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 المرحومة  أمً...... إلى من علمتنً أول حروؾ الهجاء فنطقت باسمها

 .أبً ....... إلى من أحمل اسمه بكل فخر 

 إلى روح أختً الؽالٌة تؽمد هللا روحها بالسكٌنة وأسكنها فسٌح جنانه 

 إلى كل أفراد عائلة طراٌش 

الحاج ، )و  (جمٌلة ،أمٌنة ، فاٌزة ، وروح أختً الؽالٌة حورٌة  )إلى إخوتً وأخواتً 

 حفظهم هللا لً خٌر سند (.عبد الؽنً ، رشٌد ، أحمد ، اسماعٌل 

الواحد محمد ٌاسٌن  )إلى من أعتز بهم فخرا و أحملهم فً قلبً نقشا أزلٌا ال ٌزول أبنائً 

  (، الواحد أٌوب ، الواحد إلهام 

 "خالد "إلى سندي فً هذه الحٌاة زوجً العزٌز الذي ساعدنً فً هذا الدرب 

 .(فتٌحة ، زولٌخة ، فاٌزة  )إلى كل األصدقاء 

 إلى كل من لم تسعهم مذكرتً وسعتهم ذاكرتً أهدي هذا العمل المتواضع 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

: هخٍ هللا طؼخ٠ُ

ٍد أُٝػ٢٘ إٔ أشٌَ ٗؼٔظي حُظ٢ أٗؼٔض ػ٢ِ ٝػ٠ِ ٝحُي١ ٝإٔ أػَٔ طخُلخ طَػخٙ " 

" ٝأىه٢ِ٘ رَكٔظي ك٢ ػزخىى حُظخُل٤ٖ

 (19:ٍٓٞس حَُ٘ٔ ح٣٥ش)

: ٣وٍٞ هللا طؼخ٠ُ

 (7ٍٓٞس حرَح٤ْٛ ح٣٥ش)" ُجٖ شٌَطْ أل٣ُيٌْٗ"

: ٌٛٙ ح٣٥ش ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ٓلٌْ حُظ٣َِ٘ ؿؼِض حُشخػَ ٣وٍٞ

شٌَ ح٥ُٚ ٗؼٔش                                            ٓٞؿزش ُشٌَٙ  

ك٤ٌق ش١ٌَ رَٙ                                         ٝشٌَٙ ٖٓ رَٙ 

ك٢ حُزيح٣ش ٗلٔي هللا ػِ ٝؿَ كٔيح ًؼ٤َح ؽ٤زخ ٓزخًٍخ ك٤ٚ ًٔخ ٣٘زـ٢ ُؼظ٤ْ ٝؿٜٚ ُٝـالٍ 

ِٓطخٗٚ،حُلٔي هلل كٔيح ًؼ٤َح ؽ٤زخ ٓزخًٍخ ك٤ٚ ًٔخ ٣لذ ٣َٝػ٠،ٝحُظالس ٝحُٔالّ ػ٠ِ 

: ٍُٓٞٚ حُٔظطل٠ ٝٗز٤ٚ حُٔـظز٠،أٓخ رؼي

 ح١ٌُ ُْ كخطلشأطٞؿٚ رؤ٠ٔٓ ػزخٍحص حُشٌَ ٝحُظوي٣َ ا٠ُ ح٤ُٔيس حُٔشَكش حألٓظخًس ٓـزَ

طزوَ ػ٢ِ ر٘ظخثلٜخ حُو٤ٔش حُظ٢ ٜٓيص ٢ُ حُط٣َن إلطٔخّ ٌٛح حُزلغ،ٝال ٣لٞط٢٘ إٔ أطويّ 

رـ٣َِ حُشٌَ ٝحُؼَكخٕ ا٠ُ ًَ حألٓخطٌس ٝ حُٔئؽ٣َٖ ك٢ ٌٛح حُظ٣ٌٖٞ 

ًٔخ ٣شَك٢٘ إٔ أطويّ رخُشٌَ حُـ٣َِ ا٠ُ ًَ ٖٓ ٓخػي٢ٗ ٓٞحء ٖٓ ه٣َذ أٝ رؼ٤ي ك٢ ٌٛح 

. حُؼَٔ،ا٠ُ ًَ ٖٓ ػ٢ِ٘ٔ كَكخ أٝ أٗخٍ ٢ُ ىٍرخ
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 يمذيـــح 

كٌَس هي٣ٔش،  (حُٔظـَ)      إ كٌَس حُٔلَ حُظـخ١ٍ أٝ ًٔخ ٠ٔٔ٣ أ٣ؼخ ك٢ هٞح٤ٖٗ ٓوظِلش  

كٌخٕ ٣وظي رخُٔلَ حُظـخ١ٍ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣ٔخٍّ ك٤ٚ حُظـخٍس ٝ .ٝ هي ططٍٞ ٓلٜٜٞٓخ طي٣ٍـ٤خ 

ٝظِض كٌَس حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٓـُٜٞش ، ك٤غ ُْ . طؼَع ك٤ٚ حُِٔغ ٝ ٣ٔظوزَ ك٤ٚ حُؼٔالء 

٣لخٍٝ حكي إٔ ٣وَد ر٤ٖ حُؼ٘خطَ حُٔوظِلش حُؼ٣ٍَٝش ُالٓظـالٍ حُظـخ١ٍ ػ٠ِ أٓخّ أٜٗخ 

¹.ٝكيس ًحص ه٤ٔش هخطش 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ك٢ حُوَٕ حُؼخٖٓ ػشَ ر٤ٖ أٗظخٍ طو٤٤ي حُظـخٍس ٝ أٍٝرخ     ٝ ٌُٖ حُظَحع ح١ٌُ ػَكظٚ 

أٗظخٍ ك٣َش حُظـخٍس ٝ ح١ٌُ كٔٔظٚ حُؼٍٞس حُل٤َٔٗش رظو٣ََ ٓزيأ ك٣َش حُظـخٍس ٌَُِ ٝ اُـخء 

ٗظخّ حُطٞحثق، ٜٓي ُِز٤جش حُظـخ٣ٍش حطـخٙ ك١ٌَ ىكغ رخُلوٚ ا٠ُ حًظشخف كٌَس حُٔلَ حُظـخ١ٍ 

.ٝحػظزخٍٙ ًظِش ٖٓ حُؼ٘خطَ حُٔخى٣ش حُٔظَحرطش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ 
²

     

      ٝحألَٓ ح١ٌُ ٓخػي ػ٠ِ ػيّ ظٍٜٞ كٌَس حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٣ؼٞى ٌُٕٞ حُٔشَٝػخص 

حُظـخ٣ٍش ًخٗض ٓليٝىس حأل٤ٔٛش ، ُْٝ ٣ظلطٖ حُظخؿَ هي٣ٔخ ا٠ُ آٌخ٤ٗش ر٤غ حُٔلَ حُظـخ١ٍ أٝ 

طؤؿ٤َٙ ًٞكيس شخِٓش أٝ ا٠ُ ٍٛ٘ٚ هظي حُلظٍٞ ػ٠ِ حالثظٔخٕ ، ٌُُٝي رو٤ض ػ٘خطَ حُٔلَ 

 .ٓ٘لظِش
³

 

     ٝحٕ ًخٗض ُْ طَم ا٠ُ ىٍؿش إٔ ٌٛٙ حٌُظِش ٖٓ حألٓٞحٍ حُظ٢ طؼْ ا٠ُ ؿخٗذ حُؼ٘خطَ 

حُٔخى٣ش ػ٘خطَ ٓؼ٣ٞ٘ش ٢ٛ ك٢ حُٞحهغ حألٓخّ حُوخ٢ٗٞٗ ُٞؿٞى حُٔلَ ،اال رؼي كوزش ٖٓ حُِٖٓ 

  .

 

 

¹ -  
صْٛشج
 

،حَُح٣ش  15ٙ ،ص 2011/1432، حُطزؼش حال٠ُٝ (ىٍحٓش ٓوخٍٗش) ،طخؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ جٛالنٙ لٛغٙ

² - 
. 4،ص 1974، حُٔلَ حُظـخ١ٍ، ىحٍ حُلٌَ  حُؼَر٢ ،ٓ٘ش ػهٙ حغٍ َٕٚظ

³ - 
.. 10-9،  ص2011حُـِحثَ ُِطزخػش ٝ حُ٘شَ -  ،حُ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ُِٔلَ حُظـخ١ٍ، حُـِء حالٍٝ ،ىحٍ ٛٞٓش ،َادٚح فٕػٛم
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      ٝهي ٓخٛٔض ػيس ػٞحَٓ ك٢ ٣َٓخٕ حُٔلّٜٞ حُٔخى١ ُِٔلَ ٜٓ٘خ حُط٣َوش حُظ٢ ًخٗض 

شخثؼش آٌٗحى ك٢ حٗظوخٍ ٤ٌِٓظٚ رط٣َن ح٤َُٔحع ٝ ٛٞ حألَٓ ح١ٌُ ًخٕ ٣لٍٞ ىٕٝ حالٛظٔخّ 

رظل٤َِ ؽز٤ؼش حُٔلَ ٝ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ  ػ٘خطَٙ حُٔؼ٣ٞ٘ش حُٔؼَٝكش كخ٤ُخ ،ًخٗض ؿ٤َ ٓٞؿٞىس 

 .ك٢ حُٔخػ٢ ٓؼَ حُؼالٓش حُظـخ٣ٍش ٝرَحءس حالهظَحع ٝحَُّٓٞ ٝ حُ٘ٔخًؽ حُظ٘خػ٤ش حُن 
¹

 

     ٝك٢ حُوَٕ حُظخٓغ ػشَ ظَٜص ك٢ أٍٝرخ حُؼٍٞس حُظ٘خػ٤ش ٝأهٌص حُوٟٞ حإلٗظخؿ٤ش 

طظ٘خ٠ٓ ك٢ اؽخٍ ػالهخص اٗظخؿ٤ش ٍأٓٔخ٤ُش ،ٝهي ٝحًذ ًُي حُىٛخٍ ك٢ حُلًَش حإلٗظخؿ٤ش 

ٝحطٔخع ٗطخهٜخ ، ٖٝٓ ػْ رَُص أ٤ٔٛش حُٔلَ حُظـخ١ٍ ال ٤ٓٔخ  رؼي ط٤ٓٞغ ٗطخم حُظظَكخص 

حُوخ٤ٗٞٗش  حُٞحٍىس ػ٤ِٚ ٝحُظ٢ ُْ طؼي هخطَس ػ٤ِٚ أىص ا٠ُ ٣ُخىس حُـيٍ حُلو٢ٜ ح١ٌُ ًخٕ ٣يٍٝ 

كٍٞ ؽز٤ؼظٚ ،ال ٤ٓٔخ إ ٌٛح حُٔظطِق ٣وغ ػٖٔ ػِْ حالهظظخى، ٝرخُظخ٢ُ ًخٕ ٣ظؼٌٍ ٗوِٚ 

 .ا٠ُ ٤ٓيحٕ حُوخٕٗٞ
²

 

     ٝريأص كٌَس حُٔلَ حُظـخ١ٍ طظزٍِٞ ك٢ حُٔـخٍ حُلو٢ٜ ًٔخ ٓخْٛ حُظـخٍ ُٝؼزٞح ىٍٝح 

ٛخٓخ ك٢ طط٣َٞ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ،كؼِٔٞح ػ٠ِ آٌخ٤ٗش حٗظوخٍ ٤ٌِٓظٚ رخُز٤غ رـ٤ٔغ ػ٘خطَٙ 

حُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش ، ٝحالهظَحع ػٖ ؽ٣َن طوي٣ْ ًؼٔخٕ حُلَ حُظـخ١ٍ ىٕٝ حُظو٢ِ ػٖ 

ك٤خُطٚ ا٠ُ حُيحثٖ حَُٔطٜٖ كظ٠ ال ٣ظٞهق طخكزٚ ػٖ حٓظـالُٚ ، ٌٌٝٛح كبٕ حُٔٔخٍ حُظـخ١ٍ 

كوي .ٝ ططٍٞٙ ٛٞ ح١ٌُ ىكغ رخُٔشَع ُالٓظـخرش ا٠ُ ط٘ظ٤ْ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ 

هض حُٔشَع ىٍحٓش حُٔلَ حُظـخ١ٍ رـِء ٖٓ حُظلظ٤َ ٝ ًُي ك٤ٔخ ٣وض ر٤ؼٚ ٝ طخؿ٤َٙ ٝ 

.  ًٌح ٍٛ٘ٚ 

     كخُٔلَ حُظـخ١ٍ رٞطلٚ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُل٤خس حالهظظخى٣ش ٝ ٓلٍٞح ُِظظَكخص 

حُوخ٤ٗٞٗش ًخُز٤غ ٝ حَُٖٛ ، ُْ ٣ؼَف طٍٞس أهَٟ ٖٓ طٍٞ حُظظَكخص حُوخ٤ٗٞٗش اال ك٢ ٝهض 

ٓظؤهَ ، ٌٝٛٙ حُظٍٞس ٢ٛ طؤؿ٤َ ٌٛح حُٔلَ ٖٓ حؿَ حٓظـالُٚ ٖٓ هزَ شوض ٖٓ حُـ٤َ 

. ٣يػ٠ حُٔٔظؤؿَ 

1 -
. 10حَُٔؿغ ،صٗلْ  ، َادٚح فٕػٛم

2 -
 31،ص1998 ،ر٤غ حُٔلَ ُظـخ١ٍ ك٢ حُظش٣َغ حُٔوخٍٕ، ىٍحٓش ٓوخٍٗش ،ٌٓظزش حُؼوخكش ُِ٘شَ ٝ حُظ٣ُٞغ، ػٔخٕ كايشاٌ انظانحٙ
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        ٌٝٛٙ حُظٍٞس هي ظَٜص ك٢ ٝهض ٓظؤهَ ك٢ حُظش٣َغ حُـِحث١َ ، ٌُُي ًؼ٤َح ٓخ ٣وغ 

حُزؼغ ك٢ ؿٔٞع كٍٞ كٌَس طؤؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ،٤ًٝق ٣ظظٍٞ طؤؿ٤َٙ ،اًح ًخٕ حُٔلَ 

ٌٓٞٗخ ٖٓ ٓـٔٞػش ػ٘خطَ ٓخى٣ش ٝٓؼ٣ٞ٘ش ٓٔظوِش ػ٘ٚ ،كٌٜح ٛٞ ٓٞػٞػ٘خ ك٢ ٌٛٙ حًٌَُٔس، 

ُٔخ ُٚ أ٤ٔٛش ًز٤َس ك٢ ك٤خط٘خ حُؼ٤ِٔش ،ٝهخطش حُِ٘حػخص حُظ٢ طؼخٍ رشؤٗٚ ر٤ٖ حُٔئؿَ ٝ 

حُٔٔظؤؿَ  ك٢ أٍٝهش حُؼيحُش كٍٞ حإلهالء أٝ حُزوخء ك٢ حألٌٓ٘ش ،ًٌٝح أكو٤ش حُٔٔظؤؿَ ك٢ 

. حُظؼ٣ٞغ أالٓظلوخه٢ ك٢ كخُش اهالثٚ ُِٔلَ حُظـخ١ٍ

      ٝػ٤ِٚ كبٕ طؤؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ك٢ حُظش٣َغ حُـِحث١َ هي  ط٘خُٝٚ حُٔشَع ك٢ حُٔخىس 

 ٝ ٓخ ٤ِ٣ٜخ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ كِْ ٣ؼَكٚ ٝاٗٔخ حًظل٠ رًٌَ رؼغ ػ٘خطَٙ حإلُِح٤ٓش 78

ًخالطظخٍ رخُؼٔالء ٝ حُشَٜس ، رخإلػخكش ا٠ُ ًًَ ػ٘خطَٙ حألٓخ٤ٓش الٓظـالُٚ ًخُؼ٘ٞحٕ 

حُظـخ١ٍ ٝ حالْٓ حُظـخ١ٍ؟،ٝ حُلن ك٢ حإل٣ـخٍ ٝ حُزؼخثغ ٝحُٔؼيحص ٝكن حٌُِٔش حُظ٘خػ٤ش 

ٖٓ ٌٛح حُٔ٘طِن طظؼق أ٤ٔٛش حهظ٤خٍٗخ ُٔٞػٞع طؤؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ك٢ حُظش٣َغ 

حُـِحث١َ، ٖٓ حُ٘خك٤ش حُ٘ظ٣َش ًٕٞ ٌٛٙ حُيٍحٓش ُْ طٔظٞك٢ رخُويٍ حٌُٖٔٔ ٓخ ٗض ػ٤ِٚ 

 ،ٖٝٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش ًٕٞ حُٔٞػٞع ال ٣ِحٍ ٣ظْٔ رخُـٔٞع ٝ ػيّ 02-05طؼي٣َ هخٕٗٞ

حُيهش ٝ ٣ؼ٤َ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔشخًَ ػ٘ي حُظطز٤ن ٝ حُٔٔخٍٓش حُؼ٤ِٔش ،هخطش رؼي حُظؼي٣َ حأله٤َ  

ًٔخ إ حُٔشخًَ حُظ٢ ط٘ـْ ػٖ ًُي ٓظطَف ك٢ حُو٣َذ حُؼخؿَ ػيس اشٌخالص طظطِذ حُلَ 

ح٣َُٔغ ُٔٞحًزش حُظطٍٞحص حُظ٢ طشٜيٛخ حُـِحثَ ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔـخالص ،هخطش ٓ٘ٚ حُٔـخٍ 

. حالهظظخى١ ٝ حُظـخ١ٍ ٝ حُظ٘خػ٢

  :ٙ ٣ٌٖٔ ؽَف حإلشٌخ٤ُش حُظخ٤ُش ٖٝٓ هالٍ ٓخ طويّ ، كبٕ

     ٓخ ٢ٛ أكٌخّ طؤؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ؟ ٝ ٓخ ٢ٛ حُظـ٤َحص حُظ٢ ؽَأص ػ٠ِ  ٌٛح حُؼوي  

 حُٔؼيٍ ٝ حُٔظْٔ رخألَٓ ٍهْ 2005 كزَح06َ٣ حُٔئٍم ك٢ 02-05هزَ ٝ رؼي طيٍٝ  هخٕٗٞ 

(1)  ٝ حُٔظؼٖٔ حُوخٕٗٞ حُظـخ1975١ٍحُٔئٍم ك٢ ٓزظٔزَ ٓ٘ش 75-59
٢ٛ حألكٌخّ  ٝٓخ.

. حُٔطزوش ػ٠ِ حُٔئؿَ ٝ حُٔٔظؤؿَ ك٢ ظَ ٌٛح حُظؼي٣َ

1
 ٝ حُٔظؼٖٔ 1975حُٔئٍم ك٢ ٓزظٔزَ ٓ٘ش 59-75 حُٔؼيٍ ٝ حُٔظْٔ رخالَٓ ٍهْ 2005 كزَح06َ٣ حُٔئٍم ك٢ 02-05هخٕٗٞ - 

. 2005كزَح٣َ 09 حُٔئٍهش ك٢ 11حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ، ؽ ٍ ػيى



 انًمذيح 
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       ٖٝٓ هالٍ ىٍحٓظ٘خ ٌُٜح حُٔٞػٞع حػظٔيٗخ ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُظل٢ِ٤ِ حُٞطل٢ ،ًٞٗٚ ٣وّٞ 

ػ٠ِ حُظل٤َِ حُؼو٢ِ ، ح١ٌُ  ٣ؼظٔي ػ٠ِ حُظَِٔٔ حُٔ٘طو٢ ك٢ حألكٌخٍ ٝ ٣٘طِن ٖٓ ٓؼط٤خص 

أ٤ُٝش ٝ ري٤ٜ٣خص ا٠ُ ٗظخثؾ ٣ٔظوِظٜخ ػٖ ؽ٣َن حُظل٤َِ حُؼو٢ِ ٖٓ ىٕٝ حُِـٞء ا٠ُ حُظـَرش 

، ًٔخ حػظٔيٗخ ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُٞطل٢ رخػظزخٍ إ حُيٍحٓش طلظْ حُٞهٞف ػ٠ِ حُٔلخ٤ْٛ حألٓخ٤ٓش 

 ٝ 02-05حُظ٢ طليى ُ٘خ حألٓخّ حُوخ٢ٗٞٗ  ُظؤؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝحٗوؼخثٚ ك٢ ظَ هخٕٗٞ 

. رؼيٙ 

      ٝػ٤ِٚ ُإلؿخرش ػ٠ِ حإلشٌخ٤ُش حَُث٤ٔش ُِٔٞػٞع ٝٓخ ٣٘زؼن ػٜ٘خ ٖٓ اشٌخ٤ُخص كَػ٤ش 

: هٔ٘خ رظو٤ْٔ حُيٍحٓش ا٠ُ كظ٤ِٖ

      طؼَػ٘خ ك٢ حُلظَ حألٍٝ ا٠ُ ا٣ـخٍ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، ك٤غ هٔٔ٘خٙ ا٠ُ ٓزلؼ٤ٖ ، 

رؼغ  هظظ٘خ حُٔزلغ حألٍٝ ُٔلّٜٞ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، أ٣ٖ ططَه٘خ ا٠ُ طؼ٣َلٚ ٝط٤٤ِٔٙ ػٖ

ٝك٢ ٓزلغ ػخ٢ٗ . حألٗظٔش حُٔشخرٜش ُٚ ،ًٌٝح ًًَ ػ٘خطَٙ ٝهظخثظٚ ٝ ؽز٤ؼظٚ حُوخ٤ٗٞٗش 

ا٠ُ طؤؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ،أ٣ٖ طؼَػ٘خ ا٠ُ ٤ًل٤ش ارَحّ ػوي حإل٣ـخٍ رًٌَ حُشَٝؽ 

. حُٔٞػٞػ٤ش ٝ حُشَٝؽ حُش٤ٌِش ٝ اؿَحءحص حُ٘شَ 

       ٝك٢ كظَ ػخٕ ر٤٘خ ك٤ٚ اٜٗخء ػوي ا٣ـخٍ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝهٔٔ٘خٙ ا٠ُ ٓزلؼ٤ٖ ، 

حُٔزلغ حألٍٝ ططَه٘خ ا٠ُ  اٜٗخء ػوي حإل٣ـخٍ هزَ حُظؼي٣َ ،ٝك٢ ٓزلغ ػخ٢ٗ ا٠ُ  اٜٗخء ػوي 

 . 2005 كزَح٣َ 06 حُٔئٍم ك٢ 02-05حإل٣ـخٍ رؼي طؼي٣َ هخٕٗٞ 
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 إٚجاس انًحم انرجاس٘: انفظم األٔل 

  حُظ٢ طظٔظغ رٜخ ح٤ُّٞحأل٤ٔٛش  ُوي حكظَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ك٢ ػظَٗخ حُلخ٢ُ ًَِٓح رخُؾ 

 حأله٤َس ح٥ٝٗش،ٝكظ٢ رخُيٍحٓش ك٢   ٖٓ حُ٘خك٤ش حالهظظخى٣ش أٝ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُوخ٤ٗٞٗش ٓٞحء

حُٔزلغ حألٍٝ ٓلّٜٞ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ : ٌٛح حُلظَ ٓزلؼ٤ٖ ٌُُي ٓ٘ظ٘خٍٝ ك٢ 

طؤؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، ٝ ٛ٘خ ٓ٘ظ٘خٍٝ طؼ٣َلٚ ٝ ط٤٤ِٔٙ ٝ رخه٢ حألٗظٔش حُٔشخرٜش ُٚ ك٢ 

 .ٓطِذ أٍٝ ٝ ك٢ ٓطِذ ػخ٢ٗ ػ٘خطَٙ ٝ هظخثظٚ

 يفٕٓو انًحم انرجاس٘: انًثحث األٔل

 .ٔ ذًٛٛضِ ػٍ تالٙ األَظًح انًشاتٓح نّ ذؼشٚف انًحم انرجاس٘: انًطهة األٔل

 .ٝط٤٤ِٔٙ ػٖ رخه٢ حألٗظٔش حُٔشخرٜش ُٚ ٝهي طْ طو٤ٔٔٚ اٟ كَػ٤ٖ، طؼ٣َق حُٔلَ حُظـخ١ٍ

  ذؼشٚف انًحم انرجاس٘ : األٔل انفشع 

 طلي٣ي حُٔلّٜٞ حُوخ٢ٗٞٗ ُِٔلَ حُظـخ١ٍ ، هِن رؼغ حُظؼٞرخص ُيٟ حُؼي٣ي ٖٓ إ      

. حُظـخٍ ٝ ًُي ٗظَح ُِوِؾ ح١ٌُ ٝهغ ر٤ٖ ٓلٜٞٓٚ ًـيٍحٕ ٝ ٓلٜٞٓٚ ًٔ٘وٍٞ ٓؼ١ٞ٘ 

كخُٔلَ حُظـخ١ٍ كٌَس ظِض ٝ ال طِحٍ ؿ٤َ ٓليىس طلي٣يح ىه٤وخ ، كال حُظش٣َغ ٝ ال حُلوٚ ٝ 

كوي حٓظؼِٔض ػزخٍس حُٔلَ .  ٝػغ ٓؼ٤خٍ ٝ طؼ٣َق ؿخٓغ ٓخٗغ ُٚا٠ُال حُوؼخء طٞطَ 

 ¹.حُظـخ١ٍ هي٣ٔخ ٝ ًخٕ ٣وظي رٜخ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣ٔخٍّ ك٤ٚ حُظـخٍس

 حألٓخّ      كخُٔلَ رٌٜح حُٔؼ٠٘ ٛٞ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣ِحٍٝ ك٤ٚ حُ٘شخؽ حُظـخ١ٍ ، ٝ ػ٠ِ ٌٛح 

 إٔ ، ٝ ال ٣شظَؽ ا٤ُٜخكٜٞ طِي حُٔٔخكش حُٔـِوش ٝ حُٔـطخس حُظ٢ ٣ٌٖٔ ُشوض ٓخ حُيهٍٞ 

 ٝ ٓٞحى ر٘خء طِزش ال ٣ٌٖٔ طل٤ٌٌٜخ رَ ٣ٌٖٔ حػظزخٍ رؤ٣ٌْٕٓٞ ٓز٤٘خ ك٢ شٌَ ر٘خ٣ش كو٤و٤ش 

 ًٔلَ ، ٝ ٖٓ ػْ ال ٣شظَؽ ك٢ حُٔلَ ؽخرغ حُٔظخٗش ٝ حُؼزخص  Baraquementٓـَى ًٞم 

 (حُيًخٕ)حُٔطِٞد ك٢ حُز٘خ٣خص حُٔش٤يس ًخُؼٔخٍحص اػخكش ا٠ُ حٗٚ ٣ٌل٢ إٔ ٣ٔٔق ٌٛح حُٔز٠٘ 

 ،    ُِٔٔظؤؿَ رٔٔخٍٓش حُ٘شخؽ حُظـخ١ٍ ىٕٝ حشظَحؽ ىهٍٞ حُـٍٜٔٞ ا٠ُ ىحهَ حُٔلَ كو٤وش

. 20، ص ٗلٔٚ،حَُٔؿغ صْٛشج جٛالنٙ لٛغٙ ¹
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رخُظخ٢ُ ًخٗض كٌَس حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٢ٛ ٗظَس ٓخى٣ش رلظش ا٠ُ إٔ حٓظوَ حُلوٚ 

ٝ حُظش٣َغ ػ٠ِ إٔ حُٔلَ حُظـخ١ٍ كٌَس ٓؼ٣ٞ٘ش ػَف ٖٓ هالُٜخ ػ٠ِ حٗٚ ٓخٍ ٣ٔظويٓٚ 

 .حُظخؿَ ك٢ حالٓظـالٍ حُظـخ١ٍ 

 إٔ      ٖٓ هالٍ ططٍٞ كٌَس حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، ٝ حهظالف حُظش٣َؼخص كٍٞ ط٤ٔٔظٚ ، ٗـي 

 حًظل٠ رظؼيحى ػ٘خطَٙ  اٗٔخ ُْ ٣ؼغ طؼ٣َلخ هخطخ رخُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝ أ٣ؼخحُٔشَع حُـِحث١َ 

طؼي ؿِءح ٖٓ حُٔلَ حُظـخ١ٍ حألٓٞحٍ حُٔ٘وُٞش : " ٓ٘ٚ 78     ك٤غ ؿخء ك٢ حُٔخىس 

". حُٔوظظش ُٔٔخٍٓش ٗشخؽ طـخ١ٍ ٝ ٣شَٔ حُٔلَ حُظـخ١ٍ اُِح٤ٓخ ػٔالءٙ ٝ شَٜطٚ 
¹

 

 حألهَٟ حُالُٓش الٓظـالٍ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ًؼ٘ٞحٕ حألٓٞحٍ ٓخثَ أ٣ؼخ     ًٔخ ٣شَٔ 

 ٝ حُٔؼيحص ٝ ح٥الص ٝ حُزؼخثغ ٝ كن ح٤ٌُِٔش حإل٣ـخٍحُٔلَ ٝ حالْٓ حُظـخ١ٍ ٝ حُلن ك٢ 

"  حُظ٘خػ٤ش ٝ حُظـخ٣ٍش ًَ ًُي ٓخ ُْ ٣٘ض ػ٠ِ هالف ًُي 

: ٖٓ هالٍ ٗض حُٔخىس ٣ظؼق ُ٘خ رخٕ حُٔلَ حُظـخ١ٍ 

 حألٓٞح٤ٌٍِٓش ٓؼ٣ٞ٘ش طظٔؼَ ك٢ كن حُؼٔالء حَُٔطزؾ رخُٔلَ حُظـخ١ٍ ٓغ ٓـٔٞػش  -

. حُٔ٘وُٞش حُٔوظظش ُـِذ حُؼٔالء  

 ٝ كوٞم حإل٣ـخ٣ٍظٌٕٞ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٖٓ حُؼظخى ٝ حُزؼخثغ ، حالْٓ حُظـخ١ٍ ٝ حُلن ك٢ -

... حُن.ح٤ٌُِٔش حُظ٘خػ٤ش

. حُؼ٘خطَ حٌُٔٞٗش ُِٔلَ حُظـخ١ٍ ك٢ طلي٣ي حُو٤ٔش حُٔخى٣ش ُٚ -

:  حُظؼ٣َلخص حُٞحٍىس روظٞص حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٗـي حُٔلخٝالص حُظخ٤ُش أٓخ      

حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٛٞ ٓخٍ ٓ٘وٍٞ ٓؼ١ٞ٘ ٣شَٔ حطظخٍ حُظخؿَ رؼٔالثٚ ٝ حػظ٤خىْٛ حُظَىى -

ػ٠ِ حُٔظـَ ٗظ٤ـش ػ٘خطَ حالٓظـالٍ حُظـخ١ٍ
 ² 

¹-  
.  ،ٖٓ هخٕٗٞ حُظـخ١ٍ حُـِحث١َ ،حُٔخُق ح78ًٌَُحُٔخىس 

²  - 
 .197. ،ص1981،حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ ،حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش ،احًذ يحشص
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: أ٣ؼخ       ًٔخ ٣ؼَف 

. رؼ٘خطَ حالٓظـالٍ أٓخٓخٛٞ ٤ٌِٓش ٓؼ٣ٞ٘ش طظٌٕٞ ٖٓ كن حالطظخٍ رخُؼٔالء ٝ طَطزؾ -"
 

 ُِٔحُٝش أٝ ٓخى٣ش ٝ ٓؼ٣ٞ٘ش طوظض ُِٔحُٝش حُظـخٍس رخُٔؼ٠٘ حُؼ٤ن أٓٞحٍٓـٔٞع  ٛٞ-"

 ". رخُٔ٘شخس ك٢ ططز٤ن هٞح٤ٖٗ حُؼَحثذ ٝ حُؼَٔأ٣ؼخرخُظ٘خػش ،ٝ ٠ٔٔ٣ 

      ٝ ٖٓ هالٍ حؽالػ٘خ ػ٠ِ حُوَحٍحص حُظخىٍس ػٖ حُٔلٌٔش حُؼ٤ِخ رخُـِحثَ ، الكظض 

 ٓظطِلخص ُِيالُش ػ٠ِ كٌَس حُٔلَ حُظـخ١ٍ ًٔ٘وٍٞ ٓؼ١ٞ٘ ، ٢ٛ حُٔلَ أٍرؼش طٔظويّ اٜٗخ

 ط٤ٔٔش إ أٍٟ حُظـخ١ٍ ٝ حُٔظـَ ، ك٢ ٌٛح حُظيى حألطَحُظـخ١ٍ ٝ حُوخػيس حُظـخ٣ٍش ٝ 

 le طَؿٔش كَك٤ش ُِظ٤ٔٔش حُل٤َٔٗش اال حُظـخ١ٍ هطخ ،كٔخ ٛٔخ حألطَحُوخػيس حُظـخ٣ٍش ٝ 

Fonds de commerce ٕٞٗكٌخٕ ػ٠ِ حُوؼخء حٓظؼٔخٍ حُظ٤ٔٔش حُظ٢ ٗض ػ٤ِٜخ حُوخ ، 

(حُٔلَ حُظـخ١ٍ  )حُظـخ١ٍ حُـِحث١َ ٝ ٢ٛ 
¹.

 

 ططز٤ن هٞح٤ٖٗ إلؿَحع حُٔ٘شخس أٝ حُٔظ٘غ أٝ      ٝ هي ٢ٔٓ حُٔلَ حُظـخ١ٍ رخُٔظـَ 

حُؼَحثذ ٝ ػ٤ِٚ كخٕ كٌَس حُٔلَ حُظـخ١ٍ هي حٗظوِض ٖٓ حُ٘ظَس حُٔخى٣ش حُزلظش حُوخثٔش ػ٠ِ 

 حُ٘ظَس حُٔؼ٣ٞ٘ش حُٔٔظوِش ػٖ طخكزٜخ ، ٝ ٌٛح ٓخ ُحى ٖٓ ه٤ٔش حُٔلخٍ ا٠ُطخكذ حُٔلَ 

.  طِؼزٚ ك٢ حُل٤خس حالهظظخى٣ش أطزلضحُظـخ٣ٍش ك٢ حُٞهض حُلخ٢ُ ٝ حُيٍٝ حٌُز٤َ ح١ٌُ 

 

 

 

 

 

 

¹ - 
20ٗلْ حَُٔؿغ، ص ،صْٛشج جٛالنٙ لٛغٙ
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:  انًشاتٓح نّ  األَظًحذًٛٛض انًحم انرجاس٘ ػٍ تؼغ : انفشع انثاَٙ 

:   ٜٓ٘خ حألٗظٔشهي ٣شظزٚ حُٔلَ حُظـخ١ٍ رزؼغ 

  :L’entrepriseانًحم انرجاس٘ ٔ انًمأنح انرجاسٚح -أٔال

 أكٌخٓٚطؼَع ًَ ٖٓ حُٔشَع حُل٢َٔٗ ٝ حُـِحث١َ ُلٌَس حُٔلَ حُظـخ١ٍ ُز٤خٕ           

 حألػٔخٍ رشٌَ ػَػ٢ ػ٘يٓخ َٓى L’entreprise أ١ٝ ٌُٖ ًالٛٔخ طؼَع ُِٔوخُٝش 

 حُٔوخٝالص حُظـخ٣ٍش ، ٝٗلْ أٗٞحعحُظـخ٣ٍش رلٔذ حُٔٞػٞع كظ٘خٍٝ حُٔشَع حُـِحث١َ ًًَ 

 طَؿٔش هخؽجش ٌُِٔش ألٜٗخ٣٘ظوي ٓظطِق حُٔوخُٝش   حُلوٚإٔ االحُٜ٘ؾ حٗظٜـٚ حُٔشَع حُٔظ١َ 

،ٝ حٗٚ حٓظؼَٔ ًِٔش ٓوخُٝش ك٢ حُٔـخٍ " ٓوخُٝش هخطش "حُٔشَع ٝ ح١ٌُ ػزَ ػ٘ٚ رٌِٔش 

 ٖٓ 646 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ ٝ حُظ٢ طوخرِٜخ حُٔخىس 594حُٔي٢ٗ ك٘ظض حُٔخىس 

ػوي ٣ظؼٜي رٔوظؼخٙ حكي حُٔظؼخهي٣ٖ رخٕ ٣ؼغ ش٤جخ ٝ إ : حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُٔظ١َ ػ٠ِ اٜٗخ 

" ٣ئى١ ػٔال ٓوخرَ حؿَ ٣ظؼٜي رٚ حُٔظؼخهي حألهَ
².  

إً كٔوظؼ٠ ٌٛح حُ٘ض إ حُٔوخُٝش ك٢ حُٔـخٍ حُٔي٢ٗ طؼي ٖٓ حُؼوٞى حُٞحٍىس ػ٠ِ       

حُؼَٔ أٓخٓخ رل٤غ ٣ٔؼَ حُؼَٔ ك٤ٜخ ػ٘ظَح ؿ٣َٛٞخ ٝ رخُظخ٢ُ ك٢ٜ طوظِق ػٖ حُٔوخُٝش حُظ٢ 

٢َٓ٣ ا٤ُٜخ ك٢ حُٔـخٍ حُظـخ١ٍ ٝ ٌُح كخٓظؼٔخٍ ٗلْ حُٔظطِق هي ٣ئى١ ح٠ُ كيٝع هِؾ 

ُٝوي ط٘خُٝض رؼغ . ريال ٖٓ ًِٔش ٓوخُٝش " ٓشَٝع"ر٤ٜ٘ٔخ ٝ ًخٕ ٣ٔظلٖٔ حٓظؼٔخٍ ًِٔش 

حُظش٣َؼخص ًخُظش٣َغ حال٣طخ٢ُ حُٔوخُٝش ، أ١ حُٔشَٝع ٝ أُٝض ُٜخ حٛظٔخٓخ ًز٤َح ٝ أكَىص ُٜخ 

. ²أكٌخٓخ طلظ٤ِ٤ش 

 

 

 

¹ - 
18 ،صٗلْ حَُٔؿغ ح، َادٚح فٕػٛم

 .

² - 
 .ؽ ،حُٔخُق حًٌَُ.ّ. ٖٓ م594ّ 
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       ٣ٝظلن حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝ حُٔوخُٝش ك٢ إ ًالٛٔخ ٣٘ظذ ػ٠ِ حالٓظـالٍ حُظـخ١ٍ ، 

. ؿ٤َ إ حُٔلَ حُظـخ١ٍ كٌَس هخ٤ٗٞٗش ك٢ ك٤ٖ إ حُٔوخُٝش كٌَس حهظظخى٣ش 

ٝكيس حهظظخى٣ش ٝ هخ٤ٗٞٗش طلظ١ٞ ػ٠ِ حُؼ٘خطَ :"       ٝ ٣ٌٖٔ طؼ٣َق حُٔوخُٝش ػ٠ِ أٜٗخ 

" حُزش٣َش ٝ حُٔخى٣ش ٝ حُٔؼ٣ٞ٘ش حُالُٓش ُٞؿٞى ٗشخؽ حهظظخى١ ٓؼ٤ٖ 
¹.

 

    ٝ ٖٓ هالٍ ٌٛح حُظؼ٣َق ٣ظَٜ حُلَم ر٤ٖ حُٔوخُٝش ٝ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، كخُٔلَ 

حُظـخ١ٍ ٓـٔٞع ٖٓ حألٓٞحٍ حُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش حُظ٢ طٔظويّ ك٢ حالٓظـالٍ حُظـخ١ٍ ك٢ ك٤ٖ 

إٔ حُٔوخُٝش طؼْ ا٠ُ ؿخٗذ حألٓٞحٍ حًٌٍُٔٞس حُؼ٘خطَ حُزش٣َش حُالُٓش ُِو٤خّ رٌٜح حالٓظـالٍ    

حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝحكيح ٖٓ حُؼ٘خطَ حُالُٓش ُالٓظـالٍ كخٕ حُٔشَٝع أ١ حُٔوخُٝش  كز٤٘ٔخ ٣ؼظزَ

طؼْ ؿ٤ٔغ حُؼ٘خطَ حُالُٓش ٝ ٌُُي طوظِؾ حُٔوخُٝش رخالٓظـالٍ ًٔخ ٣٘ظذ حالهظالف ر٤ٖ 

حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝ حُٔوخُٝش ٖٓ ك٤غ ىٍحٓش ًَ ٜٓ٘ٔخ ، كيٍحٓش حُٔلَ طٌٕٞ ػ٠ِ حُؼ٘خطَ 

حُظ٢ ٣ظًَذ ٜٓ٘خ ٓٞحء حُٔخى٣ش أٝ حُٔؼ٣ٞ٘ش ٜٓ٘خ ٝ ٢ٛ حألٓٞحٍ حُظ٢ طٔظويّ ك٢ حالٓظـالٍ 

ر٤٘ٔخ حُٔوخُٝش طظطِذ حُزلغ ػٖ حُؼ٘خطَ حُزش٣َش ك٢ حالٓظـالٍ ٝ ٛٞ ىٍٝ ُٚ أ٤ٔٛش ًز٤َس 

حُزلغ ػٖ حُؼالهش ر٤ٖ ٍد  ،ٓٞحء ٖٓ حُ٘خك٤ش حالهظظخى٣ش أٝ حُوخ٤ٗٞٗش ، ًٔخ طظطِذ أ٣ؼخ

. حُؼَٔ ٝ حُؼٔخٍ ٝ ط٘ظْ ٌٛٙ حُؼالهش هٞحػي هخطش ٣طِن ػ٤ِٜخ هخٕٗٞ حُؼَٔ

 

 

 

 

  

(1) -
 3ىحٍحُلٌَ حُؼَر٢،،ص1974،حُٔلَ حُظـخ١ٍ ،ٓ٘ش ػهٙ حغٍ َٕٚظ
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ًٔخ طظطِذ حُٔوخُٝش حُزلغ ك٢ أٓخ٤ُذ حإلىحٍس ٝحُظ٘ظ٤ْ ٝ ٢ٛ ٓٔؤُش ٣ٜظْ رٜخ ػِْ       

حُوخٕٗٞ ٝ حالهظظخى ،ٝ اًح ًخٕ حُٔٔظـَ شًَش كخٕ ٓٔئ٤ُٝش حُشًَخء ك٤ٜخ طوظِق كٔذ ٗٞع 

ك٢ٜ ٓٔئ٤ُٝش ٓليٝىس رٔويحٍ حَُأٓٔخٍ ك٢ شًَخص حُٔٔخٛٔش ٝ حُٔٔئ٤ُٝش . حُشًَش 

حُٔليٝىس ك٢ ك٤ٖ ٣ٔؤٍ حُشًَخء حُٔظؼخٕٓ٘ٞ ك٢ شًَخص حُظؼخٖٓ ٝ حُظٞط٤ش ٓٔئ٤ُٝش 

شوظ٤ش ٝ طؼخ٤٘ٓش ػٖ ى٣ٕٞ حُشًَش كال طؼظزَ حُٔوخُٝش ًٓش ٓٔظوِش ٝ ٓ٘لظِش ػٖ ًٓش 

حُٔٔظـَ ح١ٌُ طؼزض ُٚ حُلوٞم ٝ ٣ظلَٔ حالُظِحٓخص حُ٘خطـش ػٖ ػ٤ِٔخص حالٓظـالٍ ًٔخ طٜظْ 

ىٍحٓش حُٔوخُٝش رز٤خٕ حألشوخص ح٣ٌُٖ ٣ؼخٕٝٗٞ حُٔٔظـَ ك٢ اىحٍس حُٔوخُٝش ٝ حٓظـالُٜخ 

. ¹ًخُٔي٣َ٣ٖ ٝ حًُٞالء ٝ حُٔٔؼ٤ِٖ حُظـخ٤٣ٍٖ 

: انًحم انرجاس٘ ٔ االعرغالل انًذَٙ -ثاَٛا 

         ؿخُزخ ٓخ ٣ظٞكَ ك٢ حالٓظـالٍ حُٔي٢ٗ ػ٘خطَ طشزٚ حُؼ٘خطَ حُظ٢ ٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ حُٔلَ 

حُظـخ١ٍ ًؼ٘ظَ حالطظخٍ رخُؼٔالء ٝ حُلن ك٢ حإل٣ـخٍ ٝ حُٔؼيحص ًٔخ ٢ٛ حُلخٍ رخُ٘ٔزش 

ٌُٔخطذ حُٔلخ٤ٖٓ أٝ حُٜٔ٘ي٤ٖٓ أٝ ػ٤خىحص حألؽزخء ٍٝؿْ ًُي كال طؼظزَ ٌٛٙ حٌُٔخطذ ٝ 

. حُؼ٤خىحص ٓلالص طـخ٣ٍش ٗظَح ُلويحٜٗخ حُظلش حُظـخ٣ٍش ُِ٘شخؽ ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ 

  كخُٔلَ حُظـخ١ٍ ٣وظؼ٢ إ ٣وّٞ طخكزٚ رٔٔخٍٓش ٗشخؽخ طـخ٣ٍخ  ٣ٔخٍّ ٌٛح حُ٘شخؽ 

 .( ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ 01حُٔخىس  )ػ٠ِ ٝؿٚ حالٓظٜخٕ كظ٠ طؼزض ُٚ حُظلش حُظـخ٣ٍش 
²

 

ٝػ٠ِ حُؼٌْ ٖٓ ًُي اًح ًخٕ حُ٘شخؽ ٓي٤ٗخ كال ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٓلَ طـخ١ٍ ٝ ال ٣ٌظٔذ حُوخثْ 

رخُ٘شخؽ طلش حُظخؿَ ٜٓٔخ رخشَ حُؼَٔ ػ٠ِ ٝؿٚ حالٓظٜخٕ ، كخُٜٖٔ ٣ٌٖٔ حٕ طٌٕٞ ٓي٤ٗش حٝ 

طـخ٣ٍش ٝ ٖٓ ٗظخثؾ ًُي كخٕ أكٌخّ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٖٓ ر٤غ ٝ ٍٖٛ ال ط١َٔ ػ٠ِ ٌٓخطذ 

. حُٔلخ٤ٖٓ ٝ حُٜٔ٘ي٤ٖٓ ٝ ػ٤خىحص حألؽزخء ٝ ؿ٤َ ًُي 

      ًٌُي ٣ؼي حُظ٘خٍُ ػٖ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ط٘خُال ػٖ ػ٘ظَ حالطظخٍ رخُؼٔالء الٕ ٌٛح 

حُؼ٘ظَ ٣٘ظؾ ٖٓ حؿظٔخع ٓخثَ حُؼ٘خطَ حُظ٢ ٣ظًَذ ٜٓ٘خ حُٔلَ ٝ ط٤ٜجظٜخ الٓظوزخٍ  

¹
60، حَُٔؿغ حُٔخرن،ص ػهٙ حغٍ َٕٚظ.

 

²
 . ،ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ،حُٔخُق ح01ًٌَُحُٔخىس .
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.    حُـٍٜٔٞ كٜٞ ػ٘ظَ ٝػ٤ن حُظِش رخُؼ٘خطَ حألهَٟ ٝ ٣ٌٕٞ ُٚ حٍطزخؽ ٓزخشَ رٚ

 ػ٘ظَ حالطظخٍ رخُؼٔالء ك٢ حُ٘شخؽ حُٔي٢ٗ ال ٣ـُٞ حُظ٘خٍُ ػ٘ٚ ا٠ُ إ     ك٢ ك٤ٖ 

حُـ٤َ ألٕ حُؼٔالء ك٢ حُ٘شخؽ حُٔي٢ٗ ٣َطزطٕٞ رشوض حُوخثْ رخُ٘شخؽ ٝ ٤ُْ رخُؼ٘خطَ 

حألهَٟ حُظ٢ طٔظويّ ك٢ حالٓظـالٍ ًٔٞهغ حُٔلَ أٝ حُٔؼيحص ٝ ٓخ ا٤ُٜخ ، ٝ ٓغ ًُي كوي أؿخُ 

حُوؼخء حُل٢َٔٗ ك٢ رؼغ حُلخالص حالطلخهخص حُظ٢ طظْ ر٤ٖ حألؽزخء ٝ حُظ٢ ٣ظؼٜي ك٤ٜخ حُٔظ٘خٍُ 

رؼيّ ٓٔخٍٓش حُٜٔ٘ش ٝ رظؼ٣َق حُٔظ٘خٍُ ا٤ُٚ رخُؼٔالء ٝ طوي٣ْٜٔ ا٤ُٚ ، ٝ ٣ٔخٗي ٌٛح حُوؼخء 

ٍأ١ ك٢ حُلوٚ ٣لَم ر٤ٖ حُلخُش حُظ٢ ٣ٌٕٞ حؿظٌحد حُؼٔالء ك٤ٜخ رٔزذ ٓخ ٣وّٞ ُي٣ْٜ ٖٓ ػوش 

هخطش ك٢ شوض حُٔٔظـَ ٝ حُلخُش حُظ٢ ٣ظؼِن حُؼٔالء ك٤ٜخ رزؼغ حُؼ٘خطَ حألهَٟ أًؼَ 

ٖٓ حػظٔخىْٛ ػ٠ِ شوض حُٔٔظـَ ٝ ال ٣َٟ ٌٛح حُلوٚ ٓخٗؼخ ٖٓ حػظزخٍ حالطظخٍ رخُؼٔالء ٖٓ 

. ػ٘خطَ حالٓظـالٍ ؿ٤َ حُظـخ١ٍ ك٢ حُلخُش حأله٤َس 

      ٝ ٣ؼظزَ حالطظخٍ رخُؼٔالء حُؼ٘ظَ حَُث٢ٔ٤ ك٢ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝ ٣ٌٕٞ حُظ٘خٍُ ػ٘ٚ 

رٔؼخرش حُظ٘خٍُ ػٖ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ًحطٚ ، ٝ ُٔخ ًخٕ حألطَ ػيّ حُظ٘خٍُ ػٖ كن حالطظخٍ 

رخُؼٔالء ك٢ حُ٘شخؽ حُٔي٢ٗ كال ٣ـُٞ حُوٍٞ رٞؿٞى ٓلالص ٓي٤ٗش ٝ ٣وظظَ حألَٓ رخُ٘ٔزش 

ُِ٘شخؽ حُٔي٢ٗ ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٕٞ حٓظـالال كلٔذ 
¹

 

 ٝ ٣ؼظزَ حالٓظـالٍ حٍُِحػ٢ ٖٓ ػَٝد حُ٘شخؽ حُٔي٢ٗ ٝ هي طظٞحكَ ك٤ٚ أك٤خٗخ ػ٘خطَ 

شز٤ٜش رظِي حُٔٞؿٞىس ك٢ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ًٔخ ُٞ حطوٌ حُٔٔظـَ ُٚ ٓلال ٝٝػغ ك٤ٚ رؼخثغ 

ًٔخ ُٞ حكظظق ٓلال ُز٤غ حُٔلظٍٞ حُ٘خطؾ ػٖ ٍُحػظٚ حُوخطش ٝ ٓغ ًُي ال ٣ؼظزَ ٌٛح 

حالٓظـالٍ ٖٓ هز٤َ حُٔلالص حُظـخ٣ٍش ألٕ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ال ٣ٞؿي اال اًح حٗظذ حالٓظـالٍ 

ػ٠ِ حألػٔخٍ حُظـخ٣ٍش ٝ ٖٓ حُٔوٍَ إ ر٤غ حُٔلظٍٞ حُ٘خطؾ ٖٓ أٍػٚ ال ٣ؼظزَ ػٔال طـخ٣ٍخ 

كظ٠ ٝ ُٞ هخّ رظ٘خػظٚ ًٔخ ُٞ ؽلٖ حُـالٍ ىه٤وخ أٝ حٓظوَؽ ح٣ُِض ٖٓ ح٣ُِظٕٞ الٕ حُز٤غ 

 ² .ك٢ ٓؼَ حُلخالص ُْ ٣ٔزوٚ شَحء ح١ٌُ ٣ؼي ًٍ٘خ أٓخ٤ٓخ إلػلخء حُظلش حُظـخ٣ٍش ػ٠ِ حُؼَٔ

¹ - -
21 ح، حَُٔؿغ حُٔخرن ،صَادٚح فٕػٛم

. 

²
63، حَُٔؿغ حُٔخرن،ص  ػهٙ حغٍ َٕٚظ
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      ٝهي ال ٣وظظَ حُِٔحٍع ػ٠ِ ر٤غ حُٔلظٍٞ حُ٘خطؾ ٖٓ أٍػٚ رَ ٣شظ١َ ٓلظٍٞ 

حُـ٤َ ٝ ٣وّٞ رز٤ؼٚ ٓغ ٓلظُٞٚ ٖٓ أؿَ حَُرق ، ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ؼخٍ حُٔئحٍ كٍٞ ؽز٤ؼش ٌٛح 

حُؼَٔ ٝ َٛ ٣ؼظزَ ٓي٤ٗخ أٝ طـخ٣ٍخ؟ 

     ك٢ حُلو٤وش إ ر٤غ حُٔلظٍٞ حُ٘خطؾ ٖٓ حألٍع ٣ؼظزَ ػٔال ٓي٤ٗخ أٓخ شَحء ٓلظٍٞ 

حُـ٤َ ٝ ر٤ؼٚ ٣ؼظزَ ػٔال طـخ٣ٍخ ، ك٢ ٌٛٙ حُلخُش طـِذ حُؼ٤ِٔش حألط٤ِش ػ٠ِ حُؼ٤ِٔش حإلػخك٤ش 

أٝ حُؼخ٣ٞٗش كبًح ًخٕ حُٔلظٍٞ حُ٘خطؾ ٖٓ حألٍع أًؼَ أ٤ٔٛش ٖٓ حُٔلظٍٞ ح١ٌُ حشظَحٙ 

حُِٔحٍع ٖٓ حُـ٤َ كخٕ حُؼ٤ِٔش طؼظزَ ٓي٤ٗش ٝ ػ٠ِ حُؼٌْ كبًح ًخٕ حُٔلظٍٞ حُ٘خطؾ ٖٓ 

حألٍع ػخ٣ٞٗخ رخُ٘ٔزش ُِٔلظٍٞ ح١ٌُ حشظَحٙ حُِٔحٍع ٖٓ حُـ٤َ كخٕ حُؼَٔ ٣ؼظزَ طـخ٣ٍخ ٝ 

اًح ٓخٍّ حُشوض حُ٘شخؽ حُظـخ١ٍ ػ٠ِ ٝؿٚ حالٓظٜخٕ كخٗٚ ٣ؼظزَ طخؿَح ًٔخ إ ٗشخؽٚ 

 .٣ظِق ك٢ ٝؿٞى حُٔلَ حُظـخ١ٍ
¹

 

: انًحم انرجاس٘ ٔ االعرغالل انحشفٙ -ثانثا 

     ٣وظظَ ػَٔ حُلَك٢ ػ٠ِ حٓظـالٍ ٗشخؽٚ ٝ ٓٞحٛزٚ حُشوظ٤ش ٝ كظ٠ ُٞ هخّ رٔؼخٝٗش 

 ٖٓ 2حُلَك٢ ٗلَ ه٤َِ ٖٓ حألشوخص ٝ حُظز٤خٕ كخٕ ػِٔٚ ال ٣شٌَ ٓوخُٝش رٔلّٜٞ حُٔخىس 

حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ ، الٕ ٌٛٙ حُٔؼخٝٗش طؼي ػخ٣ٞٗش ٝ حُلَك٢ ال ٣ٌظٔذ طلش حُظخؿَ ألٗٚ ال ٣وّٞ 

رخألػٔخٍ حُظـخ٣ٍش ، ًٔخ إٔ حالٓظـالٍ ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ ال ٣ظِق ُٞؿٞى حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝػخىس 

ٓخ ٣ٔخٍّ حُلَك٢ ػِٔٚ ك٢ ٌٓخٕ ٓؼ٤ٖ ك٤ٚ رؼغ حألىٝحص ٝ حُٔؼيحص ٝ حُزؼخثغ ًٔخ ٣ٌٕٞ 

ُٚ ػٔالء ٝ ٓغ ًُي ط١َٔ ػ٠ِ حُ٘شخؽ ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ حُلَك٢ حألكٌخّ حُوخطش رخُٔلَ 

حُظـخ١ٍ ، ٝ ٌُٖ ال ط١َٔ حألكٌخّ حُٔظؼِوش رز٤غ ٝ ٍٖٛ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ًٔخ ال ٣ـُٞ 

. ُِلَك٢ حُظ٘خٍُ ػٖ حُؼٔالء ألٕ ًُي ال ٣ٞؿي اال ك٢ حُٔلالص حُظـخ٣ٍش  

 

  

¹ - -
22 ح، حَُٔؿغ حُٔخرن ،صَادٚح فٕػٛم

. 
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: ػُاطش انًحم انرجاس٘ ٔخظائظّ:انًطهة انثاَٙ

 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ حُـِحث١َ ػ٘خطَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ػِٔخ إ 78      ُوي ػيىص حُٔخىس 

طؼي ؿِءح ٖٓ حُٔلَ :"ٌٛح حُظؼيحى ًخٕ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ال ػ٠ِ ٓز٤َ حُلظَ ، اً ؿخء ك٤ٜخ 

حُظـخ١ٍ حألٓٞحٍ حُٔ٘وُٞش حُٔوظظش ُٔٔخٍٓش ٗشخؽ طـخ١ٍ ، ٝ ٣شَٔ حُٔلَ حُظـخ١ٍ 

اُِح٤ٓخ ػٔالءٙ ٝ شَٜطٚ ، ًٔخ ٣شَٔ أ٣ؼخ ٓخثَ حألٓٞحٍ حألهَٟ حُالُٓش الٓظـالٍ حُٔلَ 

حُظـخ١ٍ ًؼ٘ٞحٕ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝ حالْٓ حُظـخ١ٍ ٝ حُلن ك٢ حإل٣ـخٍ ٝ حُٔؼيحص ٝ ح٥الص ٝ 

."حُزؼخثغ ٝ كن ح٤ٌُِٔش حُظ٘خػ٤ش ٝ حُظـخ٣ٍش ًَ ًُي ٓخ ُْ ٣٘ض ػ٠ِ هالف ًُي
¹

  

       ػ٠ِ ٌٛح حألٓخّ ط٘ؤْ ػ٘خطَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ا٠ُ ػ٘خطَ ٓخى٣ش ٝ أهَٟ ٓؼ٣ٞ٘ش 

اال إ حُٔشَع حُـِحث١َ ٝ ػ٠ِ هالف رؼغ حُٔشَػ٤ٖ ًخُٔشَع حُل٢َٔٗ ٝ حُٔشَع 

حألٍى٢ٗ ٝال ُِٔشَع حُؼَحه٢ هْٔ حُؼ٘خطَ حُٔؼ٣ٞ٘ش ا٠ُ ه٤ٖٔٔ ، اُِح٤ٓش ٝ ؿ٤َ اُِح٤ٓش 

طظٔؼَ حأل٠ُٝ ك٢ ػ٘ظَ حالطظخٍ رخُؼٔالء ٝ حُشَٜس حُظـخ٣ٍش أٓخ حُؼخ٤ٗش ك٢ٜ ٓظؼيىس ٝطوظِق 

أ٤ٔٛظٜخ ٖٓ ٓلَ ا٠ُ آهَ ، اً ال ٣ٌٔ٘٘خ طلي٣ي حُؼ٘ظَ حُـ١َٛٞ ح١ٌُ ٣وّٞ ػ٤ِٚ كو٤وش 

حُٔلَ حُظـخ١ٍ رظلش ػخٓش ٝ ٓـَىس رَ إ حألَٓ ٣ظٞهق ػ٠ِ ٗٞع حُظـخٍس ، كل٢ ٗشخؽ 

حُ٘شَ طؼي كوٞم ح٤ٌُِٔش حألىر٤ش ٝ حُل٤٘ش حُؼ٘ظَ حُٜخّ ك٢ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، ٝ ك٢ ٓشَٝع 

ط٘خػ٢ طٌٕٞ حأل٤ٔٛش ُلوٞم ح٤ٌُِٔش حُظ٘خػ٤ش ، ٝ ك٢ حُل٘يهش طظٞهق أ٤ٔٛش حُٔلَ أٓخٓخ 

ػ٠ِ ٓٞهؼٚ أ١ ػٔٞٓخ كن حإل٣ـخٍ ، ٝ هي ال ٗـي ُزؼغ حُؼ٘خطَ ًخُزؼخثغ ٝؿٞىح ٓؼِٔخ ٛٞ 

.  ك٢ حُز٘ٞى حألَٓ

 

 

 

 

¹ - 
،ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ،حُٔخُق ح78ًٌَُحُٔخىس 
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ػُاطش انًحم انرجاس٘  :انفشع األٔل 

: انؼُاطش انًؼُٕٚــــح  -أٔال

 ح٣ٌُٖ ٣ظَىىٕٝ حألشوخص حُِرخثٖ ٝ ْٛ أٝٝ ٣وظي رٌُي حُؼٔالء : االذظال تانؼًالء -ا

 حُلظٍٞ ػ٠ِ هيٓخص ٓٞحء ًخٕ ًُي رشٌَ ىحثْ ٝ أٝػ٠ِ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ُوؼخء كخؿ٤خطْٜ 

 ٣وِن كًَش ٓٔظَٔس ٖٓ إٔ رشٌَ ػخٍع  ٝ طَىى حُؼٔالء ػ٠ِ حُٔلَ ٖٓ شخٗٚ أٝحػظ٤خى١ 

.  ٓظٞحطِش أٍرخكخ حُظـخ٣ٍش طلون ُِظخؿَ حألػٔخٍ

     ُٝوي ػخٍ ؿيحٍ كو٢ٜ كٍٞ حُٔوظٞى رخالطظخٍ رخُؼٔالء ٝ حُٔٔؼش حُظـخ٣ٍش ، ٝ َٛ 

 ٛٔخ ػ٘ظَحٕ ٓوظِلخٕ ؟ كخُـخٗذ حُلو٢ٜ ح١ٌُ حػظزَٛٔخ ػ٘ظَح أ٣ٝؼظزَحٕ ش٤جخ ٝحكيح 

 حألهَٟ رو٤ش حُؼ٘خطَ ا٠ُٝحكيح ًخف رٌحطٚ ُِيالُش ػ٠ِ ٝؿٞى حُٔلَ ىٕٝ حُ٘ظَ 
¹

 .

 ؿخٗذ ٍأٟ حٗلظخُٜٔخ ، ٌُح ا٠ُ ح١ٌُ ٣ٞك٢ حألَٓ     ٌُٖ حُوخٕٗٞ حٓظؼَٔ حُِلظ٤ٖ ٓؼخ ، 

 ًَ ٜٓ٘ٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ اال حُٔٔؼش حُظـخ٣ٍش طظ٤ِٔ ػٖ ػ٘ظَ حالطظخٍ رخُؼٔالء إٖٔٓ حُلوٚ 

حُلخثيس حُظ٢ طؼٞى ػ٠ِ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٖٓ كًَش حُظؼخَٓ ، ٝ طؼظزَ ٌٛٙ حُلخثيس ػ٘ظَح 

. ؿ٣َٛٞخ ك٢ حُٔلَ حُظـخ١ٍ 

 إ أٓخّ      ٌُٖ حُزؼغ ح٥هَ ٣لَم ر٤ٖ حالطظخٍ رخُؼٔالء ٝ حُٔٔؼش  حُظـخ٣ٍش ػ٠ِ 

حالطظخٍ رخُؼٔالء ٣وض طلخص ٣ظٔظغ رٜخ طخكذ حُٔلَ ًخُِزخهش ٝ كٖٔ حُٔؼخِٓش ٝ حُ٘ظخكش 

 حُوَد ٖٓ أٝ حُٔٔؼش حُظـخ٣ٍش طظؼِن رِٔح٣خ هخطش رخُٔلَ ٗلٔٚ ًخُٔٞهغ إحُن ، ك٢ ك٤ٖ .. 

 إٔ حُٔٔؼش حُظـخ٣ٍش طَطٌِ هخطش ػ٠ِ ؿٞىس حُٔ٘ظٞؽ ح١ٌُ ال ٣ٌٖٔ إ، ٝٗؼظوي .حُٔٞحطالص

. ٣ؼخ٤ٛٚ ٗلْ حُٔ٘ظٞؽ ك٢ ٓلَ طـخ١ٍ آهَ 

 

 

 

¹ - 
 23ص . ، حَُٔؿغ حُٔخرن َادٚح فؼٛم
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 ٤ُْ ٛ٘خى ٓخ اً ُِظخؿَ كن ٤ٌِٓش ػ٠ِ حُؼٔالء إٔ     ٝػ٘ظَ حالطظخٍ رخُؼٔالء ال ٣ؼ٢٘ 

 ٝحُظَىى ػ٠ِ ٓلِٚ ٝ حُظؼخَٓ ٓؼٚ ، ٝ حٕ ًخٕ ٌُٜح حإلهزخ٣ٍِِْٜٓ ػ٠ِ حالٓظَٔحٍ ك٢ 

 أْٛٝ ٌٛح حُؼ٘ظَ ٣ؼظزَ ٖٓ . حُؼ٘ظَ ه٤ٔش حهظظخى٣ش طَحػ٠ ػ٘ي طوي٣َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ 

 ٌٛح حالطـخٙ حٗظوي إٔ االحُؼ٘خطَ رَ ٛ٘خى ٖٓ ٣ؼظزَٙ ٛٞ حُٔلَ ٗلٔٚ كال ٣ٞؿي حُٔلَ ريٝٗٚ 

 حالطـخٙ أطزق ، ٝ 1962ك٢ حُٔئطَٔ حُٔظ٤ٖ ُِٔٞػو٤ٖ حُل٤٤َٖٔٗ رٔي٣٘ش حٓظَحٓزٍٞؽ ػخّ 

٣ؼظزَ حالطظخٍ رخُؼٔالء طلش ٖٓ طلخص حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝ ٤ُْ حُؼ٘ظَ حُؼ١ٍَٝ ح١ٌُ 

 رخُٔؼخٝٗش رزؼغ ا٣ٚ٤ُيٍٝ ٓؼٚ حُٔلَ ٝؿٞىح ٝ ػيٓخ ، كخالطظخٍ رخُؼٔالء ٛٞ ٛيف ٣ٔؼ٠ 

. حُن ........ ٝ حُظ٤ٔٔش حُٔزظٌَس ٝ حُٔؼيحص حإل٣ـخٍ ًخُلن ك٢ حألهَٟحُؼ٘خطَ 

    كخُٔلَ حُظـخ١ٍ ٣ٞؿي ٓظ٠ حًظِٔض ػ٘خطَٙ  ٝ ُٞ ُْ ٣زيأ ٗشخؽٚ ٝ ُْ ٣ظظَ رخُؼٔالء 

رؼي ًٔخ ٣ظَ حُٔلَ رٔؼ٘خٙ حُوخ٢ٗٞٗ كظ٠ ٝ ُٞ حهظل٠ حُؼٔالء ح٠ُ حٕ ط٘ظ٢ٜ ػ٤ِٔش حُظظل٤ش   

 ٌٛح حالطـخٙ حُلي٣غ ُْ ٣ظز٘خٙ حُوؼخء حُل٢َٔٗ ٝ حشظَؽ حٕ ٣ٌٕٞ ػ٘ظَ حالطظخٍ إٔ اال

رخُؼٔالء كو٤و٤خ ٝ ٓئًيح 
¹

 .

 هي ٣طِن حُظخؿَ ػ٠ِ ٓلِٚ ط٤ٔٔش ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔلالص حُظـخ٣ٍش ، :االعى انرجاس٘ -ب

 ىػخثْ شَٜطٚ ٝ هي ٣ٌٕٞ ٌٛح حالْٓ ٓزظٌَح ٓؼَ ٓالرْ حُٔخؿيس حٝ اكيٟكظٌٕٞ ٌٛٙ حُظ٤ٔٔش 

ٓشَٝرخص : ك٘يم حُٔل٤َ ، ٝ هي ٣طِن حُظخؿَ حٓٔٚ حُشوظ٢ ػ٠ِ ٓلِٚ حُظـخ١ٍ ًٔؼخٍ 

حُن  ... ك٣ِٞخص ٣ََٓ أٝكٔٞى رٞػالّ 

    كؼ٘يثٌ ٣ـؼَ ٖٓ حٓٔٚ ػ٠ِ حُٔلَ كوخ ٓخ٤ُخ ٣يهَ ػٖٔ ٌٓٞٗخص حُٔلَ حُظـخ١ٍ طـذ 

كٔخ٣ظٚ ، ًٔخ ٣ـُٞ حُظظَف ك٤ٚ ػ٘ي حُظظَف ك٢ حُٔلَ الٗٚ ػ٘ظَ ٖٓ ػ٘خطَ حُٔلَ ، 

 ح١ٌُ ٣ؼي ؿِءح ٖٓ شوظ٤ش طخكزٚ ٝال ٣ٌٖٔ حٕ ٣ٌٕٞ  .(1)كٜٞ ٣ظ٤ِٔ ػٖ حالْٓ حُٔي٢ٗ 

 .ٓٞػٞػخ ُِظظَف ٝ ٛٞ ٓل٠ٔ ريػٟٞ شوظ٤ش ٢ٛ ىػٟٞ حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ حُلؼَ حُؼخٍ 

 

¹ - 
 24ص. ، حَُٔؿغ حُٔخرن  َادٚح فؼٛم



 انفظم األٔل                             إٚجاس انًحم انرجاس٘

 
16 

 ػ٘ظَ ٖٓ ػ٘خطَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝ ألٗٚ حالْٓ حُظـخ١ٍ ك٤ٌٖٔ حُظظَف ك٤ٚ       أٓخ

طل٤ٔٚ ىػٟٞ حُٔ٘خكٔش ؿ٤َ حُٔشَٝػش ك٢ كخُش حالػظيحء ػ٤ِٚ ، ٝ ٣ٌٖٔ ك٢ كخُش ر٤غ حُٔلَ 

.  ٣ٔظزؼي ٖٓ حُؼ٘خطَ حُظ٢ ٣٘ظذ ػ٤ِٜخ حُز٤غ إٔ

 حُظـخ٣ٍش ، حألٍٝحم ػ٠ِ أٝ     ٝ ٣ٔظؼَٔ حالْٓ حُظـخ١ٍ ُِظٞه٤غ رٚ ػ٠ِ ٓؼخٓالص حُظخؿَ 

الٕ حالْٓ حُظـخ١ٍ ٣ظؼٖٔ حْٓ حُظخؿَ ٝ رٔخ حٗٚ ػ٘ظَ ٖٓ ػ٘خطَ حُٔلَ حُظ٢ طيهَ ك٢ 

طوي٣َ ه٤ٔش حُٔلَ حالهظظخى٣ش كل٢ كخُش حٗظلخُٚ ٣لن ُظخكزٚ ٍكغ ىػٟٞ حُٔ٘خكٔش ؿ٤َ 

.  ٖٓ ؿَحء ًُي أطخرٚحُٔشَٝػش ػ٠ِ ٖٓ حٗظلَ حٓٔٚ ُٔطخُزظٚ رظؼ٣ٞغ حُؼٍَ ح١ٌُ 

 حطلخه٤ش رخ٣ٍْ حُٔظؼِوش رلٔخ٣ش ح٤ٌُِٔش حُظ٘خػ٤ش ٝ حُٔئٍهش ك٢ إ ا٠ُ      ٌٛح ٝ ٗش٤َ 

٣ل٠ٔ حالْٓ "  ك٤غ ٗظض روُٜٞخ 8 هي طؼَػض ُلٔخ٣ش حالْٓ حُظـخ١ٍ حُٔخىس 20/03/1883

 ًخٕ ؿِءح ٖٓ ػالٓش ٓٞحء طٔـ٤ِٚ أٝ رب٣يحػٚحُظـخ١ٍ ك٢ ؿ٤ٔغ ىٍٝ حالطلخى ىٕٝ حالُظِحّ 

" .  ُْ طٌٖ أّ طـخ٣ٍش أٝط٘خػ٤ش 

 حُٔئٓٔش أٝ ٍِٓ ٣ز٤ٖ ُِؼٔالء ٌٓخٕ طٞحؿي حُٔلَ أٝط٤ٔٔش  ٝ ٛٞ:انؼُٕاٌ انرجاس٘ -ج

. حُظ٢ ٣ظْ حٓظـالُٜخ ٣ٞػغ حُؼ٘ٞحٕ ك٢ الكظش طٞػغ ػ٠ِ حُٔلَ رٌظخرش ٝحػلش ٝ ظخَٛس 

     ٝ ؿخُزخ ٓخ ٣وغ حُوِؾ ٝ ػيّ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حالْٓ حُظـخ١ٍ ٝ حُؼ٘ٞحٕ حُظـخ١ٍ ، ٌٛح ٓخ 

 إٔ ٝ ح١ٌُ ٗض ك٢ حُٔخىس حُؼخ٤ٗش ػ٠ِ ػٍَٝس 1959-25ٗـيٙ ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼَحه٢ ٍهْ 

 ٣ظؼٖٔ حالْٓ حُظـخ١ٍ ٝ حْٓ إٔ اؿخُس٣ٌٕٞ حالْٓ حُظـخ١ٍ ٛٞ حالْٓ حُشوظ٢ ُِظخؿَ ٓغ 

 ُْ ٤ٔ٣ِ ٛٞ ح٥هَ ر٤ٖ حالْٓ حُظـخ١ٍ ٝ حُؼ٘ٞحٕ حُظـخ١ٍ حألٍى٢ٗ ، ٝ ًٌُي حُوخٕٗٞ آَٓطٚ

 ٣ظؼَع        إٔ ىٕٝ 38/1كظؼَع ُالْٓ حُظـخ١ٍ ًؼ٘ظَ ٖٓ ػ٘خطَ حُٔلَ ك٢ حُٔخىس 

 50-40 كظال هخطخ رخُؼ٘ٞحٕ حُظـخ١ٍ ك٢ حُٔٞحى أٍٝى اٗٔخُِؼ٘ٞحٕ حُظـخ١ٍ ًؼ٘ظَ ك٤ٚ ٝ 

 ًخٕ حُٔشَع ٣وظي ٖٓ  اًح حُظزخٓخ كٍٞ أػخٍ حألَٓ ح١ٌُ 1966-12ٖٓ هخٕٗٞ حُظـخٍس ٍهْ 

 

¹ - 
 ، ر٤غ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ك٢ حُظش٣َغ ٝ حُوخٕٗٞ،ىٍحٓش ٓوخٍٗش، ٌٓظزش حُؼوخكش ُِ٘شَ ٝ حُظ٣ُٞغ ،ػٔخٕ ٓ٘ش كايشاٌ انظانحٙ

 52-51،ص 1998
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 هي ػَكض حُؼ٘ٞحٕ حُظـخ١ٍ 41/1 حُٔخىس إحالْٓ حُظـخ١ٍ حُؼ٘ٞحٕ حُظـخ١ٍ ًحطٚ كؼال ػٖ 

.   ٣ظٌٕٞ ٖٓ حْٓ حُظخؿَ ٝ ُوزٚ رؤٗٚ

 ٣طِن ػ٠ِ إٔ ُِظخؿَ حُلَى أؿخُ      ُٝوي حىهَ ػ٠ِ حُوخٕٗٞ طؼي٣الص ، كخُوخٕٗٞ حُؼَحه٢ 

 اػطخء كلخٍٝ حألٍى٢ٗ حُٔشَع أٓخ أ٣ش ط٤ٔٔش أهَٟ ، أٝحالْٓ حُظـخ١ٍ حٓٔٚ حُشوظ٢ 

 حٗٚ ال ٣شظَٔ ػ٠ِ حالْٓ حُلو٤و٢ حٝ حُِوذ حُلو٤و٢ ُِظخؿَ ٝ أٓخّطل٤َٔ ُالْٓ حُظـخ١ٍ ػ٠ِ 

 حُظـخ٣ٍش ، ر٤٘ٔخ ٣ظؤُق حُؼ٘ٞحٕ حُظـخ١ٍ ٖٓ حالْٓ حألٓٔخء هخٕٗٞ طٔـ٤َ ا٣٠ُوؼغ رخُظخ٢ُ 

 ك٤ٔخ ٣ظؼِن هخؽت ال طلَٔ حُـ٤َ ػ٠ِ كْٜ اػخكش أ١حُلو٤و٢ حٝ حُِوذ حُلو٤و٢ ُِظخؿَ ٓغ 

. ر٣ٜٞش حُظخؿَ ٝ رخُظخ٢ُ كخٗٚ ٣وؼغ ُوخٕٗٞ حُظـخٍس 

 ٣ِِّ حُظخؿَ حطوخً حْٓ حأله٤َ ٌٛح إ     ٣ٝوظِق حُظش٣َؼخٕ ػٖ حُظش٣َغ حُٔظ١َ ك٢ 

طـخ١ٍ، ر٤٘ٔخ ٣ؼظزَ حطوخً حالْٓ حُظـخ١ٍ ك٢ حُظش٣َغ حُؼَحه٢ ٖٓ كوٞم حُظخؿَ ٝ ٤ُْ ٝحؿزخ 

ػ٤ِٚ 
¹

 .

  ٣ٝوظي رخُؼ٘ٞحٕ حُظـخ١ٍ ك٢ حُظش٣َغ حُٔظ١َ حُظ٤ٔٔش حُٔزظٌَس حُظ٢ ٣طِوٜخ حُظخؿَ ػ٠ِ 

 ، ر٤٘ٔخ ٣وظي ا٤ُٚٓلِٚ رـ٤ش ط٤٤ِٔٙ ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔلالص حُظـخ٣ٍش حألهَٟ ٝ ؿٌد حُؼٔالء 

 ٓٔخٍٓش أػ٘خء حُظ٤ٔٔش حُظ٢ ٣ؼَف رٜخ حُظخؿَ أ١رٚ ك٢ حُظش٣َغ حُؼَحه٢ حالْٓ حُظـخ١ٍ ٗلٔٚ 

. حُظـخٍس ٝ ٣ٞهغ رٜخ حُظظَكخص حُظ٢ ٣ـ٣َٜخ ٓغ حُـ٤َ 

 حٗٚ ًًَ حالْٓ اال ُْ ٣ؼؾ طؼ٣َلخ ُؼ٘خطَ حُٔلَ إ رخُ٘ٔزش ُِٔشَع حُـِحث١َ كخٗٚ ٝ أٓخ    

 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ ٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ ط٤ِٔ ٣ٌٖٛ 78حُظـخ١ٍ ٝ حُؼ٘ٞحٕ حُظـخ١ٍ ك٢ حُٔخىس 

.  حُؼ٘ظ٣َٖ ك٢ ٗظَ حُٔشَع حُـِحث١َ 

 حْٓ ٣طِوٚ حُظخؿَ ػ٠ِ ٓلِٚ حُظـخ١ٍ ، ٝ هي أ١        كخالْٓ حُظـخ١ٍ ك٢ ٗظَٗخ ٛٞ 

 حُؼ٘ٞحٕ حُظـخ١ٍ كٜٞ ط٤ٔٔش ٓزظٌَس كظ٠ ٣ظ٤ِٔ رٜخ حُٔلَ  آخ٣ظٌٕٞ  ٖٓ حٓٔٚ حُشوظ٢ 

 

¹ - 
 26ص. ، حَُٔؿغ حُٔخرن  َادٚح فؼٛم
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 ٝ حُظخؿَ ؿ٤َ ِِّٓ رخطوخً ط٤ٔٔش ٓزظٌَس ُٔلِٚ ك٢ ك٤ٖ حٗٚ ِِّٓ رخطوخً حْٓ طـخ١ٍ ًٔخ 

 أْٛ حُؼ٘ٞحٕ حُظـخ١ٍ ال ٣ٔظٔي ٖٓ حالْٓ حُشوظ٢ ُِظخؿَ ،ٝ ٣ؼي حُؼ٘ٞحٕ حُظـخ١ٍ ٖٓ إ

 ٝؿي كٜٞ ٣ظٔظغ اًححُؼ٘خطَ ُـٌد حُؼٔالء ، ٝ هي ٣ٞؿي ك٢ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝ هي ال ٣ٞؿي ، ٝ 

.  حُظو٤ِي أٝرخُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ك٢ كخُش حالػظيحء ػ٤ِٚ رخالهظزخّ 

 حُزؼخثغ أٝ ٣ؼؼٜخ حُظخؿَ ػ٠ِ حُٔ٘ظـخص اشخٍسٝ ٢ٛ ػزخٍس ػٖ : انؼاليح انرجاسٚـــح -د

 أٝ ٍّٓٞ أٝحُظ٢ ٣وّٞ رز٤ؼٜخ كظ٠ طظ٤ِٔ ػٖ حُزؼخثغ حُٔٔخػِش ، ٝ هي طظٌٕٞ ٖٓ كَٝف 

 ك٤غ طٌٕٞ حُؼالٓش ٓٞػٞػش ػ٠ِ شٌَ ٣ٌلَ ط٤٤ِٔ حألش٤خء ه٤ِؾ ٖٓ ٌٛٙ أٝػالٓخص 

 ٖٓ أًؼَ أٝ طٌٕٞ رِٕٞ ٝحكي إٔ ػٖ حُِٕٞ ك٤ـُٞ أٓخ.رؼخثغ طخكزٜخ ػٖ رؼخثغ ؿ٤َٙ 

 . حألُٞحٕ

         ٝهي طش٤َ حُؼالٓش حُظـخ٣ٍش ا٠ُ حُزِي ح١ٌُ طْ حإلٗظخؽ ك٤ٚ أٝ ٓظيٍ ط٘خػش حُِٔغ أٝ 

. ٓظيٍ حُز٤غ أٝ طيٍ ػ٠ِ ؽ٣َوش طلؼ٤َٛخ أٝ ُِيالُش ػ٠ِ طؤى٣ش هيٓش ٖٓ حُويٓخص 

ٝ ٛيف حُؼالٓش حُظـخ٣ٍش ٜٓٔخ حهظِق شٌِٜخ أٝ ٗٞػٜخ ٣ظٔؼَ ك٢ ط٤٤ِٔ حُٔ٘ظـخص أٝ 

. حُزؼخثغ أٝ ؿ٤َٛخ كظ٠ طَٝؽ ك٢ حُٔٞم ٝال طوظِؾ أٝ طِظزْ ٓغ ٓؼ٤الطٜخ ٖٓ حُٔ٘ظـخص

 :ششٔؽ انؼاليح انرجاسٚح 

إ طٌٕٞ حُؼالٓش حُظـخ٣ٍش ٓظ٤ِٔس رل٤غ طٌلَ ُِزؼخػش ط٤ِٔٛخ ػٖ ؿ٤َٛخ ٖٓ -1       

 حْٓ أٝ طٍٞس ٓؼَٝكش ُيٟ حُـ٤ٔغ أٝ طؼز٤َح شخثؼخ ك٢ أٝ ًخٗض ٓـَى كَف كبًححُزؼخثغ ، 

 إٔ ٝ ال طؼي ػالٓش ٓظ٤ِٔس ٝ ٣ـذ آ٤ُشٖٓٔ ٗزخط٢ ، ؿٔخُش : حالٓظؼٔخٍ ك٢ حالٓظؼٔخٍ ٓؼَ 

كخ١ٌُ .  ًَ ػ٘ظَ ٖٓ ػ٘خطَٛخ ٓ٘لَىح ا٠ُرل٤غ ال ٣٘ظَ .  رظلش ًخِٓشا٤ُٜخ٣ٌٕٞ ٓ٘ظٍٞح 

 حُٔ٘ظـخص حُظ٢ ط٤ِٔٛخ ا٠ُ ٣٘ظَف ًٛ٘ٚ أ٣َٕٟ حُؼالٓش ٣ـذ 
¹.

 

 

 

¹ - 
 ، حُٔخُق حًٌَُ. ؽ، .ص. ٖٓ م78حُٔخىس 
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 ٓلٌٔش ا٠ُ ٣للظٜخ كلظخ ىه٤وخ ، ٝ طوي٣َ ًُي ٣ؼٞى إٝال ٣لظَع ك٢ حُٔٔظِٜي      

. حُٔٞػٞع 

 حٓظؼِٜٔخ آهَ ُظ٤٤ِٔ ٓ٘ظـخطٚ ػٖ إٔحٕ طٌٕٞ حُؼالٓش حُظـخ٣ٍش ؿي٣يس ُْ ٣ٔزن -2      

 إٔ أط٘خف هخطش ٖٓ حُزؼخثغ كٖٔ ٣َ٣ي أٝؿ٤َٛخ ح١ ٣وظظَ حٓظؼٔخُٜخ ػ٠ِ رؼخثغ ٓؼ٤٘ش 

٣ٔظؼَٔ ػالٓش حُـِحٍ ػ٠ِ ٓ٘ظـخص حُلِٟٞ ٓؼال طؼظزَ ػالٓش طـخ٣ٍش ؿي٣يس ٝ ُٞ ًخٗض 

. ٛ٘خى ِٓغ أهَٟ طلَٔ ٗلْ حُؼالٓش ك٢ حُشخ١ أٝ حُِريس ٝ ًُي الهظالف ٗٞػ٢ حُزؼخػش 

 طِي حُظ٢ أٝإ طٌٕٞ حُؼالٓش ٓشَٝػش ٝ ؿ٤َ ٓوِش رخُ٘ظخّ حُؼخّ ٝ ح٥ىحد حُؼخٓش -3      

 طشـ٤غ حُٔ٘خكٔش ؿ٤َ حُٔشَٝػش ، ًٌُٝي طلظَ حُؼالٓخص حُظ٢ أٝطئى١ ا٠ُ ؿش حُـٍٜٔٞ 

 حُلؼ٤ِش ُألش٤خء ٝ حُؼالٓخص حُظ٢ ح٤ُٔٔٔخص حرظٌخٍ،ٝحُظ٢ ال طوَؽ ػٖ أٝ ٤ٓٞس أ١طوِٞ ٖٓ 

طظٌٕٞ ٖٓ طٍٞس شوض ٝحٓٔٚ ،اال اًح كظَ طخكذ حُؼالٓش ػ٠ِ ٓٞحكوظٚ حُٔٔزوش ػ٠ِ 

. ٝ طلظَ حُشؼخٍحص حُي٤٘٣ش ٝ حُٜالٍ حألكَٔ ًؼالٓخص طـخ٣ٍش .طٔـ٤َ حُؼالٓش رٌٜٙ حُظٍٞس 

:  حمٕق انًهكٛح األدتٛح ٔ انفُٛح 

             ٢ٛٝ كوٞم حُٔئُل٤ٖ ػ٠ِ اٗظخؿْٜ حألىر٢ ٝ كوٞم حُل٘خ٤ٖٗ ػ٠ِ اٗظخؿْٜ حُل٢٘ ، 

ٝ طؼظزَ كوٞم ح٤ٌُِٔش حألىر٤ش ٝ حُل٤٘ش اًح ٝؿيص ك٢ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ػ٘ظَح ك٤ٚ رَ هي طؼظزَ 

ٖٓ أْٛ حُؼ٘خطَ ًٔخ ُٞ ًخٕ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ىحٍح ُِ٘شَ أٝ ىحٍح ُظ٣ُٞغ حألشَؽش حُل٤٘ش ، اً 

حُظخؿَ أٝ ٓٔظـَ حُٔلَ ٣وّٞ رشَحء كوٞم حُٔئُل٤ٖ أٝ حُلخ٤ٖٗ ػ٠ِ اٗظخؿْٜ حألىر٢ أٝ حُل٢٘ ، 

ٝ ٌُٖ هي ال ٣ٌٕٞ ٌٛح حُؼ٘ظَ الُٓخ ك٢ رؼغ حُلخالص اً ٣ظٞهق حألَٓ ػ٠ِ ٗٞع حالٓظـالٍ 

.ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ حُظخؿَ
1
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٣وظي رٜخ طِي حَُهض حُظ٢ طٔ٘لٜخ حإلىحٍس  ُإل٣ـخٍ ك٢ ِٓؼش ٓؼ٤٘ش : انشخض ٔ اإلجاصاخ 

حُن ٝ هي طَىى حُلوٚ ....ًخُؤٍٞ أٝ ُلظق ٓلالص ٓ٘ظٞؽ ٓؼ٤ٖ ًخُٔوخ٢ٛ ٝ حُٔال٢ٛ ٝحُل٘خىم

. ك٢ حػظزخٍ حَُهض 

      ٝ حإلؿخُحص ػ٘خطَ ك٢ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، كٌٛذ ٍأ١ ا٠ُ حػظزخٍٛخ ٖٓ هز٤َ حُلوٞم 

حُشوظ٤ش شؤٜٗخ شؤٕ حُلوٞم ٝ حُي٣ٕٞ ٝ حُؼوٞى ٝ حُظلوخص ك٢ٜ طَطزؾ رشوض حَُٔهض 

ُٚ ٝ رخُظخ٢ُ ال طؼظزَ ٖٓ حُؼ٘خطَ حُٔؼ٣ٞ٘ش ك٢ حُٔلَ ٝ ال ط٘ظوَ رخٗظوخُٚ اال إٔ ٛ٘خى رؼغ 

حالٓظؼ٘خءحص طَى ػ٠ِ ٌٛٙ حُوخػيس 
 

٤ِٔ٣ٜخ حٍطزخؽ رؼغ ٌٛٙ حُلوٞم حُشوظ٤ش رخٓظـالٍ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ًٔخ ٢ٛ حُلخٍ رخُ٘ٔزش 

َُهض حإلٗشخء ٝ حُظل٣َٞ ٝ حُظ٤ٓٞغ ك٢ حُظـخٍس ٝ ٍهض ر٤غ حُٔشَٝرخص حٌُل٤ُٞش ، 

 .…ًٌُٝي رطخهخص حُ٘وَ حُؼ٢ٓٞٔ ٝ ٍهض حُظظي٣َ ٝ حالٓظَىحى حُن 

     ٌُٖ حَُأ١ حَُحؿق ٣َٟ إ حُوخػيس حُؼخٓش ٢ٛ إ حإلؿخُحص طؼظزَ ػ٘خطَ ك٢ حُٔلَ 

حُظـخ١ٍ ٝ ط٘ظوَ رخٗظوخُٚ ، ٝ حٓظؼ٘خء ٣ـُٞ حٓظزؼخىٛخ ًؤٕ ٣ظلن حُطَكخٕ ػ٠ِ ًُي ح ٝحٕ 

 1.طٌٕٞ َُِهظش أٝ ُِظظ٣َق ط٤ـش شوظ٤ش 

  ْم ذؼذ انحمٕق ٔ انذٌٕٚ يٍ ػُاطش انًحم ؟  

حُلوٞم حُظ٢ طٌٕٞ ُِظخؿَ ك٢ ٓٞحؿٜش حُـ٤َ ٝ حالُظِحٓخص حُظ٢ ٣ظلِٜٔخ ٓوخرَ             إ

حالٓظـالٍ حُظـخ١ٍ ال طيهَ ػٖٔ ػ٘خطَ حُٔلَ ألٜٗخ ٤ُٔض ٖٓ ُٞحُّ حالٓظـالٍ حُظـخ١ٍ 

، رَ ٢ٛ ٓـَى ٗظ٤ـش ِٓز٤ش أٝ ح٣ـخر٤ش ُالٓظـالٍ ك٢ٜ ال ط٘ظوَ ا٠ُ حُٔشظ١َ اال اًح ٝؿي 

حطلخم ٣وؼ٢ رٌُي أٝ ٝؿي ٗض هخ٢ٗٞٗ ، ٝ ٓؼخُٜخ حُلوٞم ٝ حالُظِحٓخص حُ٘خشجش ػٖ ػوٞى 

حُؼَٔ ٝ حُظ٢ ٣زَٜٓخ طخكذ حُٔلَ ٓغ ػٔخُٚ اً ٣شظَؽ هخٕٗٞ حُؼَٔ إ طزو٠ ػوٞى حُؼَٔ 

ٝ حالُظِحٓخص ٝ حُلوٞم حُؼ٣َز٤ش اً . هخثٔش ك٢ كخُش حُظ٘خٍُ ػٖ حُٔ٘شؤس ا٠ُ شوض آهَ 

ًٔخ ٣ٌٕٞ ٓٔظلوخ ػ٠ِ حُٔ٘شؤس ٖٓ .٣ٞؿذ حُوخٕٗٞ حُظِحّ حُوِق ٓغ حُِٔق ٝ طؼخْٜٓ٘ 

. ػَحثذ كظ٠ طخ٣ٍن حُظ٘خٍُ 

¹ - 
.63،ص نفس المرجع ، ػهٙ حغٍ َٕٚظ
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:    ْم ٚؼرثش انؼماس ػُظشا فٙ انًحم انرجاس٘ 

       إ حُظخؿَ هي ٣ٔخٍّ طـخٍطٚ أٓخ ك٢ ػوخٍ ِٓٔٞى ُِـ٤َ أٝ ِٓٔٞى ُٚ ، كل٢ حُلخُش 

حأل٠ُٝ ٣ؼي حُظخؿَ ٓٔظؤؿَح ُِؼوخٍ ، ٝ ٗلٖ ٗؼِْ إ حُلن ك٢ حإل٣ـخٍ ٣ؼي ػ٘ظَح ٖٓ 

ٝ ك٢ حُلخُش حُؼخ٤ٗش أ١ اًح ًخٕ حُظخؿَ . ػ٘خطَ حُٔلَ ٝ ٣٘ظوَ ا٠ُ حُٔشظ١َ ك٢ كخُش ر٤ؼٚ

. ٣ِحٍٝ حُظـخٍس ك٢ ػوخٍ ِٓٔٞى ُٚ كال ٣ٞؿي كن ك٢ حإل٣ـخٍ 

ٌُح ٣ؼخٍ حُظٔخإٍ كٍٞ حُؼوخٍ ، َٛ ٣ؼظزَ ػ٘ظَح ٖٓ ػ٘خطَ حُٔلَ رل٤غ ط٘ظوَ ٤ٌِٓظٚ 

. ا٠ُ حُٔشظ١َ ك٢ كخُش ر٤غ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ؟ 

        حٓظوَ حَُأ١ حَُحؿق ػ٠ِ ػيّ حػظزخٍ حُؼوخٍ ًؼ٘ظَ ٖٓ ػ٘خطَ حُٔلَ الٕ ٌٛح 

حأله٤َ ٣ؼي ٓخال ٓ٘وٞال ٝ ال ٣ـُٞ اىهخٍ حُؼوخٍ ًؼ٘ظَ ك٢ حُٔلَ ، رَ ٣ظَ حُؼوخٍ ح١ٌُ 

. حٓظؼِٔظٚ ٓخٌُٚ ك٢ حالٓظـالٍ حُظـخ١ٍ رؼ٤ي ػٖ ػ٘خطَ حُٔلَ 

  ٌُٖٝ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ح١ٌُ ٣ظٔؼَ ٗشخؽٚ ك٢ شَحء حُؼوخٍحص ٖٓ أؿَ اػخىس ر٤ؼٜخ          

 ٖٓ حُظو٤ٖ٘ حُظـخ١ٍ حُظ٢ حػظزَص ػٔال طـخ٣ٍخ ٣2/2ؼي ػٔال طـخ٣ٍخ حٓظ٘خىح ُ٘ض حُٔخىس 

 ٝ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش كخٕ حُؼوخٍحص طؼي ،رلٔذ حُٔٞػٞع ًَ شَحء ُِؼوخٍحص إلػخىس ر٤ؼٜخ 

 1.رٔؼخرش رؼخثغ 

ٝ هي ؿَص . ٣وظي رٚ كن طخكذ حُٔلَ ك٢ حالٗظلخع رخُؼوخٍ ًٔٔظؤؿَ :انحك فٙ اإلٚجاس 

حُؼخىس ػ٠ِ إٔ ٣ِحٍٝ حُظخؿَ ٗشخؽٚ حُظـخ١ٍ ك٢ ٌٓخٕ ٓؼ٤ٖ ، ؿ٤َ إٔ كٌَس حٌُٔخٕ ٤ُٔض 

شَؽخ ُٔٔخٍٓش ٜٓ٘ش حُظـخٍس ًٔخ ٢ٛ حُلخٍ رخُ٘ٔزش ُِظـخٍ حُٔظـ٤ُٖٞ ٝ ٖٓ ػْ كال ٓلَ ُلن 

حإل٣ـخٍ اال اًح ًخٕ حُظخؿَ ٓٔظؤؿَح ٌُِٔخٕ ح١ٌُ ٣ٔخٍّ ك٤ٚ طـخٍطٚ أٝ اًح ًخٕ طخكذ حُؼوخٍ 

ٝ ٣ٔؼَ حُلن ك٢ حإل٣ـخٍ أ٤ٔٛش ًزَٟ ال٤ٓٔخ اًح ًخٕ حُٔلَ . ٛٞ ح١ٌُ ٣ٔخٍّ ك٤ٚ حُظـخٍس 

٣وغ ك٢ ٓ٘طوش طٌؼَ ك٤ٜخ حألٓٞحم ٝ حألٗشطش حُٔٔخػِش رل٤غ ٣َٜٔ ػ٠ِ حُؼٔالء اؿَحء 

حُٔوخٍٗش ر٤ٜ٘خ ٝ حإلهزخٍ ػ٠ِ حُشَحء ، ٝ ٌُٜح اًح ٍٝى حُظظَف ػ٠ِ حُٔلَ كخٗٚ ٣َى أ٣ؼخ  
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 ٝ ٓخ ٤ِ٣ٜخ ٖٓ 172ٝ ُوي طؼَع حُٔشَع ُلٔخ٣ش ٌٛح حُلن ك٢ حُٔخىس . ػ٠ِ حإل٣ـخٍ      

حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ ك٤ـُٞ ُِٔٔظؤؿ٣َٖ أٝ حُٔلٍٞ ا٤ُْٜ حُٔلَ أٝ ١ًٝ حُلوٞم حُظٔٔي رظـي٣ي 

. ا٣ـخٍ حُؼوخٍ اًح حٓظـِٞح

        حُٔلَ ٓيس ٓ٘ظ٤ٖ ٓظظخ٤ُظ٤ٖ ؽزوخ إل٣ـخٍ ٝحكي أٝ أًؼَ أٝ ٓيس أٍرغ ٓ٘ٞحص ٓظظخرؼش 

ٝكوخ إل٣ـخٍ ٝحكي أٝ أًؼَ ٓظظخ٤ُش ٓٞحء ًخٕ ػوي حإل٣ـخٍ شل٣ٞخ أٝ ًظخر٤خ ، ًٔخ ٣لن ُِٔئؿَ 

إ ٣َكغ طـي٣ي حإل٣ـخٍ اًح حٗظٜض ٓيطٚ ؿ٤َ حٗٚ ٣ِظِّ رخُظؼ٣ٞغ اًح طَطذ ػٖ ػيّ طـي٣ي 

ٝ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣شَٔ حُظؼ٣ٞغ طوي٣َ حُو٤ٔش حُظـخ٣ٍش ُِٔلَ . ػوي حإل٣ـخٍ ػٍَ ُِٔٔظؤؿَ

. حُظـخ١ٍ حُظ٢ طليى ٝكوخ ُؼَف حُٜٔ٘ش ٓغ ٓخ هي ٣ؼخف ا٤ُٚ ٖٓ ٓظخ٣ٍق ػخى٣ش ُِ٘وَ 

ٝ اػخىس حُظ٤ًَذ ، ٝ ًٌُي ٓظخ٣ٍق ٝ كوٞم حُظل٣َٞ حُٞحؿذ طٔي٣يٛخ ُٔلَ طـخ١ٍ ُٚ 

. ٗلْ حُو٤ٔش 

ٝ ُوي هخّ حُٔشَع حُـِحث١َ ك٢ ظَ حُظلٞالص حالهظظخى٣ش حُـي٣يس رظؼي٣َ ػوي حإل٣ـخٍ ٝ 

 كظز٠٘ أكٌخٓخ ٓوظِلش كَػظٜخ ػ٤ِٚ ٓوظؼ٤خص حُظـخٍس حُٔؼخطَس حُظ٢ 2005ًُي ك٢ ٓ٘ش 

 ٌٍَٓ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ ػ٠ِ ػٍَٝس 187طوّٞ ػ٠ِ حهظظخى حُٔٞم ، ك٘ض حُٔخىس 

طل٣ََ ػوي حإل٣ـخٍ ك٢ حُشٌَ ح٢َُٔٓ ٝأُِّ حُٔٔظؤؿَ رٔـخىٍس حألٓخًٖ رخٗظٜخء ٓيس حإل٣ـخٍ 

ىٕٝ كخؿش ا٠ُ طٞؿ٤ٚ ط٘ز٤ٚ رخإلهالء ٖٓ ؽَف حُٔئؿَ أٝ اُِحّ ٌٛح حأله٤َ رخُظؼ٣ٞغ 

أالٓظلوخه٢ ٓخ ُْ ٣ظلن حألؽَحف ػ٠ِ هالف ًُي
. 1 
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: انؼُاطش انًادٚــح :      ثاَٛا

 يٍ انمإٌَ 78انؼراد انظُاػٙ أٔ كًا أؽهك ػهٛٓا انًششع انجضائش٘ فٙ انًادج -ا

٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ حُٔ٘وٞالص حُٔخى٣ش حُظ٢ ٣وظظٜخ طخكذ حُٔلَ ُويٓش : انرجاس٘ تانًؼذاخ 

أؿَحع حُ٘شخؽ حُظـخ١ٍ ًآالص حُٔظ٘غ حُظ٢ طٔظؼَٔ ك٢ حإلٗظخؽ ٝ ح٥الص حُلخٓزش ٝ 

حُٔٞح٣ُٖ ٝ حُشخك٘خص ٝ ح٤ُٔخٍحص حُظ٢ طويّ أؿَحع حُٔظـَ ٝ طوظِق أ٤ٔٛظٜخ ٝ ٗٞػٜخ  

رلٔذ ؽز٤ؼش حُٔلَ ، كبًح ًخٕ حُٔلَ ٣وّٞ ػ٠ِ ط٘خػش ٓ٘ظـخطٚ ٝ ط٣َٝـٜخ كخٕ ح٥الص ٝ 

 حُٔؼيحص حُوخطش رخإلٗظخؽ ٝ حإلطالف ٢ٛ حُظ٢ طشٌَ حُؼظخى حُظ٘خػ٢ ك٤ٚ 

أٓخ اًح ًخٕ حُٔلَ ٣وّٞ ػ٠ِ طوي٣ْ هيٓخص ًٔو٠ٜ أٝ ىحٍ ٤ُِٔ٘ٔخ كخٕ حٌَُح٢ٓ ٝ حُٔوخػي 

. طشٌَ ػظخىٙ حَُث٢ٔ٤ ك٢ ٓٔخٍٓش ٗشخؽٚ 

ٝ هي ٣ٌٕٞ حُؼظخى حُظ٘خػ٢ ًِٓٔٞخ ُظخكذ حُؼوخٍ ح١ٌُ ٣وّٞ رخٓظـالُٚ ًٔلَ طـخ١ٍ ُٚ 

ًخُل٘خىم ٓؼال أٝ ٓلالص حُليحىس ، اً ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخالص طؼظزَ ٌٛٙ حألىٝحص ػوخٍحص 

رخُظوظ٤ض ٍؿْ ًٜٞٗخ ٖٓ حُٔ٘وٞالص ٝ ٓغ ًُي ك٢ٜ طشٌَ حكي ػ٘خطَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝ 

طٌٕٞ ٓلال ُِز٤غ ٝ حَُٖٛ ك٢ كخُش ر٤غ أٝ ٍٖٛ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝ ُٞ ًخٕ ًِٓٔٞخ ُٔخُي 

حُٔلَ ٗلٔٚ ، ٝ ٛٞ رٌٜح حُٞطق ٣ظق إ ٣ٌٕٞ ٓلال ٤ٌُِٔش ٓٔظوِش ػٖ ٤ٌِٓش حُٔلَ ر٤٘ٔخ 

ك٢ حُظش٣َغ حُـِحث١َ ال طؼظزَ حُٔؼيحص أٝ حُؼظخى ػ٘ظَح ٖٓ ػ٘خطَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ اال اًح 

. ًخٕ حُظخؿَ ٓٔظؤؿَح ُِؼوخٍ ح١ٌُ ٣ٔخٍّ ك٤ٚ طـخٍطٚ 

أٓخ اًح حُظخؿَ ك٢ ٗلْ حُٞهض ٓخٌُخ ُِؼوخٍ طظزق حألٓٞحٍ حُٔ٘وُٞش حُٔوظظش الٓظـالٍ 

حُٔلَ أٓٞحال ػخرظش رخُظوظ٤ض ، ٝ رٌُي طظزق حُٔؼيحص ٓخال ػخرظخ ٝ طوؼغ ُألكٌخّ حُوخطش 

حٕ حُٔ٘وٍٞ ح١ٌُ :" ٖٓ حُوخٕٗٞ حُـِحث683/8١َرخُؼوخٍ ٝ ٌٛح كٔزٔخ ؿخء ك٢ ٗض حُٔخىس 

٣ؼؼٚ طخكزٚ ك٢ ػوخٍ ٣ٌِٔٚ ٍطيح ػ٠ِ ًٓش ٌٛح حُؼوخٍ أٝ حٓظـالُٚ ٣ؼظزَ ػوخٍح 

ٝ ٣ظَطذ ػٖ ًُي إ حُؼظخى أٝ حُٔؼيحص ال طيهَ ك٢ ط٣ٌٖٞ حُٔلَ حُظـخ١ٍ " رخُظوظ٤ض

  1.ح١ٌُ ٣ؼظزَ ٓخال ٓ٘وٞال 

1
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        أٓخ حُوؼخء حُل٢َٔٗ كخػظزَ حُؼظخى ٛٞ حُو٤ٔش حُٞك٤يس أٝ ؿَٞٛ حُٔلَ ٗلٔٚ ك٢ كخُش 

ٓخ اًح كوي ػ٘ظَ حالطظخٍ رخُؼٔالء رشٌَ شزٚ ٢ًِ ٝ طيٍ هَحٍ رخُطَى رل٤غ ؿؼَ كن 

 .حإل٣ـخٍ ػ٠ِ ٝشي حالٗظٜخء 

 ٝ ٢ٛ حُِٔغ حُظ٢ طؼَع ك٢ حُٔلَ ُِز٤غ ٓٞحء ًخٗض ٓٞحى ٓظ٘ٞػش أٝ ٓٞحى :انثؼائغ -ب

أ٤ُٝش ٓؼيس ُِظظ٤٘غ اػخكش ا٠ُ حُٔٞحى حألهَٟ حُٔللٞظش ك٢ حُٔوِٕ ٝ طؼظزَ حُٔؼَ حُٞحػق 

ػ٠ِ حُؼ٘ظَ حُٔخى١ ٖٓ ػ٘خطَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، اً ٣شٌَ ٓٞػٞػٜخ ٗشخؽ حُٔلَ ، ٝ ٌُح 

ك٢ٜ ك٢ طؼٞى ٝ ٛزٞؽ طزؼخ ُلًَش حُٔٞم ٝ اهزخٍ حُِرخثٖ ػ٤ِٜخ ٝ ٢ٛ رٌُي طؼظزَ ػ٘ظَح 

.ٓظـ٤َح ٖٓ ػ٘خطَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ 
 

      ٌٛح ٝ هي ال ٣ٌٕٞ ك٢ حُٔلَ حُظـخ١ٍ رؼخثغ رخُٔؼ٠٘ حُٔخى١ ، ًخُٔالرْ ٝ حألك٣ٌش ٝ 

ًُي ك٢ كخُش ٓخ اًح ًخٕ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٣وّٞ ػ٠ِ طوي٣ْ هيٓخص ًيٍٝ حُ٘شَ ٝ ىٍٝ ح٤ُٔ٘ٔخ ٝ 

 .حُن .............ٓ٘شآص حُ٘وَ 

   ٗوِض ا٠ُ حٕ حُزؼخثغ ٢ٛ حألش٤خء حُٔ٘وُٞش حُظ٢ ٣ـ١َ رٜخ حُظؼخَٓ ك٢ ٗشخؽ حُٔلَ أٓخ 

حألىٝحص ٝ حُٔؼيحص ك٢ٜ حألش٤خء حُٔ٘وُٞش حُٔوظظش ُإلٗظخؽ أٝ طوّٞ ػ٠ِ هيٓش أؿَحع 

حُٔلَ، ٝ ٍؿْ ًُي ٣ـذ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُزؼخثغ ٝ حألىٝحص حُظ٘خػ٤ش ًخُٔشظوخص حُ٘لط٤ش حُظ٢ 

حُلخُش  كل٢،هي طٔظويّ ك٢ طل٣َي آالص حُٔظ٘غ ٝ هي طٔظويّ ًٔخىس أ٤ُٝش ك٢ ط٘خػش حُزؼخثغ

حأل٠ُٝ طؼظزَ ٖٓ حألىٝحص ٝ حُؼظخى حُظ٘خػ٢ ٝ ك٢ حُلخُش حُؼخ٤ٗش طؼظزَ ٖٓ حُزؼخثغ ًٌُٝي 

حُلخٍ ك٢ ح٤ُٔخٍس حُظ٢ ٣ٔظويٜٓخ حُظخؿَ ُظ٣ُٞغ حُٔشَٝرخص حُؼخ٣ُش أٝ حُل٤ِذ ٝٓشظوخطٚ ك٢ٜ 

 ػَػض ح٤ُٔخٍس اًح أٓخؿِء ٖٓ حُٔؼيحص حُظ٘خػ٤ش حُظ٢ طِِّ ُٔٔخٍٓش حُ٘شخؽ حُظـخ١ٍ، 

 طشٌَ حُزؼخػش ٓٞػٞع ٗشخؽ حُٔلَ ٝ ًٌُي هي طؼظزَ حُل٤ٞحٗخص ٖٓ هز٤َ حُؼظخى كبٜٗخُِز٤غ 

ك٢ رؼغ حُلخالص ٝ ٖٓ هز٤َ حُزؼخثغ ك٢ كخالص أهَٟ، كخُٔخش٤ش حُظ٢ ٣ٔظويٜٓخ ٓلَ ر٤غ 

 اًححألُزخٕ ك٢ حُلظٍٞ ػ٠ِ حألُزخٕ حُظ٢ ٣وّٞ رز٤ؼٜخ طؼظزَ ٖٓ هز٤َ حُٔؼيحص أٝ حُؼظخى ر٤٘ٔخ 

 1.ًخٕ طخكذ حُٔلَ ٣ظخؿَ ك٢ ر٤غ حُٔخش٤ش كظؼظزَ ٌٛٙ حأله٤َس ٖٓ هز٤َ حُزؼخثغ

1
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         ٣ظؼق ٖٓ هالٍ ػَع ٌٛٙ حُؼ٘خطَ حُٔخى٣ش ٝ حُٔؼ٣ٞ٘ش حُظ٢ ٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ حُٔلَ 

حُظـخ١ٍ أٗٚ ٓخٍ ٓٔظوَ ٝ ٓ٘لظَ ػٖ حُؼ٘خطَ حُظ٢ ٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ اً ٌَُ ػ٘ظَ ٤ًخٕ هخص 

رٚ ٝ اًح حؿظٔؼض ٝطآُلض ًَ ٌٛٙ حُؼ٘خطَ ٗظؾ ٝكيس ٓخ٤ُش طظٔظغ ٢ٛ حألهَٟ ر٤ٌخٕ ٓٔظوَ ٝ 

٣ٌٕٞ حُـَع ٜٓ٘خ حالٓظـالٍ حُظـخ١ٍ رل٤غ ُٞ ؽَأ أ١ طـ٤٤َ ػ٠ِ حكي أٝ رؼغ حُؼ٘خطَ 

. كخٕ ًُي ال ٣ئػَ ػ٠ِ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝ ٣زو٠ ٓخال ٓظ٤ِٔح ػٖ ػ٘خطَٙ ٝ ٣ظٔظغ رخُوظخثض 

 خظائض انًحم انرجاس٘: انفشع انثاَـــٙ 

:  اَّ يال يُمٕل  :أٔال

       إ حَُأ١ ٓٔظوَ كوٜخ ٝ هؼخء ػ٠ِ حػظزخٍ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٓخال ٓ٘وٞال الٗٚ ٣ظٌٕٞ ٖٓ 

أٓٞحٍ ٓخى٣ش ٝ ٓ٘وُٞش ٝ ٓؼ٣ٞ٘ش ًخُزؼخثغ ٝ حُٜٔٔخص ٝكن حالطظخٍ رخُؼٔالء ٝ كوٞم 

حُن  .......ح٤ٌُِٔش حُظ٘خػ٤ش 

إً كخُٔلَ ال٣ظٔغ رظلظ٢ حالٓظوَحٍ ٝ حُؼزخص حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ حُؼوخٍ ٝ اٗٔخ ٣وؼغ     

حُٔلَ ُِ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ حُوخص رخألٓٞحٍ حُٔ٘وُٞش ، ٝ ٖٓ ػْ كبًح أٝط٠ شوض ٥هَ رٔلَ 

طـخ١ٍ ، كخٗٚ ٣يهَ ػٖٔ حألٓٞحٍ حُٔ٘وُٞش حُٔٞط٠ رٜخ ، ٝاًح ًخٕ حُٔشَع هي حهؼغ 

حُٔلَ   حُظـخ١ٍ ُزؼغ حإلكٌخّ رخُؼوخٍحص ًٔخ ٢ٛ حُلخٍ رخُ٘ٔزش ُِوٞحػي حُوخطش رخٓظ٤خُ 

 .حُزخثغ ٍٖٝٛ حُٔلَ ، كخٕ ًُي ال ٣ئػَ ػ٠ِ حػظزخٍ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٓخال ٓ٘وٍٞ 

يال يؼُٕ٘ :ثاَٛا 

      ٣ؼظزَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٓخال ٓ٘وٞال ٓؼ٣ٞ٘خ ٤ُْٝ ٓخى٣خ ٌٝٛح ٍؿْ حٗٚ ٣ظٌٕٞ ٖٓ رؼغ 

 كؼخ٤ُش ك٢ أًؼَ حٗٚ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ػ٘خطَ ٓؼ٣ٞ٘ش االحُؼ٘خطَ حُٔخى٣ش ًخُزؼخثغ ٝحُٔؼيحص ، 

  1.ط٣ٌٞ٘ٚ ، كخُٔلَ حُظـخ١ٍ ًٞكيس ٓٔظوِش ػٖ حُؼ٘خطَ حٌُٔٞٗش ُٚ 
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       طٔؼَ ٓخال ٓؼ٣ٞ٘خ ال ط١َٔ ػ٤ِٚ حُوٞحػي حُوخطش رخُٔخٍ حُٔخى١ ًوخػيس حُل٤خُس ك٢ 

 كبًح حُٔؼ٣ٞ٘ش ، حألٓٞحٍ حُٔخى٣ش ىٕٝ رخألٓٞحٍحُٔ٘وٍٞ ٓ٘ي ح٤ٌُِٔش ،الٕ ٌٛٙ حُوخػيس هخطش 

ٝهغ ر٤غ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ُشوظ٤ٖ ػ٠ِ حُظؼخهذ ٝطِْٔ حُٔشظ١َ حألهَ حُٔلَ ،كخٕ ك٤خُس 

 ك٢ حُظخ٣ٍن حألٓزن ُِٔشظ١َ حألكؼ٤ِش طٌٕٞ ٝاٗٔخحُٔلَ ال طظِق ك٢ حالكظـخؽ ر٘وَ ٤ٌِٓظٚ 

. كظ٠ ُٞ حٗظوِض حُل٤خُس ُـ٤َٙ 

 ٌٛٙ إٔ اً       ٣ٝـذ حإلشخٍس ا٠ُ إٔ ر٤غ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٣وظِق ػٖ ر٤غ حكي ػ٘خطَٙ ،

حأله٤َس طلظلع ر٤ٌخٜٗخ ىحهَ حُٔلَ ٝ حُظظَف ك٤ٜخ ٣وؼغ ُألكٌخّ حُوخطش رٜخ ٍؿْ ًُي ، 

كل٢ كخُش ر٤غ حُٔلَ ال ٣ـُٞ ُِٔشظ١َ حأله٤َ ح١ٌُ حٗظوِض ا٤ُٚ ك٤خُس حُٔلَ إٔ ٣ظٔٔي 

رخُزؼخثغ ٝ حُٔؼيحص ػ٠ِ أٓخّ اٜٗخ ٓ٘وٞالص ٓخى٣ش ططز٤وخ ُوخػيس حُل٤خُس ك٢ حُٔ٘وٍٞ ٓ٘ي 

ح٤ٌُِٔش ، ًُي الٕ حالٓظَىحى ٣٘ظذ ػ٠ِ حُٔلَ ًٞكيس ًخِٓش ٝال ٣٘ظذ ػ٠ِ حُؼ٘خطَ 

. حُٔخى٣ش ٝكيٛخ 

: انًحم رٔ ؽاتغ ذجاس٘ :ثانثا 

         حُٔلَ حُظـخ١ٍ ًٝ ؽخرغ طـخ١ٍ الٕ حُظخؿَ ٣وّٞ ك٤ٚ رخٓظـالٍ ٗشخؽ طـخ١ٍ ٌُٖٝ 

اًح هخّ ر٘شخؽ ٓي٢ٗ كخٕ حُٔلَ ال ٣ؼظزَ ٓلال طـخ٣ٍخ كظ٠ ُٞ ًخٕ ُٚ ػٔالء ٝ رٚ ٓؼيحص 

. ًٌٔظذ حُٔلخ٤ٖٓ ٝ حُٔلخٓز٤ٖ 

      ٝ حألؽزخء ، ٝ ٌُٖ اًح طٔؼَ ٗشخؽ حُٔلَ ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ طوّٞ رٜخ حُٔلالص حُظـخ٣ٍش 

كخٗٚ ٣ؼظزَ ٓلال طـخ٣ٍخ ، الٕ حُ٘شخؽ ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ ٣ؼي طـخ٣ٍخ رلٔذ حُشٌَ ك٢ ٗظَ حُوخٕٗٞ 

٣ؼي ػٔال طـخ٣ٍخ رلٔذ شٌِٚ " ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ ¾ حُـِحث١َ ،ٌٝٛح ٓخ ؿخء ك٢ حُٔخىس 

 1" .حُؼ٤ِٔخص حُٔظؼِوش رخُٔلالص حُظـخ٣ٍش
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 انطثٛؼح انمإََٛح نهًحم انرجاس٘ : انفشع انثانث 

          ًخٕ ؿخٗذ ٖٓ حُلوٚ حُٔظ١َ ٣َٟ حٗٚ ٍؿْ إٔ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ػ٘خطَ 

ٓوظِلش طـظٔغ هظي ٓزخشَس حالٓظـالٍ حُظـخ١ٍ ، اال إٔ ٌٛٙ حُؼ٘خطَ طظَ ٓوظِلش رٌحط٤ظٜخ ٝ 

هظخثظٜخ ٝ ٣َؿغ ًُي ا٠ُ ػيّ ٝؿٞى أ١ حٗٔـخّ ك٢ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ُِؼ٘خطَ حٌُٔٞٗش 

. ُِٔلَٔ ال٤ٓٔخ ٝ إٔ ؿخٗزخ ٜٓ٘خ ٣ٔؼَ ػ٘خطَ ٓخى٣ش ٝ حُـخٗذ ح٥هَ ٣ٔؼَ ػ٘خطَ ٓؼ٣ٞ٘ش 

       ٌُٖ ٌٛح حالطـخٙ حهظل٠ كخ٤ُخ ٤ُظَى حُٔـخٍ ُٔٞهق حُوؼخء ٝ حُلوٚ حٌُِحٕ أؿٔؼخ ػ٠ِ 

حػظزخٍ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝكيس هخثٔش رٌحطٜخ ٝ ٓـٔٞػخ ٓظ٤ِٔح ُٚ ه٤ٔش ك٢ كي ًحطٚ ٝ ٌٛٙ حُو٤ٔش 

هي طلٞم حُؼ٘خطَ حُٔوظِلش حُظ٢ ٣ظؤُق ٜٓ٘خ ٌٛح حُٔلَ ٝ حطلخى ٌٛٙ حُؼ٘خطَ ٓؼخ ٛٞ ح١ٌُ 

٣ئى١ ا٠ُ ؿٌد حُؼٔالء ٝ ٛٞ حُشَؽ حُـ١َٛٞ ٝ حألٓخ٢ٓ الٓظَٔحٍ حالكظلخظ رٜئالء 

حُؼٔالء ، رل٤غ ُٞ طلَهض ٌٛٙ حُؼ٘خطَ ػٖ رؼؼٜخ ألىٟ ًُي ٤ُْ كوؾ ا٠ُ حٗظَحف 

. حُؼٔالء رَ ا٠ُ ُٝحٍ حُٔلَ حُظـخ١ٍ رَٓظٚ 

       كظـٔغ ٌٛٙ حُؼ٘خطَ ٛٞ ح١ٌُ ٣ؼط٢ حُو٤ٔش حُٔخ٤ُش ُِٔلَ ػ٘ي ٓزخشَس حالٓظـالٍ 

حُظـخ١ٍ ، ٝ إ ًخٕ ًَ ػ٘ظَ  ٖٓ ػ٘خطَ حُٔلَ  ُٚ ه٤ٔش  هخطش  رٚ  ًخُزؼخثغ أٝ 

حُــــن ..................…حُٔؼيحص  أٝ حالْٓ  حُظـخ١ٍ  أٝ حُٔٔؼش  حُظـخ٣ٍش 

       ٌُٖٝ  حطلخى ٝطآُق ٌٛٙ حُؼ٘خطَ ٝطوظ٤ظٜخ ألىحء ؿَع ٝحكي ٛٞ ح١ٌُ  ٣َكغ ٖٓ 

ه٤ٔظٜخ  رل٤غ طلٞم  ه٤ٔش ًَ ػ٘ظَ ػ٠ِ كيس ، حُٔلَ  حُظـخ١ٍ ٛٞ ه٤ٔش  ٝػَٝس ك٢ كي 

ًحطٚ  ٝٓخٍ ٓظ٤ِٔ ُٚ ٤ًخٕ هخص ري٤َُ إٔ حُوخٕٗٞ ٝػغ ُٚ هٞحػي  ٓٔظوِش طلٌٔٚ ٝط٘ظٔٚ 

. ًخُوٞحػي حُٔظؼِوش  رز٤غ  حُٔلَ أٝ ٍٛ٘ٚ أٝ طؤؿ٤َ ط٤٤َٔٙ 

        ٌُٖٝ ٍؿْ إٔ حُٔلَ حُظـخ١ٍ  ٣ؼي ٝكيس هخثٔش  رٌحطٜخ ٝٓظ٤ِٔس ػٖ ػ٘خطَ  حٌُٔٞٗش  

ُٚ حً أطزلض حُٔٔؤُش ٣ظلن ػ٤ِٜخ حُـ٤ٔغ ، اال إٔ حُوالف ر٤ٖ حُلوٚ الُحٍ ٣يد كٍٞ حُطز٤ؼش 

حُوخ٤ٗٞٗش  ٌُٜٙ حُٞكيس حُٔظ٤ِٔس ٢ٛٝ حُٔلَ حُظـخ١ٍ اً ظَٜص ػيس ٗظ٣َخص ك٢ ط٤٤ٌق 

 1.حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش  ُِٔلَ حُظـخ١ٍ ٜٝٓ٘خ 
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: َظشٚح انًجًٕع انمإََٙ أٔ انزيح انًغرمهح :  أٔال 

         ٢ٛٝ ٗظ٣َش أُٔخ٤ٗش ٓلخىٛخ إٔ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ُٚ ًٓش ٓخ٤ُش ٓوظظش ُالٓظـالٍ 

ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ ٣ٝظَطذ ػ٠ِ طوظ٤ض ٌٛٙ حٌُٓش حُٔخ٤ُش إٔ طٌٕٞ ٓـٔٞػخ هخ٤ٗٞٗخ ٓٔظوال ػٖ 

. حٌُٓش حُٔخ٤ُش ُِظخؿَ 

       رل٤غ طظؼٖٔ ػ٘خطَ ح٣ـخر٤ش طظٔؼَ ك٢ حُلوٞم ٝػ٘خطَ ِٓز٤ش طظٔؼَ ك٢ حُي٣ٕٞ أٝ 

حالُظِحٓخص حُظ٢ طظَطذ ػ٠ِ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٗلٔٚ رَ إٔ حُزؼغ ٖٓ أٗظخٍ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش هي 

رِـض حألػَ حُظ٢ طليػٚ ٗظ٣َش حُٔـٔٞع حُوخ٢ٗٞٗ ٝحػظَف ُِٔلَ حُظـخ١ٍ رشوظ٤ش هخ٤ٗٞٗش 

أٝ شوظ٤ش ٓؼ٣ٞ٘ش اال إٔ اػلخء حُشوظ٤ش حُٔؼ٣ٞ٘ش ػ٠ِ حُٔلَ حُظـخ١ٍ أَٓ ؿ٤َ طل٤ق، 

ًُي إٔ حٌُٓش حُٔخ٤ُش حُٔٔظوِش ُظ٘شؤ حُشوض حُٔؼ١ٞ٘ رَ ٢ٛ ٓـَى أػَ الكن الًظٔخد 

: حُشوض ٌُٜٙ حُشوظ٤ش حُٔؼ٣ٞ٘ش ٌُح حٗظويص ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش  ػيس ؿٞحٗذ

٣ؼظَف  ُِٔلَ حُظـخ١ٍ   إٔ حُوٞح٤ٖٗ حُالط٤٘٤ش ٜٝٓ٘خ حُوخٕٗٞ  حُـِحث١َ  ال-1      

 1934 ى٣ٔٔزَ 29رخُشوظ٤ش  حُٔؼ٣ٞ٘ش  رَ إٔ ٓلٌٔش رخ٣ٍْ  هؼض ك٢ كٌْ ُٜخ طخىٍ ك٢ 

٤ُْ ٛ٘خى ٓخ ٣ٔٔق ُِٔلخًْ رخرظيحع كوٞم ؿي٣يس  طَطزٜخ ػ٠ِ اػلخء ٗٞع ٖٓ :"رؤٗٚ 

" . حُشوظ٤ش  حُٔؼ٣ٞ٘ش  ػ٠ِ حُٔلَ حُظـخ١ٍ 

إٔ حُوٍٞ رظوظ٤ض ًٓش ُِٔلَ حُظـخ١ٍ  ٣ظ٘خك٠ ٓغ ٓزيأ ػخّ ط٘زظٚ  ٌٛٙ حُوٞح٤ٖٗ  -2     

 ٖٓ حُوخٕٗٞ 188/1ٝحُوخٕٗٞ  حُـِحث١َ  ٝٛٞ ٓزيأ ٝكيس  حٌُٓش ح١ٌُ ٗظض ػ٤ِٚ  حُٔخىس 

" . أٓٞحٍ حُٔي٣ٖ ؿ٤ٔؼٜخ ػخٓ٘ش ُٞكخء ى٣ٞٗٚ :" حُٔي٢ٗ روُٜٞخ 

      كخٓظ٘خىح ٌُٜح حُٔزيأ ٣لن ُيحث٢٘ حُظخؿَ حٓظ٤لخء كوٞهْٜ ػٖ ؽ٣َن حُظ٘ل٤ٌ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ 

أٓٞحُٚ  ىٕٝ إٔ ٣٘لظَ حُظ٘ل٤ٌ ػ٠ِ حُٔلَ حُظـخ١ٍ كوؾ ، ٝكؼال ػٖ ًُي  إٔ حألهٌ ر٘ظ٣َش  

:  ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُظ٢ ٗظض روُٜٞخ188/2 ٗض حُٔخىس اٛيحٍحُٔـٔٞع حُوخ٢ٗٞٗ ٖٓ شؤٗٚ  

ك٢ كخُش ػيّ ٝؿٞى كن أكؼ٤ِش ٌٓظٔذ ؽزوخ ُِوخٕٗٞ ، كخٕ ؿ٤ٔغ حُيحث٤ٖ٘ ٓظٔخٕٝٝ حطـخٙ " 

 1."ٌٛح حُؼٔخٕ 
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  كظو٣ََ ًٓش ٓخ٤ُش ٓوظظش ُِٔلَ حُظـخ١ٍ ٣ـؼَ ُِيحث٤ٖ٘ ح٣ٌُٖ ٗشؤص ى٣ْٜٞٗ رٔ٘خٓزش 

حٓظـالٍ حُٔلَ حُظـخ١ٍ كن حُظويّ ُِلظٍٞ ػ٠ِ كوٞهْٜ ٖٓ ٌٛح حُٔخٍ ىٕٝ ِٓحكٔش 

حُيحث٤ٖ٘ حُشوظ٤٤ٖ ُظخكذ حُٔلَ ٝ ح٣ٌُٖ ٓٞف ٣لَٕٓٞ ٖٓ حُظ٘ل٤ٌ ػ٠ِ حُٔلَ حُظـخ١ٍ 

 ٣ؼي هٞال َٓكٞػخ ٗظَح ُٔوخُلظٚ ُٔزيأ إٔ ؿ٤ٔغ أٓٞحٍ حُٔي٣ٖ ػخٓ٘ش ُِٞكخء ري٣ٞٗٚ ٝ إٔ اً

. ؿ٤ٔغ حُيحث٤ٖ٘ ًوخػيس ػخٓش ٓظٔخٕٝٝ ك٢ ٌٛح حُؼٔخٕ 

ٝطظؼخٍع ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ٓغ ًٕٞ حُظ٘خٍُ ػٖ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ال ٣ئى١ روٞس حُوخٕٗٞ -3       

 ٣شظَؽ حُوخٕٗٞ إٔ طزو٠ ػوٞى حُؼَٔ اً حٗظوخٍ حُلوٞم ٝ حُي٣ٕٞ حُ٘خشجش ػٖ ػوي حُؼَٔ ا٠ُ

.  شوض آهَ ا٠ُهخثٔش ك٢ كخُش حُظ٘خٍُ ػٖ حُٔ٘شؤس 

ٝطظؼخٍع ٗظ٣َش حُٔـٔٞع حُوخ٢ٗٞٗ رشيس ٓغ ٗظخّ حإلكالّ ح١ٌُ ٣ٔ٘ق حُيحث٤ٖ٘ ٓٞحء -4    

ًخٗض ى٣ْٜٞٗ طـخ٣ٍش أٝ ٓي٤ٗش كن حُظويّ ك٢ طل٤ِٔش حُظخؿَ ٝحُيهٍٞ ك٢ هٔٔش حُـَٓخء ػ٠ِ 

 .أٓٞحٍ حُٔلِْ ؿ٤ٔؼٜخ ٓٞحء طؼِوض ٌٛٙ حألٓٞحٍ رؼ٤ِٔخطٚ حُظـخ٣ٍش أٝ ًخٗض أٓٞحال شوظ٤ش 

 :َظشٚح انًجًٕع انٕالؼٙ :انفشع انثاَٙ      

      طلخى٣خ ُالٗظوخىحص حُٔٞؿٜش ا٠ُ ٗظ٣َش حُٔـٔٞع حُوخ٢ٗٞٗ ، حػظزَ ؿخٗذ ٖٓ حُلوٚ إٔ 

حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٤ُٔض ُٚ ًٓش ٓٔظوِش ٝ اٗٔخ ٛٞ ٓـٔٞع ٝحهؼ٢ ٖٓ حُٔخٍ ٗشؤ ٖٓ ٝؿٞى 

طٔخْٛ ك٢ اٗشخء ٝػغ ؿي٣ي ك٢ حطلخى ػ٘خطَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ حُٔخى٣ش ٝ .ٍحرطش كؼ٤ِش ٝحهؼ٤ش 

كخؿظٔخع ػ٘خطَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٖٓ . حُٔؼ٣ٞ٘ش ، ٝ حُظ٢ رٔوظؼخٛخ ٣وغ حالٓظـالٍ حُظـخ١ٍ 

أؿَ ٛيف ٓشظَى ٛٞ ح١ٌُ ٣ـؼَ ُِٔلَ حُظـخ١ٍ ٤ًخٗخ هخثٔخ رٌحطٚ ٝ ٓظ٤ِٔح ػٖ ًَ ػ٘ظَ 

. ٖٓ حُؼ٘خطَ حُظ٢ طٔخْٛ ك٢ ط٣ٌٞ٘ٚ 

ٝ ٣ئى١ حالػظَحف ُِٔلَ حُظـخ١ٍ رٌحط٤ش ٝ ٤ًخٕ ٓٔظوَ ػٖ حُؼ٘خطَ حُٔوظِلش حُظ٢   

٣ظؤُق ٜٓ٘خ إٔ ُٚ أكٌخٓخ هخ٤ٗٞٗش ٓٔظوِش ػٖ طِي حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طلٌْ ًَ ػ٘ظَ ٖٓ ٌٛٙ 

  1.حُؼ٘خطَ ػ٠ِ حٗلَحى 
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         ٝحُي٤َُ ػ٠ِ ًُي إٔ حألكٌخّ حُوخ٤ٗٞٗش حُوخطش رز٤غ أٝ ٍٖٛ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٓوظِلش 

 ٓخ أٌٖٓ ر٤ؼٜخ اًحػٖ حألكٌخّ حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ط١َٔ ػ٠ِ أ١ ٖٓ ػ٘خطَٙ حُيحهِش ك٢ ط٣ٌٞ٘ٚ 

أٝ حُظظَف ك٤ٜخ رط٣َوش ٓ٘لَىس ، ًٔخ ٣ظٔظغ حُٔلَ حُظـخ١ٍ رخػظزخٍٙ ٓـٔٞػخ ٝحهؼ٤خ ُٚ ٤ًخٕ 

 طؼ٤َِ حُؼٔالء ا٠ُٓظ٤ِٔ ريػٟٞ حُٔ٘خكٔش حُٔشَٝػش حُظ٢ طل٤ٔٚ ٖٓ أ١ حػظيحء ػ٤ِٚ ٣ٜيف 

ٝ ٌٛٙ حُلٔخ٣ش حُظ٢ هٍَٛخ حُٔشَع ُِٔلَ حُظـخ١ٍ ال طوظِؾ . ٝ طل٣ِْٜٞ ٖٓ حُظؼخَٓ ٓؼٚ 

رخُلٔخ٣ش حُظ٢ ٓ٘لٜخ ألكي ػ٘خطَٙ حُظ٢ ٣ظًَذ ٜٓ٘خ ، كٔؼال ُٞ ًخٕ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٣ظؼٖٔ 

كوٞهخ ٤ٌُِِٔش حُظ٘خػ٤ش ًزَحءس حالهظَحع ، كخٕ كٔخ٣ش ٌٛٙ حُزَحءس ال طوظِؾ ريػٟٞ حُٔ٘خكٔش 

ؿ٤َ حُٔشَٝػش ، ٝ ٣ٔظيٍ أطلخد ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ػ٠ِ ًٕٞ حُٔلَ ػزخٍس ػٖ ٓـٔٞع ٝحهؼ٢ 

ٖٓ أٗٚ ٣ـُٞ ُظخكذ ٌٛح حُٔلَ إٔ ٣ظظَف ك٢ أكي أٝ رؼغ ػ٘خطَٙ رخُز٤غ ٓؼال ، ٝ ٓغ 

ًُي ٣زو٠ حُٔـٔٞع ٓلظلظخ ر٤ٌخٗٚ ٝ رٌحط٤ظٚ ػ٘يٓخ طٌل٢ حُؼ٘خطَ حُٔظزو٤ش ك٢ ٌٛح حُٔـٔٞع 

ٖٓ حُللخظ ػ٠ِ ٤ًخٕ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُوخ٤ٗٞٗش ، ٝ ٓؼخٍ ًُي إٔ ٣وّٞ طخكذ 

حُٔلَ رز٤غ رؼغ حُؼ٘خطَ حُٔخى٣ش ًخُزؼخثغ أٝ حُٔؼيحص ٓغ حكظلخظٚ رخُؼ٘خطَ حألهَٟ ٝ 

رخٌُحص حُؼ٘خطَ حُٔؼ٣ٞ٘ش ٓؼَ حالطظخٍ رخُؼٔالء ٝ حالْٓ حُظـخ١ٍ ٝ حُٔٔؼش حُظـخ٣ٍش ك٤ظَ 

. طخكذ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٓلظلظخ ر٤ٌِٔظٚ 

     ًٔخ ٣َٟ أطلخد ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش إٔ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝ إ ًخٕ ٣شظَٔ ػ٠ِ رؼغ 

حُؼ٘خطَ حُٔخى٣ش اال أٗٚ ٣ؼظزَ ك٢ ٓـٔٞػٚ ٓ٘وٞال ٓؼ٣ٞ٘خ ٖٓ ك٤غ ؽز٤ؼظٚ حُٔخ٤ُش ٝ ًُي ٗظَح 

. ُـِزش حُؼ٘خطَ حُٔؼ٣ٞ٘ش حُظ٢ طٔٞى ط٣ٌٞ٘ٚ 

: َمذ ْزِ انُظشٚح 

 ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش أٜٗخ ُْ طلؼَ ٟٓٞ حُو٤خّ رظو٣ََ ٝحهغ رشؤٕ حُٔلَ ا٠ُ أْٛ حٗظوخى ٣ٞؿٚ إ      

 1.حُظـخ١ٍ ىٕٝ حُو٤خّ رظل٤َٔٙ 
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 حُلخُش حُظ٢ طِظو٢ ك٤ٜخ ٌٛٙ حُؼ٘خطَ حٌُٔٞٗش ُِٔلَ ربػزخص هخٓض ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش اً       

. حُظـخ١ٍ ىٕٝ إٔ طٌشق ٓطِوخ ػٖ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ُِٔلَ حُظـخ١ٍ ٗلٔٚ 

       كؼال ػٖ حالططالف حُٔـٔٞع حُوخ٢ٗٞٗ ٤ُْ ُٚ ىالُش هخ٤ٗٞٗش ٓؼ٤٘ش هالكخ ٓؼال 

ُِشًَش حُلؼ٤ِش كخُٔـٔٞع ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ُٚ ىالُش هخ٤ٗٞٗش ٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓـٔٞػخ هخ٤ٗٞٗخ ٝ حُٔلَ 

حُظـخ١ٍ ٤ُْ ًٌُي ألٗٚ ال ٣ٔؼَ ػٔخٗخ ٓوظٍٞح ػ٠ِ حُيحث٤ٖ٘ حُظـخ٤٣ٍٖ ٝكيْٛ ، ًٔخ إٔ 

 . حُلوٞم ٝ حُي٣ٕٞ روٞس حُوخٕٗٞ ا٤ُٚٓشظ١َ حُٔلَ ال ط٘ظوَ 

  :جانًؼَُٕ٘ظشٚح انًهكٛح : انفشع انثاَٙ 

     طـٔغ ؿخُز٤ظٚ حُلوٚ حُلي٣غ ػ٠ِ إٔ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٖٓ ك٤غ ؽز٤ؼظٚ ٛٞ ػزخٍس ػٖ 

٤ٌِٓش ٓؼ٣ٞ٘ش ر٤٘ٔخ طَٟ حُ٘ظ٣َش حُظو٤ِي٣ش ُِلن حُٔخ٢ُ إٔ كن ح٤ٌُِٔش أطال ٛٞ كن ػ٢٘٤ ال 

 ػ٠ِ ػ٤ٖ ٓؼ٤٘ش ، أ١ رٔؼ٠٘ أٗٚ ٣َى ػ٠ِ ش٢ء ٓخى١ ٣ٌٖٔ ٍإ٣ظٚ ٝ ُٔٔٚ ر٤٘ٔخ اال٣َى 

. حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٛٞ ٓ٘وٍٞ ٓؼ١ٞ٘ 

حُظ٢         كال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓلال ُلن ح٤ٌُِٔش كٜٞ كن ؿ٤َ ػ٢٘٤ طخرغ ُِلوٞم حُل٣ٌَش

طؼي كوٞهخ ٝٓطخ ر٤ٖ حُلن حُؼ٢٘٤ ٝ كن حُٔي٤ٗٞ٣ش ، ٝ طَٟ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش إٔ حُظؼٞرش طٌٖٔ 

. ك٢ طلي٣ي ٌٓخٗش حُٔلَ حُظـخ١ٍ ػٖٔ كجش حُلوٞم حُل٣ٌَش 

      ٝ ُوي أُلن كوٜخء ٝٓؾ حُوَٕ حُؼش٣َٖ حُٔلَ حُظـخ١ٍ رلن حالطظخٍ رخُؼٔالء ٝ ٌٛح 

حُلن حرظيػٚ حُلو٤ٚ ٤ُليى حُلوٞم حُظ٢ ٣ٌٕٞ ٛيكٜخ ؿٔغ أٝ ؿِذ حُؼٔالء ًزَحء حالهظَحع ٝ 

. حُؼالٓخص حُظـخ٣ٍش ٝ حَُّٓٞ ٝ حُ٘ٔخًؽ أ١ رظلش ػخٓش كوٞم ح٤ٌُِٔش حُظ٘خػ٤ش 

.. كظ٘ق حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٖٓ ػٖٔ كجش حُلوٞم حُٔظؼِوش رلن حالطظخٍ رخُؼٔالء

أٓخ حُلو٤ٚ كظ٘ق حُٔلَ حُظـخ١ٍ ػ٠ِ أٗٚ حُلن ك٢ حالطظخٍ رخُؼٔالء ٝ ح١ٌُ ٣ؼي ػ٘ظَح 

 1.أٓخ٤ٓخ ك٢ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ك٤وظِؾ ٓؼٚ 
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 حُـٔٞع ، ا٠ُ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ػٖٔ كوٞم ح٤ٌُِٔش حُل٣ٌَش ٝ حُل٤٘ش ٣ئى١ اىٓخؽ إ        

ألٕ ٛ٘خى كَم ىه٤ن ر٤ٖ كن ح٤ٌُِٔش حُظ٘خػ٤ش ًزَحءس حالهظَحع أٝ حُؼالٓش حُظـخ٣ٍش ، ٝ 

حُٔلَ حُظـخ١ٍ كخُزَحءس أٝ حُؼالٓش حُظـخ٣ٍش طٔ٘ق ًَ ٜٓ٘ٔخ كخثيس ُظخكزٜخ طظٔؼَ ك٢ حكظٌخٍ 

حالٓظـالٍ ٓٔخ ٣ـؼِٚ ك٢ ٓؤٖٓ ٖٓ حُٔ٘خكٔش ، كٔؼال طخكذ رَحءس حالهظَحع ٣لن ُٚ رٔلَىٙ 

 حُٔوظَع أ١ رخٓظؼٔخٍ حُزَحءس ، ٝ ٣لظَ ػ٠ِ ح٥ه٣َٖ ، ر٤٘ٔخ ٣وغ حإلٗظخؽإٔ ٣وّٞ رظ٘غ 

حُؼٌْ رخُ٘ٔزش ُظخكذ حُٔلَ حُظـخ١ٍ كٜٞ ال ٣ٔظط٤غ حكظٌخٍ حُؼٔالء ًٔخ أٗٚ ٓؼَع 

. ُِٔ٘خكٔش 

ٌٝٛح حُلَم ر٤ٖ طخكذ حُزَحءس ٝ طخكذ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٗـيٙ أ٣ؼخ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ 

 طل٤ٔٚ ىػٟٞ حُظو٤ِي ك٤ؼخهذ ًخػظيحء ػ٠ِ حالكظٌخٍ ُٝٞ طْ رلٖٔ ٤ٗش ر٤٘ٔخ كخألٍٝ،حإلؿَحءحص

 .هخؽتحُؼٌْ ُِؼخ٢ٗ ح١ٌُ طل٤ٔٚ ىػٟٞ حُٔ٘خكٔش ؿ٤َ حُٔشَٝػش أٝ حُظ٢ طَكغ ػي ًَ ػَٔ 

 إٔ كن اً ًُي ٣ٞؿي كَم ر٤ٖ كن ح٤ٌُِٔش حُظ٘خػ٤ش ٝ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ا٠ُ اػخكش      

ح٤ٌُِٔش ٣٘ظذ ػ٠ِ حرظٌخٍ ك١ٌَ ًخهظَحع طو٢٘ ك٢ ك٤ٖ إٔ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٣٘ظذ ػ٠ِ 

. ٓـٔٞػش أش٤خء ٓظزخ٣٘ش ٖٓ حُؼ٘خطَ حُٔخى٣ش ٝ حُٔؼ٣ٞ٘ش 

 ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش ػٖ حُلن طٔؤٍ     ٌُُي ٗخىص حُ٘ظ٣َش حُلي٣ؼش رظ٤ٓٞغ ٓلّٜٞ حُلن حُؼ٢٘٤ ٝ 

. حُؼ٢٘٤ ٝ ُٔخًح ٣٘ظذ ػ٠ِ حألش٤خء كوؾ ٝ ال ٣٘ظذ ػ٠ِ كن أٝ ٓـٔٞػش ٖٓ حُلوٞم ؟ 

كل٢ ٍأ٣ٜخ إٔ طخكذ كن رَحءس حالهظَحع ٣٘ظذ ػ٠ِ كن ػ٢٘٤ ح١ٌُ ٣وٍٞ كن حكظٌخٍ 

. حٓظـالٍ حالهظَحع 
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 حُلن ك٢ حالطظخٍ رخُؼٔالء كٖٔ  اشٌخ٤ُش       أٓخ حُٔلَ حُظـخ١ٍ كزيال ٖٓ إٔ ٗطَف 

 رخػظزخٍٙ ٓخال ٓؼ٣ٞ٘خ ٣َطٌِ ػ٠ِ كن ػ٢٘٤ ٕ هخطش ٝ حٗٚ كخ٤ُخ ا٤ُٚحألكؼَ إٔ ٗ٘ظَ 

ًؼ٤َح ٓخ ٣يٍٝ حٌُالّ ػٖ ٤ٌِٓش حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝ حالٗظلخع رخُٔلَ ٝ ٍٖٛ حُٔلَ ٝ ًِٜخ 

 1.كوٞم ػ٤٘٤ش 

 إٔ ٗظ٣َش ح٤ٌُِٔش حُٔؼ٣ٞ٘ش هي أػطض طل٤ِال هخ٤ٗٞٗخ ٝ ا٠ُ ك٢ حأله٤َ حإلشخٍس      ٝ طـيٍ 

ٓ٘طو٤خ ك٢ طلي٣ي ؽز٤ؼش حُٔلَ ، كَؿلٜخ حُلوٚ حُٔؼخطَ ًٔخ إٔ حألٓظخً ٓلٔي ك٣َي حُؼ٢٘٣َ 

 طظلن ٓغ ٗظٞطٚ ال٤ٓٔخ ا٣ًَٟ رؤٕ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش أطزق ُٜخ طيٟ ك٢ حُظش٣َغ حُٔظ١َ 

 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ 687 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ٝ حُظ٢ ٣وخرِٜخ ٗض حُٔخىس 87ٗض حُٔخىس 

ط٘ظْ هٞح٤ٖٗ هخطش ، حُلوٞم حُظ٢ طَى ػ٠ِ أش٤خء ؿ٤َ :" ٝ حُظ٢ ؿخء ك٤ٜخ ٓخ٢ِ٣ 1حُـِحث١َ

" .  ٓخى٣ش 

 إٔ ٤ٌِٓش حألٓٞحٍ حُٔخى٣ش ال طٔوؾ رؼيّ حالٓظؼٔخٍ ، أٓخ كوٞم ح٤ٌُِٔش ا٠ُ اػخكش     

 طٞهق حُظخؿَ ػٖ حٓظـالُٜخ ًٔخ إٔ ٓلٌٔش اًححُظـخ٣ٍش ك٢ٜ كوٞم ٤ٌِٓش ٓئهظش ط٘وؼ٢ 

 حألهٌ ر٤ٌِٔش حُٔلَ حُظـخ١ٍ ػ٠ِ أٜٗخ ٤ٌِٓش ٓؼ٣ٞ٘ش ٝ ا٠ُحُ٘وغ حُٔظ٣َش أطزلض طظـٚ 

 كوؼض ك٤ٚ ػ٠ِ إٔ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٛٞ كٌَس 1975-01-14ٌٛح ك٢ كٌْ ُٜخ طخىٍ ك٢ 

ٝ ٛٞ رٌٜح حُٞطق ٣ظق .....ٓؼ٣ٞ٘ش ًخٌُٓش طؼْ أٓٞحال ػي٣يس ٝ ٌُٜ٘خ ٢ٛ ًحطٜخ ٤ُٔض أٓٞحال

 2.إٔ ٣ٌٕٞ ٓلال ٤ٌُِٔش ٓٔظوِش ػٖ حُؼوخٍ حُوخثْ رٚ 
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. ذأجٛش انًحم انرجاس٘:انًثحث انثاَٙ 

 حألٍٝ      رؼي حالٗظٜخء ٖٓ ىٍحٓش ٓلّٜٞ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝ ؽز٤ؼظٚ حُوخ٤ٗٞٗش  ك٢ حُٔزلغ 

 ىٍحٓش ا٠ُ ٣يػٞٗخ ح١ٌُ حألَٓ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، طؤؿ٤َ ػوي اٗشخء ر٘خ حُزلغ ك٢ ٤ًل٤ش رـيٍ،

 ٛيح حُؼوي ، ٝىُي ٖٓ هالٍ ىٍحٓش حُشَٝؽ حُٔٞػٞػ٤ش ٝ حُشَٝؽ حُش٤ٌِش ٝ ارَحّشَٝؽ 

.  ٓؼ٘خ ٤ٓؤط٢ حُ٘شَ ًٔخ اؿَحءحص

 . اإلٚجاس ػمذ إتشاوكٛفٛح  : األٔلانًطهة 

انششٔؽ انًٕػٕػٛح   :األٔلانفشع 

 حُٔلَ حُظـخ١ٍ طؤؿ٤َ ػوي أكٌخّ حُٔشَع حُـِحث١َ ػ٠ِ كي حُٔٞحء هي ٗظٔخ إ       رخػظزخٍ

حُوخٕٗٞ  ح ػوي ٣وؼغ ٌَُ ٖٓ شَٝؽ حُٔٞػٞػ٤ش حُؼخٓش حُٞحٍىس ك٢ًر٘ظٞص هخطش،كبٕ ٙ

حُٔي٢ٗ،ٝحُشَٝؽ حُٔٞػٞػ٤ش حُوخطش حُظ٢ ٗض ػ٤ِٜخ حُٔشَع ك٢ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ 
.1

 

: انششٔؽ انًٕػٕػٛح انؼايـــح  :أٔال-

 حُؼخٓش حُٔظؼِوش رظلش حُؼوٞى ػٔٞٓخ ٖٓ ُألكٌخّ حُٔلَ حُظـخ١ٍ طؤؿ٤َ       ٣وؼغ ػوي 

.   ٍٝػخ ٝٓلَ ٝٓزذ  أ٤ِٛش

 ٠ٔٔ٣ حألهَ ٣زَّ ػوي حإل٣ـخٍ ر٤ٖ ؽَك٤ٖ  حكيٛٔخ ٠ٔٔ٣ حُٔئؿَ ٝ :انرشاػٙ –ا  

ٝ  حُـِؾ ) طل٤لش هخ٤ُش ٖٓ ًَ حُؼ٤ٞد ًخكش اٍحىطٜٔخ طٌٕٞ إٔ،٣ٝظؼ٤ٖ حُٔٔظؤؿَ

 رؤػٔخٍ حُالُٓش ُِو٤خّ حأل٤ِٛش ٝ حالٓظجـخٍ ٝ حُظؤؿ٤َ أ٤ِٛش طظٞكَ ُي٣ٜٔخ إ ٝ حإلًَحٙحُظي٤ُْ،

 حُظـخ٣ٍش ، ك٤غ ٣ـذ  ٣ٌٕٞ هي رِؾ حألػٔخٍُٔٔخٍٓش حُٔٔظؤؿَ  أ٤ِٛش ، ٝ حألهَ ػ٠ِ حإلىحٍس

 ٖٓ حُوخٕٗٞ 40 ٝ ٛيح ٓخ ٗض ػ٤ِٚ حُٔشَع حُـِحث١َ ك٢ حُٔخىس .19ٖٓ حُظخٓؼش ػشَ 

ًَ شوض رِؾ ٖٓ حَُشي ٓظٔظؼخ روٞحٙ حُؼو٤ِش ، ُْٝ ٣لـَ ػ٤ِٚ  " إٔحُٔي٢ٗ حُـِحث١َ  ػ٠ِ 

  2." ُٔزخشَس كوٞهٚ حُٔي٤ٗش ،ٖٝٓ حَُشي طٔؼش ٓ٘ش ًخِٓش حأل٤ِٛش٣ٌٕٞ ًخَٓ 

1
 95. ، صنفس المرجع ، صْٛشج جٛالنٙ لٛغٙ - 

2-
حُٔخىس

 
 . ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ 40
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 طْ طَش٤يٙ ُٔٔخٍٓش حُظـخٍس  ك٢ كخُش ػيّ رِٞؿٚ حُٖٔ حُوخ٤ٗٞٗش، ٝٝؿٞى أٝ         

.  ر٤ٜ٘ٔخ حإل٣ـخٍ ػوي اٗشخء حُطَك٤ٖ ػ٠ِ اٍحىط٢ طاله٢ أٝحُظَحػ٢ ٣ٌٕٞ رظٞحكن 

 ُيٟ ًَ ٜٓ٘ٔخ ػْ حُظؼز٤َ ػٜ٘خ ك٢ حُؼخُْ حُوخٍؿ٢ ، ٝهي ٣ٌٕٞ حُظؼز٤َ حإلٍحىسرٔؼ٠٘ ٝؿٞى 

ٌٓ٘ٔخ ٣ـُٞ حُظؼخهي رط٣َن ح٤ُ٘خرش ،ٝ حُظؼز٤َ ػٖ أٝ  طخىٍح ٖٓ ؽَف حُؼوي حإلٍحىسػٖ 

 ٣ظؼٖٔ ططخرن حُظؼز٤َ ػٖ حإل٣ـخد ٝ حُوزٍٞ، رل٤غ ٣ٌٕٞ ٓؼٕٔٞ حُظؼز٤َ إٔ ال ري حإلٍحىس

 ٝ حإل٣ـخد ٣ظؼٖٔ إٔ ، ٌُٖٝ ىُي ال ٣ؼ٢٘ ٝؿٞد حألٍٓٞ ٖٓ أَٓٝحكيح ، كال ٣وظِلخٕ ك٢ 

 ٣وظِق حُٔئؿَ ٓغ حُٔٔظؤؿَ رشخٕ ٛيٙ حُظلخط٤َ ، ٓخ ىحّ االحُوزٍٞ ؿ٤ٔغ حُظلخط٤َ،رَ ٣ٌل٢ 

 حألطَ ٣ظْ رلٔذ إٔ ٣ـذ حإلٍحىط٤ٖ كظطخرن ُإل٣ـخٍ حألٓخ٤ٓشحُظَحػ٢ هيطْ رشخٕ حُؼ٘خطَ 

 حَُػ٢ ، ٌُٖٝ ٝؿٞى حإل٣ـخٍ ٝٓيس حألؿَس حُٔئؿَ ٝ حُش٢ء ، ٝ حإل٣ـخٍك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔخ٤ٛش 

 ٣ٌٕٞ ٍػخ ًَ ٖٓ حُٔظؼخهي٣ٖ طل٤لخ إٔ طل٤لخ ،رَ ٣ِِّ حإل٣ـخٍ ٝكيٙ ٢ٌُ ٣٘ؼوي ٤ٌُل٢

. هخ٤ُخ ٖٓ حُؼ٤ٞد

، ٌُٖٝ ًُي ال ٣ٔ٘غ ٖٓ ه٤خّ رظؤؿ٤َٙ ٣وّٞ ح١ٌُ حُش٢ء         ٝ هي ٣ٌٕٞ حُٔئؿَ ٛٞ ٓخُي 

 ػوي حإل٣ـخٍ ٣وٍٞ ُِٔٔظؤؿَ ٓـَى حالٗظلخع رخُؼ٤ٖ إٔ ا٠ُؿ٤َ ٓخُي حُش٢ء  رظؤؿ٤َٙ، طَؿغ 

حإل٣ـخٍحُٔئؿَس هالٍ ٓيس 
،

 ٖٓٔ ُٚ حُلن ك٢ أٝ ٣ظْ ٖٓ هزَ حُ٘خثذ ح١ٌُ حإل٣ـخًٍٔخ ك٢ كخُش 

 إٔ ا٠ُ طَؿغ رظؤؿ٤َٙ ٖٓٔ ُٚ كن حالٗظلخع ، ُٝؼَ آٌخ٤ٗش ه٤خّ ؿ٤َ ٓخُي حُش٢ء أٝ حإلىحٍس

 اىح ًخٕ ٣ؼزض ُٖٔ حإل٣ـخٍ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ػوي حُز٤غ،كبٕ كن حُٔٔظؤؿَ ٣وٍٞ حإل٣ـخٍػوي 

.  ُـ٤َٙ ٖٓٔ ُٚ كن حالٗظلخع رًٌُٚي ،كبٗٚ ٣ؼزض حُٔؤؿٍٞ حُش٢ءُٚ ح٤ٌُِٔش حُظخٓش ػ٠ِ 
1.

  

 

 

 

 

. 39، ص2015،ٓ٘ش 3حُٞؿ٤ِ ك٢ شَف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ،ؿٍٔٞ ُِ٘شَ ٝ حُظ٣ُٞغ ،حُـِحثَ، ؽ: ْالل شؼٕج - ¹
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: ب ـ انًحم 

 حُٔلالص حُظ٢ ٣ٔظـَ ك٤ٜخ ٓلَ طـخ١ٍ ٓٞحء أٝ حُظـخ١ٍ ػ٠ِ حُؼٔخٍحص حإل٣ـخٍ     ٣َى 

 أٝ ُظ٘خػ٢ كَك٢  ٓو٤ي هخٗٞٗخ  ك٢ حُٔـَ حُظـخ١ٍ ،هخثْ أٝ  ُظؤؿ٤َ  ًِٓٔٞخ حأله٤ًَخٕ ٌٛح 

:  طـخ٣ٍش ٝال٤ٓٔخ رؤػٔخٍؿ٤َ هخثْ 

 حُؼٔخٍحص حُِٔلوش  رخٓظـالٍ ٓلَ طـخ١ٍ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ أٝ حُٔلالص ا٣ـخٍ ـ 1      

 حُؼٔخٍس  حُظ٢ أٝحٓظؼٔخُٜخ ػ٣ٍَٝخ  الٓظـالٍ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٤ٌِٓٝظٜخ طخرؼش ُٔخُي حُٔلَ  

 طٌٕٞ حُٔلالص حُِٔلوش  هي إٔطٞؿي رٜخ حُٔئٓٔش،حَُث٤ٔ٤ش  ٣ٝـذ ك٢ كخُش طؼيى  حُٔخ٤ٌُٖ  

 .أؿَص ػ٠ِ َٓأٟ  ٝٓٔٔغ ٖٓ حُٔئؿَ روظي حالٓظؼٔخٍ حُٔشظَى 

 حُؼخ٣ٍش حُظ٢ ش٤يص ػ٤ِٜخ هزَ أٝ رؼي حإل٣ـخٍ ر٘خ٣خص ٓؼيس حألٍحػ٢ ا٣ـخٍ- 2     

 أٝ طٌٕٞ ٌٛٙ حُز٘خ٣خص هي ش٤يص إٔ حُلَك٢ رشَؽ أٝ حُظ٘خػ٢ أُٝالٓظؼٔخٍ حُظـخ١ٍ 

حٓظـِض رٔٞحكوش حُٔخُي حُظ٣َلش 
. 1 

:  ػ٠ِأ٣ؼخًٔخ ٣َى 

 حُٔلالص حُٔوظظش ُٔظخُق أٝ حُٔٔ٘ٞكش ُِزِي٣خص رخُ٘ٔزش ُِؼٔخٍحص حإل٣ـخٍحص-1     

 حُؼ٤٘ٔش ٖٓ أٝ رؼيٙ ، ٝرخُٔٞحكوش حُظ٣َلش أٝ حإل٣ـخٍ ػ٘ي آخط٤٤َٔ حالٓظـالٍ حُزِي١ 

. حُٔخُي 

 حُِٔلوش ٝ حُؼ٣ٍَٝش ُٔٞحطِش ٗشخؽ أٝ حُٔلالص حَُث٤ٔ٤ش أٝ حُؼٔخٍحص ا٣ـخٍ-2     

 حُظ٢ طٔٞىٛخ، ش٣َطش حٕ ٣ٌٕٞ حألٗظٔشحُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش حالهظظخى٣ش ك٢ كيٝى حُوٞح٤ٖٗ ٝ 

  2 . ػ٠ِ حُِٔي حُؼ٢ٓٞٔطؤػ٤َ حإل٣ـخٍ أ١ٌُٜح 

 

 

1
.  حُِٔق حًٌَُ. ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ 169حُٔخىس - 

2-
 .40،ص  نفس المرجع ،ْالل شؼٕج
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ٝ حُٔئٓٔخص   حُزِي٣خصأٝ حُٞال٣خص أٝ حُٔلالص ٝ حُؼٔخٍحص حًُِٔٔٞش ُِيُٝش ا٣ـخٍ  –3     

 ٖٓ 169 ٓلَ طـخ١ٍ ٝكوخ ُِٔخىس حٓظـالٍحُؼ٤ٓٞٔش ك٢ كخُش ٓخ اًح ًخٗض ٓظٔظؼَٔ ك٢ 

. حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ حُـِحث١َ

 ُؼٔخٍس حإلىحٍس ػ٠ِ ٍهض حُؼَٔ حُٔئهظش حُٔٔ٘ٞكش ٖٓ هزَ حألكٌخّ      ٝال ططزن ٌٛٙ 

. ٓزن حًظٔخرٜخ ٖٓ ؽَكٜخ ػ٠ِ حػَ طظ٣َق رخُٔ٘لؼش حُؼ٤ٓٞٔش 

 حإل٣ـخٍحص) حالكظٌخ٣ٍش حإل٣ـخٍحص حُظـخ١ٍ حإل٣ـخٍ ػوي أكٌخّ     ٣ٝٔظؼ٠٘ ٖٓ ططز٤ن 

 حألكٞحٍ ططزن ك٢ أٜٗخ ،ؿ٤َ حإل٣ـخٍك٢ ريٍ   حُ٘ظَاػخىس ًخٗض طوض اًح اال(حُط٣ِٞش حُٔيٟ 

 حإل٣ـخٍحص،ػ٠ِ 1 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ حُـِحث170١َ ٝ 169حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىط٤ٖ 

 ُِٔٔظؤؿ٣َٖ طئى١ ٓيس حُظـي٣ي حُٔٔ٘ٞكش اال  رشَؽ حألٓي حُط٣َٞ حإل٣ـخٍحُٔزَٓش ػٖ ؽ٣َن 

 .2 حألٓي ٓخ رؼي طخ٣ٍن حٗظٜخء حإل٣ـخٍ حُط٣َٞ ا٠ُ حألٓخًٖ طٔي٣ي شـَ ا٠ُٖٓ حُزخؽٖ 

: انغثة - ج

 ط٘شخ حإلٍحىس حُؼ٘ظَ حُٔؼ١ٞ٘ ح١ٌُ ٣ٔٔق رٔؼَكش ُٔخًح رؤٗٚ        ٣ؼَف حُٔزذ ك٢ حُؼوٞى 

 حالػظزخٍحص حالهظظخى٣ش حُظ٢ رؤٗٚ حالُظِحّ؟ كٜٞ ح١ٌُ ٖٓ حؿِٚ ٣ئى١ حُٔظؼخهي حُظِحٓٚ ٣ٝؼَف

٣٘ظظَ ؿ٤ٜ٘خ ؽَكخ حُؼوي ٖٓ طؼخهيٛٔخ
،

 حُٔلَ حُظـخ١ٍ رخُ٘ٔزش ا٣ـخٍ  ٝػ٤ِٚ كخُٔزذ ك٢ ػوي

 ٛٞ ٓٔخٍٓش حُ٘شخؽ حُظـخ١ٍ ك٢ ُِٔٔظؤؿَ رخُ٘ٔزش حإل٣ـخٍُِٔئؿَ ٛٞ حالٓظلخىس ٖٓ ٓؼَ 

 حإل٣ـخٍ ًخٕ ػوي اال ٣ٌٕٞ ٌٛح حُ٘شخؽ ٓشَٝػخ ٝ إٔحُؼ٤ٖ حُٔئؿَس ٝ حٓظـالُٜخ ،٣ٝـذ 

. 3رخؽال 

 

 

 

.  ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ حُـِحث١َ 170حُٔخىس  - 1

.  ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ حُـِحث١َ 171 حُٔخىس  -2

 27، ػلي حال٣ـخٍ حُٔي٢ٗ ، حُي٣ٞحٕ حُٞؽ٢٘ ُالشـخٍ حُظَر٣ٞش ،ريٕٝ ٓ٘ش حُ٘شَ ،ص رٚة ػثذ انغالو3
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 :انششٔؽ انًٕػٕػٛح انخاطــح:ثاَٛا  -

 حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، أػخف حُٔشَع حُـِحث١َ طؤؿ٤َ      ٗظَح ُِطز٤ؼش حُوخطش ُؼوي 

 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ حُـِحث١َ 205 ٝ ًُي ك٢ ٗض حُٔخىس إلرَحٓٚشَٝؽخ أهَٟ الري ٜٓ٘خ 

 حُظ٤٤َٔ إٔ ا٣ـخ٣ٍـذ ػ٠ِ حألشوخص حُطز٤ؼ٤٤ٖ أٝ حُٔؼ٣ٕٞ٘ٞ ح٣ٌُٖ ٣ٔ٘لٕٞ :  ؿخء ك٤ٜخ اً

 1......"  ٓ٘ٞحص ٣05ٌٞٗٞح هي ٓخٍٓٞح حُلَكش ُٔيس 

 ٌٛٙ حُشَٝؽ حُوخطش حُظ٢ ٝػؼٜخ حُٔشَع حُـِحث١َ طظؼِن ا٠ُ حإلشخٍس       طـيٍ 

.  رٔئؿَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ال رٔٔظؤؿَٙ  

 حإل٣ـخٍ أٝ حُٔؼ٤٣ٖٞ٘ ح٣ٌُٖ ٣ٞحكوٕٞ ػ٠ِ ٕحُطز٤ؼ٢٤ ٣ـذ ػ٠ِ حألشوخص :انششؽ األٔل 

حٕ ٣ٌٞٗٞح هي حٓظـِٞح ُٔيس ٓ٘ظ٤ٖ ػ٠ِ حألهَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٓٞػٞع ػوي حُظؤؿ٤َ ٌٛح ٓخ 

 أػالٙ ، ػِٔخ إٔ حُٔوظٞى رخألشوخص ٛ٘خ ْٛ حُٔئؿَٕٝ أ١ 205ٗظض ػ٤ِٚ طَحكش حُٔخىس 

 ٌٛح حُشَؽ ٣ظؼِن رٔٔظؤؿَ إٛ٘خى ٖٓ أٓخء كْٜ حُٔخىس ٝ هخٍ " أطلخد حُٔلخٍ حُظـخ٣ٍش 

   2" ٍٓخُش حُٔخؿٔظ٤َا٠ُأٗظَ . حُٔلَ حُظـخ١ٍ ال حُٔئؿَ ، ٝ ٌٛح هطؤ كخُ٘ض ؿخء ٝحػلخ 

 ٓ٘ٞحص أٝ ٓخٍّ ُ٘لْ حُٔيس 05 إٔ ٣ٌٕٞ حُٔئؿَ هي ُحٍٝ حُظـخٍس ُٔيس :انششؽ انثاَٙ 

. أػٔخٍ ٤َٔٓ أٝ ٓي٣َ طـخ١ٍ أٝ ٓي٣َ طو٢٘ 

       ٝ هي هظي حُٔشَع ٖٓ ٍٝحء ٌٛح حُشَؽ هظَ طؤؿ٤َ حُٔلالص حُظـخ٣ٍش ػ٠ِ ؽخثلش 

. ٓؼ٤٘ش ٖٓٔ ُْٜ هزَس ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ىٕٝ ؿ٤َْٛ ٖٓٔ ٣وظيٕٝ ٓـَى حُٔؼخٍرش  

 

 

 

 . ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ حُـِحث١َ ، حُٔخُق ح205ًٌَُحُٔخىس -1
2

ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ ٓ٘شٍٞس – ػ٠ِ ػٞء حُظش٣َغ ٝ حُوؼخء حُـِحث١َ –  أكٌخّ ٍكغ طـي٣ي حال٣ـخٍ حُظـخ١ٍ عشٚش اتشاْٛى ،-

 ( 2002-2001 )٤ًِش حُلوٞم ٝ حُؼِّٞ  حالىح٣ٍش ، ؿخٓؼش رٖ ػٌٕ٘ٞ ، حُـِحثَ . 
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: جضاء ػذو ذٕفش انششٔؽ انًٕػٕػٛح انخاطح 

 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ حُـِحث١َ حً ٍطذ ؿِحءح ِٓىٝؿخ ػ٠ِ 212     ٝهي ؿخء ٗض حُٔخىس 

.  طوِق ٝ ػيّ حكظَحّ شَؽ٢ حُٔيس حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜٔخ هخٗٞٗخ 

      كٌخٕ حُـِحء حألٍٝ ٛٞ رطالٕ ػوي طؤؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، ٝ حُـِحء حُؼخ٢ٗ ٛٞ كويحٕ 

 حُٔخرن ًًَٛخ ٓخ 212 ؿخء ك٢ ٗض حُٔخىس اً ، حإل٣ـخٍٓٔظؤؿَ حُؼوخٍ ُلوٚ ك٢ ؽِذ طـي٣ي 

٣ؼي رخؽال ، ًَ ػوي رظؤؿ٤َ حُظ٤٤َٔ أٝ حطلخم آهَ ٣ظؼٖٔ شَٝؽخ ٓٔخػِش ٝحكن ػ٤ِٜخ : "٢ِ٣ 

حُٔخُي أٝ حُٔٔظـَ ُِٔلَ حُظـخ١ٍ ىٕٝ إٔ طظٞحكَ ك٤ٜخ حُشَٝؽ حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى 

 1. أػالٙ ، ؿ٤َ أٗٚ ال ٣ـُٞ ُِٔظؼخهي٣ٖ حُظٔٔي رٌٜح حُزطالٕ طـخٙ حُـ٤َ ا٤ُٜخحُٔشخٍ 
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.  انُشش ٔإجشاءاخانششٔؽ انشكهٛح :انفشع انثاَٙ 

 طؤؿ٤َ حُش٤ٌِش حُٞحؿذ طٞحكَٛخ ك٤ٔخ ُٞ ًِٖ ًخٕ ػوي ا٠ُ         ٓ٘ظطَم ك٢ ٌٛح حُلَع 

 ٝطوِلٚ ٣ئى١ أًٍخٜٗخحُٔلَ حُظـخ١ٍ ٣ؼي ٖٓ حُؼوٞى حُش٤ٌِش حُظ٢ ٣ٌٕٞ حُشٌَ ك٤ٜخ ًٍ٘خ ٖٓ 

.  حُظ٢ ططِزٜخ حُوخٕٗٞ ُشَٜ ٌٛح حُؼوي كٔخ٣ش ُِـ٤َ ُإلؿَحءحص رطالٕ حُؼوي،ًٔخ ٓ٘ظطَم ا٠ُ

 : انششٔؽ انشكهٛح–أٔال 

 حُٔلَ حُظـخ١ٍ طؤؿ٤َ حُزلغ ك٤ٔخ ُٝٞ ًخٕ ػوي ا٠ُ ىٍحٓش حُشَٝؽ حُش٤ٌِش ٣وٞىٗخ إ     

"  ٣٘ؼوي رٔـَى طَحػ٢ حُطَك٤ٖ حُٔظؼخهي٣ٖ ٝاٗٔخ شٌَ ٓؼ٤ٖ ، ا٠ُ ال ٣لظخؽ ٍػخث٘خ٣ؼي ػويح 

 ٣ظوٌ ٌٛح حُؼوي شٌال إٔ ارَحٓٚ حٗٚ ٣ؼي ػويح ش٤ٌِخ ٣ظطِذ طلش آّ،  "حُٔٔظؤؿَحُٔئؿَ ٝ 

. حُوخٕٗٞأٝؿزٚٓؼ٤٘خ 
 1

 

 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ حُـِحث١َ ٝ حُظ٢ ٗظض ػ٠ِ 203/3 ٗض حُٔخىس ا٠ُ      كزخَُؿٞع 

 ٣ٌٕٞ ٌٛح حُؼوي ٓلٍَح ك٢ شٌَ إٔ حٗٚ ٣ـذ أ١..." ك٢ شٌَ ٢ٍٔٓطؤؿ٣َ٤لٍَ ًَ ػوي "

ٖٓ حُوخٕٗٞ 1  ٢ٍٔٓ324ٌٍَٓ ، ًٔخ ٗض حُٔشَع حُـِحث١َ ػ٠ِ ٗلْ حُوخػيس ك٢ حُٔخىس 

٣ـذ طلض ؽخثِش حُزطالٕ طل٣ََ حُؼوٞى حُظ٢ طظؼٖٔ ٗوَ ٤ٌِٓش ػوخٍ حٝ  " إٔحُٔي٢ٗ ػ٠ِ 

ٝ ػ٤ِٚ .،"ػوٞى ط٤٤َٔ ٓلالص طـخ٣ٍش ك٢ شٌَ ٢ٍٔٓ أٝ  ٓلالص طـخ٣ٍشأٝكوٞم ػوخ٣ٍش 

 حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٖٓ حُؼوٞى حُش٤ٌِش، ك٤غ حٗٚ ٣ظطِذ حٌُظخرش ُظلظٚ، طؤؿ٤َكبٕ  ػوي 

. حإلشٜخٍ ح٤َُٔٓش ٝ ا٠ُ رخإلػخكش

 اػزخطٚ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ًخٕ ٓخروخ ٣زَّ شلخٛش ، ٣ٝظْ ا٣ـخٍ ػوي إٔ حإلشخٍس ٝطـيٍ          

 ٗشٞء حُلوٞم حُٔظؼِوش ا٠ُ كؼ٤ِخ،ٓٔخ ٣ئى١ حألٓخًٖ رشـَ حإل٣ـخٍ أٝػٖ ؽ٣َن ٝطٞالص 

 ػيس أٝ ٓ٘ٞحص ٓظظخ٤ُش رؼوي شل٢ٜ أٍرغ ًخٕ ٣لن ُٖٔ حؿَ ٓلال ُٔيس اًرخُٔلَ حُظـخ١ٍ ،

 ٓخ ٍكغ حُٔئؿَ طـي٣ي اًح أالٓظلوخه٢ ٣ظٔٔي رخُلن ك٢ حُظؼ٣ٞغ إػوٞى شلخ٤ٛش ٓظظخ٤ُش ، 

 ².حُؼوي

  132.131.  ص نفس المرجع، ، صْشج جٛالنٙ لٛغٙ –1
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 30،صنفس المرجع ،  رٚة ػثذ انغالو
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 ؿؼَ ٖٓ ح٤َُٔٓش أ٣ٖ ، 2005 حُٔشَع حُـِحث١َ هخّ رظؼي٣َ ؿي٣ي ٓ٘ش إٔ         ؿ٤َ 

 رطالٕ حُؼوي، ٌٝٛح ٓخ ٗظض ػ٤ِٚ ا٠ُ حُظـخ١ٍ ٝ طوِلٜخ ٣ئى١ حإل٣ـخٍ ػوي أًٍخًٍٕٖ ٖٓ 

 ٖٓ طخ٣ٍن ٗشَ ٌٛح حُوخٕٗٞ حرظيءح حُظـخ١ٍ حُٔزَٓش حإل٣ـخٍطلٍَ ػوٞى :"  ٌٍَٓ 187حُٔخىس 

ك٢ حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش ُِـ٣ٍٜٞٔش حُـِحث٣َش حُي٣ٔوَحؽ٤ش حُشؼز٤ش ، ك٢ حُشٌَ ح٢َُٔٓ ًُٝي 

 حإلػزخصٌٝٛح ٓخ ه٤ي ك٣َش ". رٌَ ك٣َش حألؽَحفطلض ؽخثِش حُزطالٕ، ٝطزَّ ُٔيس ٣ليىٛخ 

 طؼزض رخٌُظخرش ح٤َُٔٓش أطزلض، ٌُٖ رؼي حُظؼي٣َ حألىُشحُظ٢ ًخٗض ك٢ حُٔخرن طؼزض رـ٤ٔغ 

. حإل٣ـخٍهخطش ك٢ كخُش ػيّ طـي٣ي 

 ٓخ ٣ؼ٤َٙ حشظَحؽ ح٤َُٔٓش ك٢ حُظؼي٣َ حُـي٣ي ٛٞ ٣َٓخٕ حُوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش أْٛ        ٝ ُؼَ 

ٖٓ ك٤غ حُِٓخٕ، ٝػ٤ِٚ كبٕ حُوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش طوؼغ ٖٓ ك٤غ ٣َٓخٜٗخ ٖٓ ك٤غ حُِٓخٕ ح٠ُ 

 حُٔشَع ٗض ػ٠ِ ٤ٍٔٓش ػوٞى إٔ حُل١ٍٞ ُِوخٕٗٞ، ك٤غ حألػَ، ٛٔخ ػيّ حَُؿؼ٤ش ،ٝ ٓزيأ٣ٖ

 ٌٍَٓ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ 324 حُظـخ٣ٍش ك٢ حُٔخىس حإل٣ـخٍ
1،

حُظ٢ ٗظض ػ٠ِ ٣ُخىس ػٖ 

 حُشٌَ ح٢َُٔٓ ٣ـذ طلض ؽخثِش حُزطالٕ،طل٣ََ ا٠ُ حُوخٕٗٞ ربهؼخػٜخ ٣ؤَٓحُؼوٞى حُظ٢ 

 طـخ٣ٍش ك٢ شٌَ ٢ٍٔٓ ، ٣ٝـذ ىكغ حُؼٖٔ أٝ ٍُحػ٤ش ا٣ـخٍ ػوٞى أٝحُؼوٞى حُظ٢ طظؼٖٔ 

، 1988ٌٛح حُظؼي٣َ أطزق ٓخ١ٍ حُٔلؼٍٞ ٓ٘ش " ُيٟ حُؼخرؾ حُؼ٢ٓٞٔ ح١ٌُ كٍَ حُؼوي 

 ٌٍَٓ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ ربُِح٤ٓش طل٣ََ 187ُٝٞػغ كي ٌَُ حُِ٘حػخص كوي ٗظض حُٔخىس 

حُؼوٞى ك٢ حُشٌَ ح٢َُٔٓ ، ًٔخ ٣ِِّ حُٔٔظؤؿَ رٔـخىٍس حألٓخًٖ حُٔٔظؤؿَس ىٕٝ ط٘ز٤ٚ 

. رخإلهالء ٝىٕٝ طؼ٣ٞغ حٓظلوخه٢ ٓخ ُْ ٣ظْ حالطلخم ػ٠ِ هالف ًُي

           كٌٔ٘ طيٍٝ ٌٛح حُوخٕٗٞ أطزلض ػوٞى حإل٣ـخٍ حُظـخ١ٍ طلٍَ ك٢ شٌَ ٢ٍٔٓ ٝ 

 ًخٗض رخؽِش ، ٝطزو٠ حُؼوٞى حُٔلٍَس كزَ ٌٛح حُظخ٣ٍن هخػؼش ُِوخٕٗٞ ح١ٌُ كٍَص ك٢ اال

٣زو٠ طـي٣ي حُؼوٞى حُٔزَٓش " ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ1١ٍ 187ٌٍَٓٝ ٛٞ ٓخ ٗظض ػ٤ِٚ حُٔخىس .ظِٚ

 ٌٍَٓ أػالٙ، هخػؼخ ُِظش٣َغ حُٔخ١ٍ حُٔلؼٍٞ رظخ٣ٍن 187هزَ حُ٘شَ حُٔ٘ظٍٞ ك٢ حُٔخىس 

." حُؼويارَحّ
 1

 

 18، ؽ ٍ ػيى 1988 ٓخ٣ٞ 03 حُٔئٍم ك٢ 14-88حُٔظؼٖٔ حُوٕ٘ٞ حُٔي٢ٗ ٍهْ 58-75 ٌٍَٓ ح٠ُ حالَٓ 324حػ٤لض حُٔخىس  - 1

. 1988 ٓخ٣ٞ 04ٓئٍهش ك٢ 
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:  انُشش إجشاءاخ-ثاَٛا

 حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، ُٔخ ٣وّٞ طؤؿ٤َ        ُوي ٗض حُٔشَع حُـِحث١َ ػ٠ِ ٝؿٞد ٗشَ ػوي 

 ك٢ حُظظَكخص حُوخ٤ٗٞٗش ػٔٞٓخ ٝك٢ أٓخ٢ٓرٚ ٗظخّ حُشَٜ ٝ حُؼال٤ٗش ٖٓ ىٍٝ كؼخٍ ٝ 

 حُـ٤َ رخُٞحهغ  ٝاػالّحُٔؼخٓالص حُظـخ٣ٍش هظٞطخ، ٝٓخ ٣لووٚ ٖٓ ط٤َٜٔ حُظؼخَٓ حُظـخ١ٍ 

 حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، كبٜٗخ طٜيف ك٢ طؤؿ٤َ حُٔظؼِوش رشَٜ ػ٤ِٔش حإلؿَحءحصكل٤ٔخ ٣وض 

 ، ُٝظلو٤ن ٌٛح حُـَع ٗظْ ُِٔٔظؤؿَ حُـ٤َ رخٕ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٤ُْ ٌِٓخ اػالّ ا٠ُ أٓخٜٓخ

 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ ػ٠ِ ٝؿٚ حُيهش 203 ٖٓ حُٔخىس 5-4حُٔشَع حُـِحث١َ ك٢ حُلوَط٤ٖ 

ٝ ٣٘شَ هالٍ هٔٔش "... ؿخء ك٢ ٛخط٤ٖ حُلوَط٤ٖ ٓخ ٢ِ٣ اً حُٞحؿذ حٓظٌٔخُٜخ ، حإلؿَحءحص

 حُوخ٤ٗٞٗش ُإلػالٗخص ك٢ حُ٘شَس ح٤َُٔٓش اػالّ أٝػشَ ٣ٞٓخ ٖٓ طخ٣ٍوٚ ػ٠ِ شٌَ ٓٔظوَؽ 

. حُوخ٤ٗٞٗش رخإلػالٗخصٝ كؼال ػٖ ًُي ك٢ ؿ٣َيس ٓوظظش 
1

 

 حُٔلَ طؤؿ٤َ طظْ ػ٤ِٔش شَٜ ػوي إ    ٝ ٖٓ هالٍ حٓظوَحء ٛخط٤ٖ حُٔخىط٤ٖ ٣ظز٤ٖ حٗٚ الري 

:  ٢ٛٝ اؿَحءحصحُظـخ١ٍ ٝكوخ ُؼالػش 

   :َشش انؼمـــذ - أ

 ػ٠ِ شٌَ ٓٔظوَؽ ارَحٓٚ ٖٓ طخ٣ٍن حرظيحء ٣٘شَ هالٍ هٔٔش ػشَ ٣ٞٓخ إٔ         ٣ـذ 

 ٗشَٙ ك٢ ؿ٣َيس ٤ٓٞ٣ٞ ا٠ُ حُوخ٤ٗٞٗش ، رخإلػخكش  ُإلػالٗخص ك٢ حُ٘شَس ح٤َُٔٓش اػالٕ أٝ

-92 حَُّٔٓٞ حُظ٘ل١ٌ٤ حُـِحث١َ ٍهْ ا٠ُ حُوخ٤ٗٞٗش ،ٝ حٓظ٘خىح حإلػالٗخصٝؽ٤٘ش ٓئِٛش ُظِو٢ 

 حُوخ٤ٗٞٗش، ًٌُٝي حُٔخىس ُإلػالٗخص حُٔظؼِن رخُ٘شَس ح٤َُٔٓش 1992 شزخؽ 18 حُٔئٍم ك٢ 70

 حُٔظؼِن رخُٔـَ حُظـخ١ٍ ، كبٗٚ 1990 آد 18 حُٔئٍم ك٢ 22-90 ٗض حُوخٕٗٞ ٍهْ 20

 حُوخ٤ٗٞٗش ًخكش حُٔؼِٞٓخص حُٔظؼِوش رخُلخُش ُإلػالٗخص طيٍؽ ك٢ رخُ٘شَس ح٤َُٔٓش أ٣ٕ٘زـ٢ 

 أٝ ًخٕ حُظخؿَ شوظخ ؽز٤ؼ٤خ ء حُٔلالص حُظـخ٣ٍش ، ٝرٌٜح طظؼٖٔ ٓٞحأٝحُوخ٤ٗٞٗش ُِظخؿَ 

 طؤؿ٤َٓؼ٣ٞ٘خ ، ؿ٤ٔغ حُؼوٞى حُٞحٍىس ػ٠ِ حُٔظـَ ًخَُٕٛٞ حُل٤خ٣ُش ، ٝ حُز٤غ ٝ ًٌُي ػوٞى 

 1.حُٔلالص حُظـخ٣ٍش 

1- 
 . 136صنفس المرجع ، ، صْشج جٛالنٙ لٛغٙ
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 : فٙ انغجم انرجاس٘ انًغرأجشلٛذ  - أ

 ٣وؼغ ُِو٤ي ك٢ حُٔـَ حُظـخ١ٍ ٗظَح الًظٔخرٚ طلش حُظخؿَ ، حُٔٔظؤؿَ إ          

 ًٔٔظؤؿَ ٣وّٞ رٌٜٙ حُؼ٤ِٔش ك٢ ِٜٓش ش٣َٜٖ حُٔليىس هخٗٞٗخ ٓغ ًًَ طلظٚ إٌُٜٔح ٣ـذ 

ال " ٖٓ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ حُـِحث١َ ػ٠ِ حٗٚ 22 ط٘ض حُٔخىس آًٔظـَ ُِٔلَ حُظـخ١ٍ ، 

 حُٔؼ٤٣ٖٞ٘ حُوخػؼ٤ٖ ُِظٔـ٤َ ك٢ حُٔـَ حُظـخ١ٍ ٝ ح٣ٌُٖ أٝ حُطز٤ؼ٤٤ٖ ُألشوخص٣ٌٖٔ 

  ػ٘ي حٗوؼخء ِٜٓش حُش٣َٜٖ حٕ ٣ظٌٔٔٞح رظلظْٜ ًظـخٍ ُيٟ حُـ٤َأٗلُْْٜٔ ٣زيٝح رظٔـ٤َ 

."  رؼي طٔـ٤ِْٜ اال حُؼ٤ٓٞٔش حإلىحٍحص ُيٟ أٝ

 حُو٤ي ك٢ حُٔـَ اؿَحءحص ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُٔئؿَ حُو٤خّ ر٘لْ أهَٟ        ٖٝٓ ؿٜش 

 ُٔلِٚ طؤؿ٤َٙحُظـخ١ٍ ،ٝاًح ًخٕ هي ه٤ي ٗلٔٚ ٖٓ هزَ كؼ٤ِٚ طؼي٣َ طو٤٤يٙ حُوخص رٔخ ٣ل٤ي 

.   حُظـخ١ٍ ُـَع حٓظـالُٚ ٖٓ هزَ حُـ٤َ

 : تئظٓاس طفرّ ػهٗ  أٔسالّ انًرؼهمح ترجاسذّانًغرأجشانرضاو - ج

 ٣ش٤َ ك٢ ػ٘خ٣ٖٝ كٞحط٤َٙ ٍٝٓخثِٚ ٝ ؽِزخص حُزؼخػش ٝ إ      ٣ـذ ػ٠ِ حُٔٔظؤؿَ 

حُٞػخثن حُٔظَك٤ش ٝحُظؼ٣َلخص أٝ حُ٘شَحص ًٌُٝي ك٢ ػ٘خ٣ٖٝ ؿ٤ٔغ حألٍٝحم حُٔٞهؼش ٖٓ 

ؽَكٚ حٝ رخٓٔٚ ، ٍهْ طٔـ٤ِٚ ك٢ حُٔـَ حُظـخ١ٍ ٝ ٓوَ حُٔلٌٔش حُظ٢ ٓـَ ُي٣ٜخ ٝ طلظٚ 

ًٔٔظؤؿَ ، ٣ُخىس ػ٠ِ حالْٓ ٝ حُظلش ٝ حُؼ٘ٞحٕ ٍٝهْ حُظٔـ٤َ حُٔئؿَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ 
1.
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  انًحم انرجاس٘  إٚجاساٜثاس انًرشذثح ػهٗ  :2انًطهة 

 حُٔلَ طؤؿ٤َ ػوي إلرَحّ حُشَٝؽ حُٞحؿذ طٞكَٛخ حُٔظؼخهيحٕ ٓخ حٓظٌَٔ اًح          

.  رخُ٘ٔزش ُِـ٤َ أٝ رخُ٘ٔزش ُِٔظؼخهي٣ٖ  ٓٞحء ٓوظِلش أػَ حأله٤َحُظـخ١ٍ، ٍطذ ٌٛح 

  رخػظزخٍٙ ػويح  أؽَحكٚ  حُٔلَ حُظـخ١ٍ حُظِحٓخص  ٓظزخىُش  ر٤ٖ طؤؿ٤َكٖٔ ؿٜش ٣َطذ ػوي 

  ٢ٛ حأله٤َس٣ظٔغ رلوٞم ، ٝطٌٕٞ ٌٛٙ  ِِٓٓخ ُِـخٗز٤ٖ، ك٤ظلَٔ حُٔئؿَ حُظِحٓخص ٝ

 . حُٔٔظؤؿَحالُظِحٓخص حُظ٢ طوغ  ػ٠ِ ػخطن 

 رخُ٘ٔزش ُِـ٤َ أهَٟ  حُٔلَ حُظـخ١ٍ آػخٍح  طؤؿ٤َ ٣َطذ ػوي أهَٟ         ٖٝٓ ؿٜش 

  ح١ٌُ ٣ٔظـَ  ك٤ٚ حُٔٔظؤؿَ ٓخُي  حُؼوخٍ  أٝ حُٔٔظؤؿَ ىحث٢٘ أٝ،ٓٞحء ًخٗٞح ىحث٢٘ حُٔئؿَ  

.  ٓشظ١َ  حُٔلَ حُظـخ١ٍ أٝحُ٘شخؽ  حُظـخ١ٍ ُِٔلَ  

 : انًحم انرجاس٘ تانُغثح نهًرؼالذٍٚ ذأجٛشآثاس ػمذ :األٔلانفشع 

  ٖٓ حُٔئًي ح ٗخ١ ػوي ِِّٓ  ُـخٗز٤ٖ ٣َطذ حُظِحٓخص  ٝكوٞهخ  ٌُال  حُٔظؼخهي٣ٖ  ٝرخػظزخٍ 

 ًٔخ ٓزن ًًَٙ  ك٢ حُو٤ٖٔٔ حُؼخ٢ٗ ٝحَُحرغ ٖٓ ا٣ـخٍحُٔلَ حُظـخ١ٍ  ٛٞ ػوي طؤؿ٤َ  ػوي إ

 حُوٞحػي حُؼخٓش  ُيٍحٓش ٌٛٙ ا٠ُحُلظَ  حُؼخ٢ٗ  ٖٓ ٌٛح حُزلغ ، كخٗٚ الري  ٖٓ حَُؿٞع  

 حُٔشَع  ُْ ٣ليى  ٌٛٙ حالُظِحٓخص ٝحُلوٞم ػٖٔ حُ٘ظٞص حُوخطش رؼوي إح٥ػخٍ ؽخُٔخ 

: ، ٤ٓظْ حُظطَم  ُزؼغ ح٥ػخٍ رظٍٞس ٓٞؿِسٍ ُٔلَ حُظـخ١ٍ ٌُٝ٘ٚ ٝٓ٘ؼخ ُِظٌَحطؤؿ٤َ

: انرضاياخ انًؤجش-أٔال

 حالُظِحٓخص  حُظ٢ أْٛ إٔ ،ٗـي حإل٣ـخٍ حُوٞحػي  حُؼخٓش حُٔظؼِوش  رؼوٞى ا٠ُ      رخَُؿٞع 

 ُٜخ حالُظِحّ رخُظ٤ِْٔ  ٝػخ٤ٜٗخ حالُظِحّ رخُظ٤خٗش  ٝػخُؼٜخ أٝطوغ  ػ٠ِ ػخطن حُٔئؿَ ٢ٛ ػالػش ، 

 حُظ٢ طشٌَ  ك٢ حُٞحهغ حُظِحٓخ ٝحكيح ،ٛٞ ط٤ٌٖٔ أُالُظِحٓخص طِي أ١حالُظِحّ رخُؼٔخٕ ، 

 ٖٓ  حالٗظلخع رخُؼ٤ٖ حُٔئؿَس ، ٝٓغ ًُي ٤ٓظْ ىٍحٓش  ًَ حُظِحّ ٖٓ ٌٛٙ حالُظِحٓخص  حُٔٔظؤؿَ

 . 1ك٢ كَع  هخص
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 : ٣ؤط٢  حُٔلَ حُظـخ١ٍ  ًٔخ طؤؿ٤َ     ًُٝي ٖٓ هالٍ ططز٤ن ٌٛٙ حُوٞحػي حُؼخٓش ػ٠ِ ػوي 

. حُظِحّ حُٔئؿَ رظ٤خٗش حُٔلَ حُظـخ١ٍ :د.حُظِحّ حُٔئؿَ  رظ٤ِْٔ حُٔلَ حُظـخ١ٍ :أ

. حُظِحّ حُٔئؿَ رخُؼٔخٕ :ؽ

 : انرضاو انًؤجش ترغهٛى انًحم انرجاس٘:أ

س حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ٤ٍِْٓ حُؼ٤ٖ حُٔئؽص حُظِحّ داال حُظِحّ حُٔئؿَ رظ٤ِْٔ حُٔلَ ٓخ ٛٞ إ    

.  حُؼوخٍ رظؤؿ٤َ ، رخٓظؼ٘خء رؼغ حُوٞحػي حُوخطش ٝحُٔظؼِوش حإل٣ـخٍك٢ حُوٞحػي حُؼخٓش ُؼوي 

 ٝٓخ ٣ظ٤ِٔ رٚ ّرخُظِط٢  حُٔوظٞى ا٣ؼخف حُطز٤ؼش حُوخطش ُِٔلَ حُظـخ١ٍ طوظؼ٢ إٔ   اال

 ٣ؼغ حُٔلَ إ هخّ رظ٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ ًخٓال ػ٤ِٚ رؤٗٚحُؼوي رٌٜح حُوظٞص ، ك٢ٌِ ٣ؼظزَ حُٔئؿَ 

 أؿَسحُظـخ١ٍ ، ٌٛح حُٔخٍ حُٔؼ١ٞ٘ طلض طظَف حُطَف ح٥هَ ك٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ حالٗظلخع رٚ ُوخء 

ٓؼِٞٓش ، كال ٣وظظَ حُٔئؿَ ػ٠ِ ط٤ِْٔ حٌُٔخٕ حُٔئؿَ ػ٤ِٚ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝٓلخطل٤ٚ ، 

.ٝاٗٔخ ػ٤ِٚ ط٤ِْٔ  ػ٘خطَٙ رٌَ ٓخ ٣ظلن ٝؽز٤ؼظٚ 
 1

 

 إٔ حُظِحّ حُٔئؿَ رظ٤ِْٔ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٣وظؼ٢  ط٤ِْٔ  ا٠ُ ٛ٘خى ٖٓ ًٛذ إٔ       اال 

 ًخألط٢ؿ٤ٔغ حُؼ٘خطَ حٌُٔٞٗش ُٚ ،٣ٝٞػق هُٞٚ رز٤خٕ ٓخ ٢ٛ ٌٛٙ حُؼ٘خطَ  ٣ٝؼيىٛخ  

ػ٘ظَ حُِرخثٖ  ، حُشؼخٍ ٝحالْٓ حُظـخ١ٍ ، حُلن ك٢ حإل٣ـخٍ  ُِٔيس حُٔظزو٤ش ، حُؼالٓش :

 اال ٝؿيص ، ٝأه٤َح حُزؼخثغ إ ٝؿيص ، حُٔؼيحص إ ٝؿيص، حَُّٓٞ ٝحُ٘ٔخًؽ إحُظـخ٣ٍش 

.  ر٤ؼض  ُِٔٔظؤؿَ اً

  ًٝٔخ ٓزن ر٤خٗٚ ػ٘ي حُزلغ ك٢ ٓلَ ػوي طؤؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ،حٗٚ الأٍٟ  أ٢٘ٗ     ؿ٤َ 

٣شظَؽ ط٤ِْٔ حُٔلَ رـ٤ٔغ ػ٘خطَٙ ٝاٗٔخ حُؼ٘خطَ حألٓخ٤ٓش حُظ٢ طٌٞٗٚ ٝطِي حُٔظلن ػ٤ِٜخ 

 .ك٢ ػوي حإل٣ـخٍ 
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كوي ٣ٌٕٞ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ػ٘ظَح ال ٣ؼي ٖٓ حُؼ٘خطَ حُٔٔظؤؿَس  ُؼيّ أ٤ٔٛظٚ أٝ       

. إلٌٓخ٤ٗش  حالٓظـ٘خء ػ٘ٚ ٓؼال 

     هزَ ر٤خٕ ٤ًل٤ش  ط٤ِْٔ ػ٘خطَ  حُٔلَ حُظـخ١ٍ ،طـيٍ حإلشخٍس ا٠ُ إٔ حُٔئؿَ ٣ِظِّ  

 ُْ ٣ٌٖ ح٤ُٔؼخى كبًح . حإل٣ـخٍ ك٢ ح٤ُٔؼخى حُٔليى ك٢ ػوي ُِٔٔظؤؿَرظ٤ِْٔ حُٔلَ حُظـخ١ٍ 

.  رؤكٌخّ ػوي حُز٤غ آهٌح حُؼوي ارَحّٓليىح ك٢ حُؼوي ٣ِظِّ حُٔئؿَ رظ٤ِٔٔٚ ٣ّٞ 

حٗٚ ٣ـ١َ ػ٠ِ حالُظِحّ ػ٠ِ حُؼ٤ٖ حُٔئؿَس "ٕ ػ٠ِ .ّ . ٖٓ م478     اً ط٘ض حُٔخىس 

 ٝػ٠ِ حألهض ك٤ٔخ ٣ظؼِن ٜٓ٘خ أكٌخّٓخ ٣ـ١َ ػ٠ِ حالُظِحّ رظ٤ِْٔ حُؼ٤ٖ حُٔز٤ؼش ٖٓ 

"رِٓخٕ  ٌٝٓخٕ ط٤ِْٔ  حُش٢ء حُٔئؿَ ٝطلي٣ي ِٓلوخطٚ 
 
.
 1

 

: ذغهٛى ػُظش االذظال تانؼًالء -1

 حُٔٔظؤؿَ       ٣ظْ ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ رظ٤ِْٔ ػ٘ظَ حالطظخٍ رخُؼٔالء ٖٓ هالٍ ط٤ٌٖٔ حُٔئؿَ 

ٖٓ حالؽالع ػ٠ِ ًخكش حُز٤خٗخص ٝحُٔٔظ٘يحص حُظ٢ طٌٔ٘ٚ ٖٓ حُظؼَف ػ٠ِ ػٔالثٚ ُٜٝٓٞش 

 ٣ظَٜ ُٚ حَُٔحٓالص ٓغ ُرخثٚ ٝؽِزخطٚ ، ٣ٝزٖ ُٚ ٓخ طؼٞىٝح ٖٓ هيٓش إٔحالطظخٍ رْٜ كؼ٤ِٚ 

ٓخػض   حُط٣َوش حُيكغ ٍُِٔٞى٣ٖ ٝأٝ ط٤ٜٔالص حُيكغ حُظ٢ حشظَٜ رٜخ حُٔلَ أٝرٌٜح حُٔلَ ، 

 ػ٠ِ حُٔٔظؤؿَكظق ٝؿِن حُٔلَ ٝهخثٔش رؤٓٔخء حُؼٔالء ٝحٍُٔٞى٣ٖ ٝال ٓخٗغ ٖٓ حؽالع 

 ػٔخٗخ ُِظ٤ِْٔ االحُيكخطَ حُظـخ٣ٍش ىٕٝ ط٤ِٔٔٚ ا٣خٛخ أٓٞس رز٤غ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، ٝٓخ ٌٛح 

 .ح٢ٌُِ ُِٔلَ حُظـخ١ٍ 

 : األخشٖذغهٛى ػُاطش انًحم انرجاس٘ -2

 ؿ٤ٔغ حُؼ٘خطَ حُظ٢ حُٔٔظؤؿَ      ٣ظلون حُظِحّ حُٔئؿَ رخُظ٤ِْٔ ػ٘يٓخ ٣ؼغ حُٔئؿَ ر٤ي 

 أكٌخّطٞؿي  ٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ،ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُؼ٘خطَ حُٔؼ٣ٞ٘ش ُِٔلَ حُظـخ١ٍ ،ال

إ ٣ٌٖٔ حُٔئؿَ حُٔٔظؤؿَ ٖٓ حالٗظلخع - ططز٤وخ ُِوٞحػي حُؼخٓش–هخطش ٓظؼِوش رٜخ ٝاٗٔخ ٣ـذ 

رٜخ، ًُٝي رظ٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ حٓظـالٍ حُٔلَ ػٖ ؽ٣َن حالٓظلخىس ٖٓ ٌٛٙ حُؼ٘خطَ ،ػِٔخ إ ٌٛٙ  
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. حأله٤َس طوظِق رخهظالف حُٔلَ ًُٝي ؽزوخ ُطز٤ؼش ٗشخؽ ٌٛح حُٔلَ 

  كخُ٘ٔزش ُِظَحه٤ض ٝحالٗـخُحص ٣ـذ طٔـ٤ِٜخ ٝه٤يٛخ رخْٓ حُٔٔظؤؿَ رٔٞؿذ طظ٣َق ٖٓ 

.  طؼَ ٓظظِش رخُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝحإلؿخُحص ٣وَ رخٕ ٌٛٙ حُظَحه٤ض إحُٔئؿَ ح١ٌُ ٣ـذ 

 رَحءس حهظَحع أٝ ًخٕ ٖٓ ر٤ٖ ػ٘خطَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ حُٔئؿَ ػالٓش طـخ٣ٍش اًح أٓخ     

 ٣ظَى ٌٛح حالهظَحع إٔ حُِٔؼش ٓٞػٞع حالٓظـالٍ كخٗٚ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔئؿَ اٗظخؽ٣ظٞهق ػ٤ِٜخ 

 كظ٠ ٣ؼظزَ حُظ٤ِْٔ ًخٓال ٝ ٓظلوخ ٓغ ؽز٤ؼش حُٔلَ حُظـخ١ٍ ،ؿ٤َ حٗٚ حُٔٔظؤؿَطلض طظَف 

. 1ؿ٤َ ِِّٓ رظ٤ِٔٔٚ طي حُزَحءس حُٔؼزض ُٜخ 

    أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُزؼخثغ ،كخٕ حألَٓ ٣وظِق ػٖ حُٔؼيحص ٝحُؼ٘خطَ حُٔؼ٣ٞ٘ش ،ك٢ٜ ٓؼيس  

ُِز٤غ ٖٓ حُٔٔظؤؿَ،ٌُُي هي ال طئؿَ  ٓ٘ٚ إ ٓخ ط٘ظوَ ٤ٌِٓظٜخ ا٤ُٚ ُوخء ػٖٔ  أٝ ُوخء طؼٜي 

رظَى ٤ًٔش  ٓٔخػِش  ٖٓ ك٤غ حُؼيى  ٝحُظلخص ػ٘ي حٗظٜخء حإل٣ـخٍ أٝ حُظؼ٣ٞغ ػٜ٘خ ٝٛٞ ٓخ 

. ٣ٔظٞؿذ كظَ ٌٛٙ حُزؼخػش رخُـَى ٝهض طِْٔ حُٔٔظؤؿَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ 

: جضاء اإلخالء تاالنرضاو ترغهٛى انًحم انرجاس٘-3

 ك٢ إٔ أٓخ ،    ػ٘ي ػيّ ط٘ل٤ٌ حُٔئؿَ الُظِحٓٚ رظ٤ِْٔ حُٔلَ حُظـخ٣،١ٌٍٕٞ ُِٔٔظؤؿَ

٣طِذ ٖٓ حُوؼخء حُظَه٤ض ُٚ رخٕ ٣ؼغ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ حُٔلَ حُظـخ١ٍ حُٔٔظؤؿَ ػ٘ي ػيّ ٝؿٞى 

ٓخٗغ ٓخى١ حٝ هخ٢ٗٞٗ ٣لٍٞ ىٕٝ ًُي ،أٝك٢ إٔ ٣وّٞ رلٔن ػوي حإل٣ـخٍ ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ٌٕٞ 

.ٖٓ كن حُٔٔظؤؿَ إٔ ٣طخُذ حُٔئؿَ ريكغ حُظؼ٣ٞغ ػٖ ػيّ ط٘ل٤ٌ حالُظِحّ رخُظ٤ِْٔ 
¹ 
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: انرضاو انًؤجش تظٛاَح انًحم انرجاس٘-ب

 ٣ظؼٜي إٔػ٠ِ حٗٚ ػ٠ِ حُٔئؿَ " ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ 479     ط٘ض حُٔخىس 

 ٣وّٞ إٓرظ٤خٗش حُؼ٤ٖ حُٔئؿَس ُظزو٠ ػ٠ِ حُلخُش حُظ٢ ًخٗض ػ٤ِٜخ ٝهض حُظ٤ِْٔ ٣ٝـذ ػ٤ِٚ 

"رـ٤ٔغ حُظ٤َٓٔخص حُؼ٣ٍَٝش ىٕٝ حُظ٤َٓٔخص حُوخطش رخُٔٔظؤؿَ
² 

اًح طؤهَ حُٔئؿَ رؼي : ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ ػ٠ِ ٓخ٢ِ٣ 480       ٝط٘ض حُٔخىس 

ه٤خٓٚ رٌٜٙ حالُظِحٓخص حُٔز٤٘ش ك٢ حُٔخىس حُٔخروش ؿخُ ُِٔٔظؤؿَ إ ٣ؤهٌ طَه٤ض ٖٓ حُٔلٌٔش 

 ٓغ حُلن ُٚ ك٢ ؽِذ كٔن حإل٣ـخٍ ٖٓ ػٖٔ أٗلو٣ٚٔٔق ُٚ ربؿَحء ًُي ر٘لٔٚ ، ٝرخهظطخع ٓخ 

. حإل٣ـخٍ أٝ حٗوظخص ػٔ٘ٚ 

 حُظ٤َٓٔخص ربؿَحء ٣وّٞ إٔ طَه٤ض ٖٓ حُوؼخء ا٠ُ ىٕٝ كخؿش ُِٔٔظؤؿَ       ٣ٝـُٞ 

 حُظ٤َٓٔخص حُز٤ٔطش  حُظ٢ طِِّ  حُٔئؿَ ٓٞحء ًخٕ  حُؼ٤ذ ٓٞؿٞىح ٝهض  ريء  أٝحُٔٔظؼـِش 

 ُْ ٣وْ حُٔئؿَ رظ٘ل٤ٌٛخ  اًح حإل٣ـخٍ  ٖٓ ػٖٔ  أٗلوٚ ؽَأ رؼي ًُي  ٝحٕ ٣٘وض ٓخ أٝحالٗظلخع 

. 1 أػٌحٍٙك٢ حُٞهض حُٔ٘خٓذ رؼي 

 حُظِحّ  حُٔئؿَ  إ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ  479         ٣ٝٔظوِض ٖٓ ٗض حُٔخىس 

 ٣ٔظؼِٔٚ  أ٣ٕوظظَ كوؾ ػ٠ِ ط٤ِْٔ  حُٔلَ حُظـخ١ٍ  رلخُش  ٣ظ٠٘ٔ ٓؼٜخ  ُِٔٔظؤؿَ   ال

 ٣وّٞ  رظ٤خٗظٚ إلروخثٚ ػ٠ِ حُلخُش إُِٔـَع  حُٔوظٞى ك٤ٚ رلٔذ ٓخ٤ٛظٚ ، رَ ػ٤ِٚ أ٣ؼخ  

حُٔشخٍ ا٤ُٜخ اال ػ٘ي ٝؿٞى شَٝؽ أهَٟ ر٤ٖ حُٔظؼخهي٣ٖ ك٤ِِّ  حُٔئؿَ رظ٤خٗش حُٔلَ 

حُظـخ١ٍ رلخُش طٔٔق رخٓظويحٓٚ ك٢ حالٓظـالٍ حُٔوظض ُٚ هخطش ط٤خٗش حُٜٔٔخص ٝحٌُٔخٕ 

ح١ٌُ ٣ٔظـَ ك٤ٚ حُ٘شخؽ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ُِٔلَ ،ٝؿخُزخ ٓخ ٣ظؼٖٔ حُؼوي ٝػغ شَؽ حالُظِحّ 

رخُظ٤خٗش حُؼخى٣ش أٝ ٓخ ٣ـ١َ ػ٤ِٚ حُؼَف ك٢ كخالص حُظؤؿ٤َ ػ٠ِ ػخطن حُٔٔظؤؿَ،ٗظَح 

الٕ حُٔئؿَ ٣ؼغ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٤ًِش طلض طظَف حُٔٔظؤؿَ ٝال ٣لن ُٚ َٓحهزظٚ، ًٔخ 

٣ِظِّ حُٔئؿَ رخُو٤خّ رـ٤ٔغ حإلؿَحءحص حُؼ٣ٍَٝش ُِللخظ ػ٠ِ ػوي ا٣ـخٍ  حُؼوخٍ ح١ٌُ 

 .٣ٔظـَ ك٤ٚ  حُٔلَ حُظـخ١ٍ  حُٔئؿَ 
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ًُٝي  اًح ًخٕ ٛ٘خى  ٓـخٍ ُظـي٣ي ػوي حإل٣ـخٍ حُظـخ١ٍ ،ػِٔخ حٗٚ ؽزوخ  ُٔخ ٗظض       

 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ  حُـِحث١َ حُٔخرن  ًًَٛخ ، اًح طخؿَ حُٔئؿَ  ػٖ 480ػ٤ِٚ حُٔخىس 

اؿَحء حإلطالكخص حُٞحؿزش ػ٤ِٚ ،كِِٔٔظؤؿَ  حٕ ٣ـ٤َٙ  ػ٠ِ اؿَحثٜخ رخُطَم حُوؼخث٤ش ،ٝاًح  

ُْ ٣لؼَ  ًخٕ ُِٔٔظؤؿَ  إٔ ٣ٔظظيٍ ٖٓ حُٔلٌٔش اًٗخ ربؿَحثٜخ ر٘لٔٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٔظٞك٢ ٗلوظٜخ 

.    ٖٓ ريٍ حإل٣ـخٍ 

 ٖٓ 480ٓلخى ٗض حُٔخىس :            ٝهي ؿخء ك٢ هَحٍ ُِٔلٌٔش حُؼ٤ِخ  حُـِحث٣َش ٓخ ٢ِ٣ 

حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ  إ حُٔئؿَ  ٝرؼي أػٌحٍٙ ،اًح طؤهَ  ػٖ حُو٤خٕ رخالُظِحٓخص  حُٔز٤٘ش  

 ٖٓ ٗلْ حُوخٕٗٞ ،ؿخُ  ُِٔٔظؤؿَ ٝرؼي كظُٞٚ  ػ٠ِ طَه٤ض ٖٓ حُٔلٌٔش  479ك٢ حُٔخىس 

 ًُي  ر٘لٔٚ ٝحهظطخع ٓخ أٗلوٚ ٖٓ ػٖٔ  حإل٣ـخٍ ٓغ حُلن ُٚ  ك٢ ؽِذ كٔن  حإل٣ـخٍ اؿَحء

. 1أٝاٗوخص حُؼٖٔ 

االنرضاو تانؼًاٌ -ج

       ٣وغ ػ٠ِ حُٔئؿَ حُظِحّ ٍث٤ْ ك٢ ػالهظٚ رٔٔظؤؿَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، اً ٣ظٞؿذ ػ٤ِٚ 

ط٤ٌٖٔ حُٔٔظؤؿَ ٖٓ حالٗظلخع حُٜخىة ُِٔلَِ حُظـخ١ٍ ؽ٤ِش ٓيس حُؼوي ، ٝطظٞؿذ حإلشخٍس ٛ٘خ 

ػٔخٕ حُلؼَ حُشوظ٢ ٝػٔخٕ : ا٠ُ إٔ ٌٛح حالُظِحّ رخُؼٔخٕ ٣٘ظذ ػ٠ِ ػالع ٗوخؽ ٢ٛ

:  حُلؼَ حُـ٤َ ٝأه٤َح ػٔخٕ حُؼ٤ٞد حُول٤ش ٤ٓٝظْ شَكٜخ اطزخػخ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ 

ػًاٌ انفؼم انشخظٙ -1

          رخَُؿٞع ا٠ُ حإلكٌخّ  حُؼخٓش ُؼوي حإل٣ـخٍ ،٣ظز٤ٖ  ُ٘خ إٔ حُٔئؿَ ِِّٓ رظ٤ٌٖٔ 

حُٔٔظؤؿَ ٖٓ حالٗظلخع رخُؼ٤ٖ حُٔئؿَس حٗظلخػخ ٛخىثخ ، اً ٣وغ ػ٤ِٚ حالُظِحّ رخالٓظ٘خع ػٖ ًَ 

 .كؼَ شوظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وِن آٝ ٣ؼٌَ حُٔٔظؤؿَ ك٢ حٓظـالُٚ ُِٔلَ حُظـخ١ٍ 
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كؼ٤ِٚ اًح إٔ ٣ؼٖٔ حُظؼَع حُظخىٍ ػ٘ٚ ٓٞحء ًخٕ هخ٤ٗٞٗخ أّ ٓخى٣خ ،اً ط٘ض حُٔخىس     

 ػ٠ِ حُٔئؿَ إٔ ٣ٔظ٘غ ػٖ ًَ ٓخ ٖٓ شخٗٚ إٔ:"  ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ  ػ٠ِ إٔ 483

٣لٍٞ ىٕٝ حٗظلخع حُٔٔظؤؿَ رخُؼ٤ٖ حُٔئؿَس ٝال ٣ـُٞ ُٚ إٔ ٣ليع رٜخ أٝ رِٔلوخطٜخ أ١ طـ٤٤َ 

 ، كظز٤ٖ ٖٓ ٌٛح حُ٘ض حٗٚ ٣وّٞ ػ٠ِ ػخطن حُٔئؿَ حالُظِحّ رؼٔخٕ  1"٣وَ رٌٜح حالٗظلخع 

. حالٗظلخع حُٔخى١ ُِٔلَ حُظـخ١ٍ هالٍ ٓيس حُؼوي  

: ايرُاع انًؤجش ػٍ انرذخم فٙ شؤٌٔ انًغرأجش-أ

        ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حألك٤خٕ ٣ؼغ حُٔظؼخهيحٕ ر٘يح ك٢ حُؼوي ٣لظلع رٔٞؿزٚ ٓخُي حُٔلَ 

حُظـخ١ٍ ُ٘لٔٚ حُلن ك٢ ٍهخرش رؼغ أػٔخٍ حُٔٔظؤؿَ ىٕٝ إٔ ٣ْٔ ًُي رطز٤ؼش كن حُظؤؿ٤َ 

ٝحٍٟ إٔ حُوظي ٖٓ ٌٛح حُز٘ي ٛٞ ٍؿزش حُٔئؿَ ك٢ حُظؤًي ٖٓ ػيّ طؼَع ٓلِٚ حُظـخ١ٍ ك٢ 

حٗولخع شي٣ي ك٢ حُو٤ٔش حألَٓ ح١ٌُ ٣يػٞٙ ا٠ُ حطوخً حالكظ٤خؽخص حُالُٓش ُظلخى١ حُظش٤َٜ 

ِٓزخ رٔلِٚ حُظـخ١ٍ ٗظ٤ـش ُؼيّ ٓزخالس حُٔٔظؤؿَ أٝ ػيّ ًلخءطٚ ٓٔخ هي ٣ِلن رخُٔلَ هٔخثَ 

 . 2كخىكش 

: تؼذو انًُافغح  االنرضاو-ب

ػ٠ِ حُٔئؿَحٕ ٣زظؼي ػٖ أ١ طظَف ٖٓ شخٗٚ ٓ٘خكٔش ُِ٘شخؽ حُظـخ١ٍ  ح١ٌُ  ٣ٔخٍٓٚ  

 ػٖ ٌٛح حُٞؿٚ  ػٖ طظَكٚ  كوؾ  رَ ٣ٔخٍ أ٣ؼخ ػٖ ٓٔجٞال٣ٌٕٞ حُٔئؿَ   حُٔٔظؤؿَ ،ٝال

أػٔخٍ ػٔخُٚ ٝٓخثَ حُٔٔظؤؿ٣َٖ  ٝأطلخد حُلوٞم حُٔٔظٔيس  ٓ٘ٚ ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ 

 ػٖ أ١ طظَف ٣شٌَ ٓ٘خكٔش ُِٔٔظؤؿَ، ٓٞحء ًخٕ ٓٔجٞالحُٔئؿَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٣ٌٕٞ 

ًُي رظٍٞس ٓزخشَس أ١ ٓ٘خكٔش ٓزخشَس أّ رظٍٞس ؿ٤َ ٓزخشَس أ١ ٓ٘خكٔش ؿ٤َ ٓزخشَس ،ٌٛح 

 .ٓغ حُؼِْ حٗٚ حُظِحّ ٣٘شخ طِوخث٤خ ٖٓ ػن طؤؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ 

 

1
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كبهخٓش حُٔئؿَ طـخٍس ٓٔخػِش ٝٓلذ حُؼٔالء رؼي ارَحّ ػوي طؤؿ٤َ حالٓظـالٍ ٣ؼي      

طؼَػخ ٣ِلن ػٍَح ًز٤َح رخُٔٔظؤؿَ ، ٣ٝلَٓٚ ٖٓ طلو٤وخ ُـخ٣ش حُٔ٘شٞىس ٖٓ طؤؿ٤َ حُٔلَ 

حُظـخ١ٍ ، اال ٢ٛٝ حٓظَٔحٍ طَىى حُؼٔالء، ٣ٝشزٚ حُلوٚ ٝ حُوؼخء حُظِحّ حُٔئؿَ ك٢ ٌٛح 

 . حُوظٞص رخُظِحّ رخثغ حُٔلَ حُظـخ١ٍ رؼيّ ٓ٘خكٔش حُٔشظ١َ 

    ٝك٢ ًِظخ حُلخُظ٤ٖ أ١ ٓٞحء ًخٗض حُٔ٘خكٔش ٓزخشَس أٝ ؿ٤َ ٓزخشَس ، كبٕ طظَكٚ ٣شٌَ 

. ٓٔخٓخ رخالٓظـالٍ حُٜخىة ُِٔلَ حُظـخ١ٍ ٖٓ هزَ حُٔٔظؤؿَ 

      اً ٣ظٞؿذ ػ٠ِ حُٔئؿَ ػيّ ٓ٘خكٔش حُٔٔظؤؿَ ، اال حٗٚ ًؼ٤َح ٓخ ٣ظؼٖٔ ػوي حإلىحٍس 

 .حُلَس ر٘يح ٣لظَ ػ٠ِ حُٔئؿَ اٗشخء طـخٍس ٓٔخػِش ُظـخٍس حُٔلَ 

: ػًاٌ فؼم انغٛش- 2

٣وظظَ ػٔخٕ   ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ ػ٠ِ حٗٚ ال483ط٘ض حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخىس 

حُٔئؿَ ػ٠ِ حألػٔخٍ حُظ٢ طظيٍ ٓ٘ٚ أٝ ٖٓ ٓؤٍٓٞٙ ، رَ ٣ٔظي ٌٛح حُؼٔخٕ ا٠ُ ًَ اػَحد 

أٝ طؼَع ٓز٢٘ ػ٠ِ ٓزذ ٣ظيٍ ٖٓ ٓٔظؤؿَ آؿَ أٝ ٖٓ أ١ شوض طِو٠ حُلن ػٖ 

. 1"حُٔئؿَ

       ٖٓ هَحءس ٌٛٙ حُلوَس ٣ظز٤ٖ إٔ ٌٛح حُظؼَع ح١ٌُ ٣ظيٍ ٖٓ حُـ٤َ ٝرٔٞؿزٚ كؼ٢ 

رلٔخ٣ش هخ٤ٗٞٗش أٝ حُظؼَع ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ٓززٚ هخ٤ٗٞٗخ ،كؤ١ طظَف ٣ظيٍ ٖٓ حُـ٤َ ٣ي١ آص ُٚ 

كوخ ٣ظؼخٍع ٓغ شَٝؽ ػوي طؤؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ُِٔٔظؤؿَ ٣ـذ ػ٠ِ ٌٛح حأله٤َ إٔ 

٣وطَ حُٔئؿَ رٌُي ٣ٌٕٝٞ ُٚ إٔ ٣وَؽ ٖٓ حُيػٟٞ ، ك٢ ٌٛٙ حُلخُش طٞؿٚ حإلؿَحءحص ا٠ُ 

اًح حىػ٠ " ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ حُظ٢ ؿخء ك٤ٜخ 484حُٔئؿَ ططز٤وخ ُ٘ض حُٔخىس 

أؿ٘ز٢ كوخ ػ٠ِ حُؼ٤ٖ حُٔئؿَس ٣ظؼخٍع ٓغ ٓخٍ حُٔٔظؤؿَ ٖٓ حُلوٞم رٔوظؼ٠ ػوي حإل٣ـخٍ 

ٝؿذ ػ٠ِ حُٔٔظؤؿَ إٔ ٣ؼِْ حُٔئؿَ رٌُي ،ُٝٚ إٔ ٣طِذ اهَحؿٚ ٖٓ حُوظخّ ٝك٢ ٌٛٙ 

. 2"طـ١َ حُيػٟٞ اال ػي حُٔئؿَ ٝكيٙ  حُلخُش  ال

 .ؽ، حُٔخُلش حًٌَُ.ّ.،م483ّ -1
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:   ٝػ٤ِٚ ٣شظَؽ ُؼٔخٕ حُٔئؿَ حُظؼَع حُوخ٢ٗٞٗ حُظخىٍ ػٖ حُـ٤َ طٞحكَ شَٝؽ ٢ٛ 

إٔ ٣ٔظ٘ي طؼَع حُـ٤َ ا٠ُ ٓزذ هخ٢ٗٞٗ،ًخٕ ٣يػ٢ حُـ٤َ ٝؿٞى كن ُٚ ػ٠ِ حُؼ٤ٖ -1      

. حُٔئؿَس ٣ظؼخٍع ٓغ كن حُٔٔظؤؿَ ػ٤ِٜخ حُؼخرض رٔوظؼ٠ ػوي حإل٣ـخٍ 

 ٣ظَطذ ػ٠ِ كن حُٔيػ٠ رٚ حُٔٔخّ رخٗظلخع حُٔٔظؤؿَ رخُؼ٤ٖ،ٓٞحء طؼِن  إ-2      

حُظؼَع ٌَُ حُؼ٤ٖ أٝ رـِء ٜٓ٘خ ، أ١ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ شخٕ طؼَع حُـ٤َ إٔ ٣وَ رخُٔ٘لؼش 

.  ًخٕ حُظؼَع ح١ٌُ ٝهغ ٤ٓوَ رٜخ كظٔخ اًح طًَٚ ٝشخٗٚ أٝحُٔئؿَس ،ٓٞحء حهَ رٜخ رخُلؼَ 

إٔ ٣وغ ٌٛح حُظؼَع اػ٘خء ٣َٓخٕ ػوي حإل٣ـخٍ ،٣ٔظ١ٞ ك٢ ًُي إٔ ٣ٌٕٞ رظيى -3      

:  انرؼشع انًاد٘ حُٔخىس حألط٤ِش ُِؼوي أٝ ٓيس ؿي١

         ٝٛٞ ٓخ ٠ٔٔ٣ رخُظؼَع حُلؼ٢ِ ،كٖٔ حُٔوٍَ إٔ حُٔئؿَ ال ٣ؼٖٔ حُظؼَع حُٔخى١ 

حُظخىٍ ٖٓ أؿ٘ز٢ ٓخىحّ ال ٣يػ٢ كوخ ػ٤ِٚ،كال ٣ِِّ حُٔئؿَ إٔ ٣ؼٖٔ ُِٔٔظؤؿَ ٓخ ٣ؤط٤ٚ ٖٓ 

شوض ػخُغ ٖٓ حُشيس ٝحُؼ٘ق ٖٓ الٗظلخػٚ ريٕٝ إٔ ٣يػ٢ ٌٛح حُشوض كوخ ػ٠ِ حُٔؤؿٍٞ 

ٝريٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔئؿَ هي كؼَ أٓخ أىٟ ا٠ُ ًُي حُظؼَع ٌُٖٝ ًَ ٓخ ك٢ حألَٓ حٗٚ ٣لن 

ُِٔٔظؤؿَ إٔ ٣و٤ْ حُيػٟٞ رخٓٔٚ حُوخص ػ٠ِ ًُي حُشوض حُٔظؼَع ُِٔطخُزش رخُظؼ٣ٞغ 

 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ ٝحُظ٢ ؿخء ك٤ٜخ 487ٝؿ٤ٔغ ىػخٟٝ حُل٤خُس ططز٤وخ ُ٘ض حُٔخىس 

ح٣ٌَُ ٤ُٔظ٘ي ػ٠ِ كن ُٚ ػ٠ِ  ال ٣ؼٖٔ حُٔئؿَ ُِٔٔظؤؿَ حُظؼَع حُظخىٍ ٖٓ أؿ٘ز٢ ٝ

حُؼ٤ٖ حُٔئؿَس ٌٝٛح ال ٣ٔ٘غ حُٔٔظؤؿَ ٖٓ إٔ ٣طخُذ شوظ٤خ رلن ُٖٔ طؼَع ُٚ رخُظؼ٣ٞغ 

"، ٝحٕ ٣ٔخٍّ ػيٙ ؿ٤ٔغ ىػخٟٝ حُل٤خُس 
¹

. 

 

 

 

 

-
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ٝٓؼخٍ حُظؼَع حُٔخى١، حالػظيحء حُٔزخشَ ػ٠ِ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، ٓؼَ حالػظيحء ػ٠ِ حْٓ 

حُٔظـَ أٝ حُؼالٓش حُظـخ٣ٍش ٖٓ حُـ٤َ أٝ ٓلذ حُِٔطخص حُؼخٓش حُظَه٤ض ُِٔحُٝش حُظـخٍس أٝ 

 ٣لن  كٌَ ٌٛٙ حألكٞحٍ ال ٓٔخٍٓش طـخٍس ٓٔخػِش ٖٓ هزَ ٓ٘خكْ رخُوَد ٖٓ حُٔظـَ حُٔئؿَ

حالطلخم ػ٤ِٜخ أٝ ػٖ ؽَم حُظـي٣ي حُؼ٢٘ٔ 
¹

   .

ُِٔٔظؤؿَ رخُٔطخُزش رلٔن ػوي طؤؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ أٝ طول٤غ ريٍ حإل٣ـخٍ ؽخُٔخ إٔ     

. 2أىٟ ا٠ُ ًُي حُظؼَع حُظؼَع هي ؿخء ٖٓ حُـ٤َ ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔئؿَ هي كؼَ ٓخ

:  ػًاٌ انؼٕٛب انخفٛح

  ُوي ٍٝىص ػيس طؼ٣َلخص ُٔلّٜٞ  حُؼ٤ذ ، ًٌَٗ ٜٓ٘خ  إ حُؼ٤ذ آكش ؽخٍثش  طوِٞ ٜٓ٘خ 

. حُلطَس ح٤ُِٔٔش  ُِؼ٤ٖ ،ُٝحٗٚ شخثزش  طؼظ١َ حُش٢ء ػ٠ِ ؿ٤َ حُٔؤُٞف ك٢ كخُظٚ حُؼخى٣ش 

٣ؼٖٔ  حُٔئؿَ :" ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ  حُـِحث١َ  ػ٠ِ حٗٚ 488ط٘ض حُٔخىس              

ُِٔٔظؤؿَ  ؿ٤ٔغ ٓخ ٣ٞؿي  رخُؼ٤ٖ حُٔئؿَس  ٖٓ ػ٤ٞد طلٍٞ  ىٕٝ حالٗظلخع  رٜخ،أٝ ط٘وض ٖٓ 

٣ٌٖٔ حُؼ٤ٞد حُظ٢ ؿَٟ حُؼَف رخُظٔخٓق ك٤ٜخ ٣ٌٕٝٞ  ٌٛح حالٗظلخع ٗوظخ ٓلٔٞٓخ، ٝال

ُْ ٣ٞؿي حالطلخم ٣وؼ٢   ػٖ ػيّ ٝؽ ٝى حُظلخص حُؼ٣ٍَٝش ُالٗظلخع رٜخ ًَ ٌٛح ٓخٓٔجٞال

٣ؼٖٔ حُؼ٤ٞد حُظ٢ حػِْ رٜخ حُٔٔظؤؿَ أٝ ًخٕ ٣ؼِْ رٜخ ٌٛح   ؿ٤َ إٔ حُٔئؿَ ال،روالف ًُي 

 . "حأله٤َ ٝهض حُظؼخهي

اًح ٝؿي رخُؼ٤ٖ  حُٔئؿَس ػ٤ذ  ٣ظلون :"  ٖٓ ٗلْ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ حٗٚ 489ط٘ض حُٔخىس  ٝ   

ٓؼٚ حُؼٔخٕ  ، ٣ـُٞ  ُِٔٔظؤؿَ كٔذ  حُظَٝف  إٔ ٣طِذ  كٔن  ػوي حإل٣ـخٍ  أٝ اٗوخص 

حُؼٖٔ ُٝٚ ًٌُي إٔ ٣طِذ اطالف حُؼ٤ذ ٝحٕ ٣وّٞ ٛٞ ربطالكٚ ػ٠ِ ٗلوش حُٔئؿَ حًح ًخٕ 

. حإلطالف ٤ٌُٕٞ ٗلوش رخٛظش ػ٤ِٚ 

 

 

1-  
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ُْ ٣ؼزض ًخٕ ٣ـَٜ  كبًح الكن حُٔٔظؤؿَ ػٍَ كٖٔ حُؼ٤ذ حُظِّ حُٔئؿَ رظؼ٣ٞؼٚ ٓخ        

  .1ٝؿٞى حُؼ٤ذ 

       ٖٓ حٓظوَحء ٛخط٤ٖ حُٔخىط٤ٖ ٣ظز٤ٖ حٗٚ ٣وغ ػ٠ِ ٓئؿَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ حُظِحّ ك٢ 

. ٓٞحؿٜش حُٔٔظؤؿَ ػٔخٕ حُؼ٤ٞد حُظ٢ طٔ٘غ ٖٓ حالٗظلخع أٝ ط٘وض ٓ٘ٚ اٗوخطخ ٓئػَح 

كٔخ ٢ٛ حُشَٝؽ حُٞحؿذ طٞحكَٛخ كظ٠ ٣ؼظزَ ٌٛح حُؼ٤ذ ٓٞؿزخ ُِؼٔخٕ ، 

:  ٚشرشؽ فٙ انؼٛة حرٗ ٚكٌٕ يٕجثا نهؼًاٌ يا ٚهٙ 

: أٌ ٚكٌٕ انؼٛة يؤثشا*

     ٖٓ شَٝؽ حُؼ٤ذ حُٔٞؿذ ُِؼٔخٕ ،إٔ ٣ٌٕٞ ٓئػَح ك٢ حالٗظلخع أ١ ٖٓ شخٗٚ إٔ ٣لٍٞ 

طٔظلخى حُٔ٘لؼش حُٔوظٞىس  ٖٓ حُٔؤؿٍٞ  ىٕٝ حالٗظلخع رخُٔؤؿٍٞ أٝ ٣٘وض ٓ٘ٚ ٗوظخ كخكشخ ،ٝ

.  آخ ٖٓ ػوي حإل٣ـخٍ  أٝ ٖٓ ؽز٤ؼش حُٔؤؿٍٞ  ٝٓخ حػي ُٚ  ٖٓ اؿَحع 

. أٌ ٚكٌٕ انؼٛة غٛش يؼهٕو نهًغرأجش*

: أٌ ٚكٌٕ انؼٛة خفٛا *

أ١ ٤ُْ ربٌٓخٕ حُٔٔظؤؿَ إٔ ٣ظز٤٘ٚ ر٘لٔٚ ُٞ حٗٚ كلض حُٔؤؿٍٞ رؼ٘خ٣ش حَُؿَ حُٔؼظخى أٝ 

ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ طز٤٘ٚ ٌُٖٝ حُٔئؿَ أًي ُٚ هِٞ حُٔؤؿٍٞ ٖٓ حُؼ٤ذ أٝ طؼٔي اهلخإٙ ، ٝػ٤ِِٚ 

 .٣2ؼٖٔ حُؼ٤ذ اًح ًخٕ ظخَٛح أ١ ٖٓ ح٤ٔ٤َُ ػ٠ِ حُٔٔظؤؿَ إٔ ٣ؼِْ رٚ كخٕ حُٔئؿَ ال

: انرضاياخ انًغرأجش:انفشع انثاَٙ

   ٣ٌظٔذ حُٔٔظؤؿَ رٔـَى ارَحّ حُؼوي طلش حُظخؿَ اًح ُْ طٌٖ ُٚ ٌٛٙ حُظلش ٖٓ هزَ،  اً 

حٗٚ ُْ طٌٖ ُٚ ٌٛٙ حُظلش ٖٓ هزَ ، اً حٗٚ ربؿَحثٚ حُؼوي ٣ظَٜ اٍحىطٚ ك٢ حكظَحف حُظـخٍس 

 .3 رخٓٔٚ ُٝلٔخرٚ حُوخص ػ٠ِ ؿَحٍ ٓشظ١َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ الٓظؼٔخٍٙ ر٘لٔٚ 

1
. ؽ حُٔخُق حًٌَُ.ّ. ،م489ّ -

2
-ّ

 
. ؽ حُٔخُق حًٌَُ.ّ. ،م489 

3 -
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ٝٛٞ ٣وؼغ ٖٓ ػْ ُـ٤ٔغ حالُظِحٓخص حُٔلَٝػش ػ٠ِ حُظـخٍ ٖٓ ٓٔي حُيكخطَ حُظـخ٣ٍش 

. ٝحُو٤ي ك٢ حُٔـَ حُظـخ١ٍ 

:   ٝػ٠ِ أ٣ش كخٍ ٣ٌٖٔ اؿٔخٍ حُظِحٓخص ٓٔظؤؿَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ أػ٘خء ط٘ل٤ٌ حُؼوي رخ٥ط٢   

. حُظِحّ ٓٔظؤؿَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ رخٓظـالُٚ ُؼ٘خ٣ش ٍد حألَٓس حُل٣َض -

. حُظِحّ ٓٔظؤؿَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ريكغ ريٍ حإل٣ـخٍ-

. حُظِحّ ٓٔظؤؿَ حُٔلَ رؼيّ حُٔ٘خكٔش ؿ٤َ حُٔشَٝػش -

: انرضاو يغرأجش انًحم انرجاس٘ تاعرغالنّ نؼُاٚح سب األعشج انحشٚض :- أٔال

      ٣ٝوظي رٚ حٓظـالٍ ٓٔظؤؿَ حُٔلَ رؼ٘خ٣ش ٍد حألَٓس حُل٣َض حٓظـالُٚ رٌلخءس 

ِٝٗحٛش ٝحٓظـالُٚ ىٕٝ ٗوِٚ أٝ حُظظَف ك٤ٚ أٝ حُظٜخٕٝ ك٢ حٓظـالُٚ ، ًٔخ ٣يهَ ك٢ ٌٛح 

حُٔؼ٠٘ حُظِحٓٚ ريكغ حُؼَحثذ ٝحُو٤خّ رـ٤ٔغ حإلؿَحءحص حإلىح٣ٍش ٝحُوخ٤ٗٞٗش حُٔظطِزش ك٢ 

: حٓظـالٍ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝػ٤ِٚ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔٔظؤؿَ 

. اعرغالل انًحم انرجاس٘ تُضاْح ٔكفاءج -

. اعرغالل انًحم انرجاس٘ دٌٔ اَمطاع -

ًؼيّ طـ٤٤َ ٗٞػ٤ش ٗشخؽ حُٔلَ ٝحكظَّ ػوٞى حُؼَٔ حُٔزَٓش ٖٓ هزَ : احرشاو ششٔؽ انؼمذ-

. حُٔئؿَ،إٔ ٣ِظِّ  حُٔٔظؤؿَ رٔٞحطِظٜخ ٝال ٣ـُٞ ُٚ حُظظَف ك٢ حُٔلَ ًز٤ؼٚ أٝ ٍٛ٘ٚ 

: ششؽ انحفاظ ػهٗ انًحم انرجاس٘ ٔطٛاَرّ -1

        إ أْٛ ٓخ ٣ِظِّ رٚ حُٔٔظؤؿَ ك٢ ٌٛح حُؼوي  هخطش ٛٞ حُللخظ ػ٠ِ ٓٔؼش حُٔلَ  

حُظـخ١ٍ كَطخ  ػ٠ِ ػ٘ظَ حُؼٔالء ،ًُٝي  ٝكوخ ُطز٤ؼش ًَ ػ٘ظَ كظ٠ ٣ٔظط٤غ ٓزخشَس 

.    1حٓظـالُٚ ُِٔلَ ه٤َ حٓظـالٍ

 1-
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 ٖٓ 495          ُٝٚ إٔ ٣زٌٍ ٖٓ حؿَ ًُي ػ٘خ٣ش حَُؿَ حُؼخى١ ٌٝٛح ٓخ ٗظض ػ٤ِٚ حُٔخىس 

٣ـذ ػ٠ِ حُٔٔظؤؿَ إٔ ٣ؼظ٢٘ رخُؼ٤ٖ حُٔئؿَس ٝحٕ " حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ ػ٠ِ حٗٚ 

.  1"٣لخكع ػ٤ِٜخ ٓؼِٔخ ٣زٌُٚ حَُؿَ حُؼخى١ 

ٝؿِحء حإلهالٍ حُٔٔظؤؿَ رخُظِحٓٚ ك٢ حُللخظ ػ٠ِ حُٔلَ أٝ ه٤خٓٚ رخٓظـالُٚ ػ٠ِ ٗلٞ 

٣ٜيى ه٤ٔظٚ ٣ـؼَ ٌُُي حُٔلَ حُلن ك٢ إٔ ٣طِذ كٔن حُؼوي ٣ٝطِذ طؼ٣ٞؼٚ ػٖ حُؼٍَ 

ًٔخ إٔ ػ٤ِٚ حُو٤خّ رخإلطالكخص حُؼ٣ٍَٝش ُِٔظـَ ٓٔخ ٣ؼٖٔ كٖٔ ٤َٓٙ اال  .2ح١ٌُ ُلن رٚ 

. أًح ًخٕ ٌٛح حُظِق أٝ حُٜالى 

: ششؽ ػذو ذغٛٛش َٕػٛح َشاؽ انًحم انرجاس٘ -2

  ػ٠ِ حُٔٔظؤؿَ إٔ ٣وّٞ رظـ٤٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٝكوخ ُِـَع حُٔؼي ُٚ ،كال ٣لن ُٚ إٔ ٣ـ٤َ 

ؽز٤ؼش حالٓظـالٍ حُٔخروش ، ٝحٕ ُْ ٣ئى١ ٌٛح حُظـ٤٤َ ا٠ُ حإلػَحٍ رخُٔئؿَ ، كال ٣ـُٞ ُٚ 

ٓؼال إٔ ٣ـ٤َ ٗشخؽ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٖٓ ر٤غ حُٔٞحى حالٌُظ٤َٗٝش ا٠ُ ر٤غ حُؼطٍٞ ُٔخ ٣ئى١ ا٤ُٚ 

ًُي ٖٓ طـ٤٤َ حُؼٔالء ٤ًِخ ٝرخُظخ٢ُ حُوؼخء ػ٠ِ حُٔلَ حُظـخ١ٍ حُوي٣ْ ٝػ٠ِ ػٔالثٚ ٜٗخث٤خ 

. ٝرخُطزغ كخٕ حُٔئؿَ ك٣َض ػ٠ِ إٔ ال ٣ليع ٌٛح الٕ ٖٓ شخٕ كيٝػٚ اُلخم حُؼٍَ رٚ 

: ششؽ ػذو َمم يٕلغ انًحم انرجاس٘- 3

ُِللخظ ػ٠ِ ػ٘ظَ حُِرخثٖ ٣ظٞؿذ ػ٠ِ ٓٔظؤؿَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٓٔخٍٓش حُظـخٍس   

حُٔوظظش ًحطٜخ ُِٔلَ حُظـخ١ٍ ٝك٢ حٌُٔخٕ ًحطٚ حُٔٞؿٞى ك٤ٚ ىٕٝ حُو٤خّ ر٘وِٚ ا٠ُ ٌٓخٕ 

. آهَ 

          كبًح هخّ حُٔٔظؤؿَ ر٘وَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ربٍحىطٚ حُٔ٘لَىس ا٠ُ ك٢ آهَ أٝ ٓي٣٘ش 

أهَٟ هي ٣ئى١ ًُي ا٠ُ حكظٔخٍ ػيّ كظُٞٚ ػ٠ِ ُرخثٖ ر٘لْ حُو٤ٔش حُظ٢ ًخٗض ُْٜ هزَ ٗوَ 

. حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، حألَٓ ح١ٌُ ٣ئى١ ا٠ُ اهالُٚ رخُظِحٓٚ رخُٔلخكظش ػ٠ِ ػ٘ظَ حُِرخثٖ 

1-
ّ
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: ششؽ ػذو انرظشف فٙ انًحم انرجاس٘ -4

٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣وّٞ رؤ١ ػَٔ ٖٓ أػٔخٍ حُظظَف رخُٔلَ          رٔؼ٠٘ إٔ حُٔٔظؤؿَ ال

٣ـُٞ ُٚ ٍٛ٘ٚ ٝال حُظ٘خٍُ ػٖ رؼغ ػ٘خطَٙ ًخُظ٘خٍُ ػٖ ػ٘ظَ  حُظـخ١ٍ ٝرخُظخ٢ُ ال

إ ٌٛٙ حألػٔخٍ ٢ٛ ٖٓ كن ٓخُي     ًُي ،حُِرخثٖ أٝ ح٥الص ٝحُٔؼيحص أٝ حُظَحه٤ض ٓؼال

                                                                                                   1.حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، ٝ حُٔٔظـَ ُٚ ال ٣ؼي ٓخٌُخ رَ ٓٔظؤؿَح ُِٔٔٞى ٖٓ ؿ٤َٙ

: االنرضاو تذفغ تذل اإلٚجاس:ثاَٛا

        إ حُٞكخء رزيٍ حإل٣ـخٍ ٖٓ أْٛ حالُظِحٓخص ك٢ ػوي حإل٣ـخٍ ٣ٝؼَف ريٍ حإل٣ـخٍ 

رخُٔوخرَ ػٖ ط٤ٌٖٔ حُٔٔظؤؿَ ٖٓ حٓظـالٍ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ُلٔخرٚ ٝػ٠ِ ٓٔئ٤ُٝش ،كٔخىحّ  

  2 .حُٔئؿَ هي ٝػغ ٓخال ر٤ٖ ٣ي١ حُٔٔظؤؿَ ،كخٕ ٖٓ كوٚ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٓوخرَ ػٖ ًُي

ٝطـيٍ حإلشخٍس اال حٗٚ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔٔظؤؿَ حُٞكخء رزيٍ حإل٣ـخٍ ك٢ ح٤ُٔؼخى حُٔظلن ػ٤ِٚ    

ٝاًح ُْ ٣ظؼٖٔ حالطلخم طلي٣يح ٤ُِٔؼخى ، ٣ِـخ ا٠ُ حُٔٞحػ٤ي حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ حُـٜش ٝكوخ ُٔخ 

٣ـذ ػ٠ِ حُٔٔظؤؿَ إٔ " ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ اً ؿخء ك٤ٜخ 498ط٘ض ػ٤ِٚ حُٔخىس 

٣وّٞ ريكغ ريٍ حإل٣ـخٍ ك٢ حُٔٞحػ٤ي حُٔظلن ػ٤ِٜخ ،كبًح ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى حطلخم ٝؿذ حُٞكخء 

 3 .رخألؿَس ك٢ حُٔٞحػ٤ي  حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ حُـٜش 

 

 

 

 

1- 
  .2004،هخٕٗٞ حُظـخٍس حُز٣َش ر٤ٖ حُ٘ض ٝ حالؿظٜخى ٝ حُلوٚ حُٔوخٍٕ ، حُـِء حألٍٝ ، ر٤َٝص ،اتٕ ػٛذ ،إألٚاط جٕصٚف

2 -
 .191-190،ص نفس المرجع . صْٛشج جٛالنٙ لٛغٙ

3-
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: االنرضاو تؼذو انًُافغح غٛش انًششٔػح:ثانثا

حُِِّٔ رؼيّ حُ٘خكٔش ؿ٤َ  (حُٔئؿَ)      إ ٓٔظؤؿَ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٓؼِٚ ٓؼَ ٓخ٤ٌُٚ

حُٔشَٝػش ٓٞحء ًخٕ ًُي رظٍٞس ٓزخشَس أّ رظٍٞس ؿ٤َ ٓزخشَس ٣ٝزو٠ ٌٛح حالُظِحّ ػ٠ِ 

. ػخطن حُٔٔظؤؿَ ا٠ُ إٔ ٣٘ظ٢ٜ ػوي طؤؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ 

      ٌٛح ٓغ حُؼِْ إٔ حُٔٔظؤؿَ ِِّٓ رؼيّ ٓ٘خكٔش حُٔئؿَ ؽٞحٍ ٓيس حإل٣ـخٍ كظ٠ ىٕٝ 

حالطلخم ػ٠ِ ًُي
 
  1 .رؼوي حُظؤؿ٤َ 

اٗشخء طـخٍس   ٌٛح حُشَؽ ك٢ حُؼوي اً ٣٘ض ػ٤ِٚ ػخىس رشَؽ ػيّ ٝحٕ ًخٕ ؿخُزخ ٓخ ٣يٍؽ

ٓٔخػِش أٝ شَؽ ػيّ حُٔ٘خكٔش ٌٝٛح ٣ؼي ٓشَٝػخ اال حٗٚ الري ٖٓ إ ٣ٌٕٞ ٌٛح حأله٤َ ٖٓ 

ك٤غ ٓيٟ طلظٚ ا٠ُ حألكٌخّ حُوخطش رشَؽ ػيّ حُٔ٘خكٔش حُظ٢ طوؼ٢ رخٕ ٣ٌٕٞ ٌٛح حأله٤َ 

. ٓو٤يح ٓٞحء ٖٓ ك٤غ حُِٓخٕ أٝ حٌُٔخٕ أٝ ٗٞع حُظـخٍس 

ٝ طـيٍ حإلشخٍس ك٢ حأله٤َ ا٠ُ حٗٚ ػ٘ي حٗظٜخء حُؼوي ٣ٔظَى حُٔٔظؤؿَ ك٣َظٚ ك٢ اهخٓش 

. ح ك٣َش حُظـخٍس ٝ حُظ٘خػش ًطـخٍس ٓٔخػِش ٓخ ُْ ٣ظلن ػ٠ِ هالف ًُي ، ٌٝٛح ػٔال كذ
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 إنهاء عقد إٌجار المحل التجاري: الفصل الثانً 

 انتهاء عند المؤجرة األماكن ملكٌة أي ، عقاره ملكٌة استرجاع المؤجر ٌرؼب قد           

 ؼرضها معٌنة قانونٌة إجراءات بإتباع المشرع ألزمه ، هذه رؼبته ٌحقق لكً و ، اإلٌجار مدة

 خالل من اقتصادٌة قٌمة مكن اكتسبه ما و التجاري المحل ملكٌة أي ، التجارٌة الملكٌة حماٌة

 إٌجار ٌنتهً ال:" ماٌلً على التجاري القانون من 173/1 المادة نصت لذا ، العمالء جلب

 فً و المحلٌة العادات علٌه جرت حسبما باإلخالء تنبٌه بأثر إال األحكام بهذه الخاصة المحالت

 ".  األقل على األجل قبل أشهر ستة مدة

 أن المؤجر على البد التجاري اإلٌجار عقد إلنهاء أنه النص هذا خالل من ٌتضح و        

 أال ٌجب الذي و ، المحلٌة  العادات علٌه جرت لما طبقا باإلخالء تنبٌها المستأجر إلى ٌوجه

 .  اإلٌجار مدة انتهاء قبل أشهر ستة عن مدته تقل

 أو مكتوبا أو شفوٌا كان سواء ، فٌه تم الذي الشكل كان مهما المحل إٌجار ٌنتهً و         

 .شرط على معلقا اإلٌجار كان أو متتالٌة إٌجارات لعدة أو واحد إلٌجار استند

و فً حالة عدم القٌام فً إجراء التنبٌه باإلخالء ، ٌستمر اإلٌجار ذهنٌا إذا كان مكتوبا 

 .¹من القانون التجاري2الفقرة /173طبقا للمدة المقررة فً عقد اإلٌجار المادة 

       فمن خالل هذا الفصل سوؾ نتطرق إلى إنهاء عقد إٌجار المحل التجاري  سواء 

 و ذلك بضرورة قٌام المؤجر 2005 فبراٌر06 المؤرخ فً 02 -05قبل تعدٌل قانون 

ببعض اإلجراءات كالتنبٌه باإلخالء و التعوٌض االستحقاقً ،و بعد التعدٌل بضرورة إخالء 

 .المستأجر األماكن المؤجرة بمجرد انتهاء العقد 

 

 

 186/187،ص نفس المرجع نادٌة فضٌل،¹
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  02 - 05 بموجب قانون التعدٌل قبل اإلٌجار عقد إنهاء : األول المبحث

 شروطه و باإلخالء التنبٌه:  األول المطلب

 حدا األطراؾ أحد بموجبه ٌضع انفرادي قانونً تصرؾ بأنه باإلخالء التنبٌه ٌعرؾ        

 الموجه طرؾ من تصدٌق ال و إلٌه الموجه الطرؾ قبول فٌه ٌشترط وال التعاقدٌة للعالقة

 ¹.به تعهد بما لاللتزام

عن  المستأجر الى المؤجر ٌوجهه قضائً ؼٌر عقد عن عبارة أنه على أٌضا عرؾ كما    

 عرض مقابل اإلٌجار عقد تجدٌد رفض فً نٌته عن فٌه ٌعبر قضائً محضر طرٌق

 ².اإلخالء تعوٌض

 إلنهاء المؤجر عاتق على ٌقع قانونً إجراء فهو باإلخالء التنبٌه تعرٌؾ كان مهما و     

  : ٌلً ما إلى اإلجراء هذا تقرٌر من الحكمة تعود و ، اإلٌجار عقد

  اإلٌجار تجدٌد عدم فً نٌته عن المؤجر ٌؤكد - 1 

  المستأجرة األماكن لمؽادرة المستأجر تهٌئة -  2 

 البضائع و المعدات تحوٌل أو بٌع أو أخرى أماكن عن للبحث للمستأجر مهلة إعطاء-3

 . بالمحل الموجودة

 عقد إجراء أو كبٌعه التجاري المحل على قانونً تصرؾ أي إجراء من المستأجر منع-4

 المستأجر تقٌٌد شأنه من باإلخالء التنبٌه ألن القانونٌة التصرفات من ذلك ؼٌر أو الحر التسٌٌر

 .³ التجاري المحل على ٌرد قانونً تصرؾ أي إجراء من

 .7.،نفس المرجع ،صابراهٌم سرٌر  - ¹

 . 93. ،ص2003 ،القضاء التجاري،دار هومة،الجزائر ،حمدي باشاعمر - ²

مذكرة نٌل شهادة ماستر فً الحقوق ، اٌجار محل تجاري ، تخصص ،قانون األعمال ،تولوم حرٌة ، ٌحٌاوي   - ³

 .جامعة البوٌرة . 25/05/2015صلٌحة،
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  علٌها ٌحتوي التً البٌانات:  لاألو الفرع

 : التالٌة المعلومات وفق القضائً المحضر بتحرٌرها ٌقوم مكتوبة ورقة هو باإلخالء التنبٌه   

  المؤجر هوٌة تحدٌد- 1

  المستأجر هوٌة تحدٌد- 2

 اإلٌجار تجدٌد رفض سبب- 3

 . األجل هذا نهاٌة و بداٌة تحدي مع العقد انتهاء قبل أشهر  (06) أجل احترام- 4

 .ذكر هوٌة المحضر القضائً القائم بالتبلٌػ -  6

 . التنبٌه لهذا القضائً المحضر إمضاء- 7

  باإلخالء التنبٌه إلزامٌة : الثانً الفرع

 فٌها ٌستؽل التً األماكن المؤجر ٌسترجع لكً ضرورٌا إجراءا باإلخالء التنبٌه ٌعد        

 :ا منه االجراء هذا مثل اتخاذ على المؤجر فٌها ٌجبر ال حاالت هناك أن إال التجاري المحل

 ، التجاري النشاط لممارسة األماكن باستعارة شخص قام إذا : التجاري المحل إعارة- 1

 و للمستأجر إال ٌوجه ال اإلجراء هذا ألن باإلخالء التنبٌه بتوجٌه ٌلزم ال األماكن فصاحب

 ¹ . للمستعٌر لٌس

 

 

 

 

 .94.، نفس المرجع ،صحمدي باشا عمر¹
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 قانونً سند له ٌكون أن بدون األماكن ٌحتل الذي الشخص هو و : الشرعً غٌر الشاغل- 2

  ¹.اإلٌجار بدل دفع بها ٌثبت وصوالت أو إٌجار عقد بحوزته ٌكون ال أي

 فً الموجودة كالمحالت :عمومٌة بأماكن موجودة محالت ٌشغلون الذٌن األشخاص- 3

 عنصر إلى تفتقد ألنها ذلك و البنزٌن محطات أو الحدٌدٌة السكك محطات أو المطارات

 ذاته التجاري بالمحل خاصا و مستقال عنصرا ٌكون أن ٌجب الذي بالعمالء االتصال

 . العمومٌة األماكن على ٌترددون األصل فً هم المحالت هذه على ٌترددون الذٌن العمالءؾ.

 اإلٌجار لقواعد تخضع وال طوٌلة لمدة تبرم إٌجارات هً و : االحتكارٌة اإلٌجارات- 4 

 ومنع اإلٌجار من  النوع لهذا الجزائري رعالمش تعرض وقد.بها خاصة قواعد لها بل التجاري

 المتعلقة  أحكام اإلٌجارات التجارٌة ، على اإلٌجارات االحتكارٌة باستثناء األحكام تطبٌق

  .( من القانون التجاري 171المادة  ). اإلٌجار بدل فً النظر بإعادة

 الن ذلك للمؤجر مزدوجة فائدة ٌحقق اإلٌجار من النوع هذا أن ٌرى من وهناك      

 ال الحق وهذا.سنوات ثالث كل اإلٌجار بدل مراجعة من ٌمكنه الذي األمر لتاجر تم اإلٌجار

 فً الحق له لٌس المستأجر فان أخرى جهة من و ².رالحك إلٌجار المنظمة القواعد فً ٌتسنى

التجدٌد
 

 هو وإنما تجارٌا إٌجارا لٌس اإلٌجار هذا أساس على العقد انتهاء عند التعوٌض فً وال

 .بالحكر ٌتعلق إٌجار
 

 المادتٌن لحكم احتكارٌة اإلٌجارات هذه إخضاع وهو أخر استثناء المشرع وأضاؾ      

 من للمستأجرٌن الممنوحة التجدٌد مدة تؤدي أال شرٌطة التجاري القانون من 170و 169

 ٌتمكن حتى وهذا األمد الطوٌل اإلٌجار انتهاء تارٌخ بعد ما إلى األماكن شؽل تمدٌد إلى الباطن

 .استردادها من األماكن صاحب

 

 .76 وانظر أٌضا ابراهٌم سرٌر ، نفس المرجع ، ص95 ، نفس المرجع ،صحمدي باشا - ¹

 .79 ، نفس المرجع ،ص إبراهٌم سرٌر - ²
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 التجاري المحل صاحب وهو المؤجر بٌن إبرامه ٌتم عقد وهو :الحر التسٌٌر عقد- 5

 وفً.التجاري المحل تسٌٌر على تنصب مهمته التاجر بصفة ٌتمتع شخص وهو والمستأجر

 .المحل مؽادرة المستأجر من ٌطلب لكً بسٌط إنذار بتوجٌه المؤجر ٌكتفً الحر التسٌٌر عقد

 هذا فً المختصة المؤسسة أو البنك بموجبه ٌقوم عقد هو و:  االٌجاري االعتماد عقد- 6

 هذا وٌتضمن عمٌلها إلى وتأجٌرها العقار أو العتاد بشراء( تأجٌر شركة) العملٌات من النوع

 لكل العمٌل تسدٌد بعد المتبقٌة القٌمة مقابل عنه بالتنازل واحد لجانب ملزما وعدا العقد

 فً المؤرخ 09-96 رقم أمر فً الجزائري المشرع علٌه نص وقد.¹ علٌه المستحقة األقساط

 القائم السوق اقتصاد فً الجزائر لدخول نظرا االٌجاري، باالعتماد المتعلق 1996 جانفً 10

 .االستثمار لتموٌل حدٌثا أسلوبا هذا عديو. المنافسة و االستثمار حرٌة على

 من هذا األمر ، فإن عقد االعتماد أإلٌجاري ٌنتهً بانتهاء 43،43،44      وطبقا للمادة 

 ².المدة المتفق علٌها فً العقد دون حاجة إلى توجٌه تنبٌه باإلخالء

 دفع عدم:المؤجر،مثال تجاه بالتزامه القٌام عن المستأجر تخلى لو : اإلٌجار عقد فسخ -7

 عن األماكن بمؽادرة مطالبته فً الحق األخٌر لهذا ،كان دفعه فً التأخٌر أو اإلٌجار بدل

 .باإلخالء تنبٌه توجٌه من بدال إنذار توجٌه طرٌق

 شروطـــــه : الثالث الفرع

 ؼٌر بعقد ٌتم أن ٌجب باإلخالء التنبٌه بأن التجاري القانون من 5/173المادة قضت      

 التجاري القانون من 194 المادة ذكر مع توجٌهه إلى أدت التً األسباب فٌه تبٌن أن و قضائً

 . ³باطال اعتبر إال و

 

 .9 ، نفس المرجع ،ص إبراهٌم سرٌر - ¹

 .773 و 772 ، نفس المرجع ، صعبد الرزاق أحمد السنهوري - ²

 .   3، نفس المرجع ، ص إبراهٌم سرٌر  - ³
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 الفرنسً النص استعمل حٌن فً القضائً العقد مصطلح العربً النص استعمل          

 العقد وبٌن قانونٌة أثار إلحداث أكثر أو إدارتٌن بٌن ٌعد الذي العقد بٌن فرق وهناك مصطلح

 إجراء أو تصرؾ و عمل وهو

 ٌرؼب من عن ٌصدر و ، اإلٌجار عالقة ألطراؾ شخصً حق هو باإلخالء والتنبٌه      

 أو الولً أو كالوكٌل عنهما ٌنوب من أو المستأجر أو المؤجر كان سواء ، العالقة إنهاء فً

 األماكن كمشتري خاص خلؾ أو كالورثة عام خلؾ من محلهما ٌحل ممن أو القٌم أو الوصً

 ¹. للمستأجر بالنسبة اإلٌجار عن له كالمتنازل و ، للمؤجر بالنسبة المؤجرة

 أو ، متضامنٌن ؼٌر أو كانوا متضامنٌن المستأجرون أو المؤجرون تعدد إذا و          

 أن ألحدهم ٌجوز ذلك ومع جمٌعا منهم التنبٌه ٌصدر أن فاألصل ، الطرفٌن أحد ورثة تعدد

 فً التنبٌه أجازوا قد أو، ذلك فً عنهم موكال كان إذا الباقً حق فً باإلخالء التنبٌه ٌوجه

  ².القانونً المٌعاد

 فً :"  بقولها المنشورة ؼٌر قراراتها أحد فً المبدأ هذا العلٌا المحكمة أكدت قد و         

 أحدهم تبلٌػ قانونا ٌكفً فانه المستأجر بٌن و الملكٌة فً شركاء عدة بٌن المبرم اإلٌجار حالة

  ".صحٌحا لٌعتبر للمستأجر باإلخالء التنبٌه

  ؟ أسباب عدة ذكر من البد أو لتوجٌهه واحد سبب وجود التنبٌه فً ٌكتفً هل 

 التنبٌه ببطالن قضت ¹ 1996فبراٌر 26 فً صادر لها قرار فً العلٌا المحكمة         إن

 عدم و التجاري المحل ؼلق فً ٌتمثل أولهما : متناقضٌن سببٌن على أسس الذي باإلخالء

 ثانٌهما  من القانون التجاري ، و177هذا ٌعد خرقا للمادة و ، فٌه تجاري نشاط أي ممارسة

على  ، التجاري القانون من 176 للمادة وفقا للمستأجرٌن استحقاقً تعوٌض عرض فً ٌتمثل

   ٌتبعوا و ، االثنٌن السببٌن من واحدا سببا ٌختاروا أن المؤجرٌن على ٌتعٌن كان أنه 

 .773، نفس المرجع ،ص حمدي باشا عمر ¹
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 . التجاري القانون من ٌلٌها ما و 173 المواد فً علٌها المنصوص     اإلجراءات

 و األماكن استعادة فً المؤجر حق إلى أالستحقاقً التعوٌض سبب ٌعود األصل فً       

 سببا ٌشكل بالمؤجرٌن خاص ملكٌة حق هً األماكن هذه ألن الخاصة ألؼراضه استعمالها

 المحكمة أكدته ما هذا ، التجاري القانون من 176 للمادة طبقا باإلخالء التنبٌه لطلب كافٌا

          النظام مع ٌتماشى العلٌا المحكمة موقؾ و ، 1996 مارس 26 فً صادر لها قرار فً العلٌا

 فً حماٌتها ٌكفل و الخاصة الملكٌة تدعٌم على ٌقوم الذي و حالٌا الساري الحر االقتصادي

   .¹ الفردٌة المبادرات تشجٌع ظل

 أالستحقاقً التعوٌض و التجدٌد رفض :  الثانً المطلب

  باإلٌجار التمسك حق : األول الفرع

 بتجدٌد التمسك له ٌحق الذي المستأجر هو اإلٌجار فً الحق صاحب               إن

 الحالة هذه فً و . التنبٌه طرٌق عن التجدٌد رفض فً رؼبته المؤجر ٌبدأ لم لو و اإلٌجار

 وقت كل فً أو اإلٌجار انتهاء قبل أشهر ستة أجل فً إما طلبا ٌقدم أن المستأجر على ٌتعٌن

 اإلٌجار تجدٌد فً الرؼبة إلعالن معٌنة شروطا ٌتضمن اإلٌجار عقد كان إذا و تجدٌده، أثناء

 طلب توجٌه طرٌق عن اإلٌجار تجدٌد فً نٌته عن باإلعالن المستأجر ٌلتزم و ،إتباعها وجب

 الطلب توجٌه فان المؤجرون تعدد إذا أما ، صفة صاحب كان إذا المحل لمسٌر أو للمؤجر

 .( من القانون التجاري174/2المادة ) . اآلخرٌن حق فً سارٌا ٌعتبر منهم لواحد

 و ، القضائً المحضر بتحرٌرها ٌقوم رسمٌة ؼٌر ورقة هو التجدٌد طلب و            

 وإال التجاري القانون من 194 المادة ومضمون الرابعة الفقرة مضمون الطلب ٌشمل أن ٌجب

بتوجٌه  ملزم ؼٌر المستأجر فان ذلك ،ورؼم القانون ألحكام لمخالفته باطال التجدٌد طلب كان

 

 .96 ، نفس المرجع ، ص حمدي باشا عمر¹



  انفظم انثاَٙ                              إَٓاء ػمذ إٚجاس انًحم انرجاس٘

 
66 

 ٌستمر إذ ، التجدٌد عدم فً رؼبته عن األخٌر هذا ٌكشؾ لم طالما للمؤجر التجدٌد طلب 

  . التجاري القانون من 173/2 المادة حكم حسب ضمنٌا اإلٌجار عقد

 التعوٌض دفع المؤجرٌن من تقتضى ال حاالت التعوٌض أالستحقاقً و :  الثانً الفرع

 : أالستحقاقً

 : حالتٌن التجدٌد طلب تقدٌم عن وٌنجم      

 تبلٌؽه تارٌخ من أشهر ثالثة خالل فً نٌته عن الكشؾ عدم و المؤجر سكوت إما - 1 

 من 174/4المادة ) اإلٌجار استمرار على موافقة بمثابة السكوت ٌعد ثم من و ، التجدٌد بطلب

 .  ¹األصلً لإلٌجار امتدادا مجرد ال جدٌدا إٌجارا التجدٌد هذا وٌعتبر   (القانون التجاري

 قد و هذا ، ذلك إلى دفعته التً األسباب المؤجر ٌذكر أن شرٌطة التجدٌد رفض إما  - 2

 فً استمراره مع المؤجرة األماكن فً أخرى حالة اإلٌجار مدة انقضاء أجل حلول عن ٌنجم

 استمرارٌة على ٌدل مما اعتراض أي دون قبضه على المؤجر ٌوافق و ، اإلٌجار بدل دفع

    . ضمنٌا اإلٌجار

        وفً حالة التجدٌد باستثناء حالة االتفاق بٌن الطرفٌن ،فإن مدة اإلٌجار تكون 

 سنوات وٌبدأ اإلٌجار ابتداء من ٌوم 9مساوٌة لمدة اإلٌجار التً انقضت شرٌطة أال تتجاوز 

 175/1المادة  )انتهاء اإلٌجار القدٌم أو عند االقتضاء فً األجل المعتاد الذي ٌلً التجدٌد 

و إذا كان المؤجر ٌحق له رفض تجدٌد اإلٌجار عن طرٌق رفض  (من القانون التجاري 

طلب المستأجر ، وعرض التعوٌض اإلستحقاقً ، إال أن هناك حاالت ال تقتضً من 

 من القانون 177المؤجر دفع التعوٌض اإلستحقاقً وهً الحاالت التً نصت علٌها المادة 

 :التجاري ، وتتمثل فً 

 

 . 661، نفس المرجع ، صعبد الرزاق أحمد السنهوري ¹



  انفظم انثاَٙ                              إَٓاء ػمذ إٚجاس انًحم انرجاس٘

 
67 

 . المستأجر جانب فً مشروع و خطٌر سبب وجود فٌه ٌثبت بدلٌل المؤجر جاء إذا - 1

 سلطة للقاضً ٌجعل مما ،¹المشروع و الخطٌر السبب معنى المشرع ٌبٌن لم و           

 و صوره تتعدد المشروع و الخطٌر السبب إذ ، بالواقع تتعلق المسألة ألن تجدٌده فً تقدٌرٌة

 أو القذؾ أو كالشتم المؤجر حق فً جزائٌة جرٌمة ارتكب قد المستأجر ٌكون فقد ، أشكاله

 و التجدٌد رفض إلى المؤجر ٌدفع الذي األمر المعاملة سوء أشكال من شكل أي أو الضرب

 أو االستحقاقً التعوٌض مبلػ له ٌدفع أن دون المستأجرة األماكن بإخالء المستأجر مطالبة

 المحالت إٌجار بأن تقضً التجاري القانون من 173 المادة ألن ذلك و ، اإلخالء تنبٌه توجٌه

 المستأجر فٌه ٌخل لم الذي اإلٌجار بذلك تعنً فهً ، باإلخالء التنبٌه بأثر إال ٌنتهً ال التجارٌة

 فٌه ٌوجه ال أي ذلك ٌستوجب فال بالتزاماته المستأجر فٌه ٌخل الذي اإلٌجار أما ، بالتزاماته

 . إنذار مجرد بل باإلخالء تنبٌها

 : المؤجر موافقة بدون التجاري النشاط طبٌعة تغٌٌر-2 

 إلى استنادا المستأجر باستؽالله ٌقوم الذي التجاري النشاط نوع تحدٌد تم                 إذا

 ٌستؽله الذي النشاط أن أي ، التجاري النشاط بذات التزم الحالة هذه فً و ، اإلٌجار عقد

 بتؽٌٌره المستأجر قام فإذا ، ¹علٌه االتفاق تم بمعنى اإلٌجار عقد فً تخصٌصه تم قد المستأجر

 الفرنسً المشرع لكن ، العقد فسخ ٌستوجب الذي األمر ، بالتزاماته أخل انه ذلك فمعنى

 و المنافسة أشكال مقتضٌات حسب البسٌطة التجارة السٌما التجارة ٌكٌؾ أن حاول الحدٌث

 بحٌث أصدر قانون المؤجر صالحٌات تقلٌص طرٌق عن هذا و للعمالء المتؽٌرة الطلبات

 فمكن المستأجر أو الحرفً من تؽٌٌر أو توسٌع 1953 أدمجه فً مرسوم 1965 ماي 12

نشاطه الذي ٌستؽله فً األماكن المؤجرة ، هذا مهما كانت الشروط المدرجة فً عقد 

 لٌوسع من حقوق المستأجرٌن فً هذا الصدد و 1971 جوٌلٌة 16اإلٌجار ، ثم جاء قانون 

 ². تحت عنوان جدٌد أطلق علٌه 1953أدمجت جمٌع هذه النصوص فً مرسوم 
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   وهكذا أصبح المستأجر بإمكانه تؽٌٌر النشاط التجاري أو التوسٌع فٌه رؼم وجود شرط 

 .ٌخالؾ ذلك فً العقد ، وذلك لمقتضٌات التجارة الحدٌثة التً تتطلب التجدٌد و التؽٌٌر 

         هذا وقد ٌنصب التؽٌٌر على جزء من النشاط التجاري فحسب ، كأن ٌقوم التاجر 

مثال بٌع أسطوانات فٌضٌؾ إلى ذلك بٌع الكتب أو ٌقوم ببٌع مالبس األطفال فٌضٌؾ إلى 

ذلك بٌع مالبس الكبار ، وقد ٌكون النشاط التجاري الذي ٌتم تؽٌٌره مكمال أو ملحقا بالنشاط 

األصلً ، أن المستأجر قصد من التؽٌٌر مجرد توسٌع النشاط األصلً وقد ٌكون النشاط 

.كلٌا، بمعنى مؽاٌر تحوٌل النشاط التجاري ، وفً هذه الحالة ال ٌثار أي إشكال   

     أما إذا رفض تؽٌٌر النشاط التجاري ، فٌجب على المستأجر أن ٌظهر نٌته عن طرٌق 

المحضر و ٌكون للمؤجر مهلة شهرٌن للرد ، ولكن ال ٌحق له أن ٌنازع فً الطابع الملحق 

أو المكمل للنشاط التجاري ، وتختص المحكمة للفصل فً النزاع ، وفً حالة ما إذا قررت 

توسٌع النشاط التجاري فال ٌستطٌع المؤجر أن ٌطلب زٌادة بدل اإلٌجار إال بعد مرور ثالث 

سنوات ، ولكن لو أخل المستأجر بإتباع اإلجراءات القانونٌة ،فإنه ٌعرض عقده للفسخ و 

 ¹.أٌضا للتعوٌض إن اقتضى الحال 

      أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم ٌتعرض لمسألة تؽٌٌر النشاط التجاري ، بٌنما 

القضاء كان له موقفا من هذه المسألة ، إذ قرر أن تؽٌٌر النشاط التجاري ال ٌعد سببا جدٌا 

  من القانون التجاري ما لم ٌسبب هذا التؽٌٌر ضررا للمؤجر    177بمفهوم نص المادة 

 بٌع تؽٌٌر : فمثال مركزه على ال و المحل على له تأثٌر ال التؽٌٌر هذا كان إذا خاصة

 النشاط تؽٌٌر ٌؤدي قد بل ، ؼذائٌة مواد إلى أو ؼازٌة مشروبات إلى الكحولٌة المشروبات

 . للمحل االقتصادٌة القٌمة فً الزٌادة إلى أحٌانا التجاري
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 بالمؤجر ٌلحق كان إذا ما و التؽٌٌر هذا تقدٌر فً القاضً سلطة إلى المسألة تعود    إذن

 . التجاري المحل على بالفائدة ٌعود أو ضررا

  التجاري المحل استغالل عن التوقف - 3

 و ، العمالء عنصر فقدان عنه ٌنجم التجاري المحل استؽالل عن التوقؾ              إن

 القٌمة تنعدم و تنقص بفقدانه و التجاري المحل فً أساسٌا و جوهرٌا عنصرا ٌعد الذي

 فً التجاري المحل باستؽالل القٌام المستأجر التزامات فمن لذا ، التجاري للمحل االقتصادٌة

 إال ، ¹المؤجر طرؾ من اإلٌجار عقد إلنهاء سببا هذا ذلك عن توقؾ فإذا ، المؤجرة األماكن

 أو االستؽالل عن التوقؾ استمر إذا ما حالة فً إال اإلٌجار عقد إنهاء ٌستطٌع ال األخٌر هذا أن

 ٌضع كً للمستأجر إنذار بتوجٌه المؤجر ٌقوم بعدما شهر من أكثر تتجاوز لمدة التوقؾ تكرر

  .( من القانون التجاري 177الفقرة الثانٌة من المادة  ). التوقؾ لهذا حدا

 طبقت لقد و ، باطال تصرفه كان إال و ، للمستأجر اإلنذار بتوجٌه المؤجر ٌلتزم و        

 إجراء هو اإلنذار أن أساس على التجاري القانون من177/2 المادة مضمون العلٌا المحكمة

 أٌة فً أثاره الموضوع لقضاة ٌحق و المطلق البطالن إلى تؤدي مخالفته و العام بالنظام ٌتعلق

 ².  الدعوى علٌها كانت مرحلة
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 مصطلحٌن اإلٌجار عقد إنهاء فً استعمل قد الجزائري المشرع أن إلى نشٌر و            

 الثانً و ، اإلنذار هو و 177 المادة فً العربٌة باللؽة المحرر النص ذكره األول : مختلفٌن

 . األعذار هو و المادة نفس من الفرنسً النص ذكره

 المستأجر لحث التنبٌه صفة لها وسٌلة هو األعذار مصطلح أن رأٌنا فً كان إن و       

 . التزاماته تنفٌذ  على

 أو التزاماته تنفٌذ إما المستأجر على بحٌث ، التهدٌد فكرة على ٌحتوي فهو اإلنذار أما      

 . عقده لفسخ ٌتعرض

 فً و اإلنذار مصطلح و باإلخالء التنبٌه مصطلح الجزائري المشرع استعمل كما       

 من بااللتزامات اإلخالل على ٌحتوي ال الذي اإلٌجار عقد فً ٌوجه باإلخالء التنبٌه أن الحقٌقة

 اإلٌجار عقد فً فٌقع اإلنذار أما ، ياؼل استحقاق التعوٌض ٌتبعه الذي و ، المستأجر طرؾ

 . بالتزاماته المستأجر فٌه ٌخل الذي

 عقد إنهاء إلى حتما ٌؤدي ال التجاري المحل استؽالل عن التوقؾ فان ذلك مع و      

 المستأجر إمكان فً إذ ، جدي سبب إلى ٌستند التوقؾ كان طالما المؤجر طرؾ من اإلٌجار

 األولٌة المواد كاحتكار اقتصادٌة لظروؾ أسبابه تعود المحل استؽالل عن توقفه بأن ٌبرر أن

 صاحب هو من تحدد التً القسمة انتظار فً الورثة بٌن نزاع كنشوب عائلٌة ظروؾ أو ،

 .¹ علٌه المتنازع المحل
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 تسدٌد فً التأخٌر أو اإلٌجار بدل تسدٌد عدم -4

 عن تقاعس فإذا ، اإلٌجار بدل تسدٌد هً المستأجر عاتق على الملقاة االلتزامات أهم من

 تجدٌد رفض ٌستوجب مما بالتزاماته أخل انه ذلك فمعنى عنه امتنع أو االلتزام هذا أداء

 . أالستحقاقً التعوٌض على حصوله أو اإلٌجار

 فً المؤجر ألزم المشرع أن إال ، الفسخ إلى اإلٌجار عقد ٌعرض اإلخالل هذا إن بل        

 بإخالء ٌطالبه أن ٌستطٌع حتى قضائً ؼٌر بعقد هذا و للمستأجر إنذارا بتوجٌه الحالة هذه

 . 1983 دٌسمبر 07 فً صادر لها قرار فً العلٌا المحكمة أكدته ما هذا و ، المؤجرة األماكن

 : المؤجر من به المرخص غٌر الباطن من اإلٌجار - 5 

 جزئٌا كان سواء ، ألباكن من التأجٌر رعلى حظ التجاري القانون من 188 المادة تنص     

 . ذلك على المؤجر موافقة تمت أو ، اإلٌجار عقد بموجب ذلك خالؾ اشترط إذا إال ، كلٌا أو

  هذا فً التصرؾ ٌستطٌع انه إال المؤجر مثل شخصٌا حقا إال له لٌس المستأجر        إن

 أن و ، احٌا زي رهنا ٌرهنه أن أٌضا له و ، التصرفات من ؼٌرهما و الهبة أو بالبٌع الحق

 تجٌز كما الشخصٌة الحقوق فً تجٌز التً العامة للقواعد تطبٌقا هذا و ٌعٌره أن و ٌؤجره

 ذمة فً له شخصً حق فً ٌتصرؾ إنما ذلك كل فً المستأجر و ، األعٌان فً التصرؾ

 .¹المؤجر

 المستأجر ٌجرٌها التً التصرفات فان العملٌة الناحٌة من أما ، القانونٌة الناحٌة من هذا 

 .الباطن من إٌجاره و الحق عن التنازل هً حقه فً عادة

 

 

 

 .9، نفس المرجع ،ص إبراهٌم سرٌر ¹



  انفظم انثاَٙ                              إَٓاء ػمذ إٚجاس انًحم انرجاس٘

 
72 

 إلى ٌرجع جوهري فرق العملٌتٌن بٌن فالفرق ، إٌجار عقد هو الباطن من اإلٌجار و         

 و المؤجر بٌن األصلً اإلٌجار عقد إال ٌوجد ال اإلٌجار عن التنازل ففً ، نفسه العمل طبٌعة

 أما ، له المتنازل إلى العقد هذا عن الناشئة التزاماته و حقوقه المستأجر ٌحول فٌه و المستأجر

 من إٌجار عقد ثم ، المستأجر و المؤجر بٌن ما أصلً إٌجار فٌوجد الباطن من اإلٌجار فً

 . ¹الباطن من المستأجر و األصلً المستأجر بٌن الباطن

 فً المالك استدعاء ٌجب ، علٌه موافق أي ، به مرخص اإلٌجار كان إذا و هذا          

 التأجٌر فً نٌته عن المؤجر بإخطار المستأجر ٌلتزم و العقد فً المشاركة إلى تعددهم حالة

 ٌلتزم و باالستالم العلم طلب عم علٌها موصً برسالة أما و قضائً ؼٌر بعقد إما الباطن من

 العقد فً سٌشارك كان إذا عما المستأجر بإخطار الرسالة استالم من ٌوم 15 خالل فً المالك

 ٌجب اإلجابة عن امتنع أو الباطن من باإلٌجار ترخٌص وجود من بالرؼم المؤجر رفض فإذا

 .  ( التجاري القانون من 188 المادة ) الباطن من التأجٌر استبعاد

 من األصلً اإلٌجار بدل أن رأى إذا للمالك ٌحق  الباطن من اإلٌجار حالة فً و         

 و األصلً اإلٌجار بدل مع تتطابق حتى بالزٌادة ٌطالب أن األصلً اإلٌجار بدل ٌفوق الباطن

 بدل تقدٌر فً األطراؾ تنازع إذا التجاري القانون من 195 للمادة وفقا ٌحدد أن ٌجب الذي

   . اإلٌجار

 : المبنى وضعٌة إلى استنادا اإلٌجار تجدٌد رفض - 1

 الى تعود ألسباب التجاري المحل فٌها ٌستؽل التً لألماكن اإلٌجار تجدٌد رفض ٌتم قد

 . ²العامة المنفعة أو العام النظام بسبب أو المبنى وضعٌة

 

 

 .76 وانظر أٌضا ابراهٌم سرٌر ، المرجع السابق، ص95 ، نفس المرجع ،صحمدي باشا - ¹

 .79 ، نفس المرجع ،ص إبراهٌم سرٌر - ²
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 على تحتوي كانت و المالك طرؾ من جدٌد من العمارة بناء إعادة حالة فً لكن و

 المؤجر ٌبلػ أن شرٌطة جدٌد من االستئجار فً األولوٌة حق للمستأجر ٌكون تجارٌة محالت

 إلخالئه أشهر ثالثة خالل فً األكثر على أو المؤجرة لألماكن إخالئه عند ذلك فً نٌته عن

 بإخطار ٌلتزم كما ، الجدٌد موطنه بعنوان إخطاره مع قضائً ؼٌر بعقد ذلك و ، لألماكن

المادة ) البطالن هو هذا تصرفه جزاء كان إال و ، موطنه عن ٌطرأ تؽٌٌر كل عن المؤجر

  . ( من القانون التجاري179/1

 عن الطرٌقة بنفس المستأجر ٌخطر أن التبلٌػ تسلمه بمجرد جانبه من المؤجر وٌلتزم       

 بنفسه هو ٌشؽل أو الؽٌر إلى األماكن بتأجٌر ٌقوم أن قبل ذلك و جدٌدا إٌجارا لمنحه استعداده

 ببدل الخالؾ ٌتعلق كأن الجدٌد اإلٌجار شروط على الطرفان ٌتفق لم إذا و ، األماكن تلك

 اإلٌجار علٌها ٌنصب التً العناصر بمجموع أو لإلٌجار الالحقة بالشروط أو بمدته أو اإلٌجار

 فً للبث لها تابعا العمارة موقع ٌكون التً المختصة المحكمة أمام بالحضور الطرفان التزم ،

 .المستعجلة باألمور المتعلقة للقضاٌا وفقا المسألة

 بها جاء التً الحاالت على اإلٌجار تجدٌد رفض على الجزائري المشرع ٌقتصر لم      

 : منها أخرى حاالت أضاؾ بل ، التجاري القانون من 177 المادة نص

 

 

 

 

 

 .76 وانظر أٌضا ابراهٌم سرٌر ، المرجع السابق، ص95، نفس المرجع ،صحمدي باشا ¹

 .79، نفس المرجع ،ص إبراهٌم سرٌر ²
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 التعوٌض بتقدٌم ٌلتزم الحالة هذه فً المؤجر إن إال العمارة بناء إعادة أو بناء -     

 التنبٌه فً أو التجدٌد رفض عقد فً ٌشٌر أن علٌه منه التخلص أراد إذا لكن و ، أالستحقاقً

 ٌكون و ، إمكانٌاته و حاجاته مع ٌتوافق آخر محال المستأجر على ٌعرض أنه إلى باإلخالء

  . لإلٌجار الجدٌدة الشروط بإٌضاح المؤجر ٌلتزم كما ، مماثل مكان فً موجودا

 مماثل محل فً اإلٌجار على موافقته عن قضائً ؼٌر بعقد ٌعلن أن المستأجر على و       

 نصت التً  للشروط وفقا المختصة المحكمة إلى الدعوى ٌرفع أن أما و ،أشهر ثالثة مهمة فً

 . التجاري القانون من 197 المادة علٌها

 ،فان الشروط تحدد ¹        أما إذا وقع الخالؾ بٌن الطرفٌن حول بدل اإلٌجار الجدٌد 

 . من قانون التجاري195وفقا لحكم المادة 

 ضررا التجاري المحل الستؽالل المؤقت التوقؾ عن انجر فإذا ، ذلك إلى         إضافة

 تسدٌد عن فضال الضرر لجبر تعوٌض بدفع المؤجر التزم قٌمته نقصت و للمستأجر

 . النقل مصارٌؾ

  سنوات 03 عن تزٌد ا لمدة اإلٌجار تعلٌق - 1

 إذا سنوات ثالث عن تزٌد ال لمدة ٌوقفه أي ، اإلٌجار ٌعلق أن األماكن لمالك ٌجوز        

 لفترة األماكن إخالء المستأجر من ٌطلب ٌجعله الذي األمر ، العمارة ارتفاع زٌادة ٌرٌد كان

 تزٌد أال ذلك جراء من ضرر لحقه إذا بالتعوٌض ٌطالبه أن األخٌر لهذا ٌحق لكن و ، مؤقتة

  ² .سنوات لثالث اإلٌجار بدل قٌمة عن التعوٌض قٌمة

 

 

 .9، نفس المرجع ،ص إبراهٌم سرٌر  - ¹

 .773 و 772 ، نفس المرجع ، صعبد الرزاق أحمد السنهوري - ²
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 : اإلسكان بسبب التجدٌد عدم - 2

 بالمحالت ملحقة تكون التً و ، بالسكن الخاصة المحالت استرجاع للمؤجر ٌجوز         

 زوجه فروع أو أصول أو فروعه أو أصوله أو زوجه أو بنفسه هو فٌها لٌسكن التجارٌة

 حاجات و العادٌة لحاجته ٌكفٌه لسكن حائزا االسترجاع هذا من المستفٌد ٌكون إال شرٌطة

 إذا اإلرجاع فً حقه استعمال المؤجر ٌستطٌع ال لكن و ، معه ٌعٌشون الذٌن أسرته أفراد

 182/2المادة ) فندق علٌها مقٌم كان أو المدرسٌة أو االستشفائٌة أو المفروشة األماكن كانت

 .(من قانون التجاري

 كانت أو كبٌر لخطر المستأجر ٌعرض كان إذا االسترجاع حق استعمال ٌجوز ال كما        

 . ( من القانون التجاري 181/3المادة  )مشاعا تعد السكنٌة المحالت و التجارٌة المحالت

 قد كان إذا السكن قصد األماكن استرجاع حق المؤجر ٌمارس أال القانون ٌشترط و         

 مدته تفوق و ثابتا تارٌخا ٌحمل العقد كان إذا إال ، العقد إلى استنادا أي بعوض العمارة امتلك

 التً المحالت فً أوسع ٌكون االسترجاع مجال إن بمعنى ، التجدٌد رفض قبل سنوات 06

 . الوصٌة أو الهبة أو المٌراث طرٌق عن المؤجر إلى آلت

 أشهر 06 أجل فً شخصٌا ٌشؽلها التً األماكن باسترجاع المؤجر قٌام عند ٌجب و         

 وفً مشروعا سببا له كان إذا إال ، األقل على سنوات 06 لمدة و لألماكن المستأجر إخالء من

 . المسترجعة المحالت قٌمة تحدد استحقاقً تعوٌض على المستأجر ٌحصل العكسٌة الحالة

 فً المستأجر تصرؾ تحت المنزل ٌضع أن االسترجاع من المستفٌد ٌلتزم و هذا       

 ¹.شاؼرا أصبح إذا ما حالة

 

 

 .204-203 ، نفس المرجع ، ص نادٌة فضٌل - 1
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 غٌر األرض من جزء أو كل على سكن محل لبناء رخصة على المؤجر حصل إذا - 4

 :التجاري بالمحل لصٌقة مبنٌة

 تطبق و ، لبنائها المرخص األرض على إال االسترجاع حق ٌمارس أن ٌجوز ال و         

 عرض و باإلخالء التنبٌه توجٌه ضرورة بمعنى التجاري القانون من 178 المادة أحكام

  الحرفً أو الصناعً أو التجاري االستؽالل توقٌؾ البناء عن ترتب إذا أالستحقاقً التعوٌض

 المؤجرة األماكن استرجاع للمؤجر أجاز الجزائري المشرع أن نالحظ األخٌر فً و        

 ثانٌة جهة من و ، جهة من هذا العقارٌة للملكٌة حماٌة هذا و لذلك جدٌا مبررا هناك كان طالما

 استثمار و استؽالل عن التوقؾ على أجبر كلما التعوٌض على الحصول من المستأجر مكن

 التجاري النشاط ممارسة عن التوقؾ إذ ، التجارٌة الملكٌة على حفاظا هذا و ، التجاري المحل

 و مربحة تكون قد التً التجارٌة الصفقات ضٌاع و الربح فرص تفوٌت إلى ٌؤدي ما ؼالبا

 ٌلعب الصناعً أو التجاري فاالستثمار. الوطنً االقتصاد على و صاحبها على بالنفع تعود

 ٌعد الذي الحٌوي المٌدان هذا شل إلى النشاط هذا عرقلة و ، االقتصادٌة التنمٌة فً هاما دورا

 ¹.التطور إلى تصبو دولة كل علٌها ترتكز التً دعائم أهم من

 ، السوق اقتصاد هو و الحدٌث االقتصادي النظام انتهج الجزائري المشرع أن بما و       

 عدل أنه بدلٌل ، التجارٌة الملكٌة و العقارٌة الملكٌة حماٌة بٌن ٌوازن أن بذلك حاول قد فهو

 هذا صدور من ابتداء اإلٌجار عقود جعل و02 – 05  رقم بقانون التجاري القانون أحكام

 كما ، العقود هذه بصدد تطرأ التً للمنازعات تفادٌا وهذا ، الرسمً الشكل فً تتم القانون

 ألزم كما ، اإلرادة سلطان لمبدأ أخضعها إذ ، المدة تحدٌد حٌث من األفراد إلرادة أخضعها

 تنبٌه توجٌه إلى حاجة دون  اإلٌجار مدة انتهاء بمجرد المؤجرة األماكن بمؽادرة المستأجر

 التعوٌض على الحصول من المستأجر تمكٌن دون و ، المؤجر طرؾ من باإلخالء

  . ²ذلك خالؾ الطرفان ٌشترط لم ما المؤجرة لالماكن مؽادرته عند االستحقاقً

         القانون، كلٌة الحقوق، يماجستٌر ؾ المحل التجاري، رسالة من أجل الحصول على شهادة استؽالل، تأجٌر بوراس لطٌفة - ¹

 .2009جامعة بن ٌوسؾ بن خدة، الجزائر، 

²
 205 ، نفس المرجع ، ص نادٌة فضٌل -  
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 05/02 المحل التجاري بعد صدور قانون إٌجارانقضاء عقد : المبحث الثانً 

 المؤرخ فً 02-05 بعد صدور قانون اإلٌجار من خالل دراستنا النقضاء عقد 

 ،ارتأٌنا التطرق أوال إلى تجدٌد عقد اإلٌجار التجاري المبرم بعد صدور 06/02/2005

، ثم دراسة كٌؾ ٌتم انقضاء عقد إٌجار المحل التجاري بعد صدور القانون 05/02قانون

1
.  ،و ذلك من خالل المطلبٌن التالٌٌن 

 05/02 تجدٌد عقد إٌجار المحل التجاري المبرم بعد صدور قانون : المطلب األول

   مكرر من القانون التجاري187مضمون المادة  :  الفرع األول

 مكرر من القانون التجاري وتحدٌدا فً الفقرة الثانٌة ما ٌلً 187جاء فً المادة         

 إلى األجل المحدد فً العقد دون الحاجة بانتهاء بمؽادرة األمكنة المستأجرة المستأجرٌلزم :"

 بإخالء، ودون الحق فً الحصول على تعوٌض االستحقاق المنصوص علٌه فً هذا التنبٌه

".  خالؾ ذلكاألطراؾالقانون ما لم ٌشترط 

 ٌتمسك بحق التجدٌد أن المستأجر مكرر انه لٌس على 187وٌفهم من نص المادة      

 ٌكون ذلك أن العقار، فالبد إٌجار رؼب فً االستمرار فً وإذا المحل التجاري ، إٌجارلعقد 

.   مع المؤجر باالتفاق

 

 

 

 

 

 و المتضمن القانون 26/09/1975 المؤرخ فً 59-75 ٌعدل و ٌتمم االمر رقم 2005فبراٌر 06 مؤرخ فً 02-05قانون رقم  -1

. 2005فبراٌر /09مؤرخة فً 11التجاري ،ج ر عدد 
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 05/02 حالة تجدٌد عقد إٌجار المحل التجاري المبرم بعد صدور قانون:الفرع الثانً 

 المحل التجاري، فإن العقد ٌعتبر فً جمٌع إٌجار تجدٌد عقد المستأجر أراد ما         إذا

 بنفس شروط العقد السابق، فالتعدٌل الذي جاء به إبرامهالحاالت عقد جدٌدا حتى ولو تم 

 اإلدارة ٌخضع عقد اإلٌجار التجاري للقواعد العامة القائمة على استؽالل 05/02القانون 

وحرٌة التعاقد وتم تخلٌص المؤجر من القٌود التً كانت مفروضة علٌه و التً كانت نجعل 

.  من مركزه بصفته مالكا للعقار أقوىالمستأجر مالك للقاعدة التجارٌة فً مركز ٌبدو انه 

 المشرع ابقً على حق تجدٌد اإلٌجار بالنسبة للعقود الجارٌة المبرمة قبل أنوٌبدو       

 هذا الحق هو من المراكز القانونٌة التً فرضت على المتعاقدٌن بموجب إنالتعدٌل ،رؼم 

. القانون ، ولٌس من المراكز العقدٌة ألنه ال ٌقوم على اتفاق األطراؾ 

 05/02 التجاري المبرم بعد صدور قانوناإلٌجار عقد إنهاء :المطلب الثانً 

 الذي ابرم بعد صدور التعدٌل الجدٌد ، ٌجعل من اإلٌجار مدة عقد إنهاء          إن

 لم ٌحصل إذامكنة إال  الذي ٌستفٌد منه شاؼال دون حق و ال سند وٌلزم بمؽادرة المستجار

بٌنه وبٌن المؤجر اتفاق بإبرام عقد جدٌد ، وذلك مهما طالت مدة استؽالله لنشاطه التجاري 

 وال ٌعرض تعوٌض باإلخالءداخل العٌن المؤجرة ،و ال ٌلزم المؤجر بتوجٌه تنبٌه 

.  استحقاقً 

 فٌمكن للمؤجر بإتباع طرٌقتٌن اإلخالء عن المستأجرو بالتالً إذا امتنع           

:  سنتناولهما فً فرعٌن

 

 

 .76 وانظر أٌضا ابراهٌم سرٌر ، المرجع السابق، ص95، نفس المرجع ،صحمدي باشا  - ¹

 .79 ، نفس المرجع ،ص إبراهٌم سرٌر - ²
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 بقوة القانون اإلخالء طرٌقة إتباع:  األولالفرع 

 المحل التجاري ، فٌمكن للمؤجر طرده إخالء عن المستأجرو هنا إذا امتنع         

 ¹.باللجوء إلى الموثق من اجل استخراج النسخة التنفٌذٌة  

 التجاري المفرغ فً محرر رسمً ٌنتهً بحلول اآلجل اإلٌجار عقد إنبمعنى              

 ٌحصل على الصٌؽة إن ، على المؤجر األمكنة إخالء عن المستأجرالمحدد فٌه ، فإذا امتنع 

 عن طرٌق المحضر األمكنة من المستأجرالتنفٌذٌة للعقد من عند الموثق ، ثم ٌمكنه طرد 

.  كافة طرق التنفٌذ بما فٌها الجبرٌة باستعمالالقضائً 

 باللجوء إلى القضاء اإلخالء طرٌقة إتباع : الفرع الثانً 

 إلى ءباللجو المحل التجاري ، فٌمكن للمؤجر طرده إخالء عن المستأجرإذا امتنع          

. القضاء عن طرٌق رفع دعوى قضائٌة 

 عن إخالء العٌن رؼم حلول اجل المستأجربمعنى  ٌمكن للمؤجر فً حالة امتناع  -      

العقد ، أن ٌلجا إلى القضاء و ٌطلب طرد المستأجر من األمكنة على أساس انه أصبح 

.  شاؼال دون حق وال سند بانتهاء مدة اإلٌجار 

 

 

 

 

 

 

، رسالة لنٌل )دراسة مقارنة (، المركز القانو نً اللتصال بالعمالء كعنصر جوهري فً القاعدة التجارٌة حمادوش أنٌسة - ¹

 .2012شهادة دكتوراه فً العلوم، تخصص القانون، كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة، جامعة مولود معمري تٌزي وزو، 
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خاذًح  

 حُٔلَ حُظـخ١ٍ ا٣ـخٍٓزن ىٍحٓظٚ كٍٞ ٌٛح حُٔٞػٞع ، كبٕ كٌَس         ٝ ٖٓ هالٍ ٓخ

طؼظٔي أٓخٓخ ػ٠ِ حُو٤ٔش  حُظ٢ طؼل٤ٜخ ٓٔخٍٓش حُظـخٍس ك٢ حُؼوخٍ حُٔئؿَ ،ك٤غ ٣ٌٔزٚ ٓٔؼش 

طـخ٣ٍش طـؼِٚ ٓوظيح ُِِرخثٖ ٝٓؼَكش ك٢ حُٔ٘طوش ، ٝهي طويٍ ٌٛٙ حُو٤ٔش ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ 

رٔزخُؾ هي طلٞم كظ٠ ػٖٔ حُز٘خء حُٔٞؿٞى ك٤ٚ حُٔلَ ،ٝٛٞ ٓخ ىكغ حُٔشَع ك٢ ريح٣ش حألَٓ، 

 ح١ٌُ ٣وخرَ طِي أالٓظلوخه٢ٝكلخظخ ػ٠ِ ػَٔس ػَٔ حُٔٔظؤؿَ، ا٠ُ حُ٘ض ػ٠ِ حُظؼ٣ٞغ 

 طل٣ٞض كَص حَُرق ٝ ا٠ُ حُظٞهق ػٖ ٓٔخٍٓش حُ٘شخؽ حُظـخ١ٍ ؿخُزخ ٓخ ٣ئى١ اًحُو٤ٔش 

ػ٤خع حُظلوخص حُظـخ٣ٍش حُظ٢ هي طٌٕٞ َٓرلش ٝ طؼٞى رخُ٘لغ ػ٠ِ طخكزٜخ ٝ ػ٠ِ حالهظظخى 

حُٞؽ٢٘ ، كخالٓظؼٔخٍ حُظ٘خػ٢ أٝ حُظـخ١ٍ ٣ِؼذ ىٍٝح ٛخٓخ ك٢ حُظ٤ٔ٘ش حالهظظخى٣ش ٌَُ ىُٝش              

 06 حُٔئٍم ك٢ 02-05  ٌُٖٝ رؼيٓخ ػيٍ حُٔشَع أكٌخّ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ روخٕٗٞ         

 ٖٓ طيٍٝٙ طظْ ك٢ حُشٌَ ح٢َُٔٓ ٝ ٌٛح طلخى٣خ حرظيحء حإل٣ـخٍ ، أ٣ٖ ؿؼَ ػوٞى 2005كزَح٣َ 

 حألكَحى ٖٓ ك٤غ طلي٣ي حُٔيس ، إلٍحىسُِٔ٘خُػخص حُظ٢ ططَأ رظيى ٌٛٙ حُؼوٞى ٕ ًٔخ أهؼؼٜخ 

 ، ًٔخ أُِّ حُٔٔظؤؿَ رٔـخىٍس حألٓخًٖ حُٔئؿَس رٔـَى حٗظٜخء حإلٍحىس ِٓطخٕ ُٔزيأ أهؼؼٜخ اً

 ٖٓ ؽَف حُٔئؿَ ، ٝ ىٕٝ ط٤ٌٖٔ رخإلهالء طٞؿ٤ٚ ط٘ز٤ٚ ا٠ُ ىٕٝ كخؿش حإل٣ـخٍٓيس 

 ػ٘ي ٓـخىٍطٚ ُألٓخًٖ حُٔئؿَس ٓخ ُْ أالٓظلوخه٢حُٔٔظؤؿَ ٖٓ حُلظٍٞ ػ٠ِ حُظؼ٣ٞغ 

٣شظَؽ حُطَكخٕ هالف ًُي ، ٝ ٌٛح ٖٓ شؤٗٚ  حكوي حُٔلَ حُظـخ١ٍ ه٤ٔظٚ، ٝؿؼَ حُٔٔظؤؿَ 

ك٢ ًَِٓ ػؼ٤ق ك٢ ٓٞحؿٜش حُٔئؿَ ،ح١ٌُ ٣ظلٌْ ػٖ ؽ٣َن طلي٣ي حُٔيس ٝآٌخ٤ٗش ٍكغ 

 ٌٛح حأله٤َ ىٕٝ أطزقطـي٣ي حإل٣ـخٍ ىٕٝ طؼ٣ٞغ ،ك٢ روخء حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٖٓ ػيٓٚ،ٝهي 

. ه٤ٔش كؼ٤ِٚ ،ُى ػ٠ِ ًُي حٗٚ ال ٣ٌٖٔ حُٞػٞم رٚ ، كال ٣ٌٖٔ شَحءٙ ٝال ٍٛ٘ٚ ٝال طؤؿ٤َٙ
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 طَحؿؼض حُٔؼخٓالص  حُٞحٍىس ػ٠ِ حُٔلالص حُظـخ٣ٍش ٖٓ إ    ٝهي ٗظؾ ػٖ ٌٛح حُٞػغ 

ر٤غ ٍٖٝٛ ًٌُٝي ا٣ـخٍ ،ٝأىٟ ػيّ حالٓظوَحٍ ٌٛح ا٠ُ طؼط٤َ ٗٔٞ أػٔخٍ طـخ٣ٍش ًؼ٤َس 

 حُظ٢ طٔخٍّ ك٤ٜخ ٝػيّ حُظـي٣ي ،ٝٛٞ ٓخ ٣ئى١ ريٍٝٙ ح٠ُ حألٓخًٖ ا٣ـخٍرٔزذ هظَ ٓيس 

طو٤ِض حألٗشطش حُظـخ٣ٍش ،ٝٓخ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ٖٓ حٗظوخص ك٢ ٓٞحٍى حُو٣ِ٘ش حُؼخٓش ُِؼَحثذ، 

ٝػيّ هِن ٓ٘خطذ شـَ الٓظظخص حُزطخُش ،ٝ حألػَ حُِٔز٢ ػ٠ِ ط٣ٖٞٔ حُٔٞم رخُِٔغ 

،ٝ ٌٛح ال ألهَحالٓظٜال٤ًش،٣ُٝخىس ًِلش طِي حُِٔغ ٗظ٤ـش حُظَكخٍ حُٔٔظَٔ ُِظـخٍ ٖٓ ٓلَ 

. ٣ظٔخش٠ كظٔخ ٓغ حُظَٝف حالهظظخى٣ش حُظ٢ طَٔ رٜخ حُـِحثَ 

 طل٤ي حُٔٔظؤؿَ رشٌَ إٔ       ٝر٘خءح ػ٠ِ ًُي كوي هِظ٘خ ا٠ُ رؼغ حالهظَحكخص حُظ٢ ٣ٌٖٔ 

 :هخص ٢ٛٝ ًخُظخ٢ُ 

حُٞطٍٞ ا٠ُ ط٤ـش طؼ٤ي ُِٔلَ حُظـخ١ٍ ه٤ٔظٚ حُلؼ٤ِش ٝطللع ُِٔٔظؤؿَ كوٞهٚ حُ٘خشجش -  

  .ػٖ حُٔٔؼش حُظـخ٣ٍش حٌُٔظٔزش 

اػخىس ط٘ظ٤ْ أكٌخّ حإل٣ـخٍ حُظـخ١ٍ رٔخ ٣ظٔخش٠ ٝحُظطٍٞحص حُلخطِش ك٢ حُٔـخٍ - 

 .حالهظظخى١ 

 . حُظٞحُٕ ُِؼالهش حُؼوي٣ش حُظ٢ طَرؾ حُٔئؿَ رخُٔٔظؤؿَ رٔخ ٣للع كوٞم حُطَك٤ٖاػخىس- 

 

 .
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 لائًح انًظادس ٔ انًشاجغ

 النصوص القانونٌة

1  - 
 59-75 ٍهْ حألَٓ ٣ؼيٍ ٝ ٣ظْٔ .2005كزَح٣َ 06 ٓئٍم ك٢ 02-05هخٕٗٞ ٍهْ 

ٓئٍهش ك٢ 11 ٝ حُٔظؼٖٔ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ ،ؽ ٍ ػيى 26/09/1975حُٔئٍم ك٢ 

. 2005كزَح٣َ /09

  ،ٌتضمن عقد التسٌٌر، دار اإلعالم07/02/1898 ،المؤرخ فً 98/01قانون رقم  - 2

 .2008للنشر، الجزائر، 

 1882 ،ٌتضمن قانون المالٌة لسنة 16/12/1881 ،المؤرخ فً 81/25قانون رقم  - 3

ع 65فً الصادر،  1881/12/19. .،ج ر 

 المراسٌم التنفٌذٌة

  ،ٌتضمن النشرة الرسمٌة19/02/1882 ،المؤرخ فً 82/70المرسوم التنفٌذي رقم  - 4

 .23/02/1882 ،الصادر فً 14إلعالنات القانونٌة، ج ر عدد ا

  ،ٌتضمن شروط القٌد ف19/01/1887ً ،المؤرخ فً 87/41المرسوم التنفٌذي رقم  - 5

 .18/01/1887 ،الصادرة فً 05السجل التجاري، ج ر عدد

 األوامر

 79 ،ٌتضمن القانون المدنً، ج ر عدد26/08/1875 ،المؤرخ فً 75/59مر رقم أ -6

 . ،المعدل و المتمم30/08/1875الصادر فً 

 ،ٌتضمن القانون التجاري، ج ر 26/08/1875 ،المؤرخ فً 75/58أمر رقم  - 7

 . ،المعدل و المتمم18/12/1875 ، الصادر فً 101عدد
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 انكرة انؼايح

 ،            1947  ػ٢ِ كٖٔ ٣ْٞٗ ، حُٔلَ حُظـخ١ٍ ىحٍ حُلٌَ حُؼَر٢ ٓ٘ش  -1

  ًخَٓحٕ حُظخُل٢ ، ر٤غ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ك٢ حُظش٣َغ ،ىٍحٓش ٓوخٍٗش ٌٓظزش حُؼوخكش ُِ٘شَ  -2

   1992ٝحُظ٣ُٞغ ، ػٔخٕ 

1981   أكٔي ٓلَُ ، حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش ،  -3

    

 ىحٍ حُلٌَ حُؼَر٢ ،  1974  ػ٢ِ كٖٔ ٣ْٞٗ ، حُٔلَ حُظـخ١ٍ ، ٓ٘ش - 4

حُٞؿ٤ِ ك٢ شَف حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ،ؿٍٔٞ حُ٘شَ ٝ حُظ٣ُٞغ ،حُـِحثَ ، :   ٛالٍ شؼٞس  - 5

، 2015 ، 3ؽ

 حُظَر٣ٞش ، ريٕٝ ٓ٘ش ُألشـخٍحُٔي٢ٗ ،حُي٣ٞحٕ حُٞؽ٢٘ حإل٣ـخٍ   ٣ًذ ػزي حُٔالّ ،ػوي  -6

حُ٘شَ  

ػ٠ِ ػٞء حُظش٣َغ ٝ حُوؼخء – حُظـخ١ٍ ا٣ـخٍ  أكٌخّ ٍكغ طـي٣ي ارَح٤ْٛ ٣ََٓ  - 7

 ، ؿخٓؼش رٖ حإلىح٣ٍش٤ًِش حُلوٞم ٝ حُؼِّٞ .ٍٓخُش ٓخؿ٤ٔظَ ؿ٤َ ٓ٘شٍٞس – حُـِحث١َ 

 2001/2002.ػٌٕ٘ٞ ، حُـِحثَ 

 حألٓخًٖ حإل٣ـخٍ،هخٕٗٞ حال٣ـخٍ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ٝهخٕٗٞ 2006 ٓلٔي ك٤ٖٔ - 8

. ،حالٌٓ٘ي٣ٍش ٓ٘شخس حُٔؼخٍف

 ، ٓطزؼش ٜٗؼش 1، حُطزؼش 3حًظْ ،ح٤ُٓٞؾ ك٢ حُوخٕٗٞ حُظـخ١ٍ ، حُـِء   حُو٢ُٞ - 9

،    ٓظَ،حُوخَٛس

 ػ٤ي ،األ٣خّ ؿ٣ُٞق،هخٕٗٞ حُظـخٍس حُز٣َش ر٤ٖ حُ٘ض ٝ حالؿظٜخى ٝ حُلوٚ حُٔوخٍٕ ، أرٞ   -10

. 2004 ، ر٤َٝص ،حألٍٝحُـِء 
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 الكتب الخاصة

            (، 2011ىٍحٓش ٓوخٍٗش حُطزؼش حأل٠ُٝ  ) ؿ٤ال٢ُ ه٢ٔ٤ ، طؤؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ٍس  ٢ُٛ-1

  ٗخى٣ش كؼ٤َ ، حُ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ُِٔلَ حُظـخ١ٍ ، حُـِء حألٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ىحٍ ٛٞٓش ،  - 2

       2011حُـِحثَ ُِطزخػش ٝحُ٘شَ 

3 - 
  

.  ،ىحٍ حَُٜ٘ حُؼَر٤ش حُوخَٛس1987حُو٤ِٞر٢ ٤ٔٓلش ،طخؿ٤َ حُٔلَ حُظـخ١ٍ ،

 انشعائم ٔ انًزكشاخ

حمادوش أنٌسة، المركز القانو نً اللتصال بالعمالء كعنصر جوهري فً القاعدة  - 1

 ، رسالة لنٌل شهادة)دراسة مقارنة (التجارٌة 

دكتوراه فً العلوم، تخصص القانون، كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة، جامعة مولود 

 .2012معمري تٌزي وزو، 

مذكرة نٌل شهادة ماستر فً الحقوق ، إٌجار محل تجاري ، تخصص ،قانون  - 2   

 .25/05/2015األعمال ،تولوم حرٌة ، ٌحٌاوي صلٌحة،

 المحل التجاري، رسالة من أجل الحصول على شهادة استؽاللبوراس لطٌفة، تأجٌر  - 3

  القانون، كلٌة الحقوق، جامعة بنيماجستٌر ؾ

 .2009ٌوسؾ بن خدة، الجزائر، 
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