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 ٍِطخ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ ئٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ك٢ اُوبٕٗٞ اُوطو١اُؼ٘ٞإ: 

 ك. ؿ٘بّ ٓؾٔل ؿ٘بّأُْوف ػ٠ِ اُوٍبُخ: 

 

ٝرٜلف أُوؽِخ  ؾو٤ن ا٩ثزلائ٢، ٝٓوؽِخ أُؾبًٔخ.ٓوؽِخ اُز اُغ٘بئ٤خ ثٔوؽِز٤ٖ:اُلػٟٞ  رٔوّ 

ك٢ ّإٔ عو٣ٔخ اهرٌجذ صْ رغ٤ٔؼٜب، ُزول٣و  اُز٢ ٖٓ ّأٜٗب اُز٘و٤ت ػٖ ا٧كُخقبم ا٩عواءاد رّ ا٠ُٝ٧ ئ٠ُ ا

 ّٓ ّْ ئ  ءاد اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ.ٝهق ا٤َُو ك٢ ئعوا ب ًلب٣زٜب ٩ؽبُخ أُزْٜ ئ٠ُ أُؾبًٔخ، أٝ  ػلّ ًلب٣زٜب ٖٝٓ ص

ما ٓب هأد إٔ ٓوٞٓبد ا٩رٜبّ ػ٤ِٚ كاٜٗب ئ٘بًءا ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٕبؽجخ ا٫فزٖبٓ ا٤ٕ٧َ ك٢ اُزؾو٤ن، ٝث ٝرؼلّ 

ؼلّ ئهبٓخ اُلػٟٞ ث رٖله هواهاً  اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ئ٠ُ هٚبء اُؾٌْ أٝ أّٜٗبروّٞ ثاؽبُخ  ه٣ٞخ ٙل أُزْٜ كاّٜٗب

ٝا٤ٍُِٞخ اُزْو٣ؼ٤خ اُز٢ ٓ٘ؾٜب أُْوع ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ ٣٩وبف ٤ٍو اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝكوبً ُِوبٕٗٞ. أٓبّ اُوٚبء 

 ٔؾبًٔخ.كٕٝ ئؽبُخ ُِهبٓخ اُلػٟٞ، ٝئٜٗبئٜب ٩ ٞك ٝعَٚ ك٢ ئٕلاهٛب أًٓوا ثؼلّ ٝعرزٔضّ 

ّ ٤ُِ٘بثخ 2004َُ٘خ  23ههْ  اُوطو١ ٓ٘ؼ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ،ّٝثب٩ٙبكخ ئ٠ُ ٓب رولّ  

رٌٕٞ اُلػٟٞ ٓ٘ظٞهح أٓبّ هٚبء اُؾٌْ،  أص٘بء ٓوؽِخ أُؾبًٔخ ؽ٤ٖ ئٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٍِطخاُؼبٓخ 

ّْ ُٝٝكوبً  ّٔ اُز٢ كح ٔؾلّ اُوٝٛ ِ   ، أٝ ثِٔب ٣ُٖطِؼ ػ٤ِٚ ث٘ظبّػٖ ٛو٣ن روو٣و اُ٘بئت اُؼبّ ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ ٗ

٘ؾبٍٝ ك٢ ٍٝ ا٧فوٟ. خ اُوب٤ٗٞٗخٖٓ ا٧ٗظٔاُن١ ٣٘لوك ثٚ اُوبٕٗٞ اُوطو١ ػٖ ؿ٤وٙ  روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ

 ٝٓلٟ رؼبهٙٚ ٓغ أُجبكٟء اُلٍزٞه٣خ أُووهح ٫ٍزو٬ٍ اُوٚبء. ،ٛنٙ اُلهاٍخ اٍز٤ٚبػ ٓٚٔٞٗٚ ٝؿب٣زٚ 
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 يخانًقذ  
 

 يٕضٕع انجحث

ّؼجٚ ّؼجخ َٓزوِخ ٖٓ ٢ٛ  اَُِطخ اُوٚبئ٤خ،٢ٛٝ ئؽلٟ اُلػبئْ اُز٢ روّٞ ػ٤ِٜب اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ  

ّْ رِٔي ٍِطز٢ ا٩رٜبّ ٝاُزؾو٤ن  ُٔٞعت ٓب ر أُْوع ك٢ هبٕٗٞ ا٩عواءاد ٖٓ ٛوف  ٓ٘ؾٚ ئ٣بٛب  ا٩ثزلائ٢ ثِ

 اُغ٘بئ٤خ اُوطو١. 

  ّٕ ٝثؼل ٓوؽِخ عٔغ  اُؼبٓخا٤ُ٘بثخ  كؼ٘لٓب ٣ورٌت ّقٔ ٓب عو٣ٔخ، ٝرضٞه إٔبثغ ا٩رٜبّ ٗؾٞٙ، كا

د، رجبّو ٓوؽِخ أػٔبٍ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢، رِي أُوؽِخ اُز٢ رٖجؼ ك٤ٜب ٕبؽجخ ا٫فزٖبٓ ا٫ٍزل٫٫

ّٓ  ه أُؾون ف٬ُٜب ٝا٤ٕ٧َ، ؽ٤ش ٣ووّ  ب ٓجبّوح رؾو٣ي اُلػٟٞ ٝكوبً ٨ُكُخ ٝاُجوا٤ٖٛ أُؼوٝٙخ أٓبٓٚ، ئ

 هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ. ٝعٚ ٩ اُغ٘بئ٤خ ٝئؽبُزٜب ئ٠ُ أُؾٌٔخ، أٝ  ٝهق ٤ٍو اُلػٟٞ ثإلاهٙ هواهاً ثأ٫ّ 

 رزٔضَّ ك٢ ؽنّ  ثَِطخ اٍزض٘بئ٤خ ػٖ رِي أُؼٜٞكح ئ٤ُٜب، اُؼبٓخا٤ُ٘بثخ  اُوطو١أُْوع  ّٔ فٝهل  

ُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ك٢ ٓوؽِخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢، ٝمُي ثإٔ هبّ ثٔ٘ؾٜب ٍِطخ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ك٢ ا ءئٜٗب

 ِي اُلػٟٞ ٓ٘ظٞهح أٓبّ هٚبء اُؾٌْ.  ٓوؽِخ أُؾبًٔخ، أ١ ثٔؼ٠٘ آفو، ػ٘لٓب رٌٕٞ ر

ب  ًَ ّ ، كإ ٓٞٙٞع اُلهاٍخ ٣لٝه ؽٍٞ اَُِطخ أُٔ٘ٞؽخ ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ ثاٜٗبء ػ٠ِ ٓب رولّ  ٝرأ٤ٍ

ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ف٬ٍ ٓوؽِخ اُزؾو٤ن  اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٍٞاء أًبٕ مُي ثإلاه أٓوٛب ثأ٫ّ 

ٔٚ هبٕٗٞ ا٩عواءاد ُٔب ٗظّ  ٝكوًبزوى اُلػٟٞ أص٘بء ٓوؽِخ أُؾبًٔخ. ٝمُي ا٩ثزلائ٢، أٝ روو٣و اُ٘بئت اُؼبّ ث

 ّ ك٢ ٛنا اُْإٔ. 2004َُ٘خ  23اُغ٘بئ٤خ اُوطو١ ههْ 
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 أًْٛخ انجحث

اُغبٗت اُظبٛو  اُن١ ٣واٙ ػبٓخ اُْؼت، ئ٫  -٤خًَِطخ ا٩رٜبّ ك٢ اُلػٟٞ اُغ٘بئ-َ ٝظ٤لخ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٔضّ رُ 

إٔ ٛ٘بى عبٗجبً آفو فل٤بً ٖٓ ػِٜٔب ٣زٔضَ ك٢ ٍِطزٜب ثاٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝمُي هجَ ئؽبُزٜب ئ٠ُ هٚبء 

 اُؾٌْ أص٘بء ٓوؽِخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢.

ؾٞم ػ٠ِ عبٗت ًج٤و كَِطخ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ ئٕلاه هواهٛب ثؼلّ ٝعٞك ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٣َز

أٗٚ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ هله ًج٤و ٖٓ ا٤ٔٛ٧خ  ٖٓ ػِٜٔب، ٝهؿْ ثَبٛخ اُٖ٘ٞٓ أُ٘ظٔخ ُٜنا ا٧ٓو،ئ٫ّ 

 ّٕ ِٜب١ ئ٠ُ ٗز٤غخ ٓضَ ٛنا اُوواه ٣إكّ  ٝاُقطٞهح، مُي أ ّٖ ؽغت اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ػٖ ٗظو اُوٚبء. ُنُي  ٓؾ

 ّٕ ؾوٞم ُا٧فن ثؼ٤ٖ ا٫ػزجبه  ا٠ُٝ٧ ز٤ٖ:أُؾون ػ٘ل ئٕلاهٙ ُٜنا ا٧ٓو ػ٤ِٚ إٔ ٣ٞاىٕ ث٤ٖ ِٖٓؾ كا

ث٤ٖ ٛن٣ٖ ا٫ػزجبه٣ٖ ٝ ٝاُضب٤ٗخ: ػلّ ا٫عؾبف ثؾوٞم أُزْٜ.  اُغو٣ٔخ.أُغ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ أُٚوٝه ٖٓ 

 ّٓ  غ٘بئ٤خ، أٝ رؾو٣ٌٚ ُٜب.ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُ ب ثإلاهٙ ا٧ٓو ثأ٫ّ رظٜو كط٘خ أُؾون ٝؽَٖ رٖوكٚ ئ

 اُؼبّ.ِخ ثبُ٘بئت ٓٔضّ اُؼبٓخ ًٔب رٌٖٔ أ٤ٔٛخ اُجؾش ك٢ ث٤بٕ ا٬ُٖؽ٤خ اُز٢ هبّ أُْوع اُوطو١ ثٔ٘ؾٜب ٤ُِ٘بثخ 

ّٔ  ٗظوٛب ك٢ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ أص٘بء   ٝأُزٔضِّخ أٍبٍب فوٝعبً ػٖ  ثؾنّ  ب ٣ؼلّ ٝكوبً ُْوٝٛ ٓؾلكح، ٓ

َ ِٖٓؾخ أُغزٔغ ك٢ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ك فْٖ ٣ٔضّ ٕٞ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٓغوّ اُوبػلح اُؼبٓخ اُز٢ ثٔٞعجٜب رٌ

َ ك٢ ؽو٣خ اُوب٢ٙ ثز٣ٌٖٞ ػو٤لرٚ ك٢ اُلػٟٞ أُؼوٝٙخ أٓبٓٚ، ٝئٕلاهٙ اُؾٌْ اُن١ ٣واٙ كٕٝ إٔ رزلفّ 

 ٓ٘بٍجبً ك٤ٜب.

٘بئ٤خ، ئ٫ أٗٚ ُْ ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ إٔ ًض٤واً ٖٓ اُلهاٍبد ر٘بُٝذ ٓٞٙٞع ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ

رٞعل كهاٍبد ٓورجطخ ث٘ظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٌُٞٗٚ ٓٞٙٞػبً ٗٔ ػ٤ِٚ أُْوع اُوطو١ ٝؽلٙ، ٖٝٓ 

 ٛ٘ب رزٚؼ أؽل أٝعٚ أ٤ٔٛخ اُلهاٍخ ك٢ ئُوبء اُٚٞء ػ٠ِ ٛنا ا٩عواء. 

 يشكهخ انجحث

 : اُزب٤ُخ ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ ا٩عبثخ ػ٠ِ اُزَبؤ٫د  ٍ٘ؾبٍٝ 

ٓب أُوٖٞك ثب٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ؟ ٝٓب ٢ٛ ٛج٤ؼزٚ اُوب٤ٗٞٗخ؟ ٝٓب ٛٞ ٓؼ٤به  -1

 ٝآو ا٧فوٟ اُز٢ رٖلهٛب ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ؟ ا٥اُز٤٤ٔي ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ 

ٓب ٛٞ ٓلّٜٞ ٗظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ؟ ٝٓب ٢ٛ اُْوٝٛ اُز٢ ؽلكٛب أُْوع اُوطو١ ٩ػٔبٍ  -2

 اُزوو٣و ثبُزوى؟ 
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َِطزٜب ك٢ ئٜٗبء ُِ ٓب ٢ٛ ا٩ٌّب٤ُبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُؼ٤ِٔخ اُز٢ رزورت ػ٠ِ اٍزؼٔبٍ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ  -3

 اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ك٢ اُوبٕٗٞ اُوطو١؟

 اٍزو٬ٍ اُوٚبء؟ ٓجلأٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ػ٠ِ ئَِطبرٜب ك٢ ُٓب ٓلٟ رأص٤و اٍزؼٔبٍ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ  -4

ُز٢ رزورت ػ٠ِ ا٧ٓو اُٖبكه ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ ٓب ٢ٛ ا٩ٌّب٤ُبد اُؼ٤ِٔخ ا -5

 اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ؟

ٓب ٓلٟ ٍِطخ اُ٘بئت اُؼبّ ك٢ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ أُ٘ظٞهح أٓبّ اُوب٢ٙ اُغ٘بئ٢ ٝكوبً ُِوبٕٗٞ  -6

 اُوطو١؟ ٝٓب ٓلٟ كٍزٞه٣خ ٛنٙ اَُِطخ؟ 

 يُٓح انجحث

  ّْ اُزؾ٢ِ٤ِ اُوبئْ ػ٠ِ رؾ٤َِ اُٖ٘ٞٓ اُوب٤ٗٞٗخ، ٝا٧ؽٌبّ اُوٚبئ٤خ، جبع أُٜ٘ظ ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ ارّ ر

ٗوعغ ك٤ٚ ئ٠ُ اُوٞاػل اُؼبٓخ ك٢ ا٩عواءاد  رأ٤ِ٤ّٕب ٜٓ٘غبجغ ٝمُي ٝكوبً ُِلهاٍخ أُوبهٗخ. ًٔب إٔ اُجؾش ٣زّ 

 ثاٗوٚبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝثؾغ٤خ اُؾٌْ اُغ٘بئ٢ ثٞعٚ ػبّ.  اُغ٘بئ٤خ ًبُٔزؼِّوخ

 خطخ انجحث 

ٝمُي ػ٠ِ اُ٘ؾٞ  ،ُول هأ٣٘ب رو٤َْ اُلهاٍخ ئ٠ُ أهثؼخ ٓجبؽش هئ٤َ٤خ ًَ ٜٓ٘ب ٣ؾز١ٞ ػلح ٓطبُت 

 ا٥ر٢:

٣ٝزٖٚٔ ٓطِج٤ٖ ا٧ٍٝ: ئٜٗبء  أُجؾش ا٧ٍٝ: ٓلّٜٞ ئٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ك٢ اُوبٕٗٞ اُوطو١، -

 بئ٤خ ثبُزوى.اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثإلاه أٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓزٜب، ٝاُضب٢ٗ: ئٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘

أُجؾش اُضب٢ٗ: أٍجبة ئٕلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ّٝوٝٛ ٕؾزٚ، ٣ٝ٘وَْ ئ٠ُ  -

ٔطِت صب٢ٗ: ّوٝٛ ٕؾخ ا٧ٓو اُٝاُغ٘بئ٤خ. ا٧ٍٝ: أٍجبة ئٕلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ  ٤ٖ:ٓطِج

 ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ.

ز٘بٍٝ ك٢ أُطِت ٗٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝآصبهٙ اُوب٤ٗٞٗخ، أُجؾش اُضبُش: ؽغ٤خ ا٧ -

أُطِت اُضب٢ٗ: ا٥صبه اُوب٤ٗٞٗخ  اُغ٘بئ٤خ. َٝٗزؼوٗ ك٢ا٧ٍٝ: ٓب٤ٛخ ؽغ٤خ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ 

و ثأ٫ ٝعٚ : ىٝاٍ ؽغ٤خ ا٧َٓٓأُخ  أُطِت اُضبُش ٗلهً ك٢  ٝ اُغ٘بئ٤خ.٨ُٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ 

 ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ.
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جؾش ك٢ أُطِت ا٧ٍٝ: اُ٘ظبّ ٗأُجؾش اُواثغ: ٍِطخ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثْإٔ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ،  -

: ٓلٟ كٍزٞه٣خ ٗظبّ روى اُلػٟٞ عؼِ٘بٙ ٗظوا ك٢ أُطِت اُضب٢ٗٝ اُوب٢ٗٞٗ ُزوى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، 

ٔ ُِؼول اُغ٘بئ٤خ ّٖ ُٓق  : ٓوبهٗخ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٓغ ؿ٤وٙ ٖٓ ا٧ٗظٔخ أُ٘بظوح.، ٝأُطِت اُضبُش 

ّٕ  أْٛ اُ٘زبئظ ٝ ٖٝثؼل مُي ٍ٘قزْ اُجؾش ثقبرٔخ رزّٚٔ    َ ئ٤ُٜب.اُز٤ٕٞبد اُز٢ رْ اُزٞ
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 انًجحث األٔل

 يوٕٓو إَٓبء انذػٕٖ اندُبئٛخ فٙ انقبٌَٕ انقطش٘
 

 .-أُؾبًٔخ-وؽِخ اُزؾو٤ن اُٜ٘بئ٢ ٓوؽِخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ٝٓ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثٔوؽِز٤ٖ: رٔوّ 

قن ك٢ رِي أُوؽِخ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٢ٛ ٕبؽجخ ا٫فزٖبٓ ا٤ٕ٧َ ك٢ ٓٔبهٍخ اُزؾو٤ن، ؽ٤ش رزّ  ٝرُؼلّ 

ا٩عواءاد اُز٢ رٜلف ئ٠ُ اٌُْق ػٖ ا٧كُخ، ك٢ ّإٔ عو٣ٔخ اهرٌجذ ٝرغ٤ٔؼٜب، ٖٝٓ صْ رول٣وٛب ُزؾل٣ل 

اُؼبٓخ أٝ هب٢ٙ اُزؾو٤ن،ك٢ ٍٞاء ًبٗذ ا٤ُ٘بثخ  –٩ؽبُخ أُزْٜ ئ٠ُ أُؾبًٔخ. كَِطخ اُزؾو٤ن ٓلٟ ًلب٣زٜب 

ّٓ   -ٖٓو، ؽبُخ اُلػٟٞ ُِٔؾبًٔخ أٝ إٔ ا٧كُخ ب ًلب٣زٜب ٝئروّٞ ثزول٣و  رِي أُؼِٞٓبد ٝا٧كُخ ٖٝٓ صْ رووه ئ

 ّٔ  . اُؾلّ ب ٣ؼ٢٘ ػلّ ئهبٓخ اُلػٟٞ أٓبّ اُوٚبء ٝٝهٞكٜب ػ٘ل مُي ؿ٤و ًبك٤خ ٓ

ْ اُوبٕٗٞ ا٤ٍُِٞخ اُزْو٣ؼ٤خ ٣٩وبف ٤ٍو اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝئٜٗبئٜب كٕٝ ُٕٜٝٞب ئ٠ُ ٓوؽِخ ٝهل ٗظّ 

ّٕ أُؾبًٔخ، كاما ٓب اٗزٜذ ٍِطخ اُزؾو٤ن ٖٓ رؾو٤وٜب ٝهلّ  ا٤ٍُِٞخ اُز٢  هد ػلّ ا٩ٍزٔواه ك٢ اُلػٟٞ،  كا

 ُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ. رِغأ ئ٤ُٜب ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٢ٛ ئٕلاه أٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ ا

كب٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثٕٞلٜب ا٤ٓ٧٘خ ػ٠ِ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ك٢ رؾو٣ٌٜب ٝهكؼٜب، كاٜٗب رواػ٢ كائٔبً 

ا٬ُٔءٓخ ك٢ رٖوكبرٜب، ٝمُي ٝكوبً َُِِطخ اُزول٣و٣خ أُٔ٘ٞؽخ ُٜب، ؿ٤و أٗٚ هل رؾلس ثؼ٘ ا٫ػزجبهاد 

ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝهكؼٜب ُوٚبء اُؾٌْ. ػلّ ٝعٞك  –ث٘بًء ػ٤ِٜب  –ه ا٤ُ٘بثخ ولّ أُٞٙٞػ٤خ اُز٢ رُ 

 اٗؼٌبً ُٞظ٤لخ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٖٓ ًٜٞٗب أكاح ُؾٔب٣خ اُوبٕٗٞ ٝؽَٖ ٤ٍو اُؼلاُخ.  ٝٓب مُي ئ٫ّ 

ثب٩ٙبكخ ئ٠ُ ؽوٜب ثإلاه أٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ  -٘ؼ أُْوع اُوطو١ ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ ٝهل ٓ

ك٢ ئٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثزوًٜب ٝمُي ثؼل هكؼٜب ٝكفُٜٞب ؽٞىح  اُؾنّ  -زلائ٢ل ا٩ٗزٜبء ٖٓ اُزؾو٤ن ا٩ثثؼ

ٖٓ ًٜٞٗب ٍِطخ  –َ فوٝعبً ػٖ اُٞظ٤لخ ا٧ٍب٤ٍخ ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ اُن١ ٣ٔضّ  أُؾٌٔخ أُقزٖخ. مُي اُؾنّ 

بٝاٗزٜبًٜب ُٞظ٤لخ اُوٚبء ك٢ كِٖٚ ُِل –ارٜبّرؾو٤ن ٝ ًٔ   ك٤ٜب. ػٟٞ أُؼوٝٙخ أٓبٓٚ ٝئٕلاهٙ ؽٌ

 ّٕ ئٜب ُِلػٟٞ ٖٓ ب ٓ٘بهْخ ئٜٗبٓؼبُغخ ٍِطخ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ ئٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٣زطِت ّٓ٘  ئ

لػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثبُزوى ) ٓطِت ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓزٜب ) ٓطِت أٍٝ (، ٖٝٓ صْ ئٜٗبئٜب ُِ ف٬ٍ ئٕلاهٛب أًٓوا

 (. صبٕ
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 انًطهت األٔل

 إلقبيزٓبإَٓبء انذػٕٖ اندُبئٛخ ثئصذاس أيش ثأال ٔخّ 

 

ّٕ  ا ٝهٚبءً  ػ٤ِٚ كوٜب ٖٓ أَُزووّ   ٤َٕ ثاعوائٍِٚطخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ٕٝبؽجخ ا٫فزٖبٓ ا٧  أ

ٝهب٢ٙ اُزؾو٤ن ئما ٓب ٗلة ُزؾو٤ن ٝاهؼخ ٓب ٝمُي ٝكوبً ُٔب ٣٘ٔ ػ٤ِٚ أُْوع أُٖو١  - ٢ٛ ا٤ُّ٘بثخ اُؼبٓخ

ٝهل روٟ ا٤ُ٘بثخ أٗٚ ٫ ٓغبٍ أٓبٜٓب ٧ٕ رؾ٤َ   -ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ  ( 154)         ك٢ أُبكح 

ٜ٘ب اُوبٕٗٞ، كل٢ ٛنٙ اُؾبُخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ئ٠ُ أُؾٌٔخ أُقزٖخ، ٝمُي ُزٞاكو ٍجت ٖٓ ا٧ٍجبة اُز٢ ث٤ّ 

روّٞ ثإلاه أٓوٛب ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثـ٤خ ػلّ ا٫ٍزٔواه ثبُلػٟٞ أٓبّ هٚبء اُؾٌْ 

 ٛنا اُؾل. ٝاُٞهٞف ثٜب ػ٘ل 

ه ثٔوزٚبٙ ٍِطخ اُزؾو٤ن ػلّ ا٤َُو أٝ ووّ رُ   هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٣ؼزجو أًٓواكب٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩ 

 ا٫ٍزٔواه ك٢ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝمُي ُزٞاكو ٍجت ٖٓ ا٧ٍجبة اُز٢ رؾٍٞ كٕٝ مُي.

١ ثِـزٚ ٝهذ ٝٛنا ا٧ٓو ّأٗٚ ّإٔ اُؾٌْ اُوٚبئ٢، ٣زورت ػ٤ِٚ ئ٣وبف ٤ٍو اُلػٟٞ ػ٘ل اُؾل اُن 

ك٢ ؽبُخ رٞاكو ّوٝٛٚ  –ٕلٝهٙ ُؼلّ ئهبٓزٜب أٓبّ اُوٚبء، ٣ٝزْ مُي ػٖ ٛو٣ن ئٕلاه أُؾون ُٜنا ا٧ٓو 

ٌُٝٞٗٚ ٣ؼزجو ثٔضبثخ اُؾٌْ اُوٚبئ٢. ٝرور٤جبً ػ٠ِ مُي، كإ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٣زٔزغ ثطج٤ؼخ  –ٝرؾون أٍجبثٚ 

بُؾلع ٝاُن١ ٣زْ ك٢ فزبّ ٓوؽِخ ا٩ٍزل٫ٍ، أٝ اُؾٌْ هب٤ٗٞٗخ فبٕخ ٓقزِلخ ػٔب ٣ْبثٜٚ ٖٓ أٝآو، ًب٧ٓو ث

كٕٝ ٓزبثؼخ  –ًوبػلح ػبٓخ  –ٍٞ ؾُ اُوٚبئ٢ ًبُؾٌْ اُغ٘بئ٢ اُجبد، ًٔب أٗٚ ٣ٌزَت ؽغ٤خ ثٔغوك ٕلٝهٙ رَ 

ئما  ٝئؽبُخ اُلػٟٞ ئ٠ُ أُؾٌٔخ أُقزٖخ، ٝرٔ٘غ ٖٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ اُؼٞكح ئ٠ُ اُزؾو٤ن ك٤ٜب ٓوح أفوٟ ئ٫ّ 

 اُز٢ رَٔؼ ثنُي ٝكوبً ُٔب ٣٘ٔ ػ٤ِٚ اُوبٕٗٞ.  رٞاكود اُؾب٫د

 ُغ٘بئ٤خ؟ ٝػٔب ئما ًبٕ ٣ٌَْ أًٓوا هٚبئ٤ّب٣ٝضٞه رَبؤٍ ؽٍٞ ٓب٤ٛخ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ا 

ُٝ٪عبثخ ػٖ مُي ٍٞف ٣زْ رؼو٣ق ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ) كوع أٍٝ (،  واًها ئكاه٣بً؟.أّ ه

 ّْ  ج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ اُقبٕخ ثٜنا ا٧ٓو ) كوع صبٕ (. ث٤بٕ اُط ٖٝٓ ص
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 انوشع األٔل

 رؼشٚ  األيش ثأال ٔخّ إلقبيخ انذػٕٖ اندُبئٛخ

 

اهزٖود اُٖ٘ٞٓ اُزْو٣ؼ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ أُ٘ظٔخ ٨ُٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ػ٠ِ ث٤بٕ  

 َّ زؼو٣لٚ كول رُوى ٛنا ا٧ٓو ٖٓ ا٧ٍجبة اُز٢ ٣ج٠٘ ػ٤ِٜب ٛنا ا٧ٓو ٝا٥صبه أُزورجخ ػ٤ِٚ، أٓب ٓب ٣زؼِن ث ً

" أٓو هٚبئ٢ ٖٓ أٝآو اُزٖوف ك٢ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢،  مٛت هأ١ ئ٠ُ رؼو٣ق ٛنا ا٧ٓو ثٌٞٗٚ ُِلوٚ. ٝهل

ئهبٓخ اُلػٟٞ أٓبّ ٓؾٌٔخ  رٖلهٙ ثؾَت ا٧َٕ ٍِطخ اُزؾو٤ن ثٔؼ٘بٙ ا٤ُٚن ُزٖوف ثٚ اُ٘ظو ػٖ

اُوبٕٗٞ ٣ٝؾٞى ؽغ٤خ ٖٓ ٗٞع فبٓ "ٜ٘ب أُٞٙٞع، ٧ؽل ا٧ٍجبة اُز٢ ث٤ّ 
((1))

ًٔب ػوكٚ هأ١ آفو ثأٗٚ "  .

أٓو ثٔوزٚبٙ رووه ٍِطخ اُزؾو٤ن ػلّ ا٤َُو ك٢ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، َُجت ٖٓ ا٧ٍجبة اُز٢ رؾٍٞ كٕٝ مُي 

"
((2))

ٝمٛت هأ١ صبُش ئ٠ُ اُوٍٞ ثأٗٚ " أٓو هٚبئ٢ رٖلهٙ ٍِطخ اُزؾو٤ن ُزووه ػلّ ٝعٞك ٓوز٠ٚ  . 

٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ َُجت ٖٓ ا٧ٍجبة اُز٢ ث٤ٜ٘ب اُوبٕٗٞ"
((3))

"   هأ١ هاثغ ئ٠ُ رؼو٣لٚ ثأٗٚ غٚٝارّ . 

ٕوف اُ٘ظو ٓإهزبً ػٖ رول٣ْ اُلػٟٞ ُِٔؾٌٔخ ُؼلّ ٝعٞك أٍبً ًبف ٣جوه رول٣ٜٔب ئ٤ُٚ، كٜٞ ثٜنا أُؼ٠٘ ٫ 

٢ٜ٘٣ اُلػٟٞ ٫ٝ ٣زورت ػ٤ِٚ اٗوٚبؤٛب ًبُؾٌْ اُٜ٘بئ٢، ثَ ٣ٞهق ا٤َُو ك٤ٜب ٓإهزبً ئ٠ُ إٔ رَوٜ ث٢ٚٔ 

أُلح أٝ رظٜو أكُخ عل٣لح رجوه اُؼٞكح ئ٠ُ اُزؾو٤ن".
((4))

  

ّٕ  ٖٓ عٜز٘ب، وٟٝٗ  ٍ أ ّٝ ج٤بٗٚ ًبكخ ُِ  ث٤ُْٞٔزٚ ٖٓ اُزؼو٣لبد  هل ر٤ٔي ػٖ ؿ٤وٙ  اُزؼو٣ق ا٧

أٍجبثٚ، ٝاُؾغ٤خ ٝ اُغٜخ أُقزٖخ ثإلاهٙ، ٝ ٛج٤ؼزٚ،  ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ، ٝرؾل٣لػ٘بٕو ا٧

ٙبكخ ًِٔخ " ٓإهزبً " ئ٠ُ ػجبهح " أٗٚ ًبٕ ٣٘وٖٚ ئ ئ٫ّ  ٣زٔزغ ثٜب. ٝهؿْ اُلهّخ اُز٢ ارَّْ ثٜب ٛنا اُزؼو٣قاُز٢ 

ُزٖوف ثٚ اُ٘ظو "، ٝمُي ٧ٕ ٕوف ٗظو ٍِطخ اُزؾو٤ن ػٖ ئهبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثإلاهٛب ٛنا ا٧ٓو 

 ُٔ  كٛب اُوبٕٗٞ. أُلح، أٝ ٣زْ ئُـبؤٛب ٝكوبً ٨ٍُجبة اُز٢ ؽلّ  ٢ّٚ ٣ٌٕٞ ٓإهزبً ؽز٠ ر٘و٢ٚ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ث

ّٕ اُزؼو٣ق ا٧ٍٝ ُٝنُي  اُزؼو٣ق  ٣ؼلّ  –هؤٝف ػج٤ل  /ا٧ٍزبم اُلًزٞه اُن١ ػوٙٚ –ٗغل أ

ًٔب  -ثٕٞلٚ أٓواً هٚبئ٤بً  -اَُبثوخ، ٧ّٗٚ  ث٤َّٖ ك٤ٚ اُطج٤ؼخ اُوٚبئ٤خ ُٜنا ا٧ٓو اُواعؼ ٖٓ ث٤ٖ رِي اُزؼو٣لبد

                                                           
((1))

، ص 1976، مباديء ؤلاحشاءاث الجىائُت في الهاهىن اإلاطشي، مؿبػت ؤلاظخهالُ الٌبري، الهاهشة، الؿبػت الحادًت غشش، سؤوف غبُذد.  

555 . 
((2))

  ، ؼ اإلاطشي، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، الجضء ألاُو  .585، ص2555د. مأمىن مدمذ ظالمت، ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت في الدشَش
((3))

، ؾبػت    . 365م، الهاهشة، ص1977د. قىصٍت غبذالعخاسغلي، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، داس النهػت الػشبُت، الجضء ألاُو
((4))

، الؿبػت الشاهُت، الهاهشة،    . 455، ص1954د. جىقُو مدمذ الشاوي، قهه ؤلاحشاءاث الجىائُت، داس الٌخاب الػشبي، الجضء ألاُو
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ٍجت  اُغٜخ أُٖلهح ُٚ، ٢ٛٝ ٕبؽجخ ٍِطخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢، ثب٩ٙبكخ ٓب ُٜنا ا٧ٓو اُوٚبئ٢ ٖٓ ك٤ٚ ٖث٤ّ 

اُن١ ٣زورت ػ٠ِ  غ٤خ فبٕخ ٣زٔزغ ثٜب، ػ٬ٝح ػ٠ِ ًٞٗٚ ٛٞ اُٞؽ٤ل٣ج٠٘ ػ٤ِٚ رٌلَ اُوبٕٗٞ ثزؾل٣لٙ، ٝؽ

ٕلٝهٙ ٓ٘غ هكغ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ أٓبّ أُؾٌٔخ أُقزٖخ.
((5))

  

ٖله ٝكوبً َُِطخ أُؾون ٣ ٛٞ أٓو هٚبئ٢ّ ثبٓز٤بى كب٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ  

ػلّ  مُي أٗٚ ئما هأد ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثزلائ٢، ٝٓإكٟؼبً ُنُي إٔ ٣ٌٕٞ هل ٍجوٚ رؾو٤ن ئ٣ٝلزوٗ رج اُوٚبئ٤خ.

َّٕ  ُلػٟٞ، ثؼل ٓجبّوح اُزؾو٤ن ك٢ا٤َُو ك٢ ا وٛب ثؼلّ ٝعٞك ٝعٚ إٔ رٖله أٓاُؾّن ك٢ ُٜب  اُٞاهؼخ، كا

إٔ رٌٕٞ اُٞاهؼخ هل ؽووذ رؾو٤وبً ًب٬ًٓ، ئم ٣ٌل٢ إٔ  ٙوٝهح ئ٠ًُنُي  ا٩ّبهح  ٩هبٓخ اُلػٟٞ. ٝ ٫ ثُّل ٖٓ 

 ّْ ك٤ٜب ػَٔ ٝاؽل ٖٓ أػٔبٍ اُزؾو٤ن ٓضَ اٍزغٞاة أُزْٜ أٝ اٗزلاة ٛج٤ت ّوػ٢ ٩عواء اٌُْق  ٣ٌٕٞ هل ر

ٝمُي ثبػزجبه إٔ ا٧ٓو  ،ُـ٤ًٔخ أُجبُؾ أَُز٠ُٞ ػ٤ِٜب...ئ ػ٠ِ أُزْٜ أٝ ُغ٘خ ٖٓ ك٣ٞإ أُؾبٍجخ ُؾَبة

اُن١ ٤ٍٖله ٤ٌُ أٓواً ثبُؾلع ا٩كاه١، ٝٛنا ا٧ٓو ٣ؾٞى ك٢ ماد اُٞهذ ؽغ٤خ ماد ٛج٤ؼخ ثأ٫ ٝعٚ 

فبٕخ ٣زورت ػ٤ِٜب ػلّ عٞاى ػوٗ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٓٞٙٞع ٛنا ا٧ٓو ػ٠ِ اُوٚبء أٝ ؽز٠ ئػبكح اُزؾو٤ن 

أصوٙ ػ٠ِ اُٞهٞف ٔب ٣وزٖو ثْوٝٛ ٓؾلكح، كٜٞ ٤ٌُ أٓواً كب٬ًٕ ك٢ ٓٞٙٞع اُلػٟٞ، ٝئّٗ  ك٤ٚ ثٔؼوكزٜب ئ٫ّ 

 اُن١ ثِـزٚ ئما ٓب رٞكو أؽل ا٧ٍجبة اُن١ ٣جوه ُٜب مُي.  ثٜب ػ٘ل اُؾلّ 

كل٢ عٜٔٞه٣خ ٖٓو  اُغ٘بئ٤خ.ٝهل ًبٕ ُِوٚبء كٝه ك٢ رؼو٣ق ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ  

ؼبٓخ ثٕٞلٜب ا٧ٓو اُٖبكه ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُ)  و ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ثأٗٚاُؼوث٤خ ػوكذ ٓؾٌٔخ اُ٘و٘ ا٧ٓ

ئؽلٟ ٍِطبد اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ثؼل إٔ رغو١ رؾو٤ن اُٞاهؼخ ث٘لَٜب أٝ ٣وّٞ ثٚ أؽل هعبٍ اُٚجٜ اُوٚبئ٢ 

(  ٖٓ هبٕٗٞ ا٫عواءاد اُغ٘بئ٤خ، كٜٞ ٝؽلٙ اُن١ ٣ٔ٘غ  209ث٘بء ػ٠ِ اٗزلاة ٜٓ٘ب ػ٠ِ ٓب رو٢ٚ ثٚ أُبكح ) 

( ... ٖٓ هكغ اُلػٟٞ
((6))

 

٣ٌٕٞ ٤ًِبً  )ٝهل هبٓذ ٓؾٌٔخ اُ٘و٘ اُلو٤َٗخ ثزؼو٣ق ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ثأٗٚ  

٣ٖٝ٘وف ئ٠ُ ع٤ٔغ اُٞهبئغ ٝا٧ّقبٓ ٝهل ٣ٌٕٞ عيئ٤بً، ك٤٤ٖ٘وف ئ٠ُ ثؼ٘ اُٞهبئغ ٝا٧ّقبٓ ٝإٔ 

                                                           
((5))

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن الوحه إلنامت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام   ، سظالت ماحعخير، -دساظت مهاسهت  –مدمذ الؿٍش

 .186ألاولى،  ص ، الؿبػت2556
((6))

 م. 61لعىت  695الؿػً سنم  1136ص 178م 44، ط14/12/1993ههؼ  
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اُؾٌْ، ئ٫ ك٢  ٓوز٠ٚ ؽغ٤خ ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ٣زٔضَ ك٢ ػلّ ئٌٓب٤ٗخ ئؽبُخ ماد اُلػٟٞ ئ٠ُ

. (ؽبُخ ظٜٞه أكُخ عل٣لح 
((7))

 

ّٔ ٗقِٔ   ّٕ ث اُوٍٞ ئ٠ُ ب ٍجن ٓ اُٖ٘ٞٓ اُزْو٣ؼ٤خ ُْ روْ ثٞٙغ رؼو٣ق ٨ُٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ  أ

ُِلوٚ ٝاُوٚبء، اُن١ ارلن ك٢ رؼو٣لبرٚ أُقزِلخ ٝأُز٘ٞػخ ػ٠ِ  ٛنا ا٧ٓؤب روًذ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ئّٗ 

بٓخ اُلػٟٞ أٓواً هٚبئ٤بً، ٣ٖله ثٔوز٠ٚ ٍِطخ أُؾون اُوٚبئ٤خ، رِي اَُِطخ اػزجبه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩ه

اُز٢ رٔ٘ؼ ُِٔؾون ثؼل إٔ ٣ٌٕٞ هل ثبّو رؾو٤وٚ ا٩ثزلائ٢، ٫ٝ ٣لَٖ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ك٢ ٓٞٙٞع اُلػٟٞ، 

ب٤ٗٞٗخ اُز٢ اُن١ ثِـزٚ ٝهذ ٕلٝهٙ ئما ٓب رٞاكود أؽل ا٧ٍجبة اُو ثَ ٣وزٖو أصوٙ ػ٠ِ اُٞهٞف ثٜب ػ٘ل اُؾلّ 

  رجوه مُي، ٝإٔ ٛنا ا٧ٓو ٣ؾٞى ؽغ٤خ ماد ٛج٤ؼخ فبٕخ. 

ٝ ٣٘جـ٢ ثؼل ث٤بٕ ٓلّٜٞ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، اُزطوم ئ٠ُ اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ 

اُوٚبئ٤خ اُز٢ ٣زٔزغ ثٜب ٛنا ا٧ٓو، ٝٓب ٣زورت ػ٠ِ اًزَبثٚ ُٜب ٖٓ ٗزبئظ ٛبٓخ، ٝٛنا ٓب ٍٞف َٗزؼوٙٚ ك٢ 

 طج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ٨ُٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ) كوع صبٕ (. اُ

 انوشع انثبَٙ

 انطجٛؼخ انقبََٕٛخ نأليش ثأال ٔخّ إلقبيخ انذػٕٖ اندُبئٛخ

  

رظٜو اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ٨ُٓو ثأ٫ ٝعٚ ٖٓ ف٬ٍ اُٖ٘ٞٓ اُزْو٣ؼ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ ٗظٔزٚ، ٝهل 

 ًّ ل ارغبٙ اُلوٚ ػ٠ِ ٛنٙ اُطج٤ؼخ ٖٓ ؽ٤ش ئعٔبػٚ ػ٠ِ إٔ ٛنا ا٧ٓو ٣زٔزغ ثبُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ أَُزٔلح ٖٓ أ

ٛج٤ؼخ أُوؽِخ اُز٢ ٣ٖله ك٤ٜب، أ٫ ٢ٛٝ ٓوؽِخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢، كاما ًبٕ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ثطج٤ؼزٚ ػ٬ًٔ 

٣ؾَٔ ماد اُطج٤ؼخ اُز٢ رورت ٗزبئظ ٛبٓخ رغؼِٚ إٔ  -٫ثل ًزَََِ ٛج٤ؼ٢ ُٚ  -هٚبئ٤بً كإ فزبٓٚ ٜٝٗب٣زٚ 

 ٣قزِق ػٖ ؿ٤وٙ ٖٓ ا٧ٝآو ٝاُوواهاد ا٧فوٟ اُز٢ رٖلهٛب ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ. 

، ٌُٞٗٚ ٣أر٢ ك٢ فزبّ ٓوؽِخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢، أٓواً هٚبئ٤ًّب ٣ؼلّ كب٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ  

ٌّ ئ٢، ٝمُي ُٔب ٣ُ َْ ثطج٤ؼزٜب ثأٜٗب ػَٔ هٚبرِي أُوؽِخ اُز٢ رزّ  ٤ٔٛخ ثبػزجبهٙ ِٚ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ٖٓ أْ

َّ فطٞح ٫ىٓخ رٜلف ئ٠ُ اُ ا٩كػبء ٖٓ أعَ اُلَٖ ك٤ٜب.  ٌْق ػٖ ؽو٤وخ اُٞاهؼخ ٓؾ
((8))

 

                                                           
((7))

د. غبذالكخاح بُىمي حجاصي، ظلؿت الىُابت الػامت في خكظ ألاوسام وألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، دساظت مهاسهت، مؿبػت  

ت، الهاهشة، الؿبػت ألاولى،   .66م، ص1993العالم الخجاٍس
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  َّ ٓب ٣إًل اُٖلخ اُوٚبئ٤خ ٨ُٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ٛٞ اّزواٛ أُْوع اُوطو١ ك٢  ُٝؼ

(  ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ٖٓ ٝعٞة رٞاكو ّوٝٛ ٤ٌِّخ ٓؼ٤٘خ ٣زطِجٜب ًنُي ك٢  146أُبكح ) 

٧ٓو ثأ٫ ا٧ؽٌبّ اُوٚبئ٤خ، ٝٛنا ٓبعبء ك٢ ٗٔ أُبكح ٍبُلخ اُنًو ػ٘لٓب اٍزِيّ أُْوع ٝعٞة ٍّٔٞ ا

َّ ٝعٚ ػ٠ِ ا٧ٍجبة اُز٢ ث٢٘ ػ٤ِٜب، ًٝنا ث٤بٕ اٍْ أُزْٜ ُٝوجٚ ٍّٝ٘  َّ  ٚ ٝٓؾ هبٓزٚ ٜٝٓ٘زٚ ئ ٬٤ٓكٙ ٝٓؾ

ّٕ ًنُي  ٝاُزٜٔخ أَُ٘ٞثخ ئ٤ُٚ ٕٝٝلٜب اُوب٢ٗٞٗ. ٝرغله ا٩ّبهح  أُْوع أُٖو١ هل اٍزِيّ ٝعٞة  ئ٠ُ أ

( ٖٓ  160،  154ٟٞ اُغ٘بئ٤خ ك٢ ٗٔ أُبكر٤ٖ ) رٞاكو ٓضَ ٛنٙ اُج٤بٗبد ك٢ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػ

 هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ.

٤ٍٔب ٝأٗٚ  ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ػ٬ًٔ هٚبئ٤ًّب ٝهل ٣ض٤و اُجؼ٘ رَبؤ٫ً ؽٍٞ ٓلٟ اػزجبه ا٧ٓو ثأ٫ 

ُزؾو٤ن خ ا٣ؼزجو أؽل أٝعٚ اُزٖوف ك٢ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ اُز٢ ٣ِغأ ئ٤ُٜب أُؾون ػ٘ل ئٕلاهٙ هواهٙ ك٢ ٗز٤غ

ا  ُِ٘ياع أُؼوٝٗ ػ٤ِٚ؟  اُن١ ثلأٙ ٝثٚ ٣ٚغ ؽّلً

ّٕ ك٢ اُؾو٤وخ،   ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ٣غل ٍ٘لٙ اُوب٢ٗٞٗ ك٢ ٖٗٞٓ أُٞاك اُز٢ ٕبؿٜب  ئ

ّٖ  ،أُْوع ك٢ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ذ ثزأ٤ًل ٬ٕؽ٤خ ٍِطخ اُزؾو٤ن ثإلاه ٛنا ا٧ٓو ٝاُز٢ افز

 ٣ؼلّ ٝمُي ثؼل اُْوٝع ك٢ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ٝهجَ ا٩ٗزٜبء ٓ٘ٚ، ٝٛنا ا٧ٓو ثطج٤ؼزٚ ػ٘لٓب رزٞاكو أٍجبثٚ 

اُٞعٚ أُوبثَ ُوواه ٍِطخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ثاؽبُخ اُلػٟٞ ئ٠ُ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ أُقزٖخ، ًٔب أٗٚ أهوة ٓب 

 َّ ؼبٓخ ئ٬ٛم ٍواؽٚ.ٜٓ٘ٔب ٣َزٞعت ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُ ٣ٌٕٞ ئ٠ُ اُؾٌْ اُجبد اُٖبكه ثجواءح أُزْٜ كٌ
((9))

 

  ّٔ ٩هبٓخ اُّلػٟٞ ٣ؼّل ثبٓز٤بى لن ػ٠ِ اػزجبه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ذ ا٩ّبهح ٍبثوبً كإ اُلوٚ هل ارّ ًٝٔب ر

٣زورت ػ٤ِٚ ػلّ هكغ اُلػٟٞ ئ٠ُ أُؾٌٔخ أُقزٖخ ٝاُٞهٞف  ّٖوكًب ك٢ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ٝأًٓوا هٚبئ٤ًّبر

 . ثٜب ػ٘ل ٛنا اُؾلّ 

ّٔ ٝكوبً ُٔب  ٝ  ػ٤ِٚ ك٢ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ اُوطو١ كاٗٚ ٝثؼل اٗزٜبء ٓوؽِخ اُزؾو٤ن  ٣٘

ُٜٔب،ا٩ثزلائ٢، رٖله ٍِطخ اُزؾو٤ن أٓوٛب ثبُزٖوف ك٤ٚ ٝمُي ٝك ّٝ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ وبً ٧ٓو٣ٖ: أ

                                                                                                                                                               
((8))

 . 153، ص1986د. أخمذ قخحي ظشوس، الىظُـ في ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، ؾبػت  
((9))

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن الوحه إلنامت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام    . 198، مشحؼ ظابو،  ص-دساظت مهاسهت  –مدمذ الؿٍش
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وٛب ثاؽبُخ أٓ(  ٖٓ ماد اُوبٕٗٞ. ٝ صب٤ٜٗٔب،  148،  147،  146اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝمُي ٛجوبً ُِٔٞاك ) 

( ٓ٘ٚ.  154، 153، 152، 151، 150، 149ُِٔٞاك )  ٠ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ أُقزٖخ ٝكوًباُلػٟٞ ئُ
((10))

 

َّ  هٙ ك٢ ٓقزِق أٝعٚ اُغوائْٕلٝ ٖٓ أٌُٖٔ ٟٝا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٞ  ٍٞاء رؼِّن ٓؾ

 ّٕ ؽِخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ٢ٛ ٓوؽِخ ر٘طجن ػ٠ِ ا٩عواءاد اُقبٕخ ٓو اُزؾو٤ن ثغ٘ب٣خ أٝ ع٘ؾخ أٝ ٓقبُلخ ٧

ٔوؽِخ ا٫ٍزل٫ٍ ٝاُز٢ ٣٘ز٢ٜ ثٜب اُزٖوف ك٢ ُ خ ٖٓ ا٧ػٔبٍ اُوٚبئ٤خ، ف٬كبٕلثٜب ػ٬ٝح ػ٠ِ ًٜٞٗب 

 ّٓ ب ثؾلع ا٧ٝهام أٝ ثب٩ؽبُخ ئ٠ُ ٓؾٌٔخ اُغ٘ؼ أُقزٖخ ٓجبّوح. اُلػٟٞ ئ
((11))

 

ٜبا٧ػ٠ِ ًٕٞ  ػّلح ٗزبئظ  تزورّ ٝر  ّٔ  :ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ٛٞ هواه  هٚبئ٢ّ ٖٓ أٛ

1-  ّٕ ّٓ ا٤ٍُِٞخ اُٞاعت ارّ  أ أٓبّ اُغٜخ أٝ اُزظِْ ٓ٘ٚ ب إٔ ٣زْ اُطؼٖ ثٜنا ا٧ٓو قبمٛب ٩ُـبئٚ ٢ٛ ئ

ػ٠ِ ظٜٞه أكُخ عل٣لح، أٝ اٍزؼٔبٍ اُ٘بئت اُؼبّ َُِطزٚ ك٢  ا ا٩ٍزئ٘بك٤خ أُقزٖخ، أٝ اُؼلٍٝ ػ٘ٚ ث٘بءً 

ك٢ اُض٬صخ أّٜو اُزب٤ُخ ُٖلٝهٙ. أٍبٍب َح ٓؼ٤٘خ رزٔضّ ئُـبئٚ ف٬ٍ ٓلّ 
((12))

 

2-   ّٕ ٚ ٫ ٣غٞى ٝػ٤ِٚ كاّٗ  ،اُطج٤ؼخ اُوٚبئ٤خ ٨ُٓو ثأ٫ ٝعٚ رغؼِٚ ٣ؾٞى هٞح ا٢ُْء أُو٢ٚ ك٤ٚ أ

اُقّٖٞ ( ٓب ُْ ٣ٖله  –اَُجت  –ا ًبٗذ ٛ٘بى ٝؽلح ك٢ اُٞاهؼخ اُؼٞكح ئ٠ُ اُزؾو٤ن ك٢ ماد اُلػٟٞ ) ئم

ٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب هبٗٞٗبً،ٜب أػ٬ٙ ٝأُأٓو ثاُـبء مُي ا٧ٓو  ثاؽلٟ ا٧ٍجبة أُْبه ئ٤ُ
((13))

ي ٝك٢ ٓؼوٗ مُ 

 ّٕ ) ا٧ٓو اُٖبكه ٖٓ ٍِطخ اُزؾو٤ن ثؼلّ ٝعٞك ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ        هٚذ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي اُوطو٣خ ثأ

اُغ٘بئ٤خ ُٚ ؽغ٤زٚ اُز٢ رٔ٘غ اُؼٞكح ئ٠ُ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٓب كاّ هبئٔبً ُْ ٣ِؾ، ك٬ ٣غٞى ٓغ ثوبئٚ هبئٔبً، ئهبٓخ 

٨ؽٌبّ ٖٓ هٞح ا٧ٓو اُلػٟٞ ػٖ ماد اُٞاهؼخ اُز٢ ٕله ا٧ٓو ك٤ٜب ٧ٕ ُٚ ك٢ ٗطبم ؽغ٤زٚ أُإهزخ ٓب ُ

أُو٢ٚ ثٚ (
((14))

 . ّٕ ا٧ٓو اُٖبكه ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ، ثؼلّ ٝعٞك  ) ًٔب هٚذ ٓؾٌٔخ اُ٘و٘ أُٖو٣خ ثأ

                                                           
((15))

هابل  ، وهطىص مىاد ؤلاخالت 182، 134، 259، 154ها هطىص مىاد ألامش بأال وحه إلنامت الذغىي في ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت اإلاطشي  وٍُ

 مً راث الهاهىن.  214، 158، 156، 155ئلى اإلادٌمت اإلاخخطت 
((11))

مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت ورلَ بأهه: " ئرا سأث الىُابت الػامت أن الىانػت حىدت أو  149ًىظ اإلاششع الهؿشي غلى رلَ في اإلاادة  

مت مً الجىذ التي جهؼ بىاظؿت  ًاقُت، أخالذ الذغىي ئلى مدٌمت الجىذ اإلاخخطت بىظشها ما لم جًٌ الجٍش مخالكت وأن ألادلت غلى اإلاتهم 

ػلً أمش ؤلاخالت ئلى اإلاتهم ". الصحل قخدُ  لها الىُابت الػامت ئلى مدٌمت الجىاًاث، َو
((12))

 م. 2554لعىت  23مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت الهؿشي سنم  148، 147، 146هطىص اإلاىاد  
((13))

ي الجىائُت، دساظت مهاسهت، مشحؼ د. غبذالكخاح بُىمي حجاصي، ظلؿت الىُابت الػامت في خكظ ألاوسام وألامش بأن ال وحه إلنامت الذغى  

 . 155ظابو،  ص
((14))

 .  4/5/2515م الطادس بجلعت 2514لعىت  421الؿػً سنم:  
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ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ُٚ ؽغ٤زٚ اُز٢ رٔ٘غ ٖٓ اُؼٞكح ئ٠ُ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٓب كاّ هبئٔبً ُْٝ ٣ِؾ، ئم ُٚ 

ٓب ٨ُؽٌبّ ٖٓ هٞح ا٧ٓو أُو٢ٚ ثٚ ُٝٞ ُْ ٣ؼِْ ثٚ اُقّٖٞ (.
((15))

 

جبّو ٝمُي ٗظواً ُِؾغ٤خ اُقبٕخ ثٚ.ػلّ عٞاى رؾو٣ي اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثبُطو٣ن أُ -3
((16))

  

عواءاد ا٫رٜبّ اُز٢ روطغ روبكّ اُلػٟٞ ا ٖٓ ئعواءً ك٢ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٝمُي ٌُٞٗٚ ئهطغ اُزوبكّ  -4

اُغ٘بئ٤خ.
((17))

  

رؼ٤ٔن  اُ٘ظو  ك٢ ٓؼ٤به٣ٚ : ا٢ٌُِْ ٝ  ٕلزٚ اُوٚبئ٤خ ٖٓ ف٬ٍ أ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞا٧ٓو ث٣ٌزَت  ٝ

زَّٖ ثبُطج٤ؼخ ا٤ٌُِّْخ، ئّٗٚ  أُٞٙٞػ٢ . ُٔ ٍ اُ ّٝ َِطخ أُقزٖخ ػ٘ل اُ٘ظو ئ٠ُ اُٗوٍٞ ٖٙٔ اُغبٗت ا٧

روّٞ ثإلاهٙ ثٕٞلٜب عٜخ هٚبئ٤خ ك٬ًٚ ػٖ  ِٗؾع ثٌٜٞٗب -٢ٛٝ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ -ثإلاه ٛنا ا٧ٓو 

 َّ ٝاُزَج٤ت. ٝ ٗوٍٞ  ا٩ػ٬ٕ ٝاٌُزبثخأٓو هٚبئ٢، ٓضَ  ٓوٞٓبد اُؼٖ٘و ا٢ٌُِْ اُز٢ اّزوٜٛب اُوبٕٗٞ ك٢ ً

 ّٕ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٣ٌزَت ٛج٤ؼخ ٓٞٙٞػ٤خ ٌُٞٗٚ ٖٓ اُوواهاد ٝا٧ٝآو اُوٚبئ٤خ ٖٙٔ اُغبٗت اُضب٢ٗ ئ

اا ُِ٘ياع اُغ٘بئ٢ اُوبئْ. ُز٢ رلَٖ ك٢ اُ٘ياع اُز٢ رٚغ ؽّلً
((18))

 

عواءاد أُوؽِخ اُز٢ ٣ٖله ك٤ٜب، ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ رٌزَت ٛج٤ؼخ ئ ًٔب إٔ ٛج٤ؼخ ا٧ٓو ثأ٫ 

ٕ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٣ٌٕٞ ِٗزبًعب ُِغٜل اُن١ ثنُٚ أُؾون ٖٓ مُي أ كٝه أُؾون ك٢ ئٕلاهٙ ُٜنا ا٧ٓو.ك٤ؼٌٌ 

ٔ  كَ  ٔ   ؾ خ اُغو٣ٔخ ئ٠ُ كبػِٜب، ٝ ٖٓ ثبة ٓلٟ َٗج أُطوٝؽخ أٓبٓٚ، ٝاُز٢ ثٜب ٣وّعؼ ٨ُكُخ ٝرول٣و   ٝرٔؾ٤

ى  اُوٍٞ ئ ّٞ وب٢ٙ ث أُؾون ٝاُز٢ ثٜب ٣زْجّٚف٬ٕخ ُِؼ٤ِٔبد اُن٤٘ٛخ اُز٢ هبّ ثٜب  ٓو ٓب ٛٞ ئ٫ّ ٛنا ا٧ ّٕ اُزغ

أُٞٙٞع ػ٘لٓب ٣وّٞ ثإلاه ؽٌٔٚ ك٢ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ.
((19))

 

  َّ ٖٓ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ٝا٧ٓو ثبُؾلع ٝهل ٣قِٜ اُجؼ٘ ث٤ٖ ً
((20))

، ك٬ٌ ا٧ٓو٣ٖ 

٣ٌٖٔ ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ إٔ رٖله ، ٝػ٤ِٚ إٔ أٍجبثٜٔب ٝاؽلحٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ، ًٔب ٣زلوبٕ ك٢ ًٜٞٗٔب ٣ٖلهإ 

                                                           
((15))

 .159ص  21م  36ط  27/1/1985ههؼ حلعت  
((16))

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن الوحه إلنامت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام    . 255، مشحؼ ظابو، ص -دساظت مهاسهت  –مدمذ الؿٍش
((17))

اوي اإلابروى أبى خػشة، مشحؼ ظابو، ص    . 255مدمذ الؿٍش
((18))

 . 319و، ص د. سؤوف غبُذ، مباديء ؤلاحشاءاث الجىائُت في الهاهىن اإلاطشي، مشحؼ ظاب 
((19))

 غلُه بالكهه وأخٍام الىهؼ، داس الكٌش الػشبي، الهاهشة، الؿبػت ألاولى،  
ً
، 1985د. مأمىن مدمذ ظالمت، ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت مػلها

 . 555ص 
((25))

َ الذغىي الجىائُت، جطذسه الىُابت الػامت، بىضكها ظلؿت اظخذالالث ولِعذ ظلؿت جدهُو ".   ػشف ألامش بالحكظ بأهه: "  أمش بػذم جدٍش ٌُ

ت، بذون ؾبػت،  ، ميشأة اإلاػاسف، ؤلاظٌىذٍس
ً
 وجدلُال

ً
 . 614، هامش ص1984د. سمعِغ بهىام، ؤلاحشاءاث الجىائُت جأضُال
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اُوؿْ ٖٓ  ٝػ٠ِ ه ا٧ٓو  ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ.ٕلاا٧ٍجبة اُز٢ ٣ٌٖٔ ث٘بًء ػ٤ِٜب ئ أٓو اُؾلع ُناد

خ افز٬كبد عٞٛو٣ّخ ا٧ٓو٣ٖ، ٛن٣ٖ ث٤ٖ أٝعٚ اُزْبثٚ اُغبٓؼخ ّٔ  :أٍبٍب ك٢ اُّ٘وبٛ اُزب٤ُخ  َث٤ٜ٘ٔب رزٔضّ  ئ٫ّ أّٗٚ ص

٣ٖله ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ ٓوؽِخ ا٫ٍزل٫٫د، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ  ا٧ٓو ثبُؾلع  ّٕ ئ -1

٩هبٓخ اُلػٟٞ رٖلهٙ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ ٓوؽِخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ٝثؼل ا٫ٗزٜبء ٖٓ ئعواءارٚ. كأٓو اُؾلع 

ّٓ -ئعواء رؾو٤ن ك٤ٜب أ١ هجَ  -٣ٖله هجَ رؾو٣ي اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ  ّْ ، أ  ٣ؼلّ ٛنا ا٩عواء كإ مُي  ب ئما ر

 ّْ ٖٓ اُزٖوف ػٖ ٛو٣ن ئٕلاه  ك٬ ٣ٌل٢ ثْأٗٚ أٓو اُؾلع ٝئٗٔب ٫ ثلّ  رؾو٣ٌبً ُِلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٖٝٓ ص

هواه ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ أٝ ثاؽبُزٜب ئ٠ُ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ أُقزٖخ.
((21))

 

ل٤ل اُوٍٞ ئّٗٚ ٖٓ  ُٔ ّْوٝٛ اُٞاعت رٞاكوٛب ٫هروبء اُؼَٔ ئ٠ُ ٖٓبك٢  اُزؾو٤وبد اُوٚبئ٤ّخ اُٖبُؾخ، ٖٝٓ اُ اُ

ُغ٤ٔغ ّوٝٛ اُؼَٔ  اٍز٤لبئٚ ، ٛٞ ٙوٝهح٣ٌٕٞ أٍبٍبً ٩ٕلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞإٔ  ٝ

ّٞ ْوٛ ٖٓ ّوٝٛٚ ُِ  أ١ّ ٗؤ  ٧ّٗٚ ك٢ ؽبٍ هٕلاُوٚبئ٢، ّْ ، ٖٝٓ ٢ّ ك ػَٔ اٍزل٫ُئ٠ُ ٓغوّ  اُؼَٔ ٍرؾ ٫  ص

ثبُؾلع. زجبه ا٧ٓو اُٖبكه ثؾوٚ ٍٟٞ أًٓوا٣ٌٖٔ اػ
((22))

 

ثخ ػ٘ٚ أٝ ؾو٤وخ اُٞاهغ ٫ ثٔب رنًوٙ ا٤ُ٘بث خ اُؼبٓخ رزؾوّنو اُن١ رٖلهٙ ا٤ُ٘بثرؾل٣ل ٛج٤ؼخ ا٧ٓ ٝاُؼجوح ٖٓ

) ُٔب ًبٕ ٖٓ أُووه إٔ  مُي ثأٗٚول هٚذ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي اُوطو٣خ ك٢ ٓؼوٗ ثبُٕٞق اُن١ ٣ٕٞق ثٚ، ك

اُؼجوح ك٢ رؾل٣ل ٛج٤ؼخ ا٧ٓو اُٖبكه ٖٓ ا٤ُ٘بثخ ثؾلع ا٧ٝهام ٢ٛ ثؾو٤وخ اُٞاهغ ٫ ثٔب رنًوٙ ا٤ُ٘بثخ ػ٘ٚ أٝ 

ثبُٕٞق اُن١ ٣ٕٞق ثٚ، كاما ٕله ٖٓ ا٤ُ٘بثخ أٓو ثٔغوك ا٬ٛ٫ع ػ٠ِ ٓؾٚو  ا٫ٍزل٫٫د اُن١ رِوزٚ 

اُؾبٍ ئعواء أ١ رؾو٤ن ثٔؼوكزٜب، كٜٞ أٓو ؽلع، أٓب ئما هبٓذ  ٖٓ ٓأٓٞه اُٚجٜ اُوٚبئ٢ كٕٝ إٔ ٣َزلػ٢

كإ ا٧ٓو اُٖبكه ٣ٌٕٞ هواهاً ثأ٫ ٝعٚ  –أ٣بً ٓب ًبٕ ٍجت ئعوائٚ  –ا٤ُ٘بثخ ثأ١ ئعواء ٖٓ ئعواءاد اُزؾو٤ن 

٩هبٓخ اُلػٟٞ ُٝٞ عبء ك٢ ٤ٕـخ ا٧ٓو ثبُؾلع.
((23))

 

                                                           
((21))

ت في الؿػً سنم ونذ نػذ في رلَ م  بأن: ) أمش الحكظ الزي جطذسه  5/3/2555نػائُت، ههؼ  94لعىت  13476دٌمت الىهؼ اإلاطٍش

ه ... الىُابت الػامت بػذ نُامها بأي ئحشاء مً ئحشاءاث الخدهُو هى في صحُذ الهاهىن أمش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت له بمجشد ضذوس 

 غلى رلَ قان ما ًطذس مً الىُابت الػامت مً جطشف بالحكظ بػذ حمؼ ولى حاء ألامش في ضُؿت الحكظ وظ
ً
 أم لم ًًٌ (. وجشجِبا

ً
ًان معببا ىاء 

 نشاس ئداسي بطشف الىظش غً الىضل الزي ٌػؿى لألوسام. د. غبذاإلاػؿي غبذالخالو، ألامش بأن ال وحه
ً
 الاظخذالالث ونبل الخدهُو هى دائما

 و 
ً
 (، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، الؿبػت الشاهُت، ، إلنامت الذغىي الجىائُت ) غلما

ً
 . 58، ص2557غمال

((22))
 . 553، ص 1988د. غبذالشؤوف مهذي، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، بذون ؾبػت،  

((23))
ًاهذ نذ أنشث هزا اإلا،  يما أن مدٌمت الىهؼ  4/5/2515م الطادس بجلعت 2514لعىت  421الؿػً سنم:   ت  في ههؼ  بذأاإلاطٍش

 م.  65لعىت  25625الؿػً سنم  31/5/2555
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كّ ك٢ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ػ٠ِ ٣وطغ اُزوبهب٤ّٗٞٗب  ئعواًء  ٣ؼلّ ٩هبٓخ اُلػٟٞ  ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ  ّٕ ئ -2

ٝثبُزب٢ُ ٫ ٣أفن ؽٌْ  ،ٛج٤ؼخ ا٫ٍزل٫ٍ ػ٤ِٚ اٗوطبع اُزوبكّ ٧ٗٚ ٫ ٣ٔزِي ٫ ٣زورت اُن١  أٓو اُؾلع ف٬ف

ئعواءاد ا٫ٍزل٫ٍ ك٢ ًٜٞٗب روطغ ٓلح اُزوبكّ.
((24))

 

ّْ  ،ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ رٖله ا٧ٓو ثبُؾلع ثبػزجبهٛب ٕبؽجخ اَُِطخ ك٢ عٔغ ا٫ٍزل٫٫د ّٕ ئ -3 كإ  ٖٝٓ ص

اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُٜنا ا٧ٓو ٢ٛ ٛج٤ؼخ ئكاه٣خ ثؾزخ، ٣زورت ػ٤ِٜب ؽن ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ اُؼٞكح ٝاُجلء ك٢ 

ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ٝاُن١  ٕلاهٛب ٧ٓو اُؾلع، ٝمُي ػ٠ِ ف٬ف ا٧ٓو ثأ٫ٝهذ ثؼل ئاُزؾو٤ن ك٢ أ١ 

ٝػ٤ِٚ كإ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٫ رِٔي اُؼٞكح  خ ٛبُٔب ًبٕ هبئٔبً ُْ ٣ُِـ٠.غ٤ّ رٌٕٞ ُٚ ٓب ٨ُؽٌبّ ٖٓ ؽُ 

ّٔ  ئ٠ُ اُزؾو٤ن ئ٫ّ  ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ. ٝكوبً ٨ٍُجبة اُز٢ ٣٘
((25))

 

4-  ّٕ اُوٚبئ٤خ اُز٢ ٣غٞى اُطؼٖ ك٤ٜب ك٢  ٖٓ ا٧ٝآو ٣ُؼزجو ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خئ

ا٫ٍزئ٘بف ٖٓ  ك٤ٚ ػ٠ِ ف٬ف ا٧ٓو ثبُؾلع اُن١ ٫ ٣وجَأٝ اُزظِْ أٓبّ أُؾٌٔخ أُقزٖخ. ا٩ٍزئ٘بف، ٛٞه

٣ٝزورت ػ٠ِ مُي ٝعٞة رَج٤ت ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ  ػ٤ِٚ أٝ أُلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ. هجَ أُغ٢٘

 ٌّ ّٕ  ٖ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ أٝاُلػٟٞ ؽز٠ ٣زٔ  أُلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ ٖٓ اُزظِْ ٓ٘ٚ أٝ اُطؼٖ ػ٤ِٚ، ك٢ ؽ٤ٖ أ

أُْوع ُْ ٣زطِت رَج٤ت أٓو اُؾلع ٌُٞٗٚ ؿ٤و هبثَ ٬ٍُزئ٘بف أٝ اُزظِْ.
((26))

  

ئٕ ا٧ٓو ثبُؾلع ٫ ٣ؾٍٞ كٕٝ رؾو٣ي اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٖٓ عبٗت أُلػ٢ ثبُؾن أُل٢ٗ ػٖ ٛو٣ن  -5

ا٩كػبء أُجبّو
((27))

ك٢ ؽ٤ٖ إٔ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ  خ ك٢ اُؾب٫د اُز٢ ٣غٞى ك٤ٜب مُي.أٓبّ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤ 

٩هبٓخ اُلػٟٞ ئما ُْ ٣وْ أُلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ ثبٍزئ٘بكٚ ٝهبٓذ ثزأ٤٣لٙ ٓؾٌٔخ اُغ٘ؼ أَُزأٗلخ ٓ٘ؼولح ك٢ 

                                                           
((24))

ت في الؿػً سنم   بطذد رلَ بأهه ) مً اإلاهشس أن  31/5/2555نػائُت، ههؼ  65لعىت  25625ونذ نػذ في رلَ مدٌمت الىهؼ اإلاطٍش

 الزي لم
ً
ا  لها، بل ئن لها خو الشحىع قُه بال نُذ  ألاضل أن ألامش الطادس مً الىُابت بدكظ الشٍىي ئداٍس

ً
ٌعبهه جدهُو نػائي ال ًٍىن ملضما

ت (.   وال ششؽ بالىظش ئلى ؾبُػخه ؤلاداٍس
((25))

 (، مشحؼ ظابو، ص 
ً
 وغمال

ً
.  وفي رلَ نػذ مدٌمت 65-59د. غبذاإلاػؿي غبذالخالو، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت ) غلما

ت بأن: ) ت، ئر ٌػذ في خهُهخه غمل  الىهؼ اإلاطٍش ت ألمش الحكظ ًكعشها أهه خخام مشخلت الاظخذالُ التي جخميز بالؿبُػت ؤلاداٍس الؿبُػت ؤلاداٍس

مشل خخا ت، أما ألامش بأال وحه إلنامت الذغىي قُطذس بػذ جدهُو ابخذائي، ٍو ًاهذ له بذوسه الؿبُػت ؤلاداٍس م هزا الاظخذالُ الخخامي، ومً زم 

ًاهذ له ؾبُػت الخدهُو، وهي ؾبُػت نػائُت خالطت (. ههؼ الخدهُو وأظلى  لعىت  5355: الؿػً سنم  6/3/1995ب الخطشف قُه، ومً زم 

نػائُت، د. أششف سمػان غبذالحمُذ، الىُابت الػامت ودوسها في اإلاشخلت العابهت غلى اإلادايمت، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، الؿبػت  63

 . 325، ص2557ألاولى، 
((26))

 . 61د. غبذاإلاػؿي غبذالخالو، اإلاشحؼ العابو، ص 
((27))

ًهطذ باإلدغاء اإلاباشش: " جٍلُل اإلاتهم ، مً نبل اإلاذعي اإلاذوي، بالحػىس مباششة أمام اإلادٌمت اإلاخخطت بىظش الذغىي الجىائُت لعماع  

ؼ "، ونذ مىذ اإلاششع اإلاطشي هزا الحو للمذعي بالحهىم اإلاذهُت خشُت ئهماُ الىُابت الػامت أو جشاخيها في سقؼ الذغ ىي الحٌم غلُه بالخػٍى

ذ الكشضت غلى اإلاذعي بالحهىم اإلاذهُت في ازباث معإولال ُت جىائُت، ألامش الزي ًإدي ئلى الحام الػشس باإلاطلحت الػامت، وفي هكغ الىنذ جكٍى

 . 123، ص 1984الجاوي.  د. غمش العػُذ سمػان، مباديء ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، الؿبػت الشاهُت، 
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 ّٔ هبٕٗٞ ا٩عواءاد ٖٓ (  232ػ٤ِٚ أُبكح )  ؿوكخ أُْٞهح، كاٗٚ ٣ؾٍٞ كٕٝ ٛنا ا٫كػبء ٝٛنا ٓب ر٘

ّٕ  اُغ٘بئ٤خ أُٖو١. أُْوع اُوطو١ ُْ ٣أفن ثلٌوح ٓ٘ؼ أُلػ٢ ثبُؾن أُل٢ٗ اُؾن  ٝ رغله ا٩ّبهح ئ٠ُ أ

خ ك٢ اُطؼٖ ػ٠ِ اُلػٟٞ ٫ٝ اُؾن ك٢ افزٖبّ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓ ،ك٢ ا٩كػبء أُجبّو أٓبّ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ

) ُٔب ًبٕ اُطبػٖ .... ثٖلزٚ ٢ُٝ ٛج٤ؼ٢ ػ٠ِ ٗغِٚ...  أٗٚهٚذ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي اُوطو٣خ ث ٝك٢ مُياُغ٘بئ٤خ.

ٝٛٞ أُلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ ٫ٝ ٕلخ ُٚ ك٢ اُزؾلس ئ٫ ػٖ اُلػٟٞ أُل٤ٗخ ٫ٝ ّإٔ ُٚ ثبُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، 

هل افزْٖ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ اُطؼٖ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ اٗؾٖبه اُقٖٞٓخ ك٢ اُلػٟٞ أُل٤ٗخ ٝؽلٛب، ٖٝٓ صْ 

 ّٕ أُولّ ٙل ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٣ٌٕٞ ؿ٤و عبئي(.  اُطؼٖ كا
((28))

 

ي ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ػٖ ٕٞهح أفوٟ ٖٓ ٛوم اُزٖوف اُز٢ رٖلهٛب ا٤ُ٘بثخ ٣ٝز٤ّٔ 

اُؼبٓخ ثؼل ا٫ٗزٜبء ٖٓ ٓوؽِخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ٝٛٞ ا٧ٓو ثاؽبُخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ئ٠ُ أُؾٌٔخ 

أُقزٖخ،
((29))

٤ٌِِٜٔب  ِٜب ئهلبٍ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ٣٧إك٣ ك ّٖ ؾ ُٓ ٤ٜ٘ٓبٕ ُٚ، ٌُٜ٘ٔب ٣قزِلبٕ  ٜٔبّٗ بٕ ئ٠ُ ٗز٤غخ 

أٓو ا٩ؽبُخ ٣إك١ ئ٠ُ اٍزٔواه اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝمُي ثلفُٜٞب ك٢ ؽٞىح هٚبء اُؾٌْ رؼج٤واً ػٖ  ك٢ ًٕٞ

ّٓ ك٤ٚ اُل ئهبٓخ اُلػٟٞ ر٘ؾجٌِ روع٤ؼ  اؽزٔبٍ ئكاٗخ أُزْٜ، ث٤٘ٔب ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ  ب ٧ٍجبة هب٤ٗٞٗخ أٝػٟٞ ئ

ٍ٘بك اُغو٣ٔخ ٙ اُلػٟٞ ٝرجوئخ ٍبؽخ أُزْٜ ٖٓ ئهٙ، ٝمُي رؼج٤واً ػٖ ئٛٔبٍ أٓو ٛنٓٞٙٞػ٤خ رجوّ  أٍجبة

ئ٤ُٚ هبٗٞٗبً.
((30))

 

ّٕ ّٝػ٠ِ ٙٞء ٓب رولّ  أٓواً هٚبئ٤بً، ئم ثٚ ٣ٚغ  ٣ؼلّ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ  ، ٗوٍٞ ئ

ُِ٘ياع اُن١ ثلأ ثأٍٝ ئعواء ٖٓ ئعواءاد اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢، ٝمُي ػٖ ٛو٣ن اُزٖوف ثإلاه  اأُؾون ؽلّ 

ّٕ  بٓخ ٫ًزَبثٚ اُٖلخ اُوٚبئ٤خ.خ ا٧ٓو أُو٢ٚ ثٚ ً٘ز٤غخ ٛغ٤ّ ٛنا ا٧ٓو اُن١ ٣ؾٞى ؽُ  ٛنا ا٧ٓو هل  ؿ٤و أ

ّٕ  ،ٓٞٙٞػ٤خ هب٤ٗٞٗخ أٝماد ٕجـخ ٓقزِلخ أفوٟ ٍجبة ٣َز٘ل ئ٠ُ أ  أفوٟ ٕٞ هل اٍزِيّ ّوٝٛبً اُوبٗ ًٔب أ

ّٞ  اُوب٤ّٗٞٗخ اَُِطخ رؾل٣ل ك٢ فبٕخ َُٖؾخ ٕلٝه ٛنا اُوواه رزٔضّ  ٕلاه مُي ا٧ٓو ٝاُج٤بٗبد ٍ ُٜب ئأُق

 . اعت رٞاكوٛب ك٤ٚ، ٝٛنا ٓب ٍ٘ؼوٙٚ ك٢ ٓٞٙغ ٫ؽن ٖٓ ثؾض٘باُٞ

                                                           
((28))

 م. 2/2/2515، الطادس بجلعت 2514لعىت  266الؿػً سنم  
((29))

 إلادايمت اإلاتهم بهذف معاءلخه غ 
ً
 في هظش هزه الذغىي بػشغها غلى اإلادٌمت اإلاخخطت جمهُذا

ً
ً وحػني ئخالت الذغىي الجىائُت: " اإلاط ي نذما

مت اإلايعىبت ئلُه، ومجاصاجه غنها متى أمًٌ رلَ ". د. ظلُمان غبذاإلاىػم، ئخالت الذغىي الجىائُت مً ظلؿت الخدهُو ئلى نػاء الحٌم،  الجٍش

ت، بذون ؾبػت،   . 58، ص1999داس الجامػت الجذًذة لليشش، ؤلاظٌىذٍس
((35))

مت، ضذوس غكى غً اإلاتهم، جىاقش أخذ أظبا   ألظباب ناهىهُت: اقخهاس الكػل لىضل الجٍش
ً
ب ومً أمشلت ألامش بأال وحه إلنامت الذغىي اظدىادا

مت، أو غذم مػشقت الكاغل، غذم يكاًت ؤلاباخ ت أو مىاوؼ اإلاعإولُت او الػهاب، ومً أمشلت ألاظباب اإلاىغىغُت: غذم ونىع الكػل اإلاٍىن للجٍش

 . 2، هامش289ألادلت في مىاحهت اإلاتهم. د. غمش العػُذ سمػان، مباديء ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص
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 ّٕ ػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثطو٣ن أُْوع اُوطو١ هل ٓ٘ؼ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٍِطخ ئٜٗبء اُل ًٝٔب أّوٗب ٍبثوبً، كا

 ّٔ ب ٖٓ ٗزٜبئٜثإلاه أٓوٛب ثأ٫ ٝعٚ ٝمُي ػ٘ل ئب ٓ٘ؾٚ ُٜب ٖٓ ٍِطخ آفو ٝك٢ ٓوؽِخ أفوٟ رقزِق ػ

 ئ٠ُ ًٜٞٗب ٕبؽجخ ا٫فزٖبٓ ا٤ٕ٧َ ك٤ٚ.  رؾو٤وٜب ا٩ثزلائ٢، اٍز٘بًكا

 ّٕ ٓوؽِخ  ٓ٘ؼ أُْوع اُوطو١ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ اَُِطخ ك٢ ئٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثبُزوى أص٘بء ئ

( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ،  155أُؾبًٔخ، ٖٓ ف٬ٍ ر٘ظ٤ٔٚ ُٜنا اُ٘ظبّ اُوب٢ٗٞٗ ٝكوبً ٧ؽٌبّ أُبكح ) 

 ّٕ ّٕ  ا٧فوٟ ُْ رٔ٘ؼ ٓضَ ٛنا اُؾن ٤ُِ٘بثخاُغ٘بئ٤خ  اُزْو٣ؼبد ثو٤ّخ ٣ٚغ ظ٫٬ً ًض٤لخ ؽُٞٚ، ٤ٍٔب ٝأ اُؼبٓخ. ئ

طو١ ٣غل َُجِ٘برٚ ا٠ُٝ٧ ٖٓ اُزَبؤ٫د اُزب٤ُخ: ٓب  ؽٍٞ روو٣و ٛنا اُ٘ظبّ ٝرطج٤وٚ ك٢ اُوبٕٗٞ اُوَ  اُغلٍ ٓضبه

َٛ ٓغ اُٞظ٤لخ ا٧ٍب٤ٍخ ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ ٝافزٖبٕبرٜب أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب هبٗٞٗبً؟ ٝ  ٓلٟ ٬ٓءٓخ ٛنا اُ٘ظبّ

 ٌَّ ّٕ ٓقزِق ٛنا ث٤بٕ ػ٘بٕوٙ؟ اٗط٬هب ٖٓ ٓب٤ٛخ ٛنا اُ٘ظبّ رزْ ٍ٘ؼوٗ ُٜب    -ٝ ؿ٤وٛب -اُوٚب٣ب . ئ

 (.  ٢ضبٗأُطِت ٝٛٞ ٓٞٙٞع اُ ئٜٗبء ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ُِلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثبُزوى )  ف٬ٍ ٓ٘بهْز٘ب َُٔأُخ

 

 انًطهت انثبَٙ

 إَٓبء انذػٕٖ اندُبئٛخ ثبنزشك

 

 ّٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثلاءحً  ٝ ثٖلخ أ٤ِٕخ ثأػٔبٍ اُزؾو٤ن رقز
((31))

  ُٔ جبّوح اُلػٟٞ ئ٠ُ عبٗت ه٤بٜٓب ث

ك٢ ا٧ؽٌبّ ثؼل  اُطؼًٖنُي  ٝء اُطِجبد أص٘بء ٓوؽِخ أُؾبًٔخ،اُؼ٤ٓٞٔخ ٝمُي ػٖ ٛو٣ن رٔض٤َ ا٫رٜبّ ٝئثلا

ثاػٔبٍ ٖٗٞٓ اُوبٕٗٞ  -ًبُٔز٤ّٜٖٔ-خ هجَ ؿ٤وٛب طبُجخ ُِغٜخ ا٩رٜبّ كاٜٗب ِٓٓٔضّ  ثُؾٌْ ًٜٞٗب ٕلٝهٛب، ٝ

 ك٢ اُغوائْ أ١ّ ًبٕ ٗٞػٜب. 

ر٘ظ٤ْ ا٧ٌٍ اُؼبٓخ اُز٢ رؾٌْ ػَٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ اُوبٕٗٞ  اُوطو١ ػ٠ِهل ؽوٓ أُّْوع  ٝ

ّٔ ك٤ٚ  ّ 2002َُ٘خ  10ههْ  ِخ ثْإٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ، ؽ٤ش ٗ ّٖ  -اٍزئضبه ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ  ٠ٕواؽخ ػِماد اُ

                                                           
((31))

لهػاء الجىائي، ونذ وغػذ هزه الىظُكت ختى ال ًؿشح غلى ظلؿاث الحٌم في الذغىي ؾير التهم اإلاشجٌضة غلى ٌػذ الخدهُو أخذ وظائل ا 

مت، والشاوي جهذًش هزه ألادلت مً خُث ا ً: ألاُو حمؼ أدلت الجٍش لتهمت، أظاط مخين مً الىنائؼ والهاهىن، ئر جشمي هزه الىظُكت ئلى جدهُو أمٍش

ىائُت أما وضكه بأهه ) ئبخذائي ( ألهه ٌعتهذف الخمهُذ إلاشخلت اإلادايمت، ولِغ مً شأهه الكطل في الذغىي قالؿشع مىه ئغذاد الذغىي الج

مشل الخدهُو ؤلابخذائي بزلَ اإلاشخلت ألاولى  للذغىي باإلداهت أو بالبراءة، وئهما مجشد اظخجماع الػىاضش التي جدُذ لعلؿت أخشي رلَ الكطل، ٍو

، سظالت ديخىساه، ًلُت الحهىم، حامػت  -دساظت مهاسهت  -الكطل بين ظلؿتي الخدهُو والاتهام مبذأذالحمُذ، الجىائُت. د. أششف سمػان غب

 . 141.، ص2551الهاهشة، 



 

17 
 

هٍقزُٚ  ٔجلأ، ٝٛنا اُخ َٓزوِخعٜخ هٚبئ٤ ُغٔغ ث٤ٖ ٍِطز٢ ا٩رٜبّ ٝاُزؾو٤ن ٌُٜٞٗبا ثؾّن  -كٕٝ ؿ٤وٛب 

( ٖٓ هبٕٗٞ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ؽ٤ٖ ٖٗذ ػ٠ِ إٔ " رز٠ُٞ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ، ٓٔبهٍخ ٍِطز٢ اُزؾو٤ن  7أُبكح ) 

 ".ُٔزؼِوخ ثٜٔب، ٝكوبً ُِوبٕٗٞ ...ٝا٩رٜبّ ٝٓجبّوح اُلػٟٞ، ٝارقبم ع٤ٔغ ا٩عواءاد ٝاُزلاث٤و ا

 ّٕ بأُْ ٝرغله ا٩ّبهح ئ٠ُ أ ًٚ ٔزِٖخ ثؼَٔ ا٤ُ٘بثخ ٖٓ أْٛ ا٧ٓٞه اُ وع هل ر٘بٍٝ ك٢ ٛنا اُوبٕٗٞ ثؼ

ّٔ  اُؼبٓخ ٖٓ عٜخ رؾل٣ل ٤ًل٤ّخ ئْٗبئٜب ٝ ٙجٜ ٓغب٫د افزٖبٕبرٜب، ؽ٤ش ( ٖٓ مُي اُوبٕٗٞ  1ٔبكح ) اُ ر٘

اُؼبٓخ ٣ٌٕٞ ُٜب ٓٞاىٗخ رِؾن ثبُٔٞاىٗخ  «ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ»" رْ٘أ ٤ٛئخ هٚبئ٤خ َٓزوِخ ر٠َٔ   ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣:

ّٕ  ئؽلٟ ٤ٛئبد اَُِطخ اُوٚبئ٤خ، ئ٫ّ  خ رؼلّ ُِلُٝخ ".  كب٤ُ٘بثخ اُؼبٓ ٞػٜب ٝرجؼ٤خ أػٚبئٜب مُي ٫ ٣ؼ٢٘ فٚ أ

 ّٕ َّ ثنارٚ ٝأػٚبؤٛب ٣زٔزّؼٕٞ ثب٫ٍزو٤ُ٬ّخ اُزبٓخ، ُنا عبى اُوٍٞ ثأ ُٜنٙ اَُِطخ، ٧ٜٗب ٤ٛئخ ماد ٤ًبٕ َٓزو

ٌ ٓب روز٤ٚٚ اُؼلاُخ اُغ٘بئ٤خ ٖٓ كَٖ ٚ ٣ؼٌ٘ظبّ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ، ًٔب أّٗ ُِ  ٣ُؼّل ثؾّن أَُخ اُز٤٤ٔي٣ّخٛنا ا٧ٓو 

اُؾ٤بك٣ّخ اُن١ ٣ُق٠ْ اُزلو٣ٜ ك٤ٚ ك٢ ٕٞهح اعزٔبع  ٓجلأ ؽلبظبً ػ٠ِ ئق اُزؾو٤ن ٝا٫رٜبّ ٝاُؾٌْث٤ٖ ٝظب

ٛنٙ اُٞظبئق اُض٬س ك٢ ٣ل ٝاؽلح
((32))

. 

ُٓ  ٛنا ا٫ٍزو٬ٍ ٝ ٣غت إٔ ٣ُؾَٔ    ُٜٔب  ّٝ ا٤ُ٘بثخ ٍزو٬ٍ اُوٚبء ػٖ ن ثبزؼِّ ػ٠ِ ٝع٤ٜٖ عبٓؼ٤ٖ: أ

ٍِطخ اُزلفَ  ٕٞ، ٫ ٍِطبٕ ػ٤ِْٜ ك٢ هٚبئْٜ ُـ٤و اُوبٕٗٞ، ٫ٝ ٣غٞى ١٧ّ َٓزوِّ  أّقبٓ كبُوٚبح اُؼبٓخ.

ّٕ  ك٢ أػٔبُْٜ. ٢ ُِوٚبء ٖٓ عبٗت ا٤ُ٘بثخ ثب٫ٍزو٬ٍ اُٞظ٤ل هل ٣ِؾن َٓبً أُؾبًْ اُؼ٤ِب روك٘ أ١ّ  ًٔب أ

غٞى ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ إٔ ر٘ؼ٠ ػ٠ِ اُوٚبء أٗٚ ثأٗٚ ) ٫ ٣ ك٢ ٛنا اُْإٔ هٚذ ٓؾٌٔخ اُ٘و٘ أُٖو٣خ ؽ٤ش

اُزلذ ػٖ ِٛجبرٜب ُْٝ ٣زو٤ل ثبُٕٞق اُوب٢ٗٞٗ ُِلؼَ اُن١ أٍ٘لرٚ ئ٠ُ أُزْٜ، ٤ٌُٝ ُٜب ئٕ هأد ػ٠ِ ؽٌٔٚ 

ٖ ك٤ٚ ثبُطوم أُووهح هبٗٞٗبً ( ٓأفناً ك٢ ٛنا اَُج٤َ ؿ٤و إٔ رطؼ
((33))

ن ثبٍزو٬ٍ ا٤ُ٘بثخ ٣زؼِّ ٝ اُٞعٚ اُضب٢ٗ  .

ِٛجبد ك٢ ٖ ُٜب ٖٓ ٤ّ ل ٖٓ ؽو٣خ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ ئثلاء هأ٣ٜب أٝ ٓب ٣ؼو٤ّ ء، ك٤ٌِ ٨ُف٤و إٔ ٣ُ ػٖ اُوٚب

ؽّن رول٣و  اػزجبهٛب ٍِطخ ارٜبّ ٓقزٖخ ثٔجبّوح رِي اُلػٟٞ، ٖٝٓ صْ ًبٕ ُِٔؾٌٔخاُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ػ٠ِ 

 .ثوجُٜٞب أٝ هكٜٚب ث٘بء ػ٠ِ ا٫هز٘بع اُؾبَٕ ػ٘لٛب رِي اُطِجبد 

 ّٔ ػ٠ِ إٔ "  ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٫ رزغيأ، ٣ٝؼزجو أػٚبء  هبٕٗٞ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ( ٖٓ  4أُبكح )  ًٔب ر٘

ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثٔجبّوح افزٖبٕبرْٜ، ٬ًٝء ػٖ اُ٘بئت اُؼبّ، ٣ٝوّٞ أ١ ػٚٞ ْٜٓ٘ ٓوبّ ا٥فو٣ٖ 

                                                           
((32))

 . 76-75د. أششف سمػان غبذالحمُذ، الىُابت الػامت ودوسها في اإلاشخلت العابهت غلى اإلادايمت، مشحؼ ظابو، ص 
((33))

 . 155، ص52، سنم 6، مجمىغت أخٍام مدٌمت الىهؼ، ط1/11/1954ههؼ  
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َُٔزلبكٝأٌُب٢ٗ ٌَُ ٓ٘ك٢ ٓٔبهٍخ ٛنٙ ا٫فزٖبٕبد، ٝمُي ك٢ ؽلٝك ا٩فزٖبٓ اُ٘ٞػ٢  ٖٓ  ْٜ ". ٝاُ

 ّٔ ّٕ  اَُبثوخ أُبكح ٗ وز٠ٚ ٝؽلح ٝاؽلح٢ٛ ػجبهح  ػٖ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ  أ ُٔ ّٔ  ٫ رزغيأ ث ٝ ًبكخ  ٢،اُوبٗٞٗ اُ٘

ثبّو ػٚٞ ا٤ُ٘بثخ ػ٬ًٔ ٕؾ٤ؾبً اػزجو ٕبكهاً ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢  أػٚبئٜب ػجبهح ػٖ  ّقٔ ٝاؽل، كإ 

 ُٜنٙ اُوبػلح  كاّٗٚ ٫ ٣ٌٕٞ ُِيآب إٔ ٣جبّو ٝرطج٤وبً  فو. ٝػ٤ِٚ،ًٝبٕ ؽٌٔٚ ًٔب ُٞ هبّ ثٚ ػٚٞ آٓغٔٞػٜب 

ٍ ى اُلػٟٞ ػٚٞ ٤ٗبثخإٔ ٣ؾوّ اُلػٟٞ اُٞاؽلح، ثَ ٣غٞى  ػٚٞ ٤ٗبثخ ٝاؽل ّٝ ، ٤ٗبثخ صبٕ  ، ٣ٝزٜٔب ػٚٞ أ

فبٌٓ ٌٝٛنا.  ٤ٗبثخ هاثغ، صْ ٣طؼٖ ك٢ اُؾٌْ ػٚٞػٚٞ  صبُش، ٣ٝؾٚو اُغَِبد  ػٚٞ صْ ٣وكغ اُلػٟٞ

((34))
ػلّ اُزغيئخ ثوٞاػل  ٓجلأ٬ٛهٚ، كل٢ هطو ٣زو٤ل ٫ ٣طجن ػ٠ِ ئ ٔجلأؽظخ إٔ ٛنا اُأٗٚ ٣غت ٬ٓ ئ٫ّ  

ّٕ ٝأُؾ٢ِ أٝ أٌُب٢ٗ، ٝٓؼ٠٘ مُي  ا٫فزٖبٓ اُ٘ٞػ٢ ػٚٞ ا٤ُ٘بثخ ٫ ٣َزط٤غ ٓجبّوح ا٫فزٖبٕبد  أ

اُنار٤خ أُقُٞخ ُِ٘بئت اُؼبّ أٝ أُؾب٢ٓ اُؼبّ،
((35))

ك٢ ؽلٝك  ٣جبّو ػِٔٚ ئ٫ّ ًٔب أٗٚ ٫ ٣َزط٤غ إٔ  

 افزٖبٕٚ أٌُب٢ٗ.

ّٔ  هبٕٗٞ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ( ٖٓ  6ٝثب٩ٙبكخ ئ٠ُ مُي، كإ أُبكح )  ػ٠ِ أٗٚ " ٫ ٣غٞى َٓبءُخ  ر٘

ػٚبء ا٤ُ٘بثخ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ػٖ ٗزبئظ أػٔبُٜب أٝ رٖوكبرٜب ك٢ ٓغبٍ ٓٔبهٍزٜب ُٞظبئلٜب ". كب٧َٕ إٔ أ

عبٓؼ٤ٖ:  ٫ ٣َإُٔٞ ػٔب هل ٣وغ ْٜٓ٘ ٖٓ أفطبء أص٘بء ٓجبّورْٜ ُٞظبئلْٜ ٫ػزجبه٣ٖ -ًبُوٚبح  -اُؼبٓخ 

ُٜٔب هب٢ٗٞٗ ٓلبكٙ ّٝ ّٕ  أ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ؽ٤٘ٔب رجبّو ئعواءاد اُزؾو٤ن ٝا٫رٜبّ كاٜٗب روّٞ ثنُي ٝكوبً َُِِطخ  أ

 ّٔ كو ٍجت ٖٓ أٍجبة ا٩ثبؽخ ك٢ ؽوٜبب ٣ؼ٢٘ رٞاأُقُٞخ ُٜب ثٔوز٠ٚ اُوبٕٗٞ ٓ
((36))

. ٝصب٤ٜٗٔب ٓٞٙٞػ٢ 

                                                           
((34))

 . 67، ص1988د. مدمىد مطؿكى، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، مؿبػت حامػت الهاهشة، الٌخاب الجامعي، الؿبػت الشاهُت،  
((35))

ت بأهه )مً اإلاهشس أن ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت  هى اإلاىىؽ به وغؼ الهىاغذ اإلاىظمت  وفي مػشع رلَ نػذ مدٌمت الخمُيز الهؿٍش

ًان مكاد الجمؼ بين هظ اإلاادجين ) ( مً هزا الهاهىن أن نػاًا الجىذ واإلاخالكاث جداُ ئلى 155( ، )149إلحشاءاث الخهاض ي أمام اإلادايم . و

الهاهىن دسحت وظُكُت مػُىت باليعبت  مدٌمت الجىذ أو ئلى مدٌمت الجىاًاث باليعبت للجشائم التي أوحب الهاهىن ئخالتها ئليها، دون أن ًدذد

 إلاً ًخىلى ئخالت جلَ الهػاًا ، ورلَ غلى خالف نػاًا الجىاًاث التي ٌعخىحب الهاهىن ئخالتها ئلى مدٌمت الجىاًاث ممً هى في دسحت مدام

ذ لكظ الىطين وواضح غباستهما أن مىاؽ الاخخطاص باإلخالت ئلى اإلادايم  مت مدل الاتهام يما غام غلى ألانل، بما مكاده بطٍش هى بىضل الجٍش

ػت سقػذ بها الذغىي ، وال ٌؿير مً رلَ أن ًٍىن الاخخطاص بىظش بػؼ الجىذ ًىػهذ إلادٌمت الجىاًاث الغخباساث نذسها الشاسع بالىظش ئلى ؾبُ

ىنها حىدت حعشي في شأنها الهىاغذ التي نشسها ناهىن  جلَ الجشائم أو أشخاص اإلاتهمين قيها دون أن ًخشحها رلَ غً وضكها الهاهىوي ًو

مخان مدل الاتهام مً نػاًا الجىذ التي  -في مادجُه آهكتي البُان -باليعبت لإلخالت للمدايم -ؤلاحشاءاث الجىائُت  ًاهذ الجٍش ًان رلَ ، و . إلاا 

ؽ ألن ًٍىن بذسحت وظُكُت مػُىت ، مً أخذ أغػاء الىُابت دون اشترا -ظىاء ئلى مدٌمت الجىذ أو مدٌمت الجىاًاث  -ًٌكي ضذوس نشاس ئخالتها 

الذقؼ ببؿالن أمش ؤلاخالت لطذوسه مً  -وئر التزم الحٌم اإلاؿػىن قُه هزا الىظش وبنى غلُه سقؼ الذقؼ اإلابذي مً الؿاغً في هزا الخطىص

ًان ًخػين ضذوسه ممً هى في دسحت مدام غام غلى ألانل ػحي الىعي غلُه قاهه ًٍىن نذ أضاب صحُذ الهاهىن  -ويُل هُابت في خين  غلى  -ٍو

م (. الؿػً سنم :  -هزا ألاظاط   .19ص 6ط 2515/ 1/ 4حلعت  - 2559لعىت  283ؾير نٍى
((36))

 . 97، ص1998د. مدمىد هجُب خعني، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، الؿبػت الشالشت،  
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روزٖو  ٔبٝئّٗ  ،ٜب٤ن ِٖٓؾخ مار٤خ ُك فْٖ ٢ٌِّ ٫ رٜلف ئ٠ُ رؾوا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٢ٛ ٓغوّ  ٣زٔضَّ ك٢ ًٕٞ 

اُٖبُؼ اُؼبّ. ٝظ٤لزٜب ػ٠ِ رؾو٤ن
((37))

 

 ّٕ لح ثزٞاكو ّوٝٛ ٓو٤ّ ٤ّزٜب ثَ ٢ٛ ٬ٛه٤َُذ ػ٠ِ ئاُؼبٓخ ػلّ َٓإ٤ُٝخ أػٚبء ا٤ُ٘بثخ هبػلح  ؿ٤و أ

ٝػ٠ِ ُٚ اُوبٕٗٞ،  ا٩ثبؽخ، ٝٓإكٟ مُي إٔ ٣جبّو ػٚٞ ا٤ُ٘بثخ ػِٔٚ ثؾَٖ ٤ٗخ، ٝٝكوبً ُِؾلٝك اُز٢ هٍٜٔب 

ئ٠ُ ٓورجخ  ٝكوبً ُِوبٕٗٞع٘بئ٤بً ػٔب ٣ورٌجٚ ٖٓ أكؼبٍ رورو٢ ٚ ٣غٞى َٓبءُخ ػٚٞ ا٤ُ٘بثخ ٛنا ا٧ٍبً كاّٗ 

ٝ رل٤ٌُ أٝ ؿله أٝ فطأ ٢ٜ٘ٓ ع٤َْ أص٘بء رأك٣خ ؿِ أ ٓ٘ٚزٚ ٓل٤ٗبً ئما ٓب ٝهغ ، ًٔب ٣غٞى َٓبءُاُغوائْ

 ٜٓبٓٚ
((38))

. 

ّٕ 2004َُ٘خ  23ٝثبٍزوواء ٖٗٞٓ ٓٞاك هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ  اُوطو١ ههْ  ْ أُْوع هل ٗظّ  ّ ٗغل أ

٢ ثؼل ا٧ؽٌبّ ا٩عوائ٤خ ُؼَٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ  ٖٓ ؽ٤ش رؾو٣ٌٜب ُِلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٝٓجبّورٜب ُِزؾو٤ن ا٩ثزلائ

ٍزل٫٫د، ٝاُزٖوف ك٢ اُلػٟٞ. ٝثب٩ٙبكخ ئ٠ُ مُي هبّ أُْوع ثبٍزؾلاس ٗظبّ عل٣ل ٓوؽِخ عٔغ ا٩

كح ك٢ ٣ٔ٘ؼ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٍِطخ أفوٟ رزٔضَ ك٢ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٝمُي ئما ٓب رٞاكود اُْوٝٛ أُؾلّ 

 ّٔ  ( ٖٓ مُي اُوبٕٗٞ.  155أُبكح )  ٗ

ذ ّٖ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ػ٠ِ أٗٚ " ك٤ٔب ػلا عوائْ اُؾلٝك، ٣غٞى ُِ٘بئت  ( ٖٓ 155أُبكح )  كول ٗ

ٕ ٣ووه ثزوى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ. اُؼبّ ك٢ أ١ ٝهذ، ثؼل ئؽبُخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝهجَ ٕلٝه ؽٌْ ٜٗبئ٢ ك٤ٜب، أ

غت ئػ٬ٕ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ أُٚوٝه ٖٓ اُغو٣ٔخ، ئٕ ٝعل، ثزوو٣و اُزوى. ٝك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٫ ٣غٞى ٣ٝ

 ئصجبد روى اُلػٟٞ ئ٫ ثٔٞاكوزٚ ". 

 ّٔ ّٕ  اُنًو، خأُبكح ٍبُل ٝثآؼبٕ اُ٘ظو ك٢ ٗ ك ُٔلّٜٞ روى أُْوع اُوطو١ ُْ ٣٘ٔ ػ٠ِ رؼو٣ق ٓؾلّ  ٗغل أ

 –ٞاكو ػلح ّوٝٛ ٔب ؽلكٙ ٖٓ ف٬ٍ رٓب٤ٛخ ٛنا ا٩عواء ٝٛج٤ؼزٚ، ٝئّٗ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ُْٝ ٣نٛت ئ٠ُ ث٤بٕ 

،ًٔب ٍ٘وٟ ٫ؽوبً 
((39))

ٗظبّ اُزوى ٝػلّ ا٧فن ثٚ ك٢ اُوٞا٤ٖٗ أُوبهٗخ، كاٗٚ ُْ ُوطو١ ٫ٍٝزؾلاس أُْوع ا 

 ُؼبّ ٓ٘لوًكا٢ ٣ٔ٘ؼ اُ٘بئت ا" ٗظبّ هبٗٞٗ أٗ٘ب َٗزط٤غ رؼو٣لٚ ثٌٞٗٚ رؼو٣ق كو٢ٜ ُٚ، ئ٫ّ  ٚؼ ُ٘ب ٝعٞك أ١ّ ٣زّ 

                                                           
((37))

ت بهزا الطذد بأهه ) مً اإلاهشس أن الىُابت الػامت في مجاُ الطكت أو اإلاطلحت في الؿػً جخخظ بمشيض   ونذ نػذ مدٌمت الخمُيز الهؿٍش

 بأنها جمشل الطالح الػام وحععى ئلى جدهُو مىحباث الهاهىن، قلها أن جؿػً في ألاخٍام وئن لم ًًٌ لها يعلؿت اتها
ً
م ناهىوي خاص اغخباسا

ًاهذ اإلاطلحت للمدٍىم غلُه (. الؿػً سنم : مطلحت خ  .45ص 4ط 2558/ 1/ 14حلعت  - 2557لعىت  226اضت في رلَ بل 
((38))

، الحبغ ؤلاخخُاؾي   ، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، الؿبػت ألاولى، -دساظت مهاسهت في الهاهىهين اإلاطشي والكشوس ي  –د. بشير ظػذ صؾلُى

 . 71-75ششف سمػان غبذالحمُذ، الىُابت الػامت ودوسها في اإلاشخلت العابهت غلى اإلادايمت، مشحؼ ظابو، ص د. أ -وما بػذها.  326، ص2557
((39))

 أهظش في رلَ: اإلاؿلب ألاُو مً اإلابدث الشابؼ.  
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أٝ ثؼل ئهلبٍ ثبة أُواكؼخ ك٤ٜب  أص٘بء ٗظوٛبٍِطخ ٍؾت اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٖٓ ؽٞىح أُؾٌٔخ أُقزٖخ، 

هجَ ٕلٝهٙ ٜٗبئ٤بً، ٝمُي ك٤ٔب ػلا عوائْ اُؾلٝك أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح ا٠ُٝ٧ ٖٓ ٝٝؽغيٛب ُِؾٌْ 

ٝأُزؼِوخ ثبَُوهخ ٝاُؾواثخ ٝاُيٗب ٝاُونف ّٝوة اُقٔو -ّ 2004َُ٘خ  11هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُوطو١ ههْ 

أُٚوٝه ٖٓ أٝ ، ٝاُز٢ رزطِت ّوٛ ا٬ٍ٩ّ ك٢ أُزْٜ أٝ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ، -ٝاُوكح ٝعوائْ اُوٖبٓ ٝاُل٣خ

 ".اُغو٣ٔخ ُٔجبّوح ٛنا ا٫فزٖبٓ ٝئٗزبط آصبهٙ اُوب٤ٗٞٗخ 

٣قزِق ػٖ   هٙ أُْوع اُوطو١ ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخٝٗغل ثإٔ ٗظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ اُن١ هوّ 

٣ٖله ثٔؼوكخ ٤ًَٝ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٝمُي  ٟ اُغ٘بئ٤خ، ٧ّٗٚ أٓوثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٞ رٖوكٜب ثإلاهٛب أًٓوا

ك٢  .ٝثبُزب٢ُ ػلّ كفُٜٞب ك٢ ؽٞىرٜبئؽبُخ اُلػٟٞ ُِٔؾبًٔخ  ٣ٝزورت ػ٤ِٚ ػلّوؽِخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ك٢ ٓ

 ّٕ إٔ ٣زْ ثٔؼوكخ اُ٘بئت اُؼبّ ٗلَٚ ٝمُي ثؼل ٓجبّوح ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ُِلػٟٞ  روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٫ ثلّ  ؽ٤ٖ أ

 ٝئؽبُزٜب ُوٚبء اُؾٌْ ٝكفُٜٞب ك٢ ؽٞىح أُؾٌٔخ.

ْ ٖٓ ئ٠ُ مُي، ٣غٞى ُِٔغ٢٘ ػ٤ِٚ ُِٝٔلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ أٝ ٝهصخ أ١ ٜٓ٘ٔب اُزظِّ ٝثب٩ٙبكخ 

ّٔ أٓو ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ك٢ ؽلٝك اُٚٞاثٜ ٝأُٞاػ٤ل اُز ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ،  ٢ ٗ

اُٖبكه ٖٓ اُ٘بئت اُؼبّ، وى ْ ٖٓ أٓو اُزاُزظِّ  أٝ أُٚوٝه ٖٓ اُغو٣ٔخ  ي اُوبٕٗٞ ُِٔغ٢٘ ػ٤ِٚث٤٘ٔب ُْ ٣غ

 ّٕ  ثؼل ٓٞاكوزٚ اُؾوح. ُْ ٣زقن ئ٫ّ  ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ اُزوى ٧

ّٕ ٣ٝض٤و ٗظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ػلّ  ٓ٘ؼ ا٤ُ٘بثخ  ح رَبؤ٫د ؽٍٞ ا٧ٍجبة اُز٢ كػذ ئ٠ُ اٍزؾلاصٚ ٤ٍٔب ٝأ

 ّٔ اُلػٟٞ لٙ ا٤ُٜٖٔٔ ػ٠ِ اُوب٢ٙ ٛٞ ٝؽ ػ٠ِ ًٕٞ اُؼبٓخ ُٜنٙ اَُِطخ ٣زؼبهٗ ٓغ اُوبػلح اُؼبٓخ اُز٢ ر٘

ّٔ اُز٢  لٍزٞه٣خ أُجبكٟء ثؼ٘ اُ ٓغ  أُ٘ظٞهح أٓبٓٚ، ًٔب أٗٚ ٣ض٤و ّجٜخ اُزؼبهٗ ػ٤ِٜب اُلٍزٞه  ٣٘

ّٕ اُز٢ ر٘ٔ  ، ٝ( 131ٚ٘ٓ)     أُبكح ٜٝٓ٘ب اُلائْ ُلُٝخ هطو ،  " اُوٚبح َٓزوِٕٞ، ٫ ٍِطبٕ ػ٤ِْٜ  ػ٠ِ أ

 ك٢ هٚبئْٜ ُـ٤و اُوبٕٗٞ، ٫ٝ ٣غٞى ٣٧خ عٜخ اُزلفَ ك٢ اُوٚب٣ب أٝ ك٢ ٤ٍو اُؼلاُخ ". 

 ّٕ اُزْو٣ؼبد أُوبهٗخ هل ارغٜذ ئ٠ُ رج٢٘ أٗظٔخ ّج٤ٜخ ث٘ظبّ اُزوى، ٝئٕ ًبٗذ ٫ رٔبصِٚ ك٢ اَُِطخ  ٝٗغل أ

اُِٖؼ اُغ٘بئ٢، ػ٘ٚ ك٢ ئعواءارٜب، ٖٝٓ هج٤َ ٛنٙ ا٧ٗظٔخ: أُطِوخ أُٔ٘ٞؽخ ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ، ٝرقزِق 

  ، ٝٝهق ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ.ٓلبٝٙبد ا٫ػزوافاٍُٞبٛخ اُغ٘بئ٤خ، ٗظبّ 
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 ّْ ر٘بٍٝ ع٤ٔغ ٛنٙ أَُبئَ أُورجطخ ث٘ظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٖٓ ف٬ٍ ٓ٘بهْزٜب ك٢  ٍٝٞف ٣ز

ٖٓ ث٤بٕ أٍجبة ئٕلاه ا٧ٓو ثأ٫  ٌُٖٝ هجَ مُي ٫ ثلّ ٓجؾش ٫ؽن ٣ز٘بٍٝ اُ٘ظبّ اُوب٢ٗٞٗ ُزوى اُلػٟٞ، 

 اُلػٟٞ ّٝوٝٛ ٕؾزٚ ) ٓجؾش صبٕ (. ٝعٚ ٩هبٓخ 
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 انًجحث انثبَٙ

 أعجبة إصذاس األيش ثأال ٔخّ إلقبيخ انذػٕٖ اندُبئٛخ ٔششٔط صحزّ
  

ح اُوب٤ٗٞٗخ، رٞاكو ػلّ ت آصبهٙ ٤ورو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ٝرخ ٕلٝه ا٧ٓاٍزِيّ اُوبٕٗٞ ُٖؾّ 

 ثأٍجبة ٕلٝهٙ.أٍبٍب   خوزؼِّ ٜٓ٘ب ٓب ٛٞ ٢ٌِّّ ٝآفو ٓٞٙٞػ٢ّ ٓ ّوٝٛ أٝ ػ٘بٕو 

  ّْ ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ٝٓؼ٘بٙ، ٢ٛٝ رؾل٣ل ٕٓٚٔٞ ا٧ٓو  ثٔٞعجٜب كبُؼ٘بٕو أُٞٙٞػ٤خ ٣ز

و٤ن ٕوف اُ٘ظو ػٖ ئؽبُخ ه َُِطخ اُزؾك٢ ٓقزِق ا٧ٍجبة اُوب٤ٗٞٗخ أٝ اُٞاهؼ٤خ اُز٢ رجوّ  خ أٍبٍبِزٔضّ ٓ

 اُلػٟٞ ٝئٕلاهٛب ُٜنا ا٧ٓو.

  ّٓ َّ ب اُؼ٘بٕو ا٤ٌُِْخ اُز٢ رطِّ أ ك٢ اٌَُْ ٝا٩عواءاد اُز٢  جٜب اُوبٕٗٞ ك٢ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ رزٔض

و ك٢ ٖٓ إٔ ٣زٞكّ  ٣٘جـ٢ ػ٠ِ ٍِطخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ٓواػبرٜب ػ٘ل ئٕلاهٛب ُٜنا ا٧ٓو، ثٔؼ٠٘ أٗٚ ٫ ثلّ 

 ٗظواً ٤ٔٛ٧خ رؾو٤و٢، ئعواء  ٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ماد ا٩ّزواٛبد ا٤ٌُِْخ ا٬ُىّ رٞاكوٛب ك٢ أ١ّ ا٧ٓو ثأ٫ ٝع

 ٝاهرجبٛٚ ثؾوٞم أٛواف اُقٖٞٓخ. ا٧ٓو  ٛنا

ّْ  ّ، ٝث٘بًء ػ٠ِ ٓب رولّ   ر٘بٍٝ رِي اُؼ٘بٕو اُٞاعت رٞاكوٛب ك٢ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ  ٍٞف ٣ز

ّْ  عبٓؼ٤ٖ اُلػٟٞ ٖٓ ف٬ٍ ٓطِج٤ٖ  ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ )  ٖٓ ف٬ُٜٔب ث٤بٕ أٍجبة ئٕلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٣ز

 (، ٝ ّوٝٛ ٕؾخ ئٕلاه ٛنا ا٧ٓو ) ٓطِت صب٢ٗ (. ٓطِت أٍٝ

 

 

 انًطهت األٔل

 أعجبة إصذاس األيش ثأال ٔخّ إلقبيخ انذػٕٖ اندُبئٛخ

  

 ّٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ،  ( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ اُوطو١ ػ٠ِ أٗٚ " ئما هأد 146/2أُبكح )  ر٘

ثؼل اُزؾو٤ن، أٗٚ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ رٖله أٓواً ثنُي ... ٣ٝغت إٔ ٣ْزَٔ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ 

 اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ػ٠ِ ا٧ٍجبة اُز٢ ث٠٘ ػ٤ِٜب،..."
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  ّٔ ؼبٓخ ( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ أُٖو١ ػ٠ِ أٗٚ " ئما هأد ا٤ُ٘بثخ اُ 209أُبكح )  ًٔب ر٘

ثؼل اُزؾو٤ن أٗٚ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ رٖله أٓواً ثنُي ... ٣ٝغت إٔ ٣ْزَٔ ا٧ٓو ػ٠ِ ا٧ٍجبة اُز٢ ث٠٘ 

ػ٤ِٜب ... "
((40))

 

ّٔ  ٣زج٤ّٖ ٝ  ٗ ٖٓ  ّٕ ٬ً أُْوػ٤ٖ اُوطو١ ٝأُٖو١ هل اٍزِيّ ٖٓ  أُبكر٤ٖ أُْبه ئ٤ُٜٔب أػ٬ٙ أ

 ا٧ٍجبة اُز٢ ث٢٘ ػ٤ِٜب. ُٝلػٟٞ ٝعٞة ر٤ٖٔٚ أٓوٛب اَُِطخ أُقزٖخ ثإلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ ا

ّٓ هل ٣ج٠٘ ٛنا ا٧ٓو   ب ػ٠ِ ٍجت هب٢ٗٞٗ، ٓٞٙٞػ٢، أٝ ػ٠ِ ٍجت ئعوائ٢ ٝمُي ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢:ئ

 أٔالً: األعجبة انقبََٕٛخ 

ّٕ ٣زٞاكو اَُجت اُوب٢ٗٞٗ ئما هأٟ أُؾوّ   اُٞاهؼخ ٫ ٣ؼبهت ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ، ٝمُي رؾذ أ١ ٕٝق هب٢ٗٞٗ، أٝ  ن أ

رٞاكو ك٤ٜب ٓبٗغ ٖٓ ٓٞاٗغ أَُإ٤ُٝخ، أٝ اُؼوبة. ٓز٠ 
((41))

 

 ػلّ فٚٞع اُٞاهؼخ ُ٘ٔ اُزغو٣ْ: - أ

ّٕ  ٓجلأٛنا اَُجت ٖٓلهٙ ٖٓ  ٣َزٔلّ    " ٫ عو٣ٔخ ٫ٝ ػوٞثخ ئ٫ّ  ّوػ٤خ اُغوائْ ٝاُؼوٞثبد ٝاُن١ ٣ووه ثأ

ثوبٕٗٞ "
((42))

ّٕ ثؼل اٗزٜبئٝث٘بًء ػ٠ِ مُي ئما ارٚؼ َُِطخ اُزؾو٤ن ا٫ثزلائ٢   اُلؼَ  ٜب ٖٓ رؾو٤وٜب ُِٞهبئغ أ

ّٔ  اُن١ اهرٌجٚ اُْقٔ ٫ ٣قٚغ ١٧ّ  ٗ  ّٔ ِخ ُٚ ٓضَ: ٖٓ ٖٗٞٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد أٝ أؽل اُوٞا٤ٖٗ أٌُ

رٖله أٓوٛب ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ  هبٕٗٞ أُقلهاد أٝ هبٕٗٞ ا٧ٍِؾخ ٝاُنفبئو أٝ هبٕٗٞ أُوٝه...اُـ، كِٜب إٔ

عو٣ٔخ ٣ؼبهت ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ عو٣ٔخ ا٫ٗزؾبه . ٝ رغله ا٩ّبهح  اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ. ٖٝٓ أٓضِخ اُلؼَ اُن١ ٫ ٣ؼلّ 

 ّٕ ن ثغو٣ٔخ ا٫ٗزؾبه، ٝمُي ثزغو٣ْ اُْوٝع ك٢ قن ٓٞهلبً ٓـب٣واً ك٤ٔب ٣زؼِّ أُْوع اُوطو١ هل ارّ  ئ٠ُ أ

ّٔ ا٫ٗزؾبه ٝا٫ّزواى ك٤ٚ، ئ ( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ اُوطو١ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؼبهت  304أُبكح )  م ر٘

ح ٫ رغبٝى ٍزخ أّٜو، ٝثبُـوآخ اُز٢ ٫ ري٣ل ػ٠ِ ص٬صخ آ٫ف لاير، أٝ ثاؽلٟ ٛبر٤ٖ اُؼوٞثز٤ٖ، ثبُؾجٌ ٓلّ 

ّٔ ًَ ٖٓ ّوع ك٢ ا٫ٗزؾبه، ثإٔ أر٠ كؼ٬ً ٖٓ ا٧كؼبٍ اُز٢ رإك١ ئ٠ُ اُٞكبح ػبكح ". ًٔب ر (  305أُبكح )  ٘

ٖٓ ماد اُوبٕٗٞ ػ٠ِ أٗٚ " ٣ؼبهت ثبُؾجٌ ٓلح ٫ رغبٝى ٍجغ ٍ٘ٞاد، ًَ ٖٓ ؽوٗ ّقٖبً أٝ ٍبػلٙ ثأ١ 

٤ٍِٝخ ػ٠ِ ا٫ٗزؾبه، ئما رْ ا٫ٗزؾبه ث٘بًء ػ٠ِ مُي. كاما ًبٕ أُ٘زؾو ُْ ٣جِؾ اَُبكٍخ ػْوح، أٝ ًبٕ ٗبهٔ 

                                                           
((45))

ن الىانػت ال ٌػانب غلى أهه " ئرا سأي ناض ي الخدهُو أ 1955لعىت  155( مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت سنم  154يما جىظ اإلاادة )   

 بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت  ".
ً
ًاقُت، ًطذس أمشا  غليها الهاهىن أو أن ألادلت غلى اإلاتهم ؾير 

((41))
،  داس النهػت الػشبُت، الهاهشة،    . 1154، ص2516د. أخمذ قخحي ظشوس، الىظُـ في ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت ، الٌخاب ألاُو

((42))
 أنشه الذظخىس الذائم لذولت نؿش الطادس في غام  مبذأ ٌػذ بذأوهزا اإلا  

ً
 . 45م في اإلاادة 2554دظخىسٍا
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رغبٝى ػْو ٍ٘ٞاد. ٝئما ًبٕ أُ٘زؾو كبهل ا٫فز٤به أٝ ا٩هاكح أٝ ا٩كهاى، ػٞهت اُغب٢ٗ ثبُؾجٌ ٓلح ٫

٢ُٝ ا٩كهاى، ػٞهت اُغب٢ٗ ثؼوٞثخ اُوزَ اُؼٔل، ٝرٌٕٞ اُؼوٞثخ اُؾجٌ ٓلح ٫رغبٝى ٍجغ ٍ٘ٞاد، ئما ػلب 

ّٕ  ٖٓ مُي َٗزقِٔ اُلّ أٝ هجَ اُل٣خ ". ٝ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ كُٝخ هطو ُٜب إٔ رٖله أٓوٛب ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ  أ

 ه ئؽبُزٜب ئ٠ُ أُؾبًٔخ. ك٢ رِي اُغو٣ٔخ أٝ إٔ رووّ  اُلػٟٞ

لخ ثٞٙغ اُز٤٤ٌق اُوب٢ٗٞٗ ) اُو٤ل ٝإُٞق(  ُِٞاهؼخ ٝمُي هجَ ئؽبُزٜب ئ٠ُ أُؾبًٔخ كب٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٢ٛ أٌُِّ 

ّٔ  ثٔوز٠ٚ " أٓو ا٩ؽبُخ "، كاما ٓب ًبٗذ اُٞاهؼخ أُضبهح أٓبّ أُؾون ٫ ٣٘طجن ػ٤ِٜب أ١ّ  هب٢ٗٞٗ، ٫ٝ  ٗ

 ٌّ ٖٓ اُوٞا٤ٖٗ أٌُِٔخ ُٚ، كٜ٘ب، ٝرٞك٤واً ُِٞهذ  َ ٕٝلبً ُغو٣ٔخ ٓإصٔخ ثٔٞاك هبٕٗٞ اُؼوٞثبد أٝ أ١ّ رْ

 ٍجت ا٧ٓو ُئٖ ًبٕ ٝاُغٜل، روّٞ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثإلاه أٓوٛب ثؼلّ ٝعٞك ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ. ٝ

ّٕ  ٛ٘ب لع اُغ٘ب٣خ ٣وٖل ثٚ ٤ـخ ا٧ٓو رٌٕٞ ) ُؼلّ اُغ٘ب٣خ ( ُٕٝ ًٕٞ اُٞاهؼخ ؿ٤و ٓؼبهت ػ٤ِٜب هبٗٞٗبً كا

 ٬ٛهٜب.اُغو٣ٔخ ػ٠ِ ئ

 

 رٞاكو ٍجت ٖٓ أٍجبة ا٩ثبؽخ:  - ة

 َّ ّٕ  ا٧َٕ ك٢ ٍِٞى ً ؽب٫د أٝ أٍجبة ا٩ثبؽخ  ئَٗبٕ ٛٞ ا٩ثبؽخ، ٣ٝؼل ا٩ٍزض٘بء ك٤ٚ ٛٞ اُزغو٣ْ، ٝػ٤ِٚ كا

 ّٔ هبػلح اُؼوبة ػ٠ِ ٝاهؼخ ٓؼ٤٘خ، ك٢ٜ ٝكوبً ُزِي ا٧ٍجبة  َ فوٝعبً اٍزض٘بئ٤بً ػ٠ِٔضّ ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ رُ  اُز٢ ٗ

رقوط اُلؼَ ٖٓ ٗطبم اُزأص٤ْ ٝرِجَٚ صٞة أُْوٝػ٤خ.
((43))

 

ّٕ  ئ٫ّ  َّ  اُٞاهغ اُؼ٢ِٔ ٫ ٣أفن ثزِي اُوبػلح ػ٠ِ ئ٬ٛهٜب، ئماً  أ  ٍجت ٖٓ أٍجبة ا٩ثبؽخ ًل٤َ ثؾلّ  ٤ٌُ رٞاكو ً

 –ثؼل رٔؾ٤ٖٜب ك٢ ا٧كُخ أُؼوٝٙخ أٓبٜٓب ٝرأًلٛب ٖٓ رٞاكو ٛنا اَُجت  –مارٚ ٧ٕ ٣غؼَ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 

روّٞ ثإلاه أٓوٛب ثؼلّ ٝعٞك ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ اٍز٘بكاً ئ٠ُ رٞاكو ؽبُخ ٖٓ ؽب٫د ا٩ثبؽخ اُز٢ 

 ّٔ  ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ.  ٗ

رِي اُوبػلح، كِٞ أفنٗب ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ؽبُخ اُلكبع اُْوػ٢، أٝ  كب٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ر٘أٟ ػٖ ٗلَٜب ئػٔبٍ 

ٍجت ٖٓ رِي ا٧ٍجبة ٝاٙؾبً أٓبّ أُؾون كاٗٚ ُٖ  اٍزؼٔبٍ اُؾن ًإٔ ٣ٚوة أة اث٘ٚ، كٜ٘ب ٝئٕ ًبٕ أ١ّ 

 ٔب ٣وّٞ ثاؽبُخ اُلػٟٞ كٕٝ ا٩ّبهح ئ٠ُ رٞاكو ٍجت ٖٓ رِي ا٧ٍجبة.  ٣وّٞ ثإلاه أٓو ثأ٫ ٝعٚ، ٝئّٗ 

                                                           
((43))

 . 19د. غبذاإلاػؿي غبذالخالو، الامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 
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 جبة ا٩ثبؽخ ٢ٛ: ٝأٍ

ّٔ  47اٍزؼٔبٍ اُؾن: ٝمُي ئػٔب٫ً ُ٘ٔ أُبكح  - ّٕ  ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُوطو١ اُز٢ ر٘ " ٫  ػ٠ِ أ

عو٣ٔخ ئما ٝهغ اُلؼَ ث٤٘خ ٤ٍِٔخ، اٍزؼٔب٫ً ُؾن ٓووه ثٔوز٠ٚ اُْو٣ؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، أٝ اُوبٕٗٞ، ٝك٢ ٗطبم 

ٛنا اُؾن ". 
((44))

 

هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُوطو١ اُلؼَ اُٞاهغ ٖٓ ٓٞظق ػبّ ٝمُي ٖٓ  48أكاء اُٞاعت: أثبؽذ أُبكح  -

أص٘بء رأك٣زٚ ُٞظ٤لزٚ ٝكن ؽب٫د ٓؼ٤٘خ ٝمُي ثإٔ ٖٗذ أُبكح ػ٠ِ إٔ " ٫ عو٣ٔخ ئما ٝهغ اُلؼَ ٖٓ ٓٞظق 

ر٘ل٤ن  -2ر٘ل٤ن أٓو هئ٤ٌ رغت ػ٤ِٚ ٛبػزٚ، أٝ اػزول أٜٗب ٝاعجخ ػ٤ِٚ  -1ػبّ ك٢ أ١ ٖٓ اُؾبُز٤ٖ ا٥ر٤ز٤ٖ: 

ٖ، أٝ ا٫ػزوبك ثؾَٖ ٤ٗخ، إٔ ر٘ل٤نٛب ٖٓ افزٖبٕٚ ..." ٝهل اّزوٛ أُْوع ػ٠ِ أُٞظق ك٢ ماد اُوٞا٤ٗ

ثؼل اُزضجذ ٝاُزؾو١، ٝأٗٚ ًبٕ ٣ؼزول ْٓوٝػ٤زٚ، ٝإٔ اػزوبكٙ ًبٕ  أُبكح إٔ ٣ضجذ " ػلّ اهرٌبثٚ ُِلؼَ ئ٫ّ 

ٓج٤٘بً ػ٠ِ أٍجبة ٓؼوُٞخ ".
((45))

 

ك كؼَ ؽبٍ ؿ٤و ْٓوٝع ٜٓلّ  ٍزؼٔبٍ اُوٞح ا٬ُىٓخ ُٖلّ اُلكبع اُْوػ٢: ٣وٖل ثبُلكبع اُْوػ٢ ا -

(  52ئ٠ُ  49ثب٣٩ناء ؽوبً ٣ؾ٤ٔٚ اُوبٕٗٞ.  ٝهل ٝهكد أؽٌبٓٚ ًَجت ٓج٤ؼ ُغو٣ٔخ أُؼزلٟ ػ٤ِٚ ك٢ أُٞاك ) 

لن رِي ( ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد أُٖو١، ؽ٤ش رزّ  251ئ٠ُ  245ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُوطو١، ٝأُٞاك ) 

اُلكبع  كؼَ ) عو٣ٔخ ( أُؼزلٟ ػ٤ِٚ ٛبُٔب رٞاكود ك٢ ًٍِٞٚ ّوٝٛ ه٤بّ ؽنّ  اُٖ٘ٞٓ ػ٠ِ ئثبؽخ

عو٣ٔخ، ٣ٝ٘زظ ػ٘ٚ فطو ؽو٤و٢ أٝ ٕٞه١، ك٬ًٚ ػٖ ًٕٞ مُي اُقطو ٤ّٝي  اُْوػ٢ ٖٓ ًٞٗٚ كؼ٬ً ٣ؼلّ 

 ّْ عَبٓخ ر٘بٍجٚ ٓغ  اُٞهٞع ٝؽب٫ً، ٝٓب٣زطِجٚ كؼَ اُلكبع اُٖبكه ٖٓ أُؼزلٟ ػ٤ِٚ ٖٓ ُيّٝ ٛنا اُلؼَ ٖٝٓ ص

ا٫ػزلاء. 
((46))

 

 رٞاكو ٓبٗغ ٖٓ ٓٞاٗغ أَُإ٤ُٝخ:  - ط

َ ٓٞاٗغ أَُإ٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ ثب٧ٍجبة  اُْق٤ٖخ اُز٢ رؼزوٗ اُلبػَ ثبُناد كز٤ٖت ئهاكرٚ ٝرؼ٤جٜب رزٔضّ 

أٝ ٢ٛ رِي ا٧ٍجبة اُز٢ رلول اُْقٔ هلهرٚ ػ٠ِ  ٜٓب ًبُغٕ٘ٞ ، أٝ ر٘وٖٜب ًبُٖـو ،ًب٩ًواٙ ، أٝ رؼل

                                                           
((44))

هابلها هظ اإلاادة     بدو مهشس بمهخط ى مً ناهىن الػهىباث اإلاطشي والتي جىظ غلى اباخت  " ًل قػل ا 65ٍو
ً
سجٌب بيُت ظلُمت غمال

ػت ".   الشَش
((45))

هابلها  هظ اإلاادة    مً ناهىن الػهىباث اإلاطشي. 63ٍو
((46))

ذ خُى الذقاع الششعي اهظش د. مدمىد هجُب خعني، ششح ناهىن الػهىباث، الهعم الػام، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة،  الؿبػت   للمٍض

 . 251-182، ص1973الخامعت، 
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ّٔ اُز٤ٔي  ك أُْوع اُوطو١ رِي أُٞاٗغ ك٢ َ أَُإ٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ . ٝهل ؽلّ ٝا٫فز٤به كزغؼِٚ ؿ٤و أَٛ ُزؾ

 ّ.2004َُ٘خ  11( ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد ههْ  56ئ٠ُ  53ٖٗٞٓ أُٞاك ٖٓ ) 

: ا٩ًواٙ، ؽبُخ اُٚوٝهح، اُغٕ٘ٞ، اُؼبٛخ اُؼو٤ِخ، ٕـو اَُٖ. ٝك٢ ٛنٙ  ٖٝٓ ا٧ٓضِخ ػ٠ِ رِي أُٞاٗغ

 ) ٫ٓز٘بع اُؼوبة (.  ُخ رٌٕٞ ٤ٕـخ ا٧ٓواُؾب

 ّٕ اُٞاهغ اُؼ٢ِٔ ٓـب٣و ُِٖ٘ٞٓ اُ٘ظو٣خ، ّأٗٚ ك٢ مُي ّإٔ أٍجبة  ٝرطج٤وبً ُٖ٘ٞٓ رِي أُٞاك ٗغل أ

 ّٕ ٖ ُٚ رٞاكو ٓبٗغ ٖٓ ٓٞاٗغ أَُإ٤ُٝخ ك٢ ٓورٌت اُغو٣ٔخ كاٗٚ ٣٫وّٞ أُؾون ػ٘لٓب ٣زج٤ّ  ا٩ثبؽخ، ئم أ

ٔب ٣غؼَ مُي ٓ٘ٞٛبً ثَِطزٚ اُزول٣و٣خ، ٩هبٓخ اُلػٟٞ ك٢ ع٤ٔغ ا٧ؽٞاٍ، ٝئّٗ ثإلاه أٓوٙ ثؼلّ ٝعٞك ٝعٚ 

 ّٕ ّٕ ٕـو اَُٖ ٓبٗغ ٣ٞعت ػ٠ِ أُؾوّ  ك٘غل أ اُغٕ٘ٞ ٣٫ٞعت ػ٤ِٚ مُي،  ن ػلّ ئؽبُخ اُلػٟٞ، ك٢ ؽ٤ٖ أ

 ّٕ ٟ ؾ٤َ اُلػٞٔب ٍٞف ٣ُ أُؾون ُٖ ٣وّٞ ثإلاه ٛنا ا٧ٓو ٝئّٗ  كاما هبّ ّقٔ ٓغٕ٘ٞ ثوزَ ّقٔ آفو كا

 ه ٓلٟ رٞاكو ٛنا أُبٗغ ٖٓ ػلٓٚ. ُِٔؾٌٔخ ُزولّ 

 ٓٞاٗغ اُؼوبة:  - ك

 ّٕ ّٕ  اُغو٣ٔخ هل ٝهؼذ ٝرٞاكود ع٤ٔغ أهًبٜٗب، ٝرْ َٗجزٜب ئ٠ُ ّقٔ أُزْٜ، ئ٫ّ  ٣لزوٗ أُبٗغ اُؼوبث٢ أ  أ

 ّٕ أُِٖؾخ  أُْوع ك٤ٜب هل ٝاىٕ ث٤ٖ ِٖٓؾخ أُغزٔغ ك٢ ػوبة أُزْٜ ِٖٝٓؾزٚ ك٢ ػلّ ػوبثٚ، كٞعل أ

 ّٔ ٕ (  ٖٓ هبٗٞ 141ػ٤ِٚ أُبكح )  رٌٖٔ ك٢ ػلّ اُؼوبة. ٖٝٓ اُزطج٤وبد اُزْو٣ؼ٤خ ُزِي أُٞاٗغ ٓب ر٘

٣ٝؼل٠ اُوا٢ّ أٝ ا٤ٍُٜٞ ٖٓ اُؼوٞثخ، ئما أفجو اَُِطبد أُقزٖخ ثبُغو٣ٔخ، اُؼوٞثبد اُوطو١ ٖٓ  أٗٚ " ...

كٜب، ُٝٞ ثؼل رٔبٜٓب".أٝ اػزوف ثٜب هجَ اًزْب
((47))

  

ّٕ  كٖٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثبٍزطبػزٜب ئٕلاه أٓوٛب ثؼلّ ٝعٞك ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ك٤ٔب  اُ٘بؽ٤خ اُ٘ظو٣خ ٗغل أ

ّٕ  ٣قٔ اُوا٢ّ أٝ ا٤ٍُٜٞ أُؼل٢ ٖٓ اُؼوٞثخ، ئما ٓب رٞاكود ّوٝٛ مُي، ئ٫ّ  اُٞاهغ اُؼ٢ِٔ ٓـب٣و ُٜنا  أ

َٝ لّ ا٧ٓو، كب٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ روّٞ ثاؽبُخ اُلػٟٞ ُوٚبء اُؾٌْ اُن١ ٣ُو ٣وٟ ٓلٟ رٞاكو مُي اُْوٛ ػ٠ِ  ه 

 اُٞاهؼخ أُؼوٝٙخ أٓبٓٚ. 

 

                                                           
((47))

هابلها هظ اإلاادة    مٌشس مً ناهىن الػهىباث اإلاطشي والتي هطذ غلى أهه " ... ومؼ رلَ ٌػكى الشاش ي أو الىظُـ مً الػهىبت ئرا  157ٍو

مت أو اغترف بها ".   أخبر العلؿاث بالجٍش
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 ثبَٛبً: األعجبة اإلخشائٛخ

ك٢ اُؼوجبد  فبٕخ َرزٔضّ  بٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، ٝرِي ا٧ٍجبة اُز٢ ر٘ز٢ٔ ك٢ ٖٓلهٛب ئ٠ُ ه ٝٗؼ٢٘ ثٜب

ب . ٝ هل رٌٕٞ ٛنٙ اُؼوجرؼوهَ ٤ٍو اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ا٩عوائ٤خ اُز٢ ّٓ ػوجبد ئعوائ٤خ ٓإهزخ ًبُو٤ٞك اُز٢ بد ئ

بروك ػ٠ِ ؽو٣خ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٍِٝطزٜب ك٢ رؾو٣ي اُلػٞ ّٓ ػوجبد  ٟ اُغ٘بئ٤خ ٖٓ ئمٕ ٌّٟٝٞ ِٝٛت، ٝ ئ

ئعوائ٤خ كائٔخ ًأٍجبة اٗوٚبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ  ًٞكبح أُزْٜ، اُؼلٞ اُْبَٓ، ٢ٚٓ أُلح 
((48))

 
((49))

 

 مٕ، أٝ ئما ؽَٖ ر٘بىٍ ػٖ أ١ّ عٚ ٛٞ ػلّ رول٣ْ ٌّٟٞ أٝ ِٛت أٝ ئثأ٫ ٝٝرطج٤وبً ُنُي ئما ًبٕ ٍجت ا٧ٓو .

 ّٕ  ٤ٕـخ ا٧ٓو رٌٕٞ ) ُؼلّ عٞاى هكغ اُلػٟٞ (. ْٜٓ٘، كا

  ثبنثبً: األعجبة انًٕضٕػٛخ

  ّٕ ا٧كُخ اُز٢ أٍلو ػٜ٘ب اُزؾو٤ن ؿ٤و ًبك٤خ ُزوع٤ؼ  ٣زٞاكو اَُجت أُٞٙٞػ٢ ػ٘لٓب ٣وٟ أُؾون أ

ّٔ ا٩كاٗخ، أٝ أٜٗب رْ ب ٣زؼ٤ٖ ٓؼٚ اٍزجؼبكٙ ٖٓ ٤و ؿبُجبً ئ٠ُ ػلّ ٝهٞع اُغو٣ٔخ ٖٓ أُزْٜ أٝ َٗجزٜب ئ٤ُٚ، ٓ

ا٫رٜبّ. 
((50))

٢ٛٝ ثنُي رَز٘ل ئ٠ُ ػلّ رٞاكو ا٧كُخ اٌُبك٤خ ػ٠ِ ؽٍٖٞ اُٞاهؼخ أٝ ػلّ ًلب٣خ ا٧كُخ ػ٠ِ  

 ّٕ اُٞاهؼخ ؿ٤و ٕؾ٤ؾخ  َٗجخ اُٞاهؼخ ئ٠ُ أُزْٜ. ٝٛ٘ب رٌٕٞ ٤ٕـخ ا٧ٓو ) ُؼلّ ًلب٣خ ا٧كُخ (، أٓب ئما صجذ أ

 ّٕ ثأ٫ ٝعٚ رٌٕٞ ) ُؼلّ اُٖؾخ (.  ٤ٕـخ ا٧ٓو ٌُٜٞٗب ُْ روغ أ٬ٕ أٝ ٧ٜٗب ٤َُذ ٖٓ كؼَ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ كا

((51))
 

 ساثؼبً: انًالءيخ

اُؼَٔ ػ٠ِ أٗٚ ئما هأد ا٤ُ٘بثخ  ا٬ُٔءٓخ ك٢ رؾو٣ي اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ كول اٍزووّ  ٓجلأرٔب٤ّبً ٓغ 

اُؼبٓخ ثؼل ئعوائٜب ُِزؾو٤ن، ػلّ ئؽبُخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ئ٠ُ أُؾٌٔخ ٝمُي كٕٝ ا٫ٍز٘بك ئ٠ُ ٍجت هب٢ٗٞٗ، 

أٝ ئعوائ٢، كول أعبى اُوبٕٗٞ ُٜب ٝؽلٛب ٖٝٓ هج٤َ ا٬ُٔءٓخٓٞٙٞػ٢، أٝ 
((52))

إٔ رٖله أٓواً ثؼلّ ٝعٞك  

                                                           
((48))

ترجب غلُه اههػاء  مت أو اجخار ئحشاء قيها ٍو خ اسجٍاب الجٍش ًهطذ بخهادم الذغىي الجىائُت أو مط ي اإلاذة " مط ي صمً مػين ًبذأ مً جاٍس

َ الذغىي الجىائُت. معجم الهاهىن الطادس غً مجمؼ اللؿت الػشبُت،   . 358، ص1999الحو في جدٍش
((49))

 (، مشحؼ ظابو، صد. غبذاإلاػؿي غبذالخالو، ألامش بأن ال وح 
ً
 وغمال

ً
 . 25ه إلنامت الذغىي الجىائُت ) غلما

((55))
 . 1154د. أخمذ قخحي ظشوس، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 

((51))
 . 23-22د. غبذاإلاػؿي غبذالخالو، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 

((52))
 .1155هىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، صد. أخمذ قخحي ظشوس، ششح نا 
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ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثَجت ػلّ أ٤ٔٛخ اُٞاهؼخ،
((53))

ٝٛٞ ٓب ٣ٔضَ ٍججبً فبٕبً ثٜب ٝؽلٛب، ًإٔ رَز٘ل  

ٔغ٢٘ ػ٤ِٚ، أٝ ُٞعٞك هاثطخ ٝ ؽٍٖٞ ِٕؼ ث٤ٖ أُزْٜ ٝاُخ ئ٠ُ ئٕلاه أٓوٛب ُزلبٛخ اُٚوه أا٤ُ٘بثخ اُؼبٓ

 ّٞ ُٜب اُْبهع ٖٓ ٍِطخ رول٣و٣خ ثٕٞلٜب ٍِطخ هواثخ ث٤ٜ٘ٔب، ٢ٛٝ ػ٘لٓب روّٞ ثنُي كاٜٗب رَز٘ل ئ٠ُ ٓب ف

ه ٓلٟ ٬ٓءٓخ ئهبٓخ اُلػٟٞ ٖٓ ػلٜٓب. ا٩رٜبّ ٝاُز٢ ٝكوبً ُٜب رووّ 
((54))

  

ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ، إٔ  ت ػ٠ِ ًٕٞ ٍِطخ ئٕلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ُؼلّ ا٤ٔٛ٧خ ٓوٖٞه ػ٣ٝ٠ِزورّ 

هب٢ٙ اُزؾو٤ن ك٢ اُوبٕٗٞ أُٖو١ ٫ ٣غٞى ُٚ ئٕلاه ٓضَ ٛنا ا٧ٓو ئما ًبٕ ٛٞ اُن١ ٣غو١ اُزؾو٤ن، ثَ 

( ٖٓ  ٣154زؼ٤ٖ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؾ٤َ ا٧ٝهام ئ٠ُ أُؾٌٔخ ُٔؾبًٔخ أُزْٜ ٝمُي ٝكوبً ُٔب ر٘ٔ ػ٤ِٚ أُبكح ) 

ن١ ٤ٍوك رل٤ِٖٚ ٫ؽوبً. هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ  أُٖو١ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُ
((55))

 

ٝهل اػزجو اُجؼ٘ إٔ ٛنا ئٕلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ اٍز٘بكاً ئ٠ُ ػلّ ا٤ٔٛ٧خ ٤ٌُ ٍٟٞ ئ٣وبف ُِزؾو٤ن 

ػ٘ل ٓوؽِخ ٓؼ٤٘خ، ٓٔب ٣زورت ػ٤ِٚ ػلّ صجٞد اُؾغ٤خ اُز٢ رزٔزغ ثٜب ٍبئو ا٧ٝآو  ثأ٫ ٝعٚ أَُز٘لح 

٨ٍُجبة اُض٬صخ ا٧فوٟ ُٚ،
((56))

  ّٕ ُٔؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب ك٢ ٖٓو أعبىد ئٕلاه ٓضَ ٛنا ا٧ٓو ا ئ٫ أ

ػ٘لٓب هٚذ ثؼلّ كٍزٞه٣خ ؽوٓبٕ أُزْٜ ٖٓ اُطؼٖ ػ٤ِٚ كٕٝ إٔ رٌْي أُؾٌٔخ ك٢ ٕؾخ ٛنا ا٧ٓو.
((57))

 

ّٔ ٗقِٔ  ٝ ّٕ  ب ٍجنٓ اُوبٕٗٞ هل اٍزٞعت ٕلٝه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ  ئ٠ُ أ

اٍز٘بكاً ئ٠ُ ا٧ٍجبة اُز٢ ث٢٘ ػ٤ِٜب، ٝرِي ا٧ٍجبة ٣ٌٖٔ رو٤َٜٔب ئ٠ُ: أٍجبة هب٤ٗٞٗخ، أٍجبة ئعوائ٤خ، 

له ع ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ ٝؽلٛب اُؾن ك٢ إٔ رٖٝأٍجبة ٓٞٙٞػ٤خ. ٝثب٩ٙبكخ ئ٠ُ رِي ا٧ٍجبة ٓ٘ؼ أُْوّ 

ه ا٬ُٔءٓخ، ٝمُي رؾذ ٤ٕـخ " ػلّ ا٤ٔٛ٧خ".ٖٝٓ هج٤َ ػلّ ا٤ٔٛ٧خ إٔ رووّ  ٔجلأثأ٫ ٝعٚ اٍز٘بكاً ُ أٓوٛب

 ّٕ ِٖٓؾخ أُغزٔغ رٌٖٔ ك٢ ػلّ رؾو٣ي اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ُزلبٛخ ٙوه اُغو٣ٔخ، أٝ أكاء  ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ أ

                                                           
((53))

 ئلى ظ 
ً
بب وهزه الخكشنت لها ظىذها في أن اإلاششع اإلاطشي نذ مىذ الىُابت الػامت وخذها ظلؿت ئضذاس ألامش بأال وحه إلنامت الذغىي اظدىادا

 لزلَ  قهاض ي ا
ً
ل أي ظلؿت أخشي خُىما جخىلى الخدهُو رلَ، ووقها لخدهُو ال ًملَ ئضذاس ألامش بأن ال وحه ئال ئرا غذم ألاهمُت دون جخٍى

ًاقُت.   أو أن ألادلت غلى اإلاتهم ؾير 
ً
 ًاهذ الىانػت ؾير مػانب غليها ناهىها

((54))
 . 635، ص1977د. سؤوف غبُذ، غىابـ حعبِب ألاخٍام الجىائُت  وأوامش الخطشف في الخدهُو،داس الكٌش الػشبي، الهاهشة، الؿبػت الشاهُت،  

((55))
 . 551، ص2553د. غبذالشؤوف مهذي، ششح الهىاغذ الػامت لإلحشاءاث الجىائُت، مٌخبت سحاُ الهػاة، مطش، ؾبػت  

((56))
 .1156د. أخمذ قخحي ظشوس، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 

((57))
م في 2/12/2557مً اإلادٌمت الذظخىسٍت الػلُا في  ونذ أزيرث مشٍلت الخٌُُل الهاهىوي لألمش بأال وحه لػذم ألاهمُت في الحٌم الطادس  

مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، ونػذ بهزا الطذد ) بجىاص الؿػً في  215م بػذم دظخىسٍت الكهشة ألاولى مً اإلاادة 26لعىت  163الهػُت سنم 

ُ مدايمت مىطكت أمام ناغُه الؿبُعي، وهى ما ال ألامش بأال وحه لػذم ألاهمُت لخىاقش مطلحت لذي اإلاتهم هي الشؾبت في جبرئت ظاخخه مً خال

 عاواة (. ًدههه ألامش بأال وحه لػذم ألاهمُت ألهه نابل لإللؿاء، وأن نطش الؿػً في ألامش بأال وحه غلى اإلاذعي اإلاذوي دون اإلاتهم ًخل بششؽ اإلا
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٤ٔٛ٧خ رٞه٤غ عياء ئكاه١ ػ٠ِ ٖٓ هج٤َ ػلّ ا أُزْٜ رؼ٣ٞٚبً ًب٬ًٓ ُٖٔ أٙود ثٚ اُغو٣ٔخ، ًٝنُي ٣ؼلّ 

أُزْٜ ٫فز٬ٍٚ ٓجِؾ ٙئ٤َ اُو٤ٔخ، ٝاَُِطخ رول٣و٣خ ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ ثٜنا اُْإٔ، ٝػ٤ِٜب إٔ رؾَٖ رول٣و 

أٓوٛب ث٘بءا ػ٠ِ مُي اػزجبهاد رٞاكو ٛنٙ ا٧ٍجبة ٖٓ ػلٜٓب، ثؾ٤ش رٚؼٜب ك٢ ٓٞٙؼٜب اُٖؾ٤ؼ، ٝرٖله 

 . أٝ أٓوٛب ثب٩ؽبُخثأ٫ ٝعٚ 

ّٕ  ئ٫ّ  خ ث٤بٕ ا٧ٍجبة اُز٢ ث٢٘ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ػ٤ِٜب ٫ ٣ـ٢٘ ػٖ رٞاكو ّوٝٛ أفوٟ ٫ىٓخ ُٖؾّ  أ

 ّْ  خ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ) ٓطِت صبٕ (. ث٤بٗٚ ك٢ ّوٝٛ ٕؾّ  ٕلٝهٙ ٝٛنا ٓب ٍٞف ٣ز

 

 انًطهت انثبَٙ

 خ األيش ثأال ٔخّ إلقبيخ انذػٕٖ اندُبئٛخششٔط صح  

  

 ّٕ ٖٓ اَُِطخ أُقزٖخ ثبُزؾو٤ن،  عٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ٝثبػزجبهٙ أًٓوا هٚبئ٤ّب ٕبكًهاا٧ٓو ثأ٫ ٝ ئ

خ ٕلٝهٙ، كٖٔ ٗبؽ٤خ ٣وز٢ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٛنا ا٧ٓو صبثزبً ٣٘جـ٢ إٔ رزٞاكو ك٤ٚ ّوٝٛ ٓؼ٤٘خ ٫ىٓخ ُٖؾّ 

اَُِطخ أُقزٖخ  ٖ ٕلٝهٙ ٖٓٝاٙؾبً ك٢ ٓلُُٞٚ، ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ ٣زؼ٤ّ  ثبٌُزبثخ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٕو٣ؾبً ٝ

، ًٔب ٣ِيّ ئػ٬ٗٚ ئ٠ُ اُقْٖ ٕبؽت اُْإٔ ؽز٠ ٣ٌٕٞ -٢ٛٝ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٝكوبً ُِوبٕٗٞ اُوطو١ -ثإلاهٙ 

ّٞ ٚ ك٢ اُطؼٖ أٝ اُزظِّ ٠ ُٚ ٓٔبهٍخ ؽوّ ٘خ ثبُلػٟٞ، ٝثبُزٖوف اُؾبَٕ ك٤ٜب، ٣ٝزَّ٘ ػ٠ِ ث٤ّ  ٍ ُٚ ْ أُق

هاد اُز٢ كػذ ٍِطخ ٕ ا٧ٛواف ػ٠ِ ث٤٘خ ٖٓ أُجوّ ٌٞنا ا٧ٓو ؽز٠ رهبٗٞٗبً.  ًٔب أٗٚ ٣زؼ٤ٖ رَج٤ت ٛ

خ ٕلٝه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ ىٓخ ُٖؾّ اُزؾو٤ن ئ٠ُ ارقبم ٓضَ ٛنا اُزٖوف. ٣ٌٖٝٔ رو٤َْ اُْوٝٛ ا٬ُّ 

 اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ئ٠ُ: 

 أٔال: انغهطخ انًخزصخ ثئصذاس األيش ثأال ٔخّ

  

َِطخ أُقزٖخ ثبُزؾو٤ن اثزلاًء، ٢ٛٝ ك٢ ٣ٖله ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٖٓ اُ

ّٕ  -ًٔب أّوٗب ٍِلبً  -ٕ اُوطو١ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ، ث٤٘ٔب اُوبٗٞ أُْوع أُٖو١ هل ٓ٘ؼ هب٢ٙ اُزؾو٤ن ٍِطخ  كا
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 ّٔ ( ٖٓ  154أُبكح  )  ئٕلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ئما ًبٕ ٓ٘زلثبً ُزؾو٤ن اُٞاهؼخ ٝمُي ٝكوبً ُ٘

ُغ٘بئ٤خ أُٖو١.هبٕٗٞ ا٩عواءاد ا
((58))

 

  َّ َّ  ُٝؼ ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٝهب٢ٙ اُزؾو٤ن  ٓب ٣ُضبه ك٢ ٛنا اُٖلك ٛٞ ٓ٘ؼ أُْوع أُٖو١ ٌُ

ٖٓ ث٤بٕ اُلوم ك٢ ٍِطخ ًَ ٜٓ٘ٔب، ئم إٔ  ٚ ٫ ثلّ ٍِطخ ئٕلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ، ٝػ٤ِٚ كاّٗ 

أُْوع هل هٖو ٍِطخ هب٢ٙ اُزؾو٤ن ػ٘ل ئٕلاهٙ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ك٢ ؽبُز٤ٖ: ا٠ُٝ٧ إٔ رٌٕٞ اُٞاهؼخ ؿ٤و 

( 154/1ٓؼبهت ػ٤ِٜب هبٗٞٗبً، ٝاُضب٤ٗخ إٔ رٌٕٞ ا٧كُخ ؿ٤و ًبك٤خ ٙل أُزْٜ ٝٛنا ٓب ٣َزلبك ٖٓ ٗٔ أُبكح  ) 

ّٔ  ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد ػ٠ِ إٔ " ئما هأٟ هب٢ٙ اُزؾو٤ن إٔ اُٞاهؼخ ٫ ٣ؼبهت  اُغ٘بئ٤خ أُٖو١ اُز٢ ر٘

ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ أٝ إٔ ا٧كُخ ػ٠ِ أُزْٜ ؿ٤و ًبك٤خ، ٣ٖله أٓواً ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ..."، ك٢ ؽ٤ٖ 

إٔ  –هب٢ٙ اُزؾو٤ن كٕٝ  -أِٛن اُْبهع ٍِطخ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ ئٕلاهٛب ُٔضَ ٛنا ا٧ٓو ، ئم إٔ ٤ُِ٘بثخ  

(ٖٓ  209/1رٖله أٓواً  ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ًِٔب هأد مُي ٝمُي رطج٤وبً ُٔب ر٘ٔ ػ٤ِٚ أُبكح )  

خ اُلػٟٞ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ أُٖو١ ػ٠ِ أٗٚ " ئما هأد ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثؼل اُزؾو٤ن إٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓ

٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ إٔ رٖله أٓوٛب ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اٍز٘بكاً ئ٠ُ ٝث٘بًء ػ٠ِ مُي كإ رٖله أٓواً ثنُي ...". 

ّْ  -   اػزجبهاد ٓٞٙٞػ٤خ ًزلبٛخ اُغو٣ٔخ أَُ٘لح ُِٔزْٜ، أٝ كلاؽخ اُ٘ز٤غخ  –ث٤بٗٚ ٍبثوبً ٝاهؼ٤خ  أٝ ًٔب ر

 ّٕ  ا٤ُٖـخ ك٢ ٛنا ا٧ٓو رٌٕٞ ) ُؼلّ ا٤ٔٛ٧خ (. أُزورجخ ػ٠ِ ٓؾبًٔزٚ ٝػوبثٚ ئم أ

ٌٔخ اُ٘و٘ أُٖو٣خ  ك٢ أؽل أؽٌبٜٓب ثإٔ رجو٣و مُي ٛٞ ) إٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٫ رياٍ ٝهل هٚذ ٓؾ 

رغٔغ ث٤ٖ ٛوف ٖٓ اَُِطخ اُوٚبئ٤خ ٝآفو ٖٓ اَُِطخ ا٩كاه٣خ ، ٝأٜٗب ثٜنٙ اُٖلخ هل رؾزبط ك٢ رٖوكٜب 

ئ٠ُ هَٜ ٖٓ أُوٝٗخ ٫ ٣وٟ هب٢ٙ اُزؾو٤ن أٗٚ ثؾبعخ ئ٠ُ ٓضِٚ ٧ٕ ٜٓٔزٚ هٚبئ٤خ (. 
((59))

 

 ٝرغله ا٩ّبهح ئ٠ُ أٗٚ ئما ًبٕ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٕبكهاً ك٢ ع٘ب٣خ، كاٗٚ ٫ثلّ  

(  146ٖٓ رٞاكو كهعخ ٓؼ٤٘خ ك٢ ػٚٞ ا٤ُ٘بثخ اُن١ ٣ٖلهٙ، كول اّزوٛ أُْوع اُوطو١ ك٢ ٗٔ أُبكح  ) 

هبٓخ اُلػٟٞ ك٢ اُغ٘ب٣بد ٖٓ ٓؾبّ ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ثإٔ " ... ٣ٌٕٝٞ ٕلٝه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩

( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ "  209ػبّ ػ٠ِ ا٧هَ ..."، ك٢ ؽ٤ٖ اٍزِيّ أُْوع أُٖو١ ك٢ أُبكح )  

ٝعٞة ٕلٝه ٛنا ا٧ٓو ٖٓ ٓؾبّ ػبّ أٝ ٖٓ ٣وّٞ ٓوبٓٚ ٝمُي ئما ًبٗذ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٢ٛ اُز٢ رغو١ 

                                                           
((58))

 إلاا هظ غلُه في ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت  في اإلاادة ظلؿت ئضذاس ألامش بأال وحه  -وخذها  –مىذ اإلاششع الهؿشي الىُابت الػامت  
ً
ورلَ وقها

 مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت.  259، في خين مىذ اإلاششع اإلاطشي الىُابت الػامت ظلؿت ئضذاس هزا ألامش مً خالُ ماحاء في هظ اإلاادة 146
((59))

 .429ص 337سنم  2مجمىغت الهىاغذ الهاهىهُت حـ  18/2/1935ههؼ  
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و٤ن ٛٞ هب٢ٙ اُزؾو٤ن كاٗٚ ٣ِٔي ئٕلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ك٢ اُغ٘ب٣بد اُزؾو٤ن، أٓب ئما ًبٕ اُن١ ٣غو١ اُزؾ

ٝاُغ٘ؼ ػ٠ِ ؽل ٍٞاء. 
((60))

 

 ثبَٛب: انششٔط انشكهٛخ انٕاخجخ نصحخ صذٔس األيش ثأال ٔخّ إلقبيخ انذػٕٖ 

  

ٖٓ إٔ ٣ْزَٔ ػ٤ِٜب ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٢ٛٝ ثٔضبثخ  صٔخ ث٤بٗبد عٞٛو٣خ ٫ ثلّ 

ق أ١ ّوٝٛ ٤ٌِّخ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٖله ٛنا ا٧ٓو ٕؾ٤ؾبً ٝٓ٘زغبً ٦ُصبه اُوب٤ٗٞٗخ أُزورت ػ٤ِٜب ئما رقِّ 

 ٜٓ٘ب، ٢ٛٝ: 

 إٔ ٣ٌٕٞ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ صبثزبً ثبٌُزبثخ -1

٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثٌٞٗٚ مٝ ٛج٤ؼخ هٚبئ٤خ، ٖٝٓ ٕلبد رِي اُطج٤ؼخ َْ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٣زّ 

 ّٕ ٕلٝه ا٧ٓو ثأ٫  ٝعٞة ئصجبرٜب ثبٌُزبثخ كنُي ٖٓ أَُبد اُٜبٓخ ٨ُػٔبٍ اُوٚبئ٤خ، ٝثب٩ٙبكخ ئ٠ُ مُي كا

ّْ  ت آصبًهاٝعٚ ٣ُورّ  رٚ ٝا٫ؽزغبط ٖٓ ٕلٝهٙ ًزبثخ ؽز٠ ٣ٌٕٞ ٖٓ أٌُٖٔ ئصجب ًبٕ ٫ ثلّ  هب٤ٗٞٗخ ٛبٓخ ٖٝٓ ص

ثٚ.
((61))

 ًٝنُي ا٫ػزواٗ أٝاُزظِْ ٓ٘ٚ هبٗٞٗبً.   

ٝك٢ ٓؼوٗ مُي هٚذ ٓؾٌٔخ اُ٘و٘ أُٖو٣خ ثأٗٚ ) ٖٓ أُووه إٔ ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ًَبئو 

ا٧ٝآو اُوٚبئ٤خ ٝا٧ؽٌبّ ٫ ٣إفن ك٤ٚ ثب٫ٍز٘زبط أٝ اُظٖ، ثَ ٣غت ثؾَت ا٧َٕ إٔ ٣ٌٕٞ ٓلٝٗبً ثبٌُزبثخ 

لبظٚ ك٢ إٔ ٖٓ إٔلهٙ ُْ ٣غل ك٢ أٝهام اُلػٟٞ ٝعٜبً ٤َُِو ك٤ٜب (. ٕٝو٣ؾبً ثناد أُ
((62))

 

ٝارلبهبً ٓغ ٙوٝهح ئصجبد ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ًزبثخً، كِول اٍزِيّ اُوبٕٗٞ ٍٞاء ك٢ هطو أٝ ٖٓو 

 ّٔ ا٩ثزلائ٢ ٖ إٔلهٙ ٝثآٚبء ٝاٙؼ، اُن١ ٣لزوٗ افزٖبٕٚ ثبُزؾو٤ن ئصجبد ٛنا ا٧ٓو ًزبثخً ٝرٞه٤ؼٚ ٓ

ّٔ  ًبٕ ٕبكًها اُن١ ٕله ا٧ٓو ثٔ٘بٍجزٚ، ٝئ٫ّ  اُؼلّ ٍٞاء. ٝثب٩ٙبكخ  ٝ َٞ ٖٝٓ صْ ٣ٌٕٞ ُٛ  ٖٓ ؿ٤و ٓقز

 ّٕ اُضجٞد ًزبثخً ٣َزِيّ ث٤بٗبً ٝاٙؾبً ثبُلػٟٞ اُٖبكه ثْأٜٗب ا٧ٓو ٖٓ ؽ٤ش أُٞٙٞع، ٖٓ ؽ٤ش  ئ٠ُ مُي كا

                                                           
((65))

. د. غبذاإلاػؿي غبذالخالو، ألامش بأن ال وحه إلنامت 546د. غبذالشؤوف مهذي، ششح الهىاغذ الػامت لإلحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 

 . 14الذغىي الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص
((61))

 .6د. د. غبذاإلاػؿي غبذالخالو، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 
((62))

ت بهزا الطذد بأن ) ألاضل في ألامش بأال وحه 789ص 162م 29، أخٍام الىهؼ ط19/11/1978ههؼ   . يما نػذ مدٌمت الىهؼ اإلاطٍش

ًان هزا الخطشف أو ؤلاحشاء ًترجب   بالٌخابت، قال ًصح اظخيخاحه مً جطشف أو ئحشاء آخش ئال ئرا 
ً
 ومذوها

ً
دا غلُه إلنامت الذغىي أن ًٍىن ضٍش

و ا  وبؿٍش
ً
 بأال وحه إلنامت الذغىي (. ههؼ خخما

ً
 . 714ص 136م  37، أخٍام الىهؼ ط8/15/1986للضوم الػهلي أن زمت أمشا
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اُزْٜ أُٞعٜخ ئ٠ُ اُْقٔ أٝ ا٧ّقبٓ اُن٣ٖ َٗت ئ٤ُْٜ اهرٌبة اُٞاهؼخ ك٢ ؽبٍ رؼلك اُزْٜ أٝ رؼلك اُغ٘بح 

ٝاُج٤بٗبد أُزؼِوخ ثٖٔله ا٧ٓو  ٝٓٚٔٞٗٚ. 
((63))

 

 إٔ ٣زٖٚٔ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ث٤بٗبد ٓؼ٤٘خ -2

ُج٤بٗبد اُز٢ ٣زؼ٤ٖ إٔ ٣زٜٚٔ٘ب ( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ اُوطو١ ا 146/2كد أُبكح ) ؽلّ 

ّٖ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ؽ٤ش ا٧ٓو ثأ٫  ) ... ٣ٝغت إٔ ٣ْزَٔ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ  ٓب ٢ِ٣ : ػ٠ِ ذٗ

٣ٝج٤ٖ ثٚ اٍْ أُزْٜ ُٝوجٚ ٍٝ٘ٚ ٝٓؾَ ٬٤ٓكٙ، ٝٓؾَ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ػ٠ِ ا٧ٍجبة اُز٢ ث٠٘ ػ٤ِٜب، 

ت أُْوع طِّ ٬٣ٝؽع ٖٓ ٛنٙ اُج٤بٗبد اُز٢ رَ  .... ( ئ٤ُٚ ٕٝٝلٜب اُوب٢ٗٞٗئهبٓزٚ ٜٝٓ٘زٚ ٝاُزٜٔخ أَُ٘ٞثخ 

ّٕ ٝعٞة رٞاكوٛب ك٢ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ  ٜٓ٘ب ٓب ٛٞ ٓزؼِن ثْق٤ٖخ أُزْٜ ثؾ٤ش ٣ؾلكٛب ػ٠ِ ٗؾٞ ٣ٌلَ ػلّ  أ

ّٕ اُقِٜ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ؿ٤وٙ، ٣ٝٚغ اُؾلٝك اُْق٤ٖخ ُِلػٟٞ،  ٖ اُٞاهؼخ أَُ٘ٞثخ ئ٠ُ أُزْٜ ج٤ّ ٜٓ٘ب ٓب ٣ُ ٝ أ

ّٓ  ٝثنُي ٣ٚغ اُؾلٝك اُؼ٤٘٤خ ُِلػٟٞ. ّٕ ج٤بٕ إُٞق اُوب٢ٗٞٗ ُِزٜٔخ ك٤ٔب ٣زؼِّن ث ب أ ٖٓ  أَُ٘لح ُِٔزْٜ كا

رؾل٣ل إُٞق اُوب٢ٗٞٗ اُن١ رَ٘جٚ ئ٠ُ  روله ثٔٞعجٜب ػ٘بٕوّأٗٚ ر٤ٌٖٔ أُؾٌٔخ أُقزٖخ ثبُلػٟٞ ٖٓ 

اُزٜٔخ.
((64))

 

 ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ٕو٣ؾبً  ٓو ثأ٫إٔ ٣ٌٕٞ ا٧ -3

ثٖٞهح  ُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٢ٛ إٔ ٣ٌٕٞ ٕبكًهااُوبػلح اُؼبٓخ ك٢ ٕلٝه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ ا

ّٕ  ٕو٣ؾخ، ئ٫ّ  ف أٝ ئعواء مُي اُوٍٞ ٫ ٣ؼ٢٘ إٔ ٛ٘بى ٓب ٣ٔ٘غ ٖٓ ٕلٝه ٛنا ا٧ٓو اٍز٘زبعبً ٖٓ رٖوّ  أ

مُي ا٧ٓو. كول هٚذ  –ٔبً ٝ ثؾٌْ اُِيّٝ اُؼو٢ِ ؽز –آفو ئما ًبٕ ٛنا اُزٖوف أٝ ا٩عواء ٣زورت ػ٤ِٚ 

ٛنا اُٖلك ثإٔ ) ا٧َٕ إٔ ا٧ٓو ثؼلّ ٝعٞك ٝعٚ ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٕو٣ؾبً ٔخ اُ٘و٘ أُٖو٣خ ك٢ ٓؾٌ

ٝٓلٝٗبً ثبٌُزبثخ، ئ٫ أٗٚ هل ٣َزلبك اٍز٘زبعبً ٖٓ رٖوف أٝ ئعواء آفو ئما ًبٕ ٛنا اُزٖوف أٝ ا٩عواء 

، ُٝٔب ًبٕ اُضبثذ ٖٓ اُزؾو٤وبد إٔ اُغو٣ٔخ -مُي ا٧ٓو  –اُِيّٝ اُؼو٢ِ ٝثطو٣ن  –٣زورت ػ٤ِٚ ؽزٔبً 

ٓٞٙٞع اُلػٟٞ هل اهرٌجٜب ّقٔ ٝاؽل هبك ا٤َُبهح ٝهذ ٝهٞع اُؾبكس ٝكاه اُزؾو٤ن اُن١ أعورٚ ا٤ُ٘بثخ 

                                                           
((63))

خ ؤلاحشاء ومٍان اجخاره، ومً ألامشلت غلى ما ًخطل بمػمى   ن مً أمشلت البُاهاث الهامت اإلاخػلهت بمطذس ألامش بأال وحه: جدذًذ ضكخه وجاٍس

اوي اإلابروى أبى ألامش بأال وحه: الكػل أو ألا  تهم غلى هدى هاف للجهالت. د. مدمذ الؿٍش قػاُ التي وعبذ ئلى اإلاتهم أو اإلاتهمين، الزًً جدذد هٍى

 .  255-254خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، ص
((64))

هابلها اإلاادة 7الجىائُت، مشحؼ ظابو، صد. غبذاإلاػؿي غبذالخالو، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي   مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت  165. ٍو

 اإلاطشي.
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بثخ اُؼبٓخ ؽٍٞ ٓزْٜ آفو ؿ٤و اُطبػٖ، ٝر٘بٍٝ اُزؾو٤ن اٍزغٞاة اُطبػٖ ٝرٞع٤ٚ اُزٜٔخ ئ٤ُٚ صْ أهبٓذ ا٤ُ٘

اُؼبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ػ٠ِ مُي أُزْٜ ا٥فو ٝؽلٙ، كإ ٛنا اُزٖوف ٣٘ط١ٞ ؽزٔبً ػ٠ِ أٓو ٢٘ٔٙ ثؼلّ 

ٝعٞك ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ هجَ اُطبػٖ ٣ؾٍٞ كٕٝ ئكفبُٚ ثؼل مُي ٓزٜٔبً ك٢ اُلػٟٞ ...( 
((65))

  

ف ُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٖٓ رٖوّ ٣ٝضٞه اُزَبؤٍ ؽٍٞ ٓلٟ ئٌٓب٤ٗخ اٍز٘زبط ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ ا

ٍّ رُ  ف ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ػ٠ِ أٓو ػ٠ِ مُي؟ أٝ ثؼجبهح أفوٟ َٛ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ط١ٞ رٖوّ  غو٣ٚ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٣ل

 ٢٘ٔٙ ثؼلّ ٝعٞك ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ هجَ أُزْٜ ٣ؾٍٞ كٕٝ ئكفبُٚ ثؼل مُي ًقْٖ ك٢ اُلػٟٞ؟ 

ٗغل أٜٗب هل أعبثذ ػٖ مُي اُزَبؤٍ ثب٣٩غبة ك٢  ثآؼبٕ اُ٘ظو ك٢ أؽٌبّ ٓؾٌٔخ اُ٘و٘ أُٖو٣خ

أًضو ٖٓ ؽٌْ، كؼ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ هٚذ ثأٗٚ ) ُٔب ًبٗذ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ هل أٓود ك٢ ثبكٟء ا٧ٓو ثٚجٜ 

ٝئؽٚبه اُطبػٖ ثؼل اٍزغٞاة أُز٤ٜٖٔ ا٥فو٣ٖ ُٔب هوهٙ أؽلٛٔب ٖٓ أٗٚ ًبٕ ٣ج٤غ أَُوٝهبد ُِطبػٖ 

٫ أٜٗب ػبكد ٝأهبٓذ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ػ٠ِ أُز٤ٜٖٔ أُنًٞه٣ٖ ٝؽلٛٔب ٝأفِذ اُن١ ٣ؼِْ ثأٜٗب َٓوٝهخ، ئ

ٍج٤َ اُطبػٖ، كإ ٛنا اُزٖوف ٣٘ط١ٞ ؽزٔبً ٝثطو٣ن اُِيّٝ اُؼو٢ِ ػ٠ِ أٓو ٢٘ٔٙ ثؼلّ ٝعٞك ٝعٚ 

(. ئكفبُٚ ثؼل مُي فٖٔبً ك٢ اُلػٟٞ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ هجَ اُطبػٖ ٣ؾٍٞ كٕٝ
((66))

 

ك٢ " ه٤ٚخ اُووٕ " ٝأُزْٜ ك٤ٜب اُوئ٤ٌ   -ع٘ب٣بد اُوبٛوح  –ع٘ب٣بد ا٩ػبكح ًٔب هٚذ ٓؾٌٔخ 

أُٖو١ ا٧ٍجن ؽ٢َ٘ ٓجبهى، ثؾ٤ض٤بد ؽٌٜٔب ثإٔ ) ؽغ٤خ ٛنا ا٧ٓو ا٢ُ٘ٔٚ ًبٗذ ٫ رياٍ هبئٔخ ك٢ 

َ، ع٘ب٣بد هٖو ا٤ُ٘ 2011َُ٘خ  3642ربه٣ـ ئؽبُخ أُزْٜ ٖٓ عل٣ل ئ٠ُ أُؾبًٔخ اُغ٘بئ٤خ ك٢ اُو٤ٚخ ههْ 

ٝمُي ُؼلّ ظٜٞه ك٫ئَ عل٣لح ه٣ٞخ رجوه ئُـبء ا٧ٓو اَُبثن ٕلٝهٙ ٖٓٔ ٣ِٔي ا٩ُـبء هبٗٞٗبً، ك٬ًٚ ػٖ 

 ّٕ أٓو ئؽبُخ أُزْٜ  ٝؽلح اُقّٖٞ ٝاُٞهبئغ ك٢ ٬ً اُلػ٤٣ٖٞ ...( ٝرأ٤ٍَبً ػ٠ِ ٓب رولّ هٚذ أُؾٌٔخ ثأ

ّٔ طِوبً ُزؼِّ ك٢ رِي اُو٤ٚخ ٣ٌٕٞ ثب٬ًٛ ثط٬ٗبً ٓ 22/5/2011اُٖبكه ثزبه٣ـ  ٓؼٚ  ب ٣و٢ٚوٚ ثبُ٘ظبّ اُؼبّ، ٓ

ثؼلّ عٞاى ٗظو اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ َُجن ٕلٝه أٓو ٢٘ٔٙ ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ هجَ أُزْٜ ك٢ 

ع٘ب٣بد هٖو ا٤َُ٘.  2011َُ٘خ  12227ك٢ اُو٤ٚخ ههْ  23/3/2011
((67))

 

                                                           
((65))

 . 125ص  23مج ط  19/11/1972ههؼ  
((66))

 . 1188ص 221م  36أخٍام الىهؼ ط 3/12/1985ههؼ  

 ( (
(67)

ت والخؿبُو، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، الؿبػت الاو  ، اإلاعإولُت الجىائُت غً الهخل الػمذ باالمخىاع بين الىظٍش لى، د. بشير ظػذ صؾلُى

 . 122-121، ص2516
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 ئػ٬ٕ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ -4

جبػٚ ثْإٔ ًبكخ ا٧ؽٌبّ ٝا٧ٝآو اُوٚبئ٤خ، ٖٝٓ ث٤ٜ٘ب ا٧ٓو ٣٘جـ٢ ارّ  ئعواًءا أٍب٤ٍّبا٩ػ٬ٕ  ٣ؼلّ 

٘خ ث٤ٖٔو اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ خ ك٢ عؼَ أٛواف اُقٖٞٓخ ػ٠ِ ث٤ّ ٖٓ أ٤ّٔٛ  ُٚ ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ، ُٔب َُ 

ٌّ ٝثبُزٖوف اُؾبَٕ ك٤ٜب، ٝؽز٠ ٣ُ  رجلٝ أ٤ٔٛخ ا٩ػ٬ٕ اُطؼٖ أُووه ُْٜ هبٗٞٗبً، ٝ ٓٔبهٍخ ؽنّ  ْٜ ٖٓ٘ٔ

٤ٌِّبً ك٢ أٗٚ ٣ج٠٘ ػ٤ِٚ رؾل٣ل ٤ٓؼبك اُطؼٖ ثبَُ٘جخ ٨ُؽٌبّ ٝا٧ٝآو اُوٚبئ٤خ. اثٕٞلٚ ئعواءً 
((68))

 

 َّ ٖٓ اُوب٤ٖٗٞٗ اُوطو١ ٝأُٖو١، ئػ٬ٕ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ُِٔلػ٢  ٛنا ٝهل أٝعت ً

 ّٕ ّٞ  ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ أٝ ُٞهصزٚ، ؽ٤ش أٗٚ رٞعل ُٚ ِٖٓؾخ ٝاٙؾخ ك٢ ئػ٬ٗٚ ثٜنا ا٧ٓو، ٧  ُٚ ؽنّ اُوبٕٗٞ ف

ّٕ ػ٬ٕ ٫رقبم ئعواء أٝ ثلء ٤ٓؼبك كْ ك٤ٚ، ٝٓز٠ أٝعت اُوبٕٗٞ ا٩ااُزظِّ  ٫ ٣وّٞ ٓوبٓٚ.ٛو٣ن آفو  أ١ّ  ا
((69))

 

 ّٔ ( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ثأٗٚ " ... ٣ٝؼِٖ  146/3أُْوع اُوطو١ ك٢ أُبكح )  كول ٗ

ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ُِٔغ٢٘ ػ٤ِٚ ُِٝٔلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ ك٢ ٓؾَ ئهبٓز٤ٜٔب، أٝ ُِٞهصخ 

 ك٢ ؽبُخ اُٞكبح ك٢ آفو ٖٓٞٛ ًبٕ ُِٔٞهس ". 

أُْوع أُٖو١ ٕواؽخ ثٚوٝهح ئػ٬ٕ ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ئ٠ُ أُلػ٢  ّٔ ًٔب ٗ

 ّٔ ( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ثْإٔ هب٢ٙ اُزؾو٤ن ثأٗٚ " ...  154/3أُبكح )  ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ، ك٢ ٗ

ٓؾَ ئهبٓزٚ" ٝٛٞ  ٣ٝؼِٖ ا٧ٓو ُِٔلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ، ٝئما ًبٕ هل رٞك٢ ٣ٌٕٞ ا٩ػ٬ٕ ُٞهصزٚ عِٔخ ك٢

 ّٔ  ( ٖٓ ماد اُوبٕٗٞ ثْإٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ. 209/3ػ٤ِٚ أُبكح )  ماد ٓب ر٘

ٝرٌٖٔ كبئلح ا٩ػ٬ٕ ك٢ ر٤ٌٖٔ أُلػ٢ أُل٢ٗ ٝأُغ٢٘ ػ٤ِٚ ٖٓ اُؼِْ ثٕٔٚٔٞ ٛنا ا٧ٓو، ٝمُي 

 أضَ ئعواءً ، كب٩ػ٬ٕ ٣ُ أٝ اُزظِْ ػ٤ِٚ كٙ اُوبٕٗٞ ُنُي٢ٌُ ٣زبػ ُْٜ اُطؼٖ ثب٫ٍزئ٘بف ف٬ٍ ا٤ُٔؼبك اُن١ ؽلّ 

٤ٌِّبً روزٖو ؿب٣زٚ ػ٠ِ رؾل٣ل ثلء ٤ٓؼبك اُطؼٖ ثبَُ٘جخ ٨ُٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ أٝ ؿ٤وٙ ٖٓ 

اُوواهاد ٝا٧ٝآو ا٧فوٟ ماد اُطبثغ اُوٚبئ٢. 
((70))

 

                                                           
(((68)))

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظا   . 264بو، ص. د. مدمذ الؿٍش
((69))

 م.  45لعىت  933، الؿػً سنم 554ص 26، ط22/6/1975ههؼ  
((75))

 . 248، ص1986د. هظام جىقُو اإلاجالي، الهشاس بأن الوحه إلنامت الذغىي الجىائُت، دساظت مهاسهت، سظالت ديخىساه، حامػت غين شمغ،  
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ٝ ٓز٠ ٕله ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ كاٗٚ ٣ؾٞى ؽغ٤زٚ كٕٝ رؼ٤ِن مُي ػ٠ِ ا٩ػ٬ٕ، 

ّٕ ب٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ رورجٜ ٕؾزٚ ثٔٚٔٞٗٚ ٝكؾٞاٙ كٕٝ اُ٘ظو ئ٠ُ ئػ٬ٗٚ، ثؼِّ ك ا٩ػ٬ٕ هبٕو ػ٠ِ كزؼ  خ أ

ّٔ أٝ اُزظِْ ٤ٓؼبك ا٫ٍزئ٘بف ب ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٤ٌُ ما ّإٔ ك٢ ث٘بء ا٤ٌُبٕ اُوب٢ٗٞٗ ُٜنا ا٧ٓو ، ٝث٘بًء ػ٤ِٚ ك٬ ، ٓ

٣غٞى اُؾٌْ ثبُجط٬ٕ ػ٘ل ٓقبُلخ ا٩ػ٬ٕ. 
((71))

 

 

 ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ َٓججبً إٔ ٣ٌٕٞ  -5

خ ا٢ُْء أُؾٌّٞ ك٤ٚ اُز٢ رٔ٘غ ٖٓ ٓؼبٝكح غ٤ّ غ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثؾُ ٣زٔزّ 

ُقطٞهح مُي ا٧ٓو ٝأ٤ٔٛخ ا٥صبه اُوب٤ٗٞٗخ أُزورجخ ػ٤ِٚ، ٝؽوٕبً  اػ ماد اُ٘ياع أٓبّ اُوٚبء، ٝٗظوً ٛو

رؾٍٞ كٕٝ ئؽبُزٚ ُِلػٟٞ  ن عل١ ٣ٌٕٞ هل اٍزقِٔ ٓ٘ٚ أٍجبثًبرؾو٤ ثؼل ػ٠ِ أ٫ ٣ٖله ٖٓ أُؾون ئ٫ّ 

ٝٓؾبًٔخ أُزْٜ، ٌُٕٝٞ ٛنا ا٧ٓو ٖٓ ا٧ٝآو اُز٢ روجَ اُطؼٖ ٖٝٓ صْ ًبٕ رَج٤جٚ ٛٞ ا٤ٍُِٞخ اُز٢ رٖٚٔ 

ٓ٘بهْزٚ ٝرول٣و هجٍٞ اُطؼٖ ك٤ٚ ٖٓ هكٚٚ،
((72))

ت أُْوع إٔ ٣ٖله ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ َٓججبً رطِّ   
((73))

  

وٖل ثزَج٤ت ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ئ٣واك اُؾغظ اُٞاهؼ٤خ ٝاُوب٤ٗٞٗخ أُج٢٘ ٣ٝ

ّٖ ٣٘جـ٢ إٔ رزّٚٔ ٝأُ٘زغخ ٢ٛ ُٚ، ٝث٘بًء ػ٠ِ مُي ػ٤ِٜب  ػوٙب  ٬ً ُِٞهبئغ ٖٝ ا٧ٍجبة ث٤بٗبً ع٤ِبً ٓل

ٍبئـبً ػ٠ِ ا٧كُخ ا ٝهكّ ٕٔٚٔٞ ا٧كُخ ك٢ ؿ٤و ؿٔٞٗ، ٝثؾضبً ٝاك٤بً ٧هًبٕ اُغو٣ٔخ ك٢ ؿ٤و هٖٞه، ُ

 ُ٣ ُٓ ّٞ َزطبع ٖٓ ف٬ُٚ اُٞهٞف ػ٠ِ  َ َّ اُـب٣خ ٖٓ رَج٤ت ا٧ٓو  ؿبد اُ٘ز٤غخ اُز٢ اٗز٠ٜ ئ٤ُٜب ٛنا ا٧ٓو، ُٝؼ

َٖ ٤ٍو اُؼلاُخ.ثأ٫ ٝعٚ ٢ٛ ر٤ٌٖٔ اُقّٖٞ ٝٛٔأٗزْٜ ٖٓ ٓواهجخ ؽُ 
((74))

 

ثإٔ ٫ ٝعٚ،  –أٝ هب٢ٙ اُزؾو٤ن ك٢ ٖٓو  -٣ٌٕٝٞ اُزَج٤ت ثا٣واك اَُجت اُن١ ث٠٘ ػ٤ِٚ أٓو ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ  

ّٕ ٝمُي ػٖ ٛو٣ن مًو اُٞهبئغ ٝأُولٓبد أُإك٣خ ئ٠ُ ٛنا اَُجت، ٖٝٓ ٛ٘ب ٣زج٤ّ  رَج٤ت ا٧ٓو ٣قزِق ػٖ  ٖ أ

                                                           
((71))

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، ص   . 267-266مدمذ الؿٍش
((72))

 . 733، ص1988د. مدمىد هجُب خعني، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، ؾبػت  
((73))

مً ناهىن ؤلاحشاءاث  146/2غشوسة  أن ٌشخمل هزا ألامش غلى ألاظباب التي بنى غليها في اإلاادة  قهذ اظخلضم اإلاششغان الهؿشي واإلاطشي  

 مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت اإلاطشي.  259الجىائُت الهؿشي واإلاادة 
((74))

 . 639د. سؤوف غبُذ، غىابـ حعبِب ألاخٍام الجىائُت وأوامش الخطشف في الخدهُو، مشحؼ ظابو، ص 
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 ّٕ اُغٜخ اُز٢ إٔلهد ا٧ٓو ٍزز٠ُٞ رَج٤جٚ ػ٠ِ ؿواه رَج٤ت ا٧ؽٌبّ، ػٖ ٛو٣ن رِق٤ٔ  ٍججٚ، مُي أ

ُٔبما أهلٓذ عٜخ اُزؾو٤ن ػ٠ِ ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ؟  هُٜٞب ثب٩عبثخ ػ٠ِ اَُإاٍ ا٥ر٢:
((75))

 

ك اُغياء ك٤ٔب ُٞ ٕله ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ ؾلّ ٗٔ هب٢ٗٞٗ ٣ُ  ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ػلّ ٝعٞك أ١ّ 

اُلػٟٞ ٓغوكاً ٖٓ أٍجبثٚ، ئ٫ إٔ اُزَج٤ت هًٖ أٍب٢ٍ ُٜنا ا٧ٓو ثؾ٤ش ٣لول ٝعٞكٙ اُوب٢ٗٞٗ ئما ٕله فب٤ُبً 

ٖ اُزَج٤ت، ٣ٝزورت ػ٠ِ اُوٖٞه ك٢ اُزَج٤ت إٔ ٣ٌٕٞ ػوٙخ ُِطؼٖ ك٤ٚ ٍٞاء ثطو٣ن ا٫ٍزئ٘بف أٝ ٓ

ثطو٣ن اُ٘و٘. 
((76))

 

 ّٔ ب ٍجن إٔ رَج٤ت ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٣ؼزجو ّوٛبً عٞٛو٣بً ُٖؾخ ٝٗقِٔ ٓ

هٚبئ٢ ٝٓٞاىٗخ ث٤ٖ أكُخ اُلػٟٞ ٕلٝهٙ، ك٬ًٚ ػٖ إٔ ٛج٤ؼزٚ اُوب٤ٗٞٗخ رلزوٗ إٔ ٣ٖله ثؼل رؾو٤ن 

ًٝلب٣زٜب ٖٓ ػلٜٓب، ٝأًضو ٖٓ مُي كإ اّزواٛ اُزَج٤ت أٓو رلزوٙٚ أؽٞاٍ اُطؼٖ أُووهح ك٢ ٛنا ا٧ٓو، 

كطبُٔب ًبٕ أُؾون ٣ؼِْ ثإٔ هواهٙ ٤ٌٍٕٞ ٓؾ٬ً ُوهبثخ عٜخ هٚبئ٤خ أفوٟ، كاٗٚ ؽزٔبً ٤ٌٍٕٞ ؽو٣ٖبً ػ٠ِ 

ثٚوٝهح إٔ ٣ٖله هواهٙ َٓججبً.  ر٠ مُي ئ٫ّ ئٕلاهٙ ُٚ، ٫ٝ ٣زأ لرؾو١ اُلهخ ػ٘
((77))

 

ٖٓ ٓ٘بهْخ اُؾغ٤خ اُز٢  خ ئٕلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ، ٫ثلّ ٝثؼل اٍزؼواٗ اُْوٝٛ ا٬ُىٓخ ُٖؾّ 

أٜٗب  ؽ٤شٖٓله هٞح ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ،  ؼلّ ٣ؾٞىٛب ٛنا ا٧ٓو ثؼل ٕلٝهٙ، ئم إٔ ٛنٙ اُؾغ٤خ رُ 

رضٞه ػلح رَبؤ٫د ؽٍٞ ٛج٤ؼخ ٛنٙ اُؾغ٤خ أُووهح ٨ُٓو ثأ٫ ٝعٚ ٝٓلٟ ٌُٖٝ رضجذ ُٚ ثٔغوك ٕلٝهٙ. 

ا٧ٓو ثأ٫  رْبثٜٜب ٓغ رِي أُووهح ٨ُؽٌبّ اُوٚبئ٤خ اُجبرخ؟ ٝٓب ا٥صبه أُزورجخ ػ٠ِ صجٞد ٛنٙ اُؾغ٤خ ثؾنّ 

 .ٛنا ا٧ٓو؟ٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٖٝٓ صْ رإك١ ئ٠ُ ئُـبء ؼٜب ثوٞح ئٝعٚ؟ َٝٛ ٛ٘بى أٍجبة رؾٍٞ كٕٝ رٔزّ 

ُ٘ب ٖٓ ٓ٘بهْخ ؽغ٤خ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝآصبهٙ  ُ٪عبثخ ػ٠ِ ٛنٙ اُزَبؤ٫د ٫ ثلّ 

 اُوب٤ٗٞٗخ ) ٓجؾش صبُش (. 

 

 

                                                           
((75))

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، صمد    .   274مذ الؿٍش
((76))

 . 253د. هظام جىقُو اإلاجالي، الهشاس بأن الوحه إلنامت الذغىي الجىائُت، مشحؼ ظابو،  ص 
((77))

 . 658، غىابـ حعبِب الاخٍام الجىائُت وأوامش الخطشف في الخدهُو، مشحؼ ظابو، صسؤوف غبُذد.  
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 انًجحث انثبنث

 حدٛخ األيش ثأال ٔخّ إلقبيخ انذػٕٖ اندُبئٛخ ٔآثبسِ انقبََٕٛخ
  

ئػبكح ٗظو  كٌوح هب٤ٗٞٗخ ٓوزٚبٛب ػلّ عٞاى  رُؼلّ غ٤خ ا٧ٓو أُو٢ٚ أٝ ا٢ُْء أُؾٌّٞ ك٤ٚ، ؽُ 

إٔ  اُلػٟٞ، ٛبُٔب ٕله ك٤ٜب ؽٌْ ع٘بئ٢ ؽبئي ُٜنٙ اُؾغ٤خ، كبُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٜٓٔب ًبٗذ ٛج٤ؼزٜب، ٫ ثلّ 

رَٖ ئ٠ُ ٜٗب٣خ ثٖلٝه ؽٌْ كبَٕ ك٢ ٓٞٙٞػٜب.
((78))

  

ٚبء رٌٕٞ ؽغخ ثٔب غ٤خ ا٢ُْء أُؾٌّٞ ك٤ٚ، ٢ٛ إٔ ا٧ؽٌبّ اُز٢ ٣ٖلهٛب اُوٝأُوٖٞك ثؾُ  

 ّٕ ت ػ٠ِ ٖؾزٚ ٝؽو٤وزٚ، ٣ٝزورّ ُاُوبٕٗٞ ٣ؼزجو ٛنا اُؾٌْ ػ٘ٞاٗبً  كِٖذ ك٤ٚ، كاما ؽٌْ ك٢ كػٟٞ ٓض٬ً، كا

ئ٠ُ اُوٚبء، ك٢ ّإٔ ماد اُ٘ياع، ٝػ٤ِٚ ئما هبّ أؽل اُقّٖٞ  اُِغٞءإٔ ٣ؼبٝكٝا  إٔ ٣ٔز٘غ ػ٠ِ اُقّٖٞمُي 

و إٔ ٣لكغ ٛنٙ اُلػٟٞ ثؾغ٤خ ا٧ٓو أُو٢ٚ، أ١ ثَجن ثوكغ كػٟٞ رزؼِن ثٜنا اُ٘ياع، ًبٕ ُِقْٖ ا٥ف

 ّٔ ب ٣ورت اُؾٌْ ثؼلّ هجُٜٞب.اُلَٖ ك٤ٜب، ٓ
((79))

 

  ّٕ رٚ ئىاء ٍِطخ اُزؾو٤ن ّٞ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ُٚ ؽغ٤زٚ ٝهُ  ًٝٔب رضجذ اُؾغ٤خ ٨ُؽٌبّ، كا

ّٕ اُز٢ إٔلهرٚ، ك٬ ٣غٞى ُٜب اُوعٞع ك٤ٚ ٓب ُْ ٣طوأ ٍجت ٩ُـبئٚ،  ّْ  أ١ّ  ٣ٝؼ٢٘ مُي أ ارقبمٙ ثؼل  ئعواء ٣ز

 ّٕ ٛنا ا٧ٓو ٣ؾٞى ؽغ٤خ أٓبّ اُوٚبء اُن١ روبّ أٓبٓٚ اُلػٟٞ ثؼل ٍجن  ئٕلاه ٛنا ا٧ٓو ٣ٌٕٞ ثب٬ًٛ، ًٔب أ

ٕلٝهٙ، ئم رؼل اُلػٟٞ ؿ٤و ٓوجُٞخ.
((80))

إٔ اُؾغ٤خ أُووهح ٨ُٓو ثأ٫ ٝعٚ رقزِق ك٢ ٛج٤ؼزٜب ػٖ رِي  ئ٫ّ  

 اُوٚبئ٤خ. أُووهح ٨ُؽٌبّ 

                                                           
(78)

، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، ؾبػت  -دساظت مهاسهت  –د. مدمذ غبذالحمُذ مٍي، حجُت ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت  

 . 91ص، 1999/2555
(79)

ت، ؾبػت د. خعً ضادم اإلاشضكاوي، أضُى ؤلاحشاء  د. ئدواس ؾالي الزهبي، حجُت –. 486، ص 1996اث الجىائُت، ميشأة اإلاػاسف باإلظٌىذٍس

 . 38م، ، ص1965الحٌم الجىائي أمام الهػاء اإلاذوي، سظالت ديخىساه، ًلُت الحهىم، حامػت الهاهشة، 
(85)

اوي اإلابروى أو خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت    . 586وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، صد. مدمذ الؿٍش
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ي ثإٔ ُٚ ؽغ٤خ ماد ٛج٤ؼخ فبٕخ، ئم رزٖق رِي كب٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٣ز٤ّٔ  

اُؾغ٤خ ثٌٜٞٗب ٓإهزخ
((81))

٤َُٝذ ٜٗبئ٤خ، ك٬ًٚ ػٖ أٜٗب َٗج٤خ 
((82))

، ٖٝٓ صْ ٣ٌٖٔ اُؼٞكح ئ٠ُ اُزؾو٤ن 

ثبُوؿْ ٖٓ ٛنٙ اُؾغ٤خ. 
((83))

ٟ اُغ٘بئ٤خ رورجٜ ثبُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ ح ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩ٜٗبء اُلػّٞٞ كوُ  

ٚ ٣لزوٗ إٔ ٖٓ ا٧ٝآو اُوٚبئ٤خ اُٖبكهح هجَ اُلَٖ ك٢ ٓٞٙٞع اُلػٟٞ كاّٗ  ٝ ثبػزجبهٙ أًٓوا٣ز٤ٔي ثٜب، 

 ّٞ ّٓ ح ا٢ُْء أُؾٌّٞ ك٤ٚ.رٌٕٞ ُٚ ؽغ٤خ رقزِق ػٖ رِي أُووهح ٨ُؽٌبّ اُوٚبئ٤خ اُجبرخ ٝاُز٢ رؾٞى ه ب أ

ك ٕلٝهٙ،غوّ ُٔ كزضجذ ُِؾٌْ ثِ ؽغ٤خ ا٧ٓو أُو٢ٚ 
((84))

غٞى ئػبكح اُ٘ظو ك٢ ٓٞٙٞػٚ ئ٫ ثٔؼ٠٘ أٗٚ ٫ ٣ 

ك٢ ؽلٝك اُؾبُخ  أُووه هبٗٞٗبً، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٫ ٣ٌزَت ٛنٙ اُوٞح ئ٫ّ أٝ اُزظِْ ثطو٣ن اُطؼٖ 

 ّٕ ٣ؾٞى هٞح ئٜٗبء اُلػٟٞ  ٛنا ا٧ٓو اُز٢ ًبٕ ػ٤ِٜب اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ٝهذ ٕلٝهٙ، ٝك٢ ع٤ٔغ ا٧ؽٞاٍ كا

ٖق ثأٜٗب ماد أصو اُغ٘بئ٤خ ٛبُٔب ُْ رزٞاكو ئؽلٟ ا٧ٍجبة اُوب٤ٗٞٗخ أُجوهح ُِؼلٍٝ ػ٘ٚ، رِي اُوٞح اُز٢ رزّ 

ٍِج٢ ثؾذ ٖٓ ؽ٤ش أٗٚ ٣ٔز٘غ ٓؼٜب ئػبكح رؾو٣ي اُلػٟٞ ٛبُٔب ٕله ك٤ٜب ٛنا ا٧ٓو. 
((85))

 

٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٖٝٓ صْ ريٍٝ ػ٘ٚ ٛنٙ  ٝثٔلّٜٞ أُقبُلخ كاٗٚ ٣غٞى ئُـبء ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ 

اُؾغ٤خ ماد اُطج٤ؼخ أُإهزخ، ٝثنُي اُؼوجخ اُز٢ ًبٗذ رؼزوٙٚ، ئما رؾون ٍجت ٖٓ ا٧ٍجبة اُز٢ رإك١ ئ٠ُ 

 ئُـبئٚ ئٓب ٗز٤غخ ُظٜٞه أكُخ عل٣لح، أٝ ثوواه ٖٓ اُ٘بئت اُؼبّ.
                                                           

(81)
ومػنى ًىن الحجُت مإنخت هي أهه نذ ٌػذُ غً ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي لىحىد ظبب مً ألاظباب التي هظ غليها الهاهىن، وهي  

، وؾاإلاا لم
ً
ًىحذ أي ظبب مً هزه ألاظباب العالكت  ظهىس أدلت حذًذة أو ئلؿاء هزا ألامش مً الىائب الػام في خالُ اإلاذة اإلاهشسة لزلَ ناهىها

 بمهخػاه مً نبل الىُابت الػامت، بدُث ئرا غادث 
ً
 له حجُخه الخاضت، وغلُه ًٌدعب اإلاتهم خها

ً
الزيش، قان ألامش بأن الوحه ًبهى نائما

، أما ئرا  للخدهُو أو ئلى سقؼ الذغىي الجىائُت غً راث الىانػت وغذ ههغ اإلاتهم، دقؼ بػذم نبىلها لعبو خكظها مً
ً
 نػائُا

ً
الىُابت خكظا

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي  أخُلذ الذغىي للمدٌمت قػليها أن جدٌم بػذم نبىلها لعبو الكطل. مدمذ الؿٍش

 . 634 -633الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، ص
(82)

مً خُث ًىنها وعبُت، قال ٌعخؿُؼ أن ًخمعَ بها  –وعبُت ألازش  –حجُت ألاخٍام راتها ئن حجُت ألامش بأال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت ي 

اإلاتهمين ئال اإلاتهم الزي خهو مػه ضذس ألامش في شأهه باليعبت للىانػت التي خهو مػه بشأنها، ومظهش الحجُت اليعبُت ًخطح في أهه ال ًجىص ألخذ 

 غلى أظباب شخطُت مشل امخىاع اإلاعإولُت أن ٌعدىذ في أمش بأن ال وحه ضذس إلاطلحت متهم 
ً
ًان مبيُا مت، و آخش معاهم مػه في هكغ الجٍش

 ئلى أظباب مىغىغُت أو غُيُت مشل غذم صحت الىانػت، قاهه ٌعخكُذ مىه حمُؼ اإلاعاهمين في الجٍش
ً
ًان هزا ألامش معدىذا مت. للجىىن، أما ئرا 

ت في هزا اإلاػنى 362ائُت، مشحؼ ظابو، صد. قىصٍت غبذالعخاس غلي، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجى  لزلَ نػذ مدٌمت الىهؼ اإلاطٍش
ً
. وجؿبُها

مت لم  بأهه ) ألاضل أن ألامش بػذم وحىد وحه ال جٍىن له حجُخه باليعبت لجمُؼ اإلاعاهمين في الكػل، اإلابني غلى أظباب غُيُت، مشل أن الجٍش

، أو غلى أنها في راتها لِعذ مً ألاقػاُ التي
ً
حجُت باليعبت ئلى حمُؼ اإلاعاهمين  –يأخٍام البراءة  –ٌػانب غليها الهاهىن ًٌدعب  جهؼ أضال

ًان  ً، قاهه ال ًدىص حجُت ئال في خو مً ضذس لطالحه، وئر   غلى أخىاُ خاضت بأخذ اإلاعاهمين دون آلاخٍش
ً
ًان مبيُا قيها، وال يزلَ ئرا 

كشع صحخه  –الؿاغً غلى ما رهب ئلُه في وحه وػُه  أن ألامش بػذم وحىد وحه إلنامت الذغىي، ئهما ضذس لػذم يكاًت ألادلت نبل  ًهشس  –ٍو

 غلى أظباب خاضت وال ًدىص حجُت في خو الؿاغً ومً زم ًٍىن مىػاه في هزا الشأن ؾي
ً
ر اإلاتهم آلاخش، قان ألامش في هزه الحالت ًٍىن نائما

 م. 65لعىت  369، الؿػً سنم 11/4/1991ظذًذ (. ههؼ 
(83)

 . 322د. أششف سمػان غبذالحمُذ، الىُابت الػامت ودوسها في اإلاشخلت العابهت غلى اإلادايمت، مشحؼ ظابو، ص 
(84)

ىاُ نىة ألامش اإلاهط ي التي حػني زبىث الحجُت له في مىاحهت اله  ، ٍو
ً
 ًطبذ الحٌم باجا

ً
ػاء قػىذما ٌعدىكز الحٌم ؾشم الؿػً اإلاهشسة ناهىها

 . 239، مشحؼ ظابو، ص2516ء. د. أخمذ قخحي ظشوس، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، ؾبػت الجىائي وظائش حهاث الهػا
(85)

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت  وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، ص   . 575-573مدمذ الؿٍش
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  ّْ ّٙ رُ  اُزطوم ئ٠ُ مُي ٖٓ ف٬ٍ ص٬صخ ٓطبُت هئ٤َ٤خ، ٍٝٞف ٣ز ؼ ٓب٤ٛخ ؽغ٤خ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٞ

ا٥صبه اُوب٤ٗٞٗخ ٨ُٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ )  ٝ رُج٤ّٖ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ) ٓطِت أٍٝ (،

 ٓطِت صبٕ (، ٝىٝاٍ ؽغ٤خ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ) ٓطِت صبُش (.  

 

 انًطهت األٔل

 قبيخ انذػٕٖ اندُبئٛخيبْٛخ حدٛخ األيش ثأال ٔخّ إل

 

٣زٔزغ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثوٞح ا٧ٓو أُو٢ٚ ثٚ ثٔب ٣ٔز٘غ ٓؼٚ رؾو٣ي اُلػٟٞ 

،-ٓب ُْ رزٞكو ئؽلٟ ؽب٫د ا٩ُـبء اُز٢ ٗٔ ػ٤ِٜب أُْوع  –اُغ٘بئ٤خ ٖٓ ثؼل ٕلٝهٙ 
((86))

٣ٝزورت ػ٠ِ  

رِي اُؾغ٤خ اػزجبه ارقبم ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثؼل ئٕلاهٛب أٓوٛب ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ١٧ ئعواء ٖٓ ئعواءاد 

اُزؾو٤ن، ئعواًء ثب٬ًٛ. 
((87))

 

٨ُٝٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ؽغ٤زٚ ٝهٞرٚ أُو٢ٚ ثٜب ئىاء اُوٚبء، كاما ٓب أه٤ٔذ اُلػٟٞ 

ؿ٤و ٓوجُٞخ، ٝؽ٤٘ئن ٣ٌٖٔ اُلكغ أٓبّ ٛنٙ  ٕلٝه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓزٜب، كاٜٗب رؼلّ أٓبّ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ ثؼل 

زؼ٤ٖ إٔ أُؾٌٔخ ثؼلّ عٞاى ٗظو اُلػٟٞ َُبثوخ ٕلٝه أٓو ك٤ٜب ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓزٜب، ٝٛنا ككغ عٞٛو١ ٣

ئؿلبُٜب ُنُي هٖٞه ك٢ اُؾٌْ ٣ؼ٤جٚ. ٣ٝؼلّ  رزؼوٗ ُٚ أُؾٌٔخ ئ٣واًكا ٝهّكا
((88))

و ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ كب٧ٓ 

ػ٠ِ ِٛت أُزْٜ، أٝ  ااُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٓزؼِن ثبُ٘ظبّ اُؼبّ، ٝٛٞ ٓب ٣غت ػ٠ِ أُؾٌٔخ إٔ رو٢ٚ ثٚ أٝ ث٘بءً 

ئما هكؼذ ئ٤ُٜب هجَ إٔ ٣ِـ٠ ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ  –ؽز٠ ٖٓ رِوبء ٗلَٜب ُٝٞ ُْ ٣ضوٙ اُقّٖٞ 

 –اُغ٘بئ٤خ 
((89))

غ ثٜنٙ اُوٞح، ك٢ أ٣خ ؽبُخ ًبٗذ ػ٤ِٜب اُلػٟٞ ُٝٞ أٓبّ ٓؾٌٔخ ٣ٝغٞى اُزَٔي ثغٞاى اُلك 

                                                           
(86)

وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، أي أن حجُخه مً حيغ حجُت ألاخٍام  ونذ أحمؼ الكهه غلى زبىث حجُت ألامش اإلاهط ي لألمش بأن ال  

، مشحؼ ظابو، ص
ً
 وجدلُال

ً
 .524الهػائُت. د. سمعِغ بهىام بعؿغ، ؤلاحشاءاث الجىائُت جأضُال

(87)
 إلاهاسن غلى رلَ. . يما اظخهشث أخٍام الهػاء ا25د. غبذاإلاػؿي غبذالخالو، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 

(88)
ت في هزا الطذد بأهه ) ما دام ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي نذ ضذس مً ئخذي حهاث الخدهُو قال   ونذ نػذ مدٌمت الىهؼ اإلاطٍش

 لػذم ظهىس أدلت حذًذة ئنامت الذغىي غً راث الىانػت التي ضذس قيها ألن له في هؿام حجُخه اإلاإنخت ما ل
ً
ألخٍام مً نىة ًجىص مؼ بهائه نائما

 ئبذاؤه ألُو مشة أمام مدٌمت الىهؼ بششؽ أن 
ً
ألامش اإلاهط ي به، وهزا ًجػل الذقؼ بعبو ضذوسه مً أخظ خطائظ الىظام الػام، حائضا

 . 1556ص 25مج ط 13/1/1999جٍىن مذوهاث الحٌم شاهذة لصحخه أو مششحه لزلَ (. ههؼ 
(89)

 .431الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص د. غمش العػُذ سمػان، مباديء ناهىن ؤلاحشاءاث 
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اُز٤٤ٔي أٝ اُ٘و٘
((90))

٧ٍٝٝ ٓوح، ٓز٠ ًبٗذ ٓلٝٗبد اُؾٌْ ّبٛلح ُٖؾزٚ أٝ ٓوّؾخ ُنُي، اُْإٔ ك٤ٚ ّإٔ  

اُؾٌْ، كبُوبػلح أٗٚ ٫ ٣غٞى ٓؾبًٔخ اُلوك اُٞاؽل ػٖ اُلؼَ اُٞاؽل ٓور٤ٖ.
((91))

 

ُز٤٤ٔي اُوطو٣خ ثإٔ ) ئهبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ػٖ ماد اُٞاهؼخ اُز٢ ٕله ك٤ٜب ٝك٢ ٛنا اُٖلك هٚذ ٓؾٌٔخ ا

أٓو ثأ٫ ٝعٚ ٖٓ ٍِطخ اُزؾو٤ن ؿ٤و عبئي، ٓبكاّ هبئٔبً ُْ ٣ِؾ، ُٔب ُٚ ك٢ ٗطبم ؽغ٤زٚ أُإهزخ ٓب ٨ُؽٌبّ ٖٓ 

كاً ُٚ ٝهكاً هٞح ا٧ٓو أُو٢ٚ... ٝككغ اُطبػٖ ك٢ ٛنا اُقٖٞٓ عٞٛو١، ٝعٞة إٔ رز٘بُٝٚ أُؾٌٔخ ئ٣وا

ػ٤ِٚ...(
((92))

 

ٝ ثبػزجبه اُلكغ ثؾغ٤خ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ًَجت ُؼلّ عٞاى ٗظو اُلػٟٞ 

َُبثوخ اُلَٖ ك٤ٜب، ئما أه٤ٔذ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ٍجن ٕلٝه ٛنا ا٧ٓو، ٩ٝػٔبٍ ؽغ٤خ ٛنا ا٧ٓو كإ اُلوٚ 

ٝؽلح ك٢ أٛواف اُقّٖٞ، ٝٝؽلح أُٞٙٞع ك٢  ٝاُوٚبء اٍزِيّ ٝعٞك ص٬صخ ّوٝٛ ٢ٛٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى

 ث٤ٜ٘ٔب.  -اُٞاهؼخ  –ٖٓ رٞاكو ّوٛ ٝؽلح اَُجت  اُلػ٤٣ٖٞ، ٝأف٤واً ٫ ثلّ 

٣ٝوٖل ثنُي إٔ ٣ٌٕٞ اَُجت اُن١ رَز٘ل ئ٤ُٚ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ اُغل٣لح ٛٞ ماد  ششط ٔحذح انغجت: -1

اَُجت اُن١ ًبٗذ رَز٘ل ئ٤ُٚ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ اُز٢ ٕله ثْأٜٗب ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ، ٣ٝوٖل ثٞؽلح اَُجت ٝؽلح 

 ّٕ ّْ  اُٞاهؼخ أ١ أ اُٞاهؼخ اُز٢ ٍجن  ٓؼبهجخ أُزْٜ ػ٠ِ أٍبٍٜب ٢ٛ ماد اُٞاهؼخ أُوكٞػخ ثٜب اُلػٟٞ ٝاُز٢ رز

َ ٍجت اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثبُغو٣ٔخ أَُ٘لح ئ٠ُ ٝإٔ ٕله ثٜب ا٧ٓو ثؼلّ ٝعٞك ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ، ٣ٝزٔضّ 

اُٞاهؼخ اُز٢ ٣ْ٘أ ثٜب ؽن أُغزٔغ ك٢ ػوبة اُغب٢ٗ  بأُزْٜ اُز٢ ٣واك رٞه٤غ اُؼوبة ػ٤ِٚ ٖٓ أعِٜب، أ١ أٜٗ

اُن١ أفَ ثأٓ٘ٚ ٝٗظبٓٚ،
((93))

اك ثٚ اُغو٣ٔخ أَُ٘لح ُِٔزْٜ ٝاُز٢ ٖٓ أعِٜب رطبُت ا٤ُ٘بثخ كبَُجت ٛ٘ب ٣و 

 اُؼبٓخ ثبٍْ أُغزٔغ ثزٞه٤غ اُؼوبة ػ٠ِ أَُإٍٝ ػٜ٘ب.

ف عبٗت ٖٓ اُلوٚ ٍجت اُلػٟٞ ثأٗٚ " مُي أُغٔٞع ٖٓ اُؼ٘بٕو اُٞاهؼ٤خ ٝا٧ٕٝبف اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ ٝهل ػوّ 

ٍٞاء كِٖذ ك٤ٜب أّ ُْ رلَٖ ". ٍِطخ اُلَٖ ك٤ٜب  –٢ٛٝ ر٘ظو اُلػٟٞ  –ًبٗذ ُِٔؾٌٔخ 
((94))

 

٫ٝ ٣ٌل٢ ُِلكغ ثؾغ٤خ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ أٓبّ اُوٚبء اُغ٘بئ٢ ارؾبك اُقّٖٞ ٝأُٞٙٞع، ٝئٗٔب ٣ْزوٛ كٞم  

٤ٖ، ٝٓضبٍ مُي إٔ رٌٕٞ اُٞاهؼخ اُز٢ ٕله ك٤ٜب ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ؾل اَُجت ك٢ اُلػ٣ٞمُي ُٖؾخ اُلكغ إٔ ٣زّ 

                                                           
(95)

 . 27د. غبذاإلاػؿي غبذالخالو، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 
(91)

ت، ؾبػت    .449م، ص1996د. خعً ضادم اإلاشضكاوي، أضُى ؤلاحشاءاث الجىائُت، ميشأة اإلاػاسف باإلظٌىذٍس
(92)

 . -جمُيز حىائي  –م 4/5/2515الطادس بجلعت  2514لعىت  421الؿػً سنم  
(93)

 . 459د. هظام جىقُو اإلاجالي، الهشاس بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 
(94)

 . 314م، ص1977د. مدمىد هجُب خعني، نىة الحٌم الجىائي في ئنهاء الذغىي الجىائُت ، ، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، الؿبػت الشالشت،  
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٢ٛ ع٘ؾخ ٍوهخ، ك٤زؼ٤ٖ ُوجٍٞ اُلكغ ثبُؾغ٤خ أٓبّ أُؾٌٔخ إٔ رٌٕٞ اُٞاهؼخ أُوكٞػخ ثٜب اُلػٟٞ ٢ٛ ماد 

اَُوهخ، أٓب ئما ًبٕ أُزْٜ ٣ؼبهت ػٖ ٝاهؼخ أفوٟ ٓضَ ئفلبء ا٤ّ٧بء أَُوٝهخ ك٢ٜ ٝاهؼخ ٓـب٣وح ٫ٝ ٣وجَ 

ثْأٜٗب ٛنا اُلكغ. 
((95))

ا٩عوا٤ٓخ ُِلكغ ثوٞح ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ، أٗٚ  ٣ٝزورت ػ٠ِ ئػٔبٍ ٓؼ٤به ٝؽلح اُٞاهؼخ 

أُوكٞع ػٜ٘ب ا٫رٜبّ ٓقزِلخ ك٢ ػ٘بٕوٛب أُبك٣خ  اُوٞح ئما ًبٗذ اُٞاهؼخ اُضب٤ٗخ ٫ ٣غٞى اُلكغ ثٜنٙ

 ّٕ ًَ ٖٓ اُلػ٤٣ٖٞ ُٚ مار٤خ فبٕخ ٝٛج٤ؼخ ٓبك٣خ  ٝاُوب٤ٗٞٗخ ػٖ اُٞاهؼخ ا٠ُٝ٧ اُز٢ ٕله ك٤ٜب ا٧ٓو، مُي أ

عت ٓؼٚ اُوٍٞ ثؼلّ رؾون ّوٛ اَُجت ث٤ٜ٘ٔب ٝثبُزب٢ُ آز٘بع اُلكغ ثؾغ٤خ ا٢ُْء أُؾٌّٞ َٓزوِخ ثٔب ٣َزٞ

رؾو٣ي اُلػٟٞ ٙلٙ ػٖ  ك٤ٚ، أٓب ئما ٕله أٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ثبَُ٘جخ ُٔزْٜ ٓؼ٤ٖ ػٖ ٝاهؼخ ٓؼ٤٘خ، عبى 

ٝاهؼخ أفوٟ ٓقزِلخ ػٖ ا٠ُٝ٧ ك٢ ػ٘بٕوٛب أُبك٣خ، ُٝٞ ًبٗذ ٓٔبصِخ ُٜب ك٢ اُ٘ٞع. 
((96))

 

ٝرطج٤وبً ُنُي هٚذ ٓؾٌٔخ اُ٘و٘ أُٖو٣خ ك٢ ٛنا أُؼ٠٘ ثإٔ ) ٕلٝه أٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ، ثبَُ٘جخ 

ُزٜٔخ ئكاهح ث٤ذ ُِلػبهح، ثلٕٝ ئفطبه ٫ ٣ٔ٘غ ٖٓ هكغ اُلػٟٞ، ػ٠ِ أُزْٜ ثزٜٔخ اُزؼ٣َٞ ك٢ ٓؼ٤ْزٚ ػ٠ِ 

ٓب رٌَجٚ ىٝعزٚ ٖٓ اُلػبهح (. 
((97))

 

ضبه ك٤ٜب اُلكغ ثوٞح ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٍبثوخ ك٢ ؽُٖٜٞب ػ٠ِ ٣َٝز١ٞ إٔ رٌٕٞ اُٞاهؼخ اُضب٤ٗخ أُ

ا٠ُٝ٧ أٝ ٓؼبٕوح ُٜب أٝ ٫ؽوخ ػ٤ِٜب، مُي إٔ اُؼجوح ثٖؾخ اُلكغ أٝ ػلٓٚ ٢ٛ ثٞؽلح اَُجت أٝ افز٬كٚ ٫ 

ثبُزبه٣ـ اُن١ رْ ك٤ٚ، كب٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ اُٖبكه ك٢ ٝاهؼخ ٓؼ٤٘خ ٫ ٣ؾٍٞ كٕٝ هكغ اُلػٟٞ ػٖ ٝاهؼخ أفوٟ، 

٘ اُ٘ظو ػٖ ٝهذ ؽلٝصٜب، ٛبُٔب ُْ ٣زؾون ك٤ٜب ّوٛ ٝؽلح اَُجت. ثـ
((98))

 

٣ٝزورت ػ٠ِ ٓب ٍجن، إٔ ؽغ٤خ ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ رٔزل ئ٠ُ اُٞاهؼخ اُز٢ ٕله ثْبٜٗب ا٧ٓو 

أُنًٞهثٌَ ٤ًٞكٜب ٝإٔٝبكٜب اُوب٤ٗٞٗخ، ٝثبُزب٢ُ ك٬ ٣غٞى رؾو٣ي اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ أٝ هكؼٜب ػٖ ماد 

ذ أ١ ٕٝق هب٢ٗٞٗ آفو ثؼل ٕلٝه ٛنا ا٧ٓو ٝؽز٠ ُٝٞ أٍجؾ ػ٤ِٜب ٕٝق هب٢ٗٞٗ اُٞاهؼخ ُٝٞ رؾ

ٓقزِق، كبُؼجوح ثٞؽلح اُٞاهؼخ.
((99))

 

                                                           
(95)

 .543غبذالشؤوف مهذي، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، صد.  
(96)

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن الوحه إلنامت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، ص   . 675مدمذ الؿٍش
(97)

ًان الشابذ مً ألاوسام بأن الىُابت يما نػذ في خٌم آخش بأه –. 468ص 344م 6، مجمىغت الهىاغذ الهاهىهُت، ج1/5/1944ههؼ   ه ) إلاا 

 
ً
الػامت بػذ أن باششث الخدهُو ؤلابخذائي، سأث اظدبػاد شبهت حىاًت الششىة، وأنامذ الذغىي الجىائُت نبل الؿاغً بىضل ًىهه مشجٌبا

ًان لٍل مً وانػتي الششىة والىطب راجُت خاضت، جخدهو بها اإلاؿاًشة التي ًمخىؼ  مػها الهُى بىخذة العبب في ًل منها، لجىدت الىطب، وإلاا 

 م. 36لعىت  1391، الؿػً سنم 46ص 7م 18، مجمىغت أخٍام الىهؼ، ط9/1/1967قال ًٍىن لهزا الذقؼ مدل (. ههؼ 
(98)

 . 459د. هظام جىقُو اإلاجالي، الهشاس بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت،  مشحؼ ظابو، ص 
(99)

ي أبى غامش، ؤلاحشاءا  ت، الؿبػت الشاهُت، د. مدمذ ًص  . 757، ص1995ث الجىائُت، ميشأة اإلاػاسف، ؤلاظٌىذٍس
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أ١ إٔ ٣ٌٕٞ أُزْٜ أُوكٞػخ ٙلٙ اُلػٟٞ ٛٞ مارٚ اُن١  : -انخصٕو  –ششط ٔحذح األطشاف   -2

أُزٜٕٔٞ ك٢ عو٣ٔخ ٝٛ٘ب ٣غٞى إٔ ك ٍجن إٔ ٕله ُٚ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٝهل ٣زؼلّ 

٣ٖله ثْإٔ ثؼْٜٚ أٓو ثؼلّ ٝعٞك ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ك٢ ؽ٤ٖ ٣ٖله أٓو ئؽبُخ ثْإٔ ا٥فو٣ٖ.
((100))

 

ٝٛوكب اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، كائٔبً ٛٔب ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٝرٔضَ ا٩كػبء أٝ أُلػ٢، ٝأُزْٜ اُن١ ٣ٔضَ أُلػ٠ 

ػ٤ِٚ،
((101))

 ٛ ٫ ٣زٞاكو ئما افزِق أ١ ٖٓ ٛن٣ٖ اُطوك٤ٖ. ٝث٘بء ػ٠ِ مُي كإ ٛنا اُْو 

ٓٞٙٞع اُلػٟٞ ثٖلخ ػبٓخ، ٛٞ ٓب ٣طبُت ثٚ أُلػ٢ ٣ٝلػ٢ إٔ ُٚ ؽوبً  ششط ٔحذح انًٕضٕع: -3

ك٢ اهزٚبئٚ،
((102))

أٓب ٓٞٙٞع اُلػٟٞ ثٖلخ فبٕخ، ك٤ؼ٢٘ أُطبُجخ ثؾن اُلُٝخ أٝ ئٗياٍ اُؼوٞثخ أٝ  

اُغو٣ٔخ اُن١ أفَ ثأٓ٘ٚ ٝٗظبٓٚ، ٣َْٝٔ ٛنا أُؼ٠٘ ٓب ٣وّٞ اُزلث٤و ا٫ؽزواى١ ثبٍْ أُغزٔغ ػ٠ِ ٓورٌت 

ثواءرٚ. أُزْٜ ثاصبهرٚ ٖٓ ككٞع ٖٓ أعَ رؼي٣ي 
((103))

  

ٝرؾل٣ل ٓٞٙٞع اُلػٟٞ ٣وعغ ثٌَْ أٍب٢ٍ ئ٠ُ ٓبرَجـٚ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٖٓ ٗٔ هب٢ٗٞٗ ػ٠ِ اُلؼَ أَُ٘ل 

٣٘طجن ػ٠ِ ٛنا اُلؼَ، كٜنا ك٤َُ ػ٠ِ ٓطبُجزٜب ثبٍْ ئ٠ُ أُزْٜ، ك٤ٌل٢ إٔ ر٤ْو ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ئ٠ُ اُ٘ٔ اُن١ 

أُغزٔغ ثزٞه٤غ اُؼوٞثخ أٝ اُزلث٤و ا٫ؽزواى١ اُن١ ٣زٚٔ٘ٚ ػ٤ِٚ.
((104))

 

 ّٔ أُؾون ك٢ ٓوؽِخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ثزول٣و ا٧كُخ اُوبئٔخ ٙل أُزْٜ ث٘بًء ػ٠ِ ٓب َٗت  ٣ٝقز

ب ٣واٙ ٣ؾلك ٓوًي أُزْٜ ٍٞاء ثاؽبُزٚ ئ٠ُ اُوٚبء أُقزٔ ػ٠ِ ٓ ائ٤ُٚ ٖٓ ارٜبّ ٖٓ هجَ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ، ٝث٘بءً 

 ّٕ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ػ٤ِٚ، ٝػ٠ِ مُي كاما ٕله ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٖٓ ٍِطخ اُزؾو٤ن  أٝ اُزوو٣و ثأ

أُقزٖخ ك٬ ٣غٞى ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ ئػبكح رؾو٤ن اُلػٟٞ أٝ رؾو٣ٌٜب ػٖ ماد اُٞاهؼخ، ٝثْإٔ ماد أُزْٜ 

ٙٞع ٝاؽلاً ك٢ أُور٤ٖ،ٛبُٔب ًبٕ أُٞ
((105))

كبُوبػلح أٗٚ ئما ًبٗذ اُٞاهؼخ ٝاؽلح ك٢ كػ٤٣ٖٞ ٣ٌٕٞ اُغياء  

                                                           
(155)

 .28غبذاإلاػؿي غبذالخالو، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، مشحؼ ظابو، صد.  
(151)

ذ خُى   ونذ ًىحذ مذعى غلُه آخش  وهى اإلاعإوُ غً الحهىم اإلاذهُت ئرا ما أدخلخه الىُابت الػامت للحٌم غلُه بمطشوقاث الذغىي، للمٍض

 . 27رلَ اهظش د. خعً ضادم اإلاشضكاوي، أضُى ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص
(152)

 . 195جىائُت، مشحؼ ظابو، صد. مدمىد هجُب خعني، نىة الحٌم الجىائي في ئنهاء الذغىي ال 
(153)

 . 449د. هظام جىقُو اإلاجالي، الهشاس بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، سظالت ديخىساه،  مشحؼ ظابو، ص 
(154)

بػذ وهزا ما ًؿلو غلُه الهُذ والىضل في نشاس الىُابت الػامت خاُ جطشقها في ألاوسام، أي اإلاىاد الجىائُت التي جىؿبو غلى الىانػت، زم  

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىا ئُت رلَ ًخم وضل الىانػت باغؿاءها الخٌُُل الهاهىوي الصحُذ. د. مدمذ الؿٍش

 . 663وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، ص
(155)

 . 385د. ئدواس ؾالي الزهبي، حجُت الحٌم الجىائي أمام الهػاء اإلاذوي، مشحؼ ظابو، ص 
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اُن١ ٣ووهٙ اُوبٕٗٞ ُٜٔب ٝاؽلاً، ٣ٌٕٝٞ أُٞٙٞع ث٤ٜ٘ٔب ثبُزب٢ُ ٝاؽلاً، ك٬ ٓؾَ ُزغل٣ل ا٫كػبء، ٖٝٓ ٛ٘ب 

رورجٜ ٝؽلح أُٞٙٞع ثٞؽلح اَُجت.
((106))

 

كو٤ٜبً مٛت ئ٠ُ اُوٍٞ ثزؾو٤ن ٝؽلح أُٞٙٞع ك٢ ًبكخ اُلػبٟٝ ٝرغله ا٩ّبهح ئ٠ُ إٔ ٛ٘بى هأ٣بً 

اُغ٘بئ٤خ، ٝأٜٗب ًِٜب ٝاؽل ٫ ٣زـ٤و، ئم ٫ ٣ؼلٝ ٓٞٙٞػٜب إٔ ٣ٌٕٞ أُطبُجخ ثٔؼبهجخ أُزْٜ أٝ أُطبُجخ ثزٞه٤غ 

اُؼوٞثخ ػ٤ِٚ، أٓب اُؼوٞثخ مارٜب ك٬ ٣ؼِْ ٓولاهٛب ئ٫ ػ٘ل اٗزٜبء اُلػٟٞ ثٖلٝه ؽٌْ ك٤ٜب. 
((107))

ٝهل أفند  

ٓؾٌٔخ اُ٘و٘ أُٖو٣خ ثٜنا اُوأ١  كوٚذ ثإٔ ) ٝؽلح أُٞٙٞع رزٞاكو ك٢ ًَ اُوٚب٣ب اُغ٘بئ٤خ، ٧ٕ 

أُٞٙٞع ك٢ ًَ ه٤ٚخ ع٘بئ٤خ ٛٞ ِٛت ػوبة أُزْٜ أٝ أُز٤ٜٖٔ أُول٤ٖٓ ُِٔؾبًٔخ (،
((108))

ُنُي كأؿِت  

 ٜبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ. اُلوٚ ٣زغبَٛ ٝؽلح أُٞٙٞع، ًْوٛ ُِلكغ ثؾغ٤خ ا٧ٓو أُو٢ٚ ك٢ ئٗ

٘ب ٗوٟ إٔ ٓب مٛت ئ٤ُٚ اُلوٚ ك٢ ٛنا ا٫رغبٙ ٣ٔضَ ػ٤ٖ اُٖٞاة ٌُٕٞ ٓب ٛٞ ٬ٓؽع إٔ ٝؽلح ٝئّٗ 

 اُٞاهؼخ ك٢ كػ٤٣ٖٞ ع٘بئ٤ز٤ٖ ٣إك١ ئ٠ُ ٝؽلح اُ٘ٔ اُوب٢ٗٞٗ اُن١ ٣ؾٌٜٔٔب ٖٝٓ صْ ٝؽلح أُٞٙٞع ث٤ٜ٘ٔب. 

اُوبٕٗٞ ُِلكغ ثوٞح اُؾٌْ اُجبد، ًَجت ٩ٗوٚبء ٝٛنٙ اُْوٝٛ اُض٬صخ أُزولٓخ ٢ٛ ماد ٓب ٣زطِجٚ 

اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ،
((109))

ٝثآؼبٕ اُ٘ظو ك٢ ٖٗٞٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ٣زج٤ٖ إٔ ًَ ٖٓ أُْوع  

ٝمُي ثبُ٘ٔ ػ٠ِ أٗٚ "  –اَُجت  –اُوطو١ ٝأُٖو١ هل أّبها ئ٠ُ ّو٢ٛ ٝؽلح أُزْٜ، ٝٝؽلح اُٞهبئغ 

خ ُِٔزْٜ أُوكٞػخ ػ٤ِٚ ٝاُٞهبئغ أَُ٘لح ك٤ٜب ئ٤ُٚ، ثٖلٝه ؽٌْ ثبد ثبُجواءح ر٘و٢ٚ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ثبَُ٘ج

أٝ ا٩كاٗخ ". 
((110))

 

                                                           
(156)

 .455د. هظام جىقُو اإلاجالي، الهشاس بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت،  مشحؼ ظابو، ص 
(157)

اوي، وممً أخز بهزا الشأي:  د. سؤوف غبُذ،اإلاشٌالث الػملُت الهامت في ؤلاحشاءاث الجىائُت، داس الكٌش الػشبي، الهاهشة، الجضء ألاُو والش 

د. مدمذ غبذالحمُذ مٍي،  -. 731م اإلاشضكاوي، أضُى ؤلاحشاءاث الجىائُت،  مشحؼ ظابو، صد. خعً ضاد -163م، ص1985الؿبػت الشالشت، 

 .186حجُت ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت،  مشحؼ ظابو، ص
(158)

 . 275ص 256م 2، مجمىغت الهىاغذ الهاهىهُت، ج19/2/1934ههؼ  
(159)

 . 175، ص د. مدمذ غبذالحمُذ مٍي، حجُت ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، مشحؼ ظابو 
(115)

هابلها هظ اإلاادة  317هظ اإلاششع الهؿشي غلى رلَ في اإلاادة    ؼ  454/1مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، ٍو مً راث الهاهىن في الدشَش

 اإلاطشي. 
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 ّٕ ًبٗذ عٜخ اُزؾو٤ن  اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٣ٌزَت ؽغ٤زٚ أ٣ّبا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ  ٝاُغل٣و ثبُنًو أ

ٍٞاء أًبٗذ  –اُز٢ ث٢٘ ػ٤ِٜب ًبٗذ ا٧ٍجبة  ، ٝأ٣ّب-بٓخ أٝ أؽل هٚبح اُزؾو٤ن ٤ٗبثخ ػ –اُز٢ ٕله ػٜ٘ب 

.-أٍجبة ٝاهؼ٤خ أٝ ٓٞٙٞػ٤خ أٝ ئعوائ٤خ أٝ َُجت ػلّ ا٤ٔٛ٧خ 
((111))

 

٣ٝقزِق ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ػٖ اُؾٌْ اُغ٘بئ٢ اُجبد ك٢ إٔ ؽغ٤زٚ ماد ٛج٤ؼخ فبٕخ، 

ئهبٓخ اُلػٟٞ ئما  ٖٓ ؽ٤ش عٞاى اُؼلٍٝ ػ٘ٚ ٝاُؼٞكح ئ٠ُ رؾو٤ن اُلػٟٞ ث٘بًء ػ٠ِ ظٜٞه أكُخ عل٣لح رجوه

ًبٕ ُنُي ٝعٚ، ًٔب إٔ ؽغ٤خ ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٓوٖٞهح ػ٠ِ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ اُز٢ ٕله ك٤ٜب ئم ٤ٌُ ُٜنا 

ا٧ٓو أ٣خ ؽغ٤خ ػ٠ِ اُلػٟٞ أُل٤ٗخ اُز٢ هل ٣و٤ٜٔب أُٚوٝه ٖٓ اُغو٣ٔخ أٓبّ اُوٚبء أُل٢ٗ، ٝك٢ مُي ٓب 

ٜنا ا٧ف٤و ٣ؼزجو ٗبٛوبً ُِؾو٤وخ ك٤ٔب ه٢ٚ ثٚ، ٓٔب ٣ٔز٘غ ٓؼٚ ٣لوم ا٣ٚبً ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ػٖ اُؾٌْ اُجبد، ك

ٗظو اُلػٟٞ اُز٢ ٕله ك٤ٜب أٓبّ عٜبد اُوٚبء اُغ٘بئ٢، ًٔب إٔ ُٚ هٞح ا٢ُْء أُؾٌّٞ ك٤ٚ، ٝثب٩ٙبكخ ئ٠ُ 

مُي ريٍٝ ؽغ٤خ ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ئما ٓب رٞاكو ٍجت ٖٓ ا٧ٍجبة اُوب٤ٗٞٗخ، اُز٢ ٣غٞى ٓؼٜب 

. -ٝٛٞ ٓب ٍٞف رزْ ٓ٘بهْزٚ ك٤ٔب ثؼل –ئُـبء ٛنا ا٧ٓو 
((112))

 

ٖ ثإٔ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُٖبكه ٖٓ ٍِطخ اُزؾو٤ن ٣زٔزغ ٝرور٤جبً ػ٠ِ ٓب رولّ ٣زج٤ّ 

ثؾغ٤خ فبٕخ ثٔغوك ٕلٝهٙ، ؽز٠ ُٝٞ ُْ ٣ؼِٖ ثٚ اُقّٖٞ، ٝاُز٢ رٔ٘غ ٖٓ اُؼٞكح ئ٠ُ اُلػٟٞ ٓوح 

هبئٔبً ُْٝ ٣ِؾ هبٗٞٗبً، ك٬ ٣غٞى ٓغ ثوبئٚ ئهبٓخ اُلػٟٞ ػٖ ماد اُٞاهؼخ اُز٢ ٕله  أفوٟ، ٓبكاّ ٛنا ا٧ٓو

 ّٕ رِي اُؾغ٤خ ٢ٛ  ك٤ٜب ٛنا ا٧ٓو، ٧ٕ ك٢ ٗطبم ؽغ٤زٚ أُإهزخ ٓب ٨ُؽٌبّ ٖٓ هٞح ا٧ٓو أُو٢ٚ ك٤ٚ. ؿ٤و أ

 ُٔ ٕ رؼٞك ئ٤ُٚ ٖٓ عل٣ل، ك ئُـبئٚ، ٣ٝزورت ػ٠ِ مُي أٗٚ ٣ؾن َُِطخ اُزؾو٤ن أغوّ ؽغ٤خ ٓبٗؼخ كؾَت رٜ٘به ث

كِٜب اُزؾو٤ن ك٢ اُٞاهؼخ اُز٢ ٕله ثْأٜٗب ٛنا ا٧ٓو، أٝ هكغ اُلػٟٞ ئ٠ُ أُؾٌٔخ أُقزٖخ. 
((113))

 

                                                           
(111)

، أو اجطح بأنها لِعذ مً وججذس ؤلاشاسة أن ألامش بأال وح 
ً
مت لم جهؼ أضال ه إلنامت الذغىي الجىائُت اإلابني غلى أظباب غُيُت مشل ًىن الجٍش

 غلى أخىاُ خاضت بأخذ  –يأخٍام البراءة  –ألاقػاُ التي ٌػانب غليها الهاهىن، قان حجُخه 
ً
ًان مبيُا ًاقت اإلاعاهمين قيها، أما ئرا  جمخذ ئلى 

 . 431ص 26مج ص 18/5/1975ال ًدىص جلَ الحجُت ئال في خو مً ضذس لطالحه. ههؼ اإلاعاهمين دون ؾيره قاهه 
(112)

 . 363د. قىصٍت غبذالعخاس غلي، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 
(113)

 لزلَ نػذ مدٌمت الىهؼ اإلا385د. قىصٍت غبذالعخاس غلي، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 
ً
ت بأن ) ألامش . وجؿبُها طٍش

مت (. ههؼ  مت اإلابلـ غنها ال حجُت له أمام اإلادايم الجىائُت في دغىي البالؽ الٍارب غً هزه الجٍش بأن ال وحه إلنامت الذغىي في الجٍش

 م. 59لعىت  8492، الؿػً سنم 22/11/1995
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٣ٝضٞه رَبؤٍ ؽٍٞ اُ٘زبئظ ٝا٥صبه اُز٢ رزورت ػ٠ِ اًزَبة ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ُزِي اُؾغ٤خ أُإهزخ، 

هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ) ٓطِت ٨ُٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩ٝٛنا ٓب ٍٞف ٣زْ ر٘بُٝٚ ٖٓ ف٬ٍ ث٤بٕ ا٥صبه اُوب٤ٗٞٗخ 

 (. صبٕ

 انًطهت انثبَٙ

 اٜثبس انقبََٕٛخ نأليش ثأال ٔخّ إلقبيخ انذػٕٖ اندُبئٛخ

  

ت ػ٠ِ اًزَبة ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ُؾغ٤خ ا٢ُْء أُؾٌّٞ ك٤ٚ ػلح آصبه ٣زورّ 

ث٤ٖٔو اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ف٬ٍ ٓوؽِخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢،  هب٤ٗٞٗخ ئعوائ٤خ ٓقزِلخ، رورجٜ اهرجبٛبً ٝص٤وبً 

ػوجخ هب٤ٗٞٗخ رؼزوٗ ئعواءاد ا٤َُو ك٢ اُلػٟٞ. ثبػزجبه إٔ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ك٢ ٓلُُٞٚ ٝٓ٘طٞهٚ ٣ؼلّ 
((114))

 

ٝرزٔضَ أْٛ رِي ا٥صبه ك٢ ا٥ر٢: 
((115))

 

 أٔالً: ٔق  انغٛش فٙ إخشاءاد انذػٕٖ اندُبئٛخ

  

أْٛ ا٥صبه اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ رزورت ػ٠ِ ٕلٝه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ، ٣ؼزجو ٛنا ا٧صو ٖٓ 

ٝٝكوبً ُٚ كاٗٚ ٣ٔز٘غ ػ٠ِ أ٣خ ٍِطخ ٖٓ ٍِطبد اُزؾو٤ن ٖٓ اُؼٞكح ئ٠ُ اُلػٟٞ ٝهكؼٜب ٖٓ عل٣ل ٓز٠ ًبٕ ٛنا 

ا٧ٓو هبئٔبً ُْ ٣ِؾ هبٗٞٗبً.
((116))

ئما ٓب أػ٤ل  –خ ئعواء ٫ؽن ٖٓ ئعواءاد أُؾبًٔ قبم أ١ّ رّ ًٔب ٫ ٣غٞى ا 

ّْ  ٝ ،-خ رؾو٣ي اُلػٟٞ ٝأؽ٤ِذ هؿْ ٕلٝه ا٧ٓو  ئ٠ُ أُؾٌٔخ أُقزٖ مُي ثبُلؼَ ٌُبٕ ئف٫٬ً  ُٞ ر

ٚ ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ هٚبء اُؾٌْ ا٫ٓز٘بع ػٖ ٗظوٛب رٚ ك٢ ئٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ. ٝثبُزب٢ُ كاّٗ ّٞ ثؾغ٤خ ا٧ٓو ٝهُ 

ٝاُؾٌْ ثؼلّ عٞاى ٗظوٛب َُجن ٕلٝه أٓو ك٤ٜب ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓزٜب. 
((117))

كب٧َٕ إٔ أُؾبًْ اُغ٘بئ٤خ رِزيّ  

                                                           
(114)

 . 491ابو، ص، مشحؼ ظ الهشاس بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُتد. هظام جىقُو اإلاجالي،  
(115)

زاس قان هىاى أزشاخخظ به الهاهىن اإلاطشي الزي أخز بكٌشة " ؤلادغاء اإلاباشش " دون هظيره الهؿشي، وبى 
ُ
اًء وباإلغاقت ئلى ما جم ريشه مً آ

ذ أهظش غلُه قان ضذوس ألامش بأال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت ًمىؼ اإلاذعي اإلاذوي في ؤلادغاء اإلاباشش مً سقؼ دغىاه أمام اله ػاء الجىائي. للمٍض

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه  – 157د. قىصٍت غبذالعخاس غلي، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص د. مدمذ الؿٍش

 وما بػذها.  752إلنامت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، ص
(116)

ت في شأن   ت ومدٌمت الىهؼ اإلاطٍش له بمجشد ن حجُت ألامش بأال وحه اإلاإنخت، وأأهظش في هزا اإلاػنى ما اظخهشث غلُه مدٌمت الخمُيز الهؿٍش

 ولم ًلـ ولى لم ٌػلً به الخطىم. 
ً
 ضذوسه حجُخه الخاضت التي جمىؼ مً الػىدة ئلى الذغىي الجىائُت ما دام نائما

(117)
، 1986ؿكى، أوامش الخطشف في الخدهُو ؤلابخذائي وؾشم الؿػً قيها، سظالت ديخىساه، حامػت غين شمغ، د. ؾاسم غبذالىهاب مط 
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ثوٞح ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ، أ٣بً ًبٗذ أٍجبثٚ، ئ٫ أٗٚ ٣ٞعل اٍزض٘بء ػ٠ِ رِي اُوبػلح ٣زٔضَ ك٢ ؽبُخ  ٓب ئما ٕله 

ٝعٚ ك٢ كػٟٞ اُج٬ؽ اٌُبمة ا٧ٓو ثإٔ ٫ 
((118))

 
((119))

ٙ ؾ ٙلّ ، كاػبكح رؾو٣ي اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٖٓ أُجِّ 

ؾ ًنثبً، ًنثبً أٓبّ أُؾٌٔخ أُقزٖخ، ٫ ٣و٤ل أُؾٌٔخ ك٢ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ اُٖبكه ُِٖٔؾخ أُزْٜ، ٝٛٞ أُجِّ 

ّٔ ٝمُي ٫فز٬ف اُٞاهؼخ ك٢ اُلػ٤٣ٖٞ، ك٬ًٚ ػٖ إٔ أُزْٜ ٤ٌُ ٝاؽلاً ك٤ٜٔب ب ٣لول ا٧ٓو اُٖبكه ٖٓ ، ٓ

ؼٚ ثبُؾغ٤خ. ٍِطخ اُزؾو٤ن أؽل ّوٝٛ رٔزّ 
((120))

 

( 318، 317ٝك٢ مُي مٛجذ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي اُوطو٣خ ئ٠ُ اُوٍٞ ثأٗٚ )ٖٓ أُووه ث٘ٔ أُبكر٤ٖ ) 

 ّٕ رٌٕٞ هٞح ا٧ٓو أُو٢ٚ ٍٞاء أٓبّ أُؾبًْ اُغ٘بئ٤خ أٝ أُؾبًْ أُل٤ٗخ ٫  ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ أ

ئ٫ ٨ُؽٌبّ اُٜ٘بئ٤خ ثؼل ٤ٕوٝهرٜب ثبرخ ٓز٠ رٞاكود ّوائطٜب اُوب٤ٗٞٗخ ٝأٗٚ ٤ٌُ ٨ُٓو اُٖبكه ٖٓ ا٤ُ٘بثخ 

اُؼبٓخ ثؼلّ ٝعٞك ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ك٢ اُغو٣ٔخ أُجِؾ ػٜ٘ب ؽغ٤خ أٓبّ أُؾبًْ اُغ٘بئ٤خ ك٢ 

ك٤ٚ ُْ ٣طٔئٖ ئ٠ُ اهرٌبة أُطؼٕٞ ٙلٛب  كػٟٞ اُج٬ؽ اٌُبمة ػٖ ٛنٙ اُغو٣ٔخ، ًٝبٕ اُؾٌْ أُطؼٕٞ

ؽ ٓغ ٓب ُٜنا ُِغو٣ٔخ ٓؾَ اُطؼٖ كإ اُ٘ؼ٢ ػ٤ِٚ ثوبُخ ٓقبُلزٚ ُِوواه اُٖبكه ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثؾلع اُج٬

َٓوٟ هٞح ا٢ُْء أُؾٌّٞ ك٤ٚ ٣ٌٕٞ ثؼ٤لاً ػٖ اُٖٞاة  (.  اُوواه ٖٓ ؽغ٤خ رَو١
((121))

 

  ّٕ ٛنا ا٧صو مٝ ٗطبم ػبّ ٣َو١ ك٢ ٓٞاعٜخ ًبكخ أٛواف اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٝٛٞ ٓب  ٬٣ٝؽع أ

ػجود ػ٘ٚ ٓؾٌٔخ اُ٘و٘ أُٖو٣خ ثوُٜٞب ) ا٧َٕ إٔ ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ، ُٚ هٞح ا٧ٓو 

 أُو٢ٚ ثٔب ٣ٔز٘غ ٓؼٚ رؾو٣ي اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٖٓ ثؼل ٕلٝهٙ، ٝٛنا ا٧َٕ ؽٌٔٚ ػبّ ٣َ٘ؾت ك٤ٚ فطبة

                                                           
(118)

ًارب، ٌعخىحب غهاب شخظ مػين بؿُت   ت بأمش  غشف الكهه اإلاطشي البالؽ الٍارب بأهه " حػمذ ئخباس أخذ العلؿاث الهػائُت أو ؤلاداٍس

 في اإلاى 
ً
غىع. د. مدمىد مدمىد مطؿكى، ششح ناهىن الػهىباث الهعم الخاص، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، الؿبػت ؤلاغشاس به ". اهظش جكطُال

 وما بػذها.  458، ص1984الشاهُت، 
(119)

هين: ألاُو ًشي بحجُت ألامش بأال وحه وبىحىب جهُُذ اإلادٌمت الجىائُت التي جىظش دغى   ي ونذ اخخلل الكهه في هزه اإلاعألت  واههعم ئلى قٍش

و الشاوي أن ألامش بأن ال وحه ال ًطلح أل  ت في البالؽ الٍارب، قين خين ًشي الكٍش ًٍىن ن البالؽ الٍارب بأي نشاس نهائي ضادس غً الجهت ؤلاداٍس

 لذغىي البالؽ الٍارب وبالخالي ال ًدىص أي حجُت أمام اإلادٌمت وهي جكطل في دغىي البالؽ الٍارب، ونذ ظاس الهػاء الهؿشي واإلاطش 
ً
ي أظاظا

ذ خُى آساء الكهه وأخٍام الهػاء في أزش حجُت ألامش بأن ال وحه غلى دغىي البالؽ الٍارب أهظش د. مدمذ اوي  غلى هكغ الاججاه ألاخير، للمٍض الؿٍش

 وما بػذها.  635اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، ص 
(125)

 لزلَ نػذ  -.373د. ئدواس ؾالي الزهبي، حجُت الهشاس لػذم وحىد وحه إلنامت الذغىي، غمً مجمىغت بدىر ناهىهُت، ص 
ً
وجؿبُها

ت  بأن مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، أن نىة ألامش اإلاهط ي، ظىاء أمام اإلادايم  455- 454) مً اإلاهشس بىظ اإلاادجين  مدٌمت الىهؼ اإلاطٍش

ادس مً الىُابت الجىائُت أو اإلادايم اإلاذهُت، ال جٍىن ئال لألخٍام النهائُت بػذ ضيروستها باجت، متى جىاقشث ششائؿها ألاخشي، ومً زم قلِغ لألمش الط

مت اإلابلـ غنها حجُت ما، أمام اإلادٌمت الجىائُت في دغىي البالؽ الٍارب غً هزه الػامت بػذم و  حىد وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، في الجٍش

مت، قان الحٌم اإلاؿػىن قُه، ئرا اهخهى ئلى يزب البالؽ بىاًء غلى ما ظانه مً شىاهذ وغذّده مً أدلت، ؾير مهُذ بما حاء في أظباب ألامش  الجٍش

، الؿػً 496ص 14م 18، ط4/4/1967الىُابت الػامت في هزا الشأن أو في مىؿىنه، ال ًٍىن نذ خالل الهاهىن في ش يء (. ههؼ  الطادس مً

 م. 37لعىت  182سنم 
(121)

 66ص 15ط 2514/ 1/ 25حلعت  - 2513لعىت  275الؿػً سنم :  



 

47 
 

اُْبهع ئ٠ُ ًبكخ أٛواف اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ك٤َو١ ؽظو رؾو٣ي اُلػٟٞ أُنًٞهح ثؼل ٕلٝه ا٧ٓو أُْبه 

ٝػ٠ِ أُلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ .... ٝاٗزٜذ ك٢ ؽٌٜٔب  –ٓب ُْ رظٜو ك٫ئَ عل٣لح  –ئ٤ُٚ ػ٠ِ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 

ث٤َبط ٖٓ اُوٞح ثٔب ٣ٌلَ ُٚ  –بربً ٓز٠ ٕبه ث –ئ٠ُ إٔ اُْبهع هل هٖل ٖٓ مُي ئؽبٛخ ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ 

ا٫ؽزواّ، ٣ٝٔ٘غ ٖٓ ٓؼبٝكح ٛوػ اُ٘ياع مارٚ أٓبّ اُوٚبء (. 
((122))

 

األشٛبء انًضجٕطخ يٍ  ٔانزصشف ثشد   فشاج ػٍ انًزٓى انًحجٕط احزٛبطٛبثبَٛبً: اإل

 اندشًٚخ

  

هبٓخ اُلػٟٞ، ٩ ثٚوٝهح ا٩كواط ػٖ أُزْٜ اُٖبكه ُٖبُؾٚ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ َ ٛنا ا٧صو ٣زٔضّ 

ب  ًٍ ّٕ  اؽز٤ب٤ٛبً ػٖ اُغو٣ٔخ اُز٢ ٕله ثْأٜٗب مُي ا٧ٓو ٝٓز٠ ًبٕ ٓؾجٞ ٓجوه  ٤ٌُ َُجت آفو، ؽ٤ش أ

 ّٕ اُؾجٌ ا٩ؽز٤ب٢ٛ ٣لٝه ٝعٞكاً ٝػلٓبً ٓغ ٓوز٤ٚبد اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢  اٍزٔواه ؽجَٚ ٣ٌٕٞ هل اٗزل٠، ئم أ

ِٖٝٓؾزٚ ٝكن اُٚٞاثٜ اُز٢ ٣ووهٛب اُوبٕٗٞ، كاما ٓب اٗز٠ٜ اُزؾو٤ن ٓغ أُزْٜ ٕٝله ُٚ أٓو ثأ٫ ٝعٚ كإ 

مُي ٣َزٞعت ٓؼٚ ثبُٚوٝهح ا٩كواط ػ٘ٚ كٞهاً.
((123))

  

ٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثؼل اٗزٜبء اُزؾو٤ن، ٖٝٓ ٝرغله ا٩ّبهح ئ٫ أٗٚ ئما ٕله ا٧ٓو ثأ٫ ٝع 

اَُِطخ أُقزٖخ ثٚ، كاٗٚ ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ أُؾون إٔ ٣لَٖ ك٢ ا٤ّ٧بء أُٚجٞٛخ ٝمُي ئٓب ػٖ ٛو٣ن ر٤َِٜٔب 

ئ٠ُ ٖٓ ُْٜ اُؾن ك٤ٜب، أٝ ثٖٔبكهرٜب ئكاه٣بً أٝ ٝكوبً ُؾٌْ هٚبئ٢ ك٢ ؽبُخ ٓب ئما ًبٗذ أُٚجٞٛبد ٖٓ 

ُز٢ رؼل ؽ٤بىرٜب عو٣ٔخ َٓزوِخ ثؾل مارٜب، ًبُؼِٔخ أُي٣لخ، ؽ٤بىح ٬ٍػ ثلٕٝ روف٤ٔ ا٤ّ٧بء اُقط٤وح ا

ٝؿ٤وٛب. 
((124))

 

َّ ٝهل رٌلّ   ٖٓ أُْوػ٤ٖ اُوطو١ ٝأُٖو١ ثج٤بٕ اُوٞاػل اُؼبٓخ اُز٢ رؾٌْ اُزٖوف ك٢  َ ً

( ئعواءاد  145ئ٠ُ  138( ئعواءاد ع٘بئ٤خ ٖٓو١، ٝ )  109ئ٠ُ  101ا٤ّ٧بء أُٚجٞٛخ ك٢ أُٞاك ) 

 َّ ( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ اُوطو١  106ٝ  143ٖٓ أُبكر٤ٖ )  ع٘بئ٤خ هطو١، ٝهل أّبهد ً

ٝأُٖو١ ػ٠ِ أٗٚ " ٣غت ػ٘ل ٕلٝه أٓو ثبُؾلع أٝ ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ، إٔ ٣ُلَٖ ك٢ ٤ًل٤خ 

                                                           
(122)

 م. 36لعىت  1855، الؿػً سنم 117ص 21م 18، ط35/1/1967ههؼ  
(123)

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، صد.    .675مدمذ الؿٍش
(124)

 . 215مشحؼ ظابو، ص حجُت ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، د. مدمذ غبذالحمُذ مٍي،  
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اُؾٌْ ك٢ اُلػٟٞ ئما  اُزٖوف ك٢ ا٤ّ٧بء أُٚجٞٛخ ئما ُْ ٣ٌٖ هل رْ مُي ٖٓ هجَ، ًٝنُي اُؾبٍ ػ٘ل

 ؽِٖذ أُطبُجخ ثبُوك أٓبّ أُؾٌٔخ ". 

٣ٝزج٤ٖ ٖٓ ٛنا اُ٘ٔ إٔ اَُِطخ أُقزٖخ ثبُزؾو٤ن ػ٘لٓب رٖله هواهٛب ثب٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ  

 اُلػٟٞ أٝ ثؾلع ا٧ٝهام كإ ػ٤ِٜب ارقبم ا٬ُىّ ك٤ٔب ٣زؼِن ثْإٔ اُزٖوف ثب٤ّ٧بء أُٚجٞٛخ.

ٖٓ ٓؼوكخ ا٧ٍجبة اُز٢ رإك١ ئ٠ُ ئُـبء ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٖٝٓ  اُوب٤ٗٞٗخ، ٫ثلّ ٝثؼل ث٤بٕ رِي ا٥صبه  

صْ ىٝاٍ ؽغ٤زٚ ٝمُي ٓب ٍٞف ٣زْ ث٤بٗٚ ك٢ ىٝاٍ ؽغ٤خ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ) ٓطِت 

 صبُش (.

 

 انًطهت انثبنث

 صٔال حدٛخ األيش ثأال ٔخّ إلقبيخ انذػٕٖ اندُبئٛخ

  

اُؾغ٤خ اُز٢ ٣زٔزغ ثٜب ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٓإهزخ ٤َُٝذ ٜٗبئ٤خ، ٍجن اُوٍٞ ثإٔ 

 َّ هبئٔخ ٛبُٔب إٔ ٛنا ا٧ٓو اٍزٔو هبئٔبً ُْ ٣زْ ئُـبؤٙ ١٧ ٍجت ٖٓ ا٧ٍجبة، ٝف٬ٍ أُلح أُؾلكح  ٢ٛٝ رظ

ػ٠ِ  ا٘بءػوٙخ ُ٪ُـبء ثِ كٜٞ   –ثؼٌٌ اُؾٌْ اُجبد  –ُنُي هبٗٞٗبً، كب٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٤َُذ ُٚ ٕلخ َٓزٔوح 

رٚ، أٝ ثٔؼ٠٘ آفو كإ ّٞ كٛب اُوبٕٗٞ، كاما ٓب هبّ ٍجت ٖٓ ٛنٙ ا٧ٍجبة ثاُـبئٚ ريٍٝ ػ٘ٚ هُ ا٧ٍجبة اُز٢ ؽلّ 

ؽغ٤خ ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ أهَ صجبربً ٖٓ ؽغ٤خ اُؾٌْ، ئم أٜٗب رٌٕٞ ػوٙخ ُِيٝاٍ ئما رؾون ٍجت ٖٓ ا٧ٍجبة 

ا٥ر٤خ:
((125))

  

 

 

األيش ثأال ٔخّ َزٛدخ ةٕٓس أدنخ خذٚذح قجم اَزٓبء انًذح انًقشسح الَقضبء أٔالً: إنغبء 

 انذػٕٖ اندُبئٛخ

 

                                                           
(125)

د. غىع مدمذ غىع، ناهىن ؤلاحشاءاث  -وما بػذها.  833، مشحؼ ظابو، صد. أخمذ قخحي ظشوس، الىظُـ في ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت 

 ، ت، الجضء ألاُو  . 471-475. ، ص1995الجىائُت، داس اإلاؿبىغاث الجامػُت الحٍىمُت، الاظٌىذٍس
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٣قزِق ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ػٖ اُؾٌْ اُغ٘بئ٢ اُٜ٘بئ٢ اُؾبئي ُؾغ٤خ ا٢ُْء أُؾٌّٞ ك٤ٚ ك٢ اُلكغ ثزِي 

ظوٝف أٝ أكُخ ئصجبد اُؾغ٤خ أٓبّ عٜبد اُوٚبء اُغ٘بئ٢، كبُؾٌْ اُٜ٘بئ٢ ٣٫غٞى اُؼلٍٝ ػ٘ٚ ٜٓٔب علد ٖٓ 

عل٣لح،
((126))

ك٢ ؽ٤ٖ إٔ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٣جو٠ هبئٔبً ٛبُٔب ُْ رظٜو أكُخ عل٣لح ٝمُي هجَ اٗزٜبء أُلح أُووهح  

ئ٠ُ أَُبً ثوٞح ٛنا ا٧ٓو أٝ ؽغ٤زٚ ٣إك١ ئ٠ُ اؽزٔبٍ  ٟ اُغ٘بئ٤خ، كظٜٞه ك٤َُ عل٣ل ٣وٞك٫ٗوٚبء اُلػٞ

٣ل. اُؼلٍٝ ػ٘ٚ ٝاُؼٞكح ئ٠ُ اُزؾو٤ن ٖٓ عل
((127))

 

  ّٕ ؽغ٤خ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٓوٛٞٗخ ثجوبء اُلػٟٞ ٝأكُزٜب ػ٠ِ  ٝٓإكٟ مُي أ

ّٞ ّٞ ح ا٧ٓو ثإٔ ٫ٝعٚ ٝهُ ّٞ ؽبُٜب، ٖٝٓ ٛ٘ب ٣ٌٖٔ اُلوم ث٤ٖ هُ  ح ا٧ٍٝ ٓإهزخ ك٢ ؽ٤ٖ إٔ هٞح اُضب٢ٗ ح اُؾٌْ، كو

 َّ ٛج٤ؼخ ؽغ٤خ ٛنا ا٧ٓو رزَن ٓغ ٛج٤ؼخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ مارٚ ثبػزجبهٙ ٓإهزبً ٖٓ ؽ٤ش ٓب  ٜٗبئ٤خ، ُٝؼ

اُزٖوف ك٤ٚ ثناد اُٖلخ أُإهزخ٣قِٔ ئ٤ُٚ ٖٓ ٗزبئظ، كٞعت إٔ ٣زٖق هواه 
((128))

٣ٝزورت ػ٠ِ ٛنا . 

 ّٕ ػ٠ِ ػٌٌ  ،لػٍٟٞججبً ٖٓ أٍجبة اٗوٚبء اُ ٣ؼلّ ا٧ف٤و  ا٫فز٬ف ث٤ٖ ًَ ٖٓ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٝ اُؾٌْ أ

ا٧ٍٝ اُن١ ٣ٔزل أصوٙ ئ٠ُ ٝهق ا٤َُو ك٤ٜب ٓإهزبً، مُي اُٞهق اُن١ ٣٘ز٢ٜ ئٓب ثبُؼٞكح ئ٠ُ اُزؾو٤ن أٝ  

ثب٫ٗوٚبء.
((129))

 

  ّٕ ؽغ٤خ ا٧ٓو ثأ٫  كٔز٠ ظٜود ٛنٙ ا٧كُخ اُغل٣لح، ٝاُز٢ رل٤ل صجٞد َٗجخ اُٞاهؼخ ئ٠ُ أُزْٜ، كا

روّٞ ثاُـبئٚ ٝرؼٞك ئ٠ُ اُزؾو٤ن ٖٓ عل٣ل ث٘بًء ػ٠ِ رِي ا٧كُخ  ٝعٚ ريٍٝ، ٣ٝغٞى ُِغٜخ اُز٢ إٔلهرٚ إٔ

 اُغل٣لح. 

                                                           
(126)

هزا الهاهىن، ال ًجىص مً  354مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت الهؿشي غلى أن " مؼ مشاغاة خٌم اإلاادة  318وفي هزا الطذد جىظ اإلاادة  

الشحىع ئلى الذغىي الجىائُت بػذ ضذوس خٌم باث قيها بىاًء غلى ظهىس أدلت حذًذة، أو ظشوف حذًذة، أو بىاء غلى حؿُير الىضل الهاهىوي 

مت ". يما جىظ اإلاادة  ي الجىائُت بػذ الحٌم مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت اإلاطشي غلى راث اإلاػنى بأهه " ال ًجىص الشحىع ئلى الذغى  455للجٍش

، بىاًء غلى ظهىس أدلت حذًذة أو ظشوف حذًذة ... ". 
ً
 قيها نهائُا

(127)
اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، ص   . 769مدمذ الؿٍش

(128)
 .739بو، صد. مدمىد هجُب خعني، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظا 

(129)
 . 471د. غىع مدمذ غىع، ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 



 

50 
 

٣ٝزؼ٤ٖ ٩ػٔبٍ ا٧صو اُوب٢ٗٞٗ ُٜنٙ ا٧كُخ، ثبػزجبهٛب أكُخ عل٣لح، إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ّأٜٗب رو٣ٞخ ا٫رٜبّ  

بٓخ اُلػٟٞ، اَُبثن، ثٔؼ٠٘ أٜٗب ُْ رٌٖ ٓٞعٞكح ك٢ اُزؾو٤ن ا٧ٍٝ اُن١ اٗز٠ٜ ئ٠ُ إلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩ه

 ّٔ ه َُِطخ اُزؾو٤ن ئػبكح ؽجٌ أُزْٜ، ٝاُؼٞكح ُِزؾو٤ن ٓؼٚ ٖٓ عل٣ل ثؼل ئُـبئٜب ُٜنا ا٧ٓو.ب ٣جوّ ٓ
((130))

 

ٝئٕ اُؼلٍٝ ػٖ ٛنا ا٧ٓو ُظٜٞه رِي ا٧كُخ، ٣وز٢ٚ ئؽبٛزٜب ثبُؼل٣ل ٖٓ اُٚٞاثٜ اُوب٤ٗٞٗخ، اُز٢  

َٓبً ثؾو٣خ أُزْٜ اُن١ ٕله ُٖبُؾٚ ٛنا ا٧ٓو، رٌلَ ّوػ٤خ اُؼٞكح ئ٠ُ اُزؾو٤ن، كٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ مُي 

خ أُغزٔغ ِٖٓؾ ٚ اُزٞك٤ن ث٤ٖ ِٖٓؾز٤ٖ ٓزؼبهٙز٤ٖ:ٝثٔؼ٠٘ آفو كإ ا٧فن ثزِي ا٧كُخ اُغل٣لح ٣زؼ٤ٖ ٓؼ

ك٬د أؽل ٖٓ اُؼوبة ٤ٍٔب ئما أكد ا٧كُخ اُغل٣لح ئ٠ُ رو٣ٞخ ا٫رٜبّ، ِٖٝٓؾخ أُزْٜ مارٚ ك٢ أ٫ ٖٓ ػلّ ئ

ٔب ّبءد ٍِطخ ا٫رٜبّ مُي.مه٣ؼخ َُِٔبً ثؾو٣زٚ ًِّ  رزقن رِي ا٧كُخ
((131))

  

ْ ًَ ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ اُوطو١ ٝأُٖو١ أؽٌبّ ئُـبء ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ ٝهل ٗظّ  

ّٔ  148اُلػٟٞ ٝاُؼٞكح ئ٠ُ اُزؾو٤ن ث٘بًء ػ٠ِ ظٜٞه ٛنٙ ا٧كُخ اُغل٣لح، ث٘ٔ أُبكح )   هطو١ ( ٝ ٗ

ٓ٘ٚ  148ٖٓو١ (، ٝاُز٢ أّبهد ئ٠ُ ا٩ُـبء ا٢ُ٘ٔٚ ُٜنا ا٧ٓو، ئم ر٘ٔ أُبكح  213 – 197أُبكر٤ٖ ) 

ػ٠ِ إٔ " ا٧ٓو اُٖبكه ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٣ٔ٘غ ٖٓ اُؼٞكح ئ٠ُ اُزؾو٤ن ئ٫ 

بكح اُْٜٞك ئما ظٜود أكُخ أفوٟ عل٣لح هجَ ٢ٚٓ ٓلح اٗوٚبء اُلػٟٞ. ٣ٝؼل ٖٓ ا٧كُخ اُغل٣لح ّٜ

ٝأُؾبٙو ٝا٧ٝهام ا٧فوٟ اُز٢ ُْ رؼوٗ ػ٠ِ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٣ٌٕٝٞ ٖٓ ّأٜٗب رو٣ٞخ ا٧كُخ اُز٢ ٝعلد 

 ؿ٤و ًبك٤خ أٝ ى٣بكح ا٣٩ٚبػ أُإك١ ئ٠ُ ظٜٞه اُؾو٤وخ ". 

 ّٔ ّٕ  197أُبكح  ك٢ ؽ٤ٖ ر٘ " ا٧ٓو اُٖبكه ٖٓ  ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ أُٖو١ ػ٠ِ أ

ما ظٜود ك٫ئَ عل٣لح هجَ اٗزٜبء ئ ٫ّ ػٟٞ ٣ٔ٘غ ٖٓ اُؼٞكح ا٠ُ اُزؾو٤ن ئهبٓخ اُلن ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩اُزؾو٤ هب٢ٙ

هام ٖٓ اُل٫ئَ اُغل٣لح ّٜبكح اُْٜٞك ٝأُؾبٙو ٝا٧ٝ هح َُوٞٛ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ . ٣ٝؼلّ ووّ ٔأُلح اُ

٣خ اُل٫ئَ اُز٠ ٝعلد روٞٝ ؿوكخ ا٫رٜبّ ٣ٌٕٝٞ ٖٓ ّأٜٗب ا٧فوٟ اُز٠ ُْ رؼوٗ ػ٠ِ هب٢ٙ اُزؾو٤ن أ

ػ٠ِ ِٛت  اث٘بء ٫ّ ظٜٞه اُؾو٤وخ . ٫ٝرغٞى اُؼٞكح ئ٠ُ اُزؾو٤ن ئ ٠ُؿ٤و ًبك٤خ أٝ ى٣بكح ا٣٫ٚبػ أُإّك١ ئ

ّٔ  ٖٓ ماد اُوبٕٗٞ 213ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ "، ٝأُبكح  ه ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثإٔ ٫ٝعٚ " ا٧ٓو اُٖبك  ػ٠ِ أٗٚ ر٘

                                                           
(135)

 . 221مشحؼ ظابو، صحجُت ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، د. مدمذ غبذالحمُذ مٍي،  
(131)

 . 462د. هظام جىقُو اإلاجالي، الهشاس بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 
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 197كُخ عل٣لح ٛجوب ُِٔبكح ٣٫ٔ٘غ ٖٓ اُؼٞكح ئ٠ُ اُزؾو٤ن ئما أظٜود أ 209وب ُِٔبكح هبٓخ اُلػٟٞ ٝك٩

."
((132))

  

ك ُٔب ٣ؼزجو ك٬٤ًُ عل٣لاً، كول اهزٖود رِي ػ٠ِ ٓب رولّ، ُْ ٣وك رؼو٣ق رْو٣ؼ٢ ٓؾلّ  اٝث٘بءً 

ّْ اُٖ٘ٞٓ  ٗٔبمط ػ٠ِ روو٣و اُؼلٍٝ ػٖ ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ئما ظٜود أكُخ عل٣لح، صْ أٝهكد ث٤بٜٗب  اُز٢ ر

 ٝأٓضِخ ُجؼ٘ رِي ا٧كُخ.

 ّٕ كٛب ثبُ٘ظو ئ٠ُ كٝهٛب ح ٝعٜبد ٗظو ٓقزِلخ، كْٜٔ٘ ٖٓ ؽلّ اُلوٚ ر٘بٍٝ ٛنا أُلّٜٞ ٖٓ ػلّ  ؿ٤و أ

أٗٚ ٝٓغ افز٬ف  ك٢ ا٩صجبد، ٝاُجؼ٘ ا٥فو أفن ثٔؼ٤به اُؼبَٓ اُي٢٘ٓ أٍبٍبً ُزؾل٣ل مُي أُلّٜٞ، ئ٫ّ 

ّٕ ٝعٜبد اُ٘ظو ك٢ رؾل٣ل ٓب ٣وٖل ثب٧كُخ ا اُلوٚ هل فِٔ ئ٠ُ ئٌٓبٕ اٍزق٬ٓ اُل٤َُ اُغل٣ل  ُغل٣لح ٗغل أ

ؼ ئكاٗخ أُزْٜ ك٢ اُلػٟٞ اُز٢ ٕله ثْأٜٗب ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ، أٝ ٖٓ رؾو٤وبد عبه٣خ ك٢ كػٟٞ أفوٟ روعّ 

 ّٖ اُٚجٜ اُوٚبئ٢ ثٔ٘بٍجخ ٓزبثؼزْٜ ُٞاعجبرْٜ ك٢ رو٢ٖ اُؾو٤وخ  اَ ػ٤ِٜب ٓأٓٞهٝرِي ا٧كُخ اُز٢ ٣زؾ

ػ٠ِ مُي ٣إًل اُلوٚ ػ٠ِ إٔ اُٖلخ اُؾو٤و٤خ ُِل٤َُ ٢ٛ إٔ ٣ٌٕٞ ٓغ٫ًٜٞ ثبَُ٘جخ  أُؼِٞٓبد، ٝث٘بءً ٝرغ٤ٔغ ا

ُِٔؾون أًضو ٖٓ ًٞٗٚ عل٣لاً، ُزٖٞه إٔ ٣ٌٕٞ اُل٤َُ هبئٔبً أص٘بء ا٩عواءاد اُزؾو٤و٤خ، ٌُ٘ٚ ُْ ٣َٖ ئ٠ُ ػِْ 

ٖٓ ّأٗخ رو٣ٞخ أكُخ ا٫رٜبّ، ٝمُي كٕٝ  ٍِطخ اُزؾو٤ن ئ٫ ثؼل إٔ هبٓذ ثإلاه أٓوٛب ثأ٫ ٝعٚ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ

إٔ رٌٕٞ اُلػٟٞ هل اٗوٚذ ١٧ ٍجت ٖٓ ا٧ٍجبة.
((133))

 

ّٕ ٝثبٍزوواء ٖٗٞٓ أُٞاك ٍبُلخ اُج٤بٕ ٣زّ  ا٧كُخ اُٞاهكح ك٤ٜب هل عبءد ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ٫  ٚؼ ثأ

 َّ ّٔ ٓب ٖٓ ّأٗٚ ئصجبد ٝعٞك اُغو٣ٔخ أٝ اهرٌبة أُزْٜ ُٜب ثطو اُؾٖو، ٝأٜٗب رَْٔ ً ب كؼِزٚ ا٧كُخ ٣وخ أرْ ٓ

ا٠ُٝ٧ اُز٢ كِٖذ ك٤ٜب ٍِطخ اُزؾو٤ن، كٖٔ أٌُٖٔ إٔ ر٘زظ رِي ا٧كُخ اُغل٣لح ٖٓ أهٞاٍ ثلهد ٖٓ أُزْٜ 

مارٚ ثؼل ٕلٝه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ُٖبُؾٚ، أٝ ٖٓ عو٣ٔخ أفوٟ ٓٔبصِخ اهرٌجٜب أُزْٜ ك٢ ظوٝف أفوٟ، 

اُزٜٔخ ٣ٝؼيىٛب. ٝ أٗٚ هل رْ اًزْبكٜب ثؼل ٕلٝه ا٧ٓو ثإٔ ٫  كؼجبهح أكُخ أٝ ك٫ئَ عل٣لح رَْٔ ًَ ٓب ٣إ٣ل

                                                           
(132)

 غً ناض ي الخدهُو، قان الىُابت الػامت هي مً جؿلب الػىدة للخدهُو، د.  
ً
ًان ألامش بأال وحه إلنامت الذغىي ضادسا الخظ أهه ئرا  ٍو

 . 745مدمىد هجُب خعني، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت،  مشحؼ ظابو، ص
(133)

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي     .  796-795الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، صمدمذ الؿٍش
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ٝعٚ، ٖٝٓ ّأٜٗب رو٣ٞخ ا٧كُخ ٝاُجوا٤ٖٛ اُز٢ ٝعلد ٙؼ٤لخ ٝهذ ٕلٝهٙ، أٝ ٖٓ ّأٜٗب ى٣بكح ا٣٩ٚبػ 

ٓب ٣ؾزَٔ مُي أُؼ٠٘ ك٤َُ عل٣ل. أُإك١ ئ٠ُ ظٜٞه اُؾو٤وخ، كٌَ
((134))

 

أٓضِخ ٨ُكُخ اُغل٣لح رؼل ئٙبكخ ئ٠ُ ٓب مًوٙ أُْوع، ٝرغله ا٩ّبهح ئ٠ُ إٔ اُلوٚ هل ارلن ػ٠ِ 

 َّ ّٔ  ٢ٛٝ رَْٔ ً ب كؼِزٚ ا٧كُخ ا٠ُٝ٧ ٓب ٖٓ ّأٗٚ ئصجبد ٝعٞك اُغو٣ٔخ أٝ اهرٌبة أُزْٜ ُٜب ثطو٣وخ أرْ ٓ

اُز٢ كِٖذ ك٤ٜب ٍِطخ اُزؾو٤ن ٜٝٓ٘ب:
((135))

 

ٖٓ ثؼل ٕلٝه ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ر٘زظ ا٧كُخ اُغل٣لح ثٔب ٣ٖله ػٖ أُزْٜ ٖٓ أهٞاٍ ٝػجبهاد  -1

 َٝ  ٖ اػزواكبً ًب٬ًٓ.ُْ رزّٚٔ  ٝعٚ 

 اهرٌبة أُزْٜ عو٣ٔخ رب٤ُخ ُغو٣ٔزٚ اُز٢ ٕله ثْأٜٗب ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ. -2

 .فبهط اُج٬ك فز٬ٍٜب أٝ ٍوهزٜبج٤ٖ ُٚ إٔ أُزْٜ ٣ؾٞى ا٤ّ٧بء اُز٢ هبّ ثبأص٘بء رؾو٤ن أُؾون ر -3

 وٟ. اػزواف أُزْٜ ػ٘ل اٍزغٞاثٚ ك٢ كػٟٞ أف -4

 ّٔ ٕواؽخ ك٢ أُٞاك ٍبثوخ اُج٤بٕ ػ٠ِ اّزواٛ ظٜٞه رِي ا٧كُخ اُغل٣لح هجَ اٗوٚبء  ٝهل ٝهك اُ٘

 ُٓ أُلح أُووهح هبٗٞٗبً ُزوبكّ اُلػٟٞ اُز٢  ٢ّٚ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، أ١ أٗٚ ٣زؼ٤ٖ إٔ رظٜو ا٧كُخ اُغل٣لح هجَ 

٣جلأ ٍو٣بٜٗب ٖٓ ربه٣ـ ٕلٝه ا٧ٓو، أٝ هواه ا٤ُٜئخ ا٫ٍزئ٘بك٤خ أُ٘ظٞه أٓبٜٓب اُطؼٖ ثوك٘ اُطؼٖ 

أُوكٞع ػ٘ٚ. 
((136))

 

  ّٕ ّٔ  ٝثآؼبٕ اُ٘ظو ك٢ ٖٗٞٓ رِي أُٞاك ٣زج٤ٖ أ َُوٞٛ  اُزوبكّ ًَجت   أُْوع هل اهزٖو ػ٠ِ ٗ

، ًَ ٍجت آفو ٫ٗوٚبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، -ًٔب ٣وٟ عبٗت ٖٓ اُلوٚ  -ٚ ٣وبً ػ٤ِٚ ّٗ أ خ، ئ٫ّ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤

ًٞكبح أُزْٜ أٝ اُؼلٞ اُْبَٓ
((137))

.  ّٕ  اُ٘ٔ ػ٠ِ ٛنا اُْوٛ ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٓٞعت، ئم أٗٚ ٣ؼلّ  ٝئٗ٘ب ٗوٟ ثأ

ُٔ ، ٌُٕٞ اُزؾو٤ن اُغ٘بئ٢ ؿ٤و ٓوٖٞك ُنارٚ، كاما ًبٗذ اُلػٟٞ اُغ٘ؽب٬ٕ رؾ٬٤ٖ ٢ٚ بئ٤خ هل اٗوٚذ ث

                                                           
 . 456د. خعً ضادم اإلاشضكاوي، أضُى ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص (134)
(135)

ذ أهظش    د. خعً ضادم اإلاشضكاوي،  -.833،834د. أخمذ قخحي ظشوس، الىظُـ في ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت،  مشحؼ ظابو، صوللمٍض

. يما ًشي حاهب مً الكهه 751د. مدمىد هجُب خعني، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص -ما بػذها.و  457مشحؼ ظابو، ص

عإولُت أو بأن مً ألادلت الجذًذة ئنهُاس العبب الهاهىوي الزي بني غلُه ألامش بأال وحه إلنامت الذغىي، يأن ًشبذ أن ظبب ؤلاباخت أو امخىاع اإلا

 غلى اإلاجني غلُه أو الػزس اإلاػكي مً الػها
ً
ًان مضوسا  نبل اإلاتهم، أو أن الخىاُص غً الشٍىي الزي اظدىذ ئلُه ألامش بأال وحه 

ً
ب، لم ًًٌ مخىاقشا

. د. غبذالكخاح بُىمي حجاصي، ظلؿت الىُابت الػامت في خكظ ألاوسام وألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت،  مشحؼ ظابو، ص
ً
 . 493باؾال

(136)
 . 434مشحؼ ظابو، ص مباديء ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت،العػُذ سمػان،  د. غمش  

(137)
 . 743د. مدمىد هجُب خعني، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 
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 ّٕ ا٫ٛزٔبّ ثبُل٤َُ اُغل٣ل ٣ٖجؼ ث٬ علٟٝ، ٝاْٗـبٍ ثٔب ٫ ٣ل٤ل، ٓب كاّ ًَ هعبء ك٢ هكغ اُلػٟٞ  أُلح، كا

 اُغ٘بئ٤خ هل اٗوطغ. 

ٝعل٣و ثبُنًو إٔ رول٣و ا٧كُخ اُغل٣لح ٝمُي ٖٓ ؽ٤ش ٓلٟ عل٣زٜب ٖٓ ػلٜٓب ُزجو٣و اُوعٞع ئ٠ُ  

ٖٓ ّإٔ ٍِطخ اُزؾو٤ن ٝؽلٛب اُز٢ إٔلهد ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ، ئ٫ أٜٗب رقٚغ ك٢ اُزؾو٤ن اٍز٘بكاً ئ٤ُٜب، ٛٞ 

رول٣وٛب ُوهبثخ ٓؾٌٔخ أُٞٙٞع ٝئّواف ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي أٝ اُ٘و٘، ًَٝ ٓب ُٜنٙ اَُِطخ ٛٞ هكغ اُلػٟٞ 

ئ٠ُ هٚبء اُؾٌْ اُن١ ُٚ إٔ ٣و٢ٚ ثب٩كاٗخ أٝ ثبُجواءح ؽَت ٓب ٛٞ ٓولّ أٓبٓٚ ك٢ اُلػٟٞ.
((138))

 

ُٝلٟ ٓجبّوح ٓؾٌٔخ أُٞٙٞع ههبثزٜب ػ٠ِ رِي ا٧كُخ اُز٢ اٍز٘لد ئ٤ُٜب ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ اُؼٞكح  

ػ٠ِ مُي ثؼلّ هجٍٞ اُلػٟٞ، أٝ إٔ رأفن ثٜب ٝرؾٌْ  ائ٠ُ اُزؾو٤ن، ك٢ٜ ئٓب رؼزجوٛب ؿ٤و ًبك٤خ ٝرؾٌْ ث٘بءً 

ٌّ  ثوجُٜٞب ٝك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٫ ثلّ  ػٔبٍ ٖ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي أٝ اُ٘و٘ ٖٓ ئإٔ رج٤ٖ ك٢ ؽٌٜٔب رِي ا٧كُخ، ُززٔ

ههبثزٜب ٝاُزأًل ٖٓ ٕؾخ رطج٤ن اُوبٕٗٞ ػ٠ِ اُٞاهؼخ.
((139))

   

ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد  148ٝك٢ ٓؼوٗ مُي هٚذ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي اُوطو٣خ ثأٗٚ ) ُٔب ًبٗذ أُبكح  

كه ثاُـبء ا٧ٓو ثأ٫ إٔ هواه اُ٘بئت اُؼبّ اُٖب –ٖٓ أُلوكاد  –اُغ٘بئ٤خ هل ٖٗذ ػ٠ِ إٔ ... ًٝبٕ اُج٤ٖ 

ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ هل اهرٌٖ ئ٠ُ روو٣و اُطت اُْوػ٢ اُز٢ِ٤ٌٔ أ٣بً ًبٕ ربه٣ـ ٕلٝهٙ، ٝٛٞ ك٤َُ 

ُْ ٣ٌٖ هل ٛوػ ػ٠ِ ا٤ُ٘بثخ هجَ ٕلٝه  –ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ  148/2ٛجوبً ُٔلّٜٞ أُبكح  –عل٣ل 

ٖ ٖٓ اُؾٌْ أُطؼٕٞ ك٤ٚ أٗٚ أٛوػ اُلكغ ثؼلّ هجٍٞ اُلػٟٞ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ، ًٝبٕ اُج٤

ُجط٬ٕ ا٧ٓو ثب٩ُـبء اٍز٘بكاً ئ٠ُ مُي كاٗٚ ٣ٌٕٞ هل إٔبة ٕؾ٤ؼ اُوبٕٗٞ، ُٔب ٛٞ ٓووه ٖٓ إٔ ا٧ٓو 

اُٖبكه ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثؼل أ١ رؾو٤ن رغو٣ٚ ثٔؼوكزٜب أٝ ٣وّٞ ثٚ أؽل 

ُٚجٜ اُوٚبئ٢ ث٘بًء ػ٠ِ اٗزلاة ٜٓ٘ب ٫ ٣ٔ٘غ ٖٓ اُؼٞكح ُِزؾو٤ن ئما ظٜود أكُخ عل٣لح ٛجلبً ُ٘ٔ هعبٍ ا

ٝمُي هجَ اٗزٜبء أُلح أُووهح َُوٞٛ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٝهٞاّ اُل٤َُ اُغل٣ل ٛٞ إٔ ٣ِزو٢ ثٚ  148/2أُبكح 

                                                           
(138)

ضذوس ألامش بأن ال  وججذس ؤلاشاسة ئلى أن ألادلت التي ًأخزها الهػاء بػين الاغخباس هي " ما وحذ منها في الخدهُو الهذًم أو ما ظهش منها بػذ 

 وجٍىن وخذة واخذة، واإلاػُى غلُه هى أزش هزه ألادلت في جٍىًٍ الػهُذة لذي نػ
ً
، ألن ألادلت ًلها جىطهش مػا

ً
 حذًذا

ً
اء الحٌم ". وحه واغخبر دلُال

 . 41ص 19م 15، اإلاجمىغت الشظمُت، ط16/5/1958ههؼ 
(139)

 م. 45لعىت  1367، الؿػً سنم 1559ص 254م 21، ط2/11/1975ههؼ  
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ٖٝٓ صْ ٣ٌٕٞ ٓب  –اُلػٟٞ اُواٛ٘خ  ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ –أُؾون ٧ٍٝ ٓوح ثؼل اُزوو٣و ك٢ اُلػٟٞ ثأ٫ ٝعٚ 

٣ض٤وٙ اُطبػٖ ك٢ ٛنا اُٖلك ؿ٤و ٍل٣ل(.
((140))

 

 ثبَٛبً: إنغبء األيش ثأال ٔخّ يٍ انُبئت انؼبو

   

ريٍٝ اُؾغ٤خ أُووهح ٨ُٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ أ٣ٚبً، َُجت آفو، عبء اُ٘ٔ ػ٤ِٚ 

ثبفزٖبٓ مٝ ٕواؽخ  اُ٘بئت اُؼبّ  ٍّٞ ٝأُٖو١، ؽ٤ش فُ ك٢ ًَ ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ اُوطو١ 

ٕجـخ هٚبئ٤خ ٓزٔضَ ك٢ اُؾن ثاُـبء ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ اُٖبكه ٖٓ أػٚبء ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ
((141))

ف٬ٍ اُض٬صخ  

أّٜو اُزب٤ُخ ُٖلٝهٙ كاما ٓب اٖٗوٓذ ٛنٙ أُلح ُْ ٣ؼل ُٚ ػ٠ِ ا٧ٓو ٍِطبٕ ٜٓٔب ًبٗذ ػ٤ٞثٚ.
((142))

٣ٝجلأ  

٤ٔؼبك أُنًٞه ٓ٘ن ربه٣ـ ٕلٝه ا٧ٓو، ُٝٞ ُْ ٣قطو ثٚ اُ٘بئت اُؼبّ، ٝئما ٕبكف ا٤ُّٞ ا٧ف٤و ٖٓ ٍو٣بٕ اُ

ئ٠ُ إٔ ٛنا ا٤ُٔؼبك ٫ ٣ٞهق ٫ٝ ٣ٔزل  –ًٔب مٛت عبٗت ٖٓ اُلوٚ  –رِي أُلح اعبىح أٝ ػطِخ ه٤ٍٔخ ٗوٟ 

اُؾو٣بد اُؼبٓخ، كاٗٚ ٣َزط٤غ إٔ ٤ُِّٞ اُن١ ٤ِ٣ٚ، ٧ٕ اُ٘بئت اُؼبّ ثؾٌْ ػِٔٚ ٝرؼِن ٛنا اُؼَٔ ثبُؾوٞم ٝ

٣إك١ ك٢ أ١ ٝهذ ٝئٕ ًبٕ مُي ٣ٖبكف ٣ّٞ أعبىح أٝ ػطِخ ه٤ٍٔخ. 
((143))

ٝث٘بًء ػ٠ِ مُي ٣ٖله ا٩ُـبء  

ٖٓ اُ٘بئت اُؼبّ رِوبئ٤بً أٝ ث٘بًء ػ٠ِ رظِْ ٖٓ أُلػ٢ ثبُؾن أُل٢ٗ أٝ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ اُْب٢ً، ًٔب أٗٚ ٫ 

أٗٚ ٤ٌُ ك٢ اُوبٕٗٞ ٓب ٣ٞعت ػ٤ِٚ رَج٤ت ا٩ُـبء أ٬ًٕ، ٝػ٤ِٚ كإ اُ٘بئت ٣زو٤ل ك٢ مُي ثأٍجبة ٓؼ٤٘خ، ئم 

اُؼبّ ٣َزط٤غ ئُـبء ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ُقطأ هب٢ٗٞٗ هل ّبثٚ، أٝ ك٢ رأ٣ِٝٚ، أٝ ػ٠ِ ثط٬ٕ ك٢ ا٧ٓو أٝ ك٢ 

٤ٖ ٖٓ ا٩عواءاد، أٝ ئعواء رؾو٤ن هل أصو ك٤ٚ، أٝ ػ٠ِ ٓغوك افز٬ف ك٢ اُوأ١ ك٢ رول٣و ا٧كُخ ث٤٘ٚ ٝث

                                                           
(145)

 .23ص 11ط 2515/ 1/ 5حلعت  - 2514لعىت  198الؿػً سنم :  
(141)

 ًملَ حذًش بالزيش ئلى أن صواُ حجُت ألامش بأال وحه، بعبب ئلؿاء الىائب الػام له، ال هظير له في الهاهىن الكشوس ي، خُث أن الىائب الػام ال  

مش، ألن الىُابت الػامت في قشوعا حػذ ظلؿت اتهام قهـ، غلى خالف نؿش ومطش، قهي ججمؼ بين ظلؿتي الاتهام والخدهُو. ئلؿاء مشل هزا ألا 

ذ أهظش د. مدمذ غبذالحمُذ مٍي، حجُت ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص  . 253للمٍض
(142)

مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت الهؿشي غلى أن " للىائب الػام أن ًلغي ألامش بأال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت في مذة  147ئر جىظ اإلاادة  

فى مذة  مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت اإلاطشي غلى أن " للىائب الػام ان ًلغى ألامش اإلازًىس  211الشالزت أشهش الخالُت لطذوسه ". يما جىظ اإلاادة 

الشالزت اشهش الخالُت لطذوسه مالم ًًٌ نذ ضذس نشاس مً مدٌمت الجىاًاث او مً مدٌمت الجىذ اإلاعخأهكت مىػهذة فى ؾشقت اإلاشىسة بدعب 

 ألاخىاُ بشقؼ الؿػً اإلاشقىع فى هزا ألامش". 
(143)

 . 581د. غىع مدمذ غىع، ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 
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إٔلهٙ ٖٓ أػٚبء ا٤ُ٘بثخ، 
((144))

٣ٝزورت ػ٠ِ ٛنا ا٩ُـبء اُزياّ ػٚٞ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثوكغ اُلػٟٞ  

اُغ٘بئ٤خ. 
((145))

 

ُـبء ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ، إٔ ٫ رٌٕٞ ٢ٌُ ٣ٔبهً اُ٘بئت اُؼبّ ؽوٚ ك٢ ئ ًٔب أٗٚ ٣زؼ٤ٖ، 

رؾٍٞ كٕٝ ا٤َُو ك٤ٜب.ٛنٙ اُلػٟٞ هل ٍوطذ ١٧ ٍجت ٖٓ أٍجبة ا٫ٗوٚبء اُز٢ 
((146))

  

ُِٝ٘بئت اُؼبّ ؽن اُوهبثخ ٝا٩ّواف ا٩كاه١ ٝاُوٚبئ٢، ػ٠ِ ٓوؤ٤ٍٝٚ ٖٓ أػٚبء ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ،  

ٝرَْٔ ًنُي ٍِطخ اُ٘بئت اُؼبّ أٝآو هعبٍ ا٤ُ٘بثخ ع٤ٔؼبً، ثَ إٔ ٖٓ ؽوٚ أ٣ٚبً ئُـبء أٓو إٔلهٙ أُؾب٢ٓ 

ك٤ٌِ ُٚ مُي اُؾن، ًٔب ٫ ٣غٞى ُٚ ئُـبء ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ئما  اُؼبّ ٗلَٚ، أٓب ئما ًبٕ هل ٕله ٓ٘ٚ ّق٤ٖبً 

ًبٕ ٕبكهاً ٖٓ أُؾب٢ٓ اُؼبّ ا٧ٍٝ ثبػزجبهٙ ٓجبّواً ٫فزٖبٕبد اُ٘بئت اُؼبّ،
((147))

ٛنا ٝثاُـبء ا٧ٓو  

 ثإٔ ٫ ٝعٚ كاٗٚ ٣َوٜ ٣ٝلول هٞرٚ ا٩عوائ٤خ، ٝرطج٤وبً ُنُي هٚذ ٓؾٌٔخ اُ٘و٘ أُٖو٣خ ثأٗٚ ) ئما ًبٗذ

ٍِطخ اُزؾو٤ن هل إٔلهد أٓواً ثبُوج٘ ػ٠ِ ّقٔ ُْٝ ٣ٌٖ هل رْ ر٘ل٤ن ٛنا ا٧ٓو، صْ ٕله أٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ 

٩هبٓخ اُلػٟٞ، ك٬ ٣غٞى اُوج٘ ػ٠ِ ٛنا اُْقٔ ر٘ل٤ناً ٨ُٓو ثبُوج٘ اُن١ ٍجن ٍوٞٛٚ (.
((148))

  

ٕٞ أٝ اُقَِ اُن١ هل ك٢ اُوبٗ اُقطأاُؼبّ ٛنٙ اَُِطخ ئ٠ُ رلاهى ٝروعغ اُؼِخ ك٢ رق٣َٞ اُ٘بئت  

٣ْٞة ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ػ٘ل ئٕلاهٙ ٖٓ هجَ ػٚٞ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ،
((149))

اُن١ ٣ٖله اُوواه ٝعل٣و ثبُنًو إٔ  

ػٖ اُ٘بئت اُؼبّ ثْإٔ ئُـبء ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ، ٣زٔزغ ثطج٤ؼخ هٚبئ٤خ، كٜٞ ٤ٌُ هواهاً ئكاه٣بً، 

                                                           
(144)

مش بأال وحه الزي ًطذس باإلاخالكت للهاهىن: يأن ًطذس ألامش لػذم الجىاًت زم ًخطح أن الىانػت مما ٌػانب غليها الهاهىن. ومً ومً أمشلت ألا  

مت ئخكاء  الخؿأأمشلت  في جؿبُو الهاهىن: يأن ًطذس ألامش بأال وحه المخىاع الػهاب في مىاحهت متهم لِغ مً ألاناسب الزًً ًمخىؼ غهابهم في حٍش

مت شَُ بذون سضُذ ونػذ بين  الخؿأً مً وحه الػذالت. ومً أمشلت الكاٍس له: يأن ًطذس ألامش بأال وحه لػذم جهذًم شٍىي في حٍش في جأٍو

مت لم ًخم ريشها غمً حشائم الشٍىي الىاسدة في اإلاادة  مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت الهؿشي  3ألاضُى والكشوع، غلى الشؾم مً أن هزه الجٍش

بؿالن ألامش مكاده وحىد ؾُب حىهشي نذ شابه أدي ئلى بؿالهه لػذم مشاغاة الهىاغذ ؤلاحشائُت التي جىظم يُكُت ئضذاسه يأن ًطذس واإلاطشي. و 

مت. ومً أمشلت اخخالف الشأي بين الػػى اإلاطذس لألمش بأال وحه والى  بالخدهُو في الجٍش
ً
ائب ألامش بأال وحه مً غػى هُابت ؾير مخخظ مٍاهُا

 بأال وحه لػذم يكاًت أدلت الشبىث زم ًخطح للىائب الػام يكاًت ألادلت قٍُىن له في هزه الحالت الؿاء هزا  الػام: أن
ً
ًطذس غػى الىُابت أمشا

ذ مً ألامشلت أهظش د. غبذالكخاح بُىمي حجاصي،   ظلؿت الىُابت الػامت في خكظ ألاوسام وألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت،ألامش. للمٍض

 . 418-417مشحؼ ظابو، 
(145)

 . 546، مباديء ؤلاحشاءاث الجىائُت في الهاهىن اإلاطشي، مشحؼ ظابو، صسؤوف غبُذد.  
(146)

ؼ اإلاطشي، مشحؼ ظابو، ص   . 727د. مأمىن مدمذ ظالمه، ؤلاحشاءاث الجىائُت في الدشَش
(147)

بشأن الىُابت الػامت غلى أهه " جخألل الىُابت الػامت مً هائب غام ًٍىن  2552لعىت  15( مً الهاهىن سنم  2وفي هزا الطذد جىظ اإلاادة )  

دل أنذم اإلادامين الػامين ألاُو مدل الىائب الػام في حمُؼ  ًاف مً أغػاء الىُابت. ٍو  لها، ٌػاوهه مدام غام أُو أو أيثر وغذد 
ً
سئِعا

 طاضاجه غىذ ؾُابه أو خلى مىطبه ". اخخ
(148)

 م. 67لعىت  23657، الؿػً سنم 1/6/1999ههؼ  
(149)

خو الىائب الػام في مطش  بالؿاء ألامش بأال وحه إلنامت الذغىي مهخطش غلى جلَ ألاوامش التي جطذسها الىُابت الػامت قهـ، دون جلَ  

 شه ظىي بالؿػً قيها أمام الهُئت الاظخئىاقُت اإلاخخطت. الطادسة مً ناض ي الخدهُو، ئر ال ظلؿان غلى ئلؿاء أوام
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أ٣ٚبً ٍِطخ رؾو٤ن اثزلائ٢، ٫ ثٌٞٗٚ ٍِطخ ارٜبّ، ٣ٝزورت كٜٞ ٣ٖله ػ٘ٚ ثٕٞلٚ عٜخ هٚبئ٤خ، ٝثٕٞلٚ 

ػ٠ِ ئُـبء ٛنا اُوواه آصبه هب٤ٗٞٗخ ٜٓ٘ب ىٝاٍ اُؾغ٤خ أُإهزخ ٨ُٓو ثأ٫ ٝعٚ ٝاػزجبهٙ ًإٔ ُْ ٣ٌٖ، ٓٔب ٣ؾن 

ٓؼٚ ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ اٍزٌٔبٍ اُزؾو٤ن أٝ هكغ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ئ٠ُ أُؾٌٔخ أُقزٖخ. 
((150))

  

ٝك٢ ٛنا اُٖلك هٚذ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي اُوطو٣خ ثأٗٚ )ُٔب ًبٕ اُؾٌْ أُطؼٕٞ كـ٤ٚ هل ػوٗ ُِلكغ  

ثؼلّ عٞاى ٗظو اُلػٟٞ َُبثوخ اُلَٖ كـ٤ٜب ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُن١ أصبهٙ اُطبػٖ ثٞعٚ ٛؼ٘ٚ ٝأٛوؽٚ كـ٢ هُٞٚ : 

إٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓزٜب ُؼلّ " ٝؽ٤ش ئٗٚ ػٖ اُلكغ ثؼلّ عٞاى ٗظو اُلػٟٞ َُجن ٕلٝه أٓو ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ث

ا٤ٔٛ٧خ ٝػلّ ظٜٞه أكُخ عل٣لح ُْ رؼوٗ ػ٠ِ عٜخ اُزؾو٤ن هجَ ٕلٝه ا٧ٓو ثٔب ٣ٔ٘غ ٖٓ اُؼٞكح ُِلػٟٞ 

( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، كٔوكٝك ػ٤ِٚ ثٔب ٛٞ ٓووه ثٔإكٟ ٗٔ 148اُغ٘بئ٤خ ػ٬ًٔ ث٘ٔ أُبكح )

ُِ٘بئت اُؼبّ إٔ ٣ِـ٢ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ إٔ 147أُبكح )

كـ٢ اُوبٕٗٞ أٝ  اُقطأكـ٢ ٓلح اُض٬صخ أّٜو اُزب٤ُخ ُٖلٝهٙ، ٝػِخ رق٣َٞ اُ٘بئت اُؼبّ ٛنٙ اَُِطخ ٢ٛ رلاهى 

اُقَِ كـ٢ اُزول٣و اُن١ هل ٣ْٞة ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُن١ إٔلهٙ ػٚٞ ا٤ُ٘بثخ أُقزٔ، 

ز١ٞ كـ٢ ٓجبّوح ٛنٙ اَُِطخ إٔ ٣ٌٕٞ ا٧ٓو َٓز٘لاً ئ٠ُ أٍجبة هب٤ٗٞٗخ أٝ أٍجبة ٝاهؼ٤خ أٝ َٓز٘لاً ئ٠ُ ٣َ

ٓغوك رول٣و ػلّ أ٤ٔٛخ اُٞاهؼخ، ٣ٖٝله ا٩ُـبء رِوبئ٤بً أٝ ث٘بًء ػ٠ِ رظِْ أُلػ٠ أُل٢ٗ أٝ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ، 

ٖ ربه٣ـ ٕلٝه ا٧ٓو. ٝؽ٤ش ئٗٚ ٓز٠ ًبٕ ٝر٘ؾٖو ٍِطخ اُ٘بئت اُؼبّ كـ٢ ا٩ُـبء كـ٢ ٗطبم ص٬صخ أّٜو ٓ

مُي ًٝبٕ اُضبثذ ٖٓ ا٧ٝهام إٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٍجن ٝإٔ إٔلهد أٓواً ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ُؼلّ 

كزظِْ أُغ٢٘ ػ٤ِٜٔب ٖٓ ٛنا ا٧ٓو ٤َُِل أَُزْبه اُ٘بئت اُؼبّ، كإٔله اُوبئْ  5/1/2011ا٤ٔٛ٧خ ثزبه٣ـ 

ثاُـبء ا٧ٓو أُنًٞه ٝرول٣ْ أُزْٜ ُِٔؾبًٔخ اُغ٘بئ٤خ  2/2/2011ّ هواهاً ثزبه٣ـ ثأػٔبٍ اُ٘بئت اُؼب

ثبُٕٞق ٝاُو٤ل أُ٘طجو٤ٖ، ٖٝٓ صْ ٣ٌٕٞ اُ٘بئت اُؼبّ هل اٍزقلّ اَُِطخ أُقُٞخ ُٚ هبٗٞٗبً ثٔٞعت ٗٔ 

ٕ اُلكغ ثؼلّ ٣ٌٝٞ –( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، ٣ٝٚؾ٠ ٛنا ا٧ٓو ٫ ٝعٞك ُٚ هبٗٞٗبً 147أُبكح )

( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ اُن١ أٌٍ 148عٞاى ٗظو اُلػٟٞ أُبصِخ ؿ٤و ٍل٣ل ؽ٤ش ئٕ ٗٔ أُبكح )

ػ٤ِٚ اُلكبع ككؼٚ ثؼلّ عٞاى ٗظو اُلػٟٞ َُبثوخ اُلَٖ كـ٤ٜب ٫ ٓغبٍ ٩ػٔبُٚ ػ٠ِ ا٧ٓو ٓٞٙٞع اُلكغ" . 

ًو هل ٕبكف ٕؾ٤ؼ اُوبٕٗٞ ًٝبف  ٩ٛواػ اُلكغ، ًٝبٕ ٛنا اُن١ أٝهكٙ اُؾٌْ كـ٢ هكٙ ػ٠ِ اُلكغ ٍبُق اُن

( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ٝهل عوٟ ػ٠ِ أٗٚ: "ُِ٘بئت اُؼبّ إٔ ٣ِـ٢ ا٧ٓو 147مُي إٔ ٗٔ أُبكح )

                                                           
(155)

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، ص   .848 – 846مدمذ الؿٍش
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ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ كـ٢ ٓلح اُض٬صخ أّٜو اُزب٤ُخ ُٖلٝهٙ" ، ٝاُج٤ٖ ٖٓ ٛنا اُ٘ٔ أٗٚ هل أِٛن 

ؼبّ كـ٢ ئُـبء ا٧ٓو اُٖبكه ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ أ٣بً ًبٕ اَُجت ٍِطخ اُ٘بئت اُ

اُن١ أثز٠٘ ػ٤ِٚ ٛنا ا٧ٓو، ٝمُي ٫ػزجبهاد هلهٛب أُْوع ، ٫ٝ ٣ؾل ٖٓ ٛنا ا٬ٛ٩م ٍٟٞ إٔ ٣ٌٕٞ 

( ٖٓ هبٕٗٞ 148ُٔبكح )ا٩ُـبء ف٬ٍ اُض٬صخ أّٜو اُزب٤ُخ ُٖلٝه ا٧ٓو، ٫ٝ ٣ـ٤و ٖٓ مُي ٓب عبء ثب

ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ٖٓ ٓ٘غ اُؼٞكح ئ٠ُ اُزؾو٤ن ئ٫ ئما ظٜود أكُخ عل٣لح، ئم مُي ٓورٜٖ ث٢ٚٔ اُض٬صخ 

أّٜو اُز٢ أِٛن كـ٤ٜب أُْوع ؽن اُ٘بئت اُؼبّ كـ٢ ئُـبء ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ، ٝاُوٍٞ ثـ٤و مُي ٣لول ٗٔ أُبكح 

أُْوع ئم ُٞ أهاك رو٤٤ل ٍِطخ اُ٘بئت اُؼبّ كـ٢ ٛنا اُْإٔ ُ٘ٔ ( كؾٞاٙ ٝٓٚٔٞٗٚ، ٝٛٞ ٓب ٣ز٘يٙ ػ٘ٚ 147)

ػ٠ِ مُي ٕواؽخ ٝٛٞ ٓب ُْ ٣لؼِٚ (. 
((151))

 

 ثبنثبً: إنغبء األيش ثأال ٔخّ ثُبًء ػهٗ قشاس يٍ انًحكًخ

  

 ّٕ ُنُي  ؽٌبّ أٝ هواهاد هٚبئ٤خ ٣إك١ كًٝها ئ٬ٕؽ٤ّبئػٔبٍ ٓواهجخ اُوٚبء ػ٠ِ ٓب ٣ٖله ٖٓ أ ئ

اُؾٌْ أٝ ا٧ٓو، كول رْٞة اُؾٌْ اُغ٘بئ٢ أٝ ا٧ٓو اُوٚبئ٢ ػ٘ل ٕلٝهٙ ثؼ٘ ا٫فطبء ا٩عوائ٤خ أٝ 

ٚ كزؼ أُْوع ثبة أُٞٙٞػ٤خ، أٝ ٣زج٤ٖ ثؼل ٕلٝهٙ إٔ ٛ٘بى ٓب ٣غؼِٚ ٓقبُلبً ُِوبٕٗٞ، ٖٝٓ أعَ مُي ًِّ 

وخ ٝؽَٖ رطج٤ن اُوبٕٗٞ.اُطؼٖ ك٢ ا٧ؽٌبّ ٝا٧ٝآو اُوٚبئ٤خ ٖٓ أعَ ٙٔبٕ إٍُٞٞ ئ٠ُ اُؾو٤
((152))

 

ٝمُي ٖٓ ف٬ٍ ٓواهجخ اُغٜخ اُوٚبئ٤خ ا٧ػ٠ِ ػ٠ِ رِي ا٧ك٠ٗ.
((153))

 

ٝروعغ اُؾٌٔخ اُز٢ أهاكٛب أُْوع ٖٓ اُ٘ٔ ػ٠ِ عٞاى اُطؼٖ ػ٠ِ ا٧ٝآو اُوٚبئ٤خ ثٌَْ  

بئ٤خ ف٬ٍ ػبّ، ٝثب٧فٔ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ئ٠ُ ٓواهجخ ؽَٖ ٤ٍو  اُلػٟٞ اُغ٘

ٓوؽِخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢، ٝٓلٟ ئػٔبٍ أُؾون َُِطزٚ اُزول٣و٣خ ك٤ٜب، ٖٝٓ صْ ئٕلاهٙ ُٜنا ا٧ٓو ث٘بًء ػ٤ِٜب. 

إٔ رٌٕٞ فبٙؼخ ُِوهبثخ اُوٚبئ٤خ، ٖٓ أعَ ٙٔبٕ ؽ٤لح أُؾون ٝؽَٖ رطج٤ن  كٜنٙ اَُِطخ اُزول٣و٣خ ٫ ثلّ 

 اُوبٕٗٞ ك٤ٜب.

                                                           
(151)

 .387ص 9ط 2513/ 15/ 21حلعت  - 2513لعىت  141الؿػً سنم :  
(152)

 . 5، ص2516ُـ في ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، الٌخاب الشاوي، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، ؾبػت د. أخمذ قخحي ظشوس، الىظ 
(153)

ػشف ب  ٌُ  الخهاض ي غلى دسحخين.  مبذأوهى ما 
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  ّٔ ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ اُوطو١، ٗغل إٔ أُْوع ُْ (  146/4أُبكح )  ٝثبٍزوواء ٗ

" اُطؼٖ" ػ٠ِ هواه ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثإلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ، ٝئٗٔب آصو  ُلع "    ٣َزؼَٔ ُلع 

 ّٔ رِي أُبكح ػ٠ِ أٗٚ " ٣ٝغٞى ُِٔغ٢٘ ػ٤ِٚ ُِٝٔلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ أٝ  اُزظِْ " ٖٓ مُي ا٧ٓو، ئم ر٘

أ١ ٜٓ٘ٔب اُزظِْ ٖٓ أٓو ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ُِ٘بئت اُؼبّ ف٬ٍ فَٔخ ػْو ٝهصخ 

٣ٞٓبً ٖٓ ربه٣ـ ا٩ػ٬ٕ ثٚ، ٣ٝغٞى اُزظِْ ٖٓ هواه اُ٘بئت اُؼبّ أٓبّ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ أُقزٖخ ف٬ٍ فَٔخ 

 ػْو ٣ٞٓبً ٖٓ ربه٣ـ ئػ٬ٕ ٛنا اُوواه ". 

ٝثؼل  -ٝث٘بًء ػ٠ِ مُي كاٗٚ ٣غٞى ٌَُ ٖٓ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ ٝأُلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ أٝ ٝهصخ أ١ ٜٓ٘ٔب 

اُزظِْ ٖٓ هواه ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثإلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ أٓبّ اُ٘بئت اُؼبّ، ٕٝلٝه هواهٙ 

ٍ ٓلح فَٔخ ػْو ٣ٞٓبً ٖٓ ربه٣ـ اُزظِْ ٖٓ هواه اُ٘بئت اُؼبّ أٓبّ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ أُقزٖخ ف٬ -ثبُوك٘

 ئػ٬ٕ ٛنا اُوواه. 

  ّٔ ّٕ  ٣ٝزج٤ٖ ُ٘ب ٖٓ ٗ ٔب عؼَ مُي ك عٜخ ٓؼ٤٘خ ُِزظِْ أٓبٜٓب ٝئّٗ أُْوع ُْ ٣ؾلّ  أُبكح ٍبُق اُج٤بٕ أ

ٖٓ ف٬ٍ رؾل٣لٙ ُلع " أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ أُقزٖخ "، ؽ٤ش ُِٔؾبًْ اُغ٘بئ٤خ، ٓ٘ٞٛبً ثب٫فزٖبٓ اُ٘ٞػ٢ 

 ّٕ ٝػ٠ِ ٛنا ا٧ٍبً  ك ثٌَْ ػبّ ٝكوبً ُِٕٞق اُوب٢ٗٞٗ أُووه ُِغو٣ٔخ أُورٌجخ،ٛنا ا٫فزٖبٓ ٣زؾلّ  أ

٣ٌٕٞ اُزظِْ ٖٓ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ اُٖبكه ك٢ ع٘ب٣خ أٓبّ ٓؾٌٔخ اُغ٘ب٣بد، ٣ٌٕٝٞ اُزظِْ أٓبّ ٓؾٌٔخ اُغ٘ؼ 

 .ؽبٍ ٕلٝه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ك٢ ع٘ؾخ
((154))

  

                                                           
(154)

 
ً
  بىظشها الاخخطاص اإلاششع حػل قهذ حعامت، الجشائم أشذ هي الجىاًاث لٍىن  وهظشا

ً
ئال أن مدايم الجىاًاث نذ  الجىاًاث، بمدايم مىىؾا

مت التي اسجٌبها اإلاتهم وضل حىاًت  جخخظ، وغلى خالف ألاضل، بىظش بػؼ الجىذ في خاالث مػُىت هظ غليها الهاهىن، يما أهه نذ ًخهشس للجٍش

ٍىن رلَ في خاُ لم ًبلـ اإلاتهم ظً الششذ الجىائي ونذ اسجٍاب الج . ئال أهه ال ًخم سقػها ئلى مدٌمت الجىاًاث، ٍو
ً
 أو خذزا

ً
مت بأن ًٍىن ؾكال ٍش

خدذد.الجىاًاث مدايم مً دسحت أدوى مدايم جمشل وهي الجىذ مدايم اخخطاص مً واإلاخالكاث الجىذ حػل يما مت الهاهىوي الىضل ٍو  للجٍش

 
ً
أن " الجىاًاث هي  ( مً ناهىن الػهىباث الهؿشي غلى 22خُث جىظ اإلاادة )  :حىاًاث: ئلى الجشائم جهعم رلَ خالُ ومً لجعامتها،  وقها

ذ غلى زالر ظىىاث. وال ًجىص أن جهل مذة الحبغ اإلادٍىم بها في ال جىاًاث الجشائم اإلاػانب غليها باإلغذام أو الحبغ اإلاإبذ أو الحبغ الزي ًٍض

الجشائم اإلاػانب غليها  ( مً راث الهاهىن غلى أن " الجىذ هي 23جىظ اإلاادة ) ، حىذ: ئر ا لم ًىظ الهاهىن غلى خالف رلَ "غً زالر ظىىاث م

اُ، أو بالدشؿُل الاحخماعي، أو باخذي هزه الػهىباث، م ذ غلى ألل ٍس ذ غلى زالر ظىىاث وبالؿشامت التي جٍض ا لم ًىظ بالحبغ إلاذة ال جٍض

غليها بالؿشامت التي ال  ( مً راث الهاهىن غلى أن " اإلاخالكاث هي الجشائم اإلاػانب 24يما جىظ اإلاادة ) ، ومخالكاث: الهاهىن غلى خالف رلَ "

اُ ".  ذ غلى ألل ٍس ، اظخئىاف أخٍام مدايم الجىاًاث بين اإلاػاسغت والخأًُذ، دساظت مهاسهت، داس النهػت الػشبُت،  –جٍض د. بشير ظػذ صؾلُى

 وما بػذها.  27، ص2556الهاهشة، الؿبػت ألاولى، 

 الجشائم لخلَ اإلاهشسة الػهىبت خالُ مً غلُه ٌعخذُ للجشائم، الشالسي الخهعُم هزا ئلُه ٌعدىذ الزي الجعامت مػُاس أن ئلى ؤلاشاسة وججذس

،
ً
مت، حعامت جدذًذ في الهاهىوي الػابـ جمشل التي هي قالػهىبت ناهىها  ناهىن  مً(  21)  اإلاادة جىظ خُث .الهاهىوي وضكها وبالخالي الجٍش
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اُوب٢ٗٞٗ ُِغو٣ٔخ ئ٠ُ اُؼوٞثخ ا٤ِٕ٧خ أُووهح ُٜب هبٗٞٗبً، ٝمُي ٝ ٣ُوعغ ك٢ رؾل٣ل إُٞق  

ثٖوف اُ٘ظو ػٖ أ٣خ ػوٞثخ رجؼ٤خ أٝ ر٤ِ٤ٌٔخ ِٓؾوخ ثبُؼوٞثخ ا٤ِٕ٧خ، ٝثٖوف اُ٘ظو ػٔب ٣٘طوٚ اُوب٢ٙ 

ٖٓ ػوٞثخ ك٢ ؽٌٔٚ اٍزؼٔب٫ً َُِطزٚ اُزول٣و٣خ اُز٢ ٓ٘ؾٜب أُْوع ُٚ،
((155))

( ٖٓ ماد  25ئم ر٘ٔ أُبكح )  

اُوبٕٗٞ ػ٠ِ أٗٚ " ٫ ٣زـ٤و ٗٞع اُغو٣ٔخ ئما اٍزجلُذ أُؾٌٔخ ثبُؼوٞثخ أُووهح ُٜب ػوٞثخ ٖٓ ٗٞع أفق، 

 ّٔ  اُوبٕٗٞ ػ٠ِ ف٬ف مُي ".  ٍٞاء أًبٕ مُي ٧ػناه هب٤ٗٞٗخ أٝ ُظوٝف ٓقللخ، ٓب ُْ ٣٘

ّٕ ٖٓ ف٬ٍ ٓب رولّ، ٣زج٤ّ   أُؼ٤به  أُْوع اُوطو١ هل عؼَ ٕٝق اُغو٣ٔخ أُورٌجخ ٛٞ ٖ ُ٘ب أ

ا٬ُىّ ُزؾل٣ل أُؾٌٔخ أُقزٖخ ُوكغ اُزظِْ ٖٓ هواه اُ٘بئت اُؼبّ ثوك٘ اُزظِْ ٖٓ أٓو ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ 

غبٝى فَٔخ زح ٫رك أُْوع ُٜنا اُزظِْ ٓلّ ثإلاهٛب أٓواً ثؼلّ ٝعٞك ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٝهل ؽلّ 

أٝ أُلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ أٝ ٝهصخ أ١ ٜٓ٘ٔب ثوواه  ػْو ٣ٞٓبً، ٣جلأ ٍو٣بٜٗب ٖٓ ربه٣ـ ئػ٬ٕ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ

 اُ٘بئت اُؼبّ ثبُوك٘. 

ْ" ٖٓ هواه ٝػ٠ِ ف٬ف ٓٞهق أُْوع اُوطو١، ٗغل إٔ أُْوع أُٖو١ ُْ ٣أفن ثِلع " اُزظِّ  

  ثلّ ٔب أعبى ئُـبء ٛنا ا٧ٓو ثبٍزئ٘بكٚ، ٝك٢ مُي ٫ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثإلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ، ٝئّٗ 

ٝ اُضب٢ٗ ئما ًبٕ ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ،  ا ًبٕ هواه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٕبكًهاُ٘ب ٖٓ اُزلوهخ ث٤ٖ كو٤ٖٙ: ا٧ٍٝ ئم

اُطؼٖ ُِٔلػ٢  ٖٓ هب٢ٙ اُزؾو٤ن، كل٢ اُلوٗ ا٧ٍٝ أعبى أُْوع أُٖو١ ؽنّ  مُي اُوواه ٕبكًها

خ ئ٤ُٚ ؽن ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ اُطؼٖ ػ٠ِ ثب٩ٙبك –ك٢ اُلوٗ اُضب٢ٗ  –ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ، ك٢ ؽ٤ٖ أٗٚ أعبى 

( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ  210ئم ر٘ٔ أُبكح )  ٝعٚ اُن١ ٣ٖلهٙ هب٢ٙ اُزؾو٤ن.  ا٧ٓو ثأ٫

أُٖو١ ػ٠ِ أٗٚ " ُِٔلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ اُطؼٖ ك٢ ا٧ٓو اُٖبكه ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ 

رٜٔخ ٓٞعٜخ ٙل ٓٞظق أٝ َٓزقلّ ػبّ أٝ أؽل هعبٍ اُٚجٜ ُغو٣ٔخ ٝهؼذ اُلػٟٞ ئ٫ ئما ًبٕ ٕبكهاً ك٢ 

ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد،  ٤ُ123ٜب ك٠ أُبكح ب ، ٓبُْ رٌٖ ٖٓ اُغوائْ أُْبه ئٓ٘ٚ أص٘بء رأك٣خ ٝظ٤لزخ أٝ ثَججٜ

و ٣ٝؾَٖ اُطؼٖ ثزوو٣و ك٠ هِْ اٌُزبة ك٠ ٤ٓؼبك ػْوح أ٣بّ ٖٓ ربه٣ـ ئػ٬ٕ أُلػ٢ ثبُؾن أُل٢ٗ ثب٧ٓ

٠ُ ٓؾٌٔخ اُغ٘ؼ ؿوكخ أُْٞهح ك٢ ٓٞاك اُغ٘ب٣بد ٝئ.٣ٝوكغ اُطؼٖ ئ٠ُ ٓؾٌٔخ اُغ٘ب٣بد ٓ٘ؼولح ك٠ 

                                                                                                                                                               
دذد. واإلاخالكاث والجىذ، الجىاًاث،: أهىاع زالزت الجشائم"  أن غلى الهؿشي  الػهىباث مت هىع وٍُ   الجٍش

ً
 في لها اإلاهشسة للػهىبت ألانص ى للحذ وقها

خ وشش، ص ". الهاهىن  ت، بذون جاٍس  .31د. غىع مدمذ غىع، ناهىن الػهىباث، الهعم الػام، داس اإلاؿبىغاث الجامػُت، ؤلاظٌىذٍس
(155)

 . 52، ص1989د. مدمىد هجُب خعني، ششح ناهىن الػهىباث ، الهعم الػام، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة، الؿبػت العادظت،  
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أَُزأٗلخ ك٠ ؿوكخ أُْٞهح ك٠ ٓٞاك اُغ٘ؼ ٝأُقبُلبد ٣ٝزجغ ك٢ هكؼٚ ٝاُلَٖ ك٤ٚ ا٧ؽٌبّ أُووهح ك٠ 

 ّإٔ اٍزئ٘بف ا٧ٝآو اُٖبكهح ٖٓ هب٢ٙ اُزؾو٤ن ". 

ب  ًَ ّٕ  ،ػ٠ِ ٓب رولّ ٝرأ٤ٍ ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ ُِٝٔلػ٢  أُْوع أُٖو١ هل أػط٠ اُؾنّ  ٣زج٤ٖ ُ٘ب أ

ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ ك٢ اُطؼٖ ػ٠ِ هواه هب٢ٙ اُزؾو٤ن ثإلاه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ، ك٢ ؽ٤ٖ أٗٚ هٖو مُي اُؾن 

٢ٜ٣، ػ٠ِ أُلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثوواه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ اُٖبكه ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ، ٝٛنا أٓو ثل

ن ثبٍزئ٘بكٜب ئم أٗٚ ٫ ٣زٖٞه ػو٬ً ٫ٝ ٓ٘طوبً إٔ روّٞ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثبٍزئ٘بف هواه هبٓذ ثإلاهٙ. ٝك٤ٔب ٣زؼِّ 

٧ٝآو هب٢ٙ اُزؾو٤ن كول ارغٚ أُْوع أُٖو١ ئ٠ُ روو٣و ؽن ػبّ ٝٓطِن ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ اٍزئ٘بف 

ُز٢ رٖله ثق٬ف ِٛجبرٜب،ا رِي ع٤ٔغ ا٧ٝآو اُٖبكهح ٖٓ هب٢ٙ اُزؾو٤ن، ٫ ٤ٍٔب
((156))

ٝمُي ٛجوبً ُ٘ٔ  

ّٕ  161أُبكح  لن ٓغ ًٜٞٗب ٛنا اُؾن أُووه ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ ٣زّ  ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ. ٝئٗ٘ب ٗوٟ ثأ

 ٓٔضِخ ُِٔغزٔغ ثأٍوٙ. اُقْٖ ا٢ِٕ٧ ك٢ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٝؿ٤و أُزـ٤و ك٢ ًبكخ ٓواؽِٜب، ٝثبػزجبهٛب

اُزؼو٤ت ٝاٍزئ٘بف ًبكخ اُوواهاد ٝا٧ٝآو اُوٚبئ٤خ اُز٢ ٖٓ ّأٜٗب إٔ رؼوهَ ٤ٍو  ؽنّ ٖٝٓ صْ ك٢ٜ رِٔي 

ئعواءاد اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٖٝٓ ث٤ٜ٘ب ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُٖبكه ٖٓ هب٢ٙ اُزؾو٤ن. 
((157))

 

  ّٓ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ( ٖٓ هبٕٗٞ  210ب ٓب ٣زؼِن ثبُٔلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ كول فُٞذ ُٚ أُبكح ) أ

أُٖو١ اُؾن ك٢ اُطؼٖ ػ٠ِ هواه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٍٞاء ًبٕ ٕبكهاً ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ أٝ ٖٓ هب٢ٙ 

كرٜب أُبكح، ٓغ ٓواػبح اُو٤ل أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٚ ٖٓ ػلّ عٞاى اُزؾو٤ن، ٝمُي ٝكن ماد اُْوٝٛ اُز٢ ؽلّ 

ٜٔخ ٓٞعٜخ ٙل ٓٞظق أٝ َٓزقلّ ػبّ أٝ أؽل ٕبكهاً ك٢ ر"        اٍزئ٘بف هواه ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ئما ًبٕ 

أُبكح  هعبٍ اُٚجٜ ُغو٣ٔخ ٝهؼذ ٓ٘ٚ أص٘بء رأك٣خ ٝظ٤لزخ أٝ ثَججٜب ، ٓبُْ رٌٖ ٖٓ اُغوائْ أُْبه ا٤ُٜب ك٠

ّٕ  َٝ ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد ". 123 ًبٕ  أُلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ ٣ٔز٘غ ػ٤ِٚ اٍزئ٘بف ٛنا ا٧ٓو ئما ٝكوبً ُنُي كا

ٖٓ كئخ أُٞظل٤ٖ اُؼ٤٤ٖٓٞٔ ٖٝٓ ك٢ ؽٌْٜٔ، ٝروعغ اُؾٌٔخ ٖٓ مُي ك٢ هؿجخ  ؼلّ ؼ ٓزْٜ ٣ُ ُٖبُ  ُٓٞعًٜب

اُٞهٞع ك٢ أُْوع ٖٓ ؽٔب٣خ رِي اُلئخ، ٝػلّ روبػٌ ٓٞظل٤ٜب ػٖ أكاء ػِْٜٔ ػ٠ِ أًَٔ ٝعٚ ف٤ْخ 

                                                           
(156)

 . 584د. هظام جىقُو اإلاجالي، الهشاس بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 
(157)

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنا    . 933مت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، صمدمذ الؿٍش
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رو٢ٚ ثؼلّ ٖ ػ٠ِ أُؾٌٔخ إٔ ، كاما ٓب ٛؼٖ أُلػ٢ ثبُؾن أُل٢ٗ ثبُوؿْ ٖٓ مُي ك٢ ٛنا ا٧ٓو رؼ٤ّ اُقطأ

عٞاى اُطؼٖ. 
((158))

 

( ٖٓ  123ٝاٍزض٘بًء ٖٓ مُي كول أفوط أُْوع أُٖو١ اُغوائْ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح )  

(  ٖٓ هبٕٗٞ  210ٝ  162هبٕٗٞ اُؼوٞثبد، ٝاُز٢ ٣ورٌجٜب أُٞظق اُؼبّ، ٖٓ ٗطبم رطج٤ن ٗٔ أُبكر٤ٖ ) 

ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ.
((159))

  

ثزوو٣و ك٢ هِْ اٌُزبة ف٬ٍ ػْوح أ٣بّ ٓ٘ن ربه٣ـ ئػ٬ٗٚ،  ٣ٌٕٝٞ اٍزئ٘بف ٛنا ا٧ٓو 
((160))

ًٝنا  

كإ ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ اُؾن ك٢ اٍزئ٘بف ٛنا ا٧ٓو ئما ٕله ٖٓ هب٢ٙ اُزؾو٤ن، ٝمُي أ٣ٚبً ثزوو٣و ك٢ هِْ ًزبة 

أُؾٌٔخ ف٬ٍ ػْوح أ٣بّ ٖٓ ربه٣ـ ٕلٝه ٛنا ا٧ٓو.
((161))

  

َٔزأٗلخ ٓ٘ؼولح ك٢ ؿوكخ أُْٞهح، ئما ًبٕ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٣ٝوكغ ا٫ٍزئ٘بف أٓبّ ٓؾٌٔخ اُغ٘ؼ اُ 

٩هبٓخ اُلػٟٞ ٕبكهاً ك٢ ٓٞاك اُغ٘ؼ ٝأُقبُلبد، ك٢ ؽ٤ٖ ٣وكغ ا٫ٍزئ٘بف أٓبّ ٓؾٌٔخ اُغ٘ب٣بد أُقزٖخ 

ٝ  167ٝمُي ٛجوبً ُ٘ٔ أُبكر٤ٖ  –ٓ٘ؼولح ك٢ ؿوكخ أُْٞهح ئما ًبٕ ٛنا ا٧ٓو ٕبكهاً ك٢ ٓٞاك اُغ٘ب٣بد 

٣َٝز١ٞ إٔ ٣ٌٕٞ اُطبػٖ أُلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ أٝ   -ٖ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ أُٖو١ ٓ 210/3

ٖٓ هب٢ٙ اُزؾو٤ن. اُؼبٓخ ك٤ٔب ُٞ ًبٕ ا٧ٓو ٕبكًها ا٤ُ٘بثخ
((162))

ٝئما هأد ؿوكخ أُْٞهح هجٍٞ اُطؼٖ ٝ  

ُٔ٘طجن ػ٤ِٜب ٝمُي ٩ؽبُزٜب ؼ٤ل اُو٤ٚخ ثٕٞلٜب اُوب٢ٗٞٗ ٝاُ٘ٔ ائُـبء ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ، ك٤زؼ٤ٖ ػ٤ِٜب إٔ رُ 

جبّو اُـوكخ ٍِطزٜب ٝههبثزٜب ػ٠ِ ئ٠ُ أُؾٌٔخ أُقزٖخ، ُٜٝب إٔ رؾٌْ ثطج٤ؼخ اُؾبٍ ثوك٘ اُطؼٖ. ٝرُ 

                                                           
(158)

ت في هزا الشأن بهىلها ) ئن الػلت التي جىخاها الشاسع مً مىؼ اإلاذعي اإلاذوي بالؿػً في ألامش بأن ال وحه   ونذ نػذ مدٌمت الىهؼ اإلاطٍش

 في تهمت مىحهت غذ مىظل غام، هي جد
ً
ًان ضادسا طين اإلاىظل مً الخػشع للشؿـ في الخطىمت ... ( ههؼ إلنامت الذغىي الجىائُت، ئرا 

 .142ص 29م 11، ط2/2/1965
(159)

و وجخمشل هزه الجشائم في اظخػماُ اإلاىظل الػام لعلؿت وظُكخه في ونل جىكُز ألاوامش الطادسة مً الحٍىمت أو أخٍام الهىاهين واللىائذ، أ 

 غً جأخير جدطُل ألامىاُ والشظىم، أو ونل جىكُز خٌم أو أمش 
ً
ضادس مً اإلادٌمت أو مً أًت حهت مخخطت، ويزلَ امخىاع اإلاىظل الػام غمذا

 في اخخطاص اإلاىظل. مش
ً
ًان جىكُز الحٌم أو ألامش داخال اس جىكُز خٌم أو أمش، مما ريش بػذ مط ي زماهُت أًام مً ئهزاسه غلى ًذ مدػش، ئرا 

 . 325لخطشف في الخدهُو ؤلابخذائي وؾشم الؿػً قيها، مشحؼ ظابو، صأوامش ائلى جلَ الجشائم في مإلل د. ؾاسم غبذالىهاب مطؿكى، 
(165)

 لىظ اإلاادجين  
ً
 مً ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت اإلاطشي.  215و  199ورلَ وقها

(161)
 لىظ اإلاادة  

ً
 مً راث الهاهىن.  161ورلَ ؾبها

(162)
اإلاعخأهكت أو مدٌمت الجىاًاث مىػهذة في ؾير غالهُت،  وؾشقت اإلاشىسة حػذ دسحت زاهُت لهػاء الخدهُو، وهي غباسة غً مدٌمت الجىذ 

ذ خُى ؾشقت اإلاشىسة واخخطاضا تها وظمُذ بزلَ ألنها جىظش بأمش الذغىي في ؾشقت اإلاذاولت أو اإلاشىسة، ولِغ في ناغت الجلعاث الػلىُت. للمٍض

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الج ئلى ص  965ىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، ص أهظش مإلل مدمذ الؿٍش

972 . 
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ك٢  ٝعٞك ػ٤ت ك٢ اُزَج٤ت أٝ ثَجت فطا ِـ٤ٚ ث٘بًء ػ٢٘٠ِ ػ٤ِٜب ٛنا ا٧ٓو، ك٤ٌٜٔ٘ب إٔ رُ ا٧ٍجبة اُز٢ ثُ 

ٜبئ٤خ ٫ ٣غٞى اُطؼٖ ػ٤ِٜب. اُوبٕٗٞ، ٝك٢ اُؾبُز٤ٖ رٌٕٞ هواهارٜب ٗ
((163))

 

ّٔ ٗقِٔ  ٝ ك٢ ؽغ٤خ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ  ٓجبّوح رإصو هئ٤َ٤خ  ص٬صخ أٍجبة ب ٍجن  ئ٠ُ ٝعٞكٓ

اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٝرغؼِٚ ػوٙخ ُ٪ُـبء ٝاُيٝاٍ، كاما ٓب رْ ئُـبء ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ 

رٚ ٝؽغ٤زٚ أُإهزخ، ٝاُؼوجخ اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ ّٞ ث٤بٜٗب، رٌٕٞ ىاُذ ػ٘ٚ هُ اَُبثن ٍجت ٖٓ ا٧ٍجبة  ث٘بًء ػ٠ِ أ١ّ 

 ّٔ ب ٣غٞى ٓؼٚ َُِِطخ أُقزٖخ ٖٓ ارقبم ئعواءارٜب ٝاُؼٞكح ًبٗذ رؼزوٗ اٍزٔواه ٤ٍو اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٓ

 ّْ  ئؽبُخ أُزْٜ ئ٠ُ أُؾٌٔخ أُقزٖخ. ُِزؾو٤ن ٖٓ عل٣ل ثاهبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٖٝٓ ص

ّٕ  ُ٘ب ّ ٣زج٠ٖ٤ ٙٞء ٓب رولّ ٝػِ ثبػزجبهٙ أؽل أٝعٚ  -٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خا٧ٓو ثأ أ

 :ُيآبً ث٤بٕ اهزٚذ -وؽِخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢اُزٖوف ك٢ اُٞاهؼخ اُز٢ رٖلهٛب اَُِطخ أُقزٖخ أص٘بء ٓ

ّٕ  –ًٔب أّوٗب ٍبثوبً  –أٗ٘ب  ٓلٜٞٓٚ، أٍجبثٚ، ّوٝٛ ٕؾزٚ، اُؾغ٤خ اُز٢ رضجذ ُٚ، ٝأٍجبة ئُـبءٙ. ئ٫ّ   كا

أُْوع ك٢ كُٝخ هطو هبّ ثبٍزؾلاس ٗظبّ هب٢ٗٞٗ عل٣ل رقزٔ ثٚ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٣غ٤ي ُٜب روى اُلػٟٞ 

اُغ٘بئ٤خ أص٘بء ٗظوٛب ف٬ٍ ٓوؽِخ أُؾبًٔخ، كا٠ُ عبٗت أٝعٚ اُزٖوف أُووهح ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ ف٬ٍ ٓوؽِخ 

و ثؼلّ ٝعٞك ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ أٝ ئؽبُزٜب ُِٔؾبًٔخ، ٓ٘ؼ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢، ٖٓ ٍِطزٜب ك٢ ئٕلاه ا٧ٓ

أُْوع اُوطو١ ٤ُِ٘بثخ اُؾن ك٢ ئٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثبُزوى، ئ٫ إٔ ٛ٘بى ػلح ّوٝٛ هوهرٜب أُبكح ) 

خ اُؼبٓخ ٖٓ روى اُلػٟٞ ( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ اٍزٞعت أُْوع رٞاكوٛب ؽز٠ رزٌٖٔ ا٤ُ٘بث 155

ّٕ  اُغ٘بئ٤خ. ٓوبهٗزٚ ثأٗظٔخ أفوٟ رقزِٜ ثٚ، ٝٛنا  –ثطج٤ؼخ اُؾبٍ  –اُؾل٣ش ػٖ ٛنا اُ٘ظبّ ٣َزٞعت  ًٔب أ

 ٓب ٍٞف ٣زْ ث٤بٗٚ ٖٓ ف٬ٍ اٍزؼواٗ ٍِطخ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثْإٔ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ) ٓجؾش هاثغ (. 
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، ؾبػت    . 1164، مشحؼ ظابو، ص 2516د. أخمذ قخحي ظشوس، الىظُـ في ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، الٌخاب ألاُو
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 انًجحث انشاثغ

 عهطخ انُٛبثخ انؼبيخ ثشأٌ رشك انذػٕٖ اندُبئٛخ
  

إٔ اُلُٝخ  ، ئ٫ّ ٣ٝضجذ اهرٌبثٚ ُٜب٣ْ٘أ ؽن اُلُٝخ ك٢ ػوبة أ١ ّقٔ، ػ٘لٓب رورٌت عو٣ٔخ ٓب، 

غٞء ئ٠ُ اُوٚبء ٤ُإًل ُٜب ؽوٜب ك٢ ُٜب ٖٓ اُِّ  ثلّ أ ئ٠ُ اُز٘ل٤ن أُجبّو، ٝئٗٔب ٫٫رَزط٤غ ٖٓ ٗلَٜب إٔ رِغ

 ُٝ هزٚبء ٛنا ؽ٤خ ٓجبّوح ئعواءاد اٚ اُلُٝخ ٬ِٕذ ًُّ اُؼوبة. ٝا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٢ٛ اُْقٔ ا٩عوائ٢ اُن١ 

اُؾن 
((164))

ٝمُي ٖٓ ف٬ٍ ثَٜ ٍِطزٜب ػ٠ِ أُواؽَ اُز٢ رَجن أُؾبًٔخ، ٖٝٓ صْ رؾو٣ٌٜب ُِلػٟٞ  

 ، ٝافزٖبٜٓب ك٢ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثٕٞلٜب ٍِطخ ا٫رٜبّ. -ئٕ هأد مُي  –اُغ٘بئ٤خ 

ؾو٤ن ا٩ثزلائ٢، ٝٓوؽِخ ثٔوؽِز٤ٖ هئ٤َ٤ز٤ٖ: ٓوؽِخ اُز ٣ٌٖٝٔ اُوٍٞ ثإٔ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ رٔوّ  

ثْإٔ عو٣ٔخ رْ اهرٌبثٜب، ٖٝٓ صْ رغ٤ٔؼٜب ٝرول٣و  خ اُزؾو٤ن ئ٠ُ اُز٘و٤ت ػٖ ا٧كُخٝرٜلف ٓوؽِ أُؾبًٔخ.

ٓلٟ ًلب٣زٜب ٩ؽبُخ أُزْٜ ئ٠ُ أُؾبًٔخ ٝٓؼبهجزٚ ٖٓ هجَ هٚبء اُؾٌْ.
((165))

 

أُقزٖخ ثبُزؾو٤ن ك٢ كُٝخ هطو، روّٞ ثزول٣و أُؼِٞٓبد اُز٢  ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثبػزجبهٛب اَُِطخٝ  

روك أٝ رزؾَٖ ػ٤ِٜب، كاما هأد ًلب٣زٜب روّٞ ثزؾو٣ي اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝئؽبُخ أُزْٜ ُِٔؾبًٔخ، أٓب ئما هلهد 

ا ػلّ ًلب٣خ رِي ا٧كُخ كاٜٗب رووه ػلّ ئهبٓخ اُلػٟٞ أٓبّ اُوٚبء، ٝٛنا ٓب ٣ؼ٢٘ ٝهق ٤ٍو اُلػٟٞ ػ٘ل ٛن

 اُؾل. 

ٍِطخ ئٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝػلّ ئؽبُزٜب ُِٔؾبًٔخ  –ًٔب هأ٣٘ب  –كبُوبٕٗٞ هل ٓ٘ؼ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ  

ٝمُي ثإلاهٛب هواهاً ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ رِي اُلػٟٞ، ٝٛنا اُؾن ٓووه ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ ف٬ٍ ٓوؽِخ اُزؾو٤ن 

بثوخ ػ٠ِ أُؾبًٔخ. ػ٠ِ رِي أُوؽِخ اَُٝؽلٛب ا٤ُٜٔٔ٘خ  ا٩ثزلائ٢، ؽ٤ش رٚؾ٠
((166))

 

ّٕ  ك٢ٝهل ه٢ُٚ   ) ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٢ٛ ّؼجخ أ٤ِٕخ ٖٓ ّؼت اَُِطخ اُوٚبئ٤خ، فٍٞ  اُٖلك ثأ

اُْبهع أػٚبئٜب ٖٓ ث٤ٖ ٓب فُٞٚ ُْٜ، ٍِطخ اُزؾو٤ن ٝٓجبّوح اُلػٟٞ اُؼ٤ٓٞٔخ ...( 
((167))

 

                                                           
(164)

ت، الؿبػت الشاهُت،    وما بػذها.  143، ص1985د. غبذالكخاح مطؿكى الطُكي، خو الذولت في الػهاب، داس الهذي للمؿبىغاث، ؤلاظٌىذٍس
(165)

 . 614د. مدمىد هجُب خعني، ششح ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 
(166)

 . 487الكطل بين ظلؿتي الاتهام والخدهُو، مشحؼ ظابو، ص مبذأد. أششف سمػان غبذالحمُذ،  
(167)

 . 58ص 7م 12، مجمىغت أخٍام الىهؼ، ط9/1/1961ههؼ  
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ّٕ  ئ٫ّ   ٍّ ٝئّٗ ِي اَُِطخ كوٜ، ٔ٘ؼ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ رأُْوع اُوطو١، ُْ ٣ أ ثإٔ  ٍِطبرٜب غ ٖٓ ٗطبمٔب ٝ

ؽٞىح ٓؾٌٔخ هبّ ثٔ٘ؾٜب ٍِطخ ئٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثبُزوى، ٝمُي ػ٘لٓب رٌٕٞ اُلػٟٞ هل كفِذ 

ّٕ أُٞٙٞع ب ٓقزِلًب . ئم ٬ٗؽع أ ًٌ ػٖ ثبه٢ اُلٍٝ، ٝمُي ثبٍزؾلاصٚ ُٜنا اُ٘ظبّ  أُْوع اُوطو١ اٗزٜظ َِٓ

 ُٓ ّٔ اُوب٢ٗٞٗ رؾذ  ُٔ ٠ " روى اُلػٟٞ اُغَ٘ ّٞ بئ٤خ "، ٝاُن١ ث ٍ أُْوع ُِ٘بئت اُؼبّ اُؾن ك٢ إٔ ٣زوى ٞعجٚ ف

ٝمُي ػ٘ل  ؽٞىح اُوٚبء، ٝكفُٜٞب  –ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ  –اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثؼل ئؽبُزٜب ٖٓ هجَ ٍِطخ اُزؾو٤ن 

 .( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ 155كرٜب أُبكح ) رٞاكو ّوٝٛ ٓؼ٤٘خ ؽلّ 

ّٕ ٗوٟ  ٖٝٓ عبٗج٘ب  ػٖ ثبه٢ اُلٍٝ، عؼِٚ أُْوع اُوطو١ ك ثٚ ، اُن١ رلوّ اٍزؾلاس ٗظبّ اُزوى أ

َّ  ػوٙخ َُِٔبٝب ّٔ  اُزطج٤و٤خ، ٝ ُؼ بء اُؾٌْ ٜب اُزلفَ ك٢ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٢ٛٝ رؾذ ٗظو هٖٚٓ أٛ

  اٍزو٤ُ٬خ اُوٚبء، ٝؽو٣خ اُوب٢ٙ ك٢ ر٣ٌٖٞ ػو٤لرٚ. ٓجلأكٍزٞه٣خ ُؼَ ٖٓ أٜٛٔب:  ٝاُزأص٤و ػ٠ِ ػلح ٓجبكب

هٛب اُوبٕٗٞ اُوطو١ ٝٓب٢ٛ اُْوٝٛ ٝا٩عواءاد اُز٢ هوّ  ،٣ٝضٞه اُزَبؤٍ ؽٍٞ ٓب٤ٛخ ٛنا اُ٘ظبّ 

ٖٓ ث٤بٕ اُ٘ظبّ اُوب٢ٗٞٗ ُزوى  ُٝ٪عبثخ ػ٠ِ مُي ٫ثلّ  ٝٓلٟ افز٬كٚ ػٖ ؿ٤وٙ ٖٓ ا٧ٗظٔخ.٩ػٔبُٚ، 

) ٓطِت ٗظٔخ أُ٘بظوح  ٝٓوبهٗخ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٓغ ؿ٤وٙ ٖٓ ا٧اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ) ٓطِت أٍٝ (، 

 ) ٓطِت صبُش (.  ٝٓلٟ كٍزٞه٣خ ٗظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ (، صبٕ

  

 

 انًطهت األٔل

 انُظبو انقبََٕٙ نزشك انذػٕٖ اندُبئٛخ

  

 ّٔ ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ اُوطو١ ػ٠ِ أٗٚ " ك٤ٔب ػلا عوائْ اُؾلٝك، ٣غٞى  155ُٔبكح ا ر٘

ُِ٘بئت اُؼبّ ك٢ أ١ ٝهذ، ثؼل ئؽبُخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝهجَ ٕلٝه ؽٌْ ٜٗبئ٢ ك٤ٜب، إٔ ٣ووه ثزوى اُلػٟٞ 

. ٝك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٫ اُغ٘بئ٤خ. ٣ٝٞعت ئػ٬ٕ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ أُٚوٝه ٖٓ اُغو٣ٔخ، ئٕ ٝعل، ثزوو٣و اُزوى

ّٕ ٖٓ ٛنا اُ٘ٔ ٣زج٤ّٖ ُ٘ب  ٣ٝغٞى ئصجبد روى اُلػٟٞ ئ٫ ثٔٞاكوزٚ ".  ّأٗٚ  –ٗظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ  أ

٣َزٞعت رٞاكو ثؼ٘ اُْوٝٛ ا٩عوائ٤خ اُز٢ رطِجٜب أُْوع ٖٓ أعَ اُزوو٣و  –ًْإٔ أ١ ٗظبّ هب٢ٗٞٗ آفو 

 ثٚ.
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(  155ٔ أُبكح ) ائْ اُؾلٝك ٖٓ ٗطبم رطج٤ن ٗكٖٔ ٗبؽ٤خ أ٠ُٝ اٍزجؼل أُْوع اُوطو١ عو 

ٖٝٓ ٗبؽ٤خ صب٤ٗخ اٍزِيّ أُْوع إٔ ٣ٖله اُزوو٣و ثزوى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٖٓ هجَ اُ٘بئت  ئعواءاد ع٘بئ٤خ.

 ٝ اٍزٞعت ٖٓ ٗبؽ٤خ صبُضخ ٙوٝهح ئػ٬ّ هل ٕله ؽٌْ ٜٗبئ٢ ك٢ رِي اُلػٟٞ. اُؼبّ مارٚ، ٝإٔ ٫ ٣ٌٕٞ

ح ٓٞاكوزٚ ػ٤ِٚ، كاما ُْ ٣زؾون أ١ ّوٛ ٖٓ ٛنٙ اُْوٝٛ، رو٢ٚ أُؾٌٔخ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ ثبُزوى ٝٙوٝه

 ى. ٝك٤ٔب ٢ِ٣ ث٤بٕ ُزِي اُْوٝٛ: ثؾٌٜٔب كٕٝ ا٧فن ثنُي اُزو

 

 أٔالً: َطب  رطجٛق رشك انذػٕٖ اندُبئٛخ

  

َ ٛنا اُو٤ل ك٢ رٔضّ  ٤ن ٗظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٝػ٠ِ ٗطبم رطج ُول ٝٙغ أُْوع اُوطو١ ه٤ًلا

ثأ١ ؽبٍ ٖٓ ا٧ؽٞاٍ  –٫ ٣غٞى  كاٗٚعوائْ اُؾلٝك، كاما ًبٗذ اُغو٣ٔخ أُولّ ػٜ٘ب أُزْٜ ٖٓ عوائْ اُؾلٝك 

 اُزوو٣و ثبُزوى.  –

 ٖٓ هج٤َ أُؾظٞهاد اُْوػ٤خ، كول رج٠٘ كوٜبء اُْو٣ؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ك٢ رو٤َْ ٝعوائْ اُؾلٝك رُؼلّ  

ٍُ اُغوائْ ٝاُؼوٞثبد ٌَِٓبً كو٣ًلا ٤ذ ك٢ ّٔ ، ئم هبٓٞا ثز٤ٖ٘ق ػلك ٖٓ اُغوائْ ثٞٙغ ػوٞثبد ٓؼ٤٘خ ُٜب، 

ثؼ٘ ٜٓ٘ب ثبُؾلٝك، ٝاُجؼ٘ ا٥فو ثبُوٖبٓ ٝاُل٣خ، أٓب ٓب ٣قوط ٖٓ ٗطبم رِي اُغوائْ كول رُوى ُزول٣و 

ُٓ  اُوٚبح ٝ ّٔ أ٢ُٝ ا٧ٓو رؾذ  ٠ اُزؼي٣واد. َ
((168))

 

ك٢ اُِـخ ثأٗٚ " اُؾبعي ث٤ٖ ا٤ُْئ٤ٖ، ٝٛٞ ٓ٘ز٠ٜ ا٢ُْء " ٣ُٝؼوف اُؾلّ  
((169))

٣ٝوبٍ ٛٞ " أُ٘غ،  

٢ٍُٔ اَُغبٕ ؽلاكاً "،  ٚ٘ٓٝ
((170))

ٖٝٓ ٛنا اُٞعٚ اُِـ١ٞ عبءد  ر٤َٔخ ثؼ٘ اُؼوٞثبد اُز٢ رٔ٘غ اٗزٜبى  

 اُٚوٝهاد اُقٌٔ: ؽلٝكاً. 

ٝعجذ ؽوبً هلل رؼب٠ُ "، ٫ٝ ٣قزِق كٚ كوٜبء اُؾ٘بثِخ ثأٗٚ " ػوٞثخ ٓولهح ٝك٢ ا٫ٕط٬ػ كول ػوّ  

ثو٤خ كوٜبء أُناٛت ا٤ٓ٬ٍ٩خ ػٖ ٛنا اُزؼو٣ق.
((171))

  

                                                           
(168)

ػت ؤلاظالمُت، داس الكٌش الػشبي، الهاهشة، الؿبػت الخامعت،   ش في الشَش ض غامش، الخػٍض د. غبذالهادس غىده، –. 11، ص1976د. غبذالػٍض

ؼ الجىائي ؤلاظالمي  ، الؿبػت الشاهُت، الدشَش  بالهاهىن الىغعي، داس الترار، الهاهشة،الجضء ألاُو
ً
 . 78، ص1997-1996مهاسها

(169)
الهامىط اإلادُـ، لإلمام  مجذ الذًً مدمذ بً ٌػهىب الكيروص آبادي الششاصي الشاقعي، داس الٌخب الػلمُت، بيروث، الؿبػت ألاولى،  

 .296ص 1، ج 1995
(175)

لهامىط، الػالمت مدمذ مشجط ى الحعُني الضبُذي، جدهُو الذيخىس خعين هطاس، مؿبػت خٍىمت الٍىٍذ، جاج الػشوط مً حىاهش ا 

 . 331، ص 2، ج1969
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 ح فٖبئٔ، ٖٓ أٜٛٔب:ٝرز٤ٔي ػوٞثبد اُؾلٝك اُْوػ٤خ ثؼلّ  

إٔ هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ هل ؽّل رِي اُؼوٞثبد، ك٬ ٣غٞى ٧ؽل إٔ ٣أر٢ ثق٬كٜب، ٖٓ ؽ٤ش ى٣بكرٜب أٝ  -1

 َزط٤غ ٓٔبهٍخ ٍِطزٚ اُزول٣و٣خ ك٢ رلو٣ل اُؼوٞثخ، ثَ عبءد ٓؾلكح ٓولهح. ا٫ٗزوبٓ ٜٓ٘ب، كبُوب٢ٙ ٫ ٣

إٔ رِي اُؼوٞثبد ٢ٛ ؽن ٓووه هلل ػي ٝعَ، ىعواً ُِؼجبك ٖٓ اهرٌبة ٓب ٠ٜٗ ػ٘ٚ، ٝؽضبً ُْٜ ػ٠ِ  -2

ا٫ٓزضبٍ ُٔب أٓو، كـب٣خ اُؼوٞثخ اُؾل٣خ ر٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓوٖل٣ٖ: ا٧ٍٝ أ٢ِٕ ٣زٔضَ ك٢ اُيعو ػٖ اهرٌبة 

ْ أُٞعجخ ُٜنا اُؾل، ٝاُضب٢ٗ ؿ٤و أ٢ِٕ ٣زٔضَ ك٢ اُزط٤ٜو ٖٓ اُنٗٞة.اُغوائ
((172))

 

ٝهل ه٤َ ثإٔ " ... اُؾلٝك ٓٞاٗغ هجَ اُلؼَ، ىٝاعو ثؼلٙ، أ١ اُؼِْ ثْوػ٤زٜب ٣ٔ٘غ ا٩هلاّ ػ٠ِ   

اُلؼَ، ٝئ٣وبػٜب ثؼلٙ ٣ٔ٘غ ٖٓ اُؼٞك ئ٤ُٚ ".
((173))

  

  ّٔ ( ٖٓ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُوطو١ ٝاُز٢  1/1أُْوع اُوطو١ ػ٠ِ رِي اُغوائْ ك٢ أُبكح )  ٝهل ٗ

 ّٔ أُزْٜ أٝ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ ػ٠ِ إٔ " رَو١ أؽٌبّ اُْو٣ؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ك٢ ّإٔ اُغوائْ ا٥ر٤خ ئما ًبٕ  ر٘

ٝثبٍزوواء  ... ". ٝاُونف ّٝوة اُقٔو ٝاُوكح  عوائْ اُؾلٝك أُزؼِوخ ثبَُوهخ ٝاُؾواثخ ٝاُيٗب 1َِٓٔبً: 

 َُبثن( ا 155ٛنا اُ٘ٔ ٝهثطٚ ٓغ  ا٫ٍزض٘بء اُٞاهك ػ٠ِ رطج٤ن روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ك٢ ٗٔ أُبكح ) 

ث٤بٗٚ، ٗغل إٔ أُْوع اُوطو١ هل ٝٙغ ه٤لاً ػ٠ِ ٗطبم اُغوائْ اُز٢ ٣غٞى ك٤ٜب روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ؽ٤ش 

مُي كاٗٚ ٣غٞى روى اُلػٟٞ ك٢ ع٤ٔغ اُغوائْ اُز٢ ٫ اٍزجؼل ٖٓ ٗطبم اُزوى عوائْ اُؾلٝك، ٝث٘بًء ػ٠ِ 

، ٜٝٓ٘ب روى اُلػٟٞ ئما ٓب ًبٗذ اُغو٣ٔخ ٓؾَ ا٫رٜبّ ٖٓ عوائْ ( ػوٞثبد 1/ 1رقٚغ ٧ؽٌبّ أُبكح ) 

أٝ أُٚوٝه ٖٓ اُغو٣ٔخ ٝ ٫ٙوه ك٢ مُي ًٕٞ اُزوى ٓؼِن ػ٠ِ هجٍٞ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ اُوٖبٓ ٝاُل٣خ. 

 ٝكوبً ُٔب ٍ٘ج٤٘ٚ ٫ؽوبً. 

  

 

  

                                                                                                                                                               
(171)

م، اإلاٌخبت الىؾىُت لليشش، 1991د. غبذالشخمً مدمذ غبذالشخمً ششفي، أخٍام الحذود الششغُت في الهاهىن الجىائي العىداوي لعىت  

 . 38، ص2513العىدان، الؿبػت ألاولى، 
(172)

 5أهظش في رلَ ششح الػىاًت غلى الهذاًت، لإلمام مدمذ بً مدمىد البابشحي، ؾبػت داس ئخُاء الترار الػشبي، بيروث، بذون ؾبػت وشش، ج 

 . 3ص
(173)

 . 3ص 5ششح قخذ الهذًش، لإلمام يماُ الذًً العٌىذسي اإلاػشوف بابً الهمام، داس ئخُاء الترار الػشبي، بيروث، بذون ؾبػت وشش، ج 
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 ثبَٛبً: انغهطخ انًخزصخ ثبنزقشٚش ثبنزشك
 

  ّٞ ٍ أُْوع اُوطو١ اُ٘بئت اُؼبّ ٬ٕؽ٤بد ٝاٍؼخ ك٢ ئٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٝافزٖبٕبد ف

اٍزض٘بئ٤خ ماد ٕجـخ هٚبئ٤خ، كجب٩ٙبكخ ئ٠ُ ؽوٚ ك٢ ئُـبء ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٓ٘ؼ 

 اُؾن ك٢ إٔ ٣زوى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٢ٛٝ ك٢ ؽٞىح هٚبء اُؾٌْ.  –ؽلٙ ٝ –أُْوع اُوطو١ ُِ٘بئت اُؼبّ 

كغٜبى ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٣جبّو ٝظ٤لزٚ ثٞاٍطخ أػٚبء ا٤ُ٘بثخ، اُن٣ٖ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ٛجوبً ٧ؽٌبّ اُوبٕٗٞ ههْ  

ثْإٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ، ٣ٝز٠ُٞ اُ٘بئت اُؼبّ ك٢ كُٝخ هطو هئبٍخ ٛنا اُغٜبى ٖٓ اُ٘بؽ٤ز٤ٖ  2002َُ٘خ  10

 كاه٣خ ٝاُوٚبئ٤خ، ٣ٝؼبٝٗٚ ك٢ مُي ػلك ٖٓ ا٧ػٚبء ر٘لهط ٝظبئلْٜ ٝكوبً ٫فزٖبٕبرْٜ. ا٩

( ٖٓ هبٕٗٞ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٖٓ أٗٚ " ٣قٚغ أػٚبء  ٣ٝ5إًل ٛنٙ اُوهبثخ ٓب ر٘ٔ ػ٤ِٚ أُبكح )  

 ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ ٓٔبهٍخ افزٖبٕبرْٜ ٩ّواف هؤٍبئْٜ ثؾَت رور٤ت ٝظبئلْٜ ". ٖٝٓ ٓوز٠ٚ ٛنا

اُ٘ٔ ٣زٚؼ إٔ ٗٞاح ر٣ٌٖٞ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثٖلزٜب ٤ٛئخ ئعوائ٤خ ٛٞ اُزلهط اُٜو٢ٓ أٝ ٓب ٣طِن ػ٤ِٚ اُزجؼ٤خ 

اُزله٣غ٤خ، ؽ٤ش ٣ؾزَ اُ٘بئت اُؼبّ هٔخ ٛنا اُز٤ٌَْ، ٖٝٓ ثؼلٙ ٣أر٢ ثبه٢ ا٧ػٚبء ٓغ ا٧فن ثؼ٤ٖ ا٫ػزجبه 

ٗٞع ٖٓ اُوهبثخ ٝا٩ّواف ػ٠ِ أػٚبء ا٤ُ٘بثخ كهعبرْٜ اُٞظ٤ل٤خ، ٝروعغ اُؾٌٔخ ٖٓ مُي اُزلهط ئ٠ُ ا٣غبك 

اُؼبٓخ، ٝرٞك٤و ٙٔبٗبد أًجو ُؾَٖ ٤ٍو اُؼلاُخ.
((174))

  

كبُ٘بئت اُؼبّ ٛٞ اُوئ٤ٌ ا٧ػ٠ِ ُغٜبى ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثٌبكخ أػٚبئٜب،
((175))

ٝٛٞ ا٤ٓ٧ٖ ػ٠ِ اُلػٟٞ  

اُغ٘بئ٤خ، ٝاُوبئْ ػ٠ِ ًبكخ ّئٜٞٗب أٓبّ ٍبئو أُؾبًْ ٝك٢ مُي هٚذ ٓؾٌٔخ اُ٘و٘ أُٖو٣خ ثإٔ ) ُِ٘بئت 

اُؼبّ ؽن ا٩ّواف، ثبػزجبهٙ ٕبؽت اُلػٟٞ اُؼبٓخ، ٝاُوبئْ ػ٠ِ ّئٜٞٗب (. 
((176))

 

  ّٔ غ٘بئ٤خ ٝاُز٢ ٓ٘ؾذ اُ٘بئت ( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُ 155ٝثبٍزوواء ٗٔ أُبكح )  ،ب ٍجنٝٓ

ؽبُخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝهجَ ٕلٝه ؽٌْ ٜٗبئ٢ ٟ اُغ٘بئ٤خ ك٢ أ١ ٝهذ، ٝمُي ثؼل ئاُؼبّ اُؾن ثزوى اُلػٞ

٬ٕؽ٤خ اُزوو٣و ثزوى اُلػٟٞ  –ٝؽلٙ  –ك٤ٜب ، ٣زٚؼ ُ٘ب إٔ أُْوع اُوطو١ هل فٍٞ اُ٘بئت اُؼبّ 

٣ٝلٍ ٛنا اُ٘ٔ ػ٠ِ رأ٤ًل كٝه اُ٘بئت اُؼبّ ٖٓ ًٞٗٚ  اُغ٘بئ٤خ، ٝمُي كٕٝ ؿ٤وٙ ٖٓ أػٚبء ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ.

 ٕبؽت اَُِطخ ك٢ اٍزؼٔبٍ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ. 

                                                           
(174)

 . 45د. خعً ضادم اإلاشضكاوي، أضُى ؤلاحشاءاث الجىائُت، مشحؼ ظابو، ص 
(175)

 لها بشأن الىُابت ا 2552لعىت  15ئر جىظ اإلاادة الشاهُت مً الهاهىن سنم  
ً
لػامت غلى أهه " جخألل الىُابت الػامت مً هائب غام ًٍىن سئِعا

" ... 
(176)

 . 953ص 213م 9، مجمىغت أخٍام الىهظ، ط8/11/1958ههؼ  
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ٝك٢ مُي هٚذ ٓؾٌٔخ ا٫ٍزئ٘بف اُوطو٣خ ثأٗٚ ) ... ٝثٔب إٔ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٢ٛ ٖٓ  

ٍ٘خ  23اُغ٘بئ٤خ ههْ ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد  155ا٬ُٖؽ٤بد اُز٢ ٓ٘ؾٜب اُوبٕٗٞ ُِ٘بئت اُؼبّ ٝكوبً ُِٔبكح 

ّ ، ٝؽ٤ش ئٕ ِٛت روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٖٓ هجَ اُغٜخ أَُإُٝخ ػٖ اُؾن اُؼبّ ئٗٔب ٣ٌٕٞ ػ٘لٓب 2004

روٟ إٔ ا٩ٓز٘بع ػٖ ٬ٓؽوخ أُز٤ٜٖٔ ك٤ٚ ِٖٓؾخ ػبٓخ ٝٛٞ ثٔضبثخ اُ٘يٍٝ ػٖ أُطبُجخ ثا٣وبع اُؼوٞثخ ٤ٍٔب 

 ٢ْٜ رؾو٤وبد ا٤ُ٘بثخ إٔ ًٍِْٜٞ ًبٕ فبٛئبً ٝإٔ كٜٔٝإٔ اُن٣ٖ روًذ اُلػٟٞ ك٢ ٓٞاعٜزْٜ هل ث٤٘ٞا ك

اُْوػ٢ ًبٕ هبٕواً ... (. 
((177))

 

ُْ ٣ُْو  .ٌُٖٝ ٣ضٞه رَبؤٍ ؽٍٞ ه٤بّ أؽل أػٚبء ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ا٥فو٣ٖ ثٔجبّوح ٛنٙ ا٬ُٖؽ٤خ؟ 

 ّٔ ( ٍبُق اُج٤بٕ ئ٠ُ أصو مُي ثٌَْ ٕو٣ؼ، ٝثبُوعٞع ئ٠ُ اُوبػلح اُؼبٓخ ٣زج٤ٖ ُ٘ب أٗٚ ٤ٌُ  155أُبكح )  ٗ

ِوبٕٗٞ، ُـ٤و اُ٘بئت اُؼبّ، إٔ ٣جبّو أ٣بً ٖٓ افزٖبٕبرٚ ا٫ٍزض٘بئ٤خ، كإ ثبّوٛب أؽل ؿ٤وٙ ًبٕ ػِٔٚ ٓقبُلبً ُ

ئ٫ أٗٚ ٬ُ٣ؽع إٔ ا٫فزٖبٕبد ا٫ٍزض٘بئ٤خ ٢ٗٞٗ، ٓٔب ٣زورت ػ٤ِٚ اُجط٬ٕ، ٫ٝ ٣٘زظ اُزوى ػ٘لئن أصوٙ اُوب

أُٔ٘ٞؽخ ُِ٘بئت اُؼبّ، ُْ رٔ٘ؼ ُْقٖٚ ٝئٗٔب ُٖٔ٘جٚ، ك٢ٜ رضجذ ُٖٔ ٣٘لة ُِو٤بّ ثأػٔبُٚ ٝمُي ك٢ ؽبُخ 

ؿ٤بثٚ أٝ ه٤بّ ٓبٗغ ُل٣ٚ أٝ فِٞ ٖٓ٘جٚ، ٝػ٤ِٚ كاما رٞاكود أ١ ٖٓ اُؾب٫د اَُبثوخ كاٗٚ ٣غٞى ُٖٔ ٣ؾَ ٓؾَ 

إٔ ٣ٔبهً رِي ا٫فزٖبٕبد ث٘لَٚ أٝ ٣لٞٗ ؿ٤وٙ ٓٔبهٍخ ثؼٜٚب. اُ٘بئت اُؼبّ
((178))

  

 انزٙ ٚدٕص فٛٓب رشك انذػٕٖ اندُبئٛخ ثبنثبً: انحذٔد

  

ٓ٘ؼ أُْوع اُوطو١ اُ٘بئت اُؼبّ اُؾن ثزوى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝمُي ثؼل ئؽبُخ اُلػٟٞ ُِٔؾٌٔخ 

أُْوع ػلّ ٕلٝه ؽٌْ ٜٗبئ٢ ك٢ اُلػٟٞ ٝهجَ ٕلٝه ؽٌْ ٜٗبئ٢ ك٤ٜب، ٝث٘بًء ػ٠ِ مُي كول اٍزٞعت 

ٓٞٙٞع اُزوى، ٝػ٠ِ ٙٞء مُي كإ اُجؾش ك٢ ٓٞٙٞع ا٧ؽٌبّ اُٜ٘بئ٤خ ٣َزٞعت ٓؼوكخ ٓلّٜٞ اُؾٌْ ، 

 ٖٝٓ صْ رو٤َْ ا٧ؽٌبّ.

وف اُؾٌْ ثأٗٚ " هواه ٣ٖله ٖٓ أُؾٌٔخ ر٢ٜ٘ ثٚ فٖٞٓخ ٓؼ٤٘خ "،٣ُؼ 
((179))

ًٔب ػوكٚ عبٗت  

اُوأ١ اُن١ ر٘ز٢ٜ ئ٤ُٚ أُؾٌٔخ ك٢ أُٞٙٞع أُجَٞٛ أٓبٜٓب " ٖٓ اُلوٚ أُٖو١ ثأٗٚ " ٛٞ 
((180))

، أٝ 

                                                           
(177)

 م. 26/4/2555، الطادس بجلعت  2554لعىت  1225الاظخئىاف سنم  
(178)

 إلاا جىظ غلُه اإلاادة الشاهُت مً ناهىن الىُابت الػامت مً  
ً
دل أنذم اإلادامين الػامين ألاُو مدل الىائب الػام في ورلَ وقها أهه " ... . ٍو

 دون ؾيره. 
ً
 مػُىا

ً
 حمُؼ اخخطاضاجه غىذ ؾُابه أو خلى مىطبه ". قلم ٌعدشني اإلاششع اخخطاضا

(179)
ؼ اإلاطشي، الجضء الشاوي، داس الكٌش الػشبي، الهاهشة، ؾ   . 264، ص2555بػت د. مأمىن مدمذ ظالمت، ؤلاحشاءاث الجىائُت في الدشَش
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ثٔؼ٠٘ آفو " ٛٞ ٗطن ٫ىّ ٝػ٢ِ٘ ٣ٖله ٖٓ اُوب٢ٙ ٢ٌُ ٣لَٖ ثٚ ك٢ فٖٞٓخ ٓطوٝؽخ ػ٤ِٚ أٝ ك٢ 

ٗياع ثٜب ".
((181))

 

ثزلائ٢ كبُؾٌْ ا٩ ٤خ ٝأؽٌبّ ٜٗبئ٤خ.ٝ ر٘وَْ ا٧ؽٌبّ ٖٓ ؽ٤ش ٓلٟ هبث٤ِزٜب ُِطؼٖ ئ٠ُ أؽٌبّ ئثزلائ 

 َّ ُْ ٣٘و٢ٚ ٤ٓؼبكٙ، أٓب ئما ًبٕ ٝ ؽٌْ ٕبكه ٖٓ ٓؾٌٔخ أٍٝ كهعخ، ًٝبٕ اٍزئ٘بكٚ عبئياً،  ٣ٖ٘وف ئ٠ُ ً

اٍزئ٘بف مُي اُؾٌْ ؿ٤و عبئي أٝ اٗو٠ٚ ٤ٓؼبكٙ كٜ٘ب ٣ٖجؼ اُؾٌْ ٜٗبئ٤بً، ٝرغله ا٩ّبهح ئ٠ُ إٔ اُؾٌْ 

كٕٝ اًزَبثٚ ٛنا إُٞق.ػ٘لئن اُٜ٘بئ٢ هل ٣ٖله ؿ٤بث٤بً، ٝ ٫ رؾٍٞ هبث٤ِزٚ ُِطؼٖ ثبُٔؼبهٙخ 
((182))

     

ٛٞ  -ًٔب أّوٗب  –ًٔب أٗٚ ٣زؼ٤ٖ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ ًَ ٖٓ اُؾٌْ اُٜ٘بئ٢ ٝاُؾٌْ اُجبد، كبُؾٌْ اُٜ٘بئ٢  

ّٕ  ثب٫ٍزئ٘بف. ك٤ٚمُي اُؾٌْ اُن١ ٫ ٣غٞى اُطؼٖ  اُؾٌْ اُن١ ٫ ٣غٞى مُي  اُؾٌْ اُجبد ٛٞ   ك٢ ؽ٤ٖ أ

ٝٛنا  –ُزٔبً ئػبكح اُ٘ظو ؼبك٣خ أُووهح هبٗٞٗبً، ػلا ِٛت ئثٌبكخ ٛوم اُطؼٖ اُؼبك٣خ أٝ ؿ٤و اُ ك٤ٚاُطؼٖ 

اُؾٌْ ٛٞ اُن١ ٣ؾٞى هٞح ا٧ٓو أُو٢ٚ، ٣ٌٝزَت اُؾغ٤خ أٓبّ أُؾبًْ أُل٤ٗخ اُز٢ ُْ رلَٖ ٜٗبئ٤بً ك٢ 

ٞك، ٣ٝزورت ػ٤ِٚ اٗوٚبء اُلػٟٞ ٍبثوخ ك٢ اُؼ اُلػبٟٝ أُ٘ظٞهح أٓبٜٓب، ًٔب إٔ اُؾٌْ اُجبد ٛٞ اُن١ ٣ؼلّ 

اُغ٘بئ٤خ.
((183))

  

  ّٔ ّٕ  ،ب ٍجنٝٗقِٔ ٓ ثطوم اُطؼٖ  ُي اُؾٌْ اُن١ ٫ ٣غٞى اُطؼٖ ك٤ٚاُؾٌْ اُٜ٘بئ٢ ٛٞ م ئ٠ُ أ

٤ٚ ثطوم اُطؼٖ ؿ٤و اُؼبك٣خ أُزٔضِخ ك٢ ُٔؼبهٙخ (،  ك٢ ؽ٤ٖ ٣غٞى اُطؼٖ ك) ا٫ٍزئ٘بف ٝا     اُؼبك٣خ 

 ح اُ٘ظو. اُطؼٖ ثبُز٤٤ٔي ٝثبُزٔبً ئػبك

ٝهل هٚذ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي اُوطو٣خ ثٜن اُٖلك ثأٗٚ ) ... ٝٓؼ٠٘ ًٕٞ اُؾٌْ هل ٕله اٗزٜبئ٤بً أٗٚ  

ٕله ؿ٤و هبثَ ُِطؼٖ ك٤ٚ ثطو٣ن ػبك١ ٖٓ ٛوم اُطؼٖ، ٝئماً كٔز٠ ًبٕ اُؾٌْ اُٖبكه ٖٓ ٓؾٌٔخ أٍٝ 

كٚ ك٢ ا٤ُٔؼبك كول ؽبى هٞح ا٧ٓو كهعخ هل ٕله اٗزٜبئ٤بً ثوجُٞٚ ٖٓٔ ٕله ػ٤ِٚ أٝ ثزل٣ٞزٚ ػ٠ِ ٗلَٚ اٍزئ٘ب

أُو٢ٚ ُْٝ ٣غي ُٚ ٖٓ ثؼل اُطؼٖ ك٤ٚ ثطو٣ن اُز٤٤ٔي، ٝاُؼِخ ك٢ مُي إٔ اُطؼٖ ثبُز٤٤ٔي ٤ٌُ ٛو٣وبً ػبك٣بً 

ٖٓ ٛوم اُطؼٖ ك٢ ا٧ؽٌبّ، ٝئٗٔب ٛٞ ٛو٣ن اٍزض٘بئ٢ ُْ ٣غيٙ اُْبهع ئ٫ ثْوٝٛ فبٕخ ُزلاهى فطأ 

ٝٛٞ ٛو٣ن  -بٕ اُقْٖ هل إٔٝل ػ٠ِ ٗلَٚ ٛو٣ن اُطؼٖ ثب٫ٍزئ٘بف ا٧ؽٌبّ اُٜ٘بئ٤خ ك٢ اُوبٕٗٞ، كاما ً

                                                                                                                                                               
(185)

 . 675د. خعً ضادم اإلاشضكاوي، مشحؼ ظابو، ص 
(181)

 . 687د. سؤوف غبُذ، مباديء ؤلاحشاءاث الجىائُت في الهاهىن اإلاطشي، مشحؼ ظابو، ص 
(182)

، ؾبػت    . 1432، مشحؼ ظابو، ص2516د. أخمذ قخحي ظشوس، الىظُـ في ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، الٌخاب ألاُو
(183)

اوي اإلابروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، ص    . 427مدمذ الؿٍش
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ؽ٤ش ًبٕ ٣َؼٚ اٍزلهاى ٓب ّبة اُؾٌْ ٖٓ فطأ ك٢ اُٞاهغ أٝ ك٢ اُوبٕٗٞ أٝ ك٤ٜٔب ٓؼبً، ُْ ٣غي ُٚ  -ػبك١ 

ٖٓ ثؼل إٔ ٣ِظ ٍج٤َ اُطؼٖ ثبُز٤٤ٔي، ٝٛنا ٖٓ اُجلاٛخ مارٜب ... (. 
((184))

 

  ّٕ  بّ ٣غٞى ُٚ اُزوو٣و ثزوى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٛبُٔب ُْ رٖله ٓؾٌٔخاُ٘بئت اُؼ ٝرطج٤وبً ُنُي كا

هٞح اُوبٕٗٞ ؽغ٤خ ا٢ُْء أُو٢ٚ ثٚ. ئم هٚذ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي ثٜنا اُْإٔ اُز٤٤ٔي ؽٌٜٔب اُجبد اُن١ ٣ؾٞى 

ثؼل ٕلٝه اُؾٌْ أُطؼٕٞ ك٤ٚ ٝهجَ ٕلٝه اُؾٌْ  -ثأٗٚ ) ... ُٔب ًبٕ مُي، ًٝبٗذ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ هل هوهد 

، 27/1/2008ثزوى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٛجوبً ٌُزبة اُ٘بئت اُؼبّ أُوكن ٝأُإهؿ  -ك٢ اُطؼٖ ثبُز٤٤ٔي أُبصَ 

( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ هل عوٟ ػ٠ِ أٗٚ: ... ًٝبٗذ ٛنٙ أُؾٌٔخ هل 155ًٝبٕ ٗٔ أُبكح )

كح اُو٤ٚخ ئ٠ُ ٓؾٌٔخ صب٢ٗ كهعخ ئ٠ُ ر٤٤ٔي اُؾٌْ أُطؼٕٞ ك٤ٚ ٓٔب ٓلبكٙ ػٞ -ػ٠ِ ا٤َُبم أُزولّ –فِٖذ 

ُزؾٌْ ك٤ٜب ٖٓ عل٣ل ٖٝٓ صْ رٌٕٞ اُلػٟٞ فب٤ُخ ٖٓ ؽٌْ ٜٗبئ٢ ٓٔب ٣غٞى ُِ٘بئت اُؼبّ اُزوو٣و ثزوى اُلػٟٞ 

( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ٍبُلخ ا٩ّبهح، ٣ٝغٞى 155اُغ٘بئ٤خ ئػٔب٫ً ُ٘ٔ اُلووح ا٠ُٝ٧ ٖٓ أُبكح )

خ ئػٔبٍ ٓٞعت ٛنا اُ٘ٔ... (.ُٔؾٌٔخ اُز٤٤ٔي ك٢ ٛنٙ اُؾبُ
((185))

 

 

 ساثؼبً: إخشاءاد رشك انذػٕٖ اندُبئٛخ

  

 ٕٓ٘ٞٛبً ثاعواء ٛبّ، أ٫ ٝٛٞ ئػ٬عؼَ أُْوع اُوطو١ روو٣و اُ٘بئت اُؼبّ ثزوى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ 

ٛنا  ثنُي اُزوى، ًٔب أٗٚ اّزوٛ ٩صجبد اُزوى ٝعٞة ٓٞاكوخ  –ئٕ ٝعل  –أُغ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ أُٚوٝه 

 ا٧ف٤و  ػ٤ِٚ. 

ئعواًء هئ٤َ٤بً ٣٘جـ٢ ارجبػٚ ثْإٔ ًبكخ ا٧ؽٌبّ  ٣ؼلّ كب٩ػ٬ٕ  
((186))

ٝا٧ٝآو اُوٚبئ٤خ، ٝمُي ٢ٌُ 

ا َ ئعواءً ٔضّ ُٝٔب ًبٕ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٣ُ  ٠ِ ث٤٘خ ثٔٚب٤ٖٓ اُلػٟٞ ٝكؾٞاٛب.٣ٌٕٞ أٛواف اُقٖٞٓخ ػ

ٌّ  فط٤ًوا . ٚ هجَ اُزوو٣و ثٚٗئػ٬كول اٍزٞعت أُْوع ٙوٝهح  ،أُغ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ أُزٚوه ٖٓ اُغو٣ٔخ ٣ٔ

ٖٓ ئعواءاد ٛبٓخ ػ٘ٚ ػلّ ٓٞاكوزٚ ػ٠ِ روى اُلػٟٞ َلو ُٔب هل رُ  ٚٗؽ٤ش إٔ ُٚ ِٖٓؾخ ٝاٙؾخ ٖٓ ئػ٬

 اُطؼٖ ػ٠ِ ٛنا اُؾٌْ.  ك٢ اُؾٌْ ثبُقٖٞٓخ ٝؽنّ  فبٕخ رزٔضَ

                                                           
(184)

 م، جمُيز حىائي. 19/2/2557، الطادس بجلعت 2556لعىت  135الؿػً سنم  
(185)

 م، جمُيز حىائي. 18/2/2558، الطادس بجلعت 2558لعىت  45الؿػً سنم  
(186)

اوي اإلا   . 265 – 264بروى أبى خػشة، ألامش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ ظابو، صمدمذ الؿٍش
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  ّٔ ّٕ ، ٣زج٤ٖ ُ٘ب أُْبه ئ٤ُٚ ٍبثوبً (  155أُبكح )  ٝثبٍزوواء ٗ أُْوع هل اٍزِيّ ُٖؾخ ٕلٝه  أ

 ّْ ،  -ئٕ ٝعل  –أُغ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ أُٚوٝه ٖٓ اُغو٣ٔخ  ٕئػ٬ اُزوو٣و ثزوى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، إٔ ٣ٌٕٞ هل ر

 ّْ ّٕ ٗئػ٬ ٝك٢ ؽبُخ ئما ٓب ر ثٔٞاكوخ ٛنا ا٧ف٤و، ٝػ٤ِٚ كإ ا٩ػ٬ٕ ثٔٞعت  صجبد ئ٫ّ اُزوى ؿ٤و عبئي ا٩ ٚ كا

٤ٓؼبك ر٘ظ٢ٔ٤، ٝئٗٔب ٣زورت ػ٠ِ ػلّ ئعوائٚ ػلّ هجٍٞ  بع٘بئ٤خ ٫ ٣زورت ػ٤ِٜ( ئعواءاد  155أُبكح ) 

 ّْ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ػلّ ئػ٬ٕ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ اُن١ صجذ  –ٕله ؽٌْ ثزوى اُلػٟٞ  كإ أُؾٌٔخ ُِزوى، ٖٝٓ ص

 وٙخ ُِجط٬ٕ. ػُ ثنُي  ٣ٌٕٞ اُؾٌْ  –ٝعٞكٙ 

ٔغ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ أُٚوٝه ٖٓ اُغو٣ٔخ ثزوى ٝثب٩ٙبكخ ئ٠ُ مُي كول اٍزٞعت أُْوع، ثؼل ئػ٬ٕ اُ 

اُلػٟٞ، إٔ ٣جل١ ا٧ف٤و ٓٞاكوزٚ ػ٠ِ ٛنا اُزوى، ُْٝ ٣ْزوٛ أُْوع ٬ًٌّ ٓؼ٤٘بً ُِٔٞاكوخ كول ٣ؾٚو 

 ّْ أُٞاكوخ ػٖ ٛو٣ن  صجبدئ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ ث٘لَٚ أٝ ث٤ًَٞ ػ٘ٚ ٤ُضجذ ٓٞاكوزٚ ػ٠ِ روى اُلػٟٞ، أٝ إٔ ٣ز

 ٣زْ ئهكبهٚ ثأٝهام اُلػٟٞ. ًزبة ه٢ٍٔ ٓٞعٚ ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ 

ٝك٢ مُي هٚذ ٓؾٌٔخ ا٫ٍزئ٘بف اُوطو٣خ ثوُٜٞب ) ... ُٝٔب ًبٗذ ٓنًوح ٍؼبكح اُ٘بئت اُؼبّ هل  

أّبهد ئ٠ُ ًزبة ٍؼبكح ٝى٣و اُؼَٔ ٝاُْإؤٕ ا٩عزٔبػ٤خ ٝاُن١ رْ ث٘بء ػ٤ِٚ روى اُلػٟٞ كول رؾووذ اُـب٣خ 

اهح اُؼَٔ ٝاُْإؤٕ اُز٢ أٓو ثٜب اُوبٕٗٞ ثاػ٬ٕ أُٚوٝه مُي إٔ أُٚوٝه ٖٓ رِي اُغو٣ٔخ ٢ٛ ٝى

ٖٓ  155ا٩عزٔبػ٤خ ٝا٩ٌٍبٕ ُنا هوهد أُؾٌٔخ ئٗوٚبء اُلػٟٞ هجَ أُز٤ٜٖٔ ثبُزوى ٛجوبً ُ٘ٔ أُبكح 

هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ... (. 
((187))

 

ًٔب هٚذ ثأٗٚ ) ... ٝ ُٔب صجذ ك٢ ا٧ٝهام ٖٓ فطبة ٓل٣و ٌٓزت ٍٔٞ ا٤ٓ٧و ُِْئٕٞ اُقبٕخ  

ثبُز٘بىٍ ػٖ اٌُْٟٞ ٓٞٙٞع اُطؼٖ ٝأُٞعٚ ئ٠ُ اُ٘بئت اُؼبّ ٓٔب ٓلبكٙ، ٓٞاكوخ  20/1/2008أُإهؿ 

ٌْ أُطؼٕٞ ك٤ٚ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ ػ٠ِ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ. ُٔب ًبٕ ٓب رولّ، كاٗٚ ٣زؼ٤ٖ اُوٚبء ثز٤٤ٔي اُؾ

ٝئُـبء اُؾٌْ أَُزأٗق ٝئصجبد روى ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ُِلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ (. 
((188))

 

ٝٓب هٚذ ثٚ ٓؾٌٔخ اُغ٘ب٣بد ٖٓ أٗٚ  ) ... ٝؽ٤ش أٗٚ ٝثٔٞعت ًزبة ٍؼبكح اُ٘بئت اُؼبّ أُإهؿ 

أَُ٘لح ّ هل هوه ٍؼبكرٚ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ... ًٝبٗذ اُغٜخ أُٚوٝهٙ ٖٓ اُغو٣ٔخ 29/4/2015

                                                           
(187)

 م. 17/4/2558، الطادس بجلعت 2558لعىت  195الاظخئىاف سنم  
(188)

 م، جمُيز حىائي. 18/2/2558، الطادس بجلعت 2558لعىت  45الؿػً سنم  
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 –ٝهل ٓضِذ ثبُغَِبد ٝٝاكوذ ػ٠ِ مُي  –ُِٔز٤ٜٖٔ ٢ٛٝ ٤َُذ ٖٓ عوائْ  اُؾلٝك اُِغ٘خ ا٤ُٝ٧ٔج٤خ اُوطو٣خ 

كٖٔ صْ رو٢ٚ أُؾٌٔخ ثاصجبد روى اُلػٟٞ  اُغ٘بئ٤خ (. 
((189))

 

٣ٝضٞه رَبؤٍ ؽٍٞ ٓب ئما ًبٕ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ أُٚوٝه ٖٓ اُغو٣ٔخ ٗبهٔ أٝ ٓ٘ؼلّ ا٤ِٛ٧خ، 

رأفن ٓٞاكوخ ا٢ُُٞ أٝ  –ٓٔضِخ ثبُ٘بئت اُؼبّ  –أُغٕ٘ٞ، كل٢ ٓضَ رِي اُؾبُخ كإ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ًبُوبٕو ٝ

ا٢ُٕٞ أٝ اُو٤ْ ػ٠ِ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ، ك٢ٜ ا٤ٓ٧٘خ ػ٠ِ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٝك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ُٖ رٌٕٞ ٛ٘بى أ١ 

ٖ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٝٛنا ٓب ٣ٔ٘غ ف٤ْخ ٖٓ ر٬ػت ٖٓ ٣ٔضَ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ ثِٖٔؾزٚ ٧ٕ أُجبكهح ثبُزوى ًبٗذ ٓ

 رٚؾ٤خ ا٢ُٕٞ أٝ ٖٓ ٣وّٞ ٓوبٓٚ ثِٖٔؾخ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ ٗبهٔ أٝ كبهل ا٤ِٛ٧خ.

ٝك٢ ؽبُخ رؼلك أُغ٢٘ ػ٤ِٚ كإ أُٞكوخ ٫ ثل إٔ رٌٕٞ ٖٓ ع٤ٔؼْٜ، كاما ُْ ٣ٞاكن أؽلْٛ ػ٠ِ 

 اُزوى كإ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ُٖ رٌٕٞ ٓقُٞخ ثٔجبّورٚ.  

( ٖٓ هبٕٗٞ  155ِٔ ئ٠ُ إٔ أُْوع اُوطو١ هل اٍزِيّ ك٢ ٗٔ أُبكح ) ػ٠ِ ٙٞء ٓب رولّ ٗق

ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ رٞاكو ػلح ّوٝٛ ُِزوو٣و ثزوى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٜٓ٘ب ٓب ٛٞ ٓزؼِن ث٘طبم رطج٤ن 

اُزوى، ٝاُن١ اٍزجؼل ٓ٘ٚ عوائْ اُؾلٝك، ٜٝٓ٘ب ٓب ٣زَٖ ثبَُِطخ أُقزٖخ ثإلاهٙ ئم أٗٚ عؼَ اُزوو٣و 

وى ٓ٘ٞٛبً ثبُ٘بئت اُؼبّ ٝؽلٙ كٕٝ ثبه٢ أػٚبء ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ، ٝمُي هجَ ٕلٝه ؽٌْ ٜٗبئ٢ ك٢ اُلػٟٞ ثبُز

ٓٞٙٞع اُزوى، ٜٝٓ٘ب ٓب ٛٞ ٓزَٖ ثاعواءارٜب ٖٓ ٙوٝهح ئػ٬ٕ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ أُٚوٝه ٖٓ اُغو٣ٔخ 

 ٝٓٞاكوزٚ ٩صجبد ٛنا اُزوى.  –ئٕ ٝعل  –

وع اُوطو١ رٞاكوٛب ُِزوو٣و ثزوى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٝعلٗب إٔ ٝثؼل ث٤بٕ ُِْوٝٛ اُز٢ اٍزِيّ أُْ

ٖٓ اُزْو٣ؼبد أُوبهٗخ هل ارغٜذ ئ٠ُ رج٢٘ أٗظٔخ أٝ ئعواءاد ّج٤ٜخ ٩عواء روى اُلػٟٞ  بٛ٘بى ثؼٚ

اُغ٘بئ٤خ، ٝئٕ ًبٗذ رقزِق ػ٘ٚ ٖٓ ؽ٤ش ٕلخ اُوبئْ ثب٩عواء أٝ ٗٞع اُغوائْ اُز٢ ٣غٞى ثٔ٘بٍجزٜب ارقبم 

ٚ ٍِطخ ٓ٘ؾذ ٤ُِ٘بثخ ا٩عواء ٝٓب ئ٠ُ مُي ٖٓ أٝعٚ ا٫فز٬ف اُز٢ عؼِذ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٣ز٤ٔي ثٌٞٗ

٩ٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٍٝٞف ٣زْ اٍزؼواٗ مُي ٖٓ ف٬ٍ ٓوبهٗخ   -اُ٘بئت اُؼبّ  –اُؼبٓخ ٓٔضِخ ثوئ٤َٜب 

 ٕ (. روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٓغ ؿ٤وٙ ٖٓ ا٧ٗظٔخ أُوبهٗخ ) ٓطِت صب

 

                                                           
(189)

 . -الذائشة الشالشت  –م، مدٌمت الجىاًاث 35/9/2515، بجلعت 2558لعىت  2555الحٌم الطادس في الهػُت سنم  
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 انًطهت انثبَٙ

 يقبسَخ رشك انذػٕٖ اندُبئٛخ يغ غٛشِ يٍ األَظًخ انًُبةشح

  

بىد ثؼ٘ اُزْو٣ؼبد ا٧فن ثأٗظٔخ هب٤ٗٞٗخ، رٔ٘ؼ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٍِطخ ئٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، أع

كب٧َٕ إٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ رو٤ْ اُلػٟٞ، ٝإٔ اُوٚبء ٣ٖله ؽٌٔٚ ٣ٝوله اُؼوٞثخ اُز٢ ر٬ئٜٔب ػ٬ًٔ ثأؽٌبّ 

 اُوبٕٗٞ. 

ُغ٘بئ٤خ، ك٢ إٔ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٢ٛ ٝرغل ٛنٙ ا٧ٗظٔخ أُقزِلخ ٗلَٜب ٓزلوخ ٓغ ٗظبّ روى اُلػٟٞ ا 

اُز٢ رجبّو ئٕلاهٛب، ئ٫ أٜٗب رقزِق ػ٘ٚ ك٢ ػلح أٓٞه ٍٞف ٣زْ ر٘بُٜٝب ػ٘ل ث٤بٕ ًَ ٗظبّ ٖٓ رِي ا٧ٗظٔخ 

  ػ٠ِ ؽلح، ٝمُي ٝكوبً ُٔب ٢ِ٣:  ٬ّ ً

 

 أٔالً: رشك انذػٕٖ اندُبئٛخ َٔظبو انصهح اندُبئٙ

 

كٙ اُِٖؼ اُغ٘بئ٢ ٣ؼ٢٘ ٗيٍٝ ا٤ُٜئخ ا٩عزٔبػ٤خ ػٖ ؽوٜب ك٢ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٓوبثَ ٓجِؾ اُزٖبُؼ اُن١ ٣ؾلّ  

اُوبٕٗٞ، ٣ٝؾلس أصوٙ ثوٞح اُوبٕٗٞ. ٝهل أعبى ًَ ٖٓ أُْوػ٤ٖ اُوطو١ ٝأُٖو١ عٞاى  اُِٖؼ ك٢ عوائْ 

ؼوٗ اُزٖبُؼ ػ٠ِ أُزْٜ ك٤ٜب، ًٔب أُقبُلبد، ٝمُي ثإٔ ٣وّٞ ٓأٓٞه اُٚجٜ اُوٚبئ٢ أٝ ػٚٞ ا٤ُ٘بثخ ث

إٔ رزٖبُؼ ٓغ أُزْٜ ك٢ ٓٞاك اُغ٘ؼ   -أٝ هب٢ٙ اُزؾو٤ن ك٢ اُزْو٣غ أُٖو١  –أعبى ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ 

( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ  18( ٝ )  17أُؼبهت ػ٤ِٜب ثبُـوآخ كوٜ، ٝمُي ٝكوبُ ُٖ٘ٞٓ أُبكر٤ٖ ) 

 ( ٌٓوه ) أ (  ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ أُٖو١.  18ٝ ) ( ٌٓوه،  18اُوطو١، ٝأُبكر٤ٖ  ) 

كبُِٖؼ اُغ٘بئ٢ ٣ؼزجو ٗظبٓبً ئعوائ٤بً ٣زورت ػ٤ِٚ اٗوٚبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خاُز٢ رورجٜ ثِٖٔؾخ أُغزٔغ، أٝ 

هق ر٘ل٤ن اُؼوٞثخ. َٝ 
((190))

  ّْ ِٛت ئصجبد اُِٖؼ هجَ اُزؾو٤ن أٓود ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثؾلع اُلػٟٞ، ٝئما  كاما ٓب ر

 ّْ ّٖ  ر خ ثٚ، كاٜٗب رٖله هواهاً  ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ اُِٖؼ أص٘بء اُزؾو٤ن أٓبّ اَُِطخ أُقز

                                                           
(195)

 . 156،ص1978د. آماُ غبذالشخُم غشمان، ششح ناهىن الػهىباث الانخطادي في حشائم الخمىًٍ، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة،  
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 ّْ ُِٖؼ. أٓب ِٛت اُِٖؼ أٓبّ أُؾٌٔخ، هٚذ ا٧ف٤وح ثبٗوٚبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثب ٫ٗوٚبئٜب ثبُِٖؼ، ٝئما ر

ئما رْ ثؼل اُطؼٖ ك٢ اُؾٌْ اُٖبكه ك٤ٜب هٚذ أُؾٌٔخ ثؼلّ عٞاى اُطؼٖ.  
((191))

 

ب ًَ ػ٠ِ ٓب رولّ، ٣زج٤ٖ ُ٘ب إٔ اُِٖؼ اُغ٘بئ٢ ٣قزِق ػٖ ٗظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٖٓ ؽ٤ش إٔ  ٝرأ٤ٍ

ؽٌْ ٜٗبئ٢ ك٤ٜب، ك٢ ثؼل ئؽبُخ اُلػٟٞ ئ٠ُ أُؾٌٔخ أُقزٖخ ٝهجَ ٕلٝه  ا٧ف٤و  ٫ ٣ٌٖٔ اُزوو٣و ثٚ ئ٫ّ 

 ّٕ اُِٖؼ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ ٣زَٕٞ ئ٤ُٚ ك٢ أُواؽَ اَُبثوخ ػ٠ِ أُؾبًٔخ، أٝ ثؼلٛب، ٫ٝ ٣زطِت ك٤ٚ ػلّ  ؽ٤ٖ أ

ٕلٝه ؽٌْ ٜٗبئ٢، ًٔب إٔ ٗظبّ اُزوى ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٖله ئ٫ ٖٓ هجَ اُ٘بئت اُؼبّ ٝؽلٙ ػ٠ِ ػٌٌ اُِٖؼ 

ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ أٝ هب٢ٙ  –د(، أٝ ٍِطخ اُزؾو٤ن اُن١ ٣ٖله ٖٓ ٍِطخ اُٚجٜ اُوٚبئ٢ ) ك٢ أُقبُلب

 ّٕ ع اُوطو١ أُْوّ  اُزؾو٤ن ٖٝٓ ك٢ ؽٌٔٚ ك٢ اُوبٕٗٞ أُٖو١  ) ك٢ اُغ٘ؼ أُؼبهت ػ٤ِٜب ثبُـوآخ (، ًٔب أ

ّٔ ٗٞػبً ٓؾلكاً ٖٓ اُغوائْ ك٢ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝئٗٔب  ّٔ ُْ ٣ق ع٤ٔغ اُغوائْ ٖٓ ع٘ب٣بد، ع٘ؼ،  ف

 ٖو اُِٖؼ ك٢ ٓٞاك أُقبُلبد ٝاُغ٘ؼ أُؼبهت ػ٤ِٜب ثبُـوآخ كوٜ. ك٢ ؽ٤ٖ ؽ بُلبد.ٝٓق

 ثبَٛبً: رشك انذػٕٖ اندُبئٛخ َٔظبو يوبٔضبد االػزشاف

أٝ ٓلبٝٙبد   ( Plea Bargain )ٗظبّ أَُبٝٓخ أٝ ًٔب ٣ُطِن ػ٤ِٚ ٗظبّ اُزلبٝٗ  ٣ؼلّ 

ا٫ػزواف، اُؼٖ٘و اُلو٣ل اُن١ ٤ُٔ٣ي اُ٘ظبّ اُللها٢ُ، ئم  أفن ثٚ اُوبٕٗٞ ا٧ٓو٢ٌ٣، ٝك٤ٚ ٣وّٞ أ١ ٖٓ ٓٔض٢ِ 

 ّْ ُٔ  ا٩كػبء اُؼبّ ثؼوٗ ارلبم ػ٠ِ أُزْٜ ٣ز ٞعجٚ اػزواف ا٧ف٤و ثبُزٜٔخ أَُ٘لح ئ٤ُٚ، ٓوبثَ رقل٤٘ ٓلح ث

هح ُِغو٣ٔخ ٢ٛ ا٩ػلاّ ك٤زْ اٍزجلاُٜب ثؼوٞثخ رٌٕٞ اُؼوٞثخ أُووّ  أك٠ٗ، ًإٔ اُؼوٞثخ، أٝ اُ٘يٍٝ ثٜب ئ٠ُ ؽلّ 

 اُؾجٌ أُإثل.

 ّْ ٛنٙ أَُبٝٓخ ك٢ أُوؽِخ اُز٢ رَجن أُؾبًٔخ، أ١ هجَ كفٍٞ  اُلػٟٞ ئ٠ُ ؽٞىح هٚبء اُؾٌْ، ٝث٘بًء  ٝرز

ضَ ا٩كػبء اُؼبّ ػ٤ِٚ ٫ ٣ِٔي اُوب٢ٙ ؽن اُزلفَ ك٤ٔب ٣إٍٝ ئ٤ُٚ ٛنا ا٫رلبم اُن١ ٣ٌٕٞ هبٕواً ػ٠ِ ٓٔ

ّْ -أٝ ٓؾب٤ٓٚ ئٕ ٝعل  –ٝأُزْٜ  ٍٕٞ ئ٠ُ ارلبم اُٞ ، ٧ٕ اُو٤ٚخ ُْ رلفَ ك٢ ؽٞىرٚ، ٖٝٓ أٌُٖٔ إٔ ٣ز

                                                           
(191)

ذ خُى هظام الطلح أهظش:  اوي اإلابروى أبى خػشة، ألام للمٍض ش بأن ال وحه إلنامت الذغىي الجىائُت وأمش خكظ ألاوسام، مشحؼ مدمذ الؿٍش

 وما بػذها.  385ظابو، ص
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ّٓ  اُؾبُخ كاٗٚ ٣ٌٕٞ ٓق٤ّواُو٤ٚخ، ٝك٢ ٛنٙ أص٘بء ٗظو اُوب٢ٙ ك٢ ا ّْ ئ  ب ثبُٔٞاكوخ ػ٠ِ ٛنا ا٫رلبم اُن١ ر

جُٞٚ ٝأُٞاكوخ ػ٤ِٚ.اُزَٕٞ ئ٤ُٚ، أٝ هكٚٚ، ٌُٖٝ ك٢ اُـبُت ٣وّٞ ثو
((192))

 

 ٣ٝقزِق ثنُي ٗظبّ أَُبٝٓخ ػٖ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ك٢ ا٥ر٢:

إٔ ٗظبّ أَُبٝٓخ ٖٓ أٌُٖٔ روو٣وٙ ػٖ ٛو٣ن أ١ ٖٓ ٓٔض٢ِ ا٩كػبء اُؼبّ، ػ٠ِ ػٌٌ ٗظبّ  - أ

 روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ اُن١ ٣َزٞعت إٔ ٣ٌٕٞ اُزوو٣و ثٚ ٖٓ هجَ اُ٘بئت اُؼبّ مارٚ.

ف٬ٍ ٓوؽِخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢، أ١ هجَ ئؽبُخ اُلػٟٞ  –ًوبػلح ػبٓخ  –بٝٓخ ٣ٌٕٞ إٔ ٗظبّ أَُ - ة

ُِٔؾبًٔخ، ٝاٍزض٘بًء ٣ٌٖٔ اُزَٕٞ ئ٠ُ ا٫رلبم ػ٘لٓب رٌٕٞ اُو٤ٚخ ٓ٘ظٞهح أٓبّ اُوب٢ٙ، ٝك٢ رِي اُؾبُخ 

زِيّ إٔ رٌٕٞ كإ اُوب٢ٙ ٣ٌٕٞ ٓق٤واً ئٓب ثوجُٞٚ أٝ هكٚٚ، ػ٠ِ ػٌٌ ٗظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ اُن١ ٣َ

 ػ٠ِ اُزوو٣و ثٚ.  –ئما رٞاكود ّوٝٛٚ  –اُو٤ٚخ هل أؽ٤ِذ ئ٠ُ هٚبء اُؾٌْ، ٝأُؾٌٔخ رٌٕٞ ٓغجوح 

اّزوٛ أُْوع اُوطو١ ك٢ ٗظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ئػ٬ٕ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ أُٚوٝه ٖٓ  - ط

ٓٔضَ ا٩كػبء اُؼبّ  اُغو٣ٔخ ٝٙوٝهح ٓٞاكوزٚ ػ٠ِ اُزوى ٩صجبرٚ، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ ٗظبّ أَُبٝٓخ ٣زْ ث٤ٖ

 ٝمُي كٕٝ ٙوٝهح ٧فن ٓٞاكوخ ٖٓ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ.  –أٝ ٓؾب٤ٓٚ  –ٝأُزْٜ 

 ثبنثبً: رشك انذػٕٖ اندُبئٛخ َٔظبو انٕعبطخ اندُبئٛخ

  

رؼوف اٍُٞبٛخ اُغ٘بئ٤خ ثأٜٗب ئعواء رزقنٙ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٝمُي هجَ رؾو٣ٌٜب ُِلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثٜلف 

اُز٢ رٌجلٛب أُغ٢٘ ػ٤ِٚ، ٝٝٙغ ٜٗب٣خ ُِق٬ف اُ٘ب٠ّء عواء اهرٌبة ئ٬ٕػ أٝ رؼ٣ٞ٘  ا٧ٙواه 

اُغو٣ٔخ، ٝأَُبػلح ك٢ ئػبكح رأ٤َٛ أُزْٜ.
((193))

 

ٝهل أفن أُْوع اُلو٢َٗ ثٜنا اُ٘ظبّ، اُن١ ٣ٜلف ئ٠ُ إٍُٞٞ ُؾَ اُ٘ياع اُوبئْ ػٖ ٛو٣ن رلفَ  

ُغوائْ ه٤ِِخ أٝ ٓزٍٞطخ اُقطٞهح، ٣ٝزْ ّقٔ ٖٓ اُـ٤و ٠َٔ٣ " ا٤ٍُٜٞ "، ٝؿبُجبً ٓب رزْ اٍُٞبٛخ ك٢ ا

اُزلبٝٗ ك٤ٜب ث٤ٖ ا٧ٛواف أُؼ٤٘خ ٝمُي ثؼل ئفطبه ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ُْٜ ثنُي، ثل٫ً ٖٓ ئؽبُخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ 

                                                           
(192)

 For More Information about "Plea Bargain" System: Lindsey Devers, Plea and Charge Bargaining, A Research Summary 

Prepared to the Bureau of Justice Assistance U.S Department Of Justice, January, 2011. 

.   https://www.bja.gov/Publications/PleaBargainingResearchSummary.pdf 
(193)

د. مذخذ غبذالحلُم سمػان، ؤلاحشاءاث اإلاىحضة إلنهاء الذغىي الجىائُت في غىء حػذًالث ناهىن ؤلاحشاءاث الجىائُت، دساظت مهاسهت، داس  

 . 22، ص2555النهػت الػشبُت، الهاهشة، 

https://www.bja.gov/Publications/PleaBargainingResearchSummary.pdf
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ئ٠ُ أُؾٌٔخ أُقزٖخ. ٝهل ر٘غؼ اٍُٞبٛخ ٣ٝزْ اُزَٕٞ ئ٠ُ ارلبم ٝٛ٘ب روّٞ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ػبكح ثؾلع 

٫ٝ ٣زْ اُزَٕٞ ئ٠ُ ر٣َٞخ، كإ ٤ُِ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٍِطخ رؾو٣ي اُلػٟٞ ا٧ٝهام، أٝ هل رلَْ 

اُغ٘بئ٤خ.
((194))

  

 ٣ٝقزِق ٗظبّ اٍُٞبٛخ اُغ٘بئ٤خ ػٖ ٗظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ك٢ ا٥ر٢: 

أ٫ رٌٕٞ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ هل ارقند هواهاً ثْإٔ رؾو٣ي اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثاعواء اٍُٞبٛخ  - أ

 غ٘بئ٤خ، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٣َزٞعت إٔ رٌٕٞ اُلػٟٞ هل إٔجؾذ ك٢ ؽٞىح هٚبء اُؾٌْ. اُ

ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ٙوٝهح ٓٞاكوخ ا٧ٛواف أُؼ٤٘خ ك٢ ًَ ٖٓ اُ٘ظب٤ٖٓ، ئ٫ أٗٚ ٣زٚؼ إٔ رِي  - ة

ياع اُ٘ب٠ّء ػٖ أُٞاكوخ ك٢ ٗظبّ اٍُٞبٛخ اُغ٘بئ٤خ رزٖق ثٌٜٞٗب ٓجلئ٤خ، كاما ُْ ٣زلن ا٫رلبم ػ٠ِ ؽَ اُ٘

 ثٚ.   اُغو٣ٔخ ٣زْ رؾو٣ي اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ أُٞاكوخ ك٢ ٗظبّ اُزوى ّوٛ عٞٛو١ ُِزوو٣و

ُْ ٣ْزوٛ أُْوع اُلو٢َٗ ٙوٝهح ٕلٝه هواه اٍُٞبٛخ اُغ٘بئ٤خ ٖٓ اُ٘بئت اُؼبّ، ئم أٗٚ ٣ٌٖٔ  - ط

٘بئ٤خ اُن١ ٣ْزوٛ ك٤ٚ ٙوٝهح ١٧ ٖٓ أػٚبء ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ئٕلاهٙ، ػ٠ِ ػٌٌ ٗظبّ روى اُلػٟٞ اُغ

 ٕلٝهٙ ٖٓ اُ٘بئت اُؼبّ ٝؽلٙ. 

 
 

 

 ساثؼبً: رشك انذػٕٖ اندُبئٛخ َٔظبو ٔق  اإلخشاءاد اندُبئٛخ

  

٣وٖل ث٘ظبّ ٝهق ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ٓ٘غ اُلػٟٞ اُؼبٓخ ٖٓ ا٫ٍزٔواه، ًٔب ػوكٚ عبٗت ٖٓ 

اُلوٚ ثأٗٚ ر٘بىٍ أُلػ٢ اُؼبّ ػٖ اُلػٟٞ اُؼ٤ٓٞٔخ ٓغ ظٜٞه ؽو٤وخ اهرٌبة اُغو٣ٔخ ٕٝؾخ َٗجزٜب ئ٠ُ 

أُزْٜ. 
((195))

٩ٗغ٤ِي١، ٝك٤ٚ ٣وّٞ ٝهل رج٠٘ اُوبٕٗٞ ا٧ٗغِٞ أٓو٢ٌ٣ ٛنا اُ٘ظبّ ثب٩ٙبكخ ئ٠ُ أُْوع ا  

ثزول٣ْ ِٛت ٝهق ا٩عواءاد ك٢ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٣نًو  -ٝك٢ ؽب٫د رـ٤جٚ ٣ؾَ ٓؾِٚ ٗبئجٚ  –أُلػ٢ اُؼبّ 

                                                           
(194)

ذ خُى هظام الىظاؾت الجىائُت أهظش: د. خعً ًىظل مهابله،  دوس ؤلادغاء الػام في جدهُو الششغُت الجضائُت، دساظت مهاسهت، داس   للمٍض

 . 455 -448، ص2514الشهاقت لليشش والخىصَؼ، ألاسدن، الؿبػت ألاولى، 
(195)

ؼ الجىائي، مجلت الحهىقي، بؿذاد، ع   . 152، ص1986، 1د. مدمذ مػشوف غبذهللا، الػكى الهػائي في الدشَش
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ٓضَ ًٕٞ أُزْٜ ٓو٣ٚبً ئ٠ُ اُؾل اُن١ ٫  –ك٤ٚ أٍجبة اُٞهق ٣ْٝزوٛ ك٤ٜب إٔ رٌٕٞ َٓز٘لح ئ٠ُ اُٞهبئغ 

ّْ  -٣َزط٤غ ٓؼٚ اُؾٚٞه ُِٔؾٌٔخ  ٣ْ اُطِت ثؼل رول٣ْ ا٫رٜبّ ٝهجَ ٕلٝه ؽٌْ ك٢ اُلػٟٞ، رول ، ٝإٔ ٣ز

ٝرغله ا٩ّبهح ئ٠ُ ئٌٓب٤ٗخ اٍزجلاٍ ٝهق ا٩عواءاد أُإهذ ئ٠ُ ٝهق ٜٗبئ٢ ئما ٓب رطِت ا٧ٓو مُي ٝكوبً 

ُِوبٕٗٞ، ٝك٢ ٛنٙ اُؾبُخ رٌٕٞ ُٚ ا٥صبه اُوب٤ٗٞٗخ أُزورجخ ػ٠ِ ؽٌْ اُجواءح ٗلَٜب. 
((196))

 

ة ٓب ٣ٌٕٞ ئ٠ُ ٗظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ٝمُي ؽ٤٘ٔب ٣ٌٕٞ ٝهق ٛنا اُ٘ظبّ أهو ٣ٝؼلّ 

إٔ روى اُلػٟٞ ٣قزِق ػ٘ٚ ك٢ آ٤ُزٚ اُز٢ ٗٔ ػ٤ِٜب أُْوع ٖٓ اٍزجؼبك  ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ٜٗبئ٤بً، ئ٫ّ 

عوائْ اُؾلٝك، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ ٝهق ئعواءاد اُلػٟٞ ٣زْ ك٢ ع٤ٔغ اُغوائْ، ًٔب  إٔ أُْوع رطِت ئػ٬ٕ 

٤ِٚ أٝ أُٚوٝه ٖٓ اُغو٣ٔخ ٝٓٞاكوزٚ ٩صجبد اُزوى ك٢ ؽ٤ٖ إٔ ٗظبّ اُٞهق ُْ ٣َزِيّ ٓضَ ٛنا أُغ٢٘ ػ

 ا٩عواء. 

ذ ػلح أٗظٔخ هب٤ٗٞٗخ ك٢ رْو٣ؼبرٜب اُغ٘بئ٤خ، رزْبثٚ ٗقِٔ ٓٔب ٍجن ئ٠ُ إٔ اُوٞا٤ٖٗ أُوبهٗخ هل رجّ٘ 

ٖ ُ٘ب ثؼل اٍزؼواٗ أٗٚ رج٤ّ  ئ٫ّ   .٘ ا٧ٝعٚ، ٝرقزِق ك٢ اُجؼ٘ ا٥فوٓغ ٗظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ك٢ ثؼ

رِي ا٧ٗظٔخ، إٔ ٗظبّ اُزوى اُن١ ٣٘ٔ ػ٤ِٚ أُْوع اُوطو١ ٣ٔ٘ؼ اُ٘بئت اُؼبّ ٬ٕؽ٤بد اٍزض٘بئ٤خ ُْ 

 ّٔ ػ٤ِٜب أ١ ٗظبّ هب٢ٗٞٗ آفو، كؼ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ػلّ رٞاكو٘ب ٓغ ارغبٙ أُْوع ثبُ٘ٔ ػ٠ِ ئٌٓب٤ٗخ ئٜٗبء  ٣٘

اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثبُزوى، ئ٫ أٗ٘ب ٗٞعٚ رَبؤ٫ً  ؽٍٞ اُؾٌٔخ اُزْو٣ؼ٤خ ٖٓ رج٢٘ ٛنا اُ٘ظبّ؟ ٝٓ٘ؼ ا٤ُ٘بثخ 

ُوٚبء ٝاٍزو٤ُ٬زٚ ثؼل كفٍٞ اُلػٟٞ رزلفَ ك٢ ٍِطخ ا –ثٔٞعجٜب  –اُؼبٓخ ٛنٙ اَُِطخ ا٫ٍزض٘بئ٤خ اُز٢ 

 ّْ ٠ِ اُٖؼ٤ل٣ٖ اُزْو٣ؼ٢ أٝ اٍزغ٬ء ٌٓ٘ٞٗٚ ػ اُغ٘بئ٤خ ك٢ ؽٞىرٚ! ٤ٍٔب ٝإٔ اُٜلف ٖٓ ٛنا اُ٘ٔ ُْ ٣ز

  اُوٚبئ٢.

ٝثؼل ث٤بٕ أٝعٚ ا٫فز٬ف اُز٢ رغٔغ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٓغ ؿ٤وٙ ٖٓ ا٧ٗظٔخ أُ٘بظوح، ًبٕ ٫ 

ٟ اُغ٘بئ٤خ ٖٓ ؽ٤ش ٓلٟ كٍزٞه٣زٚ ٓغ ثؼ٘ أُجبكٟء اُلٍزٞه٣خ اُز٢ أهوٛب ٖٓ ٓ٘بهْخ ٗظبّ روى اُلػٞ ثلّ 

 كٍزٞه هطو اُلائْ، ٝٛنا ٓب ٍٞف ٣زْ ث٤بٗٚ ك٢ ٓلٟ كٍزٞه٣خ ٗظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ) ٓطِت صبُش (. 

 

                                                           
(196)

 . 496-495د.خعً ًىظل مهابله، دوس ؤلادغاء الػام في جدهُو الششغُت الجضائُت، مشحؼ ظابو، ص 
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 نثانًطهت انثب

 يذٖ دعزٕسٚخ َظبو رشك انذػٕٖ اندُبئٛخ

 

ّٝ 2004كٍزٞه هطو اُلائْ ُؼبّ  ؼلّ ٣ُ  ٝعٜٜب اُؾٚبه١ ٖٓ  ثوى كٍزٞه ؽل٣ش ُلُٝخ هطو أَ ٍ ّ أ

 ف٬ٍ ٖٕٗٞٚ اُز٢ ػٌَذ ٓلٟ ٓب ثِـزٚ اُلُٝخ ٖٓ هه٢ ٝرولّ.

اٍزو٬ٍ  ٠ٝك٤ٔب ٣زؼِن ثبَُِطخ اُوٚبئ٤خ كول ُػ٢٘ أُْوع ثبُ٘ٔ ػ٠ِ اٍزو٬ٍ رِي اَُِطخ، ٝػِ

ٌّ رلفَ ٣َ  ٚبرٜب ٖٓ أ١ّ هُ  ( ئ٠ُ  ٤ٍ129و اُؼلاُخ، ٝمُي ك٢ اُلَٖ اُقبٌٓ ٓ٘ٚ، ك٢ ٖٗٞٓ أُٞاك ٖٓ )  ٔ

 (140  .) 

ٝهل فٍٞ أُْوع ك٢ كٍزٞه هطو اُلائْ َُِِطخ اُوٚبئ٤خ اُؾن ك٢ اُوهبثخ ػ٠ِ اُوٞا٤ٖٗ، ٝمُي ٖٓ 

 ( اُز٢ ر٘ٔ ػ٠ِ إٔ " ٣ؼ٤ٖ اُوبٕٗٞ اُغٜخ اُوٚبئ٤خ اُز٢ رقزٔ ثبُلَٖ ك140٢ف٬ٍ ٗٔ أُبكح ) 

أُ٘بىػبد أُزؼِوخ ثلٍزٞه٣خ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ، ٣ٝج٤ٖ ٬ٕؽ٤برٜب ٤ًٝل٤خ اُطؼٖ ٝا٩عواءاد اُز٢ رزجغ 

 أٓبٜٓب، ًٔب ٣ج٤ٖ اُوبٕٗٞ آصبه اُؾٌْ ثؼلّ اُلٍزٞه٣خ ". 

ُٔب روّٞ ثٚ ٖٓ ؽٔب٣خ ُِلٍزٞه، ٝمُي ثَٔبٛٔزٜب اُلؼبُخ ك٢  ٍزٞه٣خ اُوٞا٣ٖ رٔضَ أ٤ٔٛخ ًج٤وحكبُوهبثخ ػ٠ِ ك

ٔب٣خ اُْوػ٤خ اُلٍزٞه٣خ ٝاُز٢ ٣وٖل ثٜب " إٔ رٌٕٞ ا٧ػٔبٍ اُٖبكهح ػٖ اَُِطبد اُؼبٓخ ؿ٤و ٓزؼبهٙخ ؽ

ٓغ اُلٍزٞه ، ُٝٔب ًبٗذ اَُِطخ اُزْو٣ؼ٤خ ٢ٛ أًضو اَُِطبد ٓقبٛجخ ثأؽٌبّ اُلٍزٞه ٖٓ ٗبؽ٤خ ، ٝأًضو 

ػ٠ِ كٍزٞه٣خ اُوٞا٤ٖٗ رؾوٓ اَُِطبد اُز٢ رؼجو ػٖ ئهاكح ٝاٙؼ٢ اُلٍزٞه ٖٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ كإ اُوهبثخ 

د رِي اُوهبثخ ئ٠ُ كائٔب ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ اُوبٕٗٞ اُن١ رٖلهٙ اَُِطخ اُزْو٣ؼ٤خ ٫ ٣قبُق اُلٍزٞه ". ٝهل أكّ 

 ّٞ ُٔلح ٤َُذ  –زؼج٤و ػٖ ا٩هاكح اُؼبٓخ ٘ظو ئ٤ُٚ ثأٗٚ أكاح ٍُِ اُوؤٟ  ثبَُ٘جخ ُِوبٕٗٞ اُؼبك١، ئم ًبٕ ٣ُ رؾ

ِوهبثخ، ئ٫ إٔ ئػٔبٍ اُوهبثخ ػ٠ِ كٍزٞه٣خ اُوٞا٤ٖٗ ًبٕ ُٜب اُلَٚ ك٢ ٝثبُزب٢ُ ػلّ فٚٞػٚ ُ –ه٤ٖوح 

ئما ًبٗذ ٛنٙ ا٩هاكح  اُزطٞه اُوب٢ٗٞٗ اُن١ اٗز٠ٜ ئ٠ُ إٔ اُوبٕٗٞ ٫ ٣ٌٕٞ أكاح ُِزؼج٤و ػٖ ا٩هاكح اُؼبٓخ ئ٫ّ 

اُؼبٓخ رٔبهً ك٢ ؽلٝك اُلٍزٞه. 
((197))

 

بثخ ػ٠ِ كٍزٞه٣خ اُوٞا٤ٖٗ، ٝؽوٕبً ٓ٘ٚ ػ٠ِ هاًبً ٖٓ أُْوع اُوطو١ ػ٠ِ أ٤ٔٛخ رلؼ٤َ اُوهٝئك

 2008َُ٘خ  12( ٖٓ اُلٍزٞه، اٍزؾلس اُوبٕٗٞ ههْ  140ئػٔبٍ رِي اُوهبثخ اُز٢ ٗٔ ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح ) 

                                                           
(197)

 .3،  ص2553الؿبػت ألاولى، د. غبذالحكُظ الشُمي، الهػاء الذظخىسي، داس النهػت الػشبُت، الهاهشة،  
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ثاْٗبء أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب،
((198))

اُز٢ ٗظٔذ ا٧ؽٌبّ اُؼبٓخ أُزِٖخ ثؼَٔ أُؾٌٔخ ٖٓ ؽ٤ش ئْٗبئٜب،  

ئعواءارٜب، ٙٔبٗبد أػٚبئٜب ٝٝاعجبرْٜ. ئ٫ إٔ ٛنا اُوبٕٗٞ ُْ ٣زْ رلؼ٤ِٚ ؽز٠ ٝهز٘ب ر٤ٌِْٜب، افزٖبٕبرٜب، 

 اُؾبٙو. 

ّٕ ٝثبُوعٞع ئ٠ُ ٖٗٞٓ أُٞاك اُز٢ ٗظّ  أُْوع اُوطو١ هل أٝعت  ٜٔب كٍزٞه هطو اُلائْ، ٗغل أ

( ٓ٘ٚ ػ٠ِ إٔ " اُوٚبح َٓزوِٕٞ، ٫  131ٙٔبٗبد ػلح رٌلَ اٍزو٬ٍ اُوٚبء، ٜٝٓ٘ب ٓب ر٘ٔ ػ٤ِٚ أُبكح ) 

 ٍِطبٕ ػ٤ِْٜ ك٢ هٚبئْٜ ُـ٤و اُوبٕٗٞ، ٫ٝ ٣غٞى ٣٧خ عٜخ اُزلفَ ك٢ اُوٚب٣ب أٝ ك٢ ٤ٍو اُؼلاُخ ".  

٤خ، ثْوٛ ًلبُخ اٍزو٬ُٚ ٝؽٖبٗزٚ ٖٓ أ١ رلفَ فبهع٢، كبُوٚبء ٛٞ اُؾبهً ُِْوػ٤خ ٝاُٚبٖٓ ُِْٔوٝػ

 ٌّ ٖ اُوٚبء ٖٓ ر٤َٕٞ هٍبُزٚ ك٢ ؽٔب٣خ اُؾوٞم ٝاُؾو٣بد، كإ مُي ٣ٞعت ػ٤ِٚ ا٩ّواف ٝؽز٠ ٣زٔ

 ٌّ ٖٓ  ؼلّ ٛنٙ اُؾو٣بد ٝاُوهبثخ ػ٠ِ أ١ ئعواء ع٘بئ٢، ٌُٕٞ ٛنٙ اُوٍبُخ رُ  أُجبّو ػ٠ِ ا٩عواءاد اُز٢ رٔ

اُْوػ٤خ ا٩عوائ٤خ، ٣ٝؼزجو اُلَٖ ك٢ اُلػبٟٝ اُغ٘بئ٤خ أٓو ٤ُٖن ثبُٞظ٤لخ  ٓجلأٌلِٜب ا٧ٍٕٞ اُٜبٓخ اُز٢ ٣

اُوٚبئ٤خ،
((199))

ا٧ٓو اُن١  ٫ ٣غ٤ي أ١ رلفَ ٖٓ أ١ ٍِطخ أفوٟ ٝئٕ ًبٗذ " ٍِطخ هٚبئ٤خ " ًب٤ُ٘بثخ  

رؾو٤ن، ، كلٝهٛب ٓؾٖٞه ػ٠ِ ٓب ٗٔ ػ٤ِٚ اُوبٕٗٞ ٖٓ اػزجبهٛب ٍِطخ ارٜبّ ٝك٢ ػَٔ اُوٚبء اُؼبٓخ

 ٤ٌُٝ ٍِطخ ؽٌْ. 

ّٕ  ،ّٝثب٩ٙبكخ ئ٠ُ ٓب رولّ  " ؽو٣خ  ٔجلأك٢ ر٣ٌٖٞ ػو٤لرٚ ٝمُي ٝكوبً ُٓطِن اُؾو٣خ  ُِوب٢ٙ كا

اُوب٢ٙ اُغ٘بئ٢ ك٢ ا٫هز٘بع "، كبُوب٢ٙ ُٚ ٓطِن اُؾو٣خ ك٢ إٔ ٣َٖ ئ٠ُ اُؾو٤وخ اُز٢ ٣وز٘غ ثٜب ٣ٝووهٛب، 

اٍزق٬ٕبً ٖٓ ا٧كُخ أُولٓخ ك٢ اُلػٟٞ،
((200))

  ّٔ ّٕ ب رولّ ٝٓ ( ٖٓ هبٕٗٞ  155ٗٔ أُبكح )  ّ ٗوٟ ثأ

 ّٔ اٍزو٬ٍ  ٓجلأؿ٤و كٍزٞه١، ًٞٗٚ ٣قبُق ػلح ٓجبكٟء كٍزٞه٣خ ٖٓ أٜٛٔب  ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، ٗ

ًٔب  –كبُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ  رلفَ فبهع٢. اُوٚبء، ٝؽو٣خ اُوب٢ٙ اُغ٘بئ٢ ك٢ ر٣ٌٖٞ ػو٤لرٚ ٝمُي كٕٝ أ١ّ 

٩ثزلائ٢، ٖٝٓ صْ ٓوؽِخ ٓوؽِخ عٔغ ا٫ٍزل٫٫د، ٓوؽِخ اُزؾو٤ن ا أُواؽَ: ثؼلك ٖٓ رٔوّ  –أّوٗب آٗلبً 

 –ٔبهً ٝظ٤لزٜب ػ٘لٓب رٌٕٞ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ك٢ أُواؽَ اَُبثوخ ػ٠ِ أُؾبًٔخ كب٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ رُ  أُؾبًٔخ.

ّٕ  ئ٫ّ  –رؾذ رول٣و اُوٚبء  ّٕ  أ اُوب٢ٙ ٝؽلٙ ٣ٖجؼ ا٤ُٜٖٔٔ  اُلػٟٞ ػ٘لٓب رلفَ ك٢ ؽٞىح هٚبء اُؾٌْ، كا

ٝػ٤ِٚ ك٬ ٣غٞى ١٧ ٍِطخ ًبٗذ، رْو٣ؼ٤خ، ر٘ل٤ن٣خ، أٝ ؽز٠ ٤ٛئخ هٚبئ٤خ ًب٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ، ٖٓ اُزلفَ  ػ٤ِٜب.

                                                           
(198)

 .  http://almeezan.qa/_baseurl/LawPage.aspx?id=2486&language=arلشؤٍت الىطىص اإلاىظمت لهزا الهاهىن أهظش:  
(199)

، ؾبػت د. أخمذ قخحي ظشوس، الىظُـ في ششح ناهىن ؤلا    . 184، مشحؼ ظابو، ص2516حشاءاث الجىائُت، الٌخاب ألاُو
(255)

 . 1542، ص211، سنم 19، مجمىغت ألاخٍام، ط2/12/1968ههؼ  

http://almeezan.qa/_baseurl/LawPage.aspx?id=2486&language=ar
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ك٢ اٍزو٤ُ٬خ اُوب٢ٙ ث٘ظو كػٞاٙ، ٝٛٞ ٓب ٣ض٤و ظ٫٬ً ٖٓ اُزَبؤٍ ؽٍٞ اُؾٌٔخ ٖٓ اٍزؾلاس أُْوع 

خ، ؽ٤ش ُْ ٣زغٚ أ١ ْٓوع آفو كٙ ثٚ ػٖ ٍٞاٙ ٖٓ اُوٞا٤ٖٗ أُوبهٗاُوطو١ ُ٘ظبّ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝرلوّ 

ّٞ ئ٠ُ ئ ٌّ هواه ٓضَ ٛنا اُ٘ظبّ اُن١ ٣ق اٍزو٤ُ٬خ اُوٚبء. كبُؼلاُخ رٞعت  ٍ اُ٘بئت اُؼبّ ٍِطبد اٍزض٘بئ٤خ رٔ

ٖٝٓ صْ رووهد اُوبػلح اُز٢ رو٢ٚ ثبُلَٖ ك٢  ّقٔ ٝاؽل ٕلز٢ اُقْٖ ٝاُؾٌْ ٓؼبً.إٔ ٫ ٣غزٔغ ك٢ 

كٛب ا٫رٜبّ ٝاُؾٌْ، ٝٓوز٠ٚ مُي إٔ اُوٚبء َٓزوَ ػٖ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ، ٝإٔ ا٧ف٤وح ُٜب ٝظ٤لخ ؽلّ  ٍِطز٢

اُوبٕٗٞ رقزٔ ثٜب، كلٝه ًَ ٜٓ٘ٔب ٓقزِق ػٖ ا٥فو ك٢ ٓغبٍ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، كب٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٤ٌُ ُٜب إٔ 

 روّٞ ثؼَٔ اُوٚبء ػ٘لٓب رٌٕٞ اُلػٟٞ ٓ٘ظٞهح أٓبٓٚ. 

 155ّوٝم ٌّٔ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ ٤َُٖ ٗٞهٛب ٤ٌُ كوٜ ئ٠ُ ٗٔ أُبكح ) ٝٗؾٖ ك٢ اٗزظبه 

 ( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ اُوطو١ ٝئٗٔب ئ٠ُ ع٤ٔغ اُٖ٘ٞٓ اُوب٤ٗٞٗخ ك٢ اُج٬ك. 

ٝئ٠ُ إٔ ٣زْ رلؼ٤َ كٝه أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب ك٢ ٗظو ٓلٟ اُلٍزٞه٣خ، كإ هب٢ٙ أُٞٙٞع  

٣غت ػ٤ِٚ ػلّ ئػٔبٍ أ١  ٚٝككغ ك٤ٜب ثْجٜخ ػلّ كٍزٞه٣خ ٗٔ هب٢ٗٞٗ، كاٗئما ٓب ػوٙذ ػ٤ِٚ كػٟٞ 

ههبثخ هٚبئ٤خ ؽ٤ش ًبٕ هٚبء ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي هل عوٟ ػ٠ِ أٗٚ ثٖلٝه هبٕٗٞ ئْٗبء أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ 

 اُن١ فُٜٞب  افزٖبٕبً ٓ٘لوكاً ثبُوهبثخ ػ٠ِ كٍزٞه٣خ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ ٓل٬ًٖ  2008( َُ٘خ 12اُؼ٤ِب ههْ )

ٛوائن ٛنٙ اُوهبثخ ٤ًٝل٤زٜب، ثؾ٤ش ٣ٔز٘غ ٓؼٚ ػ٠ِ أ١ عٜخ أفوٟ ٓياؽٔزٜب ك٢ مُي ا٫فزٖبٓ، ٣ٝٚؾ٠ 

ُيآبً ػ٠ِ أُؾبًْ ػلّ ئػٔبٍ أ١ ههبثخ هٚبئ٤خ ػ٠ِ رِي اُٖ٘ٞٓ أٝاُِٞائؼ ٝا٫ٓز٘بع ػٖ رطج٤وٜب ثلػٟٞ 

 ػلّ كٍزٞه٣زٜب.

( ٖٓ اُوبٕٗٞ 13ٝك٢ ٓؼوٗ مُي هٚذ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي اُوطو٣خ ثأٗٚ ) ُٔب ًبٕ اُ٘ٔ ك٢ أُبكح ) 

ثاْٗبء أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب هل عوٟ ػ٠ِ إٔ "رز٠ُٞ أُؾٌٔخ اُلَٖ ك٢  2008( َُ٘خ 12ههْ )

أُؾبًْ أٝ ئما رواءٟ ٩ؽلٟ  -1أُ٘بىػبد أُزؼِوخ ثلٍزٞه٣خ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ ػ٠ِ اُٞعٚ اُزب٢ُ:

ا٤ُٜئبد ماد ا٫فزٖبٓ اُوٚبئ٢ أص٘بء ٗظو ئؽلٟ اُلػبٟٝ ػلّ كٍزٞه٣خ ٗٔ ك٢ هبٕٗٞ أٝ ٫ئؾخ 

٫ىّ ُِلَٖ ك٢ اُ٘ياع أٝهلذ اُلػٟٞ ٝأؽبُذ ا٧ٝهام ئ٠ُ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ ُِلَٖ ك٢ 

ه اُوب٤ٗٞٗخ ( ٍبُلخ اُج٤بٕ ٖٓ ئعواءاد ٛٞ ٖٓ ا13ٞٓ٧كٍزٞه٣زٚ"،ًٝبٕ ارجبع ٓب ٖٗذ ػ٤ِٚ أُبكح )

اُز٢ رقٚغ ُوهبثخ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي ٝرض٤وٙ ٖٓ رِوبء ٗلَٜب ُزؼِوٚ ثبُ٘ظبّ اُؼبّ ًٝبٕ هٚبء ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي 

ٓق٫ًٞ ئ٣بٛب  2008( َُ٘خ 12هل عوٟ ػ٠ِ أٗٚ ثٖلٝه هبٕٗٞ ئْٗبء أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب ههْ )
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ٓل٬ًٖ ٛوائن ٛنٙ اُوهبثخ ٤ًٝل٤زٜب، ٣ٔز٘غ افزٖبٕبً ٓ٘لوكاً ثبُوهبثخ ػ٠ِ كٍزٞه٣خ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ 

ٓؼٚ ػ٠ِ أ١ عٜخ أفوٟ ٓياؽٔزٜب ك٢ مُي ا٫فزٖبٓ، ٣ٝٚؾ٠ ُيآبً ػ٠ِ أُؾبًْ ػلّ ئػٔبٍ أ١ 

ههبثخ هٚبئ٤خ ػ٠ِ رِي اُٖ٘ٞٓ أٝاُِٞائؼ ٝا٫ٓز٘بع ػٖ رطج٤وٜب ثلػٟٞ ػلّ كٍزٞه٣زٜب. ُٔب ًبٕ مُي، 

، ًٝبٕ اُ٘ٔ ك٢ 6/3/2003رْ رؼ٤٤٘ٚ ثب٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٠  ًٝبٕ اُضبثذ ثب٧ٝهام إٔ أُطؼٕٞ ٙلٙ هل

أُؼلٍ هل رٖٚٔ ؽظواً ػ٠ِ اُغٔغ ث٤ٖ أُؼبُ اُن١ رووه  2002( َُ٘خ 24( ٖٓ اُوبٕٗٞ )15أُبكح )

ُٖبؽجٚ ثٔٞعت أؽٌبّ ٛنا اُوبٕٗٞ ٝأُورت اُن١ ٣زوبٙبٙ ػٖ ػِٔٚ اُغل٣ل ئما ٓب ػ٤ٖ أٝ أػ٤ل ُِؼَٔ 

٧ؽٌبٓٚ، ًٝبٕ رؼ٤٤ٖ أُطؼٕٞ ٙلٙ ثب٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٣غؼِٚ ٖٓ ث٤ٖ اُوطو٤٣ٖ ثاؽلٟ اُغٜبد اُقبٙؼخ 

اُن٣ٖ ٣ْـِٕٞ ٝظبئق كائٔخ ٣ٝقٚؼٕٞ ُوبٕٗٞ اُقلٓخ أُل٤ٗخ ٝكوب ُؾٌْ أُبكح اُضب٤ٗخ ٖٓ هبٕٗٞ اُزوبػل 

ٕٞ ( ٖٓ اُوب15ٗأُْبه ئ٤ُٚ، ٝٛٞ ٓب ٣قٚؼٚ ُِو٤ل اُٞاهك ثبُٔبكح ) 2002( َُ٘خ 24ٝأُؼبّبد ههْ )

ٍبُلخ اُج٤بٕ ٝاُن١ ثٔوزٚبٙ ٣ٔز٘غ ػ٤ِٚ ٕوف ٓب رووه ُٚ ٖٓ ٓؼبُ، ٝئم اػزجود  2002( َُ٘خ 24)

اُلائوح ا٩كاه٣خ ا٫ٍزئ٘بك٤خ ثؾٌٜٔب أُطؼٕٞ ك٤ٚ ٛنا اُؾظو ٓ٘ط٣ٞبً ػ٠ِ ٓقبُلخ ٧ؽٌبّ  اُلٍزٞه 

هبٕٗٞ أُؾٌٔخ  ٫كزئبرٚ ػ٠ِ ؽن ا٤ٌُِٔخ ث٤ل أٜٗب ؽبكد ػٖ ارجبع اُطو٣ن ا٩عوائ٢ اُن١ هٍٔٚ

( ٓ٘ٚ ٝاُن١ ٣ٞعت ٝهق اُلػٟٞ ٝئؽبُزٜب ئ٠ُ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب 13اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب ثبُٔبكح )

( أُْبه ئ٤ُٜب ٝآز٘ؼذ ػٖ رطج٤وٜب ا٧ٓو 15ُِلَٖ ك٢ كٍزٞه٣زٚ ٝأػِٔذ ههبثزٜب ػ٠ِ ٗٔ أُبكح )

(. اُقٖٞٓ ...اُن١ ٣ؼ٤ت ؽٌٜٔب ٣ٝٞعت ر٤٤ٔيٙ عيئ٤بً ك٢ ٛنا 
201
 

ًٔب هٚذ ك٢ مُي ثأٗٚ ) ٫ٝ ٣وجَ ٖٓ اُطبػٖ ٓب أصبهٙ ثأٍجبة ٛؼ٘ٚ ٖٓ ػلّ كٍزٞه٣زٚ  

ُٔب ٛٞ ٓووه إٔ أُؾبًْ  -اػزجبه هك٘ أُزْٜ اػطبء ػ٤٘ٚ هو٣٘ٚ ػ٠ِ اهرٌبثٚ عو٣ٔخ اُزؼب٢ٛ

ِٓيٓخ ثزطج٤ن ٗٔ اُوبٕٗٞ ػ٠ِ ٓب ٛٞ ػ٤ِٚ ٛبُٔب ُْ رُووه اَُِطخ اُزْو٣ؼ٤خ اُـبؤٙ أٝ رؼل٣ِٚ 

ثزطج٤ن ٓب رواٙ ٖٓ ٖٗٞٓ هب٤ٗٞٗخ كٕٝ  -( ٖٓ اُلٍزٞه143ٛجوبً ُِٔبكح ) -ٝػ٤ِٜب إٔ رِزيّ

اُزؼوٗ ُلٍزٞه٣زٜب أٝ رٔز٘غ ػٖ رطج٤وٜب ُؾ٤ٖ ٕلٝه ر٤ٌَْ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ. ُٔب ًبٕ ٓب 

رولّ، كإ اُطؼٖ ثوٓزٚ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ؿ٤و أٍبً ٓزؼ٤٘بً هكٚٚ ٓٞٙٞػبً (.
202
 

                                                           
271
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خ اُز٤٤ٔي ثٌَْ ٓلَٖ ؽٍٞ ٍِطخ أُؾبًْ ك٢ رطج٤ن اُ٘ٔ ٝئٕ ٝك٢ ؽٌْ آفو ُٜب هٚذ ٓؾٌٔ

ًبٗذ رؼزو٣ٚ ّجٜخ ػلّ اُلٍزٞه٣خ ٝمُي ؽز٠ ٣زْ رلؼ٤َ هبٕٗٞ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب، ؽ٤ش 

 اُقطأاٍزوود ػ٠ِ أٗٚ ) ٝؽ٤ش ئٕ ٓٔب ٣٘ؼبٙ اُطبػٖ ػ٠ِ اُؾٌْ أُطؼٕٞ ك٤ٚ ٓقبُلخ اُلٍزٞه ٝ

ٝاُز٢  2002( َُ٘خ 24( ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ )15رطج٤ن أُبكح ) ك٢ رطج٤ن اُوبٕٗٞ ؽ٤ٖ آز٘غ ػٖ

رؾظو اُغٔغ ث٤ٖ اُوارت ٝأُؼبُ اُزوبػل١ ُْجٜخ ػلّ كٍزٞه٣زٜب ٝاٗز٠ٜ ئ٠ُ اُوٚبء ثٞهق 

اُلػٟٞ رؼ٤ِوبً ُؾ٤ٖ اُلَٖ ك٢ أُ٘بىػخ اُلٍزٞه٣خ ٖٓ هجَ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب، ٝٛٞ ٓب ٫ 

 ت ر٤٤ٔيٙ.ٍ٘ل ُٚ ٓٔب ٣ؼ٤ت اُؾٌْ ٣َٝزٞع

إٔ رؼ٤ِن أٓو اُلَٖ ك٢  -ك٢ هٚبء ٛنٙ أُؾٌٔخ -ٝؽ٤ش ئٕ ٛنا اُ٘ؼ٢ ٍل٣ل، مُي إٔ أُووه

اُلػٟٞ ؽز٠ ٣ُلَٖ ك٢ َٓأُخ أفوٟ روٟ أُؾٌٔخ ٙوٝهح اُلَٖ ك٤ٜب ٝاُؾٌْ ثٞهق اُلػٟٞ 

ُٜنا اَُجت ٣غؼَ اُٞهق ؽٌٔبً هطؼ٤بً ك٤ٔب رٚٔ٘ٚ ٖٓ ػلّ عٞاى اُلَٖ ك٢ ٓٞٙٞع اُلػٟٞ هجَ 

٘ل٤ن ٓوزٚبٙ ثؾ٤ش ٣ٔز٘غ ػ٠ِ أُؾٌٔخ ٓؼبٝكح اُ٘ظو ك٢ ٛنا أُٞٙٞع كٕٝ إٔ ٣ولّ ُٜب اُل٤َُ ر

( ٖٓ 140ػ٠ِ ر٘ل٤ن مُي اُؾٌْ أٝ اٍزؾبُخ ر٘ل٤ن ٓوز٠ٚ اُٞهق، ُٝٔب ًبٕ اُ٘ٔ ك٢ أُبكح )

وٚ اُلٍزٞه اُلائْ ػ٠ِ إٔ "٣ؼ٤ٖ اُوبٕٗٞ اُغٜخ اُوٚبئ٤خ اُز٢ رقزٔ ثبُلَٖ ك٢ أُ٘بىػبد أُزؼِ

ثلٍزٞه٣خ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ ٣ٝج٤ٖ ٬ٕؽ٤برٜب ٤ًٝل٤خ اُطؼٖ ٝا٩عواءاد اُز٢ رزجغ أٓبٜٓب، ًٔب 

 2008( َُ٘خ ٣12ج٤ٖ اُوبٕٗٞ آصبه اُؾٌْ ثؼلّ اُلٍزٞه٣خ"، ٝهل إٔله أُْوع اُوبٕٗٞ ههْ )

٤خ َٓزوِخ ثاْٗبء أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب ٝٗٔ ك٢ أُبكح ا٠ُٝ٧ ٓ٘ٚ ػ٠ِ إٔ " رْ٘أ ٤ٛئخ هٚبئ

ر٠َٔ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب رٌٕٞ ُٜب ٓٞاىٗخ َٓزوِخ ٣ٌٕٝٞ ٓووٛب ٓل٣٘خ اُلٝؽخ"، ٝٗٔ ك٢ 

( ٓ٘ٚ ػ٠ِ إٔ "رقزٔ أُؾٌٔخ كٕٝ ؿ٤وٛب ثٔب ٣أر٢ أ٫ًٝ: اُلَٖ ك٢ أُ٘بىػبد 12أُبكح )

ا٣٫ُٞخ اُوٚبئ٤خ أُزؼِوخ ثلٍزٞه٣خ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُِٞائؼ.." ... ٝٓلبك ٓب رولّ ع٤ٔؼٚ إٔ أُْوع ؽلك 

ٌَُ عٜخ هٚبئ٤خ، ٝهل أهاك أُْوع اُلٍزٞه١ أُـب٣وح ك٢ رور٤ت ٓجبّوح ٛنٙ ا٣٫ُٞخ ٝأكوك 

ٖٕٗٞبً فبٕخ ٌَُ عٜخ هٚبئ٤خ ر٘لوك ٝؽلٛب كٕٝ ؿ٤وٛب ثب٫فزٖبٓ أُؾلك ُٜب ٫ ٣غٞى 

ٝظ٤لخ اُقوٝط ػ٘ٚ أٝ اُو٤بً ػ٤ِٚ، ٝأفن أُْوع اُلٍزٞه١ ثٔجلأ اُلَٖ ث٤ٖ اَُِطبد ٝعؼَ 

أُؾبًْ ٕبؽجخ ا٣٫ُٞخ ثبُلَٖ ك٢ أُ٘بىػبد ِٓزيٓخ ك٢ مُي ثبُوٞا٤ٖٗ اُز٢ رٖلهٛب اَُِطخ 

اُزْو٣ؼ٤خ كٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜب اُؾن ك٢ اُلَٖ ك٢ كٍزٞه٣زٜب  أٝ ا٫ٓز٘بع ػٖ رطج٤وٜب ثلػٟٞ ػلّ 
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ؾٌٔخ كٍزٞه٣زٜب، ٝئٗٔب ػ٠ِ أُؾٌٔخ ئٕ اهرأد ّجٜخ ػلّ اُلٍزٞه٣خ إٔ رؾ٤َ ا٧ٓو ئ٠ُ أُ

أُقزٖخ ث٘ظوٛب ٝؽلٛب كٕٝ ؿ٤وٛب ٢ٛٝ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ ٛجوبً ُِلٍزٞه ٝاُوبٕٗٞ ٤ٌُٝ 

ُِٔؾبًْ ا٧فوٟ ٣٫ٝخ اُزؼوٗ ٝاُلَٖ ك٢ أُ٘بىػبد اُلٍزٞه٣خ ٝمُي ؽز٠ ٫ رزؼلك ٝرزٚبهة 

اُزل٤َواد اُوب٤ٗٞٗخ ك٢ ٓقزِق أُؾبًْ ٝرٞؽ٤لاً ُِٔجبكب اُلٍزٞه٣خ اُز٢ رز٫ٞٛب أُؾٌٔخ 

ُلٍزٞه٣خ ٝؽلٛب كٕٝ ؿ٤وٛب ٝمُي ٕٞٗبً ُؾوٞم ٝؽو٣بد ا٧كواك أُٚٔٞٗخ كٍزٞه٣بً، ٝإٔ ا

ٓجبّوح أ١ ٓؾٌٔخ أفوٟ ف٬كبً ُِٔؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب ُِوهبثخ اُلٍزٞه٣خ أٝ ههبثخ ا٫ٓز٘بع كاٗٚ 

٠ ػلّ اؽزواّ ك٬ًٚ ػٖ ٓقبُلزٚ ُوٞاػل ا٣٫ُٞخ اُوٚبئ٤خ أُزؼِوخ ثبُ٘ظبّ اُؼبّ كاٗٚ أ٣ٚبً ٣إك١ ئُ

هبٕٗٞ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب ٝاكزئبد ػ٠ِ ٣٫ٝخ ٛنٙ أُؾٌٔخ ٝٛٞ أ٣ٚبً ٣قبُق هٞاػل ر٘ظْ 

اُلٍزٞه ُِوهبثخ اُلٍزٞه٣خ ثؼل ٕلٝه هبٕٗٞ ئْٗبء أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب ٝاُ٘ٔ ػ٠ِ ٗلبمٙ 

ئ٤ُٜب كٕٝ إٔ ٣ؼِن مُي  ٓغ ئؽبُخ ًبكخ اُوٚب٣ب اُز٢ رقزٔ ثٜب 2008اػزجبهاً ٖٓ أٍٝ أًزٞثو ٍ٘خ 

ثزؼ٤٤ٖ هئ٤ٌ ُِٔؾٌٔخ  2008( َُ٘خ 2ػ٠ِ ٕلٝه أ١ أٓو آفو، ًٔب ٕله ا٧ٓو ا٤ٓ٧و١ ههْ )

٫ٝ ٣ـ٤و ٖٓ مُي ًِٚ اُوٍٞ ثؼلّ اٍزٌٔبٍ ر٤ٌَْ أُؾٌٔخ ٓٔب ٣جوه ػلّ رطج٤ن اُ٘ٔ ٓؾَ اُْجٜخ 

ؾل٣ل ربه٣ـ ٗلبمٙ كاٗٚ ٝؽز٠ ثؼلّ اُلٍزٞه٣خ مُي أٗٚ ٓغ ٕلٝه هبٕٗٞ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب ٝر

٣َزٌَٔ اُز٤ٌَْ كإ اُ٘ٔ أُطؼٕٞ ثؼلّ كٍزٞه٣زٚ ٣ظَ هبئٔبً ٝٗبكناً ئ٠ُ إٔ رو٢ٚ أُؾٌٔخ 

ٝٛٞ ٓب ُْ ٣لَٖ ك٤ٚ ؽٌْ اُز٤٤ٔي  -اُلٍزٞه٣خ ك٢ أٓو كٍزٞه٣زٚ كإ رؾون رأفو ٕلٝه اُز٤ٌَْ

أُووه هبٗٞٗبً إٔ رؼل٣َ أٝ ئُـبء أ١  اُن١ ٫ ٣ـ٤و ٖٓ ٗلبم اُوبٕٗٞ رؼٞك أُؾبًْ ٨َُٕ     -اَُبثن

ٗٔ رْو٣ؼ٢ رقزٔ ثٚ اَُِطخ اُزْو٣ؼ٤خ ٝروو٣و ٓلٟ كٍزٞه٣زٚ ُِٔؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ ٝؽلٛب كٕٝ 

ؿ٤وٛب كإ ٝعلد أُؾٌٔخ اٍزؾبُخ ر٘ل٤ن ٓوز٠ٚ ؽٌْ اُٞهق رؼٞك أُؾبًْ ٨َُٕ اُؼبّ أُووه 

ُْ رو٘ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ ثؼلّ   ٝٛٞ ا٫ُزياّ ثزطج٤ن ٗٔ اُوبٕٗٞ ػ٠ِ ٓب ٛٞ ػ٤ِٚ ٛبُٔب

( ٖٓ 143كٍزٞه٣زٚ أٝ رووه اَُِطخ اُزْو٣ؼ٤خ ئُـبءٙ أٝ رؼل٣ِٚ ٝٛٞ ٓب ٣زلن ٝؽٌْ أُبكح )

إٔ رِزيّ ثزطج٤ن  ٓب  -ُٝؾ٤ٖ ٕلٝه ر٤ٌَْ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ –اُلٍزٞه اُلائْ ٝػ٠ِ أُؾبًْ 

رطج٤وٜب، ٝئم رٌْق ثٔوٝه  ٓب  رواٙ ٖٓ ٖٗٞٓ هب٤ٗٞٗخ كٕٝ اُزؼوٗ ُلٍزٞه٣زٜب أٝ رٔز٘غ ػٖ

٣ووة ٖٓ فٌٔ ٍ٘ٞاد ػ٠ِ ٕلٝه هبٕٗٞ ئْٗبء أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ آٗق اُنًو إٔ رِي أُؾٌٔخ 

ُْ رجبّو ػِٜٔب ثؼل، ٓٔب ٣ضجذ ٓؼٚ رؼنه رؾون ا٧ٓو أُؼِن ػ٤ِٚ اُٞهق ؽب٤ُبً ثٔب ريٍٝ ٓؼٚ ػٖ 
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ٕؾ٤ؼ ثٔب ٣ٞعت ر٤٤ٔيٙ كٕٝ  ؽٌْ اُٞهق ؽغ٤زٚ ٣ٝٚؾ٠ ٓؼٚ اُ٘ؼ٢ ػ٤ِٚ ثٜنا اَُجت ػ٠ِ ٍ٘ل

ؽبعخ ُجؾش ثبه٢ أٍجبة اُطؼٖ (. 
203
 

٣ٝزج٤ٖ ٓٔب ٍجن أٗٚ ئما ككغ ثؼلّ كٍزٞه٣خ ٗٔ هب٢ٗٞٗ  كإ أُؾبًْ ُٖ رؼَٔ ههبثزٜب ك٢ ا٫ٓز٘بع 

ػٖ رطج٤وٚ، ٝئٗٔب ًَ ٓب ػ٤ِٜب ٛٞ ا٩ُزياّ ثزطج٤وٚ ؽز٠ ٝئٕ ًبٗذ ّجٜخ ػلّ كٍزٞه٣زٚ هبئٔخ. 

 ء اُلٍزٞه٣خ ٝٓ٘ؼبً ١٧ رٚبهة ك٢ اُزل٤َو ؽٍٞ اُٖ٘ٞٓ اُوب٤ٗٞٗخ. ٝمُي رٞؽ٤لاً ُِٔجبكٟ

ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ  155ُِْٔوع اُوطو١ رؼل٣َ ٗٔ أُبكح ٝئٗ٘ب ٗوٟ أٗٚ ٣ٌٖٔ 

ب٫ٍزؼبٙخ ػٖ ٛنا اُ٘ظبّ ثبُ٘ٔ ػ٠ِ أٗٚ ك٢ ؽبُخ ر٘بىٍ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ ػٖ ؽوٚ، هجَ ٕلٝه ؽٌْ ٜٗبئ٢ ك٢ ث

ثبٗوٚبء  ، رؾٌْ أُؾٌٔخ ئْ ٓؼ٤٘خ ٣زْ رؾل٣لٛب ك٢ ٙٞء أُِٖؾخ اُؼبٓخ ُِٔغزٔغٝثْإٔ عوااُلػٟٞ، 

 . ثٕٞلٜب ٓٔضِخ ػٖ أُغزٔغ ئما ٓب هجِذ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ مُي،  -ًٔب ك٢ ؽبُخ اُِٖؼ  –اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ 
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 خبرًخان
 

ٖٓ ف٬ٍ كهاٍز٘ب ُٖ٘ٞٓ اُوبٕٗٞ اُوطو١، ثْإٔ هواه ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثإلاه أٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ، 

٬ٕٝؽ٤خ اُ٘بئت اُؼبّ ثبُزوو٣و ثزوى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، ثبػزجبهٛٔب ٣ٔض٬ٕ ٍِطخ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ ئٜٗبء 

اُز٢ ٗزٞعٚ ثٜب ئ٠ُ أُْوع اُوطو١ ُزط٣ٞو اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، كاٗ٘ب ٗقِٔ ئ٠ُ ػلك ٖٓ  اُ٘زبئظ ٝ اُز٤ٕٞبد 

 ثؼ٘ اُٖ٘ٞٓ اُزْو٣ؼ٤خ أُورجطخ ثٔٞٙٞع اُجؾش، ٝاُز٢  ٣ٌٖٔ ئعٔبُٜب ك٢ اُج٘ٞك ا٥ر٤خ: 

 أٔالً: َزبئح انجحث

اُٖ٘ٞٓ اُزْو٣ؼ٤خ ُْ رزغٚ ئ٠ُ رؼو٣ق ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝئٗٔب روًذ مُي  ّٕ ئ  -1

 ئ٠ُ اُلوٚ ٝاُوٚبء.

ٖلهٙ ٍِطخ اُزؾو٤ن ػوت رُ  ٝرٖوكًب، هٚبئ٤ّبٖق ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ثٌٞٗٚ هواهاً ٣زّ  -2

 ٫َ ٖله ك٤ٜب، أَ ا٩ٗزٜبء ٖٓ رؾو٤وٜب ك٢ اُٞاهؼخ،  ٝٛٞ ٣َزٔل رِي اُطج٤ؼخ، ٖٓ ٛج٤ؼخ أُوؽِخ اُز٢ ٣َ 

 ٢ٛٝ ٓوؽِخ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ٝمُي ًزَََِ ٛج٤ؼ٢ ُٜب.

ّٓ ٣ِـ٠ ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩ -3 ٗزٜبء أُلح أُووهح ئػ٠ِ ظٜٞه أكُخ عل٣لح هجَ  اب ث٘بءً هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ئ

 ّٓ ب ثاُـبئٚ ٫ٗوٚبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، أٝ ثأٓو ٖٓ اُ٘بئت اُؼبّ ف٬ٍ ص٬صخ أّٜو ٖٓ ربه٣ـ ٕلٝهٙ، ٝئ

أُقزٖخ ػٖ ٛو٣ن رظِْ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ أُلػ٢ ثبُؾوٞم أُل٤ٗخ أٝ ٝهصخ أ١ ٜٓ٘ٔب أٓبّ أُؾٌٔخ 

 ف٬ٍ فَٔخ ػْو ٣ٞٓبً ٖٓ ربه٣ـ ئػ٬ٕ هواه اُ٘بئت اُؼبّ ثوك٘ مُي اُزظِْ.

اٗلوك أُْوع اُوطو١ ثٔ٘ؼ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٍِطخ روى اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، أص٘بء ٓوؽِخ أُؾبًٔخ، ؽ٤ش  -4

 ُٓ ٤ؼزٚ، ك ُٔلّٜٞ ٛنا اُ٘ظبّ،  ًٔب ُْ ٣نٛت ئ٠ُ ث٤بٕ ٓب٤ٛخ ٛنا ا٩عواء ٝٛجؾلّ ُْ ٣٘ٔ ػ٠ِ رؼو٣ق 

  ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ.  ( 155ح ّوٝٛ ؽلكرٜب أُبكح ) كٙ ٖٓ ف٬ٍ رٞاكو ػلّ ٔب ؽلّ ٝئّٗ 

 ثبَٛبً: رٕصٛبد انجحث

ّٔ  148/1رؼل٣َ أُبكح )  كػٞح أُْوع اُوطو١ ئ٠ُ -1 ػ٠ِ إٔ  ( ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ٝاُز٢ ر٘

" ا٧ٓو اُٖبكه ٖٓ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٣ٔ٘غ ٖٓ اُؼٞكح ئ٠ُ اُزؾو٤ن ئ٫ ئما 
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ظٜود أكُخ عل٣لح هجَ ٢ٚٓ ٓلح اٗوٚبء اُلػٟٞ ". ٝمُي ثؾنف ػجبهح " ٢ٚٓ ٓلح "، ئم إٔ اُٜلف 

ٛب ٖ أٍجبة ا٫ٗوٚبء، كٕٝ ؽٖوٖٓ ٛنا اُزؼل٣َ ٛٞ كزؼ أُغبٍ ٫ٗوٚبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ثأ١ ٍجت ٓ

 ُـ. ُٔزْٜ ٝاُزوبكّ ٕٝلٝه ؽٌْ ثبد...ئأفوٟ ٬ُٗوٚبء، ًٞكبح ا ثبُزوبكّ، مُي إٔ ٛ٘بى أٍجبثًب

ئ٠ُ ٖٗٞٓ ٓٞاك ا٧ٓو ثأ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُٞاهكح ثوبٕٗٞ ا٩عواءاد  ٓبكح ٖٓ ا٬ُٔئْ ئٙبكخ -2

ُؼلّ  ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ ٝمُي اٍز٘بّكا اهٛب ثؼلّ ٝعٞكهو رٖلهك٢ إٔ  اُؾنّ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ  رؼط٢اُغ٘بئ٤خ، 

 ٤خ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ ئٕلاه ٛنا ا٧ٓو ٖٓ ػلٓٚ. ف٬ف ؽٍٞ أؽوّ  ا٤ٔٛ٧خ، ُؾَْ أ١ّ 

3-  ّٓ ٖٓ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، أٝ (  155ب ثزؼل٣َ ٗٔ أُبكح )  كػٞح أُْوع اُوطو١ ئ٠ُ اُزلفَ ئ

ٌّ  ئٍزض٘بئ٤خ ُِ٘بئت اُؼبّ ٬ؽ٤بدٔ٘ؾٚ ٖٓ ٕٝمُي ُٔب رَ  ؽنكٜب، ّٞ رُ  اٍزو٬ٍ اُوٚبء ٝ رٔ  ؽو٣خ ٓجلأٗ و

ؽز٠ ٣زْ رلؼ٤َ اُوبٕٗٞ ههْ ٝمُي  اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ أُ٘ظٞهح أٓبٓٚ.ك٢  ك٢ اُؾٌْاُوب٢ٙ ك٢ ر٣ٌٖٞ ػو٤لرٚ 

اُلَٖ ك٢ كٍزٞه٣خ ٛنا   -ٝؽلٛب  –ؽ٤ش أٜٗب ٖٓ رِٔي ثاْٗبء أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب،  2008َُ٘خ  12

اُ٘ٔ ٖٓ ػلٓٚ، ٝٛنا ٓبٍبهد ػ٤ِٚ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي اُوطو٣خ ك٢ اُ٘ٔ ػ٠ِ افزٖبٓ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ 

ٝؽلٛب ثبُوهبثخ ػ٠ِ كٍزٞه٣خ اُوٞا٤ٖٗ، ُٔب ك٢ مُي ٖٓ رٞؽ٤ل ُِٔجبكٟء اُلٍزٞه٣خ ٝٓ٘ؼبً ُزٚبهة ا٧ؽٌبّ 

 ُوب٤ٗٞٗخ. ك٢ رل٤َواد اُٖ٘ٞٓ ا
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 قبئًخ انًشاخغ
 

 أٔالً: انًؼبخى انهغٕٚخ ٔانششٔحبد انوقٓٛخ

اُوبًٓٞ أُؾ٤ٜ، ُ٪ٓبّ  ٓغل اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ ٣ؼوٞة اُل٤وٝى آثبك١ اُْواى١ اُْبكؼ٢، كاه اٌُزت  -1

 .1، ط 1995اُؼ٤ِٔخ، ث٤وٝد، اُطجؼخ ا٠ُٝ٧، 

ٓؾٔل ٓور٠ٚ اُؾ٢٘٤َ اُيث٤ل١، رؾو٤ن اُلًزٞه ؽ٤َٖ ربط اُؼوًٝ ٖٓ عٞاٛو اُوبًٓٞ، اُؼ٬ٓخ  -2

 .2، ط1969ٖٗبه، ٓطجؼخ ؽٌٞٓخ ا٣ٌُٞذ، 

ّوػ اُؼ٘ب٣خ ػ٠ِ اُٜلا٣خ، ُ٪ٓبّ ٓؾٔل ثٖ ٓؾٔٞك اُجبثور٢، ٛجؼخ كاه ئؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢، ث٤وٝد،  -3

 .5ثلٕٝ ٛجؼخ ْٗو، ط

ّوػ كزؼ اُول٣و، ُ٪ٓبّ ًٔبٍ اُل٣ٖ اٌَُ٘له١ أُؼوٝف ثبثٖ أُٜبّ، كاه ئؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢،  -4

 . 5ث٤وٝد، ثلٕٝ ٛجؼخ ْٗو، ط

 ثبَٛبً: انكزت ٔانًؤنوبد انؼبيخ

ك. أؽٔل كزؾ٢ ٍوٝه، ا٤ٍُٜٞ ك٢ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، ٛجؼخ  -1

 . 2016، ٝ ٛجؼخ 1986

ك. آٓبٍ ػجلاُوؽ٤ْ ػضٔبٕ، ّوػ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد ا٫هزٖبك١ ك٢ عوائْ اُز٣ٖٞٔ، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ،  -2

 .1978اُوبٛوح، 

ك. رٞك٤ن ٓؾٔل اُْب١ٝ، كوٚ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، كاه اٌُزبة اُؼوث٢، اُغيء ا٧ٍٝ، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ،  -3

 .1954اُوبٛوح، 

ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، ْٓ٘أح أُؼبهف ثب٩ٌٍ٘له٣خ، ٛجؼخ ك. ؽَٖ ٕبكم أُوٕلب١ٝ، إٍٔٞ  -4

1996 .ّ 
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ك. هؤٝف ػج٤ل، ٓجبكٟء ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ك٢ اُوبٕٗٞ أُٖو١، ٓطجؼخ ا٩ٍزو٬ٍ اٌُجوٟ، اُوبٛوح،  -5

 .1976اُطجؼخ اُؾبك٣خ ػْو، 

ٌ٘له٣خ، ثلٕٝ ٛجؼخ، ك. ه٤ٌَٓ ثٜ٘بّ، ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ رأ٬٤ًٕ ٝرؾ٬٤ًِ، ْٓ٘أح أُؼبهف، ا٩ٍ -6

1984. 

ك. ػجلاُوؤٝف ٜٓل١، ّوػ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، ثلٕٝ ٛجؼخ،  -7

1988. 

ك. ػجلاُوؤٝف ٜٓل١، ّوػ اُوٞاػل اُؼبٓخ ُ٪عواءاد اُغ٘بئ٤خ، ٌٓزجخ هعبٍ اُوٚبح، ٖٓو، ٛجؼخ  -8

2003. 

أؽٌبّ اُؾلٝك اُْوػ٤خ ك٢ اُوبٕٗٞ اُغ٘بئ٢ اَُٞكا٢ٗ َُ٘خ ك. ػجلاُوؽٖٔ ٓؾٔل ػجلاُوؽٖٔ ّوك٢،  -9

 .2013ّ، أٌُزجخ ا٤ُ٘ٛٞخ ُِْ٘و، اَُٞكإ، اُطجؼخ ا٠ُٝ٧، 1991

 . 2003ك. ػجلاُؾل٤ع ا٢ٔ٤ُْ، اُوٚبء اُلٍزٞه١، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، اُطجؼخ ا٠ُٝ٧،  -10

٤خ، كاه اُلٌو اُؼوث٢، اُوبٛوح، اُطجؼخ اُقبَٓخ، ك. ػجلاُؼي٣ي ػبٓو، اُزؼي٣و ك٢ اُْو٣ؼخ ا٬ٍ٩ٓ -11

1976 . 

ك. ػجلاُوبكه ػٞكٙ، اُزْو٣غ اُغ٘بئ٢ ا٢ٓ٬ٍ٩ ٓوبهٗبً ثبُوبٕٗٞ اُٞٙؼ٢، كاه اُزواس، اُوبٛوح،اُغيء  -12

 . 1997-1996ا٧ٍٝ، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ، 

اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، اُطجؼخ  ك. ػٔو اَُؼ٤ل هٓٚبٕ، ٓجبكٟء هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، كاه اُٜ٘ٚخ -13

 .1984اُضب٤ٗخ، 

ك. ػٞٗ ٓؾٔل ػٞٗ، هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، كاه أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ اُؾ٤ٌٓٞخ، ا٫ٌٍ٘له٣خ،  -14

 . 1990اُغيء ا٧ٍٝ، 
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ك. ػٞٗ ٓؾٔل ػٞٗ، هبٕٗٞ اُؼوٞثبد، اُوَْ اُؼبّ، كاه أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ، ا٩ٌٍ٘له٣خ، ثلٕٝ  -15

 ربه٣ـ ْٗو.  

ك. كٞى٣خ ػجلاَُزبهػ٢ِ، ّوػ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح،  اُغيء  -16

 ّ.1977ا٧ٍٝ، ٛجؼخ 

ك. ٓإٔٓٞ ٓؾٔل ٬ٍٓخ، هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ك٢ اُزْو٣غ أُٖو١، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ،  -17

 .2000اُوبٛوح، اُغيئ٤ٖ ا٧ٍٝ ٝاُضب٢ٗ، 

ل ٬ٍٓخ، هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ ٓؼِوبً ػ٤ِٚ ثبُلوٚ ٝأؽٌبّ اُ٘و٘، كاه اُلٌو اُؼوث٢، ك. ٓإٔٓٞ ٓؾٔ -18

 .1980اُوبٛوح، اُطجؼخ ا٠ُٝ٧، 

ك. ٓؾٔٞك ٓؾٔٞك ٖٓطل٠، ّوػ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، ٓطجؼخ عبٓؼخ اُوبٛوح، اٌُزبة اُغبٓؼ٢،  -19

 .1988اُطجؼخ اُضب٤ٗخ، 

ّوػ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد اُوَْ اُقبٓ، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، ٓؾٔٞك ٓؾٔٞك ٖٓطل٠،  ك. -20

 .1984اُطجؼخ اُضب٤ٗخ، 

 1988ك. ٓؾٔٞك ٗغ٤ت ؽ٢َ٘، ّوػ هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، ٛجؼخ  -21

 .1998ٝٛجؼخ 

ك. ٓؾٔٞك ٗغ٤ت ؽ٢َ٘، ّوػ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد، اُوَْ اُؼبّ، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح،  اُطجؼخ  -22

 . 1989، ٝاُطجؼخ اَُبكٍخ، 1973اُقبَٓخ، 

 .1990ك. ٓؾٔل ى٢ً أثٞ ػبٓو، ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، ْٓ٘أح أُؼبهف، ا٩ٌٍ٘له٣خ، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ،  -23

  ٔانشعبئم انؼهًٛخ ثبنثبً: انكزت ٔانًؤنوبد انًزخصصخ

ك. ئكٝاه ؿب٢ُ اُنٛج٢، ؽغ٤خ اُؾٌْ اُغ٘بئ٢ أٓبّ اُوٚبء أُل٢ٗ، هٍبُخ كًزٞهاٙ، ٤ًِخ اُؾوٞم، عبٓؼخ   -1

 ّ.1960اُوبٛوح، 
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ك. أّوف هٓٚبٕ ػجلاُؾ٤ٔل، ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٝكٝهٛب ك٢ أُوؽِخ اَُبثوخ ػ٠ِ أُؾبًٔخ، كاه اُٜ٘ٚخ  -2

 .2007اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، اُطجؼخ ا٠ُٝ٧، 

، هٍبُخ  -كهاٍخ ٓوبهٗخ  -اُلَٖ ث٤ٖ ٍِطز٢ اُزؾو٤ن ٝا٫رٜبّ ٓجلأك. أّوف هٓٚبٕ ػجلاُؾ٤ٔل،   -3

 .2001كًزٞهاٙ، ٤ًِخ اُؾوٞم، عبٓؼخ اُوبٛوح، 

ك. ث٤ْو ٍؼل ىؿٍِٞ، اٍزئ٘بف أؽٌبّ ٓؾبًْ اُغ٘ب٣بد ث٤ٖ أُؼبهٙخ ٝاُزأ٤٣ل، كهاٍخ ٓوبهٗخ، كاه اُٜ٘ٚخ  -4

 .2006ا٠ُٝ٧،  اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، اُطجؼخ

، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، -كهاٍخ ٓوبهٗخ ك٢ اُوب٤ٖٗٞٗ أُٖو١ ٝاُلو٢َٗ  –ك. ث٤ْو ٍؼل ىؿٍِٞ، اُؾجٌ ا٩ؽز٤ب٢ٛ  -5

 . 2007اُوبٛوح، اُطجؼخ ا٠ُٝ٧، 

ك. ث٤ْو ٍؼل ىؿٍِٞ، أَُإ٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ ػٖ اُوزَ اُؼٔل ثب٫ٓز٘بع ث٤ٖ اُ٘ظو٣خ ٝاُزطج٤ن، كاه اُٜ٘ٚخ  -6

 .2016اُوبٛوح، اُطجؼخ ا٠ُٝ٫، اُؼوث٤خ، 

ك. ؽَٖ ٣ٍٞق ٓوبثِٚ،  كٝه ا٩كػبء اُؼبّ ك٢ رؾو٤ن اُْوػ٤خ اُغيائ٤خ، كهاٍخ ٓوبهٗخ، كاه اُضوبكخ ُِْ٘و  -7

 .2014ٝاُزٞى٣غ، ا٧هكٕ، اُطجؼخ ا٠ُٝ٧، 

ك. هؤٝف ػج٤ل، ٙٞاثٜ رَج٤ت ا٧ؽٌبّ اُغ٘بئ٤خ  ٝأٝآو اُزٖوف ك٢ اُزؾو٤ن،كاه اُلٌو اُؼوث٢،   -8

 .1977ُوبٛوح، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ، ا

ك. ٤ٍِٔبٕ ػجلأُ٘ؼْ، ئؽبُخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٖٓ ٍِطخ اُزؾو٤ن ئ٠ُ هٚبء اُؾٌْ، كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح - -9

 .1999ُِْ٘و، ا٩ٌٍ٘له٣خ، ثلٕٝ ٛجؼخ، 

ك. ٛبهم ػجلاُٞٛبة ٖٓطل٠، أٝآو اُزٖوف ك٢ اُزؾو٤ن ا٩ثزلائ٢ ٝٛوم اُطؼٖ ك٤ٜب، هٍبُخ  -10

 .1986عبٓؼخ ػ٤ٖ ٌّٔ، كًزٞهاٙ، 

ك. ػجلاُلزبػ ث٢ٓٞ٤ ؽغبى١، ٍِطخ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ ؽلع ا٧ٝهام ٝا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ  - 10

 .1993اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، كهاٍخ ٓوبهٗخ، ٓطجؼخ ا٬َُّ اُزغبه٣خ، اُوبٛوح، اُطجؼخ ا٠ُٝ٧، 

لٟ ُِٔطجٞػبد، ا٩ٌٍ٘له٣خ، ك. ػجلاُلزبػ ٖٓطل٠ ا٤ُٖل٢، ؽن اُلُٝخ ك٢ اُؼوبة، كاه اُٜ - 11

 .1985اُطجؼخ اُضب٤ٗخ، 
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ك. ػجلأُؼط٢ ػجلاُقبُن، ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ) ػِٔبً ٝػ٬ًٔ (، كاه اُٜ٘ٚخ   - 12

 .2007اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ، ، 

ئ٤خ ك٢ ٙٞء رؼل٬٣د ك. ٓلؽذ ػجلاُؾ٤ِْ هٓٚبٕ، ا٩عواءاد أُٞعيح ٩ٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘ب -13 

 .2000 هبٕٗٞ ا٩عواءاد اُغ٘بئ٤خ، كهاٍخ ٓوبهٗخ، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح،

 –ٓؾٔل اُـو٣ب٢ٗ أُجوٝى أثٞ فٚوح، ا٧ٓو ثإٔ ٫ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ٝأٓو ؽلع ا٧ٝهام    -14

 .2006  ، هٍبُخ ٓبعَز٤و، اُطجؼخ ا٠ُٝ٧،-كهاٍخ ٓوبهٗخ 

، كاه  -كهاٍخ ٓوبهٗخ  –ػجلاُؾ٤ٔل ٢ٌٓ، ؽغ٤خ ا٧ٓو ثإٔ ٫ ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ك. ٓؾٔل  - 15

 .1999/2000اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، ٛجؼخ 

 .1986، 1ك. ٓؾٔل ٓؼوٝف ػجلهللا، اُؼلٞ اُوٚبئ٢ ك٢ اُزْو٣غ اُغ٘بئ٢، ٓغِخ اُؾوٞه٢، ثـلاك، ع  -16

بئ٢ ك٢ ئٜٗبء اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ ، ، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، ك. ٓؾٔٞك ٗغ٤ت ؽ٢َ٘، هٞح اُؾٌْ اُغ٘ - 17

 ّ. 1977اُوبٛوح، اُطجؼخ اُضبُضخ، 

ك. ٗظبّ رٞك٤ن أُغب٢ُ، اُوواه ثإٔ ٫ٝعٚ ٩هبٓخ اُلػٟٞ اُغ٘بئ٤خ، كهاٍخ ٓوبهٗخ، هٍبُخ كًزٞهاٙ،  - 18

 .1986عبٓؼخ ػ٤ٖ ٌّٔ، 
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 عٛشح رارٛخ
 

 

 انًؤْالد انؼهًٛخ

  ًٞ(2011) 3.85هبٕٗٞ ٖٓ عبٓؼخ هطو ثزول٣و آز٤بى ٝثٔؼلٍ ثٌبُٞه٣ 

  (2011-2007هبئٔخ ػ٤ٔل ٤ًِخ اُوبٕٗٞ ُغ٤ٔغ اُلٍٖٞ اُلها٤ٍخ )ّٜبكح 

  ّٜبكح اُز٤ّٔي ا٧ًبك٢ٔ٣ ك٢ ٣ّٞ اُز٤ٔي اُؼ٢ِٔ ُِلُٝخ ُِط٬ة أُز٤ّٔي٣ٖ أًبك٤ٔ٣بً ٝمُي رؾذ هػب٣خ

 (2007ٍٔٞ ا٤ُْـ ر٤ْٔ ثٖ ؽٔل آٍ صب٢ٗ )

  (2007% )97.1ٓزوّلّ ك٢ اُؼْو ا٧ٝائَ ػ٠ِ َٓزٟٞ اُلُٝخ ك٢ اُضب٣ٞٗخ اُؼبٓخ ثَ٘جخ رور٤ت 

 

 انحذٚثخ انخجشاد

  و ( 7107قبضٛخ فٙ انًحكًخ اإلثزذائٛخ  ثبنًدهظ األػهٗ نهقضبء ) يُز ػبو 

  ( ،7102 –و 7102انذٔسح انزذسٚجٛخ االنضايٛخ انغبدعخ نًغبػذ٘ انقضبح) و 

ك٢ اُلٝهح ػ٠ِ أُوًي ا٧ٍٝ ٝمُي ٝكوبً ُِزؾ٤ِ٤ٖٖ ا٧ًبك٢ٔ٣ ٝاُؼ٢ِٔ، ثب٫ٙبكخ ئ٠ُ اػلاك ثؾش  ؽبِٕخ

" ، ٝاُن١ رْ ْٗوٙ ك٢ هؤ٣خ هب٤ٗٞٗخ ؽٍٞ ٗظبّ ٓؼبكُخ اُْٜبكاد اُلها٤ٍخ ك٢ كُٝخ هطوػ٢ِٔ ًبٕ ثؼ٘ٞإ: " 

 أُغِخ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُوٚبئ٤خ اُز٢ ٣ٖلهٛب أُوًي.

 ُٕاٌ: " دٔس انًؼبْذ انقضبئٛخ انؼشثٛخ فٙ رطٕٚش يُظٕيخ انقضبء"  )أثشٚم دٔسح رذسٚجٛخ رحذ ػ

7102) 

  ٔسشخ ثؼُٕاٌ: " اٜنٛبد انزُوٛزٚخ نزوؼٛم انقبٌَٕ انقطش٘ نًكبفحخ االردبس ثبنجشش"  )يبسط

7102) 

  َٕٕٛٚ( "7107ثشَبيح رذسٚجٙ رحذ ػُٕاٌ: " ركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد انقضبئٛخ ٔانؼذنٛخ) 

 ََٕٛ(7107-7100خ فٙ ْٛئخ قطش نألعٕا  انًبنٛخ )ثبحثخ قب 

  (  7107 –و 7100انذٔسح انزذسٚجٛخ االنضايٛخ انؼبششح نهقبٍََٕٛٛ اندذد ) و 

ػ٠ِ اُزور٤ت ا٧ٍٝ ك٢ ٛنٙ اُلٝهح ثٔوز٠ٚ اُزؾ٤ِ٤ٖٖ ا٧ًبك٢ٔ٣ ٝاُؼ٢ِٔ، ٝاُجؾش أُؼل ٝاُن١ ًبٕ  بِٕخؽ

(  5ُْوًبد اُزغبه٣خ اُوطو١ اُٖبكه ثبُوبٕٗٞ ههْ ) ا٫ٍزؾٞام ػ٠ِ اُْوًبد ك٢ ظَ هبٕٗٞ اثؼ٘ٞإ: " 

 ٝرؼل٬٣رٚ". 2002َُ٘خ 

 


