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  وهاب سؼٍذ يصطفىانثادج : 

 يهخص انثذج

 

٠ؼو ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ِٓ أُ٘ ثالٔشطز ىثس ثٌٌّهٚه ثاللضظجهٞ ثٌُّٙ فٟ ثٌٛلش ثٌقجٌٟ ٔظٌثً 

صشىً ثٌطجةٌر ث١ٌٍّٛز ثٌّفؼٍز ٌألفٌثه فٟ ثٌضٕمً أى  ،الػضذجًٖ ثفو ٌِصىَثس ثٌضؾجًر ثٌو١ٌٚز

صفٌع ِٚمجدً ٘يٖ ثٌنوِجس فأْ شٌوجس ثٌٕمً ٌنوِجس ث١ٌَّّر ثٌضٟ صٛفٌ٘ج ث ٌىغٌرد١ٓ ثٌوٚي 

ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ ثٌقفجظ ػٍٝ ّالِز ثٌٕجلً ػٍٝ  ٠ْضٍََِّج  .ػٍٝ ثٌّْجفٌ أؽًٛ ٔمً ػج١ٌز

ً ثٌٝ ؽٙز ثٌٛطٛي ٠ٚ ضفٌع ػٓ ٘يث ثالٌضَثَ ثٌضَثِٗ دجٌضؼ٠ٛغ ٚثالٌضَثَ ػٍٝ صٛط١ٍٗ ّجٌّج

ثٌٝ ف١ٓ ٌَٔٚٗ ِٕٙج فٟ ِطجً  ثالػٌثً ثٌضٟ صظ١ذٗ ِٓ ٌقظز طؼٛهٖ ػٍٝ ِضٓ ثٌطجةٌر ػٓ

ِنجؽٌ ثٌؼ١ٍّجس  ثى ٠ضؼٌع ثٌّْجفٌ فٟ ٘يٖ ثٌٌّثفً ثٌٝ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّنجؽٌ ٚصؼو، ثٌٛطٛي

ثعجً٘ج ػٓ ثٌّنجؽٌ ثالمٌٜ  ثالً٘جد١ز ِٓ أُ٘ ثٌّنجؽٌ ثٌّؼجطٌر ٌٍٕمً ثٌؾٛٞ ٚثٌضٟ صض١َّ

 ً ، ٌٚىْٛ دشوصٙج ٚمطًٛصٙج ِّج ٠ْضٍََ صؼ٠ٛغ ثٌّْجفٌ فٟ فجٌز ثطجدضٗ ػٕٙج صؼ٠ٛؼجً ِٕجّذج

ّٕظّز ٌٌٍٚثدؾ ثٌؼمو٠ز ثٌٕجشتز ػٕٗ د١ٓ ثٌٕجلً ثٌثٌٕمً ثٌؾٛٞ ٠ضُْ دجٌو١ٌٚز فأْ ثالفىجَ 

دً  ثٌٕمً ٚثٌمجْٔٛ ثٌّؤٌٍٟمٛثػو ثٌؼجِز ٌٍضؼ٠ٛغ ثٌٛثًهر فٟ لجْٔٛ صنؼغ  ٚثٌّْجفٌ ال

 1929ٌؼجَ  ٚثًشٛث دجصفجل١زثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ثٌّٕظّز ٌٍٕمً ثٌؾٛٞ ٚثٌّضّغٍز  ألفىج٠َنؼغ 

ثٌضٟ ثفجي ٌٙج ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ فٟ لجْٔٛ ثٌٕمً أ٠ؼجً  1999ٚثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي ٚدٌٚصٛوٛالصٙج 

. ٠ٚؼو ء وجْ ثٌوثمٍٟ ثٚ ثٌوٌٟٚوً ِج ٠ضؼٍك دجٌٕمً ثٌؾٛٞ ّٛث ثٌٕجفي ٚلجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ

ِغ مطًٛر ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ثٌؾ٠ٛز ٚؽْجِز  ٠ضالءَ صٕظ١ُ ٘جص١ٓ ثالصفجل١ض١ٓ ٌٍضؼ٠ٛغ ال

ً ِقوه ِْذمجً  ػٍٝ صؼ٠ٛغثعجً٘ج ٌىٛٔٙج ثػضّوس فٟ ثالطً  ثٌّؼًٌٚ ثٚ ًٚعضٗ صؼ٠ٛؼج

ٛ ِمًٌ ثال ِّٚٙج وجْ ثٌؼًٌ ٚال ٠ْضط١غ ثٌّْجفٌ فٟ ثٌقظٛي ػٍٝ صؼ٠ٛغ أوغٌ ِّج ٘

فٟ ظً هفغ ٚثٌيٞ ٠ىْٛ ِٓ ثٌظؼخ ثعذجصٗ  ػٓ ٚلٛع ثالػّجي ثالً٘جد١ز دأعذجس مطأ ثٌٕجلً

ثٌٕجلً دأٔٗ غ١ٌ ِْؤٚي ػٕٗ ٌىٛٔٗ ديي وً ثٌضوثد١ٌ ثال١ِٕز ثٌالٍِز ٚهفؼٗ فٟ أْ ثٌقجهط لو 

 ٚلغ ٔض١ؾز صومً شنض ثمٌ فٟ ٚلٛػٗ. 
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Abstract 

 

Air transport is one of the most important activities of economic 

returns is important right now because as a platform for international 

trade, the plane is a preferred means for individuals to navigate 

between States for frequent special services provided in return for these 

services, the carriers impose on passenger High transfer fees. Which 

require the air carrier to maintain the integrity of the carrier and 

commitment to ride safely to destination and ramifications of this 

commitment commitment to compensate for the damage that they do 

from the moment you climb on board until he got off in the arrival 

airport, with passenger on these stages to many Risks and dangers of 

terrorist attacks is one of the most important contemporary risks to air 

transport and other hazards impact severity and seriousness which 

requires compensation in the case of traveler was killed by adequate 

compensation, and that air transport is of international provisions 

governing contractual linkages arising About between the carrier and 

the passenger is not subject to the General rules for compensation 

contained in transport law and civil law but subject to the provisions of 

international conventions governing air transport of warshwa 

Convention of 1929 and the 1999 Montreal Convention and protocols 

which have transmitted the Iraqi legislature on transport law in force 

and the Civil Aviation Act regarding air transport, whether internal or 

international. And the Organization of these conventions to 

compensation commensurate with the seriousness of terrorist attacks 

raised air and gravity as originally adopted on compensation or 

inherited a predetermined compensation whatever damage the traveler 

cannot receive compensation more than is scheduled only to prove the 

fault of the carrier of Terrorist acts which is hard to prove in pushing 

the carrier that is responsible for being made every necessary security 

measures and that the incident occurred as a result of someone else's 

intervention in hindsight.                                                       
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 انًقذيح 
 أوالً: انتؼرٌف تًىضىع انثذج

٠ّىٓ أْ ٠ّضٙٓ ٘يٖ  ٠ؼو ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ِٓ ثالػّجي ثٌضؾج٠ًز ٠ٚضظف ِٓ ٠ّجًّٗ دجٌضجؽٌ، ٚال

ثٌٕمً ثٌؾٛٞ فٟ ثٌٛلش موِجس  ؤهٞأى ص ،ػّجي ثال ِٓ وجْ ٠ّضٍه ًوُٚ أِٛثي ؽجةٍزثال

٠ٚشىً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ أفو ، ثٚ ٍِّٛوز ٌٍوٌٚزثٌقجػٌ شٌوجس وذ١ٌر ّٛثء وجٔش مجطز 

ِّج ٠ضطٍخ أفجؽضٗ دأفىجَ لج١ٔٛٔز صضالءَ ٚثٌّىجٔز  ثٌّٛثًه ثاللضظجه٠ز ٌذٍوثْ ثٌؼجٌُ ثٌّضطًٛر

٠ّضجٍ ػٓ ثٌٕمً ثٌذٌٞ ٚثٌذقٌٞ فٟ أٔٗ ٠ىْٛ فٟ  ٞأْ ثٌٕمً ثٌؾٛ ٚدجألمض، ثٌضٟ ٠شىٍٙج

فٌص ثٌٕؾجر ف١ٙج ِْضق١ٍز ١ِّضٗ فٟ ثٌغجٌخ ٚ صؼضٌػٗثٌقٛثهط ثٌضٟ  الٌْٚف ؽ٠ٛز طؼذز ظ

ٚدجألمض ثٌّنجؽٌ ثٌضٟ صىْٛ دضومً دشٌٞ وّنجؽٌ ثالً٘جح ثٌؾٛٞ ثٌيٞ أمي ٠ضٛغً فٟ 

٠ضّغً دنطف ثٌطجةٌر ٚثفضؾجٍ  ىٌه ٌِفك ثٌٕمً ثٌؾٛٞ دشضٝ طًٛر ثٌّنضٍفز ّٛثء وجْ

ً٘جح ٌألػٌثً دجٌٕمً ثٚ صغ١ٌ ِْجً٘ج ثٚ صفؾ١ٌ٘ج ٚوً ؽ٠ٌمز أمٌٜ ٠ْضؼٍّٙج ثال ٙجِْجف٠ٌ

ً فالدو أْ ٠ؼٛع  ً وجْ ثٌغٌع ِٓ ىٌه ّٛثء وجْ ثلضظجه٠ج ثٚ ١ّج١ّج ثٌؾٛٞ ِْٚجف٠ٌٗ ٚأ٠ج

ِ   ثٌّؼًٌٚ دجػضذجً ثٌضؼ٠ٛغ ؽجدٌثً ٌٍؼًٌ ثّضٕجهث  ٌػٟثٚ ًٚعضٗ ِٓ ٘يٖ ثٌقٛثهط دشىً 

 ثٌٝ ثٌمٛثػو ثٌؼجِز ثٌٛثًهر فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ. 

 انثذجيشكهح حاٍَاً/ 
ً الصفجل١جس ه١ٌٚز ِنضظز دضٛف١و لٛثػوٖ ٔظٌثً  ٌىْٛ ثفىجَ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ِٕظّز ٚفمج

ٚإلفجٌز  1999ٚثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي  1929ثٌمج١ٔٛٔز د١ٓ ثٌوٚي ٚصضّغً دجصفجل١ز ٚثًشٛث ٌؼجَ 

ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ فٟ لجْٔٛ ثٌٕمً ٚلجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ثفىجَ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌٝ ثصفجل١ز 

ٚدجٌٌؽٛع ٌٙيٖ ثالفىجَ فأٔٙج مٌؽش ػٍٝ ثٌمٛثػو ثٌؼجِز ، ٟ٘ ثٌْج٠ًزٚثًشٛث فأْ أفىجِٙج 

ً ِّٙج وجْ ثٌؼًٌ ذثٌٛثًهر فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثى ؽؼٍش ثٌضؼ٠ٛغ ِقوهث دّ ٍغ ١ِؼٓ ِْذمج

 أْ ٠مَٛ دأعذجس غش ثٌٕجلً ٚمطجءٖ ثٌؾ١ُْ ػ١ٍٗ ؽ١ّْجً ٌٍّْٚجفٌ ثٌيٞ ٠طجٌخ دضؼ٠ٛغ وجًِ

ِٓ أؽً ِقجدجر شٌوجس ثٌٕمً ثٌضجدؼز ٌٍوٚي ثٌىذٌٜ ٚفّج٠ضٙج  ٚوجْ أصؾجٖ ثالصفجل١جس فٟ ىٌه

فٟ ظً ؽْجِز ِجال ٠ّىٓ لذٌٛٗ  ٚ٘يث ِٓ أْ صوفغ ِذجٌغ ؽجةٍز ِٓ ثٌضؼ٠ٛؼجس ٌٍّْجف٠ٌٓ

ثٌٕض  ػٓلٛث١ٔٓ ثٌط١ٌثْ دجإلػجفز ثٌٝ ّىٛس أػٌثً ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ػٍٝ ثٌّْجف٠ٌٓ 

        ثٌّقوه فضٝ ٠ضّىٓ ِٓ ثٌم١جَ دجٌضأ١ِٓ ػٍٝ ف١جصٗأػالَ ثٌّْجفٌ دنؼٛػٗ ألفىجَ ثٌضؼ٠ٛغ د

فٟ ػً غ١جح ثٌضأ١ِٓ ثٌؾٛٞ ثالٌَثِٟ ثٌيٞ ٠ؾخ ػٍٝ ثٌٕجلً ثٌم١جَ دٗ لذً ثٔطالق  ألمضٚدج

 . وً ًفٍز   

 أهًٍح انثذجحانخاً/ 
فٟ ص١ٍْؾ ثٌؼٛء ػٍٝ ٌّٛػٛع ثٌذقظ أ١ّ٘ز ػ١ٍّز ٚثمٌٜ ػ١ٍّز ٚصضؾْو ثال١ّ٘ز ثٌؼ١ٍّز 

س ثٌّؼوٌز ثٌذٌٚصٛوٛالثٌضؼ٠ٛؼٟ ألػٌثً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ فٟ ػٛء ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ٚثٌٕظجَ 

ث٠ؾجه ٔظجَ ١ز فٟ ٌٍٙج فٟ ػً ٔوًر ثٌوًثّجس ثٌؼٌثل١ز دٙيث ثٌنظٛص ٚصضؾْو ثال١ّ٘ز ثٌؼّ

ِٓ ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ثٌؾ٠ٛز ّٛثء وجْ ٔطجلٙج هثم١ٍز ثٚ ه١ٌٚز، ػًٌٚر فظً  ٠ًٌٍّٓؼٌٚ

ٌٍٕمً ثٌؾٛٞ ػٓ ثٌضٕظ١ُ ثٌوٌٟٚ.  دجإلػجفز ثٌٝ صٛػ١ـ أفىجَ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌضٟ ثٌضٕظ١ُ ثٌوثمٍٟ 

دجّضٌّثً ِغ ٘يث ثٌٌّفك دجٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٠ضؼجٍِْٛ جف٠ٌٓ ثٌي٠ٓ ٌٍّْ ٔظّضٙج ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز

 .ٌٍضؼ٠ٛغ فٟ فجٌز صؼٌػُٙ ألػٌثً ػٍٝ ػٕوِج ٠ىْٛ ػٍٝ ِضٓ ثٌٌفٍز ثٌؾ٠ٛز 

 َطاق انثذجراتؼاً/  
 ثالً٘جح ثٌؾٛٞ فٛثهط ثٌٕجشتز ػٓ ٔطجق ثٌذقظ دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثػٌثً ثٌٕمً ثٌؾ٠ٞٛضقوه 

٠ٚضٕجٚي ثٌذقظ ثػٌثً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ فمؾ ثٌقٛثهط ثالمٌٜ ثٌضٟ صظجفخ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ هْٚ 

 ال دجإلػجفز ثٌٝ ثْ ثٌذقظ ثٔٛثع ثٌٕمً ثالمٌٜ ثٌذٌٞ ٚثٌذقٌٞأػٌثً  ٠ٚنٌػ ػٓ ٔطجلٗ 

 ػٓ ٘يٖ ثالػٌثً دً ٠ضؼٍك دجٌضٕظ١ُ ثٌمجٟٔٛٔ ٌالصفجل١جس ثٌو١ٌٚزِوٜ مطأ ثٌٕجلً  ٠نضض دذ١جْ
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، دجإلػجفز ثٌٝ أْ ثٌذقظ ػٓ ثػٌثً ثالً٘جح ثٌؾٛٞ ٌٍضؼ٠ٛغ ٚلٛث١ٔٓ ثٌط١ٌثْ ثٌّو١ٔز

ف١نٌػ  ٔض١ؾز فٛثهط ثالً٘جح ثٌؾٛٞ ٠ضقوه دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً ثٌضٟ صظ١خ ثٌّْجف٠ٌٓ

 صظ١خ ثٌّْجف٠ٌٓ ٔض١ؾز ثٌضأم١ٌ ثٚ صٍه ثٌضٟ ػٓ ٔطجق ثٌوًثّز ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً ثٌضٟ

 صٍقك ثٌذؼجةغ.

 خايساً/ يُهج انثذج 

ٔٙؼ ثٌذجفظ ثٌّٕٙؼ ثٌّمجًْ فٟ ِؼجٌؾز ِٛػٛع ثٌذقظ د١ٓ وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ٚثصفجل١ز 

ٚثٌّظٌٞ  ٚثٌفٌْٟٔ ِٛٔض٠ٌجي ٚثٌضطٌق ثٌٝ ِٛلف وً ِٓ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ

ٚثٌمٛث١ٔٓ  ِغ ثالشجًر ٚثٌٌؽٛع ثٌٝ ثٌمٛثػو ثٌؼجِز ثٌٛثًهر فٟ لجْٔٛ ثٌٕمً ٚثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ

 . ثالمٌٜ ثٌضٟ صطٌلش ثٌٝ ِٛػٛع ثٌذقظ دجٌٌغُ ِٓ وٛٔٙج لٛث١ٔٓ غ١ٌ ِمجًٔز 

 ثذجسادساً/ خطح ان
َٛ دضم١ُْ ٌغٌع ثٌضٛطً ثٌٝ ثٌٙوف ثٌّٕشٛه ِٓ ثٌذقظ ثّضٕجهث ثٌٝ ثٌّٕٙؾ١ز ثٌّضذؼز ّٕم

ثٌّٛػٛع ثٌٝ عالعز ِذجفظ  ٔضٕجٚي فٟ ثٌّذقظ ثالٚي ِفَٙٛ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثػٌثً ثٌٕمً 

ثٌؾٛٞ ٚدوًٖٚ ٠ٕمُْ ثٌٝ ِطٍذ١ٓ ٍْٔؾ ثٌؼٛء فٟ ثٌّطٍخ ثالٚي ػٍٝ صؼ٠ٌف ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ 

ثػٌثً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ٚفٟ ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ ثالػٌثً ثٌمجدٍز ٌٍضؼ٠ٛغ فٟ أؽجً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ أِج 

 ثٌو١ٌٚز ثالصفجل١جس فٟ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ٌضؼ٠ٛغ ثٌضؼ٠ٛؼٟ ثٌغجٟٔ ّٕضطٌق ف١ٗ ثٌٝ ثٌٕظجَثٌّذقظ 

ٚفٟ  ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ػٍٝ ثالٚي ثٌّطٍخ فٟ ثٌؼٛء ٍْٔؾِطٍذ١ٓ  ٚدوًٖٚ ٠ٕمُْ ثٌٝ

صم١١ُ ثٌٕظجَ أِج ثٌّذقظ ثٌغجٌظ فمو صٕجٌٕٚج ف١ٗ  ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ ػٍٝ

 فٟ ثٌؼٛء ٍْٔؾ ِطٍذ١ٓ ثٌٝ ٠ٕمُْ ٚدوًٖٚ ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚزثٌضؼ٠ٛؼٟ فٟ أؽجً 

ثٌٕظجَ ثٌضؼ٠ٛؼٟ فٟ ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ٚفٟ ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ ػٍٝ أّذجح فشً  ثالٚي ثٌّطٍخ

 .ثٌٕظجَ ثٌّمضٌؿ ٌضؼ٠ٛغ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ثٌؾ٠ٛز

 انًثذج ألول

 ػٍ اضرار انُقم انجىيانتؼىٌض يفهىو 
ثالً٘جد١ز، صغجً ِْأٌز صؼ٠ٛؼٗ  أمالي ثٌٕجلً دجٌضَثَ ثٌْالِز دْذخ ثٌؼ١ٍّجسػٕو 

ٌٍّْجف٠ٌٓ ػٓ ثالػٌثً ثٌضٟ ٌقمش دُٙ .ٚدّج أْ صٕظ١ُ ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ ػٓ ثٌضؼ٠ٛغ 

ثٌٝ ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز  ّٛثء وجْ ثٌوٌٟٚ ثٚ ثٌوثمٍٟ فٟ ثٌؼٌثق ٚ ثٌوٌٟٚ فٟ ِظٌ صنؼغ

ٌّْأٌز  ثًشٛ ٚثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي، ِّج ٠غ١ٌ ثٌضْجوي فٛي و١ف١ز صٕظ١ّٙجثٌّضّغٍز فٟ ثصفجل١ز ٚ

 فًٙ ثّضٕوس ثٌٝ ثٌمٛثػو ثٌؼجِز، ػٓ أطجدجس ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز صؼ٠ٛغ ثٌّْجف٠ٌٓ

ٌٍضؼ٠ٛغ ثٌٛثًهر فٟ لٛث١ٔٓ ثٌوٚي ثالػؼجء ثَ ٚصٌوش صمو٠ٌٖ ثٌٝ لجْٔٛ ثٌمجػٟ ثٌّنضض 

، ِٚج ثٌقىُ ٌٛ ثشجًر لٛثػو صٕجٍع ثٌضٟ صنضٍف ف١ٗ ثٌوٚيٌىٛٔٗ ِٓ ثالًِٛ ، فٟ ثٌٕظٌ دجٌَٕثع

ثٌمٛث١ٔٓ ثٌٝ أْ ثٌمجْٔٛ ثٌؼٌثلٟ ٘ٛ ثٌّنضض فٟ ٔظٌ ثٌَٕثع فًٙ ثٌمٛثػو ثٌؼجِز ثٌٛثًهر فٟ 

( ِٓ ٠ٚ10ضُ ثٌٌؽٛع ثٌٝ ثٌّجهر) ثٌؼًٌثٌضؼ٠ٛغ ػٓ  لجْٔٛ ثٌٕمً ٟ٘ ثٌضٟ صقىُ ِٛػٛع

ػٓ ثػٌثً ثٌٕمً دىجفز طًٖٛ ٚثٌضٟ ٔظش ػٍٝ  لجْٔٛ ثٌٕمً ثٌؼٌثلٟ ثٌضٟ ٔظّش ثٌّْؤ١ٌٚز

"٠ْأي ثٌٕجلً ػٓ ثالػٌثً ثٌضٟ صظ١خ ثٌٌثوخ أعٕجء صٕف١ي ػمو ثٌٕمً ٠ٚذطً وً أصفجق ٠مؼٟ 

دئػفجء ثٌٕجلً و١ٍج ثٚ ؽَة١ج ِٓ ٘يٖ ثٌّْؤ١ٌٚز "ثٚ ٠ضُ ثٌٌؽٛع ثٌٝ ثٌمٛثػو ثٌؼجِز ثٌٛثًهر فٟ 

ٟ مجص دجٌٕمً ثٌؾٛٞ ػٍٝ غٌثً دؼغ ثٌوٚي . ٌىْٛ ػوَ ٚؽٛه صٕظ١ُ لجٔٛٔ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ

فٟ لجْٔٛ  ِغً ِظٌ فٌْٔج ٚثالِجًثس ثٌؼٌد١ز ثٌّضقور ثٌضٟ ٔظّش لٛثػو ثٌٕمً ثٌؾٛٞ 

ىٌه دؼو ٠ضذ١ٓ  دجٌٌغُ ِٓ إفجٌز ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌوٌٟٚ ثٌٝ ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز؟،ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ 

 ثٌٕجشتز ػٓ ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١زثٌضؼٌف ػٍٝ صؼ٠ٌف ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثػٌثً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ 

ٔضٕجٚي فٟ ثٌّطٍخ ِطٍذ١ٓ  ػٍٝ ٚثالػٌثً ثٌمجدٍز ٌٍضؼ٠ٛغ ٚػٍٝ ىٌه ّٕمُْ ٘يث ثٌّذقظ

ػٓ ثػٌثً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ فٟ ِطٍخ ٚثالػٌثً ثٌمجدٍز ٌٍضؼ٠ٛغ فٟ  ثالٚي صؼ٠ٌف ثٌضؼ٠ٛغ

 ِطٍخ عجٟٔ .
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 انًطهة األول

 ٌف انتؼىٌض ػٍ أضرار انُقم انجىيتؼر

 
ػٌف ثٌضؼ٠ٛغ فٟ ثٌٍغز ٚػٕو فمٙجء ثٌمجْٔٛ ًٚفؼش ثٌضش٠ٌؼجس أهًثػ صؼ٠ٌفٗ فٟ  

ػٍٝ ثػضذجً أْ ثٌضؼج٠ًف ١ٌِ ِٓ ثمضظجص ثٌّشٌع دً ثٌشٌثؿ ٚثٌفمٙجء ثال أْ  طٍخ ِضٛٔٙج

٘يث ال ٠ّٕغ ِٓ دؼغ ثٌضش٠ٌؼجس ِٓ ثالشجًر ثٌٝ صؼ٠ٌف ثٌضؼ٠ٛغ ّٛثء وجْ دجٌوالٌز ثٚ ػٍٝ 

ٔقٛ ثٌضظ٠ٌـ
(1)

ضٍف ثٌفمٗ دظوه صؼ٠ٌف ثٌضؼ٠ٛغ ف١ّج ٠نض أٔٛثػٗ ٚؽٙز صمو٠ٌٖ، ، ٚأم

ً  دجإلػجفز ثٌٝ ٘وفٗ أى ٌُ ٠ؾو ٠ذ١ٓ دشىً ِقوه ِؼٕٝ ثٌضؼ٠ٛغ ٠ٚقوه ؽذ١ؼضٗ ٚثٔٛػٗ،  صؼ٠ٌفج

دً وجٔش ثٌضؼج٠ًف صٌه٠و ٌٍٕظٛص ثٌضٟ أًٚه٘ج ثٌّشٌع دشأْ ثٌضؼ٠ٛغ، ٚثٌضٟ أػضذٌ ف١ٙج 

ؼٌف دأٔٗ ِج ٠قظً ػ١ٍٗ ثٌوثةٓ ِٓ ثٌٕمٛه ثٌّْج٠ٚز . ف،ثٌضؼ٠ٛغ وؾَثء ٌم١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز

ٌٍّٕفؼز ثٌضٟ فمو٘ج ٌٛ ثْ ثٌّو٠ٓ لو ٔفي ثٌضَثِٗ دّج ٠مضؼٟ دٗ ِذوأ فْٓ ث١ٌٕز فٟ صٕف١ي 

ثٌؼمٛه
(2)

ٚػٌف ث٠ؼج دجٔٗ ١ٍّٚز ٌّقٛ ثٌؼًٌ ثٚ صنف١ف ِٓ ٚؽأصٗ ثىث ٌُ ٠ىٓ ِقٖٛ ِّىٓ ،

ًٚ ػٍٝ ِٓ ثفوط ثٌؼًٌ ٚلو ٠ىْٛ ش١تج ٚثٌغجٌخ ثْ ٠ىْٛ ِذٍغ ِٓ ثٌّجي ٠قىُ دٗ ٌٍّؼٌ

ثمٌ غ١ٌ ثٌّجي وجٌٕشٌ فٟ ثٌظقف ٚثٌض٠ٕٛٗ دقك ثٌّوػٟ فٟ ثٌقىُ ،ٚػٌف ث٠ؼج دجٔٗ ؽذٌ 

ثٌؼًٌ ثٌيٞ ٌقك ثٌّظجح
(3)

ٚفمج ٌيٌه فجٌضؼ٠ٛغ لو ٠ىْٛ ٔموٞ أٚ غ١ٌ ٔموٞ ٚلو ٠ىْٛ ،

لؼجةٟ ثٚ ثصفجلٟ .ٚثٌٙوف ِٕٗ ٠ىْٛ ؽذٌ ثٌؼًٌ ٚإػجهر ثٌّؼًٌٚ ثٌٝ ثٌقجٌز ثٌضٟ وجْ ػ١ٍٙج 

لو ٠ىْٛ ِٓ ثٌٕجهً أْ ٠طجٌخ ثٌّْجفٌ  ثٌؼ١ٕٟ دجٌضؼ٠ٛغلذً ٚلٛع ثٌؼًٌ ٚ٘ٛ ٠ضّغً 

ٝ ىٌه ثال أْ ىٌه ال ٠ْضذؼو وّج ٌٛ وجْ أفو أى ٌُ ٔؾو صطذ١مجس ػ١ٍّز ػٍ، دجٌضؼ٠ٛغ ثٌؼ١ٕٟ

ٚ ، ٚشنظ١ضٗ ِقً ثػضذجً ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ ثٌقجهط ثالً٘جدٟ ِّغال ثٚ شنض ِشًٙٛ

أط١خ دؾٌٚؿ ؽف١فز غ١ٌ ِٓ ِظٌٖٙ ٚصؼًٌ ِٓ ىٌه فجْ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌٕموٞ ػٓ ثٌؼًٌ 

ِظٌٖٙ ثٌّجهٞ ثٚ ثٌؼًٌ ثالهدٟ ثٌّضّغً فٟ ِج ثطجح ِٓ فٌػ ؽٌثء ثٌضغ١ٌ ثٌيٞ فظً فٟ 

ٖٚ٘ٛ ِج ٠ّْٝ دجٌؼًٌ ثٌؾّجٌٟ ال ٠ىْٛ وجف١ج فمو ٠طجٌخ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌؼ١ٕٟ ثىث وجْ ىٌه ِّىٕج 

ػٍٝ ثٌٕجلً، ِّٚج صؾوً ثإلشجًر ث١ٌٗ ثْ ثٌفمٗ لو ثمضٍف فٟ ثٌضفٌلز د١ٓ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌؼ١ٕٟ 

الطً ٠ٌٜ ثْ وال ثٌّف١ِٛٙٓ ٚثفو ٚال ٠ٛؽو ثمضالف د١ّٕٙج ثى ثْ ث فٕٙجن ِٓٚثٌضٕف١ي ثٌؼ١ٕٟ 

ثٌؼ١ٕٟ صٕف١ي ثٌّو٠ٓ ػ١ٓ ِج ثٌضََ دٗ ٚ٘ٛ ثٌّمظٛه ث٠ؼج ِٓ ثٌضؼ٠ٛغ ٘ٛ ثٌضٕف١ي ثٌؼ١ٕٟ فٟ
(4)

 

٠ٌٜ ثْ ٕ٘جن ثمضالف د١ّٕٙج ٠ضّغً فٟ ثْ ثٌضٕف١ي ثٌؼ١ٕٟ ٘ٛ ثٌط٠ٌك  فٟ ف١ٓ ٕ٘جن ِٓ ،

ثٌطذ١ؼٟ ٌضٕف١ي ثالٌضَثَ ثِج ثٌضؼ٠ٛغ ثٌؼ١ٕٟ فٙٛ ثٌط٠ٌك ثالّضغٕجةٟ ٚثٌيٞ ٠ؼضذٌ ؽَثء 

ٌٍّْؤ١ٌٚز ٚثٌيٞ ٠ىْٛ دؼو ثمالي ثٌّو٠ٓ دجالٌضَثَ 
(5)

. 

ً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ  ٌُٚ صش١ٌ لٛث١ٔٓ ثٌط١ٌثْ ثٌّو١ٔز ثٌٝ صؼ٠ٌف ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثػٌث

ثٌضٟ صظ١خ ثٌّْجف٠ٌٓ ويٌه ثٌقجي دجٌْٕذز ٌالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز فأٔٙج ٌُ صش١ٌ ثٌٝ ثٌضؼ٠ٛغ ثال 

ً دْٕخ ِؼ١ٕٗ أى ٔظش  دجػضذجًٖ أعٌثً ػٍٝ ل١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز دجإلػجفز ثٌٝ ل١جِٙج دضقو٠و ِْذمج

ً ثٌضٟ صظ١خ ( ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ِٚٛٔض٠ٌجي ػٍٝ " ٠ْأي ثٌٕجلً ػٓ ثالػٌث17ثٌّجهر )

ثٌٌوجح ثٌٕجصؾز ػٓ ثٌٛفجر ٚثالطجدز ثىث وجْ ٕ٘جن فجهط ّذخ ٘يٖ ثإلطجدز لو ٚلغ ػٍٝ ِضٓ 

ٚفوهس ثصفجل١ز ٚثًشٛث ل١ّز ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً  ثٌطجةٌر ٚثعٕجء ػ١ٍّز ثٌظؼٛه ٚثٌٙذٛؽ".

( فٌٔه ٚىٌه دّٛؽخ ثٌفمٌر )ثٚالً( ِٓ 125ثٌضٟ صظ١خ ثٌّْجفٌ ٚػٓ فجٌز ٚفجصٗ دّذٍغ )

. 1955( دّٛؽخ دٌٚصىٛي ال٘جٞ ٌؼجَ 250(ٚصؼوي ف١ّج دؼو ٘يث ثٌّذٍغ ٚثطذـ )22ثٌّجهر )

صؼ٠ٛؼجً ٠فٛق ثٌْٕخ ثٌّقوه ثال دأعذجصٗ  ٚلؼش ثٌفمٌر )عج١ٔجً( ِٓ ثٌّجهر دأْ ثٌّْجفٌ ال ٠ْضقك

إّ٘جي ثٌٕجلً ثٚ مطجءٖ ثٌؾ١ُْ. د١ّٕج غ١ٌس ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي فْجح ثٌضؼ٠ٛغ ِٓ ثٌفٌٔه ثٌٝ 

٠ؾٍٛ ٌٍّؼًٌٚ ثٌّطجٌذز ػٓ  ( ِٕٙج دأْ ال21ثٌّجهر )ِٓ   ثٌفمٌر أٚال فمٛق ثٌْقخ ٚلؼش
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ثىث ؽجٌخ ثٌّؼًٌٚ دجٌضؼ٠ٛغ ٚلؼش ثٌفمٌر)عج١ٔجً( ٚ ( ٚفور ّقخ 100صؼ٠ٛغ ٠َ٠و ػٓ )

 ( ٚفور ّقخ ٠ؾخ ػ١ٍز ثعذجس ثّ٘جي ثٌٕجلً ثٚ مطجءٖ ثالًثهٞ .100ف١ّج ٠َ٠و ػٓ )

ٚػ١ٍٗ فجٌضؼ٠ٛغ فٟ أؽجً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ٘ٛ وً ِج ٠قظً ػ١ٍٗ ثٌّْجفٌ ِٓ ِذجٌغ 

ٔمو٠ز أٚثٞ صٌػ١ز أمٌٜ ٌؾذٌ ثٌؼًٌ ِٓ ثٌٕجلً ٔض١ؾز أمالٌٗ دجٌضَثَ ثٌْالِز ّٛثء وجٔش 

 ٖ ثٌّذجٌغ ِقوه دٕظٛص لج١ٔٛٔز ثٚ ثصفجل١ز .٘ي

 انًطهة انخاًَ

 تهح نهتؼىٌض فً اطار انُقم انجىياالضرار انقا
ثالىٜ ثٌيٞ ٠ظ١خ  دجػضذج٠ًٖؼو ثٌؼًٌ أفو ثًوجْ ثٌّْؤ١ٌٚز دٕٛػ١ٙج ثٌضؼجلو٠ز ٚثٌضمظ٠ٌ١ز 

ثٌّو١ٔز ثال ألؽً ، أى ال صغجً ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّْجفٌ فٟ فك ِٓ فمٛلٗ ثٚ فٟ ِظٍقز ِشٌٚػز ٌٗ

ً ٠ٚضفك ثٌفمٗ ػٍٝ أْ ث ،ػّجْ صؼ٠ٛغ ثٌّضؼًٌ ٌؼًٌ أِج ٠ىْٛ ِجه٠جً ثٚ ِؼ٠ٕٛج
(6)

ٚثػجف ،

ً أمٌ أؽٍ ػ١ٍٗ ثٌؼًٌ ثٌؾْوٞ كثٌذؼغ ٔٛػج
(7)

دأٔٗ ثٌؼًٌ ثٌيٞ ، ٠ٌٚثه دجٌؼًٌ ثٌّجهٞ 

ٌٚىٕٗ ٘ٛ ِجال ٠ِّ ِجالً ٌٍّؼًٌٚ  ثالهدٟأِج ثٌؼًٌ  ٠ظ١خ ثالْٔجْ فٟ ؽّْٗ ثٚ فٟ ِجٌٗ،

٠نً دّظٍقز غ١ٌ ِج١ٌز
(8)

. 

 ٚفوهس ؽٌق صمو٠ٌٖ ٚفجالس فٌػٗ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضش٠ٌؼجس ثٌضؼ٠ٛغثؽجٍس ٚ 

( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌفٌْٟٔ " ٠ضّغً ثٌضؼ٠ٛغ فٟ ثٌنْجًر ثٌضٟ صٍقك 1149ثى صٕض ثٌّجهر )

ثٌوثةٓ ٚثٌىْخ ثٌيٞ ٠فٛصٗ ٔض١ؾز ثالمالي دجالٌضَثَ ثٌؼموٞ" فجٌفمٗ ٠ٌٜ أْ أؽالق ثٌّشٌع 

صؼو أؽجٍٖ ِٓ ثٌّشٌع ػٍٝ ثٌضؼ٠ٛغ  أهد١زٌفظز ثٌنْجًر ثٌضٟ ِٓ ثٌّّىٓ ْ صىْٛ ِجه٠ز ثٚ 

( ِٕٗ فمو ٔظّش 1382ًٌ ثٌّجهٞ ٚثالهدٟ فٟ ٔطجق ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضؼجلو٠ز، أِج ثٌّجهر)ػٓ ثٌؼ

ػًٌث دجٌغ١ٌ  ٗ ثْٔجْثٌضؼ٠ٛغ فٟ ٔطجق ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضمظ٠ٌ١ز أى ٔظش ػٍٝ "وً فؼً ٠قوع

٠ٍضََ دضؼ٠ٛغ ِقوعٗ "،ٚفمج ألؽالق ثٌٕض ثالم١ٌ فجٔٗ ثٌفمٗ فٟ فٌْٔج ٠ؾ١َ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ 

ٟ فٟ ثؽجً ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضمظ٠ٌ١زثٌؼًٌ ثٌّجهٞ ٚثالهد
 

ث٠ؼج
 (9)

ٚويٌه ثٌقجي دجٌْٕذز ٌٍّشٌع .

ثىث ٌُ ٠ىٓ ثٌضؼ٠ٛغ ِموًث فٟ ثٌؼمو ثٚ دٕض -1( ػٍٝ "221ثٌّظٌٞ فمو ٔظش ثٌّجهر )

ثٌمجْٔٛ فجٌمجػٟ ٘ٛ ثٌيٞ ٠موًٖ ٠ٚشًّ ثٌضؼ٠ٛغ ِج ٌقك ثٌوثةٓ ِٓ مْجً ِج فجصٗ ِٓ وْخ 

ِٚغ ىٌه ثى وجْ ثالٌضَثَ ِظوًٖ  -2ٌؼوَ ثٌٛفجء دجالٌضَثَ ... ٘يث ٔض١ؾز ؽذ١ؼ١ز  دشٌؽ ثْ ٠ىْٛ

ثٌؼمو فال ٠ٍضََ ثٌّو٠ٓ ثٌيٞ ٌُ ٠ٌصىخ غشج ثٚ مطأ ؽ١ُْ ثال دضؼ٠ٛغ ثٌؼًٌ ثٌيٞ وجْ ٠ّىٓ 

( "٠ىْٛ 169ىٌه ث٠ؼج فٟ ثٌّجهر ) صٛلؼٗ ػجهر ٚلش ثٌضؼجلو . ٚلو ٔض ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ ػٍٝ

ِج فجصٗ ِٓ وْخ . ٚػ١ٍٗ فأْ ًّٚ ِج ٌقك ثٌوثةٓ مْجًٖ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ وً ثالٌضَثَ .... ٠ٚش

وً ِٓ ثٌّشٌع ثٌّظٌٞ ٚثٌؼٌثلٟ لو أؽٍمج ثٌضؼ٠ٛغ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضؼجلو٠ز ٌُٚ ٠قوهث أْ 

ثٌضؼ٠ٛغ ٠شًّ ثٌؼًٌ ثٌّجهٞ أٚ ثالهدٟ ٚلؼٝ ثٌفمٗ ثٌؼٌثلٟ ػٍٝ ػوَ ؽٛثٍ ثٌضؼ٠ٛغ ػٍٝ 

ثٌؼًٌ ثالهدٟ فٟ ٔطجق ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضؼجلو٠ز
(10)

ٚثىث ثّضٕؤج ثٌٝ ثٌضف١ٌْ ثٌيٞ ؽجء دٗ ثٌفمٗ 

ثالهدٟ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضؼجلو٠ز ٚفمجً ٌٍضف١ٌْ  ثٌفٌْٟٔ ثٌيٞ ٠مؼٟ دئِىجْ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ

فًٙ ِٓ ثٌّّىٓ أْ ٠ٌْٞ ٘يث ، ثالهد١زثٌّطٍك ٌٍفظز ثٌنْجًر ٚثٌضٟ صشًّ ثٌنْجًر ثٌّجه٠ز ٚ

و ّّـ دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثالهدٟ فٟ أال أْ ثٌّشٌع ل ثٌضف١ٌْ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؼٌثلٟ

فٟ لجْٔٛ ثٌٕمً ثٌؼٌثلٟ ثٌٕجفيدظًٛر ط٠ٌقز ثٌٝ ىٌه ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضؼجلو٠ز ٚثشجً 
(11)

. أِج 

فمو أؽجٍٖ وً ِٓ ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ  ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثالهدٟ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضمظ٠ٌ١ز

٠ضٕجٚي  "ثٌؼٌثلٟ ػٍٝ( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ 205أى صٕض ثٌّجهر) ٚثٌّظٌٞ دظًٖٛ ط٠ٌقز

فك ثٌضؼ٠ٛغ ثٌؼًٌ ثالهدٟ ويٌه فىً صؼو ػٍٝ ثٌغ١ٌ فٟ ف٠ٌضٗ ثٚ فٟ ػٌػٗ ثٚ فٟ شٌفٗ 

ثٚ فٟ ّّؼضٗ ثٚ فٟ ٌِوَٖ ثالؽضّجػٟ ثٚ فٟ ثػضذجًٖ ثٌّجٌٟ ٠ؾؼً ثٌّضؼوٞ ِْؤٚالً ػٓ 

٠شًّ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌؼًٌ -1"  ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌّظٌٞ ػٍٝ 222ثٌضؼ٠ٛغ" صٕض ثٌّجهر 

ثٚ  هدٟ ث٠ؼج ، ٌٚىٓ ال ٠ؾٍٛ فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ثْ ٠ٕضمً ثٌٝ ثٌغ١ٌ ثال ثىث صقوه دّمضؼٝ ثصفجق،ثأل

ِٚغ ىٌه ال ٠ؾٍٛ ثٌقىُ دضؼ٠ٛغ ثال ٌألٍٚثػ ٚثأللجًح ثٌٝ -2ؽجٌخ ثٌوثةٓ دٗ ثِجَ ثٌمؼجء،

 ". ثٌوًؽز ثٌغج١ٔز ػّج ٠ظ١ذُٙ ِٓ أٌُ ِٓ ؽٌثء ِٛس ثٌّظجح
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 ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ِٓ د١جْ ثالػٌثً ثٌضٟ صظ١خ ثٌّْجف٠ٌٓ؟.ِّج ٠غجً ثٌضْجوي ػٓ ِٛلف   

ٌّٚج صموَ فأْ ثٌمٛثػو ثٌؼجِز صؾ١َ ثٌضؼ٠ٛغ فٟ ثؽجً ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضؼجلو٠ز ػٓ ثٌؼًٌ ثٌّجهٞ 

فمؾ د١ّٕج أؽجٍس ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثٌّجهٞ ٚثالهدٟ فٟ ثؽجً ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضمظ٠ٌ١ز ٚٔظٌثً 

ٚ ٚفمج ؼمو ثٌٕمً فأْ ثٌىالَ ٠غجً دظوه ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضؼجلو٠ز ٌىْٛ ثٌّْجفٌ ٠ٌصذؾ ِغ ثٌٕجلً د

ٌٍمٛثػو ثٌؼجِز فٟ ثٌٕمً ٠ٍضََ ثٌٕجلً دئ٠ظجي ثٌّْجفٌ ثٌٝ ؽٙز ثٌٛطٛي ٠ٚضٌصخ ػٍٝ ػوَ 

إ٠ظجٌٗ أمالي دٕض١ؾز ًصذٙج ثٌمجْٔٛ ػ١ٍٗ، ٠ٚضقًّ ثٌٕجلً ٚفمج ٌيٌه صؼ٠ٛؼجً ٌٍّْجفٌ، فًٙ وً 

فٌ ٠ضقٍّٙج ثٌٕجلً ٚصىْٛ أِٛثٌٗ ػجِٕز ٌٍٛفجء دٙج، ٠ٚغجً ثالػٌثً ثٌضٟ ٠ضؼٌع ٌٙج ثٌّْج

ً  صْجوال دٙيث ثٌظوه صطذك فٟ  ضؼ٠ٛغ ثٌٛثًهر فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟثٌمٛثػو ثٌؼجِز ًٌٍ٘  ث٠ؼج

صقو٠و ثالػٌثً ثٌمجدٍز ٌٍضؼ٠ٛغ ػٕٙج ػٓ ثٌقٛثهط ثالً٘جد١ز ثٌؾ٠ٛز ؟ ِٚج ٘ٛ ِٛلف وً ِٓ 

ف١جي ىٌه ؟ ٚػ١ٍز ّٕٛػـ ىٌه فٟ  ٌط١ٌثْ ثٌّؤٟثصفجل١ز ٚثًشٛث ِٚٛٔض٠ٌجي ٚلٛث١ٔٓ ث

  لٛث١ٔٓ ثٌط١ٌثْ ثٌّو١ٔز فٟ عج١ٔجً: ٌّٚٛلف ٚالً ضطٌق ٌّٛلف ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز فٟ ثٔ فمٌص١ٓ

 أوالً/ يىقف االتفاقٍاخ انذونٍح

( ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ِٚٛٔض٠ٌجي دأْ ٠ؼٛع ثٌٕجلً ثٌّؼًٌٚ 17لؼش ثٌّجهر ) 

ػٓ ثٌؼًٌ ثٌيٞ ٠مغ فٟ فجٌز ثٌٛفجر ثٚ ثٌؾٌؿ ثٚ أٞ أىٜ دؤٟ أمٌ ٠ظ١ذٗ ثىث ٚلغ ػٍٝ ِضٓ 

، ٌُٚ ٠غ١ٌ صقو٠و ثٌؼًٌ ثٌمجدً ٌٍضؼ٠ٛغ أٞ ثشىجي د١ٓ ثٌظؼٛهثٌطجةٌر ثٚ ثعٕجء ثٌٙذٛؽ ثٚ 

ػٍٝ ثالػٌثً ثٌّجه٠ز  ٖٚىٌه الْ فٛثهط ثٌٕمً ثٌؾٛٞ وجٔش ِمضظٌِقجوُ ثٌوٚي ثٌّنضٍفز 

دجإلػجفز ثٌٝ ؽ٠ٌمز ثٌضؼ٠ٛغ فٟ ثالصفجل١جس ٚثٌّضّغٍز دّٛس ثٌّْجفٌ أٚ ثطجدضٗ دؾٌٚؿ 

أْ ىٌه ثٌٛػغ ٌُ ٠ْضٌّ  . أالًٜ أمٌثػٌأضؼ٠ٛغ ػٓ جٌثٌو١ٌٚز ٌُ صؼطٟ ثٌفٌطز ٌٍمؼجء د

طٍغ ثٌْذؼ١ٕ١جس ِٚج أظٌٙصٗ ِٓ ثػٌثً ِثٌقٛثهط ثالً٘جد١ز ثٌؾ٠ٛز فٟ فذؼًٙٛ ؽ٠ٛالً 

 .لجَ دٙج ِٕفيٞ ٘يٖ ثالػّجي أصظفش دجٌؼٕف ٚ ثفضؾجٍ ثٌّْجف٠ٌٓ ٖٔض١ؾز ِّجًّجس ػو٠و

ظٌٙس ثالػٌثً ثالهد١ز ثٚ ثٌٕف١ْز ٔض١ؾز فجالس ثال١ٙٔجً ثٌؼظذٟ ٚثالػضوثءثس   

ٚأػقش صشىً  ثٌٕف١ْز ثٌضٟ ٠ضؼٌع ث١ٌٙج ثٌّْجف٠ٌٓ ِٓ ؽٌثء ثالػّجي ثالً٘جد١ز ثٌؾ٠ٛز

ِٓ  (17مطًٛر ال صمً ػٓ ثالػٌثً ثٌّجه٠ز ِّج ٠غجً ثٌضْجوي فٛي ِوٜ شّٛي ٔض ثٌّجهر )

 الػٌثً ثالهد١ز؟.ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ث ثالصفجل١ضجْ

( طًٛ ثالػٌثً ثٌضٟ ٠ؾٍٛ ثٌضؼ٠ٛغ ػٕٙج ٟٚ٘ وً ِٓ ثٌٛفجر 17فوهس ثٌّجهر ) 

، ثال  ٚثٌؾٌؿ ٚ٘يٖ ثٌظًٛ صٕطٛٞ صقش ِؼّْٛ ثٌؼًٌ ثٌّجهٞ ٚال صشًّ ثٌؼًٌ ثالهدٟ

أْ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ لو ؽجٌذٛ دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثالهدٟ ثّضٕجهثً ثٌٝ ثٌؼذجًر ثالم١ٌر )ٚثٞ 

ػٍٝ ثػضذجً ثْ ثالصفجل١ز لظوس ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ وً ِٓ ثٌّجهر ثٌْجٌفز ثٌيوٌ ثىٜ دؤٟ ثمٌ( 

ثٌفمٗ أْ وً ِٓ  ؽجٔخ ِٓ، أى ٠ٌٜ هد١زثألثالػٌثً ثٌضٟ صظ١خ ثٌّْجفٌ ّٛثء وجٔش ِجه٠ز أٚ 

ر ثٌٛفجر ٚثٌؾٌؿ ٚػذجًر ثالىٜ ثٌذؤٟ ّ٘ج ِظطٍقجس ٚثفور ٚىثس ِوٌٛي ٚثفوػذجً
(12)

. 

فٟ ف١ٓ ٕ٘جن ًة١جً ٠ي٘خ دأْ ال ٠ٛؽو ِج ٠ّٕغ ِٓ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً ثالهد١ز فٟ ػً  

ٚدجٌّمجدً فأْ شٌوجس ثٌٕمً ثٌؾٛٞ صوفغ هثةّج ِطجٌذجس ثصفجل١ز ٚثًشٛث  ( 17ِٓٔض ثٌّجهر )

ثٌضف١ٌْ ثٌؼ١ك ٌؼذجًر )ٚأٞ صذٕٟ ؽ٠ٌك و ثٌّطجٌذز دٙج ثالػٌثً ثالهد١ز ػٕثٌّؼ٠ًٌٚٓ ػٓ 

ثىٜ دؤٟ أمٌ( ٚىٌه دمظٌ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً ثٌّجه٠ز ٚثٌؾّْج١ٔز 
(13)

 . 

أمضٍف ثٌمؼجء فٟ صف١ٌْ ثٌّجهر ثٌْجٌفز ثٌيوٌ د١ٓ صف١ٌْ ػ١ك ٚثمٌ شجًِ ٌظًٛ 

ٚوجْ ّذخ  ىجَ لؼجة١ز ِنضٍفزثٌؼًٌ ثٌمجدً ٌٍضؼ٠ٛغ ِّج أٔؼىِ ىٌه ػٍٝ طوًٚ أف

( ثٌٛثًهر فٟ ٔض le sion corporelle) ػذجًر ثالىٜ ثٌذؤٟ ثالمضالف ٔجصؼ غّٛع صٌؽّز

 ،أى ًفغ ً٘ ٠ٌثه دٙج ثٌؼًٌ دظًٖٛ ػجِز أَ ثٌؼًٌ ثٌّجهٞ فمؾ  ( ِٓ ثالصفجل١ز17ثٌّجهر )

فٟ دجها ثالٌِ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثالهدٟ ثٚ ثٌٕفْٟ ٚدًٌس أفىجَ ثٌمؼجء ِٛلفٙج ثٌمؼجء 

 Air))  ػو شٌوز ثٌط١ٌثْ ثٌىٕو٠ز  (ٔجٔش  ّٛدٌ)ففٟ لؼ١ز ىٌه دجٌؼو٠و ِٓ ثٌضذ٠ٌٌثس 

Canada ثٌضٟ صٛف١ش ٔض١ؾز  ثسهػٜٛ أد٠ٛٓ أفو ثٌّْجفٌٚثٌضٟ دّمضؼج٘ج ًفغ ثٌمؼجء

ث١ٌٗ ٔض١ؾز ثٌظوِز ثٌٕف١ْز  صؼٌػٛثثٌيٞ  ثالهدٟػٓ ثٌؼًٌ فجهط ؽٛٞ ثٌضٟ أل١ّش ٌٍّطجٌذز 

ال ٠ىْٛ  ِٚشجػٌ ثٌقَْ ٌّٛس أدٕضّٙج ٚدًٌ ثٌٌفغ أْ ثٌؼًٌ ثٌّوػٝ دٗ ػًٌ ىثصٟ
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ٚثًشٛث ػ١ٍز  ثصفجل١زِٛػٛػجً ٌٍضمجػٟ فؼال ػٓ ّىٛس 
(14)

ثال أْ ثٌمؼجء ٚفٟ فمذز ١ٍِٕز ،

ز ٚأشضٌؽ أْ صىْٛ ٔجصؾز ػٓ أىٜ دؤٟ ١أمٌٜ أؽجٍ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً ثالهد١ز ٚثٌٕفْ

ثٌقجالس ثٌضٟ ٠ظجح دٙج ثٌّؼًٌٚ ٠ٚذمٝ ػٍٝ ل١و ثٌق١جر ٌٚٛ ٌٍقظز ثٌقٛثهط صضّغً فٟ ٚ٘يٖ 

ٚثفور فأٔٗ ٠ظجح دأػٌثً أهد١ز ٠ؾٍٛ ثٌضؼ٠ٛغ ػٕٙج ًٌٍٛعز ٚثٔضمجي ثٌقك دٙج ٌُٙ ففٟ 

عز ثٌّضٛفٟ ػٓ دضؼ٠ٛغ ًٚأل١ّش ػو ثٌنطٛؽ ثٌؾ٠ٛز ثالّذج١ٔز لؼش ثٌّقىّز لؼ١ز 

ػٍٝ ل١و  عذش دمجةٗالْ لٕذٍز دجٌمٌح ِٓ ِمؼوٖ  ثٔفؾجًثالػٌثً ثالهد١ز ثٌضٟ أطجدضٗ ٔض١ؾز 

ػور هلجةك صضٌثٚؿٌّور ثٌق١جر 
(15)

 ٠ّْـ دئِىج١ٔز صؼ٠ٛغدٙيث ثالصؾجٖ ٌُ أال أْ ثٌمؼجء  .

 ألٔٗ أشضٌؽ أْ ٠ىْٛ  ثٌيٞ ٠ظ١ذُٙ ٔض١ؾز ٚفجر ًِٛعُٙ  ثًٌٛعز ػٓ ثٌؼًٌ ثالهدٟ ثٚ ثٌٕفْٟ

ً ػٓ ػًٌ دؤٟ ِجهٞ صفؼ١ال ٌضف١ٌْٖ ٔض ثٌّجهر )ثٌؼًٌ ثالهدٟ  ( ِٓ ثصفجل١ز 17ٔجصؾج

ثٌؼًٌ  ػٓ ٠ؾ١َ ثٌضؼ٠ٛغ ٚأْ وجْ ثٌيٞ ؽجء دٗ ثالصؾجٖ ثٌمؼجةٟ جٌضؼ٠ٛغ ف ،ٚثًشٛث 

 ً ً ِىضْذج . ٚأّضٌّ ثٌنالف  ٌٗ ثالهدٟ فٙٛ مجص دجٌّؼًٌٚ ٚثٔضمً ثٌٝ ثًٌٛعز دجػضذجًٖ فمج

أى أدمش ث٠ؼجً  1999ٌؼجَ  ( ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ثٌٝ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي17ثٌيٞ ػٌٙ فٟ ثٌّجهر)

( ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ٌُٚ صؼوٌٙج ، دجٌٌغُ ِٓ صٛؽٗ ِؼظُ ثٌوٚي ٌالٔؼّجَ 17)ثٌّجهر  ثالصفجل١ز

ٙج ثصفجل١ز ٚثًشٛ ٌٙج دجػضذجً٘ج ثصفجل١ز ثدٌِش فٟ ظٌٚف صنضٍف ػٓ صٍه ثٌضٟ ثدٌِش فٟ ظٍ

ٚػ١ٍز فأْ ثالفىجَ ثلضظجه٠ج ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ٠ضّغً فٟ أًلٝ ٌِثفً ثٍه٘جًٖ  ػٍٝ ثػضذجً أْ

ثٌظجهًر فٟ ثٌوػجٜٚ ثٌضٟ صٕطذك ػ١ٍٙج ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي ًفؼش ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً 

ثٌٕف١ْز ثٌٕجصؾز دوْٚ أىٜ دؤٟ
(16)

. 

ٌُ ٠ٛػقج دشىً ٚثػـ ٚط٠ٌـ ٚػ١ٍز ٌّٚج صموَ أْ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ِٚٛٔض٠ٌجي  

أِىج١ٔز ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً ثٌٕف١ْز ، ٚثىث وجْ ثٌىالَ ػٓ صؼو٠ً ثصفجل١ز ٚثًشٛث دجس ِٓ 

ِٛٔض٠ٌجي دجٌٌغُ ِٓ ّىٛس  ثصفجل١زثٌٝ  ثٌظؼخ صقممٗ فٟ ػً صٛؽٗ أغٍخ ثٌوٚي ثالٔؼّجَ

صىْٛ فٟ  ػٓ أِىج١ٔز ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً ثٌٕف١ْز ٚدجألمض أْ ٘يٖ ثالػٌثًثالم١ٌر 

ثٌقٛثهط ثالً٘جد١ز ثٌؾ٠ٛز ٌّج ٠ضٌصخ ػ١ٍٙج ِٓ لْٛر ٚػٕف ّٛثء وجٔش ٘يٖ  ثٌغجٌخ ٔض١ؾز

ثالػٌثً ثطجدش ثٌّؼًٌٚ لذً ٚفجصٗ أٚ ثًصوس ثٌٝ ًٚعضٗ دأعجً ِجه٠ز ِٚؼ٠ٕٛز ، فٕمضٌؿ 

ٟ( ( ِٕٙج ٚثّضذوثي )ػذجًر ثٌٛفجر ٚثٌؾٌؿ ٚثالىٜ ثٌذو17ٔػٍٝ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي صؼو٠ً ثٌّجهر )

دؼذجًر)ثٞ ثىٜ دؤٟ ثٚ ٔفْٟ ٠ظ١خ ثٌّْجفٌ( فضٝ ٠ّْـ ٌٍمؼجء ثٌقىُ دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ 

 ال ثٌٝ أِىج١ٔز أعذجس ثالػٌثً ثالهد١ز ٚثٌؼًٌ ثالهدٟ ٚدجألمض أْ ثٌوًثّجس ثٌقو٠غز صش١ٌ 

ِجٔغ ٠ّٕغ أعذجصٙجثٞ  ٠ٛؽو ٕ٘جن 
(17)

ذً ٚفجصٗ أٚ ٛثء وجٔش صٍه ثٌضٟ أطجدش ثٌّؼًٌٚ لّ .

ً  ٚصش١ٌ ثٌوًثّجس ثٌطذ١ز ثٌقو٠غز .صظ١خ ًٚعضٗصٍه ثٌضٟ   ثٌٝ مطًٛر ثالػٌثً ثالهد١ز ث٠ؼج

ػٍٝ ؽُْ ثالْٔجْ دشىً ٠فٛق صأع١ٌ ثالػٌثً ثٌّجه٠ز
(18)

 . 

 .حاٍَاً/ يىقف قىاٍٍَ انطٍراٌ انًذًَ يٍ االضرار انقاتهح نهتؼىٌض

ِؼظُ أفىجَ ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ػٓ  1967 ٔؼُ وً ِٓ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ثٌفٌْٟٔ ٌؼجَ

ثى ٔض فٟ ثٌّجهر ثٌٕمً ثٌوثمٍٟ ثال أٔٗ ٌُ ٠ٛػـ ِفَٙٛ ثالػٌثً ثٌضٟ ٠ٍضََ ثٌٕجلً دضؼ٠ٛؼٙج 

٠ْأي ثٌٕجلً ػٓ ثالػٌثً ثٌضٟ صظ١خ ثٌٌثوخ أىث ٚلؼش ػٍٝ ِضٓ ثٌطجةٌر  ( ِٕٗ ػٍٝ "317)

                                                         ثٚ ثعٕجء ثٌٙذٛؽ ٚثٌظؼٛه".

( ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث 17وجٔش ط١جغز ثٌّشٌع ثٌفٌْٟٔ ٌٍٕض ِمجًدز ٌٕض ثٌّجهر)       

ٚ٘ٛ ِظطٍـ ػجَ ٚشجًِ ٌىً  هْٚ د١جْ طًٖٛ ثّضنوَ ِظطٍـ ثالػٌثً ثال أِٔٗٚٛٔض٠ٌجي 

ٗ ٍِْه ثٌّشٌع ثٌفٌْٟٔ فٟ ىٌه ثٌٝ أْ ٚلو دًٌ ؽجٔخ ِٓ ثٌفم ِج ٠ظ١خ ثٌّْجفٌ ِٓ ػًٌ،

ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ فٟ فٌْٔج ال ٠ٛؽو ف١ٗ ِج ١ّ٠َ فٟ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً ثٌّجه٠ز ٚثالهد١ز فىً 

ػٓ فجهط ِؼ١ٓ فأٔٗ ٠ْضقك ثٌضؼ٠ٛغِٓ ٌقمز ػًٌ ٌٗ أْ ٠غخ ىٌه ثٌؼًٌ لو ٚلغ 
(19)

. 

ٚٔؤ٠و ثٌٌأٞ ثالم١ٌ أى وّج ٚػقٕجٖ ّجدمجً أْ ثٌمٛثػو ثٌؼجِز فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌفٌْٟٔ ّٛثء 

وجْ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضؼجلو٠ز ثٚ ثٌضمظ٠ٌ١ز ٌُ صفٌق فٟ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً ثٌّجه٠ز ٚثالهد١ز 

دؼ١و ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً  ز ثالػٌثً ِّج فْـ ثٌّؾجي ٌٍمؼجء ِٕي ػٙوثً ظٚأؽٍمش ٌف

هد١زثال
(20)

ثٌضؼ٠ٛغ ػٕٙج فٟ  ٌٍّشٌع ثٌّظٌٞ فٍُ ٠ش١ٌ ثٌٝ ثالػٌثً ثٌضٟ ٠ؾٍٛ دجٌْٕذزأِج .



 ثٌٕظجَ ثٌضؼ٠ٛؼٟ ٌؼقج٠ج ثالً٘جح فٟ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ
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( ٌْٕز 17لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ٌىٛٔٗ ٔظُ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌوثمٍٟ فٟ لجْٔٛ ثٌضؾجًر ًلُ )

ٚلو صطٌق ثٌّشٌع ثٌٝ ثالػٌثً ثٌضٟ ٠ْأي ػٕٙج ثٌٕجلً ػٕو صطٌلٗ ٌألفىجَ ثٌؼجِز ثٌضٟ 1999

ثٌضأم١ٌ فٟ -( ِٕٗ ػٍٝ" ٠ْأي ثٌٕجلً ػٓ: أ265ؽ١ّغ أٔٛثع ثٌٕمً، ٔظش ثٌّجهر ) صٌْٞ ػٍٝ

. أى صش١ٌ ِج ٠ٍقك ثٌٌثوخ ثعٕجء صٕف١ي ػمو ثٌٕمً ِٓ ثػٌثً دو١ٔز ٚغ١ٌ دو١ٔز"-ثٌٛطٛي ح

ثٌّجهر طٌثفزً ػٍٝ ثٌَثَ ثٌّشٌع ٌٍٕجلً دضؼ٠ٛغ ثٌّْجفٌ ػٓ ثالػٌثً ثٌّجه٠ز ٚثالهد١ز ٚ٘يث 

 ١ٍز ثٌّشٌع ثٌّظٌٞ.ثالصؾجٖ ٠قّو ػ

ثٌضٟ ٠ٍضََ ثٌٕجلً دضؼ٠ٛؼٙج فٟ لجْٔٛ  ٌُ ٠ٛػـ ثالػٌثً أِج دجٌْٕذز ٌٍّشٌع ثٌؼٌثلٟ

ثالػٌثً ثٌضٟ صْذذٙج ثٌطجةٌر ٌٍغ١ٌ ػٍٝ ّطـ ثالًع  أشجً ثٌٝ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓثٌط١ٌثْ دً 

 ( ِٕٗ ، ثال174)ٌُٚ ٠قوه ٔٛع ثٌؼًٌ دً ػذٌ ػٕٙج دشىً ِطٍك دجألػٌثً ٚىٌه فٟ ثٌّجهر 

ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ دجٌٌغُ ِٓ أفجٌضٗ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ّٛثء ثٌوثمٍٟ ِٕٗ ثٚ ثٌوٌٟٚ ثٌٝ ثصفجل١ز  أْ

أال أْ غّٛع ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ػٓ صقو٠و ٘يٖ ثٌقجٌز ٠مضؼٟ ثٌٌؽٛع 1929 ٚثًشٛث ٌؼجَ

دجٌٌؽٛع ثٌٝ لجْٔٛ ثٌٕمً  ٠و ٘يٖ ثالػٌثًوثٌٝ ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌىً هٌٚز ٚد١جْ ِٛلفٙج ِٓ صق

( ِٓ 3ثّضٕجهثً ثٌٝ ثٌّجهر) ٌٕمً٘ٛ ثٌيٞ ٠ٌْٞ ػٍٝ ؽ١ّغ ثٔٛثع ث ٚدجػضذجًٖثٌؼٌثلٟ ثٌٕجفي 

صٌْٞ ثفىجَ ٘يث ثٌمجْٔٛ ػٍٝ ؽ١ّغ ثٔٛثع ثٌٕمً أ٠ج وجٔش طفز  لجْٔٛ ثٌٕمً ثٌضٟ صٕض ػٍٝ"

ف١ٙج" ٚثّضٕجهث ثٌٝ ثٌفمٌر ثٌٕجلً ِغ ٌِثػجر ثفىجَ ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ثٌضٟ ٠ىْٛ ثٌؼٌثق ؽٌفج 

(ثٌضٟ صٕض ػٍٝ" صطذك ثالفىجَ ثٌٛثًهر فٟ ثٌذجح ثٌغجٟٔ ػٍٝ ؽ١ّغ ثٔٛثع 4)ثٚالً( ِٓ ثٌّجهر)

وّج ثشجً ثٌّشٌع ثٌٝ صقو٠و ثالػٌثً ثٌمجدٍز ٌٍضؼ٠ٛغ ٠ش١ٌ دظًٛر ط٠ٌقز  ٖٔؾوثٌٕمً" ٌُ 

ٔض ٠م١وٖ  ٠أصٟ ثالػٌثً ٚف١ظ ثْ ثٌّطٍك ٠ٌْٞ ػٍٝ أؽاللٗ ِجٌُثٌّظٌٞ دً أؽٍك ٌفع 

( ِٓ لجْٔٛ ثٌٕمً ثٌؼٌثلٟ 10فٙٛ ٠مظو دٍفع ثالػٌثً ثٌٛثًه فٟ ثٌفمٌر )ثٚالً( ِٓ ثٌّجهر )

٠ْجي ثٌٕجلً ػٓ ثالػٌثً ثٌضٟ صظ١خ ػٍٝ" ٔظش  ثٌٕجفي ثالػٌثً)ثٌّجه٠ز ٚثالهد١ز(،ٚثٌيٞ

ج ِٓ ٘يٖ ثٌٕجلً و١ٍج ثٚ ؽَة١ ثٌٌثوخ ثعٕجء صٕف١ي ػمو ثٌٕمً ٠ٚذطً وً ثصفجق ٠مؼٟ دئػفجء

ثٌّْؤ١ٌٚز
(21)

. 

ٚ ٌّج صموَ أْ ِٛلف ثٌّشٌع ثٌّظٌٞ وجْ أؽوً ِٓ ِٛلف ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ فٟ ثالشجًر ثٌٝ 

(ِٓ لجْٔٛ ثٌٕمً 10ثالػٌثً ثٌذو١ٔز ٚثالهد١ز ٌٚيٌه ٔمضٌؿ ػٍٝ ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ صؼو٠ً ثٌّجهر)

 ٚثالٌضذجُ ِٓ ثؽالقثٌؼٌثلٟ ٚثالشجًر ثٌٝ ثالػٌثً ثٌذو١ٔز ٚثالهد١ز دشىً ٠ّٕغ ثٌغّٛع 

ً دؼو صطًٛ ٘يٖ ثالػٌثً ٚثٍه٠جه فٌص ثالطجدز دٙج ّٛثء ِمضٌٔز ِغ  ثٌٕض ٚمظٛطج

ثالػٌثً ثٌّجه٠ز ثٚ وجٔش ِْضمٍز ديثصٙج
(22)

. 

 انًثذج انخاًَ

 انُظاو انتؼىٌضً نتؼىٌض انًضرورٌٍ فً االتفاقٍاخ انذونٍح
ػ١ٍٙج ٔظجَ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز َٛ ثٌضٟ ٠م ٠ؼو ثٌضؼ٠ٛغ ِٓ أُ٘ ثٌٌّصىَثس ثالّج١ّز  

ثٌيٞ ١ّ٠َ٘ج ػٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾَثة١ز ثٌضٟ صٕشأ ٔض١ؾز فوٚط ػًٌ  ثٌٙوف ثالّّٝ دجػضذجًٖ

ٚصضّغً ػٍٝ شىً ػمٛدز صٛلغ ػٍٝ ثٌّْؤٚيثطجح ثٌّؾضّغ 
(23) 

.    

٠ٚؼضذٌ ثٌضؼ٠ٛغ ثالعٌ ثالّّٝ ِٓ ل١جَ ثٌّْؤ١ٌٚز ٚثٌيٞ ٠ٌصذؾ دٌوٓ ثٌؼًٌ    

٠ضُ  ألٔٗٚىٌه أل١ّ٘ز ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌؼ١ٍّز  وجْ ثٌّّٙز ٌٍّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٔظٌثً دٛطفز ثفو ثالً

الّضقظجي صؼ٠ٛؼجً ِٕجّذجً ٌؾذٌ  ؽج٘وث ال عذجصٗثّجّٗ صمو٠ٌ ثٌضؼ٠ٛغ ِّج ٠ْؼٝ ثٌّوػٟ ػٍٝ 

ٚثىث وجْ ثالطً فٟ ثٌضؼ٠ٛغ أْ ٠ىْٛ ؽجدٌثً ٌٍؼًٌ ّٛثء فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضمظ٠ٌ١ز ثٌؼًٌ. 

ثال أْ ٕ٘جن ِٓ ٠ٌٜ أْ ٚظ١فز ثٌضؼ٠ٛغ ثالطالف١ز ال صقمك ثٌؼوثٌز ٌٍوثةٓ ثٚ ثٌضؼجلو٠ز 

ِٓ ػوَ  ثٌيٞ ٌقمش ثٌّو٠ٓ صؼ٠ٛغ ثٌوثةٓ ػٓ ثٌّٕجفغ ثٌّؼًٌٚ دً الدو دجإلػجفز ثٌٝ ؽذٌ

ثٌٝ أػجهر ثٌقجي ثٌٝ ِج وجْ ػ١ٍز لذً ٚلٛع ثالمالي  صٕف١ي ثٌّو٠ٓ ثٌضَثِٗ
(24)

ٚدال شه أْ ، 

 صٛف١ٌ فّج٠ز وجف١ز ٌٍّؼًٌٚ.٘ٛ  ىٌهثٌٙوف ثٌٌثِٟ ِٓ 

ٌّٚج وجْ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ٠ضُ فٟ ظٌٚف طؼذز ّٛثء وجٔش ثٌذ١ت١ز ِٕٙج ثٚ ثال١ِٕز    

ثه ١ٌؼو ديٌه ِٓ أُ٘ ثٌّشج٠ًغ ثاللضظجه٠ز ىثس ثٌٌّهٚه هٚدجٌّمجدً ٔؾو صىج١ٌف ثؽًٖٛ صَ
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 دجٌغمز٠شؼٌ  ٠ؾؼٍٟٗ ثٌّْجفٌ دٕظجَ إِٔ إفجؽزثٌّجٌٟ ٌٍذٍوثْ ثٌّضطًٛر ِّج ٠ضطٍخ دّمجدً ىٌه 

ٚأْ وجْ ىٌه ، ثال١ِٕز ثٌّضطًٛر فمؾ ثٌّٕظِٛجس٠ضُ ىٌه ػٓ ؽ٠ٌك صٛف١ٌ  ٚثالِجْ ٚال

٠جً دً ِٓ ثٌّفٌٚع إفجؽضٗ دٕظجَ صؼ٠ٛؼٟ ٠ؼّٓ ٌٗ ثٌقظٛي ػٍٝ صؼ٠ٛغ وجفٟ فٟ ػًٌٚ

ً ٚدجألمض فٟ ثٌّنجؽٌ ثٌٕجشتز ػٓ ثالػّجي  ً ثٚ د١ٍغج فجٌز ثطجدضٗ دؼًٌ ّٛثء وجْ د١ْطج

ػٓ ثٌى١ف١ز ثٌضٟ  ثٌضْجويِّج ٠غجً ، دجػضذجً٘ج ِنجؽٌ ىثس أعجً وذ١ٌر ٚمط١ٌر ً٘جد١زثال

ث١ٌز صؼ٠ٛغ  ٚثًشٛث ٚثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي دجصفجل١زٔظّش دٙج ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ثٌّضّغٍز 

٘يث ثٌضٕظ١ُ ِغ فٛثهط  ٠ضالءًَٚ٘  ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ فٛثهط ثٌٕمً ثٌؾٛٞ دظًٛر ػجِز

ٟ٘ ثٌضٟ صٕظُ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ فٟ ثٌوٚي ثٌضٟ أميس دٕظجَ  دجػضذجً٘جثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ثٌؾ٠ٛز 

ٚػ١ٍٗ فأْ ثالصفجل١جس ثالفجٌز ثٌضجِز ثالفىجَ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ّٛثء وجْ ثٌوثمٍٟ ِٕٗ ٚثٌوٌٟٚ. 

دجٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ٠ضّغً أفوّ٘ج ثٌو١ٌٚز ٚػؼش ؽ٠ٌم١ٓ ٌٍضؼ٠ٛغ ػٓ أػٌثً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ 

ٚثالمٌ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ّٕٛػـ و١ف١ز صٕظ١ُ ثالصفجل١جس ٘يٖ ثٌطٌق فٟ ِطٍذ١ٓ ٔنظض 

 ٌغجٟٔ ٌٍضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ.ٚثٌّطٍخ ثثٌّطٍخ ثالٚي ٌٍضؼ٠ٛغ ثٌّقوه 

 انًطهة االول

 انتؼىٌض انًذذد

ٚلجْٔٛ ثٌٕمً مٌؽش ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ػٓ فىُ ثٌمٛثػو ثٌؼجِز ثٌٛثًهر فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ 

ً ٠ؤهٞ ثٌٝ ؽذٌ ِج صؼٌع ث١ٌز ِٓ ثػٌثً ٚصٌن فىُ  ثٌمجػ١ز دضؼ٠ٛغ ثٌّؼًٌٚ صؼ٠ٛؼج

فجٌضؼ٠ٛغ ثّضٕجهث ثٌٝ ىٌه ٠ٕذغٟ أْ ٠ىْٛ ، صمو٠ٌ ىٌه ثٌضؼ٠ٛغ ثٌٝ ثٌٍْطز ثٌضمو٠ٌ٠ز ٌٍمجػٟ

ً ِغ ثٌؼًٌ ػٍٝ ٔقٛ ال ٠ؤهٞ دٗ ثٌٝ أعٌثء ثٌٕجلً ػٍٝ فْجح ثٌّْجفٌ  الً ػجه ِٚضٕجّذج

ؼًٌٚ ثٚ ثٌؼىِثٌّ
(25)

. 

٘ٛ صقو٠و ثٌضؼ٠ٛغ ثٌيٞ ٠قظً  فجٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه فٟ أؽجً ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز  

ػ١ٍٗ ثٌّْجفٌ فٟ فجٌز أطجدضٗ دؼًٌ دٕظٛص ٍَِِز ٚدّموثً ِقوه ال ٠ّىٓ صؾجٍٖٚ ثال ػٓ 

ؽ٠ٌك ثالصفجق د١ٓ ثٌٕجلً ٚثٌّْجفٌ
(26)

،فىً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛ ِٚٛٔض٠ٌجي ػٍّش ػٍٝ ِقجدجر 

 ٚأؽجٍس، ثٌٕجلً ػٍٝ أّجُ ِظٍقز ثٌّْجفٌ .أى لجِش دضقو٠و ثٌضؼ٠ٛغ ِٕٚؼش صؾجٍٖٚ

ٚدال شه فأْ ، ثٌضم١ًٍ ِٓ ٘يث ثٌضؼ٠ٛغ أىث صذ١ٓ ٌٍّقىّز أْ ثٌؼًٌ ٠مً ػٓ ثٌْٕذز ثٌّقوهر

دنالف ثٌقجٌز  ثالصفجل١ض١ٓ ِٟظٍقز ثٌٕجلً فٟ ثٌقجٌز ثالٌٚٝ وجٔش ِقً ثػضذجً ٌوٜ ٚثػؼ

( 22( ِٓ ثٌّجهر )1ثٌفمٌر ) فوهس ثصفجل١ز ٚثًشٛ ثٌضؼ٠ٛغ وّج ىؤٌج دّٛؽخثٌغج١ٔز . ٚلو 

، فٌٔه (250)ثٌف فٌٔه ٚػوي ٘يث ثٌّذٍغ ف١ّج دؼو دّٛؽخ دٌٚصٛوٛي ال٘جٞ ثٌٝ  125دّذٍغ 

أى ؽؼٍش ثٌفمٌر  ٚلو صغ١ٌس ٚفور ثٌقْجح فٟ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي ِٓ ثٌفٌٔه ثٌٝ فمٛق ثٌْقخ

، ففٟ فجٌز ٚفجر زِٓ ثالصفجل١ز ثٌضؼ٠ٛغ ٠ضقوه دقمٛق ثٌْقخ ِؼ١ٕ( 21( ِٓ ثٌّجهر )2( ٚ)1)

ٚثىث ، ٚفور ّقخ((100))ثٌّْجفٌ ٚأطجدضٗ دأػٌثً فال ٠ؾٍٛ أْ ٠طجٌخ دضؼ٠ٛغ ٠َ٠و ػٓ 

ؽجٌخ ديٌه ثشضٌؽش ثالصفجل١ز ػ١ٍٗ أعذجس مطأ ثٌٕجلً ٚثّ٘جٌٗ. ٠ٚضُ ثفضْجح ل١ّز ثٌضؼ٠ٛغ 

ل١ّز ثٌفٌٔه ثٌفٌْٟٔ ثٌٝ ل١ّز ِؼ١ٕز ِٓ ثٌي٘خ  صّغ١ً ثٌّقوه ٚفمجً الصفجل١ز ٚثًشٛ ػٓ ؽ٠ٌك

ٚػ١ٍٗ فجالصفجل١ز ٌُ ، ٠ٚضُ صق٠ًٛ ٘يٖ ثٌم١ّز ثٌٝ أٞ ػٍّٗ ٚؽ١ٕز أمٌٜ ٚفمج ٌّموثً ل١ّز ثٌي٘خ

صؼغ ػٍٝ ػجصك ثٌٍّضََ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌضَثِج دوفغ ِذٍغج ِٓ ثٌّجي ثٌٝ ثٌّؼًٌٚ فْخ ػ ٍّز 

ٚثٔضموس  هس ىٌه دجٌفٌٔه ثٌيٞ صضقٛي ل١ّضٗ ثٌٝ ثٌي٘خدً فو، ثٌّؼًٌٚ ثٌذٍو ثٌيٞ ٠ٕضّٟ ث١ٌٗ

ثالصفجل١ز ػٍٝ ٘يٖ ثال١ٌز ثٌضٟ ٠ضُ ف١ٙج ثفضْجح ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ أى ٌُ صذ١ٓ ثالصفجل١ز و١ف١ز 

ًٚ٘ صْضٕو ػٕو صق٠ًٛ ٘يٖ ثٌم١ّز ثٌٝ ثٌْؼٌ ثٌٌّّٟ ٌٍي٘خ أَ ، أؽٌثء صق٠ًٛ ل١ُ ثٌضؼ٠ٛؼجس

ٌّج فٟ ىٌه ِٓ صذؼجس ٠ضٌصخ ػ١ٍٙج ٠ٍجهر ٚٔمظجْ ل١ّز ّؼٌ ثٌي٘خ فٟ ثٌْٛق ثٌقٌ ٔظٌث 

ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌضٟ ِٓ ثٌّّىٓ ٠قظً ػ١ٍٙج ثٌّؼًٌٚ
(27)

 ٌُٚ صذ١ٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث أ٠ؼجً ثٌضج٠ًل.

ػٕو صق٠ًٛ ثٌفٌٔه ثٌٝ ِج ٠مجدٍٗ ِٓ ػّالس ٚؽ١ٕز ً٘ ٘ٛ صج٠ًل  ثٌيٞ ٠ؾخ ثالػضوثه دٗ

فٟ ف١ٓ دٌٚصٛوٛي ال٘جٞ ، أَ صج٠ًل ثٌٛفجءطوًٚ ثٌقىُ دجٌضؼ٠ٛغ أَ صج٠ًل ٚلٛع ثٌؼًٌ 
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( ِٕٙج ِٛػو 11( ِٓ ثٌّجهر )5لو فُْ ٘يٖ ثٌّْأٌز ٚىٌه ػٕو صقو٠وٖ فٟ ثٌفمٌر ) 1955

ثٌضمجػٟ ٘ٛ ِٛػو ثٌضق٠ًٛ ػٍٝ أْ ٠ٌثػٟ ل١ّز ثٌي٘خ ػٕو صج٠ًل طوًٚ ثٌقىُ
(28)

. 

ٛ دنظٛص صق٠ًٛ ِؼجٌؾز ثٌّشجوً ثٌضٟ أعجًصٙج ثصفجل١ز ٚثًش فجٌٚش ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي 

ثٌضؼ٠ٛغ ٚ٘ٛ ٔظجَ فمٛق ثٌْقخ  ٚلو ؽجءس دٕظجَ ؽو٠و الفضْجح ل١ّز ل١ّز ثٌضؼ٠ٛغ،

ثٌنجطز ثٌيٞ صؼو ٚفور ل١جُ أٚؽو٘ج طٕوٚق ثٌٕمو ثٌوٌٟٚ ٠ٚضُ ثفضْجح ل١ّز ثٌضؼ٠ٛغ 

دّٛؽذٙج ٚفمجً ٌم١ّز ػّالس هٚي صّغً طجهًثصٙج أػٍٝ ْٔذز فٟ ثٌضؾجًر ثٌو١ٌٚز
(29)

. 

ٚأًثهس ثصفجل١ز ٚثًشٛ أْ صظو ، صقو٠و ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ؽجء ٌّظٍقز ثٌٕجلًٚدال شه أْ 

ّٙجَ ثٌٕمو ثٌّٛؽٗ ث١ٌٙج ػٓ إلٌثً٘ج ٘يث ثٌٕظجَ أْ صؾ١َ ثالصفجق ػٍٝ ٠ٍجهر ل١ّز ثٌضؼ٠ٛغ 

أى ِٓ غ١ٌ ثٌّضظًٛ أْ ٠شوه ثٌٕجلً ِٓ ، ٚ٘ٛ فىُ ال ٠ّىٓ أْ ٠ضقمك ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌؼ١ٍّز

ٌؼّجْ ثٌقظٛي ػٍٝ  ثٌيٞ ٠ٍؾأ ف١ٗ ثٌّْجفٌ ثٌٝ ثٌضأ١ِٓ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ِْؤ١ٌٚضٗ فٟ ثٌٛلش

صؼ٠ٛغ ٠فٛق ثٌقو ثٌمجٟٔٛٔ ثٌّقوه ِٓ لذً ثالصفجل١ز
(30)

،ثال أْ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي وجٔش أوغٌ هلٗ 

أى أؽجٍس ثالصفجل١ز ٌٍٕجلً أْ ٠مَٛ دجالصفجق ِغ ثٌّؼًٌٚ ، فٟ صٕظ١ُ ثالصفجق ػٍٝ ثٌضؼ٠ٛغ

ٓ ثٌّقوه فٟ ثالصفجل١ز دشٌؽ أْ ٠ىْٛ ىٌه لذً ًفغ ثٌّؼًٌٚ ثٌوػٜٛ ػٍٝ صؼ٠ٛغ أوغٌ ِ

ففٟ فجٌز ًفغ ثٌٕجلً ٘يث ثٌؼٌع ٠ْمؾ فمٗ فٟ ثٌّطجٌذز دجٌّظج٠ًف ٚثٌضىج١ٌف ، ػٍٝ ثٌٕجلً

 ثٌفمٌر)ّجهّجً( ِٓ ٚثشجًس ثٌٝ ٘يٖ ثإلفىجَ، ٚثصؼجح ثٌّقجِجر ثٌضٟ ديٌٙج فٟ ّذ١ً ًفغ هػٛثٖ

 ٚثشضٌؽش ٌألمي دٙج ػور شٌٚؽ ِٕٙج : ( ِٓ ثالصفجل١ز22ثٌّجهر )

  أْ ٠مَٛ ثٌٕجلً دؼٌع ِذٍغ ثٌضؼ٠ٛغ دظًٛر ٚه٠ز ِٚىضٛدز ثٌٝ ثٌّؼًٌٚ .-1

 أشٌٙ ِٓ ٚلٛع ثٌقجهط أٚ لذً ًفغ ثٌوػٜٛ . 6أْ ٠ىْٛ ٘يث ثٌؼٌع دؼو -2

أْ صمؼٟ ثٌّقىّز دضؼ٠ٛغ ٠مً ػٓ ثٌّذٍغ ثٌيٞ ػٌػٗ ثٌٕجلً ػٍٝ ثٌّؼًٌٚ لذً ًفغ -3

 فٟ فجٌز ػوَ ثصفجق ثٌٕجلً ٚثٌّؼًٌٚ ػٍٝ ثٌضؼ٠ٛغ ٚثطٌ ثٌّؼًٌٚ ػٍٝ ًفغثٌوػٜٛ .ٚ 

ً  ثٌوػٜٛ ٠مؼٟ دئٌَثَ ثٌٕجلً هفغ ثٌّذٍغ ثٌّقوه ٌٍضؼ٠ٛغ فٟ  ٚطوً ٌٗ ػٍٝ ثعٌ ىٌه فىّج

فًٙ ٠مضظٌ ػٍٝ ثٌؼًٌ  فٛي ِقً ٘يث ثٌضؼ٠ٛغ فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٠غجً ثالصفجل١ض١ٓ، فغّز صْجوي

؟  ثالهدٟثٌّجهٞ ٚدجٌضجٌٟ ٠ضٌصخ ػٍٝ ثٌّؼًٌٚ أْ ٠م١ُ هػٜٛ أمٌٜ دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ 

ِٚٓ مالي ثٌمٌثً ثالصٟ ٠ضذ١ٓ أْ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ٠ىْٛ شجِال ٌىً أٔٛثع ثٌؼًٌ ٚدجٌضجٌٟ ال 

دأْ ثٌٕجلً لو  ٠ّىٓ أْ ٠َ٠و ػٓ ثٌّموثً ثٌّقوه إال أىث صذ١ٓ ٌٍّقىّز ِٚٓ مالي هفغ ثٌّؼًٌٚ

 (100)أمطأ ٚدجٌضجٌٟ ٠قىُ ٌٗ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ٚفمجً الصفجل١ز ٚثًشٛ ثٚ ٠طجٌخ دّج ٠َ٠و ػٓ 

ٚفور ّقخ فؼ١ٍٗ أْ ٠غذش مطأ ثٌٕجلً . ففٟ لؼ١ز ثٌٌ٘جةٓ ثٌذ٠ٌطج١١ٔٓ ثٌّقضؾ٠َٓ ِٓ لذً 

ً ثالػٌثً ثٌقىِٛز ثٌؼٌثل١ز أهثٔش ِقىّز ثٌذوثءر ثٌف١ٌْٔز شٌوز ثٌنطٛؽ ثٌذ٠ٌطج١ٔز ػٓ و

( ثٌضٟ وجٔش ِضٛؽٙٗ ِٓ ٌٕوْ  104فٟ ثٌٌفٍز ) ْٚثٌضٟ صؼٌع ٌٙج ثٌّْجفٌ ثالهد١زٚثٌّجه٠ز 

ثٌٝ وٛالٌّذًٛ ٔض١ؾز ٌٙذٛؽ ثٌطجةٌر فٟ ثٌى٠ٛش ٚىٌه ٌؼًٌٚر ثًٌٌّٚ ثٌؾٛٞ )ثٌضٌث٠َٔش( 

ٚوجٔش ثٌشٌوز ػٍٝ ػٍُ  أى دوأس ثٌمٛثس ثٌؼٌثل١ز دومٛي ثٌى٠ٛش 1990أح ٌؼجَ  2ٚىٌه فٟ 

 ٛؽٛه غَٚ ٍِْـ ػٍٝ هٌٚز ثٌى٠ٛش ثال أٔٗ ثطٌس ػٍٝ ثٌّنجؽٌر دق١جر ثٌّْجف٠ٌٓ ِّج ٔؾُد

ػٍٝ ثفضؾجٍ ثٌمٛثس ثٌؼٌثل١ز ثٌّْجف٠ٌٓ ثٌذ٠ٌطج١١ٔٓ ٚٔمٍُٙ وٌ٘جةٓ ثٌٝ دغوثه ٚصُ ثالفٌثػ 

هفؼش ثٌشٌوز دجٌْذخ ثالؽٕذٟ ثال أْ ، ثٌّفجٚػجس ثٌضٟ ؽٌس ِٓػُٕٙ دؼو عالعز أشٌٙ 

ه ثٌوفغ ٔظٌث ٌٛؽٛه لٌثةٓ ِؤوور ػٍٝ ػٍُ ثٌشٌوز دجٌغَٚ ِٚغ ىٌه لو ثٌّقىّز ًهس ىٌ

مجؽٌس ِٚٓ عُ فأٔٗ ثًصىذش مطأ فمؼش دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً ثٌّجه٠ز ٚثالهد١ز 

ٌٍّْجف٠ٌٓ ٔض١ؾز ثفضؾجٍُ٘ ٌّور عالط أشٌٙ دجإلػجفز ثٌٝ فىُ ثٌّقىّز دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ 

شًّ ثٌٛثٌو٠ٓ ٚثالٍٚثػ ٚثالٚاله ثٌيٞ صؼٌع ٌٗ ىٚٞ ثٌؼقج٠ج ٚثٌيٞ  ثالهدٟثٌؼًٌ 

ثٌمظٌ
(31)

. 

ثالطً فٟ ثٌضؼ٠ٛغ ٠ىْٛ دّموثً ثٌؼًٌ ٚف١ظ ثْ ثالصفجل١جس صٌوش  ٚٚفمج ٌّج صموَ 

ِٛػٛع ثٌؼًٌ ثٌٝ ثٌمجْٔٛ ثٌّنضض فجْ ثٌمٛث١ٔٓ ٚدجألمض لجْٔٛ ثٌمجػٟ ثٌّنضض دٕظٌ 

ثٌَٕثع ال ٠ْضط١غ صغ١١ٌ ِموثًٖ ثى وجْ ِقوه دمجْٔٛ ٚف١ظ ثْ ثالصفجل١ز صؼو لجٔٛٔج ثىث صّش 

ٚفك ٌّج صمؼٟ دٗ ٔظٛطٗ ثٌوثم١ٍز ،ٚػ١ٍٗ فجْ صقو٠و ثٌّظجهلز ػ١ٍٙج فجٔٗ ٠ىْٛ ٍََِ دٙج 
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ثٌّشٌع ثٌضؼ٠ٛغ ثٌيٞ ِٓ ثٌّّىٓ ثْ ٠ْضقمٗ ثٌّؼًٌٚ ِموِج هْٚ أْ ٠ضٌن ٌٍمجػٟ ثٌٍْطز 

١ّؤهٞ ثٌٝ ػوَ ثالمي دظٌٚف ثٌقجهط ٚهًؽز ثمالي ثٌٕجلً ػٕو صمو٠ٌ ، ثٌضمو٠ٌ٠ز فٟ ثٌقىُ دٗ

صفجل١جس ال ٠ّىٓ دقظ هًؽز ثمالي ثٌٕجلً ثى دّٛؽخ ثال، ثٌضؼ٠ٛغ ٚثٌيٞ ٠ىْٛ ِموًث ِْذمج

ثٌّضجفز  ٚظٌٚف ثٌقجهط ثال ثىث وجْ ثٌٕجلً ١ّب ث١ٌٕز ٚ٘يث ِج ٠ظؼخ ثعذجصٗ فٟ ظً ثٌغغٌثس

 . ٌٍٕجلً فٟ ثٌضنٍض ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز دئعذجصٗ ثصنجى ثٌضوثد١ٌ ثٌالٍِز ٌّٕغ فوٚط ثٌؼًٌ

أى ٕ٘جن ِٓ ٠ٌدؾ ، ثٌٛؽ١ٕزظٌٙس صطذ١مجس فىٌر ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ فٟ ثٌضش٠ٌؼجس  

٘يٖ ثٌفىٌر دجٌفٛثةو ثٌيٞ ٠قوه٘ج ثٌّشٌع ِْذمج ٚثٌيٞ ٠ْضقمٙج ثٌوثةٓ دغغ ثٌٕظٌ ػٓ ِوٜ 

ثٌّضفك ػ١ٍٗ ثٌيٞ ٠ؼضذٌ ػًٌ دقو ىثصٙج فٟ  غأطجدضٗ دؼًٌ ِٓ ػوِٗ ٚدّؾٌه ػوَ هفغ ثٌّذٍ

ثٌضؼ٠ٛغ
(32)

ٚثٌّؤهٞ دوًٖٚ  غِذوأ صقو٠و ثٌضؼ٠ٛ ،ٚألٌس وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ِٚٛٔض٠ٌجي

ثٌٝ صقو٠و ثٌّْؤ١ٌٚز ػٓ أػٌثً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ فٟ ِٛثؽٙز ثٌّؼًٌٚ فٟ فجٌز ٚفجصٗ أٚ 

ً ْ ْٔخ ِقوهر ِْذمجٚىٌه ػٕوِج ٚػؼش ثالصفجل١ض، ثطجدضٗ دؾٌٚؿ ثٚ ثٞ ثىٜ دؤٟ أمٌ  ج

ٌٍضؼ٠ٛغ ٠ْضقمٙج ثٌّؼًٌٚ ػٕو ثطجدضٗ دؼًٌ ٚصؼضذٌ ٘يٖ ثٌْٕخ ِٓ ثٌٕظجَ ثٌؼجَ ٚال ٠ّىٓ 

 ثٌضْجوي ػٓ صى١ف ٘يث ثٌٕظجَ ًٚ٘ ٠ؼو مٌٚؽجً ػٓ ثٌمٛثػو ثٌؼجِز ٠وفؼٕج ثٌٝؼٙج . ِّٚج صنف١

 .أَ ٘ٛ صطذ١مجً ٌٙج

ج ضِٓ ثٌٛثػـ أْ وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛ ِٚٛٔض٠ٌجي ػٕوِج أميصج دٙيٖ ثٌفىٌر لو مٌؽ   

٠ٌٜ ث٠ؼجً ٕٚ٘جن ِٓ ، ػٓ ثالطً ثٌٛثًه فٟ ثٌمٛثػو ثٌؼجِز دجٌْٕذز ٌّْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ

أْ ثصفجل١ز ٚثًشٛ ِٚٛٔض٠ٌجي ٌُ ٠نٌؽج ػٕو صٕظ١ُ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالطً ثٌؼجَ ثٌٛثًه فٟ 

فجٌّؼًٌٚ ٚفك ، ثٌمٛثػو ثٌؼجِز فٟ ثٌٕمً، ٚثٌيٞ ٠ىْٛ ػٍٝ وً ثٌؼًٌ ٚأٔٙج ٌُ صشي ػٕٗ أدوأ

جل١ز غ١ٌ أْ ثالصف، أفىجَ ثالصفجل١ض١ٓ ال ٠ْضقك ثال ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّْجٚٞ ٌم١ّز ِج أطجدٗ ِٓ ػًٌ

دقو ألظٝ ًغذز ِٕٙج فٟ فّج٠ز ىِز ثٌٕجلً  فّج٠ز ٌٍٕجلً أميس دّذوأ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقــــــــــوه

ْ ٚثٌّج١ٌز ِٓ ثالٔشغجي دؾ١ّغ ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌىجٍِز ثٌضٟ ٠ْضقمٙج ًٚعٗ ثٌّْجف٠ٌٓ ثٚ ثٌّْجفٌ

ِْجفٌ فأؽالق  (300)ثٔفُْٙ فٟ فجٌز ثطجدضُٙ دؾٌٚؿ ٌىْٛ ثٌطجةٌر صضْغ ألوغٌ ِٓ 

ْ ٠ؤهٜ ثٌٝ إفالُ ثٌٕجلً ٚصٛلف ٚؼ٠ٛغ ػٓ وً ثالػٌثً ثٌضٟ ٠ضؼٌع ث١ٌٙج ثٌّْجفٌثٌض

ثٌٕمً ثٌؾٛٞ
(33)

،أْ ثٌضذ٠ٌٌ ثٌيٞ ؽجء دٗ ثٌٌأٞ ثالم١ٌ صْذ١خ ٌِفٍٟ فٟ ٌِفٍز ِؼ١ٕز ٠ىجه ال 

، ٠مٕغ فٟ ٍِجْ ١ّٕ٘ش ػٍٝ أّجؽ١ً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌوٚي ثٌىذٌٜ ثٌضٟ صشىً عمً ثلضظجه ثٌؼجٌُ

أْ ثالصفجل١ز مٌؽش ػٓ ثٌٕظجَ ثٌؼجَ فٟ  وًثّز ِج ى٘خ ث١ٌٗ ثٌٌأٞ ثالم١ٌ ٚصٌٜٚال صؤ٠و ثٌ

( ِٓ 22( ِٓ ثٌّجهر )1ثٌفمٌر ) ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّضذغ ِٓ لذً ثٌوٚي ثالػؼجء ٚ٘يث ٠ضؼـ ؽ١ٍج ِٓ

ثصفجل١ز ٚثًشٛ " فٟ فجٌز ٔمً ثالشنجص صىْٛ ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً لذً وً ًثوخ ِقوٚهر دّذٍغ 

ثٌضؼ٠ٛغ فٟ  جٍ ؽذمجً ٌمجْٔٛ ثٌّقىّز ثٌّؼٌٚع ػ١ٍٙج ثٌَٕثع أْ ٠ىْٛثٌف فٌٔه فئىث ثؽ125

فجالصفجل١ز دٙيث ثٌٕض لو طًٛر ٌِصخ فال ٠ؾٍٛ أْ ٠َ٠و ًأُ ثٌّجي ػٓ ثٌقو ثٌّيوًٛ". 

ٚػؼش فوثً ثػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ٠ّىٓ أْ ٠قظً ػ١ٍٗ ثٌّؼًٌٚ ٌؾذٌ ثالػٌثً ثٌٕجشتز ػٓ 

صذ١ٓ ِْأٌض١ٓ ٘جِض١ٓ دنظٛص ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ثال أْ ثالصفجل١ز ٌُ ، ػ١ٍّز ثٌٕمً ثٌؾٛٞ

ّ٘ج: ِج ثٌقىُ ٌٛ أْ ثٌؼًٌ ثٌيٞ أطجح ثٌّْجفٌ ٠مً ػٓ ثٌّذٍغ ثٌّقوه ٌٗ ِْذمجً فًٙ ٠ْضقك 

ٚثٌّْأٌز ثالمٌٜ ِج ثٌقىُ ٌٛ أْ ، ثَ ٠ىْٛ ثٌضؼ٠ٛغ دّموثً ثٌؼًٌ ثٌّْجفٌ ثٌّذٍغ وجِالً 

غ ثٌيٞ أػوصٗ ثالصفجل١ز ٍّفجً ٌُٚ ٠ىٓ ثٌٕجلً لو ثالػٌثً ثٌضٟ ٌقمش ثٌٕجلً صفٛق ِموثً ثٌضؼ٠ٛ

أًصىخ غشجً ثٚ مطأ ؽ١ّْجً فٟ ٚلٛع ثٌقجهط ً٘ ٠ْضقك ثٌّْجفٌ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ٚفٟ ىٌه 

ً ثٚ  ً ٌٗ ثٚ ٠ْضقك ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ثٌيٞ ١ّؼجً ثٌٕجلً ِٕٗ ألٔٗ ٌُ ٠ىٓ لو أًصىخ غشج غذٕج

ً فٟ ٚلٛع ثٌقجٌز ً ٌٍٕجلً ٌىٟ ٠ْضفجه ِٓ ٘يث ثٌٕظجَ أى ٚػؼش ثالصفجل١ز ، مطأ ؽ١ّْج شٌٚؽج

ِٕٙج أْ ٠ىْٛ فْٓ ث١ٌٕز ثٞ ٌُ ٠ٌصىخ غش ثٚ مطأ ؽ١ُْ فٟ ٚلٛع ثٌقجهط الْ ثٌٕجلً ثٌْٟء 

ث١ٌٕز ال ٠ؾجٍٜ ػٍٝ ّٛء ١ٔضٗ دجّضفجهصٗ ِٓ ٔظجَ ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ
(34)

.  

ٌٍضؼ٠ٛغ، دً ّذمضٙج فٟ ٌُٚ صْضقوط وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛ ِٚٛٔض٠ٌجي ٔظجَ ثٌقو ثالػٍٝ      

ثٌنجطز دجٌٕمً ثٌذقٌٞ 1924 ىٌه ثصفجل١ز دٌٚوًْ ٌؼجَ
(35)

، ٚلو ٚؽو ٔظجَ ثٌقو ثالػٍٝ 

أال أٔٗ لو ، ٌٍضؼ٠ٛغ فٟ ثٌضش٠ٌؼجس ثٌٛؽ١ٕز أ٠ؼجً فٟ ثٌمٛثػو ثٌؼجِز ثٌٛثًهر فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ
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ِٓ ثٌضؼ٠ٛغ فٟ  ًٚه فٟ طًٛر أصفجق أٞ صذجهي ثٌٌػج د١ٓ ثٌطٌف١ٓ ػٍٝ ٚػغ ِموثً ِؼ١ٓ

فجٌز أمالي أفو ثٌطٌف١ٓ دضٕف١ي ِج ثٌضََ دٗ ٚثؽٍك ػ١ٍٗ ثٌشٌؽ ثٌؾَثةٟ ٚثٌضؼ٠ٛغ ثالصفجلٟ 

ٚدٙيث ٠ىجه ٠ضشجدٗ ثٌقو ، دٙيث ثٌّؼٕٝ ال ٠ؾٍٛ ثالصفجق ػٍٝ ٠ٍجهصٗ ثال ػٕو ّٛء ١ٔز ثٌّو٠ٓ

ٚػوَ  ضٗثف٠ؾٍٛ صنف١ؼٗ فٟ فجٌز فو ثالم١ٌ ٌٚىٓ، ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ِغ ثٌضؼ٠ٛغ ثالصفجلٟ

صٕجّذٗ ِغ ِموثً ثٌؼًٌ
(36)

ثال أْ ِج ٠الفع ػٍٝ ثالصفجل١ز أٔٙج أٌَِش ثالمي دٕظجَ ثٌقو  ،

٠فضٌع  دجألمي دٙيث ثٌٕظجَ ٚػ١ٍٗ صٌٜ ثٌوًثّز أْ ثالٌَثَ، ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ دٕظٛص ٍَِِز

ػٓ ِموثً ص٠َو  أْ ٠ىْٛ ثٌّْجفٌ ػٍٝ ػٍُ دٗ ِْذمجً ٌىٟ ٠مَٛ دأدٌثَ ػمٛه ثٌضأ١ِٓ ػٍٝ ثٌق١جر

ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ِٓ لذً ثالصفجل١ز، ِٚٓ ثٌؾو٠ٌ دجٌيوٌ أْ ثٌوٚي ثألٔؾٍٛ ّى١ْٔٛز لو ِٕؼش 

ٚأؽجٍس ٌٍّْجفٌ ٚثٌٕجلً ثالصفجق ػٍٝ ، ثالمي دٕظجَ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه فٟ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌوثمٍٟ

فجق، أٞ ثْ ثالطً ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ٚثالّضغٕجء ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ثٌيٞ ٠ىْٛ دجالص، ثٌضؼ٠ٛغ

دنالف ثالٌِ فٟ ثالصفجل١ز ثٌضٟ ٠ؼو ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ف١ٙج ٍََِ ٠ٚىْٛ ثٌٕجلً ِيػٕجً فٟ أدٌثَ 

ػمو ثٌٕمً ٚال ّذ١ً ٌٍّْجفٌ ثٌّٕجلشز
(37)

٠فضٌع ػٍٝ ثٌٕجلً أْ ٠مَٛ دضذظ١ٌ ثٌّْجفٌ  ٌٜٚٔ. 

دٕظجَ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه فٟ ٚع١مز ثٌْفٌ أٚ صض١ـ ٌٗ ىٌه ػٍٝ شىً صؼ١ٍّجس مجطز دجٌٕظجَ صؼُّ 

٠ضذغ دجٌٌغُ ِٓ ٔض  ثال ثْ ىٌه ال ػٍٝ ثٌّطجًثس فضٝ صظذـ ِؼٍِٛجس ِأٌٛفز ٌٍّْجف٠ٌٓ

الػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ٠ؼو ِٓ أُ٘ ثٌّذجها ثٌقو ث . ٚػ١ٍٗ فأٔٗ ِذوأ ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ػٍٝ ىٌه

 ٌٍضؼ٠ٛغ ػٓ ثػٌثً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ٌألشنجص. ثٌّؼّٛي دٙج فٟ ظً ثصفجل١ز ٚثًشٛث ِٚٛٔض٠ٌجي

ٚلو دًٌ ثٌفمٗ ثألمي دّذوأ صقو٠و ثٌضؼ٠ٛغ دؼور ِذًٌثس ِٕٙج ص١َّ ِنجؽٌ ثٌط١ٌثْ دأٔٙج أوغٌ 

 وٛثًط ؽ٠ٛز ٚىثس ٔضجةؼ مطٌرثالمٌٜ )صؾج٠ًز ٚطٕجػ١ز( ٌىٛٔٙج صؼو  ثٌٌّثفك مطًٛر ِٓ

فجهفز
(38)

،ِّج ٠ضٌصخ ػٍٝ صم٠ٌٌ ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً صؼ٠ٛغ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ٚ٘يث ٠ىٍفٗ 

، دجإلػجفز ثٌٝ مْجةٌ ثالهد١زوغ١ٌث، فؼالً ػٓ صؼ٠ٛغ ػٛثةٍُٙ ػٓ ثالػٌثً ثٌّجه٠ز ٚ

ً ، صؼ٠ٛغ ثٌطجةٌر ً دقك ثٌٕجلً ٚػجةمج فٟ ثٍه٘جً ٚ  ِّج ٠ؼو ىٌه فْخ ًأٞ فٟ ثٌفمٗ ِؾقفج

صطًٛ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ
(39)

دأْ أىث وجْ ثٌٙوف ِٓ صقو٠و ، . ِٚٓ ثٌّّىٓ ثٌٌه ػٍٝ ٘يث ثٌّذًٌ

فمو وجْ ىٌه فٟ دوث٠ز ظًٙٛ ، ثٌضؼ٠ٛغ ٘ٛ فّج٠ز ثٌٕجلً ِٓ ثٌنْجًر فٟ ِٛثؽٙز ثٌّْجف٠ٌٓ

ثِج فٟ ثٌؼظٌ ثٌقجٌٟ فمو ثٍهٌ٘س ، طٕجػز ثٌطجةٌثس ٚثٌضشؾ١غ ػٍٝ ثٍه٘جً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ

ٚػ١ٍٗ ال ، صٍّىٗ ثِٛثالً وذ١ٌر يٖ ثٌظٕجػز ٚأطذـ ِٓ ٠موَ ػٍٝ ثٌضؾجًر دجٌٕمً ثٌؾٛٞ ٠شضٌؽ٘

٠ىْٛ ٕ٘جن ِذًٌثً ٌضٌؽ١ـ ِظٍقز ثٌٕجلً ػٍٝ ِظٍقز ثٌّْجفٌ، فىّج ٠نشٝ ػٍٝ ثٌٕجلً 

ثالفالُ ٠ؾخ ثٌّقجفظز ػٍٝ فك ثٌّؼًٌٚ فٟ ثٌقظٛي ػٍٝ صؼ٠ٛغ وجًِ. ِٚٓ ؽجٔخ 

ر ثٌٕمً ثٌؾٛٞ صقضُ دجألمي دّذوأ ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ لٛي ٠فضمٌ أمٌ فأْ ثٌمٛي دأْ مطًٛ

ٚىٌه ٌٛؽٛه ِشج٠ًغ صؾج٠ًز ٚطٕجػ١ز صّضجٍ دجٌنطًٛر ِٚغ ىٌه ٠ضقًّ ىٌه ، ثٌٝ ثٌولز

  ثٌّشٌٚع ثٌّنجؽٌ ثٌٕجؽّز ػٕٗ.

فٟ ف١ٓ ٕ٘جن ِٓ ٠ذًٌ ثالمي دٕظجَ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ٘ٛ ثًصذجؽ ثٌضأ١ِٓ ػٓ    

ثٌّْؤ١ٌٚز دجٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ إى ٕ٘جن ِٓ ٠ٌٜ أْ ثٌٕجلً ٌُ ٠ضّىٓ ِٓ ثٌضأ١ِٓ ػٓ 

ثٌّنجؽٌ ثٌضٟ ٠ضؼٌع ػ١ٍٙج أىث ٌُ ٠ىٓ ثٌضؼ٠ٛغ ِقوهث، ٚىٌه الّضقجٌز فْجح ثٌّنجؽٌ 

ثٌٌفٍز ثٌؾ٠ٛز ٚصمو٠ٌ ثٌّذجٌغ ثٌضٟ صٍََ ٌضغط١ز ٘يٖ ثٌّنجؽٌ،  ثٌضٟ صضؼٌع ث١ٌٙج ثٌطجةٌر أعٕجء

ً ؽٍّز ثٌّذجٌغ فجٌٕجلً ال ٠ْضط١غ ثٌضٟ ١ٍّضََ دوفؼٙج وضؼ٠ٛغ ٌٍّؼ٠ًٌٚٓ ٚ  أْ ٠ضٛلغ ِموِج

٠ضٛلف ػٍٝ ِموثً ِج ٌقك ثٌّْجفٌ ِٓ مْجًر ِٚج فجصٗ ِٓ  ثٌضؼ٠ٛغ ىٌه الْ صمو٠ٌ ل١ّز

ثالؽضّجػٟ ٌٍّؼًٌٚ وْخ ٟٚ٘ وٍٙج أًِٛ صٌصذؾ دجٌٌّوَ 
(40)

. 

فْجح ثٌّذجٌغ ثٌضٟ ِٓ ٚٚفمج ٌيٌه فأْ ثٌٕجلً ػٓ ؽ٠ٌك ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ١ّضّىٓ   

ثال أْ ثٌضأ١ِٓ أىث وجْ ٍَِِج ٌٍٕجلً فالدو أْ ٠مَٛ دٗ ّٛثء وجْ . ٠ؤِٓ دٙج ػٍٝ ثٌّْجف٠ٌٓ

ثٌضؼ٠ٛغ ِقوه ثٚ غ١ٌ ِقوه دجإلػجفز ثٌٝ أْ ثٌضأ١ِٓ لو ٠ٛؽو فٟ دم١ز أٔٛثع ثٌٕمً ثالمٌٜ 

وّج فٟ ثٌضأ١ِٓ ثالٌَثِٟ ٌقٛثهط ث١ٌْجًثس فٟ ثٌٕمً ثٌذٌٞ ٚغ١ٌٖ ِٓ ثٔٛثع ثٌٕمً ثالمٌٜ 

فٟ ف١ٓ ٠ي٘خ ًأٞ أمٌ ثْ ٌٍطذ١ؼز ثٌو١ٌٚز ثٌضٟ ِقوهث .  ِٚغ ىٌه فأْ ثٌضؼ٠ٛغ ال ٠ىْٛ

فؼال ػٓ ٘وف ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ثٌّٕظّز ٌٍٕمً ثٌؾٛٞ ثٌيٞ ، ٠ض١َّ دٙج ػمو ثٌٕمً ثٌؾٛٞ
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صقو٠و ثٌضؼ٠ٛغ دْٕخ ِٓ   ٘ٛ ثٌْذخ٠مؼٟ دضٛف١و ثٌمٛثػو ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّٕظّز ٌٍٕمً ثٌؾٛٞ 

فٟ ثٌوٚي ثٌّنضٍفز  جؽٌ مؼٛػٗ ٌٍمٛث١ٔٓ ثٌوثم١ٍز٠ؤهٞ ثٌٝ ثٌمؼجء ػٍٝ ِنِّج ِقوه ِْذمجً 

ثٌضٟ صضذج٠ٓ ف١ٙج ثٌقٍٛي ٌٍضؼ٠ٛغ ػٓ أػٌثً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ
(41)

، ثال أْ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ال 

٠ّٕغ ثٌّقىّز ثٌّنضظز ِٓ أْ صمؼٟ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ فٟ ػور فجالس فوهصٙج وً ِٓ ثصفجل١ز 

ثٌّقوه فْخ ًأٞ ؽجٔخ ِٓ ثٌفمٗ أٔٗ ِشجًوز ِٓ ٠ؼو ثٌضؼ٠ٛغ  ٚثًشٛث ٚثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي .ٚ

لذً ثٌّْجفٌ ثٌيٞ ٠ؼو ثٌّٕضفغ دٙيث ثٌٕشجؽ ثٌٝ ثٌٕجلً فٟ ِٛثؽٙز ثٌّنجؽٌ ثٌضٟ ِٓ ثٌّّىٓ ثٌضٟ 

ً ِؤووث، صؼضٌع ثٌٌفٍز ثٌؾ٠ٛز أى ٠ىْٛ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ٌٍّْجفٌ صؼ٠ٛؼج
(42)

أْ  ٌٜٚٔ.

ٌّْجفٌ ٠ىْٛ ِؤووث ّٛثء وجْ ِقوٚهث ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ فجالس ثٌٛفجر ٚثالطجدجس ثٌضٟ صظ١خ ث

ِٚؼمور ٔظٌثً الْ ثٌٕمً هٌٟٚ، فأْ  زثال أْ إؽٌثءثس ثٌقظٛي ػ١ٍٗ لو صىْٛ ؽ٠ٍٛ، ثٚ وجِال

ثٌمجْٔٛ ثٌٛثؽخ ثٌضطذ١ك ٚثٌّقىّز ثٌّنضظز لو ال صىْٛ فٟ ِقً إلجِز ثٌّؼًٌٚ ِّج صضؼمو 

ٌىْٛ ثٌٕجلً ٍََِ دّٛؽخ  ووؤثؽٌثءثس ثٌقظٛي ػ١ٍٗ ٌٚىٓ ٘يث ال ٠ؼٕٟ أْ ثٌضؼ٠ٛغ غ١ٌ ِ

ٟ صىْٛ هٌٚز ثٌٕجلً ضِٚٛٔض٠ٌجي ٚثٌ ٔظٛص لج١ٔٛٔز ٍَِِز ثٌضٟ ٔظّضٙج وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛ

   ِٕظّز ِٚظجهلز ػٍٝ أفوّ٘ج .

أى ، الًصذجؽٗ دأؽًٛ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ فٟ ف١ٓ ٕ٘جن ِٓ ٠ذًٌ ثالمي دجٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه  

 ٌوًؽز أْػٕوِج ٠ىْٛ ثٌضؼ٠ٛغ ِقوهث فأْ صىج١ٌف ِشٌٚع ثٌٕمً ثٌؾٛٞ صأمي دٕظٌ ثالػضذجً 

ً ٌؾ١ّغ ؽذمجس ثٌّؾضّغ ٚال ٠ىْٛ فىٌث ػٍٝ ثٌطذمجس  صنفغ أؽًٛ ثٌٕمً ٠ٚظذـ ِضجفج

ثٌغ١ٕز
(43)

. ٚدجٌٌغُ ِٓ ثٌّذًٌثس ثٌضٟ ّجلٙج ثٌفمٗ فٟ صذ٠ٌٌ ثمي وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛ 

َ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه فجٌوًثّز ال صٌث٘ج وجف١ز ِٚمٕؼز ٌضغ١ٍخ ِظٍقز ثٌٕجلً ػٍٝ ِٚٛٔض٠ٌجي دٕظج

   ِظٍقز ثٌّؼًٌٚ.

 أى ِٓ ػقج٠ج ثالً٘جح ثٌؾٛٞ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ صؼ٠ٛغ ِّج ٠غجً ثٌضْجوي فٛي إِىج١ٔز

ّٛثء ٚلؼش أعٕجء ، صؼو ثالػٌثً ثٌٕجصؾز ػٓ ثالػّجي ثالً٘جد١ز ثٌضٟ صظ١خ ثٌّْجف٠ٌٓ

 ثٌٙذٛؽ ٚثٌضٟ صقوط ػٕوِج ٠ىْٛ ٚثثٌض١ّٙو٠ز ٌٌٍفٍز ثٌؾ٠ٛز ثٌّضّغٍز دجٌظؼٛه  ثٌٌّثفً

ثٌّْجفٌ هثمً ثٌّطجً أٚ ثعٕجء صق١ٍك ثٌطجةٌر دجٌؾٛ ِٓ لذ١ً ثالػٌثً ثٌضٟ صض١َّ دشور ثٌٕضجةؼ 

ثٌّضٌصذز ػ١ٍٙج ٚىٌه الّضنوثَ ِٕفي٠ٙج ِٛثه ِضفؾٌر فٟ صٕف١ي أػّجٌُٙ
(44)

 ػجهر ،٠ٚضُ ثّضنوثَ

ثالٔٛثع ثٌضٟ صض١َّ دٌْٙٛز فٍّٙج ٚطؼٛدز ثوضشجفٙج ٚثٌٛطٛي ث١ٌٙج ِٓ لذً ثٌٍْطجس 

وجٌّٛثه ثٌْجةٍز ثٌضٟ ٠ْضنوِٙج ثالً٘جد١ٓ ِؤمٌث ٌضٕف١ي ِنططجصُٙ ، ثٌّنضظز دئهثًر ثٌّطجً

ػو ٌِفك ثٌٕمً ثٌؾٛٞ
(45)

. ٚلو أطوًس ثٌؼو٠و ِٓ شٌوجس ثٌٕمً ثٌؾٛٞ صؼ١ٍّجس صّٕغ 

ٓ ِٓ فًّ ثالؽَٙر ثٌٍٛف١ز ٚثٌقٛث١ّخ ثٌّقٌّٛز ٔظٌثً ٌٛؽٛه ِؼٍِٛجس دّمضؼج٘ج ثٌّْجف٠ٌ

٠ظؼخ ػٍٝ ثالؽَٙر ثٌىجشفز ثٌضقِْ  ػٓ أهمجي ِٛثه ِضفؾٌر ّجةٍز ثٌٝ دطج٠ًجس ثالؽَٙر

ٚمظٛطج فٟ ثٌٌفالس ثٌؾ٠ٛز ، فوٚط فٛثهط ؽ٠ٛز أعٕجء ثٌٌفٍز ثٌؾ٠ٛز ِٕٙج ِّج صؤهٞ ثٌٝ

ٌر أ١ِٕجً. دجإلػجفز ثٌٝ ثالعجً ثٌٕف١ْز ػٍٝ ػقج٠ج ٘يٖ ثٌمجهِز ٚثٌيث٘ذز ثٌٝ هٚي غ١ٌ ِْضم

ً ؽ٠ٛالً ٠ٚضؼيً ِؼٌفز ِٕفي٠ٙج فٟ وغ١ٌ ثالف١جْ  ثٌقٛثهط ٚألجًدُٙ وْٛ ثٌضقم١مجس صأمي ٚلضج
(46)

ٚٚفمج ٌيٌه فأػٌثً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌٕجصؾز ػٓ ثالػّجي ثالً٘جد١ز صضْذخ دئ٠يثء ثٌّْجف٠ٌٓ .

ثالػضوثء ثٌٕجصؾز ػٓ ثٌقٛثهط ثالمٌٜ ِّج ٠ضؼ١ٓ ػٍٝ ثٌّْؤٚي دشىً أوغٌ ػًٌثً ِٓ فجالس 

لجٔٛٔج دضؼ٠ٛغ ثٌّْجف٠ٌٓ. ٚدجٌٌغُ ِٓ أْ ثٌط٠ٌمز ثٌّغٍٝ ٌضؼ٠ٛغ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ٚفمج ٌٍمٛثػو 

ٌٚىٓ ٘يث ثٌَٚثي ٠ىْٛ ِْضق١ال ، ثٌّؼًٌٚ أٚ ِقٖٛ ٟ٘ ثٍثٌز ثٌؼًٌ ثٌيٞ ٠ظ١خ ثٌؼجِز

١ٍّجس ثالً٘جد١ز ٚىٌه الّضقجٌز أػجهر ثٌّؼًٌٚ ٌٍقٛثهط ثٌٕجصؾز ثٌؼ دجٌْٕذز ٚغ١ٌ ِّىٓ

١ّّج ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌٛفجر أٚ ثٌؼؾَ دٕٛػ١ٗ  ٌٍقجٌز ثٌضٟ وجْ ػ١ٍٙج لذً ٚلٛع ثٌقجهط ثالً٘جدٟ

ثٌىٍٟ ٚثٌؾَةٟ )ثالطجدجس ثٌؾْو٠ز( ثٌيٞ ٠ظ١ذُٙ ِٚج ٠ضؼٍك دٗ ِٓ أػٌثً ِجه٠ز ِٚؼ٠ٕٛز 

ثإلً٘جد١ز ،٠ٚؼَٜ ىٌه ثٌٝ ؽذ١ؼز ٘يٖ  ٔض١ؾز ثٌوِجً ثٌشجًِ ثٌيٞ ٌقمُٙ دْذخ ثٌؼ١ٍّجس

ثالػٌثً ٚثٌظٌٚف ثٌيٞ ٚلؼش دٙج، ِّج ٠ضٌصخ ػٍٝ ىٌه ػوَ أِىج١ٔز ثٌقىُ ٌٍّؼًٌٚ 

دجٌضؼ٠ٛغ ثٌؼ١ٕٟ
(47)

ٌٍّؼًٌٚ ّٜٛ ثٌقىُ ٌٗ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌٕموٞ ثٌّقوه دّذٍغ ِؼ١ٓ  ٠ضذك  ،ٌُٚ 

ثٌٕجلً دجٌضؼ٠ٛغ  جل١ض١ٓ ثٌَِشِٓ لذً ثالصفجل١ز ٚثًشٛ ٚ ِٛٔض٠ٌجي . ٚدجٌٌغُ ِٓ ثْ وٍضج ثالصف
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،  ٚثشضٌؽش شٌٚؽ ٌٍقىُ دٗ ػٍٝ ثٌٕجلً فجالس ِؼ١ٕز ثٌىجًِ ٌٍؼًٌ ثال أٔٙج فوهصٗ فٟ

 . ٚثالّضغٕجء ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ِقوهث فٟ ثٌضؼ٠ٛغ أْ ٠ىْٛ ٚدؼذجًر ثمٌٜ ثػضذٌ ثالطً

ٚثٌضْجوي ثٌيٞ ٠غجً دٙيث ثٌظوه ً٘ ٠ؼو ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه وجف١ج ٌضؼ٠ٛغ ثٌّضؼ٠ًٌٓ دْذخ 

ِٚؼٌفز ِوٜ ِْجّ٘ز مطأ ثٌٕجلً فٟ ٚلٛػٙج ِٓ  ٓ فجػٍٙجػفٛثهط ثً٘جد١ز ٌُ ٠ضُ ثٌىشف 

ػوِٗ ؟،فجٌّْجفٌ لو ال ٠ْضقك ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ٌؼوَ لوًصٗ ػٍٝ ثعذجس مطأ ثٌٕجلً ِٚٛثؽٙز 

ّٕغ ٚلٛع ثٌؼًٌ ٌُٚ ٠ذمٝ ثِجَ ثٌّؼًٌٚ ّٜٛ ٌوفغ دجٔٗ ثصني ثٌضوثد١ٌ ثٌالٍِز ثالم١ٌ ٌٗ دجٌ

ثٌقىُ ٌٗ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ثٌيٞ ٠ؼو غ١ٌ ِؾٍو ٌٗ ٌُٚ ٠قمك ثٌغج٠ز ِٕٗ ٚثٌيٞ ٠ؾخ ثْ ٠ىْٛ 

ؽجدٌثً ٌٍؼًٌ ٚػمٛدز ٌٍٕجلً صؼجف ثٌٝ ثٌؼمٛدز ثٌؾَثة١ز . فجٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ٠ؼو ٔظجِج غ١ٌ 

ّْجف٠ٌٓ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز .ٚلو ٚؽوس دؼغ لٛث١ٔٓ ػجهي ٌضؼ٠ٛغ ثٌ

دفىٌر ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌٌثهػز  صّغاللذً ظًٙٛ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي،  ٓصش٠ٌؼ١ ١ٍٓثٌط١ٌثْ ف

ٚثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌؼجؽٍز وئؽٌثءثس ٠ضّىٓ ِٕٙج ثٌّؼًٌٚ فٟ ثٌقظٛي ػٍٝ صؼ٠ٛغ ِؼؾً 

ػٍٝ ثٌضؼ٠ٛغ فٟ ثالصفجل١جس ّٛثء وجْ  ٚػجهي ٔظٌثً ٌإلؽٌثءثس ثٌّطٌٛز ٚثٌّؼمور ٌٍقظٛي

ِقوهث ٚثوجِالً 
(48)

. 

 انًطهة انخاًَ

 انتؼىٌض انكايم

دجٌٌغُ ِٓ أمي ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز دجٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ٌٍؼًٌ فأٔٙج أؽجٍس ٌٍّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ 

دً صمَٛ ثٌّقىّز ، ِؼ١ٓ فٛثهط ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌّطجٌذز دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ثٌيٞ ال ٠ضقوه دّموثً

ثٌّنضظز دجٌٕظٌ فٟ ثٌَٕثع دضقو٠وٖ ٚفمج ٌّموثً ثٌؼًٌ ِغ ثالمي دٕظٌ ثالػضذجً ثٌظٌٚف 

( ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛ ٚثٌفمٌر ثٌغج١ٔز ٠ٚ25ىْٛ ىٌه ثّضٕجهث ثٌٝ ثٌّجهر ) ،ثٌضٟ ٚلغ ف١ٙج ثٌقجهط

ْ ثالطً فٟ ثٌضؼ٠ٛغ أْ ج( ِٓ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي،، دؼو أْ ؽؼٍش وٍضج ثالصفجل١ض21ِٓ ثٌّجهر )

٠ىْٛ ِقوهث دقوٚه ِؼ١ٕز ال ٠ؾٍٛ صؾجٍٚ٘ج ٠ٚقىُ دٙج ٌٍّؼًٌٚ دّؾٌه أعذجس ٚلٛع ثٌقجهط 

ثٌيٞ  ،ثٌؼجَ ٘ٛ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ٚثالّضغٕجء ػٍٝ ىٌه ثالطً ،هْٚ أعذجس مطأ ثٌٕجلً ثٚ صجدؼ١ٗ

 ٚثػؼٟ إصجفز صؼو أى ،ْ شٌٚؽ ٚ فجالس ِؼ١ٕز ٌٍّطجٌذز دٗ ِٓ لذً ثٌّْجفٌجثشضٌؽش ثالصفجل١ض

صفجل١ز ٌٍّؼًٌٚ ثٌّطجٌذز دٙيث ثٌضؼ٠ٛغ دّغجدز إلٌثً ػٍٝ ػوَ طالف١ز ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ثال

فٟ ثٌقجالس ثٌضٟ ٠غذٓ ف١ٙج ثٌّؼًٌٚ. ٚصنضٍف ثٌقجالس ثٌضٟ ٠ؾٍٛ ف١ٙج ٌٍّْجفٌ ثٌّطجٌذز 

٠ٚؼضّو ٔؾجؿ ثٌّؼًٌٚ فٟ ثٌّطجٌذز  ،ٚثًشٛ ِٚٛٔض٠ٌجي ثصفجل١زفٟ وً ِٓ  دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ

ثٌقجالس ثٌضٟ ٚػؼضٙج ثالصفجل١ض١ٓ ٌٍقىُ  ٚؽٛه أفوٜ أعذجس ِج ٠وػ١ٗ ِٓ دجٌضؼ٠ٛغ ػٍٝ

 ٚىٌه الْ هفؼٗ دٙيٖ ثٌقجالس ٚفمج ٌالصفجل١ض١ٓ مٌٚؽج ػٓ ثالطً ثٌؼجَ . دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ

ٚػ١ٍٗ ٠ضٛؽخ ِؼٌفز ثٌقجالس ثٌضٟ ٠ْضٍََ ػٍٝ ثٌّؼًٌٚ أعذجصٙج ٌٍقىُ ٌٗ دجٌضؼ٠ٛغ    

ٌضؼ٠ٛغ ضٗ دجإلػجفز ثٌٝ ِؼٌفز طالف١ ،ٚثًشٛ ِٚٛٔض٠ٌجيثٌىجًِ فٟ وً ِٓ ثصفجل١ز 

ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ػٓ ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز، ٚٔظٌثً الػضذجً وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ِٚٛٔض٠ٌجي 

ٌٍقىُ دٗ  رِٓ ثالطً )ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه( فأْ ٕ٘جن فجالس ِقوه ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ثّضغٕجءثً 

 : ّٛثء فٟ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ثٚ فٟ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي

     اوالً: داالخ انذكى تانتؼىٌض انكايم فً اتفاقٍح وارشىا وتؼذٌالتها.

      :ٔظّش ثصفجل١ز ٚثًشٛث فجٌض١ٓ ٌٍقىُ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ٟٚ٘  

أٌٚش ثصفجل١ز ٚثًشٛث فمو   ،ػوَ ص١ٍُْ ثٌٕجلً ٚعجةك ثٌٕمً ثٚ ٔمض ثٌذ١جٔجس ثٌٛثًهر ف١ٙج -1   

ثٌؾٛٞ دجٌٌغُ ِٓ أْ ثٌٕمً ٠ؼو ػًّ صؾجًٞ ِٓ ثٌّّىٓ أعذجصٗ دىجفز ث٘ضّجِجً د١ٍغجً دٛعجةك ثٌٕمً 

ثٌطٌق ثالمٌٜ ٌألعذجس
(49)

،ٚأووس ٘يث ثال٘ضّجَ دجٌٕض فٟ ثٌّجهر ثٌغجٌغز ِٕٙج ػٍٝ ثٌذ١جٔجس 

ثٌضٟ ثٌَِش صٛفٌ٘ج فٟ صيوٌر ثٌٕمً ثٌؾٛٞ أى لؼش ثٌّجهر ثٌْجٌفز ثٌيوٌ ػٍٝ ثٌٕجلً صمو٠ُ 

 :صيوٌر ثٌٝ ثٌّْجفٌ صضؼّٓ 

ٌٚٙيث ثٌضج٠ًل أ١ّ٘ز ٌٍّوػٟ فٟ فْجح ثٌّور ثٌضٟ ٠ؾخ  ،صقًٌس ف١ٗثٌيٞ ثٌّىجْ ٚثٌضج٠ًل -أ

 .  فٟ فجٌز ٚلٛع فجهط ٚصقو٠و ثٌّقىّز ثٌّنضظز أْ ٠ٌفغ ف١ٙج هػٛثٖ
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صقو٠و ِطجً ثٌّغجهًر ِٚطجً ثٌٛطٛي. ٌٚٙيث ثٌذ١جْ ث١ّ٘ز فٟ د١جْ ِوٜ ه١ٌٚز ثٌٕمً ِٓ  -ح

ػوِٗ 
(50)

. 

صقو٠و ٔمجؽ ٘ذٛؽ ثٌطجةٌر ِغ ثٌٕض ػٍٝ ثِىج١ٔز صؼو٠ً ٘يٖ ثٌٕمجؽ فٟ فجٌز ٚؽٛه فجالس  -ػ

 ػ٠ًٌٚز صمضؼٟ ىٌه. 

فئىث ػٍُ ثٌٕجلً  ،ٌٚٙيث ثٌذ١جْ أ١ّ٘ز دضذظ١ٌ ثٌّْجفٌ دجٌوٚي ثٌضٟ ٠ضٛلف ػٕو٘ج ثٌٕجلً 

٠ضٛؽخ  وأْ صىْٛ غ١ٌ ِْضمٌر أ١ِٕج، دٛؽٛه مطٌ ِٓ ثٌٙذٛؽ فٟ أفوٜ ثٌٕمؾ ثٌّؼ١ٕز ِْذمج

١ٌ٘ج فئىث ثطٌ ػٍٝ ىٌه ٠ؼو مطأ إًثه٠ج ٠ضٌصخ ١ػ١ٍٗ ثالِضٕجع ػٓ ثٌٙذٛؽ فٟ ٘يٖ ثٌٕمطز ٚصغ

   . ػ١ٍٗ صشو٠و ثٌّْؤ١ٌٚز

صٛػ١ـ أُّ ثٌٕجلً ثٌيٞ ٠ضٌٛٝ ِّٙز ٔمً ثٌٌفٍز دشىً ٚثػـ. ٚصؼَٜ أ١ّ٘ز ٘يث ثٌذ١جْ  -ؿ 

ٜٛ ثٌضؼ٠ٛغ فٟ فجٌز و ِنجطّضٗ فٟ ًفغ هػٕدجٌْٕذز ٌٍّؼًٌٚ فٟ ِؼٌفز أُّ ثٌٕجلً ػ

ٚلٛع فجهط 
(51)

  .  

ثالٌضَثَ دضذظ١ٌ ثٌّْجفٌ دنؼٛع ثٌٕمً ثٌٝ ٔظجَ ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ثٌٛثًه فٟ ثصفجل١ز  -س 

 .ٚثًشٛث فٟ فجٌز فوٚط ٚفجر أٚ ثطجدز ٌٍّْجف٠ٌٓ" 

ٚلو ٚػؼش ثالصفجل١ز ؽَثء ٌٍٕجلً فٟ فجٌز ػوَ ص١ٍُْ صيوٌر ثٌٕمً ثٚ ص١ٍّْٙج ٚوجٔش  

غ١ٌ ِضؼّٕز ثفو ثٌذ١جٔجس ثٌْجٌفز ثٌيوٌ دقٌِجْ ثٌٕجلً ثٌضّْه دجٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ثٌيٞ 

 (3)ٔظش ػ١ٍٗ ثالصفجل١ز ٚثٌقىُ ػ١ٍٗ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ أى لؼش ثٌفمٌر ثٌغج١ٔز ِٓ ثٌّجهر 

٘ج ػٍٝ "ال ٠ؾٍٛ ٌٍٕجلً أْ ٠ضّْه دجألفىجَ ثٌضٟ ٔظش ػ١ٍٙج ثالصفجل١ز ثٌضٟ صؼف١ٗ ثٌْجدك ىوٌ

ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٚ صقو ِٕٙج أىث لذً ًثوذج ٌُ صٍُْ ث١ٌٗ صيوٌر ّفٌ". ٚدؼو طوًٚ دٌٚصىٛي 

صُ صؼو٠ً ثٌذ١جٔجس ثٌضٟ ثشضٌؽضٙج ثصفجل١ز ٚثًشٛ فٟ صيوٌر ثٌْفٌ دجإلػجفز  1955ال٘جٞ ٌؼجَ 

ٌؾَثء ثٌّضٌصخ ػٍٝ ػوَ ص١ٍُْ صيوٌر ثٌْفٌ ثٚ ثالمالي دأفو شٌٚؽٙجثٌٝ صؼو٠ً ث
(52)

أى ، 

ٚثشضٌؽ ىوٌ د١جْ ٔمطز ثٌم١جَ ٚثٌٙذٛؽ ٚثٌّطجًثس ثٌضٟ ّضٙذؾ دٙج  لٍض ِٓ ثٌذ١جٔجس ثٌْجدمز

 ثٌذٌٚصٛوٛيدجإلػجفز ثٌٝ د١جْ صذظ١ٌ ثٌّْجفٌ دجٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ٚلو ًصخ ، ثٌطجةٌثس

ؽَثء ػٍٝ ػوَ ص١ٍُْ صيوٌر ثٌٕمً ثٚ ثٌٕمض فٟ أفو ثٌذ١جٔجس ثٌٛثًهر ف١ٙج ثٌٝ فٌِجْ ثٌٕجلً 

 ثٌذٌٚصٛوٛيدجالّضفجهر ِٓ ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ٚثٌقىُ ػ١ٍٗ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ٚلو ػوي 

ٌقو ثٌفمٌر ثٌغج١ٔز ِٓ ثٌّجهر ثٌغجٌغز ثٌْجٌفز ثٌيوٌ ثٌيٞ وجٔش صمؼٟ دقٌِجْ ثٌٕجلً ِٓ ثٌضّْه دج

ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ٚثالّضفجهر ِٓ فمٗ دجالّضفجهر ِٓ ثالػفجء ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز فٟ فجٌز ػوَ ص١ٍُْ 

 ٚثلضظٌ٘ج ػٍٝ فٌِجْ ثٌٕجلً ِٓ ثٌضّْه دجٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ،صيوٌر ثٌٕمً ٌٍّْجفٌ

ٚٔظٌثً أل١ّ٘ز ٘يٖ ثٌذ١جٔجس ٚدجٌنظٛص ثٌذ١جْ ثٌيٞ ٠ٕذٗ ثٌّْجفٌ دنؼٛع ثٌٕمً ثٌٝ ٔظجَ .

ّْجفٌ فٟ أدٌثَ ػمٛه ثٌضأ١ِٓ ػٍٝ ثٌق١جر فٟ ٌٍثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ٚىٌه إلػطجء ثٌفٌطز ثٌقو 

ثٌقوٚه ثٌضٟ صضؾجٍٚ ِج ٚػؼضٗ ثالصفجل١ز ِٓ صؼ٠ٛغ . ٚثٌٝ أدؼو ِٓ ىٌه فأْ ثٌّقجوُ لو 

 زً صيوٌر ٔمً ِضؼّٕ ل١جِٗ دض١ٍُْ ٌزشوهس ػٍٝ ثٌٕجلً ٚفىّش ػ١ٍٗ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ فٟ فج

لذً ثٌفضٌر ثٌّؼ١ٕز  ٌٗ ٙجثٌذ١جٔجس ثٌضٟ ثشضٌؽضٙج ثالصفجل١ز ثٌٝ ثٌّْجفٌ، ثال ثٔٗ ٌُ ٠مُ دض١ٍّْ

ثٌَِش دقىُ ػوَ ثٌض١ٍُْ ألٔٗ ٠فٛس ثٌغٌع ثٌيٞ ِٓ أؽٍٗ  ىٌهالٔطالق ثٌٌفٍز ٚثػضذٌس 

د١جْ صذظ١ٌ ثٌّْجفٌ دنؼٛع ثٌٕمً ٌٕظجَ ثٌقو  زثالصفجل١ز ثٌٕجلً دض١ٍُْ صيوٌر ٔمً ِضؼّٕ

الػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ٌؼ١جع ثٌفٌطز ػ١ٍٗ دأدٌثَ ػمٛه ثٌضأ١ِٓ ثٌّىٍّز ٌٙيث ثٌضؼ٠ٛغث
(53)

. ٚدؼو 

طوًٚ دٌٚصىٛي ؽٛثص١ّجال ّضٟ ثٌيٞ ٌُ ٠ومً ف١َ ثٌٕفجى دْذخ ػوَ ثوضّجي ثٌضظو٠مجس 

دجٌْٕذز ٌٍذ١جٔجس ثٌٛثؽخ ىوٌ٘ج فٟ صيوٌر ثٌْفٌ  ز١ٌثس ؽ١٠ٌ٘ٛلو ثفوط صغ ٌٕفجىرثٌالٍِز 

فمو ثٌغٝ ثٌذ١جٔجس ثٌضٟ ىوٌصٙج ثالصفجل١ز ٚثٌضٟ  ،ٍؾَثء ثٌّضٌصخ ػٍٝ ػوَ ص١ٍّْٙجٚويٌه ثٌقجي ٌ

ٚثشضٌؽ أْ صضؼّٓ صيوٌر ثٌْفٌ د١جْ ٠ٛػـ ِىجْ ِطجً ثالٔطالق ِٚطجً  ثٌذٌٚصٛوٛيػوٌٙج 

ؽَثء ٌٍٕجلً ػٕو ػوَ ص١ٍُْ صيوٌر ثٌْفٌ ثٚ ػوَ صؼّٕٙج ثٌذ١جْ  ثٌذٌٚصٛوٛيٌُٚ ٠ٌصخ  ،ثٌٙذٛؽ

ً ٌيٌه ٠ّىٓ ٌٍٕجلً أْ ٠ضّْه دجٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ فضٝ فٟ فجٌز ػوَ  ثٌيٞ ثشضٌؽٗ، ٚٚفمج

أ٠ؼج أْ ٠ضُ ثطوثً ثٌضيوٌر دأٞ ١ٍّٚز  ثٌذٌٚصٛوٛيص١ٍّْٗ صيوٌر ٔمً ثٌٝ ثٌّْجفٌ، ٚثؽجٍ 
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ز ٌشٌوجس ثٌٕمً ِٓ ثّضنوثَ ثٌّٛجةً ثالٌىض١ٌٔٚز فٟ وجٔش ٚىٌه إلػطجء ثٌق٠ٌز ثٌىجٍِ

إطوثً٘ج
(54)

 . 

 ثعذجس ثٌّْجفٌ مطأ ثٌٕجلً ثٚ غشٗ ػٓ ٚلٛع ثٌقجهط ثٌؾٛٞ . -2

ثالصفجل١ز وجْ ىٌه دشٌؽ فْٓ ١ٔز  ٚثػؼٟػٕو ٚػغ ِذوأ ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ِٓ لذً 

ثٌيٞ ٠شضٌؽ أْ ٠ىْٛ ؽجدٌث ٌٍؼًٌ  ٠ؼو مٌٚؽج ػٍٝ ِذوأ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِفٙيث ثٌّذوأ  ،ثٌٕجلً

ثٌيٞ ٚػغ ِٕي فؾٌ طٕجػز ثٌط١ٌثْ دقؾز فّج٠ضٗ  ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوهفجٌٕجلً ٘ٛ ثٌّْضفجه ِٓ 

ـش ثٌقجٌٟ دجٌٌغُ ِٓ ثٌٛػغ ثٌّجٌٟ ثٌٛلثال ثٔٗ أّضٌّ ثٌؼًّ دٗ ، ِٓ ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌىذ١ٌر

د١ٓ أؽٌثف  ـضٛثٍْثٌِٗ وجٔش صٌغخ فٟ ألج جسثالصفجل١ ٚالْ ،ثٌّّضجٍ ثٌيٞ ٠ض١َّ دٗ ثٌٕجلً

 ،ـجؼث٠ثٌؼاللز ثٌؼمو٠ز فمو ػّوس ػٍٝ صمو٠ُ ثِض١جٍثس ٌٍٕجلً ِمجدً ِٕـ ثٌّْجفٌ ثِض١جٍثس 

ٚثػطجءٖ ثٌقك ، فجفضٌػش ثالصفجل١ز مطأ ثٌٕجلً فٟ ِمجدً صقو٠و ثٌضؼ٠ٛغ ثٌيٞ ٠ّٕقٗ ٌٍّْجفٌ

ثٌٕمً ثٌؾٟٛٞ ثٌّْؤ١ٌٚز ػٕٗ، ػٍٝ شٌؽ ثّضٌّثً فْٓ ١ٔضٗ فٟ صٕف١ي ػمو ٔفـفٟ 
(55)

. أى 

( ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ػٍٝ " ١ٌِ ٌٍٕجلً أْ ٠ضّْه دأفىجَ ٘يٖ ثالصفجل١ز ثٌضٟ 25ٔظش ثٌّجهر )

صؼف١ٗ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز أٚ صقو ِٕٙج أىث وجْ ثٌؼًٌ لو صٌٛو ػٓ غشٗ ثٚ مطأ ٠ٌثٖ لجْٔٛ ثٌّقىّز 

ٌيٞ ٠مؼٟ ِؼجهال ٌٍغش " ٚدجٌٌغُ ِٓ ٚػٛؿ ثٌٕض ث ثٌّنضظز ثٌّؼٌٚع ػ١ٍٗ ثٌَٕثع

دقٌِجْ ثٌٕجلً دجٌضّْه دجٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ فٟ فجٌز ثًصىجدٗ غشجً ثٚ مطأ صْذخ فٟ ٚلٛع 

ثال أْ ثٌٕض ٌُ ٠ٛػـ ِظطٍـ ثٌغش ٚثٌنطأ ثٌّؼجهي ٌٗ ٚثفجي ثٌٝ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌٛؽ١ٕز  ،ثٌقجهط

 ِّج عجً ثٌنالف فٟ ثٌضف١ٌْ د١ٓ ثٌوٚي ثٌّٕض١ّز ٌالصؾجٖ، ِّٙز صف١ٌْ ٘ي٠ٓ ثٌّظطٍق١ٓ

ثٌنطأ ثٌؾ١ُْ  فأطقجح ثالصؾجٖ ثالٚي أػضذٌ فىٌر ،ثٌالص١ٕٟ ٚهٚي ثٌش٠ٌؼز ثالٔؾٍّٛى١ْٔٛز

ثٌٛثًهر فٟ لٛث١ٕٔٙج ٟ٘ ثٌفىٌر ثٌّؼجهٌز ٌٍنطأ ثٌّؼجهي ٌٍغش
(56)

فٟ ف١ٓ ى٘ذش ثٌوٚي  ،

ثٌٝ ِْجٚثر ثٌنطأ ثٌّؼجهي دجٌغش دفىٌر ثٌنطأ ثالًثهٞ ثٌٛثًهر ػٕوُ٘. ِّج  ثالٔؾٍّٛى١ْٔٛز

ثهٜ ٘يث ثالمضالف فٟ صف١ٌْ ثٌّظطٍقجس ثٌٝ صف٠ٛش ثٌغٌع ِٓ ثالصفجل١ز ثٌمجػٟ دضٛف١و 

دٌٚصىٛي  ثٌٕظُ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌنجطز دجٌٕمً ثٌؾٛٞ . ٚدؼو ىٌه صُ صؼو٠ً ثصفجل١ز ٚثًشٛث دّٛؽخ

( ِٕٗ أى لؼش ػٍٝ "ال صٌْٞ 13( ثٌْجٌفز ثٌيوٌ دّٛؽخ ثٌّجهر )25) ال٘جٞ ثٌيٞ ػوي ثٌّجهر

ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ػٕو إلجِز ثٌو١ًٌ ػٍٝ أْ ثٌؼًٌ (22) ثٌقوٚه ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجهر

 زِمٌٚٔ زثٚ صجدؼ١ٗ ٚىٌه ثِج دمظو ثفوثط ثٚ ًػٛٔ لو ٔشأ ػٓ فؼً ثٚ ثِضٕجع ِٓ ؽجٔخ ثٌٕجلً

 ."هدأهًثن ثفضّجي ػًٌ ٔض١ؾز ىٌ

( ِٓ 25ٚصف١ٌْ٘ج ٌٕض ثٌّجهر ) دٌٚصٛوٛي( ِٓ 13ٚػٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ٚػٛؿ ثٌّجهر )  

ثصفجل١ز ٚثًشٛث ٚصٛػ١ـ ِفَٙٛ ثٌنطأ ثٌّشوه ٌّْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ ٚثٌغجء ثالفجٌز ثٌٝ 

ٚٚػغ لجػور ػجِز ِٛػٛػ١ز ٌنطأ ثٌٕجلً دٙوف صٛف١و لٛثػو ثٌّْؤ١ٌٚز  ،ثٌمٛث١ٔٓ ثٌٛؽ١ٕز

ثٌّو١ٔز ٌٍٕجلً ثٌؾٛٞ ٚصغ١ٍخ ثٌظفز ثٌو١ٌٚز ػٍٝ ثٌَٕػز ثٌضؼظذ١ز ٌٍمٛث١ٔٓ ثٌوثم١ٍز دشأْ 

ِفَٙٛ ثٌنطأ ٚصٛف١و ثالمضالف ثٌٕجشب ػٕٗ د١ٓ ثٌوٚي، ثال أْ ٕ٘جن ًأٞ فٟ ثٌفمٗ ٠ٌٜ أْ 

طأ ثالًثهٞ ثٌٛثًهر فٟ ثٌوٚي ثالٔؾٍٛ ّى١ْٔٛز ػٓ فىٌر ثٌنطأ لو ًؽـ فىٌر ثٌن ثٌذٌٚصٛوٛي

( ٌضوػ١ُ ًأ13ٗ٠ثٌؾ١ُْ ٠ْٚضٕو ثٌٝ ثٌشطٌ ثالم١ٌ ِٓ ثٌّجهر )
(57)

. 

ٚػ١ٍٗ فأْ مطأ ثٌٕجلً ثٌّضّغً دجٌم١جَ دفؼً ثٚ ثالِضٕجع ػٕٗ دمظو ثفوثط ػًٌ 

ٌّْجفٌ أعذجس ىٌه دضؼ٠ٛغ ٌٍّْجفٌ ٠ؼو ِٓ ثٌقجالس ثٌضٟ صشوه ثٌّْؤ١ٌٚز ػ١ٍٗ ٠ٍٚضََ ػٕوةي ث

ثٌّؼ٠ًٌٚٓ صؼ٠ٛؼج وجِالً، فجالصفجل١ز ثشضٌؽش ِٓ ثٌّؼًٌٚ أعذجس ِج ٠وػ١ٗ ِٓ مطأ ثٚ 

ٚدال شه أْ ىٌه ١ّىْٛ طؼخ ػٍٝ ثٌّْجفٌ  ،غش ِْٕٛح ٌٍٕجلً ثهٜ ثٌٝ ٚلٛع ثٌقجهط

 خ ػوَ مذٌصٗ دٙيٖ ثالؽٌثءثس فٟ ِمجدً ثٌٌّوَ ثٌمجٟٔٛٔ ٚثٌّجٌٟذثٌّؼًٌٚ ثٚ ًٚعضٗ دْ

ٌٍٕجلً ثٌيٞ ٠ض١ـ ٌٗ أعذجس ثٌؼىِ ٚمظٛطجً فٟ فٛثهط ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ٚثٌوفٛع ثٌّضجفز 

ثال ثْ ثٌمؼجء ثمي ػٍٝ ػجصمٗ  ،ثٌضٟ صؼف١ٗ ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٚ صقو ِٕٙج ٌٗ فٟ ظً ثصفجل١ز ٚثًشٛث

صقم١ك ثٌضىجفؤ ثٌّؼٌفٟ د١ٓ ثٌّضؼجلو٠ٓ ٚىٌه ِٓ مالي ثػضذجً ٚلٛع ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز 

ِجٌُ  صىٌثً٘ج ِٓ لذ١ً ثٌمٌثةٓ ثٌمؼجة١ز ثٌضٟ صش١ٌ ثٌٝ مطأ ثٌٕجلً ثالًثهٞ ثٚ غ١ٌ ثالًثهٞٚ

٠غذش ثٌؼىِ
(58)

ثٌقىُ دٗ فٟ فجٌز ٠ىْٛ ٌىٟ ٠ضقمك ثٌغٌع ِٓ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ أْ  ٌٜٚٔ ،



 ثٌٕظجَ ثٌضؼ٠ٛؼٟ ٌؼقج٠ج ثالً٘جح فٟ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ
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ثعذجس ثٌؼىِ ِٓ  دوْٚ صى١ٍف ٌٍّؼًٌٚ دأعذجس مطج ثٌٕجلً ٚػٍٝ ثٌٕجلًثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز 

  دأْ ٠غذش ػوَ مطجءٖ ثٚ غشٗ فٟ ٚلٛع ثٌقجهط.

 

          . حاٍَا : انذكى تانتؼىٌض انكايم فً اتفاقٍح يىَترٌال
ػٍٝ مالف ثصفجل١ز ٚثًشٛث ٌُ صٙضُ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي دضيوٌر ثٌْفٌ ٚثٌذ١جٔجس ثٌشى١ٍز   

دض١ٍُْ صيوٌر ثٌْفٌ الْ ػمو ثٌٕمً ِٓ ثٌؼمٛه ، ٚثْ ىٌه ال ٠ؼٕٟ ثٔٙج ٌُ صٍََ ثٌٕجلً  ثٌٛثًهر ف١ٙج

ثٌمجةّز ػٍٝ ثالػضذجً ثٌشنظٟ ، ٚدفؼً ثٌضطًٛ ثٌضىٍٕٛؽٟ ٚثّضنوثَ ثٌقٛث١ّخ فمو ٚػؼش 

د١جٔجس ثّج١ّز ٠ؾخ ثْ صضؼّٕٙج ٚع١مز ثٌٕمً ٚصٌوش ٌّٕظّز ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ )ثال٠ضج( ٚلٛث١ٔٓ 

ٌّجهر ثٌغجٌغز ِٓ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي ػٍٝ ثٌٕجلً ثٌط١ٌثْ ثٌوثم١ٍز صٕظ١ُ ثٌذ١جٔجس ثالمٌٜ ، فمؼش ث

ص١ٍُْ صيوٌر صضؼّٓ د١جْ ٔمطز ثٌّغجهًر ٚٔمطز ثٌٛطٛي ٚأشؼجً ثٌّْجفٌ دٕظجَ ثٌضؼ٠ٛغ 

ثٌٛثًه فٟ ثالصفجل١ز 
(59)

، ٌُٚ صقوه ثالصفجل١ز ثٌط٠ٌمز ثٌضٟ صظوً دٙج ٚع١مز ثٌٕمً دنالف ثصفجل١ز  

ٚثًشٛ ثٌضٟ لؼش دأْ صىْٛ ثٌضيوٌر ًٚل١ز ، دً ثؽجٍس ثطوثً٘ج دأٞ ؽ٠ٌمز وجٔش
(60)

، ٚ٘يث 

ّىٓ ػٓ ؽ٠ٌمٙج ثٌقؾَ ٠٠ْٕؾُ ِغ صطًٛ ثّضنوثَ ثٔظّز ثالصظجي ٚثٌّؼٍِٛجس ثالٌىض١ٌٔٚز ثى 

ٌٙج ثٌٝ ثٌّْجفٌ ػٓ ؽ٠ٌك ثالٔضٌٔش لذً ثٔطالق ثٌٌفٍز ٚ٘يٖ ثٌؼ١ٍّز ػٍٝ صيوٌر ثٌْفٌ ٚثًّج

صّْٝ دجٌقؾَ ثالٌىضٌٟٚٔ ٚػٍٝ ثٌّْجفٌ ثّضنٌثػ ثٌذ١جٔجس ثٌٌٍّّز ِٓ ثٌٕجلً ٚص١ٍّْٙج ث١ٌٗ 

ػٕو ثٔطالق ثٌٌفٍز
(61)

( ِٓ ثٌّجهر ثٌغجٌغز ؽَثء ٌٍٕجلً فٟ فجٌز ػوَ ص١ٍُْ 5ٌُٚ صؼغ ثٌفمٌر )، 

ثٌقجٌض١ٓ مجػؼجً ٌالصفجل١ز  ٘جص١ٕٓمض فٟ ثفوٜ د١جٔجصٙج دً ثػضذٌس ثٌٕمً فٟ صيوٌر ثٌْفٌ ثٚ ثٌ

ٚٔظجَ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌٛثًه ف١ٙج . ٚػ١ٍٗ فأْ ػوَ ص١ٍُْ صيوٌر ثٌْفٌ ال ٠ؼو ِٓ ثٌقجالس ثٌضٟ 

٠ضٛؽخ ثٌقىُ دٙج ػٍٝ ثٌٕجلً دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ وّج فٟ ثصفجل١ز ٚثًشٛ ، دً ثٔقظٌس ٘يٖ 

ٔض٠ٌجي دقجٌض١ٓ فمؾ ٟٚ٘ صؾجٍٚ ل١ّز ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّطجٌخ دٗ ػٓ ثٌقجالس فٟ ثصفجل١ز ِٛ

ٚفور ّقخ ٚفجٌز ثعذجس ثٌّؼًٌٚ مطأ ٚثّ٘جي ثٌٕجلً ػٓ ٚلٛع ثٌقجهط ٚػ١ٍٗ  ((100))

 :  فمٌص١ّٕٓٛػـ ىٌه فٟ 

 ودذج سذة . ((100) )اوالً: تجاوز قًٍح انتؼىٌض انًطانة ته ػٍ

ثٌضؼ٠ٛؼٟ الصفجل١ز ٚثًشٛ ٚثٔضمجهٖ دؼوَ ٔظٌثً الػضٌثع ثغٍخ ثٌوٚي ػٍٝ ثٌٕظجَ   

لو ػوٌش ٘يث ثٌٕظجَ دٕظجَ فمٛق ثٌْقخ ثٌيٞ ٌُ ٠ىٓ ِؼٌٚفجً ِٓ ، صقم١ك ثٌقّج٠ز ٌّْجف٠ٌٙج

لذً، أى ًدطش ثٌّْؤ١ٌٚز دم١ّز ثٌضؼ٠ٛغ ٚؽؼٍش ثٌّْؤ١ٌٚز ِٛػٛػ١ز دّؾٌه إطجدز 

خ، ٠ٚضقٛي ٔظجَ ٚفور ّق (100)ثٌّْجفٌ دؼًٌ أىث وجْ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّطجٌخ دٗ ال٠ضؾجٍٚ

 ،ٚفور ّقخ (100) ػٓثٌّْؤ١ٌٚز ثٌٝ ِْؤ١ٌٚز شنظ١ز دّؾٌه ثٌّطجٌذز دضؼ٠ٛغ ٠ضؾجٍٚ

ٌٍّؼًٌٚ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ  ٠ٚضٌصخ ػ١ٍٙج ثٌقىُ
(62)

. 

ٚأعجً ثٌٕظجَ ثٌيٞ ؽجءس دٗ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي ٌضؼ٠ٛغ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ػٓ فٛثهط ثٌط١ٌثْ   

ثٌٕمو ثٌّْضٌّ ِٓ لذً ثٌفمٗ ٔض١ؾز ثٌضؼجًع ثٌيٞ ٠قظً ٔض١ؾز ىٌه
(63)

 ثٌّطجٌخ ، فجٌّوػٟ

ثٌيٞ ٠وػٟ إّ٘جي ٚمطج ثٌٕجلً ٚٚفور ّقخ  (100)دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً ثٌضٟ ص٠َو ػٓ 

ؾؼً ثٌنطأ فٟ ٌُ ص ٌىْٛ ثالصفجل١ز  ثهػجءٖ دأعذجس ثٌّؼًٌٚ ٚلٛع ثٌقجهط ٠ٚىٍف فٟ

 ً ً ػٕو ثٌّطجٌذز دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ  ثٌّْؤ١ٌٚز ػٓ ٘يٖ ثالػٌثً ِفضٌػج فٟ ف١ٓ ؽؼٍضٗ ِفضٌػج

، ثال أْ ٘يث ثالهػجء ال ٠ؤهٞ ثٌقىُ دجٌضؼ٠ٛغ (ٚفور ّقخ100ثالػٌثً ثٌضٟ ال ص٠َو ػٓ)

الْ ثٌٕجلً لو ، ( ِٓ ثالصفجل١ز21شٌ ٚأْ وجْ ىٌه ٠فُٙ ِٓ ثٌّجهر )ثٌىجًِ ٌٍّْجفٌ دشىً ِذج

ِٕقش ٌٗ ثالصفجل١ز ؽٌق ٌٍضنٍض ِٓ ٘يث ثالهػجء ٚىٌه دأعذجس ثْ ثٌقجهط ٌُ ٠ىٓ ٔض١ؾز 

ِّج ٠ؤهٞ ىٌه ثٌٝ ثٌضؼجًح د١ٓ ِظجٌـ ، مطجءٖ ثٚ ثّ٘جٌٗ دً ٔض١ؾز صومً ِٓ لذً ثٌغ١ٌ

٠ٚؾؼً ثفىجَ ثٌّقجوُ ثٌمؼجة١ز ثٌظجهًر ، ٚثٌٕجلًثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٚظجٌـ شٌوجس ثٌٕمً ثٌؾٛٞ 

ِضٕجلؼز 
(64)

. ٚم١ٌ ِغجي ػٍٝ ىٌه فجهعز ثٌضفؾ١ٌ ثٌيٞ فوط فٟ ثٌقجهٞ ػشٌ ِٓ ّذضّذٌ فٟ 

ثٌٛال٠جس ثٌّضقور أى ١ّطجٌخ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ًٚٚعضُٙ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ دجالّضٕجه ثٌٝ ثٌفمٌر 

ٌٚفٗ ال ٠ّىٓ أْ صذٕٝ هْٚ مطأ ٚثّ٘جي ( ألٔٗ ثٌقجهط ثالً٘جدٟ ٚظ21ثٌغج١ٔز ِٓ ثٌّجهر )

ً فؼً ثٌغ١ٌمثٌٕجلً د١ّٕج ٠وفغ ثٌٕجلً دأْ ثٌقجهط وجْ ٔض١ؾز صو
(65)

. 
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ٙج ثٌَٕثع أْ صقىُ ٌٍّؼًٌٚ ١ٚػ١ٍٗ ٌّٚج صموَ فجْ ثالطً ػٍٝ ثٌّقىّز ثٌّؼٌٚع ػٍ  

 ػٕٙجدجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ثىث ًأس أْ ثالػٌثً ثٌضٟ صؼٌع ٌٙج ثٌّؼًٌٚ ص٠َو ل١ّز ثٌضؼ٠ٛغ 

ٚفور ّقخ ٚ ٌىْٛ ثالصفجل١ز ثصجفش ٌٍٕجلً ٔفٟ ٘يث ثالهػجء فجٌّؼًٌٚ لو ال  (100) ػٍٝ

ٚ٘يث ، ٠قظً ّٜٛ ػٍٝ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوٚه دجٌٌغُ ِٓ ثالػٌثً ثٌضٟ ٌقمش دٗ صفٛق ىٌه

٠ضٕجفٝ ِغ ِذوأ ثٌؼوثٌز ٚصٛف١و ثالٔظّز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضٟ ٔجهس دٙج ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي .فجٌّؼًٌٚ 

ٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ أىث ٌُ ٠ٕفٟ ثٌٕجلً أهػجء ثٌّؼًٌٚ ٚ٘يث ِج ّٕضٕجٌٚٗ فٟ ثٌٕمطز ٠ْضقك ث

  ثٌضج١ٌز.

 خطأ انُاقم او اهًانه فً وقىع انذادث .أحثاخ  حاٍَاً: 

ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي ثٌٝ ِج ٚلؼش دٗ ثصفجل١ز ٚثًشٛث فقجٌٚٛث صؾجٍٚ دؼغ  ٚثػؼٟثٌضفش   

أى ّج٠ٌٚث دٌٚصىٛي ال٘جٞ ، ثالشىجالس ثٌضٟ ؽجءس ف١ٙج ِٚغ ىٌه أػجهٚث ثٌٕض ػٍٝ دؼؼٙج

دظوه د١جْ مطأ ثٌٕجلً ٚإّ٘جٌٗ ثٌيٞ ٠ؼو ِٓ لذ١ً ثٌقجالس ثٌضٟ ٠ْضقك دٙج ثٌّْجفٌ ثٌّؼًٌٚ 

ٚثٌغش ثالصفجل١ز إفجٌز صى١١ف ثٌنطأ ثٌٝ ثٌمجْٔٛ ثٌٛؽٕٟ ، ء ديٌه ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ػٕو ثالهػج

ٚٚػؼش لجػور ػجِز دٙيث ثٌنظٛص صضؼٍك دنطأ ثٌٕجلً ٚثالّ٘جي ٚثالِضٕجع ػٓ ثهثء فؼً 

ِؼ١ٓ
(66)

،ٟٚ٘ ديٌه ثلضٌدش ِٓ ثالفىجً ثٌْجةور فٟ ثٌوٚي ثالٔؾٍٛ ّى١ْٔٛز ٚىٌه الْ ثٌضٕظ١ُ 

ثٌنطأ ثالًثهٞ ٚثٌنطأ غ١ٌ ثالًثهٞ ثٌٛثًه ف١ٙجثٌيٞ ؽجءس دٗ ٠مضٌح ِٓ ٔظجَ 
(67)

أى لؼش ، 

( أىث أعذش ثٌّؼًٌٚ أْ 21( ِٓ ثٌّجهر )2( ٚ)1( دأٔٗ "ال ٠ٌْٞ فىُ ثٌفمٌر )22ثٌّجهر )

دأهًثن  زثٌٕجلً لو أًصىخ فؼال أٚ ثِضٕجع ػٓ فؼً وجْ دمظو أفوثط ػًٌ أٚ ًػٛٔز ِمٌٚٔ

ً الصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي صضّغً دأْ ٕ٘جن ػًٌث ١ّظ١خ ثٌّؼًٌٚ "، فقجالس  مطأ ثٌٕجلً ٚفمج

دجٌنطأ ثالًثهٞ ٚثٌنطأ غ١ٌ ثالًثهٞ ثٌيٞ ٠ضٌصخ ػ١ٍٗ فٌِجْ ثٌٕجلً ِٓ ثٌقو ثالػٍٝ 

( ِٓ 1ٚفور ّقخ ثٌٛثًه فٟ ثٌفمٌر ) (100)فٟ فوٚه ثالػٌثً ثٌضٟ ال صضؾجٍٚ ف .ٌٍضؼ٠ٛغ

( 2ؤ١ٌٚز ثٌٛثًهر فٟ ثٌفمٌ)ِٓ ؽٌق ٔفٟ ثٚ هفغ ثٌّْثالصفجل١ز ثٌٕجلً   ش( ف21ٌِثٌّجهر )

ٚفور ّقخ  (100)ثٌّْجفٌ دأْ ثالػٌثً ثٌضٟ ص٠َو ػٓ  دّؾٌه أعذجس ٌٚىٓ  ّجٌفز ثٌيوٌ،

فأْ ثٌٕجلً ٠ؾٍٛ ٌٗ أعذجس ػوَ ، الْ ثٌٕجلً لو أمطأ ثٚ ثًّ٘ ثصنجى ثالؽٌثءثس ثٌضٟ صّٕغ ٚلٛػٗ

ثٌّْؤ١ٌٚز ػٕٗ دأْ ثٌقجهط ٌُ طوًٚ مطأ ثٚ إّ٘جي ِٓ لذٍٗ وّج ٠وػٟ ثٌّؼًٌٚ ٌٚٗ أْ ٠وفغ 

( 21) ثٌّجهر ِٓ (2) ثٌفمٌرأى صٕض  ٠ىٓ لو ٚلغ ٔض١ؾز مطأ طجهً ِٕٗ دً دْذخ مطأ ثٌغ١ٌ

 ثٌٕجلً ٠ىْٛ فال مجطز ّقخ فمٛق ٚفور( 100) ػٓ ثٌضؼ٠ٛغ ل١ّز ٠ٍجهر فجي فٟ) ػٍٝ

 : ثعذش أى ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ِْؤٚال

 . صجدؼ١ٗ ثفو ثٚ ِٕٗ طجهً ثّ٘جي ثٚ مطأ ػٓ ٔجشب ٠ىٓ ٌُ ثٌقجهط أْ-1

 ثٌغ١ٌ لذً ِٓ طجهً ثّ٘جي ثٚ مطأ ٔض١ؾز ثٌقجهط ثىثوجْ-2
(68)

ٚصٌؽ١قج ٚدجإلػجفز ثٌٝ ىٌه  ،

ٌّظٍقز ثٌٕجلً فأْ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي أؽجٍس ٌٗ فٟ فجٌز ػوَ ٔفٟ ِْؤ١ٌٚضٗ ػٓ مطجءٖ ثٚ 

ثٌقجهط ثىث أوضشف إّ٘جٌٗ ٚثٌَِضٗ دوفغ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ٌٍّْجفٌ أْ ٠ٌؽغ ػٍٝ ثٌغ١ٌ ٌِصىخ 

ٌُ صقوه ِور ِؼ١ٕٗ ٌْمٛؽ ثٌقك  ثال أْ ثالصفجل١ز، فٟ ٚلٛع ثٌقجهط الفمج أٔٗ ثٌّْذخ ثٌٌة١ْٟ

دجٌٌؽٛع ػٍٝ ٘يث ثٌغ١ٌ ٚدٙيث ً٘ ٠ؼو ِشغٛي ثٌيِز ٌٍٕجلً ِضٝ أوضشف ِْؤ١ٌٚضٗ ػٓ ثٌقجهط 

ًٌٚ مطجءٖ ثٚ ٚػ١ٍٗ فأْ ػوَ ثِىجْ ًه ثٌٕجلً ثهػجء ثٌّؼ، ٚ٘يث ٠ؼضذٌ مًٍ الدو ِؼجٌؾضٗ

ثال أْ ثعذجس ثٌّؼًٌٚ ٘يث ، غشٗ فٟ ٚلٛع ثٌقجهط ٠ؼو ّذذجً دجٌقىُ ػ١ٍٗ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ

أعذجس  ٠ظؼخثالهػجء ال ٠ىْٛ ّٙال ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌقٛثهط ثالً٘جد١ز ثٌضٟ صقوط فٟ ظٌٚف 

 مطأ ثٌٕجلً. 

 ثالً٘جد١زشوه ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً فٟ فجالس ثٌقٛثهط ثٌؾ٠ٛز ضثال أْ ثٌّقجوُ لو ص  

ٚصمؼٟ دئٌَثِٗ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ الْ ٘يٖ ثٌقٛثهط ال ٠ّىٓ ثْ صمغ ِجٌُ ٠نً ثٌٕجلً دأفو 

ثالؽٌثءثس ثٌنجطز دجٌْالِز ِّج ٠ضٌصخ ػٍٝ إّ٘جٌٗ ٚلٛع ثٌقجهط
(69)

. 

 ٚػ١ٍٗ فأْ ٔظجَ ثٌضؼ٠ٛغ فٟ وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛ ِٚٛٔض٠ٌجي دقجؽٗ ثٌٝ صؼو٠الس 

وً ِٓ ثصفجل١ز  ٚثػؼٟفٌص ٚػ١ٍٗ  . ثالػّجي ثالً٘جد١ز ثٌؾ٠ٛزٌىٟ ٠الةُ ِغ ؽْجِز 

 ٚثًشٛث ِٚٛٔض٠ٌجي فٟ أْ ٠ؼؼٛث ؽ٠ٌمجً ٌٍّؼًٌٚ ٌٍّطجٌذز دىً ِج ثطجدٗ ِٓ ػًٌ دؼو أْ



 ثٌٕظجَ ثٌضؼ٠ٛؼٟ ٌؼقج٠ج ثالً٘جح فٟ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ
 

 
21 

 

( ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث 22ل١وٚث فمٗ دجٌّطجٌذز دقو ِؼ١ٓ ِٓ ثٌضؼ٠ٛغ ثّضٕجهث ثٌٝ ثٌّجهر )

دجٌضؼ٠ٛغ  ِٓ شٌٚؽ ٌٍقىُ ٌٍّؼًٌٚ ٖأْ ِج ٚػؼٛ ثال، ( ِٓ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي21ٚثٌّجهر )

ال ٠ْضم١ُ ِغ فؾُ ثالػٌثً ثٌضٟ ٠ضؼٌع ث١ٌٙج ثٌّؼًٌْٚٚ ِٓ ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز  ثٌىجًِ 

ٚدجألمض  ثٌؾ٠ٛز ٔض١ؾز ٚفش١ز ٚمطًٛر ٘يٖ ثٌقٛثهط ِٚج صّضجٍ دٗ ػٍٝ غ١ٌ٘ج ِٓ ثٌقٛثهط

ثٌٕجلً ػٕو ثٌّطجٌذز دجٌضؼ٠ٛغ  ػٕو ثشضٌثؽ وً ِٓ ثالصفجل١ض١ٓ ػٍٝ ثٌّؼًٌٚ أعذجس مطأ

أهػجء ثٌٕجلً ديي ثٌؼٕج٠ز ثٌىجًِ ٌىْٛ أعذجس ىٌه ٠شىً أٌِثً فٟ غج٠ز ثٌظؼٛدز فٟ ػً 

  ثٌالٍِز فٟ ثٌّقجفظز ػٍٝ أِٓ ّٚالِز ثٌّطجً
(70)

. 

 انًثذج انخانج

 فً االتفاقٍاخ انذونٍح  ػٍ انذىادث تقٍٍى انُظاو انتؼىٌضً
ِٚٛٔض٠ٌجي أْ صأمي دجٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ٚثٌضؼ٠ٛغ ػّوس وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث 

ثٌىجًِ ٌضؼ٠ٛغ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ أػٌثً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ػٓ ثٌقٛثهط ثٌضم١ٍو٠ز ثٌضٟ ٚأْ وجٔش 

ػقز ال صنٍٛ ِٓ ؽْجِز دجٌّمجًٔز ِغ أػٌثً ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز أال أْ ثالٌٚٝ صىجه صىْٛ ٚث

، أال أٔٗ ١ّضّىٓ ِٓ ػٕٙج ثٌّؼًٌٚ ِقوهثٚأْ وجْ صؼ٠ٛغ  ثٌّؼجٌُ ٚثٌّْؤ١ٌٚز ٚدجٌضجٌٟ

ثٌؼٛهر ػٍٝ ثٌّْؤٚي ِذجشٌر ٚثٌيٞ ٠ىْٛ فٟ ثٌغجٌخ ثٌٕجلً ثٌيٞ ال ٠ّىٓ ثٌوفغ دجٌمٛر ثٌمجٌ٘ر 

ً وجٌقٛثهط  أٚ مطأ ثٌغ١ٌ الْ ثٌقٛثهط ثٌّشجً ث١ٌٙج فٛثهط ٠ىْٛ ف١ٙج مطأ ثٌٕجلً ٚثػقج

ِٓ ثؽَٙر ثٌطجةٌر لذً ثالٔطالق ثٚ  ٚإّ٘جي ثٌٕجلً ِٓ ثٌضأوو ثٌٕجشتز ػٓ ثالػطجي ثٌف١ٕز

ثٌقٛثهط ثٌّضؼٍمز دجٌضظجهَ ثٌؾٛٞ ثٚ فٛثهط صظجهَ ثٌط١ًٛ ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌقٛثهط ثٌضٟ أؽٍك 

ػ١ٍٙج ثٌفمٗ فٛثهط ثالّضغالي ثٌؾٛٞ
(71)

. 

٠ٚغجً ثٌضْجوي فٛي ِوٜ ٔؾجؿ أٚ فشً ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ فٟ وً ِٓ ثالصفجل١ض١ٓ   

ثالً٘جد١ز ؟ ِٚج أّذجح ىٌه ِٚج ثٌقً ثٌضش٠ٌؼٟ ثالِغً  ٌضؼ٠ٛغ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ػٓ ثٌؼ١ٍّجس

ٌضؼ٠ٛغ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ثٌؾ٠ٛز ٌؼّجْ فظٌُٛٙ ػٍٝ صؼ٠ٛغ ػجهي 

 ِٚؤوو؟.

فٟ  ِطٍذ١ٓ ٔضٕجٚي أّذجح فشً ثٌٕظجَ ثٌضؼ٠ٛؼٟ ػٍٝ ٚػ١ٍز ّٕمُْ ثٌّذقظ  

ثٌؾ٠ٛز  ثالً٘جد١ز ِٓ ثٌؼ١ٍّجسثالصفجل١ض١ٓ فٟ ِطٍخ ٚثٌٕظجَ ثٌّمضٌؿ ٌضؼ٠ٛغ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ 

  .فٟ ِطٍخ عجٟٔ

 انًطهة االول

 أسثاب فشم انُظاو انتؼىٌضً فً االتفاقٍاخ انذونٍح 
ٓ ثالمي وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛ ِٚٛٔض٠ٌجي ِدجٌٌغُ ِٓ ثٌضذ٠ٌٌثس ثٌضٟ ؽٌفش ػٍٝ ٍِْه 

ٌضؼ٠ٛغ دق١ظ ٠ىْٛ ثالطً ف١ٗ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ٚثالّضغٕجء ثدٕظجَ صؼ٠ٛؼٟ ػٍٝ ٌِفٍض١ٓ 

ٚثٌىجًِ فٟ صٕظ١ُ ثٌضؼ٠ٛغ وط٠ٌك  ِٓ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه وً ثال أْ ثٌوًثّز صٌٜ فشً ثٌىجًِ

ٌؾذٌ ثالػٌثً ثٌضٟ ٠ضؼٌع ث١ٌٙج ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ، ّٕٚؼٌع ثّذجح 

 :ثٌفشً ٌىال ثٌضؼ٠ٛؼ١ٓ ٚفٟ أؽجً ثالصفجل١ض١ٓ 

 اوال : اسثاب فشم انتؼىٌض انًذذد

 ٔظجَ ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ِٓ ثٌٕظجَ ثٌؼجَ ثٌوٌٟٚ . ثػضذجً -1

( ِٓ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي ثٌقو ثالػٍٝ 21( ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ٚثٌّجهر )22ٔظّش ثٌّجهر )

ٌٍضؼ٠ٛغ، ِٕٚؼش وً شٌؽ ٠مؼٟ دئػفجء ثٌّْؤ١ٌٚز ثٚ ثالصفجق ػٍٝ صنف١غ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ 

ثالصفجل١ض١ٓ ِٓ ثالصفجق ػٍٝ ٠ٍجهر ثٌضؼ٠ٛغ  ٚثػؼٟثٌقوٚه ثٌضٟ ٚػؼضٙج ثالصفجل١ز، د١ّٕج أؽجٍ 

ٚأػضذٌ ؽجٔخ ِٓ ثٌفمٗ أْ ىٌه ٠قمك صٛثٍْ ِج د١ٓ ِظٍقز ثٌٕجلً ِٚظٍقز ثٌّْجفٌ
(72)

.فٟ 

ف١ٓ ٠ي٘خ ًأٞ فٟ ثٌفمٗ أْ إؽجٍر ٚثػؼٟ ثالصفجل١ض١ٓ ثالصفجق ِج د١ٓ ثٌٕجلً ٚثٌّْجفٌ ػٍٝ 

أ ٠ٍجهر ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ٠ؼو مٌٚؽج ػٍٝ ٘يث ثٌّذو
(73)

.ٚػ١ٍٗ فأْ ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ 

٠ىْٛ ٍََِ ٌٍمجػٟ ٚػ١ٍٗ أْ ٠قىُ دٗ فضٝ أىث وجْ لجٔٛٔٗ ثٌوثمٍٟ ٠مؼٟ دضؼ٠ٛغ ثٌّؼًٌٚ 

 . صؼ٠ٛؼجً ٠فٛق ثٌْٕخ ثٌّقوه ِٓ ثالصفجل١ز أٚ وجْ ال ٠مٌ دجٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ
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   .صقم١ك ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ثٌٙوف ثٌّمظٛه ِٓ ثٌضؼ٠ٛغػوَ  -2

أى ٠ؼو ثٌضؼ٠ٛغ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ؽَثء ٌٍٕجلً ٔض١ؾز ل١جِٗ دجًصىجح مطأ ثٚ    

ثّ٘جي أهٜ ثٌٝ ثطجدز ثٌّْجفٌ دؼًٌ، ٠ٚؼو ل١جِٗ دجًصىجح ثٌنطأ مٌٚػ ػٓ ِج ٠مَٛ دٗ 

ً ٌّج صمؼٟ دٗ ثالصفجل١ز ِٓ صؼ٠ٛغ  ثٌشنض ثٌّؼضجه ِّج ٠ضٌصخ ػ١ٍٗ صؼ٠ٛغ ثٌّْجفٌ ٚفمج

ٝ ثالٔمجص ِٓ ثٌؾجٔخ ثال٠ؾجدٟ ٌٍيِز ثٌّج١ٌز ٌٍٕجلً ٠ٍٚجهر ثٌؾجٔخ ِقوه، أى ١ّؤهٞ ىٌه ثٌ

ثٌٍْذٟ ٚ٘ٛ ِج ٠ٌثه ِٓ ثٌؾَثء ثٌّؤٟ
(74)

. فجٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه أِج ٠ىْٛ ِْج٠ٚجً ٌٍؼًٌ ثٌيٞ 

ٌقك ثٌّظجح، ِّج ٠قمك ثٌغٌع ِٓ ثٌضؼ٠ٛغ ٚ إٍثٌز ثعجًٖ أٚ ٠َ٠و ػٓ ثٌؼًٌ فمؼٝ ثٌفمٗ 

ٚال ٠غٌٞ فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ػٍٝ فٟ ثٌقجٌز ثالم١ٌر  ٌّقوه دأْ ثٌّؼًٌٚ ٠ْضقك ثٌضؼ٠ٛغ ث

ثال أْ ثٌضْجوي ثٌيٞ ٠ٌه فٟ . فْجح ثٌٕجلً ألٔٗ لو أمطأ أٚ ثًّ٘ ثٌم١جَ دٛثؽذٗ ٠ٚضقًّ ىٌه

وّج ٘ٛ ثٌقجي فٟ فٛثهط ثالً٘جح  ثٌقجٌز ثٌيٞ ٠َ٠و ف١ٙج ِموثً ثٌؼًٌ ػٓ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه 

ؤ٠وٚ ٘يث ثٌٕظجَ، فئىث وجْ فىُ ٘يٖ ثٌقجٌز ؽَثء، ً٘ ٠قمك ثٌؾَثء ثٌيٞ ثهػٝ دٗ ِثٌؾٛٞ 

ف١ؾخ ثػضذجً فىُ ثٌقجٌز ثٌضٟ ٠مً دٙج ثٌؼًٌ ػٓ ثٌقو ثالػٍٝ ؽَثء ث٠ؼجً، ثِج ثىث ٌُ ٠ىٓ 

ٌثٖ فٟ ثٌقم١مز ال ٠ّىٓ ثٔىجً طفز ثٌؾَثء ػٓ ثٌقو ٔؽَثء فٙٛ ثػفجء ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز. ثال أْ ِج 

دً ؽَةٟ، ٚدجٌّمجدً ٘ٛ أػفجء ؽَةٟ ِٓ  ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ، دً ٘ٛ ؽَثء ١ٌِ وجِالً 

 ثٌّْؤ١ٌٚز. 

 أصظجف ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ دجٌضمو٠ٌ ثٌؾَثفٟ.-3

ٕ٘جن ِٓ ٠ٌٜ أْ ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ٠ؼو ِٓ لذ١ً ثٌضمو٠ٌ ثٌؾَثفٟ ٚدّٛؽخ ىٌه  

فجٌّؼًٌٚ ٠ْضقك ثٌضؼ٠ٛغ فضٝ ٚأْ وجْ ٠َ٠و ػٓ ثٌؼًٌ
(75 )

، ٚصؤ٠و ثٌوًثّز ٘يث ثٌٌأٞ 

ٌىٛٔٗ ٠قمك ثٌؼوثٌز ٌٍّْجفٌ، فٟ ف١ٓ ٠ٌٜ ثٌذؼغ ِٓ ثٌفمٗ أْ ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ثٌٛثًه 

فٟ وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ِٚٛٔض٠ٌجي ١ٌِ ِٓ لذ١ً ثٌضمو٠ٌ ثٌؾَثفٟ ٠ٌٚثه دجٌضمو٠ٌ ثٌؾَثفٟ أْ 

ٌ ِٕٗ ثٌضؼ٠ٛغ ٠ْضقك ٌٍّؼًٌٚ ّٛثء وجْ ِْج٠ٚجً ٌٍؼًٌ ثٚ ثلً أٚ أوغ
(76 )

، ٚدّٛؽخ ٘يث 

ثٌٌأٞ فأْ ثٌّؼًٌٚ ٠ْضقك ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ػٕوِج ٠ىْٛ ثٌؼًٌ ِْج٠ٚج ٌٗ، ٚ٘يث ِج صمؼٟ 

دٗ ثٌمٛثػو ثٌؼجِز ث٠ؼجً ثِج أىث وجْ ثٌؼًٌ ألً ِٓ ثٌضؼ٠ٛغ فضنفؼٗ ثٌّقىّز فضٝ ٠ضْجٜٚ 

ً  ٌِٜٚٔؼٗ،  غ١ٌ ػجهي دقك أْ أهػجء ثٌفمٗ دأْ ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ١ٌِ صمو٠ٌثً ؽَثف١ج

ثٌّؼًٌٚ، أى ١ٌِ ِٓ ثٌؼوثٌز أْ ال ٠ْضقك ثٌّؼًٌٚ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه دّؾٌه ػوَ ِْجٚثصٗ 

ٌٍؼًٌ دجٌٌغُ ِٓ مطأ ثٌٕجلً، د١ّٕج ال ٠ْضقك أوغٌ ِٓ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه أىث وجْ ثٌؼًٌ 

٠فٛق ػٕٗ ثّضٕجهث ثٌٝ فىٌر ثٌقو ثالػٍٝ، ٘يث ِٓ ؽجٔخ ِٚٓ ؽجٔخ أمٌ دجٌٌغُ ِٓ أْ 

ثالصفجل١ض١ٓ لو أفجٌٛث وً ِج ٠ضؼٍك دجٌؼًٌ ثٌٝ ثٌمجػٟ ثٌّنضض دجٌٕظٌ ٌٍَٕثع ثال ٚثػؼٟ 

أُٔٙ ٌُ ٠ٛػقٛث أِىج١ٔز صنف١غ فوٚه ثٌضؼ٠ٛغ ٌىْٛ ٘يٖ ثٌقوٚه ِٓ ثٌٕظجَ ثٌؼجَ وّج ثشٌٔج 

فٟ ثٌٕمطز ثٌْجدمز، د١ّٕج ٔؾو ثْ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌّو١ٔز ػٕوِج ٔظّش ثٌشٌؽ ثٌؾَثةٟ ٚثٌيٞ ٠ؼو 

جل١ج ِقوه ِْذمجً ِٓ لذً ثٌّضؼجلو٠ٓ ٚثٌيٞ ٠ؼو ِمجًدجً ٌفىٌر ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ، صؼ٠ٛؼجً ثصف

أؽجٍس ٌٍمجػٟ صنف١غ ثٌضؼ٠ٛغ أىث وجْ ٠فٛق ثٌؼًٌ
(77)

( ِٓ 22، د١ّٕج أؽٍمش ثٌّجهر )

( ِٓ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي ىٌه ٌُٚ صذ١ٓ أِىج١ٔز صنف١غ ثٌضؼ٠ٛغ 21ثصفجل١ز ٚثًشٛ ٚثٌّجهر)

ٛي ٍثٌْجٌفز ثٌيوٌ ثٚؽوس دؼغ ثٌمٛث١ٔٓ ف ٌألّذجحٚٔظٌثً  .جهر ػٓ ثٌؼًٌثٌّقوه فٟ فجٌز ٠ٍ

ٌضؼ٠ٛغ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ثٌؾ٠ٛز ٚثٌضٟ ال ٠ىْٛ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه  ١ٗصش٠ٌؼ

 ١ٍّٚز ٌؾذٌ ثالػٌثً ثٌٕجشتز ػٕٙج ٚ٘يٖ ثٌقٍٛي ٟ٘:

 فكرج انتؼىٌضاخ انرادػح نتؼىٌض انًضرورٌٍ يٍ انؼًهٍاخ االرهاتٍح -1 

ػٍٝ ثٌقوٚه ثٌضٟ ٚػؼضٙج وجٌٛال٠جس ثٌّضقور ثال٠ٌِى١ز، ثػضٌػش دؼغ ثٌذٍوثْ 

ً ٌضؼ٠ٛغ ثٌّْجف٠ٌٓ ػٓ فجالس ثالطجدز أٚ ثٌٛفجر،  ثصفجل١ز ٚثًشٛ دؼو ثٍه٠جه فٛثهط  مظٛطج

ثٌط١ٌثْ ثٌّضؼٍمز دجٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز
(78)

، أى ٌُ صمُ دجٌضٛل١غ ػٍٝ دٌٚصىٛي ال٘جٞ ثٌيٞ ػوي 

ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ثٌٛثًه فٟ ثصفجل١ز ٚثًشٛ، ٚلو ػٍَس ٘يث ثٌٌفغ دأْ فوٚه ثٌضؼ٠ٛغ 

غ١ٌ ػجهٌز دقك ثٌّؼ٠ًٌٚٓ، دجإلػجفز ثٌٝ  ثٌذٌٚصٛوٛيٚػؼضٙج ثالصفجل١ز ثٚ ثٌضٟ ػوٌٙج  ضٟثٌ

ٛال٠جس ثٌّضقور ثال٠ٌِى١ز د١ٓ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌيٞ ثٌضٕجلغ فٟ ِموثً ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌضٟ صوفؼٙج ثٌ
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٠قظً ػ١ٍٗ ثٌّْجفٌ فٟ ثٌٕمً ثٌوٌٟٚ ٚثٌضؼ٠ٛغ ثٌيٞ ٠قظً ػ١ٍٗ فٟ ثٌٕمً ثٌوثمٍٟ، ِّج هفغ 

ثٌفمٗ آٔيثن ثٌٝ ِٙجؽّز ثصفجل١ز ٚثًشٛث ٚثػضذجً٘ج ثصفجل١ز ِنجٌفز ٌٍوّضًٛ ألٔٙج صّغً ثٔضمجطجً 

ً ٌق١جر ثٌّٛثؽٓ ثال٠ٌِىٟ صؼْف١ج
(79)

هفغ ثٌٛال٠جس ثال٠ٌِى١ز ٚدؼو صومً ِٓ ِٕظّز  . ِّج

% ِٓ 60ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ )ثال٠ضج( ثٌٝ ألٕجػٙج دؼوَ ثالْٔقجح ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث وٛٔٙج صّغً 

د١ٓ دؼغ  1966فٌوز ثٌط١ٌثْ ثٌوٌٟٚ ثٌّٕضظُ، ِّج ثهٜ ثٌٝ ػمو ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي ٌؼجَ 

١ٌس ٘يٖ ثالصفجل١ز أّجُ ثٌّْؤ١ٌٚز شٌوجس ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ٚدؼغ ثٌشٌوجس ثال٠ٌِى١ز، ٚلو غ

ثٌٛثًه فٟ ثصفجل١ز ٚثًشٛ ٚؽؼٍٗ لجةُ ػٍٝ ًوٓ ثٌؼًٌ فمؾ، ثال أْ ٔطجق صطذ١مٙج ٠ضّغً 

دجٌٌفالس ثٌمجهِز ٚثٌيث٘ذز ثٌٝ ثٌٛال٠جس ثال٠ٌِى١ز فمؾ ِّج صؼٌػش ٌٍٕمو ِٓ لذً ثٌفمٗ ٔظٌث 

٠جس ثأل٠ٌِى١ز ٘ٛ فّج٠ز ِْجف٠ٌٙج ٌٍضفٌلز د١ٓ ثٌّْجف٠ٌٓ ػٍٝ أّجُ ثٌؾ١ْٕز ثال أْ هثفغ ثٌٛال

٘يث ثٌقو  ػٕو ٌُ صضٛلف ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ِٓ لٍز ثٌضؼ٠ٛؼجس فٟ فجالس ثٌٛفجر ٚثإلطجدز.

إلػفجء ثٌقّج٠ز ػٍٝ ِْجف٠ٌٙج دً صذٕش فىٌر ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌٌثهػز فٟ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ 

ػٓ ٚثٌضٟ دّٛؽٙج ٠ْأي ثٌٕجلً  ِٕٗ (441ٚىٌه فٟ ثٌّجهر )1958ٌؼجَ  ثال٠ٌِىٟ ثٌف١وًثٌٟ

ثالػٌثً ثٌضٟ ٌقمش دٗ دجٌّذجٌغ ثٌّقوهر ٚفك ثصفجل١ز ٚثًشٛث،  دْذخصؼ٠ٛغ ثٌّْجفٌ 

صؼ٠ٛغ أمٌ وؼمٛدز ًثهػز ٚىٌه فٟ ثٌقجالس ثٌضٟ ال ٠ْضط١غ ف١ٙج ثٌّْجفٌ  ٗدجإلػجفز ثٌٝ هفؼ

أمطأ أٚ لظٌ فٟ أعذجس مطأ ثٌٕجلً أىث ؽٍخ ٠ٍجهر ثٌضؼ٠ٛغ ًٚأس ثٌّقىّز أْ ثٌٕجلً لو 

ثٌالٍِز ثصنجى ثٌضوثد١ٌ
(80)

، أٞ ثْ ثٌّْجفٌ ثٌيٞ ٠ضؼٌع إلطجدجس ٚأػٌثً ٔجصؾز ػٓ 

ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ٌُٚ ٠ضّىٓ ِٓ أعذجس مطأ ثٌٕجلً ثٚ صجدؼ١ٗ ٠ْضقك ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه 

ٚثٌضؼ٠ٛغ ثٌٌثهع ٚفمج ٌمجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌف١وًثٌٟ ٚ٘ٛ ٠مجدً ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ثٌيٞ ثشضٌؽش 

الصفجل١ض١ٓ ٌٍقىُ دٗ أعذجس شٌٚؽ ِؼ١ٕز ٌُ ٠ضّىٓ ثٌّؼًٌٚ أعذجصٙج ألٔٙج صقضجػ ثٌٝ مذٌر ث

ٚٚلش ؽ٠ًٛ لو ال ٠ضّىٓ ثٌّؼًٌٚ ِٓ ثٌم١جَ دٙج . ٚلو صُ ثٌقىُ دجٌضؼ٠ٛؼجس ثٌٌثهػز فٟ 

( دّطجً وٌثصشٟ ثٌوٌٟٚ دذجوْضجْ ػجَ Ban Americaلؼ١ز ثمضطجف ؽجةٌر صجدؼز ٌشٌوز )

ُ دّؼجلذز شٌوز ثٌط١ٌثْ ثٌّوػٟ ػ١ٍٙج دجٌضؼ٠ٛؼجس ثٌٌثهػز ثٌّمًٌر فٟ ٚىٌه دجٌقى 1986

لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌف١وًثٌٟ
(81)

. 

ٌّٚج صموَ صؼو ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌٌثهػز وؼمٛدز ِج١ٌز صفٌع ػٍٝ ثٌٕجلً فٟ ثٌقجالس ثٌضٟ 

ً ٌٍضمج٠ًٌ ٚثٌظٌٚف ثٌيٞ  ال ٠ْضط١غ ف١ٙج ثٌّؼًٌٚ أعذجس مطأ ثٌٕجلً ِغ ص١مٓ ثٌّقىّز ٚفمج

ٚلغ ف١ٙج ثٌقجهط ثشضٌثوٗ فٟ ٚلٛػٗ ٚثصؼجؿ ػوَ ثصنجىٖ ثٌضوثد١ٌ ثٌالٍِز ٌّٕغ ٚلٛػٗ، 

ص١ٍّٗ ِذجها ثٌؼوثٌز دقك ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ ثٌؼ١ٍّجس  فجٌضؼ٠ٛؼجس ثٌٌثهػز صؼو ثؽٌثء ػجهي

ٌُ صضٛطً ثٌٍْطجس ثٌٝ ِؼٌفز ثٌّٕفي٠ٓ ثٌٌة١ْ١ٓ ٌٍقجهط، فٙٛ فً صى١ٍّٟ  ضٟثالً٘جد١ز ثٌ

ٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ ؽذمضٗ ثٌّقجوُ ثال٠ٌِى١ز ثّضٕجهث ثٌٝ ثٌٕض ػ١ٍٗ فٟ لجْٔٛ ػجهي ٌٍقو ثالػ

ثٌط١ٌثْ ثٌف١وًثٌٟ، د١ّٕج ّىش وً ِٓ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ ٚثٌّظٌٞ ِٓ صٕظ١ُ 

ثٌضؼ٠ٛغ ٔض١ؾز أمالي ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ دجٌضَثِٗ دؼّجْ ّالِز ثٌّْجف٠ٌٓ ٚىٌه دْذخ إفجٌز 

( ِٓ لجْٔٛ 170ٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌٝ ثالصفجل١جس دّٛؽخ ثٌّجهر )ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ وً ِج ٠ضؼٍك دج

( ثٌٛثًهر فٟ لجْٔٛ ثٌٕمً ٚثٌيٞ صمجدٍٙج ثٌفمٌر 126ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ٚثٌيٞ ؽجءس ِؤوور ٌٍّجهر )

( ِٓ لجْٔٛ ثٌضؾجًر ثٌّظٌٞ، ٚثوضف١ج دجٌٕض ػٍٝ صؼ٠ٛغ ثالػٌثً 285ثٌغج١ٔز ِٓ ثٌّجهر )

ثال أْ ثٌّشٌع ثٌّظٌٞ لو ٔظُ أفىجَ ثٌضؼ٠ٛغ  ًع،ثٌضٟ صْذذٙج ثٌطجةٌثس ػٍٝ ّطـ ثال

ػٓ ثالػٌثً ثٌضٟ ٠ضؼٌع ث١ٌٙج ثٌّْجفٌ فٟ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌوثمٍٟ فٟ لجْٔٛ ثٌضؾجًر ثٌّظٌٞ 

ٚثٌيٞ ؽجء ِضأعٌث دأفىجَ ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ٌضذ١ٕٗ فىٌر ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه أى ٔظش ثٌّجهر 

أْ ٠ضؾجٍٚ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌيٞ ٠قىُ دٗ ػٍٝ ( ِٕٗ ػٍٝ "ال ٠ؾٍٛ فٟ فجٌز ٔمً ثالشنجص 292)

ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ ِجةٗ ٚم١ّْٓ ثٌف ؽ١ٕٗ دجٌْٕذز ثٌٝ وً ِْجفٌ ثال أىث ثصفك طٌثفز ػٍٝ صؾجٍٚ 

٘يث ثٌّذٍغ ". ٚػ١ٍٗ ٌّٚج صموَ ٔمضٌؿ ػٍٝ ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ صٕظ١ُ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌٕمً ثٌوثمٍٟ 

جً ػٍٝ إفجٌز صٕظ١ُ ثٌضؼ٠ٛغ فٟ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ أّٛر دجٌّشٌع ثٌّظٌٞ ٚثاللضظ

 ػٍٝ ثٌٕمً ثٌوٌٟٚ ثٌٝ ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز.

 فكرج انتؼىٌضاخ انؼاجهح نتؼىٌض انًضرورٌٍ يٍ انؼًهٍاخ االرهاتٍح .-2



 ثٌٕظجَ ثٌضؼ٠ٛؼٟ ٌؼقج٠ج ثالً٘جح فٟ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ
 

 
23 

 

ظٌٙس فىٌر ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌٌثهػز فٟ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌف١وًثٌٟ فٟ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور     

ثمٌٜ ٌضؼ٠ٛغ  رِٛٔض٠ٌجي لو ؽجءس دفىٌثال ثْ ثصفجل١ز ،  لذً ظًٙٛ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي

ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ ثٌؼ١ٍّجس ثٌؾ٠ٛز دشىً ػجَ ٚػٓ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ ثٌؼ١ٍّجس ثإلً٘جد١ز دشىً 

صؼضذٌ إًػجًء ػجؽالً ٌؼقج٠ج ثٌضٟ  ثٚ ثٌؼجؽٍز مجص ثال ٟٚ٘ فىٌر ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌّْذمز

ثٌٝ ثٌضؼ٠ٛغ لذً  زجؽٚصوػُّٙ ِج١ٌجً ِٚؼ٠ٕٛج فٟ ٚلش ٠ىْٛٔٛ ف١ٗ دأِِ ثٌق ثٌؾ٠ٛز ثٌقٛثهط

ًفغ هػٜٛ ػٍٝ ثٌٕجلً ٚىٌه الْ إؽٌثءثس ًفغ ثٌوػٜٛ لو صطٛي ألشٌٙ هْٚ ثٌقظٛي ػٍٝ 

ػٍٝ ىٌه "٠ٍََ ثٌٕجلً فٟ  ِٕٙج (28ثٞ ِذٍغ ِجٌٟ ، ٚلو ٔظش ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي فٟ ثٌّجهر )

مز ثٌٝ فٛثهط ثٌطجةٌثس ثٌضٟ ٠ضٌصخ ػ١ٍٙج فجالس ٚفجر ثٚ ثطجدجس ٌٍّْجفٌ دوفغ ِذجٌغ ِْذ

ثالشنجص ثٌي٠ٓ ٌُٙ ثٌقك فٟ ثٌّطجٌذز دجٌضؼ٠ٛغ ثىث وجْ ٍَِِجً دّٛؽخ لجٔٛٔٗ ثٌٛؽٕٟ دوفؼٙج 

ٚال صىْٛ ٘يٖ ثٌّذجٌغ ه١ٌالً ػٍٝ ل١جَ ِْؤ١ٌٚضٗ دً ٠ضُ مظّٙج ِٓ ثٌّذجٌغ ثٌضٟ صفٌػٙج 

ً ".٠ٚضؼـ ِٓ ثٌٕض ثٌّضموَ ثْ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي لو ثٌَِش ثٌ ٕجلً ثٌّقىّز ػٍٝ ثٌٕجلً الفمج

دوفغ ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌّْذمز لذً ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌضٟ صفٌػٙج ثٌّقىّز ػٍٝ ثٌٕجلً ٌُٚ صؼضذٌ ىٌه 

ه١ٌالً ػٍٝ ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ػٕو ٚلٛع ثٌقجهط ، فٟ ف١ٓ ٌُ صقمك ثالصفجل١ز ثٌغج٠ز ثٌٌّؽٛر ِٓ 

ً ال ٠ّىٓ صقممٗ فٟ ثٌذٍوثْ ثٌضٟ ٌُ صضطًٛ صش٠ٌؼجصٙ ج ٘يٖ ثٌضؼ٠ٛؼجس ٚىٌه دجشضٌثؽٙج شٌؽج

ثٌنجطز دجٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ، ٚىٌه ػٕو ثشضٌثؽٙج ٚؽٛه فىٌر ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّْذك فٟ لجْٔٛ هٌٚز 

ثٌٕجلً
(82)

ً فٟ  ،ٚ٘يث ِج أل٠ّىٓ صقممٗ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؼٌثلٟ ٚثٌّظٌٞ ٚىٌه ٌؼوَ ٚؽٛه ٔظج

ً ،دجٌٌغُ ِٓ ثْ دؼغ  لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ٠مؼٟ دجٌَثَ ثٌٕجلً دوفغ صؼ٠ٛؼجس ِْذمج

ً ِٕٙج دأ١ّ٘ز ٘يٖ ثٌضؼ٠ٛؼجس ٌوػُ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌمٛث١ٔٓ لو  ثٌَِضٗ ديٌه ث٠ّجٔج

ثالهد١زثٌّجه٠ز ٚ
(83)

( ِٓ ثالصفجل١ز ثٌقجالس ثٌضٟ ٠ضّىٓ ف١ٙج ثٌٕجلً ثّضؼجهر 28.ٌُٚ صؼجٌؼ ثٌّجهر )

( ثٌٌؽٛع ػٍٝ ثٌغ١ٌ 37ثٌّذجٌغ ثٌضٟ هفؼٙج ِْذمجً، دً ثصجفش ثالصفجل١ز ٌٍٕجلً دّٛؽخ ثٌّجهر )

أىث صذ١ٓ أْ ثٌؼًٌ ثٌيٞ ٌقك ثٌّْجفٌ وجْ ٔض١ؾز شنض ثمٌ غ١ٌ ثٌٕجلً  ١ّج هفؼٗ ٌٍّؼًٌٚف

ثٚ صجدؼ١ٗ ٌُٚ ٠ٌصىخ ثٌٕجلً مطأ فٟ ٚلٛع ثٌقجهط
 (84)

. 

دجإلػجفز ثٌٝ ثْ ثالصفجل١ز ٌُ صقوه ثٌّذٍغ ثٌيٞ ٠ؾخ ػٍٝ ثٌٕجلً هفؼٗ دً صٌوش صقو٠وٖ 

فأْ ثالصفجل١ز ٌىٟ صقمك ثٌٙوف ِٓ ثٌضؼ٠ٛؼجس  ثٌٝ ثٌمجْٔٛ ثٌٛؽٕٟ ٌوٌٚز ثٌٕجلً. ٌّٚج صموَ

ثٌّْذمز أْ صٍََ ثٌٕجلً دٙج ٚصقوه ِور ِؼ١ٕز دؼو ٚلٛع ثٌقجهط ٌوفؼٙج ثٌٝ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ثٚ 

ثلٌدجةُٙ ثٌي٠ٓ ٌُٙ فك ثٌّطجٌذز دٙج دٕظٛص صٍََ ثٌوٚي ثالػؼجء هْٚ صٌن هفؼٙج ثٌٝ لجْٔٛ 

الصفجل١ز ثٌٕجلً دضشى١ً ٌؾٕز ِٓ لذً ث١ٌٙتز ثٌضٟ هٌٚز ثٌٕجلً ف١ّج ثىث وجْ ٠مؼٟ ديٌه، ٚأْ صٍََ ث

٠ضذؼٙج صمَٛ دضقو٠و ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌّْذمز ثٌضٟ ٠ٍضََ ثٌٕجلً دوفؼٙج ثٌٝ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِغ ثالمي 

دٕظٌ ثالػضذجً ؽْجِز ثٌقجهط ٚثٌظٌٚف ثٌضٟ ٚلغ دٙج، أٚ ثٔجؽز ِّٙز صقو٠وٖ ثٌٝ ِٕظّز 

ثٌؼٌثلٟ ٚثٌّظٌٞ أْ ٠نظض ٔض فٟ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّو١ٔز )ثال٠ضج(. ٚٔمضٌؿ ػٍٝ ثٌّشٌع 

 رٌٍٕجلً دؼو ٚلٛع ثٌقجهط دفضٌ زثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ٠ٍََ ثٌٕجلً دّمضؼجٖ دوفغ صؼ٠ٛؼجس ِْذم

ِؼ١ز ١ٌشًّ ٔطجق ثٌٕض ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌوٌٟٚ ٚثٌوثمٍٟ، ِْج٠ٌث فٟ ىٌه دؼغ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌضٟ 

 ٔظّش ٘يث ثالؽٌثء.

                                 .حاٍَاً: أسثاب فشم انتؼىٌض انكايم
ٕ٘جن ػور ثّذجح أهس ثٌٝ فشً ٔظجَ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّضذغ فٟ ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ثٌّٕظّز ٌٍٕمً  

 ثٌؾٛٞ صضّغً:
ًدؾ ٔظجَ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ فٟ وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛ ِٚٛٔض٠ٌجي دجٌّْؤ١ٌٚز ثٌشنظ١ز، -1

ٚ٘يث ٠ٌصخ أعجً ػو٠ور وجْ ِٓ ثٌّّىٓ صؾجٍٚ٘ج دجٌْٕذز ٌٍقٛثهط ثٌؾ٠ٛز ثٌضم١ٍو٠ز، ِٚٓ ٘يٖ 

ثالعجً ِج ٠ضؼٍك دجإلعذجس، فجٌّؼًٌٚ فٟ ثصفجل١ز ٚثًشٛ أْ وجْ ٠طجٌخ دجألػٌثً ثٌضٟ ال 

ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ فأٔٗ ال ٠غذش مطأ ثٌٕجلً ثٚ غشٗ فٟ ٚلٛع ثٌقجهط ثٌؾٛٞ دً  صضؼوٜ ثٌقو

ػ١ٍٗ أْ ٠غذش ٚؽٛه فجهط ٚلغ ثعٕجء ثٌٕطجق ثٌَِجٟٔ ٚثٌّىجٟٔ ٌّْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً لو ّذخ ٌٗ 

ػًٌ فجٌّقىّز دؼو أْ صضأوو ِٓ ثٌشٌٚؽ ثٌضٟ ٠ؾخ صٛفٌ٘ج فٟ ثٌقجهط ٌنؼٛػٗ الصفجل١ز 



 ثٌٕظجَ ثٌضؼ٠ٛؼٟ ٌؼقج٠ج ثالً٘جح فٟ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ
 

 
24 

 

( ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث، ٚدّؾٌه أْ ٠طجٌخ 21ٌّقوٚه ٚفمجً ٌٍّجهر )ٚثًشٛ صقىُ ٌٗ دجٌضؼ٠ٛغ ث

دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ػ١ٍٗ أْ ٠غذش مطأ ثٌٕجلً ٚىٌه ٌضقٛي ثٌنطأ ِٓ ثٌنطأ ثٌّفضٌع ثٌٝ ثٌنطأ 

فٟ أؽجً ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌشنظ١ز، فجٌّؼًٌٚ  ٗثٌشنظٟ ثٌيٞ ٠ؾخ ػٍٝ ثٌّؼًٌٚ ثعذجص

 ٢ْصضؼٍك دقٛثهط ثالػطجي ثٌف١ٕز ٚث١ٌّىج١ٔى١ز  ٠ْضط١غ أعذجس ثٌقٛثهط ثٌضم١ٍو٠ز، وضٍه ثٌضٟ

مطأ ثٌٕجلً ف١ٙج ٚثػقج ٌىٛٔٗ ٌُ ١ٙ٠ب ؽجةٌر طجٌقز ٌالّضؼّجي
(85)

، أِج ثٌقٛثهط ثالً٘جد١ز 

صؼو فٛثهط طؼذز ثالعذجس ػٍٝ ثٌّؼًٌٚ ٌىْٛ ٘يٖ ثٌقٛثهط صضومً ف١ٙج ػور أّذجح لو 

ٜ ثٔضظجً صمج٠ًٌ ثٌقٛثهط ثٌؾ٠ٛز ٠شضٌن ف١ٙج مطأ ثٌٕجلً ِٓ ػوِٗ، ٌُٚ ٠ىٓ ٌٍّؼًٌٚ ّٛ

إلعذجس ثٌّْذخ فٟ ٚلٛع ثٌقجهط، ٚدال شه أْ ثٌّؼًٌٚ فٟ ٘يٖ ثٌفضٌر دقجؽز ثٌٝ ٔفمجس 

ػجؽٍز ٚ٘يث ثٌّٛػٛع ٌُ صؼجٌؾٗ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ٚدٌٚصىٛالصٙج ثٌالفمز
(86)

،ٚويٌه ثالٌِ 

ثٌقو ثالػٍٝ  دجٌْٕذز فٟ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي دؼو أْ ؽؼٍش ثٌّْؤ١ٌٚز ِٛػٛػ١ز فٟ أؽجً

(ٚفور ّقخ، ٚثٌضٟ ٠ىْٛ ٌٍّْجفٌ (100)ٌٍضؼ٠ٛغ ثٌّضّغً فٟ ثالػٌثً ثٌضٟ ال صضؾجٍٚ )

ثٌقظٛي ػ١ٍٙج دّؾٌه ثعذجس ٚؽٛه ػًٌ هْٚ أْ ٠ىٍف دأعذجس مطأ ثٌٕجلً ٚدّؾٌه ِطجٌذز 

ثٌّؼًٌٚ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ، فأْ ثٌّْؤ١ٌٚز صضقٛي ثٌٝ ِْؤ١ٌٚز شنظ١ز لجةّز ػٍٝ أّجُ 

( ِٓ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي 22جدً إلعذجس ثٌؼىِ ِٓ لذً ثٌٕجلً ثّضٕجهث ثٌٝ ثٌّجهر )ثٌنطأ ثٌم

 فجٌّؼًٌٚ ٌٗ أْ ٠غذش مطأ ثٌٕجلً ثالًثهٞ ٚغ١ٌ ثالًثهٞ ٚ٘يث ِج ٠ظؼخ صقم١مٗ أ٠ؼجً.

ِٕغ ثٌٕجلً ِٓ ثٌوفغ دجإلػفجء ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز فٟ أؽجً ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوٚه، ٚأؽجٍس ٌٗ ىٌه  -2

ىجًِ، فجصفجل١ز ٚثًشٛث أؽجٍس ٌٍٕجلً أْ ٠وفغ أهػجء ثٌّؼًٌٚ دنطأ فٟ أؽجً ثٌضؼ٠ٛغ ثٌ

ثٌٕجلً ٚغشٗ فٟ ٚلٛع ثٌقجهط ثالً٘جدٟ دأْ ٠غذش دأٔٗ ٚصجدؼ١ٗ لو أصنيٚث ثٌضوثد١ٌ ثٌالٍِز ٌّٕغ 

ٚلٛع ثٌقجهط ثٚ ثّضقجي ػ١ٍُٙ ثصنجى٘ج
(87)

، ثال أْ ٕ٘جن ؽجٔخ ِٓ ثٌفمٗ ٠ٌٜ أْ ثصفجل١ز 

لً ػٕو صٕظ١ُ هفغ ثٌّْؤ١ٌٚز، أى ِٕؼش ثالصفجل١ز ثٌٕجلً هفغ ثٌّْؤ١ٌٚز ِٛٔض٠ٌجي ٍّٙش ػٍٝ ثٌٕج

(ٚفور ّقخ ّٜٛ ِج (100)فٟ أؽجً ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّٛػٛػ١ز ػٓ ثالػٌثً ثٌضٟ ال ص٠َو ػٓ )

٠ضؼٍك دنطأ ثٌّؼًٌٚ ىثصٗ
(88)

، ثال أٔٙج فٟ أؽجً ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ لو أؽجٍس ٌٗ هفغ 

ثٌّْؤ١ٌٚز ١ٌِ دوفؼٗ دؼوَ ثصنجىٖ ثٌضوثد١ٌ ثٌالٍِز ثٚ ثٌّْؤ١ٌٚز أى أؽجٍس ٌٍٕجلً أْ ٠ٕفٟ 

( أْ ٠غذش ػوَ طوًٚ مطأ ثٚ ثّ٘جي 2( فمٌر )21ثّضقجي ػ١ٍٗ ىٌه، دً ثؽجٍس ٌٗ ثٌّجهر )

ِٕٗ ثِٚٓ صجدؼ١ٗ، دً أْ ىٌه لو طوً ِٓ لذً ثٌغ١ٌ دشٌؽ ثْ ال ٠ىْٛ مطأ ثٌٕجلً ِشضٌوج ِؼٗ 

ً، ٌٚٙيث ٠ٌٜ ثٌفمٗ أْ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي لو أٚفٟ فجٌز وْٛ ثٌنطأ طجهًث ِٓ لذً ثٌّؼٌٚ

٠ٌْس ػٍٝ ثٌٕجلً ٔفٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ٌىْٛ ثعذجس ىٌه ٠ىْٛ ث٠ٌْ ِٓ ثعذجس ثصنجىٖ ثٌضوثد١ٌ 

ثٌالٍِز ثٌٛثًهر فٟ ثصفجل١ز ٚثًشٛ
(89)

 . 

ؽؼٍش وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛ ِٚٛٔض٠ٌجي ثالطً فٟ ثٌضؼ٠ٛغ ٘ٛ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه دم١ّز -3

ٚ٘يث ٠ضؼـ ِٓ مالي صٕظ١ُ ثالصفجل١ض١ٓ  ٘ٛ ثٌقىُ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ،ِؼ١ٕز ٚثالّضغٕجء 

ٌٍّْؤ١ٌٚز ٚثٌضؼ٠ٛغ، ثى ال ٠ّىٓ ٌٍّؼًٌٚ ثْ ٠طجٌخ دٗ دّؾٌه ثعذجس ثٌؼًٌ دً ػ١ٍٗ 

 غشٗ . ثٚ ثعذجس مطأ ثٌٕجلً

ً ٌّظٍقز ثٌٕجل١ٍٓ ٌٍٚوٚي ثٌضٟ ٠ضذؼٛٔٙج  -4 ثّضٌّثً ثالمي دجٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ٠ؼو صٌؽ١قج

وذٌ أّجؽ١ً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌضٟ صؼو ِٓ أوذٌ ثٌمٜٛ ثاللضظجه٠ز فٟ ثٌؼجٌُ ػٍٝ ِظٍقز ثٌّجٌىز أل

ثٌّْجف٠ٌٓ . ٚدجألمض أْ ثٌغج٠ز ثٌضٟ هفؼش ٚثػؼٟ ثالصفجل١ز ِٓ ثلٌثً ٘يث ثٌٕظجَ ٘ٛ فّج٠ز 

ثٌٕجل١ٍٓ ٌىْٛ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ وجْ فٟ ٌِثفٍز ثالٌٚٝ، ثال أْ ٘يٖ ثٌغج٠ز لو أٔضمش فٟ ثٌٛلش 

ؼً ثٌٌّهٚه ثاللضظجهٞ ثٌىذ١ٌ ٌٌّفك ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ٚثعٌٖ ػٍٝ ثلضظجه٠جس ثٌوٚي ثٌقجػٌ دف

ثٌّضذ١ٕز ٌٗ
(90)

ً ٌّظٍقز ثٌٕجلً ػٍٝ ِظٍقز  ، ِّج ٠ؼو ثّضٌّثً ثالمي دٙيث ثٌٕظجَ صٌؽ١قج

  .  ثٌّؼًٌٚ

ٌٚٙيٖ ثالّذجح فأْ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ ثٌقٛثهط ثٌؾ٠ٛز دقجؽز ثٌٝ ٔظجَ صؼ٠ٛؼٟ   

ْ ٌٗ ِٓ ِنجؽٌ، ٠ٚؼّٓ ٌُٙ فمٛلُٙ دشىً وجًِ وّج ٘ٛ ثٌقجي ٠ضالءَ ِغ ِج ٠ضؼٌػٛ

ؼ٠ًٌٚٓ فٟ ثٌؼمٛه ثالمٌٜ ثٌضٟ صمً مطًٛصٙج ػٓ مطًٛر ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ِٚج ٌٍّدجٌْٕذز 

 .٠قضٍّٗ ِٓ ِنجؽٌ 
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 انًطهة انخاًَ

 انُظاو انًقترح نتؼىٌض انًضرورٌٍ يٍ انؼًهٍاخ االرهاتٍح انجىٌح
ٌٍضؼ٠ٛغ فٟ وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛ ٚثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي ِٓ صقم١ك ثٌغج٠ز ال ٠ّىٓ ٌٍضٕظ١ُ ثٌقجٌٟ 

ٌؾذٌ وجًِ ثٌؼًٌ ثٌيٞ ٠ضؼٌع ٌٗ ثٌّْجفٌ ٚ  دجػضذجًٖ ١ٍّٚز ٚؽو ِٓ أؽٍٙج ثٌضؼ٠ٛغ ثٌضٟ

دجألمض ثٌّؼًٌٚ ِٓ ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ٔظٌث ٌألّذجح ثٌْجٌفز ثٌيوٌ، فجٌوًثّز صمضٌؿ 

١ٍجس ثالً٘جد١ز ٚصشضٌؽ أْ ٠ض١َّ ٘يث ثٌٕظجَ دؼور ٔظجِج ٌضؼ٠ٛغ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ ثٌؼّ

 ١َِّثس ِٕٙج:

فظً ٔظجَ ثٌضؼ٠ٛغ فٟ وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛ ِٚٛٔض٠ٌجي ػٓ ًوٓ ثٌنطأ ثٌٛثًه -1    

٠ْضقك ثٌّؼًٌٚ ثٚ ّٛف  فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌشنظ١ز ٚثٌقجلٗ دٌوٓ ثٌؼًٌ، أى دّٛؽخ ىٌه 

، ٚثٌيٞ ٠ىْٛ أعذجصٗ أًّٙ ٚدّؾٌه أعذجس ٚلٛع ثٌقجهط ًٚعضٗ ثٌضؼ٠ٛغ دّؾٌه أعذجس ثٌؼًٌ

٠ٚؼَٜ ىٌه ثٌٝ طؼٛدز أعذجس مطأ ثٌٕجلً فٟ فٛثهط ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز، دجإلػجفز ثٌٝ ؽٛي 

فضٌر ثٌضقم١ك ػٓ ٘يٖ ثٌقٛثهط، ٠ٚضٌصخ ػٍٝ ىٌه ػوَ ثٌقجؽز ثٌٝ ثالٔظّز ثٌضٟ ثٚؽوصٙج 

ٛدز أعذجس ثٌّؼًٌٚ وفىٌر ثٌضؼ٠ٛؼجس لٛث١ٔٓ دؼغ ثٌوٚي ٌضى١ًّ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوٚه ٌظؼ

ً  ثٌٌثهػز ثٚ فىٌر ثٌوفغ ثٌّؼؾً ثٌضٟ ثٚؽوصٙج ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي ، ٚفٟ فجٌز ؽؼً ثٌّْؤ١ٌٚز ث٠ؼج

لجةّز ػٍٝ ثٌؼًٌ ٠ؾخ أْ ٠ضُ صٕظ١ُ ىٌه ومجػور ِٛػٛػ١ز ه١ٌٚز ٍَِِز ػٍٝ ثٌّقىّز 

١ٌٚز ثٌّٛػٛػ١ز دّٛؽخ صطذ١مٙج فضٝ فٟ فجٌز ػوَ أمي ثٌمجْٔٛ ثٌٛثؽخ ثٌضطذ١ك دجٌّْؤ

ٌيٌه ثٌمجْٔٛ ثٌمٛثػو ثٌؼجِز
(91)

. 

ؽؼً ٔظجَ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ٘ٛ ثالطً فٟ وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ِٚٛٔض٠ٌجي  -2

٘ٛ ثالطً فٟ  ف١ٗ أى أْ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه فٟ ثٌٛػغ ثٌمجٟٔٛٔ ثٌقجٌٟػٍٝ مالف ِج ٘ٛ ػ١ٍٗ 

الّضقمجق ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ثعذجس غش ثٌٕجلً ثٚ مطجءٖ،  ثٌّؼًٌٚوٍضج ثالصفجل١ض١ٓ، ٚػٍٝ 

فأْ  ثٌّمضٌؿ ٕظجٌٍَٚ٘يث ٠ؼو أٌِثً غ١ٌ ِّىٕجً دجٌْٕذز ٌٍّؼًٌٚ ِٓ ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز، فٛفمجً 

٠ْضقك ثٌضؼ٠ٛغ دّؾٌه أعذجس  ثٌّؼًٌٚ ِٓ ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ثٌؾ٠ٛز ٔض١ؾز فجهط ؽٛٞ

ز أْ صمؼٟ ٌٗ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ثٌيٞ صٌثٖ ػٍٝ ثٌّقىّٚلٛع فجهط ؽٛٞ ّذخ ٌٗ ػًٌ ٚ

ً ٌؾذٌ ِج ٌقمٗ ِٓ أػٌثً، ٚدٙيث صٌه ؽ١ّغ ثالهػجءثس ثٌضٟ ثهػج٘ج ثٌفمٗ دشأْ ثٌقىُ  ِٕجّذج

 ٠ؤهٞ ثٌٝ صىٍفز ثٌٕجلً ِذجٌغ وذ١ٌر دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ
(92)

، الْ ثٌٛػغ ثاللضظجهٞ ٌٍٕجلً فٟ 

ؼ٠ًٌٚٓ ِّٙج دٍغ ػوهُ٘، الْ ِج ٠وفؼٗ ثٌٛلش ثٌقجٌٟ ٠ّْـ أْ ٠مَٛ دضؼ٠ٛغ ثٌّْجف٠ٌٓ ثٌّ

 ثٌّْجفٌ ِٓ ِذجٌغ صؼو وجف١ز أْ ٠ٛفٌ ٌٗ ٔظجَ صؼ٠ٛؼٟ ٠ضالءَ ِغ ِج هفؼٗ.

ٔظٌث الهػجء ثغٍخ ثٌفمٗ أْ ِٓ ػًٌٚثس ثّضٌّثً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌضٛثٍْ د١ٓ ِظٍقز -3

ثٌٕجلً ِٚظٍقز ثٌّؼًٌٚ أْ ٠ضُ ثٌقىُ دجٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ
(93)

. 

مضٌؿ ٠ٕطٍك ِٓ ِذوأ صٛثٍْ ثٌّظجٌـ ٠ٌٜٚ أْ ثٌٕظجَ ثٌقجٌٟ ٌٍضؼ٠ٛغ ال فجٌٕظجَ ثٌّ   

٠قمك ثٌضٛثٍْ ثٌيٞ ٠وػٟ دٗ ثٌفمٗ الْ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ٠ىْٛ ػٍٝ فْجح ثٌّؼًٌٚ 

ٌّٚظٍقز ثٌٕجلً فجٌٕظجَ ٠ٌٜ أْ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ٘ٛ ثالطً ٚثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ٘ٛ ثالّضغٕجء 

ّذ١ً ثٌقظٌ ٚ٘يٖ ثٌقجالس ٟ٘ ِشجًوز مطأ ثٌّؼًٌٚ ٠ضُ ثٌٍؾٛء ث١ٌٗ فٟ فجالس صقوه ػٍٝ 

ِغ مطأ ثٌٕجلً، دجإلػجفز ثٌٝ أعذجس ثٌٕجلً ػوَ طوًٚ ثّ٘جي ثٚ مطأ ِٓ ؽجٔذٗ دً أْ ثٌنطأ 

٠ؼٛه دْذخ صومً ثٌغ١ٌ أى ٠ضُ فٟ ٘يٖ ثٌقجالس ثٌقىُ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ثٌٝ أْ ٠غذش ثٌٕجلً 

 ٚ ثّ٘جي ِٓ ؽجٔذٗ .ِشجًوز مطأ ثٌّؼًٌٚ ثٚ ثعذجس ػوَ طوًٚ مطأ ث
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ً ٌٍٕظجَ ثٌّمضٌؿ ٠قىُ ٌٗ    ٚػ١ٍٗ ٌّٚج صموَ فأْ ثٌّؼًٌٚ ِٓ ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ٚفمج

دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ دّؾٌه ثعذجس ٚؽٛه ػًٌ ٚال ٠ىٍف دأعذجس ثٌنطأ ٚ٘يث ثٌضؼ٠ٛغ ٠ؼو 

ٚلٛع ثالطً ٚال ٠ظجً ثٌٝ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوٚه ثال ػٕو أعذجس ثٌٕجلً ِشجًوز ثٌّؼًٌٚ فٟ 

ثٌقجهط أى ٠مَٛ ثٌٕجلً دجٌٌؽٛع ػٍٝ ثٌّؼًٌٚ دْٕذز ِشجًوضٗ فٟ ٚلٛع ثٌقجهط ثٚ ثعذجس 

ػوَ ثّ٘جٌٗ ثٚ مطجءٖ ٚثْ ثٌقجهط وجْ دْذخ ثٌغ١ٌ ٚفٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٠ذجؿ ٌٍٕجلً أْ ٠ٌؽغ ػٍٝ 

ٌٚىْٛ ثٌقٛثهط ثالً٘جد١ز ثٌؾ٠ٛز ثٌضٟ صمغ ٠ظؼخ ثٌمذغ ػٍٝ ِٕفي٠ٙج فأْ  ثٌغ١ٌ دّج هفغ.

ؽز ثٌٝ ٚػغ ٔظٛص فٟ ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز صمؼٟ ف١ّج ٌٛ أشجًس ثٌضقم١مجس ثٌٕج١٘ز ثٌٝ ثٌقج

ؽ١ْٕز ثٌّٕفي ِٚٛؽٕٗ أْ صضقًّ ثٌوٌٚز ِْؤ١ٌٚز ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌضٟ هفؼٙج ثٌٕجلً ػٍٝ أْ صضُ 

 ذز د١ٓ هٌٚز ثٌٕجلً ٚهٌٚز ثٌّٕفي.ثٌّطجٌ
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 انخاتًح
ِٓ دقظ ِٛػٛع ثٌٕظجَ ثٌضؼ٠ٛؼٟ ٌؼقج٠ج ثالً٘جح فٟ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ صٛطٍٕج  ٚدؼو ثالٔضٙجء

 ثٌٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌٕضجةؼ ٚثٌّمضٌفجس:

 االستُتاجاخاوالً/ 
أػضّو ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ فٟ لجْٔٛ ثٌٕمً ثٌؼٌثلٟ ثٌٕجفي  ٚلجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ثٌٕجفي ٔظجَ  -1

س ثٌو١ٌٚز ّٛثء وجْ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ هثم١ٍجً ثالفجٌز ثٌضجِز ٌّْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ ثٌٝ ثالصفجل١ج

 ثٚ ه١ٌٚجً.

٠نؼغ صؼ٠ٛغ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ػٓ ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ثٌٝ وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث  -2

ِٚٛٔض٠ٌجي ٚٔظٌثً ٌىْٛ ثٌؼٌثق غ١ٌ ِٕظُ الصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي فأْ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ٟ٘ 

ٔجشتز ػٓ  دأػٌثً ًٚٚعضُٙ فٟ فجٌز ثطجدضُٙ ثٌؼٌثل١١ٓثٌّنضظز فٟ صؼ٠ٛغ ثٌّْجف٠ٌٓ 

 .ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ثٌؾ٠ٛز

ط ٔض١ؾز ٚلٛع فجهط وأمضٍف ثٌفمٗ ٚثٌمؼجء فٟ صقو٠و ثالػٌثً ثٌمجدٍز ٌٍضؼ٠ٛغ ثٌضٟ صق -3

فٟ  ٚدجألمض( ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛ ِٚٛٔض٠ٌجي 17ؽٛٞ ٚىٌه ٔض١ؾز غّٛع ثٌّجهر)

 .ثالشجًر ثٌٝ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثالهدٟ

ٔظّش وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثػٌثً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ٚفك ٔظج١ِٓ ثفوّ٘ج   -4

 ٠ضؼٍك دجٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ٚثالمٌ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ .

ؽؼٍش وً ِٓ ثصفجل١ز ٚثًشٛث ٚثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ِْذمجً دْٕخ ِؼ١ٕز ٘ٛ   -5

ثٌىجًِ ثال ػٕو  ثالطً فٟ ثٌضؼ٠ٛغ ٚال ٠ْضط١غ ثٌّؼًٌٚ ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌضؼ٠ٛغ

 ثعذجس مطأ ثٌٕجلً ثٌؾ١ُْ ثٚ غشز ثٚ إّ٘جٌٗ.

ٌُ ٠ضؼّٓ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ثالشجًر ثٌٝ ثٌضَثَ ثٌٕجلً دجألػالَ ػٍٝ مؼٛع ثٌٕمً   -6

 ٌٕظجَ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه.

فشً وً ِٓ ٔظجَ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوه ٚثٌىجًِ ثٌيٞ ثصذؼضٗ ثصفجل١ز ٚثًشٛ فٟ صؼ٠ٛغ  -7

ً٘جح ثٌؾٛٞ ٚفشً ٔظجَ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ ثٌيٞ ؽجءس دٗ ثٌّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ ػقج٠ج ثال

 ألٔٗ وجْ فٟ ٔطجق ثػٌثً ِقوه ث٠ؼجً. ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي

ّىٛس لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ ػٓ صٕظ١ُ ثٌٕظجَ ثٌضؼ٠ٛؼٟ ٌؼقج٠ج ثٌٕمً ثٌؾٛٞ   -8

 ٌىٛٔٗ ثصذغ ٔظجَ ثالفجٌز ثٌىجٍِز ٌٌّفك ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌٝ ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز .

 حاٍَاً /انًقترداخ 
صؼو٠ً ثٌٕظجَ ثٌضؼ٠ٛؼٟ فٟ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي ٠ٚمضٌؿ أْ ٠قىُ ٌٍّؼًٌٚ ِٓ ثٌؼ١ٍّجس   -1

ثالً٘جد١ز دجٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ دّؾٌه ثعذجس ٚؽٛه ػًٌ ٚال ٠ىٍف دأعذجس ثٌنطأ ٚ٘يث 

ثٌضؼ٠ٛغ ٠ؼو ثالطً ٚال ٠ظجً ثٌٝ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّقوٚه ثال ػٕو أعذجس ثٌٕجلً ِشجًوز 

ٚلٛع ثٌقجهط أى ٠مَٛ ثٌٕجلً دجٌٌؽٛع ػٍٝ ثٌّؼًٌٚ دْٕذز ِشجًوضٗ فٟ ثٌّؼًٌٚ فٟ 

ٚلٛع ثٌقجهط ثٚ ثعذجس ػوَ ثّ٘جٌٗ ثٚ مطجءٖ ٚثْ ثٌقجهط وجْ دْذخ ثٌغ١ٌ ٚفٟ ٘يٖ 

 ثٌقجٌز ٠ذجؿ ٌٍٕجلً أْ ٠ٌؽغ ػٍٝ ثٌغ١ٌ دّج هفغ.

لجْٔٛ صٕظ١ُ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً ثٌضٟ صظ١خ ثٌّْجفٌ فٟ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌوثمٍٟ فٟ  -2

 ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ.

 ثالهدٟ دشىً ط٠ٌـ. ثٌؼًٌ ػٓ ِٛٔض٠ٌجي دّج ٠ّْـ ثٌضؼ٠ٛغ (ِٓ ثصفجل١ز17صؼو٠ً ثٌّجهر)  -3

ثٌٕض فٟ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ ػٍٝ ثٌَثَ ثٌٕجلً دوفغ ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌؼجؽٍز  -4

 ٌٍّؼ٠ًٌٚٓ ِٓ ثالػٌثً ثٌؾ٠ٛز .
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ػٍٝ أػالَ ثٌّْجفٌ دشىً ط٠ٌـ ٚفٟ ِضٓ ثٌٕض فٟ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ   -5

ّٛثء وجْ فٟ ثٌٕمً ثٌوثمٍٟ ثٚ ثٌوٌٟٚ ػٍٝ مؼٛع ثٌٕمً ٌٍضؼ٠ٛغ ثٌّقوه  صيوٌر ثٌْفٌ

 فضٝ ٠ضّىٓ ثٌّْجفٌ ِٓ ثمي ثالفض١جؽجس ثٌالٍِز وأدٌثَ ػمو ثٌضأ١ِٓ ػٍٝ ثٌق١جر .

 .1999ٌؼجَ هػٛر ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ ثٌٝ ثالٌّثع فٟ ثالٔؼّجَ ثٌٝ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي  -6

 انهىايش
أى ػٌف ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ٌؾ٠ًّٛٙز ثٌّج١ٔج ثٌو٠ّمٌثؽ١ز ػٌف ثٌضؼ٠ٛغ فٟ ثٌّجهر  .1

( دمٌٛٙج ) ٚػغ ثٌشنض ثٌّضؼًٌ فٟ ثٌٛػغ ثٌّجهٞ ثٌيٞ وجْ ٠ّىٓ ٌٚٛ ٌُ 337/1)

٠قوط ثٌؼًٌ( ٌٚمو ػذٌ ثٌّشٌع ثالًهٟٔ ػٓ ثٌضؼ٠ٛغ دّؼٕجٖ ثٌنجص دجالططالؿ 

ٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ )ِج ٌقك ثٌّوػٟ دجٌقك ثٌشنظٟ ِٓ ( 266ِٚىٌه فٟ ثٌّجهر )

ً دأٔٗ ِأمٛى ِٓ ثٌفؼً ػٛع ٚؽّؼٗ أػٛثع  ػًٌ ِجهٞ( ٚػٌف ثٌضؼ٠ٛغ ٌغج

ً أميس ثٌشٟء ػٛع ِجٌٟ أٞ دوالً ػٕٗ  ً ٚػٛػضٗ ٠ٚمجي ث٠ؼج ٠ٚمجي ػؼش  فالٔج

ً ٚػجٚػٗ أٞ أػطجٖ ثٌؼٛع ٚثػضجع ٚصؼ٠ٛغ أمي  ٚأػجػٗ ٚػٛػٗ صؼ٠ٛؼج

ي فأػجػٗ فالْ ِٓ ويث أٞ أػطجٖ ػٛػجً أٞ دوالً ٚمٍفجً ٚأػضجػٕٟ ثٌؼٛع أٞ ثٌذو

ً ٚأػؼضٗ ثىث أػط١ضٗ دوي ِج ى٘خ  ً ٌٍؼٛع ٠ٚمجي ػؼش فالٔج فالْ ثىث ؽجء ؽجٌذج

ٚصؼٛع ِٕٗ ٚأػضجع أمي ثٌؼٛع ، ٠ْٚضنوَ ثٌفمٗ ثالّالِٟ ِظطٍـ ثٌؼّجْ 

٠ٌٜٚ ػٓ ٌٍضؼذ١ٌ ػٓ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّمظٛه دجٌؼّجْ ٘ٛ وفجٌز فمٛق ثالم٠ٌٓ ٚ

ثٌٌّٛي دمحم)ص( أٔٗ لجي )ثٌنٌثػ دجٌؼّجْ( ٠ٌٚثه دٙج إػجهر ثٌضٛثٍْ ثٌيٞ ثمضً 

دْذخ ثٌؼًٌ ٚإػجهر ثٌّؼًٌٚ ثٌٝ فجٌضٗ ثٌضٟ ١ّىْٛ ػ١ٍٙج دفٌع ػوَ صؼٌػٗ 

ٌٍفؼً ثٌؼجً دق١ظ ال صذمٝ مْجًر دوْٚ صؼ٠ٛغ ٚال وْخ ٠َ٠و ِٓ ل١ّز ثٌؼًٌ. 

ِىٌَ دٓ ِٕظًٛ ثالف٠ٌمٟ ثٌّظٌٞ ٌْجْ  ثٌؼالِز ثدٟ ثٌفؼً ؽّجي ثٌو٠ٓ دمحم دٓ

. ه. ؽٗ ػذو ثٌٌّٛٝ ثدٌث١ُ٘ ، ِشىالس 192، ص 1956، د١ٌٚس، 7، ؽ4ثٌؼٌح ،ػ 

صؼ٠ٛغ ثالػٌثً ثٌؾْو٠ز فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ فٟ ػٛء ثٌفمٗ ٚثٌمؼجء، هثً ثٌفىٌ 

. ه. أفّو شٛلٟ دمحم ػذو ثٌٌفّٓ، ِوٜ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ صغ١ٌ 27، ص 2000ٚثٌمجْٔٛ، 

فٟ ؽُْ ثٌّؼًٌٚ ٚفجٌٗ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ثٌؼمو٠ز ٚثٌضمظ٠ٌ١ز، ِٕشأر ثٌؼًٌ 

. ٍِٓ فجِو ثٌقْٕجٚٞ ، فك ثٌّؾٕٟ ػ١ٍٗ 65، ص 2005ثٌّؼجًف، ثالّىٕو٠ًز ، 

فٟ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػّجي ثالً٘جد١ز، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ، ؽجِؼز ثٌّْضٕظ٠ٌز ، و١ٍز 

 .49،ص2014ثٌمجْٔٛ، 

ِز ٌالٌضَثَ ، ِطذؼز ثٌؾجِؼز ثٌّْضٕظ٠ٌز، ه. فْٓ ػٍٟ ىْٔٛ ثٌٕظ٠ٌز ثٌؼج .2

 .348.ص1976

ه. دمحم ػذو ثٌظجٌ٘ ف١ْٓ ، ثٌّْت١ٌٛز ثٌّو١ٔز فٟ ِؾجي ثٌطخ ٚؽٌثفز ثالّٕجْ ،  .3

. ٚه. دمحم ش٠ٌف أفّو،، ِظجهً ثالٌضَثَ فٟ ثٌمجْٔٛ 165، ص2004 ثٌمجٌ٘ر،

 218،ص1999 هًثّز ِمجًٔز، ثٌّؤٟ،

ثٌّقضٍّز ، ِؾٍز ه٠ٛثْ ثٌضو٠ٚٓ ثٌمجٟٔٛٔ ، ه . فْٓ ثٌنط١خ ، صؼ٠ٛغ ثالػٌثً  .4

. ٚ ه. ػذوثٌٌٍثق ثًٌْٕٙٛٞ ، 42، ص1963ٍٚثًر ثٌؼوي ، دغوثه ، ثٌؼوه ثٌغجٌظ ، 

هثً ثٌٕٙؼز  ث١ٌّٛؾ فٟ شٌؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ، ِظجهً ثالٌضَثَ، ثٌطذؼز ثٌغج١ٔز،

 .798، ص 1964ثٌؼٌد١ز، 

ًثّز ِمجًٔٗ ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ، ثّضجىٔج ه. ٔظ١ٌ طذجً ٌفضٗ ، ثٌضؼ٠ٛغ ثٌؼ١ٕٟ ، ه .5

ه. ّؼوْٚ ثٌؼجٌِٞ ، صؼ٠ٛغ ثٌؼًٌ  . 82،ص2001و١ٍز ثٌمجْٔٛ ؽجِؼز ث٠ٌٌٕٙٓ ، 

   .149َ.، ص 1981فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضمظ٠ٌ١ز، ِطذؼز ٍٚثًر ثٌؼوي، دغوثه، 

، شٌوز 1شٌؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ،ِظجهً ثالٌضَثَ،ػ ثٌّٛؽَ فٟ ه. ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى١ُ، .6

. ه. فْٓ ػٍٟ ىْٔٛ ،  529ثال١ٍ٘ز ، دغوثه، دال ّٕز ٔشٌ، ص  ثٌطذغ ٚثٌٕشٌ

، شٌوز ثٌضج٠ِّ ٌٍطذجػز ٚثٌٕشٌ، 1، ثٌؼًٌ، ؽ 1ثٌّذْٛؽ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ، ػ
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.ه. ػذو ثٌٌٍثق ثًٌْٕٙٛٞ، ث١ٌّٛؾ فٟ شٌؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ 216،ص1991دغوثه،

 .970،وظوً ّجدك، ص

ً ثٌّج١ٌز ٚغ١ٌ ثٌّج١ٌز ثٌضٟ صقً دجٌّؼًٌٚ ٠ٌٚثه دجألػٌثً ثٌؾْو٠ز دأٔٙج ثالػٌث  .7

ٔض١ؾز ثٌؼًٌ ثٌفٍْؾٟ ثٌّذجشٌ ثٌيٞ فً دجٌؾُْ، ٚػٌف ث٠ؼجً دأٔٙج ثٌّْجُ دظقز 

ثالْٔجْ ّٚالِز ؽْوٖ أىث وجْ ٠ضٌصخ ػ١ٍٗ مْجًر ِج١ٌز . ه. أفّو شٌف ثٌو٠ٓ، ثٔضمجي 

جْ .ه. 11ّ١ٍّ،ص1982ثٌقك دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثٌؾْوٞ ، ِطذؼز ثٌقؼجًر،،

 .137،ص5،1988،ؽ2ٌِلِ ثٌٛثفٟ فٟ شٌؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ،ػ

ه. ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى١ُ ،ػذو ثٌذجلٟ ثٌذىٌٞ، دمحم ؽٗ ثٌذش١ٌ، ثٌٛؽ١َ فٟ ٔظ٠ٌز   .8

 .247ثالٌضَثَ، ثٌّىضذز ثٌمج١ٔٛٔز، دغوثه،ص

 ه.ٍ٘ٛثْ ػذو ثٌقْٓ، ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ٌٍٕجلً ثٌؾٛٞ ػٓ ّالِز ثٌٌوجح،، .9

 ثٌّٛلغ ثالصٟ:دقظ ِٕشًٛ ػٍٝ 28ص

https://www.google.iq/we 

 bhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#     

١ِغجق ؽجٌخ غٌوجْ، ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثالهدٟ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؼمو٠ز، ًّجٌز  .10

 دؼو٘ج.ِٚج  90.ص2006و١ٍز ثٌمجْٔٛ،  ِجؽْض١ٌ، ؽجِؼز دجدً،

٠ؾٍٛ ثلجِز هػٜٛ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌٕجشتز ِٓ ػمو ثٌٕمً فٟ فجٌز ٚفجر ثٌٌثوخ ّٛثء ٚلؼش   .11

ثٌٛفجر ثعٌ ثٌقجهط ِذجشٌر ثٚ دؼو فضٌر ١ٍِٕز ِٓ ٚلٛػٗ ِٓ لذً: ثٚالً/ ِٓ فٌَ ِٓ 

 ثالػجٌز دْذخ ِٛس ثٌٌثوخ ٚىٌه ػٓ ثٌؼًٌ ثٌّجهٞ ٚثْ ٌُ ٠ىٓ ٚثًعج. عج١ٔج/

ز ثٌغج١ٔز ثٌي٠ٓ ثط١ذٛث دئالَ فم١م١ز ٚػ١ّمز ِٓ ثٌؼًٌ ثٌَٚػ ٚثاللجًح ثٌٝ ثٌوًؽ

 ثالهدٟ.

 ه. دمحم ف٠ٌو ثٌؼ٠ٌٕٟ، ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ )فٛثهط ثٌط١ٌثْ(، هثً ثٌؾجِؼز ثٌؾو٠ور،  .12

. ه. ِقّٛه ١ٌّّ ثٌشٌلجٚٞ، ِقجػٌثس فٟ ثٌمجْٔٛ 275، ،ص2009ثإلّىٕو٠ًز، 

 .125، ص 1986ثٌؾٛٞ ،هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز ، ثٌمجٌ٘ر،

ًفؼش فنٌٞ ، ثٌٛؽ١َ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ، ٚفور ص٠ٍٛغ ثٌىضخ ثٌؾجِؼ١ز ٌٍٕشٌ ه.   .13

 .122.ص2007ٚثٌض٠ٍٛغ، ؽجِؼز ػ١ٓ ثٌشِّ، 

14. Miller, liability in international Aire transport (the warsaw         

system in municipal courts)1977kp212. 

15.              Trans world Airline ,linc ospina,(d3).2dcir,1992,f975. 

 ثٌؾٛٞ ٌٍٕجلً ثٌؼمو٠ز ثٌّْؤ١ٌٚز ، ثٌوّٛلٟ ث١ٌْو دمحمأشجً ث١ٌز ه. دمحم ث١ٌْو ثٌوّٛلٟ، 

 ثٌؼوه ػؾّجْ، ؽجِؼز ثٌمج١ٔٛٔز، ثٌؼٍَٛ ِؾٍز ػٍٝ ِٕشًٛ دقظ ثٌّْجف٠ٌٓ، ّالِز ػٓ

 30، ص2013، ثٌغجٟٔ

ٕ٘جن ثٌؼو٠و ِٓ ثٌمٌثًثس ثٌضٟ طوًس ِٓ ِقجوُ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور دٙيث ثٌظوه   .16

             ٌالؽالع أوغٌ ٠ٍجًر ثٌّٛلغ ثالصٟ   

dockets.justia.com/docket/new -york                                              

                                                                                                                       12/12/2017صُ ٠ٍجًر ثٌّٛلغ فٟ 

أى وجٔش ِٓ أُ٘ ثالّذجح ثٌٟ ِٕؼش ثٌمؼجء فٟ ثٌقىُ دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثالهدٟ   .17

طجدز دٗ فضٝ ٚطف دأٔٗ ِٓ أٔٛثع ثٌّؼجًدز أعذجصٗ ٌّٚٙٛز ثططٕجع ثال ٘ٛ طؼٛدز

٠شٟ ثٌٝ ٌّٙٛز أعذجس ثالػٌثً ثٌٕف١ْز ػٓ ؽ٠ٌك  ، ثال أْ ثٌطخ ثٌٕفْٟ ثٌقو٠ظ

ثٌضمج٠ًٌ ثٌطذ١ز ثٌنجطز دقجٌضٗ دجإلػجفز ثٌٝ أِىج١ٔز ثٌّقىّز ِٓ أهمجي ثٌطذ١خ 

فو  ثٌّؼجٌؼ فٟ ثٌوػٜٛ ٌالّض١ؼجؿ ِٕٗ ِٕٚجلشضٗ ػٓ فجٌز ثٌّوػٟ ِّج صؼجءي ثٌٝ

ٌ دٙيث ثٌظوه: ػذو ث١ٌّْغ أّجِز ث١ٌْو، ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ظِج فٌطز ثالفض١جي دٗ. ٠ٕ

ثٌؼًٌ ثألهدٟ هًثّز صطذ١م١ز فٟ ثٌفمٗ ثإلّالِٟ ٚثٌمجْٔٛ، هثً ثٌؾجِؼز ثٌؾو٠ور، 

 .72،ص2007

https://www.google.iq/we
https://www.google.iq/we
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ىّٙج دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثالهدٟ فأى ثّضٕوس دؼغ ثالفىجَ ثٌمؼجة١ز ثٌو١ٌٚز ػٕو   .18

ثٌّجهٞ ثٌٝ ثالدقجط ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ صش١ٌ ثٌٝ ثالًصذجؽ ثٌّذجشٌ د١ٓ ثٌٕجصؼ ػٓ ثٌؼًٌ 

 ثٌؾُْ ٚثٌٕفِ ٚثؽٍمش ٘يٖ ثالدقجط ػٍٝ ثٌؼًٌ ثالهدٟ ثٌؼًٌ ِج دؼو ثٌظوِز

(post-traumatic stress disorder أى صٛعٌ ثال١ٙٔجًثس ثٌٕف١ْز ثٌضٟ ٠ظجح دٙج )

ال٠ج ثٌّل ِّج ٠ٕؼىِ ٍّذجً ثالْٔجْ ٔض١ؾز صؼٌػٗ ٌقجهط ِج ثٌٝ صٛلف ػوه وذ١ٌ ِٓ م

 ٠ٕظٌ: ػٍٝ ٚػجةف ثالؽَثء ثالمٌٜ ِٓ ؽُْ ثالْٔجْ.

King vBristo helicopters ltd(Scotland),in m(2002)ukhl(28th  February). 

available at: dockets.justia.com/docket/new-york 

                                                             12/12/2017صُ ٠ٍجًر ثٌّٛلغ فٟ    

19. Miller,op.cite.p214                                                                                                                                     

ثٌٌٍثق  ٌ دظوه ِٛلف ثٌمجْٔٛ ثٌفٌْٟٔ ِٓ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثالهدٟ .ه.ػذوظ٠ٕٚ

 .1196ثًٌْٕٙٛٞ، ث١ٌّٛؾ، ِظوً ّجدك، 

( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌفٌْٟٔ ثٌّؼوي ثٌٕجفي ثٌضٟ صٕض )أْ ٠1231ٕظٌ ثٌّجهر )    .20

ثٌضؼ٠ٛغ ثٌيٞ ٠ْضقمٗ ثٌوثةٓ دشىً ػجَ ٘ٛ ثٌنْجًر ثٌضٟ صىذو٘ج ٚثٌٌدـ ثٌيٞ فٌَ 

ّش ثٌضؼ٠ٛغ فٟ ( فمو ٔظ1240ِٕٗ( ٘يث فٟ ثؽجً ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضؼجلو٠ز ٚ ٠ٕظٌ ثٌّجهر)

ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضمظ٠ٌ١ز أى ٔظش ػٍٝ )وً فؼً ٌإلْٔجْ ٠قوط ػًٌث دجٌغ١ٌ ٠ٍضََ 

 دضؼ٠ٛغ ِقوعٗ(.

ِّٚج صؾوً ثالشجًر ث١ٌز أْ لجْٔٛ ثٌضؾجًر ثٌْجدك ثٌيٞ ٔظُ ف١ٗ ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ   .21

( ِٕٗ ػذجًر )٠ؼّٓ ثٌٕجلً ّالِز 299أفىجَ ػمو ثٌٕمً وجْ لو أّضؼًّ فٟ ثٌّجهر)

ٕ٘جن ِٓ ٠ٌٜ أْ ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ وجْ ٠مظو دٙيٖ ثٌّجهر ثالػٌثً  أى أْ ثٌٌثوخ(

ثٌذو١ٔز فمؾ هْٚ ثالػٌثً ثالهد١ز ٌيٌه لو غ١ٌ ثٌّشٌع ٌفظز ّالِز ثٌٌثوخ ثٌٝ 

٠ٕظٌ دٙيث ثٌظوه ه. ِؾ١و  ثالػٌثً ثٌضٟ ٠ٕظٌف ِؼٕج٘ج ثٌٝ ثٌؼًٌ ثٌذؤٟ ٚثالهدٟ.

َ، ٌِوَ ثٌذقٛط ثٌمج١ٔٛٔز ،ٍٚثًر ف١ّو ثٌؼٕذىٟ، لجْٔٛ ثٌٕمً ثٌّذجها ٚثالفىج

 .83،ص1984ثٌؼوي،دغوثه،

ٚٔؾو دؼغ لٛث١ٔٓ ثٌط١ٌثْ ٌُ صضٛلف ػٕو ثالػٌثً ثٌّجه٠ز ٚثالهد١ز دً ى٘ذش ثٌٝ   .22

أدؼو ِٓ ىٌه ٚثؽجٍس ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً ثٌذ١تز ثٌضٟ صقوعٙج ثٌقٛثهط ثٌؾ٠ٛز 

ً أْ فٛثهط ثالً٘جح صؼو أوغٌ ثٌقٛثهط ػًٌثً ٌٍذ١تز  ٌّج صطٌفٙج ٘يٖ ٚمظٛطج

ثٌقٛثهط ِٓ ِنٍفجس و١ّجة١ز ٚثٔذغجق غجٍثس ٚدمج٠ج ِٛثه ِضفؾٌر فأْ ػّجْ ِج ٠قوط 

ً ٚال ٠ّٕغ ثٌٌؽٛع دٗ ػٍٝ ثٌّضْذخ ثىث صُ  ِٓ ثػٌثً الدو أْ ٠ضقٍّٗ ثٌٕجلً ث٠ؼج

ثٌضؼٌف ػ١ٍز ٚأْ وجْ ىٌه ِٓ ثٌظؼٛدز ، ِٚٓ ٘يٖ ثٌمٛث١ٔٓ ٘ٛ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ 

ٚثالطجدجس  صىٍُ ػٍٝ ثٌقجهط ثٌؾٛٞ فٟ ثٌّجهر ثالٌٚٝ ِٕٗثٌذق٠ٌٕٟ أى دؼو أْ 

ٚثلؼز ؽ٠ٛز  ثٌؾْو٠ز ثٌضٟ صمغ ٔض١ؾضٗ ػجه ٚشًّ وً ثالػٌثً ثٌضٟ صقظ ٔض١ؾز

دجػضذجً٘ج فٛثهط ثوغٌ مطًٛر ِٓ ثالٌٚٝ ٚثٌضٟ ػوه طًٛ٘ج ٚثٌضٟ صضّغً دأغٍخ 

أى  ثٌقٛثهط طًٛ ثالً٘جح ثٌؾٛٞ ، ٔظُ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػٌثً ثٌذ١ت١ز ثٌضٟ صنٍفٙج

( ِٕٗ ػٍٝ)ٌىً ِٓ أط١خ دؼًٌ، دّج فٟ ىٌه ثألػٌثً ثٌضٟ 112ٔظش ثٌّجهر )

صٍقك دجٌذ١تز، ثٌقك فٟ ثٌضؼ٠ٛغ دّؾٌه عذٛس أْ ثٌؼًٌ لو ٔشأ ػٓ ؽجةٌر فٟ فجٌز 

ؽ١ٌثْ أٚ دْذخ شنض أٚ شٟء ّمؾ ِٕٙج أٚ صْذخ ف١ٗ فؼً ٔجصؼ ػٓ صومً غ١ٌ 

 ِشٌٚع(.

ٌذؼو ثٌَِٕٟ ػٍٝ فك ثٌّؼًٌٚ فٟ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ، ه. أفّو دمحم ثٌٌفجػٟ، ثعٌ ث  .23

 .5،ص2008 ثٌمجٌ٘ر، هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز،

دقظ ِٕشًٛ فٟ ِؾٍز  ٚظ١فز ثٌضؼ٠ٛغ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؼمو٠ز، ه. ١ٍّّجْ دٌثن هث٠ـ،  .24

 .7، ص2009ثٌؼوه ثالٚي، ٌْٕز  ؽجِؼز ث٠ٌٌٕٙٓ، و١ٍز ثٌمجْٔٛ،
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ز فٟ لٌثًثصٙج ثٌٝ ػًٌٚر أْ صضؾٗ ٍّطز ٚدٙيث ثٌظوه صش١ٌ ِقىّز ثٌض١١َّ ثٌؼٌثل١  .25

ثٌمجػٟ ثٌضمو٠ٌ٠ز فٟ صقم١ك ثٌّْجٚثر ػٕو ثٌقىُ دجٌضؼ٠ٛغ أمي دٕظٌ ثالػضذجً ِموثً 

ثٌؼًٌ ثٌيٞ ثطجح ثٌّؼًٌٚ أى لؼش فٟ لٌثً ٌٙج ؽجء ف١ٗ ))٠ؾخ ثْ ٠ضٕجّخ 

ثٌضؼ٠ٛغ ِغ ثٌؼًٌ ثٌقم١مٟ ٚ٘ٛ فضٌر ثٌؼالػ ٚفضٌر ثالٔمطجع ػٓ ثٌؼًّ فجْ وجْ 

ٌضؼ٠ٛغ ِغجٌٝ ف١ٗ ؽجٍ ٌّقىّز ثٌض١١َّ صنف١ؼٗ(( ؽجء فٟ لٌثً آمٌ ))ال ٠نً ث

ً ِغ  دظقز ثٌقىُ دجٌضؼ٠ٛغ ػوَ صمو٠ٌٖ ِٓ مذ١ٌ ِج هثَ صمو٠ٌ ثٌّقىّز ٌٗ ِضٕجّذج

ثٌؼًٌ(( ٚلٌثً ثمٌ)) ٌّقىّز ثٌض١١َّ صنف١غ ثٌضؼ٠ٛغ ثألهدٟ إىث وجْ ِغجٌٝ فٟ 

ثٌنذ١ٌ ِٚج لوًٖ ِٓ صؼ٠ٛغ أِجَ صمو٠ٌٖ ١ٌِٚ ٌٍنظُ ثالػضٌثع ػٍٝ ثٔضنجح 

/ 368ِقىّز ثٌض١١َّ ثْ ٌُ ٠ىٓ لو أدوٜ ىٌه أِجَ ِقىّز ثٌّٛػٛع((. ثٌمٌثً ثٌٌّلُ 

َ، ِٕشًٛ فٟ ثٌٕشٌر ثٌمؼجة١ز، ثٌؼوه ثٌغجٌظ، ثٌْٕز 11/9/1974َ فٟ 1974ص٠َ١١ّز/ 

َ فٟ 1973/ فمٛل١ز/282. ٚثٌمٌثً ثٌٌّلُ 257َ، ص1975ثٌنجِْز، 

َ، 1975ًٛ فٟ ثٌٕشٌر ثٌمؼجة١ز، ثٌؼوه ثٌغجٟٔ، ثٌْٕز ثٌٌثدؼز، َ، ِٕش13/5/1973

َ ِٕشًٛ فٟ 5/3/1977فٟ  1977/ ١٘تز ػجِز عج١ٔز/ 23. ثٌمٌثً ثٌٌّلُ فٟ 393ص

 .78َ، ص1977ِؾّٛػز ثألفىجَ ثٌؼو١ٌز، ثٌؼوه ثألٚي، ٌْٕز 

 هثً ثٌفىٌ ثٌؾجِؼٟ، ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌٕمً ثٌذٌٞ ٚثٌؾٛٞ،، ه. ش٠ٌف أفّو ثٌطذجك،  .26

ِظوً  ثٌٛؽ١َ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ، . ٚ ه. ًفؼش فنٌٞ،12،ص 2005ثالّىٕو٠ًز،

 .34ّجدك، ص

صطًٛ ثٌٕظجَ ثٌٕموٞ ثٌوٌٟٚ ٚأعٌٖ ػٍٝ ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز فٟ  ه. دمحم ف٠ٌو ثٌؼ٠ٌٕٟ،  .27

 . 225، ص1992 ِؾجي ثٌٕمً ثٌؾٛٞ، ثٌوثً ثٌؾجِؼ١ز،

 ثٌط١ٌثْ، هثً ثٌفىٌ ثٌؾجِؼٟ،ه. ٠ق١ٝ أفّو ثٌذٕج ثالً٘جح ِْٚؤ١ٌٚز شٌوجس   .28

 .278،ص1993ثالّىٕو٠ًز، 

ثٌّجًن ثالٌّجٟٔ، ث١ٌٓ ث١ٌجدجٟٔ، ثٌؾ١ٕٗ  ٚ٘يٖ ثٌؼّالس ٟ٘ : ثٌوٚالً ثال٠ٌِىٟ،  .29

ثٌٕمٛه ثٌو١ٌٚز  ثٌفٌٔه ثٌفٌْٟٔ ٠ٕظٌ دٙيث ثٌظوه: ِوفش طجهق، ثالّض١ٌٌٕٟ،

 .67ص ٚػ١ٍّجس ثٌظٌف ثالؽٕذٟ، هثً غ٠ٌخ، دال ّٕز ٔشٌ،

30. ZoghbiK La responsabilite aggravee du transporteur aerien (dol 

et faute eg uivalent au dol) etude developpe du protocole de la 

haye,ed paris,1992,p98. 

ه. دمحم ٠ق١ٝ ثٌّقجّٕز، أطقجح ثٌقك فٟ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثالهدٟ فٟ فجٌز   .31

ٌْٕز  ز ثٌى٠ٛش، ثٌؼوه ثٌغجٟٔ،ؽجِؼ دقظ ِٕشًٛ ػٍٝ ِؾٍز ثٌقمٛق، ِٛس ثٌّظجح،

 8. ٠ٕٚظٌ ث٠ؼجً: فىُ ِقىّز ثٌذوثءر ثٌف١ٌْٔز فٟ دج٠ًِ، 290، ص2000

 .147، ص 1997، ثد٠ًٌ، 1 ، ِؾٍز ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ ثٌفٌْٟٔ،1995ٔٛفّذٌ

ه. دمحم إدٌث١ُ٘. هّٛلٟ،  ه دمحم ثدٌث١ُ٘ هّٛلٟ، صمو٠ٌ ثٌضؼ٠ٛغ د١ٓ ثٌنطأ ٚثٌؼًٌ،  .32

 . 153، 152طأ ٚثٌؼًٌ، هثً ثٌفىٌ ثٌؼٌدٟ، ثٌمجٌ٘ر، ص صمو٠ٌ ثٌضؼ٠ٛغ د١ٓ ثٌن

ٚلو ػوي ثٌّذٍغ ثٌيٞ ٠شىً ثٌقو ثالػٍٝ ٌٍضؼ٠ٛغ دّٛؽخ دٌٚصىٛي ال٘جٞ ٚثطذـ   .33

ثٌف فٌٔه ٚلو ػوي ٘يث ث٠ؼج دّٛؽخ دٌٚصٛوٛي ؽٛثص١ّجال ّضٟ ٚثطذـ ١ٍِْٛ  250

ال أْ ٘يث ( ث8ٚٔض ث١ٌٍّْٛ فٌٔه ٚىٌه ثّضٕجهث ثٌٝ ثٌفمٌر ثٚالً ِٓ ثٌّجهر )

ثالم١ٌ ٌُ ٠ومً ف١َ ثٌٕفجى دْذخ ػوَ ثوضّجي ثٌضظو٠مجس ثٌضٟ ٠ضطٍذٙج  ثٌذٌٚصٛوٛي

ٌٕفجهٖ ٠ٕظٌ دٙيث ثٌظوه: ه. ش٠ٌف غٕجَ،شٌؿ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ، أوجه١ّ٠ز شٌؽز 

. ه دمحم ث١ٌْو ثٌوّٛلٟ، دقظ ِٕشًٛ ػٍٝ ِؾٍز ثٌؼٍَٛ 276ص  .،2009هدٟ، 

 .35ص 2013ػؾّجْ، ثٌؼوه ثٌغجٟٔ، ّٕز ثٌمج١ٔٛٔز،ؽجِؼز

ِوٜ ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً  . ه. إدٌث١ُ٘ ثألًٔجوٚؽ،20٘شجَ ثٌفؼٍٟ، ِظوً ّجدك،ص  .34

دقظ ِموَ  1999ثٌؾٛٞ ػٓ ثألػٌثً ثٌٕف١ْز ٚفمج الصفجل١ز ٚثًشٛ ِٚٛٔض٠ٌجي 
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ٌّؤصٌّ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ فٟ ظً ثٌضش٠ٌؼجس ثٌٛؽ١ٕز ٚثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ثٌيٞ ٔظّضٗ 

 .174، ص 2012أد٠ًٌ  25إٌٝ  23ثإلِجًثس ثٌؼٌد١ز ثٌّضقور فٟ ثٌفضٌر ِٓ  ؽجِؼز

 .257ثٌّظوً ثٌْجدك، ص ه. ٠ق١ٝ أفّو ثٌذٕج،  .35

 ( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ .٠170ٕظٌ ثٌّجهر )  .36

. ه. 250ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ، فٛثهط ثٌط١ٌثْ، ِظوً ّجدك ص ه. دمحم ف٠ٌو ثٌؼ٠ٌٕٟ،  .37

. ه. ِقّٛه أفّو ثٌىٕوًٞ، ٌؾٕز ثٌضأ١ٌف 258ص٠ق١ٝ أفّو ثٌذٕج،ِظوً ّجدك، 

 ِٚج دؼو٘ج.140، ص2000ٚثٌضؼ٠ٌخ ٚثٌٕشٌ، ؽجِؼز ثٌى٠ٛش، ّٕز 

ِمجي  ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعٌر فٟ صىجًِ ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍضأ١ِٓ ثٌؾٛٞ، ه. دجُّ دمحم طجٌـ،  .38

.ٚه. 240، ص1999ِٕشًٛ فٟ ِؾٍز ثٌؼٍَٛ ثٌمج١ٔٛٔز ٚث١ٌْج١ّز، ثٌؼوه ثٌغجٟٔ، ّٕز

ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ أػٌثً ثٌىٛثًط ثٌؾ٠ٛز، دقظ ِموَ ثٌٝ ِؤصٌّ  ٞ ث١ٌْو ثدٛ ًٔٛ،فّو

 .18 .، ص2012و١ٍز ثٌمجْٔٛ،  ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ، ؽجِؼز ثالِجًثس،

           .259ص ه. ٠ق١ٝ أفّو ثٌذٕج، ِظوً ّجدك،  .39

 .  164دمحم ف٠ٌو ثٌؼ٠ٌٕٟ، ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ فٛثهط ثٌط١ٌثْ،ثٌّظوً ثٌْجدك، ص.ه   .40

41. chauveau ,Responsibilite du transporteure Aerien et                     

           competence juridictionnelle ,annals of Air and space 

Law,vol,lll(1998),p19 

 .29ص ِظوً ّجدك، ه. ًفؼش فنٌٞ،  ثٌٛؽ١َ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ،  .42

ٌّْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ، ِمجي ه. ؽجٌخ فْٓ ِّٛٝ، ٠ٌّجْ ٔظجَ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌنجص   .43

 .95،ص1981ِٕشًٛ فٟ ِؾٍز ثٌمؼجء، ثٌؼوه ثٌغجٟٔ، 

ٚ ٠ؼٛه ىٌه ثٌٝ ٌّٙٛز صظ١ٕغ ٘يٖ ثٌّٛثه ٚثّضنوثِٙج ٚإِىج١ٔز ثٌقظٛي ػ١ٍٙج ِٓ   .44

ٚمظٛطجً أْ ثٌّٛثه ثٌوثمٍز فٟ صظ١ٕؼٙج ٚصٌثو١ذٙج ِضجفز ػٍٝ  لذٍُٙ دشضٝ ثٌطٌق،

ثّضجىصٕج ث١ًّ دجلٌ ؽجُّ ه. طفجء صمٟ ثٌؼ١ْجٚٞ ٚه. ثفّو  :ثٌّٛثلغ ثالٌىض١ٌٔٚز ٠ٕظٌ

 ،2011، 22ٍّّجْ ش١ٙخ ،دقظ ِٕشًٛ ػٍٝ ِؾٍز ٚثّؾ ٌٍؼٍَٛ ثالْٔج١ٔز، ثٌؼوه

 .130ِظوً ّجدك، ص  . ٚه. ػذو ثٌٙجهٞ ِظذجؿ،25ص

ٍِٓ فجِو ثٌقْٕجٚٞ، فك ثٌّؾٕٝ ػ١ٍٗ فٟ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػّجي ثالً٘جد١ز، ِظوً   .45

 .61ّجدك، ص

ج صىْٛ ىثس أعجً ٔف١ْز وذ١ٌر ػٓ ثٌؼقج٠ج ٚثلجًدُٙ ٠ٕظٌ ه.فّوٞ ثدٛ ًٔٛ ث١ٌْو، ِّ  .46

 .180ِظوً ّجدك،ص

أْ ثٌذؼغ ٠ٌٜ أِىج١ٔز ثٌضؼ٠ٛغ ثٌؼ١ٕٟ ػٓ ثٌؼ١ٍّجس ثالً٘جد١ز ٚثْ وجْ غ١ٌ ِّىٓ   .47

ٌٚىٕٗ ١ٌِ ِْضق١الً ، ٚىٌه دْذخ ثٌضطًٛ ثٌؼٍّٟ ٚثٌضىٍٕٛؽٟ فٟ ِؾجي ثٌطخ 

ً ٌذؼ غ ثٌقجالس ثٌضٟ ٠ٕضؼ ػٕٙج فمو ػؼٛ وج١ٌو ٚثٌموَ ثٚ ثٌؼ١ٓ ٚثطذـ ىٌه ِّىٕج

ٚىٌه إلِىج١ٔز ًٍثػز ثالػؼجء ثٌذش٠ٌز . ٠ٕظٌ دٙيث ثٌظوه : ه. فْٓ ػٍٟ ىْٔٛ، 

. 218.، ص2006 ثٌّذْٛؽ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ، هثً ٚثةً ٌٍٕشٌ، ػّجْ، ثالًهْ،

ّٛػز ٔٛفً ، د١ٌٚس ٚه. ِظطفٝ ثٌؼٛؽٟ، فمٛق ثالْٔجْ فٟ ثٌوػٜٛ ثٌؾَثة١ز ، ِٛ

  .307، ص1990، 

 ّٕٛػـ ِج ثٌّمظٛه دٙجى٠ٓ ثٌق١ٍٓ فٟ ثٌّذقظ ثٌمجهَ.  .48

لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌضؾجًٞ، هثً ثٌؾجِؼز ثٌؾو٠ور ٌٍٕشٌ، ثإلّىٕو٠ًز،  ه. ٘جٟٔ ه٠ٚوثً،  .49

 .366.،ص2002ؽذؼز 

وجْ أىث وجٔش ثصفجل١ز ٚثًشٛ لو ٚثفمش ػٍٝ مؼٛع ثٌٕمً ثٌوثمٍٟ ٌٕظجِٙج ثٌمجٟٔٛٔ أى   .50

ىٌه دٌغذز ثٌوٚي ثالػؼجء دجٌٕض ػٍٝ ىٌه ٚفمج ٌمٛث١ٕٔٗ ثٌّنضظز، فأْ ثصفجل١ز 

ِٛٔض٠ٌجي فوهس ٔطجق ٠ٌّجٔٙج ػٍٝ ثٌٕمً ثٌوٌٟٚ فمؾ هْٚ ثٌٕمً ثٌوثمٍٟ ٚىٌه ثّضٕجهث 

ثٌٝ ثٌّجهر ثالٌٚٝ ِٓ ثالصفجل١ز ثٌضٟ صٕض ػٍٝ " صٌْٞ ٘يٖ ثالصفجل١ز ػٍٝ وً ٔمً 

ٚصٌْٞ أ٠ؼج ػٍٝ ثٌٕمً  ثٌضٟ صمَٛ دٗ ؽجةٌر دّمجدً،هٌٟٚ ٌألشنجص ثٚ ثالِضؼز 
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ألغٌثع ٘يٖ ثالصفجل١ز صؼٕٟ ػذجًر )ثٌٕمً  -2ثٌّؾجٟٔ دطجةٌر صمَٛ دٗ ثٌّؤّْز. 

ً ٌٍؼمو ثٌّذٌَ د١ٓ  ثٌوٌٟٚ( ثٌٕمً ثٌضٟ صىْٛ ف١ٗ ٔمطضج ثٌّغجهًر ٚثٌّمظو ثٌٕٙجةٟ ٚفمج

ر ؽٌف ّٛثء وجْ ٕ٘جن ثالؽٌثف أِج فٟ إل١ٍُ هٌٚض١ٓ ؽٌف١ٓ ثٚ ثل١ٍُ هٌٚز ٚثفو

ثٔمطجع ٌٍٕمً ثٚ ٌُ ٠ىٓ ثٚ وجْ ٕ٘جن ٔمً ِٓ ؽجةٌر ثٌٝ ثمٌٜ ىٌه أىث وجْ ٕ٘جن ٔمطز 

صٛلف ِضفك ػ١ٍٙج فٟ ثل١ٍُ هٌٚز ثمٌٜ فضٝ ٚثْ ٌُ صىٓ ثٌوٌٚز ؽٌفجً. ٚال ٠ؼضذٌ ٔمال 

ً ألغٌثع ٘يٖ ثالصفجل١ز ثٌٕمً د١ٓ  هثمً إل١ٍُ هٌٚز ٚثفور ؽٌف دوْٚ  فمٌص١ٓه١ٌٚج

طز صٛلف ِضفك ػ١ٍٙج هثمً ثل١ٍُ هٌٚز ثمٌٜ "٠ٚضؼـ ِٓ ثٌٕض ثٌْجدك فظ ٔم

ثالصفجل١ز ثٌوٚي ثالػؼجء ػٍٝ صٕظ١ُ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌوثمٍٟ دّٛؽخ لجْٔٛ مجص ثٚ 

ٚدنالف  صٕظ١ُ لجٟٔٛٔ مجص دٗ وّج ٘ٛ ػ١ٍٗ ثٌؼًّ فٟ وً ِٓ فٌْٔج ِٚظٌ،

صفجل١جس، ٚػ١ٍٗ دؼو ثٔؼّجَ ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ ثٌيٞ ثفجي ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌوثمٍٟ ثٌٝ ثال

ثٌّشٌع ثٌؼٌثلٟ ثٌٝ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي ٠ْضٍََ صٕظ١ُ ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ثٌوثمٍٟ دّٛؽخ 

لجْٔٛ مجص دٗ ثٚ صٕظ١ّٗ فٟ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌٕجفي دؼو صؼو٠ٍٗ. ٠ٕظٌ دظوه هٌٚز ثٌٕمً 

   .27ص ِظوً ّجدك، ثٌؾٛٞ : ه. ِقّٛه أفّو ثٌىٕوًٞ،

س ثٌّؼوٌز ٌٙج ٌُ صشضٌؽ ىوٌ أُّ ثٌذٌٚصٛوٛالثًشٛ ٚػٍٝ ثٌٌغُ ِٓ أْ ثصفجل١ز ٚ  .51

ثٌّْجفٌ فٟ صيوٌر ثٌْفٌ، ِّج هػج ؽجٔخ ِٓ ثٌفمٗ ثٌٝ ثٌمٛي دئِىج١ٔز إطوثً٘ج ٌٍقجًِ 

ٚصوثٌٚٙج دجٌض١ٍُْ ٚثٌضٕجٍي ػٕٙج ٌٍغ١ٌ. ثال أْ ِٕظّز ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ )ثال٠ضج( ثشضٌؽش 

ٌٕمً ِٓ ثٌؼمٛه ثٌمجةّز ػٍٝ ػٍٝ شٌوجس ثٌط١ٌثْ د١جْ أُّ ثٌّْجفٌ ٌىْٛ ػمو ث

 .370ِظوً ّجدك، ص ثالػضذجً ثٌشنظٟ ٠ٕظٌ دٙيث ثٌظوه : ه. ٘جٟٔ ه٠ٚوثً،

ٌمجٌٖ٘، هْٚ ّٕٗ ؽذغ، ثهثً ثٌفىٌ ثٌؼٌدٟ،  ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ، أدٛ ٠ٍو ًػٛثْ،  .52

 .297ص

دجإلػجفز ثٌٝ ثٌّقجوُ ثشضٌؽش أْ صىْٛ وضجدز ٘يٖ ثٌذ١جٔجس دنؾ ٚثػـ ال ٠غ١ٌ   .53

 ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ ٚفٛثهط ثٌط١ٌثْ، دٙيث ثٌظوه: ه. دمحم ف٠ٌو ثٌؼ٠ٌٕٟ،ثٌغّٛع ٠ٕظٌ 

. 78ص  ِظوً ّجدك، ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ، . ٚه. ًفؼش ثدجه٠ٌ،160ِظوً ّجدك، ص

 .108ص  ِظوً ّجدك، ٚأفّو ثدٌث١ُ٘ ثٌش١ل،

ص  ،2006ثإلّىٕو٠ًز، هثً ثٌؾجِؼز ثٌؾو٠ور، ه. ػوٌٟ أ١ٌِ مجٌو، ػمو ثٌٕمً ثٌؾٛٞ،  .54

21. 

( ِٓ ثٌمجْٔٛ 148( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ ٚثٌّجهر) 150ثّضٕجهث ثٌٝ ثٌّجهر )  .55

 ( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌفٌْٟٔ.1134ثٌّؤٟ ثٌّظٌٞ ٚثٌّجهر)

56. Lure au, o.p,cit,.p147.                                           ثشجً ث١ٌز ه. ؽجٌخ

، ص 2010ز ٌٍٕشٌ ٚثٌض٠ٍٛغ، ػّجْ، هثً ثٌغمجف ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ ثٌوٌٟٚ، فْٓ ِّٛٝ،

177. 

. ٚ ٚه. أدٛ ٠ٍو 431ص ثٌٕمً ثٌذقٌٞ ٚثٌؾٛٞ، ِظوً ّجدك، ه. ٘جٟٔ ه٠ٚوثً،  .57

 .403ِظوً ّجدك، ص لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌؾٛٞ، ًػٛثْ،

دقظ ِموَ ٌّؤصٌّ  ثِجٟٔ ثفّو ػذو هللا، صطًٛ ؽٌق هفغ ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ،  .58

 .22ص ،2011 و١ٍز ثٌمجْٔٛ، ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ، ؽجِؼز ثالِجًثس،

 ( ِٓ ثصفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي.3( ِٓ ثٌّجهر )4(ٚ)3ثٌفمٌر )  .59

 . 71ه. ِقّٛه ثفّو ثٌىٕوًٞ ، ِظوً ّجدك ، ص  .60

ٌُٚ ٠ٕظُ وً ِٓ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ ٚثٌّظٌٞ أفىجَ ثٌضيوٌر   .61

ثالٌىض١ٌٔٚز فٟ فٟ ف١ٓ ٔظُ ثٌّشٌع ثٌفٌْٟٔ أفىجِٙج أى ػٌف ثٌضيوٌر  ثالٌىض١ٌٔٚز،

٠ؼٕٟ ثٌضيوٌر ثٌّقفٛظز ِٓ لذً ثٌٕجلً أٚ دٕجء ػٍٝ ؽٍذٗ ػٓ  ثٌّجهر ثالٌٚٝ ػٍٝ أٔٙج

ً ثٌم١ّْز ثٌط١ٌثْ ثإلٌىض١ٌٔٚز أٚ ٚع١مز ثٌٕمً،  ؽ٠ٌك ٔظجَ ثٌىّذ١ٛصٌ ٚصّْٝ أ٠ؼج

 ثٌظجهًر ػٓ ثٌٕجلً أٚ ثٌٛو١ً ثٌّؼضّو .

 صفجل١ز ِٛٔض٠ٌجي .( ثٌفمٌر ثٚال ٚعج١ٔج ِٓ ث21ثّضٕجهث ثٌٝ ثٌّجهر )  .62
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. 603،ص2005إ١ٌجُ فوثه، ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ، ِٕشًٛثس ؽجِؼز هِشك، ٠ًّٛج،   .63

 .22أِجٟٔ أفّو ػذو هللا ِّٛٝ، ِظوً ّجدك،ص

هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز، ثٌمجٌ٘ر، ؽذؼز  ػجؽف دمحم ثٌفمٟ، صطًٛ ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ،  .64

 .164، ص 2004

 .166ٍثٌؾٛٞ، ثٌّظوً ثٌْجدك، صػجؽف دمحم ثٌفمٟ: صطًٛ ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً   .65

 .478ص  ه. ثفّو ثدٌث١ُ٘ ثٌش١ل، ِظوً ّجدك،  .66

 146ِظوً ّجدك، ص  ه. ػجؽف دمحم ثٌفمٟ،  .67

دقظ ِموَ ثٌٝ  إؽٌثءثس ص٠ْٛز ِٕجٍػجس ثٌٌثوخ ثٌؾٛٞ، ه. ػذو ثٌٌفّٓ ػذوهللا،  .68

 . 1144ص ،2011ؽجِؼز ثالِجًثس،  و١ٍز ثٌمجْٔٛ، ِؤصٌّ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ،

 .39ص  ِظوً ّجدك، ث١ٌْو ثٌوّٛلٟ، ه. دمحم  .69

 ٚ ِج دؼو٘ج ، 178ِظوً ّجدك، ص  ه. فّوٞ ثدٛ ًٔٛ ث١ٌْو،  .70

. ه. 204ه. دمحم ف٠ٌو ثٌؼ٠ٌٕٟ، ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ )فٛثهط ثٌط١ٌثْ(،ِظوً ّجدك،ص   .71

٘شجَ ثٌفؼٍٟ ، ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ػٍٝ ثٌظؼ١و٠ٓ ثٌوٌٟٚ ٚثٌوثمٍٟ ،هًثّز فٟ ثصفجل١ز 

ثٌؾو٠و، هثً ثٌؾجِؼز ثٌؾو٠ور ٌٍٕشٌ ،ثالّىٕو٠ًز  ِٛٔض٠ٌجي ٚلجْٔٛ ثٌضؾجًر

 .16،ص2005،

 .195ه. ؽجٌخ فْٓ ِّٛٝ، ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ ثٌوٌٟٚ، ِظوً ّجدك، ص  .72

ه. ًػج ثٌضى٠ٌضٟ، ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ، ِمجي ِٕشًٛ ػٍٝ ِؾٍز ثٌّقجِٟ، ثٌؼوه   .73

ْجدك، ص . ه ثدٌث١ُ٘ ثٌوّٛلٟ أدٛ ث١ًٌٍ، ثٌّظوً ثٌ 791ص  ،1994ثٌْجدغ، ٌْٕز 

289. 

ه. ػذو ثٌذجلٟ ثٌذىٌٞ ٚه. ١ٌٍ٘ ثٌذش١ٌ، ثٌّومً ٌوًثّز ثٌمجْٔٛ، ِطذؼز ثٌضؼ١ٍُ   .74

 ِٚج دؼو٘ج 46،ص 1989ثٌؼجٌٟ، ثٌّٛطً 

75. ZoghbiK La responsabilite aggravee du transporteur aerien,     

op,cit,p44. 

 .190 ًفؼش ثدجه٠ٌ ِظوً ّجدك،ص.ه338ه. ثدٛ ٠ٍو ًػٛثْ،ِظوً ّجدك،ص .76

( ِٓ 2( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ ٚ ثٌفمٌر )170( ِٓ ثٌّجهر )٠2ٕظٌ ثٌفمٌر)  .77

 (ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌّظٌٞ.224ثٌّجهر)

. ٚه. 195ص ِظوً ّجدك، ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ فٛثهط ثٌط١ٌثْ، دمحم ف٠ٌو ثٌؼ٠ٌٕٟ،  .78

فٌ، ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ ػٓ ثالػٌثً ثٌضٟ صٍقك ثِضؼز ثٌّْج ػ١ْٝ غْجْ ًدؼٟ،

 .83،ص2008 هثً ثٌغمجفز ٌٍٕشٌ ٚثٌض٠ٍٛغ، ثالًهْ،

79. Gerald f.fiftzcerald. liability rules in the International carriage 

of passengers by air and notice of denunciation of the Warsaw 

convention by the united states of America . the Canadian year 

book of International law .vol.(1999).p217 . 

 .306ص ِظوً ّجدك، ه. ٠ق١ٝ أفّو ثٌذٕج،  .80

 .307ص  ِظوً ّجدك، ثشجً ثٌٝ ٘يث ثٌقىُ ه. ٠قٟ أفّو ثٌذٕج،  .81

 أفّو إدٌث١ُ٘ ثٌش١ل، ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثػٌثً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ، هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز،  .82

 .596ص  ،2008 ثٌمجٌ٘ر،

فٟ فجٌز  1-(ػٍٝ " 121وجٌمجْٔٛ ؽ١ٌثْ ثٌّؤٟ ثٌذق٠ٌٕٟ ثٌيٞ ٔض فٟ ثٌّجهر )  .83

فٛثهط ثٌطجةٌثس ثٌضٟ ٠ٕضؼ ػٕٙج ٚفجر ًوجح أٚ إطجدضُٙ، ػٍٝ ِشغً ثٌطجةٌر أْ ٠وفغ 

ً ٌٍٛفجء دجٌّضطٍذجس ثاللضظجه٠ز  ً هْٚ إدطجء ثٌّذٍغ ثٌّجٌٟ ثٌيٞ لو ٠ىْٛ ِطٍٛدج ِموِج

ّج ٠ضٕجّخ ِغ ثٌّؼجٔجر ثٌضٟ ٠ٛؽٙٛٔٙج، ٚهْٚ ثٌّْجُ ثٌف٠ًٛز ٌٌٍوجح ثٌّيو٠ًٛٓ، د

ً إٌٝ ثٌشنض ثٌطذ١ؼٟ أٚ  دّج ّذك ىوٌٖ، ال ٠ؾخ أْ ٠مً ثٌّذٍغ ثٌّوفٛع ِموِج

ثألشنجص ثٌطذ١ؼ١١ٓ ثٌي٠ٓ ٠قك ٌُٙ ثٌّطجٌذز دجٌضؼ٠ٛغ ٌضٍذ١ز ثفض١جؽجصُٙ ثٌؼجؽٍز، فٟ 
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أٚ ِج ٠ؼجهٌٙج  ( ٚفور فمٛق ّقخ مجطز 16000فجٌز ثٌٛفجر، ػٓ ّضز ػشٌ أٌف ) 

( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر 1ال ٠شىً هفغ ثٌّذجٌغ ثٌّيوًٛر فٟ ثٌفمٌر ) 2-دجٌو٠ٕجً ثٌذق٠ٌٕٟ. 

ً دجٌّْؤ١ٌٚز، ٠ٚؾٍٛ مظّٙج ِٓ أ٠ز ِذجٌغ ٠وفؼٙج ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ ػٍٝ ّذ١ً  ثػضٌثفج

ً دّٛؽخ  3-ثٌضؼ٠ٛغ فٟ ٚلش الفك.  =٠ؾٍٛ ثّضٌهثه ثٌّذجٌغ ثٌّوفٛػز ِموِج

إىث أعذش ِشغً ثٌطجةٌر  -( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر فٟ ثٌقجٌض١ٓ ث٢ص١ض١ٓ: أ2( ٚ ) 1ثٌفمٌص١ٓ ) 

أْ ثٌؼًٌ ثٌٕجصؼ ػٓ ثٌقجهط لو صْذخ ف١ٗ ثٌشنض ثٌّضٛفٝ أٚ ثٌّظجح ثٌّطجٌخ 

ً أٚ  دجٌضؼ٠ٛغ، أٚ أُّٙ فٟ ثٌضْذخ ف١ٗ، دّج ٠ؼفٟ ِشغً ثٌطجةٌر ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز و١ٍج

ً ٌٍمٛثػو ثٌّؼّٛي دٙج فٟ ٘يث ثٌنظٛص ً ٚفمج ً أْ ثٌشنض  -. حؽَة١ج إىث صذ١ٓ الفمج

 ثٌيٞ صٍُْ ثٌوفغ ثٌّموَ ٌُ ٠ىٓ ٘ٛ ثٌشنض ثٌّْضقك ٌٍضؼ٠ٛغ".

ٌٚؼً ٘يٖ ثٌّجهر ثٌضٟ صؼضذٌ ثٌشٌثًر ثالٌٚٝ ثٌضٟ هفؼش ثٌٛال٠جس ثٌّضقور فٟ ِطجٌذز   .84

ثٌْؼٛه٠ز ػٓ ثٌضؼ٠ٛؼجس ثٌضٟ هفؼضٙج شٌوجس ثٌٕمً ٌٍّْجف٠ٌٓ ػٍٝ أعٌ فجهط 

 ٚثٌيٞ ثطوًس ػٍٝ ثّجّٙج لجْٔٛ ؽجّضج ثال٠ٌِىٟ. ثٌقجهٞ ػشٌ ِٓ ّذضّذٌ

( ِٓ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ 10(ِٓ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌؼٌثلٟ ٚثٌّجهر )65ثّضٕجهث ثٌٝ ثٌّجهر )  .85

 ثٌّؤٟ ثٌّظٌٞ.

ػٍٝ أعٌ ىٌه ػجٌؾش ٘يث ثالٌِ ثصفجل١ز ِٚٛٔض٠ٌجي ٚلؼش دئٌَثَ ثٌٕجلً دوفغ   .86

ذخ ٌىْٛ ثٌضمج٠ًٌ ثٌنجطز صؼ٠ٛؼجس ػجؽٍز ٌق١ٓ ثٌذش فٟ ثٌوػٜٛ ِٚؼٌفز ثٌّْ

دجٌط١ٌثْ صقضجػ ثٌٝ ٚلش ؽ٠ًٛ ٌّشجًوز مذٌثء ِٓ ػور هٚي دٙيث ثٌضقم١ك، ثالشجًر 

ثٌٝ ثٌّٛثه ثٌضٟ ٔظّش صمج٠ًٌ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؼٌثلٟ ٚثٌّظٌٞ ٚثٌفٌْٟٔ، ٠ٕٚظٌ دظو 

 .384صمج٠ًٌ فٛثهط ثٌط١ٌثْ : ه. ٠ٌْ٠ٗ دمحم ػذو ثٌؾ١ًٍ، ِظوً ّجدك، ص

( ِٓ ثالصفجل١ز ٚ ٌالؽالع أوغٌ ػٓ ثٌضوثد١ٌ ثٌؼ٠ًٌٚز ٠ٕظٌ: 20هر )ثّضٕجهث ثٌٝ ثٌّج .87

ِٚج دؼو٘ج. ٚأدٛ  156ػٌّ فؤثه ػٌّ، ِقّٛه ِنضجً د٠ٌٌٞ، ِظوً ثٌْجدك، ص 

 .٠ٍ231و ًػٛثْ، ِظوً ثٌْجدك، ص

ِٓ ثالصفجل١ز )ف١ّج ٠ضؼٍك دجألػٌثً ثٌّٕظٛص ػٕٙج فٟ ثٌفمٌر  21أى لؼش ثٌّجهر  .88

( أٌف ٚفور فمٛق ّقخ مجطز (100)ٌضٟ ال صضؾجٍٚ ل١ّضٙج )( ٚث17( ِٓ ثٌّجهر )1)

 ػٓ وً ًثوخ ال ٠ؾٍٛ ٌٍٕجلً أْ ٠ٕفٟ ِْؤ١ٌٚضٗ أٚ أْ ٠قو ِٕٙج(.

 .306إ١ٌجُ فوثه، ِظوً ثٌْجدك، ص .89

 .193ه. دمحم ف٠ٌو ثٌؼ٠ٌٕٟ، ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ، ِظوً ّجدك، ص .90

ز ػٍٝ ًوٓ ثٌنطأ فٟ ٚىٌه ٌىْٛ أغٍخ ثٌؼٌد١ز ثٌوٚي صؼضّو ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌنط١تز ثٌمجةّ .91

أؽجً ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؼمو٠ز .ه. ػذو ثٌنجٌك ثٌؼٌػجٚٞ، ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز، هثً ثال٠ّجْ 

 .33،ص2011ٌٍطذجػز ٚثٌٕشٌ، 

. ه ثدٌث١ُ٘ 196ه. ؽجٌخ فْٓ ِّٛٝ، ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ ثٌوٌٟٚ، ِظوً ّجدك، ص .92

 .289ثٌوّٛلٟ أدٛ ث١ًٌٍ، ثٌّظوً ثٌْجدك، ص 

 .917ْ ِظجٌـ ثٌٕجلً ٚثٌّْجفٌ، ِظوً ّجدك، صه. ش١ٙور لجهر، فىٌر صٛثٍ .93
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 قائًح انًصادر
 اوالً/ انًؼاجى انهغىٌح

ثٌؼالِز ثدٟ ثٌفؼً ؽّجي ثٌو٠ٓ دمحم دٓ ِىٌَ دٓ ِٕظًٛ ثالف٠ٌمٟ ثٌّظٌٞ ٌْجْ ثٌؼٌح  -1

 .1956، د١ٌٚس، 7، ؽ4،ػ 

 حاٍَاً/ انكتة انقاَىٍَح

 .ثٌؼٌدٟ، ٌمجٌٖ٘، هْٚ ّٕٗ ؽذغ أدٛ ٠ٍو ًػٛثْ، ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ، هثً ثٌفىٌه.  -1

أفّو إدٌث١ُ٘ ثٌش١ل، ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثػٌثً ثٌٕمً ثٌؾٛٞ، هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز، ه.  -2

  .2008ثٌمجٌ٘ر، 
أفّو شٌف ثٌو٠ٓ، ثٔضمجي ثٌقك دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثٌؾْوٞ ، ِطذؼز ه.  -3

 .1982ثٌقؼجًر،،
ؽُْ  أفّو شٛلٟ دمحم ػذو ثٌٌفّٓ، ِوٜ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ صغ١ٌ ثٌؼًٌ فٟه.  -4

ثٌّؼًٌٚ ٚفجٌٗ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ثٌؼمو٠ز ٚثٌضمظ٠ٌ١ز، ِٕشأر ثٌّؼجًف، 

 .2005ثالّىٕو٠ًز ، 

أفّو دمحم ثٌٌفجػٟ، ثعٌ ثٌذؼو ثٌَِٕٟ ػٍٝ فك ثٌّؼًٌٚ فٟ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌىجًِ، ه.  -5

 .2008هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز، ثٌمجٌ٘ر، 
 .2005ج، إ١ٌجُ فوثه، ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ، ِٕشًٛثس ؽجِؼز هِشك، ٠ًّٛه.  -6

، شٌوز 1، ثٌؼًٌ، ؽ 1فْٓ ػٍٟ ىْٔٛ ، ثٌّذْٛؽ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز ، ػه.  -7

 ،1991ثٌضج٠ِّ ٌٍطذجػز ٚثٌٕشٌ، دغوثه،
  1976فْٓ ػٍٟ ىْٔٛ ثٌٕظ٠ٌز ثٌؼجِز ٌالٌضَثَ ، ِطذؼز ثٌؾجِؼز ثٌّْضٕظ٠ٌز، ه.  -8

ٌٍٕشٌ ًفؼش فنٌٞ ، ثٌٛؽ١َ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ، ٚفور ص٠ٍٛغ ثٌىضخ ثٌؾجِؼ١ز ه.  -9

 ..2007ٚثٌض٠ٍٛغ، ؽجِؼز ػ١ٓ ثٌشِّ، 

 5،1988،ؽ١ٍّ2ّجْ ٌِلِ ثٌٛثفٟ فٟ شٌؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ،ػه.  -10
ش٠ٌف أفّو ثٌطذجك، ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌٕمً ثٌذٌٞ ٚثٌؾٛٞ،، هثً ثٌفىٌ ثٌؾجِؼٟ، ه.  -11

  2005ثالّىٕو٠ًز،

 2009ش٠ٌف غٕجَ،شٌؿ لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ، أوجه١ّ٠ز شٌؽز هدٟ، ه.  -12

 .2010ٚثٌض٠ٍٛغ،ػّجْ،  ثٌوٌٟٚ،هثً ثٌغمجفز ٌٍٕشٌ ٓ ِّٛٝ،ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞؽجٌخ فْه. -13

ؽٗ ػذو ثٌٌّٛٝ ثدٌث١ُ٘ ، ِشىالس صؼ٠ٛغ ثالػٌثً ثٌؾْو٠ز فٟ ثٌمجْٔٛ ه.  -14

 .2000ثٌّؤٟ فٟ ػٛء ثٌفمٗ ٚثٌمؼجء، هثً ثٌفىٌ ٚثٌمجْٔٛ، 
 .ثٌمجٌ٘رػجؽف دمحم ثٌفمٟ، صطًٛ ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ، هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز، ه.  -15

ػذو ثٌذجلٟ ثٌذىٌٞ ٚ ١ٌٍ٘ ثٌذش١ٌ، ثٌّومً ٌوًثّز ثٌمجْٔٛ، ِطذؼز ثٌضؼ١ٍُ ه.  -16

 .1989ثٌؼجٌٟ، ثٌّٛطً 

 . 2011ػذو ثٌنجٌك ثٌؼٌػجٚٞ، ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌّو١ٔز، هثً ثال٠ّجْ ٌٍطذجػز ٚثٌٕشٌ، ه.  -17

ػذو ث١ٌّْغ أّجِز ث١ٌْو، ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثألهدٟ هًثّز صطذ١م١ز فٟ ثٌفمٗ ه.  -18

 .2007ثإلّالِٟ ٚثٌمجْٔٛ، هثً ثٌؾجِؼز ثٌؾو٠ور، 

ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى١ُ ،ػذو ثٌذجلٟ ثٌذىٌٞ، دمحم ؽٗ ثٌذش١ٌ، ثٌٛؽ١َ فٟ ٔظ٠ٌز ه.  -19

 ه.ثالٌضَثَ، ثٌّىضذز ثٌمج١ٔٛٔز، دغوث
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، 1ػذو ثٌّؾ١و ثٌقى١ُ، ثٌّٛؽَ فٟ شٌؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ ،ِظجهً ثالٌضَثَ،ػه.  -20

 وثه، دال ّٕز ٔشٌ.شٌوز ثٌطذغ ٚثٌٕشٌ ثال١ٍ٘ز ، دغ

ػذوثٌٌٍثق ثًٌْٕٙٛٞ ، ث١ٌّٛؾ فٟ شٌؿ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ، ِظجهً ثالٌضَثَ، ه.  -21

 ،1964ثٌطذؼز ثٌغج١ٔز، هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز، 
 . 2006ػوٌٟ أ١ٌِ مجٌو، ػمو ثٌٕمً ثٌؾٛٞ، هثً ثٌؾجِؼز ثٌؾو٠ور، ثإلّىٕو٠ًز،ه.  -22

ثٌضٟ صٍقك ثِضؼز ػ١ْٝ غْجْ ًدؼٟ، ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ ػٓ ثالػٌثً ه.  -23

 .2008ثٌّْجفٌ، هثً ثٌغمجفز ٌٍٕشٌ ٚثٌض٠ٍٛغ، ثالًهْ، 

ِؾ١و ف١ّو ثٌؼٕذىٟ، لجْٔٛ ثٌٕمً ثٌّذجها ٚثالفىجَ، ٌِوَ ثٌذقٛط ثٌمج١ٔٛٔز ه.  -24

 1984،ٍٚثًر ثٌؼوي،دغوثه،

دمحم إدٌث١ُ٘. هّٛلٟ،  دمحم ثدٌث١ُ٘ هّٛلٟ، صمو٠ٌ ثٌضؼ٠ٛغ د١ٓ ثٌنطأ ٚثٌؼًٌ،ه.  -25

 ١ٓ ثٌنطأ ٚثٌؼًٌ، هثً ثٌفىٌ ثٌؼٌدٟ، ثٌمجٌ٘ر.صمو٠ٌ ثٌضؼ٠ٛغ د

 .1999ِظجهً ثالٌضَثَ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّؤٟ، هًثّز ِمجًٔز،  أفّو، دمحم ش٠ٌفه. -26
دمحم ػذو ثٌظجٌ٘ ف١ْٓ ، ثٌّْت١ٌٛز ثٌّو١ٔز فٟ ِؾجي ثٌطخ ٚؽٌثفز ثالّٕجْ ، ه.  -27

 .2004ثٌمجٌ٘ر، 
ثٌط١ٌثْ(، هثً ثٌؾجِؼز ثٌؾو٠ور، دمحم ف٠ٌو ثٌؼ٠ٌٕٟ، ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ )فٛثهط ه.  -28

 .2009ثإلّىٕو٠ًز، 

، صطًٛ ثٌٕظجَ ثٌٕموٞ ثٌوٌٟٚ ٚأعٌٖ ػٍٝ ثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز فٟ ِؾجي ثٌٕمً _____ -29

 .1992ثٌؾٛٞ، ثٌوثً ثٌؾجِؼ١ز، 

 2000ِقّٛه أفّوثٌىٕوًٞ، ٌؾٕز ثٌضأ١ٌف ٚثٌضؼ٠ٌخ ٚثٌٕشٌ، ؽجِؼز ثٌى٠ٛش، ّٕز ه. -30

فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ ،هثً ثٌٕٙؼز ثٌؼٌد١ز ،  ِقّٛه ١ٌّّ ثٌشٌلجٚٞ، ِقجػٌثس -31

 .1986ثٌمجٌ٘ر،
 ِوفش طجهق،ثٌٕمٛه ثٌو١ٌٚز ٚػ١ٍّجس ثٌظٌف ثالؽٕذٟ،هثً غ٠ٌخ،دال ّٕز ٔشٌ.ه. -32

د١ٌٚس، ،ِّٛٛػز ٔٛفً،ِظطفٝ ثٌؼٛؽٟ، فمٛق ثالْٔجْ فٟ ثٌوػٜٛ ثٌؾَثة١زه. -33

1990 

 .2002، لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌضؾجًٞ، هثً ثٌؾجِؼز ثٌؾو٠ور ٌٍٕشٌ، ثإلّىٕو٠ًز،ؽ ٘جٟٔ ه٠ٚوثًه. -34

٘شجَ ثٌفؼٍٟ ، ثٌٕمً ثٌؾٛٞ ػٍٝ ثٌظؼ١و٠ٓ ثٌوٌٟٚ ٚثٌوثمٍٟ ،هًثّز فٟ ثصفجل١ز ه. -35

 .2005ِٛٔض٠ٌجي ٚلجْٔٛ ثٌضؾجًر ثٌؾو٠و، هثً ثٌؾجِؼز ثٌؾو٠ور ٌٍٕشٌ ،ثالّىٕو٠ًز ،

ِْٚؤ١ٌٚز شٌوجس ثٌط١ٌثْ، هثً ثٌفىٌ ثٌؾجِؼٟ، ٠ق١ٝ أفّو ثٌذٕج ثالً٘جح ه.  -36

 .278،ص1993ثالّىٕو٠ًز، 

 حانخاً/ انرسائم واالطارٌخ

ٍِٓ فجِو ثٌقْٕجٚٞ ، فك ثٌّؾٕٟ ػ١ٍٗ فٟ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثالػّجي ثالً٘جد١ز، ًّجٌز  -1

 .49،ص2014ِجؽْض١ٌ، ؽجِؼز ثٌّْضٕظ٠ٌز ، و١ٍز ثٌمجْٔٛ، 
١ز ثٌضمظ٠ٌ١ز، ِطذؼز ٍٚثًر ثٌؼوي، ّؼوْٚ ثٌؼجٌِٞ ، صؼ٠ٛغ ثٌؼًٌ فٟ ثٌّْؤٌٚ -2

 َ.1981دغوثه، 

١ِغجق ؽجٌخ غٌوجْ، ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثالهدٟ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؼمو٠ز، ًّجٌز  -3

 .2006ِجؽْض١ٌ، ؽجِؼز دجدً، و١ٍز ثٌمجْٔٛ، 

ٔظ١ٌ طذجً ٌفضٗ ، ثٌضؼ٠ٛغ ثٌؼ١ٕٟ ، هًثّز ِمجًٔٗ ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ، و١ٍز ثٌمجْٔٛ  -4

 .2001ؽجِؼز ث٠ٌٌٕٙٓ ، 

 انقاَىٍَح وانًقاالخ انثذىث راتؼاً/
إدٌث١ُ٘ ثألًٔجوٚؽ، ِوٜ ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ ػٓ ثألػٌثً ثٌٕف١ْز ٚفمج الصفجل١ز ه. -1

دقظ ِموَ ٌّؤصٌّ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ فٟ ظً ثٌضش٠ٌؼجس  1999ٚثًشٛ ِٚٛٔض٠ٌجي 
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ثٌفضٌر  ثٌٛؽ١ٕز ٚثالصفجل١جس ثٌو١ٌٚز ثٌيٞ ٔظّضٗ ؽجِؼز ثإلِجًثس ثٌؼٌد١ز ثٌّضقور فٟ

 .2012أد٠ًٌ  25إٌٝ  23ِٓ 

ث١ًّ دجلٌ ؽجُّ ،ه. طفجء صمٟ ثٌؼ١ْجٚٞ ٚه. ثفّو ٍّّجْ ش١ٙخ ،دقظ ِٕشًٛ ػٍٝ  -2

 2011، 22ِؾٍز ٚثّؾ ٌٍؼٍَٛ ثالْٔج١ٔز، ثٌؼوه

ثِجٟٔ ثفّو ػذو هللا، صطًٛ ؽٌق هفغ ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ، دقظ ِموَ ٌّؤصٌّ ه. -3

 .2011ز ثٌمجْٔٛ، ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ، ؽجِؼز ثالِجًثس، و١ٍ

دجُّ دمحم طجٌـ، ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعٌر فٟ صىجًِ ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍضأ١ِٓ ثٌؾٛٞ، ِمجي ه.  -4

 .1999ِٕشًٛ فٟ ِؾٍز ثٌؼٍَٛ ثٌمج١ٔٛٔز ٚث١ٌْج١ّز، ثٌؼوه ثٌغجٟٔ، ّٕز
فْٓ ثٌنط١خ ، صؼ٠ٛغ ثالػٌثً ثٌّقضٍّز ، ِؾٍز ه٠ٛثْ ثٌضو٠ٚٓ ثٌمجٟٔٛٔ ، ه.  -5

 .42، ص1963ٌؼوه ثٌغجٌظ ، ٍٚثًر ثٌؼوي ، دغوثه ، ث
فّوٞ ث١ٌْو ثدٛ ًٔٛ، ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ أػٌثً ثٌىٛثًط ثٌؾ٠ٛز، دقظ ِموَ ثٌٝ ه.  -6

 . 2012ِؤصٌّ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ، ؽجِؼز ثالِجًثس، و١ٍز ثٌمجْٔٛ، 

ًػج ثٌضى٠ٌضٟ، ِْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ، ِمجي ِٕشًٛ ػٍٝ ِؾٍز ثٌّقجِٟ، ثٌؼوه ه.  -7

 .1994ثٌْجدغ، ٌْٕز 

١ٍّّجْ دٌثن هث٠ـ، ٚظ١فز ثٌضؼ٠ٛغ فٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؼمو٠ز، دقظ ِٕشًٛ فٟ ِؾٍز ه.  -8

 .2009ؽجِؼز ث٠ٌٌٕٙٓ، و١ٍز ثٌمجْٔٛ، ثٌؼوه ثالٚي، ٌْٕز 

ؽجٌخ فْٓ ِّٛٝ، ٠ٌّجْ ٔظجَ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌنجص ٌّْؤ١ٌٚز ثٌٕجلً ثٌؾٛٞ، ِمجي ه.  -9

 .1981ِٕشًٛ فٟ ِؾٍز ثٌمؼجء، ثٌؼوه ثٌغجٟٔ، 

، إؽٌثءثس ص٠ْٛز ِٕجٍػجس ثٌٌثوخ ثٌؾٛٞ، دقظ ِموَ ثٌٝ ػذو ثٌٌفّٓ ػذوهللاه.  -10

 .2011ِؤصٌّ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ، و١ٍز ثٌمجْٔٛ، ؽجِؼز ثالِجًثس، 

 دقظ ثٌّْجف٠ٌٓ، ّالِز ػٓ ثٌؾٛٞ ٌٍٕجلً ثٌؼمو٠ز ثٌّْؤ١ٌٚز ، ثٌوّٛلٟ ث١ٌْو دمحم -11

 2013، ثٌغجٟٔ ثٌؼوه ػؾّجْ، ؽجِؼز ثٌمج١ٔٛٔز، ثٌؼٍَٛ ِؾٍز ػٍٝ ِٕشًٛ

دمحم ٠ق١ٝ ثٌّقجّٕز، أطقجح ثٌقك فٟ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼًٌ ثالهدٟ فٟ فجٌز ه.  -12

 ِٛس ثٌّظجح، دقظ ِٕشًٛ ػٍٝ ِؾٍز ثٌقمٛق، ؽجِؼز ثٌى٠ٛش، ثٌؼوه ثٌغجٟٔ، 

 .2000ٌْٕز 

 خايساً/ انًجالخ واالدكاو انقضائٍح
، ِؾٍز ثٌمجْٔٛ ثٌؾٛٞ 1995ٔٛفّذٌ 8فىُ ِقىّز ثٌذوثءر ثٌف١ٌْٔز فٟ دج٠ًِ،  -1

  .1997، ثد٠ًٌ، 1، ثٌفٌْٟٔ
 . 1975ثٌٕشٌر ثٌمؼجة١ز، ثٌؼوه ثٌغجٟٔ، ثٌْٕز ثٌٌثدؼز،  -2

 .1975ثٌٕشٌر ثٌمؼجة١ز، ثٌؼوه ثٌغجٌظ، ثٌْٕز ثٌنجِْز،  -3

 .1977ِؾّٛػز ثألفىجَ ثٌؼو١ٌز، ثٌؼوه ثألٚي، ٌْٕز  -4

 انقىاٍٍَ  ساً/ساد
 ثٌّؼوي 1804لجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌفٌْٟٔ ٌؼجَ -1

 1924لجْٔٛ ثٌّالفز ثٌفٌْٟٔ ٌؼجَ  -2

 ثٌّؼوي  1948( ٌْٕز 131لجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌّظٌٞ ًلُ ) -3

 ثٌّؼوي 1950( ٌْٕز40لجْٔٛ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ ًلُ ) -4

 ثٌّؼوي 1967لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌفٌْٟٔ ٌؼجَ  -5

 ثٌّؼوي  1974( ٌْٕز 184لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ثٌؼٌثلٟ) -6

 ثٌّؼوي  1981( ٌْٕز 128لجْٔٛ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ ثٌّظٌٞ) -7

 ثٌّؼوي 1983( ٌْٕز 80ٌثلٟ ًلُ )لجْٔٛ ثٌٕمً ثٌؼ -8

 ثٌّؼوي 1984( ٌْٕز  30لجْٔٛ ثٌضؾجًر ثٌؼٌثلٟ ًلُ )  -9

  1999( ٌْٕز 17لجْٔٛ ثٌضؾجًر ثٌّظٌٞ ًلُ)  -10
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