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 انًمذيخ

 

 ٩ ٛأل٬ٛ٩، ه٠ٜٮ طـٰٔي ُخٛؼخ٣ٰش ٩حكيس، ٛو٠ٜش ٩ؿ٨خ١ حٛٔؼخثٰش حٛل٠خٯش ٩ حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛل٠خٯش ا١     

 ح٠٨٠ٛش ٨ٛ٥ٌ ُؤىحء٥ حأل٢ٟ ٩ ٤ٜٛلخٝ ك٠خٯش ح٠ٛـظ٠ن ُٮ حٛٔخ٣٪١ ػ٩ٍَس ٧٪ ه٦ٰٜ ح٠ٛظِْ ٗخ١ اًح

 رٔزذ ٓ٪حء ٯظلْٔ ال حٌٛ٭ حألَٟ أ٨ِٔ٣ٞ، طٜٔخء ٢ٟ ر٦ ح٠ٛوخؿز٢ٰ ؿٍَ ٢ٟ حكظَح٦ٟ ه٬ٜ ٯظ٪َٓ

 اٯـخى ػ٩ٍَس طزي٩ ٤٧خ ٢ٟ ٩ رؤك٘خ٦ٟ، حالٓظ٤خم هيٝ ٣ظٰـش ٟوخِٛظ٨خ إلٍحىس أٝ حٛٔخ٣٪١ ٓ٪حهي ؿ٨ٚ

 حٛي٩ٛش أهٌص حٌٛخٯش ٥ٌ٧ طلْٰٔ حؿٚ ٢ٟ ٩ حٛٔخ٣٪١ طـزْٰ ه٬ٜ حألشوخص ر٠٪ؿز٨خ ٯـزَ ؿَٯٔش

 ه٬ٜ ح٠ٛـَىس ٩ حٛوخٟش حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛٔخهيس طظؼ٨٤٠خ حٛظٮ حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛل٠خٯش ا٣ِحٙ ٠٨ٟش هخط٨ٔخ ه٬ٜ

.ح٠ٛوظِٜش ح٠ٛلخٗٞ ؿَٯْ ه٢ ح٠ٛظ٤٪هش ح٤٠ٛخُهخص
1

 

 ٓي ٦٤٘ٛ ٩حكي، ٓؼخء طـز٦ٰٔ ه٬ٜ ٯو٠ٚ ٩حكي ٛٔخ٣٪١ ح٠ٛوخؿز٢ٰ ه٠٪ٝ ٯوؼن أ١ حألطٚ ٩     

 أ٩ ٠ِٰٟس ٟظٜلش ٛل٠خٯش أ٩ ٟو٤ٰش ؿخثِش ه٬ٜ ٓخطَح ح٤ٛض ُٰؤطٮ ظؼ٤خءحٓ حٛوخٟش رخٛٔخهيس ٯٜلْ

 .رو٦٤ٰ كٍَ ٠ٛ٪حؿ٨ش

 ا٬ٛ رخٛؼ٩ٍَس ٯئى٭ ر٨خ ح٠ٛو٠٪ٙ حٛوخٟش حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛٔ٪حهي ًَٰ ه٬ٜ رخ٤ٛض حإلطٰخ١ ٩     

 رظ٥ٌِٰ٤ طظِ٘ٚ حٛظٮ ٜٛـ٨ش ٯظوَع ٛٞ ا١ ٜٛٔخ٣٪١ ٟو٬٤ ُال طـز٦ٰٔ، ألؿٚ ٓؼخثٰش ؿ٨خص حٓظليحع

.ٛظالكٰخط٦ ٟليى ٩ ٦ٛ ٤ٟشت ٓخ٣٪١ ري١٩ ٓؼخء ٩ال
2

 

                                                             
 .7 ص 0883. حٛؼخ٣ٰش حٛـزوش حٛـخٟوٰش، ح٠ٛـز٪هخص ىٯ٪ح١ حٛـِحثَ٭، حٛٔؼخثٮ ح٤ٛلخٝ أَٟٔح١، ٟل٤ي ر٪رشَٰ- 1

 ؿخٟوددش حٛـ٤ددخثٮ، حٛٔددخ٣٪١ ُدٮ  ىٗظدد٪ٍح ٤ٰٛددٚ أؿ٩َكددش حٛـِحثدَ٭،  ٭حٛؤددَ٘ حٛٔؼددخء ٛٔددخ٣٪١ حالٓدظؼ٤خثٮ  حٛـددخرن كددي٩ى رَرددخٍس، حٛدَك٢٠  هزددي- 2

   0ص. 1115-1114 ه٤٘٪١ ر٢ حٛلٔ٪ّ ٰٜٗش حٛـِحثَ
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 ؿ٨خص ٓ٪حهي٥  ا٣ِخً ه٬ٜ طو٠ٚ حٌٛ٭ حٛؤَ٘٭ حٛٔؼخء ٓخ٣٪١ ٣ٌَٗ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ ٥ٌ٧ ر٢ٰ ٢ٟ ٩     

 حٛٔخ٣٪١، ٧ٌح رؤك٘خٝ ح٠ٛوخؿز٢ٰ ؿخثِش ٧٪ حٓظليحػ٨خ ٢ٟ حٛيحهٮ ٯ٘٪١ ٓي ٟٔظٜٔش هَٔ٘ٯش ٓؼخثٰش

 حٛؤَ٘ٯش ح٠ٛظٜلش ط٘٪١ ٓي ٩ هخطش، ؿزٰوش ًحص ؿخثِش ٨٤ٟٞ طـوٚ رخٛؤَ٘ٯ٢ٰ ح٤٠ٛ٪ؿش ُخ٨٠ٛخٝ

 الطٔخ٨ٟخ هخطخ ٣لخٟخ طٔظؼٮ حٛظٮ حٛؤَ٘ٯش حٛلٰخس ك٩ٍَ ط٘٪١ ٓي ٩ ٯل٨ٰ٠خ، حٛظٮ ح٠ٛظ٠ِٰس

 .              ط٧ٌِٰ٤خ ٩ىٓش حأل٩حَٟ اؿخهش ٩ رخال٣ؼزخؽ

 ٧٪ حٛٔخ٣٪١ ٌح٧ طـزْٰ ه٬ٜ طو٠ٚ ٓؼخثٰش ؿ٨ش ٩ٗٚ ٓخ٣٪١ ٗٚ ٢ٟ ح٨ٛيٍ أ١ ح٠ٛوٜ٪ٝ ٢ٟ ٩    

 .حٛويحٛش ٧ٮ ٩ أال ٓخٰٟش ًخٯش طلْٰٔ

 ه٬ٜ حٛيحٙ ح٠ٛوٰخٍ ٧ٮ ٩ حالؿظ٠خهٮ، حَٛٓٮ ٩ حٛزشَ٭ حٛظلؼَ َٟآس ٧ٮ حٛويحٛش أ١ ٤ٜٓخ اًح ٩    

 َٗء ٓؼخء ر٪ؿ٪ى اال ٯظؤط٬ ال حٛويحٛش طلْٰٔ ُخ١ ا٣ٔخ٣ٰظ٦، ٩ حإل٣ٔخ١ ٱىٰٟش ح٠ِٛ٘٪ٙ حالكظَحٝ

 أ٩ حٛلٔ٪ّ ٍحٯظ٦ طلض طؼ٢٠ حٌٛ٭ حٛٔخ٣٪٣ٮ ح٤٠ٛخم رٰٔخىس ٧٪١َٟ حألهَٰ ٧ٌح ٩ هخىٙ ٩ ٣ِٯ٦

 ٯـ٦َٟ رِوٚ ٰٓخ٦ٟ ريه٪٫ ح٠ٛوظظش حٜٛٔـش ٓزٚ ٢ٟ حالط٨خٝ ا٦ٰٛ ٯ٪ؿ٦ ٢ٟ ٛ٘ٚ ػ٠خ٣خص رخألك٫َ

.حٛلَٯخص ٩ ٜٛلٔ٪ّ حٛ٘خٟٚ حالكظَحٝ ٦ُٰ ٯٔ٪ى ؿ٪ ُٮ اال ٧ٌح ٯظ٪َُ ال ٩ حٛٔخ٣٪١
1

 

 حإلؿَحءحص ٛٔخ٣٪١ ح٠ٛظظخٰٛش حٛظويٯالص هالٙ ٢ٟ ل٦ٰٔٔط ه٬ٜ ؿخ٧يح ح٠ٛشَم ه٠ٚ حٌٛ٭ حألَٟ    

 رلٔ٪ّ حالهظَحٍ أ١ رخهظزخٍ حٛـِحثٰش حٛيه٪٫ ألؿَحٍ أٗؼَ ػ٠خ٣خص ط٪َُٰ ر٨يٍ حٛـِحثٰش

 حٛظٮ حٛٔخ٣٪١ ى٩ٛش ُٮ حٛو٤خطَ أ٧ٞ حكي ٯوي طَ٘ٯ٨ٔخ ٩ حألٓخٰٓش حَِٛىٯش حٛلَٯخص ٩ حإل٣ٔخ١

 .حٛلٔ٪ّ ر٘خُش ٟ٪حؿ٤٪٧خ ٯ٤وٞ أ١ ا٬ٛ طٔو٬

                                                             
، ٍٓخٛش ٟخؿٰٔظَ ٢ٟ أؿٚ ٣ٰٚ ش٨خىس ح٠ٛخؿٔظَٰ ُٮ حٛٔخ٣٪١ ، ؿخٟوش حٛـِحثَ  ٟز٩َٕ ٤ٰٛيس ، ػ٠خ٣خص ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ َٟكٜش ح٠ٛلخ٠ٗش ه٬ٜ ػ٪ء ّ.ا.ؽ - 1

 0ص  1116
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 ٯش٨ي ٛٞ 0855 ٤ٓش طي٥ٍ٩ ٤ٌٟ حٛـِحثٰش حإلؿَحءحص ٓخ٣٪١ ه٨َُخ حٛظٮ حٛظويٯالص ٟٔخرٚ ٩    

 ٢ٟ حٛويٯي ٯ٫َ حٌٛ٭ ٩ 0860 ٤ٓش طي٥ٍ٩ ٤ٌٟ ؿ٪٧َ٭ طويٯٚ أ٭ حٛؤَ٘٭ حٛٔؼخء ٓخ٣٪١

.0854 هخٝ حٛظخىٍ ح٣َِٛٔٮ حٛؤَ٘٭ حٛٔؼخء ٓخ٣٪١ ٟن روٰي كي ا٬ٛ ٯظـخرْ أ٦٣ حٛٔخ٣٪١ ٍؿخٙ
1

 

 .ر٦ ٠ٜٛوخؿز٢ٰ ح٤٠٠ٛ٪كش حٛؼ٠خ٣خص ٯوض ٠ُٰخ ٟوظزَح طـ٪ٍح هٍَ حألهَٰ ٧ٌح أ١ ٢ٟ رخًَٛٞ

 ٩كٰيس ٗـ٨ش حٛؤَ٘٭ حٛٔؼخء ه٬ٜ أر٬ٔ حٌٛ٭ حٛـِحثَ٭ حٛؤَ٘٭ حٛٔؼخء ٓخ٣٪١ ُخ١ رخٛظخٛٮ ٩

 .ٜٛيٍحٓش ٩حٓوخ ٟـخال ٯِظق حٛوخى٭ حٛٔؼخء ه٢ ٟٔظٜٔش

 ُظٚ ٩ٍحء ٗخُٰش أٓزخد ٩ؿ٪ى ٢ٟ ريال أ٦٣ كٰغ ح٠ٛ٪ػ٪م، أ٠٧ٰش طل٨َ ح٤٠ٛـْٜ ٧يح ٢ٟ ٩

 .                                      حٛوخى٭ حٛٔؼخء ه٢ حٛؤَ٘٭ حٛٔؼخء

 ٢ٟ حٛؤَ٘ٯش حٛلٰخس طٔظؼ٦ٰ ٟخ َٟى٥ هخىٯش ًَٰ ٓؼخثٰش ٗـ٨ش حٛؤَ٘٭ حٛٔؼخء ه٬ٜ حإلرٔخء ٨ُٚ

 ٩ُٔخ ٟو٤ٰش ٤٨ٰشٟ ؿخثِش ا٬ٛ حألطٚ ُٮ ٟ٪ؿ٦ ٓخ٣٪١ حٛؤَ٘٭ حٛٔؼخء ٓخ٣٪١ أل١ أٝ ؟ َٓٯش

 ٤ٛشخؿ٨ٞ ح٠ٛظ٠ِٰس حٛـزٰوش ا٬ٛ رخ٤ٛلَ ٨ٛٞ ح٠٠ٛخػ٢ٰٜ ح٠ٛي٢ٰٰ٣ ٩ حٛؤَ٘ٯ٢ٰ طش٠ٚ حٛظٮ حٛؼخٛؼش ٠ٛخىط٦

 طوض حٛؤَ٘٭ حٛٔؼخء ٓخ٣٪١ ٢ٟ حٛؼخٛغ حٛ٘ظخد ُٮ حٛ٪حٍىس حٛـَحثٞ ،٩أ١ ٨ٛٞ ح٤ٔ٠ٛيس ح٨٠ٛخٝ ٩

            ٓ٪ح٧ٞ؟ ى١٩ حٛؤَ٘ٯ٢ٰ

 ٟٔظٜٔش ٩كٰيس ٓؼخثٰش ٗـ٨ش حٛؤَ٘٭ رخٛٔؼخء ٟظ٠ٔ٘ش طِحٙ ال حٛظٮ شحٛوخٟ حٜٛٔـش رؤ١ حٛوٜٞ ٟن

 حٛـَحثٞ أ١ حأله٫َ،ًَُٞ حٛوخىٯش ًَٰ حٛٔؼخثٰش حٛـ٨خص ه٢ حٓظ٤ٌض ٓي حٛوخٝ حٛٔخ٣٪١ ٓؼخء ه٢

 طِحٙ ٟخ حٛظٮ حإل٧ٍخرٰش حٛـَحثٞ ٩ حٛي٩ٛش، أ٢ٟ ٟـْٜ أٌٛٮ ىٖٛ ٟن ٩ ٟٔظ٠َس حٛي٩ٛش رؤ٢ٟ ح٠ٛخٓش

 رخ٠ٛلخٗٞ حٛو٠ٚ حٓظ٠َ ك٢ٰ ُٮ. حٛوخطش ح٠ٛـخْٛ أٌٰٛض ىٖٛ ٟن ٩ ألرَٯخءح ٢ٟ حٛؼلخٯخ طلظي
                                                             

 ٤ٔٛ0876ش  ١2 ، آُخّ طـ٪ٯَ ٓ٪ح٢ٰ٣ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ُٮ حٛ٪ؿ٢ حٛوَرٮ ٟـٜش حٛلْ، ٟـٜش ُظٰٜش ٯظي٧ٍخ حطلخى ح٠ٛلخ٢ٰٟ حٛوَد. حٛويى ك٢ٔ ك٠يح - 1

 042ص 
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 حٛوخٟش ح٠ٛزخىة ه٢ طخٍم ه٩َؽ حٛلٰٔٔش ُٮ ٧ٮ حٛظٮ حٛوظ٪طٰخص   ٢ٟ حٛ٘ؼَٰ ٟن حٛؤَ٘ٯش

 .           ر٨خ حألهٌ ؿيٯش ٩ٟي٫ حٛوظ٪طٰش ٧ي٥ ػ٩ٍَس ه٢ حٛزلغ ا٬ٛ ٯيُو٤خ حٌٛ٭ حألَٟ

 رظشٰٜ٘ش ريءح ٟوخٛٞ هيس ُٮ حٛؤَ٘ٯش ٠ٜٛلخٗٞ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٝح٤ٛلخ هظ٪طٰخص ٟالٟق طل٨َ ٩

 ٓؼخس ه٢ حٛؤَ٘٭ حٛٔؼخء ٓخ٣٪١ طـزْٰ ه٬ٜ حٛوخ٢ٰٜٟ حٛٔؼخس ٯ٠ِٰ ًحط٨خ،٠ُخ كي ُٮ ح٠ٛل٠٘ش

           ٣ٔٚ ٩ طو٢ٰٰ ٢ٟ ح٤٨٠ٰٛش ر٠َٰٔط٨ٞ ٯظوْٜ ٠ُٰخ حٛ٪ؿ٤ٮ حٛيُخم ٛ٪ُٯَ حٛوخٝ،طزوٰظ٨ٞ حٛٔخ٣٪١

 حإل٠ٛخٝ كظ٬ أ٩ حٛظوظٰض حٛؤَ٘٭ حٛٔؼخء ٓخ٣٪١ حشظَحؽ هيٝ ا٬ٛ ،رخإلػخُش ٨ٟخٝ ا٨٣خء ٩

 حٛ٪ؿ٤ٮ،٢ٟ٩ حٛيُخم ٛ٪ُٯَ حهظٰخ٥ٍ ٯو٪ى حٌٛ٭ ح٠ٛٔخهي حٛؤَ٘٭ حٛٔخػٮ ٛي٫ حٛ٘ظخرش ٩ رخَٛٔحءس

 حٛ٪طٰش حٜٛٔـش ه٢  حٓظٔال٨ٛٞ ٟي٫ ٩ حٛؤَ٘ٯ٢ٰ حٛٔؼخس طالكٰخص ُٮ ح٤ٛلَ أ٠٧ٰش طل٨َ ٤٧خ

 .حٛٔـخم ه٢

 ح٠ٛلخٗٞ حهظظخص ه٬ٜ حٛؤَ٘٭ حٛٔؼخء ٓخ٣٪١ أػِخ٧خ حٛظٮ حٛوظ٪طٰش خٍاك٨ ا٬ٛ ٣ؤطٮ ػٞ

 حالهظظخص ٓ٪حهي رؤ١ طٔؼٮ حٛظٮ ٛالهظظخص حٛوخٟش حٛٔ٪حهي ه٢ ه٩َؿ٦ ٢ٟ ح٣ـالٓخ حٛؤَ٘ٯش

حٛوخٝ ح٤ٛلخٝ ٢ٟ ٧ٮ
1

 ٯ٢٘٠ ال ك٢ٰ ُٮ  حٛيه٪٫ َٟحكٚ ٢ٟ َٟكٜش أ٭ ُٮ اػخٍط٦ ٯ٢٘٠ رخٛظخٛٮ ،٩

 ُٮ ح٠َٛحُوش ٓزٚ ىُخم ٌَٟٗس ر٠٪ؿذ حٛؤَ٘ٯش ح٠ٛل٠٘ش ا٬ٛ ٯ٦٠طٔي ٯظٞ ٛٞ حًا ر٦ حٛظ٠ٖٔ

 .               ح٠ٛ٪ػ٪م

 ُٮ رخ٤ٛلَ حٛؤَ٘٭ حٛٔؼخء حهظظخص ٧ٮ حالهظظخص ٟٔؤٛش ُٮ طوظَػ٤خ حٛظٮ ح٤ٛٔخؽ أ٧ٞ ٢ٟ٩

                                                .                   حٛظزوٰش ح٠ٛي٣ٰش حٛيه٪٫ ر٤لَ حهظظخط٦ هيٝ ٩ حألكيحع ؿٍَ ٢ٟ ح٠َٛط٘زش حٛـَحثٞ

                                                             
 ٣187زٰٚ طَٔ ، ٓؼخء ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ُٮ ٟل٠٘ش حٛـ٤خٯخص ، ىحٍ ح٨ٛي٫، ه٢ٰ ٰٟٜٜش، حٛـِحثَ،ص- 1
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 حٛؤَ٘ٯش ح٠ٛلخٗٞ أٟخٝ ح٠ٛظزوش رخإلؿَحءحص ح٠ٛظؤٜش طٜٖ ٧ٮ حٛوظ٪طٰش ٟوخٛٞ أ٧ٞ ٢ٟ أ١ ٠ٗخ

 حٛـِحثٰش ح٠ٛظخروش َٟكٜش ٯوض ،٠ُِٰخ ح٠ٛلخ٠ٗش َٟكٜش أ٩ حٛـِحثٰش ح٠ٛظخروش َٟكٜش ُٮ ٓ٪حء

  ح٠ٛئٓض حٛلزْ اؿَحء ه٬ٜ حٛؼ٪ء ٯٜٔؾ

 ُٮ حٛلْ ٧٪ ٩ أال ىٓظ٪ٍٯخ ح٠َٛ٘ٓش حٛلٔ٪ّ رؤكي ط٠ْ حٛظٮ حإلؿَحءحص أهـَ ٢ٟ هظزخ٥ٍرخ

 حٛظٮ حٛظيحرَٰ ٢ٟ ؿ٠ٜش ه٦ٰٜ ٯظَطذ حٌٛ٭ ٩ حٛزَحءس حإل٣ٔخ١ ُٮ حألطٚ ر٠زيأ أٓخٓخ ح٠َٛطزؾ حٛلَٯش

                                                     .                                هخىٛش ه٠٪ٰٟش ىه٪٫ ُٮ حَٰٛٔ رؼ٠خ٣خص ح٠ٛظ٨ٞ اكخؿش طِ٘ٚ

              حٌٛ٭ ح٨٠ٛٞ حإلؿَحء ح٨ٌٛ رخ٤ٛٔزش حٛؤَ٘ٯش ح٠ٛلخٗٞ أٟخٝ ح٠ٛخػٚ ح٠ٛظ٨ٞ ا٦ٰٛ ٯِظَٔ حٌٛ٭ حألَٟ

 حٛٔؼخثٮ حٛوـؤ كخٛش ُٮ رخٛظو٪ٯغ ٩ال ٤ُٰٟش ٟيس رظليٯي ال ٩ رخٛظـيٯي ال ٩ رخٛظٔزٰذ ال ٯو٬٤ ال

 .                                                                    ح٠ٛئٓض حٛلزْ ه٢ ٗزيٯٚ حٛٔؼخثٰش حَٛٓخرش اؿَحء ا٬ٛ حٜٛـ٪ء ًٰخد ٬ٛا اػخُش ،

 ه٤ي٧خ حٛ٪ٓ٪ٍ طٔظيهٮ حٛظٮ ح٠ٛٔخثٚ ٢ٟ حٛويٯي ٤٨ُخٕ حٛـِحثٰش ح٠ٛلخ٠ٗش َٟكٜش ٯوض ٠ُٰخ أٟخ

 .                                                                                 ح٠ٛلخ٠ٗش ٛشَهٰش ؿ٪٧َٯش حٛـِحثٰش حصحإلؿَحء ٓخ٣٪١ حهظز٧َخ حٛظٮ طٜٖ ال٠ٰٓخ

 كٔ٪ّ ه٬ٜ طؼْٰٰ ٤٧خٕ ١أ حٛؤَ٘ٯش ح٠ٛلخٗٞ أٟخٝ ح٠ٛظزوش حإلؿَحءحص هالٙ ٢ٟ ؿٰٜخ ٯل٨َ كٰغ

 ح٠ٛل٠٘ش ٍثْٰ ٟ٪حُٔش ػ٩ٍَس خ٣ذؿ ا٬ٛ ح٠ٛلخ٢ٰٟ ٜٖٛٔ ح٠ٛيحُن ح٣ظ٠خء الشظَحؽ ٣لَح حٛيُخم

 .  حٛؤَ٘ٯش ٜٛـَحثٞ رخ٤ٛٔزش ح٠ٛلخٟٮ حهظٰخٍ ه٬ٜ حٛؤَ٘ٯش

                  حالط٨خٝ ر٢ٰ حٛـ٠ن ٩ؿ٪حُ حٛظٔخػٮ ىٍؿش أكخىٯش ٩ حألك٘خٝ طٔزٰذ ح٣ويحٝ ًٖٛ ا٬ٛ ٯؼخٍ

         .                                                                 حٛل٘ٞ ٩
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 ر٨خ ح٠ٛو٠٪ٙ حٛوخٟش حٛٔ٪حهي ه٢ ه٩َؿخ حٛؤَ٘ٯش ح٠ٛلخٗٞ ر٦ حٓظؤػَص ٟخ أ٧ٞ ٢ٟ ٧ٮ ح٤ٛٔخؽ ٧ٌ٥

 ح٠ٛلخٗٞ أٟخٝ ٠ٜٛخػ٢ٰٜ طلْٔ رلٰغ ٯز٧ٍَخ ٟخ حٛوظ٪طٰخص ٨ٌٛ٥ ٨ُٚ حٛوخىٯش، ح٠ٛلخٗٞ أٟخٝ

 حٛوخى٭؟ حٛٔؼخء أٟخٝ ح٠ٛخػٜ٪١ ر٨خ   ٯظ٠ظن حٛظٮ طٜٖ ٢ٟ أ٩َُ  أ٩  حٛؼ٠خ٣خص ًحص حٛؤَ٘ٯش

 حٛوخىٯش ح٠ٛلخٗٞ ٢ٟ ٧َٰخً ه٢ حٛؤَ٘ٯش ح٠ٛلخٗٞ ر٨خ طظ٠ظن حٛظٮ حٛوظ٪طٰخص أه٧،٫َٚ ٩روزخٍس

                                                                         ؟ هخىٛش  ٟلخ٠ٗش ُٮ حأل٬ٛ٩ رخٛيٍؿش ح٠ٛظ٠ؼٜش ٩ ح٠ٛلخٗٞ ٩ؿيص أؿ٨ٜخ ٢ٟ حٛظٮ حٌٛخٯش طلْٔ

 ٩ ط٤خ٩ٛظ٦ حٛظٮ ح٠ٛئِٛخص ٣ٔض ٧٪ ح٠ٛ٪ػ٪م ٧يح ٟوخٛـش ه٤ي اهخٓخص ٢ٟ ا٦ٰٛ حإلشخٍس طـيٍ ٟخ ٩

 حٌٛ٭ حٛظلٰٜٚ أ٩ ح٠ٛٔخ١ٍ ح٨٤٠ٛؾ ه٢ روٰيح ٩طِٮ ٩رؤٜٓ٪د حٛو٠٪ٝ رظٌٰش ٨ُٮ ٟ٪ؿ٪ىس ٗخ٣ض ا١

 ه٬ٜ حالهظ٠خى كخ٤ٛ٩خ ٟخ ٩اًح حٛؤَ٘ٯش، ح٠ٛلخٗٞ ر٨خ طظ٠ِٰ حٛظٮ حٛوظ٪طٰخص ر٠ْٜ ٤ٛخ ٯ٠ٔق

 حألؿ٤زٰش حٛٔ٪ح٢ٰ٣ هَُظ٦ حٌٛ٭ ٜٛظـ٪ٍ ٣لَح ىٖٛ ٯوْٰ ٟخ ح٨ٛ٪س ٢ٟ ٣ـي ُب٤٣خ حألؿ٤زٰش ِٛخصح٠ٛئ

 ػ٢٠ اىٟخؿ٦ ٩ حٛوخى٭ ًَٰ حٛٔؼخء ٢ٟ ح٤ٛ٪م ٧يح اٌٛخء ٟلخ٩ٛش ا٬ٛ ٟول٨٠خ حطـ٨ض كٰغ

 حٛظٰٔي ه٤ٰٜخ طلظٞ َُٯيس كخٛش ػ٢٠ ٯـو٤ٜخ ٠ٟخ حٛٔؼخء ٩كيس ٠ٛزيأ طـزٰٔخ حٛوخى٭ حٛٔؼخء

 .                                                 ٟ٪ػ٪ه٤خ ٛيٍحٓش حٛ٪ؿ٤ٰش ح٠ٛئِٛخص ٩ رخ٤ٛظ٪ص

 هظ٪طٰخص ه٬ٜ ٰٓظ٠ل٪ٍ ُظ٢ٰٜ،حأل٩ٙ ا٬ٛ حٛو٠ٚ طٰٔٔٞ حٍطؤٯ٤خ حٛـ٪ح٣ذ ر٘خُش ٛإلكخؿش ٩

 ه٬ٜ طؤػ٥َٰ ٩ٟي٫ حالهظظخص ٟ٪ػ٪م أل٠٧ٰش ٣لَح رخالهظظخص ح٠ٛظؤٜش حٛؤَ٘ٯش ح٠ٛلخٗٞ

 رخإلؿَحءحص ح٠ٛظؤٜش حٛوظ٪طٰخص ىٍحٓش ه٬ٜ حٛؼخ٣ٮ حِٛظٚ ٩ٯظ٠ل٪ٍ ، ؼخثٰشحٛٔ حٛـ٨خص ه٠ٚ

 .                                                                     ح٠َٛحكٚ ٟوظَٜ ُٮ حٛؤَ٘ٯش ح٠ٛلخٗٞ أٟخٝ ح٠ٛظزوش

 ٩ حٛٔؼخثٰش ٨خصحٛـ ٢ٟ ٧ًَٰخ ه٢ حٛؤَ٘ٯش ح٠ٛلخٗٞ ر٦ ط٤َِى ٟخ ارَحُ ىٖٛ هالٙ ٢ٟ ٟلخ٢ٰٛ٩

 .                            ٤ٟظِش ٟلخ٠ٗش طلْٰٔ ُٮ ىٖٛ ٟٔخ٠٧ش ٟي٫
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 خصىصُبد رزؼهك ثبالخزصبص األول:انفصم 

حٛوخٝ ٤ٜٛلخٝ حٛٔؼخثٮ ُٮ حٛـِحثَ  حإلؿخٍا١ حٛليٯغ ه٢ حٛٔؼخء حالٓظؼ٤خثٮ أ٩ ح٠ٛظوظض ُٮ 

                   ٠ٛوخٛـش ٓؼخٯخ ٟو٤ٰش ٣شجضأأٍروش أ٣٪حم ٢ٟ حٛـ٨خص حٛٔؼخثٰش  ا٬ٛحٛظوَع  ا٬ٛٯيُو٤خ 

٩ ٧ٮ 
1
 : 

 ، ح٠ٛـخْٛ حٛوخطش(  حألط٤خٝٯظ٪ال٥ ٓؼخس ٟلظَُ٪١ ) ٟل٠٘ش  حأل٩ٙ:ح٤ٛ٪م 

 ٓؼخس ٟلظَُ٪١ ٩ ٟ٪كِ٪١ ٟوظظ٪١ )ٟـخْٛ ٠ٓن حٛـَحثٞ حالٓظظخىٯش( حٛؼخ٣ٮ:ح٤ٛ٪م 

، ٓؼٰش شوزخ٣ٮ ٩ٛي حٛلخؽ ح٤ٛ٪م حٛؼخٛغ : ٯظ٪ال٥ ٓؼخس ٟلظَُ٪١ ٩ هَٔ٘ٯ٪١ ) ح٠ٛل٠٘ش حٛؼ٪ٍٯش

 ٓؼٰش حٛـخ٧َ حِٛرَٰ٭ ( ٩0854 ٟل٠٘ش حٛؼ٪ٍس 

 خ.حٛيحث٠ش ٩ٓض حٜٛٔٞ ٩٩ٓض حٛلَد ٩ ٧٪ ح٤ٛ٪م حٌٛ٭ ٯ٤٠٨ حٛؤَ٘ٯش:ح٠ٛلخٗٞ  حَٛحرن:ح٤ٛ٪م 

ًَُٞ أ١ ٣لخٝ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٗخ١ ٟ٪ؿ٪ىح ُٮ رالى٣خ ٤ٌٟ حكظالٙ ح٣َِٰٛٔ٪١ ٨ٛخ رش٘ٚ طخرن 

ط٪حؿي حٛـ٤٪ى حٛظخرو٢ٰ ٛويٟش حٛوٜٞ  أٟخ٢ٗ٪ىس ر٣َِٔخ أ٩ رش٘ٚ ٟلٜٮ ُٮ ح٣َِٰٛٔش ح٠ٛ٪ؿ٠ٜٛلخٗٞ 

ٯ٪ٝ  ا٬ٛحٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٗٔؼخء ٩ؿ٤ٮ ٩ ٟٔظٔٚ ٯو٪ى  ا٣شخءح٣َِٛٔٮ، ُخ١ طخٍٯن 

ح٠ٛظؼ٢٠  131-53أ٭ روي حالٓظٔالٙ روخ٢ٰٟ ُٔؾ ٩ ٧٪ ٯ٪ٝ طي٩ٍ حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ 11/17/0853

٧ٞ حٛؤَ٘ٯ٪١ ٩ حألشزخ٥ حٛؤَ٘ٯ٢ٰ، ه٢  ألشوخصحؿ٨ش ٓؼخثٰش هخطش ر٠لخ٠ٗش ُجش ٢ٟ  ا٣شخء

         ٗخ٠ٛـوٞحٛـَحثٞ ح٠َٛط٘زش ػي ٓ٪حهي ح٤ٛلخٝ حٛؤَ٘٭ ح٩ حٛ٪حٓوش ػ٢٠ ح٠ٛئٓٔش حٛؤَ٘ٯش 

 ٩ ح٤ٛخى٭ ٩ أػ٤خء ٰٓخىط٨ٞ ٜٛويٟش حٛؤَ٘ٯش.

                                                             
 ٩01  00ص ح٠٘٠ٜٛش ٦ٛ، ؿزوش ػخ٣ٰش، ىحٍ ه٢ٰ ٰٟٜٜش، صىٟي٩ٝ ٠ٗخٙ ، حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٩ ح٤ٛظ٪ - 1
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 ٩ٓي طؼ٢٠ ٧ٌح حٛٔخ٣٪١ ػالع ٟلخٗٞ هَٔ٘ٯش ىحث٠ش : 

حٛؼخ٣ٰش  حٛؼخ٣ٰش ٛي٫ َٟٔ ح٤ٛخكٰش حٛؤَ٘ٯشأل٬ٛ٩ رخٛزٰٜيس ،خكٰش حٛؤَ٘ٯش ححأل٬ٛ٩ ٛي٫ َٟٔ ح٤ٛ

 حٛوخٟٔش ر٤ٔٔـ٤ٰش. ر٪٧َح١ ٩ حٛؼخٛؼش ٛي٫ َٟٔ ح٤ٛخكٰش حٛؤَ٘ٯش

 ا٬ٛحٛؼخٛؼش ٩ حهظظخص ٟل٠٘ش ح٤ٛخكٰش حٛوخٟٔش  ا٩٬ٛ ٯ٠ظي حهظظخص ٟل٠٘ش ح٤ٛخكٰش حٛؼخ٣ٰش 

 حَٛحروش 

٩ طؼ٢٠ اهخىس  131-53ٔخ٣٪١ ٍٓٞ حٛ ُؤ٬ٌٛ 0860-13-11ُٮ  17-60ٍٓٞ :  حألَٟػٞ طيٍ 

ه٬ٜ هيى ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش حٛؼالع حإلرٔخءط٤لٰٞ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٢ٟ ؿيٯي ٩ 
1
. 

 ربػخُش ػالع ٟلخٗٞ هَٔ٘ٯش ىحث٠ش:  0881ػٞ أطزق هيى٧خ ٓظش ٤ٓش 

ش ٠ٛي٫ ح٤ٛخكٰش حٛؤَ٘ٯش حٛؼخٛؼش ٩ ٧َٟٔخ ُٮ رشخٍ، كٜض ٟلٚ حَِٛم حٛٔؼخثٮ حٛظخرن ٠ٛل٘ حأل٬ٛ٩

ٛؤَ٘ٯشح١ ٧٩َح
2
. 

حٛؼخ٣ٰش  ٛي٫ ح٤ٛخكٰش حٛؤَ٘ٯش حَٛحروش ٩ ٧َٟٔخ ُٮ ٩ٍٜٓش كٜض ٟلٚ حَِٛم حٛٔؼخثٮ حٛظخرن ٠ٛل٠٘ش 

حٛزٰٜيس حٛؤَ٘ٯش
3
. 

 

                                                             
 (38 ٍ ؽ) حٛؤَ٘٭ حٛٔؼخء ٓخ٣٪١ ح٠ٛظؼ٢٠ 1971-04-22 ُٮ ح٠ٛئٍم 71/28 ٍٓٞ حألَٟ ٍحؿن - 1

 حٛٔخرٔش حِٛظَس ُٮ حٛؤَ٘٭ حٛٔؼخء ه٬ٜ ٛإلؿالم ٩ ،( 5 ٍ ؽ) 1973-01-05 ُٮ ح٠ٛئٍم 73/4 ٍٓٞ رخألَٟ ح٠ٛظ٠ٞ ٩

  65/196 ٍٓٞ حألَٟ ر٠٪ؿذ ح٠ٛظ٠ٞ ٩ ح٠ٛويٙ( 72 ٍ ؽ)  م ّ ّ ح٠ٛظؼ٢٠ 1964-08-22 ُٮ ح٠ٛئٍم 64/242 ٍٓٞ حٛٔخ٣٪١ ٍحؿن 

 (.106 ٍ ؽ)  1965-12-23 ُٮ ح٠ٛئٍم  65/307 ٍٓٞ حألَٟ ٩( 64 ٍ ؽ)  1965-07-29 ُٮ ح٠ٛئٍم 

2
 (.18 ٍ ؽ)  1992-03-03 ُٮ ح٠ٛئٍم 92/92 ٍٓٞ حَٛثخٓٮ ح٠َٛٓ٪ٝ - 

 (.18 ٍ ؽ) 1992-03-03 ُٮ ح٠ٛئٍم 81/82 ٍٓٞ ٮحَٛثخٓ ح٠َٛٓ٪ٝ - 3
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حٛٔخىٓش ُٮ ط٤٠َحٓض  حٛؼخٛؼش ٛي٫ ح٤ٛخكٰش حٛؤَ٘ٯش
1
. 

              حء ١ ح٤ٛلخٝ حٛٔؼخثٮ ُٮ حٛـِحثَ ٓي هٍَ ٧ٌح ح٤ٛ٪م ٢ٟ حٛٔؼخء حٌَٰٛ حٛوخى٭ حٓظيب٩ ٧ٌ٘ح ُ

 اٌٛخء ا٩٬ٛ ٟ٪حٗزش ٠ٛخ ه٦َُ ح٤ٛلخٝ حٛٔؼخثٮ ح٣َِٛٔٮ حٌٛ٭ ٓو٬ ٠ُٰخ روي هزَ َٟحكٚ هيٯيس 

 ا٬ٛحٌٛ٭ ٯيُو٤خ  حألَٟحٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٤ٗلخٝ ٟٔظٔٚ ٩ٓض حٜٛٔٞ ٩ اىٟخؿ٦ ػ٢٠ حٛٔؼخء حٛوخى٭ 

 حٛظٔخإٙ ه٢ ٓزذ حٟظ٤خم ح٤ٛلخٝ حٛٔؼخثٮ حٛـِحثَ٭ رخ١ ٯوـ٪ هـ٪س ٠ٟخػٜش.

ؿَحثٮ ٩حكي ٩ ٯظيٍؽ ىٍؿش ا٣لخٝ  ا٩٬ٛ ٢ٟ ح٠ٛوٜ٪ٝ أ١ حٛٔؼخء حٛوخى٭ ٯوؼن ُٮ ٟـ٠٪ه٦ 

ٍٓخرش ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ، ٩ ٯ٘٪١ ًح حهظظخص ٩الثٮ  ا٬ٛىٍؿش ٣ل٪ ح٠ٔٛش ٰٛوؼن ُٮ ٨٣خٯش حألَٟ 

شخٟٚ ِٜٛظٚ ُٮ ؿ٠ٰن ح٤٠ٛخُهخص ح٠ٛو٩َػش ه٦ٰٜ حٛظٮ ط٤شؤ ر٢ٰ أَُحى ح٠ٛـظ٠ن ٩ ال ٯ٨ظٞ رظِش 

                      ػٮ ٩ال ر٪كِٰظ٦ ٩ال ٣٪هٰش أ٩ ؿزٰوش ح٤ِٛحم ٩ًٛ٘ٞ روالٍ حٛٔؼخء حالٓظؼ٤خثٮ ح٠ٛظٔخ

٢ٟ ح٤ٛخّ ُٔؾ ى١٩  ٟو٤ٰشح٠ٛظوظض حٌٛ٭ ٯظ٠ِٰ رؤ٦٣ ٯوظض رخِٛظٚ ٩ حٛزض ُٮ ؿَحثٞ ُجش  أ٩

 ٓ٪ح٧خ ه٤يٟخ طٔن ٥ٌ٧ حٛـَحثٞ ُٮ أٟخ٢ٗ أ٩ ك٩ٍَ ٟليىس.

زلغ حٛؼخ٣ٮ ٢ٟ ٧ٌح حِٛظٚ حأل٩ٙ ، طلض ه٤٪ح١ ٣ـخّ ػ٢٠ ح٠ٛ ٟوخٛـظ٧٦٪ ٟخ ٤ٓلخ٩ٙ ٩

حهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش رخهظزخٍ أ١ حالهظظخص ٧٪ ٟوزَ ٠ٜٛ٪ػ٪م ُال ٯـ٪ُ ٜٛٔخػٮ 

أٟخ٨ٟخ، أٟخ ح٠ٛزلغ حٛظظي٭ ٛالط٨خٝ ى١٩ حٛظؤٗي ٟٔزٔخ ٢ٟ طلش ٣ٔذ حٛيه٪٫ ٜٛـ٨ش ح٠َُٛ٪هش 

شٰٜ٘ظ٨خ ٟلخ٢ٰٛ٩ اك٨خٍ ٟخ ط٤َِى ر٦ ح٠ٛلخٗٞ ٙ ٢ٟ هال٦ٛ ؿزٰوش ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٩ ط٩خ٤حأل٩ٙ ٤ُظ

أؿ٨ٜخ أ٣شؤص ٬ٛ أ٭ كي ٯويٝ ًٖٛ حٛويحٛش حٛظٮ ٢ٟ احٛؤَ٘ٯش ه٢ ٧ًَٰخ ٢ٟ ح٠ٛلخٗٞ حٛوخىٯش ٩

 ح٠ٛلخٗٞ.

                                                             
 (.18 ٍ ؽ) 1992- 03 -03 ُٮ ح٠ٛئٍم 92/94 ٍٓٞ حَٛثخٓٮ ح٠َٛٓ٪ٝ - 1
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 انًجحش األول : طجُؼخ انًحبكى انؼغكشَخ و رشكُهزهب.

ـِحثٰش ٢ٟ ٓؼخء ٍؿخٙ حٛٔخ٣٪١ ٢ٟ أؿٚ حٛظ٠ِٰٰ ر٢ٰ أط٤خٍ حٛـ٨خص حٛٔؼخثٰش حٛ ٛٔي حؿظ٨ي روغ

 هخص، ٓؼخء ٟظوظض ٩ ٓؼخء حٓظؼ٤خثٮ هخٛظ٢ٰ ا٬ٛ أ١ حالهظالٍ ٯ٢٠٘ ُٮ ح٠ٛوٰخٍ ح٠ٛوظ٠ي.

٤٨ُخٕ ٢ٟ ٯ٫َ رخ١ ح٠ٛوٰخٍ ٧٪ حٛظوظض ٩ ه٦ٰٜ طوظزَ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ؿ٨خص ٓؼخثٰش 

 ٟظوظظش

ط٪ٯٜق ر٪ؿ٠وش.  رخ٤ٛلَ ُٮ ٓؼخٯخ ٟو٤ٰش ٩ ٧٪ ٍأ٭ حألٓظخً 
1

 

وٰخٍ ُٮ ٗ٪٨٣خ ىحث٠ش أ٩ ٟئٓظش رلٰغ ط٘٪١ حٛـ٨ش حٓظؼ٤خثٰش اًح ٩ؿيص ٯ٫َ َُٯْ آهَ أ١ ح٠ٛ ٩

رظ٪ٍس ىحث٠ش ، أٟخ اًح ٗخ١ ٩ؿ٪ى٧خ ٟئٓظخ ٨ُٮ ؿ٨ش هخطش، ٩ ٨٤ٟٞ حٛيٗظ٪ٍ ٣لَٰ َُؽ ٤ٰٟخ. 
2

 

 ٯ٫َ حٛيٗظ٪ٍ هزي حَٛك٠خ١ رَرخٍس٩ 
3

أ١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ؿ٨ش حٓظؼ٤خثٰش، ٩ ًٖٛ حٓظ٤خىح ا٬ٛ  

٨ٰجش حٛظشَٯوٰش أ٩ حٛل٘٪ٟش ح٤٠ٛظوزش أ٩ ٍثْٰ ٤ٟظوذ أ٩ ٧ٰجخص ٰٓخىٯش ٜٛي٩ٛش كخٛش ٓخث٠ش ٗخ٣ويحٝ حٛ

كظ٬  0881ػٞ ٢ٟ  0866ٟؼ٠ٜخ هَُظ٦ حٛـِحثَ هالٙ حِٛظَحص ح٠٠ٛظيس ٟخ ر٢ٰ حالٓظٔالٙ ٩ ٤ٓش 

0885. 

 

 

                                                             
ٛويى حٛؼخ٣ٮ ط٪ٯٜق ر٪ؿ٠وش، َٓحءس ٓخ٣٪٣ٰش ٩ ٰٓخٰٓش ُٮ ٟش٩َم ٣ض حٛٔخ٣٪١ حٛوؼ٪٭ ح٠ٛظوْٜ رخٛظ٤لٰٞ حٛٔؼخثٮ، ٟـٜش حَِٛ٘ حٛز٠َٛخ٣ٮ، ٟـْٜ حألٟش، ح - 1

 .25ص  .1112ٟخٍّ 

 .004ص  .٣0878لَٰ َُؽ ٤ٰٟخ، ح٠ٛ٪ؿِ ُٮ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش حٛـِحثَ٭، ىٯ٪ح١ ح٠ٛـز٪هخص حٛـخٟوٰش حٛـِحثَ، ؿزوش  2 -

هزي حَٛك٠خ١ رَرخٍس، كي٩ى حٛـخرن حالٓظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭، أؿ٩َكش ٤ٰٛٚ ىٗظ٪ٍح ُٮ حٛٔخ٣٪١ حٛـ٤خثٮ، ؿخٟوش  3-

 4. ص 1115-1114لٔ٪ّ، حٛـِحثَ ٰٜٗش حٛ
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٩ ر٠و٬٤ أ٧ٞ اؿَحءحط٦  ٩ ٯوظزَ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٓؼخء حٓظؼ٤خثٰخ ٗ٪٦٣ ٩ٰٛي ك٩ٍَ حٓظؼ٤خثٰش

أك٘خٝ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ ش طوَؽ ه٢ ٣ـخّحٓظؼ٤خثٰ
1. 

٤ٓلخ٩ٙ ُٮ ٟـٜذ أ٩ٙ  ٤خُب٩٣ ٟن حهظالٍ حٱٍحء ك٪ٙ طظ٤َٰ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ طزوخ ٛـزٰوظ٦ 

طليٯي ؿزٰوش ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش رخ٠ٛٔخ٣ٍش ٟن ؿ٨خص ٓؼخثٰش ًَٰ هخىٯش ٓخرٔش ٩الكٔش ٛظي٩ٍ 

٠ش ػزؾ حالٓظؼ٤خءحص ٢ٟ أؿٚ ٩ُْ طَطٰذ ٣شؤط٨خ ٩ ٢ٟ ػ 0860ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٤ٔٛش 

حٛٔ٪ٙ ٠ُٰخ ٛ٪ ٗخ١ حال٣لَحٍ ه٢ حٛٔ٪حهي حٛوخٟش أَٟح ط٤َِى ر٦ أٝ ٧٪ ٟـَى طَ٘ٯْ ٠ٛخ ؿ٫َ 

 حألهٌ ر٦ أٟخٝ ؿ٨خص ٓؼخثٰش ًَٰ هخىٯش أه٫َ.

ح٠ٛـٜذ حٛؼخ٣ٮ ٤ُٔوظظ٦ ٛيٍحٓش طشٰٜ٘ش ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٩ ٟي٫ طَ٘ٯ٨ٔخ ٠ٛزيأ حٓظٔالٙ  أٟخ

ٓظ٪ٍٯخ ٟلخ٢ٰٛ٩ طز٢ٰ ٟوخٛٞ حٛوظ٪طٰش ٥ٌ٨ٛ حٛظشٰٜ٘ش رخ٠ٛ٪حُحس ٟن طشٰٜ٘ش حٛٔؼخء ر٪ط٦ِ ٟزيأ ى

 ح٠ٛلخٗٞ حٛوخىٯش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  fr wikipedia.org/wiki/tribunal-militaireٟؤه٪ً ٢ٟ ٟ٪ٓن اٛ٘ظ٣٩َٮ - 1

                                                                                       Journal officiel du 28 avril 1961 
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 انًحبكى انؼغكشَخطجُؼخ انًطهت األول: 

٤ٓلخ٩ٙ ٢ٟ هالٙ ٧ٌح ح٠ٛـٜذ ٟوَُش حٛوظ٪طٰخص حٛظٮ ط٠ِٰص ر٨خ حٛـ٨خص حٛٔؼخثٰش ًَٰ 

حٛؤَ٘٭، ٩ رخٛظخٛٮ ٟخ اًح ٗخ٣ض ح٠ٛلخٗٞ حٛوخىٯش حٛظٮ أ٣شؤص ٓزٚ ٩ روي طي٩ٍ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء 

حٛؤَ٘ٯش طٔظؤػَ رزوغ حٛوظ٪طٰخص ٨ِٔ٤ٛخ أٝ أ٨٣خ طَ٘ٯْ ٠ٛخ أهيص ر٦ ؿ٨خص ٓؼخثٰش ًَٰ 

 هخىٯش ٓز٨ٜخ أ٩ روي٧خ.

 انؼبدَخ لجم صذوس لبَىٌ انمضبء انؼغكشٌ انفشع األول : انجهبد انمضبئُخ غُش

ٔؼخء حٛوخى٭ ه٢ طلْٰٔ حٛويحٛش ٩ ا٠٣خ ألٓزخد ٛٞ ٯ٢٘ ا٣شخء حٛـ٨خص ًَٰ حٛوخىٯش رٔزذ هـِ حٛ

ٰٓخٰٓش ٟظظٜش ر٠خ هَُظ٦ حٛـِحثَ ٢ٟ ٟوِٜخص ح٤ِٛحم ر٢ٰ ٓخىس حٛؼ٪ٍس حٛظلَٯَٯش ح٠ٛظ٪حؿيٯ٢ ُٮ 

حٜٛٔـش ٢ٟ٩ ٧ٞ هخٍؽ حٛيحثَس ٩ ألؿٚ اػِخء ؿخرن شَهٮ ه٬ٜ ٓزٚ ٟ٪حؿ٨ش ح٠ٛوخٍػش 

 حٓظليػض ػالع ؿ٨خص ٓؼخثٰش ٛظلْٰٔ حٛوَع طؼٞ:

 ْ حٛـ٤خثٰش حٛؼ٪ٍٯش،ح٠ٛـخٛ -

 ٟـخْٛ ٠ٓن حٛـَحثٞ حالٓظظخىٯش، -

 ح٠ٛـْٜ حٛٔؼخثٮ حٛؼ٪ٍ٭. -

 أوال: انًجبنظ انجُبئُخ انضىسَخ

أطيٍ ٍثْٰ حٛـ٨٠٪ٍٯش أًَٟح         
1

أ٣شؤ ر٠ٔظؼخ٥ ُٮ َٟٔ ٗٚ ٢ٟ ٟلخٗٞ حٓظج٤خٍ حٛـِحثَ،  

ٔؼخء حٜٛٔـخص ٢ ا٩٣ه٪ٙ ٨ٛخ حهظظخص حِٛظٚ ا٬ٛ كٰ ٧٩َح١، ٤ٔٓـ٤ٰش، ٟـخْٛ ؿ٤خثٰش ػ٪ٍٯش

                                                             
 .0853( ٤ٔٛش 2ا٣شخء ح٠ٛـخْٛ حٛـ٤خثٰش حٛؼ٪ٍٯش ) ؽ ٍ  ٯظؼ٢٠ 0853ؿخ٣ِٮ  6ح٠ٛئٍم ُٮ  11-53أَٟ ٍٓٞ  - 1
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٢ٟ حٛيٓظ٪ٍ ُٮ حٛـ٤خٯخص حٛظٮ ط٠ْ رخَٰٛٔ ح٤٠ٛظلٞ  9حالٓظؼ٤خثٰش ح٠ٍَٛٔس ر٠٪ؿذ ح٠ٛخىس 

 ٠ٜٛئٓٔخص أ٩ طٜلْ ػًٍَح حٓظؼ٤خثًٰخ رخ٤ٛلخٝ حٛوخٝ، ٧٩ٌح ٟخ ال ٯظ٠خش٬ ٩ ٟزيأ حٛشَهٰش حٛـ٤خثٰش.

٢ٰ ٟل٢ِٰٜ ٯو٨٤ٰٞ ٩ُٯَ طظش٘ٚ ح٠ٛـخْٛ حٛؼ٪ٍٯش ٢ٟ ػالع ٓؼخس ٟي٢ٰٰ٣ ٟلظ٢َُٰ ٩ ٓخػٰ         

 حٛويٙ ر٤خءح ه٬ٜ حٓظَحف ٩ُٯَ حٛيحهٰٜش رخ٤ٛٔزش ٠ٜٛلَٜ ح٠ٛي٣ٮ ٩ ٩ُٯَ حٛيُخم ٠ٜٛلَٜ حٛؤَ٘٭.

 ٟخ ٯ٠ِٰ ٥ٌ٧ حٛـ٨ش ٩ ٯؼِٮ ه٨ٰٜخ ؿخروًخ ًَٰ هخى٭:

 أ٨٣خ ط٤لَ ُٮ حٛٔؼخٯخ ح٠ٛو٩َػش ه٨ٰٜخ رخ٤ٛٔزش ٜٛزخ٢ٌٰٛ ٩ حألكيحع. -

 خرش حٛوخٟش رلٰغ ٯٔ٪ٟ٪١ رخإلكخٛش ه٬ٜ ؿ٨ش ح٠ٛ٪ػ٪م.أ٤ٓيص ٨ٟخٝ حٛظلْٰٔ ٛٔؼخس ح٤ٰٛ -

أك٘خٝ ح٠ٛـْٜ ٨٣خثٰش ٩ ًَٰ ٓخرٜش ٜٛـو٢ ٩ٟخ ه٬ٜ ح٠ٛل٘٪ٝ ه٦ٰٜ ٓ٪٫ ؿٜذ حٛوِ٪ -
1
. 

 ال ط٤لَ ُٮ حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش حٛظزوٰش. -

 ال ٯظ٪َٓ أَٟ حإلٯيحم ُٮ حٛلزْ ه٢ ا٣ظخؽ أػ٥َ ا٬ٛ ك٢ٰ حِٛظٚ ُٮ ح٠ٛ٪ػ٪م. -

 ٯ٪ًٟخ ٓخرٜش ٜٛظـيٯي ٤ِْٛ حِٛظَس ٩ َٟس ٩حكيس. 15ىس رؤؿٚ أٓظخ٥ اؿَحءحص حٛظلْٰٔ ٟلي -

 صبًَُب :يجبنظ لًغ انجشائى االلزصبدَخ

شظَحٰٗش، ٗخ١ الري ٢ٟ حٓظليحع حإلٟن حطـخ٥ حٰٛٔخٓش حالٓظظخىٯش ٜٛزالى ٢ٟ حَٛأ٠ٓخٰٛش ا٬ٛ         

 1966ؿ٨ش ٓؼخثٰش، ُؤ٣شؤص ٥ٌ٧ ح٠ٛـخْٛ ٤ٓش 
2 

           رخٛؼ٩َس حٛ٪ؿ٤ٰش، ٠ٔٛن حٛـَحثٞ ح٠ٛخٓش 

    ٩ حٛوِٯ٤ش حٛوخٟش ٩ حالٓظظخى حٛ٪ؿ٤ٮ ح٠َٛط٘زش ٢ٟ ؿٍَ ح٠ٛ٪ك٢ِٰ أ٩ حأله٪ح١ حٛظخرو٢ٰ ٜٛي٩ٛش 

                                                             
 121.ص 0883، ىٯ٪ح١ ح٠ٛـز٪هخص حٛـخٟوٰش،حٛـزوش حٛؼخ٣ٰش،، ح٤ٛلخٝ حٛٔؼخثٮ حٛـِحثَ٭ر٪رشَٰ ٟل٤ي أَٟٔح١ - 1

 .٤ٔٛ0855ش ( 43ٯظؼ٢٠ اكيحع ٟـخْٛ ٓؼخثٰش هخطش ٠ٔٛن حٛـَحثٞ  حالٓظظخىٯش ) ؽ ٍ  0855ؿ٪ح١  10ٟئٍم ُٮ  071-55أَٟ ٍٓٞ - 2
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٩ ح٠ٛئٓٔخص حٛو٠٪ٰٟش ٩ حٛـ٠خهخص ح٠ٛلٰٜش ٩ حٛـ٠خهخص حٛو٠٪ٰٟش ٩ حٛشَٗخص حٛ٪ؿ٤ٰش أ٩ 

 ٩ أٟ٪حٙ ه٠٪ٰٟش.حٛشَٗخص ًحص حالٓظظخى ح٠ٛوظٜؾ ٩ ٗٚ ٟئٓٔش طَٰٔ ٟظٜلش ه٠٪ٰٟش أ

٩ٓي أػخٍ حٛزخد حأل٩ٙ ؿخثِش ػخ٣ٰش طوؼن ٜٛٔخ٣٪١ حٛوخص ٧٩ٞ ٟ٪كِ٪ حٛٔـخم ح٠َٰٛٔ ًحطٰخ،٩ٗٚ 

طخؿَ أ٩ ط٤خهٮ أ٩ كَُٮ أ٩ ٟٔخ٩ٙ رلٰغ ٯ٢٘٠ ٟظخروظ٨ٞ اًح حٍط٘ز٪ح ؿَحثٞ ٟ٪ط٪ُش أ٩ ًش أ٩ 

خثٰش أ٨ٜٓخ ٟيس حٓظٌالٙ ػي حٛؼ٩َس حٛو٠٪ٰٟش ٩ ُٮ ٗٚ حٛلخالص طـزْ ه٬ٜ ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ هٔ٪رخص ؿ٤

 ػالع ٤ٓ٪حص ٓـ٢ ٩ أٓظخ٧خ حإلهيحٝ ٠ٟخ ٯِٰي حٛـخرن ح٠ٛشيى ٜٛـِحء حٌٛ٭ طظي٥ٍ ٥ٌ٧ ح٠ٛـخْٛ.  

ٯظٔٞ حالهظظخص ح٠ٛلٜٮ ٥ٌ٨ٛ ح٠ٛـخْٛ رخٛـخرن حٛـ٨٪٭ اً ٯ٪ؿي َٟٔ ٨ٛخ ُٮ ٗٚ ٢ٟ حٛـِحثَ، 

 ٧٩َح١ ٩ ٤ٔٓـ٤ٰش.

وظٰخص حٛ٪ؿ٤ٰش ٩ًُٔخ ٠ٛوٰخٍ طظش٘ٚ ٢ٟ ٓؼخس ٟي٢ٰٰ٣ ٟخهيح حَٛثْٰ ٯ٢٘٠ حهظٰخ٥ٍ ٢ٟ حٛش

ح٠ٛشخٍٗش ُٮ حٛؼ٪ٍس حٛظلَٯَٯش. ر٠٤ٰخ ٯو٪ى ح٤ٛلَ ُٮ طلَٯٖ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش ٛي٫ 

 ح٠ٛـخْٛ حٛوخطش ر٤خء ه٬ٜ طو٠ٰٜخص ٩ُٯَ حٛويٙ.

 ٢ٟ أ٧ّٞ ٟخ ٯ٠ِٰ حإلؿَحءحص أٟخٝ ٟـخْٛ ٠ٓن حٛـَحثٞ حالٓظظخىٯش :

خٍ٭ ح٠ِٛو٪ٙ ٛل٢ٰ حِٛظٚ ُٮ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ى١٩ حٛظـيٯي حألَٟ رلزْ ح٠ٛظ٨ٞ ٟئٓظخ ٯز٬ٔ ٓ -

 ٟؼٚ ٟخ٧٪ حٛلخٙ أٟخٝ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭.

 ٟيس حٛظلْٰٔ ال طظوي٫ ػالػش أش٨َ ٟخ ٛٞ ٯـيى٧خ ٩ُٯَ حٛويٙ. -

ؿ٪حُ ٓلذ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٢ٟ ؿٍَ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش هالُخ ٠ٛخ طٔؼٮ ر٦ ٟزخىة ٓخ٣٪١  -

 حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش.
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رظـزْٰ أك٘خٝ حألَٟ رؤػَ ٍؿوٮ ه٬ٜ حٛ٪ٓخثن حٛٔخرٔش ٦ٛ هالُخ ٤ٛض ح٠ٛخىس حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ حإل١ً  -

 ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص حٛظخىٍ ٓزٚ حألَٟ ح٠ٛظؼ٢٠ ا٣شخء ح٠ٛـخْٛ حٛوخطش ر٠ٔن حٛـَحثٞ حالٓظظخىٯش.

حٓظ٠َ ه٠ٚ ح٠ٛـخْٛ حٛوخطش ا٬ٛ أ١ طٞ طويٯٚ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٤ٓش         
1

1975 

زلض ٟل٠٘ش حٛـ٤خٯخص ط٤ٔٔٞ ا٬ٛ ٢ٰ٠ٔٓ، ٓٔٞ هخى٭ ٯوظض رخِٛظٚ ُٮ حٛـ٤خٯخص حٛوخىٯش كٰغ أط

 4َُٔس  ٩327ٓٔٞ حٓظظخى٭ ٯوظض رخ٤ٛلَ ُٮ حٛـ٤خٯخص ًحص حٛـخرن حالٓظظخى٭ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخىس 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ، ٩أطزلض حٛٔؼخٯخ حالٓظظخىٯش طوؼن ٛألك٘خٝ حٛوخٟش ٟخ هيح أ١ 

ؼخثٮ ٨ُٰخ ٯظٞ ٢ٟ ؿٍَ ٓخػٮ ٤ٟظيد رخٛٔٔٞ حالٓظظخى٭ رخ٠ٛل٠٘ش حٛـ٤خثٰش، ٠ٗخ أ٦٣ حٛظلْٰٔ حٛٔ

 ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ ر٤خءح ه٬ٜ ؿٜذ ح٤ٛخثذ حٛوخٝ أ١ ٯؼَد كـِح ه٬ٜ أٟ٪حٙ ح٠ٛظ٨ٞ.

حٓظ٠َ حٛو٠ٚ رخ٤ٛلخٝ ح٠ِٛى٩ؽ ٠ٛل٠٘ش حٛـ٤خٯخص ا٬ٛ ًخٯش اٌٛخء حٛٔٔٞ حالٓظظخى٭ ر٨خ ر٠٪ؿذ 

 1990أ٩ص  18ُٮ  ح٠ٛئٍم  24-90ٓخ٣٪١ ٍٓٞ 

 صبنضب: انًجهظ انمضبئٍ انضىسٌ

٩ ٯوظض ٩ًُٔخ ٠ٜٛخىس حأل٬ٛ٩ ٢ٟ حألَٟ  1965ؿ٪ح١  19ح٣زؼْ ٧ٌح ح٠ٛـْٜ ه٢ ٩ٓخثن         

ح٤٠ٛشت ٦ٛ 
2 

رخِٛظٚ ُٮ حالهظيحءحص ه٬ٜ حٛؼ٪ٍس ٩ حٛـَحثٞ ػي أ٢ٟ حٛي٩ٛش ٩ ح٤ٛلخٝ حٛؤَ٘٭ ، 

٩ ػزخؽ ُٮ حٛـٰش، ٩ ٜٛظؤٰٗي ه٬ٜ طزوٰظ٦   ٥َٟٔ ٧٩َح١ ٩ طشٰٜ٘ظ٦ ِٟى٩ؿش ، ٓؼخس ٟي٢ٰٰ٣

                                                             
 ٤ٔٛ1975ش  (53ٟويٙ ٩ ٟظ٠ٞ ٛٔخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ) ؽ ٍ  1975ؿ٪ح١  17ٟئٍم ُٮ  46 -75أَٟ ٍٓٞ  1-

 (78ٯظؼ٢٠ ا٣شخء ٟـْٜ ٓؼخثٮ ػ٪ٍ٭ ) ؽ ٍ  ٣0857٪٠ُزَ  3ٟئٍم ُٮ  518-57أَٟ ٍٓٞ  - 2
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٠ٛـْٜ حٛؼ٪ٍس أ٤ٓيص ٨ٟخٝ حَٛثخٓش ٩ ح٤ٰٛخرش ه٬ٜ حهظزخٍ حٗظٔخد طِش حٛشوظٰش حٛ٪ؿ٤ٰش 

رخ٠ٛشخٍٗش ُٮ حٛؼ٪ٍس حٛظلَٯَٯش 
1

 ،٩ أ٧ٞ ٟخ ٯ٠ِٰ ٥ٌ٧ حٛـ٨ش حٛٔؼخثٰش:

 ٯظ٪٬ٛ ػزخؽ حٛـٰش ٨ٟخٝ ح٤ٰٛخرش ر٤خء ه٬ٜ طو٠ٰٜخص ٩ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ. -

حألَٟ رخٛلزْ ح٠ٛئٓض ٯز٬ٔ ٓخٍ٭ ح٠ِٛو٪ٙ ا٬ٛ ك٢ٰ حِٛظٚ ُٮ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ى١٩ كخؿش  -

 ا٬ٛ ط٠يٯي٥.

 حألك٘خٝ حٛظخىٍس ه٢ ح٠ٛـْٜ ٨٣خثٰش. -

٩ ٯوي ح٠ٛـْٜ حٛٔؼخثٮ حٛؼ٪ٍ٭ حٛـ٨ش حٛٔؼخثٰش ًَٰ حٛوخىٯش حٛ٪كٰيس ح٠ِٜٛ٘ش ر٠ظخروش حٛـَحثٞ         

 ٨ٰخ ٠ٜٛظؼٍَٯ٢ حٛظؤْٰٓ ٗـٍَ ٟي٣ٮ.ح٠ٛخٓش رؤ٢ٟ حٛي٩ٛش ٩ حٛظٮ ٯئ١ً ُ

٩ ٓي ٤ٟق ح٤ٛخثذ حٛوخٝ ٜٓـش ٟزخشَس حٛظلْٰٔ أ٩ اكخٛش َٟٜ حٛيه٪٫ ه٬ٜ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ حٌٛ٭ ال 

ٯظيٍ أ٩ح٥َٟ اال ر٠٪حُٔش ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش، ٠ٗخ ٤ٜٛخثذ حٛوخٝ ٜٓـش حٛظظٍَ ُٮ َٟٜ حٛيه٪٫ ربكخٛظ٦ 

 ه٬ٜ ؿ٨ش حٛل٘ٞ.

شوظًٰخ  1969ؿ٪ح١  28ر٪ٟيٯ٢ ه٬ٜ ط٤ظٰذ ح٠ٛـْٜ ُٮ ٩ ٓي أشٍَ حَٛثْٰ حَٛحكٚ ٧٪حٍ٭ 

 ٟوزًَح ه٢ هِٝ حٛي٩ٛش ه٬ٜ ػَد ٗٚ ٢ٟ ٯوخٍع ح٠َٰٛٔس.

 

 

                                                             
1
-Walid Laggoune ,Les Juridictions D’Exception- Mémoire Pour Le Diplôme D’Etudes Supérieures Du 

Droit Public , Université D’Alger ,1976 P68. 

« La Composition De La Cour Révolutionnaire D’Oran Traduit Sa Dépendance à L’égard Du Conseil De La 

révolution Plus Précisément, C’est Le Conseil De La Révolution Qui Va S’ériger En Juridiction » 
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 انفشع انضبٍَ: انجهبد انمضبئُخ غُش انؼبدَخ ثؼذ صذوس لبَىٌ انمضبء انؼغكشٌ

ْ ح٠ٛويٙ ٩ ح٠ٛظ٠ٞ ٛٔخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش، كٚ ٗٚ ٢ٟ ٟـٜ 46-75رظي٩ٍ حألَٟ ٍٓٞ         

أ٢ٟ حٛي٩ٛش ٩ حٛٔٔٞ حالٓظظخى٭ ٠ٜٛل٠٘ش حٛـ٤خثٰش ه٬ٜ حٛظ٪حٛٮ ٟلٚ ح٠ٛـْٜ حٛٔؼخثٮ حٛؼ٪ٍ٭ ٩ 

 ح٠ٛـخْٛ حٛوخطش ر٠ٔن حٛـَحثٞ حالٓظظخىٯش .

 أوال: يجهظ أيٍ انذونخ

 1975أ٣شؤ ٟـْٜ أ٢ٟ حٛي٩ٛش ٤ٓش          
1

، ٥َٟٔ ر٠يٯ٤ش ح٠ٛيٯش، ٩ ٯ٠ظي حهظظخط٦ ح٠ٛلٜٮ ا٬ٛ 

ٓزٚ اٌٛخث٨خ  07-216ٮ ، أٟخ حهظظخط٦ ح٤ٛ٪هٮ ُٔي ٩ٍى كظَح ُٮ ح٠ٛخىس ٗخٟٚ حٛظَحد حٛ٪ؿ٤

ح٠ٛويٙ ٩ ح٠ٛظ٠ٞ ٛٔخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش 06-89ر٠٪ؿذ حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ 
2  

،ٰٛوظض رٌٖٛ ُٮ 

 ٍىم حٛـ٤خٯخص ٩ حٛـ٤ق حٱطٰش:

خ٠ْٛ رخٛيُخم ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص( ، ٩ حٛـَحثٞ ح٠ٛظؤٜش ر 64ا٬ٛ  61حٛوٰخ٣ش ٩ حٛظـْٔ ) ح٠ٛ٪حى ٢ٟ  -

 ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص (. ٩75  ٩74  72ا٬ٛ  ٩65 حالٓظظخى حٛ٪ؿ٢ٰٰ٤ ) ح٠ٛ٪حى ٢ٟ 

ٓخ٣٪١  ٩83  81ا٬ٛ  77حالهظيحءحص ػي ٜٓـش حٛي٩ٛش ٩ ٓالٟش حٛظَحد حٛ٪ؿ٤ٮ ) ح٠ٛ٪حى ٢ٟ   -   

 حٛؤ٪رخص(.

 76ا٬ٛ  73حٛـَحثٞ  حَٛحٰٟش ٛإلهالٙ رؤ٢ٟ حٛي٩ٛش ر٪حٓـش حٛظٔظٰٚ أ٩ حٛظوَٯذ )٠ٜٛ٪حى ٢ٟ  -

 ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص(.

 ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص(. 81ا٬ٛ  77ح٠ٛشخٍٗش ُٮ كخٛش حٛظ٠َى )ح٠ٛ٪حى ٢ٟ  -
                                                             

 .َٟؿن ٓخرْ 46- 75أَٟ ٍٓٞ - 1

 (.17ٯظؼ٢٠ اٌٛخء ٟـْٜ أ٢ٟ حٛي٩ٛش ) ؽ ٍ هيى  1989أَُٯٚ  25ٟئٍم ُٮ  06 – 89ٓخ٣٪١ ٍٓٞ  2
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 ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص(. ٩85  80حٛـ٤خٯخص ٩حٛـ٤ق ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ )ُٮ ح٠ٛ٪حى  -

 012حٛـَٯ٠ش حٛظٮ طَٟٮ ا٬ٛ ٤ٟن ٠ٟخٍٓش حٛلٔ٪ّ حال٣ظوخرٰش ر٤خء ه٬ٜ هـش ٟيرَس )ح٠ٛخىس  -

 ٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص(.

ؿَٯ٠ش اطِخّ ح٠ٛ٪حؿ٢ٰ٤ ه٬ٜ هيٝ ط٤ٌِٰ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ أ٩ حأل٩حَٟ حٛظخىٍس ٢ٟ حٛل٘٪ٟش )ح٠ٛخىط٢ٰ  -

 ٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص(. ٩003  002

ؿَٯ٠ش حٛٔظٚ أ٩ حالًظٰخٙ أ٩ حٛظ٠ٰٔٞ ر٨يٍ طوَٯغ َٰٓ حأل٣ل٠ش حٛٔخ٣٪٣ٰش ٜٛوـَ أ٩ حالهظيحء  -

 ص(.٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخ 152ا٬ٛ  143ه٬ٜ حأل٢ٟ حٛوخٝ )ح٠ٛ٪حى ٢ٟ 

٩ٯوظض ٟـْٜ أ٢ٟ حٛي٩ٛش رخ٠ٛوخِٛخص ح٠َٛط٘زش ر٤٠خٓزش حٛـ٤خٯخص ٩حٛـ٤ق حٌٛٗ٪ٍس أهال٥، ٩ال 

 ٯلخٙ ح٠ٛظ٠٨٪١ حألكيحع أٟخ٦ٟ.

 أًٜز٨خ ٓؼخس ٟي٩،٢ٰٰ٣ ش٧ٰجش ك٘ٞ ح٠ٛـْٜ ٟوظٜـ شوي طشٰٜ٘ط

ٯظَأّ ح٠ٛـْٜ ٍثْٰ رَطزش ٍثْٰ ٛي٫ ح٠ٛـْٜ حٛٔؼخثٮ ه٬ٜ حألٓٚ ٯٔخهي٥ ٟٔظشخٍح١ ريٍؿش 

 شخٍ ٛي٫ ح٠ٛـْٜ حٛٔؼخثٮ ه٬ٜ حألٓٚ ٩ٟٔظشخٍح١ ٢ٟ ػزخؽ حٛـٰش.ٟٔظ

٩    61ا٬ٛ  ٧50ٰجش ك٘ٞ ح٠ٛـْٜ ه٤ي ح٤ٛلَ ُٮ حٛـ٤خٯخص ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛ٪حى ٢ٟ  طظٌَٰ

ه٨ٰٜخ حٛـخرن حٛؤَ٘٭ ُظظ٘٪١ ٢ٟ ٍثْٰ ٩ٯٔخهي٥  ٰٛظٌٜذ٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص  ٩72  ٩71  63

ظشخٍٯ٢ هَٔ٘ٯ٢ٰ ٢ٟ حٛـٰش حٛ٪ؿ٤ٮ حٛشوزٮٟٔظشخٍ ٩حكي ٢ٟ حٛٔؼخس، ٩ػالع ٟٔ
1
. 

 ٠ٗخ ٯؼٞ ح٠ٛـْٜ ًَُخ ٜٛظلْٰٔ ٩ًَُش َٟحٓزش حٛظلْٰٔ شز٨ٰش رٌَُش حالط٨خٝ.

                                                             
 .124. ص 0883ر٪رشَٰ ٟل٤ي أَٟٔح١، ح٤ٛلخٝ حٛٔؼخثٮ حٛـِحثَ٭، ىٯ٪ح١ ح٠ٛـز٪هخص حٛـخٟوٰش، حٛـِحثَ حٛـزوش حٛؼخ٣ٰش - 1
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 ٢ٟ٩ أ٧ٞ حإلؿَحءحص حٛظٮ ط٠ِٰ ٟـْٜ أ٢ٟ حٛي٩ٛش : 

 أ٦٣ ٯ٢٘٠ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ أ١ ٯـَ٭ حٛظِظٰش ٰٛال ٩ ُٮ أ٭ ٟ٘خ١. -   

 .ًَٰ ٓخرٜش ٜٛـو٢  طظيٍ ًَُش َٟحٓزش حٛظلْٰٔ َٓحٍحص -   

  .ال ٯِظٚ ح٠ٛـْٜ اال ُٮ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش -   

 كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ حهظٰخٍ ح٠ٛلخٟٮ ُٮ روغ حٛٔؼخٯخ حٛوخطش ٰٟٔي ر٠٪حُٔش ٍثْٰ ح٠ٛـْٜ. -   

 .حٛظوٜٮ ِٛخثيس ح٠ٛـْٜ ٯظٞ رٔ٪س حٛٔخ٣٪١ اًح ٟخ هَػض حٛٔؼٰش ه٬ٜ ٟـْٜ ٓؼخثٮ هخى٭ -   

 طٔزٚ حٛـو٢ ٨ُٰخ اال رخ٤ٛٔغ.َٓحٍحص ح٠ٛـْٜ ٨٣خثٰش ال  -  

، ٠ٗخ أٌٛٮ حٛو٠ٚ رخٛٔٔٞ حالٓظظخى٭ ٛي٫ 06 -89 أٌٛٮ ٟـْٜ أ٢ٟ حٛي٩ٛش ر٠٪ؿذ حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ

ٟل٠٘ش حٛـ٤خٯخص ُٜٞ ٯزْ ٢ٟ حٛٔؼخء ًَٰ حٛوخى٭ ح٠ٛٔظٔٚ ه٢ ٓؼخء حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ اال ح٠ٛلخٗٞ 

 حٛؤَ٘ٯش.

 صبَُب: انًجبنظ انخبصخ

               ٣ظٰـش حٓظِلخٙ كخ٧َس حإل٧ٍخد ٩ طوَٯذ ح٠٠ٛظٜ٘خص حٛوخٟش ٟن ٟـٜن حٛظٔو٤ٰخص ٩        

٩ حٛوخطش حٍطؤ٫ ح٠ٛشَم حٓظليحع ػالع ٟـخْٛ هخطش 
1 

طؤي ؿٜٔخط٨خ ُٮ ٗٚ ٢ٟ حٛـِحثَ ، 

٧َح١ ٩ ٤ٔٓـ٤ٰش
2
. 

                                                             
 (. 61ٯظوْٜ ر٠٘خُلش حٛظوَٯذ ٩ حإل٧ٍخد ) ؽ ٍ  0881ٓزظ٠زَ  21ٟئٍم ُٮ  12 – 81 َٟٓ٪ٝ طشَٯوٮ ٍٓٞ- 1

 (.65ح٠ٛليى ٠َٛٔحص ٩ ح٤ٛـخّ ح٠ٛلٜٮ ٠ٜٛـخْٛ حٛوخطش ) ؽ ٍ  0881أٗظ٪رَ  11ٟئٍم ُٮ  276- 81َٟٓ٪ٝ ط٤ٌِٰ٭ ٍٓٞ - 2
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طظش٘ٚ ٢ٟ ًَُظ٢ٰ ٜٛل٘ٞ  ه٬ٜ حألٓٚ طؼٞ ٗٚ ٩حكيس ٍثٰٔخ ٩ أٍروش ٓؼخس ٟٔخهيٯ٢ ٟلظ٢َُٰ ، 

ا٬ٛ ًَُش َٟحٓزش ٟ٘٪٣ش ٢ٟ ٍثْٰ ٩ ٟٔخهيٯ٢ ٩ ًٍَ طلْٰٔ ٟن حٓظزوخى أ٭ ط٠ؼٰٚ  رخإلػخُش

 ٜٛـٰش ػ٢٠ طشٰٜ٘ش ٥ٌ٧ حٛـ٨ش .

٩ ٣لَح ٜٛل٩ٍَ حٛوـَٰس ٩ ٛل٠خٯش ٓؼخس ح٠ٛـخْٛ حٛوخطش ٣ض ح٠ٛشَم ه٬ٜ هيٝ ٣شَ 

٩ اُشخء ح٠َٛحٰٓٞ حَٛثخٰٓش ٩ َٓحٍحص ٩ُٯَ حٛويٙ حٛظٮ طظؼ٢٠ طو٨٤ٰٰٞ ٤ٟ٩ن حإلهال١ ه٢ ٧٪ٯظ٨ٞ أ

 (. 17أ٭ ٟوٜ٪ٟخص ه٨٤ٞ ) ح٠ٛخىس 

أٟخ ٠ُٰخ ٯوض حإلؿَحءحص أٟخٝ ٥ٌ٧ ح٠ٛـخْٛ ُخٛٔخهيس حٛوخٟش أ١ طـزْ ٓ٪حهي ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص 

، ٢٘ٛ هـ٪ٍس حٛـَحثٞ حٛظٮ  03- ٢ٟ92 ح٠َٛٓ٪ٝ حٛظشَٯوٮ ٍٓٞ  18حٛـِحثٰش ؿزٔخ ٠ٜٛخىس 

 حءحص ٧ٮ :ط٪حؿ٨٨خ ح٠ٛـخْٛ حٛوخطش ؿوٜض ح٠ٛشَم ٯوظ٨خ رزوغ حإلؿَ

 حالهظظخص ح٠ٛلٜٮ ٛؼزخؽ حٛشَؿش حٛٔؼخثٰش ٯ٠ظي ا٬ٛ ٗخُش حٛظَحد حٛ٪ؿ٤ٮ . -

ٰخٝ ربؿَحءحص حٛظِظٰش ٰٛال ٩ ٯـ٪ُ ط٠يٯي ُظَس حٛظ٪َٰٓ ٤ٜٛلَ ا٬ٛ حػ٤ٮ هشَ ٯ٪ٟخ، ٠ٗخ ٯـ٪ُ حٛٔ -

ٟن ؿ٪حُ حالٓظوخ٣ش رؤ٭ ه٪١ أ٩ ٤ٓي اهالٟٮ رٌٰش ٣شَ اشوخٍحص أ٩ أ٩طخٍ طوض  ٨٣خٍح

 ٭ حٛزلغ ه٨٤ٞ أ٩ ٟظخروظ٨ٞ.أشوخص ٯـَ

 ٯوؼن ط٪ٰٗٚ ح٠ٛلخٟٮ الهظ٠خى ٍثْٰ ح٠ٛـْٜ حٛٔؼخثٮ حٛوخص ح٠ٛو٤ٮ.    -  

 اؿَحء ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٛالٓظـ٪حد حإلؿ٠خٛٮ أَٟ ؿ٪حُ٭. -  

 ُظَس حٛظلْٰٔ ٰٟٔيس رؼالػش أش٨َ. -  
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خم حٛشوظٮ ٛٔخػٮ ٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ح٠ٛظؤٜش رخالٓظ٤ 307ال طـزْ أك٘خٝ ح٠ٛخىس  -  

 ٟل٠٘ش حٛـ٤خٯخص.

 طوظض ح٠ٛل٠٘ش ر٠لخ٠ٗش حألكيحع حٛزخ٢ٌٰٛ ٓظش هشَس ٤ٓش. -  

ٯ٢٘٠ كَٟخ١ ح٠ٛلخٟٮ حٌٛ٭ ٯوٚ رخٛظِحٟخط٦ ح٤٨٠ٰٛش أػ٤خء حٛـٜٔش ٢ٟ ٠ٟخٍٓش ح٤٨٠ٛش ٟيس ػالػش  -  

 أش٨َ ا٬ٛ ٤ٓش ٟن ح٤ِٛخً ح٠ٛوـٚ ًٍٞ حٛـو٢.    

ريءًح ٢ٟ  03- 92ٞ ح٤٠ٛ٪٥ ه٨٤خ ُٮ ح٠َٛٓ٪ٝ حٛظشَٯوٮ ٍٓٞ ٧ٌح ٩ أ١ حٛؤ٪رخص ح٠ٍَٛٔس ٜٛـَحث

٠ٟخ ٯِٰي حٛـخرن ح٠ٛشيى ٜٛـِحء  ٓـ٤ًخ،طٔٚ ه٢ ه٠ٔش ٤ٓ٪حص كزًٔخ أ٩  ح٠ٛخىس حٛؼخ٣ٰش ا٬ٛ حٛٔخروش ال

 حٌٛ٭ طظي٥ٍ ح٠ٛـخْٛ حٛوخطش.

خٝ ٟخ أٟخ حٛـَحثٞ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخىس حأل٬ٛ٩ ُظؼخهَ حٛؤ٪رش ح٠ٌٛٗ٪ٍس ُٮ حٛٔخ٣٪١ حٛو

٤ٓش رخ٠ٛئري، ٩ُٮ  20ا٬ٛ  10هيح كخٛظ٢ٰ، حٓظزيحٙ حٛٔـ٢ ح٠ٛئري رخإلهيحٝ ٩ حٛٔـ٢ ح٠ٛئٓض ٢ٟ 

 ٗٚ حٛلخالص ٯـ٪ُ ٟظخىٍس أٟ٪حٙ ح٠ٛل٘٪ٝ ه٦ٰٜ.

طِٰي رؤ١ ٟخ  03-٩92 رخ٤ٛلَ ا٬ٛ حألك٘خٝ حال٣ظٔخٰٛش حٛ٪حٍىس ُٮ ح٠َٛٓ٪ٝ حٛظشَٯوٮ ٍٓٞ       

طوَِٰ حٛؤ٪رش ٤ٟ٩ن ح٠ٛلخ٠ٗش ٗخ١ ط٨٠ٰيًح ٛٔخ٣٪١ طيٍ ٢ٟ كٰغ  ٩41  40ؿخءص ر٦ ح٠ٛخىطخ١ 

 الكًٔخ ٯظؼ٢٠ طيحرَٰ حَٛك٠ش.
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 ٩1995ٓي أٌٰٛض ح٠ٛـخْٛ حٛوخطش ٤ٓش 
1 

-٩92 أٛلْ حٛشْ حإلؿَحثٮ ٠َٜٛٓ٪ٝ حٛظشَٯوٮ ٍٓٞ 

٢ٟ ٓخ٣٪١  87ٛٔخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش، ٩ أىٍؿض حٛـَحثٞ حٛ٪حٍىس ر٦ ػ٢٠ ح٠ٛخىس  03

 حٛؤ٪رخص.

 أ١ ح٤ٛلخٝ حٛٔؼخثٮ ُٮ حٛـِحثَ هٍَ ٧ٌح ح٤ٛ٪م ٢ٟ حٛٔؼخء ًَٰ حٛوخى٭  ا٬ٛ ٣وٜضهَٰ ٩ُٮ حأل

ٓظؼ٤خٯش رلٔذ ؿزٰوش حألُوخٙ ح٠َٛط٘زش ٩ حألشوخص ح٠ٛوخؿز٢ٰ ٩ اًٍزش ٦٤ٟ ُٮ ٟ٪حؿ٨ش ك٩ٍَ 

ر٩ِحٙ طٜٖ حٛل٩ٍَ ُحٛض طٜٖ حٛـ٨خص حٛٔؼخثٰش كٰغ ٛٞ طو٠َ اال رؼن ٤ٓ٪حص ٰٛظٞ طو٪ٯؼ٨خ 

 أٌٰٛض الكٔخ.رـ٨خص ٠ٟخػٜش 

ُٮ ك٢ٰ كٜض ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٓخث٠ش ٗـ٨خص ٓؼخثٰش ًَٰ هخىٯش ىحث٠ش ٩ ٟٔظٜٔش ه٢ حٛٔؼخء 

حٛوخى٭ ٩ حٛظٮ ٯو٬٤ رخ٠ٛؼ٪ٙ أٟخ٨ٟخ ُجش ٟو٤ٰش ٢ٟ حألشوخص حٌٛٯ٢ ٯَط٘ز٪١ ؿَحثٞ هخطش ُٮ 

 ك٩ٍَ ٩ أٟخ٢ٗ ٟليىس ٩ ٧٪ ٟخ ٤ٓوخٛـ٦ ُٮ ح٠ٛـٜذ ح٠ٛ٪حٛٮ.

 نًحبكى انؼغكشَخ انًطهت انضبٍَ : رشكُهخ ا

ٯظؼق ٢ٟ ٟؼ٠٪١ ح٠ٛخىس حٛوخٟٔش ٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ه٬ٜ أ٦٣ طظش٘ٚ ح٠ٛل٠٘ش         

حٛؤَ٘ٯش ٢ٟ ػالػش أهؼخء : ٍثْٰ ٩ ٟٔخهيٯ٢ حػ٢ٰ٤ ، ٩ ٯظ٪٬ٛ ٍثخٓش ح٠ٛل٠٘ش حٛؤَ٘ٯش حٛيحث٠ش 

ؼخس ح٠ٛٔخهيٯ٢ ٢ٟ ٓخػٮ ٟلظٍَ رظِش ٟٔظشخٍ ٢ٟ ح٠ٛـخْٛ حٛٔؼخثٰش حٛوخىٯش، ٩ ٯظٞ حهظٰخٍ حٛٔ

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭(  9ٓخث٠ش حٛؼزخؽ ٩ ػزخؽ حٛظَ ٯوي٧خ ٩ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ )ح٠ٛخىس 

                                                             
ٯظؼ٢٠ ٓخ٣٪١ حالؿَحءحص  0885ٯ٪ٰٛ٪  7ح٠ٛئٍم ُٮ  044- 55ٯويٙ ٩ ٯظ٠ٞ حألَٟ ٍٓٞ  0884ُزَحٯَ  14ٟئٍم ُٮ  01 – 84أَٟ ٍٓٞ  - 1

 (00حٛـِحثٰش ) ؽ ٍ هيى 
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، ٠ٗخ ٯظٞ طو٢ٰٰ ٧ئالء حٛٔؼخس حألط٢ٰٰٜ ٩ حالكظٰخؿ٢ٰٰ ٠ٛيس ٤ٓش ٩حكيس ر٠٪ؿذ َٓحٍ ٟشظَٕ ر٢ٰ 

 ٩ُٯَ حٛويٙ ٩ ٩ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ .

٨ٞ حٛؤَ٘٭ ُٮ طشٰ٘ٚ ح٠ٛل٠٘ش  رلٰغ اًح ٗخ١ ح٠ٛظ٨ٞ ؿ٤يٯًخ ٠ٗخ ٯـذ أ١ طَحه٬ ٍطزش ح٠ٛظ      

أ٩ ػخرؾ طَ ٯظو٢ٰ أ١ ٯ٘٪١ أكي ح٠ٛٔخهيٯ٢ ػخرؾ طَ، ٩ ه٤يٟخ ٯ٘٪١ ح٠ٛظ٨ٞ ػخرؾ ٯظو٢ٰ 

أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛٔخهيٯ٢ ػخرـ٢ٰ ٢ٟ ٣ِْ ٍطزش ح٠ٛظ٨ٞ ه٬ٜ حألٓٚ، ٩ ُٮ كخٛش طويى ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ ٢ٟ ٩ً٭ 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء  7حأله٬ٜ َٜٛطزش ٩ حألٓيٰٟش ) ح٠ٛخىس  حَٛطذ ٩ ح٠َٛحطذ ح٠ٛوظِٜش ٯَحه٬ حٛلي

 حٛؤَ٘٭(.

٩ ٯٔظي ح٠ٛشَم ٢ٟ ٧ٌح حٛظشٰ٘ٚ ح٠ٛوظٜؾ حٛـ٠ن ر٢ٰ حٛيٍحٯش حٛٔخ٣٪٣ٰش ُٮ حَٛثْٰ ٩ حٛوزَس 

حٛؤَ٘ٯش ُٮ ح٠ٛٔخهيٯ٢
1
. 

٩ ه٤يٟخ ط٤ؤي ح٠ٛل٠٘ش ٨ٰٗجش ك٘ٞ ٯؼخٍ ا٬ٛ حَٛثْٰ ٩ حٛٔخػٰخ١ ح٠ٛٔخهيح١ ٓخػٮ آهَ        

ٯ٠ؼٚ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٧٪ ٩ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش حٛؤَ٘٭، ٩ ٗخطذ ٯظ٪٬ٛ طي٩ٯ٢ أه٠خٙ حٛـٜٔخص ٧٪ أ٢ٰٟ 

ٓخ٣٪١  10حٛؼزؾ ، ٯو٢ٰ ٗال٠٧خ ر٠٪ؿذ َٓحٍ ٢ٟ ٩ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ طـزٰٔخ ٤ٛض ح٠ٛخىس 

 حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ .

٣خص ٗخُٰش ٢ٟ ه٬ٜ ػ٪ء ٥ٌ٧ حٛظشٰٜ٘ش ٤ٓلخ٩ٙ ٟوَُش ٟي٫ ط٪َُ حٛٔؼخس حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ه٬ٜ ػ٠خ    

أؿٚ طلْٰٔ ٟلخ٠ٗش هخىٛش رخهظزخ٧ٍٞ ٯشٜ٘٪١ ٧ٰجش حٛل٘ٞ ٢ٟ ؿ٨ش ٩ ٯ٠ؼٜ٪١ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٢ٟ ؿ٨ش 

 أه٫َ.

 

                                                             
 . 134، َٟؿن ٓخرْ .ص  ، ح٤ٛلخٝ حٛٔؼخثٮ حٛـِحثَ٭ر٪ رشَٰ ٟل٤ي أَٟٔح١  - 1
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 انفشع األول: هُئخ انحكى

ا١ حٓظٌالٙ حٜٛٔـش حٛظ٤ٌِٰٯش ٠ٛ٪ٓو٨خ ح٠٠ٛظخُ ٢ٟ أؿٚ حٛظؤػَٰ ٩ حٛظيهٚ ُٮ ٟٔخٍ حٛٔؼخس ٩      

٢ٟ طالكٰخص حٛظو٢ٰٰ ٩ حٛظؤىٯذ ٩ ح٠ٛظخروش حٛـِحثٰش ٢ٟ  حٛو٠ٚ حٛٔؼخثٮ ٩ُْ ٟخ ه٪٨ٛخ ح٠ٛشَم

هالٙ حٛوالٓش حٛٔخث٠ش ر٢ٰ ٩ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ٩ حٛٔؼخس حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ٢ٟ ح٤ٛخكٰظ٢ٰ، حٛظيٍؽ ُٮ 

حٜٛٔٞ حٛؤَ٘٭ ٩ ٠ٟخٍٓش حٛ٪ُٯَ ٜٜٛٔـش حٛٔؼخثٰش، ٧٪ ُٮ حٛ٪حٓن أَٟ ٤ٟظٔي 
1

٠ٛخ ٦ُٰ ٢ٟ  

 ٓظٔالٰٛش حٛٔؼخء ه٢ حٜٛٔـش حٛظ٤ٌِٰٯش.ح٣ظٔخص ٜٛؼ٠خ٣خص ح٠ٛـٜ٪رش ٛظلْٰٔ ح

 أوال  : رؼٍُُ انمضبح انؼغكشٍَُ

ٟولٞ ح٠ٛزخىة ٩ حألك٘خٝ حٛٔخ٣٪٣ٰش ح٠َٛطزـش رخٛلْ ًحص ؿخرن اؿَحثٮ، ٩ ٧ٮ ال طوض       

ح٤٠ٛخُهخص حٛـِحثٰش ُٔؾ رٚ ح٠ٛي٣ٰش أٯؼخ ٩ ٥ٌ٧ ح٠ٛزخىة طـزْ ٢ٟ ٟوظَٜ ح٠ٛلخٗٞ ٓ٪حء ىحهٰٜش 

٩ هَٔ٘ٯش ، ٓؼخثٰش أ٩ طل٠ٰٰ٘ش ، هخىٯش أ٩ حٓظؼ٤خثٰش . ٗٚ ٥ٌ٧ ح٠ٛزخىة ط٨يٍ أ٩ ى٩ٰٛش ، ٟي٣ٰش أ

ا٬ٛ طلْٰٔ ًخٯش أٓخٰٓش ٩ ٧ٮ أ١ ط٘٪١ ح٠ٛلخ٠ٗش هخىٛش ٩ ٤ٟظِش ، ٥ٌ٧ حإلؿَحءحص ًحص حٛـخرن 

حٛٔخ٣٪٣ٮ ٟظ٤٪هش ٢٘ٛ ٯ٢٘٠ طظ٨ِٰ٤خ ا٬ٛ ُجظ٢ٰ ٗزَٰط٢ٰ 
2
 : 

ٰجخص ح٠ٛلخ٠ٗش ٨ِٔ٣خ ٩ ٧ٮ طوض حٛٔؼخس ٩ حإلؿَحءحص ح٠ٛظؤٜش رظ٤لٰٞ أؿ٨ِس ٩ ٧ – 0     

 أه٪ح١ حٛويحٛش . ح٠ٛلخ٢ٰٟ ٩ ٟوظَٜ

حٛؼ٠خ٣خص حإلؿَحثٰش َٰٛٔ ح٠ٛلخ٠ٗش ٩ حٛظٮ طش٘ٚ ؿ٪٧َ ٩ ٟلظ٪٫ حٛلْ ُٮ ٟلخ٠ٗش  – 1      

 هخىٛش.

                                                             
 . 29، َٟؿن ٓخرْ . ص كي٩ى حٛـخرن حالٓظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭ هزي حَٛك٠خ١ رَرخٍس ،  - 1

،  6، ٟـٜش حَِٛ٘ حٛز٠َٛخ٣ٮ ، حٛويى  حٛلْ ُٮ ح٠ٛلخ٠ٗش حٛوخىٛش ُٮ ٣ظ٪ص حٛي٩ٰٛش ٗؼ٠خ٣ش ٢ٟ ػ٠خ٣خص كٔ٪ّ حإل٣ٔخ١ حأل٢ٰٟ شَٯؾ ، - 2

 .90. ص  2004ؿ٪ٯٰٜش 
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أٟخ حإلؿَحءحص حٛظ٤ل٠ٰٰش ُخ٠ٛٔظ٪ى ر٨خ أ١ حٛظ٤لٰٞ حٛٔؼخثٮ ٯـذ أ١ ٯ٨يٍ ا٬ٛ طلْٰٔ       

ٛٔؼخس ٩ هيٝ هؼ٪ه٨ٞ ا٬ٛ أ٭ طؤػَٰ هخٍؿٮ ُٮ طٔيٯ٧َٞ ٜٛ٪ٓخثن ح٠ٛـ٩َكش أٟخ٨ٟٞ أ٩ حٓظٔالٰٛش ح

طـز٨ٰٔٞ ٜٛٔخ٣٪١ كٔذ ٤ٓخهظ٨ٞ ، ٢٠ُ كْ ح٠ٛظ٨ٞ أ١ ٯلخٗٞ أٟخٝ ٓخػ٦ٰ حٛـزٰوٮ ٧٩٪حٛٔخػٮ 

ح٠ٛوظض ر٠لخ٠ٗش ح٠ٛظ٨ٞ ٩ٓض حٍط٘خد حٛـَٯ٠ش أ٩ ٩ٓض ٍُن حٛيه٪٫ ػي٥، ٩ ٯ٤ظ٠ٮ ا٬ٛ ح٤ٛلخٝ 

َ ٦ٛ ٗخُش حٛؼ٠خ٣خص حٛظٮ ٯ٧ٍَٔخ حٛيٓظ٪ٍ ٩ حٛٔخ٣٪١ ٩ ٯو٢ٰ ٩ُْ ٛٔ٪ح٢ٰ٣ ط٤لٰٞ حٛٔؼخثٮ ٩ طظ٪حُ

حٛٔؼخء ٩ ٯظ٠ظن رخالٓظٔالٙ ٩ هيٝ حٛٔخرٰٜش ٜٛوِٙ
 

حٛوخىٯش  ٩ ٯـزْ حٛٔ٪ح٢ٰ٣
1

 

٩ ٣ـي ٥ٌ٧ حٛؼ٠خ٣ش ٤٤ٟٔش رخٛظٌٰش حٛظٮ طِ٘ٚ حؿ٠ج٤خ٣خ ٛي٫ حٛٔخػٮ أػ٤خء ٟزخشَس ه٦ٜ٠ أٟخٝ 

حٛٔخ٣٪١ حألٓخٓٮ ٜٛٔؼخء حٛـيٯي  حٛٔؼخء حٛوخى٭ ٢ٟ هالٙ ٣ض
2

أ٩
 

ُٮ طٌٰظ٦ حأل٬ٛ٩
 3 

ًَٰ أ١ 

أك٘خٝ ٧ٌح حٛٔخ٣٪١ ال طَٔ٭ ه٬ٜ حٛٔؼخس حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ٩ ال ٯ٠ٜٖ ٧ئالء ٢ٟ حٛؼ٠خ٣خص ح٤٨٠ٰٛش اال ٟخ 

طوْٜ ٨٤ٟخ رظِظ٨ٞ ه٤خطَ ُٮ هيٟش حٛـٰش، اً ال ٯ٪ؿي أ٭ طشَٯن هخص ٯ٧ِٰ٠ٞ ه٢ ٧ًَٰٞ ٢ٟ 

ه٨ٰٜٞ حٛظيحرَٰ حٛظشَٯوٰش ٩ حٛظ٤ل٠ٰٰش ح٠ٍَٛٔس ٜٛؼزخؽ حٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ  حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ٨ُٞ ٟؼ٨ٜٞ ط٤ـزْ

 حٛـٰش .

٢ٟ٩ أؿٚ ط٪َُٰ ك٠خٯش أٗزَ ٩ ىُوخ أل٭ ػٌ٪ؽ ٓي ٯظوَع ٨ٛخ ٓؼخس حٛظلْٰٔ ٛي٫ ح٠ٛلخٗٞ  

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش  39حٛوخىٯش طٞ طويٯٚ ح٠ٛخىس 
4 

حٛظٮ
 

ٗخ٣ض ط٤ض ٓخرٔخ ه٬ٜ طو٢ٰٰ 

 ؿٍَ ٩ُٯَ حٛويٙ ٠ٛيس ػالع ٤ٓ٪حص ٓخرٜش ٜٛظـيٯي .ٓؼخس حٛظلْٰٔ ٢ٟ 

                                                             
 .66، ىحٍ ح٨٤ٛؼش حٛوَرٰش ، حٛٔخ٧َس .ص حَٛٓخرش ه٬ٜ حٛظـزْٰ حٛٔؼخثٮ ٛؼ٠خ٣خص ح٠ٛلخ٠ٗش ح٤٠ٛظِش ٍِٟ٭ ٍٯخع ه٪ع ،  - 1

 .2004( ٤ٓش  57ٯظؼ٢٠ حٛٔخ٣٪١ حألٓخٓٮ ٜٛٔؼخء )ؽ ٍ  2004ٓزظ٠زَ  6ٟئٍم ُٮ  11 – 04 ٓخ٣٪١ هؼ٪٭ ٍٓٞ - 2

 ( 42ٯظؼ٢٠ حٛٔخ٣٪١ حألٓخٓٮ ٜٛٔؼخء ) ؽ ٍ  1969ٟخ٭  13ٟئٍم ُٮ  27- 69أَٟ ٍٓٞ  - 3

 (53ٯظؼ٢٠ حٛٔخ٣٪١ حألٓخٓٮ ٜٛٔؼخء ) ؽ ٍ  1989ىٯ٠ٔزَ  12ٟئٍم ُٮ  21 – ٩89 ٓخ٣٪١ ٍٓٞ 

 ( .34ٯويٙ ٩ ٯظ٠ٞ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ) ؽ ٍ  2001ؿ٪ح١  26ٟئٍم ُٮ  08 – 1ٓخ٣٪١ ٍٓٞ  4 -
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٢ٟ حٛٔخ٣٪١ حألٓخٓٮ ٜٛٔؼخء ٩ ر٤خء  12ػٞ أطزق حٛظو٢ٰٰ ٯظٞ ر٠٪ؿذ َٟٓ٪ٝ ٍثخٓٮ ٩ُٔخ ٠ٜٛخىس 

ه٬ٜ حٓظَحف ٩ُٯَ حٛويٙ ، رخإلػخُش ا٬ٛ أ١ ح٠ٛشَم ًٚ ٯي حٛ٪ُٯَ ح٠ٛشٍَ ه٬ٜ حٛٔـخم ٠ُٰخ 

خٛش حٛٔخػٮ ه٬ٜ ح٠ٛـْٜ حأله٬ٜ ٜٛٔؼخء ٩ُٔخ ٯوض حٛظؤىٯذ ٩ ح٠ٛظخروش ُٔظَ ٜٓـظ٦ ه٬ٜ اك

٢ٟ حٛٔخ٣٪١ حألٓخٓٮ ٜٛٔؼخء ، ُخ٠َٛحٰٓٞ حَٛثخٰٓش طل٪ٙ ى١٩ ه٨ِٛٞ رش٘ٚ طؤِٮ أ٩  ٠ٜٛ65خىس 

طوَٯؼ٨ٞ ٜٛظ٪َٰٓ ٢ٟ ؿٍَ حٜٛٔـش حٛظ٤ٌِٰٯش ى١٩ هٜٞ أ٩ ٟ٪حُٔش حٛـ٨ش ح٠ٛزخىٍس رخٛظو٢ٰٰ ، 

٤خ ٨٠ٛخ٨ٟٞ ٩ُٔخ ٜٛٔخ٣٪١ أٟخ حٛٔؼخس حٛؤَ٘ٯ٪١ َُثْٰ حٛـ٨٠٪ٍٯش رخ٤ٛٔزش ٨ٛئالء حٛٔؼخس ٯوي ػخٟ

حٛوخٟٜ٪١ ُٮ ح٤ٰٛخرش أ٩ حٛظلْٰٔ ٩ كظ٬ حٛٔؼخس ح٠ٛٔخهيٯ٢ ُٰظٞ طو٨٤ٰٰٞ ر٠٪ؿذ َٓحٍ طخىٍ ٢ٟ 

٩ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ٩ ٜٛـ٨ش طخكزش حٛظو٢ٰٰ طالكٰش حٛظ٪َٰٓ، حألَٟ حٌٛ٭ ال ٯ٪َُ ه٪حٟٚ 

 خء روٰيح ه٢ طؤػَٰ ٜٓـخص حٛي٩ٛش.حالٓظَٔحٍ ٜٛٔؼخس رخٛش٘ٚ حٌٛ٭ ٯلْٔ كٰيس حٛٔؼ

٩ ٠ٟخ طـيٍ ٟالكلظ٦ ه٬ٜ ٟؼ٠٪١ حٛٔخ٣٪١ حألٓخٓٮ ٜٛٔؼخء ُٮ طٌٰظ٦ حٛـيٯيس ٧٪ ٟٔخٯَط٦ 

٢ٟ  ٤ٜٛ2ض حٛٔيٯٞ ٠ُٰخ ٯوض طليٯي حألشوخص حٌٛٯ٢ ٯ٤٠ل٪١ طِش حٛٔخػٮ ٩ ٓي هيىط٨ٞ ح٠ٛخىس 

ه٬ٜ ٓزٰٚ حإلكخٛش ه٬ٜ ٣ض  حٛٔخ٣٪١ حألٓخٓٮ ٜٛٔؼخء ى١٩ أ٭ اشخٍس ا٬ٛ حٛٔؼخس حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ٩ ٛ٪

هخص، ُخٛٔؼخس ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛخىس حٛؼخ٣ٰش ٧ٞ ٢٠ٟ ٯو٠ٜ٪١ ُٮ ٜٖٓ حٛٔؼخء أ٩ ح٤٠ٛظير٪١ ٨٠ٛخٝ اىحٍٯش 

ًحص طٜش رويٟش حٛٔؼخء ٠ٟخ ٯِٰي رؤ١ اؿالّ طِش حٛٔخػٮ ه٬ٜ  حٛؤَ٘ٯ٢ٰ حٛوخ٢ٰٜٟ رخ٠ٛلخٗٞ 

و٬٤ حٛ٪حٍى ُٮ حٛٔخ٣٪١ ٧٪ اال أٜٓ٪د ٟـخُ٭ أ٩ ٩طَ شٜ٘ٮ ال ٯٔظي ٦٤ٟ ح٠ٛ حٛؤَ٘ٯش ٟخ

حألٓخٓٮ ٜٛٔؼخء 
1
 . 

رخإلػخُش ا٬ٛ ٗٚ ٥ٌ٧ حٛؼ٠خ٣خص حٛظٮ ٯظ٪ؿذ ط٪٧َُخ ٜٛٔؼخس ٢ٟ حٓظٔالٙ ٩ حٓظَٔحٍ ٢ٟ أؿٚ 

طلْٰٔ حٌٛخٯش ح٠َٛؿ٪س ٩ ٧ٮ ٟلخ٠ٗش هخىٛش روٰيح ه٢ أ٭ حهظزخٍحص ًَٰ ٟ٪ػ٪هٰش أ٩ ٟٔ٪ًخص 

                                                             
 37َٟؿن ٓخرْ . ص  ، كي٩ى حٛـخرن حالٓظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭ ،هزي حَٛك٠خ١ رَرخٍس  - 1



 
 

28 

ش٩َؽ ح٠ٛلخ٠ٗش ح٤٠ٛظِش ِٗخءس حٛٔؼخس هخٍؿٰش ٓي طئػَ ه٬ٜ ٟـ٫َ حٛويحٛش، ُخ٦٣ ٯوظزَ ٢ٟ أ٧ٞ 

٩ حٛظٮ طظلْٔ ٢ٟ هالٙ ط٘٪ٯ٢ هخٙ ٩ طـَرش ٩حٓوش، حٛشٮء حٌٛ٭ ٯ٠ٔق ٨ٛٞ رخٛو٠ٚ رلٰخى ٗزَٰ 
1 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش " ٯـ٪ُ أ١ ٯزخشَ ٩كِٰش ح٠ٛٔخهيٯ٢  261حألَٟ حٌٛ٭ أٗيط٦ ح٠ٛخىس 

ش حٛزخ٢ٌٰٛ ٢ٟ حٛو٠َ ػالػ٢ٰ ٤ٓش ٗخٟٜش ح٠ٛل٢ِٰٜ حألشوخص ًٗ٪ٍح أ٩ ا٣خػخ ، ؿِحثَ٭ حٛـ٤ٰٔ

ح٠ٜ٠ٛ٪١ رخَٛٔحءس ٩ حٛ٘ظخرش ٩ ح٠ٛظ٠ظو٪١ رخٛلٔ٪ّ حٛ٪ؿ٤ٰش ٩ ح٠ٛي٣ٰش ٩ حٛوخثٰٜش ٩ حٌٛٯ٢ ال ٯ٪ؿي١٩ 

" .٩263  262ُٮ أ٭ كخٛش ٢ٟ كخالص ُٔي حأل٧ٰٜش أ٩ حٛظوخٍع ح٠ٛويىس ُٮ ح٠ٛخىط٢ٰ 
 

٢ٟ  9ٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ه٠ال ر٤ض ح٠ٛخىس ُٮ ك٢ٰ ٯو٪ى حهظٰخٍ حٛٔؼخس حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ح٠ٛٔخهيٯ٢ ٛ٪ُ

ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ " ٯؼن ٩ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ٓخث٠ش رَطذ ٩ أٓيٰٟش حٛؼزخؽ ٩ ػزخؽ 

حٛظَ ح٠ٛيه٪ٯ٢ ٛالشظَحٕ ُٮ ؿٜٔخص ٗٚ ٟلخ٠ٗش هَٔ٘ٯش ". ٩ حَِٛٔس ٠ٗخ ٧٪ ٩حػق ٛٞ 

ش ٩ؿ٪ى ػزخؽ طَ ػ٢٠ طظؼ٢٠ أ٭ اشخٍس ِٜٛ٘خءس حٛو٠ٰٜش ٛي٫ حٛٔخػٮ حٛؤَ٘٭ ح٠ٛٔخهي ٣ظٰـ

حٛٔخث٠ش حٛظٮ ٯوي٧خ ٩ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ٤ٓ٪ٯخ، ٩ ٥ٌ٧ حِٛجش ٢ٟ حَٛطذ ال ٯشظَؽ ٨ُٰخ هخىس 

ح٠ٛٔظ٪٫ حٛو٠ٜٮ حٌٛ٭ ٯ٨٤٘٠ٞ ٢ٟ اىٍحٕ كٔخثْ حألٟ٪ٍ ٩ حِٛظٚ ُٮ حٛٔؼخٯخ ر٤لَس ح٠ٛظوٜٞ . ٠ٗخ 

حٛوزَس حٛو٠ٰٜش ٠ٟخ أ١ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٛٞ ٯشظَؽ ط٪َُ ه٤ظَ حٛظوظض حٛٔخ٣٪٣ٮ ٩ ال 

ٯئ٧ٚ حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ٠ٟخٍٓش حٛٔؼخء ٟن أ٨٣ٞ ٯشٜ٘٪١ حألًٜزٰش ٩ٓض حٛل٘ٞ 
2
 . 

 صبَُب : انمضبح انؼغكشَىٌ ػُبصش فٍ انجُش

٢ٟ ح٠ٛوٜ٪ٝ أ١ طِش حٛٔخػٮ ط٤٠ق اال ٜٛوخ٢ٰٜٟ ُٮ ٜٖٓ حٛٔؼخء ح٠ٛي٣ٮ رخهظزخ٥ٍ حٛٔؼخء حٛـزٰوٮ 

ٓ٪حهي حٛويٟش ُٮ حٛـٰش ٠ٟخ ٯوْٜ حطـيحٟخ ُٮ ك٢ٰ ٯوؼن حٛؤَ٘ٯ٪١ ٤ٛلخٝ هخص ر٨ٞ طل٦٠٘ 

                                                             
 .80، َٟؿن ٓخرْ . ص ّ حإل٣ٔخ١، حٛلْ ُٮ ح٠ٛلخ٠ٗش حٛوخىٛش ُٮ ح٤ٛظ٪ص حٛي٩ٰٛش ٗؼ٠خ٣ش ٢ٟ حٛؼ٠خ٣خص كٔ٪حأل٢ٰٟ شَٯؾ  1-

 .20، َٟؿن ٓخرْ . ص  كي٩ى حٛـخرن حالٓظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭هزي حَٛك٠خ١ رَرخٍس ،  - 2
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ر٢ٰ ٟخ ٯظـٜز٦ حٛٔؼخء ٢ٟ حٓظٔالٰٛش ٩كٰيس ٢ٟ ؿ٨ش ٩ ٩حؿذ حٛـخهش ٩ حٛ٪الء َٜٛثْٰ ٢ٟ ؿ٨ش 

أه٫َ . حألَٟ حٌٛ٭ ٯـوٚ حٛٔخػٮ حٛؤَ٘٭ ر٢ٰ كخٛظ٢ٰ ٤٨ٰٟظ٢ٰ ٟظوخٍػظ٢ٰ، طِظ٦ حٛؤَ٘ٯش 

٤خكٰش ٛال٣ؼزخؽ ح٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ حٛظٮ طٞ ط٪ك٦ِٰ ألؿ٨ٜخ ٢ٟ حألٓخّ ٩ ٧٪ ٯوؼن ٢ٟ ٥ٌ٧ حٛ

ٟي٣٩ش ٣لخٝ حٛويٟش ُٮ حٛـٰش ٢ٟ٩ ٣خكٰش ٟٔخرٜش ٯلظخؽ ا٬ٛ حٓظٔالٰٛش حٛٔخػٮ ح٠ٛي٣ٮ ٠ٛ٪حؿ٨ش 

 حٛٔؼخٯخ ح٠ٛو٩َػش ه٦ٰٜ.

٧ٌح ٣٩ـي حٛٔؼخس ح٠ٛي٢ٰٰ٣ ٧ٌَٰٗٞ ٢ٟ ح٠ٛ٪حؿ٢ٰ٤ ٯظ٠ظو٪١ رخٛلٔ٪ّ حٛظٮ َٗٓظ٨خ ٟزخىة حإلهال١ 

ٛظوزَٰ ٩ حالهظٔخى ٩ حٛظـ٠ن ٩ ط٘٪ٯ٢ ؿ٠وٰخص ُٮ ك٢ٰ أ١ حٛٔؼخس حٛوخ٠ٛٮ ٛلٔ٪ّ حإل٣ٔخ١ ٗلَٯش ح

حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ٰٟٔيٯ٢ ريحم ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ ح٤ٛلخٝ ُٮ حٛويٟش ر٪ط٨ِٞ ه٤خطَ ُٮ حٛـٰش ٓزٚ أ١ 

ٯ٘٪٣٪ح ٓؼخس ٛي٫ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش، ُْٰٜ ٨ٛئالء حٛلْ ُٮ طشٰ٘ٚ ٣ٔخرش طظِ٘ٚ رخٛيُخم ه٢ 

 ال حال٣وَحؽ  ُٮ ؿ٠وٰخص أ٩ حٛظوزَٰ ه٢ آٍحث٨ٞ رلَٯش .َٟح٧ِٗٞ حالؿظ٠خهٰش ٩ حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩ 

٩ ٛوٚ أ٧ٞ ُخٍّ ر٢ٰ ٟخ ٯٔظِٰي ٦٤ٟ حٛٔؼخس ح٠ٛي٢ٰٰ٣ ٢ٟ ػ٠خ٣خص ٩ٟخ ٯ٨يى حٛٔؼخس حٛؤَ٘ٯ٢ٰ 

 ٩76  ٩74  4 ر٤٠و٨ٞ كَٯظ٨ٞ ٟخ ٩ٍى طَحكش ُٮ أك٘خٝ ٣لخٝ حٛويٟش ُٮ حٛـٰش ال ٠ٰٓخ ح٠ٛ٪حى

َحروش ح٠ٛظؤٜش رخٛظٜٔٔٚ حٛوخٝ َٛطذ حٛؼزخؽ : " ٯوؼن كٰغ ط٤ض حَِٛٔس حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ ح٠ٛخىس حٛ

حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٛإل٣لزخؽ حٛوخٝ ، أٟخ ُٮ اؿخٍ حٰٛٔخٝ رؤه٠خ٨ٛٞ ُب٨٣ٞ ٟٔظٜٔ٪١ ه٢ حٛٔخىس 

 حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ٩ ٢ٛ ٯظزو٪ح ُٮ ًٖٛ اال حٛ٪ُحٍس أ٩ ٍإٓخث٨ٞ ُٮ طٜٔٔٚ ٍطز٨ٞ حٛوخطش ". 

و٪١ ٛال٣ؼزخؽ حٛوخٝ ٣لَح ٛ٘٪١ ح٠ٛلخٗٞ ٯٔظِخى ٢ٟ ٣ض ح٠ٛخىس أ١ حٛٔؼخس حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ٯوؼ

حٛؤَ٘ٯش طوي ٩كيحص طخروش ٜٛـٰش ٓزٚ أ١ طل٠ٚ ٩طَ ؿ٨خص ٓؼخثٰش، ٩ ه٬ٜ ٧ٌح ح٤ٛل٪ ُب١ 

ٟـ٠٪م ٟٔظويٟٮ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٠٨ٟخ ٗخ٣ض ٍطز٨ٞ أ٩ ٤ٟخطز٨ٞ ٯوؼو٪١ ٤ٛلخٝ حٛويٟش ُٮ 

حٛؤَ٘ٯش ٢ٟ ُح٩ٯش حإلىحٍس ٩  حٛـٰش ر٠خ ٨ُٰٞ ٓؼخس حٛظلْٰٔ حٛؤَ٘ٯ٢ٰ حٌٛٯ٢ ٯظزو٪١ ح٤ٰٛخرش
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٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ " ٯظ٪٬ٛ ٩ٰٗٚ حٛي٩ٛش حٛؤَ٘٭ ٨ٟخٝ  10حإل٣لزخؽ ه٠ال ر٤ض ح٠ٛخى 

 ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٩ رظِظ٦ ٍثْٰ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ُب٦٣ ٯَٜ٘ رخإلىحٍس ٩ رخ٤ٛلخٝ ".

ص حٛشيٯيس ُٰـ٪ُ ٜٛ٪ٰٗٚ ٢ٟ٩ ح٠ٛٔخثٚ حٛظٮ طيهٚ ُٮ حإل٣لزخؽ طٔيٯَ حٜٛـ٪ء ا٬ٛ حٛلـِ أ٩ حٛظ٪ِٰٓخ

حٛؤَ٘٭ رظِظ٦ ٓخثي ٩كيس أ١ ٯٍَٔ كـِ أ٩ ط٪َٰٓ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ حٛؤَ٘٭ ٠ٛيس ٟليىس رٔزذ 

هيٝ حكظَحٝ ح٤ٛلخٝ ٗٔ٪ء ح٠ٛل٨َ حٛوخٍؿٮ أ٩ حٛظٌٰذ ٢ٟ ى١٩ ا١ً ، ٠ٗخ ٯـ٪ُ ٛ٪ُٯَ حٛيُخم 

٦ٰ ُٮ ح٠ٛخىس حٛ٪ؿ٤ٮ أ١ ٯؤَٟ ر٠ؼٚ ًٖٛ ػي حٛ٪ٰٗٚ حٛؤَ٘٭ . ٩ ٯوظَٜ حٛلـِ ح٤٠ٛظ٪ص هٜ

٢ٟ ٣ِْ ح٤ٛلخٝ  ٢ٟ76 ٣لخٝ حٛويٟش ُٮ حٛـٰش ه٢ حٛظ٪َٰٓ حٛشيٯي حٛ٪حٍى ُٮ ح٠ٛخىس  63

ُخإلؿَحء حأل٩ٙ أٓٚ هـ٪ٍس رلٰغ ال ٯلَٝ حٛؤَ٘٭ ح٠ٛوخٓذ أػ٤خء ح٠ٛيس حٛظٮ طي٩ٝ ٨ُٰخ هٔ٪رظ٦ 

خى أٟخ اال ٢ٟ ٍهض حٌٰٛخرخص ٩ حٛوـٚ حٛظٮ ٧ٮ ٢ٟ ك٦ٔ ٟن حٓظ٠َح٥ٍ ُٮ حٰٛٔخٝ رو٦ٜ٠ ح٠ٛوظ

حٛظ٪َٰٓ حٛشيٯي ٨ُ٪ ٯل٪ٙ ى١٩ ٌٟخىٍس حٛؤَ٘٭ ح٠ٛوخٓذ ِٛظَس ال طظـخ٩ُ ٓظ٢ٰ ٯ٪ٟخ ٠ٛ٘خ١ 

 حٛظ٪َٰٓ ٨ُ٪ أشز٦ رخٛظ٪َٰٓ ٤ٜٛلَ .

ا١ ٟـَى اؿخُس حٛلـِ أ٩ حٛظ٪َٰٓ حٛشيٯي ػي ٓؼخس ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٯش٘ٚ ٧يٍح الٓظٔالٰٛش 

 حٛٔخػٮ ٩ ط٨يٯيح ٛلَٯظ٦.

 نؼبيخانفشع انضبٍَ : انُُبثخ ا

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ " ا١ حٛلْ ُٮ طلَٯٖ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٯو٪ى  68ؿخء ُٮ ٣ض ح٠ٛخىس 

ُٮ ؿ٠ٰن حألك٪حٙ ا٬ٛ ٩ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ٩ ٯ٢٘٠ أٯؼخ ٠ٟخٍٓش ٧ٌح حٛلْ طلض ٜٓـش ٩ُٯَ 

 حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش حٛيحث٠ش ٢ٟ ٓزٚ ٩ٰٗٚ حٛي٩ٛش حٛؤَ٘٭ ".
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" هالٙ َٰٓ حٛظلْٰٔ حٛظلؼَٰ٭ ٩ رخٓظؼ٤خء حألك٘خٝ حٛوخطش حٛ٪حٍىس ُٮ ٧ٌح  78خىس ٠ٗخ ٣ظض ح٠ٛ

حٛٔخ٣٪١ ٯظ٪٬ٛ ٩ٰٗٚ حٛي٩ٛش حٛؤَ٘٭ طـخ٥ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ حٛؤَ٘٭ حهظظخطخص ٩ٰٗٚ حٛي٩ٛش 

 طـخ٥ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ حٛظخرن ٜٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ ".

ٟخ ٧٪ ٟو٠٪ٙ ر٦ ُٮ حٛٔخ٣٪١ ٢ٟ هالٙ ٧ٌح١ ح٤ٛظخ١ كخ٩ٙ ح٠ٛشَم اػِخء ٣٪م ٢ٟ حٛظشخر٦ ر٢ٰ 

حٛوخٝ ٩ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٤ٟشؤ رٌٖٛ حٍطزخؿ٢ٰ أ٠٨ٛ٩خ ه٠٪ى٭ ر٢ٰ ح٤ٰٛخرش ٩ حٛ٪ُحٍس حٛ٪طٰش ، ٩ 

 حٛؼخ٣ٮ أُٔٮ ر٢ٰ ح٤ٰٛخرش ٩ حٛظلْٰٔ .

 أوال : رجؼُخ انُُبثخ انؼبيخ نىصَش انذفبع انىطٍُ

ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٯٔخهي٥  ٯ٪ؿي ه٬ٜ ٟٔظ٪٫ ٗٚ ٟل٠٘ش هَٔ٘ٯش ٩ٰٗال هَٔ٘ٯخ ٜٛـ٨٠٪ٍٯش ٯ٠ؼٚ

 ٩ٰٗٚ هَٔ٘٭ ٜٛـ٨٠٪ٍٯش ٟٔخهي أ٩ أٗؼَ كٔذ أ٠٧ٰش ٩ كـٞ ح٤ٛشخؽ حٛٔؼخثٮ ٠ٜٛل٠٘ش.

٩ ك٠خٯش ٜٛلٔ٪ّ ٩ حٛلَٯخص حَِٛىٯش ٩ حهظزخٍحص حٛظخٛق حٛوخٝ ٯظـٜذ أ١ ٯظ٠ظن ؿ٨خُ ح٤ٰٛخرش رٔيٍ 

ٛزش رظـزْٰ حٛٔخ٣٪١ ُٮ ٗزَٰ ٢ٟ حٛلَٯش ُٮ أىحء ه٦ٜ٠ ٛظ٦٤ٰ٘٠ ٢ٟ حٰٛٔخٝ ر٪كِٰش حالط٨خٝ ٩ ح٠ٛـخ

أك٢ٔ حٛل٩ٍَ، اً ا١ حٛي٩ٍ حألٓخٓٮ ٤ٰٜٛخرش حٛوخٟش ٧٪ حٛو٠ٚ ه٬ٜ طٔيٯٞ َٟط٘زٮ حٛـَحثٞ أٟخٝ 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش حٜٛظ٢ٰ طو٪ال١ ح٤ٰٛخرش ٜٓـش  ٩33  29حٛٔؼخء ٩ُٔخ ألك٘خٝ ح٠ٛخىط٢ٰ 

ؿ٨ش ػ٢٠ حٛـ٨خُ حٛٔؼخثٮ طل٨٠٘خ طلَٯٖ ٩ ٟزخشَس حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش رخٓٞ ح٠ٛـظ٠ن ، ٩ر٠خ أ٨٣خ 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص  20هيس هظخثض ٢ٟ ر٢ٰ أ٨٠٧خ حٛوؼ٪م ٜٛظزوٰش حٛظيٍؿٰش ٩ُٔخ ٠ٜٛخىس 

حٛـِحثٰش  " ٯٜظِٝ ٠ٟؼٜ٪ ح٤ٰٛخرش رظٔيٯٞ ؿٜزخص ٟ٘ظ٪رش ؿزٔخ ٜٛظو٠ٰٜخص حٛظٮ طَى ا٨ٰٛٞ ه٢ حٛـَٯْ 

 ٮ ٜٛٔؼخء ٍٓٞ ٢ٟ حٛٔخ٣٪١ حألٓخٓ 06حٛظيٍٯـٮ " . ٧٩٪ ٟخ أٗيط٦ ح٠ٛخىس 
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" ٯ٪ػن أهؼخء ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش طلض اىحٍس ٩ َٟحٓزش ٍإٓخث٨ٞ ح٢ٰٰ٠ٜٔٛ، ٩ طلض ٜٓـش  21 – 89

٩ُٯَ حٛويٙ ". ًَُٞ أ١ ٩ُٯَ حٛويٙ ٢ٟ حٜٛٔـش حٛظ٤ٌِٰٯش ٩ ْٰٛ هؼ٪ح ُٮ ؿ٨خُ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش 

1
حأله٬ٜ  ٨ٛخ ٩ ٧ٌح  ، اال أ١  حٛٔخ٣٪١ أهؼن ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٜٛٔـش ٩ُٯَ حٛويٙ رخهظزخ٥ٍ حَٛثْٰ

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش . " ٯٔ٪ى ٛ٪ُٯَ  30رخ٤ٛٔزش ٜٛٔؼخء حٛوخى٭ ه٠ال رؤك٘خٝ ح٠ٛخىس 

حٛويٙ أ١ ٯوـَ ح٤ٛخثذ حٛوخٝ رخٛـَحثٞ ح٠ٛظؤٜش رٔخ٣٪١ حٛؤ٪رخص ٠ٗخ ٯٔ٪ى ٦ٛ ُؼال ه٢ ًٖٛ أ١ 

ٔؼخثٰش ح٠ٛوظظش ر٠خ ٯَح٥ ٯ٦ِٜ٘ ٗظخرش رؤ١ ٯزخشَ أ٩ ٯو٨ي ر٠زخشَس ٟظخروخص أ٩ ٯوـَ حٛـ٨ش حٛ

 ٟالث٠خ ٢ٟ ؿٜزخص ٗظخرٰش ".

٥ٌ٧ حٜٛٔـش طو٪٦ٛ كْ حَٛٓخرش ٩ حإلشَحٍ ه٬ٜ أهؼخء ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ُٰـ٪ُ ٛ٪ُٯَ حٛويٙ اطيحٍ 

حأل٩حَٟ ا٨ٰٛٞ ر٪حٓـش ح٤ٛخثذ حٛوخٝ ٩ ٟظخروش أ٭ هؼ٪ ٠ٛٔخءٛظ٦ طؤىٯزٰخ ه٬ٜ ٟوخِٛش حٛظو٠ٰٜخص 

 ٦ ا٣ٌحٍ .حٛ٪حٍىس ا٦ٰٛ ٓي طظٚ ا٬ٛ كي ط٪ؿٰ

٩ًٍٞ حٛوؼ٪م ٜٜٛٔـش حَٛثخٰٓش ٩ُْ ٟخ طَِػ٦ حٛظزوٰش حٛظيٍؿٰش ُب١ أهؼخء ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش 

ٯظ٠ظو٪١ رلَٯش حٛظظٍَ ُٮ حهظٰخٍ حإلؿَحءحص حٛظٮ ٯ٨٣٩َخ ٤ٟخٓزش ٢ٟ أؿٚ طلْٰٔ حٛويحٛش ، 

ُخٛلَٯش ُٮ حٛو٠ٚ ال ط٨ٌٰٜخ  هخطٰش حٛظزوٰش 
2

،
 

٤ٟلض ٩ُٯَ أٟخ أك٘خٝ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ُٔي 

حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ر٠٪ؿذ ح٠ٛخىس حٛؼخ٣ٰش طِش حٛٔخثٞ رخٜٛٔـخص حٛٔؼخثٰش،  ٧٩ٮ ًحص ٣ـخّ أ٩ٓن ، 

كٰغ ٯوي ٩ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ طخكذ حٛ٪الٯش ه٬ٜ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش، ٩ ال ٯٔ٪ٝ حٛ٪ٰٗٚ 

٬ ٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ .٩ٟو٤ 68حٛؤَ٘٭ رظلَٯ٨٘خ اال طلض ٜٓـظ٦ ه٠ال رؤك٘خٝ ح٠ٛخىس 

٩ُٯَ حٛيُخم  حٛؤَ٘٭ ا٬ًٖٛٛ ا١ ا٤ٓخى حٜٛٔـخص حٛٔؼخثٰش ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء 

                                                             
1
 .64، ىحٍ ٧٪ٟش حٛـِحثَ . ص  1113، ؿزوش  ) حٛظلَ٭ ٩ حٛظلْٰٔ ( ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش حٛـِحثَ٭شَف ٓخهزي حهلل أ٧٩ٰزش ،  - 

 . 76، ص  ٣ِْ ح٠َٛؿنحهلل أ٧٩ٰزش ، هزي  - 2
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حٛ٪ؿ٤ٮ ٯٔظِٜٝ أ١ ٯ٘٪١ حٛلْ ُٮ طلَٯٖ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش حٛؤَ٘ٯش ٢ٟ ط٠ٰٞ طالكٰخط٦ ٩ 

 حٛؤَ٘ٯ٢ٰ.ٯ٦٤٘٠ طِ٪ٯغ ًٖٛ ا٬ٛ ٩ٗالء حٛـ٨٠٪ٍٯش 

٭ ٩ ٩ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ٢ٟ هالٙ ٟلظ٪٫ حَِٛٔس ٩ٓي طؤٗيص حٜٛٔـش حٛظيٍؿٰش ر٢ٰ حٛ٪ٰٗٚ حٛؤَ٘

ٓخ٣٪١ ٓؼخء هَٔ٘٭ طلض ه٤٪ح١ حٜٛٔـخص ح٠ِٜٛ٘ش رخٛشَؿش حٛٔؼخثٰش حٛؤَ٘ٯش  ٢ٟ45 ح٠ٛخىس  2

" ا١ ػزخؽ حٛشَؿش حٛٔؼخثٰش حٛؤَ٘ٯش ٯظزو٪١ ٠ٰٜٓخ ٩ ٟزخشَس ٜٓـش ٩ٰٗٚ حٛي٩ٛش حٛؤَ٘٭ 

 " . حٌٛ٭ ٯ٘٪١ ري٥ٍ٩ هخػوخ ٜٛٔـش ٩ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ

٧ٌح ٩ى١٩ أ١ ٬ٔ٤٣ أ١ حَٛحرـش حٛؤَ٘ٯش ر٢ٰ حٛ٪ٰٗٚ حٛؤَ٘٭ ٩ ٩ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ طٔزْ 

حٛوالٓش حٛٔؼخثٰش  ٩ طٔظيهٮ ٢ٟ حٛ٪ٰٗٚ حٛؤَ٘٭ هؼ٪هخ أ٩ ح٣ؼزخؿخ آهَ ٩ُْ ٟخ ٯظـٜز٦ ٣لخٝ 

حٛويٟش ُٮ حٛـٰش ٢ٟ ُح٩ٯش ٩الء ح٠َٛإ٩ّ َٜٛثْٰ 
1
 . 

 انزحمُك انؼغكشٌ صبَُب : ػاللخ انُُبثخ انؼبيخ ثمبضٍ 

 انؼاللخ فٍ إطبس انًهبو انمضبئُخ : – 1

ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭"ٯل٪ُ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ حٛؤَ٘٭ ُٮ حَٰٛٔ  1َُٔس  76ؿخء ُٮ ٣ض ح٠ٛخىس 

رخٛظلْٰٔ حٛظلؼَٰ٭ ٣ِْ حٟظٰخُحص ٓخػٮ حٛظلْٰٔ حٛوخص رخٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ رخٓظؼ٤خء حألك٘خٝ 

 ح٠ٛوخِٛش حٛ٪حٍىس ُٮ ٧ٌح حٛٔخ٣٪١ "

ًٍٞ أ١ ٟلظ٪٫ ح٠ٛخىس ؿخء ٩حػلخ ر٤٠ل٨خ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ حٛؤَ٘٭ ٣ِْ حٟظٰخُحص ٓخػٮ ٩ 

حٛظلْٰٔ ح٠ٛي٣ٮ رخٓظؼ٤خء حألك٘خٝ ح٠ٛوخِٛش اال أ٤٣خ ٣ـي أ٧ٞ ٣ٔـش طٔخؿن اؿَحثٰش ر٢ٰ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ ٩ 

ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٠ُٰخ ٯوض طَطٰذ حٛوالٓش ر٢ٰ ٩ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش ٩ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ط٢٠٘ 

                                                             
  49ص  .، َٟؿن ٓخرْ  كي٩ى حٛـخرن حالٓظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭هزي حَٛك٠خ١ رَرخٍس ،  - 1
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ٮ طٔيٯٞ ٩ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش ٛـٜز٦ ا٬ٛ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٯٜظ٠ْ ٢ٟ هال٦ٛ ُظق طلْٰٔ رشخ١ ٩ٓخثن ُ

ٟو٤ٰش ه٬ٜ حهظزخٍ أ١ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ال ٯ٤ؤي ٦ٛ حالهظظخص رخٛظلْٰٔ اال روي ط٪ط٦ٜ رـٜذ ُٮ 

ٓخ٣٪١ اؿَحءحص ؿِحثٰش  ٢ٟ38 ح٠ٛخىس  3ح٠ٛ٪ػ٪م طخىٍ ٢ٟ ٩ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش ه٠ال ر٤ض حَِٛٔس 

 ض رخٛظلْٰٔ ُٮ حٛلخىع ر٤خء ه٬ٜ ؿٜذ ٢ٟ ٩ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش "."٩ ٯوظ

٢ٟ ٣ِْ حٛٔخ٣٪١ " ال ٯـ٪ُ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ أ١ ٯـَ٭ طلٰٔٔخ اال ر٠٪ؿذ ؿٜذ  ٩67 ٣ض ح٠ٛخىس 

 ٢ٟ ٩ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش إلؿَحء طلْٰٔ كظ٬ ٩ٛ٪ ٗخ١ ًٖٛ رظيى ؿ٤خٯش أ٩ ؿ٤لش ٟظٜزٔخ ر٨خ"

ظ٤ٌِٰ ا٠٣خ حٛظ٠خّ ٓخرٚ ٤٠ٜٛخٓشش ٟظ٬ ط٪َُص أٓزخد ٩ؿٜذ ٩ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش ْٰٛ رخألَٟ حٛ٪حؿذ حٛ

٩ؿ٨ٰش ٩ ٟش٩َهش ٗبًِخٙ حٛظ٪ٰٓن ه٬ٜ حٛـٜذ ٢ٟ ٩ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش أ٩ هيٝ ًَٗ حٛظخٍٯن أ٩ ٗؤ١  

طؤطٮ حٛـٜزخص ًخٟؼش ُٰظَف ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ر٠٪ؿذ أَٟ ٟٔزذ رؤ١ حٛـٜذ ال ٯـ٠ن حٛش٩َؽ 

ج٤خٍ أٟخٝ ًَُش حالط٨خٝ ٩ اٟخ طلَٯَ ؿٜذ حٛ٪حؿزش ٓخ٣٪٣خ ٩ ٛ٪ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش حٛـو٢ رخالٓظ

 حُظظخكٮ ؿيٯي.

أٟخ رخ٤ٛٔزش ٜٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ُال ٯـ٪ُ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ أ١ ٯَُغ حٛظَٰٜ٘ رخٛزلغ ه٠ال ر٤ض 

حٛظٮ ط٤ض "٩ اًح ٗخ٣ض حألُوخٙ طٔظ٪ؿذ حٛؤ٪رخص حٛـ٤خثٰش ٯؤَٟ ٩ٰٗٚ حٛي٩ٛش  2َُٔس  74ح٠ٛخىس 

َٟ رخٛظلْٰٔ " ٠ٟخ ٯٔظِٜٝ هؼ٪م ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ألَٟ حٛؤَ٘٭ رِظق طلْٰٔ طلؼَٰ٭ ر٠٪ؿذ أ

  ه٤ظَ حإلِٛح٩ٰٝٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش حٛؤَ٘٭ رِظق طلْٰٔ طلؼَٰ٭ ٛظؼ٢٠ هزخٍس  "أَٟح رخٛظلْٰٔ " 

 ٢ٟ٩ ح٠ٛٔظَٔ ه٦ٰٜ أ١ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ال ٯوـَ اال رخٛ٪ٓخثن ٩ال ٰٓي ه٦ٰٜ ٠ُٰخ ٯوض حألشوخص.
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Le Juge D’Instruction est saisie In Rem
1

٩ٟو٬٤ ًٖٛ اؿالّ ٯي حٛٔخػٮ ه٬ٜ ٗٚ ٢ٟ 

٢ٟ ٓخ٣٪١  3حَِٛٔس  67ه٠ال ر٤ض ح٠ٛخىس  حالُظظخكٮٯشظز٦ حٍط٘خر٦ ٜٛ٪ٓخثن ح٤٠ٛ٪٥ ه٨٤خ ُٮ حٛـٜذ 

ٗٚ شوض ٓخ٧ٞ رظِظ٦ ُخهال أ٩ شَٯ٘خ  ٜٓـش حط٨خٝحإلؿَحءحص حٛـِحثٰش  " ٩ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء  ٢ٟ86 ًٖٛ ط٤٠ن ح٠ٛخىس ٩ ه٬ٜ حٛوْ٘  ،ُٮ حٛ٪ٓخثن ح٠ٛلخٙ طل٨ٰٔٔخ ا٦ٰٛ "

حٛظلْٰٔ ٢ٟ ط٪ؿ٦ٰ ط٨ٞ ألشوخص ٓخ٠٧٪ح ِٗخه٢ٰٜ أ٩ شَٗخء ى١٩ ٟ٪حُٔش ح٤ٰٛخرش  حٛؤَ٘٭ ٓخػٮ

أ٭ شوض هخػن ٠ٜٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش  رخط٨خٝحٛؤَ٘ٯش " ا١ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ حٛؤَ٘٭ ٦ٛ حٜٛٔـش 

طي٩ٍ حَٛأ٭ ح٠ٛ٪حُْ ٢ٟ ٩ٰٗٚ حٛي٩ٛش ٓخ٧ٞ ِٗخهٚ أ٩ شَٯٖ ُٮ حألُوخٙ ح٤٠ٛٔ٪رش ا٦ٰٛ ٩ًٖٛ روي 

 حٛؤَ٘٭ ...."

 انؼاللخ فٍ إطبس َظبو انخذيخ فٍ انجُش – 2

٣ـي ح٤ٰٛخرش حٛؤَ٘ٯش ُٮ ٟ٪ػن ح٠ٛٔ٪ٝ ٛٔؼخس حٛظلْٰٔ طلض ًـخء حإلشَحٍ حإلىحٍ٭ ه٬ٜ 

ٟ٪كِٮ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش رخٓظؼ٤خء كخٛش ا٨٣خء هالٓش حٛو٠ٚ ٗبؿَحء طؤىٯزٮ كٰغ ٯوظض ر٨خ ٩ُٯَ 

 ٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ.ح

٧٩ٌح هْ٘ ٟخ ٧٪ ه٦ٰٜ حٛلخٙ رخ٤ٛٔزش ٜٛٔؼخس ح٠ٛي٢ٰٰ٣ ٨ُٞ ٯوؼو٪١ َٛٓخرش ٍثْٰ ح٠ٛـْٜ رظِظ٦ 

ٓخػٮ ك٘ٞ أه٬ٜ ىٍؿش ٩ْٰٛ ٛ٪ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش طالكٰش ٟوخٓزش ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٠٨ٟخ حٍط٘ذ ٢ٟ 

الٰٛش ٗٚ ٠٨٤ٟخ . أهـخء، ا٠٣خ ٦ٛ أ١ ٯزٜي ه٢ حٛ٪ٓخثن ًَٰ ح٠ٛش٩َهش ح٤٠ٛٔ٪رش ا٦ٰٛ كِخكخ ه٬ٜ حٓظٔ

ُزخ٤ٛٔزش ٜٛٔؼخس ح٠ٛي٢ٰٰ٣ ٯوظض ح٠ٛـْٜ حأله٬ٜ ٜٛٔؼخء رخ٤ٛلَ ُٮ طو٢ٰٰ حٛٔؼخس ٨ٜٔ٣٩ٞ ٩ َٰٓ 

٨٠ٜٓٞ حٛ٪كِٰٮ ٩ ٯ٨َٔ ه٬ٜ حكظَحٝ أك٘خٝ حٛٔخ٣٪١ حألٓخٓٮ ٜٛٔؼخء ٠ٗخ ٯوض رخ٤ٛلَ ُٮ 

 حٛيه٪٫ حٛظؤىٯزٰش حٛظٮ ٯ٨٠ٰٔخ ٩ُٯَ حٛويٙ ػي حٛٔخػٮ ح٣ٌ٠ٛذ .
                                                             

1 -  M’hamed Abed –La Saisine Du Juge D’Instruction-OPU et ENAL – Edition 1988 . P 193 



 
 

36 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٯظ٠ظن ٠ٟؼٚ ح٤ٰٛخرش حٛؤَ٘ٯش رظِظ٦ ٓخثيح ال ٓخػٰخ  ٩10 ٩ُٔخ ٠ٜٛخىس 

رٜٔـش ٟوخٓزش ٓؼخس حٛظلْٰٔ حٛؤَ٘ٯ٢ٰ رظِظ٨ٞ ه٤خطَ ُٮ حٛـٰش طلض حأل٩حَٟ ٩ ٩ػو٨ٞ ُٮ 

حٛلـِ أ٩ حٛظ٪َٰٓ حٛشيٯي ٣ظٰـش هـؤ هَٔ٘٭ ٠ٟخ ٯـوٚ حٛٔؼخس حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ٯِظ١٩َٔ ٜٛل٠خٯش ٩ 

  ٮ ٢ٟ ح٩َِ٠ٛع أ١ ٯ٪٧َُخ ٟزيأ حِٛظٚ ر٢ٰ ٓؼخس حٛل٘ٞ ٩ ٓؼخس ح٤ٰٛخرش .  حالٓظٔالٰٛش حٛظ
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 انًحبكى انؼغكشَخ اخزصبصانًجحش انضبٍَ : َطبق 

طِظ٦ ٥ٌ٧ ٢ٟ حٛٔ٪حهي حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛظٮ طل٦٠٘، ٩ٯَٔ٭ ٧ٌح  ٛالهظظخصٯٔظ٠ي حٛـخرن حإلِٛحٟٮ 

٠ٛيهٮ ٯٜظِٝ ٍُن حٛيه٪٫ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش حٛظٮ حٛ٪ػن ه٬ٜ أؿَحٍ حٛيه٪٫ ٩ه٬ٜ حٛٔخػٮ ٦ِٔ٣، ُخ

ه٪٨ٛخ حٛٔخ٣٪١ كْ ح٤ٛلَ ٨ُٰخ ٩ْٰٛ ٦ٛ أ١ ٯًَٞ ح٠ٛيه٬ ه٦ٰٜ رخٛلؼ٪ٍ أٟخٝ أٯش ٟل٠٘ش أه٫َ، 

ا٬ٛ ح٤ٛض حٛٔخ٣٪٣ٮ حٌٛ٭ ٯوَؽ حٛيه٪٫  حٓظ٤ياًح  حالهظظخص٩ح٠ٛيه٬ ه٦ٰٜ ٯٔظـٰن حٛيُن رويٝ 

٤ٜٛلَ ُٮ  حهظظخط٦حٛل٘ٞ ُٮ كخٙ ػزض ٢ٟ ىحثَس طالكٰش ح٠ٛل٠٘ش ٩حٛٔخػٮ ٯٜظِٝ ربطيحٍ 

حٛيه٪٫ ٩ه٦ٰٜ أ١ ٯَُغ حٛزغ ٨ُٰخ ٩ٯوَؿ٨خ ٢ٟ ك٪ُط٦ اًح ػزض هيٝ حهظظخط٦ ٩اال ٗخ١ 

ٓؼخإ٥ رخؿال
1

، ٩ًٖٛ أ١ ٓ٪حهي حالهظظخص ٧ٮ ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حٛوخٝ ٩ ٯظَطذ ه٬ٜ ه٨َٓخ حٛزـال١ 

َٟكٜش ٢ٟ َٟحكٚ حٛيه٪٫ ٩  ٩ حٛظ٠ٖٔ ر٦ ُٮ أ٭ اػخٍط٦ح٠ٛـْٜ، ٩ؿزٔخ ٜٛٔ٪حهي حٛوخٟش ُخ٦٣ ٯ٢٘٠ 

ٛ٪ أل٩ٙ َٟس أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ 
2 

حٛـِحثٰش ُٮ  حإلؿَحءحصًَٰ أ٦٣ هالُخ ٜٛٔ٪حهي حٛـ٪٧َٯش ُٮ 

ح٠ٛل٠٘ش  ا٬ٛٛٞ ٯظٞ طٔيٯ٦٠  اًححٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ ُخ١ حٛيُن رويٝ حالهظظخص ال ٯ٢٘٠ حٛظ٠ٖٔ ر٦ 

ٗخ١ ًَٰ ٟٔز٪ٙ اه٠خال ٤ٛض  حٛؤَ٘ٯش ر٠٪ؿذ ٌَٟٗس ىُخم ٓزٚ ح٠َٛحُوش ُٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ٩ حال

 ٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭. 1َُٔس  041ح٠ٛخىس 

٩ٯي٩ٍ حٛزلغ ُٮ أ٩ؿ٦ حالهظظخص حٛـِحثٮ ه٬ٜ حٛ٪حٓوش حٛظٮ طّ٘٪١ حٛـَٯ٠ش ٩حٛظٮ طيهٚ ُٮ 

ٜٓـش ٟل٠٘ش ٢ٟ ح٠ٛلخٗٞ ٩ٯ٬٠ٔ رخالهظظخص ح٤ٛ٪هٮ أ٩ ه٬ٜ شوض ح٠ٛظ٨ٞ ٩هؼ٪ه٦ ٜٛٔـش 

ٛشوظٮ أ٩ ه٬ٜ ٟلٚ ٩ٓ٪م حٛـَٯ٠ش ٩حٟظيحى ٜٓـخ١ ٟل٠٘ش ٟو٤ٰش ٩ٯ٬٠ٔ رخالهظظخص ح

 ح٠ٛل٠٘ش ا٨ٰٛخ ٩ٯ٬٠ٔ رخالهظظخص ح٠ٛلٜٮ.

                                                             
لخ٠ٗخص حٛـِحثٰش، ٟـي ح٠ٛئٓٔش حٛـخٟوٰش ٜٛيٍحٓخص ٩ح٤ٛشَ ٩حٛظ٪ُٯن، ر٩َٰص، حٛـزوش حأل٬ٛ٩ هٜٮ ٟل٠ي ؿوَِ، شَف ٓخ٣٪١ أط٪ٙ ح٠ٛ - 1

 .052. ص 1113
طالف حٛيٯ٢ ؿزخٍ، حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ُٮ حٛظشَٯن حٛـِحثَ٭ ٩ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛٔخ١ٍ، أؿ٩َكش ٤ٰٛٚ ش٨خىس ىٗظ٪ٍح ُٮ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ، ؿخٟوش   2-

 211.ص  1115حٛـِحثَ 
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٩حالهظظخص ح٠ٛلٜٮ ٠ٜٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ال ٯؼَٰ اش٘خال ؿ٪٧َٯخ ٛظو٦ٜٔ أطال رظليٯي ح٤ٛـخّ 

حٛـٌَحُٮ حٌٛ٭ ط٠خٍّ ٦ُٰ ح٠ٛل٠٘ش حٛؤَ٘ٯش ٰٓخىط٨خ حٛٔؼخثٰش، ٩أل١ حٛظٰٔٔٞ حإل٠ٰٜٓٮ حٛوخص 

س حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ٯوظَٜ ه٢ ٥ًَٰ ٢ٟ حٛظ٠ٰٔٔخص ألٓزخد ٟ٪ػ٪هٰش ُب١ حهظظخص ح٠ٛلخٗٞ ر٪ُحٍ

 حٛؤَ٘ٯش ٟلٰٜخ ال ٯظـخرْ ٟن حهظظخص حٛٔؼخء حٛوخى٭.

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ " ٯ٠ظي حهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٛ٘خٟٚ ح٤ٛخكٰش  ٩3ه٠ال رخ٠ٛخىس 

ه٢ ٟٔخكظ٨خ أ٩ هيى حألَُحى أ٩ حٛ٪كيحص، ٠ٗخ  حٛؤَ٘ٯش حٛظٮ ٯ٪ؿي ر٨خ َٟٔ ح٠ٛل٠٘ش رٌغ ح٤ٛلَ

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ كٰغ طوظض ح٠ٛل٠٘ش  ٩25  ٩24  ٩20  21أشخٍص ا٬ٛ ًٖٛ ح٠ٛ٪حى 

حٛؤَ٘ٯش ٟلٰٜخ اًح ٩ٓن حٛـَٝ ريحثَس حهظظخط٨خ أ٩ طٞ حٛٔزغ ه٬ٜ ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ ريحثَس 

ا٬ٛ ٩كيس هخػوش الهظظخط٨خ.٩ُٮ كخٛش حهظظخط٨خ أ٩ اًح ٗخ١ ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ ح٠ٛظ٠٨٪١ ٯ٤ظ٠٪١ 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء  ٢ٟ21 ح٠ٛخىس  1حٛظ٤خُم ٯو٪ى حالهظظخص ٠ٛ٘خ١ ٩ٓ٪م حٛـَٯ٠ش ه٠ال رخَِٛٔس 

حٛؤَ٘٭. أٟخ اًح ٩ٓن ط٤خُم حالهظظخص ر٢ٰ ٟل٠٘ش هَٔ٘ٯش ٩ٟل٠٘ش هخىٯش ُب١ حٛظ٤خُم 

ػش ه٨ٰٜخ حٛٔؼٰشٯوَع ه٬ٜ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ رـٜذ ٢ٟ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٜٛـ٨ش ح٠ٛو٩َ
1
. 

٩ه٤يٟخ ٯ٘٪١ ح٠ٛظ٨ٞ ٯل٠ٚ ٍطزش ٣ٰٔذ أ٩ ٍطزش أه٬ٜ أ٩ ػخرـخ ٦ٛ طِش حٛشَؿش حٛٔؼخثٰش ُب١ 

ح٠ٛل٠٘ش ح٠ٛوظظش ٧ٮ حٛظٮ ٯو٨٤ٰخ ٩ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ٩حٛظٮ ال ٯ٢٘٠ أ١ ط٘٪١ ٟل٠٘ش ح٤ٛخكٰش 

 حٛظٮ ٯ٤ظ٠ٮ ا٨ٰٛخ ح٠ٛظ٨ٞ.

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭  22 رخ٠ٛخىس أٟخ رخ٤ٛٔزش ٛالهظظخص حإل٠ٰٜٓٮ ٢ُٟ حٛلَد ُو٠ال

 ٦٤ٟ. ٩20  21طـزْ أك٘خٝ ح٠ٛخىط٢ٰ 

                                                             
 .٩03ٝ ٠ٗخٙ، حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٩ح٤ٛظ٪ص ح٠٘٠ٜٛش ٦ٛ، َٟؿن ٓخرْ. ص حألٓظخً ىٟي 1-
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٣٩لَح أل٠٧ٰش ٟ٪ػ٪م حالهظظخص هخطش ٩أ١ ٓ٪حهي حالهظظخص ُٮ ح٠ٛٔخثٚ حٛـِحثٰش ٧ٮ ٢ٟ 

ح٤ٛلخٝ حٛوخٝ ال ٯـ٪ُ حإل٣ِخّ ه٬ٜ ٟوخِٛظ٨خ ٣٩لَح ا٬ٛ أ١ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ُٮ رخر٦ حٛؼخ٣ٮ 

حِٛظٚ حٛؼخ٣ٮ ٩ حٛؼخٛغ ٓٔٞ حإلهظظخص ا٬ٛ حإلهظظخص ُٮ ٢ُٟ حٜٛٔٞ ٢ٟ حٛ٘ظخد حأل٩ٙ، 

أ١ ٣ٔٔٞ ٧ٌح ح٠ٛزلغ ا٬ٛ ػالع ٟـخٛذ، ُٮ ح٠ٛـٜذ حأل٩ٙ  حٍطؤٯ٤خ٩حالهظظخص ُٮ ٢ُٟ حٛلَد، 

٤ٓظخ٩ٙ حهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش رخ٤ٛلَ ُٮ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ُٮ حٛل٩ٍَ حٛوخىٯش، ٩ُٮ 

خ ُٮ حٛل٩ٍَ حإلٓظؼخثٰش ٩أهَٰح ُٮ ح٠ٛـٜذ حٛؼخٛغ ح٠ٛـٜذ حٛؼخ٣ٮ ٤ٓظـَّ ا٬ٛ حهظظخط٨

 ٤ٓلخ٩ٙ ٟوَُش ى٩حهٮ ٤ٟن حالهظظخص ُٮ حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش حٛظزوٰش.

 اخزصبص انًحبكى انؼغكشَخ ثبنُظش فٍ انذػىي انؼًىيُخ فٍ انظشوف انؼبدَخ األول:انًطهت 

ٓخ٣٪٣ٰش ؿ٪٧َٯش، رخٓظزوخى حالهظظخص ح٠ٛلٜٮ ٢ٟ ٟـخٙ حٛزلغ ٛويٝ أػخٍط٦ أ٭ اش٘خالص       

٤ٜٓٔؾ حٛؼ٪ء ه٬ٜ حالهظظخط٢ٰ ح٤ٛ٪هٮ ٩ حٛشوظٮ ٟلخ٢ٰٛ٩ ارَحُ حٛوظ٪طٰش حٛظٮ طٔظَِى 

 ر٨خ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ُٮ ٧ٌح ح٠ٛـخٙ.

 انفشع األول: االخزصبص انُىػٍ نهًحبكى انؼغكشَخ

ح ٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ح٠َٛؿن حألٓخٓٮ ٛؼ٪حرؾ حالهظظخص، ريء 25طوي ح٠ٛخىس        

رظليٯي ؿزٰوش حٛـَحثٞ حٛظٮ ط٤لَ ٨ُٰخ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٓ٪حء ٟخ طوْٜ ٨٤ٟخ رخٛـَحثٞ حٛؤَ٘ٯش 

ح٠ٛلؼش أ٩ طٜٖ ح٠ٛخٓش رؤ٢ٟ حٛي٩ٛش ، رخإلػخُش ا٬ٛ ؿَحثٞ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ ح٠َٛط٘زش ُٮ حٛويٟش أ٩ 

 ػ٢٠ ٟئٓٔش هَٔ٘ٯش أ٩ ٛي٫ ح٠ٛؼَٰ .
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 أوال : انجشائى انؼغكشَخ انجحضخ.

ٓخ٣٪١ ٓؼخء هَٔ٘٭ "ط٤لَ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش حٛيحث٠ش  ٤25ض حَِٛٔس حأل٬ٛ٩ ٢ٟ ح٠ٛخىس ط       

ُٮ ح٠ٛوخِٛخص حٛوخطش رخ٤ٛلخٝ حٛؤَ٘٭، ٩ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ حٛ٘ظخد حٛؼخٛغ حٛ٪حٍىس روي٥. 

ُٰلخٙ ا٨ٰٛخ ٗٚ ُخهٚ أطٜٮ ٜٛـَٯ٠ش ٩ ٗٚ ُخهٚ ٟشظَٕ آهَ ٩ٗٚ شَٯٖ ُٮ حٛـَٯ٠ش ٓ٪حء ٗخ١ 

 ". هَٔ٘ٯخ أٝ ال

٩ ح٠ٛٔظ٪ى ٢ٟ ٥ٌ٧ ح٠ٛخىس ٧ٮ حٛـَحثٞ ًحص حٛـخرن حٛؤَ٘٭ ٩ حٛظٮ طٞ ٧ًَٗخ ُٮ حٛزخد      

 334ا٬ٛ  254حٛؼخ٣ٮ ٢ٟ حٛ٘ظخد حٛؼخٛغ ٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭، ٩ ٧ٮ ٟليىس رخ٠ٛ٪حى ٢ٟ 

ٓخ٣٪١ ٓؼخء هَٔ٘٭ ٥ٌ٧ حٛـَحثٞ حٛظٮ طوض ح٤ٛلخٝ حٛؤَ٘٭ ٟظؤٜش أٓخٓخ رخال٣ؼزخؽ ىحهٚ 

حص ح٠ٜٛٔلش أ٩ ٟظؤٜش رخالٛظِحٟخص ٩ حٛلٰخس حٛؤَ٘ٯش، ٨ٌُح حٛظ٤َ ٢ٟ حٛـَحثٞ ٯ٨يى رـَٯٔش حٛٔ٪

ٟزخشَس أ٩ ًَٰ ٟزخشَس ٟظٜلش هَٔ٘ٯش ؿيٯَس رخٛل٠خٯش ، ٩ رخٛظخٛٮ ُخ٠ٛوٰخٍ ح٠ٛوظ٠ي ٤٧خ ٛظليٯي 

ٯش حٛـَٯ٠ش حٛؤَ٘ٯش ٧٪ ح٠ٛوٰخٍ ح٠ٛ٪ػ٪هٮ حٛٔخثٞ ه٬ٜ ؿزٰوش ح٠ٛظٜلش حٛٔخ٣٪٣ٰش ٟلٚ حٛل٠خ

حٛـِحثٰش
1
. 

ٓخ٣٪١  ٩25 حٛـَحثٞ حٛؤَ٘ٯش ٧ٮ حٛـَحثٞ حٛظٮ ٯَط٘ز٨خ حٛؤَ٘ٯ٪١ ٩ ح٠ٛي٣ٰ٪١ ه٠ال رٔ٪ٙ ح٠ٛخىس 

ٓؼخء هَٔ٘٭ ٗٚ ُخهٚ أطٜٮ ٜٛـَٯ٠ش ٩ ٗٚ ُخهٚ ٟشظَٕ آهَ ٩ٗٚ شَٯٖ ُٮ حٛـَٯ٠ش ٓ٪حء 

ه٢ ٟؤه٪ً  Coauteurٗخ١ هَٔ٘ٯخ أٝ ال. ٩ ٟخ طـيٍ ٟالكلظ٦ أ١ ِٛق " ُخهٚ ٟشظَٕ آهَ 

حٛٔخ٣٪١ ح٣َِٛٔٮ حٌٛ٭ ٯـوٚ ٦٤ٟ كخٛش ٩ٓـٰش ر٢ٰ حِٛخهٚ حألطٜٮ ٩ حٛشَٯٖ، ُٮ ك٢ٰ أ١ ح٠ٛخىط٢ٰ 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص حٓظظَص ه٬ٜ ًَٗ حِٛخهٚ ٩ حٛشَٯٖ. ٩ ٯؤهٌ ك٠٨٠٘خ ه٬ٜ حٛظ٪حٛٮ  ٩43  42

                                                             
، ٌَٟٗس ٤ٰٛٚ ش٨خىس ح٠ٛخؿٔظَٰ ُٮ حٛٔخ٣٪١ حٛـ٤خثٮ ، ؿخٟوش  حهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ُٮ حٛظشَٯن حٛـِحثَ٭حٛـخ٧َ َٟؿخ٣ش ،  - 1

 .23.ص  2009حٛـِحثَ 
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ح٠ٛلَع ٩ح٠ٛ٪َُ ٠ٜٛؤ٫٩ ، ٩ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٛٞ ٯوٍَ حٛـَٯ٠ش حٛؤَ٘ٯش ٩حٗظ٬ِ 

 ٟخىس ٩ ط٨ِ٤خ ا٬ٛ أٍروش أ٣٪حم : 80ويحى٧خ ُٮ رظ

 :حٛـَحثٞ حَٛحٰٟش إلُالص َٟط٘ز٨ٰخ ٢ٟ حٛظِحٟخط٨ٞ حٛؤَ٘ٯش ، ٩ طش٠ٚ  – 1

 ّ ّ م ( 254ؿَٯ٠ش حٛوظٰخ١ ) ح٠ٛخىس  -

 ؿَٯ٠ش حَِٛحٍ ٩ٓي ط٨ِ٤خ حٛٔخ٣٪١ ا٬ٛ: -

 ّ ّ م ( 257ا٬ٛ  255 حَِٛحٍ ىحهٚ حٛزالى )ح٠ٛ٪حى ٢ٟ     

 ّ ّ م ( 264ا٬ٛ  258 هخٍؽ حٛزالى )ح٠ٛ٪حى ٢ٟحَِٛحٍ      

 ّ ّ م ( 265حَِٛحٍ ٟن هظخرش ٟٜٔلش ) ح٠ٛخىس      

 ّ ّ م ( 269ا٬ٛ  266 حَِٛحٍ ا٬ٛ حٛوي٩ أ٩ أٟخٝ حٛوي٩ )ح٠ٛ٪حى ٢ٟ     

 ّ ّ م ( ٩272  271ؿَٯ٠ش حٛظلَٯغ ه٬ٜ حَِٛحٍ أ٩ اهِخء حِٛخٍ ) ح٠ٛخىط٢ٰ  -

 ّ ّ م ( ٩274  ٠273خىط٢ٰ ؿَٯ٠ش حٛظش٪ٯ٦ حٛو٠ي٭ ) حٛ -

 ؿَحثٞ حإلهالٙ رخٛشٍَ أ٩ حٛ٪حؿذ: -2

 ّ ّ م (. ٩276  275ؿَٯ٠ش حالٓظٔالٝ ) ح٠ٛخىط٢ٰ  -

 ّ ّ م (. 285ا٬ٛ  277 ؿَٯ٠ش حٛوٰخ٣ش ٩ حٛظـْٔ ٩ ح٠ٛئحَٟس حٛؤَ٘ٯش )ح٠ٛ٪حى ٢ٟ -

 ّ ّ م (. ٩287  286ؿَٯ٠ش ح٨٤ٛذ ) ح٠ٛخىط٢ٰ  -

 ّ ّ م (. 292ا٬ٛ  288 ٢ٟ ؿَٯ٠ش حٛظيَٰٟ )ح٠ٛ٪حى -



 
 

42 

 ّ ّ م (. 297ا٬ٛ  293 ؿَحثٞ حٛظ٩ِٯَ ٩ حٌٛش ٩ حالهظالّ )ح٠ٛ٪حى ٢ٟ -

 ؿَحثٞ ح٣ظلخٙ حٛزيٙ حٛؤَ٘ٯش ٩ حأل٠ٓ٩ش ٩ حٛشخٍحص ح٠٠ِٰٛس ٩ حٛشوخٍحص  -

 ّ ّ م (. ٩299  298) ح٠ٛخىط٢ٰ 

 ّ ّ م (. 300ؿَٯ٠ش ا٧خ٣ش حٛوٜٞ أ٩ حٛـٰش ) ح٠ٛخىس  -

 ّ ّ م (. ٬301 حٍط٘خد أه٠خٙ ٟوخِٛش ٜٛ٪حؿذ ٩ ح٤ٛلخٝ ) ح٠ٛخىس ؿَٯ٠ش حٛظلَٯغ هٜ -

 حٛـَحثٞ ح٠َٛط٘زش ػي ح٤ٛلخٝ : -3

 ّ ّ م (. 306ا٬ٛ  302 ؿَٯ٠ش حٛظ٠َى حٛؤَ٘٭ )ح٠ٛ٪حى ٢ٟ -

 ّ ّ م (. 309ا٬ٛ  307 ؿَٯ٠ش ٍُغ حٛـخهش ح٠ٛ٪حى ٢ٟ -

 ّ ّ م (. 315ا٬ٛ  310 ؿَٯ٠ش أه٠خٙ حٛو٤َ ٩ ا٧خ٣ش حَٛإٓخء )ح٠ٛ٪حى ٢ٟ -

 (.ّ ّ م ٩317  316ؿَٯ٠ش أه٠خٙ حٛو٤َ ٩ حٛشظخثٞ ح٠َٛط٘زش رلْ هَِٰ أ٩ كخٍّ ) ح٠ٛخىط٢ٰ  -

 ّ ّ م (. 318ؿَٯ٠ش ٍُغ أىحء حٛويٟش حٛ٪حؿزش ٓخ٣٪٣خ ) ح٠ٛخىس  -

 ؿَٯ٠ش آخءس حٓظو٠خٙ حٜٛٔـش، ٩ ٤٧خٕ كخٛظ٢ٰ: -

 ّ ّ م(. 321ا٬ٛ  319 أه٠خٙ حٛو٤َ رلْ ح٠َٛإ٢ٰٓ٩ ٩ ا٧خ٣ظ٨ٞ )ح٠ٛ٪حى ٢ٟ

 ّ ّ م (. ٩323  322ٓ٪ء حٓظو٠خٙ كْ ح٠ٛظخىٍس ) ح٠ٛخىط٢ٰ 
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 ّ ّ م( 324ؿَحثٞ ٟوخِٛش حٛظو٠ٰٜخص حٛؤَ٘ٯش ) ح٠ٛخىس  – 4

 ّ ّ م ( ٩326  325ؿَٯ٠ش هيٝ ا٠ٗخٙ ٠٨ٟش ) ح٠ٛخىط٢ٰ  -

 ّ ّ م ( ٩328  327ؿَٯ٠ش طَٕ ح٠َِٛٗ ) ح٠ٛخىط٢ٰ  -

 ّ ّ م ( 329خثَس حٛؤَ٘ٯش ) ح٠ٛخىس ؿَٯ٠ش طَٕ ح٤ِٰٔٛش حٛزلَٯش أ٩ حٛـ -

 ّ ّ م ( 333ؿَٯ٠ش طَٕ حٛٔخُٜش ) ح٠ٛخىس  -

 ّ ّ م ( 334ؿَٯ٠ش ٍُغ آوخٍ ٤ِٰٓش ُٮ كخٛش هـَ ) ح٠ٛخىس  -

 صبَُب : جشائى انمبَىٌ انؼبو  

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ " ٯلخٗٞ ٌٖٗٛ أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ  25ؿخء ُٮ حَِٛٔس حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ ح٠ٛخىس     

٩ حِٛخهٜ٪١ ح٠ٛشظَٗ٪١ حٱه١٩َ ٩ حٛشَٗخء ُٮ أٯش  َ٘ٯش حٛيحث٠ش حِٛخهٜ٪١ حألطٰٜ٪١ ٜٛـَٯ٠شحٛؤ

 ؿَٯ٠ش ٗخ٣ض َٟط٘زش ُٮ حٛويٟش أ٩ ػ٢٠ ٟئٓٔخص هَٔ٘ٯش ٩ ٛي٫ ح٠ٛؼَٰ ".

٩ رٌٖٛ ط٘٪١ ٥ٌ٧ حَِٛٔس ٓي ٟيىص ٢ٟ حهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش رخ٤ٛلَ ا٬ٛ ؿَحثٞ حٛٔخ٣٪١ 

ش أ٩ ػ٢٠ ٟئٓٔش هَٔ٘ٯش أ٩ ٛي٫ ح٠ٛؼَٰ، ٩ ٧ٌح حٛظ٠يٯي ُٮ حٛوخٝ ح٠َٛط٘زش ُٮ حٛويٟ

حالهظظخص ٯـي ٟز٥ٍَ ر٠٘خ١ حٍط٘خد حٛـَٯ٠ش أ٩ حٛلٍَ حٌٛ٭ حٍط٘زض ٦ُٰ
1
. 

 

 

                                                             
1- Juris Classeur, Droit Pénal et Procédure Pénales , Année 1975 . P 8 
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 ٩ه٦ٰٜ ٤ٓوخٛؾ ٧ٌح حالٓظؼ٤خء أ٩ حٛظ٠يٯي ُٮ ػالع ٣ٔخؽ:

 حٛويٟش:حٍط٘خد ؿَٯ٠ش ٢ٟ ؿَحثٞ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ ُٮ  – 1

َٯَ ٛوزخٍس ُٮ حٛويٟش اال أ١ ح٠ٛٔظَٔ ه٦ٰٜ ٧٪ حٍط٘خد حِٛوٚ ٛٞ ٯظ٤خ٩ٙ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ أ٭ طو

ح٠ٛـَٝ أػ٤خء ط٤ٌِٰ أَٟ طخىٍ ٢ٟ حٜٛٔـش حٛظيٍؿٰش ، كٰغ ٯٔ٪ٙ حألٓظخً ر٪ٙ ؿ٪ٰٛخ١ ى٩ٙ " 

حٛـَٯ٠ش ح٠َٛط٘زش أػ٤خء حٛويٟش ٧ٮ كخٛش ٓخ٣٪٣ٰش ٟظظٜش رخٛشوض حٛؤَ٘٭ ٧ٌح ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ٯٔظ٤ي ا٬ٛ 

ش هالٙ ٩ ر٤٠خٓزش ط٤ٌِٰ حألَٟ حٛلٍَ ح٠ٛخى٭ الٍط٘خد حٛـَٯ٠
1

"ُظ٪حؿي حٛؤَ٘ٯ٢ٰ هخٍؽ  

ٟ٪ٓو٨ٞ حٛـزٰوٮ ُٮ ح٠ٛئٓٔخص حٛؤَ٘ٯش ٗظ٧َِٗ٠ٞ ه٬ٜ ٓخٍهش حٛـَٯْ ٢ٟ أؿٚ ىهٞ ٩كيحص 

 حٛشَؿش ٟخ ٧٪ حال ط٤ٌِٰ ألَٟ طخىٍ ٢ٟ حٜٛٔـش حٛظيٍؿٰش .

٦٠ أػ٤خء هيٟش ٩ ه٦ٰٜ طوي حٛـَٯ٠ش َٟط٘زش ُٮ حٛويٟش كخٙ حٍط٘خر٨خ ٢ٟ هَٔ٘٭ ٩ ٢٠ٟ ُٮ ك٘

هَٔ٘ٯش أ٩ ر٤٠خٓزش أ٭ ه٠ٚ ٯوؼن ٤ٜٛلخٝ حٛؤَ٘٭، ٟؼٚ كخٛش حٛيٍٗٮ حٌٛ٭ أؿْٜ هٰخٍح ٣خٍٯخ 

ه٬ٜ طخكذ حٰٛٔخٍس حٌٛ٭ ٛٞ ٯظ٪َٓ روي حالشخٍس ٦ٛ رخٛ٪ٓ٪ٍ ٩ ٧ٌح هْ٘ كخٙ حٍط٘خد حٛيٍٗٮ 

ؿَٯ٠ش حٛٔظٚ أ٩ حَٛٔٓش أػ٤خء حٛوـٜش كٰغ ٯلخٙ ه٬ٜ ح٠ٛل٠٘ش حٛوخىٯش ٓظي ٟلخ٠ٗظ٦
2
. 

 

                                                             
1- Paul Julien Doll, Analyse et Commentaire Du Code De Justice Militaire Loi N° 65 – 542 Du 8 Juillet 

1965 , Librairie Générale de Droit Et de Jurisprudence , Tome 2 , Paris 1966 . P 108. 

«  L’Infraction Commise Dans Le Service est Un Etat De Droit Se Rapportant à La Personne Du 

Militaire. Cette Notion Se Réfère La Circonstance De Fait Que L’Infraction à été commise à 

L’Occasion et Au Cours de L’exécution  D’un Ordre Reçu. » 

 247ر٪رشَٰ ٟل٤ي أَٟٔح١، ح٤ٛلخٝ حٛٔؼخثٮ حٛـِحثَ٭ ، َٟؿن ٓخرْ.ص   2-
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٩ ال ٯوظَٜ حٛ٪ػن رخ٤ٛٔزش الهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ح١ ٗخ١ حٛؤَ٘٭ أ٩ ح٠٠ٛخػٚ ٦ٛ ُخهال 

ٜٛـَٝ أ٩ ػلٰش ٦ٛ، ٠ُوٰخٍ حٛويٟش ٯش٠ٚ حَِٛػٰظ٢ٰ، ٩ ٧٪ ٟخ أهٌص ر٦ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ر٤٠خٓزش 

٣ل٧َخ ُٮ ؿو٢ رخ٤ٛٔغ ك٪ٙ ط٤خُم حالهظظخص ر٢ٰ حٛٔؼخء حٛوخى٭ ٩ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٣ظٰـش 

٪١ حٛؼلٰش هَٔ٘٭ ط٪ُٮ أػ٤خء حٛ٪كِٰشٗ
1
. 

 حٍط٘خد ؿَٯ٠ش ٢ٟ ؿَحثٞ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ ػ٢٠ ٟئٓٔش هَٔ٘ٯش : – 2

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ " طوظزَ ٠ٟخػٜش ٠ٜٛئٓٔخص حٛؤَ٘ٯش ؿ٠ٰن  29ط٤ض ح٠ٛخىس       

٩ ح٤٠ٛشآص ح٠ٛليػش ٛظِش ٨٣خثٰش أ٩ ٟئٓظش ٩ ح٠ٛٔظو٠ٜش ٢ٟ ؿٍَ حٛـٰش ٩ ح٢ِٔٛ حٛلَرٰش 

 حٛـخثَحص حٛؤَ٘ٯش أٯ٠٤خ ٗخ٣ض ".

٦٤ٟ٩ ٯٔظي رخ٠ٛئٓٔش حٛؤَ٘ٯش ٗٚ ر٤خٯش أ٩ ٤ٟشؤس ٟ٪ػ٪هش طلض طظٍَ حٛـٰش حٛ٪ؿ٤ٮ 

حٛشوزٮ ألؿٚ حٰٛٔخٝ ر٨٠خ٦ٟ رٌغ ح٤ٛلَ ه٢ ؿَٯٔش حالٓظو٠خٙ، ُٔي طؤهٌ ش٘ٚ ٟ٘خطذ اىحٍٯش ٠َٗٔ 

٩ ح٠ٛيحٍّ حٛؤَ٘ٯش أ٩ طؤهٌ  ح٤ٛ٪حكٮ حٛؤَ٘ٯش ٩ٓي طٔظو٠ٚ ٜٛظيٍٯذ ٩ حٛظؤ٧ٰٚ ٠َٗحِٗ حٛظ٘٪ٯ٢

ش٘ٚ ٟئٓٔخص هيٟخطٰش ٗخ٠ٛٔظشِٰخص ، ٠ٗخ طيهٚ ُٮ ك٘ٞ ح٠ٛئٓٔش حٛؤَ٘ٯش ح٢ِٔٛ حٛزلَٯش ٩ 

حٛـخثَحص حٛؤَ٘ٯش ٩ ح٤٠ٛشآص ح٠ٛليػش رظِش ٨٣خثٰش أ٩ ٟئٓظش ٩ ح٠ٛٔظو٠ٜش ٢ٟ ؿٍَ حٛـٰش 

 ـخثَحص حٛلَرٰش .ٛظلؾ ر٨خ حِٰٛخْٛ ح٠ٛظ٤ٜٔش ٩ حألٍػٰخص ح٨٠ٰٛؤس الٓظٔزخٙ ح٢ِٔٛ ٩ حٛ

ر٠٤ٰخ ٯٔظؼ٬٤ ٢ٟ ٟـخٙ حالهظظخص حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حألكٰخء ح٤ٰ٘ٔٛش ح٠ٛ٪ػ٪هش طلض طظٍَ 

 ٩ُحٍس حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ٩ ح٠ٛظ٪حؿيس هخٍؽ أٓ٪حٍ حٛ٪كيحص حٛؤَ٘ٯش.

                                                             
هيى  2003، حالؿظ٨خى حٛٔؼخثٮ ٌَُٜٛش حٛـ٤خثٰش، ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ٓٔٞ حٛ٪ػخثْ، 25/01/2000ٟئٍم ُٮ  228664َٓحٍ ٍٓٞ   1-

 673هخص.ص
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ُخٛـَحثٞ ح٠َٛط٘زش ىحهٚ ٥ٌ٧ ح٠ٛئٓٔخص طوؼن رٔ٪س حٛٔخ٣٪١ الهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٠٨ٟخ 

طِش َٟط٘ز٨خ هَٔ٘ٯخ أ٩ ٟي٣ٰخ أ٩ حٛلخٛش حٛظٮ ٯ٘٪١ ه٨ٰٜخ ُٮ حٛويٟش أ٩ ُٮ  ٗخ٣ض ؿزٰوظ٨خ أ٩

 ُظَس حَٛحكش أ٩ حٛظ٪َٰٓ .

 حٛـَحثٞ ح٠َٛط٘زش ٛي٫ ح٠ٛؼَٰ : – 3

ح٠ٛؼَٰ ٧٪ حٛشوض ح٠ٛي٣ٮ حٛـزٰوٮ أ٩ ح٠ٛو٤٪٭ حٌٛ٭ ٯٔوَ ٟخ ُٮ كٰخُط٦ إلٯ٪حء         

ش ٠ٍٰٓش ٟظ٬ ٩أٯ٢ ىهض حٛؼ٩ٍَس ٌٖٛٛهَٔ٘ٯ٢ٰ ر٤٠خٓزش ك٩ٍَ ٟو٤ٰش أ٩ ألؿٚ حٰٛٔخٝ ر٠٨٠
1

 ،

٩ٓي أهظزَ ح٠ٛشَم حٛـَحثٞ ح٠َٛط٘زش ٛي٫ ح٠ٛؼَٰ ٢ٟ ر٢ٰ حٛـَحثٞ حٛؤَ٘ٯش ٩ أهَؿ٨خ رخ٤ٛظٰـش 

٢ٟ حهظظخص حٜٛٔـخص حٛٔؼخثٰش ٜٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ ٩ًٖٛ ٛٔزز٢ٰ ، أ٠٨ٛ٩خ اٍحىس ح٠ٛشَم ط٪َُٰ حٛل٠خٯش 

ٟلٰؾ كٰخُط٨ٞ ػٞ حهظزخٍ ًٖٛ ح٠ٛ٘خ١ حٟظيحىح  أٗؼَ ُوخٰٛش ٛألشوخص ح٢ِٰٟٜ٠ٛ رٔز٪ٙ حٌَٰٛ ػ٢٠

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ " ٯوخٓذ رخٛٔـ٢  ٠ٜٛ296ئٓٔش حٛؤَ٘ٯش ٧٩٪ ٟخ أٗيط٦ ح٠ٛخىس 

٤ٓ٪حص ٗٚ هَٔ٘٭ أ٩ ٠ٟخػٚ ٜٛؤَ٘٭ ٟظ٨ٞ كظ٬  ٤ٓ10٪حص ا٬ٛ  05ح٠ٛئٓض ٟن حألشٌخٙ ٢ٟ 

 أ٩ح٥ ".ُٮ ٢ُٟ حٜٛٔٞ رخَٛٔٓش اػَحٍح رخٛٔخ٢ٗ حٌٛ٭ حٛظـؤ ا٦ٰٛ أ٩ 

٢ٟ٩ أٟؼٜش ح٠ٛؼَٰ ط٪حؿي هَٔ٘ٯ٢ٰ ىحهٚ كَٝ حٛـخٟوش أ٩ ٟٜوذ ٍٯخػٮ أ٩ ٢ٟ٘ٔ ًَٰ ٟؤ٧٪ٙ 

طلٔزخ ٛ٪ٓ٪م أه٠خٙ شٌذ أ٩ أه٠خٙ ا٧ٍخرٰش ُٮ طٜٖ ح٤٠ٛـٔش ، ٠ُٜ٘خ ىهض حٛؼ٩ٍَس ٛظ٪حؿي 

ٓ٪حص ٟٜٔلش ُٮ ٟ٘خ١ ٰٛٔض ٦ُٰ ٟئٓٔش هَٔ٘ٯش طٔ٪ٝ ٥ٌ٧ حٛٔ٪حص رخٓظو٠خٙ ٤ٟشؤس ٟويس 

ٰش ر٤خء ه٬ٜ طٔوَٰس ٢ٟ حٜٛٔـخص ح٠ٛوظظش ٢ٟ أؿٚ حٛظ٠َِٗ ٨ُٰخ . ٩ ال ٯوي ألًَحع ٟي٣

                                                             
 111، َٟؿن ٓخرْ . ص  كي٩ى حٛـخرن حالٓظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭هزي حَٛك٠خ١ رَرخٍس ،  هزي حٙ  - 1
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٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ح٠ٛ٪ٓن حٌٛ٭ طٔخػ٬ طخكز٦  25ٟؼِٰخ رخ٠ٛو٬٤ ح٠ٛٔظ٪ى ٢ٟ ح٠ٛخىس 

أؿَح ٟٔخرٚ ط٦ٰ٠ٜٔ إلىحٍس حٛـٰش
1
 . 

 صبنضب : انجشائى انًبعخ ثأيٍ انذونخ 

ش ٗشوض حهظزخٍ٭ ك٠خٯش هخطش ٛظي أ٭ حهظيحء ه٬ٜ أهـ٬ ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ٜٛي٩ٛ        

ٓالٟظ٨خ حٛظَحرٰش ٩ ٰٓخىط٨خ ٰٓخٰٓخ ٩ حٓظظخىٯخ ٩ ػ٠خ١ ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ ح٤ٛلخٝ حٛوخٝ 
2
، ًَٰ أ٦٣ ٛٞ  

ٯَى أ٭ طوَٯَ ٟ٪كي رشؤ١ ح٠ٛٔظ٪ى رـَحثٞ أ٢ٟ حٛي٩ٛش ُٮ ح٤ٛظ٪ص حٛظٮ طؼ٤٠ض ٥ٌ٧ حٛـخثِش 

٢ٟ هالٙ حألُوخٙ حٛظٮ ط٨يٍ ا٬ٛ ُٔيح١ ح٠ٛ٪حؿ٢ ػٔظ٦  ، ُؤكٰخ٣خ ٯ٘٪١ حأل٢ٟ ر٨ِ٠٪ٝ حالٓظَٔحٍ

رٜٔـخص حٛي٩ٛش ٩ أكٰخ٣خ ٣ـي ح٠ًَٛ٪د ُٮ ك٠خٯظ٦ ٧٪ حالٓظظخى حٛ٪ؿ٤ٮ ه٬ٜ حهظزخٍ أ١ ح٠ٛٔخّ 

ر٠ظخٛق حٛي٩ٛش حالٓظظخىٯش ر٠ؼخرش حهظيحء ه٨ٰٜخ ٩ أكٰخ٣خ أه٫َ ٯٔظ١َ أ٢ٟ حٛي٩ٛش رويٝ حإلػَحٍ 

ر٤لخٝ حٛل٘ٞ حٛٔخثي
3
. 

خ ٯوض حٛـ٨خص حٛٔؼخثٰش حٛظٮ ٨ٛخ حٛ٪الٯش ُٮ ح٤ٛلَ ُٮ ٥ٌ٧ حٛـَحثٞ ُب٦٣ ٩ُم ًَٰ أ٦٣ ٠ُٰ

 حالهظظخص ر٢ٰ حٛـ٨خص حٛٔؼخثٰش حٛؤَ٘ٯش ٩ حٛـ٨خص حٛٔؼخثٰش ٜٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ.

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٯ٤ؤي حالهظظخص ٠ٜٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش  ٢ٟ25 ح٠ٛخىس  3ُـزٔخ َِٜٛٔس 

 حٛي٩ٛش ُٮ كخٛظ٢ٰ: رخ٤ٛلَ ُٮ حٛـَحثٞ ح٠ٛخٓش رؤ٢ٟ

٤ٓ٪حص ٓـ٢ ٠٨ٟخ ٗخ٣ض طِش حِٛخهٚ هَٔ٘ٯخ  4اًح ٗخ٣ض حٛؤ٪رش ح٠ٍَٛٔس ِٛوٚ ح٠ٛـَٝ طِ٪ّ  -0

 أ٩ ٟي٣ٰخ.
                                                             

 117.ص  2008، ىحٍ ح٤ٛشَ ، ٤ٟش٪ٍحص رٌيحى٭ ، ٤ٓش  ٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ه٢ حٛٔؼخء حٛوخى٭ ٩ٓض حٜٛٔٞحٓظٔالٰٛش حٍك٠خ١ رَرخٍس ،   1-

 .6ص 1989، ىٯ٪ح١ ح٠ٛـز٪هخص حٛـخٟوٰش ، حٛـِحثَ، حٛـزوش حٛؼخ٣ٰش ، ٤ٓش  ، ى٩ٍّ ُٮ شَف ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص حٛـِحثَ٭هزي حهلل ٠ٰٜٓخ١  - 2

 .119، َٟؿن ٓخرْ . ص  ظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭كي٩ى حٛـخرن حالٓهزي حَٛك٢٠ رَرخٍس ،  - 3
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اًح ٗخ٣ض حٛـَٯ٠ش ح٠َٛط٘زش ٢ٟ ٣٪م ؿ٤لش ٩ٗخ١ ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ أكي ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ هَٔ٘ٯخ أ٩ ٢ٟ ُٮ  – 1

٠خ ٗخ١ ٩طَ حٛـَٯ٠ش أ٩ ك٦٠٘.  أٟخ ُٮ ٢ُٟ حٛلَد ُٰو٪ى حالهظظخص ٜٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٨ٟ

طِش َٟط٘ز٨خ. ٩ًٍٞ أ١ حٛـَحثٞ ح٠ٛ٪ط٪ُش رؤُوخٙ ا٧ٍخرٰش أ٩ طوَٯزٰش ط٠ْ رؤ٢ٟ حٛي٩ٛش ٩ طئى٭ 

ا٬ٛ هٜٚ ُٮ َٰٓ ٟئٓٔخط٨خ ُب١ ح٠ٛشَم ٛٞ ٯل٨ٜخ ه٬ٜ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش رٚ أَُى ٨ٛخ ؿ٨خص 

 وخطش .ٓؼخثٰش هخطش ػٞ أكخ٨ٛخ ه٬ٜ ؿ٨خص حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ روي اٌٛخء ح٠ٛـخْٛ حٛ

 10- ٢ٟ95 ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٩ُٔخ ٛألَٟ ٍٓٞ  248ُز٠٪ؿذ طويٯٚ حٛلخطٚ ه٬ٜ ح٠ٛخىس 

أطزلض ٟل٠٘ش حٛـ٤خٯخص ٧ٮ حٛـ٨ش حٛٔؼخثٰش ح٠ٛوظظش رخِٛظٚ  1995ُزَحٯَ  25ح٠ٛئٍم ُٮ 

 9ٍَٟ٘  87ٍَٟ٘ ا٬ٛ  87ُٮ حٛـَحثٞ ح٠ٛ٪ط٪ُش رؤُوخٙ ا٧ٍخرٰش أ٩ طوَٯزٰش ؿزٔخ ٠ٜٛ٪حى 

 .1995ُزَحٯَ  25ح٠ٛئٍم ُٮ  11 –95ؿش ػ٢٠ ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص ر٠٪ؿذ حألَٟ ٍٓٞ  ح٠ٛيٍ

ا٬ٛ  91مه ٩ رخَٛؿ٪م ألك٘خٝ ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص ٯ٢٘٠ كظَ حٛـَحثٞ ح٠ٛخٓش رؤ٢ٟ حٛي٩ٛش ُٮ ح٠ٛ٪حى 

 ٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص ٗخٛظخٛٮ : ٩114  ٩113  96

 ّ م (. 64 ا٬ٛ 61ؿَٯ٠ش حٛوٰخ٣ش ٩حٛظـْٔ رـ٠ٰن ط٪٧ٍخ )ح٠ٛ٪حى ٢ٟ  -

 ّ م (. 76ا٬ٛ 65ؿَحثٞ حٛظوي٭ حأله٫َ ه٬ٜ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ٩ حالٓظظخى حٛ٪ؿ٤ٮ)ح٠ٛ٪حى ٢ٟ  -

 ؿَحثٞ حالهظيحءحص ٩ ح٠ٛئحَٟحص ٩ حٛـَحثٞ حأله٫َ ػي ٜٓـش حٛي٩ٛش ٩ ٓالٟش أٍع حٛ٪ؿ٢  -

 ّ م (. 83ا٬ٛ  77)ح٠ٛ٪حى ٢ٟ 

 ّ م (. 87ا٬ٛ  84حى ٢ٟ ؿ٤خٯخص حٛظٔظٰٚ ٩ حٛظوَٯذ ح٠ٛخٓش رؤ٢ٟ حٛي٩ٛش )ح٠ٛ٪ -

 ّ م ( 10ٍَٟ٘  87ٍَٟ٘ ا٬ٛ  87حٛـَحثٞ ح٠ٛ٪ط٪ُش رؤُوخٙ ا٧ٍخرٰش أ٩ طوَٯزٰش ) ٢ٟ ح٠ٛخىس  -
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 ّ م ( 90ا٬ٛ  88ؿ٤خٯخص ح٠ٛٔخ٠٧ش ُٮ كَٗخص حٛظ٠َى )ح٠ٛ٪حى ٢ٟ  -

 ّ م. 96ا٬ٛ  91حٛـَحثٞ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛ٪حى  -

حٛٔ٪ح٢ٰ٣ أ٩ حأل٩حَٟ حٛظخىٍس ٨ٛٞ ٢ٟ حٛل٘٪ٟش ) ح٠ٛخىط٢ٰ  ؿَٯ٠ش حطِخّ ح٠ٛ٪حؿ٢ٰ٤ ه٬ٜ هيٝ ط٤ٌِٰ -

 ّ م (. ٩114 113

 انفشع انضبٍَ: االخزصبص انشخصٍ نهًحبكى انؼغكشَخ 

حٛٔخهيس ٧ٮ أ١ ٯوؼن ألك٘خٝ حٛظشَٯن حٛـ٤خثٮ ٗٚ أَُحى ح٠ٛـظ٠ن طـزٰٔخ ٠ٛزية ح٠ٛٔخ٩حس        

ٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٯؤهٌ ُٮ طليٯي٥ ٛألشوخص أٟخٝ حٛٔؼخء ُٮ حٛلٔ٪ّ  ٩ حٛ٪حؿزخص، اال أ١ ٓخ٣٪١ ح

حٛوخػو٢ٰ ٦ٛ ر٠وٰخٍٯ٢،  حأل٩ٙ ه٤ٰٮ ٯوظ٠ي ه٬ٜ ٣٪م حٛـَٯ٠ش ٩ ٧٪ ٟخ ط٤خ٤ٛ٩خ٥ ُٮ حَِٛم حأل٩ٙ ، 

٩ حٛؼخ٣ٮ شوظٮ ٯوظ٠ي ه٬ٜ حٛظِش حٛؤَ٘ٯش 
1 

، ٩ ه٦ٰٜ ٤ٓلخ٩ٙ ٟوَُش ٟي٫ حهظ٠خى ح٠ٛشَم 

ش، ٧ٌح ٢ٟ ؿ٨ش ٩ ٢ٟ ؿ٨ش أه٫َ ه٬ٜ ٧ٌح ح٠ٛوٰخٍ ه٤ي طليٯي حهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯ

٤ٓظـَّ ا٬ٛ ٟٔؤٛش ح٠ٛـ٢َٰٟ حألكيحع رخهظزخ٧ٍٞ ؿخثِش ٢ٟ ح٠ٛـظ٠ن أ٨ٛ٩خ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص 

حٛـِحثٰش ٓ٪حهي هخطش ر٨خ ، ٨ُٚ ٯلخٙ حٛليع ح٠ٛـَٝ أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش اًح ٗخ١ ٟظ٠٨خ ُٮ 

 ٓؼٰش طيهٚ ُٮ حهظظخص حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ؟

 

 

 

                                                             
، ىحٍ حٛؼٔخُش ٤ٜٛشَ ٩ حٛظ٪ُٯن ، ه٠خ١ ،  ، شَف ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص حٛؤَ٘٭٠ٰٓق هزي حٛٔخىٍ ح٠ٛـخٛٮ ٩ حٛٔخػٮ هٜٮ ٟل٠ي ح٠ٛزٰؼ٢ٰ  - 1

 54. ص  2008حٛـزوش حأل٬ٛ٩ ، 
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 ثًؼُبس انصفخ انؼغكشَخ أوال : حذود األخز 

ا١ حٛظِش حٛؤَ٘ٯش ُٮ حٛٔخ٣٪١ ط٤ظؾ ٢ٟ حٛوالٓش حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛظٮ طَرؾ حٛشوض رخ٠ٛئٓٔش        

حٛؤَ٘ٯش، ٓ٪حء ٗخ٣ض هالٓش طوخٓيٯش رظِش ٟئٓظش أ٩ ىحث٠ش أ٩ ٗخ١ ٟيه٪ح ٜٛويٟش حٛ٪ؿ٤ٰش أ٩ ُٮ 

جش، ٩ ح٠٠ٛخػ٢ٰٜ حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ٧ٞ اؿخٍ اهخىس حٛظـ٤ٰي أ٩ ح٠ٛيه٪ٯ٢ ٢ٟ ؿيٯي ُٮ اؿخٍ اهخىس حٛظوز

ح٠ٛي٢ٰٰ٣ حٌٛٯ٢ ٯو٠ٜ٪١ رؤٯش طِش ىحث٠٪١  ٟئٓظ٪١ أ٩ ٟظوخٓي١٩ ٛي٫ حألٜٓلش ٩ ح٠ٛظخٛق ح٠ٛوظِٜش 

ٛ٪ُحٍس حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ
1
. 

٥ٌ٧ حٛظِش طظزي ه٬ٜ حَِٛى ُٰظزق ٩ً ؿزٰوش ِٟى٩ؿش ٯوؼن ُٮ طظَُخط٦ ا٬ٛ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ حٛوخٟش 

َٔ٘ٯشٜٛي٩ٛش ٠ٗخ ٯوؼن ا٬ٛ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ حٛو
2
. 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ : " طـزْ أك٘خٝ ٧ٌح حٛٔخ٣٪١ ه٬ٜ حٛؤَ٘ٯ٢ٰ  ٩3 ٛٔي ٣ظض ح٠ٛخىس 

حٛظخرو٢ٰ ٠ٛوظَٜ حألٜٓلش ٩ ح٠ٛظخٛق ٩ ه٬ٜ حألَُحى ح٠٠ٛخػ٢ٰٜ ٜٛؤَ٘ٯ٢ٰ حٛظخرو٢ٰ ٥ٌ٨ٛ حألٜٓلش ٩ 

 ح٠ٛظخٛق".

ي ح٠ٛوٰخٍ حٛشوظٮ ٛظليٯي اًح أه٣ٌخ ر٤ض ح٠ٛخىس ٠ٗخ ٧٪ ٩ ٜٛ٪٧ٜش حأل٬ٛ٩ ٣ـي أ١ ح٠ٛشَم حهظ٠

حهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش، رخهظزخٍ أ١ ٟـَى ط٪َُ ه٤ظَ حٛظِش ٗخٍ ٩كي٥ ٤٠ٛق 

 حالهظظخص.

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٣ـي أ١ ح٠ٛشَم ٛٞ ٯ٘ظَ  25ًَٰ أ٦٣ رخإلؿالم ه٬ٜ ٟؼ٠٪١ ح٠ٛخىس 

ظظخص ح٠ٛلخٗٞ رخ٠ٛوٰخٍ حٛشوظٮ ح٠ٛظ٠ؼٚ ُٮ حٛظِش حٛؤَ٘ٯش ٛـوٚ حٛـَٯ٠ش حٛوخىٯش ٢ٟ حه

                                                             
 44، َٟؿن ٓخرْ . ص  ش ُٮ حٛظشَٯن حٛـِحثَ٭حهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯحٛـخ٧َ َٟؿخ٣ش ،   -1،  1
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حَِٛٔس حأل٬ٛ٩ ٢ٟ  ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء  25حٛؤَ٘ٯش رٚ الري ٢ٟ ط٪َُ أكي حٛش٩َؽ ح٠ٍَٛٔس ُٮ ح٠ٛخىس 

حٛؤَ٘٭ ٩ ٧ٮ أ١ طٔن حٛـَٯ٠ش ىحهٚ ٟئٓٔش هَٔ٘ٯش أ٩ ُٮ حٛويٟش أ٩ ٛي٫ ح٠ٛؼَٰ
1
. 

 ٧٩٪ ٟخ ٯئٗي٥ َٓحٍ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ حٛٔخػٮ رـ "ح١ طِش حٛؤَ٘٭ ٩كي٧خ الطو٪ٙ حالهظظخص

٠ٜٛل٠٘ش حٛؤَ٘ٯش اًح ٗخ٣ض حٛـَٯ٠ش ح٠َٛط٘زش هخىٯش ٩ ٗخ١ حٓظَح٨ُخ ٓي ٩ٓن هخٍؽ ح٠ٛئٓٔش أ٩ 

حٛويٟش حٛؤَ٘ٯش"
2 

 .  ٩25 رخٛظخٛٮ الري ٢ٟ حٓظَح١ ه٤ظَ حٛظِش رؤكي حٛو٤خطَ حٛ٪حٍىس ُٮ ح٠ٛخىس 

ٓخ٣٪١ ٢ٟ  ٩28  27 ،٩26 رخ٤ٛٔزش ٜٛؤَ٘٭ ٢ٟ٩ ٯ٠خػ٦ٜ أ٩ ٯؤهٌ ك٦٠٘ ُٔي ُظٜض ًٖٛ ح٠ٛ٪حى 

٦٤ٟ ٧٪ حٛشوض حٛٔخثٞ رخٛويٟش أ٩ ح٠ٛوي ُٮ  26حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭. ُخٛؤَ٘٭ كٔذ ٨ِٟ٪ٝ ح٠ٛخىس 

كخٛش كؼ٪ٍ أ٩ حٓظٰيحم أ٩ ًٰخد ٣لخٟٮ هالٙ ٟيس حٛوِ٪ حٛٔخرٔش َِٜٛحٍ، أ٩ حألشوخص ًَٰ 

 حٛٔخث٢ٰ٠ رخٛويٟش ٧٩ٞ رخٓ٪١ طلض طظٍَ ٩ُحٍس حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ٩ ٯظٔخػ٪١ حَٛحطذ.

ٚ ٨ُ٪ اٟخ أ١ ٯ٘٪١ شوظخ ٟي٣ٰخ ٯو٠ٚ رـخ٣ذ حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ٩ ٯظٔخػ٬ أؿ٥َ ٢ٟ ٩ُحٍس أٟخ ح٠٠ٛخػ

حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ًٍٞ هيٝ هؼ٪ه٦ ٤ٛلخٝ حٛويٟش ُٮ حٛـٰش أ٩ ٯ٘٪١ هَٔ٘ٯخ ُٮ ٩ػوٰش هخٍؽ 

 حٛويٟش حِٛوٰٜش ٦٤٘ٛ ٯلٚ طخروخ ٛ٪ُحٍس حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ .

ؿخثِش ٢ٟ حألشوخص ح٠٠ٛخػ٢ٰٜ  ٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٩28  ٩27 ٓي أػخُض ح٠ٛخىطخ١ 

ٜٛؤَ٘ٯ٢ٰ ٯ٤ظٔز٪١ ا٬ٛ حٛـٰش ألٓزخد هَػٰش ٗخ٠ٛظـ٪ه٢ٰ ٩ ح٠ٛوِ٪١ ٢ٟ حٛويٟش ٩ 

ح٠ٛـ٩َىٯ٢ ٢ٟ حٛـٰش ، ٥ٌ٧ حٛـخثِش طوظَٜ ه٢ حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ٩ ح٠٠ٛخػ٢ٰٜ ٨ٛٞ ح٠ٛشخٍ ا٨ٰٛٞ ُٮ 

                                                             
1
 .014َٟؿن ٓخرْ. صهزي حَٛك٠خ١ رَرخٍس، كي٩ى حٛـخرن حالٓظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭، - 
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ٯ٪ؿي١٩ ػ٢٠  26ٓخ٣٪١ ٓؼخء هَٔ٘٭ ٢ٟ كٰغ حٛ٪ػوٰش ح٤٨٠ٰٛش ٢٠ُ ًَٗط٨ٞ ح٠ٛخىس  26ح٠ٛخىس 

 ٓخث٠ش ٟٔظويٟٮ ٩ُحٍس حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ٩ُٔخ ٜٛظشَٯن ح٠ٛو٠٪ٙ ر٦ .

٩ حٓظؼ٤خء ُب٦٣ ٯئهٌ رخ٠ٛوٰخٍ حٛشوظٮ ٩كي٥ ك٠٤ٰخ ٯَط٘ذ حِٛوٚ ح٠ٛـَٝ أػ٤خء كخٛش حٛلظخٍ أ٩ 

حٛـ٪حٍة، ُز٠ـَى اهال١ اكي٫ حٛلخٛظ٢ٰ طظزق طِش حٛؤَ٘٭ ٗخُٰش ال٣ؤخى حالهظظخص ٛـ٨ش 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء  ٢ٟ40 ح٠ٛخىس  ٠2خ ٗخ١ ٣٪م حٛـَٯ٠ش ه٠ال رؤك٘خٝ حَِٛٔس ٓؼخثٰش هَٔ٘ٯش ٨ٟ

 حٛؤَ٘٭

 صبَُب : اخزصبص انًحبكى انؼغكشَخ ثجشائى األحذاس

ٛٔي هظض حٛ٘ظخد حٛؼخٛغ ٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش رَٟظ٦ ٜٛٔ٪حهي حٛوخطش رخ٠ٛـ٢َٰٟ        

خص أ٩ ؿ٤ق . ٩ رٌٖٛ ٯ٘٪١ ح٠ٛشَم ٓي أكخؽ ٥ٌ٧ حألكيحع ٩ ك٠خٯش حألؿِخٙ ح٠ٛـ٤ٮ ه٨ٰٜٞ ُٮ ؿ٤خٯ

حِٛجش رَهخٯش هخطش ٓ٪حء ٠ُٰخ ٯظوْٜ رخ٠ٛل٠٘ش ح٠ٛوظظش أ٩ اؿَحءحص ح٠ٛلخ٠ٗش أ٩ ٣٪هٰش حٛؤ٪رش 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٢ٓ حَٛشي حٛـِحثٮ  442أ٩ ط٤ٌِٰ حَٛٔحٍحص ٩ٓي كيىص ح٠ٛخىس 

٤ٓش ؿَٯ٠ش طيهٚ ُٮ  18حٍط٘ذ حٛليع ى١٩ ٢ٓ رزٜ٪ى ٢ٓ حٛؼخ٤ٟش هشَ ، ٩ حٛٔئحٙ ٧٪ اًح ٟخ 

حهظظخص حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ أ٩ ٗخ١ شَٯ٘خ ٨ُٰخ ٟن ٍحشيٯ٢ هخػو٢ٰ ٜٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ، ٨ُٚ 

 ٯ٠ؼٚ أٟخٝ ؿ٨خص حٛظلْٰٔ ٩ حٛل٘ٞ ٜٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ؟

ا١ ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ح٤٠ٛـٔٮ حٌٛ٭ ٢ٟ أؿ٦ٜ طظي٫ ح٠ٛشَم ٩ أَُى ٛألكيحع اؿَحءحص هخطش ر٨ٞ        

ٜٛٔ٪ٙ رؤ١ ح٣ؤخى حالهظظخص ٯ٘٪١ ٠ٛلخٗٞ حألكيحع ى١٩ ٓ٪ح٧خ رظيى أ٭ ىه٪٫ ٯ٘٪١ ٯيُو٤خ 

 ٨ُٰخ ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٟ حألكيحع .
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ًَٰ أ٦٣ رخ٤ٛلَ ا٬ٛ ٟ٪حى ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭ ُب٤٣خ ال ٣ـي ٣ظخ ٯٔظؼ٤ٮ        

ٛٔخ٣٪١ حألكيحع ٢ٟ حهظظخط٦ ُٮ ٢ُٟ حٜٛٔٞ ٢ٟ٩ ػ٠ش ٯـزْ رشؤ٨٣ٞ ح٤ٛض حٛ٪حٍى ُٮ ٧ٌح ح

 حٜٛظ٢ٰ ؿخء ٠٨ُٰخ : 25رظ٪ٍس هخٟش ٩ ٧٪ ٣ض حَِٛٔط٢ٰ حأل٬ٛ٩ ٩ حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ ح٠ٛخىس 

" ط٤لَ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش حٛيحث٠ش ُٮ ح٠ٛوخِٛخص حٛوخطش رخ٤ٛلخٝ حٛؤَ٘٭ ٩ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ 

حٛ٘ظخد حٛؼخٛغ حٛ٪حٍى روي٥، ُٰلخٙ ا٨ٰٛخ ٗٚ ُخهٚ أطٜٮ ٜٛـَٯ٠ش ٩ ٗٚ ُخهٚ ٟشظَٕ آهَ ٩ ٗٚ 

 شَٯٖ ُٮ حٛـَٯ٠ش ٓ٪حء ٗخ١ هَٔ٘ٯخ أٝ ال ".

٠ٟخ ٯيٙ ه٬ٜ حهظظخص حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٤ٜٛلَ ُٮ حٛـَحثٞ حٛظٮ ٯَط٘ز٨خ حألكيحع أ٩       

 ٯ٘٪٣٪١ شَٗخء ٨ُٰخ اًح ٗخ٣ض طٜٖ حٛـَحثٞ طيهٚ ُٮ حهظظخط٦.

٢ٟ ٓخ٣٪١  ٩74 ٠ٟخ ٯئٗي ٧ٌح حإلطـخ٥ حالٓظؼ٤خء حٌٛ٭ ٣ظض ه٦ٰٜ حَِٛٔس حٛٔخىٓش ٢ٟ ح٠ٛخىس      

حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛظٮ طٔظؼ٤ٮ حٛٔظَ ٢ٟ حهظظخص حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ُٮ ٢ُٟ حٛلَد كٰغ 

 ؿخء ٨ُٰخ :

" ٩ ٯلْ ٛ٪ٰٗٚ حٛي٩ٛش حٛؤَ٘٭ ُٮ ٢ُٟ حٛلَد أ١ ٯٔظلؼَ ٟزخشَس أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش حٛؤَ٘ٯش 

 حٝ "أ٭ شوض ٗخ١ ٟخهيح حٛٔظَ ه٢ ٗٚ ؿَٯ٠ش اال اًح ٗخ٣ض ٥ٌ٧ حٛـَٯ٠ش طٔظ٪ؿذ هٔ٪رش حإلهي

٩رٌٖٛ ُب١ كؼَ طلَٯٖ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ػي حٛٔظَ أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ُٮ ٢ُٟ حٛلَد 

ٟن ٓ٘٪ص ح٠ٛشَم ه٢ ًٖٛ ُٮ ٢ُٟ حٜٛٔٞ ٯِٰي ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛوخِٛش حهظظخص حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ 

 رخ٤ٛلَ ُٮ حٛـَحثٞ ح٠َٛط٘زش ٢ٟ ؿٍَ حألكيحع ُٮ ٢ُٟ حٜٛٔٞ.

  كٰغ ؿخء  1984-01-01ٮ َٓحٍ ؿ٤خثٮ طخىٍ رظخٍٯن ٩ٓي أٯيص ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ٧ٌح حالطـخ٥ ُ

: ٦ُٰ 
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٩ه٬ٜ ٧ٌح ُخ٠ٛل٠٘ش حٛؤَ٘ٯش حٛظٮ كخ٠ٗض حٛشوض حٌٛ٭ ٛٞ ٯ٢٘ ٯزٜي ٢ٟ حٛو٠َ أػ٤خء  …"

  ٤ٓش ٯ٘٪١ ك٨٠٘خ طلٰلخ ٟـخرٔخ ٜٛٔخ٣٪١ ". 18حٍط٘خر٦ حٛـَٯ٠ش 

ح٢ٔٛ حٛـِحثٮ ٟٔؤٛش ٣ٔزٰش ٩ٓي أٯي حٛيٗظ٪ٍ طالف حٛيٯ٢ ؿزخٍ ٧ٌح حالطـخ٥ رٔ٪٦ٛ رؤ١ ٟٔؤٛش طليٯي 

٩ ِٛخثيس حَٛىم حٛوخٝ حٌٛ٭ ٯظـٜز٦ ط٤لٰٞ  ٌٖٛٛ،ُٔي ٯظيهٚ ح٠ٛشَم ٛظويٯ٨ٜخ ٠ٜٗخ حٓظيهض حٛل٩ٍَ 

حٜٛٔ٪ٕ ُٮ ح٠ٛـظ٠ن ٩ُٔخ ٰٛٔخٓش حٛظـَٯٞ ٩ حٛؤخد ُٮ حٛي٩ٛش
1
  . 

خ ٗخٟٜش ٩ اًح ٗخ١ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٓي كيى ٢ٓ حَٛشي حٛـِحثٮ رزٜ٪ى حٛؼخ٤ٟش هشَ هخٟ

ُب٦٣ طيهٚ ٰٛويٙ ٢ٓ حَٛشي حٛـِحثٮ ٛظظزق ٓظش هشَ هخٟخ رخ٤ٛٔزش ٛـَحثٞ حٛظوَٯذ ٩ حإل٧ٍخد 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش " ٠ٛل٠٘ش حٛـ٤خٯخص ٗخٟٚ حٛ٪الٯش  249، ُٔي ؿخء ُٮ ٣ض ح٠ٛخىس 

 ُٮ حٛل٘ٞ ؿِحثٰخ ه٬ٜ حألشوخص حٛزخ٢ٌٰٛ .

٤ٓش ٗخٟٜش حٌٛٯ٢ حٍط٘ز٪ح أُوخال ا٧ٍخرٰش أ٩  16حٛو٠َ ٠ٗخ طوظض رخٛل٘ٞ ه٬ٜ حٛٔظَ حٛزخ٢ٌٰٛ ٢ٟ 

 طوَٯزٰش ٩ ح٠ٛلخ٢ٰٛ ا٨ٰٛخ رَٔحٍ ٨٣خثٮ ٢ٟ ًَُش حالط٨خٝ " . 

 انًطهت انضبٍَ : اخزصبص انًحبكى انؼغكشَخ فٍ انظشوف االعزضُبئُخ

كخٛش حٜٛٔٞ ٧ـٮ حٛلخٛش حٛوخىٯش حٛظٮ ط٘٪١ ه٨ٰٜخ حٛي٩ٛش ك٢ٰ ط٠خٍّ ٰٓخىط٨خ حٛوخٟش ه٬ٜ 

٨٠ٰخ حٛزَ٭ ٩حٛزلَ٭ ٩حٛـ٪٭، ٩ُٔخ ٛٔ٪حهي ىٓظ٪٧ٍخ اال أ١ ٥ٌ٧ حٛلخٛش ٓي طوظَٯ٨خ كخالص آٜ

حٓظؼ٤خثٰش ًَٰ ٟظ٪ٓوش ٗلي٩ع ٗ٪حٍع ؿزٰوٰش ٟؼٚ حِٛالُٙ ٩ حِٰٛؼخ٣خص ٩حأل٩رجش ... أ٩ كخالص 

ٰٓخٰٓش ٰٗٔخٝ ُظ٤ش أ٩ ط٠َى أ٩ ٟلخ٩الص ٜٛٔذ ٣لخٝ حٛل٘ٞ أ٩ ح٣ٔٔخٝ ٯ٨يى ٩كيط٨خ ُظؼـَ ا٬ٛ 

                                                             
  .2010خٍ ، حهظظخص حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ، ح٠ٛـٜش حٛـِحثَٯش ٜٛوٜ٪ٝ حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩ حالٓظظخىٯش ٩ حٰٛٔخٰٓش ، حٛويى حأل٩ٙ ، ٤ٓش طالف حٛيٯ٢ ؿز  1-

 .201ص 
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ٰي حٛو٠ٚ رزوغ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ أ٩ اطيحٍ ٓ٪ح٢ٰ٣ هخطش ٠ٛ٪حؿ٨ش طٜٖ حِٛظَحص حٛوظٰزش. َُٰ٘ طئػَ طـ٠

 ٥ٌ٧ حٛلخالص ه٬ٜ حهظظخص حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭؟

 انفشع األول : رأصُش انظشوف االعزضُبئُخ صيٍ انغهى ػهً اخزصبص انمضبء انؼغكشٌ 

لخٝ حٛوخٝ،ط٠ٔق ٛإلىحٍس رخطوخً ح٠ٛٔظ٪ى رخٛل٩ٍَ حالٓظؼ٤خثٰش ٧٪ ٗٚ كخالص ح٠ٛٔخّ حٛوـَٰ رخ٤ٛ

اؿَحءحص ٟخ ٗخ٣ض ٛظوظز٧َخ ٟش٩َهش ٛ٪ال ٥ٌ٧ حٛل٩ٍَ، رٚ ا٨٣خ ٛ٪ حطوٌص ُٮ ك٩ٍَ هخىٯش 

ٛ٘خ٣ض ًَٰ ٟش٩َهش ٩ طو٢ٰ اٌٛخث٨خ.
1

 

٢ٟ  ٩05 ٣لَٯش حٜٛٔـخص حالٓظؼ٤خثٰش ٧ٮ ٣لَٯش ٓخ٣٪٣ٰش ٢ٟ ط٤ن حٛٔؼخء ح٣َِٛٔٮ ٩ طوظزَ ح٠ٛخىس 

ر٠ؼخرش ح٤ٛض حٛظؤٰٓٔٮ ٨ٛخ.  0847حٛيٓظ٪ٍ ح٣َِٛٔٮ ٦٤ٔٛ 
2

 

 أوال : رؼشَف حبنخ انطىاسئ وانحصبس واالعزضُبء

ٛٔي أ٩ٍى حٛيٓظ٪ٍ حٛـِحثَ٭ حٛلخالص حالٓظؼ٤خثٰش كٔذ هـ٪ٍط٨خ ه٬ٜ ٓزٰٚ حٛظيٍؽ ريءح 

رلخٛش حٛـ٪حٍة ػٞ حٛلظخٍ ٩ح٣ظ٨خء رلخٛش حالٓظؼ٤خء ًَٰ أ١ حٜٛٔـش ح٠ٛو٪ٛش ٨ٛخ اهال١ طٜٖ 

 حٛظيٍؽ ٨ُٮ طٔظـٰن اهال١ أ٭ ٨٤ٟخ كٔذ حٛل٩ٍَ ٩ح٠ٛ٪حَٓ حٛظٮ ط٪حؿ٨٨خ.حٛلخالص ًَٰ ٰٟٔيس 

٦٤ٟ كٰغ  ٩81  ٣80ض حٛيٓظ٪ٍ حٛـِحثَ٭ ه٬ٜ كخٛظٮ حٛـ٪حٍة ٩حٛلظخٍ ُٮ ح٠ٛخىط٢ٰ 

: " ٯٍَٔ ٍثْٰ حٛـ٨٠٪ٍٯش اًح ىهض حٛؼ٩ٍَس ح٠ٜٛلش، كخٛش حٛـ٪حٍة أ٩  80ؿخء  ُٮ ٟخىط٦ 

حأله٬ٜ ٛأل٢ٟ ٩حٓظشخٍس ٍثْٰ ح٠ٛـْٜ حٛشوزٮ حٛ٪ؿ٤ٮ  ح٠ٛـْٜ حؿظ٠خمحٛلظخٍ ٠ٛيس ٟو٤ٰش روي 

٩ٍثْٰ ٟـْٜ حألٟش ٩ٍثْٰ حٛل٘٪ٟش ٩ٍثْٰ ح٠ٛـْٜ حٛيٓظ٪ٍ٭، ٩ٯظوٌ ٗٚ حٛظيحرَٰ حٛالُٟش 
                                                             

 الحمايح القضائيح للحرياخ األساسيح في الظروف االستثىائيح، فعلياخ اليىميه الدراسييه: حقىق االوسان شيهىب مسعىد،  1-

 .16.ص2000وىفمثر  16و 15دولح القاوىن، المرصد الىطىي لحقىق اإلوسان، الجزائر في  و المؤسساخ القضائيح و 
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الٓظظخد حٛ٪ػن ٩ال ٯ٢٘٠ ط٠يٯي كخٛش حٛـ٪حٍة أ٩ حٛلظخٍ اال روي ٟ٪حُٔش حٛز٠َٛخ١ رٌَُظ٦ٰ 

 ح٠ٛـظ٠وظ٢ٰ ٟوخ".

 ط٤لٰٞ كخٛش حٛـ٪حٍة ٩كخٛش حٛلظخٍ ر٠٪ؿذ ٓخ٣٪١ هؼ٪٭". : " ٯليى ٠ٗ81خ ٣ظض ح٠ٛخىس 

 رٔ٪٨ٛخ :  82ُٮ ك٢ٰ ٣ض حٛيٓظ٪ٍ ه٬ٜ كخٛش حالٓظؼ٤خء ُٮ ح٠ٛخىس 

"ٯٍَٔ ٍثْٰ حٛـ٨٠٪ٍٯش حٛلخٛش حالٓظؼ٤خثٰش اًح ٗخ٣ض حٛزالى ٨ٟيىس روـَ ىح٧ٞ ٯ٪شٖ أ١ 

 ٯظٰذ ٟئٓٔخط٨خ حٛيٓظ٪ٍٯش أ٩ حٓظٔال٨ٛخ أ٩ ٓالٟش طَحر٨خ.

ٌح حإلؿَحء ا٬ٛ روي حٓظشخٍس ٍثْٰ ح٠ٛـْٜ حٛشوزٮ حٛ٪ؿ٤ٮ ٩ٍثْٰ ٟـْٜ حألٟش ٩ال ٯظوٌ ٧

 ٩ح٠ٛـْٜ حٛيٓظ٪ٍ٭ ٩حالٓظ٠خم ا٬ٛ ح٠ٛـْٜ حأله٬ٜ ٛأل٢ٟ ٩ٟـْٜ حٛ٪ٍُحء.

طو٪ٙ حٛلخٛش حالٓظؼ٤خثٰش ٍثْٰ حٛـ٨٠٪ٍٯش أ١ ٯظوٌ حإلؿَحءحص حٛظٮ طٔظ٪ؿذ ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ 

 ٛـ٨٠٪ٍٯش. ٯـظ٠ن حٛز٠َٛخ١ ٩ؿ٪رـخ.حٓظٔالٙ حألٟش ٩ح٠ٛئٓٔخص حٛيٓظ٪ٍٯش ُٮ ح

 ط٤ظ٨ٮ حٛلخٛش حالٓظؼ٤خثٰش كٔذ حألش٘خٙ ٩حإلؿَحءحص حٛٔخِٛش حٌَٛٗ حٛظٮ أ٩ؿزض اهال٨٣خ".

٩ه٦ٰٜ ُب٦٣ ٯٔظي رلخٛش حٛـ٪حٍة حٛلخٛش حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛظٮ ط٘٪١ ه٨ٰٜخ حٛي٩ٛش ُٮ ك٩ٍَ ًَٰ 

حؿ٨ش حٛ٪ػن حٛـخٍةٟؤٛ٪ُش طيُن رخٜٛٔـش ا٬ٛ حطوخً اؿَحءحص حٓظؼ٤خثٰش ٤ٟخٓزش ٠ٛ٪
1
ى١٩ أ١ ٯ٠ْ  

ًٖٛ ر٠زيأ حِٛظٚ ر٢ٰ حٜٛٔـخص أ٩ ٯئى٭ ا٬ٛ طوْٰٜ حٛو٠ٚ رخٛيٓظ٪ٍ
2
. 

 

                                                             
 .13ص  1973مصطفى كامل مىية، قىاويه الطىارئ واألوامر العسكريح دار الفكر العرتي، القاهرج، طثعح  - 1
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٩رٔيٍ ٟخ ٯ٘٪١ ح٤ٛلخٝ ىٯ٠َٔحؿٰخ ٩ٟٔظَٔح رٔيٍ ٟخ ٯ٘٪١ حٜٛـ٪ء ا٬ٛ اهال١ كخٛش حٛـ٪حٍة ٣خىٍح 

٩حٓظؼ٤خثٰخ
1 

ؤَ٘ٯش اىحٍس شئ١٩ أٟخ كخٛش حٛلظخٍ ٨ُٮ كخٛش حٓظؼ٤خثٰش ٩ٟئٓظش طظٜٔٞ ٨ُٰخ حٜٛٔـش حٛ

حٛزالى ه٤يٟخ طـٜذ ٨٤ٟخ حٜٛٔـخص حٛظشَٯوٰش أ٩ ح٠ٛي٣ٰش ح٠ٛوظظش ًٖٛ ه٤يٟخ طوـِ ٥ٌ٧ حألهَٰس 

ه٢ حٰٛٔخٝ ر٨٠خ٨ٟخ حٛيٓظ٪ٍٯش، ٗلِق ح٤ٛلخٝ حٛوخٝ ٩ٓالٟش حألٍحػٮ حٛ٪ؿ٤ٰش أ٩ ٠ٓن ُظ٤ش...٩ٓي 

اػَ  04/15/0880رظخٍٯن  16 – 80أه٤ٜض كخٛش حٛلظخٍ ُٮ حٛـِحثَ ر٠٪ؿذ ح٠َٛٓ٪ٝ ٍٓٞ 

 حٛظٮ ٧يىص حٓظَٔحٍ حٛزالى. 0880أكيحع ؿ٪ح١ 

أٟخ كخٛش حإلٓظؼ٤خء ٨ُٮ حٛظٮ ٯٍَٔ ٍثْٰ حٛـ٨٠٪ٍٯش اًح ٗخ٣ض حٛزالى ٨ٟيىس روـَ ىح٧ٞ 

ٯ٪شٖ أ١ ٯظٰذ ٟئٓٔخط٨خ حٛيٓظ٪ٍٯش أ٩ ٓالٟش طَحر٨خ، ٧٩ٮ طَٟٮ اال ك٠خٯش ٗٚ أ٩ ؿِء ٢ٟ 

 ٓزٚ اهال١ حٛلَد. حٛظَحد حٛ٪ؿ٤ٮ، ٨ُٮ كخٛش شز٨ٰش ر٠َكٜش ٟخ

 صبَُب : إخزصبص انًحبكى انؼغكشَخ فٍ انظشوف اإلعزضُبئُخ

ٛٔي ٣ض ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ه٬ٜ حهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ُٮ كخالص اهال١ 

٦٤ٟ كٰغ ؿخء  31ٰش ٢ٟ ح٠ٛخىس حٛل٘ٞ حٛوَُٮ أ٩ حٛـ٪حٍة ُٮ ٢ُٟ حٜٛٔٞ ٩ًٖٛ ُٮ حَِٛٔس حٛؼخ٣

 : ٨ُٰخ

ٮ كخٛش اهال١ حٛل٘ٞ حٛوَُٮ أ٩ كخٛش حٛـ٪حٍة ٠ُٰظي اهظظخص " أٟخ ُٮ ٢ُٟ حٜٛٔٞ ٩ُ

 15ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش حٛيحث٠ش ا٬ٛ ؿ٠ٰن أ٣٪حم حٛـَحثٞ ح٠َٛط٘زش ٢ٟ ح٠ٛظٔخػ٢ٰ ح٠ٛز٢ٰ٤ٰ ُٮ ح٠ٛ٪حى 

 ". ٢ٟ14 ح٠ٛخىس  12ٟن َٟحهخس أك٘خٝ حَِٛٔس  ٩17  ٩16 

                                                             
 .0.ص٤ٓ0880ش  00ـٜش حٛـٰش، حٛويى ٟ - 1
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ٔؤٛش حإلهظظخص ُٮ ٣ٔظوٜض ٢ٟ هالٙ ٥ٌ٧ حَِٛٔس أ١ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ط٤خ٩ٙ ٟ

كٰغ طٞ ط٠يٯي اهظظخص حٛٔؼخء حٛلظخٍ ٩حالٓظؼ٤خء، كخٛش حٛـ٪حٍة ى١٩ حإلشخٍس ٛلخٛظٮ 

حٛؤَ٘٭ ٰٛش٠ٚ ٗٚ أ٣٪حم حٛـَحثٞ ح٠َٛط٘زش ٢ٟ ؿٍَ حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ٩شز٦ حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ح٠ٛز٢ٰ٤ٰ ُٮ 

  هخٍؿ٨خ.٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ى١٩ اشظَحؽ اٍط٘خر٨خ ُٮ حٛويٟش أ٩  ٩17  ٩16  15ح٠ٛ٪حى 

ًَٰ أ٦٣ كظ٬ ٛ٪ أه٤ٜض كخٛش حٛـ٪حٍة ُب١ حٛـَحثٞ ح٠َٛط٘زش ػي أ٢ٟ حٛي٩ٛش ٯـزْ رشؤ٨٣خ ٣ض 

ٓخ٣٪١ ٓؼخء هَٔ٘٭ ر٤ِْ حٛش٩َؽ ٩حإلؿَحءحص ح٠ٛظزوش ُٮ حٛل٩ٍَ  ٢ٟ14 ح٠ٛخىس  2حَِٛٔس 

حٛوخىٯش
1
. 

حِٛخهٚ ٩رخٛظخٛٮ ُب١ اهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ُٮ ٟؼٚ ٥ٌ٧ حأل٩ػخم ال ٯٔظ٤ي ا٬ٛ طِش 

هَٔ٘ٯخ ٗخ١ أ٩ ٟي٣ٰخ أ٩ ا٬ٛ ك٩ٍَ اٍط٘خد حٛـَٯ٠ش ٩ا٠٣خ ٯئْٓ ه٬ٜ ٟي٫ ٟخ ٯٜل٦ٔ حِٛوٚ ٢ٟ 

ػٍَ رخ٤ٛلخٝ حٛوخٝ، ٩ٯٔظ٪٭ ُٮ ًٖٛ أ١ ٯ٘٪١ َٟؿن حٛظـَٯٞ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ أ٩ ٓخ٣٪١ 

 حٛؤ٪رخص أ٩ أ٭ ٓخ٣٪١ آهَ.

وخٟش ألؿٚ آٍخء ح٤ٛلخٝ ٤ٛ٩خ ٠٣٪ًؽ ه٠ٜٮ ه٢ ٩ػوٰش ًَٰ هخىٯش أ٩ؿزض طيهٚ حٜٛٔـش حٛ

حٛوخٝ ٩ػ٠خ١ أ٢ٟ حألشوخص ٩حألٟالٕ ٩حَٰٛٔ حٛل٢ٔ ٠َٜٛحُْ حٛوخٟش اػَ حٛل٪حىع حٛظٮ هَُظ٨خ 

، ٢ٟ هالٙ أك٘خٝ ح٠َٛٓ٪ٝ حَٛثخٓٮ 0881حٛـِحثَ روي اٌٛخء ٣ظخثؾ حإل٣ظوخرخص حٛز٠َٛخ٣ٰش ٤ٔٛش 

ي ُظَس كخٛش حٛـ٪حٍة ح٠ٛظؼ٢٠ اهال١ كخٛش حٛـ٪حٍة ٩ٌٗح ح٠َٛٓ٪ٝ حٛظشَٯوٮ ح٠ٛظؼ٢٠ ط٠يٯ

ح٠ٛو٤ٜش
2
. 

                                                             
 .13ص  .1984. سثتمثر 10 ددمجلح المحاماج، الع ،محمىد محمىد مصطفى، قاوىن الطىارئ والقىاويه الثديلح  1-

-81ح٠ٛو٤ٜش ٩ُٔخ ٠َٜٛٓ٪ٝ حَٛثخٓٮ ٍٓٞ  ٯظؼ٢٠ ط٠يٯي ُظَس كخٛش حٛـ٪حٍة 0882َُِٰ٭  15ٟئٍم ُٮ  11 – 82َٟٓ٪ٝ طشَٯوٮ ٍٓٞ   2-

 .0882( ٤ٓش 7)ؽ ٍ هيى  33
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ًَٰ أ٦٣ ًٍٞ ٤ٟق حٜٛٔـش حٛوخٟش كْ حٛو٩َؽ ه٢ ح٠ٛزخىة ح٠ٛوظخىس ه٢ ؿَٯْ ٠ٟخٍٓش 

روغ حإلؿَحءحص حٛظٮ ط٨٤٘٠خ ٢ٟ ٟ٪حؿ٨ش حٛل٩ٍَ حٛـخٍثش اال أ١ ٥ٌ٧ حٜٛٔـش ِٟٜٟش رخكظَحٝ 

ؿيص ٨ِٔ٣خ أٟخٝ ك٩ٍَ حٛو٨ي حٛي٩ٛٮ ح٠ٛظوْٜ رخٛلٔ٪ّ حٌٛحطٰش ٩حٰٛٔخٰٓش حٌٛ٭ ٯوظٍَ ٛ٘ٚ ى٩ٛش ٩

حٓظؼ٤خثٰش ط٨يى أ٨٤ٟخ أ١ طوْٜ طـزْٰ روغ حٛؼ٠خ٣خص حٛوخطش رلٔ٪ّ ٩كَٯش ح٠ٛ٪حؿ٢ٰ٤ ه٬ٜ أاّل 

طظـخ٩ُ طٜٖ حٛظيحرَٰ كي٩ى ٟخ ٯظـٜز٦ حٛ٪ػن
1

 . 

 انفشع انضبٍَ : رأصُش حبنخ انحشة ػهً اخزصبص انمضبء انؼغكشٌ

هي٩ح١ ُوٜٮ ه٬ٜ حٛزالى أ٩ ٯ٪شٖ أ١ : " اًح ٩ٓن  84ؿخء ُٮ حٛيٓظ٪ٍ حٛـِحثَ٭ ُٮ ٟخىط٦ 

ٯٔن كٔز٠خ ٣ظض ه٦ٰٜ حٛظَطٰزخص ح٠ٛالث٠ش ٠ٰٛؼخّ حألٟٞ ح٠ٛظليس ٯو٢ٜ ٍثْٰ حٛـ٨٠٪ٍٯش حٛلَد روي 

حؿظ٠خم ٟـْٜ حٛ٪ٍُحء ٩حالٓظ٠خم ا٬ٛ ح٠ٛـْٜ حأله٬ٜ ٛأل٢ٟ ٩حٓظشخٍس ٍثْٰ ح٠ٛـْٜ حٛشوزٮ 

 حٛ٪ؿ٤ٮ ٩ٍثْٰ ٟـْٜ حألٟش ".

ؿ٦ ٍثْٰ حٛـ٨٠٪ٍٯش هـخرخ ٛألٟش ٯو٨٤ٜخ رٌٖٛ ٠ٗخ ٣ظض ح٠ٛخىس ٯـظ٠ن حٛز٠َٛخ١ ٩ؿ٪رخ، ٩ٯ٪

٢ٟ حٛيٓظ٪ٍ " ٯ٪َٓ حٛو٠ٚ رخٛيٓظ٪ٍ ٟيس كخٛش حٛلَد ٩ٯظ٪٬ٛ ٍثْٰ حٛـ٨٠٪ٍٯش ؿ٠ٰن  85

 حٜٛٔـخص ٩اًح ا٣ظ٨ض ح٠ٛيس حَٛثخٰٓش َٛثْٰ حٛـ٨٠٪ٍٯش ط٠يى ٩ؿ٪رخ ا٬ٛ ًخٯش ٨٣خٯش حٛلَد ".
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 رؼشَف حبنخ انحشة : أوال     

ٯوٍَ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٩ال ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص كخٛش حٛلَد ًٍٞ ح٤ٛض ه٨ٰٜخ ُٮ ٠٨ٰٜٗخ،  ٛٞ

ُٮ ك٢ٰ ه٨َُخ حٛٔخ٣٪١ حٛي٩ٛٮ حٛوخٝ ٩أ٩ٍى ٨ٛخ اكظ٠خ٢ٰٛ اٟخ كَد ٟش٩َهش أ٩ كَد ًَٰ 

ٟش٩َهش
1
. 

ُخٛلَد ح٠ٛش٩َهش ٧ٮ ه٠ٰٜخص حٛٔظخٙ حٛظٮ طظظي٫ ر٨خ حٛي٩ٛش ا٬ٛ هي٩ح١ ٟٜٔق ٩ٓن ه٨ٰٜخ 

 ٢ٟ ٰٟؼخّ حألٟٞ ح٠ٛظليس. ٠ٜٛ40خىس ؿزٔخ 

٩ٯيهٚ طلض ٧ٌح ح٨ِ٠ٛ٪ٝ حٛلَد حٛظٮ طٔ٪ٝ ر٨خ حٛلَٗخص حٛؼ٪ٍٯش ٛـَى حٛوي٩ ٗلَد ؿٰش 

حٛظلَٯَ حٛ٪ؿ٤ٮ ػي حالٓظو٠خٍ ح٣َِٛٔٮ ٩ كَد ٤ٟل٠ش حٛظلَٯَ  حِٜٛٔـ٤ٰٰش ػي حالكظالٙ 

 حٛظ٨ٰ٪٣ٮ.

حء ه٬ٜ ى٩ٛش أه٫َ هالُخ ٠ٛخ أٟخ حٛلَد ًَٰ ح٠ٛش٩َهش ٨ُٮ حٛظٮ طٔ٪ٝ ٨ُٰخ ى٩ٛش رخالهظي

ٯ٥َٔ ٰٟؼخّ حألٟٞ ح٠ٛظليس ٩ح٠ٛ٪حػْٰ حٛي٩ٰٛش ٗخٛلَد ح٤ٛخُٯش رٰٔخىس ٧ظَٜ ه٬ٜ حٛي٩ٙ حأل٩ٍ٩رٰش 

 ح٠ٛـخ٩ٍس هالٙ                                                              

ص ح٠ٛظليس حألَٟٯٰ٘ش ، ٩حٛلَد حٛظٮ أه٤ٜظ٨خ حٛ٪الٯخ0834 – 0828حٛلَد حٛوخ٠ٰٛش حٛؼخ٣ٰش 

 ًٍٞ ح٠ٛوخٍػش حٛي٩ٰٛش. 1112حٛوَحّ ٤ٓش  ٩رَٯـخ٣ٰخ ه٬ٜ

ٗخٛلَد  1110ىٯ٠ٔزَ  ٩00ٓي حطٔن ٨ِٟ٪ٝ ٠ٜٗش حٛلَد ُٮ حٛوظَ حٛليٯغ هخطش روي أكيحع 

ه٬ٜ حإل٧ٍخد ح٠ٛٔظو٠ٚ ٢ٟ ؿٍَ أَٟٯ٘خ ٩كِٜخث٨خ، ٩حٛلَد ه٬ٜ ح٠ٛويٍحص ٩حٛلَد حأل٧ٰٜش 

 ... حٛن.

                                                             
 .164طالف حٛيٯ٢ ؿزخٍ، حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ُٮ حٛظشَٯن حٛـِحثَ٭ ٩حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛٔخ١ٍ َٟؿن ٓخرْ ص   1 -
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ر٠ـَى اهال٨٣خ ٢ٟ ٓزٚ ٍثْٰ حٛـ٨٠٪ٍٯش ى١٩ حشظَحؽ ٩ؿ٪ى ه٠ٰٜخص  ٩طٔ٪ٝ كخٛش حٛلَد

 كَرٰش، ٠ٗخ أ١ ط٪ٰٓن ح٨ٛي٣ش ال ٯو٤ٮ ا٨٣خء حٛلَد ُخٛزالى طز٬ٔ ُٮ كخٛش حٛلَد ًٍٞ ٧ٌح حٛلٍَ.

٠ٗخ طوظزَ ٓ٪حص حٛـٰش ُٮ كخٛش كَد ه٤يٟخ ط٪حؿ٦ ؿ٠خهش ٢ٟ حٛوظخس أ٩ ح٠ٛظ٠َىٯ٢ أ٩ 

 ٭.ٓؼخء هَٔ٘ 172ه٦ٰٜ ح٠ٛخىس حٛوظخرخص ح٠ٜٛٔلش ؿزٔخ ٠ٛخ ٣ظض 

 انًحبكى انؼغكشَخ فٍ حبنخ انحشة. اخزصبصوايزذاد  ارغبعصبَُب : 

ٓؼخء هَٔ٘٭ ه٬ٜ أ١ ط٤شؤ ٟلخٗٞ هَٔ٘ٯش ىحث٠ش ُٮ َٟٔ ٗٚ ٣خكٰش  ٣08ظض ح٠ٛخىس 

٢ٟ ٣ِْ حٛٔخ٣٪١  21هَٔ٘ٯش ٩ٓض حٛلَد، ٩اًح حٓظؼض كخؿخص ح٠ٛظٜلش ًٖٛ، ٠ٗخ ٣ظض ح٠ٛخىس 

ه٬ٜ أ٢ٟ  حالهظيحء٠لخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ُٮ ٢ُٟ حٛلَد رخ٤ٛلَ ُٮ ؿ٠ٰن ٓؼخٯخ ه٬ٜ أ١ طوظض حٛ

 حٛي٩ٛش.

 21حإل٠ٰٜٓٮ ح٤٠ٛظ٪ص ه٦ٰٜ ُٮ ح٠ٛخىط٢ٰ  حالهظظخصه٬ٜ أ١ ٓ٪حهي  ٣٩22ظض ح٠ٛخىس 

 ٧ٮ حٛظٮ طـزْ ُٮ كخٛش حٛلَد. ٩20 

٢ " طيهٚ ُٮ حهظظخص حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـ٤خٯخص ٩حٛـ٤ق ارظيحءح ٟ ٩28ؿخء ُٮ ح٠ٛخىس 

أه٠خٙ حٛوي٩ح١ حٛظٮ ٯش٨٤خ ح٠ٛ٪حؿ٤٪١ حألهيحء ٩ٟ٪كِ٪ح ٟظٜلش حإلىحٍس أ٩ ح٠ٛظخٛق حٛوخطش 

 رخٛوي٩ ه٬ٜ أٍع حٛـ٨٠٪ٍٯش أ٩ ُٮ ٗٚ ٣خكٰش ٛو٠ٰٜش كَرٰش ... ".

 ه٬ٜ اهظظخص حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ر٠لخ٠ٗش أ٫َٓ حٛلَد. 4َُٔس  ٩14ٓي ٣ظض ح٠ٛخىس 

حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٗٚ  حهظظخصهٚ ُٮ ٓؼخء هَٔ٘٭ ٯي ٩3  2َُٔس  ٩28ؿزٔخ ٠ٜٛخىس 

ػي أ٭ ٟ٪حؿ٢ أ٩ هَٔ٘٭ ُٮ هيٟش حٛـِحثَ أ٩ ٓزْ ٦ٛ أ١ هيٝ حٛوٜٞ حٛـِحثَ٭ أ٩ ػي  حهظيحء
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             ػي شوظ٦ حالهظيحءُخٓي حٛـ٤ٰٔش أ٩ أ٭ الؿت ٰٟٔٞ ُٮ حألٓخٰٛٞ حٛظخروش ٜٛـِحثَ ٓ٪حء ٗخ١ 

 أ٩ ٠ٟظٜ٘خط٦.

 ؤَ٘ٯش ر٠٪ؿذ اهال١ كخٛش حٛلَد.ح٠ٛلخٗٞ حٛ حهظظخص٧ٌح رخ٤ٛٔزش ٛظ٪ٓن 

ح٠ٛلخٗٞ  حهظظخصطيهٚ ُٮ  ٢ٟ28 ح٠ٛخىس  4ُب٦٣ ؿزٔخ َِٜٛٔس  حالهظظخص حٟظيحىأٟخ ه٢ 

ٓ٪حء ٗخ١ ًٖٛ حٛو٤ظَ ٯيهٚ  ،حٛؤَ٘ٯش ٗٚ ؿَٯ٠ش ٯ٘٪١ أكي ه٤خط٧َخ ٓي حٍط٘ذ ُٮ حٛـِحثَ

ظ٠ؼال ُٮ حِٛوٚ أ٩ ُٮ ح٢َٗٛ ح٠ٛخى٭ أ٩ ح٢َٗٛ ح٠ٛو٤٪٭ ٩ٓ٪حء ٗخ١ حٜٛٔ٪ٕ حٛ٪طِٮ ٜٛـَٯ٠ش ٟ

٩ٓ٪حء طلٔٔض ح٤ٛظٰـش ُٮ حٛـَحثٞ حٛظٮ ٯٔظِٜٝ ٨ُٰخ حٛش٩َم ػ٩ٍَس طلْٰٔ ح٤ٛظٰـش حٛظٮ  حالٟظ٤خم

ه٬ٜ أٓخ٨ٓخ ٯـَٝ حِٛوٚ الٍطزخؿ٨خ رَحرـش حٛٔززٰش أٝ طوِٜض اًح ٗخ٣ض حٛـَٯ٠ش طيهٚ ُٮ اؿخٍ 

٤ٛلَ ه٢ طلْٰٔ ٣ظخثؾ حٜٛٔ٪ٕ ح٠ٛـَى حٌٛ٭ ٯـَٝ ٨ُٰخ ح٠ٛشَم حِٛوٚ أ٩ حالٟظ٤خم ُٔؾ رٌغ ح

 ٟو٤ٰش.

ُِٮ ٥ٌ٧ حألك٪حٙ ٯ٠ظي حهظظخص حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ هخٍؽ آٰٜٞ حٛي٩ٛش حٛـِحثَٯش ٠ٗخ ٯ٠ظي 

 ٰٛش٠ٚ ح٢ِٔٛ ٩حٛـخثَحص ٩ح٠َٛٗزخص حٛظٮ ط٘٪١ هخٍؽ أٍحػٮ حٛـ٨٠٪ٍٯش.

 انًطهت انضبنش : ػذو اخزصبص انًحبكى انؼغكشَخ ثبنُظش فٍ انذػىي انًذَُخ.

ٰٓش ٢ٟ حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش ٧ٮ ط٪َُٰ حٛل٠خٯش ٩حٛظو٪ٯغ ٛظخكز٨خ ه٤ي ا١ حٌٛخٯش حألٓخ

حإلػَحٍ ر٦، ًَُٞ أ١ روغ حٛـَحثٞ ال طظ٪ٛي ه٨٤خ ٓ٪٫ ىه٪٫ ؿِحثٰش ٗـَحثٞ حٛظٔ٪ٙ ٩كٰخُس 

ح٠ٛويٍحص ٩حٛيهخٍس اال أ١ أًٜذ حٛـَحثٞ طظ٪ٛي ه٨٤خ رخإلػخُش ا٬ٛ حٛيه٪٫ حٛـِحثٰش ىه٪٫ أه٫َ 

خ ٢ٟ حألشوخص حٛـزٰو٢ٰٰ ٩ح٠ٛو٤٪ٯ٢ٰ حٌٛٯ٢ ٛل٨ٔٞ ػٍَ ٢ٟ طوض رخٛيٍؿش حأل٬ٛ٩ حٛؼلخٯ

حٛـَٯ٠ش، طَُن ؿٜزخ ٜٛظو٪ٯغ أٟخٝ حٛٔؼخء حٛـِحثٮ حٓظؼ٤خء ه٢ حٛٔخهيس حٛظٮ طٔؼٮ ر٪ؿ٪د ٍُن 
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حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش أٟخٝ حٛٔؼخء ح٠ٛي٣ٮ، ٠ُظ٬ حٓظ٣َض حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش رـَٯ٠ش هخى حالهظظخص 

 حٓظؼ٤خء ٜٛٔؼخء حٛـِحثٮ.

 : انذػىي انًذَُخ انزجؼُخ أيبو انمضبء انؼبدٌ. انفشع األول

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش : " ٯـ٪ُ ٟزخشَس حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش ٟن  2ؿخء ُٮ ح٠ٛخىس 

 حٛيه٪٫ حٛوخٟش ُٮ ٩ٓض ٩حكي أٟخٝ حٛـ٨ش حٛٔؼخثٰش ٨ِٔ٣خ ".

ٛٔي أؿخُ ح٠ٛشَم ٠ٜٛظؼٍَ ٢ٟ حٛـَٯ٠ش كْ حٜٛـ٪ء ا٬ٛ حٛٔؼخء حٛـ٤خثٮ ربٓخٟش ىه٪٫ 

ٛظو٪ٯغ طزوخ ٜٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٧٩ٌح رخإلػخُش ا٬ٛ ك٦ٔ ُٮ حٜٛـ٪ء ا٬ٛ ٓؼخث٦ حٛـزٰوٮ ٧٩٪ ح

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش " ٯـ٪ُ أٯؼخ  0َُٔس  3حٛٔؼخء ح٠ٛي٣ٮ كٰغ ؿخء ُٮ ح٠ٛخىس 

 ٟزخشَس حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش ٤ِٟظٜش ه٢ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ".

ش ٜٓـش حٛوٰخٍ ر٢ٰ حٛٔؼخث٢ٰ ح٠ٛي٣ٮ ٩حٛـِحثٮ٧٩ٌح ٯو٤ٮ أ١ حٛظشَٯن ٤ٟق ٠ٜٛظؼٍَ ٢ٟ حٛـَٯ٠
1
. 

 أوال : اإلنزجبء نهمضبء انًذٍَ. 

أ١ ٯٜـؤ ا٬ٛ حٛٔؼخء ح٠ٛي٣ٮ رخهظزخ٥ٍ حٛٔؼخء  حرظيحءحٯـ٪ُ ٛ٘ٚ ٟظؼٍَ ٢ٟ حٛـَٯ٠ش 

ح٠ٛوظض ر٤لَ حٛيهخ٫٩ ح٠ٛي٣ٰش ٨ُ٪ حألطٚ ٩ك٨٤ٰخ طوؼن حٛيه٪٫  ح٠ٛي٣ٰش ٢ٟ كٰغ ٓز٪٨ٛخ أٟخٝ 

شَط٨خ ٛٔ٪حهي حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛي٣ٮ ش٘ال ٩ٟؼ٠٪٣خ اال أ٦٣ ٣لَح إلطلخى ح٠ٛظيٍ حٛٔؼخء ح٠ٛي٣ٮ ٩ٟزخ

ر٨٤ٰخ ٩ر٢ٰ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ٧٩٪ حٛـَٯ٠ش ُب١ حٛٔؼخء ح٠ٛي٣ٮ ٯ٪َٓ حٛزض ٨ُٰخ ٛل٢ٰ حِٛظٚ 

 ٢ٟ3 ح٠ٛخىس  1ٛٔخهيس " حٛـ٤خثٮ ٯ٪َٓ ح٠ٛي٣ٮ " ؿزٔخ َِٜٛٔس  حٓظ٤خىحح٨٤ٛخثٮ ُٮ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش 

                                                             
 .051ص  .هزي حهلل أ٧٩ٰزش، شَف ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش، َٟؿن ٓخرْ - 1
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ش  " ًَٰ أ٦٣ ٯظو٢ٰ أ١ طَؿت ح٠ٛل٠٘ش ح٠ٛي٣ٰش حٛل٘ٞ ُٮ طٜٖ حٛيه٪٫ ح٠َُٛ٪هش اؿَحءحص ؿِحثٰ

 ".أٟخ٨ٟخ ٛل٢ٰ حِٛظٚ ٨٣خثٰخ ُٮ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش اًح ٗخ٣ض كَٗض 

 صبَُب : إلبيخ انذػىي انًذَُخ أيبو انمضبء انجُبئٍ.

 طظ٠ؼٚ ُٮ :  كيى ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ؿَٓخ ػالػخ ٛإلىهخء ٟي٣ٰخ أٟخٝ حٛٔؼخء حٛـ٤خثٮ

٩ًٖٛ ٢ٟ ٗٚ ً٭ طِش طؼخٍ ٢ٟ حٛـَٯ٠ش ؿ٤خٯش أ٩ؿ٤لش  : حإلىهخء ٟي٣ٰخ أٟخٝ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ -

ٓخ٣٪١ اؿَحءحص ؿِحثٰش، ٠ٗخ ٯـ٪ُ حإلىهخء ٟي٣ٰخ ُٮ أ٭ ٩ٓض  61أ٩ ٟوخِٛش طـزٰٔخ ٤ٛض ح٠ٛخىس 

 ٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش. 63أػ٤خء َٰٓ حٛظلْٰٔ ه٠ال ر٤ض ح٠ٛخىس 

اؿَحءحص ؿِحثٰش ٛ٘ٚ ٢ٟ ٛل٦ٔ ػٍَ ٢ٟ  128كٰغ أؿخُص ح٠ٛخىس  : حٛيه٪٫حٛظيهٚ ُٮ  -

حٛـَٯ٠ش ٟ٪ػ٪م حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش أ١ ٯيهٮ ٟي٣ٰخ أل٩ٙ َٟس أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش ح٠َُٛ٪هش أٟخ٨ٟخ 

 ٯؼزضحٛيه٪٫ ٛل٢ٰ ِٓٚ رخد ح٠َٛحُوش ٩ٓزٚ اريحء ح٤ٰٛخرش ؿٜزخط٨خ ٩ًٖٛ أػ٤خء حٛـٜٔش أ٩ ٓز٨ٜخ رظَٔٯَ 

 ش ٌَٟٗحص.حٛ٘خطذ أ٩ ر٪حٓـ

٩ًٖٛ رظَٰٜ٘ ح٠ٛظ٨ٞ ٟزخشَس رخٛلؼ٪ٍ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش ُٮ ه٠ْ  : حإلىهخء ٟزخشَس أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش -

 ٍَٟ٘ ٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٧٩ٮ ؿَحثٞ طَٕ حألَٓس. 226كخالص كيىط٨خ ح٠ٛخىس 

 ؿَٯ٠ش هيٝ طٰٜٔٞ حٛـِٚ.

 ؿَٯ٠ش ا٣ظ٨خٕ كَٟش ٤ِٟٙ.

 ؿَٯ٠ش حٌٍٛٔ.

 طٰي.ؿَٯ٠ش اطيح ٍ شٰٖ ري١٩ ٍ



 
 

65 

٩ُٮ حٛلخالص حأله٫َ ٯ٤زٌٮ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ طَهٰض ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٰٜٛٔخٝ رخٛظَٰٜ٘ ح٠ٛزخشَ 

 رخٛلؼ٪ٍ.

 انفشع انضبٍَ : حضش انذػىي انًذَُخ أيبو انمضبء انؼغكشٌ.

ٯ٘٪١ حٛٔؼخء حٛـ٤خثٮ ح٠ٛوظض ر٤لَ حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش حٛظزوٰش ٓؼخءح هخىٯخ أل١ ٧ٌح حٛٔؼخء 

٩حٛوخص ال  حالٓظؼ٤خثٮٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش حٛظزوٰش ٧٩ٌح ٯو٤ٮ أ١ حٛٔؼخء  َحح٠ٛو٪ٙ ٓخ٣٪٣خ ٣ل٧٪ ٩كي٥ 

ٯـ٪ُ ٠٨ٛخ ٣ل٧َخ
1
. 

٧ٌح حٛٔؼخء ر٤لَ حٛيهخ٫٩  حهظظخصٍَٓ هيٝ  13ُٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ُٮ ٟخىط٦   

ح٠ٛي٣ٰش كٰغ ؿخء ٨ُٰخ " ال ٯزض حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ اال ُٮ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش". ٩ح٠ٛٔظ٪ى ٢ٟ ح٠ٛخىس 

ٟي٣ٰش ٟو٤ٰش ٨ُٮ ٩ٍىص روزخٍس هخٟش ال طوظٰض ٨ُٰخ ٰٛش٠ٚ ح٤٠ٛن ٗٚ حٛيهخ٫٩ حٛظٮ  ْٰٛ ىه٪٫

٥َِٟٗ حٛٔخ٣٪٣ٮ حٓظوخىسحٛـٍَ ح٠ٛي٣ٮ ٛل٦ٔ ٓ٪حء ؿزَح ٜٛؼٍَ أ٩  حٓظوخىسط٨يٍ ا٬ٛ 
2
. 

٩ٟخ طـيٍ حإلشخٍس ا٦ٰٛ أ١ حٛظؤْٰٓ ٗـٍَ ٟي٣ٮ أٟخٝ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ى١٩ أ١ ٯِظٚ ٧ٌح 

رخِٛظٚ ٠ُٰخ ٯوَع  حالهظظخصهَٓخ ٜٛٔخ٣٪١ أل١ حٛوزَس ُٮ طَٔٯَ  حٛٔؼخء ُٮ حألَٟ ال ٯوي

ه٦ٰٜ
3
. 

٢ٟ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ر٤لَ  حالهظظخص٩رخهظزخٍ أ١ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٓي ٜٓذ 

كظ٬ طي٩ٍ حٛل٘ٞ  حال٣ظلخٍحٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش ُْٰٜ ٠ٜٛؼ٩ٍَ ٢ٟ حٛـَٯ٠ش ٢ٟ ؿَٯْ ٓ٪٫ 

                                                             
 .051هزي حهلل أ٧٩ٰزٰش، شَف ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش، َٟؿن ٓخرْ .ص   1-

 014ص .حإلٓظؼخثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭، َٟؿن ٓخرْهزي حَٛك٢٠ رَرخٍس، كي٩ى حٛـخرن   2-

 052. ص ٤ٔٛ0884ش  1ح٠ٛـٜش حٛٔؼخثٰش، حٛويى  0882-0-01لش. ٣ٔغ ؿِحثٮ ش، ٣ِْ ح٠َٛؿن، ٣ِْ حٛظِهزي حهلل أ٧٩ٰزٰ - 3
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ك٦ٔ ُٮ  الٓظؼخءٞ حالٛظـخء ا٬ٛ ح٠ٛلخٗٞ ح٠ٛي٣ٰش ٢ٟ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ػ ٩حٛزخصحٛـِحثٮ ح٨٤ٛخثٮ 

حٛظو٪ٯغ
1
. 

ٓخ٣٪١ ٓؼخء هَٔ٘٭ ٣ـي أ١ حٛٔخ٣٪١ أؿخُ ٠ٜٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش أ١  ٩058رخ٤ٛلَ ألك٘خٝ ح٠ٛخىس 

طٔؼٮ رخَٛى ٩ح٠ٛظخىٍس
2
. 

ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٢ٟ  حهظظخص٩ٓي ٓخٙ حٛيٗظ٪ٍ هزي حَٛك٢٠ رَرخٍس رويٝ ؿيٯش أٓزخد ٤ٟن 

٪٫ ح٠ٛي٣ٰش ٟٔظ٤يح ُٮ ًٖٛ ا٬ٛ ًحص حٛظزَٯَحص حٛظٮ ؿوٜض ح٠ٛشَم حٛـِحثٮ ٯ٤٠ق حِٛظٚ ُٮ حٛيه

ح٠ٛيهٮ ح٠ٛي٣ٮ ٜٓـش حٛوٰخٍ ر٢ٰ حٛٔؼخث٢ٰ ح٠ٛي٣ٮ ٩حٛـِحثٮ هخٛظخ ا٬ٛ أ٦٣ ال ٟخ٣ن ٢ٟ أ١ ٯ٤لَ 

 حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ُٮ حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش
3 

.
 

خء ح٠ٛي٣ٮ رخهظزخ٥ٍ ٫َ٣٩ أ٦٣ ٟخىحٝ حألطٚ ٧٪ كْ ٛـ٪ء ٗٚ ٟظؼٍَ ٢ٟ ؿَٯ٠ش ا٬ٛ حٛٔؼ

حٛٔؼخء حٛـزٰوٮ ٩ح٠ٛوظض ر٤لَ حٛيهخ٫٩ ح٠ٛي٣ٰش ٩أ١ اؿخُس ح٠ٛشَم ٟزخشَس حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش ٟن 

٫ حٛو٠٪ٰٟش ُٮ ٩ٓض ٩حكي ٩أٟخٝ ٣ِْ حٛـ٨ش ٟخ ٧٪ اال حٓظؼ٤خء ه٢ حألطٚ، ُخ٦٣ ٯ٢٘٠ ُظق حٛيه٪

أ١ ٗ٪١ ٍإٓخث٨خ ٧ٞ  اال٧ٌح حالٓظؼ٤خء أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ُزخًَٛٞ ٢ٟ أ٨٣خ ؿ٨خص ًَٰ هخىٯش 

٩ُحٍس حٛويٙ ؿزٔخ َِٜٛٔس حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ ح٠ٛخىس حٛوخٟٔش ٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء  ا٬ٛٓؼخس ك٘ٞ ٯ٤ظ٠٪١ 

رل٩ٍَ حٛـَٯ٠ش  اكخؿشحٛؤَ٘٭، ُخ٦٣ ٯ٨٤٘٠ٞ ح٤ٛلَ ُٮ حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش حٛظزوٰش رخهظزخ٧ٍٞ أٗؼَ 

 حٛظٮ أ٣ظـض حٛؼٍَ حٌٛ٭ ٯٔظ٪ؿذ حٛظو٪ٯغ.

 

 
                                                             

 .115ص  ٤ٓ1101ش  0طالف حٛيٯ٢ ؿزخٍ، حهظظخص حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭، ح٠ٛـٜش حٛـِحثَٯش ٜٛوٜ٪ٝ حٛٔخ٣٪٣ٰش حإلٓظظخىٯش حٰٛٔخٰٓش، حٛويى   1-
 .٩07  08ٮ حٛظشَٯن حٛـِحثَ٭، َٟؿن ٓخرْ ص حٛـخ٧َ َٟؿخ٣ش، حهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ُ - 2

 .031هزي حَٛك٢٠ رَرخٍس، حٓظٔالٰٛش ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ه٢ ٟلخٗٞ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ َٟؿن ٓخرْ. ص   3-
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 خصىصُبد رزؼهك ثبإلجشاءاد انفصم انضبٍَ : 

ٯ٤ظذ ح٧ظ٠خٝ ح٠َِٛ٘ٯ٢ ٩ حِٛالِٓش ٩ ٍؿخٙ حٛٔخ٣٪١ ك٪ٙ َُ٘س كٔ٪ّ حإل٣ٔخ١ ٩ حكظَحٝ كَٯخط٦ ٩ 

٧٪ كْ ِٜٗظ٦ ؿٚ ىٓخطَٰ حٛوخٛٞ ٩ َٗٓض ألؿ٦ٜ ؿخ٣زخ ٗزَٰح ٢ٟ ٣ظ٪ط٨خ ٩ ا٬ٛ ؿخ٣ز٨خ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ 

حإلؿَحثٰش، ٩ ٌٛح ٰٓٚ رؤ١ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٧٪ ٓخ٣٪١ حٛؼ٠خ٣خص ٩ ٠٨ٟخ ٯ٢٘ ٢ٟ شؤ١ 

ح٤ٛظ٪ص ُب٨٣خ طؼل٬ ى١٩ ُل٪٫ ٟخ ٛٞ طظ٪حَُ حٛل٠خٯش حِٛوٰٜش ٛ٪ػو٨خ ٟ٪ػن حٛظ٤ٌِٰ ٢ٟ هالٙ 

ٜٓـش ٓخىٍس ه٬ٜ طلْٰٔ ُخهٰٜش طٜٖ حٛل٠خٯش ٩ حٛٔؼخء ٧٪ حٰٛٔخؽ ح٠ٛلٰؾ ر٨خ كظ٬ طزٜي طٜٖ 

حٛؼ٠خ٣خص ًخٯظ٨خ
1
. 

٩ رخهظزخٍ أ١ كْ حٛظٔخػٮ ٧٪ ٍِٰٗس حٛظـزْٰ حٛٔؼخثٮ ٛؼ٠خ٣خص ح٠ٛلخ٠ٗش ح٤٠ٛظِش ًخٯظ٦ 

 حٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ ك٘ٞ ٓؼخثٮ رخص ٩ هخىٙ.

كٚ حٛيه٪٫ حٛـِحثٰش اً ٯ٤لٔٞ ٨ُٰخ أَٟ ح٠ٛظ٨ٞ ٩ ح٣ـالٓخ ٢ٟ أ١ َٟكٜش ح٠ٛلخ٠ٗش طوي أ٧ٞ َٟح

 ربػزخص حإلىح٣ش أ٩ طَٔٯَ حٛزَحءس.

ُ٘خ١ الري أ١ طظٍَٔ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٛؼ٠خ٣خص ط٘٪١ الُٟش ٜٛظـزْٰ حٛٔؼخثٮ ٜٛويحٛش حٛـ٤خثٰش
2

 

 طؤطٮ ه٬ٜ ٍأّ ٥ٌ٧ حٛؼ٠خ٣خص حإلؿَحثٰش ًحص حٛـخرن حٛيٓظ٪ٍ٭.

ٛزَحءس ٧٪ ٍِٰٗس أٓخٰٓش ُٮ حٛشَهٰش حإلؿَحثٰش ُال طٍَٔ َٓٯ٤ش حٛزَحءس: ٠ُزيأ حألطٚ ُٮ حإل٣ٔخ١ ح

حٰٛٔ٪ى اال ُٮ كي٩ى ٟخ ٢ٟ شؤ٦٣ طلْٰٔ ٟظٜلش حٛـ٠خهش ُٮ طـزْٰ حٛٔخ٣٪١ ٩ ط٪ٰٓن حٛؤخد.
3

 

                                                             
 .6ى. ٍِٟ٭ ٍٯخع ه٪ع، حَٛٓخرش ه٬ٜ حٛظـزْٰ حٛٔؼخثٮ ٛؼ٠خ٣خص ح٠ٛلخ٠ٗش ح٤٠ٛظِش. ىحٍ ح٨٤ٛؼش حٛوَرٰش، حٛٔخ٧َس.  ص  - 1

 .62ن ص ٣ِْ ح٠َٛؿ - 2

 .13هزي حهلل أ٧٩ٰزٰش شَف ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش حٛـِحثَ٭ َٟؿن ٓخرْ ص  - 3
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٩ ٯ٤زؼْ ه٨٤خ، أ٭ َٓٯ٤ش حٛزَحءس كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ حٛيُخم ه٢ ٦ِٔ٣ ٩ حالٓظوخ٣ش ر٠لخٝ ا٬ٛ ؿخ٣ذ 

ٛؼ٠خ٣خص َٟؿوٰظ٨خ حٛٔخ٣٪٣ٰش ُٮ ح٤ٛظ٪ص حٛ٪ؿ٤ٰش ٩ َٓهش ٩ ه٤ٰٜش ح٠ٛلخ٠ٗش ٩ طـي ٥ٌ٧ ح

٢ٟ حإلهال١ حٛوخ٠ٛٮ ٛلٔ٪ّ حإل٣ٔخ١ " ٗٚ شوض  00حٛي٩ٰٛش كٰغ ٣ظض حَِٛٔس حأل٬ٛ٩ ٢ٟ ح٠ٛخىس 

ٟظ٨ٞ رـَٯ٠ش ٯوظزَ رَٯجخ ا٬ٛ أ١ ٯؼزض حٍط٘خر٦ ٨ٛخ ٓخ٣٪٣خ ُٮ ٟلخ٠ٗش ه٤ٰٜش ط٘٪١ ٓي ٩َُص ٦ٛ ٨ُٰخ 

٦ِٔ٣". ؿ٠ٰن حٛؼ٠خ٣خص حٛالُٟش ٜٛيُخم ه٢ 
1

 

٧ٌح ٩ ٢ٟ أؿٚ ٟلخ٠ٗش هخىٛش أٗؼَ ؿيٯش الري ٢ٟ ط٪َُ حَٛٓخرش ه٬ٜ طـزْٰ ٥ٌ٧ حٛؼ٠خ٣خص طـزٰٔخ 

طلٰلخ ٩ُْ ٟخ ٯ٤ض ه٦ٰٜ حٛٔخ٣٪١ ٩ ًٖٛ ٢ٟ هالٙ طلش حإلؿَحءحص حٛظٮ طظزن ٤ٌٟ طلَٯٖ 

حٛيه٪٫ حٛـ٤خثٰش ٩ كظ٬ طي٩ٍ ك٘ٞ ُخطٚ ُٮ ٟ٪ػ٪ه٨خ ٠ٗخ أ١ ح٠ٛل٠٘ش ٓي طزخشَ ٍٓخرظ٨خ ٢ٟ 

هالٙ حٛـو٢ ٩ حٌَٛع ٦٤ٟ حٛلٰٜ٪ٛش ى١٩ أ١ ٯ٘ظٔذ حٛل٘ٞ ح٠ٛـو٪١ ٦ُٰ ٓ٪س حألَٟ ح٠ٛٔؼٮ ٛل٢ٰ 

َٟحؿوظ٦، ٩ حألطٚ أ١ ٯ٤لَ حٛـو٢ أٟخٝ ٟل٠٘ش أه٬ٜ ىٍؿش ٢ٟ ح٠ٛل٠٘ش ح٠ٛظيٍس ٜٛل٘ٞ 

ح٠ٛـو٪١ ٦ُٰ ُخ١ ٍَٓص ٓالٟش حٛـو٢ ٯٔؼٮ ربٌٛخء حٛل٘ٞ أ٩ رظويٯ٦ٜ ٩ اال ك٠٘ض رَُؼ٦ ٩ ٧٪ 

يأ حٛظٔخػٮ ه٬ٜ ىٍؿظ٢ٰ حٌٛ٭ ٯوي اكي٫ أ٧ٞ حٛؼ٠خ٣خص ٠ٜٛلخ٠ٗش ح٤٠ٛظِش .ٟخ ٯـٔي ٟز
2

 

٥ٌ٧ حٛؼ٠خ٣خص ٧ٮ ٟزخىة أطٰٜش  ُٮ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش حٌٛ٭ ٯوظزَ ىٓظ٪ٍ ٜٛلَٯخص 

حَِٛىٯش َُٰ٘ طوخٟٚ ٟو٨خ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭، ٩ ٧ٚ ٨ِٜٗخ رخٛش٘ٚ حٌٛ٭ ٯلْٔ حٌٛخٯش ٢ٟ 

 ا٬ٛ ك٘ٞ ٨٣خثٮ هخىٙ.ح٠ٛلخ٠ٗش ٩ ٧٪ حٛ٪ط٪ٙ 

 

                                                             
 .033ص  .هزي حَٛك٠خ١ رَرخٍس: كي٩ى حٛـخرن حالٓظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭، َٟؿن ٓخرْ - 1
 .006ص .ن ٓخرْ ٠ٗش ح٤٠ٛظِش . َٟؿخحَٛٓخرش ه٬ٜ حٛظـزْٰ حٛٔؼخثٮ ٛؼ٠خ٣خص ح٠ٛل عٍِٟ٭ ٍٯخع ه٪ - 2
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٩ ر٠خ أ١ حكظَحٝ حٛلَٯخص هزَ ٗخُش َٟحكٚ حٛظلَ٭ ٩ حٛظلْٰٔ ٯش٘ٚ أ٧ٞ ه٤ظَ ُٮ كٜٔش حٛلٔ٪ّ 

حٛـيٯَس رخٛل٠خٯش ُب٤٣خ حٍطؤٯ٤خ طٰٔٔٞ ٧ٌح حِٛظٚ ا٬ٛ ٟزلؼ٢ٰ ُٮ ح٠ٛزلغ حأل٩ٙ ٤ٓظوَع ا٬ٛ 

ؿذ ط٪٧َُخ أػ٤خء ح٠ٛلخ٠ٗش حٛؼ٠خ٣خص أػ٤خء ح٠ٛظخروش حٛـِحثٰش ٩ ُٮ ح٠ٛزلغ حٛؼخ٣ٮ حٛؼ٠خ٣خص حٛ٪ح

 حٛـِحثٰش.

 انًجحش األول: ضًبَبد انغُش فٍ دػىي ػًىيُخ ػبدنخ أصُبء انًزبثؼخ انجضائُخ: 

ٯوي ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش حألىحس حٛلٰش ٛظـزْٰ ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص ٨ُ٪ حٛ٪ٰٜٓش حٛظٮ طليى 

ـَٯ٠ش ٩ حَٰٛٔ ُٮ ٟالكٔش حإلؿَحءحص حٛؼ٩ٍَٯش حٛ٪حؿزش اطزخه٨خ ٢ٟ أؿٚ حٛ٘شَ ه٢ ٟالرٔخص حٛ

ح٠ٛٔئ٢ٰٛ٩ ه٨٤خ كظ٬ ط٤ٌِٰ حٛـِحءحص ح٠ٍَٛٔس ٨ٛخ
1
. 

٩ ًٖٛ رخٛظ٪ٍس حٛظٮ طِ٘ٚ ك٠خٯش ٟظخٛق حٛـ٠خهش ٧ٌح ٢ٟ ؿ٨ش ٩ ٢ٟ ؿ٨ش أه٫َ ٯوي ٓخ٣٪١ 

حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش كخٟٮ حٛلَٯخص حَِٛىٯش ُشَهٰش حالؿَحءحص ح٠ٛزخشَس أػ٤خء ح٠ٛظخروش حٛـِحثٰش 

ٔزش ٠ٜٛظ٨ٞ رويٝ ح٠ٛٔخّ رؤكي حٛلٔ٪ّ ح٠ٛوظٍَ ٦ٛ ر٨خ ٩ ه٬ٜ ٍأّ ٥ٌ٧ حٛلٔ٪ّ ٧ٮ حٛؼ٠خ٣ش رخ٤ٛ

حُظَحع رَحءط٦ ُٮ ٗٚ َٟكٜش ٢ٟ َٟحكٚ ٟظخروظ٦ رخهظزخٍ أ١ ٧ٌح حالُظَحع ٧٪ ٢ٍٗ ٢ٟ أٍٗخ١ 

حٛشَهٰش حإلؿَحثٰش 
2

َُٔٯ٤ش حٛزَحءس ٢ٟ أ٧ٞ حألٓزخد حٛظٮ طٔخ٧ٞ ُٮ طلْٰٔ اؿَحءحص ٓخ٣٪٣ٰش 

 ش حٛ٘خُٰش ُٮ حٛظ٠ظن رلَٯظ٦.طؼ٢٠ ٠ٜٛظ٨ٞ حَِٛط

٩ ٠ٛخ ٗخ١ حٛلزْ ح٠ٛئٓض أهـَ اؿَحء ٯظٞ هالٙ ح٠ٛظخروش حٛـِحثٰش ٛ٘٪٦٣ ٯلي ٢ٟ كَٯش ح٠ٛظ٨ٞ 

رخًَٛٞ ٢ٟ ط٠ظو٦ رَٔٯ٤ش حٛزَحءس ٩ رخٛظخٛٮ ُخ١ ٩ػن حٛشوض ُٮ حٛلزْ ري١٩ طي٩ٍ ك٘ٞ ٯٔؼٮ 

 ربىح٣ظ٦ ٯوي ط٤َ٘ح ٛلْ ٢ٟ حٛلٔ٪ّ حألٓخٰٓش ٛإل٣ٔخ١.

                                                             
 .7هٜٮ ٟل٠ي ؿوَِ ، شَف أط٪ٙ ح٠ٛلخ٠ٗخص حٛـِحثٰش، َٟؿن ٓخرْ ص   1-

 .04ص  ه٠خ١ 1101ٮ، كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٟلخ٠ٗش هخىٛش ىٍحٓش ٟٔخ٣ٍش، ىحٍ حٛؼٔخُش ٤ٜٛشَ ٩ حٛظ٪ُٯن ؼٯيه٠َ ُوَ٭ حٛل - 2
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ح٤٠ٛـْٜ ٤٠ٔٓخ ٧ٌح ح٠ٛزلغ ا٬ٛ ٟـٜز٢ٰ حأل٩ٙ ط٤خ٤ٛ٩خ ٦ُٰ َٓٯ٤ش حٛزَحءس رخهظزخ٧ٍخ ٩ ٢ٟ ٧ٌح 

حألطٚ ٩ حٛؼخ٣ٮ ٟ٪ػ٪ه٦ حٛلزْ ح٠ٛئٓض ٗخٓظؼ٤خء ٩ ٣ٰٔغ َٛٔٯ٤ش حٛزَحءس ٯ٠ْ ػ٠خ٣ش أٓخٰٓش 

 ٢ٟ ػ٠خ٣خص حَٰٛٔ ُٮ ىه٪٫ ه٠٪ٰٟش هخىٛش.

 انًطهت األول: األصم فٍ انًزهى انجشاءح.

س ٢ٟ هيس ٗظخد ٩ ٨ُٔخء ٩ ٓي ؿخءص ٥ٌ٧ حٛظوخٍٯَ ٟظشخر٨ش ا١ ٛٞ ٣ٔٚ أ٨٣خ ٛٔي هٍَ أطٚ حٛزَحء

ٟظ٠خػٜش ٟو٬٤ ٩ ٟز٬٤ ٢ٟ٩ ٟـ٨ٜ٠خ ٯ٢٘٠ حٛٔ٪ٙ رؤ١ َٓٯ٤ش حٛزَحءس طو٤ٮ حٛظوخٟٚ ٟن حٛشوض ح٠ٛظ٨ٞ 

ه٬ٜ أ٦٣ رَ٭ء ٠٨ٟخ رٌٜض ؿٔخٟش حٛـَٯ٠ش  ح٤٠ٛٔ٪د ا٦ٰٛ حٍط٘خر٨خ ٩ ُٮ أ٭ َٟكٜش ٢ٟ َٟحكٚ 

َكٜش حالٓظيالٙ أ٩ حٛظلْٰٔ أ٩ ح٠ٛلخ٠ٗش ا٬ٛ أ١ ٯظيٍ ك٘ٞ ٓؼخثٮ رخص حٛيه٪٫ ٓ٪حء ُٮ ٟ

ربىح٣ظ٦ ال ٯ٢٘٠ حٛـو٢ ٦ُٰ ٟن ط٪َُٰ ٗخُش حٛؼ٠خ٣خص حٛٔخ٣٪٣ٰش ٨ٌٛح حٛشوض ٩ ُٮ ٗٚ ح٠َٛحكٚ
1
  

٧ٌح ح٠ٛزيأ ٧٪ ر٠ؼخرش ٓخهيس أط٪ٰٛش ٩ ىهخٟش أٓخٰٓش ٛل٠خٯش حٛلَٯش حَِٛىٯش رظيى حٛيه٪٫ 

ط٦ ٯِٔي ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش شَهٰظ٦ ٩ ٯظـَى ٢ٟ ىٓظ٪ٍٯظ٦ ٩ ُٮ حٛـِحثٰش ٩ رٌَٰ َٟحهخ

٧ٌح حٛظيى طٔ٪ٙ ح٠ٛل٠٘ش حٛيٓظ٪ٍٯش حٛوٰٜخ ح٠ٛظَٯش : " أطٚ حٛزَحءس ٯوي ٓخهيس أٓخٰٓش أَٓط٨خ 

حٛشَحثن ؿ٠ٰو٨خ ال ٛظِ٘ٚ ر٠٪ؿز٨خ كَٯش ح٣ٌ٠ٛز٢ٰ ٩ ا٠٣خ ٛظيٍأ ر٠ٔظؼخ٧خ حٛؤ٪رش ه٢ حَِٛى اًح 

٠٪ؿ٨ش ا٦ٰٛ ٓي أكخؿظ٨خ حٛشز٨خص ر٠خ ٯل٪ٙ ى١٩ حٛظ٢ٰٔ ٢ٟ ٟٔخٍُش ح٠ٛظ٨ٞ ٨ٛخ ًٖٛ أ١ ٗخ٣ض حٛظ٠٨ش حٛ

حالط٨خٝ حٛـ٤خثٮ  ال ٯِكِف أطٚ حٛزَحءس حٌٛ٭ ٯالُٝ حَِٛى ٩ ال ٯِٯ٦ٜ ٓ٪حء ُٮ َٟكٜش ٟخ ٓزٚ 

 ح٠ٛلخ٠ٗش أ٩ أػ٤خء٧خ أ٩ ه٬ٜ حٟظيحى كٜٔخط٨خ ٩ أٯخ ٗخ١ ح٢ِٟٛ حٌٛ٭ طٔظ٦ٌَٓ اؿَحءحط٨خ.

                                                             
 .07ص َٟؿن ٓخرْٮ، كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٟلخ٠ٗش هخىٛش ىٍحٓش ٟٔخ٣ٍش، ؼٯيه٠َ ُوَ٭ حٛل - 1
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َحءس ٯوْ٘ ٓخهيس ٟزيثٰش ٟٔظوظٰش ه٢ حٛـيٙ طٔظؼ٨ٰخ حٛشَهٰش حإلؿَحثٰش ٩ ٯوظزَ ٩ أطٚ حٛز

ا٣ِخ٧ًخ ِٟظَػخ أ٩ٰٛخ إلىحٍس حٛويحٛش حٛـ٤خثٰش
1
  

 انفشع األول: أعبط لشَُخ انجشاءح و طجُؼزهب.

 أوال: أعبط لشَُخ انجشاءح

٠ظ٠ؼٜش ُٮ ٟزيأ ال ؿَٯ٠ش طوي َٓٯ٤ش حٛزَحءس ٩حكيس ٢ٟ حٛو٤خطَ حَٛثٰٰٔش ُٮ حٛشَهٰش حإلؿَحثٰش حٛ

٩ ال هٔ٪رش اال ر٤خء ه٬ٜ ٓخ٣٪١ ٠ٟخ ٯِٰي رؤ١ أ٭ ُوٚ ٢ٟ أُوخٙ حألَُحى ال ٯوي ؿَٯ٠ش اال اًح ٩ؿي 

 ٣ض ُٮ ٓخ٣٪١ ٣خٌُ ٯٍَٔ طـَٯ٦٠ ٩ ٯَطذ ٦ٛ ؿِحء.

ُخٛشَهٰش حإلؿَحثٰش طئٗي ري٧ٍ٩خ  ٟزيأ حألطٚ ُٮ حألُوخٙ حإلرخكش ٩ رخٛظخٛٮ حالٓظؼ٤خء ٧٪ حٛظـَٯٞ  

ح٣ـالٓخ ٢ٟ ارخكش حألُوخٙ ٯـذ ح٤ٛلَ ا٬ٛ حإل٣ٔخ١ رظِظ٦ رَٯجخ  ٩ ال ط٤ظِٮ ٥ٌ٧ حٛزَحءس اال  ٩

ه٤يٟخ ٯوَؽ ٢ٟ ىحثَس حإلرخكش ا٬ٛ ىحثَس حٛظـَٯٞ ٩ ٧ٌح ٟخ ال ٯ٢٘٠ طٔيٯ٥َ ٩ طل٦ٰٔٔ اال رل٘ٞ 

 اىح٣ظ٦. ٓؼخثٮ ٯٍَٔ اىح٣ش ح٠ٛظ٨ٞ رخٍط٘خر٦ ٜٛـَٯ٠ش ٩ ٌٛح كْ حٛٔ٪ٙ رؤ١ ح٠ٛظ٨ٞ رَ٭ء كظ٬ طؼزض

 ٩طـي َٓٯ٤ش حٛزَحءس َٟؿوٰظ٨خ ُٮ ىٓخطَٰ أًٜذ حٛزٜيح١ ٩ ح٠ٛ٪حػْٰ حٛي٩ٰٛش ٩ ح٠ٛوخ٧يحص حإل٣ٔخ٣ٰش.

" ٗٚ شوض ٯوظزَ رَٯجخ كظ٬  34ٓي ٣ض ه٨ٰٜخ ُٮ ٟخىط٦  ٨ُ0885ٌح حٛيٓظ٪ٍ حٛـِحثَ٭ ٤ٔٛش 

 طؼزض ؿ٨ش ٓؼخثٰش ٣لخٰٟش اىح٣ظ٦ ٟن ٗٚ حٛؼ٠خ٣خص حٛظٮ ٯظـٜز٨خ حٛٔخ٣٪١"

                                                             
 .٣11ِْ ح٠َٛؿن ص  ٮؼٯيحٛل٣ٔال ه٢ ه٠َ ُوَ٭  0881-1-1ٓؼخء ح٠ٛل٠٘ش حٛيٓظ٪ٍٯش حٛوٰٜخ ح٠ٛظَٯش ُٮ   1-
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٣ض ه٬ٜ  ٤ٛ0837ٔزش ٠ٜٛ٪حػْٰ حٛي٩ٰٛش ُخ١ حإلهال١ حٛوخ٠ٛٮ ٛلٔ٪ّ حإل٣ٔخ١ حٛظخىٍ ٤ٓش أٟخ رخ

٩ ٌٖٗٛ حٛو٨ي حٛي٩ٛٮ حٛوخص رخٛلٔ٪ّ ح٠ٛي٣ٰش ٩ حٰٛٔخٰٓش ُٮ  0َُٔس  ٧00ٌح حألطٚ ُٮ ح٠ٛخىس 

 .1َُٔس  03ح٠ٛخىس 

حألَٟٯٰ٘ش ٛلٔ٪ّ حإلطِخٰٓش  ٩ 22ُٮ ح٠ٛخىس  ٠ٗخ ٣ض ه٦ٰٜ ٟش٩َم ح٠ٰٛؼخّ حٛوَرٮ ٛلٔ٪ّ حإل٣ٔخ١

 .1َُٔس 5ُٮ ح٠ٛخىس  ٛلٔ٪ّ حإل٣ٔخ١ ٩ٍرٰشحالطِخٰٓش حألا٬ٛ ؿخ٣ذ  ٣1ٔخ١ ُٮ ٟخىط٨خ حٛؼخ٤ٟش َُٔس حإل

 /د.6/0اػخُش ا٬ٛ ح٠ٰٛؼخّ حإلَُٯٔٮ ٛلٔ٪ّ حإل٣ٔخ١ ٩ حٛشو٪د ُٮ ح٠ٛخىس 

 .صبَُب: طجُؼخ لشَُخ انجشاءح

وٜ٪ٟش ٩ حَٛٔحث٢ ٣٪هخ١ ٨ُٮ اٟخ أ١ حَٛٔٯ٤ش ٧ٮ هزخٍس ه٢ حٓظ٤ظخؽ ٩حٓوش ٟـ٨٪ٛش ٢ٟ ٩حٓوش ٟ

ٯ٤ض ه٨ٰٜخ ح٠ٛشَم ُٮ  طٜذ حٛٔخ٣٪١ ُظ٘٪١ َٓٯ٤ش ٓخ٣٪٣ٰش ٩ أٟخ أ١ ط٘٪١ ٟٔظ٤زـش ٢ٟ ٓزٚ 

حٛٔخػٮ ػ٢٠ حٜٛٔـش حٛظٔيٯَٯش ح٤٠٠ٛ٪كش ٦ٛ  ُظ٘٪١ َٓٯ٤ش ٓؼخثٰش ٩ ٟؼخٙ حَٛٔٯ٤ش حٛٔخ٣٪٣ٰش حهظزخٍ 

٩ ٛ٪ ٛٞ ٯلظٚ حٛوٜٞ ُوال ٢ٟ٩ ٓزٰٚ حَٛٔحث٢  ٣شَ حٛٔخ٣٪١ ُٮ حٛـَٯيس ح٠َٰٓٛش َٓٯ٤ش ه٬ٜ حٛوٜٞ ر٦

 حٛٔؼخثٰش ٩ؿ٪ى رٔوش ىٟ٪ٯش ٢ٟ ٣ِْ ُظٰٜش ىٝ حٛٔظٰٚ ه٬ٜ ٟالرْ ح٠ٛظ٨ٞ َٓٯ٤ش ه٬ٜ أ٦٣ حٛٔخطٚ.

٩ حَٛٔحث٢ حٛٔخ٣٪٣ٰش ٣٪هخ١ ٨ُٮ اٟخ َٓحث٢ ٓخ٣٪٣ٰش ٓخؿوش ال طٔزٚ اػزخص حٛوْ٘ ٟؼٚ ٓخهيس ال ؿَٯ٠ش 

ٟخ َٓحث٢ ٓخ٣٪٣ٰش رٰٔـش ٓخرٜش إلػزخص حٛوْ٘ ٩ َٓٯ٤ش حٛزَحءس ٩ ال هٔ٪رش اال ر٤خءح ه٬ٜ ٓخ٣٪١ ٩ ا

ِٟظَػش ُٮ ح٠ٛظ٨ٞ ُبًح طٞ اػزخص اىح٣ظ٦ طوظِٮ ٩ طل٨َ ريال ه٨٤خ َٓٯ٤ش هٰ٘ٔش ٧ٮ َٓٯ٤ش حٛـَٝ 

َُٔٯ٤ش حٛزَحءس ا١ً َٓٯ٤ش ٓخ٣٪٣ٰش رٰٔـش طلظ٠ٚ اػزخص حٛوْ٘. ٢٘ٛ ٩ رخًَٛٞ ٢ٟ ًٖٛ ُخ٦٣ ال ٯِ٘ٮ 
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زض ه٨ٔ٘خ رٚ الري ٛيكؼ٨خ أ١ ٯظيٍ ك٘ٞ ٓؼخثٮ رخص ٯِٰي حإلىح٣ش ٯ٘٪١ ٛيكؼ٨خ ط٪َُ أىٛش طؼ

ر٠ؼخرش حَٛٔٯ٤ش حٛٔخؿوش إل٧يحٍ ٠ٰٓش َٓٯ٤ش حٛزَحءس. 
1

 

٩ َٓٯ٤ش حٛزَحءس ٓخهيس ٓخ٣٪٣ٰش اِٛحٰٟش ٜٛٔخػٮ ٯظو٢ٰ اه٠خ٨ٛخ ٠ٜٗخ ػخٍ ٛيٯ٦ حٛشٖ ُٮ اىح٣ش ح٠ٛظ٨ٞ 

٢ ال ه٬ٜ حٛل٢ ٩ حالكظ٠خٙ. ُٰـذ ه٬ٜ حٛٔخػٮ أ١ ٯز٤ٮ ك٦٠٘ ه٬ٜ حٛـِٝ ٩ حٰٰٛٔ
2

 

 انفشع انضبٍَ: انُطبق اإلجشائٍ نمشَُخ انجشاءح:

ا١ حُظَحع ح٠ٛظ٨ٞ رَٯجخ ا٬ٛ أ١ طؼزض اىح٣ظ٦ ٧٪ كخٛش طالُٝ ح٠ٛظ٨ٞ ؿ٪حٙ َٟحكٚ حٛيه٪٫ حٛـِحثٰش 

٩ ط٤وْ٘ ه٬ٜ ٗخُش حٛٔ٪حهي حإلؿَحثٰش حٛظٮ ٯلذ َٟحهخط٨خ ُٮ ٟوخٟٜش ح٠ٛظ٨ٞ أػ٤خء ٗٚ ح٠َٛحكٚ ٩ 

 ظخٛٮ ُؤػخٍ ٥ٌ٧ حَٛٔٯ٤ش طليى ح٤ٛـخّ حإلؿَحثٮ ٨ٛخ.رخٛ

 أوال: ضًبٌ انحشَخ انشخصُخ نهًزهى.

ٯوخٟٚ ح٠ٛظ٨ٞ ٟوخٟٜش حٛزَ٭ء ا٬ٛ أ١ طؼزض اىح٣ظ٦ ٩ُْ ك٘ٞ ٓؼخثٮ رخص ٩ ر٤خءح ه٦ٰٜ ُخ١ 

حإلؿَحءحص ح٠ٛظوٌس ُٮ أ٭ َٟكٜش ٢ٟ َٟحكٚ حٛيه٪٫ ٯـذ أ١ طظوٌ ُٮ أػْٰ حٛلي٩ى ٩ ر٠خ 

٣خص حٛلَٯش حَِٛىٯش ٩ رخٛٔيٍ حٛؼ٩ٍَ٭ حٌٛ٭ ٯ٠ٔق ٜٜٛٔـخص ح٠ٛوظظش حٛ٘شَ ٯلخُق ه٬ٜ ػ٠خ

ه٢ حٛلٰٔٔش ٩ط٪ال ٛظـزْٰ حٛٔخ٣٪١ طـزٰٔخ طلٰلخ. 
3

 

 ٩ ٢ٟ ح٤ٛظخثؾ ح٠ٛظَطزش ه٬ٜ ػ٠خ١ حٛلَٯش حٛشوظٰش ٠ٜٛظ٨ٞ:

                                                             
 .24، كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٟلخ٠ٗش هخىٛش ىٍحٓش ٟٔخ٣ٍش، َٟؿن ٓخرْ ص  ٮؼٯيحٛله٠َ ُوَ٭  -1  1

 
 .14 هزي حهلل أ٧٩ٰزٰش، شَف ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش حٛـِحثَ٭، َٟؿن ٓخرْ ص - 3
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أ١ حإلؿَحءحص حٛظٮ ط٠ْ حٛلَٯش حَِٛىٯش ٗخٛظ٪َٰٓ ٩ حٛظِظٰش ٯـذ أ١ طظوٌ ُٮ اؿخٍ  -

٩ُْ حٛش٩َؽ ح٠ٍَٛٔس ٨ٛخ ٓخ٣٪٣خ كظ٬ ال طظوَع كٔ٪ّ ح٠ٛ٪حؿ٢ٰ٤ ٨ٜٛيٍ ٩ ه٬ٜ حٛؼ٠خ٣خص ٩

ح٠ٛل٠٘ش أ١ طٔ٪ٝ ر٠َحٓزش ٟي٫ طلش طٜٖ حإلؿَحءحص ٩ ٟش٩َهٰظ٨خ
1
. 

ا١ ؿٔخٟش حٛـَٯ٠ش ٩ هـ٪ٍط٨خ ال ٯئػَح١ ُٮ ٟوخٟٜش ح٠ٛظ٨ٞ ه٬ٜ أ٦٣ رَ٭ء ُٮ ٗخُش  -

 َحءط٦.َٟحكٚ حٛيه٪٫ ا٬ٛ أ١ ط٤ظ٨ٮ رل٘ٞ رخص ٯٍَٔ اىح٣ظ٦ أ٩ ر

  إػفبء انًزهى يٍ إصجبد ثشاءره. صبَُب: 

رِوٚ َٓٯ٤ش حٛزَحءس ال ٯ٘٪١ ح٠ٛظ٨ٞ ِٟٜٟخ ربػزخص رَحءط٦ أل١ ًٖٛ أَٟ ِٟظَع ٦ُٰ ٩ ا٠٣خ ٯٔن 

حالٛظِحٝ   ربػزخص حٛظ٠٨ش ه٬ٜ هخطْ ؿ٨ش حالط٨خٝ ٩ ٧ٮ ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش 
2

٩ رخًَٛٞ ٢ٟ طَٔٯَ هذء 

٤ٮ أ١ ٥ٌ٧ حألهَٰس طوي ؿَُخ ٯَٔ ُٮ ٟ٪حؿ٨ش ح٠ٛظ٨ٞ ٩ ْٰٛ حإلػزخص ه٬ٜ ؿ٨ش حالط٨خٝ ٨ٌُح ال ٯو

٠٨ٟظ٨خ حٛزلغ ه٢ أىٛش حإلىح٣ش  ُٔؾ ٩ ا٠٣خ ه٨ٰٜخ حٛزلغ ه٢ ؿ٠ٰن حألىٛش  حٛظٮ ٢ٟ شؤ٨٣خ حٛ٘شَ 

 ه٢ حٛلٰٔٔش ٓ٪حء ٗخ٣ض ٛظخٛق ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ ػي٥.

حإلشخٍس ا٬ٛ أ١ ٩ ٣ِْ حٛٔخهيس ٣ـي٧خ ُٮ ٟـخٙ حإلػزخص ح٠ٛي٣ٮ ُخٛز٤ٰش ه٬ٜ ح٠ٛيهٮ ٠ٗخ طـيٍ 

حإلٓالٝ ٓي أ٬ٍٓ حٛٔ٪حهي حٛظٮ طل٘ٞ هذء حإلػزخص ُٮ ح٠ٛـخٙ حٛـِحثٮ ٩ هي٧خ ٢ٟ أ٧ٞ ػ٠خ٣خص 

 حٛويحٛش .

٢ٟ أ٧ٞ ٥ٌ٧ حٛٔ٪حهي ٟخ ؿخء ُٮ حٛليٯغ ح٤ٛز٪٭ حٛٔخثٚ: " حٛز٤ٰش ه٬ٜ ٢ٟ أىه٬ ٩ ح٢ٰ٠ٰٛ ه٬ٜ ٢ٟ 

 أ٣َ٘" 

                                                             
 .31، كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٟلخ٠ٗش هخىٛش ىٍحٓش ٟٔخ٣ٍش، َٟؿن ٓخرْ ص ٮؼٯيحٛله٠َ ُوَ٭  - 1

 .15هزي حهلل أ٧٩ٰزٰش، شَف ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش حٛـِحثَ٭، َٟؿن ٓخرْ ص   2-
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حإلػزخص ه٬ٜ هخطْ ح٠ٛظ٨ٞ ر٪ؿ٪د  ًَٰ أ١ ح٠ٛشَم أ٩ٍى ه٬ٜ ٧ٌح حألطٚ حٓظؼ٤خء ربٛٔخء هذء

طٔيٯٞ ىٰٛٚ رَحءط٦ ٢ٟ حٛظ٠٨ش ح٠ٛ٪ؿ٨ش ا٦ٰٛ ٩ ٧٪ ٩ػن هخص رزوغ ٟـخالص ح٠ٛوخِٛخص ح٤٠ٛل٠ش 

ر٤ظ٪ص هخطش ٩ ح٠ٛلخػَ ح٠ٛظؼ٤٠ش ٨ٛخ ٩ حٛظٮ ٯوظٍَ ٨ٛخ ح٠ٛشَم رٔ٪س ػز٪طٰش ٟليىس، ٩ ٧ٮ 

حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش( ، ٩  ٢ٟ ٓخ٣٪١ ٣105٪هخ١: ٟلخػَ ٨ٛخ كـٰش ٛل٢ٰ ػز٪ص ه٨ٔ٘خ ) ح٠ٛخىس 

ٓخ٣٪١ اؿَحءحص ؿِحثٰش(  107ٟلخػَ ٨ٛخ كـٰش ٛل٢ٰ حٛـو٢ رظ٩ِٯ٧َخ ٩ ػز٪ط٦ ) ح٠ٛخىس 
1
. 

 صبنضب: رفغُش انشك نصبنح انًزهى.

ا١ ح٢ٰٰٔٛ ح٠ٛـٜ٪د ٢ٟ حٛٔخػٮ ٛظؤْٰٓ أك٘خ٦ٟ ْٰٛ ح٢ٰٰٔٛ حٛشوظٮ ٩ ا٠٣خ ٧٪ ح٢ٰٰٔٛ حٛٔؼخثٮ 

حٛٔـوٰش حٛظٮ طِٰي حٛـِٝ ٩ رخٛظخٛٮ ٠ٜٗخ ٓخ٩ٍ حٛٔخػٮ شٖ  ح٠ٛز٤ٮ ه٬ٜ حٛؤٚ ٩ ح٤٠ٛـْ ٩ حٛلـؾ

ُٮ طَٔٯَ ح٠ٰٔٛش حٛؼز٪طٰش ٜٛيٰٛٚ ح٠ٛـ٩َف ٩ؿذ ه٦ٰٜ طَِٰٔ ٧ٌح حٛشٖ ٛظخٛق ح٠ٛظ٨ٞ اه٠خال 

 َِٛػٰش رَحءط٦ أطال.

٩ ٤٧خ ٯـذ حٛظَِٓش ر٢ٰ َٟكٜش حٛظلْٰٔ ٩ َٟكٜش ح٠ٛلخ٠ٗش ُٔخػٮ حٛظلْٰٔ ال ٯِظٚ ُٮ حٛٔؼٰش  

٨خ ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش ح٠ٛوظظش اًح ٩ؿي حألىٛش حٛ٘خُٰش إلكخٛظ٨خ، ٩ رخٛظخٛٮ ُخ٦٣ ال ٯشظَؽ أ١ ٩ ا٠٣خ ٯلٰٜ

طظٚ ٤ٓخهظ٦ كي ح٢ٰٰٔٛ حٛ٘خٟٚ ربىح٣ش ح٠ٛظ٨ٞ أٟخ ُٮ َٟكٜش ح٠ٛلخ٠ٗش ُخ١ حٛٔخػٮ ٯل٘ٞ رخٛٔؼٰش ٩ 

٩ ٯظٍَٔ ه٬ٜ أٓخّ ك٦٠٘ ٟظَٰ ح٠ٛظ٨ٞ ٩ ه٦ٰٜ ٯـذ أ١ ٯز٬٤ ه٬ٜ ىٰٛٚ ٓـوٮ ًَٰ ٓخرٚ ٜٛظؤ٩ٯٚ أ

حٛشٖ ٦ُٰ. 
2

 

                                                             
 .181ص  هزي حهلل أ٧٩ٰزٰش، شَف ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش حٛـِحثَ٭، َٟؿن ٓخرْ - 1

 .42ٮ، كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٟلخ٠ٗش هخىٛش ، َٟؿن ٓخرْ ص ؼٯه٠َ ُوَ٭ حٛلي  2 -
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٩ ٯظو٢ٰ أ١ ٯٔظِٰي ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٟ حٛشٖ ه٤ي طَِٰٔ ح٤ٛظ٪ص حٛؤخرٰش أٯؼخ اًح حكظ٠ٚ ح٤ٛض أٗؼَ ٢ٟ 

طؤ٩ٯٚ ًَٰ أ١ ح٠ٛـخٙ حٛلٰٔٔٮ ٛٔخهيس طَِٰٔ حٛشٖ ٠ٛظٜلش ح٠ٛظ٨ٞ ٧٪ ٟـخٙ حإلػزخص حٛـ٤خثٮ ٩ 

ًٖٛ طؤٰٓٔخ ه٬ٜ َٓٯ٤ش حٛزَحءس. 
1

 

ح٠ٛظ٨ٞ حٛزَحءس ٧٪ حهظزخ٥ٍ حألٓخّ حٌٛ٭ ٯَِٔ كٰخىس ٟخ ىُو٤خ ٜٛظِظٰٚ ُٮ ٟزيأ حألطٚ ُٮ  ا١

ح٠ٛل٠٘ش ٩ ٧٪ ح٠َٰٛٔ ٛٔخثَ حٜٛٔـخص حٛوخٟش ُٮ ٗخُش َٟحكٚ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش رؤ١ ال طَٔ ٢ٟ 

ح٠ٛظ٨ٞ ٟ٪َٓ ح٠ٛوخٍػش ٩ ح٠ٛوخط٠ش رويٝ حٛظوَع ٛلٔ٪٦ٓ ٩ كَٯظ٦ حٛشوظٰش اال ُٮ كي٩ى ٟخ 

ُٮ ٗٚ اؿَحء ٢ٟ حإلؿَحءحص حٛظٮ طظوٌ ػي٥ أػ٤خء  ٯ٠ٔق ر٦ حٛٔخ٣٪١ ٠ٟخ ٯ٨ِٟٜخ حُظَحع رَحءط٦

 َٟكٜش ح٠ٛظخروش حٛـِحثٰش ٩ط٪ال ا٬ٛ ٟلخ٠ٗش هخىٛش.

 انًطهت انضبٍَ: حجظ انًزهى يؤلزب اعزضُبءا.

ٯٔظي رخٛؼ٠خ٣خص ٟـ٠٪م حٛظيحرَٰ حٛظٮ أ٧َٓخ حٛٔخ٣٪١ ٛل٠خٯش كٔ٪ّ حألؿَحٍ ُٮ حٛيه٪٫ 

ٯخص حأل٩ٰٛش ا٬ٛ أ١ ٯظٞ حِٛظٚ ُٮ حٛٔؼٰش، ٥ٌ٧ حٛـِحثٰش ٓزٚ طي٩ٍ حٛل٘ٞ ريءح ر٠َكٜش حٛظلَ

حٛظيحرَٰ ٓي ط٘٪١ ٟخٓش رلَٯش حَِٛى ٩ ٧ٌح ح٠ٛٔخّ رخٛلْ ُٮ حٛلَٯش ْٰٛ ٟٔظ٪ىح رٌحط٦ ٩ ا٠٣خ ٧٪ 

ٜٛظ٪ُْٰ ر٢ٰ أ٧يحٍ ػالػش ٯل٨ٰ٠خ ٓخ٣٪١ حالؿَحءص حٛـِحثٰش ٧ٮ ٟظٜلش ح٠ٛـظ٠ن ُٮ حإلَٓحم 

ٮ ِٗخٛش ك٦ٔ ُٮ حٛيُخم ه٢ ٦ِٔ٣ ٩ ٟظٜلش ح٠ٛظؼٍَ ر٠وخٓزش َٟط٘زٮ حٛـَحثٞ ٩ ٟظٜلش ح٠ٛظ٨ٞ ُ

 ٢ٟ حٛـَٯ٠ش ُٮ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ طو٪ٯغ .

٢ٟ أؿٚ ًٖٛ شَم حٛلزْ ح٠ٛئٓض حٓظؼ٤خءح ٩ حهظزَ ٟزيءح ػخرظخ ُٮ طشَٯو٤خ ٦َٓٗ ٓخ٣٪١ 

 ٩ أٗيط٦ ؿٚ حٛظويٯالص ح٠ٛظظخٰٛش. 044-55حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٤ٌٟ طي٥ٍ٩ ر٠٪ؿذ حألَٟ ٍٓٞ 

                                                             
 .43ص ٮ، كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٟلخ٠ٗش هخىٛش ، َٟؿن ٓخرْ ؼه٠َ ُوَ٭ حٛليٯ  1 -
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حٛظِش حالٓظؼ٤خثٰش ٜٛلزْ ح٠ٛئٓض ٯِٰي ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛوخِٛش أ١ حإلَُحؽ ح٠ٛئٓض ٧٪ ٩ حٛظؤٰٗي ه٬ٜ 

ُخٛلزْ ح٠ٛئٓض اؿَحء  حٛٔخهيس حٛوخٟش أ٩ حألطٚ ال ٯظٞ حٛظوَع ا٦ٰٛ اال ر٤خءح ه٬ٜ ػ٩ٍَس ٟٜلش

طٔظؼ٦ٰ ػ٩ٍَس حٛظلْٰٔ ٩ ْٰٛ رخإلؿَحء حٛؤخرٮ ٢٠ُ ح٠ٛٔظَٔ ه٦ٰٜ أ١ حٛلزْ ح٠ٛئٓض كخٛش 

ر٠٪ؿز٨خ ح٠ٛظ٨ٞ ٛي٫ ٟئٓٔش هٔخرٰش ر٤خءح ه٬ٜ أَٟ ٓؼخثٮ طخىٍ ه٢ ؿ٨ش ٟو٪ٛش ٓخ٣٪٣ٰش ٯ٪ىم 

ٓخ٣٪٣خ ٛؼ٠خ١ ك٢ٔ َٰٓ اؿَحءحص حٛظلْٰٔ هالٙ ُظَس ٤ُٰٟش ٟليىس.
 1

 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ر٪طَ حٛلزْ  ٩012 اًح ٗخ١ ح٠ٛشَم ٓي حٗظ٬ِ ٢ٟ هالٙ ح٠ٛخىس  

طَٯق ٦ٛ ُخ١ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٛٞ ٯشَ  ح٠ٛئٓض ه٬ٜ أ٦٣ اؿَحء حٓظؼ٤خثٮ ى١٩ طوَٯَ

اؿالٓخ ال ٜٛ٪طَ ٩ال ٜٛظوَٯَ ٩ ٗؤ١ ح٠ٛ٪ػ٪م ٯظوْٜ ربؿَحء رٰٔؾ. 
2

  

 انفشع األول: انششوط انىاججخ نأليش ثبنىضغ فٍ انحجظ انًؤلذ.

٢ٟ أ٧ٞ ح٠ٛٔخثٚ حٛظٮ ٯؼ٧َٰخ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭، ًٰخد حٛؼ٪حرؾ ح٠ٛظؤٜش رخٛلزْ ح٠ٛئٓض 

ـخٙ حٛظـزْٰ أ٩ كي٩ى حإلؿَحء هالُخ ٠ٛخ ٯظؼ٦٤٠ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٢ٟ طيحرَٰ ٢ٟ كٰغ ٟ

 ٩ ػ٠خ٣خص طٞ طيه٨٠ٰخ طيٍٯـٰخ ر٠٪ؿذ حٛظويٯالص حٛالكٔش ه٦ٰٜ.

 أوال: انششوط اإلجشائُخ انىاججخ نأليش ثبنىضغ فٍ انحجظ انًؤلذ:

ؤ٦٣ أ١ ٯل٠ٮ كٔ٪ّ ح٠ٛظ٨ٞ ٩ ا١ طٰٰٔي حألَٟ رخٛ٪ػن ُٮ حٛلزْ ح٠ٛئٓض ربؿَحءحص شٰٜ٘ش ٢ٟ ش

 ٯـوٚ طـزْٰ حٛلزْ ح٠ٛئٓض ه٬ٜ ٣ـخّ ػْٰ طؤٰٗيح ٛـزٰوظ٦ حالٓظؼ٤خثٰش.

 ٩ ٯ٢٘٠ ٍى حٛش٩َؽ حإلؿَحثٰش ا٬ٛ ػالػش ش٩َؽ ٍثٰٰٔش ٧ٮ:

                                                             
  .035َرخٍس، كي٩ى حٛـخرن حالٓظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭، َٟؿن ٓخرْ، ص هزي حَٛك٠خ١ ر - 1
 .037 ٣ِْ ح٠َٛؿن ص - 2
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 رىجُه انزهًخ نهًزهى و اعزجىاثه: -1

ض حٛو٨ي ُبكخؿش ح٠ٛظ٨ٞ ه٠ٜخ رخٛظ٠٨ش ح٤٠ٛٔ٪رش ا٦ٰٛ طوي ؿِءح ال ٯظـِأ ٢ٟ كٔ٪ّ حإل٣ٔخ١ ُٔي ٣

ه٬ٜ أ٦٣ " ٯـذ ارالى ٗٚ ٢ٟ  1َُٔس  8حٛي٩ٛٮ حٛوخص رخٛلٔ٪ّ ح٠ٛي٣ٰش ٩ حٰٛٔخٰٓش ُٮ ح٠ٛخىس 

ٯٔزغ ه٦ٰٜ رٔزذ ًٖٛ ه٤ي حٛٔزغ ٠ٗخ ٯـذ ارال٦ً رٌَٰ ط٨٠ٚ ر٘ٚ ط٠٨ش ط٪ؿ٦ ا٦ٰٛ
"1.

 

( ٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش " ٯظلْٔ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ك٢ٰ ٟؼ٪ٙ ٩011 رخَٛؿ٪م ا٬ٛ ح٠ٛخىس )

٠ظ٨ٞ ٛيٯ٦ أل٩ٙ َٟس ٢ٟ ٧٪ٯظ٦ ٩ ٯلٰـ٦ ه٠ٜخ طَحكش ر٘ٚ ٩حٓوش ٢ٟ حٛ٪ٓخثن ح٤٠ٛٔ٪رش ا٦ٰٛ ٩ حٛ

 ٯ٤ز٦٨ رؤ٦٣ كَ ُٮ هيٝ حإلىالء رؤ٭ حَٓحٍ..."

٠ٗخ ٯظو٢ٰ ه٬ٜ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ أ١ ٯوـَ ح٠ٛظ٨ٞ رؤ١ ٦ٛ حٛلْ ُٮ حهظٰخٍ ٟلخٝ ه٦٤ ُخ١ ٛٞ ٯوظَ 

 ه٢ٰ ٦ٛ ٟلخٰٟخ ٢ٟ طٜٔخء ٦ِٔ٣.

٠ؼخرش ػ٠خ٣خص ٠ٜٛظ٨ٞ ه٤ي حٛلؼ٪ٍ حأل٩ٙ حٌٛ٭ ٯوي ٢ٟ ؿزٰوش هخطش ٨ُ٪ ْٰٛ ٥ٌ٧ حٛش٩َؽ ٧ٮ ر

رلغ ه٢ أىٛش حالط٨خٝ ٢ٟ ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٟ هالٙ اىالث٦ حٛظٜٔخثٮ رؤٓ٪ح٦ٛ رٚ ٯوي ٓزٚ ًٖٛ ٩ٰٜٓش  اؿَحءُٔؾ 

ىُخم ٦ٛ اً أ٦٣ روي حٛظؤٗي ٢ٟ ٧٪ٯظ٦ ٩ اكخؿظ٦ ه٠ٜخ رخٛ٪ٓخثن ح٤٠ٛٔ٪رش ا٦ٰٛ ٩ ٟخ ٯ٪ؿ٦ ػي٥ ٢ٟ 

٩ طال٩س ح٤ٛظ٪ص حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛظٮ طوخٓذ ه٨ٰٜخ، طظخف أٟخ٦ٟ َُطش اٯؼخف حٛلٰٔٔش ٩ ط٦٤٘٠ ىالثٚ 

 ٢ٟ طلؼَٰ ىُخه٦ حٌٛ٭ ٯؼ٦٤٠ ٦ٛ حٛٔخ٣٪١.

٩ رظيى ٧ٌح حٛشَؽ ٣ـي أ١ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٓي ٦ِٜٗ رظ٪ٍس ط٪َُ حٛؼ٠خ٣خص حٛالُٟش 

 .٠لخ٢ٰ٠ٗ أٟخٝ حٛٔؼخء حٛوخى٭خص ح٠ٜٛٛخػ٢ٰٜ أٟخٝ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ شؤ٨٣ٞ ُٮ ًٖٛ شؤ١ حألشو

 
                                                             

 .61، ىحٍ ٧٪ٟش ص 1115ح٤ٛلخٝ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٜٛلزْ ح٠ٛئٓض ُٮ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش، حٛـزوش حٛؼخ٣ٰش  ك٠ِس هزي حٛ٪٧خد: - 1
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 رغجُت األيش ثبنىضغ فٍ انحجظ انًؤلذ:-2

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٛٞ ٯ٢٘ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ِٟٜٟخ ه٤ي اطيح٥ٍ أ٥َٟ  ٩001ُٔخ ٠ٜٛخىس 

رخإلٯيحم  طٔزٰذ َٓح٥ٍ أ٩ طؼ٦٤ٰ٠ كٰؼٰخص طزٍَ ٟ٪٦ِٓ ٢ٟ حإلؿَحء، ٠ٟخ ٯ٢٘٠ ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ ىُخه٦ 

ألٓزخد حٛيحهٰش ا٦ٰٛ ُٮ ٟٔخرٚ ًٖٛ ٯَِع ه٬ٜ حٛٔخػٮ ُٮ كخٛش حٜٛـ٪ء ا٬ٛ ٢ٟ حإلؿالم ه٬ٜ ح

طـيٯي ٟيس حٛلزْ ح٠ٛئٓض ِٛظَس اػخُٰش اطيحٍ أَٟ ٟٔزذ طزوخ ٛو٤خطَ حٛظلْٰٔ.٩ رظويٯٚ ٓخ٣٪١ 

أػخٍ ح٠ٛشَم ٰٓيح ه٬ٜ ٜٓـش ٓخػٮ حٛظلْٰٔ  17-10حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ر٠٪ؿذ حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ 

ٍَٟ٘ ح٠ٛٔظليػش رخٛظويٯٚ حٛٔخرْ "  012ش حألشوخص كٰغ ط٤ض ح٠ٛخىس ر٠ؼخرش ػ٠خ٣ش ه٬ٜ كَٯ

 012ٯـذ أ١ ٯئْٓ أَٟ حٛ٪ػن ُٮ حٛلزْ ح٠ٛئٓض ه٬ٜ حألٓزخد ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخىس 

 ٢ٟ ٧ٌح حٛٔخ٣٪١".

٠ٗخ ؿخء ُٮ حَِٛٔس حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ ح٠ٛخىس ح٠ٌٛٗ٪ٍس أهال٥ " ٯزٜي ٓخػٮ حٛظلْٰٔ حألَٟ ح٠ٌٛٗ٪ٍ شِخ٧ش 

 ٨ٞ ٩ ٯ٤ز٦٨ رؤ١ ٦ٛ ػالػش أٯخٝ ٢ٟ طخٍٯن ٧ٌح حٛظزٰٜي الٓظج٤خ٦ُ، ٯشخٍ ٧ٌح حٛظزٰٜي ُٮ ح٠ٛلؼَ.ا٬ٛ ح٠ٛظ

٩ رٌٖٛ أطزق ٠ٜٛظ٨ٞ كْ حٛـو٢ ُٮ حألَٟ رخٛلزْ ح٠ٛئٓض ٠ٟخ ٯ٢٘٠ ؿ٨ش حالٓظج٤خٍ َُع ٍٓخرش 

ٟ٪ػ٪هٰش ه٬ٜ حإلؿَحء ٩ ٧ٮ ػ٠خ٣ش أه٫َ طؼخٍ ا٬ٛ اِٛحٰٟش طٔزٰذ حألَٟ رخإلٯيحم ٥ٌ٧ 

٣خص حٛظٮ ٨ِٜٗخ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ ٠ٜٛظ٢ٰ٠٨ ح٠ٛخػ٢ٰٜ أٟخ٦ٟ ال ٯلؼ٬ ر٨خ ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ ح٠ٛخػ٢ٰٜ أٟخٝ حٛؼ٠خ

 حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭.

 يذح انحجظ انًؤلذ:-3

أٓ٪أ َٟحكٚ حٛٔؼخء حٛـِحثَ٭ ٢ٟ كٰغ ح٠ٛٔخّ رلَٯش حألَُحى اً ٛٞ  0875طوي َٟكٜش ٟخ ٓزٚ 

ٮ رظـيٯي ُظَس حٛلزْ ٠ٜٗخ ح٣ظ٨ض طالكٰش ٯ٢٘ حٛٔخػٮ ح٠ٛلْٔ ٟـزَح ه٬ٜ حٛظٰٔي رؤؿٚ ا٠٣خ ٯ٘ظِ
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ح٠ٛويٙ  14-75أَٟ حإلٯيحم ح٠ٍَٛٔس رؤٍروش أش٨َ، ٩ ٓي ح٣ظ٨ض ٥ٌ٧ ح٠َٛكٜش رظي٩ٍ حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ 

٩ ح٠ٛ٪حى  014ٛٔخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش كٰغ كيىص ح٠ٛيى حٛٔظ٪٫ ٜٛلزْ ح٠ٛئٓض ُٮ ح٠ٛخىس 

ح٠ٛويٙ ٩ ح٠ٛظ٠ٞ ٛٔخ٣٪١ حإلؿَحءحص  17-10ػٞ ؿخء حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ  3ٍَٟ٘  014ٍَٟ٘ ا٬ٛ  014

 حٛـِحثٰش ٰٛليى هيى ح٠َٛحص حٛٔخرٜش ٠ٜٛؼخهِش.

ٯوؼن طليٯي ٟيس حٛلزْ ح٠ٛئٓض ٠ٛـ٠٪هش ٟوخٯَٰ طوظَٜ رلٔذ طٰٔٔٞ حٛـَحثٞ ُِٮ ٟخىس حٛـ٤ق 

ٯوظ٠ي ٟوٰخٍ  حٛلي حألٓظ٬ ٜٛؤ٪رش . أٟخ حٛـ٤خٯخص ُظظ٤َ ح٠ٛوخٯَٰ ا٬ٛ ػالػش: ه٬ٜ أٓخّ حٛلي 

ٜٛؤ٪رش أ٩ ه٬ٜ أٓخّ ؿزٰوش حٛـَٝ أ٩ حالٟظيحى حإل٠ٰٜٓٮ ٜٛـَٯ٠ش. حألٓظ٬
1

 

رخ٤ٛٔزش ٜٛـ٤ق ال طظـخ٩ُ ٟيس حٛلزْ ح٠ٛئٓض هشَٯ٢ ٯ٪ٟخ اًح ٗخ٣ض حٛؤ٪رش ال طِٯي ه٢ ٤ٓظ٢ٰ ُخ١ 

طـخ٩ُط٨خ ى١٩ أ١ طِٯي ه٢ ػالع ٤ٓ٪حص ُخ١ ٟيس حٛلزْ ح٠ٛئٓض ح٠ٔ٠ٛ٪ف ر٨خ ط٘٪١ أٍروش أش٨َ 

ه٢ ػالع ٤ٓ٪حص ٯـ٪ُ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ أ١ ٯظيٍ أَٟح ٟٔززخ ٯٔؼٮ رظ٠يٯي ُخًح ُحىص حٛؤ٪رش 

حٛلزْ ح٠ٛئٓض َٟس ٩حكيس ٩ ُٮ ٗٚ حألك٪حٙ ال طظـخ٩ُ ٟيس حٛلزْ ح٠ٛئٓض ُٮ ٟ٪حى حٛـ٤ق ػ٠خ٣ٰش 

 أش٨َ.

أٟخ رخ٤ٛٔزش ٜٛـ٤خٯخص ٠ُظ٬ ٗخ٣ض حٛؤ٪رش ح٠ٍَٛٔس ٧ٮ حٛٔـ٢ ٠ٛيس أٓٚ ٢ٟ هشَٯ٢ ٤ٓش ُخ١ حٛلي 

ح٠ٛئٓض ال ٯظـخ٩ُ أػ٤ٮ هشَ ش٨َح ٠ٟٔٔش ه٬ٜ ػالع َٟحص ٟظٔخ٩ٯش ال ط٠يى اال  حألٓظ٬ ٜٛلزْ

رب١ً طَٯق ٢ٟ ًَُش حالط٨خٝ ٠ٛيس أٍروش أش٨َ أه٫َ ر٤خءح ه٬ٜ ؿٜذ ٟٔزذ ٯظٔيٝ ر٦ ٓخػٮ 

حٛظلْٰٔ أٟخ حٛـ٤خٯخص حٛظٮ ط٘٪١ ٨ُٰخ ٟيس حٛؤ٪رش هشَٯ٢ ٤ٓش ٓـ٤خ أ٩ ٟئري أ٩ حإلهيحٝ ُٔي كيىص 

 ئٓض روشَٯ٢ ش٨َح ط٠ؼٚ ُظَس أ٬ٛ٩ ٟؼخهِش ألٍرن َٟحص.ٟيس حٛلزْ ح٠ٛ

                                                             
 .052َرخٍس، كي٩ى حٛـخرن حالٓظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭، َٟؿن ٓخرْ، ص هزي حَٛك٠خ١ ر - 1
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ر٠٤ٰخ حٛـ٤خٯخص ح٠ٛ٪ط٪ُش رخألُوخٙ حإل٧ٍخرٰش أ٩ حٛظوَٯزٰش ُظظٚ ٟيس حٛلزْ ا٬ٛ ٓظش ٩ ػالػ٢ٰ  

 ش٨َح روي ٟؼخهِش حِٛظَس حأل٬ٛ٩.

 ُٮ ك٢ٰ أ١ حٛـ٤خٯخص حٛوخرَس ٜٛلي٩ى حٛ٪ؿ٤ٰش ُٔي كيىص ٟيس حٛلزْ ح٠ٛئٓض رٔظ٢ٰ ش٨َح.

 086ا٬ٛ ٥ٌ٧ ح٠ٛيى ُظَحص أه٫َ روي حإلكخٛش ه٬ٜ ًَُش حالط٨خٝ ه٠ال ر٤ض ح٠ٛخىس  ٩ ٯؼخٍ

:ٍَٟ٘ 

 ش٨َٯ٢ اًح ٗخ١ حٛلي حألٓظ٬ ٜٛؤ٪رش ٧٪ حٛٔـ٢ ح٠ٛئٓض. -

أٍروش أش٨َ اًح ٗخ١ حٛلي حألٓظ٬ ٜٛؤ٪رش ٧٪ حٛٔـ٢ ح٠ٛئٓض ٠ٛيس هشَٯ٢ ٤ٓش أ٩ ح٠ٛئري أ٩  -

 حإلهيحٝ.

٪ُش رؤُوخٙ ا٧ٍخرٰش أ٩ طوَٯزٰش أ٩ رـ٤خٯش هخرَس ٜٛلي٩ى ػ٠خ٣ٰش أش٨َ اًح ٗخ٣ض حٛـ٤خٯش ٟ٪ط -

 حٛ٪ؿ٤ٰش.

٩ اًح ٛٞ ٯظٞ حِٛظٚ ُٮ ٥ٌ٧ حٱؿخٙ ٩ؿذ حإلَُحؽ ه٢ ح٠ٛظ٨ٞ طٜٔخثٰخ، ٩ ٯظَطذ ه٢ حإلهالٙ رظٜٖ 

 حٛٔ٪حهي ٟظخروش ح٠ٛٔئ٩ٙ ؿِحثٰخ ٩ طل٦ٰٜ٠ ٟٔئ٩ٰٛش ٟخ ٯ٤ظؾ ه٦٤ ٢ٟ ػٍَ.

ش حٛلَٯخص أٟخٝ حٛٔؼخء حٛوخى٭ ٯِظَٔ ٓخ٣٪١ أٟخٝ ٧ٌح حٛلَص ٢ٟ ح٠ٛشَم ه٬ٜ ػ٩ٍَس ك٠خٯ

حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ أل٭ ٣ض ٯ٤لٞ أؿخٙ حٛلزْ ح٠ٛئٓض أ٩ طزو٦ حإلَٓحٍ ٩ حٛظؤَ ُٮ حٜٛـ٪ء 

ا٬ٛ اٯيحم ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ ُخٛلزْ ح٠ٛئٓض أٟخٝ ٥ٌ٧ حٛـ٨ش ًَٰ حٛوخىٯش ال ٯ٤ظ٨ٮ  اال رخٛزغ أ٩ حٛظظٍَ 

 حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭.  ٢ٟ ٓخ٣٪١ 012ُٮ َٟٜ حٛٔؼٰش ه٠ال رؤك٘خٝ ح٠ٛخىس 

 



 
 

82 

 صبَُب: انششوط انًىضىػُخ انىاججخ نأليش ثبنحجظ انًؤلذ:

٣لَح ٛوـ٪ٍس حٛلزْ ح٠ٛئٓض ه٬ٜ حٛلٔ٪ّ ٩ حٛلَٯخص ٰٓي ح٠ٛشَم ٜٓـش ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ُٮ  

 حألَٟ رخٛلزْ ح٠ٛئٓض ر٠ـ٠٪هش ٢ٟ حٛش٩َؽ طظ٠ؼٚ:

 انجشائى انزٍ َجىص فُهب انحجظ انًؤلذ:-1

ٛـِحثٰش ه٬ٜ ٩ؿ٪د أ١ ط٘٪١ حٛـَٯ٠ش ه٬ٜ ىٍؿش ٢ٟ حٛوـ٪ٍس ٛألَٟ ٯ٤ض ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص ح

رخٛ٪ػن ُٮ حٛلزْ ح٠ٛئٓض كٰغ طظ٪َٓ ٜٓـش ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ُٮ حألَٟ ر٦ ه٬ٜ ٣٪م حٛـَٯ٠ش ٩ 

ُٮ َُٔط٨خ حأل٬ٛ٩ " ال ٯـ٪ُ  007ؿٔخٟظ٨خ ٩ ٟخ ٯ٥ٍَٔ حٛٔخ٣٪١ ٨ٛخ ٢ٟ هٔ٪رش ٩ ؿزٔخ ٤ٛض ح٠ٛخىس 

حم ر٠ئٓٔش اهخىس حٛظَرٰش اال روي حٓظـ٪حد ح٠ٛظ٨ٞ. ٩ اًح ٗخ٣ض ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ اطيحٍ أَٟ اٯي

 حٛـَٯ٠ش ٟوخٓزخ ه٨ٰٜخ رؤ٪رش حٛلزْ أ٩ رؤٯش هٔ٪رش أه٫َ أشي ؿٔخٟش..."

٩ رخٛظخٛٮ ُخ١ حٛـَحثٞ حٛظٮ ٯـ٪ُ ٨ُٰخ حٛلزْ ح٠ٛئٓض ٧ٮ حٛـ٤خٯخص ه٠٪ٟخ ٩ حٛـ٤ق حٛظٮ ط٘٪١ 

٠ٛوخٓذ ه٨ٰٜخ رٌَحٟش ُٔؾ ال ٯـ٪ُ ٨ُٰخ حٛلزْ هٔ٪رظ٨خ حٛلزْ ٠٨ٟخ ٗخ٣ض ٟيط٦ ، ٦٤ٟ٩ ُخٛـ٤ق ح

ح٠ٛئٓض أٟخ حٛـ٤ق حٛظٮ ٯوخٓذ ه٨ٰٜخ رخٛلزْ أ٩ حٌَٛحٟش ُٰـ٪ُ ٨ُٰخ حٛلزْ ح٠ٛئٓض أل١ حٛوزَس 

رخ٤ٛض حٛظـَٯ٠ٮ ٩ ٰٛٔض حٛؤ٪رش ح٤٠ٛـ٪ّ ر٨خ. 
1

 

 أٟخ ح٠ٛوخِٛخص ُخ٦٣ ال ٯـ٪ُ ٨ُٰخ اؿالٓخ حٛلزْ ح٠ٛئٓض.
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 نًزًبعكخ نأليش ثبنىضغ فٍ انحجظ انًؤلذ:رىافش انذالئم انمىَخ و ا-2

ٯٔظ٤زؾ ح٦ِٔٛ شَؿخ ؿ٪٧َٯخ ٩ ٧٪ ٩ؿ٪ى ىالثٚ ٗخُٰش ه٬ٜ حالط٨خٝ طـزٰٔخ ٜٛٔخهيس ال كزْ ري١٩ 

حط٨خٝ ٩ ال حط٨خٝ ري١٩ ىالثٚ ٩ ٯ٫َ رؤ١ ٓ٘٪ص ح٠ٛشَم ه٢ ٧ٌح حٛشَؽ ٟخ ٧٪ اال ٓ٘٪ص 

 اال أ٦٣ ٯٔظوٜض ٢ٟ:كخ٧َ٭، ٨ُ٪ ٛٞ ٯ٤ض ه٦ٰٜ طَحكش ه٤ي ط٤ل٦٠ٰ ٜٛلزْ ح٠ٛئٓض 

حٛظٮ طٍَٔ رؤ٦٣ ال ٯـ٪ُ حٛظ٪َٰٓ اال ح٠ٛيس حٛالُٟش ٠ٔٛخم حألشوخص  2َُٔس  ٣40ض ح٠ٛخىس  -

حٌٛٯ٢ طظ٪حَُ ُٮ ك٨ٔٞ ىالثٚ ٢ٟ شؤ٨٣خ طَؿٰق حٍط٘خد حٛـَٯ٠ش أ٩ ح٠ٛٔخ٠٧ش ٨ُٰخ ٩ طٍَٔ َُٔط٨خ 

حٛٔ٪ٯش ٩ ح٠ٛظ٠خٓ٘ش حَٛحروش أ١ حٛٔزغ ر٪حٓـش ػزخؽ حٛشَؿش حٛٔؼخثٰش ٟش٩َؽ رظ٪حَُ حٛيالثٚ 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٍرـض ٰٓخٝ حالط٨خٝ ر٪ؿ٪د ط٪حَُ ىالثٚ ٓ٪ٯش ٩  ٠ٗ78خ أ١ ح٠ٛخىس 

 ٟظ٠خٓ٘ش.

حٜٛظخ١ طٍَٔح١ أ٦٣ ُٮ كخٛش هيٝ ط٪حَُ حٛيالثٚ حٛ٘خُٰش  ٩084  052ػَ ا٬ٛ ًٖٛ ح٠ٛخىط٢ٰ  -

 روش.ػي ح٠ٛظ٨ٞ  ٩ؿذ ه٬ٜ ؿ٨ش حٛظلْٰٔ أ١ طظيٍ أَٟح رؤال ٩ؿ٦ ٠ٜٛظخ

٩ ه٦ٰٜ ُخ٦٣ اًح ٗخ١ ال ٯـ٪ُ حٛظ٪َٰٓ ٤ٜٛلَ ٩ ال حٛٔزغ ه٬ٜ ح٠ٛشظز٦ ٦ُٰ اال اًح ط٪حَُص ُٮ  -

ك٦ٔ حٛيالثٚ حٛ٘خُٰش ٩ أ١ هيٝ ط٪ح٧َُخ ٯـوٚ ٜٓـش حٛظلْٰٔ طظيٍ أَٟح رؤال ٩ؿ٦ ٠ٜٛظخروش ٢٠ُ 

رخد أ٬ٛ٩ ٯـذ حهظزخ٧ٍخ شَؿخ ٛألَٟ رخٛ٪ػن ُٮ حٛلزْ ح٠ٛئٓض. 
1
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 :ضايبد انشلبثخ انمضبئُخػذو كفبَخ انز-3

ح٠ٛويٙ ٩  14-75ا١ حٓظليحع ٣لخٝ حَٛٓخرش حٛٔؼخثٰش ُٮ حٛظشَٯن حٛـِحثَ٭ ر٠٪ؿذ ٓخ٣٪١ ٍٓٞ 

ح٠ٛظ٠ٞ ٛٔخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ؿخء ٟٔخٯَس ٤ٜٛلَٯخص حٛليٯؼش حٛيحهٰش ا٬ٛ ك٠خٯش حٛلَٯخص 

 حَِٛىٯش.

َ ح٠ٍَٛٔس رخ٤ٛٔزش ٜٛلزْ ح٠ٛئٓض ٩ حٛظٮ ٩ طوؼن حَٛٓخرش حٛٔؼخثٰش ه٤ي طَٔٯَ ٍُو٨خ ٤ِْٛ حٛظيحرٰ

 طش٠ٚ حٛـ٨خص ح٠ٛو٪ٛش رَُو٨خ ٩ ِٰٰٗش طلْٰٔ ًٖٛ ٩ ؿَّ حٛظلٜٞ ٩ حٱؿخٙ.

٧ٌح حٛظشخر٦ ُٮ حألك٘خٝ ٯـوٚ ٢ٟ حَٛٓخرش حٛٔؼخثٰش ريٯال ُوٰٜخ ه٢ حٛلزْ ح٠ٛئٓض رخهظزخ٧ٍخ كٚ 

لْٰٔ ٩ ر٢ٰ حٛلزْ ح٠ٛئٓض ٩ٓؾ ر٢ٰ حإلَُحؽ ح٠ٛئٓض ى١٩ ٰٓي ٠ٟخ ٓي ٯ٨يى ك٢ٔ َٰٓ ٟـَٯخص حٛظ

 حٌٛ٭ ٯِٔي ح٠ٛظ٨ٞ ٗخٟٚ كَٯظ٦ ٟن حكظ٠خٙ ٓ٪ء حٛظٔيٯَ.

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٯوؼن ح٠ٛظ٨ٞ رَٔحٍ طخىٍ ٢ٟ  0ٍَٟ٘  ٩014 ه٠ال ر٤ض ح٠ٛخىس 

 ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ا٬ٛ حٛظِحٝ أ٩ هيس حٛظِحٟخص ٩ ٧ٮ:

 اال رب١ً ٧ٌح حألهَٰ.هيٝ ٌٟخىٍس حٛلي٩ى حإل٠ٰٰٜٓش حٛظٮ كيى٧خ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ  -

 . هيٝ ح٧ٌٛخد ا٬ٛ روغ حألٟخ٢ٗ ح٠ٛليىس ٢ٟ ؿٍَ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ  -

 أ٩ حٜٛٔـخص ح٠ٛو٤ٰش ٢ٟ ؿٍَ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ.٠ٛؼ٪ٙ ى٩ٍٯخ أٟخٝ ح٠ٛظخٛق  ح  -

طٰٜٔٞ ٗخُش حٛ٪ػخثْ حٛظٮ ط٠ٔق ر٠ٌخىٍس حٛظَحد حٛ٪ؿ٤ٮ أ٩ ٠ٟخٍٓش ٤٨ٟش أ٩ ٣شخؽ ٯوؼن ا٬ٛ  -

 أ٩ ٟظٜلش أ٢ٟ ٯو٨٤ٰخ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٟٔخرٚ ٩طٚ.طَهٰض اٟخ ا٬ٛ أٟخ٣ش حٛؼزؾ 

هيٝ حٰٛٔخٝ رزوغ ح٤ٛشخؿخص ح٤٨٠ٰٛش ه٤يٟخ طَط٘ذ حٛـَٯ٠ش حػَ ٠ٟخٍٓش أ٩ ر٤٠خٓزش ٠ٟخٍٓش  -

 ٥ٌ٧ ح٤ٛشخؿخص ٩ ه٤يٟخ ٯوش٬ ٢ٟ حٍط٘خد ؿَٯ٠ش ؿيٯيس.
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 حالٟظ٤خم ه٢ ٍإٯش حألشوخص حٌٛٯ٢ ٯو٨٤ٰٞ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ أ٩ حالؿظ٠خم رزوؼ٨ٞ. -

روغ اؿَحءحص ُلض هالؿٮ كظ٬ ٩ ا١ ٗخ١ رخ٠ٛٔظش٬ِ ال ٠ٰٓخ رٌَع اُحٛش  حٛوؼ٪م ا٬ٛ -

 حٛظ٠ٔٞ.

 اٯيحم ٠٣خًؽ حٛظ٘٪ٕ ٛي٫ أٟخ٣ش حٛؼزؾ ٩ هيٝ حٓظو٠خ٨ٛخ اال رظَهٰض ٢ٟ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ. -

٥ٌ٧ حٛلخالص حٛؼ٠خ٣ٰش ٛٞ طؤص ه٬ٜ ٓزٰٚ حٛلظَ ُخ٠ٛشَم ُظق ح٠ٛـخٙ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ ٢ٟ أؿٚ 

أ٩ حٛظِحٟخص ٩ ًٖٛ كظ٬ ال ٯزٍَ حٜٛـ٪ء ا٬ٛ حٛلزْ ح٠ٛئٓض ُٮ روغ  اػخُش أ٩ طويٯٚ حٛظِحٝ

 حٛلخالص رلـش ٓظ٪ٍ ح٠ٛخىس .

٢ٟ  ٩012طوظزَ حٛظِحٟخص حَٛٓخرش حٛٔؼخثٰش ًَٰ ٗخُٰش رظ٪َُ اكي٫ حٛلخالص حٛ٪حٍىس ُٮ ح٠ٛخىس 

خ ٩ ٧ٮ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٩حٛظٮ طش٘ٚ رظ٪ٍس ٤َِٟىس أ٩ ٨ٜٗخ ٟزٍَحص ٛلزْ ح٠ٛظ٨ٞ ٟئٓظ

 ٗخٛظخٛٮ:

اًح ٛٞ ٯ٢٘ ٠ٜٛظ٨ٞ ٟ٪ؿ٢ ٟٔظَٔ أ٩ ٗخ١ ال ٯٔيٝ ػ٠خ٣خص ٗخُٰش ٠ٜٛؼ٪ٙ أٟخٝ حٛويحٛش أ٩ ٗخ٣ض  -0

حألُوخٙ ؿي هـَٰس ٗؤ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛظ٨ٞ ٟظٔ٪ال ى١٩ آخٟش ػخرظش أ٩ طوْٜ حألَٟ رـَٯ٠ش ٟ٪ط٪ُش 

 رؤه٠خٙ ا٧ٍخرٰش.

ؾ ٩ حألىٛش ح٠ٛخىٯش أ٩ ٩ٰٜٓش ه٤يٟخ ٯ٘٪١ حٛلزْ ح٠ٛئٓض حٛ٪ٰٜٓش حٛ٪كٰيس ٜٛلِخف ه٬ٜ حٛلـ -1

٤٠ٛن حٛؼٌ٪ؽ ه٬ٜ حٛش٨٪ى أ٩ حٛؼلخٯخ أ٩ طِخى٭ ط٪حؿئ ر٢ٰ ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ ٩ حٛشَٗخء ٠ٟخ ٓي ٯئى٭ ا٬ٛ 

 هَٜٓش حٛ٘شَ ه٢ حٛلٰٔٔش.

ه٤يٟخ ٯ٘٪١ حٛلزْ ح٠ٛئٓض ػ٩ٍَٯخ ٛل٠خٯش ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ أ٩ ٩ػن كي ٜٛـَٯ٠ش أ٩ حٛ٪ٓخٯش ٢ٟ  -2

 كي٩ػ٨خ ٢ٟ ؿيٯي.
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طٜٔخء ٦ِٔ٣ حٛ٪حؿزخص ح٠ٛظَطزش ه٬ٜ اؿَحءحص حَٛٓخرش حٛٔؼخثٰش  ه٤يٟخ ٯوخَٛ ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٟ -3

 ح٠ٛليىس ٨ٛخ.  

٥ٌ٧ حٛلخالص حألٍروش ط٠ؼٚ هـ٪س حٯـخرٰش أ٧َٓخ ح٠ٛشَم ٩ُْ آهَ طويٯٚ ٛٔخ٣٪١ حإلؿَحءحص 

حٛـِحثٰش ٨ُٮ ط٪َُ طؤ٤ٰٟخ ٠ٜٛظ٢ٰ٠٨ ح٠ٛو٢ٰٰ٤ رؤك٘خ٦ٟ ال ٯ٠ظي أػ٧َخ ٛألشوخص ح٠ٛلخ٢ٰٛ ه٬ٜ 

 ٩ ا١ حٍط٘ز٪ح ؿَحثٞ ًَٰ هَٔ٘ٯش.  حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭

٩ رلـٞ ٟخ ٯ٪٦ٰٛ حٛٔخ٣٪١ ٢ٟ ه٤خٯش ٛلٔ٪ّ ح٠ٛ٪حؿ٢ٰ٤ ٩ حكظَحٝ كَٯظ٨ٞ ٩ طؤٰٗي٥ ه٬ٜ حٛظِش 

حالٓظؼ٤خثٰش ٜٛلزْ ح٠ٛئٓض ٤ٌٟ طي٩ٍ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٩ هزَ طويٯالط٦ ح٠ٛظظخٰٛش ال ٣ـي 

ٌٛ٭ ٛٞ ٯوٍَ أ٭ طويٯٚ ؿي٭ ه٬ٜ أك٘خ٦ٟ ٟخ ٯٔخرٚ ًٖٛ ٢ٟ طيحرَٰ ُٮ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ح

ُٔخػٮ حٛظلْٰٔ حٛؤَ٘٭ ًَٰ ٟـخٛذ ال رخٛظٔزٰذ ٩ال رخٛظـيٯي ٩ ال رخكظَحٝ ٟيس  ٤ٟ0860ٌ 

٤ُٰٟش ٩ ال رخٛظو٪ٯغ ُٮ كخٛش ػز٪ص حٛوـؤ حٛٔؼخثٮ ٩ ٗؤ٦٣ ال أػَ ٜٛلزْ ح٠ٛئٓض ه٬ٜ كٰخس 

ز٪ّ حٛلْ ُٮ ٟلخ٠ٗش هالٙ أؿٚ ح٠ٛظ٨ٞ، ًٍٞ أ١ ٗٚ ح٠ٛ٪حػْٰ حٛي٩ٰٛش ٟظِٔش ه٬ٜ أ١ ٛ٘ٚ ٟل

ٟؤ٪ٙ ٩ ى١٩ اَُحؽ ُٮ طؤهَٰ ح٠ٛلخ٠ٗش ٟن َٟحهخس ٗخُش حٛل٩ٍَ حٛوخطش رخٛٔؼٰش
1
. 

٠ٗخ أ١ هيٝ طوَع ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٠ٛ٪ػ٪م حَٛٓخرش حٛٔؼخثٰش ٗزيٯٚ ه٢ اؿَحء حٛلزْ 

ـ٤ذ اٯيحه٦ ح٠ٛئٓض ٧٪ ر٠ؼخرش ٣ٔض ٟوٰذ ُٮ أك٘خ٦ٟ ٠ٛخ ٯِ٪ط٦ ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٟ ػ٠خ٣خص ٩ َُص ٛظ

 ُٮ حٛلزْ ٧ٮ ُٮ حٛلٰٔٔش ِٟ٘٪ٛش اًح ٟخ ٗخ١ ٟخػال أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛوخىٯش. 
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 انفشع انضبٍَ: رًُُض انحجظ انًؤلذ ػٍ اإلجشاءاد انًشبثهخ نه

٩ٍىص ُٮ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٟـ٠٪هش كخالص ط٠ٔق رظٰٰٔي كَٯش حألَُحى اال أ٨٣خ ال طش٘ٚ 

٢ٟ ٣ِْ حٛٔخ٣٪١ ًٖٛ أ١ حٛٔخٓٞ ح٠ٛشظَٕ ر٨٤ٰخ ٯٔظظَ ه٬ٜ هيٝ  012كزٔخ ٟئٓظخ ر٨ِ٠٪ٝ ح٠ٛخىس 

٩ؿ٪ى ك٘ٞ ٨٣خثٮ ُخطٚ ُٮ ٟ٪ػ٪م حٛيه٪٫ حٛـِحثٰش ٨٤٘ٛخ طوظَٜ ُٮ حٛـ٪٧َ ٢ٟ كٰغ حٛزخهغ 

٩ حٛـ٨ش ح٠ٛو٪ٛش رخطوخً حإلؿَحء ٩ حإلؿَحءحص ح٤٠ٛل٠ش ٦ٛ ٩ ٢ٟ أرَُ طٜٖ حٛلخالص ٩ أ٨٠٧خ: كزْ 

زـ٦ ٟظٜزٔخ رخٍط٘خد ؿ٤لش ٩ حٛظ٪َٰٓ ٤ٜٛلَ ٛي٫ ٟظخٛق حٛؼزؾ ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٟ ؿٍَ ح٤ٰٛخرش حػَ ػ

 حٛٔؼخثٮ ر٤٠خٓزش حٛظلَٯخص حأل٩ٰٛش.

 أوال: رًُُض انحجظ انًؤلذ ػٍ أيش اإلَذاع فٍ حبنخ انزهجظ.

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش: " اًح ٛٞ ٯٔيٝ َٟط٘ذ حٛـ٤لش ح٠ٛظٜزْ ر٨خ  ٣48ظض ح٠ٛخىس  

ِٛوٚ ٟوخٓزخ ه٦ٰٜ رؤ٪رش حٛلزْ ٩ ٛٞ ٯ٢٘ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٓي ػ٠خ٣خص ٗخُٰش ٜٛلؼ٪ٍ ٩ ٗخ١ ح

أهـَ رخٛلخىع ٯظيٍ ٩ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش أَٟح رلزْ ح٠ٛظ٨ٞ روي حٓظـ٪حر٦ ه٢ ٧٪ٯظ٦ ٩ ه٢ حألُوخٙ 

ح٤٠ٛٔ٪رش ا٦ٰٛ ٩ ٯلٰٚ ح٠ٛظ٨ٞ ُ٪ٍح ا٬ٛ ح٠ٛل٠٘ش ؿزٔخ إلؿَحءحص حٛـ٤ق ح٠ٛظٜزْ ر٨خ ٩ ٯليى ٤ٛلَ 

 ُ أ١ ٯظؤهَ ه٢ ػ٠خ٣ٰش أٯخٝ ٢ٟ ٯ٪ٝ طي٩ٍ أَٟ حٛلزْ".حٛٔؼٰش ؿٜٔش ُٮ ٰٟوخى ال ٯـ٪

٢ٟ ٣ِْ حٛٔخ٣٪١: " ٩ ٯـ٪ُ ٛ٪ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش اطيحٍ أَٟ ربٯيحم ح٠ٛظ٨ٞ  ٠ٗ006خ ؿخء ُٮ ح٠ٛخىس 

اًح ٟخ ٍأ٫ أ١ َٟط٘ذ  48ر٠ئٓٔش اهخىس حٛظَرٰش ػ٢٠ حٛش٩َؽ ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخىس 

 خ٣ٰش".حٛـ٤لش ٛٞ ٯٔيٝ ػ٠خ٣خص ٗخُٰش رلؼ٪٥ٍ َٟس ػ
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ٯزي٩ ٢ٟ هالٙ ٧خط٢ٰ ح٠ٛخىط٢ٰ أ١ ح٠ٛشَم ٤ٟق ٩ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش ٜٓـش اٯيحم ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ حٛلزْ اال 

أ١ ٥ٌ٧ حٜٛٔـش ال طظوي٫ كخٛظ٢ٰ: حٛـ٤لش ح٠ٛظٜزْ ر٨خ ٩ هيٝ طٔيٯٞ ػ٠خ٣خص ٗخُٰش ٠ٜٛؼ٪ٙ أٟخٝ 

 حٛٔؼخء َٟس ػخ٣ٰش ه٬ٜ أ١ طظ٪َُ حٛش٩َؽ حٛظخٰٛش:

 ح٠ٛظ٨ٞ ٟوخٓزخ ه٦ٰٜ رخٛلزْ. أ١ ٯ٘٪١ حِٛوٚ ح٠ٛظخرن ٢ٟ أؿ٦ٜ -

 أ١ ال ٯ٘٪١ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ ٓي أهـَ رخٛلخىع أ٩ ؿٜذ ٦٤ٟ اؿَحء طلْٰٔ ٠ٍٓٮ. -

 أ١ ٯ٘٪١ ٩ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش ٦ِٔ٣ ٓي حٓظـ٪د ح٠ٛظ٨ٞ ه٢ ٧٪ٯظ٦ ٩ حٛ٪ٓخثن ح٤٠ٛٔ٪رش ا٦ٰٛ. -

 ًَٰ ٨ُ٪ ٩ رخٛظخٛٮ ُخ١ حٛلزْ حٌٛ٭ ٯؤَٟ ر٦ ٩ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش ٟخ ٧٪ اال ٩ٰٜٓش ٛؼ٠خ١ حالٟظؼخٙ ال

ٯوظَٜ ه٢ أَٟ حإلٯيحم حٛظخىٍ ه٢ ٓخػٮ حٛظلْٰٔ حٌٛ٭ ٯ٨يٍ ا٬ٛ ػ٠خ١ ك٢ٔ َٰٓ اؿَحءحص 

حٛظلْٰٔ ٩ ٟ٪حؿ٨ش كخالص ٓي طوَٓٚ ٟٔخٍ حٛزلغ ٨٤ٟخ ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ حألىٛش أ٩ ٤ٟن حٛؼٌؾ ه٬ٜ 

 حٛش٨٪ى أ٩ ك٠خٯش ح٠ٛظ٨ٞ.

حإلٯيحم أ٩ حإلَُحؽ ٨ُ٪ ًَٰ  ػَ ا٬ٛ ًٖٛ أ١ ٩ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش ٩ ا١ ٗخ١ ٟوَٰح ر٢ٰ حٜٛـ٪ء ا٬ٛ

ٟئ٧ٚ ٛإلَُحؽ ه٢ ح٠ٛظ٨ٞ حٌٛ٭ ٍَٓ كز٦ٔ كظ٬ ٛ٪ ط٪َُص أٓزخد ح٣ٔؼخء حٛيه٪٫ حٛـِحثٰش هالٙ 

حِٛظَس ح٠٠ٛظيس ر٢ٰ حألَٟ رخإلٯيحم ٩ حالٟظؼخٙ أٟخٝ ٓخػٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ٗؤ١ ٯ٬ٌٜ ح٤ٛض ح٠ٛوخٓذ ، أ٩ 

ُٮ ك٢ٰ ٯـ٪ُ ٛٔخػٮ حٛظلْٰٔ ٯظيٍ هِ٪ح شخٟال. ا٠٣خ طظَٕ ٟٔؤٛش حإلَُحؽ ٠ٛل٠٘ش حٛـ٤ق 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش  015حإلَُحؽ ٟئٓظخ ه٢ ح٠ٛظ٨ٞ أػ٤خء َٟكٜش حٛظلْٰٔ ٩ُٔخ ٠ٜٛخىس 

 ٟظ٬ ح٣ٔؼض حألٓزخد حٛظٮ ىُوض ا٬ٛ حٛلزْ أ٩ أطزق حإلَُحؽ ه٢ ح٠ٛظ٨ٞ ال ٯوَٓٚ ٟٔخٍ 

حٛظلْٰٔ 
1 
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ٍ ه٢ ح٤ٰٛخرش ٧٪ اىٍحٕ حِٛخٍّ ٢ٟ كٰغ ا١ ًخٯش ح٠ٛٔخ٣ٍش ر٢ٰ حٛلزْ ح٠ٛئٓض ٩ أَٟ حإلٯيحم حٛظخى

حٛوـ٪ٍس ٩ حٱػخٍ ٠ُٰخ ر٢ٰ حالؿَحث٢ٰ ٩ ٯ٢٘٠ حٛٔ٪ٙ: رويٝ ٩ؿ٪ى ط٨يٯي ؿٰٔٞ ٜٛلَٯخص ٠ُٰخ ٯوض 

حٛلزْ حٌٛ٭ طؤَٟ ر٦ ح٤ٰٛخرش أٟخٝ حٛٔؼخء حٛوخى٭ .اال أ١ حألَٟ ٯوظَٜ ط٠خٟخ رخ٤ٛٔزش ٜٛلزْ حٛظخىٍ 

 ٢ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭.  ٟ 2َُٔس  63ه٢ ح٤ٰٛخرش حٛؤَ٘ٯش ُخ٠ٛخىس 

طو٪ٙ ٓخػٮ ح٤ٰٛخرش ٜٓـش حٜٛـ٪ء ح٬ٛ حالٯيحم ٟظ٬ ٍأ٫ أ١ حٛٔؼٰش ٨ٰٟجش ٜٛل٘ٞ ٨ُٰخ ٓ٪حءح طوْٜ 

حألَٟ رـ٤لش أ٩ ٟوخِٛش ًٍٞ أ١ ح٠ٛوخِٛش ٩ُٔخ ٛظٰٔٔٞ حٛـَحثٞ طظ٤َ ػ٢٠ أرٔؾ حألُوخٙ ًَٰ 

 ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص. 16خىس ٟش٩َهش حٛظٮ ال ط٨يى حأل٢ٟ ٩ ح٤ٰ٘ٔٛش حٛوخٟش ه٠ال رؤك٘خٝ ح٠ٛ

ال طؼن كيح أٓظ٬ ِٛظَس حٛلزْ ٩ حٗظِض  13ح٠ٌٛٗ٪ٍس أهال٥ ُٮ َُٔط٨خ  ٠ٗ63خ أ١ ح٠ٛخىس 

رخالشخٍس ح٬ٛ أ١ حالكخٛش ه٬ٜ ح٠ٛل٠٘ش حٛؤَ٘ٯش ط٘٪١ ُٮ أَٓد ؿٜٔش ٨ٛخ ٠ٟخ ٯِظق ح٠ٛـخٙ 

 ٝ.ٜٛظؤ٩ٯٚ رشؤ١ ٟيس طالكٰش أَٟ حالٯيحم هالُخ ٠ٛخ ٧٪ ٍَٟٔ ُٮ حٛٔخ٣٪١ حٛوخ

 صبَُب: رًُُض انحجظ انًؤلذ ػٍ انزىلُف نهُظش: 

٢ٟ حٛيٓظ٪ٍ رشٮء ٢ٟ حٛظِظٰٚ ك٪ٙ ح٠ٛزخى٫ء حٛوخٟش ح٠ٛظؤٜش رخٛظ٪َٰٓ  37ؿخءص طٰخًش ح٠ٛخىس 

٤ٜٛلَ ٓزٚ أ١ طلٰٚ ط٤ل٦٠ٰ ه٬ٜ حٛٔخ٣٪١ "ٯوؼن حٛظ٪َٰٓ ٤ٜٛلَٜ ُٮ ٟـخٙ حٛظلَٯخص حٛـِحثٰش 

ٓخهش ٯ٠ٜٖ حٛشوض حٌٛ٭ ٯ٪َٓ  37يس ػ٠خ١ ٩ أٍرو٢ٰ َٜٛٓخرش حٛٔؼخثٰش ٩ ال ٯ٢٘٠ أ١ ٯظـخ٩ُ ٟ

حٓظؼ٤خءح ٩٩ُٔخ ٜٛش٩َؽ  اال٤ٜٛلَ كْ حالطظخٙ ُ٪ٍح رؤَٓط٦ ٩ ال ٯ٢٘٠ ط٠يٯي ٟيس حٛظ٪َٰٓ ٤ٜٛلَ 

ح٠ٛليىس رخٛٔخ٣٪١ ٩ ٛي٫ ح٣ظ٨خء ٟيس حٛظ٪َٰٓ ٤ٜٛلَ ٯـذ أ١ ٯـ٫َ ُلض ؿزٮ ه٬ٜ حٛشوض 

 ".ٰشحإلٟ٘خ٣ح٠ٛ٪ٓ٪ٍ ح١ ؿٜذ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ ٯوٜٞ ر٥ٌ٨ 
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طلِلٮ ٯو٪ٙ ر٠٪ؿز٦ ػزخؽ حٛشَؿش حٛٔؼخثٰش ٩ػن ح٠ٛشظز٦ ٨ُٰٞ ُٮ  اؿَحء٩ حٛظ٪َٰٓ ٤ٜٛلَ 

ًٍَ ٛأل٢ٟ ٠ٛيس ٟليىس ُٮ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٠ٜٗخ ىهض ا٦ٰٛ ٟٔظؼٰخص حٛظلْٰٔ ٩ 

 رخٛظخٛٮ ٨ُ٪ ٯظ٠ِٰ ه٢ حٛلزْ ح٠ٛئٓض ُٮ ٗ٪٦٣ ه٠ال ًَٰ ٓؼخثٮ ٯٜـؤ ا٦ٰٛ أػ٤خء حٛظلَٯخص حأل٩ٰٛش

 ر٤٠خٓزش حٍط٘خد ؿَٯ٠ش ٟظٜزْ ر٨خ.

٩ ٣لَح ٛوـ٪ٍس حإلؿَحء أكخؿ٦ ح٠ٛشَم ر٠ـ٠٪هش ش٩َؽ طلض ؿخثٜش حٛزـال١ ر٠ؼخرش ػ٠خ٣خص 

 ٯ٢٘٠ كظ٧َخ ُٮ:

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٩ حٌَٛع ٦٤ٟ  40ارالى ٩ٰٗٚ حٛـ٨٠٪ٍٯش ه٠ال ر٤ض ح٠ٛخىس  -

 َحء.ط٢ٰ٘٠ حٜٛٔـش حٛٔؼخثٰش ٢ٟ ٠ٟخٍٓش ٍٓخرظ٨خ ه٬ٜ حإلؿ

 هيٝ ح٠ٛٔخّ رخٛٔالٟش حٛـٔيٯش ٩ ًٖٛ ٢ٟ هالٙ حكظَحٝ ش٩َؽ ٧ٮ: -

 أ١ ٯظٞ حٛظ٪َٰٓ ُٮ أٟخ٢ٗ الثٔش رَ٘حٟش حإل٣ٔخ١ ٩ ٟوظظش ٨ٌٛح حٌَٛع.

 ٯَع ح٠ٛ٪ٓ٪ٍ ٩ؿ٪رخ ِٜٛلض حٛـزٮ ه٤ي ح٣ٔؼخء ٟ٪حهٰي حٛظ٪َٰٓ.

 ًَٗ ُظَحص ٍحكش هالٙ ُظَس حالٓظـ٪حد:     

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص  40َٰ ؿزٔخ َِٜٛٔس حألهَٰس ٢ٟ ح٠ٛخىس هيٝ طـخ٩ُ حِٛظَس ح٠ٛليىس ٜٛظ٪ٓ -

 حٛـِحثٰش ٩ ٧٪ ٟٔؤٛش ؿ٪٧َٯش طوَع ٢ٟ ٯظـخ٧ُ٩خ ٜٛؤ٪رخص ح٠ٍَٛٔس ٜٛلزْ حٛظؤِٮ.

٩ هالُخ ٜٛلزْ ح٠ٛئٓض ُخ١ ح٠ٛيس حٛظٮ ٯٔؼ٨ٰخ ح٠ٛشظز٦ ٦ُٰ ٟ٪ٓ٪ُخ ٤ٜٛلَ ٛي٫ حٛؼزؾ حٛٔؼخثٮ ال 

 َس حٛلزْ حٓظ٤خىح ه٬ٜ ٩ط٦ِ رخإلؿَحء ًَٰ حٛٔؼخثٮ.ٯظٞ حكظٔخر٨خ ٩ رخٛظخٛٮ ال طوظٞ ٢ٟ ُظ
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٢ٟ ٓخ٣٪١ حالؿَحءص حٛـِحثٰش كٰغ ٯٜظِٝ  0ٍَٟ٘  40حؿظ٤خد هِٙ ح٠ٛ٪ٓ٪ٍ ؿزٔخ ٠ٜٛخىس  -

ػخرؾ حٛشَؿش حٛٔؼخثٰش رؤ١ ٯؼن طلض طظٍَ ح٠ٛ٪ٓ٪ٍ  ٗٚ ٩ٰٜٓش ط٦٤٘٠ ٢ٟ حالطظخٙ ُ٪ٍح 

 روخثٜظ٦.

ؿَحءحص حٛـِحثٰش ٜٓـش حِٛظٚ ُٮ حالهالالص ٩ ٟخ ٯ٨ٰٜخ ٢ٟ ٓخ٣٪١ حإل 115ٛٔي ٤ٟلض ح٠ٛخىس 

ح٤٠ٛٔ٪رش ٛؼزخؽ حٛشَؿش حٛٔؼخثٰش أػ٤خء ٠ٟخٍٓش ٨ٟخ٨ٟٞ ٌَُٛش حالط٨خٝ ٓ٪حء ٍُن حألَٟ ا٨ٰٛخ ٢ٟ 

ؿٍَ ح٤ٛخثذ حٛوخٝ أ٩ ٍث٨ٰٔخ أ٩ ٢ٟ طٜٔخء ٨ِٔ٣خ ر٤٠خٓزش ح٤ٛلَ ُٮ ٓؼٰش ٟـ٩َكش أٟخ٨ٟخ. 
1

 

٢ٟ ك٠خٯش حٛلَٯخص حَِٛىٯش رخ٤ٛٔزش ٜٛٔؼخء  ٩ اهـخء ًَُش حالط٨خٝ ٟؼٚ ٥ٌ٧ حٛظالكٰش ٯؼخهَ

حٛوخى٭ ر٠٤ٰخ ٛٞ ٯشَ  ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٌٖٛٛ اؿالٓخ ه٤ي طـ٦َٓ الهظظخص ح٠ٛل٠٘ش 

٥ٌ٧ حٛـ٨ش ال ط٠ٜٖ ٜٓـش ٟوخٓزش ػزخؽ حٛشَؿش حٛٔؼخثٰش َٯش ح٤٠ٛؤيس ر٨ٰجش ًَُش حالط٨خٝ، حٛؤ٘

حٛظلَٯخص هخطش ٩ أ١ حٛظشَٯن حٛؤَ٘٭ ٯ٤٠ق  ٠ُٰخ ٛ٪ حٍط٘ز٪ح ٟخ ٯوخَٛ حألك٘خٝ ح٤٠ٛل٠ش ٠ٛـ٫َ

ٓخىس ٩كيحص حٛـٰش ٩ ح٢ِٔٛ حٛلَرٰش طِش حٛؼزؾ حٛٔؼخثٮ ى١٩ حشظَحؽ ه٤ظَ حِٛ٘خءس حٛٔخ٣٪٣ٰش 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ أل٭ ٢ٟ حٛؼ٠خ٣خص حٛظٮ  50ا٬ٛ  46رخإلػخُش ٛويٝ طؼ٢٠ ح٠ٛ٪حى 

ٰش ٟن حإلشخٍس ا٬ٛ ٩ؿ٪ى طشخر٦ ر٢ٰ حٛظ٪َٰٓ ٣ًَٗخ٧خ ٓخرٔخ ٩ ح٠ٍَٛٔس ُٮ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحث

٤ٜٛلَ ر٪ط٦ِ اؿَحء ٯيهٚ ػ٢٠ حٛظلَٯخص حأل٩ٰٛش حٌٛ٭ ط٤لَ ح٤ٰٛخرش حٛؤَ٘ٯش ُٮ ٟي٫ ٟـخرٔظ٦ 

 ٯ٪ٟخ ٗؤ٪رش طؤىٯزٰش طخىٍس ه٢ حٜٛٔـش 34ٜٛٔخ٣٪١ ٩ ر٢ٰ حٛ٪ػن ُٮ ًٍَ حأل٢ٟ ٠ٛيس ٓي طظٚ  

                                                             
حهلل أ٧٩ٰزٰش، ػ٠خ٣خص حٛلَٯش حٛشوظٰش أػ٤خء َٟكٜش حٛزلغ حٛظ٨٠ٰي٭. حالٓظيالٙ ، أؿ٩َكش ٤ٰٛٚ ىٗظ٪ٍح٥ حٛي٩ٛش ُٮ حٛٔخ٣٪١ ٟو٨ي  هزي  - 1

 .212ص  0881حٛلٔ٪ّ ٩ حٛوٜ٪ٝ حإلىحٍٯش ر٢ ه٤٘٪١، ؿخٟوش حٛـِحثَ 
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١ ٤ٰٜٛخرش حٛؤَ٘ٯش طالكٰش حٛظيهٚ ٨ُٰخ ه٬ٜ حٛظيٍٯـٰش ٓخرٔش ٠ٜٛظخروش حٛـِحثٰش ى١٩ أ١ ٯ٘٪

حهظزخ٧ٍخ هٔ٪رش ٢ٟ ط٠ٰٞ حٛلٰخس حٛؤَ٘ٯش. 
1 

 انضًبَبد انىاجت رىافشهب أصُبء انًحبكًخ انجضائُخ .  ًجحش انضبٍَ: ان

ح٠ٛلخ٠ٗش ٧ٮ ح٠َٛكٜش حٛؼخ٣ٰش ٜٛيه٪٫ حٛـِحثٰش ٩ ٧ٮ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حإلؿَحءحص طٔظ٨يٍ ط٠لٰض 

َكٜش ح٠ٛظخروش حٛـِحثٰش، ٟخ ٗخ١ ٨٤ٟخ ػي ٟظٜلش ح٠ٛظ٨ٞ ٩ ٟخ ٗخ١ ُٮ حألىٛش ح٠ٛـ٠٪هش أػ٤خء ٟ

ٟظٜلظ٦ رٌٰش طٔظٮ حٛلٰٔٔش رش٨ٰٔخ حٛ٪حٓوٮ ٩ حٛٔخ٣٪٣ٮ ػٞ حِٛظٚ ُٮ ٟ٪ػ٪ه٨خ
20

. 

٩ ػ٠خ٣خص ح٠ٛظ٨ٞ أػ٤خء َٟكٜش ح٠ٛلخ٠ٗش ٧ٮ ٟـ٠٪هش ٢ٟ حٛيهخٟخص حٛٔخ٣٪٣ٰش طؼ٢٠ َٰٓ 

 ٯش ٨٤ٟخ ٩ ٧ٮ حٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ ك٘ٞ هخىٙ ٩ ٤ٟظَ.ح٠ٛلخ٠ٗش حٛـِحثٰش َٰٓح ؿزٰوٰخ ٛظلْٔ حٌٛخ

٩ كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٟلخ٠ٗش هخىٛش ٢ٟ حٛلٔ٪ّ حألٓخٰٓش حٛظٮ ٨ِٜٗخ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٢ٟ 

هالٙ حهظزخٍ روؼ٨خ ؿ٪٧َٯش ال طٔظٰٔٞ هيحٛش ٢ٟ ى٨٣٩خ ه٬ٜ ٍأ٨ٓخ كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ حالٓظوخ٣ش 

 ٢ ىٍؿظ٢ٰ ُٮ حٛظٔخػٮ.ر٠يحُن ٩ طٔزٰذ حإلك٘خٝ ا٬ٛ ؿخ٣ذ ط٢ٰ٘٠ ح٠ٛظ٨ٞ ٟ

٩ ٟخ ٯؼَٰ كِِٰط٤خ ٧٪ ٟ٪َٓ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٢ٟ ٥ٌ٧ حٛؼ٠خ٣خص ٨ُٚ ٨ِٜٗخ رخٛش٘ٚ حٌٛ٭ 

ٯؼ٢٠ ٠ٜٛظ٨ٞ ح٠ٛخػٚ أٟخٝ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٟلخ٠ٗش هخىٛش شؤ٦٣ ُٮ ًٖٛ شؤ١ ح٠ٛظ٨ٞ ح٠ٛخػٚ أٟخٝ 

 حٛٔؼخء حٛوخى٭. 

 

 

                                                             
 .051ثَ٭، َٟؿن ٓخرْ ص هزي حَٛك٠خ١ رَرخٍس، كي٩ى حٛـخرن حالٓظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِح  - 1

 .73ه٠َ ُوَ٭ حٛليٯؼٮ، كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٟلخ٠ٗش هخىٛش، َٟؿن ٓخرْ، ص   2-
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 ى انؼغكشَخ.: حك االعزؼبَخ ثًذافغ أيبو انًحبكاألولانًطهت 

حٛٔخ٣٪١ ُْٰٜ  ٯوظزَ حٛلْ ُٮ حٛيُخم ٢ٟ ح٠ٛٔ٪ٟخص حألٓخٰٓش ٠ٜٛلخ٠ٗش حٛوخىٛش ٩أل٦٣ كْ ٤ٟشؤ٥

٠ٜٛظ٨ٞ حٛظ٤خُٙ ه٦٤
1
. 

ٛٞ ٯ٤َ كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٠ٟخٍٓش ىُخه٦ ٢ٟ ى١٩ ط٠ِٰٰ ر٢ٰ حٛـَحثٞ ًَٰ  ٩ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭

ًَٰ ٟخ ٯو٦َُ حٛٔؼخء حٛوخى٭ ٩ ًٖٛ ٢ٟ  أ٦٣ أكخؽ ٧ٌح  حٛلْ ر٠وخٛٞ طٰٔي ٢ٟ ٟـخٙ حٓظو٠خ٦ٛ ه٬ٜ

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ طِٰي هيٝ ؿ٪حُ حالٓظوخ٣ش ر٢٠ ال طظ٪َُ  07ُح٩ٯظ٢ٰ ُظٰخًش ح٠ٛخىس 

ٟٔزْ ٢ٟ ٍثْٰ ح٠ٛل٠٘ش رخ٤ٛٔزش ٜٛـَحثٞ  ا٦ُٰ١ً حٛظِش ح٤٨٠ٰٛش ٩ ػ٩ٍَس حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ 

خٝ حٛيُخم أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش حٛوخطش حٛؤَ٘ٯش كٰغ ط٤ض ح٠ٛخىس ح٠ٌٛٗ٪ٍس أهال٥ "ٯظ٪٬ٛ ٨ٟ

ّٟ خ حٛٔؼخٯخ ح٠ٛلخٟ٪١ ح٠ٰٛٔي١٩ ُٮ ٓخث٠ش ح٠ٛلخ٢ٰٟ أ٩ هَٔ٘٭ ٟٔز٪ٙ ٢ٟ حٜٛٔـش حٛؤَ٘ٯش أ

ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ٧ٌح حٛٔخ٣٪١ ُال ٯـ٪ُ ٨ُٰخ ٠ٜٛيحُن حٛوخطش حٛؤَ٘ٯش ح٠ٛظؤٜش رخٛـَحثٞ 

ٯ٠ؼ٦ٜ ٓ٪حء ٗخ١ أػ٤خء حٛظلْٰٔ أ٩ ح٠ٛوظخٍ ٢ٟ ٓزٚ ح٠ٛظ٨ٞ أ١ ٯلؼَ ٟن ح٠ٛظ٨ٞ أ٩ ٯيحُن ه٦٤ أ٩ 

حٛـٜٔش ٟخٛٞ ٯ٠ٔق ٦ٛ رٌٖٛ ٍثْٰ ح٠ٛل٠٘ش حٛؤَ٘ٯش حٛيحث٠ش ح٤ٛخكَس ُٮ حٛٔؼٰش ٩ حال ُٰو٢ٰ 

 ح٠ٛيحُن ٢ٟ ٓزٚ حَٛثْٰ".

 انفشع األول: اَزًبء انًذافغ نغهك انًحبيٍُ.

٨ٞ ُخ١ ٢ٟ ك٦ٔ ٗخ١ ٧٪ ح٠ٛظ ا٠ٛ١خ ٗخ١ حإل٣ٔخ١ ال ٯٔظـٰن أ١ ٯل٢ٔ طَطٰذ أَٟ ىُخه٦ ه٢ ٦ِٔ٣ 

 أ١أ١ ٯ٪ٗٚ ٥ًَٰ رخٰٛٔخٝ ر٨ٌح حٛوذء ٩ حألطٚ ُٮ ح٠ٛيحُن أ١ ٯظٞ حهظٰخ٥ٍ ٢ٟ ٓزٚ ح٠ٛظ٨ٞ ه٬ٜ 

                                                             
 .048ه٠َ ُوَ٭ حٛليٯؼٮ،كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٟلخ٠ٗش هخىٛش، َٟؿن ٓخرْ ص   - 1
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ح٠ٛشَم ٓي ٯٔظِٜٝ ٩ؿ٪ى ح٠ٛيحُن ٩ؿ٪رخ ُٮ روغ حألك٪حٙ ُظٍَٔ ح٠ٛل٠٘ش ح٣ظيحد ٟلخٟٮ ه٢ 

 ح٠ٛظ٨ٞ ا١ ٛٞ ٯ٪ٗٚ ٧٪ ٟيحُن ه٦٤.

أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش ُخ١ ح٠ٛشَم ٓي حكظِق ٠ٜٛظ٨ٞ رلْ ٢٘ٛ ٩ ًٍٞ اِٛحٰٟش ٩ؿ٪ى ٢ٟ ٯيحُن ه٢ ح٠ٛظ٨ٞ 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ُو٤ظَ حالهظٰخٍ  160حهظٰخٍ ٢ٟ ٯيحُن ه٦٤ اه٠خال ٤ٛض ح٠ٛخىس 

٩ؿ٪رٮ اً ٯِٜٝ ه٬ٜ ٍثْٰ حٛـٜٔش أ١ ٯـٜذ ٢ٟ ح٠ٛظ٨ٞ حهظٰخٍ ٟلخٝ ٜٛيُخم ه٦٤ ى١٩ طٰٰٔي ٛلَٯظ٦ 

أ٩ حٛـزٰوش رٚ ٧ًذ ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ا٬ٛ أٗؼَ ٢ٟ ٩ ى١٩ ط٠ِٰٰ ر٢ٰ حٛ٪ٓخثن ٢ٟ كٰغ حأل٠٧ٰش 

ًٖٛ كٰغ أؿخُ ٠ٜٛظ٨ٞ حهظٰخٍ ٟيحُن ه٦٤ ٩ ٛ٪ هخٍؽ ٓخث٠ش ح٠ٛلخ٢ٰٟ ٗؤ١ ٯ٘٪١ َٓٯزخ أ٩ طيٯٔخ 

٠ٟخ ٯئٗي طٔيٯٞ هخٟٚ حالٍطٰخف ٜٛشوض ح٠ٛيحُن ه٢ ح٠ٛظ٨ٞ ه٢ ٟوٰخٍ حِٛ٘خءس 
1

ًٖٛ ًٍٞ هـ٪ٍس  

خٯخص ٩ رٌٖٛ ٯ٤َِى ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ر٠ٔؤٛش حٛ٪ٓخثن حٛظٮ طيهٚ ُٮ حهظظخص ٟل٠٘ش حٛـ٤

٦٤ٟ أ١ ٯ٤ٰذ ه٦٤ شوظخ  07طٰٔي كَٯش ح٠ٛظ٨ٞ ه٤ي حهظٰخٍ ىُخه٦ اً ال ٯـ٪ُ ٠ٜٛظ٨ٞ ٩ُٔخ ٠ٜٛخىس 

هخىٯخ ال ٯ٠ظ٢٨ ح٠ٛلخٟخس ٢ٟ أؿٚ حٛيُخم ه٦٤ ٩ ح٠َٛحُوش أٟخٝ حٛـ٨ش حٛٔؼخثٰش حٛؤَ٘ٯش ح٤ٛخكَس ُٮ 

 ٓؼٰظ٦ .

ؼخء حٛؤَ٘٭ ٧٪ ُٮ حٛلٰٔٔش ؿِء ٟٔظزْ ٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٩ ٟخ ؿخء ر٦ ٓخ٣٪١ حٛٔ

 0854ح٣َِٛٔٮ ٤ٔٛش 
2

حٌٛ٭ ؿوٚ ٢ٟ ٰٓي ح٠ٛيحُن ُٮ ؿي٩ٙ ٣ٔخرش ح٠ٛلخ٢ٰٟ شَؿخ ٛٔز٪ٙ طؤ٦ٰٔٓ  

٠ٗلخٝ ه٢ ح٠ٛظ٨ٞ ٟن حٛوٜٞ أ١ حٛيُخم ُٮ ح٠ٛٔخثٚ حٛـِحثٰش كْ ٠ٜٛظ٨ٞ ال ٯـ٪ُ ح٠ٛٔخّ ر٦ أ٩ 

 حإل٣ٔخص ٦٤ٟ.

 

                                                             
 .064ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭، َٟؿن ٓخرْ ص  حالٓظ٤خثٮهزي حَٛك٢٠ رَرخٍس، كي٩ى حٛـخرن  -1، 1 
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 ٍ:حصىل انًحبيٍ ػهً إرٌ يٍ سئُظ انًحكًخ.انفشع انضبَ

حِٛ٘خءس ح٤٨٠ٰٛش ؿِءح ٢ٟ حٛؤي  ٨خا١ حٛوالٓش ر٢ٰ ح٠ٛظ٨ٞ ٩ ٟلخ٦ٰٟ ٧ٮ هالٓش هخطش طلظٚ ُٰ      

ر٠٤ٰخ ٯلظٚ ؿخ٣ذ حٛؼٔش ٩ حالٍطٰخف كِٰح ٗزَٰح ػ٢٠ حَٛحرـش ٩ رخٛظخٛٮ ُخ١ طٰٰٔي كَٯش حهظٰخٍ 

ٯش رخٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ا١ً ٟٔزْ ٢ٟ ٍثْٰ ح٠ٛل٠٘ش حٛؤَ٘ٯش ح٠ٛظ٨ٞ ٠ٛلخ٦ٰٟ رخ٤ٛٔزش ٜٛـَحثٞ حٛؤَ٘

ٯوي ح٣ظٔخطخ ٢ٟ ك٦ٔ ُٮ حٛيُخم ه٢ ٦ِٔ٣ ًٖٛ أ٦٣ ؿزٔخ ٜٛٔ٪حهي حٛوخٟش ال ٯو٢ٰ ٍثْٰ ح٠ٛل٠٘ش 

 ٟلخٰٟخ ٜٛيُخم ه٢ ح٠ٛظ٨ٞ اال اًح ٛٞ ٯوظَ ح٠ٛظ٨ٞ ٟلخٰٟخ ر٦ِٔ٤.

خىٯش ٯزٍَ ٣٪هخ ٟخ اهؼخم ُزخًَٛٞ ٢ٟ أ١ ىحهٮ حٛلِخف ه٬ٜ أَٓحٍ حٛـٰش رظِظ٦ ٧ٰجش ٰٓ     

حٛظؤْٰٓ ٠ٛ٪حُٔش ٍثْٰ ح٠ٛل٠٘ش حٛؤَ٘ٯش حال أ١ ٧ٌح ح٠ٛزٍَ ًَٰ ٓخرٚ ٛالهظ٠خى ٟن ح٠ٛلخٟٮ 

٢ٟ  77حٛـِحثَ٭ حٌٛ٭ ٯِظَع ٦ُٰ أطال حٛ٪ؿ٤ٰش ٩ حٛلِخف ه٬ٜ حَٛٔٯش ُـزٔخ ٤ٛض ح٠ٛخىس 

 0884ٓزظ٠زَ  3حَٛٔحٍ حٛظخىٍ ه٢ ٩ُحٍس حٛويٙ ح٠ٛئٍم ُٮ 
1

خىٓش ه٬ٜ ح٤ٛلخٝ ح٠ٛظؼ٢٠ ح٠ٛظ 

ؿخ٣ِٮ 7ح٠ٛئٍم ُٮ  13-٢ٟ80 حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ  1َُٔس  65حٛيحهٜٮ ٤٨٠ٛش ح٠ٛلخٟخس طـزٰٔخ ٠ٜٛخىس 

ح٠ٛظؼ٢٠ ط٤لٰٞ ٤٨ٟش ح٠ٛلخٟخس 
2
 ُخ١ ح٠ٛلخٟٮ ٟـخٛذ رخٛلِخف ه٬ٜ حَٛٔ ح٤٨٠ٛٮ. 

ٝ ٩ ال ٯ٪ؿي ُٮ حٛظشَٯن حٛوخٝ أ٭ ك٘ٞ ٯ٠ٔق َٛثْٰ ؿ٨ش ٓؼخثٰش أ١ ٯوظَع ه٬ٜ طؤْٰٓ ٟلخ    

ٰٟٔي رظِش ٓخ٣٪٣ٰش ُٮ ؿي٩ٙ ح٠ٛلخ٢ٰٟ ٩ ٛ٪ ٗخ٣ض حٛـ٨ش ط٤لَ ُٮ ٓؼٰش هـَٰس ٠ٗل٠٘ش 

 حٛـ٤خٯخص.

                                                             
٤ٔٛش  37ٯظؼ٢٠ ح٠ٛظخىٓش ه٬ٜ ح٤ٛلخٝ حٛيحهٜٮ ٤٨٠ٛش ح٠ٛلخٟخس، ؽ ٍ هيى  0884ٓزظ٠زَ  3َٓحٍ طخىٍ ه٢ ٩ُحٍس حٛويٙ ٟئٍم ُٮ   1 -

0885. 

 .٤ٔٛ0880ش  1ٯظؼ٢٠ ط٤لٰٞ ٤٨ٟش ح٠ٛلخٟخس ، ؽ ٍ هيى  0880ؿخ٣ِٮ  7ٟئٍم ُٮ  13 -80ٓخ٣٪١ ٍٓٞ  2- 
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٩ حألَٟ ٯوظَٜ رخ٤ٛٔزش ٜٛـ٨خص ًَٰ حٛوخىٯش كٰغ طظـٜذ طلش طؤْٰٓ ح٠ٛلخٟٮ حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ 

 . 34 -64ٟ٪حُٔش ٍثْٰ حٛـ٨ش حٛٔؼخثٰش ٠ٗـخْٛ أ٢ٟ حٛي٩ٛش ح٤٠ٛشؤس ر٠٪ؿذ حٛٔخ٣٪١ ٍٓٞ 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ُٮ َُٔط٨خ حألهَٰس ك٠٤ٰخ  046طـيٍ ٟالكلظ٦ ٧٪ أ١ ح٠ٛخىس  ٩ ٟخ   

٤ٟق ح٠ٛشَم ٠ٜٛظ٨ٞ طالكٰش حهظٰخٍ ٟيحُن ؿيٯي ه٦٤ ُٮ كخٛش ٌٟخىٍس ٟلخ٦ٰٟ ٜٛـٜٔش حػَ اهال٦ٛ 

خ٤ٛٔزش ا٬ٛ ػ٩ٍَس حٛلظ٪ٙ ه٬ٜ ٟ٪حُٔش ٍثْٰ حٛـٜٔش ٠ٗخ ٧٪ حٛلخٙ ر رخٛظِحٟخط٦ ح٤٨٠ٰٛش ٛٞ ٯشَ

 ٢ٟ ٣ِْ حٛٔخ٣٪١. 07خىس ٠ٜٛ

 انًطهت انضبٍَ: رغجُت األحكبو.

ح٠ٛٔظ٪ى رخٛظٔزٰذ ٧٪ طؼ٢ٰ٠ حٛٔخػٮ ك٦٠٘ ٟـ٠٪هش حألٓزخد حٛ٪حٓوٰش ٩ حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛظٮ     

ىُوظ٦ إلطيحٍ ح٤٠ٛـ٪ّ ٩ روزخٍس أه٫َ ٧٪ رٰخ١ حٛوٜش حٛظٮ ر٬٤ ه٨ٰٜخ حٛٔخػٮ َٓح٥ٍ ٩ رخٛظخٛٮ 

 م حٛيه٪٫ ٩ ِٗخٯش حألٓزخد حٛيحهٰش ا٬ٛ حطوخً َٓح٨ُ.٥ٍ٪ ٤ٟ٘ش ٠َٛحٓزش ٟي٫ ا٠ٛخ٦ٟ ر٠٪ػ٪

٩ حٛظٔزٰذ ر٨ٌح حٛش٘ٚ ٢ٟ أ٧ٞ حٛؼ٠خ٣خص حٛظٮ َُػ٨خ حٛٔخ٣٪١ ه٬ٜ حٛٔؼخس حٌٛخٯش ٦٤ٟ حٛظيْٰٓ     

 ُٮ حٛزلغ ٩ اٟوخ١ ح٤ٛلَ ألؿٚ اىٍحٕ حٛلٰٔٔش ٢ٟ هالٙ ٟخ ٯِظٜ٪١ ٦ُٰ ٢ٟ ٓؼخٯخ.

 انفشع األول:األصم وجىة انزغجُت.

ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ٢ٟ  268ي حٛظٔزٰذ َٟؿوٰظ٦ حٛٔخ٣٪٣ٰش ٢ٟ ٟؼ٠٪١ ح٠ٛخىس ٯٔظ٠      

هالٙ هزخٍس "٩ ط٘٪١ حألٓزخد أٓخّ حٛل٘ٞ" ٩ حٛظٮ طِٰي رؤ١ ٩ؿ٪د حٛظٔزٰذ ٧٪ حألطٚ ُٮ 

 حألك٘خٝ.
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ُخٛظٔزٰذ ىٰٛٚ ه٬ٜ حالٓظ٤خم ح٠ٛ٪ػ٪هٮ ٠ٜٛل٠٘ش حٛظٮ طٔظ٤ي ه٬ٜ أىٛش ٨ٛخ ٢ٟ حٛٔ٪س ٟخ ٯِ٘ٮ     

٤ٓخم أ٭ شوض ٦ٛ ٟٜ٘ش طٔيٯَ هخىٯش رؤ١ ح٠ٛظ٨ٞ ٟيح١إل
1

 . 

٩ ٯ٤شؤ ه٢ حٛظٔزٰذ كْ ِٟى٩ؽ، ٩حكي ِٛخثيس ح٠ٛظٔخػٮ ٗٮ ٯوٜٞ أٓخّ ٟخ ٓؼٮ ر٦ ٩ رٌٖٛ ٯظ٢٘٠ 

٢ٟ ٠ٟخٍٓش ك٦ٔ ُٮ حٛيُخم ه٢ ٟ٪٦ِٓ ٩ حٛلْ حألهَ ٯ٠ٔق رخَٛٓخرش ه٬ٜ حألك٘خٝ ُخٛظٔزٰذ ٯظٰق 

ش ٟي٫ ط٪ُْٰ حٛل٘ٞ ٢ٟ كٰغ حإلكخؿش رخٛ٪ٓخثن ُٮ ش٘ٚ ٜٛـ٨ش حٛٔؼخثٰش حأله٬ٜ ىٍؿش ، َٟحٓز

 ٰٜٓٞ ُؼال ه٢ طلش طـزْٰ حٛٔخ٣٪١ ه٨ٰٜخ.

ٛألٓزخد ٯ٠ٔق رخَٛٓخرش ه٬ٜ كٰخى حٛٔخػٮ ٢٠ُ هالٙ طٰخًش حٛل٘ٞ ٯ٢٘٠ ٜٛـ٨ش  ٠ٗخ أ١ ح٤ٛلَ

حٌٛ٭ ٯٔن ٦ُٰ حٛٔخػٮ ٟن طل٠ٚ حٛي٩ٛش طزوش  ٨ٟخ حٛظ٠ِٰٰ ر٢ٰ حٛوـؤ ًَٰ حٛو٠ي٭ح٠ٛـو٪١ أٟخ

 حٛويحٛش. ٟزخىةظو٪ٯغ ٩ ر٢ٰ حٛظلِٰ ألكي أؿَحٍ حٛوظ٪ٟش هالُخ ٠ٛخ طٔظؼ٦ٰ حٛ

٩ حٛٔخػٮ حٛـِحثٮ ٟـخٛذ رظ٪ػٰق حألىٛش حٛظٮ حهظ٠ي ه٨ٰٜخ ٩ ٗخ٣ض ٟظيٍح الٓظ٤خه٦ ر٠خ ٯ٠ٔق 

ٜٛيٍؿش حٛٔؼخثٰش حأله٬ٜ ٢ٟ ٠ٟخٍٓش حَٛٓخرش ه٬ٜ حٛل٘ٞ ػ٠خ٣خ ٛويٝ حٛٔؼخء ر٤خءح ه٬ٜ ٰٟٚ 

ػ٢ٰ ٩ ٣يُن حٛشٖ ه٢ هيحٛش حٛظٔزٰذ ط٘ٔذ حألك٘خٝ ػٔش ح٠ٛظٔخ ٮ ُـيٯششوظٮ ٢ٟ ؿخ٣ذ حٛٔخػ

 حٛٔؼخء.

 انفشع انضبٍَ:انخشوط ػٍ لبػذح وجىة انزغجُت.

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ُخ١ حألك٘خٝ حٛظخىٍس ُٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ال  065ه٠ال ر٤ض ح٠ٛخىس     

ٯخص رخهظزخ٧ٍخ حٛـ٨ش حٛ٪كٰيس طٔزذ رظخطخ ٩ رٌٖٛ ٨ُٮ طشز٦ٰ رخألك٘خٝ حٛظخىٍس ه٢ ٟل٠٘ش حٛـ٤خ

ػ٢٠ ٓؼخء حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ حٛظٮ أهِٰض ٢ٟ حٛظٔزٰذ ٩ ٯو٪ى ًٖٛ ا٬ٛ طشٰٜ٘ظ٨خ حٛوخطش ح٠ٛظ٘٪٣ش ٢ٟ 

                                                             
وخىٛش ٩ كٔ٪ّ حإل٣ٔخ١، ح٠ٛـٜش حٛوَرٰش ٜٛيٍحٓخص حأل٤ٰٟش، ىحٍ ح٤ٛشَ رخ٠َِٛٗ حٛوَرٮ ٜٛيٍحٓخص حأل٤ٰٟش ٩ ٟل٠ي ٟلٮ حٛيٯ٢ ه٪ع، ح٠ٛلخ٠ٗش حٛـ٤خثٰش حٛ  - 1

 .06،ص 0881ٯَ  ُزَح 8حٛظيٍٯذ رخَٛٯخع، ح٠ٛـٜي حٛوخْٟ حٛويى 
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ٟل٢ِٰٜ 
1

ُؤهؼخء ٟل٠٘ش حٛـ٤خٯخص ًَٰ ٢ِٰٟٜٟ رٌَٗ حٛ٪ٓخثٚ حٛظٮ ط٪طٜ٪ح ر٨خ ا٬ٛ حٓظ٤خه٨ٞ  

حٓظ٤خم شوظٮ ؿزٔخ ألك٘خٝ ح٠ٛخىس  ربىح٣ش ح٠ٛظ٨ٞ ٩ ا٠٣خ ٧ٞ ٟـخٛز٪١ رخٛزلغ ه٠خ اًح ٗخ١ ٛيٯ٨ٞ

٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش 216
2

 . 

٧ٌح رخًَٛٞ  ٢ٟ حالهظالٍ حٛـ٪٧َ٭ ُٮ طشٰٜ٘ش ٟل٠٘ش حٛـ٤خٯخص ٩ طشٰٜ٘ش ح٠ٛل٠٘ش حٛؤَ٘ٯش     

ُخ١ حألك٘خٝ حٛظخىٍس ه٢ ٠٨ٰٜٗخ طظشخر٦ ال ٠ٰٓخ ٩ أ٨٣خ طؤطٮ ُٮ طش٘ٚ اؿخرش ه٢ أٓجٜش هخٰٛش ٢ٟ 

ٯل٪ٙ ى١٩ اٟ٘خ٣ٰش حَٛٓخرش ه٬ٜ حالٓظ٤خم ح٠ٛ٪ػ٪هٮ ٠ٜٛل٠٘ش ٩ ٧ٌح ُٮ حٛ٪حٓن ٯوي أ٭ طٔزٰذ ٠ٟخ 

 ح٣ظٔخص ٢ٟ كٔ٪ّ ح٠ٛظ٨ٞ أػ٤خء َٟكٜش ح٠ٛلخ٠ٗش حٛـِحثٰش.

انًطهت انضبنش: رًكٍُ انًزهى يٍ دسجزٍُ فٍ انزمبضٍ و ػذو يحبكًخ انًزهى ػهً راد انزهًخ 

 يشرٍُ.

 ٍ انزمبضٍ.انفشع األول: رًكٍُ انًزهى يٍ دسجزٍُ ف

اًح ٗخ٣ض ح٠ٛظٜلش حٛوخٟش طٔظؼٮ حكظَحٝ حألك٘خٝ حٛٔؼخثٰش ٩ هيٝ ح٠ٛٔخّ ر٨خ روي        

اطيح٧ٍخ ٓ٪حء رـَٯْ حإلٌٛخء أ٩ حٛظويٯٚ كِخكخ ه٬ٜ حٓظَٔحٍ ح٠ٛوخٟالص ٩ حكظَحٟخ ٠َٜٛحِٗ 

ق حٛٔخ٣٪٣ٰش حٛظٮ ٗشَ ه٨٤خ حٛل٘ٞ حٛٔؼخثٮ ٩ ٩ػن كي ٤٠ٜٛخُهخص ر٢ٰ حألَُحى ُخ١ ح٠ٛظخٛ

حٛوخطش ٯـذ هيٝ اًِخ٨ٛخ ٢ٟ هالٙ َٟحهخس ؿخ٣ذ حٛوظ٪ٝ رظؤ٨٤ٰٟٞ ٢ٟ أهـخء حٛٔؼخس ٩ اطخكش 

                                                             
 .077هزي حَٛك٢٠ رَرخٍس، كي٩ى حٛـخرن حالٓظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭ َٟؿن ٓخرْ ص    1 -

-
2
 .00،ص 0885ؿٰالٛٮ رٌيحى٭، حالؿظ٨خى حٛٔؼخثٮ ُٮ ح٠ٛ٪حى حٛـِحثٰش، حٛـِء حأل٩ٙ، ح٠ٛئٓٔش حٛ٪ؿ٤ٰش ٛالطظخٙ ٩ ح٤ٛشَ ٩ حالش٨خٍ، حٛـِحثَ ؿزوش   

 (.0874ٟخ٭  ٩10 حٛؼخ٣ٮ ٟئٍم ُٮ  0863ؿ٪ح١  3)َٓحٍٯ٢ طخىٍٯ٢ ٢ٟ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ، حأل٩ٙ رظخٍٯن 
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حَِٛطش ٠ٜٛل٘٪ٝ ه٦ٰٜ ربهخىس ُلض ح٤ِٛحم ه٢ ؿَٯْ آَحٍ ؿَّ ٟو٤ٰش ٜٛـو٢ ُٮ حألك٘خٝ 

حٛٔؼخثٰش
1
.  

٩ حٛٔظي ٢ٟ ؿَّ حٛـو٢ ُٮ حألك٘خٝ ٧٪ ٤ٟق حٛؼ٠خ٣خص حٛ٘خُٰش ٜٛوظ٪ٝ ه٬ٜ ح٤ٛل٪ حٌٛ٭ 

أ٩  ٨ٰ٠voies ordinairesٞ ٢ٟ حألهـخء حٛ٪حٍىس ُٮ حألك٘خٝ ٩ ؿَّ حٛـو٢ ٣٪هخ١ اٟخ هخىٯش ٯل

  voies .extraordinaires ًَٰ هخىٯش
2
 . 

 أوال: طشق انطؼٍ انؼبدَخ.

ؿَّ حٛـو٢ حٛوخىٯش ٧ٮ ٩ٓخثٚ ٓخ٣٪٣ٰش ط٠ٔق ألؿَحٍ حٛوظ٪ٟش حٛـ٤خثٰش هالٙ أؿٚ ٟو٢ٰ رـٜذ 

 ؼ٠٪٣خ ى١٩ أ١ طٰٔي رؤٓزخد ٟو٤ٰش.ُلض حٛٔؼٰش ٢ٟ ؿيٯي ش٘ال ٩ ٟ

٩ٓي ٣ض ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ه٬ٜ ؿَٯ٢ٰٔ هخىٯ٢ٰ ُٮ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش كٰغ ؿخء ُٮ 

 ٦٤ٟ: ط٘٪١ ٓخرٜش ٛالٓظج٤خٍ . 305ح٠ٛخىس 

 حألك٘خٝ حٛظخىٍس ُٮ ٟ٪حى حٛـ٤ق. -

ٯخٝ أ٩ حٌَٛحٟش حألك٘خٝ حٛظخىٍس ُٮ ٟ٪حى ح٠ٛوخِٛخص اًح ٓؼض رؤ٪رش حٛلزْ ألٗؼَ ٢ٟ ه٠ٔش أ -

 ىؽ.  011رؤٗؼَ  ٢ٟ 

 ٢ٟ ٣ِْ حٛٔخ٣٪١ ه٬ٜ ح٠ٛوخٍػش رٔ٪٨ٛخ: ٩318 ٣ظض ح٠ٛخىس 

                                                             
1
 .0ص  1115ٮ حألك٘خٝ حٛٔؼخثٰش، ىحٍ حَِٛ٘ حٛـخٟوٮ حإل٤٘ٓيٍٯش ٟل٠٪ى حٰٛٔي حٛظلٰ٪٭، حٛـو٢ ُ - 

 .071هزي حَٛك٠خ١ رَرخٍس،كي٩ى حٛـخرن حإلٓظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭ ،َٟؿن ٓخرْ،ص  - 2
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"ٯظزق حٛل٘ٞ حٛظخىٍ ًٰخرٰخ ٗؤ١ ٛٞ ٯ٢٘ رخ٤ٛٔزش ٛـ٠ٰن ٟخ ٓؼٮ ر٦ اًح ٓيٝ ح٠ٛظ٨ٞ ٟوخٍػش ُٮ 

 ط٥ٌِٰ٤"

ُٮ حٛـ٤ق ٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ه٬ٜ أ١ ح٠ٛوخٍػش ال ط٘٪١ ٓ٪٫  ٠ٗ303خ ٣ظض ح٠ٛخىس 

 ٩ ح٠ٛوخِٛخص.

 ٩ رخَٛؿ٪م ا٬ٛ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٣الكق ٟخ ٯٜٮ:

أ١ ح٠ٛشَم ٛٞ ٯ٤ض ه٬ٜ حالٓظج٤خٍ ٗـَٯْ هخى٭ ٜٛـو٢ ُٮ حألك٘خٝ حٛظخىٍس ه٢ ح٠ٛلخٗٞ -

حٛؤَ٘ٯش ًٖٛ أ١ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٧ٮ ؿ٨خص ٓؼخثٰش هخطش أكخىٯش حٛيٍؿش ال طوٍَ حٛظٔخػٮ 

ه٬ٜ ىٍؿظ٢ٰ
1
. 

يأ أٓخٓٮ ٢ٟ ٟزخىة حٛظٔخػٮ ُٮ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ رلٰغ ٯوي ٢ٟ أ٧ٞ حٛؼ٠خ٣خص ح٤٠٠ٛ٪كش حٌٛ٭ ٧٪ ٟز

٠ٜٛظٔخػ٢ٰ ر٤٠ل٨ٞ َُطش ؿَف ىه٪ح٧ٞ حٛظٮ طٞ حِٛظٚ ٨ُٰخ ِٜٛلض ٢ٟ ؿٍَ ٧ٰجش ٓؼخثٰش 

 أه٬ٜ ىٍؿش ٩ ه٬ٜ ٧ٌح ح٤ٛل٪ ط٘٪١ أك٘خٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٨٣خثٰش ًَٰ ٓخرٜش ٛالٓظج٤خٍ.

َٔ٘٭ طؼ٢٠ ح٤ٛض ه٬ٜ ح٠ٛوخٍػش ٗـَٯْ ؿو٢ هخى٭ ُٮ حألك٘خٝ ا١ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛو-

حٛظخىٍس ه٢ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ًَٰ أ٦٣ ه٬ٜ هْ٘ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ُخ١ ح٠ٛوخٍػش 

ؿخثِس حٛٔز٪ٙ كظ٬ ُٮ ٟ٪حى حٛـ٤خٯخص ٩ ٧٪ ٟخ ٩ٍى ُٮ حٛٔٔٞ حأل٩ٙ ٢ٟ حِٛظٚ حأل٩ٙ ٢ٟ حٛزخد 

ه٤٪ح١ " حٛل٘ٞ حٌٰٛخرٮ ُٮ حٛـ٤خٯخص ٩ حٛـ٤ق" ر٠٤ٰخ حٛٔخىّ ٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ طلض 

 هظض حٛٔٔٞ حٛؼخ٣ٮ ٠ٜٛوخِٛخص.

 

                                                             
 .28ص  1112-1111ِحثَ طالف حٛيٯ٢ ؿزخٍ، ؿَّ حٛـو٢ ُٮ أك٘خٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٩ُٔخ ٜٛظشَٯن حٛـِحثَ٭ ٍٓخٛش ٟخؿٔظَ، ؿخٟوش حٛـ - 1
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 صبَُب:طشق انطؼٍ غُش انؼبدَخ.

ح٣ظ٨ؾ ح٠ٛشَم رخ٤ٛٔزش ٛـَّ حٛـو٢ ًَٰ حٛوخىٯش ح٠ٛظزوش أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٣ِْ حٛـَّ 

ٛٔخ٣٪١ ٩ حٛظ٠خّ حهخىس ح٠ٍَٛٔس ُٮ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ ٩ ٧ٮ حٛـو٢ ٛظخٛق حألؿَحٍ ٩ حٛـو٢ ٛظخٛق ح

ح٤ٛلَ ُٮ ٟي٫ ٓخ٣٪٣ٰش ك٘ٞ ح٠ٛل٠٘ش حٛؤَ٘ٯش ٩ حٟخ ح٬ٛ  اهخىس ا٬ٛ اٟخح٤ٛلَ ٩ ٧ٮ ؿَّ ط٨يٍ 

حهخىس ح٠ٛلخ٠ٗش ٣لَح ٛل٨٪ٍ ٟوـٰخص ؿيٯيس
1.

 

٣ض ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ه٬ٜ اٟ٘خ٣ٰش حٛـو٢ رخ٤ٛٔغ أٟخٝ ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ػي ؿ٠ٰن حألك٘خٝ 

  ٩ ٟخ روي٧خ ٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭. 071َٔ٘ٯش ُٮ ح٠ٛخىس حٛظخىٍس ه٢ ح٠ٛلخٗٞ حٛو

ُٜٞ ٯ٤ض ح٠ٛشَم حٛـِحثَ٭ ه٬ٜ ٟلخٗٞ هَٔ٘ٯش هخطش ر٤ٔغ حألك٘خٝ حٛظخىٍس ه٢ حٛـ٨خص 

حٛٔؼخثٰش حٛؤَ٘ٯش ٟلخُلش ٦٤ٟ ه٬ٜ ٩كيس حٛـ٨خُ حٛٔؼخثٮ حٛـِحثٮ ه٬ٜ ٟٔظ٪٫ ٠ٓش ح٨َٛٝ 

حٛٔؼخثٮ
2
. 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء  071ؿَحٍ ُٔي ٣ض ح٠ٛشَم ُٮ ح٠ٛخىس ُخٛز٤ٔزش ٜٛـو٢ رخ٤ٛٔغ ٛظخٛق حأل

حٛؤَ٘٭ ه٬ٜ طـزْٰ أك٘خٝ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش رٔ٪٦ٛ:"...ُٮ ٣ـخّ حٛٔؼخٯخ ٩ حٛش٩َؽ 

 ٩ ٟخ ٯ٨ٰٜخ ٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش..." 384ح٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜخ ُٮ ح٠ٛخىس 

٧٪ حٛلخٙ رخ٤ٛٔزش ٜٛـو٢ ٛظخٛق حٛٔخ٣٪١ ٩ رٌٖٛ ٨ُ٪ ٯلٰٚ اكخٛش طَٯلش ه٬ٜ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ ٩ ٌٗح 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ه٬ٜ أ٦٣ طَٔ٭ ه٬ٜ أك٘خٝ ح٠ٛلخٗٞ  075كٰغ ٣ظض  ح٠ٛخىس 

 ٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش ح٠ٛظؤٜش رخٛـو٢ ٛظخٛق حٛٔخ٣٪١. 421حٛؤَ٘ٯش أك٘خٝ ح٠ٛخىس 

                                                             
ٰش حالٓظظخىٯش ٩ طالف حٛيٯ٢ ؿزخٍ، ؿَّ حٛـو٢ ُٮ أك٘خٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش )ؿَّ حٛـو٢ ًَٰ حٛوخىٯش، حٛلٜٔش حٛؼخ٣ٰش(، ح٠ٛـٜش حٛـِحثَٯش ٜٛوٜ٪ٝ حٛٔخ٣٪٣  1-

 .216ص  ٤ٔٛ1118ش  2حٰٛٔخٰٓش، حٛويى 

 .010ش، ٍٓخٛش ٟخؿٔظَٰ َٟؿن ٓخرْ، ص طالف حٛيٯ٢ ؿزخٍ، ؿَّ حٛـو٢ ُٮ أك٘خٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯ - 2
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حٛظ٠خّ اهخىس ح٤ٛلَ ٯ٨يٍ ا٬ٛ  ٩ اًح ٗخ١ حٛـو٢ رخ٤ٛٔغ ٯ٨يٍ ا٬ٛ طظلٰق حألهـخء حٛٔخ٣٪٣ٰش ُخ١

طظلٰق حألهـخء ٠ُٰخ ٯوض حٛ٪ٓخثن ًحط٨خ ٩ حٛظ٠خٓخص اهخىس ح٤ٛلَ ح٠ٛٔيٟش ػي أك٘خٝ ح٠ٛلخٗٞ 

٢ٟ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛظٮ طلٰٚ ٟزخشَس ا٬ٛ  081حٛؤَ٘ٯش طوؼن ٠ٛخ ٣ظض ه٦ٰٜ ح٠ٛخىس 

 ٢ٟ ٓخ٣٪١ حإلؿَحءحص حٛـِحثٰش 402أك٘خٝ ح٠ٛخىس 

 ذو يحبكًخ انًزهى ػٍ راد انزهًخ يشرٍُ.انفشع انضبٍَ:ػ

حٛظٮ ٯظَطذ ه٬ٜ ه٨َٓخ حٛزـال١ ح٠ٛـْٜ  ح٠ٛزخىةهيٝ ؿ٪حُ ح٤ٛلَ ُٮ حٛٔؼٰش َٟط٢ٰ ٢ٟ      

رخهظزخٍ حٛٔ٪حهي ح٠ٛظؤٜش رظشٰ٘ٚ حٛـ٨خص حٛٔؼخثٰش ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حٛوخٝ
1
. 

ِحثٰش ٢ٟ ٟظخروش ٩ ٧ٌح ح٠ٛزيأ ٢ٟ هالٙ حِٛظٚ ر٢ٰ ٟوظَٜ حٛ٪كخثَ ُٮ ح٠ٛٔخثٚ حٛـ اه٠خ٩ٙ ٯظٞ 

أ٧ٞ حٛؼ٠خ٣خص  اكي٫طلْٰٔ ٩ ٟلخ٠ٗش ُخٓظٔالٙ ٜٓـش حٛل٘ٞ ه٢ ٜٓـظٮ حٛظلْٰٔ ٩ حالط٨خٝ ٯ٠ؼٚ 

 ٛظلْٰٔ ٟلخ٠ٗش هخىٛش.

 ٩ ٩ُٔخ ٜٛٔ٪حهي حٛوخٟش ُخ٦٣ ٯلظ٠ٚ ٣لَ حٛٔخػٮ ُٮ حٛ٪حٓن َٟط٢ٰ ٢ٟ هالٙ ػالع َُػٰخص:

ٰش ٗوؼ٪ ُٮ ًَُش حالط٨خٝ أ١ حٛـ٠ن ر٢ٰ حالط٨خٝ ٩ حٛل٘ٞ: كٰغ ال ٯـ٪ُ ٢٠ٛ هٍَ حٛٔؼ -

 اً حإلىح٣شخ١ ِٗش لٯشخٍٕ ُٮ ٟلخ٠ٗش ٣ِْ حٛشوض حٌٛ٭ ٓزْ ٩ أ١ ط٘٪٣ض ٛيٯ٦ رشؤ٦٣ ٤ٓخهش رَؿ

حٛـِحثٰش " ال ٯـ٪ُ ٜٛٔخػٮ حٌٛ٭ ٣لَ حٛٔؼٰش ر٪ط٦ِ  حإلؿَحءحص٢ٟ ٓخ٣٪١  151ؿخء ُٮ ح٠ٛخىس 

 ٠ش حٛـ٤خٯخص".ٓخػٰخ ٜٛظلْٰٔ أ٩ هؼ٪ح رٌَُش حالط٨خٝ أ١ ٯـْٜ ِٜٛظٚ ٨ُٰخ ر٠ل٘

ػ٠خ٣خ ٛلٰيس حٛٔؼخء ٩ ىٍء حٛشز٨خص ٯ٤٠ن ه٬ٜ حٛٔؼخس حِٛظٚ ُٮ  :حٛـ٠ن ر٢ٰ حٛظلْٰٔ ٩ حٛل٘ٞ -

حٛٔؼخٯخ حٛظٮ ٓزْ ٨ٛٞ ٩ أ١ أري٩ ٟ٪ِٓخ رشؤ٨٣خ أػ٤خء َٟكٜش حٛظلَ٭ ٩ حٛظلْٰٔ ٩ ٧٪ ٟخ ؿخء ُٮ 

                                                             
 .081هزي حَٛك٢٠ رَرخٍس،كي٩ى حٛـخرن حالٓظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭،َٟؿن ٓخرْ ص  - 1
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ظلْٰٔ اؿَحءحص حٛزلغ حٛـِحثٰش" ط٤خؽ رٔخػٮ حٛ حإلؿَحءحص٢ٟ ٓخ٣٪١  27حَِٛٔس حأل٬ٛ٩ ٢ٟ ح٠ٛخىس 

ٗخ١  اال٩ حٛظلَ٭ ٩ ال ٯـ٪ُ ٦ٛ أ١ ٯشظَٕ ُٮ حٛل٘ٞ ُٮ ٓؼخٯخ ٣ل٧َخ رظِظ٦ ٓخػٰخ ٜٛظلْٰٔ ٩ 

 ًٖٛ حٛل٘ٞ رخؿال."

اهخىس ح٤ٛلَ ُٮ حٛيه٪٫ أٟخٝ ؿ٨ش حٛـو٢: كٰغ ٯ٤٠ن حٛٔخػٮ ٢ٟ ح٤ٛلَ ُٮ حٛـو٢ اًح ٗخ١  -

 حٛل٘ٞ ح٠ٛـو٪١ ٦ُٰ طخىٍح ٦٤ٟ.

ٙ ر٨خ أٟخٝ حٛٔؼخء حٛوخى٭ طـي ٨ٛخ حٓظؼ٤خء أٟخٝ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ رخهظزخٍ ٥ٌ٧ حٛٔخهيس ح٠ٛو٠٪      

أ١ ح٠ٛل٠٘ش حٛؤَ٘ٯش ط٤ؤي ر٨ٰجظ٢ٰ َٟس ٌَُٗش حط٨خٝ ٨ٛخ طالكٰش حإلكخٛش ؿزٔخ ألك٘خٝ حَِٛٔس 

ٓخ٣٪١ ٓؼخء هَٔ٘٭ طٞ ٗـ٨ش ٟ٪ػ٪م طِظٚ ُٮ حٛ٪ٓخثن حٛظٮ ٓزْ ٩  012حألهَٰس ٢ٟ ح٠ٛخىس 

ٛش، ٥ٌ٧ حالُى٩حؿٰش ٧ٮ ر٠ؼخرش ه٩َؽ ه٢ ٟزيأ حِٛظٚ ر٢ٰ حٛ٪كخثَ حٛٔؼخثٰش أ١ ٣لَط٨خ ٓزٚ حإلكخ

٩ رخٛظخٛٮ طوي ٟٔخٓخ رلٔ٪ّ ح٠ٛظٔخػ٢ٰ طل٪ٙ ى١٩ كٰخى ٩ هيحٛش ح٠ٛلخ٠ٗش 
1

رخهظزخٍ أ١ ٰٓخٝ  

طشٰٜ٘ش ٟو٤ٰش رظ٪ؿ٦ٰ حالط٨خٝ ٩ اطيحٍ أَٟ رخإلكخٛش رخِٛظٚ ُٮ ح٠ٛ٪ػ٪م ٧٪ هَّ ٠ٛزيأ 

 ١.ؿ٪٧َ٭ ٯظَطذ ه٦٤ حٛزـال

 

 

 

 

 

                                                             
 .011كخطٞ ر٘خٍ، ك٠خٯش كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٟلخ٠ٗش هخىٛش، ٤ٟشؤس ح٠ٛوخٍٍ رخإل٤٘ٓيٍٯش)أطٚ حٛ٘ظخد ٍٓخٛش ىٗظ٪ٍح( ص   1 -



 
 

104 

 انخبرًخ

ٯظؼق ؿٰٜخ ٢ٟ هالٙ حٛزلغ، أ١ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ُٮ حٛـِحثَ ٧٪ ر٠ؼخرش أىحس طشَٯوٰش      

 حٓظٔالٙ ؿ٨ش ٓؼخثٰش ه٢ ٧ًَٰخ ٢ٟ ؿ٨خص حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ. طَّ٘

ًحط٨خ ه٩َؿخ  رزوغ حٛوظ٪طٰخص طوظزَ ُٮ كي طٔظؤػَحألَٟ حٌٛ٭ ؿوٚ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش      

 وخٟش ح٠ٛو٠٪ٙ ر٨خ أٟخٝ حٛـ٨خص حٛٔؼخثٰش حٛوخىٯش.حٛ ح٠ٛزخىةه٢ 

٩ ٓي حٓظوَػ٤خ ٥ٌ٧ حٛوظ٪طٰخص ٢ٟ هالٙ ىٍحٓظ٤خ ٠ٜٛ٪ػ٪م ٩ حٓظ٤ٜٜ٨خ ًٖٛ رظـ٤َٓخ ُٮ     

رخ٠ٛٔخ٣ٍش ٟن حٛـ٨خص حٛٔؼخثٰش ًَٰ  حٓظوٜظ٤خ ٧خؿزٰوش ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش حٛظٮ  ا٬ٛحِٛظٚ حأل٩ٙ 

خ أٓخٓخ ر٠٪حؿ٨ش ك٩ٍَ حٓظؼ٤خثٰش ٩ ٟئٓظش.ُٮ ك٢ٰ حٛوخىٯش حأله٫َ ٩ حٛظٮ ٗخ١ ٩ؿ٪ى٧خ ٟظؤٜ

ُجش هخطش ه٢ ؿَحثٞ ٟو٤ٰش ُٮ طوظزَ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ؿ٨ش ٓؼخثٰش ىحث٠ش ٩ ٟوظظش ر٠لخ٠ٗش 

ػٞ طـ٤َٓخ ٛظشٰٜ٘ش  ،ك٩ٍَ ٩ أٟخ٢ٗ ٟليىس ،حألَٟ حٌٛ٭ ؿو٨ٜخ طز٬ٔ ٟٔظٜٔش ه٢ حٛٔؼخء حٛوخى٭ 

٢ٟ ٣٪ه٨خ ال ٠ٰٓخ ٤٠ٰ٧ش ٩ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ ه٬ٜ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٩ حٛظٮ ٯل٨َ رؤ٨٣خ َُٯيس 

٦ ٤ٛلخٝ حٛويٟش ُٮ حٛـٰش ٠ٟخ ٯل٨َٟٞ ٢ٟ حالٓظٔالٰٛش ٩ حٛلٰيس طحٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٩ هؼ٪م ٓؼخ

ى١٩ أ١ ٬ٔ٤٣ هيٝ حشظَحؽ حِٛ٘خءس حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩ حٛو٠ٰٜش  ،ح٠ِٛظَػش ٩ ح٤٠٠ٛ٪كش ٛٔؼخس حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ

ػٞ طوَػ٤خ الهظظخص ح٠ٛلخٗٞ  .ٟظيحٰٓش ح٠ٛلخ٠ٗش ُٮ حٛٔخػ٢ٰٰ ح٠ٛٔخهيٯ٢ ٠ٟخ ٯشٖ٘ ٢ٟ

 حهظظخط٨خ ُٮ حٛل٩ٍَ حالٓظؼ٤خثٰش. ا٬ٛرخهظظخط٨خ ُٮ حٛل٩ٍَ حٛوخىٯش ٩ط٪ال  ريأ حٛؤَ٘ٯش

حٛـِحثٰش  حإلؿَحءحص٩ أ٧ٞ ٟخ حٓظ٪٤ِٓخ ُٮ ٧ٌح حٛوظ٪ص ٧٪ ٟوخِٛش حٛٔ٪حهي حٛـ٪٧َٯش ُٮ      

٩ ٯظَطذ ه٬ٜ ه٨َٓخ  ،هظظخص ٧ٮ ٢ٟ ح٤ٛلخٝ حٛوخُٝٮ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ ٩ حٛظٮ طوظزَ أ١ ٓ٪حهي حال

ُٮ ك٢ٰ  ،٩ حٛظ٠ٖٔ ر٦ ُٮ أ٭ َٟكٜش ٢ٟ َٟحكٚ حٛيه٪٫ اػخٍط٩٦ رخٛظخٛٮ ٯـ٪ُ  ،حٛزـال١ ح٠ٛـْٜ
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ح٠ٛل٠٘ش حٛؤَ٘ٯش ر٠٪ؿذ ٌَٟٗس ىُخم ٓزٚ  ا٬ٛٛٞ ٯٔيٝ  اًحال ٯ٢٘٠ حٛيُن رويٝ حالهظظخص 

 ح٠َٛحُوش ُٮ ح٠ٛ٪ػ٪م.

٩ هيٝ حهظظخط٨خ ر٤لَ  ،٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ر٤لَ ؿَحثٞ حألكيحعػَ ا٬ٛ ًٖٛ حهظظخص ح    

حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش حٛظزوٰش حألَٟ حٌٛ٭ حهظز٣َخ٥ ًَٰ ٟزٍَ ه٬ٜ حهظزخٍ أ١ ٍإٓخء ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش 

 ُْٰٜ ٤٧خٕ ٟخ ٯ٤٠ن ٢ٟ ٣لَ حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش حٛظزوٰش أٟخٝ ٥ٌ٧ حٛـ٨ش. ،ٓؼخس ك٘ٞ ٟلظَُ٪١

٥ ٛيٍحٓش حإلؿَحءحص ح٠ٛظزوش أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٩ حٛظٮ ٍأٯ٤خ أٟخ حِٛظٚ حٛؼخ٣ٮ ُٔي هظظ٤خ   

رؤ٨٣خ طظ٠ظن رٔيٍ ٗزَٰ ٢ٟ حٛوظ٪طٰش ٓ٪حء ُٮ َٟكٜش ح٠ٛظخروش حٛـِحثٰش أ٩ أػ٤خء َٟكٜش 

٩ كخ٤ٛ٩خ ٢ٟ هالٙ ًٖٛ طزٰخ١ ٟي٫ طلْٰٔ ٥ٌ٧ حإلؿَحءحص ٌَٜٛع ح٠ٛ٪ػ٪هش ألؿ٦ٜ ٩  ،ح٠ٛلخ٠ٗش

ر٠خ ٯلِق ٠ٜٛوخؿز٢ٰ ر٦ ٗخٟٚ كٔ٪٨ٓٞ ٩ كَٯخط٨ٞ حألٓخٰٓش ٩ ٓي  ٧٪ طـزْٰ حٛٔخ٣٪١ طـزٰٔخ طلٰلخ

حَٛثٰٰٔش ُٮ   حٓظ٤ٰٜ٨خ ًٖٛ ربرَحُ ح٠ٰٔٛش حٛٔخ٣٪٣ٰش َٛٔٯ٤ش حٛزَحءس رخهظزخ٧ٍخ حألطٚ ٩ حٜٛز٤ش

حٛشَهٰش حإلؿَحثٰش ٩ حٛظٮ ٯٔخّ ه٬ٜ أٓخ٨ٓخ ٟي٫ ط٪َُ حألشوخص ه٬ٜ حٛؼ٠خ٣خص ح٠ٛوظٍَ ٨ٛٞ 

ِحثٰش ُٮ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ حألَٟ حٌٛ٭ ؿو٤ٜخ ٣ظ٪َٓ ه٤ي حٛويٯي ٢ٟ خ ٢ٟ ؿٍَ حإلؿَحءحص حٛـ٨ر

 ح٠ٛظزوش أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش أ٨٠٧خ: حإلؿَحءحص

 حإلؿَحءحص٩ حٌٛ٭ ٯوي ٢ٟ أهـَ  حٛلزْ ح٠ٛئٓض رخهظزخ٥ٍ حٓظؼ٤خء ٠ٛزيأ َٓٯ٤ش حٛزَحءساؿَحء 

زْ ح٠ٛئٓض ٩ ال ٩ؿ٪ى ٤ٛلخٝ ُال طٰٰٔي ٠ٛيس حٛل ،ػ٢ٰ أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯشٔخح٠ٛخٓش رلَٯش ح٠ٛظ

ٯوض حَٛٓخرش حٛٔؼخثٰش ٩ ال طو٪ٯغ ه٢ حألهـخء حٛٔؼخثٰش ٩ ٧ٌح ٯوي ر٠ؼخرش ا٧يحٍ ٛلٔ٪ّ 

 ٜٛلَٯش حٛشوظٰش ح٠ِٛ٘٪ٛش ىٓظ٪ٍٯخ.ح٠ٛظ٢ٰ٠٨ ح٠ٛخػ٢ٰٜ أٟخٝ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٩ ط٨يٯيح ؿ٠ٰٔخ 
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٩ ٟ٪حُٔش ٍثْٰ ح٠ٛل٠٘ش  ا٬ٛ ؿخ٣ذ طؼْٰٰ كٔ٪ّ حٛيُخم رخشظَحؽ ح٣ظ٠خء ح٠ٛيحُن ٜٖٛٔ ح٠ٛلخ٢ٰٟ

 حٛؤَ٘ٯش ه٬ٜ حهظٰخٍ ح٠ٛلخٟٮ رخ٤ٛٔزش ٜٛـَحثٞ حٛؤَ٘ٯش.

ٯؼخٍ ا٬ٛ ًٖٛ ح٣ويحٝ طٔزٰذ حألك٘خٝ ٩ أكخىٯش ىٍؿش حٛظٔخػٮ ٩ ؿ٪حُ حٛـ٠ن ر٢ٰ حالط٨خٝ ٩ 

 حٛل٘ٞ.

 حإلؿَحثٰش٥ٌ٧ حٛوظ٪طٰخص حٛظٮ أش٣َخ ا٨ٰٛخ ٧ٮ ُٮ كٰٔٔش حألَٟ ػ٠خ٣خص ِٟ٘٪ٛش ػ٢٠ حٛٔ٪حهي 

طل٢ٰٔ ٟ٪ٓن كٔ٪ّ حإل٣ٔخ١ ػ٢٠ ح٤ٛظ٪ص  ا٠٬ٛ٪ٙ ر٨خ أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛوخىٯش ٩ حٛظٮ طَٟٮ ح٠ٛو

 ٠ٜٛظ٢ٰ٠٨. ٩َُأٜٛظؤَ أ٩ طـخ٩ُ حٜٛٔـش ٩ ط٪َُٰ ك٠خٯش  ىُوخحٛظشَٯوٰش 

ػ٢ٰ أٟخٝ ؿ٨خص حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ ى١٩ أ١ ٯ٠ظي أػ٧َخ ٔخًَٰ أ١ طٜٖ حٛظيحرَٰ طلٚ ٓخطَس ه٬ٜ ح٠ٛظ

ٛؼ٠خ٣خص ح٠ٛظٔخػ٢ٰ ٩ ٟٔخّ  صؤَ٘٭ ٠ُوخِٛظ٨خ طوي ر٠ؼخرش ح٣ظٔخ٠ٜٛخػ٢ٰٜ أٟخٝ حٛٔؼخء حٛ

رخٛلٔ٪ّ ٩ حٛلَٯخص حألَٟ حٌٛ٭ ٯيُو٤خ ٜٛٔ٪ٙ رؼ٩ٍَس طويٯٚ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٩ ٧٪ ٟخ 

حٛويحٛش   إلطالفحٜٛـ٤ش حٛ٪ؿ٤ٰش  ا٧ً٦ٰٛزض 
1

٢ٟ هالٙ حٛظَٔٯَ ح٨٤ٛخثٮ ٩ ٢ٟ ر٢ٰ ٟخ ؿخء ٦ُٰ ٧٪  

 َ٘٭ رخٛٔؼخءحٛٔؼخء حٛؤ اٛلخّػ٩ٍَس 

رخٓظؼ٤خء ٟخ ٯظ٠ِٰ ر٦ ٢ٟ هظ٪طٰخص طَطزؾ رخٛ٪كِٰش حٛؤَ٘ٯش ٩ أ١  ،حٛوخى٭ ُٮ ٗٚ ؿ٪ح٣ز٦ 

ح٠ٛو٠٪ٙ ر٨خ أٟخٝ حٛـ٨خص ح٤ٛخكَس ُٮ حٛـَحثٞ حٛؤَ٘ٯش ٟـخرٔش ألك٘خٝ حٛيٓظ٪ٍ  حإلؿَحءحصطظزق 

ٛي٩ٰٛش حٛظٮ ح٩ ٤ٟٔـ٠ش ٟن ح٤ٛظ٪ص حٛٔخ٣٪٣ٰش ح٠ٛ٪ؿ٨ش ٛوخٟش ح٠ٛ٪حؿ٢ٰ٤ ٩ ٟـخرٔش ٠ٜٛ٪حػْٰ 

 طخىٓض ه٨ٰٜخ حٛـِحثَ.

                                                             
 .٩27  26هالطخص حالٓظَحكخص، ص  -حٛـِء حٛؼخٛغ–ٰش إلطالف حٛويحٛش طَٔٯَ حٜٛـ٤ش حٛ٪ؿ٤  1
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ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء  حإلطالف٤ٟل٪ٟش حٛويحٛش ُال ري أ١ ٯش٠ٚ ٧ٌح  اطالف٩ ٟن حٛظ٪ؿ٦ حٛوخٝ ٜٛي٩ٛش ٣ل٪ 

٠ٟخ ؿو٦ٜ روٰيح ٗٚ حٛزوي ه٢ حٛظـ٪ٍ حٌٛ٭ ه٦َُ  0860حٛؤَ٘٭ حٌٛ٭ ٛٞ ٯش٨ي أ٭ طويٯٚ ٤ٌٟ 

ش ٠ٜٛظ٢ٰ٠٨ ٩ ح٠ٛظٔخػ٢ٰ أٟخ٦ٟ هزَ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ ُٮ ٟـخٙ ط٪ٰٓن ىحثَس حٛؼ٠خ٣خص ح٤٠٠ٛ٪ك

٩ كظ٬  0855حٛـِحثٰش ٤ٌٟ طي٥ٍ٩ ٤ٓش  حإلؿَحءحصٟوظَٜ حٛظويٯالص ح٠ٛظظخٰٛش حٛظٮ ه٨َُخ ٓخ٣٪١ 

 ٯ٪٤ٟخ ٧ٌح ٟخ ُحٙ ٯلخ٩ٙ ط٪َُٰ ك٠خٯش أ٩َُ ٠ٜٛوخؿز٢ٰ ر٦.

حٛٔؼخء  كٔ٪ّ ح٠ٛظٔخػ٢ٰ أٟخٝحألَٟ حٌٛ٭ ىُو٤خ ا٬ٛ ٍطي روغ ح٠ٛالكلخص ٩ حٛظ٪طٰخص ٢ٟ أؿٚ ك٠خٯش 

 حٛؤَ٘٭:

أ١ ٯ٘٪١ ٓؼخس حٛـ٨ش ح٤ٛخكَس ُٮ حٛٔؼخٯخ حٛؤَ٘ٯش ٢ٟ ٩ً٭ حِٛ٘خءس حٛو٠ٰٜش ٩ حٛٔخ٣٪٣ٰش ٩  :أ٩ال

 ٯش.٤ٌِٰأ١ ٯظ٠ظو٪ح ر٘خٟٚ حالٓظٔالٰٛش ه٢ حٜٛٔـش حٛظ

ػخ٣ٰخ: اهؼخم حالهظظخص ٜٛٔ٪حهي حٛوخٟش ٩ رخٛظخٛٮ اٟ٘خ٣ٰش اػخٍط٦ ٩ حٛظ٠ٖٔ ر٦ ُٮ أ٭ َٟكٜش ٢ٟ 

 ٪٫ أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش .َٟحكٚ حٛيه

 ػخٛؼخ: أ١ ال طوظض ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش رخٛـَحثٞ ح٠َٛط٘زش ٢ٟ ؿٍَ حألكيحع.

 ٍحروخ: ٤ٟق حٛـ٨ش ح٤ٛخكَس ُٮ حٛٔؼخٯخ حٛؤَ٘ٯش حهظظخص ح٤ٛلَ ُٮ حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش حٛظزوٰش.

٠ٛئٓض ٩ حألك٘خٝ هخٟٔخ: طـزْٰ ٣ِْ حإلؿَحءحص ح٠ٛظزوش أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛوخىٯش ٩ ح٠ٛظؤٜش رخٛلزْ ح

 ح٠ٛـخ٩ٍس ٗخَٛٓخرش حٛٔؼخثٰش ٩ حٛظو٪ٯغ ه٢ حألهـخء حٛٔؼخثٰش أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش.

 ٓخىٓخ: ط٪ٰٓن كٔ٪ّ حٛيُخم رويٝ طٰٰٔي٧خ رش٩َؽ.

 ٟزيأ حٛظٔخػٮ ه٬ٜ ىٍؿظ٢ٰ. ٓخروخ: حٓظليحع
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 حألك٘خٝ حٛظخىٍس ه٢ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭. ٔزٰذػخ٤ٟخ: ٩ؿ٪د ط

ال ري ٢ٟ حإلرٔخء ه٬ٜ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٗـ٨ش ٓؼخثٰش ٟٔظٜٔش ه٢ حٛٔؼخء ٗخ١  ا٩١ أهَٰح ُخ٦٣ ٩ 

حٛوخى٭ ُال ري ٢ٟ طيحٍٕ هٰ٪ر٦ ٩ ٣ٔخثظ٦ رخٛظ٪ٍس حٛظٮ طِ٘ٚ ٠ٜٛخػ٢ٰٜ أٟخ٦ٟ ػ٠خ١ ٗخُش حٛلٔ٪ّ 

 .ٟلخ٠ٗش هخىٛش ٩ ٤ٟظِش ٩ْٰ حٛلَٯخص ٜٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ طلٔ
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 لبئًخ انًشاجغ

 انكزت انؼبيخ: 

٤ي أَٟٔح١، ح٤ٛلخٝ حٛٔؼخثٮ حٛـِحثَ٭، ىٯ٪ح١ ح٠ٛـز٪هخص حٛـخٟوٰش، حٛـزوش ر٪رشَٰ ٟل -0

 .حٛـِحثَ.0883حٛؼخ٣ٰش 

ؿٰالٛٮ رٌيحى٭، حالؿظ٨خى حٛٔؼخثٮ ُٮ ح٠ٛ٪حى حٛـِحثٰش، حٛـِء حأل٩ٙ، ح٠ٛئٓٔش حٛ٪ؿ٤ٰش  -1

 ، حٛـِحثَ.0885ٛالطظخٙ ٩ ح٤ٛشَ ٩ حالش٨خٍ ، ؿزوش 

زْ ح٠ٛئٓض ُٮ ٓخ٣٪١ حالؿَحءحص حٛـِحثٰش ك٠ِس هزي حٛ٪٧خد، ح٤ٛلخٝ حٛٔخ٣٪٣ٮ ٜٛل -2

 .ىحٍ ٧٪ٟش حٛـِحثَ.1115حٛـِحثَ٭، حٛـزوش حٛؼخ٣ٰش 

ٍِٟ٭ ٍٯخع ه٪ع، حَٛٓخرش ه٬ٜ حٛظـزْٰ حٛٔؼخثٮ ٛؼ٠خ٣خص ح٠ٛلخ٠ٗش ح٤٠ٛظِش، ىحٍ  -3

 ح٨٤ٛؼش حٛوَرٰش، حٛٔخ٧َس.

ىحٍ  -ْحٛظلَ٭ ٩ حٛظلٰٔ -هزي حهلل أ٧٩ٰزٰش، شَف ٓخ٣٪١ حالؿَحءحص حٛـِحثٰش حٛـِحثَ٭ -4

 .٧1113٪ٟش حٛـِحثَ 

هزي حهلل ٠ٰٜٓخ١، ى٩ٍّ ُٮ شَف ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص حٛـِحثَ٭، ىٯ٪ح١ ح٠ٛـز٪هخص حٛـخٟوٰش،  -5

 ، حٛـِحثَ.0878حٛـزوش حٛؼخ٣ٰش 

ىحٍ حٛؼٔخُش ٤ٜٛشَ ٩  -ىٍحٓش ٟٔخ٣ٍش –ه٠َ ُوَ٭ حٛليٯظٮ، كْ ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ ٟلخ٠ٗش هخىٛش  -6

 ، ه٠خ1101.١حٛظ٪ُٯن 

، ٟـي 1113خ٣٪١ أط٪ٙ ح٠ٛلخ٠ٗخص حٛـِحثٰش حٛـزوش حأل٬ٛ٩ هٜٮ ٟل٠ي ؿوَِ، شَف ٓ -7

 ٤ٜٛشَ ٩ حٛظ٪ُٯن، ر٩َٰص ٛز٤خ١.
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، 1115ٟل٠٪ى حٰٛٔي حٛظلٰ٪٭، حٛـو٢ ُٮ حألك٘خٝ حٛٔؼخثٰش، ىحٍ حَِٛ٘ حٛـخٟوٮ  -8

 حال٤٘ٓيٍٯش.

حٛؤَ٘ٯش، ىحٍ حَِٛ٘ حٛوَرٮ، ؿزوش ٟظـ٬ِ ٗخٟٚ ٤ٰٟذ، ٓ٪ح٢ٰ٣ حٛـ٪حٍة ٩ حأل٩حَٟ -01

 ، حٛٔخ٧َس.0862

٣لَٰ َُؽ ٤ٰٟخ، ح٠ٛ٪ؿِ ُٮ حالؿَحءحص حٛـِحثٰش حٛـِحثَ٭، ىٯ٪ح١ ح٠ٛـز٪هخص  -00

 ، حٛـِحثَ. 0878حٛـخٟوٰش، ؿزوش 

 ٣زٰٚ طَٔ، ٓؼخء ح٠ٛل٠٘ش حٛوٰٜخ ُٮ ٟل٠٘ش حٛـ٤خٯخص، ىحٍ ح٨ٛي٫، ه٢ٰ ٰٟٜٜش، حٛـِحثَ. -01

 انكزت انًزخصصخ:

ىحٍ ح٨ٛي٫، ه٢ٰ  ىٟي٩ٝ ٠ٗخٙ، حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ٩ ح٤ٛظ٪ص ح٠٘٠ٜٛش ٦ٛ، ؿزوش ػخ٣ٰش، -02

 ٰٟٜٜش، حٛـِحثَ.

ٓخ٣٪١ حٛؤ٪رخص  ٠ٰٓق هزي حٛٔخىٍ ح٠ٛـخٛٮ ٩ حٛٔخػٮ هٜٮ ٟل٠ي ح٠ٛزٰؼ٢ٰ، شَف -03

 ، حٛـزوش حٛؼخ٣ٰش، ه٠خ1117.١حٛؤَ٘٭، ىحٍ حٛؼٔخُش ٤ٜٛشَ ٩ حٛظ٪ُٯن 

هزي حَٛك٠خ١ رَرخٍس، حٓظٔالٰٛش ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ه٢ حٛٔؼخء حٛوخى٭ ٩ٓض حٜٛٔٞ، ىحٍ  -04

 .1117ٌيحى٭ ٤ٓش ٤ٟش٪ٍحص ر

 انشعبئم انجبيؼُخ:

حٛـخ٧َ َٟؿخ٣ش، حهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ُٮ حٛظشَٯن حٛـِحثَ٭، ٌَٟٗس ٤ٰٛٚ ش٨خىس  -0

 .1118ٟخؿٔظَٰ ُٮ حٛٔخ٣٪١ حٛـ٤خثٮ ٩ حٛوٜ٪ٝ حٛـ٤خثٰش، ؿخٟوش حٛـِحثَ 
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طالف حٛيٯ٢ ؿزخٍ، ؿَّ حٛـو٢ ُٮ أك٘خٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٩ُٔخ ٜٛظشَٯن حٛـِحثَ٭،  -1

 .1112-1111ٛش ٟخؿٔظَٰ، ؿخٟوش حٛـِحثَ ٍٓخ

طالف حٛيٯ٢ ؿزخٍ، حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ُٮ حٛظشَٯن حٛـِحثَ٭ ٩ حٛٔخ٣٪١ ح٠ٛٔخ١ٍ، أؿ٩َكش  -2

 .1116-٤ٛ1115ٰٚ ىٗظ٪ٍح ُٮ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ ؿخٟوش حٛـِحثَ 

هزي حَٛك٠خ١ رَرخٍس، كي٩ى حٛـخرن حالٓظؼ٤خثٮ ٛٔخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ حٛـِحثَ٭،  -3

 .1115-1114ىٗظ٪ٍح ُٮ حٛٔخ٣٪١ حٛـ٤خثٮ أؿ٩َكش ٤ٰٛٚ 

حالٓظيالٙ، –هزي حهلل أ٧٩ٰزٰش، ػ٠خ٣خص حٛلَٯش حٛشوظٰش أػ٤خء َٟكٜش حٛزلغ حٛظ٨٠ٰي٭  -4

 .0881أؿ٩َكش ٤ٰٛٚ ىٗظ٪ٍح حٛـ٪ٛش ُٮ حٛٔخ٣٪١ ، ؿخٟوش حٛـِحثَ 

ٟز٩َٕ ٤ٰٛيس، ػ٠خ٣خص ح٠ٛظ٨ٞ ُٮ َٟكٜش ح٠ٛلخ٠ٗش ه٬ٜ ػ٪ء ٓخ٣٪١ حالؿَحءحص حٛـِحثٰش،  -5

 .1116خٛش ٤ٰٛٚ ش٨خىس ح٠ٛخؿٔظَٰ ُٮ حٛٔخ٣٪١، ؿخٟوش حٛـِحثَ ٍٓ

 انًمبالد و انًجالد:

حأل٢ٰٟ شَٯؾ، حٛلْ ُٮ ح٠ٛلخ٠ٗش حٛوخىٛش ُٮ ح٤ٛظ٪ص حٛي٩ٰٛش ٗؼ٠خ٣ش ٢ٟ ػ٠خ٣خص  -0

 .1113، ؿ٪ٯٰٜش 5كٔ٪ّ حال٣ٔخ١، ٟـٜش حَِٛ٘ حٛز٠َٛخ٣ٮ، حٛويى 

ٛ٪ؿ٢ حٛوَرٮ، ٟـٜش حٛلْ، ٟـٜش ك٢ٔ ك٠يح١، آُخّ طـ٪ٯَ ٓ٪ح٢ٰ٣ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭ ُٮ ح -1

 .٤ٔٛ0876ش  2ُظٰٜش ٯظي٧ٍخ حطلخى ح٠ٛلخ٢ٰٟ حٛوَد، حٛويى 

ط٪ٯٜق ر٪ؿ٠وش، َٓحءس ٓخ٣٪٣ٰش ٩ٰٓخٰٓش ُٮ ٟش٩َم ٣ض حٛٔخ٣٪١ حٛوؼ٪٭ ح٠ٛظوْٜ  -2

 .1112، ٟخٍّ 1رخٛظ٤لٰٞ حٛٔؼخثٮ، ٟـٜش حَِٛ٘ حٛزال٠ٛخ٣ٮ، ٟـْٜ حألٟش، حٛويى
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ح٠ٛـٜش حٛـِحثَٯش ٜٛوٜ٪ٝ  أك٘خٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش،طالف حٛيٯ٢ ؿزخٍ، ؿَّ حٛـو٢ ُٮ  -3

 .٤ٓ1101ش  0حٛٔخ٣٪٣ٰش حالٓظظخىٯش ٩ حٰٛٔخٰٓش، حٛويى 

حٛؤَ٘٭، ، ح٠ٛـٜش حٛـِحثَٯش ٜٛوٜ٪ٝ حٛٔخ٣٪٣ٰش  طالف حٛيٯ٢ ؿزخٍ، حهظظخص حٛٔؼخء -4

 .٤ٓ1101ش  0حالٓظظخىٯش ٩ حٰٛٔخٰٓش، حٛويى 

وخىٛش ٩ كٔ٪ّ حال٣ٔخ١، ح٠ٛـٜش حٛوَرٰش ٟل٠ي ٟلٮ حٛيٯ٢ ه٪ع، ح٠ٛلخ٠ٗش حٛـ٤خثٰش حٛ -5

ٜٛيٍحٓخص حأل٤ٰٟش، ىحٍ ح٤ٛشَ رخ٠َِٛٗ حٛوَرٮ ٜٛيٍحٓخص حأل٤ٰٟش ٩ حٛظيٍٯذ رخَٛٯخع، 

 .0881، ُزَحٯَ 8ح٠ٛـٜش حٛوخْٟ، حٛويى

، 01ٟل٠٪ى ٟل٠٪ى ٟظـ٬ِ، ٓخ٣٪١ حٛـ٪حٍة ٩ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ حٛزيٯٜش، ٟـٜش ح٠ٛلخٟخس، حٛويى  -6

 .0873ٓزظ٠زَ 

 .0880، ٤ٓش 00ٛويىٟـٜش حٛـٰش، ح -7

 انُصىص انمبَىَُخ:

 ٯظؼ٢٠ 0862ٯ٤خٯَ  14ح٠ٛ٪حُْ ٙ  0281ً٭ حٛٔويس  21ح٠ٛئٍم ُٮ  13 -62حألَٟ ٍٓٞ  -0

أرَٯٚ  11ح٠ٛ٪حُْ ٙ  0280ح٠ٛئٍم ُٮ طَِ  17-٢ٟ60 حألَٟ ٍٓٞ  113طظ٠ٰٞ ح٠ٛخىس 

 ح٠ٛظؼ٢٠ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭. 0860

ٯظؼ٢٠ ح٣شخء ح٠ٛـخْٛ حٛـ٤خثٰش حٛؼ٪ٍٯش) ؽ  0853ؿخ٣ِٮ  6ح٠ٛئٍم ُٮ  11 -53أَٟ ٍٓٞ  -1

 .0853( ٤ٓش 2ٍ 

ٯظؼ٢٠ حكيحع ٟـخْٛ ٓؼخثٰش هخطش  0855ؿ٪ح١  10ٟئٍم ُٮ  071-55أَٟ ٍٓٞ  -2

 (.٠ٔٛ43ن حٛـَحثٞ حالٓظظخىٯش )ؽ ٍ 
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ٯظؼ٢٠ ح٣شخء ٟـْٜ ٓؼخثٮ ػ٪ٍ٭ )ؽ،  ٣0857٪٠ُزَ  3ٟئٍم ُٮ  518-57أَٟ ٍٓٞ  -3

78.) 

 ٟويٙ ٩ ٟظ٠ٞ ٛٔخ٣٪١ حالؿَحءحص حٛـِحثٰش  0864ؿ٪ح١  06ٟئٍم ُٮ  35-64أَٟ ٍٓٞ  -4

 (.42)ؽ ٍ 

ح٠ٛئٍم  044-55ٯويٙ ٩ ٯظ٠ٞ حألَٟ ٍٓٞ  0884ُزَحٯَ  14ٟئٍم ُٮ  01-84أَٟ ٍٓٞ  -5

 (.00ٯظؼ٢٠ ٓخ٣٪١ حالؿَحءحص حٛـِحثٰش )ؽ ٍ  0855ٯ٪٣ٰ٪  7ُٮ 

( 31 ٯظؼ٢٠ حٛٔخ٣٪١ حألٓخٓٮ ٜٛٔؼخء )ؽ ٍ 0858ٟخ٭  02ٟئٍم ُٮ  16-58أَٟ ٍٓٞ  -6

ٯظؼ٢٠ حٛٔخ٣٪١ حألٓخٓٮ ٜٛٔؼخء )ؽ  0878ىٯ٠ٔزَ  01ٟئٍم ُٮ  10-٩78 ٓخ٣٪١ ٍٓٞ 

 ٍ42.) 

ٯظؼ٢٠ حٌٛخء ٟـْٜ أ٢ٟ حٛي٩ٛش )ؽ ٍ  0878أَُٯٚ  14ٟئٍم ُٮ  15-78ٓخ٣٪١ ٍٓٞ  -7

06.) 

 ٯظؼ٢٠ حٛٔخ٣٪١ حألٓخٓٮ ٜٛٔؼخء 1113ٓزظ٠زَ  5ٟئٍم ُٮ  00-13ٓخ٣٪١ هؼ٪٭ ٍٓٞ  -8

 (46)ؽ ٍ  

 حٛـِحثٰش  حإلؿَحءحصٯويٙ ٩ ٯظ٠ٞ ٓخ٣٪١  1110ؿ٪ح١  15ٟئٍم ُٮ  17-0ٍٓٞ ٓخ٣٪١ -01    

 (.23)ؽ ٍ 

 (.11ٯظؼ٢٠ ط٤لٰٞ ٤٨ٟش ح٠ٛلخٟخس )ؽ ٍ  0880ٟئٍم ُٮ ؿخ٣ِٮ  13-80ٓخ٣٪١ ٍٓٞ -00    
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ٯظؼ٢٠ ح٠ٛظخىٓش ه٬ٜ ح٤ٛلخٝ  0884ٓزظ٠زَ  3َٓحٍ طخىٍ ٢ٟ ٩ُحٍس حٛويٙ ٟئٍم ُٮ -01

 (.37ؽ ٍ حٛيحهٜٮ ٤٨٠ٛش ح٠ٛلخٟخس )

 (.07)ؽ ٍ  0881-2-2ٟئٍم ُٮ  81-81َٟٓ٪ٝ ٍثخٓٮ ٍٓٞ -02

 (07)ؽ ٍ  0881-2-2ٟئٍم ُٮ  82-81َٟٓ٪ٝ ٍثخٓٮ ٍٓٞ -03

 (07)ؽ ٍ  0881-2-2ٟئٍم ُٮ  83-81َٟٓ٪ٝ ٍثخٓٮ ٍٓٞ -04

ٯظوْٜ ر٠٘خُلش حٛظوَٯذ ٩  0881ٓزظ٠زَ  21ٟئٍم ُٮ  12-81َٟٓ٪ٝ طشَٯوٮ ٍٓٞ -05

 حإل٧ٍخد

 (61) ؽ ٍ  

ح٠ٛليى ٠َٛٔحص ٩ ح٤ٛـخّ  0881أٗظ٪رَ  11ٟئٍم ُٮ  276-81َٟٓ٪ٝ ط٤ٌِٰ٭ ٍٓٞ -06

 (.65ح٠ٛلٜٮ ٠ٜٛـخْٛ حٛوخطش ) ؽ ٍ 

ٯظؼ٢٠ ط٠يٯي ُظَس كخٛش  0882َُِٰ٭  5ٟئٍم ُٮ  11-82َٟٓ٪ٝ طشَٯوٮ ٍٓٞ -07

 (.7)ؽ ٍ  33-81حٛـ٪حٍة ح٠ٛو٤ٜش ٩ُٔخ ٠َٜٛٓ٪ٝ حَٛثخٓٮ ٍٓٞ 

 دساعبد و رمبسَش:

٪ى، حٛل٠خٯش حٛٔؼخثٰش ٜٛلَٯخص حألٓخٰٓش ُٮ حٛل٩ٍَ حالٓظؼ٤خثٰش، ُوخٰٛخص ش٨ٰ٪د ٟٔو -0

٩ ح٠ٛئٓٔخص حٛٔؼخثٰش ٩ ى٩ٛش حٛٔخ٣٪١، ح٠َٛطي  حإل٣ٔخ٢ٰٰ١، كٔ٪ّ ٓحٰٛ٪٢ٰٟ حٛيٍح

 .٣1111٪٠ُزَ  ٩05 04، حٛـِحثَ ُٮ حإل٣ٔخ١حٛ٪ؿ٤ٮ ٛلٔ٪ّ 
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 حالٓظَحكخص. هالطخص –حٛـِء حٛؼخٛغ  –حٛويحٛش  إلطالفطَٔٯَ حٜٛـ٤ش حٛ٪ؿ٤ٰش  -1

 انًشاجغ ثبنهغخ األجُجُخ:

 انكزت:

1- Paul Julien Doll, analyse et commentaire du code de justice militaire loi 

n 65-642 du 8 juillet 1965, libraire générale de droit et de 

jurisprudence, tome 2 paris 1966. 

2- M’hamed Abed- la saisine du juge d’instruction opu et ENAL, Edition 

1988. 

 انشعبئم انجبيؼُخ:

3- Walid Laggoune, les juridictions d’exception, mémoire pour diplôme 

d’études superieurs du droit public, université d’Alger 0865. 

 انًجالد:

4- Juris classeur, droit pénal et  procédure pénales année 1975. 

نكزشوٍَ:يىلغ ا  

5- Fr .wikipidia.org/wiki/tribunal-militaire  

Journal officiel du 28 avril 1961 
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 فهشط انًىضىػبد

 10.................................................................................................يمذيخ

 انفصم األول

 07.....................................................................خصىصُبد رزؼهك ثبإلخزصبص

 10.......ؿزٰوش ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٩طش٨ٰٜ٘خ......................................... انًجحش األول :

 12......................................ؿزٰوش  ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش.................... انًطهت األول :

 12............حٛـ٨خص حٛٔؼخثٰش ًَٰ حٛوخىٯش ٓزٚ طي٩ٍ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭... فشع األول :ان

 12.......................................ح٠ٛـخْٛ حٛـ٤خثٰش حٛؼ٪ٍٯش............. أوال :                 

 .13....................................ٟـخْٛ ٠ٓن حٛـَحثٞ حإلٓظظخىٯش....... صبَُب :                 

 15.................................ح٠ٛـْٜ حٛٔؼخثٮ حٛؼ٪ٍ٭.................. صبنضب :                 

 

 17.... .......حٛـ٨خص حٛٔؼخثٰش ًَٰ حٛوخىٯش روي طي٩ٍ ٓخ٣٪١ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭.. انفشع انضبٍَ :

 17....................................................ٟـْٜ أ٢ٟ حٛي٩ٛش.......... أوال :

 19....................................................ح٠ٛـخْٛ حٛوخطش.......... صبَُب :

 

 22.................................................طشٰٜ٘ش ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش........ انًطهت انضبٍَ :

 .24.................................................................٧ٰجش حٛل٘ٞ.......... انفشع األول :
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 .24..........................................طو٢ٰٰ حٛٔؼخس حٛؤَ٘ٯ٢ٰ............ أوال :

 27.................حٛٔؼخس حٛؤَ٘ٯ٢ٰ ه٤خطَ ُٮ حٛـٰش...................... صبَُب :

 

 29..............................................ح٤ٰٛخرش حٛوـخٟش.......................... انفشع انضبٍَ :

  30........................طزوٰش ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش ٛ٪ُٯَ حٛيُخم حٛ٪ؿ٤ٮ............. أوال :

 32...................هالٓش ح٤ٰٛخرش حٛوخٟش رٔخػٮ حٛظلْٰٔ حٛؤَ٘٭........... صبَُب :

 34..............................حٛوالٓش ُٮ اؿخٍ ح٨٠ٛخٝ حٛٔؼخثٰش............ -1

 34..................حٛوالٓش ُٮ اؿخٍ ٣لخٝ حٛويٟش ُٮ حٛـٰش............... -2

 

 36...........................٣ـخّ اهظظض ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش.................... انًجحش انضبٍَ :

 38...............اهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش رخ٤ٛلَ ُٮ حٛيه٪٫ حٛو٠٪ٰٟش ُٮ حٛل٩ٍَ حٛوخىٯش.انًطهت األول:

 38.................................حإلهظظخص ح٤ٛ٪هٮ ٠ٜٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش............ انفشع األول :

 39......................................حٛـَحثٞ حٛؤَ٘ٯش حٛزلظش................. أوال :

 42....................................ؿَحثٞ حٛٔخ٣٪١ حٛوخٝ........................ صبَُب :

 46............................................حٛـَحثٞ ح٠ٛخٓش رؤ٢ٟ حٛي٩ٛش........ صبنضب :

 

 48...............................َ٘ٯش..........حإلهظظخص حٛشوظٮ ٠ٜٛلخٗٞ حٛؤ انفشع انضبٍَ :

 49...........................كي٩ى حألهٌ ر٠وٰخٍ حٛظِش حٛؤَ٘ٯش.............. أوال :

 51..................اهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش رـَحثٞ حألكيحع............ صبَُب :
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 53...................ل٩ٍَ حإلٓظؼ٤خثٰش.....اهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ُٮ حٛانًطهت انضبٍَ : 

 54......طؤػَٰ حٛل٩ٍَ حإلٓظؼ٤خثٰش ٢ُٟ حٜٛٔٞ ه٬ٜ اهظظخص حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭. انفشع األول :

 54.....................طوَٯَ كخٛش حٛـ٪حٍة ٩حٛلظخٍ ٩حإلٓظؼ٤خء.......... أوال :

 56............ٰش........اهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ُٮ حٛل٩ٍَ حإلٓظؼ٤خث صبَُب :

 

 58.....................طؤػَٰ كخٛش حٛلَد ه٬ٜ اهظظخص حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭...... انفشع انضبٍَ :

 59..............................................طوَٯَ كخٛش حٛلَد........... أوال :

 60.............اطٔخم ٩حٟظيحى اهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش ٢ُٟ حٛلَد... صبَُب :

 

 61...........هيٝ اهظظخص ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش رخ٤ٛلَ ُٮ حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش.... انًطهت انضبنش :

 62..............................حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش حٛظزوٰش أٟخٝ حٛٔؼخء حٛوخى٭........ انفشع األول :

 62..........................................حإلٛظـخء ٜٛٔؼخء ح٠ٛي٣ٮ............ أوال :

 63......................آخٟش حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش أٟخٝ حٛٔؼخء حٛـ٤خثٮ.......... صبَُب :

 64...........................كؼَ حٛيه٪٫ ح٠ٛي٣ٰش أٟخٝ حٛٔؼخء حٛؤَ٘٭....... انفشع انضبٍَ :
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 انفصم انضبٍَ

 66..................................................................خصىصُبد رزؼهك ثبالجشاءاد

 68............: ػ٠خ٣خص حَٰٛٔ ُٮ ىه٪٫ ه٠٪ٰٟش هخىٛش أػ٤خء ح٠ٛظخروش حٛـِحثٰشانًجحش األول

 69.................................................: حألطٚ ُٮ ح٠ٛظ٨ٞ حٛزَحءس......انًطهت األول

 70............................................٤ش حٛزَحءس ٩ ؿزٰوظ٨خ.......: أٓخّ َٓٯانفشع األول

 70.......................................أٓخّ َٓٯ٤ش حٛزَحءس........... أوال:                     

 71.................................ؿزٰوش َٓٯ٤ش حٛزَحءس................ صبَُب:                     

 72.................................: ح٤ٛـخّ حإلؿَحثٮ َٛٔٯ٤ش حٛزَحءس...............انفشع انضبٍَ

  72........................ػ٠خ١ حٛلَٯش حٛشوظٰش ٠ٜٛظ٨ٞ............. أوال:                    

 73.............................ط٦..........اهِخء ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٟ اػزخص رَحء صبَُب:                    

 74.............................طَِٰٔ حٛشٖ ٛظخٛق ح٠ٛظ٨ٞ..................صبنضب:                      

 

 75.....................................كزْ ح٠ٛظ٨ٞ ٟئٓظخ حٓظؼ٤خءح...............انًطهت انضبٍَ: 

 76..................ش٩َؽ حٛ٪حؿزش ٛألَٟ رخٛ٪ػن ُٮ حٛلزْ ح٠ٛئٓض..........: حٛانفشع األول

 76..ٛألَٟ رخٛ٪ػن ُٮ حٛلزْ ح٠ٛئٓض.. : حٛش٩َؽ حإلؿَحثٰش حٛ٪حؿزشأوال                      

 82..........حٛش٩َؽ ح٠ٛ٪ػ٪هٰش حٛ٪حؿزش ٛألَٟ رخٛلزْ ح٠ٛئٓض...صبَُب:                       

 86...................ط٠ِٰٰ حٛلزْ ح٠ٛئٓض ه٢ حإلؿَحءحص ح٠ٛشخر٨ش ٦ٛ......... نضبٍَ:انفشع ا

 86........ط٠ِٰٰ حٛلزْ ح٠ٛئٓض ه٢ أَٟ حالٯيحم ُٮ كخٛش حٛظٜزْ... أوال:                     

 88................ط٠ِٰٰ حٛلزْ ح٠ٛئٓض ه٢ حٛظ٪َٰٓ ٤ٜٛلَ......... صبَُب:                     
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   91.................حٛؼ٠خ٣خص حٛ٪حؿذ ط٪ح٧َُخ أػ٤خء ح٠ٛلخ٠ٗش حٛـِحثٰش ..... ًجحش انضبٍَ:ان

 92...................كْ حالٓظوخ٣ش ر٠يحُن أٟخٝ ح٠ٛلخٗٞ حٛؤَ٘ٯش.............انًطهت االول: 

 92..........................................: ح٣ظ٠خء ح٠ٛيحُن ٜٖٛٔ ح٠ٛلخ٢ٰٟ.........انفشع األول

 94...................:كظ٪ٙ ح٠ٛلخٟٮ ه٬ٜ ا١ً ٢ٟ ٍثْٰ ح٠ٛل٠٘ش..............انفشع انضبٍَ

 95..............................................طٔزٰذ حألك٘خٝ................... :انًطهت انضبٍَ

 96......................................حألطٚ ٩ؿ٪د حٛظٔزٰذ.....................انفشع األول:

 96.............................:حٛو٩َؽ ه٢ ٓخهيس ٩ؿ٪د حٛظٔزٰذ................انفشع انضبٍَ

 

 97..: ط٢ٰ٘٠ ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٟ ىٍؿظ٢ٰ ُٮ حٛظٔخػٮ ٩ هيٝ ٟلخ٠ٗش ح٠ٛظ٨ٞ ه٬ٜ ًحص حٛظ٠٨ش َٟط٢ٰ.انًطهت انضبنش

 98..................................ٍؿظ٢ٰ ُٮ حٛظٔخػٮ........: ط٢ٰ٘٠ ح٠ٛظ٨ٞ ٢ٟ ىانفشع األول

                            98...............................ؿَّ حٛـو٢ حٛوخىٯش................. أوال:                       

                   100.......................:ؿَّ حٛـو٢ ًَٰ حٛوخىٯش....................صبَُب                       

 101.....................................:هيٝ ٟلخ٠ٗش ح٠ٛظ٨ٞ ه٢ ًحص حٛظ٠٨ش َٟط٢ٰ.انفشع انضبٍَ

 103..........................................................................................انخبرًخ

 108..........................................................................................انًشاجغ

 

 انفهشط

 


