اٌشطٛؽ: صب١ٔب

قىوش ُ٘ح ْٝحتَ جُٔكٌٔس جُٔٓطؼِٔس ك٢ ٟٓحٛحز جُهط٠ٞ، ضطْ ئٓح ذحُٟٔحٛحز ٝأق٤حٗح ذأَٛ 

. جُهرٍز ٝئٓح جُٜٗٞو

٣وّٞ جُوح٢ٞ ذ٘لٓٚ ذٟٔحٛحز جُه١ أٝ جُطٞه٤غ ػٖ ٣ٍ٠ن : اٌّؼب٘بح أٚ اٌّمبثٍخ_ 1

جُٔوحٌٗس ذحالْطؼحٗس ذٔٓط٘ىجش ضكَٔ جُه١ أٝ جُطٞه٤غ جُػحذص ُِهْٛ جٌٍُٔ٘، ٣ٝوحٌٜٗح ٓغ ضِي 

. جُط٢ ضْ ئٌٗحٌٛح

٣ؿَٞ ُِوح٢ٞ ئيج جهط٠ٟ جألٍٓ إٔ ٣ٓطؼ٤ٖ ذهر٤ٍ أٝ أًػٍ ُلكٙ : ثٛاؿطخ أً٘ اٌشجغح_2

.ًٛٙ جُٓ٘ىجش ٝئؾٍجء جُٟٔحٛحز ػ٤ِٜح ذحُطٍم جُؼ٤ِٔس جُكى٣ػس
1

 

٣وٛى ذٜٗحوز جُٜٗٞو ك٢ ئغرحش ٚكس جُٔكٌٍجش ْٔحع ٖحٛىجش : شٙبصح اٌشٙٛص_ 3

ُٜٗٞو ٢ٌُ ضل٤ى ك٢ ئغرحش ٝجهؼس قٍٛٞ جٌُطحذس أٝ جُطٞه٤غ ذكٌْٟٞٛ أ٣ح ًحٗص ه٤ٔس 

جُطٍٛف جُوح٢ٗٞٗ ألٕ ٓح ٣طِد جُٜٗحوز ػ٤ِٚ جُٞهحتغ جُٔحو٣س، كحُٗحٛى ٣ٜٗى ػ٠ِ جٗٚ ٌأٟ ٖٓ 

.ض٘ٓد ئ٤ُٚ جٌُٞهس ٣ٌطرٜح أٝ ٣ٞهؼٜح ٌُٖ ال ٣ٜٗى ػ٠ِ جُطٍٛف جُوح٢ٗٞٗ جُوحتْ ذ٤ٖ جُهّٛٞ
2 

 

 

 

 -جُٓحُق جًًٍُ- 09 – 08 هحٕٗٞ ٌهْ 76جُٔحوز

نحُى ٠ْٞٓ ،٠ٍم جالغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس ك٢ ٞٞء جُلوٚ ٝ جُط٣ٍٗغ ،جُطرؼس جٍُجذؼس ،جالٌْ٘ى٣ٌس ،ٍٓٛ،ذىٕٝ ْ٘س 

 .195.جٍُ٘ٗ ،٘



 اٌفظً األٚي                             ؽغق اإلصجبد فٟ اٌّٛاص اٌّض١ٔخ

 
15 

ئ جألٌٝجم جُط٢ ضورَ .ّ.ئ. ٖٓ م77قىوش جُٔحوز : اٌّذغعاد اٌزٟ رظٍخ ٌٍّؼب٘بح_ صبٌضب

جُٟٔحٛحز ٢ٛ ػوٞو ٤ٌْٔس جُط٢ ضكَٔ جإلٟٓحءجش، ًٔح ال ٣ؿَٞ ئؾٍجء جُٟٔحٛحز ػ٠ِ 

كايج هىٓص ٌٝهس ػٍك٤س . جُوٟحءٌٝهس ٣ٌٍ٘ جُهْٛ ٚكطٜح ُٝٞ غرص يُي ذحُطكو٤ن أٓحّ 

ُِٟٔحٛحز ٠ٝؼٖ ك٤ٜح ٖٓ ضٜٗى ػ٤ِٚ ذحُط٣ٍُٝ كإ ًٛٙ جٌُٞهس ضلوى ٚالق٤طٜح ُِٟٔحٛحز ئ٠ُ 

.إٔ ٣ػرص ٚكطٜح
1

 

وػٟٞ ضكو٤ن : ئٕ وػٟٞ ضكو٤ن جُهط٠ٞ ضوّٞ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ: صػٜٛ رذم١ك اٌشطٛؽ: عاثؼب

جُهط٠ٞ جأل٤ِٚس ٝوػٟٞ ضكو٤ن جُهط٠ٞ جُلٍػ٤س، ٌُٖ ١ِْٓ٘ جُٟٞء ػ٠ِ جُ٘ٞع جُػح٢ٗ 

.ألٕ ًٛٙ جُىػٟٞ نحٚس ذٜح ذىٕٝ جألٌٝجم ج٤ٍُْٔس
2

:  ٣ٝٗط٠ٍ ُورٍٞ جُىػٟٞ ػىز ٠ٍٖٝ

ًٝٛج ألٕ جٌُٞهس ج٤ٍُْٔس ال : ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جإلٌٗحٌ ٝجٌو ػ٠ِ ضٞه٤غ ٌٝهس ػٍك٤س_ 1

٣إغٍ ك٤ٜح ضٞه٤ؼٜح، ٝال ٣ؿؼَ ضكو٤ن جُهط٠ٞ ٓورُٞس ك٢ ٖأٜٗح ئي إٔ ًٛٙ جُىػٟٞ نحٚس 

 ٣ٌٕٞ ئٌٗحٌج ئٕذحألٌٝجم جُؼٍك٤س وٕٝ ٤ٌْٔس، ٝجإلٌٗحٌ ئٓح ٣ٌٕٞ ئٌٗحٌ جُه١ أٝ ُِطٞه٤غ ٝئٓح 

.٤ًِح ذك٤ع ٣َٗٔ ًَ ٓح ٛٞ ٓ٘ٓٞخ ذحُٗهٙ ٖٓ ًطحذس ٝضٞه٤غ
"3

 

 ٣ٌٕٞ ٣ٍٚكح كال ٣ؿَٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٤٘ٔٞح، ئٕئٕ ئٌٗحٌ جُطٞه٤غ ال ذى : إٔ ٣ٌٕٞ ٣ٍٚكح_ 2

ٝال ٣ٛف جْط٘رح٠ٚ ٖٓ ٓؿٍو جٌُٓٞش ٝذٔؿٍو جإلٌٗحٌ ج٣ٍُٛف ضٍُٝ قؿ٤س جٌُٞم ئ٠ُ إٔ 

.٣طْ جُلَٛ ك٢ ٚكس جٌُٞهس ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ جُٔطٔٓي إٔ ٣ػرص ٚكطٜح
4 

 

 

 

 - جُٓحُق ج09ًًٍُ – 08 ٖٓ هحٕٗٞ 77جُٔحوز ¹

 .196. ،جٍُٔؾغ جُٓحذن ،ِ٘ذّض شزب أأثٛ ؿؼض²

 .549.،1986٘ ، أٍٚٞ جالغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ك٢ جُوحٕٗٞ ج١ٍُٛٔ ،جُؿُء جُػح٢ٗ ، جُطرؼس جٍُجذؼس ،ٍٓٛ،ؿ١ٍّبْ ِمغؽ³

. 171. ،جٍُٔؾغ ْحذن ،ِ٘ذّض شزب أثٛؿؼض
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اٌزٛل١غ اإلٌىزغٟٚٔ  : اٌفغع اٌغاثغ

ًًٝج  (أٝال)    ْ٘ططٍم ك٢ ًٛج جُلٍع ئ٠ُ ضر٤حٕ أْٛ جُطؼ٣ٍلحش جُط٢ ض٘حُٝطٜح جُط٣ٍٗؼحش

. (غح٤ٗح) ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ أُإلٌُط٢ٍٗٝقؿ٤س جُطٞه٤غ 

رؼغ٠ف اٌزٛل١غ اإلٌىزغٟٚٔ  : أٚال

ث١بٔبد :  ػ٠ِ أ04ٚٗ_15 ٖٓ جُوحٕٗٞ ٌهْ 2ؼ جُطٞه٤غ جإلٌُط٢ٍٗٝ ك٢ جُٔحوز .ػٍف ّ      

 ِغرجطخ ِٕطم١ب ثج١بٔبد اٌىزغ١ٔٚخ أسغٜ رـزؼًّ وٛؿ١ٍخ أٚفٟ شىً اٌىزغٟٚٔ ِغفمخ 

.ٌٍزٛص١ك
1 

 جُٔطؼِن 15/2004 ٖٓ جُوحٕٗٞ ج١ٍُٛٔ 1     أٓح جٍُٔٗع ج١ٍُٛٔ ػٍكٚ ك٢ جُٔحوز 

ِب ٠ٛػغ ػٍٝ " ذط٘ظ٤ْ جُطٞه٤غ جالٌُط٢ٍٗٝ ٝئٗٗحء ٤ٛثس ٚ٘حػس ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش ذأٗٚ 

ِذغع إٌىزغٟٚٔ ٠ٚزشظ شىً دغٚف أٚ أعلبَ أٚ عِٛػ أٚ إشبعاد أٚ غ١غ٘ب ٠ٚىْٛ ٌٗ ؽبثغ 

".ِٕفغص ٠ـّخ ثزذض٠ض ششض طبدت اٌزٛل١غ ١ّ٠ٚؼٖ ػٓ غ١غٖ
2

 

رٛل١غ ٠زىْٛ ِٓ ِجّٛػخ ِٓ األعلبَ رغرجؾ :    ًٔح ػٍكٚ جٍُٔٗع جُل٢ٍٓٗ ذأٗٚ

 إٌٝ اٌطغف األسغ، ٚادزٛاء اٌزٛل١غ ػٍٝ ٘ظٖ إعؿبٌٙبثبٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠غغت اٌّغؿً فٟ 

.اٌّؼط١بد ٠ضي ػٍٝ اعرجبؽ طبدجٗ ٚاػزغافٗ ثّب ٚعص فٟ اٌٛص١مخ اإلٌىزغ١ٔٚخ اٌّغؿٍخ
3 

ُْ ٣هٙ جٍُٔٗع جُطٞه٤غ ذ٠ٍٝٗ :  دج١خ اٌزٛل١غ اإلٌىزغٟٚٔ فٟ اٌزشغ٠غ اٌجؼائغٞ-صب١ٔب

ٓ٘لٍوز ٝجًطل٠ ذٍذطٜح ذح٠ٍُٝٗ جُٔطؼِوس ذحٌُطحذس جإلٌُط٤ٍٗٝس ًٝإٔ جُطٞه٤غ ٝجٌُطحذس ُٜٔح ٗلّ  

 

 

 .96. ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘ػبصي دـٓ ػ¹ٍٟ

 .165. ،جالغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس ٝ جٍُٗػ٤س ،وجٌ جُلوٚ جُؼٍذ٢ ، جُوحٍٛز ،ذىٕٝ ضح٣ٌم جٍُ٘ٗ،ِ٘ذّض شزب أثٛ ؿؼض²

،جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس 2008 كرٍج٣ٍ 25جُٔطٟٖٔ هحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝ جالوج٣ٌس ،جُٔإٌل ك٢ 09 – 08 هحٕٗٞ ٌهْ 76جُٔحوز³

 2008أذ23َ٣ٍ ،جُٛحوٌز ك21٢ُِؿ٣ٌٜٞٔس جُؿُجت٣ٍس جُى٣ٔوٍج٤٠س جُٗؼر٤س ،جُؼىو
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ؼ ٝكن ج٠ٍُٝٗ .ّ. م327/2جُٞظ٤لس، ٝضطٔػَ ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ ٝجُط٢ ٗٛص ػ٤ِٜح جُٔحوز 

:   323ٌٌٍٓجًًٌُٔٞز ك٢ جُٔحوز 

. ئٌٓح٤ٗس جُطأًى ٖٓ ٣ٞٛس جُٗهٙ ج١ًُ أٚىٌ جٌُطحذس_ 1

.ضٌٕٞ ٓؼىز ٝٓكلٞظس ك٢ ظٍٝف ضٟٖٔ ْالٓطٜح_ 2
1 

ا١ّ١ٌٓ اٌذبؿّخ  : اٌّطٍت اٌضبٟٔ

      ٗظْ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ًط٣ٍن ٣ِؿأ ئ٤ُٜح أقى جأل٠ٍجف جُىػٟٞ 

٤ُكْٓ ذٜح جُُ٘جع جُوحتْ ذ٤ٜ٘ٔح ٝنحٚس ػ٘ىٓح ٣ؼَٞٙ جُى٤َُ إلغرحش جوػحتٚ، ٝال ٣وٍ ُٚ نٛٔٚ 

ذٛكس ٓح ٣ىػ٤ٚ، ًًُٝي ٝٞف جٍُٔٗع ٠ٍٖٝ ٤ٌُٕٞ ضٞؾ٤ٜٜح ٚك٤كح ٣ٍٝضد أغحٌ ًُٜج 

ْ٘كحٍٝ ض٤ٞٞف ًَ ًٛج ٝأًػٍ ٖٓ نالٍ أٌذغ كٍٝع كططٍه٘ح ئ٠ُ ضٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ 

غْ ئ٠ُ قؿ٤س  (جُلٍع جُػحُع)، آغحٌٛح (جُلٍع جُػح٢ٗ)٠ٍٖٝٝ ج٤ٔ٤ُٖ  (جُلٍع جألٍٝ)جُكحْٔس

. (جُلٍع جٍُجذغ)ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس 

رٛج١ٗ ا١ّ١ٌٓ اٌذبؿّخ  : اٌفغع األٚي

٠جٛػ ٌىً ِٓ اٌشظ١ّٓ أْ :"  ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ػ٠ِ أ343ٚٗٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز      

٠ٛجٗ ا١ّ١ٌٓ اٌذبؿّخ إٌٝ سظُ األسغ ػٍٝ أٗ ٠جٛػ ٌٍمبػٟ ِٕغ رٛج١ٗ ا١ّ١ٌٓ اٌذبؿّخ 

". إطا وبْ اٌشظُ ِزؼـفب فٟ طٌه

     كوى قىوش جُٔحوز أ٠ٍجف ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ٝهى ٣ٌٕٞ ٓٞؾٚ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ٖٓ 

جُه٤ٖٔٛ، ئي إٔ جألَٚ إٔ جُر٤٘س ػ٠ِ جُٔىػ٢ ٝج٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ ٖٓ جٌٍٗ، كٌَ نْٛ ُِّٓ 

ذطوى٣ْ جُى٤َُ إلغرحش ٓح ٣ىػ٤ٚ كايج كوىٙ ٤ٍْٙ جُوحٕٗٞ ذطٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ٣ٌٖٝٔ ضكى٣ى 

. أ٠ٍجف ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ٓٞؾٚ ج٤ٔ٤ُٖ، جُٔٞؾٚ ئ٤ُٚ

ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ضٞؾٚ ٖٓ جُهْٛ ج١ًُ ٣ىػ٢ أٍٓج وٕٝ إٔ ٣و٤ْ ػ٤ِٚ : ِٛجٗ ا١ّ١ٌٓ_ أٚال

 ًحٕ جُهْٛ ٓىػ٤ح ك٢ وػٟٞ أ٤ِٚس أٝ كٍػ٤س أٝ ٓىػ٢ ٖٓ وكغ جُىكٞعْٞجءو٤ُال 
1

  .

 ، جُطٞه٤غ جالٌُط٢ٍٗٝ ٝ قؿ٤طٚ ك٢ جالغرحش جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ جُٔوحٌٕ ، ٌْحُس ٓحؾٓطٍ ،٤ًِس جُكوٞم،ؾحٓؼس ٍٝٛجٕ ػ٘ضٚع وٛصغ¹

،2008. ٘.149 
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كح١ًُ ٣ٞؾٚ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ٛٞ ٖٓ جُه٤ٖٔٛ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ ػدء ئغرحش ٝجهؼس هح٤ٗٞٗس
2

 

   ك٤ٗط٠ٍ ئيٕ ك٢ جُهْٛ ج١ًُ ٣ٞؾٚ ج٤ٔ٤ُٖ إٔ ٣ٌٕٞ ًحَٓ أ٤ِٛس جُطٍٛف أ١ إٔ ٣ٌٕٞ هى 

كحُٛر٢ ج١ًُ ُْ ٣رِؾ ْٖ جٍُٖى، ٝجُٔكؿٌٞ ػ٤ِٚ ُؿٕ٘ٞ . ذِؾ ْٖ جٍُٖى ٝأال ٣ٌٕٞ ٓؿرٌٞج

 ْلٚ، كال ٣ؿَٞ ُٚ إٔ ٣ٞؾٚ ج٤ٔ٤ُٖ ئال ذ٘حتد ػ٘ٚ ٣ِٔي يُي ٝجُ٘حتد هى ٣ٌٕٞ أٝأٝ ؿلِس 

.  ٣ِٔي جُطٍٛفألٗٚج٢ُُٞ، ٝٛٞ ٣ِٔي ضٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ 

 ضٛىٌ ُٚ ًٝحُس نحٚس ك٢ يُي، ٝال ضٌل٢ ئٕ    ٣ٝٗط٠ٍ ًًُي ك٤ٖٔ ٣ًَٞ ُطٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ 

.جًُٞحُس جُؼحٓس ٖٝٓ غْ ال ٣ٛف ضٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ ٖٓ ٤ًَٝ ػحّ
3

 

اٌّٛجٗ إ١ٌٗ ا١ّ١ٌٓ  _ صب١ٔب

               ٌّٓ رٛجٗ ا١ّ١ٌٓ اٌذبؿّخ؟  

ضٞؾٚ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ئ٠ُ جُهْٛ ج١ًُ ُٚ قن جُٔطحُرس ذحإلغرحش؛ أ١ ال ٣ؿَٞ ضٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ 

ئال ئ٠ُ جُهْٛ أ٢ِٚ ك٢ جُىػٟٞ، كايج ٌكغ جُىجتٖ ذحْْ ٓى٣٘ٚ وػٟٞ جُى٣ٖ، كال ٣ؿَٞ 

ُِٔىػ٢ ػ٤ِٚ ك٢ ًٛٙ جُىػٟٞ إٔ ٣ٞؾٚ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ئ٠ُ ٗحتد جُىجتٖ ألٗٚ ٤ُّ ئال ٗحترح ػٖ 

جُىجتٖ ٤ُّٝ نٛٔح أ٤ِٚح ك٢ جُىػٟٞ ك٤ؿد ئيٕ إٔ ٣ٌٕٞ ضٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ ئ٠ُ جُىجتٖ ٝٛٞ 

. جُهْٛ جأل٢ِٚ

    كال ضٞؾٚ ج٤ٔ٤ُٖ ك٢ وػٟٞ ضوحّ ٞى ئقىٟ جًٍُٗحش ئ٠ُ ٣ٍٖي جٗٓكد ٜٓ٘ح كِْ ٣ؼى 

.نٛٔح، ٝال ئ٠ُ ٖهٙ ٤ُّ نٛٔح ك٢ جُىػٟٞ ُْٝ ٣ؼى ٓٞظلح ك٢ جًٍُٗس
 

 

 

 

،ِْطس جُوح٢ٞ ك٢ ضو٣ٍٍ أوُس جالغرحش ك٢ جُُٔٞى جُٔى٤ٗس ، ًًٍٓز ٤َُ٘ ٖٜحوز جُٔحْطٍ ، ٤ًِس جُكوٞم لضٚعٞ ٔٛع اٌٙضٜ ٚ ؽج١ت ِغٚاْ ¹

 .26.،٘ 2015ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ، ؾحٓغ جُؿ٤ال٢ُ ذٞٗؼحٓس ٗه٤ّٔ ٤ِٓحٗس ٕ

 ،ج١٤ُٓ ك٢ ٍٖـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿى٣ى ، ٗظ٣ٍس جالُطُجّ ،وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س ، جُوحٍٛز ،ٍٓٛ ػجض اٌغػاق أدّض اٌـٕٙٛع²ٞ

 ٝ ٓح ذؼىٛح. 521.،1968٘،

 .2003٘.306 ، هٞجػى جالغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس ، ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س ، ذ٤ٍٝش ،ُر٘حٕ ،رٛف١ك دـٓ فغط³
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 شغٚؽ ا١ّ١ٌٓ اٌذبؿّخ: اٌفغع اٌضبٟٔ

. (غح٤ٗح)٠ٍٖٝٝ ٓطؼِوس ذطأو٣س ج٤ٔ٤ُٖ  (أٝال)    ٛ٘حى ٠ٍٖٝ ٓطؼِوس ذٔكَ ج٤ٔ٤ُٖ 

شغٚؽ ا١ّ١ٌٓ اٌذبؿّخ اٌّزؼٍمخ ثّذً ا١ّ١ٌٓ  : أٚال

     ٣أٍٓ جُوح٢ٞ ذأوجء ج٤ٔ٤ُٖ ك٢ جُٔٞجو جُط٢ ٣ؿَٞ ك٤ٜح يُي، ٖٝٓ جُٔوٌٍ هحٗٞٗح إٔ ج٤ٔ٤ُٖ 

جُكحْٔس ال ٣ؿَٞ ضٞؾ٤ٜٜح ئيج ًحٗص ضطؼِن ذٞجهؼس ٓهحُلس ُِ٘ظحّ جُؼحّ، ٖٝٓ غْ كإ جٍُؾٞع 

.ػ٠ِ هٍجٌ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٣هٍم جُوحٕٗٞ ًُج ٣ٓطٞؾد ٌكٝ جُطؼٖ
2

 

.    ال ٣ؿَٞ ضٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ك٢ ٝجهؼس ٓهحُلس ُِ٘ظحّ جُؼحّ

٣ٝؿد إٔ ضٌٕٞ جُٞجهؼس جُط٢ ضوّٞ ػ٤ِٜح ج٤ٔ٤ُٖ ٓطؼِوس ذٗهٙ ٝؾٜص ئ٤ُٚ ج٤ٔ٤ُٖ، كايج 

ًحٗص ؿ٤ٍ ٖه٤ٛس ُٚ هحٓص ج٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ ٓؿٍو ػِٔٚ ذٜح، ٣ٝؿَٞ إٔ ضٞؾٚ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس 

.ك٢ أ٣س قحُس ًحٗص ػ٤ِٜح جُىػٟٞ
³ 

ُِوح٢ٞ إٔ ٣ٞؾٚ ج٤ٔ٤ُٖ ضِوحت٤ح ئ٠ُ أ١ ٖٓ جُه٤ٖٔٛ ٤ُر٢٘ ػ٠ِ يُي قٌٔٚ ك٢ ٓٞٞٞع جُىػٟٞ ، 

أٝ ٓح ٣كٌْ ذٚ ٝ ٣ٗط٠ٍ ك٢ ضٞؾ٤ٚ ًٛٙ ج٤ٔ٤ُٖ أال ٣ٌٕٞ ك٢ ًٛٙ جُىػٟٞ و٤َُ ًحَٓ ٝ أال جُىػٟٞ نح٤ُس 

 .ٖٓ أ١ و٤َُ

 

 

 

 .29. ،01٘ ،ػىو 1992،ِٓق ٌهْ 30/04/1990 ٓإٌل ك٢ 59335جٗظٍ هٍجٌجُٔكٌٔس جُؼ٤ِح ٌهْ ¹

 .14.،2006٘ ، جُوٟحء جُٔى٢ٗ ، جُطرؼس جُػحُػس ،وجٌ ٛٞٓس ، جُؿُجتٍ ،دّضٞ ثبشب²

 .312. ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘رٛف١ك دـٓ فغط³

 .251.،2013٘ ، هٞجػى جالغرحش ٝ أقٌحّ جُط٘ل٤ً ،جُطرؼس جُػح٤ٗس ،وجٌ جُػوحكس ٍُِ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ ،ذىٕٝ ٌٓحٕ جٍُ٘ٗ ،ِذّٛص ِذّض اٌى١الٟٔ
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ٖٝٓ ًٛج ٗوٍٞ ذإٔ ُورٍٞ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ج٠ٍُٝٗ جُطح٤ُس  

 ٣ٝؿد جٕ ضٌٕٞ جُٞجهؼس جُط٢ ٣طِد جُكِق ػ٤ِٜح ؿ٤ٍ :ػضَ ِشبٌفخ اٌٛالؼخ ٌٍٕظبَ اٌؼبَ_ أ

. ٓهحُلس ُِوحٕٗٞ أٝ جُ٘ظحّ جُؼحّ أٝ ج٥وجخ جُؼحٓس

أ١ ال ضٞؾٚ ًٛٙ ج٤ٔ٤ُٖ ئال ك٢ ٝجهؼس : اٌضػٜٛ ٠جت أْ رىْٛ اٌٛالؼخ دبؿّخ فٟ_ خ

قحْٔس ك٢ جُىػٟٞ يُي إٔ ٜٓٔس ًٛٙ ج٤ٔ٤ُٖ ًٔح ٛٞ جُظحٍٛ ٖٓ جْٜٔح ٢ٛ قْٓ جُُ٘جع 

ٝذٔؿٍو ضٞؾ٤ٜٜح ئ٠ُ جُهْٛ ضوٌٍ ٤ٍٛٓ جُىػٟٞ، كايج قِلٜح نٍٓ جُٔىػ٢ وػٞجٙ ٝئيج ٌَٗ 

أػ٤ى جُٔىػ٢ ئ٠ُ ٠ِرحضٚ، ٝئيج ٌوٛح ٌَٝٗ جُٔىػ٢ نٍٓ جُىػٟٞ، كإ جُُ٘جع ال ذى إٔ ٣٘كْٓ 

. ذٜح

 ٣ٝؿد إٔ ضٌٕٞ جُٞجهؼس ٓطؼِوس ذٗهٙ :رؼٍك اٌٛالؼخ ثششض ِٓ ٚجٙذ إ١ٌٗ ا١ّ١ٌٓ_ ط

ٖٓ ضٞؾٚ ئ٤ُٚ ج٤ٔ٤ُٖ كال ٣ؿَٞ إٔ ضٞؾٚ ُهْٛ ػٖ جُٞهحتغ ال ضطؼِن ذٗه٤ٛطٚ ئال ئيج أ٣ٌى 

.ضك٤ِلٚ ػ٠ِ ػىّ ػِٔٚ ذًٜٙ جُٞهحتغ ك٤ٔ٤ٖ ػىّ جُؼِْ ٤ٔ٣ٖ قحْٔس
1 

شغٚؽ ا١ّ١ٌٓ اٌذبؿّخ اٌّزؼٍمخ ثزأص٠خ ا١ّ١ٌٓ : صب١ٔب

٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ٤ٚـس ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ٝجٞكس ال ؿٜٔٞ ك٤ٜح ٝال ُرّ : ط١غخ ا١ّ١ٌٓ_ أ

كايج ًحٗص . ٝيُي ألٕ جُكٌٔس ٜٓ٘ح ٢ٛ قْٓ جُُ٘جع ٝٝٞغ قى ٜٗحت٢ ُِهٛٞٓس جُوٟحت٤س

 ج٤ٔ٤ُٖ ٤ٚـسج٤ُٛـس ػ٤ٍ ٓكىوز أٝ ؿحٟٓس ُْ ضكون جُـٍٜ جُٔوٛٞو ٜٓ٘ح، ٣ٍٝجػ٢ ك٢ 

إٔ ضٌٕٞ وجتٔح ػ٠ِ جُ٘ل٢ قط٠ ٣أض٢ ذٜح جإلْطؼحخ، ٝٛٞ ئٓح جُ٘ل٢ أ١ ٗل٢ جُلؼَ أٝ ٗل٢ جُؼِْ 

أٝ ٗل٢ جُٓرد، أٝ ٗل٢ جُكحَٚ ٝجألَٚ إٔ ًٛٙ ج٤ُٛحؿس ٖٓ قن ٓٞؾٚ ج٤ٔ٤ُٖ ٝجُطٍف 

ج٥نٍ إٔ ٣ؼطٍٜ ػ٠ِ ج٤ُٛـس جُٔٞؾٜس ئ٤ُٚ، ٣ٝؿد إٔ ضؼٍٜ ًٛٙ ج٤ُٛـس ػ٠ِ جُٔكٌٔس 

. قط٠ ضأٍٓ ذطٞؾ٤ٜٜح ذؼى إٔ ضؼطٔىٛح ٝئال ًحٗص ج٤ٔ٤ُٖ ذح٠ِس

 

 

 ، ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ك٢ جُىػحٟٝ جُٔى٤ٗس ٝ جُؿ٘حت٤س ك٢ ٞٞء جُلوٚ ٝجُوٟحء ، وجٌ جُلٌٍ ٝ جُوحٕٗٞ ،جٌُٔ٘ٛٞز ،ٍٓٛ شغ٠ف اٌطجبر¹

،2011٘،.64. 
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٠ؤصٞ اٌشظُ ا١ّ١ٌٓ ثبٌجٍـخ أٚ أِبَ :" ؼ ػ٠ِ أٗٚ.ّ. ٖٓ م343    ٝهى ٗٛص جُٔحوز 

ٚصائّب ٠جٛػ ٌٍمبػٟ أْ ٠أِغ أْ رىْٛ رأص٠خ  (أدٍف ثبهلل اٌؼظ١ُ )اٌمبػٟ ثبٌؼجبعح اٌزب١ٌخ 

". ا١ّ١ٌٓ ثبٌظ١غخ ٚاألٚػبع اٌّمغعح فٟ ص٠بٔخ اٌذبٌف
1

 

٣ٌٖٔ ضٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ك٢ ؾ٤ٔغ ٍٓجقَ جُىػٟٞ ٓحوجّ ُْ : ٚلذ رٛج١ٗ ا١ّ١ٌٓ_ ة

٣ٛىٌ ك٢ جُىػٞز قٌْ ٜٗحت٢، ٝػ٤ِٚ ك٤ٌٖٔ جُِؿٞء ئ٠ُ ًٛٙ ج٤ٔ٤ُٖ ُٝٞ ذؼى ضوى٣ْ ٝجْطلحء 

ًحكس أٝؾٚ جإلغرحش جُٔهطِلس، ًٔح ٣ؿَٞ ُِهْٛ ذؼى هلَ ذحخ جٍُٔجكؼس ٠ِد ئػحوز كطكٜح 

ٝضٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ ئ٠ُ نٛٔٚ ًٔح ٣ٌٖٔ ضٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ ٠حُٔح ُْ ٣ٛىٌ ك٢ جُىػٟٞ قٌْ ضؼِوص ذٚ 

.  جُٔكٌّٞ ك٤ٚج٢ُٗءقؿ٤س 

   ٣ٝؿَٞ ضٞؾ٤ٚ ًٛٙ ج٤ٔ٤ُٖ أ٣ٟح ُىٟ ؾ٤ٔغ ؾٜحش جُوٟحء جُٔى٤ٗس ٝجُطؿح٣ٌس ٌُٜٝ٘ح ال 

ضٞؾٚ أٓحّ جُوح٢ٞ جألٌٓٞ جُٔٓطؼؿِس، ٝيُي ألٕ ٖٓ نح٤ٚس جُوٟحء جُٔٓطؼؿَ أٗٚ هٟحء 

ٝهط٢ ٝأٗٚ ال ٣ّٔ ذأَٚ جُكن، ذ٤٘ٔح ضط٤ُٔ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ذأٜٗح ٖٓ ٖأٜٗح ٝٞغ قى ٜٗحت٢ 

.ُُِ٘جع ذ٤ٛـس هح٠ؼس، ٣ٌٖٝٔ ضٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ًًُي أٓحّ ؾٜس جالْطث٘حف
2

 

     ٖٝٓ جُٔوٌٍ هحٗٞٗح أٗٚ ٣ؿَٞ ضٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ ئ٠ُ جُهْٛ ك٢ أ٣س قحُس ًحٗص ػ٤ِٚ جُىػٟٞ 

ك٢ ًحكس جُُ٘جػحش جُٞجٌوز ػ٠ِ جُٔطحُرس ذحُكوٞم جٌُٖٔٔ جُطه٢ِ ػ٘حٛح، كإ جُوٟحء ذٔح 

٣هحُق ًٛج جُٔرىأ ٣ؼى نٍهح ُِوحٕٗٞ، ُٝٔح ًحٕ ٖٓ جُػحذص ك٢ ه٤ٟس جُكحٍ إٔ جُطحػٖ ٠ِد 

 ذؼى ئؾحذطْٜ ػ٠ِ ًٛج جالْطث٘حفضٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ئ٠ُ نٛٔٚ ج١ًُ هرِٜح، كإ هٟحز 

.جُطِد ٣ٌٞٗٞج هى نحُلٞج جُوحٕٗٞ ٝٓط٠ ًحٕ ًًُي جْطٞؾد ٗوٙ جُوٍجٌ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ
3

 

.  ٓكٌٔس هحٕٗٞذحػطرحٌٛح  ًٔح ال ٣ؿَٞ ضٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس أٓحّ جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح 

 

 .28.جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘لضٚعٞ ٔٛع اٌٙضٜ ٚ ؽج١ت ِغٚاْ ،¹

 .28.، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘رٛف١ك دـٓ فغط ²

.20.،جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘دّضٞ ثبشب ³
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جألَٚ إٔ ج٤ٔ٤ُٖ ضإو١ أٓحّ جُوح٢ٞ ٝيُي ذؼى جُطأًى ٖٓ ضٞجكٍ : ِىبٔخ رأص٠خ ا١ّ١ٌٓ_ ط

ج٠ٍُٝٗ جُٓحذوس جُٞجهؼس ٓٞٞٞع جُكِق، ًًٝج ضأًى ٖٓ ٝؾٜص ئ٤ُٚ ج٤ٔ٤ُٖ ُِكِق أٝ ٣ٌٕٞ 

.يُي ذٔٞؾد قٌْ ضك١ٍ٤ٟ ٣رِؾ ُِهْٛ جُٔؼ٢٘ ذكِق ج٤ٔ٤ُٖ
1

 

آصبع ا١ّ١ٌٓ اٌذبؿّخ  : اٌفغع اٌضبٌش

.    ٣طٍضد ػ٠ِ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ٝكوح ُِوٞجػى ئٓح إٔ ٣كِلٜح ٖٓ ٝؾٜص ئ٤ُٚ أٝ ٣ٌَ٘ ػٜ٘ح
2

 

ئيج ٝؾٜص ج٤ٔ٤ُٖ أٝ ٌوش ًٝحٕ ضٞؾ٤ٜٜح ٚك٤كح ٓٓطٞك٤س ٠ٍٖٜٝح : دٍف ا١ّ١ٌٓ_ أٚال

ُْٝ ٣٘حَع ك٤ٜح ٖٓ ٝؾٜص ئ٤ُٚ أٝ ٌوش ػ٤ِٚ ًٝحٕ قحٍٞج ذ٘لٓٚ ؾِٓس ضٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ جُطُّ 

ذكِلٜح ٝجٗكْٓ جُُ٘جع ٜٗحت٤ح ُٛحُكٚ ٝنٍٓ ٖٓ ٝؾٚ ج٤ٔ٤ُٖ أٝ ٌو وػٞجٙ، ٝجٓط٘غ ػ٤ِٚ إٔ 

. ٣كحٍٝ ئغرحش ًًذٜح ذحُطٍم جُٔى٤ٗس

ئيج ُْ ٣كِق ج٤ٔ٤ُٖ ٖٓ ٝؾٜص ئ٤ُٚ أٝ ٣ٌَ٘ ػٜ٘ح،كِٚ ٌوٛح ػ٠ِ نٛٔٚ : عص ا١ّ١ٌٓ_ صب١ٔب

٤ٖٓ إٔ ٣ٍوٛح ػ٠ِ نٛٔٚ، ؿ٤ٍ ١ُٖٝٔ ٝؾٜص ئ٤ُٚ جٍ:" ؼ.ّ. م343/2ٝك٢ يُي ضوٍٞ جُٔحوز 

أٗٚ ال ٣ؿَٞ ٌوٛح ئيج هحٓص ج٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ ٝجهؼس ال ٣ٗطٍى ك٤ٜح نٛٔحٕ، ذَ ٣ٓطوَ ذٜح ٖهٙ 

٣ٝٗط٠ٍ ُؿٞجَ جٍُو إٔ ضٌٕٞ جُٞجهؼس ٓٞٞٞع ج٤ٔ٤ُٖ جُٔٗطًٍس ذ٤ٖ ". ٖٓ ٝؾٜص ئ٤ُٚ ج٤ٔ٤ُٖ

جُه٤ٖٔٛ، أ١ ٓطؼِوس ذٗهٙ ًَ ٜٓ٘ٔح، ًإٔ ٣ٞؾٚ جُىجتٖ ج٤ٔ٤ُٖ ئ٠ُ جُٔى٣ٖ ػ٠ِ ٝجهؼس 

جُوٍٜ، أٝ ٣ٞؾٚ جُٔى٣ٖ ج٤ٔ٤ُٖ ئ٠ُ جُىجتٖ ػ٠ِ ٝجهؼس جُٞكحء ك٠ٍٝٗ هرٍٞ ج٤ٔ٤ُٖ ٣ؿد إٔ 

.ضطٞجكٍ كحٍُو
3 

 

 

 

 .550. ،جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ػجض اٌغػاق أدّض اٌـٕٙٛع¹ٞ

 .70. ،جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘شغ٠ف اٌطجبر²

 .282.،جٍُٔؾغ جُٓحذوِٙذّض طجغٞ اٌـؼ١ض³ٞ
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 ًٝٛج ٓٞهق ِْر٢ هى ٣طهً ٖٓ ٝؾٜص ئ٤ُٚ ج٤ٔ٤ُٖ، كإ أغٍ :اٌزٕى١ً ػٍٝ ا١ّ١ٌٓ_ صبٌضب

جُط٤ٌَ٘ ػٖ ج٤ٔ٤ُٖ ٣طٔػَ ك٢ نٍٓجٕ جُىػٟٞ كٔط٠ ٌَٗ ٖٓ ٝؾٜص ئ٤ُٚ ج٤ٔ٤ُٖ جػطرٍ ًٛج 

هٍجٌ ٓ٘ٚ ذكن نٛٔٚ، ٣ٝٔط٘غ ػ٠ِ جُ٘حًَ إٔ ٣ػرص ػىّ ٚكس جُٞجهؼس جُط٢ جػطرٍش ٚك٤كس 

.ذٌُ٘ٞٚ ػٖ ج٤ٔ٤ُٖ
1 

دج١خ ا١ّ١ٌٓ اٌذبؿّخ  : اٌفغع اٌغاثغ

أوجء ج٤ٔ٤ُٖ ٝجٌٍُ٘ٞ ػٜ٘ح قؿس ُِٓٓس ُِوح٢ٞ ٣كٌْ ذٜح ٚحُف ٖٓ أوجٛح أٝ ك٢ ؿ٤ٍ ٚحُف 

. ٖٓ ٌَٗ ػٜ٘ح

    ٝأوجء ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس قؿس هحٍٚز ػ٠ِ ٖٓ ٝؾٜٜح ٖٝٓ ٝؾٜص ئ٤ُٚ ٝال ٣طؼىٟ أغٍٛح 

.ئ٠ُ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُهّٛٞ
2 

   ئٕ أغٍ ج٤ٔ٤ُٖ ٣ٌٕٞ هحٍٚج ػ٠ِ جُؼالهس ذ٤ٖ جُهّٛٞ ذًجش ٚلحضْٜ ك٢ ٖإٔ يجش جُكن 

ٓكال ْٝررح، ٝج٣ًُٖ ضرحوُٞج ضٞؾ٤ٚ ج٤ٔ٤ُٖ ٝقِلٜح ٝنِلحتْٜ ٝال ٣طؼىجٙ ئ٠ُ ؿ٤ٍْٛ ٖأٗٚ ك٢ يُي 

ي .ٖإٔ جإلهٍجٌ

    ٝك٢ يُي ه٠ٟ ذإٔ قؿ٤س ج٤ٔ٤ُٖ هحٍٚز ػ٠ِ ٖٓ ٝؾٜٜح، ٖٝٓ ٝؾٜص ئ٤ُٚ ٝال ٣طؼىٟ 

أغٍٛح ئ٠ُ ؿ٤ٍٛٔح ٖٓ جُهّٛٞ ٣ٝطر٤ٖ ٖٓ يُي أٗٚ ئيج ٖحذص ج٤ٔ٤ُٖ جُٔٞؾٜس ئ٠ُ أقى 

ٖٝٓ غْ . جُهّٛٞ ذطالٕ كال ٣ٔطى أغٍ ًٛج جُرطالٕ ئ٠ُ ؿ٤ٍٙ ٖٓٔ ٝؾٜص ئ٤ُٚ ج٤ٔ٤ُٖ ٚك٤كس

كاٗٚ ئي ٣و٢ٟ ُٖٔ قِق ج٤ٔ٤ُٖ ْٞجء ًحٕ ٛٞ ٖٓ ٝؾٜص ئ٤ُٚ أٝ ٖٓ ٌوش ػ٤ِٚ كإ قؿ٤طٜح 

ٝال _ جُهِق جُؼحّ ٝجُهِق جُهح٘_ضوطٍٛ ػ٠ِ جُؼالهس ذ٤ٖ قِلٜح ٖٝٓ ٝؾٜٜح ٝنِلحتْٜ 

٣طؼىجٙ ئ٠ُ ؿ٤ٍْٛ،ٝذحُٔػَ كإ جٌٍُ٘ٞ ذحػطرحٌٙ ذٔػحذس جإلهٍجٌ كاٗٚ ال ٣ٟحٌ ٓ٘ٚ ئال جُ٘حًَ 

ٝنِلحتٚ وٕٝ ؿ٤ٍْٛ ذك٤ع جيج ًحٕ أقى جًٍُٗحء، ًحٕ ٌُٗٞٚ قؿس ػ٤ِٚ وٕٝ ْحتٍ جًٍُٗحء 

.ٖٝٓ ٌَٗ ٖٓ جٌُٞغس ًحٕ ٌُٗٞٚ قؿس ػ٤ِٚ وٕٝ ْحتٍ جٌُٞغس
3 

 .72.،جٍُٔؾغ جُٓحذن،٘شغ٠ف اٌطجبر¹

 ،أٍٚٞ جإلغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس ، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز ٍُِ٘ٗ ،جإلٌْ٘ى٣ٌس ٔج١ً اثغا١ُ٘ ؿؼض ّٚ٘بَ ِذّض ِذّٛص ػ٘غا²ْ

 .325.ٝٓحذؼىٛح ٘. 288.،2001٘،
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ٖٝٓ ؾٜس أنٍٟ ٓحوجٓص ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ػوىج هٟحت٤ح، كاٜٗح قؿس هح٠ؼس ٣ؿد ئيج 

قِق جُهْٛ ج١ًُ ٝؾٜص ئ٤ُٚ ج٤ٔ٤ُٖ ضٌٕٞ ُِٓٓس ُِوح٢ٞ،ػ٠ِ أْحِ أٗٚ ال ٣ؿَٞ ُِوح٢ٞ 

 ػ٤ِٔس ضأو٣س ج٤ٔ٤ُٖ هى ضٍضد أغحٌٛح جُوح٤ٗٞٗس إٔإٔ ٣طىنَ كىٌٝٙ وجتٔح ٣وطٍٛ ػ٠ِ جُطأًى ٖٓ 

. ذٌَٗ ٚك٤ف

   كح٤ٔ٤ُٖ ضؿؼَ جُكٌْ ك٢ جُو٤ٟس ٓٞهٞكح ػ٤ِٜح، ذكع ٣إّْ جُوح٢ٞ جُكٌْ ػٖ ٣ٍ٠وٜح 

. ٌُْٝ ٖٓ ٝؾٜص ئ٤ُٚ ج٤ٔ٤ُٖ ٌٝوٛح ػ٠ِ نٛٔٚ نٍٓ وػٞجٙ

اإللغاع ٚاٌمغائٓ اٌمب١ٔٛٔخ  : اٌّجذش اٌضبٟٔ

 ئه٘حعٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ض٘طل٢ جُىالتَ ٣ٝؼؿُ جُطٍف جُٔىػ٢ ػٖ ئغرحش ٓح ٣ىػ٢ ذٚ ك٤لَٗ ك٢ 

 ئه٘حػٚ ٝئال ٤ٌْٕٞ ئ٠ُجُوح٢ٞ ٝال ٣ٌٕٞ أٓحٓٚ ئال جُِؿٞء ئ٠ُ أوُس ٝذٍج٤ٖٛ أنٍٟ ُِطَٞٚ 

. ٓؼٍٞح ُهٓحٌز جُىػٟٞ

جُٔطِد ) ئغرحش   ًُٜج ٣ٌٖٔ ُِهْٛ ٝألػٍجٜ ٓهطِلس إٔ ٣طهً أٝ ٣ِؿأ ُإلهٍجٌ ًى٤َُ 

( جُٔطِد جُػح٢ٗ)ٝجُوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس  (جألٍٝ

اإللغاع  : اٌّطٍت األٚي

     جإلهٍجٌ جػطٍجف ٖهٙ ُكن ػ٤ِٚ ٥نٍ ْٞجء هٛى ضٍض٤د ًٛج جُكن ك٢ يٓطٚ أٝ ُْ 

٣وٛى 
2

          ٝقؿ٤طٚ  (جُلٍع جُػح٢ٗ)ٝأٗٞجػٚ  (جُلٍع جألٍٝ)ٌم ئ٠ُ ٓل٠ٜٚٓٞ ًُٜج ْ٘ص

 .(جُػحُعع جُلٍ)

 

 

 

 188. ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،٘ ػبصي دـٓ ػ¹ٍٟ

 ،جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُإلغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝجُطؿح٣ٌس ،جُطرؼس جأل٠ُٝ ،ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س ػظبَ أٔٛع ؿ²ُ١ٍ

،2010٘،.317. 
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ِفَٙٛ اإللغاع :اٌفغع األٚي

 .(غح٤ٗح)ٝ ضر٤حٕ نٛحتٛٚ (أٝال)ُإل٠حقس ذحُٔلّٜٞ جُوحٕٗٞ ُإلهٍجٌ ال ذى ٖٓ ضؼ٣ٍلٚ 

اإللغاع ٘ٛ :" ؼ ػ٠ِ أٗٚ.ّ. م341ػٍف جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ جإلهٍجٌ ك٢ جُٔحوز         

اػزغاف اٌشظُ أِبَ اٌمؼبء ثٛالؼخ لب١ٔٛٔخ ِضػٟ ثٙب ػ١ٍٗ ٚطٌه أصٕبء اٌـ١غ فٟ اٌضػٜٛ 

".اٌّزؼٍمخ ثٙب اٌٛالؼخ
1 

   
جػطٍجف ٖهٙ ذأٍٓ ٓىػ٠ ػ٤ِٚ ذٚ ٥نٍ هٛى جػطرحٌ ًٛج :      ٝػٍكٚ أقى جُلوٜحء ذأٗٚ

.  ٓؼ٤ٖ، أٝ ٝجهؼس هح٤ٗٞٗس ٣طٍضد ػ٤ِٜح ٗٗٞء جُكن أٝ جٗوٟحتٚ أٝ ضؼى٣ِٚ أٝ جٗطوحُٚجألٍٓ

       ٝػٍكٚ آنٍ ػ٠ِ جٗٚ ٛٞ جُطٍٛف جُوح٢ٗٞٗ جٌُحٖق ُِكن جُٔوٍ ذٚ كوى ٣ٌٕٞ جػطٍجكح 

.ٖٓ جُٔوٍ ذكن ػ٤ِٚ ُٗهٙ آنٍ، ٌُٝ٘ٚ ٤ُّ ئٗٗحء جُكن كاٗٗحء جُكن ؿ٤ٍ جالػطٍجف ذٚ
2 

سظبئض اإللغاع  : صب١ٔب

 إلغاع لبٟٔٛٔ_ أ

          ٣ؼطرٍ جإلهٍجٌ ضؼر٤ٍ ػٖ جضؿحٙ ئٌجوز جُٔوٍ ٗكٞ ئقىجظ أغٍ هح٢ٗٞٗ ٓؼ٤ٖ ٓغ غرٞش 

جُكن ك٢ يٓطٚ، ٝئػلحء جُٔوٍ ُٚ ٖٓ ػرة جإلغرحش، ٖٝٓ ٛ٘ح ٣ٗط٠ٍ ٓح ٣ٗط٠ٍ ك٢ ْحتٍ 

 جُوح٤ٗٞٗس جألنٍٟ، ٖٓ ٌٍٞٝز ضٔطغ جُٔوٍ ذاٌجوز ٓؼرٍز ٣ٝطٍضد ػ٠ِ جػطرحٌ جألػٔحٍ

.جإلهٍجٌ ػٔال هح٤ٗٞٗح أٗٚ ُِّٓ ذًجضٚ ٤ُّٝ ذكحؾس ئ٠ُ هٟحء جُوح٢ٞ
3 
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 جإلهٍجٌ ال ٣٘ٗأ قوح ؾى٣ىج ٝئٗٔح ٛٞ ئنرحٌ ذكىٝظ ٝجهؼس ٓؼ٤٘س ك٢ :إلغاع إسجبعٞ _ ة

ٝهص ٠ٟٓ أٝ غرٞش قن ٓؼ٤ٖ هرَ ضح٣ٌهٚ، ٝألٕ ئٗٗحء جُكن ؿ٤ٍ جالػطٍجف ذٚ كوى ٣ٗط٠ٍ 

جُوحٕٗٞ ٌٖال ٓؼ٤٘ح ُطٍٛف هح٢ٗٞٗ ٓح، ًحٌُطحذس ٓػال كًٜٙ ضٌٕٞ و٤َُ ئغرحش ال ئهٍجٌ، ئٓح ٓح 

٣ٌطرٚ جُٔى٣ٖ أٝ ٓح ٣ٍٛـ ذٚ ػ٠ِ ٗلٓٚ ذحُكن يجضٚ كٜٞ ئنرحٌ ذٞؾٞوٙ ذؼى ئٗٗحتٚ ًٝٔح ًحٕ 

جُٔوٌٍ ذٚ نرٍج كاٗٚ ٣ورَ جإلهٍجٌ ذٚ ٣طٓحٟٝ ك٤ٚ جقطٔحٍ جُٛىم ٝجقطٔحٍ جًٌُخ ٌُٖٝ ذٔؿٍو 

ٚىٌٝٙ ٣ٛرف جقطٔحٍ ٚىهٚ أهٟٞ ٖٓ ًًذٚ، ٝألٕ جإلهٍجٌ ػَٔ هح٢ٗٞٗ ئنرح١ٌ كٜٞ ٓوٌٍ 

.ُٞؾٞو جُكن جُٔوٍ ذٚ ٤ُّٝ ٓ٘ٗأ ُٚ
1 

٣وغ جُٔوٍ ذاٌجوضٚ جُٔ٘لٍوز ٣ٝ٘طؽ أغٍٙ وٕٝ قحؾس : اإللغاع لبٟٔٛٔ ِٓ جبٔت ٚادض_ ط

ذورٍٞ جُٔوٍ ُٚ ذٔؿٍو ٚىٌٝ جإلهٍجٌ جُطُّ جُٔوٍ ذٚ ٝال ٣ٓطط٤غ جٍُؾٞع ك٤ٚ قط٠ ُٞ ُْ ٣ورِٚ 

. جُٔوٍ ُٚ

    ٣ٝٓط١ٞ ك٢ يُي إٔ ٣ٌٕٞ جإلهٍجٌ هى ٚىٌ ٖٓ جُٔوٍ جْطؿٞجذٚ أٝ ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ ًٔح 

٣ٓط١ٞ إٔ ٣ٌٕٞ جإلهٍجٌ ٖل٣ٞح أٝ ٌٓطٞذح ٣ٝكٖٓ ك٢ قحُس جإلهٍجٌ جُٗل١ٞ إٔ ٣طِد جُٔوٍ ُٚ 

.ضى٣ٖٝ ًٛج جإلهٍجٌ ئيج أٌجو إٔ ٣طٔٓي ذٚ قط٠ ال ٣ٌٕٞ ٓكَ جُُ٘جع ك٢ جُٔٓطورَ
2 

٣ؼطوى جُؼالٓس ذحٌضحٕ إٔ جإلهٍجٌ ٛٞ ضك٣َٞ ُٔٞٞٞع  : اإللغاع إػفبء ِٓ اإلصجبد_ و

جإلغرحش، ٝأٗٚ ػرحٌز ػٖ ه٣ٍ٘س هح٤ٗٞٗس، ألٕ جٍُٔٗع ٣ٓط٘طؽ ٖٓ ٝجهؼس أنٍٟ ٓؿُٜٞس ٢ٛ 

ٝؾٞو جُكن أٝ جُٞجهؼس جُٔؼطٍف ذٜح، ٣ٍٟٝ ذؼٝ جُلوٜحء إٔ جإلهٍجٌ ٛٞ هِد ُؼدء جإلغرحش، 

ألٕ جألَٚ ك٢ جإلغرحش إٔ جُٔىػ٢ ُِّٓ ذطوى٣ْ جُر٤٘س ئال إٔ ذؼْٟٜ ٣ٍٕٝ ك٢ جإلهٍجٌ ه٣ٍ٘س 

هح٤ٗٞٗس ٌُٕٞ جٍُٔٗع جُل٢ٍٓٗ ٚ٘ق جإلهٍجٌ ك٢ ذحخ جُوٍجتٖ، كطِي ك٢ ٗظٍْٛ قحُس ٖٓ 

. قحالش ضك٣َٞ ٓٞٞٞع جإلغرحش أهٍٛح جٍُٔٗع

 

 ،أوُس جإلغرحش ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ٝجُلوٚ جإلْال٢ٓ ،وٌجْس ٗظ٣ٍس ٓوحٌٗس ،جُطرؼس جُػح٤ٗس ،جُٔإْٓس ج٤٘٠ُٞس ٠ذٟ ثىٛف¹

 .226.227.٘.،1988ٌُِ٘طحخ ٝقىز جٍُؿح٣س ،جُؿُجتٍ ،

 .218. ،جٍُٔؾغ جُٓحذن،ِ٘ذّض طجغٞ اٌـؼض²ٞ
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أٔٛاع اإللغاع  : اٌفغع اٌضبٟٔ

ئهٍجٌ هٟحت٢ ٣طْ أٓحّ جُوٟحء أغ٘حء ج٤ٍُٓ ك٢ جُىػٟٞ جُط٢ ٚىٌ ذٗأٜٗح : جإلهٍجٌ ٗٞػحٕ   

ٝئهٍجٌ ؿ٤ٍ هٟحت٢ ٝٛٞ ج١ًُ ٣ٛىٌ نحٌؼ ٓؿِّ جُوٟحء أٝ أٓحّ جُوٟحء  (أٝال)جإلهٍجٌ 

  (غح٤ٗح)ٌُٖٝ ك٢ وػٟٞ ال ضطؼِن ذٔٞٞٞع جإلهٍجٌ 

.ْٝٞجء أًحٕ جإلهٍجٌ  هٟحت٤ح أّ ؿ٤ٍ هٟحت٢ كٜٞ ػَٔ هح٢ٗٞٗ ذاٌجوز ٓ٘لٍوز
2 

اإللغاع اٌمؼبئٟ   : أٚال

 ٛٞ جػطٍجف جُهْٛ أٓحّ جُوٟحء ذٞجهؼس هح٤ٗٞٗس ٣ىػ٢ ذٜح: رؼغ٠ف اإللغاع اٌمؼبئٟ _ 1

 ³.ػ٤ِٚ ، ٝ يُي أغ٘حء ج٤ٍُٓ ك٢ جُىػٟٞ جُٔطؼِوس ذًٜٙ جُٞجهؼس 

ال ذى إٔ ٣ٛىٌ جإلهٍجٌ ٖٓ جُهْٛ ك٢ : طضٚع اإللغاع ِٓ اٌشظُ أِبَ اٌمؼبء_ أ

جُىػٟٞ ٣ٝٓط١ٞ إٔ ٣ٛىٌ جإلهٍجٌ ٖٓ جُهْٛ ٗلٓٚ ٖه٤ٛح أٝ ٗحتد ػ٘ٚ ُٚ قن جإلهٍجٌ 

كايج ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ٚىٌ ٓ٘ٚ جإلهٍجٌ نٛٔح ك٢ جُىػٟٞ ذَ ًحٕ ٖحٛىج ٓػال كال ٣ؼى ئهٍجٌٙ 

. ئهٍجٌج ذحُٔؼ٠٘ جُٔوٛٞو

     ٝقط٠ ٣ٌٕٞ جإلهٍجٌ هٟحت٤ح ٣ؿد إٔ ٣ٛىٌ أٓحّ جُوٟحء ٣ٝٓط١ٞ ك٢ يُي إٔ ضٌٕٞ 

ؾٜس جُوٟحء جُط٢ ٚىٌ أٓحٜٓح جإلهٍجٌ ؾٜس جُوٟحء ػحو١ ، أٝ أٓحّ ٤ٛثس ٓك٤ٌٖٔ  ٌُٖٝ 

 جُٔكون جإلوج١ٌ أٝ جُهر٤ٍ ال ٣ؼى ئهٍجٌج أٓحّجإلهٍجٌ ج١ًُ ٣ٛىٌ أٓحّ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ 

.هٟحت٤ح ألٕ ًٛٙ جُؿٜحش ٤ُٓص ؾٜحش هٟحت٤س
1 

 

 

 

 .226.227.٘.،جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٠٘ذٟ ثىٛف ¹

 .363.،2005٘، ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝجُطؿح٣ٌس ،وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز ٍُِ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ ، جإلٌْ٘ى٣ٌس ،ٍٓٛ ،ِذّض دـٓ لبؿُ ²

 .109.،جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘ػبصي دـٓ ػٍٟ ³



 اٌفظً األٚي                             ؽغق اإلصجبد فٟ اٌّٛاص اٌّض١ٔخ

 
28 

  ؿ٤ٍ جالنطٛح٘ ٣ٛىٌ جإلهٍجٌ أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔهطٛس، ئال ئيج ًحٕ إٔ      ٣ٝؿد 

ٓطؼِن ذحُ٘ظحّ جُؼحّ، ئي ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ٍضد جإلهٍجٌ آغحٌٙ ٌؿْ ٚىٌٝٙ أٓحّ ٓكٌٔس ؿ٤ٍ 

. ٓهطٛس

 ٣ٝوٛى ذٚ إٔ ٣ٛىٌ جإلهٍجٌ أغ٘حء :طضٚع اإللغاع أصٕبء اٌـ١غ فٟ اٌضػٜٛ اٌّزؼٍمخ_ ة   

ئؾٍجءجش جُىػٟٞ جُٔطؼِوس ذحُٞجهؼس جُط٢ قَٛ ػٜ٘ح جإلهٍجٌ ٣ٝٓط١ٞ ك٢ ًٛج إٔ ٣ٌٕٞ 

جإلهٍجٌ هى ٌٝو ك٢ ٚك٤لس جُىػٟٞ، أٝ أغ٘حء جٍُٔجكؼس أٝ نالٍ جْطؿٞجخ ضؿ٣ٍٚ جُٔكٌٔس كال 

. هٟحت٤حئهٍجٌج٣ؼطرٍ 
2 

   ٝٓلحو ًٛج إٔ جإلهٍجٌ جُوٟحت٢ ٣ٛف إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ جُٛك٤لس جُىػٟٞ يجضٜح أٝ ك٢ 

 جُٔكٌٔس ٗلٜٓح أٓحّجًًٍُٔجش جُط٢ ض٤ِٜح أٝ جًًٍُٔجش جُط٢ ٣ٍو ذٜح ػ٠ِ جُىػٟٞ، ٝهى ٣ٛىٌ 

ك٢ ؾِٓس ٖٓ ؾِٓحش جٍُٔجكؼس، ًٔح ٣ؿَٞ إٔ ٣ٛىٌ ػ٘ى جُطِرحش جُهطح٤ٓس ٝهرَ ئهلحٍ جُرحخ 

جٍُٔجكؼس ذَ ٣ؿَٞ إٔ ٢ِ٣ ئهلحٍ ذحخ جٍُٔجكؼس ك٢ ًًٍٓجش ضوىّ ٖٓ جُهّٛٞ ٣ٍو ك٤ٜح ذؼْٟٜ 

ػ٠ِ ذؼٝ ك٤ٛىٌ ٖٓ أقى جُهّٛٞ ئهٍجٌ ك٢ ًًٍٓضٚ ًٌٝٛج ٣ؿَٞ إٔ ٣ٛىٌ جإلهٍجٌ ئ٠ُ 

.ٝهص جُ٘طن ذحُكٌْ
3 

 

 

 

 

 

 

 .367.،جٍُٔؾغ جُٓحذن ،ِ٘ذّض دـٓ لبؿُ ¹

 .617. ،جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘ػجض اٌغػاق أدّض اٌـٕٙٛع²ٞ
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 اٌمؼبئٟاإللغاع غ١غ : صب١ٔب

ُْ ٣طؼٍٜ جُطو٤ٖ٘ جُٔى٢ٗ جُٔؼىٍ ٝجُطو٤ٖ٘ جُٔى٢ٗ جُٔؼىٍ ُإلهٍجٌ ؿ٤ٍ هٟحت٢ ٝٓؼ٠٘       

. يُي إٔ جألٍٓ ك٤ٚ ٓطٍٝى ُِوٞجػى جُؼحٓس

جإلهٍجٌ ؿ٤ٍ هٟحت٢ ٛٞ جإلهٍجٌ ج١ًُ ٣ٛىٌ نحٌؼ ٓؿِّ جُوٟحء، أٝ : اٌّمظٛص ثٗ_ 1

٣ٛىٌ أٓحّ جُوٟحء ٌُٖٝ ك٢ وػٟٞ أنٍٟ ال ضطؼِن ذٔٞٞٞػٚ ٝٛٞ ًحإلهٍجٌ جُوٟحت٢ ػَٔ 

هح٢ٗٞٗ ٖٓ ؾحٗد ٝجقى ٝٛٞ ٖٓ أػٔحٍ جُطٍٛف، ٣ٝؿد إٔ ضطٞجكٍ ك٤ٚ ٠ٍٖٝ جُطٍٛف 

.جُوح٢ٗٞٗ
1 

  سؼٛع اإللغاع غ١غ اٌمؼبئٟ ٌٍمٛاػض اٌؼبِخ_ 2

٣هٟغ جإلهٍجٌ ؿ٤ٍ جُوٟحت٢ ُِوٞجػى جُؼحٓس : ِٓ د١ش إصجبد اإللغاع غ١غ اٌمؼبئٟ_   أ

ك٢ جإلغرحش، ٣ٝوّٞ جإلهٍجٌ ؿ٤ٍ هٟحت٢ ذٛىٌٝٙ ٖٓ جُٔوٍ ٖل٣ٞح ٝأٌٍٗٙ ٖٓ ٗٓد ئ٤ُٚ ٝؾد 

ػ٠ِ ٖٓ ٣كطؽ ذٚ إٔ ٣ػرص أٝال ٚىٌٝٙ ٖٓ نٛٔٚ، ٣ٝهٟغ ك٢ يُي ُِوٞجػى ك٢ جإلغرحش، 

كإ ًحٗص ه٤ٔس جُىػٟٞ ال ض٣ُى ػ٠ِ نٔٓٔحتس، ؾحَ ُٚ ئغرحش ٚىٌٝ جإلهٍجٌ ٖٓ نٛٔٚ 

. ذٜٗحوز جُٜٗٞو ٝهٍجتٖ جألقٞجٍ أ١ جُوٍجتٖ جُوٟحت٤س

 جُى٤َُ جٌُطحذ٢ ٣ؼى ئٕ      ٝئيج ًحٕ جإلهٍجٌ ٌٓطٞذح كٜٞ ٣هط١ِ ذحُى٤َُ جٌُطحذ٢، ٌُٖٝ ٣القع 

. ِْلح ٝهص جُطٍٛف

     ٌُٖٝ جإلهٍجٌ ؿ٤ٍ جُوٟحت٢ هى ٣ٌٕٞ ٖل٣ٞح، ٌُٖٝ ٣ؼطٍف ذٚ ك٤ٔح ذؼى ك٢ ٓؿِّ 

جُوٟحء، ك٤ٛرف جإلهٍجٌ ؿ٤ٍ جُوٟحت٢ غحذطح ذاهٍجٌ ؿ٤ٍ جُوٟحت٢ غحذطح ذاهٍجٌ هٟحت٢ ٌُٝ٘ٚ 

.٣رو٠ ٓغ يُي ئهٍجٌ ؿ٤ٍ هٟحت٢
2 

 

 

  .297-296. ،جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘رٛف١ك دـٓ فغط¹

 .322.  ،جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ػظبَ أٔٛع ؿ²ُ١ٍ
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جإلهٍجٌ ضٍٛف هح٢ٗٞٗ ذحإلوجٌز جُٔ٘لٍوز ُِٔوٍ : ِٓ د١ش طذخ اإللغاع غ١غ اٌمؼبئٟ_ ة

ٖٝٓ غْ ُُّ إٔ ٣ٌٕٞ جإلهٍجٌ ؿ٤ٍ هٟحت٢ ٚحوٌج ػٖ ذ٤٘س ٝجنط٤حٌ ٖٓ جُٔوٍ، ؿ٤ٍ ٓٗٞخ 

ذؼ٤د ٖٓ ػ٤ٞخ جٍُٞح ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٚحوٌج ٖٓ ي١ أ٤ِٛس ٖٝٓ ٗحق٤س أنٍٟ ٣ٗط٠ٍ إٔ ٣ٌٕٞ 

جإلهٍجٌ ؿ٤ٍ هٟحت٢ ؾى٣ح ؿ٤ٍ ١ٌٞٚ، ٌُٖٝ ٣كن ُِٔوٍ ئغرحش ػٌّ ٓح ؾحء ك٢ ئهٍجٌٙ، 

ٝأٗٚ ُْ ٣ٌٖ ئال ئهٍجٌج ٣ٌٞٚح، كايج ًحٕ جإلهٍجٌ  ؿ٤ٍ هٟحت٢ غحذطح ذحٌُطحذس ُْ ٣ؿُ ئغرحش 

. ػٌٓٚ ئال ذحٌُطحذس ٠روح ُِوٞجػى جُؼحٓس

ٌأ٣٘ح إٔ جإلهٍجٌ ؿ٤ٍ هٟحت٢ هى ٣ٛىٌ أٓحّ : ِٓ د١ش األصغ اٌمبٟٔٛٔ غ١غ اٌمؼبئٟ_ ط

هحٜ ال ٣ط٠ُٞ جُ٘ظٍ ك٢ جُُ٘جع جُٔطؼِن ذٔٞٞٞع جإلهٍجٌ، ٣ٝؿَٞ إٔ ٣ٛىٌ ك٢ ؿ٤ٍ ٓؿِّ 

جُوٟحء ٝإٔ ٣كَٛ جُطٔٓي ذٚ ك٤ٔح ذؼى، ٣ٝطٍضد ػ٠ِ يُي جقطٔحٍ جُُ٘جع ك٢ والُس ٓػَ ًٛج 

. جإلهٍجٌ

ُطوى٣ٍ _ ًٔح ضوٍٞ جُٔكٌٔس جُ٘وٝ ج٣ٍُٛٔس_    ٝذًٜج كإ جإلهٍجٌ ؿ٤ٍ جُوٟحت٢ ٣هٟغ 

جُوح٢ٞ جُٔٞٞٞع ج١ًُ ٣ؿَٞ ُٚ ضؿُتطٚ ٝجألنً ذرؼٟٚ وٕٝ جُرؼٝ ج٥نٍ، ًٔح إٔ ُٚ ٓغ 

ضوى٣ٍ جُظٍٝف جُط٢ ٚىٌ ك٤ٜح إٔ ٣ؼطرٍٙ و٤ُال ًحٓال، أٝ ٓرىأ غرٞش ذحٌُطحذس أٝ ٓؿٍو ه٣ٍ٘س 

. أٝ ال ٣أنً ذٚ أٚال

جإلهٍجٌ ؿ٤ٍ جُوٟحت٢ ذٞٚلٚ ضٍٛكح : ِٓ د١ش علبثخ ِذىّخ إٌمغ اٌّظغ٠خ_ ص   

. هح٤ٗٞٗح هى ٣ٌٕٞ جُطؼر٤ٍ ػ٘ٚ ٣ٍٚكح أٝ ٤٘ٔٞح 
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 اإللغاع  دج١خ: اٌفغع اٌضبٌش 

ئيج أهٍ ٖهٙ ذى٣ٖ ٓٗطٍى ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ ؿ٤ٍٙ، كإ ئهٍجٌٙ ًٛج : اإللغاع دجخ لبطغح _ أٚال

٣٘لً ػ٠ِ ٗلٓٚ كو١ ك٤إجنً ك٤ٚ ك٢ ٓحُٚ، ٌُٝ٘ٚ ال ١ٍٓ٣ ػ٠ِ ٣ٌٍٖٚ، كأغٍ جإلهٍجٌ هحٍٚ 

ػ٠ِ جُٔوٍ ٝقىٙ، ٝال ٣٘طوَ ئ٠ُ ؿ٤ٍٙ ألٕ جُٔوٍ ال ٝال٣س ُٚ ئال ػ٠ِ ٗلٓٚ ٤ُّٝ ُٚ ِْطحٕ 

. ذاُُجّ ؿ٤ٍٙ

  ٝجإلهٍجٌ هى ٣طؿحَٝ أغٍٙ قىٝو جُٗهٙ ج١ًُ هحّ ذٚ كٜٞ ٣طؼىٟ ك٢ جُٞجهغ ئ٠ُ ٌٝغس 

.جُٔوٍٕ ذٛلطْٜ نِلح ػحٓح ُٚ
1 

 ذٔح قٞجٙ ئهٍجٌٙ ٝٓغ يُي كإ جُٞجٌظ ٣ٓطط٤غ إٔ ٣ػرص ػىّ ٚكس جالقطؿحؼ  ك٤ٛف 

ئهٍجٌ ٌٓٞغٚ ذؿ٤ٔغ ٠ٍم جإلغرحش، ئيج ًحٕ ك٢ ًٛج جإلهٍجٌ جقط٤حٍ ػ٠ِ جُوحٕٗٞ ًٔح ئيج هٛى 

. جٌُٔٞظ ذاهٍجٌٙ ئ٣ػحٌ ذؼٝ جٌُٞغس أٝ قٍٓحْٜٗ ٖٓ ج٤ٍُٔجظ ُلحتىز أؾ٘ر٢ ئ٠ُ ؿ٤ٍ يُي

     ٣رو٠ جإلهٍجٌ قؿس ُِٔوٍ ُٛحُكٚ كاٗٚ ال ٣ٌٕٞ قؿس ػ٤ِٚ كِٞ إٔ جُٔى٣ٖ أهٍ ُىجت٘ٚ 

.ذحُى٣ٖ ، ٝهحٍ أٗٚ ٝكحٙ أٝ إٔ جُى٣ٖ ْو١ ذحُٔوحٚس قؿس جُىجتٖ
2 

    كحإلهٍجٌ ؿ٤ٍ جُوٟحت٢ ٤ُّ ُٚ قؿس هح٠ؼس ٝال ٛٞ ؿ٤ٍ هحذَ ُِطؿُتس ٝال ؿ٤ٍ هحذَ 

. ٍُِؾٞع ك٤ٚ ذَ ٛٞ ًَٓٞ ُِوح٢ٞ ك٤وّٞ ذطوى٣ٍٙ ٝكوح ُظٍٝف جُىػٟٞ ٝٓالذٓطٜح
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 اإللغاع دج١خ لبؽؼخ ػٍٝ اٌّمغ  :صب١ٔب 

        ئٕ جُٓرد ك٢ قؿ٤س جإلهٍجٌ ك٢ ًٞٗٚ ٣ٌطٓد قؿ٤س ًحِٓس ٞى جُٔوٍ ،ٛٞ أٗٚ ٣ٛىٌ 

ٖٓ جُهْٛ ٞى ِٓٛكطٚ جُٗه٤ٛس ٝ ًٛج ٛٞ ج١ًُ ٣ٍؾف ؾحٗد جقطٔحٍ جُٛىم ك٤ٚ ػ٠ِ 

 ¹.ؾحٗد جقطٔحٍ جًٌُخ 

        ٝ جُٔوٛٞو ٖٓ جُكؿ٤س ذًٜج جُٛىو ،ٛٞ إٔ جُٞجهؼس جُط٢ أهٍ ذٜح جُهْٛ ضٛرف غحذطس 

،ٝأٗٚ ٣ؿد ػ٠ِ جُوح٢ٞ إٔ ٣ؼطرٍٛح غحذطس ك٢ قن ٖٓ أهٍ ذٜح وٕٝ إٔ ضٌٕٞ ُٚ ِْطس ك٢ 

 .ضوى٣ٍٛح 

        ٣ٝطٍضد ػ٠ِ ًٕٞ جإلهٍجٌ قؿس هح٠ؼس ، إٔ جُهْٛ ج١ًُ ٣طٔٓي ذٚ ٣ؼل٠ ٖٓ ػدء 

ئغرحش جُٞجهؼس جُط٢ ٣طؼِن ذٜح يُي جإلهٍجٌ ،ٝئيج ًحٕ يُي جإلهٍجٌ ٝجهؼح أٓحّ جُٔكٌٔس ،كإ 

ػ٠ِ جُوح٢ٞ إٔ ٣ٜٗى ُِٔىػ٢ ذٔح أهٍ ذٚ نٛٔٚ ،ٝ إٔ ٣ٔط٘غ ٖٓ ئؾٍجء أ١ ضكو٤ن ك٢ ضِي 

 .جُٞجهؼس ذحًُجش 

        ٝال ضطٞهق قؿ٤س جإلهٍجٌ ػ٠ِ جُٔوٍ ٝقىٙ ،ذَ إٔ أغٍٛح ٣٘ٓكد ئ٠ُ نِلٚ جُؼحّ ٝ 

ئ٠ُ ٌٝغطٚ ًٔح إٔ ذآٌحٕ وجت٤٘ٚ إٔ ٣ىكؼٞج ئهٍجٌ ٓى٣ْٜ٘ ئيج ٠ؼ٘ٞج ك٤ٚ ذٌٞٗٚ ٝهغ ئٍٞجٌ 

 .ذكوٞهْٜ 

        ٣ٝطٍضد ػ٠ِ ًٛٙ جُكؿ٤س أٗٚ ال ٣ؿَٞ ئغرحش ػٌٜٓح ٝ ئٗٔح ٣ؿد إٔ ٣رو٠ جإلهٍجٌ 

هحتٔح ئ٠ُ إٔ ٣ػرص ُِٔكٌٔس ًًذٚ ٌُٖٝ ًٛج ال ٣ٔ٘غ جُٔوٍ ٖٓ إٔ ٣طؼٖ ك٢ ئهٍجٌٙ ذؼى ٚىٌٝٙ 

ػ٠ِ ئػطرحٌ أٗٚ ئهٍجٌ ١ٌٞٚ ،ٝهغ ٗط٤ؿس ؿ١ِ أٝ ضى٤ُّ ٝ ئًٍجٙ أٝ أٗٚ ٚىٌ ٓ٘ٚ ٝٛٞ 

 ².ٗحهٙ جأل٤ِٛس 
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اٌمغائٓ اٌمب١ٔٛٔخ  : اٌّطٍت اٌضبٟٔ

ئٕ جُوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس ال ضوىّ ُِوح٢ٞ و٤ُال هح٠ؼح ُكٍٛٞ ه٘حػطٚ ك٢ جُُ٘جع ٌُٜ٘ح ضٓٔف     

 ٖٓ ٍٓقِس جُٗي ٝجُطٍوو ئ٠ُ ٍٓقِس ج٤ُو٤ٖ ُطأ٤ّْ قٌٔٚ كوى ضٌٕٞ ٖٓ ٚ٘غ ذحالٗطوحٍُٚ 

جُوحٕٗٞ ٢ٛٝ ٓح ض٠ٔٓ ذحُوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس، ٝػ٠ِ ًٛج جألْحِ ْ٘ط٘حٍٝ ٓلّٜٞ جُو٣ٍ٘س جُوح٤ٗٞٗس 

. (جُلٍع جُػحُع)ٝقؿ٤طٜح ك٢ جإلغرحش  (جُلٍع جُػح٢ٗ)ٝأٗٞجػٜح  (جُلٍع جألٍٝ)

ِفَٙٛ اٌمغ٠ٕخ اٌمب١ٔٛٔخ  : اٌفغع األٚي

  ْ٘ططٍم ك٢ ًٛج جُلٍع ئ٠ُ جُطؼ٣ٍق ذحُو٣ٍ٘س جُوح٤ٗٞٗس ٝضر٤حٕ أْحْٜح جُوح٢ٗٞٗ ٝجُكٌٔس 

. ٜٓ٘ح

رؼغ٠ف اٌمغ٠ٕخ اٌمب١ٔٛٔخ  : أٚال  

   ئٕ جُو٣ٍ٘س جُوح٤ٗٞٗس ٤ِْٝس ٣ٜىف ذٜح جُوح٢ٞ ئ٠ُ ئغرحش ٝجهؼس ؿ٤ٍ ٓؼِٞٓس، ُْٝ ٣وْ أ١ 

. و٤َُ ػ٠ِ غرٞضٜح ذحالْط٘حو ئ٠ُ أٌٓٞ أنٍٟ غحذطس 

  كوى ٣ِؿأ جُوح٢ٞ ئ٠ُ ًٛٙ جُط٣ٍوس ك٢ قحُس ئيج ًحٕ ػدء جإلغرحش ذحُ٘ٓرس ُٞجهؼس ٓؼ٤٘س ك٤ٚ 

.ٚؼٞذس ٓٔح ٣ؿؼَ جُٔىػ٢ ٣ؼؿُ ػ٠ِ جُٜٜ٘ٞ ذٚ، ك٤لٍٜ ذ٘ٙ جُوحٕٗٞ غرٞش ًٛج جألٍٓ
1 

اٌمغ٠ٕخ اٌمب١ٔٛٔخ رغٕٟ ِٓ رمغعد "  ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ػ٠ِ إٔ 337  ًًُي ٗٛص جُٔحوز 

".ػٓ أ٠خ ؽغ٠مخ أسغٜ ِٓ ؽغق اإلصجبد ٌّظٍذزٗ
2

 كوى ؾحءش ًٛٙ جُٔحوز ٣ٍٚكس أ١ إٔ 

وز أقى ــــ٣س ضك٣َٞ ػدء جإلغرحش ُلحبـــــٚى ٖٓ ٝٞغ ه٣ٍ٘س هحٕٗٞـــــــــجٍُٔٗع ٣ن
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جُهّٛٞ ،أ١ ٣لطٍٜ غرٞش ٝجهؼس ؿ٤ٍ ٓٞؾٞوز ٓٓطك٤َ ئغرحضٜح ذٞجهؼس أنٍٟ ٣َٜٓ ئغرحضٜح 

. 

 أؿبؽ اٌمغ٠ٕخ اٌمب١ٔٛٔخ :صب١ٔب 

ئٕ أْحِ جُو٣ٍ٘س جُوح٤ٗٞٗس ٛٞ جُوحٕٗٞ ج١ًُ ٣وٌٍٛح ،كٜٞ ًٌٜ٘ح جألْح٢ْ ٝال٢ٖء ؿ٤ٍ . 1

 ¹.يُي ك٢ٜ ٖٓ ػَٔ جٍُٔٗع أٚال

ئٕ كٌٍز جُو٣ٍ٘س ٓر٤٘س ػ٠ِ جُطٍؾ٤ف ٝ جإلقطٔحٍ ًًٝج جإلكطٍجٜ ٝجُط٢ ٣وىٌٛح ؿحُرح . 2

جُوحٕٗٞ ٓٓروح ، أ١ ضل٤ٍٓٛح ضل٤ٍٓ ٤ٞن ٝٓكىٝو ،ٝػىّ ض٤ْٞغ ٓؿحُٜح ٓوحٌٗس ذٔح ٣ٗحذٜٜح 

 ².ٖٓ قحالش 

جُوح٢ٞ ٤ُٓص ُٚ جُِٓطس ك٢ ٓؿحٍ جُوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس كحُوحٕٗٞ ٛٞ ج١ًُ ٣لٍٜٞح ػ٠ِ . 3

 ³.جُهّٛٞ ؾ٤ٔؼح 

ال ه٣ٍ٘س هح٤ٗٞٗس ئال ذ٘ٙ، ٝذٔح إٔ جألَٚ ك٢ ًَ و٤َُ إٔ ُِوح٢ٞ جُكن ك٢ ضوى٣ٍٙ ك٢ . 4

.قىٝو جُوحٕٗٞ ،كال ه٣ٍ٘س ئال ذ٘ٙ هح٢ٗٞٗ أٝ ذ٘حءج ػ٠ِ ٓحوز 
 4 

 اٌذىّخ ِٓ اٌمغ٠ٕخ اٌمب١ٔٛٔخ : صبٌضب 

٣ٝوٛى ذًُي إٔ جُوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس ضكون أؿٍجٜ ٓهطِلس ٓح ٣طؼِن ذحُِٔٛكس جُؼحٓس ٝٓح 

 .٣طؼِن ذحُِٔٛكس جُهحٚس 
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ِب ٠زؼٍك ثبٌّظٍذخ اٌؼبِخ  _ 1

 جُكٌْ جُٜ٘حت٢ ه٣ٍ٘س جػطرحٌئي ضو٢ٟ جُِٔٛكس جُؼحٓس : ادزغاَ أدىبَ اٌمؼبئ١خ إٌٙبئ١خ_ أ

ػ٠ِ ٚكس ٓح ه٠ٟ ذٚ إلٜٗحء جُهٛٞٓس ٝٓ٘غ ضؿىو جُُ٘جع ٍٓز أنٍٟ ًٔح ٛٞ جُٗإٔ ذحُ٘ٓرس 

.ُكؿ٤س جألٍٓ جُٔو٢ٟ
1

األدىبَ اٌزٟ دبػد لٛح : "ؼ .ّ. م338 ًٝٛج ٓحٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

اٌشٟء اٌّمؼٟ ثٗ رىْٛ األدىبَ دجخ ثّب فظٍذ ثٗ اٌذمٛق، ٚال ٠جٛػ لجٛي أٞ ص١ًٌ 

٠ٕمض ٘ظٖ اٌمغ٠ٕخ ٌٚىٓ ال رىْٛ ٌزٍه األدىبَ ٘ظٖ اٌذج١خ إال فٟ ٔؼاع لبَ ث١ٓ اٌشظَٛ 

أٔفـُٙ، صْٚ أْ رزغ١غ طفبرُٙ ٚرزؼٍك ثذمٛق ٌٙب ٔفؾ اٌّذً ٚاٌـجت، ٚال ٠جٛػ 

". ٌٍّذىّخ أْ رأسظ ثٙظٖ اٌمغ٠ٕخ رٍمبئ١ب

   ق٤ع ٝٞغ جٍُٔٗع ه٣ٍ٘س هح٤ٗٞٗس ٣و٢ٟ ذإٔ جُكٌْ ٚك٤ف ك٤ٔح ه٠ٟ ذٚ كال ٣ؿَٞ 

. جٍُؾٞع ئ٠ُ ٓ٘حهٗطٚ ئال ذطٍم جُطؼٖ جُٔوٌٍز

 ػ٠ِ جُوحٕٗٞ ٣ٝـأنً جُك٤طس ٝجُكًٌ جالقط٤حٍ ًٝٛج ػ٠ِ ٖٓ ٣كحٍٝ :رؼ١١ك اٌـجً _   ة

قط٠ ال ٣هحُق جألكٍجو جُوٞجػى ٝجألقٌحّ جُٔطؼِوس ذحُ٘ظحّ جُؼحّ قط٠ ُٝٞ ًحٕ يُي ذط٣ٍوس ؿ٤ٍ 

.ٓرحٍٖز ك٤ٟغ هٍجتٖ هح٤ٗٞٗس ٖٓ أؾَ ػىّ ٓهحُلس ضِي جألقٌحّ
2 

ك٢ ًٛج جُٗإٔ ٌجػ٠ جٍُٔٗع ِٓٛكس جألكٍجو ًٝٛج ٓح :  ِب ٠زؼٍك ثبٌّظٍذخ اٌشبطخ_ 2

أنً ذٚ ك٢ ذؼٝ جُكحالش ًٔح أنً ذظٞجٍٛ جألٌٓٞ ٖٓ أؾَ ض٤٤ٍٓ ٓؼحِٓس جُ٘حِ، كوى ٣طؼًٌ 

.ػ٤ِْٜ جإلغرحش ك٢ ُؼٝ جألق٤حٕ ٓٔح ؾؼَ جٍُٔٗع ٣ٟغ ه٣ٍ٘س ضؼل٢ ٖٓ ػدء جإلغرحش
3 

ٝٓػحٍ يُي ٓٓإ٤ُٝس جُٔطرٞع ػٖ أكؼحٍ ضحذؼس ك٢ٜ ٓر٤٘س ػ٠ِ نطأ ٓلطٍٜ ًٕٝٞ نطأ جُطحذغ 

هى ٝهغ ك٢ قحٍ ضأو٣س نىٓطٚ هى ؾؼِٜح جٍُٔٗع ه٣ٍ٘س هح٤ٗٞٗس ػ٠ِ جُهطأ جُٛحوٌ ٖٓ جُٔطرٞع 

. ك٢ جٍُهحذس ػ٠ِ أػٔحٍ ضحذؼس إلغرحش ًٛج جُهطأ ك٢ ؿحُد جألقٞجٍ

 

 .190. ،جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘ٔج١ً اثغا١ُ٘ ؿؼض¹

–  جُٓحُق جًًٍُ – 10-05 ٖٓ هحٕٗٞ ٌهْ 338جُٔحوز ²

 .13. ،جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘ػجض اٌذىُ فٛصح³
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ًًُٝي ك٤ٔح ٣طؼِن ذطرحع ٝأقٞجٍ جُ٘حِ ٝضؼحٓالضْٜ ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ ٝٓػحٍ يُي جُىجتٖ ك٢ جألَٚ 

ال ٣طٍى ْ٘ى ُِٔى٣ٖ ئال ئيج أنً و٣٘ٚ كايج ٓح ٝؾى ْ٘ى ضكص ٣ى جُٔى٣س ًحٕ يُي ه٣ٍ٘س هح٤ٗٞٗس 

.ػ٠ِ ضهِٛٚ ٖٓ جُى٣ٖ
1

  

اٌٛفبء ثمـؾ ِٓ ثضي اإل٠جبع ٠ؼزجغ لغ٠ٕخ " : ؼ .ّ. م499  ٝأ٣ٟح ٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

فبٌّأٌٛف ث١ٓ إٌبؽ أْ " ػٍٝ اٌٛفبء ثبأللـبؽ اٌـبثمخ دزٝ ٠مَٛ اٌض١ًٌ ػٍٝ ػىؾ طٌه

 اؿزٛفٝ األلـبؽ اٌـبثمخ، ٌظٌه لضاٌّؤجغ ال ٠ؼطٟ ِشبٌظخ ػٓ اٌٛفبء ثمـؾ إال إطا وبْ 

. ٠م١ُ اٌّشغع اٌمغ٠ٕخ ػٍٝ أؿبؽ ٟٚ٘ األسظ ثبٌّأٌٛف

أٔٛاع اٌمغائٓ اٌمب١ٔٛٔخ  : اٌفغع اٌضبٟٔ

جُوٍجتٖ جُر٤ٓطس أٝ ؿ٤ٍ جُوح٠ؼس ٝجُوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس جُوح٠ؼس  :   ُِوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس ٗٞػحٕ

 ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُوٍجتٖ ٢ٛ جُط٢ ٣ؿَٞ ٗوٟٜح :(اٌجـ١طخ)اٌمغائٓ غ١غ اٌمبؽؼخ : أٚال

ذحُى٤َُ جُؼ٢ٌٓ ك٤كن أل٠ٍجف جُهٛٞٓس ئغرحش ػٌّ ٓح جكطٍٞٚ جٍُٔٗع، ٝٓػحٍ يُي ٓح 

وً اٌزؼاَ ِفزغع أْ ٌٗ ؿججب " :  جُلوٍز جأل٠ُٝ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى98٢ٗٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

، فمض ٚػغ اٌمبْٔٛ لغ٠ٕخ ِفبص٘ب أْ وً رؼبلض أؿبؿٗ "ِشغٚػب، ِب ٌُ ٠مُ اٌض١ًٌ ػٍٝ طٌه

.ؿجت ِشغٚع
2

 

اٌمغ٠ٕخ رغٕٝ ِٓ رمغعد ٌّظٍذزٗ ػٓ : "ئ  ػ٠ِ إٔ .ّ.ئ. ٖٓ م99   ًًٝج ض٘ٙ جُٔحوز 

أ٠خ ؽغ٠مخ أسغٜ ِٓ ؽغق اإلصجبد، ػٍٝ أٔٗ ٠جٛػ ٔمض ٘ظٖ اٌمغ٠ٕخ ثبٌض١ًٌ اٌؼىـٟ ِب ٌُ 

".  ٠ٛجض ٔض ٠مؼٟ ثغ١غ طٌه

 

 

 

 .361.،جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٠٘ذٟ ثىٛف ¹

–  جُٓحُق جًًٍُ – 10-05ٖٓ هحٕٗٞ ٌهْ 98 جُٔحوز ²
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ٖٝٓ ًٛج ٣طر٤ٖ إٔ جألَٚ ك٢ جُوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس إٔ ضٌٕٞ هٍجتٖ ذ٤ٓطس أ١ ٣ؿَٞ ٗوٝ 

 .والُطٜح ذاغرحش ػٌٜٓح ،ٝال ٣كطحؼ جألٍٓ ك٢ يُي ئ٠ُ ٗٙ نح٘ 

 اٌمغائٓ اٌمبؽؼخ - صب١ٔب 

٢ٛٝ جُوٍجتٖ جُط٢ ال ضورَ ئغرحش جُؼٌّ أ١ إٔ جُهْٛ ال ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ػرص ٓح ٣هحُلٜح ٓػحُٜح 

ًو٣ٍ٘س هٞز ج٢ُٗء جُٔكٌّٞ ذٚ كحٍُٔٗٝع ٗٙ ػ٤ِٜح ذأٜٗح قٌْ ٜٗحت٢ ، ٝضؼطرٍ ه٣ٍ٘س هح٤ٗٞٗس 

هح٠ؼس ػ٠ِ ٚكس ٓح ه٠ٟ ذٚ كال ضورَ ئغرحش ٓح ٣٘وٟٜح ٝيُي ألٕ جُكٌْ جُٜ٘حت٢ ٣ؿد إٔ 

 ٣.¹ؼطرٍ قٌٔح ٚك٤كح ٖٓ أؾَ ضكو٤ن ٛىكٚ جُط٣ٍٗؼ٢ ٣ٝكٍ٘ ػ٠ِ ػىّ جإلنالٍ ذٚ 

       ٌُٖ جُوٍٞ ذإٔ جُوٍجتٖ جُوح٠ؼس الضورَ ئغرحش جُؼٌّ ٣ؿد إٔ ال ضأنً ػ٠ِ جإل٠الم 

 : ،ق٤ع إٔ جُلوٜحء ٤ٔ٣ُٕٝ ذ٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ًٛٙ جُوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس 

 :اٌمغائٓ اٌمب١ٔٛٔخ اٌمبؽؼخ اٌّزؼٍمخ ثبٌٕظبَ اٌؼبَ - 1

    ٝيُي ٓػَ ه٣ٍ٘س جُ٘ٓد جُٔر٤٘س ػ٠ِ هحػىز جُُٞى ُِلٍجٔ كًٜٙ جُو٣ٍ٘س ٢ٛ ك٢ جُكو٤وس 

هحػىز ٓٞٞٞػ٤س ال ٣ؿَٞ ئغرحضٜح ذأ١ ٣ٍ٠وس ًحٗص قط٠ ُٝٞ ذحإلهٍجٌ أٝ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس أٝ 

 .جٌٍُ٘ٞ ػٖ ج٤ٔ٤ُٖ 

 :اٌمغائٓ اٌمب١ٔٛٔخ اٌمبؽؼخ اٌزٟ ال رزؼٍك ثبٌٕظبَ اٌؼبَ - 2

 ٖٓ 320    ٓػحُٜح ًو٣ٍ٘س جٗوٟحء جالُطُجّ ذحْطٌٔحٍ ٓىز جُطوحوّ ،ًٔح ض٘ٙ ػ٤ِٚ جُٔحوز 

 ".٠زغرت ػٍٝ اٌزمبصَ أمؼبء االٌزؼاَ ": جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ذوُٜٞح 

 

 

 

 

 .204.203.، ٌْحُس جإلغرحش ، جُطرؼس جُٓحذؼس ، جُؿُء جُػح٢ٗ ، ذىٕٝ ٌٓحٕ جُ٘حٍٖ ، ذىٕٝ ْ٘س جٍُ٘ٗ ، ٘أدّض ٔشأد ¹
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         ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُوٍجتٖ ٣ٌٖٔ ٗل٤ٚ ذحإلهٍجٌ أٝ ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس كًٜجٕ جُى٤ُالٕ ال ٣ٌٖٔ 

 ¹هرُٜٞٔح ُ٘ل٢ ٓحوُص ػ٤ِٚ جُو٣ٍ٘س جُوح٠ؼس ،ئال ذحُ٘ٓرس ُِوٟح٣ح جُط٢ ال ػالهس ُٜح ذحُ٘ظحّ جُؼحّ،

ألٕ ًٛٙ جُوٍجتٖ ٓح٢ٛ ئال هٞجػى ئغرحش ٝٓح وجٓص ًًُي ك٤ٌٖٔ ٗل٤ٜٔح ذحُى٤ِ٤ُٖ جُٓحُل٢ 

جًًٍُ،ٝػ٠ِ يُي كل٢ قحُس جُٔٓإ٤ُٝس جُوحتٔس إٔ ٣ػرص ػٌّ جُو٣ٍ٘س ئال أٗٚ ٣ٌٖٔ ذحإلهٍجٌ أٝ 

 .ج٤ٔ٤ُٖ 

 دج١خ اٌمغائٓ اٌمب١ٔٛٔخ :اٌفغع اٌضبٌش 

        جألَٚ ك٢ جُوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس ؾٞجَ ئغرحش ػٌٜٓح ؿ٤ٍ إٔ جٍُٔٗع ٣ؿؼَ ك٢ ذؼٝ 

 .جألق٤حٕ ٣ٍٟ ذأٜٗح ؿ٤ٍ هحذِس إلغرحش جُؼٌّ 

        ًًٝج أٖحٌ ئ٠ُ جُوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس ؿ٤ٍ جُوح٠ؼس ضورَ ئغرحش جُؼٌّ ،ٝيُي أنًج ذلٌٍز 

ٗوٝ جُى٤َُ ذحُى٤َُ كحُو٣ٍ٘س جُوح٤ٗٞٗس ٢ٛ ك٢ جُكو٤وس قؿس  ٣و٤ٜٔح جٍُٔٗع ٢ٛٝ ٓر٤٘س ػ٠ِ 

جُـحُد ٖٓ جألقٞجٍ ، ٝٓؼ٠٘ وُي أٜٗح ٤ُٓص ئال جقطٔحال هى ٣أض٢ ٓطحذوح ُِٞجهغ أٝ جُؼٌّ ٝ 

ًٛج ٖٓ أؾَ كطف جُٔؿحٍ ُٖٔ هحٓص ٞىٙ ٝإٔ ٣و٤ْ جُى٤َُ ػ٠ِ ػىّ ٓطحذن جُو٣ٍ٘س ُكو٤وس 

٠ؼزجغ اٌزظغف ٚط١خ  ": ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ 777، ٝٓػحٍ يُي ٓحٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز ²جُٞجهغ

ٚرجغٜ ػ١ٍٙب أدىبِٙب إطا رظغف ششض ألدض ٚعصزٗ ٚاؿزضٕٝ ٌٕفـٗ ثطغ٠مخ ِب د١بػح 

 "اٌشٟء اٌّزظغف ف١ٗ ٚ االٔزفبع ِضح د١برٗ ِبٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ص١ًٌ ٠شبٌف طٌه 

            كل٢ ًٛٙ جُٔحوز جكطٍٜ جٍُٔٗع ٣ٌٞٚس جُطٍٛف ٝجػطرٍٙ ٣هل٢ ٤ٚٝس ك٢ قحُس 

 غرٞش ضٍٛف جُٗهٙ ألقى ٌٝغطٚ ،ٓغ ًٞٗٚ جْطػ٠٘ ذوحء ق٤حَضٚ ُٚ ٝجإلٗطلحع ذٚ ٤٠ِس  

 

 

 

 

 .368.،جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٠٘ذٟ ثىٛف ¹

 .549.، جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘ؿ١ٍّبْ ِغلؾ²
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ٓىز ق٤حضٚ ٌُٖٝ ٣ؿَٞ ٗل٢ ًٛٙ جُو٣ٍ٘س ذاهحٓس جُى٤َُ جُؼ٢ٌٓ ػ٠ِ يُي ، ك٤طٟف ٖٓ ٛ٘ح جٕ 

جُو٣ٍ٘س ض٘وَ ٓكَ جإلغرحش ٖٓ جُٞجهؼس جُٔط٘حَع ػ٤ِٜح ئ٠ُ ٝجهؼس أنٍٟ كايج أغرطص ٖٓ ٝهغ 

ػ٤ِٚ ػدء جإلغرحش جُٞجهؼس جألنٍٟ ،كإ جُٞجهؼس جُط٢ ٣ٍ٣ى ئغرحضٜح ضؼطرٍ غحذص ٓغ ؾٞجَ ئغرحش 

ػٌّ ٓح ٓحؾحءش ذٚ ًٛٙ جُو٣ٍ٘س ، ٝئيج أغرص ٖٓ ٝهغ ػ٤ِٚ ػدء ئغرحش جُٞجهؼس جُط٢ ٗوَ ئ٤ُٜح 

جٍُٔٗع ٓكَ جإلغرحش ك٤ؿد ػ٠ِ جُوح٢ٞ ٠حُٔح إٔ جُهْٛ ُْ ٣ٓططغ إٔ ٣ػرص ػٌٜٓح ٝ إٔ 

٣أنً ذكٌْ جُو٣ٍ٘س جُط٢ ُْٝ ضٌٖ ض٘طرن ٓغ جُٞجهغ ألٕ والُس جُو٣ٍ٘س جُوح٤ٗٞٗس ٣لٍٜٞح جٍُٔٗع 

 .٤ُّٝ ُِوح٢ٞ ِْطس ضوى٣ٍ ٓىٟ ٓطحذوطٜح ُِٞجهغ ٖٓ ػىٓٚ

      ًًُٝي ٗؿى جٕ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ٝٞغ ٠ٍهح ٤ٌُل٤س ئغرحش ػٌّ ٓح ؾحءش ذٚ جُو٣ٍ٘س 

 ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ 138جُوح٤ٗٞٗس ؿ٤ٍ جُوح٠ؼس ك٢ ذؼٝ جُكحالش ًٔح ٛٞ جُهحٍ ك٢ جُٔحوز  

وً ِٓ رٌٛٝ دغاؿخ شٟء ٚوبٔذ ٌٗ لضعح اإلؿزؼّبي : " جُؿُجت١ٍ ٝج٢ُ ٗٛص ػ٠ِ إٔ 

ٚاٌزـ١١غ ٚاٌغلبثخ ٠ؼزجغ ِـؤٚال ػٓ اٌؼغعاٌظٞ ٠ذضصٗ طٌه ٠ٚؼفٝ ِٓ ٘ظٖ اٌّـؤ١ٌٚخ 

اٌذبعؽ ٌٍشٟء إطا أصجذ أْ ٌّه اٌؼغع دضس ثـجت ٌُ ٠ىٓ ٠زٛلؼٗ ِضً ػًّ اٌؼذ١خ أٚ 

 ¹".ػًّ اٌغ١غ أٚ اٌذبٌخ اٌطبعئخ أٚ اٌمٛح اٌمب٘غح 

        ذك٤ع ٗؿى أٗٚ ك٢ قحالش أنٍٟ ُْ ٣كىو ٠ٍم ٓؼ٤٘س ٤ٌُل٤س ئغرحش ػٌّ ٓح هٌٍضٚ 

جُو٣ٍ٘س ذك٤ع يًٍ ًٛٙ جألن٤ٍز وٕٝ إٔ ٣ٞٞف ٓحٛٞ جُى٤َُ جُؼ٢ٌٓ ج١ًُ ٣ؿد ئضرحػٚ ذَ 

،ٓٔح ٣لْٜ إٔ جٍُٔٗع أٌجو " ٌُ ٠مُ اٌض١ًٌ ػىؾ طٌه " أٝ " اٌض١ًٌ اٌؼىـٟ " ئًطل٠ ذؼرحٌز 

ضطر٤ن جُوٞجػى جُؼحٓس ك٢ جإلغرحش وٕٝ إٔ ٣و٤ىٛح ذأقٌحّ نحٚس ٓٔح ٣ؼ٢٘ أٗٚ ذآٌحٕ ٗل٤ٜح ذٌَ 

 ² .٠ٍم ْٝٝحتَ جإلغرحش 

 

 

 ،جإلغرحش ذحُوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ،ًًٍٓز ٤َُ٘ ٖٜحوز جُٔحؾٓطٍ ك٢ جُوحٕٗٞ ،٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ جإلوج٣ٌس  اٌىغٞ ِذّض¹

 .65.،2003٘، ضهٛٙ ػوٞو ٝٓٓإ٤ُٝس ،ؾحٓؼس ذٖ ػٌٕ٘ٞ ، جُؿُجتٍ ،

،وٌجْحش ك٢ جُٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ ،جُطرؼس جُػحُػس ، و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س ذىٕٝ ٌٓحٕ ػٍٟ ػٍٟ ؿ١ٍّبْ ²

 .     320.، 1994٘جٍُ٘ٗ ،
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       قط٠ جُوٍجتٖ جُوح٠ؼس ذىٌٝٛح ضؼطرٍ ٖٓ هٞجػى جإلغرحش ٝٓحوجٓص ًًُي ك٢ٜ ضورَ إٔ 

ض٘ل٢ ذحإلهٍجٌ ٝج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ جُٔٓإ٤ُٝس ػٖ جُك٤ٞجٕ ٝػٖ جأل٤ٖحء ال 

٣ٓطط٤غ جُٔٓإٍٝ ئغرحش ػٌّ جُو٣ٍ٘س ئال أٗٚ ٣ٌٖٔ ٗل٤ٜح ٝيُي ذاهٍجٌ ٣ٛىٌ ٖٓٔ ضوٌٍش 

ُٛحُكٚ ٖٓ جإلغرحش ، كايج ٗلحٛح ذاهٍجٌٙ أٝ ٤ٔ٣٘ٚ ُْ ٣ؼى ٛ٘حى ٓكَ إلػلحتٚ ٖٓ جإلغرحش ُْ 

٣ورَ ٛٞ إٔ ٣ؼل٢ ٗلٓٚ ٜٓ٘ح ،ًٝٛج ٢ٌُ ٣ٌٖٔ ٗل٢ جُوٍجتٖ جُوح٠ؼس ذحُٛحُف جُهح٘ ، ق٤ع 

٣طلحوٟ ٖٓ ضوٌٍ ُِٔٛكطٚ ػٖ جُطٔٓي ذٜح ك٤وٍ ذؼىّ قٍٛٞ جُٞجهؼس جُط٢ ضلطٍٜ جُو٣ٍ٘س 

 ¹.قُٜٛٞح ٣ٌٖٝٔ ٗل٤ٜح ذحٌٍُ٘ٞ ػٖ ج٤ٔ٤ُٖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .         582. ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘ػجض اٌغػاق أدّض اٌـٕٙٛع¹ٞ
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اٌفظً اٌضبٟٔ 

 اٌّم١ضح فٟ اٌّٛاص اٌّض١ٔخ اإلصجبدؽغق 

 ك٢ ٖحٕ ذؼٝ جُٞهحتغ ئال جُٔو٤ىز ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ال ٣ٛف جالْطؼحٗس ذٜح جألوُس

 ٓطًٍٝس ُِهّٛٞ ضرحوٍ وقٟٜح ئٜٗح ضوى٣ٍ جُوح٢ٞ ُىالُطٜح، ًٝٔح ئ٠ُجُوح٤ٗٞٗس ٝٓطًٍٝس 

. جألنٍٟ جألوُس جُهْٛ ق٤ع ضؼَٞٙ ئ٤ُٜح ٣ِطؿأ ٢ٛ ٓح جألوُسٝضل٤٘ىٛح ًٝٛٙ 

 ؟ األصٌخفف١ّب رزّضً ٘ظٖ 

: ئ٠ُ هٓٔ٘ح وٌجْط٘ح ك٢ ًٛج جُلَٛ جإلٌٖح٤ُسُإلؾحذس ػ٠ِ ًٛٙ 

( . األٚياٌّجذش ) جُوٟحت٤س ٝجألقٌحّجُوٍجتٖ جُوٟحت٤س 

. (اٌّجذش اٌضبٟٔ)جُٜٗحوز، ج٤ٔ٤ُٖ جُٔطٔٔس، جُٔؼح٣٘س ٝجُهرٍز :  ضٔػِصأنٍٟ ئغرحش٠ٍم 
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 اٌمغائٓ اٌمؼبئ١خ ٚاألدىبَ اٌمؼبئ١خ: اٌّجذش األٚي

ضؼطرٍ ًال ٖٓ جُوٍجتٖ ٝ جألقٌحّ جُوٟحت٤س و٢ِ٤ُ ئغرحش ُؿح ئ٤ُٜٔح جُوح٢ٞ جُٔى٢ٗ، ئال ئٜٗٔح 

٣ؼطرٍجٕ ٖٓ جألوُس جُٔل٤ىز، ٝهى ض٘حُٝ٘ح ك٢ وٌجْط٘ح ًُٜج جُٔركع ٓح ٣َٗٔ جالغرحش ذحُوٍجتٖ 

 . (جُٔطِد جُػح٢ٗ)ًًٝج جالقٌحّ جُوٟحت٤س ًى٤َُ جغرحش ٢ٛ جالنٍٟ (جُٔطِد جألٍٝ)جُوٟحت٤س 

 اٌمغائٓ اٌمؼبئ١خ : اٌّطٍت االٚي

جُلٍع )ٝج٤ٔٛطٜح  (جُلٍع جالٍٝ)ْ٘ططٍم ك٢ ًٛج جُٔطِد ج٠ُ ٓلّٜٞ جُو٣ٍ٘س جُوٟحت٤س 

ٝيًٍ جْٛ قحالش جُو٣ٍ٘س جُوٟحت٤س ( جُلٍع جُػحُع)ًًج ِْطس جُوح٢ٞ ك٢ ضوى٣ٍٛح  (جُػح٢ٗ

 .(جُلٍع جُهحّٓ)ٝضكى٣ى قؿ٤طٜح  (جُلٍع جٍُجذغ)

 ِفَٙٛ اٌمغ٠ٕخ اٌمؼبئ١خ: اٌفغع االٚي

ْ٘ىٌؼ ك٢ ٓلّٜٞ جُو٣ٍ٘س جُوٟحت٤س ضؼ٣ٍلٜح ٝجْٛ جُؼ٘حٍٚ جٌُٔٞٗس ُٜح ٝيًٍ جُهٛحتٙ 

 . جُط٢ ضٔطحَ ذٜح

 ٢ٛ ًَ ه٣ٍ٘س ُْ ٣وٌٍٛح جٍُٔٗع ٝضٍى جٍٓ جْط٘رح٠ٜح :رؼغ٠ف اٌمغ٠ٕخ اٌمؼبئ١خ- اٚال

ُِوح٢ٞ جي ٣ٓطهِٜٛح ٖٓ ظٍٝف جُو٤ٟس ٝٓالذٓحضٜح، ق٤ع ٣هطحٌ جُوح٢ٞ جُوٞجػى جُػحذطس جٝ 

.ٓح ٠ٔٓ٣ ذحُؼالٓحش جٝ جُٞهحتغ جُٔؼِٞٓس غْ ٣ٓطىٍ ذٜح ػ٠ِ جالٍٓ جٍُٔجو جغرحضٚ
1
 

        ًٔح ضؼٍف ج٣ٟح ػ٠ِ جٜٗح جُ٘ط٤ؿس جُط٢ ٣ٓطهِٜٛح جُوح٢ٞ ٖٓ ٝجهؼس ٓؼِٞٓس 

ُٔؼٍكس ٝجهؼس ٓؿُٜٞس، كال ذى جيٕ ٖٓ ٝؾٞو ٝجهؼس غحذطس ٣وق ػ٘ىٛح جُوح٢ٞ ٝ ٣ٓط٘ر١ ٖٓ 

.ًٛٙ جالن٤ٍز جُى٤َُ ػ٠ِ جُٞجهؼس جٍُٔجو جغرحضٜح
2
 

 

 

 

                                                           
1

 . 329 جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ػجض اٌغػاق ادّض اٌـٕٙٛعٞ،
2

 3جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ػجض اٌذىُ فٛصح، 
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 : ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗٛ٘ق جُوٍجتٖ جُوٟحت٤س ئ٠ُ ٚ٘ل٤ٖ

 جُوٍجتٖ جُٞجٞكس ٝجُط٢ ضإو١ ػ٠ِ ٝؾٚ جُُِّٝ ٝذٛلس :اٌمغائٓ اٌمؼبئ١خ األط١ٍخ .1

 .قط٤ٔس ئ٠ُ ئغرحش ٝجهؼس ٓؼ٤٘س

 .   ًٝٛٙ جُوٍجتٖ ضإو١ ئ٠ُ ػىز جقطٔحالش:اٌمغائٓ اٌمؼبئ١خ اٌزى١ٍ١ّخ .2

 ٣ؿٔغ كوٜحء جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ػ٠ِ ئٕ جُو٣ٍ٘س جُوٟحت٤س :ػٕبطغ اٌمغ٠ٕخ اٌمؼبئ١خ- صب١ٔب

 :ضطٌٕٞ ٖٓ ػ٣ٍٖٛ٘

٣ٝوٛى ذٚ جُٞهحتغ جُٔحو٣س جُػحذطس جُٔوٍ ذٜح ٖٓ هرَ جُطٍك٤ٖ ٢ٛٝ : ػٕظغ ِبصٞ .1

جُىالتَ جُط٢ جهٍ ذٜح جقىٛٔح جٝ ًالٛٔح ًٝٛٙ جُٞهحتغ ٣هطحٌٛح جُوح٢ٞ ٖٓ ذ٤ٖ ٝهحتغ 

 ¹.جُىػٟٞ ًٝٛٙ جألن٤ٍز ًػ٤ٍج ٓح ضٞؾى ك٢ ٓكٍٟ جُكؿُ أٝ ٓكٍٟ جالْطؿٞجخ

٣ٝطؿٓى ًٛج جُؼٍ٘ٛ ك٢ ػ٤ِٔس جالْط٘طحؼ ٝجالْط٘رح٠ جُط٢ ٣وّٞ ذٜح : ػٕظغ ِؼٕٛٞ .2

جُوح٢ٞ جٗطالهح ٖٓ جُؼٍ٘ٛ جُٔحو١، ٢ٛٝ جُىالتَ ٤َُٛ ذٞجْطس يُي ئ٠ُ ئغرحش 

جُٞجهؼس جُٔؿُٜٞس ٣ٝطؿٓى ًٛج جُؼٍ٘ٛ ك٢ قو٤وس جألٍٓ ٖٓ نالٍ جإله٘حع جُٗه٢ٛ 

ُِوح٢ٞ ُٝٚ جُِٓطس جُٔطِوس ك٢ جػطٔحو ًٛٙ جُٞهحتغ ٣ٝطهًٛح أْحْح الْط٘رح٠ٚ ٖٓ وٕٝ 

 ².ه٤ى

 أ١ّ٘خ اٌمغائٓ اٌمؼبئ١خ : اٌفغع اٌضبٟٔ

ُِو٣ٍ٘س جُوٟحت٤س أ٤ٔٛس ٖٓ جُ٘حق٤س جُؼ٤ِٔس ضطلٞم ك٤ٜح ػ٠ِ ؾ٤ٔغ ػ٘حٍٚ جإلغرحش 

جألنٍٟ، ٝ ال ٣وطٍٛ يُي ػ٠ِ جُؿحٗد جُؿُجت٢ ك٢ جُوٟحء ذَ ضٔطى ُطَٗٔ ٓهطِق 

 ٠زغن ٌزمض٠غ:"ؼ ػ٠ِ جٗٚ.ّ.ٖٓ م340جُلٍٝع جُوٟحت٤س كوى ٗٛص جُٔحوز  

 

 

 .40.  ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ ػجض اٌذى١ُ فٛصح¹

 .41. ،2001٘ ، جُوٍجتٖ جُوٟحت٤س ،ٓٞهغ ٍُِ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ ، جُؿُجتٍ  ِـؼٛص ػثضح²
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اٌمبػٟ اؿزٕجبؽ وً لغ٠ٕخ ٌُ ٠مغع٘ب اٌمبْٔٛ ٚال ٠جٛػ اإلصجبد ثٙظٖ اٌمغائٓ إال فٟ 

أ١ ئٕ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ضٍى جُك٣ٍس ، "األدٛاي اٌزٟ ٠ج١ؼ ف١ٙب اٌمبْٔٛ اإلصجبد ثبٌج١ئخ

جُٔطِوس ُِوح٢ٞ ك٢ ضوى٣ٍ جُوٍجتٖ جُوٟحت٤س ٝؾؼَ ٖٓ جُوٍجتٖ و٤ُال ٓٓح٣ٝح ُِٜٗحوز ك٢ 

 . جُكحالش جُط٢ ٣ؿ٤ُ ك٤ٜح جُوحٕٗٞ جإلغرحش ذٞجْطس جُٜٗحوز 

     ئٕ أ٤ٔٛس جُوٍجتٖ ك٢ ٓؿحٍ جإلغرحش جُٔى٢ٗ ضظٍٜ ٖٓ نالٍ جُىٌٝ جٌُر٤ٍ ج١ًُ ضوّٞ 

ذٚ جُٔكحًْ جُٔى٤ٗس، جُط٢ جْططحػص ػٖ ٣ٍ٠ن جُوٍجتٖ جُوٟحت٤س جٕ ضهلق ٖٓ ػدء 

 . جإلغرحش ك٢ جُكحالش جُط٢ ٣ٛؼد ك٤ٜح ػ٠ِ جُٔىػ٢ ضوى٣ْ جُى٤َُ جُوح٠غ ػ٠ِ ٚكس جوػحتٚ

ًٔح ضٍؾغ جأل٤ٔٛس جُؼ٤ِٔس ُِوٍجتٖ جُوٟحت٤س ئٕ ٓؿحُٜح أْٝغ ك٢ٜ ٓط٘ٞػس ٝؿ٤ٍ ٓكىوز 

ٝجُِٓطس جُٞجْؼس ُِوح٢ٞ ُِطوى٣ٍ ٝجألنً ذٜح، ًًٝج ُِوٍجتٖ جُوٟحت٤س وٌٝ ًر٤ٍ ٝكؼحٍ ك٢ 

ٓؿحٍ جإلغرحش جُؿُجت٢، كحألوُس جألنٍٟ ضٌحو ض٘ؼىّ كحالػطٍجف ٗحوٌ جُٞهٞع ٝنحٚس 

ُٔطؼحو١ جإلؾٍجّ ًًُٝي ذحُ٘ٓرس ُٜٗحوز جُٜٗٞو، كٍٔضٌر٢ جُؿٍجتْ ٣كحُٕٝٞ جٌضٌحذٜح ك٢ 

جُهلحء ذؼ٤ىج ػٖ جألػ٤ٖ كًِٜٙ جألْرحخ ٗؿى ذحٕ ُِوٍجتٖ جُوٟحت٤س وٌٝ قحْْ ك٢ جٌُػ٤ٍ ٖٓ 

  ¹.جألق٤حٕ

 ؿٍطخ اٌمبػٟ ثشبْ اٌمغائٓ اٌمؼبئ١خ ٚٔطبق اإلصجبد ثٙب: اٌفغع اٌضبٌش

 ؿٍطخ اٌمبػٟ ثشبْ اٌمغائٓ اٌمؼبئ١خ : أٚال

ًٔح يًٍٗح ْحذوح ذحٕ جُوٍجتٖ جُوٟحت٤س ضوّٞ ػ٠ِ ػ٣ٍٖٛ٘ جُؼٍ٘ٛ جُٔحو١ ٝجُؼٍ٘ٛ 

جُٔؼ١ٞ٘، ٝجٗطالهح ٖٓ يُي ٗٓطط٤غ جُوٍٞ ذحٕ ُِوح٢ٞ جُِٓطس جُٞجْؼس ٝجُٔطِوس ك٢ 

جػطٔحو جُٞهحتغ ذٌَ ق٣ٍس، كِٚ جنط٤حٌ ٝهحتغ غحذطس أٓحٓٚ ك٢ جُىػٟٞ ْٞجء ٖٓ أٌٝجم 

جُىػٟٞ أٝ نحٌؼ أٌٝجم جُىػٟٞ ٝهى ٣هطحٌ ٖٓ جُٞهحتغ جُط٢ ًحٗص ٓٞٞٞع ٗوحٔ ذ٤ٖ 

  ².جُهّٛٞ

 

 .203. ،جٍُٔؾغ جُٓحذن،٘ ِـؼٛص ػثضح¹

 .330. أقٔى ج١ٌُٜٞ٘ٓ ،جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘ ػجض اٌغػاق²



  اٌفظً اٌضبٟٔ                    ؽغق اإلصجبد اٌّم١ضح فٟ اٌّٛاص اٌّض١ٔخ

 
45 

      ٝجُٔالقع ئٕ جُوح٢ٞ نٍؼ ػٖ ٓرىج جٕ ال ٣كٌْ جالذٔح ػٍٜ ػ٤ِٚ ٖٓ جوُس ك٢ 

جُىػٟٞ، ُٝوى ٌٝو ك٢ جالؾطٜحوجش جٗٚ ٣ؿَٞ ُِوح٢ٞ جٕ ٣ٓط٘ر١ جُوٍجتٖ ٖٓ جُطكو٤وحش 

 ¹.جُط٢ أؾ٣ٍص قط٠ ك٢ ؿ٤حخ جُهّٛٞ أٝ ْرن ضوى٣ٜٔح ك٢ وػٟٞ أنٍٟ

      ًٔح ُٚ أ٣ٟح إٔ ٣وطٍٛ ك٢ جْط٘رح٠ٚ ُِو٣ٍ٘س ػ٠ِ جُٞهحتغ ٝظٍٝف جُُ٘جع 

جُٔطٍٝـ أٓحٓٚ، ذَ ٣ٝٓط٘ر١ ٖٓ نحٌؼ وجتٍز جُُ٘جع ٓحوجٓص جألٌٝجم جُٔطؼِوس ذٜح هى 

ٞٔص ئ٠ُ جُىػٟٞ ٝ ضوى٣ٍٙ ًٛج ٤ُهٟغ ٍُهحذس جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح ٓحوجّ  ٓح جْط٘ى ئ٤ُٚ ٖٓ 

 .ه٣ٍ٘س ٣إو١ قطٔح ئ٠ُ جُ٘ط٤ؿس جُط٢ جٗط٠ٜ ئ٤ُٜح

 ٔطبق اإلصجبد ثبٌمغائٓ اٌمؼبئ١خ : صب١ٔب

ُوى هٌٍ جٍُٔٗع  جُؿُجت١ٍ ئٕ جإلغرحش ذحُوٍجتٖ جُوٟحت٤س ٣وّٞ ػ٠ِ جُطٍؾ٤ف 

ٝجالْط٘رح٠ ٝٛٞ أٍٓ ٣هٟغ ُطوى٣ٍ جُوح٢ٞ ٤ُّٝ جُوٟحز ؾ٤ٔؼح ػ٠ِ ٓٓطٟٞ ٝجقى ٖٓ 

جًًُحء ٝجُلط٘س، كوى ٣ٍٟ جُوح٢ٞ ئٕ جُو٣ٍ٘س ٓ٘طؿس ٝكؼحُس ك٢ جإلغرحش ئال جٗٚ هى ٣ٍٟ 

هح٢ٞ أنٍ جُؼٌّ كال ٣ٍٟ ك٤ٜح ٢ٖء ٖٓ يُي، كحُوح٢ٞ ؿ٤ٍ ٓؼّٛٞ ٖٓ جُهطأ ذَ ٛٞ 

ٓؼٍٜ ُٚ ك٢ جالْط٘رح٠ ًُُٝي ؾؼَ جٍُٔٗع ٗطحم جإلغرحش ذحُوٍجتٖ جُوٟحت٤س ٓكىوج ك٢ 

وجتٍز جإلغرحش ذٜٗحوز جُٜٗٞو، كِْ ٣ؿُ جإلغرحش ذًٜٙ جُوٍجتٖ ئال ك٢ جألقٞجٍ جُط٢ ٣ؿَٞ 

 ².جإلغرحش ذحُر٤ثس كٔح ٣ٌٖٔ ئغرحضٚ ًُٜٙ جألن٤ٍز ٣ٌٖٔ ئغرحضٚ ذحُوٍجتٖ ٝجُؼٌّ ٚك٤ف

 دبالد اٌمغائٓ اٌمؼبئ١خ : اٌفغع اٌغاثغ

ؼ جًًٌُٔٞز ْحذوح جٗٚ ٖٓ جُكحالش جُط٢ ٣ؿَٞ ك٤ٜح هرٍٞ . ّ.  م340ٗٛص جُٔحوز  ُوى    

 :جُوٍجتٖ ٢ٛ 

 ئٕ جإلغرحش ذحُوٍجتٖ ٣ؿَٞ ك٢ جُطٍٛكحش جُٔى٤ٗس جُط٢: اٌزظغفبد اٌّض١ٔخ: أٚال

 

 

، ٠،1994ٍم جالغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس ٝ جألقٞجٍ جُٗه٤ٛس ، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ ،ذىٕٝ ٌٓحٕ جٍُ٘ٗ  أٔٛع ؽٍجخ ¹

٘.515. 

 .49. ،جٍُٔؾغ جُٓحذن،٘  ػجض اٌذى١ُ فٛصح²
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٣ؿَٞ جإلغرحش ذٜٗحوز جُٜٗٞو، ٝذًُي ٣طٟف جُطٓح١ٝ ذ٤ٖ جُو٣ٍ٘س جُوٟحت٤س ٝجُٜٗحوز 

 ٝض٤٤ٟن ٓؿحٍ جإلغرحش ك٤ٜح ذٜٗحوز جُٜٗٞو،

ٝذًُي ٣طٟف جُطٓح١ٝ ذ٤ٖ جُو٣ٍ٘س جُوٟحت٤س ٝجُٜٗحوز ٝض٤٤ٟن ٓؿحٍ جإلغرحش ذٜح ٌجؾغ 

ئ٠ُ ػىّ نِٞٛح ٖٓ جُهطٍ، ٝجٗٚ ًِٔح جػطٔى جُوٟحز جُوٍجتٖ جُوٟحت٤س ك٢ ُُٓ٘س جإلغرحش 

  ¹.ذحُر٤ثس ًٞٗٚ ُْ ٣كىو ٓؿحٍ جُوٍجتٖ ئال جٗٚ قىو ٓؿحٍ جإلغرحش ذٜٗحوز جُٜٗٞو

 جإلغرحش ذحُوٍجتٖ ك٢ جُٔٓحتَ جُطؿح٣ٌس ؾحتُ ذٛلس ػحٓس، :اٌّـبئً اٌزجبع٠خ: صب١ٔب

ًًُٝي ذحُ٘ٓرس ُِٞهحتغ جُٔحو٣س ًَٝ جُكحالش جُط٢ ٣ؿَٞ ك٤ٜح جإلغرحش ذٜٗحوز جُٜٗٞو ًٔح 

٣ؿَٞ أ٣ٟح جإلغرحش ذحُوٍجتٖ ك٢ جُطٍٛكحش جُٔى٤ٗس جُط٢ ُْ ضطؿحَٝ ه٤ٔطٜح ٗٛحخ ٓكىو 

 .ُْٝ ضٌٖ غحذطس ذحٌُطحذس

                  ًٔح ٣ٍجػ٢ ذحُ٘ٓرس ُِوٍجتٖ جُوٟحت٤س ئٜٗح هى ض٘ط٢ٜ ئ٠ُ هٍجتٖ هح٤ٗٞٗس، ٝجْط٘حوج 

ؼ ٣ٌٖٔ جُوٍٞ جٗٚ ٖٓ قن جُوح٢ٞ هرٍٞ أٝ ٌكٝ جُوٍجتٖ جُط٢ . ّ.  م340ُ٘ٙ جُٔحوز 

٣ؼطٔى ػ٤ِٜح جُهّٛٞ ك٢ جُوٟح٣ح جُط٢ ٣ؿَٞ ك٤ٜح جإلغرحش ذحُر٤ثس، ًٔح ٣طٔطغ ذِٓطس ضوى٣ٍ 

ٓىٟ ػالهس جُو٣ٍ٘س ذحُُ٘جع ًٜٝٞٗح ٓ٘طؿس أّ ال وٕٝ ضٓر٤د  يُي ٓحوجٓص ضؼطرٍ و٤ُال ػ٠ِ 

غرٞش جُٞجهؼس ك٢ جُؼوَ ٝ جُٔ٘طن ق٤ع إٔ ٓح ٤ٔ٣ُ جُو٣ٍ٘س جُوٟحت٤س ٖٓ ؿ٤ٍٛح، ئٜٗح ذؼ٤ىز 

 ².ػٖ ػىز ٓهح٠ٍ ٜٓ٘ح جُط٣ٍُٝ ٝجُطك٤ُ، الٕ أْحْٜح ٝهحتغ ٝجُٞهحتغ ال ضًٌخ

كوى هٌٍ ذٗأٜٗح جُٔؿِّ جألػ٠ِ ػ٠ِ إٔ جُوٍجتٖ جُؼحو٣س ك٢ : اٌّـبئً اٌؼمبع٠خ: صبٌضب

 ًٛٙ جُٔٓحتَ ال ٣طٌٕٞ ٜٓ٘ح ْٟٞ ذىج٣س ذ٤ثس ضططِد جإلضٔحّ ذْٞحتَ هح٤ٗٞٗس ًاؾٍجء

           ضكو٤ن ػ٠ِ ٣ى جُوٟحز، ٤ًٝل٤س ٓطحذوس ُٔح ٣لٍٞٚ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس

 ³.ٝجإلوج٣ٌس ػ٠ِ ٣ى نر٤ٍ ٣هٍٞ ُٚ هٟحز ٚالق٤س ْٔحع جُٜٗٞو

 .165.، جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘ ِذّض دـٓ ِٕظٛع¹

 198. ،جٍُٔؾغ جُٓحذن،٘ ٠ذٟ ثىٛف²

 199. جٍُٔؾغ ٗلٓٚ،³٘
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 دج١خ اٌمغائٓ اٌمؼبئ١خ :اٌفغع اٌشبِؾ

ئٕ جُوحٕٗٞ ُْ ٣كىو قؿ٤س جُوٍجتٖ جُوٟحت٤س ضؿحٙ جُوح٢ٞ ئال جٗٚ ػ٘ىٓح أًَٝ ئ٤ُٚ ػ٤ِٔس 

 .جْط٘رح٠ٜح كحٕ قؿ٤طٜح ضىنَ ك٢ ٓطِن ضوى٣ٍٙ ذـ٤ٍ ٌهحذس

    ًٔح ئٕ جُوٍجتٖ جُوٟحت٤س والُطٜح ؿ٤ٍ هح٠ؼس ضؿحٙ جُهّٛٞ، ًٝٛج الٕ هٞجٜٓح 

جالْط٘رح٠ ًٝٛج ٣ٓٔف ُْٜ ذاغرحش ػٌٜٓح ذؿ٤ٔغ ٠ٍم جإلغرحش ذٔح ك٢ يُي جُر٤ثس ٝضٌٕٞ 

ٜٓٔس جُٔٞجَٗس ٝجُطوى٣ٍ ُوح٢ٞ جُٔٞٞٞع، ؿ٤ٍ ئٕ ًٛج ال ٣ٔ٘غ إٔ ٜٓٔس جُهّٛٞ ك٢ 

 ئغرحش ػٌٜٓح ضطلحٝش ذطلحٝش جُوٍجتٖ جُوٟحت٤س ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ك٢ والُطٜح، 

كٜٔ٘ح ٓح ضٌٕٞ والُس جهٍخ ٤ُِو٤ٖ ًٝٛج ٓح ٣ـِن جُٔؿحٍ أٓحّ جُهّٛٞ إلغرحش جُؼٌّ، 

 ¹.ٜٝٓ٘ح ٓح ضوّٞ والُطٜح ػ٠ِ جالقطٔحٍ ٓٔح ٣لطف جُٔؿحٍ ئٓح جُهّٛٞ إلغرحش جُؼٌّ

كحُو٣ٍ٘س ٤ُٓص ُٜح قؿ٤س ُِٓٓس، كِِوح٢ٞ جُِٓطس جُطوى٣ٍ٣س ك٢ جألنً ذٜح أٝال ٓػِٜح ك٢ 

يُي ًٔػَ جُٜٗحوز كايج جهط٘غ ذٜح جنً ذٜح، أٓح ئيج ًحٕ ُى٣ٚ ٖي كال ٣ؼَٔ ذٜح ٝٛٞ ك٢ ًٛج ال 

 ٣.²طو٤ى ذؼىو جُوٍجتٖ كوى ٣ٌطل٢ ذو٣ٍ٘س ٝجقىز ٝهى ضطؼىو جُوٍجتٖ وٕٝ ئٕ ضَٛ قى جإله٘حع

 األدىبَ اٌمؼبئ١خ : اٌّطٍت اٌضبٟٔ

جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ قؿ٤س جألٍٓ (جُلٍع جألٍٝ)ْ٘ططٍم ئ٠ُ ٓلّٜٞ قؿ٤س جألٍٓ جُٔو٢ٟ 

ًًٝج ٠ٍم جُطؼٖ ك٤ٜح  (جُلٍع جُػحُع)أغحٌٛح (جُلٍع جُػح٢ٗ)جُٔو٢ٟ ٝهٞز ج٥ٍٓ جُٔو٢ٟ 

غْ ذ٤حٕ أْٛ ج٠ٍُٝٗ جُٞجؾد ضٞكٍٛح ك٢ جُىكغ ذكؿ٤س جألٍٓ جُٔو٢ٟ  (جُلٍع جٍُجذغ)

 . (جُلٍع جُهحّٓ)

 

 ،جُٞؾ٤ُ ك٢ جإلغرحش،جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس ، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز ، جإلٌْ٘ى٣ٌس ، ٍٓٛ  ّ٘بَ ِذّض ِذّٛص ػ٘غا¹ْ

2003٘، .323. 

ج٥غحٌ ، جألٝٚحف ،جٗطوحٍ ، ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف ) ، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُالُطُجّ  فزذٟ ػجض اٌغد١ُ ٚ أدّض شٛلٟ ِذّض ػجض اٌغدّب²ْ

     .447. ،2001٘،جإلٌْ٘ى٣ٌس ٍٓٛ 
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 ِفَٙٛ دج١خ األِغ اٌّمؼٟ : اٌفغع األٚي

       ْ٘طىجٍٝ ضؼ٣ٍق قؿ٤س جألٍٓ جُٔو٢ٟ ٝجْٛ ج٠ٍُٝٗ جُط٢ ضٞكٍٛح ًًٝج جُط٤٤ُٔ 

 . ذ٤ٖ قؿ٤س ٝهٞز ج٢ُٗء جُٔو٢ٟ

٣وٛى ذٚ ئٕ جألقٌحّ جُط٢ ٚىٌش ٖٓ جُوٟحء : رؼغ٠ف دج١خ األِغ اٌّمؼٟ: أٚال

ضؼطرٍ قؿس ذٔح كِٛص ك٤ٚ، ٝٓؼ٠٘ يُي جٗٚ ئيج جٚىٌ قٌْ ك٢ ُٗجع ٓؼ٤ٖ كحٕ جُوحٕٗٞ 

 ٣.¹ؼطرٍ ًٛج جُكٌْ ٓطحذوح ُِكو٤وس قط٠ ٝجٕ ًحٕ يُي ػٌّ ٓح ٣ٞؾى ك٢ ٝجهغ جألٍٓ

     ٣ٌٖٝٔ أْحِ جُكؿ٤س ك٢ ئٕ جٍُٔٗع ٣لطٍٜ ئٕ جُكٌْ ػ٘ٞجٕ جُكو٤وس، ق٤ع ٣ـِد 

ٓطحذوس جُكو٤وس جُوٟحت٤س ُِكو٤وس جُٞجهؼ٤س ٝضوّٞ جُكؿ٤س أ٣ٟح ػ٠ِ جػطرحٌجش ػ٤ِٔس ضطؼِن 

ذحُِٔٛكس جُؼحٓس ٢ٛٝ جٍُؿرس ك٢ ٝٞغ قى ُِٔ٘حَػحش ٣ٔ٘غ ئػحوز ٠ٍـ جُو٤ٟس ػ٠ِ 

 ².جُوٟحء

 اٌشغٚؽ اٌٛاجت رٛفغ٘ب فٟ دج١خ األِغ اٌّمؼٟ :صب١ٔب

ضػرص جُكؿ٤س ُألقٌحّ جُوٟحت٤س أ١ جألقٌحّ جُٛحوٌز ٖٓ ؾٜس : ـ اٌذىُ اٌمؼبئ1ٟ

هٟحت٤س ذٔوط٠ٟ ِْططٜح جُوٟحت٤س، ُٜح ٝال٣س جُلَٛ ك٢ ٗٞع جُٔ٘حَػس جُط٢ ٚىٌ ك٤ٜح 

 .جُكٌْ ْٞجء ًحٗص ؾٜس هٟحء ػحو١ أٝ ؾٜس هٟحء جْطػ٘حت٢

      ٝال ضػرص جُكؿ٤س ُِوٍجٌجش جُٛحوٌز ٖٓ ؾٜس ئوج٣ٌس ًوٍجٌ ٓؿِّ ضأو٣د 

 .جُٔكح٤ٖٓ أٝ جأل٠رحء ٝهٍجٌ جُكلع جُٛحوٌ ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس

ٝٛٞ ج١ًُ ٣كْٓ جُُ٘جع ك٢ ٓٞٞٞع جُىػٟٞ أٝ ك٢ ؾُء ٓ٘ٚ أٝ ك٢ : ـ اٌذىُ اٌمطؼ2ٟ

ٓٓحُس أنٍٟ ذلَٛ قحْْ ال ٌؾٞع ك٤ٚ ٖٓ ؾحٗد جُٔكٌٔس جُط٢ أٚىٌضٚ، ًحُكٌْ 

 . ُِٔىػ٢ ذطِرحضٚ أٝ ذرؼٟٜح  أٝ جُكٌْ ذٍكٝ جُىكغ ذؼىّ جالنطٛح٘

 

 .165.،جٍُٔؾغ جُٓحذن،ِ٘ذّض دـ١ٓ ِٕظٛع¹

 .221 ، جٍُٔؾغ جُٓحذن،٘ ػجض اٌغػاق أدّض اٌـٕٙٛع²ٞ
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 األدىبَ": ػ٠ِ ج296ٚٗ     ٝهى ػٍكٚ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝجإلوج٣ٌس ك٢ جُٔحوز 

اٌفبطٍخ و١ٍب أٚ جؼئ١ب فٟ ِٛػٛع إٌؼاع أٚ صفغ شىٍٟ أٚ فٟ صفغ ثؼضَ اٌمجٛي أٚ فٟ 

أٞ ؽٍت ػبعع ٚرىْٛ ٘ظٖ األدىبَ ثّجغص إٌطك ثٙب دبئؼح ٌمٛح اٌشٟء اٌّمؼٟ ف١ٗ 

 ¹".فٟ إٌؼاع اٌّفظً ف١ٗ

      ٝجْٛ ٓح ٣طٍضد ػٖ ًٕٞ جُكٌْ جُوطؼ٢ ٛٞ ضه٢ِ جُوح٢ٞ ػٖ جُُ٘جع ج١ًُ ٣لَٛ 

ك٤ٚ ذٔؿٍو جُ٘طن ذحُكٌْ، ؿ٤ٍ جٗٚ ٣ٌٖٔ ُِوح٢ٞ جٍُؾٞع ػٖ قٌٔٚ ك٢ قحُس جُطؼٖ 

ذحُٔؼحٌٞس أٝ ذحُطٔحِ ئػحوز جُ٘ظٍ ٣ٝؿَٞ ُٚ ضٛك٤ف قٌٔٚ أٝ ضل٤ٍٓٙ ٠روح ُِٔحوض٤ٖ 

 .  ٖٓ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝجإلوج٣ٌس286، 285

 ٝٛٞ ٓح ٠ٔٓ٣ ك٢ هحٕٗٞ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝجإلوج٣ٌس ذحألقٌحّ :ـ اٌذىُ غ١غ اٌمطؼٟ 3

ج٥ٍٓز ذاؾٍجء ضكو٤ن أٝ ضىذ٤ٍ ٓإهص ق٤ع ال ضؿَٞ جإلقٌحّ ؿ٤ٍ جُوح٠ؼس قؿ٤س ج٢ُٗء 

 ².جُٔو٢ٟ ك٢ ٝال ٣طٍضد ػ٠ِ ًٛٙ جألقٌحّ ضه٠ِ جُوح٢ٞ ػٖ جُُ٘جع

 اٌز١١ّؼ ث١ٓ دج١خ األِغ اٌّمؼٟ ٚلٛح األِغ اٌّمؼٟ : اٌفغع اٌضبٟٔ

قؿ٤س ك٤ٔح ذ٤ٖ جُٔطهح٤ٖٔٚ ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ  ٣وٛى ذٜح ئٕ ُِكٌْ: دج١خ األِغ اٌّمؼٟ أٚال

ٗوٙ جُكن ٓكال ْٝررح ًٝٛٙ جُكؿ٤س ضػرص ٌَُ قٌْ ًٓ٘ ٝهص ٚىٌٝٙ،  قط٠ ُٞ ًحٕ 

 .هحذَ ُِطؼٖ ك٤ٚ ٓح ٣إو١ ئ٠ُ َٝجٍ جُكٌْ ٝذحُ٘ط٤ؿس َٝجٍ قؿ٤طٚ أ٣ٟح

ال ضػرص ئال ُألقٌحّ جُٜ٘حت٤س، ضِي جألقٌحّ ال ضورَ جُطؼٖ : صب١ٔب ـ لٛح األِغ اٌّمؼٟ

جُطؼٖ ذحُ٘وٝ )أٝ ذحُطٍم ؿ٤ٍ جُؼحو٣س  (جُٔؼحٌٞس ٝجالْطث٘حف)ْٞجء ذحُطٍم جُؼحو٣س 

  ³.قط٠ ُٞ ًحٗص أقٌحّ جذطىجت٤س ٚىٌش ٜٗحت٤س (أٝ ذحُطٔحِ جُ٘ظٍ

 

 - جُٓحُق جًًٍُ– 09-08 ٖٓ هحٕٗٞ 296جُٔحوز  ¹

 . ، جٍُٔؾغ ٗل298ٚٓ جُٔحوز ²

 .257. ٓكٔى قٖٓ هحْْ ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ³٘
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    ٗٓط٘طؽ ٖٓ يُي إٔ ًَ قٌْ قحتُ ُوٞز جألٍٓ جُٔو٢ٟ ٣ٌٕٞ قحتُج ُكؿ٤س جألٍٓ 

  ¹.جُٔو٢ٟ ٌُٖٝ جُؼٌّ ؿ٤ٍ ٚك٤ف

 آصبع لٛح اٌشٟء اٌّمؼٟ ثٗ ٚؿٍطخ اٌمبػٟ ثشبْ رمض٠غٖ: اٌفغع اٌضبٌش

 أصبع لٛح اٌشٟء اٌّمؼٟ ثٗ: أٚال

ضٞجكٍش ج٠ٍُٝٗ جُٔطؼِوس ذحُكٌْ يجضٚ أٝ جُكن جُٔىػ٠ ذٚ، ضٍضد جغٍ ٛحّ ٛٞ      ِزٝ 

إٔ ٓح ه٠ٟ ذٚ جُكٌْ هى ؾؼَ ٓح ًحٕ ٓكَ جُُ٘جع قو٤وس غحذطس هحٗٞٗح، ٝيُي ٖٓ ق٤ع 

ٝؾٞو ٓكطٟٞ جُؼالهس جُوح٤ٗٞٗس قَ جُُ٘جع كال ٣ٌٖٔ جُطٍجؾغ ػٖ ج٢ُٗء جُٔو٢ٟ ذٚ، ُٝٞ 

ًحٕ جُكٌْ جُٛحوٌ ٣ط٘حهٝ ٝهحٕٗٞ القن أٝ جػطٔى ػ٠ِ هحٕٗٞ هى جُـ٢ ك٤ٔح ذؼى ٝذٔح إٔ 

ه٣ٍ٘س جألٍٓ جُٔو٢ٟ ذٚ ٝٞؼص ُكٔح٣س جُٔٛحُف جُلٍو٣س جُهحٚس كاٜٗح ٣ؿَٞ ُِهّٛٞ 

 ².إٔ ٣ط٘حَُٕٞ ػٖ جُىكغ ذٜح ًٝٛج جُط٘حٍَ ْٞجء ٣ٍٚف أٝ ٢٘ٔٞ

ْرن يًٍٙ كوٞز ج٢ُٗء جُٔو٢ٟ ذٚ ٤ُٓص ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ، ًُج ال ٣ٌٖٔ      ًٝٔح

 .ُِٔكٌٔس إٔ ضأنً ذٜح ٖٓ ضِوحء ٗلٜٓح

 صب١ٔبـ ؿٍطخ اٌمبػٟ اٌزمض٠غ٠خ ثشبْ لٛح اٌشٟء اٌّمؼٟ ثٗ 

جألقٌحّ جُط٢ قحَش هٞز ج٢ُٗء جُٔو٢ٟ ذٚ ه٣ٍ٘س هح٤ٗٞٗس هح٠ؼس ال ضورَ أ١ و٤َُ     إْ 

٣٘وٟٜح ٓط٠ ضٔٓي ذٜح جُهْٛ ٢ٛٝ ُِٓٓس ُِوح٢ٞ ك٤وطٍٛ وٌٝٙ ذٗأٜٗح ك٢ جُطأًى ٖٓ 

ضٞجكٍ ج٠ٍُٝٗ جُالَٓس، ُو٤حٜٓح ؿ٤ٍ إٔ ه٣ٍ٘س هٞز ج٢ُٗء جُٔو٢ٟ ذٚ ال ضكٍٞ وٕٝ ضل٤ٍٓ 

 .جُهطأ ج١ًُ ٝهغ ك٢ جُكٌْ ذ٠ٍٗ إٔ ٣َٗٔ جُكٌْ ْٞجء ك٢ ٓ٘طٞهس أٝ ك٢ أْرحذٚ

 

 

 

 .233. ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ػجض اٌغػاق أدّض اٌـٕٙٛع¹ٞ

 . 288. 2006٘ ، وٌِٝ ك٢ جُٔ٘حَػحش جإلوج٣ٌس ، وجٌ ٛٞٓس ُِطرحػس ، جُطرؼس جأل٠ُٝ ، جُؿُجتٍ،ٌذؾ ثٓ ش١ز آس ٠ٍِٛب²
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   جُؼ٘حٍٚ جُالَٓس ًُٜج جُطٛك٤ف ذك٤ع ال ضٌٕٞ ٛ٘حى قؿس ٓطِوح ُِركع ك٢ 

  ¹.جُٔٞٞٞع ٍٓز أنٍٟ

    ًًُي ٣ٌٖٔ ٠ِد ضل٤ٍٓ جُكٌْ ئيج ًحٕ ك٤ٚ ُرّ أٝ ؿٜٔٞ، ئٗٔح ال٣ٛف إٔ ٣طهً 

يُي ٤ِْٝس ُألقىجظ ضؼى٣َ أٝ ضـ٤٤ٍ ك٤ٚ ِْٝطس ٓكٌٔس جُٔٞٞٞع ك٢ ضل٤ٍٓ جألقٌحّ جُط٢ 

٣كطؽ ذٜح ُى٣ٜح ٢ٛ ًِٓططٜح ك٢ ضل٤ٍٓ ْحتٍ جُٔٓط٘ىجش جُط٢ ضوىّ ُٜح كحُوح٢ٞ جُٔٞٞٞع 

ئٕ ٣أنً ذٔح ٣ٍجٙ ٓوٛٞوج ٜٓ٘ح ذ٠ٍٗ إٔ ٣ر٤ٖ ك٢ أْرحخ قٌٔٚ جالػطرحٌجش جُط٢ جْط٘ى 

 ػ٤ِٜح 

 ؽغق اٌطؼٓ فٟ األدىبَ اٌمؼبئ١خ : اٌفغع اٌغاثغ

ٛٞ ٤ِْٝس ٣ٓٔف جٍُٔٗع ٖٓ نالُٜح ذٍٔجؾؼس جألقٌحّ جُوٟحت٤س ٝئػحوز جُ٘ظٍ    اٌطؼٓ 

: ٝك٢ ًٛج جُٛىو ْ٘ططٍم ئ٠ُ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ٠ٍم جُطؼٖ. ٖٓ ق٤ع جُٞهحتغ أٝ جُٔٞٞٞع

  (غح٤ٗح)٠ٍٝم ؿ٢ ػحو٣س  (أٝال)٠ٍم ػحو٣س 

٤ْٔص ذًُي الٕ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُطؼٖ ٣ٞهق ض٘ل٤ً جُكٌْ : أٚال ؽغق اٌطؼٓ اٌؼبص٠خ

 .جُٔؼحٌٞس ٝ جالْطث٘حف: ٤ُٔٗٝ ك٤ٜح ٗٞػ٤ٖ أْح٤ْٖ ٛٔح. نالٍ جؾِٚ أٝ أغ٘حء ٓٔحٌْطٚ

 جُٔؼحٌٞس ٣ٍ٠وس ٠ؼٖ ؿ٤ٍ ػحو١ أؾحَٙ جٍُٔٗع ٞى جألقٌحّ ٝ :ـ اٌّؼبعػخ1

جُوٍجٌجش جُـ٤حذ٤س جُط٢ ضٜىف ئ٠ُ ٓ٘غ جُكٌْ ٖٓ ق٤حَز قؿ٤س ج٢ُٗء جُٔو٢ٟ ك٤ٚ، ٝيُي 

 ².ك٢ قحُس ٚىٌٝ جُكٌْ ك٢ ؿ٤حخ جُٔطْٜ

 ٣طرٍ ًًُي ٣ٍ٠وس ٖٓ ٠ٍم جُطؼٖ جُؼحو٣س إلٚالـ جُكٌْ ػٖ ٣ٍ٠ن :ـبالؿزئٕبف2

ككٙ ؾى٣ى ُٔٞٞٞع جُو٤ٟس ذٞجْطس ؾٜس هٟحت٤س ػ٤ِح ضطر٤وح ُٔرىأ ضؼىو وٌؾحش 

ٖٝٓ ٛ٘ح كحٕ . جُطوح٢ٞ، ًٔح جٗٚ ٤ِْٝس ُٔ٘غ جُكٌْ ٖٓ ق٤حَز قؿ٤س ج٢ُٗء جُٔو٢ٟ ك٤ٚ

 .جالْطث٘حف ٣ٜىف ئ٠ُ ٍٓجؾؼس أٝ ئُـحء جُكٌْ جُٛحوٌ ػٖ جُٔكٌٔس

 .400.، جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘أدّض ٔشأد¹

  ، ٓكح٢ٓ ٓؼطٔى ُىٟ جُٔؿِّ،٠ٍم جُطؼٖ ك٢ جُٔحوز جُٔى٤ٗس ٝكوح ُوحٗٞٗحالؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٍِّٟٙ ١ٍِٛص²

10:30 a   2016 mars  20 le www.droit .dz.com 
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جُطؼٖ ال ضٞهق ض٘ل٤ً جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٟ٘ ٚؿبئً : صب١ٔبـ ؽغق اٌطؼٓ اٌغ١غ ػبص٠خ

 .ٝضطٔػَ ك٢ جُطٔحِ ئػحوز جُ٘ظٍ أٝ جُطؼٖ ذحُ٘وٝ

٣ٜىف جُطٔحِ ئػحوز جُ٘ظٍ ئ٠ُ ٍٓجؾغ جألٍٓ أالْطؼؿح٢ُ أٝ : ـ اٌزّبؽ إػبصح إٌظغ1

جُكٌْ أٝ جُوٍجٌ جُلحَٚ ك٢ جُٔٞٞٞع ٝجُكحتُ ُوٞز ج٢ُٗء جُٔو٢ٟ ذٚ ٝيُي ُِلَٛ ك٤ٚ 

 . ٖٓ ؾى٣ى ٖٓ ق٤ع جألقٌحّ جُٜ٘حت٤س جُكحتُز ُوٞز ج٢ُٗء جُٔو٢ٟ ك٤ٚ

 .ٖٓٔ ًحٕ ٠ٍكح ك٢ جُكٌْ أٝ جُوٍجٌ أٝ جألٍٓ أٝ ضْ جْطىػحؤٙ هحٗٞٗح    ٣ٝوىّ

جألػ٠ِ ٣ٝطؼِن ذاٚالـ جألنطحء جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ جٌضٌرص  ٣طْ أٓحّ جُٔؿِّ: ـبٌطؼٓ ثبٌٕمغ2

أٓحّ جُٔكحًْ جُؼحو٣س، ٣ٝهطِق جُطؼٖ ذحُ٘وٝ ػٖ جالْطث٘حف ٖٓ ق٤ع ئٕ جُٔؿِّ جألػ٠ِ 

ؿ٤ٍ ٓهطٙ ذاػحوز جُ٘ظٍ ك٢ جُٞهحتغ جُط٢ جْط٘ى ئ٤ُٜح جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٓطحذوح ُِوحٕٗٞ ٝال 

٣ٌٖٔ ًًُي ِْطس ئؾٍجء جُطكو٤ن أٝ ْٔحع جُٜٗٞو ٝئٗٔح ٣ؿد ػ٤ِٚ كو١ جُركع ػٔح ئيج ًحٕ 

جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٓطحذوح ُِوحٕٗٞ ٝال ٣ٌٖٔ ًًُي ِْطس ئؾٍجء جُطكو٤ن أٝ ْٔحع جُٜٗٞو 

ٝئٗٔح ٣ؿد ػ٤ِٚ كو١ جُركع ػٔح ئيج ًحٕ جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٓطحذوح ُِوحٕٗٞ ٝيُي ٝ يُي 

ضطر٤وح ُٔرىأ إٔ ٓكٌٔس جُ٘وٝ ـحُٔكٌٔس جُؼ٤ِحـ ٓكٌٔس هحٕٗٞ ٤ُٝٓص ٓكٌٔس ٝهحتغ ٝئٜٗح ال 

 . ضٌَٗ وٌؾس غحُػس ٖٓ جُطوح٢ٞ

 شغٚؽ اٌضفغ ثذج١خ األِغ اٌّمؼٟ : اٌفغع اٌشبِؾ

جضكحو : ؼ ٢ٛٝ. ّ.  م٠ٍٖٝ338 جُىكغ ذكؿ٤س جٍُٔ جُٔو٢ٟ ك٢ جُٔحوز  ٌٝوش    

جُهّٛٞ ذحضكحو ٚلحضْٜ ٝجضكحو جُٔٞٞٞع أٝ ٓكَ جُكن ٝجضكحو جُٓرد ٝيُي ُو٤حّ قؿ٤س 

ال رىْٛ ٌزٍه األدىبَ ٘ظٖ "ئ. ّ. ئ.  ٖٓ م101ج٢ُٗء جُٔكٌّٞ ذٚ، ًًُٝي ك٢ جُٔحوز 

اٌذج١خ إال فٟ ٔؼاع لُ ث١ٓ اٌشظَٛ أٔفـُٙ صْٚ أْ رزغ١غ طفبرُٙ ٚرزؼٍك ثظاد اٌذك 

 ".ِذال ٚؿججب

 .400،جٍُٔؾغ جُٓحذن، أدّض ٔشأد¹

 a 2016 10:30 ،ٓكح٢ٓ ٓؼطٔى ُىٟ جُٔؿِّ ، ٠ٍم جُطؼٖ ك٢ جُٔحوز جُٔى٤ٗس ٝكوح ُوحٕٗٞ جالؾٍجءجش جُٔى٤ٗس  ٍِّٟٙ ١ٍِٛص²

mars  20 le www.droit.dz.com 
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جُوحػىز ئٕ جألقٌحّ ال ضٌٕٞ قؿس ئال ذ٤ٖ أ٠ٍجكٜح ٣ٝؼرٍ ػٖ : ٚدضح اٌشظَٛ ثظفبرُٙ

 . يُي ذٔرىأ ٗٓرس جإلقٌحّ كحألقٌحّ ال ضٌٕٞ قؿس ئال ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ ٠ٍك٢ جُهٛٞٓس

  ٝجُؼرٍز ك٢ جضكحو جُهّٛٞ ٛٞ جضكحوْٛ ذٛلحضْٜ ال ذأٖهحْٜٚ، ٝػ٠ِ يُي ئيج ٚىٌ 

جُكٌْ ه٢ وػٟٞ ٌكؼٜح ٗحتد ػٖ جقى جُهّٛٞ كحٕ ًٛج جُكٌْ ٣كَٞ ق٤س جألٍٓ جُٔو٢ٟ 

إٔ ٣ٍكغ وػٟٞ ٍٓز أنٍٟ  (جأل٤َٚ)ك٢ ٓٞجؾٜس جأل٤َٚ، كال ٣ٓطط٤غ ًٛج جألن٤ٍ 

ذٛلطٚ جُٗه٤ٛس كحٗٚ ال ٣ٓطط٤غ إٔ ٣ىكغ ذكؿ٤س جألٍٓ جُٔو٢ٟ ألٗٚ ُْ ٣ٌٖ نٛٔح ك٢ 

 ¹.جُُ٘جع جُٓحذن

   ٝجُكٌْ ال ٣ؼطرٍ قؿس ػ٠ِ جُهّٛٞ جُكو٤و٤٤ٖ ك٢ جُىػٟٞ ككٓد، ٝئٗٔح ٣ؼطرٍ أ٣ٟح 

قؿس ػ٠ِ نِلحتْٜ ْٞجء ًحٕ جُهِق جُؼحّ أٝ جُهِق جُهح٘ ًًٝج ػ٠ِ  جُىجت٤ٖ٘ ٝٓحػىج 

 ².جُػالغس ج٣ًًٌُٖٞٔ ْحُلح كاْٜٗ ٣ؼطرٍٕٝ ٖٓ جُـ٤ٍ ٝال ٣ٌٕٞ جُكٌْ قؿس ػ٤ِْٜ

جُٓرد ٛٞ جألْحِ جُوح٢ٗٞٗ ج١ًُ ٣ر٠٘ ػ٤ِٚ جُكن أٝ ٓح ٗطؽ ػ٘ٚ : صب١ٔبـ ارذبص اٌـجت

ًُُي ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُٓرد ٓطكىج ك٢ جُىػ٤٣ٖٞ، قط٠ ٣ٌٖٔ جُطٔٓي ذوٞز ج٢ُٗء جُٔو٢ٟ 

ذٚ ئيج ضـ٤ٍ جُٓرد ال ٣ٌٖٔ يُي ُٝٞ ًحٕ جُٔٞٞٞع ٝجقىج ٝجُهّٛٞ ْٛ ٗلْٜٓ كحُكٌْ ك٢ 

وػٟٞ جْطٍجو جُك٤حَز ال ٣كَٞ هٞز ج٢ُٗء جُٔو٢ٟ ذٚ ك٢ وػٟٞ ٠ِد ض٤ِْٓ جُؼ٤ٖ 

ذحػطرحٌٛح ٓإؾٍز ، ٝئٌٗحٌ جُطٞه٤غ ػ٠ِ ػوى ال ٣ٔ٘غ ذؼى جُكٌْ ذٛكس جُطٞه٤غ ٖٓ جُطؼٖ 

 .ك٤ٚ ذٛىٌٝٙ ك٢ ٍٜٓ جُٔٞش

   ًٝٔح ١ٍٓ٣ ٝؾٞخ ٝقىز جُٓرد ػ٠ِ جُطِد ذحُىكغ، كايج وكغ ٖهٙ وػٟٞ ٓطحُرس 

 .ذى٣ٖ جُٞكحء ٝقٌْ ٞىٙ ٣ٓطط٤غ ٌكغ وػٟٞ ذرٍجءز يٓطٚ  ذ٘حء ػ٠ِ جُطوحوّ

 

 - جُٓحُق جًًٍُ– 09-08 ٖٓ هحٕٗٞ ٌهْ 101 جُٔحوز ¹

 .678. ،جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘ ػجض اٌغػاق أدّض اٌـٕٙٛع²ٞ
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    ٝجُؼرٍز ك٢ ٝقىز جُٓرد ٢ٛ ذٞقىز جُٔٓحُس جألْح٤ْس جُط٢ ٣ر٠٘ ػ٤ِٜح جُكٌْ وٕٝ 

جٛطٔحّ ذٞقىز جُطح٣ٌم ج١ًُ هى ضًًٍٙ جُٔكٌٔس جأل٠ُٝ ٝ ضٛككٚ جُٔكٌٔس جُػح٤ٗس، ٝال ٣إغٍ 

أ٣ٟح ضـ٤ٍ جُكؿس جُوح٤ٗٞٗس ٝجُٞٚق جُوح٢ٗٞٗ ًٔح ُٞ أ٣ٌى جُطٔٓي ذ٘ٙ هح٢ٗٞٗ ُْ ٣كَٛ 

 ¹.جُطٔٓي ذٚ ك٢ جُىػٞز جأل٠ُٝ ُْٝ ٣طرن جُوح٢ٞ كحٕ ًٛج ؿ٤ٍ ٌٖٓٔ

 قط٠ ٣طٌٖٔ جُطٔٓي ذوٞز ج٢ُٗء جُٔو٢ٟ ٣ؿد جٕ ٣ٌٕٞ ٓٞٞٞع :  ارذبص اٌّذً–صبٌضب 

جُىػٟٞ جُػح٤ٗس أٝ ٓكَ جُكن ك٤ٜح ٛٞ ذؼ٤٘ٚ ٓٞٞٞع جُىػٞز جُٔكٌّٞ ك٤ٜح،٣ٝؼى ٓٞٞٞع 

جُىػ٤٣ٖٞ ٓطكىج ئيج ًحٕ جُكٌْ أٝ ذاٌٗحٌ قن جهٍٙ ك٤٘حهٝ جُكٌْ جُػح٢ٗ جُكٌْ جألٍٝ كٛكس 

جُؼوى ٠ِٝد ذطالٗٚ ٝؾٜحٕ ٓطوحذالٕ ٝجُوٟحء ذٛكس جُؼوى ٣طٟٖٔ قطٔح جُوٟحء ذأٗٚ ؿ٤ٍ 

 . ذح٠َ

    ٝجُكٌْ ذ٢ٗء ١ٍٓ٣ ػ٠ِ ِٓكوحضٚ جٝ ذٔح ٣طلٍؽ ػ٘ٚ، كٖٔ ٣كٌْ ُٚ ذ٤ٌِٔس ٍُٓ٘ ال 

 ٣ٌٖٔ ُهٛٔٚ ج١ًُ ًحٕ ٣٘حَػٚ ك٢ ج٤ٌُِٔس ك٢ جْطكوحهٚ ٍُذؼٚ، ًُُي ٣ٛف جٕ ٣وحٍ ذحٕ 

جُكٌْ ذحٌَُ ١ٍٓ٣ ػ٠ِ جُؿُء، ؿ٤ٍ أٜٗح ٤ُٓص هحػىز ٓطِوس كوى ٣ٍكغ ٝجٌظ وػٟٞ ذأًػٍ 

ٖٓ ٤ٛٗرٚ ك٢ جُطًٍس كطٍكٝ وػٞجٙ، كحٕ ًٛج ال ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ جُٔطحُرس ذ٤ٛ٘رٚ ك٤ٔح ذؼى ئال ئيج 

قٌْ ذأٗٚ ؿ٤ٍ ٝجٌظ، ٝال ٣ؼطرٍ جُٔٞٞٞع ٓطكىج ُٔؿٍو ضؼِن جُُ٘جع ئال ئيج قٌْ ذأٗٚ ؿ٤ٍ 

ٝجٌظ ٝال ٣ؼطرٍ جُٔٞٞٞع ٓطكىج ُٔؿٍو ضؼِن جُُ٘جع ك٢ جُىػ٤٣ٖٞ ذ٢ٗء ٝجقى ذَ جُؼرٍز 

 ².ذٔٞٞٞع جُُ٘جع ذكى يجضٚ

 ِظب٘غ لبػضح دج١خ اٌشٟء اٌّذىَٛ ف١ٗ: اٌفغع اٌـبصؽ

  ضظٍٜ ًٛٙ جُوحػىز ك٢ ٓظحٍٛ ٓطؼىوز، ٣ٌٖٝٔ جُىكغ ك٢ أقٞجٍ ٓهطِلس كوى ٣كطؽ ذكٌْ 

ؾ٘حت٢ أٓحّ ٓكٌٔس ؾ٘حت٤س ٝهى ٣وغ جالقطؿحؼ ذحُكٌْ جُؿ٘حت٢ أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔى٤ٗس ًٔح هى ٣كطؽ 

 . ذحُكٌْ جُٔى٢ٗ أٓحّ جُؿٜس جُٔى٤ٗس جإلوج٣ٌس ٝج٤ُٜثس جُطأو٣ر٤س 

 

 .273. ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ ػظبَ أٔٛع ؿ¹ُ١ٍ

 .276.،جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ ِذّض دـٓ لبؿُ ²
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 دج١خ اٌشٟء اٌّذىَٛ ف١ٗ جؼائ١ب ػٍٝ اٌمؼبء اٌّضٟٔ : أٚال

جُؿُجت٢ أغ٘حء ٓكحًس ؾُجت٤س ئ٠ُ ػىو ٖٓ جُٞهحتغ      فٟ غبٌت األدٛاي ٠زؼغع اٌمبػٟ 

جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٓطؼِٜٔح جُهّٛٞ ك٤ٔح ذؼى أوُس ئغرحش ك٢ ٓكحًٔس ٓى٤ٗس، ًٝٛج ٓح ٗٛص ػ٤ِٚ 

ال ٠غرجؾ اٌمبػٟ اٌّضٟٔ ثبٌذىُ اٌجٕبئٟ إال فٟ اٌٛلبئغ اٌزٟ : "ؼ ػ٠ِ جٗٚ. ّ.  م339جُٔحوز 

ٝٓػحٍ يُي ئيج ٝهؼص ؾ٣ٍٔس ٝٗٗأ ػٜ٘ح ". فظً ف١ٙب ٘ظا اٌذىُ، ٚوبْ فظٍٗ ف١ٙب ػغٚع٠ب

ٌٍٞ ُِـ٤ٍ، ٗطؽ ػٖ يُي وػٞضحٕ، ئقىجٛٔح وػٟٞ ؾُجت٤س ٢ٛٝ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٝأنٍٟ 

وػٟٞ ٓى٤ٗس ٣ٌِٜٔح جٌٍُٟٔٝ، كل٢ ًٛٙ جُكحُس ٣القع ضهِق ٤٠ٍٖٖ ػ٠ِ جألهَ ّ ٠ٍٖٝ 

 . جٗطرحم هحػىز قؿ٤س ج٢ُٗء جُٔكٌّٞ ك٤ٚ ذهٛٞ٘ جألٖهح٘ ٝجُٔكَ ٝجُٓرد

 ـ شغٚؽ ل١بَ دج١خ اٌشٟء اٌّذىَٛ ف١ٗ جؼائ١ب 1

ُو٤حّ قؿ٤س ج٢ُٗء جُٔكٌّٞ ك٤ٚ ؾُجت٤ح ػ٠ِ جُوح٢ٞ جُٔى٢ٗ جٖط٠ٍ جُلوٜحء ػىوج ٖٓ 

ج٠ٍُٝٗ، ذك٤ع ئيج ضهِق ٠ٍٖ ٝجقى ٜٓ٘ح ٣ِٔي جُوح٢ٞ ًحَٓ جُك٣ٍس ك٢ جنط٤حٌ جُكَ  

جُٔ٘حْد ُُِ٘جع جُٔطٍٝـ أٓحٓٚ، ٝال ٣ؿد ػ٤ِٚ إٔ ٣ِطُّ ذٔح أًى ػ٤ِٚ جُوح٢ٞ جُؿُجت٢ 

 :ًًٍْ٘ ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ ك٤ٔح ٢ِ٣

ٝ ًٛج ج٠ٍُٗ ٝجٞف ألٕ جُٔٞٞٞع ئيج ُْ ٣ٌٖ ٝجقى ك٢ جُىػ٤٣ٖٞ  :  ارذبص اٌّٛػٛع–أ 

جُٔى٤ٗس ٝ جُؿُجت٤س ٝ ئيج ُْ ٣ٌٖ ذ٤ٜ٘ٔح جٌضرح٠ ، كحٗٚ ال ٣ٌٖٔ جُوٍٞ إٔ هحػىز قؿ٤س ج٢ُٗء 

 .جُٔكٌّٞ ك٤ٚ هى جٗطٌٜص ئيج ضٍٛف جُوح٢ٞ جُٔى٢ٗ ػٌّ ٓح ه٠ٟ ذٚ جُوح٢ٞ جُؿُجت٢ 

ئيج ه٠ٟ جُوح٢ٞ جُؿُجت٢ ذرٍجءز جُٔطْٜ ك٢ قحوظ ٌٍٓٝ ذطٜٔس :       ٝ ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ 

ػىّ جْطؼٔحٍ ٓ٘رٚ ج٤ُٓحٌز أٝ جٌُٔحذف كحٗٚ ذآٌحٕ جُوح٢ٞ جُٔى٢ٗ إٔ ٣وٌٍ ٓٓإ٤ُٝس جُٓحتن 

ػٖ جُكحوظ ٝ إٔ ٣ُِٓٚ ذطؼ٣ٟٞحش أيج غرطص ٍْػطٚ جُٔل٠ٍس ، كحُٔٓإ٤ُٝس جُٔؼٍٝٞس ػ٠ِ 

 ¹.جُوح٢ٞ جألٍٝ ٤ُٓص ٢ٛ جُط٢ ػٍٞص ػ٠ِ جُوح٢ٞ جُػح٢ٗ 

 

 .191. ،جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ػبصي دـٓ ػ¹ٍٟ
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جُٔوٛٞو ذًٜج ج٠ٍُٗ ٛٞ جْطرؼحو جُؿٜحش جُطأو٣ر٤س :  طضٚع اٌذىُ ِٓ ِذىّخ جؼائ١خ –ة 

جُط٢ ال ٣ٌٕٞ ُِىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ك٤ٜح أ١ أغٍ ، ألٗٚ ئيج ُْ ٣ٌٖ جُكٌْ ٚحوٌ ٖٓ ؾٜس ؾُجت٤س 

 ٖٓ هحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ٖٓ ق٤ع ٝقىز جُهّٛٞ 338ك٤ؿد جٍُؾٞع ج٠ُ ٠ٍٖٝ جُٔحوز 

 .ٝ جُٔكَ ٝ جُٓرد 

       ٝ ٣ٓط١ٞ إٔ ضٌٕٞ ًٛٙ جُؿٜس جُؿُجت٤س ٖٓ ؾٜحش جُوحٕٗٞ جُؼحّ ، أ١ جُٔكحًْ جُؼحو٣س 

ٓػَ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س أٝ ٓكحًْ جُؿ٘ف ٝ جُٔهحُلحش ٝ ًٛج ذـٝ جُ٘ظٍ ػٔح جيج ًحٗص ًٛٙ 

جُٔكحًْ هى كِٛص ك٢ جُىػٟٞ جُٔى٤ٗس أّ ال ، ٝ جُ٘ظٍ ج٠ُ جُكَ ج١ًُ أػططٚ ُِٔٓأُس جُؿُجت٤س 

 .جُٔؼٍٝٞس ػ٤ِٜح 

ألٗٚ :  ٠جت أْ رضبع دج١خ اٌشٟء اٌّذىَٛ ف١ٗ جؼائ١ب ػٕض إٌظغ فٟ إٌؼاع اٌّضٟٔ –ط 

جيج أغ٤ٍش جُكؿ٤س أٓحّ جُوح٢ٞ جُؿُجت٢ كحٗ٘ح ٌٕٗٞ أٓحّ ٌٚٞز ٖٓ ٌٚٞ قؿ٤س ج٢ُٗء 

جُٔكٌّٞ ك٤ٚ ؾُجت٤ح ػ٠ِ جُوح٢ٞ جُؿُجت٢ ، ٝ ٣ٓط١ٞ ك٢ يُي إٔ ٣ٌٕٞ جُوح٢ٞ جُٔى٢ٗ ٣٘ظٍ 

 .ك٢ جُٔٓحتَ جُٔى٤ٗس أٝ جُطأو٣ر٤س أٝ جالوج٣ٌس 

ٝ ٓؼ٠٘ يُي ٣ؿد إٔ ال ٣ٌٕٞ :  ٠جت أْ ٠ىْٛ اٌذىُ اٌجؼائٟ ؿبثك ٌٍذىُ اٌّضٟٔ –ص 

جُوح٢ٞ هى أٚىٌ قٌٔح ٜٗحت٤ح ك٢ جُٔٞٞٞع ، ألٗٚ جيج ًحٗص قؿ٤س ج٢ُٗء جُٔكٌّٞ ك٤ٚ 

 .ؾ٘حت٤ح قؿ٤س ٓطِوس ، جال أٗٚ ال ضأغ٤ٍ ُٜح ك٤ٔح ٠ٟٓ ٖٓ جألقٌحّ 

ٝ يُي : ٠شزغؽ أْ ٠ىْٛ اٌذىُ اٌجؼائٟ غ١غ لبثً ألٞ ؽغ٠مخ ِٓ ؽغق اٌطؼٓ  –ٖ 

ذهالف جُكٌْ جُٔى٢ٗ جُط٢ ضطؼِن ذٚ قؿ٤س ج٢ُٗء جُٔكٌّٞ ك٤ٚ ذٔؿٍو ٚىٌٝٙ ، ٝ ئٕ ًحٗص 

 ¹.ضطٞهق ٓإهطح ذٔٔحٌْس قن جالْطث٘حف أٝ جُٔؼحٌٞس 

 

 

 ، ٍٖـ أقٌحّ هحٕٗٞ جالغرحش جُٔى٢ٗ ، جُطرؼس جأل٠ُٝ ، وجٌ جُػوحكس ٍُِ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ ، ػٔحٕ ، ػجبؽ اٌؼجٛصٞ

  .330.،2005٘جألٌوٕ،
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ألٕ :  ٠جت أْ ٠ىْٛ اٌذىُ اٌجؼائٟ لض فظً فٟ اٌضػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ فظال ٔٙبئ١ب –ٚ 

جُكٌْ جُٜ٘حت٢ ُِو٤ٟس جُؿُجت٤س ٛٞ ج١ًُ ٣ْٜ جُٔؿطٔغ ، ٝ ػ٘ى ئٚىجٌ قٌْ ٓهحُق ٣ؼطرٍ يُي 

 ².ٓٓحِ ذحُ٘ظحّ جُؼحّ 

 :  ِضٜ اٌزؼاَ اٌمبػٟ ثبٌذىُ اٌجؼائغٞ - 2

    ئٕ أؾُجء جُٔ٘طٞم جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضطؼِن ذٜح جُكؿ٤س جُٔطِوس ذحُ٘ٓرس ُِوح٢ٞ جُٔى٢ٗ ، 

 .٢ٛ ضِي جُر٤حٗحش جُط٢ ضطؼِن ٌٍٞٝز ذحُىػٟٞ جُؿُجت٣ٍس

     أٓح ضِي جُٔوط٤ٟحش جُط٢ ٣إًى ػ٤ِٜح جُوح٢ٞ جُؿُجت٢ ٝ ٌُٜ٘ح ال ضَٛ قطٔح ذحُىػٟٞ 

جُؼ٤ٓٞٔس ،ًٝحٕ ذآٌحٗٚ إٔ ٣ٓطـ٢٘ ػٜ٘ح ٝ ٣لَٛ ك٢ جُىػٟٞ جُؿُجت٣ٍس ذىٜٝٗح، كاٜٗح ال 

ضٌٕٞ ُِٓٓس ُِوح٢ٞ جُٔى٢ٗ ، ٖٝٓ قوٚ إٔ ٣و٢ٟ ذهالكٜح ألٗٚ ال ٣ٛطىّ ذحُكَ ج١ًُ 

ٝهى ³.أػط٠ جُىػٟٞ جُؼ٤ٓٞٔس ٝال ٣٘حهٝ ٓح هٌٍٙ جُوح٢ٞ جُؿُجت٢ إٔ ٣طؼٍٜ ُٜح

ال ٠ّىٓ  :"ٍٚقص ٓكٌٔس جُ٘وٝ جُل٤ٍٓٗس ذحُٔرىأ جًًٌُٔٞ ك٢ ػىو ٖٓ جألقٌحّ ذوُٜٞح

ٌٍمبػٟ اٌّضٟٔ أْ ٠زجبً٘ ِب لؼٝ ثٗ جؼائ١ب ؿٛاء ثبٌٕـجخ ٌضجٛد اٌٛالؼخ اٌزٟ وبٔذ 

 ".أؿبؿب ٌٍضػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ ٚ اٌضػٜٛ اٌّض١ٔخ أٚ ثبٌٕـجخ ٌّـبّ٘خ اٌّزُٙ

       ٝ هٟص جُٔكٌٔس أ٣ٟح ذحٕ ض٣ٍٛف ْٟٞ ٓح ٣طؼِن ذحٗؼىجّ نطح جُٔطْٜ ٣٘لِص ٖٓ 

 .قؿ٤س ج٢ُٗء جُٔكٌّٞ ك٤ٚ ٣ٌٍٝٞح ٖٓ ؾٜس جُكْ جُؿُجت٤س

ًٔح هٌٍ جُٔؿِّ جألػ٠ِ ذحُرٍجءز ئيج جْط٘ى ئ٠ُ ػىّ  قىٝظ جألكؼحٍ جُٔطحذغ ٖٓ أؾِٜح ، أٝ 

ئ٠ُ ػىّ ٓٗحًٌس جُٔطْٜ ك٤ٜح كحٕ ػ٠ِ جُوح٢ٞ جُٔى٢ٗ إٔ ٣هٟغ ُطأ٤ًىجش جُكٌْ جُؿُجت٢ 

 .ألٕ ًٛٙ جُطأ٤ًىجش ٢ٛ وػْ ١ٌٍٝٞ ُِكٌْ ذحُرٍجءز 
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 .412. جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ²٘

 .291.، جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘ ٌذـٓ ثٓ ش١ز آس ٠ٍِٛب³
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 دج١خ اٌشٟء اٌّذىَٛ ف١ٗ إصاع٠ب أٚ رأص٠ج١ب : صب١ٔب 

٣٘رـ٢ جُط٘ر٤ٚ ئ٠ُ أٗٚ ئيج ًحٕ جُؼَٔ ٚحوٌج ٖٓ ؾٜس ُٜح ٚالق٤س جُلَٛ ذاٚىجٌ       

جُوٍجٌجش ك٢ جُٔ٘حَػحش جُٔؼٍٝٞس ػ٤ِٜح ٓػَ جُـٍف جإلوج٣ٌس جُطحذؼس ُِؿٜحش جُوٟحت٤س كحٕ 

 ¹.جألٍٓ ذهالف يُي 

 

        ئٕ جُٔرىأ جُٔوٌٍ ٛٞ إٔ قؿ٤س ج٢ُٗء جُٔكٌّٞ ك٤ٚ جُط٢ ضطؼِن ذحُوٍجٌجش جإلوج٣ٌس 

ضلٍٜ ٗلٜٓح ػ٠ِ جُوح٢ٞ جُٔى٢ٗ ، ذك٤ع أٗٚ ال ٣كن ًُٜج جألن٤ٍ إٔ ٣ؼ٤ى ك٢ ٓٓأُس كِٛص 

 .ك٤ٜح جُؿٜس جُوٟحت٤س جإلوج٣ٌس ، ٝ ٣ٍؾغ أْحِ ًٛٙ جُٔٓأُس ئ٠ُ ٓرىأ جُلَٛ ذ٤ٖ جُِٓطحش 

      ك٤القع إٔ قؿ٤س ج٢ُٗء جُٔكٌّٞ ك٤ٚ ئوج٣ٌح ٢ٛ قؿ٤س ٗٓر٤س ٣ٗط٠ٍ ك٤ٜح ٝقىز 

 .جُٔٞٞٞع ٝ جألٖهح٘ ٝ جُٓرد 

أٓح ذحُ٘ٓرس ُكؿ٤س ج٢ُٗء جُٔكٌّٞ ك٤ٚ ٖٓ ؾٜس ضأو٣ر٤س ، كحٗٚ ال ٝؾٞو أل٣س قؿ٤س 

ذحُ٘ٓرس ُِوٍجٌجش جُط٢ ضٛىٌٛح ج٤ُٜثحش جُطأو٣ر٤س ضؿحٙ جُوٟحء جُٔى٢ٗ، ًٌٝٛج ئيج ٚىٌ 

  ¹.هٍجٌ ضأو٣ر٢ ٞى جقى جُٔٞغو٤ٖ ٖٓ جؾَ ئنالُٚ ذحُطُجٓحضٚ جُٞظ٤ل٤س
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 ؽغق إصجبد أسغٜ : اٌّجذش اٌضبٟٔ

نٛٛ٘ح ك٢ ًٛج جُٔركع ٓؿٔٞػس ٖٓ جألوُس جُط٢ ٣طؼٍٜ ُٜح جُوح٢ٞ ٖٓ ضِوحء      ُوى

ٗلٓٚ جْطٍٖحوج ذٜح، ٖٓ جؾَ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ قَ جُُ٘جع ذٌَٗ ٜٗحت٢ ٝوه٤ن، ذك٤ع ض٘حُٝ٘ح 

ٝجإلغرحش ذحُٔؼح٣٘س ٝجُهرٍز  (جُٔطِد جألٍٝ)جإلغرحش ذٜٗحوز جُٜٗٞو ٝج٤ٔ٤ُٖ جُٔطٔٔس 

 . (جُٔطِد جُػح٢ٗ)

 شٙبصح اٌشٙٛص ٚا١ّ١ٌٓ اٌّزّّخ : اٌّطٍت األٚي

   ٗظٍ أل٤ٔٛس جإلغرحش ذحُٜٗحوز ضطٍه٘ح ئ٠ُ ٓلٜٜٞٓٔح، نٛحتٜٛح، أٗٞجػٜح، ٠ٍٖٝ 

، ًٔح وٌْ٘ح ج٤ٔ٤ُٖ جُٔطٔٔس ذٔلٜٜٞٓح، ٠ر٤ؼطٜح (جُلٍع جألٍٝ)أوجتٜح، ٝقؿ٤طٜح ك٢ جإلغرحش

 . (جُلٍع جُػح٢ٗ)ِْٝطس جُوح٢ٞ ك٢ ضوى٣ٍٛح، ًًٝج قؿ٤طٜح

 اإلصجبد ثشٙبصح اٌشٙٛص : اٌفغع األٚي

 أٚال ِفَٙٛ شٙبصح اٌشٙٛص 

ُْ ٣ٍو ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ضؼ٣ٍلح ُٜٗحوز جُٜٗٞو :  ـ رؼغ٠ف شٙبصح اٌشٙٛص1

ػ٠ِ ؿٍجٌ جُطو٤٘حش جُؼٍذ٤س ٝجُالض٤٘٤س، ئي جًطلص ٓؼظْ جُط٣ٍٗؼحش ذط٘ظ٤ْ ٝضكى٣ى ٓؿحُٜح 

٠ٍٖٝٝ هرُٜٞح ٝقؿ٤طٜح ٝئؾٍجءجضٜح، ئيج ْ٘طؼٍٜ ُرؼٝ جُطؼ٣ٍلحش جُط٢ ٌٝوش ػ٠ِ 

 . ُٓحٕ ذؼٝ جُلوٜحء

 ².ئي ػٍكٜح جُرؼٝ ذأٜٗح ضو٣ٍٍ جٍُٔء ُٔح ٣ؼِٔٚ ٖه٤ٛح ئٓح ألٗٚ ْٔؼٚ

 

 

 

 .295. ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٌ٘ذـٓ ثٓ ش١ز آس ٠ٍِٛب¹

 ، أوُس جالغرحش ٝ أٝؾٚ ذطالٜٗح ك٢ ٞٞء جُلوٚ ٝ جُوٟحء ، جُطرؼس جأل٠ُٝ ، جًٍُُٔ جُو٢ٓٞ ُالٚىجٌجش ا٠ٙبة ػجض اٌّطٍت²

 .21.،2009٘جُوح٤ٗٞٗس ، جُوحٍٛز ،ٍٓٛ ، 
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وذهب البعض إلى تعرٌفها على أنها إخبار أمام القضاء بصدور واقعة ؼٌر الشاهد تثبت 

حق  لشخص آخر ، وٌجب أن ٌكون اإلدراك بالواقعة إدراكا تثبت حق لشخص آخر وٌجب 

.أن ٌكون اإلدراك بالواقعة إدراكا مباشرا شخصٌا 
1 

األلٛاي اٌزٟ ٠ضٌٟ ثٙب ششض شف٠ٛب ػّب شب٘ضٖ أٚ ؿّؼٗ "ًٔح ػٍكٜح جُرؼٝ ذأٜٗح 

ثذٛاؿٗ ششظ١ب ِزؼٍك ثبٌٛالؼخ اٌزٟ ٠غاص إصجبرٙب ، ٚرؤصٞ ثؼض دٍف ا١ّ١ٌٓ فٟ رذم١ك 

".رجغ٠ٗ اٌّذىّخ أٚ أِبَ اٌمبػٟ  إٌّزضة ٌٍزذم١ك 
2 

: سظبئض شٙبصح اٌشٙٛص  – 2

: ػ٠ِ ٞٞء جُطؼح٣ٌق جُط٢ ٝٞؼٜح ُٜٗحوز جُٜٗٞو ٤ٌُٕٞ ئْطهال٘ ػىز نٛحتٙ ٜٓ٘ح 

جُٜٗحوز قؿس ٓو٘ؼس ٤ُٝٓص ُِٓٓس ، أ١ إٔ ضوى٣ٍ ه٤ٔطٜح جُو٤ٗٞ٘س جُٔطِوس ضٌٕٞ  - أ

ُِوح٢ٞ ٜٓٔح ًحٕ ٚلحش جُٜٗٞو ، ٝال ضٌٕٞ ػ٤ِٚ ٌهحذس ٖٓ هرَ ٓكٌٔس جُ٘وٝ ٝٓ٘ٚ 

ٗٓطهِٙ إٔ جُٜٗحوز ضهطِق ػٖ جٌُطحذس ذك٤ع إٔ ًٛٙ جألن٤ٍز ضٌٕٞ قؿس ذًجضٜح 

.ػٌّ جُٜٗحوز 
3

 

 جُٜٗحوز قؿس ؿ٤ٍ هح٠ؼس أ١ إٔ ًَ ٓح ٣ػرص ػٖ ٣ٍ٠وٜح ٣ورَ جُ٘ل٢ ذط٣ٍوس أنٍٟ  - خ

 .ٖٓ ٠ٍم جإلغرحش 

جُٜٗحوز قؿس ٓطؼى٣س أ١ أٜٗح ٤ُٓص ٓوطٍٛز كو١ ػَ ٚحقرٜح ئٗٔح ػ٠ِ ًَ ٓح – ؼ 

٣ػرص ذٜح ك٤ؼطرٍ غحذطح ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ جُؿ٤ٔغ ألٜٗح ٚحوٌز ٖٓ ٖهٙ ؿ٤ٍ جُهّٛٞ ٤ُّٝ ُٚ 

ِٓٛكس ك٢ جُُ٘جع ٌُٜ٘ح ك٢ ٜٗح٣س جُٔطحف نحٞؼس أٝال ٝأن٤ٍج ئ٠ُ ِْطس جُوح٢ٞ 

. ٝضوى٣ٍٙ 
4 

 

 

 

 

1
ج١ًّ

 
. 120. ، ٘ 1983، جُُرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س ، جُوحٍٛز ، ٍٓٛ ، اٌشغلبٚٞ 

2
. 335.  ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ ٔج١ً إثغا١ُ٘ ؿؼض ّٚ٘بَ ِذّٛص ػ٘غاْ 

3
. 9. ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ ِذّض شزب أثٛ ؿؼض 

4 
. 330. ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ٘ ػ٘غاْ ٔج١ً إثغا١ُ٘ ؿؼض ّٚ٘بَ ِذّٛص
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 ضؼطرٍ جُٜٗحوز و٤ُال ٓو٤ىج أ١ ال ٣ؿَٞ ئغرحش ذٚ ئال ك٢ جُكحالش جُٔؼ٤٘س ألٜٗح ٣طٞكٍ –و 

. ك٤ٜح ػٍ٘ٛ ئقطٔحٍ جًٌُخ ٝ ًُُي كَٟ جٍُٔٗع جٌُطحذس ػ٤ِٜح 
1

 

 :  أٔٛاع شٙبصح اٌّشٙٛصح – 3

ٛ٘حى ػىز ٌٚٞ أٝ جأٗٞجع ٖٓ جُٜٗحوز جُٜٗٞو ٜٓ٘ح ٖٜحوز ٖل٤ٜس ٌٝٓطٞذس ٖٜٝحوز 

 . جُٔرحٍٖز ٝؿ٤ٍ جُٔرحٍٖز  ًًٝج ٖٜحوز جُطٓحٓف ٝجٍُٜٗز جُؼحٓس

ًٝٛج جُ٘ٞع ٣ى٢ُ ذٚ جُٗحٛى أٓحّ ٓؿِّ جُوٟحء ٝضٌٕٞ :  ٖٜحوز ٖل٤ٜس ٌٝٓطٞذس –أ 

ذٌَٗ ٣ٍٚف أ١ إٔ جُٗحٛى ٣وىّ ض٣ٍٛكٚ ذًًٍ جُٞهحتغ جُط٢ ٣ؼٍكٜح ٓؼٍكس ٖه٤ٛس  
2 

ٌُٖٝ هى ضؼٍٜ جُٜٗحوز ك٢ ٌَٖ ٌٓطٞخ ٌُٜٝ٘ح ه٤ِِس جُٞهٞع ذًٜج جٌَُٗ ًٔح ٛٞ جُٗإٔ 

ذحُ٘ٓرس ٍُِْحتَ جُط٢ ٣ى٢ُ ذٜح أٝ جُط٢ ضٍَْ ئ٠ُ جُٔكٌٔس ٝضطٟٖٔ يًٍ جُٞهحتغ جُٔط٘حَع 

ئ ٝجُط٢ .ّ .ئ. م 71ك٤ٜح ٌُٖٝ ًٛج جُ٘سٝع ٖٓ جُٜٗحوز ال ٣ٓطؿ٤د ُٔططِرحش ٗٙ جُٔحوز 

، ٝٓغ يُي ٣ٌٖٔ ُِٔكٌٔس "٣ى٢ُ جُٗحٛى ذٜٗحوضٚ وٕٝ ئْطؼحٗس ذأ٣س ًًٍٓز" ض٘ٙ ػ٠ِ أٗٚ

ك٢ جُظٍٝف جإلْطػ٘حت٤س جُط٢ ٝهغ ك٤ٜح ضى٣ٖٝ ضِي جُٜٗحوز إٔ ضأيٕ ُِٗحٛى ذحإلغرحش ذٜح 

.ٝئذٍجَٛح أٓحْٜٓ 
3

  

ًٔح ٣ٌل٢ هٍجءز جُٜٗحوز جٌُٔطٞذس ُِٗحٛى أٝ ٜٞٔح ئ٠ُ ِٓق جُو٤ٟس ُألنً ذٜح ًٔح 

٣كىظ إٔ ٣ْٟ ِٓق ضكو٤ن ؾُجت٢ ئ٠ُ ِٓق جُو٤ٟس جُٔى٤ٗس ٣ٝأنً ذٔح ٌٝو ٌٓطٞذح ك٢ 

.جُطكو٤ن جُؿُجت٢ ٖٓ ٖٜحوز جُٜٗٞو
4

  

 : جُٜٗحوز جُٔرحٍٖز ٝؿ٤ٍ جُٔرحٍٖز –خ 

      جألَٚ ك٢ جُٜٗحوز جٕ ضٌٕٞ ٓرحٍٖز أ١ إٔ ٣ى٢ُ جُٗحٛى ٝذٔح ٌآٙ ًإٔ ٣ٍٟ 

 ٖهٙ ٣ِْٓ ٓرِؾ ٓح٢ُ ُٗهٙ آنٍ أٝ ٓٗحٛىضٚ ُكحوظ ٖٓ جُكٞجوظ ج٤ُٓحٌجش

  

 .339.، ص نبٌل إبراهٌم سعد وهمام محمود زهران1

 .169. ، المرجع السابق ، ص نبٌل إبراهٌم سعد2

–  السالؾ الذكر – 09- 08 من قانون رقم 71 المادة 3

  .312. ، المرجع السابق ، ص  عبد الرزاق أحمد السنهوري4
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أن ٌخبر بما سمعه بإذنه كأنه ٌحضر مجلس انعقاد عقد بٌع بائع ومشتري جاء أمام 

.المحكمة لٌشهد بما سمعه أو رآه
1 

 

تستمد الشهادة قوتها من االتصال المباشر بٌن حواس الشاهد والواقعة التً ٌشهد علٌها 

وٌمكن للشاهد أن ٌخطئ فً السمع والبصر نتٌجة الخطأ فً التقدٌر ، ولكن األمر ٌتعلق 

عندئذ بالقٌمة التً ٌعلقها القاضً على الشهادة دون المساس بصفتها المباشرة
2 

 

واألصل فً الشهادة المباشرة أن تكون شفوٌة بحٌث ٌدلً الشاهد بشاهدته دون االستعانة 

 .بأٌة مذكرة

        أما الشهادة ؼٌر المباشرة فهً أن ٌدلً الشاهد بما نقل إلٌه من طرؾ شخص آخر 

قد شاهد أو موضوع النزاع ، فالشهد هنا لم ٌعاٌش أو رأى بأعٌنه الحدث أو الوقائع نقل إلٌه 

عن طرٌق شخص آخر ، وتسمى فً هذه الحالة بالشهادة على الشهادة أو الشهادة السماعٌة 

 : وٌظهر ضعؾ الشهادة السماعٌة أو ؼٌر المباشرة من الناحٌتٌن 

 .  الناحٌة الحقٌقٌة وصدق ما ٌروٌها الشاهد نقال عن الشاهد األصلً المباشر – 1

 من ناحٌة الصدق وحقٌقة ما أكده هذا األخٌر من وقائع ٌقوم الشاهد السماعً بنقلها – 2

إلى المحكمة ، و هذا الضعؾ فً الشهادة قد ٌحمل القاضً على عدم تصدٌقها وبالتالً على 

.إهمالها
3 

 : الشهادة بالتسامع والشهادة بالشهرة العامة –ج 

         تعرؾ الشهادة بالتسامح على أنها الشهادة بما ٌتسامعه الناس و تتناقله من أخبار 

وأحداث فهً تختلؾ عن الشهادة السماعٌة أو ؼٌر المباشرة ألنها تقوم على ماسمعه الشاهد 

 من شخص معٌن رأى الواقعة بعٌنٌه أو سمعه بأذنه وٌكون مسؤوال على صحة ما ٌشهد به 

 .171.المرجع السابق ، ص نبٌل إبراهٌم سعد ، 1

 .331ص .ص  ، المرجع نفسه 2

  .191. المرجع السابق ، ص ٌحً بكوش ، 3



  اٌفظً اٌضبٟٔ                    ؽغق اإلصجبد اٌّم١ضح فٟ اٌّٛاص اٌّض١ٔخ

 
63 

أما الشهادة بالشهرة العامة فهً لٌست بشهادة بالمعنى الصحٌح فهً تعتبر  ورقة مكتوبة 

أمام موظؾ عمومً وهو الموثق ٌدلً الشهود أمامه بإفادته وهذا األخٌر ٌدون كل ما ٌقوله 

الشهود عما ٌعرفونه من وقائع الشهرة العامة 
1

 ومثال فً موضوع الشركات بحٌث ٌشهد 

عدد من الناس أنه الٌوجد للمتوفً  وارث أصال وٌجب على الشهود أن ٌكونوا على دراٌة 

 .شخصٌة بالوقائع التً ٌصرحون بها لٌس بطرٌقة مباشرة وإنما عن طرٌق الشهرة العامة 

وكذلك مثال آخر فً عقد الزواج عند عدم تمكن الزوجٌن من تسجٌله فٌلجؤون أمام 

 .الموثق بصحبة شهود ٌشهدون بمعرفتهم فً حالة الزواج عن طرٌق الشهرة العامة 

لم ٌحدد القانون الجزائري أٌة قٌمة خاصة للشهادة بالتسامع المتداولة حالٌا وعلٌه فإنه 

. ٌترك تقدٌر للقاضً فً نطاق القواعد العامة
2  

 شروط أداء الشهادة : ثانٌا 

 .      ألداء الشهادة عدة شروط منها ما ٌتعلق بالشاهد ومنها ماٌتعلق بالشهادة ذاتها 

هناك شروط متطلبة فً الشاهد منصوص علٌه فً  :  الشروط الخاصة بالشاهد– 1

 .قانون اإلجراءات المدنٌة وهً شرط األهلٌة وشرط عدم وجود رابطة قرابة أو مصاهرة

ٌجوز سماع : " قانون إجراءات المدنٌة واإلدارٌة على أنه 153نصت م  :  األهلٌة–أ 

والمعنى من ذلك أنه الٌصلح أن ٌبنً " القصر الذٌن بلؽو سن التمٌز على سبٌل االستدالل

القاضً حكمه على شهادته أو أقواله وحدها بل له فقط أن ٌسترشد بها لتعزٌز شهادة شاهد 

 .بالػ أو أي دلٌل قانونً آخر 

 سنة أو تجاوزها شهادة كاملة لذا فإنه مجبر عل 18      كما تعتبر شهادة الشاهد البالػ 

 .    حلؾ الٌمٌن أثناء أدائها 

 ، الشهادة فً المواد المدنٌة والتجارٌة والجنائٌة واألحوال الشخصٌة ، دار المطبوعات الجماعٌة ، عبد الحمٌد الشواربً 1

 .174. اإلسكندرٌة ، مصر ، ص 

 .192. ، المرجع السابق ،ص ٌحٌى بكوش 2
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ال " ا على انه .م.أ . ق153تنص المادة  : عدم وجود رابطة القرابة او المصاهرة- ب

ٌجوز سماع اي شخص كشاهد اذا كانت له قرابة او مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم ال 

".ٌجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم فً القضٌة التً تعنً زوجة ولو كان مطلقا
1

 

        ال ٌجوز اٌضا قبول االخوة و االخوات و أبناء العمومة ألحد الخصوم، ؼٌر أن 

األشخاص المذكورٌن فً هذه المادة باستثناء الفروع ٌجوز سماعهم فً القضاٌا الخاصة 

بحالة األشخاص و الطالق، ما ٌفهم من هذه المادة انه ٌعتد فً اهلٌة الشاهد للشهادة الى 

 .رابطتٌن هما رابطة الدم و القرابة او المصاهرة

         ال ٌجوز القانون سماع األشخاص الذٌن تربطهم رابطة القرابة بأحد أطراؾ 

الدعوى، كشهود أمام القضاة ألثبات الوقائع أو الواقعة محل النزاع وهم أقارب أحد 

الخصوم فً النسب وكذا الخصوم وكذا االخوة و األخوات او أحد العموم طبقا لنص المادة 

ال ٌجوز سماع أقارب أحد الخصوم على عمود النسب و ال ٌجوز كذالك قبول " م .ا. ق153

و القرابة حسب مفهوم القانةن المدنً " . شهادة اخوة و أخوات و أبناء عمومة الخصوم 

الجزائري هو األشخاص الذٌن ٌجمعهم اصل واحد اي ان تكون أسرة الشخص من ذوي 

 .قرباة و ٌعتبر من ذوي القربً كل من ٌجمعهم  أصل واحد 

       اذن على حسب المواد المذكورة سالفا ان صلة القرابة المباشرة من موانع الشهادة 

وٌرجع منعها الى شك الكبٌر فً صدقها بسبب وجود مصلحة أو عامل العاكفة أو أحٌانا 

 أخري الكراهٌة التً تسود بٌن االقارب 

و تتمثل فً الوجود اداة الشهادة أمام القضاء و حضور : الشروط الخاصة بالشهادة - 2

 الخصوم ووجوب حلؾ الٌمٌن من طرؾ الشاهد عند االدالء بشاهدته

  

   

 -السالؾ الذكر- 09-08 المادة من قانون رقم 1
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ٌجب أن تصدر شهاد أمام القاضً أما الشهادة : وجوب أداء الشهادة أمام القضاة  - أ

التً ٌمكن أن تؤدي خارج القضاء فال ٌعتد بها و لو كان ذالك أمام موظؾ عام مهما 

.علت درجته طالما لٌست له و الٌة القضاء
1 

          وقد ورد استثناء على القاعدة المذكورة ٌتمثل فً تعذر الشاهد عن الحضور 

أمام الخصوم لسبب وجٌٌه، كالمرض أو أي سبب أخر ٌمنعه من الحضور،فعندما ٌكون 

مرٌضا و ال ٌستطٌع بسبب مرضه التنقل أمام المحكمة فً هذه الحالة ٌجوز للقاضً 

التنقل بنفسه أو ٌنوب عنه نائبا لتحصٌل الشهادة منه، باألخص أذا كانت شهادة تلعب 

 دورا بارزا للفصل فً النزاع 

اذا أثبت الشاهد أنه استحال علٌه " ا على انه .م.ا. ق155و هذا ما نصت علٌه المادة 

الحضور فً الٌوم المحدد جاز للقاضً أن ٌحدد له أجال اخر أو ٌنتقل لتلقً شهادته اذا 

كان الشاهد مقٌما خارج دائرة اختصاص الجهة القضائٌة جاز للقاضً اصدار انابة 

".قضائٌة لتلقً شهادته
2

 وٌفهم من نص المادة أنه فً حالة حضور الشاهد فانه ٌجوز 

للقاضً ان ٌحدد له مٌعاد اخر أو ٌنتقل لسماع شهادته اذا كان مقٌما فً نفس الدائرة 

القضائٌة للقاضً اذا كان مقٌما فً اختصاص دائرة اخري، فحٌنئذ للقاضً المختص 

 .اتباع اجراءات االنابة القضائٌة

ٌسمح : " ا على ما ٌلً .م.ا. ق152تنص المادة :  تأدٌة الشهادة بحضور الخصوم  - ب

وٌفهم من نص المادة ان المشرع ..." كل شاهد على انفراد أو فً ؼٌاب الخصوم 

الجزائري لم ٌعتبر تأدٌة بحضور الخصوم واجب وذلك ماٌتعارض ونص المادة 

 .ا التً تمنح الخصم حق توجٌه األسئلة للشاهد و مناقشته.م.ا. ق158

 

 

 05. المرجع السابق،صسلٌمان مرقس، 1
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 السالؾ الذكر- 09-08 من القانون رقم 155 المادة2

كما أن تأدٌة الشهادة دون حضور الخصوم ٌجعلها باطلة و ذلك أن للخصم حق توجٌه 

.أسئلة الشاهد
1

 

   و نقصد بحضور الخصوم أطراؾ النزاع أو من ٌمثلهم كالمحامٌن أذا أن النٌابة العامة 

تستدعً األطراؾ لحضور جلسة المحاكمة وذلك ٌمكن االطراؾ النزاع سواء دفاع المتهم 

 .أو دفاع الطرؾ المدنً او ممثل النٌابة العامة ان ٌطرح األسئلة للشاهد

ٌجب على الشاهد ان تحلؾ الٌمٌن قبل أداة الشهادة لٌخشً : وجوب حلؾ الٌمٌن- ج

الشاهد هللا سبحانه و تعالى حتً ٌطمئن لما ٌقوله و تتمثل القٌمة القانونٌة انه فً حالة عدم 

 .حلفها تكون الشهادة قابلة االبطال

 قوة االثبات المطلقة لشهادة الشهود: ثالثا

على انه فً " ج .م.ق333تقتضً المادة : الحاالت التً تجوز فٌها االثبات بشهادة الشهود

 دج أو ؼٌر محدد فال 100.000ؼٌر المواد التجارٌة أذا كان التصرؾ القانونً قٌمته على 

ٌجوز االثبات باشهود فً وجود أو انكان ؼٌر محدد فال ٌجوز االثبات بالشهود فً وجود أو 

".انقضائه مالم ٌوجد نص ٌقضً بؽٌر مالم ٌقضً ذلك 
2

 

         و علٌه فقوة الشهادة تكون محدودة فً مٌدان التصرفات القانونٌة المدنٌة، ما 

ٌقودنا بأن الشهادة قةو مطلقة فٌما ٌخص الوقائع القانونٌة المادٌة و كذالك التصرفات 

 .القانونٌة التجاري

 هناك فرق بٌن التصرؾ القانونً و الواقعة المادٌة : الوقائع القانونٌة المادٌة  -1

ادارادة تتجه الى احداث أثر قانونً معٌن فٌترتب القانون علٌها هذا :    التصرؾ القانونً

.األثر
3 

 - السالؾ الذكر- 09-08 من القانون رقم 152المادة  1

 -الساؾ الذكر-10-05من قانون رقم 330 المادة 2

 .215.، المرجع السابق،ص عبد الحمٌد الشوارب3ً
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 :و اقتضً القانون للتعبٌر عن هذه اإلرادة أن ٌكون عن طرٌق الكتابة ال ؼٌر، كون إن

التعبٌر عم إرادة تتجه ألحداث أثر قانونً أمر ال ٌدرك معناه الشهود فال ٌؤدون فٌه  - أ

 .الشهادة بدقة

التصرؾ القانونً ٌمكن تهٌئة الدلٌل الكتابً علٌه وقت وقوعه ومن ثم كان اشتراط  - ب

 الكتابة إلثباته أمرا سهال أمام  

الواقعة المادٌة فال ٌقوم فً شأنها أي من االعتبارٌن السابقٌن، إذ هً لٌست بالدقة كما 

هو الحال فً التصرؾ القانونً فهً تحدث دون إرادة و دون اتفاق مسبق فٌراها 

 .الناس، وال تختلؾ أمامهم فً رواٌتهما كما وقت

      فالقاعدة العامة فً الوقائع المادٌة أنه ٌجوز إثباتها بجمٌع الطرق، ومنها القرائن 

ففً مٌدان الوقائع المادٌة لها قوة مطلقة فً اإلثبات تستوي فً ذالك مع الكتابة بل قد 

.تزٌد علٌها من ناحٌة الحاجة إلٌها
1

  

     وهناك  وقائع مختلطة ٌقوم فٌها العمل المادي إلى جانب التصرؾ القانونً فهذه 

األخٌرة حكمها فً اإلثبات حكم التصرفات القانونٌة ان ؼلب الجانب القانونً علٌها، فما 

زاد عم النصاب ٌثبت بالكتابة ولكن إن ؼلب علٌها الجانب المادي أكثر فتثبت بابنة و 

 .القرائن

ٌجوز اإلثبات فً المواد التجارٌة بشهادة الشهود مهما : التصرفات القانونٌة التجارٌة -2

كانت قٌمة التصرؾ، وذلك ٌعود لما ٌقتضٌه التعامل التجاري لكن هناك من المسائل 

التجارٌة النً ال بد فٌها من الكتابة إلثبات، إذا ٌمكن أن تثبت بؽٌرها مثل األوراق 

 .التجارٌة و الشركات و عقود إٌجار السفن و استخدام طاقمها

وهً التً تتجاوز قٌمتها مائة ألؾ دٌنار جزائري، إن كل : التصرفات المدنٌة  -3

 دج أجاز إثباته بشهادة 100.000تصرؾ مدنً إذا كانت قٌمته تساوي أو تقل عن 

 الشهود 

  .217.، المرجع السابق،ص عبد الحمٌد شوارب1ً
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ؼٌر أن المشرع الجزائري قد ٌطلب الكتابة الثبات التصرؾ القانونً فً بعض 

 .األحٌان و لو لم ٌتجاوز المبلػ السالؾ الذكر و مثال ذالك الكفالة و الوصٌلة

       و الحكمة من السماح الثبات هذا المبلػ بشهادة الشهود هً تٌسٌر أمور 

 . المتعاقدٌن و عدم اعادة التعامل بٌن المتعاقدٌن الذٌن ال ٌحسنون القراءة و الكتابة

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فً تقدٌر : حجٌة الشهادة فً االثبات - رابعا

أقوال الشهود و استخالص الواقع منها، طالما لم ٌخرج األقوال عما ٌؤدي الى 

مدلولها دون أن تتقٌد بعدد الشهود او سنهم أو صفاتهم، فقد تأخذ بشهادة واحد وال 

.تقتنع بشهادة اخرٌن كما أن القاضً ؼٌر مجبر على تصدٌق كل ما قاله الشاهد
1 

     و كما ال ٌكون القاضً ملزما بالحكم فً موضوع الدعوى وفق ماكان ٌرمً 

الٌه باصدار حكمه التمهٌدي، فاذا رأي القاضً مبدئٌا ان الفصل فً الدعوى ٌتةقؾ 

على تحٌق ما، و أصدر حكمه بتحقٌقها فال شئ ٌمنعه بعد ذلك من أن ٌري ان 

.الدعوى ٌجب حلها عاى اساس اخر
2 

    فال عبرة بتعدد الشهادات التً ٌدلً بها أمام القاضً، بكون الشهادات متطابقة 

فٌما بٌنها لقبواها و االعتماد علٌها فهو ٌستطٌع مع ذالك اللجوء الى طرسقة أخري 

من طرؾ االثبات السناد حكمه كالخبرة او المعاٌنة، و كذالك ال ٌجبر القاضً على 

.ما تخلصه من محتوي الشهادة المفضلة
3

 

    فللقاضً حرٌة تامة فً اعطاء الشهادات أي قٌمة ٌراها مناسبة،وسلطته فً 

.هذا المجال مطلقة وقد استقرت على ذالك ؟أحكام القضاء
4 

 .197.، المرجع السابق،ص نبٌل ابراهٌم سعد1

 .343.، المرجع السابق،صهمام محمد محمود زهران2

 .192.، المرجع السابق،ص ٌحً بكوش3

 .194. المرجع نفسه،ص4
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 الٌمٌن المتممة : الفرع الثانً

سلطة القاضً فً  (ثانٌا)أثارها  (األول)تطرقنا فً هذا إلً مفهوم الٌمٌن المتممة 

 .(رابعا)حجٌة الٌمٌن  (ثالثا)توجٌهها 

 مفهوم الٌمٌن المتممة : أوال

الوسٌلة " عرفها الدكتور عبد الحمٌد ألشواربً بأنها : تعرٌف الٌمٌن المتممة  -1

التً أتاحها القانون للقاضً من أجل أن ٌتوصل إلى حكم فً دعوى ٌشوبها 

نقص فً األدلة، فهً تشكل أحد مظاهر الخروج على مبدأ حٌاد قاضً و قصد 

المشرع من ذالك إلى أن ٌتٌح للقاضً اطمئنان و راحة عند إدالئه أو إصداره 

".للحكم 
2 

       أما الفقه لم ٌضع لها تعرٌفا شامال ألنها  اقتصرت على تبٌان صور الٌمٌن 

 .المتممة

    أما الدكتور عباس العبودي فقد على أنها الٌمٌن التً توجهها المحكمة من تلقاء 

نفسها للخصم الذي لٌس دلٌل كافً أو كامل من أجل أن ٌبنً حكمه فً موضوع 

.الدعوى أو فً قٌمة ما تحكم به
3

 

 شروط المتممة توجٌه الٌمٌن المتممة  -2

              الٌمٌن ال توجه من خصم لخصم كما هو الحال بالنسبة للٌمٌن الحاسمة بل 

 توجه من طرؾ القاضً وحده من تقاء نفسه وله السلطة التقدٌرٌة فً ذالك 

 

 .235.، المرجع السابق،ص نبٌل ابراهٌم سعد1 

 891.، المرجع السابق،ص عبد الحمٌد شوارب2ً 

  .312. المرجع السابق،ص عباس العبودي،3 
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القاضً لٌس ملزما بتوجٌهها بل له حق بأن ال ٌوجهها من األساس حتى ولو طلب ذلك 

.أحد الخصوم و ٌستطٌع أن ٌرجع عن قراره حتى و لو قام بتوجٌهها
1

  

   أن ال تكون فً دعوة دلٌل كامل، فأؼرض من الٌمٌن المتممة هو استكمال الدلٌل 

الناقص فإذا كان فً الدعوى دلٌل كامل كمحرر رسمً أو عرفً أو إقرار من أحد الخصوم 

فال مبرر أو حاجة لتوجٌه الٌمٌن المتممة، وبالتالً ٌجب على القاضً أن ٌحكم فً 

.الموضوع الدعوى على أساس الدلٌل الكامل
2 

          إن 
ال تكون الدعوى خالٌة تماما من أي دلٌل فالٌمٌن المتممة هً وسٌلة تكمٌلٌة 

للدلٌل القانونً الناقص ولكن ال تكون فً مكانه، و بالتالً ال ٌجوز توجٌهها اذا كانت هً 

 الدلٌل الوحٌد فً الدعوة

 أثار الٌمٌن المتممة:  ثانٌا

     إذا توفرت شروط الٌمٌن المتممة فان القاضً هو الذي ٌوجه هذه الٌمٌن من تلقاه 

نفسه وال ٌجوز من الخصمٌن أن ٌوجهها إلى األخر كما هو الحال فً الٌمٌن الحاسمة، ألن 

الٌمٌن القاضً وهً ملك له وحده و صاحب السلطة فً اختٌار الخصم الذي ٌوجهها له 

 وهً لٌست حجة ملزمة بل هً نظام توجٌهً

.استثنائٌة من مبدأ حٌاد القاضً، أعطً فٌه المشرع للقاضً دورا اٌجابٌا
3

 

    و الٌمٌن المتممة على خالؾ الٌمٌن الحاسمة ال ٌجوز ردها على الخصم، وذلك ألن 

هذه الٌمٌن لٌست موجهة إلٌه من ذالك الخصم بل أن القاضً هو رأى توجٌهها إلٌه بوصفها 

.مجرد وسٌلة من وسائل اإلثبات تخضع لتقدٌر القاضً، فهً لٌست كالٌمٌن الحاسمة
4 

 194.195ص.،ص2008، الٌمٌن القضائٌة ،دار الحامد للنشر و التوزٌع، عمان،االردن، جمٌل فخري محمد حاتم1

 314.، المرجع السابق،ص عباس العبودي2

 328.، المرجع السابق،صنبٌل ابراهٌم وهمام محمد محمود زهران  3

 .315.، المرجع السابق،ص عباس العبودي4
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ٌجوز للخصم أن ٌثبت كذب الٌمٌن المتممة توصال إللؽاء الحكم فً االستئناؾ أو 

المطابقة بتعوٌض عن األضرار التً ألحقها به الحكم الذي صدر على أساس صحة ما حلؾ 

.به الحالؾ، و ذالك خالقا للٌمٌن الحاسمة التً ال ٌجوز إثبات كذبها بعد حلفها
1

 

ج .م. من ق348لقد نصت المادة : سلطة القاضً فً توجٌه الٌمٌن المتممة : ثالثا

وٌتبن من نص المادة بأن توجٌهه الٌمٌن المتممة ٌكون " ٌحكم به...للقاضً أن ٌوجه:" على

فً الدعوى التً لٌست فٌها قضت المحكمة العلٌا أن توجٌه الٌمٌن المتممة من طرؾ 

.القاضً رؼم وجود بٌنة كاملة ال تعتبر مخالفة، فٌترتب علٌها إلؽاء الحكم
2 

     
إال أن المحكمة العلٌا قضاة الموضوع الذٌن ٌوجهون الٌمٌن المتممة إلى أحد الخصوم 

 .أن ٌبنوا األساس القانونً الذي استندوا إلٌه و إال كان حكمهم معٌب بعدم التسبٌب

      وللقاضً السلطة التقدٌرٌة فً توجٌه الٌمٌن المتممة و له أن ٌتطلب من أي طرؾ 

أدائها و االختٌار هنا ٌكون من تقدٌره فله أن ٌوجهها حتً ولو طلب أحد الخصوم من 

توجٌهه الٌمٌن المتممة فتبقً له الحرٌة و السلطة فً تقدٌرها أم ال، بشرط أن تكون الٌمٌن 

.مكملة مما ٌوجد بالدعوى من نقص وال تكون مخالفة للنظام العام
3 

 حجٌة الٌمٌن المتممة: رابعا

   ان حجٌة الٌمٌن المتممة هً أقل من حاجٌة الٌمٌن الحاسمة بحٌث انها مجرد اجراء 

تححقٌقً ٌساعد على أحسن اطالع للوقائع وهو حر فً تقدٌر حجٌتها ولق شرعت الٌمٌن 

المتممة له لتكوٌن قناعته فً حالة اذا كانت االدلة ؼٌر كافٌة فً القضٌة و لكن اثارها 

 ونتلئجها تكون ؼٌر ملزمة للقاضً وهو بذالك ؼٌر بالحكم لمصلحة من 

 

 .316.  المرجع السابق،ص عباس العبودي،1

 -السالؾ الذكر-09-08 من قانون رقم 348 المادة 2

 .327.، المرجع السابق،ص نبٌل ابراهٌم سعد وهمام محمد محمود زهران3
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حلؾ الٌمٌن المتممة لذلك نستنتج أن الٌمٌن المتممة هً دلٌل اثبات متروك لسلكة و تقدٌر 

.القاضً فقط
1 

 الخبرة و المعاٌنة : المطلب الثانً

تعتبر كل من الخبرة و المعاٌنة وسائل اثبات اجرائٌة اذ ٌستعٌن بها القاضً لتقدٌر 

 و درسنا المعاٌنة (الفرع األول)المسائل القانونٌة و لما لها أهمٌة أدرجنا دراسة الخبرة 

  .(الفرع الثانً)

 الخبرة القضائٌة : الفرع األول 

تطرقنا فً هذا الفرع الى مفهوم الخبرة القضائٌة تطرقنا الى تعرٌفها و ذكر أهم 

 .خصائصها وبٌان أنواعها و ابراز طٌسعتها القانونٌة

هً وسٌلة من وسائل االثبات ٌنم اللجوء الٌها اذا اقتضً األمر : تعرٌف الخبرة  -1

كشؾ دلٌل و  تعزٌز أدلة قائمة، كما أنها استشارة فنٌة ٌستعٌن بها القاضً فً 

مجاال االثبات لمساعته فً تقدٌرها دراسة عملٌة ال تتوفر لدى عضو السلطة 

.القضائٌة المختص عمله و خبرته 
2 

   كما تعرؾ على أنها استضاح رأي أهل الخبرة فً شأن استضهار بعض جولنب 

الوقاٌع المادٌة التً ٌستعصً على قاضً الموضوع ادراكها بنفسه من مجرد االطالع على 

.األوراق و التً ال ٌجوز للقاضً أن ٌقضً فً شأنها من خالل معلوماته الشخصٌة
3 

 

 

 .، المرجع السابق،ص نبٌل ابراهم ٌعد1

 .152 ص 1996،التزوٌر و التنزٌٌؾ و جزائٌا فً ضوء الفقة، منشأة المعارؾ، مصر، عبد الحمٌد شواربً 2

 .357.، المرجع السابق،ص همام محمد محمود زهران3
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 أنواع الخبرة -2

اذا تبٌن للقاضً بأن الخبٌر أو الخبراء أنجزوا المهمة التً كفلوا : الخبرة المضادة  - أ

بها ؼٌر أنه لٌس باستطاعته الفصل فٌال القضٌة، اما لعدم عدالة الحل المقترح فً 

تقرٌر الخبرة أو أن تقارٌر الخبرة المطروحة أمام الجهة  القضائٌة متناقصة، ففً 

هذه الحالة و ؼٌرها ٌمكن للقاضً اللجوء الى خبرة مضادة ٌلتزم فٌها و تلخٌص 

الخبٌٌر وذاللك وذلك بواسطة خبٌر أو عدة خبراء و تسمٌتها بالمضادة ال تعنً 

.العكس و انما هً تندرج فً اطار تمكٌن الخصوم من كل وسائل دفاعهم
1 

هً خبرة التً تأمر بها المحكمة عندما ترفض هائا الخبرة : الخبرة الجدٌدٌة   - ب

األولى ألي سبب من لسباب كالبطالن مثال للقضاة مطلق الحرٌة فً األمر بخبرة 

اذل كانت الخبرة من أجل الدفاع عن قضائهم 
2

، و ٌمكن األمر بخبرة جدٌدٌة فً 

 :الحاالت التالٌة 

 .اذا كان التقرٌر معٌبا فً شكه -

 .اذا كان التقرٌر ناقصا أو ؼٌر كاؾ فً نظر المحكمة أو المجلس -

وهً الخبرة التً تأمر بها المحكمة عندما ترى نقصا : الخبرة النكملٌة - ج

واضحا فً الخبرة المقدمة الٌها و أن الخبٌر لم ٌجٌب عن جمٌع األسئلة المعٌن من 

أجبها، أو أنه لم ٌستوفً حقها فً البحث أو التحري فتأمر المحكمة باستكمال النقص 

الملحوض فً تقرٌر الخبرة وتسند الخبرة التكمٌلٌة الى الخبٌر الذي أنجزها أو الى 

اذا رأي القاضً أن العناصر التً "ا .م.ا. ق54خبٌر االخر و هذا حسب نص المادة 

 بنً علٌها الخبٌر تقرٌره 

 

 

 232،مرجع سابق،لحسن بن شٌخ اث ملوٌا 1

 .16.، الخبرة القضائٌة فً المواد المدنٌة،بدون اسم الناشر، بدون مكان النشر، بدون سنة النشر ص موالي ملٌانً بغدادي2
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ؼٌر وافٌة فله أن ٌتخذ جمٌع اإلجراءات الالزمة و له على األخص أن ٌأمر باستكمال 

 األدلة 

للخبرة القضائٌة عدة خصائص منها الصفة الفنٌة : خصائص الخبرة القضائٌة  -3

 للخبرة و الصفة الفنٌة 

 .للخبرة و الصفة االختٌارٌة و الصفة التبعٌة 

إن الهدؾ من الخبرة هو تنوٌر القاضً بشأن المشاكل : الصفة الفنٌة للخبرة  - أ

الواقعة وتحتاج إلى   تحقٌقات معمقة و التً تتطلب تخصٌص معٌن من قبل مهنً و 

 ذلك ٌقتصر مجال الخبرة القضائٌة 

على مسائل الفنٌة بحتة، فالمحكمة ال تلتزم باللجوء إلى أهل الخبرة إال فٌما ٌتعلق العملٌة 

.و الفنٌة، ألن القاضً ٌعد خبٌرا فً القانون
2 

إن الحكمة هً الحكمة هً التً تقدر مدى ضرورة بخٌبر،وهً  : الصفة االختٌارٌة - ب

 تملك السلطة

فً ندب الخبراء من تلقاه، أو استجابة لطلب الخصوم و ذلك بتقدٌرها ألساب فقد تري فً 

عناصر النزاع و الظاوراق المقدمة فً الدعوى ما ٌكفً لتكوٌن قناعتها فترفض ندب خبٌر 

حتى ولو قدم الخصوم طلبا بذلك أن تكون لدى القضٌة أسباب وجٌهة عند ندب خبٌر أو 

.خبٌر أو رفضه
3 

تفترض الخبرة القضائٌة وجود نزاع قائم حٌث تمثل هذه الخبرة : الصفة التبعٌة - ج

اآلن طلب الخبرة هو من ىاجراءات التً ٌلجأ إلٌها : مستقلة عن أي نزاع أو خصومة

 الخصوم أو القاضً 

 

 -السالفالذكر-09-08 من القانون رقم 54المادة 1
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 .360. المرجع السابق، ص مصطفى أحمد عبد الجواد الجوازي محمود زهران،2

 

ومع ذالك جاز اللجوء إلى الخبرة بصفة أصلٌة كاستثناء العاوي االستعجالٌة التً ٌجب 

أن تتوافر بشأنها صفة االستعجال، فٌجوز لقاضً التحقٌق؟أمور المستعجلة ندب خبٌر 

.النقال و المعاٌنة و سماع شهود اإلثبات و التحقق من حالة ٌخشً أن تضٌع أو أثارها
1

 

 :طبٌعة الخبرة القضائٌة - 4

إن للمحكمة السلطة التقدٌرٌة لالستجابة لطلب ندب خبٌر و بالرؼم من فان المحكمة 

لٌست فً إسناد ما ترٌد إسناده للخبٌر من مهام دون رقابة علٌها من أي أحد بل البد لها أن 

 .تحترم القواعد األساسٌة فً مجال ندب الخبراء

     إن الخبراء مثلها أي تحقٌق ٌقوم به أهل الفن، فال ٌمكن أن تكون لها ألي هدؾ أخر 

سوى إرشاد وتنوٌر المحكمة فً مسألة فنٌة واقعٌة مطروحة علٌها للفصل فٌها و نحتاج الر 

.أبحاث و معارؾ تفنٌه ال ٌملكها القاضً، فٌحتم إدخال خبٌر مختص لٌبدي رأٌه فٌها 
2

 

ال تكون إال  (الخبرة)فٌجب أن تشمل الخبرة نقاط فنٌة دون المسائل القانونٌة، فهذه األخٌرة 

إذا استعصً األمر على القاضً و كان ؼموض أو إشكال فً مسألة تقنٌة ما، فبالتالً ٌستند 

إلى خبرة التً ٌحددها لماله من سلطة و ٌفترض توضٌح له ذلك الؽموض لكن من دون أن 

تشمل المسائل القانونٌة ألنها من اختصاص قاضً الموضوع وحده الذي ٌلزمه القانون 

بحكم وظٌفته بأن ٌجٌب عن تلك المسائل القانونٌة من دون أن ٌسندها إلى ؼٌره، اآلن 

المعروؾ عن الخبرة أنها ال تكون إال فً المسائل العلمٌة و ال ٌجوز الرجوع أو إسناد 

أعمال إعطاء رأي أو حكم حول مسألة ذات طبعٌه قانونٌة ألنها لٌست من اختصاصه أو 

.مهامه الموكلة إلٌه
3 

 .10.، المرجع السابق،صهمام محمد محمود زهران 1

 .79. ، مرجع سابق،صموالي ملٌانً  2

 .80. المرجع نفسه،ص3
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 القواعد الخاصة بندب الخبراء: ثانيا 

ج سمطة التحقيق بضرورة توكيل خبير بالقيام بأعمال تتعمق بالموضوعات .لم يمزم م        
التي تتطمب االلمام بعمم أو فن ما ،و فحصنا جيدا من أجل تقديم رأيو وقد وضع المشرع 

 .عدة قواعد خاصة بندب الخبراء

 :تعيين الخبراء - 1

    إن حكم المحكمة أو قرار المجمس ىو الذي يأمر بالخبرة ، فالقاضي ىو الذي يحدد 
بوضوح موضوع الخبرة ويذكر في نفس الوقت اسم الخبير وعنوانو ، كما لو أن يرفض الخبرة 

من األساس إذا رأى بأنيا ليست ضرورية ، ألنو إذا قام بتعيين خبير من أجل أن يتحرر 
عمى موضوع أو نزاع معين فالبد من أن يذكر األسباب التي أدت بو إلى المجوء لمخبرة وكذا 
اليدف منيا ، وبالمقابل يجب عمى الخبير بأن يقوم بعممو عمى أكمل وجو دون نقصان ثم 

" : إ .م. إ. من ق 128 وىذا مانصت عميو المادة ¹إيداع التقرير كامال لدى أمانة الضبط ،
يجب أن يتضمن الحكم بإجراء الخبرة ما يأتي عرض األسباب التي بررت المجوء إلى 

الخبرة وعند االقتضاء تبرير تعين عدة خبراء ، بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء 
المعنيين مع تحديد التخصص، تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا تحديد أجل إيداع تقرير 

 ²".الخبرة لدى أمانة الضبط 

كما يحدد القاضي عند تعيين الخبير مبمغ التسبيق وىو المبمغ الذي يدفع لمخبير مقابل عممو 
وتعبو في إنجاز جميع الميام الموكمة إليو ، كما تأخذ بعين االعتبار المجيودات التي يبذليا 
الخبير واحترام المدة الزمنية في قيام بميمتو دون كسل ، وكذلك النظر إلى العمل إذا كان 

 .منجز بدقة وجودة عالية 

      كما يعين القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عمييم إيداع المبمغ لدى أمانة 
ذا لم يضعوا المبمغ فيعتبر ميمة توكيل الخبير   الضبط ، وىذا في أجل محدد مسبقا وا 

 .61.، الخبرة القضائية ، دار ىومة لمطباعة والنشر ، الجزائر ، بدون سنة النشر ، صمحمد توفيق اسكندر ¹

 . السالف الذكر 09-08 من قانون رقم 128المادة ²
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 من قام و إذا عرقلت الخصم مشاكل ولم 129ملؽٌة وهذا حسب ما جاء فً نص المادة 

ٌستطٌع الدفع المبلػ فً الوقت المحدد فٌقدم بموجب عرٌضة طلب من أجل تمدٌده مدة الدفع 

:" ا على أنه.م.ا. من ق130من أجل أال توقؾ مهمة الخبٌر، وهذا ما نصت علٌه المادة 

ٌجوز للخصم الذي لم ٌودع مبلػ التسبٌق تقدٌم طلب تمدٌد األجل أو رفع إلؽاء تعٌٌن الخبٌر 

".بموجب أمر على عرٌضة، إذا أثبت أنه حسن النٌة
1

 

ٌِؤدٌها :  حلف الخبٌر الٌمٌن– 2 إن الٌمٌن إجراء جوهري و تعتبر من النظام العام و

الخبٌر قبل البدء بعمله وعلى القاضً أن ٌطالب من الخبٌر أو الخبراء بتأدٌة القسم عند أو 

المسائل لمباشرة األعمال التً أوكلت إلٌهم فً نزاع ما باألخص فً قضاٌا الشائكة أو 

المسائل التً فٌها جانب من الخطورة و التً تستدعً أن ٌقوموا بعملهم بكل أمانة و 

موضوعٌة و مصداقٌة،
2

 و لذاك ٌطلب القاضً من الخبراء أن ٌحلفوا أمامه باألخص 

الخبراء الجدد الذٌن ٌزاولون مهمتهم همه ؼٌر ملزمون بأداء الٌمٌن ألنهم سبق وأن قاموا 

.بها قبل ممارستهم أو بدئهم بمهمتهم
2 

   
و لكن تعد المهمة التً أوكلت إلٌه باطلة إذا لم ٌؤدي الٌمٌن أو أدائها بعد انتهائه من 

.مهمته أو جزء منها و ٌعد هذا البطالن بطالن مطلق و مخالؾ للنظام العام
4

 

إن الطرؾ األكثر حرٌصا على تنفٌذ الخبرة هو المدعى فً الؽالب : تنفٌذ الخبرة – 3

األحوال، فهو الذي ٌأخذ الحكم بالخبرة الذي عٌن من طرؾ القاضً عند بدء الخبٌر 

 بمهمته، ٌخبر الخصوم باألوراق أو مستندات التً ٌجب أن ٌحضروها من أجل 

 

 -السالؾ الذكر-09-08 من قانون 130 المادة 1
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الشروع فً مهمته دون تأخٌر أو عرقلة و كذا من أجل تستهل علٌه مهمة وسٌرها و 

.اعمالها بشكل حسن وسٌم
1

  

    كما ٌجوز للقاضً أن ٌستعمل سٌاسة التهدٌد الى خصوم على اذا خالفوا تعلٌمة تقدٌم 

السندات الى خبٌر فهذا العمل ٌعتبر كعارض أمام الخبٌر فً انجاز مهمته وهذا االخٌر 

ٌخبر القاضً بكل المشاكل و العراقٌل التً تعترض أمام الخبٌر فً انجاز مهمته و 

بألخص اذا كانت من جانب الخصوم وامتناعه عن تقدٌم ما ٌساعده فً قٌام بعمله، و الجهة 

 .137القضائٌة تقوم ما جاء فً نص المادة 

للخصوم رد الخبٌر وجدت أسباب قوٌة تستدعى ذلك و ٌقدم الخصوم  : رد الخبراء- 4--

األسباب التى أدت الى ردهم بتقدٌم عرٌضة الى قاضً التحقٌق أو أمر بالخبرة من أجل 

الفصل فى مسألة فً مدة ثمانٌة أٌام من تقدٌم البالغ،وهذا ما نصت علٌه المادة 

اذا أراد أحد الخصوم رد الخبٌر المعٌن ٌقدم عرسضة تتضمن أسباب الرد، : " ا.م.ا.ق133

توجه الى القاضً الذي أمر بالخبرة اخالل ثمانٌة أٌام من تارٌخ تبلٌػ بهذا التعٌٌن، و فضل 

.دون تأخر فً طلب الرد ٌأمر ؼٌر قابل بٌن الخصم و الخبٌر
2

  

 من قانون االجراءات المدنٌة و االدارٌة و حسب 132   و حسب ما جاء فً نص المادة 

ما فهمنا أنه لم ٌقم الخبٌر بعمله على أكمل وجه أو رفض انجاز المهام الموكلة الٌه أو 

 ٌتجاوز المدة المحددة للقٌام بمهمته، ولم ٌضع التقرٌر فً و قت المحددة  
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فالقاضً الموكل بتعٌٌنه فً هذه الحالة فً هذه الحالة ٌأمر باستبداله بموجب عرٌضة و 

الحكم علٌه بنعوٌض مدنً عن كل ما تسبب به من مصارٌؾ و التأخر فً انجاز التقرٌر 

 الخاص بالنزاع المعروض فى الدعوى 

 ، من المقرر أن القاضً ؼٌر ملزم باألقناع بأي الخبٌر فتقرٌر تقدٌر رألي الخبٌر – 5

هذا األخٌر قابل لنقاش و الفحص فقاضً الموضوع هو الخبٌر األعلى فً المسائل التً 

ٌستطٌع تقدٌرها وخدا عند رفضها بأخذ خبرة متعلقة بعمل فٌما ال تستطٌع تقدٌرها بنفسها، 

فبالتالً تستند الى خبرة ىأخري حتى و ٌتسنً باألخذ بالقرار الصائب و الذي ٌساعده على 

.الحكم فً الموضوع النزاع
1 

         
للقاضً فً حدود سلطته التقدٌرٌة أن ٌأخذ بتقرٌره الخبٌر كما ال ٌجب أن ٌأخذ به 

من الناس ألنه ؼٌر مقٌدبرأي أهل الخبرة ففً األول و األخٌر ٌأخذ بما ٌقتنع متروك 

 ىللقاضً وحذه فاذا جاج الخبٌر بما ٌكفً من المعلومات 

ٌعنً بأن الخبٌر ٌعتبر من عناصر االثبات التً تخضع لتقدٌره القاضً ٌستطٌع أن ٌأخذ 

.به أو ٌتركه جانبا
1 

 الفرع الثانً، المعابنة 

وكونها دلٌل  (أوال)تعد المعاٌنة دلٌل هً اثبات هً األخري لذلك تعرضنا الى مفهوم 

 (ثانٌا)اجزائً تطرقنا اجراتها 

 أوال، مفهوم المعاٌنة 

 هً اطالع المحكمة بنفسها على الواقعة التً ٌراد إثباتها تعرٌف المعاٌنة المعاٌنة -1

 وهً موضوع وسٌلة مباشرة االثبات القضائً و تعتمد فٌها المحكمة على ما 

 

 .16. المرجع السابق ،صمصطفً مجدي هرجة 1

 .82.، ص2006  الخبرة فً المواد المدنٌة و التجارٌة اسم الناشر بدون مكان النشر  علً عوض حسن2
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و بالنتٌجة لذالك تعد المعاٌنة دلٌل إثبات ؼٌر ملزم للمحكمة و بإمكانها عدم بها لكن ٌجب 

.أن تدعم التً أدت برفضها المعاٌنة
1

 

 الطبٌعة القانونٌة للمعاٌنة  -2

ان تحدٌد الطبٌعة القانونٌة للمعاٌنة  ٌتناول من ناحٌة تعتبر أنها دلٌل إثبات و جانب ٌري 

 .      أنها وسٌلة لتقدٌر أدلة اإلثبات و جانب أخر ٌري أنها من اجرءات التقاضً

        وكاد الفقه أن جمٌع بأن المعاٌنة وسٌلة إثبات كباقً أدلة اإلثبات األخرى الهدؾ 

منها هو تأكٌد صحة الوقائع المدعً بها وبموجبها تنقل إلى موضوع الدعوى ٌتضمن إثبات 

.وقائع محل النزاع ٌستطٌع القاضً مشاهدتها و التعرؾ علٌها
2

  

   وبالرجوع إلى اإلجراءات المعاٌنة فً القانون المدنً الجزائري فان المحكمة ٌحق لها 

االستناد إلى وسٌلة إجراء المعاٌنة كدلٌل إثبات فً دعوى سوى من تلقاء نفسها أو بناء على 

طلب من الخصوم و هذا بما تملكه المحكمة من السلطة تقدٌره فً توجٌه الدعوى وما تتعلق 

 ا.م.ا. ق146بها حسب نص المادة 

 ٌجوز للمحكمة فً كل دعوى مرفوع و أمامها أن تقرر من تلقاء االنتقال للمعاٌنة -1

نفسها أو أبناء على طلب من الخصوم لمعاٌنة المحل المتنازع فٌه توكٌل أحد القضاة 

لهذه الؽاٌة أو إحضاره فً جلسة تعٌنها لذلك عندما تعلم أن هذا األجر قد ٌحقق 

.السٌر العدالة 
3 
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أحد الخصوم و فً هذه الحالة المحكمة ؼٌر ملتزمة طلب االنتقال لمعاٌنة محل النزاع إذا 

أردت أن أوراق الدعوى تكفً ال قناعها فً الموضوع الدعوى فبالتالً وجب علٌها أن تبٌن 

 حكمها برفض الطلب

      أما إذا كانت المعاٌنة هً الوسٌلة الوحٌدة للمدعً فأنه ٌتعٌن على المحكمة أن 

.تستجٌب إلى طلبه و التجاء حكمها فٌه تقصٌر
1

  

 فً الٌوم المحدد إلجراء المعاٌنة تنتقل المحكمة أو القاضً إلى محل محضر المعاٌنة -2

النزاع و تتم المعاٌنة بحضور الخصوم أو أطراؾ النزاع أو عدم حضورهم عند 

القانون على المحكمة أو القاضً عند االنتقال إلى المعاٌنة تحرٌر محضر تبٌن فٌه 

 .جمٌع األعمال المتعلقة بالمعاٌنة و إال كان العمل بإطالل

و ٌحرر المحضر بواسطة كاتب المحكمة وٌوقعه القاضً و أمٌن الضبط الذي ٌوكل 

إلجراء المعاٌنة و ٌذكر فً هذه المحضر كٌفٌة انتقال القاضً و ذكر التارٌخ و الساعة و 

.كذا بٌان أسماء من حضر من الخصوم
2   
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         الخاتمة

                من خالل ىذه الدراسة توصمنا إلى أن أدلة اإلثبات ليا أىمية كبيرة ودور 

فعال في المجال القضائي ، بحيث يسعى القاضي إلى الوصول إلى الحقيقة وتعميم السمم 

والعدالة بين األفراد وتحقيق المصمحة العامة ، ومن ىذا المنطمق توصمنا إلى أىم النتائج 

المستخمصة أنو بالرغم من إقرار المشرع اإلثبات بالكتابة والتوقيع اإللكتروني إال أننا نرى أنو 

 من قانون اإلجراءات المدنية أنيا 76لم يتحقق في الواقع العممي واستخمصنا من نص المادة 

 توجيو زلم تبين أي نوع من المحررات التي تكون قابمة إلجراءات مضاىاة الخطوط وال يجو

اليمين الحاسمة إال إلى خصم أصمي في الدعوى وال يجوز توجيييا في واقعة مخالفة ، وأرينا 

نما ىو إخبار بحدوث واقعة معينة في وقت مضى أو ثبوت  أن اإلقرار ال ينشئ حقا جديدا وا 

حق معين قبل تاريخو ، كما أن اإلقرار الغير القضائي يخضع لمقواعد العامة لإلثبات إلن 

القانون المدني المعدل والمعدل لم يتعرض لو ، كذلك يعفى المقر لو من عبء اإلثبات في 

 .حالة اتجاه إرادة المقر نحو إحداث أثر قانوني معين مع ثبوت الحق في ذمتو 

و توصمنا إلى أنو من النادر صدور اإلقرار تمقائيا أي يقر الشخص لخصمو باألمر المدعى 

 .بو ،إضافة إلى ذلك اتضح لنا أن األحكام والقرائن القضائية من األدلة المقيدة 

     زد عمى ذلك أن القرائن القضائية تمنح السمطة الواسعة لمقاضي لمتقدير و األخذ بيا 

 .باعتبار أن مجاليا أوسع فيي متنوعة ومختمفة
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    أما بالنسبة لممعاينة فالقاضي لو سمطة اتخاذ اجراء انتقال لممعاينة ليتمكن من الوصول 

 .إلى الحقيقة في النزاع المعروض عميو

وتوصمنا أخيرا إلى أن القاضي يثير من تمقاء نفسو اليمين المتممة و شيادة الشيود والخبرة 

 . من أجل اإلسترشاد و اإلستئناس

 : ونوصي من خالل دراستنا ليذا الموضوع بـــ 

 .إدراج نوع المحررات التي تكون قابمة إلجراء مضاىاة الخطوط - 1

تعديل بعض المواد المتعمقة بقواعد اإلثبات من أن أحكام قواعد اإلثبات الواردة في - 2

القانون المدني الجزائري و اإلجراءات المدنية و اإلدارية من القوانين المتقدمة التي مكنت 

القاضي من صالحيات ، وذلك تماشيا مع اتجاىات التشريع الحديثة من أجل تفعيل دور 

 .القاضي وتوسيع سمطاتو

ضرورة تدخل المشرع بتفعيل دور القاضي بتمكينو من متابعة الخبير حتى التطول فترة - 3

التقاضي دون مبرر حقيقي ، إلى جانب عدم صحة التجاء القضاة إلى الخبرة القضائية إال 

في القضايا الميمة ألن اإلفراط في ذلك يعني إتساع سمطة الخبير عمى حساب سمطة 

 .القاضي في الدعوى 

 . ونوصي أيضا بإعطاء المشرع دور لمبصمة الوراثية في اإلثبات 
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اٌّغاجغ  اٌّظبصع ٚ لبئّخ 

 : إٌظٛص اٌمب١ٔٛٔخ

 ، ٝجُٔطٟٖٔ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ 58/75 ، جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ ألٍٓ ٌهْ 10-05هحٕٗٞ ٌهْ - 1

 ، جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس ُِؿ٣ٌٜٞٔس جُؿُجت٣ٍس جُى٣ٔوٍج٤٠س جُٗؼر٤س 1975 ْرطٔرٍ 26جُٔإٌل ك٢

 .2005 ٤ٗٞ٣ٞ 20، جُٛحوٌز ك٢ 44، جُؼىو 

 كرٍج٣ٍ 25 جُٔطٟٖٔ جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝ جإلوج٣ٌس ، جُٔإٌل ك٢ 09 - 08هحٕٗٞ ٌهْ - 2

، جُٛحوٌز 21، جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس ُِؿ٣ٌٜٞٔس جُؿُجت٣ٍس جُى٣ٔوٍج٤٠س جُٗؼر٤س ، جُؼىو 2008

 .2008 أذ٣ٍَ 23ك٢ 

 جُٔكىوز ُِوٞجػى جُؼحٓس جُٔطؼِوس ذحُطٞه٤غ ٝ جُطٛى٣ن جإلٌُط٤٤ٍٖٗٝ 04 - 15هحٕٗٞ ٌهْ - 3

 6، جُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس ُِؿ٣ٌٜٞٔس جُؿُجت٣ٍس جُى٣ٔوٍج٤٠س جُٗؼر٤س ، جُؼىو 2015جُٔإٌل ك٢ 

. 2015 ك٤ل١ٍ 20جُٛحوٌز ك٢ 

اٌىزت اٌؼبِخ  

ػرى جُك٤ٔى جُٗٞجٌذ٢ جُط٣ٍُٝ ٝجُط٤٣ُق ٓى٤ٗح ٝؾُجت٤ح ك٢ ٞٞء جُلوٚ  ٝجُوٟحء  -1

. 1996،ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف،ٍٓٛ ،

ػرى جٍَُجم أقٔى ج١ٌُٜٞ٘ٓ، ج١٤ُْٞ ك٢ ٍٖـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿى٣ى، ٗظ٣ٍس جإلُطُجّ  -2

 .1994جُؿُء جُػح٢ٗ، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س ، جُوحٍٛز ،ٍٓٛ ،

ػ٢ِ ػ٢ِ ٤ِْٔحٕ ،وٌجْحش ك٢ جُٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ ، و٣ٞجٕ  -3

 .1994جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س ، جُطرؼس جُػحُػس ، ذىٕٝ ٌٓحٕ جٍُ٘ٗ ،

 .2006قٔى١ ذحٖح ،جُوٟحء جُٔى٢ٗ ، جُطرؼس جُػحُػس ،وجٌ ٛٞٓس ،  -4

قٖٓ ذٖ ٤ٖم أظ ٣ِٞٓح ، وٌِٝ ك٢ جُٔ٘حَػحش جإلوج٣ٌس ، وجٌ ٛٞٓس ُِطرحػس ،  -5

 .2006جُطرؼس جأل٠ُٝ ، جُؿُجتٍ ،

كطك٢ ػرى جٍُق٤ْ ٝ أقٔى ٖٞه٢ ػرى جٍُقٖٔ ،جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُالُطُجّ ، ج٥غحٌ  -6

 .2001جألٝٚحف ، جٗطوحٍ ،جٗوٟحء،جإلغرحش،ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف،جإلٌْ٘ى٣ٌس،ٍٓٛ ،
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ٓٛطل٠ أقٔى ػرى جُؿٞجو ٓؿح١َ، جُٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس جُوٟحت٤س ، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز  -7

، ٍٛٓ ، ٍُِٗ٘2004 .
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 : اٌىزت اٌّزشظظخ

أقٔى ٗٗأش ، ٌْحُس جإلغرحش ، جُؿُء جألٍٝ ، أًٌحٕ جإلغرحش ، جُطرؼس جُٓحذؼس ،وٕٝ - 1

. جْْ جُ٘حٍٖ ، وٕٝ ٌٓحٕ جٍُ٘ٗ ، وٕٝ ْ٘س جٍُ٘ٗ 

أٌٗٞ ٠ِرس ٠ٍم جإلغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس ٝ جألقٞجٍ جُٗه٤ٛس ، وجٌ جُلٌٍ - 2

 .1994جُؼٍذ٢، ذىٕٝ ٌٓحٕ جٍُ٘ٗ ،

ئ٣ٜحخ ػرى جُٔطِد ، أوُس جإلغرحش ٝأٝؾٚ ذطالٜٗح ك٢ ٞٞء جُلوٚ ٝ جُوٟحء ، جُطرؼس -  3

 .2009جأل٠ُٝ ، جًٍُُٔ جُو٢ٓٞ ُإلٚىجٌجش جُوح٤ٗٞٗس ، جُوحٍٛز ، ٍٓٛ ،

ضٞك٤ن قٖٓ كٍؼ ، هٞجػى جإلغرحش ك٢ جُوٞجػى جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس ، ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ - 4

 .2003جُكوٞه٤س ذ٤ٍٝش ، ُر٘حٕ ، 

ؾ٤َٔ كه١ٍ ٓكٔى قحضْ ، ج٤ٔ٤ُٖ جُوٟحت٤س ،وجٌ جُكحٓى ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ ، ػٔحٕ ، - 5

 .2008جألٌوٕ 

ؾ٤َٔ جٍُٗهح١ٝ ، جإلغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس ك٢ ٞٞء جُلوٚ ٝ جُط٣ٍٗغ ، - 6

. ذىٕٝ جْْ جُ٘حٍٖ ، جإلٌْ٘ى٣ٌس ، جإلٌْ٘ى٣ٌس ،ذىٕٝ ْ٘س جٍُ٘ٗ 

نحُى ٠ْٞٓ ،٠ٍم جإلغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس ك٢ ٞٞء جُلوٚ ٝ جُط٣ٍٗغ ، - 7

 .2011ذىٕٝ جْْ جُ٘حٍٖ ،جإلٌْ٘ى٣ٌس ،ٍٓٛ ،

ٌٞح ٓط٢ُٞ ٝٛىجٕ جٌٍُٟٝز جُؼ٤ِٔس ُإلغرحش ذٌٛٞ جُٔكٌٍجش ، جُطرؼس جأل٠ُٝ ، وجٌ - 8

 .2011جُلٌٍ ٝ جُوحٕٗٞ ، جٌُٔ٘ٛٞز ، ٍٓٛ ، 

٤ِْٔحٕ ٍٓهّ ، أٍٚٞ جإلغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ك٢ جُوحٕٗٞ ج١ٍُٛٔ ، جُؿُء جُػح٢ٗ - 9

. 1986ذىٕٝ أْْ جُ٘حٍٖ ، جُطرؼس جٍُجذؼس ، ٍٓٛ ،
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٣ٍٖق جُطرحل ، ج٤ٔ٤ُٖ جُكحْٔس ك٢ جُىػحٟٝ جُٔى٤ٗس ٝ جُؿ٘حت٤س ك٢ ٞٞء جُلوٚ ٝ - 10

 .2011جُوٟحء وجٌ جُلٌٍ ٝجُوحٕٗٞ ، جٌُٔ٘ٛٞز ، ٍٓٛ ،

ػحوٍ قٖٓ ػ٢ِ ، جإلغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ، ٌٓطرس ٍَٛجء جٍُٗم ، ٍٓٛ، ذىٕٝ - 11

. ضح٣ٌم جٍُ٘ٗ

ػرحِ جُؼرٞو١ ، ٍٖـ أقٌحّ هحٕٗٞ جإلغرحش جُٔى٢ٗ ، جُطرؼس جأل٠ُٝ ، وجٌ جُػوحكس - 12

 .2005ٍُِ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ ، ػٔحٕ ، جألٌوٕ ،

ػرى جُكٌْ كٞوز، جُوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس ٝ جُوٟحت٤س ، وجٌ جُلٌٍ ٝجُوحٕٗٞ ، ذىٕٝ ٌٓحٕ - 13

 .2006جٍُ٘ٗ 

ػرى جُك٤ٔى جُٗٞجٌذ٢ ، جُط٣ٍُٝ ٝجُط٣ٍُٝ ٓى٤ٗح ٝؾُجت٤ح ك٢ ٞٞء جُلوٚ ٝ جُوٟحء ، - 14

. ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف ، ٍٓٛ ، ذىٕٝ ضح٣ٌم جٍُ٘ٗ 

ػرى جُك٤ٔى جُٗٞجٌذ٢ ، جُٜٗحوز ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس ٝ جُؿ٘حت٤س ٝ جألقٞجٍ - 15

 .1992جُٗه٤ٛس ، وجٌ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س جإلٌْ٘ى٣ٌس ، ٍٓٛ ،

ػرى جُلطحـ ذ٢ٓٞ٤ قؿح١َ ، جُطٞه٤غ جإلٌُط٢ٍٗٝ ك٢ جُ٘ظْ جُوح٤ٗٞٗس جُٔوحٌٗس ، ذىٕٝ - 16

. جْْ جٍُ٘ٗ ، ذىٕٝ ٌٓحٕ جٍُ٘ٗ ، ذىٕٝ ْ٘س جٍُ٘ٗ 

ػٛحّ أٌٗٞ ٤ِْْ ، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُإلغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝجُطؿح٣ٌس ،جُطرؼس - 17

 .2010جأل٠ُٝ ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س ،

ػ٢ِ ػٜٞ قٖٓ ، جُهرٍز ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝجُطؿح٣ٌس ، ذىٕٝ جْْ جُ٘حٍٖ ذىٕٝ - 18

 .2006ٌٓحٕ جٍُ٘ٗ ،

ك٤َٛ ْؼ٤ى جُـ٣ٍد ، جُطٞه٤غ جإلٌُط٢ٍٗٝ ٝقؿ٤طٚ ك٢ جإلغرحش ، ٌٓ٘ٗٞجش جُٔ٘ظٔس - 19

 .2005جُؼٍذ٤س ُِط٤ٔ٘س جإلوج٣ٌس ، جُوحٍٛز ، ٍٓٛ ، 
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ٓكٔى ٚر١ٍ جُٓؼى١ ، جإلغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝجُطؿح٣ٌس ، وجٌ ٛٞٓس ، جُؿُجتٍ - 20

،2008. 

ٓكٔى قٖٓ هحْْ ، جإلغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس ، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز ٍُِ٘ٗ - 21

 .2005ٝ جُط٣َٞغ ، جإلٌْ٘ى٣ٌس ، ٍٓٛ ،

ٓكٔى ق٤ٖٓ ٌٓ٘ٛٞ ،  جإلغرحش جُطو٤ِى١ ٝ جإلٌُط٢ٍٗٝ ، وجٌ جُلٌٍ جُؿحٓؼ٢ ، - 22

 .2006جإلٌْ٘ى٣ٌس 

ٓكٔى ٖطح أذٞ ْؼى ، جإلغرحش ك٢ جُٔٞجو جُطؿح٣ٌس ٝ جٍُٗػ٤س ، وجٌ جُلوٚ جُؼٍذ٢ - 23

.  جُوحٍٛز ، ذىٕٝ ضحٌذم جٍُ٘ٗ

ٓكٔى ٓكٔٞو ج٤ٌُال٢ٗ ، هٞجػى جإلغرحش ٝ أقٌحّ جُط٘ل٤ً ، جُطرؼس جُػح٤ٗس ، وجٌ جُػوحكس - 24

 .2013ٍُِ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ ، ذىٕٝ ٌٓحٕ جٍُ٘ٗ ،

ٓكٔٞو ضٞك٤ن جٌْ٘ىٌ ، جُهرٍز جُوٟحت٤س ، وجٌٛٞٓس ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ ،جُؿُجتٍ ، ذىٕٝ - 25

. ْ٘س جٍُ٘ٗ 

 .2001ٓٓؼٞو َذىز ، جُوٍجتٖ جُوٟحت٤س ، ٓٞهغ جٍُ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ ، جُؿُجتٍ ، - 26

ٓٛطل٠ ٓؿى١ ٍٛؾس ، ٗىخ جُهرٍجء ك٢ جُٔؿح٤ُٖ جُٔى٢ٗ ٝ جُؿ٘حت٢ ، جُطرؼس جأل٠ُٝ - 27

 .2006وجٌ ٓكٔٞو ٍُِ٘ٗ ٝ جُط٣َٞغ ذىٕٝ ٌٓحٕ جٍُ٘ٗ ،

ٓٞال١ ٤ِٓح٢ٗ ذـىجو١ ، جُهرٍز جُوٟحت٤س ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ، ذىٕٝ جْْ جُ٘حٍٖ ، ذىٕٝ - 28

. ٌٓحٕ جٍُ٘ٗ ، ذىٕٝ ْ٘س جٍُ٘ٗ 

ٗر٤َ جذٍج٤ْٛ ْؼى ، جإلغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس ، ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف ، - 29

. 2000جإلٌْ٘ى٣ٌس ٍٓٛ ، 
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ٗر٤َ جذٍج٤ْٛ ْؼى ٝٛٔحّ ٓكٔى ٍَٛجٕ ، أٍٚٞ جإلغرحش ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝ جُطؿح٣ٌس - 30

 .2001، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز ٍُِ٘ٗ ، جإلٌْ٘ى٣ٌس ، ٍٓٛ ،

ٛٔحّ ٓكٔى ٓكٔٞو ٍَٛجٕ ، جُٞؾ٤ُ ك٢ جإلغرحش ، جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ٝجُطؿح٣ٌس ، وجٌ - 31

 .2003جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز جإلٌْ٘ى٣ٌس ، ٍٓٛ ،

٣ك٢ ذٌٞٔ ، أوُس جإلغرحش ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ ٝ جُلوٚ جإلْال٢ٓ ، وٌجْس ٗظ٣ٍس - 32

. 1988ٓوحٌٗس ،جُطرؼس جُػح٤ٗس ، جُٔإْٓس ج٤٘٠ُٞس ٌُِطحخ ٝقىز جٍُؿح٣س جُؿُجتٍ ، 

 :   اٌغؿبئً ٚ اٌّظوغاد

ٌَٝه٢ ٣ْٞق ، قؿ٤س ْٝحتَ جإلغرحش جُكى٣ػس ، ٌْحُس ٓوىٓس ٤َُ٘ ٖٜحوز جُىًطٌٞجٙ ك٢ - 1

 .2011جُوحٕٗٞ جُهح٘ ، ٤ًِس جُكوٞم ٝ جُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس ، ؾحٓؼس أذٞذٌٍ ذِوح٣ى ، ضِٔٓحٕ ،

َٛىٌٝ ًٞغٍ ، جُطٞه٤غ جإلٌُط٢ٍٗٝ ٝقؿ٤طٚ ك٢ جإلغرحش ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ - 2

 .2008جُٔوحٌٕ ، ٌْحُس ٓحؾٓطٍ ، ٤ًِس جُكوٞم ، ؾحٓؼس ٍٝٛجٕ ،

هى١ٌٝ ٌٗٞ جُٜىٟ ٠ٝر٤د ٍٓٝجٕ ، ِْطس جُوح٢ٞ ك٢ ضوى٣ٍ أوُس جإلغرحش ك٢ جُٔٞجو - 3

جُٔى٤ٗس ، ًًٍٓز ٓحْطٍ ٤ًِس جُكوٞم ٝ جُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس، ؾحٓؼس ؾ٤ال٢ُ ذٞٗؼحٓس ، ن٤ّٔ 

 .٤ِٓ2015حٗس ،

ج١ٌٍُ ٓكٔى ، جإلغرحش ذحُوٍجتٖ جُوح٤ٗٞٗس ك٢ جُٔٞجو جُٔى٤ٗس ، ًًٍٓز ٤َُ٘ ٖٜحوز - 4

. 2002/2003جُٔحؾٓطٍ ك٢ جُوحٕٗٞ ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ جإلوج٣ٌس ، ذٖ ػٌٕ٘ٞ ، جُؿُجتٍ 

:  اٌٛصبئك 

٢ِٜٔٓ ٤ِٓٞو ، ٓكح٢ٓ ٓؼطٔى ُىٟ جُٔؿِّ ، ٠ٍم جُطؼٖ ك٢ جُٔحوز جُٔى٤ٗس ٝكوح ُوحٕٗٞ - 1

 à 2016 mars 20 le www.droit.dz 10:30جإلؾٍجءجش جُٔى٤ٗس 

ٓٛطل٠ ه٣ٞى١ٌ ، ٓكح٢ٓ ٓؼطٔى ُىٟ ٓؼطٔى ُىٟ جُٔؿِّ ، ٠ٍم جُطؼٖ ك٢ جُط٣ٍٗغ -2

www.tribunaldz.com 11:15 à 2016 mars 20جُؿُجت١ٍ 
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