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 عمي حسين مهاوش                   ناصر كريمش خضر الجوراني .دأ.

 جامعة ذي قار كمية القانون
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 :الممخص
إن من أىم المبادئ التي نصت عمييا التشريعات الجزائية المختمفة والدساتير الحديثة ىو مبدأ 

ن تطبيق ىذا المبدأ أنتج لمقاعدة الجنائية التجريمي ة وظيفة جديدة قانونية الجرائم والعقوبات ، وا 
جوىرية آال وىي الوضوح في تحديد ما ُيجرمو المشرع من األفعال ،إذ أن الغموض أو المبس الذي 
يشوب تمك األفعال قد يؤدي بطبيعة الحال عند تفسيرىا الى خمق جرائم أو تطبيق عقوبات بخالف 

 0ما أراده المشرع 
يعتبر النموذج القانوني لمجريمة ، ىو وان لكل دراسة منيجية لمجريمة البد من بداية ، لذلك 

البداية لتمك الدراسة ،والباحث وىو يقوم بدراسة الجريمة عميو أن يتناول النموذج القانوني ليا ، 
فيو الذي يرسم شكميا ومن ثم يدرس كل عنصر من عناصرىا التكوينية ، عارضًا لمنتائج التي 

القانوني لمجريمة فإن تحقيقيا وقياميا يتطمب وضمن المفيوم ، رتبيا المشرع لمجريمة محل البحث
والركن المادي والركن  توافر ثالثة أركان أساسية تتكون منيا وىذه االركان تتمثل بالركن الشرعي

الثالث ىو الركن المعنوي ، وال تكاد تخمو جريمة من ىذه االركان ميما كانت طبيعتيا أو 
ىا ال تتحقق الجريمة وبالتالي ال يمكن مساءلة أي جسامتيا ، وبدون ىذه األركان أو إنتفاء أحد

 0شخص عنيا جزائيًا، 
وفي إطار األعمال الناشئة عن ممارسة أعمال التخدير الطبية والتي ُتعد بحق فتحًا عظيمًا من 
فتوحات الطب ، إذ بفضمو إستطاع الطب أن يخطوا خطوات متقدمة في مجال العمميات الجراحية 

دير الطبية فضاًل عن عمميات اإلنعاش الصناعي ، وبالرغم من األىمية وباألخص عمميات التخ
الكبيرة لمتخدير في المجال الطبي وذلك لما فيو من فقدان لإلحساس باأللم عند إجراء التداخل 
الجراحي وتمكين الجراح من القيام بأعمالو الجراحية بكل ثقة وطمأنينة بسبب سكون المريض 

 0راء العممية الجراحية لو ومنعو من الحركة عند إج
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لكن تبقى أعمال التخدير الطبية بطبيعة الحال ال تخموا من الخطورة ، إذ قد تنشأ عنيا جرائم  
ترتكب من قبل طبيب التخدير تجعمو ُعرضة لممساءلة الجزائية ومن تمك الجرائم ، ما تنشأ عن 

عمييا تسمية العناية المركزة،   أعمال التخدير الطبية أو عمميات اإلنعاش الصناعي أو ما يطمق
عميو سنتناول في ىذا البحث واحدًا من أركان ىذه الجرائم آال وىو الركن المادي لمجرائم الناشئة 

وفي ضوء ذلك سنقسم ىذا البحث عمى مطمبين ، المطمب ، عن ممارسة أعمال التخدير الطبية
ممارسة اعمال التخدير الطبي ، أما  لفعل في الجرائم الناشئة عنا األول سيتناول المطمب األول

في الجرائم الناشئة عن ممارسة أعمل  منتيجة الحاصمة وعالقة السببيةل يتناولالمطمب الثاني س
 0التخدير الطبية

 (.عقوبات   ،قانون جنائي( : مفتاحيةالكممات ال
Legal Form 

For crimes arising from the practice of medical anesthesia 

)A comparative study( 

Dr. Nasser Karimish Khedr Al-Jurani       Ali Hussein Mahawish 

Dhi Qar University College of Law 

Abstracts: 

One of the most important principles stipulated in the various penal 

legislation and modern constitutions is the principle of legality of crimes 

and penalties, and the application of this principle has produced for the 

criminal criminal rule a new and essential function, namely clarity in 

determining what the legislator criminalizes of the acts, since the 

ambiguity or confusion in those acts may Naturally, when interpreted, it 

leads to the creation of crimes or the application of penalties other than 

what the legislator intended. 

And that for every systematic study of crime there must be a 

beginning, so the legal model of crime is considered the beginning of that 

study. For the crime in question, and within the legal concept of crime, its 

realization and its implementation requires the availability of three basic 

pillars consisting of it, and these pillars are the legal pillar, the material 

pillar, and the third pillar is the moral pillar, and almost no crime is devoid 

of these pillars, whatever their nature or severity, and without these pillars 

or the absence of one of them The crime is not realized and therefore no 

one can be held criminally accountable for it .  

And within the framework of the work arising from the practice of 

medical anesthesia, which is truly a great breakthrough in medicine, 

thanks to him, medicine was able to take advanced steps in the field of 

surgical operations, especially medical anesthesia operations, as well as 

industrial resuscitation operations, and despite the great importance of 
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anesthesia in the medical field, because In it there is a loss of feeling pain 

when performing the surgical intervention and enabling the surgeon to 

perform his surgical operations with confidence and reassurance due to the 

patient’s stillness and preventing him from moving when the surgery is 

performed on him. 

 However, medical anesthesia works, of course, are not free of 

danger, as they may result in crimes committed by the anesthesiologist 

that make him liable to criminal accountability, and from these crimes, 

what arises from medical anesthesia or industrial resuscitation operations 

or what is called the so-called intensive care, on which we will address In 

this research, one of the pillars of these crimes is the material element of 

the crimes arising from the practice of medical anesthesia, and in light of 

this we will divide this research into two demands, the first requirement 

will deal with the act in the crimes arising from the practice of medical 

anesthesia, and the second requirement will deal with the resulting result. 

And the causal relationship in crimes arising from the practice of medical 

anesthesia . 

Keywords: (criminal law, penalties). 

 

 انًقذية

  أوالً : انتؼريف ثبنجحج

جقطِص ٜٓ٘س ٠د جُطهى٣ٍ ٖٓ ذ٤ٖ ؾ٤ٔغ جألٗٗطس جإلٗٓح٤ٗس ٌٓحٗٚ نحٚس,  

ٜٓ٘س ئٗٓح٤ٗس هرَ ًَ ٢ٖء ألٜٗح كٖ جُطؼحَٓ ٓغ جُؿْٓ جُر١ٍٗ, ُطهل٤ق ذٞٚلٜح 

ج٥ٓٚ ٝئَجُس ٓح ٣طؼٍٜ ُٚ ٖٓ ػَِ ٝ أٍٓجٜ ٖٓ جؾَ ئػحوضٚ ٤ِْٔح ٓؼحك٠ ئ٠ُ 

ٚلٞف جُٔؿطٔغ ذؼى ئَجُس آالٓٚ ٝٓح ٣ؼط٣ٍٚ ٖٓ ػٞجٌٜ ٚك٤س ؾ٘رحً ج٠ُ ؾ٘د ٓغ 

ضهى٣ٍ ج٣ٍُٔٝ ٖٓ  جُطر٤د جُؿٍجـ ٖٞٔ جُل٣ٍن جُطر٢ ، ٣ٌٕٝٞ يُي ٖٓ نالٍ

 0أؾَ ض٤ٜثطٚ ُِطر٤د  ُِؿٍجـ هرَ ئؾٍجء جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س

ٝػ٤ِٔس جُطهى٣ٍ جُطر٢ ضٍٔ ذػالغس ٍٓجقَ ٜٓ٘ح ٓح ٣ٓرن ئؾٍجء جُؼ٤ِٔس 

جُؿٍجق٤س ٜٝٓ٘ح ٓح ٣ٌٕٞ نالٍ جُؼ٤ِٔس ٝجٍُٔقِس جُػحُػس جُط٢ ضرىأ قحٍ ئٗطٜحء جُؼَٔ 

ٝنالٍ ًٛٙ جٍُٔجقَ ال ٣ٌٕٞ جُط٣ٍن ، جُؿٍجق٢ ٝضطٔػَ ذحإلٗؼحٔ ٝجإلكحهس ٣ٍُِٔٝ 

أٓح ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ْحٌُحً أٝ ٓلٍٖٝحً ذحٌُٞٝو ، كوى ضؼط١ٍ ػ٤ِٔس جُطهى٣ٍ جُطر٢ 

أنطحء ضٍضٌد ٖٓ هرَ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ أٝ ٓٓحػى٣ٚ ضٞٚق ذؼٟٜح ذأٜٗح أنطحء ؿ٤ٍ 

ػٔى٣س ض٘ٗأ ػٜ٘ح ؾٍجتْ ؿ٤ٍ ػٔى٣س ٝجُرؼٝ ج٥نٍضؼى أنطحء ػٔى٣س ٌٓٞٗس جُؿٍجتْ 

ؼٔى٣س ، ٌَُٝ ؾ٣ٍٔس ٖٓ ضِي جُؿٍجتْ أًٌحٜٗح جٌُٔٞٗس ُٜح ٝأْٛ أًٌحٕ ضِي جُؿٍجتْ جُ

ٛٞ جًٍُٖ جُٔحو١ ، ًُُي ؾحء ًٛج جُركع ١ِٓ٤ُ جُٟٞء ػ٠ِ جًٍُٖ جُٔحو١ ُِؿٍجتْ 
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جُ٘حٖثس ػٖ ٓٔحٌْس أػٔحٍ جُطهى٣ٍ جُطر٤س ٓغ ذ٤حٕ جُؼ٘حٍٚ جٌُٔٞٗس ُٚ ٝجُٔطٔػِس 

   0س جُٓرر٤س ذ٤ٜ٘ٔحذحُلؼَ ٝجُ٘ط٤ؿس ٌٝجذطس جُؼاله

 غح٤ٗحً: أ٤ٔٛس جُركع  

أْٛ ٓح ٣ط٤ُٔ ذٚ ًٛج جُركع ٛٞ ٠ر٤ؼس جُٔٞٞٞع ج١ًُ ٣ط٘حُٝٚ ، كٜٞ ٣ٔطحَ 

ذطحذغ ق١ٞ٤ ، ًٞٗٚ يٝ ِٚس  ذؿ٤ٔغ جُ٘حِ وٕٝ ض٤٤ُٔ ذ٤ٖ ؾّ٘ ٓؼ٤ٖ أٝ ْٖ ٓؼ٤ٖ 

، كال ٣ٌٖٔ ٣ٍُٔٝ ذكحؾس ج٠ُ ضىجنَ ؾٍجق٢ وٕٝ إٔ ٣هٟغ ُؼ٤ِٔس جُطهى٣ٍ جُطر٢ 

ٖٝٓ غْ ئٗؼحٔ ج٣ٍُٔٝ ٝئكحهطٚ ذؼى جٗطٜحء جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س ، كٟالً ػٖ يُي ، 

جُـ٤رٞذس جُ٘حٖثس ػٖ جُكٞجوظ ٝجألٍٓجٜ جُٔٓطؼ٤ٛس ٝٚؼٞذس جُط٘لّ ٌُرحٌ جُٖٓ 

ٝجأل٠لحٍ جُهىٔ ج٣ًُٖ ٣ؼحٕٗٞ ٖٓ ٤ٞن ٖٝىز جُط٘لّ ٝٓح ٣كطحؾٕٞ ئ٤ُٚ ٖٓ ػ٤ِٔس 

 0ػحضن ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٝٓٓحػى٣ٚ  ئٗؼحٔ ٚ٘حػ٢ ، ًٝٛٙ جُٜٔحّ ضوغ ذٍٓطٜح ػ٠ِ

ػٖ ٓٔحٌْس  ٝجأل٤ٔٛس جألنٍٟ ًُٜج جُركع ضٌٖٔ ك٢  جُهطٌٞز جُط٢ جُ٘حضؿس

ضِي جُٜٔحّ ٝٓح ضٍضٌد ك٤ٜح ٖٓ  أنطحء ػٔى٣س أٝ ؿ٤ٍ جُؼٔى٣س ٖٓ هرَ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ 

ٝٓٓحػى٣ٚ ٝٓح ٣٘ٗأ ػٜ٘ح ٖٓ ؾٍجتْ ، ْٞجء ًحٗص ًٛٙ جُؿٍجتْ ٓطِٛس ذأػٔحٍ ٠ر٤د 

 0جُركطس ، أٝ ٓح ٣طَٛ ذأػٔحُٚ جُؼحٓسجُطهى٣ٍ 

 

 غحُػحً : ٌِٓٗس جُركع  

جإلٌٖح٤ُس  ٓىجٌ جُركع ضطَٔ ذؼٍٜ جُىٌٝ ج١ًُ ٣وّٞ ذٚ أنٛحت٢ جُطهى٣ٍ ٝٓٓحػى٣ٚ 

 ٣ٝ0طْ ٖٓ نالُٚ ٠ٍـ ػىز أْثِس ٖٝٓ غْ جإلؾحذس ػ٤ِٜح ٝجُط٢ أٜٛٔح

ٝذؼىٛح ٝجُط٢  ٓح ٢ٛ ٝجؾرحش ٠ر٤د جُطهى٣ٍ هرَ جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س ٝأغ٘حتٜح -

ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ٣ٍضٌد ٖٓ نالُٜح أنطحء هى ض٘ٗأ ػٜ٘ح ؾٍجتْ ػٔى٣س أٝ ؿ٤ٍ 

 0ػٔى٣س 

وٌجْس جُلؼَ أٝ جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ  ك٢ ًَ ؾ٣ٍٔس ٝجُ٘ط٤ؿس جُكحِٚس ك٤ٜح  -

  0ٝجُؼالهس جُٓرر٤س جُط٢ جُوحتٔس ذ٤ٜ٘ٔح

جػطٔىٙ ذ٤حٕ ٓٞهق جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ ٖٓ ػالهس جُٓرر٤س ٝٓح ٛٞ جُٔؼ٤حٌ ج١ًُ  -

كٟالً ػٖ ٓٞهق جُوٟحء جُؼٍجه٢  ٖٓ نالٍ ضطر٤وحضٚ جُوٟحت٤س ٓوحٌٗس 

 0ذٔٞهق جٍُٔٗع ٝجُوٟحء ك٢ وٍٝ جُٔوحٌٗس

 ٌجذؼحً : ٜٓ٘ؿ٤س جُركع

جُٜٔ٘ؽ ُإلؾحذس ػ٠ِ جإلٌٖح٤ُس جُٓحذوس ض٢ِٔ ػ٤ِ٘ح ٠ر٤ؼس جُٔٞٞٞع جػطٔحو 

ٞٞع جُركع، ك٢ٜ جُطك٢ِ٤ِ ٝجُٔوحٌٕ ٌُٜٞٗٔح  جُٜٔ٘ؿحٕ جألًػٍ جٗٓؿحٓحً ٓغ ٓٞ

وٌجْس ضك٤ِ٤ِس ُِ٘ٛٞ٘ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ػحُؿص جًٍُٖ جُٔحو١ ُِؿ٣ٍٔس ٓغ ذ٤حٕ 

ػ٘حٍٚٙ ٖٓ كؼَ ٝٗط٤ؿس ٝػالهس ْرر٤س , ٢ٛٝ  ًًُي وٌجْس ٓوحٌٗس ٖٓ جُؿٜس 
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جألنٍٟ الْطؼٍجٜ جُٔٞجهق جُلو٤ٜس ٝجُط٣ٍٗؼ٤س ٝجُوٟحت٤س ك٢ جُؼٍجم ٓوحٌٗس ٖٓ 

ػٖ ٓٔحٌْس أػٔحٍ جُطهى٣ٍ جُطر٤س ٝٓوحٌٗطٜح ٓغ جًٍُٖ جُٔحو١ ُِؿٍجتْ جُ٘حٖثس 

ٓٞجهق وٍٝ جُٔوحٌٗس ، ٖٓ أؾَ ض٣ٌٖٞ ٝٚق وه٤ن ٌُِِٔٗس كٟالً ػٖ ذ٤حٕ ؾٞجٗد 

 0جٌُٔحٍ ٝجُوٌٛٞ ك٤ٚ

 

 نحٓٓحً : نطس جُركع

ك٢ ًٛج جُركع قٍٛ جُىٌجْس ك٢ جًٍُٖ جُٔحو١ ُِؿٍجتْ جُ٘حٖثس ػٖ  جٌضأ٣٘ح

ٍ ضو٤ْٓ جُركع ػ٠ِ ٓطِر٤ٖ ، ئي ْ٘ط٘حٍٝ ك٢ ٓٔحٌْس أػٔحٍ جُطهى٣ٍ جُطر٤س ٖٓ نال

جُٔطِد جألٍٝ جُلؼَ ك٢ جُؿٍجتْ جُ٘حٖثس ػٖ ٓٔحٌْس جػٔحٍ جُطهى٣ٍ جُطر٤س ٣ٌٕٝٞ 

ئي ْ٘ط٘حٍٝ ك٢ جُلٍع جألٍٝ  جُلؼَ ك٢ جُؿٍجتْ  يُي ٖٓ نالٍ ضو٤ٓٔٚ ػ٠ِ كٍػ٤ٖ ،

ؿٍجتْ  جُٔطؼِوس جُٔطؼِوس ذأػٔحٍ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ جُركطس ٝك٢ جُلٍع جُػح٢ٗ جُلؼَ ك٢ جُ

ذأػٔحٍ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ جُؼحٓس ، ك٢ ق٤ٖ ْ٘ط٘حٍٝ ك٢ جُٔطِد جُػح٢ٗ ٖٓ ًٛج جُركع 

جُ٘ط٤ؿس جُكحِٚس ٝجُؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ جُلؼَ ٝجُ٘ط٤ؿس ، ٣ٌٕٝٞ يُي ٖٓ نالٍ ضو٤ْٓ 

جُٔطِد ػ٠ِ كٍػ٤ٖ ، ئي ٤ٌْٕٞ جُلٍع جألٍٝ ٓهٛٙ ُِ٘ط٤ؿس جُكحِٚس ػٖ 

٤ٌٕٞ جُلٍع جُػح٢ٗ ٓهٛٙ ُِؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ جُلؼَ جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ك٢ ق٤ٖ ْ

 0ٝجُ٘ط٤ؿس

 

 انًطهت األول

 انفؼم في انجرائى اننبشئة ػن يًبرسة اػًبل انتخذير انطجية

٣ُؼى جُلؼَ أٝ جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ٖٓ أْٛ ػ٘حٍٚ جًٍُٖ جُٔحو١ ، كٜٞ ٣ٔػَ 

جُؿحٗد جُٔحو١ ُِؿ٣ٍٔس ٝذحُطح٢ُ ال ؾ٣ٍٔس ئيج ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى كؼالً ٍٓضٌرحً ، ٜٝٓٔح 

ًحٗص أٗٞجع جُؿٍجتْ ْٞجء ضِي جُط٢ ٣ٌٕٞ ئٌضٌحخ جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ًحك٤ح ً ُٞهؼٜح أٝ 

ن ٗط٤ؿس ئؾٍج٤ٓس ج٠ُ ؾحٗد جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ جُط٢ ال ٣ٌٖٔ إٔ ضطكون ٓح ُْ ضطكو

جٍُٔضٌد ، ْٝٞجء ًحٗص جُؿ٣ٍٔس ضحٓس أّ ُْ ضطْ ذٓرد ضٞهلٜح ػ٘ى قى جٍُٗٝع ، كٌَِ 

ًٛٙ جُؿٍجتْ ٣رو٠ جُلؼَ ٛٞ جُوحْْ جُٔٗطٍى ذ٤ٜ٘ٔح
(1)

0 

ٝالذى ٖٓ جإلٖحٌز ج٠ُ إٔ جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ هى ػٍف جُلؼَ ذأٗٚ )ًَ ضٍٛف 

ٕ ئ٣ؿحذ٤حَ أّ ِْر٤حَ ًحُطٍى ٝجالٓط٘حع ٓح ُْ ٣ٍو ٗٙ ػ٠ِ ؾٍٓٚ جُوحٕٗٞ ْٞجء ًح

نالف يُي (
(2)

0 

ٝجُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ هى ٣ٌٕٞ ًِْٞحً ئ٣ؿحذ٤حً أٝ ًِْٞحً ِْر٤حً ، ٣ٝطكون جُِٓٞى 

جالؾٍج٢ٓ جال٣ؿحذ٢ ذكًٍس ػ٣ٟٞس ئٌجو٣س ٖٓ هرَ جُؿح٢ٗ ٝجُكًٍس جُؼ٣ٟٞس ػحوزَ 

ٛحوكحَ ضكو٤ن  ٗط٤ؿس ٓحو٣س ٓؼ٤٘س ، ضطٔػَ ٖٓ نالٍ ضك٣ٍي جُؿح٢ٗ ألػٟحء ؾٓٔٚ 
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ًٝٛٙ جُكًٍس جُؼ٣ٟٞس قط٠ ضؼط٢ ُِِٓٞى جألؾٍج٢ٓ ه٤ٔطٚ جُوح٤ٗٞٗس الذى ٖٓ إٔ 

ضُٛحقرٜح ئٌجوز جُؿح٢ٗ جُط٢ ٣رطـ٢ ك٤ٜح ضكو٤ن أغٍ ِِٓٔٞ ك٢ جُؼحُْ جُهحٌؾ٢
(3)

0 

ًٝٔح جٕ جُوحػىز جُوح٤ٗٞٗس جُؿ٘حت٤س ض٢ٜ٘ ػٖ جُو٤حّ ذرؼٝ جألكؼحٍ ذٓرد 

ح ك٤ُؼى جُٗهٙ ج١ًُ ػحٌٜ ضِي جُوحػىز ٝأض٠ ذلؼَ ٠ٜٗ ػ٘ٚ جٍُٔٗع ضؿ٣ٍٜٔ

ٍٓضٌرحَ ُؿ٣ٍٔس ضٞٚق ذأٜٗح ئ٣ؿحذ٤س ، ٗؿى إٔ ضِي جُوحػىز جُوح٤ٗٞٗس ضلٍٜ أق٤حٗحً 

جُطُجٓحً ػ٠ِ جُو٤حّ ذرؼٝ جألػٔحٍ ػحّوزَ جإلقؿحّ ػٖ ئض٤حٜٗح ؾ٣ٍٔس ك٢ ٗظٍ جُوحٕٗٞ 

ػٖ جإلٓط٘حع ضٞٚق ذأٜٗح ٖٓ جُؿٍجتْ جُِٓر٤س جُ٘حٖثس
(4)

، أٝ جُٔٞهق جُِٓر٢ ج١ًُ  

٣طهًٙ جُؿح٢ٗ ق٤حٍ أٍٓ جُوحٕٗٞ
(5)

، ًٝٛج جإلٓط٘حع أٝ جُٔٞهق جُِٓر٢ ٛٞ ٓح ٣ُؼرٍػ٘ٚ  

ذحُِٓٞى جإلؾٍج٢ٓ جُِٓر٢ ٝج١ًُ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ وٌٝ ئٌجوز جُؿح٢ٗ ٛٞ ئٓٓحى أػٟحء 

جُؿْٓ ػٖ جُو٤حّ ذأ١ قًٍس ػ٣ٟٞس 
(6)

0 

جُلؼَ ك٢ ٍػ٤ٖ ، ئي ْ٘ط٘حٍٝ ك٢ جُلٍع جالٍٝ ك ػ٠ِْ٘وْٓ ًٛج جُٔطِد  ػ٤ِٚ 

جُؿٍجتْ جُٔطِٛس ذأػٔحٍ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ جُركطس ، ك٢ ق٤ٖ ٤ٌْٕٞ جُلٍع جُػح٢ٗ 

 0لؼَ ك٢ جُؿٍجتْ جُٔطِٛس ذأػٔحٍ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ جُؼحٓسُِٓهٛٙ 

 انفرع األول

 انفؼم في انجرائى انًتصهة ثأػًبل طجيت انتخذير انجحتة

جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ُطر٤د جُطهى٣ٍ أغ٘حء ئؾٍجء ػ٤ِٔس جُطهى٣ٍ ْ٘ط٘حٍٝ ك٢ ًٛج جُلٍع 

 ًًُٝي ػ٘ى جُو٤حّ ذحإلٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ٣ٍُِٔٝ ًٝٔح ٢ِ٣ :

 أٝال: جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ك٢ ؾٍجتْ جُطهى٣ٍ

ضهطِق ك٢ ٠ر٤ؼطٜح ػٖ ٝجؾرحش جُطر٤د ػىز ٝجؾرحش ٣ٔحٌِ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ  

ػىٛح ٖٞٔ جُٔٔحٌْحش جُؼالؾ٤س  جٕ ػ٤ِٔس جُطهى٣ٍ جُطر٢ ال٣ٌٖٔ ذكٓرحٕجُؿٍجـ 

ذحُٔلّٜٞ جُٞجْغ ُِؼالؼ ، ٝيُي ٖٓ نالٍ ضؿ٤ُٜ ٝض٤ٜثس ج٣ٍُٔٝ ُِؿٍجـ ٤ُطْ 

ٓؼحُؿطٚ ذاؾٍجء جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س
(7)

، ٠ٝر٤د جُطهى٣ٍ ٝٛٞ ٣وّٞ ذىٌٝٙ ك٢ أوجء ضِي  

جُٞجؾرحش هى ٣ٍضٌد أنطحًء ؿ٤ٍ ػٔى٣س ضُؼى ك٢ ٗظٍ جٍُٔٗع ؾٍجتْ ٣ُؼحهد ػ٤ِٜح 

  0ٕجُوحٗٞ

ًُُي ٣وّٞ أػٟحء جُل٣ٍن جُطر٢ ُِطهى٣ٍ جُٔطٌٕٞ ٖٓ أنٛحت٢ جُطهى٣ٍ 

ٍْ ٝجإلٗؼحٔ ٖٝٓ ٣ؼَٔ ٓؼٚ ٖٓ جُٔٓحػى٣ٖ  ٌٍٜٓ ٖٞٔ جُل٣ٍن جُؿٍجق٢ ْٞجء  ذىٝ

هرَ أٝ أغ٘حء أٝ ذؼى ئؾٍجء جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س ، ئي ئٕ ٜٓٔس ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٢ٛ إٔ 

٤ِد ج٣ٍُٔٝ ػٖ جإلوٌجى ذحُطٍم جُكى٣ػس ٝج٥ ـَ ٓ٘س وٕٝ إٔ ٣ٗؼٍ ذلالّ جُؿٍجقس ، ٣ُ

كٜٞ ٣٘طوَ ذح٣ٍُٔٝ ٖٓ قحُس ج٠ُ جنٍٟ ذٔح ٣طالتْ ٓغ قحُس ج٣ٍُٔٝ جُٛك٤س أغ٘حء 

ػ٤ِٔس جُؿٍجقس ، ػ٠ِ جٕ ٣ُؼ٤ى ج٣ٍُٔٝ ج٠ُ قحُس جُٞػ٢ جُطحّ ذؼى ئٗطٜحء جُؼ٤ِٔس 

جُؿٍجق٤س
(8)

0 
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ًُُي ٣ؿد ػ٠ِ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ هرَ إٔ ٣ُؼط٢ ج٣ٍُٔٝ جُؿٍػس جُٔهىٌز إٔ 

ٍّ ػىز٣وّٞ  ٜٓ٘ح ئؾٍجء جُلكٞٚحش ٣ٌٕٝٞ يُي هرَ ٣ّٞ ٖٓ ئؾٍجء جُؼ٤ِٔس  ذٜٔح

جُؿٍجق٤س 
(9)

، ٣ٌٕٝٞ يُي ٖٓ نالٍ ٣َحٌز ج٣ٍُٔٝ ٝئؾٍجء جُلكٙ ج١ٍ٣ٍُٓ ُٚ 

جُهحٚس ذٚ ٤ُٝوٌٍ  ٤ُط٠٘ٓ ُِطر٤د جُطؼٍف ٖٓ نالٍ جُلكٙ ػ٠ِ جُكحُس جُٛك٤س

ػ٠ِ أغٍٛح ضكى٣ى ٗٞع جُٔهىٌ ج١ًُ ٣طالتْ ٝقحُطٚ جُٛك٤س ٝج٤ٌُٔس جُٔوٌٍز ، ًٔح 

ٓٞجكوس ج٣ٍُٔٝ ٝضؼ٣ٍلٚ ذه٤حٌجش  ذحُكٓرح٣ٕؿد ػ٠ِ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ جألنً 

جُطهى٣ٍ جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ِؿأ ج٤ُٜح ٓغ ئػطحتٚ ذؼٝ جُطؼ٤ِٔحش ٝجإلٌٖحوجش 

ضرحػٜح هرَ جُرىء ذؼ٤ِٔس جُطهى٣ٍج٣ٌٍُٟٝس جُط٢ ٣ؿد ػ٠ِ ج٣ٍُٔٝ ج
(10 )

، ٝذ٘حًء 

ػ٠ِ يُي كإ ضؿحَٛ جُطر٤د جُو٤حّ ذطِي جُٜٔحّ ٌٓطل٤حً ذحُٔالقظس جُظح٣ٍٛس ٣ّٞ 

جُؼ٤ِٔس أٝ ئْ٘حو  ضِي جُٜٔحّ ج٠ُ ٓٓحػى٣ٚ كاٗٚ ذًٜج جُلؼَ ٣ٌٕٞ هى جٌضٌد نطأً 

  ٠0ر٤د جُطهى٣ٍ٣ٌٕٞ ْررحً ُٔٓحتِطٚ هح٤ٗٞٗح ئال جيج ًحٕ ػَٔ جُٔٓحػى٣ٖ ذاٍٖجف 

ٝك٢ يجش ج٤ُٓحم كوى هٟص ٓكٌٔس ٓٞٗر٤ِ٤ٚ جُل٤ٍٓٗس ذحُكرّ ُٔىز ٣ٍٜٖٖ   

ٝذـٍجٓس ػٍٗز آالف كٍٗي ك٢ٍٓٗ ػ٠ِ ٠ر٤د ضهى٣ٍ ُطٓررٚ ك٢ ٝكحز جٌُحضرس 

جُل٤ٍٓٗس ج٤ٍُٜٗز "أُر٤ٍض٤ٖ ْحٌَجٕ " ٗط٤ؿس جإلٛٔحٍ ، ئي ئٕ جُطر٤د جًًٌُٔٞ ُْ 

٣طؼِن ذلكٙ جُىّ َٕٝٝ ج٣ٍُٟٔس ٝأٗٚ ُْ  ٣وْ ذٞجؾرٚ ك٢ ككٙ ج٣ٍُٟٔس ك٢ ٓح

٣ِطن ذٜح ٓطِوحً هرَ ئؾٍجء جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س ٓٔح ضٓرد ك٢ كوىجٜٗح ٤ٌُٔحش ًر٤ٍز ٖٓ 

جُىّ ٢ٛٝ ضكص ضأغ٤ٍ جُٔهىٌ ٓٔح أوٟ ج٠ُ ضٞهق جُوِد
(11)

0
          

ٖٝٓ ضِي جُلكٞٚحش ٢ٛ جْطؿٞجخ ج٣ٍُٔٝ ُٔؼٍكس قحُطٚ جُٛك٤س َٝٛ  

ٓ٘س ، ٝٓح ٗٞع جُؼالؾحش جُط٢ ٣طؼح٠حٛح َٝٛ ٣ؼح٢ٗ ٖٓ ٣ؼح٢ٗ ٖٓ أٍٓجٜ ُٓ

قٓح٤ْس ٓل٠ٍس ُؼالِؼ ٓح ، ٝئٕ ػىّ جُطُجّ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ذطِي جُلكٞٚحش كإ 

كؼِٚ ًٛج ٣ُؼى ٓهحُلس ٣ٍٚكس ُألٍٚٞ جُل٤٘س ٝجُؼ٤ِٔس ُِطهى٣ٍ جُطر٢ جُط٢ ضٞؾد 

٠ر٤د ضهى٣ٍ  جُٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤س ، ٝك٢ ًٛج جال٠حٌ جوجٗص ٓكٌٔس جْطث٘حف ذح٣ٌّ

ُطٓررٚ ك٢ ٝكحز ٣ٍٟٓس ٗط٤ؿس ُو٤حٓٚ ذطهى٣ٍٛح ذٔحوز )جألُلحض٣ُ٤ٖ( ،ذؼى جٕ ضر٤ٖ جٕ 

ج٣ٍُٟٔس ُى٣ٜح قٓح٤ْس ٓل٠ٍس ٞى ًٛٙ جُٔحوز 
(12)

، ًٔح ٣ؿد ككٙ ؾ٤ٔغ ٓح ٣ُِّ 

ٖٓ ٓٓطُِٓحش ػ٤ِٔس جُطهى٣ٍ ٖٓ ٓؼىجش ٝأؾُٜز ٝؿحَجش ٠ر٤س ٝأؾُٜز ْكد 

أؿلَ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٍٓجػحز ٓح يًٍ ٝٓح ٣٘ٗأ ػٖ  جُٓٞجتَ ًَٝ ٓح ٣طؼِن ذٜح ،كإ

يُي ٖٓ ئٛٔحٍ ك٢ جُطػرص ٖٓ ٓىٟ ًلحءز ٝٚالق٤س جالؾُٜز ٝضٓرد يُي  ك٢ 

ئُكحم جٌٍُٟ ذح٣ٍُٔٝ كاٗٚ ذلؼِٚ ًٛج ٣ٌٕٞ ػٍٞسً ُِٔٓحتِس جُوح٤ٗٞٗس 
(13)

0  

ٝذؼى إٔ ٣وّٞ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ذأًحٍ ؾ٤ٔغ جُلكٞٚحش جُطر٤س جُٔطؼِوس 

٤ثطٚ ٓؼ٣ٞ٘حً ٤ُّٞ ئؾٍجء جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س ، ٣وّٞ أ٣ٟحً ذاونحٍ ذح٣ٍُٔٝ ٝضٜ

ج٣ٍُٔٝ ج٠ُ ٚحُس جُؼ٤ِٔحش هرَ ْحػس ٖٓ ٓٞػىٛح جُٔوٌٍ، ٣ٝطْ جْطرىجٍ ٓالذّ 
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ج٣ٍُٔٝ جُهحٚس ذٔالذّ جُؼَٔ جُؿٍجق٢ ، ٖٝٓ غْ ٣رىأ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ذاػطحء 

ُط٢ ضؼَٔ ػ٠ِ ئَجُس ج٣ٍُٔٝ جألو٣ٝس أٝ جُؼوحه٤ٍ ٓػَ )جٌُٔٞٝك٤ٖ ٝجألضٍٝذ٤ٖ( ج

آالّ ج٣ٍُٔٝ جُط٢ ٣ؼح٢ٗ ٜٓ٘ح ٝضٜىتس أػٛحذٚ ض٤ٜٔىجً إلػطحتٚ جُٔحوز جُٔهىٌز ، 

ٝٛ٘ح ٣ؿد ػ٠ِ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ جُطأًى ٖٓ كطٍز ٗلحي ضِي جألو٣ٝس ٝٓىٟ ٓالتٔطٜح 

ُؿْٓ ج٣ٍُٔٝ
(14)

0 

ًًُي ػ٠ِ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ إٔ ٣ٔطحَ ذح٤ُوظس ٝجُكًٌ ٝإٔ ٣طٞهغ جُٔلحؾلش ٝٛٞ 

٣ٍجهد قحُس ج٣ٍُٔٝ ػ٘ى ئؾٍجء جُطىجنَ جُؿٍجق٢ ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٣ٍْغ جإلْطؿحذس ك٢ 

ٓؼحُؿس جألٌٓٞ جُطحٌتس ، كل٢ ٝجهؼس قىغص ك٢ كٍٗٓح ٗؿى إٔ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ هى 

، ٌُٖ ٍْػحٕ ٓح أػط٠ إلقىٟ ج٣ٍُٟٔحش ؾٍػس ضهى٣ٍ ػٖ ٣ٍ٠ن جُكوٖ 

ظٍٜش ػ٤ِٜح ػالٓحش ػىّ جإلْطؿحذس ُِٔهىٌ ٓٔح ْرد ُٜح آالّ ؿ٤ٍ ػحو٣س ٓغ 

ضُج٣ى ٍٚجنٜح ٖٓ ٖىز جألُْ ، ٌُٖ ٝذحٍُؿْ ٖٓ ظٌٜٞ آغحٌ جُكٓح٤ْس ػ٠ِ 

ج٣ٍُٟٔس ُْ ٣ٞهق جُطر٤د قو٘س جُطهى٣ٍ ٓرحٍٖز  ٝيُي ذٓرد ٌػٞٗس ٝئٛٔحٍ 

٠ر٤د جُطهى٣ٍ
(15)

ؿى ئٕ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ هى جٌضٌد نطأً ، ٖٝٓ نالٍ ًٛٙ جُٞجهؼس ٗ

ؾ٤ٓٔحً ٣ؿؼِٚ ضكص ٠حتِس جُٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤س ، جي جٕ ػىّ ضٞهق ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ػٖ 

قوٖ ج٣ٍُٟٔس ذحُٔحوز جُٔهىٌز ٌؿْ ظٌٜٞ أػٍجٜ جُكٓح٤ْس ػ٠ِ ؾٜٓٔح هى ٣٘طؽ 

ػ٘ٚ ٟٓحػلحش نط٤ٍز هى ضإو١ ج٠ُ ٓٞضٜح ٝٛ٘ح ٣ٌٕٞ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ جٌضٌد 

 0ػٔى١ ؾ٣ٍٔس هطَ ؿ٤ٍ

ًٔح ٣ؿد ػ٠ِ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ أغ٘حء ئؾٍجء جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س ٣ٍُِٔٝ إٔ ٣ٌٕٞ 

ذحُوٍخ ٓ٘ٚ ٝٓالَٓحً ُٚ ُـٍٜ جُٔطحذؼس ػٖ هٍخ ٍٝٓجهرس ٞـ١ جُىّ ٝجُكحُس 

جُط٘ل٤ٓس ٝقحُس جُوِد ٝٗكٞ يُي ، ألٕ أ١ ضـ٤د ُطر٤د جُطهى٣ٍ ػٖ ٚحُس جُؼ٤ِٔحش 

ٍْ  إو١ ج٠ُ جٌضٌحخ نطأٍ جإلٛٔحٍ هى ٣ ٝػىّ ٓطحذؼس ج٣ٍُٔٝ ذٓرد ك٢ قحُس  ؾ٤ٓ

ضؼٍٜ ج٣ٍُٔٝ ج٠ُ ٟٓحػلحش ًر٤ٍز ضططِد ٖٓ  ٠ر٤د جُطهى٣ٍ جُطىنَ ج٣ٍُٓغ 

إلْؼحكٚ ٝئال ضؼٍٞص ق٤حضٚ ُِهطٍ هى ضٌٕٞ ٜٗح٣طٜح جُٞكحز 
(16)

0  

ٝك٢ ًٛج جإلضؿحٙ كوى هٟص ٓكٌٔس ٓى٣٘س ٍٗٛ ك٢ ٍٓٛ ذٔٓإ٤ُٝس ٠ر٤د 

جٍٓأز أنٟؼص ُِطهى٣ٍ ٖٓ أؾَ ئؾٍجء ػ٤ِٔس جُطهى٣ٍ جُؿُجت٤س ػٖ ضٓررٚ ك٢ ٝكحز 

ؾٍجق٤س ُٗل١ وٕٛٞ ٖٓ ؾٜٓٔح ، ٝهى ٗٓد ُِطر٤د جًًٌُٔٞ ػىز جنطحء ٗحضؿس 

ػٖ ئٛٔحُٚ ٜٓ٘ح ػىّ جؾٍجء جُلكٞٚحش جُالَٓس ٣ٍُِٟٔس هرَ جؾٍجء ػ٤ِٔس 

جُطهى٣ٍ جُطر٢ ، ًًُٝي ػىّ ضىنِٚ ج٣ٍُٓغ ٖٓ جؾَ ج٣وحف جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س 

ٔ ج٣ٍُٟٔس  جُط٢ ضىٌٛٞش قحُطٜح جُٛك٤س ذٓرد قٍٛٞ ٗوٙ ٝجُؼَٔ ػ٠ِ جٗؼح

قحو ك٢ جًٝٓؿ٤ٖ جُٔم ٓٔح أوٟ ج٠ُ ونُٜٞح ك٢ قحُس ؿ٤رٞذس ٣ٞ٠ِس جْطٍٔش ُٔىز 

ػحّ جٗطٜص ذٞكحضٜح
(17)

0 
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ٝذؼى إٔ ٣٘ط٢ٜ جُطر٤د جُؿٍجـ ٖٓ ػِٔٚ ك٢ جؾٍجء جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س ٣ٍُِٔٝ 

ى٣ٍ ٢ٛٝ ٍٓقِس ال ضوَ أ٤ٔٛس ػٖ ، ضرىأ جٍُٔقِس جُػحُػس ٖٓ ٝجؾرحش ٠ر٤د جُطه

ٝجؾرحضٚ ك٢ جٍُٔقِس جُٓحذوس إلؾٍجء جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س ٝجُٔؼحٍٚز ُٜح، كأٍٝ ٓح ٣وّٞ 

ذٚ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ذؼى جٗطٜحء جُؼَٔ جُؿٍجق٢ ٛٞ ئ٣وحف ؾٜحَ جُطهى٣ٍ ٝجُرىء ذحُؼٞوز 

ٕٞ يُي ذؿْٓ ج٣ٍُٔٝ ج٠ُ قحُطٚ جُطر٤ؼ٤س جُط٢ ْروص جؾٍجء جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س ، ٣ٌٝ

ٖٓ نالٍ ئػطحتٚ جألو٣ٝس جُط٢ ضوّٞ ذاَجُس آغحٌ جُطهى٣ٍ ٝئػحوز ػٟالش جُؿْٓ ج٠ُ 

ٝٞغ جالْطٍنحء ٝػ٤ِٔس جُط٘لّ ج٠ُ ٝٞؼٜح جُطر٤ؼ٢ 
(18)

، غْ ذؼى يُي ٣ؿد ػ٠ِ  

٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٓالَٓس ج٣ٍُٔٝ ٍٝٓجهرطٚ ُك٤ٖ ئكحهطٚ ُِىٌؾس جُط٢ ضٓٔف ُٚ ذحْطؼحوز 

٠ ٣ٍٍْٙ ٝهى َجٍ ػ٘ٚ جُهطٍٝظحتلٚ جُك٣ٞ٤س ٝجُؼٞوز جُ
 (19)

0 

ٝجٍُٔجهرس ٛ٘ح ضٌٕٞ ٖٓ هرَ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ قٍٛجً وٕٝ جالْطؼحٗس ذحُٔٓحػى٣ٖ  

أٝ ج٤ٍُٖٞٔٔ ًٕٞ ئكحهس ج٣ٍُٔٝ ٖٓ جالنطٛحٚحش جُك٣ٍٛس ذطر٤د جُطهى٣ٍ ، 

ٝضطر٤وح ًُُي كوى هٟص ٓكٌٔس جُ٘وٝ جُل٤ٍٓٗس ذاُُجّ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ إٔ ٣وّٞ ذ٘لٓٚ 

س ج٣ٍُٔٝ ُك٤ٖ جْطلحهطٚ ٖٓ جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س ، ٝجْطؼحوز ٝظحتلٚ ذٔطحذؼس قحُ

جُك٣ٞ٤س ٝػ٠ِ جالنٙ ٝظ٤لس جألٓؼحء، وٕٝ جالػطٔحو ػ٠ِ جٍُٔٔٞس
 (20)

0 

ٝك٢ ٝجهؼس جنٍٟ هٟص ٓكٌٔس جُ٘وٝ جُل٤ٍٓٗس ذٔٓحءُس ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ػٖ 

، ػىّ ئكحهس ٣ٍٓٝ ذحٍُؿْ ٖٓ ٌٍٓٝ ْطس ْحػحش ػ٠ِ ئؾٍجء جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س 

جألٍٓ ج١ًُ أوٟ ج٠ُ إٔ ضٓط٘ؿى َٝؾس ج٣ٍُٔٝ ذطر٤د جُطهى٣ٍ ٝذحٍُؿْ ٖٓ ئذالؿٚ 

ذحٌضلحع ٞـ١ ج٣ٍُٔٝ ٌُ٘ٚ ضوحػّ ػٖ جُكٌٟٞ، ٝذؼى ٌٍٓٝ أٌذؼس ْحػحش 

ضىٌٛٞش قحُس ج٣ٍُٔٝ ٝونَ ك٢ ؿ٤رٞذس ٓٔح جٞطٍش جُُٝؾس ج٠ُ ئذالؽ ٠ر٤د 

ًٙ جُلطٍز  أٚحذص جُطهى٣ٍ غح٤ٗس ٌُٖ جألن٤ٍ قٍٟ ذؼى ٗٛق ْحػس ، ٝأغ٘حء ٛ

ج٣ٍُٔٝ جٞطٍجذحش ك٢ ٝظحتق جٍُتس ٝنَِ ك٢ ٝظحتق جُؿٜحَ جُط٘ل٢ٓ ًًُٝي 

نَِ ك٢ جُ٘طن ٓٔح قحٍ يُي وٕٝ ُٓجُٝس ٜٓ٘طٚ ك٤ٔح ذؼى ، ًُُي ؾحء هٍجٌ جُٔكٌٔس 

ٓ٘ىوجً ذِٓٞى جُطر٤د ، ٝئٗٚ ًحٕ ُُجٓح ػ٠ِ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ إٔ ٣رو٠ ج٠ُ ؾحٗد 

ْطؼحوز ٝظحتلٚ جُك٣ٞ٤س ، ٝإٔ ال ٣طٍى ًٛج جألٍٓ ج٣ٍُٔٝ ج٠ُ ق٤ٖ جالْطلحهس ٝج

ٍُِٔٔٞس 
(21)

، ٗٓط٘طؽ ٖٓ جُٞجهؼط٤ٖ جػالٙ إٔ أنطٍ ٓح ٣ٍضٌرٚ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٖٓ  

نطأ ٛٞ ضًٍٚ ج٣ٍُٔٝ وٕٝ إٔ ٣ط٤وٖ ٖٓ ئْطلحهطٚ ذؼى جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س أٝ ئ٣ٌحٍ 

 0أٍٓ ج٣ٍُٔٝ ج٠ُ ٓٓحػى٣ٚ ٖٓ ج٤ٍُٖٞٔٔ

 ٢ ؾٍجتْ جإلٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢غح٤ٗحً : جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ك

٣ٞٚق ػَٔ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ذأٗٚ ػَٔ ُٓوٝؼ كٜٞ ٣ؿٔغ ذ٤ٖ ػَٔ جُطهى٣ٍ  

ٝجإلٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢
(22)

،ًُج ٣ؿد ػ٠ِ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ذؼى جٕ ٢ٜ٘٣ جُطر٤د جُؿٍجـ 

ػِٔٚ جُؿٍجق٢ جٕ ٣وّٞ ذاٗؼحٔ ج٣ٍُٔٝ، ٝجإلٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ أٝ ٓح٠ٔٓ٣ ذحُؼ٘ح٣س 
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جُٔالي ج١ًُ ٣أ١ٝ ئ٤ُٚ ج٠ٍُٞٔ ٖٓ ي١ٝ جُكحالش جُكٍؾس ٣ُؼىجًٍُُٔز 
(23)

،  ًُُي  

ٛ٘حى قحالش قٍؾس ضططِد ك٤ٜح ئْؼحف ج٠ٍُٞٔ ذأؾُٜز جإلٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ أٓالً 

ك٢ ئٗوحي ق٤حضْٜ ، ٝذٔح ال٣ىع ٓؿحالً ُِٗي كإ جُطر٤د ٣وغ ػ٤ِٚ ئُُجٓحً هح٤ٗٞٗحً كٟالً 

جُؼ٘ح٣س جُالَٓس ُطوى٣ْ جُؼالؼ جُالَّ  ػٖ جإلُُجّ جإلٗٓح٢ٗ ٝجألناله٢ ك٢ إٔ ٣رًٍ

إلٗوحي ق٤حز ٛإالء ج٠ٍُٞٔ ، كايج ٓح هحّ جُطر٤د  ذٞجؾرٚ جضؿحٙ ج٣ٍُٔٝ ذٔوط٠ٟ 

أٍٚٞ جُٜٔ٘س ٣ٌٕٞ ذٔ٘أٟ ػٖ جُٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤س ك٤ٔح ُٞ قِٛص ٟٓحػلحش ُٚ ، 

ش ٖٓ ٌُٖ جألٌٓٞ ال ض٤ٍٓ وجتٔحً ػ٠ِ ٓح ٣ٍجّ ، كوى ٣وّٞ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ذؼىز ٤ًِْٞح

جٌُٖٔٔ إٔ ضٞٚق ذأٜٗح ٤ًِْٞحش ئؾٍج٤ٓس ذِٓٞى ج٣ؿحذ٢ ٖٓ نالٍ ج٣وحف أؾُٜز 

جالٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ٌٝكؼٜح ػٖ ج٣ٍُٔٝ ػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ ك٢ أٖى جُكحؾس ج٤ُٜح ئٓح ذٓرد 

ٓٞش نال٣ح ٓم ج٣ٍُٔٝ أٝ ذىجكغ جُوطَ ئٖلحهحً ػ٤ِٚ ، أٝهى ٣ٔط٘غ جُطر٤د ذِٓٞى 

٢ ٣ٍُِٔٝ ج١ًُ ٛٞ ذكحؾس ٓحْس ج٤ُٜح ِْر٢ ػٖ ض٤ًٍد أؾُٜز جالٗؼحٔ جُٛ٘حػ
(24)

 

 0،ػ٤ِٚ ْ٘ط٘حٍٝ ضِي ج٤ًُِٞٓحش جالؾٍج٤ٓس ضرحػحً 

 0جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ك٢ ئ٣وحف أؾُٜز جالٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ػٖ ج٣ٍُٔٝ  -1

ئٕ جُـح٣س ٖٓ جإلٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ٛٞ ؾؼَ ق٤حز ج٣ٍُٔٝ ضٓطٍٔ أل٠ٍٞ كطٍز 

َّْ ٌٓٔ٘س )ئ٠حُس ق٤حز ج٣ٍُٔٝ( ، ٝ ٤َ٘ٓس ٝٞؼٚ ضكص أؾُٜز جإلٗؼحٔ ٣طْ  ٖٓ غ

جُٛ٘حػ٢ ٤ُطْ جٗوحيٙ ٖٓ جُٔٞش ٖٓ نالٍ جُٔكحكظس ػ٠ِ نال٣ح جُىٓحؽ ،ئي ئٗٚ ال 

٣ٌٔ٘٘ح إٔ ٗوٍٞ ػٞوز جُك٤حز ج٠ُ ج٣ٍُٔٝ ذٞجْطس جالٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ألٗٚ ال َجٍ 

ػ٠ِ ه٤ى جُك٤حز أٝ ئػحوز ٌٝقٚ ج٠ُ ذىٗٚ ألٜٗح ُْ ضلحٌهٚ ذؼى، ٌُٖ جالٗؼحٔ ٛٞ جٓىجو 

جُىٓحؽ ذحألًٝٓؿ٤ٖ جُالَّ ألؾَ إٔ ضرو٠ ق٤ٚ أل٠ٍٞ كطٍز ٌٓٔ٘س نال٣ح 
(25)

0 

٣ٝؼطٔى ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ك٢ ئ٣وحف أؾُٜز جإلٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ٌٝكؼٜح ػٖ 

ج٣ٍُٔٝ ػ٠ِ ُكظس ٝكحز ج٣ٍُٔٝ ، ٝذحٍُؿْ ٖٓ ئٕ جُٔوٛٞو ذحُٞكحز ٖٓ جُرى٤ٜ٣حش 

جُط٢ ال ٣هطِق ػ٤ِٚ جغ٘حٕ ٢ٛٝ )ٓـحوٌز جٍُٝـ ُِؿٓى( ، ئال إٔ ٓح أُنطِق ك٤ٚ ٛٞ 

ٗٓحٕ ألؾَ إٔ ٣ُؼى ك٢ ػىجو ضكى٣ى ضِي جُِكظس جُط٢ ضـحوٌ ك٤ٜح جٍُٝـ ؾٓى جال

جُٔطٞك٤ٖ ، ًُُي أٞكص ضكى٣ى ُكظس جُٞكحز ٓػحٌجً ُؿىٍ ًر٤ٍ ٤ُّ كو١ ذ٤ٖ ػِٔحء 

ج٣ٍُٗؼس ٝجُطد ٝجُوحٕٗٞ ، ٌُٖ جُهالف وخَّ ذ٤ٖ ًَ ٠حتلس ْٜٓ٘ ، ُْٝ ٣ٌٖ جُهالف 

ك٢ ئٌٗحٌ ٓلّٜٞ جُٔٞش ٌُٖٝ جُهالف ٣ؼٞو ك٢ ضكى٣ى ُكظس ٓـحوٌز جٍُٝـ ُِؿٓى 

جألٓػَ ج١ًُ ٣ٌٖٔ ئػطٔحوٙ ك٢ يُيٝجُٔؼ٤حٌ 
 (26)

0 

ٝجُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ج١ًُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ ذٚ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ أٝ ٓٓحػى٣ٚ ػ٘ى   

ئ٣وحف ٌٝكغ أؾُٜز جإلٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ػٖ ٣ٍٓٝ ٓحضص نال٣ح ٓهٚ، ككٓد جُٔؼ٤حٌ 

جُكى٣ع ئيج هحّ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ذٍكغ أؾُٜز جإلٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ػٖ ج٣ٍُٔٝ كإ كؼِٚ 

٣ؼى ؾ٣ٍٔس ٝيُي إلٗطٜحء جُك٤حز جالٗٓح٤ٗس ذٔٞش نال٣ح جُٔمًٛج ال 
(27)

، ٝػ٠ِ جُؼٌّ  
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ٖٓ يُي ئيج ُْ ضطأًى ٝكحز ج٣ٍُٔٝ ٖٓ نالٍ ٓٞش وٓحؿٚ كال ٣ؿَٞ ٓطِوحً ٌكغ 

أؾُٜز جالٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ػ٘ٚ ٝئٕ كؼَ جُطر٤د يُي ٣ٌٕٞ هى ضٓرد ك٢ ٓٞش نال٣ح 

ًٛج ٣ؿؼِٚ أٓحّ ٓٓإ٤ُٝس ؾُجت٤س جُٔم ٖٝٓ غْ ٓٞش ج٣ٍُٔٝ ، ٝذحُطح٢ُ كإ كؼِٚ 

ُطٓررٚ ك٢ ٓٞش ج٣ٍُٔٝ ٓٞضحً كؼ٤ِحً ْٞجء ًحٕ يُي ٓغ ضٞجكٍ جُوٛى جُؿ٘حت٢ أٝ ػٖ 

٣ٍ٠ن جُهطأ جُطر٢ ، ئي ال ٓرٌٍ ٍُكغ أؾُٜز جالٗؼحٔ ػٖ ج٣ٍُٔٝ ذكؿس ضٞهق 

هِرٚ ٝؾٜحَٙ جُط٘ل٢ٓ ، ٝذحُطح٢ُ ٓحوجٓص نال٣ح جُٔم ال َجُص ق٤ٚ ُْ ضٔص كإ 

ٕٞ قٌٔٚ ٖٓ جُ٘حق٤س جُطر٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس قٌْ جالٗٓحٕ جُك٢ ، ٝذ٘حًء ػ٠ِ ج٣ٍُٔٝ ٣ٌ

يُي ٣ٌٕٞ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٍٓضٌرحً ُؿ٣ٍٔس هطَ ػٔى٣س ٓغ ضٞجكٍ جُوٛى جُؿ٘حت٢ أٝ 

ؾ٣ٍٔس هطَ ؿ٤ٍ ػٔى ئيج ٓح ُػىَّ كؼَ جُطر٤د نطأً ٠ر٤ح
(28)

0 

جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ جإل٣ؿحذ٢ ك٢ ئ٣وحف أؾُٜز جالٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ػٖ  -2

 ٣ٍُٔٝ ج٤ُٔإِٝ ٖٓ ٖلحتٚ )جُوطَ ذىجكغ جُٗلوس(ج

٣وٛى ذحُوطَ ذىجػ٢ جُٗلوس ٛٞ يُي جُوطَ ج١ًُ ٣ٍضٌرٚ جُطر٤د ذـ٤س جٜٗحء ق٤حز 

٣ٍٓٝ ُطه٤ِٛٚ ٖٓ ٍٜٓ ال أَٓ ُٚ ك٢ جإلذٍجء ٓ٘ٚ ٝال ٠حهس ُٚ ك٢ ضكَٔ 

آالٓٚ
(29)

جُوٛى  ، ٝجُوطَ ج١ًُ ٣وغ ػ٠ِ جإلٗٓحٕ جُك٢ ئٓح إٔ ٣وغ ذ٤٘س جُوطَ جُؼٔى أٝ 

ٝٛٞ ٓح ٣طِن ػ٤ِٚ ذحُوطَ جُؼٔى١، أٝ ٣وغ ٗط٤ؿس نطأ ٖٓ جُؿح٢ٗ ٠ٔٓ٣ٝ ذحُوطَ 

جُهطأ أٝ جُوطَ جُـ٤ٍ ػٔى١ ، ٌُٖ ك٢ جألػٞجّ جألن٤ٍز ظٍٜش ُ٘ح ؾ٣ٍٔس هطَ ٖٓ 

ٗٞع ؾى٣ى أنًش ٓٓحقطٜح ٖٓ جإلٛطٔحّ ك٢ ٓؿحٍ جُوٟحء ٝجُوحٕٗٞ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ 

ٗلوس أٝ هطَ جٍُٔقٔس( ، ئي ٣ٍضٌد جُؿح٢ٗ جُى٢ُٝ ٢ٛٝ ٓح ض٠ٔٓ )جُوطَ ذىجكغ جُ

ؾ٣ٍٔطٚ ال ذ٤٘س جُوطَ جُؼٔى ٌُٖ ذ٤٘س جإلٖلحم ػ٠ِ ج٣ٍُٔٝ ج٤ُٔإِٝ ٖٓ ٖلحتٚ 

ٝج١ًُ ْرد ُٚ جٍُٜٔ آالٓحً ٖى٣ىز، ٣ٌٕٝٞ يُي ٖٓ نالٍ ئػطحتٚ ج٣ُُٔى ٖٓ 

جُؼوحه٤ٍ كطإو١ ج٠ُ ٛالًٚ أٝ ٖٓ نالٍ ٌكغ أؾُٜز جُؼ٘ح٣س جًٍُُٔز ػ٘ٚ كطٓرد ُٚ 

ش نال٣ح جُٔم ٝذحُطح٢ُ ٓٞضٚٓٞ
(30)

0  

ٝجُوطَ ذىجكغ جُٗلوس ٣طكون ذٌٛٞ ٓطؼىوز ، ٌُ٘ٚ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣طكون جُِٓٞى 

جالؾٍج٢ٓ ئٓح ذلؼَ ئ٣ؿحذ٢ أٝ كؼَ ِْر٢ ٖٓ هرَ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ أٝ ٓٓحػى٣ٚ ، 

٣ٝ٘كٍٛ جُِٓٞى أٝ جُلؼَ جال٣ؿحذ٢ ك٢ ؾ٣ٍٔس جُوطَ جٍُق٤ْ ذحُٔٞش ، أٝ ذٔؼ٠٘ آنٍ 

ٖٓ ٖلحتٚ إلٜٗحء آالٓٚ جُط٢ ْررص ُٚ  ًَ كؼَ ٣ؼؿَ ذٜ٘ح٣س ق٤حز ج٣ٍُٔٝ ج٤ُٔإِٝ

ٍَّ ذٜح ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ يُي ٓػالً  ج٣ُُٔى ٖٓ جُؼًجخ أٝ قحُس جإلقطٟحٌ جُٔإُٔس جُط٢ ٓ

ٖٓ نالٍ ئػطحء ج٣ٍُٔٝ ج٣ُُٔى ٖٓ جُؿٍػحش ُِٔٞجو جُٜٔىتس ضلٞم ٓح ٓٓٔٞـ ذٚ 

٠ر٤حً 
(31)

 0 
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ج٣ٟحً ذٔح  ٝجُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ك٢ ؾ٣ٍٔس جُوطَ ذىجكغ جُٗلوس ٣ٌٕٞ ٓطؿٓىجً  

٣وّٞ ذٚ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٖٓ نالٍ ئضؿحٙ ئٌجوضٚ ج٠ُ ٝهق أٝ ٌكغ أؾُٜز جإلٗؼحٔ 

جُٛ٘حػ٢ ػٖ ج٣ٍُٔٝ ج٤ُٔإِٝ ٖٓ ٖلحتٚ ُِطؼؿ٤َ ك٢ جٜٗحء ق٤حضٚ 
(32)

0  

جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ جُِٓر٢ )جالٓط٘حع ػٖ ض٤ًٍد أؾُٜز جالٗؼحٔ  -3

 جُٛ٘حػ٢(

ذ٢ جُٔطٔػَ ذحُوطَ جُٔرحٍٖ ال ٣٘كٍٛ جُوطَ ذىجػ٢ جُٗلوس ك٢ جُِٓٞى جال٣ؿح

)ٌكغ أؾُٜز جالٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ( ، ئي هى ٣رى١ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ذىج٣سً ئٓط٘حػٚ ػٖ ضوى٣ْ 

جُٔٓحػىز ٝػالؼ ج٣ٍُٔٝ ٖٓ نالٍ ٌكٟٚ ض٤ًٍد أؾُٜز جالٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ هحٚىجً 

ئٌضٌحخ جُؿ٣ٍٔس ٓرٌٍجً كؼِٚ ًٛج ذؼىّ ضؼ٣ٍٝ ج٣ٍُٔٝ ٣ُُٔىجً ٖٓ ج٥الّ
(33)

  ،

ٓط٘حع ضهطِق ٖٓ ق٤ع جُ٘ط٤ؿس ، كل٢ جُؿٍجتْ جُِٓر٤س جُر٤ٓطس ال ضططِد ٝؾٍجتْ جال

ضكو٤ن جُ٘ط٤ؿس جالؾٍج٤ٓس ،ٝػ٠ِ جُؼٌّ ٖٓ يُي ك٢ جُؿٍجتْ يجش جُ٘ط٤ؿس جُط٢ ٣ططِد 

ًٌٜ٘ح جُٔحو١ كٟالً ػٖ ػٍ٘ٛ جالٓط٘حع ضكون جُ٘ط٤ؿس ، ٝذحُطح٢ُ ال٣ٌٖٔ ُؿ٣ٍٔس 

ٍٔٗع ٖهٛحً جُو٤حّ ذؼَٔ ك٤ٔط٘غ ػٖ جالٓط٘حع جٕ ضكَٛ ئال ٖٓ ق٤ع إٔ ٣أٍٓ جُ

ض٘ل٤ًٙ ٖٓ نالٍ ًِْٞٚ جُِٓر٢
(34)

، ًُُي ٣ؼٍف جإلٓط٘حع : ذأٗٚ )ئقؿحّ ٖهٙ ػٖ  

ئض٤حٕ كؼَ ئ٣ؿحذ٢ ٓؼ٤ٖ ًحٕ جُٗحٌع ٣٘طظٍٙ ٓ٘ٚ ك٢ ظٍٝف ٓؼ٤٘س ، ذ٠ٍٗ إٔ ٣ٞؾى 

ٝجؾد هح٢ٗٞٗ ٣ُِّ ذًٜج جُلؼَ ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ك٢ جْططحػس جُٔٔط٘غ جُو٤حّ ذٚ (
(35)

  ،

٣ٍٔس جالٓط٘حع ٖٓ جُؿٍجتْ جُط٢ ٗظٔطٜح جُط٣ٍٗؼحش جُؼوحذ٤س ْٞجء جالؾ٘ر٤س ٜٓ٘ح أٝ ٝؾ

جُؼٍذ٤س ذٔح ك٢ يُي جٍُٔٗع جُؼٍجه٢
(36)

0 

ئٕ جألذؼحو جإلٗٓح٤ٗس ٝجألناله٤س ًًُٝي جُطُجّ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ جُوح٢ٗٞٗ ذأٍٚٞ 

ٍؾس ٖٓ جُٜٔ٘س ضُِٓٚ ذإٔ ٣وّٞ ذرًٍ جُؼ٘ح٣س جُالَٓس ٣ٍُِٔٝ ج١ًُ ٛٞ ك٢ قحُس ق

أؾَ ئٗوحي ق٤حضٚ ذاْطهىجّ أؾُٜز جإلٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ، ٝذهالف يُي ئيج جٓط٘غ ػٖ 

ض٤ًٍد ضِي جألؾُٜز ٣ٍُِٔٝ كٜ٘ح ضوّٞ ٓٓإ٤ُٝطٚ جُطر٤س 
(37)

0 

( جُٔٗحٌ ج٤ُٜح ٣ٝ371ٍٟ جُرحقع ئٕ جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ ٖٓ نالٍ ٗٙ جُٔحوز)

هحٗٞٗحً ذٍػح٣س ج٠ٍُٞٔ ٖٓ آٗلح هى كٍٜ ٝجؾرحً هح٤ٗٞٗح ػ٠ِ جُطر٤د ذحػطرحٌٙ ٌِٓلحً 

نالٍ ضوى٣ْ جُٔٓحػىز ُْٜ ، كإ جٓط٘غ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ػٖ ض٤ًٍد أؾُٜز جالٗؼحٔ 

جُٛ٘حػ٢ ٣ٍُِٔٝ ج١ًُ ٣ٌٕٞ ك٢ قحُس قٍؾس ٝأوٟ ػِٔٚ يُي ج٠ُ ٓٞضٚ ، كاٗٚ 

ذًِٓٞٚ جُِٓر٢ ًٛج هى جٌضٌد ؾ٣ٍٔس هطَ ػٔى ذطٞجكٍ جُوٛى جُؿ٢ٍٓ ُى٣ٚ ٝئٕ كؼَ 

( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢، ٌُٖ جيج ًحٕ 34ن ٝأقٌحّ جُٔحوز )جإلٓط٘حع ًٛج ٣٘طر

ئٓط٘حع جُطر٤د ك٢ جُلٍٜ جُٓحذن ُؼًٌ ٓح كإ ٓٓإ٤ُٝطٚ ضطٞهق ػ٠ِ ٓىٟ 

 0ٍٓٗٝػ٤س يُي جُؼًٌ ٝٓىٟ ضوى٣ٍ ٝه٘حػس جُوح٢ٞ جُٔهطٙ

 جُلٍع جُػح٢ٗ
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 جُلؼَ ك٢ جُؿٍجتْ جُٔطِٛس ذأػٔحٍ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ جُؼحٓس

جُلٍع جُلؼَ ك٢ ؾ٣ٍٔط٤ٖ ٖٓ جُؿٍجتْ جُط٢ ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ْ٘ط٘حٍٝ ك٢ ًٛج 

ضٍضٌد ٖٓ هرَ جُطر٤د ذٌٛٞز ػحٓس ٠ٝر٤د جُطهى٣ٍ ذٌٛٞز نحٚس ٝٛٔح ؾ٣ٍٔس 

 ئكٗحء أٍْجٌ ٝؾ٣ٍٔس جالقؿحّ ػٖ جإلنرحٌ، ًٝٔح ٣أض٢:

 أٝالً : جُلؼَ ك٢ ؾ٣ٍٔس ئكٗحء ٍْ جُٜٔ٘س

٣ٍٖٛ ٛٔح جٍُٓ جُطر٢ ٣وّٞ جًٍُٖ جُٔحو١ ُؿ٣ٍٔس ئكٗحء جٍُٓ جُطر٢ ػ٠ِ ػ٘

 ٝكؼَ جالكٗحء

 جُؼٍ٘ٛ جألٍٝ : جٍُٓ جُطر٢  -1

٣ؼٍف جٍُٓ ُـسً ٛٞ : ٓح ضٌطٔٚ ٝضهل٤ٚ
(38)

،ٝجٍُٓ ذٔلٜٞٓٚ جُؼحّ ٛٞ ًَ نرٍ  

٣ؿد إٔ ٣َٟ ٢٠ جٌُطٔحٕ ػٖ ػحٓس جُ٘حِ ئال ٓح أُْطػ٢٘ ْٜٓ٘ ذٔح ٣كِٔٞٗٚ ٖٓ 

ٚلحش ٓؼ٤٘س ضُكطْ ػ٤ِْٜ جُظٍٝف ٝهٞكْٜ ػ٠ِ ًٛٙ ج٣ٍُٓس
(39)

، أٓح جٍُٓ جُطر٢ 

ك٤وٛى ذٚ ٓح ج٠ِغ ػ٤ِٚ جُطر٤د ذكٌْ ٜٓ٘طٚ ػ٠ِ أقٞجٍ ٣ٍٟٓٚ ،ٝٓح َٝٚ ج٠ُ 

ػِٔٚ ٖٓ ٓؼِٞٓحش ضطؼِن ذكحُطٚ جُٛك٤س ٝٓح ٣ُكح٠ ذٜح ٖٓ ظٍٝف ،ٝأ٣حً ًحٗص 

جُط٣ٍوس جُط٢ قَٛ ذٜح ػ٠ِ ضِي جُٔؼِٞٓحش ْٞجء ػٖ ٣ٍ٠ن ج٣ٍُٔٝ ٗلٓٚ أٝ 

ذٓرد ٓٔحٌْطٚ ُٜٔ٘طٚ 
(40)

، أٝ ٛٞ ٓح ٣طَٞٚ ج٤ُٚ جُطر٤د ٖٓ ٓؼِٞٓحش ٝذ٤حٗحش  

ٝأنرحٌ ػٖ قحُس ج٣ٍُٔٝ جُٛك٤س أُُٓٚ جُوحٕٗٞ جُكلحظ ػ٤ِٚ ٝػىّ ئكٗحؤٛح 
(41)

  ،

٣ٝؼٍف جٍُٓ جُطر٢ أ٣ٟح  ذأٗٚ )ًَ أٍٓ ضٍج٠ٓ ج٠ُ ػِْ جُطر٤د ػٖ ٣ٍ٠ن جُهرٍز 

( ، ًُُي كاوٌجى جُل٤٘س أٝ جُكىِ أٝ قط٠ جُٔرحؿطس ُٝٞ ُْ ٣ًًٍ ُٚ ج٣ٍُٔٝ ػ٘ٚ ٤ٖأً 

جُطر٤د ٖٓ نالٍ ًٗلٚ ػ٠ِ ج٣ٍُٔٝ ذاٚحذطٚ ذأٍٓجٜ )٣ٍَٛس( ٓطحُد ذؼىّ 

ئكٗحء ًٛج جألٍٓ ًٝطٔحٗٚ ٝئٕ ُْ ٣ؼِْ ذٚ ج٣ٍُٔٝ ٗلٓٚ
(42)

 0 

ٌُٖ ٝٗكٖ ك٢ ٚىو جألٍٓجٜ ٖٓ جٌُٖٔٔ ئغحٌز جُٓإجٍ جُطح٢ُ :َٛ ؾ٤ٔغ  

ٍٞ ذإٔ ٓح ؾٍٟ ػ٤ِٚ جألٍٓجٜ ُٜح ٠حذغ جٍُٓ؟ ، ٝجُؿٞجخ ػ٠ِ يُي ، ٛ٘حى ٌأ١ ٣و

جُؼٍف جػطرحٌ جُرؼٝ ٖٓ جألٍٓجٜ ٖٓ هر٤َ جألٍٓجٜ جُط٢ ال ٣ؿَٞ إٔ ٣ُل٠ٗ 

ٍْٛح ، ٝن٤ٍ ٓػحٍ ػ٠ِ يُي ٓح ٣ُطِن ػ٤ِٜح ذحألٍٓجٜ جُٔؼى٣س أٝ جُٓح٣ٌس 

ًحُؿى١ٌ ٝجُؿًجّ ٝجُرٍ٘ ٝج٤ُٓالٕ ٝج١ٍُُٛ
(43)

0 

٤ٖ ٓؼ٠٘ ٝذ٘حًء ػ٠ِ يُي ضوٍٞ ٓكٌٔس جُ٘وٝ ج٣ٍُٛٔس )ئٕ جُوحٕٗٞ ُْ ٣ر

جٍُٓ، ضحًٌحً جألٍٓ ُطوى٣ٍ جُوٟحز ، كٞؾد إٔ ٣ٍؾغ ك٢ يُي ج٠ُ جُؼٍف ٝظٍٝف 

ًَ قحوغس ػ٠ِ جٗلٍجوٛح ، ٝذحُ٘ٓرس ُظٍٝف جُكحوظ ٓٞٞٞع جُىػٟٞ كوى ؾٍٟ 

جُؼٍف ػ٠ِ جٕ ٍٜٓ جَُٓ ٝج١ٍُُٛ ٛٔح جٍُٔٞحٕ جًُِجٕ ٣ؿد ػ٠ِ جُطر٤د إٔ ال 

طرٍ ٍْجً نٛٞٚحً جيج ًحٕ ج٣ٍُٔٝ ٣ُل٢ٗ ٍْٛٔح ، أٓح ٍٜٓ جُرٞج٤ٍْ كٜٞ ال ٣ؼ

ٖٓ جٍُؾحٍ
(44)

0 
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ٝذٔح إٔ جُطؼحَٓ ذ٤ٖ جُطر٤د ٣ٍٟٓٝٚ أْحْٚ جُػوس جُطحٓس ٝجُٔطِوس ُألن٤ٍ 

ذطر٤رٚ ، ًٕٞ جُطر٤د ؿحُرحً ٓح ٣طِغ ػ٠ِ قوحتن ج٣ٍُٔٝ جُٗه٤ٛس ٝوهحتن أٍْجٌ 

 ق٤حضٚ ، ًُُي ٣ؼطرٍ ٓح ٣كَٛ ػ٤ِٚ جُطر٤د ٖٓ ٓؼِٞٓحش ٢ٛ ٖٓ ٓٔطٌِحش ٣ٍٟٓٚ

جُٗه٤ٛس ، ًُُي كاٗٚ ذٔٞؾد آوجخ ٜٓ٘س جُطد ٝجُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس ٝأوجء جُطر٤د 

ُِوْٓ ج٢ُٜ٘ٔ ًَ ًٛج ٣ُكطْ ػ٠ِ جُطر٤د إٔ ٣ٌٕٞ أ٤ٓ٘حً ػ٠ِ أٍْجٌ ٣ٍٟٓٚ جُط٢ 

أ٠ِغ ػ٤ِٜح ذٓرد ُٓجُٝطٚ ُٜٔ٘طٚ ،ٝذحُطح٢ُ ال٣كن ُٚ جُرٞـ ذٜح أل١ ْرد ًحٕ ئال ك٢ 

ش جُؼوحذ٤سقحالش ئْطػ٘حت٤س قىوضٜح جُط٣ٍٗؼح
(45)

 0 

 جُؼٍ٘ٛ جُػح٢ٗ : كؼَ جإلكٗحء -2

أٓح جإلكٗحء ك٤ُوٛى ذٚ ًٗق جٍُٓ ٝجإل٠الع ػ٤ِٚ ، ٝجإلكٟحء ذٔؼِٞٓحش ًحك٤س 

ٝٓكىوز ٛٞ ؾٍٞٛ يُي جإلكٗحء 
(46)

ٝجألْحِ جُوح٢ٗٞٗ ُؿ٣ٍٔس ئكٗحء جألٍْجٌ ٛٞ 0

جُؿٜحش  ٓح ٗٛص ػ٤ِٚ جُط٣ٍٗؼحش جُؼوحذ٤س ٝجُِٞجتف ٝجُطؼ٤ِٔحش جُطر٤س جُط٢ ضٛىٌٛح

جُٔهطٛس
(47)

٣ؼحهد ذحُكرّ ٓىز ال ض٣ُى ، كوى ٗٙ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢ ذوُٞٚ ) 

ػ٠ِ ْ٘ط٤ٖ ٝذـٍجٓس ال ض٣ُى ػ٠ِ ٓحتط٢ و٣٘حٌ جٝ ذاقىٟ ٛحض٤ٖ جُؼوٞذط٤ٖ ًَ ٖٓ ػِْ 

ذكٌْ ٝظ٤لطٚ جٝ ٚ٘حػطٚ جٝ ك٘ٚ جٝ ٠ر٤ؼس ػِٔٚ ذٍٓ كأكٗحٙ ك٢ ؿ٤ٍ جألقٞجٍ 

ٚ ُٔ٘لؼطٚ جٝ ٓ٘لؼس ٖهٙ آنٍ. ٝٓغ يُي كال ػوحخ جيج جٍُٔٛـ ذٜح هحٗٞٗح جٝ جْطؼِٔ

جيٕ ذاكٗحء جٍُٓ ٚحقد جُٗإٔ ك٤ٚ جٝ ًحٕ ئكٗحء جٍُٓ ٓوٛٞوج ذٚ جإلنرحٌ ػٖ 

(ؾ٘ح٣س جٝ ؾ٘كس أٝ ٓ٘غ ئٌضٌحذٜح
(48)

0 

أٓح ك٢ هٞج٤ٖٗ ػوٞذحش وٍٝ جُٔوحٌٗس ٗؿى إٔ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ج١ٍُٛٔ ٗٙ 

ٖ أٝ ج٤ُٛحوُس أٝ جُوٞجذَ أٝ ؿ٤ٍْٛ ٓٞوًػح ًَ ٖٓ ًحٕ ٖٓ جأل٠رحء أٝ جُؿٍجق٤ػ٠ِ )

ئ٤ُٚ ذٔوط٠ٟ ٚ٘حػطٚ أٝ ٝظ٤لطٚ ٍْ ن٢ٚٞٛ أُتطٖٔ ػ٤ِٚ كأكٗحٙ ك٠ ؿ٤ٍ جألقٞجٍ 

جُط٢ ٣ُِٓٚ جُوحٕٗٞ ك٤ٜح ذطر٤ِؾ يُي ٣ؼحهد ذحُكرّ ٓىز ال ض٣ُى ػ٠ِ ْطس أٍٖٜ أٝ 

(ذـٍجٓس ال ضطؿحَٝ نٔٓٔحتس ؾ٤٘ٚ ١ٍٛٓ
(49 )

، ك٢ ق٤ٖ ٗٙ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 

ػ٠ِ )٣ؼحهد ًَ ٖهٙ ًٗق ٓؼِٞٓس يجش ٠حذغ ١ٍْ أٝضٖٔ ػ٤ِٜح ئٓح ُل٢ٍٓٗ ج

(00000ذٛلطٚ أٝ ٜٓ٘طٚ أٝ ذٓرد ٝظ٤لطٚ ذٓ٘س قرّ أٝ ذـٍجٓس ٓح٤ُس 
(50)

0 

ٖٝٓ ضك٤َِ ًٛٙ جُ٘ٛٞ٘ ٣رىٝ ئٕ جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ ٝٛٞ ك٢ ٚىو ضكى٣ى ٖٓ 

٣ٌٕٞ ٓكالً ُكلع جٍُٓ ٝػىّ ئكٗحءٙ هى ؾحء ٝجٞكحً ٣ٝٔطحَ ذحُؼ٤ٓٞٔس ، ًُُي ٍٟٗ 

أٗٚ هى قىو ًَ ٖٓ ٣ٌٕٞ ٓكالً ُألٍْجٌ ، ٝذحُطح٢ُ أؿِن ذحخ جالؾطٜحو ك٢ ًٛج 

٣ٌٞٗٞج ٓإض٤ٖ٘ٔ ػ٠ِ جألٍْجٌ ذَ جُٔٞٞٞع ، كحٍُٔٗع ُْ ٣ُكىو أٖهحٚحً ذؼ٤ْٜ٘ إٔ 

قىو جُٞظ٤لس ٝجُٜٔ٘س ٝجُٛ٘ؼس ٝضأ٤ْٓحً ػ٠ِ ٓح ضوىّ ٣ٌٕٞ جُطر٤د ذٌٛٞز ػحٓس 

٠ٝر٤د جُطهى٣ٍ ذٌٛٞز نحٚس ٝٓٓحػى٣ْٜ ذكٌْ ٝظ٤لطْٜ ٜٝٓ٘طْٜ ٖٓٔ ٣٘طرن 

 0ػ٤ِْٜ جُ٘ٙ جُوح٢ٗٞٗ ٝئٕ ُْ ٣ًًٍْٛ ٍٚجقس 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 
 

 

 

 

 542 

ٗٚ هى هٍٛ جُٔإض٤ٖ٘ٔ ػ٠ِ أٓح جٍُٔٗع جُل٢ٍٓٗ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُوى٣ْ كا

( ػ٠ِ 378جٍُٓ جُطر٢ ػ٠ِ كثحش ٓكىوز ٖٓ جأل٠رحء ٝج٤ٍُٖٞٔٔ كوى ٗٛص جُٔحوز )

إض٤ٖ٘ٔ ػ٠ِ جٍُٓ ْٛ جأل٠رحء ٝجُؿٍجقٕٞ ٝٓٞظلٞ جُٛكس ٝج٤ُٛحوُس  ُٔ ئٕ ) جُ

ٝجٍُٔٔٞحش( ،ٌُٖ جُوٟحء جُل٢ٍٓٗ هى ْٝغ ٖٓ وجتٍز جُِٔط٤ُٖٓ ذحٍُٓ جُطر٢ ، كِْ 

٤ٖ ذحٍُٓ جُطر٢ ٓوٌٛٞزً ػ٠ِ جُوحت٤ٖٔ ذحُؼالؼ ٝجُؿٍجقس ٖٓ ٣ؿؼَ كثس جُِٔطُٓ

جأل٠رحء ، ذَ َٖٔ ذًُي جألنٛحت٤٤ٖ ٖٓ أ٠رحء جُطهى٣ٍ ٝجألْ٘حٕ ٝجُؼ٤ٕٞ ٝجُطكح٤َُ 

ج٤ٍُٞٔس ًًُٝي ؾ٤ٔغ جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جُٜٖٔ جُٛك٤س ٖٓ ؿ٤ٍ جأل٠رحء 
(51)

، ًٝحٕ ًٛج  

ْغ ُِ٘ٙ جُوح٢ٗٞٗ ٖٓ نالٍ جْطهىجّ جُوٟحء ٣ٍ٠وس جُطل٤ٍٓ ذٔلٜٞٓٚ جُٞج
(52)

، ك٢  

( ك٢ 000ق٤ٖ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ جُؿى٣ى ٖٝٓ نالٍ ػرحٌز )ًَ ٖهٙ 

جُ٘ٙ ْحُق جًًٍُ ٗؿىٙ ْٝغ ٖٓ ٓلّٜٞ جُِٔط٤ُٖٓ ذحٍُٓ ذؼى إٔ أٞحف ج٠ُ كثس 

 0جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جُٔؿحٍ جُطر٢ كثحش أنٍٟ ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ ٝج٤٤ُٜٖ٘ٔ

( جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح ْحذوحً ٓطأغٍج 310)ٝأٓح جٍُٔٗع ج١ٍُٛٔ كوى ؾحء ٗٙ جُٔحوز 

( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ ٝٓوطرٓحً ٓ٘ٚ ، ٝذحُطح٢ُ كحُوحٕٗٞ ُْ 378ذ٘ٙ جُٔحوز )

٣كٍٛ جُٔإض٤ٖ٘ٔ ػ٠ِ جٍُٓ جُطر٢ ذحأل٠رحء ٝجُؿٍجق٤ٖ ٝج٤ُٛحوُس ٝجُوٞجذَ ،ئي جٕ 

ًِٔس ًِٔس جال٠رحء ضَٗٔ ؾ٤ٔغ جال٠رحء جُر٤٣ٍٖٗ ٖٝٓ ْٜٞٔ٘ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ،ٝأٓح 

ؿ٤ٍْٛ كٖٔ نالُٜح ٣ىنَ ك٢ قٌْ جُ٘ٙ ؾ٤ٔغ جُٞظحتق ٝأٌذحخ جُٛ٘حػحش 
(53)

 ،

ٖٓ ج٣ًُٖ ٣طَٛ ػِْٜٔ ذحُٜٖٔ جُٛك٤س ذكٌْ جٌٍُٟٝز ًل٢٤٘ جُؼالؼ جُطر٤ؼ٢ ٝك٢٘ 

جُم000جُطهى٣ٍ ٝٚحٗؼ٢ جُ٘ظحٌجش ٝجألْ٘حٕ 
(54)

0 

ٍ ٣ٝطكون كؼَ جإلكٗحء ٍُِٓ جُطر٢ ذأ١ ٣ٍ٠وس ًحٗص ، ْٞجء ذحُط٣ٍن جُٔرحٖ

أٝ ؿ٤ٍ جُٔرحٍٖ، ٖل٣ٞحً ًحٕ أٝ ضك٣ٍ٣ٍحً ، أٝ ٖٓ نالٍ جٍُ٘ٗ ك٢ جُْٞحتَ جٍُٔت٤س أٝ 

جُٔوٍٝءز ، ًٔح هى ٣كَٛ ئكٗحء جٍُٓ ذحإل٣ٔحء أٝ جُط٣ٍٞٛ أٝ جٍَُٓٞ
(55 )

، ٖٝٓ أْٛ 

جُْٞحتَ إلكٗحء جٍُٓ جُطر٢ جُٛكق ٝجُٔؿالش جُى٣ٌٝس ٝجٍُْحتَ جُهحٚس كٟالً 

ال ٣ؿَٞ إٔ ٣كطؽ جُطر٤د ذإٔ ْرد ئكٗحتٚ ٍُِٓ جُطر٢ ػٖ يُي جُٜٗحوز ج٤ٍُٞٔس ، ٝ

ًٞٗٚ أٚرف ٓؼٍٝكحً ُؼحٓس جُ٘حِ ، ئي ئٕ ٓح ٣ٛىٌ ٖٓ ػحٓس جُ٘حِ ٝجُٛكحكس ٖٓ 

ٌٝج٣حش ضٌٕٞ ؿ٤ٍ ٓإًىز ، ٝذحُطح٢ُ ال٣ٌٖٔ ضٛى٣ن ٌٝج٣حضٜح ، كايج ٓح أُهٍش ضِي 

ٗحء جٍُٓ جألهٞجٍ ٖٓ هرَ جُطر٤د ٝأك٠ٗ ٍْ ج٣ٍُٔٝ أٚرف ٍٓضٌرحً ُؿ٣ٍٔس ئك

جُطر٢ ٝضكون ٓٓإ٤ُٝطٚ جُؿُجت٤س ، أٓح ئيج ًحٗص جُٞجهؼس ٓؼِٞٓس ُىٟ جُـ٤ٍ ذٌَٗ 

٣و٢٘٤ ٝأكٗحٛح جُطر٤د،ٛ٘ح ال ضطكون ٓٓإ٤ُٝطٚ ُؼىّ ئٌضٌحذٚ جُٞجهؼس، ًٝٛج ٓح جْطوٍ 

ػ٤ِٚ جُوٟحء جُل٢ٍٓٗ
(56)

0 

ًٔح جٕ ضؼ٤ِٔحش جُِٓٞى ج٢ُٜ٘ٔ ُأل٠رحء ُْ ضٗط٠ٍ ٣ٍ٠وس نحٚس إلكٗحء جٍُٓ 

جُطر٢ جي ٗٛص  )ال ٣ٗط٠ٍ ك٢ ئكٗحء جٍُٓ ٣ٍ٠وس نحٚس ،كوى ٣كَٛ جالكٗحء 
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ذحٌُالّ أٝ جُؼَٔ أٝ جإل٣كحء أٝ جُط٣ٍٞٛ أٝ جٍَُٓٞ أٝ جُطرغ ( ، ًٔح ٝٚق جُوٟحء 

جُؼٍجه٢ )ه٤حّ جُطر٤د ذلكٙ ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٠ٍُٞٔ ذؼى جونحُْٜ ذأػىجو ًر٤ٍز ج٠ُ 

ِٓٞى جُطر٢ ًٝٗق ألٍْجٌ ؿٍكس جُلكٙ جُطر٢ ، ٣ٌَٗ ٓهحُلس ُِؼٍف ٝجُ

ج٠ٍُٞٔ ٝضؼ٣ٍْٟٜ ُهطٍ جُؼىٟٝ(
(57)

0 

ٝك٢ ٓؿحٍ ٠د جُطهى٣ٍ ٝنٛٞٚحً ك٢ ٍٓقِس ئؾٍجء جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س أٝ ك٢ 

ٍٓقِس جإلكحهس ٖٓ جُطهى٣ٍ ذؼى جٗطٜحء جُطر٤د جُؿٍجـ ٖٓ ػِٔٚ ٣ٌٕٞ ك٢ ًٛٙ 

ح ٣ىكؼٚ ج٠ُ جٍُٔقِس ج٣ٍُٔٝ ك٢ ٍٓقِس كوىجٕ جُٞػ٢ ذٓرد ضأغ٤ٍ جُٔحوز جُٔهىٌز ٓٔ

جُطِلع ذٌالّ ػٖ أٌٓٞ ٖه٤ٛس أٝ ػحت٤ِس كٜ٘ح ٣وغ ػ٠ِ ػحضن ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٝذو٤س 

جُل٣ٍن جُؿٍجق٢ ًطْ ًٛج جٌُالّ ٝػىّ ئكٗحتٚ ، ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ ٓىٟ ٚكطٚ كٜٞ 

ذحُطح٢ُ ٍْ ٖٓ أٍْجٌ جُٜٔ٘س ٣ؿد جُكلحظ ػ٤ِٚ
(58)

 0 

 غح٤ٗح ً: جُلؼَ ك٢ ؾ٣ٍٔس جإلقؿحّ ػٖ جإلنرحٌ

س جإلقؿحّ ػٖ جإلنرحٌ إٔ جُؿح٢ٗ جضهً جُِٓٞى جُِٓر٢ أٝ جٌُٛٞز ضؼ٢٘ ؾ٣ٍٔ

جُِٓر٤س )جإلقؿحّ( ك٢ ظٍف ٓؼ٤ٖ ػٖ جُو٤حّ ذلؼَ ج٣ؿحذ٢ كٍٞٚ ػ٤ِٚ جُوحٕٗٞ ك٢ 

ٓػَ ًٛج جُظٍف 
(59)

، ٝؾ٣ٍٔس جالٓط٘حع ذىٌٝٛح ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ؾ٣ٍٔس جٓط٘حع ذأغٍ  

جألغٍ جألٍٝ ًٕٞ ؾ٣ٍٔس ِْر٢ ٝؾ٣ٍٔس ئٓط٘حع ذأغٍ ج٣ؿحذ٢ ، ٝج١ًُ ٣ؼ٤٘٘ح ٛٞ 

جالقؿحّ ػٖ جالنرحٌ ضٞٚق ذأٜٗح ئقىٟ ضطر٤وحش ؾ٣ٍٔس جالٓط٘حع يجش جألغٍ 

جُِٓر٢
(60)

، ٝؾ٣ٍٔس جإلقؿحّ أٝ جإلٓط٘حع  ٢ٌُ ضطكون ك٢ٜ ٖأٜٗح ك٢ يُي ٖإٔ  

جُؿ٣ٍٔس جٍُٔضٌرس ذلؼَ أٝ ِْٞى ئ٣ؿحذ٢ ، أ١ الذى ٝؾٞو ِْٞى ٣ْ٘ ػٜ٘ح ٓطٔػالً 

أض٤ٚ جُلحػَ ذحُطٍٛف جُِٓر٢ ج١ًُ ٣
(61 )

، كايج ًحٕ جإلٓط٘حع ٛٞ ئقؿحّ جُؿح٢ٗ ػٖ 

كؼَ ئ٣ؿحذ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٓططرغ يُي جُوٍٞ ذاْطٔىجو جإلٓط٘حع أ٤ٔٛطٚ جُوح٤ٗٞٗس ٖٓ جأل٤ٔٛس 

جُط٢ ٣ٓرـٜح جُوحٕٗٞ ػ٠ِ يُي جُلؼَ جإل٣ؿحذ٢
(62)

0 

ك٢ جُوحٕٗٞ ئال ئيج ًحٕ جُلؼَ جإل٣ؿحذ٢ ٓلٍٝٞحً ػ٠ِ  ٝذحُطح٢ُ الٝؾٞو ُإلٓط٘حع

ٖٓ ئٓط٘غ ػ٘ٚ ٝئٕ كؼَ جإلقؿحّ ػٖ ئنرحٌ جُِٓطحش ذؿ٣ٍٔس ٛٞ كؼَ ؾٍٓطٚ أؿِد 

جُط٣ٍٗؼحش جُٔؼحٍٚز ، ٌُٖ ًٛٙ جُط٣ٍٗؼحش ُْ ضٞٞف جُٔوٛٞو ذلؼَ جإلقؿحّ ػٖ 

ُِٓر٢ئنرحٌ جُِٓطحش ذؿ٣ٍٔس ، ٌٓطل٤س ً ذحُ٘ٙ ػ٠ِ ٓؼحهرس ٍٓضٌد جُِٓٞى ج
(63)

 ،

ٖٝٓ ضِي جُط٣ٍٗؼحش هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢ ج١ًُ أٖحٌ ج٠ُ ػىز ٗٛٞ٘ ػوحذ٤س 

 186ٝ219ٝ247ضؼحهد ػ٠ِ ؾ٣ٍٔس جالٓط٘حع أٝ جإلقؿحّ ػٖ جإلنرحٌ ك٢ جُٔٞجو)

)
(64 )

( ٝجُط٢ 247، ٝجُٔحوز جُط٢ ضؼ٤٘٘ح ُٜٝح ػالهس ذٔٞٞٞع ذكػ٘ح ٢ٛ جُٔحوز)

ًحٕ ُِٓٓح هحٗٞٗح ذانرحٌ أقى جٌُِٔل٤ٖ ٣ؼحهد ذحُكرّ جٝ جُـٍجٓس ًَ ٖٓ ٗٛص)

ذهىٓس ػحٓس ػٖ أٍٓ ٓح أٝ ئنرحٌٙ ػٖ جٌٓٞ ٓؼِٞٓس ُٚ كحٓط٘غ هٛىج ػٖ جالنرحٌ 

ذح٤ٌُل٤س جُٔطِٞذس ٝك٢ جُٞهص جُٞجؾد هحٗٞٗح ًَٝ ٌِٓق ذهىٓس ػحٓس ٠ٞ٘ٓ ذٚ جُركع 
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( ،ٝػ٘ى 000ػٖ جُؿٍجتْ أٝ ٞرطٜح أَٛٔ جإلنرحٌػٖ ؾ٣ٍٔس جضِٛص ذؼِٔٚ 

ج٠ُ هحٕٗٞ جٍٚٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س جُؼٍجه٢ ٗؿىٙ هى قىو جألٖهح٘ جٍُؾٞع 

ج٣ًُٖ أُُْٜٓ جُوحٕٗٞ ذحإلنرحٌ ػٖ جُؿٍجتْ
(65)

   

كطر٤د جُطهى٣ٍ ذكٌْ ٜٓ٘طٚ جُطر٤س أٝ ٖٓ ٣ٔحٌْٕٞ ٜٓ٘س جُطد ٖٓ 

جُٔٓحػى٣ٖ ٝج٤ٍُٖٞٔٔ هى ٣ؼِْ ٖٓ نالٍ ٓح ٣ؿ٣ٍٚ ٖٓ ككٞٚحش ٠ر٤س ػ٠ِ ؾٓى 

ػ٤ِٔس ؾٍجق٤س ُٚ ك٤ٌطٗق ئٗٚ ٓٛحخ ذطِن ٗح١ٌ أٝ آُس  ٣ٍٓٝ ٓوٌٍ ِْلح ًئؾٍجء

قحوز كطٛرف ًٛٙ جُكحُس ٓػحٌ ٖي ُىٟ جُطر٤د ذٞهٞع ؾ٣ٍٔس ، ٖٓ ٛ٘ح ٣ٌٕٞ ئُُجٓحً 

ػ٠ِ جُطر٤د ئنرحٌ جُِٓطحش جُهحٚس ٝذهالف ٣ٌٕٞ ذًِٓٞٚ ًٛج ٍٓضٌرحً ُؿ٣ٍٔس 

جإلقؿحّ ػٖ جإلنرحٌ
(66)

0 

ذ٤ٖ ًٗق جألٍْجٌ جُطر٤س  ٝهى ٣طرحوٌ ج٠ُ جًُٖٛ إٔ ٛ٘حى غٔس ضؼحٌٜ

٣ٍُِٔٝ ج١ًُ أٝؾد جُوحٕٗٞ جُٔكحكظس ػ٤ِٚ ٝكٍٜ ؾُجًء ػ٠ِ ٖٓ ٣ُل٤ٗٚ ٝذ٤ٖ 

جإلنرحٌ ػٖ جُؿٍجتْ  جُط٢ ضَٛ ج٠ُ ػِْ جُطر٤د ٖٓ نالٍ ئ٠الػٚ ػ٠ِ ضِي 

جألٍْجٌ، ُٝإلؾحذس ػ٠ِ يُي الذى ٖٓ جُوٍٞ ئٕ جُوحٕٗٞ ٖٓ ق٤ع جالَٚ ُْ ٣ؿَٞ 

، ٌُٖ ك٢ قحالش نحٚس أذحـ ُٚ يُي ػ٘ىٓح ضٌٗق ضِي  ُِطر٤د ئكٗحء أٍْجٌ ٣ٍٟٓٚ

جألٍْجٌ ػٖ ؾ٣ٍٔس ٝهؼص أٝ ػ٠ِ ٖٝي جُٞهٞع 
(67 )

، ًٝٛج ٓح أًىٙ هحٕٗٞ جإلغرحش 

)ال ٣ؿَٞ ُٖٔ ػِْ ٖٓ جُٔكح٤ٖٓ أٝ جال٠رحء أٝ ( جُط٢ ٗٛص 89جُؼٍجه٢ ك٢ جُٔحوز )

ُٞ ذؼى جٗطٜحء جًُٞالء أٝ ؿ٤ٍْٛ ػٖ ٣ٍ٠ن ٜٓ٘طٚ ذٞجهؼس أٝ ٓؼِٞٓحش إٔ ٣ل٤ٜٗح ٝ

ٜٓٔطٚ ئال جٗٚ ٣ؿد ػ٤ِٚ جإلوالء ذحُٜٗحوز جيج جْطٜٗى ذٚ ٖٓ أك٠ٟ ئ٤ُٚ ذٜح جٝ ًحٕ 

( 437(، ًٝٛج ٓح ٗلٜٔٚ أ٣ٟح ًٖٓ ٗٙ جُٔحوز ) يُي ٣إو١ ج٠ُ ٓ٘غ ئٌضٌحخ ؾ٣ٍٔس

ٝٓغ يُي كال ػوحخ ئيج ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢ ْحُلس جًًٍُ ػ٘ىٓح ٗٛص ذوُٜٞح )

ٚحقد جُٗإٔ ك٤ٚ أٝ ًحٕ ئكٗحء جٍُٓ ٓوٛٞوج ذٚ جإلنرحٌ ػٖ  أيٕ ذاكٗحء جٍُٓ

 0(ؾ٘ح٣س جٝ ؾ٘كس أٝ ٓ٘غ ئٌضٌحذٜح

ٖٝٓ ٛ٘ح ٍٟٗ إٔ جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ هى أ٠ُٝ ئػطرحٌجش جُِٔٛكس جُؼحٓس ٝقٖٓ 

ٍْجٌ جُهحٚس ٝيُي ٤ٍْ جُؼىجُس أ٤ٔٛس ًر٤ٍز َٝؿَِّرَٜح ػ٠ِ ِٓٛكس جُكلحظ ػ٠ِ جأل

 0أل٤ٔٛس قٔح٣س ٤ًحٕ جُٔؿطٔغ ٖٓ أنطحٌ جُؿ٣ٍٔس 

 جُٔطِد جُػح٢ٗ

 جُ٘ط٤ؿس جُكحِٚس ٝػالهس جُٓرر٤س

جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس جُؼٍ٘ٛ جُػح٢ٗ ٖٓ ػ٘حٍٚ جًٍُٖ جُٔحو١ ذؼى ػٍ٘ٛ  ىضؼ

جُِٓٞى جإلؾٍج٢ٓ ، ٢ٛٝ ػٍ٘ٛجً ٜٓٔح ً ك٢ ض٣ٌٞ٘ٚ ، ٝال٣ٌٖٔ ُِؿ٣ٍٔس إٔ ضطكون 

ذٌَٗ ضحّ ٓح ُْ  ضكَٛ جُ٘ط٤ؿس )جٌٍُٟ( جُ٘حٖة ػٖ جُِٓٞى جإلؾٍج٢ٓ 
(68)

  ٍٟ٣ٝ ،

جُلوٚ ئٕ ُِ٘ط٤ؿس ٓىُٞالٕ ئغ٘حٕ ٛٔح جُٔىٍُٞ جُوح٢ٗٞٗ ٝجُٔىٍُٞ جُٔحو١، ٌٝؿْ جُلحٌم 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 
 

 

 

 

 545 

ذ٤ٖ جُٔى٤ُُٖٞ ٌُٖ ٣طؼ٤ٖ جٍُؾٞع ئ٤ُٜٔح ك٢ ضكى٣ى ٓح٤ٛس جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس ٝجألقٌحّ 

و جُِٛس جُٞغ٤وس ٓح ذ٤ٖ جُٔى٤ُُٖٞ جُط٢ ضهٟغ ُٜح ٝيُي ُٞؾٞ
(69)

0 

ٝال ٣ٌٖٔ ُِٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤س ػٖ جُؿ٣ٍٔس يجش جُ٘ط٤ؿس ٖٓ جُ٘حق٤س جُٔحو٣س إٔ 

ضطكون ٓحُْ ٣ٌٖ جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ج١ًُ ٚىٌ ػٖ جُؿح٢ٗ ْررحً ك٢ قىٝظ جُ٘ط٤ؿس 

 جإلؾٍج٤ٓس ، كال ٣ٌل٢ إٔ ٣ٍضٌد جُؿح٢ٗ كؼالً ٣ؿٍٓٚ جُوحٕٗٞ ٖٓ ؾٜس ، ٝإٔ ٣وغ

ٌٍٞجً ٤ٛ٣د جُؿح٢ٗ ٖٓ ؾٜس جنٍٟ ، ذَ الذى إٔ ضٌٕٞ ٛ٘حى ٌجذطس ذ٤ٖ جُلؼَ 

ٝجُ٘ط٤ؿس ٝٛٞ ٓح ٣ُؼرٍ ػٜ٘ح ذحُؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ جُلؼَ ٝجُ٘ط٤ؿس
(70)

، ػ٤ِٚ ْ٘ط٘حٍٝ  

يُي  ذ٢ٗء ٖٓ جُطل٤َٛ ٖٓ نالٍ ضو٤ْٓ ًٛج جُٔطِد ج٠ُ  كٍػ٤ٖ ،ئي ْ٘ط٘حٍٝ ك٢ 

لؼَ جُؿ٢ٍٓ ٝك٢ جُلٍع جُػح٢ٗ جُؼالهس جُٓرر٤س جُلٍع جألٍٝ جُ٘ط٤ؿس جُكحِٚس ػٖ جُ

 0ذ٤ٖ جُلؼَ ٝجُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس

 انفرع االول

 اننتيجة انحبصهة

جُؿٍجتْ ٖٓ ق٤ع جُوٛى جُؿ٘حت٢
(71)

، ئٓح إٔ ضٌٕٞ ػٔى٣س ٢ٛٝ جألَٚ أٝ  

٢ ؿ٤ٍ ػٔى٣س ٢ٛٝ جإلْطػ٘حء، ٝجُؿٍجتْ جُؼٔى٣س ٢ٛ جُؿٍجتْ جُط٢ ضطؿٚ ك٤ٚ ئٌجوز جُؿحٗ

ج٠ُ ضكو٤ن جُلؼَ كٟالً ػٖ جُ٘ط٤ؿس جُ٘حٖثس ػ٘ٚ ، ٝػ٠ِ جُؼٌّ ٖٓ يُي كإ جُؿح٢ٗ 

ك٢ جُؿٍجتْ جُـ٤ٍ ػٔى٣س ٣ٜىف ج٠ُ ضكو٤ن جُلؼَ وٕٝ جُ٘ط٤ؿس
(72)

، ًٔح ئٕ جٍُٔٗع  

جُؼٍجه٢ قىو جُكحالش جُط٢ ضٌٕٞ ك٤ٜح جُؿ٣ٍٔس ػٔى٣س أٝ ؿ٤ٍ ػٔى٣س ٝيُي ٖٓ نالٍ 

ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢( 35،34ٓح ٗٛص ػ٤ِٚ جُٔٞجو )
(73)

 0 

ٝجُ٘ط٤ؿس ٢ٛ ٓح ٣ؼطى ذٜح جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ًٜٞٗح جألغٍ جُٔطٍضد ػ٠ِ جُِٓٞى 

جُؿ٢ٍٓ ، ٝذحُطح٢ُ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ال ٣ٌٖٔ ُٚ إٔ ٣أنً ذٌَ ٓح ٣طٍضد ػ٠ِ جُِٓٞى 

جإلؾٍج٢ٓ ُِؿح٢ٗ ٖٓ ٗطحتؽ ، ٝئٗٔح ٣أنً ذ٘طحتؽ ٓكىوز ، ٓػحٍ يُي ؾ٣ٍٔس جُوطَ 

ضد ػ٤ِٜح آغحٌ ػى٣ىز ك٢ٜ كٟالً ػٖ ٝكحز جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ كإ جُٔؿطٔغ ٤ْلوى أقى ضطٍ

أػٟحتٚ ًًُي ػحتِس جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ْٞف ضلوى ٖٓ ًحٕ ٣ُؼ٤ِٜح ، كرحٍُؿْ ٖٓ ضِي ج٥غحٌ 

،ئال إٔ ٓح ٣ُؼ٢٘ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ٛٞ ٝكحز جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ وٕٝ ذو٤س ج٥غحٌ
(74)

0 

٤ؿس جُؿ٤ٍٓس ذٞٚلٜح أقى ػ٘حٍٚ جًٍُٖ ٣ٝط٘حَع جُلوٚ ٖٓ نالٍ ضؼ٣ٍلٚ ُِ٘ط

جُٔحو١ ئضؿحٛحٕ كو٤ٜحٕ ، جالضؿحٙ جألٍٝ ٣ٌٛٞٛح ػ٠ِ أٜٗح قو٤وس يجش ٓىٍُٞ ٓحو١ ، 

أٓح جإلضؿحٙ ج٥نٍ ٖٓ جُلوٚ ك٤ٌٛٞٛح ذأٜٗح قو٤وس يجش ٓىٍُٞ هح٢ٗٞٗ 
(75)

، ٣ٝوٛى  

ٚ ذحُٔىٍُٞ جُٔحو١ ُِؿ٣ٍٔس ٛٞ ئٕ جُؼحُْ جُهحٌؾ٢ هرَ ئٌضٌحخ جُؿح٢ٗ ُ٘ٗح٠

جإلؾٍج٢ٓ ًحٕ ػ٠ِ ٗكٞ أٝ ٌٚٞز ٓؼ٤٘س ، أٓح ذؼى ئٌضٌحخ جُ٘ٗح٠ جإلؾٍج٢ٓ ضرىٍ 

ٌَٖ جُؼحُْ جُهحٌؾ٢ ٖٓ قحٍ ج٠ُ قحٍ آنٍ ًٝٛج جُطـ٤٤ٍ جُكحَٚ ٛٞ جُ٘ط٤ؿس 

ذٔىُُٜٞح جُٔحو١
(76)

، كل٢ ؾ٣ٍٔس جُوطَ ٣ٌٕٞ جإلٗٓحٕ هرَ إٔ ٣وطِٚ جُؿح٢ٗ ق٤حً ، ٌُٖ 
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أٚرف ذٓرد ًٛج جُلؼَ ٤ٓطحً ٝذحُطح٢ُ ضٌٕٞ ٗط٤ؿس  ذؼى ئٌضٌحخ جُؿح٢ٗ ُلؼِٚ جإلؾٍج٢ٓ

ًٛج جُوطَ ٢ٛ جُٞكحز 
(77)

0 

أٓح جُٔىٍُٞ جُوح٢ٗٞٗ ُِ٘ط٤ؿس ك٤وٛى ذٚ ًَ ئػطىجء ٣طؼٍٜ ُٚ قن أٝ ِٓٛكس 

ٝكٍ ُٜح جُوحٕٗٞ جُكٔح٣س ذ٘ٛٞ٘ هح٤ٗٞٗس ٝٞؼٜح جُٗحٌع ، كٓرد ضؿ٣ٍْ ؾ٣ٍٔس 

ٗٓحٕ ك٢ جُك٤حز ، ٝجُ٘ط٤ؿس جُوح٤ٗٞٗس جُوطَ ٛٞ ٓح ٣ٜىف ئ٤ُٚ جٍُٔٗع ٖٓ قٔح٣س ُكن جإل

جُ٘حٖثس ػٖ جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ك٢ ؾ٣ٍٔس جُوطَ ٢ٛ ئٗطٜحى ُك٣ٍس جإلٗٓحٕ ك٢ قوٚ 

ك٢ جُك٤حز
(78)

 0 

ٖٝٓ ًٛج جُٔ٘طِن ضٌٕٞ جُ٘ط٤ؿس ك٢ ؾٍجتْ جُؼَٔ جُطر٢ ٓهطِلس جُٞجقىز ػٖ 

ٕٞ جُؿ٣ٍٔس جالنٍٟ ذحنطالف جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ،ك٢ٜ ضٌٕٞ ٓٔػِسً ذحُٞكحز ػ٘ىٓح ضٌ

ؾ٣ٍٔس هطَ إلٗٓحٕ ق٢ ، ٝهى ضٌٕٞ ٓطٔػِس ذحإل٣ًجء جُؼٔى أٝ جإل٣ًجء جُهطأ ك٢ قحُس 

ئٚحذس ج٣ٍُٔٝ ذؼحٛس ٓٓطى٣ٔس أٝ ذٓرد ضؼٍٞٚ ُهطٍ جإلٚحذس 
(79)

 0  

ٝجُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس ك٢ جُؿٍجتْ جُطر٤س ٣ٛؼد ك٢ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جألق٤حٕ ئغرحضٜح  

ًُي ال ٣ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ ئٗ٘ح أٓحّ ؾ٣ٍٔس ٓح ُْ ًٕٞ ػ٘حٍٚٛح ضطْٓ ذحُىهس ٝجُطؼو٤ى ، ُ

٣ٌٖ جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ أٝ جُ٘ٗح٠ جٍُٔضٌد ٖٓ هرَ جُؿح٢ٗ ٗطؽ ػ٘ٚ ئٚحذس جُٔؿ٢٘ 

ػ٤ِٚ ٝجُٓرد ك٢ يُي إٔ جُ٘ط٤ؿس ك٢ جُؿٍجتْ جُطر٤س ضهطِق ػٖ ٓػ٤الضٜح ك٢ جُؿٍجتْ 

ال ذؼى جُـ٤ٍ ٠ر٤س ًٜٞٗح ك٢ ذؼٝ جالق٤حٕ هى ضٌٕٞ ٓهل٤س ال ٣ٌٖٔ أٗص ضظٍٜ ئ

ئؾٍجء جُطكح٤َُ ٝجُلكٞٚحش جُطر٤س جُالَٓس
(80)

0  

ٝذٔح إٔ جُ٘ط٤ؿس جُكحِٚس ك٢ جُؿ٣ٍٔس جُطر٤س ضٌٕٞ ئٓح جُٞكحز أٝ جإل٣ًجء ، ًُُي 

 ْ٘ط٘حُٜٝٔح ك٢ كوٍض٤ٖ ًٝٔح ٣أض٢:

 أٝالً : جُٞكحز

جُوطَ
(81)

ٛٞ ئػطىجء ػ٠ِ أقى ٝأْٛ قن ٖٓ قوٞم جإلٗٓحٕ ك٢ جُك٤حز ،   

ٓكَ جُؿ٣ٍٔس ك٤ٜح، أ١ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ق٤حً ػ٘ى ٝجإلٗٓحٕ جُك٢ ٛٞ 

ئٌضٌحخ ؾ٣ٍٔس جُوطَ
(82)

، ٝجُوطَ ذٔوط٠ٟ جُٔلّٜٞ جُؿ٘حت٢ ٛٞ ئَٛحم ٌٝـ ئٗٓحٕ 

وٕٝ ٝؾٚ قن ، ٝجُوطَ ٣وغ ذٌٛٞض٤ٖ كٜٞ ئٓح ٣ٌٕٞ هطَ ػٔى١ أٝ هطَ ؿ٤ٍ ػٔى١ ، 

ئؾٍج٤ٓحً ٖٓ ٖأٗٚ إٔ ٣طٍضد ٝجُوطَ جُؼٔى١ ٛٞ جُوطَ ج١ًُ ٣ٍضٌد ك٤ٚ جُؿح٢ٗ ًِْٞحً 

ػ٤ِٚ جُٞكحز ٓط٠ ٓح هٛى جُؿح٢ٗ ئقىجظ جُ٘ط٤ؿس ، ٝجألن٤ٍ ئٓح ٣وغ ػٖ ٣ٍ٠ن جُهطأ 

أٝ جُوٟحء ٝجُوىٌ
(83)

0 

ػٖ ؾ٣ٍٔس هطَ ػٔى٣س الذى ٖٓ ضكون جُ٘ط٤ؿس ٢ٛٝ  ٠ر٤د جُطهى٣ٍُٝٔٓحتِس 

حو١ ٓٞش ج٣ٍُٔٝ ٠ًٍٗ ٖٓ ٠ٍٖٝ ٓٓحتِطٚ ؾ٘حت٤حً ، ٝذطكووٜح ٣ٓطٌَٔ جًٍُٖ جُٔ

٤ًحٗٚ
(84 )

، كل٢ ؾ٣ٍٔس جُوطَ ذىجػ٢ جُٗلوس ضطكون جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس ذٔؿٍو إٔ ٣أٍٓ  

٠ر٤د جُطهى٣ٍ ذا٣وحف أؾُٜز جإلٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ػٖ ج٣ٍُٔٝ ج٤ُٔثِٞ ٖٓ ٖلحتٚ 
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(85)
، ٝذحُطح٢ُ ئٜٗحء ق٤حضٚ ٖٓ نالٍ ضٓررٚ ذلؼِٚ ًٛج ٓٞش ؾًع جُىٓحؽ ٣ٍُِٔٝ أ١  

ضٞهق جُٔم ػٖ جُؼَٔ
(86)

0  

إٔ الضوغ ؾ٣ٍٔس جُوطَ ذىجػ٢ جُٗلوس ًؿ٣ٍٔس ػٔى٣س ضحٓس ئي ض٘ط٢ٜ  ٣ٌٖٝٔ 

ذطكون جٍُٗٝع كو١ 
(87)

، ٝٓػحٍ يُي إٔ ٣وّٞ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ أٝ ٓٓحػىٙ جُطر٢ ذكوٖ  

ج٣ٍُٔٝ ػوحٌجً ٤ٔٓطحً أٝ ٖٓ ٖأٗٚ جُطؼؿ٤َ ذٔٞضٚ ، غْ ٣كَٛ ضىنَ أقى أػٟحء 

٣ٍٝ ذٔح ٓؼطٔى ُى٣ْٜ ٖٓ ٠ٍم جُل٣ٍن جُطر٤د ُِك٤ُِٞس وٕٝ يُي ٖٓ نالٍ ئٗوحي جُٔ

٠ر٤س ، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ضىنَ جُٗهٙ جُػح٢ٗ الونَ إلٌجوز جُٗهٙ جألٍٝ ك٤ٚ
(88)

0 

ٝجُ٘ط٤ؿس جُكحِٚس ك٢ ئ٣وحف أؾُٜز جإلٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ػٖ ج٣ٍُٔٝ ذؼى        

ض٤ًٍرٜح ٖٓ هرَ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ػٔىجً ، أٝ ٖٓ ٣ؼَٔ ٓؼٚ ٣ٝأضٍٔ ذأٍٓٙ ٣ُؼى ٍٓضٌرحُ 

جُؼٔى ، ٝجُٓرد ك٢ يُي ٛٞ ئٕ ٤ِْٝس جإلٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ٢ٛ ٖٓ ْٝحتَ ُؿ٘ح٣س جُوطَ 

جُؼالؼ يجش جأل٤ٔٛس جٌُر٤ٍز ُٖٔ ٣ؼحٕٗٞ ٖٓ جُكحالش جُكٍؾس ٖٓ ج٠ٍُٞٔ  

ٝقٍٓحْٜٗ ٜٓ٘ح ٛٞ ئػطىجء ػ٠ِ قوْٜ ذحُك٤حز ، ٝذحُطح٢ُ ئٕ كؼَ جُطر٤د ًٛج ٣إو١ 

طَ جُؼٔى ك٢ قحُس ًحٗص ٛ٘حى ج٠ُ ٝكحز ج٣ٍُٔٝ ٝػ٤ِٚ ٣ُؼى جُطر٤د ٍٓضٌرحً ُؿ٣ٍٔس جُو

ٌجذطس ْرر٤س ذ٤ٖ ًٛج جُلؼَ ٝجُ٘ط٤ؿس
(89)

0 

 غح٤ٗحً : جإل٣ًجء

ئٕ جُكن ك٢ ْالٓس جُؿٓى ٖٓ أْٛ جُكوٞم جُط٢ ًلِطٜح جٍُٗجتغ جُٓٔح٣ٝس 

ٝجُوٞج٤ٖٗ جُٞٞؼ٤س ُإلٗٓحٕ ، ك٢ٜ ٤ُٛوس ذٗه٤ٛطٚ كٜٞ ٣ٌِٜٔح ًاٗٓحٕ ذـٝ جُ٘ظٍ 

جإلؾطٔحػ٢ أٝ جإلهطٛحو١ػٖ ٓؼطوىٙ ٝؾ٘ٓٚ ٝػٍهٚ أٝ ٝٞؼٚ 
(90)

، ٝئٕ ًٛج جُؿٓى   

هى ٣ٌٕٞ ٓٓطٜىف ذأكؼحٍ ٖٓ هرَ جُؿح٢ٗ ٣طٍضد ػ٤ِٜح ئ٣ًجء ٣وغ ػ٠ِ ؾٓى جُٔؿ٢٘ 

ػ٤ِٚ  ٣ٌٕٞ ػ٠ِ وٌؾحش ٓطلحٝضٚ أ٠ِن ػ٤ِٜح جٍُٔٗع ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت٢ ؾٍجتْ 

جإل٣ًجء
(91)

0 

ْ ئ٣ًجء ٓوٛٞوز ٝؾٍجتْ جإل٣ًجء ض٘وْٓ ج٠ُ ٠حتلط٤ٖ ٌت٤ٓ٤ط٤ٖ : ك٢ٜ ئٓح ؾٍجت

ٓط٠ ٓح ًحٗص ٓوطٍٗس ذحُوٛى جُؿ٘حت٢ ، كٖٔ ٣ؼطى١ ػ٠ِ آنٍ ذحٍُٟخ ٣ٌٕٞ ٍٓضٌرحً 

ُؿ٣ٍٔس ئ٣ًجء ٓوٛٞوز ٝجُطر٤د  ج١ًُ ٣وّٞ ذٔٔحٌْس ػَٔ ٠ر٢ ػ٠ِ ؾٓى ئٗٓحٕ 

ق٢ ذٌٛٞز ػٔى٣س نالكحً ُِوحٕٗٞ ٣ٌٕٞ هى جٌضٌد ؾ٣ٍٔس ئ٣ًجء ٓوٛٞوز ، ٝهى ضٌٕٞ 

ط٠ ٓح ًحٗص ٗحٖثس ػٖ نطأ ؿ٤ٍ ػٔى١ ، ًطر٤د ؾٍجتْ ئ٣ًجء ؿ٤ٍ ٓوٛٞوز ٓ

جُطهى٣ٍ ج١ًُ ٣رحٍٖ جُطهى٣ٍ ك٢ ؾْٓ ج٣ٍُٔٝ وٕٝ إٔ ٣ٍجػ٢ جإلؾٍجءجش جُطر٤س 

جُٔطرؼس ٝجُٔطِٞذس ٓ٘ٚ وٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُى٣ٚ هٛى ؾ٘حت٢ ٣ٌٕٞ هى ئٌضٌد ؾ٣ٍٔس ئ٣ًجء 

ؿ٤ٍ ٓوٛٞوز 
(92)

 0 

ُؿ٘حت٢ ضكون ٢ًٌ٘ ًُُي ؾٍجتْ جال٣ًجء ضطرغ هٛى جُؿح٢ٗ كٔط٠ ضكون جُوٛى ج

جُؿ٣ٍٔس جُٔحو١ ٝجُٔؼ١ٞ٘ ٌٕٝٗٞ أٓح ؾ٣ٍٔس ئ٣ًجء ٓوٛٞو ، ٝذاٗطلحء جُوٛى جُؿ٘حت٢ 
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٣٘طل٢ جًٍُٖ جُٔؼ١ٞ٘ ٌُٖ ٓح ٣طكون ٛٞ جُ٘ط٤ؿس جُٟحٌز أ١ ٓح ٣وغ ػ٠ِ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ 

ٖٓ أٍٞجٌ، ٝذحُطح٢ُ ٌٕٗٞ أٓح ؾ٣ٍٔس ئ٣ًجء ؿ٤ٍ ٓوٛٞو 
(93)

0 

ٝذحٍُؾٞع ج٠ُ ٗٛٞ٘ ؾٍجتْ جإل٣ًجء ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢  ٗؿى ئٕ 

جٍُٔٗع ذ٤ٖ ٌٚٞ ؾ٣ٍٔس جإل٣ًجء ٢ٛٝ جُؿٍـ ٝجٍُٟخ ٝجُؼ٘ق أٝ ئػطحء ٓٞجو 

ٞحٌز أٝ ئٌضٌحخ أ١ كؼَ ٓهحُق ُِوحٕٗٞ ، ٌُ٘ٚ ئٖط٠ٍ إٔ ٣ٌٕٞ هٛى جُؿح٢ٗ ٖٓ 

ٓٓطى٣ٔس ، ٝجُؼحٛس  ئٌضٌحذٚ ُِِٓٞى جإلؾٍج٢ٓ ُؿ٣ٍٔس جإل٣ًجء ٛٞ ئقىجظ ػحٛس

جُٔٓطى٣ٔس ٢ٛ جُط٢ ض٘ٗأ ػٖ هطغ أٝ ئٗلٛحٍ أٝ ذطٍ ػٟٞ ٖٓ أػٟحء ؾْٓ جإلٗٓحٕ 

جُك٢ ٝضطكون ًًُي ك٢ قحٍ كوى ٓ٘لؼس ضِي جألػٟحء
(94)

0 

ٝجإل٣ًجء ج١ًُ ٣ٌٖٔ إٔ ٣طؼٍٜ ُٚ ج٣ٍُٔٝ ذٓرد ِْٞى جُطر٤د جإلؾٍج٢ٓ 

حو١ )ؾٓى١( ٝٛٞ ٓح ْٞجء ًحٕ ًٛج جُِٓٞى ذوٛى أٝ ذـ٤ٍ هٛى ٛٞ ئٓح ئ٣ًجء ٓ

٤ٛ٣د ج٣ٍُٔٝ ك٢ ؾٓىٙ ٝك٢ ًٛج ج٤ُٓحم أوجٕ جُوٟحء ج١ٍُٛٔ ٠ر٤د ػ٤ٕٞ 

ذٓرد ٍٞذٚ ذورٟس ٣ىٙ ٍُٔض٤ٖ ػ٠ِ ٚىٌ ٣ٍٓٝ ضكٍى ذـطسً ػ٘ىٓح ًحٕ ضُؿٍٟ ُٚ 

ػ٤ِٔس ئَجُس جُٗؼٍ ٖٓ ػ٤٘ٚ ُٝٔح ًحٕ ج٣ٍُٔٝ ٓٛحذحً ذٟـ١ جُىّ ضٞك٢ ٗط٤ؿس 

حٗص جإلوجٗس ٗط٤ؿس ٝٚق جُوٟحء ُِٞجهؼس ئؾطٔحع ػح٢ِٓ جٍُٟخ ٝجٍُٜٔ ٓؼحً ،ًٝ

ذأٗٚ ٍٞذحً أك٠ٟ ج٠ُ ٓٞش ٤ُّٝ هطالً ػ٠ِ أْحِ جُهطأ ػ٠ِ ئػطرحٌ إٔ جٍُٟخ 

ال٣ٌٖٔ ػىٙ ٖٓ جُْٞحتَ جُطر٤س جُٔؼطٍف ذٜح ك٢ جُؼالؼ 
(95)

 0  

أٝ ئ٣ًجء ٓؼ١ٞ٘ )أوذ٢( ٝٛٞ ج١ًُ ٤ٛ٣د ج٣ٍُٔٝ ك٢ ٗلٓٚ ٓٓررحً ُٚ آالّ 

ٗل٤ٓس
(96)

٣ًجء ذٔح ٣ل٤ٗٚ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٖٓ أٍْجٌ ٍُٔٞحٙ هى ٣ٓرد ، ٣ٝطٔػَ ًٛج جإل 

ُٚ قٍؾحً ٗل٤ٓحً ٣ٟغ جُؼٍجه٤َ أٓحّ ق٤حضٚ جالؾطٔحػ٤س نٛٞٚحً جيج ًحٕ ج٣ٍُٔٝ 

أٗػ٠ ، ًُُي هٟص ٓكٌٔس ٍٓٛ جالذطىجت٤س ذاوجٗس ٠ر٤د ضهى٣ٍ ًحٕ هى أك٠ٗ 

٤حضٜح ٓؼِٞٓحش ضطؼِن ذأٍٓجٜ ضؼح٢ٗ ٜٓ٘ح كطحز ًحٗص ْررحً ك٢ جُطأغ٤ٍ ػ٠ِ ق

جُهحٚس
(97)

 

 انفرع انخبني

 انؼالقة انسججية ثين انفؼم واننتيجة

جُؼالهس جُٓرر٤س ٢ٛ ُٛٔز جَُٞٚ ذ٤ٖ جُلؼَ ٝجُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس ، ٖٝٓ نالُٜح 

٣ٌٖٔ ئغرحش إٔ جُِٓٞى جإلؾٍج٢ٓ ٛٞ ج١ًُ أوٟ ج٠ُ قىٝظ جُ٘ط٤ؿس
(98 )

،ُِٝؼالهس  

ج٤ُِْٞس جُل٤٘س جُط٢ ٖٓ نالُٜح ٣ٌٖٔ جُٓرر٤س وٌٝجً كؼحالً ك٢ ج٤ُٓحْس جُؿ٘حت٤س ذٞٚلٜح 

ئْطرؼحو ًَ ٗط٤ؿس ٤ُّ ُٜح ئٌضرح٠ ذحُلؼَ ئٌضرح٠حً ْرر٤حً 
(99)

، ٖٝٓ أؾَ إٔ ضطكون   

جُٔٓإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ػٖ جُؿ٣ٍٔس جُط٢ ٣ططِد ًٌٜ٘ح جُٔحو١ ضٞجكٍ جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس ٖٓ 

هِق ػٜ٘ح جُ٘حق٤س جُٔحو٣س _ًحُوطَ ٝجٍُٟخ جُٔل٢ٟ ج٠ُ جُٔٞش ٝجإلٚحذس جُط٢ ضط

ػحٛس ٓٓطى٣ٔس _ الذى إٔ ٣ٌٕٞ جُلؼَ ج١ًُ ٚىٌ ػٖ جُؿح٢ٗ ْررحً ك٢ ئقىجظ جُ٘ط٤ؿس 
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جُٟحٌز ، ٝإٔ ٣طْ ئْ٘حو ضِي جُ٘ط٤ؿس ج٠ُ جُلؼَ ٖٝٓ نالٍ ًٛج جالْ٘حو ضطٞكٍ ُى٣٘ح 

جُؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ جُلؼَ ٝجُ٘ط٤ؿس ُطٌطَٔ ذًُي ػ٘حٍٚ جًٍُٖ جُٔحو١ ُِؿ٣ٍٔس ، 

ْ٘حو جُ٘ط٤ؿس ج٠ُ جُلؼَ ٌٕٗٞ أٓحّ قحُس ٍٖٝع ذحُوطَ أٝ ٝذهالكٚ أ١ ضؼًٌ ئ

جال٣ًجء
(100)

 0 

ٝك٢ جُٔؿحٍ جُطر٢ كإ قٍٛٞ جٌٍُٟ ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ )ج٣ٍُٔٝ( ٓغ غرٞش 

نطأ جُلحػَ )جُطر٤د أٝ أقى ٓٓحػى٣ٚ( ؿ٤ٍ ًحك٢ ُو٤حّ جُٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤س ذكؤٜح ، 

اٗطلحء ػالهس جُٓرر٤س ض٘طل٢ ذَ الذى ٖٓ ضٞجكٍ ػالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ جُهطأ ٝجٌٍُٟ، ٝذ

جُٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤س ، ٣ُِّٝ إٔ ضٌٕٞ ػالهس جَُٞٚ ذ٤ٖ جُهطأ ٝجٌٍُٟ ػالهس 

ٓرحٍٖز ، أ١ ذٓرد ٓح جٌضٌرٚ جُطر٤د ٖٓ نطأ ٣طكون جٌٍُٟ ج١ًُ أٚحخ 

ج٣ٍُٔٝ
(101)

0 

ٝال٣ططِد ػ٘حًء جُركع ػٖ ضٞجكٍ جُؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ جُلؼَ ٝجُ٘ط٤ؿس جإلؾٍج٤ٓس 

جُِٓٞى جإلؾٍج٢ٓ ُِؿح٢ٗ ٛٞ جُؼحَٓ جُٞق٤ى ك٢ ئقىجظ جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس  ٓط٠ ٓح ًحٕ

، ًٖٔ ٣طِن جٍُٚح٘ ػ٠ِ ٖهٙ ك٤ٍو٣ٚ هط٤الً ك٢ جُكحٍ ، كاغرحش ػالهس جُٓرر٤س 

ذ٤ٖ كؼَ جُؿح٢ٗ )ئ٠الم جٍُٚح٘( ٝذ٤ٖ جُ٘ط٤ؿس جإلؾٍج٤ٓس )هطَ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ( 

٣ٌٕٞ ْٜالً ؾىجً ٖٓ نالٍ ئْ٘حو جُ٘ط٤ؿس ج٠ُ جُلؼَ
(102)

، ٌُٖ أ٣ٖ ٣ٌٖٔ جُكَ ك٤ٔح ُٞ  

ئٖطًٍص ٓغ كؼَ جُؿح٢ٗ ػٞجَٓ أنٍٟ ْٞجء ًحٗص ْحذوس ػ٤ِٚ أٝ ٓؼحٍٚزً ُٚ أٝ 

القوسً ذٚ ، ًٝحٗص ًٛٙ جُؼٞجَٓ ضطٔطغ ذحإلْطوال٤ُس ػٖ كؼَ جُٔطْٜ ٌُٜ٘ح ٣ٌٍٖسً ُٚ ك٢ 

 ئقىجظ جٌٍُٟ جُؿ٢ٍٓ ٓٔح ٣ؿؼَ جُوٍٞ ذإ كؼَ جُؿح٢ٗ ًحٕ ٛٞ جُؼحَٓ جُٞق٤ى ك٢

ئقىجظ جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس أٍٓجً ٓطؼًٌجً 
(103)

، ٓػحٍ يُي ئ٠الم ٖهٙ ػ٤حٌجً ٗح٣ٌحً ػ٠ِ  

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٤ٛ٤رٚ ٌُٖ جالٚحذس ُْ ضؼؿَ ذٔٞضٚ ػ٠ِ جُلٌٞ ، ك٤٘وَ ػ٠ِ أغٍٛح ج٠ُ 

جُٔٓطٗل٠ كططىجنَ ػٞجَٓ جنٍٟ ٓػَ ئٛٔحٍ جُٔٛحخ ٗلٓٚ أٝ نطأ جُؿٍجـ ك٢ 

ك٢ ضكى٣ى جُؿٍػس جُٔهىٌز كطؼؿَ ك٢  ئنٍجؼ جٍُٚحٚس أٝ نطأ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ

ٝكحضٚ ، 
(104)

0 

ػٜ٘ح  ٝٛ٘ح ٣ُػحٌ ضٓحؤٍ قٍٞ جُٔػحٍ جُٓحذن ٝٛٞ ٓح ٢ٛ جُؿ٣ٍٔس جُط٢ ٣ُٓحتَ 

جُؿح٢ٗ ؟ ،َٛ ٣ٓأٍ ػٖ ؾ٣ٍٔس هطَ ػٔى أّ ؾ٣ٍٔس ٍٖٝع ك٢ جُوطَ ذٞٚلٚ جُوىٌ 

جُػحذص ك٢ قوٚ ، ًٞٗٚ ؿ٤ٍ ٓٓإٍٝ ػٔح أقىغطٚ جُؼٞجَٓ جالٞحك٤س جالنٍٟ ، الٕ 

؟! ُٝإلؾحذس ػ٠ِ ًٛج جُٓإجٍ 0000جالٚحذس جُط٢ أقىغٜح ٓح ً٘ص ُطكىظ جُٞكحز

ٖٓ ٖأٜٗح ػٍٜ جُطَِٓٓ جُٔ٘طو٢ ظٍٜش ػىز ٗظ٣ٍحش ٣وط٢ٟ ئْطؼٍجٜٞح ٝجُط٢ 

 ٜٓ٘ح ُإلؾحذس ػ٤ِٚ ْٞف ٗط٘حٍٝ أْٛ ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍحش ٓغ ذ٤حٕ ٓٞهق جٍُٔٗع جُؼٍجه٢

 0ٓغ ئػطحء ذؼٝ جُططر٤وحش جُوٟحت٤س قُٜٞح
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 أوال : اننظريبت

 نظرية تؼبدل األسجبة -1

ض٤ٍٓ ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس ػ٠ِ ٓرىأ أْحِ أال ٝٛٞ ضٓح١ٝ ٝضؼحوٍ ؾ٤ٔغ جألْرحخ 

جُط٢ ْحٛٔص ك٢ ئقىجظ جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس ك٢ جُو٤ٔس، أ١ ئٕ ٝهٞع جُ٘ط٤ؿس ًحٕ ذٓرد 

ضٟحكٍ ؾ٤ٔغ جُؼٞجَٓ جُط٢ أوش ج٠ُ ئقىجغٜح ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ ه٤ٔس ًَ ػحَٓ ٓ٘لٍوجً 

ٓحً ُٞهٞع جُ٘ط٤ؿس ػٖ جُؼٞجَٓ جألنٍٟ ٓحوجّ ًٛج جُؼحَٓ ًحٕ الَ
(105)

، ذٔؼ٠٘ آنٍ  

ئٕ ضكو٤ن جُ٘ط٤ؿس جإلؾٍج٤ٓس ٣ٌٕٞ ٌجؾؼحً ُؿ٤ٔغ جُؼٞجَٓ جُط٢ ْحٛٔص ك٢ ضكو٤وٜح 

٢ٛٝ ٓطؼحوُس ٝٓطٌحكثس ك٢ ئقىجغٜح ، كإ ًحٕ ِْٞى جُؿح٢ٗ أقى جألْرحخ ك٢ ئقىجظ 

ًٛٙ  جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس ٓغ ذو٤س جُؼٞجَٓ جُٔٓحٛٔس ك٢ ضكو٤وٜح كاٗٚ ٣٘ٓد ج٤ُٚ ضكو٤ن

جُ٘ط٤ؿس ذٌَٗ ٓطؼحوٍ ٝٓطٓح١ٝ ٓغ ذو٤س جُؼٞجَٓ ، أ١ ئٕ جُؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ ِْٞى 

جُؿح٢ٗ ٝجُ٘ط٤ؿس ضَٟ هحتٔس ٝئٕ ْحٛٔص ٓغ ًِْٞٚ ػٞجَٓ ٠ر٤ؼ٤س ٓػَ جُٟؼق 

جُٛك٢ أٝ جألٍٓجٜ جُط٢ ٣ؼح٢ٗ ٜٓ٘ح ج٣ٍُٔٝ ْحذوحً 
(106)

0 

حػ٤ِس ِْٞى ُٝططر٤ن كٌٍز ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس ػ٠ِ ٓٞٞٞع ذكػ٘ح ٣طٔػَ ذٔىٟ ك 

٠ر٤د جُطهى٣ٍ ك٢ ضأغ٤ٍٙ ك٢ ئقىجظ جُ٘ط٤ؿس جالؾٍج٤ٓس ٖٓ ػىٓٚ ،كايج ضر٤ٖ إٔ ٝكحز 

ج٣ٍُٔٝ ًحٗص ذٓرد ِْٞى ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٝإٔ جُٞكحز ٓح ًحٗص ُطوغ ُٞال ًٛج جُِٓٞى 

كٜ٘ح ٌٕٗٞ أٓحّ ضٞجكٍ ٌجذطس جُٓرر٤س ذ٤ٖ ِْٞى ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٝجُٞكحز ٝئٕ ْحٛٔص 

ٟ ، ٝٓػحٍ يُي ه٤حّ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ذاٜٗحء ق٤حز ٣ٍٓٝ ٣ؼح٢ٗ ٓغ ًِْٞٚ ػٞجَٓ جنٍ

ٖٓ قحُس )ٗرحض٤س( ٖٓ نالٍ ئ٣وحف أؾُٜز جإلٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ػ٘ٚ ، ٛ٘ح ٣ٌٕٞ ِْٞى 

٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٛٞ جُِٓٞى جُٔإغٍ ك٢ ضكو٤ن جُ٘ط٤ؿس جإلؾٍج٤ٓس ٝئٕ ْحْٛ ػحَٓ 

ُس جُ٘رحض٤س ٣ٍُِٔٝ ال جُكحُس جُ٘رحض٤س ٣ٍُِٔٝ ٓغ ِْٞى ٠ر٤د جُطهى٣ٍ،ٝذحُطح٢ُ جُكح

ضوطغ جُؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ جُِٓٞى ٝجُ٘ط٤ؿس
(107)

 0 

ٖٝٓ ضطر٤ن ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس ٗٓطهِٙ إٔ جُلحػَ جألٍٝ ٛٞ ٖٓ ضوغ ػ٤ِٚ ٓٓإ٤ُٝس 

جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ج١ًُ ٚىٌ ػ٘ٚ ، ٝأ٣حً ًحٗص ضِي جُؼٞجَٓ جُط٢ ضىجنِص ٓغ ًِْٞٚ 

ع ، ٓأُٞكس ًحٗص أٝ ؿ٤ٍ ٓأُٞكس ، جالؾٍج٢ٓ ْٞجء ًحٗص ػٞجَٓ ػحو٣س أٝ ٗحوٌز جُٞهٞ

 0ٚحوٌز ػٖ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ ذلؼَ جُطر٤ؼس أٝ ذلؼَ ٖهٙ آنٍ

 ٗظ٣ٍس جُٓرد جُٔالتْ )جٌُحك٢( -2

ًٝٛٙ جُ٘ظ٣ٍس ضٌٍ٘ كٌٍز ضؼحوٍ جالْرحخ ٝجُٔ٘طِن ج١ًُ ض٘طِن ٓ٘ٚ ٛٞ ػىّ 

ضؼحوٍ جالْرحخ ٝٓلحو ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس ٛٞ أٗٚ ئيج ًحٕ ٓح ٚىٌ ٖٓ ِْٞى ئؾٍج٢ٓ ٖٓ 

ُؿح٢ٗ ًحٕ ْررحً ًحك٤حً ٝٓالتٔحً ٣ِٝٛف إلقىجظ جُ٘ط٤ؿس جالؾٍج٤ٓس ذٔوط٠ٟ جُٔؿٍٟ ج

جُؼحو١ ُوٞج٤ٖٗ جُك٤حز ، كإ كحػَ جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ٛٞ ٖٓ ضوغ ػ٤ِٚ ػدء جُ٘ط٤ؿس 

جالؾٍج٤ٓس ٝٛٞ جُٔٓرد ك٤ٜح
(108)

، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٓح ضىجنَ ٖٓ ػٞجَٓ ٓغ ِْٞى  
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حو١ ُألٌٓٞ ْٝٞجء ًحٗص ًٛٙ جُؼٞجَٓ ْحذوس أٝ جُلحػَ ٓأُٞكحً ٝض٘ٓؿْ ٓغ ج٤ٍُٓ جُؼ

ٓؼحٍٚز أٝ القوس ُِِٓٞى جإلؾٍج٢ٓ ٝػ٠ِ جُؼٌّ ٖٓ يُي ئيج ًحٗص جُؼٞجَٓ جُٓحذوس 

٢ٛ ؿ٤ٍ ٓأُٞكس ،أ١ ال ضطلن ٓغ ج٤ٍُٓ جُؼحو١ ُألٌٓٞ كإ ٖٓ ٖإٔ ضِي جُؼٞجَٓ إٔ 

ضوطغ جُؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ جُ٘ط٤ؿس جُكحِٚس ِْٝٞى جُؿح٢ٗ
(109)

ٖ ئ٣ؿحَ ًٛٙ ، ٣ٌٝٔ 

جُ٘ظ٣ٍس  ذحُوٍٞ أٗٚ ٓط٠ ٓح ًحٕ ٛ٘حى ػحٓالٕ أٝ أًػٍ ْحٛٔح ك٢ ئقىجظ جُ٘ط٤ؿس 

جُؿ٤ٍٓس ًٝحٕ أقىٛٔح ٓأُٞكحً ٣ٌٖٔ إٔ ٣ِٛف ُطكو٤ن جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس ، ٝج٥نٍ ٖحيجً 

ؿ٤ٍ ٓأُٞف ٝؾحء ػحٌٞحً ٝال٣ِٛف إلقىجظ جُ٘ط٤ؿس ذكٓد ٠ر٤ؼطٚ كٜ٘ح ٣طؼ٤ٖ 

جٕ جٖطٍى ك٢ جقىجظ جُ٘ط٤ؿس ُظٍٝف ٖحيز ٝئذوحء جُؼحَٓ جْطرؼحو جُؼحَٓ جُؼحٌٜ ٝ

جُٔ٘طؽ ٝجُٔأُٞف ٜٓ٘ح ٝئٞحكطٚ ج٠ُ كؼَ جُؿح٢ٗ
 (110)

 0 

ٝجُٟحذطس ك٢ ضطر٤ن ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ جُلحػَ ػ٠ِ ػِْ ذحُؼٞجَٓ 

جُٔطٞهؼس أٝ ٓكطِٔس جُٞهٞع، ئي إٔ ٌجذطس جُٓرر٤س ضوّٞ ذ٤ٖ جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ 

جُؿح٢ٗ )جُطر٤د( ذحألٍٓجٜ جُط٢ ٣ؼح٢ٗ ٓ٘ٚ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ ُْ ٝجُ٘ط٤ؿس ْٞجء ػِْ 

٣ٌٖ ُٚ ػِْ ذٜح ، كإ ِْٞى جُؿح٢ٗ )جُطر٤د( ك٢ ًال جُكحُط٤ٖ ٣ٌٕٞ ٚحُكحً إلقىجظ 

ًَّ ٖٓ جُؼٞجَٓ  جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس ٢ٛٝ ٓٞش جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ )ج٣ٍُٔٝ( ، أٓح ٓح ٖ

ز ْحذوس ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُطحٌتس ًو٤حّ أقى ٓٓحػى١ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٖٝٓ نالٍ ػىجٝ

ج٣ٍُٔٝ ذٍكغ أؾُٜز جالٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ػ٘ٚ أٝ ٌكغ ؾٜحَ ج٤ُٗٞٔطٍ كًٜٙ ػٞجَٓ 

ٖحيٙ ُْ ضٌٖ ذكٓرحٕ جُٗهٙ جُؼحو١ إٔ ٣طٞهؼٜح ، ٝذحُطح٢ُ ًٛٙ جُؼٞجَٓ ضٌٕٞ ٢ٛ 

جُٓرد ذوطغ جُؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ ِْٞى ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٝٓٞش ج٣ٍُٔٝ ٝأْحِ يُي 

ئٗطلحء ػِْ جُطر٤د ذٜح
(111)

0 

 ٗظ٣ٍس جُٓرد جُٔرحٍٖ -3

ذٔوط٠ٟ ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس كإ جُؿح٢ٗ ال ٣ُٓأٍ ػٖ جُ٘ط٤ؿس جُكحِٚس ٓحُْ ضٌٖ 

ٓطِٛس جضٛحالً ٓرحٍٖجً ٓغ ًِْٞٚ جالؾٍج٢ٓ ، ذؼرحٌز أنٍٟ إٔ ٣ٌٕٞ ِْٞى جُؿح٢ٗ 

ٛٞ جُٓرد جُلؼحٍ ٝجألهٟٞ ك٢ ئقىجظ جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس ، أ١ ٣ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ جٕ جُ٘ط٤ؿس 

هى قِٛص ٖٓ ٗٗح٠ جُؿح٢ٗ وٕٝ ؿ٤ٍٙ 
(112)

كايج ٓح ًحٗص ٛ٘حى ػٞجَٓ ضىجنِص  ، 

ذ٤ٖ ِْٞى جُؿح٢ٗ ج٥غْ ٝجُ٘ط٤ؿس ، ئٗوطؼص جُؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ كؼِٚ ٝجُ٘ط٤ؿس ٝئٕ 

ًحٗص ًٛٙ جُؼٞجَٓ ٖٓ جُ٘ٞع جُٔأُٞف ػحوزً 
(113)

0 

ٝجألغٍ جُٔطٍضد ػ٠ِ ئٗوطحع جُؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ جُلؼَ ٝجُ٘ط٤ؿس ٛٞ إٔ جُؿح٢ٗ 

ٓأٍ ػٖ ؾ٣ٍٔس جٍُٗٝع ذحُوطَ ئٕ ًحٗص ئٌجوضٚ هى ال٣ٓأٍ ػٖ ؾ٣ٍٔس هطَ ٝئٗٔح ٣ُ 

ئٍٗٛكص ج٠ُ يُي
(114)

، ٝذؼى إٔ جْطؼٍٞ٘ح أْٛ جُ٘ظ٣ٍحش جُط٢ ضر٤ٖ ػالهس جُٓرر٤س  

ذ٤ٖ جُِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ٝجُ٘ط٤ؿس الذى ٖٓ جإلٖحٌز ٛ٘ح ذإٔ ٌَُ ٗظ٣ٍس ٖٓ ًٛٙ 

 0جُ٘ظ٣ٍحش هى ٝؾٜص ُٜح ْٜحّ جُ٘وى ، ٤ُّ جُرحقع ذٛىوٛح 
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 س جُٓرر٤س ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼٍجه٢ غح٤ٗح: جُؼاله

( ٓ٘ٚ ق٤ع 29أٖحٌ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢ ج٠ُ ػالهس جُٓرر٤س ك٢ جُٔحوز )

 ٗٛص ػ٠ِ:

ال ٣ٓأٍ ٖهٙ ػٖ ؾ٣ٍٔس ُْ ضٌٖ ٗط٤ؿس ًُِٓٞٚ جإلؾٍج٢ٓ ٌُ٘ٚ ٣ٓأٍ ػٖ   -1

جُؿ٣ٍٔس ُٝٞ ًحٕ هى ْحْٛ ٓغ ًِْٞٚ جإلؾٍج٢ٓ ك٢ جقىجغٜح ْرد آنٍ ْحذن جٝ 

 .ن ُٝٞ ًحٕ ٣ؿِٜٚٓؼحٍٚ جٝ الق

أٓح ئيج ًحٕ يُي جُٓرد ٝقىٙ ًحك٤حً القىجظ ٗط٤ؿس ؾ٤ٍٓس كال ٣ٓأٍ جُلحػَ ك٢   -2

 .ًٛٙ جُكحُس ئال ػٖ جُلؼَ ج١ًُ جٌضٌرٚ

ٖٓ نالٍ جْطوٍجء ٗٙ جُٔحوز أػالٙ ٗؿى إٔ جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ هى ئػط٘ن ٗظ٣ٍس 

٣ٍس ، ئي جػطرٍش ًٛٙ ضؼحوٍ جألْرحخ ًُج كٜٞ ٣وّٞ ػ٠ِ جُٔرىأ ج١ًُ هٌٍضٚ ضِي جُ٘ظ

جُ٘ظ٣ٍس )ؾ٤ٔغ جألْرحخ جُط٢ ضٓحْٛ ك٢ ئقىجظ جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس ٓطؼحوُس ٝٓطٓح٣ٝس 

ٖٓ ق٤ع جأل٤ٔٛس ٝجُطأغ٤ٍ ْٞجء أًحٗص ْحذوس ػ٠ِ كؼَ جُؿح٢ٗ أٝ ٓؼحٍٚز ُٚ أٝ 

القوس ػ٤ِٚ ، ٣ٝوق ٓؼٜح كؼَ جُؿح٢ٗ ػ٠ِ هىّ جُٔٓحٝجز ، كٌَ ْرد ٖٓ ًٛٙ جألْرحخ 

ئ٤ُٚ جُ٘ط٤ؿس ذىٕٝ ض٤٤ُٔ، ٝذحُطح٢ُ كإ جألْرحخ جألؾ٘ر٤س ال ضوطغ ٣ِٛف إٔ ضٍؾغ 

ػالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ كؼَ جُؿح٢ٗ ٝجُ٘ط٤ؿس ذٔؼ٠٘ إٔ جُؿح٢ٗ ٣ٌٕٞ ٓٓإٝالً ػٜ٘ح 

ٓٓإ٤ُٝس ضحٓس ( ًٝٛج ٓحٍٚقص ذٚ جُلوٍز جأل٠ُٝ ٖٓ جُٔحوز
(115)

 0 

نالٍ هحٕٗٞ ك٢ ق٤ٖ ئٕ جُلوٍز جُػح٤ٗس ؾحءش ُطإًى ئهٍجٌ جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ ٖٓ 

جُؼوٞذحش ُ٘ظ٣ٍس ضؼحوٍ جألْرحخ ذؼى إٔ هحٓص ذحُط٤٤ٟن  ٖٓ ٗطحم جُ٘ظ٣ٍس ذؼٝ 

ج٢ُٗء
(116)

، ٝيُي ٖٓ نالٍ ضو٣ٍٍ ئٗطلحء جُؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ ِْٞى جُلحػَ ٝجُ٘ط٤ؿس  

جُكحِٚس ك٤ٔح ُٞ ضىجنَ ك٢ ئقىجغٜح ْرد ٠حٌب أٝ أؾ٘ر٢ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ًٛج جُٓرد 

ؾٍج٤ٓس وٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُِِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ُِلحػَ ٤ٛٗد ك٢ ًحٍف ُكٍٛٞ جُ٘ط٤ؿس جال

يُي ، ٝذحُطح٢ُ ال ٣ُٓأٍ ٚحقد جُِٓٞى ئال ػٔح جٌضٌرٚ ٖٓ كؼَ ، ٍٝٓو يُي ئٕ 

ونٍٞ جُٓرد جالؾ٘ر٢ ًٓرد ٠حٌب ٗل٠ ًَ وٌٝ ُِِٓٞى جالؾٍج٢ٓ ُِؿح٢ٗ ك٢ 

ئقىجظ جُ٘ط٤ؿس ٓإو٣حً ذًُي ئ٠ُ ئٗطلحء جُؼالهس جُٓرر٤س
(117)

0  

ه٤حّ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ذٍكغ ؾٜحَ جإلْط٘ٗحم )جُٔ٘لٓس( ػٖ كْ ٝٓػحٍ يُي 

ج٣ٍُٔٝ ج١ًُ ٣ؼح٢ٗ ٖٓ ٍٜٓ ٓٓطؼ٢ٛ ٝٛٞ ٣كطٍٟ)٣ِلع أٗلحْٚ جألن٤ٍز( ال 

٣ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ ئٕ ْرد ٝكحز ج٣ٍُٔٝ ٛٞ ٗط٤ؿس ُِٓٞى ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٝيُي ُٞؾٞو 

جُٓرد جُٓحذن جُٔطٔػَ ذكحُس ئقطٟحٌ ج٣ٍُٔٝ ٝجٍُٜٔ جُٔٓطؼ٢ٛ
(118)

0  

جُؿى٣ٍ ذحًًٍُ إٔ جٍُٔٗع  ج١ٍُٛٔ هى ٌْص ػٖ ٝٞغ أ١ ضؼ٣ٍق  ٖٝٓ

ُِؼالهس جُٓرر٤س أٝ ػٖ ٝٞغ ٓؼ٤حٌ ٓؼ٤ٖ ُروحء ًٛٙ جُؼالهس ذ٤ٖ ِْٞى جُؿح٢ٗ 

ٝجُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس ٌٍُٟٝز أٝ قٌٔس ٓوٛٞوز ، ٓؼطرٍجً  يُي ٖٓ ػَٔ جُلوٚ 
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ٝجُوٟحء
(119)

٢ جُٓرر٤س ، أٓح جُوٟحء جُل٢ٍٓٗ كاٗٚ أنً ك٢ جُٓحتى ٖٓ أقٌحٓٚ ك 

جُؿ٘حت٤س  جُٔرحٍٖز ُٝؼَ ْرد يُي ٛٞ ذٓرد ضأغ٤ٍ هحػىز جُطل٤ٍٓ ج٤ُٟن ُِ٘ٛٞ٘ 

ٝضل٤ٍٓ جُٗي ك٢ ٚحُف جُٔطْٜ 
(120)

 

ذحُوٍٞ   جُؼٍجه٤س ٖٝٓ جُططر٤وحش جُوٟحت٤س كٜٞ ٓح ؾحء ك٢ هٍجٌ ٓكٌٔس جُط٤٤ُٔ

ػ٠ِ غالغس أٓح جُؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ جُهطأ ٝجُ٘ط٤ؿس ك٤ٍٟ جُلوٜحء إٔ جُٓرر٤س 00000)

آٌجء ، كحٍُأ١ جألٍٝ ج١ًُ ٗركع ػ٘ٚ ٝقىٙ ذحُ٘ظٍ ُٔوط٤ٟحش ظٍٝف جُو٤ٟس نح٘ 

ذحُؼالهس جُٓرر٤س جُٔرحٍٖز جُٔ٘طؿس ٝجُػح٢ٗ نح٘ ذطؼحوٍ جألْرحخ ٝضٌحكثٜح ٝأٓح جُػحُع 

كهح٘ ذحُٓرر٤س جُٔالتٔس ، ًٛج ٝجٕ ًػ٤ٍ ٖٓ ػِٔحء جُوحٕٗٞ ٣ٍٕٝ ٝضٓح٣ٍْٛ ك٤ٚ 

٢ أهطحٌ ػٍذ٤س ٓهطِلس ٚكس جٍُأ١ جألٍٝ جُهح٘ ذحُٓرر٤س أقٌحّ هٟحت٤س ػى٣ىز ك

جُٔرحٍٖز جُٔ٘طؿس ٝػ٠ِ ًٛج جٍُأ١ جألن٤ٍ ٝػ٠ِ ًٛج جٍُأ١ جألن٤ٍ ئيج أنطأ جُطر٤د 

ك٢ جُؼالؼ  كال ٣ُٓأٍ ػٖ ًٛج جُهطأ ئيج ٓح ض١ْٞ ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُ٘ط٤ؿس ْرد آنٍ أقىظ 

ذًجضٚ جُ٘ط٤ؿس ( 
(121)

) ئٕ ٓرحوب  جُؼٍجه٤س٤٤ُ، ٝك٢ هٍجٌ آنٍ هٟص ٓكٌٔس جُطٔ  

جُؼىٍ ضوط٢ٟ ذإٔ ٣ٓأٍ جُؿح٢ٗ ػٖ جُ٘طحتؽ جُٔطٍضرس ػ٠ِ ػِٔٚ ٓرحٍٖزً ٝئال ًحٕ 

قٟٚ ًٓٞٞالً ُِظٍٝف كإ ْحءش ظٍٝف جُٞهح٣س ٝجُؼالؼ ْحء ٓؼٜح ًٍُٓ جُٔطْٜ  

0000)
(122)

، ٖٝٓ ٣ًٖٛ جُوٍج٣ٌٖ ٗٓط٘طؽ إٔ جُوٟحء جُؼٍجه٢ ًحٕ ٣ؼط٘ن جُ٘ظ٣ٍس  

 0ػ٘ىٓح ًحٕ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُرـىجو١ ٛٞ جُ٘حكً  جُٓرر٤س جُٔرحٍٖز

أٓح ك٢ ظَ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢ جُ٘حكً كوى هٟص ٓكٌٔس جْطث٘حف جُوحو٤ْس 

ذٛلطٜح جُط٣ُ٤٤ٔس ذٔؼحهرس ٠ر٤د إلٌضٌحذٚ أنطحًء ؾ٤ٓٔس ذكن ٣ٍٓٝ ًحٕ ٣ؼح٢ٗ ٖٓ 

س ًًُٝي ػىّ قحُس قٍؾس ٝػىّ ه٤حٓٚ ذٔح ض٤ِٔٚ أٍٚٞ جُٜٔ٘س ٝضوى٣ْ جُؼ٘ح٣س جُالَٓ

جونحُٚ ٌوٛس جُؼ٘ح٣س جُط٘ل٤ٓس جًٍُُٔز ٓٔح ضٓرد ذوطِٚ نطأً ئي ؾحء ك٢ جُوٍجٌ 

ٝهى ضؿٓىش ًٛٙ جالنطحء ٗط٤ؿس جالٛٔحٍ ذؼىّ ٓرحوٌضٚ جْطىػحء ٠ر٤د 000)

جالنطٛح٘ جُهلٍ ػ٘ى ٍٝٚٞ ج٣ٍُٔٝ ج٠ُ ٌوٛس جُطٞجٌب ٌؿْ قٍجؾس جُكحُس 

جُط٘ل٤ٓس جًٍُُٔز ًٝحٕ ٖٓ ًٛج جالٛٔحٍ  جُٛك٤س ُٚ ًًُٝي ػىّ جونحُٚ ٌوٛس جُؼ٘ح٣س

جُطو٤ٍٛ ؿ٤ٍ جُٔرٌٍ ٝجُطٜحٕٝ ذٔؼحُؿس ج٣ٍُٔٝ ٝكحز ٖحخ ك٢ ٓوطرَ جُؼٍٔ ٓح ًحٕ 

جٕ ضٌٕٞ ٓػَ ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ٝجُط٢ جكؿؼص ي١ٝ ج٣ٍُٔٝ جُٔىػ٤٤ٖ ذحُكن جُٗه٢ٛ ُٞ 

٣ٌٕٝٞ ذًٍ جُٔطْٜ ج٤ُُٔٔ جُؼ٘ح٣س جُالَٓس جُط٢ ضلٍٜٞح ػ٤ِٚ ٌْحُس جُطد جالٗٓح٤ٗس 

( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ُطٓررٚ ذوطَ 411/2كؼَ جُٔطْٜ ٣٘طرن ٝأقٌحّ ٓحوز جالضٜحّ )

ٖهٙ نطأ ٗط٤ؿس جنالُٚ جنالال ؾ٤ٓٔح ذٔح ضلٍٞٚ ػ٤ِٚ جٍٚٞ ٜٓ٘طٚ جُطر٤س ٓٔح 

(٣000ؿد جٕ ضٌٕٞ جُؼوٞذس ٌجوػس ُٚ ٌَُٝ ٖٓ ٣طٜحٕٝ ك٢ ػالؼ ج٠ٍُٞٔ
(123)

 0  

 جُطؼ٤ِن ػ٠ِ جُوٍجٌ
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٣ٍٟ جُرحقع إٔ ٓكٌٔس ئْطث٘حف جُوحو٤ْس ذٛلطٜح جُط٣ُ٤٤ٔس هى أنًش ذ٘ظ٣ٍس 

ضؼحوٍ جألْرحخ ، ًٕٞ ٓوطَ ج٣ٍُٔٝ قٓد ًٛج جُوٍجٌ ٣ٌٖٔ ئٌؾحػٚ ج٠ُ ػىز 

أْرحخ ٜٓ٘ح جُكحُس جُكٍؾس ٣ٍُِٔٝ كٟالً ػٖ يُي جألنطحء جُؿ٤ٓٔس جُط٢ جٌضٌرٜح 

ٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢_ جُٔطٔػِس ٠ر٤د ضهى٣ٍ ًٞٗٚ جُٔٓإٍٝ ػٖ جال ٛٞجُطر٤د _ٝج١ًُ 

ذؼىّ ئْطىػحتٚ ٠ر٤د جالنطٛح٘ جُهلٍ ٝػىّ ئونحُٚ ج٣ٍُٔٝ ٍُوٛس جُؼ٘ح٣س 

جًٍُُٔز ، ًُُي ضٌٕٞ ضِي جألْرحخ ؾ٤ٔؼح هى ضٟحكٍش ك٢ ضكو٤ن جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس 

ٝذٔح ئٕ نطأ جُطر٤د جُؿ٤ْٓ ٖٓ ٖٞٔ ضِي جُؼٞجَٓ ، ٝذحُطح٢ُ ٣٘ٓد ج٠ُ جُطر٤د 

س ذٔؼ٠٘ آنٍ ئٕ جُؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ ِْٞى جُطر٤د ٝجُ٘ط٤ؿس ضكو٤ن جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓ

 0ضَٟ هحتٔس ٝئٕ ْحٛٔص ٓغ ًِْٞٚ ػٞجَٓ ٠ر٤ؼ٤س ٓػَ جُكحُس جُكٍؾس ٣ٍُِٔٝ

ٖٝٓ ضطر٤وحش جُوٟحء ج١ٍُٛٔ ُِؼالهس جُٓرر٤س ٓح هٟص ذٚ ٓكٌٔس جُ٘وٝ 

 ج٣ٍُٛٔس ذإٔ ٍٜٓٔ جُطهى٣ٍ ٠ٝر٤د جُطهى٣ٍ هى ضٓررح ك٢ ٝكحز ج٣ٍُٔٝ ٗط٤ؿس

جالٛٔحٍ ٝػىّ جنً جالقط٤ح٠حش جُٞجؾرس ُِطؼِْ جُطر٢ ٝضطِهٙ ٝهحتغ ًٛٙ جُو٤ٟس 

%( الْطهىجٓٚ ذ٘ؿحً 1ك٤و٤حّ ٍٜٓٔ جُطهى٣ٍ ذطك٤ٍٟ ٓكٍِٞ جُرٞٗطًٞح٤٣ٖ ذ٘ٓرس )

% 0,001ٓٞٞؼ٤حً ذحُكوٖ ضكص جُؿِى ، ك٢ ق٤ٖ جٕ جُ٘ٓرس جُٔوٌٍز ُطك٤ٍٟٙ ٢ٛ )

جالْط٤ػحم ٖٓ ٗٞػٚ إلؾٍجء جُؼ٤ِٔس ٓٔح  ( غْ هحّ جُطر٤د ذؼى يُي ذكن ج٣ٍُٔٝ وٕٝ

ضٓرد ذٞكحز ج٣ٍُٔٝ ذؼى ػىز وهحتن ٗط٤ؿس جألغٍ جُٓحّ ُِٔكٍِٞ ٝج٤ٌُٔس جُط٢ قوٖ ذٜح 

ج٣ٍُٔٝ 
(124)

0 

ٖٝٓ جُططر٤وحش جُوٟحت٤س ك٢ جُٔؿحٍ جُطر٢ أ٣ٟحً ٛٞ ٓح هٟص ذٚ ٓكٌٔس 

جٌٍُل ذٛلطٜح جُط٣ُ٤٤ٔس ٖٓ نالٍ ٗوٝ هٍجٌ ٓكٌٔس ؾ٘ف جٌٍُل جُٔطٟٖٔ  ئْطث٘حف

ٗل٢ جُؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ جألكؼحٍ جُٔ٘ٓٞذس ُِٔط٤ٜٖٔ ٝقحوظ ٝكحز جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٜح
(125)

  

 
 انخبتًة

 أٝال: جُ٘طحتؽ 

جٕ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ ٝٛٞ ٣ٔحٌِ وٌٝٙ ك٢ ػ٤ِٔس جُطهى٣ٍ جُطر٢ ُٚ   -1

قَ ، جٍُٔقِس جأل٠ُٝ ضٌٕٞ هرَ ٝجؾرحش ػىز أْح٤ْس ٝك٢ غالظ ٍٓج

جؾٍجء جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س ٝجُٔطٔػِس ه٤حٓٚ ذحُلكٞٚحش جُالَٓس ٣ٍُِٔٝ ، 

ض٤ِٜح جٍُٔقِس جُػح٤ٗس ٝضٌٕٞ أغ٘حء جؾٍجء جُؼ٤ِٔس جُؿٍجق٤س ٝضطٔػَ 

ذٍٔجهرس قحُس ج٣ٍُٔٝ ٖٓ ق٤ع ٞـ١ جُىّ ٝوهحش جُوِد ٝجُكحُس 

ػَ ذاكحهس ج٣ٍُٔٝ ٝجْطؼحوز جُط٘ل٤ٓس ، ٝجٍُٔقِس جُػحُػس ٝجألن٤ٍز ٝضطٔ

 0ٝظحتلٚ جُك٣ٞ٤س 
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ٛ٘حى ٓؼ٤حٌجٕ ُطكى٣ى ُكظس جُٞكحز ٛٔح جُٔؼ٤حٌ جُكى٣ع )جُٔٞش  -2

٢ٌ٤٘٤ًِ( ٝجُٔؼ٤حٌ جُكى٣ع )ٓٞش ؾًع جُىٓحؽ ، ٝجٍُٔٗػحٕ جُؼٍجه٢ جإل

ٝج١ٍُٛٔ هى أنًج ذحُٔؼ٤حٌ جُكى٣ع ك٢ ق٤ٖ جٍُٔٗع جُل٢ٍٓٗ ك٢ ذىج٣س 

طو٤ِى١ ٌُ٘ٚ ػىٍ ك٢ ٓح ذؼى ُِٔؼ٤حٌ جألٍٓ ًحٕ هى أنً ذحُٔؼ٤حٌ جُ

 0جُكى٣ع

جُطكون ٖٓ ُكظس جُٞكحز ٝكن جُوحٕٗٞ جُل٢ٍٓٗ ٣ٌٕٞ ٖٓ نالٍ ُؿ٘س  -3

ٌٓٞٗس ٖٓ ٠ر٤رحٕ ، أٓح جُط٣ٍٗغ ج١ٍُٛٔ ك٤ٌٕٞ ٖٓ نالٍ ُؿ٘س ضطٌٕٞ 

ٖٓ غالغس أ٠رحء ٖٓ ذ٤ْٜ٘ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ، ك٢ ق٤ٖ ضكى٣ى ُكظس جُٞكحز ك٢ 

جُط٣ٍٗغ جُؼٍجه٢ ٣ٌٕٞ ٖٓ نالٍ ُؿ٘س ٖٓ غالغس أ٠رحء أٝ أًػٍ ٤ُّ ٖٓ 

 0ْ ٠ر٤د جُطهى٣ٍٜٔ٘ٞ

 غح٤ٗحً: جُٔوطٍقحش

/غح٤ٗحً/و( ٖٓ 3ػ٠ِ جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ ئػحوز جُ٘ظٍ ك٢ ٗٙ جُٔحوز )ٗوطٍـ  -1

 2016ُٓ٘س  11هحٕٗٞ ػ٤ِٔحش ٌَع جألػٟحء جُر٣ٍٗس ٝجالضؿحٌ ذٜح ٌهْ 

ُؿ٘س ضكى٣ى ، ٝيُي ذطكى٣ى جنطٛح٘ ًَ ٠ر٤د ٖٓ أػٟحء أٝ ضؼى٣ِٜح

٣ٍ ٖٓ ذ٤ٖ أػٟحتٜح أْٞز ذٔح ٠ر٤د جُطهى ٖٓ نالٍ ؾؼَ ُكظس جُٞكحز

ج١ٍُٛٔ  ( ٖٓ هحٕٗٞ ٗوَ ٌَٝجػس جألػٟحء جُر٣ٍٗس 14ؾحء ك٢ جُٔحوز )

 0  2010ُٓ٘س  5ٌهْ 
ٗوطٍـ ػ٠ِ جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ ض٣ٍٗغ هحٕٗٞ نح٘ ُِٔٓإ٤ُٝس جُطر٤س ئْٞز  -2

ذٔح ٓؼٍٔٞ ذٚ ك٢ ًَ ٖٓ وٍٝ جُٔوحٌٗس) كٍٗٓح ٍٝٓٛ( كٟالً ػٔح ضْ 

جُٔٓإ٤ُٝس جُطر٤س ك٢ ػىو ٖٓ جُىٍٝ جُؼٍذ٤س ٓػَ ُر٘حٕ ض٣ٍٗؼٚ ٖٓ هٞج٤ٖٗ 

 ٤ُٝ0ر٤ح ٝجُؿُجتٍ ٝجألٌوٕ ٝجإلٓحٌجش جُؼٍذ٤س جُٔطكىز

ٗوطٍـ ػ٠ِ جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ ض٘ظ٤ْ جُؼالهس جُط٢ ضكٌْ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ  -3

ذحُٔٓطٗل٤حش ْٞجء ًحٗص ضِي جُٔٓطٗل٤حش ٖٓ جُٔٓطٗل٤حش جُطحذؼس ُِىُٝس 

ل٤حش جُؼحتىز ُِوطحع جُهح٘ )جأل٤ِٛس( ٖٓ )ٓٓطٗل٤حش ػحٓس ( أٝ جُٔٓطٗ

ق٤ع جُٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤س ػٖ جألنطحء جُط٢ ضٍضٌد ذلؼَ ٠ر٤د جُطهى٣ٍ 

جُٗه٢ٛ أٝ ذلؼَ ٓٓحػى٣ٚ، ْٞجء يُي ٖٓ نالٍ ضؼى٣َ جُوٞج٤ٖٗ جُ٘حكًز 

ٖ ض٘ٓؿْ ٓغ جُططٌٞ جُكحَٚ ك٢ جُٔؿحٍ ٤يجش جُؼالهس أٝ ذط٣ٍٗغ هٞجٗ

 0جُطر٢
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 اليوامش

 
((

1
 3ٓ٘ٗوٌٞجش ٣َوٖ جُكوٞه٤وس، ُر٘وحٕ  ،٠ –جُوْٓ جُؼحّ  –ؾحْْ ن٣ٍر١ نِق ، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  0و 

٘ ،111 0 

((
2

 ( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢  ٣19/4٘ظٍ جُٔحوز )

((
3

 0 204، ٘ 2005جُؼحّ ، ذىٕٝ وجٌ ٍٗٗ،ْحٓف ج٤ُٓى ؾحو ، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُوْٓ  0و

((
4

٣ؼووٍف جالٓط٘ووحع ذحٗووٚ " جقؿووحّ جُٗووهٙ ػووٖ جض٤ووحٕ كؼووَ ج٣ؿووحذ٢ ٓؼوو٤ٖ ًووحٕ جُٗووحٌع ٣٘طظووٍٙ ٓ٘ووٚ كوو٢  

ظٍٝف ٓؼ٤٘ٚ ذ٠ٍٗ جٕ ٣ٌٕٞ ٝجؾد هح٢ٗٞٗ ٣ُِّ ذًٜج جُلؼَ ٝإٔ ٣ٌوٕٞ كو٢ جْوططحػس جُٔٔط٘وغ ػ٘وٚ جض٤حٗوٚ" 

 0 375،ٍٓؾغ ْحذن ، 1٘حش جُِر٘ح٢ٗ ، ؼٓكٔٞو ٗؿ٤د ق٢٘ٓ ، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذ ٣0٘ظٍ و

((
5

 146،٘ 1979، -ذـوىجو –، ٓطرؼس جُٔؼوحٌف 1ق٤ٔى جُٓؼى١ ، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿى٣ى ، ؼ 0و 

0 

((
6

 0 113ؾحْْ ن٣ٍر١ نِق ، ٗلّ جُٔٛىٌ جُٓحذن  ، ٘ 0و

((
7

  0 ٣َ16حو ػ٢ِ ٓكٔى جٌُح٣ى ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 0و

((
8

 0 241ْحذن ،٘ ػرى جُك٤ٔى جُٗٞجٌذ٢ ،ٍٓؾغ 0و

((
9

جُو١ً أٝؾوود ػِو٠ ٠ر٤وود  30/4/1974ٝٛوًج ٓوح أٖووحٌ ج٤ُوٚ جُٔ٘ٗووٌٞ جُوَٞج١ٌ جُلٍٗٓوو٢ جُٛوحوٌ كوو٢  

جُطهووى٣ٍ جُو٤ووحّ ذحُلكٞٚووحش جُٓووحذوس ػِوو٠ جُؿٍجقووس كوو٘ٙ ػِوو٠ ) جٕ ًووَ ٓوو٣ٍٝ هرووَ إٔ ٣هٟووغ ُؼ٤ِٔووس 

جُطهى٣ٍ ػ٤ِٚ إٔ ٣هٟغ ُالْطٗحٌز هروَ جؾوٍجء جُؿٍجقوس ، ٝٛوًج ٣ٓؤف ُطر٤ود جُطهوى٣ٍ ٝجالٗؼوحٔ ذلكوٙ 

ُٔوو٣ٍٝ ٝإٔ ٣ٌووٕٞ ِٓٔووحً ذِٔلووٚ جُطروو٢ (  ٝجُٜووىف ٓووٖ ٛووًج جالُطووُجّ ذووحُلكٙ جُط٤ٜٔووى١ ٛووٞ جٕ ضٌووٕٞ ج

جالْطٗحٌز جُط٢ جٌجوٛح جٌُٔ٘ٗٞ ٛٞ جٕ ضٌٕٞ جٖطٗحٌز قو٤و٤س  ٤ُّٝ ج٤ُٔٛٞوس جُطو٢ ضٌوٕٞ ٌٝض٤٘٤وس جُطو٢ ضوطْ 

،جُهطوأ جُطرو٢ أٓوحّ ٓكٔوى ْوح٢ٓ جُٗوٞج  0ذٌَٗ ٣ٍْغ ك٢ جألٓٓو٤س جُطو٢ ضٓورن جُؼ٤ِٔوس جُؿٍجق٤وس ٣٘ظوٍ: و

 0 120٘ 1993جُوٟحء جُؿ٘حت٢ ،

((
10

 0 79جذٍج٤ْٛ جقٔى جٍُٝجٖىز ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

((
11

أْوؤحء ئْوؤحػ٤َ جُٓوو٤ى ًٔووحٍ جُووى٣ٖ ، جُٔٓووإ٤ُٝس جُٔى٤ٗووس ُطر٤وود جُطهووى٣ٍ، وجٌ جُؿحٓؼووس جُؿى٣ووىز ،  0و 

 0 61، ٘ 2020جالٌْ٘ى٣ٌس ، 

((
12

ت٤س ُطر٤د جُطهى٣ٍ ػٖ جالنطحء ج٤ُٜ٘ٔس ٝجُٔحو٣وس ، ٌْوحُس ٓكٔٞو ٓكٔى ج٤ُٓى جُلو٢ ، جُٔٓإ٤ُٝس جُؿ٘ح 

 0 60ٓحؾٓط٤ٍ، ٓوىٓس ج٠ُ ٤ًِس جُكوٞم ؾحٓؼس جُوحٍٛز ، ذىٕٝ يًٍ ْ٘س جٍُْحُس ، ٘

((
13

 0 269-٣ٍٓ268ْ ػىٗحٕ كحَٞ ، ٍٓؾغ ْحذن ،٘

((
14

 0 44جذٍج٤ْٛ جقٔى جُِٔٓٔح٢ٗ ،ٍٓؾغ ْحذن،٘ 0و

((
15

 0 205، ٘ن ٤ٍْٔ ػرى ج٤ُٔٓغ جألٝوٕ ٍٓؾغ ْحذ 0و

((
16

 0 83جذٍج٤ْٛ جقٔى جٍُٝجٖىز ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  0و

((
17

كو٢ هٟو٤س جُل٘حٗوس ْوؼحو ٗٛوٍ ، أٖوحٌ ج٤ُوٚ  25/3/2010هٍجٌ ٓكٌٔس ٓى٣٘س ٍٗٛ /ؾ٘ف ٓٓطأٗلس كو٢  

 0، ُْٝ ٣ٍٗ جٍُٔؾغ ج٠ُ ٌهْ هٍجٌ جُكٌْ  195أٌٗٞ ٣ْٞق ق٤ٖٓ ،ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 0و

((
18

 0 42ن ، ٘ جذٍج٤ْٛ جقٔى جٍُٝجٖىز ، ٍٓؾغ ْحذ

((
19

 2019، 1ٖووو٣ٍق جُطروووحل ، ؾوووٍجتْ جُهطوووأ جُطرووو٢ ٝجُطؼووو٣ٞٝ ػٜ٘وووح ، وجٌ ٓٛوووٍ ُِط٣َٞوووغ ، ٠ 0و 

٘،60 0 
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((

20
أٖووحٌ ج٤ُووٚ أقٔووى ػرووى جٌُوو٣ٍْ ْٓٞوو٠  11/12/1984هووٍجٌ ٓكٌٔووس جُوو٘وٝ جُلٍٗٓوو٤س جُٛووحوٌ كوو٢  

، جُطأ٤ٖٓ ٖٓ جُٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس جُ٘حضؿس ػٖ جالنطحء جُطر٤س ، ج٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ ، هىٓص ج٠ُ ٤ًِس  جٍُٛج٣ٍٙ

 0 76،٘ 2007جُىٌجْحش جُوح٤ٗٞٗس جُؼ٤ِح ، ؾحٓؼس ػٔحٕ جُؼٍذ٤س ُِىٌجْحش جُؼ٤ِح ،

((
21

، أٖووحٌ ئ٤ُووٚ جُٓوو٤ى ػرووى جُٞٛووحخ ػٍكووٚ ،  10/6/1980هووٍجٌ ٓكٌٔووس جُوو٘وٝ جُلٍٗٓوو٤س كوو٢ ؾِٓووس  

٤ُٝس جُؿ٘حت٤ووس ٝجُطأو٣ر٤ووس ُِطر٤وود ٝجُٛو٤ى٢ُ ، جٌُٔطوود جُل٘وو٢ ُِْٔٞووٞػحش جُوح٤ٗٞٗوس ،ذووىٕٝ ْوو٘س ٠رووغ جُٔٓوإ

٘،45-46 0 

((
22

جالٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ أٝ جُؼ٘ح٣س جًٍُُٔز أٝ جُؼ٘ح٣س جٌُٔػلس أٝ جُكلحظ ػِو٠ جُك٤وحز ذْٞوحتَ ٚو٘حػ٤س  ٛو٢  

ُٔٓطهىٓس ُلطٍز ٓح ، هى ضطٍٞ أٝ ضوٛوٍ ٤ٔٓٓحش أٝ ضؼح٣ٌق ُٔؿٔٞػس جُْٞحتَ جُل٤٘س ٝجإلؾٍجءجش جُطر٤س ج

ُطٓحػى جُٞظحتق جُؼ٣ٟٞس جألْح٤ْس ٣ٍُِٔٝ أٝ ضكَ ٓكِٜح ك٢ ذؼوٝ جالق٤وحٕ قطو٠ ٣وطٌٖٔ جُٔو٣ٍٝ ٓوٖ 

 0جؾط٤حَ جُلطٍز جُكٍؾوس جُطو٢ ٓوٍ ذٜوح أٝ هوى ال ضٓوؼلٚ ضِوي جُْٞوحتَ ك٤ٌوٕٞ جقطٔوحٍ ضؼٍٞوٚ ُِٔوٞش ٝجٌوجً 

٘حػ٢ ٖٓ جُ٘حق٤س جُطر٤س ٝجالٗٓح٤ٗس ، ذكع ٌٓ٘ٗٞ ك٢ ٓؿِوس جقٔى ؾالٍ جُؿ١ٍٛٞ ، جالٗؼحٔ جُٛ ٣0٘ظٍ و

 0 122،٘ 1982، 2، جُؼىو 5جُكوٞم ٝج٣ٍُٗؼس ،جُٔؿِى 

((
23

 0 ٣ٍٓ17ْ ػىٗحٕ كحَٞ ، ٍٓؾغ ْحذن ،٘

((
24

ْح١ٌ نحُى ػرىٙ ، جُٔٓإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ُِطر٤د ػٖ ٌكغ أؾُٜز جالٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ػٖ ج٤ُٔوص وٓحؿ٤وحً ، 

 0 72، ٘ 2018ؾحٓؼس ج٤ِ٤ُٖ٘ ،   –٠ُ ٤ًِس جُوحٕٗٞ ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ٓوىٓس ج

((
25

ٗىٟ ذٞج٣ُُص ،ئٌٖحالش ضكى٣ى ُكظس جُٞكحز ك٢ ٗوَ ٌَٝع جالػٟحء ٖٓ ؾػوع جُٔوٞض٠ ،ذكوع ٓ٘ٗوٌٞ  

 0 140،٘ 2018، 50هٓ٘ط٤٘س ، جُؼىو –ؾحٓؼس ٓ٘ط١ٌٞ  –ك٢ ٓؿِس جُؼِّٞ جالٗٓح٤ٗس 

((
26

ُٔؼحٍٚز ٝجٗؼٌحْحضٜح ػ٠ِ جُٔٓإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ُِطر٤د ٓكٔٞو أقٔى ٠ٚ ، جألْح٤ُد جُطر٤س ج ٣0٘ظٍ و  

  0 11، ٘  2020، 1ٝضكى٣ى ُكظس جُٞكحز ، وجٌ جُلٌٍ ٝجُوحٕٗٞ ، ٠

( ٣ًًٍ أٗٚ ٣ٞؾى ٓؼ٤حٌجٕ ػ٤ِٔحٕ ُطكى٣ى ُكظس ٓوٞش جُٔو٣ٍٝ ٝٛٔوح جُٔؼ٤وحٌ جُطو٤ِوى١ )جُٔوٞش جُأل٤٘٤ًٌِو٢

ٝجُٔؼ٤حٌ جُكى٣ع )ٓٞش جُىٓحؽ( ،أٓح جُٔؼ٤حٌ جُطو٤ِى١ ك٢ ضكى٣وى ُكظوس جُٔوٞش  ك٤وٛوى ذوٚ جُطٞهوق جُطوحّ أٝ 

جُٜ٘ووحت٢ ُِؼ٤ِٔووحش جُك٣ٞ٤ووس كوو٢ جألؾٜووُز جُك٤حض٤ووس ٓطٔػِووسً ذحُوِوود ٝجُووٍتط٤ٖ ٝٛووٞ ٓووح ٣طِوون ػ٤ِووٚ خ)جُٔووٞش 

ٞهق جُوِود ٝجُوٍتط٤ٖ ٓوٞش ُهال٣وح وهحتن ٣طرغ ض 5-4جُظح١ٍٛ أٝ جُٔٞش جُؿٓى١ ( ٝذؼىز كطٍز ضطٍجٝـ ٖٓ 

جُٔم ٝجُط٢ ضكط١ٞ ػ٠ِ جٍُٔجًُ جُؼٛر٤س جُك٣ٞ٤س جُٔٞؾٞوز ك٢ ؾًع جُٔم ٝجُٔٓوإُٝس ػوٖ جُطو٘لّ ٝٗورٝ 

جُوِد 
(26)

 -جذٍج٤ْٛ ٚحوم جُؿ٘ى١ ، جُٔوٞش جُوىٓحؿ٢ ، أًحو٤ٔ٣وس ٗوح٣ق جُؼٍذ٤وس ُِؼِوّٞ جأل٤٘ٓوس  0: ٣٘ظٍ و 

 0 27،٘ 2001، ج٣ٍُحٜ ، 1ًٍُٓ جُىٌجْحش ٝجُركٞظ ، ٠

أٓح جُٔؼ٤حٌ جُػح٢ٗ كٜٞ جُٔؼ٤حٌ جُكى٣ع أٝ ٓح٠ٔٓ٣ ذـ )ٓٞش جُوىٓحؽ أٝ ٓوٞش ؾوًع جُٔوم( ، كرؼوى إٔ ٝؾٜوص 

ُطو٤ِى١ ألْرحخ ال ٣ٓؼ٘ح يًٍٛح ك٢ ًٛج جُركع جضؿٜص جالٗظحٌ ج٠ُ جُٔؼ٤حٌ جُكوى٣ع جٗطوحوجش ًػ٤ٍز ُِٔؼ٤حٌ ج

إلػطٔحوٙ ك٢ ضكى٣ى ُكظس جُٞكحز ،٣ٝوٛى ذحُٔٞش جُىٓحؿ٢ ٛٞ جُٔوٞش جُو١ً ٣طكوون ذٔوٞش نال٣وح جُٔوم ٓٞضوحً 

ٝ جإلؿٔوحء جُط٣ٞوَ ًحٓالً ال ٌؾؼس ك٤ٚ ُِك٤حز ٜٗحت٤حً، ٝذحُطح٢ُ كإ جُٔٞش جُؿُت٢ ُِؿٓوى ٝجُـ٤رٞذوس جُٔإهطوس أ

ال ٣ٌٖٔ ػىٛح ٓٞضحً ذحُٔلّٜٞ جٍُٗػ٢ ٝجُطر٢
(26 )

، ٣ُُِٔٝوى ٓوٖ جُطلحٚو٤َ قوٍٞ جُٔؼ٤وح٣ٌٖ  ٣٘ظوٍ ٓكٔوٞو 

ٝٓوح ذؼوىٛح ، ًوًُي ٣٘ظوٍ ٓو٣ٍْ ػوىٗحٕ كحٞوَ ، ٍٓؾوغ ْوحذن   137ٓكٔى ج٤ُٓى جُلو٢ ، ٍٓؾغ ْوحذن ، ٘

 0ٝٓح ذؼىٛح 76،٘

((
27

 1987،  2ُألػٔحٍ جُطر٤س ، ذىٕٝ يًٍ وجٌ ٍُِ٘ٗ ، ٠ أقٔى ٍٖف جُى٣ٖ ، جألقٌحّ جٍُٗػ٤س ٣0٘ظٍ و

٘ ،177 0 
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ٝجُؿى٣ٍ ذحًًٍُ جٕ جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ ٝج١ٍُٛٔ هى أنًج ذحُٔؼ٤حٌ جُكى٣ع )ٓٞش جُىٓحؽ ( ك٢ ضكى٣وى ُكظوس  

جُٞكوحز ٝػِو٠ جُؼٌووّ ٓوٖ يُووي كوإ جُٔٗووٍع جُلٍٗٓو٢ ٌؿووْ ًػوٍز جُطٗوو٣ٍؼحش ٝجٍُٔجْو٤ْ جُطوو٢ أٚوىٌٛح ُووْ 

ًٝحٕ ذىج٣س جألٍٓ ضٞؾٜٚ ُألنً ذحُٔؼ٤حٌ جُطو٤ِى١ ئال أٗوٚ ذٓورد ظٜوٌٞ ْٝوحتَ جالٗؼوحٔ  ٣ؼٍف ُكظس جُٞكحز

ٝضطٌٞٛح ػىٍ ػوٖ جالْوح٤ُد جُطو٤ِى٣وس كو٢ ضكى٣وى ُكظوس جُٞكوحز ٝوػوح جُو٠ جػطٔوحو جالْوح٤ُد جُكى٣ػوس ، ٝهوى 

ُطر٤وس ( ٝٛوًج ٓوح ػٍف جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ جُٔٞش ذأٗٚ )جُٔلحٌهوس جُطحٓوس ُِك٤وحز ذٛوٌٞز ٣و٤٘٤وس ٝكووحً ُِٔؼوح٣ٍ ج

ُٓو٘س  11(/جُلوٍز غحٓ٘حً ٖٓ هحٕٗٞ ػ٤ِٔوحش ٌَع جالػٟوحء جُرٗو٣ٍس ٝجالضؿوحٌ ذٜوح ٌهوْ 1ٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز)

  2016آ٣حٌ  16ك٢  4405جُؼىو  –جٌُٔ٘ٗٞ ك٢ ؾ٣ٍىز جُٞهحتغ ج٤ٍُْٔس  2016

ٝيُي ٖٓ نوالٍ ُؿ٘وس  ًٔح جُوحٕٗٞ جًًٌُٔٞ هى جػطٔى جُٔؼ٤حٌ جُكى٣ع )ٓٞش جُىٓحؽ ( ك٢ ضكى٣ى ُكظس جُٞكحز

( غح٤ٗحً/ و / ٓ٘ٚ ػ٠ِ )ض٤ٌَٗ ُؿ٘وس ٠ر٤وس ٓهطٛوس ٓوٖ غالغوس 3ضٌَٗ إلغرحش ٓٞش جُىٓحؽ ، ئي ٗٛص جُٔحوز )

أ٠رووحء أٝ أًػووٍ ذٟوؤْٜ٘  ٠ر٤وود جنطٛووح٘ ذحُؿٜووحَ جُؼٛوور٢ إلغرووحش قحُووس ٓووٞش جُووىٓحؽ كوو٢ جُٔٓطٗوول٤حش 

رو٤ٖ جُٔٗوٍع جٕ ًوحٕ ٠ر٤ود جُطهوى٣ٍ ٓوٖ ٝجٍُٔجًُ جُطر٤س جُٔؿحَز ذواؾٍجء ػ٤ِٔوحش ٌَع جالػٟوحء( ُٝوْ ٣

 0ٖٞٔ جُِؿ٘س جّ ال ٓػِٔح أٖحٌ ٗٙ جٍُٔٗع ج١ٍُٛٔ ػ٠ِ يُي 

أٓح جُٔٗوٍع جُٔٛو١ٍ كووى أنوً ٛوٞ جالنوٍ ذحُٔؼ٤وحٌ جُكوى٣ع )ٓوٞش جُوىٓحؽ( كو٢ ضكى٣وى ُكظوس جُٞكوحز ٝٛوٞ 

ي ؾحء ك٤ٜوح )ال ئ 2010( ُٓ٘س 5( ٖٓ هحٕٗٞ ٗوَ ٌَٝجػس جالػٟحء جُر٣ٍٗس ٌهْ )14ٓحٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز )

٣ؿَٞ ٗوَ ج١ ػٟٞ أٝ ؾُء ٖٓ ػٟٞ أٝ ٤ٓٗؽ ٓوٖ ؾٓوى ٤ٓوص ئال ذؼوى غروٞش جُٔوٞش غرٞضوحً ٣و٤٘٤وحً ضٓوطك٤َ 

ذؼووىٙ ػٞوضووٚ ُِك٤ووحز ٣ٌٝووٕٞ جغرووحش يُووي ذٔٞؾوود هووٍجٌ ٣ٛووىٌ ذاؾٔووحع ج٥ٌجء ٓووٖ ُؿ٘ووس غالغووس ٓووٖ جأل٠رووحء 

ِوود ٝجألٝػ٤ووس جُى٣ٞٓووس جُٔطهٛٛوو٤ٖ كوو٢ أٓووٍجٜ أٝ ؾٍجقووس جُٔووم ٝجألػٛووحخ ، أٓووٍجٜ أٝ ؾٍجقووس جُو

 0( 0000000000ٝجُطهى٣ٍ أٝ جٍُػح٣س جًٍُُٔز ضهطحٌٛح جُِؿ٘س جُؼ٤ِح ٌُُع جالػٟحء جُر٣ٍٗس 

( 501أٓح جٍُٔٗع جُل٢ٍٓٗ كوى أٚىٌ ػىز ٍٓج٤ْْ ؾ٤ٔؼٜح ُْ ضر٤ٖ ضؼ٣ٍلح ُِٞكحز ًحٕ جنٍٛح جٍُّْٔٞ ٌهْ )

ِو٠ )جٕ جُطكوون ٓوٖ جُٞكوحز ٣ؿود جٕ ٣وطْ ( ٓ٘وٚ ػ20جُهح٘ ذ٘وَ جالػٟحء ، ئي ٗٛص جُٔحوز ) 1978ُٓ٘س 

( ٓ٘ٚ ج٠ُ ج٤ٌُل٤س جُط٢ ضطْ ذٜح جُطأًى ٖٓ جُٞكحز : ُطلح٤َٚ جًػٍ قٍٞ 21ذٞجْطس ٠ر٤ر٤ٖ ( غْ جٖحٌش جُٔحوز )

ًٝوًُي  0 16-15ٓكٔوٞو أقٔوى ٠وٚ ، ٍٓؾوغ ْوحذن  ، ٘  0ًٛج جٍُْٔوّٞ ٝجٍُٔجْو٤ْ جُٓوحذوس ُوٚ ٣٘ظوٍ و

 0 117-115ن ،٣٘٘ظٍ : ٣ٍْٓ ػىٗحٕ كحَٞ ، ٍٓؾغ ْحذ

((
28

 0 141ٗىٟ ذٞج٣ُُص ،ٍٓؾغ ْحذن ،٘

((
29

 0 176ػرى جُٞٛحخ قٞٓى ،جُٔٓإ٤ُٝس جُطر٤س جُؿُجت٤س ، ٍٓؾغ ْحذن ٘  0و 

((
30

أقٔووى ٓكٔووٞو ٜٗووحٌ أذووٞ ْوو٣ِْٞ ، جُوطووَ ذووىجكغ جُٗوولوس ، ج٠ٍٝقووس وًطووٌٞجٙ ٓوىٓووس جُوو٠ ٤ًِووس جُىٌجْووحش  

 0 27٘، 2008جالٌوٕ ، –ؾحٓؼس ػٔحٕ  –جُوح٤ٗٞٗس جُؼ٤ِح 

((
31

 0 32أقٔى ٓكٔٞو ٜٗحٌ أذٞ ٣ِْْٞ ، ٗلّ جٍُٔؾغ ،٘

((
32

ػرى جُك٤ِْ ٌٓ٘ٛٞ ، جُوطَ ذىجكغ جُٗلوس ك٢ جُلوٚ جالْال٢ٓ ٝجُوحٕٗٞ جُٞٞؼ٢ ، ذكوع ٓ٘ٗوٌٞ كو٢  0و 

 0 400ٓؿِس جُركٞظ جُوح٤ٗٞٗس ، ٝجالهطٛحو٣س ،٘

((
33

 0 ٣ٍٓ191ْ ػىٗحٕ كحَٞ ، ٍٓؾغ ْحذن ،٘

((
34

جقٔووى ق٤ٔووى قووحؾْ ، جُٔٓووإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤ووس ُإلٓط٘ووحع ػووٖ ضوووى٣ْ جُٔٓووحػىز ُٗووهٙ كوو٢ نطووٍ، ٌْووحُس  

 0 10،٘ 2019ؾحٓؼس ػٔحٕ جُؼٍذ٤س ،  –ٓحؾٓط٤ٍ ، ٓوىٓس ج٠ُ ٤ًِس جُوحٕٗٞ 

((
35

ٓكٔٞو ٗؿ٤د قٓو٢٘ ، ؾوٍجتْ جالٓط٘وحع ٝجُٔٓوإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤وس ػوٖ جالٓط٘وحع ، وجٌ جُٜٟ٘وس جُؼٍذ٤وس  0و 

،1986 ٘ ،5 0 
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((

36
ٖٓ جُوٞج٤ٖٗ جُؼوحذ٤س جُط٢ ضر٘ص ضؿ٣ٍْ جالٓط٘حع ػٖ جُٔٓوحػىز ٛوٞ هوحٕٗٞ جُؼوٞذوحش جُلٍٗٓو٢ ٝيُوي كو٢  

(  جُط٢ ٗٛوص 6-223ُوحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ ك٢ جُٔحوز ) 19/9/2000ك٢  2000/916جُطؼى٣َ جٍُٔهْ 

ٓٓحػىز ُٗهٙ كو٢ ٣ٌٞٝ  ًَ ٖٓ جٓط٘غ ػٔىج ػٖ ضوى٣ْ  75,000)٣ؼحهد ذحُكرّ نّٔ ْ٘ٞجش ٝذـٍجٓس 

ضؼو٣ٍٝ نطٍ ْٞجء ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ جٝ ذطِد ٓٓحػىضٚ ٖٓ جُـ٤ٍ ذ٠ٍٗ أال ٣ٌٕٞ ٓوٖ ٖوإٔ ضووى٣ْ جُٔٓوحػىز 

ٗلٓووٚ ُِهطووٍ أٝ ُطووٍف غحُووع ( ٝذحُطووح٢ُ ٣ووىنَ ٞوؤٖ ٛووًج جُوو٘ٙ جُطر٤وود  جُوو١ً ٣ٔط٘ووغ ػووٖ ضوووى٣ْ جُؼووالؼ 

٤ود جُو٠ نطوٍ جٝ هوٞز هوحٍٛز : ٣ٍُِٔٝ ج٤ُٔإِٝ ٖٓ ٖلحتٚ ، ٌُٖ ًٛٙ جُٔٓإ٤ُٝس ض٘طلو٢ قوحٍ ضؼوٍٜ جُطر

 0 1994( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ جُؿى٣ى ُٓ٘س ٣226/6٘ظٍ جُٔحوز )

أٓوح هوحٕٗٞ جُؼوٞذوحش جُٔٛو١ٍ كِوْ ٣ؿوى جُرحقوع ك٤ووٚ ٗٛوحً هح٤ٗٞٗوحً ٝجٞوكح ٣ِوُّ جُطر٤ود ذطووى٣ْ جُؼوالؼ جُوو٠ 

وض٤ٖ ( ، ٝذحُ٘ٓوووورس ُِٔووووح 377ٝ 244ٝ 238جٍُٔٞوووو٠ جُٔؼٍٞوووو٤ٖ ُِهطووووٍ ْووووٟٞ ٗٛووووٞ٘ جُٔووووٞجو )

( ٝئٕ ٗظٔطح ؾ٣ٍٔط٢ جُوطَ جُهطأ ٝجُؿٍـ ٝجإل٣ًجء جُهطأ ٗط٤ؿس جنالٍ جُؿح٢ٗ ذأٍٚٞ ٜٓ٘طٚ   238ٝ244)

ٌُٜ٘ٔح ضٟٔ٘طح ضؿ٣ٍٔحً ُِٓٞى جُؿح٢ٗ ػ٘ىٓح ٣طهً ٓٞهلحً ِْر٤حً ذآط٘حػٚ ػٖ ضووى٣ْ جُٔٓوحػىز ٓوغ هىٌضوٚ ػِو٠ 

ٍٓضٌروحً ُؿ٣ٍٔوس جُوطوَ أٝ جالٚوحذس جُهطوأ  يُي ، كإ ًحٕ ذحالٌٓحٕ ضطر٤ن ٣ًٖٛ ج٤ُٖٛ٘ ػ٠ِ جُطر٤د ، ٣ؼوى

( ك٢ٜ ٝئٕ يًٍش جُؼى٣ى ٖٓ جُكحالش جُطحٌتس 377ذٔح ٣٘ٓؿْ ٓغ جُؿ٣ٍٔس جُكحِٚس ٝظٍٝكٜح ، أٓح جُٔحوز )

ػحهرص ك٤ٜح جُٔٔط٘غ ػٖ أوجء ٝجؾرٚ ئال جٕ ضِي جُكحالش ال٣ٌٖٔ ضطر٤وٜح ػ٠ِ ػَٔ جُطر٤د ك٢ قحُس جٓط٘حػوٚ 

 0ػٖ ػالؼ ج٣ٍُٔٝ 

( ٓ٘ووٚ أُُٓووص كوو٢ جُكووحالش 24ضٛوولف ٓووٞجو التكووس آوجخ ٜٓ٘ووس جُطوود جُٔٛوو١ٍ ٗؿووى جٕ جُٔووحوز ) ٌُووٖ ػ٘ووى

جُؼحؾِس جُطر٤د ذطوى٣ْ جُؼالؼ ٣ٍُِٔٝ ٝال ٣كن ُٚ جالػطًجٌ ئال كو٢ جُكوحالش ؿ٤وٍ جُطحٌتوس  : ٣٘ظوٍ جُٔوحوز 

   0 2003ُٓ٘س  238( ٖٓ التكس آوجخ جُٜٔ٘س ج١ٍُٛٔ جُٛحوٌ ذوٍجٌ ٣ٍَٝ جُٛكس ٌهْ 24)

ك٢ ق٤ٖ ًحٕ جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ ٝجٞكحً ك٢ ٝٞغ جألْحِ جُوح٢ٗٞٗ ُؿ٣ٍٔس جالٓط٘حع ػٖ ضوى٣ْ جُٔٓحػىز ٓوٖ 

( ؾ٣ٍٔوس 34( ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢ ، ئي جػطروٍش جُٔوحوز ) 371ٝ 34ٝ370نالٍ ٗٛٞ٘ جُٔٞجو )

الضلووحم ٝجؾروح ػِوو٠ جالٓط٘وحع ٓوٖ جُؿووٍجتْ جُؼٔى٣وس ق٤ووع ٗٛوص كوو٢ جُلووٍز )أ( ػِو٠ )جيج كووٍٜ جُووحٕٗٞ جٝ ج

ٖهٙ ٝجٓط٘غ ػٖ جوجتٚ هحٚىجً جقىجظ جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس جُط٢ ٗٗأش ٓرحٍٖز ػٖ ًٛج جالٓط٘حع ( ، ًوًُي ٗؿوى 

( جي 370ٝ371جٕ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش هى أكٍو كٛوالً ذؼ٘وٞجٕ جالٓط٘وحع ػوٖ جؿحغوس جُِٜٔوٞف ضٟؤ٘ٚ جُٔوحوض٤ٖ )

يجضٜوح ٓوٖ جٓط٘وغ أٝ ضوٞج٠ٗ ذوىٕٝ ػوًٌ كو٢ جؿحغوس ػ٠ِ ) ٣ٝؼحهد ذحُؼوٞذس  371( ٖٓ جُٔحوز 2ٗٛص جُلوٍز )

ًووَ ٓووٖ ًووحٕ ٌِٓلووح هحٗٞٗووح جٝ جضلحهووح 0000000( كوووى ٗٛووص )٣ٝؼحهوود 371(  جٓووح جُٔووحوز )0000ِٜٓووٞف 

ذٍػح٣س ٖهٙ ػحؾُ ذٓرد ٚـٍ ْ٘ٚ أٝ ٤ٖهٞنطٚ أٝ ذٓرد قحُطوٚ جُٛوك٤س أٝ جُ٘لٓو٤س أٝ جُؼو٤ِوس كوأٓط٘غ 

ٖ ٖوي إٔ ٣ٌوٕٞ جُطر٤ود ٝٓوٖ ذكٌٔوٚ ٓهح٠روح ذٜوًٙ جُٔوٞجو أ٣وحً ذىٕٝ ػًٌ ػٖ جُو٤حّ ذٞجؾرٚ( ٤ُّٝ ٛ٘حى ٓو

 0ًحٕ جنطٛحٚٚ 

((
37

هٍج٢ٗ ٓل٤ىز ، جُٔٓإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ُِطر٤ود كو٢ قحُوس جالٗؼوحٔ جُٛو٘حػ٢ ، ذكوع ٓ٘ٗوٌٞ كو٢ ٓؿِوس  0و 

 0 566٘، 2022، جُؿُجتٍ ، 1، جُؼىو 33جُؼِّٞ جإلٗٓح٤ٗس جُٔؿِى 

((
38

 0 426، ٘  ٔؼؿْ ج١٤ُْٞ ، ٍٓؾغ ْحذنٖؼرحٕ ػرى جُؼح٢٠ ػط٤س ٝآنٍٕٝ ، جُ 

((
39

ػرى جُك٤ٔى جُٗٞجٌذ٢ ، ٓٓإ٤ُٝس جأل٠رحء ٝج٤ُٛحوُس ٝجُٔٓطٗل٤حش ،ٓ٘ٗأز جُٔؼوحٌف ، جإلْوٌ٘ى٣ٌس  0و 

٠ ،2 ،2004   ،٘291 0 

((
40

، جُٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤وس جُطو٢ ضطٍضود ػِو٠ ؾ٣ٍٔوس ئكٗوحء جُٓوٍ جُٜٔ٘و٢  قحٓى ٓكٔٞو قٖٓ ػٛحكٍٙ 0و 

، 2020،  22،جُؼىو  12ُِطر٤د ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ ، ذكع ٌٓ٘ٗٞ ك٢ ٓؿِس جالؾطٜحو جُوٟحت٢ ، ٓؿِى

٘719 0 
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((

41
كإجو ذٞظ١ٗ٤ ، جُٔٓإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ُِطر٤د ، ذكع ٓ٘ٗوٌٞ كو٢ ٓؿِوس ٓكو١٤ ُألذكوحظ ٝجُىٌجْوحش  0و 

 0 191، ٘ 2018، 1ػىو  ِِْٓس جُىٌجْحش جُؿ٘حت٤س ، –٤س جُوحٗٞٗ

((
42

 0 ٤ْٔ316ٍ ػرى ج٤ُٔٓغ جألٝوٕ ، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 0و

((
43

 643،٘ 1972جُوْٓ جُهوح٘ ، وجٌ جُٜٟ٘وس جُؼٍذ٤وس ،–ٗؿ٤د ٓكٔٞو ق٢٘ٓ ، هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  0و 

0 

((
44

جُٔٓووإ٤ُٝس جُؿُجت٤ووس ٓٞكوون ػِوو٢ ػر٤ووى ، ، أٖووحٌ ج٤ُووٚ  1942هووٍجٌ ٓكٌٔووس جُوو٘وٝ جُٔٛوو٣ٍس ُٓوو٘س  

ُأل٠رحء ػٖ ئكٗحء جُٓوٍ جُٜٔ٘و٢ ، ٌْوحُس ٓحؾٓوط٤ٍ ٓوىٓوس جُو٠ ٤ًِوس جُىٌجْوحش جُؼ٤ِوح، جُؿحٓؼوس جالٌو٤ٗوس ، 

 )ذىٕٝ يًٍ ٌهْ جُوٍجٌ( 0 58،٘ 1997

((
45

 2010أ٤ٓووٍ كووٍؼ ٣ْٞووق ، نطووأ جُطر٤وود جُؼٔووى١ ٝجُـ٤ووٍ ػٔووى١ ، جٌُٔطوود جُؿووحٓؼ٢ جُكووى٣ع ، 0و 

٘،199 0 

((
46

 0 100جُطرحل ، ؾٍجتْ جُهطأ جُطر٢ ٝجُطؼ٣ٞٝ ػٜ٘ح ، ٍٓؾغ ْحذن ،٣ٍٖ٘ق  0و

((
47

جٕ جألْحِ ُإلُطُجّ ذحٍُٓ جُطر٢ هوى٣ٔحً ٣ٍؾوغ جُو٠ هٓوْ أذووٍج٠ جُو١ً ؾوحء ك٤وٚ )جٕ ًوَ ٓوح ٣ٛوَ جُو٠  

ذ١ٍٛ أٝ ْٔؼ٢ ٝهص ه٤ح٢ٓ ذٜٔٔط٢ أٝ ك٢ ؿ٤ٍ ٝهطٜح ٓٔح ٣ٔوّ ػالهطو٢ ذحُ٘وحِ ٣ٝططِود ًطٔحٗوٚ ْوأًطٔٚ 

  204ٗل٢ٓ ٓكحكظط٢ ػ٠ِ جألٍْجٌ( ٣٘ظٍ ٓكٔٞو ٓكٔى ج٤ُٓى جُلو٢ ، ٍٓؾغ ْحذن  ، ٘ ْٝأقطلع ذٚ ك٢

ًٔح جٕ ضؼ٤ِٔحش جُِٓٞى ج٢ُٜ٘ٔ ُأل٠رحء )جٍُٔؾغ جُٓحذن (أًىش ػ٠ِ ًٛج جُٔرىأ كوى ؾحء ك٤ٜح )ػ٠ِ جُطر٤ود 

جٍ جُطو٢ إٔ ال٣ل٢ٗ ذىٕٝ ٌٞح ٣ٍٟٓٚ ػٖ ٓؼِٞٓحش قَٛ ػ٤ِٜوح كو٢ جغ٘وحء ػالهطوٚ ج٤ُٜ٘ٔوس ئال كو٢ جالقوٞ

 ٣ططِرٜح جُوحٕٗٞ ( 

((
48

 0( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢ جُٔؼىٍ ٣437٘ظٍ جُٔحوز ) 

((
49

 0جُٔؼىٍ  1937ُٓ٘س  58( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ج١ٍُٛٔ ٌهْ ٣310٘ظٍ جُٔحوز ) 

((
50

 0 1994( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ جُؿى٣ى ُٓ٘س ٣226/13٘ظٍ جُٔحوز ) 

( (
51

وجٌ جُٜٟ٘وس جُؼٍذ٤وس ، جُووحٍٛز جْوحٓس هح٣وى ، جُٔٓوإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤وس ُِطر٤ود ػوٖ جكٗوحء ْوٍ جُٜٔ٘وس،  0و

،1987 ٘،45 0  

((
52

 0 68ٓٞكن ػ٢ِ ػر٤ى ، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 

((
53

 0 498ٓكٔى كحتن جُؿ١ٍٛٞ ،ٍٓؾغ ْحذن ٘ 0و

((
54

س ػوٖ جألنطوحء جُطر٤وس ، ػرى جُٛرٌٞػرى جُو١ٞ ١ٍٛٓ ، ؾٍجتْ جال٠رحء ٝجُٔٓإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ٝجُٔى٤ٗ 

 0 130،٘ 2011، 1وجٌ جُؼِّٞ، ٠

((
55

 0ضؼ٤ِٔحش جُِٓٞى ج٢ُٜ٘ٔ ، ٍٓؾغ ْحذن  

((
56

 0 ٣ٍٖ100ق جُطرحل ، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 0و

((
57

،أٖوحٌ ج٤ُوٚ : ػوىٗحٕ نِوق ٓكو٢ ،ؾ٣ٍٔوس جكٗوحء  19/12/1966كو٢  55هٍجٌ ٓكٌٔس جُط٤٤ُٔ جٍُٔهْ  

 81، ٘ 1988ؾحٓؼس ذـوىجو ، –ٓط٤ٍ ٓوىٓس ج٠ُ ٤ًِس جُوحٕٗٞ ٍْ جُٜٔ٘س ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼٍجه٢ ، ٌْحُس ٓحؾ

0 

((
58

 0 36جذٍج٤ْٛ جقٔى جٍُٝجٖىز ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

((
59

 0  1ٓكٔٞو ٗؿ٤د ق٢٘ٓ ، ؾٍجتْ جالٓط٘حع ٝجُٔٓإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ػٖ جالٓط٘حع ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 0و

((
60

 0 510ه٤ّ ُط٤ق جُط٢ٔ٤ٔ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘

((
61

ق٤ٖٓ ذٖ ػ٢ٗ ، ؾوٍجتْ جالٓط٘وحع كو٢ جُووحٕٗٞ جُؿُجتو١ٍ ، ٌْوحُس وًطوٌٞجٙ ٓوىٓوس جُو٠ ٤ًِوس جُكووٞم  

  0 57،٘  2016- 2015، 1ؾحٓؼس ذحض٘س –ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس 
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((

62
 1962جُوٓووْ جُؼووحّ ، وجٌ جُٜٟ٘ووس جُؼٍذ٤ووس ، –ٓكٔووٞو ٗؿ٤وود قٓوو٢٘ ، ٖووٍـ هووحٕٗٞ جُؼوٞذووحش  0و 

٘،302 0 

((
63

٣ٔس جالٓط٘حع ػٖ جنرحٌ جُِٓطحش ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ ، ذكوع ٓ٘ٗوٌٞ كو٢ ق٤ٖٓ ذٖ ػ٢ٗ ، ؾٍ 0و 

 0 299،  2015، 7ٓؿِس جُرحقع ُِىٌجْحش جألًحو٤ٔ٣س ، جُؼىو 

((
64

٣ؼحهود ذوحُكرّ ٝذـٍجٓوس ال ض٣ُوى ػِو٠ نٔٓؤحتس و٣٘وحٌ جٝ ذاقوىٟ ٛوحض٤ٖ ( ػِو٠ )186ٗٛص جُٔوحوز ) 

جُٔ٘ٛووٞ٘ ػ٤ِٜووح كوو٢ ٛووًج جُرووحخ ُٝووْ ٣رِووؾ جٍٓٛووح جُوو٠ جُؼوووٞذط٤ٖ ٓووٖ ػِووْ ذحٌضٌووحخ ؾ٣ٍٔووس ٓووٖ جُؿووٍجتْ 

( ٝال ١ٍٓ٣ قٌْ ًٛٙ جُٔحوز ػ٠ِ َٝؼ ٍٓضٌد جُؿ٣ٍٔس ٝأُٚٞٚ ٝكٍٝػٚ ٝأنطٚ ٝأن٤ٚ.جُِٓطحش جُٔهطٛس

٣ؼحهود ذوحُكرّ ٝجُـٍجٓوس جٝ ذاقوىٟ ٛوحض٤ٖ جُؼووٞذط٤ٖ ٓوٖ ػِوْ ذحٌضٌوحخ ( ػِو٠ )219، ًٔح ٗٛص جُٔوحوز )

ك٢ ًٛج جُرحخ ُْٝ ٣هرٍ جُِٓطحش جُؼحٓس ذأٍٓٛح. ٝال ١ٍٓ٣ قٌْ ٛوًٙ ؾ٣ٍٔس ٖٓ جُؿٍجتْ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح 

 0(جُٔحوز ػ٠ِ َٝؼ ٍٓضٌد جُؿ٣ٍٔس ٝأُٚٞٚ ٝكٍٝػٚ ٝأنطٚ ٝأن٤ٚ

أٓح جٍُٔٗع جُل٢ٍٓٗ كوى ػحهد ػ٠ِ كؼَ جإلٓط٘وحع ػوٖ جإلنروحٌ ػوٖ جُؿوٍجتْ كو٢ هوحٕٗٞ جُؼوٞذوحش جُٛوحوٌ 

( ١ً62 جُـ٠ جُوحٕٗٞ جُٓحذن ق٤ع ػحهد كو٢ جُٔوحوز )جُ 1945، غْ ٚىٌ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ُؼحّ  1941ػحّ 

 0 305ٍٓؾغ ْحذن ،٘  ق٤ٖٓ ذٖ ػ٢ٗ 0وػ٠ِ كؼَ جإلٓط٘حع ك٢ جُؿٍجتْ جُطحٓس ٝجٍُٗٝع ك٤ٜح : ٣٘ظٍ 

( جُٔٔط٘غ ػٖ جإلنرحٌ ػٖ ؾ٘ح٣س ًحٕ هوى  1- 434أٓح هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ جُؿى٣ى كوى ػحهد ك٢ جُٔحوز )

( ٓوٖ هوحٕٗٞ جُؼوٞذوحش 1-434جُٞهح٣وس  ٜٓ٘وح أٝ جُكوى ٓوٖ آغحٌٛوح :٣٘ظوٍ جُٔوحوز ) ػِْ ذٜح ًٝوحٕ ٓوٖ جٌُٔٔوٖ

 0جُل٢ٍٓٗ جُؿى٣ى ، ٍٓؾغ ْحذن 

((
65

ْٝٛ ٖٓ ٝهؼص ػ٤ِٚ جُؿ٣ٍٔس أٝ ػِْ ذٞهٞػٜح ًَٝ ٌِٓق ذهىٓس ػحٓس أغ٘حء ضأو٣س ػِٔٚ أٝ ذٓررٚ ًَٝ  

( 48،47ٚ جُطر٤وس ٣٘ظوٍ جُٔوٞجو )ٖهٙ ًحٕ قحٍٞجً جٌضٌحخ جُؿ٣ٍٔس ٝجن٤ٍجً ٖٓ هىّ ٓٓوحػىز ذكٌوْ ٜٓ٘طو

 0جُٔؼى1971ٍُٓ٘س  23ٖٓ هحٕٗٞ جٍٚٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ٌهْ 

كوو٢ قوو٤ٖ جُٔٗووٍع جُٔٛوو١ٍ هووى ؾؼووَ جالنرووحٌ ػووٖ جُؿووٍجتْ قحُووس ؾٞج٣َووس ُألٖووهح٘ جُؼووحو٤٣ٖ ٓووٖ ؿ٤ووٍ 

جغ٘حء  جُٔٞظل٤ٖ ك٢ ق٤ٖ ؾؼَ جإلنرحٌ ػٖ جُؿٍجتْ ٝؾٞذ٢ ػ٠ِ جُٔٞظل٤ٖ جُؼ٤ٖٓٞٔ ٝجٌُِٔل٤ٖ ذهىٓس ػحٓس

ضأو٣طْٜ ُؼِْٜٔ أٝ ذٓررٚ ذإٔ ٣رِـٞج ج٤ُ٘حذوس جُؼحٓوس كوٌٞجً ػوٖ جُؿوٍجتْ ٝجُطو٢ ٣ؿوَٞ ٌكوغ جُوىػٟٞ ػٜ٘وح ذـ٤وٍ 

جُٔؼوىٍ  1950ُٓو٘س  150( ٖٓ هحٕٗٞ جالؾوٍجءجش جُٔٛو١ٍ ٌهوْ 25ٝ26ٌٖٟٞ أٝ ٠ِد : ٣٘ظٍ جُٔٞجو )

0 

((
66

 1999،  1ػٔوحٕ ، ٠ –ٝجُط٣َٞوغ  ٍُٓٛ ػ٢ِ ؾؼلٍ ، ؾ٣ٍٔس جالٓط٘حع ، ٌٓطرس وجٌ جُػوحكوس ُِ٘ٗوٍ 0و 

٘،288-298 0 

((
67

جُٓو٤ِٔح٤ٗس ،  –ذٍجء ًٌٓ٘ ػرى جُِط٤ق ، ٍٖـ هحٕٗٞ أٍٚٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ، ٓطرؼوس ٣حوًوحٌ  0و 

٠5  ،2016 ٘،122 0 

((
68

 0 150ق٤ٔى جُٓؼى١ ، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؿى٣ى ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 0و

((
69

 0 305، ٘ جُوْٓ جُؼحّ ، ٍٓؾغ ْحذن –جُؼوٞذحش ٓكٔٞو ٗؿ٤د ق٢٘ٓ ، ٍٖـ هحٕٗٞ  0و

((
70

 0 160ق٤ٔى جُٓؼى١ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 0و

(
71

جُوٛى جُؿ٢ٍٓ ٛٞ ضٞؾ٤ٚ جُلحػَ ئٌجوضوٚ ئُو٠ جٌضٌوحخ  ػٍف جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ جُوٛى جُؿ٢ٍٓ ذوُٞٚ ) )

ظووٍ جُٔووحوز ( ٣٘جُلؼووَ جٌُٔووٕٞ ُِؿ٣ٍٔووس ٛحوكووح ئُوو٠ ٗط٤ؿووس جُؿ٣ٍٔووس جُطوو٢ ٝهؼووص جٝ أ٣ووس ٗط٤ؿووس ؾ٤ٍٓووس أنووٍٟ

  0( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢ جُٔؼىٍ 33/1)

((
72

ػ٢ِ ػرى هللا أْٞو ، جًٍُٖ جُٔؼ١ٞ٘ ُِؿٍجتْ ؿ٤ٍ جُؼٔى٣س ، ًٍٓوُ أذكوحظ جُووحٕٗٞ جُٔووحٌٕ ، أٌذ٤وَ ،  

٠1 ،2010 ٘ ،5 0  
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((

73
(  ضٌٕٞ جُؿ٣ٍٔس ػٔى٣س جيج ضٞكٍ جُوٛى جُؿ٢ٍٓ ُىٟ كحػِٜح ٝضؼى جُؿ٣ٍٔس ػٔى٣س 34ٗٛص جُٔحوز ) 

 ًًُي.

جيج كٍٜ جُوحٕٗٞ جٝ جالضلحم ٝجؾرح ػ٠ِ ٖهٙ ٝجٓط٘غ ػٖ جوجتٚ هحٚىج جقىجظ جُؿ٣ٍٔس جُط٢ ٗٗأش  –ج 

 ٓرحٍٖز ػٖ ًٛج جالٓط٘حع.

 ػ٤ِٚ هحذال جُٔهح٠ٍز ذكىٝغٜح.جيج ضٞهغ جُلحػَ ٗطحتؽ جؾٍج٤ٓس ُلؼِٚ كأهىّ  –خ 

(  ضٌٕٞ جُؿ٣ٍٔس ؿ٤ٍ ػٔى٣س جيج ٝهؼص جُ٘ط٤ؿس جالؾٍج٤ٓس ذٓرد نطح جُلحػَ ْٞجء 35ًٔح ٗٛص جُٔحوز )

 .ًحٕ ًٛج جُهطأ ئٛٔحال أٝ ٌػٞٗس جٝ ػىّ جٗطرحٙ جٝ ػىّ جقط٤ح٠ جٝ ػىّ ٍٓجػحز جُوٞج٤ٖٗ ٝجألٗظٔس ٝجألٝجٍٓ

((
74

 0 204ْ٘حٓف ج٤ُٓى ؾحو ، ٍٓؾغ ْحذن ،  0و

((
75

 0 202ؾالٍ غٍٝش ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  0ػرى جُلطحـ ج٤ُٛل٢ ٝو 0و

((
76

ػو٤َ ػ٣ُُ ػٞوز ، ٗظ٣ٍس جُؼِْ ذحُطؿ٣ٍْ ، ج٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ ٓوىٓس ج٠ُ ٤ًِس جُوحٕٗٞ ، ؾحٓؼس ذـىجو ،  

2007 ٘ ،242 0 

((
77

 0 45،٘ 1984ٓكٔٞو ٗؿ٤د ق٢٘ٓ ، ػالهس جُٓرر٤س ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ، ذىٕٝ وجٌ ٍٗٗ ،  0و 

((
78

 0 214ْحٓف ج٤ُٓى ؾحو ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 0و

((
79

 0 169ٚلٞجٕ ٓكٔى ٖى٣لحش ، ٍٓؾغ ْحذن  ،٘ 0و

((
80

وًطوٌٞجٙ ،  قُٔز ذٖ ػوٕٞ ، جُٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤س ُِطر٤د جُؿوٍجـ كو٢ جُطٗو٣ٍغ جُؿُجتو١ٍ ، ئ٠ٍٝقوس 

 0 54، ٘ 2018جُكحؼ ُهٍٟ ، 1ؾحٓؼس ذحض٘س  –ٓوىٓس ج٠ُ ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس 

((
81

ض٘حٍٝ جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ جُوطَ جُؼٔى ك٢ جٌُطحخ جُػحُع ٖٓ هوحٕٗٞ جُؼوٞذوحش جُؼٍجهو٢ جُٔؼوىٍ كو٢ جُٔوٞجو  

ْوس ذك٤وحز جإلٗٓوحٕ ْٝوالٓس جُؿوٍجتْ جُٔح –جُروحخ  جالٍٝ  –( جُؿٍجتْ جُٞجهؼس ػ٠ِ جالٖوهح٘  405-409)

 0ذىٗٚ 

جُؿ٘ح٣ووحش ٝجُؿوو٘ف جُطوو٢  –جُرووحخ جألٍٝ  –أٓوح جُٔٗووٍع جُٔٛوو١ٍ كوووى ض٘وحٍٝ جُوطووَ جُؼٔووى كوو٢ جٌُطووحخ جُػحُوع 

 0( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ج١ٍُٛٔ جُٔؼىٍ 235-230ك٢ جُٔٞجو ) –ضكَٛ ألقحو جُ٘حِ 

ٖ هوحٕٗٞ جُؼوٞذوحش جُلٍٗٓو٢ جُؿى٣وى  كو٢ ك٢ ق٤ٖ جٍُٔٗع جُل٢ٍٓٗ ض٘وحٍٝ جُوطوَ جُؼٔوى  كو٢ جُروحخ جُػوح٢ٗ ٓو

 ( 4-221،  3-221، 2-221، 1-221جُٔٞجو )

((
82

، ذىٕٝ ْو٘س ٠روغ  2ٓحٍٛ ػرى ٣ٖٕٞ جُىٌز ، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُهح٘ ، جٌُٔطرس جُوح٤ٗٞٗس ،٠ 0و 

٘ ،131 0 

((
83

 –قٓووٖ ٚووحوم جٍُٔٚوولح١ٝ ، جٍُٔٚوولح١ٝ كوو٢ هووحٕٗٞ جُؼوٞذووحش جُهووح٘ ، ٓ٘ٗووأز جُٔؼووحٌف  0و 

 0 147٘،  1978جإلٌْ٘ى٣ٌس، 

((
84

 0 138ٓحٍٛ ػرى ٣ٖٕٞ جُىٌز ، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُهح٘ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 0و

((
85

 0 231أ٤ٍٓ كٍؼ ٣ْٞق ،ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 0و

((
86

 0 33ٓكٔٞو ٜٗحٌ أذٞ ٣ِْْٞ ،ٍٓؾغ ْحذن ،٘

((
87

س جٝ ؾ٘كووس ئيج ٝٛووٞ جُروىء كوو٢ ض٘ل٤وً كؼووَ ذوٛوى جٌضٌووحخ ؾ٘ح٣وػوٍف جُٔٗووٍع جُؼٍجهو٢ جُٗووٍٝع ذأٗوٚ ) 

جٝهق جٝ نحخ أغٍٙ ألْرحخ ال ونَ إلٌجوز جُلحػَ ك٤ٜح. ٣ٝؼطرٍ ٍٖٝػح ك٢ جٌضٌحخ جُؿ٣ٍٔس ًَ كؼَ ٚوىٌ 

ذوٛووى جٌضٌووحخ ؾ٘ح٣ووس جٝ ؾ٘كووس ٓٓووطك٤ِس جُط٘ل٤ووً جٓووح ُٓوورد ٣طؼِوون ذٔٞٞووٞع جُؿ٣ٍٔووس جٝ ذحُْٞوو٤ِس جُطوو٢ 

جظ جُ٘ط٤ؿوس ٓر٤٘وحً ػِو٠ ٝٛوْ جٝ ؾٜوَ جْطؼِٔص ك٢ جٌضٌحذٜوح ٓوح ُوْ ٣ٌوٖ جػطووحو جُلحػوَ ٚوالق٤س ػِٔوٚ إلقوى

ٝال ٣ؼووى ٖووٍٝػح ٓؿووٍو جُؼووُّ ػِوو٠ جٌضٌووحخ جُؿ٣ٍٔووس ٝال جألػٔووحٍ جُطكٟوو٣ٍ٤س ُووًُي ٓووح ُووْ ٣وو٘ٙ .ٓطروون

 0( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢ 30( ٣٘ظٍ جُٔحوز ).جُوحٕٗٞ ػ٠ِ نالف يُي
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((

88
 0 ٣ٍٓ161ْ ػىٗحٕ كحَٞ ، ٍٓؾغ ْحذن ،٘

((
89

جُٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤س ػٖ ئ٣وحف أؾُٜز جإلٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ، ذكع ٌٓ٘ٗٞ كو٢ ٓكٔى ق٤ٖٓ ٓكٔى ػ٢ِ ، 

 2021، ٘ 2019، 67، جُؼىو  19ٓؿِس جٍُجكى٣ٖ ُِكوٞم ، جُٔؿِى 

((
90

ٓكٔى ْح٢ٓ ج٤ُٓى جُٗٞج ، جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ُِكن ك٢ ْالٓس جُؿٓى ، ٌْحُس وًطٌٞجٙ ٓوىٓس ج٠ُ ٤ًِس  

 0 39ؾحٓؼس ػ٤ٖ ّٖٔ ، ،٘ –جُكوٞم 

((
91

٤َٛوٍ نوو٣ٍر١ نِووق ،جُكٔح٣وس جُؿُجت٤ووس ُِؿٓووى كو٢ ٞووٞء جألػٔووحٍ جُطر٤وس جُكى٣ػووس ، ٍٓؾووغ ْووحذن   0و

( ٓوٖ هوحٕٗٞ 415-٣412ًًٍ إٔ جٍُٔٗع جُؼٍجه٢ هوى ػوحُؽ ؾوٍجتْ جإل٣وًجء جُؼٔوى كو٢ جُٔوٞجو ) 0 217،٘

جُؼٔوى ٝٗٛوص جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢ جُٔؼىٍ ، ٝضٌٕٞ ؾٍجتْ جال٣ًجء جُؼٔى ػ٠ِ غالظ ٌٚٞ ٢ٛ ؾ٘ح٣حش جال٣ًجء 

( ٝٚوٌٞز جال٣وًجء 413( ٝجٌُٛٞز جُػح٤ٗس ٢ٛ ؾ٘كس جال٣ًجء جُؼٔى ٝٗٛص ػ٤ِٜح جُٔحوز )412ػ٤ِٜح جُٔحوز )

 0( 415جُهل٤ق ج١ًُ ػحُؿطٚ جُٔحوز )

((
92

جُوْٓ جُهح٘ ، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س ، جُوحٍٛز  –ػٍٔ جُٓؼ٤ى ٌٟٓحٕ ، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  0و 

،1986 ٘،287 0 

((
93

٣ٍر١ نِق ،جُكٔح٣س جُؿُجت٤س ُِؿٓى ك٢ ٞٞء جألػٔحٍ جُطر٤س جُكى٣ػس ، ٍٓؾغ ْحذن  ٤ٍَٛ ن 0و

٘،218 0 

((
94

 0( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢ جُٔؼى٣412ٍ٘ظٍ جُٔحوز ) 

((
95

جُهطأ ك٢ جُؿٍجتْ ؿ٢ جُؼٔى٣س ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ٓوىٓس ج٠ُ ٤ًِس قٖٓ ػٜٞ ْحُْ جُطٍجٝٗس،  

) جٍُٔؾغ أٖحٌ ُِٞجهؼس وٕٝ 0 77، ٘ 2000جالٌوٕ ،  –ؾحٓؼس آٍ جُر٤ص  –جُىٌجْحش جُلو٤ٜس ٝجُوح٤ٗٞٗس 

 يًٍ ٌهْ ٝضح٣ٌم جُكٌْ (

((
96

  0 166-165جذٍج٤ْٛ جقٔى جٍُٝجٖىز ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

((
97

، أٖحٌ ئ٤ُٚ جذٍج٤ْٛ جقٔى جٍُٝجٖىز ، ٗلّ جُٔٛىٌ  14/3/1949هٍجٌ ٓكٌٔس ٍٓٛ جالذطىجت٤س ك٢   

 0 167جُٓحذن، ٘ 

((
98

 0 375،ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 1ٓكٔٞو ٗؿ٤د ق٢٘ٓ ، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُِر٘ح٢ٗ، ؼ ٣0٘ظٍ و

((
99

 6،٘ 1984ٓكٔٞو ٗؿ٤د ق٢٘ٓ ، جُؼالهس جُٓرر٤س ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ، ذىٕٝ وجٌ ٗٗوٍ ،  ٣0٘ظٍ و 

0 

( (
100

 0 160ق٤ٔى جُٓؼى١ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 0و

((
101

 0 198غحتٍ ؾٔؼس ٖٜحخ جُؼح٢ٗ ،ٍٓؾغ ْحذن ،٘

((
102

 0 117ْ ن٣ٍر١ نِق ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ؾحْ 0و 

((
103

 0 160ق٤ٔى جُٓؼى١ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 0و 

((
104

ٓووحٍٛ ػرووى ٖوو٣ٕٞ ٝآنووٍٕٝ ، ٗظ٣ٍووس ضؼووحوٍ جألْوورحخ كوو٢ جُوووحٕٗٞ جُؿ٘ووحت٢ ،وجٌ جُكحٓووى ُِ٘ٗووٍ  0و 

،2001 ٠ ،1 ٘،16 0 

((
105

 0 124ٓكٔى ٢ًَ أذٞ ػحٍٓ ، ٍٓؾغ ْحذن  ، 0٘و

((
106

 0 119نِق ، ٍٓؾغ ْحذن  ، ٘ ؾحْْ ن٣ٍر١ 0و

((
107

٣وٛى ذحُكحُوس جُ٘رحض٤وس ُِٔو٣ٍٝ ٛو٢ قحُوس جُك٤وحز جُطر٤ؼ٤وس جُطو٢ ٣ٌوٕٞ ك٤ٜوح ؾوًع جُٔوم ْو٤ِٔحً ، ٌُ٘وٚ  

٣ؼح٢ٗ ٖٓ قحُس كوىجٕ جالوٌجى ٝجُٞػ٢ ، أ١ قحُس جُـ٤رٞذس جُط٢ ٣ٌٔوٖ ُِٔو٣ٍٝ جالْوطلحهس ٜٓ٘وح ٝئٕ ئٓطوىش 

 0 17ٍٓؾغ ْحذن ،ُ٘ٓ٘ٞجش ػى٣ىز : ٣٘ظٍ ٣ٍْٓ ػىٗحٕ كحَٞ ، 

((
108

 0 312ػىٗحٕ جُهط٤د ، ٍٓؾغ ْحذن ، 0٘و
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((

109
 0 120ؾحْْ ن٣ٍر١ نِق ، ٍٓؾغ ْحذن  ، ٘ 0و

( (
110

 0 145-144ِْطحٕ ػرى جُوحوٌ جُٗح١ٝ ،ٍٓؾغ ْحذن  ،٘ 0ػ٢ِ ق٤ٖٓ جُهِق ٝ و 0و

((
111

 0  ٝٓحذؼىٛح 141ٓحٍٛ ػرى ٣ٖٕٞ جُىٌز ، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُهح٘ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 0و

((
112

 0 13٘،  1974،  3ٌؤٝف ػر٤ى، جُٓرر٤س ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ ، ٠ 0و 

((
113

 0 142ٓحٍٛ ػرى ٣ٖٕٞ جُىٌز ، ٍٖـ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُهح٘ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 0و

((
114

 0 167 -166ق٤ٔى جُٓؼى١ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 0و

((
115

 0 169ق٤ٔى جُٓؼى١ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 0و

((
116

 0 146ِْطحٕ ػرى جُوحوٌ جُٗح١ٝ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 0ق٤ٖٓ جُهِق ٝ وػ٢ِ  0و

((
117

 0 115ه٤ّ ُط٤ق جُط٢ٔ٤ٔ ، ٍٓؾغ ْحذن ،٘

((
118

 0 ٣ٍٓ165ْ ػىٗحٕ كحَٞ ، ٍٓؾغ ْحذن ،  ٘

((
119

٣٘ظٍ ًًُي : ٠الٍ جٌك٤لحٕ ػٜٞ ،  جُ٘ط٤ؿوس جُؿ٤ٍٓوس كو٢  0 6ٌ٘ؤٝف ػر٤ى، ٍٓؾغ ْحذن ،  0و

ؾحٓؼووس جُؼِووّٞ جالْووال٤ٓس  –وًطووٌٞجٙ  ٓوىٓووس جُوو٠ ٤ًِووس جُىٌجْووحش جُؼ٤ِووح  هووحٕٗٞ جُؼوٞذووحش جالٌوٗوو٢ ،ٌْووحُس

 052جألٌوٕ ، ٘  –، ػٔحٕ 2015جُؼح٤ُٔس ، 

((
120

 0 14ٌ٘ؤٝف ػر٤ى، ٗلّ جُٔٛىٌ جُٓحذن،  0و

((
121

أٖووحٌ ج٤ُووٚ ، جُووىًطٌٞ ػرووحِ جُكٓوو٢٘ ًٝحٓووَ  30/11/1968كوو٢  535هووٍجٌ ٓكٌٔووس جُط٤ٔووُ  ٌهووْ  

ذـوىجو ،جُٔؿِوى جُػوح٢ٗ ، ذوىٕٝ ْو٘س  –٢ هوٍجٌجش ٓكوحًْ جُط٤ٔوُ، ٓطرؼوس جٍُٖوحو جُٓحٍٓجت٢، جُلوٚ جُؿ٘حت٢ كو

 0 ٠219رغ  ،٘ 

((
122

/ أٖحٌ ئ٤ُٚ ن١ٍ٤ جذٍج٤ْٛ ٗؿْ ، أقٌحّ جُؼالهس جُٓرر٤س  1943/ؼ/ 495هٍجٌ ٓكٌٔس جُط٤٤ُٔ جٍُٔهْ   

 0 39ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ، ذكع ٓوىّ ج٠ُ ٓؿِّ جُوٟحء جألػ٠ِ ، ذىٕٝ ضح٣ٌم ٍٗٗ، ٘

((
123

كووووو٢  2016/ش/ؼ/443/434هوووووٍجٌ ٓكٌٔوووووس ئْوووووطث٘حف جُوحوْووووو٤س ذٛووووولطٜح جُط٣ُ٤٤ٔوووووس جُٔوووووٍهْ  

 )هٍجٌ ٌٓ٘ٗٞ( 30/11/2016

((
124

، أٖوووحٌ ئ٤ُوووٚ : ضٔحٞوووٍ أٓووو٤ٖ  23٘،19، ٓؿٔٞػوووس أقٌوووحّ جُووو٘وٝ ،ٌهوووْ  27/1/1979: ٗووووٝ 

 0 54جُٔؼح٣طس ٍٓؾغ ْحذن ،٘

((
125

هٍجٌجً أوجٗص ك٤ٚ  20/9/2015ٝضطِهٙ ٝهحتغ جُىػٟٞ ذإٔ ٓكٌٔس ؾ٘ف جٌٍُل هى أٚىٌش ذطأ٣ٌم  

( ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢ ٌُٖ ٓكٌٔس ئْطث٘حف جٌٍُل أٚىٌش هٍجٌٛح 411/2ٓط٤ٜٖٔ ٝكن جُٔحوز )

ٝج١ًُ ٗوٟص ك٤ٚ هٍجٌ ٓكٌٔس ؾ٘ف جٌٍُل أػالٙ ٝيُي ذ٘ل٢  10/11/2015ك٢  440/2015جٍُٔهْ 

ؼالهس جُٓرر٤س ذ٤ٖ جألكؼحٍ جُٔ٘ٓٞذس ُِٔط٤ٜٖٔ ٝقحوظ ٝكحز جُٔؿ٠٘ ػ٤ِٜح )ؽ ع( ٓؼِِسً يُي ذإٔ ْرد ٝكحز جُ

جُٔؿ٠٘ ػ٤ِٜح قٓد ضو٣ٍٍ جُطد جُؼى٢ُ جُٔطٟٖٔ ض٣ٍٗف ؾػس جُٔؿ٠٘ ػ٤ِٜح ًًُٝي ٌأ١ جُطر٤د جُؼى٢ُ 

ضٟهْ جُؼِٟس جُوِر٤س ٝإٔ ًٛٙ  جُوحتْ ذحُط٣ٍٗف ٛٞ ػىّ ًلحءز جٍُٗج٤٣ٖ جُطحؾ٤س جُٔـ٣ًس ُؼِٟس جُوِد ٓغ

ج٥كس ج٤ٍُٞٔس ٤ُٓص ُٜح ػالهس ٓرحٍٖز ذؼ٤ِٔس ْكد جُىّ جُط٢ أؾ٣ٍص ُِٔؿ٠٘ ػ٤ِٜح ًٔح إٔ جُطٌىّ 

ٝجُؿٍـ جُٔه١٤ ػ٠ِ ٝؾٚ جُٔؿ٠٘ ػ٤ِٜح ٤ُٓص ُٚ ػالهس ذكىٝظ قحُس جُٞكحز ٝٛٞ ٓح أًىٙ ضو٣ٍٍ جُهرٍز ، 

)هٍجٌ ٌٓ٘ٗٞ ك٢ ٓٞهغ ٤٣0ٖ جُطحؾ٤س ٝضٟهْ ػِٟس جُوِد ٝذحُطح٢ُ ٣ٌٕٞ ْرد جُٞكحز ٛٞ ػىّ ًلحءز جٍُٗج

 (.https://www.hjc.iq/viewٓؿِّ جُوٟحء جألػ٠ِ جألٌُط٢ٍٗٝ ػ٠ِ جٍُجذ١ 

 

 

 

https://www.hjc.iq/view
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 0 2020، 1جُكوٞه٤س ،٠

 انجبيؼية : األطبريح وانرسبئمحبنخب
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ٌْحُس وًطوٌٞجٙ  ٓوىٓوس جُو٠ ٠الٍ جٌك٤لحٕ ػٜٞ ،  جُ٘ط٤ؿس جُؿ٤ٍٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جالٌو٢ٗ ، -10

 0 2015جألٌوٕ،  –ؾحٓؼس جُؼِّٞ جالْال٤ٓس جُؼح٤ُٔس  ، ػٔحٕ  –٤ًِس جُىٌجْحش جُؼ٤ِح 

ػىٗحٕ نِق ٓك٢ ،ؾ٣ٍٔس جكٗحء ٍْ جُٜٔ٘س ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼٍجه٢ ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ٓوىٓس جُو٠ ٤ًِوس  -11

  0 1988ؾحٓؼس ذـىجو ، –جُوحٕٗٞ 

٣ٍْ ، ج٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ ٓوىٓس ج٠ُ ٤ًِس جُوحٕٗٞ ، ؾحٓؼس ذـىجو ػو٤َ ػ٣ُُػٞوز ، ٗظ٣ٍس جُؼِْ ذحُطؿ -12

 ،2007 0 

ٓكٔى ْح٢ٓ ج٤ُٓى جُٗٞج ، جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤وس ُِكون كو٢ ْوالٓس جُؿٓوى ، ٌْوحُس وًطوٌٞجٙ ٓوىٓوس جُو٠   -13

 0 ؾحٓؼس ػ٤ٖ ّٖٔ  –٤ًِس جُكوٞم 

٤ُٜ٘ٔووس ٝجُٔحو٣ووس ، ٓكٔووٞو ٓكٔووى جُٓوو٤ى جُلووو٢ ، جُٔٓووإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤ووس ُطر٤وود جُطهووى٣ٍ ػووٖ جالنطووحء ج -14

 0ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ، ٓوىٓس ج٠ُ ٤ًِس جُكوٞم ؾحٓؼس جُوحٍٛز ، ذىٕٝ يًٍ ْ٘س جٍُْحُس 

ٓٞكن ػ٢ِ ػر٤ى ، جُٔٓإ٤ُٝس جُؿُجت٤س ُأل٠رحء ػٖ ئكٗحء جٍُٓ ج٢ُٜ٘ٔ ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ٓوىٓس ج٠ُ  -15

 0 ٤ًِ1997س جُىٌجْحش جُؼ٤ِح، جُؿحٓؼس جالٌو٤ٗس ، 

 : انجحوث انقبنونية راثؼب

جقٔى ؾالٍ جُؿ١ٍٛٞ ، جالٗؼحٔ جُٛ٘حػ٢ ٖٓ جُ٘حق٤س جُطر٤وس ٝجالٗٓوح٤ٗس ، ذكوع ٓ٘ٗوٌٞ كو٢  0و -1

 0 1982، 2، جُؼىو 5ٓؿِس جُكوٞم ٝج٣ٍُٗؼس ،جُٔؿِى 

ٗىٟ ذٞج٣ُُص ،ئٖوٌحالش ضكى٣وى ُكظوس جُٞكوحز كو٢ ٗووَ ٌَٝع جالػٟوحء ٓوٖ ؾػوع جُٔوٞض٠ ،ذكوع  -2

 0 2018، 50هٓ٘ط٤٘س ، جُؼىو – ؾحٓؼس ٓ٘ط١ٌٞ –ٌٓ٘ٗٞ ك٢ ٓؿِس جُؼِّٞ جالٗٓح٤ٗس 

ػرى جُك٤ِْ ٌٓ٘ٛٞ ، جُوطَ ذىجكغ جُٗلوس ك٢ جُلوٚ جالْال٢ٓ ٝجُوحٕٗٞ جُٞٞؼ٢ ، ذكع ٌٓ٘ٗٞ  0و  -3

 0ك٢ ٓؿِس جُركٞظ جُوح٤ٗٞٗس  ٝجالهطٛحو٣س 
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هٍجٗو٢ ٓل٤ووىز ، جُٔٓوإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤ووس ُِطر٤ود كوو٢ قحُوس جالٗؼووحٔ جُٛو٘حػ٢ ، ذكووع ٓ٘ٗوٌٞ كوو٢  0و -4

 0 2022، جُؿُجتٍ ، 1، جُؼىو 33ح٤ٗس جُٔؿِى ٓؿِس جُؼِّٞ جإلٗٓ

كوووإجو ذٞظ٤ٗووو١ ، جُٔٓوووإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤وووس ُِطر٤ووود ، ذكوووع ٓ٘ٗوووٌٞ كووو٢ ٓؿِوووس ٓكووو١٤ ُألذكوووحظ  0و -5

 0  2018، 1ػىو  ِِْٓس جُىٌجْحش جُؿ٘حت٤س ، –ٝجُىٌجْحش جُوح٤ٗٞٗس 

ٓ٘ٗوٌٞ ق٤ٖٓ ذٖ ػ٢ٗ ، ؾ٣ٍٔس جالٓط٘حع ػٖ جنرحٌ جُِٓطحش ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ ، ذكع  0و -6

 0 2015، 7ك٢ ٓؿِس جُرحقع ُِىٌجْحش جألًحو٤ٔ٣س ، جُؼىو 

ٓكٔووى قٓوو٤ٖ ٓكٔووى ػِوو٢ ، جُٔٓووإ٤ُٝس جُؿُجت٤ووس ػووٖ ئ٣وووحف أؾٜووُز جإلٗؼووحٔ جُٛوو٘حػ٢ ، ذكووع  -7

 0 2019، 67، جُؼىو  19ٌٓ٘ٗٞ ك٢ ٓؿِس جٍُجكى٣ٖ ُِكوٞم ، جُٔؿِى 

، ذكوع ٓووىّ جُو٠ ٓؿِوّ جُوٟوحء ن١ٍ٤ جذٍج٤ْٛ ٗؿْ ، أقٌحّ جُؼالهس جُٓرر٤س ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذوحش  -8

 0 جألػ٠ِ ، ذىٕٝ ضح٣ٌم ٍٗٗ

٣َحو ػ٢ِ ٓكٔوى جٌُح٣وى، جُٔٓوإ٤ُٝس جُوح٤ٗٞٗوس ُطر٤ود جُطهوى٣ٍ ، ذكوع ٓ٘ٗوٌٞ كو٢ ٓؿِوس جُلوي، 0و -9

 0 2017،  14جُؼىو 

قحٓووى ٓكٔووٞو قٓووٖ ػٛووحكٍٙ ، جُٔٓووإ٤ُٝس جُؿُجت٤ووس جُطوو٢ ضطٍضوود ػِوو٠ ؾ٣ٍٔووس ئكٗووحء جُٓووٍ  0و -10

،جُؼوىو  12غ جُؿُجتو١ٍ ، ذكوع ٓ٘ٗوٌٞ كو٢ ٓؿِوس جالؾطٜوحو جُوٟوحت٢ ، ٓؿِوىج٢ُٜ٘ٔ ُِطر٤د ك٢ جُط٣ٍٗ

22  ،2020 0 

ٗىٟ ذٞج٣ُُص ،ئٖوٌحالش ضكى٣وى ُكظوس جُٞكوحز كو٢ ٗووَ ٌَٝع جالػٟوحء ٓوٖ ؾػوع جُٔوٞض٠ ،ذكوع  -11

 0  2018، 50هٓ٘ط٤٘س ، جُؼىو –ؾحٓؼس ٓ٘ط١ٌٞ  –ٌٓ٘ٗٞ ك٢ ٓؿِس جُؼِّٞ جالٗٓح٤ٗس 

٤س جُطر٤س جُؿُجت٤س ، ذكع ٌٓ٘ٗٞ كو٢ ٓؿِوس جُكووٞم ٝجُٗو٣ٍؼس ، ػرى جُٞٛحخ قٞٓى ،جُٔٓإُٝ 0و -12

 0 1981، 2،جُؼىو ٤ًِ5س جُكوٞم ،ؾحٓؼس ج٣ٌُٞص،جُٔؿِى 

 

 ة: انقوانين انجنبئي خبيسب

 0 1941هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ ُٓ٘س  -1

 0 1945هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ ُٓ٘س  -2

 0 1994هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُل٢ٍٓٗ جُؿى٣ى ُٓ٘س  -3

 0جُٔؼىٍ  1937ُٓ٘س   58جُؼوٞذحش ج١ٍُٛٔ ٌهْ هحٕٗٞ  -4

 0جُٔؼىٍ  1950ُٓ٘س  150هحٕٗٞ جالؾٍجءجش ج١ٍُٛٔ ٌهْ  -5

 0 جُٔؼىٍ 1969ُٓ٘س  111هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُؼٍجه٢ ٌهْ  -6

 0جُٔؼى1971ٍُٓ٘س  23هحٕٗٞ جٍٚٞ جُٔكحًٔحش جُؿُجت٤س ٌهْ  -7

 0 2003ُٓ٘س  238آوجخ جُٜٔ٘س ج١ٍُٛٔ جُٛحوٌ ذوٍجٌ ٣ٍَٝ جُٛكس ٌهْ  -8

 0 2010( ُٓ٘س 5هحٕٗٞ ٗوَ ٌَٝجػس جالػٟحء جُر٣ٍٗس ٌهْ ) -9

جٌُٔ٘ٗٞ ك٢ ؾ٣ٍىز  2016ُٓ٘س  11هحٕٗٞ ػ٤ِٔحش ٌَع جالػٟحء جُر٣ٍٗس ٝجالضؿحٌ ذٜح ٌهْ  -10

  0 2016آ٣حٌ  16ك٢  4405جُؼىو  –جُٞهحتغ ج٤ٍُْٔس 

 0 1985ُٓ٘س  6ٌهْ  ضؼ٤ِٔحش جُِٓٞى ج٢ُٜ٘ٔ ُأل٠رحء -11

 

 : االحكبو وانقرارات سبدسب

 0 10/6/1980هٍجٌ ٓكٌٔس جُ٘وٝ جُل٤ٍٓٗس ك٢ ؾِٓس  -1

 0 11/12/1984هٍجٌ ٓكٌٔس جُ٘وٝ جُل٤ٍٓٗس جُٛحوٌ ك٢  -2

 0  1942هٍجٌ ٓكٌٔس جُ٘وٝ ج٣ٍُٛٔس ُٓ٘س  -3

 0 14/3/1949هٍجٌ ٓكٌٔس ٍٓٛ جالذطىجت٤س ك٢   -4

 0 23٘،19، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘وٝ ،ٌهْ  27/1/1979ٗوٝ  -5

 0 25/3/2010هٍجٌ ٓكٌٔس ٓى٣٘س ٍٗٛ /ؾ٘ف ٓٓطأٗلس ك٢  -6

 0 1943/ؼ/ 495هٍجٌ ٓكٌٔس جُط٤٤ُٔ جٍُٔهْ  -7
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 0 19/12/1966ك٢  55هٍجٌ ٓكٌٔس جُط٤٤ُٔجُؼٍجه٤س جٍُٔهْ  -8

 0 30/11/1968ك٢  535هٍجٌ ٓكٌٔس جُط٤ُٔ جُؼٍجه٤س ٌهْ  -9

ك٢  2016//ش/ؼ443/434هٍجٌ ٓكٌٔس ئْطث٘حف جُوحو٤ْس ذٛلطٜح جُط٣ُ٤٤ٔس جٍُٔهْ  -10

 0  )هٍجٌ ٌٓ٘ٗٞ( 3/11/2016

 0 20/9/2015هٍجٌٓكٌٔس ؾ٘ف جٌٍُل ذطأ٣ٌم  -11

 0 10/11/2015ك٢  440/2015ٓكٌٔس ئْطث٘حف جٌٍُل أٚىٌش هٍجٌٛح جٍُٔهْ  -12

 

 : انًواقغ األنكترونيةسبثؼب

 .https://www.hjc.iq/viewٓٞهغ ٓؿِّ جُوٟحء جألػ٠ِ جألٌُط٢ٍٗٝ ػ٠ِ جٍُجذ١  -1
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