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 بطم اهلل السمحن السحيم

 

 افتتاحية العدد

 

اىل القاااازل الماااسلم بملاااالا اتااا،دي رااستاااصاش  لطاااس اضاااسي  سلاااس   اااة  ا عاااة اا ملااااز       

ل ع ااا،ل القا ، يااااة رالطياضااااية  اي  "اااد بااااي لاااادل  صالعاااادد ا ااااد  سػااااسص  اااان ا اااادازا  ا     

رلن لت، اااااا اضااااايد لااااارا العااااادد  مسلطاااااا، لػاااااق  اابااااادا  رال ماااااس  الااااا       رقاااااد ي ا تيااااااز  ، 

ح"اااا،زلدا بدز ااااة ار بااااا سث ا ك ااااة اا ااااات اا ادعيااااة الاااا  بقاااادز  اااا،فس  سسااااة         

الس اااااا ة رات،ضاااااا،سية في ااااااا بقااااادز  اااااا،فس  سسااااااة الت دلاااااد رال ااااااصر  اابااااااداس   رلقااااااد    

اضااااتعا ت   ت ااااا ا ضاااامليث  قياااايم اا ااااات الاااا   ةاااا  ا ر ميد ااااا ب  ملااااة  اااان  اااا ي          

 ملاااااز ر از  ااااا  الاااارلن اباااادرا  عار ااااا، ر س ااااا،      ااضااااا ري ات تةااااي  اااان دا ااااث  ا عااااة اا    

س دياااا،   ااااي لااا  ال "اااث ا ااز قاااا  ب ،سياااة المليااا،ت رالدزاضاااا  بتا ياااد  قاااا  التديياااص          

 رالق،ي في ا  ر عدلث  ا لطت، ب  ، يا، ل س ا ة الع دية 

ر ااااان ا اااااث  ماااااسلظ ق،اساااااد الملياااااا الع دااااا  الس اااااي  راضاااااتق ا  الم اااااا ا  رال اقاااااا       

  اااااتن   ت اااااا ا،اااااا  راضاااااعا،  ر سحاااااب  دياااااد الملااااااح ي رات اااااتدي      الع دياااااة ال،اسااااادي  

با،اااااا  الطياضااااا  رالقاااااا ،    اااااازي الااااا،رن ردا  ااااا  الااااار  لػااااا د ا تةاااااازا   ااااامل ي ا  

 ااااا  التيسلااااس ردحااااس قاااا،ث الااااالل الاااا  حارلاااات اسااااادي العااااسا  اىل سةاااا،ز ضااااييقة ا      

 القدل  

اا اااادع  ا   قاااا  ال ااااا  الملياااا  لااارا ر   اااث اي  تااااافس   ،د اااا كيعاااا، ا ضااامليث ااز     

  ا عا  ا العساقية  رسرب لره ال طية الع دية  ال  ل  ق ،ا    اسث رح،از ب ا  

فا، اااة بااارل   عاااد دسااا،ي  اااادقة لدياااد اتت ةةاااي باااال مس القاااا ،   رالطياضااا  ضااا،ا          

ل ػااااااس  اااااا،ه م ر ع يقااااااا  م القيدااااااة س اااااا      اااااارلن  ااااااا ،ا  ػااااااسسي  ر   ااااااملقي  ر 

ا ذلاااا  اا تةااااا  رلتطاااا م ا زفااااد   الاااادرزلا    لصلااااادي  ما ت ااااا الع ديااااة بااااي   القااااسازا

  طت،ث المليا الع د   

ر تا اااا،  تقااادل لاااالا الػااامس رالتقااادلس راا ت ااااي  ىل الملااااح ي اتػااااز ي ب ااارا العااادد          

س ااا    ااادلم ضااااع ي اتااا،ىل ساااص ر اااث  ي لااا  ع م ب ااارا ال اااد الع دااا  رالت،ا اااث ال ماااس       

 ت ا بعددلا لرا ا  طت،ث ال د،ح الر  لملغ،    ر ن اهلل الت،فيق  ر ي  م،ي   

 

 حمدد حسداي س     د                                                                                                        

 زعيظ  سلس ا، ة                                           
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 ا عة األ ملاز ل ع ،ل القا ، ية رالطياضية  ة  

 

  ة س دية حممدة  ع   ب ػس األ ات ا الع ،ل القا ، ية رالطياضاية  رالتع ياق س ا     

القسازا  الق"اعية راتقاا  الا    ادإ  ىل  ػاس ال قافياة القا ، ياة  ةادزلا   ياة القاا ،ي          

 الس اد  ا  ا عة األ ملاز  

 

 ليئة التيسلس:

 زعيطا، ل تيسلس        رالع ،ل الطياضية   ا عة اا ملاز   ية القا ،ي                حمدد حسداي س      د    1

 س"،ا،              رالع ،ل الطياضية   ا عة اا ملاز   ية القا ،ي د سازإ  احل خم ف     2

 س"،ا،               رالع ،ل الطياضية  ا عة اا ملاز   ية القا ،ي   يد  الف  س     ل  د    3

 ا قاا،  رالع اا،ل الطياضااية  ا عة  الااة   ياة    الد اب، الط ،د حط،     ل  د    4

  الصاعس

 س"،ا،            

5  

 

6   

7  

8  

9   

11  

11   

12   

          

 فال  بن امحد سل    ل  د  

 

   ل د حمدد محاد  سلج

   ل د  لح مس  المل داز 

    ل د سل  حطي س  

    ل د  عاذ  اضم حمدد

   ل د ضعد زبيد سملد الملاز

 ا ل د لاد   ػعاي زبيد

 ل د حمدد سملد ال،لا  حمدد

 

       

الع ا،ل القا ، ياة رااقتةاادلة راا تداسياة       ية 

 ا دا   ا عة حمدد

   ية ا ق،    ا عة المليسلن

   ية الرتبية ال ،سية  ا عة ب،ز ضعيد   ةس

 رالع ،ل الطياضية  ا عة اا ملاز   ية القا ،ي

 رالع ،ل الطياضية  ا عة اا ملاز   ية القا ،ي

 رالع ،ل الطياضية  ا عة اا ملاز   ية القا ،ي

 رالع ،ل الطياضية  ا عة اا ملاز   ية القا ،ي

 رالع ،ل الطياضية  ا عة اا ملاز   ية القا ،ي

 س"،ا،             

 

 س"،ا،            

 س"،ا،           

 س"،ا،           

 س"،ا،           

 س"،ا،           

 س"،ا،           

        دلسا، ل تيسلس   

 

 

 

   

 اهليئة ااضتػازلة: 

   ية ا ق،    ا عة المليسلن السمسية     د   رب  محد  ارس  1

   ية اإلدازي رااقتةاد  الس اد   د سملد السشا  ض داي    د   مح  2

   ية ا ق،    ا عة ال  سلن    د     د  غاش  فيةث  3

   ية ا ق،    ا عة ال  سلن    د  س،ض فاضث  مساسيث  4

   ية الع ،ل اإلضل ية  الس اد      د  بػ    د  ل يف  5

 ا ق،    ا عة ال  سلن   ية حيدز ادلم سملد اهلاد    ل  د    6

   

 

 

 

 ااغساإ ال ين: ل ل  ي ا  قي اي حا د
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 غسر  ال ػس

 ع ااا،ي اتساضااال   ىل  ااادلس التيسلاااس الااار  لتااا،ىل  طااا لة  طااا م األ اااات رسسضااا ا          

 ل تقييم بالت طيق  د زعيظ التيسلس   

ر  w81@yahoo.commoh.laالع ااااااااااااااااااااااا،اي االمرتر ااااااااااااااااااااااا  ل د  اااااااااااااااااااااااة     

gmail.commethaq.qah@ 

( دل اااااز لدفااااساد راتخضطااااا  دا ااااث   25111حياااادد ااغاااارتا  الطاااا ،  ل د  ااااة بطااااعس         

 ( لألغ ا  اتع ،لة راألفساد  ازي العسا   $111العسا  ر  

 ISSN 2075 – 2024الرتقيم الدرل  ل د  ة  - ي

 
  ع يدا  ال ػس: 

    ال ي، اآل  : عمن  كا   ع يدا  ال ػس ا ا، ة س

لقاادل األ ااث   مل،سااا، س اا  ا اضااملة االمرتر يااة ر عاا   طاا تاي ر ماا،ي المتابااة الطااافا      1

 ( A4  X 21 CM 29 7 صدر ة بي األض س رس   ر   راحد  ن رز  قياع 

ا  صلااااد ساااادد  اااا يا  المليااااا اتااااساد  ػااااسه ا ا، ااااة ساااان  ااااظ رسػااااسلن  اااا ية      2

 الا ا ذل  الدار  الت،ضييية 

دن المليااااا: س اااا،اي المليااااا   ل ااااة   قد ااااة   اااا  ج  ااااا  ال تاااااعج  ات اقػااااة        لت"اااا  3

  ر اااارل  ااعيااااث رزقاااام   ااضاااات تا ا   قاعدااااة اتةااااادز   ل ااااة ب غااااة ساتيااااة حيااااة     

اهلااااا ف ابااااا  بالملاحااااا  رس اااا  اي لماااا،ي المليااااا ب اااااال العداااا،دلن   ااااد  طاااا    اااان   

  (pdfالمليا س    اال الااا  

(  اااااعتي   دااااة  رل،ضاااان ا ز ع ات  ااااا    211ا لصلااااد ساااادد   دااااا  ات  ااااا ساااان       4

 العسبااا   ر غااا  العسبااا ( س ااا،اي الملياااا  اضااام الملاحاااا   مااااي العداااث  س ااا،اي اتساضااا ة            

  ي  اي خمت  ا، سن  ماي العدث( 

الاااادار  راتاااا،اد الت،ضااااييية   ياااادي اإلسااااداد س اااا  رز   لعاااام   ةااااق،   ر غاااا اإ(          5

( X 16CM 12تطاااااحة ال ملااااد بةاااا ية ا ا، ااااة      ااااد  قةاااا        ر  اااام   اضااااب  

 ل ة ية ال،احدي  د  قدلم األ ،  ابا ة بالة،ز راألغما  

 ااااسقم الاااادار  راألغااااما  س اااا  التاااا،ال  رحطااااب رزردلااااا ا المليااااا ر ااااصرد بع ااااارلن          6

 لػاز  ىل  ث    ا بالتط طث   ط   ر قدل ب رزا     ة ة  

mailto:moh.law81@yahoo.com
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 ياع ابا ة بال اال الدرل  فقط :   طتعدث داعدا، رحدا  الق  7

(Standard international units (s 1unts)) 

  طت دل اا تةا ا  ا س ارلن الدرزلا  اتت ق س ي ا ساتيا، رات، ،دي ا:   8

The world list of scientific periodicals) (lewis and – co. London)) 

ملاااا،  اتةااااادز اتقمل،لااااة ل  ػااااس ا اااادد هلااااا زقاااام   قملااااث اتةااااادز غاااا  ات ػاااا،زي  رعماااان ق ا   9

 ا، د الر  ضتا س ب ا 

لطااااات دل ا  تاباااااة اتسا اااااد  ضااااا،ا  ا الااااا ا  ر ا قاعداااااة اتةاااااادز  ضااااا ،  لازفاااااازد        11

 الر  لسبط في  اضم اتخلف بط ة ال ػس حطب:

 CBE style manual committee.  

 ب زقال  تط ط ة  ،ضد بي ق،ضي  لػاز  ىل اتةادز حطب رزردلا ا  نت المليا  11

  س ب اتةادز ا قاعدة اتةادز  س يملا،   دلا، حطب  مسا  اتخل ي رض ،ا  ال ػس    12

 ذا  ااااي باااي اتةاااادز   اااات  ااا  ،ذي  ااان درزلاااا  في اااب  ي حيااادد زقااام ا، اااد رزقااام           13

 العدد ر زقال   يا  بدالة المليا ر  الت  

 قاااا،  ال ػااااس لأل ااااات اتسضاااا ة هليئااااة      ع اااا،ل الطالطااااية رال  اااات ي   يااااة القااااا ،ي   14

  سلس ا، ة را عمن  ػسلا  ا ال،افقة  سلسلة  ن زعيظ  سلس ا، ة 

خي"ااااد المليااااا اتقاااادل ل  ػااااس ا ا، ااااة ل تيماااايم رالتقياااايم الع داااا   را حالااااة قملاااا،        15

الملياااا  طااات،فيا،   الملياااا ل  ػاااس   تاااصل ا، اااة ب ػاااسه ا  قاااس  سااادد   يااا  ل  ػاااس  ذا  ااااي      

 ل ػسر  اتر ،زي آ  ا، 

جيااااب اي لماااا،ي  قاااادل المليااااا لدلاااا  اغاااارتا  ا اتمتملااااة اافرتاضااااية  ةااااي،با، بتاليااااد       -16

  ط ث   ية  قدل المليا 

 

 را  ا،  س ،  ن كيد الملاح ي التقييد ب ره الػسر    
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 حمت،لا  ا اد  سػس

 

زقم   ماي العدث اضم الملاحا س ،اي المليا  

 يةالة 

ض  ة القاض  ال اع  ا   ط   -1

 اتعالدا  الدرلية

   ل د   يد  الف  س  

الملاحا  ملاز   طال 

 حمدد

  ية القا ،ي رالع ،ل 

 الطياضية  ا عة اا ملاز

1-21 

ال"ااااااااادا ا  اتالياااااااااة ا  اااااااااا    -2

ااضاااات دا ا  الطاااا دية ل  اقااااة   

 ال ،رلة

  ية القا ،ي رالع ،ل    ل د سل  حطي س  

 اضية  ا عة اا ملازالطي

21-44 

ا تقا  ا ق،  راالتصا ا  ال،ازدي  -3

ا سقد اإلجياز اتربل  د الصري  ىل 

الصر ة  ا سدا بد  ااجياز   ع يق 

 س   حمم حممدة التدييص(

  ية القا ،ي    ا عة    د  ساد   ا س حطي

 ال  ، ة

45-48 

 ضااااااااملا  ضااااااااق،  العق،بااااااااا  ا    -4

مدس يااة ا القااسازا  راألحمااال ال 

 القا ،ي العساق 

   ل د  حمدد س ،ل حمدد                 

 سملاع محصي سملاع   د 

   ية القا ،ي  ا عة بغداد

 اهلي ي العا ة ل مداز 

49-66 

س اا   2113ل، ياا   31 ااداسيا  هاا،زي   -5

 العلقا  اتةسلةا األ سلمية

 ا عة ب،ز ضعيد   د   لح مس  المل داز 

 يةك ،زلة  ةس العسب

67-96 

ا دالاااااااااة القا ، ياااااااااة اتد ياااااااااة    -6

لتةا يم الدراعس اتتما  اة صدزاضاة   

  قاز ةص

  ل د  حطاااي سملاااد اهلل سملاااد  

السضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا                           

 الملاح ة  زغا  يد محيد

  ية القا ،ي   ا عة 

 بغداد

97-136 

 عاااادد الااااساعم ر هااااسه ا  طاااا يم    -7

 ا،س ي

القا ،ي رالع ،ل   ية  ل د زسد ف س فتين

 الطياضية  ا عة اا ملاز

137-151 

 ش اااااة  دلاااااد القاااااا ،ي ال،ا اااااب    -8

الت مليق ا  يداي سق،د ااضت داز 

 ا ال  ط رالغاش

  ية القا ،ي  ا عة  د   افد  س ض  اي

 ال  ، ة

151-175 

اإلراااز القااا ،   لتعاا،لا ضاايالا   -9

 ا  األسدا  اازلابية رالت سلملياة 

 (اعس  راتقازيالتػسلد الص

  ية ا ق،   ا عة سملد  د  سملد السمحاي     

السمحاي   ي   الة  

 الصاعس

176-183 

 هااااس ا م، ااااة االمرتر يااااة س اااا    -11

راااس  ادازي اتسفاااق العاااال  دزاضاااة    

  قاز ة(

  ل د زغا حمدد  ع س 

اهلامش              الملاح ة 

   فت قاضم سمل،د

 219-184   ية القا ،ي  ا عة بغداد

التعااااااااددلة الطياضيااااااااة ا ال ماااااس  -11

 ااضل   ا دلا راتعا س

  ية القا ،ي رالع ،ل  ل   خلد  مل  حمد،د

 الطياضية   ا عة اا ملاز

211-231 

 251-231 رشازي الت  يط د  س   رابد سملد الغين ات  ،ل القا ،   لأل د اي اتةسا -12

  اع درز بةدة اتخ ا اإلهملا  ال -13

 

 263-251  ا عة  ي اي  الط يدا ية د   الد حمدد س اي

سق،بااة العدااث ل د  عااة العا ااة ا    -14

 32قاااا ،ي األحااادات األزد ااا  زقااام    

  دزاضة  قاز  (2114لط ة 

الملاحااااا شلااااد   ااااف فااااسي   

 سملداهلل الا   

 281-264 دل،اي ال،قف الطين
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1 

)سلللماٛ القااللل٘ ااٍلللاٟ٘ اللللٕ       

 تفشري املعاِدات الدٔلٗٛ(

 أ.ً.د. وفٗد ٌاٖف ترك٘ الدلٗى٘

أسللللللاا القللللللإٌُ ااٍللللللاٟ٘ املشللللللاعد /  

داوعلللللللٛ االٌبلللللللار/ كمٗلللللللٛ القلللللللإٌُ  

 ٔالعمًٕ الشٗاسٗٛ

 حمىدالباسح/ وبارك  دشاً 

 املمخص

أُ وللللا ٍٖلللللر عللللَ اةرادٚ الدٔلٗللللٛ الٗللللًٕ         

ولللَ تالللرنات ةإٌٌٗلللٛ للللْ ولللَ ا ِىٗلللٛ ولللا ٖفلللٕ    

أٙ ٔةللللى ويللللٜ سٗللللح أ لللللت املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ  

تمعلللللا دٔرا أساسلللللٗاح   تٍالللللٗي سقلللللٕ  ٔا نلللللراد    

ٔاللزاولللللاتّي ملللللا دللللللي عملللللٜ اللللللدٔه ا  لللللرا  

اسللللللمّاً ِللللللٓ الٍالللللٕا الدٔلٗلللللٛ ٔادرداِلللللا     

ظلللللللللرٖعاتّا الٕ ٍٗلللللللللٛ  وللللللللل  وراعلللللللللاٚ   ثٍاٖلللللللللا ت

ٍلللللد أدرادّلللللا     إصلللللٗٛ املعاِلللللدٚ ٔاِلللللدنّا ع 

اال أُ جمللللللللرد تيللللللللى    تظللللللللرٖعاتّا الٕ ٍٗللللللللٛ  

ٌاللللٕا املعاِللللدٚ   اللظللللرٖ  الللللٕ   ال ٖ فلللل٘    

للشقٗللله أِلللدا  املعاِلللدٚ  لللن ال لللد ولللَ تابٗقّلللا     

عملللللٜ ارا الٕاةللللل  ولللللَ  للللل ه الللللللزاً ا لللللاكي 

ٖعللللرا ااٍاٟٗللللٛ الٕ ٍٗللللٛ  لابٗقّللللا عمللللٜ وللللا     

عمّٗلللللللا ولللللللَ وٍايعلللللللات ٔتفشلللللللري ولللللللا ٖعللللللل ٙ      

ٌإصلللّا ولللَ لىللللٕا عملللٜ أُ ٖراعللل٘ القاالللل٘     

ااٍلللللاٟ٘   ِللللللا اللفشلللللري  إصلللللٗٛ املعاِلللللدٚ    

الدٔلٗللللٛ ٔأِللللدانّا  اعلبارِللللا لجللللن  رادٚ دٔلٗللللٛ     

ٔالعىلللللللن ةلللللللدر اةو لللللللاُ عملللللللٜ اللٕنٗللللللله  للللللل     

ٌإصللللللّا امللعاراللللللٛ ولللللل  الٍاللللللٕا القللللللإٌُ   

الللللل    لللللي اللللللٕ   ٔاال ناٌلللللْ ٖابللللله القٕاعلللللد  

تٍللللايق القللللٕاٌ  وللللَ سٗللللح الزوللللاُ اال ااا كاٌللللى     

أرادٚ املظلللرق ت تلذلللْ  ا ٌشللل  املعاِلللدٚ الشلللا قٛ     

 القللللللإٌُ ال سلللللله نفلللللل٘ ِلللللللٓ ا الللللللٛ تابلللللله    

املعاِللللللللدٚ  ٙ اللللللللرٔرٚ العىللللللللن عمللللللللٜ تابٗلللللللله  

الٍالللٕا ا كجلللر ٌفعلللاح ٔ الظللل ن الللللٙ ال ٖللل دٙ   

 ا اللعلللارا وللل  وقليلللٗات الٍالللاً العلللاً دا لللن    

 .الدٔلٛ

 

 

Abstract 

         Today, will of the international 

produce legal actions which have 

important role more than ever, 

where international treaties has 

been played basic role to regulate 

rights and obligations of individuals 

which necessitates on the parties to 

inspired these international texts 

and insert them inside National law 

with note that the privacy of the 

treaty and its aims when be 

included in its law But just include 

provisions of the treaty in the 

National law is not enough to 

achieve the goals of the treaty, but 

to be applied to the ground through 

the commitment of national 

criminal courts to apply these 

provisions on disputes before the 

court and interpreting of what is 

going ambiguity on texts taking in 

account in this interpretation the 

privacy of the international treaty. 

It represents the will of an 

international and work as much as 

possible to reconcile conflicting 

texts with National law texts, 

otherwise it applies the rules 

governing the conflict of laws in 

terms of time and unless the will of 

the Legislature has not going to copy 

the previous treaty with subsequent 

law. In this case the treaty has to be 

applied. Moreover, the judge apply 
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the texts that most useful which 

does not lead to conflict with the 

requirements of public order within 

the state. 

 املقدوٛ

 أِىٗٛ املٕإق

أُ اللالللللٕرات املل سقلللللٛ الللللل  للللللر  ّلللللا  

ا يللللللللارٚ اةٌشللللللللاٌٗٛ   خململلللللللف جماالتّللللللللا    

دعملللى  العلللات كلٌلللْ دٔللللٛ ٔاسلللدٚ ٖلشلللرك  ّلللا       

الفلللللرد ترٖلللللٛ تاولللللٛ نللللل  سلللللدٔد ناصلللللمٛ  للللل     

الللللدٔه وللللَ الٍاسٗللللٛ الٕاةعٗللللٛ  للللا أدٝ اللللل   ا  

تظلللللللا   الع ةلللللللات ٔتدا ملللللللّا ٔ ّلللللللٕر أ لللللللا   

لللللل  ددٖلللللدٚ ولللللَ الشلللللمٕكٗات ا الللللرٚ ملللللا تع 

تّدٖللللداح  قللللٕ  اةٌشللللاُ   كللللن يوللللاُ ٔو للللاُ    

ٔاللللل   اتللللى تظلللل ن  للللدٖا لمىذلىلللل  الللللدٔل٘    

سلللبٗن و انشلّلللا  ناملثلللار امل تبلللٛ عملللٜ اار لللٛ   

ت تعللللد تقلالللللر عمللللٜ أ رانّلللللا ٔ  للللا أصلللللبشى    

تلعللللللدٝ أثارِللللللا  ا دٔه أ للللللرٝ ال ع ةللللللٛ  للللللا    

 ارت للللار اار للللٛ  ٔأوللللاً كللللن ِلللللٓ اللشللللدٖات   

  الللللدٔل٘ ٖبشللللح عللللَ الٕسللللاٟن نقللللد  للللدٞ اجمللىلللل

البدٖملللٛ للٍاللللٗي تملللل  الع ةلللات ٔالٕةللللٕ   ٕدللللْ   

كلللللن ولللللا ولللللَ طللللللٌْ تّدٖلللللد املالللللا  الدٔلٗلللللٛ      

ٔمحاٖلللللٛ سقلللللٕ  ا ٌشلللللاُ الللللل  أصلللللبشى ِللللل٘      

الظللللللان الظللللللالن لمىذلىلللللل  الللللللدٔل٘   الٕةللللللى    

ا االللر ٌلٗذلللٛ ولللا ٖرت لللا الللدٓ ولللَ اٌلّاكلللات   

صللللار ٛ  ا ٔدللللد   املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ الٕسللللٗمٛ   

ادعلللٛ    قٗللله اللعلللأُ اللللدٔل٘ للشقٗللله ولللا    الٍ

ٖرٌللللٕ الللللّٗي ا عيللللاٞ   اجمللىلللل  الللللدٔل٘ سٗللللح    

الٍاللاً اللللدٔل٘ مل انشلللٛ املخللدرات ولللَ ا لللري صلللٕر   

اللعلللللأُ اللللللدٔل٘ كللللللل  ٖلىجلللللن ِللللللا اللعلللللأُ  

 لٕةٗلللل  جمىٕعللللٛ وللللَ املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ  ظلللللُ 

وشللللللل٠ٕلٗٛ اللللللللدٔه   و انشلللللللٛ اةرِلللللللار ولللللللَ   

ٔا اصللللٛ  لذلللللرٖي   1962اتفاةٗللللٛ  ٕكٗللللٕ علللللاً   

أعىللللللللاه القرصللللللللٍٛ ٔا لاللللللللا  الاللللللللاٟرات  ا   

االتفاةٗللللٛ الدٔلٗللللٛ لقىلللل  ٔلٕٖللللن اةرِللللار عللللاً  

 اللللانٛ  ا اتفاةٗللللٛ ا وللللي امللشللللدٚ لمقيللللاٞ   1999

عمللللٜ اللىٗللللز اللللد املللللرأٚ ٔاتفاةٗللللٛ وٍلللل  دللللراٟي     

اة لللللادٚ ااىاعٗلللللٛ   ا تلىجلللللن الااٖلللللٛ ا ساسلللللٗٛ   

لدٔلٗللللٛ ِللللٕ  ٔراٞ االجتللللآ ذمللللٕ أ للللراً املعاِللللدات ا  

الظلللللللعٕر  قالللللللٕر اللظلللللللرٖعات الٕ ٍٗلللللللٛ علللللللَ     

وٕاكبللللٛ ِلللللٓ اللاللللٕرات ٔعذزِللللا عللللَ  قٗلللله   

وللللا ٖرٌللللٕ الٗللللْ اجمللىلللل  الللللدٔل٘ ٔ لللللل  أعاٗللللى   

لمىعاِللللللدات الدٔلٗللللللٛ و ٍللللللٛ اللللللللد ن للٍاللللللٗي    

وشللللللاٟن دا مٗللللللٛ كللللللاُ اللظللللللرٖ  الللللللٕ   ِللللللٕ 

الشلللبٗن الٕسٗلللد ملعاالّلللا نملللي ٖعلللد ٔنلللاٞ اللللدٔه      

َ املعاِلللللللدٚ الدٔلٗلللللللٛ   اللزاواتّلللللللا الٍاجتلللللللٛ عللللللل  

ٖقلالللللر عملللللٜ تٍفٗللللللِا   جملللللاه ع ةلّلللللا وللللل  

كىعاِلللللللللدات اللشللللللللللالف   –اللللللللللدٔه ا  للللللللللرٝ  

ٔ  لللا ٖلاملللا الللل  اةللللزاً    –ٔوعاِلللدات الشللل ً  

ُ تٍفٗلللللِا   اجملللللاه الللللدا م٘  عللللد االعىللللن عمللللٜ 

 .املعاِدات ختا ا ا نراد وباطرٚ أاشى

نإنشلللاجمل اجمللللاه أولللاً املعاِلللدات الدٔلٗلللٛ للٍالللٗي     

ا ٔالللللاق الدا مٗلللللٛ  دنللللل  املظلللللرق الدسللللللٕرٙ      

وعالللي اللللدٔه  ا ٔاللل  الٍالللٕا ال يولللٛ الللل    

  للللي ٔالللل  املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ دا للللن الٍاللللاً       

القللللإٌٌ٘ الللللدا م٘ مللللا د للللي ع ةلّللللا  اريِللللا      

ولللَ اللظلللرٖعات الٍفلللااٚ الُ املعاِلللدٚ الدٔلٗلللٛ للللٕ     

اجتّللللى ذمللللٕ تللللٍاي ٔوعااللللٛ وشللللاٟن دٍاٟٗللللٛ      

اللل٘ ااٍلللاٟ٘ اللللٕ   تابٗللله   نلللاُ الللل  ولللَ القا 

املعاِللللللللدٚ الدٔلٗللللللللٛ  اال أُ ِلللللللللا اللابٗلللللللله ةللللللللد 

تع الللللْ  علللللا املعٕةلللللات الللللل  ولللللَ طللللللٌّا أُ      

تعقللللد املّىللللٛ أوللللاً القاالللل٘   سللللبٗن الفاللللن    

املٍايعلللللٛ املعرٔالللللٛ أواولللللْ اسللللللٍاداح  ا املعاِلللللدٚ   

الدٔلٗللللٛ   ٔوللللَ اِللللي ِلللللٓ املعٕةللللات ِلللل٘ وشللللللٛ    

 .عاِدٚالاىٕا اللٙ ةد ٖع ٙ ٌإا امل

 وظ مٛ الدراسٛ 

الطللل    أُ املعاِلللدات الدٔلٗلللٛ علللادٚ ولللا     

تلللللت٘  ٍاللللٕا عاوللللٛ ٍٖلا ّللللا  عللللا الاىللللٕا     

ٔاة ّللللللاً ٔ اللللللللال٘ نلللللللُ تابٗقّللللللا وللللللَ داٌللللللا  

القاالللل٘ ااٍلللللاٟ٘ ٖللللجري وشلللللللٛ تفشللللريِا نّلللللن    

ٖفشللللللر القاالللللل٘ ااٍللللللاٟ٘ الللللللٕ   الٍاللللللٕا    

الااويلللللٛ أٔ ٖٕةلللللف الفالللللن   اللللللدعٕٝ  للللل     

الااويللللللللٛ وللللللللَ ااّللللللللات  تفشللللللللري الٍاللللللللٕا 

 املخلاٛ.

 تشاؤالت الدراسٛ

وللللللا ِللللللٕ الللللللدٔر اللللللللٙ ٖمعبللللللْ القاالللللل٘  

اٍلللللاٟ٘   تفشلللللري املعاِلللللدٚ الدٔلٗلللللٛ   ساللللللٛ     

ٔدللللٕد لىللللٕا   ٌاللللٕا املعاِللللدٚ   ٔوللللا ِلللل٘      

القٕاعلللللد الللللل  ٖلبعّلللللا عٍلللللد اللفشلللللري ِلللللن ِللللل٘    

القٕاعللللللللد الدا مٗللللللللٛ اللللللللل  تعلللللللل   رادٚ املظللللللللرق 
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لللل  تعللل  علللَ  رادٚ   اللللٕ   أً القٕاعلللد الدٔلٗلللٛ ا  

 الدٔه ا عياٞ  املعاِدٚ .

 املٍّذٗٛ

ٌظلللللللرق   دراسلللللللٛ ِللللللللا املٕالللللللٕق ولللللللَ   

 للللل ه االعلىلللللاد عملللللٜ امللللللٍّر البشجللللل٘ املل اولللللن   

الللللٙ ٖقلللًٕ عملللٜ امللللٍّر الٕصلللف٘ ٔاللشمٗمللل٘ ولللَ  

 لللل ه  ٗللللاُ ا قللللاٟه ٔتقللللدٖي املعمٕوللللات ٖٔ للللُٕ 

اللللل  وللللَ  لللل ه اسلللللعراا املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ     

ٍاٟٗلللٛ الٕ ٍٗلللٛ ملعرنلللٛ اللللدٔر الللللٙ  ٔالقلللٕاٌ  اا

ٖمعبللللللْ القاالللللل٘ ااٍللللللاٟ٘ وللللللَ  لللللل ه تفشللللللري   

لٍالللللٕا املعاِلللللدات الدٔلٗلللللٛ الااويلللللٛ سٍٗىلللللا   

ٖقليللللل٘ ا ولللللر تابٗللللله ِللللللٓ الٍالللللٕا عملللللٜ      

 املٍايعات الدا مٗٛ املعرٔاٛ أواوْ.

ٔعمٗللللللْ نلللللللُ دراسللللللٛ دٕاٌللللللا ِلللللللا املٕاللللللٕق          

املخلمفللللٛ تقليلللل٘ وٍللللا تقشللللٗىْ  ا وبشللللج   ا     

ه   املبشلللللللللح ا ٔه املعاِلللللللللدٚ الدٔلٗلللللللللٛ  ٌلٍلللللللللأ

كىالللدر لمقلللإٌُ ااٍلللاٟ٘  ٔولللَ ثلللي ٌلٍلللأه       

خ ثلللاُ سلللماٛ القااللل٘ ااٍلللاٟ٘ اللللٕ         ولللب 

 تفشري املعاِدات الدٔلٗٛ ٔكاالت٘:

 املبشح ا ٔه

 املعاِدات الدٔلٗٛ كىادر لمقإٌُ ااٍاٟ٘

أُ املعاِللللللللدات ٔاالتفاةٗللللللللات اللللللللل  تعقللللللللدِا         

اللللللدٔه نٗىلللللا  ٍّٗلللللا ٔنقلللللا ل دلللللراٞات املامٕ لللللٛ    

 ّلللللللد  تٍالللللللٗي الع ةلللللللات الدٔلٗلللللللٛ ٔ دٖلللللللد   

القٕاعللللللد ا اكىللللللٛ  للللللا مللللللا  عمللللللّا ومزوللللللٛ  

لمللللللدٔه ا  للللللرا   عللللللد االٌلّللللللاٞ وللللللَ املراسللللللن   

أ راوّللللا ِٔلللل٘  دللللراٞات تقللللًٕ  ّللللا ااّللللٛ اللللل        

دددِا الدسلٕر

(1)

  . 

نللللإاا ا وراعللللاٚ كانللللٛ ا ٔاللللاق الدسلللللٕرٖٛ      

عىمٗلللٛ أ للللراً املعاِلللدٚ نللللاُ الللل  ٖعللللد كانٗللللا      

ااتللْ كلل٘ ٖاللب   للا س للي القللإٌُ دا للن الدٔلللٛ        

أٙ أٌّلللا ت لللُٕ ومزولللٛ لمشلللماات العاولللٛ الدا مٗلللٛ  

ٔا نللللراد

(2)

 عمللللٜ أُ الظللللرٔ  اللللل  ت لشللللا وللللَ    

   للللا املعاِللللدٚ صللللفٛ اةلللللزاً الللللدا م٘ تلىٗللللز     

ً  لللاا   جملللاه القلللإٌُ ااٍلللاٟ٘ ٌالللرا   مفّلللٕ

ملللللا ٖلىللللل   للللْ ِلللللا القللللإٌُ وللللَ ااتٗللللْ  اصلللللٛ        

لٗللللزٓ علللللَ لللللريٓ ولللللَ نللللرٔق القلللللإٌُ ا  لللللرٝ    

ٔالسللللللٗىا وبللللللدأ طللللللرعٗٛ االلللللراٟي ٔالعقٕ للللللات     

ٔوبدأ  ةمٗىٗٛ القإٌُ ااٍاٟ٘

(3)

  . 

ٔ اا كلللللللاُ ولللللللَ املشلللللللمي  لللللللْ أُ للللللللاً أ لللللللراً      

 ً كانلللللٛ  املعاِلللللدات الدٔلٗلللللٛ ٖ تلللللا عمٗلللللْ  للللللزا

الللللللدٔه ا  للللللرا   لٍفٗلللللللِا عمللللللٜ الاللللللعٗدَٖ    

الللللدٔل٘ ٔالللللدا م٘ عمللللٜ سللللدا سللللٕاٞ نللللاُ اللللللزاً     

الدٔلللللٛ  لٍفٗللللل املعاِللللدٚ   اجملللللاه الللللدا م٘ ِللللٕ    

اللزاولللللا  لشقٗللللله ٌلٗذلللللٛ ا ولللللر الللللللٙ  عملللللّا   

مٍللللٝ ولللَ املشللل ٔلٗٛ الدٔلٗلللٛ الللل  ت تلللا عمّٗلللا  

نٗىا لٕ أ مى  ّلا االللزاً 

(4 )

. 

الللٕق ولللَ دٕاٌبلللْ املخلمفلللٛ نلٌٍلللا    ٔل سا لللٛ  املٕ

سلللٕ  ٌقلللًٕ  لقشلللٗىْ ألللل٘ واملللب  سٗلللح ٌلٍلللأه 

  املاملللا ا ٔه ٌظلللر املعاِلللدٚ الدٔلٗلللٛ ٔولللَ ثلللي     

سللللٍلٍأه   وامللللا ثللللاُ  صللللدار تظللللرٖ   للللاا   

  املعاِدٚ :

 املاما ا ٔه

 ٌظر املعاِدٚ الدٔلٗٛ

 علللللد اللالللللدٖه عملللللٜ املعاِلللللدٚ الدٔلٗلللللٛ      

الدٔلللٛ تبللدأ ورسمللٛ    وللَ ةبللن ااّللٛ املخلاللٛ      

ددٖلللللدٚ ال ع ةلللللٛ  لللللا مراسلللللن أ لللللراً املعاِلللللدٚ   

الدٔلٗللللللٛ الُ املعاِللللللدٚ  عللللللد اللاللللللدٖه تاللللللب     

ٌانلللللٚ   ااتّللللا ٔال دلللللاز ٌفااِللللا عمللللٜ الاللللعٗد  

الللدٔل٘  ا ٌظللرِا ِٔلللا وللا أكدتللْ اتفاةٗللٛ نٍٗلللا       

ٔاللللللل  ٌاللللللى    1969لقلللللإٌُ املعاِللللللدات لشللللللٍٛ  

دات  علللد ٌفااِلللا  عملللٜ أُ ) لللاه املعاِللل   1/ 80امللللادٚ 

 ا ا ولللللي للشلللللذٗمّا أٔ  فاّلللللا أٔ ةثباتّلللللا    

القاٟىلللٛ تبعلللا لمشاللللٛ أٔ لٍظلللرِا(  ا ٖردللل  سلللبا    

تشلللللللذٗن املعاِلللللللدات ٌٔظلللللللرِا عملللللللٜ الالللللللعٗد     

اللللللللدٔل٘ دُٔ ٔدلللللللٕد الللللللللزاً  الٍظلللللللر  ا عّلللللللد 

عالللللبٛ ا ولللللي ل لللللَ وٍلللللل عّلللللد عالللللبٛ ا ولللللي     

(  للللللللف 351امللشلللللللدٚ ا تشلللللللذٗن أكجلللللللر ولللللللَ )  

( ألللللف اتفاةٗللللٛ ِٔلللللا وللللا   30ٍّللللا )اتفاةٗللللٛ ٌظللللر و 

ٖ كلللللد أُ الٍظلللللر عملللللٜ الالللللعٗد اللللللدٔل٘ للللللٗص  

اللزاولللا ٔال ٖرتلللا أثلللرا ااا أُ ٌظلللر املعاِلللدٚ سلللٕاٞ      

ا أً ت ٖللللللللي ال ٍٖلللللللاه ولللللللَ ةٗىلللللللٛ املعاِلللللللدٚ   

الع ةات    الدٔه

(5)

 . 

نىرسملللللٛ الٍظلللللر لٍاللللللٕا املعاِلللللدٚ الدٔلٗللللللٛ      

تلبٍللللٜ  دللللراٞاح اا  بعللللٛ  اصللللٛ ٖلللللي وللللَ   لللللْ  

لعملللللي  ٍالللللٕا املعاِلللللدٚ ولللللَ داٌلللللا ا نلللللراد      ا

ٔ عااِٞللللللا ةللللللٕٚ القللللللإٌُ ٔعمٗللللللْ نلٌٍللللللا سللللللٕ    

ذمللأه   ِلللا الفللرق  ٗللاُ وفّللي الٍظللر ٔوللَ ثللي        

 ٌلٍأه أِىٗلْ ٔكاالت٘ :



 (2017) الشٍٛ      االٔهاجملمد       الجاٌ٘ عظر العدد     بار لمعمًٕ القإٌٌٗٛ ٔالشٗاسٗٛ جممٛ داوعٛ االٌ
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 الفرق ا ٔه

 وفًّٕ الٍظر

(( ِلللللٕ عىمٗلللللٛ    publicationالٍظلللللر ))    

وادٖللللٛ ومشقللللٛ  الاللللدار سٗللللح ال تللللد ن أ  ةللللا  

  العىلللللن اللظلللللرٖع٘ ٖللللللي ولللللَ    لللللا ٔاللللل       

ةٕاعلللللد االتفاةٗلللللٛ   داٟلللللرٚ اللٍفٗلللللل ملللللا ٖللللللٗ     

لألنللللراد  و اٌٗللللٛ العمللللي  ّللللا ٔللللللل  نّللللٕ أدللللراٞ   

اللللللللرٔرٙ ةد للللللللاه املعاِللللللللدٚ سٗللللللللز اللٍفٗللللللللل    

ٔ اللللللال٘  و اٌٗللللٛ االسلذللللاز  ّللللا أوللللاً ا للللاكي  

ِٔلللللا وللللا أكدتللللْ ا  ىللللٛ الدسلللللٕرٖٛ   الٕ ٍٗللللٛ

 1960الٍىشلللللأٖٛ   اسلللللد أس اوّلللللا الالللللادرٚ علللللاً  

ٔاللللللللللٙ ٖقللللللللرر أُ اللاللللللللدٖه عللللللللن االتفاةٗللللللللٛ  

ٌٔظللللرِا   اارٖللللدٚ الراٗللللٛ  عمللللّا واللللدرا    

لمقلللللللللإٌُ اللللللللللدا م٘ عملللللللللٜ أُ الٍظلللللللللر للللللللللٗص    

 اللالللللر  القلللللإٌٌ٘  الللللللٙ ٖالللللري ولللللَ  بٗعلللللٛ    

ْ القاعلللللدٚ ٖٔيلللللف٘ عمّٗلللللا ٔصلللللفاح ددٖلللللداح ٔل ٍللللل 

عىللللن وللللادٙ القاللللد وٍللللْ تللللٕانر العمللللي  القاعللللدٚ 

االتفاةٗٛ لدٝ ا نراد

(6.) 

ٔعمٗلللْ نلللاُ الٍظلللر عبلللارٚ علللَ عىمٗلللٛ تٍقلللن ولللَ      

   للللللا املعاِللللللدٚ الدٔلٗللللللٛ  اعلبارِللللللا ٌاللللللٕا  

دٔلٗللللا صللللادرٓ عللللَ الللللدٔه ا  للللرا  ٔومزوللللا  للللا  

 ا تظللللللرٖ  دا ملللللل٘ ٖ للللللُٕ لللللللْ ةللللللٕٚ القللللللٕاٌ      

  ٙ ٖللللل دٙ  ا  العادٖلللللٛ أٔ اعملللللٜ وٍّلللللا ا ولللللر اللللللل

دعملللّا ومزولللٛ ل نلللراد ٔكانلللٛ الشلللماات العاولللٛ   

  الدٔلٛ

(7)

. 

ٔ ٍلللللاٞاح عملللللٜ الللللل  ال  للللل  اسلللللد عملللللٜ العىلللللن     

 ٍاللللٕا املعاِللللدٚ الدٔلٗللللٛ ت تٍظللللر  عللللد ِٔلللللا   

وللللا ةيللللى  للللْ حم ىللللٛ القيللللاٞ اةدارٙ   واللللر  

 لٌللللْ )املعاِلللللدٚ الدٔلٗلللللٛ الللللل  عقلللللدت   الِلللللاٙ  

ةلللللللإٌُ ت تٍظلللللللر ٔت ٖالللللللدر  ّلللللللا  1933لشلللللللٍٛ 

ٔللللللل  ال تمللللزً الشللللماات رلللللي اٌيللللىاً واللللر      

(1937 لّٗا عاً 

(8)

. 

ٔ ٍللاٞ عمللٜ وللا تقللدً نقللد اجتللْ املظللرق الدسلللٕرٙ       

  العدٖلللد ولللَ اللللدٔه  ا اطللل ا  الللرٔرٚ ٌظلللر     

املعاِلللللدٚ الدٔلٗلللللٛ سللللللٜ تعلللللد ومزولللللٛ ل نلللللراد      

ٔ الللللللال٘   لللللَ االسلذلللللاز  ّلللللا أولللللاً ا لللللاكي  

الٕ ٍٗلللٛ

(9)

الللل   لللا أُ   حملللددا  للللل  الٕسلللٗمٛ   

تٍظلللللر نّٗلللللا ٌالللللٕا املعاِلللللدٚ الدٔلٗلللللٛ ِٔللللل٘      

اارٖلللدٚ الراٗلللٛ الللل  ال ٖاللل  عٍّلللا أٙ ٔسلللٗمٛ   

أ رٝ سلٜ لٕ كاٌى أكجر اٌلظارا ٔأِىٗٛ

(10.)

 

نقلللد اطللل   املظلللرق الدسللللٕرٙ املالللرٙ الللرٔرٚ    

ٌظلللر املعاِلللدٚ سللللٜ ت لللُٕ ومزولللٛ لألنلللراد ٔت لللُٕ  

 للللا ةللللٕٚ القللللإٌُ   دا للللن الدٔلللللٛ  

(11)

ار   ٔةللللد سلللل

عمللللٜ اات  2005املظللللرق الدسلللللٕرٙ العراةلللل٘ لشللللٍٛ   

االجتلللآ الللللٙ اتبعلللْ املظلللرق املالللرٙ  لللالرلي ولللَ     

اٌلللْ ت ٖلالللر  لٍظلللر املعاِلللدٚ عملللٜ ع لللص املظلللرق  

 2005وللللَ دسلللللٕر  129املاللللرٙ نقللللد ٌللللص   املللللادٚ  

الٍانللللللللل عمللللللللٜ ) تٍظللللللللر القللللللللٕاٌ    اارٖللللللللدٚ 

الراٗللللٛ ٖٔعىللللن  ّللللا وللللَ تللللارٖ  ٌظللللرِا وللللات      

     ال  (.ٍٖص عمٜ 

ٔ املللا أُ املعاِلللدٚ الدٔلٗلللٛ ٔكىلللا ِلللٕ وعىلللٕه  لللْ  

  العللرا   للا ةللٕٚ القللٕاٌ  العادٖللٛ للللا ال للد ولللَ        

أُ ٖلللللللي ٌظللللللرِا   اارٖللللللدٚ الراٗللللللٛ للللللللل     

 للرٙ العىلللن عملللٜ اللالللدٖه عملللٜ كلللن وعاِلللدٚ  

 قللللللللإٌُ تاللللللللدٖه ٖلللللللللي ٌظللللللللرٓ   اارٖللللللللدٚ     

الراٗلللٛ ٔتٍظلللر وعلللْ ٌالللٕا املعاِلللدٚ نلالللب     

عاِللللدٚ ٌانلللللٚ دا للللن العللللرا  ٔ للللا ةللللٕٚ    عٍدٟللللل امل

القلللٕاٌ  العادٖلللٛ

(12)

 1  ِٔللللا ولللا ٌالللى عمٗلللْ امللللادٚ   

 2007لشلللللٍٛ  34ولللللَ ةلللللإٌُ الٍظلللللر العراةللللل٘ رةلللللي  

املعلللللللده ) تٍظلللللللر الٕةلللللللاٟ  العراةٗلللللللٛ ا تللللللل٘ .....    

 ٌإا املعاِدات ٔاالتفاةٗات ٔوا ٖمشه  ّا(.

 الفرق الجاٌ٘

 أِىٗٛ الٍظر

ِللللدات الدٔلٗللللٛ عللللدٚ    ٖ تللللا عمللللٜ ٌظللللر املعا       

 -ٌلاٟر   َ   ايِا   وا ٖلت٘ :

.الٍظللللر ِللللٕ الٕسللللٗمٛ اللللل  ٖلشقلللله وللللَ    للللا    1

عمللي ا نللراد  ٍاللٕا املعاِللدٚ الدٔلٗللٛ نّللٕ ٖعللد       

اسللللد ا ِللللدا  اللللل  تٍللللللر عللللَ وبللللدأ الظلللللرعٗٛ      

ااٍاٟٗلللٛ كٌٕلللْ ٖروللل٘  ا  قٗللله ِلللدن  ِىلللا     

أُ املظلللللللرق ٔسلللللللدٓ ِلللللللٕ الللللللللٙ  مللللللل  سلللللللماٛ    

ار ٔكلللللللل   سا للللللٛ ا نللللللراد  اللذللللللرٖي ٔالعقلللللل

عمىاح  القاعدٚ ااروٗٛ 

(13)

. 

.ت لللُٕ املعاِلللدٚ ٌانللللٚ   وٕادّلللٛ ا نلللراد  لللللثر      2

نللللللٕرٙ ٔوباطللللللر وللللللَ تللللللارٖ  ٌظللللللرِا أٙ عللللللدً    

ردٕعّلللللا  ا املااللللل٘ لللللللش ي ٔةلللللاٟ  ٔتالللللرنات  

ت ٖ لللَ القلللإٌُ ٖاا لللا  لللاللذرٖي ٔالعقلللار  لللا     

ٍٖبالللل٘ ٌظللللر املعاِللللدٚ   انللللٛ ٌإصللللّا تللللح ال     

اةطارٚ  ا املاادةٛ ٔسدِاٖ ف٘ 

(14)

 . 

ٔملللللا أُ القلللللإٌُ ااٍلللللاٟ٘ ٖشلللللٕدٓ وبلللللدأ علللللدً    

ردعٗللللٛ ةٕاعللللدٓ  ا املاالللل٘ نللللاُ اللللل  ٖعلللل  أُ     
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ٌاللللٕا املعاِللللدٚ ال تمللللزً ا نللللراد اال وللللَ تللللارٖ   

عمىّلللللي  ّلللللا ٔعملللللٜ ِللللللا ا سلللللاض نلللللاُ سلللللرٖاُ  

املعاِللللللدٚ   اجملللللللاه الللللللدا م٘ ال ٖ للللللُٕ اال وللللللَ     

ِلللللا االسلللللجٍاٞ سلللللٜ لللللٕ   تللللارٖ  الٍظللللر ٔال ٖقبللللن

كاٌلللللللى املعاِلللللللدٚ أصلللللللم  لمىللللللللّي ال لللللللل       

 بٗعلللٛ ٌظلللر املعاِلللدٚ علللَ ٌظلللر القلللإٌُ اللللدا م٘   

اال أُ اللللل  ال ٖعلللل  عللللدً تاللللٕر تابٗلللله ةٕاعللللد     

املعاِلللدٚ الللل   ت لللُٕ أصلللم  لمىللللّي  للللثر ردعللل٘     

 ا   للللَ تاللللٕر اللللل  عٍللللدوا ٖلللللي ٌظللللر املعاِللللدٚ  

ُ ال   الٍاللللاً الللللدا م٘ ل للللَ ٖللللٍص نّٗللللا عمللللٜ أ  

ت للللُٕ ٌانلللللٚ   القللللإٌُ الللللدا م٘ اال وللللَ تللللارٖ     

السه عمٜ ٌظرِا

(15)

. 

.لمٍظلللللر أِىٗلللللٛ   جملللللاه املعاِلللللدات الدٔلٗلللللٛ     3

 ٗللللزٓ عللللَ الٍظللللر     للللار القللللٕاٌ  الدا مٗللللٛ       

نباةصللللللدار ت للللللُٕ القللللللٕاٌ  الدا مٗللللللٛ ومزوللللللٛ   

ٔ الٍظلللللر ت لللللُٕ ٌانللللللٚ أولللللا املعاِلللللدات الدٔلٗلللللٛ     

   ٛ لمللللدٔه دٔلٗللللا   نباللاللللدٖه عمّٗللللا ت للللُٕ ومزولللل

ٔال ت لللللُٕ ومزولللللٛ   الٍالللللاً القلللللإٌٌ٘ اللللللدا م٘ 

اال  الٍظر

(16)

 . 

كىلللللا ٖ تلللللا عملللللٜ علللللدً ٌظلللللر القلللللإٌُ علللللدً     

سللللللرٖاٌْ   وٕادّللللللٛ ا نللللللراد أوللللللا عللللللدً ٌظللللللر     

املعاِلللدٚ الدٔلٗلللٛ ناٌلللْ ٖ تلللا عمٗلللْ ئاه الالللفٛ    

اةلزاوٗلللٛ علللَ القٕاعلللد االتفاةٗلللٛ نللل  ٖ لللُٕ  لللا       

الُ الٍظلللر لمىعاِلللدٚ  ٔدلللٕدا تللله ا نلللراد ٔالللل    

الدٔلٗلللٛ للللْ صلللفٛ وزدٔدلللٛ ِٔلللٕ  الللفاٞ الالللفٛ     

القإٌٌٗللللللٛ عمللللللٜ املعاِللللللدٚ الدٔلٗللللللٛ وللللللَ دّللللللٛ   

ٌٔفااِا دا ن الدٔلٛ وَ دّٛ أ رٝ

(17)

. 

 املاما الجاٌ٘

 صللللدار تظللللرٖ  ٔ لللل   للللاا  املعاِلللللدٚ     

 الدٔلٗٛ

كىلللللا ِلللللٕ وعملللللًٕ أُ لمىعاِلللللدٚ الدٔلٗلللللٛ أثلللللاراح     

ا  لللرا  نّٗلللا وعٍٗلللٛ تشلللرٙ عملللٜ  ٗللل  اللللدٔه  

ٔأسٗاٌلللللللا عملللللللٜ دٔه ال ع ةلللللللٛ  لللللللا  املعاِلللللللدٚ    

نقٕاعللللد القللللإٌُ الللللدٔل٘ تعٍللللٜ  بٗللللاُ كٗفٗللللٛ      

سلللرٖاُ ِلللللٓ املثللللار   جملللاه الع ةللللات الدٔلٗللللٛ   

دُٔ اةطلللارٚ  ا ال ٗفٗلللٛ الللل    لللَ ولللَ    لللا   

الللللللللزاً  ٗللللللل  املعٍٗللللللللُٕ   اجمللللللللاه الللللللللدا م٘    

 لس اوّللللللا  اعلبارِللللللا طلللللل٠ٌٕا ٔ ٍٗللللللٛ  لللللللص     

ٍاٗىّا القإٌُ الدا م٘ ل

(18)

. 

ناملعاِللللدٚ الدٔلٗللللٛ تللللد ن سٗللللز الٍفللللاا مذللللرد     

املاللللادةٛ عمّٗللللا ٔاللللل    اجملللللاه ا للللارد٘ أوللللا    

  اجملللللاه الللللدا م٘ نللللاُ ا وللللر لللللٗص كلللللل   ا    

ٖجللللللٕر اللشللللللاؤه سللللللٕه وللللللدٝ اللللللرٔرٚ  صللللللدار    

تظلللرٖ  ٔ للل   لللاا  املعاِلللدٚ الدٔلٗلللٛ ٔ اصلللٛ  

رٖقّلللا ذملللٕ اات الابٗعلللٛ ااٍاٟٗلللٛ سللللٜ تل لللل   

وعااللللٛ املظللللاكن الدا مٗللللٛ اات البعللللد اللللللدٔل٘     

الللللل  دلللللاٞت ولللللَ أدملللللّا عملللللٜ اعلبلللللار أُ الللللل       

ٖالللللللادً مبلللللللدأ الظلللللللرعٗٛ ااٍاٟٗلللللللٛ ِللللللللا    

جمللللللللللاه اللذللللللللللرٖي ٔالعقللللللللللار اال أُ املعاِللللللللللدٚ 

تليللللللىَ أسٗاٌللللللا أ اسللللللْ  عللللللا ا نعللللللاه اللللللل     

 روّللللا القللللإٌُ ااٍللللاٟ٘ الللللدا م٘ ِٔلللللا أٖيللللا   

ِىٗلللٛ اللظلللرٖ  اللللٕ       ٖجلللٕر اللشلللاؤه سلللٕه أ  

جملللاه اة اسلللٛ. ِٔللللا ولللا سلللٕ  ٖللللي  ٗاٌلللْ ٔعملللٜ   

 الٍشٕ املت٘ :

 الفرق ا ٔه

   جماه اللذرٖي ٔالعقار

أُ لملظللللرٖ  الللللدا م٘ أِىٗللللٛ  اصللللٛ   جمللللاه     

املعاِلللللللللدٚ الللللللللل  ختللللللللللص  لذلللللللللرٖي  علللللللللا     

الشللللللللللمٕكٗات ا اللللللللللرٚ سٗللللللللللح أُ القاعللللللللللدٚ   

ااٍاٟٗللللٛ   اجملللللاه الللللدا م٘ ِلللل٘ ةاعللللدٚ  ولللللرٚ      

تل لللللُٕ ولللللَ طلللللق  ِىلللللا طللللله الل مٗلللللف ٔطللللله      

اازاٞ

(19)

. 

ٔاعلبلللللار االتفاةٗلللللٛ الدٔلٗلللللٛ والللللدرا لملذلللللرٖي     

ٔالعقلللار أولللرا ٖالللادً  لاتٗلللٛ القلللإٌُ ااٍلللاٟ٘     

الللل  لجلللن اللعلللبري ا الللٜ ملبلللدأ سلللٗادٚ الدٔللللٛ       

عمللللٜ  ةمٗىّللللا اللللللٙ تّللللد  الدٔلللللٛ وللللَ   لللللْ    

عمللللللٜ محاٖللللللٛ ا قللللللٕ  ٔا رٖللللللات ِٔلللللللا وللللللَ   

لملللللف ٔدّلللللٛ ٌالللللر كلللللن دٔللللللٛ ا وللللٕر الللللل  خت 

 لّٗلللللللا ٔ الللللللللال٘ ال   لللللللَ لمدٔللللللللٛ أُ تشلللللللى     

 لذلللللللرٖي أٙ نعلللللللن  لللللللارز اة لللللللار املرسلللللللًٕ    

القلللللإٌُ ااٍلللللاٟ٘ سفا لللللاح عملللللٜ سلللللٗادتّا     

(20)

  أٔ 

عمللللٜ أسللللاض أُ املعاِللللدٚ الدٔلٗللللٛ ال ت للللُٕ  لللللات  

الدةلللٛ الللل  ٖ لللُٕ عمّٗلللا اللظلللرٖ  اللللٕ    ٌّلللا      

لٕنٗللللله  للللل  داٟىلللللا ولللللا ت لللللُٕ  لللللرٚ  لللللأالت ال

املٕاةللللللف امللعاراللللللٛ   رانّللللللا سللللللٕه وٕاللللللٕق     

حمللللدد نعٍللللد عللللدً الٕصللللٕه  ا صللللٗاٛ وٕسللللدٚ   

تعللللل  علللللَ ٔدّلللللٛ ٌالللللرِي  الللللٕا املٕالللللٕق  

ٖمذللللُٔ علللادٚ  ا اسللللخداً عبلللارات عاولللٛ ٔللللري      

حملللللللللللددٚ تلللللللللللارك  االِلىلللللللللللاً  لشدٖلللللللللللدِا   

لملابٗقلللات العىمٗلللٛ أٔ ولللا ةلللد  لللرٙ  لللْ العىلللن      

سٕه  دٖدِا

(21)

. 
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 ُ الفقلللللْ ٖلذلللللْ   ِللللللا اجمللللللاه  ا    ٔعىٕولللللا نلللللا

اختلللاا الدٔللللٛ ادلللراٞا تظلللرٖعٗا دا مٗلللا ٔ صلللدارِا     

 ظللللل ن ةلللللإٌُ ِٔللللل٘ وشلللللاٟن دلللللددِا القلللللإٌُ     

الدا م٘ ل ن دٔلٛ  ر 

(22.)

 

ٔولللَ كلللن ولللا تقلللدً ٖليللل  أُ االتفاةٗلللٛ الدٔلٗلللٛ  

لٗشللللللى  لللللللاتّا واللللللدرا وللللللَ واللللللادر القللللللإٌُ   

ااٍلللللاٟ٘ اللللللدا م٘ ٔاُ كاٌلللللى والللللدر أساسللللل٘     

الدٔلٗللللٛ سٗللللح تملللللزً الللللدٔه ا  للللرا    لمقٕاعللللد 

 لٍفٗلللللِا   اجملللللاه الللللدا م٘ أُ ِلللللا اللابٗلللله ال  

ٖللللللي  ارٖقلللللٛ تمقاٟٗلللللٛ  لللللن دللللللاز  ا تالللللر  

ةللللللإٌٌ٘  للللللاا تاللللللدرٓ الدٔلللللللٛ لللبٍللللللٜ وللللللَ   

  لللللْ املعاِللللدٚ ٔتلللللدجمّا   ٌااوّللللا القلللللإٌٌ٘    

الللللللٕ   ٔ ال نللللللاُ املعاِللللللدٚ ال   للللللَ تابٗقّللللللا  

 ٛ أولللاً ا لللاكي الٕ ٍٗللل

(23)

نعٍلللدوا سلللدثى ساللللٛ   

اصلللللاداً  للللل  الشلللللفٍٗٛ ا ملاٌٗلللللٛ الللللل  كاٌلللللى    

 لللللأه عبلللللٕر املٗلللللآ اةةمٗىٗلللللٛ ال ٖااٌٗلللللٛ وللللل  

سللللفٍٗٛ  رٖااٌٗللللٛ ة للللدً ةاٟللللد الشللللفٍٗٛ ا ملاٌٗللللٛ    

 ا ا  ىلللٛ ااٍاٟٗلللٛ املركزٖلللٛ ٔا أداٌللللْ علللَ      

در للللٛ ةلللللن لللللري عىدٖللللٛ  ال أُ حم ىللللٛ اللللللاز    

ٖ  ٌقيلللى ِللللا ا  لللي تذلللٛ علللدً صلللدٔر تظلللر    

 لللاا  ظلللاُ ةٕاعلللد القلللإٌُ اللللدٔل٘ الللل  تعاللل٘   

اال لالللاا القيلللاٟ٘ علللَ االللراٟي الللل  تقللل      

املٗلللآ اةةمٗىٗلللٛ  ا أٌلللى ا  صلللدار ةلللإٌُ  لللاا   

 املٗلللللللللآ اةةمٗىٗلللللللللٛ الدا ملللللللللٛ   اال لالللللللللاا  

سٗلللللح  لللللٕه ِللللللا القلللللإٌُ    1878القيلللللاٟ٘ علللللاً  

ا للللاكي ال ٖااٌٗللللٛ اال لاللللاا   وجللللن ِلللللٓ  

ااراٟي

(24.)

 

ا ٖ تلللللا عملللللٜ الللللل  أُ القااللللل٘ اللللللٕ   ال   للللل

ٖابللله املعاِلللدٚ الدٔلٗلللٛ ولللات ٖالللدر  ّلللا تظلللرٖ    

 للللاا ٔ لللل  ٔ اللللللال٘ ٖ للللُٕ تابٗلللله القاالللل٘     

اللللٕ   لمىعاِلللدٚ لٗشلللى ل ٌّٕلللا ٌإصلللا دٔلٗلللٛ    

 لللللن  اعلبارِلللللا ٌإصلللللا   القلللللإٌُ اللللللٕ    

(25)

  

املجللللللللن  1949ٔلٍللللللللا   اتفاةٗللللللللات سٍٗللللللللف لشللللللللٍٛ  

تفاةٗلللللٛ كلللللن صلللللٕر الٕااللللل   ا سرولللللى ِللللللٓ اال

االعللللداٞ الللل  تقللل  عملللٜ ا سلللرٝ ٔاارسلللٜ دُٔ    

أُ  لللدد االللزاٞ ا لللاا   لللن صلللٕرٚ ولللَ صلللٕر      

االعللللداٞ ا ولللر الللللٙ  علللن تابٗقّلللا ولللَ ا ولللٕر  

امللعلللللرٚ وللللَ ةبللللن القاالللل٘ الللللٕ   عمللللٜ ِلللللٓ      

الالللٕرٚ الللل  عمّٗلللا ولللات ٖللللد ن املظلللرق اللللٕ     

لٗشللللدد االلللزاٞ ااٍللللاٟ٘ ل للللن صللللٕرٚ وللللَ صللللٕر   

علللللداٞ ِٔلللللا وللللا نعمللللْ املظللللرق املاللللرٙ عٍللللدوا   اال

)و لللللرر(  ا ةلللللإٌُ العقٕ لللللات    251أالللللا  امللللللادٚ  

ٔالللللل  للقرٖلللللر  لللللر  وظلللللدد لعقٕ لللللٛ در لللللٛ  

القلللن ٔااللرجمل سلللٜ لللٕ ٔةعللى أثٍللاٞ ا للرر عمللٜ       

اارسٜ وَ ا عداٞ

(26. )

 

ِٔللللللا أٖيللللللا ا اةطللللللارٚ  لٗللللللْ مٕدللللللا ةللللللإٌُ  

ْ عمللللٜ وٍلللل 444العقٕ للللات العراةلللل٘  ا ةيللللى املللللادٚ  

اٌللللْ )ٖعاةللللا  الشللللذَ وللللدٚ ال تزٖللللد عمللللٜ سللللب       

سللللٍٕات أٔ  للللا بص عمللللٜ الشللللرةٛ اللللل  تقلللل         

 للللرر اسلللد الاللللرٔ  اللالٗلللٛ:) اا ارت بللللى أثٍلللاٞ ا   

 ......(.عمٜ اارسٜ سلٜ وَ ا عداٞ

ٔكللللللللل  ا لللللللاه  الٍشلللللللبٛ ل تفاةٗلللللللٛ الللللللل      

أ رولللللللللى  للللللللل  العلللللللللرا  ٔالٕالٖلللللللللات امللشلللللللللدٚ    

 ظللللللاُ اٌشلللللللشار القلللللللٕات   2008ا ورٖ ٗللللللٛ علللللللاً  

ا ورٖ ٗلللٛ ولللَ العلللرا  ٔتٍالللٗي أٌظلللالّا  للل ه      

وٍّلللا عملللٜ اٌلللْ  12/1ٔدٕدِلللا امل ةلللى  ا ٌالللى امللللادٚ 

) لمعللللللللرا  ا لللللللله ا صللللللللم٘ ملىارسللللللللٛ الٕالٖللللللللٛ 

الٕالٖلللللات امللشلللللدٚ  القيلللللاٟٗٛ عملللللٜ أنلللللراد ةلللللٕات

ٔأنلللراد العٍالللر امللللدٌ٘  ظلللاُ ااٍاٖلللات ااشلللٗىٛ   

(  ا ٖ سللللل  عملللللٜ ِللللللٓ امللللللادٚ أٌّلللللا للللللري ةا ملللللٛ   

للابٗقّلللللا أولللللاً القيلللللاٞ اللللللٕ   ولللللا ت ٖالللللدر  

تظلللللرٖ  ٔ للللل  ٖللللللي ولللللَ   للللللْ  ٗلللللاُ واِٗللللللٛ  

ااٍاٖللللات ااشللللٗىٛ اللللل  ٖعاللللٜ نّٗللللا ا ٔلٕٖللللٛ  

لمعلللللللرا  سٍٗىلللللللا  لللللللارض الٕالٖلللللللٛ القيلللللللاٟٗٛ    

ل  ٖلللللللي وللللللَ   لللللللْ  دٖللللللد االلللللزاٞات   كللللللل

املٍاسلللبٛ الللل  تفلللرا عملللٜ ولللرت   ِللللٓ ا نعلللاه 

(27 )

. 

ٔ ٍللاٞا عمللٜ وللا تقللدً ٖليلل  لٍللا  لللُ لملظللرٖ             

ا للاا  املعاِللدٚ الدٔلٗللٛ أِىٗللٛ  اصللٛ   للَ      

أ ا ا  ا ت٘ 

(28:)

-  

.علللادٚ ولللا تقلالللر االتفاةٗللللٛ الدٔلٗلللٛ عملللٜ طلللله      1

 للر  كللبري ملبللدا    الل مٗللف دُٔ االلزاٞ ِٔلللا نٗللْ     

الظللرعٗٛ ااٍاٟٗلللٛ  لللا  علللن تابٗقّلللا ولللَ ةبلللن  

القااللللل٘ اللللللٕ    ولللللرا ولعللللللرا اال اٌلللللْ  إو لللللاُ   

الدٔللللللٛ تلللللدارك ِللللللا اللللللٍقص ولللللَ  للللل ه ِللللللا     

اللظللللللرٖ  الللللللٕ   ٔاللللللل  وللللللَ  لللللل ه ٔالللللل       

االلللزاٞات املٍاسللللبٛ ل للللن در للللٛ أكللللدت الدٔلللللٛ  

 اللزاوّا دٔلٗا مشار لّا ٔوعاةبٛ ورت بّٗا .

َ  للللللل ه ِللللللللا اللظلللللللرٖ  تللللللل       .  لللللللَ وللللللل 2

اللعلللارا الللللٙ   لللَ أُ دالللن  للل  االتفاةٗلللٛ    

ٔوبللللدأ الظللللرعٗٛ ااٍاٟٗللللٛ ٔاللللل  الُ ِلللللا املبللللدأ   

ٖفلللللللرا عمللللللللٜ القااللللللل٘ االللللللللللزاً  ٍاللللللللٕا   

اللظللللللللرٖ  الللللللللٕ   كٌٕللللللللْ املاللللللللدر الٕسٗللللللللد   

لملذللللرٖي ٔالعقللللار   ٔ  سالللللٛ ساللللٕه تعللللارا   
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 للللد القاالللل٘ ٌفشللللْ وقٗللللدا  لللل  اسلللل اً وبللللدأ      

وللللَ دّللللٛ ٔ ىٗللللن دٔللللللْ املشلللل ٔلٗٛ     الظللللرعٗٛ

 الدٔلٗٛ وَ دّٛ أ رٝ ٔالع ص صشٗ .

ٔسللللٜ ت لللُٕ املعاِلللدٚ والللدرا لمقلللإٌُ ااٍلللاٟ٘   

ناٌْ ٍٖبا٘ وراعاٚ ا ت٘ 

(29:)

 

.اُ اعلبلللللار املعاِلللللدٚ والللللدرا لمقلللللإٌُ ااٍلللللاٟ٘   1

ٖشللللللمزً أُ ت لللللُٕ ٌإصلللللّا ااٍاٟٗلللللٛ ٔاالللللشٛ  

ٔحملللللددٚ ملللللا ٖشلللللى   لابٗقّلللللا أولللللاً القااللللل٘  

رٚ ٔالللللللللل  محاٖلللللللللٛ  قلللللللللٕ  ا نلللللللللراد  وباطللللللللل

ٔسرٖلللللللاتّي ٔأعىلللللللاال للابٗللللللله وبلللللللدأ طلللللللرعٗٛ  

االلللراٟي ٔالعقٕ للللات مللللا ٖشلللللمزً تعرٖللللف كللللن    

در للللٛ ٔ دٖللللد أركاٌّللللا ٔعٍاصللللرِا  ارٖقللللٛ  

ٔاالللللشٛ جتٍبلللللا لماىلللللٕا ٔاتشلللللاةاح وللللل  وبلللللدأ      

 الظرعٗٛ ااٍاٟٗٛ .

.اُ ت لللللُٕ ٌالللللٕا املعاِلللللدٚ و لٕ لللللٛ للشقٗللللله  2

  ٔ ل لللل  ا نللللراد  االسلللللقرار ٔوعرنللللٛ الٍاللللٕا 

 وَ اةسا ٛ  ّا .

 الفرق الجاٌ٘

   جماه اة اسٛ

ةللللد تليللللىَ املعاِللللدٚ الدٔلٗللللٛ ٌإصللللا      

تٍاللللٕٙ عمللللٜ  لاللللاٞ القللللإٌُ القللللدٖي أٔ تيللللٗف      

 شلللبا ولللَ أسلللبار اة اسلللٛ أٔ تقلللرر واٌعلللا ددٖلللدا   

وللللَ وٕاٌلللل  املشلللل٠ٕلٗٛ أٔ وللللاٌ  لمعقللللار ٔ  اللللٕٞ  

ِلللللللللٓ ا س للللللللاً ال ٖلامللللللللا  اللللللللٕا ِلللللللللٓ   

ُ ت للللللُٕ الاللللللٗالٛ ااٍاٟٗللللللٛ عمللللللٜ  الٍاللللللٕا أ

املشللللٕٝ الللللٙ تالللا   لللْ ٌالللٕا اللذلللرٖي سٗلللح  

 للللللللٕي القٗللللللللاض ٔاللٕسللللللللل    تفشللللللللري ِللللللللللٓ    

الٍإا 

(30.)

 

 اللانٛ  ا اللل  نللاُ اسلللبعاد املعاِللدٚ وللَ عللداد         

املاللللللادر املباطللللللرٚ لملذللللللرٖي ٔالعقللللللار  ال  عللللللد    

صللللٗاللّا عمللللٜ طلللل ن ٌاللللٕا ٔ ٍٗللللٛ ال ٖعلللل      

القلللللإٌُ ااٍلللللاٟ٘ اللللل  اسللللللبعادِا ولللللَ واللللادر   

امللعمقللللٛ  اةعفللللاٞ وللللَ العقللللار أٔ ختفٗفللللْ  للللا     

ٖعللللللل  الللللللل  أُ املعاِلللللللدٚ ت لللللللُٕ ولللللللَ املالللللللادر 

املباطللللرٚ لمٍاللللٕا ااٍاٟٗللللٛ امللعمقللللٛ  اة اسللللٛ   

الُ وبللللدأ الظللللرعٗٛ ااٍاٟٗللللٛ ٖلعملللله  للللاللذرٖي     

ٔالعقلللللللللللللار ٔال ع ةلللللللللللللٛ للللللللللللللْ  اة اسلللللللللللللٛ أٔ   

اللخفٗف

(31.) 

الللللللرٙ   ٔتابٗقللللللا لللللللللل  اٌلّلللللللٜ القيلللللللاٞ امل   

 سللللللدٝ القيلللللللاٖا الظللللللّريٚ ٔاملشلللللللىٜ  إالللللللرار   

عىللللاه الشلللل   ا دٖدٖللللٛ سٗللللح ةيللللى حم ىللللٛ   

اولللَ الدٔللللٛ العمٗلللا   ِللللٓ القيلللٗٛ  لللال اٞٚ ولللَ    

الفقلللر  8در لللٛ اةالللرار تلسٗشلللا عملللٜ أُ امللللادٚ   

د ولللللللَ العّلللللللد اللللللللدٔل٘ لمشقلللللللٕ  االةلالللللللادٖٛ   

ٔاالدلىاعٗلللللٛ ٔالجقانٗلللللٛ الللللل  تبلللللٗ  اةالللللرار     

ولللَ ةلللإٌُ العقٕ لللات    124ادٚ  لللالرلي ولللَ ٌلللص املللل   

 املارٙ  رً اةارار.

 املبشح الجاٌ٘

سلللماٛ القااللل٘ ااٍلللاٟ٘ اللللٕ    لفشلللري   

 املعاِدات الدٔلٗٛ

أُ ولللَ ا للللري اةطلللل االت الللل  تللللٍذي عللللَ تابٗلللله   

املعاِلللللدات الدٔلٗلللللٛ أولللللاً القااللللل٘ ااٍلللللاٟ٘ ِلللللٕ 

وشلللللللللٛ تفشلللللللريِا ِٔلللللللن أُ لمقااللللللل٘ سلللللللماٛ   

اللفشللللري أً ال للللللا نلللللُ  دٖللللد وللللدٝ ا لاللللاا 

القاالللل٘ ااٍللللاٟ٘   تفشللللري املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ     

أوللراح لللٗص سللّ ح ا وللر اللللٙ ٖقليلل٘ وٍللا البشللح       

خلالللٛ  لفشلللري املعاِلللدات  سلللٕه  دٖلللد ااّلللٛ امل 

الدٔلٗللللٛ   اللللٕٞ وللللا اِللللا الٗللللْ الفقللللْ ٔالقيللللاٞ  

 ِٔلا وا سٕ  ٖلي  ٗاٌْ ٔعمٜ الٍشٕ ا ت٘ :

 املاما ا ٔه

 وٕةف الفقْ ٔالقياٞ

ت تلذللللللْ أراٞ الفقّللللللاٞ ٔوٕاةللللللف القيللللللاٞ               

عمللللٜ ذمللللٕ وعلللل  ٔ  للللا ا لمفللللى نٗىللللا  ٍّٗللللا      

ِلللللدات ا سلللللٕاه الللللل  ت لللللُٕ نّٗلللللا ٌالللللٕا املعا   

الدٔلٗلللللللٛ املعرٔالللللللٛ أولللللللاً القااللللللل٘ ااٍلللللللاٟ٘   

ٍٖلا ّلللللا  علللللا الاىلللللٕا نّلللللن دللللله لمقااللللل٘   

ااٍللللللاٟ٘ الللللللٕ   تفشللللللريِا   ٔلعللللللن اللللللل  وللللللا  

 سٕ  ٖلي  ٗاٌْ عمٜ الٍشٕ ا ت٘:

 الفرق ا ٔه

 وٕةف الفقْ

ت تلفلللللللله أراٞ نقّللللللللاٞ القللللللللإٌُ سللللللللٕه   

ا لالللللاا القااللللل٘ ااٍلللللاٟ٘ اللللللٕ    لفشلللللري   

 تلاملللللا تفشلللللريا عٍلللللد  املعاِلللللدات الدٔلٗلللللٛ الللللل  

 رادٚ تابٗقّلللللللا عملللللللٜ ٌلللللللزاق وعلللللللرٔا أواولللللللْ     

ٔا لللللللل   الفقّلللللللاٞ سلللللللٕه ِللللللللٓ املشلللللللللٛ ولللللللَ 

الٍاسٗللللللٛ الٍارٖللللللٛ ولللللل ر  ٌللللللْ  اا ٌاللللللرت  ا     
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كللللُٕ ااّللللٛ اللللل  ةاوللللى  للللإ راً ِلللللٓ املعاِللللدٚ    

ِللللل٘ ا  ٕولللللٛ نىلللللَ ِللللللٓ الٍاسٗلللللٛ ت لللللُٕ ِللللل٘   

ا ٔا  لفشلللري املعاِلللدٚ الللل  ةاولللى ِللل٘  إ راوّلللا    

شللللري املعاِللللدٚ لللللٗص  لةللللن أِىٗللللٛ وللللَ    ثللللي أُ تف

  راوّلللللللا نلللللللإاا كاٌلللللللى الدٔللللللللٛ عٍلللللللد   راوّلللللللا  

لمىعاِلللدٚ تراعللل٘ املالللمشٛ العمٗلللا ٔالعاولللٛ لمبملللد     

نلٌّلللللا ت لللللُٕ أكجلللللر سرصللللللا عملللللٜ الللللل  عٍللللللد      

تابٗقّللللا   سلللل  ال ّٖلللللي القاالللل٘ أال  لابٗلللله     

وللللا ٖللللرٝ اٌللللْ العللللده ٔا لللله نىبللللدأ العللللده عٍللللد   

ملاللللمشٛ القيللللاٚ وقللللدً عمللللٜ املاللللمشٛ ٔوبللللدأ ا    

وقدً عٍد الشاسٛ عمٜ وبدأ العده

(32)

. 

لللللللل  ا لمفلللللٕا سلللللٕه ولللللا  اا كلللللاُ ولللللَ سللللله      

القاالللللل٘ الللللللٕ   تفشللللللري ٌاللللللٕا املعاِللللللدات    

الدٔلٗلللللٛ  ٍفشلللللْ أٔ  اا كلللللاُ عمٗلللللْ تلللللرك ِللللللٓ     

املّىللللللٛ لمشللللللماٛ اللٍفٗلٖللللللٛ ٔ ٖقللللللا  الفاللللللن     

 اللللدعٕٝ  للل  ةٗلللاً ا  ٕولللٛ  إصلللدار اللفشلللري    

ٖردللل  أسلللاض املظللل مٛ  الللللٙ تلللرآ وٍاسلللا  لللا    ا  

 ا كٗفٗلللللللٛ املٕايٌلللللللٛ  للللللل  اعلبلللللللارَٖ ٖالللللللعا  

اللٕنٗلللله  ٍّٗىللللا ِٔىللللا تاللللدٙ القاالللل٘ الللللٕ    

للفشللللللللري املعاِللللللللدات الدٔلٗللللللللٛ مللللللللا ٖشلللللللللمزً     

 اليللللرٔرٚ   لللل   سرٖلللللْ  اللفشللللري أٔ سروللللاُ   

القااللل٘ ولللَ اللفشلللري ملللا ٖ تلللا عمٗلللْ تعاٗلللن       

الفالللللللن  ا اللللللللٕوات 

(33  )

 للللللللا أدٝ اللللللللل   ا  

قللللْ سللللٕه وللللدٝ ا لاللللاا القاالللل٘     اٌقشللللاً الف

الللللللٕ     تفشللللللري املعاِللللللدات الدٔلٗللللللٛ ٔعمللللللٜ    

 الٍشٕ ا ت٘ :

. ٖٔلللللِا  للللالقٕه  ا عللللدً دللللٕاي     االجتللللآ ا ٔه

ةٗلللللللاً ا لللللللاكي الٕ ٍٗلللللللٛ  لفشلللللللري املعاِلللللللدات  

الدٔلٗلللٛ وشللللٍداح   الللل   ا علللدٚ أسلللبار أِىّلللا      

أُ أ للللراً املعاِللللدٚ ٖلللللي وللللَ ةبللللن ا  ٕوللللٛ نّلللل٘   

ٚ للفشلللريِا ٔ ٕنلللاح ولللَ الللللدا ن    امل ِملللٛ الٕسٗلللد 

  الع ةلللللات الدٔلٗلللللٛ  للللل  الشلللللماٛ اللٍفٗلٖلللللٛ    

ٔالشلللماات ا دٍبٗلللٛ ٖللللي  ساللللٛ وشلللللٛ اللفشلللري   

 ا ٔيارٚ ا اردٗللللللللللٛ ناللفشللللللللللري ِللللللللللٕ عىللللللللللن 

س للللللٕو٘ ٔسٗاسلللللل٘ ال   للللللَ  ٙ  للللللر  نٗللللللْ     

العللللدٔه عٍللللْ  ال مٕانقللللٛ الاللللر  ا  للللر كىللللا    

ٙ أُ تلللرك اللفشلللري لمىشلللاكي الٕ ٍٗلللٛ ةلللد ٖللل د    

 ا  قٗللله لاٖلللات للللري الللل  ةالللد  ّلللا ا  لللرا    

  ٘ ولللللللَ أٌظلللللللاٞ املعاِلللللللدٚ أٔ  ا أطللللللل اه دٔلللللللل

(34)

  

 الللللللانٛ  ا أُ املعاِلللللللدات الدٔلٗلللللللٛ   الااللللللللا    

تظلللٕ ّا اعلبلللارات سٗاسلللٗٛ ختفلللٜ   كلللجري ولللَ      

ا سٗللللاُ عمللللٜ القاالللل٘ الُ وّىللللٛ القاالللل٘ ِلللل٘   

تابٗللله ولللا ٖلللرٝ اٌلللْ علللده ٔسللله سللللٜ ٔاُ كلللاُ     

  والللللمشٛ الدٔللللللٛ    ِللللللا ا للللله ٖلعلللللارا وللللل  

سللللللل  أُ وّىلللللللٛ الدٔللللللللٛ ِللللللل٘ ا فلللللللا  عملللللللٜ 

املالللمشٛ العمٗلللا لمدٔللللٛ نقلللف  ٔ الللللال٘ نللللُ ِللللا 

اللللللرأٙ ٖشللللللٍد  ا أُ ا  ٕولللللٛ ٔسلللللدِا  جملللللٛ   

 للللٕيارٚ ا اردٗللللٛ ِلللل٘ اللللل   للللا ا لللله  لفشللللري     

املعاِدات الدٔلٗٛ 

(35)

. 

اال أُ ِلللللا االجتللللآ اٌلقللللد عمللللٜ أسللللاض أُ تللللرك     

تفشللللري املعاِللللدات لمش ٕوللللٛ وللللَ طلللللٌْ أُ ٖلللل دٙ  

 ا تعاٗلللللللن الفالللللللن  ا الللللللٕوات ٔا الللللللرار    

مالللللللللللا  أ لللللللللللرا  اللللللللللللدعٕٝ الُ اللفشلللللللللللري 

ا  لللٕو٘ ةلللد ٖشللللار  ٔةللللاح  لللٕٖ ح  إصلللاح  اا    

كلللللاُ ولللللَ الللللل يً اللللللد ٕه   وفأالللللات وللللل      

 تفشللللللري   للللللرا  املعاِللللللدٚ  ظلللللللُ الٕصللللللٕه  ا   

وظ ك 

(36)

. 

 ٘ . ٖقللللر ِلللللا االجتللللآ  ا لاللللاا    االجتللللآ الجللللاٌ

القاالللللل٘ الللللللٕ    القٗللللللاً  لفشللللللري املعاِللللللدات    

ٖٔشلللللٍد  ا أُ تللللرك وّىللللٛ اللفشللللري لمش ٕوللللٛ    

اولللللللر   لللللللَ أُ ٖللللللل دٙ  ا تلللللللل ري الفالللللللن      

املٍايعللللللات سٗللللللح ٖلامللللللا ا وللللللر وللللللَ القاالللللل٘  

الللللٕ   ٔةللللف الٍاللللر   القيللللٗٛ ٔ سالللللٛ ا وللللر  

وللللٛ لمقٗللللاً  عىمٗللللٛ اللفشللللريلمش ٕ

(37)

   إصللللا 

ااا كلللللاُ ا ولللللر ٖشللللللمزً اللللللد ٕه   وفأالللللات 

ولللل  أ للللرا  املعاِللللدٚ  ظلللللُ الٕصللللٕه  ا تفشللللري 

وظلللل ك  اللللانٛ  ا اٌللللْ   سالللللٛ ٔةللللف الفاللللن   

  الٍلللللللزاق ٔ ساللللللللٛ املشلللللللللٛ لمش ٕولللللللٛ لمقٗلللللللاً  

 عىمٗللٛ اللفشلللري نلٌّللا تقلللًٕ  لفشللري اللللٍص عملللٜ    

ٖعللد اللل  تللد  ح وللَ     ٔدللْ ٖلفلله ٔواللمشلّا مللا   

داٌلللللللللا الشللللللللللماٛ اللٍفٗلٖللللللللللٛ   ا  للللللللللي ٔ   

ٕ ولللا سلللٕ  ٖشلللفر عٍلللْ ٌلٗذلللٛ   القيلللٗٛ عملللٜ ذمللل 

اللفشلللري

(38)

 ِٔللللا ولللا ٖعلللد الللىاٌٛ لألنلللراد عٍلللدوا 

تليللللللىَ املعاِللللللدٚ ٌاللللللٕا تلعملللللله تقللللللٕةّي  

ٔاللزاوللللللللاتّي  ٖٔيللللللللٗف ِلللللللللا االجتللللللللآ  ا أُ    

املعاِلللللدات الدٔلٗلللللٛ ال ٖللللللي   راوّلللللا ل للللل٘ ت لللللُٕ  

إصلللّا ٔ  لللا ل للل٘ ٖللللي تر لللٛ ِللللٓ      سبٗشلللٛ ٌ

الٍالللللٕا  ا الٕاةللللل  العىمللللل٘ ٔالللللل   لابٗقّلللللا 

ٔتعاللللٜ ِلللللٓ الالللل سٗٛ لشللللماات الدٔلللللٛ للللللا      

 للللٕي ختٕٖللللن القاالللل٘ ااٍللللاٟ٘ سللللماٛ تفشللللري   

وا ت وْ وَ اتفاةٗات دٔلٗٛ

(39)

. 

ٔعملللٜ ِللللا ا سلللاض نللللُ أ لللراً املعاِلللدات الدٔلٗلللٛ 

 Acteوللللللللللا ِللللللللللٕ اال عىللللللللللن تظللللللللللرٖع٘ )

leyistative ٓلللللللللللَ لمىشلللللللللللاكي تفشلللللللللللري   )

كلللللٙ تظللللرٖ  وللللا داوللللى ِلللل٘ املخلاللللٛ  لفشللللري   
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القلللللللٕاٌ  الللللللل  تفالللللللن  املٍايعلللللللات املعرٔالللللللٛ 

عمّٗللللا ٔوللللا داً اللفشللللري اللللرٔرٖاح  للللن املشللللاٟن      

حمن الٍزاق 

(40)

. 

 ا ٖللللللللرٝ أٌاللللللللار ِلللللللللا االجتللللللللآ أُ ا للللللللاكي    

الدا مٗلللٛ ٖللللع  عمّٗلللا أُ تبلللدٙ  فالللاح وامقلللاح      

لالللللللن  املعاِلللللللدات الُ الشلللللللماٛ   كلللللللن ولللللللا ٖ

اللٍفٗلٖلللللللٛ ِللللللل٘ املخلالللللللٛ  املشلللللللاٟن امللالللللللمٛ   

 الع ةللللات الدٔلٗللللٛ ٔ لللللل  ال ٖ للللُٕ لمىشللللاكي   

العاوٗللللللٛ سلللللله اللللللللد ن   العىللللللن الد مٕواسلللللل٘  

اسللللٍاداح  ا وبلللدأ الفالللن  للل  الشلللماات الللل  اٌّلللا 

ال ختللللللللللص  لفشلللللللللري املعاِلللللللللدات اال   سلللللللللدٔد 

ملاللللمشٛ الٍاللللا  اليللللرٔرٙ  للللن القيللللاٖا اات ا   

ا اصللللٛ اللللل  تعللللرا عمّٗللللا ٖٔيللللٗف اٌللللْ تبعللللاح 

لٍارٖلللٛ نقّٗلللٛ  ّلللرت وٍلللل ولللا ٖزٖلللد عملللٜ ةلللرُ  

ٔال تلللزاه ولبعلللٛ وٍلللل الللل  الللللارٖ  نللللُ ا لللاكي  

العادٖللللٛ ال تقللللر ا لااصللللّا   تفشللللري املعاِللللدات  

اال   دعللللٕٝ املاللللمشٛ ا اصللللٛ اللللل  ال تعٍللللٜ اال  

  املٍايعلللللات الفردٖلللللٛ ٔال تللللل دٙ ٔللللللٕ  ارٖقلللللٛ     

ري وباطلللللللرٚ  ا تقلللللللٕٖي تالللللللرنات ااّلللللللات  لللللللل

ا دٍبٗٛ ٔالعاوم   ّا 

(41)

. 

.  ٗز ِلا االجتآ    املعاِدات ال   االجتآ الجالح

 ordreتلعمللللللله  الٍالللللللاً العلللللللاً اللللللللدٔل٘ ) 

international public  ٌُٕٔوعاِلللدات القلللا )

ا اصلللللٛ امللعمقلللللٛ  لللللا قٕ  ٔاملالللللا  ا اصلللللٛ 

لقلإٌُ العلاً املعاِلدٚ    لألنراد ٔوَ أوجمْ وعاِلدات ا 

امللعمقللٛ  الٍاللاً القللإٌٌ٘ لمبشللار أٔ  الع ةللات أٔ     

ا ااٌٛ الد مٕواسٗٛ ٔوَ أوجمْ وعاِدات القإٌُ 

ا اا املعاِدات امللامٛ  لٍايق القٕاٌ  أٔ تابٗله  

ا س لللاً عٍدٟلللل ٖ لللُٕ لمىشلللاكي سلللماٛ تفشلللري     

وعاِللللدات القللللإٌُ ا للللاا ٔال تشلللللاٗ  تفشللللري   

ُٕ العاً وعاِدات القاٌ

(42)

. 

ٔةلللللللد أٖلللللللدت اللللللللدٔاٟر جملىعلللللللٛ لمىش ىلللللللٛ        

اللللٍقا الفرٌشلللٗٛ ِللللا االجتلللآ   اسلللد أس اوّلللا     

ٖ   1952الالللللادرٚ علللللاً   لعمللللله سٗلللللح وٗلللللزت نٗىلللللا 

 لفشري املعاِدات    نرا 

(43)

: 

.اُ ٖللللللجري تفشللللللري املعاِللللللدات وشللللللاٟن ولعمقللللللٛ     1

 الٍاللللللاً الللللللدٔل٘ ٔ  ِلللللللٓ ا الللللللٛ ال ختلللللللص  

للفشلللللللري ٔتلقٗلللللللد   اات  ا لللللللاكي الٕ ٍٗلللللللٛ  ا

 الٕةى   اللفشري اللٙ تادرٓ ا  ٕوٛ .

.اُ ال ٖلعمللللله تفشلللللري املعاِلللللدٚ مشلللللاٟن للللللص     2

الٍاللللاً العللللاً الللللدٔل٘ ٔ  ِلللللٓ ا الللللٛ ختلللللص    

 ا  ىٛ  اللفشري .

كىللللللللا أصللللللللدرت الللللللللداٟرٚ ااٍاٟٗللللللللٛ   ىللللللللٛ  

ةيلللى نٗلللْ  1972اللللٍقا الفرٌشلللٗٛ س ىلللاح   علللاً  

ص املعاِلللدٚ امللللراد  علللدً اال لالللاا   تفشلللري ٌللل 

تابٗقْ للعمقْ  الع ةات    دٔلل 

(44)

. 

اال أُ ِللللا االجتلللآ اٌلقلللد عملللٜ أسلللاض اٌلللْ ٖللل دٙ       

 ا سمقللللٛ وفرلللللٛ ٔاللللل   للللا رٔز وللللَ وظلللل مٛ 

ٔاللللللللد ٕه   وظللللللل مٛ أ لللللللرٝ ِٔللللللل٘ صلللللللعٕ ٛ    

اللفرٖللللله  للللل  املعاِلللللدات الدٔلٗلللللٛ الللللل  تلعمللللله    

 الٍالللللللاً العلللللللاً اللللللللدٔل٘ ٔوعاِلللللللدات القلللللللإٌُ    

يللل  علللَ الللل  نلللاُ املعاِلللدات الدٔلٗلللٛ   ا لللاا ن

 للللللٕٙ عملللللٜ ٌالللللٕا تلعمللللله  الالللللا  العلللللاً   

لمدٔللللللٛ ٔوالللللا  ا نلللللراد عملللللٜ الشلللللٕاٞ ٔيٖلللللادٚ  

عمللللللٜ الللللللل  نللللللاُ كلللللللن وعاِللللللدٚ ٔللللللللٕ تعمللللللله    

وٕاللللٕعّا ماللللا  ا نللللراد نلٌّللللا ختيلللل  وللللَ      

سٗللللللللح أ راوّللللللللا ٔتٍفٗلللللللللِا لقٕاعللللللللد القللللللللإٌُ   

الدٔل٘

(45)

. 

تلللللللٍاي  ٔسللللللللٜ  الٍشلللللللبٛ  ا املعاِلللللللدات الللللللل    

ا قللللللٕ  ا اصللللللٛ ٔأٌاىللللللٛ الللللللدٔه امللعاةللللللدٚ     

 ظللللُ وشلللللٛ وعٍٗلللٛ ِٔللللا ا لللد  ٖيلللٗ  ااا ولللا       

تركٍلللا تفشلللري املعاِلللدات لقيلللاٞ كلللن دٔللللٛ نقلللد  

تليلللارر اللفشلللريات ٖٔللللي تابٗللله املعاِلللدٚ عملللٜ     

ذمللللٕ خململلللف    ةمللللٗي كللللن دٔلللللٛ وللللَ الللللدٔه    

ا  را 

(46)

. 

 الفرق الجاٌ٘

 وٕةف القياٞ

الللللدا م٘   أذمللللاٞ دٔه  ت ٖشللللر القيللللاٞ   

العلللات املخلمفلللٛ عملللٜ ٌّلللر ٔاسلللد سلللٕه ولللا   لللَ    

أُ ٖلىلللل   لللْ القيلللاٞ اللللٕ   ولللَ سلللماٛ ل ٍلللْ     

وللللَ تفشللللري املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ ٔ للللا دمللللد ِلللللا     

 املٕةف  لمف وَ دٔلٛ  ا أ رٝ .

نفللللل٘ نرٌشلللللا كلللللاُ جمملللللص الدٔللللللٛ ٖلللللرنا       

تفشللللري املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ  ظلللل ن كاوللللن عمللللٜ      

عىللللن وللللَ أعىللللاه الشللللٗادٚ ٔ اللللللال٘   اعلبللللار اٌّللللا

ٖٕةلللللف الفالللللن   اللللللدعٕٝ ٔدٗلللللن الٍالللللٕا     

 ا ٔيارٚ ا اردٗلللللللٛ عملللللللٜ اعلبلللللللار أٌّلللللللا ِللللللل٘    

 1925املخلاللللٛ   اللللل    نفلللل٘ س للللي صللللادر عللللاً     
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-Affعللللللللللللَ جممللللللللللللص الدٔلللللللللللللٛ   ةيللللللللللللٗٛ ) 

Balechet  ٔالللللللل  أثلللللللري نّٗلللللللا تفشلللللللري اسلللللللد )

البٍللللللٕد الللللللٕاردٚ معاِللللللدٚ نرسللللللاٙ  اللللللٕا     

ا  لعلللللٕٖا أسلللللرٝ ا لللللرر الللللللَٖ   الللللللزاً املاٌٗللللل 

أسللل٠ٗى وعلللاوملّي أثٍلللاٞ ا سلللر  ا ةيلللٜ جمملللص      

الدٔللللٛ  يلللرٔرٚ  تبلللاق اللفشلللري املعالللٜ للللْ  ولللَ       

المذٍللللللٛ الدٔلٗللللللٛ لملعٕٖيللللللات نقللللللاه ) مللللللا أُ    

ا س للللللاً الللللللٕاردٚ   املمشلللللله ا ٔه وللللللَ القشللللللي   

الجلللللاوَ ولللللَ وعاِلللللدٚ نرسلللللاٙ ال تشلللللرٙ عملللللٜ      

الالللادر أسلللرٝ ا لللرر ٔسمفلللاّٟي ٔنقلللاح لملفشلللري   

 ظللللُ تابٗللله أس لللاً املعاِلللدٚ املللللكٕرٚ ال  لللٕي    

الاعَ نْٗ ةياٟٗا أواً جممص الدٔلٛ(

(47. )

 

 1950كىللللا أطللللار اجململلللص   س ىللللْ الاللللادر عللللاً    

 لٌللللْ ) ... ال  لللللص  لفشللللري االتفاةٗللللات الدٔلٗللللٛ  

ٔأٌللللللْ ااا ت ٖٕدللللللد تفشللللللري ولفلللللله عمٗللللللْ  لللللل       

ا  ٕوللللللات  لللللللص ٔيٖللللللر ا اردٗللللللٛ  لفشللللللري 

ىُٕ االتفا (وعٍٜ ٔوي

(48)

. 

 1990اال أُ اجململلللللص عللللللده عللللللَ وٕةفللللللْ   عللللللاً    

ٔأصلللللللب  ٖلالللللللدٝ وباطلللللللرٚ لعىمٗلللللللٛ تفشلللللللري      

املعاِلللللللدات الدٔلٗلللللللٛ  

(49)

  أولللللللا  الٍشلللللللبٛ ملٕةلللللللف  

ا للللاكي العادٖلللللٛ نلٌٍلللللا   للللَ أُ ٌبٍٗلللللْ ٔالللللل    

 ع  ورسمل  ٔكاالت٘ : 

  1995ةبن عاً  –.املرسمٛ ا ٔا 1

نفللللللل٘ ِللللللللٓ املرسملللللللٛ كلللللللاُ القيلللللللاٞ     

العلللللللادٙ ٖلقاسلللللللي اال لالللللللاا  ظللللللللُ تفشلللللللري 

املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ ولللل  ٔيارٚ الظلللل٠ُٕ ا اردٗللللٛ   

نلللااا كلللاُ الٍلللزاق ٖلعمللله  املالللا  ا اصلللٛ كلللاُ  

ولللللَ ا لالللللاا القيلللللاٞ العلللللادٙ أولللللا ااا تعمللللله      

اللللل  كللللاُ تفشللللري وللللَ ا لاللللاا  الٍللللزاق  اللللري 

ا  ٕولللللٛ

(50)

 ِٔللللللا وٍلللللل س لللللي اللللللٍقا الالللللادر  

رٖظلللللللىٌٕد املعلللللللرٔ   اسلللللللي س لللللللي    1839سلللللللٍٛ 

(Richmond    ٔاللللللٙ دللللاٞ نٗللللْ اٌللللْ  للللٕي  للللن )

ٔ لللللللا عملللللللٜ القااللللللل٘ أُ ٖلالللللللدٝ للفشلللللللري    

املعاِللللدٚ   كللللن سالللللٛ ٖ للللُٕ الٍللللزاق املعللللرٔا      

عمْٗ ٖلعمه  املاا  ا اصٛ

(51)

. 

أولللا ا لللاكي ااٍاٟٗلللٛ ن اٌلللى ةلللد اختللللت وٕةفلللاح  

ولظللللدداح عمللللٜ ةللللرار املٕةللللف اللللللٙ كللللاُ ٖلبعللللْ      

عللللللللللدً جممللللللللللص الدٔلللللللللللٛ الفرٌشلللللللللل٘ ِٔللللللللللٕ    

اال لالللاا   تفشلللري املعاِلللدات الدٔلٗلللٛ ٔعملللٜ     

ِللللا ا سلللاض نللللُ اللفشلللري  لللا أُ ٖالللدر علللَ      

ا للللرا  املعاِللللدٚ املللللراد تفشللللريِا أٙ عللللَ  رٖلللله   

ٔيارٚ ا اردٗللللللٛ اال اٌّللللللا ت تشلللللللىر عمللللللٜ ِلللللللا 

ٔٔيعللللى  1958الللللٍّر  تٗللللح عللللدلى عٍللللْ   عللللاً   

اال لالللللللللاا  اللفشلللللللللري  ٍّٗلللللللللا ٔ للللللللل  ٔيارٚ    

الٍاللللاً العللللاً الللللدٔل٘  ا   ا اردٗللللٛ عمللللٜ أسللللاض

ختللللللص  لفشلللللري املعاِلللللدات ااا كاٌلللللى ولعمقلللللٛ   

  ٛ  املالللللا  ا اصللللل

(52)

   ٍٗىلللللا تلللللد ن املعاِلللللدات    

ا  لللرٝ الللىَ ا لالللاا ٔيارٚ ا اردٗلللٛ عملللٜ     

أُ تملللللللللللزً ا للللللللللاكي الفرٌشللللللللللٗٛ  اللفشللللللللللري   

ا  للللللٕو٘   كللللللن املشللللللاٟن امللاللللللمٛ  الٍاللللللاً     

الللللللدٔل٘ اال أُ ا للللللاكي ت تملللللللزً  ّلللللللا القٗللللللد  

ٔاجتّلللللى ذملللللٕ تفشلللللري  علللللا املعاِلللللدات عملللللٜ     

طلللل ن واللللاٖر لملفشللللري الرالللل٘ ا  للللٕو٘ كىللللا 

ِلللٕ ا لللاه  الٍشلللبٛ لمقيلللٗٛ امللعمقلللٛ  ا الللاٌٛ     

القيلللللاٟٗٛ ) الظخالللللٗٛ( لمقٍالللللن ا ورٖ للللل٘    

نرٌشللللللا ٔاللللللللٙ اتّللللللي  للللللالاع ٔا للللللداق أوللللللاً      

ا لللاكي ااٍاٟٗلللٛ الفرٌشلللٗٛ اال اٌلللْ رنلللا ِللللا      

قيلللللاٟٗٛ اسللللللٍاداح  االتّلللللاً ٔلشللللل   ا الللللاٌٛ ال 

 ا املعاِلللللللدٚ امل ولللللللٛ  للللللل  الٕالٖلللللللات امللشلللللللدٚ   

سٗلللح ثلللار ا للل     1853ا ورٖ ٗلللٛ ٔنرٌشلللا علللاً  

سلللٕه ولللدٝ اعلبلللار ا الللاٌٛ الظخالللٗٛ اللللٕاردٚ      

  االتفاةٗلللللٛ لٍللللل  حماكىللللللْ أولللللاً ا لللللاكي   

ااٍاٟٗللللٛ لمدٔلللللٛ اللللل  ٖٕدللللدُٔ نّٗللللا  ا دللللاٞ   

رٚ اللفشللللري الرالللل٘ ا  للللٕو٘ الاللللادر علللللَ ٔيا    

لٗ كللللللللد أُ ا  للللللللٕول   1911ا اردٗللللللللٛ عللللللللاً 

امللعاةللللللدت    اتفللللللا  تللللللاً عمللللللٜ أُ ا اللللللاٌٛ     

الظخالللللٗٛ ال تعللللل  ا الللللاٌٛ ولللللَ ا اكىلللللٛ     

ااٍاٟٗللللٛ ٔ  للللا ا اللللاٌٛ نقللللف وللللَ القللللبا ٔ    

االعلقللللاه اال أُ ا  ىللللٛ ت تملللللزً  ّلللللا اللفشللللري 

وللللللللللَ االتفاةٗللللللللللٛ  2ٔةاولللللللللى  لفشللللللللللري املللللللللللادٚ  

ٔاٌلّلللللى  لٝللللللُ اللللللٍص   1852الد مٕواسلللللٗٛ لعلللللاً 

ٔاالللللللل  ٔحمللللللللدد ٔاٌللللللللْ ال  للللللللٕي حماكىللللللللٛ   

القٍالللن أولللاً ا لللاكي ااٍاٟٗلللٛ ٔولللَ ثلللي ت لللُٕ   

ا  ىللللٛ ةللللد أسللللاٞت تفشللللري وبللللدأ الفاللللن  لللل       

الشلللماات

(53)

 ٔ  لللَ تمخلللٗص ولللا اكلللر علللَ ِللللٓ  

املرسملللللٛ اٌّلللللا ورسملللللٛ اتشلللللىى  علللللدً الٕالللللٕجمل      

ٔعلللدً االسللللقرار   اللىٗٗلللز  للل  ولللا تفشلللريٓ ولللَ  

 ٕولللللللللٛ ٔولللللللللا تفشلللللللللريٓ ولللللللللَ    ا لالللللللللاا ا 

ا لاللللللللاا القيللللللللاٞ ولللللللل  ِٗىٍللللللللٛ ٔااللللللللشٛ     

لمش ٕوللللللٛ عملللللللٜ تالللللللٍٗف املعاِلللللللدات ٔ عالللللللاٞ  

اال لالللللاا لمقيلللللاٞ   تفشلللللري املعاِلللللدات ولللللَ  

عدوللللْ العلبللللارات سٗاسللللٗٛ ٔواللللمشٗٛ   

(54)

  ٔةللللد  

ا اللللللللٍص عملللللللٜ الللللللل  صلللللللراسٛ ولللللللَ  لللللللر    

سٗللللللح رنيللللللى  1993ا  ٕوللللللٛ الفرٌشللللللٗٛ عللللللاً  
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11 

الشٗاسللللللل٘ تشللللللمٗي  ٖلللللللراٌٗ  وللللللللّى   القللللللللن  

ٔنيللللمى ترسٗمللللّي  ا  ٖللللراُ ِٔلللللا  للللالرلي وللللَ 

اتفاةٗلللات اللشلللمٗي الللل  تلللر ف نرٌشلللا ٔسٕٖشللللرا      

ٔ للللالرلي كلللللل  وللللَ الللللرأٙ اة للللا ٘   ىللللٛ   

اسللللل٠ٍا   للللارٖص ٔصللللرسى ا  ٕوللللٛ الفرٌشللللٗٛ 

 ٌللللللاك  قٕ لللللا أُ الشلللللماات الفرٌشلللللٗٛ اختللللللت    

ةلللرارا  علللدً تشلللمٗي الشلللٗدَٖ )الالللاِر ٔالظلللرٖف    

سللللللللللبار تللللللللللرتبف  املاللللللللللمشٛ ا صللللللللللفّاٌ٘ (  

 ( .55الٕ ٍٗٛ)

  1995.املرسمٛ الجاٌٗٛ عاً 2

سٗلللح طلللّدت ِللللٓ املرسملللٛ صلللدٔر ةلللرار     

ٔامللعمقللللٛ  1995حم ىللللٛ الللللٍقا الفرٌشللللٗٛ عللللاً   

 قيلللللٗٛ البٍللللل  ا نرٖقللللل٘ لملٍىٗلللللٛ الللللد  ٍللللل      

القلللللللرا ٔاللذلللللللارٚ الدٔلٗلللللللٛ سٗلللللللح أكلللللللدت     

ا  ىلللللٛ   ِللللللا القلللللرار عملللللٜ اٌلللللْ  لللللا عملللللٜ   

ملعاِلللللدات الدٔلٗلللللٛ املارٔسلللللٛ  القااللللل٘ تفشلللللري ا 

أواولللْ   القيلللٗٛ الللل  ٖلالللدٝ  لللا دُٔ الللرٔرٚ   

 ملللللا رأٙ سلللللماٛ للللللري ةيلللللاٟٗٛ ٔ الللللدد ِللللللا     

القلللللللرار أصلللللللبشى حملللللللاكي اللللللللٍقا العادٖلللللللٛ  

ٛ دُٔ الردلللٕق ختللللص  لفشلللري املعاِلللدات الدٔلٗللل   

 ا ٔيارٚ ا اردٗٛ

(56).

 

  صلللللٛ ولللللا تقلللللدً نلللللاُ اال لالللللاا  لفشلللللري   

نرٌشللللللا ٍٖعقللللللد جململلللللص   املعاِللللللدات الدٔلٗللللللٛ    

الدٔلللللٛ الفرٌشلللل٘ ٔسلللللدٓ وباطللللرٚ أوللللا  الٍشلللللبٛ     

لمىشللللاكي العادٖللللٛ نّلللل٘ أٖيللللا أصللللبشى تعالللل٘  

لٍفشللللّا ا لللله  لفشللللري املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ عللللدا     

ا لللللاكي ااٍاٟٗلللللٛ الللللل  ال ياللللللى تلقاسلللللي ِللللللا 

اال لالللللاا وللللل  ٔيارٚ ا اردٗلللللٛ عملللللٜ أسلللللاض  

 الٍااً العاً الدٔل٘.

علللللادٙ اِلللللا ذملللللٕ أولللللا   والللللر نلللللاُ القيلللللاٞ ال

اللالللللدٙ للفشلللللري ٌالللللٕا املعاِلللللدات الدٔلٗلللللٛ   

الٕادبلللٛ اللابٗللله عملللٜ الٍلللزاق املعلللرٔا عمّٗلللا  ا    

تللللرٝ أُ وللللَ ٔادبّللللا القٗللللاً  لملللل  املّىللللٛ كىللللا    

ةيلللى  للللل  صلللراسٛ ا  ىلللٛ العشللل رٖٛ العمٗلللا     

سٗلللح ةيللى  للاُ ولللَ    1976  س ىّللا الاللادر عللاً    

 اتفاةٗللللٛ نٍٗللللا –ٔادبّللللا دراسللللٛ أس للللاً االتفاةٗللللٛ 

ٔتفشلللللر ولللللا   -1961لمع ةلللللات الد مٕواسلللللٗٛ علللللاً   

دلللللللاز وللللللَ تفشللللللري لٍإصللللللّا اللللللل  ةيللللللى     

تابٗقّا عمٜ الدعٕٝ املارٔسٛ أواوّا

(57)

. 

ٔ للللللل  نللللللُ القيلللللاٞ العلللللادٙ ٖعاللللل٘ لٍفشلللللْ       

اال لاللللللاا  لفشللللللري املعاِللللللدات الدٔلٗللللللٛ دُٔ     

أساللّلللللا ا دّلللللٛ أ لللللرٝ لملفشلللللري دُٔ اللقٗلللللد    

ابقّا  ٍٕق حمدد وَ املعاِدات ال  ٖ

(58)

. 

سٗللللح أصللللدرت ا ٠ٗللللٛ العاوللللٛ لمىللللٕاد ااٍاٟٗللللٛ    

  ىللللٛ الللللٍقا املاللللرٖٛ س ىّللللا اللللللٙ أٔالللل     

وفّلللللللًٕ دملللللللا املخلللللللدرات   القلللللللإٌُ اللللللللدٔل٘  

سٍٗىللللا ثللللار  لللل    لللل  الللللدٔاٟر ااٍاٟٗللللٛ سللللٕه  

 دٖللللللد وفّللللللًٕ دمللللللا املخللللللدرات نقللللللد اِبللللللى  

 علللا الللللدٔاٟر  ا اٌللللْ ٖظللل   لقٗللللاً املشلللل٠ٕلٗٛ   

ٖلللللللللي دمللللللللا املخللللللللدرات  قاللللللللد   ااٍاٟٗللللللللٛ  أُ

ال ٖٔلللر دا لللن الدٔللللٛ أوللللا االجتلللآ ا  لللر اِللللا      

 ا الع للللللللللص اال أُ ا ٠ٗللللللللللٛ العاوللللللللللٛ لمىللللللللللٕاد    

ااٍاٟٗلللللللللللٛ اٌلّلللللللللللى  ا أُ املقالللللللللللٕد  ملللللللللللا 

املخلللللدرات ِلللللٕ أُ ٖ لللللُٕ  قالللللد ترٔ لللللْ دا لللللن  

الدٔللللللٛ

(59)

ِٔللللللا ولللللا أكدتلللللْ حم ىلللللٛ اللىٗلللللز      

سٍٗىلللللللللا  2002لشلللللللللٍٛ  1041ا ردٌٗلللللللللٛ   ةرارِلللللللللا  

نللللللى لٍفشللللللّا  للللللا ه   تفشللللللري املعاِللللللدات  اع 

الدٔلٗللللللللٛ مٍاسللللللللبٛ تابٗقّللللللللا عمللللللللٜ الٕةللللللللاٟ   

وللللَ  37/1املعرٔاللللٛ عمّٗللللا سٗللللح نشللللرت املللللادٚ     

اتفاةٗلللٛ اللعلللأُ القلللإٌٌ٘ ٔالقيلللاٟ٘  للل  ا ردُ    

سٗلللح ةاللللى اٌلللْ ٖشللللفاد ولللَ   1999ٔا ولللارات لعلللاً 

وللللَ االتفاةٗللللٛ اٌّللللا تللللٍص عمللللٜ عللللدً   37/1املللللادٚ 

ساللللللٛ ولللللا ااا كلللللاُ املاملللللٕر    دلللللٕاي اللشلللللمٗي   

تشللللللمٗىْ وللللللَ وللللللٕا   الدٔلللللللٛ املامللللللٕر وٍّللللللا 

اللشمٗي 

(60)

 . 

ٔ للللل  ٖللللمخص وٕةلللف القيلللاٞ العلللادٙ   اٌلللْ        

ٖقللللًٕ  لفشللللري املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ  اعلبارِللللا وللللَ 

دٔاعلللل٘ العىللللن القيللللاٟ٘ ٔوللللا تشلللللمزوْ  بٗعللللٛ     

اللللدعٕٝ ٔ الللللال٘ نللللُ القااللل٘ ٖفشلللر املعاِلللدات     

كمىللللللا كللللللاُ اللللللل  اليوللللللا لمفاللللللن   الٍللللللزاق    

املعللللرٔا عمٗللللْ ٔ  سللللدٔد ا لااصللللْ   

(61 )

  عمللللٜ 

بللللللاد  تفشللللللري الٍاللللللٕا اٌللللللْ  للللللا اللقٗللللللد م

ااٍاٟٗللللللٛ ٔالقٗللللللٕد الدسلللللللٕرٖٛ ٔاسلللللل اً وبللللللدأ   

الظلللللللرعٗٛ ااٍاٟٗلللللللٛ سٗلللللللح ال  مللللللل  املظلللللللرق     

ٔالقاا٘ خمالفٛ ِلا املبدأ 

(62)

. 

أولللا   العلللر  نلٌلللْ ٔ لللالٍار لعلللدً ٔدلللٕد أس لللاً     

ةيلللللاٟٗٛ عراةٗلللللٛ ت ٖلللللد ةٗلللللاً القيلللللاٞ العراةللللل٘   

 لفشللللري املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ اال أٌٍللللا وللللَ داٌبٍللللا      

أُ القيللللاٞ العراةلللل٘ لللللْ سللللماٛ اللفشللللري    ٌللللرٝ

جملللاه املعاِلللدات الدٔلٗلللٛ   كلللن ا سلللٕاه الللل       

 ٖظرق نّٗا وَ أدن تابٗه املعاِدٚ.
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ٔعمٗللللْ ناٌللللْ ٖشلللللخمص وللللَ وللللدٝ ا لاللللاا   

القااللل٘ ااٍلللاٟ٘  لفشلللري املعاِلللدات الدٔلٗلللٛ ولللا 

ٖم٘

(63)

 : 

.علللللدً ٔدلللللٕد ٌلللللص ةلللللإٌٌ٘ دسللللللٕرٙ  ٍللللل  أٔ    1

الللللللللٕ   تفشللللللللري   ٖبللللللللٗ  لمقاالللللللل٘ ااٍللللللللاٟ٘   

املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ ٔ  للللا ِلللل٘ ادلّللللادات صللللادرٚ   

 وَ جممص أٔ حماكي ةياٟٗٛ .

.الٕاةللللل  العىمللللل٘  للللل  اٌلللللْ للللللٗص ٍِلللللاك ةاعلللللدٚ 2

عاوللللٛ واللللردٚ   وعرنللللٛ وللللَ  لللللص  لفشللللري    

املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ نٍّللللاك وللللَ  ٗللللز لمقاالللل٘     

اللللٕ   اللالللدٙ للفشلللري املعاِلللدٚ الدٔلٗلللٛ ٔولللَ   

 ُ أٔ  لٍلللللل  ِللللللٕ عللللللَ    ٍعللللللْ    عللللللا ا سٗللللللا

 القٗاً  لل  .

.اُ ن للللللرٚ عللللللدً ا لاللللللاا القاالللللل٘ الللللللٕ   3

 لفشللللللري املعاِللللللدات الدٔلٗللللللٛ وامقللللللا أصللللللبشى   

ن للرٚ وٍبللٕاٚ ٔلللري وقبٕلللٛ دٔلٗللا نٍذللد وللج  أُ       

وعاِلللللدٚ الشلللللٕ  ا ٔر ٗلللللٛ املظللللل كٛ اشلللللى      

ي الدا مٗللللٛ وٍّللللا لمىشللللاك 177صللللراسٛ   املللللادٚ 

 . لفشري ٌإا املعاِدٚ

 ٌ٘املاما الجا

 لٗلللللٛ تفشلللللري القااللللل٘ ااٍلللللاٟ٘ اللللللٕ    

 لمىعاِدات الدٔلٗٛ

اٌلٍّٗلللللا  ا أُ القااللللل٘ اللللللٕ   عٍلللللدوا   

ٖعلللرا عمٗلللْ ٌلللزاق ٔٔدلللد أُ ٌالللاح أٔ أكجلللر ولللَ     

وعاِلللدٚ دٔلٗلللٛ ِلللٕ الٕادلللا اللابٗللله عملللٜ الٍلللزاق   

املعللللرٔا عمٗللللْ نلللللُ ِلللللا ا وللللر ٖقليلللل٘ وٍللللْ       

البشللللح نٗىللللا ااا كللللاُ ٍِللللاك تفشللللرياح ةللللد صللللدر   

اللللللٕا الااويللللللٛ املعرٔاللللللٛ أواوللللللْ    ظلللللللُ الٍ

ٔ اللللللال٘ ٖ للللُٕ ومزوللللاح  اتبللللاق ِلللللا اللفشللللري ٔال      

نلٌلللْ ٖقلللًٕ  اللالللدٙ لعىمٗلللٛ تفشلللري الٍالللٕا      

 الااويٛ .

ٖٕٔادلللللللْ القااللللللل٘ اللللللللٕ   عٍلللللللدوا ٖظلللللللرق      

تفشلللللللري املعاِلللللللدات الدٔلٗلللللللٛ  علللللللا املظلللللللاكن   

القإٌٌٗللٛ الللل  تعلل  علللَ أسلللاض املظلل مٛ نّلللٕ ولللَ    

لللللدٔل٘ ٖ للللُٕ وللللَ  ٌاسٗللللٛ عٍللللدوا ٖابلللله الللللٍص ا 

املفللللللل ا أُ ٖفشلللللللرٓ ٔنقلللللللاح لقٕاعلللللللد القلللللللإٌُ   

اللللدٔل٘ ٔولللَ ٌاسٗلللٛ أ لللرٝ نّلللٕ  اعلبلللارٓ ةاالللٗاح    

دا مٗللللاح ناٌللللْ ةللللد ٖمللللزً  اللفشللللري ٔنقللللاح لقإٌٌللللْ     

الٕ  

(64. )

 

ٔعمٗللللْ نلٌٍللللا سللللٕ  ٌقللللًٕ  لقشللللٗي ِلللللا املامللللا   

 ا نللللللرع  ٌلٍللللللأه املٕةللللللف الفقّلللللل٘   الفللللللرق 

نللللرق ثللللاٌ٘ املٕةلللللف   ا ٔه ٔوللللَ ثللللي سللللٍلٍأه      

القيللللاٟ٘ وللللَ كٗفٗللللٛ تفشللللري القاالللل٘ الللللٕ    

 لمىعاِدٚ الدٔلٗٛ ٔكاالت٘:

 الفرق ا ٔه

 وٕةف الفقْ

لقلللللد ا لملللللف الفقلللللْ سلللللٕه كٗفٗلللللٛ تفشلللللري           

القاالللل٘ الللللٕ   لمىعاِللللدات الدٔلٗللللٛ ٔاٌقشللللىٕا  

  لل   ا عدٚ اجتاِات ٔكاالت٘ :

: ٖللللللِا ِللللللا االجتلللللآ  ا القلللللٕه   االجتلللللآ ا ٔه

 يللللرٔرٚ اللللللزاً القاالللل٘ الللللٕ   عٍللللد تفشللللريٓ   

لمىعاِللللللدات الدٔلٗللللللٛ  اللللللر  تفشللللللري القللللللٕاٌ   

  ٞ الدا مٗلللللٛ ٔالللللل  عملللللٜ اعلبلللللار أُ املعاِلللللدٚ دلللللز

ولللللَ القلللللإٌُ اللللللدا م٘ ٔ الللللللال٘ نللللل   لللللد ولللللَ      

تفشلللللريِا  لللللٍفص الالللللر  سللللللٜ تلذلللللاٌص وللللل      

القلللٕاٌ  الدا مٗللللٛ تٗلللح ٖ للللُٕ ولللَ طلللللُ اللللل     

قلللللإٌُ اللللللدا م٘  اللقرٖلللللا ولللللا  للللل  املعاِلللللدٚ ٔال  

ٔت ىٗلللللن أس اوّلللللا  لس اولللللْ ثلللللي اٌّلللللا تلذلللللاٌص   

وعللللْ ٔت لشللللا صللللفٛ ٔ ٍٗللللٛ ةللللد ختلمللللف وللللَ      

دٔلٛ  ا أ رٝ وَ الدٔه امللعاةدٚ

(65)

. 

اال أُ ِلللللللا االجتللللللآ ٔدّللللللى لللللللْ العدٖللللللد وللللللَ     

االٌلقلللادات عملللٜ أسلللاض اٌلللْ ٖللل دٙ  ا ٌللللاٟر للللري   

وقبٕللللٛ  ا ٖيلللف٘ صلللفٛ الظلللرعٗٛ عملللٜ ا للل     

لقيللللاٞ الللللٕ     الللللدٔه امللعاِللللدٚ القللللاٟي  لللل  ا

سلللٕه تفشلللري اللللٍص املٕسلللد ِٔللل٘ ٌلٗذلللٛ تلٍلللانٜ     

  الٍّاٖلللٛ وللل  ا  ىلللٛ الللل  تّلللد  املعاِلللدٚ  ا     

 قٗقّا 

(66)

. 

 ٘ :  ٖللللِا ِللللا االجتلللآ  ا تفشلللري    االجتلللآ الجلللاٌ

ٌالللللٕا املعاِلللللدٚ ٔنقلللللاح لمٍٗلللللٛ املظللللل كٛ  للللل   

الللللدٔه امللعاةلللللدٚ عملللللٜ اعلبللللار أُ تمللللل  الٍلٗذلللللٛ   

لذٗا  ا أُ ا  للللي الللللٕارد   املعاِللللدٚ ِٔللللٕ   تشلللل

اللعللللبري عللللَ اةرادٚ املظلللل كٛ لمللللدٔه امللعاةللللدٚ     

للللٗص جملللرد تعلللبري علللَ اةرادٚ املٍفلللردٚ لالللاسا     

الشماٛ   دٔلٛ القاا٘

(67)

. 

. ٖلللرٝ ِلللا االجتلللآ  للاُ االتفاةٗلللٛ    االجتللآ الجالللح  

الدٔلٗلللللٛ ال ختلللللرز علللللَ كٌّٕلللللا عقلللللد أٔ ةإٌٌلللللا   

وعلللا ا ولللر الللللٙ ٖ تلللا عمٗلللْ ٔةلللد ت لللُٕ االثلللٍ  

أُ تابللللله ةٕاعلللللد تفشلللللري العقلللللٕد  القلللللدر الللللللٙ  

ت للُٕ نٗلللْ االتفاةٗللٛ عقلللدا سٗلللح ٖلللي البشلللح علللَ    
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 رادٚ أ رانّلللا  ٍٗىلللا ٖ لللُٕ اللفشلللري عٍلللدوا ت لللُٕ    

االتفاةٗلللللللٛ ةإٌٌلللللللا ولللللللَ  للللللل ه اللللللللر ف  للللللل       

االتفاةٗلللللٛ ٔالٕسلللللف االدلىلللللاع٘ الللللللٙ تٍابللللله     

عمْٗ 

(68)

. 

     ُ املعاِلللللدٚ دلللللزٞ ولللللَ   نفللللل٘ اللللللدٔه الللللل  ت لللللٕ

ةإٌٌّللللا الللللٕ   ٖ للللُٕ القاالللل٘ الللللٕ   ومللللزً       

 لفشلللللللري املعاِلللللللدٚ عملللللللٜ الللللللٕٞ تقالٗلللللللد  ملللللللدٓ  

القإٌٌٗللللٛ كىللللا ِللللٕ ا للللاه  الٍشللللبٛ ل تفاةٗللللٛ     

الدٔلٗلللٛ  قلللٕ  ا ٌشلللاُ سٗلللح ٖقليللل٘ تابٗللله     

( ولللَ االتفاةٗلللٛ ا ٔر ٗلللٛ ٔالللل  تلللٍص      5/5امللللادٚ ) 

عمللللللٜ اللعللللللٕٖا االللللل ٙ   سالللللللٛ االسلذللللللاي    

با للللللري القلللللإٌٌ٘  ا تظللللل   ِللللللٓ امللللللادٚ ٔالقللللل

وراعلللاٚ وفلللاِٗي ٔتقالٗلللد القلللإٌُ اللللٕ     ِللللا   

الظلُ 

(69)

. 

 الفرق الجاٌ٘

 وٕةف القياٞ

 لملللف وٕةلللف القيلللاٞ ولللَ دٔللللٛ  ا أ لللرٝ           

سلللللللللٕه كٗفٗلللللللللٛ تفشلللللللللري القااللللللللل٘ اللللللللللٕ    

 لمىعاِدات الدٔلٗٛ.

سٗلللللح ٖللللللِا القيلللللاٞ الفرٌشللللل٘ ذملللللٕ تفشلللللري      

لٗللللللٛ امللعمقللللللٛ ماللللللا  ا نللللللراد  املعاِللللللدات الدٔ

ا اصللللللٛ سشللللللا وبللللللاد  اللفشللللللري الشللللللاٟدٚ      

ةإٌٌلللللْ اللللللدا م٘ نقلللللد ةيلللللى حم ىلللللٛ اللللللٍقا 

الفرٌشلللللٗٛ  للللللُ )ٍِلللللاك انللللل اا  اٌلللللْ   ساللللللٛ  

عللللدً ٔدللللٕد  طللللارٚ معٍللللٜ خمللللالف نلللللُ نرٌشللللا  

ةبملللى طلللرٔ  املعاِللللدٚ  لللٍص القلللإٌُ الفرٌشلللل٘     

ٔعملللٜ ِللللا مللللا كاٌلللى وعاِلللدٚ) نلللار سلللٕنٗا( لعلللاً    

 ظللللللُ وشللللل٠ٕلٗٛ الٍاةلللللن ت  لللللدد املقالللللٕد   1929

 الللللع الٍاةلللللن نٗذلللللا نّلللللي العبلللللارٚ كىلللللا ِللللل٘   

وعرٔنلللٛ   القلللإٌُ الفرٌشللل٘ ( اال اٌلللْ ٔوللل  الللل   

نللللُ )  لللاتٗإه ( ٖظلللري  ا اٌلللْ ٔاُ كاٌلللى أس لللاً    

ا للللللاكي الفرٌشللللللٗٛ ت ظللللللف عمللللللٜ أُ لمقيللللللاٞ  

ٖفشللللر املعاِللللدٚ كىللللا ٖفشللللر اللظللللرٖ  الللللدا م٘    

ا س للللاً وللللا  ٗللللز الردللللٕق   اال أُ وللللَ  لللل  تملللل  

 ا القالللللد املظللللل ك نٍّلللللاك أس لللللاً تقلللللٕه  لللللاُ 

املفشللر  للا أُ ٖبشللح ةبللن كللن طلل٘ٞ عللَ الٍٗللٛ       

املظ كٛ لأل را  امللعاةدٚ 

(70)

. 

أوللللللا القيللللللاٞ ا ورٖ لللللل٘ نقللللللد اِللللللا  ا دللللللٕاي  

تفشلللللري االتفاةٗلللللٛ الدٔلٗلللللٛ عملللللٜ الللللٕٞ املبلللللاد     

ا ورٖ ٗللللللٛ الدا مٗللللللٛ نفلللللل٘ س للللللي صللللللادر عللللللَ  

ةالللللى ا  ىللللٛ  ٠1975ٍا  ٌٕٖٗللللٕرك حم ىللللٛ اسللللل

أُ صللللٗالٛ اتفاةٗللللٛ ٔرسللللٕا  الماللللٛ الفرٌشللللٗٛ ال     

ٖلعلللدٝ كٌٕلللْ ٔسلللٗمٛ للعلللبري ٔاالللع٘ االتفاةٗلللٛ    

علللَ وقاصلللدِي  مالللٛ دٔلٗلللٛ وعرٔنلللٛ للللٗص ولللَ      

طلللللٌّا تقٗللللد القاالللل٘  لشدٖللللد وعللللاٌ٘ ا لفللللا       

املشللللللخدوٛ اال أُ ا  ىلللللٛ أصلللللدرت  علللللد الللللل     

    ٛ ٔارسللٕا لعللاً    عللدت أس للاً تللرنا تفشللري اتفاةٗلل

ٔنقلللللاح لمقلللللٕاٌ  الدا مٗلللللٛ لملللللدٔه امللعاةلللللدٚ  1929

سٗلللح تلللرٝ ا  ىلللٛ اٌلللْ ااا اةليلللٜ ا ولللر تفشلللري   

ٌلللص ولللَ ٌالللٕا االتفاةٗلللٛ نلٌلللْ ٖللللع  أدلللراٞ      

ِللللللا اللفشلللللري  لللللالردٕق  ا عٍاصلللللر االتفاةٗلللللٛ     

ااتّللللا عمللللٜ اللللٕٞ وٕاللللٕعّا ٔالردللللٕق أٖيللللا  ا   

للشيللللللللللللريٖٛ ٔوراسللللللللللللن أعللللللللللللداد  ا عىللللللللللللاه ا

ٛاالتفاةٗ

(71)

. 

أوللللا   واللللر نقللللد درز ا للللاكي املاللللرٖٛ عمللللٜ    

تفشلللري املعاِلللدات الدٔلٗلللٛ ولللَ تمقلللاٞ ٌفشلللّا أولللا       

    ٞ  بقللللاح لمى سلللله اللفشللللريٖٛ املرنقللللٛ  ّللللا أٔ  ٍللللا

عملللٜ ولللا ٖللل اٞٝ  لللا عٍلللد علللدً ٔدلللٕد وجلللن تمللل        

امل سللللله ٔ  ا اللللللٛ ا  لللللريٚ تل لللللل   اللفشلللللري 

 دالللللللٛ اللللللٍص ٔتلللللارٚ  دالللللللٛ  طلللللارٚ اللللللٍص  

(72)

 

كىللللا اٌّللللا ةللللد تمذللللل  ا تفشللللري املعاِللللدات عمللللٜ   

الللللٕٞ ا  ىلللللٛ ولللللَ تقرٖلللللر اللللللٍص أٔ ا عىلللللاه    

اللشيريٖٛ 

(73)

. 

ولللَ  36 ا نشلللرت حم ىلللٛ اللللٍقا املالللرٖٛ امللللادٚ  

ةاٟملللللٛ  1961ٔلٗلللللٛ لمىخللللدرات لعلللللاً  االتفاةٗللللٛ الد 

وٍّللا عمللٜ ا سللٕاه اللل  تللدعٕا      36 ا ٌاللى املللادٚ  )

دُٔ أُ اللللللللدٔه  ا جتر ّلللللللا ٔالعقلللللللار عمّٗلللللللا   

تلعلللللللللرا  ا تعرٖلللللللللف االللللللللراٟي ٔ دلللللللللراٞات   

ا اكىلللٛ ٔتٕةٗللل  العقلللار ٔتركلللى الللل  كملللْ      

 ا القلللللللٕاٌ  ا مٗلللللللٛ لملللللللدٔه املٍيلللللللىٛ الّٗلللللللا  

وللللَ  4ٖٔ كللللد اللللل  وللللا دللللرٝ  للللْ ٌللللص الفقللللرٚ  

تملللل  املللللادٚ وللللَ اٌللللْ ) ال تليللللىَ ِلللللٓ املللللادٚ أٙ       

س للللي  للللن مبللللدأ تعرٖللللف االلللراٟي اللللل  ٖللللٍص  

ٔوعلللللاةبلّي ٔنقلللللاح عمّٗلللللا ٔحماكىلللللٛ ورت بّٗلللللا 

لمقلللللٕاٌ  ا مٗلللللٛ   اللللللدٔه ا  لللللرا  املعٍٗلللللٛ (   

ٔوللللللَ ثللللللي نللللللاُ جمللللللاه تابٗلللللله أس للللللاً ِلللللللٓ     

االتفاةٗللللٛ  لمللللف عللللَ جمللللاه ةللللإٌُ املخللللدرات    

املعىٕه  ْ   وار

(74. )

 

أولللللا   ا ردُ ناٌلللللْ ٖللللللي تفشلللللري املعاِلللللدٚ ٔنقلللللا  

للللل رادٚ املظلللل كٛ لمللللدٔه ا  للللرا  نّٗللللا ِٔلللللا   

 ىلللللٛ اللىٗلللللز ولللللَ  للللل ه ولللللا ٖلىجلللللن  قلللللرار حم

تفشلللريِا التفاةٗلللات سقلللٕ  اةٌشلللاُ نىلللج  ةاللللى  

أُ  1999/ لشلللللللٍٛ 649ا  ىلللللللٛ   ةرارِلللللللا رةلللللللي   

وللللللَ اتفاةٗللللللٛ الرٖللللللاا تمللللللزً الللللللدٔه   38املللللللادٚ 
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ا  للللللرا  عمللللللٜ تشللللللمٗي ا طللللللخاا املٕدللللللدَٖ   

للللدّٖا املٕدلللْ  للللّٗي اتّلللاً ولللَ ااّلللات املخلالللٛ     

وٍّلللللللا عملللللللٜ أرنلللللللا   ملللللللا   42ٔأٔدبلللللللى امللللللللادٚ 

لشلللللللمٗي مللللللللكرٚ تليلللللللىَ تلللللللارٖ  ٔو لللللللاُ    ال

ارت لللللار ا نعلللللاه املاملللللٕر اللشلللللمٗي ولللللَ أدملللللّا     

ٔت ٗفّللللللللا ٔاملقليللللللللٗات الظللللللللرعٗٛ ٔالقإٌٌٗللللللللٛ   

املٍابقللللٛ عمّٗللللا ولللل  ٌشللللخٛ وعلىللللدٚ وللللَ ِلللللٓ     

املقليللللللللٗات عمللللللللٜ أُ ٖ للللللللُٕ االتّللللللللاً املٕدللللللللْ    

لمظلللخص املاملللٕر تشلللمٗىْ اتّاولللا دلللدٖا ٔ للللل       

ٖعلللدٔا أُ ٔدلللدت ا  ىلللٛ أُ املاملللٕر تشلللمٗىْ ال    

ٖ لللللُٕ سلللللٕٝ طلللللاِدا  الللللانٛ  ا اٌلللللْ دنللللل   اٌلللللْ 

كلللللاُ وٕدلللللٕدا   ا ردُ ٔةلللللى ٔةلللللٕق اار لللللٛ   

 لللالعرا  ٔةلللد كلللاُ عملللٜ ا  ىلللٛ وعاالللٛ ِللللٓ     

الٕةلللللاٟ  ٔولللللدٝ تلثريِللللللا عملللللٜ تلللللٕانر طللللللرٔ      

اللشلللمٗي ٔولللَ  للل ه ِللللا القلللرار   لللَ القلللٕه أُ   

ا  ىللللللٛ اِبللللللى  ا الٍٗللللللٛ املظلللللل كٛ لمدٔلللللللٛ  

ٕ للللللاٚ وللللللَ  مللللللا  اٟللللللدٚ امللا  للللللرا  سللللللٕه الف

الٕثاٟه عٍد اللشمٗي

(75)

. 

ٍِٔللللا نلٌللللْ ال  للللد وللللَ اةطللللارٚ اٌللللْ  للللا عمللللٜ       

القاالللللللل٘ ااٍللللللللاٟ٘ الللللللللٕ   عٍللللللللد تفشلللللللللريٓ     

لٍالللللٕا املعاِلللللدات الدٔلٗلللللٛ أُ ٖمللللللزً تلللللدٔد  

اللفشلللري الللللٙ ٖمللللزً  لللْ عٍلللد تفشلللري اللظلللرٖعات  

ااٍاٟٗللللٛ الٕ ٍٗللللٛ ٔ اللللفٛ  اصللللٛ أُ ٖقللللف       

ا قٗقٗللللللللللٛ   للللللللللرا  تفشلللللللللريٓ عٍللللللللللد اةرادٚ  

املعاِللللللدٚ   جمللللللاه اللذللللللرٖي أٙ ٖل للللللل مبللللللدأ   

اللفشلللري ا للللدد ٔاٌللللْ  للللٕي لللللْ ا  للللل  القٗللللاض  

  جماه اة اسٛ أٔ اةعفاٞ وَ العقار

(76. )

 

ا ولللر الللللٙ ٖعللل  علللدً  و اٌٗلللٛ تفشلللري املعاِلللدٚ    

الدٔلٗللللللللٛ  لللللللللات الاللللللللر  امللبعللللللللٛ   تفشللللللللري     

    ٘  الٍاللللٕا الٕ ٍٗللللٛ اللللل  أُ اللظللللرٖ  اللللللدا م

ٖعللل  علللَ  رادٚ املظلللرق اللللٕ   ٔ إو لللاُ القااللل٘    

تفشلللري ِللللٓ اةرادٚ أٔ البشلللح عٍّلللا  إتبلللاق ةٕاعلللد    

اللفشلللري الدا مٗلللٛ   سللل  أُ املعاِلللدٚ تعللل  علللَ     

 رادٚ دٔه ولعللللللددٚ ٔوللللللَ لللللللري املى للللللَ الشللللللىاجمل   

لمقااللللل٘ اللللللٕ    لفشلللللري ِللللللٓ اةرادات  إتبلللللاق   

القٕاعلللللد الدا مٗلللللٛ ٔسللللللٜ  الٍشلللللبٛ لمىعاِلللللدات  

 تللللللٍاي ا قللللللٕ  ا اصللللللٛ لألنللللللراد نللللللاُ   اللللللل 

ا لللللد  ا ساسللللل٘ ولللللَ عقلللللدِا ٖ لللللُٕ  لٕسٗلللللد      

تظرٖعات ٔأٌاىٛ الدٔه امللعاةدٚ

(77)

 . 

 اللللانٛ  ا اللللل  نللللاُ تفشللللري القاالللل٘ الللللٕ       

لمىعاِلللللدٚ ٔنقلللللاح لقٕاعلللللد ةإٌٌلللللْ اللللللدا م٘ ةلللللد     

ٖيلللللف٘ تمللللل  الٍالللللٕا وعلللللاٌ٘ للللللري سقٗقٗلللللٛ    

 شللللبا وللللا ةللللد  ٗللللن الٗللللْ القاالللل٘ وللللَ تامٗللللا     

علبلللارات اللللٕ    ّللللا ا الللٕا ولللا ٖقلللٕا    ل 

الااٖلللللٛ ا ساسلللللٗٛ ولللللَ لاٖلللللات تابٗللللله املعاِلللللدٚ   

ِٔلللللل٘ لاٖللللللٛ تٕسٗللللللد الفّللللللي املظلللللل ك ملبادّٟللللللا    

ٔطللللللر  للىاثللللللن تابٗقّللللللا وللللللَ ةبللللللن  ٗلللللل       

أ را  املعاِدٚ

(78)

 . 

ٔعمٗلللللللْ نلللللللإاا كاٌلللللللى  رادٚ املظلللللللرق ) املالللللللمشٛ  

االدلىاعٗللٛ ( تقليلل٘ الليللٗه وللَ اللفشللري سلللٜ     

ا نلٌّلللا تلشقللله ٔ ظللل ن أد     لللن    لللَ  ققّللل

ااراٟي املشلشدثٛ ولٜ وا تٕس  القاال٘ ااٍلاٟ٘   

 اللفشلللري ا ولللر الللللٙ ٖلاملللا االعللل ا  لمقااللل٘ 

ااٍلللللاٟ٘      لللللن اللالللللٕر ا اصلللللن   وفّلللللًٕ    

الظلرعٗٛ ااٍاٟٗلٛ الللٙ ت ٖعلد ٖٕاكلا وجلن ِلللٓ       

االلراٟي  مللا ٖشللىٜ اللفشللري الٍظللف أٔ اللاللٕرٙ     

فّللي املفللاِٗي ٔا ن للار ٔ مٗمللّا   اللللٙ ٖشللى  لللْ   

عمللللٜ اللللٕٞ تاللللٕر اجمللىعللللات ٔا ٗللللاٚ   طلللللٜ      

جماالتّللا ٔأٌظللالّا مللا ٖشللى  لمقاالل٘ ااٍللاٟ٘     

 قلللراٞٚ ولذلللددٚ  للللٓ الٍالللٕا ٔالسلللٗىا املعٍٗلللٛ 

تىاٖٛ سقٕ  اةٌشاُ

(79)

ا ور اللٙ ٖعاْٗ سماٛ  

جتلللأي  رادٚ املظلللرق سٍٗىلللا ٔاللل  ِللللٓ الٍالللٕا    

 ساسٗٛ وَ اللفشري ِل٘ أُ ِللٓ   ٔال  الُ الااٖٛ ا

الٍاللٕا تبللدٔ ٔ اللٕرٚ داٟىللٛ ولٍالىللٛ ٔولفقللٛ    

ولل  تاللٕر اجمللىلل  ٔالبٍللٜ الف رٖللٛ ٔالعقمٗللٛ  اٗللٛ   

     ُ أتاسْ الفرصٛ أولاً محاٖلٛ ناعملٛ  قلٕ  ا ٌشلا

 

(80)

  ِٔلا اللفشري   َ وَ   لْ حمار ٛ وا ا مه 

 la villesseعملٜ تشلىٗلْ ر طلٗخٕ ٛ املعاِلدٚ )    

des traites    عللللَ  رٖلللله  د للللاه تفشللللريات )

ولإرٚ عمٜ أس اً الٍإا القد لٛ وظل  ا     

ال  وٕانقٛ  ٗ  أ را  املعاِدٚ

(81)

. 

أوللللللا  اللللللٕا القٕاعللللللد اةدراٟٗللللللٛ ااٍاٟٗللللللٛ   

نلللٗى َ القلللٕه  لللٕاي تفشلللريِا  ارٖقلللٛ القٗلللاض   

 ٌّلللللا تشللللللّد  سشلللللَ سلللللري العداللللللٛ ااٍاٟٗلللللٛ 

 ٔادراك ا قٗقللللللللٛ  لسللللللللرق ٔةللللللللى دُٔ املشللللللللاض 

  القٕاعد امللعمقٛ  اللذرٖي ٔالعقار

للللللا نلٌٍللللا ٌللللرٝ أُ اتبللللاق الشللللٗاةات الدٔلٗللللٛ وللللَ   

ةبلللللن القااللللل٘ ااٍلللللاٟ٘ عٍلللللد تفشلللللريٓ املعاِلللللدٚ   

الدٔلٗللللٛ ِللللٕ ا سللللمٕر الٍللللاد    جمللللاه  قلللله    

الااٖلللٛ ولللَ املعاِلللدٚ الدٔلٗلللٛ الللل  ال   لللَ  لللا أُ  

تلشقللله نٗىلللا للللٕ اتبللل  القااللل٘ ااٍلللاٟ٘ القٕاعلللد    

الللانٛ مللللا ةلللد ٖ تلللا ولللَ  ّلللٕر علللدٚ      الدا مٗلللٛ  

تفشلللللللريات خملمفلللللللٛ تقلللللللٕا لاٖلللللللٛ املعاِلللللللدٚ    

الدٔلٗلللللٛ كىللللللا ِلللللٕ ا للللللاه ملفّلللللًٕ االاللللللاّاد    

وللللَ الٍاللللاً ا ساسلللل٘ نمللللٕ     7/1الللللٕاردٚ   املللللادٚ  
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تلللللرك اللفشلللللري ل لللللن سشلللللا ةٕاعلللللدِا الدا مٗلللللٛ 

نلٌّلللا سلللٕ  تفشللللرٓ سشلللا رلبلّللللا ا ولللر اللللللٙ     

للللللٕ  ةللللد ٖللللدن  القيلللللاٞ  ا عللللدً االٌعقلللللاد نٗىللللا    

نشلللر االالللاّاد عملللٜ اٌلللْ ال ٖعلللد در لللٛ الللل  أُ 

االالللللاّاد   لللللَ أُ ٖفشلللللر عملللللٜ أكجلللللر ولللللَ      

 ٔدْ.

أوللللللا وللللللا ٖلعملللللله  قللللللٕٚ  لللللللزاً اللفشللللللري اللللللللٙ    

ٖليلللللللىٍْ س لللللللي القااللللللل٘ اللللللللٕ   لٍالللللللٕا   

املعاِلللدٚ الدٔلٗلللٛ الللل  تلللرتبف  ّلللا دٔللللٛ القااللل٘   

ال ت للللُٕ لللللْ ةٗىللللٛ ومزوللللٛ   للللرا  املعاِللللدٚ اال    

شلللري وقبلللٕال ولللَ داٌلللا اللللدٔه    ااا كلللاُ ِللللا اللف 

ا  للللللللرٝ ٔالشللللللللبا   اللللللللل  ِللللللللٕ أُ اللفشللللللللري 

القيللللللللاٟ٘ ٖلشللللللللي  اللللللللا   عىملللللللل٘ ٔاللللللللل  الُ  

ا لللللللاكي تٍلللللللزه  ا وعللللللل ك ا ٗلللللللاٚ لفلللللللا    

ا اللللٕوات ٔ ةللللرار ا قللللٕ  ا وللللر اللللللٙ ٖلللل دٙ  

 ا تللللللللثر القيللللللاٚ  اللللللرٔ  ا ٗللللللاٚ ا ٗاللللللٛ   

 ااىاعللللللٛ ا وللللللر اللللللللٙ ٖشلللللللبعد نٗللللللْ اللللللٕٞ    

اكي تفشللللري ٌللللص وللللَ ٌاللللٕا ا نللللراد  ا ا لللل

القللللإٌُ ااا كلللللإٌا وظلللل      ِللللللا اللفشلللللري  ا   

أُ القااللللل٘ ٖقلللللًٕ  لفشلللللري القلللللإٌُ ولللللَ تمقلللللاٞ   

ٌفشللللللْ دُٔ أُ ٖامللللللا وٍللللللْ اللللللل  عٍللللللد نللللللا     

املٍايعات 

(82. )

 

ٔللللللل  نللللاُ اللفشللللري القيللللاٟ٘ اللللللٙ ٖعلىلللللدٓ      

القاالللل٘ الللللٕ    ٙ ٌللللص وٕالللل   اللللٕوٛ ال     

 رانّللللا ٖلعللللدٝ اثللللرٓ  للللارز تملللل  ا اللللٕوٛ ٔ أ   

سٗللللح ال ٖ للللُٕ لملفشللللري اللللللٙ ٖعلىللللدٓ لقاالللل٘    

الللللللللٕ     ىللللللللْ ةللللللللٕٚ اةلللللللللزاً اال  الٍشللللللللبٛ    

  لللللرا  الٍلللللزاق الللللللٙ ٖللللللي الفالللللن نٗلللللْ نّلللللٕ   

اللفشلللللري الللللللٙ ال ٖملللللزً سللللللٜ ا  ىلللللٛ ٌفشلللللّا   

عٍد الٍار   ةيٗٛ أ رٝ وظا ّٛ

(83)

 . 

 ال أُ ا لللللاكي ااٍاٟٗللللللٛ   العللللللرا  لالبللللللا وللللللا  

للىٗللللللز  اللللللٕا   تشللللللللٌص  للللللرأٙ حم ىللللللٛ ا  

نّىّلللا ملشللللٕٝ القلللإٌُ ٔس ىلللْ  ال  اا ٌلللص عملللٜ    

 للل   الللل  ٔللللٗص الللل  اال جملللرد  للللزاً أد للل٘ ال  

ةلللإٌٌ٘ ٖٔردللل  الللل   ا ولللا تلىلللل   لللْ حم ىلللٛ      

اللىٗللللز وللللَ و اٌللللٛ سللللاوٗٛ ٔوللللا  للللا وللللَ سللللماٛ   

 ُ ت تابلللللله القللللللإٌُ  ٌقللللللا أس للللللاً ا للللللاكي أ

اللابٗه الشمٗي

(84)

. 

ٞ اللفشلللللري ٔولللللَ داٌبٍلللللا ٌلللللرٝ  لللللاُ علللللدً  عالللللا  

القيللللاٟ٘ أٙ أِىٗللللٛ عمللللٜ لللللري أ للللرا  الللللدعٕٝ  

ٔعمللللٜ لريِللللا وللللَ ا للللاكي ا  للللرٝ ٔاُ كللللاُ    

 اةو لللاُ العىلللن  لللْ   جملللاه تفشلللري اللظلللرٖعات   

الٕ ٍٗللٛ اال اٌللْ ولللَ لللري املى للَ العىلللن  للْ عٍلللدوا      

ٖلعملللله ا وللللر  لفشللللري ٌاللللٕا دٔلٗللللٛ  ٌللللْ ااا      

كلللللاُ ا لللللل   اللفشلللللري  للللل  اللللللدٔه ا  لللللرا  

أُ ٖظلللٕٓ أِلللدا  املعاِلللدٚ ن ٗلللف ٖ لللُٕ  ولللَ طللللٌْ 

ا وللللر ااا كللللاُ اللفشللللري  لمللللف دا للللن الدٔلللللٛ    

الٕاسللللدٚ ِٔلللللا وللللا ٖللللدنعٍا  ا القللللٕه  للللاُ ٖ للللُٕ   

لملفشللللري القيللللاٟ٘ دا للللن الدٔلللللٛ سذٗللللٛ عمللللٜ      

 لللللللاة٘ ا لللللللاكي دا لللللللن الدٔللللللللٛ الٕاسلللللللدٚ الُ    

ا للللللل   اللفشللللللريات  اوللللللر ٖلللللل دٙ  ا أاللللللعا   

ّللللللاي الجقللللللٛ وللللللَ داٌللللللا الللللللدٔه ا  للللللرٝ  اا    

القيلللاٟ٘ اللللٕ   الُ ا ولللر ٍٖالللا عملللٜ تفشلللري    

 ٌإا دٔلٗٛ تّي اجمللى  الدٔل٘ .

.................................................... 

 ا الٛ

 عللللد الللللدٔر ال للللبري اللللللٙ أ لللللت تمعبللللْ       

املعاِلللللدات الدٔلٗلللللٛ   تٍالللللٗي ٔوعاالللللٛ ال لللللجري 

ولللَ الظللل ُٔ الدا مٗلللٛ ولللَ  للل ه تابٗقّلللا عملللٜ     

ال لللجري ولللَ املٍايعلللات الدا مٗلللٛ سلللٕاٞ كاٌلللى ِللللٓ   

املٍايعلللللات  ةمٗىٗلللللٛ أٙ ال اثلللللر  لللللا عملللللٜ اللللللدٔه     

ا  لللللرا    املعاِلللللدٚ أٔ وٍايعلللللات دٔلٗلللللٛ لللللللد  

أثارِللللللا للللللللىص دٔه أ للللللرٝ  ِٔلللللللا وللللللا ٖ كللللللد  

سقٗقلللٛ الللللدٔر الللللٙ ٖمعبللللْ القااللل٘ ااٍللللاٟ٘      

 دٖللللللد القللللللإٌُ اللللللللٙ  للللللد نٗللللللْ املقٕوللللللات      

َ أُ  للللن ِ لللللا وٍايعللللات   ا ساسللللٗٛ اللللل    لللل  

ِٔلللا وللا ٖ كللد أِىٗللٛ اللفشللري اللللٙ   للَ وللَ        

  للللْ اللٕنٗللله  للل  ٌالللٕا املعاِلللدٚ الااويلللٛ     

ٌٔالللٕا القلللإٌُ اللللٕ   سللللٜ   لللَ لمقااللل٘    

أُ  علللن وٍّىلللا وٍإولللٛ عىلللن ول اوملللٛ   لللَ      

وللللَ    للللا وعااللللٛ ال للللجري وللللَ املظللللاكن اللللل   

ُ تاللللرجمل أواوللللْ عمللللٜ أُ ِلللللا اللفشللللري ال   للللَ أ  

ٖلللي اال  علللد أُ للللر املعاِلللدٚ   لللن اةدلللراٞات الللل   

راّلللا الدسللللٕر اللللدا م٘ لمدٔللللٛ سللللٜ   لللَ أُ   

 ٖلي اعلبارِا وَ واادر القإٌُ ااٍاٟ٘.

 الٍلاٟر:

أُ اعلبلللللار املعاِلللللدٚ الدٔلٗلللللٛ والللللدراح لمقلللللإٌُ  . 1

ااٍلللللللاٟ٘ ٖقليللللللل٘ الللللللرٔرٚ ٌظلللللللرِا ٔ صلللللللدار  

تظلللرٖ   لللاا  ّللللا عملللٜ ا للللل    للل  ا ٌاىللللٛ     

 سلٕرٖٛ ٔال  لألسبار اللالٗٛ :الد
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أ. أُ ٌظلللللر املعاِلللللدات الدٔلٗلللللٛ ٖلفللللله وللللل  وبلللللدأ    

الظللللللرعٗٛ ااٍاٟٗللللللٛ وللللللَ  لللللل ه  قلللللله عمللللللي   

ا نللللللللراد  ّللللللللا  اللللللللانٛ  ا أُ الٍظللللللللر ٖعالللللللل٘    

لمىعاِللللللللللللدات الدٔلٗللللللللللللٛ القللللللللللللٕٚ القإٌٌٗللللللللللللٛ   

 لملظرٖعات الٕ ٍٗٛ .

ر.اُ  صللللدار تظللللرٖ   للللاا  املعاِللللدٚ اوللللر وللللَ     

املظلللرق اللللٕ   كلللن  طللللٌْ أُ ٖل نلللٜ ولللَ   للللْ

 وا ةد ٖع ٙ املعاِدٚ وَ ٌقص.

. أُ ولللَ ا لللري املظلللاكن الللل  تلللٍذي علللَ تابٗللله      2

القااللللللل٘ ااٍلللللللاٟ٘ لمىعاِلللللللدات الدٔلٗلللللللٛ ِلللللللٕ    

وشللللللٛ تفشللللريِا ن ىللللا ِللللٕ وعمللللًٕ أُ املعاِللللدات   

الدٔلٗللللٛ كاٌللللى تعللللد تعللللبريا عللللَ سللللٗادٚ الدٔلللللٛ  

الِلىاوّللللا   تٍاللللٗي طلللل ُٔ دٔلٗللللٛ  للللا دعللللن      

ٟٗٛ   وعالللي اللللدٔه تلذلللْ ذملللٕ   ا ٌاىلللٛ القيلللا 

االولٍلللاق علللَ تفشلللريِا عملللٜ اعلبارِلللا ولللَ املشلللاٟن 

الشلللللللٗادٖٛ الللللللل  ختللللللللص الشلللللللماٛ اللٍفٗلٖلللللللٛ 

 جملللللٛ  لللللٕيارٚ ا اردٗلللللٛ أال اٌلللللْ  علللللد د لللللٕه      

املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ   تٍاللللٗي أوللللٕر كاٌللللى تعللللد   

ولللَ ا لالللاا املظلللرق اللللٕ   ا ولللر الللللٙ دنللل      

   ٔ ه ذمللللللٕ ا للللللاكي ااٍاٟٗللللللٛ   خململلللللف الللللللد

االعللللللللل ا  لٍفشلللللللللّا  لفشلللللللللري املعاِلللللللللدات دُٔ  

الردلللللٕق  ا ٔيارٚ ا اردٗلللللٛ    ٗللللل  املشلللللاٟن    

اللللللل  ختللللللص ا نللللللراد  للللللالرلي وللللللَ ا لللللل        

الفقّللل٘ سلللٕه القٕاعلللد الللل  ٖمللللزً  ّلللا القااللل٘       

 ااٍاٟ٘ عٍد تفشريٓ لمىعاِدات الدٔلٗٛ.

 املق سات:

. تفادٖلللللاح  لللللاالت ِلللللرٔر اجمللللللرً ولللللَ العداللللللٛ    1

العىلللللن عملللللٜ اعلبلللللار املعاِلللللدٚ الدٔلٗلللللٛ     ٍٖباللللل٘ 

ٌانلللللٚ وللللَ تللللارٖ  املاللللادةٛ عمّٗللللا ال وللللَ تللللارٖ   

ٌظلللرِا   كلللن ا سلللٕاه الللل  ٖ لللُٕ نّٗلللا الٍظلللر      

 السقاح للارٖ  املاادةٛ.

.اللللللرٔرٚ ةٗللللللاً ا للللللاكي ااٍاٟٗللللللٛ الٕ ٍٗللللللٛ   2

العراةٗللللللٛ  للللللدٔرِا  لفشللللللري املعاِللللللدات الدٔلٗللللللٛ 

اوّلللللا مٍاسلللللبٛ الٍالللللر   القيلللللاٖا املارٔسلللللٛ أو 

عملللللللٜ أُ ٖللللللللي وراعلللللللاٚ  إصلللللللٗٛ املعاِلللللللدات   

الدٔلٗللللٛ الُ تفشللللري املعاِللللدٚ  اعلبارِللللا تظللللرٖعاح   

ٔ ٍٍٗللللاح ال ٍٖفلللل٘ ِلللللٓ ا إصللللٗٛ مللللا ٖشلللللمزً 

الللللللل  الللللللرٔرٚ العىلللللللن عملللللللٜ تابٗللللللله ةٕاعلللللللد  

 اللفشري الدٔلٗٛ  قٗقا  ِدا  املعاِدٚ .

.اُ وراعللللللللاٚ  إصللللللللٗٛ املعاِللللللللدات الدٔلٗللللللللٛ  3

اللفشلللللري القيلللللاٟ٘ ااٍلللللاٟ٘   ٖشللللللمزً أُ ٖ لللللُٕ  

الللللٕ   ٔاسللللداح ل للللن حمللللاكي الدٔلللللٛ أٙ ومزوللللاح  

 للللا نمللللٗص وللللَ املعقللللٕه أُ ٖ للللُٕ ٍِللللاك تفشللللري   

 للللللدً أِللللللدا  املعاِللللللدٚ ٔتفشللللللري أ للللللر لللللللٗص   

 كلل .

.................................................... 

 :ا ٕاوع

ٔنقلا لمدسللٕر   (  أُ الشلماٛ املخلالٛ  لل راً املعاِلدات الدٔلٗلٛ      1)

ٔاللل  تبللدا  املفأاللٛ ٔاللٕةٗلل  ت للُٕ وللَ ةبللن   2005العراةلل٘ لعللاً 

جممص الٕيراٞ أٔ وَ  ٕ ي ٔوَ ثي تعرا عمٜ جممص الٍٕار 

لمىٕنقٛ عمّٗلا ٔنقلا لأللمبٗلٛ املامٕ لٛ ٔ علدِا ترنل   ا رٟلٗص        

ٖللًٕ  15ااىّٕرٖللٛ لملاللدٖه عمّٗللا ولل  ةللإٌُ اللاللدٖه  لل ه     

رٔر ِلللٓ املللدٚ سلللٜ ااا ت ٖبللد راٖللْ نّٗللا   ٔتعللد واللاد  عمّٗللا ملل

ولَ الدسللٕر العراةل٘ الٍانلل      73/2ٔامللادٚ   61/4لمىزٖد ٍٖار املادٚ 

 . 2005لعاً 

( د.  للري الللدَٖ كللا ي عبللد ا وللري  تابٗلله القيللاٞ الللدا م٘       2)

لمىعاِدات الدٔلٗٛ  جممٛ العمًٕ اةٌشاٌٗٛ  داوعلٛ  ا لن   اجململد    

 391 ا  2007  العدد   10

(  د. عم٘ عبدالقادر القّٕد٘   املعاِلدات الدٔلٗلٛ أولاً القاال٘     3)

 9,8  ا  2010ااٍاٟ٘  دار الف ر اااوع٘   

ٔ ُ   تابٗلله االتفاةٗللات الدٔلٗللٛ أوللاً القاالل٘   4) (  د. سشللٍٗٛ طللر

اازاٟ٘   جممٛ العمًٕ اةٌشاٌٗٛ   داوعٛ حمىد  يلري  شل رٚ     

 90 ا  2007   11اازاٟر  العدد 

د. عالللللللاً العاٗلللللللٛ   القللللللللإٌُ اللللللللدٔل٘ العلللللللاً  امل لبللللللللٛ      (5)

 30  ا 2010القإٌٌٗٛ  اداد 

( سعٗد اادار   دٔر القاا٘ اللٕ     تابٗله ٔتفشلري ةٕاعلد     6)

القلللإٌُ اللللدٔل٘ العلللاً   أ رٔسلللٛ دكللللٕرآ   كمٗلللٛ ا قلللٕ        

ٔ د. حمىلد  اللد  لرق   تلٕ        169  ا  1992داوعٛ اةس ٍدرٖٛ  

لدٔلٗللٛ   ثٍاٖللا القللإٌُ الللٕ    أ رٔسللٛ دكلللٕرآ    املعاِللدات ا

املعّد العال٘ لمدكلٕرآ ٔالعمًٕ الشٗاسٗٛ ٔاةدارٖٛ ٔاالةلاادٖٛ 

 155  ا  2013 اااوعٛ المبٍاٌٗٛ  

(  د. طللللاره رٔسللللٕ   القللللإٌُ الللللدٔل٘ العللللاً   ا ِمٗللللٛ لمٍظللللر   7)

 ٔاللٕيٖلل    للرئت   تر للٛ طلل ر او  مٗفللٛ ٔعبدا شللَ سللعد     

 40  ا  1979

(   ٍٖار القرار الاادر وَ حم ىلٛ القيلاٞ اةدارٙ   اللدعٕٝ    8)

 1959/ 12/7   1027رةي 

(  عمٜ الرلي وَ ال  ناُ الدسلٕر اازاٟرٙ ت ٖظ   الٍظر 9)

وللَ دسلللٕر   132لٍفللاا املعاِللدٚ   اجملللاه الللدا م٘ ٔاللل    املللادٚ    

وللَ املرسللًٕ الرٟاسلل٘  10ا ال اٌللْ اطلل   الٍظللر مٕدللا املللادٚ   1969

 1990لشٍٛ  90/359رةي 

ٔ ُ   ورد  سا ه   ا 10)  89( د . سشٍٗٛ طر

 املعده  2012وَ الدسلٕر املارٙ لشٍٛ 151(  ٍٖار املادٚ 11)
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( د. سمٕٝ امحد وٗلداُ   دسللٕرٖٛ املعاِلدات الدٔلٗلٛ ٔالرةا لٛ      12)

       . 2014عمّٗللا )دراسللٛ وقارٌللٛ( دار ساوللد لمٍظللر ٔاللٕيٖلل   عىللاُ      

 155,154ا 

 13,12( د. عم٘ عبدالقادر القّٕد٘   ورد  سا ه   ا 13)

( د. واللافٜ عبللدال رٖي   القللٕٚ املمزوللٛ لمىعاِللدات الدٔلٗللٛ     14)

 124  ا  2014أواً القاا٘ ااٍاٟ٘   دار الٍّيٛ العر ٗٛ القاِرٚ 

( ٔعمللٜ ع للص اللل  سٗللح تشللرٙ املعاِللدٚ   اجملللاه الللدا م٘      15)

اعلبارا وَ ٌظرِا اال ااا كاٌى اصم  لمىلّي سٗح تشلرٙ اعلبلارا   

وَ تارٖ  ٌفااِا   اجملاه الدٔل٘ . لمىزٖد وَ اللفالٗن ٍٖالر د.   

ٔ د. واللافٜ  17عملل٘ عبللد القللادر القّللٕد٘   وردلل  سللا ه   ا    

 143 عبدال رٖي   املرد  الشا ه   ا

( د. امحد عبد ا  ٗي طاكر  املعاِلدات الدٔلٗلٛ أولاً القاال٘     16)

 15  ا  2010ااٍاٟ٘  دار الف ر القإٌٌٗٛ  وار  

 126(  د. واافٜ عبدال رٖي   ورد  سا ه   ا 17)

 120(  د. سعٗد اادار   ورد  سا ه   ا 18)

اٚ ( د. روشٗص  ٍّاً   الٍارٖلٛ العاولٛ لمقلإٌُ ااٍلاٟ٘   وٍظل     19)

 166  ا  1997املعار    اةس ٍدرٖٛ   

 96( د. سشٍٗٛ طرُٔ   ورد  سا ه   ا 20)

 24( د. عم٘ عبدالقادر القّٕد٘   ورد  سا ه   ا 21)

( د. حمىللللد اجمللللللٔر   القللللإٌُ الللللدٔل٘  وٍظللللٕرات ا ملللل     22)

 15  ا  2004ا قٕةٗٛ   رئت  

ٍاٟٗٛ  قٕ  ( د.  در الدَٖ حمىد طبن   ا ىاٖٛ الدٔلٗٛ اا23)

ا ٌشلللللاُ ٔسرٖاتلللللْ ا ساسلللللٗٛ   دار الجقانلللللٛ لمٍظلللللر ٔاللٕيٖللللل    

 157,156  ا 2011 عىاُ 

(24)Sir Robert Jennings ,international law 

,fifth edition ,combridge university press ,2003 

,p,13   

(  د. أ ٕ ا ري امحد عاٗلٛ   ٌفلاا املعاِلدات الدٔلٗلٛ   الٍالاً      25)

إٌٌ٘ الللدا م٘  دار الٍّيللٛ العر ٗللٛ  القللاِرٚ  الابعللٛ ا ٔا   القلل

 68  ا  2013 

 13و للرر ( مٕدللا القللإٌُ رةللي     251( ا أاللانى ِلللٓ املللادٚ )  26)

ٔال  ٌاى عمٜ ) ااا ارت بلى االراٟي املٍالٕا عمّٗلا      1940لشٍٛ 

  ِللللا الفالللن أثٍلللاٞ ا لللرر عملللٜ اارسلللٜ سللللٜ ولللَ ا علللداٞ   

ٍفص العقٕ لات املقلررٚ مللا ارت لا ولَ االراٟي       نٗعاةا ورت بّٗا  ل 

ولللَ ةلللإٌُ  251 شلللبه اةصلللرار ٔال صلللد ( لمىزٖلللد ٍٖالللر امللللادٚ   

 1937لشٍٛ  58العقٕ ات املارٙ رةي 

 175,174(  د. سمٕٝ امحد وٗداُ   ورد  سا ه   ا 27)

 98(  د. سشٍٗٛ طرُٔ   ورد  سا ه   ا 28)

عبللدالقادر القّللٕد٘    (  لمىزٖللد وللَ اللفاللٗن ٍٖاللر د. عملل٘    29)

ٔ د. امحد عبد ا مٗي طاكر  وردل  سلا ه      24ورد  سا ه   ا

 154ٔ د. واافٜ عبد ال رٖي   ورد  سا ه  ا  145ا

 174,173( د. واافٜ عبد ال رٖي   املرد  الشا ه  ا 30)

( د. حمىٕد دمٗا سش    طرجمل ةإٌُ العقٕ ات   القشي العاً   31)

 90  ا 1977دار الٍّيٛ العر ٗٛ   

( ا  للي الاللادر عللَ حم ىللٛ اوللَ الدٔلللٛ العمٗللا  القللاِرٚ     32)

 1987/  4/ 16   1986لشٍٛ  4190ةيٗٛ الٍٗا ٛ العاوٛ رةي 

(

د لللا ع عبلللدالرؤٔ    أٌفلللاا املعاِلللدات الدٔلٗلللٛ   القلللإٌُ     (33

اازاٟللرٙ   رسللالٛ وادشلللري   كمٗللٛ ا قللٕ    داوعللٛ حمىللد       

 121  ا  2013  ش رٚ   اازاٟر   – ٗير 

(

 361سعٗد اادار   ورد  سا ه   ا ( 34

(

د. عبدالٕاسد حمىد الفار     ةٕاعد تفشري املعاِدات الدٔلٗٛ    (35

 43  ا  1980دار الٍّيٛ العر ٗٛ  القاِرٚ   
(

د. حمىد ٌاصر ا ٕ لزالٛ   وعاِدات   القإٌُ الدٔل٘ العاً    (36

املللد ن لمىعاِللدات الدٔلٗللٛ   دار الفذللر لمٍظللر ٔاللٕيٖلل   عىللاُ     

 ٔوا  عدِا 215د.ض   ا 
(

د. حمىد سان  للا    املعاِلدٚ   وابٕعلات وعّلد الدراسلات       (37

 138  ا  1961العر ٗٛ   
(

 575ا  د. حمىد اجمللٔر   ورد  سا ه   (38
(

 277د . واافٜ عبدال رٖي   ورد  سا ه   ا  (39
(

حمىلللد سلللمىاُ عالللا او املشلللاعٗد   تابٗللله اتفاةٗلللات سقلللٕ    (40

االٌشاُ   الٍااً القإٌٌ٘ االردٌ٘   رسالٛ وادشللري   داوعلٛ اه   

 45  ا  2005 ٗى  االردُ  
(

 363سعٗد اادار   ورد  سا ه   ا  (41

(

 63سا ه   ا د. طاره رٔسٕ  ورد   (42
(

 139د. حمىد سان  لا    ورد  سا ه   ا  (43
(

 364سعٗد اادار   ورد  سا ه   ا  (44

(

د. عبدال رٖي  ٕ يٖد املشىارٙ   دٔر القياٞ الٕ     تابٗله   (45

   2010ٔتفشري املعاِدات الدٔلٗٛ   دار الف ر اااوع٘   اةس ٍدرٖٛ  

 ٔوا  عدِا 95ا 

(

 139    ورد  سا ه   ا د. حمىد سان  لا (46
(

 572د. حمىد اجمللٔر   ورد  سا ه   ا  (47
(

د. سان  ِٕٖدٙ   اعىاه الشٗادٚ   القإٌُ املارٙ ٔاملقارُ    (48

الابعٛ االٔا   وابعٛ اٍٛ اللالٗف ٔال  ٛ ٔالٍظر   القاِرٚ 

 205  ا  1952  
(

 380سعٗد اادار   ورد  سا ه   ا  (49

(

(  عللد اُ اعلٍلله Nicolo االٌقلل ر   س للي ) سٗللح دللاٞ ِلللا (50

جمملللللص الدٔللللللٛ اللفشلللللري الللللللٙ ةدولللللْ وفلللللٕا ا  ٕولللللٛ      

(Frydman ٔولل رٓ اُ الدسلللٕر ٌفشللْ ِللٕ اللللٙ  للٕه مٕدللا )

وٍْ لمقاا٘   ا ار تابٗقْ لمىعاِدٚ اُ ٖبشح   ولدٝ   55املادٚ 

تاللا ه القللإٌُ ولل  املعاِللدٚ الع ّٟللا عمللٜ القللإٌُ املخللالف  للا .   

 50مىزٖد ٍٖار د ا ع عبدالرؤٔ    ورد  سا ه  ا ل

(51)

ٕد٘   وردللل  سلللا ه   وردللل  سلللا ه    د. عمللل٘ عبلللدالقادر القّللل  

 .112ا

(

( وظللار الٗللْ لللدٝ د. عملل٘ عبللدالقادر القّللٕد٘   وردلل  سللا ه     52

 .104ورد  سا ه   ا 
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53.Cass crime 30 juin 1976 ( Touvier): Bull 

crim .no 236 D 1977 .1. inter oste – llovel  

.et crss       ٘وظللار الٗللْ   كلللار د عملل٘ عبللد القللادر القّللٕد

  91املعاِدات الدٔلٗٛ اواً القاا٘ ااٍاٟ٘   ورد  سا ه   ا 

54
. Baner Hubert , les traits et les regle de droit 

international prive ,Rvev,crit, 1966 . p 246 

(

د. عم٘ عبدالقادر القّلٕد٘   املعاِلدات الدٔلٗلٛ اولاً القاال٘       (55

 ٔوا  عدِا. 104ااٍاٟ٘   ورد  سا ه   ا 

(

 133د ا ع عبد الرؤٔ    ورد  سا ه   ا  (56

(

 134( املرد  ٌفشْ   ا 57
(

 1976لشلٍٛ    7س ي ا  ىٛ العشل رٖٛ العمٗلا   القيلٗٛ رةلي     (58

ٕواسلٗٛ   اجململٛ املالرٖٛ    أوَ عشل رٖٛ عمٗلا سلٕه ا الاٌٛ الد م    

 274  ا  32  عدد  1976لمقإٌُ الدٔل٘   لشٍٛ 
(

 215د. عبدال رٖي  ٕ يٖد املشىارٙ  ورد  سا ه   ا  (59
(

ا  للي الاللادر عللَ ا ٠ٗللٛ العاوللٛ لمىللٕاد ااٍاٟٗللٛ   ىللٛ         (60

  1988لشٍٛ  2051الٍقا املارٖٛ رةي 
(

وظار الْٗ لدٝ   حمىلد سلمىاُ    2002لشٍٛ  1041 عَ دزاٞ رةي  (61

 .42عاا او   ورد  سا ه   ا 
(

نارض ٔسلاً الافلريٙ   ا لراً املعاِلدات الدٔلٗلٛ ٔتابقّلا          (62

الٍالللاً القلللإٌٌ٘ ال لللٕٖ    رسلللالٛ وادشللللري   كمٗلللٛ ا قلللٕ      

 62  ا  2012داوعٛ الظر  االٔسف   

(

 289,288املشىارٙ   ورد  سا ه   ا  د. عبدال رٖي  ٕ يٖد (63

اوا  الٍشبٛ لمذزاٟر ناُ ا اكي اازاٟرٖٛ كاٌى  لا وٍاسلبٛ   

لملىش   ا لااصّا  اللفشري اا ٖلعمه االور  القرار الاادر   

ٔاللللٙ ٖلعملله  اعللَ  للالٍقا   ةللرار ٔةلل  االكللرآ    11/12/2002

 البللدٌ٘ عمٗللْ لعللدً ٔناٟللْ  للدَٖ جتللارٙ ٔأسللص ةيللاٚ اجململلص     

ولللَ العّلللد اللللدٔل٘ لمشقلللٕ  املدٌٗلللٛ     11ةلللرارِي عملللٜ اُ امللللادٚ  

ٔالشٗاسللٗٛ تلعملله   لللا قٕ  املدٌٗللٛ نششلللا نقاوللى ا  ىلللٛ     

ولللَ العّلللد اللللدٔل٘ سٗلللح اكلللدت   11العمٗلللا  لفشلللري ٌلللص امللللادٚ  

ال  لٕي سلذَ اٌشلاُ جمللرد      11ا  ىٛ اٌْ ٔوَ   ه ٌص املادٚ 

ٜ ال  اصب  لري دلاٟز  عذزٓ عَ الٕناٞ  اللزاً تعاةدٙ ٔ ٍاٞ عم

تٕةٗلل  االكللرآ البللدٌ٘ لعللدً تٍفٗللل املللدَٖ الللزاوللْ اللعاةللدٙ .  

 .52لمىزٖد ٍٖار   د ا ع عبدالرؤٔ    ورد  سا ه   ا 

(

 128,127د ا ع عبدالرؤٔ    ورد  سا ه   ا  (64
(

 118د. واافٜ عبدال رٖي  ورد  سا ه  ا (65

(

ا اا   ا ٠ٗٛ املارٖٛ  د. عز الدَٖ عبداو   القإٌُ الدٔل٘ (66

 58  ا  1986العاوٛ لم لار   القاِرٚ   

(

د. مشللللص الللللدَٖ الٕكٗللللن   ااٍشللللٗٛ ٔوركللللز االداٌللللا     (67

 480  ا  1962الابعٛ الجاٌٗٛ   وٍظلٚ املعار   اةس ٍدرٖٛ  

(

 28د عز الدَٖ عبداو      ا  (68
(

ار الٍّيللٛ د. عبللدالعزٖز سللرساُ    القللإٌُ الللدٔل٘ العللاً    د    (69

 255  ا 1969العر ٗٛ  

(

د.  للري الللدَٖ حمىللد عبللدالماٗف   المذٍللٛ االٔر ٗللٛ  قللٕ    (70

االٌشاُ ٔدٔرِا   اللفشري ٔمحاٖٛ ا قٕ  ٔا رٖلات االساسلٗٛ   

   1991رٖٛ العاولللٛ لم للللار    ل نلللراد ٔااىاعلللات اه  ا ٠ٗلللٛ املاللل  

 .104ا
(

 177سعٗد اادار   ورد  سا ه   ا  (71
(

د. رنعللى ا للادٖر   وللدٝ وشلل٠ٕلٗٛ الٍاةللن االلٕٙ ٔنقللاح التفللا   (72

ٔارسللٕ عللَ االاللرار اللل  تمشلله الركللار دللراٞ عىمٗللٛ ا لاللا     

الااٟرات ٔاعىاه العٍف ال  تق  دا ن الااٟرات   جممٛ ا لاو٘  

 .64ا  1983  الشٍٛ الشادسٛ    6   5  4  ال ٕٖى . اعداد طّر 
(

املعٍلٜ الللٙ ت ٖقالد املظلرق الٗلْ      ٖٔراد  داللٛ اطارٚ اللٍص   (73

وَ اٖراد الٍص ٔل ٍْ و  ال  وعٍٜ و يً لملٍص ٔال ٍٖفل  عٍلْ    

ولَ   378/1ٔوَ االوجملٛ عملٜ دالللٛ اطلارٚ اللٍص ولا دلاٞ   امللادٚ         

ةإٌُ العقٕ ات العراة٘ ٔال  تٍص عمٜ ) ال  ٕي  رٖ  دعٕٝ 

ٍللاٞ عمللٜ  الزٌللا اللد اٙ وللَ الللزٔد  أ اختللاا اٙ ادللراٞ نّٗللا اال      

طل ٕٝ الللزٔز اال للر ( نّلللا الللٍص ٖللده داللللٛ اطللارٚ عمللٜ اُ ِلللٓ  

اار ٛ لجن اعلداٞ عمٜ سله  لاا لملزٔز اال لر ٔالللٙ ٖ لُٕ       

 لْ وامه ا رٖٛ    رٖ  الدعٕٝ وَ عدوْ.

اوا داللٛ الٍص نٗقاد  لْ ولا ٖفّلي ولَ صلٗاٛ اللٍص ولَ وعٍلٜ         

الٍص ِ٘ داللٛ ٖلبادر اا اللَِ مذرد نّي الفا  الٍص نعبارٚ 

 43ال  ً عمٜ املعٍٜ املقإد وَ سٗاةْ ِٔلٕ ولا ٌالى عمٗلْ امللادٚ      

ولَ ةللإٌُ العقٕ للات ٔاللل  تللٍص عمللٜ ) سلله الللدناق الظللرع٘ عللَ  

الٍفص ال ٖبٗ  القلن عىداح اال ااا ارٖلد  لْ دنل  اسلد االولٕر اللالٗلٛ       

.....( ٔعمللٜ الللرلي وللَ املللادٚ ت تللب  س للي الٍلللاٟر اللل    للَ اُ      

دخ لري امللٕت اال اُ دالللٛ اللٍص تفٗلد اُ سله اللدناق الظلرع٘         

ٖعللد سللبباح ل  اسللٛ ٔلللٕ ٌلللر عٍللْ لللري املللٕت  املللا اسلللعىن ٔنقللاح       

لميللٕا ف القإٌٌٗللٛ . لمىزٖللد ٍٖالللر كللا ي عبللداو الظلللىرٙ        

 . 214,213ورد  سا ه  ا 

(

د. اري عبد الشٗد تٍالٕا   الٍارٖلٛ العاولٛ لمقلإٌُ   وٍظللٚ      (74

 757  ا  1974املعار    اةس ٍدرٖٛ   

(

  لشلٍٛ   1976ا  ي الاادر عَ حم ىٛ الٍقا املارٖٛ رةلي   (75

 1971    عاً  40
(

 54وظار الْٗ لدٝ   حمىد سمىاُ عاا او   ورد  سا ه    (76
(

 122د. عم٘ عبدالقادر القّٕد٘   ورد  سا ه   ا (77

(

 572د. حمىد اجمللٔر   ورد  سا ه   ا  (78

(1)

د. عللاده امحللد الاللاٟ٘   تفشللري املعاِللدات الدٔلٗللٛ   دراسللٛ          

 2014ةإٌُ املعاِدات الدٔلٗٛ   دار الجقانٛ لمٍظر ٔاللٕيٖ  . عىاُ   

 56  ا 

(

( د. حمىللد  مٗللن املٕسللٜ . تفشللري االتفاةٗللات الدٔلٗللٛ  قللٕ   79

ا ٠ٗات املخلاٛ  الرةا ٛ عمٜ تابٗقّلا  االٌشاُ   إٞ  ارسٛ 

 259  ا  2004   28  جممٛ ا قٕ   ال ٕٖى   العدد االٔه   الشٍٛ 

(

 .121( د ا ع عبد الرؤٔ    ورد  سا ه   ا 80

(

  دار 7( د. حمىلللد يكللل٘ ا لللٕ علللاور   اةدلللراٞات ااٍاٟٗلللٛ        81

 37  ا  2000اااوعٛ اادٖدٚ لمٍظر   اةس ٍدرٖٛ   



 (2017) الشٍٛ      االٔهاجملمد       الجاٌ٘ عظر العدد     بار لمعمًٕ القإٌٌٗٛ ٔالشٗاسٗٛ جممٛ داوعٛ االٌ
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(

 44سمىاُ عاا او   ورد  سا ه   ا  حمىد (82

(

 65د. عاده امحد الااٟ٘   ورد  سا ه  ا  (83
(

 .101سش  الظىرٙ   ورد  سا ه   ا د. كا ي عبداو( 84

..................................................................... 

 املاادر

 أٔالح. ال لا

  ٌفللاا املعاِللدات الدٔلٗللٛ     د. أ للٕ ا للري امحللد عاٗللٛ   ( 1)

الٍاللاً القللإٌٌ٘ الللدا م٘   دار الٍّيللٛ العر ٗللٛ  القللاِرٚ     

 2013 الابعٛ ا ٔا  

د. امحللد عبللد ا  للٗي طللاكر  املعاِللدات الدٔلٗللٛ أوللاً     ( 2)

 .2010القاا٘ ااٍاٟ٘  دار الف ر القإٌٌٗٛ   وار  

(3 )      ٛ  د.  در اللدَٖ حمىلد طلبن   ا ىاٖلٛ الدٔلٗلٛ ااٍاٟٗل

 قللٕ  ا ٌشللاُ ٔسرٖاتللْ ا ساسللٗٛ   دار الجقانللٛ لمٍظللر       

 2011ٔاللٕيٖ   عىاُ 

د. سللان  ِٕٖللدٙ   أعىللاه الشللٗادٚ   القللإٌُ املاللرٙ    ( 4)

ٔاملقارُ   الابعٛ ا ٔا   وابعٛ اٍٛ الللللٗف ٔال  لٛ   

 1952ٔالٍظر   القاِرٚ   

د.  لللري اللللدَٖ حمىلللد عبلللدالماٗف  المذٍلللٛ ا ٔر ٗلللٛ    (5)

  ا ٌشللللاُ ٔدٔرِللللا   اللفشللللري ٔمحاٖللللٛ ا قللللٕ   قللللٕ

ٔا رٖللات ا ساسللٗٛ ل نللراد ٔااىاعللات  ا ٠ٗللٛ املاللرٖٛ   

 1991العاوٛ لم لار   

د. روشللٗص  ٍّللاً   الٍارٖللٛ العاوللٛ لمقللإٌُ ااٍللاٟ٘    ( 6)

 1997وٍظاٚ املعار    اةس ٍدرٖٛ   

د . سللمٕٝ امحللد وٗللداُ   دسلللٕرٖٛ املعاِللدات الدٔلٗللٛ      ( 7)

ٔالرةا ٛ عمّٗا )دراسٛ وقارٌلٛ( دار ساولد لمٍظلر ٔاللٕيٖل      

 2014 عىاُ  

ُ د. اللري عبدالشللٗد تٍلل ( 8)   الٕا   الٍارٖللٛ العاوللٛ لمقللإٌ

 . 1974وٍظلٚ املعار    اةس ٍدرٖٛ   

د. طارلرٔسللٕ   القللإٌُ الللدٔل٘ العللاً   ا ِمٗللٛ لمٍظللر     ( 9)

ٛ ٔعبد  ٛ ط راو  مٗف ا شَ سعد ٔاللٕيٖ    رئت  تر 

 40  ا  1979  

د. مشللللللص اللللللللدَٖ الٕكٗلللللللن   ااٍشلللللللٗٛ ٔوركلللللللز  ( 10)

 1962ا داٌا الابعٛ الجاٌٗٛ   وٍظلٚ املعار   اةس ٍدرٖٛ   

٘   تفشري املعاِدات الدٔلٗٛ   دراسٛ ( 11) د. عاده امحد الااٟ

  ةإٌُ املعاِلدات الدٔلٗلٛ   دار الجقانلٛ لمٍظلر ٔاللٕيٖل  .      

 2014عىاُ   

د. عبلللدالعزٖز سلللرساُ    القلللإٌُ اللللدٔل٘ العلللاً    دار    ( 12)

 . 1969الٍّيٛ العر ٗٛ  القاِرٚ 

د. عبد ال رٖي  ٕيٖد املشىارٙ   دٔر القياٞ اللٕ      ( 13)

تابٗلله ٔتفشللري املعاِلللدات الدٔلٗللٛ  دار الف للر االللاوع٘       

 95  ا  2010اةس ٍدرٖٛ   

شللري املعاِلللدات  د. عبدالٕاسللد حمىللد الفللار   ةٕاعللد تف    ( 14)

  1980الدٔلٗٛ   دار الٍّيٛ العر ٗٛ  القاِرٚ  

د. عز الدَٖ عبلداو   القلإٌُ اللدٔل٘ ا لاا   ا ٠ٗلٛ      ( 15)

 1986املارٖٛ العاوٛ لم لار   القاِرٚ   

د. عاللللاً العاٗللللٛ   القللللإٌُ الللللدٔل٘ العللللاً  امل لبللللٛ    ( 16)

 30  ا 2010القإٌٌٗٛ   اداد 

ر القّلٕد٘   املعاِلدات الدٔلٗلٛ أولاً     عمل٘ عبلد القلاد   د .( 17)

 .2010 قاا٘ ااٍاٟ٘  دار الف ر اااوع٘ال

د. حمىد اجمللٔر   القإٌُ اللدٔل٘  وٍظلٕرات ا مل     ( 18)

 .15  ا 2004ا قٕةٗٛ   رئت  

د. حمىلللد سلللان  للللا    املعاِلللدٚ   وابٕعلللات وعّلللد    ( 19)

 1961الدراسات العر ٗٛ   

ٕ عاور( 20)   دار 7  اةدراٞات ااٍاٟٗٛ    د. حمىد يك٘ أ 

 .2000اااوعٛ اادٖدٚ لمٍظر   اةس ٍدرٖٛ   

د. حمىد ٌاصر أ ٕ لزالٛ   وعاِدات   القإٌُ الدٔل٘ ( 21)

العللللاً   املللللد ن لمىعاِللللدات الدٔلٗللللٛ   دار الفذللللر لمٍظللللر  

 ٔاللٕيٖ    عىاُ د.ض.

د. حمىٕد دمٗا سش    طرجمل ةإٌُ العقٕ ات   القشي ( 22)

 .1977لعاً   دار الٍّيٛ العر ٗٛ   القاِرٚ   ا

د.والللافٜ عبلللد ال لللرٖي   القلللٕٚ املمزولللٛ لمىعاِلللدات ( 23)

الدٔلٗللللٛ أوللللاً القاالللل٘ ااٍللللاٟ٘   دار الٍّيللللٛ العر ٗللللٛ   

 .2014القاِرٚ 

 

 اجمل ت العمىٗٛ :ثاٌٗاح

ٔ ُ   تابٗللله االتفاةٗلللات الدٔلٗلللٛ أولللاً     ( 1) د. سشلللٍٗٛ طلللر

العمًٕ اةٌشلاٌٗٛ   داوعلٛ حمىلد    القاا٘ اازاٟ٘   جممٛ 

 2007   11 يري  ش رٚ  اازاٟر  العدد 

َ كا ي عبد ا وري  تابٗه القياٞ الدا م٘ ( 2) د.  ري الدٖ

لمىعاِدات الدٔلٗٛ  جممٛ العمًٕ اةٌشاٌٗٛ  داوعلٛ  ا لن     

 2007  العدد   10اجملمد 

د. رنعللى ا للادٖر   وللدٝ وشلل٠ٕلٗٛ الٍاةللن االلٕٙ ٔنقللاح      ( 3)

ٕ عَ ا ارار ال  تمشه الركار دراٞ عىمٗٛ الت فا  ٔارس

ا لاا  الااٟرات ٔأعىاه العٍف ال  تق  دا ن الااٟرات   

ٛ ا او٘   الشٍٛ الشادسٛ    6  5  4  ال ٕٖى . أعداد طّر  جمم

1983. 

د. حمىلللد  مٗلللن املٕسلللٜ . تفشلللري االتفاةٗلللات الدٔلٗلللٛ    ( 4)

املخلاٛ  الرةا ٛ  قٕ  ا ٌشاُ   إٞ  ارسٛ ا ٠ٗات 
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ٜ تابٗقّا   جممٛ ا قٕ   ال ٕٖى   العدد االٔه   الشٍٛ  عم

28   2004. 

 

 الرساٟن ٔاال ارٖ : ثالجاح

د  ا ع عبدالرؤٔ    أٌفاا املعاِدات الدٔلٗٛ   القإٌُ ( 1)

اازاٟلللرٙ   رسلللالٛ وادشللللري   كمٗلللٛ ا قلللٕ    داوعلللٛ   

 2013 ش رٚ   اازاٟر    –حمىد  ٗير 

ٗد اادار   دٔر القاال٘ اللٕ     تابٗله ٔتفشلري     سع( 2)

ٓ ةٕاعللد القللإٌ   كمٗللٛ ُ الللدٔل٘ العللاً   أ رٔسللٛ دكلللٕرا

 1992ا قٕ    داوعٛ اةس ٍدرٖٛ  

نللللارض ٔسللللاً الافللللريٙ   أ للللراً املعاِللللدات الدٔلٗللللٛ ( 39)

  لقللإٌٌ٘ ال للٕٖ    رسللالٛ وادشلللري   ٔتابقّللا   الٍاللاً ا 

 2012ا ٔسف   كمٗٛ ا قٕ  داوعٛ الظر  

حمىللد  الللد  للرق   تللٕ   املعاِللدات الدٔلٗللٛ   ثٍاٖللا     ( 4)

القلللللإٌُ اللللللٕ    أ رٔسلللللٛ دكللللللٕرآ  املعّلللللد العلللللال٘   

 ً الشٗاسللللللللللللللٗٛ ٔاةدارٖللللللللللللللٛ  لملللللللللللللدكلٕرآ ٔالعمللللللللللللللٕ

 2013 اااوعٛ المبٍاٌٗٛ  ٔاالةلاادٖٛ

ُ عاااو املشاعٗد   تابٗه اتفاةٗات سقٕ  ( 59) حمىد سمىا

اً القلللإٌٌ٘ ا ردٌلل٘   رسللالٛ وادشللللري     اةٌشللاُ   الٍالل  

 .2005داوعٛ ألبٗى   

 

 الدساتري ٔالقٕاٌ  :را عاح

 2005الدسلٕر العراة٘ لشٍٛ ( 1)

 املعده2012الدسلٕر املارٙ لشٍٛ ( 2)

 املعده 1937لشٍٛ  58ةإٌُ العقٕ ات املارٙ رةي ( 3)

 املعده. 1969لشٍٛ  111ةإٌُ العقٕ ات العراة٘ رةي ( 4)

 

 املاادر ا دٍبٗٛ : اوشاح

)1)- Baner Hubert , les traits et les regle 

de droit international prive ,Rvev,crit, 

1966 . p 246 

(2)- Sir Robert Jennings ,international 

law ,fifth edition ,combridge university 

press ,2003 ,p,13. 
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 لضممممممممممممىاٌاا ا الٗممممممممممممٛ   صبمممممممممممماه  ا

االسممممممممالداواا السمممممممممىٗٛ لم ا ممممممممٛ   

 الٍٕٖٔٛ

 أ.ً. د. عالٞ ضسني عم٘ حبث أعدٓ:

جاوعمممممممٛ االٌبمممممممار/  مٗمممممممٛ القمممممممإٌُ 

 ٔالعمًٕ السٗاسٗٛ

 ا ملص بالمغٛ العربٗٛ

الضممممممممىاٌاا ٖاٍممممممممأه البطممممممممث وسممممممممالٛ    

ا الٗمممٛ   صبممماه االسمممالداواا السممممىٗٛ لم ا مممٛ     

الٍٕٖٔممممممممممٛا غا ةاٖمممممممممما ا غرٖممممممممممٛ لالسممممممممممالداواا   

السممممممىٗٛ لم ا مممممٛ الٍٕٖٔمممممٛ    اغمممممٛ اجملممممماالا    

الصمممممٍاعٗٛ ٔالعمىٗمممممٛ  ممممماي عممممممٜ  مممممن دٔلمممممٛ     

ترٖمممممممد االسمممممممازادٚ ومممممممَ ِممممممم ٓ ا ةاٖممممممما أُ ت زمممممممن 

ضممممىاٌاا  إٌٌٗممممٛ ت زمممم٘  عازبممممٛ ا ضممممرار المممم    

السممممالداوااا غىمممماداً أُ طبمممما ر  ربمزّمممما ِمممم ٓ ا

ِمممم ٓ االسممممالداواا ضباىمممممٛ    درجممممٛ  ممممب ٚ  

ٔأُ ا ضمممرار ا إ عمممٛ عٍّممما ت مممُٕ  ار ٗمممٛ ٌ مممرا   

ل بٗعممممٛ ِمممم ٓ ال ا ممممٛ غٗسمممم  اُ ت ممممُٕ ٔسمممماٟن       

وعازبممممٛ ِمممم ٓ ا ضممممرار خسممممإٝ تممممم  ا لمممما ر    

ومممَ الٍاضٗمممٛ القإٌٌٗمممٛ. لممم ا ٖاٍمممأه ِممم ا البطمممث       

 ٙ تممممٕغرٓ تممممم  الٕسمممماٟن وممممَ لمممماله الضممممىاُ المممم 

ا سمممئلٗٛ ا دٌٗمممٛ عمممَ ا ضمممرار الٍٕٖٔمممٛ بقٕاعمممد       

جدٖمممدٚ تاٍاسممم  ومممؤ ِممم ٓ ا سمممئلٗٛ ربامممم  عمممَ  

 ٕاعمممممممدِا الاقمٗدٖمممممممٛا  ىممممممما ٖاٍمممممممأه البطمممممممث    

الضممممىاُ المممم ٙ ٖممممٕغرٓ الامممماوني الٍممممٕٔٙ ٔ  ممممال   

ٌ اوممممممممْ الاقمٗممممممممدٙ خمممممممما ٖمممممممماالٟي وممممممممؤ ِمممممممم ٓ  

ا سمممئلٗٛا  ىممما ٖعمممرل البطمممث الضمممىاٌاا الممم    

لراعٗممممٛ  ٌشمممم ٛ ِمممم ٓ ال ا ممممٛا  تٕغرِمممما الدٔلممممٛ ا

ٖٔعمممممرل أٖضمممممال الضمممممىاُ الممممم ٙ ٖمممممٕغرٓ دبىمممممؤ    

وشمممممغم٘ وشمممممارٖؤ ال ا مممممٛ الٍٕٖٔمممممٛ سمممممٕاٞ عممممممٜ    

الصممممعٗد الممممٕ ل دالممممن الدٔلممممٛ أٔ عمممممٜ الصممممعٗد 

الممممدٔل٘ بممممني وشممممغم٘ وشممممارٖؤ ال ا ممممٛ   أ ثممممر 

 وَ دٔلٛ .
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Abstract                        

This research around finance 

guarantees in the peacefuluses of the 

Nuclear Energy. It study the finial 

protection from unclear damages. 

Every state want to benefit from 

Nuclear Energy in different uses 

must put legal guarantees to surety 

the unclear damages which possible 

result  from these uses, also these 

finance guarantees must effectuated 

in the Nuclear Energy because the 

catastrophe damages in the Nuclear 

incidents. 

Therefor the research will clarify 

these guarantees which are :nuclear 

energy liability ,nuclear insurance 

surety by the state directly or 

indirectly ,lastly the operator's 

pooling (national pooling or 

international pooling ) . 
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 ا قدوٛ

 مىمممما ت ممممٕر الٍشمممما  المممم ٙ  ارسممممْ الزممممرد           

ومممممَ الٍاضٗمممممٛ الاقٍٗمممممٛ مادا طبممممما رٓا ٔ مىممممما    

مادا طبممما ر الٍشممما   اٌممما ا ضمممرار الٍا مممٛ     

عٍممممْ  ممممب ٚ خسممممإٝ ِمممم ٓ ا لمممما را ٔبالاممممال٘    

ٖ ممممُٕ لةاوممممال عمممممٜ ا شممممرر اضاممممٕاٞ ِمممم ٓ ا ضممممرار    

اّمممما   ٔتممممٕغ  الضممممىاٌاا ا الٗممممٛ الالموممممٛ  عازب   

ضممممماه ذبقمممممل ضصمممممٕساا عممممممٜ  اا الٍسمممممل الممممم ٙ  

عمممممٜ ا شممممرر خٕجبممممْ اضاممممٕاٞ طبمممما ر الٍشمممما       

المممم ٙ ٖسممممب  ِمممم ٓ ا ضممممرارا ٔذبدٖممممد الٕسمممماٟن      

 ال    َ أُ تقمن وَ اضاىالٗٛ ذبققّا.

 ُ ِمممم ٓ العال ممممٛ ال ردٖممممٛ بممممني ت ممممٕر الٍشمممما       

ٔتزمممممما ي ا لمممممما ر ٔجسمممممماوٛ الضممممممرر ا اطقممممممل     

سباضمممممممر عممممممممٜ أ ثممممممر وممممممما تصمممممممد    ٔ اٍممممممما ا 

ممارسممممٛ الٍشمممما  الٍممممٕٔٙ لة,ممممرال السمممممىٗٛا     

ٔلممممممممٗ  بٕسممممممممعٍا   ِمممممممم ا ا قمممممممماً اسمممممممماعرال     

االسمممممممالداواا السممممممممىٗٛا ٔال ضصمممممممر ا لممممممما ر   

المممم  ذبٗممممل بّمممم ٓ االسممممالداوااا ٔال بٗمممماُ أٌممممٕار 

ا ضمممممممرار الممممممم    مممممممَ أُ تسمممممممببّاا ٖٔ زممممممم٘ أُ  

ٌسمممممماده خمممممما جمممممماٞ   اتزا ٗممممممٛ غٍٗمممممما اشبا ممممممٛ     

عممممممممَ ا ضممممممممرار الٍٕٖٔممممممممٛ با سممممممممئلٗٛ ا دٌٗممممممممٛ 

( ا عدلمممممممٛ  بقمممممممال ل ٔتٕ مممممممٕه   1963/وممممممماٖٕ/21)

/ك( 1( ضٗممممممث جمممممماٞ   ا ممممممادٚ ) 1997/سممممممباى /12)

وَ ِ ٓ االتزا ٗٛ
)1)

 )تعل ا ضرار الٍٕٖٔٛ:  

 الٕغاٚ أٔ اإل ابٛ الشلصٗٛ; .1

 ٔغقداُ أٔ تم  ا ىام اا; .2

ٔ مممن عٍصمممر ومممَ العٍا مممر الاالٗمممٛ بالقمممدر     

 ا لاصٛ:ال ٙ  ددٓ  إٌُ احمل ىٛ 

اشبسممماٟر اال اصمممادٖٛ الٍا مممٛ عمممَ الزقمممداُ    .3

أٔ الامممممممممم  ا شمممممممممار  لّٗىممممممممما   الزقمممممممممرتني   

ا ٔبالقمممممممدر ,ممممممم  المممممممٕارد    2ا 1الزمممممممرعٗاني 

ِممماتني الزقمممرتني الزمممرعٗاني   ا وممما ت بمممدِىا   

شمممملص  ممممل لممممْ ا  البممممٛ بممممالاعٕٖ  عممممَ  

 وثن ِ ا الزقداُ أٔ الام ;

ٔت ممممممممالٗ  تممممممممداب  اسمممممممماعادٚ ا ٔضممممممممار      .4

٠مممٛ ا امزمممٛ وممما ل ٖ مممَ الامممم   زٗزمممال   ا      البٗ

 اٌممما ِممم ٓ الامممداب   مممد اربممم ا بالزعمممن أٔ    

ٖةوممممممؤ اربا ِمممممما ٔبالقممممممدر ,مممممم  الممممممٕارد       

 (.2الزقرٚ الزرعٗٛ)

ٔغقممممممممداُ الممممممممدلن الٍمممممممماجي عممممممممَ وٍزعممممممممٛ   .5

ا اصممممادٖٛ وممممَ اسممممالداً الب٠ٗممممٛ أٔ الاىاممممؤ     

بّممممماا ا ا بمممممد ٌاٗسمممممٛ لامممممم  شمممممدٖد ٖمطمممممل    

د   الزقممممرٚ باممممم  الب٠ٗممممٛ ٔبالقممممدر ,مممم  ٔار  

 (;2الزرعٗٛ )

ٔت ممممالٗ  الاممممداب  الٕ اٟٗممممٛ ٔ ممممن لسممممارٚ     .6

 أٔ أضرار ألرٝ سبباّا وثن ِ ٓ الاداب ;

ٔأٙ لسمممممماٟر ا اصممممممادٖٛ لممممممال  أٙ لسمممممماٟر   .7

ٌادبمممممٛ عممممممَ  تمممممال  الب٠ٗممممممٛا   ا أبممممما   لمممممم     

القممممممإٌُ العمممممماً لمىسممممممئلٗٛ ا دٌٗممممممٛ المممممم ٙ   

 ت بقْ احمل ىٛ ا لاصٛ ... (.

ٍٗممممما أعمممممالٓ ا  مممممار   ٖامممممبني ومممممَ ٌمممممص اتزا ٗمممممٛ غ   

ا ازا ىمممممممٛ لةضمممممممرار الٍٕٖٔمممممممٛا سمممممممٕاٞ  اٌممممممما   

 -1ٌادبممممٛ ) بقمممما لمعبمممماراا ا لمممم ٚ وممممَ ا ممممادٚ )     

( 7 -1ك( وممممَ اتزا ٗممممٛ غٍٗمممما أعممممالٓا أٔ وممممَ ا ممممادٚ ) 

اشبا ممممممٛ  1963وممممممَ اتزا ٗممممممٛ برٔ سممممممن لسممممممٍٛ 

خسممممممممئلٗٛ وشممممممممغم٘ السممممممممزَ الٍٕٖٔممممممممٛ عممممممممَ    

اإلشممممعاعاا ا يٍٖممممٛ ا ٍبعثممممٛ وممممَ الٕ ممممٕد الٍممممٕٔٙا 

ٔ الٍممممٕاتش ا شممممعٛا أٔ الٍزاٖمممماا ا شممممعٛ ا ٕجممممٕدٚ      أ

  ا ٍشمممملٚ الٍٕٖٔممممٛا المممم  تعممممةٝ    وممممٕاد ٌٕٖٔممممٛ  

ٔاردٚ أٔ ٌاشممممم٠ٛ ومممممَ وٍشممممملٚ ٌٕٖٔمممممٛا أٔ ورسممممممٛ    

   وٍشممممملٚ ٌٕٖٔمممممٛا سمممممٕاٞ  اٌممممما ٌا مممممٛ عمممممَ     

اشبممممٕاش اإلشممممعاعٗٛ سمممم ٓ ا ممممٕادا أٔ وممممةٖش وممممَ    

اشبمممممممٕاش اإلشمممممممعاعٗٛ ٔاشبمممممممٕاش السمممممممىٗٛ أٔ    

اشبممممٕاش اشب ممممرٚ ا لممممرٝ سمممم ٓ  االٌزسارٖممممٛ أٔ

 ا ٕاد. 

عممممٜ ِممم ا غلٌمممْ لمممٗ  ومممَ العدالمممٛ أُ تممم ك ِ ممم ا  

أٌشمممم ٛ بّمممم ا اسبسممممي وممممَ ا ل ممممار دُٔ ٔجممممٕد     

ضممممىاٌاا ضقٗقٗممممٛ ت زممممن لمىاضممممررَٖ تعٕٖضممممال    

عمممادالل عمممَ ا ضمممرار الممم   اىمممن ٔ ٕعّممما جمممراٞ       

ِمممممم ٓ ا ٌشمممممم ٛ

(2)

ٔال   ممممممَ الاضمممممم رر بضممممممرٔرٚ   

   ٛ االسممممممالداواا السمممممممىٗٛ لةٌشمممممم ٛ الٍٕٖٔمممممم

(3)

 

لماقمٗمممممممن ومممممممَ دٔر ِممممممم ٓ الضمممممممىاٌااا أٔ  لغممممممماٞ   

الممممبع  وٍّمممماا عمممممٜ أسمممما  أُ ٔجممممٕد ضممممىاٌاا      

غعالممممممٛ لةضممممممرار الٍادبممممممٛ عممممممَ االسممممممالداواا  

السمممممىٗٛ لم ا مممممٛ الٍٕٖٔمممممٛ   ممممَ أُ  مممممد ومممممَ   

ِمممممممم ٓ االسممممممممالداوااا  لمممممممم   ُ وممممممممَ ا بمممممممماد    

ٛ الراسممممممملٛ ِممممممم٘ وعازبمممممممٛ ا ضمممممممرار القإٌٌٗممممممم

بالٕسمممماٟن ال زٗمممممٛ لاغ ٗممممٛ ِمممم ٓ ا ضممممرارا ٔ مممما    

 اٌمممما ا ضممممرار الٍٕٖٔممممٛ أضممممرارال ,مممم  وعاممممادٚا    

غإٌممممممْ قمممممم  با قابممممممن أُ ت ممممممُٕ الٕسمممممماٟن المممممم   

 تضىٍّا عمٜ وسإٝ وٕامٙ وَ الزعالٗٛ .
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ومممممَ ٍِممممما  ممممماُ  قممممماد الضمممممىاٌاا ال زٗممممممٛ   

اا لةضممممممرار الٍٕٖٔممممممٛ ضبمممممم  اِاىمممممماً االتزا ٗمممممم

الدٔلٗممممٛ ٔالاشممممرٖعاا الٕ ٍٗممممٛ عمممممٜ ضممممد سممممٕاٞا  

بالٍسمممممممممبٛ لممممممممممدٔه الممممممممم  تسمممممممممعٜ     تاضمممممممممٛ  

االسمممممممممالداواا السممممممممممىٗٛ لم ا مممممممممٛ الٍٕٖٔمممممممممٛ    

 غرادِممممممما ٔويسسممممممماتّا 

(4)

ا ُ ِممممممم ٓ الضمممممممىاٌاا  

ضاىمممال سممماسعن ا سمممالدً سممم ٓ ال ا مممٛ ضممم رال       

اسمممممممالداوّا واطمممممممرمال ومممممممَ وسمممممممبباا الضمممممممررا  

ٗممممٛ وممممَ ِمممم ٓ السممممٗىا ومممما  مممماُ  مممم   واممممْ ا ال 

الضمممممممىاٌااا ٔتاىثمممممممن ِممممممم ٓ الضمممممممىاٌاا ا الٗمممممممٛ 

بممممإ رار وسممممئلٗٛ ودٌٗممممٛ عممممَ ا ضممممرار الٍٕٖٔممممٛ   

رباممممم     ٕاعممممدِا عممممَ ا سممممئلٗٛ الاقمٗدٖممممٛا     

ٔبإقممماد ٌ مممماً غعمممماه لماممملوني   صبمممماه ال ا ممممٛ   

الٍٕٖٔممممممٛا ٔبضممممممرٔرٚ تممممممدلن الدٔلممممممٛ لضممممممىاُ     

ا ضمممممممرار الٍٕٖٔمممممممٛا ٔألممممممم ال بإقممممممماد  مممممممٍدٔ   

ومممممال٘ لمىشمممممغمني الٍمممممٕٖٔني    وشممممم ك أٔ دبىمممممؤ 

ٖضممممىَ دغممممؤ الاعممممٕٖ  لمىاضممممررَٖا ٔسممممٍبطث  

 ِ ٓ الضىاٌاا   وباضث وساقمٛ.

 ا بطث ا ٔه

ا سممممممممئلٗٛ ا دٌٗممممممممٛ عممممممممَ ا ضممممممممرار  

 الٍٕٖٔٛ

لقممممد أٔجممممد االسممممالداً ا  ممممرد لم ا ممممٛ      

الٍٕٖٔممممممٛ   االسممممممالداواا السمممممممىٗٛ ا لامزممممممٛ    

وشمممممما الل جدٖممممممدٚ تعسممممممة القٕاعممممممد الاقمٗدٖممممممٛ  

لمىسمممممئلٗٛ ا دٌٗمممممٛ عمممممَ اسممممماٗعابّاا غا ضمممممرار   

,ممممممم  الاقمٗدٖمممممممٛ سممممممم ٓ ال ا مممممممٛ تقمممممممؤ لمممممممارص   

اسممماٗعال القٕاعمممد الاقمٗدٖمممٛ لمىسمممئلٗٛ ا دٌٗمممٛ    

ٔأض ممماً الاعمممٕٖ ا غضمممالل عمممَ أُ ِممم ٓ ا ضمممرار      

تٍمممماش عممممَ ٌشمممما  ا اصممممادٙ  ممممرص وممممَ غ ممممرٚ       

اشب ممممملا أٔ ٖصمممممع  ٔ مممممزْ بّممممم ٓ الصمممممزٛا ممممممما  

ٕ ل لسممممممَ ٖسممممممادع٘ تممممممدلالل وممممممَ ا شممممممرر المممممم 

 ٕاعمممد جدٖمممدٚ غعالمممٛ تاٍاسممم  ومممؤ ا ضمممرار ,ممم     

العادٖممممممٛ سمممممم ٓ ال ا ممممممٛ عمممممممٜ ضممممممٕٞ االتزا ٗممممممٛ  

الدٔلٗٛ اشبا ٛ بال ا ٛ الٍٕٖٔٛ

(5)

. 

ٔعمممممٜ ِمممم ا ا سمممما   ممممدر   الٕالٖمممماا    

ا اطمممدٚ ا ورٖ ٗمممٛ  مممإٌُ ال ا مممٛ ال رٖمممٛ لسمممٍٛ     

 ممممممي تممممممالٓ  ممممممإٌُ ال ا ممممممٛ ال رٖممممممٛ لسممممممٍٛ    1946

1954

(6)

 price ممممممدر  ممممممإٌُ   1957ا ٔ  عمممممماً 

Anderson nuclear industries 

indemnity ACT    ُاشبمممممماش بضمممممممىا

( 170الصممممٍاعاا الٍٕٖٔممممٛ ٔالمممم ٙ أضمممما  الزصممممن )  

    مممإٌُ ال ا مممٛ ال رٖمممٛا  ىممما أٌمممْ عمممده ومممراا 

(2005ا 1988ا 1975ا 1966عدٖممممممممممممممممدٚ عمممممممممممممممماً 

(7)

ا ٔ  

( NLA ٍممممدا  ممممدر  ممممإٌُ ا سممممئلٗٛ الٍٕٖٔممممٛ )    

Nuclear liability Act  (8)

ا ٔ  برٖ اٌٗممما 

 مممي تمممالٓ   1946 مممدر  مممإٌُ ال ا مممٛ الٍٕٖٔمممٛ عممماً    

)  مممممممإٌُ  1959 مممممممإٌُ ا ٍشمممممممما الٍٕٖٔمممممممٛ لعممممممماً   

الاممممملوني ٔاإلجمممممامٚ ٔالممممم ٙ عمممممده ومممممراا عدٖمممممدٚ 

(1989آلرِمممممما عمممممماً  

(9)

ا ٔ  أ اٌٗمممممما  ممممممدر  ممممممإٌُ   

االسمممممممممالداواا السممممممممممٗىٛ لم ا مممممممممٛ الٍٕٖٔمممممممممٛ    

1959ا عمممممممماً ٔاسبىاٖممممممممٛ وممممممممَ طبا رِمممممممم 

 (10)

ا ٔ  

غرٌسممممما  مممممدر  مممممإٌُ ا سمممممئلٗٛ عمممممَ اسبمممممٕاد     

ا ٍشمممماٚ الٍٕٖٔممممٛا ٔ ممممإٌُ ا سممممئلٗٛ ا دٌٗممممٛ عممممَ   

الٍٕٖٔٛ ضٕاد  السزَ

(11)

. 

ٔبالٍسممممممبٛ لمممممممدٔه العربٗممممممٛ غقممممممد  ممممممدر           

وصممممر  ممممإٌُ تٍ ممممٗي العىممممن باإلشممممعاعاا ا يٍٖممممٛ  

1960لسمممممٍٛ  59ٔالٕ اٖمممممٛ ومممممَ أل ارِممممما ر مممممي    

(12)

ا 

1994لسممممٍٛ  4ٌُٕ الب٠ٗممممٛ ر ممممي ٔ مممما

(13)

ا ٔ  العممممرا  

 مممممدر  مممممإٌُ اسبىاٖمممممٛ ومممممَ اإلشمممممعاعاا ا يٍٖمممممٛ  

 ممممممي الغمممممم٘ بصممممممدٔر  ممممممإٌُ  1971لسممممممٍٛ  80ر ممممممي 

لسمممممٍٛ  99الٕ اٖمممممٛ ومممممَ اإلشمممممعاعاا ا يٍٖمممممٛ ر مممممي 

ا عمممدها  ىممما  مممدر  مممإٌُ  اٖمممٛ ٔذبسمممني     1980

الممممم ٙ الغممممم٘ بصمممممدٔر   1997لسمممممٍٛ 3الب٠ٗمممممٛ ر مممممي 

لسمممممٍٛ  27الب٠ٗمممممٛ ر مممممي  ممممإٌُ  اٖمممممٛ ٔذبسمممممني  

ا  ىممممممما  مممممممدر   العمممممممرا   مممممممإٌُ اس٠ٗمممممممٛ     2009

العرا ٗمممممممٛ لمسمممممممٗ رٚ عممممممممٜ وصمممممممادر الٍشممممممما     

اإلشممممممممعاع٘ خٕجمممممممم  أوممممممممر سممممممممم ٛ االٟمممممممماال  

ا ٔالممممم ٙ 2004لسمممممٍٛ  72)االضمممممااله( ا ي امممممٛ ر مممممي  

 مممممدر خٕجبمممممْ ٌ ممممماً الر ابمممممٛ عممممممٜ اسمممممالداً    

 2006لسممممممٍٛ  1وصممممممادر الٍشمممممما  اإلشممممممعاع٘ ر ممممممي  

ٍ مممممٗي  جمممممراٞاا الر ابمممممٛ   الممممم ٙ ا اصمممممر عممممممٜ ت  

اإلدارٖممممٛ عمممممٜ وممممَ  ممممار  الٍشمممما  اإلشممممعاع٘ا    

ٔل ٖاٍمممممأه وسمممممللٛ الضمممممىاٌاا ا الٗمممممٛ الالمومممممٛ   

 عازبممممممممٛ ا ضممممممممرار الٍٕٖٔممممممممٛا ٔل ٖا ممممممممر     

ا سممممئلٗٛ ا دٌٗممممٛ عممممَ ا ضممممرار الٍٕٖٔممممٛا عمممممٜ      

ِمممممم ا ٖالضممممممق عمممممممٜ ِمممممم ٓ القممممممٕاٌني ا صممممممرٖٛ      

ٔالعرا ٗممممممٛ ضبدٔدٖممممممٛ الٍ مممممما  غّمممممم٘ ل تضممممممؤ   

اومممممممال وا ممممممماوالل لمىسمممممممئلٗٛ عمممممممَ ا ضمممممممرار     ٌ 

الٍٕٖٔمممممٛا ٖشمممممىن  ٗمممممؤ  مممممٕر ِممممم ٓ ا سمممممئلٗٛ    

ٖٔممممبني أض اوّمممماا عمممممٜ ع مممم  ومممما ٌممممرآ   دٔلممممٛ     

اإلوممممممماراا العربٗمممممممٛ ا اطمممممممدٚا الممممممم  سمممممممعا      



 (2017) السٍٛ      االٔه اجملمد     الثاٌ٘ عشرالعدد       بار لمعمًٕ القإٌٌٗٛ ٔالسٗاسٗٛ صبمٛ جاوعٛ االٌ

 
24 

ا ممممدرا ضةوممممٛ وممممَ الاشممممرٖعاا ضألمممما الضممممرل   

غّٗممممما عممممممٜ  الممممم  االتزا ٗممممماا الدٔلٗمممممٛ لم ا مممممٛ   

ِمممم٘ تع مممم    الٍٕٖٔممممٛا ٔالٍسممممش عمممممٜ وٍٕاسمممماا ٔ

 لمممم  أضممممد  دبربممممٛ لمممممدٔه العربٗممممٛ   صبمممماه     

ضمممممممىاُ ا ضمممممممرار الٍاشممممممم٠ٛ عمممممممَ اسمممممممالداواا    

السمممممٗىٛ لم ا ممممٛ الٍٕٖٔممممٛا غقممممد  ممممدر القممممإٌُ     

اشبمممممماش باٍ ممممممٗي  2002لسممممممٍٛ  1االذبممممممادٙ ر ممممممي 

ٔر ابممممٛ اسممممالداً ا صممممادر ا شممممعٛ ٔالٕ اٖممممٛ وممممَ    

أل ارِمممماا ٔوممممَ  ممممي ألغمممم٘ ِمممم ا القممممإٌُ بصممممدٔر  

اشبممممماش  2009( لسمممممٍٛ 6ٙ ر ممممي ) القممممإٌُ االذبممممماد 

  ٛ باالسممممممماعىاالا السممممممممىٗٛ لم ا مممممممٛ الٍٕٖٔممممممم

(14)

ا 

( لسمممممٍٛ 24 ضممممماغٛ    القمممممإٌُ االذبمممممادٙ ر مممممي ) 

اشبمممممممممماش حبىاٖممممممممممٛ الب٠ٗممممممممممٛ ٔتٍىٗاّمممممممممماا    1999

ٔخبصممممممٕش ا سممممممئلٗٛ ا دٌٗممممممٛ عممممممَ ا ضممممممرار   

( ومممَ القمممإٌُ االذبمممادٙ   58الٍٕٖٔمممٛ ٌصممما ا مممادٚ )  

ا اشبممممممممماش باالسممممممممماعىاال  2009لسمممممممممٍٛ  6ر مممممممممي 

السممممىٗٛ لم ا مممٛ الٍٕٖٔمممٛ عممممٜ )ذبمممدد ا سمممئلٗٛ  

ا دٌٗمممممٛ عمممممَ ا ضمممممرار الٍٕٖٔمممممٛ ٔغقمممممال لٍصمممممٕش  

االتزا ٗممممممماا ٔا عاِمممممممداا الدٔلٗمممممممٛ الممممممم  ت مممممممُٕ  

الدٔلمممٛ  رغممممال غّٗمممما ٔٔغقممممال لماشممممرٖعاا الصممممادرٚ  

  ِممم ا الشممملُا ٖٔاطىمممن ا شمممغن ٔضمممدٓ وسمممئلٗٛ    

الاعمممٕٖ  عمممَ أٖمممٛ أضمممرار  مممد تمطمممل بممما غراد أٔ    

 ممماا ٌاٗسمممٛ أٙ  ِىممماه ٖقمممؤ ومممَ جاٌبمممْ        با ىام

تشممممغٗن ا رغممممل الٍممممٕٔٙ أٔ ٌاٗسممممٛ عممممدً وراعمممماٚ     

وا مبمممممماا ا ومممممماُ الٍممممممٕٔٙ ٔ لمممممم  ٔغقمممممما سمممممم ٓ  

ا عاِممممممممداا ٔاالتزا ٗمممممممماا ٔتشممممممممرٖعاا الدٔلممممممممٛ(  

ٔت بٗقممما سممم ا المممٍص أ مممدرا اإلوممماراا العربٗمممٛ      

 2012لسممممممٍٛ  4ا اطممممممدٚ القممممممإٌُ االذبممممممادٙ ر ممممممي  

ٛ عممممممممَ ا ضممممممممرار اشبمممممممماش با سممممممممئلٗٛ ا دٌٗمممممممم

الٍٕٖٔمممٛا لاسمممسن بممم ل  دبربمممٛ راٟمممدٚ   المممٕ َ   

العربممم٘ ومممَ لممماله ٔضمممؤ ٌ ممماً شممماون ٔوا اومممن     

 لمىسئلٗٛ ا دٌٗٛ عَ ا ضرار الٍٕٖٔٛ .

لقمممد ضألممما  ٗمممؤ القمممٕاٌني السمممابقٛ  قممماد            

ٌ ممممممماً غعممممممماه ٔجدٖمممممممد لمىسمممممممئلٗٛ ا دٌٗمممممممٛ    

صبممممماه ال ا مممممٛ الٍٕٖٔمممممٛ  امممممم  عمممممَ الٍ ممممماً      

سمممممممم ٓ ا سممممممممئلٗٛ المممممممم ٙ تٍألاممممممممْ   الاقمٗممممممممدٙ 

القممممممممٕاٌني ا دٌٗممممممممٛا ِٔمممممممم٘ ذبمممممممما ٘    لمممممممم    

االتزا ٗمممماا الدٔلٗممممٛ اشبا ممممٛ بال ا ممممٛ الٍٕٖٔممممٛا    

( وممممَ  ممممإٌُ  58ِٔمممم ا ومممما رأٍٖممممآ   ٌممممص ا ممممادٚ )   

 2009( لسممممممممممٍٛ 6االذبممممممممممادٙ اإلوممممممممممارات٘  ر ممممممممممي ) 

اشبمممممممماش باالسممممممممالداواا السمممممممممىٗٛ لم ا مممممممممٛ    

ت٘ ر مممي الٍٕٖٔمممٛا  ىممما  ُ  مممدٔر القمممإٌُ اإلومممارا 

اشبممممماش با سمممممئلٗٛ ا دٌٗمممممٛ عمممممَ   2012( لسمممممٍٛ 4)

ا ضمممرار الٍٕٖٔمممٛ  ممماُ عممممٜ وٍمممٕاه اتزا ٗمممٛ غٍٗممما  

اشبا ممممممٛ با سممممممئلٗٛ ا دٌٗممممممٛ عممممممَ    1963لسممممممٍٛ 

ا ضممممممرار الٍٕٖٔممممممٛا ٔال ٔتٕ ممممممٕه ا عممممممده سمممممما   

1997لسٍٛ 

(15)

 . 

 ُ لصٕ مممٗٛ ٌ ممماً ا سمممئلٗٛ ا دٌٗمممٛ   صبممماه     

جمممماٌبني ا ٔه وممممَ  ال ا ممممٛ الٍٕٖٔممممٛ ٖ ّممممر وممممَ    

ضٗممممث لصمممماٟص ِمممم ا الٍ مممماً ٔالثمممماٌ٘ أض اوممممْا      

ٔ مممال ازبممماٌبني ٖشممم الُ دعاومممٛ أساسمممٗٛ لٍ ممماً    

ضمممىاُ ا ضمممرار الٍٕٖٔمممٛا ِٔممم ا وممما سٍعرضمممْ         

 وا ٖلت٘:

 

 ا  م  ا ٔه

لصممماٟص ٌ ممماً ا سمممئلٗٛ ا دٌٗمممٛ عمممَ  

 ا ضرار الٍٕٖٔٛ

تاىٗمممممممة ا سمممممممئلٗٛ ا دٌٗمممممممٛ   صبممممممماه      

  ٚ لصممممممماٟص دبعمممممممممّا   ال ا مممممممٛ الٍٕٖٔمممممممٛ بعممممممممد

طبامزممممممممٛ عممممممممَ ا سممممممممئلٗٛ ا دٌٗممممممممٛ بشمممممممم مّا     

الاقمٗدٙا ضٗث تاىٗة بلٌّا

(16)

: 

 Exclusiveliability.وسئلٗٛ ور ةٚ  .1

 Absolute orوسمئلٗٛ و مقمٛ أٔ وشمددٚ     .2

strict liability. 

ٔسممممممممممٍاٍأه ِمممممممممم ٓ اشبصمممممممممماٟص   الزممممممممممرعني 

 ا تٗني:

 الزرر ا ٔه

 ( Exclusive liabilityوسئلٗٛ ور ةٚ )

أُ ا سمممممممممئلٗٛ عمممممممممَ أضمممممممممرار ال ا مممممممممٛ  

الٍٕٖٔممممٛ  بقممممال لالتزا ٗمممماا الدٔلٗممممٛ  اا الصمممممٛا   

ٔلماشمممرٖعاا الٕ ٍٗمممٛ الصمممادرٚ بّممم ا اشبصمممٕش    

  ٛ تٍطصمممممر خشممممممغن ا ٍشممممملٚ الٍٕٖٔمممممم

(17)

ا ٖٔقصممممممد 

باعممممب  وشممممغن ا ٍشمممملٚ الٍٕٖٔممممٛ )الشمممملص المممم ٙ  

 اوممما دٔلمممٛ ا ٍشممملٚ باسمممىٗاْ أٔ باعابمممارٓ وشمممغالل    

لامممممممممم  ا ٍشممممممممملٚ( 

(18)

ٔبالامممممممممال٘  ال قمممممممممٕم  ٙ   ا

شمممممملص ,مممممم  ا شممممممغن أُ ٖ ممممممُٕ وسممممممئالل عممممممَ   

 ٛ ا ضممممرار الٍٕٖٔمممم

(19)

ا ل ممممَ قممممٕم لدٔلممممٛ ا ٍشمممملٚ   

أُ تممممٍص   تشمممممرٖعّا الممممٕ ل عممممممٜ أٌممممْ قمممممٕم    

ٔبشمممرٔ  ضبمممددٚ لٍا مممن ا مممٕاد الٍٕٖٔمممٛ أٔ وٍمممأه    

   ٞ ٖفعمممم   بممممْ بٍمممما ٘ف بممممٜ أٔ  الٍزاٖمممماا الٍٕٖٔممممٛ أٌمممم

لا وشمممممغالل عممممممٜ  مبمممممْ ٔخٕاغقمممممٛ ا شمممممغن ا عممممم   
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أٔ لمٍزاٖممممماا  –لمىمممممٕاد الٍٕٖٔمممممٛ   ضالمممممٛ الٍا مممممن  

ٔعٍدٟمممممم  ٖعامممممم   –  ضالممممممٛ ا ٍممممممأه  –الٍٕٖٔممممممٛ 

الٍا مممممن أٔ ا ٍمممممأه وشمممممغالل  ٍشممممملٚ ٌٕٖٔمممممٛ دالمممممن    

أراض٘ تم  الدٔلٛ

(20)

. 

ٌٔصممممما اتزا ٗمممممٛ برٔ سمممممن عممممممٜ أُ القممممماٟي        

بالاشمممغٗن ا سمممئه عمممَ ضمممٕاد  السمممزٍٗٛ الٍٕٖٔمممٛ   

ٙ  مممرضا لمممْ دٔلمممٛ الاسمممسٗن   ِمممٕ الشممملص الممم   

باشممممممغٗن سممممممزٍٗٛ ٌٕٖٔممممممٛاأٔ الدٔلممممممٛ ا اعا ممممممدٚ     

عٍممممدوا تشممممغن السممممزٍٗٛ الٍٕٖٔممممٛ بٍزسممممّااأٔ ِممممٕ     

والممممم  السمممممزٍٗٛ ومممممَ تمممممارٖ  عىممممممّا ضامممممٜ رغمممممؤ  

عمىّمممممااأٔ ِمممممٕ والممممم  السمممممزٍٗٛ   ا  اٌممممما ٔ ممممما  

ٔ مممٕر اسبممماد  الٍمممٕٔٙ ,ممم  ومممرلص باشمممغٗمّا   

(21)

 

. 

ٔدبمممممممدر اإلشمممممممارٚ    أُ ضصمممممممر ِممممممم ٓ   

ٛ بشممممملص ٔاضمممممد ِمممممٕ ا شمممممغن الٍمممممٕٔٙ  ا سمممممئلٗ

ٖع ممم٘ ضمممىاٌْ أ ثمممر غعالٗمممٛ لةضمممرار الٍٕٖٔمممٛا    

ٔ لمممممممم  وممممممممَ ٌمممممممماضٗاني ا ٔ  الاٗسمممممممم  عمممممممممٜ  

ا ضمممممممممرٔر   ا  البمممممممممٛ بمممممممممالاعٕٖ ا وممممممممماداً أُ 

ا سمممممممئلٗٛ ضبصمممممممٕرٚ بشممممممملص ٔاضمممممممدا ٔومممممممَ 

ٌاضٗممممٛ  اٌٗممممٛ  ُ ضصممممر ِمممم ٓ ا سممممئلٗٛ ٖسمممممّن      

ومممَ عىمٗمممٛ الاممملوني ضمممدِا  ضمممىاٌْ  اٌٗمممٛ ومممَ   

ا ا ضرٔرضىاٌا

(22)

. 

 priceٔعمٜ ِ ا ا سا  ضصر القمإٌُ ) 

Anderson    ا ورٖ مم٘ ا سممئلٗٛ عممَ ا ضممرار )

أٔ الدٔلٛ  أٔ وال ّاا الٍٕٖٔٛ خشغن ا ٍشلٚ الٍٕٖٔٛا

  ا  اٌممممما ِممممم٘ ا الممممم  

(23)

ا  ىممممما ضصمممممر  مممممإٌُ  

ا سممئلٗٛ الٍٕٖٔممٛ ال ٍممدٙ ا سممئلٗٛ الٍٕٖٔممٛ عممَ     

ا ضممرار الٍٕٖٔممٛ با شممغن 

(24)

ٔجعممن  ممإٌُ ا ٍشممما  ا 

الٍٕٖٔٛ ال ٖ اٌ٘ ا سئلٗٛ عمٜ ا شغن سٕاٞ متثن 

بممدٔاٟر الدٔلممٛا أٔ أٙ وشممغن  صممن عمممٜ رلصممٛ    

وَ ٔمٖر الا ٍٕلٕجٗا

(25)

. 

ٔغقممممال سمممم ا الاصممممٕر  ممممرر القممممإٌُ اإلوممممارات٘             

اشبممممماش با سمممممئلٗٛ ا دٌٗمممممٛ    2012لسمممممٍٛ   4ر مممممي 

لٍمممٕٔٙ عمممَ ا ضمممرار الٍٕٖٔمممٛ بممملُ وشمممغن ا رغمممل ا  

ِممممٕ ا سممممئه الٕضٗمممممد ٔاسبصممممرٙ عممممَ ا ضمممممرار     

  ٛ الٍٕٖٔمممممممٛ الٍادبمممممممٛ عمممممممَ اسبدا مممممممٛ الٍٕٖٔممممممم

(26)

ا 

ٔ  ممممَ القممممٕه  ُ ا سممممئلٗٛ اسبصممممرٖٛ لمىشممممغن 

الٍممممممٕٔٙ أوممممممر تقممممممرر ضاممممممٜ  بممممممن  ممممممدٔر ِمممممم ا   

القممممإٌُا ٔ لمممم  عٍممممدوا ٌممممص القممممإٌُ االذبممممادٙ   

اشبمممممممماش باالسمممممممماعىاالا   2009( لسممممممممٍٛ 6ر ممممممممي )

عممممممٜ أُ ا شمممممغن ِمممممٕ السممممممىٗٛ لم ا مممممٛ الٍٕٖٔمممممٛ 

ا سممممئه الرٟٗسمممم٘ عممممَ  ممممن ومممما ٖاعمممممل بمممما وَ   

ٔا وممممماُ الٍمممممٕٔٙ ٔالٕ اٖمممممٛ ومممممَ اإلشمممممعاعاا    

(27)

ا 

ِٔممم ا ا شمممغن ٖاطىمممن ٔضمممدٓ وسمممئلٗٛ الاعمممٕٖ    

عممممَ أٖممممٛ أضممممرار تمطممممل بمممما غراد أٔ با ىام ممممااا      

ٌاٗسمممممٛ أٙ  ِىممممماه ٖقمممممؤ ومممممَ جاٌبمممممْ   تشمممممغٗن   

ا أٔ ٌاٗسمممٛ عمممدً وراعممماٚ وا مبممما  ا رغمممل الٍمممٕٔٙا

ا ومممممماُ الٍممممممٕٔٙ

(28)

ا ٔ ممممممد عممممممرو  ِمممممم ا القممممممإٌُ  

ا شمممغن الٍمممٕٔٙ بلٌمممْ أٙ شممملص ومممل ُٔ لمممْا ٔ/أٔ     

ٖ مممممُٕ وسمممممئالل عمممممَ ا وممممماُ الٍمممممٕٔٙا أٔ ا وممممماُ   

أٔ أومممممماُ  اإلشممممممعاع٘ا أٔ أومممممماُ الٍزاٖمممممماا ا شممممممعٛا

الٍقمممنا عٍمممد اضممم العْ بلٌشممم ٛ  اا عال مممٛ بلٖمممٛ   

وراغمممل ٌٕٖٔمممٛا أٔ بلٖمممٛ وصمممادر  شمممعاعاا ويٍٖمممٛا    

 لممممممم  ا غمممممممراد بصمممممممزاّي الشلصمممممممٗٛا     خممممممما  

أٔ الشمممممماضٍنيا  ٔاس٠ٗمممممماا اسب ٕوٗممممممٛا ٔا رسمممممممنيا

ٔا ممممممممرلص سمممممممميا ٔا ساشممممممممزٗااا ٔا شمممممممملاش 

ال َٖ ٖعىمُٕ سبسابّي اشباش

(29)

. 

أومممما   العممممرا  غمممملُ  ممممإٌُ  اٖممممٛ ٔذبسممممني           

ل  صممممر ا سممممئلٗٛ   2009لسممممٍٛ  27الب٠ٗممممٛ ر ممممي  

ألقمممٜ عمممَ ا ضمممرار بالب٠ٗمممٛ بشممملص ضبمممددا بمممن    

با سمممممممئلٗٛ عممممممممٜ  مممممممن ومممممممَ سمممممممب  بزعممممممممٛ      

أٔ بزعممممن وممممَ  أٔ تقصمممم ٓا أٔ  ِىالممممْا الشلصمممم٘ا

أٔ سممممٗ رتْ ومممممَ   ِممممي ذبمممما رعاٖامممممْا أٔ ر اباممممْا   

ا شممممممملاش أٔ ا تبمممممممارا أٔ طبالزامممممممْ القمممممممٕاٌني    

   ٛ ٔا ٌ ىممممٛ ٔالاعمٗىمممماا ضممممررال بالب٠ٗمممم

(30)

ا بٍٗىمممما 

جعمممن  مممإٌُ الٕ اٖمممٛ ومممَ اإلشمممعاعاا ا يٍٖمممٛ ر مممي   

ا سمممممئلٗٛ ا اطققمممممٛ غعمٗمممممال عمممممَ     1998لسمممممٍٛ  99

وصممممادر اإلشممممعار ضبصممممٕرٚ خالمممم  ا صممممدر دُٔ     

,مممممم ٓ

(31)

ا ٖٔقصممممممد خالمممممم  ا صممممممدر ٔغممممممل ِمممممم ا   

أٔ ازبّممممممٛ المممممم  متاممممممم  أٔ   القممممممإٌُ الشمممممملصا 

تسالدً أٔ تصٍؤ وصادر اإلشعاعاا

(32)

. 

 الزرر الثاٌ٘

   وسمممممممممممممممئلٗٛ و مقمممممممممممممممٛ أٔ وشمممممممممممممممددٚ  

(Absolute or strict liability) 

وسممممممممئلٗٛ ا شممممممممغن عممممممممَ ا ضممممممممرار   ُ  

الٍٕٖٔمممممٛ تسممممماٍد عممممممٜ غ مممممرٚ الضمممممررا ٔبالامممممال٘   

غّممممم٘ لٗسممممما وسمممممئلٗٛ شلصمممممٗٛ  اٟىمممممٛ عممممممٜ   

أسمممممما  اشب مممممملا ٔوزمممممماد  لمممممم   ُ ا شممممممغن ٖعممممممد   

وممماداً أٌمممْ  وسمممئالل ضامممٜ لمممٕ ل ٖصمممدر وٍمممْ ل ممملا 
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تسمممممممممب  بٍشممممممممما ْ الٍمممممممممٕٔٙ  سبممممممممما  الضمممممممممرر    

بمممممما لرَٖا ٔتعممممممر  ِمممممم ٓ ا سممممممئلٗٛ   الزقممممممْ 

ا سممممئلٗٛ ا ادٖممممٛ أٔ ا ٕضممممٕعٗٛ المممم     القممممإٌٌ٘ ب

ارتمممممب  ٌشمممممّٕٟا ب ّمممممٕر الصمممممٍاعاا ٔا ٌشممممم ٛ     

اشب رٚ ٔوا تسببْ وَ ضرر لةغراد

(33)

. 

 ُ   اوممممممٛ وسممممممئلٗٛ ا شممممممغن عممممممَ ا ضممممممرار         

الٍٕٖٔمممٛ عممممٜ أسممما  الضمممررا ٔجعممممّا وسمممئلٗٛ      

وادٖمممممٛ ٖعاممممم  أِمممممي ٔأبمممممرم جٕاٌممممم  الضمممممىاُ       

غّممممٕ ضممممىاُ ال  صبمممماه أضممممرار ال ا ممممٛ الٍٕٖٔممممٛا    

تممممممٕغرٓ ا سممممممئلٗٛ ا دٌٗممممممٛ الاقمٗدٖممممممٛ القاٟىممممممٛ   

عممممٜ عٍصمممر اشب ممملا ٔ لممم  ومممَ لممماله رغمممؤ عممم ٞ 

اإل بممماا عمممَ  اِمممن ا ضمممرٔرا غىممما داً ال ٖشممم     

اشب ممممممل وممممممَ جاٌمممممم  ا شممممممغن غلٌممممممْ لممممممٗ  عمممممممٜ 

ا ضمممرٔر   بمممماا ل مممملٓ أٔ  ِىالمممْا ٔوممممرد  لمممم      

صبممممماه ال ا مممممٛ الٍٕٖٔمممممٛ ِمممممٕ  بٗعمممممٛ ا ضمممممرار     

   ممممممد ت ممممممُٕ    جاٌمممممم  ضسىّمممممما   الٍٕٖٔممممممٛ المممممم 

ال ب اأضممممممممممرارال واممممممممممللرٚ متاممممممممممد آ ارِمممممممممما      

ا سممماقبنا ٔال ت ّمممر  ال بعمممد سمممٍٕاا  ٕٖممممٛ ومممَ      

اسبممممماد  الٍمممممٕٔٙا لممممم ا ٔومممممَ أجمممممن تزعٗمممممن وبمممممدأ 

ا سممممممئلٗٛ ا دٌٗممممممٛ   صبمممممماه ال ا ممممممٛ الٍٕٖٔممممممٛ   

 ممممماُ البمممممد ومممممَ   اومممممٛ وسمممممئلٗٛ ا شمممممغن عمممممَ  

 ٖ صمممدر عٍصمممر الضمممرر ٔعمممدٓ وسمممئالل ضامممٜ لمممٕ ل 

عٍمممممْ أٙ ل مممممل

(34)

ا ٔعممممممٜ ِممممم ا ٌمممممرٝ أُ اتزا ٗمممممٛ  

.ت مممممممُٕ 1 مممممممد ٌصممممممما عممممممممٜ )  1963غٍٗممممممما لسمممممممٍٛ  

وسمممئلٗٛ ا شمممغن عمممَ ا ضمممرار الٍٕٖٔمممٛ خٕجممم      

ِمممم ٓ االتزا ٗممممٛ وسممممئلٗٛ و مقممممٛ( 

(35)

ا ِٔمممم ا ومممما 

اعاىدتمممممممممممْ اتزا ٗمممممممممممٛ بمممممممممممارٖ  

(36)

ا ٔاتزا ٗمممممممممممٛ 

برٔ سمممن الممم  جعمممما وشمممغن السمممزٍٗٛ الٍٕٖٔمممٛ     

َ  ٗمممؤ ا ضممممرار  وسمممئال وسمممئلٗٛ و مقمممٛ عممم    

الٍٕٖٔممممممٛا عٍممممممدوا ٖثبمممممما أُ ِمممممم ٓ ا ضممممممرار  ممممممد  

ٔ عممما ٌاٗسمممٛ سباد مممٛ ٌٕٖٔمممٛ وسمممببٛ عمممَ ٔ مممٕد      

ٌممممٕٔٙ أٔ بقاٖمممما أٙ غضممممالا وشممممعْ تاعمممممل بّمممم ٓ    

السزٍٗٛ

(37 )

. 

ٔبالٍسمممممممبٛ لماشمممممممرٖعاا الٍٕٖٔمممممممٛ غٍمممممممرٝ أُ         

( ا ورٖ مممممممم٘  price Anderson ممممممممإٌُ )

ر  ا ضممممما      مممممإٌُ ال ا مممممٛ الٍٕٖٔمممممٛ ل ٖا ممممم

   وسمممممللٛ ا سمممممئلٗٛ ا ٕضمممممٕعٗٛ لمىشمممممغن ٔل   

ٖبطمممث أسممما  ِممم ٓ ا سمممئلٗٛ   ال ممما  

(38)

ا ,ممم  أُ 

القضمممممماٞ ا ورٖ مممممم٘ ِممممممٕ وممممممَ تصممممممدٝ إل اوممممممٛ    

وسمممممممممئلٗٛ ا شمممممممممغن الٍمممممممممٕٔٙ عممممممممممٜ عٍصمممممممممر    

الضممممرر

(39)

ا  ىمممما جعممممن  ممممإٌُ ا ٍشممممما الٍٕٖٔممممٛ    

ال ٖ مممممماٌ٘ وسممممممئلٗٛ وشممممممغن ا ٕ ممممممؤ الٍممممممٕٔٙ     

وسمممممممممئلٗٛ اجملمممممممممام عمممممممممَ ا ضمممممممممرار الٍٕٖٔمممممممممٛ   

و مقمممٛ

(40)

ا  ىممما ٌمممص  مممإٌُ ا سمممئلٗٛ الٍٕٖٔمممٛ     

ال ٍمممممممدٙ عممممممممٜ عمممممممدً اشممممممم ا    بممممممماا ل مممممممل     

ا شممممغنأ كا ت ممممُٕ وسممممئلٗاْ الٍٕٖٔممممٛ و مقممممٛ    

 ضٗث جاٞ   ِ ا القإٌُ:

(operator is , without proof of fault 

or negligence , absolutely liable for a 

breach of the duty imposed on him 

by this ACT )( 41). 

ٔ مممممممد جعمممممممن القمممممممإٌُ اإلومممممممارات٘ اشبممممممماش          

 4با سممممئلٗٛ ا دٌٗممممٛ عممممَ ا ضممممرار الٍٕٖٔممممٛ ر ممممي  

ا شمممغن وسمممئالل عمممَ ا ضمممرار الٍٕٖٔمممٛ    2012لسمممٍٛ 

بصممممممممر  الٍ ممممممممر عىمممممممما   ا  مممممممماُ طب ٠ممممممممال 

(42)

ا 

ٔبالٍسممممممبٛ لمقممممممإٌُ العرا مممممم٘ غٍممممممرٝ أُ  ممممممإٌُ   

 مممد  2009لسمممٍٛ ( 27 اٖمممٛ ٔذبسمممني الب٠ٗمممٛ ر مممي )  

جعممممن  ممممن شمممملص ٖضممممر بالب٠ٗممممٛ ٔوممممَ  لمممم         

الامممممممممممٕ  وسممممممممممئال عممممممممممَ  لمممممممممم  وسممممممممممئلٗٛ     

وز ضممممممٛ

(43)

( وممممممَ  ممممممإٌُ  13ا  ىمممممما  ُ ا ممممممادٚ ) 

( لسممممٍٛ 99الٕ اٖممممٛ وممممَ اإلشممممعاعاا ا يٍٖممممٛ ر ممممي ) 

 ممممممد جعممممممما والمممممم  ا صممممممدر وسممممممئال عممممممَ    1980

ا ضممممممرار وسممممممئلٗٛ وز ضممممممٛ حب ممممممي القممممممإٌُ 

ضممممق ٍِممممما  ُ  ٔ,مممم   ابمممممٛ إل بممممماا الع مممم ا ٖٔال   

ا سممممممئلٗٛ ا ز ضمممممممٛ المممممم  أٔردِممممممما القإٌٌممممممماُ   

ا ممم  ٕراُ ِممم٘ وسمممئلٗٛ شلصمممٗٛ  اٟىمممٛ عممممٜ     

اشب مممممملا ٔرباممممممم  عممممممَ ا سممممممئلٗٛ ا ٕضممممممٕعٗٛ   

القاٟىمممٛ عممممٜ الضمممرر الممم  ألممم ا بّممما االتزا ٗممماا   

ٔالاشمممرٖعاا الٍٕٖٔممممٛ  ىمممما وممممر بٍمممماا ٔ ُ  اٌمممما  

ِممم ٓ ا سمممئلٗٛ ا ز ضمممٛ  اٟىمممٛ عممممٜ ل مممل ,ممم      

 بممماا الع ممم ا غزممم٘ ا سمممئلٗٛ ا ٕضمممٕعٗٛ   ابمممن إل

ال ٖسمممممما ٗؤ ا شممممممغن الممممممالمص وممممممَ ا سممممممئلٗٛ   

بالاممممم رر باٌازممممماٞ العال مممممٛ السمممممببٗٛ بمممممني اشب مممممل 

ٔالضممممررا ومممما داً ال ٖشمممم   اشب ممممل وممممَ جاٌبمممممْ      

أ ممممماللا بٍٗىممممما   ا سمممممئلٗٛ ا ز ضمممممٛ القاٟىمممممٛ     

عممممممٜ ل مممممل ال ٖقبمممممن   بممممماا الع ممممم  ٖسممممما ٗؤ      

ص وممممَ ا سممممئلٗٛ  والمممم  ا صممممدر الٍممممٕٔٙ الممممالم  

بٍزممممم٘ العال مممممٛ السمممممببٗٛ بمممممني الضمممممرر ٔاشب مممممل     

الصممممممادر وٍممممممْا وممممممما داً أٌممممممْ ٖشمممممم    سممممممماٟماْ     

اشب مممممممممل

(44)

ا ٔعممممممممممٜ ِممممممممم ا ت مممممممممُٕ ا سمممممممممئلٗٛ    

ا ٕضمممممٕعٗٛ لمىشمممممغن الٍمممممٕٔٙ ٔالممممم  ألممممم  بّممممما      

القممممممإٌُ اإلوممممممارات٘ أ ثممممممر غعالٗممممممٛ   صبممممممماه     
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ضممممىاُ ا ضممممرار الٍٕٖٔممممٛ وممممَ ٌ مممماً ا سممممئلٗٛ       

 ا ز ضٛ.

ٔومممَ جاٌممم  آلمممر ٔتلسٗسمممال عممممٜ وممما تقمممدً أُ             

  اومممممٛ وسمممممئلٗٛ ا شمممممغن الٍمممممٕٔٙ عممممممٜ عٍصمممممر  

الضممممرر ال ٖعممممل اٌممممْ ال ٖسمممما ٗؤ الممممالمص وممممَ      

ِممممم ٓ ا سمممممئلٗٛ ٌّاٟٗمممممالا غ بقممممما التزا ٗمممممٛ غٍٗممممما    

ٖسمممما ٗؤ ا شممممغن الممممالمص وممممَ ا سممممئلٗٛ      1963

 مٗممممممممال أٔ جةٟٗممممممممال ضسممممممممبىا تقممممممممررٓ احمل ىممممممممٛ     

ار الٍٕٖٔممممٛ ضممممد ا   ا لاصممممٛ   ا أ بمممما أُ ا ضممممر  

بصممممٕرٚ  مٗممممٛ أٔ جةٟٗممممٛ عممممَ  ِىمممماه ا ضممممرٔر     

أٔ عممممَ  أٔ عممممَ ٌقممممن  مممماً بممممْ ا ضممممرٔرا    ازبسممممٗيا

غعمممن أ,زمممن القٗممماً بمممْ  بقصمممد  ضمممدا  الضمممرر     

(45)

ا 

 ىممممممما أُ ا شمممممممغن ٖسممممممما ٗؤ أُ ٖمممممممالمص ومممممممَ  

ا سممممئلٗٛ ٌّاٟٗممممال   ا ا بمممما أُ الضممممرر ٖرجممممؤ       

ٌمممةار وسممممعاأٔ أعىممماه عدٔاٌٗمممٛا أٔ ضمممرل أِمٗمممٛا      

٘ أ ٔ عصمممممممممممٗاُ ومممممممممممدٌ

(46)

ا ٔ بقممممممممممما التزا ٗمممممممممممٛ  

غممممملُ احمل ىمممممٛ ا لاصمممممٛ   1963برٔ سمممممن لسمممممٍٛ 

تفممم وأ وشمممغن السمممزٍٗٛ الٍٕٖٔمممٛ  مٗمممال أٔ جةٟٗمممال   ا    

أ بممممممما أُ ا ضمممممممرار الٍٕٖٔمممممممٛ ضمممممممد ا  مٗممممممما أٔ 

جةٟٗممممما أٔ اُ  شمممممعار أضد مممممْ غمممممرد عىمممممدال أٔ تمممممل ر 

بْ

(47)

. 

 ا  م  الثاٌ٘

 أض اً ا سئلٗٛ عَ ا ضرار الٍٕٖٔٛ

تٕ ممم  ا سممممئلٗٛ ا دٌٗممممٛ عممممَ اإلضممممرار   

الٍٕٖٔمممٛ  ضممماغٛ    أٌّممما ور مممةٚ ٔو مقمممٛ بلٌّممما   

(limitation of this liability in amount 

and in Area   and in time(48)

(اأٙ أٌّمما 

وسمممئلٗٛ ضبمممددٚ ومممَ ضٗمممث وقمممدارِا ٔضسىّممما      

ٌٔ ا ّا الةواٌ٘ ٔا  اٌ٘ا ٔ د ارتلٍٖا أُ ٌبطث ِ ٓ 

ا سئلٗٛ عَ ا ضرار الٍٕٖٔمٛ   الصزٛ ضىَ أض اً

 ٌّمما أ ثممر ارتبا ممال بممدعٕٝ ا سممئلٗٛ ٔالاعممٕٖ    

 ِٔ ا وا سٍاٍألْ   الزرعني ا تٗني:

 الزرر ا ٔه

 دعٕٝ ا سئلٗٛ عَ ا ضرار الٍٕٖٔٛ

ا ممممممممممدع٘   الممممممممممدعٕٝ الٍٕٖٔممممممممممٛ ِممممممممممٕ    

ٔا شمممغن الٍمممٕٔٙ ِمممٕ ا مممدعٜ عمٗمممْا ٍِٔممما   ا ضمممرٔرا

ا لاصممممٛ بٍ ممممر دعممممٕٝ   قمممم  ذبدٖممممد احمل ىممممٛ   

ا سمممممممئلٗٛ الٍٕٖٔمممممممٛا ٔذبدٖمممممممد الٍ ممممممما  الممممممم ٙ 

 تغ ْٗ الدعٕٝ ٔودٚ تقادوّا ٔ ىا ٖلت٘:

احمل ىممممممٛ ا لاصممممممٛ بٍ ممممممر دعممممممٕٝ     -أٔال

 ا سئلٗٛ الٍٕٖٔٛ:

 ممممد تقممممؤ اسباد ممممٛ الٍٕٖٔممممٛ دالممممن دٔلممممٛ    

ا رغمممل الٍمممٕٔٙ ٔمتامممد آ ارِممما ٔأضمممرارِا    دٔه     

  ٔ د ألممممرٝا ٔ مممممد تقمممممؤ ِمممم ٓ اسباد مممممٛ لمممممارص ضمممممد

دٔلمممٛ ا رغمممل بسمممب  ٌشممما  ِممم ا ا رغممملا ممممما ٖمممث   

ٌةاعمممممال ضمممممٕه االلاصممممماش القضممممماٟ٘ ٔاحمل ىمممممٛ     

المم  سمما ٔالٖممٛ ٌ ممر الممدعٕٝا ِٔمم ا الاٍممامر  مم        

ضممممىاٌٛ ا ضممممرٔر   الاعممممٕٖ  السممممٗىا   ا تممممبني     

ومممممَ  ٕاعمممممد االلاصممممماش القضممممماٟ٘ أُ احمل ىمممممٛ  

ا لاصمممٛ ِممم٘ ضب ىمممٛ دٔلمممٛ لمممٗ  سممما تشمممرٖؤ أٔ   

أٔ أٌّمممما ت بممممل  سممممئلٗٛ الٍٕٖٔممممٛاٌ مممماً غاعممممن لمى

 ٕاعممممممممد تقمٗدٖممممممممٛ لمىسممممممممئلٗٛ ا دٌٗممممممممٛا مممممممممما 

سممممممٗعرل ا ضممممممرٔر لمغمممممم  ٖٔزقممممممدٓ الضممممممىاُ     

الضمممرٔرٙ   ِممم ٓ ا سمممئلٗٛا عممممٜ ِممم ا ا سممما     

ضألممما اتزا ٗمممٛ غٍٗممما اشبا مممٛ با سمممئلٗٛ ا دٌٗمممٛ  

عمممممممَ ا ضمممممممرار الٍٕٖٔمممممممٛ ٔبعممممممم  الاشمممممممرٖعاا    

اصممممٛ الٕ ٍٗممممٛ  اا الصمممممٛ ذبدٖممممد احمل ىممممٛ ا ل  

بالمممممممممدعأٙ الٍٕٖٔمممممممممٛ ضامممممممممٜ   ضممممممممماه عمممممممممٕدٚ  

ٔ لمممممم   االلاصمممممماش القضمممممماٟ٘ لدٔلممممممٛ ٔاضممممممدٚا

لاٗسمممممممم   جممممممممراٞاا ضصممممممممٕه ا ضممممممممرٔر عمممممممممٜ     

ٔتزعممممٗالل لمضممممىاُ   صبمممماه ال ا ممممٛ    الاعممممٕٖ ا

عممممٜ  1963الٍٕٖٔممٛا لمم ا ٌصمما اتزا ٗمممٛ غٍٗمما لسممٍٛ      

ضصمممممر الٕالٖمممممٛ القضممممماٟٗٛ   ضبممممما ي ال مممممر  

    ٔ ٖممممممممٛ   ا اعا مممممممد الممممممم ٙ ٔ عممممممما اسباد مممممممٛ الٍٕ

أراضمممْٗ

(49)

ا ٔ  اسبممماالا الممم  تقمممؤ غّٗممما اسباد مممٛ   

الٍٕٖٔمممممٛ دالمممممن ا سممممماضٛ الممممم  تشمممممغمّا ا ٍ قمممممٛ    

اال اصمممممممادٖٛ اشبالصمممممممٛ ل مممممممر  واعا مممممممدا أٔ   

وسمممممماغٛ ال تاسممممممأم ضممممممدٔد وٍ قممممممٛ ا اصممممممادٖٛ   

  ا ل ت ممممممَ وثممممممن ِمممممم ٓ ا ٍ قممممممٛ  ممممممد    لالصممممممٛا

أٌشممم٠ا ٔومممَ ا قمممرر  ٌشمممامِاا غمممإُ ضبممما ي  لممم    

لاصممممٛ   ِمممم ٓ ا ضممممٕاها خمممما     ال ممممر  ِمممم٘ ا  

 لممم  ضالمممٛ  بمممالمل ال مممر  ا اعا مممد الٕدٖمممؤ خثمممن      

ِممم ٓ ا ٍ قمممٛ  بمممن ٔ مممٕر اسباد مممٛ الٍٕٖٔمممٛا عممممٜ      

أال ٖاعممممممارل  ممممممن  لمممممم  وممممممؤ  ٕاعممممممد القممممممإٌُ  

البطمممممرٙ المممممدٔل٘ا خممممما    لممممم  اتزا ٗمممممٛ ا ومممممي   

ا اطممممممممدٚ لقممممممممإٌُ البطممممممممار

(50)

ا أومممممممما   ا ل ٖقممممممممؤ 

  واعا مممداأٔ اسبممماد  الٍمممٕٔٙ دالمممن أراضممم٘  مممر    

دالممممن وٍ قممممٛ غ الابمٗممممن عٍّمممماا أٔ أٌممممْ ٖصممممع      
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ذبدٖمممد و ممماُ اسبممماد  الٍمممٕٔٙا غممملُ االلاصممماش    

ٖمممئه حملممما ي دٔلمممٛ ا شمممغن ا سمممئه 

(51)

ا ٔ  ا آلممما 

الٕالٖممممممٛ القضمممممماٟٗٛ  بقمممممما ل ممممممن ومممممما تقممممممدً      

ضبممممما ي أ ثمممممر ومممممَ  مممممر  واعا مممممدا غإٌمممممْ   ا   

ٔ مممؤ جمممةٞ ومممَ اسبممماد  الٍمممٕٔٙ لمممارص أراضممم٘ أٙ    

واعا ممممممدا ٔجممممممةٞ دالممممممن أراضمممممم٘  ممممممر   ممممممر  

واعا ممد ٔاضممدا غممإُ ضبمما ي ال ممر  ا لمم  ِمم٘       

ا لاصممممممٛ بممممممدعأٙ اسبمممممماد  الٍممممممٕٔٙا ٔ  ,مممممم   

ِمممم ٓ اسبالممممٛ ت ممممُٕ الٕالٖممممٛ القضمممماٟٗٛ  حملمممما ي   

ال ممممممر  ا اعا ممممممد المممممم ٙ  ممممممدد باالتزمممممما  بممممممني  

ا  مممممممرا  ا اعا مممممممدٚا الممممممم  ت مممممممُٕ ضبا ىّممممممما  

طباصمممٛ  بقمممال لةضمممٕاه ا ممم  ٕرٚ آٌزممما    

(52)

اعممممٜ 

أٌمممممْ قممممم  عممممممٜ الدٔلمممممٛ ا اعا مممممدٚ الممممم  ت مممممُٕ    

حملا ىّمممممممما االلاصممممممممماش أُ تزممممممممرد ضب ىمممممممممٛ   

ٔاضدٚ وَ ضبا ىّا بّ ا االلاصاش

(53)

. 

أوممممما خبصممممممٕش الٍقممممممن الٍمممممٕٔٙ غإٌممممممْ خٕجمممممم    

ت مممممممُٕ ضبممممممما ي دٔلمممممممٛ   1960اتزا ٗمممممممٛ بمممممممارٖ   

ا ٍشممملٚ ِممم٘  ممماضبٛ االلاصممماش ٔ ُ  بممما ٔ مممٕر    

الضممممممرر   دٔلممممممٛ ألممممممرٝ

(54)

ا ٗممممممٛ ا ٔخٕجمممممم  اتز

غمممممممماُ لمىممممممممدع٘ اشبٗممممممممار   أُ  1963برٔ سممممممممن 

ٖرغمممؤ دعمممٕآ ضسممم  وصممممطاْ  وممما أوممماً ضبممما ي   

أٔ ضبمممما ي  الدٔلممممٛ ا سممممسمٛ لمسممممزٍٗٛ الٍٕٖٔممممٛا  

الدٔلٛ ال  ٔ ؤ الضرر     مٗىّا

(55)

. 

ٖاسممممممٜ ومممممَ  مممممن وممممما تقمممممدً سمممممع٘ االتزا ٗممممماا  

الدٔلٗممممممٛ   تلسمممممممٗ  ضمممممممىاُ لممممممماش سبقمممممممٕ   

 ٛ ا ٔ لممم  ومممَ  ا ضمممرٔر   صبممماالا ال ا مممٛ الٍٕٖٔممم

لمممممممممماله ضصممممممممممر االلاصمممممممممماش القضمممممممممماٟ٘      

ضبممما ي دٔلمممٛ وعٍٗمممٛ أٔ  ع ممماٞ ا ضمممرٔر اشبٗمممار   

ضسمممم  وصمممممطاْ بممممني ضبمممما ي دٔه  اا عال ممممٛ  

باسبممممممممماد  الٍمممممممممٕٔٙ  ىممممممممما غعمممممممممما اتزا ٗمممممممممٛ     

برٔ سمممنا بمممن  ُ ِممم ا الضمممىاُ ارتقمممٜ    أعممممٜ     

وراتبمممْ عٍمممدوا ألةوممما اتزا ٗمممٛ غٍٗممما الدٔلمممٛ الممم      

حبصممممر ِمممم ٓ  ربمممماص ضبا ىّمممما بٍ ممممر الٍممممةار   

الٕالٖمممٛ خط ىمممٛ ٔاضمممدٚ غقممم  ومممَ ضبا ىّممماا      

ِٔممممم ا السمممممع٘ المممممدٔل٘ اٌع ممممم  لمممممدٝ ا شمممممرعني   

المممٕ ٍٗني الممم َٖ ضمممألٕا الٍسمممش عممممٜ وٍمممٕاه ِممم ٓ  

االتزا ٗممماا لالسمممٗ  ضمممىاُ لممماش لمىاضمممررَٖ    

ومممممَ اسمممممالداواا ال ا مممممٛ الٍٕٖٔمممممٛا غقمممممد جعمممممن   

 ممممممإٌُ ا ٍشممممممما الٍٕٖٔممممممٛ ال ٖ مممممماٌ٘ احملمممممما ي  

لاصمممٛ   ٌ مممر المممدعأٙ الممم   ال ٖ اٌٗمممٛ ِممم٘ ا 

تاعممممل حبمممٕاد  ا ٍشمممما الٍٕٖٔمممٛأ ُ ٔ عممما تمممم     

 ٚ اسبممممٕاد  لممممارص ا ىم ممممٛ ا اطممممد

(56)

ا  ىمممما جعممممن 

ضبمممما ي  2012( لسممممٍٛ 4القممممإٌُ اإلوممممارات٘ ر ممممي ) 

الدٔلمممممٛ الممممم  ٖقمممممؤ غّٗممممما اسبممممماد  الٍمممممٕٔٙ ِممممم٘    

ا لاصممممٛ بٍ ممممر دعممممٕٝ ا سممممئلٗٛ الٍٕٖٔممممٛا ٔ ممممد  

ذبادٖممممٛ العمٗمممما   ضممممدد ِمممم ا القممممإٌُ احمل ىممممٛ اال 

 ومممممارٚ أبمممممٕ امممممر  سّمممممٛ تقاضممممم٘ ضصمممممرٖٛ    

دعأٙ الاعٕٖ  خٕج  ِ ا القإٌُ

(57)

. 

 ٌ ا  دعأٝ ا سئلٗٛ الٍٕٖٔٛ: - اٌٗا

تٕ ممم  ا سمممئلٗٛ الٍٕٖٔمممٛ بلٌّممما ضبمممددٚ ومممَ          

ضٗممممث و مممماُ ٔ ممممٕر الضممممررا ِٔمممم ا الٕ مممم  ٖممممي ر  

 ب بٗعاممممْ عمممممٜ ذبدٖممممد ٌ مممما  دعممممٕٝ ا سممممئلٗٛا 

الممممم  تغ ّٗممممماا غ مىممممما اتسمممممؤ الٍ ممممما   ٔا ضمممممرار 

الممممممم ٙ تغ ٗمممممممْ المممممممدعٕٝ  ممممممماُ  لممممممم  ضمممممممىاٌال 

لمىاضممممممررَٖا بٗممممممد أُ  لمممممم  ال ٖعممممممل أُ ت ممممممُٕ   

ضممدٔد ِمم ٓ الممدعٕٝ وزإضممٛ;  ُ وممَ شمملُ  لمم        

أُ ّٖممممدً ضممممدٔد ا سمممممئلٗٛ ٔا بمممماد  المممم  تقمممممًٕ     

عمّٗممما برواّممماا ٔلمىٕامٌمممٛ بمممني ِممم ا ٔ اك ضألممما    

ٗممممٛ ا ضممممرار االتزا ٗمممماا الدٔلٗممممٛ وممممد ٌ مممما  تغ 

ومممَ لممماله دعمممأٙ ا سمممئلٗٛ    أبعمممد ضمممد   مممَ  

وممممَ لاللممممْ تممممٕغ  الضممممىاُ ال مممما  لمىاضممممررَٖا 

ل مممَ دٔكممما جعمممن ِممم ٓ ا سمممئلٗٛ وزإضمممٛ ل مممن       

ضمممرر تعممممل باسبممماد  الٍمممٕٔٙا عممممٜ ِممم ا جعممممما       

اتزا ٗمممٛ غٍٗممما ا شمممغن الٍمممٕٔٙ وسمممئالل عمممَ  ٗمممؤ    

ا ٍشممممما المممم  تعمممممل بّمممما اسبمممماد  الٍممممٕٔٙ ٔلممممٗ    

  ا ٔ مممؤ اسبممماد    وٍشمممما شممماٜ     لٚ ٔاضمممدٚاوٍشممم

تابعمممممممٛ لممممممم اا ا شمممممممغنا شمممممممر  عمممممممدً دبمممممممأم     

الاعمممممٕٖ  سمممممقٕغْ احملمممممددٚ

(58)

ا  ىممممما أُ دعمممممٕٝ 

ا سممممئلٗٛ متاممممد لاشممممىن اسبممممٕاد  الٍٕٖٔممممٛ المممم    

تسممممببّا ا ممممٕاد الٍٕٖٔممممٛ ا رسمممممٛ وممممَ  بممممن وٍشمممملٚ    

  ا  اٌمممما تسمممماعىن   أٔ ا إلممممدٚ دالمممممّاا  ا شممممغنا

    ٔسمممٗمٛ ٌقمممن لٗ مممُٕ    وزاعمممن ٌمممٕٔٙ ور ممم 

وصمممدرال لمقمممٕٝ سمممٕاٞ الداغعمممٛ أٔ ا سمممالدوٛ  ٙ    

,مممرلا وممما ل ٖ مممَ الشممملص ا مممل ُٔ لمممْ باشمممغٗن   

ِمم ا ا زاعممن  ممد ت زممن بّمم ٓ ا ممٕادا أٔ أُ ِمم ٓ ا ممٕاد       

 مممممد أرسمممممما    شممممملص   أراضممممم٘ دٔلمممممٛ ,ممممم    

واعا ممدٚ ٔٔ ممؤ اسبمماد   بممن تزرٖغّمما وممَ ٔسممٗمٛ       

الٍقممممن 

(59)

شممممغن وسمممممئلٗٛ  ا عمممممٜ ِمممم ا ٖاطىممممن ا    

ا ضممرار المم  تسممببّا ِمم ٓ ا ممٕاد ومما ل ٖ ممَ ٍِمماك       

وشمممغن آلمممر ٖاطىمممن خٕجممم  عقمممد  اممماب٘ ِممم ٓ     

ٛ    ا سممممئلٗٛا أٔ اٌممممْ ت زممممن باممممم  ا ممممٕاد الٍٕٖٔمممم

(60)

ا 

ٔخٕجممممممم  اتزا ٗمممممممٛ غٍٗممممممما أٖضممممممما غممممممملُ دعمممممممٕٝ   

ا سممممئلٗٛ متامممممد  مممم ل  لاغ ممممم٘ أضممممرار ا مممممٕاد    

ا   ا  اٌممممم الٍٕٖٔمممممٛ ا رسممممممٛ    وٍشممممملٚ ا شمممممغنا



 (2017) السٍٛ      االٔه اجملمد     الثاٌ٘ عشرالعدد       بار لمعمًٕ القإٌٌٗٛ ٔالسٗاسٗٛ صبمٛ جاوعٛ االٌ
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وسممممئلٗٛ تممممم  ا ممممٕاد  ممممد اٌاقممممما  لٗممممْ  ممممراضٛ   

ومممَ وشمممغن وٍشممملٚ ألمممرٝ خٕجممم  عقمممد  اممماب٘ا   

أٔ   ا  ممماُ ا شمممغن الٍمممٕٔٙ  مممد ت زمممن بامممم  ا مممٕادا  

أٔ ٖ مممممُٕ ت زمممممن بامممممم  ا مممممٕاد ٔ اٌممممما ٔاردٚ ومممممَ 

شمممممملص ٖشممممممغن وزمممممماعالل ٌٕٖٔممممممال ور بممممممال عمممممممٜ 

ٔسممٗمٛ ٌقمممن لٗ مممُٕ وصممدرال لمقمممٕٝ سمممٕاٞ الداغعمممٛ   

ٙ ,ممممممرلا أٔ   ا  اٌمممممما ِمممممم ٓ  أٔ ا سممممممالدوٛ  

ا ممممٕاد  ممممد أرسممممما خٕاغقممممٛ  اابٗممممٛ وممممَ ا شممممغن  

وممممممَ شمممممملص وٕجممممممٕد   أراضمممممم٘  دٔلممممممٛ  ,مممممم   

  ا غ شممممطَ ِمممم ٓ ا ممممٕاد عمممممٜ ٔسممممٗمٛ     واعا ممممدٚا

الٍقمممممممن الممممممم  سممممممماٍقمّا لمممممممارص أراضممممممم٘ تمممممممم      

الدٔلممممٛ

(61)

ا ٔبالٍسممممبٛ التزا ٗممممٛ برٔ سممممن غإٌّمممما   

ل تقصمممممر وسمممممئلٗٛ وشمممممغن السمممممزٍٗٛ الٍٕٖٔمممممٛ    

ٔ كممما   اسبممماد  الٍممماجي عمممَ السمممزٍٗٛ  اتّممماا     عممممٜ 

متاممممممد دعممممممٕٝ ا سممممممئلٗٛ لاغ مممممم٘ تسمممممممي ا ممممممٕاد  

ٔتسمٗىّا

(62)

. 

ٔ  سممممبٗن تممممٕغ  ضممممىاُ أ ممممٕٝ لمىضممممرٔر           

صبمممماه ال ا ممممٛ الٍٕٖٔممممٛ غممممإُ لممممْ   ا أ مممماً دعممممٕٝ   

ا سممممئلٗٛ لمممماله ا ممممدٚ القإٌٌٗممممٛ احملممممددٚ لرغممممؤ   

الممممممدعٕٝ تعممممممدٖن  مباتممممممْ  مممممم٘ تشممممممىن تةاٖممممممد  

الٕا ممممؤ عمٗممممْ ضاممممٜ لممممٕ  مممماُ  لمممم  بعممممد    الضممممرر

اٌاّمماٞ ا ممدٚ ا شممار  لّٗمماا شممر  عممدً  ممدٔر ض ممي       

ٌّاٟ٘   دعٕٝ ا سئلٗٛ

(63)

. 

 تقادً دعٕٝ ا سئلٗٛ الٍٕٖٔٛ: - الثا

سمممممممممممبقا اإلشمممممممممممارٚ    أُ ا سمممممممممممئلٗٛ   

 الٍٕٖٔممٛ ِممم٘ وسمممئلٗٛ ضبممددٚ ومممَ ضٗمممث الٕ ممماا  

غممممممممدعٕٝ الٍاشمممممم٠ٛ خٕجبّمممممما سممممممق  موممممممل   ا   

ا ضممممرٔر سممممق  ضقممممْ   رغممممؤ الممممدعٕٝا   دبممممأمٓ 

بٗمممد أُ تقمممادً المممدعٕٝ الٍٕٖٔمممٛ قممم  أال  ضمممؤ     

لممم اا السمممقٕ  الةوٍٗمممٛ الممم   ضمممؤ سممما الاقمممادً   

الاقمٗمممممممممدٙ; ٔ لممممممممم  لامممممممممٕغ  ضمممممممممىاُ أ ممممممممم   

ٔ لمممم   لمىاضممممررَٖ   صبمممماه ال ا ممممٛ الٍٕٖٔممممٛا   

وممممَ لمممماله وممممد وممممدد الاقممممادً لممممدعٕٝ ا سممممئلٗٛ  

ٍممممما ومممممدٚ ٔومممممَ ٍِممممما جعمممممما اتزا ٗمممممٛ غٗ الٍٕٖٔمممممٛا

( سممممٍٛ وممممَ 30الاقممممادً دعممممٕٝ ا سممممئلٗٛ الٍٕٖٔممممٛ)

تممممارٖ  ٔ ممممٕر اسبمممماد  الٍممممٕٔٙ   ضالممممٛ الٕغمممماٚ أٔ   

( سممممممٍٕاا   ا ضممممممرار 10اإل ممممممابٛ الشلصممممممٗٛا ٔ)

ا لممممممرٝ

(64)

ا عمممممممٜ أُ ِمممممم ٓ الممممممدعٕٝ تسممممممق    

( سممممممٍٕاا وممممممَ تممممممارٖ  عمممممممي    3اسبممممممالاني بعممممممد ) 

أٔ الاممممارٖ  المممم ٙ  مممماُ قمممم  غٗممممْ أُ      ا ضممممرٔرا

 أٔ با شممممغن ا سممممئه عممممَ الضممممررا بالضممممرراٖعمممممي 

  ٓ بشممممر  عممممدً دبممممأم الزمممم اا احملممممددٚ أعممممال

(65)

ا 

عممممممٜ أٌمممممْ   ا  اٌممممما وسمممممئلٗٛ ا شمممممغن وغ ممممماٚ  

خٕجمممممم   ممممممإٌُ دٔلممممممٛ ا ٍشمممممملٚ لزمممممم ٚ أ ممممممٕه     

أٔ أٙ ضممممممىاُ آلممممممرا  ضممممممىاُ    بامممممملوني وممممممال٘ا 

الدٔلمممٛا غلٌمممْ قمممٕم لقمممإٌُ احمل ىمممٛ ا لاصمممٛ أُ  

ٛ الٍٕٖٔمممممممٛ ال ٖمممممممٍص عممممممممٜ أُ دعمممممممٕٝ ا سمممممممئلٗ

تسممممق   ال بعممممد ِمممم ٓ الزمممم ٚ ا  ممممٕه خقاضممممٜ    

 ممإٌُ دٔلمممٛ ا ٍشممماٚا ِممم ا ٔ ُ اوامممداد ومممدٚ الاقمممادً  

أٔ اإل ممممابٛ الشلصممممٗٛا    ِمممم ٓ   دعممممأٙ الٕغمممماٚا  

( سمممممٍٕاا 10أٔ ا ضمممممرار ا لمممممرٝ ا رغٕعمممممٛ بعمممممد)  

وممممَ تممممارٖ  اسبمممماد  الٍممممٕٔٙا ال تممممي ر   ضقممممٕ      

الاعمممٕٖ   ٙ شممملص رغمممؤ دعمممٕٝ عممممٜ ا شمممغن      

سٍٕاا 10 بن اٌقضاٞ غ ٚ 

(66)

. 

ٖامممممبني ممممممما تقمممممدً أُ ذبدٖمممممد ومممممدد  ٕٖممممممٛ          

لمممدعٕٝ ا سمممئلٗٛ الٍٕٖٔمممٛ ِمممٕ سبىاٖمممٛ ا اضمممرر      

ٔتمممٕغ  الضمممىاُ المممالمً لمممْا السمممٗىا ٔ ُ  بٗعممممٛ      

ا ضممممرار الٍٕٖٔممممٛ تسممممإج  ِمممم ٓ ا ممممدد ال ٕٖمممممٛ; 

ٔمتامممممد لزممممم اا    ُ آ ارِممممما ب ٠ٗمممممٛ   ال ّمممممٕر;  

دد لماقممممادً تاٍاسمممم  وممممؤ  ٕٖمممممٛ مممممما ٖسممممامةً ومممم

ِممم ٓ ا ضمممرار

(67)

ا ٔعممممٜ ِممم ا ا سممما   مممرر  مممإٌُ 

ا ٍشممممما الٍٕٖٔممممٛ ال ٖ مممماٌ٘ أُ دعممممٕٝ ا سممممئلٗٛ  

( 30عمممممَ أضمممممرار ال ا مممممٛ الٍٕٖٔمممممٛ تسمممممق  بعمممممد ) 

  ٙ سممممٍٛ وممممَ ٔ ممممٕر اسبمممماد  الٍممممٕٔ

(68)

ا ٔ ممممد تبٍممممٜ  

ومممما ٌصمممما   2012( لسممممٍٛ 4القممممإٌُ اإلوممممارات٘ ر ممممي) 

الاقمممادً لمممدعٕٝ  عمٗمممْ اتزا ٗمممٛ غٍٗممماا غسعمممن ومممدٚ   

 ( سمممممٍٛ   ضالمممممٛ الٕغممممماٚا  30ا سمممممئلٗٛ الٍٕٖٔمممممٛ ) 

( سممممممٍٕاا لةضممممممرار   10ٔاإل ممممممابٛ الشلصممممممٗٛا ٔ) 

ا لمممرٝا ٔ لممم  ومممَ تمممارٖ  ٔ مممٕر اسبممماد  الٍمممٕٔٙ  

ٔتسممممق  الممممدعٕٝ ضممممد ا شممممغنا ٔضممممد وممممَ  ممممدً   

( 3الضمممممممىاُ ا مممممممال٘   اسبمممممممالاني بعمممممممد ومممممممرٔر)   

سممممٍٕاا وممممَ تممممارٖ  عمممممي ا ضممممرٔر أٔ وممممَ تممممارٖ     

مىمممممممْ بالضمممممممرر ٔبا شمممممممغن ا سمممممممئه  اغممممممم ال ع

عٍمممممْ

(69)

ا أوممممما    مممممإٌُ الٕ اٖمممممٛ ومممممَ اإلشمممممعاعاا 

غمممملُ ضممممل   1980( لسممممٍٛ 99ا يٍٖممممٛ العرا مممم٘ ر ممممي )  

( 10ا  البمممممممٛ بمممممممالاعٕٖ  ٖسمممممممق  بعمممممممد ومممممممرٔر) 

سٍٕاا وَ تارٖ  ٔ ٕر اسباد 

(70)

 . 

 الزرر الثاٌ٘

 الاعٕٖ    دعٕٝ ا سئلٗٛ الٍٕٖٔٛ

ا ضمممرار الٍٕٖٔمممٛ  ا سمممئلٗٛ ا دٌٗمممٛ عمممَ    

وسمممممئلٗٛ ضبمممممددٚ ومممممَ ضٗمممممث ضسىّممممماا ِٔممممم ا     
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ٖعمممممممل أُ جةاِٞممممممما ا اىثمممممممن بمممممممالاعٕٖ  وقٗمممممممد  

حبممممدٔد  صممممٕٝ قمممم  أُ ال ٖاعممممداِاا ٔ ُ  مممماُ     

ِمممم ا الاطدٖممممد ٖراعمممم٘ وصمممممطٛ ا شممممغن ا سممممئه; 

 ُ   مممممال  ضسمممممي الاعمممممٕٖ  الممممم ٙ ٖصمممممن        

وبممالن لٗالٗممٛ وممَ ا ى ممَ أُ  سممي وممَ الٍشممما        

ا غمممراد عممممٜ ممارسممماْا ل ٍمممْ   الٍمممٕٔٙ; ٔال ٖشمممسؤ

ومممممممَ جّمممممممٛ ألمممممممرٝ   مممممممَ أُ ٖشممممممم ن ضمممممممىاٌْ 

لمىضممممممرٔر;  لمممممم  أٌممممممْ عٍممممممدوا ٖقممممممرر الاشممممممرٖؤ  

الممممٕ ل ضممممدال أ صممممٜ لماعممممٕٖ  المممم ٙ قمممم  أُ     

ٖدغعممممْ ا سممممئها غإٌممممْ قمممم  عمممممٜ الدٔلممممٛ المممم     

أ مممممدرا الاشمممممرٖؤ أُ تامممممدلن ٔتا زمممممن بضمممممىاُ  

القمممممدر ا ابقممممم٘ ومممممَ الاعمممممٕٖ  الممممم ٙ ٖسممممماطقْ   

لمممماله ومممما تقدوممممْ وممممَ ضممممىاٌاا     ا ضممممرٔرا وممممَ  

والٗمممٛا ٔال شمممم  أُ الدٔلمممٛ أ ثممممر ومممالٞٚ ٔ ممممدرٓ    

عمممممٜ دغممممؤ الاعممممٕٖ  وممممَ ا شممممغن; مممممما ٖع مممم٘       

لمىاضررَٖ ضىاٌٛ أ ٕٝ

(71)

. 

ومممَ ٍِممما أتاضممما اتزا ٗمممٛ غٍٗممما لدٔلمممٛ ا ٍشممملٚ              

الٍٕٖٔممممٛ أُ تقصممممر وسممممئلٗٛ ا شممممغن عممممَ  ممممن     

( 300ضاد ممممممٛ ٌٕٖٔممممممٛ عمممممممٜ وبمممممممن ال ٖقممممممن عممممممَ )  

ٛ    ومٗمممُٕ ٔضممم  دٚ ومممَ ٔضمممداا السمممط  اشبا ممم

(72)

ا 

( ومٗممممُٕ ٔضممممدٚ وممممَ ٔضممممداا    150أٔ ال ٖقممممن عممممَ ) 

السممممط  اشبا ممممٛ بشممممر  أُ تممممٕغر ِمممم ٓ الدٔلممممٛ  

  ا جممممممأم الاعممممممٕٖ  ِمممممم ا ا بمممممممن أوممممممٕالل عاوممممممٛ    

لاعمممٕٖ  الضمممرر ٔضامممٜ ضمممد أ صمممٜ ال ٖقمممن عمممَ     

( ومٗممممممُٕ ٔضممممممدٚ سمممممممط  لا ممممممٛا ٔلدٔلمممممممٛ    300)

ا ٍشمممملٚ أُ تقصممممر الاعممممٕٖ  عمممممٜ وبمممممن ال ٖقممممن    

( ومٗممممممُٕ ٔضممممممدٚ سممممممط  لا ممممممٛ  ممممممدٚ   100عممممممَ )

( سممممممممٍٛ وممممممممَ تممممممممارٖ  بممممممممدٞ ٌزمممممممما    15أ صمممممممماِا )

ا 1997ال ٔتٕ مممٕه ا عمممده سممم ٓ االتزا ٗمممٛ لسمممٍٛ     

غٗىممما ٖاعممممل باسباد مممٛ الممم  تقمممؤ   ,ضمممُٕ ِممم ٓ     

( ومٗمممُٕ 100ا مممدٚا ٔقمممٕم ذبدٖمممد وبممممن ا مممن ومممَ )    

ٔضمممدٚ شمممر  أُ تمممٕغر الدٔلمممٛ أومممٕاالل ت زممم٘ لسمممد   

( 100ممممممن ا  مممممن ٔوبممممممن المممممم) الزمممممار  بمممممني  لممممم  ا ب 

ومُٕٗ ٔضدٚ وَ ٔضداا السط  اشبا ٛ 

(73)

. 

ٔ   ممممن ا ضممممٕاه ٔلالغمممممال  مممما تقممممدً قمممممٕم            

لدٔلمممممٛ ا ٍشممممملٚ ٔحبسممممم   بٗعمممممٛ ِممممم ٓ ا ٍشممممملٚا    

ٔ بٗعمممٛ اسبمممٕاد  الٍٕٖٔمممٛ احملاىمممن  ضصمممٕسااأُ     

ذبممممدد وبمممممن تعممممٕٖ  أ ممممن مممممما تقممممدً شممممر  أال  

ا ( والٖممممممني ٔضممممممدٚ سممممممط  لا مممممم5ٖٛقممممممن عممممممَ )

ٔبشممر  أُ تممٕغر دٔلمممٛ ا ٍشمملٚ أومممٕالل عاوممٛ تصمممن      

   اسبمممد ا قمممرر أٌزممما  

(74)

ا  ىممما ٖشمممىن الاعمممٕٖ    

 ضممماغٛ    ِممم ٓ ا بمممالن الزٕاٟمممدا ٔالا مممالٗ  الممم      

ذب ممممممممي بّمممممممما احمل ىممممممممٛ   دعممممممممأٙ ا سممممممممئلٗٛ   

الٍٕٖٔٛ

(75)

. 

ٔخٕجمممم  اتزا ٗممممٛ بممممارٖ  ٖبمممممن اسبممممد ا  صممممٜ     

أٔ ومممما  ( ومٗممممُٕ ٔضممممدٚ ٌقممممد أٔربٗمممم15ٛلماعممممٕٖ  )

ٖعادسمممممما بالممممممدٔالر ا ورٖ مممممم٘ا ٔقممممممٕم لمقممممممإٌُ 

المممٕ ل أُ ٖمممٍقص وبممممن الاعمممٕٖ  ِممم ا عممممٜ أُ     

( والٖممممني دٔالر5ال ٖقممممن عممممَ )

(76)

ا  ىمممما ذبممممددا 

وسممممممئلٗٛ وشممممممغن السممممممزٍٗٛ الٍٕٖٔممممممٛ خٕجمممممم    

( ومٗمممممُٕ غرٌممممم  1500اتزا ٗمممممٛ برٔ سمممممن خبممممممن ) 

( ومُٕٗ دٔالر ل ن سزٍٗٛ 100أٙ وا ٖعاده )

(77)

. 

ِممممم ا ٔربضمممممؤ  بٗعمممممٛ الاعمممممٕٖ ا ٔشممممم مْا            

ٔوقمممممدارٓا ٔتٕمٖعمممممْ لقمممممإٌُ احمل ىمممممٛ ا لاصمممممٛ   

عممممممٜ أُ ت مممممُٕ ا ٔلٕٖمممممٛ   الاعمممممٕٖ    ا جمممممأم  

وبمغممممْ اسبمممممدٔد القصمممممٕٝ ا قمممممررٚ لمممممْ لممممممدعأٙ  

ا اعمقٛ بالٕغاٚاأٔ اإل ابٛ الشلصٗٛ 

(78)

. 

ٔعمممممٜ ِمممم ا ضممممددا ِمممم ٓ االتزا ٗمممماا الدٔلٗممممٛ        

اسبمممممممدٔد المممممممدٌٗا  بمممممممالن  لماشمممممممرٖعاا الٕ ٍٗمممممممٛ 

الاعممممٕٖ  المممم  عمممممٜ الممممدٔه عممممدً الٍممممةٔه عٍّمممما  

عٍمممد ذبدٖمممد وسمممئلٗٛ ا شمممغن الٍمممٕٔٙ; لممم ا ٌمممرٝ    

أُ  مممممممممإٌُ بمممممممممراٖ  أٌدرسمممممممممُٕ ا ورٖ ممممممممم٘      

وعممممرل تٍ ٗىممممْ لمطىاٖممممٛ ا الٗممممٛ وممممَ ا ضممممرار  

الٍٕٖٔمممممممٛ  مممممممد ألمممممممةً ٠ِٗمممممممٛ الر ابمممممممٛ الٍٕٖٔمممممممٛ    

بالاممممممدلن لاممممممٕغ  الغ مممممماٞ ا ممممممال٘ لماعممممممٕٖ    ا 

( ومٗممممممُٕ دٔالرا 60ٔما وسممممممئلٗٛ ا شممممممغن ) دبمممممما

غضممممممممال عىمممممممما ٖممممممممٕغرٓ , مممممممماٞ الامممممممملوني سمممممممم ٓ  

ا سمممممممئلٗٛا ممممممممما ٖعمممممممل أُ وسمممممممئلٗٛ ا شمممممممغن   

تاطممممدد بّمممم ا ا بمممممن

(79)

ا  ىمممما ذبممممددا وسممممئلٗٛ 

 4ا شممممممغن الٍممممممٕٔٙ   القممممممإٌُ اإلوممممممارات٘ ر ممممممي     

( ومٗمممممُٕ ٔضمممممدٚ ومممممَ ٔضمممممداا   450بمممممم) 2012لسمممممٍٛ 

( 2.5ه )ضقممممممٕ  السممممممط  اشبا ممممممٛاأٙ ومممممما ٖعمممممماد  

ومٗمممممار درِمممممي  ومممممارات٘أ  ا دبمممممأما ا سمممممئلٗٛ     

ِممممم ا ا قمممممدار ٖممممماي المسمممممٕٞ    ٔسممممماٟن الضمممممىاُ     

ا مممممال٘ ا لمممممرٝ الممممم  قممممم  تٕاغرِممممما   صبممممماه    

ال ا ٛ الٍٕٖٔٛ

(80)

. 

 ا بطث الثاٌ٘

 الالوني الٍٕٔٙ

ا مممممادٚ 1963جممممماٞ   اتزا ٗمممممٛ غٍٗممممما لسمممممٍٛ   

 ا مممممادٚ 1963(ا ٔ  اتزا ٗمممممٛ برٔ سمممممن لسمممممٍٛ  7/1)

( بلٌمممممممْ عممممممممٜ دٔلمممممممٛ ا ٍشممممممملٚ أٔ السمممممممزٍٗٛ     3/2)
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الٍٕٖٔممممممٛ أُ تممممممممةً وشمممممممغن ا رغمممممممل أٔ السمممممممزٍٗٛ  

الٍٕٖٔمممٛ باقمممدٖي تممملونياأٔ أٙ ضمممىاُ ومممال٘ آلمممر      

ٖمممممممممممممٕامٙ وقمممممممممممممدار وسمممممممممممممئلٗاْ   ا  اٌممممممممممممما  

ضبممممددٚاعمٜ أال ٖقممممن عممممَ اسبممممدٔد الممممدٌٗا  بممممالن   

الاعممممٕٖ  المممم  ضممممددتّا االتزا ٗممممٛا ِٔمممم ا ٖعممممل    

دٔرال بمممممارمال   صبممممماه  أُ الاممممملوني الٍمممممٕٔٙ ٖممممميدٙ  

ضمممىاُ ا سمممئلٗٛ الٍٕٖٔمممٛا   ضممماه عسمممة ا شمممغن     

عمممَ تمممٕغ  الاعمممٕٖ  ال ممما  خٕجممم  ٌ ممماً ِممم ٓ     

ا سممممئلٗٛ. بٗممممد أُ تقممممدٖي ِمممم ا الضممممىاُ  ا ممممر      

عممممٜ ا شمممغمني ومممَ الق مممار اشبممماش;   لمممٕ  اٌممما    

الدٔلمممممٛ أٔ أضمممممد أجةاِٞممممما الدالمٗمممممٛ  ا  مممممالٗي    

ا الضمممىاُ  ِممم٘ ا شمممغن غإٌّممما ال تممممةً باقمممدٖي ِممم      

ٞ  بضىاُ الدٔلٛ  اتّا أٔ الالوني ا ازا

(81)

 . 

ٔعممممٜ ِممم ا ا سممما  غممملُ الاشمممرٖعاا الٍٕٖٔمممٛ           

الٕ ٍٗمممممٛ ألةوممممما ا شمممممغمني الٍمممممٕٖٔني بالاممممملوني     

ضمممممممد وسمممممممئلٗاتّي الٍٕٖٔمممممممٛ لمممممممدٝ شمممممممر اا    

الالونيأأ ممممممبع تقممممممدٖي الامممممملوني الاةاوممممممال ٖقممممممؤ  

عمممممٜ عمممماتل ا شممممغن الٍممممٕٔٙ المممم ٙ  ممممار  ِمممم ا     

ٔ لمممم    رٖممممل وممممَ  ممممر  اسبىاٖممممٛ      الٍشمممما ا

 ا الٗٛ لمىاضررَٖ وَ الٍشا  الٍٕٔٙ.

ٔدبمممممممممدر اإلشمممممممممارٚ    أُ  مممممممممإٌُ ال ا مممممممممٛ        

ل ٖا مممممممر      1954ال رٖمممممممٛ ا ورٖ ممممممم٘ لسمممممممٍٛ 

الامممممةاً ا شمممممغن باقمممممدٖي الاممممملونيا ٔل ٖمممممرد ِممممم ا   

 1957أٌدرسممممممُٕ(  –االلاممممممةاً    ممممممإٌُ )بممممممراٖ    

ل ا مممممممٛ ( لقمممممممإٌُ ا170الممممممم ٙ أضممممممما  الزصمممممممن ) 

 مممدر  مممإٌُ )بمممراٖ    1988ال رٖمممٛا بٗمممد أٌمممْ عممماً   

( لمزصمممممن Bأٌدرسمممممُٕ( جدٖمممممد أضممممما  غقمممممرٚ ) –

(170   ٛ ( وممممَ  ممممإٌُ ال ا ممممٛ ال رٖمممم

(82)

ا ضٗممممث اٌّمممما  

ألةوممما ا شمممغن الٍمممٕٔٙ باقمممدٖي تممملوني  ضمممىاُ     

ومممال٘  مممَ ٖاضمممرر ومممَ ٌشممما ْ الٍمممٕٔٙا ِٔمممٕ وممما        

 2012( لسممممٍٛ 4ألممممةً بممممْ القممممإٌُ اإلوممممارات٘ ر ممممي )   

الٍمممممممٕٔٙا شمممممممغن 

(83)

. ٔسمممممممٍعرل غٗىممممممما ٖممممممملت٘   

ا سممممم  الزٍٗمممممٛ لماممممملوني الٍمممممٕٔٙ ٌٔ ممممما  ِممممم ا    

 الالوني.

 ا  م  ا ٔه

 ا س  الزٍٗٛ لمالوني الٍٕٔٙ

الامممملوني عقممممد ٖماممممةً خٕجبممممْ ا مممميوَ أُ   

ٖمممميدٙ    ا مممميوَ لممممْاأٔ    ا سممممازٗد وبمغممممال وممممَ   

ا ممماهاأٔ  ٖمممرادال ورتبمممالاأٔ أٙ عمممٕل ومممال٘ آلمممرا        

سبمممممماد  ا مممممميوَ ضممممممدٓا ٔ لمممممم    ضالممممممٛ ٔ ممممممٕر ا

وقابمممن أ سممما ل ٔأٖمممٛ دغعمممٛ والٗمممٛ ألمممرٝ ٖيدّٖممما     

لممْ ا مميوَ لممْا ٖٔقصممد بمما يوَ لممْ الشمملص المم ٙ       

ٖمممممميدٙ االلاةاومممممماا ا قابمممممممٛ اللاةاومممممماا ا مممممميوَا  

ٖٔقصممممد با سممممازٗد الشمممملص المممم ٙ ٖمممميدٙ  لٗممممْ     

ا مممميوَ  ٗىممممٛ الامممملونيأ  ا  مممماُ ا مممميوَ لممممْ ِممممٕ   

 مممممماُ ِممممممٕ    مممممماض  اسبممممممل    ٗىممممممٛ الامممممملوني   

ا سازٗد

(84)

. 

ٔالامممممملوني وممممممَ ا سممممممئلٗٛ أضممممممد أٌممممممٕار الامممممملوني 

ٖضممممممىَ ا مممممميوَ وممممممَ لاللممممممْ لمىمممممميوَ لممممممْ ومممممما   

ٖاطىممممممْ ا لممممم  ومممممَ تعمممممٕٖ  ٌاٗسمممممٛ رجمممممٕر      

الغممم  عمٗمممْا بسمممب  وسمممئلٗاْ عمممَ الضمممرر الممم ٙ    

أ ال الغ 

(85)

. 

ِممممم ا ٔ مممممد  مممممٗغا أسممممم  ٔ ٕاعمممممد الاممممملوني           

ا لمممما ر العادٖممممٛ  الاقمٗممممدٙ وممممَ ا سممممئلٗٛ عممممَ   

خمما ٍٖسممسي ٔ بٗعممٛ تممم  ا لمما را ل ممَ ٌ ممرال  مما      

تاصمممممم  بممممممْ اسبممممممٕاد  الٍٕٖٔممممممٛ وممممممَ ضمممممملاوٛ    

ا ضمممممممممرارا ٌٔمممممممممدرٚ الٕ مممممممممٕرا ٔضسمممممممممي ا بمممممممممالن 

الالوٍٗٗمممٛ ا إ ممممؤ دغعّمممما وممممَ شممممر اا الامممملونيا  

غضممممالل عممممَ ,ٗممممال ا يشممممراا الد ٗقممممٛ المممم  تزٗممممد  

شمممر اا الاممملوني 

(86)

   ٗممما  ا لممما ر الٍٕٖٔمممٛا    

ضممممممممممممع  ل اتّمممممممممممما   صبمممممممممممماه الصممممممممممممٍاعٛ   ٔ

الٍٕٖٔممممٛا اُ قمممم  السممممع٘ عبممممٕ  قمممماد ٌ مممماً      

تمممملوٗل ٖقممممًٕ عمممممٜ أسمممم  تٍسممممسي ٔلصمممماٟص      

اشب ر الٍٕٔٙ

(87)

. 

ٔومممممَ لممممماله الٍصمممممٕش القإٌٌٗمممممٛ ا ٍ ىمممممٛ           

 لمامممملوني الٍممممٕٔٙ   بعمممم  الاشممممرٖعاا الٕ ٍٗممممٛا 

ٔوممممَ لمممماله ومممما درجمممما عمٗممممْ شممممر اا الامممملوني  

شمممر ٛ الاممماوني الٍمممٕٔٙ  الٍمممٕٔٙ العا ٗمممٛ السمممٗىا  

ا ورٖ مممم٘   تٍ ٗىّمممما ٔ مممماٟل الامممماوني الٍممممٕٔٙا     

ٖاممممبني أُ ا سمممم  الزٍٗممممٛ المممم  قمممم  أُ ٖرت ممممة     

عمّٗممممما أٙ تممممملوني ٌمممممٕٔٙ ضمممممد طبممممما ر ال ا مممممٛ   

قمممم  أُ تاضممممىَ أٔال ذبدٖممممد ا لمممما ر الٍٕٖٔممممٛ   

ذبدٖمممدال د ٗقمممالا ٔومممَ  مممي تقٗٗىّممما ٔذبمٗممممّا ومممَ     

ل ٌ ممماً الٍاضٗمممٛ الزٍٗمممٛا ٔبعمممد  لممم  تقٗٗىّممما ٔغممم   

الاقٗمممممٗي اسٍدسممممم٘ ٔعممممممٜ ضمممممٕٞ  لممممم  ٖاطمممممدد       

  س  الالوني ٔ ىا ٖلت٘ :

 ذبدٖد ا لا ر الٍٕٖٔٛ : -أٔال

ذبممممممأه شممممممر اا الامممممملوني  ىرضمممممممٛ   

أٔ  اسممممممممماقراٞ اسبمممممممممٕاد  الٍٕٖٔمممممممممٛ ٔذبدٖمممممممممد    
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متّٗمممممدال  راضمممممن ألمممممرٝ تسممممماٍد عممممممٜ      أسمممممبابّاا

عىمٗممممٛ ذبدٖممممد ا لمممما را ٔتاىثممممن أِممممي ا لمممما ر  

(ا ٔالاسممممممممىي Explosive) الٍٕٖٔممممممممٛ باالٌزسممممممممار

(toxic(أاإلشممممممممممعار)radioactive أأضممممممممممرارال)

ألمممممممرٝ تمممممممرتب  با زاعمممممممن أٔ ا ٍشممممممماٚ الٍٕٖٔمممممممٛ    

 االٌصّار ٔتصدر ا زاعن ٔالاسرل

(88)

. 

 تقٗٗي ا لا ر: - اٌٗا

تقمممممممممًٕ شمممممممممر اا الاممممممممملوني باقٗمممممممممٗي     

ا لمممما ر المممم   اومممما باطدٖممممدِا ٔذبمٗمممممّا وممممَ      

القٗممماً بدراسمممٛ  الٍاضٗمممٛ الزٍٗمممٛأ ل  ومممَ لممماله   

تقٍٗمممممممممٛ بٍممممممممماٞ ا زاعمممممممممن ٔتشمممممممممغٗمْا ٔ رٖقمممممممممٛ  

الاصمممٍٗؤا ٔدراسممممٛ تقٍٗممممٛ ا زاعممممن ٌٔ مممماً عىمممممْا  

ٔوممممممَ  ممممممي دراسممممممٛ ٔسمممممماٟن اسبٗ ممممممٛ ٔا ومممممماُ      

الٍمممممممٕٔٙا ومممممممَ لممممممماله  جمممممممراٞ ذبمٗمممممممن ا وممممممماُ 

ٔٔسمممممممممماٟن  دارٚ اشب ممممممممممر 

(89)

ا ضٗممممممممممث تاعممممممممممر   

شمممر اا الاممملوني ومممَ لممماله ِممم ٓ الدراسمممٛ عممممٜ   

رٖمممممٛا ٌٔمممممٕر ٔ مممممٕدٓ   ٌمممممٕر ا زاعمممممنا ٔسمممممعاْ اسبرا  

الٍمممٕٔٙا ٔدرجمممٛ ربصٗصمممْا ٔ ىٗامممْا ٔ بٗعمممٛ      

اسممممممممماعىاه ا زاعمممممممممنا ٔا ,مممممممممرال ا لصصمممممممممٛ   

السممممالداوْا ٔٔسمممماٟن الا ٖممممد ٔوادتممممْا ٔٔسمممماٟن   

ٔ ٖقاغمممممممْ ٔل ممممممم     السمممممممٗ رٚ عممممممممٜ ا زاعمممممممنا   

ال ٕار  غْٗ

(90)

. 

 الاقٗٗي اسٍدس٘: - الثا

بعد أُ ٖقًٕ ا ميوَ باطدٖمد ا سمبباا الم       

ٕاد  الٍٕٖٔممٛا ٖٔقممًٕ باطمٗمممّا غٍٗمما   تمميدٙ    اسبمم 

لٗصمممن    تقٗممممٗي ا لمممما ر الٍٕٖٔمممٛا غلٌممممْ  ٖقممممًٕ   

باقٗٗىّمما ٍِدسممٗالا ٔ لمم  باعممٗني درجممٛ اضاىالٗممٛ     

ٔ ممٕر اسبمماد  الٍممٕٔٙا ٔشممر اا الامملوني   سممبٗن 

الٕ ٕه     ل  غإٌّا تسماطد   سمىال غٍٗمال لا مال     

 Nuclearغّٗمما ٖعممر  بقسممي اسٍدسممٛ الٍٕٖٔممٛ )  

Engineering Department    ٛا ٖامٕ  وّىم)

ذبدٖد درجٛ اضاىالٗٛ ٔ ٕر اشب را ٔوَ  ي اربا  

القمرار عممٜ ضممٕٞ  لم   وابممإبراً الاملوني أٔ رغضممْا     

ِٔممم ا الاقٗمممٗي اسٍدسممم٘ ٖا مممم  اسمممالداً  مممادر    

ٍِدس٘ غل لدْٖ ل ٚ   الصمٍاعٛ الٍٕٖٔمٛ ٌٔ مي    

الر ابممممٛا لمممم ا ظبممممد القسممممي اسٍدسمممم٘   شممممر ٛ   

( 30( ٖضمي تقرٖبمال)  ANIٕٔٙ ا ورٖ ٗمٛ ) الالوني الٍ

وٍّدسممال ٔغٗةٖاٟٗممال ٔطباصممال بالصممطٛا ذبممدد سممي    

الشممر ٛ  ٕاعممد عىممن وعٍٗممٛ ت سممبّي اشبمم ٚ وممَ   

أجمممن الٕ مممٕه    وعممماٖ  ضقٗقٗمممٛ ذبمممدد درجمممٛ    

اضاىالٗٛ اشب ر

(91)

. 

 ذبدٖد  س  الالوني:-رابعا

  ا وممممما ٔاغقممممما شممممممر ٛ الاممممملوني عمممممممٜ     

ضسممممال  سمممم  الامممملوني    بممممراً العقممممد غممممإُ عمّٗمممما 

الممممم ٙ ٖمامممممةً بمممممْ ا ممممميوَ لمممممْا ٔعمممممادٚ وممممما تابمممممؤ     

شمممممر اا الاممممملوني  ر مممممال طبامزمممممٛ   ذبدٖممممممد     

ِممممم ا القسممممم ا غزممممم٘ الاممممملوني الشلصممممم٘ ذبمممممدد   

شممممممر ٛ الامممممملوني الٍممممممٕٔٙ ا ورٖ ٗممممممٛ أ سمممممما ال  

باِ ممممٛ حبسمممم  وبمممممن الاغ ٗممممٛا غىممممثالل   ا ضممممدد   

( ومٗمممُٕ دٔالر غمممإُ القسممم    25وبممممن الاغ ٗمممٛ بمممم)  

( ألمممم  دٔالر24ٕ  لممممَ ٖقممممن عممممَ )السممممٍٕٙ سمممم

(92)

ا 

بٍٗىمممما تمسممممل شممممر اا ألممممرٝ    ذبدٖممممد  سمممم   

الاممممملوني عممممممٜ أسممممما  القمممممدرٚ الممممم  ٖعىمممممن بّممممما  

ا زاعمممممنا غضمممممال عمممممَ عٕاومممممن ألمممممرٝ  ال ثاغمممممٛ  

السمممم اٌٗٛ احملٗ ممممٛ با زاعممممنا لمممم ا ٖ ممممُٕ القسمممم   

( 180( ألمممممم  دٔالر  زاعممممممن  درتممممممْ )   250السممممممٍٕٙ ) 

( ألمممممم  130 مٗممممممٕ ٔا ا ٖٔ ممممممُٕ ِمممممم ا القسمممممم  )   

(  مٕٗ ٔا 134دٔالر  زاعن ٖعىن بم)

(93)

. 

 ا  م  الثاٌ٘

 ٌ ا  الالوني الٍٕٔٙ

تاطممممممممممدد شممممممممممرٔ  الامممممممممملوني ٔوبمممممممممممن   

الاغ ٗمممٛ ومممَ لممماله ٔ ٗقمممٛ الاممملونيا الممم  ذبمممدد    

ٌ مممممما  الامممممملوني وممممممَ ضٗممممممث ا ل ممممممار ا غ مممممماٚا   

ٔوبممممالن الاغ ٗٛأا ممممدد الةوٍٗممممٛ لسممممرٖاُ ٔ ٗقممممٛ 

 الالونيا ٔعمٜ الٍطٕ ا ت٘:

 الزرر ا ٔه

 ا ل ار ا غ اٚ بٕ ٗقٛ الالوني الٍٕٔٙ

تاضمممىَ ٔ ممماٟل الاممملوني الامممةاً شمممر اا    

الالوني باغ ٗٛ ا لا ر ال  تث  وسئلٗٛ ا شمغن  

الٍممٕٔٙ ا دٌٗممٛاغاغ ٘ ٔ ٗقممٛ الامملوني ضسممبىا وممر   

بٍمممما ا ضممممرار ازبسممممدٖٛ )ل ممممر الٕغمممماٚ ٔاإل ممممابٛ  

ا  ىمما تغ مم٘ ٔ ٗقممٛ bodily injuryالشلصممٗٛ(

 propertyلالوني ا ل مار الم  تّمدد ا ىام ماا     ا

damage(94)

ا ِٔممم ا ٖعمممل أُ ٔ ٗقمممٛ الاممملوني ومممَ  

وسممئلٗٛ ا شممغن الٍممٕٔٙ ال تغ مم٘ ا ضممرار المم  ال 

ٖ ممُٕ ا شممغن الٍممٕٔٙ أ ممال وسممئال عٍّمما خٕجمم     
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االتزا ٗاا الدٔلٗٛ ٔالاشمرٖعاا الٕ ٍٗمٛ  ىما ومر     

بٍممما

(95)

 insuranceا  ىممما أُ ٔ ٗقمممٛ الاممملوني )  

policy   ٞ ( ال تغ ٘  ث  وَ ا ضرار ا لرٝ بٍا

( ضٗمممث  Exclusionsعممممٜ  اعمممدٚ االسممماثٍاٞاا )

ٖسمماثٍٜ وممَ , مماٞ الامملوني الٍممٕٔٙ اسبممٕاد  المم       

ٖاسمممممب  بّممممما ا شمممممغن الٍمممممٕٔٙ بصمممممٕرٚ عىدٖمممممٛا     

ٔالاعٕٖضممماا عمممَ ا ضمممرار ازبسمممدٖٛ الممم  ٖ مممُٕ    

ا شممممغن وسممممئالل عممممَ دغعّمممما لمعمممماومني   ا ٍشمممملٚ   

ٍٕٖٔمممٛ; ٔ لممم  لشمممىٕسا بٍمممٕر آلمممر ومممَ الاممملونيا    ال

ٖٔساثٍٜ وَ , اٞ الالوني الٍٕٔٙ اسبٕاد  الٍٕٖٔٛ 

الٍاشمم٠ٛ عممَ االسممالداواا العسمم رٖٛا ٔاسممالداً     

ا سمطٛ الٍٕٖٔٛاأٔ الٍاش٠ٛ بزعن اسبرل ٔا عىاه 

العدٔاٌٗممٛا ٔاسبممرل ا ِمٗممٛا ٔالعصممٗاُ ا ممدٌ٘ا أٔ     

اه اإلرِابٗممٛا اسبممٕاد  الٍٕٖٔممٛ الٍاشمم٠ٛ عممَ ا عىمم   

 ىا  رص عمَ ٌ ما  الاغ ٗمٛ   الاملوني الٍمٕٔٙ      

ا ضرار ازبسدٖٛ ٔا ضرار الم  تصمٗ  ا م ٗمٛ   ا    

اّممرا بعممد اإلٌامماصاأٔ الٍقممناأٔ الاسمممٗيا ٔ مم ل    

ا ضرار ال  تصٗ  ا ٍشلٚ الٍٕٖٔٛ  اتّااأٔ ٔاسم ٛ  

الٍقن الٍٕٖٔٛ

(96)

. 

 الزرر الثاٌ٘

 لٕ اٟل الالوني الٍٕٔٙالغ اٞ ا ال٘ ٔالةول 

لقمممد ومممر بٍممما  ُ اشب مممر الٍمممٕٔٙ وازممما ي      

جمممممدالا ٔ ُ وسمممممئلٗٛ ا شمممممغن الٍمممممٕٔٙ  مممممد ت مممممُٕ  

جسمممممممٗىٛا تاسمممممممأم ا قمممممممدرٚ ا الٗمممممممٛ لشمممممممر اا 

الاممملونيا لممم ا غمممإُ ِممم ٓ الشمممر اا تمممٍ ي ٔ ممماٟل       

الاممملوني حبمممدٔد وبممممن وعنياتمامممةً بعمممدً الٍمممةٔه    

عٍممممممْا  ىمممممما  ٌّمممممما ال   ممممممَ أُ تبقممممممٜ وماةوممممممٛ   

ضمممممىاُ لزممممم ٚ  ٕٖممممممٛا بمممممن ذبمممممدد الاغ ٗمممممٛ    بال

بزمممم ٚ موٍٗممممٛ وعٍٗممممٛ ال تاسأمِمممماا ٔ لمممم  عمممممٜ    

 الٍطٕ ا ت٘:

 الغ اٞ ا ال٘ لٕ اٟل الالوني الٍٕٔٙ: -أٔال

أوممممممممماً  ار ٗمممممممممٛ اسبمممممممممٕاد  الٍٕٖٔمممممممممٛ    

ٔجسممماواّا غممملُ عممممٜ شمممر اا الاممملوني أُ تقممم      

أُ ضممماد  ٌمممٕٔٙ      عٍمممد وبممممن وعمممني   ٔ اٟقّممماا   

  مم ممممَ أُ ٖعرضممممّا  ٔاضممممد عمممممٜ وسممممإٝ  ممممب  

لإلغمممممال ا لممممم ا ٌمممممرٝ أٌمممممْ   الٕالٖممممماا ا اطمممممدٚ    

ا ورٖ ٗممممٛ  مممماُ الغ مممماٞ الامممملوٗل عٍممممد  ممممدٔر   

( 60ٖصمممن    ) 1957 مممإٌُ بمممراٖ  أٌدرسمممُٕ عممماً    

ومٗممممُٕ دٔالر غقمممم ا مممممما دغممممؤ ِمممم ا القممممإٌُ       

الممممممٍص عمممممممٜ ضممممممىاُ الدٔلممممممٛ واىثمممممممٛ ب٠ّٗممممممٛ    

ا ال ا مممٛ ال رٖمممٛ  بممممن الاعمممٕٖ  الممم ٙ قمممأم ِممم  

اسبممممممممدا بٗممممممممد أُ ضسممممممممي الغ مممممممماٞ الامممممممملوٗل      

الٕالٖمممممماا ا اطممممممدٚ ا ورٖ ٗممممممٛ لضممممممؤ لما ممممممٕرا 

( ومٗممممممُٕ دٔالر200لٗصممممممن ا ُ    )

(97)

ا غبىٕجمممممم  

شمممرٔ  العىمممن اشبا مممٛ اللامممةاً ا راغمممل الٍٕٖٔمممٛ    

غممملُ الاممملوني ومممَ ا سمممئلٗٛ الٍٕٖٔمممٛ عمممَ أضمممرار     

ومٗمممممُٕ  200ا رغمممممل ٔالعىممممماه قممممم  أال ٖقمممممن عمممممَ  

ا ضمممممممممممرار الممممممممممم  ال ٖاسمممممممممممب  بّممممممممممما    دٔالرا   

العىنا ممممممال  ٖسممممممببّا الٕ ممممممٕد الٍممممممٕٔٙ وممممممثالا   

ومٗممممُٕ دٔالر   ا ضممممرار   50ٔقمممم  أال ٖقممممن عممممَ  

الممممم  تٍطمممممدر ومممممَ العىمممممن  ىعازبمممممٛ الٍزاٖممممماا  

الٍٕٖٔمممٛاأٔلةٌّااأٔ  ممممٗاٌٛ ا زاعممممنا أومممما الامممملوني  

ومممَ ا سمممئلٗٛ الٍٕٖٔمممٛ عمممَ ا ضمممرار الممم  ٖسمممببّا 

  أال ٖقممممممن وقممممممدار  الٍمممممما مُٕ ٔاجملّممممممةُٔ غٗسمممممم  

( ومُٕٗ دٔالر5وبمغْ عَ )

(98)

. 

 الغ اٞ الةول لٕ اٟل الالوني: - اٌٗا

ال   ممممممَ لٕ ٗقممممممٛ الامممممملوني الٍممممممٕٔٙ أُ    

متامممد لزممم اا  ٕٖممممٛ جمممداا لممم ا غلٌّممما   الغالممم        

( سممممٍٕاا وممممَ تممممارٖ  اسبمممماد   10ال تاسممممأم غمممم ٚ )

الٍمممممٕٔٙاأٔ ومممممَ تمممممارٖ  السمممممر ٛاأٔ ومممممَ تمممممارٖ        

  ٗ ٍٛ الٍٕٖٔمممممٛ   البطمممممر ضمممممٗار  ٕلمممممٛ السمممممز

(99)

ا 

ٔعممممٜ ِممم ا غمممإُ الغ ممماٞ المممةول لٕ ممماٟل الاممماوني       

( 10الٍممممٕٔٙ ا ورٖ ٗممممٛ قمممم  أال ٖقممممن عممممَ غمممم ٚ ) 

سممٍٕااا ِٔمم ا الاطدٖممد جممةٞال وممَ اسبىاٖممٛ ا الٗمممٛ       

لمىاضمممممممممممررَٖ ومممممممممممَ اسمممممممممممالداواا ال ا مممممممممممٛ   

الٍٕٖٔٛ

(100)

. 

 ا بطث الثالث

 ضىاُ الدٔلٛ لةضرار الٍٕٖٔٛ

الٍمممممٕٔٙ عمممممَ دغمممممؤ    مممممد ٖعسمممممة ا شمممممغن    

أٔ أُ ٖ مممُٕ الضمممىاُ ا مممال٘ الممم ٙ ٖممممةً   الاعمممٕٖ ا

باقد مممممممْ  الاممممممملوني ال ٖ زممممممم٘ لسمممممممداد وبممممممممن  

الاعمممٕٖ ; وممماداً أُ ٔ ممماٟل الاممملوني تفطمممدد خبممممن   

وعممممني ال تاسممممأمٓ شممممر اا الامممملوني; لمممم ا  مممماُ   

البممممد وممممَ  قمممماد ضممممىاُ وممممال٘ آلممممر ٖبممممدد وممممَ        

طبمممأ  عسمممة ا شمممغن عمممَ تقمممدٖي الاممملوني ٔدغمممؤ   

أٔ  صممممٕر وبمممممن الامممملوني عممممَ تغ ٗممممٛ   ٕٖ االاعمممم

 اومممممممن الاعمممممممٕٖ ا ٔمتثمممممممن الضمممممممىاُ ا ٍشمممممممٕد  

بمممممممإلةاً الدٔلمممممممٛ بالامممممممدلن لضمممممممىاُ ا ضمممممممرار     

الٍٕٖٔممٛ عٍمممد عسمممة ا شممغن عمممَ تقمممدٖي الاممملونياأٔ   
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عٍمممد  صمممٕر الاممملوني عمممَ سمممداد وبممممن الاعمممٕٖ        

عممممٜ  1963ال مممم٘ا غقمممد ٌصممما اتزا ٗمممٛ غٍٗممما لسمممٍٛ   

أُ تضممممىَ دغممممؤ  أٌممممْ ٖمممماعني عمممممٜ دٔلممممٛ ا ٍشمممملٚ     

الاعٕٖضممماا الممم  ٖاطىممممّا ا شمممغنا ٔ لممم  بامممٕغ    

ا وممممٕاه الالموممممٛ بقممممدر  صممممٕر ضصممممٗمٛ الامممملوني  

أٔ الضمممىاُ ا مممال٘ عمممَ الٕغممماٞ بّممم ٓ القٗىمممٛا ٔغمممل     

اسبدٔد ا ثباٛ  سئلٗٛ ا شغن الٍٕٔٙ

(101)

. 

ِمممم ا ٔ ممممد تبٍمممما أ,ممممم  الاشممممرٖعاا الٍٕٖٔممممٛ             

  ٔ ٖمممممممممٛ وبمممممممممدأ ضمممممممممىاُ الدٔلمممممممممٛ لةضمممممممممرار الٍٕ

 القمممإٌُ ا ورٖ ممم٘ ٔال ٖ ممماٌ٘ا ِٔمممٕ وممما ألممم      

بممْ  ممإٌُ ا سممئلٗٛ ا دٌٗممٛ عممَ ا ضممرار الٍٕٖٔممٛ       

 2012( لسٍٛ 4اإلوارات٘ ر ي)

(102)

. 

ِممممم ا ٔ ُ  ممممماُ تمممممدلن الدٔلمممممٛ ٖ مممممُٕ عمممممَ            

 رٖمممل ضمممىاُ ا ضمممرار الٍٕٖٔمممٛ ضمممىاٌال وباشمممرالا     

أال أٌمممْ ٍِممماك أكا مممال ألمممرٝ لمامممدلن تضمممىَ ومممَ   

ٔلمممممٛ ا ضمممممرار الٍٕٖٔممممٛ بصمممممٕرٚ ,ممممم   لالسمممما الد 

 وباشرٚا ٔسٍعرل  ل    ا  مبني ا تٗني:

 ا  م  ا ٔه

 ضىاُ الدٔلٛ ا باشر لةضرار الٍٕٖٔٛ

ٖاىثممممممن ِمممممم ا الضممممممىاُ باممممممٕغ  الدٔلممممممٛ  

ا وممممممٕاه ال اغٗممممممٛ لاغ ٗمممممممٛ وسممممممئلٗٛ ا شمممممممغن    

الٍمممممٕٔٙ   ضالمممممٛ عسمممممةٓ عمممممَ تقمممممدٖي الضمممممىاُ    

ا سممممممماثٍاٚ ومممممممَ الغ ممممممماٞ   ا مممممممال٘اأٔ   اسبممممممماالا  

الامممممملوٗلاأٔ   ضالممممممٛ دبممممممأم وبمممممممن الاعممممممٕٖ   

لمطمممممممممد ا قمممممممممرر  سمممممممممئلٗٛ ا شمممممممممغن ٔلمغ ممممممممماٞ 

الاممممملوٗلا بٗمممممد أٌمممممْ ِمممممن ٖعاممممم  تمممممدلن الدٔلمممممٛ   

لضمممىاُ ا ضمممرار الٍٕٖٔمممٛ ومةومممالد ٔوممما ِممم٘ ضمممدٔد 

ِممم ا الضمممىاُ ا باشمممرد سمممٍسٗ  عمممَ ِممم ٓ ا سممم٠مٛ  

   وا ٖلت٘:

 باشر: بٗعٛ ضىاُ الدٔلٛ ا  -أٔال

الدٔلمممممٛ المممممم  ٖٕجمممممد غّٗمممممما ا رغمممممل الٍممممممٕٔٙ           

( ومممممَ اتزا ٗمممممٛ غٍٗممممما 7/1ومةومممممٛ خٕجممممم  ا مممممادٚ )

بضممممىاُ ا ضممممرار الٍٕٖٔممممٛ بصممممٕرٚ وباشممممرٚ عٍممممد  

 صممممٕر الامممملوني الٍممممٕٔٙاأٔأٙ ضممممىاُ وممممال٘ آلممممر   

عَ بمٕمل ضدٔد ا سئلٗٛ الٍٕٖٔٛ

(103)

. 

ٔعمممممٜ ِمممم ا أ ممممبع تممممدلن الدٔلممممٛ   بعمممم             

الٍٕٖٔمممممٛ  لةاوٗمممممال لضمممممىاُ ا ضمممممرار   الاشمممممرٖعاا 

الٍٕٖٔمممممٛا ضٗمممممث تمامممممةً زبٍمممممٛ الاٍ مممممٗي الٍمممممٕٔٙ  

( بالامممممدلن لضمممممىاُ ا ضمممممرار   NRCا ورٖ ٗمممممٛ )

الٍٕٖٔممممٛ عممممَ  ممممن ضاد مممممٛ ٌٕٖٔممممٛ ٖسممممله عٍّممممما      

 ْ ا ممممممرلص لمممممم

(104)

ا ٔ   ممممممإٌُ ا ٍشممممممما الٍٕٖٔممممممٛ   

(   ا دبممممممممممممممأما 16/3ال ٖ مممممممممممممماٌ٘ )الزصممممممممممممممن 

إُ وسممممئلٗٛ ا شممممغن ضسممممي الغ مممماٞ الامممملوٗل غمممم     

عمممممٜ ال  مممماُ اربمممما  اإلجممممراٞاا الالموممممٛ لاممممٕغ    

  ٛ الضممممىاٌاا ا الٗممممٛ لاغ ٗممممٛ ا ضممممرار الٍٕٖٔمممم

(105)

ا 

 ىمممممما أُ ض ٕوممممممٛ اإلومممممماراا العربٗممممممٛ ا اطممممممدٚ    

 2012( لسممممممٍٛ 4ومةوممممممٛ خٕجمممممم  القممممممإٌُ ر ممممممي )  

بضممممىاُ ا ضممممرار الٍٕٖٔممممٛ المممم  تاسممممأم الغ مممماٞ    

الالوٗل  سئلٗٛ ا شغن الٍٕٔٙ

(106)

. 

دٔد ضممممىاُ الدٔلممممٛ ا باشممممر لةضممممرار  ضمممم - اٌٗمممما

 الٍٕٖٔٛ:

ومممممَ ضٗمممممث ٌ ممممما  ِممممم ا الضمممممىاُ غممممملُ       

الدٔلممممٛ ال تماممممةً غقمممم  باممممٕغ  اإلعاٌمممماا ا الٗممممٛ    

لسممممد العسممممة اسبا ممممن   الغ مممماٞ الامممملوٗلا عٍممممد  

دبمممأم وسمممئلٗٛ ا شمممغن سبمممدٔد ِممم ا الغ ممماٞا بمممن   

 ٌّمممما تفمممممةً بّمممم ا الضممممىاُ ضاممممٜ   ضمممماالا عسممممة   

وني أ ممممماللاأٔ   ضالمممممٛ ا شمممممغن عمممممَ تقمممممدٖي الامممممل

اٌاّممماٞ غممم ٚ الاغ ٗمممٛ بالاممملوني الٍمممٕٔٙا بمممن ضامممٜ  

  ضالممممممممٛ ا ضممممممممرار ا سمممممممماثٍاٚ وممممممممَ الامممممممملوني     

الٍممممممٕٔٙ

(107)

ا عمممممممٜ أُ ٖ ممممممُٕ لمدٔلممممممٛ   بعمممممم    

الاشمممرٖعاا الٍٕٖٔمممٛ ضمممل الرجمممٕر خممما دغعامممْ ومممَ   

تعمممممٕٖ  لمىاضمممممررَٖ عممممممٜ ا شمممممغن الٍمممممٕٔٙا   

ضممممماالا ضبمممممددٚ وٍّممممما ضصمممممٕه ضممممماد  الٍمممممٕٔٙ    

ِىممماه ا شمممغناأٔ   ضممماه عسمممة ِممم ا ا شمممغن عمممَ    بإ

تغ ٗٛ وسئلٗاْ عَ  رٖل الالوني

(108)

. 

أوممما ومممَ ضٗمممث وقمممدار ِممم ا الضمممىاُ غٍمممرٝ أُ            

القممإٌُ ا ورٖ مم٘  مممد ٔضممؤ ضمممدا أ صممٜ لمىبمممالن     

المممممم  ٖزمممممم ل عمممممممٜ زبٍممممممٛ الاٍ ممممممٗي الٍممممممٕٔٙ  

(NRC   ٛٗتقممممممممد ّا  ضممممممممىاُ عممممممممَ وسممممممممئل )

وماةومممٛ عمممَ  ا شمممغنا ضٗمممث  ُ ِممم ٓ المسٍمممٛ ت مممن 

 ممممممن ال الممممممٗص المممممم  أ ممممممدرتّا أٔ تصممممممدرِا    

( ٔلغاٖممممممممممممممممممممٛ 30/8/1954لمزمممممممممممممممممممم ٚ وممممممممممممممممممممَ ) 

(31/12/2025)

(109)

ا ٔالمممم  تا ممممم   اٖممممٛ والٗممممٛ ال    

( ومٗممممممُٕ دٔالر; ٔ لمممممم  لضممممممىاُ   560تقممممممن عممممممَ ) 

ا ضمممرار الممم  تمممث  وسمممئلٗٛ ا مممرلص سممميا ل مممَ  

( ومٗمممممُٕ 500عممممممٜ أال ٖةٖمممممد ِممممم ا الضمممممىاُ عممممممٜ ) 

ٌٕٖٔمممممٛا  ا  اٌممممما وسمممممئلٗٛ دٔالر ل مممممن ضاد مممممٛ 

( ومُٕٗ دٔالر60ا شغن تاسأم )

(110)

. 
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 ا  م  الثاٌ٘

 ضىاُ الدٔلٛ ,  ا باشر لةضرار الٍٕٖٔٛ

 ممممد تاممممدلن الدٔلممممٛ لاضممممىَ ومممما تسممممببْ    

ال ا ممممٛ وممممَ أضممممرار لمعمممماومني با ٍشممممما الٍٕٖٔممممٛ   

ٔلغ ِممممممي وممممممَ وممممممٕا ل دٔلممممممٛ ا ٍشمممممملٚا ٔل ممممممَ  

, مممماٞ وممممال٘  ٔدُٔ تممممٕغ   بصممممٕرٚ ,مممم  وباشممممرٚا 

 سممممئلٗٛ ا شممممغنا بممممن عممممَ  رٖممممل ومممما تعاىممممدٓ        

الدٔلمممٛ ومممَ ٌ مممي لماممملوني الصمممط٘ ٔاالجاىممماع٘ا   

ٌٔ مممي تعمممٕٖ  ا ومممرال ا ٍّٗمممٛا ضٗمممث بإو ممماُ     

ا اضمممرر ومممَ اسممممالداواا ال ا مممٛ الٍٕٖٔمممٛ سممممٕاٞ     

أُ  أٔ غممممممممردال عادٖممممممممالا  ممممممماُ عمممممممماوالل   ا ٍشمممممممملٚا 

ٖسممممممازاد وممممممَ الاعٕٖضمممممماا المممممم  تٕغرِمممممما ِمممممم ٓ   

ضسممممم  ٌ ممممما  ت بٗقّممممماا ٔبممممم ل     المممممٍ ي  مممممالل 

ت مممُٕ الدٔلمممٛ  مممد ضمممىٍا لمىسمممازٗدَٖ ومممَ ِممم ٓ   

المممٍ ي تعٕٖضمممال عمممَ أضمممرار ال ا مممٛ ل مممَ بصمممٕرٚ    

,ممممممم  وباشمممممممرٚا السمممممممٗىا لمعممممممماومني   ا رغمممممممل     

الٍمممممممممٕٔٙ المممممممممم َٖ ل ٖسمممممممممازٗدٔا ومممممممممَ ٌ ممممممممماً 

الاعممممممممٕٖ    ا سممممممممئلٗٛ الٍٕٖٔممممممممٛا ٔ لمممممممم       

ا اسبممماالا الممم  ال ٖعمممد غّٗممما ا شمممغن وسمممئالل عىممم      

أ ممممال ِمممميالٞ العمممماومني وممممَ أضممممرارا غممممال ٖ ممممُٕ    

أوممماوّي سمممٕٝ بمممال الضمممىاُ ,ممم  وباشمممر لمدٔلمممٛ     

ٔاالسمممممممازادٚ ومممممممَ ٌ مممممممي الاممممممملوني االجاىممممممماع٘    

ٔالصمممممط٘ ٔا ّممممملا ٔعممممممٜ ِممممم ا ا سممممما  ٌصممممما  

االتزا ٗممممماا الدٔلٗمممممٛ ا اعمقمممممٛ بال ا مممممٛ الٍٕٖٔمممممٛ  

عمممممٜ أٌممممْ   ا  اٌمممما الممممٍ ي الٕ ٍٗممممٛ أٔ الممممٍ ي      

  ٘ أٔ الامممممممممممماوني  االعاوممممممممممممٛ لمامممممممممممملوني الصممممممممممممط

أٔ تعممممٕٖ   أٔ الضممممىاُ االجاىمممماع٘ا  االجاىمممماع٘ا

أٔ الاعممممممٕٖ  عممممممَ ا ضممممممرار ا ٍّٗممممممٛ    العمممممماومنيا

تشممممممىن تعٕٖضمممممما عممممممَ ا ضممممممرار الٍٕٖٔممممممٛا غممممممإُ   

ضقممممٕ  ا سممممازٗدَٖ وممممَ تممممم  الممممٍ يا ٔضقممممٕ ّي  

  االدعمممممماٞ حب ممممممي تممممممم  الممممممٍ ي عمممممممٜ ا شممممممغن    

ا سمممئه تاطمممدد خٕجممم   مممإٌُ ال مممر  ا اعا مممد     

أٔ خٕجممم   ٕاعمممد  ٖمممْ وثمممن ِممم ٓ المممٍ ياا قاومممٛ لد

ا ٍ ىممممٛ اسب ٕوٗمممممٛ الدٔلٗمممممٛ الممممم  أٌشممممملا تمممممم   

الٍ ي

(111)

 . 

ِٔممم ا ٖعمممل أُ اسمممازادٚ ا اضمممررَٖ ومممَ ِممم ا             

الضمممممىاُ ,ممممم  ا باشمممممر ال ٖمممممي ر عممممممٜ وسمممممئلٗٛ   

ا شممممغن أٔ  ممممد وٍّمممماا ِٔمممم ا ومممما أ دتممممْ اتزا ٗممممٛ  

بلٌممممممْ   ا  مممممماُ  ممممممإٌُ الدٔلممممممٛ  1963برٔ سمممممن  

بممممدعأٝ ا اىمممماعني بّمممم ٓ ا ٌ ىممممٛا غمممملُ   ٖسممممىع 

 لمممم  ال ٖممممي ر عمممممٜ وسممممئلٗٛ وشممممغن السممممزٍٗٛ      

خمممممما قعمممممممّا تاعممممممدٝ ا بمممممممن احملممممممدد  سممممممئلٗٛ  

ا شمممممغن

(112)

ا ِممممم ا ومممممَ جّمممممٛ ٔومممممَ جّمممممٛ ألمممممرٝ   

ٖاسممممممٜ ومممممَ ِممممم ٓ االتزا ٗممممماا الدٔلٗمممممٛ أُ ضمممممل   

ويسسممماا الضمممىاُ االجاىممماع٘ ٔالصمممط٘ ٔا ّمممل    

ا وممممما دغعممممما   الرجمممممٕر عممممممٜ ا شمممممغن الٍمممممٕٔٙ    

تعٕٖضمممممممال لمىاضمممممممررَٖ ٖاطمممممممدد ٔغمممممممل  مممممممٕاٌني  

 الدٔلٛ ال  أ درا ِ ٓ الٍ ي.

ٔعمممممممٜ ِمممممم ا ٌممممممدعٕ الاشممممممرٖعاا الٕ ٍٗممممممٛ ال        

سممممٗىا   الممممدٔه المممم  ٌ ىمممما ا سممممئلٗٛ الٍٕٖٔممممٛ 

     مممممممدار تشمممممممرٖعاا ٔلمممممممٕاٟع ٌٔ مممممممي تمممممممٍ ي 

ٔتزعمممن بمممْ وسممماٟن الاممملوني االجاىممماع٘ ٔالصمممط٘   

ا عال ممممٛ ا يسسمممماا   ٔا ّمممملا ٔذبممممدد وممممَ لالسمممم    

الممم  ترعمممٜ ِممم ٓ المممٍ ي با شمممغن الٍمممٕٔٙ;  لممم   ُ 

تزعٗممن ِمم ا الضممىاُ ,مم  ا باشممر وممَ  بممن الدٔلممٛ        

سممممممٕٗغر  اٖممممممٛ والٗممممممٛ  ممممممب ٚ لمىاضممممممررَٖا   

السمممٗىا ٔ ُ الاممملوني االجاىممماع٘ ال ٖقاصمممر عممممٜ     

العمممماومني   ا رغممممل الٍممممٕٔٙا بممممن ٖاعمممممدٝ    أٙ     

 اع٘ .شلص آلر ٖشىمْ , اٞ الالوني االجاى

 ا بطث الرابؤ

الضمممممىاُ الممممم ٙ ٖمممممٕغرٓ دبىمممممؤ ا شمممممغمني   

 الٍٕٖٔني

رخمممممما ٖاسممممممأم ضسممممممي الضممممممرر الٍممممممٕٔٙ  

اسبمممممدٔد ا رسمممممٕوٛ  سمممممئلٗٛ ا شمممممغنا ِٔمممممٕ وممممما    

قعممممممن ٌ مممممماً ا سممممممئلٗٛ الٍٕٖٔممممممٛ عمممممماجةال عممممممَ 

ضمممممىاُ الاعمممممٕٖ  العممممماده لمىاضمممممررَٖا ٔرخممممما   

ٖاسمممأم ِممم ا الضمممرر  مممدرٚ شمممر اا الاممملوني عمممَ  

قعممممممن ٌ مممممماً الامممممملوني الٍممممممٕٔٙ  تغ ٗاممممممْا مممممممما

  رٖممممممممممل وممممممممممَ  ممممممممممر  اسبىاٖممممممممممٛ ا الٗممممممممممٛ    

لمىاضممممممممررَٖ  ا ممممممممرال أومممممممماً ضسممممممممي اسبمممممممماد   

الٍمممممٕٔٙا ِمممممم ا غضمممممال عممممممَ أٌمممممْ لٗسمممممما  ٗممممممؤ    

ا ضمممممرار الٍٕٖٔمممممٛ وضمممممىٌْٕ بمممممدعٕٝ ا سمممممئلٗٛ   

الٍٕٖٔمممممٛاأٔ بالاممممملوني الٍمممممٕٔٙا ِٔممممم ٓ ا سمممممإٖاا   

ا ٍلزضممممٛ سبممممدٔد ا سممممئلٗٛ الٍٕٖٔممممٛ ٔالامممملوني    

ضمممممم ر الدٔلممممممٛ    االعاىمممممماد عمممممممٜ الٍممممممٕٔٙا سا

ا عٌٕمممماا ا الٗممممٛ المممم  تقممممدوّا  ضممممىاُ وباشممممر     

لاعمممممٕٖ  ا اضمممممررَٖ ومممممَ اسمممممالداواا ال ا مممممٛ 

الٍٕٖٔممممممممٛ   ضالممممممممٛ ا ضممممممممرار المممممممم  تاسممممممممأم     

وسمممممئلٗٛ ا شمممممغناأٔ اسبممممماالا الممممم  ال تضمممممىٍّا    

ا سممممممئلٗٛ الٍٕٖٔممممممٛاأٔ الامممممملوني الٍممممممٕٔٙا ِٔمممممم ا  

ا  الٍمممٕٔٙ ٖرِمممل وٗةاٌٗمممٛ الدٔلمممٛا ٔقعمممن الٍشممم  
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عالمممٛ عممممٜ عممماتل اسب ٕومممٛا غضمممالل عمممَ أُ تمممدلن    

الدٔلممممٛ ٍِمممما ِممممٕ أٖضمممما ورِممممُٕ حبممممدٔد وعٍٗممممٛا     

ِٔممم ا  ممممْ ٖ شممم  عمممَ  صمممٕر ٔسممماٟن اسبىاٖمممٛ      

ا الٗمممممٛ لمىاضمممممررَٖ ومممممَ اسمممممالداواا ال ا مممممٛ     

الٍٕٖٔممممممممممٛ المممممممممم  غ اساعراضممممممممممّا   ا باضممممممممممث   

السممممابقٛا مممممما دغممممؤ الممممدٔه ٔا ٔسمممما  القإٌٌٗممممٛ  

 عممممممادٚ  ممممممٗا,ٛ  ٕاعممممممد جدٖممممممدٚ    المممممماز     

سمممممم ٓ اسبىاٖممممممٛاأٔ  عممممممادٚ الٍ ممممممر   االتزا ٗمممممماا 

الدٔلٗمممممممٛ ٔالقمممممممٕاٌني الٕ ٍٗمممممممٛ ا ٍ ىمممممممٛ سممممممم ٓ  

اسبىاٖممممممممٛ ا الٗممممممممٛا أٔ ضاممممممممٜ المممممممماز   ب ممممممممر    

ٔٔساٟن  اٖٛ والٗٛ جدٖدٚ

(113)

. 

ٔعممممممٜ ِممممم ا ا سممممما    رضممممما غ مممممرٚ دبىمممممؤ        

  operator's poolingا شممممغمني الٍممممٕٖٔني

اٖمممممٛ جدٖمممممدٚ ومممممَ أضمممممرار ال ا مممممٛ  ٕسمممممٗمٛ  

الٍٕٖٔمممممٛا ٔتعمممممد غ مممممرٚ ِممممم ا الاسىمممممؤ ٌٕعمممممال ومممممَ  

الاممممملوني الابمممممادل٘ بمممممني أ مممممطال الٍشممممما  عممممممٜ   

شمممممم ن  ممممممٍدٔ  ٖسمممممماِي غٗممممممْ ا عضمممممماٞ بممممممدغؤ   

الاعممممممممٕٖ  لمىاضممممممممررَٖ وممممممممَ ٌشمممممممما  أضممممممممد    

ا شممممغمني الٍممممٕٖٔنيا ٖٔ ممممُٕ ِمممم ا الاسىممممؤ ٔ ٍٗممممال  

قىمممؤ ا شمممغمني الٍمممٕٖٔني دالمممن الدٔلمممٛ الٕاضمممدٚا   

ٞ  ومممممَ عممممماً  بٗممممم  رضممممما غ مممممرٚ  2007د أٌمممممْ ٔابامممممدا

دبىممممممؤ ا شممممممغمني الٍممممممٕٖٔني الممممممدٔل٘   ومممممميمتر  

(IAEA IALEX Croup meeting  ا)

لاسمممممٕٖل غ مممممرٚ الاسىمممممؤ المممممدٔل٘ بمممممني ا شمممممغمني 

 ٕسمممٗمٛ غاعممممٛ تةٖمممد ومممَ الضمممىاٌاا   صبممماه      

 ٛ ال ا ممممممممٛ الٍٕٖٔمممممممم

(114)

ا ٔسممممممممٍبطث  ممممممممال وممممممممَ  

المممممممممماسىعني الممممممممممٕ ل ٔالممممممممممدٔل٘ لمىشممممممممممغمني   

 ني   ا  مبني ا تٗني:الٍٕٖٔ

 ا  م  ا ٔه

 Nationalدبىمممؤ ا شمممغمني الٍمممٕٖٔني المممٕ ل  

operator's pooling 

ٖممممممرتب  الاسىممممممؤ الممممممٕ ل لمىشمممممممغمني     

بٍ مممماً الامممملوني الٍممممٕٔٙا غّممممٕ ٖسمممماِي   تزعٗممممن    

اسبىاٖمممٛ ا الٗمممٛ ومممَ أضمممرار ال ا مممٛ الٍٕٖٔمممٛ ومممَ     

لممممممماله وسمممممممماِىاْ   تعمممممممٕٖ  ا اضممممممممررَٖ     

اسبممممممماالا ا سممممممماثٍاٚ ومممممممَ ٌ ممممممماً الاممممممملونياأٔ    

اسبممممماالا الممممم  ٖاسمممممأم غّٗممممما وبممممممن الاعمممممٕٖ      

ث ٖمعممم  ِممم ا  ا قمممرر ضسمممي الغ ممماٞ الاممملوٗلا ضٗممم    

الاسىمممممؤ دٔر الٍ ممممماً ا مممممال٘ البمممممدٖن أوممممماً عسمممممة  

 مممممن ومممممَ ٌ ممممماً ا سمممممئلٗٛ ا دٌٗمممممٛا ٔالاممممملوني     

الٍممممٕٔٙ عممممَ تغ ٗممممٛ ا ضممممرار الٍٕٖٔممممٛا ِمممم ا ٔأُ   

ا بممممالن ا دغٕعممممٛ وممممَ ِمممم ا الاسىممممؤ  اعٕٖضمممماا  

لمىاضمممررَٖ تعاممم  وسممماِىٛ لا مممٛ ومممَ أومممٕاه      

ا شممممغمنيا وقابممممن ومممما تضممممىَ الدٔلممممٛ دغعممممْ وممممَ     

ٗمممممد أُ وممممما ٖدغعمممممْ الاسىمممممؤ ٖعممممم      تعمممممٕٖ ا ب

 ممممممن ا ضممممممٕاه عممممممَ وسممممممئلٗٛ  اعٗممممممٛ ل ممممممن  

ا شمممغمنيا وممماداً أُ الصمممٍدٔ  ا مممال٘ سممم ا الاسىمممؤ   

ٖا ممممممُٕ وممممممَ وسمممممماِىاا ا عضمممممماٞ ا شمممممم  ني    

)ا شمممغمني الٍمممٕٖٔني(ا ٔ لممم     جاٌممم  ا سمممئلٗٛ    

الزردٖمممممٛ لمىشمممممغن الممممم  تاقمممممرر خٕجممممم  ٌ ممممماً   

ن وسمممئالل ٔغمممل  ا سمممئلٗٛ الٍٕٖٔمممٛا غٗ مممُٕ ا شمممغ   

ٌ مممماونيا ٌ مممماً ا سممممئلٗٛ الزردٖممممٛ عىمممما ٖسممممببْ    

ٌشممما ْ ومممَ أضمممرارا ٌٔ ممماً ا سمممئلٗٛ ازبىاعٗمممٛ    

ومممَ لممماله وسممماِىاْ   الاسىمممؤا ٔذبىممممْ عممم ٞ     

ا سممممماِىٛ   رأ  والمممممْ ٔدغمممممؤ الاعمممممٕٖ    ا وممممما  

ذبققا وسئلٗٛ أضد ا ساِىني

(115)

. 

ٔ  الٕ ممما اسباضمممر ٍِممماك ٌ اوممماُ لماسىمممؤ             

المممممٕ ل لمىشمممممغمني ا ٔه   الٕالٖممممماا ا اطمممممدٚا    

ٖٔقممممممًٕ عمممممممٜ أسمممممما  الاممممممةاً جمممممم ٙ خٕجمممممم     

القممممإٌُ وممممَ  بممممن  ممممن وشممممغن وممممرلص لممممْ       

الٕالٖممممماا ا اطمممممدٚ لمىسممممماِىٛ   ِممممم ا الاسىمممممؤا   

ٔالثممماٌ٘   أ اٌٗممما ٖٔللممم   مممٗغٛ اتزممما  الاٗمممارٙ      

خٕجمممممم  القمممممممإٌُ ا مممممممدٌ٘ بممممممني  ٗممممممماداا أربمممممممؤ   

 اٌٗممماا عممممٜ أُ  مممال   شمممر اا إلٌاممماص ال ا مممٛ   أ  

الٍ مممماوني  ممممثالُ شمممم الل وممممَ أشمممم اه ا سممممئلٗٛ    

ازبىاعٗمممممممٛ بمممممممني وٍاسممممممم٘ أٔ وشمممممممغم٘ وراغمممممممل    

ال ا ممممممممٛ الٍٕٖٔممممممممٛا المممممممم  تسمممممممماِي   ذبقٗممممممممل  

  َ تعمممممممممٕٖ   اومممممممممن ٔعممممممممماده لمىاضمممممممممررٖ

(116)

ا 

ٗومممممم  ِمممممم ٓ ا سممممممئلٗٛ ازبىاعٗممممممٛ     ٔ  ممممممَ أُ ٌ 

خٕجمممم  ِمممم ا الاسىممممؤ ا ممممال٘ بممممني ا شممممغمني عمممممٜ 

الاممملوني الابمممادل٘ا الممم ٙ ٖممماي بمممني    أٌّممما ٌٕعمممال ومممَ   

صبىٕعممممممممٛ أشمممممممملاش )ا شممممممممغمني( ٖاعرضممممممممُٕ   

شب ممممممر واشممممممابْ ) ٗمممممماً وسممممممئلٗاّي الٍٕٖٔممممممٛ(ا 

بقصمممد تغ ٗمممٛ ا ضمممرار الٍا مممٛ عمممَ ذبقمممل ِممم ا  

اشب ممممممر   ا سبممممممل أضممممممدِيا ٔ لمممممم  وممممممَ لمممممماله  

ا سمممماِىٛ ا الٗممممٛ ا دغٕعممممٛ وممممَ  بممممن  ممممن وممممٍّي  

لصمممممٍدٔ  ٖا مممممُٕ سممممم ا الغمممممرل  

(117)

ا ٔسمممممٍاٍأه 

ىممممما ٖممممملت٘  مممممالل ومممممَ ٌ ممممماً دبىمممممؤ ا شمممممغمني    غٗ

 ا ورٖ ٘ ٌٔ اً دبىؤ ا شغمني ا  اٌ٘.
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ٖمممممممةً ا شممممممغمُٕ الٍٕٖٔممممممُٕ   الٕالٖمممممماا   

ا اطمممدٚ با سممماِىٛ   ذبىمممن وسمممئلٗٛ  اعٗمممٛ     

عمممَ ا ضمممرار الٍٕٖٔمممٛ ومممَ لممماله وسمممماِىاّي        

ٔتعممممٕد جمممم ٔر ِمممم ا االلاممممةاً ا   دبىممممؤ ا شممممغمنيا

 price –Andersonمومممَ  مممدٔر تعمممدٖن )  

ACT  ٍٛالممم ٙ رسمممي وسممماراا اسبىاٖمممٛ   1975( سممم

ا الٗممممٛ وممممَ أضممممرار ال ا ممممٛ الٍٕٖٔممممٛا غّممممٕ أبقممممٜ    

ا سمممممممئلٗٛ الٍٕٖٔمممممممٛ ٔغمممممممل اسبمممممممدٔد ا رسمممممممٕوٛ  

  ُ ا أال اٌممممممْ  ممممممن  1957بقممممممإٌُ بممممممراٖ  أٌدرسممممممٕ

ا شمممممممغمني وسمممممممئلٗٛ  اعٗمممممممٛ عمممممممَ ا ضمممممممرار   

ٕٖٔمممممٛ لماقمٗمممممن وممممممَ االعاىممممماد عممممممٜ ضممممممىاُ     الٍ

الدٔلممممممٛ ا باشممممممر سمممممم ٓ ا سممممممئلٗٛ

(118)

ا ٖٔاطىممممممن 

ا شممممغمُٕ ِمممم ٓ ا سممممئلٗٛ ازبىاعٗممممٛ وممممَ لمممماله    

وسمممماِىاّي   دبىممممؤ ا شممممغمنيا بٗممممد أُ الاسىممممؤ  

ال ٖسمممممممله عمممممممَ تغ ٗمممممممٛ الاعمممممممٕٖ  أال   ضممممممماه 

دبممممممأم الاعممممممٕٖ  ضممممممدٔد ا سممممممئلٗٛ الزردٖممممممٛ    

ضمممممممدٔد الغ ممممممماٞ لمىشممممممغن ا سمممممممئهاأٔ دبمممممممأمٓ  

الاممملوٗل

(119)

ا ٖٔا مممُٕ أعضممماٞ الاسىمممؤ ومممَ  ٗمممؤ   

ا شممممممغمني الٍممممممٕٖٔني ا ممممممرلص سممممممي   الٕالٖمممممماا 

ا اطمممممممدٚ ومممممممَ  بمممممممن زبٍمممممممٛ الاٍ مممممممٗي الممممممم رٙ    

( وشمممممممممممغنا 104ا ورٖ ٗمممممممممممٛا ٖٔبممممممممممممن عمممممممممممدِي ) 

ٖسمممممممممماِىُٕ   ت ممممممممممَٕٖ رأ  ومممممممممماه  ممممممممممٍدٔ   

الاسىمممممؤا ومممممَ لممممماله وسممممماِىٛ دٔرٖمممممٛ تاسمممممدد   

 ممممن نمممم  سممممٍٕاا  

(120)

 ً عٍممممدوا  1982 ا غزمممم٘ عمممما

( 160 مممممماُ , مممممماٞ الامممممملوني الٍممممممٕٔٙ ضبممممممدد بممممممم) 

ومٗمممممُٕ دٔالر  ممممماُ وقمممممدار ا ممممماه الممممم ٙ ٖمممممٕغرٓ    

( ومٗمممممممُٕ دٔالرا ٔ  عممممممماً 560دبىمممممممؤ ا شمممممممغمني )

( 200عٍممممدوا ذبممممدد الغ مممماٞ الامممملوٗل خبمممممن )   1988

( 9.5ومٗمممممُٕ دٔالر بممممممن الغ ممممماٞ ا مممممال٘ لماسىمممممؤ )   

بمٗممممممُٕ دٔالرا ٔبمممممممن اسبسممممممي ال ممممممم٘ لماعممممممٕٖ   

اممما    الٕالٖممماا ا اطمممدٚ عمممَ ا ضمممرار الٍٕٖٔمممٛ      ا 

ٔ بقمممما لاعممممدٖن    2005( بمٗممممُٕ دٔالرا ٔ  عمممماً  9.7)

بمممراٖ  أٌدرسمممُٕ أ مممبع الغ ممماٞ ا مممال٘ ازبىممماع٘    

( بمٗممممممممُٕ دٔالرا ٔبمممممممممن الاعممممممممٕٖ  ا امممممممما     10.46)

( بمُٕٗ دٔالر10.76)

(121)

. 

 

 

 الزرر الثاٌ٘

 the German modelالٍ اً ا  اٌ٘ 

دبىممممؤ ا شممممغمني   أ اٌٗمممما اّممممرا غ ممممرٚ  

 طممممن لةٖممممادٚ   1970وب ممممرا عٍممممدوا  رضمممما عمممماً   

الضمممممىاُ ا مممممال٘   صبممممماه االسمممممالداً السممممممى٘     

لم ا ممممٛ الٍٕٖٔممممٛ   اممممن  ممممإٌُ ال ا ممممٛ ال رٖممممٛ    

ا غىممممَ أجممممن مٖممممادٚ سممممق  ِمممم ا  1959الصممممادر عمممماً 

( ومٗمممممُٕ وممممممارك أ ممممماٌ٘ا أٙ ومممممما   500الضمممممىاُ    ) 

دٔالر(  ومٗمممممممُٕ 400ومٗمممممممُٕ ٖمممممممٕرٔ أٔ  250ٖقمممممممارل )

اتزمممل ا شمممغمُٕ ومممؤ شممممر اا الاممملوني عممممٜ ٌممممٕر      

ومممَ ال تٗممم  ا مممال٘ا ٖغ ممم٘ خٕجبمممْ الاممملوني ومممَ    

( ومٗمممممممُٕ وممممممماركا أوممممممما  200ا سمممممممئلٗٛ الٍٕٖٔمممممممٛ ) 

( ومٗمممُٕ ومممارك غٗممماي   300ا ابقممم٘ ومممَ الغ ممماٞ أٙ )  

تغ ٗامممْ ومممَ لممماله الاممملوني ٔ عمممادٚ الاممملوني ومممَ     

 بممممممن دبىممممممؤ صبىٕعممممممٛ وممممممَ وشممممممغم٘ ا راغممممممل   

 ٛ الٍٕٖٔمممم

(122)

ا ٔ ممممد اسممممماىر العىممممن بّمممم ا ال تٗممممم     

ضٗممممث عممممده  ممممإٌُ ال ا ممممٛ ال رٖممممٛ    2002   عمممماً 

ا  ممممماٌ٘ ل غمممممؤ ضسمممممي الضمممممىاُ ا مممممال٘    ضمممممد    

أ صممٜ ٖعمماده عشممرٚ أضممعا  ومما  مماُ عمٗممْ  بممن        

( ومٗمممممممُٕ ومممممممارك أ ممممممماٌ٘  500ا ضٗمممممممث  ممممممماُ ) 2002

( بمٗممممُٕ ٖممممٕر2.5ٔغممممارتزؤ    )

(123)

ا غضممممال عممممَ أُ 

 ٗ ن دبىممممممؤ لمممممماش ِمممممم ا الاعممممممدٖن بممممممع باشمممممم 

تبممممادل٘ وممممَ وشممممغم٘ ا راغممممل الٍٕٖٔممممٛ لمٕ مممممٕه      

   اسبمممممد ا  صمممممٜ لمضمممممىاُ ا قمممممرر

(124)

ا  لممممم  أُ 

  مممار الاممملوني الٍمممٕٔٙ   أ اٌٗممما ل ٖ مممَ وسممماعدال      

( ومٗمممممُٕ 256سمممممٕٝ إلع ممممماٞ , ممممماٞ ومممممال٘ ٖبممممممن ) 

ٖمممممٕرٔ; ٔومممممَ أجمممممن الٕ مممممٕه    اسبمممممد ا  صمممممٜ  

( 2.5لمضممممىاُ المممم ٙ  ممممررٓ الاعممممدٖن أعممممالٓ ِٔممممٕ )  

مٗمممُٕ ٖمممٕرٔ; اتزقممما أربمممؤ شمممر اا  ٌاممماص  ا مممٛ     ب

ٌٕٖٔمممٛ عممممٜ  بمممراً عقمممد خٕجممم  القمممإٌُ ا مممدٌ٘       

ذبمممممممممممممممممما وسممممممممممممممممممىٜ اتزمممممممممممممممممما  تضمممممممممممممممممماوَ  

(solidarityagreement)   ْأٌشممممممممم٠ٕا خٕجبممممممممم

ٌ مممماً دبىممممؤ ا شممممغمنيا المممم ٙ ٔغممممر , مممماٞ وممممال٘   

( بمٗمممممممُٕ ٖٕرٔالمٕغممممممماٞ خا مبممممممماا   2.24ٖقمممممممارل )

الضممممممىاُ ا ممممممال٘ المممممم ٙ  ممممممررٓ  ممممممإٌُ ال ا ممممممٛ      

رٖممممممٛال 

(125)

ا ٔأ ممممممبع عممممممدد الشممممممر اا   ِمممممم ا    

( وشممممغالل   أ اٌٗمممماا ٖٔ ممممُٕ  ممممن 17الاسىممممؤ ا ُ )

وشممم ك خٕجممم  ِممم ا االتزممما   مممد  بمممن ا سممماِىٛ    

  تغ ٗممممممممٛ ضسممممممممي الاعممممممممٕٖ  ا  مممممممممٕل وممممممممَ  

الشمممممرٖ  الممممم ٙ تقممممممًٕ وسمممممئلٗاْا ٔ لممممم  وممممممَ     
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لممممماله وممممما ٖقدومممممْ  مممممن شمممممرٖ  ومممممَ ضصمممممص   

والٗٛ   ِ ا الاسىؤ

(126)

. 

أ وممممَ لمممماله ا قارٌممممٛ بممممني الٍ مممماوني ٔألمممم         

ا ورٖ مممم٘ ٔا  ممممماٌ٘ لاسىممممؤ ا شمممممغمني ٖامممممبني أُ   

الممممدلٕه   الاسىممممؤ خٕجمممم  القممممإٌُ ا ورٖ مممم٘  

ِمممممٕ  لةاوممممم٘ا بٍٗىممممما ٖ مممممُٕ  ٕعٗمممممال ٔغمممممل ٌ ممممماً    

الاسىممممممؤ ا  مممممماٌ٘ا لمممممم ا غممممممإُ دبىممممممؤ ا شممممممغمني     

ا ورٖ مممممم٘ ال ٖسمممممماِي   دغممممممؤ الاعممممممٕٖ   ال      

   ٖ   ضمممدٔد ا سمممئلٗٛ  ضممماالا دبمممأم وبممممن الاعمممٕ

الزردٖممممممٛ لمىشممممممغناأٔ ضسممممممي الغ مممممماٞ الامممممملوٗل   

المممم ٙ  دوممممْا بٍٗىمممما ٖ ممممُٕ تضمممماوَ الشممممر اٞ     

الاسىمممؤ ا  مممماٌ٘ اتزا ٗممممالا خسممممرد ٔ ممممٕر اسباد ممممٛ  

الٍٕٖٔمممٛا ٔلمممٗ  ت ىٗمٗمممال خٕجممم  القمممإٌُا  ىممما     

 ٌمممْ ٔغمممل الٍ ممماً ا ورٖ ممم٘ لمممٗ  ٍِممماك ضمممدا ومممَ  

نيا ا مممماه قمممم  ت ىماممممْ وممممَ  بممممن دبىممممؤ ا شممممغم      

بٍٗىمممما ٍِمممماك ضممممدا وممممَ ا مممماه قمممم  ت ىماممممْ وممممَ     

لاله وساِىٛ دبىؤ ا شغمني   أ اٌٗا

(127)

. 

 ا  م  الثاٌ٘

 دبىؤ ا شغمني الٍٕٖٔني الدٔل٘

operator's poolingInternational 

 رضمممممما غ ممممممرٚ ِمممممم ا الاسىممممممؤ لةٖممممممادٚ    

ضسمممممي الاعٕٖضممممماا لمىاضمممممررَٖ ومممممَ اسمممممالداً  

عادلمممممٛ سممممميا  ال ا مممممٛ الٍٕٖٔمممممٛ ٔ قممممماد تسمممممٕٖٛ    

ٔتقممممًٕ غ ممممرٚ ِمممم ا الاسىممممؤ عمممممٜ اشمممم اك عممممدٚ      

وشمممغمني ومممَ دٔه طبامزمممٛ   دبىمممؤ ٖا مممُٕ ومممَ   

وسمممممماِىٛ ا عضمممممماٞ ا شمممممم  نيا ٔوثممممممن ِ مممممم ا    

ٌ مماً دٔلممم٘ ٖا ممم  درجمممٛ واقدوممٛ ومممَ الاقمممارل    

السٗاسممممم٘ ٔالقمممممإٌٌ٘ ٔاال اصمممممادٙ بمممممني المممممدٔه    

الممممم  سٗشممممم ك وشمممممغمٕ ال ا مممممٛ الٍٕٖٔمممممٛ غّٗممممما    

 ٖ ا مممم  تقاربمممما   مٗىٗمممما بممممني  بّممم ا الٍ مممماًا  ىمممما 

ِممممم ٓ الدٔلمممممٛا ٔعممممممٜ ِممممم ا تصمممممد  غ مممممرٚ ِممممم ا      

الاسىمممؤ عممممٜ دٔه االذبممماد ا ٔربممم٘  ممما بٍّٗممما ومممَ    

تقمممممارل جغمممممرا  ٍٖسمممممسي ومممممؤ  بٗعمممممٛ ٔضسمممممي     

ا ضممممرار الٍٕٖٔممممٛ;  لمممم   ُ ِمممم ٓ ا ضممممرار عممممابرٓ  

لمطدٔدأِمممممم ا ٖا ممممممم  أُ ت ممممممُٕ الممممممدٔه المممممم      

ٖشممممممم ك غّٗممممممما ا شمممممممغمُٕ بمممممممالاسىؤ واقاربمممممممٛ    

داسبدٔ

(128)

. 

عمممممممٜ ِمممممم ا ٖ ممممممُٕ الاسىممممممؤ بممممممني ا شممممممغمني           

الٍممممٕٖٔني أٌزسممممّي المممم َٖ تممممرب  دٔسممممي رٔابمممم     

  مٗىٗممممٛا ٔا اصممممادٖٛ تيِممممن  ثممممن ِمممم ا الاسىممممؤا     

ِٔمممممم ا ال  ٍممممممؤ أُ ت ممممممُٕ الدٔلممممممٛ ٌزسممممممّا ِمممممم٘    

ا شممممغن ٔعضممممٕال   ِ مممم ا دبىممممؤا ٖ ممممُٕ الغممممرل   

وٍممممْ تممممٕغ   اٖممممٛ والٗممممٛ أ مممم  وممممَ طبمممما ر      

٘ لم ا ممممٛ الٍٕٖٔممممٛا ٔوممممَ ٍِمممما االسممممالداً السمممممى

رباممممم  غ ممممرٚ الاسىممممؤ الممممدٔل٘ لمىشممممغمني عممممَ    

وسممللٛ الاعمممأُ الٍمممٕٔٙ ا شمم ك بمممني المممدٔه الممم    

تممممم ً اتزا ٗممممماا تعمممممأُ وشممممم ك غٗىممممما بٍّٗممممما     

صباه ت ٕٖر ال ا ٛ الٍٕٖٔٛ ٔاسالداوّا

(129)

. 

ٔدبممممدر اإلشممممارٚ    أُ المممم َٖ  رضممممٕا غ ممممرٚ         

٘ عممممممدٚ دٔه  ممممممد الاسىممممممؤ الممممممدٔل٘ بممممممني وشممممممغم

الامزمممٕا غٗىممما بٗمممٍّي ضمممٕه اسممماعارٚ أضمممد المممٍ ي       

الٕ ٍٗممممٛ لماسىممممؤا ٔت بٗقّمممما   اجملمممماه الممممدٔل٘ا 

غبٍٗىممما ٖمممرٝ المممبع  بممملُ الٍ ممماً ا ورٖ ممم٘ ِمممٕ       

ا وثمممممن لالسممممممٗ  أٙ دبىمممممؤ دٔلمممممم٘ لمىشممممممغمني   

الٍمممممممٕٖٔني   وٍ قمممممممٛ وعٍٗمممممممٛ وثمممممممن االذبممممممماد     

ا ٔربممممم٘; ُ ِممممم ا الٍ ممممماً سمممممٗقًٕ عممممممٜ أسممممما   

اإللةاوممممم٘   ِممممم ا الاسىمممممؤ; ِٔمممممٕ وممممما   االشممممم اك 

ٖسممممممماِي   ذبسمممممممني ٔمٖمممممممادٚ ضسمممممممي ا ومممممممٕاه     

  ٙ الضمممماوٍٛ لمٍشمممما  الٍممممٕٔ

(130)

ا  ال أُ ٍِمممماك وممممَ  

ٖمممممرٝ أُ ٌ ممممماً االشممممم اك اإللةاوممممم٘   الاسىمممممؤ   

ا ابممممؤ   الٕالٖمممماا ا اطممممدٚ ال   ممممَ اتباعممممْ عمممممٜ 

ا سمممممممإٝ المممممممدٔل٘;  لممممممم  أُ أٙ دبىمممممممؤ دٔلممممممم٘   

دٖمممممد ومممممدٝ  ٖا مممممم  ومممممٍع ا شمممممغمني غر مممممٛ ذب  

االشمممممم اك ٔشممممممرٔ ْ ضاممممممٜ ٖ ممممممُٕ الممممممدلٕه     

ِ ممم ا دبىمممؤ والٟممممي لاغ ٗمممٛ ا سمممئلٗٛ الٍٕٖٔممممٛ     

لمىشمممممغنا ِٔممممم ا وممممما ال ٖمممممٕغرٓ ٌ ممممماً االشممممم اك    

اإللةاومممممم٘

(131)

ا غضممممممال عىمممممما ٖا مبممممممْ وثممممممن ِمممممم ا  

االشمممممم اك اإللةاومممممم٘ وممممممَ ٔجممممممٕد ٠ِٗممممممٛ تضممممممؤ   

ٌضممممممممممممىاً ٔا را بممممممممممممٛ   ِ مممممممممممم ا   وعمممممممممممماٖ  لال

دبىعاا

(132)

. 

 مممممن ضممممماه غممممملُ غ مممممرٚ ِممممم ا الاسىمممممؤ  عممممممٜ        

مم ممممَ أُ تممممٕغر دعىممممال  ممممب ال لمضممممىاٌاا ا الٗممممٛ   

  صبممممماه ال ا مممممٛ ٌ مممممرال سبسمممممي المممممدعي ا مممممال٘    

المممممم ٙ   ممممممَ أُ تممممممٕغرٓا غممممممإُ  مممممماُ الاسىممممممؤ   

الممممٕ ل لمىشممممغمني   الٕالٖمممماا ا اطممممدٚ ٔالبممممالن   

ٞ  والٗمممال  مممدرٚ )104عمممدِي ) ( بمٗمممُٕ 10(  مممد ٔغمممر , ممما

ال٘  ٙ دبىمممؤ دٔلممم٘ وثمممن   دٔالرا غممملُ الغ ممماٞ ا ممم  

الاسىمممممؤ ا ٔربممممم٘ سمممممٗ ُٕ أ ثمممممر ب مممممث ا غزممممم٘  

( وزاعممممن ٌممممٕٔٙا 135,ممممرل أٔربمممما ٔضممممدِا ٖعىممممن ) 

مممممما قعممممن غ ممممرٚ ِمممم ا الاسىممممؤ أ ثممممر عىمٗممممٛ      
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بمممممممالٍ ر سبسمممممممي الاعٕٖضممممممماا الممممممم    مممممممَ أُ   

ٖٕغرِا

(133)

. 

ٖٔاسممممٜ ممممما سمممبل أُ غ مممرٚ الاسىمممؤ المممدٔل٘          

لمىشمممممممغمني   المممممممدٔه الممممممم  تمممممممرتب  بمممممممرٔاب   

 إٌٌٗممممٛ ٔسٗاسممممٗٛ وشمممم  ٛا ٔدبىعّمممما ضممممدٔد    

وشمممممم  ٛا ِمممممم٘ غ ممممممرٚ ج ابممممممٛ وممممممَ الٍاضٗممممممٛ     

القإٌٌٗممممممٛ   مممممممَ ت بٗقّممممممما     مممممممار صبمممممممم   

الاعممممممممأُ اشبمٗسمممممممم٘ا عمممممممممٜ غممممممممرل تشممممممممغٗن     

الصمممٍاعٛ الٍٕٖٔمممٛ   ِممم ٓ المممدٔه ٔت ٕرِممماا ِٔمممٕ    

ر بمممدأا بمممْ اإلوممماراا العربٗمممٛ ا اطمممدٚا ٔلمممٕ  وشمممرٔ

اٌاقمممممما ِممممم ٓ الصمممممٍاعٛ    بقٗمممممٛ دٔه اشبممممممٗشا   

غلٌمممْ   مممَ ض٠ٍٗممم   مممر  غ مممرٚ دبىمممؤ ا شمممغمني      

لمممدٔه اشبممممٗش العربممم٘;  ممما بمممني ِممم ٓ المممدٔه ومممَ        

رٔابمممم  ا اصممممادٖٛ ٔ إٌٌٗممممٛ ٔسٗاسممممٗٛ وشممممابّٛ    

  ثٗالتّا   دٔه االذباد ا ٔرب٘ . 

..................................................... 

 اشبامتٛ

  َ لممممماله دراسمممممٛ وٕضمممممٕر   تمممممبني لٍممممما وممممم

البطممممممممث أِىٗممممممممٛ الضممممممممىاٌاا ا الٗممممممممٛ  ىارسممممممممٛ 

الٍشممممما  الٍمممممٕٔٙ;  لممممم  أُ اٌزاممممما  الدٔلمممممٛ عبمممممٕ 

اسمممممممماعىاه ال ا ممممممممٛ الٍٕٖٔممممممممٛ ال ٖمممممممماي باممممممممٕغ   

ا سمممممامةواا ا ادٖمممممٛ غطسممممم ا  بٍممممماٞ ا زممممماعالاا  

ٔتٍصممممٗ  ا جّممممةٚا بممممن ال بممممد أٖضمممما وممممَ تممممٕغ      

ا سممممممامةواا القإٌٌٗممممممٛ الالموممممممٛ  ىارسممممممٛ ِمممممم ا   

ٍشممممممممما ا ٔومممممممممَ ِممممممممم ٓ ا سمممممممممامةواا   مممممممممدار  ال

الاشمممممرٖعاا الممممم  تمممممٕغر الضمممممىاٌاا ا الٗمممممٛ الممممم   

تغ ممممم٘ ا ضمممممرار احملاىمممممن ضمممممدٔ ّا ومممممَ لممممماله   

ممارسممممٛ الٍشمممما  الٍممممٕٔٙا ٔ ممممد تممممبني لٍمممما أٖضمممما   

وممممَ لمممماله الدراسممممٛ أُ دبربممممٛ الممممدٔه ا اقدوممممٛ  

  اسممممممممممالداً ال ا ممممممممممٛ الٍٕٖٔممممممممممٛ لة,ممممممممممرال  

ع    السممممىٗٛ  مممد أاّمممرا و ممماوَ القمممٕٚ ٔالضممم    

الضمممممممىاٌاا ا الٗمممممممٛ الممممممم  ٔغرتّممممممما االتزا ٗممممممماا    

الدٔلٗمممممٛ ٔالاشمممممرٖعاا الٍٕٖٔمممممٛ الٕ ٍٗمممممٛا ٔالممممم  

ٍٖبغممممم٘ عمممممممٜ أٖممممممٛ دٔلممممممٛ ِٔمممممم٘ عمممممممٜ وشممممممار   

اسممممالداً ِمممم ٓ ال ا ممممٛ أُ تللمممم  ِمممم ٓ الاسربممممٛ     

ٔالضمممىاٌاا ا الٗمممٛ بٍ مممر االعابمممارا ال سمممٗىا دٔلمممٛ   

اإلومممماراا العربٗممممٛ ا اطممممدٚ المممم  بممممدأا تسمممما ىن   

ا ادٖممممممٛ ٔالقإٌٌٗممممممٛ لاشممممممغٗن ال ا ممممممٛ ل ٕاتّمممممما 

الٍٕٖٔمممممٛا ٌٔمممممرٝ بّممممم ا الصمممممدد أُ ٖ مممممُٕ ٍِممممماك     

 مممممممإٌُ وٕضمممممممد لم ا مممممممٛ الٍٕٖٔمممممممٛا ٔأُ ت مممممممُٕ     

ا سممممئلٗٛ ا دٌٗممممٛ عممممَ ا ضممممرار الٍٕٖٔممممٛ ٔبقٗممممٛ   

الضمممىاٌاا ا الٗمممٛ أضمممد أ سممماً القمممإٌُ عممممٜ ,مممرار   

 ممممممإٌُ ال ا ممممممٛ الٍٕٖٔممممممٛ ا ورٖ مممممم٘ ا ٔ  ِمممممم ا     

 ت٘ :اإل ار ق  وراعاٚ واٖل

بالٍسممممممبٛ لمىسممممممئلٗٛ ا دٌٗممممممٛ عممممممَ اإلضممممممرار   -1

الٍٕٖٔمممممٛ غمممممإُ ِممممم ٓ ا سمممممئلٗٛ قممممم  أُ ت مممممُٕ      

و مقمممممٛ ٔور مممممةٚ ٔضبمممممددٚ ومممممَ ضٗمممممث ال مممممي     

ٔالةومممممماُا ِٔممممممٕ ومممممما اعاىممممممدٓ  ممممممإٌُ ا سممممممئلٗٛ  

ا دٌٗمممٛ عمممَ ا ضمممرار الٍٕٖٔمممٛ اإلومممارات٘ا بٗمممد أٌمممْ    

ٌمممرٝ أُ ت مممُٕ ومممدٚ تقمممادً دعمممٕٝ ِممم ٓ ا سمممئلٗٛ    

ارٖ  اّمممٕر الضمممرر الٍمممٕٔٙا ال  ٔاضمممدٚ تبمممدأ ومممَ تممم 

وممممَ تممممارٖ  ٔ ممممٕر اسبمممماد  ٌ ممممرا لاممممللر اّممممٕر       

ٔدُٔ المممٍص عممممٜ    ا ضمممرار   اسبمممٕاد  الٍٕٖٔمممٛا  

 ومممدتني أ  ٖمممْ تبمممدأ ومممَ تمممارٖ  ٔ مممٕر اسبممماد ا      

ٔأ ممممغرْٖ تبممممدأ وممممَ تممممارٖ  اّممممٕر الضممممرر;  لمممم   

 ُ ِمممممممم ٓ ا ممممممممدد ٌزسممممممممّا تقرٖبمممممممما   ا سممممممممئلٗٛ 

سممممئلٗٛ الاقمٗدٖممممٛا بٍٗىمممما تا ممممم  لصٕ ممممٗٛ ا  

الٍٕٖٔمممممٛ ومممممدٚ تقمممممادً  ٕٖممممممٛ تبمممممدأ ومممممَ تمممممارٖ     

 إّر الضرر ال وَ ٔ ا ٔ ٕر اسباد .

بالٍسممممممبٛ لمامممممملوني الٍممممممٕٔٙ غلٌممممممْ البممممممد وممممممَ   -2

تٍ ٗىمممممممممْ بٍصمممممممممٕش لا مممممممممٛ   الاشمممممممممرٖعاا   

الٍٕٖٔمممممممممٛا دُٔ اال ازمممممممممماٞ بقٕاعممممممممممد الامممممممممملوني  

الاقمٗدٖممممممممٛا ٔأُ ٖراعممممممممٜ   تٍ ٗىممممممممْ ذبدٖممممممممد   

ٔأُ  ضسممممممي الغ مممممماٞ الامممممملوٗلا ٔوممممممدٚ تقادوممممممْا    

تراعمممممممٜ    لممممممم  وصممممممممطٛ  ٗمممممممؤ ا  مممممممرا     

ا مممممميوَا ٔا شممممممغنا ٔا ضمممممممرٔرا  ىمممممما أُ ا ومممممممر    

ٖا مممم  دعمممي   مممار الاممملوني الٍمممٕٔٙ سمممٕاٞ تٕلامممْ     

شممممممممر اا عاوممممممممٛاأً شممممممممر اا وممممممممَ الق ممممممممار  

اشبمممممممماشا لممممممممدّٖا القممممممممدرٚ ٔال زمممممممماٞٚ الزٍٗممممممممٛ    

ٔاسٍدسممممممممممٗٛ   دراسممممممممممٛ ا ل ممممممممممار الٍٕٖٔممممممممممٛ    

 ٔالالوني ضدِا .

ٍمممممٕٔٙ ضمممممىاُ الدٔلمممممٛ   أُ ٖمممممٍ ي الاشمممممرٖؤ ال  -3

ا باشمممممممر لةضمممممممرار الٍٕٖٔمممممممٛا ٔ مممممممدد ضسىمممممممْا  

ٔ مممممممر  ت بٗقمممممممْا ٔ ُ ٖزعمممممممن  مممممممراضٛ عىمممممممن   

الضممممممىاٌاا اسب ٕوٗممممممٛ ,مممممم  ا باشممممممرٚا بممممممالٍص    

 مممراضٛ عممممٜ  و اٌٗمممٛ االسمممازادٚ ومممَ الالوٍٗممماا     

الصمممممممممطٗٛ ٔاالجاىاعٗمممممممممٛ ٔا ٍّٗمممممممممٛ   ضالمممممممممٛ   

 ا ضرار الٍٕٖٔٛ.

ٛ أُ ٖمممٍص الاشمممرٖؤ الٍمممٕٔٙ عممممٜ  قممماد  مممٗغ    -4

ومممممَ الاسىمممممؤ ا مممممال٘ لمىشمممممغمني دالمممممن الدٔلمممممٛا    
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سممممممممٕاٞ اربمممممممم  الصممممممممٗغٛ اإللةاوٗممممممممٛ  ىممممممممما       

أورٖ مممممااأٔ االتزا ٗمممممٛ  ىممممما   أ اٌٗممممما; ٔ لممممم   ممممما  

سمممم ا الاسىممممؤ وممممَ أِىٗممممٛ   تممممٕغ  , مممماٞ وممممال٘ 

 مممممب  ٖضمممممىَ دغمممممؤ الاعمممممٕٖ  عمممممَ ا ضمممممرار      

الٍٕٖٔمممممٛ   ضممممماه دبمممممأم ِممممم ا الاعمممممٕٖ  ضسمممممي 

شممممغناأٔ دبممممأم ضسممممي الغ مممماٞ ا ممممال٘  سممممئلٗٛ ا 

الضمممممىاُ ا مممممال٘ الممممم ٙ  دومممممْا عممممممٜ أُ ت بٗمممممل      

غ ممممرٚ ِممممم ا الاسىممممؤ سممممما ُٕ ضاىمممما بعمممممد اتسمممممار    

ممارسمممممٛ الٍشممممما  دالمممممن الدٔلمممممٛا ٔامدٖممممماد عمممممدد 

ا شمممممممغمني ا ممممممممرلص سممممممميا ٔ  ا ومممممممما امداد عممممممممدد   

ا شمممممغمني ا مممممرلص سيأ  عممممما الدٔلمممممٛ شمممممٕ ال  

  اسممممماغاله ال ا مممممٛ الٍٕٖٔمممممٛا   مممممَ اسبمممممدٖث     

 َ غ مممممرٚ الاسىمممممؤ المممممدٔل٘ لمىشمممممغمني  ض٠ٍٗمممم  عممممم

بمممممني المممممدٔه الممممم  ترب ّممممما عال ممممماا ا اصمممممادٖٛ     

ٔسٗاسمممممممممٗٛ ٔ إٌٌٗمممممممممٛ ٔ  مٗىٗمممممممممٛ واساٌسمممممممممٛا  

ٔ ىممممممما سمممممممبقا اإلشمممممممارٚ غلٌٍممممممما ٌمممممممرٝ أُ دٔه     

صبمممم  الاعمممأُ اشبمٗسمممم٘ ويِممممٛ ل ّمممٕر وثممممن     

ِ مممم ا دبىممممؤا عمممممٜ ,ممممرار ومممما  ممممر  وممممَ غ ممممرٚ       

 الاسىؤ ا ٔرب٘ .

 ٗ   لممممممدٍٖا ٔألمممممم ا ٔبالٍسممممممبٛ لمعممممممرا  غلٌممممممْ لمممممم

بمممممراوش السممممماغاله ال ا مممممٛ الٍٕٖٔمممممٛ لة,مممممرال    

السمممممممىٗٛا ,مممممم  أُ طبمزمممممماا المممممم اوش السممممممابقٛ  

سممممم ٓ ال ا مممممٛ  مممممد أضمممممد ا أضمممممرارال  مممممب ٚ ٔال  

مالمممما بالب٠ٗممممٛ ٔبمممما غرادا ٌاٗسممممٛ تعممممرل وٕا ممممؤ  

ِممم ٓ الممم اوش لممممدوار بسمممب  اسبمممرٔلا ممممما جعمممن    

 مممممممإٌُ اسبىاٖمممممممٛ ومممممممَ اإلشمممممممعاعااا ٔالقمممممممٕاٌني 

  ٚ عمممَ اسمماٗعال ٔ اٖمممٛ وثممن ِممم ٓ    السممارٖٛ عمماجة

اسبممممماالا; لممممم ا البمممممد ومممممَ   مممممدار تشمممممرٖؤ غعممممماه  

ٖضمممممىَ لمىاضمممممررَٖ ضقمممممٕ ّي ٔ ىمممممّٗي ومممممَ   

آ ممممممار ِممممممم ٓ ا لالزممممممااا ٌٔقممممممم   عمممممممٜ ا شمممممممرر    

العرا مممم٘ عمممممٜ ا  ممممن   ممممدار  ممممإٌُ لمىسممممئلٗٛ   

ا دٌٗمممٛ عمممَ ا ضمممرار الٍٕٖٔمممٛا وممما داً أٌمممْ أ مممدر       

ٚ  إٌٌممممال أسمممم  خٕجبممممْ ٠ِٗممممٛ ٔ ٍٗممممٛ لمسممممٗ ر    

عممممٜ وصمممادر الٍشممما  اإلشمممعاع٘ا ٔأ مممدر ٌ اومممال     

لمر ابممممممممٛ عمممممممممٜ اسممممممممالداً وصممممممممادر الٍشمممممممما    

اإلشمممممعاع٘; غمممممإُ  لممممم  ٖسمممممادع٘ ٔجمممممٕد  مممممإٌُ    

وا اوممممن لم ا ممممٛ الٍٕٖٔممممٛا أٔ عمممممٜ ا  ممممن  ممممإٌُ   

لمىسمممممئلٗٛ الٍٕٖٔمممممٛ ا دٌٗمممممٛا سبىاٖمممممٛ ا مممممٕا َ    

ٔالب٠ٗمممٛ ومممَ ل مممر اإلشمممعاعاا الممم  تعممماٌ٘ وٍّممما      

 بع  وٍا ل العرا .

.................................................... 

 :اسٕاوش
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جعما وسئلٗٛ ضمار  ا شمٗاٞ  اٟىمٛ عممٜ ل مل وزم ل  ابمن        

إل بمماا الع مم ا لالغممال  مما  ممررٓ  ممإٌُ  اٖممٛ ٔذبسممني الب٠ٗممٛ         
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( ومَ  مإٌُ ال ا مٛ ال رٖمٛ ا  ماٌ٘ بعمد       3/ غقرٚ 13الزصن ) -123

 الاعدٖن .
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اىتقااااال اوقااااْا ّااللتصامااااا  الااااْازدٗ  

يف عقاااد ار ااااز ا اااوو مااا  الاااصّ        

الصّجااا٘ ماااا عااادا  ااادل اال ااااز ) علٔااا   

 علٙ حكه ًكن٘ التنٔٔص(

 .د. عادل ىاصس حطنيأ

 كلٔ٘ القاىٌْ/جامع٘ الفلْج٘

  07905272682مْ آل:

 

ضاااااااب  حٔٝااااااا٘ اوحاااااااْال الشد ااااااأ٘ ّا اااااااْاد          

الشد ااااااأ٘ يف ًكنااااااا٘ التنٔاااااااص االمادٓااااااا٘ اٌ    

أصاااادز  اااااسازا  عاااادٗ  تعلاااا   اىتقااااال اوقااااْا      

ّااللتصامااااا  الااااْازدٗ يف عقااااد ار اااااز ا ااااوو ماااا     

الاااصّ  ا  الصّجااا٘ ماااا عااادا  ااادل ار ااااز ّألصمااا     

قس  علٔااااُ ٍّاااارا التْجااااُ اااااد اضاااات  الااااصّ   د عااااُ 

 ّذلك مً خالل القسازا  اآل ٔ٘: 

ّالااااااارٖ جااااااااٛ  8/8/2011يف 3659اسازٍاااااااا ا اااااااساه-1

 ٔااااُ ))اٌ اوكااااه ا نٔااااص فاااا  صاااا ٔ  ٌّااااال       

وحكااااو القااااىٌْ الٌ ًكنااا٘ ا ْتاااْ  ّاٌ ا بعااا     

ااااساز الااايقد ال ااااادز ماااً ٍاااارِ ا كنااا٘ اال اىَااااا     

 ْصااال  ا  ىتٔغااا٘ فااا  صااا ٔ ٘ اذ اىَاااا  لااا     

ال  ار ااااز خال اااا وكاااه ا اااادٗ   الصّجااا٘ د ااا   اااد  

الثاىٔاا٘ مااً ااااىٌْ حااا  الصّجاا٘ ا ىلقاا٘  الطاااكيٙ      

 ّاٌ ا ق ااااْد رااااا ّزد  البيااااد 1983لطااااي٘  77زاااااه 

مااااااااااً ا ااااااااااادٗ اوّ  ٍاااااااااإ  قٔاااااااااا٘ اوقااااااااااْا   3

ّااللتصامااااا  ا فسّتاااا٘ علاااااٙ ا طاااات جس  ْجااااا     

 القْاىني اليا رٗ عدا  دل ار از((

ّالااااارٖ جااااااٛ   29/8/2011يف  4335اسازٍاااااا ا اااااساه  -2

 ٔاااُ ))ّجااااد اٌ الىعااااً ٓتعلاااا   ااااالفقسٗ اوكنٔاااا٘  

اىاصاااا٘ لاااا  الطااااكيٙ يف الااااداز ا شاااااز  لَٔااااا يف     

ااااساز اوكاااه  اعتبازٍاااا ااااد  عاااني  عباااازٗ )علاااٙ      

اٌ  يتقاااال اوقااااْا ّااللتصامااااا  الااااْازدٗ يف عقااااد     

ار اااااز الَٔااااا ّاٌ ذلااااك لااااال  أحكاااااو القاااااىٌْ     

ركْزٗ مااااً حٔاااا(  ىبٔقااااُ( ّحٔاااا( اٌ الفقااااسٗ ا اااا

ماااااً  3ّزد  يف الفقاااااسٗ  وىَاااااامْا قااااا٘ للقااااااىٌْ  

 1983لطااااااي٘ 77ا ااااااادٗ اوّ  مااااااً القاااااااىٌْ زاااااااه   

ا عااادل  اماااا  شااااٌ ضاااكً الصّجااا٘  ااادٌّ  ااادل  اااال       

حيتاااااا  ارإااااااازٗ  لٔاااااُ  يف القااااااساز كاااااٌْ اواااااا     

ا اااااركْز مي اااااْمل علٔاااااُ يف ا اااااادٗ الثاىٔااااا٘ ماااااً 

لااارا  ااااٌ الىعاااً التنٔاااصٖ  َااارا     زالقااااىٌْ ا اااركْ

اى ااااْمل ال ضاااايدلُ  لاااارا اااااسز   اااادٓ  الفقااااسٗ  

 ا ىعٌْ  َا ّزد الالٜ ٘ التنٔصٓ٘((.

ّالاااااارٖ جاااااااٛ  9/11/2015يف  7947اسازٍااااااا ا ااااااساه-3

 ٔااااااُ ))ّجااااااد اٌ اوكااااااه ا ىعااااااٌْ  ٔااااااُ  عاااااانً   

  ااادٓ  الىاااالا السجعااإ الْااااا  خااااز  ا كنااا٘      

ّكاااااارلك  لااااااصاو ا نٔااااااص علٔااااااُ  ااااااتنكني ا نٔااااااصٗ 

دٗ ثااااالو ضاااايْا  ماااا     الطااااكً يف داز الصّجٔاااا٘  اااا  

اىتقاااااال حلٔااااا  اوقاااااْا ّااللتصاماااااا  الاااااْازدٗ يف   

عقااااااد ار اااااااز  لَٔااااااا ّاٌ ذلااااااك ٓعتااااااو  ىبٔقااااااا  

 ٌ   ّاٌ الطااااكً ٓكااااٌْ  1983لطااااي٘ 77ضاااالٔنا للقاااااىْ

ماااااً القااااااىٌْ  1 اااااال  ااااادل ةبقاااااا للناااااادٗ الثاىٔااااا٘/

ا ااااركْز  أٖ اٌ ا نٔااااص علٔااااُ ٍااااْ الاااارٖ ٓت نااااال      

اوقااااْا  اااادال  ار اااااز امااااا الاآاااا٘ مااااً اىتقااااال   

ّااللتصاماااااا  الاااااْازدٗ يف عقاااااد ار ااااااز للننٔاااااصٗ   

)الصّجااااا٘(  ٔق اااااد  َاااااا  آتَاااااا ماااااً الياحٔااااا٘    

القاىْىٔااا٘ يف عااادو التعاااسم الَٔاااا تااانً إاااسّ      

 عقد ار از...((.

ّالاااااارٖ جاااااااٛ  9/11/2015يف  7948اسازٍااااااا ا ااااااساه -4

 ٔاااُ ))ّجاااد اٌ الىعاااً التنٔاااصٖ ّااااا  تااانً ا ااادٗ   

كال  ّلااااادا عىااااا  القاىْىٔااااا٘ لااااارا ااااااسز ابْلاااااُ إااااا 

اليظاااااس علاااااٙ اوكاااااه ا نٔاااااص ّجاااااد اىاااااُ صااااا ٔ      

ّمْا اااا  للشااااس  ّالقاااااىٌْ الٌ ًكناااا٘ ا ْتااااْ      

ّ عاااااد   ااااادٓقَا للىاااااالا السجعااااإ اىاااااازجٕ       

حكنااااااا  للننٔاااااااص علَٔاااااااا لااااااا  الطاااااااكيٙ يف داز  

الصّجٔاااا٘ لت قاااا  إااااسّ   ىبٔاااا  القاااااىٌْ زاااااه    
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ا عااااااادل  لٔتاااااااْ  ا ااااااادعٕ)ا نٔص(   1983لطاااااااي٘ 77

عيَاااااا   لااااارا ااااااسز   ااااادٓقُ ّزد    ااااادال  اال ااااااز  

 الىعٌْ التنٔصٓ٘((.

ا طاااا ل٘ القاىْىٔاااا٘ ًاااال اليقااااا  ّالتعلٔاااا  ٍاااإ     

مطاا ل٘ الااصاو الااصّ   ااد    اادال  ار اااز يف حاااني       

اٌ ااااااىٌْ حاااا  الصّجاااا٘ ا ىلقاااا٘ يف الطااااكيٙ زاااااه   

ا عااااادل ٓاااااي  يف الفقاااااسٗ الثالثااااا٘  1983لطاااااي٘  77

ماااااً ا اااااادٗ اوّ  علاااااٙ اٌ اوقاااااْا ّااللتصاماااااا    

ا قاااسزٗ يف عقاااد ار ااااز  يتقااال    الصّجااا٘   َااال   

اٌ ًكنااااا٘ التنٔاااااص االمادٓااااا٘ يف  ْجََاااااا ٍااااارا     

 أصا   او جاىب  ال ْاب.

ّاٌ ارجا اااااا٘ عااااااً ٍاااااارا التطااااااا ل  تْااااااا  علااااااٙ  

ملٔااال ٍااارِ القاااسازا  ّماااً ثاااه مقازىتَاااا مااا  ماااا     

جاااااٛ يف ااااااىٌْ حاااا  الصّجاااا٘ ا ىلقاااا٘ يف الطااااكيٙ    

 ا عدل. 1983لطي٘  77زاه 

ّ لاااإ اٌ التْجااااُ ا ااااركْز اعااااالِ ااااااو علااااٙ    ّٓبااااد

 ا وزا  اآل ٔ٘:

اٌ ا ق اااااْد  ااااااوقْا ّااللتصاماااااا  ٍااااإ كااااال    -1

 اوقْا ّااللتصاما  ما عدا  دل ار از.

(مااااً ا ااااادٗ الثاىٔاااا٘ ى اااا  صااااساح٘ 1اٌ الفقااااسٗ)-2

 علٙ ذلك.

اٌ الاآااا٘ ماااً اىتقاااال اوقاااْا ّااللتصاماااا  ا      -3

 التعسم حا.الصّج٘ ٍْ ونآتَا يف عدو 

ٓعتقاااد  عاااد القعااااٗ اٌ ٍااارا التْجاااُ ٓتفااا  مااا   -4

 زّح القاىٌْ.

 ّأ ْ  ملٔل ٍرِ ا وزا   باعا:

اٌ ا ق ااااْد  اااااوقْا ّااللتصامااااا  الاااا   يتقاااال   -1

ا  الصّجااااا٘  ْجااااا  عقاااااد اال ااااااز ا اااااوو مااااا      

الااااصّ  ٍاااإ كاااال اوقااااْا ّااللتصامااااا  مااااا عاااادا      

  دل ار از:

 اااادٗ االّ  ماااً حاااا    ى ااا  الفقاااسٗ الثالثااا٘ ماااً ا    

 1983لطااااي٘  77الصّجاااا٘ ا ىلقاااا٘ يف الطااااكيٙ زاااااه  

ا عااااادل

(1)

علاااااٙ اىاااااُ ))اذا اعااااا  ا كنااااا٘  ا قااااااٛ     

الصّجاااااا٘ ضاااااااكي٘  عااااااد الىااااااالا اّ التفسٓاااااا  يف  

الاااااااداز اّ الشاااااااق٘ ا طااااااات جسٗ  تيتقااااااال اوقاااااااْا  

ّااللتصاماااااا  ا قاااااسزٗ  عقاااااد اال ااااااز ا اااااوو مااااا     

الاااااْازدٗ يف  الاااااصّ  الَٔا((. ااااااوقْا ّااللتصاماااااا   

ٍااارا الاااي  لفااال عااااو ّاللفااال العااااو ٍاااْ اللفااال        

الااادال علاااٙ معياااٙ ّاحاااد لٔااا( ٓشااانل حلٔااا  ماااا    

ٓيااااادز  متاااااُ ماااااً اال اااااساد د عااااا٘ ّاحااااادٗ حتاااااٙ  

ٓقْو الدلٔل علٙ خالف ذلك.

(2)

 

ّال ْٓجاااااااد دلٔااااااال يف ٍااااااارا القااااااااىٌْ اّ يف فااااااا ِ   

ٓقعاااااإ كااااااالف ذلك. عااااااال عااااااً ذلااااااك  اااااااٌ      

لفظاااااااا  اوقاااااااااْا ّااللتصامااااااااا  الاااااااااْازد ني يف   

الاااااي  اعاااااالِ حلااااا  معاااااسف  اااااال االضاااااتاساا   

(3)

 

ٍّااااااْ ٓفٔااااااد العنااااااْو أٖ كاااااال اوقااااااْا ّكاااااال   

االلتصاماااااااا  ال كناااااااا ذٍبااااااا  ًكنااااااا٘ التنٔاااااااص   

 االمادٓ٘ يف  ْجََا ٍرا.

ال اااْش ن ٔ اااُ اال  ااادلٔل    اذٌ ٍااارا لفااال عااااو  

مت اااال  ااااالي  اّ مطااااتقل عيااااُ الٌ التد اااأ    

ٍااْ ا اااس العااااو علاااٙ  عاااد   اااسادِ  ااا خسا   عاااد  

رااااا ٓتياّلااااُ  اااادلٔل مت اااال  ااااالي  اّ مطااااتقل      

عيُ.

(4)

 

لاااااارلك ال ااااااْش  كناااااا٘ التنٔااااااص االمادٓاااااا٘ اٌ    

 طاااااتددو دلٔااااال ٌ ااااا  للاااااي  العااااااو ٍّاااااْ      

االضااااااتثياٛ ّذلااااااك  اااااا خسا   اااااادل ار اااااااز مااااااً     

تصاماااا  الصّجااا٘ ّجعااال الاااصّ  ٍاااْ الااارٖ ٓد عاااُ    ال

 ااادٌّ ّجاااْد دلٔااال ٌ ااا  حااارا الاااي  العااااو ال   

يف اااااااىٌْ حااااا  الصّجااااا٘ ا ىلقااااا٘  الطاااااكيٙ زااااااه  

 ا عدل ّال يف ااىٌْ أخس. 1983لطي٘ 77

( ماااً ا اااادٗ الثاىٔااا٘ ى ااا  صاااساح٘    1اٌ الفقاااسٗ )-2

 علٙ ذلك:

( ماااً ا اااادٗ الثاىٔاااا٘   1ّ اااالسجْ  ا  ىااا  الفقااااسٗ )  

اىٌْ حاااا  الصّجااا٘ ا ىلقاااا٘  الطاااكيٙ ٍااااد   ماااً اااا  

اىَاااااا  اااااي  علاااااٙ اىاااااُ )) كاااااٌْ ضاااااكيٙ الصّجااااا٘      
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ا ىلقااا٘  قتعاااٙ ا اااادٗ اوّ   ااادٗ ثاااالو ضااايْا     

 ّ ال  دل ّ   الشسّ  اآل ٔ٘...((.

ّٓبااااادّ اٌ م اااااىل  ) اااااال  ااااادل(ٍْ الااااارٖ جعااااال    

القعاااااٗ ٓعتقاااادٌّ اٌ الاااااداز اّ الشااااق٘ ا طااااات جسٗ    

    َ ا الصّجاا٘  ااادٗ  مااً اباال الاااصّ  ّالاا  ضااْف  طاااكي

 ثالو ضيْا  ٓشنلَا ٍرا ا  ىل .

ّلكااااااً يف اعتقااااااادٖ اٌ ا شااااااس  أزاد أٌ ْٓتاااااا  اٌ    

ا ااااادٗ الااااا  ضاااااْف  طاااااكيَا الصّجااااا٘ يف الاااااداز اّ      

الشااااق٘ العاٜاااادٗ للااااصّ   ااااال  اااادل ّذلااااك ل ضااااباب 

 اآل ٔ٘:

ماااااً فااااا  ا نكاااااً اٌ ٓلاااااصو ا شاااااس  ا ااااا جس  ااااااٌ  -أ

ُ ٓاااااا جس دازِ لصّجاااااا٘ ا طاااااات جس  ااااااال  دل ّلكياااااا   

 ٓطتىٔ  اٌ  و الصّ  علٙ ذلك.

كااارلك ال ٓطاااتىٔ  ا شاااس  اٌ ٓلاااصو ا ااا جس اٌ     -ب

ٓاااا جس دازِ  اااادٗ ال ٓستاااااٍا  خاصاااا٘ اٌ العقااااازا     

أصااااااب   أالٌ ال تتااااااد امتاااااادادا ااىْىٔااااااا لكااااااه   

اذا كاىاااا  العقااااازا  مبئاااا٘ اّ اكتناااال    -القاااااىٌْ 

 ااااال اٌ عقاااااد ار ااااااز  تاااااد    -1/1/1998 يا ٍاااااا يف 

للندٗ ال  حيدداىَا ا فاا الىس ني 

(5)

. 

ّحتاااٙ لاااْ اٌ ا كنااا٘ أدخلااا  ا ااا جس ةس اااا ثالثاااا     

يف الااااادعْٚ  س ااااااا الٓستااااااٙ  َاااااارِ ا اااااادٗ الاااااا   

اسزٍااااا ا شااااس  اّ ز ااااا ٓعااااسم للن كناااا٘ مااااادٗ      

 اال مً ثالو ضيْا   نا اول حٔيٝر.

الشاااسّ  الاااْازدٗ يف ىااا  ا اااادٗ الثاىٔااا٘ جعلاااَا      - 

  ّالاااا  ا شااااس  أااااْدا لتنتاااا  الصّجاااا٘  َاااارا اواااا  

 ميَا:

 اٌ ال   جس الداز اّ الشق٘ كال اّ جصٛا.-

أٌ ال  طاااااكً معَاااااا  َٔاااااا أٖ إاااااد  عااااادا ماااااً    -

 كاىْا م  حعاىتَا.

اٌ ال مااااااادو تاااااااسزا يف الاااااااداز اّ الشاااااااق٘ عااااااادا  -

ارتااااااساز البطاااااأى٘ الياحلاااااا٘ عااااااً االضااااااتعنال     

 العادٖ...

ّذكاااس ٍااارِ الشاااسّ  ٍياااا ٓكاااٌْ شاٜااادا اذا كاىااا     

طاااااات جسٗ الٌ ااااااااىٌْ  ناااااا  الااااااداز اّ الشااااااق٘ ا  

اااااااد  كفاااااال   1979لطااااااي٘ 87ا اااااااز العقاااااااز زاااااااه   

 رلك

(6)

. 

 عاااال عاااً ذلاااك  ااااٌ ا اااادٗ اىامطااا٘ ماااً القااااىٌْ  

ىفطااااااُ ى اااااا  علااااااٙ اىااااااُ: ))اذا أخلاااااا  الصّجاااااا٘     

ا ىلقااا٘  احاااد الشاااسّ  ا ي اااْمل علَٔاااا يف ا اااادٗ   

الثاىٔااا٘  للاااصّ  اٌ ٓقااأه الااادعْٚ رخاااالٛ الاااداز اّ    

 مً الشْافل...((.الشق٘ ّ طلٔنَا لُ خالٔ٘ 

امااا لااْ كاىاا  ا ااادٗ الثاىٔاا٘ ناا  الااداز اّ الشااق٘       

ا طاااات جسٗ   اااااذا أخلاااا  الصّجاااا٘   حااااد التصاما َااااا  

 للنااا جس ّلااأظ لصّجَاااا اٌ ٓقااأه تااادٍا دعاااْٚ      

( مااااااً 17التدلٔااااا٘ ّذلاااااك اضاااااتيادا لاااااي  ا اااااادٗ )     

احكاو ااىٌْ   از العقاز

(7)

. 

اٌ الاآااااا٘ ماااااً اىتقاااااال اوقاااااْا ّااللتصاماااااا      -3

لااااااْازدٗ يف عقااااااد ار اااااااز للصّجاااااا٘ ا ىلقاااااا٘ اّ     ا

ا فسااااا٘ عاااااً شّجَاااااا  ٓق ااااد  َاااااا  آتَاااااا ماااااً   

الياحٔااا٘ القاىْىٔااا٘ يف عااادو التعاااسم الَٔاااا تااانً    

 إسّ  عقد ار از:

ٍّاااااارِ لصٜاااااا٘ للااااااي  الٌ ا شااااااس  ىاااااا  علااااااٙ   

اىتقاااااال حلٔااااا  اوقاااااْا ّااللتصاماااااا  الاااااْازدٗ يف   

 عقاااد ار ااااز ا اااوو مااا  الاااصّ     الصّجااا٘   اااال      

 اااااْش للن كنااااا٘ أٌ  بقااااإ علاااااٙ حقَاااااا يف عااااادو 

التعااااسم حااااا مااااً ا اااا جس اّ مااااً الااااا   قاااا    

(8)

  

مااااااً  طاااااالٔه  ّ تاا اااااال عااااااً حقْاَااااااا اوخااااااسٚ  

ا  جْز

(9)

ّصٔاىتُ 

(10 )

ّتناٌ العْٔب  ُٔ.

(11)

 

ّكاااااااارلك  تاا اااااااال عااااااااً التصاما َااااااااا لفاااااااال     

ا اااااا جْز

(12)

ّد اااااا  اوجااااااسٗ   

(13)

ّزد ا اااااا جْز  عااااااد   

اىتَااااااٛ العقاااااد 

(14 .)

ٖ أٌ الصّجااااا٘ مادامااااا  منااااال  أ

صااااااف٘ مطاااااات جسٗ حاااااارِ الااااااداز اّ الشااااااق٘   لااااااَا  

 اوقاااْا الااا  ااسٍاااا القااااىٌْ حاااا ّلكااال مطااات جس     

ّعلَٔاااا التصاماااا   ستاااَا القااااىٌْ  ااا  اٌ  لتاااصو    

لااارلك مااااً    َاااا كناااا ٓلتااااصو  َاااا كااال مطاااات جس     
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فااااا  ا عقاااااْل اٌ  قاااااْو ا كنااااا٘  اخت ااااااز كااااال  

اسزٍااااا القاااااىٌْ  ٍاااارِ اوقااااْا ّااللتصامااااا  الاااا    

ٍّاااإ  آتَاااااا ماااااً عااااادو    اآاااا٘ ّاحااااادٗ  قااااا   

 التعسم حا.

ٓعتقاااد  عاااد القعااااٗ اٌ ٍااارا التْجاااُ ٓتفااا  مااا   -4

 زّح القاىٌْ:

صااااااا ٔ  اٌ الصّجااااااا٘ ا ىلقااااااا٘ اّ ا فساااااااا٘ عاااااااً   

 شّجَاااا  بقاااٙ  اااال مااا ّٚ  عاااد الىاااالا اّ التفسٓااا    

لاااارلك  كااااس ا شااااس  يف اٌ ْٓجااااد حااااا ماااا ّٚ ٍّااااْ     

كاىاااا   طااااكيَا ماااا  شّجَااااا الااااداز اّ الشااااق٘ الاااا  

اباااااال الىااااااالا اّ التفسٓاااااا  ّلكااااااً  شااااااس  اٌ ال    

ٓكااااااااٌْ الىااااااااالا اّ التفسٓاااااااا   طااااااااب  خٔاىتَااااااااا 

الصّجٔاااااا٘ اّ ىشاااااااْشٍا اّ اذا زتااااااأ   اااااااالىالا اّ  

التفسٓااااا  اّ ح ااااال التفسٓااااا  ىتٔغااااا٘ ا دالعااااا٘ اّ 

اذا كاىااااا  تلاااااك علاااااٙ ّجاااااُ االضااااااتقالل دازا اّ     

وىَااااا ضاااات سو مااااً ٍاااارا اواااا  يف    إااااق٘ ضااااكئ٘ 

رِ اواال .ٍ

(15)

 

ّلكاااً يف  عاااد اوحٔااااٌ  كاااٌْ الاااداز اّ الشاااق٘ ال      

ٍّياااااا ال   عاااااْد للاااااصّ   ااااال مطااااات جسٗ ماااااً ابلاااااُ 

 ٓطاااتىٔ  ا شاااس  الاااصاو ا ااا جس  اااا الاااصو  اااُ الاااصّ   

 قاا  الااصو ا اا جس    ٍّااْ اٌ ٓكااٌْ ضااكياٍا  ااال  اادل     

اٌ ٓقباااااال للااااااْل الصّجاااااا٘ كنطاااااات جسٗ ًاااااال  

شّجَااااااااااا ٍّاااااااااارا ٓطااااااااااتتب  اىتقااااااااااال اوقااااااااااْا  

ّااللتصاماااا  الَٔاااا ٍّااارا ماااا ااااسزِ ا شاااس  صاااساح٘   

 يف ى  الفقسٗ الثالث٘ مً ا ادٗ اوّ .

لاااارلك ال ااااْش للقعاااااٛ اٌ  تَااااد يف الي ااااْمل     

القاىْىٔاااااااا٘ ال ااااااااسحي٘ الدالاااااااا٘ علااااااااٙ ا عاااااااااىٕ    

ا يدزجااا٘ متَاااا لغااا٘ اٌ ٍااارا التْجاااُ ٓتفااا  مااا   

الٌ ا اااااااادٗ الثاىٔااااااا٘ ماااااااً القااااااااىٌْ  زّح القااااااااىٌْ 

ٙ اىااااُ: ))ال مطاااااد لالجتَاااااد يف   ا اااادىٕ  ااااي  علاااا  

مااااااْزد الااااااي ((  طاااااالى٘ القاتاااااإ يف االجتَاااااااد   

مقت ااااسٗ علااااٙ حالاااا٘ فٔاااااب الااااي  القاااااىْىٕ اّ      

 ااااال اجتَاااااد يف الي ااااْمل    فنااااْم ٍاااارا الااااي    

ال سحي٘ الدالل٘.

(16)

 

ٓتااابني ماااً كااال ذلاااك عااادو صاااْاب ماااا ذٍبااا   لٔاااُ  

ًكنااا٘ التنٔاااص االمادٓااا٘ يف  لاااصاو الاااصّ   اااد       

  دال  ار از.

..................................................... 

 :احْامش

ا يشااااْز يف الْااااااٜ   1994لطااااي٘ 2ا عاااادل  القاااااىٌْ زاااااه  -1

 21/2/1994يف  3498العساأ٘ يف العدد

2-   ُ ٖ -الااْايف يف أصااال الفقاا -1 -د. ٔاااد ضاالىاٌ اىالاااد

 176مل-2015- اداد-ىشس ّ ْشٓ  مكتب٘ ضٔطباٌ

-ارضااااااااالمٕ يف ىطاااااااأغُ اهدٓاااااااادأصااااااااْل الفقااااااااُ  -3

  ٙ  ْشٓاااااا  ا كتباااااا٘  -1 -2 -د.م ااااااىفٙ   ااااااسأٍه الص اااااا

 .340مل-2013- اداد-القاىْىٔ٘

ا  اااادز -أصااااْل الفقااااُ ارضااااالمٕ يف ىطاااأغُ اهدٓااااد  -4

 .350مل -الطا  

( ماااً ا اااادٗ الثالثااا٘ ماااً اااااىٌْ   ااااز العقااااز   2الفقاااسٗ )-5

 ا عدل 1979لطي٘  87زاه 

 يُ.( م17ّذلك يف ا ادٗ ) -6

7-   ٙ د.ع ااااان  عباااااد  -حااااا  الصّجااااا٘ ا ىلقااااا٘ يف الطاااااكي

٘ -اجملٔااااااد -العاااااادد اوّل-ّشازٗ العاااااادل-يلاااااا٘ العدالاااااا

 .38مل1999

8-   ً لطااااي٘  40مااااً القااااىٌْ ا اااادىٕ زااااه    755-753ا اااْاد مااا

1951. 

 مً القاىٌْ ا دىٕ 749-742ا ْاد مً  9-

 مً القاىٌْ ا دىٕ 752-750ا ْاد مً -10

 القاىٌْ ا دىٕ مً 759-756ا ْاد مً -11

 مً القاىٌْ ا دىٕ 764-760ا ْاد مً -12

 مً القاىٌْ ا دىٕ 770-765ا ْاد مً -13

 مً القاىٌْ ا دىٕ 774-771ا ْاد مً -14

ا ااااادٗ الثالثاااا٘ مااااً ااااااىٌْ حاااا  الصّجاااا٘ ا ىلقاااا٘ يف    -15

 الطكيٙ

 330مل-م دز ضا  -الْايف يف أصْل الفقُ 16-
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أضببببات ضبببقٕو العقٕاببباخ ت القبببسازاخ 

ٔاألطكببببببباً الكىسلٗبببببببٛ ت القبببببببإٌُ  

 العساق٘

  َ أ.ً.د. ضبىبببد عمبببًٕ   حببببر وقبببدً وببب

لمٗبببببببببٛ  -/ساوعبببببببببٛ ا بببببببببداد ضبىد

 القإٌُ

/ د.عببببببباع اببببببصٚ عببببببباع لببببببا ي   

 اهلٗأٚ العاوٛ لمكىازك

 املقدوٛ

ابببببر املػبببببسا الكىسلببببب٘ ا سبببببساٞاخ امل مبببببٕت        

ارباذِبببببببببا عٍبببببببببد  بببببببببب  وبببببببببسثك  ازببببببببببساٟي   

الكىسلٗبببببببببببٛ ٔلٗلٗبببببببببببٛ أقاوبببببببببببٛ البببببببببببدعٕٝ    

الكىسلٗبببببببٛ حبقّبببببببيق ٔطبببببببدد  بببببببدٔز القبببببببساز  

الكىسلببببببببب٘ وبببببببببَ قببببببببببن وبببببببببٕ ل٘ الكىبببببببببازك 

املخجصبببر ٔ بببدٔز اسبكبببي الكىسلببب٘ وبببَ قببببن      

احملكىبببببببٛ الكىسلببببببببٛ املخجصبببببببٛق ٔذلبببببببس وبببببببا  

   َ عقٕاببببببباخ   ٖجضبببببببىٍْ اسبكبببببببي الكىسلببببببب٘ وببببببب

سٍاٟٗبببببببٛ ٔلىسلٗبببببببٛ ٔوبببببببا ٖجضبببببببىٍْ القبببببببساز  

الكىسلببب٘ وبببَ  ساوببباخ لىسلٗبببٛ ٔوصبببادزاخ     

 لصاحل ا دازٚ الكىسلٗٛ .

ممببببا الغبببب  لٗببببْ أُ الٕ بببب  ال بٗعبببب٘ الٌقضبببباٞ     

الببببدعٕٝ الكىسلٗببببٛ ِببببٕ اصببببدٔز طكببببي أٔ قببببساز   

 ٌّاٟ٘ لّٗا اا داٌٛ أٔ الرباٞٚ.

أوببببببببا االٍطبببببببببٛ الٌقضبببببببباٞ عقٕابببببببباخ القببببببببسازاخ  

سلٗبببببببٛق لاأل بببببببن أُ ال سٖببببببب    ٔاألطكببببببباً الكى

ال بٗعبببب٘ الٌقضبببباّٟا ِببببٕ ثٍلٗببببرِا االلعببببنق ألُ     

ِبببببرا ِبببببٕ األضبببببمٕت األوذبببببن البببببرٙ ثجظقببببب  لٗبببببْ 

 أ سا ّاق حبٗر ال ٖبقٜ هلا اعد ذل  ضبن.

لكبببَ ٍِالببب  أضببببااا أببببسٝ ثطبببق  اّبببا العقٕاببباخ    

عمببببٜ الببببس ي وببببَ عببببدً ثٍلٗببببرِاق ٔوببببَ األضبببببات   

العاوببببٛ الببببه ثطببببق  اّببببا العقٕابببباخ الكىسلٗببببٛ   

ِببب٘ الجقادً))وضببب٘ املبببدٚ(( البببرٙ ٖببببدأ وبببَ ٖبببًٕ       

 بببدٔز القبببساز ٔاسبكبببي الكىسلببب٘ ٔعبببدً ثٍلٗبببر     

العقٕاببٛ لٗمببٛ ثمبب  املببدٚ احملببددٚ قإٌٌببا لطببسٖاُ        

 بببدٔز العلبببٕ ))العلبببٕ العببباً أٔ  الجقبببادً قٔلبببرل  

العلبببببببببٕ اشببببببببببا (( اطببببببببببة ٔسبببببببببٕد  بببببببببسٔ   

ٔوصببببمظٛ   ببببدازٓ ضببببٕاٞ لاٌببببح اقجصببببادٖٛ أٔ    

ضٗاضببببببٗٛ أٔ اسجىاعٗببببببٛ أٔ تٌطبببببباٌٗٛ  ببببببا ٖجلبببببب   

ٔالطٗاضببببببٛ ازبٍاٟٗببببببٛ الببببببه ذبببببببددِا الطببببببم ٛ    

املخجصبببببٛ ابببببرل ق ٔأٖضبببببا طالبببببٛ ٔلببببباٚ احملكبببببًٕ     

عمٗببببببْق تال أُ القببببببسازاخ ٔا طكبببببباً  الكىسلٗببببببٛ    

قٕاببببببببباخ ))ال ساوببببببببباخ الكىسلٗبببببببببٛ ثجضبببببببببىَ ع

ٔاملصببببببببادزاخ(( ذاخ لبببببببباا  الجعببببببببٕٖ  املببببببببدٌ٘    

 دازٚ الكىبببازك ٔالبببه ذببببد وبببَ ٌ بببا  األضببببات      

املببببببرلٕزٚ. عمٗببببببْ ضببببببٍبظر ضببببببقٕو العقٕابببببباخ   

الكىسلٗبببببٛ وبببببَ ببببببهه دهدبببببٛ وباطبببببر ِٔببببب٘:   

: ضببببببقٕو العقٕابببببباخ الكىسلٗببببببٛ  املبظببببببر األٔه

 االجقادً.

ٛ : ضبببببقٕو العقٕاببببباخ الكىسلٗببببباملبظبببببر الذببببباٌ٘

 االعلٕ العاً ٔاالعلٕ اشبا .

: ضببببقٕو العقٕابببباخ الكىسلٗببببٛ   املبظببببر الذالببببر 

 إلاٚ احملكًٕ عمْٗ.

 املبظر األٔه

 ضقٕو العقٕااخ الكىسلٗٛ االجقادً

الجقادً ٖعين وسٔز شوَ لٕٖن عمٜ ثسك اسبب          

اببه وبباٌ  

(1)

ق ٔاعبببازٚ أبببسٝق أُ الجقببادً ِببٕ وببسٔز     

دُٔ أُ ٖجخبر ت   لرتٚ وَ الصوَق حيبددِا القبإٌُق  

أدٍاّٟا أسساٞ وا وبَ اسبن أقاوبٛ البدعٕٝ ازبصاٟٗبٛق      

أٔ ثٍلٗبببر العقٕابببٛ احملكبببًٕ اّببباق ممبببا ٍٖب ببب٘ عمٗبببْ   

اٌقضبباّٟا وبب  اقبباٞ طكببي ا داٌببٛ قاٟىببا 

(2)

ق ٔوببَ ٍِببا 

ثطق  ازبسميٛ ٔالعقٕاٛ االجقادًق عمٜ اعجبازِىا 

وَ قبٗن)الدَٖ( ت ذوٛ اجملسً ٖطق  االرتاب٘ ت 

عٕٝ ازبٍاٟٗبببببٛ أٔ ت ثٍلٗبببببر العقٕابببببٛ أقاوبببببٛ البببببد

لمىظكًٕ اّا لبرتٚ وبَ البصوَ ثجٍاضبة وب  سطباوٛ       

لن سسميٛ أٔ لن عقٕاٛ

(3)

. 

لالجقبببادً أضاضبببْ الٍطبببٗاُق ٔملبببا لاٌبببح ازبسميبببٛ      

أقببببببست تي الٍطببببببٗاُ وببببببَ اسبكببببببي لّٗببببببا لببببببرل    

لاٌببببح وببببدٚ ضببببقٕو الببببدعٕٝ اقصببببس وببببَ وببببدٚ    

ضبببببقٕو العقٕابببببٛق ٔاملبببببدٚ البببببه حيبببببددِا املػبببببسا  

العقٕابببٛ ربجمبببال ابببابجه  وبببا تذا لببباُ   لطبببقٕو

اسبكبببببي اّبببببا قبببببد  بببببدز ت سٍاٖبببببٛ أٔ سٍظبببببٛ أٔ     

طباللٛ

(4)

. 

ٔقٕاعببببببد ثقببببببادً ثٍلٗببببببر العقٕاببببببٛ ثطببببببسٙ عمببببببٜ 

لالبببٛ العقٕاببباخ القاامبببٛ لمجٍلٗبببر عمبببٜ غبببخ       
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احملكبببببًٕ عمٗبببببْ أٔ والبببببْق ِٔببببب٘ عقٕابببببٛ ا عبببببداً   

ٔالعقٕابببببباخ الطببببببالبٛ لمظسٖببببببٛ ٔال ساوببببببٛق أوببببببا    

ٍلببببرٚ وببببَ ٌلطببببّا لببببه    العقٕابببباخ الببببه ثعجببببرب و  

ثطبببق   ضببب٘ املبببدٚ ألٌّبببا ثمظببب  احملكبببًٕ عمٗبببْ     

 شببببببسد الجطببببببات اسبكببببببي الدزسببببببٛ الق عٗببببببٛ   

ا بببا طاسبببٛ تي أسبببساٞ ثٍلٗبببرق لىبببا ِبببٕ الػبببأُ       

ت عقٕاببببببببٛ اسبسوبببببببباُ وببببببببَ اعبببببببب  اسبقببببببببٕ    

ٔاملصاٖا

(5)

. 

أوببببا االٍطبببببٛ لمىصببببادزٚ لّبببب٘ أسببببساٞ ّٖببببد  تي  

متمٗبببببببب  الطببببببببم ٛ العاوببببببببٛ أغببببببببٗاٞ ذاخ  ببببببببمٛ  

وببببا قّببببساب عببببَ  بببباطبّا ٔا ببببا وقااببببنق   جبسميببببٛ

ِٔبببببب٘ عقٕاببببببٛ ثكىٗمٗببببببٛ ت ازبٍاٖبببببباخ ٔازبببببببٍ    

ٔحيكبببي اّبببا ثبعبببا لعقٕابببٛ أ بببمٗٛ ِٔببب٘ سٕاشٖبببٛ       

أٔ ٔسٕاٗببببٛ 

(6)

ق ٔثٍصببببة عمببببٜ األغببببٗاٞ املضبببببٕلٛ  

الببببه ذبصببببمح وببببَ ازبسميببببٛ أٔ الببببه اضببببجعىمح   

ت ازثكبببببببات ازبسميبببببببٛ أٔ البببببببه لاٌبببببببح وعبببببببدٚ   

لببب  حبقبببٕ   لهضبببجعىاه لّٗببباق عمبببٜ أُ ال  بببن ذ  

ال بببببببا ططبببببببَ الٍٗبببببببٛ

(7)

ق لاملصبببببببادزٚ ال ثطبببببببق  

 ضببب٘ املبببدٚ ألٌّبببا ثعجبببرب وٍلبببرٚ  شبببسد  بببدٔز   

اسبكبببببيق أوبببببا املصبببببادزٚ البببببه   ثٍلبببببر لٍٗ بببببب      

عمّٗبببببا ٌ ببببباً الجقبببببادًق لىبببببا ال ٖطبببببسٙ ٌ ببببباً       

    ٛ الجقببببببادً عمببببببٜ وساقبببببببٛ الػببببببسل

(8)

ق ألُ ِبببببببرٓ 

العقٕاببببٛ ثٍقضبببب٘ ااٌقضبببباٞ املببببدٚ احملببببددٚ هلببببا ت   

ٌلبببرخ أً   ثٍلبببرق ذلببب  ألٌّبببا ثببببدأ    اسبكبببي ضبببٕاٞ  

وبببببَ الٗبببببًٕ احملبببببدد ت اسبكبببببي ٔال ميبببببد الجبببببازٖ    

املقسز الٌقضاِٞا ألٙ ضبة

(9)

. 

ٔقبببد طس بببح  البٗبببٛ الجػبببسٖعاخ ازبٍاٟٗبببٛ البببه    

ثأبببببببر اٍ بببببباً الجقببببببادً لطببببببقٕو العقٕاببببببٛ وبببببب  

 الجألٗد عمٜ ضقٕو لالٛ العقٕااخ.

تال تُ املػبببببببببسا ازبٍببببببببباٟ٘ العساقببببببببب٘ ت قبببببببببإٌُ   

  ٖأبببببر اطببببقٕو   1969لطببببٍٛ  111خ زقببببيالعقٕاببببا

العقٕابببببٛ  ضببببب٘ املبببببدٚ عٍبببببد وعازبجبببببْ ألضببببببات  

اٌقضبببباٞ ازبببببساٟي ٔالعقٕابببباخق ت طببببر تُ قببببإٌُ   

قبببببد أببببببر  1983لطبببببٍٛ  76زعاٖبببببٛ األطبببببداز زقبببببي 

 ببببببببدأ اٌقضببببببباٞ الجبببببببداا ت لالبببببببٛ ازببببببببساٟي   

 ضببب٘ املبببدٚ  ٕسبببة أطكببباً اللقبببسٚ الذاٌٗبببٛ وبببَ   

 ( وٍْ.70املادٚ)

سا الكىسلببب٘ العساقببب٘ قبببد أببببر  ببببدأ   تال أُ املػببب

ضببببقٕو العقٕاببببٛ  ضبببب٘ املببببدٚ  ٕسببببة أطكبببباً      

وبببَ قبببإٌُ  253اللقسثر)دالذبببا ٔزااعبببا( وبببَ املبببادٚ  

 الٍالر. 1984لطٍٛ  23الكىازك زقي 

عمٗبببْ ضبببٗجي حببببر املٕ بببٕا وبببَ ببببهه دهدبببٛ          

 و الة ِ٘.

 : ودٚ الجقادً ٔضسٖاٌّا.امل مة األٔه     

 : عٕازض الجقادً.٘امل مة الذاٌ     

 : آداز الجقادً.امل مة الذالر     

 امل مة األٔه

 ودٚ الجقادً ٔضسٖاٌّا

أُ إقببببببٕا ازبسميببببببٛ ٍٖػببببببأ طبببببب  لمدٔلببببببٛ ت        

ذبسٖببببب  البببببدعٕٝ ازبصاٟٗبببببٛ ٔوعاقببببببٛ ازبببببباٌ٘ق   

ِببببببرا اسببببببب  ٖجألببببببد اصببببببدٔز طكببببببي ٌّبببببباٟ٘ ت  

وٕ بببٕا البببدعٕٝق أوبببا قببببن  بببدٔز اسبكبببي البببباخ     

لبببببأُ طببببب  الدٔلبببببٛ ت العقبببببات ِبببببٕ طببببب  وجٍببببباشا  

عمٗبببْق ٔهلبببرا الطببببة متجببباش وبببدٚ ثقبببادً العقٕاببببٛ       

ا ألبببٕه وبببَ وبببدٚ  ت الجػبببسٖعاخ ازبصاٟٗبببٛ لٌّٕببب 

ثقبببادً البببدعٕٝ ازبصاٟٗبببٛق عمبببٜ تُ اببببجه  ِبببرٓ     

املبببببدٚ ابببببر العقٕابببببٛ ٔالبببببدعٕٝ ال ٖ بببببا غببببب٠ٗا ت  

أضبببببببباع الجقببببببببادًق ِٔببببببببٕ ذبقٗبببببببب  االضببببببببجقساز   

القإٌٌ٘

(10)

. 

ٖٔبببربز الببببع  ت قصبببس وبببدٚ ثقبببادً البببدعٕٝ عبببَ  

وبببببدٚ ثقبببببادً العقٕابببببٛق أُ الجقبببببادً وببببببين عمبببببٜ      

ازبسميبببٛ ٌطبببٗاُ اجملجىببب  لمشسميبببٛق ٔأُ ٌطبببٗاُ    

أضسا وَ ٌطٗاُ اسبكي

(11)

. 

ٖٔهطبببببا تُ الجػبببببسٖعاخ ازبصاٟٗبببببٛ البببببه ثأببببببر  

 بببببببدأ ثقببببببادً العقٕاببببببٛ لالجػببببببسٖ  ازبٍبببببباٟ٘    

املصببببسٙ ٔالطبببببٕزٙ ٔاألزدٌبببب٘ق قبببببد سعمببببح وبببببدٚ    

الجقببببببببادً لطببببببببقٕو العقٕاببببببببٛ وسثب ببببببببٛ اٍببببببببٕا  

ازبسميببببٛ )سٍاٟٗببببٛ أً سٍظببببٛ أً طباللببببٛ( عمببببٜ    

ٚ تُ ِببببرٓ الجػببببسٖعاخ   ثجلبببب  عمببببٜ وببببدٚ ٔاطببببد 

 لطقٕو العقٕاٛ  ض٘ املدٚ.

لاملػببببببسا املصببببببسٙ قببببببسز وببببببدٚ ضببببببقٕو عقٕاببببببٛ  

ا عببببداً اببببذهدر عاوببببا ٔذبدٖببببد وببببدٚ عػببببسَٖ      

   ٛ عاوببببا لطببببقٕو عقٕاببببٛ ازبٍاٖبببب

(12)

ق اٍٗىببببا ذِببببة  

لبببن وبببَ املػبببسا الطبببٕزٙ ٔاألزدٌببب٘ تي ذبدٖبببد      
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وبببببدٚ شبببببظ ٔعػبببببسُٔ عاوبببببا لطبببببقٕو عقٕابببببٛ   

ا عداً ٔالطشَ املؤاد

(13)

. 

ٍظببببببٛ لقببببببسز املػببببببسا  أوببببببا ضببببببقٕو عقٕاببببببٛ ازب 

املصببببسٙ لطببببقٕلّا خبىببببظ ضببببٍٕاخ   

(14)

ق ت طببببر 

لببببن وببببَ املػببببسا الطببببٕزٙ ٔاألزدٌبببب٘ قببببد طببببددا     

وبببببدٚ ضبببببقٕو عقٕابببببٛ ازبٍظبببببٛ اضبببببعال املببببببدٚ      

احملكبببًٕ اّببببا عمببببٜ أُ ال ثصٖببببد عببببَ عػببببس ضببببٍٕاخ  

ٔال ثقببببن عببببَ شببببظ ضببببٍٕاخ

(15)

ق تال تُ لببببن وببببَ 

املػببببسا املصببببسٙ ٔالطببببٕزٙ ٔاألزدٌبببب٘ قببببد قببببسزٔا    

ٛ املخاللٛ  ض٘ ضٍجرودٚ ضقٕو عقٕا

(16)

    . 

أوببببا االٍطبببببٛ ملٕقببببال املػببببسا العساقبببب٘ وببببَ وببببدد      

ثقببببببادً العقٕاببببببٛق لقببببببد ٌبببببب  ت قببببببإٌُ زعاٖببببببٛ 

األطببببببداز عمببببببٜ ضببببببقٕو الجببببببداا ت ازبٍاٖبببببباخ   

 ضبب٘ شببظ عػببس ضبببٍٛ ٔ ضبب٘ دببهز ضبببٍٕاخ      

عمبببٜ اٌجّببباٞ وبببدٚ الجبببداا احملكبببًٕ ابببْ ت اسبببباالخ   

األبسٝ

(17)

. 

لعساقببب٘ لقبببد طبببدد وبببدٚ    أوبببا املػبببسا الكىسلببب٘ ا  

ضبببقٕو ثٍلٗبببر األطكببباً اشبا بببٛ االجّسٖبببة أٔ وبببا  

ٖعجبببببببرب ت طكىبببببببْ عػبببببببس ضبببببببٍٕاخ وبببببببَ ثبببببببازٖ  

الجطبببببببااّا دزسبببببببٛ البجببببببباخق ٔشبببببببظ ضبببببببٍٕاخ    

لجظصببببببٗن ال ساوبببببباخ ٔاملصببببببادزاخ امللسٔ ببببببٛ ت 

ازببببساٟي األببببسٝ ااجبببداٞ وبببَ ثبببازٖ   بببدٔز قبببساز    

الج سٖي أٔ املصادزٚ

(18)

. 

   ٘ الطبببٕزٙ ثقبببادً   ت طبببر طبببدد املػبببسا الكىسلببب

( شبببببظ عػبببببس 15) طقبببببٕ  تدازٚ الكىبببببازك  بببببدٚ

ضبببببببٍٛ وبببببببَ اسبببببببن ثٍلٗبببببببر األطكببببببباً اشبا بببببببٛ     

 خاللببباخ الجّسٖبببة أٔ وبببا ِبببٕ وعجبببرب لبببرل  أٔ    

ذبصببببببٗن ال ساوبببببباخ ٔاملصببببببادزاخ امللسٔ ببببببٛ ت    

املخاللببببببباخ الكىسلٗبببببببٛ األببببببببسٝ ااجبببببببداٞ وبببببببَ   

 دٔز قساز الج سٖي

(19)

. 

  ٔذلبببس املػبببسا الكىسلببب٘ األزدٌببب٘ اأٌبببْ ثطبببق     

العقٕابببٛ احملكبببًٕ اّبببا  ٕسبببة ِبببرا القبببإٌُ تذا     

ثٍلبببر  ضببب٘ شبببظ ضبببٍٕاخ ت اسبكبببي الٕسببباِ٘    

وبببببَ ثبببببازٖ   بببببدٔزٓ ٔت اسبكبببببي ال ٗببببباا٘ وبببببَ      

ثازٖ  ثبمٗغ احملكًٕ عمْٗ

(20)

. 

ٔالطببببؤاه الببببرٙ ٖذبببباز ٍِببببا ِببببٕ ِببببن قصببببد املػببببسا  

الكىسلببببببب٘ العساقببببببب٘ أُ ٖبببببببجي اطجطبببببببات وبببببببدٚ   

ا بببببببٛ الجقبببببببادً املطبببببببق  لجٍلٗبببببببر األطكببببببباً اشب 

االجّسٖببببة وببببَ ثببببازٖ  الجطببببات القببببساز الدزسببببٛ 

الق عٗبببٛ ))اػبببكن و مببب (( أٙ ا ببب  الٍ بببس عبببَ   

اربببباذ ا سبببساٞاخ الجٍلٗرٖبببٛ اػبببأُ األطكببباً وبببَ       

عدوبببببْق أً ذبجطبببببة وبببببدٚ الجقبببببادً املطبببببق  وبببببَ  

آببببس تسبببساٞ ثٍلٗبببرٙ اربرثبببْ ا دازٚ الكىسلٗبببٛق    

ٔلبببببرل  االضجلطببببباز ٌلطبببببْ االٍطببببببٛ لقبببببسازاخ  

 اخ؟.ال ساواخ ٔاملصادز

ٔا سااببببٛ عببببَ ذلبببب  ٖج مببببة ثببببدبن وببببَ املػببببسا   

الكىسلبببب٘ العساقبببب٘ ت ِببببرا الببببٍ  ٖٔضبببب  طببببدا  

هلبببرا الجطببباله اػبببكن طببباشً ٔق عببب٘ق ٌٔأوبببن وٍبببْ   

أُ ٖقضبببب٘ ااطجطببببات وببببدٚ الجقببببادً املطببببق  اعببببد 

الجطببببات القببببسازاخ ٔاألطكبببباً الدزسببببٛ الق عٗببببٛ 

ٔ  ٖباغببببببببببس ت ثٍلٗببببببببببرِا وببببببببببَ قبببببببببببن ا دازٚ    

حملبببببددٚ لبببببْ قإٌٌٗببببباق  الكىسلٗبببببٛق ببببببهه املبببببدٚ ا 

وطببببجٍدَٖ اببببرل  عمببببٜ وببببا سبببباٞ اقببببإٌُ الجٍلٗببببر 

)تذا ثبببببسك اسبكبببببي أٔ احملبببببسز  طٗبببببر أٔ ببببب  اأٌبببببْ

املببببٕدا لمجٍلٗببببر ٔ  ٖساسبببب   بببباطبْ اػببببأٌْ ضببببب   

ضبببببببٍٕاخق اعجببببببببازا وبببببببَ ثبببببببازٖ  آببببببببس وعاومبببببببٛق  

لجطق  قٕثْ الجٍلٗرٖٛ(

(21)

. 

 :ٛادٞ ضسٖاُ ودٚ ثقادً العقٕا 

ثبببببدأ وببببدٚ ضببببقٕو ثٍلٗببببر العقٕاببببٛ وببببَ ٔقببببح       

الجطببببببات اسبكببببببي الدزسببببببٛ الق عٗببببببٛ أٙ اعببببببد   

اضبببببببجٍلاد لبببببببس  ال عبببببببَ القإٌٌٗبببببببٛ أٔ البببببببٕاخ  

وٕاعٗبببببد ال عبببببَق ٔأُ اسبكبببببي املكجطبببببة الدزسبببببٛ   

الق عٗبببببٛ ِبببببٕ ضبببببٍد اربببببباذ تسبببببساٞاخ الجٍلٗبببببرق      

ٖٔبببببجعر أُ ثجخبببببر تسبببببساٞاخ الجٍلٗبببببر ابببببدٞ وبببببَ    

ذِبببا ٖبببؤدٙ تي ثبببازٖ   بببدٔزٓق لبببرا لبببأُ عبببدً اربا

اطجطات ودٚ الجقادً ت ِرا الجازٖ 

(22)

. 

ٔال ٖبببدبن ت ططبببات املبببدٚ الٗبببًٕ األٔه البببرٙ لٗبببْ  

 ببببدز اسبكببببي الٍّبببباٟ٘ق ألٌببببْ ٖػببببرتو أُ ثكببببُٕ      

األٖببباً لاومبببٛ عٍبببد ططبببااّاق ٔلكبببَ الٗبببًٕ األببببا  

ٖببببببدبن ت اسبطببببببات لٗشببببببة أُ ٍٖقضبببببب٘ طجببببببٜ  

ٖجظق  الجقادً

(23)

. 

ٞ  وبببَ  تال تُ املػبببسا ازبٍببباٟ٘ املصبببس  ٙ قبببسز اضبببجذٍا

قاعببببببدٚ اطجطببببببات املببببببدٚ وببببببَ ثببببببازٖ  الجطببببببات   

اسبكببببببي الدزسببببببٛ الق عٗببببببٛق األطكبببببباً الصببببببادزٚ  

 ٗااٗببببببا ت ازبٍاٖبببببباخ وببببببَ ضبببببببالي ازبٍاٖبببببباخ    

ٔقببسز ابببدٞ املبببدٚ وبببَ ٖببًٕ  بببدٔز اسبكبببي  

(24)

ق اٍٗىبببا 

اببببببر املػببببببسا ازبٍبببببباٟ٘ الطببببببٕزٙ اببببببأُ  ببببببسٙ     

الجقبببادً وبببَ ثبببازٖ  اسبكبببي تذا  بببدز  ٗااٗبببا ٔوبببَ    
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  احملكبببًٕ عمٗبببْ وبببَ الجٍلٗبببر تذا لببباُ  ٖبببًٕ متمببب

اسبكي ٔساِٗا

(25)

. 

أوببببا االٍطبببببٛ لمىػببببسا الكىسلبببب٘ العساقبببب٘ لقببببد  

ٌببببب  عمبببببٜ اطجطبببببات وبببببدٚ ضبببببقٕو العقٕابببببٛ ت  

سبببببساٟي الجّسٖبببببة أٔ وبببببا ٖعجبببببرب ت طكىبببببْ وبببببَ      

ثبببببازٖ  الجطبببببات األطكببببباً دزسبببببٛ البجببببباخق أوبببببا     

لطبببببببببقٕو ذبصببببببببببٗن ال ساوبببببببببباخ ٔاملصببببببببببادزاخ  

سٝ ثبببببدأ وببببَ ثببببازٖ  امللسٔ ببببٛ ت ازبببببساٟي األببببب

 دٔز قساز الج سٖي أٔ املصادزٚ

(26)

. 

أوبببا املػبببسا الكىسلببب٘ أألزدٌببب٘ لقبببد ٌببب  عمبببٜ       

اطجطبببببببات وبببببببدٚ ضبببببببقٕو العقٕابببببببٛ ت اسبكبببببببي     

الٕسببباِ٘ وبببَ ثبببازٖ   بببدٔزٓ ٔت اسبكبببي ال ٗببباا٘  

وَ ثازٖ  ثبمٗغ احملكًٕ عمْٗ

(27)

. 

ٔقبببد ابببر القبببإٌُ املبببدٌ٘ العساقببب٘ ابببأُ ذبجطبببة       

ً ال االطببببببباعاخ ٔططبببببببة  وبببببببدٚ الجقبببببببادً ااألٖبببببببا 

الجقٕٖي املٗهدٙ

(28)

. 

ٔأِببببي وببببا ميجبببباش اببببْ الجقببببادً املطببببق  لمعقٕاببببٛ       

اػببكن عبباً اأٌببْ ثبببدأ ودثببْ اصببدٔز قببساز أٔ طكببي       

ابببببببببببباخ اا داٌببببببببببببٛ ت الببببببببببببدعٕٝ ازبصاٟٗببببببببببببٛ أٔ 

الكىسلٗبببٛ

(29)

ق ٔأُ ودثبببْ ثكبببُٕ ألبببٕه وبببَ وبببدٚ    

ثقببببادً البببببه ثٍقضببببب٘ اّببببا البببببدعٕٝ ازبصاٟٗبببببٛ أٔ   

ٕٝ قبببببن  ببببدٔز اسبكببببي  الكىسلٗببببٛ لكببببُٕ الببببدع 

الببببباخ لّٗببببا ال ثببببصاه ذبىببببن ت لٗاثّببببا أوكاٌٗببببٛ     

ابببببساٞٚ املبببببجّيق ٔأُ ٌطبببببٗاٌّا ٖكبببببُٕ اقصبببببس وببببببَ      

اسبكببببي البببببباخ ت ا داٌببببٛ البببببرٙ ٖبقببببٜ زاضببببب  ت    

األذِببببببباُ لٗظجببببببباض تي وبببببببدٚ ألبببببببٕه لمٍطبببببببٗاُق 

ٔتلطببباجمل اجملببباه لمطبببم اخ املطبببؤٔلٛ لمبظبببر عبببَ      

احملكببببببًٕ عمٗببببببْ اهلببببببازت ا ٗببببببٛ ثٍلٗببببببر العقٕاببببببٛ 

عمٗبببْ

(30)

ق ِٔبببرا وبببا ٌأومبببْ وبببَ املػبببسا الكىسلببب٘      

العساقببب٘ أُ  عبببن وبببدٚ الجقبببادً املطبببق  لجٍلٗبببر    

األطكبببببباً اشبا ببببببٛ االجّسٖببببببة أٔ وببببببا ٖعجببببببرب ت   

طكىبببْ ألبببٕه وبببَ وبببدٚ ثقبببادً املطبببق  لمبببدعٕٝ       

الكىسلٗببببٛ ت سببببساٟي الجّسٖببببة أٔ وببببا ٖعجببببرب ت   

طكىّببا ٔعببدً وطببأاثّا  بببدٚ ٔاطببدٚ ِٔبب٘ عػبببس      

وذمىببببا طببببدد وببببدٚ الجقببببادً    ضببببٍٕاخ لكببببن وٍّىبببباق 

املطبببببببببق  لمبببببببببدعٕٝ الكىسلٗبببببببببٛ ت ازببببببببببساٟي 

األبببببسٝ اببببذهز ضببببٍٕاخق ٔوببببدٚ شببببظ ضببببٍٕاخ      

لجظصببببببٗن ال ساوبببببباخ ٔاملصببببببادزاخ امللسٔ ببببببٛ ت 

ِببببببببرٓ ازبببببببببساٟي  ٕسببببببببة قببببببببساز الج ببببببببسٖي أٔ     

املصادزٚ

(31)

. 

لىببببا تُ الجىطبببب  اجقببببادً العقٕاببببٛ احملكببببًٕ اّببببا  

لعببببْ ٖكببببُٕ اصببببٕزٚ أغببببكاه ت ثٍلٗببببر العقٕاببببٛ ٖس

احملكبببببًٕ عمٗبببببْ تي احملكىبببببٛ البببببه  بببببدز وٍّبببببا     

اسبكبببببببي

(32)

ق ٔآدبببببببسٓ ٖكبببببببُٕ غخصببببببب٘ ألُ طببببببب    

الدٔلببببٛ ت تٖقبببباا العقببببات ٖجعمبببب  ابببباحملكًٕ عمٗببببْ  

االراخ دُٔ  آ

(33)

. 

 امل مة الذاٌ٘

 عٕازض الجقادً

قببببد ٖعببببرتض ضبببببا ثقببببادً العقٕاببببٛ تسبببببساٞاخ          

قالعبببٛ لبببْ ثبببؤدٙ تي عبببدً اطجطبببات وبببدٚ الجقبببادً  

قعبببح قببببن ا سبببساٞ القبببال  لجقبببادً ثٍلٗبببر    البببه ٔ

العقٕابببٛق لىبببا قبببد ٖعبببرتض ضبببا ثٍلٗبببر العقٕابببٛ 

وبببباٌ  ٖببببؤدٙ تي تٖقببببا  ثقببببادً العقٕاببببٛق لٗببببؤدٙ  

تي عبببببدً اطجطبببببات وبببببدٚ الجقبببببادً ببببببهه لبببببرتٚ     

 ا ٖقا .

عمٗبببْ ضبببٗجي حببببر املٕ بببٕا وبببَ ببببهه لبببسعرق       

ٖجٍبببببأه األٔه اٌق ببببباا الجقبببببادًق ٔالذببببباٌ٘ تٖقبببببا  

 الجقادً.

 لسا األٔهال

 اٌق اا الجقادً

ٖقصببببد ااالٌق بببباا ضببببقٕو املببببدٚ الببببه وضببببح         

وَ ودٚ الجقادً ل سٔٞ ضبة وعر

(34)

. 

أُ اٌقضبببباٞ ثٍلٗببببر العقٕاببببٛ  ضبببب٘ املببببدٚ وعٍببببآ    

ضبببببقٕلّا اطببببببة عبببببدً ثٍلٗبببببرِا ت املبببببدٚ البببببه     

حيبببببددِا القبببببإٌُ ثبعبببببا زبطببببباوٛ ازبسميبببببٛق تال   

تٌبببببْ قبببببد ٖعبببببرتض ضبببببسٖاُ وبببببدٚ الجقبببببادً ضببببببة   

دٙ تي ضبببببٕ أدببببس املببببدٚ ممببببا ٖببببؤدٙ تي عببببدً   ٖببببؤ

اطجطببببات املببببدٚ الببببه اٌقضببببح قبببببن ثببببٕلس ضبببببة        

االٌق ببباا ممبببا ٖطبببجٕسة أُ متضببب٘ وبببدٚ سدٖبببدٚ    

لاومبببببٛ ٖببببببدأ ضبببببسٖاٌّا وبببببَ ثبببببازٖ  شٔاه ضببببببة  

االٌق اا

(35)

. 

ٔالجػببببسٖعاخ ازبصاٟٗببببٛ الببببه ثقببببس  بببببدأ ثقببببادً     

اٌقضببباٞ العقٕابببٛ  ضببب٘ املبببدٚ ثقبببسز اٌق ببباا وبببدٚ  

إسساٞاخ ٌصببببببح عمّٗبببببباق وببببببَ ِببببببرٓ    الجقببببببادً ابببببب 

ا سبببببببساٞاخ القالعبببببببٛ لمجقبببببببادً القبببببببب  عمبببببببٜ  

احملكببببًٕ عمٗببببْ اعقٕاببببٛ وقٗببببدٚ لمظسٖببببٛق ٔاكببببن     

تسببببساٞ وببببَ تسببببساٞاخ ثٍلٗببببر العقٕاببببٛق ٔاازثكببببات   
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احملكببببببًٕ عمٗببببببْ سسميببببببٛ وببببببَ ٌببببببٕا ازبسميببببببٛ       

احملكًٕ وَ أسمّا أٔ ممادمٛ هلا

(36)

. 

لبالٍطبببببببببٛ لعقٕاببببببببٛ ا عببببببببداً لأٌّببببببببا ثٍق بببببببب   

مبببٜ احملكبببًٕ عمٗبببْ تذ تُ القبببب  عىبببن   ابببالقب  ع

  ٙ ٖطبببجّد  ثٍلٗبببر العقٕابببٛ لّبببٕ عىبببن ثٍلٗبببر

(37)

ق 

ٔلبببببرل  العقٕاببببباخ املاٌعبببببٛ لمظسٖبببببٛ تذا لببببباُ    

وجصببببه اجٍلٗببببر اسبكببببي الصببببادز حببببب  احملكببببًٕ      

عمٗببببببْق ٔلببببببرل  الجلجببببببٗؼ ٔدبببببببٕه املٍببببببصه تذا  

طصمح ت وٕاسّٛ احملكًٕ عمْٗ

(38)

. 

ال  أوبببا اػبببأُ عقٕابببٛ ال ساوبببٛ لبببأُ وبببدٚ الطبببقٕو   

ثٍق ببببب  اإ بببببداز األوبببببس لمىظكبببببًٕ عمٗبببببْ ابببببدل   

ال ساوبببببٛق ٔتقبببببا ثٍق ببببب  اببببباسبشص عمبببببٜ أوبببببٕاه   

احملكببببًٕ عمٗببببْ أٔ اببببا لسآ البببببدٌ٘ أٔ عٍببببد دلبببب  

سببببببببصٞ وببببببببَ ال ساوببببببببٛ ))ثقطببببببببٗ  ال ساوببببببببٛ((ق  

لٍٗق ببببب  الجقبببببادً ٔثببببببدأ وبببببدٚ ثقبببببادً سدٖبببببدٚ       

االٍطبٛ لم ساوٛ املجبقٗٛ

(39)

. 

وبببَ ٌبببٕا  لىبببا تُ ازثكبببات احملكبببًٕ عمٗبببْ سسميبببٛ   

ازبسميبببٛ احملكبببًٕ عٍّبببا أٔ ممادمبببٛ هلبببا ٖبببؤدٙ تي   

ق بببب  الجقببببادً املطببببق  لمعقٕاببببٛ عببببَ ازبسميببببٛ     

احملكًٕ عٍّا

(40)

. 

ٖٔرتثبببة عمبببٜ اٌق ببباا وبببدٚ الجقبببادًق ضبببقٕو املبببدٚ  

البببه وضبببح قببببن قٗببباً ضببببة االٌق ببباا ٔاالجبببال٘      

ثبجبببدد وبببدٚ سدٖبببدٚ لاومبببٛ اعجببببازا وبببَ ثبببازٖ       

عبببددخ ا سبببساٞاخ  الٗبببًٕ الجبببال٘ لهٌق بببااق لبببأُ ث   

القالعبببٛ لمجقبببادً لبببأُ ضبببسٖاُ وبببدٚ الجقبببادً ثببببدأ   

وَ ثازٖ  آبس تسساٞ

(41)

. 

عمىبببببا ابببببأُ قبببببإٌُ الكىبببببازك العساقببببب٘   ٖبببببٍ    

عمببٜ ا سببساٞاخ ٔاسببباالخ الببه ٖببجي لّٗببا اٌق بباا       

الجقببببببادًق عمٗببببببْ ٌببببببدعٕ املػببببببسا الكىسلبببببب٘ تي     

وعازببببٛ ِبببرٓ املطبببألٛ ضبببٗىا ٔأُ املػبببسا ازبٍببباٟ٘    

ٖأببببببببر اٍ ببببببباً الجقبببببببادً ت قبببببببإٌُ العساقببببببب٘   

العقٕابببباخ ٔقببببإٌُ أ ببببٕه احملالىبببباخ ازبصاٟٗببببٛ  

ااعجبازِىببببا املسسبببب  الببببرٙ ٖببببجي السسببببٕا تلٗببببْ ت    

القضببباٖا ٔاملطببباٟن ازبٍاٟٗبببٛ البببه   ثبببٍ  عمّٗبببا    

 القٕاٌر الٍالرٚ األبسٝ.

 

 

 

 اللسا الذاٌ٘

 ٔقال الجقادً

ٖقصبببببد إقبببببال الجقبببببادً ِبببببٕ ثع ٗبببببن ضبببببسٖاُ        

الٌقضبباٞ الجقببادً للببرتٚ وببَ الٕقببح      املببدٚ الهشوببٛ   

عٍبببدوا ٖ بببسأ ضببببة وببباٌ  وبببَ ضبببسٖاٌّاق طجبببٜ تذا     

شاه ِرا الطبة عادخ املدٚ تي الطسٖاُ

(42)

. 

لقبببد ٖعبببرتض ثٍلٗبببر العقٕابببٛ ضببببة وببباٌ  ٖبببؤدٙ     

تي ثعببببرز ارببببباذ تسببببساٞاخ الجٍلٗببببرق ِٔببببرا املبببباٌ     

ٖببببؤدٙ تي عببببدً اطجطببببات وببببدٚ الجقببببادً ت لببببرتٚ    

 ُ املببببببدٚ لببببببٕاه ضبببببببة   املٍبببببب ق أٙ ٖجٕقببببببال ضببببببسٖا

الٕقال

(43.)

 

ّٖٔبببد  ٔقبببال الجقببببادً تي ااٖبببٛ البببداَٟ الببببرٙ     

ال ٖطبببببج ٗ  ملببببباٌ  وبببببا وبببببَ امل الببببببٛ حبقبببببْق ت      

وقاابببببن لبببببُٕ الجقبببببادً ٖػبببببكن عقاابببببا لبببببْ عمبببببٜ   

تِىالْ ت عدً امل البٛ حبقْ

(44)

. 

أُ اعبببب  الجػببببسٖعاخ ازبصاٟٗببببٛ العساٗببببٛ ٔوٍّببببا    

الجػبببببسٖ  املصبببببسٙ ٔالطبببببٕزٙ ٔاألزدٌببببب٘ قبببببسزخ    

ثقبببببادً العقٕابببببٛ تذا وبببببا ثعس بببببح ضبببببسٖاُ   ٔقبببببال

املدٚ تي واٌ  قإٌٌ٘ أٔ وادٙ

(45)

. 

لببباملٕاٌ  البببه ثعبببرتض ثٍلٗبببر العقٕابببٛ قبببد ثكبببُٕ     

 وٕاٌ  قإٌٌٗٛ ٔقد ثكُٕ وٕاٌ  وادٖٛ.

 أٔالب: املٕاٌ  القإٌٌٗٛ:

ٔثعبببين املٕاٌببب  القإٌٌٗبببٛ ِببب٘ البببه ثطبببجٍد تي           

اخ قاعبببدٚ قإٌٌٗبببٛ ذب بببس  ٕسبّبببا عمبببٜ الطبببم     

العاوبببٛ ثٍلٗبببر العقٕابببٛ احملكبببًٕ اّبببا أٔ  ٗبببص هلبببا    

أُ متجٍ  وَ ارباذ ِرٓ ا سساٞاخ

(46)

. 

ٔوذببباه املٕاٌببب  القإٌٌٗبببٛ أُ ٖسسبببأ ثٍلٗبببر العقٕابببٛ  

الطبببالبٛ لمظسٖبببٛ زبٍبببُٕ احملكبببًٕ عمٗبببْ ال بببازد     

اعبببد اسبكبببي الٍّببباٟ٘ لأٌبببْ ٖؤسبببن ثٍلٗبببر العقٕابببٛ    

لٗىٍببببب  ضبببببسٖاُ وبببببدٚ الجقبببببادًق ٔطالبببببٛ  بببببدٔز     

سببظ حبببب  غبببخ  وٕسبببٕد ت الطبببشَ   طكبببي ابببا 

ثٍلٗبببببرا لعقٕابببببٛ أببببببسٝ لٕٗقبببببال اسبببببببظ طجبببببٜ  

ثٍجّبببببببب٘ العقٕاببببببببٛ األٔيق تذ ال ميكببببببببَ ثٍلٗبببببببببر    

 ٛ عقببببٕاجر ضببببالبجر لمظسٖبببب

(47)

ق ٔلببببرل  طالببببٛ  

 ببببببدٔز طكببببببي عمببببببٜ زسببببببن ٔشٔسجببببببْ ٖكلببببببهُ    

 بببببب اا لٗؤسببببببن ثٍلٗببببببر عقٕاببببببٛ طبببببببظ أطببببببد     

الصٔسر طجٜ  مٜ ضبٗن الصٔض اآلبس

(48)

. 
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 ٌ  املادٖٛ:داٌٗاب: املٕا

ٖبببساد اّبببا  بببس  وادٖبببٛ دبعبببن  وبببَ املطبببجظٗن          

ت الٕاقببببببب  عمببببببببٜ الطبببببببم ٛ العاوببببببببٛ أُ ثجخببببببببر   

تسبببببساٞاخ ثٍلٗبببببر العقٕابببببٛق أٙ تُ اوجٍببببباا ثٍلٗبببببر   

العقٕاببببٛ ٖكببببُٕ اٍبببباٞا عمببببٜ طكببببي الٕاقبببب  ال طكببببي  

القإٌُ

(49)

. 

ٔوبببَ أوذمبببٛ املٕاٌببب  املادٖبببٛ البببه ثبببؤدٙ تي ٔقبببال       

اطبببببجهه العبببببدٔ ضبببببسٖاُ ثقبببببادً ثٍلٗبببببر العقٕابببببٛ  

املٍ قبببٛ البببه ٖقبببٗي لّٗبببا احملكبببًٕ عمٗبببْق أٔ ٖ ىبببس   

اللٗضبببببباُ املٍ قببببببٛ الببببببه ٖقببببببٗي لّٗببببببا احملكببببببًٕ 

عمٗببببببْ

(50)

ق أٔ طببببببدٔز اٌقهابببببباخ أٔ دببببببٕزاخ  ببببببد    

الٍ بببباً اسبببببالي ت البمببببد ممببببا ٖببببؤدٙ تي ٔقببببال   

ضببببببسٖاخ ثقببببببادً ثٍلٗببببببر العقٕاببببببٛ لٗمببببببٛ ِببببببرٓ     

 اللرتٚ.

  ٙ وٕقلبببببا  ٔعمبببببٛ اعجبببببباز املببببباٌ  القبببببإٌٌ٘ أٔ املببببباد

لطببببببببسٖاُ ثقببببببببادً ثٍلٗببببببببر العقٕاببببببببٛ القاعببببببببدٚ     

املقسزٚ))تٌبببببْ ال ٖطبببببق  االجقبببببادً طببببب  ال ميكبببببَ  

اضبببببببببجعىالْ((ق ألُ ضبببببببببقٕو اسبببببببببب  االجقبببببببببادً    

ٖلبببرتض أُ اسبببب    ٖطببببجعىن عمبببٜ البببس ي وببببَ     

اضج اعٛ اضجعىالْ

(51)

. 

ٖٔرتثبببببببة عمبببببببٜ ٔقبببببببال ثقبببببببادً العقٕابببببببٛ عبببببببدً  

اطجطببببات املبببببدٚ الببببه اضبببببج سقّا ضبببببة ا ٖقبببببا ق    

أُ وبببدٚ الجقبببادً قببببن ضببببة املٍببب  ذبجطبببة  عمٗبببْ لببب

وببب  املبببدٚ الهطقبببٛ عمبببٜ ضببببة الٕقبببالق لبببإذا لببباُ 

صبىبببببٕا املبببببدٚ الطبببببااقٛ ٔالهطقبببببٛ عمبببببٜ ضببببببة   

املٍبببب  قببببد الجىمببببح لمجقببببادً لجٍقضبببب٘ العقٕاببببٛ     

 شىٕعّا

(52)

. 

ٔدبببببدز ا غببببازٚ تي تُ قببببإٌُ الجٍلٗببببر العساقبببب٘   

قببد ٌبب  عمببٜ تٌببْ ثطببسٙ األعببراز القإٌٌٗببٛ الببه        

الجقبببببادً أٔ ثق عبببببْ املٍصبببببٕ  عمّٗبببببا ت  ثٕقبببببال 

القبببإٌُ املبببدٌ٘ق عمبببٜ الجقبببادً املٍصبببٕ  عمٗبببْ ت   

قإٌُ الجٍلٗر

(53)

. 

ٔأُ الجقببببببببادً ال ٖقببببببببال تال االٍطبببببببببٛ لمػببببببببخ  

الببببرٙ قبببباً اببببْ ضبببببة وببببَ أضبببببات ٔقببببال الجقببببادًق  

للببببب٘ طالبببببٛ ثعبببببدد املبببببدٍٖر املجضببببباوٍر ٔٔقبببببال 

الجقببببادً االٍطبببببٛ تي اطببببدِيق لمببببٗظ لمببببداَٟ أُ   

ط  ارل  قبن ااق٘ املدٍٖرٖجى

(54)

. 

أُ املػببببببسا الكىسلبببببب٘ العساقبببببب٘   ٖج ببببببس  تي 

ٔقببببال ثقببببادً ثٍلٗببببر العقٕاببببٛ لىببببا ِببببٕ اسببببباه       

االٍطبببببٛ الٌق بببباا الجقببببادًق ٌٔأوببببن وببببَ املػببببسا      

وعازبببببببببببٛ ِببببببببببرٓ املطببببببببببألٛ ٔعببببببببببدً ثسلّببببببببببا   

 لهسجّاداخ اللقّٗٛ.

 امل مة الذالر

 آداز الجقادً

تُ آدبببببباز الجقببببببادً املطببببببق  ثػببببببىن العقٕابببببببٛ          

ازبصاٟٗبببببببٛ امللسٔ بببببببٛ ااألطكببببببباً الكىسلٗبببببببٛق    

ٔثػبببببببىن الجعٕٖضببببببباخ املدٌٗبببببببٛ  دازٚ الكىبببببببازك  

امللسٔ بببببببٛ ااألطكببببببباً ٔالقبببببببسازاخ الكىسلٗبببببببٛق  

 عٍد عدً ثٍلٗرِا.

عمٗبببببْ ضبببببٗجي ثٍبببببأه آدببببباز الجقبببببادً وبببببَ ببببببهه      

لبببسعر األٔه  ببب  آدببباز الجقبببادً عمبببٜ العقٕابببٛ    

ٗبببٛق ٔالذببباٌ٘ آدبببس الجقبببادً عمبببٜ الجعٕٖضببباخ   ازبصاٟ

 املدٌٗٛ  دازٚ الكىازك.

 اللسا األٔه

 آداز الجقادً عمٜ العقٕاٛ ازبصاٟٗٛ.

ٖرتثببببة عمبببببٜ ضبببببقٕو العقٕاببببٛ االجقبببببادً اآلدببببباز   

 الجالٗٛ:

اٌقضبببببباٞ االلجببببببصاً اجٍلٗببببببر العقٕاببببببٛ وبببببب   .1

اقببببباٞ اسبكبببببي اا داٌبببببٛ قاٟىبببببا أٔ وٍجشبببببا آلدبببببازٓق  

ثجخبببر حبببب  احملكبببًٕ    لمبببٗظ لمطبببم ٛ العاوبببٛ أُ   

عمٗببببْ أٙ تسببببساٞ لجٍلٗببببر العقٕاببببٛ ٔلببببٕ   العذببببٕز 

عمٜ احملكًٕ عمْٗ اهلازت

(55)

. 

ٖعجببببببرب ضببببببقٕو العقٕاببببببٛ االجقببببببادً وببببببَ    .2

الٍ ببببباً العببببباًق لعبببببدً ثٍلٗبببببرِا حبببببب  احملكبببببًٕ     

عمٗبببببْ وبببببَ قببببببن الطبببببم ٛ املخجصبببببٛ ااعجبازِبببببا     

متذبببن اجملجىبببب  ٖعببببد ٌبببصٔال عببببَ طقّببببا ت ثٕقٗبببب    

احملكببببًٕ عمٗببببْ أُ ٖجقببببدً العقبببباتق ٔال ٖقبببببن وببببَ 

ابجٗازٖبببا لجٍلٗبببر العقٕاببببٛ حبقبببْ اعبببد اٌقضبببباِٞا     

االجقادً

(56)

. 

وطببببببأاٚ وسلببببببص احملكببببببًٕ عمٗببببببْ الببببببرٙ     .3

ضببببق ح عقٕاجببببْ االجقببببادً وبببب  وسلببببص احملكببببًٕ   

عمٗبببْ البببرٙ ٌلبببرخ العقٕابببٛ حبقبببْق ٔثجىذبببن ِبببرٓ   

املطببببببببأاٚ ت طسواٌببببببببْ وببببببببَ اعبببببببب  اسبقببببببببٕ     

ٔاملصاٖا

(57)

. 
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ميظببببببببٕ  ضببببببببقٕو العقٕاببببببببٛ االجقببببببببادً ال   .4

ازبسميبببببببٛق لٗبقبببببببٜ اسبكبببببببي قاٟىبببببببا ضبجل بببببببا     

إسببببٕدٓ القببببإٌُق وٍجشببببا زبىٗبببب  آدببببازٓق ٖٔعجببببرب  

ضبببببببااقٛ ت العبببببببٕد  ٗبببببببص لمىظكىبببببببٛ ثػبببببببدٖد     

العقات

(58)

. 

ضببببقٕو العقٕاببببٛ  ضبببب٘ املببببدٚ ميٍبببب  وببببَ   .5

ثطبببمٗي احملكبببًٕ عمٗبببْ لمدٔلبببٛ لالببببٛ الجطبببمٗيق تذ   

ٖكُٕ لمة الجطمٗي ال وربز لْ

(59)

. 

ا ازبٍببببباٟ٘ العساقببببب٘ ال  ٔابببببالس ي وبببببَ تُ املػبببببس  

ٖأببببر  ببببدأ ثقبببادً العقٕابببٛق لقاعبببدٚ عاوبببٛ ت    

قبببببببإٌُ العقٕاببببببباخق تال تٌبببببببْ ت صبببببببباه ثطبببببببمٗي  

اجملبببببسور أببببببر ااٌقضببببباٞ العقٕابببببٛ ت طالبببببٛ تذا  

لببباُ قبببإٌُ البمبببد البببرٙ ا بببدز اسبكبببي الٍّببباٟ٘     

عمببببٜ الػببببخ  امل مببببٕت ثطببببمٗىْ ٖأبببببر  بببببدأ      

ثقادً العقٕاٛ

(60)

. 

 اللسا الذاٌ٘

قبببببادً عمبببببٜ الجعٕٖضببببباخ املدٌٗبببببٛ    أدبببببس الج

  دازٚ الكىازك.

ضببببب  أُ اٍٗببببا أُ املػببببسا الكىسلبببب٘ العساقبببب٘          

قببببببد أعجببببببرب ال ساوبببببباخ الكىسلٗببببببٛ ٔاملصببببببادزاخ  

املٍصبببببٕ  عمّٗبببببا ت قبببببإٌُ الكىبببببازك ثعٕٖضبببببا    

ودٌٗا  دازٚ الكىازك

(61)

. 

ٖٔكىبببببَ أدبببببس الجقبببببادً املطبببببق  عمبببببٜ الجعبببببٕٖ    

ٍْ األطكبببباً املببببدٌ٘  دازٚ الكىببببازك الببببرٙ ثجضببببى   

ٔالقببببببببببسازاخ الكىسلٗببببببببببٛ ت عببببببببببدً توكاٌٗببببببببببٛ 

امل الببببٛ ابببْ وبببَ قببببن ا دازٚ الكىسلٗبببٛ  بببسٔز      

عػبببس ضبببٍٕاخ ثببببدأ وبببَ ثبببازٖ  الجطبببات األطكببباً    

دزسببببببٛ البجبببببباخ الصببببببادزٚ ت سببببببساٟي الجّسٖببببببة     

الكىسلبببب٘ق ٔ ببببسٔز شببببظ ضببببٍٕاخ ااجببببداٞ وببببَ   

ثببببببازٖ   ببببببدٔز قببببببساز الج ببببببسٖي أٔ املصببببببادزٚ ت     

ألببببسٝازببببساٟي الكىسلٗبببٛ ا 

(62)

ق ٔ  ٖبببجي اربببباذ  

أٙ تسبببببساٞ ثٍلٗبببببرٙ اػبببببأُ ذبصبببببٗمّا وبببببَ قببببببن  

 تدازٚ الكىازك لٗمٛ ِرٓ اللرتٚ.

ٔوببببببَ غببببببأُ ضببببببسٖاُ الجقببببببادً عمببببببٜ الجعببببببٕٖ   

املببببببدٌ٘ ت القضبببببباٖا الكىسلٗببببببٛ تٌببببببْ ال  ببببببٕش    

لمقا بببب٘ أُ ٖ ببببب  الجقببببادً املطببببق  وببببَ ثمقبببباٞ     

ٌلطببْق اببن  ببة أُ ٖ الببة اببرل  وببَ لببْ الصببلٛ       

  بهلبببا ملبببا ِببب٘ اسبالبببٛ عمٗبببْ ت   ٔاملصبببمظٛق ٔذلببب

القبببإٌُ ازبٍببباٟ٘ق طٗبببر ٖجىٗبببص الجقبببادً ااثصببباه      

أطكاوببببببْ االٍ بببببباً العبببببباًق لٍٗببببببجص أدببببببسٓ اقببببببٕٚ     

القبببإٌُق ٔوبببَ ٔاسبببة القا ببب٘ تدازثبببْ وبببَ ثمقببباٞ     

ٌلطْ

(63)

. 

ت طببببر ٌبببب  قببببإٌُ الجٍلٗببببر العساقبببب٘ اأٌببببْ تذا      

ذبقبببببب  لمىٍلببببببر العببببببده وضبببببب٘ وببببببدٚ الجقببببببادً   

أٔ احملبببسز املبببٕدا لمجٍلٗببببر   القإٌٌٗبببٛ عمبببٜ اسبكبببي    

لعمٗبببببْ أُ ٖجخبببببر قبببببسازا اإٖقبببببا  الجٍلٗبببببر 

(64)

ق ٔال 

ٖقببببن الجٍلٗبببرق اسبكبببي البببرٙ وضبببٜ ضبببب  ضبببٍٕاخ    

عمٜ الجطااْ دزسٛ البجاخ

(65)

. 

عمىببببا اببببأُ املػببببسا ازبٍبببباٟ٘ املصببببسٙ الببببرٙ أبببببر    

 بببببببدأ ثقببببببادً ثٍلٗببببببر العقٕاببببببٛ قببببببسز تبضبببببباا     

الجعٕٖضبببببباخ احملكببببببًٕ اّببببببا لمجقببببببادً املٍصببببببٕ    

ت القببببإٌُ املببببدٌ٘ طٗببببر ٌبببب  اأٌببببْ )ثجببببب  عمٗببببْ 

األطكبببباً املقببببسزٚ ملضبببب٘ املببببدٚ ت القببببإٌُ املببببدٌ٘     

لٗىببببببببا  بببببببب  الجعٕٖضبببببببباخ ٔوببببببببا  ببببببببة زدٓ    

ٔاملصببببازٖال احملكببببًٕ اّبببباق ٔوبببب  ذلبببب  لببببه  ببببٕش  

الجٍلٗبببببر ا سٖببببب  ا لبببببسآ الببببببدٌ٘ اعبببببد وضببببب٘ 

املببببببدٚ املقببببببسزٚ لطببببببقٕو العقٕاببببببٛ(  

(66)

ق ٔاببببببٍلظ 

ٍببباٟ٘ الطبببٕزٙ  االدببببآ ضببباز لبببن وبببَ املػبببسا ازب   

ٔاألزدٌ٘

(67)

. 

 املبظر الذاٌ٘

ضببببببقٕو العقٕابببببباخ الكىسلٗببببببٛ اببببببالعلٕ  

 العاً ٔاالعلٕ اشبا 

ثطببببببببببق  العقٕاببببببببببٛ الكىسلٗببببببببببٛ اصببببببببببدٔز      

العلٕ)العببباً ٔاشببببا (ق ٖٔبببساد ابببالعلٕ ِبببٕ ٌبببصٔه      

اجملجىببب  عبببَ لبببن أٔ اعببب  طقٕقبببْ الٍاغببب٠ٛ عبببَ  

ازببببسً املسثكبببة وبببَ ازبببباٌ٘ق ٔذلببب  اإعلاٟبببْ وبببَ    

العقات

(68)

. 

ٔقببببد أغببببازخ ا مببببة الجػببببسٖعاخ ازبٍاٟٗببببٛ عمببببٜ      

اٌقضبببببباٞ الببببببدعٕٝ ازبصاٟٗببببببٛ ٔالعقٕاببببببٛ اببببببالعلٕ 

 العاً ٔاشبا .

عمٗبببببْ ضبببببٍجٍأه املٕ بببببٕا وبببببَ ببببببهه و مببببببرق  

األٔه  ببب  العلبببٕ العببباً ٔالذببباٌ٘ ٖجعمببب  ابببالعلٕ   

 اشبا .
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 امل مة األٔه

 العلٕ العاً

أُ العلبببببٕ العببببباً ِبببببٕ تسبببببساٞ ثػبببببسٖع٘ ٖصبببببدز      

ت  بببببببن  بببببببسٔ  اضبببببببجذٍاٟٗٛ    ٕسبببببببة قبببببببإٌُ

ٔلازٟببٛ. عمٗبببْ ضبببٍبر ثعسٖبببال العلبببٕ العببباً ٔأِبببي  

 ممٗصاثْ ٔآدازٓ عمٜ العقٕاٛ ثباعا:

 أٔالب: ثعسٖال العلٕ العاً.

ٖٔقصببببد اببببالعلٕ العبببباً اأٌببببْ تسببببساٞ ثػببببسٖع٘ق        

ٖقضببببب٘ ابببببصٔاه الصبببببلٛ ازبٍاٟٗبببببٛ للعبببببن وعبببببر  

اراثبببببْ أٔ ألعببببباه وعٍٗبببببٛ اأٔ بببببالّاق ٔشٔاه لبببببن  

وبببا ٖرتثبببة عمبببٜ ِبببرٓ الصبببلٛ ازبٍاٟٗبببٛ وبببَ آدببباز     

ٔوبببببا قببببباً عمّٗبببببا وبببببَ تسبببببساٞاخ ضبببببٕاٞ لاٌبببببح       

تسساٞاخ اثّاً أٔ ذبقٗ  أٔ ضبالىٛ

(69)

. 

    ٕ ٌ٘ ٖسلببب  الصبببلٛ  لىبببا ٖعبببس  اأٌبببْ تسبببساٞ قببباٌ

ازبٍاٟٗببببببٛ عببببببَ اللعببببببن املسثكببببببة لٗصببببببب   ببببببا   

وعاقة عمْٗ ت القإٌُ

(70)

. 

ٍِٔببباك وبببَ ٖعسلبببْ اأٌبببْ ميظبببٕ ازبسميبببٛ ٖٔصٖبببن   

مجٗببببب  آدازِبببببا وببببببَ عقٕاببببباخ أ بببببمٗٛ  ٔثبعٗببببببٛ     

ٔثكىٗمٗببببٛق لٗىببببا عببببدا اسبقببببٕ  املدٌٗببببٛ الٍاغبببب٠ٛ    

عبببببَ ازبسميبببببٛق البببببه ال ثجبببببأدس ابببببالعلٕ الػببببباون   

ٖعٗٛالصادز وَ الطم ٛ الجػس

(71)

. 

لىببا   ثعسٖببال العلببٕ العبباً اأٌببْ دبسٖببد اللعببن       

وببببَ الصببببلٛ ازبسميببببٛق حبٗببببر ٖصببببا لببببْ طكببببي    

األلعاه اله    سوّا الػازا أ ه

(72)

. 

أُ الطببببببببة املٕسبببببببة لمعلبببببببٕ العببببببباً  ٖجشطبببببببد ت 

الجّدٟبببببببٛ االسجىاعٗبببببببٛ ٔذلببببببب  اإضبببببببداه ضبببببببجاز  

الٍطببببٗاُ عمببببٜ سببببساٟي ازثكبببببح ت  ببببن  ببببسٔ       

   ٗ ٠ٛ اسجىاعٗبببببا ٖبببببسًٔ  وعٍٗبببببٛ ثٕ بببببال اأٌّبببببا ضببببب

الػبببببببازا دبأشِبببببببا أٔ طبببببببرلّا وبببببببَ البببببببرالسٚ     

االسجىاعٗبببٛق لكببب٘ ٖجّٗبببأ اجملجىببب  أٔ ميضببب٘ عببببٕ  

اببببدٞ وسطمببببٛ سدٖببببدٚ ال ثعرتّٖببببا ذلسٖبببباخ ِببببرٓ  

ال سٔ 

(73 .)

 

ٔالعلببببٕ العبببباً لٍ بببباً عببببس  وٍببببر شوببببَ اعٗببببدق    

ٔأُ الدضببببجٕز ِببببٕ الببببرٙ  ببببٕه املػببببسا اسببببب  ت   

طببببد ت ببببداز العلببببٕ الػبببباونق ٔوببببَ دببببي لمببببٗظ أل   

االعبببببرتاض عمبببببٜ ذلببببب  ااعجبببببباز تُ وبببببا ٖقبببببسزٓ      

الدضبببببببجٕز وبببببببَ قٕاعبببببببد ٖمبببببببصً اشبضبببببببٕا هلبببببببا      

ٔاطرتاوّبببببا وبببببَ ساٌبببببة الطبببببم اخ األضاضبببببٗٛ ت    

الدٔلٛ

(74)

. 

أُ الطببببم ٛ الجػببببسٖعٗٛ ت مجٗبببب  الببببدٔه ثأبببببر     

عمبببٜ عاثقّبببا ت بببداز قبببٕاٌر العلبببٕ العببباًق لكٌّٕبببا    

ازبّبببببٛ املخجصببببببٛ  ىازضببببببٛ عىمٗببببببٛ الجشببببببسٖي  

ٔالعقات ٔالهعقاتٔا ااطٛ 

(75)

. 

 داٌٗاب: ممٗصاخ العلٕ العاً.

 تُ أِي ممٗصاخ العلٕ العاً ِ٘ وا ٖأث٘:     

  دٔز العلٕ العاً اقإٌُ: .1

ٖعببببد العلببببٕ العبببباً طقببببا وببببَ طقببببٕ  الطببببم ٛ          

الجػبببببسٖعٗٛ البببببه ال ٍٖاشعّبببببا لٗبببببْ وٍببببباشا 

(76)

ق ٔال 

ٖكبببببُٕ العلبببببٕ تال اقبببببإٌُق ألٌبببببْ ٖع بببببن أطكببببباً      

ابببباخ ت اسبالببببٛ الببببه ٖصببببدز لّٗبببباق      قببببإٌُ العقٕ

ٔال ٖع ببببن القببببإٌُ تال اقبببببإٌُ وذمببببْ أٔ وببببا ِبببببٕ     

أعمٜ وٍْ

(77)

. 

ٔأُ دضبببجٕز مجّٕزٖبببٛ العبببسا  قبببد ٌببب  ابببأُ وبببَ     

 ببببببىَ ابجصا بببببباخ صبمببببببظ الٍببببببٕات ثػببببببسٖ     

القببببببببٕاٌر االذبادٖببببببببٛ

(78)

ق ااعجبازِببببببببا الطببببببببم ٛ 

 الجػسٖعٗٛ ت البمد.

ٔأُ األضببببببببباع القبببببببببإٌٌ٘ ملىازضبببببببببٛ الطبببببببببم ٛ    

ٖعٗٛ   ببببداز العلببببٕ العبببباً لّببببٕ وطببببجىد     الجػببببس

وببببَ الدضببببجٕز الببببرٙ أضببببٍد تلّٗببببا وّىببببٛ ثػببببسٖ    

القبببببٕاٌر دُٔ  اِبببببا وبببببَ الطبببببم اخ الجٍلٗرٖبببببٛ  

ٔالقضببببببببباٟٗٛق أعىببببببببباال لمىببببببببببدأ البببببببببدميقسال٘   

اشبا  االلصن ار الطم اخ

(79)

. 

ٔقبببد ٌببب  قبببإٌُ العقٕاببباخ العساقببب٘ ابببأُ ٖصبببدز     

  ُ العلببببٕ العبببباً اقببببإٌ

(80)

 ق ٔلببببرل  ٌبببب  املػببببسا  

ازبٍببببببباٟ٘ املصبببببببسٙ ٔالطبببببببٕزٙ ٔاألزدٌببببببب٘ ابببببببأُ   

ٖصدز العلٕ العاً اقإٌُ

(81)

. 

 ٖجعم  اقٕاعد الٍ اً العاً: .2

تُ العلبببٕ العببباً ٖجعمببب  االٍ ببباً العببباً ٔثقضببب٘        

ابببْ احملكىبببٛ وبببَ ثمقببباٞ ٌلطبببّا ت لالبببٛ وساطمبببّا 

الجظقٗقٗبببببٛ ٔاملٕ بببببٕعٗٛ ٔالجىٗصٖبببببٛق ٔلبببببرل    

اسبببببباه عٍبببببد عبببببدً ذبسٖببببب  البببببدعٕٝ ازبصاٟٗبببببٛ   

عببدق لأٌببْ ال  ببٕش ارببباذ أٙ تسببساٞ وببَ تسببساٞاخ       ا

الجظقٗببببببببب  لّٗبببببببببا لبببببببببالقب  أٔ الجٕقٗبببببببببال أٔ   

الجلجٗؼ أٔ االضجشٕات

(82)

. 
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 ذٔ لاا  عاً: .3

مسببب٘ العلبببٕ عاوبببا ألٌبببْ ٖعلبببٜ ابببْ عبببَ لببباعم٘          

سببببساٟي وعٍٗببببٛ أٔ  ببببا وعٍٗببببٛ وببببَ دُٔ ثطببببىٗٛ    

أغخا  وعٍٗر

(83)

. 

العلبببببٕ العببببباً ال ٖبببببؤدس عمبببببٜ وبببببا ضبببببب    .4

 العقٕااخ:ثٍلٗرٓ وَ 

ٌببب  املػبببسا العساقببب٘ ت قبببإٌُ العقٕاببباخ ابببأُ         

العلبببببٕ العببببباً ال ٖكبببببُٕ لبببببْ أدبببببس عمبببببٜ وبببببا ضبببببب    

ثٍلٗبببرٓ وبببَ العقٕاببباخ وبببا   ٖبببٍ  قبببإٌُ العلبببٕ     

عمبببٜ  بببا ذلببب 

(84)

ق ٔث بٗقبببا لبببرل  لأٌبببْ ال  بببٕش  

لمىظكبببببببًٕ عمٗبببببببْ أُ ٖ البببببببة اجعبببببببٕٖ  عبببببببَ     

األ بببساز الببببه أ بببااجْ اجٍلٗببببر العقٕابببٛ الطببببالبٛ    

ٖٛ لْٗ قبن  دٔز قإٌُ العلٕ العاًلمظس

(85)

. 

أُ ال ميبببببببظ العلبببببببٕ العببببببباً اسبقبببببببٕ      .5

 الػخصٗٛ لم ا:

أُ العلبببٕ العببباً ال ٖطبببق  طببب  املبببدع٘ اببباسب           

املبببببدٌ٘ وبببببَ امل الببببببٛ ابببببالجعٕٖ  عبببببَ األ بببببساز  

الببه سبقببح اببْ وببَ سببساٞ ازثكببات اللعببن وببَ قبببن       

املعلبببٕ عٍبببْق ِٔبببرا وبببا أغببباز تلٗبببْ املػبببسا العساقببب٘     

ت قبببببإٌُ العقٕاببببباخ طٗبببببر ٌببببب  اأٌبببببْ ال ميبببببظ  

العلبببٕ العببباً اسبقبببٕ  الػخصبببٗٛ لم بببا    

(86)

قلىبببا 

أ بببببببٕه احملالىببببببباخ ازبصاٟٗبببببببٛ   ٌببببببب  قبببببببإٌُ  

العساقبببب٘ تذا  ببببدز قببببإٌُ اببببالعلٕ العبببباً لجٕقببببال    

تسببببببساٞاخ الجظقٗبببببب  ٔاحملالىببببببٛ  ببببببد املببببببجّي     

تٖقالببببا ٌّاٟٗببببا ٖٔكببببُٕ لمىجضببببسز وببببَ ازبسميببببٛ      

اسب  ت وساسعٛ احملكىٛ املدٌٗٛ

(87)

. 

 دالذا: آداز العلٕ العاً عمٜ العقٕاٛ

أُ ثبببأدا العلببببٕ العبببباً اعببببد  ببببدٔز طكببببي ابببباخ       

 البببببدعٕٝ الكىسلٗبببببٛ ٖقجصبببببس عمبببببٜ اٌقضببببباٞ   ت

البببدعٕٝ ٔضببببٕ طكبببي ا داٌبببٛ ٔضبببقٕو العقٕاببباخ    

األ بببببببببمٗٛ ٔالجبعٗبببببببببٛ ٔالجكىٗمٗبببببببببٛ ٔالجبببببببببدااا   

االطرتاشٖٛ

(88)

. 

أوبببا تذا لببباُ اسبكبببي ت وسطمبببٛ الجٍلٗبببرق لٕٗقبببال   

ثٍلٗببببر العقٕاببببٛ حببببب  املعلببببٕ عٍببببْ ضببببٕاٞ ألاٌببببح 

العقٕابببببٛ تعبببببداً أً الطبببببشَ املؤابببببد أٔ املؤقبببببح أً     

أً  ساوببببٛ ٖٔببببجي تلببببه  ضببببساجمل احملكببببًٕ      طبببببظ

 اّا.

ٔوببَ طٗببر وببدٝ ضببسٖاُ قببإٌُ العلببٕ العبباً عمببٜ       

العقٕاببباخ املٍلبببرٚ حبببب  احملكبببًٕ اّببباق لقبببد ٌببب        

املػببببببسا العساقبببببب٘ ت قببببببإٌُ العقٕابببببباخ عمببببببٜ تُ  

العلببٕ ال ٖكببُٕ لببْ أدببس عمببٜ وببا ضببب  ثٍلٗببرٓ وببَ          

العقٕاببببباخ وبببببا   ٖببببببٍ  القبببببإٌُ البببببرٙ  ببببببدز     

عمبببٜ ببببه  ذلببب   ٕسببببْ العلبببٕ العببباً

(89)

ق ٔعمبببٛ 

ذلببب  تُ وبببا   ثٍلٗبببرٓ ِبببٕ ٔ ببب  ٔاقعببب٘ ذبقببب        

االلعببببن لببببه صببببباه لمىطبببباع اببببْ ٔلبببباُ ٔقببببح    

تسساٟببببْ و ااقببببا لمقببببإٌُق ٔث بٗقببببا لببببرل  لإٌببببْ   

ال  بببببٕش لمىظكبببببًٕ عمٗبببببْ أُ ٖ البببببة اجعبببببٕٖ   

األ بببساز الببببه أ بببااجْ اجٍلٗببببر العقٕابببٛ الطببببالبٛ    

لمظسٖٛ لْٗ قبن  دٔز قإٌُ العلٕ العاً

(90)

. 

تُ العلبببٕ العبببباً عمببببٜ الببببس ي وبببَ تٌببببْ ضبببببة وببببَ   

أضبببببببات اٌقضبببببباٞ الببببببدعٕٝ ازبصاٟٗببببببٛ تال تٌببببببْ ال    

حيبببببٕه وبببببَ وصبببببادزٚ األغبببببٗاٞ املىٍبببببٕا طٗاشثّبببببا  

قإٌٌببباب

(91)

ق لىبببا تُ العلبببٕ العببباً ال ميبببظ اسبقبببٕ    

الػخصبببببٗٛ لم بببببا

(92)

ق ٔتذا  بببببدز قبببببإٌُ ابببببالعلٕ 

العببباً عبببَ سبببصٞ وبببَ العقٕابببٛ احملكبببًٕ اّبببا أعجبببرب     

كي العلٕ اشبا  ٔضسخ عمْٗ أطكاوْت ط

(93)

. 

ٔقببببببد أغبببببباز املػببببببسا الكىسلبببببب٘ العساقبببببب٘ اببببببأُ   

ال ساوبببببباخ الكىسلٗببببببٛ ٔاملصببببببادزاخ املٍصببببببٕ     

عمّٗبببا ت قبببإٌُ الكىببببازك ثعجبببرب ثعٕٖضبببا وببببدٌٗا     

 دازٚ الكىببببببببازك ٔال ثػببببببببىمّا أطكبببببببباً قببببببببٕاٌر   

العلٕ وا   ثٍ   ساطٛ عمٜ به  ذل 

(94)

. 

العبباً اعببد  ببدٔز اسبكببي    لببإذا  ببدز قببإٌُ العلببٕ    

وببببببَ احملكىببببببٛ الكىسلٗببببببٛ ٔلبببببباُ قببببببد قضببببببٜ 

اال ساوبببببببببٛ الكىسلٗبببببببببٛ ٔاملصبببببببببادزٚ ل وبببببببببٕاه 

ٔٔضببببباٟ  الٍقبببببن املعبببببدٚ ٔاملطبببببجأسسٚ لمجّسٖبببببة     

ٔاألدٔاخ املطبببببببجعىمٛ ٔاملطبببببببجخدوٛ ت ازبسميبببببببٛ 

البببه ثعجبببرب ثعبببٕٖ  وبببدٌ٘  دازٚ الكىبببازك لبببإُ     

العلببببٕ العبببباً ال ٖػببببىمّاق ٖٔكببببُٕ وببببَ طبببب  تدازٚ      

زك أُ ثٍلبببر اسبكبببي الصبببادز اجعٕٖضبببّا وبببَ  الكىبببا

أوبببببٕاه املعلبببببٕ عٍبببببْ ٔلبببببٗظ إضببببب  ِبببببرا األببببببا   

االطجشبببببباض اػببببببىٕلْ اببببببالعلٕ العبببببباًق ٔلببببببرل      

األوببببس االٍطبببببٛ لمقببببسازاخ الكىسلٗببببٛ الصببببادزٚ     

وبببببَ قببببببن وبببببٕ ل٘ الكىبببببازك املخجصبببببر البببببه      

ثجضبببببببببببىَ لبببببببببببسض ال ساوببببببببببباخ الكىسلٗبببببببببببٛ   

 ٔاملصادزاخ.

ز صبمببببظ ٔوبببَ قبببٕاٌر العلبببٕ العببباً ٌبببرلس قبببسا      

ٔاملببببببببببؤز   225قٗببببببببببادٚ الذببببببببببٕزٚ املٍظببببببببببن زقببببببببببي 
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ٔاملجضبببببببببىَ ٖعلبببببببببٜ علبببببببببٕا عاوبببببببببا    20/10/2002ت

ٌّٔاٟٗببببببببببا العساقٗببببببببببُٕ وببببببببببدٌٗر ٔعطببببببببببكسٖر  

املٕسببببٕدُٔ دابببببن العببببسا  أٔ بازسببببْ احملكٕوببببُٕ    

اا عببببببببببداً أٔ االطببببببببببشَ املؤاببببببببببد أٔ املؤقببببببببببح أٔ   

ابببباسببظ ضبببببٕاٞ ألاٌببببح أطكببببباوّي طضبببببٕزٖٛ أً   

 ٟ ٗبببببببببٛ أً    ٗااٗبببببببببٛ الجطببببببببببح الدزسبببببببببٛ الٍّا

ثكجطة

(95)

. 

ٔ مبببٜ لبببٕزا ضببببٗن احملكبببٕور ٔاملٕقبببٕلر وبببا      

ٖكٌٕبببٕا ضبكبببٕور أٔ وٕقبببٕلر عبببَ سبببساٟي قببببن      

  ٖقببب  الصببببم  لّٗببببا وبببب  ذٔٙ اجملٍببببٜ عمببببّٗي أٔ  

وبببدٍٖر ألغبببخا  أٔ لمدٔلبببٛ طجبببٜ ٖطبببددٔا وبببا      

ابببروجّي وبببَ دٖبببَ دلعبببٛ ٔاطبببدٚ أٔ عمبببٜ أقطببباو      

أٔ ثٍقض٘ ودٚ طبطّي الجٍلٗرٙ

(96)

. 

ٞا عمببببببٜ ذلبببببب  اٍٗببببببح الببببببداٟسٚ القإٌٌٗببببببٛ     ٔاٍببببببا

 4123االضجػببببازاخ ت ٔشازٚ املالٗبببببٛ اكجااّبببببا املبببببسقي 

اببببببأُ الببببببدعأٝ الببببببه  ببببببدزخ اّببببببا      6/2/2003ت

قببببسازاخ وببببَ احملببببالي الكىسلٗببببٛ املخجصبببببٛ أٔ     

ازبّبببببباخ املخجصببببببٛ األبببببببسٝ ضببببببٕاٞ الجطبببببببح     

الدزسببببٛ الق عٗببببٛ أً   ثكجطببببة ٔالببببه ثضببببىٍح  

ُ األطكببببببباً  اسبكبببببببي اال ساوبببببببٛ ٔاملصبببببببادزٚ لبببببببأ    

ازبصاٟٗببببببٛ ت ِببببببرٓ القببببببسازاخ ثكببببببُٕ وػببببببىٕلٛ     

ٛ  225اقببببببساز العلببببببٕ العببببببباً زقببببببي    أوبببببببا  2002لطببببببٍ

ال ساوبببباخ ٔاملصببببادزاخ احملكببببًٕ اّببببا لظٗببببر تٌّببببا   

ثعجببببرب  ذااببببٛ الجعببببٕٖ  املببببدٌ٘  دازٚ الكىببببازك  

( وببببَ قبببإٌُ الكىببببازك  188اضبببجٍادا ألطكبببباً املبببادٚ)  

لٗقجضبببب٘ عمببببٜ اهل٠ٗببببٛ العاوببببٛ لمكىببببازك ثٍلٗببببر   

القببببسازاخ ٔاضببببجٗلاٞ ال ساوبببباخ ٔاملصببببادزاخ     ِببببرٓ

 املقسزٚ ااألطكاً الصادزٚ.

 2008لطبببببٍٛ 19ٌٔببببرلس أٖضبببببا قبببببإٌُ العلبببببٕ زقبببببي 

ٔالببببرٙ ٌبببب  اببببأُ ٖعلببببٜ علببببٕا عاوببببا احملكببببٕور   

العساقٗبببببُٕ ٔوبببببَ لببببباُ وقٗىبببببا ت العبببببسا  عىبببببا 

ثبقبببٜ وبببَ وببببدد ضبكٕوٗببباثّي ٖٔ مببب  ضببببساطّي     

اقبببببببساز وبببببببَ المشٍبببببببٛ املػبببببببكمٛ  ٕسبببببببة ِبببببببرا    

القإٌُ

(97)

. 

تال تُ ِببرا القبببإٌُ اضببجذٍٜ وبببَ طكببي العلبببٕ وبببا     

 ٖأث٘:

: احملكبببببببببٕور اا عبببببببببداً  ٕسبببببببببة قبببببببببإٌُ  أٔالب

 .1969لطٍٛ 111العقٕااخ العساق٘ زقي

 : احملكٕور عَ ازبساٟي اآلثٗٛ:داٌٗاب

ازببببببببساٟي املٍصبببببببٕ  عمّٗبببببببا ت اللقبببببببسٚ   -أ 

وبببَ قبببإٌُ احملكىبببٛ ازبٍاٟٗبببٛ  1)داٌٗببباب( وبببَ املبببادٚ/

 .2005( لطٍٛ 10ٗا زقي )العساقٗٛ العم

سببببببساٟي ا زِببببببات تذا ٌػببببببأ عٍّببببببا قجببببببن أٔ    -ت 

 عاِٛ وطجدميٛ.

 سساٟي القجن العىد. -ض 

سبببساٟي القجبببن اشب بببأ البببه   ٖجٍببباشه ذٔٔ      -د 

 العهقٛ لّٗا عَ طقٕقّي الػخصٗٛ.

 سساٟي ب ال األغخا . -ٓ 

 سساٟي الطسقٛ املقسٌٔٛ ا س  وػدد. -ٔ 

سبببببببببساٟي اببببببببببجهع أوبببببببببٕاه الدٔلبببببببببٛ أٔ    -ش 

 ربسٖبّا عىدا.

 سساٟي اال جصات ٔالمٕاو. -جمل 

 سساٟي الصٌا ااحملازً. -و 

سببببببببساٟي ثصٖٗببببببببال العىمببببببببٛ العساقٗببببببببٛ أٔ    -ٙ 

 األسٍبٗٛ ٔسساٟي ثصٖٔس احملسزاخ السمسٗٛ.

 سساٟي املخدزاخ. -ك 

 سساٟي ثّسٖة اآلداز. -ه 

ازبٍاٖببببببباخ املٍصبببببببٕ  عمّٗبببببببا ت قبببببببإٌُ    -ً 

2007لطٍٛ 19العقٕااخ العطكسٙ زقي

(98)

. 

ٔظببببد أُ ِبببرا القبببإٌُ أغبببرتو تذا أزثكبببة وبببَ         

أعلبببٜ عٍبببْ  ٕسبببة أطكببباً ِبببرا القبببإٌُ سسميبببٛ    

عىدٖبببببٛ وبببببَ ازببببببساٟي البببببه   اضبببببجذٍاّٟا وبببببَ    

قببببإٌُ العلببببٕ بببببهه شطببببٛ ضببببٍٕاخ وببببَ ثببببازٖ   

ا علببباٞ ثٍلبببر حبقبببْ العقٕاببباخ البببه اعلببب٘ عٍّبببا      

ٔذببببببسك ا سبببببساٞاخ ازبصاٟٗبببببٛ حبقبببببْ تذا لببببباُ  

لجظقٗ  ٔاحملالىٛقد اعل٘ عٍْ دٔزٙ ا

(99)

. 

 امل مة الذاٌ٘

 العلٕ اشبا 

أُ العلبببببٕ اشببببببا  ٖصبببببدز اقبببببساز وبببببَ قببببببن          

الطببببم ٛ الببببه متذببببن زٟاضببببٛ الدٔلببببٛ ت القضبببباٖا   

البببببه ضبببببب  تُ قببببباه القضببببباٞ لمىجبببببْ الٍّاٟٗبببببٛ    

اػببببأٌّاق ٖٔجخببببر ت  ببببن  ببببسٔ  وعٍٗببببٛ ٔثمبٗببببٛ  

 ألضبات با ٛ ثطجٕسة ت دازٓ.

ٕ اشبببببا  ٔأِببببي  عمٗببببْ ضببببٍبر ثعسٖببببال العلبببب        

 ممٗصاثْ ٔآدازٓ عمٜ العقٕاٛ ثباعا:
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 أٔال: ثعسٖال العلٕ اشبا .

ٖعببببس  اأٌببببْ تٌّبببباٞ االلجببببصاً اجٍلٗببببر العقٕاببببٛ          

تشاٞ غببببخ   ببببدز  ببببدٓ طكببببي وببببربً اّببببا تٌّبببباٞ  

لمٗببببببا أٔ سصٟٗببببببا أٔ اضببببببجبداه الجببببببصاً آبببببببس اببببببْ   

وٕ ببببببٕعْ عقٕاببببببٛ أبببببببسٝق ٔذلبببببب  اٍبببببباٞ عمببببببٜ    

وسضًٕ  ادز عَ زٟٗظ الدٔلٛ

(100)

. 

ٍِٔبباك وببَ ٖعسلبببْ اأٌببْ زلبب  العقبببات احملكببًٕ ابببْ      

عمببببٜ لببببسد وعببببر زلعببببا سصٟٗببببا أٔ لمٗببببا دُٔ أُ      

ميظبببببببببببٕ ازبسميبببببببببببٛ أٔ ٖبببببببببببؤدس ت العقٕاببببببببببباخ   

الجبعٗٛ

(101)

. 

لىببا ٖعببس  اأٌببْ ٌ بباً قببإٌٌ٘ ٖجقببسز  قجضببآ       

 ببببببدٔز أوببببببس عببببببَ زٟببببببٗظ الدٔلببببببٛ وببببببَ غببببببأٌْ  

تضبببقاو العقٕابببٛ احملكبببًٕ اّببباق اضبببجشااٛ ألضببببات    

ٌٗٛ وبببَ دُٔ أُ ٖرتثبببة عمبببٜ ذلببب    قإٌٌٗبببٛ ٔتٌطبببا 

ضبببببببببقٕو ازبسميبببببببببٛ ٔال العقٕاببببببببباخ اللسعٗبببببببببٛ  

ٔالجببببببببببدااا االطرتاشٖببببببببببٛ ٔاآلدبببببببببباز ازبٍاٟٗببببببببببٛ   

األبسٝ

(102)

. 

ٔاسبكىبببٛ وبببَ ت بببداز العلبببٕ اشببببا  ِبببٕ ثبببدازك    

وبببا عطبببآ ٖقببب  وبببَ ب بببأ قضببباٟ٘   ٖعبببد ٖٕسبببد      

ضبببببببببٗن تي ت ببببببببهطْ اببببببببال س  القضبببببببباٟٗٛ أٔ   

ا لبقبببا الجخلٗببال وبببَ غبببدٚ العقٕاببٛ ٔأُ طكبببي اّببب  

لمقببببإٌُ ت  ببببسٔ  ثببببربز ذلبببب ق ٖٔقببببدز زٟببببٗظ     

الدٔلبببببببٛ العجببببببببازاخ املصبببببببمظٛ العاوبببببببٛ ت أُ ال   

ثٍلر العقٕاٛ

(103)

. 

تُ أِبببي ممٗبببصاخ   داٌٗببباب: ممٗبببصاخ العلبببٕ اشببببا : 

 العلٕ اشبا  ِ٘ وا ٖأث٘:

  دٔز العلٕ اشبا   سضًٕ مجّٕزٙ: .1

تُ العلببببٕ اشبببببا  عبببببازٚ عببببَ ضببببم ٛ  ببببىَ         

تلبببببباز قببببببإٌٌ٘ وقببببببسز ٔلبببببب  الدضببببببجٕز ٔقببببببإٌُ  

العقٕاببباخق ٔأُ عىمٗبببٛ ممازضبببجْ ثكبببُٕ وبببَ قببببن      

زٟبببٗظ الدٔلبببٛ اٍببباٞ عمبببٜ أضببببات وعٍٗبببٛ أضاضبببّا      

ٌببببباا  وبببببَ ثقبببببدٖسٓ تُ وصبببببمظٛ اجملجىببببب  تقبببببا     

ثجظق  اعدً ثٍلٗر العقٕاٛ

(104)

. 

تُ  2005ٔقبببد ابببر دضبببجٕز مجّٕزٖبببٛ العبببسا  لعببباً     

وبببَ  بببىَ  بببهطٗٛ زٟبببٗظ ازبىّٕزٖبببٛ ٖجبببٕي      

ت بببببداز العلبببببٕ اشببببببا  اجٕ بببببٗٛ وبببببَ زٟبببببٗظ      

صبمبببببظ البببببٕشزاٞق ااضبببببجذٍاٞ وبببببا ٖجعمببببب  اببببباسب      

اشببببا ق ٔاحملكبببٕور اازثكبببات ازببببساٟي الدٔلٗبببٛ    

ٔا زِات ٔاللطاد املال٘ ٔا دازٙ

(105)

. 

ٔذلبببببببس املػبببببببسا ازبٍببببببباٟ٘ العساقببببببب٘ ت قبببببببإٌُ  

الىبببباخ ازبصاٟٗببببٛ العقٕابببباخ ٔقببببإٌُ أ ببببٕه احمل

اببببببببببأُ العلببببببببببٕ اشبببببببببببا  ٖصببببببببببدز  سضببببببببببًٕ     

مجّٕزٙ

(106.)

 

 ذٔ لاا  با : .2

تُ العلببببببٕ اشبببببببا  تسببببببساٞ ٖجطببببببي االصببببببلٛ         

اللسدٖببببٛق لٗصببببدز عببببادٚ االٍطبببببٛ حملكببببًٕ عمٗببببْ    

وعبببرق ٔوبببَ املىكبببَ ث بٗقبببْ عمبببٜ غبببخ  وعبببر  

أٔ أغخا  وعٍٗر ارٔاثّي

(107)

. 

وببٍ  العلببٕ اشبببا  ٖكببُٕ اعببد  ببدٔز طكببي      .3

 قضٗٛ:ااخ اال

لكببببب٘ ميبببببٍ  العلبببببٕ اشببببببا   بببببة أُ ٖكبببببُٕ         

اسبكبببببي الصبببببادز االقضبببببٗٛ ق عٗببببباق ِٔبببببرا أوبببببس     

وٍ قببب٘ ألٌبببْ وبببَ  بببىَ أِدالبببْ وعازببببٛ اعببب    

األب ببباٞ ٔوبببا داً   ٖصبببدز طكبببي اببباخ لبببه ميكبببَ   

 ٞ القببببٕه ابببباُ ٍِبببباك أب ببببا

(108)

ق ٔميكببببَ لمىظكببببًٕ 

 عمْٗ االضجلادٚ وَ لس  ال عَ ااألطكاً.

 لعاً:ٖجعم  اقٕاعد الٍ اً ا .4

تُ العلبببببببٕ اشببببببببا  ٖبٍبببببببٜ عمبببببببٜ اعجببببببببازاخ         

وطبببببجىدٚ وبببببَ املصبببببمظٛ العاوبببببٛ ٔلبببببٗظ عمبببببٜ      

اعجببببازاخ وجعمقبببٛ االػبببلقٛ اببباحملكًٕ عمٗبببْ لّبببٕ     

لبببٗظ طقببببا لمىظكبببًٕ عمٗببببْق لقبببد ميببببٍ  لببببْ دُٔ    

لمبببببببْ لّببببببٕ تذا تلصاوبببببب٘ لمىظكببببببًٕ ٔلببببببٗظ لببببببْ  

زلضْ ألٌْ وَ الٍ اً العاً

(109)

. 

 العلبببببٕ اشببببببا  ال ٖبببببؤدس عمبببببٜ وبببببا ضبببببب      .5

 ثٍلٗرٓ وَ العقٕااخ:

ٌبببببب  قببببببإٌُ العقٕابببببباخ العساقبببببب٘ اببببببأُ العلببببببٕ   

اشببببا  ال ٖكبببُٕ لبببْ أدبببس عمبببٜ وبببا ضبببب  ثٍلٗبببرٓ       

وبببَ العقٕاببباخ وبببا   ٖبببٍ  وسضبببًٕ العلبببٕ عمبببٜ        

به  ذل 

(110)

. 

أُ ال ميببببببببظ العلببببببببٕ اشبببببببببا  اسبقببببببببٕ      .6

 الػخصٗٛ لم ا:

ضبببببببب  أُ ذلسٌبببببببا ابببببببأُ دضبببببببجٕز مجّٕزٖبببببببٛ        

سٟٗظ ازبىّٕزٖبببٛ قبببد أع بببٜ لببب  2005العبببسا  لعببباً 

 ببببهطٗٛ ت ببببداز العلببببٕ اشبببببا  اجٕ ببببٗٛ وببببَ    
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زٟبببببٗظ صبمبببببظ البببببٕشزاٞق ااضبببببجذٍاٞ وبببببا ٖجعمببببب       

ااسب  اشبا 

(111)

. 

ٔقببببد ٌبببب  قببببإٌُ أ ببببٕه احملالىبببباخ ازبصاٟٗببببٛ   

العساقبببببب٘ اببببببأُ ٖرتثببببببة عمببببببٜ  ببببببدٔز وسضببببببًٕ     

مجّبببببٕزٙ ابببببالعلٕ اشببببببا  ضبببببقٕو العقٕابببببباخ     

األ ببببمٗٛ ٔاللسعٗببببٛ دُٔ املطبببباع ابببباسبكي اببببالسد   

عٕٖ  أٔ املصادزٚأٔ الج

(112)

. 

 دالذاب: آداز العلٕ اشبا  عمٜ العقٕاٛ:

ٖبببسد العلبببٕ اشببببا  عمبببٜ العقٕابببٛ احملكبببًٕ اّبببا      

ٌّاٟٗببباق ٔأُ ثكبببُٕ العقٕابببٛ   ثبببٍق  اعبببدق ذلببب      

تُ وبببَ غببباُ اٌقضببباّٟا اٌجلببباٞ أُ ٖكبببُٕ لمىظكبببًٕ   

عمْٗ وصمظٛ ت لمة العلٕ

(113)

. 

تُ ثببببببببأدا العلببببببببٕ اشبببببببببا  ٖكىببببببببَ اإضببببببببقاو   

قٕابببٛ احملكببببًٕ اّببببا ٌّاٟٗبببا لمببببّا أٔ اعضببببّا أٔ   الع

أابببداهلا اعقٕابببٛ أببببال وٍّبببا وبببَ العقٕاببباخ املقبببسزٚ 

قإٌٌبببببا

(114)

ق  عٍبببببٜ تٌبببببْ قبببببد ٍٖبببببجص عبببببَ العلبببببٕ      

اشبببببا  تٖقببببا  ثٍلٗببببر العقٕاببببٛ ٌّاٟٗببببا ت طالببببٛ 

ا علببباٞ الكمببب٘ وٍّببباق ٖٔبببجي  ٕسببببْ ا لبببساض عبببَ    

املطببببشُٕ لببببٕزاق وببببا   ٖكببببَ ضبكٕوببببا ت قضببببٗٛ     

أبسٝ

(115)

. 

ٔقبببببد ٖصببببباز تي ربلبببببٗ  سبببببصٞ وبببببَ العقٕابببببٛ     

لٗطبببىٜ علبببٕا سصٟٗبببا لبببأُ ٖصبببدز علبببٕ ببببا        

عببَ سببصٞ وببَ عقٕاببٛق عمىببا اببأُ  ببدٔز علببٕ عبباً       

وببببَ سببببصٞ وببببَ العقٕاببببٛ ٖأبببببر ِببببرا العلببببٕ طكببببي  

العلٕ اشبا  ٔثطسٙ عمْٗ أطكاوْ

(116)

. 

ٔقبببد ٖقببب  العلبببٕ اشببببا  عمبببٜ ربلٗبببال العقٕابببٛ    

لاضبببببجبداه عقٕابببببٛ الطبببببشَ اعقٕابببببٛ اسبببببببظق    

ٔال ٖكببببُٕ لببببْ أدببببس عمببببٜ وببببا ضببببب  ثٍلٗببببرٓ وببببَ        

العقٕابباخ ٔلببن ذلبب  وببا   ٖببٍ  وسضببًٕ العلببٕ       

عمٜ به  ذل 

(117)

. 

تُ ثببببأدا العلببببٕ اشبببببا  ٍٖصببببة عمببببٜ تضببببقاو      

االلجببببببصاً اجٍلٗببببببر العقٕاببببببٛ ٔططببببببة ٔاببببببرل  ال   

ٖجأدس طكي ا داٌٛ طٗر ٖبقٜ قاٟىا

(118)

. 

أُ قبببإٌُ العقٕاببباخ العساقببب٘ ابببر اأٌبببْ ال ٖرتثبببة      

العلببببٕ اشبببببا  ضببببقٕو العقٕابببباخ الجبعٗببببٛ  عمببببٜ 

ٔالجكىٗمٗببببببٛ ٔال اآلدبببببباز ازبصاٟٗببببببٛ األبببببببسٝ ٔال    

 ٛ الجبببدااا االطرتاشٖببب

(119)

ق ٔقبببد ٌببب  قبببإٌُ أ بببٕه   

احملالىببباخ ازبصاٟٗبببٛ العساقببب٘ اأٌبببْ ٖرتثبببة عمبببٜ   

 بببببببدٔز وسضبببببببًٕ مجّبببببببٕزٙ ابببببببالعلٕ اشببببببببا   

ضقٕو العقٕااخ األ مٗٛ ٔاللسعٗٛ

(120)

. 

ٌُٕ أ بببببببٕه ٔأٔ ببببببب  املػبببببببسا العساقببببببب٘ ت قبببببببا   

احملالىببببببباخ ازبصاٟٗبببببببٛ أذا ضبببببببق  سبببببببصٞ وبببببببَ   

العقٕاببببٛ اببببالعلٕ اشبببببا  أٔ العبببباً لجعجببببرب املببببدٚ    

املجبقٗٛ وٍّا  ذااٛ العقٕاٛ ذاثّا

(121)

. 

لىبببببببا تُ العلبببببببٕ اشببببببببا  ال ميٍببببببب  وصبببببببادزٚ   

األغبببٗاٞ البببه  بببدز طكبببي اػبببأٌّا أٔ ثكبببُٕ ممٍبببٕا  

طٗاشثّا قإٌٌا

(122)

. 

قبببد ال ميبببٍ   ٌٔبببٕد ا غبببازٚ تي تُ العلبببٕ اشببببا    

اصببببٕزٚ ٌّاٟٗببببٛق اببببن ٖكببببُٕ قببببااه لمسسببببٕا لٗببببْ     

عٍبببببد لبببببسض غبببببسٔو وعٍٗبببببٛ الضبببببجىسازٓق لبببببإذا  

دبببح حبكببي قضبباٟ٘ تُ املعلببٕ عٍببْ قببد أبببن اأطببد       

الٕاسببببباخ املػببببرتلٛ عمٗببببْ عٍببببد وٍظببببْ العلببببٕ أٔ    

لببباُ قصبببس اأطبببد االلجصاوببباخ البببه ٌبببٗ  العلبببٕ       

عٍببببببْ اّببببببا

(123)

ق عمٗببببببْ ٖببببببجي ٌقبببببب  العلببببببٕ عببببببَ   

العقٕاٛ

(124)

. 

ٔميكبببببَ السسبببببٕا عبببببَ العلبببببٕ اشببببببا  أٖضبببببا ت   

طالببببٛ تقببببداً املطببببجلٗد وببببَ العلببببٕ اعببببد  ببببدٔزٓ    

عمبببببٜ ازثكبببببات سسميبببببٛ وبببببَ غبببببأٌّا أُ ثعس بببببْ     

لعقٕاٛ العٕد حبطة األطكاً اشبا ٛ اْ

(125)

. 

ٔال ثبببأدا لمعلبببٕ اشببببا  عمبببٜ الجعبببٕٖ  البببٕازد      

ت طكببببي ا داٌببببٛق ٖٔكببببُٕ لمىجضببببسز طبببب  ثٍلٗببببر    

 اله طصن عمّٗا.لقسٚ طكي الجعٕٖ  املدٌ٘ 

 ً  2005ٔقببببد أغببببباز دضبببببجٕز مجّٕزٖبببببٛ العبببببسا  لعبببببا

ابببأُ العلبببٕ اشببببا  ال ٖػبببىن اسبببب  اشببببا     

(126)

ق 

ٔلبببببببرل  ٌببببببب  قبببببببإٌُ أ بببببببٕه احملالىببببببباخ    

ازبصاٟٗببببٛ العساقبببب٘ اببببأُ العلببببٕ اشبببببا  ال ميببببظ  

اسبكي االسد ٔالجعٕٖ  ٔاملصادزٚ

(126)

. 

أوبببا املػبببسا الكىسلببب٘ العساقببب٘ لقبببد ذلبببس ابببأُ       

ال ساوببببببببببباخ الكىسلٗبببببببببببٛ  العلبببببببببببٕ ال ٖػبببببببببببىن  

ٔاملصبببببادزاخ البببببه ثعجبببببرب ثعبببببٕٖ  وبببببدٌ٘  دازٚ  

الكىازك وا   ٍٖ  عمٜ به  ذل 

(128.) 
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61 

 املبظر الذالر

ضبببببببقٕو العقٕاببببببباخ الكىسلٗبببببببٛ إلببببببباٚ  

 احملكًٕ عمْٗ

أٔسبببببح القٕاعببببد العاوببببٛ ت قببببإٌُ العقٕابببباخ          

ٔقبببببإٌُ أ بببببٕه احملالىببببباخ ازبصاٟٗبببببٛ ٔسبببببٕت    

ٕٝ ازبصاٟٗبببببٛ ضبببببقٕو ازبسميبببببٛ ٔاٌقضببببباٞ البببببدع

عٍببببد طصببببٕه أٔ دبببببٕخ ٔلبببباٚ املببببجّي 

(129)

ق لىببببا تُ 

ٔلببببباٚ احملكبببببًٕ عمٗبببببْ ٖعببببببد ضببببببة وبببببَ أضبببببببات      

 اٌقضاٞ العقٕاٛ.

لبببإذا ثبببٕلٜ احملكببببًٕ عمٗبببْ قبببببن  بببأزٚ اسبكببببي     

ٌّاٟٗبببا ثطبببق  ازبسميبببٛ ٖٔبببصٔه لبببن أدبببس هلبببرا       

اسبكببببي  ببببا تُ ملببببَ ثضببببسز وببببَ ازبسميببببٛ طبببب       

أقاوببببببببببٛ الببببببببببدعٕٝ أوبببببببببباً احملكىببببببببببٛ املدٌٗببببببببببٛ  

خجصٛامل

(130)

. 

لعٍبببببببببد ٔلببببببببباٚ احملكبببببببببًٕ عمٗبببببببببْ ت ازبسميبببببببببٛ   

الكىسلٗببببببٛ قبببببببن  ببببببأزٚ اسبكببببببي أٔ القببببببساز    

الكىسلببببب٘ ٌّاٟٗببببباق لبإوكببببباُ ا دازٚ الكىسلٗبببببٛ 

أقاوبببببببٛ البببببببدعٕٝ أوببببببباً احملكىبببببببٛ الكىسلٗبببببببٛ    

لمى الببببٛ ابببالجعٕٖ  عبببَ األ بببساز البببه سبقبببح     

اّبببببا وبببببَ ازبسميبببببٛ الكىسلٗبببببٛ لكٌّٕبببببا ازبّبببببٛ  

ا أغبببببببازخ تلٗبببببببْ  املخجصبببببببٛق ٔذلببببببب  اضبببببببجٍادا ملببببببب  

وببببَ قببببإٌُ الكىببببازك العساقبببب٘ الٍالببببر    247املببببادٚ/

اأٌببببْ ال  ببببٕش لمىظبببببالي األبببببسٝ أُ ثٍ بببببس ت    

البببببدعٕٝ البببببه ِببببب٘ وبببببَ ابجصبببببا  احملبببببالي      

 الكىسلٗٛ.

أوبببا تذا ثبببٕلٜ احملكبببًٕ عمٗبببْ اعبببد  بببأزٚ اسبكبببي  

ٌّاٟٗببببا لجطببببق  العقٕاببببٛ ٔالجببببدااا االطرتاشٖببببٛ     

الٗبببببببٛ  احملكبببببببًٕ اّبببببببا لٗىبببببببا عبببببببدا العقٕاببببببباخ امل    

لال ساوببببٛ ٔالببببسد ٔالجببببدااا االطرتاشٖببببٛ املالٗببببٛ     

لاملصبببببببادزٚ ٔت بببببببه  احملبببببببن لإٌّبببببببا ثٍلبببببببر ت    

ثسلجْ ت وٕاسّٛ ٔزدجْ

(131)

. 

تُ ٔلببببباٚ احملكبببببًٕ عمٗبببببْ اعبببببد  بببببأزٚ اسبكبببببي    

اال ساوببببٛ ااثبببباق ٖطببببجمصً و البببببٛ ٔزدجببببْ  بمببببغ     

ال ساوببببببٛق ٔثعمٗببببببن ذلبببببب  تٌببببببْ تذا  بببببباز اسبكببببببي  

جبببببصاً املبببببال٘ ت ذوبببببٛ  اال ساوبببببٛ وربوببببباق ٌػبببببأ االل 

احملكبببببًٕ عمٗبببببْ ملصبببببمظٛ الدٔلبببببٛق ٔ ببببباز أطبببببد      

العٍا ببببببس الطببببببمبٗٛ ت ذوجببببببْق لببببببإُ اٌجقمببببببح تي  

ٔزدجبببْ لّببب٘ ثٍجقبببن اعٍا بببسِا مجٗعبببا ا  ااٗبببٛ   

ٔالطمبٗٛ

(132)

. 

ٔأغببببببببباز املػبببببببببسا الكىسلببببببببب٘ العساقببببببببب٘ ابببببببببأُ  

املطبببؤٔلٗٛ وبببَ دلببب  املببببالغ املرتثببببٛ عمبببٜ املجبببٕتق      

ت طببببببدٔد وببببببا  ٖكببببببُٕ الٕزدببببببٛ وطببببببؤٔلر عٍّببببببا 

  ٛ ٖجمقبببآ لبببن وبببٍّي وبببَ الرتلببب

)133)

ق ٔضببباز عمبببٜ  

ِببببببرا االدبببببببآ لبببببببن وببببببَ املػببببببسا الكىسلببببببب٘     

الطٕزٙ ٔاألزدٌ٘

(134)

. 

أوببببا املػببببسا الكىسلبببب٘ املصببببسٙ لأٌببببْ قببببد ثببببسك    

ِببببرا املٕ ببببٕا سبكببببي القٕاعببببد القإٌٌٗببببٛ العاوببببٛق  

 شبمٕٓ وَ أٙ ٌ  با  عمٜ ذل .

     ٛ  ٔلببببدٝ السسببببٕا تي قببببإٌُ ا سببببساٞاخ ازبٍاٟٗبببب

املصبببسٙ ٔسبببد اأٌبببْ ٌببب  تذا ثبببٕلٜ احملكبببًٕ عمٗبببْ    

اعبببد اسبكبببي عمٗبببْ ٌّاٟٗببباق ثٍلبببر العقٕاببباخ املالٗبببٛ      

ٔالجعٕٖضبببببببباخ ٔوببببببببا  ببببببببة زدٓ ٔاملصببببببببازٖال ت 

ثسلجْ

(135)

. 

تُ وطببببألٛ السسببببٕا تي الٕزدببببٛ ل ببببسض اضببببجٗلاٞ   

املببببالغ املرتثببببٛ عمبببٜ املجبببٕت ت طبببدٔد وبببا ٖجمقبببآ       

لببببببببن وببببببببٍّي وببببببببَ الرتلببببببببٛق لصبببببببباحل ا دازٚ  

لكىسلٗببببببٛ ضببببببٗؤدٙ تي الجببببببأبس قبببببببن دلعّببببببا    ا

سببببر اضبببجكىاه تسبببساٞاخ املبببااز احملبببددٚ قإٌٌببباق   

ت طببببر تُ قببببإٌُ األطببببٕاه الػخصببببٗٛ العساقبببب٘   

ذلبببس اسبقبببٕ  البببه ثجعمببب  االرتلبببٛ اعبببد ٔلببباٚ     

 املٕزز أزاعٛ وقدً اعضّا عمٜ اع  ِٔ٘:

 ب دبّٗص املجٕت عمٜ الٕسْ الػسع٘.1

 ٗ  والْ.ب قضاٞ دٌْٖٕ ٔربسض وَ مج2

بببب ثٍلٗبببر ٔ ببباٖآ ٔرببببسض وبببَ دمبببر وبببا اقببب٘ وبببَ  3

 والْ.

ب تع اٞ الباق٘ تي املطجظقر4

(136)

. 

لٍّبببببا ٖجضببببب  تُ ثطبببببدٖد البببببدُٖٕ املرتثببببببٛ عمبببببٜ   

املجببببٕت قبببببن ثٕشٖبببب  الرتلببببٛ عمببببٜ املطببببجظقرق      

ٔثجىجببببببب  تدازٚ الكىبببببببازك وبببببببَ اسبببببببن ذبصبببببببٗن   

مجٗببببببببببب  السضبببببببببببًٕ الكىسلٗبببببببببببٛ ٔال ساوببببببببببباخ 

خ ٔالضبببببساٟة ٔالسضبببببًٕ ٔاملصبببببادزاخ ٔاالضبببببرتدادا

األببببببسٝ البببببه ثكمبببببال اجظصبببببٗمّا ااوجٗببببباش عببببباً   

عمبببببٜ أوبببببٕاه املكملبببببر املٍقٕلبببببٛ ٔ بببببا املٍقٕلبببببٛق   

طجبببٜ ت طالبببٛ ا لبببهع ٔاأللضبببمٗٛ عمبببٜ مجٗببب    

البببببدُٖٕ عبببببدا املجعمقبببببٛ وٍّبببببا اصبببببٗاٌٛ األوبببببٕاه      

ٔاألغٗاٞ ٔوصازٖال القضاٞ

(137)

. 
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 اشبامتٛ

 ٖٔجضببببب  ممبببببا ثقبببببدً تُ ثبببببأدا أضببببببات ضبببببقٕو   

العقٕاببببباخ الكىسلٗبببببٛ  جمبببببال ابببببابجه  ٌبببببٕا    

 الطبة الرٙ أدٝ تي ضقٕلّا.

لجبببببببببأدا الجقبببببببببادً املطبببببببببق  ٖػبببببببببىن ضبببببببببقٕو 

العقٕاببببببباخ ازبصاٟٗبببببببٛ ٔال ساوببببببباخ الكىسلٗبببببببٛ    

ٔاملصبببادزاخ البببه ثضبببىٍجّا األطكببباً الكىسلٗبببٛق     

ٖٔػببببىن ال ساوبببباخ الكىسلٗببببٛ ٔاملصببببادزاخ الببببه  

ثضبببببببىٍجّا القبببببببسازاخ الكىسلٗبببببببٛ عٍبببببببد عبببببببدً   

وبببَ قببببن ا دازٚ الكىسلٗبببٛ لٗمبببٛ املبببدٚ   ثٍلٗبببرِا

 احملددٚ قإٌٌا لطسٖاُ الجقادً.

ٌقببببببرتجمل عمبببببببٜ املػبببببببسا الكىسلببببببب٘ العساقببببببب٘ أُ  

 عبببببن وبببببدٚ الجقبببببادً املطبببببق  لجٍلٗبببببر األطكببببباً 

اشبا بببٛ االجّسٖبببة أٔ وبببا ٖعجبببرب ت طكىبببْ ألبببٕه   

وببببَ وببببدٚ الجقببببادً املطببببق  لمببببدعٕٝ الكىسلٗببببٛ  

طكىّبببببببا ت سببببببساٟي الجّسٖبببببببة أٔ وبببببببا ٖعجبببببببرب ت  

( شطبببٛ عػببببس ضبببٍٛ اببببدالب   15ٔلبببجكَ وبببذهب املببببدٚ )  

( عػبببببس ضبببببٍٕاخ ٔعبببببدً وطبببببأاثّا  بببببدٚ   10وبببببَ )

ٔاطببببدٚ ِٔبببب٘ عػببببس ضببببٍٕاخ لكببببن وٍّىبببباق وذمىببببا    

طبببدد وبببدٚ الجقبببادً املطبببق  لمبببدعٕٝ الكىسلٗبببٛ    

ت ازببببساٟي الكىسلٗبببٛ األببببسٝ ابببذهز ضبببٍٕاخق      

ٔوبببببببدٚ شبببببببظ ضبببببببٍٕاخ لجظصبببببببٗن ال ساوببببببباخ    

رٓ ازببببساٟي  ٕسبببة  ٔاملصبببادزاخ امللسٔ بببٛ ت ِببب  

 قساز الج سٖي أٔ املصادزٚ.

ٖٔج مبببببة وبببببَ املػبببببسا الكىسلببببب٘ ٔ ببببب  وبببببٕاد    

قإٌٌٗبببببببٛ ثػبببببببا تي ٔقبببببببال ٔاٌق ببببببباا الجقبببببببادً    

ألِىٗجّبببا عٍبببد ث بٗببب  ٌ ببباً الجقبببادً أٔ ا غبببازٚ      

تي ث بٗببببب  وبببببا سببببباٞ ابببببْ القبببببإٌُ املبببببدٌ٘ اّبببببرا    

الػبببببأُ ألُ املػبببببسا ازبٍببببباٟ٘ العساقببببب٘   ٖأببببببر    

 ق  لمشساٟي.اٍ اً الجقادً املط

ت طبببببببر ٖقجصبببببببس ثبببببببأدا)العلٕ العببببببباً ٔالعلبببببببٕ 

اشبببببا ( عمببببٜ ضببببقٕو العقٕابببباخ ازبصاٟٗببببٛ دُٔ  

ال ساوببببباخ الكىسلٗبببببٛ ٔاملصبببببادزاخ البببببه ثعجبببببرب   

ثعببببببٕٖ  وببببببدٌ٘  دازٚ الكىببببببازك وببببببا   ٖببببببٍ  

 العلٕ عمٜ به  ذل .

أوببببا االٍطبببببٛ لٕلبببباٚ احملكببببًٕ عمٗببببْ اعببببد  ببببدٔز     

قببببببببساز أٔ طكببببببببي لىسلبببببببب٘ ابببببببباخ االببببببببدعٕٝ    

كىسلٗببببببٛق لببببببأُ ثببببببأدا ذلبببببب  ٖقجصببببببس عمببببببٜ  ال

ضببببقٕو العقٕاببببٛ ٔالجببببدااا االطرتاشٖببببٛ احملكببببًٕ    

اّبببا لٗىبببا عبببدا العقٕاببباخ املالٗبببٛ لال ساوبببٛ ٔالبببسد  

ٔالجبببببدااا االطرتاشٖبببببٛ املالٗبببببٛ لاملصبببببادزٚ ٔوبببببَ 

 بببىٍّا ال ساوببباخ الكىسلٗببببٛ ٔاملصبببادزاخ طٗببببر    

ٖبببببببببجي السسبببببببببٕا تي ثسلبببببببببٛ املجبببببببببٕت ألسبببببببببن    

 اضجٗلاّٟا.  

 اهلل( )   حبىد

.................................................... 
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لطبٍٛ   20/ت وَ قإٌُ الكىبازك األزدٌب٘ زقبي    247 س املادٚ/اٌ -27

1998. 
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د.ضبىٕد ظبٗة ططينق غسجمل قبإٌُ العقٕاباخق القطبي العباًق      -37

 .883الٍ سٖٛ العاوٛق املصدز الطاا ق  

 .669د.ضبىٕد ضبىٕد وص لٜق املصدز ٌلطْق   38

 .697د.ضبىد لا نق املصدز ٌلطْق   -39
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 .1184ق  1971ضكٍدزٖٛق املعاز ق ا 

إٌٔز ضم اُق أطكاً االلجصاًق املٕسص ت الٍ سٖٛ العاوٛ )دزاضٛ  -44

وقازٌبببببٛ( ت القبببببإٌٌر املصبببببسٙ ٔالمبٍببببباٌ٘ق وٍػببببباٚ املعببببباز ق    

 .476ق  1994ا ضكٍدزٖٛق 

وبَ قبإٌُ ا سبساٞاخ ازبٍاٟٗبٛ املصبسٙ زقبي        532اٌ س املادٚ/  -45

وببَ قببإٌُ العقٕابباخ الطببٕزٙ   167/2ق ٔاٌ ببس املببادٚ/1950لطببٍٛ  150

وببببَ قببببإٌُ أ ببببٕه   349/2ق ٔاٌ ببببس املببببادٚ/ 1949لطببببٍٛ  148زقببببي 

 .1961لطٍٛ  9احملالىاخ ازبصاٟٗٛ األزدٌ٘ زقي 

د.ضبىٕد ظبٗة ططينق غبسجمل قبإٌُ العقٕاباخق القطبي العباًق       -46

 .884الٍ سٖٛ العاوٛق املصدز الطاا ق  

 .389سٍدٙ عبد املم ق املصدز الطاا ق   -47

وبببَ قبببإٌُ أ بببٕه احملالىببباخ ازبصاٟٗبببٛ    296ٌصبببح املبببادٚ/ -48

)تذا طكبي عمبٜ زسبن ٔشٔسجبْ اعقٕابٛ      1971لطبٍٛ   23العساق٘ زقبي  

ضالبٛ لمظسٖٛ ملدٚ ال ثصٖد عمٜ ضٍٛ ٔلٕ عَ سساٟي طبجملٛ ٔ  

ٖكٌٕا وطشٌٕر وَ قبن سباش ثأسٗبن الجٍلٗبر عمبٜ اطبدِىا طجبٜ       

ا   ٖبجي الذاٌٗبٛ عػبسٚ     مٜ ضبٗن األبس تذا لاٌا ٖكلهُ   ا

 وَ عىسٓ ٔلاُ هلىا ضبن تقاوٛ وعر(. 

د.ضبىٕد ظبٗة ططبينق غبسجمل قبإٌُ العقٕاباخق القطبي العباًق        -49

 .884الٍ سٖٛ العاوٛق املصدز ٌلطْق  

د.زوطببٗظ اٍّبباًق الٍ سٖببٛ العاوببٛ لمقببإٌُ ازبٍبباٟ٘ق املصببدز   -50

 .1184الطاا ق  

 .884ْق  د.ضبىٕد ظبٗة ططينق املصدز ٌلط -51

د.زوطبٗظ اٍّبباًق الٍ سٖبٛ العاوببٛ لمقبإٌُ ازبٍبباٟ٘ق املصببدز     -52

 .1185الطاا ق  

ق ٔاٌ ببس 1980لطببٍٛ  45وببَ قببإٌُ الجٍلٗببر زقببي  115. اٌ ببس املببادٚ/53

طٗبر سباٞ    1951لطٍٛ  40وَ القإٌُ املدٌ٘ العساق٘ زقي  435املادٚ/ 

الػبسع٘ق   بب ثقبال املبدٚ املقبسزٚ لعبدً مسباا البدعٕٝ االعبرز        1لّٗا))

لاُ ٖكُٕ املبدع٘  ب اا أٔ ضبشبٕزا ٔلبٗظ لبْ ٔلب٘ أٔ  اٟببا ت        

ابببهد أسٍبٗبببٛ ٌاٟٗبببٛ أٔ أُ ثكبببُٕ البببدعٕٝ ابببر البببصٔسر أٔ ابببر     

األ ٕه ٔاللسٔا أٔ أُ ٖكُٕ ٍِاك وباٌ  آببس ٖطبجظٗن وعبْ عمبٜ      

بب ٔاملببدٚ البه متضب٘ وبب  قٗباً العببرز ال     2املبدع٘ أُ ٖ البة حبقببْق   

ببب ثٍق بب  املببدٚ املقببسزٚ لعببدً مسبباا 1)437ثعجببرب(( ٔذلببسخ املببادٚ/ 

الدعٕٝ اامل البٛ القضاٟٗٛ ٔلبٕ زلعبح البدعٕٝ تي ضبكىبٛ  با      

طبجصٛ عَ  مب  و جلبس لبأُ لالبة البداَٟ  سميبٛ ت احملكىبٛ        

ٔ  ثلصن الدعٕٝ طجٜ وضح املدٚ لأٌّا ثطبى  اعبدِا(. ٌٔصبح    

ذا أقبس  ب ثٍق   أٖضا املدٚ املقسزٚ لعدً مساا البدعٕٝ ت 1)438املادٚ/

املببدَٖ حببب  الببداَٟ  ببساطٛ أٔ داللببٛ وببا   ٖٕسببد ٌبب  خبببه     

 ذل (.

 .1087د.عبد السشا  الطٍّٕزٙق  املصدز الطاا ق   -54

د.زوطبٗظ اٍّباًق الٍ سٖبٛ العاوبٛ لمقبإٌُ ازبصاٟب٘ق املصبدز         -55

 .1185الطاا ق  

د.ضبىٕد ظبٗة ططينق غبسجمل قبإٌُ العقٕاباخق القطبي العباًق       -56

 .880اوٛقاملصدز الطاا ق  الٍ سٖٛ الع

ضبىببٕد تاببساِٗي تمساعٗببنق غببسجمل األطكبباً العاوببٛ ت قببإٌُ      -57

 .795ق  1945العقٕااخ املصسٙقداز اللكس العسا٘ق القاِسٚق

 .885د.ضبىٕد ظبٗة ططينق املصدز ٌلطْق   -58

 .131ٌٕاز دِاً و س الصاٗدٙق املصدز الطاا ق   -59

 .1969لطٍٛ  111وَ قإٌُ العقٕااخ العساق٘ زقي  14اٌ س املادٚ/  -60

 23/ت وَ قإٌُ الكىازك العساق٘ زقي188ٔ194اٌ س املادثر/  -61

 .1984لطٍٛ 

وَ قإٌُ الكىبازك   253اٌ س اللقسثر دالذا ٔزااعا وَ املادٚ/ -62

 .1984لطٍٛ  23العساق٘ زقي 

 442قٔاٌ بس املبادٚ/  491ق  د.غٕق٘ زاوص غعباُقاملصدز الطاا  -63

بب ال  1طٗبر سباٞ لّٗبا)    1951لطبٍٛ   40وَ القإٌُ املدٌ٘ العساق٘ زقي 
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 ببٕش لمىظكىببٛ أُ متجٍبب  وببَ ثمقبباٞ ٌلطببّا وببَ مسبباا الببدعٕٝ     

ملسٔز الصواُ ان  ة أُ ٖكُٕ ذل  اٍباٞ عمبٜ لمبة املبدَٖ أٔ اٍباٞ      

عمٜ لمة داٍْٟٗ أٔ أٙ غخ  آبس لْ وصمظٛ ت ِرا الدل  ٔلبٕ  

 ٖجىط  اْ املدَٖ(.  

 .1980لطٍٛ  45وَ قإٌُ الجٍلٗر العساق٘ زقي  113اٌ س املادٚ/ -64

 .1980لطٍٛ  45وَ قإٌُ الجٍلٗر العساق٘ زقي  114اٌ س املادٚ/ -65

وبَ قبإٌُ ا سبساٞاخ ازبٍاٟٗبٛ املصبسٙ زقبي        534اٌ س املبادٚ/  -66

 .1950لطٍٛ  150

لطبٍٛ   148الطبٕزٙ زقبي    وبَ قبإٌُ العقٕاباخ    442اٌ س املادٚ/ -67 

/أ وبَ قبإٌُ أ بٕه احملالىباخ ازبصاٟٗبٛ      352ق ٔاٌ س املبادٚ/ 1949

 .1961لطٍٛ  9األزدٌ٘ زقي 

 وعَ اسبٗازٙق سساٟي الجّسٖة الكىسل٘ ))دزاضٛ وقازٌٛ((ق -68

ال بعبببٛ األٔي ق وكجببببٛ داز الذقالبببٛ لمٍػبببس ٔالجٕشٖببب  ق عىببباُ ق      

 .170ق   1997األزدُ ق 

ق ازبببصٞ األٔه ق  أٙق لقببْ ا سببساٞاخ ازبٍاٟٗببٛق  د.ثٕلٗبب  الػبب  -69

. ٔاٌ ببس 174ق  1954ال بعببٛ الذاٌٗببٛق و بباا  داز الكجببات العسابب٘ق  

ق 1945ضبىٕد تاساِٗي تمساعٗنق العقٕاٛق و بعٛ االعجىادق وصسق 

 160 . 

د.ططببَ  بباد  املس ببلأٙق املس ببلأٙ ت أ ببٕه ا سببساٞاخ   -70

ق ٔاٌ ببببس 181ق  1982ق ازبٍاٟٗببببٛق و بعببببٛ ألمببببظق ا ضببببكٍدزٖٛ

د.ضبىببد اللا ببنق املبببادد العاوببٛ ت الجػببسٖ  ازبصاٟبب٘ق و بعببٛ     

 .533ق  1978الدأدٙق دوػ ق 

د.ألببسً ٌػبببأخق وببٕسص األطكببباً العاوببٛ ت قبببإٌُ العقٕاببباخ     -71

 .154ق 1969العساق٘ق و بعٛ املعاز ق ا دادق 

د.ضبىبببٕد ظبٗبببة ططبببينق غبببسجمل قبببإٌُ العقٕاببباخ المبٍببباٌ٘ق     -72

 .873دز الطاا ق  املص

د.ضبىٕد ظبٗة ططينق غسجمل قبإٌُ العقٕاباخق القطبي العباًق      -73

 .900ق   1982ال بعٛ اشباوطٛق داز الٍّضٛ العساٗٛق 

ٔلٗد ادز ظبي الساغبدٙق العلبٕ العباً ت الجػبسٖعاخ املقازٌبٛق       -74

ألسٔطببٛ دلجببٕزآق وقدوببٛ تي لمٗببٛ القببإٌُ ساوعببٛ ا ببدادق       

 .63ق  1993

ٜ علٗلببب٘ق لمطبببلٛ العقٕابببٛ الجأدٖبٗبببٛ ٔأِبببدالّاق   د.وصببب ل -75

 .425ق  1977و اا  اهل٠ٗٛ املصسٖٛ العاوٛ لمكجاتق

د.ضمٗىاُ ال ىأٙق القضاٞ ا دازٙق قضاٞ ا ل اٞق داز اللكس  -76 

 .364ق  1976العسا٘ق 

د.عبد القادز القّٕس٘ق قإٌُ العقٕااخق القطي العاًق ال بعٛ  -77

 .402ق  1982ٗٛق دوػ ق األٔيق امل بعٛ العامل

وبَ دضبجٕز مجّٕزٖبٛ العبسا       61اٌ س اللقبسٚ أٔال وبَ املبادٚ/    -78

 2005لطٍٛ 

 19القا ٘ ضبىٕد عبد اللجاجمل السأٙق قإٌُ العلٕ العاً زقي  -79

ق 2009ٔاضببجذٍاٞاخ ث بٗقببْق داز الكجببة ٔالٕدبباٟ  اب ببدادق   2008لطببٍٛ 

 14. 

لطبٍٛ   111وبَ قبإٌُ العقٕاباخ العساقب٘ زقبي      153/1اٌ س املبادٚ/  -80

1969. 

لطببٍٛ  58وببَ قببإٌُ العقٕابباخ املصببسٙ زقببي     76اٌ ببس املببادٚ/  -81

 148وبببَ قبببإٌُ العقٕاببباخ الطبببٕزٙ زقبببي     150ق ٔاٌ بببس املبببادٚ/ 1937

 16وببَ قببإٌُ العقٕابباخ األزدٌبب٘ زقببي    50ق ٔاٌ ببس املببادٚ/1949لطببٍٛ

 .1960لطٍٛ 

د وصببب لٜق غبببسجمل قبببإٌُ أ بببٕه احملالىببباخ   مجببباه ضبىببب -82

 .210ق  2005ازبصاٟٗٛق و بعٛ الصواُق ا دادق 

د.وص لٜ أإ شٖد لّى٘ق القضباٞ ا دازٙ ٔصبمبظ الدٔلبٛق     -83

 .5ق  1979وٍػأٚ املعاز  ق 

 .1969لطٍٛ 111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 1/ 153اٌ س املادٚ/  -84

 .211مجاه ضبىد وص لٜق املصدز ٌلطْق   -85

 .1969لطٍٛ 111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 153/3اٌ س املادٚ/ -86

وبَ قبإٌُ أ بٕه احملالىباخ ازبصاٟٗبٛ زقبي        305اٌ س املادٚ/ -87

 .1971لطٍٛ  23

 .1969لط111ٍٛوَ قإٌُ العقٕااخ زقي 151ٔ153اٌ س املادثر/ -88

 .1969لطٍٛ  111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 153/1اٌ س املادٚ/ -89

 .210ضبىد وص لٜق املصدز الطاا ق  مجاه  -90

وبببَ قبببإٌُ أ بببٕه احملالىببباخ ازبصاٟٗبببٛ      307اٌ بببس املبببادٚ/  -91

 .1971لطٍٛ  23العساق٘ زقي 

لطبٍٛ   111وَ قإٌُ العقٕاباخ العساقب٘ زقبي    153/3اٌ س املادٚ/ -92

1969. 

لطبٍٛ   111وَ قإٌُ العقٕاباخ العساقب٘ زقبي    153/2اٌ س املادٚ/ -93

1969. 

 .1984لطٍٛ  23وَ قإٌُ الكىازك زقي  188ادٚ/اٌ س امل -94

 225وبَ قبساز صبمببظ قٗبادٚ الذبٕزٚ املٍظبن زقببي       1اٌ بس املبادٚ/   -95

ت  2954ٔاملٍػٕز ت الٕقباٟ  العساقٗبٛ االعبدد/    20/10/2002ٔاملؤز  ت

28/10/2002. 

 225وبَ قبساز صبمبظ قٗبادٚ الذبٕزٚ املٍظبن زقبي        3اٌ س املادٚ/  -96

 .20/10/2002ٔاملؤز  ت 

ٔاملٍػببٕز ت  2008لطببٍٛ  19وببَ قببإٌُ العلببٕ زقببي 1اٌ ببس املببادٚ/ -97

 .3/3/2008ت 4065الٕقاٟ  العساقٗٛ االعدد/

 .2008لطٍٛ 19وَ قإٌُ العلٕ زقي  2اٌ س املادٚ/ -98

 .2008لطٍٛ 19وَ قإٌُ العلٕ زقي 4اٌ س املادٚ/ -99

100-     ٌ ٘ق د.ضبىبببٕد ظبٗبببة ططبببينق غبببسجمل قبببإٌُ العقٕاببباخ المبٍبببا

 .855املصدز الطاا ق  

الطبببببٗد  بببببربٙق البببببٍ ي الدضبببببجٕزٖٛ ت الببببببهد العساٗبببببٛق      -101

 .252ق  1965ضبا ساخ ومقاٚ عمٜ لمبٛ الدزاضاخ القإٌٌٗٛق 

أطبببببببهً عٗبببببببداُ ازببببببببااسٙق ضبببببببقٕو العقٕابببببببٛ ابببببببالعلٕ    -102

اشبا ))دزاضببٛ وقازٌببٛ((ق زضببالٛ واسطببجا وقدوببٛ تي لمٗببٛ   

 .27  ق1992القإٌُ جباوعٛ ا دادق 

 .492د.غٕق٘ زاوص غعباُق املصدز الطاا ق   -103

 .538د.ضبىد لا نق املصدز الطاا ق   -104

وبَ دضبجٕز مجّٕزٖبٛ العبسا       73اٌ س اللقسٚ أٔال وَ املبادٚ/  -105

 .2005لطٍٛ 

ق 1969لطبببٍٛ  111وبببَ قببإٌُ العقٕاببباخ زقبببي  154/1اٌ ببس املبببادٚ/  -106

 23ىباخ ازبصاٟٗبٛ زقبي    وبَ قبإٌُ أ بٕه احملال    306ٔاٌ س املادٚ/

 .1971لطٍٛ 

تاببساِٗي عبببد العصٖببص غببٗظاق الٍ بباً الدضببجٕزٙ المبٍبباٌ٘ق داز   -107

 .570ق  1983ازباوعٗٛ لم باعٛ ٔالٍػسق 

د.عبد الِٕات طٕودق الٕضٗ  ت غسجمل قإٌُ ازبصاٞ الكبٕٖهق   -108

ق 1983القطببي العبباًق ال بعببٛ الذالذببٛق و بٕعبباخ ساوعببٛ الكٕٖببحق     

 415. 

د.ضبىبببٕد ظبٗبببة ططبببينق غبببسجمل قبببإٌُ العقٕاببباخ المبٍببباٌ٘ق     -109

 .857املصدز الطاا ق  

 .1969لطٍٛ 111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 154/2اٌ س املادٚ/ -110

وبَ دضبجٕز مجّٕزٖبٛ العبسا       73اٌ س اللقسٚ أٔال وَ املبادٚ/  -111

 .2005لعاً 

وبَ قبإٌُ أ بٕه احملالىباخ ازبصاٟٗبٛ زقبي        306اٌ س املادٚ/ -112

 .1971لطٍٛ 23

 .859د.ضبىٕد ظبٗة ططينق املصدز ٌلطْق   -113

 .1969لطٍٛ  111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 154/1اٌ س املادٚ/ -114

د.وصبب لٜ لاوببنق غببسجمل قببإٌُ العقٕابباخ العساقبب٘ق القطببي     -115

ٔيق و بعبٛ املعباز ق ا بدادق    العاً)ازبسميٛ ٔالعقات(ق ال بعبٛ األ 

 .287ق  1949

 .1969لطٍٛ  111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 153/2اٌ س املادٚ/ -116

 .1969لطٍٛ  111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 154/2اٌ س املادٚ/ -117
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د.عببدٌاُ اشب ٗببةق وببٕسص القببإٌُ ازبصاٟبب٘ق الكجببات األٔهق       -118

ق 1963وعببٛ دوػبب ق املبببادد العاوببٛ ت قببإٌُ العقٕابباخق و بعببٛ سا 

 886. 

 .1969لطٍٛ  111وَ قإٌُ العقٕااخ زقي 154/2اٌ س املادٚ/ -119

وبَ قبإٌُ أ بٕه احملالىباخ ازبصاٟٗبٛ زقبي        306اٌ س املادٚ/ -120

ق ٌٕٔد أُ ٌبر تُ ِرٓ املادٚ ثجٍاق  و  وا ساٞخ اْ 1971لطٍٛ  23

وبببَ قبببإٌُ العقٕاببباخ طٗببر عمبببح ضبببقٕو العقٕاببباخ   154املببادٚ/ 

 مٗٛ ٔاللسعٗٛ عٍبد  بدٔز علبٕ ببا  ٔلكٌّٕبا سباٞخ ثالٗبٛ        األ

لصببدٔز قببإٌُ العقٕابباخ لّبب٘ ثكببُٕ ٔاسبببٛ الج بٗبب  ضببٗىا ٔأُ      

/ت وَ قإٌُ أ ٕه احملالىاخ ازبصاٟٗبٛ قبد أل بح أٙ    371املادٚ/

 ٌ  ٖجعازض و  أطكاً ِرا القإٌُ.

/أ وَ قإٌُ أ ٕه احملالىاخ ازبصاٟٗٛ زقي 331اٌ س املادٚ/ -121

 .1971طٍٛ ل 23

وببببَ قببببإٌُ أ ببببٕه احملالىبببباخ     306ٔ307اٌ ببببس املببببادثر/  -122

 .1971لطٍٛ  23ازبصاٟٗٛ زقي

 .749د.عدٌاُ اشب ٗةق املصدزٌلطْق   -123

ق 11/7/1978ت  929اٌ س قساز صبمظ قٗادٚ الذٕزٚ املٍظن زقي -124

ٔاملجضبىَ   24/7/1978ت 2695املٍػٕز ت ازبسٖدٚ السمسٗٛق العدد 

اببٍق  العلببٕ الصببادز حببب  املعلببٕ عٍببْ ٔذلبب  تذا ثبببر تٌببْ بببهه  

املبدٚ املجبقٗبٛ وببَ عقٕاجبْ الببه أع ب٘ وٍّببا تٌبْ لبباُ  با سببدٖس       

كا ٖجعازض و  األضبات ٔالبٕاعبر  اّرا العلٕ ٔذل  اطمٕلْ وطم

اله دعح تي ت داز العلٕ ٖٔبٕدا الطبشَ  لىباه وبا ثبقبٜ وبَ       

 ودٚ العقٕاٛ. 

ق ٔاٌ بببس قبببساز  749د.عبببدٌاُ اشب ٗبببةق املصبببدز الطببباا ق      -125

املٍػبببٕز ت  10/7/1984ت  794صبمبببظ قٗبببادٚ الذبببٕزٚ املٍظبببن زقبببي   

ىَ تُ لببن ٔاملجضبب 16/7/1984ت  3003ازبسٖببدٚ السمسٗببٛق العببدد/

ضبببشر ألمببب  ضبببساطْ اطببببة العلبببٕ العببباً ٔاشببببا  ٖٔعبببٕد تي  

ازثكبببات سٍاٖبببٛ أٔ سٍظبببٛ عىدٖبببٛ ممادمبببٛ لمشٍاٖبببٛ أٔ ازبٍظبببٛ    

 احملكًٕ اّا ثٍلر عمْٗ العقٕااخ اله أعل٘ وٍّا.

وَ دضبجٕز مجّٕزٖبٛ العبسا      73اٌ س اللقسٚ أٔال وَ املادٚ/ -126

 .2005لعاً 

ُ أ بٕه احملالىباخ ازبصاٟٗبٛ زقبي     وَ قإٌ 306اٌ س املادٚ/ -127

 .1971لطٍٛ  23

 .1984لطٍٛ  23وَ قإٌُ الكىازك زقي  188اٌ س املادٚ/ -128

لطببٍٛ  111وببَ قببإٌُ العقٕابباخ العساقبب٘ زقببي   150اٌ ببس املببادٚ/  -129

( وببببَ قببببإٌُ أ ببببٕه احملالىبببباخ  300ٔ304ق ٔاٌ ببببس املببببادثر)1969

 .1971لطٍٛ  23ازبصاٟٗٛ العساق٘ زقي

لطببٍٛ  111وببَ قببإٌُ العقٕابباخ العساقبب٘ زقببي   152املببادٚ/ اٌ ببس -130

1969. 

لطببٍٛ  111وببَ قببإٌُ العقٕابباخ العساقبب٘ زقببي  152اٌ ببس املببادٚ/ -131

1969. 

 .483د.غٕق٘ زاوص غعباُق املصدز الطاا ق   -132

لطببٍٛ  23وبَ قببإٌُ الكىبازك العساقب٘ زقبي     227اٌ بس املبادٚ/   -133

1984. 

ٌ  230اٌ بس املببادٚ/  -134 لطببٍٛ  38ُٕ الكىببازك الطبٕزٙ زقببي  وبَ قببا

لطببٍٛ  20وببَ قببإٌُ الكىببازك األزدٌبب٘ زقببي   220ق ٔاٌ ببس املببادٚ/2006

1998. 

وبببَ قبببإٌُ ا سبببساٞاخ ازبٍاٟٗبببٛ املصبببسٙ    535اٌ بببس املبببادٚ/ -135

 .1950لطٍٛ  150زقي

وَ قبإٌُ األطبٕاه الػخصبٗٛ العساقب٘ زقبي       87اٌ س املادٚ/  -136

 ٔثعدٖهثْ.   1959لطٍٛ  188

وَ قإٌُ الكىازك العساق٘  268اٌ س اللقسٚ أٔال وَ املادٚ/  -137

 .1984لطٍٛ  23زقي

................................................................... 

 

 املصادز

 أٔالب/ الكجة:

تاساِٗي عبد العصٖص غٗظاق الٍ اً الدضجٕزٙ المبٍاٌ٘قداز -1

 .1983ازباوعٗٛ لم باعٛ ٔالٍػسق 

ً ٌػأخق وٕسص األطكاً العاوٛ ت قإٌُ العقٕااخ  -2 د.ألس

 .1969العساق٘ق و بعٛ املعاز ق ا دادق 

الطبببٗد  بببربٙق البببٍ ي الدضبببجٕزٖٛ ت الببببهد العساٗبببٛق   -2

 .1965ضبا ساخ ومقاٚ عمٜ لمبٛ الدزاضاخ القإٌٌٗٛق 

إٌٔز ضم اُق أطكاً االلجصاًق املبٕسص ت الٍ سٖبٛ العاوبٛ     -3

زٌببٛ( ت القببإٌٌر املصببسٙ ٔالمبٍبباٌ٘ق وٍػبباٚ     )دزاضببٛ وقا

 .1994املعاز ق ا ضكٍدزٖٛق 

ٞ األٔه ق  د.ثٕلٗ  الػأٙق لقْ ا سساٞاخ ازبٍاٟٗٛق -4 ق ازبص

 .1954ال بعٛ الذاٌٗٛق و اا  داز الكجات العسا٘ق 

د.سبببهه دبببسٔخق أ بببٕه احملالىببباخ ازبصاٟٗبببٛق ازببببصٞ   -5

 .1983ٔالٍػسق الداز ازباوعٗٛ لم باعٛ األٔهق 

مجاه ضبىد وص لٜق غسجمل قبإٌُ أ بٕه احملالىباخ     -6

 .2005ازبصاٟٗٛق و بعٛ الصواُق ا دادق 

سٍببدٙ عبببد املمبب ق املٕضببٕعٛ ازبٍاٟٗببٛق ازبببصٞ الساابب ق       -7

 .1941و بعٛ االعجىادق القاِسٚق 

د.ططببببَ  بببباد  املس ببببلأٙق املس ببببلأٙ ت أ ببببٕه      -8

 .1982ضكٍدزٖٛق ا سساٞاخ ازبٍاٟٗٛق و بعٛ ألمظق ا 

د.زوطٗظ اٍّاًق ا سساٞاخ ازبٍاٟٗٛ ثأ بٗه ٔذبمبٗهق    -9

 .1984وٍػأٚ املعاز ق و بعٛ ألمظق 

د.زوطببٗظ اٍّبباًق الٍ سٖببٛ العاوببٛ لمقببإٌُ ازبٍبباٟ٘ق       -10

 .1971وٍػاٚ املعاز ق ا ضكٍدزٖٛق 

د.زلٔ  عبٗدق القطي العاً ت الجػسٖ  العقاا٘ق ال بعٛ  -11

 .1970للكس العسا٘ق القاِسٚق السااعٛق داز ا

ضمٗي زضجي ااش المبٍاٌ٘ق غسجمل اجملمبٛق ال بعبٛ الذاٌٗبٛق     -12

 .1923اأخق ضٍٛ 

د.ضمٗىاُ ال ىأٙق القضاٞ ا دازٙق قضاٞ ا ل باٞق داز   -13

 .1976اللكس العسا٘ق 

د.غبببٕق٘ زاوببببص غببببعباُ ق الٍ سٖبببٛ العاوببببٛ لمشسميببببٛ    -14

 .2000ٔالٍػس ق  الكىسلٗٛ ق الداز ازباوعٛ لم باعٛ

د.عببببد البببسشا  الطبببٍّٕزٙق الٕضبببٗ  ت غبببسجمل القبببإٌُ   -15

املدٌ٘ق ازبصٞ الذالر )ٌ سٖٛ االلجصاً إسْ عاًق األٔ ا ق 

اسبٕالببٛق االٌقضبباٞ(ق وٍػببٕزاخ اسبمبب  اسبقٕقٗببٛق اببأخق 

2000. 

د.عبد القادز القّبٕس٘ق قبإٌُ العقٕاباخق القطبي العباًق       -16

 .1982العاملٗٛق دوػ ق  ال بعٛ األٔيق امل بعٛ

د.عبببد الِٕببات طٕوببدق الٕضببٗ  ت غببسجمل قببإٌُ ازبببصاٞ   -17

الكببٕٖهق القطببي العبباًق ال بعببٛ الذالذببٛق و بٕعبباخ ساوعببٛ 

 .1983الكٕٖحق 

ُ ازبصاٟ٘ق الكجات األٔهق -18 ُ اشب ٗةق وٕسص القإٌ د.عدٌا

املبادد العاوبٛ ت قبإٌُ العقٕاباخق و بعبٛ ساوعبٛ دوػب ق       

1963. 

عم٘ شل٘ العساا٘ ااغاق املببادد األضاضبٗٛ لمجظقٗقباخ    -19

ٔا سببساٞاخ ازبٍاٟٗببٛق و بعببٛ زبٍببٛ الجببألٗال ٔالرتمجببٛ      

 .1940ٔالٍػسق 
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د.ضبىد عٕض األطٕهق اٌقضاٞ ضم ٛ العقات االجقادًق -20

 .1965القاِسٚق 

د.ضبىد لا نق املبادد العاوٛ ت قإٌُ العقٕااخق ازبصٞ -21

 .1965و بعٛ ساوعٛ دوػ ق دوػ ق  األٔهق ال بعٛ الذالذٛق

د.ضبىد اللا نق املببادد العاوبٛ ت الجػبسٖ  ازبصاٟب٘ق     -22

 .1978و بعٛ الدأدٙق دوػ ق 

ضبىٕد تاساِٗي تمساعٗنق العقٕاٛق و بعبٛ االعجىبادق    -23

 .1945وصسق 

ضبىببٕد تاببساِٗي تمساعٗببنق غببسجمل األطكبباً العاوببٛ ت       -24

 .1945القاِسٚ ق قإٌُ العقٕااخ املصسٙقداز اللكس ق

القا ٘ ضبىٕد عبد اللجاجمل السأٙق قإٌُ العلبٕ العباً    -25

ٔاضجذٍاٞاخ ث بٗقْق داز الكجبة ٔالٕدباٟ     2008لطٍٛ  19زقي 

 .2009اب دادق 

د.ضبىببببببببٕد ضبىببببببببٕد وصبببببببب لٜق غببببببببسجمل قببببببببإٌُ      -25

 .1993داز الٍّضٛق القاِسٚ ق  العقٕااخقالقطي العاً ق

ق د.ضبىٕد ظبٗة ططينق غسجمل قإٌُ العقٕااخ المبٍاٌ٘ق  -26

 .1975القطي العاً ق اأخ ق 

د.ضبىٕد ظبٗة ططينق غسجمل قبإٌُ العقٕاباخق القطبي     -27

العاًق الٍ سٖٛ العاوٛ لمشسميٛ ٔالٍ سٖٛ العاوٛ لمعقٕاٛ 

ٔالجببببدااا االطرتاشٖببببٛق ال بعببببٛ اشباوطببببٛ ق داز الٍّضببببٛ   

 .1982العساٗٛق القاِسٚق 

د.ضبىببببٕد ظبٗببببة ططببببينق غببببسجمل قببببإٌُ ا سببببساٞاخ     -28

 .1982ازبصٞ األٔه ق القاِسٚق  ازبٍاٟٗٛق

د.ضبىٕد ظبٗة ططينق غسجمل قبإٌُ العقٕاباخق القطبي     -29

 .1982ق داز الٍّضٛ العساٗٛق 5العاًق ال بعٛ 

د.وصبب لٜ أاببٕ شٖببد لّىبب٘ق القضبباٞ ا دازٙ ٔصبمببظ     -30

 .1979وٍػأٚ املعاز  ق الدٔلٛق 

ٛ الجأدٖبٗٛ ٔأِدالّاق د. -31 ٛ العقٕا ٜ علٗل٘ق لمطل وص ل

 .1977و اا  اهل٠ٗٛ املصسٖٛ العاوٛ لمكجاتق

د.وصبب لٜ لاوببنق غببسجمل قببإٌُ العقٕابباخ العساقبب٘ق       -32

القطببي العاً)ازبسميببٛ ٔالعقببات(ق ال بعببٛ األٔيق و بعببٛ   

 .1949املعاز ق ا دادق 

وعببَ اسبٗبببازٙق سببساٟي الجّسٖبببة الكىسل٘))دزاضبببٛ    -33

ال بعببببٛ األٔي ق وكجبببببٛ داز الذقالببببٛ لمٍػببببس     زٌببببٛ((قوقا

 .1997ٔالجٕشٖ  ق عىاُ ق األزدُ ق 

د.لخببسٙ عبببد الببسشا  اسبببدٖذ٘ق أ ببٕه ا سببساٞاخ ت    -34

غسلٛ اسبس لم باعٛ اللٍٗٛ ق ا داد ق  ازبساٟي االقجصادٖٛق

1987. 

 

 داٌٗاب/ السضاٟن ٔااللازٖ :

ابببببالعلٕ أطبببببهً عٗبببببداُ ازببببببااسٙق ضبببببقٕو العقٕابببببٛ   -1

اشبا ))دزاضببٛ وقازٌببٛ((ق زضببالٛ واسطببجا وقدوببٛ تي    

 .1992لمٗٛ القإٌُ جباوعٛ ا دادق 

القا بب٘ عمبب٘ ضببب٘ أاببد اشب ٗببةق اٌقضبباٞ الببدعٕٝ      -2

ازبصاٟٗبببٛ ٔالعقٕابببٛ االجقادً))دزاضبببٛ وقازٌبببٛ((ق زضبببالٛ     

 .1989قدوح تي املعّد القضاٟ٘ق القطي ازبٍاٟ٘ق 

ق تسساٞاخ الدعٕٝ ازبصاٟٗٛ عىاد ططر ظبي عبد اهلل ق  -3

ٛ الكىسلٗٛ ق ألسٔطٛ دلجٕزآ ق ساوعٛ ا داد  ت ازبسمي

 .2003ق 

ٌبببٕاز دِببباً و بببس ألصاٗدٙقاٌقضببباٞ البببدعٕٝ ازبصاٟٗبببٛ     -4

االجقادً))دزاضببٛ وقازٌببٛ(( زضببالٛ واسطببجا وقدوببٛ تي     

 .1992لمٗٛ القإٌُقساوعٛ ا دادق 

جػببسٖعاخ  ٔلٗببد اببدز ظبببي الساغببدٙق العلببٕ العبباً ت ال       -5

املقازٌببٛق ألسٔطببٛ دلجببٕزآق وقدوببٛ تي لمٗببٛ القببإٌُ    

 .1993ساوعٛ ا دادق 

 

 دالذاب/ البظٕز ٔاجملهخ:

ظبي عبد ططرق الجقادً ت قإٌُ الكىازك زقبي   .1

املعبببدهق حببببر وٍػبببٕز ت ٌػبببسٚ     1984لطبببٍٛ  23

 .1987ق الطٍٛ الذالذٛق 10الكىازكق عدد/

 

 زااعاب/ الدضاثا:

 .2005العسا  لعاً دضجٕز مجّٕزٖٛ 

 

 باوطاب/ القٕاٌر:

 القٕاٌر الكىسلٗٛ: .أ 

 .1984لطٍٛ  23قإٌُ الكىازك العساق٘ زقي  .1

 .1998لطٍٛ  20قإٌُ الكىازك االزدٌ٘ .2

 .2006لطٍٛ  38قإٌُ الكىازك الطٕزٙ زقي  .3

 القٕاٌر األبسٝ: .ت 

 .1937قإٌُ العقٕااخ لطٍٛ  58املصسٙ زقي  -1

 .1949لطٍٛ  148زقي قإٌُ العقٕااخ الطٕزٙ  -2

 .1950لطٍٛ  150قإٌُ ا سساٞاخ املصسٙ زقي  -3

 .1951لطٍٛ  40قإٌُ املدٌ٘ العساق٘ زقي  -4

 .1959لطٍٛ  188قإٌُ األطٕاه العساق٘ زقي  -5

 .1960لطٍٛ  16قإٌُ العقٕااخ األزدٌ٘ زقي  -6

 .1961لطٍٛ  9قإٌُ أ ٕه ازبصاٟٗٛ األزدٌ٘ زقي  -7

 .1969لطٍٛ  111العقٕااخ العساق٘ زقي قإٌُ  -8

٘ زقي  -9 ٛ العساق لطٍٛ  23قإٌُ أ ٕه احملالىاخ ازبصاٟٗ

1971. 

 .1980لطٍٛ  45قإٌُ الجٍلٗر العساق٘ زقي  -10

 .1983لطٍٛ  76قإٌُ زعاٖٛ األطداز العساق٘ زقي  -11

 .2008لطٍٛ  19قإٌُ العلٕ العاً العساق٘ زقي  -12
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علدددددٙ  2013ْٓىٔدددددُ  30تدددددداعٔاة  دددددْرٗ  

 الع٣قاة املصرٓ٘ د ا٤مرٓكٔ٘

 دكتْر/ ص٣ح مسري البيددددارٚ 

  ٔ د ٘       أسددددتاا مشددددار  العلددددْو السٔاسدددد

د مجَْرٓدددد٘ مصددددر  جامعدددد٘ عْرسعٔددددد 

 العرعٔ٘

 

 :قدم٘امل

ا٤مرٓكٔدددد٘ علددددٕ عدددددد  ترتكددددس السٔاسدددد٘   

مدددددً الددددددّل اقْرٓددددد٘  يدددددا    تل ددددد٘ مدددددً      

العددددداأت ّتدددددمتٕ مصدددددر و مقدمددددد٘ ٍددددد ِ الددددددّلت   

الددددددددا عدددددددداّل صدددددددداى  السٔاسددددددددٔ٘ ا ارجٔدددددددد٘    

ا٤مرٓكٔدددددد٘ ا٢سددددددت ادٗ مددددددً مْقعَددددددا ا  ددددددراو 

العبقددددرٖ ّتاراَددددا العرٓدددد ت عددددً  رٓدددد   لدددد      

ع٣قدددد٘ اسددددماتٔدٔ٘ متعددددددٗ ا ْاىدددد  ّا٤ععدددداد     

معَدددا

(1)

ظدددر ال٢ْٓددداة املت ددددٗ    الددددّر  ت عٔدددن تي

املصدددددددرٖ عكْىدددددددُ: ٓسددددددداٍه و  آددددددد٘ الددددددديظه     

املعتدلددد٘ املْالٔددد٘ عدددات ّٓعندددح علدددٙ كدددب  مجددداح       

الدديظه الرادٓكالٔددد٘ت عنددد٣  عددً كدددٌْ مصدددر أعدددد   

أٍددددددده ركدددددداٜس تي ٔدددددد  اسددددددماتٔدٔتَا ّا  ددددددا   

علٕ مصا َا و امليطق٘

(2)

 . 

ّلقددددد  لددددر ٍدددد ِ الر٠ٓدددد٘ للع٣قدددد٘ دٌّ ت ددددٔري       

ْٓىٔدددُ  30علدددٙ مددددار عقدددْد كاملددد٘ عتدددٙ   ٓددد كر

ت عددددم قامددددر  ددددْرٗ دددددعبٔ٘ دددددامل٘ دعنَددددا      2013

ا دددددددٔ، املصدددددددرٖت أ اعدددددددر  كددددددده الدددددددرٜٔ    

ا٤سدددددددب  يندددددددد مرسدددددددٕ ّمجاعددددددد٘ ا٢ دددددددْاٌ    

املسدددددلنم.  ّلقدددددد اٍددددد  العدٓدددددد مدددددً اقللدددددم      

ا٢سدددددددددددددماتٔدٔم و جمدددددددددددددال استعرا دددددددددددددَه    

لتدددداعٔاة ٍددد ِ الثدددْرٗ علدددٙ الع٣قددداة املصدددرٓ٘ د       

كٔدددددد٘    القددددددْل عددددددمٌ ٍدددددد ِ الثددددددْرٗ قددددددد    ا٤مرٓ

اسددددقطر الدددد  املشددددرّذ ا٤مرٓكددددٕ الدددد ٖ كدددداٌ      

َٓددددل  لدددٕ اكدددم تٔدددار ا٨سددد٣و السٔاسدددٕ مدددً       

ا كددددده و دّل امليطقددددد٘ت ععددددددد اسدددددقا َا ليظددددداو  

عكددده مجاعددد٘ ا٨ دددْاٌ و مصدددرت ّالددد ٚ ٓتن دددْر  

عْلدددددددُ ّعدددددددُ مشدددددددرّذ  عدددددددادٗ ٍٔكلددددددد٘ الشدددددددر    

ا٤ّسدددددددددددن ّعقدددددددددددا  للنيظدددددددددددْر ا٢سدددددددددددماتٔدٕ 

مرٓكدددددٕا٤

(3)

ت كندددددا قندددددر آندددددا الثدددددْرٗ علدددددٙ   

مشددددددددرّعا  أمرٓكٔددددددددا  صددددددددَْٔىٔا    دددددددددرت سددددددددعر    

ال٢ْٓددددددداة املت ددددددددٗ  لتي ٔددددددد ِ عددددددد  ا ناعددددددد٘    

لتقسدددددٔه ّت تٔدددددر عدددددددا  مدددددً الددددددّل العرعٔددددد٘      

لصدددال ال٢ْٓددداة املت ددددٗ ّعل اٍٛدددات عنددد٣  عدددً      

 اعقادٍا  دارٗ الرٜٔ  

أّعامدددددا علٔ دددددا  ٍامدددددا  عدددددهت كددددداٌ ٓعدددددْل علٔدددددُ      

تي ٔددددددد  كاعددددددد٘ املصدددددددال ا٤مرٓكٔددددددد٘  كدددددددثريا  ل

ّا٨سرأٜلٔ٘ و امليطق٘

(4)

 . 

ّمدددددً  دددددهت أعدددددد ر تلددددد  ا٨ اعددددد٘ ىْعدددددا  مدددددً      

ا٢رتبددددددا  و صدددددد ْل ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔدددددد٘ت عكدددددداٌ 

رد ال عدددددح  اٍَدددددا دددددددٓد ا٢ى عدددددال ّالعصدددددبٔ٘   

ّالتدددددددْترت ّاسدددددددتنر املْقددددددد  ا٤مرٓكدددددددٕ قراعددددددد٘  

العدددددددامم ٓعددددددداىٕ عالددددددد٘ مدددددددً عددددددددو التدددددددْا ٌ      

ة  ٣عددددددا الع٣قدددددداة املصرٓ٘ددددددد  ّالتخددددددبنت مددددددر

ا٤مرٓكٔددددددد٘  رعلددددددد٘ مدددددددً الندددددددباعٔ٘ ّعددددددددو     

الْ دددْح ّالدددمدد ع عدددح عامدددح امل اجدددمٗت ٍّدددْ مدددا       

اسددددددددتلسو ععنددددددددا  مددددددددً الْقددددددددر كددددددددٕ تدددددددددر   

ّتسدددتْع  ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددد٘ كيددددُ ّعقٔقددد٘ مددددا    

جرٚ

(5)

 . 

ّو ا دددار ياّلددد٘ عَددده أععددداد التبدددآً و الدددر٠ٚ      

 دددددمٗت عدددددم القددددداٍرٗ ّّادددددديطً  ددددد٣ل ٍددددد ِ ال   

ميكددددددً القدددددددْلت عدددددددمٌ الر٠ٓدددددد٘ ا٤مرٓكٔددددددد٘ قدددددددد   

اسدددتيدة    كدددٌْ ّادددديطً د مدددً ميظْرٍدددا د               

ت عيددددما عثدددر  2011ٓيدددآر  25قدددد سددداٍنر و  دددْرٗ   

الدددددددرٜٔ  ا٤سدددددددب  مبدددددددار  علدددددددٙ ا٢سدددددددتداع٘    

ملطالدددددد  املصددددددرٓمت ّ دددددد ر و الدددددد  الْقددددددر     

 لٔددد  اسدددماتٔدٕ مَدددهت كددداٌ ٓعتندددد علٔدددُ و   

مدددددار  ٣ دددد٘ ع ددددا مصددددا َا و امليطقدددد٘ علددددٙ  

عقدددددْدت كندددددا رأة ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ أٌ مجاعددددد٘ 

٘  ال ملاىٔدددددددد٘   ا٨ ددددددددْاٌ قددددددددد عددددددددا ة ا٤كثرٓدددددددد

ّالرٜاسددددد٘ عدددددً  رٓددددد  اىتخاعددددداة دميقرا ٔددددد٘.    

ّع ددددددد  اليظدددددددر عدددددددً قصدددددددْر ا٤داٛ السٔاسدددددددٕ   

للدناعددددد٘ و م١سسددددد٘ الرٜاسددددد٘ت ع ىَدددددا كاىدددددر    

ٗ   عطددددددداٛ مرسدددددددٕ ال رصدددددددد٘ت      ت ندددددددح  دددددددرّر

  ّ   ّا٢عتكددددددددددددددددداو و اليَآددددددددددددددددد٘    صددددددددددددددددديد

ا٢ىتخاعاة

(7)

 . 

ّعقددد  الددد  عاتدددر الع٣قددد٘ عدددم اليظددداو ا دٓدددد      

و مصدددددددر ّال٢ْٓددددددداة املت ددددددددٗ أكثدددددددر تم مدددددددا ت   

٢سددددٔنا مدددد  التلددددْٓ  ا٤مرٓكددددٕ املسددددتنر عْرقدددد٘   

املسددداعداة للنددد ن علدددٙ اليظددداو املصدددرٖ.  ّمدددً     



 (2017) السي٘      ّلا٢اجمللد     الثاىٕ عشرالعدد        بار للعلْو القاىْىٔ٘ ّالسٔاسٔ٘ جمل٘ جامع٘ ا٢ى

 
68 

 دددهت أصدددب  التسدددا٠ل الدددرٜٔ   ددد٣ل ٍددد ِ ال دددمٗ   

القدددداٍرٗ  ٓتن ددددْر عددددْل ا ٔدددداراة املتاعدددد٘ أمدددداو   

للتعامدددددددح مددددددد  ّادددددددديطًت ّمأٍددددددد٘ املسددددددداعاة    

املسدددددنْح عَدددددا للت دددددر  ععٔددددددا  عدددددً السٔاسددددداة     

ا٤مرٓكٔددد٘ت ٍّددددْ مددددا سددددت اّل الدراسدددد٘ ا٢جاعدددد٘  

 علٔ٘ ٢عقا  .

 :مشكل٘ الدراس٘

تكنددددددددددً املشددددددددددكل٘ ا٤ساسددددددددددٔ٘ عدددددددددد ِ    

الدراسددددددد٘ و  بٔعددددددد٘ الع٣قددددددداة املصدددددددرٓ٘ د               

ا٤مرٓكٔدددد٘ الددددا تتسدددده عقدددددر كددددبري مددددً عدددددو     

التددددْا ٌ ّا٢ ددددت٣لت ّالددددا انددددح عددددم  ٔاتَددددا     

عددددد ّر ا ددددد٣ل ّتعدددددارا املصدددددال عدددددمكثر مدددددا   

انددددح مددددً جْاىدددد  التْاعدددد  ّا٢ت ددددا ت ٍّددددْ مددددا   

ت 2013ْٓىٔددددددُ  30عددددددسح عْ ددددددْح و أعقددددددا   ددددددْرٗ   

عٔددددن اقدددددمر ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ علددددٙ اسددددتخداو   

أعدددددددد أٍددددددده أدّاتَدددددددا الندددددددا ط٘ علدددددددٙ مصدددددددرت  

 ٘ ّالتعددددددددداٌّ  ّاملتنثلددددددددد٘ و املعْىددددددددد٘ العسدددددددددكرٓ

العسددكرٖت ٍّددْ مددا دعدد  مصددر دععددا  صددْ   عددادٗ        

عسددددددددداعاتَا السٔاسدددددددددٔ٘ للت لددددددددد  علدددددددددٙ تلددددددددد  

 الن ْطت الا كاىر ددٓدٗ ّعاعل٘ ّم١ رٗ.

ا٤مدددر الددد ٖ اسدددتْج  د مدددً ميظدددْر الباعدددن د                  

دراسددددددد٘ ّالٔدددددددح الددددددد ت و ياّلددددددد٘ لل َددددددده     

املتعندددد  ٍدددد ا املْقدددد ت الدددد ٚ دددددكح درجدددد٘ عالٔدددد٘  

ٙ ا٤مدددددً القدددددْمٕ مدددددً التَدٓدددددد ّا طدددددْرٗ علددددد

للدّلددد٘ علددددٙ مدددددار عددددمٗ امتدددددة ملددددا ٓقددددر  مددددً  

عددداممت تْق دددر  ٣عدددا جسٜٔدددا  املعْىددد٘ العسدددكرٓ٘  

 ا٤مرٓكٔ٘ عً مصر .

 ٍدل الدراس٘:

ّٓتنثدددددح اعددددددل ا٤ساسدددددٕ للدراسددددد٘ و   

رصدددددد ّالٔدددددح لطبٔعددددد٘ الع٣قددددداة املصدددددرٓ٘ د         

ت  2015د      2011ا٤مرٓكٔددد٘  ددد٣ل ال دددمٗ املنتددددٗ مدددً   

ٔددددددس علددددددٙ التددددددداعٔاة الددددددا  قددددددر  مدددددد  المك

ت و  2013ْٓىٔددددددُ  30عالع٣قدددددداة و أعقددددددا   ددددددْرٗ   

ياّلدددد٘ مددددً الباعددددن لْ دددد  تصددددْر ملسددددار ٍدددد ِ 

الع٣قدددددددداة ت ّصدددددددد٢ْ  ٢سددددددددماتٔدٔ٘ سٔاسددددددددٔ٘    

يددددددٗ ٓتبياٍددددا صدددداى  القددددرار املصددددرٖ ٨عددددادٗ    

 التْا ٌ لتل  الع٣قداة .

 ميَدٔ٘ الدراس٘:

 تقددددددْو الدراسدددددد٘ علددددددٙ عكددددددرٗ التكامددددددح  

امليَددددٕت عاسدددتخداو أكثدددر مدددً مددديَ  أّ مدددد ح    

للدراسدددددد٘ ّالت لٔددددددحت  عاعتنددددددد الباعددددددن علددددددٙ     

 ٣ ددددد٘ ميددددداٍ  أّ أدّاة الٔلٔددددد٘ ٍّدددددٕ: املددددديَ    

الْصددددد ٕ الت لٔلدددددٕت مدددددً  ددددد٣ل التعامدددددح مددددد     

الظدددددددداٍرٗ يددددددددح الدراسدددددددد٘ ل َدددددددده  بٔعتَددددددددا  

ّع٣قاتَدددددا املتدا لددددد٘ ّمت رياتَدددددا اعتندددددادا  علدددددٙ  

املراجدددددددد   الت لٔددددددددح املْ ددددددددْعٕت مددددددددً  دددددددد٣ل  

املتخصصدددد٘ ّالدراسدددداة ااة الصددددل٘ت عندددد٣  عددددً   

اسددددددتقراٛ املْاقدددددد  ّا٦راٛ املرتبطدددددد٘ت    جاىدددددد     

ا٢عتنددداد علدددٕ مدددد ح املصدددل ٘ الْ ئددد٘ ّاملددديَ    

التددددارإت عصددددْرٗ متكاملدددد٘ ّصدددد٢ْ     الٔددددح 

 علنٕ ت ل  علُٔ الدق٘ ّاملْ ْعٔ٘ .

 عرّا ّتسا٢٠ة الدراس٘:

سدددٕ م دددادِ: أٌ  ّتددددّر الدراسددد٘ عدددْل عدددرا أسا   

ا٢عتنددددددداد ّا٢عتٔدددددددا  املتبدددددددادل الددددددد ٚ ٓصدددددددب      

الع٣قدددداة املصددددرٓ٘ د ا٤مرٓكٔدددد٘ سددددٔق  عدددددر          

عثددددرٗ أمدددداو تدددددٍْر ٍدددد ِ الع٣قدددداة ّصدددد٢ْ          

 30مرعلددد٘ القطٔعددد٘ت ٢سدددٔنا و مرعلددد٘ مدددا ععدددد    

ْٓىٔدددددددددُت عدددددددددح اٌ تلددددددددد  العْامدددددددددح سدددددددددتقْد     

ا٢سدددددتقرار ّاسدددددتعادٗ التعددددداٌّ جمدددددددا   اصددددد٘     

رٓا  )أٖ  لبددددد٘ عْامددددددح التعدددددداٌّ  سٔاسدددددٔا  ّعسددددددك 

علدددٙ عْامدددح التدددْترت ّ لبددد٘ العْامدددح ال مجاتٔددد٘   

 علٙ املثالٔ٘ و الع٣قاة الثيأٜ٘( . 

ّٓيبثددد  مدددً ٍددد ا ال دددرا عدددددا  مدددً التسدددا٢٠ة       

 ال رعٔ٘ ااّل الدراس٘ ا٨جاع٘ علَٔات ميَا:

علدددٕ  2011ٓيدددآر  25مدددا  بٔعددد٘ ّاىعكدددا   دددْرٗ     -1

 ؟ ا٤مرٓكٔ٘الع٣قاة املصرٓ٘د 

دددددد مدددددا دّاعددددد  املْقددددد  ا٤مرٓكدددددٕ السدددددل   ددددداِ 2

 ؟   2013ْٓىُٔ  30مصر و أعقا   ْرٗ 

دددد مدددا  بٔعددد٘ ّأععددداد رد ال عدددح املصدددرٖ   اٛ الددد   3

 املْق  ا٤مرٓكٕ ؟ 

ْٓىٔددُ علددٙ   30ددد مددا  بٔعدد٘ ّأععدداد تددداعٔاة  ددْرٗ     4

 الع٣قاة الثيأٜ٘ ّاملصال املشمك٘ ؟

 ري و املْقددد  ا٤مرٓكدددٕ  دددد مدددا أععددداد ّدّاعددد  الدددت    5

 ؟ 2013ْٓىُٔ  30 اِ مصر عق   ْرٗ 

ددددد مددددا مدددددٖ تددددم ري تلدددد  ا٤ مدددد٘ علددددٙ مسددددتقبح    6

 الع٣قاة الثيأٜ٘ عم الدّلتم ؟
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 ا٨ ار اليظرٖ للدراس٘:

اىط٣قدددا  تددددا تقدددددوت قسددددنر الدراسدددد٘    سددددبع٘  

مباعددددن أساسددددٔ٘ عندددد٣  عددددً مقدمدددد٘ ّ اادددد٘ت      

 :ّال  ّعقا  للتالٕ

 ا٤ّلاملب ن 

الع٣قددددددداة املصدددددددرٓ٘ ا٤مرٓكٔددددددد٘ أ يددددددداٛ    

 2011ٓيآر  25ّعق   ْرٗ 

ت كاىددددددر 2011ٓيددددددآر  ٢25 جدددددددال و أٌ  ددددددْرٗ       

ّاعددددددٗ مدددددً أعدددددر  مْجددددداة ا٢عتداجددددداة الدددددا     

اجتاعددددددر ميطقدددددد٘ الشددددددر  ا٤ّسددددددن و مطلدددددد  

الدد  العدداوت ّالددا أ لدد  علَٔددا ل الرعٔدد  العرعددٕلت        

الثددددددددْرٗ  ٢ أٌ اليددددددددداح الدددددددد ٚ صدددددددداع  ٍدددددددد ِ  

ادٓددددا ت قددددد اسدددت ْا علددددٙ اٍتنددداو العدٓددددد مددددً    

دّل العدددداأ ت عدددد  ا٢ٍتندددداو عا٤ّ دددداذ السٔاسددددٔ٘ 

ّا٢جتناعٔددددددد٘ و ّاعددددددددٗ مدددددددً أكثدددددددر علدددددددداٌ   

امليطقدددد٘ سددددكاىا  ّتيْعددددا  اقتصددددادٓا  ّ قاعٔددددا  ٍّددددٕ   

مصددددر

(8)

ت عٔددددن عدددددأة الثددددْرٗ عاىت ا دددد٘ دددددعبٔ٘  

ٓيددددآرت  الدددد   ٣عددددا م٣ٓددددم   25و صددددباح ٓددددْو 

ظدددددددددددداٍرًٓ مدددددددددددددً  تلدددددددددددد  ا ل ٔددددددددددددداة   املت

ا٢جتناعٔدددددددددددددد٘ ّا٢قتصددددددددددددددادٓ٘ ّالسٔاسددددددددددددددٔ٘  

ّالدٓئددد٘ت عا٨ اعددد٘ عدددالرٜٔ  عسددد  مبدددار      

(9)

 

.  ددددده امتددددددة ا٢عتداجددددداة عددددد  كامدددددح أ ددددداٛ 

الدّلدد٘ د ّالددا عدددأة ك ركدد٘ دددعبٔ٘  ا ددب٘          

 دددد تارسددداة ا٤جَدددسٗ ا٤مئددد٘ د و اسددددتداع٘          

لددد ل  الدددس ه الددد ٖ  لقتدددُ الثدددْرٗ التْىسدددٔ٘) (ت   

ّىتٔددددد٘ مبادددددرٗ لماكدددده ا دددد اة السٔاسددددٔ٘     

السدددددلبٔ٘  ددددداِ اليظددددداو ا ددددداكهت عنددددد٣  عدددددً      

تارسدددددداة التعددددددد ٓ  ّا٢عتقدددددددا٢ة التعسددددددد ٔ٘ت  

ّأعٔاىدددا القتدددحت ّالدددا كاىدددر تسدددتيد     قاعددد٘      

راسددددخ٘ ل٥جَددددسٗ ا٤مئدددد٘ مدددددو عَددددا ا٤ىظندددد٘   

ا٢ستبدادٓ٘

(10)

 . 

عقددداو عددددد كدددبري مدددً الشدددبا  د  دددالبٔتَه مدددً             

سددددددد٣مٔم د الددددددد ًٓ  ددددددداقْا ارعدددددددا                 دددددددري ا٨

 نارسددداة ىظددداو مبدددار  املدددسّرت ّأ تتدددْعر عددده     

أٓددد٘ عرصددد٘ لت قٔددد   مكاىددداتَهت و  دددح رٜدددٔ        

ٓ تقدددد للر٠ٓددد٘ ّالقددددرٗ علدددٙ ا٢ دددا ت عٔدددن أىدددُ   

عامددا  مدددً ا كددهت ّأكثدددر    30ّععددد مددا ٓقدددر  مددً    

ملٔدددار د٢ّر مدددً املعْىددد٘ ا٤مرٓكٔددد٘ت  دددح      30مدددً 

ٓعدددددداىٌْ ال قددددددر   أكثددددددر مددددددً  لددددددن املصددددددرٓم    

ّا َح ّاملرا

(11 )

. 

عكاىددددر تلدددد  ا٢ىت ا دددد٘  ثاعدددد٘ الصددددر ٘ الددددا    

ّعددددددددة مجدددددددْذ املصدددددددرٓمت ّا َدددددددرة مددددددددٖ      

ا اجدددد٘    ىظدددداو دسددددتْرٖ جدٓددددد ٓعدددددس  قددددٔه     

الدميقرا ٔدددد٘ت ّٓنددددنً قٔدددداو ا كْمدددد٘  دمدددد٘ 

مصددددال اجملتنددددد  عمسددددرِ   

(12)

ت ّكاىدددددر ا٢ اعددددد٘ 

 11عاليظددداو علدددٙ  دددرار مدددا عدددد  عتدددْى  د قبدددح             

ْٓمدددا  د عٔدددن ٍسمدددر الشدددر ٘ و معدددار  ددددْارذت      

ٓيدددآر أّ مدددا مسدددٕ عددددلمجع٘     28دارة رعاٍدددا ٓدددْو  

ال ندد لت ٍّددْ مددا أجدد  مبددار  علددٙ التخلددٕ عددً       

ْٓمددددددددا  عقددددددددن مددددددددً تلدددددددد     18ميصددددددددبُ ت ععددددددددد  

ا٢عتداجاة

(13)

 . 

 ٢ أٌ السٔاسدددد٘ ا٤مرٓكٔدددد٘  دددداِ مصددددر مي ٜدددد ت   

كاىدددددر  دددددري عامسددددد٘ و كدددددثري مدددددً ا٤عٔددددداٌت   

 تنٔددد٘ ّاعددددٗ  اعتددد٘ت ٍّدددٕ: الْقدددْل     مدعْعددد٘ 

   جاىددددد  مدددددً عالسدددددلط٘ مدددددً أجدددددح مْاصدددددل٘      

التعددددداٌّ ا٤مددددد  . ٍّدددددٕ السٔاسددددد٘ الدددددا كاىدددددر  

يدددد٣  ٢ىتقدددداد الكددددثري مددددً ال صدددداٜح املصددددرٓ٘ت      

كددددالقْمٔم ّا٨سدددد٣مٔم ّاللٔدددد الٔمت الدددد ًٓ    

ترسددددده لددددددَٓه ال نددددد  مدددددً ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ   

ّالتشك  و ىْآاٍا

(14)

 . 

  ت جدددداٛة ٍدددد ِ الثددددْرٗ لتنثددددح مرعلدددد٘  ّمدددد  الدددد

جدٓدددددددددٗ و تددددددددارٓه الع٣قدددددددداة املصددددددددرٓ٘ د                  

ا٤مرٓكٔدددد٘ت عٔددددن ّاجَددددر السٔاسدددد٘ ا٤مرٓكٔدددد٘    

 دددددد٣ل ا٤ٓدددددداو املبكددددددرٗ عددددددا ّ ددددددعا  جدٓدددددددا  أ      

تتْقعددددُت عددددمدد املْقدددد  ا٤مرٓكددددٕ و تمٓٔدددددٍا و  

البدآدددددد٘ت ّلكددددددً عٔنددددددا ععددددددد ّعلددددددٙ  ددددددْٛ مددددددا    

شددددنْل استشددددعرتُ ّاددددديطً مددددً قددددْٗ الدددددع  ّال  

الدددا اكتسدددبتَا الثدددْرٗ أعليدددر تمٓٔددددٍا عدددات عدددح       

 دددددداّ  ا٤مددددددر عددددددا ّصددددددح    عددددددد مطالبدددددد٘   

الددددددددرٜٔ  أّعامددددددددا للددددددددرٜٔ  ا٤سددددددددب  مبددددددددار   

صراع٘ عالتخلٕ عً ا كه

(15)

 . 

ّعددددٙ أعقددددا  الدددد  ت تعر ددددر الع٣قدددداة الثيأٜدددد٘ 

 الددددد٘ مدددددً عددددددو ا٢سدددددتقرارت ٍّدددددْ مدددددا أرجعدددددُ  

 العدٓدددددددددد مدددددددددً اقللدددددددددم ٢عتقدددددددددار السٔاسددددددددد٘

ا٤مرٓكٔددد٘  ددد٣ل تلددد  املرعلددد٘ لر٠ٓددد٘ ّا دددد ٘      

ّيددددددددٗ  دددددداِ تطددددددْراة ا٤عدددددددا  

(16)

. ّر دددددده  

اعدددد٣ٌ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔدددد٘ و ىَآدددد٘ املطددددال عددددً     

دعنَددددا لددددد لسددددلط٘ الشددددع لت عدددد ٌ دعنَددددا السدددداع  

للدٓكتاتْرٓددد٘ و مصدددر أ ٓكدددً سدددرا ت عا كْمددد٘     

املصدددرٓ٘ كاىدددر  ددداىٕ أكددد  متلددد  للنسددداعداة      

سددددرأٜحت ميدددد  تْقٔدددد  معاٍدددددٗ   ا٤مرٓكٔدددد٘ ععددددد  
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. 1979ا٨سددددددددددرأٜلٔ٘ عدددددددددداو السدددددددددد٣و املصددددددددددرٓ٘ 

أصدددب ر ال٢ْٓددداة املت ددددٗ ععدددد الددد  ّاعددددٗ مدددً  

عددددٗ جَددداة دّلٔددد٘ عاعلددد٘ ركدددسة علدددٙ تْجٔدددُ       

قدددْٗ الشدددع  املصدددرٖ  دددْ العنلٔددداة ا٢ىتخاعٔددد٘      

ّامل١سسدددددددددددٔ٘ت ّالتمكٔددددددددددددد علدددددددددددٙ ا٢ىتقددددددددددددال   

الدددددددددميقرا ٕ السددددددددل  للسددددددددلط٘ت ّاسددددددددتعادٗ    

ستقراراليظاو ّا٢

(17)

. 

ّمدددددد   دددددداح الثددددددْرٗ و  سددددددقاط الدددددد  اليظدددددداو  

العنٔددح لل٢ْٓدداة املت دددٗ د مددً ميظددْر الكددثريًٓ         

ددددد ّمدددد    دددداح مجاعدددد٘ ا٨ ددددْاٌ و سددددرق٘ ٍدددد ِ     

الثددددْرٗت  ددددددة الطنْعدددداة ا٤مرٓكٔدددد٘ اعادعدددد٘  

   رعدددددن مصدددددر عاملشدددددرّذ ا٤مرٓكدددددٕ ا دٓدددددد     

للشددددددر  ا٤ّسددددددنت عٔددددددن ا ددددددْر التخطددددددٔن    

مرٓكدددٕ عدددْل دعددده تلددد  املْجددد٘     ا٢سدددماتٔدٕ ا٤

مدددً الثدددْراة العرعٔددد٘ ٨عددد٣ل عل ددداٛ جددددد مدددً        

الددد  التٔدددارت الددد ٚ اعتقددددّا أىدددُ ا٤قدددْٚ ّا٤كثدددر  

اىتشدددددارا  دا دددددح دّل امليطقددددد٘ د تٔدددددار ا٨سدددددد٣و              

السٔاسدددٕ د ددددرٓط٘ أٌ ٓكدددٌْ مسدددتعدا  للت دددال         

مدددد   سددددرأٜح. ّمددددً  ددددهت ّقدددد  ا تٔددددارٍه علددددٕ      

لسددددداعقمت مجاعددددد٘ ا٨ دددددْاٌ  ٣عددددد٘ عل ددددداَٜه ا

الددد ًٓ أ ٓعدددْدّا قدددادرًٓ علدددٙ اندددح مسدددْٝلٔ٘     

ا٢سددددماتٔدٔ٘ ا٤مرٓكٔدددد٘ و امليطقدددد٘ت ّالرامٔدددد٘    

 لدددٕ تدددددم ىظددداو  قلٔندددٕ ددددر  أّسدددطٙ جدٓدددد  

حينٙ مصا َا

(18 )

 . 

عاسدددددتقر ت كدددددري ّادددددديطً عٔندددددا اددددد  مصدددددرت 

علدددٙ أٌ التعددداٌّ مددد  ىظددداو عددداكه عَٔدددا عقٔدددادٗ      

لت قدددددد ت مجاعدددددد٘ ا٨ ددددددْاٌ ٓعددددددد أمددددددرا  قدددددداع٣  ل 

٢سددددٔنا مدددد  مددددا اىطددددْٚ علٔددددُ  طددددا  ا ناعدددد٘   

مدددً تْاعدددد  و الكددددثري مدددً م رداتددددُ مدددد  املصددددال   

ا٤مرٓكٔددددددددددددددد٘.  ٍّكددددددددددددددد ا استعا دددددددددددددددر ا٨دارٗ 

ا٤مرٓكٔدددد٘ ىظدددداو مبددددار  عيظدددداو   ددددرت عدددددا عددددا      

أكثددددددر قدددددددرٗ علددددددٙ ا شددددددد الشددددددع ت ّو ااة    

الْقددددر لدٓددددُ  طاعددددا  سٔاسددددٔا  ٓتْاعدددد  ّاملصددددال      

ا٤مرٓكٔدددددد٘

(19)

مددددددا كشدددددد  عيددددددُ اليقددددددا  ت ٍّددددددْ 

سدددددددتٔ ً كدددددددْ ) (: لعدددددددمٌ ال٢ْٓددددددداة املت ددددددددٗ 

كاىددددر قددددد امدددد ة قددددرارا  ّاعٔددددا  عدددددعه ا٨سدددد٣و 

السٔاسدددٕ و امليطقددد٘ كددددسٛ مدددً ر٠ٓتَدددا لشدددر     

أّسددددددن جدٓدددددددت عدددددد  سٔاسدددددد٘ دعدددددده العنلٔدددددداة 

الدميقرا ٔ٘ ّا٢ىتخاعاةل

(20 )

. 

ّلقددددد عدددددأة أّلددددٕ ا٨ددددداراة الداعندددد٘  ناعدددد٘     

دارٗت قبددددح ٓددددْو ّاعددددد مددددً   ا٨ ددددْاٌ مددددً قبددددح ا٨ 

تي دددٙ مبدددار ت عٔدددن أعلدددً جدددٔن  ك٣عدددر) (      

و ددددددددددَادتُ أمددددددددداو الكدددددددددْ ر : لأٌ مجاعددددددددد٘  

ا٨ ددددددددْاٌ املسددددددددلنم ٍددددددددٕ مجاعدددددددد٘ معتدلدددددددد٘ت   

ّميظندددد٘ علناىٔدددد٘    عددددد كددددبريت ّأىَددددا ىبدددد ة 

العيدددد  علددددٙ الصددددعٔد الدددددّلٕل. ٍدددد ا عندددد٣  عددددً  

العدٓددددد مددددً ا٢جتناعدددداة الددددا اددددر عٔنددددا عددددم    

ٓكٔددددددد٘ عالقددددددداٍرٗ ل ٌ عاترسدددددددٌْل السددددددد ريٗ ا٤مر

ّقٔددداداة مدددً ا ناعددد٘ت أ َدددرة  ٣عدددا السددد ريٗ  

دعندددا  ل٩ دددْاٌ ّالسدددل ٔمت ّتشدددددا  كدددبريا   ددداِ  

العلندددداىٔم ّاملسددددٔ ٔم .  دددده تكددددرر ا٤مددددر عدددد      

ىاٜددد  ّ ٓدددرٗ ا ارجٔددد٘ ّٓلٔددداو عدددارٓيست ّكددد ل    

السددياتْر جدددٌْ كدددريٖت الددد ٚ أرسدددح عددددٗ رسددداٜح  

ارتدددددُ ملقدددددر ا ناعددددد٘ داعنددددد٘ تا لددددد٘ت  ددددد٣ل  ٓ

عالقددداٍرٗ ّلقددداٛ أعدددد قادتَدددا د  دددرية الشدددا ر د             

مظَرا  الثياٛ العل  عه 

(21)

  . 

ّعقددد  ا٢ اعددد٘  بدددار  ّتدددْ  اجمللددد  ا٤علدددٙ   

للقدددْاة املسدددل ٘ د عقٔدددادٗ  ّ ٓدددر الددددعاذ ا٤سدددب          

املشدددري عسدددم  يطددداّٖ د رٜٔسدددا ععلٔدددا للدددب٣د د              

ٌ ع ىدددددُ سدددددرعاٌ مدددددا  بدددددر ل البٔددددد٘ املصدددددرٓم أ     

 يطدددداّٖ ّ م٣ٜددددُ  ددددري أك دددداٛ و  دارٗ دددددٌْٝ    

الدّلددد٘ت ٍّدددْ مدددا جعدددح  البٔددد٘ اللٔددد الٔم ّقتٝددد   

مسدددددتعدًٓ عدرجددددد٘ كدددددبريٗ للتصدددددْٓر لصدددددال   

مرددددددد  مجاعدددددد٘ ا٨ ددددددْاٌ و ا٢ىتخاعدددددداة الددددددا  

 2012مددددً ْٓىٔددددْ   24كدددداٌ مسمعددددا  اجراٍٛددددا و   

(22)

ت 

ٍّدددْ مدددا عدددد  عال عدددح عدلبدددر الثدددْرٗ و ىَآددد٘      

ناعددد٘ يندددد مرسدددٕ لرٜاسددد٘  املطدددال مردددد  ا 

الدّلددددددددد٘ت ّ لددددددددد  الكدددددددددْالٔ  ّأٓندددددددددا عددددددددد    

التصدددرحياة املعليددد٘ت اٍبدددر السٔاسددد٘ ا٤مرٓكٔددد٘    

   مددددددٚ ععٔدددددد صدددددْ    ددددد اٛ الشدددددرعٔ٘ علدددددٙ  

ا ناع٘ ّتعسٓس ّدعه ّ عَه ا دٓد

(23)

. 

ّعدددٙ ياّلددد٘ ميَدددا ٨ععددداد ا دددٔ، عدددً ا لبددد٘      

السٔاسدددددٔ٘ت عددددد ٌ ّ ٓدددددرٗ ا ارجٔددددد٘ كلٔيتدددددٌْت    

 ٛ مجعَددددا عددددالرٜٔ  مرسددددٕ ت قالددددر:     ّعقدددد  لقددددا

ل ٌ ال٢ْٓدددددداة املت دددددددٗ تدددددددعه مصددددددر ل٣ىتقددددددال  

الكامدددددح    ا كددددده املددددددىٕت ّعدددددْدٗ ا دددددٔ،     

دّرِ و ع ا ا٤مً الْ   عقنل

(24)

. 

 ٢ أىددددُ عٔنددددا ععدددددت تددددبم لدددد٩دارٗ ا٤مرٓكٔدددد٘ أٌ      

مجاعددددددد٘ ا٨ دددددددْاٌ ٢ اتلددددددد  ر٠ٓددددددد٘ سٔاسدددددددٔ٘   

متناسددددددك٘ ّ تل دددددد٘  اٍَددددددات عٔنددددددا كاىددددددر     

ّادددددديطً تسدددددعٙ لتخطدددددٙ عالددددد٘ عددددددو ا٢تدددددساٌ  

الددا عاىددر ميَددا ميدد  سددقْط ىظدداو مبددار . ّمددً       
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 دددهت اسدددتنرة الع٣قددد٘ الثيأٜددد٘ عدددم البلددددًٓ دٌّ  

ت دددٔري ٓددد كرت عاسدددتثياٛ ععددد  مظددداٍر التعددداٌّ      

املشم 

(25)

  . 

ّدا لٔدددا ت ّر ددده اىتخاعدددُ دميقرا ٔدددا ت سدددرعاٌ مدددا     

كشدددددددددد ر ا٤عدددددددددددا  ّاملْاقدددددددددد  املتعاقبدددددددددد٘ أٌ 

ٔ  مرسددددددددٕ ٢ ٓعدددددددددّ كْىددددددددُ دخصددددددددا   الددددددددرٜ

مت طرسدددا  ّ دددري ك ددد١  

(26)

ت عٔدددن ارتكددد  مرسدددٕ    

ّعكْمتددددددُ الكددددددثري مددددددً ا٤ طدددددداٛت كنددددددا أسدددددداٛ 

التعامدددح مددد  العدٓدددد مدددً ال دددر  للْصدددْل لبيددداٛ  

عكْمدددددددد٘ تكددددددددٌْ أكثددددددددر اثدددددددد٣ٔ  للت ال دددددددداة 

السٔاسدددددٔ٘ القاٜنددددد٘ ّقتٝددددد ت عنددددد٣  عدددددً اقصددددداٛ  

ّتَندددددددددٔ، ّتدددددددددي ري قطاعددددددددداة عدٓددددددددددٗ مدددددددددً 

اجملتنددد 

(27)

ٍّدددْ مدددا جعدددح املصدددرٌْٓ ٓشدددعرٌّ د         ت

ّر دددا للندددرٗ ا٤ّلدددٕ د عيدددْذ مدددً عقدددداٌ الدددْ ًت       

 اصددددد٘ ععدددددد أٌ  ددددد  ا٨ دددددْاٌ ّعل ددددداَٜه مدددددً 

ت 2012التٔددددار اقدددداعا املتشدددددد و ارٓددددر دسددددتْر      

الدددددد ٖ أل ددددددٙ الكددددددثري مددددددً ا قددددددْ  ّا رٓدددددداة 

ددددبصْرٗ  ددددري مسددددبْق٘ د  كنددددا مكددددً للدناعدددد٘        

اصدددددح مدددددً ياّلددددد٘ السدددددٔطرٗ علدددددٙ كاعددددد٘ امل  

ا٤ساسدددددٔ٘ للدّلددددد٘ت عنددددد٣  عدددددً تعدددددٔم أعددددددادا     

 دددددددددخن٘ مدددددددددً  املدددددددددْالم ٤ٓددددددددددْٓلْجٔتَه و   

الْ ددددددداٜ  اعامدددددددد٘ عالدّلدددددددد٘) (ت ر دددددددده عدددددددددو  

ك اٛتَه

(28)

  . 

كنددددا اىتقلددددر مجاعدددد٘ ا٨ ددددْاٌ للسددددٔطرٗ علددددٙ   

كدددددددددددح امليظنددددددددددداة املسدددددددددددتقل٘ ّا كْمٔددددددددددد٘ ت   

كاملددددار  ّّسددداٜح ا٨عددد٣وت ّال يدددٌْت ٍّدددْ مددددا      

د لأ ْىددددددددد٘ الدّلددددددددد٘ل أّ  ّصددددددددد ُ املراقبدددددددددٌْ عددددددددد 

ل. ّمددددددً  ددددددهت ترسدددددده Brotherhoodizationل

لدددددددٖ  البٔدددددد٘ املصددددددرٓم دددددددعْر جددددددارل عددددددمٌ     

ا٨ دددددْاٌ عدددددا مٌْ عال عدددددح علدددددٙ ت دددددٔري  بٔعددددد٘ 

 DNAٍّْٓدددد٘ الدّلدددد٘ املصددددرٓ٘ت عدددد  تعدددددٓح الددددد  

الثقددداو ملصدددرت ّت دددٔري الشخصدددٔ٘ املصدددرٓ٘ عددد       

عنلٔدددد٘ ميظندددد٘ ل سددددٔح ا٤دم دددد٘ت تتددددسامً مدددد       

أجٔددددددال جدٓدددددددٗ تت دددددد  ّعكدددددددر     طدددددد٘ ٨ىتددددددا    

ا ناع٘

(29 )

. 

ّلقدددد أدددس الددد  العددداو الددد ٚ اعتلدددٙ عٔدددُ مرسدددٕ   

سددددددددددٗ ا كددددددددده عالتددددددددددٍْر العددددددددداو و ا٤مدددددددددً    

ّا دددددماةت ّارت دددداذ معددددد٢ة البطالدددد٘ت ّ ٓدددددادٗ     

%ت ىظدددرا   50   أكثدددر مدددً   40معدددد٢ة ال قدددر مدددً  

لعدددددددو ّجددددددْد أّلْٓدددددداة اقتصددددددادٓ٘ أّ سٔاسددددددٔ٘   

ّا دددددددد ٘ت أّ ارادٗ عقٔقٔدددددددد٘ ملكاع دددددددد٘ ال سدددددددداد 

ّال قدددددر

(30)

اليندددددْ ا٢قتصدددددادٖ   ت ّعددددددة معدددددد٢ة 

أسدددددْأ مدددددً اٖ قبدددددحت ّعشدددددح اليظددددداو و ا  دددددا  

علدددددٙ ا٢سدددددتقرار السٔاسدددددٕ مدددددا قددددداد    اعدددددداو  

املسددددتثنرًٓت مدددد  اىَٔددددار صددددياع٘ السددددٔاع٘ت مددددا      

جعدددح ا٤مدددر عدددال  الصدددعْع٘ أمددداو امددداا  جدددراٛاة   

لت سم ّ عٔ٘ ا٢قتصاد الْ  

(31)

 . 

ّامجددددددددا٢ ت عشددددددددح ا٨ ددددددددْاٌ و  دارٗ ا٢قتصدددددددداد    

دٖت مددا ا ددطرٍه للتعامددح مدد  رجددال أعنددال       املددم 

مشدددبٍْم مدددً اليظددداو السددداع  ّكددد ا املدددرتبطم     

عددددا س  الددددْ   املي ددددحت عطلبددددْا مدددديَه العددددْدٗ   

   الدددددب٣د ملسددددداعدٗ ّدعددددده ا٢قتصددددداد  

(32)

ت كندددددا 

مسددددددددد  للشدددددددددر ٘ عاسدددددددددتخداو العيددددددددد   دددددددددد 

املدددْا يم ّالثدددْار علدددٙ ىطدددا  ّاسددد ت ّا٢عتقدددال      

لقندددد  عْعشددددٔ٘ و  ّالتعدددد ٓ  ّاسددددتخداو أدّاة ا 

مْاجَددد٘ اقدددتدم  دددد ا ناعددد٘ت ٍّدددْ مدددا كددداٌ 

حيددددد  دٌّ أدىددددٕ عقددددا  قدددداىْىٕت كنددددا رعدددد      

الياٜددد  العددداو ّقتٝددد   عدددادٗ عدددت  أٓددد٘ قندددآا  دددد    

رجدددددددددال الشدددددددددر ٘ت الددددددددد ًٓ قتلدددددددددْا أّ كددددددددداىْا 

متدددددْا ٝم و قتدددددح املتظددددداٍرًٓ  ددددد٣ل الثدددددْرٗت   

ر ه ّعد الرٜٔ  مرسٕ ع ل 

(33)

 . 

 ٘ ا ارجٔددددددد٘ت علقدددددددد   ّعٔندددددددا ٓتعلددددددد  عالسٔاسددددددد

كدددددددادة تكدددددددٌْ تا لددددددد٘ للسٔاسددددددد٘ السددددددداعق٘ت     

لصدددددال  سدددددرأٜح علدددددٙ عسدددددا  ال لسدددددطٔئمت     

ّا ٔدددددددا ا  للنتندددددددردًٓ السدددددددْرٓمت املددددددددعْمم   

أمرٓكٔددددددا   ددددددد ا كْمدددددد٘ السددددددْرٓ٘ت مدددددد  تددددددب  

أجيددددددٗ  دددددد  ٓددددددراٌ . كندددددا  َدددددرة ا اٍدددددداة     

كار ٔدددددد٘ ّ ددددددعر ا٤مددددددً القددددددْمٕ املصددددددرٖ و  

ا٤مئددد٘ الْ ئددد٘   طدددر كدددبريت ٍّدددددة املصدددال   

ا٤كثدددددددر عْٔٓددددددد٘ و الدددددددب٣دت كندددددددا عر دددددددر     

امليطقددددددد٘  للخطدددددددر ّعددددددددو ا٢سدددددددتقرار    

(34)

. ّأ  

ٓتخدددد  الددددرٜٔ  مرسددددٕ أٓدددد٘  طددددْاة جٍْرٓدددد٘     

تدددددد١ ر عصددددددْرٗ مبادددددددرٗ علددددددٙ الع٣قدددددداة مدددددد      

ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ أّ  سددددرأٜحت عاسددددتثياٛ تْ ٔدددد      

التعدددداٌّ مدددد  عركدددد٘  ددددا ت ّ اصدددد٘ أى ددددا       

لددد ل  مدددً ىتددداٜ  سدددلبٔ٘   التَرٓددد      دددسٗت  دددا  

علدددددٙ ا٤مدددددً القدددددْمٕ املصدددددرٖ ّالع٣قددددداة مددددد     

  سرأٜح علٙ عد سْاٛ . 

ّعلددددٙ جاىدددد    ددددرت تنددددررة الع٣قدددداة الْ ٔقدددد٘   

ّاملتنٔدددسٗ ملصدددر مددد  دّل ا لدددٔ  ّععددد  املنالددد    

العرعٔددددد٘ د عاسدددددتثياٛ قطدددددر د  عٔدددددن ددددددَدة                     

الع٣قدددددددداة مدددددددد  ا٨مدددددددداراة العرعٔدددددددد٘ املت دددددددددٗ   
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مدددددً  11عتددددددا  اىتكاسددددد٘ كددددد ٚت  اصددددد٘ ععدددددد ا

أعنددددداٛ مجاعددددد٘ ا٨ دددددْاٌ املصدددددرٓم عا٨مددددداراة    

عتَندددددددد٘ تارسدددددددد٘ أىشددددددددط٘  رٍاعٔدددددددد٘ت كنددددددددا    

تددددٍْرة الع٣قددداة مددد  السدددعْدٓ٘ كددد ل ت علدددٙ    

  دددددر التصدددددرحياة املعادٓددددد٘ الدددددا صددددددرة مدددددً      

 عع  قٔاداة ا٨ ْاٌ .

ت أعلددددددً مرسددددددٕ ٤ّّل 2013مددددددً ْٓىٔددددددْ  15ّعددددددٙ 

مدددددرٗ قطددددد  الع٣قددددداة مددددد  سدددددْرٓا ت ّا٢سدددددتعداد 

رسدددددددال مقددددددداتلم مدددددددً ا دددددددٔ، ّمتطدددددددْعم  ٨

ملسددداعدٗ املتندددردًٓ علدددٙ ا٨ اعددد٘ عبشدددار ا٤سددددت    

كندددا جددداٛ ا٨عددد٣ٌ الثددداىٕ لل دددر  عددد  اجتنددداذ     

متل ددددس ل رٓدددد  ا٤مددددً القددددْمٕ عرٜاسدددد٘ مرسددددٕت   

ّالددددد ٚ  دددددرح  ٣لدددددُ  مكاىٔددددد٘ تْجٔدددددُ  دددددرعاة 

عسدددددكرٓ٘  دددددد سدددددد اليَنددددد٘ ا٨ ٔدددددْعٕ ك دددددح  

ل٥ م٘ 

(35)

 . 

اٌ  ٓددددارٗ مرسددددٕ لددددبكم ّعا٨ دددداع٘    الدددد ت عدددد

ّمْسددكْ تركدددر   ددارا  سدددلبٔ٘ علددٙ ع٣قددد٘ مصدددر    

ّمصدددا َا ا٢سدددماتٔدٔ٘ مددد  ال٢ْٓددداة املت ددددٗ     

.   دددده قدددددو مرسددددٕ ّاعدددددٗ مددددً أسددددْأ اركاتددددُ  

ت  ددد٣ل  ٓارتدددُ قددداو   2013علدددٙ ا٢ ددد٣  و أعرٓدددح   

للسددددْداٌت عٔددددن أعددددر  عددددً اسددددتعدادِ للتيددددا ل      

ذ عددددً ع٣ٓدددد  ّددددد٣تمت ٍّددددٙ ا٤را ددددٕ املتيددددا     

علَٔدددددات ٍّدددددْ ا٤مدددددر الددددد ٚ تداركتدددددُ ا٤جَدددددسٗ     

املصدددددرٓ٘ سدددددرٓعا  عددددد   ٓدددددارٗ قددددداو عَدددددا رٜدددددٔ      

ا٤ركدددداٌ ال رٓدددد  صدددددقٕ صددددب ٕت مْ دددد ا  أٌ   

الدّلدددد٘ املصددددرٓ٘ لددددً تت دددداّا علددددٕ أٖ قطعدددد٘    

مددددً أرا الددددْ ًت  ٢ أٌ تلدددد  الْاقعدددد٘ ادٓدددددا      

أ َددددرة للدددددٔ،  ددددا ٢ ٓدددددذ جمددددا٢  للشدددد ت أٌ    

 دددددد مصدددددال  مجاعددددد٘ ا٨ دددددْاٌ تعندددددح مباددددددرٗ

ا٤مً القْمٕ املصرٖ

(36)

 . 

ّعلدددددددٙ املسدددددددتْٚ السٔاسدددددددٕ الددددددددا لٕت أصددددددددر   

الددددددرٜٔ  مرسددددددٕ  ع٣ىددددددا دسددددددتْرٓا  و ىددددددْعن    

ت متنددددنيا  عدددد  ىصْصددددُ أىددددُ عددددْ  القدددداىٌْت   2012

ّأٌ قراراتددددددُ ٢ مندددددد  للنراجعدددددد٘ القنددددددأٜ٘ت  

ٍّدددددْ مدددددا أىدددددت  عاصددددد ٘ كدددددبريٗ مدددددً ال نددددد ت  

  دددددر عٔدددددن رأة ا نددددداٍري و مرسدددددٕ  ْاجدددددا     

ملبدددددار  .  ّر ددددده سددددد   ٍددددد ا ا٨عددددد٣ٌ املشددددد١ّو    

سدددرٓعا ت  ٢ أٌ ددددب  أ ْىددد٘ مصدددر أ ٓتدددْارٚ مدددً   

أاٍددددددداٌ املصدددددددرٓم

(37)

ت عخرجدددددددر املظددددددداٍراة و 

العدٓدددددد مدددددً املددددددٌ الكددددد ٚت مدددددا أدٚ    ّقدددددْذ     

 ادتباكاة عم معار ٕ الرٜٔ  ّالشر ٘ . 

ّلعدددح  ددد  الطدددرل مدددً قبدددح ال٢ْٓددداة املت ددددٗ      

لٔدددد الٔم ّالعلندددداىٔم  لددددٕ    دددداِ الدددد ت دعدددد  ال  

ا٢عتقدددداد عددددمٌ ٍيددددا  مدددد١امرٗ جارٓدددد٘ عٔنددددا عددددم    

ا٨ ددددْاٌ ّال٢ْٓدددداة املت دددددٗت الددددا تَددددته عقددددن      

عا اىدددددددددد  ا٢سددددددددددماتٔدٕ للع٣قدددددددددد٘ت ّلددددددددددٔ  

عالدميقرا ٔدددد٘ كنددددا تددددسعه .  ٍّددددْ ا٤مددددر الدددد ٚ  

تداركتددددُ ا٢دارٗ ا٤مرٓكٔدددد٘ مدددد  تددددْ  كددددريٖ     

يدددددددا  ت عكددددددداٌ 2013ٍّ ارٗ ا ارجٔددددددد٘ و أّاٜدددددددح  

اددددددد٢ْ    ٔ دددددددا  و املْقددددددد  ا٤مرٓكدددددددٕ  ددددددداِ     

الددددرٜٔ  مرسددددٕت اىط٣قددددا  مددددً ادرا  كددددريٖ أٌ   

دعدددده ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ لددددُ عدددداة يدددد٣  للي ددددْر      

ّاليقدددددد الشددددددٓدًٓ مدددددً قبدددددح كاعددددد٘ املدددددثق م    

اللٔ الٔم املصرٓم

(38)

  . 

ّو الْقدددر الددد ٖ سدددعٕ عٔدددُ مرسدددٙ  لدددٕ اددددٚ      

د مددددً  قددددْٗ جيددددرا٢ة ا ددددٔ،ت ّاكتسددددا  املسٓدددد     

القددددْٗ عدددد    ددددعال ا ددددٔ،ت عٔددددن أقدددددو علددددٙ   

اقالدد٘ ّ ٓدددر الدددعاذ ّرٜدددٔ  ا٢ركدداٌت ّعدددددا  مدددً    

كبددددار القددددادٗ ت كنددددا أل ددددٙ ا٨عدددد٣ٌ الدسددددتْرٖ   

الددددد ٖ كددددداٌ قدددددد أصددددددرِ ا دددددٔ،ت ّاسدددددتبدلُ      

عددددا٨ع٣ٌ ا٦ ددددر الدددد ٚ ٓعطٔددددُ سددددلطاة أكدددد ت    

 دددددا و الددددد  القددددددرٗ علدددددٙ ارٓدددددر أٖ قدددددرار أّ    

قاىٌْ مً جاى  ّاعد

(39 )

. 

ّعدددد ل  عشددددح مرسددددٕ و السددددٔطرٗ علددددٙ ا٤دّاة  

ا٤ساسددددٔ٘ للسٔاسدددد٘ ا ارجٔدددد٘ املصددددرٓ٘ت ّكدددد ا 

ا  ددددددددا  علددددددددٙ اسددددددددتق٣لٔ٘ ا ددددددددٔ،ت كنددددددددا  

عار دددددددر أجَدددددددسٗ املخددددددداعراة سدددددددعٙ مجاعددددددد٘     

ا٨ ددددددددْاٌ للَٔنيدددددددد٘ علددددددددٙ م اصددددددددح الدّلدددددددد٘ت   

ّقاّمددددددددر ّ ارٗ ا ارجٔدددددددد٘ عشدددددددددٗ جَددددددددْدٍه    

٢ ما  ص ْعَا

(40 )

. 

ْٖ للدناعدددددد٘  ددددددْ ّ َدددددر جلٔددددددا  التْجددددددُ القددددد  

اعتكدددار السدددلط٘ السٔاسدددٔ٘ت مدددً  ددد٣ل تَنددددٔ،      

ّاقصددددداٛ دخصدددددٔاة املعار ددددد٘ت ّتدددددددم ددددددك٣    

جدٓددددددا  مدددددً أددددددكال الدٓكتاتْرٓددددد٘ت عنددددد٣  عدددددً  

تددددددددددٍْر الْ ددددددددد  ا٢قتصدددددددددادٖ ّا٢جتنددددددددداعٕت  

عسددداٍنر كدددح ٍددد ِ العْامدددح جمتنعددد٘ و تسآدددد    

عدددددددٗ املعار دددددد٘  كنَددددددهت ّمَدددددددة الطرٓدددددد      

2013ْٓىْٔ 30لثْرٗ 

(41) 

. 
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 املب ن الثاىٕ

الع٣قاة املصرٓ٘ ا٤مرٓكٔ٘ أ ياٛ ّعق  

 2013ْٓىُٔ  30 ْرٗ 

مددددد  تسآدددددد درجددددد٘ ا٨عبددددداط الشدددددع  ّالماجددددد   

الكددددددبري و دددددددعبٔ٘ الددددددرٜٔ  مرسددددددٕ ّمجاعدددددد٘    

ا٨ ددددددْاٌت  َددددددرة    اليددددددْر عركدددددد٘ مسٔددددددر    

عدددد رك٘ لادددردلت مجعدددر و البدآددد٘ أكثدددر مدددً    

مدددد  ىَآدددد٘ ملْٔىددددا   15ملٔددددٌْ تْقٔدددد ت أصددددب ر   7

ت مدددددً اليدددددا بم املسددددددلم ّمعظددددده    2013 عرٓدددددح 

ا ناعدددداة العلناىٔدددد٘ ّالشددددبا  عندددد٣  عددددً قددددْٚ 

اجملتنددد  ا٤ دددرٚت  ددده  اد العددددد عتدددٙ ّصدددح        

ملْٔىددا ت مددا أعطددٕ دععدد٘ قْٓدد٘  ددْ املسٓددد مددً         22

ا٢عتداجدددددددداة املطالبدددددددد٘ عاىتخاعدددددددداة رٜاسددددددددٔ٘    

مدددددً ْٓىٔدددددْت الددددد كرٚ  30مبكدددددرٗ  دددددرٚ و الدددددد 

ا٤ّ  لتيصٔ  مرسٕ رٜٔسدا السيْٓ٘ 

(42)

 . 

ّعال عدددح و الددد  الٔدددْو  نعدددر عشدددْد  دددخن٘ت   

أ ٓسدددب  عدددا مثٔدددح و مجٔددد  أ ددداٛ ا نَْرٓددد٘ت   

 دددنر معظددده عٝددداة ّقطاعددداة اجملتنددد ت ٍّدددْ مدددا  

(ت 43اعتددددد  أكددددد  ادددددرد و التدددددارٓه املصدددددرٖ)    

ملْٔىدددددددا  و  17عٔدددددددن تظددددددداٍر مدددددددا ٓسٓدددددددد علدددددددٕ 

مظدددددداٍرٗ القدددددداٍرٗ ّعدددددددٍات مددددددا دددددددكح أكدددددد   

مجاٍريٓدددددددددد٘ت مطددددددددددالبم ع سددددددددددقاط مرسددددددددددٕت   

ّ ددددرّرٗ تددددد ح القددددْاة املسددددل ٘ ٨ىقدددداا الددددب٣د 

مددددً عكدددده املردددددد ّمجاعدددد٘ ا٢ ددددْاٌ

(44)

ت ّكدددداٌ 

دددددعارٍه الددددرٜٔ  ّداععَدددده للثددددْرٗ: ا٢سددددتق٣ل   

الددددددددْ   ّا  ددددددددا  علددددددددٙ اعْٓدددددددد٘ املصددددددددرٓ٘ت  

ّ دددددناٌ سٔاسددددد٘  ارجٔددددد٘ مسدددددتقل٘ ّع٣قددددداة    

مددددددد   متْا ىددددددد٘ مددددددد  كدددددددح القدددددددْٚ ا٤جيبٔددددددد٘ت  

التمكٔددددددد ّعشددددددكح قددددددا   علددددددٙ ٍدددددددل  عددددددادٗ   

تْجٔددددددُ الثددددددْرٗ    مسددددددارٍا ا٤صددددددلٕت ّالدددددد ٖ   

ا رعر عيُ  ٣ل عمٗ عكه ا٢ ْاٌ

(45)

. 

ّلقددددد دددددَدة ٍدددد ِ ال ددددمٗ  درجدددد٘ عالٔدددد٘ مددددً       

التعبٝدددد٘ ّالتيظددددٔه مددددً قبددددح اقددددتدمت عخددددر     

ملٔدددٌْ ددددخ   لدددٕ الشدددْارذ علدددٙ   34أكثدددر مدددً 

مصدددر مدددً مسدددتْٚ الدّلددد٘ت ٍّدددْ رقددده أ تشدددَدِ   

قبدددح علدددٕ ا٢ ددد٣ ت مثلدددْا  البٔددد٘ السدددكاٌت  دددا        

و الدددددد  ععدددددد  السددددددل ٔم ّاملتدددددددٓيم الدددددد ًٓ     

 جدٓدددا    ْاجددا  دددكح مددا قبددحت صددْتْا ملرسددٕ مددً   

للتعبٝددددددد٘ السٔاسدددددددٔ٘ ّا شدددددددد ّالتيظدددددددٔه   

(46)

  .

ّاسدددددددتنرة ا نددددددداٍري عالشدددددددْارذ علدددددددٙ مددددددددار   

مخسددددددد٘ أٓددددددداوت  دددددددد  الثقددددددد٘ عدددددددً مرسدددددددٕ    

  و ال ددددد اٛ ّاملدددددمّٚ ّعكْمتدددددُت ّاملطالبددددد٘ عدددددا 

ّالكرامددددددد٘ ّالت دددددددرر مدددددددً القنددددددد ت داعدددددددم     

ا رٓددددددد٘ ّالعدالددددددد٘ ا٢جتناعٔددددددد٘ ّا٢سدددددددتق٣ل    

الددددددددْ   ّا٢ىتخاعدددددددداة الرٜاسددددددددٔ٘ املبكددددددددرٗ

(47)

ت 

مدددددددعْعم عاعتقدددددداد راسدددددده أىددددددُ ٢ عدددددددٓح عددددددً    

ا٢سدددددتنرار و الثدددددْرٗت مددددد  ددددددعْر عددددداو عاىعدددددداو  

  ٘  ّجدددْد أٓددد٘  رٓقددد٘ قاىْىٔددد٘ أّ دسدددتْرٓ٘ ملْاجَددد

الدٓكتاتْرٓددد٘ الدٓئددد٘ الياددددٝ٘ت عنددد٣  عدددً عددددو     

القدرٗ علٙ الت نح أّ ا٢ىتظار

(48)

. 

ّو ا٤ّل مدددددددددً ْٓلٔدددددددددْ ّمددددددددد  ت ددددددددداقه عددددددددددٗ   

ا٢عتداجدددددداةت رعدددددد  الددددددرٜٔ  مرسددددددٕ كددددددح    

الددددد ت ّأعلدددددً عشدددددكح قدددددا  : لأٌ أٓددددد٘ ياّلددددد٘    

٨ اعتدددُ عدددالقْٗ مدددً السدددلط٘ سدددْل ت دددر  مصدددر  

  و عالددددد٘ مدددددً ال ْ دددددٙل ت مسدددددتيدا   و الددددد     

الدددددد  التددددددارٓه الطْٓددددددح مددددددً تعامددددددح مجاعدددددد٘     

ا٨ دددددْاٌ مددددد  ا دددددٔ،ت ّعددددددا ّا قدددددا  مدددددً ت دددددْ   

مجاعتدددددُ ّسدددددٔطرتَا علدددددٙ الدددددب٣د 

(49)

ت ٍّدددددْ مدددددا 

اسدددددتتب  و ااة الٔدددددْوت اصددددددار القدددددْاة املسدددددل ٘  

اىددددد ارا  لدددددُ عندددددرّرٗ تلبٔددددد٘ مطالددددد  ا نددددداٍريت  

ّالتْصدددددح    ات دددددا  مددددد  ا ناعددددداة املعار ددددد٘   

ّ ٢ عددد ٌ ا دددٔ، سدددْل   دددح ا٤ مددد٘ السٔاسدددٔ٘ت  

 48ٓصددددددر  ار ددددد٘  رٓددددد  للنسدددددتقبحت ّأمَلدددددُ  

سددددداع٘ت  ٢ أٌ مرسدددددٕ اسدددددتنر و عيدددددادِ ّرعددددد  

قبددددْل ٍدددد ا ا٨ىدددد ارت ّّاصددددح ادعاٜددددُ أىددددُ الددددسعٔه  

الشرعٕ للب٣د

(50)

  . 

ّمدد  تددم و ا٤ّ دداذ ّعددٙ الثالددن مددً ْٓلٔددْت أعلددً       

ّ ٓدددددر الددددددعاذ ا يدددددرال عبدددددد ال تددددداح السٔسدددددٕت    

ا٢ اعدددد٘ عددددالرٜٔ ت   ل ار دددد٘  رٓدددد ل تنددددنير  

ّتسددددددلٔه الرٜاسدددددد٘ عصددددددْرٗ م١قتدددددد٘    رٜددددددٔ   

اقكندددددد٘ الدسددددددتْرٓ٘ العلٔددددددات ّتعلٔدددددد  العنددددددح     

ت ّتشددددكٔح  يدددد٘ لتعدددددٓح الدسددددتْرت  2012عدسددددتْر 

ّ جددددددددراٛ اسددددددددت تاٛ علددددددددٙ الدسددددددددتْر ا دٓدددددددددت   

ّ صددددددار قددددداىٌْ ل٣ىتخاعددددداة الئاعٔددددد٘ت ّ جدددددراٛ   

اىتخاعدددددددداة رٜاسددددددددٔ٘ مبكددددددددرٗ ععددددددددد ال ملاىٔدددددددد٘ت 

كْمددددددد٘ تكيدددددددْقراط متنٔدددددددسٗت مددددددد   ّتشدددددددكٔح ع

اكدددددم الشدددددبا  ّدجمَددددده و العندددددح السٔاسدددددٕت   

ّتشددددكٔح  يدددد٘ للنصددددا ٘ الْ ئدددد٘ت ّصددددٔا ٘    

مٔثا  درل ل٩ع٣و

(51)

. 
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ّمت ا٢عددددددد٣ٌ عدددددددً الددددددد  ّسدددددددن عشدددددددد مدددددددً   

امل١ٓددددددددًٓت ًدددددددح عدددددددددا  مدددددددً رجدددددددال الددددددددًٓ      

ا٨سددد٣مٕ ّاملسدددٔ ٕ ّقدددادٗ التٔددداراة السٔاسدددٔ٘ت     

ّ٘السددددددل ٔ٘ ا٢سدددددد٣مٔ٘ اقاعظدددددد

(52)

ت ٍّددددددْ مددددددا 

أدددددادة عدددددُ كاعدددد٘ القدددددْٚ السٔاسددددٔ٘ املعار ددددد٘    

 ناعددددد٘ ا٨ دددددْاٌت معتددددد ٗ ا يدددددرال السٔسدددددٕ    

لعطدددد٣  قْمٔددددا لت ّعقددددا  لتعددددبري أعددددد أسددددات ٗ علدددده    

ا٢جتنددددداذ السٔاسدددددٕ) (: ل ددددد٣ل ٍددددد ِ املرعلددددد٘     

عدددد ٌ اليددددا  ٓب ثددددٌْ عددددً  عددددٔه قددددْٖت دددددخ    

ٓسددددتطٔ   ىَدددداٛ ال ْ ددددٙت ّالسٔسددددٕ ٍددددْ رجددددح      

الساع٘ل

(53)

 .  

ّمددددددً ميظددددددْر  البٔدددددد٘ املصددددددرٓم عندددددد٣  عددددددً   

جيدددرا٢ة ا دددٔ،ت عددد ٌ قدددرار السٔسدددٕ عا٨ اعددد٘   

 رسدددٕ قدددد ع دددا مصدددر مدددً عْ دددٙ ددددامل٘ت  ٢ 

أٌ تلددد  ا٢ اعددد٘  قدددد ّ دددعر ال٢ْٓددداة املت ددددٗ      

ا٤مرٓكٔددد٘ و مدددم   كدددبريت عٔدددن أ ٓدددرد البٔدددر     

ا٤عدددٔ  أٌ ٓصددداد  علدددٙ مدددا عدددد ت ّالددد ٖ مدددً       

دميقرا ٔددددددددد٘ ددددددددددمىُ أٌ سعدددددددددح السٔاسددددددددداة ال 

ا٤مرٓكٔددد٘ يددد٣  للسدددخرٓ٘ت عنددد٣  عدددً  سدددارٗ    

مجاعددد٘ ا٨ دددْاٌ ت التيظدددٔه السٔاسدددٕ ا٤قدددْٚت و     

الْقددددددددر الدددددددد ٚ ٢ ٓر دددددددد  عٔددددددددُت الت ددددددددرٓن و  

الع٣قددداة القْٓددد٘ ّاملثندددرٗ مددد  ا دددٔ، املصدددرٖت     

ّالدددددا دددددددير ّقْٓدددددر علدددددٙ مددددددار أكثدددددر مدددددً   

 ٣ ٘ عقْد

(54)

 . 

   ْ ق دددددا ّمدددددً  دددددهت أ تتخددددد  ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ م

ّا دددددد ا ت ّاعدنددددددر و البدآدددددد٘ عددددددً اسددددددتخداو 

كلنددددد٘ لاىقددددد٣  عسدددددكرٖل لْصددددد  مدددددا عدددددد ت  

ّكددددد ل  أ تعتددددد ِ ل دددددْرٗ ددددددعبٔ٘ل  

(55)

ت عٔدددددن 

أصددددددددٔبر امل١سسدددددددداة ا٤مرٓكٔدددددددد٘ عيددددددددْذ مددددددددً     

الصددددم٘ت ٍّدددْ مدددا عددددا ّا ددد ا  عددد  ردّد أععاعدددا    

املتتالٔددددد٘ت سدددددْاٛ و قبْعدددددا لْاقددددد  التظددددداٍراة أّ  

لل ظددددد٘ ا٤ّ  أعددددددة و تعاملدددددَا معَدددددات عنيددددد  ا

امل١سسدددداة الرمسٔدددد٘ املتنثلدددد٘ و البٔددددر ا٤عددددٔ     

ّالكدددددْ ر  ّالبيتددددداجٌْ ا ظَدددددا علدددددٙ عٔددددداٌ 

سدددداع٘ت ّأعدددددة قلق ددددا   48ّ ٓددددر الدددددعاذ  َلدددد٘ الددددد  

عنٔق ددددددا علددددددٙ عنلٔدددددد٘ الت ددددددْل الدددددددميقرا ٕت     

كندددددددددا رعندددددددددر ا٢دارٗ تثلددددددددد٘ و سددددددددد ريتَا   

عالقدددددددددددددددداٍرٗ ل ٌ عاترسددددددددددددددددٌْلت التظدددددددددددددددداٍراة 

عندددد٘ أىَددددا اثددددح اىق٣عددددا  علددددٙ    ّا٢عتداجدددداة  ا

الشددددددددددرعٔ٘ت ّو ااة ا٢ دددددددددداِ جدددددددددداٛ مْقدددددددددد    

السدددياتْر جدددٌْ مددداكمت الددد ٖ رأٖ أٌ مدددا عدددد       

مددددا ٍددددْ  ٢ اىقدددد٣  عسددددكرٖت ّعددددن ا٨دارٗ علددددٙ   

 اماا قرار  د ا كْم٘ املصرٓ٘ .

ّأصددددر الدددرٜٔ  عدددارا  أّعامدددا عٔاى دددات أكدددد عٔدددُ       

ت 2011ٓيدددددآر  25أٌ ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ ميددددد   دددددْرٗ    

تددددددددعه مبدددددددادٟ أساسدددددددٔ٘ و مصدددددددرت ٢ّ تددددددددعه 

أدخاص ددددددا أّ أعساع ددددددات ّأعدددددددٚ قلقددددددُ مددددددً قددددددرار  

ا دددددددٔ، ععدددددددسل مرسدددددددٕ ّتعطٔدددددددح الدسدددددددتْرت    

ّ الدددددد  ا ددددددٔ، عا٨سددددددراذ و  عددددددادٗ السددددددلط٘  

ملدددددىٔم ميتخددددبمت ّو الْقددددر ى سددددُ أعلددددً أىددددُ    

أمددددر  راجعدددد٘ املعْىدددد٘ ا٤مرٓكٔدددد٘ ملصددددر و  ددددح  

ِ ا٤ّ دددداذ القددددْاىم ا٤مرٓكٔدددد٘ علددددٕ  ددددْٛ ٍدددد     

ا دٓدٗ

(56)

  . 

كنددددا صددددرعر ّ ٓددددرٗ ا ارجٔدددد٘ كلٔيتددددٌْت أٌ   

ْٓىٔدددددْ لٔسدددددر  دددددْرٗ    30مدددددا عدددددد  و مصدددددر و   

كندددددددددا تددددددددددعٕ السدددددددددلطاة املصدددددددددرٓ٘ت ّا دددددددددا   

اليدددا  للخدددرّ   مظددداٍراة دعرٍدددا ا دددٔ، ّدعددد  

ّددددد يَه أَدددددا  ٢ىق٣عددددُت عٔددددن أراد ا ددددٔ،     

اعددددددادٗ عكدددددده العسددددددكر للددددددب٣د ععددددددد ا٨ اعدددددد٘     

مددا عددد  عال عددح عٔنددا ععدددت عٔددن       بددار  ت ٍّددْ  

تردددددددددد  السٔسدددددددددٕ ٢ىتخاعددددددددداة الرٜاسددددددددد٘ ّمت   

تيصددددٔبُ رٜٔسددددا  ملصددددرت كنددددا دددددككر و  ار دددد٘  

الطرٓدددد  الددددا  رعَددددا السٔسددددٕت ّقالددددر لددددٔ       

ْٓلٔدددْت  3كدددح املصدددرٓم را دددٔم عندددا عدددد  و     

ّعتدددٙ تيصدددٔ  السٔسدددٕ رٜٔسدددا ملصدددرت ّقالدددر اٌ    

التصددددرحياة الددددا قاعددددا قبددددح تيصددددٔبُ عمٍنٔدددد٘      

عددددداٌّ مددددد  أمرٓكدددددا ٢ تعددددد  عالندددددرّرٗ ر دددددا الت

ا٤مرٓكٔم علٙ تْلُٔ الرٜاس٘

(57 )

. 

ّملددددا كدددداٌ  سدددددقاط الشددددع  ّا ددددٔ،  ناعددددد٘     

ددد  ددد مددً ميظددْر كددثري مددً اقللددم    ا٨ ددْاٌ ميثددح 

ا٤مرٓكٔددددددد٘  ل٩سدددددددماتٔدٔ٘اىتكاسددددددد٘ كدددددددبريٗ  

ا دٓدددددٗ و الشددددر  ا٤ّسددددن ت لدددد ا كاىددددر ردّد  

ال عدددح ا٤مرٓكٔددد٘  ددداِ الددد  دددددٓدٗ العصدددبٔ٘ د      

كنددددا سددددب  د  دددده عدددددأّا و التخطددددٔن ل ددددرا         

مجاعددددددد٘ ا٨ دددددددْاٌ جمدددددددددا   رعدددددددا  أساسدددددددٔا  و   

ا كددددده مدددددً  ددددد٣ل رعددددد  ا٢عدددددمال عدددددالثْرٗت    

ّا٨صدددرار علدددٙ التعامدددح مددد  مدددا عدددد  علدددٙ أىدددُ     

ْعري الدددددعه ّا نآدددد٘ الكاملدددد٘  لاىق٣عددددا لت مدددد  تدددد 

ملخطدددن ا٨ دددْاٌ و السدددعٕ لدددد ل سدددقاط الثدددْرٗلت     

ّتكلٔددد  كدددح مدددً تركٔدددا ّقطدددر للقٔددداو عالددددّر   

ا٤ساسددددددٕ و دعدددددده ّ  دددددداح ٍدددددد ا املسددددددعٕت مدددددد  
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تارسددد٘ كاعددد٘ أىدددْاذ النددد ْط علدددٙ مصدددر    

(58)

ت 

عٔدددددن قامدددددر ا٢دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘ عال عدددددح عْقددددد    

املسدددددددددداعداة العسددددددددددكرٓ٘ ّميدددددددددداّراة الدددددددددديده   

السددددددا  ت ّعر ددددددر ّ ٔقدددددد٘ الشددددددرّط السددددددبع٘ 

الدددددددا رعندددددددتَا ا كْمددددددد٘ املصدددددددرٓ٘ت ّععثدددددددر     

عرسدددددددداٜح سددددددددلبٔ٘: ميَددددددددا التعلٔدددددددد  ا سٜددددددددٕ      

للنسددددددددداعداة العسدددددددددكرٓ٘ ت ّتمجٔدددددددددح تسدددددددددلٔه   

ل ّمعدددداة عسدددكرٓ٘ مت ا٢ت دددا    F 16 ددداٜراة ل

علَٔددددا مسددددبقا ت ر دددده اعدددد٣ٌ القدددداٍرٗ مددددرارا  عددددً   

ح مددددٚ عاجتَدددا املاسددد٘ عددد ِ الطددداٜراةت مدددً أجددد      

يارعددد٘ ا ناعددداة ا َادٓددد٘ ا٨رٍاعٔددد٘ و ددددبُ     

جسٓرٗ سٔياٛ

(59)

 . 

كنددددددددا تدددددددددٍْرة الع٣قدددددددداة الثيأٜدددددددد٘ عشددددددددكح 

مل ددددددددْ  و أعقددددددددا  عدددددددد  اعتصدددددددداو أىصددددددددار  

ا٨ دددْاٌ  ٔدددداىٕ راععددد٘ العدّٓددد٘ ّىَنددد٘ مصدددر   

ت عٔدددددددن مجددددددددة ال٢ْٓددددددداة  2013أ سدددددددط   14و 

ملٔدددددار  1.3املت ددددددٗ عصدددددْرٗ م١قتددددد٘ مدددددا ٓعدددددادل     

ة العسددددددددكرٓ٘ السدددددددديْٓ٘ الددددددددا   د٢ّر املسدددددددداعدا

تقددددددددددمَا للددددددددددٔ، املصدددددددددرٖت مدددددددددً دعاعددددددددداة    

   ٘ ّمرّعٔدددددداة ّصددددددْارٓه ّ دددددداٜراة مقاتلدددددد

(60)

ت 

الدددد ٖ جدددداٛ و ّقددددر اددددار  عٔددددُ     ا٨جددددراٍّٛددددْ 

ت مددددا دعدددد  الدعلْماسددددٔ٘ املصددددرٓ٘  ا٨رٍددددا مصددددر 

جدٓددددددٗ تَددددددل ا     سدددددماتٔدٔ٘ لدددددٕ صدددددٔا ٘  

تْسددددٔ  قاعدددددٗ ع٣قدددداة مصددددر الدّلٔدددد٘ ّتسددددن   

ٔاراتَددددا الدّلٔدددد٘ت ّعددددٙ مقدددددمتَا   عددددا عتعدددددد ا ت 

ا٢ ددداِ صدددْ  صددددٓقَا الرّسدددٕ القددددٓه لتلبٔددد٘   

اعتٔاجاتَددددددددا العسددددددددكرٓ٘ ّا٤مئدددددددد٘ العاجلدددددددد٘ت    

ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔدددد٘ عث٣ دددد٘ عقددددْد  أ اعددددرععدددددما 

مدددً الع٣قددداة العنٔقددد٘ مددد  مصدددر; ّالدددا كددداٌ       

ٓيظدددر عدددا دّمدددا  علدددٙ كْىَدددا  ْاجدددا  للع٣قددداة     

ا٢سماتٔدٔ٘ ّاملستقرٗ

(61)

 . 

ّلقددددددد اٍدددددد  ععدددددد  اقللددددددم    القددددددْل عددددددمٌ  

ْٓىٔددددْت  30املْقدددد  ا٤مرٓكددددٕ السددددلبٙ مددددً  ددددْرٗ    

كددددداٌ تعدددددبريا  عدددددً ر بددددد٘ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘ و     

اسدددتنرار عكددده ا٨ دددْاٌ املسدددلنمت ملدددا ميثلدددُ الددد    

مدددددً  دددددْ للع٣قددددد٘ عدددددم الطدددددرعم و السددددديْاة    

ا٤ ددددريٗ ّقبددددح  ددددْرٗ ٓيددددآرت أّ مددددا ٓعكسددددُ مددددً     

٩دارٗ تب ددددددٙ مددددددً ّراٜددددددُ   ددددددن اسددددددماتٔدٕ لدددددد 

تعنٔدد  ّ  الدد٘ عالدد٘ عدددو ا٢سددتقرارت  ددا ٓدد١دٚ       

    لسلدددد٘ امليطقدددد٘ العرعٔدددد٘ أَدددددا  ملددددا ٓعددددرل      

عالشر  ا٤ّسن ا دٓد

(62)

 . 

 ٢ أٌ السٔاسدددددددد٘ ا ارجٔدددددددد٘ ا٤مريكٔدددددددد٘ قددددددددد  

ارتكبدددر عال عدددح  طدددم  اسدددماتٔدٔا  و تعاملدددَا مددد   

مصددددر  دددد٣ل تلدددد  املرعلدددد٘ت ّعر ددددر الع٣قدددد٘      

 طدددددري; عٔدددددن ددددددككر ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘  لتدددددْتر

و  دددددْرٗ الشدددددع  املصدددددرٖت ّاسدددددتخدمر ى ددددد      

تْصدددٔ اة مجاعددد٘ ا٨ دددْاٌت ّعددددسة عدددً ر٠ٓددد٘     

ا شدددددددْد ا ناٍريٓددددددد٘ الدددددددا مددددددد٥ة الشدددددددْارذ    

ّاملٔددددددادًٓ مطالبدددددد٘ عرعٔددددددح ا٨ ددددددْاٌت ّم١ٓدددددددٗ  

 ار دددد٘ الطرٓدددد ت الددددا  رعَددددا القاٜددددد العدددداو       

ٍدددددر  للقدددددْاة املسدددددل ٘ ّالقدددددْٚ السٔاسدددددٔ٘ ّا٤    

ّالكئسددددد٘

(63)

ت عٔدددددن أ تسدددددتْع  ا٨دارٗ أععددددداد   

ا٤مدددددرت ّلدددددٔ  أدل علدددددٙ الددددد  مدددددً اسدددددتنرارٓ٘  

ترّسَدددددا ل كدددددرٗ دمددددد  ا٨سددددد٣مٔم و اليظددددداو    

السٔاسدددددددددددٕت ّرعدددددددددددن ا٢سدددددددددددتقرار السٔاسدددددددددددٕ  

عْجددددْدٍه ّمشدددداركتَه و العنلٔدددد٘ السٔاسددددٔ٘ت    

ٍّدددددْ مدددددا ٓعكددددد  مبطدددددا  دددددددٓدا  ّاىقسددددداما  و     

عدددده مصددددر ّدعدددده   املْقدددد  ا٤مرٓكددددٕت مددددا عددددم د   

 ٌ مجاعددددددد٘ ا٨ دددددددْا

(64)

. ّلقدددددددد اعتددددددد  لم١ددددددددر    

قدددددددددد  2013ْٓىٔدددددددددْ  30الدميقرا ٔددددددددد٘ل أٌ  دددددددددْرٗ 

ّ دددددعر ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘ ّالدددددرٜٔ  أّعامدددددا و    

أ مددددددد٘ عقٔقٔددددددد٘ت ّمثلدددددددر دلددددددد٣ٔ  علدددددددٙ  طدددددددم  

عسدددداعاة أّعامددددا السٔاسددددٔ٘ت و مسدددداىدٗ ىظدددداو ٢   

حيظدددٙ عالتمٓٔدددد الشدددع ت مدددا اعتددد  م١ددددرا  علدددٕ    

ْا ا٤مرٓكٕ و امليطق٘عقداٌ الي 

(65)

. 

 املب ن الثالن

 30ا٤مرٓكٔددددد٘ مدددددً  دددددْرٗ     ا٨دارٗمْقددددد  

 2013ْٓىُٔ 

جدددددددددداٛ رد ال عددددددددددح ا٤مرٓكددددددددددٕ ا٤ّل علددددددددددٙ        

ا٢ اعددد٘ عدددالرٜٔ  مرسدددٕت عددد  تصدددرٓ  رمسدددٕ  

ت عددددمٌ: 2013للددددرٜٔ  أّعامددددا و الثالددددن مددددً ْٓلٔددددْ 

لال٢ْٓدددداة املت دددددٗ لددددً تدددددعه أعددددراد معٔدددديم أّ      

أعددددسا  سٔاسددددٔ٘ معٔيدددد٘ت ّأىددددُ و ىَآدددد٘ املطددددال   

عدددد ٌ مسددددتقبح مصددددر ٢ ميكددددً ادٓدددددِ  ٢ مددددً     

ىشدددعر عقلددد  عنٔددد     قبدددح الشدددع  املصدددرٖت ّ ىيدددا   

  اٛ قددددرار القددددْاة املسددددل ٘ ا٨ اعدددد٘ عددددالرٜٔ ت      

الددددددد ٚ عدددددددا  عالرٜاسددددددد٘ و اىتخاعددددددداة ددددددددرعٔ٘ت   

ّكدددد ل  تعلٔدددد  الدسددددتْرل  

(66)

                          . 

للددددرٜٔ    دددده أعقدددد  الدددد  عمرععدددد٘ أٓدددداو اجتناعددددا  
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مددددد  عرٓقدددددُ ل٥مدددددً القدددددْمٕت صددددددر عيدددددُ عٔاىدددددا  

تدددرع  رعندددا   أكدددد علدددٕ أٌ: لال٢ْٓددداة املت ددددٗ    

قا عدددا  ا٢دعددداٛاة الكااعددد٘ الدددا ٓرّجَدددا الدددبع       

و مصددددددرت ّم ادٍددددددا أىيددددددا ىعنددددددح مدددددد  أعددددددسا       

سٔاسددددٔ٘ت أّ عركدددداة يددددددٗ ٨مدددد٣ٛ العنلٔدددد٘    

ا٢ىتقالٔدددد٘ و مدددد لت كنددددا دعددددا البٔدددداٌ مجٔدددد        

املصدددددرٓم    السدددددري سدددددْٓا  و مسدددددريٗ جامعددددد٘    

تسدددددن   شدددددارك٘ كدددددح ا ناعددددداة ّا٤عدددددسا   

ٔددددد  املسددددد١ّلم املصدددددرٓم   السٔاسدددددٔ٘ت ّعدددددن مج 

علددددٙ  داىدددد٘ اسددددتخداو القددددْٗت ّميدددد  ّقددددْذ املسٓددددد 

مدددً أعندددال العيددد ت ّ الددد  املتظددداٍرًٓ عدددالتعبري   

عدددً مطدددالبَه سدددلنٔا ت ّدعدددا مجٔددد  ا٤ ددددرال      

رأ  ا٢ىقسدددددداماة و البدددددد٣دت ّرعددددد  ا٢ىتقددددددداوت    

ّا٢ادددددددددددداد معدددددددددددددا  ٢سددددددددددددددددتعادٗ ا٢سددددددددددددتقرار   

 ددددددد  عاسدددددده  ّالدميقرا ٔدددددد٘. كنددددددا أكددددددد املت 

البٔدددددر ا٢عدددددٔ  علدددددٕ أٍنٔددددد٘ العدددددْدٗ السدددددرٓع٘  

ّاملسددددْٝل٘ للسددددلط٘ الكاملدددد٘    عكْمدددد٘ مدىٔدددد٘  

ميتخبدددد٘ دميقرا ٔددددا  و أقددددر  ّقددددر تكددددًت  دددده  

دعددددددددا ّ ٓددددددددر ا ارجٔدددددددد٘ كددددددددريٖ املسددددددددْٝلم     

املصددددرٓم ّعددددثَه علددددٙ اسددددتعادٗ الدميقرا ٔدددد٘ت   

و الْقدددددر الددددد ٖ أعددددددة عٔدددددُ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘     

ٙ عدددددددو ّصدددددد  ٍدددددد ا عددددددد   عرصددددددا  ّا دددددد ا  علدددددد 

لا٢ىقددددد٣ لت ٤ٌ الددددد  مدددددً ددددددمىُ أٌ ٓتسدددددب  و   

قطدددد  تلقدددداٜٕ للنسدددداعداة عددددً مصددددر  ْجدددد       

التشرٓعاة القاٜن٘

(67)

.  

ّو الثددددامً مددددً ْٓلٔددددْت ّعدددد  مدددد١ار صدددد  ٕ      

أعلدددددددً لجددددددداٖ كدددددددارىٕل السدددددددكرتري الصددددددد  ٕ  

للدددرٜٔ ت أىدددُ: ل أ ىتخددد  قدددرارا  عدددْل تْصدددٔ  أّ   

ة    ت ددددٔري  تسددددنٔ٘ ا٤عدددددا  و مصددددر الددددا أد    

و ا كْمددددددد٘ت ّ ىيدددددددا سددددددديم   الْقدددددددر الددددددد٣ وت   

ّسيسددددددتعرا التساماتيددددددا القاىْىٔدددددد٘ت ّىتشدددددداّر    

مددددد  الكدددددْ ر  عٔندددددا اددددد  تعدددددٔم ّّصددددد  

ا٤عدددددا  الددددا ّقعددددرل  

(68)

ت ّر دددده اتسدددداو املْقدددد    

ا٤مرٓكدددددٕ و ٍددددد ِ ا٦ّىددددد٘ عددددددلا  رلت ّ يددددد      

ّصددد  مدددا عدددد  عددددلا٢ىق٣  العسدددكرٖل  

(69)

ت عقدددد 

ة املت دددددٗ علددددٙ تمكٔددددد أٍنٔدددد٘ عرصددددر ال٢ْٓددددا

العددددْدٗ سددددرٓعا     املسددددار الدددددميقرا ٕت مرعبدددد٘  

 ددد ر عدددا٨ع٣ٌ الدسدددتْرٖ الددد ٖ أقدددرِ الدددرٜٔ     

امل١قدددددرت ّالددددد ٖ تندددددنً جدددددد٢ّ   مئدددددا  لتعددددددٓح 

 الدستْرت ّ جراٛ اىتخاعاة عرملاىٔ٘ ّرٜاسٔ٘ .                       

 ٢ أىدددددُ و ٍددددد ا الصددددددد ّاىط٣قدددددا  مدددددً الٔدددددح     

مْ دددددددْعٕت ٢ ميكدددددددً ا ددددددددٓن عدددددددً مْقددددددد      

أمرٓكدددٕ ّاعددددت عَيدددا   ٣ ددد٘ دّاٜدددرت كددداٌ لكدددح    

ميَددددا مْق ددددُ ّعسدددداعاتُت الددددا دددددَدة ت ددددٔرياة     

ّتبآيدددداة ّا دددد ٘  دددد٣ل ٍدددد ِ املرعلدددد٘ت ٍّددددٕ:      

ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘ت عٔددددددن ميكددددددً التنٔٔددددددس عددددددم  

مْاقدددددد  البٔددددددر ا٤عددددددٔ  ّا ارجٔدددددد٘ ّدّاٜددددددر    

 أجَددددددددسٗ ا٤مددددددددً القددددددددْمٕ ا٤ ددددددددرٚت ٍّيددددددددا    

الكددددددْ ر   دلسددددددُٔ الشددددددْٔ  ّاليددددددْا ت  دددددده  

الددددددّاٜر ال كرٓددددد٘ت تثلددددد٘ و مراكدددددس الب دددددْ    

ّالدراسددداة ّّسددداٜح ا٨عددد٣و   

(70)

                         .    

ع ٔندددا ٓتعلددد  عدددالكْ ر ت علقدددد اىتقدددد  البٔددد٘     

أعنددددددداٛ الكدددددددْ ر  مدددددددا عدددددددد ت داعدددددددٔم      

م دددٔ  أّ  ل ددداٛ ال٢ْٓددداة املت ددددٗ للنسددداعداة     

كرٓ٘ كْسدددٔل٘ ملعاقبددد٘ مصدددرت عٔدددن  الددد   العسددد

أ لدددد  أعندددداٛ جملدددد  الشددددْٔ  عنددددرّرٗ ّقدددد      

ٍددددد ِ املسددددداعداة; ىظدددددرا  ٤ٌ مدددددا عدددددد  ٍدددددْ مدددددً 

ّجَدددددد٘ ىظددددددرٍه لاىق٣عددددددا  عسددددددكرٓا ل   

(71)

ت كنددددددا  

اقدددمح مخسددد٘ مدددً أعنددداُٜ ت دددٔري الطرٓقددد٘ الدددا  

تقددددو عَدددا ٍددد ِ املسددداعداةت مطدددالبم  سٓدددد مدددً     

ٔددددددددد٘ المكٔدددددددددس علدددددددددٙ الندددددددددناىاة الدميقرا   

 ٌ ّعقدددددْ  ا٨ىسدددددداٌ ّسددددددٔادٗ القدددددداىْ

(72)

ت  ٢ أىددددددُ 

علددٙ جاىدد    ددرت عدد ٌ الياٜدد   لٔددْة   ددح ّمعددُ        

الددددددددميقرا ٌْٔ و  يددددددد٘ الشدددددددٌْٝ ا ارجٔددددددد٘  

 دلدددد  اليددددْا ت كاىددددر عدددده ر٠ٓدددد٘  تل دددد٘ت      

تقددددددددْل عددددددددمٌ أٖ  طدددددددد٘   دددددددد  املسدددددددداعداة   

العسدددددددكرٓ٘ ملصدددددددر سدددددددتكٌْ مدددددددً ا طدددددددمت ّأٌ    

الْقدددددْل    ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ سددددد  أٌ متدددددار 

جاىدددددد  ا ددددددٔ، الدددددد ٚ ميتلدددددد  القددددددْٗت عقددددددال     

صدددراع٘: لسددد  أٌ ىعندددح علدددٙ أسدددا  مصدددا يا   

ا٤مئدددد٘ الْ ئدددد٘ ّمصددددال عل اٛىددددا و امليطقدددد٘    

ااا كددددددداٌ ا ٔدددددددار عدددددددم العندددددددح مددددددد  القٔدددددددادٗ    

العسددددكرٓ٘ املصددددرٓ٘ أّ مجاعدددد٘ ا٨ ددددْاٌت ّسدددد   

أ٢ ىعددددددددرا للخطددددددددر ع٣قتيددددددددا مدددددددد  ا ددددددددٔ، 

 عقْدلاملصرٖت ّالا عئياٍا ع 

(73)

                       . 

أمدددا عٔندددا اددد  البٔدددر ا٤عدددٔ ت ّر ددده تْصدددٔ٘     

عرٓدددد  ا٤مددددً القددددْمٕ عتعلٔدددد  املسدددداعداة ت  ٢ أٌ  

البٔددددددر ا٤عددددددٔ  دعددددددا    اسددددددتنرار تقدددددددميَات      

٢عتبددداراة تتعلددد  عاملصدددال ا٤مئددد٘ت لكدددً ا٨دارٗ     

و ااة الْقدددددر عنددددددة    تدددددم ري تسدددددلٔه عدددددددا    

قتالٔ٘ للداى  املصرٖمً الطاٜراة ال

(74).

 

ْٓلٔدددْ ّعتدددٙ عددد   3ّمدددً  دددهت ٣ٓعدددا أىدددُ ميددد  

القدددددْاة املصدددددرٓ٘ ٢عتصدددددامٕ لراععددددد٘ العدّٓددددد٘ل  

ت  ددددددا  2013أ سددددددط   14ّلىَندددددد٘ مصددددددرل ٓددددددْو   

أسددددقطُ مددددً مٝدددداة القتلددددٙ ّاعتقددددال املٝدددداة مددددً   
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أعندددداٛ مجاعدددد٘ ا٨ ددددْاٌ ت أ تتخدددد  ّاددددديطً أٖ 

مْقدددد  سددددل   دددداِ ا كْمدددد٘ املصددددرٓ٘ت ّ لددددر   

صدددددرحياة املسدددددْٝلم ا٤مدددددرٓكٔم تددددددّر عدددددْل  ت

أٍنٔدددد٘ اعددددماو القدددداٍرٗ  قددددْ  ا٨ىسدددداٌت عتددددٙ  

جددداٛ عددد  ا٢عتصدددامم لٔسٓدددد ّٓعلدددٕ مدددً ىددد ِ      

ا٢ىتقددددداداة ا٤مرٓكٔددددد٘ لددددد٩دارٗ املصدددددرٓ٘ت ع دددددٕ   

ااة الٔدددْو عقدددد ّ ٓدددر ا ارجٔددد٘ كدددريٖ مددد١ارا    

صددددد  ٔا ت دعدددددا عٔدددددُ    تعلٔددددد  العندددددح عقددددداىٌْ    

ادٖ العيدددددددد  عددددددددم  الطددددددددْارٟ و مصددددددددرت ّت دددددددد  

املعتصددددنم ّقددددْاة الشددددر ٘ ّا ددددٔ،ت ّاعددددماو   

 رادٗ الشددددع ت كندددددا أداٌ املت دددددد  عاسددددده البٔدددددر  

ا٤عدددٔ  لجدددْت أرىسدددرل  دددْٛ قدددْاة ا٤مدددً        

العيددد   دددد املتظددداٍرًٓت و عدددم جددداٛة ا٨داىددد٘      

الكددددد ٚ مدددددً الدددددرٜٔ  أّعامدددددا ى سدددددُ ععدددددد ٓدددددْو  

ّاعددددددت عٔدددددن قدددددال و عٔددددداٌ صدددددْتٕ مدددددً مقدددددر     

ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ تددددددًٓ اسدددددتخداو  عطلتدددددُ: ل ٌ 

العيددددددد  ّا٨جدددددددراٛاة ا٤مئددددددد٘ الدددددددا امددددددد تَا   

ا كْمدددددد٘ املصددددددرٓ٘ت ٢ّعددددددد مددددددً  ىَدددددداٛ عالدددددد٘   

الطدددددددْارٟت الدددددددا تقٔدددددددد ا رٓددددددداة الشخصدددددددٔ٘   

للنددددددددىٔمت ّأ٢ تسدددددددتخدو السدددددددلطاة املصدددددددرٓ٘ 

العيدددد   ددددد املدددددىٔمت ّاددددمو ا قددددْ  العاملٔدددد٘ 

    ٗ لت كندددا ل٩ىسددداٌ الدددا تددددعنَا ال٢ْٓددداة املت دددد

أصددددددددر قدددددددرارا  ع ٓقدددددددال امليددددددداّراة العسدددددددكرٓ٘     

املشددددددمك٘ لالدددددديده السددددددا  لت ّالددددددا كاىددددددر     

مقددددررٗ و سددددبتن ت ّو تَدٓددددد عماجدددد  التعدددداٌّ 

عددددددددم البلدددددددددًٓت منددددددددٙ قددددددددا٣ٜ  : ل ٌ التعدددددددداٌّ   

التقلٔدددددٖ مدددد  مصددددر ٢ ميكددددً أٌ ٓسددددتنر كنددددا   

كددددداٌ عٔيندددددا ٍيدددددا  مدددددً ٓقتلدددددٌْ و الشدددددْارذت      

املت ددددددددٗ سدددددددتتخ    ّدددددددددد علدددددددٙ أٌ ال٢ْٓددددددداة   

 طدددددْاة أ دددددرٚ عٔندددددا ٓتعلددددد  عالع٣قددددداة مددددد       

مصدددرل.  ّلقدددد جددداٛ ٍددد ا التَدٓددددت ر ددده تمكٔددددِ      

و ااة البٔددداٌ علدددٙ أٍنٔددد٘ الشدددراك٘ مددد  مصدددرت    

ّاعتبدددددداراة مصددددددال عدددددد٣دِ و امليطقدددددد٘ت ّالددددددا    

ت ددددرا علَٔدددددا ا٢عت ددددا  عع٣قددددداة جٔدددددٗ مددددد     

الدّلدددد٘ املصددددرٓ٘

(75 )

ت ّعلددددٕ  ل ٔدددد٘ الصددددْر الددددا 

داددددددداة التل دددددا  و ّاددددددديطً لقددددددْاة   تدددددداّلتَا 

ا٤مدددً املصدددرٓ٘ عااددد٘ ىرياىَدددا أ يددداٛ ال ددد ت دعدددا  

ّ ٓددر الدددعاذ ٍاجددح عدد  عٔدداٌ لددُ املشددري السٔسددٕ        

ّعددددد رِ مدددددً أٌ ٍددددد ا العيددددد  ٓعدددددرا ع٣قددددداة    

التعدداٌّ عدددم البلددددًٓ للخطدددرت كندددا قددددو الدددْ ٓر  

كددددددريٖ ااة اليقدددددداط لددددددْ ٓر ا ارجٔدددددد٘ ىبٔددددددح   

عَنٕ

(76)

. 

عتددد ة ا٢دارٗ ا٢مرٓكٔددد٘ أٌ   ّميددد  الددد  ا دددم ا   

ا٨ اعدددددددد٘ عددددددددالرٜٔ  امًليتخدددددددد  ٍددددددددْ لاىق٣عددددددددا   

عسدددكرٓا لت كددداٌ ىتدددا  صدددراذ سٔاسدددٕ عئددد  عدددم   

كدددد ٚ القددددْٚ و مصددددر ّاملتنثلدددد٘ و  امل١سسدددد٘    

العسدددددكرٓ٘ مدددددً جاىددددد ت ّمجاعددددد٘ ا٨ دددددْاٌ مدددددً 

جاىدددددددد    ددددددددرت أدٚ    عرمدددددددداٌ مصددددددددر مددددددددً     

اسددددتكنال  رعتَددددا الدميقرا ٔدددد٘ت ّأعدددداد رمددددْ      

و القدٓه    سدٗ ا كه مرٗ أ رٚاليظا

(77 )

. 

ّو العادددددر مددددً أكتددددْعر ت ّو تطددددْر متصدددداعدت  

تقددددرر عال عددددح م ددددٔ  املسدددداعداة العسددددكرٓ٘ ت    

عٔددددن اعليددددر املت د دددد٘ عاسدددده ا ارجٔدددد٘ لجددددم    

عسدددددداكٕلت أٌ ال٢ْٓدددددداة املت دددددددٗ قددددددد عدبددددددر     

ععددد  الددديظه العسدددكرٓ٘ الدددا ّعددددة عَدددا مصدددرت    

ٓدددددته اعدددددرا   ّكددددد ا املسددددداعداة اليقدٓددددد٘ عتدددددٙ    

تقددددددددو مْ دددددددْ   ددددددداِ تشدددددددكٔح عكْمددددددد٘ عددددددد  

اىتخاعددداة عدددرٗ ّىسَٓددد٘ت ّقددددرة ا ارجٔددد٘ ٍددد ا    

ملٔدددددٌْ د٢ّر 260ا  ددددد  عدددددد 

(78)

. ّلقدددددد اسدددددتيد  

ٍددد ا التصدددرل علدددٙ مدددا ٓ ر دددُ قددداىٌْ املسددداعداة 

ت ّالدددددد  ّعقددددددا  1961ا ارجٔدددددد٘ ا٤مرٓكددددددٕ لعدددددداو 

ت الدددا تقدددْل صدددراع٘ ععددددو مدددي    508لدددي  املدددادٗ 

   أٖ دّلددددد٘ اىتخددددد  عَدددددا رٜٔسدددددا    أٖ مسددددداعداة

لل كْمدددد٘ ّأ ددددٔ  عددددُ عدددد  اىقدددد٣  عسددددكرٖ أّ     

مرسدددددددْو

(79)

ت كندددددددا عسادددددددرة ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددددد٘  

ٍددد ِ ا٨جدددراٛاة عمىَدددا عدددح ّسدددن مدددا عدددم ر بتَدددا  

و تدددددْعٔه ا كْمددددد٘ املصدددددرٓ٘ جدددددراٛ تْسدددددعَا و  

 ٣تَددا ا٤مئدد٘  ددد مجاعدد٘ ا٨ ددْاٌت ّمددا عدددم       

اٛٗ مددد  علٔددد   عاجتَدددا لل  دددا  علدددٙ ع٣قددد٘ عياددد   

عرعٕ يْرٖ كنصر

(80)

 . 

 ٢ أىدددُ علدددٙ جاىددد    دددرت أ  تر ددده ّ ارٗ الددددعاذ   

)البيتدددددداجٌْ( لتلدددددد  الندددددد ْط الددددددا اىتَدتَددددددا  

ا٨دارٗ  ددددداِ مصدددددر ّاسدددددتنرة ياعظددددد٘ علدددددٙ   

مسدددتْٚ جٔدددد مدددً التعددداٌّت عٔدددن دأعدددر ّادددديطً  

علددددددددددٙ ا٢عت ددددددددددا   سددددددددددارًٓ متددددددددددْا ٓم و     

جٌْ الع٣قددددددداةت أّعندددددددا عسدددددددكرٖ عدددددددم البيتدددددددا 

ّا ددددٔ، املصددددرٖت ّا٦ ددددر سٔاسددددٕ عددددم ا٨دارٗ    

ّا كْمددددد٘ املصدددددرٓ٘ت ّداٜندددددا  مدددددا كاىدددددر قيددددداٗ     

ا٢تصددددددال ا٤ّ  ٍددددددٕ ا٤قددددددْٚ ّا٤قددددددح عر دددددد٘  

للتددددم ر عمٓدددد٘  ٣عدددداةت ّياعظدددد٘ علددددٙ ع٣قدددد٘    

مسددددتقرٗ ّّ ٔدددددٗ

(81)

ت كنددددا أعدددددة ال البٔدددد٘ مددددً 

ا دددددسعم الددددددميقرا ٕ ّا نَدددددْرٖت ّمراكدددددس  

تعامددددح  دارٗ اّعامددددا مدددد    ال كددددر اىتقدددداداة عددددادٗ ل  
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الْ ددددد  و مصدددددرت ّاصددددد ٘ الددددد  عمىدددددُ ٓيطدددددْٖ   

علٙ  طم اسماتٔدٕ كبري

(82)

. 

كنددددددا أعددددددر  الكددددددثري مددددددً اقللددددددم و جمددددددال 

الشددددددٌْٝ الدّلٔدددددد٘ت عددددددً اعتقددددددادٍه عددددددمٌ تلدددددد      

ا طددددْٗ سددددتمتٕ عيتدددداٜ  عكسددددٔ٘ت ّأٌ اسددددتخداو    

ال٢ْٓدددددداة املت دددددددٗ ملبٔعدددددداة ا٤سددددددل ٘ كْرقدددددد٘ 

ٓكتدددد  عددددا اليددددداحت   دددد نت مددددً  ددددري املددددرج  أٌ

ّأٌ اسددددددددتنرار عددددددددد  املعْىدددددددداة لددددددددً حيقدددددددد    

الدميقرا ٔدددددد٘ و مصددددددرت ّقددددددد ٓيطددددددْٖ علددددددٙ     

تكددددددددالٔ  قصددددددددريٗ ا٤جددددددددح لددددددددبع  املصددددددددال     

ا٢سددددماتٔدٔ٘ ا٤مرٓكٔدددد٘ت كنددددا سددددٔكٌْ لدددد ل    

أ دددرارا  عال ددد٘ علدددٙ الع٣قددداة الثيأٜددد٘ت ّسدددٔدع     

مصددر دععددا   ددْ آْددح عْصددلتَا السٔاسددٔ٘ مددً       

عنددددد٣  عدددددً عْاقددددد  الددددد      ال دددددر     الشدددددر ت 

الْ ٔندددددددد٘ علددددددددٙ ميطقدددددددد٘ الشددددددددر  ا٤ّسددددددددن   

ككح

(83)

 . 

لٍددد ا لدددٔ  الْقدددر املياسددد  ٤مرٓكدددا كدددٕ تعاقددد     

املصدددرٓم أّ تطالددد  عاىتخاعددداة سدددرٓع٘ت مَنتيدددا     

ا٦ٌ ٍدددددٕ مسددددداعدٗ ا كْمددددد٘ ا دٓددددددٗت ّ ٓدددددادٗ 

عددددددددد القدددددددراراة ا٢قتصدددددددادٓ٘ ا ٔددددددددٗلت ٍكددددددد ا 

كاىدددددددر عبددددددداراة الكاتددددددد  السٔاسدددددددٕ ا٤ددددددددَر      

تْمدددا  عرٓددددماٌ . و عدددم رأٚ يلدددح   دددرت أىدددُ  

كددددداٌ ٓدددددتعم علدددددٙ صدددددياذ القدددددرار ا٤مدددددرٓكٔم   

املندددددٕ قددددددما   كنددددد٘ أعندددددحت ّعددددددو امددددداا أٖ 

 جددددراٛ مددددً دددددمىُ ا٨ ددددرار عالع٣قدددداة الثيأٜدددد٘ت    

عالشددددر  ا٤ّسددددن ٢ ٓددددسال مكاىددددا  طددددرا ت ّمددددً      

ددددددمٌ التعددددداٌّ عدددددم ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ ّمصدددددر     

خا رالتخ ٔ  مً عدٗ ٍ ِ امل
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لكددددً امل٣عددددا أٌ ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ قددددد عاّلددددر    

و تلدددد  ا٦ّىدددد٘ اقٔدددد  قدددددرا  مددددً التددددْا ٌ عددددم    

أٍدددددددددال سٔاسددددددددتَا املعليدددددددد٘ ّعددددددددم مصددددددددا َا 

ا٢سددددددماتٔدٔ٘ ّالسٔاسددددددٔ٘ت عٔددددددن كدددددداٌ مددددددً   

الصدددع  علدددٙ  دارٗ أّعامدددا أٌ تتخلدددٙ عدددً مرسدددٕ   

الددد ٚ اىتخددد  رٜٔسدددا  ّعددد  مدددا اعت تدددُت اىتخاعددداة   

 ععددددددادِ مددددددً قبدددددددح    عددددددرٗ ّىسَٓدددددد٘ ت ّأٌ ت١ٓددددددد   

ا ددددددددٔ،ت ٤ٌ الدددددددد  مددددددددً دددددددددمىُ أٌ ٓعددددددددرا   

السٔاسدددددد٘ الدميقرا ٔدددددد٘ ا٤مرٓكٔدددددد٘ ٢ىتقدددددداداة 

دّلٔددد٘ عدددادٗت كْىَدددا ت١ٓدددد الدميقرا ٔددد٘ عقدددن      

للدناعددددددداة  دددددددري ا٨سددددددد٣مٔ٘ت عنددددددد٣  عدددددددً أٌ  

مجاعددد٘ ا٨ دددْاٌ الدددا تدددْددة  لَٔدددا ٤كثدددر مدددً      

عددددداممت تعدددددد أكددددد  التيظٔنددددداة السٔاسدددددٔ٘ و     

ل٢ْٓدددداة املت دددددٗ علددددٙ    مصددددرت ّالددددا اددددر  ا  

عددددو  سدددارتَات ّمدددً ىاعٔددد٘ أ دددرٚت عددداٌ م٣ٓدددم  

املصددددددرٓم الدددددد ًٓ عار ددددددْا مرسددددددٕ ّمجاعتددددددُ   

ّرعبدددْا عتدددد ح ا دددٔ، ل٩ اعددد٘ عدددُت ادددر       

ال٢ْٓددداة املت ددددٗ أٓندددا علدددٙ عددددو  سدددارتَهت ااا     

أ تظَدددددددر دعندددددددا  ملدددددددا عدددددددد . ٍددددددد ا    جاىددددددد    

الع٣قددددداة الطْٓلددددد٘ ّالعنٔقددددد٘ ّاملتطدددددْرٗ ميددددد      

  ا دددددٔ، املصدددددرٖت ّالدددددا ادددددر     عقدددددْد مددددد 

علَٔددددددددا ال٢ْٓدددددددداة املت دددددددددٗ عشدددددددددٗ ت عٔددددددددن أٌ  

اسدددتعداٛ  امل١سسددد٘ العسدددكرٓ٘ سدددٔكٌْ لدددُ عْاقددد     

ّ ٔنددددددددددد٘ علدددددددددددٙ الع٣قددددددددددداة ا٢سدددددددددددماتٔدٔ٘   

املشمك٘

(85)

 . 

ّمدددً  دددهت رأٚ أ لددد  اقللدددم د ّٓت ددد  الباعدددن           

مددددد  الددددد  د أٌ ا اىددددد  ا٤مرٓكدددددٕ قدددددد عيدددددٙ               

ٍددددد ِ املرعلددددد٘ت  اسدددددماتٔدٔتُت و ال الددددد   ددددد٣ل  

علددددددٕ معادلدددددد٘ م ادٍددددددا أىددددددُ:  اا اكددددددً اليظدددددداو 

ا دددددددداكه ا دٓددددددددد و مصددددددددر مددددددددً اقٔدددددددد     

ا٢سددددتقرار للدّلدددد٘ت ّ ددددر  ميتصددددرا  و صددددراعُ    

مددد  مجاعددد٘ ا٨ دددْاٌ ت علدددً ٓكدددٌْ أمددداو ّادددديطً    

مددددددً  ٔددددددار سددددددْٚ التعامددددددح مدددددد  ٍدددددد ا اليظدددددداوت 

ّالب دددددن عدددددً تعظدددددٔه مصدددددا َا معدددددُ عكاعددددد٘      

 الطر  ّالْساٜح . 

 الراع املب ن 

رد ال عدددددح املصدددددرٖ  ددددداِ مْقددددد  ا٨دارٗ    

 ا٤مرٓكٔ٘

 ٌ الرعدددددداط الْ ٔدددددد  الدددددد ٖ رعددددددن مددددددا عددددددم          

امل١سسدددددددددد٘ العسددددددددددكرٓ٘ املصددددددددددرٓ٘ ّىظريتَددددددددددا  

ا٤مرٓكٔددددد٘ كددددداٌ  البدددددا  مدددددا ْٓصددددد  مدددددً قبدددددح  

اقللددم عمىددُ  ّاجددا  كا ْلٔكٔدددا ت ّالدد  لشدددٗ مدددا      

حيدددددر  علٔدددددُ الطرعددددداٌ مدددددً ا٢سدددددت ادٗ تدددددا    

ا٦ ددددر لددددُ مددددً تددددممم ّرعآدددد٘   ٓقدمددددُ الطددددرل  

ملصدددددا ُت لددددد ا كددددداٌ قدددددرار تعلٔددددد  املسددددداعداة      

العسددددكرٓ٘ ملصددددر قددددرارا   طددددريا ت رسدددده مي يدددددٙ      

جدٓدددددددددا  ّميعط ددددددددا   ددددددددري مسددددددددبْ  و تددددددددارٓه   

الع٣قدددددداة الثيأٜدددددد٘ت تْلدددددددة عيددددددُ ردّد أععددددددال   

 تل ٘ علٙ ك٣ ا اىبم

(86)
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ععلددددٕ ا اىدددد  املصددددرٖت ّعقدددد  صدددددّر القددددرار     

كْمدددددد٘ املصددددددرٓ٘ عشدددددددٗت ّرأة أىددددددُ اىتقدتددددددُ ا 

 رٓدددد  و تْقٔتددددُت عٔددددن مددددْا مصددددر عرعددددا       
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درسددد٘  دددد ا٨رٍدددا ت ّتددددا ح مددد  الددد  تصددداعد   

ىدددد ٗ ّعدددددٗ العددددداٛ لل٢ْٓدددداة املت دددددٗ عالشددددارذ      

املصددددددددرٖت ّ َددددددددر أٌ ٍيددددددددا  تٔددددددددارا  ٓددددددددرٚ أٌ    

ّادددددددديطً ت١ٓدددددددد مجاعددددددد٘ ا٨ دددددددْاٌت ّأٌ ٍددددددد ا    

التمٓٔددد ٓدددع  عا٤ّ دداذ املصددرٓ٘  ددْ املسٓددد مددً       

التعقٔدددد ّالعيددد ت ىأٍددد  عدددً ردّد أععدددال أ دددرٖ   

تراّعددددر عددددم املطالبدددد٘ عددددالتخلٕ عددددً املسدددداعداة  

اجعددددددددد٘ ا٤مرٓكٔددددددددد٘ت ّصددددددددد٢ْ  للنطالبددددددددد٘  ر  

 .معاٍدٗ الس٣و م   سرأٜح

ّمدددددددً  دددددددهت كاىدددددددر ّجَددددددد٘ اليظدددددددر املصدددددددرٓ٘  

الرمسٔدددد٘ت ّكدددد ا ر٠ٓدددد٘ القددددْٚ املدىٔدددد٘ت م ددددآرٗ  

ا اام دددددا ليظريتَدددددا ا٤مرٓكٔددددد٘ت عٔدددددن رأّا أٌ مددددد    

ْٓىٔدددْ كددداٌ  دددْرٗ كاملددد٘ ّددددامل٘ت     30عدددد  و 

ٓيدددددددآر 25اا دددددددح اام دددددددا 
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ت ّّصدددددددلر القدددددددْٚ 

املدىٔدددد٘ و ر٠ٓتَددددا ل٥عدددددا     كْىَددددا ىقطدددد٘     

ادددددددْل ّجْدٓددددددد٘ و تدددددددارٓه مصدددددددرت عنقاعدددددددح     

اليظدددددددرٗ ا٤مرٓكٔددددددد٘ ل٥عددددددددا  مدددددددً ميظدددددددْر    

لالصدددددددراذ السٔاسدددددددٕ علدددددددٙ السدددددددلط٘لت كاىدددددددر   

 دددا  ىظرتَدددا مدددً ميظدددْر لاليندددال مدددً أجدددح ا    

علدددددٙ اعْٓددددد٘ املدىٔددددد٘ للدّلددددد٘ املصدددددرٓ٘لت كندددددا   

رأة القددددددداٍرٗ أٌ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددددد٘ أ تدددددددراذ  و   

ْٓىٔددددْت مدددددٚ   30ردّد ععلددددَا و مرعلدددد٘ مددددا ععددددد   

ا طددددددر الدددددد ٖ كدددددداٌ ميثلددددددُ ّجددددددْد مجاعدددددد٘     

ا٨ دددددددددْاٌ و ا كددددددددده علدددددددددٙ مصدددددددددري ٍّْٓددددددددد٘  

الدّل٘
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 . 

ّلقدددددددد أكدددددددد الباعثددددددداٌ ا٤مرٓكٔددددددداٌ ددددددددئكر     

صددددرٓم قددددد قددددارىْا مددددا عددددم دعدددده   ّتراجددددرت أٌ امل

ّاددددددددديطً للثددددددددْرٗ الشددددددددعبٔ٘ الددددددددا أ اعددددددددر    

عددددددالرٜٔ  ا٤ّكراىددددددٕ لٓدددددداىْكْعٔت،لت ّعددددددم  

املْقددددد  ا٤مرٓكدددددٕ  ددددداِ مدددددا عدددددد  و مصدددددرت      

ّ لصدددددْا  لدددددٕ أٌ ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ ت تقدددددر      

ا٢تسدددددا  و املْاقددددد  ّاملْ ْقٔددددد٘ و ٍددددد ا الشدددددمٌ .  

ّمدددددددً ٍيدددددددات كددددددداٌ رد ال عدددددددح املصدددددددرٖ  ددددددداِ   

ادددديطً عدددادا  جددددا ت ّدددددٓد اللَدددد٘ دعلْماسدددٔا ت    ّ

علدددٙ لسددداٌ ّ ٓدددر ا ارجٔددد٘ ىبٔدددح عَندددٕت الددد ٖ     

قدددددددال:ل  ٌ الع٣قدددددددداة عددددددددم البلدددددددددًٓ و عالدددددددد٘  

ا دددددطرا ت ّأٌ الشدددددر  ا٤ّسدددددن عرمتدددددُ ميكدددددً   

أٌ ٓعدددداىٕت ّ ددددً ا٦ٌ و عالدددد٘ عساسدددد٘ تعكدددد   

ا٢ دددطرا  و الع٣قددد٘ت ّأٖ ددددخ  ٓقدددْل  دددري     

ال  ٢ ٓت د  عصد ل
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كندددددددا صددددددددر عدددددددً ا كْمددددددد٘ املصدددددددرٓ٘ عددددددددٗ 

تصدددددرحياة أداىدددددر املْقددددد  ا٤مرٓكدددددٕ ّاتَنتدددددُ    

  اّلدددد٘ قطدددد  الطرٓدددد  علددددٙ علددددد تيا ددددح مددددً  

أجدددح عكددده دميدددْقرا ٕ  ٓلددد   نْعددداة ددددعبُت      

ّ دددددد ٢ٌ علٔدددددد  اسددددددماتٔدٕ و أّ  ييتددددددُت   

كنددددددا أعددددددر  اليظدددددداو كدددددد ل  عددددددً ا٢سددددددتٔاٛ   

الشدددددددٓد  دددددداِ ّاددددددديطً لعدددددددٗ أسددددددبا  ت لعددددددح  

اٌ التصدددْر عدددمٌ ال٢ْٓددداة املت ددددٗ ت١ٓدددد أٍنَدددا كددد

مجاعدددد٘ ا٨ ددددْاٌت عددددد٢  مددددً الْقددددْل ا  جاىدددد      

القدددْٚ السٔاسدددٔ٘ الدددا تعندددح علدددٕ ّقددد  اىتشدددار     

عركدددداة ا٨سدددد٣و السٔاسددددٕ و مصددددرت أّ عددددا     

البقددداٛ علدددٙ ا ٔدددادت عدددح أىَدددا ا تدددارة أٌ تكدددٌْ و   

معسكر مرسٕ ّدعه ا٨ ْاٌ
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ماا علدددٙ ّمدددً  دددهت تسآددددة عددددٗ ّىددد ٗ ا٢عددد     

التْجَددداة ا٤مرٓكٔددد٘ت ٍّدددْ مدددا  َدددر جلٔدددا   ددد٣ل  

مقاعلددددددددد٘ للنشدددددددددري السٔسدددددددددٕ مددددددددد  صددددددددد ٔ ٘ 

الْاددددددددديطً عْسددددددددرت عٔددددددددن أدددددددددار    أٌ  دارٗ  

الددددرٜٔ  أّعامددددا تتداٍددددح  رادٗ الشددددع  املصددددرٖت    

ّقددددددال: ل ىتسدددددداٛل عقددددددا  مددددددا ٍددددددْ دّر ال٢ْٓدددددداة     

املت دددددددٗ ّا٢ادددددداد ا٤ّرّعددددددٕ ّمجٔدددددد  القددددددْٖ    

ت١ٓدددددددد أمدددددددً مصدددددددر   الدّلٔددددددد٘ ا٤ دددددددرٚ الدددددددا   

ّاسدددتقرارٍا ؟ت ٍددددح قدددٔه ا رٓدددد٘ ّالدميقرا ٔدددد٘   

صدددا ٘ عقدددن و ع٣دكددده ؟ ت لقدددد ملٔدددته عدددً     

املصدددرٓمت أدرمت عددده  َدددركه ٍّددده لدددً ٓيسدددْا      

الدددددددد ل

(91)

ت ّو مقاعلدددددددد٘ أ ددددددددرٖ قددددددددال: ل ر دددددددده   

الع٣قدددداة ا٢سددددماتٔدٔ٘ مدددد  ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ ت   

عدددد ٌ مصددددر سددددْل لددددً تر دددده للندددد ْطت سددددْاٛ    

التلنٔ دددددداةلال علٔدددددد٘ أّ 

(92)

ت كنددددددا عدددددد  سدددددد ري 

سدددددداع  ملصددددددر لدددددددٚ ّاددددددديطً عددددددً امتعا ددددددُت    

م١كدددا  علددٕ أٌ ٍيددا  عددداٜح أ ددرٚ ميكددً ملصددر       

اللدددددْٛ  لَٔددددا عددددال اسددددتنرار ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ      

علدددٙ ٍددد ا الددديَ ت مشدددددا  علدددٕ أٌ مصدددر داٜندددا  مدددا   

تددددددددرع  ل دددددددد٘ التَدٓددددددددد أّ سٔاسدددددددد٘ لالعصددددددددا    

ّا ددددددددسرٗلت ّالددددددددا  بددددددددر عشددددددددلَا و ا الدددددددد٘    

املصرٓ٘

(93)

 . 

ّعددددٙ ا دددداِ متصددددحت قامددددر ا ارجٔدددد٘ املصددددرٓ٘   

عت ركددداة دّلٔددد٘ مْسدددع٘ ّمكث ددد٘ لشدددرح  دددْرٗ   

ْٓىٔدددددددْ ّ طدددددددْاة  ار ددددددد٘ الطرٓددددددد ت الدددددددا    30

تتندددنً أجيددددٗ ّ ئددد٘ ّا ددد ٘ لبيددداٛ م١سسددداة   

الدّلددددد٘ الدميقرا ٔددددد٘ و   دددددار  مددددد  يددددددد ت   

عندددد٣  عددددً جَددددْد دعلْماسددددٔ٘ ملْاجَدددد٘ ا نلدددد٘    

٘ الددددددا ٓقددددددْو عَددددددا أىصددددددار  السددددددلبٔ٘ ّالعدّاىٔدددددد
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مجاعددددد٘ ا٨ دددددْاٌ عا دددددار  

(94)

ت ّكاىدددددر رسددددداٜح  

ا ارجٔدددد٘ ّا دددد ٘ ّيددددددٗ ّعا مدددد٘ و ّقددددر    

ْٓىٔددددْ ٍددددْ  رادٗ دددددع    30ّاعددددد: أٌ مددددا عددددد  و  

عمكنلددددددُت عدددددددا عصددددددٔح سٔاسددددددٕ ّاعددددددد ٍّددددددْ      

ا٨ ددددددْاٌت ّ ٌ مددددددا عددددددد  ٍددددددْ ا تٔددددددار الشددددددع     

املصددددرٖت ّسدددد  علددددٙ ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ اعددددماو  

ٔددددارت ّ ٢ ع ىَددددا تعددددادٚ دددددعبا  عمكنلددددُ  ٍدددد ا ا٢ ت

ّلٔ  عكْم٘ عقن

(95 )

. 

ّ  اٛ اسدددددددتنرارٓ٘ تصدددددددل  املْقددددددد  ا٤مرٓكدددددددٕت    

اٍددددد  ععددددد  اقللدددددم    أٌ املشدددددري السٔسدددددٕت     

ععدددد أٌ أمدددً دعندددا  مالٔدددا  مدددً كدددح مدددً العرعٔددد٘      

السدددعْدٓ٘ ّا٨مددداراة العرعٔددد٘ت ا تدددار عدددً قياعددد٘    

تسدددرٓ  ا٢ ددداِ  دددْ مْسدددكْت علدددٙ  دددْٛ قدددراٛٗ     

ّعَددددددده لطبٔعددددددد٘ القدددددددْٗ املتسآددددددددٗ لرّسدددددددٔا و    

امليطقددددددد٘ت و مقاعدددددددح ا ددددددددار ى دددددددْا ال٢ْٓددددددداة   

املت ددددددددٗت كقدددددددْٗ عظندددددددٙ سدددددددادة دٌّ ميدددددددا ذ 

1973عامليطقددددد٘ ميددددد  عدددددر  اكتدددددْعر     

(96)

ت كنددددددا 

أكدددد الكاتبددداٌ ا٤مرٓكٔددداٌ ددددٔيكر ّتراجدددرت علدددٕ  

أٌ عالدددد٘ اىعددددداو الثقدددد٘ عددددم ا دددداىبم املصددددرٖ       

  الددددد  ا ٔدددددارت ّا٢مرٓكدددددٕت دععدددددر السٔسدددددٕ   

ت 2014عكاىدددددر رّسدددددٔا ّجَتدددددُ ا٤ّلدددددٕ و ع آدددددر    

 البدددا  ميَدددا املسددداعدٗ  لتيْٓددد  مصدددادر عددد٣دِ مدددً    

املشددددمٓاة العسددددكرٓ٘ت ٍّددددْ مددددا مت عال عددددح عدددد      

التْقٔدددددد   دددددد٣ل السٓددددددارٗ علددددددٙ عدددددددٗ صدددددد قاة  

عقٔن٘ ملٔارٖ د٢ّر

(97)

 . 

ّاسدددتنر التقدددار  املصدددرٖ الرّسدددٕ ععدددد عدددْ ِ و    

ت عكاىدددددددر 2014الرٜاسدددددددٔ٘ و ْٓىٔدددددددُ  ا٢ىتخاعددددددداة 

رّسدددٔا أٓندددا مدددً أّاٜدددح الددددّل الدددا  ارٍدددا رٜٔسدددا   

ا  ار أ سدددددط  مدددددً ى ددددد  العددددداو) (ت كنددددد  12و 

ت و 2015ع آددددر  10ددددد 9الددددرٜٔ  عددددْتم القدددداٍرٗ و  

سددديْاةت ّكاىدددر ٍدٓتدددُ    10أّل  ٓدددارٗ ملصدددر ميددد    

للدددددددددرٜٔ  السٔسدددددددددٕ عبدددددددددارٗ عدددددددددً  عيدقٔددددددددد٘    

   ً معددداٌ ّمدددا   ك٣ددددٔيكْلت  دددا حينلدددُ الددد  مددد

ْٓجَدددددُ مدددددً رسددددداٜح 

(98)

ت كندددددا كاىدددددر السٓدددددارٗ  

تدددددددٔيا  لع٣قددددداة جدٓددددددٗ دعندددددر ععددددددد  مدددددً      

ا٢ت اقٔددددددددداة ا٢قتصدددددددددادٓ٘ الكدددددددددبريٗت  اصدددددددددد٘    

املشددددارك٘ الرّسددددٔ٘ و ميطقدددد٘ التدددددارٗ ا ددددرٗت 

ّ ٓددددددادٗ الصددددددادراة املصددددددرٓ٘    رّسددددددٔات  ٢ أٌ   

بيددداٛ م اعدددح ا٢ت دددا  ا٤ٍددده كددداٌ التدددساو رّسدددٔا ع  

ق٘ النبع٘ىّْٖ و ميط

(99)

. 

ّعددددٙ ااة ا٢ دددداِت اددددر العدٓددددد مددددً السٓدددداراة      

املتبادلدددد٘ عددددم املسددددْٝلم العسددددكرٓم و البلدددددًٓت  

ّلقددددد صدددداع  تلدددد  السٓدددداراة عدددددٓن تتددددد و      

ا٨عدددددد٣و املصددددددرٖت عددددددً أٌ ٍدددددددعَا ٍددددددْ تيْٓدددددد   

مصددددادر تسددددلٔ  ا ددددٔ، املصددددرٖ للددددتخل  مددددً 

الندددد ْط ا٤مرٓكٔدددد٘ت ّالدددد  ر دددده التصددددرحياة   

صدددددادرٗ عدددددً الرٜاسددددد٘ ّا ارجٔددددد٘ت   الرمسٔددددد٘ ال

الدددا تي دددٕ الددد ت ّت١كدددد علدددٕ أٌ مصدددر تسدددعٙ     

   ع٣قددداة متْا ىددد٘ مددد  ا نٔددد ت ّأٌ اى تاعَدددا     

علددددددٙ رّسددددددٔات ٢ ٓعدددددد  قطعَددددددا مدددددد  ال٢ْٓدددددداة   

املت دٗ

(100)

 . 

% مدددً ىظددده تسدددلٔ َا 65د      60عنصدددر تعتندددد علدددٙ  

علدددٙ ال٢ْٓددداة املت ددددٗت ّ ىدددُ ٢ ميكيَدددا الت دددْل      

ٍدددد ا الشددددمٌت لكددددً عْسددددعَا التيْٓدددد   درجدددد٘ و  180

ٝ ات ٍّددْ مددا عدددأة عٔددُ عال عددح عدد  تلدد         دددٔٝا  عشددٔ

الص قاة

(101)

 . 

ّّعقدددا  ملدددا اكدددرِ عددددد مدددً املسدددْٝلم العسدددكرٓم  

املصدددرٓم: أٌ عددددو عدددرا رّسدددٔا لشدددرّط علدددٙ     

مبٔعدددددددداة ا٤سددددددددل ٘ سعلددددددددَا دددددددددرٓك ا أكثددددددددر 

مْ ْقٔدددد٘ مددددً ّاددددديطًت الددددا عظددددرة تصدددددٓر    

ٓثنددددددددا حيددددددددد   صدددددددد٣ح ا٤سددددددددل ٘ للقدددددددداٍرٗ ر

سٔاسدددٕ

(102)

ت ّمدددً ٍيدددا ميكدددً عَددده ا ددداِ القٔدددادٗ     

املصدددرٓ٘ صدددْ  رّسدددٔات ّمدددا تدددردد ميددد  عدددمٗ عدددً  

 ددداٜرٗ  24صددد ق٘ أ دددرٚ تشدددنح تسّٓدددد مصدددر عدددد    

ت 35عسددددكرٓ٘ مقاتلدددد٘ متطددددْرٗ مددددً  ددددرا  مددددٔ     

الدددا ٍدددٕ درٗ سدددد٣ح الطدددرياٌ الرّسددددٕت ٍّدددْ مددددا     

اعت تدددددُ ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ ياّلددددد٘ ل٩ ددددد٣ل    

تْا ٌ العسدددددددددكرٖ ا٨قلٔندددددددددٕ و ميطقددددددددد٘  عدددددددددال

الشر  ا٤ّسن

(103)

. 

ّو ااة ا٢ ددداِت ّقعدددر مصدددر ّعرىسدددا ات اقدددا  و    

 ددددداٜرٗ لراعددددداللت ّّقتَدددددا  24ت لشدددددراٛ 2015ع آدددددر 

اسدددددددددتدعٙ ا٨عددددددددد٣و ااة الكلنددددددددداة املصددددددددداعب٘  

للتقددددار  املصددددرٖ الرّسددددٕت ّكددددٌْ اعدددددل ٍددددْ   

كسددددددر ا٢عتكددددددار ا٤مرٓكددددددٕ لتسددددددلٔ  ا ددددددٔ، 

املنتد ٤كثر مً  ٣ م عاما املصرٖت ّ

(104)

 . 

علدددٙ ا اىددد  ا٦ دددرت كددداٌ رد ال عدددح ا٤مرٓكدددٕ      

عصدددبٔا   ددداِ تقدددار  القددداٍرٗ د مْسدددكْ ٤سدددبا          

عدٓددددددٗ ت لعدددددح أعر ٍدددددا التخدددددْل مدددددً أٌ حيدددددح      

التسدددددددلٔ  الرّسدددددددٕ للددددددددٔ، املصدددددددرٖ يدددددددح   

ا٤مرٓكدددددٕت ّمدددددً  ددددده لدددددً تكدددددٌْ ٍيدددددا  رقاعددددد٘   
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املصدددرٖ أمرٓكٔددد٘ علدددٕ مسدددتْٚ تسدددلٔ  ا دددٔ،    

ّأىْاعدددددُت  دددددا حينلدددددُ الددددد  مدددددً تَدٓدددددد ٤مدددددً  

 سددددددددرأٜحت الدددددددد ٚ حيظددددددددٙ عمّلْٓدددددددد٘ املصددددددددال 

ا٤مرٓكٔددد٘ و امليطقددد٘ت عنددد٣  عدددً تدددداعٙ الي دددْا   

ا٤مرٓكددددٕ و مصددددر عددددح ّعددددٙ امليطقدددد٘ العرعٔدددد٘ت   

عددددددال ملددددددٕ مصددددددر عددددددً املعْىدددددد٘ العسددددددكرٓ٘      

 ٘ ّا٢قتصددددادٓ٘ ا٤مرٓكٔدددد

(105)

ت عندددد٣  عددددً مبعددددن   

كدددددح مدددددً السدددددعْدٓ٘     دددددر للقلددددد  ٍّدددددْ تك دددددح 

ّا٨مددددداراة العرعٔددددد٘ عشدددددراٛ الددددد  اٜر الرّسدددددٔ٘     

ملصدددددرت ّقدددددرار الرٓددددداا آْدددددح ددددددراٛ أسدددددل ٘     

ملٔددددددار د٢ّرت مددددددا   5رّسددددددٔ٘ ّعرىسددددددٔ٘ عقٔندددددد٘  

١ٓددددددددر عْ دددددددْح    اسدددددددتٔاٛ السدددددددعْدٓم مدددددددً   

السٔاسدددددد٘ ا٤مرٓكٔدددددد٘ عشددددددمٌ قنددددددآا  قلٔنٔدددددد٘     

عساسددددد٘ت كددددد ٓراٌ ّسدددددْرٓا ّمصدددددرت مشدددددريًٓ    

ٍدددد ا الدددديَ  قددددد ميك ددددً    لددددٕ أٌ اسددددتنرارٓ٘ مثددددح 

القدددداٍرٗ مددددً دددددراٛ ىظدددده أسددددل ٘  ددددري مسددددبْق٘ 

ّمتقدمدددددددد٘ لل آدددددددد٘ ّمددددددددثريٗ للددددددددددل ر دددددددده     

اعما اة ّاديطً ّ سرأٜح

(106)

. 

  ٢ّ جدددددددددال و أٌ رد ال عددددددددح املصددددددددرٖ  دددددددداِ  

ّاددددديطًت ّاملبا تدددد٘ عالتْجددددُ دددددرقا ت قددددد عددددرًٍ     

علدددٙ مددددٖ قددددرٗ ّعرٓددد٘ عركددد٘ الدعلْماسدددٔ٘     

 ٔ اسدددٕ املصدددرٖ ت٣عٔدددا  ٤ دددر   املصدددرٓ٘ ّالقدددرار الس

التخلددددددددٕ ا٤مرٓكددددددددٕت ّمت  صددددددددا  لقدراتددددددددُ و  

تكدددًْٓ اال ددداة قْٓددد٘ت ٍّدددْ مدددا كددداٌ لدددُ عدددال         

ا٤ ددر و جمددال التعدٔددح د عٔنددا ععددد د عاسددتٝيال             

املسددداعداة ا٤مرٓكٔددد٘ت  عٔدددد أىدددُ و ٍددد ا الصددددد ٢   

ميكدددددً  اٍدددددح أّ    دددددال أٌ الدددددبع  و دّاٜدددددر      

اددددددددديطً ا كدددددددده املصددددددددرٓ٘ مددددددددا ال ٓددددددددرٚ و ّ

ا لٔدددد  ا٤عنددددحت ىظددددرا  ملددددا انلددددُ ااكددددرتَه      

مددددددً  ر  قدددددددٓه سعددددددح مددددددً رّسددددددٔا علٔ ددددددا  ٢  

ُٓركً  لُٔ ّقر ا٤ ماة

(107)

  . 

 املب ن ا ام 

تدددداعٔاة املْقددد  ا٤مرٓكدددٕ علدددٙ الع٣قددداة  

 الثيأٜ٘

 ٌ الت دددددددددداّة الْا دددددددددد  و الددددددددددر٠ٚ عددددددددددم           

الطددددرعم املصددددرٖ ّا٤مرٓكددددٕ ت أ ٓكددددً السددددب     

 30الْعٔددددددد ّراٛ تدددددددٍْر الع٣قدددددداة عقدددددد   ددددددْرٗ 

ْٓىٔددددُت ّلكددددً املددددرج  أٌ كددددح  ددددرل أ ٓقدددددار      

ر٠ٓددددددد٘ ّأّلْٓددددددداة ّ ددددددداّل الطدددددددرل ا٦ دددددددرت  

عال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ رأة أٌ لاملشدددددرّذ السٔاسدددددٕل    

  للن١سسددددددددد٘ العسدددددددددكرٓ٘ املصدددددددددرٓ٘ ٓعندددددددددد   

اىتَدددددا  ا رٓددددداةت ّتقٔٔدددددد ال نددددداٛ السٔاسدددددٕت     

ّمدددددي  العسدددددكرٓم امتٔدددددا اة  اصددددد٘ و ا ٔددددداٗ  

السٔاسددددٔ٘ت ّو املقاعددددح كاىددددر ٍيددددا  عالدددد٘ مددددً  

ا٢رتٔدددددددا  الشددددددددٓد ّالتشدددددددك  لددددددددٚ الطدددددددرل    

املصدددددددرٖ  ددددددداِ مكددددددددٌْ لأجيددددددددٗ ا رٓدددددددد٘ل و    

السٔاسددددددد٘ ا٤مرٓكٔددددددد٘ت عٔدددددددن رأة القددددددداٍرٗ أٌ   

 ردّد ععلدددددَا  ددددداِ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘ أ تدددددراذ  و

ا٤عدددا ت مدددٚ ا طددر الدد ٖ كدداٌ ميثلددُ ّجددْد        

مجاعدددد٘ ا٨ ددددْاٌ و ا كدددده علددددٙ مصددددري ٍّْٓدددد٘  

الدّل٘ املصرٓ٘

(108)

. 

عندد٣  عددً أٌ التددْتر  دد٣ل ٍدد ِ املرعلدد٘ كدداٌ د           

مدددً ميظدددْر عددددد مدددً اقللدددم د ىتاجدددا    ددد٣ل         

ىبدددد  مددددً أمددددرٓم أساسددددٔم ٍّنددددا: أ٢ّ ددددد  بٔعدددد٘ 

٘ و امليطقدددددددد٘ ّياّلدددددددد٘  السٔاسدددددددد٘ ا٤مرٓكٔدددددددد

تي ٔدددد  مشددددرّذ الشددددر  ا٤ّسددددن الكددددبريت الدددد ٖ      

ٓسدددتَدل ت دددٔري اعْٓددد٘ العرعٔددد٘ عددد   دددرٓقمت      

ٌ  أكدددد              ا٤ّل د  ااعدددد٘ العدددداأ العرعددددٕ و كٔددددا

أكثددددر تعددٓدددد٘ مددددً الياعٔدددد٘ الدٓئدددد٘ ّامل ٍبٔدددد٘  

ّالعرقٔدد٘ت ّالثدداىٕ د ت تٔددر الدددّل العرعٔدد٘ علددٙ          

ٔ دددا د      أسددد  دٓئددد٘ ّم ٍبٔددد٘ ّعرقٔددد٘ أٓندددا    .  ّ اى

ىتٔدددددد٘ ا ددددد٣ل عدددددْل دعددددده القدددددْاة املسدددددل ٘    

ْٓىٔدددددددددْت  30املصدددددددددرٓ٘ للشدددددددددرعٔ٘ الْاقعٔددددددددد٘ و  

عا ٔا ٍددددددددددا للنصددددددددددرٓم الدددددددددد ًٓ اعتصددددددددددنْا   

ٛ   كدددده   عالشددددْارذ تصدددد ٔ ا  ملسددددار الثددددْرٗ ّ ىَددددا

مجاعدددددد٘ ا٨ ددددددْاٌت ٍّددددددْ التددددددْتر الدددددد ٚ أدٚ      

العدٓدددددد مدددددً السدددددلبٔاة السٔاسدددددٔ٘ ّالعسدددددكرٓ٘     

 أ ٓسددددب  ملصددددر أٌ ّاجَتَددددا  ّا٢قتصددددادٓ٘ت الددددا 

مدددددً قبدددددح و ع٣قاتَدددددا مددددد  ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗت     

عٔدددددن أسدددددقطر الثدددددْرٗ الددددد  املشدددددرّذ اعدددددادل     

لدددددتنكم تٔدددددار ا٨سددددد٣و السٔاسدددددٕ مدددددً أىظنددددد٘     

ا كدددده و دّل امليطقدددد٘ت ّالدددد ٚ ٓتن ددددْر عْلددددُ     

ّعدددددُ مشدددددرّذ  عدددددادٗ ٍٔكلددددد٘ الشدددددر  ا٤ّسدددددن      

الكددددددددددددبري ّعقددددددددددددا للنيظددددددددددددْر ا٢سددددددددددددماتٔدٕ    

ا٤مرٓكٕ

(109)

 . 

ّعالتدددددالٕ كددددداٌ رد ال عدددددح ا٤مرٓكدددددٕ   اٛ تلددددد     

ا سدددددارٗ ا٢سدددددماتٔدٔ٘ مدددددي ع٣  ّقاسدددددٔا ت ر ددددده 

ياّلددد٘ اعندددال الدعلْماسدددٔ٘ت عبعدددد أٓددداو ق٣ٜدددح     

مددددددً عدددددددٓن الددددددرٜٔ  أّعامددددددا أمدددددداو ا نعٔدددددد٘   

العامدددد٘ ل٥مدددده املت دددددٗ ت ّالدددد ٚ تددددر  اىطباعددددا        

 ساعٔددا  لدددٚ الددبع ت أصدددر قددرارا  د كنددا سددب  د           

د  ّتعلٔدددد  ععدددد  املسدددداعداة العسددددكرٓ٘    عتدنٔدددد
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ت ّ ددداٜراة 16ملصدددرت ّالدددا تتندددنً  ددداٜراة  ل د     

ت ّصددددددْارٓه 1أعاتشددددددٕ القتالٔدددددد٘ت ّدعاعدددددداة  و د           

ٍددددددارعٌْت ّتعلٔدددددد  تسددددددلٔه املسدددددداعداة اليقدٓدددددد٘  

ملٔددددٌْ د٢ّر(ت مدددد  عدددددو تعلٔدددد  املسدددداعداة      260)

املخصصددد٘  نآدددد٘ ا دددددّد ّيارعدددد٘ ا٨رٍددددا ت  

شددددٕ تددددد ح  ددددنً ىطددددا  ر دددده أٌ  دددداٜراة ا٤عات

أسدددددددل ٘  آددددددد٘ ا ددددددددّد ّ دددددددناٌ ا٤مدددددددً و  

سددددٔياٛت ٍّددددْ ا٤مددددر الدددد ٚ ىسدددد  كاعدددد٘ ا٤ٍّدددداو 

الا ىسدَا البع  عق  ٍ ا ا طا 

(110)

 . 

ّلعدددح تلددد  الندددرع٘ كاىدددر ددددبُ قاصدددن٘ ملصدددرت    

عٔدددددن كددددداٌ عدددددا تدددددداعٔاة دددددددٓدٗ ا طدددددْرٗ      

ّالسددددددلبٔ٘ت ىظدددددددرا  ٢عتٔددددددا  ا دددددددٔ، املصدددددددرٖ   

لت ٍّدددْ مدددا ٓددد١ ر تدددم ريا    16 القدددْٖ لطددداٜراة ل ل د      

عال دددددا  علدددددٕ مددددددٖ جاٍسٓددددد٘ ّاسدددددتعداد الطدددددرياٌ 

املصددددددددرٖ للقٔدددددددداو  َامددددددددُ ّدّرِ و امليطقدددددددد٘ت  

عندددددد٣  عددددددً دّر ٍدددددد ِ املقددددددات٣ة ا ٔددددددْٖ مدددددد   

الب رٓدددد٘ و ا  ددددا  علددددٕ ميطقدددد٘ منددددٔ  عددددا  

امليدددددددد 

(111)

ت  لدددددددٕ جاىددددددد ت أٌ ا صدددددددْل علدددددددٙ  

مرّعٔددداة لأعاتشدددٕل ميثدددح أٍنٔددد٘ كدددبريٗ ملصدددرت    

ْاجَددددد٘ ادددددرد ا ناعددددداة ا٢رٍاعٔددددد٘ و سدددددٔياٛت  مل

عٔددددن أٌ تلدددد  املرّعٔدددداة تعتدددد  اليظدددداو امل نددددح 

لدددددٚ القدددداٍرٗ و  لتَددددا ملكاع دددد٘ ا٨رٍددددا ت ّاٌ 

عددددو تْاعرٍدددا ٓشدددكح معْقدددا  كدددبريا  أمددداو ا ددددا        

تلدددد  املَندددد٘ت كنددددا أٌ تعطددددح جددددداّل الصددددٔاى٘      

الدّرٓدددد٘ عددددا سددددٔعنح علددددٙ تعطٔددددح أكثددددر مددددً    

ٔددد٘ لددددٚ مصدددر ّالبال ددد٘ ّقتٝددد     لدددن القدددْٗ ا ال 

 ددداٜرٗ .  ّمدددا  اد ا٤مدددْر تعقٔدددد ا ت مدددا صدددرعر     35

عدددُ مصدددادر عسدددكرٓ٘ مصدددرٓ٘ت مدددً أٌ اددد ٓراة    

السددددد ر الدددددا أصددددددرتَا ا ارجٔددددد٘ ا٤مرٓكٔددددد٘ت     

ّعنلٔدددددددددددداة ا٨ دددددددددددد٣ٛ املت رقدددددددددددد٘ ّامل١قتدددددددددددد٘    

ل٥مددددرٓكٔم ل ددددري النددددرّرٓمل مددددً مصددددرت قددددد   

٘ت أعاقدددددر عنلٔددددداة الصدددددٔاى٘ املسدددددتنرٗ ّال٣ مددددد  

الدددددا ٓقدددددْو عَدددددا املقددددداّلٌْ ا٤مرٓكٔدددددٌْ و ٍددددد ا   

الشدددمٌت عنددد٣  عدددً اسدددتنرارٓ٘ ا٢عتنددداد املصدددرٖ    

علددددٕ ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ عٔنددددا اددددد  التددددددرٓ    

ّقطددد   ٔدددار املعدددداةت مدددا جعدددح مصدددر و مْقددد        

 آ٘ و الصعْع٘ ّالتعقٔد

(112)

 . 

ّلقدددد ملددد  ٍددد ا القدددرار د ّقددد  املسددداعداة د ّتدددرا            

املصددددرٖت لكْىدددددُ ٓتعلددددد    عساسددددا  لددددددٖ الندددددنري 

عالقدددددرٗ العسددددكرٓ٘ت ّالددددا تعدددد  قدددددرٗ الدّلدددد٘    

علدددٙ  دددْا ا دددر  أّ ردذ القدددْٚ املعادٓددد٘ ّمدددً    

عْاملدددددَا الرٜٔسدددددٔ٘ت عددددد٣ّٗ علدددددٙ عددددددد ا٤عدددددراد  

املنكدددددددً تعبٝدددددددتَه  ندددددددح السددددددد٣حت ّكنٔددددددداة  

ّأىددددددْاذ ا٤سددددددل ٘ت  لددددددٕ جاىدددددد  العياصددددددر  ددددددري  

املادٓ٘ كالقٔادٗ ّالتدرٓ  ّاملعيْٓاة

(113 )

 . 

ّتْالدددددر ا٤عددددددا  ّمعَدددددا البٔاىددددداة ّالتَدٓدددددداة  

ا٤مرٓكٔددددد٘ت عتدددددٙ قدددددررة مصدددددر التعامدددددح مددددد      

الددددددددد  الرّسددددددددٕت ا تبددددددددارا   دددددددددّد ّعْٔٓدددددددد٘   

اال اتَددددددا ا ْٔسٔاسددددددٔ٘ت عقددددددررة مْسددددددكْ و  

ملٔدددددار  2اىَدددددا سدددددتبٔ  مدددددا قٔنتدددددُ     2013دٓسدددددن  

د٢ّر معدددددددددددددداة عسدددددددددددددكرٓ٘ للقددددددددددددداٍرٗت  ٢ أٌ  

ىظددددددرّا    دعلْماسددددددٌْٔ  رعٔددددددٌْ و القدددددداٍرٗ   

تلددددددد  ا طدددددددْٗ عتشدددددددك ت مدددددددرج م اٌ تكدددددددٌْ  

ال لبددد٘ و ىَآددد٘ املطدددال للع٣قددداة مددد  ّادددديطًت   

عٔددددن أٌ التعدددددٓح الت دددددٓثٕ للدددددٔ، املصددددرٖ     

 عددددداة رّسددددٔ٘ تعتدددد  عنلٔدددد٘ عاٍظدددد٘ التكل دددد٘  

ّ ْٓل٘ ا٤مد

(114)

  . 

ّر ددددده صددددددّر عددددددٗ تطنٔيددددداة مدددددً املسدددددْٝلم    

 ٘  املصددددرٓم صددددْ  ّاددددديطًت  ٢ أٌ تلدددد  الصدددد ق

الرّسدددددددٔ٘ كاىدددددددر  ثاعددددددد٘ اىددددددد ارا  عتخ دددددددٔ    

تدددددرسٕ لقدددددرٗ ّاددددديطً علددددٙ السددددٔطرٗ علددددٙ  

ىْعٔدددد٘ ّكنٔدددد٘ ا٤سددددل ٘ الددددا اصددددح علَٔددددا     

القدددددداٍرٗت ّا  ددددددا  علددددددٙ الت ددددددْ  العسددددددكرٖ     

اليدددددْعٕ ٨سدددددرأٜح و امليطقددددد٘ت ّمدددددا  اا كاىدددددر   

مصدددر تيدددْٖ ا صدددْل علدددٙ ىظددده دعاعٔددد٘ ت دددري       

مددددددددً قْاعددددددددد اللعبددددددددد٘ و امليطقدددددددد٘ت كيظددددددددداو    

 35ل ّ دددددددددددددداٜراة مددددددددددددددٔ  300لصددددددددددددددْارٓه ل   ا

ّا٤سدددددل ٘ املندددددادٗ للددددددعاعاة لكْرىٔدددددرلت ٍّدددددْ 

مددا دعدد  ّاددديطً  لددٕ ادد ٓر القدداٍرٗ عشدددٗ مددً       

املخددددددا ر الددددددا تشددددددكلَا تلدددددد  املشددددددمٓاة علددددددٙ  

املسددددددددداعداة ا٤مئددددددددد٘ ا٤مرٓكٔددددددددد٘ ّالع٣قددددددددداة 

الثيأٜددددد٘ ككدددددحت ّعلدددددٕ التعددددداٌّ ا٢سدددددماتٔدٕ    

ٗ    أٌ ّمسدددددتْٚ الثقددددد٘ مددددد   سدددددرأٜحت مشدددددري   

ت دددري الْ ددد  القددداٜه سدددْل ٓقدددْا تلددد  الثقددد٘ت       

ّٓعددددرا معاٍدددددٗ لكامدددد  دٓ ٔدددددل للخطددددر

(115)

 

. 

عٔددددن ترسدددده اعتقدددداد لدددددٖ ا٢دارٗ ا٤مرٓكٔدددد٘ أٌ    

تلددددد  ا طدددددْٗ  قدددددد ٓكدددددٌْ مدددددً ددددددمىَا اجتثدددددا    

جدددد ّر ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ مددددً امليطقدددد٘ ّاعقادٍددددا   

السدددٔطرٗ علدددٙ ا٤مدددْر;  اصددد٘  ّأٌ رّسدددٔا تدددرٚ    

مثٔيددددا  ٢ سدددد  الت ددددرٓن عٔددددُت     و مصددددر صددددٔدا  
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ععدددددددما اصددددددب ر عْارجَددددددا الب رٓدددددد٘ و مٔيدددددداٛ   

 ر ددددددْ  السددددددْرٖ  ددددددري  ميدددددد٘ت ّأىددددددُ سدددددد     

اسددددتبدالُ  يطقدددد٘ أ ددددرٚ علددددٕ املتْسددددن تكددددٌْ   

أكثدددددددر أميدددددددا  ّاسدددددددتقرارا ت  كندددددددا أ ٓقتصدددددددر     

ا طدددددددر علدددددددٙ  دددددددْ ّاددددددددد ى دددددددْا رّسدددددددٔا و 

امليطقدددد٘ت عددددح  ٌ ٍدددد ا ا٤مددددر قددددد ٓتددددٔ  ال رصدددد٘    

ٌ د السدداعٔ٘    الشددراك٘ مدد  مصددر د            امدداو  ٓددرا 

كدددٕ ادددد أارعَدددا أعقٔدددا  مدددرّرا  عدددالعرا  ّسدددْرٓا   

ّلبيددددداٌ لتصدددددح    مصدددددرت مدددددا ٓندددددٔ  ا يدددددا     

علدددٙ الدّلددد٘ الع ٓددد٘ت ّسعلدددَا عر ددد٘ ل٥ىٔدددا     

ا٨ٓراىٔدددد٘ت ّمددددً  دددده ٓصددددب  ادددددتعال الصددددراذ و    

 امليطق٘ أمرا  عتنٔا  .

كددددددد ل  عددددددد ٌ املعادلددددددد٘ السٔاسدددددددٔ٘ البسدددددددٔط٘    

عدددددمٌ ّقددددد  املسددددداعداة العسدددددكرٓ٘ت ّ ٌ    تقندددددٕ 

كددددداٌ  دددددرع٘ مْجَددددد٘ للددددددٔ، املصدددددرٖت عددددد ٌ  

أّلددددددٕ  سدددددداٜر ا اىدددددد  ا٤مرٓكددددددٕ مددددددً جددددددراٛ  

تراجددددد  قدددددْٗ ا دددددٔ، املصدددددرٖ سدددددتكٌْ لصدددددال  

ا٨رٍددددا  و امليطقدددد٘ت ٍّددددْ مددددا ٓدددديعك  عالسددددل      

علددددددٕ املصددددددال ا٤مرٓكٔدددددد٘ت عتكددددددٌْ عدددددد ل   أّل 

ا اسددددرًٓ . علددددٕ جاىدددد    ددددرت عدددداٌ التددددداعٔاة      

ر كدددددد ل  ا اىدددددد  ا٢قتصددددددادٖت عقطدددددد   ًلدددددد

دددددرٓاٌ املسدددداعداة العسددددكرٓ٘ عددددً مصددددر سددددْل  

ٓددددددددم  عصددددددددنتُ الْا دددددددد ٘ علددددددددٙ ا٢قتصدددددددداد   

ا٤مرٓكدددٕ ; ّالتدددداعٔاة املتْقعددد٘ سدددتكٌْ  سدددارٗ    

املقدددداّلم ا٤مددددرٓكٔمت  اصدددد٘ صدددداىعٕ  دددداٜراة   

ت ّتلدددددد   سددددددارٗ اقتصددددددادٓ٘   16عددددددْٓي   ّ ل د           

عاٍظ٘ ل٣قتصاد ا٤مرٓكٕ

(116)

 . 

ت ّعلددددٙ  ددددْٛ دراسدددد٘ ّالٔددددح كاعدددد٘  ّمددددً  دددده 

ٍددد ِ املعطٔددداةت عددددأ ىدددْذ مدددً الت دددْل و الر٠ٓددد٘      

ا٤مرٓكٔدددددد٘  دددددداِ مصددددددرت جدددددداٛ عدددددد  ياّلدددددد٘  

 دددددددرو الع٣قددددددد٘ التخ ٔددددددد  مدددددددً أ دددددددر تلددددددد      

التددددددددداعٔاةت عددددددددا٨ع٣ٌ عددددددددً ا٨درا  املتبددددددددادل    

٤ٍنٔددددددد٘ كدددددددح  دددددددرل ل٧ دددددددرت  ددددددد ٚ الددددددد    

تصدددرحياة الدددرٜٔ  أّعامدددا و ا نعٔددد٘ العامددد٘ت     

نير اعماعدددددا  عدددددمٌ الدددددرٜٔ  املعدددددسّل  ّالدددددا تنددددد

ليندددددددد مرسدددددددٙل قدددددددد عشدددددددح و  دارٗ الدّلددددددد٘  

املصدددددددرٓ٘ علدددددددٙ  رٓددددددد  الدميقرا ٔددددددد٘ت ٍّدددددددٙ 

التصدددرحياة الدددا ّ  دددر عددددرجاة مت اّتددد٘ مدددً  

كددد٣ الطدددرعم للتمكٔدددد علدددٙ ا٤ٍنٔددد٘ املتبادلددد٘   

للع٣قددداة عٔندددا عٔيَندددات   ددده مدددا صدددراح عدددُ ّ ٓدددر       

ٖت عددددمٌ الدددددعاذ ٍٔدددددح عمىددددُ أعلدددد  ىظددددريِ املصددددر   

البيتددددداجٌْ سْٔاصدددددح ع٣قاتدددددُ العسدددددكرٓ٘ مددددد      

مصددددر اىط٣قددددا مددددً عددددر  ا ددددٔ، ا٤مرٓكددددٕ    

علدددٕ ا  دددا  علدددٙ مصدددا ُ ا٢سدددماتٔدٔ٘ مددد       

القددددداٍرٗت ّعددددداليظر    عبدددددْر السددددد ً ا رعٔددددد٘   

ا٤مرٓكٔددد٘ لقيددداٗ السدددْٓ ت ّمدددً ددددمٌ ميددد  الددد   

تكبددددد ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ  سدددداٜر مالٔدددد٘ تتددددداّ   

لدددددد ٖ تقدمددددددُ ملصددددددرت  أ ددددددعال قٔندددددد٘ الدددددددعه ا 

% مدددً عركددد٘ 4عالقيدداٗ تدددت كه عٔنددا ٢ ٓقدددح عددً    

% مدددددددً عركددددددد٘ التددددددددارٗ 8الدددددددي ن العاملٔددددددد٘ت ّ

الب رٓ٘

(117)

. 

ّو الْقددددر ااتددددُت عدددد ٌ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔدددد٘ كاىددددر   

عرٓصددددد٘ علدددددٙ أ٢ تددددد ٍ  الع٣قددددد٘ ععٔددددددا ت ّأٌ     

ٓسددددددددتنر التعدددددددداٌّ و العدٓددددددددد مددددددددً القنددددددددآات 

ا٢قتصددددددادٓ٘ت كنكاع دددددد٘ ا٨رٍددددددا  ّاملسدددددداعدٗ   

ّالتعدددداٌّ ا٤مدددد  )العسددددكرٖ عا٤سددددا ( .  ّمددددً    

ٍيددددددات أعرعددددددر ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔدددددد٘ عددددددً الدددددددعه ل   

 ار دددددد٘ الطرٓدددددد ل ا٢ىتقالٔدددددد٘ و مصددددددرت مدددددد   

ا دددددر  علدددددٕ اسدددددتعادٗ املسددددداعداة العسدددددكرٓ٘    

املعلقددد٘ت ٍّدددْ ا٤مدددر الددد ٖ اعتددد ِ الكدددثريٌّ  مدددً    

أىصدددددار مجاعددددد٘ ا٨ دددددْاٌ  ٔاىددددد٘ مدددددً ال٢ْٓددددداة   

ت عٔددددن اعطددددر عدددد ل  النددددْٛ ا٤ نددددر      املت دددددٗ

لل٣ىق٣ ل ّع  ميظدْرٍه

(118)

 . 

 الساد  املب ن

أععدداد ّ بٔعدد٘ الددت ري و املْقدد  ا٤مرٓكددٕ     

    اِ مصر
كاىددددددددر ا ٔدددددددداراة العنلٔدددددددد٘ أمدددددددداو ا٨دارٗ         

ا٢مرٓكٔددد٘ قدددد أصدددب ر يصدددْرٗ ىسدددبٔا   كددده    

الْ دددددد  القدددددداٜه و مدددددد ت ّا٢ ددددددطرا  الدددددد ٖ   

عمكنلددددددَات ّكدددددد ل   كدددددده   تعاىٔددددددُ امليطقدددددد٘  

تدددددددراكه التددددددددار  ّا ددددددد اة الدددددددا انلدددددددَا   

الدددددد اكرٗ ا٤مرٓكٔدددددد٘ و امليطقدددددد٘ت عندددددد٣  عددددددً  

الدٓيامٔكٔددددد٘ املطلْعددددد٘ للتعامددددددح مددددد  ا٤عدددددددا     

املت٣عقدددد٘

(119)

ت ّقددددد ددددددد الددددرٜٔ  ا٤مرٓكددددٕ و    

تصدددرحياتُ املتعاقبددد٘  ددد٣ل ٍددد ِ ال دددمٗت علدددٙ أٌ  

٣قددداة ا٨دارٗ تقدددْو ععندددح تقٔدددٔه ددددامح عدددْل الع  

الثيأٜدددددددددددد٘ت ّأ ددددددددددددال: لأعتقددددددددددددد أٌ معظدددددددددددده  

ا٤مددددرٓكٔم سددددٔقْلٌْ  ٌ علٔيددددا ا ددددر  علددددٙ     

أ٢ ىظَدددددر أىيدددددا ىددددددعه سدددددلْكا  ٓكدددددٌْ  ال دددددا      

لقٔنيدددددا ّمثاليدددددات عددددد ا السدددددب  ىقدددددْو  راجعددددد٘  

ع٣قتيا  صرل

(120)

. 
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ّعددددددددٙ اقصددددددددل٘ت لددددددددْعا أٌ الع٣قدددددددداة عددددددددم  

البلددددددًٓ قدددددد ّاجَدددددر اددددددٓاة أرعددددد  رٜٔسدددددٔ٘ت   

مل ّادددددددديطً عددددددددالتساو مصددددددددر  ٍّدددددددٕ: أٌ تعدددددددد 

 رٓطددددد٘ املسدددددتقبح ّمسدددددار الدميقرا ٔددددد٘ت ّأٌ   

القددددداٍرٗ تْاجدددددُ عرعدددددا  مددددد  ا٨رٍدددددا ت ّأىَدددددا و     

مرعلدد٘  عددادٗ عيدداٛ سٔاسددٕ ّاقتصددادٖ ععددد عددمٗ        

مدددً ا٢ دددطراعاةت ّأ دددريا  أٌ القددداٍرٗ لدددً تقبددددح      

جمدددددددددددا  عالشدددددددددرّط ّا٨مددددددددد٣ٛاة ّالتددددددددددد ح    

رل ا٤مرٓكددددٕ و دددددْٝىَات مددددً مْقدددد  أىَددددا الطدددد    

ا٤ ع 

(121 )

. 

ّمدددً ٍيدددات كاىدددر الرسددداٜح الدددْاردٗ مدددً ّادددديطً  

اندددح الكدددثري مدددً التندددار ت عٔدددن عددداّل البٔدددر   

ا٤عددددٔ  عصددددر الع٣قدددداة و ا ددددار ل دددد٘ املصددددال  

ا٤مئدددد٘ ّا٢سددددماتٔدٔ٘ت عٔينددددا ات دددد  كددددح مددددً   

البيتدددددددداجٌْ ّا٢سددددددددتخباراة مدددددددد  ر٠ٓدددددددد٘ ّ ارٗ   

ا ارجٔددد٘ت الدددا كاىدددر تعلدددً جَدددارا  أىدددُ سدددد        

دٗ الع٣قدددددداة  لددددددٕ مسددددددارٍا الصدددددد ٔ ت ّأٌ   عددددددا

تسددددددددتعٔد ال٢ْٓدددددددداة املت دددددددددٗ أقددددددددْٚ ّأقددددددددر    

الع٣قدددداة مدددد  مصددددرت و عددددم  ددددح الكددددْ ر    

ميقسدددنا ت مدددا ددددكح أعدددد أٍددده العْاٜددد  أمددداو عدددْدٗ   

الع٣قاة لطبٔعتَا

(122)

. 

عٔيندددا دعددده ا٢ ددداِ ا٢سددداعٕ و ٍددد ا الشدددمٌت مدددا      

اٍددد   لٔدددُ عددددد مدددً كبدددار اقللدددم السٔاسدددٔم     

ا٤مددددرٓكٔمت أمثددددال  رٓدددد  تراجددددرت الدددد ٖ رأٚ أٌ   

تدددددمجٔ  التدددددْتر مددددد  مصدددددر لدددددٔ  و مصدددددل ٘      

ّاددددديطًت ىظددددرا لدددددّر مصددددر عاعتبارٍددددا دددددرٓك ا    

اسدددددماتٔدٔ ا مَن دددددا لل٢ْٓددددداة املت ددددددٗت عاعظدددددر   

ت ّتعندددددح 1979علدددددٙ السددددد٣و مددددد   سدددددرأٜح ميددددد  

عالتيسدددددٔ  عدددددْل جمنْعددددد٘ كدددددبريٗ مدددددً املَددددداو  

الدددددد  مكاع دددددد٘  ّا٤ىشددددددط٘ ا٨قلٔنٔدددددد٘ت  ددددددا و 

ا٨رٍدددددددددا ت كندددددددددا اظدددددددددٙ ّادددددددددديطً  ددددددددد   

ا٤عندددددددلٔ٘ و عبدددددددْر قيددددددداٗ السدددددددْٓ ت ّكددددددد ا    

الت لٔدددددددد  ّعبددددددددْر اجملددددددددال ا ددددددددْٖ املصددددددددرٖت  

لتدَٔددددددددددس قْاعدددددددددددٍا العسددددددددددكرٓ٘ و ا لددددددددددٔ  

العرعدددٕت عنددد٣  عدددً دعنَدددا للدَدددْد  دددد تيظدددٔه    

الدّلدددددددددددد٘ ا٨سدددددددددددد٣مٔ٘ و العددددددددددددرا  ّالشدددددددددددداو 

(ISIS)

(123)

ت ٍّددددْ مددددا أّ دددد ُ تراجددددر عاست ا دددد٘ت 

 ددددد٣ل جلسددددد٘ ا٢سدددددتناذ الدددددا عقددددددتَا اللديددددد٘ 

ال رعٔدددد٘ للع٣قدددداة ا ارجٔدددد٘  دلدددد  اليددددْا     

ادددددر عيدددددْاٌ لمصدددددر ععدددددد عدددددامم مدددددً عكددددده      

مرسدددٕلت عٔدددن  الددد  الكدددْ ر  عندددرّرٗ دعددد    

ا٨دارٗ     جددددراٛ عددددْار اسددددماتٔدٕ مدددد  مصددددرت    

ٓدددداة ىظددددرا  ٤ٌ امليددددا  ا٨قلٔنددددٕ حيددددته علددددٙ ال٢ْ 

املت ددددٗ اسدددتعادٗ ع٣قتَدددا مددد  مصدددر علدددٙ أسدددا   

املصددددددال ا٢سددددددماتٔدٔ٘ املشددددددمك٘ت مدددددد  مددددددي    

عرصدددد٘ ملراجعدددد٘ ع٣قدددداة املسدددداعداة العسددددكرٓ٘    

و   دددار  يددداٜٕ ّتيسدددٔ  اسدددماتٔدٔتٙ الددددّلتم     

ت علددددددٙ  ددددددْٛ الت دددددددٓاة ا٨قلٔنٔدددددد٘ ا ارٓدددددد٘ت    

٢سددددددٔنا ّأٌ مصددددددر دددددددرٓك ا اسددددددماتٔدٔ ا  ددددددد     

سٓدددس الع٣قددداة عدددم ّادددديطً  ٓدددراٌت ّمدددً ددددمٌ تع

ّالقدددددددداٍرٗت أٌ ٓطنددددددددًٝ ا ل دددددددداٛ و ميطقدددددددد٘    

ا لدددٔ  عدددمٌ ّادددديطً ٢ تتددددُ  دددْ التقدددار  مددد  

 َراٌ

(124)

 . 

ّتددددددددددرسٔا  عددددددددددأ مْقددددددددد  ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددددددد٘    

ٓتسعدددسح ددددٔٝا  عشدددٔٝا ت و ا ددداِ القبدددْل عالْ ددد      

ا دٓدددددددددد و مصدددددددددرت عٔدددددددددن عددددددددددل الدددددددددرٜٔ  

عددددداعمل ا٤مرٓكدددددٕ مدددددً عدتدددددُ الدعلْماسدددددٔ٘ت  

عددددددمٌ لْاددددددديطً مصددددددال اسددددددماتٔدٔ٘ ّأمئدددددد٘   

مَنددد٘ مددد  القددداٍرٗت كندددا أىدددُ عاسدددتنرار املْقددد     

ا٤مرٓكدددددددٕ املتعيدددددددرت ع ىَدددددددا عال عدددددددح مدددددددا ر     

 سدددددارٗ  قلٔنٔددددد٘ عادعددددد٘ت لدددددٔ  عقدددددن ع قدددددد   

اال َددددا الْ ٔدددد  مدددد  القدددداٍرٗت ّلكددددً مددددد  دّل      

ا لدددٔ  أٓندددا  الدددا تددددعه مصدددر قلبدددا  ّقالبدددا  ميددد   

ْٓىْٔ 30

(125)

 . 

ّمددددً  ددددهت ّع ٔدددد٘ اعدددددا  قدددددر مددددً التددددْا ٌ و       

الع٣قددداة الثيأٜددد٘ ّع ا دددا  علدددٙ املصدددالت أجدددرٚ   

ت اتصدددددا٢  ٍات ٔددددددا   2014الدددددرٜٔ  أّعامدددددا و ْٓىٔدددددْ    

عدددددددالرٜٔ  السٔسدددددددٕ لتَيٝتدددددددُ علدددددددٙ تيصدددددددٔبُ    

رٜٔسدددددا ت عدددد   ٣لددددُ عددددً التسامددددُ عالعنددددح معددددا      

لتعسٓددددس املصددددال املشددددمك٘ت ّالتسامددددُ عشددددراك٘  

 البلدددددًٓت م١كدددددا  اسددددتنرارٓ٘    اسددددماتٔدٔ٘ عددددم 

دعددددده ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗ للطنْعددددداة السٔاسدددددٔ٘   

ّا٢قتصددددددادٓ٘ ّا٢جتناعٔددددددد٘ للشدددددددع  املصدددددددرٖ  

ّاعددددددماو عقْقددددددُ العاملٔدددددد٘ت كنددددددا قدددددداو ّ ٓددددددر     

ا ارجٔددد٘ كدددريٖ ععددددٗ  ٓددداراة للقددداٍرٗ صدددرح     

 ٣عدددات أٌ مصدددر ددددرٓكا  عْٔٓدددا  تلتدددسو ّادددديطً     

    ٌ قدددادٗ   عالعندددح معدددُت ّأٌ ٍيدددا  م١ددددراة علدددٙ أ

ا ددددددددددددٔ، املصدددددددددددددرٖ مسدددددددددددددتعدٌّ ٨رسددددددددددددداٛ  

الدميقرا ٔ٘ و الب٣د

(126)

  . 

أعقدد  الدد  تطددْر م دداجٞت عٔددن اعددمل كدددريٖ       

ْٓىٔددددددددْت ّ ددددددددح كددددددددريٖ   30ٍّٔدددددددددح عثددددددددْرٗ 

صدددددراع٘ مجاعددددد٘ لا٨ دددددْاٌل مسدددددْٝلٔ٘ مدددددا  لدددددر 
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ٓيددددآرت  25 لٔددددُ ا٤ّ دددداذ ّياّلدددد٘ سددددرق٘  ددددْرٗ 

عٔينددددددددددا ّاصددددددددددلر ّ ارٗ الدددددددددددعاذ لدعلْماسددددددددددٔ٘ 

  اتصدددا٢ة تيسدددٔقٔ٘ ْٓمٔددد٘ عدددْ ارٗ    اعدددات لت عددد 

الددددددددعاذ املصدددددددرٓ٘ت كندددددددا ىشدددددددرة ا ارجٔدددددددد٘     

ا٤مرٓكٔدددد٘  ع ددددْٚ املكاملدددد٘ اعات ٔدددد٘ لكددددريٖ مدددد   

ىظدددريِ املصدددرٖ ىبٔدددح عَندددٕت قبدددح ددددَادتُ أمددداو      

الكدددْ ر  د املطلْعددد٘ ٢عتنددداد مبدددال  املسددداعدٗ         

د ّالدددا أكدددد  ٣عدددا أٌ         2014ملصدددر للعددداو املدددالٕ   

قددداة ا٢سدددماتٔدٔ٘ مددد   مصدددر اددداعا علدددٙ الع٣ 

ال٢ْٓدداة املت دددٗ د  ددا و الدد  قٔامَددا عالتصدددٖ          

للتَدٓدددددددددداة العددددددددداعرٗ لل ددددددددددّد كا٨رٍدددددددددا     

ّاىتشددددددددددار ا٤سددددددددددل ٘ت ّأٌ مصددددددددددر متنسددددددددددك٘   

عالتساماتَددددا  عاٍدددددٗ السدددد٣و مدددد   سددددرأٜحت ّأٌ   

مصددددددر ٢ تددددددسال كنددددددا كاىددددددر ميدددددد  عشددددددراة      

السدددددديمت دددددددرٓك ا اسددددددماتٔدٔ ا مَن ددددددا لل٢ْٓدددددداة   

املت دٗ

(127 )

  . 

 دددددده جدددددداٛ الت ددددددْل ا٤كدددددد  ّا٤ٍدددددده و مسددددددار   

الع٣قددداة عددد  املكاملددد٘ الدددا عدددادر  ٣عدددا الدددرٜٔ     

ت 2015مدددددار    31أّعامدددددا الدددددرٜٔ  السٔسدددددٕ ٓدددددْو     

ع عددددادٗ املسدددداعداة العسددددكرٓ٘ ّاسددددتكنال تْرٓددددد    

لت م١اىددددددا  16املت دددددد  علٔددددددُ مددددددً  دددددداٜراة ل ل د          

عدددددددد ْل الع٣قددددددداة عدددددددم البلددددددددًٓ و  رٓددددددد     

نت ّأٌ ت ددددددٔري مْقدددددد  ّاددددددديطً املصددددددال ّعقدددددد

ّدعنَددددا  ناعدددد٘ لا٨ ددددْاٌل أصددددب   عددددسل عددددً 

ٍدددددد ِ املصددددددالت ّلددددددً ٓكددددددٌْ ععددددددد الدددددد  ّرقدددددد٘  

عا ددددددرٗ و   ددددددار الع٣قدددددداة

(128)

ت ّو ااة الٔددددددْو 

اتصددددح ّ ٓددددر الدددددعاذ ا٤مرٓكددددٕ عدددديظريِ املصددددرٖ 

لٔبل دددُ ااة ا٤مدددرت ّقبلدددَا تلقدددٙ مددددٓر املخددداعراة   

رٗ ّاددددديطً العامدددد٘ املصددددرٓ٘ دعددددْٗ عاجلدددد٘ لسٓددددا

للقدداٛ مدد  ّ ٓددر ا ارجٔدد٘ت أعلددً علددٙ ا ددرِ  ل دداٛ       

قدددددرار عدددددد  تسدددددلٔه عشدددددر  ددددداٜراة ٍلٔكدددددْعم   

 260لأعاتشددددٕلت ّصددددرل مبلدددد  الت ْٓددددح اليقدددددٖ )  

ملٔددددددٌْ د٢ّر(ت ّو سدددددداعق٘ كاىددددددر ا٤ّ  مددددددً   

ىْعَددددددات اكددددددر عٔدددددداٌ ّ ارٗ الدددددددعاذ ا٤مرٓكٔدددددد٘    

عدددْل ا٨عدددرا  عدددً ا٤عاتشدددٕ    اعتبدددار مكاع ددد٘    

و مصدددددددددددددر لمصدددددددددددددل ٘ قْمٔددددددددددددد٘  ا٨رٍدددددددددددددا 

أمريكٔ٘ل

(129)

 . 

ّعدددد ل  اسددددتمى ر ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ مسدددداعداتَا     

ملصدددددددر مدددددددً جدٓددددددددت  دراكدددددددا  ميَدددددددا ل٥ٍنٔددددددد٘ 

ا ْٔسٔاسددددددددددٔ٘ ملصددددددددددرت ّعددددددددددده مصددددددددددا َا  

ا٢سدددددماتٔدٔ٘ معَدددددات  ٢ أٌ تلددددد  العدددددْدٗ جددددداٛة 

عشدددددكح جدٓدددددد  سددددد  عٔددددداٌ للبٔدددددر ا٤عدددددٔ ت      

  ّ ٍدددٕ: عٔدددن قسدددنر املسددداعداة  لدددٕ أرععددد٘ أعدددرذت 

مْاجَدددد٘ ا٨رٍددددا ت ّ آدددد٘ ا دددددّدت ّا٤مددددً و   

سٔياٛت  ه  آ٘ الدعاذ الب رٖ ّاملاٜٕ

(130)

. 

ّعدددد ل  عددددر  القطدددد  ا٤مرٓكددددٕ مددددً  دددد٣ل      

الددد  الدددت ري ٍّددد ا التْجدددُ ا دٓددددت علدددٙ ا  دددا  

علدددددٙ صددددد قاة السددددد٣ح للددددددٔ، املصدددددرٖت ّمدددددا  

ٓسدددتتبعُ الددد  مدددً تددددرٓ  ّميددداّراة مشدددمك٘    

ل  دددددددناٌ اسدددددددتقرار ّعدددددددرام  للتسدددددددلٔ  ; عَدددددددد

امليطقددد٘ ّأمدددً اسدددرأٜحت ّيارعددد٘ ا٨رٍدددا  عددد     

التعدددداٌّ ا٢سددددتخباراتٕ عددددم جَددددا ٖ الدددددّلتمت       

عندددددد٣ عددددددً اعتددددددْاٛ  طددددددر  ٓددددددراٌ علددددددٙ دّل      

امليطقددددددد٘ ت  لدددددددٕ جاىددددددد  أٌ اسدددددددتتبا  ا٤مدددددددً و 

امليطقددددد٘ ٓددددددعه ا٢سدددددتقرار ا٤مددددد  و ميطقددددد٘     

قيددداٗ السدددْٓ ت ّٓندددنً تددددع  الدددبمّل مدددً دّل    

 لَٔاا لٔ  

(131 )

 . 

ّمددددً ٍيددددا اعتدددد ة العدٓددددد مددددً ّسدددداٜح ا٨عدددد٣و   

املصددددرٓ٘ د الرمسٔدددد٘ ّا اصدددد٘ د ٍدددد ا القددددرار                 

 ثاعدددد٘ ر ددددْ  أمرٓكددددٕ لدددد٩رادٗ املصددددرٓ٘ اددددر 

ّ ددددمٗ املصددددالت ّاددددر  دددد ن أعد ددددُ  تقددددار       

القددداٍرٗ مددد  رّسدددٔات ّتْقٔددد  صددد ق٘ الدددد لراعدددالل      

 2015مددد  عرىسدددا و ع آدددر   

(132)

ت ٍّدددْ ا٤مدددر الددد ٖ   

ب  ّتيبددم عددُ أعددد قددادٗ عددس  التدندد  الٔسددارٖ       سدد

املصدددددددددرٖ) (ت عقْلدددددددددُ:ل و اليَآددددددددد٘ سم ددددددددده  

أمرٓكددددا ل٥مددددر الْاقدددد  و مصددددرت ّسددددتَٔم ى سددددَا  

للعنددددددح معددددددُت مددددددً أجددددددح مصددددددا َا املرتبطدددددد٘  

عالشر  ا٤ّسن ل

(133)

 . 

و عدددددم أكدددددد عددددددد مدددددً العسدددددكرٓم أٌ عدددددْدٗ  

ٓ ات    ٔ ا ّعسددددددكر مصددددددر لدددددددّرٍا ا٨قلٔنددددددٕ سٔاسدددددد

٣  عامسدددددا  و جعدددددح البٔدددددر ا٤عدددددٔ  كددددداٌ عدددددام

ٓعٔددددد عسدددداعاتُت ّاتددددار ٍدددد ا التْقٔددددر ادٓدددددا     

٨عدددددددادٗ التعددددددداٌّت مسدددددددتبعدًٓ أٌ ٓكدددددددٌْ ٍددددددد ا  

القدددرار ر دددْ ا  أّ عتدددٙ م اجدددمٗت عالع٣قددداة عدددم   

البلددددًٓ ّ ٌ  دددٔه علَٔدددا التدددْتر  ددد٣ل عدددمٗ مدددات    

اكنَددددددا مصددددددال مشددددددمك٘ ددددددددٓدٗ العندددددد ت   

ة ميدددد  ا٨ اعدددد٘ ٓدددددركَا جٔدددددا  املتدددداع  للع٣قددددا 

2013 رسٕ و الثالن مً ْٓلْٔ 

(134)

  . 

د الكاتددد  البدددار         ّلقدددد أددددار لدٓ ٔدددد أجيددداتْٔ ل   

دددد    اعدددمال أعدددد املسدددْٝلم     عالْادددديطً عْسدددر 

ا٤مددددرٓكٔمت عددددمٌ قددددرار أّعامددددا ععددددْدٗ التْاصددددح     

مددد  مصدددر ٓعدددد  ْاجدددا  لكٔ ٔددد٘ ت لددد  الْاقعٔددد٘      
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 عددددً السٔاسددددٔ٘ علددددٙ املثالٔدددد٘ت ّأىددددُ آنددددا  ٓعدددد     

السٔاسدددددد٘ الصدددددد ٔ ٘ و الْقددددددر الصدددددد ٔ  

(135)

  .

ّو ااة السددددددددددٔا ت أكددددددددددد ل رٌّ مٔلددددددددددرل د                    

الدعلْماسددددٕ املعدددد  عشددددٌْٝ الشددددر  ا٤ّسددددن د           

عدددد  مقددددال  عصدددد ٔ ٘ ىْٔٓددددْر  تدددداميست ععيددددْاٌ  

لأمريكددددددا لددددددٔ  لدددددددَٓا  ٔدددددداراة و مصددددددرلت أٌ  

ا ددددٔ، ٍددددْ القددددْٗ الرٜٔسددددٔ٘ و مصددددرت ّعسدددديا   

عدددددددددً  قدددددددددرار   ععلدددددددددر  دارٗ أّعامدددددددددا عتخلَٔدددددددددا 

الدميقرا ٔددددددد٘ ٍيدددددددا  ّ ٓثارٍدددددددا العندددددددح مددددددد      

ا ددددٔ، ّلددددٔ   دددددِت علدددد٢ِْ ل رقددددر مصددددر و  

ال ْ ٙ ّالت سه

 (136)

 . 

  ّمددددً  دددده ت ٣ٓعددددا أىددددُ ر دددده م٣مدددد  التددددم و     

الددددا اتسددددنر عَددددا الع٣قدددداة  دددد٣ل ٍدددد ِ ال ددددمٗت  

عددداٌ ا٤مدددْر أ تصدددح    مرعلددد٘ القطٔعددد٘ت ٍّدددْ    

 العْامح ميَا:ما ميكً ارجاعُ    عدد مً 

ا٤ ددددر ال كرٓدددد٘ ا اكندددد٘ لصدددداى  القددددرار  أ٢ّ ددددد

ا٤مرٓكددددٕت ّالددددا تددددرج  داٜنددددا  املددددد ح الددددْاقعٕ   

و التعدددا ٕ مددد  الع٣قددداة ا ارجٔددد٘ت عْادددديطً     

علدددددٙ اسدددددتعداد ٨قامددددد٘ ع٣قددددداة مددددد  أٖ ىظددددداو    

عكددددددده و مصدددددددر مدددددددا دامدددددددر ٍيدددددددا  مصدددددددال      

 مشمك٘ ٓته صٔاىتَا .

ٔ ادددددددد اسدددددددتدعاٛ مْقددددددد  كدددددددح مدددددددً املنلكددددددد٘    اى

السددددددددعْدٓ٘ ّ سددددددددرأٜح أ دددددددد ٕ املسٓددددددددد مددددددددً     

التعقٔددددددددداة علددددددددٙ املْقدددددددد  ا٤مرٓكددددددددٕ; عكدددددددد٣ 

الددددّلتم تددددعه ا طدددْاة الدددا تتبياٍدددا السدددلط٘    

ا اكنددد٘ و مصدددرت كندددا أٌ تدددح أعٔددد   البدددر د      

عشدددكح مباددددر ّ دددري مباددددر د ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددد٘          

ععدددددددو تقلددددددٔ  املسدددددداعداة للدددددددٔ، املصددددددرٖت   

سدددب ا مدددً تدددم ري الددد  و أمدددً  سدددرأٜح ّتددددٍْر ا

الْ ددد  ا٤مددد  و سدددٔياٛت عشدددكلر تلددد  املعطٔددداة    

عدددا٣ٜ  دٌّ مسٓدددد مدددً تددددٍْر الع٣قددداة املصدددرٓ٘     

 ا٤مرٓكٔ٘ .

 الث اددددددد الع٣قدددددداة املتنٔددددددسٗ الددددددا  ندددددد  عدددددددم      

البيتدددداجٌْ ّقددددادٗ امل١سسدددد٘ العسددددكرٓ٘ املصددددرٓ٘ت   

  اصددد٘ ّأٌ ععدددد  ٍدددد٢١ٛ قدددد تلقددددْا تعلددددٔنَه و  

ال٢ْٓددددداة املت ددددددٗت ّو مقددددددمتَه ّ ٓدددددر الددددددعاذ 

السددداع  ّرٜدددٔ  ا نَْرٓددد٘ ا دددالٕ عبدددد ال تددداح   

السٔسدددددٕ ت ّّ ٓدددددر دعاعدددددُ ال رٓددددد  أّل صددددددقٕ    

صدددددب ٕت عنددددد٣  عدددددً أٌ عرٓق دددددا كدددددبري ا دا دددددح     

ّاددددديطً ٓدددددر  جٔددددد ا أٌ اسددددتنرارٓ٘ الع٣قدددداة    

مددددد  القددددداٍرٗ ّدميْمددددد٘ املسددددداعداة ا٤مرٓكٔددددد٘;   

ملت ددددددٗ ى ْاٍدددددا و مصدددددرت  حي ظددددداٌ لل٢ْٓددددداة ا

ّٓصدددددددددْىاٌ مصدددددددددا َا و امليطقددددددددد٘ عدرجددددددددد٘    

كبريٗ

(137)

 . 

ّلعدددددح أ لدددددد  الت لدددددد٣ٔة و ٍدددددد ا الشددددددمٌ ت قددددددد  

اٍبدددددددر    اٌ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددددد٘ قدددددددد عسدددددددنر  

الددد  ا٤مدددر علدددٙ  دددْٛ معادلددد٘ تقندددٕ عمىدددُ:  اا       

اكددددً اليظدددداو ا دددداكه ا دٓددددد و مصددددر مددددً      

مدددً  اقٔددد  ا٢سدددتقرار للدّلددد٘ت ّ دددر  ميتصدددرا    

صددددراعُ مدددد  مجاعدددد٘ ا٨ ددددْاٌت علددددً ٓكددددٌْ أمدددداو  

ّاددددددديطً سددددددْٚ التعامددددددح مدددددد  ٍدددددد ا اليظدددددداوت       

ّالب دددددن عدددددً مصدددددا َا معدددددُ .  ّعلدددددٙ صدددددعٔد   

  ددددرت مدددددٚ تددددم ري قدددددرٗ اليظدددداو املصددددرٖ علددددٙ     

تْ ٔددددد  ددددددبك٘ اال اتدددددُ ا٨قلٔنٔددددد٘ ّالدّلٔددددد٘  

و ملدددددد  الع٣قدددددداة ا٤مرٓكٔدددددد٘.  عنددددددً ىاعٔدددددد٘ت  

 ٘ مدددد  الدددددّل  ّعددددرة دددددبك٘ الت ال دددداة ا٨قلٔنٔدددد

ٛ   قلٔنٔدددا  مي َدددا  مخدددا      ا لٔدٔددد٘ للقددداٍرٗ  طدددا

أكددد  و الت اعدددح مددد  املْاقددد  ا٤مرٓكٔددد٘ت ىظدددرا     

للنصدددددددال املتشددددددداعك٘ ّاملعقددددددددٗ الدددددددا  نددددددد      

ال٢ْٓدددددداة املت دددددددٗ عالدددددددّل ا لٔدٔدددددد٘.  ّمددددددً    

ىاعٔدددد٘ أ ددددرٚت عدددد ٌ الع٣قدددداة مدددد  دّل كدددد ٖ    

كرّسددددددٔا ّالصددددددمت تسددددددن  لليظدددددداو املصددددددرٖ    

رٗت قددددد ٢ تكددددٌْ كددددبريٗت ّلكيَددددا   سدددداع٘ ميدددداّ

كاعٔددد٘ ٨ َدددار عدددده عْاقددد  سٔاسددد٘ ّادددديطً    

 دددداِ مصددددر . ٍّددددْ مددددا قدددداد ّاددددديطً و اليَآدددد٘   

 لدددٕ عسددده ا٤مدددرت ععدددد متاععددد٘ املشدددَد ّالْصدددْل    

اسدددددددتقرار ىظددددددداو     اليتٔدددددددد٘ اليَأٜددددددد٘ عددددددد   

 .حيظٙ عدعه دع  قْٚ

 املب ن الساع 

مسدددددددتقبح الع٣قددددددداة الثيأٜددددددد٘ .. ر٠ٓددددددد٘   

 الٔلٔ٘

لقددددددد ععددددددن قددددددرار  ىَدددددداٛ  ٓقددددددال املسدددددداعداة        

ّعْدتَدددددا جمددددددد ا ع ددددددارٗ  ّا ددددد ٘ ٢ مطَٝدددددا   

العدددددمت م ادٍدددددا: أٌ البلددددددًٓ قدددددد د ددددد٣ عال عدددددح  

مرعلددد٘ ميكدددً أٌ ٓطلددد  علَٔدددا لمرعلددد٘ املصدددال    

ّعقدددنلت  ددداّ  ا٤مدددر عَٔدددا ا ددددٓن عدددْل رعددد      

الٔدددد مدددً جاىددد  ّادددديطً عدددً مجاعددد٘ ا٨ دددْاٌت      

لدددد  عدددد درا  ال٢ْٓدددداة املت دددددٗ  لدددددّر       مددددا ٓتع

مصددددر علددددٙ مسددددتْٚ الْ دددد  ا٨قلٔنددددٕ املددددمدٖ     

ّمددددٖ تم ريٍدددا عٔدددُت عٔدددن عددداة مدددً الْا ددد  أٌ       

مصدددر قدددد أصدددب  عدددا أارعدددا  سٔاسدددٔ٘ ّعسدددكرٓ٘       
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و امليطقدددددد٘ت ّعددددددا دّرا  عٔنددددددا ادددددد  ا٤ّ دددددداذ   

ا طدددددددددريٗ ّاملل ددددددددداة الرٜٔسدددددددددٔ٘ ّا ساسددددددددد٘    

طً  دددْ كلٔبٔدددا ّالدددٔنً ّ ريٍدددات مدددا دعددد  ّاددددي  

 عددددا  مثددددح ٍدددد ا الت دددْل اليددددْعٕ و الع٣قدددداةت   

عنددد٣  عندددا سدددببُ اسدددتنرار ّقددد  املسددداعداة مدددً     

مدددددردّد دددددددٓد السدددددلبٔ٘ علدددددٙ الشدددددارذ املصدددددرٖ   

عصددددددددددددددة تداعٔاتدددددددددددددُ ّادددددددددددددديطً عدرجددددددددددددد٘ 

مل ْ ددددد٘

(138)

. ّع عدددددادٗ املعْىددددداة أ لقدددددر ا٨دارٗ   

ا٤مرٓكٔدددددد٘ صدددددد  ٘ مجاعدددددد٘ لا٨ ددددددْاٌل علددددددٙ    

   ٘ ت كنددا أ لقددر ا دددٓن    ا٤قددح مددً الياعٔدد٘ املادٓدد

عددددددً ا ظَددددددا علددددددٙ اليظدددددداو ا ددددددالٕت ّمدددددددٖ  

دددددرعٔ٘ السددددلط٘ ّاثٔلددددَا للشددددع ت مدددد  العنددددح  

علددددٕ تددددددم أساسددددا  جدٓدددددا  للع٣قدددداةت ّالدددد ٚ      

ٓددددددرج  أٌ ٓم دددددد  دددددددكح العنددددددح ا٢سددددددماتٔدٕ     

املشددددددم ت كنددددددا جدددددداٛ تْقٔددددددر ٍدددددد ا القددددددرار أّ    

التْجدددددُت متساميدددددا  مددددد  عدددددْدٗ مصدددددر القْٓددددد٘    

 ٔ ندددددددٕت ّعدددددددرّ  قٔادتَدددددددا ل كدددددددرٗ ئطَددددددا ا٨قل

القددددددْاة العرعٔدددددد٘ املشددددددمك٘ت عكدددددد  ا٢عتقدددددداد   

الدددد ٚ  دددددح سددددداٜدا  لددددددٚ ا٨دارٗ ا٤مرٓكٔددددد٘ مدددددً  

اىك ددداٛ مصدددر علدددٙ ااتَدددا ّارتباكَدددا عدددْل الددد ت     

اددددر تددددم ري مددددا تقددددْو عددددُ عدددددد مددددً ا٤ ددددرال       

كقطر ّتركٔا

(139)

 . 

ّمددددددً ٍيددددددا ت رأٚ معظدددددده اقللددددددم أٌ الماعددددددن   

لبدددن ّأٌ عددداد    سددداع     ددد٣ل ٍددد ِ املرعلددد٘ مدددا    

عَددددددِت  دددددري أٌ ا٤مدددددر ٓسدددددتلسو ّعقدددددْٗ دراسددددد٘     

ّاسدددتٔعا  الددددّاع  الدددا ّق دددر  لددد  مدددا عدددد       

ّأعنددددٙ عالع٣قدددداة صددددْ  ٍدددد ا املي ددددٙ .  ّلقددددد     

ّصدددددد  تقرٓددددددر لصدددددد ٔ ٘ لدٓلددددددٕ تلٔدددددددرالل     

ال ٓطاىٔدددددد٘ اسددددددتٝيال ٍدددددد ِ املسدددددداعداةت عمىددددددُ     

عدآددددد٘ لعنلٔددددد٘ تطبٔددددد  للع٣قددددداة املصدددددرٓ٘ د             

لكددددددٌْ مصددددددر أعددددددد أٍدددددده عل دددددداٛ     ا٤مرٓكٔدددددد٘ت 

ّاددددديطً التددددارأم و امليطقدددد٘ت ٍّددددْ مددددا دعدددد    

 ددددددْ مطددددددٕ تلدددددد  املرعلدددددد٘ مددددددً التبددددددآً و     

املْاقدددد  ّالددددر٠ٚت ّأٌ تظددددح الع٣قدددداة ااة  دددداع   

اسماتٔدٕ ّع  تقٔٔه ك٣ الطرعم

(140)

  . 

علددددددٙ جاىدددددد   تلدددددد  ٓددددددرٖ   ددددددرٌّت ّمدددددديَه  

لسددددتٔ ً كددددْ ل أٌ الع٣قدددد٘ ا٢سددددماتٔدٔ٘ عددددم  

لددددددددًٓ أ تعدددددددد قاعلددددددد٘ للتطبٔددددددد  و الْقدددددددر   الب

الدددراًٍت عٔدددن أ تعدددد ال٢ْٓددداة املت ددددٗ  اجددد٘      

   مصددددر ٢عتددددْاٛ ا٢ادددداد السددددْعٔٔا السدددداع ت   

ّ عدددددددد٣ل السدددددددد٣و مدددددددد   سددددددددرأٜح أّ اعتددددددددْاٛ    

الشددددددْٔعٔ٘ و دددددددر  أعرٓقٔددددددات عا٤سدددددد  الددددددا   

عئدددر علَٔدددا الع٣قددد٘  ددد٣ل عدددمٗ ا دددر  البددداردٗ  

 ً ميظدددْرِ .  ّمدددً  ددده ت   ّمدددا ععددددٍا قدددد ت دددرية مددد

سددددد  علدددددٙ كلتدددددا الددددددّلتم اليظدددددر و  عدددددادٗ     

تعرٓددددددد  الع٣قددددددد٘ تلبٔددددددد٘ لددددددددٓيامٔاة البٔٝددددددد٘    

العاملٔدددد٘ ا الٔدددد٘ت و عددددم تْقدددد  عدددددد   ددددر مددددً   

اقللددددددددمت أٌ الع٣قدددددددداة  دددددددد٣ل عددددددددمٗ عكدددددددده  

السٔسدددٕ لدددً تكدددٌْ سدددَل٘ت  اصددد٘ أىدددُ لدددً ٓقبدددح    

عدددددا٨م٣ٛاة ا٤مرٓكٔددددد٘ت كندددددا ميكدددددً للسٔاسددددد٘  

املصددددددددرٓ٘ أٌ ت ددددددددت   عاقددددددددا  أععددددددددد     ا ارجٔدددددددد٘

تدركَا ّاديطً جٔدا  ّتت س  عا

 (141)

  . 

ّمددددً  دددده ت عال٢ْٓدددداة املت دددددٗ و عاجدددد٘ ماسدددد٘     

٢سدددددماتٔدٔ٘ جدٓددددددٗ و ع٣قاتَدددددا مددددد  مصدددددرت   

علددددٔ  ٍيددددا  مثدددد٘ اىتقددددال دميقرا ددددٕ عقٔقددددٕ    

و الْقددددددر ا ا ددددددر ّسدددددد  علددددددٙ ّاددددددديطً و  

الْقدددر ى سدددُ ا  دددا  علدددٙ ععددد  التعددداٌّ مدددد        

كْمدددد٘ السٔسددددٕ ّاسدددداد سددددبح لدددددعه مطالدددد       ع

الشددددددع  املصددددددرٖ مددددددً أجددددددح ا بددددددس ّا رٓدددددد٘   

ّالعدالددد٘ت ّعدددٙ ااة الْقدددر ٓيب دددٕ أٌ تقدددْو ٍددد ِ     

ا٢سددددماتٔدٔ٘ علددددٙ تقٔددددٔه ّا دددد  تبيددددٙ علٔددددُ      

الكٔ ٔدددددد٘ الددددددا تدددددددعه عَددددددا ال٢ْٓدددددداة املت دددددددٗ     

مصر

(142)

  . 

ّو ٍدددددد ا الشددددددمٌت ع ىددددددُ سدددددد  علددددددٙ ال٢ْٓدددددداة    

ا  جدٓددددا  و ع٣قاتَدددا مددد   املت ددددٗ أٌ تسدددل  مسدددار 

مصدددرت دّ دددا تدددْتر أّ صدددراذت متدددار مدددً  ٣لدددُ     

الددددد ْل و ياد دددداة عيدددداٛٗ مدددد  القدددداٍرٗت ع ٔدددد٘  

 مساعدتَا علٙ اقٔ  ا٦تٕ: 

أددددددد  عددددددادٗ ا٢سددددددتقرار    الددددددب٣د ععددددددد سدددددديْاة    

 ال ْ ٙ املا ٔ٘ . 

ددددد اقٔدددد  أٍدددددال  طدددد٘ ل ار دددد٘ الطرٓدددد لت        

 ّص٢ْ   لٕ عكْم٘ أكثر دميقرا ٔ٘ . 

د املسدددداعدٗ و جمددددال آْددددح الدّلدددد٘ املصددددرٓ٘ جدددد

 صْ  الدّل٘ املدىٔ٘   َْمَا الْاس  .

ّلدددً ٓتدددمتٙ الددد ت  ٢ عدددً  رٓددد  عنلٔددد٘ ل عدددادٗ       

 ددددبنل للع٣قدددداةت ٍّددددْ مددددا لددددً ٓت قدددد   ٢ مددددً  

اليظددددرت  ددد٣ل مياقشدددداة جدددادٗ لتقرٓدددد  ّجَددداة    

مددددد   دددددرّرٗ تبيدددددٙ  ٔدددددار ا٢ دددددراط و ٍددددد ِ       

اقاد دددداة عَدددددل اقٔدددد  ا٤ٍدددددال السدددداعق٘ت و  

ا ددددار ياّلدددد٘ جددددادٗ ٨سدددداد ىْعددددا  مددددً التددددْا ٌ   
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عٔندددددددا عدددددددم مصدددددددا َا ا٢سدددددددماتٔدٔ٘ ت ّعدددددددم  

اعتباراة الدميقرا ٔ٘ ّعقْ  ا٨ىساٌ

(143)

 . 

ّعلدددددٙ ا اىددددد  ا٦ ددددددرت عددددد ٌ اليظددددداو املصددددددرٖ     

دٓدددد٘ عددددً  رٓقدددد٘ جدٓدددددٗ مطالدددد  عالب ددددن ّج

٨دارٗ ع٣قاتددددددددُ مدددددددد  ال٢ْٓدددددددداة املت دددددددددٗت دٌّ   

اسددددددتنرارٓ٘ ا٢عتندددددداد علددددددٕ ااة أدّاة التعامددددددح  

التقلٔدٓددد٘ السددداعق٘ت الدددا أمثدددرة ىتددداٜ  ددددددٓدٗ      

السدددددددلبٔ٘  ددددددد٣ل ال دددددددمٗ املا دددددددٔ٘ت  ٍّدددددددْ مدددددددا   

ٓسدددددتْج   دددددرّرٗ ّجدددددْد عدددددددا مدددددً مراكدددددس    

الدراسدددددداة املتخصصدددددد٘ و الشددددددٌْٝ ا٤مرٓكٔدددددد٘ت  

بددددددد٘ مدددددددً البددددددداعثم املتخصصدددددددم و تنددددددده  

الشددددددٌْٝ ا٤مرٓكٔدددددد٘ت ٓعدددددداّىٌْ صدددددداى  القددددددرار     

املصدددرٖ و تلددد  املَنددد٘ت ّالددد  علدددٙ  دددرار أّلٝددد   

ا دددد اٛ ّالبدددداعثم و الشددددٌْٝ العرعٔدددد٘ت الدددد ًٓ     

تس دددددر عَددددده ا٤ّسددددداط ا٤كادمئددددد٘ ّالب ثٔددددد٘     

ا٤مرٓكٔدددد٘ت ّٓتنتعددددٌْ عي ددددْا كددددبري و تشددددكٔح   

ٓرٍه للتعامددددح السٔاسدددداة ا٤مرٓكٔدددد٘ت عدددد  تقددددار 

مدددددددددد  قنددددددددددآا امليطقدددددددددد٘ت ّو القلدددددددددد  ميَددددددددددا   

املصرٓ٘

(144)

. 

  ّاىط٣قدددددددددا تدددددددددا تقددددددددددوت ّعيظدددددددددرٗ الٔلٔددددددددد٘   

استشددددراعٔ٘ دددددامل٘ت علددددٙ  ددددْٛ  راٛ العدٓددددد مددددً 

ا دد اٛت ميكدددً القددْل  ٌ اليظددداو املصددرٖ د الددد ٚ        

د ميتلدددددد  و            2013ْٓىٔددددددُ  30تبلددددددْر و اعقددددددا   

بلٔ٘ ع٣قتددددُ عال٢ْٓدددداة املت دددددٗ  ٔدددداراة مسددددتق    

  ٣ ٘ت ٍّٕ: 

 :  ٔار التنإٍد 1

ّالدددد ٚ ٓ ددددما اسددددتنرارٓ٘ عالدددد٘ التبعٔدددد٘ت          

الدددددددا  لدددددددر لسددددددديْاة السدددددددن٘ ال البددددددد٘ علدددددددٕ   

الع٣قددداةت ّالدددا ت دددرا التندددإٍ عدددم تْجَددداة     

السٔاسدددددددد٘ املصددددددددرٓ٘ ّالسٔاسدددددددد٘ ا٤مرٓكٔدددددددد٘ ت    

ّا٢سددددتداع٘ لكاعدددد٘ املطالدددد  ا٤مرٓكٔدددد٘ ت  اصدددد٘ 

تلدددد  املتعلقدددد٘ عا٤ مدددد٘ الدا لٔدددد٘ ّالتعددددا ٕ مدددد   

 مجاع٘ ا٨ ْاٌ. 

ددددر عثدددرٗ أمددداو ٍددد ا ا ٔدددار ت الددد     لكدددً ٓقددد  ع 

التٔدددددار الْاسددددد  د الددددد ٚ تشدددددكح دا دددددح الشدددددارذ            

ْٓىٔدددْ د ّاملطالددد  ع ىَددداٛ عالددد٘         30املصدددرٖ عقددد   

التبعٔددددد٘ لْادددددديطًت ٍّدددددْ تٔدددددار حيندددددح اعتقدددددادا    

راسدددخا  عدددمٌ التْجَددداة ا٤مرٓكٔددد٘ مياّٜددد٘ كلٔددد٘  

للنصدددال املصدددرٓ٘ ت ٍّدددْ مدددا ٓددددع   دددْ عتنٔددد٘    

ار   دددددر عددددددٓح  دددددن اليظددددداو املصدددددرٖ عدددددً مسددددد

ٓراعدددٕ مصددددال الدّلدددد٘ عالدرجدددد٘ ا٤ّلددددٕ  ععٔدددددا   

عددددددً ر بدددددداة ّاددددددديطًت أّ علددددددٙ ا٤قددددددح تبيددددددٙ     

مْاقدددد  م ددددآرٗ ملْاق َددددا عدرجدددد٘ تر ددددٕ الددددرأٖ  

 العاو املصرٖ .

 : ٔار القطٔع٘د 2

ّٓ دددددددما  دددددددْٛ اليظددددددداو املصدددددددرٖ  لدددددددٕ            

القطٔعددددد٘ مددددد  ّادددددديطً ت ّالسدددددري قددددددما  صدددددْ  

ا٢  ل٣لتقددددددداٛت  التصدددددددعٔد الددددددد ٖ ٢ ٓتدددددددٔ  جمددددددد    

ّا٢ ددددددددداِ   دددددددددْ التخلدددددددددٕ عدددددددددً املسددددددددداعداة  

ا٤مرٓكٔدددددددد٘ت ّالشددددددددرّذ و مراجعدددددددد٘ معاٍدددددددددٗ   

السدددد٣و مدددد   سددددرأٜحت مدددد  ا٢ى تدددداح علددددٙ قددددْٚ    

دّلٔددد٘ أ دددرٚ مياعسددد٘ كرّسدددٔا ّالصدددمت كدددٕ     

تكدددددددددٌْ مصددددددددددرا  عدددددددددد٣ٓ  للتسدددددددددلٔ  ّالددددددددددعه  

ا٢قتصدددددادٖ .  ٢ أٌ ٍددددد ا ا ٔدددددار ٓيطدددددْٖ علدددددٙ     

الدددا ادددْل دٌّ اققدددُ  العدٓدددد مدددً التعقٔدددداةت  

و املددددٚ القرٓدددد : عٔددددن ٓعتندددد تسددددلٔ  ا ددددٔ،   

املصددددددددرٖ عصددددددددْرٗ أساسددددددددٔ٘ علددددددددٙ ال٢ْٓدددددددداة    

املت دددددٗ) (ت ٍّددددْ أمددددر حيتددددا     عددددمٗ  مئدددد٘    

 ْٓلددد٘ لت دددٔريِ ّعددد  مثدددح ٍددد ا ا٢رتبددداطت كندددا   

أىدددددددُ مدددددددً  دددددددري امليطقدددددددٕ و الْقدددددددر الدددددددراًٍ      

است نددددددار أعكددددددار ا ددددددر  البدددددداردٗ ّالقطبٔدددددد٘    

ال٢ْٓدددددداة املت دددددددٗ ٢ تددددددسال الدّلدددددد٘  الثيأٜدددددد٘ت ع

ا٤ٍددده و اليظددداو العددداملٕت ّتشدددكح يدددْرا  رٜٔسدددٔا     

و ميطقددد٘ الشدددر  ا٤ّسدددنت ّا٤كثدددر ا را دددا      

مدددً  ريٍدددا و ددددٌْٝ امليطقددد٘ت مدددا ٓ دددرا علدددٙ       

اليظددددداو املصدددددرٖ عتنٔددددد٘ التعامدددددح معَدددددا عقددددددر   

كدددبري مدددً الردددددت عنددد٣  عدددً أٌ الي دددْا الددددّلٕ   

حيقدددددد  لليظدددددداو  الدددددد ٖ اظددددددٙ عددددددُ ميكددددددً أٌ   

املصدددرٖ العدٓدددد مدددً املصدددال: مدددً أٍنَدددا تٔسدددري     

التْاصدددددح مددددد  امليظنددددداة ا٢قتصدددددادٓ٘ الدّلٔددددد٘      

)صدددددديدّ  اليقددددددد ّالبيدددددد  الدددددددّلٕ(ت لل صددددددْل 

علدددٕ مسددداعداة اقتصدددادٓ٘ ٍدددٕ و عاجددد٘ ماسدددد٘      

عددددددا  دددددد٣ل ٍدددددد ِ املرعلدددددد٘ت كنددددددا أٌ اعددددددمال     

ّادددددديطً عاليظددددداو ا دٓدددددد ّتْ ٔدددددد الع٣قددددداة   

املصددددرٖ مسدددداع٘ أكدددد    معددددُت سددددٔعطٕ اليظدددداو 

مدددً ا ركددد٘ السٔاسدددٔ٘ علدددٙ الصدددعٔد الددددّلٕت      

عنددددددد٣  عدددددددً أٌ ا٢قتصددددددداد املصدددددددرٖ عطبٔعتدددددددُ  

ّمكْىاتددددُ أكثددددر ارتبا ددددا  عددددال ر  ميددددُ عرّسددددٔا   

 ّالصم .
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 : ٔار التصعٔد اقكْود 3

ٍّدددْ  ٔدددار ٓيصدددرل    تدددددم ىَددد  جدٓدددد            

و الع٣قدددددداة الثيأٜدددددد٘ت ٓقددددددْو عا٤سددددددا  علددددددٙ    

بددددادل املصددددال د ّلددددٔ  التبعٔدددد٘ د   ددددا               عكددددرٗ ت

ٓسدددددددن  لليظددددددداو املصدددددددرٖ عدددددددا٢عماا علدددددددٙ     

مْاقددددد  ّادددددديطً ّرعددددد  ا٢ىصدددددٔاذ ملطالبَدددددات     

ّلكددددً دٌّ الْصددددْل    مرعلدددد٘ القطٔعدددد٘ معَددددا 

و ا دددددار مدددددً التصدددددعٔدت ّلكدددددً اقكدددددْو ع  دددددار   

يدددددددددددد )ميطقدددددددددد٘ ّسددددددددددن عددددددددددم التنددددددددددإٍ  

ّالقطٔعددد٘(ت عٔدددن ٓ دددما مثدددح ٍددد ا املسدددارت أٌ      

ٙ اليظدددداو املصددددرٖ مدددد  قنددددٔ٘ املسدددداعداة ٓتعددددا 

علدددٙ سدددبٔح املثدددالت مدددً ميظدددْر عرامجددداتٕ  دددرت   

ٓندددددددددد  و اعتبددددددددددارِ أٌ ّاددددددددددديطً اقدددددددددد  و  

ع٣قاتَددددا مددددد  مصددددر مصدددددال ععلٔدددد٘ ّكدددددبريٗت    

تتندددددددددددددنً مسآدددددددددددددا سٔاسدددددددددددددٔ٘ ّعسدددددددددددددكرٓ٘    

ّلْجٔستٔ٘

(145 )

 . 

  ّاملدددرج  أٌ تكدددٌْ ال لبددد٘ عددد ا ا ٔدددار الثالدددنت     

املرعلدددددددد٘ ا الٔدددددددد٘  ىظددددددددرا  لطبٔعدددددددد٘  ددددددددرّل  

ّا٤ّ دددداذ املصددددرٓ٘ املشددددتعل٘ت ّعددددده الندددد ْط   

الدا لٔدددد٘ علدددددٙ القٔددددادٗ السٔاسدددددٔ٘ت عندددد٣  عدددددً    

 بٔعددد٘ ٍددد ِ القٔدددادٗ الدددا اندددح قياعددداة ّر٠ٚ      

سٔاسدددٔ٘ د متلددد  كلٔددد٘ عدددً سددداعقُٔ د عٔندددا                 

اددد  التعامدددح ّالع٣قددداة مددد  ال٢ْٓددداة املت ددددٗ  

 .  ّمدددددً  ددددده ت ٓدددددرج  أ٢ حيدددددد  ت دددددٔريا  عدددددادا  و

جمندددددددددح مسدددددددددتقبح الع٣قددددددددداة املصدددددددددرٓ٘ د               

ا٤مرٓكٔدددددد٘ت علددددددٙ ا٤قددددددح و امليظددددددْر القرٓدددددد       

ّاملتْسددددنت ىظددددرا  لعندددد  ٍدددد ِ الع٣قدددداة ٢سددددٔنا   

العسدددكرٓ٘ ; ٨درا  ّادددديطً ّعددد  ددددَاداة قدددادٗ     

البيتدددداجٌْ عددددمٌ ٍدددد ِ الع٣قدددداة تعددددد أعددددد أٍدددده       

ّأقدددددددو الع٣قدددددداة الدعاعٔدددددد٘ ّا٢سددددددماتٔدٔ٘ و  

ا تسددداٍه عقدددْٗ و  ميطقددد٘ الشدددر  ا٤ّسدددنت ّالددد  

تعسٓددددددس املصددددددال ا٤مئدددددد٘ املشددددددمك٘ للبلدددددددًٓت  

ٍّدددددْ مدددددا لدددددً ٓددددددع  ّادددددديطً مسدددددتقب٣   دددددْ     

السدددعٕ للن اعظددد٘ علدددٙ تلددد  الع٣قددداة ع سددد ت   

ّ  ددددا أٓن ددددا لتعسٓسٍددددا ّ عددددادٗ تقْميَددددا لنددددناٌ 

تينٔددددددد٘ ّاسدددددددتنرارٓ٘ دعددددددد  ٍددددددد ِ املصدددددددال     

 ا٤ماو علٙ املدٚ الطدْٓح .

.................................................... 

 

 

 ا اا٘

تياّلدددددددددر ٍددددددددد ِ الدراسددددددددد٘ عالت لٔدددددددددح   

علددددددٙ الع٣قدددددداة  2013ْٓىٔددددددُ  30تددددددداعٔاة  ددددددْرٗ 

املصدددرٓ٘ د ا٤مرٓكٔدددد٘ت  اصدددد٘ و  ددددح ا٤ّ دددداذ        

املصدددددرٓ٘ الراٍيددددد٘ الدددددا تت اعدددددح عَٔدددددا املخدددددا ر 

ّالت دددددددددٓاة ا ارجٔدددددددد٘ ّالدا لٔدددددددد٘ املبادددددددددرٗ  

 لدّل٘ . ّ ري املبادرٗ و مْاجَ٘ ا

ّمددددددً  دددددد٣ل الت لٔدددددددح العلنددددددٕ اليدددددداع  مدددددددً      

امليَدٔددددددد٘ املتبيددددددداٗت أ بتدددددددر الدراسددددددد٘ عر دددددددَا    

ا٤ساسدددٕ مدددً كدددٌْ ا٢عتنددداد ّا٢عتٔدددا  املتبدددادل  

الددددد ٚ ٓصدددددب  ٍددددد ِ الع٣قددددداة قدددددد ّقددددد  عددددددر  

عثدددرٗ أمددداو تددددٍْر الع٣قددداة ّصددد٢ْ     مرعلددد٘   

ْٓىٔدددددُت عدددددح اٌ  30القطٔعددددد٘ و مرعلددددد٘ مدددددا ععدددددد 

دة    ا٢سدددددتقرار ّاسدددددتعادٗ   تلددددد  العْامدددددح قدددددا  

التعدددداٌّ جمددددددا   اصدددد٘ سٔاسددددٔا  ّعسددددكرٓا  )أٖ     

  لب٘ عْامح التعاٌّ علٙ عْامح التْتر( . 

  ّمدددً ّاقددد  الت لٔدددح أمكدددً الْقدددْل علدددٙ عددددد    

 مً اليتاٜ  املتعلق٘ عتسا٢٠ة الدراس٘ت ّميَا:

ت دددددكلر عددددددا   2011ٓيددددآر  25دددد  ٌ تددددداعٔاة  ددددْرٗ  1

٘ت ّعرصددددددددا  مْاتٔدددددددد٘ مددددددددً ا ْاىدددددددد  ا٢ساعٔدددددددد

لل٢ْٓدددداة املت دددددٗ و ع٣قتَددددا مدددد  مصددددرت عٔددددن  

اكيدددر عددد  مطددددٔن اسدددماتٔدٕ متكامدددح مددددً     

اكدددددددم مجاعددددددد٘ ا٨ دددددددْاٌ مدددددددً الْصدددددددْل ا      

ا كددددهت عدددد  ات ددددا  سٔاسددددٕ  ٓتنددددنً تددددْاعقَه    

مددددددددددد  املصدددددددددددال ا٢سدددددددددددماتٔدٔ٘ ا٤مرٓكٔددددددددددد٘   

 ّا٨سرأٜلٔ٘ و امليطق٘ .

دددددد دددددددكح سددددددقْط ا٨ دددددْاٌ علددددددٙ ٓددددددد الشددددددع    2

املصددددرٖ ّعدددددعه كامددددح مددددً ا ددددٔ،ت اىتكاسدددد٘    

كددددد ٖ للداىددددد  ا٤مرٓكدددددٕت ّمدددددً  ددددده كاىدددددر  

ٍيدددا  العدٓدددد مدددً الددددّاع  ّاملددد راة الدددا ّق دددر 

 30 لدددد  املْقدددد  ا٤مرٓكددددٕ السددددل   دددداِ  ددددْرٗ    

عددددددد ل  املخطدددددددن  أ اعدددددددرت ّالدددددددا 2013ْٓىٔدددددددُ 

 سددددا  املتكامددددح اعددددادل  لددددٕ ت تٔددددر امليطقدددد٘     

ت مددددددا جعددددددح  ّا٨سددددددرأٜلٔ٘املصددددددال ا٤مرٓكٔدددددد٘  

املْقدددددددد  ا٤مرٓكددددددددٕ و اعقددددددددا  الدددددددد  ددددددددددٓد   

التصدددل  مددد  مصدددرت ّداعندددا   ناعددد٘ ا٢ دددْاٌ و   

 مْاجَ٘ اليظاو ا دٓد .

ددددددد ر دددددده مددددددا تْصدددددد  عددددددُ الع٣قدددددداة املصددددددرٓ٘  3

ا٤مرٓكٔدددد٘ د  ع٣مٔددددا  ّسٔاسددددٔا  د مددددً كْىَددددا                

 ع٣قددد٘ الشدددرٓ  ّالصددددٓ ت ّأٌ ّادددديطً أكثدددر    
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ت َندددددا  للسٔاسددددد٘ املصدددددرٓ٘ت عددددد ٌ الْاقددددد  أ بدددددر    

عكدددددد  الدددددد ت عٔددددددن قامددددددر ال٢ْٓدددددداة املت دددددددٗ  

عاسددددددددتخداو املسدددددددداعداة العسددددددددكرٓ٘ ّالتعدددددددداٌّ  

العسدددكرٖ كْرقددد٘  ددد ن علدددٙ مصدددر و اعقدددا    

ٔددددددددُت عَدددددددددل عددددددددرا أجيدددددددددٗ سٔاسددددددددٔ٘  ْٓى 30

 .يددٗ

ددددد أعددددد ر التددددداعٔاة السددددلبٔ٘ لقددددرار ال٢ْٓدددداة     4

اعداة املت ددددددددددددٗ عدددددددددددالْق  ا سٜدددددددددددٕ للنسددددددددددد  

العسددددددددكرٓ٘ ملصددددددددرت ّكدددددددد ا مبلدددددددد  الت ْٓددددددددح   

اليقدددددٖت قدددددرا  كددددبريا  مددددً ا٢رتبددددا  ّالتَدٓدددددت   

 ٢ أىدددُ ّعدرجددد٘ عالٔددد٘ مدددً ا يكددد٘ السٔاسدددٔ٘ د         

اسددد  لليظددداو د ت لبدددر مصدددر علدددٙ الددد  عددد            

جمنْعدددددد٘ مددددددً ا٢ت اقٔدددددداة ّالصدددددد قاة الددددددا     

أعرمتَدددا مددد  كدددح مدددً رّسدددٔا ّعرىسدددا ّالصدددم       

ْ مدددا عدددده ّقلدددح  ّعددددد مدددً الددددّل ا٤ دددرٚت ٍّددد 

كددددثريا  مددددً عدددددٗ ّتددددم ري الندددد ْط ا٤مرٓكٔدددد٘    

 و ٍ ا الشمٌ .

دددددددد اتسددددددده رد ال عدددددددح املصدددددددرٖ  ددددددداِ املْقددددددد     5

ا٤مرٓكدددٕ عقددددر كدددبري مدددً ا٢سدددتق٣لٔ٘ ّالعيددداد   

مدد  قلٔددح مددً املرّىدد٘ ّالدعلْماسددٔ٘ت سدداعد علدددٙ       

الددد  الددددعه الكدددبري د سٔاسدددٔا  ّمالٔدددا  د مدددً دّل              

مدددداراة العرعٔدددد٘(  ا لددددٔ  ) اصدددد٘ السددددعْدٓ٘ ّا٢

لليظددداو ا دٓددددت عنددد٣  عدددً تْجدددُ مصدددر صدددْ      

القطدد  الرّسددٕ د ععدددد ا دد ٢ٌ ا٤مرٓكددٕ عدددا د             

ٍّدددددْ مدددددا صددددد  و صدددددال تيدددددامٕ قدددددْٗ املْقددددد       

 املصرٖ و مْاجَ٘ ال٢ْٓاة املت دٗ .

دددد ددددكح رد ال عدددح املصدددرٖت    جاىددد  عددددد مدددً      6

املعطٔددداة ا٢قلٔنٔددد٘ ّالدّلٔددد٘ ا٤ دددرٚ د السددداع         

ا عدددا د داععدددا  قْٓدددا  ّمددد١ را  ّراٛ الت دددْل         التعدددر

و املْقددد  ا٤مرٓكدددٕ د ععدددد قراعددد٘ العدددامم مدددً            

التشددددد د ٍّدددْ ا٤مدددر الددد ٚ تدددْ  و ىَآددد٘ املطدددال      

عاسدددتعادٗ الع٣قددداة لسددداع  عَددددٍات ّعدددْدٗ تددددع   

املسدددداعداة عشددددقَٔا مددددً جدٓددددد ّق ددددا للدددددداّل      

 املتعارل علَٔا عم البلدًٓ .

يدددددٙ سٔاسددددد٘ ت عٔدددددح دددددد  دددددرّرٗ عدددددح عتنٔددددد٘ تب7

البدددداٜح عَددددل ا٢سدددت ياٛ عدددً املعْىددد٘ العسدددكرٓ٘    

ا٤مرٓكٔدددد٘ علددددٙ املدددددٚ املتْسددددن ّالطْٓددددحت مدددد     

اسددددتنرارٓ٘ ا  ددددا  علددددٙ الع٣قدددد٘  عدرجدددد٘ مددددً 

التدددددْا ٌ ٢سدددددتنرار تددددددع  ٍددددد ِ املعْىددددد٘ت عتدددددٙ    

ٓتعددددداعٙ ا٢قتصددددداد ّتسدددددتعٔد الدّلددددد٘ املصدددددرٓ٘     

قددددددددرتَا علدددددددٙ اليَدددددددْات ّك الددددددد٘ مٔساىٔددددددد٘   

اساعٔددد٘ ّعاعلددد٘ت تقلدددح مدددً التدددم رياة     عسدددكرٓ٘ 

 السلبٔ٘ ل٣ست ياٛ عً تل  املساعداة .

د ر ددده اىتَددداٛ ٍددد ِ ا٤ مددد٘ أّ عدددا٤عرٚ املشدددكل٘       8

الددددا اكتي ددددر الع٣قددددداةت ّر دددده عددددْدٗ ا٤مدددددْر     

   سددددددداع  عَددددددددٍات عددددددد ٌ مسدددددددتقبح الع٣قددددددداة  

ٓسددددْدِ الكددددثري مددددً ال نددددْا ّالتشددددك  عندددد٣       

عددد  الطرعددداٌ  عدددً قددددر مدددً الندددباعٔ٘ت ٍّدددْ مدددا د    

 ددددْ ا٢قتيدددداذ الكامددددح عنددددرّرٗ ّعتنٔدددد٘  عددددادٗ   

اليظددددر و ا٤سدددد  الددددا ترتكددددس علَٔددددا الع٣قدددداة    

الثيأٜددد٘ت ّياّلددد٘ تدددددم اسدددماتٔدٔ٘ جدٓددددٗ    

تقددددْو علددددٙ أسدددد  جدٓدددددٗ م ددددآرٗ اامددددا  لتلدددد   

الددددددددا سددددددددادة و ا قدددددددد  املا ددددددددٔ٘ت ّصددددددددب ر  

الع٣قدددد٘ عقدددددر كددددبري مددددً التبعٔدددد٘ت الددددا عاتددددر    

ليظدددددداو ّكدددددد ا مددددددً الشددددددع     مرعْ دددددد٘ مددددددً ا 

املصددددرٖت الدددد ٚ قدددداو عثددددْرتم متتددددالٔتم كدددداٌ      

مددددددً عددددددم أٍددددددداعَنا  عددددددادٗ التددددددْا ٌ للسٔاسدددددد٘ 

 .  ملصرٓ٘ ّاستق٣لٔ٘ القرار الْ  ا ارجٔ٘ ا

ددد تبدددّ عددا٤ع  عرصدد٘ سددا ٘ للسددري قدددما   ددْ       9

 عددددا  التدددْا ٌ امليشدددْد للع٣قددداةت عٔدددن ّصدددلر     

علدددددددددد٘ الع٣قدددددددددداة عال عددددددددددح    ىقطدددددددددد٘ أّ مر  

تسدددددتْج  ّق ددددد٘ ٨عدددددادٗ صدددددٔا تَا علدددددٙ  دددددْ   

أعندددددحت  عبددددددٛ مرعلددددد٘ جدٓددددددٗ مدددددً الع٣قددددداة    

أىَدددددا ٢عددددد  مددددد١ ر و   تثبدددددر مصدددددر  ٣عدددددا 

امليطقددددد٘ت  لددددددَٓا مدددددً ا٨مكاىٔددددداة ّاملصدددددال مدددددا   

ايعَددددات عٔددددن اسدددد   تسددددتطٔ  أٌ تقدددددمَا أّ

 ً  ٔددْط ا ددح ّالددرعن  و   ددار ر٠ٓدد٘     عكددثري مدد

عيَدددا و    يدددٙاسدددماتٔدٔ٘ت مدددا سعلدددَا دّلددد٘ ٢ 

التعامدددح مددد  الت ددددٓاة الدددا تددد١ ر علدددٙ امليطقددد٘    

 .ال٢ْٓاة املت دٗ اددٓدا  ّعلٙ

........................................................ 
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احلنآةةة٘ القاىْىٔةةة٘ الدىٔةةة٘ ل  ةةةامٔه   

 الدّاٜر ال كامل٘

 "دراس٘ مقارى٘"

 أ.و.د. ذسني عبد اهلل عبد الرضا

 رشا دلٔد محٔد الباذث٘/

 لص ال

ت ةةةامٔه الةةةدّاٜر ال كاملةةة٘ تعةةةد اٍةةةه م ةةةاٍر           

ال كيْلةةةةةةةْجٕ   الع ةةةةةةةر احلةةةةةةةدٓ       ال طةةةةةةةْر 

تشةةةةةةكا ٍةةةةةةتِ االلكةّىٔةةةةةةا  ال ةةةةةة  ٗ عي ةةةةةةرا     

اساسةةةةةةٔا    تكيْلْجٔةةةةةةا العلْمةةةةةةا  ّاالت ةةةةةةاال     

ّى ةةةةرا  تٍنٔ َةةةةا   ال قةةةةدو ال ةةةةياعٕ ّال ينٔةةةة٘  

االق  ةةةةةةادٓ٘  ّى ٔحةةةةةةة٘ الىى ةةةةةةةا  الةةةةةةةدّل علةةةةةةةٙ  

بعضةةةةةةةَا ّ  دةةةةةةةا تلآةةةةةةةد الع قةةةةةةةا  الدّلٔةةةةةةة٘    

اجةةةةةة٘ ا   االق  ةةةةةةادٓ٘ ّال حارٓةةةةةة٘  دَةةةةةةر  احل  

ّضةةةةا ى ةةةةاو قةةةةاىْىٕ ةةةةةا  ٓكىةةةةا محآةةةة٘ ٍةةةةتِ 

ال  ةةةةةةةةةامٔه ى ٔحةةةةةةةةة٘ تعرضةةةةةةةةةَا ا  اع ةةةةةةةةةداٛا   

كةةةث ٗ عةةةً الرٓةةةخ االس يسةةةال ّال قلٔةةةد  لةةةتل     

تيةةةةةاّل ٍةةةةةةتا البرةةةةةة  مسةةةةة ل٘ احلنآةةةةةة٘ الدىٔةةةةةة٘   

ل  ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘  ّ لةةةة    مبرةةةةثني  

تيةةةةةاّل البرةةةةة  االّل شةةةةةرّ  محآةةةةة٘ ت ةةةةةامٔه   

مةةةةةةا البرةةةةةة  الثةةةةةةاىٕ  قةةةةةةد   الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘  ا 

ة  ةةةياِ لبرةةة  ىطةةةاه محآةةة٘ ٍةةةتِ ال  ةةةامٔه     

ّكةةةةةةةةتل  ّسةةةةةةةةاٜا ٍةةةةةةةةتِ احلنآةةةةةةةة٘     تةةةةةةةةْ ر  

ال شةةةةةرٓعا  محآةةةةة٘ مدىٔةةةةة٘ ل  ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر   

ال كاملةةةة٘   ضةةةةا ٘    بعةةةةمل االجةةةةراٛا  ال ق ةةةة٘    

الةةةةةةا لكةةةةةةً اللحةةةةةةْٛ الَٔةةةةةةا مةةةةةةً قبةةةةةةا مالةةةةةة      

ال  ةةةةةةةنٔه   ال اٌ ٍةةةةةةةتِ ال شةةةةةةةرٓعا    تةةةةةةةي ه    

حلنآةةة٘ بشةةةكا دقٔةةةخ ّمى ةةةا  ةةةا   اذكةةةاو ٍةةةتِ ا 

ْٓجةةةةةةةة  الرجةةةةةةةةْا ا  القْاعةةةةةةةةد العامةةةةةةةة٘  ةةةةةةةةتِ 

احلنآةةةة٘  ّ  ة ةةةةاو البرةةةةة  تْ ةةةةليا ا   لةةةةة٘    

مةةةً الي ةةةاٜخ ّبعةةةمل القةذةةةا  الةةةا ى مةةةا االةةةةت  

 بَا مً قبا الشرا العراقٕ.

ABSTRACT 

           Integrated Circutisdesings are 

considered as the most important 

phenomena of technological 

development in modern era, 

because these small electronics are 

formed an essential element in the 

information and communication 

technology for its importance in 

industrial progress and economic 

development, due to the openness 

of countries on each other and 

under the increasing international 

economic and trade relations the 

need to submit special legal system 

was appeared to ensure the 

protection of these designs because 

these designs are exposure to many 

attacks by imitating and replication, 

so this research deals with civil 

protection for the designs of 

integrated circuits in two parts, the 

first one deals with the conditions 

of protection intecrated circuits 

where as the second one deals with 

the designs protection range for 

these legislations provide civil 

protection for the designs as well as 

some temprary measures that the 

owner of the design can return back 

to it, but these legislations does not 

regulate the provisions of this 

protection in detailed and accurate 

manner that must go back to the 

general rules of this protection and 

in the conclusion of this research 

we reached some suggestions that 

we hope to adopt it by the Iraqi 

Legislator. 
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قسةةةةنيا مْضةةةةْا البرةةةة  علةةةةٙ     ةطةةةة٘ البرةةةة  

 مبرثني ّعلٙ اليرْ االتٕ:

 القدم٘.

آةةةة٘ ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر البرةةةة  االّل: شةةةةرّ  مح

 ال كامل٘.

الطل  االّل: الشرّ  الْضْعٔ٘ حلنآ٘ ت امٔه 

 الدّاٜر ال كامل٘.

 الىرا االّل: شر  اال ال٘.  

 الىرا الثاىٕ: عدو شْٔا ال  نٔه.

 الىرا الثال : القابلٔ٘ ل س   ل ال ياعٕ.

الطل  الثةاىٕ: الشةرّ  الشةكلٔ٘ حلنآة٘ ت ةامٔه      

 ال كامل٘.الدّاٜر 

 الىرا االّل: الل  ال سحٔا. 

 الىرا الثاىٕ: ّقت ال سحٔا. 

 الىرا الثال :  ر  الل  ال سحٔا. 

البرةةة  الثةةةاىٕ: ىطةةةاه ّّسةةةاٜا محآةةة٘ ت ةةةامٔه      

 الدّاٜر ال كامل٘.

الطلةةةةة  االّل: ىطةةةةةاه محآةةةةة٘ ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر  

 ال كامل٘.

 الىرا االّل: ىطاه احلنآ٘ مً ذٔ  االشصا . 

 الىرا الثاىٕ:ىطاه احلنآ٘ مً ذٔ  اللماٌ.  

 الىرا الثال :ىطاه احلنآ٘ مً ذٔ  الْضْا.

الطلةةة  الثةةةاىٕ: ّسةةةاٜا محآةةة٘ ت ةةةامٔه الةةةدّاٜر     

 ال كامل٘.

 الىرا االّل: الس ّلٔ٘ الدىٔ٘.

 ال رى ٔ٘. اإلجراٛا الىرا الثاىٕ: 

 اخلامت٘.

 ال ادر.

 ال ذخ.

 القدم٘

ّاٜر ال كاملةةةةةة٘ ا ةةةةةةبرت ت ةةةةةةامٔه الةةةةةةد   

مسةةةةةة٘ ل قةةةةةةةدو ّاددٍةةةةةةةار الةةةةةةدّل ّدلٔةةةةةةةا علةةةةةةةٙ   

تطْرٍةةةةةةةةةا ال كيْلةةةةةةةةةْجٕ  ى ةةةةةةةةةرا  تٍنٔ َةةةةةةةةةا    

ال قةةةةةةةدو ال ةةةةةةةياعٕ ّال ينٔةةةةةةة٘ االق  ةةةةةةةادٓ٘        

مثلةةةت ت ةةةامٔه الةةةدّاٜر ال كاملةةة٘ تطةةةْرا  جدٓةةةدا       

ّ ٔةةةةةةةةةةلا    دلةةةةةةةةةةال  ةةةةةةةةةةياع٘ االلكةّىٔةةةةةةةةةةا  

ّتطةةةةةةةةْٓر ّدةةةةةةةةاٜة ال قئةةةةةةةة٘ العالٔةةةةةةةة٘   َةةةةةةةةتِ  

 ٗ تشةةةةةكا عي ةةةةةرا  اساسةةةةةٔا  االلكةّىٔةةةةةا  ال ةةةةة 

  تكيْلْجٔةةةةةةةا العلْمةةةةةةةا  ّاالت ةةةةةةةاال   ٍّةةةةةةةٕ    

ترتكةةةةةل علةةةةةٙ عي ةةةةةر الكةّىةةةةةٕ دقٔةةةةةخ اب كةةةةةر   

اّاٜةةةةةا اخلنسةةةةةٔئا  ٍةةةةةْ )الةاىلسةةةةة ْر(  ّ ةةةةةا     

سةةةةاعد علةةةةٙ اى شةةةةار الةاىلسةةةة ْر  ةةةة ر ذحنةةةةُ   

ّاسةةةةة َ كُ الضةةةةةٝٔا للطاقةةةةة٘   ال اٌ اسةةةةة عنال   

 ى ةةةاو ٍةةةتِ ال  ةةةامٔه ّاال ةةةادٗ ميَةةةا ال ٓةةة ه ب ةةة  

قةةةاىْىٕ ٓكىةةةا  ةةةا تةةةْ   محآةةة٘ عادلةةة٘ ّ عالةةة٘       

  دةةةةا تطةةةةْر اسةةةةالٔ  االس يسةةةةال  ةةةة  الشةةةةرّا  

 ةةةةةتِ ال  ةةةةةامٔه  الةةةةةا قةةةةةد ٓ طلةةةةة  ت ةةةةةئعَا      

تكةةةةةالٔة باٍ ةةةةة٘  ّٓسةةةةة  ره ّق ةةةةةا  الةةةةةْٓ   مةةةةةً   

البرةةة  ّال طةةةْٓر  ّقةةةد ادركةةةت الةةةدّل ضةةةرّرٗ    

تةةةْ   احلنآةةة٘  ةةةتِ ال  ةةةامٔه  ّت كٔةةةدا  علةةةٙ     

 ِ ال  ةةةةامٔه اقةةةةدمت الكةةةةث  مةةةةً     اٍ نامَةةةةا بَةةةةت

الةةةةةةدّل علةةةةةةٙ ّضةةةةةةا تشةةةةةةرٓعا  تكىةةةةةةا محآةةةةةة٘ 

ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘  ّكاىةةةةةت الْالٓةةةةةا   

ال رةةةةةةدٗ االمرٓكٔةةةةةة٘ مةةةةةةً اّاٜةةةةةةا الةةةةةةدّل الةةةةةةا     

ّضةةةةةةةعت تشةةةةةةةرٓعا  ةا ةةةةةةةا  حلنآةةةةةةة٘ ت ةةةةةةةامٔه     

قةةةةةاىٌْ  1984الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘     ا ةةةةةدر  عةةةةةاو  

   ً  محآةةة٘ رقةةةاٜخ اشةةةباِ الْ ةةة    لكْىَةةةا ت عةةةد مةةة

اكةةةل الةةةدّل الي حةةة٘ ّال ةةةيع٘  ةةةتِ ال  ةةةامٔه    

اضةةةةةا ٘ ا  الةةةةةدّل ال ربٔةةةةة٘  ٓ ذةةةةة  اٌ بعةةةةةمل  

الةةةةةةةةدّل العربٔةةةةةةةة٘ بةةةةةةةةادر  آضةةةةةةةةا     ا ةةةةةةةةدار     

تشةةةةرٓعا  ةا ةةةة٘ ب  ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘      

ميَةةةا القةةةاىٌْ االردىةةةٕ حلنآةةة٘ ت ةةةامٔه الةةةدّاٜر    

  امةةةةةةا باليسةةةةةةب٘ ا   2000لسةةةةةةي٘  10ال كاملةةةةةة٘ رقةةةةةةه  

الشةةةةةرا العراقةةةةةٕ   ٓشةةةةةرا قاىْىةةةةةا   العةةةةةراه  ةةةةة ٌ 

مسةةة ق   بَةةةتِ ال  ةةةامٔه  ّااةةةا ا ةةةرد  ةةةا   ةةة       

ةا ةةةةا  ضةةةةنً قةةةةاىٌْ بةةةةراٛا  االةةةةةةاا ّالينةةةةا د  

  مةةةً ةةةة ل تعةةةدٓا  1970لسةةةي٘  65ال ةةةياعٔ٘ رقةةةه 

القةةةةاىٌْ  ْجةةةة  امةةةةر سةةةةلط٘ االٜةةةة    اليرلةةةة٘  

     متةةةةةةةت اضةةةةةةةا ٘ الى ةةةةةةةا 2004لسةةةةةةةي٘  81رقةةةةةةةه 

  ٍةةةةةتا القةةةةةاىٌْ  ةةةةةت  الثالةةةةة  مكةةةةةرر ) الثةةةةةا (   

عيةةةةةْاٌ )محآةةةةة٘ الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘(  ّ ْجةةةةة      
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ٍةةةةةتا ال عةةةةةدٓا ا ةةةةةب  عيةةةةةْاٌ القةةةةةاىٌْ )قةةةةةاىٌْ      

بةةةراٛا  االةةةةةاا ّالينةةةا د ال ةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةا     

 ةةة  الى ةةة  عيَةةةا ّالةةةدّاٜر ال كاملةةة٘ ّاال ةةةيا    

 العدل(. 1970لسي٘  65اليباتٔ٘ رقه 

ةلٔةةةةةةةة٘ جتةةةةةةةةدر االشةةةةةةةةارٗ    اٌ احلنآةةةةةةةة٘ الدا    

لل  ةةةةةةةامٔه   تكةةةةةةةً كا ٔةةةةةةة٘   دةةةةةةةا تلآةةةةةةةد     

الع قةةةةةةةا  الدّلٔةةةةةةة٘  االق  ةةةةةةةادٓ٘ ّال حارٓةةةةةةة٘    

  َةةةةةةةةةةر  احلاجةةةةةةةةةة٘    احلنآةةةةةةةةةة٘ الدّلٔةةةةةةةةةة٘   

لل  ةةةةةةامٔه   كاىةةةةةةت اتىاقٔةةةةةة٘ اللكٔةةةةةة٘ الىكرٓةةةةةة٘   

 ٔنةةةةةةةةا ٓ  ةةةةةةةةا بالةةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةةة٘ )اتىاقٔةةةةةةةة٘  

مةةةةآْ  26ّاشةةةةيطً( الةةةةا ّقعةةةةت   ّاشةةةةيطً   )  

آةةةةةة٘ ت ةةةةةةامٔه  ( اّل اتىاقٔةةةةةة٘ ّضةةةةةةعت حلن 1989

الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘  ّقةةةةد ّقعةةةةت علَٔةةةةا  ةةةةاٌ دّل 

بٔةةةيَه دّلةةة٘ عربٔةةة٘ ّاذةةةدٗ ٍةةةٕ )م ةةةر(   ال اىَةةةا   

  تةةةةةدةا ذٔةةةةةةل اليىةةةةةةا  بعةةةةةد  ّدةلةةةةةةت محآةةةةةة٘   

ت ةةةةةةةامٔه الةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةة٘ ضةةةةةةةنً اتىاقٔةةةةةةة٘   

اجلْاىةةةة  ال  ةةةةل٘ بال حةةةةارٗ مةةةةً ذقةةةةْه اللكٔةةةة٘    

  القسةةةةه السةةةةاد   1994الىكرٓةةةة٘ )تةةةةرب ( لعةةةةاو 

(  ةةةةةت عيةةةةةْاٌ 38-35تىاقٔةةةةة٘ ّ  الةةةةةْاد )مةةةةةً اال

الرسةةةةةةةةةةةةْما  –)ال  ةةةةةةةةةةةةنٔنا  ال صطٔطٔةةةةةةةةةةةة٘  

للةةةدّاٜر ال كاملةةة٘(  االمةةةر الةةةتٖ     -الطْبْ را ٔةةة٘

اسةةةةةةَه   تلآةةةةةةد االٍ نةةةةةةاو ال شةةةةةةرٓعٕ   ٍةةةةةةتا    

اجملةةةةال  كنةةةةا ا ةةةةدر اال ةةةةاد االّرّبةةةةٕ القةةةةرار     

الةةةةةةةةتٖ  1986( لعةةةةةةةةاو 87/54ال ةةةةةةةةْجَٕٔ رقةةةةةةةةه )

اد ب  ةةةةةةةدار ٓلةةةةةةةلو الةةةةةةةدّل االعضةةةةةةةاٛ   اال ةةةةةةة   

تشةةةةةةرٓعا  ضةةةةةةنً ى امَةةةةةةا القةةةةةةاىْىٕ ل ةةةةةةر     

تةةةةةةْ   احلنآةةةةةة٘ ل  ةةةةةةامٔه الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘  

ّتكنةةةةً اٍنٔةةةة٘ تةةةةْ   احلنآةةةة٘ لل  ةةةةامٔه علةةةةٙ 

السةةةة ْٓني الةةةةداةلٕ ّالةةةةدّلٕ   ضةةةةناٌ ذقةةةةْه     

مب كةةةرٖ ال  ةةةامٔه  ّتشةةةحٔعا   ةةةه علةةةٙ تينٔةةة٘      

 اب كاراتَه ّتطْٓرٍا.

لةةةةةخ ٓةةةةةث  مْضةةةةةْا البرةةةةة  عةةةةةدٗ اشةةةةةكالٔا  ت ع   

بالشةةةةرّ  الْاجةةةة   ققَةةةةا   ال  ةةةةامٔه ذ ةةةةٙ   

ت ن ةةةةةةا باحلنآةةةةةة٘ الدىٔةةةةةة٘  ّمةةةةةةا ٍةةةةةةٕ ّسةةةةةةاٜا    

احلنآةةةة٘ الدىٔةةةة٘ الةةةةا تْ رٍةةةةا ال شةةةةرٓعا   ةةةةا    

ّمةةا ٍةةْ ىطةةةاه ٍةةتِ احلنآةة٘  ٍّةةةا تْجةةد اذكةةةاو      

ةا ةةةةة٘ بَةةةةةةتِ احلنآةةةةة٘  اّ صلةةةةةة  الرجةةةةةةْا      

 القْاعد العام٘ 

االجابةةةة٘ عةةةةً ال سةةةةااال  الةةةةا ٓث ٍةةةةا مْضةةةةْا      

لبرةةةة  تق ضةةةةٕ تقسةةةةٔه البرةةةة  علةةةةٙ مبرةةةةثني   ا

شل ةةةة  البرةةةة  االّل لبٔةةةةاٌ شةةةةرّ  الْاجةةةة      

 ققَةةةةةةا ل كةةةةةةٌْ ت ةةةةةةامٔه الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘      

ذلةةةةةةةةة   للرنآةةةةةةةةة٘  سةةةةةةةةةْاٛ كاىةةةةةةةةةت شةةةةةةةةةرّالا   

مْضةةةْعٔ٘  او شةةةرّالا شةةةكلٔ٘    ذةةةني طلةةة       

البرةةةةة  الثةةةةةاىٕ ب ردٓةةةةةد ىطةةةةةاه ٍةةةةةتِ احلنآةةةةة٘   

 ّبٔةةةةاٌ ّسةةةةاٜلَا  مع نةةةةدًٓ    لةةةة  علةةةةٙ الةةةةيَخ 

القةةةةةةةةةارٌ بةةةةةةةةةني ال شةةةةةةةةةرٓا العراقةةةةةةةةةٕ ّبعةةةةةةةةةمل   

 ال شرٓعا  االةرٚ  ا  ال ل٘. 

ّاةةةة ا  ة نيةةةا البرةةة  لنلةةة٘ مةةةً الي ةةةاٜخ الةةةا    

تْ ةةةليا الَٔةةةا ةةةة ل البرةةة   ّبعةةةمل ال ْ ةةةٔا       

 الا ى ما االةت بَا مً قبا الشرا العراقٕ.

 البر  االّل

 شرّ  محآ٘ ت امٔه الدّاٜر ال كامل٘

محآةةةةة٘ ت ةةةةةامٔه  قبةةةةةا وةةةةة  شةةةةةرّ    

الةةةدّاٜر ال كاملةةة٘ ال بةةةد مةةةً معر ةةة٘ الق ةةةْد بَةةةت 

ال  ةةةةةامٔه مةةةةةً ةةةةةة ل تعرٓىَةةةةةا     ّرد  عةةةةةدٗ   

تعرٓىةةةةا  تقئةةةة٘ ّاةةةةةرٚ تشةةةةرٓعٔ٘ لل  ةةةةامٔه     

 قةةةةةةةةد عر َةةةةةةةةا بعةةةةةةةةمل الص  ةةةةةةةةني   دلةةةةةةةةال    

ا يدسةةةة٘ االلكةّىٔةةةة٘ ب ىَةةةةا "داٜةةةةرٗ كَربأٜةةةة٘     

  ةةةْٖ علةةةٙ اجَةةةلٗ الكةّىٔةةة٘  ّبعةةةمل اّ كةةةا    

ابطةةةةة٘ مةةةةةا بعضةةةةةَا ّمثب ةةةةة٘ علةةةةةٙ   االجَةةةةةلٗ مة

قطعةةةةةةةةة٘ مةةةةةةةةةً مةةةةةةةةةادٗ شةةةةةةةةةبُ مْ ةةةةةةةةةل٘ مثةةةةةةةةةا    

السةةةةةٔلٔكٌْ" 

(1)

    ذةةةةةةني عةةةةةةر  الةةةةةةبعمل اتةةةةةةةر 

الةةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةةة٘ ب ىَةةةةةةا "عبةةةةةةارٗ عةةةةةةً داٜةةةةةةرٗ       

الكةّىٔةةةةةةة٘ ت شةةةةةةةكا كةةةةةةةا مكْىاتَةةةةةةةا بطرٓقةةةةةةة٘   

كٔنٔأٜةةة٘ علةةةٙ قطعةةة٘ مةةةً مةةةادٗ شةةةبُ مْ ةةةل٘      

للكَربةةةةةةاٛ كنةةةةةةةا   شةةةةةةةراٜ  السةةةةةةةٔلٔكٌْ الةةةةةةةا  

َربأٜةةةةة٘  ةةةةةا لثةةةةةا   ةةةةةْٖ علةةةةةٙ مكْىةةةةةا  ك

داٜةةةةةرٗ  م كاملةةةةة٘ تسةةةةة عنا   ذاسةةةةةبا  اجلٔةةةةةا     

الثال ".

(2)

 

امةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةٙ مسةةةةةةةةة ْٚ القةةةةةةةةةاىٌْ   قةةةةةةةةةد اّرد    

ال شةةةةةةةةرٓعا  تعرٓىةةةةةةةةا  ميى ةةةةةةةةل٘ لكةةةةةةةةا مةةةةةةةةً  

م ةةةةةةةةةةطل  ال  ةةةةةةةةةةنٔه ّم ةةةةةةةةةةطل  الةةةةةةةةةةداٜرٗ    

ال كاملةةةةةةة٘     عةةةةةةةر  قةةةةةةةاىٌْ بةةةةةةةراٛا  االةةةةةةةةةاا 

ّالينةةةةةا د ال ةةةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةةةا   ةةةةة  الى ةةةةة      

ل كاملةةةةةة٘ ّات ةةةةةةيا  اليباتٔةةةةةة٘ عيَةةةةةةا ّالةةةةةةدّاٜر ا

( العةةةةدل  الةةةةداٜرٗ  1970( لسةةةةي٘ )65العراقةةةةٕ رقةةةةه ) 

( مةةةةً الى ةةةةا الثالةةةة  1ال كاملةةةة٘ ّ لةةةة    الةةةةادٗ )

مكةةرر ) الثةةا ( ميةةُ    جةةاٛ  َٔةةا )الةةداٜرٗ ال كاملةة٘       

(IC  ٕميةةةة خ   شةةةةكلُ اليَةةةةاٜٕ اّ شةةةةكلُ الْسةةةةط :)
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ّٓ كةةةةةٌْ مةةةةةً دلنْعةةةةة٘ مةةةةةً العيا ةةةةةر ال  ةةةةةا  

ذةةةةةةدٍا علةةةةةةٙ االقةةةةةةا عي ةةةةةةر  بعضةةةةةةَا بةةةةةةبعمل  ا

ىشةةةةةةٔ   ؤةةةةةة  ت شةةةةةةكا كةةةةةةا اّ بعةةةةةةمل ٍةةةةةةتِ  

الْ ةةةة   مةةةةا مةةةةا بٔيَةةةةا مةةةةً ّ ةةةة     جسةةةةه   

مةةةادٖ معةةةني اّ علٔةةةُ ّٓةةةراد ميَةةةا ت دٓةةة٘ ّدٔىةةة٘      

 الكةّىٔ٘(.

أمةةةا ال  ةةةةنٔه  قةةةةد عر  ةةةةُ الةةةةادٗ السةةةةابق٘  اتَةةةةا  

ّالةةةةةا ى ةةةةةت علةةةةةٙ اٌ )ال  ةةةةةنٔه ٍةةةةةْ ترتٔةةةةة       

   ةةةةةةةةٕ االبعةةةةةةةةاد للعيا ةةةةةةةةر الكْىةةةةةةةة٘ للةةةةةةةةداٜرٗ  

ال كاملةةةةةةةة٘  اّ العةةةةةةةةد ة ٔ ةةةةةةةةا  إلى ةةةةةةةةاد داٜةةةةةةةةرٗ  

م كامل٘ ل ر  ال  ئا(.

(3)

 

كنةةةةةا ٓ ذةةةةة  اٌ القةةةةةاىٌْ االمرٓكةةةةةٕ حلنآةةةةة٘    

ّالةةةةتٖ ٓشةةةةار  1984رقةةةةاٜخ اشةةةةباِ الْ ةةةة   لعةةةةاو  

(  عةةةر  الةةةداٜرٗ ال كاملةةة٘   SCPAالٔةةةُ اة  ةةةارا  ) 

(a-901  الةةةةادٗ )

(4)

ميةةةةُ ب ىَةةةةا )الشةةةةكا اليَةةةةاٜٕ   

كةةةةةٌْ مةةةةةً البقةةةةة ني اّ  اّ الْسةةةةةٔ  تٖ ميةةةةة خ ٓ  

اكثةةةةةةر مةةةةةةً مةةةةةةادٗ معدىٔةةةةةة٘ اّ عادلةةةةةة٘ أّ شةةةةةةبُ   

مْ ةةةل٘ مْضةةةْع٘ أّ مثب ةةة٘   قطعةةة٘ مةةةً مةةةادٗ    

شةةةةةةبُ مْ ةةةةةةل٘  ّ لةةةةةة  ّ قةةةةةةا  لةةةةةةين  مْضةةةةةةْا   

مسةةةةةبقا  بق ةةةةةد اداّٛدٔىةةةةة٘  لكةّىٔةةةةة٘(  كنةةةةةا     

ّ لةةةة     (Mask works)عةةةةر  ال  ةةةةامٔه  

( مةةةةً الةةةةادٗ  اتَةةةةا     ى ةةةةت علةةةةٙ  ٌ     2الىقةةةةرٗ )

مةةةةةةً ال ةةةةةْر ال علقةةةةةة٘  ال  ةةةةةنٔه ٍةةةةةةْ )سلسةةةةةل٘   

ببعضةةةَا  مثب ةةة٘ أّ مشةةةىرٗ  متثةةةا ترتٔةةة     ةةةٕ   

اتبعةةةةاد معةةةةد مسةةةةبقا  لعيا ةةةةر معدىٔةةةة٘ اّ عادلةةةة٘  

اّ شةةةةبُ مْ ةةةةل٘  ّالع قةةةة٘ بةةةةني ٍةةةةتِ السلسةةةةل٘     

مةةةةً ال ةةةةْر ٍةةةةٕ اٌ كةةةةا  ةةةةْرٗ ت ضةةةةنً اطةةةةا   

خل مةةةةةةً الشةةةةةةكا اخلةةةةةةارجٕ للةةةةةةداٜرٗ      لثةةةةةةا جةةةةةةل

 ال كامل٘   اٖ مرذل٘ مً مراذا  يعَا(.

ً ال شةةةرٓعا  الداةلٔ٘ تضةةةنيت بعةةةمل    ضةةة   عةةة 

االتىاقٔةةةةةا  اخلا ةةةةة٘ ونآةةةةة٘ اللكٔةةةةة٘ الىكرٓةةةةة٘  

تعرٓةةةةة ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘  ّمةةةةً ٍةةةةتِ    

االتىاقٔةةةةةةةا   اتىاقٔةةةةةةة٘ اللكٔةةةةةةة٘ الىكرٓةةةةةةة٘  ٔنةةةةةةةا  

ٓ  ةةةةةا بالةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘ )اتىاقٔةةةةة٘ ّاشةةةةةيطً(  

   قةةةةةةد عر ةةةةةةت الةةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةةة٘    1989لعةةةةةةاو 

ا تةةةةي  علةةةةٙ  ٌ )الةةةةداٜرٗ ( ميَةةةةا ّالةةةةi-2الةةةةادٗ )

ال كاملةةةة٘: ٍةةةةٕ ميةةةة خ   شةةةةكلُ اليَةةةةاٜٕ أّ شةةةةكلُ  

الْسةةةةٔ  ّٓ كةةةةٌْ مةةةةً دلنْعةةةة٘ مةةةةً العيا ةةةةر    

ال  ةةةةةةا بعضةةةةةةَا بةةةةةةبعمل  اذةةةةةةدٍا علةةةةةةٙ االقةةةةةةا   

عي ةةةةةر ىشةةةةة   ؤةةةةة  ت شةةةةةكا كةةةةةا أّ بعةةةةةمل   

ٍةةةةةتِ العيا ةةةةةر مةةةةةا مةةةةةا بٔيَةةةةةا مةةةةةً ّ ةةةةة      

جسةةةةه مةةةةادٖ معةةةةني أّ علٔةةةةُ ّٓةةةةراد ميَةةةةا ت دٓةةةة٘    

٘(ّدٔىةةةةة٘ الكةّىٔةةةةة

(5)

  كنةةةةةا عر ةةةةةت ال  ةةةةةنٔه 

( ميَةةةا ّالةةةا جةةةاٛ  َٔةةةا )ال  ةةةنٔه:   ii-2  الةةةادٗ )

ٍةةةةةْ ترتٔةةةةة     ةةةةةٕ االبعةةةةةاد للعيا ةةةةةر الكْىةةةةةة٘      

لةةةةداٜرٗ م كاملةةةة٘  علةةةةٙ اٌ ٓكةةةةٌْ اذةةةةدٍا عي ةةةةرا   

ىشةةةةةٔطا   اّ ٍةةةةةْ  لةةةةة  الةتٔةةةةة  الث  ةةةةةٕ االبعةةةةةاد   

اُلعد لداٜرٗ م كامل٘ ب ر  ال  ئا(.

(6)

 

دو  كرٍةةةةةا اىَةةةةةا  ٓ ضةةةةة  مةةةةةً ال عرٓىةةةةةا  ال قةةةةة  

م قاربةةة٘   االلىةةةاد ّالعةةةاىٕ  ّسةةةب   لةةة  تةةة  ر      

ال شةةةةرٓعا  اخلا ةةةة٘ ونآةةةة٘ ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر   

ال كاملةةة٘ ب تىاقٔةةة٘ اللكٔةةة٘ الىكرٓةةة٘  ٔنةةةا ٓ  ةةةا     

بالةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ )اتىاقٔةةةةةة٘ ّاشةةةةةةيطً( لعةةةةةةاو   

   قةةةةةد جةةةةةاٛ  ٍةةةةةتِ ال عرٓىةةةةةا  ىقةةةةة   عةةةةةً     1989

ٍةةةةةةتِ ال عرٓةةةةةةة الةةةةةةْارد   االتىاقٔةةةةةة٘  كنةةةةةةا اٌ  

ال عرٓىةةةةةةةا  تةةةةةةةبني مأٍةةةةةةة٘ ت ةةةةةةةامٔه الةةةةةةةدّاٜر    

ال كاملةةةةةة٘ مةةةةةةً الياذٔةةةةةة٘ ال قئةةةةةة٘  بعٔةةةةةةدا  عةةةةةةً    

ال عرٓةةةةةة القةةةةةاىْىٕ الةةةةةتٖ ٓ رةةةةةدد بةةةةةُ مْضةةةةةْا  

احلنآةةةة٘  ّ لةةةة  بَةةةةد  دلةةةةاراٗ ال طةةةةْر الةةةة ق  

  السةةةةةة قبا   طبقةةةةةةا   ةةةةةةةتِ ال عرٓىةةةةةةا  كةةةةةةةا    

داٜةةةةةةرٗ م كاملةةةةةة٘ ت كةةةةةةٌْ مةةةةةةً دلنْعةةةةةة٘ مةةةةةةً     

  ٘   اّ شةةةةبُ الْ ةةةةل٘   العيا ةةةةر العدىٔةةةة٘  اّ العادلةةةة

ّصلةةةةة  اٌ ٓكةةةةةٌْ اذةةةةةد ٍةةةةةتِ العيا ةةةةةر عي ةةةةةرا      

ىشةةةطا   كنةةةا صلةةة  تثبٔ َةةةا علةةةٙ كٔةةةاٌ مةةةادٖ        

ّال ةةةةر  مةةةةً ٍةةةةتِ الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘  َةةةةْ اداٛ      

ّدٔىةةةةةةةة٘ الكةّىٔةةةةةةةة٘ معٔيةةةةةةةة٘  امةةةةةةةةا باليسةةةةةةةةب٘     

لل  ةةةةنٔه  ٔحةةةة  اٌ ٓكةةةةٌْ    ةةةةٕ االبعةةةةاد  ّاٌ     

ٓكةةةةٌْ معةةةةدا  ل  ةةةةئا داٜةةةةرٗ م كاملةةةة٘  امةةةةا   ا    

ال ةةةةةر  مةةةةةً ال  ةةةةةنٔه ٍةةةةةْ اى ةةةةةاد داٜةةةةةرٗ ٓكةةةةةً 

م كاملةةةةةةةة٘   ىةةةةةةةةُ ال ٓكةةةةةةةةٌْ ذلةةةةةةةة   للرنآةةةةةةةة٘     

القاىْىٔةةةةةةة٘ لكْىةةةةةةةُ ٓى قةةةةةةةد    اذةةةةةةةد شةةةةةةةرّ      

احلنآ٘ القاىْىٔ٘.

(7)

 

ا  جاىةةةة   لةةةة  ٓ ذةةةة  بةةةة ٌ ال شةةةةرٓعا  أّرد   

تعرٓىةةةةا  ميى ةةةةل٘ ّمسةةةة قل٘ للةةةةداٜرٗ ال كاملةةةة٘ 

عةةةةً تعرٓةةةةة ال  ةةةةنٔه  كنةةةةا ّرد   كةةةةا مةةةةً    

ّال شةةةةةةةةةةرٓا العراقةةةةةةةةةةٕ  ال شةةةةةةةةةةرٓا اتمرٓكةةةةةةةةةةٕ 

ّال شةةةةرٓعا  اتةةةةةرٚ    ذةةةةني اٌ ال  ةةةةنٔه ٍةةةةْ  

الةةةةةتٖ ٓكةةةةةٌْ ذلةةةةة   للرنآةةةةة٘ القاىْىٔةةةةة٘ ّ قةةةةةا    

لل شةةةةرٓعا  اخلا ةةةة٘ ونآةةةة٘ ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر  

ال كاملةةةة٘  ّلةةةةٔ  اليةةةة خ    اتةةةةُ   ال  ةةةةنٔه ٍةةةةْ 

االسةةةةةةةةا    ت ةةةةةةةةئا العدٓةةةةةةةةد مةةةةةةةةً الةةةةةةةةدّاٜر   
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ال كاملةةةةةةةةة٘   ال  ٌ  لةةةةةةةةة  ال ٓعةةةةةةةةة  اٌ الةةةةةةةةةدّاٜر   

ل كاملةةةةة٘ ال ت ن ةةةةةا باحلنآةةةةة٘ القاىْىٔةةةةة٘   قةةةةةد    ا

ت ةةةةةةْ ر  ةةةةةةا احلنآةةةةةة٘ القاىْىٔةةةةةة٘ علةةةةةةٙ اسةةةةةةا    

بةةةةةةراٛا  االةةةةةةةةةاا   ا تةةةةةةةْ ر   َٔةةةةةةةا الشةةةةةةةرّ   

القاىْىٔ٘ ال دم٘ حلنآ٘ براٛا  االةةاا.

(8)

 

بعةةةةةةةةد تْضةةةةةةةةٔ  الق ةةةةةةةةْد ب  ةةةةةةةةامٔه الةةةةةةةةدّاٜر   

ال كاملةةة٘ ال بةةةد مةةةً  دٓةةةد الشةةةرّ  الةةةا صلةةة    

الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةة٘     اٌ   ققَةةةةةةا   ت ةةةةةةةامٔه  

ال  ةةةةةامٔه ال تكةةةةةٌْ ذلةةةةة   للرنآةةةةة٘ القاىْىٔةةةةة٘  

مةةةا  ت رقةةةخ  َٔةةةا شةةةرّ  معٔيةةة٘ ى ةةةت علَٔةةةا     

ال شةةةةرٓعا  اخلا ةةةة٘ ونآةةةة٘ ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر   

ال كاملةةةة٘  معيةةةةٙ  لةةةة  اىةةةةُ لةةةةٔ  كةةةةا ت ةةةةنٔه    

ٓ ن ةةةةةةا باحلنآةةةةةة٘ القاىْىٔةةةةةة٘  بةةةةةةا ال بةةةةةةد مةةةةةةً    

اسةةةةةة ٔىاُٜ شةةةةةةرّالا  ذلةةةةةةددٗ  ٍّةةةةةةتِ الشةةةةةةرّ     

علةةةةةةةةٙ ىةةةةةةةةْعني  شةةةةةةةةرّ  مْضةةةةةةةةْعٔ٘     تكةةةةةةةةٌْ

ّشةةةةةةرّ  شةةةةةةكلٔ٘ ت علةةةةةةخ ب حسةةةةةةا ال  ةةةةةةنٔه    

ّسةةةةةةةةي ياّل   ٍةةةةةةةةتا البرةةةةةةةة  ٍةةةةةةةةتِ الشةةةةةةةةرّ  

 بال ى ٔا ّ ل    مطلبني ّكنا ٓ تٕ:

 الطل  االّل

الشةةةةةرّ  الْضةةةةةْعٔ٘ حلنآةةةةة٘ ت ةةةةةامٔه   

 الدّاٜر ال كامل٘

ت نثةةةةةةةةا الشةةةةةةةةرّ  الْضةةةةةةةةْعٔ٘ ال دمةةةةةةةة٘             

املةةةةةة٘ بشةةةةةةر   حلنآةةةةةة٘ ت ةةةةةةامٔه الةةةةةةدّاٜر ال ك  

اال ةةةةةال٘  ّعةةةةةدو شةةةةةْٔا ال  ةةةةةنٔه اٖ اٌ ٓكةةةةةٌْ    

ال  ةةةةةةةةنٔه  ةةةةةةةة  مةةةةةةةة لْ   ّكةةةةةةةةتل  شةةةةةةةةر    

القابلٔةةةة٘ ل سةةةة   ل ال ةةةةياعٕ  ّسةةةةيبر  كةةةةا  

 شر  مً ٍتِ الشرّ     را مس قا.

 الىرا االّل

 شر  اال ال٘

ت ةةةةةةنٔه الةةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةةة٘ ٓكةةةةةةٌْ ذلةةةةةة             

للرنآةةة٘ القاىْىٔةةة٘ م ةةةٙ كةةةاٌ ا ةةةٔ    ّٓق ةةةد     

ات ةةةال٘ ٍيةةةا اٌ ٓكةةةٌْ ال  ةةةنٔه ى ٔحةةة٘ اجلَةةةد    ب

الىكةةةةةةةةةرٖ للنب كةةةةةةةةةر )ال ةةةةةةةةةنه(  اٖ اٌ ٓكةةةةةةةةةٌْ    

ال  ةةةةةةنٔه  ا الةةةةةةابا ةةةةةةةا  ّّدٔىةةةةةة٘ ةا ةةةةةة٘     

متٔةةةلِ مةةةً  ةةة ِ مةةةً ت ةةةامٔه الةةةدّاٜر ال كاملةةة٘    

الشةةةةةةابَ٘

(9)

  ّبةةةةةةتل   ةةةةةة ٌ مىَةةةةةةْو اال ةةةةةةال٘     

ت ةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةة٘ طل لةةةةة عةةةً مىَةةةةْو    

ال لةةةةةةةةة   اال ةةةةةةةةال٘ الطلْبةةةةةةةة٘ حلنآةةةةةةةة٘ ذةةةةةةةةخ   

 ات ةةةال٘ البقةةةا  للنعٔةةةار الشص ةةةٕ )ال قلٔةةةدٖ(     

تسةةةةةةة ْج  اىعكةةةةةةةا  شص ةةةةةةةٔ٘ ال لةةةةةةةة علةةةةةةةٙ     

م ةةةةةةةةةيىُ مةةةةةةةةةً ةةةةةةةةةة ل االسةةةةةةةةةلْ  ال عةةةةةةةةةب ٖ 

للن لةةةةةةة

(10)

   اتسةةةةةةلْ  ال عةةةةةةب ٖ ٍةةةةةةْ ال َةةةةةةر  

اخلةةةةةةةارجٕ الةةةةةةةتٖ ٓ َةةةةةةةر بةةةةةةةُ ال ل ةةةةةةةة للعةةةةةةةا   

اخلةةةةارجٕ بْ ةةةةىُ ى اجةةةةا   ٍئةةةةا  ةا ةةةةا  بةةةةال لة    

علةةةةةةٙ اتةةةةةةةت   ّم نٔةةةةةةلا  مةةةةةةً  ةةةةةة ِ  ّٓةتةةةةةة      

بةةةةةالىَْو ال قلٔةةةةةدٖ لل ةةةةةال٘  ٌ الةةةةةتٖ ٓ ن ةةةةةا    

باحلنآةةةةة٘ مةةةةةً ال ل ةةةةةة ٍةةةةةْ االسةةةةةلْ  ال عةةةةةب ٖ  

 قةةةة   امةةةةا اال كةةةةار الةةةةا ٓ ضةةةةنيَا ال ل ةةةةة  َةةةةٕ   

   ٘ م اذةةةة٘ للحنَةةةةْر ّال تكةةةةٌْ ذلةةةة   للرنآةةةة

(11)

  

 ال  ٌ الىَةةةةةةةةْو ال قلٔةةةةةةةةدٖ لل ةةةةةةةةال٘   ٓعةةةةةةةةةد    

ٓ ياسةةةةة  مةةةةةا بعةةةةةمل ال ةةةةةيىا  اجلدٓةةةةةدٗ مثةةةةةا   

اسةةةةةةةْ    لةةةةةةة   ٌ ٍةةةةةةةتِ الةةةةةةةلامخ ال بةةةةةةةرامخ احل

  ةةةْٖ علةةةٙ اسةةةلْ  تعةةةب ٖ ذقٔقةةةٕ لكةةةً اٌ      

تقةةةةةا  بةةةةةُ اال ةةةةةال٘   ةةةةةلامخ احلاسةةةةةْ  تكةةةةةٌْ   

مب كةةةةةرٗ   ا كاىةةةةةت تعةةةةةل عةةةةةً دلَةةةةةْد  ٍةةةةة       

ّاضةةة  للنب كةةةر ّالةةةتٖ ٓ ضةةة  مةةةً ةةةة ل اتداٛ       

الةةةةةْدٔىٕ لللىةةةةةامخ مةةةةةً ةةةةةة ل اسةةةةة صدامُ      

احلاسةةةةةةةةْ  ٍّةةةةةةةةتا ال لكةةةةةةةةً قٔاسةةةةةةةةُ  عٔةةةةةةةةار    

صلةةة  أٌ ٓقةةةا   عٔةةةار مْضةةةْعٕ    شص ةةةٕ  بةةةا 

مةةةً ةةةة ل اتداٛ الةةةْدٔىٕ لللىةةةامخ 

(12)

  ّقةةةد آةةةد 

( Pachotالقضةةةةةةاٛ الىرىسةةةةةةٕ  لةةةةةة    قضةةةةةةٔ٘ ) 

عيةةةةةةدما عةةةةةةر  ات ةةةةةةال٘   بةةةةةةرامخ احلاسةةةةةةْ      

باجلَةةةد اإلبةةةداعٕ الةةةتٖ ٓبتلةةةُ الةةةلمخ    عةةةداد     

اللىةةةةةةامخ ّمةةةةةةا زلةةةةةةه عيةةةةةةُ مةةةةةةً أداٛ ّدٔىةةةةةةٕ      

 ٔل.

(13)

 

 ةةةةةةال٘  ىَْمَةةةةةةا  ّرد  اإلشةةةةةةارٗ ا  شةةةةةةر  ات

الْضةةةةةةةةْعٕ   بعةةةةةةةةةمل ال شةةةةةةةةرٓعا  اخلا ةةةةةةةةة٘   

ونآةةةةةةة٘ ت ةةةةةةةامٔه الةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةة٘ ّلكةةةةةةةً   

ب سةةةلْ  ّ ةةةٔا ٘ رل لىةةة٘   ةةةبعمل ال شةةةرٓعا      

اشةةةةالت اٌ ٓكةةةةٌْ ال  ةةةةنٔه ا ةةةةٔ      ذةةةةني اٌ  

تشةةةةةةةةةرٓعا  اةةةةةةةةةةرٚ اشةةةةةةةةةةالت اٌ ٓ رقةةةةةةةةةخ    

ال  ةةةةنٔه اجلَةةةةد االبةةةةداعٕ للن ةةةةنه  كنةةةةا اٌ     

طل  اجلةةةةدٗ بعةةةةمل ال شةةةةرٓعا  اسةةةة صدمت م ةةةة  

لل عةةةةةةةب  عةةةةةةةً اال ةةةةةةةال٘ الطلةةةةةةةْ   ققَةةةةةةةا    

ال  ةةةنٔه  ّعلٔةةةُ البقةةةا  لل شةةةرٓا العراقةةةٕ ٓكةةةٌْ   

ال  ةةةةنٔه ا ةةةةٔ     ا كةةةةاٌ ى ٔحةةةة٘ جَةةةةد  كةةةةرٖ  

/أ( مةةةةً 3لب كةةةةرِ  ٍّةةةةتا مةةةةا ى ةةةةت علٔةةةةُ الةةةةادٗ )   

الى ةةةا الثالةةة  مكةةةرر ) الثةةةا ( مةةةً قةةةاىٌْ بةةةراٛا      

اإلةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د ال ةةةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةةةا   ةةةةة   

ى ةةةةةة  عيَةةةةةةا ّالةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ ّاال ةةةةةةيا   ال
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العةةةةةةدل  1970لسةةةةةةي٘  65اليباتٔةةةةةة٘ العراقةةةةةةٕ رقةةةةةةه   

ّالةةةةةةةا جةةةةةةةاٛ  َٔةةةةةةةا )ٓكةةةةةةةٌْ ال  ةةةةةةةنٔه قةةةةةةةاب       

 لل سحٔا ب ْا ر الشرّ  ال الٔ٘:

  ا اتسةةةةةةةه بات ةةةةةةةال٘ لكْىةةةةةةةُ ى ٔحةةةةةةة٘ جَةةةةةةةد    –أ

 كةةةةرٖ لب كةةةةرِ(  

(14)

  اٖ اٌ ٓكةةةةةٌْ  ٔةةةةلا    أداٜةةةةةُ  

شةةةةةرٓا ال ةةةةةرٖ الةةةةْدٔىٕ  بٔينةةةةةا ٓ ذةةةة  اٌ ال   

قةةةد ةلةةة  بةةةني شةةةرالٕ اال ةةةال٘ ّاجلةةةدٗ    اشةةةار    

   شةةةةةةر  ات ةةةةةةال٘ باجلةةةةةةدٗ  ذٔةةةةةة  اشةةةةةةة      

 82قةةةاىٌْ محآةةة٘ اللكٔةةة٘ الىكرٓةةة٘ ال ةةةرٖ رقةةةه       

اٌ ٓكةةةةةةٌْ ال  ةةةةةةنٔه جدٓةةةةةةدا  ذ ةةةةةةٙ     2002لسةةةةةةي٘ 

ٓ ن ةةةا باحلنآةةة٘ القاىْىٔةةة٘  ّال ٓكةةةٌْ ال  ةةةنٔه     

كةةةةتل   ال   ا كةةةةاٌ ى ٔحةةةة٘ جَةةةةد  كةةةةرٖ بتلةةةةُ  

 ٔ همب كةةةةر ال  ةةةةن

(15)

  لكةةةةً ٓ ذةةةة  اٌ اسةةةة صداو   

الشةةةةةرا ال ةةةةةرٖ ل ةةةةةطل  اجلةةةةةدٗ ٓةةةةةث  بعةةةةةمل    

ال نةةةةةةْ   ذٔةةةةةة  ت شةةةةةةة  اجلةةةةةةدٗ عةةةةةةادٗ لةةةةةةي   

الةةةةلاٛٗ عةةةةً االةةةةةةاا  ّتعةةةة  اٌ ٓكةةةةٌْ االةةةةةةاا 

جدٓةةةةةةةدا   ّ ةةةةةةة  معةةةةةةةرّ    احلالةةةةةةة٘ ال قئةةةةةةة٘   

 ٘ السةةةةةةابق٘ ّلثةةةةةةا ةطةةةةةةْٗ ابداعٔةةةةةة

(16)

  ّ  ٍةةةةةةتا 

  ٘  اخل ةةةةةْ  ٓقةةةةةة  ت ةةةةةنٔه الةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةة

مةةةً اإلةةةةةاا    ال ت نةةةي  عيةةةُ بةةةراٛٗ  ال   ا كةةةاٌ     

   ٘ اإلةةةةةةةةاا جدٓةةةةةةدا  ّلثةةةةةةا ةطةةةةةةْٗ  بداعٔةةةةةة

(17)

  

ّكةةةةاٌ االجةةةةدر بالشةةةةرا ال ةةةةرٖ اٌ ٓىةةةةره بةةةةني    

شةةةةرالٕ اجلةةةةدٗ ّاال ةةةةال٘ ّاٌ كاىةةةةا قةةةةرٓبني     

الىَةةةةةةةةْو  ال اىَنةةةةةةةةا شةةةةةةةةرالاٌ مسةةةةةةةة ق ٌ عةةةةةةةةً 

 بعضَنا.

 ضةةةةةةةة   عةةةةةةةةً ال شةةةةةةةةرٓعا  السةةةةةةةةابق٘ زلةةةةةةةةد اٌ   

ٕ قةةةةةةةد  سةةةةةةة صدو م ةةةةةةةطل  ال شةةةةةةةرٓا الىرىسةةةةةةة

اجلَةةةد اإلبةةةداعٕ ك عةةةب  عةةةً اال ةةةال٘ الْاجةةة      

 ققَةةةةا   ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘  ّٓق ةةةةد 

باجلَةةةد االبةةةداعٕ اٌ ٓكةةةٌْ مب كةةةر ال  ةةةنٔه قةةةد     

بةةتل جَةةدا    ّضةةا ال  ةةنٔه ّمةةا ىةة خ عيةةُ مةةً         

اداٛ ّدٔىةةةةةٕ  ٔةةةةةل

(18)

-L-622   طبقةةةةةا  للنةةةةةادٗ )

سةةةةٕ رقةةةةه  ( مةةةةً قةةةةاىٌْ اللكٔةةةة٘ الىكرٓةةةة٘ الىرى   1

  ال  ةةةةةةنٔه الةةةةةةتٖ ٓكةةةةةةٌْ  1992( لعةةةةةةاو 92-597)

ى ٔحةةةةةةةة٘ اجلَةةةةةةةةد اإلبةةةةةةةةداعٕ لب كةةةةةةةةرِ ٓ ن ةةةةةةةةا     

باحلنآةةةةة٘ القاىْىٔةةةةة٘ سةةةةةْاٛ كةةةةةاٌ ال  ةةةةةنٔه     

شكلُ اليَاٜٕ اّ الْسٔ .

(19)

 

ٓ ضةة   ةةا تقةةدو  كةةرِ  ىةةُ مةةً اال ضةةا جتيةة        

اسةةةة صداو م ةةةةطل  اال ةةةةال٘ ّاالس عاضةةةة٘ عيةةةةُ   

    ْ ٌ   ةةةطل  اجلَةةةد االبةةةداعٕ ك عةةةب  عةةةً كةةة

ال  ةةةةنٔه ٍةةةةْ ى ٔحةةةة٘ اجلَةةةةد الىكةةةةرٖ لب كةةةةرِ      

 ّسب   ل  اٌ م طل  اال ال٘ لُ معئاٌ:

: اال ةةةةةةةةال٘ الطلقةةةةةةةة٘  ّتعةةةةةةةة  اٌ ٓشةةةةةةةة نا االّل

االب كةةةةةةار علةةةةةةٙ ةطةةةةةةْٗ ابداعٔةةةةةة٘ دٌّ اٌ ٓكةةةةةةٌْ    

معرّ ةةةةا    احلالةةةة٘ ال قئةةةة٘ السةةةةابق٘   عيةةةةٙ اٌ   

ٓكةةةٌْ جدٓةةةدا      ٓي ةةةر    االب كةةةار  عةةةلل عةةةً     

ٍّةةةتِ ٍةةةٕ اال ةةةال٘ الطلْبةةة٘    شص ةةةٔ٘ مب كةةةرِ   

اال ةةةةال٘ اليسةةةةبٔ٘   ّالعيةةةةٙ الثةةةةاىٕ:  االةةةةةةاا  

ّتعةةةةةةة  اٌ احلنآةةةةةةة٘ ال متةةةةةةةي  ل ب كةةةةةةةار  ال   ا     

كةةةةاٌ ٓعكةةةة  شص ةةةةٔ٘ الب كةةةةر  ب ةةةةمل الي ةةةةر      

عةةةةةً االب كةةةةةارا  السةةةةةابق٘  ٍّةةةةةتِ ٍةةةةةٕ اال ةةةةةال٘  

الطلْبةةةة٘   ذةةةةخ ال لةةةةة  امةةةةا اال ةةةةال٘ الطلْبةةةة٘    

بةةةني اال ةةةال٘    ال  ةةةنٔه   ْ ةةةة ب ىَةةةا ّسةةة  

اليسةةةةبٔ٘ الْاجةةةة  تْا رٍةةةةا   ذةةةةخ ال لةةةةة  ّبةةةةني  

اال ةةةةةةةةةةال٘ الطلقةةةةةةةةةة٘ الطلْبةةةةةةةةةة٘   االةةةةةةةةةةةةاا    

 ات ةةةةةةةةال٘  ىَْمَةةةةةةةةا الْضةةةةةةةةْعٕ  ّالطلةةةةةةةةْ  

 ققَةةةةةا   ال  ةةةةةنٔه ال   لةةةةةة كةةةةةث ا  عةةةةةً     

اجلةةةةدٗ الطلْبةةةة٘   االةةةةةةاا     ال ٓى ةةةةلَنا  ال    

مْضةةةةْا السةةةةرٓ٘  ّمةةةةً  ةةةةه ٓعةةةةد العٔةةةةار الةةةةتٖ       

 ْجبةةةةةةةُ ال ةةةةةةةنه احلةةةةةةةخ   محآةةةةةةة٘   ٓك سةةةةةةة 

ت ةةةةنٔنُ معٔةةةةارا  ةا ةةةةا      ال ٓشةةةةة  اٌ ٓكةةةةٌْ   

ال  ةةةةنٔه جدٓةةةةدا  كنةةةةا ٍةةةةْ احلةةةةال   االةةةةةةاا   

ّمةةةً ىاذٔةةة٘ اةةةةرٚ  ةةة ٌ اجلَةةةد الشص ةةةٕ ّذةةةدِ 

 ةةة  كةةةا ري ل ةةةْ   احلنآةةة٘ لل  ةةةنٔه كنةةةا ٍةةةْ  

احلةةةال   ذةةةخ ال لةةةة

(20)

  لةةةتل  ال بةةةد مةةةً البرةةة  

باجلَةةةةةةد   عةةةةةةً معٔةةةةةةار ةةةةةةةا  ّالةةةةةةتٖ ٓ نثةةةةةةا    

اإلبةةةةةةةةداعٕ الةةةةةةةةتٖ ال لكةةةةةةةةً قٔاسةةةةةةةةُ  عٔةةةةةةةةار     

شص ةةةةةةٕ  ّااةةةةةةا عةةةةةةً الرٓةةةةةةخ اتداٛ الةةةةةةْدٔىٕ    

لل  نٔه مقارى٘ بال  امٔه السابق٘.

(21)

 

 الىرا الثاىٕ

 عدو شْٔا ال  نٔه

شةةةةةةر  ات ةةةةةةال٘ لْذةةةةةةدِ  ةةةةةة  كةةةةةةا ري  

ل ةةةةةْ   احلنآةةةةة٘ القاىْىٔةةةةة٘ ل  ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر   

ال كاملةةةةةة٘  لتلكاشةةةةةةةالت ال شةةةةةةرٓعا  أٌ ٓكةةةةةةٌْ 

  ةةةةنٔه الةةةةراد محآ ةةةةُ  ةةةة  شةةةةاٜا   ال

(22)

   عيةةةةٙ 

أٌ ٓكةةةةةٌْ ال  ةةةةةنٔه  ةةةةة  مةةةةة لْ   ّلةةةةةٔ  مةةةةةً     

العةةةار  العامةةة٘ الشةةةاٜع٘ لةةةدٚ مب كةةةرٖ ت ةةةامٔه    

الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘  ّقةةةةةةد أشةةةةةةار قةةةةةةاىٌْ بةةةةةةراٛا  

االةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د ال ةةةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةةةا   ةةةةة   

الى ةةةةةة  عيَةةةةةةا ّالةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ ّاال ةةةةةةيا   
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/أ( مةةةةً الى ةةةةا الثالةةةة   3ٍةةةةتا الشةةةةر    الةةةةادٗ ) 

مكةةةرر ) الثةةةا ( ّالةةةا ى ةةةةت علةةةٙ  ىةةةُ )... ّكةةةةاٌ      

ال  ةةةنٔه  ةةة  مةةة لْ  لةةةدٚ مب كةةةرٖ ال  ةةةامٔه     

ّ اىعٕ الدّاٜر ال كامل٘ عيد  ب كارٍا(.

(23)

 

ٓ ةةبني  ةةا تقةةدو  ٌ شةةةر  عةةدو شةةْٔا ال  ةةةنٔه      

الطلةةةْ    اإلةةةةةاا    ٓقةةةة  مةةةً شةةةر  اجلةةةدٗ     

   ٓشةةةةةة    اإلةةةةةةةاا أٌ ٓكةةةةةٌْ جدٓةةةةةدا  ى ةةةةةرا   

   احلالةةة٘ ال قئةةة٘ السةةةاٜدٗ ّقةةةت تقةةةدٓه اللةةة       

احل ةةةةةْل علةةةةةٙ الةةةةةلاٛٗ  ٍّةةةةةتا ٓعةةةةة  أٌ ٓكةةةةةٌْ    

اإلةةةةةةةاا  ةةةةة  معةةةةةرّ  مةةةةةً قبةةةةةا الكا ةةةةة٘  ّال     

لكةةةً ت ةةةرابالَي٘ ال ْ ةةةا الٔةةةُ بةةةدَٓٔا  ببةةةتل    

جَةةةد معقةةةْل 

(24)

 ٔ ه الةةةدّاٜر   أمةةةا باليسةةةب٘ ل  ةةةام

ال كاملةةةة٘  ةةةة ٌ الق ةةةةْد بعةةةةدو شةةةةْٔا ال  ةةةةنٔه      

عةةةةدو  الةةةة ا اٍةةةةا اخلةةةةلٗ مةةةةً الب كةةةةرًٓ علةةةةٙ      

ال  ةةةةةةنٔه ذ ةةةةةةٙ ّ ٌ كةةةةةةاٌ ال  ةةةةةةنٔه ّاردا       

أ ٍةةةةةاىَه ّلكيةةةةةُ  ةةةةة  مةةةةة لْ    ٔضةةةةةٔة شةةةةةٔٝا      

جدٓةةةةةدا     معةةةةةر  َه  أّ ٓعنةةةةةا علةةةةةٙ  سةةةةةني   

اتداٛ الةةةةْدٔىٕ ل  ةةةةامٔه سةةةةابق٘   َةةةةتا الشةةةةر  

اجلةةةدٗ الطلةةةْ    اإلةةةةةاا    ٍةةةْ  ةةةْٓر لشةةةر    

 لةةةةةةة   ٌ  ع نةةةةةةةاد شةةةةةةةر  اجلةةةةةةةدٗ الطلةةةةةةةْ       

اإلةةةةةةةةةةاا ٓةةةةةةةة دٖ     سةةةةةةةة بعاد العدٓةةةةةةةةد مةةةةةةةةً  

ال  ةةةةةامٔه ال نٔةةةةةلٗ ّ ةةةةة  ال لْ ةةةةة٘ مةةةةةً ىطةةةةةاه   

احلنآةةةة٘  إلمكاىٔةةةة٘ ال ْ ةةةةا  لَٔةةةةا ببةةةةتل جَةةةةد    

معقةةةْل مةةةً قبةةةا ا ةةةرا  الىةةةً ال ةةةياعٕ العةةة    

 ضةةةة   عةةةةً  لةةةة   ةةةة ٌ سةةةةَْل٘  الةةةة ا اجلنَةةةةْر   

لةةةةٙ ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘ قبةةةةا تسةةةةحٔلَا  ع

سةةةٔ دٖ     سةةةة بعاد الكةةةةث  مةةةةً ال  ةةةةامٔه مةةةةً  

ىطةةةاه احلنآةةة٘ لسةةةَْل٘ اإلالةةة ا علَٔةةةا ّسةةةرع٘   

تةةةةداّ ا

(25)

   شةةةةر  عةةةةدو شةةةةْٔا ال  ةةةةنٔه جةةةةاٛ    

ّسةةةةطا  بةةةةني شةةةةر  اجلةةةةدٗ الطلةةةةْ    اإلةةةةةةاا   

ّبةةةةةةني شةةةةةةر  ات ةةةةةةال٘   ذةةةةةةخ ال لةةةةةةة   ةةةةةة      

  ٔ ه ال صطٔطةةةةةةةةةٕ ٓ شةةةةةةةةةة  أٌ ٓكةةةةةةةةةٌْ ال  ةةةةةةةةةن

ٓ شةةةة  أٌ ٓكةةةٌْ ا ةةةٔ           جدٓةةةدا   ّكةةةتل  ال 

 سةةةةلْبُ ال عةةةةب ٖ  ّ اةةةةا ٓكةةةةٌْ ا ةةةةٔ     أداٜةةةةُ   

ّدٔىةةة٘ متٔةةةلِ مةةةً  ةةة ِ مةةةً ال  ةةةامٔه  ّعةةةدو     

شْٔعُ بني ا را  اخللٗ.

(26)

 

جتةةةةدر اإلشةةةةارٗ    أٌ ال  ةةةةنٔه ٓكةةةةٌْ مسةةةة ْ ٔا  

شةةةر  عةةةدو الشةةةْٔا ذ ةةةٙ ّ ٌ كةةةاٌ ٓ ةةة لة مةةةً    

لةةةةةدٚ أٍةةةةةا اخلةةةةةلٗ    ا كةةةةةاٌ  عيا ةةةةةر م لْ ةةةةة٘ 

 ُ  قةةةةةةةاٌ العيا ةةةةةةر ببعضةةةةةةَا جدٓةةةةةةدا     اتةةةةةة

(27)

  

/ ( مةةةةً الى ةةةةا 8ٍّةةةةتا مةةةةا ى ةةةةت علٔةةةةُ الةةةةادٗ ) 

الثالةةة  مكةةةرر ) الثةةةا ( مةةةً قةةةاىٌْ بةةةراٛا  االةةةةةاا  

ّالينةةةةةا د ال ةةةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةةةا   ةةةةة  الى ةةةةة      

عيَةةةةةةا ّالةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ ّاال ةةةةةةيا  اليباتٔةةةةةة٘ 

العةةةةدل  ّالةةةةا جةةةةاٛ   1970٘ لسةةةةي 65العراقةةةةٕ رقةةةةه 

ٓ ن ةةةا باحلنآةةة٘ القةةةررٗ  قةةة  ال  ةةةنٔه      َٔةةةا )

ال كةةةٌْ مةةةً دلنْعةةة٘ مةةةً العيا ةةةر ّالْ ةةة        

ال لْ ةةةةةة٘   ا اسةةةةةة ْ ت ٍةةةةةةتِ اجملنْعةةةةةة٘ بكاملةةةةةةَا  

شةةةةةةةرّ  ات ةةةةةةةال٘ الي ةةةةةةةْ  علَٔةةةةةةةا   ٍةةةةةةةتا   

الى ةةةا(

(28)

    ذةةةني زلةةةد  ٌ القةةةاىٌْ االمرٓكةةةٕ    

د قةةةة 1984حلنآةةةة٘ رقةةةةاٜخ اشةةةةباِ الْ ةةةة   لعةةةةاو    

اشةةةةار    ٍةةةةتِ احلالةةةة٘ ب سةةةةلْ  رل لةةةةة   قةةةةةد      

( ميةةةةةةةُ  ٌ ال  ةةةةةةةنٔه b-2\902بةةةةةةةني   الةةةةةةةادٗ )

الةةةتٖ ٓ كةةةٌْ مةةةً اجةةةلاٛ مةةةً ت ةةةامٔه م لْ ةةة٘ أّ    

شةةةةاٜع٘ ٓسةةةة بعد مةةةةً ىطةةةةاه احلنآةةةة٘   ا كاىةةةةت  

ٍةةةتِ اتجةةةلاٛ ككةةةا ال تكاةةةٌْ ت ةةةنٔنا  ا ةةةٔ     

(29)

  

امةةةةا   ا كاىةةةةت ٍةةةةتِ اتجةةةةلاٛ تكةةةةٌْ مةةةةا بعضةةةةَا    

 ةةةة ٌ ال  ةةةةنٔه الب كةةةةر ٓ ن ةةةةا    ت ةةةةنٔنا  ا ةةةةٔ    

باحلنآةةة٘ القاىْىٔةةة٘ ٍّةةةتا البقةةةا  لىَةةةْو الصالىةةة٘   

للنةةةةةةادٗ ال قةةةةةةدو  كرٍةةةةةةا  امةةةةةةا قةةةةةةاىٌْ اللكٔةةةةةة٘    

 1992( لعةةةةةاو 597-92الىكرٓةةةةة٘ الىرىسةةةةةٕ رقةةةةةه ) 

  ىةةةُ   ٓةةةْرد ى ةةةا   ةةةا    للي ةةةْ  الةةةْاردٗ      

ال شةةةةةةرٓعا  ال قةةةةةةدو  كرٍةةةةةةا  ّمةةةةةةً اجلةةةةةةدٓر     

   ٕ ات ةةةةةال٘   بالةةةةةتكر  ٌ مسةةةةة ل٘  قةةةةةخ شةةةةةرال

ّعةةةةةةدو شةةةةةةْٔا ال  ةةةةةةنٔه ٍةةةةةةٕ مسةةةةةة ل٘ ّقةةةةةةاٜا    

تقةةةدرٍا ذلكنةةة٘ الْضةةةْا  ّٓةةة ه تقةةةدٓرٍا ذسةةة   

معٔةةةةةةار اخلةةةةةةب  الع ةةةةةةاد   ةةةةةة  ا كةةةةةةاٌ ال  ةةةةةةنٔه  

ٓى قةةةر    شةةةرالٕ ات ةةةال٘ ّعةةةدو الشةةةْٔا   ىةةةُ    

ال ٓكٌْ ذل   للرنآ٘ القاىْىٔ٘.

(30)

 

 الىرا الثال 

 القابلٔ٘ ل س   ل ال ياعٕ

أٌ تكةةةٌْ ت ةةةامٔه الةةةدّاٜر     ٓةةةراد بَةةةتا الشةةةر       

ال كاملةةةة٘ قابلةةةة٘ إلسةةةة    ا  ةةةةياعٔا    عيةةةةٙ أٌ   

ٓةةةةة دٖ اإلب كةةةةةار    ى ٔحةةةةة٘  ةةةةةياعٔ٘   دلةةةةةال  

ال ةةةةياع٘

(31)

      ٌ ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘ ال   

ت ن ةةةةا باحلنآةةةة٘ القاىْىٔةةةة٘  ال   ا كاىةةةةت معةةةةدٗ 

ل ةةةةر  ال  ةةةةئا

(32)

   ال اٌ ٍةةةةتا الشةةةةر    ٓةةةةرد 

آةةة٘ ت ةةةامٔه الةةةدّاٜر    كةةةرِ ضةةةنً شةةةرّ  مح  

ال كاملةةةةةةةة٘  ّ اةةةةةةةةا اشةةةةةةةةار  الٔةةةةةةةةُ ال شةةةةةةةةرٓعا    

اخلا ةةةةة٘ ونآةةةةة٘ ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘     

ّ لةةة    تعرٓىَةةةا لل  ةةةنٔه   قةةةد عةةةر  الشةةةرا    
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( مةةةةةةً الى ةةةةةةا  1العراقةةةةةةٕ ال  ةةةةةةنٔه   الةةةةةةادٗ )  

الثالةةة  مكةةةرر ) الثةةةا ( مةةةً قةةةاىٌْ بةةةراٛا  االةةةةةاا  

ى ةةةةة  ّالينةةةةةا د ال ةةةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةةةا   ةةةةة  ال   

عيَةةةةةةا ّالةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ ّاال ةةةةةةيا  اليباتٔةةةةةة٘ 

العةةةةدل ّالةةةةا جةةةةاٛ    1970لسةةةةي٘  65العراقةةةةٕ رقةةةةه  

 َٔةةةا )ال  ةةةنٔه: ترتٔةةة     ةةةٕ اتبعةةةاد للعيا ةةةر  

الكْىةةة٘ للةةةداٜرٗ ال كاملةةة٘ العةةةدٗ ة ٔ ةةةا  إلى ةةةاد    

داٜرٗ م كامل٘ ل ر  ال  ئا(.

(33)

 

شةةةةر  القابلٔةةةةة٘ ل سةةةة   ل ال ةةةةةياعٕ الْاجةةةةة    

  ت ةةةامٔه الةةةدّاٜر ال كاملةةة٘ ٓق ةةةد بةةةُ     ققةةةُ 

معيةةةاِ الْاسةةةا   ٔشةةةنا كا ةةة٘ اّجةةةُ االسةةة   ل     

ال ةةةةياعٕ مثةةةةا )السةةةةٔه كةةةةار ( جلَةةةةاد تلٔىةةةةٌْ 

ذلنةةةةْل )مْبآةةةةا(  اّ )كةةةةار  سةةةة  ٓت( لىةةةة      

القيةةةةةْا  الشةةةةةىرٗ   جَةةةةةاد السةةةةة  ٓت 

(34)

  ّ ةةةةةا 

ٓيب ةةةةةٕ  كةةةةةرِ  ٌ ت ةةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘    

ت معةةةةةةدٗ ل ةةةةةةةر   ت ن ةةةةةةا باحلنآةةةةةة٘   ا كاىةةةةةة   

ال  ةةةةةئا سةةةةةْاٛ ُأددلةةةةةت   ميةةةةة خ معةةةةةني او ال      

( مةةةةةةةً b-1\3ٍّةةةةةةةتا مةةةةةةةا اشةةةةةةةار  الٔةةةةةةةُ الةةةةةةةادٗ )

 تىاقٔةةةة٘ اللكٔةةةة٘ الىكرٓةةةة٘  ٔنةةةةا ٓ  ةةةةا بالةةةةدّاٜر  

  ّالةةةةا 1989ال كاملةةةة٘ ) تىاقٔةةةة٘ ّاشةةةةيطً( لعةةةةاو    

جةةةةةةاٛ  َٔةةةةةةا ) ٓيطبةةةةةةخ ذةةةةةةخ  ةةةةةةاذ  احلةةةةةةخ        

ت ةةةةةنٔه الةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةة٘ سةةةةةْاٛ أددلةةةةةت اّ     

لةةةداٜرٗ ال كاملةةة٘   سةةةلع٘ مةةةا(   تةةةدمخ ا

(35)

  امةةةا   ا 

  تكةةةةةةةً ت ةةةةةةةامٔه الةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةة٘ معةةةةةةةدٗ     

ل ةةةةةةر  ال  ةةةةةةئا   ىَةةةةةةا ال ت ن ةةةةةةا باحلنآةةةةةة٘   

البقةةةةةا  لل شةةةةةرٓعا  اخلا ةةةةة٘ ونآةةةةة٘ ت ةةةةةامٔه   

الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘  ّااةةةةا تطبةةةةخ علَٔةةةةا القةةةةْاىني   

اخلا ةةة٘ باللكٔةةة٘ اتدبٔةةة٘ ّالىئةةة٘ بْ ةةةىَا مةةةً      

اّ االلكةّىٔ٘. ال يىا  الرقنٔ٘

(36)

 

 الطل  الثاىٕ

الشةةةةةةةرّ  الشةةةةةةةكلٔ٘ حلنآةةةةةةة٘ ت ةةةةةةةامٔه 

 الدّاٜر ال كامل٘

الشةةةةةةةةةةرّ  الْضةةةةةةةةةةْعٔ٘ الةةةةةةةةةةا ذةةةةةةةةةةددتَا           

ال شةةةةرٓعا  حلنآةةةة٘ ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘  

 ةةةة  كا ٔةةةة٘ل ْ   احلنآةةةة٘ ل  ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر   

ال كاملةةةة٘  ّااةةةةا ٍيةةةةا  شةةةةرّ  شةةةةكلٔ٘ ت طلبَةةةةا 

بعةةةمل ال شةةةرٓعا  البةةةد مةةةً  ققَةةةا    جاىةةة       

الشةةةةةرّ  الْضةةةةةْعٔ٘  ّت نثةةةةةا ٍةةةةةتِ الشةةةةةرّ     

الةةةةدّاٜر  بال سةةةةحٔا     صلةةةة  تسةةةةحٔا ت ةةةةامٔه   

ال كاملةةة٘ ذ ةةةٙ ت ن ةةةا باحلنآةةة٘ القاىْىٔةةة٘  ّقةةةد    

ذةةةةةةةةةةدد  ال شةةةةةةةةةةرٓعا  اإلجةةةةةةةةةةراٛا  ال دمةةةةةةةةةة٘    

ل سةةةحٔا ال  ةةةامٔه  ّىةةةبني   ٍةةةتا الطلةةة  ٍةةةتِ     

اإلجةةةةراٛا  مةةةةً ذٔةةةة  اللةةةة  ال سةةةةحٔا  ّّق ةةةةةُ      

ّكةةةةةةتل   رةةةةةة  اللةةةةةة  ال سةةةةةةحٔا  ّ لةةةةةة     

    ٘  رّا.

 الىرا اتّل

 الل  ال سحٔا

           ّ اٜر ال كاملةةةةةةةةة٘ تسةةةةةةةةةحٔا ت ةةةةةةةةةامٔه الةةةةةةةةةد

طلضةةةا إلجةةةراٛا  معٔيةةة٘  ّتبةةةدأ ٍةةةتِ اإلجةةةراٛا    

ب قةةةدٓه اللةةة  ال سةةةحٔا مةةةً قبةةةا  ةةةاذ  احلةةةخ   

  ال  ةةةةةةنٔه )ال ةةةةةةنه اّ ةلىةةةةةةُ( 

(37)

  ّ  لةةةةةةة 

اجةةةةةراٛا  تسةةةةةحٔا ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘     

ّاجلَةةةةةة٘ الص  ةةةةةة٘ الةةةةةةا ٓقةةةةةةدو  لَٔةةةةةةا اللةةةةةة       

ال سةةةةةةحٔا مةةةةةةةً تشةةةةةةةرٓا تةةةةةةةةر  ّعلٔةةةةةةةُ  ةةةةةةة ٌ  

مٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘   اجةةةةةراٛا  تسةةةةةحٔا ت ةةةةةا   

البقةةةةةةةةا  لقةةةةةةةةاىٌْ بةةةةةةةةراٛا  االةةةةةةةةةةاا ّالينةةةةةةةةا د  

ال ةةةةةةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةةةةةةا   ةةةةةةةة  الى ةةةةةةةة  عيَةةةةةةةةا  

ّالةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘ ّاال ةةةةيا  اليباتٔةةةة٘ العراقةةةةٕ  

العةةةدل تةةة ه مةةةً ةةةة ل اللةةة      1970لسةةةي٘  65رقةةةه 

تسةةةةةةةةحٔلٔقدو    مسةةةةةةةةحا ت ةةةةةةةةامٔه الةةةةةةةةدّاٜر  

ال كاملةةةةةة٘ الىةةةةةةة  تعٔٔيةةةةةةُ مةةةةةةً قبةةةةةةا ّدٓةةةةةةر     

اع٘ال ةةةةي

(38)

( مةةةةً  5  وسةةةة  مةةةةا جةةةةاٛ   الةةةةادٗ )   

الى ةةةةا الثالةةةة  مكةةةةرر ) الثةةةةا ( ميةةةةُ ذٔةةةة  ى ةةةةت  

علةةةةةةةٙ اىةةةةةةةُ )ٓسةةةةةةةحا ال  ةةةةةةةنٔه ب ٓةةةةةةةداا اللةةةةةةة  

ال سةةةحٔا لةةةدٚ السةةةحا...(   ال  ٌ الْاقةةةا العنلةةةٕ    

ٓشةة     عكةةة   لةة   ذٔةةة  تةةبني ليةةةا مةةً ةةةة ل     

مراجعةةةةة٘ ّدارٗ ال ةةةةةياع٘ ل الةةةةة ا علةةةةةٙ  لٔةةةةة٘     

  ٔ ه الةةةةةةةةةدّاٜر  تسةةةةةةةةةحٔا ال  ةةةةةةةةةامٔه  اٌ ت ةةةةةةةةةام

ال كاملةةةةةة٘ ال ٓةةةةةة ه تسةةةةةةحٔلَا   ّدارٗ ال ةةةةةةياع٘    

كنةةةةا ىةةةة  علٔةةةةُ القةةةةاىٌْ  بةةةةا مَنةةةة٘ تسةةةةحٔا     

ال  ةةةةامٔه مياالةةةة٘ باجلَةةةةاد الركةةةةلٖ لل قٔةةةةٔ   

ّالسةةةٔطرٗ اليْعٔةةة٘ ٍّةةةتا االةةةة  تةةةابا    ّدارٗ     

ال صطةةةةٔ   علنةةةةا  اىةةةةُ ال ْٓجةةةةد ىةةةة    القةةةةاىٌْ  

ٓشةةةة     اٌ ال  ةةةةامٔه ٓةةةة ه تسةةةةحٔلَا مةةةةً قبةةةةا 

د الركةةةةةةةةةةلٖ لل قٔةةةةةةةةةةٔ  ّالسةةةةةةةةةةٔطرٗ  اجلَةةةةةةةةةةا

اليْعٔةةةةةة٘  ٍّةةةةةةةتا مةةةةةةةا ٓشةةةةةةكا ارباكةةةةةةةا     لٔةةةةةةة٘   

ال سةةةةةحٔا لكْىَةةةةةا ال تةةةةة ه علةةةةةٙ ّ ةةةةةخ القةةةةةاىٌْ     

ّعلٔةةةُ ٓ طلةةة  االمةةةر امةةةا  ل ةةةلاو ّدارٗ ال ةةةياع٘      

بالقةةةةةاىٌْ ّتعةةةةةٔني مسةةةةةحا ل سةةةةةحٔا ت ةةةةةامٔه     

الةةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةةة٘  اّ تعةةةةةةةةدٓا القةةةةةةةةاىٌْ  ةةةةةةةةا  

ٓقضةةةٕ ٓيسةةةحه مةةةا الْاقةةةا العنلةةةٕ  بةةة ٓراد ىةةة    
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بةةةةة ٌ ٓكةةةةةٌْ ال سةةةةةحٔا مةةةةةً اة  ةةةةةا  اجلَةةةةةاد    

الركةةةةةةةةةلٖ لل قٔةةةةةةةةةٔ  ّالسةةةةةةةةةٔطرٗ اليْعٔةةةةةةةةة٘    

ل حيةةةةةة  ٍةةةةةةتا االربةةةةةةا   لكةةةةةةً عيةةةةةةد مراجع يةةةةةةا   

للحَةةةةةةةةةةاد الركةةةةةةةةةةلٖ لل قٔةةةةةةةةةةٔ  ّالسةةةةةةةةةةٔطرٗ 

اليْعٔةةةةة٘ ل ةةةةةر  االالةةةةة ا علةةةةةٙ  لٔةةةةة٘ تسةةةةةحٔا  

ال  ةةةةةةامٔه  ّكةةةةةةتل  االالةةةةةة ا علةةةةةةٙ اسةةةةةة نارٗ 

اللةةةةة  ال سةةةةةحٔا  تةةةةةبني اىةةةةةُ   ٓقةةةةةدو اٖ اللةةةةة    

ت ةةةةنٔه داٜةةةةرٗ م كاملةةةة٘ ميةةةةت تشةةةةرٓا  ل سةةةةحٔا 

القةةةةةةةاىٌْ ّذ ةةةةةةةٙ االٌ  كةةةةةةةتل  عةةةةةةةدو ّجةةةةةةةْد     

اسةةةةةة نارٗ ةا ةةةةةة٘ بطلةةةةةة  تسةةةةةةحٔا ال  ةةةةةةامٔه    

ٍّةةةتا ٓةةةدل علةةةٙ ق ةةةْر ّاضةةة  ّتيةةةاقمل مةةةا مةةةا     

ىةةةةةة  علٔةةةةةةةُ القةةةةةةةاىٌْ  امةةةةةةةا  ْجةةةةةةة  القةةةةةةةاىٌْ  

االمرٓكةةةةةةٕ حلنآةةةةةةة٘ رقةةةةةةةاٜخ اشةةةةةةةباِ الْ ةةةةةةة    

  ىةةةةُ ٓةةةة ه تسةةةةحٔا ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر      1984لعةةةةاو

سحا ذقْه ال  لٔة ّاليشر. ال كامل٘  

(39)

 

ٓشةةةة  الشةةةرا العراقةةةٕ اٌ ٓقةةةدو اللةةة  تسةةةحٔا    

ال  ةةةةةنٔه البقا إلسةةةةةة نارٗ معةةةةةةدٗ مسةةةةةةبقا   ةةةةةةتا  

 ٘ ال ةةةةر  مر قةةةةا  بةةةةُ  ٔةةةةا البٔاىةةةةا  الطلْبةةةة

(40)

  

  ذةةةني زلةةةد  ٌ كةةة   مةةةً قةةةاىٌْ محآةةة٘ اللكٔةةة٘  

  ّقةةةةةاىٌْ 2002لسةةةةةي٘  82الىكرٓةةةةة٘ ال ةةةةةرٖ رقةةةةةه   

( 597-92ٕ رقةةةةةةةه )اللكٔةةةةةةة٘ الىكرٓةةةةةةة٘ الىرىسةةةةةةة 

    ٓشةةةةةالا أٌ ٓقةةةةدو اللةةةة  تسةةةةحٔا  1992لسةةةةي٘ 

ال  ةةةةةنٔه ّ قةةةةةا  إلسةةةةة نارٗ معةةةةةدٗ مسةةةةةبقا   ةةةةةتا  

 ال ر .

ٓر ةةةةخ بطلةةةة  ال سةةةةحٔا دلنْعةةةة٘ مةةةةً البٔاىةةةةا  

بعضةةةةةةَا ٓ علةةةةةةخ بطالةةةةةة  ال سةةةةةةحٔا  ّالةةةةةةبعمل     

اتةةةةةةةةةر ٓ علةةةةةةةةخ بال  ةةةةةةةةنٔه الةةةةةةةةراد محآ ةةةةةةةةُ     

ّالبٔاىةةةا  الةةةةا ت علةةةةخ بطالةةة  ال سةةةةحٔا ت نثةةةةا   

ٕ ا ٓ ت

(41)

: 

اسةةةه مقةةةةدو الطلةةةة  ّلقبةةةُ ّجيسةةةةٔ ُ ّمَي ةةةةُ    -1

ّعيْاىةةةةةةُ   ا كةةةةةةاٌ الالةةةةةة  ال سةةةةةةحٔا شص ةةةةةةا     

 البٔعٔا .

  ا كةةةةةاٌ الالةةةةة  ال سةةةةةحٔا شص ةةةةةا  معيْٓةةةةةا      -2

كشةةةةةةةةرك٘ اّ مي نةةةةةةةة٘   ٔةةةةةةةةتكر   الطلةةةةةةةة   

امسَةةةةةا ّعيْاىَةةةةةا ّمركلٍةةةةةا الةةةةةرٜٔ  ّىسةةةةةص٘  

مةةةً عقةةةد ت سٔسةةةَا أّ ى امَةةةا االساسةةةٕ اّ قٔةةةدٍا  

   السحا ال حارٖ.

 كةةةر اسةةةه الْكٔةةةا ّلقبةةةُ ّعيْاىةةةُ ّىسةةةص٘     -3

مةةةةةً عقةةةةةد ّكال ةةةةةُ   ا قةةةةةدو الطلةةةةة  مةةةةةً قبةةةةةا   

 الْكٔا عً  اذ  احلخ   ال  نٔه.

امةةةا البٔاىةةةا  الةةةا ت علةةةخ بال  ةةةنٔه   ىةةةُ لكةةةً 

  دٓدٍا  ا ٓ تٕ:

: صلةةةةةةة  أٌ ٓر ةةةةةةةخ بطلةةةةةةة  ال سةةةةةةةحٔا اةةةةةةةا د    1

ّرسةةةةةةةةْما  ّرلططةةةةةةةةا  تْضةةةةةةةةٔرٔ٘ ةا ةةةةةةةة٘  

بال  ةةةنٔه

(42)

ٜرٗ ال كاملةةة٘ الةةةا   ّعٔيةةة٘ مةةةً الةةةدا 

ٓةةةةةةةةة ه اسةةةةةةةةة    ا جتارٓةةةةةةةةةا  ّمكةةةةةةةةةاٌ ّدمةةةةةةةةةاٌ     

اس    ا.

(43)

 

: تقةةةةدٓه معلْمةةةةا  عةةةةً الْدٔىةةةة٘ االلكةّىٔةةةة٘     2

لل رقةةةةخ مةةةةا   ا كاىةةةةت ٍةةةةتِ الْدٔىةةةة٘ جدٓةةةةدٗ     

ّ ا  ىىةةةا عةةةاو  ّمةةةا  لةةة  ضلةةةخ لالةةة  ال  ةةةنٔه   

اٌ ٓسةةةةةةة بعد جةةةةةةةلٛا  مةةةةةةةً ال  ةةةةةةةنٔه   ا كاىةةةةةةةت  

ا االجةةةةةلاٛ القدمةةةةة٘ ميةةةةةُ كا ٔةةةةة٘ ل ردٓةةةةةد ٍةةةةةةت     

ال  نٔه ّبٔاٌ ّدٔى ُ.

(44)

 

ّ  ا كةةةاٌ لطالةةة  ال سةةةحٔا اكثةةةر مةةةً ت ةةةنٔه    

 ةةةةة ٌ اللةةةةة  ال سةةةةةحٔا ٓق  ةةةةةر علةةةةةٙ ت ةةةةةنٔه      

( 5ّاذةةةةد  ىةةةةردِ  ٍّةةةةتا مةةةةا ى ةةةةت علٔةةةةُ الةةةةادٗ )   

مةةةةً الى ةةةةا الثالةةةة  مكةةةةرر ) الثةةةةا ( مةةةةً قةةةةاىٌْ       

بةةةةةراٛا  االةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د ال ةةةةةياعٔ٘ العراقةةةةةٕ 

ٔ  1970لسةةةةةةي٘  65رقةةةةةةه  َةةةةةةا العةةةةةةدل ّالةةةةةةا جةةةةةةاٛ  

...ّٓق  ةةةر الطلةةة  علةةةٙ تسةةةحٔا ت ةةةنٔه ّاذةةةد   )

 ىردِ(.

(45)

 

 الىرا الثاىٕ

 ّقت ال سحٔا

 شةةةةةةةةالت بعةةةةةةةةمل ال شةةةةةةةةرٓعا  اخلا ةةةةةةةة٘           

ونآةةةةة٘ ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘ أٌ ٓقةةةةةدو     

اللةةةةة  تسةةةةةحٔا ال  ةةةةةنٔه ةةةةةة ل سةةةةةي ني مةةةةةً      

تةةةةةةةارٓس اّل اسةةةةةةة   ل جتةةةةةةةارٖ لةةةةةةةُ  سةةةةةةةْاٛ       

أّ   سةةةةةةة   ل ال  ةةةةةةةنٔه داةةةةةةةةا بلةةةةةةةد ال شةةةةةةةرٓا 

/ ( مةةةً  3ةارجةةةُ  ٍّةةةتا مةةةا ى ةةةت علٔةةةُ الةةةادٗ )     

الى ةةةا الثالةةة  مكةةةرر ) الثةةةا ( مةةةً قةةةاىٌْ بةةةراٛا      

 1970لسةةةي٘  65االةةةةةاا ّالينةةةا د ال ةةةياعٔ٘ رقةةةه    

العراقةةةٕ العةةةدل ّالةةةا جةةةاٛ  َٔةةةا )   ا قةةةدو اللةةة      

تسةةةةةحٔلُ   النلكةةةةة٘ ةةةةةة ل سةةةةةي ني مةةةةةً تةةةةةارٓس  

اّل  سةةةةةةةةة   ل جتةةةةةةةةةارٖ لةةةةةةةةةُ   أٖ مكةةةةةةةةةاٌ      

العةةةا ( 

(46)

  لكةةةةً  ةةةا ٓ ةةةةةت علةةةٙ ٍةةةةتا الةةةةي  اٌ   

الشةةةةةةرا العراقةةةةةةٕ اسةةةةةة عنا م ةةةةةةطل  ) لكةةةةةة٘(  

لكةةةةٌْ الةةةةي  جةةةةاٛ ىقةةةة   عةةةةً القةةةةاىٌْ اتردىةةةةٕ       

 10حلنآةةةةة٘ ال  ةةةةةامٔه للةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘ رقةةةةةةه    

  ٍّةةةةةتا ةطةةةةة  اةةةةةةر ّقةةةةةا  ٔةةةةةُ الشةةةةةرا  2000لسةةةةةي٘ 
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العراقةةةةٕ عيةةةةد  ةةةةةٔا  ُ الي ةةةةْ  الةةةةا تةةةةةي ه     

   صلةةةةة  أٌ  اذكةةةةةاو ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘  

تكةةةٌْ  ةةةٔا ٘ الةةةي  علةةةٙ اليرةةةْ اتتةةةٕ )  ا قةةةدو   

اللةةةةةة  تسةةةةةةحٔلُ    َْرٓةةةةةة٘ العةةةةةةراه ةةةةةةة ل     

سةةةةي ني مةةةةً تةةةةارٓس اّل اسةةةة   ل جتةةةةارٖ لةةةةُ      

العةةةةةةةراه اّ ةارجةةةةةةةُ(  بٔينةةةةةةةا زلةةةةةةةد اٌ القةةةةةةةاىٌْ  

االمرٓكةةةٕ حلنآةةة٘ رقةةةاٜخ اشةةةباِ الْ ةةة   لعةةةاو     

( ميةةةةةةةةةةُ  ٌ a\908قةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةني   الةةةةةةةةةةادٗ ) 1984

عيةةةةةةُ احلنآةةةةةة٘   ا   ٓقةةةةةةدو ال  ةةةةةةنٔه تسةةةةةةق  

اللةةةةة  تسةةةةةحٔلُ ةةةةةة ل سةةةةةي ني مةةةةةً تةةةةةارٓس اّل   

اس   ل جتارٖ لُ   اٖ مكاٌ   العا .

(47)

 

ٓسةةة ي خ  ةةةا تقةةةدو  ٌ  ةةةاذ  ال  ةةةنٔه ٓسةةةق   

ذقةةةةُ   تةةةةْ   احلنآةةةة٘ لل  ةةةةنٔه   ا   ٓقةةةةدو    

اللةةةةة  تسةةةةةحٔلُ ةةةةةة ل سةةةةةي ني مةةةةةً تةةةةةارٓس اّل   

اسةةةة   ل جتةةةةارٖ لةةةةُ  لكةةةةً  ةةةةا جتةةةةدر اإلشةةةةارٗ  

ٔةةةُ  ٌ ال شةةةةرٓعا    تةةةبني الرٓقةةةة٘ اإلسةةةة   ل   ال

ال حةةةةارٖ لل  ةةةةنٔه   ال  ٌ ال ىسةةةة  الياسةةةة  ٍةةةةْ 

تسةةةةةةْٓخ ال  ةةةةةةنٔه جتارٓةةةةةةا  بعةةةةةةد تثبٔ ةةةةةةُ علةةةةةةٙ 

دعامةةة٘  ّكةةةتل  ال يةةةادل عةةةً ال  ةةةنٔه ل ةةةر    

ت ئعُ.

(48)

 

اسةةة   ل ال  ةةةنٔه جتارٓةةةا  ا ةةةار تسةةةااال  ذةةةْل مةةةا  

ٓ عةةةةةةةد شةةةةةةةرالا      ا كةةةةةةةاٌ االسةةةةةةة   ل ال حةةةةةةةارٖ 

اللةةةةة  تسةةةةةحٔا ال  ةةةةنٔه  ٍّةةةةةا لكةةةةةً  لقبةةةةْل  

للن ةةةنه أٌ ٓقةةةدو اللةةة  تسةةةحٔا ت ةةةنٔنُ قبةةةا    

  س   لُ جتارٓا  

ٓ ذةةة  مةةةً الي ةةةْ  الةةةا سةةةبخ  كرٍةةةا  ٌ         

اإلسةةة   ل ال حةةةةارٖ لةةةٔ  شةةةةرالا  لقبةةةْل اللةةةة     

تسةةةةحٔا ال  ةةةةنٔه   ةةةة  ا قةةةةاو  ةةةةاذ  احلةةةةخ       

ال  ةةةةةةنٔه ب سةةةةةة   ل ت ةةةةةةنٔنُ جتارٓةةةةةةا  لةةةةةةدٗ     

سةةةةي ني ّ  ٓقةةةةدو اللةةةة  ل سةةةةحٔلُ   ىةةةةُ ٓىقةةةةد      

ذقةةةةُ   تسةةةةحٔا ال  ةةةةنٔه  ّمةةةةً  ةةةةه ال ٓ ن ةةةةا   

مةةةً مىَةةةْو باحلنآةةة٘ القاىْىٔةةة٘ ٍّةةةتا مةةةا ٓ ضةةة   

الصالىةةةةةةة٘ للي ةةةةةةةْ  السةةةةةةةابخ  كرٍةةةةةةةا  ّمةةةةةةةا   

ٓ كةةةد  لةةة   ٌ قةةةاىٌْ اللكٔةةة٘ الىكرٓةةة٘ الىرىسةةةٕ  

-l)قةةةد بةةةني   الةةةادٗ     1992( لعةةةاو  L-622-1رقةةةه )

ميةةةةةةةةُ  ٌ اللةةةةةةةة  تسةةةةةةةةحٔا ال  ةةةةةةةةنٔه    (622-1

لكةةةةةً تقدلةةةةةُ ةةةةةة ل سةةةةةي ني مةةةةةً تةةةةةارٓس اّل   

اسةةةةة   ل جتةةةةةارٖ لةةةةةُ   اٖ مكةةةةةاٌ   العةةةةةا   اّ  

   ٘ مةةةةً تةةةةارٓس تثبٔ ةةةةُ    ةةةةة ل شةةةة  عشةةةةرٗ سةةةةي

علةةةةةةٙ دعامةةةةةة٘   ا   ٓةةةةةة ه  سةةةةةة   لُ جتارٓةةةةةةا 

(49)

  

ّبيةةةاٛ علةةةٙ ٍةةةتِ الةةةادٗ ب مكةةةاٌ مالةةة  ال  ةةةنٔه اٌ  

ٓقةةةةةةةدو اللةةةةةةة  تسةةةةةةةحٔا ت ةةةةةةةنٔه  ةةةةةةةه ٓقةةةةةةةْو      

ب سةةةةةةةةة   لُ جتارٓةةةةةةةةةا  بعةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةدّر شةةةةةةةةةَادٗ   

ال سةةةةحٔا    ذةةةةةني ٓ ذةةةة  اٌ اتىاقٔةةةةة٘ اللكٔةةةةة٘   

الىكرٓةةةةةةةة٘  ٔنةةةةةةةةا ٓ  ةةةةةةةةا بالةةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةةة٘  

 قةةةةةةةد اعطةةةةةةةت  1989يطً( لعةةةةةةةاو ) تىاقٔةةةةةة٘ ّاشةةةةةةة 

احلرٓةةةةةةةةة٘ للةةةةةةةةةدّل االعضةةةةةةةةةاٛ   اإلتىاقٔةةةةةةةةة٘     

 شةةةةةةةا  ال سةةةةةةحٔا ل ةةةةةةر  تةةةةةةْ   احلنآةةةةةة٘    

القاىْىٔةةةةة٘ ل  ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘ اّ عةةةةةدو  

اشةةةةةةاالُ  ّ  ذالةةةةة٘  شةةةةةةا  ال سةةةةةحٔا صلةةةةة   

أٌ ٓقةةةدو اللةةة  تسةةةحٔا ال  ةةةنٔه ةةةة ل سةةةي ني    

مةةةةً تةةةةارٓس اّل  سةةةة   ل حارٖ لةةةةُ   اٖ مكةةةةاٌ     

لعا .  ا

(50)

 

 الىرا الثال 

  ر  الل  ال سحٔا

قةةةةةةةةةةاىٌْ بةةةةةةةةةةةراٛا  االةةةةةةةةةةةةاا ّالينةةةةةةةةةةةا د             

العةةةةةدل  1970لسةةةةةي٘  65ال ةةةةةياعٔ٘ العراقةةةةةٕ رقةةةةةه  

مةةةي  السةةةحا  ةةة ذٔ٘ تةةةدقٔخ اللةةة  ال سةةةحٔا      

 بعةةةةةد تقةةةةةدٓه الطلةةةةة  ٓقةةةةةْو السةةةةةحا بىر ةةةةةُ    

لل  كةةةةةةةةد مةةةةةةةةً  قةةةةةةةةخ الشةةةةةةةةرّ  القاىْىٔةةةةةةةة٘   

رِ  امةةةةةةةا )الْضةةةةةةْعٔ٘ ّالشةةةةةةةكلٔ٘( لٔ ةةةةةةدر قةةةةةةةرا  

بقبةةةةةةْل اللةةةةةة  تسةةةةةةحٔا ال  ةةةةةةنٔه مباشةةةةةةرٗ  اّ   

قبْلةةةةةُ قبةةةةةْال  مقٔةةةةةدا    السةةةةةحا ٓ ةةةةةدر قةةةةةرارِ     

بقبةةةْل اللةةة  ال سةةةحٔا قبةةةْال  مقٔةةةدا    ا تةةةبني لةةةُ   

 ٌ الطلةةةةة   ةةةةة  مسةةةةة ْ ري للشةةةةةرّ  القاىْىٔةةةةة٘     

ّ  ٍةةةةةةةةتِ احلالةةةةةةةة٘ ٓةةةةةةةةدعْ الالةةةةةةةة  ال سةةةةةةةةحٔا   

إلسةةةةة كنا ا  اّ  جةةةةةةراٛ ال عةةةةةدٓ   الةةةةةةا ٓراٍةةةةةةا   

ددٍا الي ةةةةاو ال ةةةةادر  ضةةةةرّرٓ٘ ضةةةةنً مةةةةدٗ ضلةةةة  

 سةةةةةةةةة يادا     اذكةةةةةةةةةاو القةةةةةةةةةاىٌْ  بشةةةةةةةةةر  أٌ ال   

ت حةةةاّد تلةةة  ال عةةةدٓ   مةةةا   اإل  ةةةا  عيةةةُ       

الطلةةة  اال ةةةلٕ  ّٓكةةةٌْ تةةةارٓس اسةةة كنال الطلةةة     

اّ تعدٓلةةةةةةةُ  تارطلةةةةةةةا  إلٓداعةةةةةةةُ  امةةةةةةةا   ا   ٓقةةةةةةةه  

الالةةةةةة  ال سةةةةةةحٔا بةةةةةة جراٛ ال عةةةةةةدٓ     ٔرةةةةةةخ  

حٔا للنسةةةحا أٌ ٓ صةةةةت قةةةةرارا  بعةةةةد  الالةةةة  ال سةةةة 

م يةةةةادال  عةةةةً اللبةةةةُ  ّٓكةةةةٌْ قةةةةرار السةةةةحا قةةةةاب    

( 60للطعةةةً  ٔةةةةُ امةةةةاو ذلكن٘االسةةةة ٝيا  ةةةةة ل ) 

ْٓمةةةةا  مةةةةً تةةةةارٓس تبلةةةةق الالةةةة  ال سةةةةحٔا بقةةةةرار     

السةةةةةحا 

(51)

  بٔينةةةةةا زلةةةةةد اٌ القةةةةةاىٌْ االمرٓكةةةةةٕ     

قةةةةد  1984حلنآةةةة٘ رقةةةةاٜخ اشةةةةباِ الْ ةةةة   لعةةةةاو    

مةةةي  مسةةةحا ذقةةةْه ال ةةة لٔة ّاليشةةةر  ةةة ذٔ٘      

سةةةةةحٔا   قةةةةةد ٓ ةةةةةدر مسةةةةةحا  ر ةةةةةمل اللةةةةة  ال 
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ذقةةةةةْه ال ةةةةة لٔة ّاليشةةةةةر قةةةةةرارا  بةةةةةر مل اللةةةةة    

تسةةةحٔا ال  ةةةنٔه  ّ  ٍةةةتِ احلالةةة٘ ضلةةةخ لقةةةدو    

الطلةةةةة  االعةةةةةةا  علةةةةةٙ قةةةةةرار مسةةةةةحا ذقةةةةةْه 

ال ةةةةةةةة لٔة ّاليشةةةةةةةةر بةةةةةةةةر مل ال سةةةةةةةةحٔا امةةةةةةةةاو   

احملكنةةةة٘ الص  ةةةة٘   الْالٓةةةةا  ال رةةةةدٗ ّةةةةة ل   

( ْٓمةةةةةا  بعةةةةةد  ةةةةةدّر قةةةةةرار  60مْعةةةةةد ال ٓ حةةةةةاّد )

ر ةةةةةةةمل ال سةةةةةةةحٔا

(52)

  ّجتةةةةةةةدر اإلشةةةةةةةارٗ     ٌ 

 ٍتِ احلال٘   ٓ ةت بَا الشرا العراقٕ.

ٓ عةةةةةد تةةةةةارٓس تسةةةةةله السةةةةةحا لطلةةةةة  ال سةةةةةةحٔا      

تارطلةةةةةةةا  إلٓداعةةةةةةةُ بشةةةةةةةر   سةةةةةةة ٔىاُٜ  ٔةةةةةةةا     

الشةةةرّ  القاىْىٔةةةة٘  ّاٌ ٓكةةةةٌْ مر قةةةةا  بالبٔاىةةةةا   

الةةةةةةةةةا ت عةةةةةةةةةر   بشةةةةةةةةةص  الالةةةةةةةةة  ال سةةةةةةةةةحٔا  

ّالصططةةةةةةةا  ال ْضةةةةةةةٔرٔ٘ لل  ةةةةةةةنٔه

(53)

   ةةةةةةة  ا 

نسةةةةةةحا  ٌ اللةةةةةة  ال سةةةةةةحٔا مسةةةةةة ْ ري  تةةةةةةبني لل

جلنٔةةةا الشةةةرّ  القاىْىٔةةة٘ ٓ ةةةدر قةةةرارِ بقبةةةْل  

اللةةة  ال سةةةحٔا ّٓسةةة ْ  الرسةةةه القةةةرر عيةةةُ   ال   

 ٌ قةةةةاىٌْ بةةةةراٛا  االةةةةةةاا ّالينةةةةا د ال ةةةةياعٔ٘    

العةةةةةةدل   ضلةةةةةةدد  1970لسةةةةةةي٘  65العراقةةةةةةٕ رقةةةةةةه 

قٔنةةةةة٘ ٍةةةةةتا الرسةةةةةه  

(54)

  ة  ةةةةةا  لقةةةةةاىٌْ محآةةةةة٘   

 2002لسةةةةةةي٘  82قةةةةةةه اللكٔةةةةةة٘ الىكرٓةةةةةة٘ ال ةةةةةةرٖ ر 

( ميةةةُ بةةة ٌ مك ةةة  بةةةراٛا     49الةةةتٖ بةةةني   الةةةادٗ )  

االةةةةةاا ٓسةةة ْ  رسةةةه عةةةً كةةةا اللةةة  ل سةةةحٔا 

ت ةةةنٔه  طٔطةةةٕ ّضلةةةدد ٍةةةتا الرسةةةه  ْجةةة      

ال ٜر٘ ال يىٔتٓ٘  ا ال صلاّد الة جئُ.

(55)

 

ّبعةةةد  ةةةدّر قةةةرار السةةةحا بقبةةةْل اللةةة  تسةةةحٔا 

ال  ةةةةنٔه ٓعلةةةةةً عةةةةةً ٍةةةةتا القبةةةةةْل   اجلرٓةةةةةدٗ   

مسٔةةةةة٘  ّقةةةةةد اجةةةةةاد قةةةةةاىٌْ بةةةةةراٛا  االةةةةةةةاا   الر

 1970لسةةةي٘   65ّالينةةةا د ال ةةةياعٔ٘ العراقةةةٕ رقةةةه     

العةةةةةدل لل ةةةةة  اإلعةةةةةةا  علةةةةةٙ قةةةةةرار السةةةةةحا     

( ْٓمةةةا  مةةةً تةةةارٓس ىشةةةر قةةةرارِ  ّ ةةةدد     90ةةةة ل )

 جةةةةةةةراٛا  اإلعةةةةةةةةا   ْجةةةةةةة  الي امال ةةةةةةةادر 

 ٌ ّ قةةةا  إلذكةةةاو ٍةةةتا القةةةاىْ

(56)

  امةةةا   ا   ٓقةةةدو اٖ 

قةةةةةرار السةةةةةحا  ٓ صةةةةةت السةةةةةحا    عةةةةةةا  علةةةةةٙ  

قةةةةةةةرارا  ب سةةةةةةةحٔا ال  ةةةةةةةنٔه ّ  ةةةةةةةدار شةةةةةةةَادٗ    

ال سةةةةحٔا بعةةةةد اسةةةة ٔىاٛ الرسةةةةه القةةةةرر 

(57)

  ّبعةةةةد 

 ةةةدّر شةةةَادٗ ال سةةةحٔا ٓةةة ه تسةةةحٔا ال  ةةةنٔه    

  سةةةةةةةةحا ةةةةةةةةةا  ٓسةةةةةةةةنٙ )سةةةةةةةةحا ت ةةةةةةةةامٔه 

الةةةدّاٜر ال كاملةةة٘( ٓةةةي ه  ةةةت  شةةةرا  السةةةحا      

ّٓسةةةةةةةةةحا  ٔةةةةةةةةةُ كةةةةةةةةةا العلْمةةةةةةةةةا  ال علقةةةةةةةةة٘     

اسةةةةةةةه مالةةةةةةة  ال  ةةةةةةةنٔه بال  ةةةةةةةنٔه ّكةةةةةةةتل  

ّعيْاىةةةةُ ّالشةةةةَادٗ ال ةةةةادرٗ لةةةةُ ّكةةةةا مةةةةا الةةةةرأ  

علةةةةةٙ ال  ةةةةةنٔه مةةةةةً ت ةةةةةر ا  قاىْىٔةةةةة٘  ةةةةةا   

 لةةةة  اٖ  ْٓةةةةا اّ تيةةةةادل اّ تةةةةرةٔ  مةةةةً قبةةةةا   

الالةةةةةةة     شةةةةةةةص  اّ اشةةةةةةةصا  مةةةةةةةً ال ةةةةةةة     

ّكةةةةةةتل  اٖ رٍةةةةةةً اّ ذحةةةةةةل اّ اٖ قٔةةةةةةد علةةةةةةةٙ     

اسةةةة عنال ال  ةةةةنٔه  ّقةةةةد اجةةةةاد الشةةةةرا العراقةةةةٕ   

علةةةةٙ السةةةةحا ّ لةةةة   سةةةة يادا  للحنَةةةةْر اإلالةةةة ا 

   ال علٔنةةةةةا  الةةةةةا ٓ ةةةةةدرٍا ّدٓةةةةةر ال ةةةةةياع٘    

بَةةةتا اخل ةةةْ  ّالةةةا ٓةةة ه ىشةةةرٍا   اجلرٓةةةدٗ     

 ( -/أ2الرمسٔةةةةة٘  ّ لةةةةة  ذسةةةةة  مىَةةةةةْو الةةةةةادٗ )

مةةةةً الى ةةةةا الثالةةةة  مكةةةةرر ) الثةةةةا ( مةةةةً قةةةةاىٌْ       

بةةةراٛا  االةةةةةاا ّالينةةةا د ال ةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةا     

ملةةة٘ ّاال ةةةيا   ةةة  الى ةةة  عيَةةةا ّالةةةدّاٜر ال كا 

العةةةدل الةةةا   1970لسةةةي٘  65اليباتٔةةة٘ العراقةةةٕ رقةةةه  

ٓةةةةي ه سةةةةحا  ةةةةت اشةةةةرا    -تةةةةي  علةةةةٙ اىةةةةُ )أ

السةةةةةةةةحا ٓسةةةةةةةةنٙ )سةةةةةةةةحا ت ةةةةةةةةامٔه الةةةةةةةةدّاٜر  

ال كاملةةة٘( ّٓسةةةحا  ٔةةةُ ّٓك ةةة   ةةة  الٔةةةد كةةةا  

العلْمةةةةةا  ال  ةةةةةل٘ بال  ةةةةةنٔه ّامسةةةةةاٛ الةةةةةالكني  

ّعيةةةةآّيَه ّالشةةةةَادا  ال ةةةةادرٗ  ةةةةه  ّمةةةةا الةةةةرأ  

 ً اجراٛا  قاىْىٔ٘  ا    ل :علَٔا م

: اٖ  ْٓا اّ اك سا  اّ تيادل اّ ترةٔ  الال  1

 لشص  اّ اشصا  مً ال  .

: اٖ رٍةةةةً اّ ذحةةةةل اّ م ةةةةادرٗ اّ اسةةةة ٔ ٛ اّ اٖ   2

 قٔد علٙ اس عنال ال  نٔه.

للحنَةةةةْر االالةةةة ا علةةةةٙ السةةةةحا اسةةةة يادا      - 

 ال علٔنةةةةةا  الةةةةةا ٓ ةةةةةدرٍا الةةةةةْدٓر ّاليشةةةةةْرٗ   

اجلرٓدٗ الرمسٔ٘(

 (58.)

 

جتةةةةةدر اإلشةةةةةارٗ     ٌ قةةةةةاىٌْ بةةةةةراٛا  االةةةةةةةاا   

 1970لسةةةي٘   65ّالينةةةا د ال ةةةياعٔ٘ العراقةةةٕ رقةةةه     

العةةةةةدل قةةةةةد اجةةةةةاد اسةةةةة صداو احلاسةةةةةْ  ل ةةةةةر    

تسةةةحٔا ال  ةةةنٔه ّالبٔاىةةةا  ال علقةةة٘ بةةةُ  ّتكةةةٌْ   

البٔاىةةةةةا  ّالْ ةةةةةاٜخ السةةةةة صرج٘ ميةةةةةُ ّال ةةةةةدق٘ 

  ٘ مةةةا  ٓثبةةةت  مةةةً قبةةةا السةةةحا ذحةةة٘ علةةةٙ الكا ةةة

 ةةةةةةةةاذ  الشةةةةةةةة ٌ عكةةةةةةةة   لةةةةةةةة    

(59)

     ٓةةةةةةةة دٖ 

 سةةة صداو احلاسةةةْ     تسةةةَٔا عنلٔةةة٘ تسةةةحٔا     

ت ةةةةةةةامٔه الةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةة٘ ّتقلٔةةةةةةةا الْقةةةةةةةت   

ّاجلَةةةةد البةةةةتّلني    عةةةةداد السةةةةح    كنةةةةا  ٌ 

سةةةةةةةح   احلاسةةةةةةةْ  اكثةةةةةةةةر دقةةةةةةة٘  ّ ىةةةةةةةة     

العلْمةةةةا  بعٔةةةةدا  عةةةةً ال لةةةةة ّالضةةةةٔاا الةةةةتٖ قةةةةد 

٘ت عةةةةر  لةةةةُ السةةةةح   العادٓةةةة   

(60)

  مةةةةً ىاذٔةةةة٘  

اةةةةةرٚ اجةةةةاد الشةةةةرا العراقةةةةٕ لكةةةةا  ٖ م ةةةةلر٘    
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أٌ ٓطلةةةةة   ل ةةةةةاٛ تسةةةةةحٔا ال  ةةةةةنٔه   اٖ مةةةةةً     

احلاال  اتتٔ٘

(61)

: 

  ا كةةةةاٌ ال  ةةةةنٔه  ةةةة  قابةةةةا لل سةةةةةحٔا      -:اّال 

بسةةةةةةب  عةةةةةةدو  سةةةةةة ٔىاُٜ للشةةةةةةرّ  الْضةةةةةةْعٔ٘  

ّال نثل٘بات ةةةةةةةةال٘ ّعةةةةةةةةدو شةةةةةةةةْٔا ال  ةةةةةةةةنٔه   

 ّشر  القابلٔ٘ ل س   ل ال ياعٕ.

  ا   ٓ ضةةةةةنً اللةةةةة  ال سةةةةةحٔا  ٔةةةةةا   -: اىٔةةةةةا 

العلْمةةةةا  ال دمةةةة٘  اّ كاىةةةةت تلةةةة  العلْمةةةةا  اّ    

الْ ةةةةةةاٜخ الر قةةةةةة٘ بالطلةةةةةة  تيةةةةةةاقمل الْاقةةةةةةا  اّ    

كةةاٌ ٍيةةةا  اى َةةا  تذكةةةاو القةةاىٌْ   ةةة  ا ا ةةةدر    

السةةةةةحا قةةةةةرارِ ب ل ةةةةةاٛ تسةةةةةحٔا ال  ةةةةةنٔه بيةةةةةاٛ  

علةةةةٙ االعةةةةةا  القةةةةدو مةةةةً ال ةةةة   ةةةة ٌ قةةةةرارِ      

لطعةةةةةةةةً  ٔةةةةةةةةُ امةةةةةةةةاو ذلكنةةةةةةةة٘ ٓكةةةةةةةةٌْ قةةةةةةةةاب   ل

( ْٓمةةةةا  مةةةةً تةةةةارٓس ال بلةةةةق    60االسةةةة ٝيا  ةةةةة ل ) 

بُ.

(62)

 

 ةةةةة٘ تسةةةةةاال ٓثةةةةةار بَةةةةةتا الشةةةةة ٌ عةةةةةً ال  ةةةةةنٔه  

الةةةةتٖ ال ت ةةةةْ ر  ٔةةةةُ الشةةةةرّ  الشةةةةكلٔ٘ ال نثلةةةة٘   

بال سةةةحٔا ٍةةةا تسةةةق  عيةةةُ احلنآةةة٘  او لكةةةً      

محآ ةةةةةةةةُ بقْاعةةةةةةةةد ذقةةةةةةةةْه اللكٔةةةةةةةة٘ الىكرٓةةةةةةةة٘   

إلةةةةةاا  ال االةةةةرٚ  مثةةةا ذةةةخ ال لةةةة  اّ بةةةراٛٗ ا  

سةةةٔنا ّ ٌ  تىاقٔةةة٘ اللكٔةةة٘ الىكرٓةةة٘  ٔنةةةا ٓ  ةةةا     

بالةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ ) تىاقٔةةةةةة٘ ّاشةةةةةةيطً( لعةةةةةةاو  

( ميَةةةا بةةة ٌ كةةةا الةةةر  4قةةةد بٔيةةةت   الةةةادٗ ) 1989

  اإلتىاقٔةةةةة٘ ذةةةةةر   تيىٔةةةةةت ال لاماتةةةةةُ  ْجةةةةة    

ٍةةةةةتِ اإلتىاقٔةةةةة٘البقا  لقةةةةةاىٌْ ةةةةةةا  ب  ةةةةةامٔه   

ل لةةةة  الةةةدّاٜر ال كاملةةة٘  اّ  ْجةةة  قةةةاىٌْ ذةةةخ ا  

اّ بةةةةةةةةةراٛا  االةةةةةةةةةةةاا  اّ الرسةةةةةةةةةْو ّالينةةةةةةةةةةا د    

ال ةةةةياعٔ٘  اّ عةةةةً الرٓةةةةخ قْاعةةةةد اليا سةةةة٘  ةةةة     

الشةةةةةةرّع٘  اّ اٖ قةةةةةةاىٌْ اةةةةةةةر  

(63)

  مةةةةةةً ىاذٔةةةةةة٘  

اةةةةرٚ  ةةة ٌ  تىاقٔةةة٘ اجلْاىةةة  ال  ةةةل٘ بال حةةةارٗ      

 1994مةةةةً ذقةةةةْه اللكٔةةةة٘ الىكرٓةةةة٘ )تةةةةرب ( لعةةةةاو 

(35قةةةد اذالةةةت الةةةدّل االعضةةةاٛ   الةةةادٗ )  

(64)

ميَةةةا  

   االذكةةةاو الةةةْاردٗ    تىاقٔةةةة٘ اللكٔةةة٘ الىكرٓةةةة٘    

 ٔنةةةةةةةةا ٓ  ةةةةةةةةا بالةةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةةة٘ )اتىاقٔةةةةةةةة٘  

ل ةةةةةر  تةةةةةْ   احلنآةةةةة٘    1989ّاشةةةةةيطً( لعةةةةةاو  

ل  ةةةةةةامٔه الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘  عيةةةةةةٙ  ٌ ٍةةةةةةتا     

اجلةةةةةةةْاد ٓشةةةةةةةنا  ٔةةةةةةةا االعضةةةةةةةاٛ    تىاقٔةةةةةةة٘   

 ترب . 

قةةةةةد ٓ بةةةةةةادر    الةةةةةتًٍ  ىةةةةةةُ باإلمكةةةةةاٌ محآةةةةةة٘    

ر ال كاملةةةة٘  ةةةة  السةةةةحل٘ البقةةةةا   ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜ

لقةةةاىٌْ بةةةراٛا  االةةةةةاا   ال  ٌ ٍةةةتا  ةةة   كةةةً     

لكةةةةةةةٌْ بعةةةةةةةمل الشةةةةةةةرّ  الْاجةةةةةةة  تْا رٍةةةةةةةا    

االةةةةةةةةةةاا تةةةةةةةةث  اشةةةةةةةةكاال  باليسةةةةةةةةب٘ ل  ةةةةةةةةامٔه 

الةةةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةةةة٘ ّميَةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةر  اجلةةةةةةةةةدٗ  

 ةةةاإلةةاا ٓعةةةد جدٓةةةدا    ا   ٓكةةةً تٍةةةا اخلةةةلٗ     

ا باليسةةةب٘  ال ْ ةةةا الٔةةةُ ببةةةتل جَةةةد معقةةةْل  امةةة      

ل  ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘  ةةةة  تشةةةةة   َٔةةةةا    

اجلةةةةدٗ بةةةةالعيٙ الطلةةةةْ    االةةةةةةاا  بةةةةا ٓكىةةةةٕ   

اٌ ٓكةةةةةٌْ ال  ةةةةةنٔه ا ةةةةةٔ    ّٓكةةةةةٌْ ال  ةةةةةنٔه     

كةةةةةةتل    ا كةةةةةةاٌ ٓةةةةةة دٖ ّدٔىةةةةةة٘ الكةّىٔةةةةةة٘     

جدٓةةةةةةةدٗ متٔةةةةةةةلِ عةةةةةةةً  ةةةةةةة ِ مةةةةةةةً ال  ةةةةةةةامٔه   

السةةةةةابق٘   ال  ةةةةةنٔه ٓكةةةةةٌْ ا ةةةةةٔ   ذ ةةةةةٙ لةةةةةْ      

 ةةةةةرا  الىةةةةةً ال ةةةةةياعٕ  كةةةةةاٌ ّاردا    أ ٍةةةةةاٌ ا

العةةة  ّلكيةةةُ  ةةة  مةةة لْ    ا كةةةاٌ ٓضةةةٔة شةةةٔٝا   

جدٓةةةةدا     معةةةةر  َه 

(65)

   عيةةةةٙ اىةةةةُ ال ٓيطةةةةْٖ  

علةةةٙ اٖ ةطةةةْٗ ابداعٔةةة٘ ّاٌ كةةةاٌ ٓ طلةةة  قةةةدرا      

    ِ كةةةب ا  مةةةً الَةةةارٗ الىئةةة٘   اب كةةةار

(66)

   ضةةةا ٘ 

    لةةةة   ةةةة ٌ الشةةةةرا العراقةةةةٕ ٓشةةةةة  تسةةةةحٔا 

  ٘ القاىْىٔةةةةة٘ االةةةةةةاا ذ ةةةةةٙ ٓ ن ةةةةا باحلنآةةةةة

(67)

  

ّمةةةةةةً  ةةةةةةه ال لكةةةةةةً محآةةةةةة٘ ال  ةةةةةةامٔه  ةةةةةة       

 السحل٘  ْج  اذكاو قاىٌْ براٛٗ االةةاا.

قةةةةد ٓكةةةةٌْ باإلمكةةةةاٌ تةةةةْ   احلنآةةةة٘ القاىْىٔةةةة٘      

ل  ةةةامٔه الةةةدّاٜر ال كاملةةة٘  ةةة  السةةةحل٘ البقةةةا       

لقةةةةاىٌْ ذةةةةخ ال لةةةةة علةةةةٙ الةةةةر ه مةةةةً  ٌ شةةةةر   

ات ةةةةةةال٘ الطلةةةةةةْ    ال ل ةةةةةةة  ّالةةةةةةتٖ ٓ نثةةةةةةا     

إلسةةةةةةةةةلْ  ال عةةةةةةةةةب ٖ اال ةةةةةةةةةٔا  ال ٓقةةةةةةةةةْو    با

ال  ةةةنٔه   ال  ةةةنٔه عبةةةارٗ عةةةً رسةةةْو    ٔةةة٘     

االبعةةةةةاد مركبةةةةة٘  ةةةةةْه بعضةةةةةَا الةةةةةبعمل ّ ةةةةة     

رل  ةةةةة٘ لصاالبةةةةة٘ اجلنَةةةةةْر   ال  ىةةةةةُ لكةةةةةً      

محآةةةة٘ ال  ةةةةنٔه  ةةةة  السةةةةحا  ْجةةةة  قةةةةاىٌْ    

ذةةةخ ال لةةةة ل َةةةْر اب كةةةارا  جدٓةةةدٗ م يرةةةت  ةةةا   

 لةةةة ر ةةةه  احلنآةةة٘ البقةةةا  لقةةةاىٌْ محآةةة٘ ذةةةخ ال  

 ىَةةةةةةةةا ال ت ضةةةةةةةةنً اسةةةةةةةةلْ  تعةةةةةةةةب ٖ ٓدركةةةةةةةةُ 

اجلنَةةةْر  كةةةلامخ احلاسةةةْ   ّالةةةا ٍةةةٕ عبةةةارٗ    

عةةةةةةً ةطةةةةةةْا  ميطقٔةةةةةة٘  ةةةةةةرر  ْجةةةةةة  ل ةةةةةة٘  

بردلةةةةةة٘ ّتةجةةةةةةه    ل ةةةةةة٘ احلاسةةةةةةْ   ّعلةةةةةةٙ   

كةةةةةةا مةةةةةةلمخ  تبةةةةةةاا  ا  اخلطةةةةةةْا  اليطقٔةةةةةة٘    

إلعةةةةةةةةداد اللىةةةةةةةةامخ

(68)

 لةةةةةةةةتل  لكةةةةةةةةً محآةةةةةةةة٘ 

ال  ةةةةةةةةامٔه  ةةةةةةةة  السةةةةةةةةحل٘ البقةةةةةةةةا  للقْاعةةةةةةةةد     

قاىْىٔةةةةةة٘ حلةةةةةةخ ال لةةةةةةة ذ ةةةةةةٙ ّ ٌ كاىةةةةةةت ال    ال

ت ن ةةةةةا ب سةةةةةلْ  تعةةةةةب ٖ الالةةةةةا لكةةةةةً محآةةةةة٘     

بةةةةةةرامخ احلاسةةةةةةْ  ّ قةةةةةةا  لقةةةةةةاىٌْ ذةةةةةةخ ال لةةةةةةة  
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ب ع بارٍةةةةةةا م ةةةةةةيىا  رقنٔ٘  ضةةةةةةا ٘     لةةةةةة     

 ةةةةة ٌ قةةةةةاىٌْ ذةةةةةخ ال لةةةةةة ال ٓشةةةةةة  ال سةةةةةحٔا  

حلنآةةةة٘ ال ةةةةيىا 

(69)

 كةةةةا ٍةةةةتِ االسةةةةبا  تةةةةدعْ   

لةةةةةة٘  ةةةةةة      محآةةةةةة٘ ت ةةةةةةامٔه الةةةةةةدّاٜر ال كام  

السةةةحل٘  ْجةةةة  قةةةةاىٌْ ذةةةةخ ال لةةةةة   ا   ٓكةةةةً  

باإلمكةةةةاٌ محآ َةةةةا البقةةةةا  لل شةةةةرٓعا  اخلا ةةةة٘     

ونآةةةةةةة٘ ت ةةةةةةةامٔه الةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةة٘ لعةةةةةةةدو    

 اس ٔىاَٜا للشرّ  القاىْىٔ٘ الطلْب٘.

 البر  الثاىٕ

ىطةةةةاه ّّسةةةةاٜا محآةةةة٘ ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر 

 ال كامل٘

احلنآةةةةةة٘ الةةةةةةا ت نةةةةةةي  ل  ةةةةةةامٔه الةةةةةةدّاٜر           

ال كاملةة٘ لٔسةةت محآةةة٘ مطلقةة٘  ّااةةةا  ةةا ىطةةةاه     

ذلةةةةةةةةةدّد   قةةةةةةةةةدبٔيت ال شةةةةةةةةةرٓعا  اخلا ةةةةةةةةة٘    

ونآةةةةةة٘ ت ةةةةةةامٔه الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ اليطةةةةةةاه   

الةةةةةتٖ مت ةةةةةد لةةةةةُ احلنآةةةةة٘ القاىْىٔةةةةة٘ ل  ةةةةةامٔه  

الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘  مةةةةةةً ىاذٔةةةةةة٘ اةةةةةةةرٚ بٔيةةةةةةت  

الةةةةةةدّاٜر ال شةةةةةرٓعا  ّسةةةةةاٜا محآةةةةةة٘ ت ةةةةةامٔه    

ال كاملةةة٘   ا مةةةا ّقةةةا  ع ةةةداٛ علةةةٙ ذقةةةْه مالةةة        

ال  ةةةةنٔه احملنةةةةةٕ     ّ ةةةةةر لةةةةةُ القةةةةةاىٌْ ىةةةةةْعني  

مةةةً احلنآةةة٘ القاىْىٔةةة٘  محآةةة٘ مدىٔةةة٘ ّاةةةةرٚ      

جلأٜةةة٘   ضةةة   عةةةً  لةةة  ضلةةةخ لالةةة  ال  ةةةنٔه      

ا ةةةا  بعةةةمل االجةةةراٛا  ال ق ةةة٘ ل ةةةر  احلىةةةاد   

علةةةٙ ذقْقةةةةُ    ذةةةني الى ةةةةا   اليةةةلاا القةةةةاٜه    

الجةةةةةراٛا  ٍةةةةةٕ االجةةةةةراٛا  ال رى ٔةةةةة٘     ٍّةةةةةتِ ا

ّىةةةةبني   ٍةةةةتا البرةةةة  كةةةة   مةةةةً ىطةةةةاه محآةةةة٘  

ال  ةةةامٔه  ّّسةةةاٜا محآةةة٘ ال  ةةةامٔه ّ لةةة        

 -مطلبني مس قلني ّعلٙ اليرْ اتتٕ:

 الطل  االّل

 ىطاه محآ٘ ت امٔه الدّاٜر ال كامل٘

ال شةةةةةةةرٓعا  اخلا ةةةةةةة٘ ونآةةةةةةة٘ ت ةةةةةةةامٔه           

ىطةةةةةاه محآةةةةة٘ ٍةةةةةتِ   الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘ ذةةةةةدد  

ال  ةةةةةةامٔه     بٔيةةةةةةت االشةةةةةةصا  الةةةةةةتًٓ  ةةةةةةه     

احلةةةةةةخ   احل ةةةةةةْل علةةةةةةٙ احلنآةةةةةة٘ القاىْىٔةةةةةة٘  

كةةةةتل  بٔيةةةةت الةةةةدٗ الةةةةا مت ةةةةد  َٔةةةةا احلنآةةةة٘      

القاىْىٔةةةةةةة٘ لل  ةةةةةةةامٔه  ّمةةةةةةةً ىاذٔةةةةةةة٘ اةةةةةةةةرٚ    

ذةةةدد  ىطةةةاه ٍةةةتِ احلنآةةة٘ مةةةً ذٔةةة  الْضةةةْا     

ّ لةةةةة  ب ردٓةةةةةد اتعنةةةةةال الةةةةةا تشةةةةةكا  ع ةةةةةداٛا    

حلةةةةخ   ال  ةةةةنٔه  ّلكةةةةً علةةةةٙ ذقةةةةْه  ةةةةاذ  ا

  الْقةةةةت ىىسةةةةُ اّرد  بعةةةةمل االسةةةة ثياٛا  علةةةةٙ 

ٍةةةةةتِ االعنةةةةةال  ّ  ٍةةةةةتا الطلةةةةة  ىةةةةةبني اليطةةةةةاه   

الشص ةةةةٕ حلنآةةةة٘ ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘     

ّكةةةتل  اليطةةةاه اللمةةةاىٕ  ةةةتِ احلنآةةة٘  ضةةة      

 عً اليطاه الْضْعٕ  ّ ل       ٘  رّا.

 الىرا االّل

 شصا ىطاه احلنآ٘ مً ذٔ  اال

ذةةةةةةةدد قةةةةةةةاىٌْ بةةةةةةةراٛا  االةةةةةةةةةاا الينةةةةةةةا د           

العةةةةةدل  1970لسةةةةةي٘  65ال ةةةةةياعٔ٘ العراقةةةةةٕ رقةةةةةه  

ىطةةةةاه محآةةةة٘ ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘ مةةةةً       

ذٔةةةةةة  االشةةةةةةصا   اٖ االشةةةةةةصا  السةةةةةة ىٔدٌّ  

مةةةةةةً احلنآةةةةةة٘ القاىْىٔةةةةةة٘ لل  ةةةةةةامٔه    الةةةةةةادٗ   

( مةةةً الى ةةةا الثالةةة  مكةةةرر ) الثةةةا ( 4ى ةةةت الةةةادٗ )

ا ى ةةةةةت علةةةةةٙ اٌ )السةةةةة ىٔدٌّ مةةةةةً     ميةةةةةُ ّالةةةةة  

 محآ٘ ال  نٔه ٍه:

 الب كر اّ مً  لت  لُٔ احلقْه. -أ

جلنٔةةةةةةةةةةةةةةا االشةةةةةةةةةةةةةةصا  الشةةةةةةةةةةةةةةةكني     - 

ال  ةةةةنٔه   ا كةةةةاٌ  لةةةة  ى ٔحةةةة٘ جَةةةةد مشةةةةة   

علةةةةٙ أٌ ٓةةةة ه تسةةةةحٔلُ شةةةةراك٘ بال سةةةةاّٖ مةةةةا  

 ٓ قىْا علٙ     ل .

للنب كةةةر االسةةةبخ    ٓةةةةداا اللةةة  تسةةةةحٔلُ   ا     - 

اكثةةةةر مةةةةً شةةةةص  ّكةةةةاٌ كةةةةا ّاذةةةةد  اب كةةةةرِ 

 ميَه مس ق   عً االةر.

ل ةةةةةاذ  العنةةةةةا   ا اب كةةةةةرِ العامةةةةةا ى ٔحةةةةة٘    -ث

تيىٔةةةةتِ عقةةةةد عنةةةةا  ل ةةةةلو  ْجبةةةةُ ب زلةةةةاد ٍةةةةتا  

اإلب كار ما  ٓي  العقد علٙ     ل (.

 

ٓ ضةةةة  مةةةةً الةةةةي  ال قةةةةدو  كةةةةرِ  ٌ احلنآةةةة٘     

القاىْىٔةةةة٘ لل  ةةةةامٔه  ْجةةةة  القةةةةاىٌْ العراقةةةةٕ   

ٍّةةةةْ مةةةةً قةةةةاو بْضةةةةا ال  ةةةةنٔه   تشةةةةنا الب كةةةةر  

ى ٔحةةة٘ جَةةةدِ الىكةةةرٖ  اّ مةةةً  لةةةت الٔةةةُ احلقةةةْه  

مةةةً ةلىةةةُ  كنةةةا مت ةةةد احلنآةةة٘ ل شةةةنا  ٔةةةا      

االشةةةةةةةصا  الشةةةةةةةةكني    ب كةةةةةةةار ال  ةةةةةةةنٔه  

ّمةةةةةةةةةةةً اجلةةةةةةةةةةةدٓر بالةةةةةةةةةةةتكر  ٌ االشةةةةةةةةةةةصا    

الشةةةةةةةةةكني    ب كةةةةةةةةار ال  ةةةةةةةةنٔه ال تسةةةةةةةةرٖ    

بشةةةة ىَه قاعةةةةدٗ أسةةةةبقٔ٘ اللةةةة  ال سةةةةحٔا   ةةةة  ا      

شةةةةَادٗ تسةةةةحٔا ال  ةةةةنٔه  ذ ةةةةا أذةةةةدٍه علةةةةٙ  

كةةةاٌ ال  ةةةنٔه ملكةةةا   ةةةه  ٔعةةةا   ّٓ نثةةةا ذةةةخ     

الشةةةةةةكني    ب كةةةةةار ال  ةةةةةنٔه   اإلسةةةةة   ل    
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الشةةةةة   ةةةةتا ال  ةةةةنٔه     ال صلةةةةْد لكةةةةا ّاذةةةةد  

مةةةةةةيَه اٌ ٓيىةةةةةةرد  ب سةةةةةة   ل ال  ةةةةةةنٔه مةةةةةةا      

ْٓجد  تىاه صلٔل لُ  ل .

(70)

 

امةةةا   ا    ب كةةةار ال  ةةةنٔه مةةةً قبةةةا أكثةةةر مةةةً      

ّكةةةاٌ كةةةا ّاذةةةدري مةةةيَه مسةةة ق   عةةةً      شةةةص  

االةةةةةر   عيةةةةٙ  ٌ ال  ةةةةنٔه لةةةةٔ  ى ٔحةةةة٘ جَةةةةد 

مشةةةةةة  بٔةةةةةيَه   ةةةةةه ر ةةةةة  كةةةةةا ّاذةةةةةد مةةةةةيَه  

ب سةةةةةةةحٔا ت ةةةةةةةنٔنُ    ٍةةةةةةةتِ احلالةةةةةةة٘ لةةةةةةةي    

القةةةةةةاىٌْ احلنآةةةةةة٘ للنب كةةةةةةر االسةةةةةةبخ    ٓةةةةةةداا   

اللةةةة  ال سةةةةحٔا  ٍّةةةةتا مةةةةا اشةةةةار  الٔةةةةُ الىقةةةةرٗ   

) ( مةةةً الةةةي  السةةةابخ  كةةةرِ  ّ  ٍةةةتا تشةةةحٔا   

ب كةةةةةةةةرًٓ لسسةةةةةةةةراا ب سةةةةةةةةحٔا ت ةةةةةةةةامٔنَه للن

  ٘ لل ن ةةةةةةا باحلنآةةةةةة٘ القاىْىٔةةةةةة

(71)

  مةةةةةةً ىاذٔةةةةةة٘  

اةةةةةرٚ   ا    ب كةةةةار ال  ةةةةنٔه مةةةةً قبةةةةا العامةةةةا  

تيىٔةةةةةتا  لعقةةةةةد عنةةةةةا ّكةةةةةاٌ  ب كةةةةةار ال  ةةةةةنٔه     

ٓةةةدةا ضةةةنً مَةةةاو عنلةةةُ   ةةة ٌ ملكٔةةة٘ ال  ةةةنٔه  

تكةةةةٌْ ل ةةةةاذ  العنةةةةا ّمةةةةً  ةةةةه  ةةةة ٌ  ةةةةاذ        

  ٘ مةةةا   العنةةةا ٍةةةْ مةةةً ٓ ن ةةةا باحلنآةةة٘ القاىْىٔةةة

ٓقةةةملق عقةةةد العنةةةا ب ةةة   لةةة   أمةةةا   ا   ٓةةةي        

عقةةةةةةةد العنةةةةةةةا علةةةةةةةٙ  لةةةةةةةلاو العامةةةةةةةا ب ب كةةةةةةةار      

ال  ةةةةةةنٔه   ةةةةةة ٌ ملكٔةةةةةة٘ ال  ةةةةةةنٔه تةةةةةة ّل        

العامةةةا ّلةةةٔ  ل ةةةاذ  العنةةةا ّ لةةة  بيةةةاٛا  علةةةٙ    

/ث( السةةةابخ  كرٍةةةا    4مىَةةةْو الصالىةةة٘ للنةةةادٗ )  

ّ   لةةة  اعةةةةا  مةةةً الشةةةرا بةةةاحلقْه العيْٓةةة٘      

  ةةةةةنٔه لكْىةةةةةُ  ةةةةةرٗ جَةةةةةدِ  للعامةةةةةا مب كةةةةةر ال

 الىكرٖ.

جتةةةةدر اإلشةةةةارٗ     ٌ الشةةةةرا العراقةةةةٕ   ٓةةةةبني     

( مةةةةةً الى ةةةةةا الثالةةةةة  مكةةةةةرر ) الثةةةةةا ( 4  الةةةةادٗ ) 

مةةةً قةةةاىٌْ بةةةراٛا  االةةةةةاا ّالينةةةا د ال ةةةياعٔ٘    

العةةةدل مةةةا   ا كاىةةةت   1970لسةةةي٘  65العراقةةةٕ رقةةةه 

احلنآةةةةة٘ تشةةةةةنا الشةةةةةص  الطبٔعةةةةةٕ  قةةةةة   او    

ٕ ّالعيةةةةةْٖ كةةةةةتل    تشةةةةةنا الشةةةةةص  الطبٔعةةةةة  

( مةةةً الى ةةةا الثالةةة    18لكةةةً بةةةالرجْا    الةةةادٗ )  

مكةةةرر ) الثةةةا ( ميةةةُ ّالةةةا تةةةي  علةةةٙ  ىةةةُ )مت ةةةد     

محآةةةةةةةةةةةةة٘ الينةةةةةةةةةةةةةا د ال ةةةةةةةةةةةةةياعٔ٘ للرسةةةةةةةةةةةةةْو  

ال صطٔطٔةةة٘ للةةةدّاٜر ال كاملةةة٘ الي ةةةْ  علَٔةةةا    

  ٍةةةتا القةةةاىٌْ ل شةةةنا االجاىةةة  سةةةْاٛ الطبٔعةةةٕ    

مةةةةيَه اّ العيةةةةْٖ  علةةةةٙ اسةةةةا  اىةةةةُ لةةةةٔ  ٍيةةةةا    

مةةةةةً شةةةةةٕٛ ا ضةةةةةا مةةةةةً الةةةةةتٖ ٓ ىةةةةةخ ّالةةةةةْاالً    

العراقةةةةٕ  ٔنةةةةا ٓ علةةةةخ باحلنآةةةة٘ ّال ن ةةةةا ب لةةةة    

احلقةةةةْه ّاٖ  ْاٜةةةةد ت حيةةةةٙ مةةةةً تلةةةة  احلقةةةةْه(    

ٓ ضةةةة  مةةةةً ٍةةةةتا الةةةةي   ٌ الشةةةةرا العراقةةةةٕ قةةةةد    

مةةةةةي  احلنآةةةةة٘ للجةةةةةيً سةةةةةْاٛ كةةةةةاٌ شص ةةةةةا      

البٔعٔةةةا  اّ معيْٓةةةا    ةةة  ا كةةةاٌ الشةةةص  العيةةةْٖ      

ا  للقةةةةةةةاىٌْ االجةةةةةةةيً ٓ ن ةةةةةةةا باحلنآةةةةةةة٘ البقةةةةةةة   

العراقةةةةةٕ  ةةةةةاتّ  أٌ ٓ ن ةةةةةا الشةةةةةص  العيةةةةةْٖ  

العراقةةةٕ بَةةةتِ احلنآةةة٘  كنةةةا  ٌ عبةةةارٗ )ّالةةةتٖ    

ٓ ىةةةةةةةخ مةةةةةةةا الةةةةةةةْاالً العراقةةةةةةةٕ  ٔنةةةةةةةا ٓ علةةةةةةةخ    

باحلنآةةةة٘( الةةةةْاردٗ   الةةةةي  السةةةةابخ تةةةةدل علةةةةٙ  

اٌ احلنآةةةةةةةةةة٘   القةةةةةةةةةةاىٌْ العراقةةةةةةةةةةٕ تشةةةةةةةةةةنا    

الشةةةةةةص  الطبٔعةةةةةةٕ ّالعيةةةةةةْٖ  كةةةةةةتل   ةةةةةةة ٌ     

قةةةٕ( الةةةْارد   الةةةي  قةةةد   م ةةةطل  )الةةةْاالً العرا 

جةةةةاٛ مطلقةةةةا  دٌّ  دٓةةةةد ّالطلةةةةخ صلةةةةرٖ علةةةةٙ    

  ال قُ ما  ٓقه الدلٔا علٙ تقٔٔدِ.

امةةةةةةةةا ال ْجٔةةةةةةةةُ االّرّبةةةةةةةةٕ بشةةةةةةةة ٌ احلنآةةةةةةةة٘       

القاىْىٔةةةة٘ ل  ةةةةةامٔه مي حةةةةةا  اشةةةةةباِ الْ ةةةةة    

 قةةةةد ذةةةةدد ٍةةةةْ االةةةةةر  1986( لعةةةةاو 87/54رقةةةةه )

ىطةةةةاه محآةةةة٘ ال  ةةةةامٔه مةةةةً ذٔةةةة  االشةةةةصا   

( ميةةةةةةةُ  الةةةةةةةا بٔيةةةةةةةت اٌ احلةةةةةةةخ      3)    الةةةةةةةادٗ

احلنآةةةةة٘ ٓطبةةةةةخ ل ةةةةةا  اتشةةةةةصا  مب كةةةةةرٖ     

ت ةةةةةةامٔه الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ ّخللىَةةةةةةه  ّ  ا    

 ب كةةةار ال  ةةةنٔه  ْجةةة  عقةةةد عنةةةا  ةةة ٌ احلةةةخ     

  احلنآةةة٘ ٓطبةةةةخ ل ةةةا   ةةةةاذ  العنةةةا مةةةةا     

ٓقةةةملق عقةةةد العنةةةا ب ةةة   لةةة   امةةةا   ا    ب كةةةار      

العنةةةا   ال  ةةةنٔه  ْجةةة  عقةةةد اةةةةر  ةةة  عقةةةد       

 ةةةة ٌ احلةةةةخ   احلنآةةةة٘ ٓطبةةةةخ ل ةةةةا  ال عاقةةةةد     

الكلةةةةةة ب ب كةةةةةار ال  ةةةةةنٔه مةةةةةا  ٓقضةةةةةٕ العقةةةةةد 

 ةةة    لةةة 

(72)

  ٓ ذةةة   ٌ الشةةةرا العراقةةةٕ قةةةد  

اةةةةةةت بةةةةةيى  االجتةةةةةاِ الةةةةةتٖ اةةةةةةت بةةةةةُ ال ْجٔةةةةةُ    

االّرّبةةةةةٕ  ٔنةةةةةا ٓ علةةةةةخ بال  ةةةةةنٔه الةةةةةتٖ ٓةةةةة ه   

 ب كةةةارِ  ْجةةة  عقةةةد العنةةةا     ت نةةةي  احلنآةةة٘      

مةةةا  ٓقضةةةٕ عقةةةد العنةةةا ب ةةة       ل ةةةاذ  العنةةةا 

  ل .

اقةةةةةةر  بعةةةةةةمل ال شةةةةةةرٓعا  اخلا ةةةةةة٘ ونآةةةةةة٘     

ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘ مبةةةةةدأ مَةةةةةه بشةةةةة ٌ    

 دٓةةةةد اليطةةةةاه الشص ةةةةٕ حلنآةةةة٘ ال  ةةةةامٔه     

ٍّةةتا البةةدأ ٍةةْ مبةةدأ العاملةة٘ الْالئةة٘  ٍةةتا البةةدأ        

تضةةةةةةةني ُ بعةةةةةةةمل اإلتىاقٔةةةةةةةا  الدّلٔةةةةةةة٘ مثةةةةةةةا     

اعٔ٘ لعةةةاو  تىاقٔةةة٘ بةةةارٓ  حلنآةةة٘ اللكٔةةة٘ ال ةةةي  

  ّكةةةةتل   تىاقٔةةةة٘ اللكٔةةةة٘ الىكرٓةةةة٘  ٔنةةةةا     1883

ٓ  ةةةةةا بالةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘ ) تىاقٔةةةةة٘ ّاشةةةةةيطً(  

  كنةةةا ى ةةةت علٔةةةُ بعةةةمل ال شةةةرٓعا     1989لعةةةاو 

الْالئةةة٘  مثةةةا قةةةاىٌْ اللكٔةةة٘ الىكرٓةةة٘ الىرىسةةةٕ    
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  ّقةةةةةةةاىٌْ محآةةةةةةة٘  1992( لعةةةةةةةاو 597-92رقةةةةةةةه )

  2002لسةةةةةةي٘  82اللكٔةةةةةة٘ الىكرٓةةةةةة٘ ال ةةةةةةرٖ رقةةةةةةه 

 بةةةةةةةدأ العاملةةةةةةة٘ الْالئةةةةةةة٘ معاملةةةةةةة٘     ّٓق ةةةةةةةد

الةةةةْالئني ّاالجاىةةةة  علةةةةٙ قةةةةدو السةةةةاّاٗ بشةةةة ٌ      

ذقةةةةةةْه اللكٔةةةةةة٘ الىكرٓةةةةةة٘  مةةةةةةً ذٔةةةةةة   دٓةةةةةةد  

االشصا  الشنْلني باحلنآ٘ القاىْىٔ٘.

(73)

 

لكةةةةةةةةةةةً  دٓةةةةةةةةةةةد االشةةةةةةةةةةةصا  الشةةةةةةةةةةةنْلني    

باحلنآةةةة٘ البقةةةةا  لبةةةةدأ العاملةةةة٘ الْالئةةةة٘ بةةةةث ث    

 - ٝا :

طبٔعٔةةةةةةةٌْ مةةةةةةةً  اتشةةةةةةةصا  ال -:الىٝةةةةةةة٘ االّ 

رعآةةةا دّلةةة٘ م عاقةةةةدٗ  اّ الةةةتًٓ ٓقٔنةةةٌْ ب ةةةةى٘     

اع ٔادٓ٘   اراضٕ دّل٘ م عاقدٗ.

(74)

 

الشةةةةص  العيةةةةْٖ  اّ الشةةةةص    -الىٝةةةة٘ الثاىٔةةةة٘:

الطبٔعةةةٕ الةةةتٖ لةةةُ م سسةةة٘  ةةةياعٔ٘ اّ جتارٓةةة٘     

تىشةةةةةاٛ ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘   اراضةةةةةٕ     

دّل٘ م عاقدٗ.

(75)

 

لةةةةةةةتًٓ تشةةةةةةةنا االشةةةةةةةصا  ا -:الىٝةةةةةةة٘ الثالثةةةةةةة٘

ٓسةةةةة ْ ٌْ الشةةةةةرّ  الطلْبةةةةة٘ للر ةةةةةْل علةةةةةٙ     

اجليسةةةٔ٘   اّ االقامةةة٘    ذةةةدٚ الةةةدّل ال عاقةةةدٗ     

ّالةةةةةةةةتًٓ ٓبةةةةةةةةدأٌّ بةةةةةةةة ّل  سةةةةةةةة   ل جتةةةةةةةةارٖ    

ل  ةةةةةةامٔه الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘   تلةةةةةة  الدّلةةةةةة٘    

بشةةةةةةةر  اٌ ال تكةةةةةةةٌْ ٍةةةةةةةتِ ال  ةةةةةةةامٔه قةةةةةةةد     

اسةةةةةةةةة    ا جتارٓةةةةةةةةةا    اٖ مكةةةةةةةةةاٌ   العةةةةةةةةةا     

لٌْ علةةةةةةٙ ّكةةةةةةتل  االشةةةةةةصا  الةةةةةةتًٓ ضل ةةةةةة 

تةةةةةةةرةٔ  ذ ةةةةةةةرٖ مةةةةةةةً  ةةةةةةةاذ  ال  ةةةةةةةنٔه    

ب س   ل ال  نٔه   اٖ مكاٌ.

(76)

 

 الىرا الثاىٕ

 ىطاه احلنآ٘ مً ذٔ  اللماٌ

احلنآةةةةةةةة٘ القاىْىٔةةةةةةةة٘ ل  ةةةةةةةةامٔه الةةةةةةةةدّاٜر          

ال كاملةةةةةة٘ محآةةةةةة٘ م ق ةةةةةة٘ ّلٔسةةةةةةت م بةةةةةةدٗ         

مت ةةةد لىةةةةةٗ دمئةةة٘ معٔيةةةة٘ ذةةةددتَا ال شةةةةرٓعا     

اخلا ةةةةة٘ ونآةةةةة٘ ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘    

 ال اٌ مةةةةةةةدٗ محآةةةةةةة٘ ال  ةةةةةةةامٔه   لةةةةةةةة مةةةةةةةً  

تشةةةةةةةةرٓا تةةةةةةةةةر  كنةةةةةةةةا اٌ ٍةةةةةةةةتِ ال شةةةةةةةةرٓعا   

يةةةُ مةةةدٗ اة لىةةةت    دٓةةةد ال ةةةارٓس الةةةتٖ تبةةةدأ م 

محآةةةةة٘ ال  ةةةةةامٔه   قةةةةةد ذةةةةةدد قةةةةةاىٌْ بةةةةةراٛا      

 65االةةةةةةاا ّالينةةةةا د ال ةةةةياعٔ٘ العراقةةةةٕ رقةةةةه     

العةةةدل مةةةدٗ محآةةة٘ ال  ةةةنٔه ّ لةةة        1970لسةةةي٘ 

( مةةةةً الى ةةةةا الثالةةةة  مكةةةةرر ) الثةةةةا (    11  الةةةةادٗ )

تبةةةدأ محآةةة٘ ال  ةةةنٔه    -ميةةةُ ّالةةةا جةةةاٛ  َٔةةةا )أ   

 مً تارٓس  ٓداا الل  تسحٔلُ   العراه.

ٌ مةةةةدٗ محآةةةة٘ ال  ةةةةنٔه عشةةةةر سةةةةيْا     تكةةةةْ - 

مةةةً تةةةارٓس اّل  سةةة   ل جتةةةارٖ لةةةُ   اٖ مكةةةاٌ    

  العةةةةةا (

(77)

  البقةةةةةا   ةةةةةتا الةةةةةي  تكةةةةةٌْ مةةةةةدٗ     

محآةةةة٘ ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘   ال شةةةةرٓا    

العراقةةةةٕ ٍةةةةٕ عشةةةةر سةةةةيْا   لكةةةةً ٓ ذةةةة  بةةةة ٌ     

 ةةةةةٔا ٘ الةةةةةي  تةةةةةث   شةةةةةكاال  ٓ علةةةةةخ ب ردٓةةةةةد    

للىقةةةرٗ االّ   تةةةارٓس بةةةدٛ مةةةدٗ احلنآةةة٘   طبقةةةا   

ميةةةُ تبةةةدأ مةةةدٗ احلنآةةة٘ مةةةً تةةةارٓس آةةةداا اللةةة        

تسةةةةحٔا ال  ةةةةنٔه  لكةةةةً  ْجبةةةةالىقرٗ الثاىٔةةةة٘    

تبةةةةةدأ مةةةةةدٗ احلنآةةةةة٘ مةةةةةً تةةةةةارٓس اّل اسةةةةة   ل    

جتةةةةةةارٖ لل  ةةةةةةنٔه  ّكةةةةةةاٌ االجةةةةةةدر اٌ تكةةةةةةٌْ   

 ةةةةٔا ٘ الةةةةي  علةةةةٙ اليرةةةةْ االتةةةةٕ )تكةةةةٌْ مةةةةدٗ    

محآةةة٘ ال  ةةةنٔه عشةةةر سةةةيْا  تبةةةدأ مةةةً تةةةارٓس       

  ٔ لُ   العةةةةراه  اّ مةةةةً تةةةةارٓس    ٓةةةةداا اللةةةة  تسةةةةح

اّل اسةةةة   ل جتةةةةارٖ لةةةةُ   اٖ مكةةةةاٌ   العةةةةا     

آَنةةةةةا اسةةةةةبخ(  ّ   ٔةةةةةا االذةةةةةْال صلةةةةة  اٌ ال    

ت حةةةةةةاّد مةةةةةةدٗ محآةةةةةة٘ ال  ةةةةةةنٔه   ال شةةةةةةرٓا    

العراقةةةةٕ شةةةة  عشةةةةرٗ سةةةةي٘ مةةةةً تةةةةارٓس  ب كةةةةار  

ال  ةةةنٔه ّ لةةة   ْجةةة  مةةةا ى ةةةت علٔةةةُ الىقةةةرٗ  

رر ( مةةةةةً الى ةةةةةا الثالةةةةة  مكةةةةة  11) ( مةةةةةً الةةةةةادٗ )

) الثةةةةةا ( مةةةةةً قةةةةةاىٌْ بةةةةةراٛا  االةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د  

العةةةةةدل  1970لسةةةةةي٘  65ال ةةةةةياعٔ٘ العراقةةةةةٕ رقةةةةةه  

ّالةةةا جةةةاٛ  َٔةةةا )... علةةةٙ اٌ ال ت حةةةاّد ٍةةةتِ الةةةدٗ   

   ٔةةا االذةةْال شةة  عشةةرٗ سةةي٘ مةةً تةةارٓس        

اب كةةةةةار ال  ةةةةةنٔه( 

(78)

  بٔينةةةةةا زلةةةةةد اٌ ال شةةةةةرٓا   

ال ةةةرٖ كةةةاٌ اكثةةةر دقةةة٘ مةةةً ال شةةةرٓا العراقةةةٕ 

ٌ  دٓةةةد بةةةدٛ مةةةدٗ محآةةة٘ ت ةةةامٔه الةةةدّاٜر  بشةةة 

( مةةةً قةةةاىٌْ محآةةة٘   48ال كاملةةة٘   طبقةةةا  للنةةةادٗ )  

 2002لسةةةةةةي٘  82اللكٔةةةةةة٘ الىكرٓةةةةةة٘ ال ةةةةةةرٖ رقةةةةةةه   

تكةةةةٌْ مةةةةدٗ محآةةةة٘ ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘      

عشةةةةةر سةةةةةيْا  تبةةةةةدأ مةةةةةً تةةةةةارٓس تقةةةةةدٓه اللةةةةة      

تسةةةةةحٔلَا    َْرٓةةةةة٘ م ةةةةةر العربٔةةةةة٘  اّ مةةةةةً  

ٖ  ةةةةةا    َْرٓةةةةة٘ تةةةةةارٓس اّل اسةةةةة   ل جتةةةةةار 

م ةةةةةةةةر العربٔةةةةةةةة٘ اّ   اخلةةةةةةةةارد اٖ ال ةةةةةةةةارطلني  

اسةةةبخ  ّ   ٔةةةا االذةةةْال تيقضةةةٕ مةةةدٗ محآةةة٘     

ال  ةةةامٔه  ةةةرّر شةةة  عشةةةرٗ سةةةي٘ مةةةً تةةةارٓس  

 عداد ال  نٔه.

(79) 

امةةةةةا باليسةةةةةب٘ إلتىاقٔةةةةة٘ اللكٔةةةةة٘ الىكرٓةةةةة٘  ٔنةةةةةا   

ٓ  ةةةةةا بالةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘ ) تىاقٔةةةةة٘ ّاشةةةةةيطً(  
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د االدىةةةٙ لةةةدٗ محآةةة٘   قةةةد ذةةةدد  احلةةة  1989لعةةةاو 

ال  ةةةةامٔه بثنةةةةاىٕ سةةةةيْا  علةةةةٙ االقةةةةا 

(80)

  ٍّةةةةتا 

ٓعةةةة   ىةةةةُ ب مكةةةةاٌ الةةةةدّل االعضةةةةاٛ   االتىاقٔةةةة٘  

اٌ تةةةةي  علةةةةٙ مةةةةدٗ االةةةةْل حلنآةةةة٘ ال  ةةةةامٔه     

امةةةا باليسةةةب٘ للقةةةاىٌْ االمرٓكةةةٕ حلنآةةة٘ رقةةةاٜخ      

   قةةةةد ذةةةةدد   الةةةةادٗ  1984اشةةةةباِ الْ ةةةة   لعةةةةاو  

لةةةةةةةدّاٜر ( ميةةةةةةةُ مةةةةةةةدٗ محآةةةةةةة٘ ت ةةةةةةةامٔه ا904)

ال كاملةةة٘ بعشةةةر سةةةيْا   قةةة  تبةةةدأ  ع بةةةارا  مةةةً       

تةةةةةةارٓس تسةةةةةةحٔا ال  ةةةةةةنٔه  اّ مةةةةةةً تةةةةةةارٓس اّل   

 سةةة   ل جتةةةارٖ لةةةُ   اٖ مكةةةاٌ   العةةةا  آَنةةةا  

اسبخ.

(81)

 

ٓ ةةبني مةةةً  لةة  اٌ مةةةدٗ محآةة٘ ت ةةةامٔه الةةةدّاٜر    

ال كاملةةة٘ ق ةةة ٗ ىسةةةبٔا  مقارىةةة٘ مةةةا مةةةدٗ محآةةة٘ 

ّسةةةب   لةةة  االةةةةةاا  ّمةةةدٗ محآةةة٘ ذةةةخ ال لةةةة  

اٌ ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘   تطةةةةْر مسةةةة نر  

كةةةةةةتل  مراعةةةةةةاٗ ال ةةةةةةلر٘ العامةةةةةة٘     ت ةةةةةةب    

ال  ةةةامٔه بعةةةد اىقضةةةاٛ مةةةدٗ احلنآةةة٘ جةةةلٛا  مةةةً    

 الثرّٗ الىكرٓ٘ للنح نا.

 الىرا الثال 

 ىطاه احلنآ٘ مً ذٔ  الْضْا

ذةةةةةخ مالةةةةة  ال  ةةةةةنٔه ذةةةةةخ  سةةةةة ٝثارٖ   

    ٔ نُ    ٓ ن ةةةةةةا وةةةةةةخ  ذ كةةةةةةار  سةةةةةة   ل ت ةةةةةةن

ّال  ةةةةةةر   ٔةةةةةةُ لنٔةةةةةةا ال  ةةةةةةر ا  اجلةةةةةةاٜلٗ  

قاىْىةةةةا   ّال ضلةةةةخ لل ةةةة  ال  ةةةةر    ال  ةةةةنٔه     

اّ  سةةة   لُ دٌّ اٌ طلْلةةةُ مالةةة  ال  ةةةنٔه ٍةةةتا    

احلةةةخ  ّل ةةةر  تةةةْ   احلنآةةة٘ القاىْىٔةةة٘ لالةةة     

ال  ةةةةةةنٔه ذةةةةةةدد  ال شةةةةةةرٓعا  االعنةةةةةةال الةةةةةةا    

تشةةةةةكا  ع ةةةةةداٛا  علةةةةةٙ ذقةةةةةْه مالةةةةة  ال  ةةةةةنٔه     

لالةةةة  مباشةةةةرتَا  ّلكةةةةً   ّالةةةةا ال صلةةةةْد ل ةةةة  ا

الْقةةةةت  اتةةةةُ ٍيةةةةا  اعنةةةةال تشةةةةكا اسةةةة ثياٛا  علةةةةٙ  

ذقةةةةةْه مالةةةةة  ال  ةةةةةنٔه صلٔلٍةةةةةا القةةةةةاىٌْ  ّال    

 ى َاكةةةةةةا  حلقةةةةةةْه مالةةةةةة     ٓشةةةةةةكا القٔةةةةةةاو بَةةةةةةا  

ال  ةةةةةةةةنٔه  ّىةةةةةةةةبني   ٍةةةةةةةةتا الىةةةةةةةةرا االعنةةةةةةةةال  

احمل ةةةةةْر علةةةةةٙ ال ةةةةة  مباشةةةةةرتَا  ّاالسةةةةة ثياٛا    

 -علٙ ٍتِ االعنال ّكنا ٓ تٕ:

االعنةةةةةال احمل ةةةةةْرٗ علةةةةةٙ  ةةةةة   ةةةةةاذ      -اّال :

 احلخ   ال  نٔه احملنٕ.

ى ةةةةت ال شةةةةرٓعا  علةةةةٙ االعنةةةةال الةةةةا     

تةةةة دٖ مباشةةةةرتَا دٌّ مْا قةةةة٘  ةةةةاذ  احلةةةةخ     

ال  ةةةةنٔه    قٔةةةةاو السةةةة ّلٔ٘ القاىْىٔةةةة٘ لكْىَةةةةا   

تشةةةةةةةكا  ى َاكةةةةةةةا  حلقةةةةةةةْه  ةةةةةةةاذ  احلةةةةةةةخ     

ال  ةةةةنٔه احملنةةةةٕ  ّت نثةةةةا ٍةةةةتِ االعنةةةةال  ةةةةا      

 -ٓ تٕ:

 ل ال  نٔه. س يسا -:1

 ضةةةةةةةر ال شةةةةةةةرٓعا  اخلا ةةةةةةة٘ ونآةةةةةةة٘              

ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘ علةةةةةٙ  ةةةةة  مالةةةةةة       

ال  ةةةةةنٔه اس يسةةةةةال ال  ةةةةةنٔه احملنةةةةةٕ دٌّ   ٌ  

مالكةةةةُ  سةةةةْاٛ كةةةةاٌ اليسةةةةس لل  ةةةةنٔه ب كنلةةةةُ    

اّ تٖ جةةةةةةلٛ ميةةةةةةُ   القةةةةةةاىٌْ ليةةةةةةا اس يسةةةةةةال     

ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘ ب ٓةةةة٘ الرٓقةةةة٘  سةةةةْاٛ  

نٔه ىىسةةةةُ  اّ عةةةةً الرٓةةةةخ ددلةةةةُ   ىسةةةةس ال  ةةةة

  ميةةة خ الكةّىةةةٕ  اّ بةةة ٖ الرٓقةةة٘ اةةةةرٚ تةةة دٖ   

   الي ٔحةةةة٘  اتَةةةةا 

(82)

  ّقةةةةد عةةةةل قةةةةاىٌْ بةةةةراٛا    

 65االةةةةةةاا ّالينةةةةا د ال ةةةةياعٔ٘ العراقةةةةٕ رقةةةةه     

( مةةةً 1-/أ8العةةةدل عةةةً  لةةة    الةةةادٗ )   1970لسةةةي٘ 

الى ةةةةا الثالةةةة  مكةةةةرر ) الثةةةةا ( ميةةةةُ ّالةةةةا جةةةةاٛ      

لةةةة  احلةةةةخ   ال  ةةةةنٔه بعةةةةد ٓك سةةةة  ما - َٔةةةةا )أ

 تسحٔلُ ّ ل   يا ال   مً القٔاو بال الٕ:

اس يسةةةةةال ال  ةةةةةنٔه احملنةةةةةٕ كةةةةة   اّ جةةةةةلٛا       -1

سةةةْاٛ بددلةةةُ   داٜةةةرٗ م كاملةةة٘ اّ بةةة ٖ الرٓقةةة٘     

اةةةةرٚ...(

(83)

  لكةةةً ٓ ذةةة  اٌ بعةةةمل ال شةةةرٓعا     

اّرد  اسةةةة ثياٛ علةةةةٙ اس يسةةةةال ال  ةةةةنٔه  ّ لةةةة    

ٓ سةةةةةه بات ةةةةةال٘   ا كةةةةاٌ االس يسةةةةةال جلةةةةةلٛ ال  

مةةةةةً ال  ةةةةةنٔه     ال ٓشةةةةةكا  لةةةةة  اع ةةةةةداٛا  علةةةةةٙ 

ذقةةةةْه مالةةةة  ال  ةةةةنٔه  ٍّةةةةتا مةةةةا ى ةةةةت علٔةةةةُ    

( مةةةةً الى ةةةةا الثالةةةة   8( مةةةةً الةةةةادٗ ) 1-الىقةةةةرٗ )أ

مكةةةةةةرر ) الثةةةةةةا ( مةةةةةةً قةةةةةةاىٌْ بةةةةةةراٛا  االةةةةةةةةاا     

 1970لسةةةي٘   65ّالينةةةا د ال ةةةياعٔ٘ العراقةةةٕ رقةةةه     

 ٖ جةةةلٛ  العةةةدل    جةةةاٛ  َٔةةةا )... مةةةا عةةةدا اس يسةةةال ا

ال ٓ ضةةةةنً االس يسةةةةال جلةةةةةلٛ م سةةةةه بات ةةةةةال٘    

مةةةً ال  ةةةنٔه( 

 (84)
  بٔينةةةا ٓ ذةةة  اٌ كةةة   مةةةً    

 82قةةةاىٌْ محآةةة٘ اللكٔةةة٘ الىكرٓةةة٘ ال ةةةرٖ رقةةةه       

  ّقةةةةةاىٌْ اللكٔةةةةة٘ الىكرٓةةةةة٘ الىرىسةةةةةٕ  2002لسةةةةةي٘ 

  ّكةةةةةتل  ال ْجٔةةةةةُ 1992( لعةةةةةاو 597-92رقةةةةةه )

االّرّبةةةةةٕ بشةةةةة ٌ احلنآةةةةة٘ القاىْىٔةةةةة٘ ل  ةةةةةامٔه  

( لعةةةةاو 87/54اشةةةةباِ الْ ةةةة   رقةةةةه )  مي حةةةةا  

   ٓي  علٙ ٍتا االس ثياٛ. 1986
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 سةةة  اد اّ بٔةةةا اّ تْدٓةةةا ال  ةةةنٔه احملنةةةةٕ      -:2

 ت را  جتارٓ٘.

ميعةةةةةةةةت ال شةةةةةةةةرٓعا   سةةةةةةةة  اد ال  ةةةةةةةةنٔه           

احملنةةةٕ  اّ بٔعةةةةُ  اّ تْدٓعةةةةُ مةةةةً قبةةةةا ال ةةةة  دٌّ  

مْا قةةةةة٘ مالةةةةة  ال  ةةةةةنٔه  سةةةةةْاٛ كاىةةةةةت ٍةةةةةتِ     

لةةةةةٙ ال  ةةةةنٔه ّذةةةةةدِ  اّ كةةةةةاٌ  االعنةةةةال ّاردٗ ع 

مةةةةةةةددلا    داٜةةةةةةةرٗ م كاملةةةةةةة٘  اّ كاىةةةةةةةت ٍةةةةةةةتِ  

االعنةةةةةال ّاردٗ علةةةةةٙ سةةةةةلا ّمي حةةةةةا  ت ضةةةةةنً     

ت ةةةةنٔنا  ميسةةةةْةا  بطرٓقةةةة٘  ةةةة  قاىْىٔةةةة٘   ال  ٌ 

ٍةةةتِ االعنةةةال ال متثةةةا  ع ةةةداٛ علةةةٙ ذقةةةْه مالةةة  

ال  ةةةةنٔه  ّمةةةةً  ةةةةه ال ٓةتةةةة  علةةةةٙ مباشةةةةرتَا      

مسةةةةةة ّلٔ٘ قاىْىٔةةةةةة٘  ال   ا كةةةةةةاٌ ال ةةةةةةر  مةةةةةةً 

مباشةةةةرتَا ٍةةةةْ  قٔةةةةخ ا ةةةةرا  جتارٓةةةة٘  ّ لةةةة   

( مةةةً الى ةةةا الثالةةة    2-/أ8ذسةةة  مىَةةةْو الةةةادٗ )  

مكةةةةةةرر ) الثةةةةةةا ( مةةةةةةً قةةةةةةاىٌْ بةةةةةةراٛا  االةةةةةةةةاا     

 1970لسةةةي٘   65ّالينةةةا د ال ةةةياعٔ٘ العراقةةةٕ رقةةةه     

اسةةة  اد اّ بٔةةةا اّ تْدٓةةةا   -2العةةةدل     جةةةاٛ  َٔةةةا ) 

ال  ةةةةةنٔه احملنةةةةةٕ  اّ اٖ داٜةةةةةرٗ م كاملةةةةة٘ ادمةةةةةخ  

ا ال  ةةةةةنٔه اّ اٖ ميةةةةة خ اددلةةةةةت  ٔةةةةةُ   َٔةةةةةا ٍةةةةةت

مثةةةةةا ٍةةةةةتِ الةةةةةداٜرٗ بقةةةةةدر مةةةةةا  ةةةةةْٖ ّب ةةةةةْرٗ 

مسةةةةةةة نرٗ ت ةةةةةةةنٔنا  ميسةةةةةةةْةا  بطرٓقةةةةةةة٘  ةةةةةةة    

قاىْىٔ٘ ّ ل  ت را  جتارٓ٘(.

(85)

 

امةةةا باليسةةةب٘ للقةةةاىٌْ االمرٓكةةةٕ حلنآةةة٘ رقةةةاٜخ      

  ىةةةةةةةُ   ضلةةةةةةةدد   1984اشةةةةةةةباِ الْ ةةةةةةة   لعةةةةةةةاو   

االعنةةةال الةةةا ال صلةةةْد مباشةةةرتَا مةةةً قبةةةا  ةةة        

الةةة  ال  ةةةنٔه احملنةةةٕ  ّااةةةا  ك ىةةةٙ بةةةتكر      م

االعنةةةةال الةةةةا لكةةةةً مباشةةةةرتَا مةةةةً قبةةةةا مالةةةة   

ال  ةةنٔه ذ ةةرا   اّ مةةً قبةةا مةةً ٓةة  ٌ لةةُ الالةة         

( ميةةةةُ بةةةة ٌ 905 باشةةةةرتَا   قةةةةد بةةةةني   الةةةةادٗ ) 

مالةةةةة  ال  ةةةةةنٔه احملنةةةةةٕ لةةةةةُ ذقةةةةةْه ذ ةةةةةرٓ٘   

لٔقةةةةْو بيىسةةةةُ  اّ اٌ ٓةةةة  ٌ لل ةةةة   ب عةةةةادٗ اى ةةةةاد     

ْٜٔ٘ اّ الكةّىٔةةةةةة٘ اّ اٖ ال  ةةةةةةنٔه بْسةةةةةةاٜا ضةةةةةة 

ّسةةةٔل٘ اةةةةرٚ   عيةةةٙ اس يسةةةال ال  ةةةنٔه  اّ اٌ     

ٓقةةةةةةةةْو ب سةةةةةةةة  اد اّ تْدٓةةةةةةةةا ميةةةةةةةة خ ٓ ضةةةةةةةةنً    

 ٕ ال  ةةةنٔه احملنةةة

(86)

  ٍّةةةتا ٓعةةة   ٌ قٔةةةاو ال ةةة     

بةةة ٖ مةةةً ٍةةةتِ االعنةةةال  ْا قةةة٘ مالةةة  ال  ةةةنٔه  

ال ٓشةةةكا  ع ةةةداٛا  علةةةٙ ذقةةةْه الالةةة   امةةةا   ا قةةةاو    

عنةةةةال ب ةةةة    ٌ ال ةةةة   باشةةةةرٗ اٖ مةةةةً ٍةةةةتِ اال 

مةةةً مالةةة  ال  ةةةنٔه   ةةة ٌ عنلةةةُ ٍةةةتا ٓةةة دٖ          

قٔةةةاو السةةة ّلٔ٘ القاىْىٔةةة٘ ّ قةةةا  لىَةةةْو الصالىةةة٘     

 للنادٗ الشار الَٔا اع ِ.

اإلسةةةةة ثياٛا  علةةةةةٙ االعنةةةةةال احمل ةةةةةْرٗ  - اىٔةةةةةا :

 علٙ     اذ  احلخ   ال  نٔه احملنٕ.

بعةةةةد اٌ بٔيةةةةت ال شةةةةرٓعا  اخلا ةةةة٘ ونآةةةة٘          

الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ االعنةةةةةةال الةةةةةةا ال    ت ةةةةةةامٔه 

صلةةةْد مباشةةةرتَا مةةةً قبةةةا  ةةة  مالةةة  ال  ةةةنٔه       

احملنةةةةةٕ لكْىَةةةةةا تشةةةةةكا اع ةةةةةداٛ علةةةةةٙ ذقْقةةةةةُ       

اّرد  بعةةةةةمل االسةةةةة ثياٛا  علةةةةةٙ تلةةةةة  االعنةةةةةال  

   ذةةةةةدد  بعةةةةةمل االعنةةةةةال الةةةةةا لكةةةةةً لل ةةةةة      

مباشةةةةةرتَا دٌّ ذاجةةةةة٘ للر ةةةةةْل علةةةةةٙ مْا قةةةةة٘ 

 ةةةةاذ  احلةةةةخ   ال  ةةةةنٔه   ةةةة  ا قةةةةاو شةةةةص       

 ٖ عنةةا مةةً ٍةةتِ االعنةةال  ةة ٌ عنلةةُ ال ٓشةةكا        بةة 

 ى َاكةةةا  حلقةةةْه مالةةة  ال  ةةةنٔه احملنةةةٕ  ّمةةةً    

 ةةةةه ال ٓ رنةةةةا السةةةة ّلٔ٘ القاىْىٔةةةة٘ عةةةةً عنلةةةةُ     

 -ٍتا  ّلكً  دٓد ٍتِ االعنال  ا ٓ تٕ:

 س يسةةةةةةةةال ال  ةةةةةةةةنٔه احملنةةةةةةةةٕ ت ةةةةةةةةرا   -:1

 شص ٔ٘ اّ للبر  العلنٕ.

 اجةةةةةةةاد  ال شةةةةةةةرٓعا   س يسةةةةةةةال ال  ةةةةةةةنٔه         

احملنةةةةةٕ مةةةةةً قبةةةةةا ال ةةةةة  دٌّ مْا قةةةةة٘  ةةةةةاذ    

احلةةةةةخ   ال  ةةةةةنٔه    ا كةةةةةاٌ ٍةةةةةتا االس يسةةةةةال    

ت ةةةةةةةرا  شص ةةةةةةةةٔ٘  اّ ت ةةةةةةةرا  البرةةةةةةةة  اّ   

ال رلٔةةةةةا اّ ال علةةةةةٔه اّ ال ةةةةةدرٓ  اّ ال قٔةةةةةٔه   

(87)

  

اّ   ا كةةةةةةةةةةةاٌ االس يسةةةةةةةةةةةال جلةةةةةةةةةةةلٛ ال ٓ سةةةةةةةةةةةه  

بات ةةةال٘ مةةةً ال  ةةةنٔه     ال تعةةةد ٍةةةتِ االعنةةةال   

 ةةةةةةةْل علةةةةةةةٙ   ةةةةةةة  مشةةةةةةةرّع٘ ّال ت طلةةةةةةة  احل 

ت ةةةةرٓ  مةةةةً قبةةةةا  ةةةةاذ  احلةةةةخ   ال  ةةةةنٔه      

ذ ةةةةٙ لةةةةْ كةةةةاٌ مةةةةً ٓقةةةةْو بَةةةةتِ االعنةةةةال عالةةةةا     

بْجةةةْد ذةةةخ ذلنةةةٕ ل ةةةاذ  ال  ةةةنٔه 

(88)

  ٍّةةةتا 

( مةةةةً الى ةةةةا الثالةةةة  مكةةةةرر  9مةةةةا جةةةةاٛ   الةةةةادٗ ) 

) الثةةةةةا ( مةةةةةً قةةةةةاىٌْ بةةةةةراٛا  االةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د  

العةةةةةدل  1970لسةةةةةي٘  65ال ةةةةةياعٔ٘ العراقةةةةةٕ رقةةةةةه  

علةةةٙ اىةةةُ )علةةةٙ الةةةر ه  ةةةا ّرد        ّالةةةا ى ةةةت   

( مةةةً ٍةةةتا القةةةاىٌْ ال ٓع ةةةل تعةةةدٓا  علةةةٙ      8الةةةادٗ )

ذقةةةةْه مالةةةة  ال  ةةةةنٔه القٔةةةةاو ب ذةةةةدٚ ات عةةةةال 

 ال الٔ٘:

 س يسةةةةال ال  ةةةةنٔه علةةةةٙ الْجةةةةِْ الي ةةةةةْ       -أ

 ال الٕ:

  ا كةةةةاٌ اس يسةةةةال ال ةةةة  ل ةةةةر  شص ةةةةٕ اّ    -1

ل آةةةا  ال قٔةةةٔه اّ ال رلٔةةةا اّ البرةةة  اّ ال علةةةٔه    

 ٌ   ٍا.دّ
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  ا كةةةةةةةاٌ االس يسةةةةةةةال جلةةةةةةةلٛ  ةةةةةةة  م سةةةةةةةه     -2

بات ال٘ مً ال  نٔه(.

(89)

 

ٓ ذةةة  علةةةٙ الةةةي  الةةةْارد اعةةة ِ  ٌ  ةةةٔا  ُ          

االم ٜٔةةة٘  ةةة  دقٔقةةة٘  كنةةةا اٌ الشةةةرا العراقةةةٕ     

كةةةةرر الةةةةي  علةةةةٙ االسةةةة ثياٛ ال علةةةةخ ب س يسةةةةال 

جةةةلٛ ال ٓ سةةةه بات ةةةال٘ مةةةً ال  ةةةنٔه احملنةةةٕ       

االسةةة ثياٛ   الةةةادٗ   قةةةد سةةةبخ ّاٌ ىةةة  علةةةٙ ٍةةةتا 

( مةةةةً الى ةةةةا الثالةةةة  مكةةةةرر ) الثةةةةا ( مةةةةً      1-/أ8)

قةةةةةةاىٌْ بةةةةةةراٛا  االةةةةةةةةاا ّالينةةةةةةا د ال ةةةةةةياعٔ٘  

العةةةةةةدل  ّكةةةةةةاٌ   1970لسةةةةةةي٘  65العراقةةةةةةٕ رقةةةةةةه  

االجةةةدر اٌ تكةةةةٌْ  ةةةةٔا ٘ الىقةةةرٗ )أ( مةةةةً الةةةةي    

 س يسةةةةال  -السةةةةابخ  كةةةةرِ علةةةةٙ اليرةةةةْ اتتةةةةٕ )أ 

ُ ال  ةةةةنٔه احملنةةةةٕ علةةةةٙ الْجةةةةُ الي ةةةةْ  علٔةةةة 

( مةةةً ٍةةةتا القةةةةاىٌْ     8  الىقةةةرٗ )أ( مةةةً الةةةةادٗ )  

 احلاال  اتتٔ٘:...(.

بٔينةةةةةا ٓ ذةةةةة  اٌ القةةةةةاىٌْ االمرٓكةةةةةٕ حلنآةةةةة٘    

لٔسةةةةة صدو   1984رقةةةةةاٜخ اشةةةةةباِ الْ ةةةةة   لعةةةةةاو    

م ةةةطل  ) االس يسةةةال( ّااةةةا اسةةة صدو م ةةةطل     

)ا يدسةةة٘ العكسةةةٔ٘( 

(90)

( ميةةةُ الةةةا  906  الةةةادٗ )

 ٗ علةةةةةةةةٙ احلقةةةةةةةةْه  اشةةةةةةةةار     القٔةةةةةةةةْد الةةةةةةةةْارد

احل ةةةةةرٓ٘ ل ةةةةةاذ  احلةةةةةخ   ال  ةةةةةنٔه  ّمةةةةةً   

ٍةةةةةتِ القٔةةةةةْد )ا يدسةةةةة٘ العكسةةةةةٔ٘(      ْجةةةةة      

ٍةةتِ الةةادٗ ال ٓعةةد تعةةدٓا  علةةٙ احلقةةْه احل ةةرٓ٘       

ل ةةةةاذ  ال  ةةةةنٔه قٔةةةةاو شةةةةص  ب عةةةةادٗ  ى ةةةةاد    

ال  ةةةةنٔه احملنةةةةٕ ل ةةةةر  الدراسةةةة٘ اّ ال رلٔةةةةا   

اّ تقٔةةةةةةةةٔه ال قئةةةةةةةةا  السةةةةةةةة صدم٘    ةةةةةةةةياع٘   

داٜرٗ ال كاملةةةة٘ الةةةةا أدمةةةةخ  َٔةةةةا ال  ةةةةنٔه  اّ الةةةة

ال  ةةةةنٔه  اّ معر ةةةة٘ كٔىٔةةةة٘ تي ةةةةٔه العيا ةةةةر    

الس صدم٘    ياع٘ ال  نٔه.
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 ضةةةة   عةةةةً  لةةةة     ا متكةةةةً شةةةةص  مةةةةً  ب كةةةةار  

ت ةةةنٔه مةةةةً ةةةةة ل  ع نةةةةادِ علةةةةٙ الي ةةةةاٜخ الةةةةا  

تْ ةةةةا  لَٔةةةةا ى ٔحةةةة٘  لٔةةةةا ّتقٔةةةةٔه ال  ةةةةنٔه   

 احملنةةةٕ   ةةة ٌ ٍةةةتا ال  ةةةنٔه الثةةةاىٕ ٓكةةةٌْ ذلةةة     

للرنآةةةةة٘ القاىْىٔةةةةة٘   ا  ققةةةةةت  ٔةةةةةُ ات ةةةةةال٘   

ّالشةةةةةةةةةةرّ  االةةةةةةةةةةةرٚ الْاجةةةةةةةةةة   ققَةةةةةةةةةةا    

ت ةةةةةةةةةامٔه الةةةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةةةة٘ دٌّ اٌ ٓكةةةةةةةةةٌْ    

ل ةةةاذ  ال  ةةةنٔه االّل أٓةةة٘ ذقةةةْه قبةةةا الب كةةةر  

الثةةةةاىٕ ر ةةةةه  ٌ ال  ةةةةنٔه الثةةةةاىٕ ٓعةةةةد مسةةةة ندا     

مةةةةةةةً ال  ةةةةةةةنٔه االّل  ّال ةةةةةةةر  مةةةةةةةً تةةةةةةةْ     

ا  علةةةٙ  لٔةةةا  احلنآةةة٘ لل  ةةةنٔه الب كةةةر  ع نةةةاد  

ت ةةةةةنٔه ذلنةةةةةٕ مْجةةةةةْد مسةةةةةبقا  ٍةةةةةْ تشةةةةةحٔا    

االب كار ّتطْٓر ال  امٔه الْجْدٗ.
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 ب كةةةةار ت ةةةةنٔه  ا ةةةةا لل  ةةةةنٔه احملنةةةةٕ      -:2

 ى ٔح٘ جَْد مس قل٘.

قةةةةد ٓ ْ ةةةةا شةةةةص  لَةةةةْدِ السةةةة قل٘  

    ب كةةةةار ت ةةةةنٔه  طٔطةةةةٕ ٓ سةةةةه بات ةةةةال٘   

 ال  ىةةةةةُ ٓكةةةةةٌْ مطابقةةةةةا  ل  ةةةةةنٔه ذلنةةةةةٕ أةةةةةةر   

ا ال ٓعد ع ةةةةةداٛ علةةةةٙ ذقةةةةةْه مالةةةةة    َةةةةتا العنةةةةة 

ال  ةةةنٔه احملنةةةٕ مةةةا دام ب كةةةار ال  ةةةنٔه الثةةةاىٕ    

ى ٔحةةةةة٘ عنةةةةةا مسةةةةة قا للنب كةةةةةر دٌّ االع نةةةةةاد     

علةةةةٙ اجلَةةةةْد البتّلةةةة٘ إلب كةةةةار ال  ةةةةنٔه االّل     

 عيةةةةةٙ اٌ ٓةةةةة ه ال ْ ةةةةةا    ال  ةةةةةنٔه الثةةةةةاىٕ    

وسةةةً ىٔةةة٘   اإلب كةةةار لةةةٔ  ذكةةةرا  علةةةٙ أذةةةد 
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ٛ ٍةةةةةةْ تشةةةةةةحٔا  ّال ةةةةةةر  مةةةةةةً ٍةةةةةةتا االسةةةةةة ثيا   

اإلب كةةةةةار   دلةةةةةال ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘   

  ٕ لْاكبةةةةةةةةةةة٘ ال طةةةةةةةةةةةْر االلكةّىةةةةةةةةةةة

(94)

  ّمةةةةةةةةةةةً 

ال شةةةةةرٓعا  الةةةةةا ى ةةةةةت علةةةةةٙ ٍةةةةةتا االسةةةةة ثياٛ      

قةةةةةةاىٌْ بةةةةةةراٛا  االةةةةةةةةاا ّالينةةةةةةا د ال ةةةةةةياعٔ٘  

العةةةةةةدل ّ لةةةةةة     1970لسةةةةةةي٘  65العراقةةةةةةٕ رقةةةةةةه 

( مةةةً الى ةةةا الثالةةة  مكةةةرر ) الثةةةا (     1-/ 9الةةةادٗ )

اٖ مةةةةةةً اال عةةةةةةال   -لةةةةةةا جةةةةةةاٛ  َٔةةةةةةا )   ميةةةةةةُ ّا

مةةةةةً ٍةةةةةتا  8 قةةةةةرٗ أ مةةةةةادٗ  2الةةةةةتكْرٗ   البيةةةةةد 

 -الى ا ٓ علخ:

ب  ةةةةةنٔه أةةةةةةر مطةةةةةابخ ٓ سةةةةةه بات ةةةةةال٘       -1

 ب كارِ بشكا مس قا(.
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 اس   ل ال  نٔه.    -:3

  ا قةةةاو  ةةةاذ  احلةةةخ   ال  ةةةنٔه احملنةةةٕ              

دمخ بعةةةةر  ال  ةةةةةنٔه  اّ الةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةة٘ الةةةةة  

 َٔةةةةةةا ال  ةةةةةةنٔه    السةةةةةةْه  اّ مةةةةةةي  ترةٔ ةةةةةةا   

لل ةةةةةةة    ٔرةةةةةةةخ للنشةةةةةةةةٖ اّ الةةةةةةةرة  لةةةةةةةُ أٌ 

ٓ  ةةةةةةةةةر  بال  ةةةةةةةةةنٔه ببٔعةةةةةةةةةُ  اّ تْدٓعةةةةةةةةةُ  اّ  

اسةةةةةةةةةة عنال ال  ةةةةةةةةةةنٔه اّ الةةةةةةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةةةةةةة٘  

ال ضةةةةني٘ لل  ةةةةنٔه  ّ  ذةةةةدّد مةةةةا   اإلتىةةةةاه     

علٔةةةةُ   العقةةةةد  دٌّ مْا قةةةة٘  ةةةةاذ  احلةةةةةخ       

تشةةةكا  ع ةةةداٛا  علةةةٙ   ال  ةةةنٔه   َةةةتِ االعنةةةال ال 

ذقةةةةةةةةْه مالةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةنٔه الالةةةةةةةةا   عةةةةةةةةر    

 ُ ال  ةةةنٔه  ْا ق ةةة
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  لكةةةً  ةةةا جتةةةدر االشةةةارٗ   

الٔةةةةةةُ اٌ مةةةةةةا تقةةةةةةدو  كةةةةةةرِ ال ٓشةةةةةةكا اسةةةةةة ثياٛا    

بةةةةالعيٙ الةةةةدقٔخ علةةةةٙ ذقةةةةْه مالةةةة  ال  ةةةةنٔه       
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 ةةةةةةة  ا تيةةةةةةةادل مالةةةةةةة  ال  ةةةةةةةنٔه عةةةةةةةً ملكٔةةةةةةة٘      

ت ةةةنٔنُ  اّ تيةةةادل عةةةً ذةةةخ اسةةة   ل ال  ةةةنٔه    

ٓ عةةد       ةة ٌ مةةا ٓقةةْو بةة    ُ ال يةةادل لةةُ  اّ الةةرة  لةةُ 

عنةةةة   جةةةةاٜل قاىْىةةةةا  مةةةةا دامةةةةت ملكٔةةةة٘ ال  ةةةةنٔه    

اى قلةةةةت الٔةةةةةُ  اّ بعةةةةمل احلقةةةةةْه الةتبةةةة٘ علٔةةةةةُ    

 ْجةةة  العقةةةةد الةةةةلو بٔيَنةةةةا  ّقةةةةد ىةةةة  قةةةةاىٌْ  

بةةةةةراٛا  االةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د ال ةةةةةياعٔ٘ العراقةةةةةٕ 

العةةةدل علةةةٙ مةةةا تقةةةدو   الةةةادٗ  1970لسةةةي٘  65رقةةةه 

ى ةةةا الثالةةةة  مكةةةرر ) الثةةةا ( ميةةةةُ    ( مةةةً ال 2-/ 9)

عيةةةةد تسةةةةحٔا اّ ت ةةةةنٔه اّ  -2ّالةةةةا جةةةةاٛ  َٔةةةةا ) 

داٜةةةةةةرٗ م كاملةةةةةة٘ عرضةةةةةةت للسةةةةةةْه مةةةةةةً قبةةةةةةا      

مالكَٔةةةةا اّ    ْا قةةةة٘ مالكَٔةةةةا علةةةةٙ عرضةةةةَا(    

 ال  ٌ ٍةةةتا الةةةي   ةةة  مىَةةةْو ّ ةةةٔا  ُ مبَنةةة٘    

 اإلسةةةةةة ثياٛ ال ٓ علةةةةةةخ بال سةةةةةةحٔا ّمةةةةةةا  لةةةةةة      

ٓ ذةةةةةةةة   ٌ الشةةةةةةةةرا العراقةةةةةةةةٕ قةةةةةةةةد اسةةةةةةةة صدو  

  طل  ال سحٔا   الي .م

امةةةةا ال ْجٔةةةةُ االّرّبةةةةٕ بشةةةة ٌ محآةةةة٘ القاىْىٔةةةة٘   

ل  ةةةةةةةامٔه مي حةةةةةةةا  اشةةةةةةةباِ الْ ةةةةةةة   رقةةةةةةةه      

 قةةةةد كةةةةاٌ اكثةةةةر دقةةةة٘      1986( لعةةةةاو 87/54)

االشةةةةةةارٗ    ٍةةةةةةتا االسةةةةةة ثياٛ     بةةةةةةني   الةةةةةةادٗ     

( ميةةةةةةةُ بةةةةةةة ٌ احلةةةةةةةخ احل ةةةةةةةرٖ ل ةةةةةةةاذ   5\5)

ال  ةةةةنٔه    جةةةةادٗ اّ ميةةةةا اسةةةة   ل ال  ةةةةنٔه    

ٓةةةا   اّ اسةةة  ادِ مةةةً قبةةةا ال ةةة  ٓي َةةةٕ بعةةةد       جتار

عةةةةةر  ال  ةةةةةنٔه  اّ الةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةة٘ الةةةةةدمخ   

 َٔةةةةةةا ال  ةةةةةةنٔه    السةةةةةةْه    ذةةةةةةدٚ الةةةةةةدّل    

االعضةةةةاٛ  ْا قةةةة٘ مالةةةة  ال  ةةةةنٔه اّ مةةةةً قبةةةةا   

الرة  لُ.

(97)

 

 العنا التٖ ٓقْو بُ ذسً الئ٘. -:4

قةةةةةد ٓقةةةةةْو شةةةةةص  مةةةةةا ببٔةةةةةا اّ تْدٓةةةةةا اّ               

اسةةةةةةة  اد داٜةةةةةةةرٗ م كاملةةةةةةة٘ ت ضةةةةةةةنً ت ةةةةةةةنٔنا    

ميسةةةةةةةْةا  بطرٓقةةةةةةة٘  ةةةةةةة  قاىْىٔةةةةةةة٘  اّ سةةةةةةةلع٘     

اددلةةةةةت  َٔةةةةةا الةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةة٘ الةةةةةا ت ضةةةةةنً  

ال  ةةةةنٔه اليسةةةةْل بطرٓقةةةة٘  ةةةة  قاىْىٔةةةة٘  ّمةةةةا  

 لةةةةة  ال ٓع ةةةةةل عنلةةةةةُ اى َاكةةةةةا  حلقةةةةةْه مالةةةةة    

ً ىٔةةةةة٘  ال  ةةةةةنٔه   ا قةةةةةاو بَةةةةةتِ االعنةةةةةال وسةةةةة

 عيةةةٙ  ىةةةُ   ٓكةةةً ٓعلةةةه  اّ   ٓكةةةً ب مكاىةةةُ اٌ      

ٓعلةةةةةه اٌ الةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةة٘  اّ السةةةةةلع٘ ت ضةةةةةنً 

ت ةةةةنٔنا  ميسةةةةْةا  بطرٓقةةةة٘  ةةةة  قاىْىٔةةةة٘   كةةةةا  

عنةةةةةا ٓقةةةةةْو بةةةةةُ قبةةةةةا علنةةةةةُ بْجةةةةةْد ت ةةةةةنٔه        

   ُ ذلنةةةةةٕ ال ٓكةةةةةٌْ مسةةةةة ّال  عيةةةةة
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  لكةةةةةً   ا   

اىةةةةتارِ مةةةةً قبةةةةا  ةةةةاذ  احلةةةةخ بْجةةةةْد ت ةةةةنٔه  

ُ   ٍةةةةتِ احلالةةةة٘ اٌ ٓ  ةةةةر  ذلنةةةةٕ   ٔرةةةةخ لةةةة

بالي حةةةا  الصلّىةةة٘ لدٓةةةُ  اّ الةةةا اللبَةةةا بشةةةر    

اٌ ٓعةةةةْ   ةةةةاذ  احلةةةةخ   ال  ةةةةنٔه تعْٓضةةةةا    

ٓعةةةةةةادل الىْاٜةةةةةةد الةةةةةةا كةةةةةةاٌ سٔر ةةةةةةا علَٔةةةةةةا 

 ةةةةاذ  احلةةةةخ   ال  ةةةةنٔه   ذالةةةة٘ ال  ةةةةر      

  ٖ بال  ةةةةةنٔه ّ قةةةةةا  لعقةةةةةد تةةةةةرةٔ  اة ٔةةةةةار
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ّقةةةةةد ىةةةةة  قةةةةةاىٌْ بةةةةةراٛا  االةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د      

العةةةةةدل  1970لسةةةةةي٘  65 ةةةةةياعٔ٘ العراقةةةةةٕ رقةةةةةه  ال

( ّ الةةةةادٗ 3-/ 9علةةةةٙ ٍةةةةتا االسةةةة ثياٛ   الةةةةادتني ) 

( مةةةً الى ةةةا الثالةةة  مكةةةرر ) الثةةةا ( ميةةةُ   قةةةد     10)

اٖ مةةةً اال عةةةال   -/ ( علةةةٙ اىةةةُ )  9ى ةةةت الةةةادٗ )

مةةةةةً ٍةةةةةتا  8 قةةةةةرٗ أ الةةةةةادٗ  2الةةةةةتكْرٗ   البيةةةةةد 

 -الى ا ٓ علخ:

ت ضةةةةةةنً ت ةةةةةةنٔنا   الةةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةةة٘ الةةةةةةا   -3

ميسةةةةةةةْةا  بطرٓقةةةةةةة٘  ةةةةةةة  قاىْىٔةةةةةةة٘ اّ  يةةةةةةة خ     

ٓ ضةةةةةةنً مثةةةةةةا ٍةةةةةةتِ الةةةةةةداٜرٗ اّ كةةةةةةاٌ اليةةةةةة خ    

ضل ةةةةْٖ علةةةةٙ ت ةةةةةنٔه   ىسةةةةصُ ب ةةةةْرٗ  ةةةةة      

( 10قاىْىٔةةة٘ علةةةٙ اٌ تراعةةةٙ    لةةة  اذكةةةاو الةةةادٗ )   

(  قةةةد ى ةةةت علةةةٙ 10مةةةً ٍةةةتا الى ةةةا(  امةةةا الةةةادٗ )

اىةةةُ )  ا ارتكةةة  شةةةص  عنةةة    ةةةا ٍةةةْ مي ةةةْ    

مةةةً   9مةةةً الىقةةةرٗ   مةةةً الةةةادٗ     3لبيةةةد علٔةةةُ   ا

ٍةةةتا الى ةةةا ّاةطةةةرِ مالةةة  احلةةةخ بةةةتل  ب ىةةةتار     

عةةةةةةةةةدلٕ  ٔرةةةةةةةةةخ  ةةةةةةةةةتا الشةةةةةةةةةص  ال  ةةةةةةةةةر   

بالي حةةةا  احملىْدةةة٘ لدٓةةةُ اّ ال عاقةةةد علَٔةةةا قبةةةا   

اإلةطةةةةةةةار شةةةةةةةرٓط٘ اٌ ٓعةةةةةةةْ  الالةةةةةةة   بلةةةةةةةق  

معةةةةةادل للعْاٜةةةةةد العقْلةةةةة٘ الةةةةةا  ٓسةةةةة رقَا لةةةةةْ     

كةةةةةةاٌ ٍةةةةةةتا االسةةةةةة عنال  ْجةةةةةة  تةةةةةةرةٔ     

  عاقد علُٔ ب رادٗ الطر ني(.ال

ٓ ذةةة  علةةةٙ الي ةةةْ  ال قةةةدو  كرٍةةةا  ىَةةةا         

ا ىلةةت االشةةارٗ    ذسةةً الئةة٘ ّالةةتٖ ٍةةْ سةةةب        

االعىةةاٛ مةةةً السةةة ّلٔ٘    ةةةاٍر الةةةي  ٓةةةْذٕ اىةةةُ  

ب مكةةةةةةةةاٌ اٖ شةةةةةةةةص  اٌ ٓ  ةةةةةةةةر  بال  ةةةةةةةةنٔه 

احملنةةةةٕ ذ ةةةةٙ ّاٌ كةةةةاٌ ٓعلةةةةه اٌ عنلةةةةُ ٓشةةةةكا     

اى َاكةةةةةةا  حلقةةةةةةْه مالةةةةةة  ال  ةةةةةةنٔه  ّ   لةةةةةة   

 كرٍةةةةةا   رلالىةةةةة٘ تذكةةةةةاو الي ةةةةةْ  ال قةةةةةدو  

 قةةةةةد كةةةةةةاٌ االّ  بالشةةةةةةرا العراقةةةةةةٕ اٌ ٓةةةةةةي   

علةةةةٙ ذسةةةةً الئةةةة٘ ل كةةةةٌْ  ةةةةٔا ٘ الةةةةي  علةةةةٙ    

اٖ مةةةةً اال عةةةةال الةةةةتكْرٗ      -اليرةةةةْ االتةةةةٕ )  

مةةً ٍةةتا الى ةةا    8مةةً الىقةةرٗ أ مةةً الةةادٗ     2البيةةد 

 ت علخ:
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بةةةةداٜرٗ م كاملةةةة٘ ت ضةةةةنً ت ةةةةنٔنا  ميسةةةةْةا     -3

بطرٓقةةةةةةة٘  ةةةةةةة  قاىْىٔةةةةةةة٘  اّ  يةةةةةةة خ ٓ ضةةةةةةةنً    

ميسةةةْةا  بطرٓقةةة٘  ةةة  قاىْىٔةةة٘    ا قةةةاو   ت ةةةنٔنا 

شةةةةص  بَةةةةتا الىعةةةةا ّ  ٓكةةةةً ٓعلةةةةه  اّ   ٓكةةةةً   

ب مكاىةةةةةُ اٌ ٓعلةةةةةه ّقةةةةةت ذ ةةةةةْلُ علةةةةةٙ الةةةةةداٜرٗ  

ال كاملةةةةةة٘ اّ اُليةةةةةة خ  اٌ تلةةةةةة  الةةةةةةداٜرٗ اّ اُليةةةةةة خ    

ٓ ضةةةةةةةنً ت ةةةةةةةنٔنا  ميسةةةةةةةْةا  بطرٓقةةةةةةة٘  ةةةةةةة      

( 10قاىْىٔةةة٘  علةةةٙ اٌ تراعةةةٙ    لةةة  اذكةةةاو الةةةادٗ ) 

    ذةةةةةةةةةني ٓ ذةةةةةةةةة  اٌ  مةةةةةةةةةً ٍةةةةةةةةةتا الى ةةةةةةةةةا( 

ال شةةةةرٓعا  االةةةةةرٚ قةةةةد اشةةةةار  ا  ذسةةةةً ىٔةةةة٘   

( مةةةةةً 51/1القةةةةةاٜه بالعنةةةةةا   قةةةةةد ى ةةةةةت الةةةةةادٗ )   

 82قةةةاىٌْ محآةةة٘ اللكٔةةة٘ الىكرٓةةة٘ ال ةةةرٖ رقةةةه       

علةةةةةةةةةةٙ اٌ )اليسةةةةةةةةةةس ّاالسةةةةةةةةةة   ل   2002لسةةةةةةةةةةي٘ 

ال حةةةةةةارٖ الةةةةةةتٖ ٓشةةةةةةنا االسةةةةةة  اد اّ البٔةةةةةةا اّ   

ال ْدٓةةةا لةةةداٜرٗ م كاملةةة٘   ةةةْٖ علةةةٙ ت ةةةنٔه      

طةةةةٕ ذلنةةةةٕ اّ لسةةةةلع٘ تةةةةدةا    ةةةةيعَا     طٔ

تلةةةةةة  الةةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةةة٘    ا ّقةةةةةةا الىعةةةةةةا مةةةةةةً   

شةةةةص  ال ٓعلةةةةه اّ   ٓكةةةةً م اذةةةةا  لةةةةُ اٌ ٓعلةةةةه      

ّقةةةت الىعةةةا اٌ تلةةة  الةةةداٜرٗ ال كاملةةة٘ اّ السةةةلع٘    

ت ضةةةةةةةةنً ت ةةةةةةةةنٔنا   طٔطٔةةةةةةةةا  ذلنٔةةةةةةةةا ...( 
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ّذسةةةةً الئةةةة٘   ٍةةةةتِ احلالةةةة٘ مىةةةةة  ّعلةةةةٙ      

ٓثبةةةةت سةةةةْٛ ىٔةةةة٘   ةةةةاذ  احلةةةةخ   ال  ةةةةنٔه اٌ  

مةةةةةً قةةةةةاو ببٔةةةةةا اّ تْدٓةةةةةا اّ اسةةةةة   ل الةةةةةداٜرٗ      

ال كاملةةةةةة٘  اّ اُليةةةةةة خ الةةةةةةتٖ ٓ ضةةةةةةنً ال  ةةةةةةنٔه   

اليسةةةةةْل بطرٓقةةةةة٘  ةةةةة  قاىْىٔةةةةة٘  اّ ا بةةةةةا  اىةةةةةُ     

ب مكةةةةاٌ مةةةةً قةةةةاو بَةةةةتِ اال عةةةةال اٌ ٓعلةةةةه اٌ ٍةةةةتا  

ال  نٔه ذلا محآ٘ قاىْىٔ٘.

(101)

 

 الطل  الثاىٕ

 ملّ٘ساٜا محآ٘ ت امٔه الدّاٜر ال كا

تك سةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةةامٔه الةةةةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةةةةة٘           

احلنآةةةةةةةةة٘ القاىْىٔةةةةةةةةة٘   ا كاىةةةةةةةةةت مسةةةةةةةةة ْ ٔ٘    

للشةةةةةةةةرّ  القاىْىٔةةةةةةةة٘  ّٓكةةةةةةةةٌْ ذةةةةةةةةخ مالةةةةةةةة      

ال  ةةةنٔه علةةةٙ ت ةةةنٔنُ ذقةةةا  ل ةةةٔقا  بشص ةةةُ      

 ةةة  ا ّقةةةا  ع ةةةداٛ علةةةٙ اٖ ذةةةخ مةةةً ذقْقةةةُ  ةةة ٌ     

القةةةةاىٌْ ٓةةةةْ ر لةةةةُ ىةةةةْعني مةةةةً احلنآةةةة٘  محآةةةة٘ 

مْضةةةةةْعٔ٘ ّت نثةةةةةا   احلنآةةةةة٘ الدىٔةةةةة٘ البقةةةةةا   

قْاعةةةد السةةة ّلٔ٘ العقدٓةةة٘ ّال ق ةةة ٓ٘   ضةةة      ل

عةةةً  لةةة  مةةةي  القةةةاىٌْ مالةةة  ال  ةةةنٔه محآةةة٘      

ّق ٔةةة٘  ى ٔةةة٘ عاجلةةة٘ ت ياسةةة  مةةةا مةةةا ت طلبةةةُ  

ٍةةتِ احلقةةةْه مةةةً محآةةة٘  ٍّةةةتِ الْسةةةٔل٘ ت نثةةةا  

بةةةةةةةةةةةاإلجراٛا  ال رى ٔةةةةةةةةةةة٘     ضلةةةةةةةةةةةخ لالةةةةةةةةةةة  

ال  ةةةةنٔه ّا يةةةةاٛ ى ةةةةر الةةةةدعْٚ اّ قبةةةةا  قام َةةةةا   

كنةةةة٘ الص  ةةةة٘ إل ةةةةا   اٌ ٓ قةةةةدو بطلةةةة     احمل

االجةةةةراٛا  ال رى ٔةةةة٘ ل ةةةةر  احملا  ةةةة٘ علةةةةةٙ     

ذقْقةةةةةةةُ    ذةةةةةةةني  ةةةةةةةدّر احلكةةةةةةةه   دعةةةةةةةْاِ   

ّعلٔةةةةةُ شل ةةةةة  ٍةةةةةتا الطلةةةةة  لبرةةةةة  ّسةةةةةاٜا     

محآةةة٘ ت ةةةامٔه الةةةدّاٜر ال كاملةةة٘ ّالةةةا ت نثةةةا     

  السةةةةةةةة ّلٔ٘ الدىٔةةةةةةةة٘  ّكةةةةةةةةتل  االجةةةةةةةةراٛا    

ال رى ٔةةةةةةةةة٘    ةةةةةةةةةرعني مسةةةةةةةةة قلني ّذسةةةةةةةةة    

 -ال ى ٔا اتتٕ:

 ا االّلالىر

 الس ّلٔ٘ الدىٔ٘

احلنآةةة٘ الدىٔةةة٘ تعةةةد محآةةة٘ عامةةة٘ لكْىَةةةا               

ت ضةةةةةةنً كةةةةةةا اىةةةةةةْاا احلقةةةةةةْه  سةةةةةةْاٛ كاىةةةةةةت  

   ٘ ذقةةةةْه شص ةةةةٔ٘  اّ عٔئةةةة٘  اّ معيْٓةةةة
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  ةةةة  ا 

ّقةةةةةةا اع ةةةةةةداٛ علةةةةةةٙ ذقةةةةةةْه مالةةةةةة  ال  ةةةةةةنٔه     

ب مكاىةةةُ ر ةةةا دعةةةْٚ السةةة ّلٔ٘ الدىٔةةة٘ للنطالبةةة٘   

٘ ةطةةة  بةةةال عْٓمل عنةةةا ا ةةةابُ مةةةً ضةةةرر ى ٔحةةة     

ارتكبةةةةةةُ ال ةةةةةة    ال اٌ البٔعةةةةةة٘ ٍةةةةةةتِ السةةةةةة ّلٔ٘    

  لةةةةةةة ذسةةةةةة  البٔعةةةةةة٘ الع قةةةةةة٘ بةةةةةةني مالةةةةةة   

ال  ةةةةةنٔه ّبةةةةةني مةةةةةً اع ةةةةةدٚ علةةةةةٙ ذقْقةةةةةُ        

تكةةةةٌْ السةةةة ّلٔ٘ عقدٓةةةة٘   ا كةةةةاٌ ٍيةةةةا  عقةةةةد      

بةةةةةةني مالةةةةةة  ال  ةةةةةةنٔه ّبةةةةةةني الشةةةةةةص  الةةةةةةتٖ  

اع ةةةةدٚ علةةةةٙ ذقْقةةةةُ    ذةةةةني تكةةةةٌْ السةةةة ّلٔ٘   

 مالةةةةة  تق ةةةةة ٓ٘   ا   ٓكةةةةةً ٍيةةةةةا  عقةةةةةد بةةةةةني  

ال  نٔه ّبني مً اع دٚ علٙ ذقْقُ.

(103)

 

جتةةةةةةةةدر االشةةةةةةةةارٗ ا  اٌ ال شةةةةةةةةرٓعا  اخلا ةةةةةةةة٘  

ونآةةةةة٘ ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘   تةةةةةي ه    

االذكةةةةةاو اخلا ةةةةة٘ بالسةةةةة ّلٔ٘ الدىٔةةةةة٘ الةتبةةةةة٘    

علةةةةةةٙ اى َةةةةةةا  ذقةةةةةةْه مالةةةةةة  ال  ةةةةةةنٔه   ةةةةةةا   

ْٓجةةةة  الرجةةةةْا ا  القْاعةةةةد العامةةةة٘ للنسةةةة ّلٔ٘  

  القةةةةةةاىٌْ الةةةةةةدىٕ  ب سةةةةةة ثياٛ   الدىٔةةةةةة٘ الةةةةةةْاردٗ  

القةةةةةةةةاىٌْ االمرٓكةةةةةةةةٕ حلنآةةةةةةةة٘ رقةةةةةةةةاٜخ اشةةةةةةةةباِ  

الةةةةتٖ اشةةةةار ا  ذةةةةخ مالةةةة    1984الْ ةةةة   لعةةةةاو 

ال  ةةةةنٔه بر ةةةةا دعةةةةْٚ السةةةة ّلٔ٘ الدىٔةةةة٘ عيةةةةد    

ّقةةةةةةْا اع ةةةةةةداٛ علةةةةةةٙ ذقْقةةةةةةُ   طبقةةةةةةا  للنةةةةةةادٗ     

(910\b-1   ّضلةةةةةخ لالةةةةة  ال  ةةةةةنٔه احملنةةةةةٕ  ا )

   ٚ  الةةةةةرة  لةةةةةُ ترةٔ ةةةةةا  ذ ةةةةةرٓا   قامةةةةة٘ دعةةةةةْ

مدىٔةةة٘ عةةةً اٖ اع ةةةداٛ ٓقةةةا علةةةٙ ت ةةةنٔنُ بعةةةد       

بدٛ مدٗ محآ٘ ال  نٔه.

(104)
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ّالسةةةةةة ّلٔ٘ الدىٔةةةةةة٘  سةةةةةةْاٛ كاىةةةةةةت عقدٓةةةةةة٘ اّ    

تق ةةةةة ٓ٘  ال تقةةةةةْو  ال ب رقةةةةةخ    ةةةةة٘ اركةةةةةاٌ  

ٍّةةةةٕ  اخلطةةةة  ّالضةةةةرر ّالع قةةةة٘ السةةةةببٔ٘ بةةةةني     

ٌ اخلطةةةة  ّالضةةةةرر   ةةةة  ا  ققةةةةت ٍةةةةتِ       اتركةةةةا

 ت رقةةةةةةةةخ السةةةةةةةة ّلٔ٘ الدىٔةةةةةةةة٘  ّضلةةةةةةةةخ لالةةةةةةةة    

ال  ةةةةنٔه الطالبةةةة٘ بةةةةال عْٓمل عنةةةةا ا ةةةةابُ مةةةةً   

ضةةةةرر  ّعلٔةةةةُ سةةةةيبني اركةةةةاٌ ٍةةةةتِ السةةةة ّلٔ٘       

ّال عةةةةةةْٓمل الةةةةةةتٖ ٓسةةةةةة رقُ مالةةةةةة  ال  ةةةةةةنٔه  

 -:اتتّٕذس  ال ى ٔا 

 الس ّلٔ٘ الدىٔ٘. أركاٌ -اّال :

 اإلةةةةةة لالسةةةةة ّلٔ٘ الدىٔةةةةة٘ الةتبةةةةة٘ علةةةةةٙ           

بةةةةة ل لاو عقةةةةةدٖ  اّ ّاجةةةةة  قةةةةةاىْىٕ  ال تقةةةةةْو  ال    

ب رقةةةةخ    ةةةة٘ اركةةةةاٌ  ٍّةةةةٕ اخلطةةةة  ّالضةةةةرر      

 ّع ق٘ سببٔ٘ ترب  بٔيَنا.

 اخلط . -:1

 أركةةةةةةاٌمةةةةةةً  اتّلٓعةةةةةةد اخلطةةةةةة  الةةةةةةركً          

السةةةةةةة ّلٔ٘ الدىٔةةةةةةة٘ سةةةةةةةْاٛ كاىةةةةةةةت عقدٓةةةةةةة٘ اّ    

للنسةةةةةة ّلٔ٘  أساسةةةةةةٕتق ةةةةةة ٓ٘   َةةةةةةْ شةةةةةةر    

 ّلٔ٘ ّال الدىٔةةةةة٘  ّ  ا اى ىةةةةةٙ اخلطةةةةة   ةةةةة  مسةةةةة    

تعةةةةْٓمل عةةةةً الضةةةةرر الةةةةتٖ ا ةةةةا  الضةةةةرّر   

(105)

  

ّٓعةةةةةر  اخلطةةةةة  ب ىةةةةةُ  ةةةةةة ل بْاجةةةةة  قةةةةةاىْىٕ     

 ِ مقةةةةةةةٌ بةةةةةة درا  الصةةةةةةا  ٓةةةةةةا

(106)

  كنةةةةةةا عر ةةةةةةُ 

االسةةة ا  ب ىْٔلب ىةةةُ اةةةة ل بةةة ل لاو سةةةابخ  ٍّةةةتا     

االل ةةةةةةلاو السةةةةةةابخ ٍةةةةةةْ ال ةةةةةةلاو بعةةةةةةدو االضةةةةةةرار    

بةةةال  

(107)

   كنةةةا ٓعةةةر  ب ىةةةُ العنةةةا الضةةةار  ةةة     

رّاالشةةةة

(108)

  ّٓةةةةرٚ جاىةةةة  مةةةةً الىقةةةةُ اٌ اخلطةةةة    

  السةةةةةة ّلٔ٘ العقدٓةةةةةة٘ ٓقةةةةةةة  مةةةةةةً معيةةةةةةاِ     

السةةةةةة ّلٔ٘ ال ق ةةةةةة ٓ٘   اخلطةةةةةة    السةةةةةة ّلٔ٘   

العقدٓةةةةةة٘ ٍةةةةةةْ اةةةةةةة ل بةةةةةة ل لاو عقةةةةةةدٖ  امةةةةةةا    

السةةةةةةة ّلٔ٘ ال ق ةةةةةةة ٓ٘  َةةةةةةةْ اةةةةةةةة ل بةةةةةةة ل لاو  

قاىْىٕ.

(109)

 

اخلطةةةة  الةةةةتٖ ٓسةةةةب  ضةةةةرر لالةةةة  ال  ةةةةنٔه قةةةةد  

تربطةةةُ مةةةا مالةةة  ال  ةةةنٔه  ٓ ةةةدر مةةةً شةةةص   

رابطةةةةة٘ عقدٓةةةةة٘  كنةةةةةا لةةةةةةْ قةةةةةاو الةةةةةرة  لةةةةةةُ      

ترةٔ ةةةةةةةا  اة ٔارٓةةةةةةةا   صالىةةةةةةة٘ شةةةةةةةرّ  عقةةةةةةةد  

الةةةةةةٔ  ب سةةةة   ل ال  ةةةةنٔه  اّ جتةةةةاّد مةةةةدٗ   

الةةةةةةةةةٔ  ال ىةةةةةةةخ علَٔةةةةةةةا  اّ ام يةةةةةةةا عةةةةةةةً اداٛ  

القابةةةةةا ال ىةةةةةخ علٔةةةةةُ   عقةةةةةد الةةةةةةةٔ   ّقةةةةةد   

ٓ ةةةةدر اخلطةةةة  عةةةةً ال ةةةة  الةةةةتٖ ال تربطةةةةُ مةةةةا      

ٔه ع قةةةة٘ عقدٓةةةة٘  كنةةةةا لةةةةْ قةةةةاو   مالةةةة  ال  ةةةةن

شةةةةص  ب س يسةةةةال ال  ةةةةنٔه احملنةةةةٕ دٌّ ّجةةةةُ  

ذةةةخ  اّ جتةةةاّد الةةةرة  لةةةُ ترةٔ ةةةا  جلٓةةةا  الةةةدٗ 

احملةةةددٗ للةةةةةٔ 

(110)

  ّٓقةةةا عةةة ٛ ا بةةةا  اخلطةةة   

علةةةةٙ عةةةةاتخ مالةةةة  ال  ةةةةنٔه     صلةةةة  علٔةةةةُ اٌ      

ٓثبةةةةةةت اٌ الع ةةةةةةدٖ قةةةةةةد اسلةةةةةةر  عةةةةةةً السةةةةةةلْ   

 قٔةةةةةةاو الةةةةةة لْ  للرجةةةةةةا الع ةةةةةةاد  ةةةةةةا ٓةةةةةة دٖ    

الس ّلٔ٘    م ُ.

(111)
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اخلطةةةةةة  ّذةةةةةةدِ ال ٓكىةةةةةةٕ لقٔةةةةةةاو السةةةةةة ّلٔ٘         

الدىٔةةةة٘ )العقدٓةةةة٘ ّال ق ةةةة ٓ٘(  ّااةةةةا صلةةةة  اٌ  

ٓسةةةةةب  ٍةةةةةتا اخلطةةةةة  ضةةةةةررا  ل ةةةةةاذ  احلةةةةةخ       

ال  ةةةةنٔه   الضةةةةرر ٓعةةةةد شةةةةرالا  اساسةةةةٔا  للركةةةةه 

بةةةةةةةةال عْٓمل

(112)

     ال ضلكةةةةةةةةه بةةةةةةةةال عْٓمل  ال   ا 

رر ا ةةةةا  الطالةةةة  بةةةةُ   ةةةة  ا     كةةةةاٌ ٍيةةةةا  ضةةةة 

ٓ ةةةبُ ضةةةةرر  ةةةة  ضلةةةخ لةةةةُ الطالبةةةة٘ بةةةةال عْٓمل   

اسةةةة يادا     القاعةةةةدٗ الةةةةا تقضةةةةٕ ب ىةةةةُ ال دعةةةةْٚ 

بةةةةة  م ةةةةةلر٘  ّال م ةةةةةلر٘   ا   ٓكةةةةةً ٍيةةةةةا      

    ٕ ضةةرر قةةد حلةةخ الةةدع

(113)

  ّالضةةرر ٍةةْ كةةةا ا ٚ   

ٓ ةةةةةةٔ  الشةةةةةةةص    ذةةةةةةةخ مةةةةةةةً ذقْقةةةةةةةُ اّ    

م ةةةلر٘ مشةةةرّع٘ لةةةُ  سةةةْاٛ كةةةاٌ  لةةة  احلةةةخ      

اّ تلةةةةة  ال ةةةةةلر٘ مةةةةة علقني بسةةةةة م٘ جسةةةةةنُ اّ   

مالةةةةةُ  اّ عاالى ةةةةةُ  اّ شةةةةةر ُ  اّ ذرٓ ةةةةةُ  اّ  ةةةةة   

 ل .

(114)

 

الضةةةرر الةةةتٖ ٓ ةةةٔ   ةةةاذ  احلةةةخ   ال  ةةةنٔه   

قةةد ٓكةةةٌْ مادٓةةةا  ٓسةةةب  لةةةُ ةسةةةارٗ مالٔةةة٘ ّٓشةةةكا  

اى قا ةةةا  مةةةً عيا ةةةر  م ةةةُ الالٔةةة٘  كنةةةا لةةةْ قةةةاو   

شةةةةةةةةص  ب سةةةةةةةة   ل ال  ةةةةةةةةنٔه احملنةةةةةةةةٕ دٌّ    

  احلةةةةةةخ ّذرماىةةةةةةُ مةةةةةةً تةةةةةةرةٔ  مةةةةةةً  ةةةةةةاذ

العاٜةةةةد الةةةةالٕ الةتةةةة  علةةةةٙ اسةةةة   ل ال  ةةةةنٔه    

ّقةةةةةد ٓكةةةةةٌْ الضةةةةةرر ادبٔةةةةةا  لةةةةة  مسعةةةةة٘ مالةةةةة   

ال  ةةةةةةنٔه ّمكاى ةةةةةةُ العلنٔةةةةةة٘  كنةةةةةةا لةةةةةةْ قةةةةةةاو    

الع دٖ بيسب٘ ال  نٔه الُٔ.

(115)

 

الضةةةةرر الةةةةتٖ ٓ ةةةةٔ  مالةةةة  ال  ةةةةنٔه  سةةةةْاٛ        

ٓ سةةة رخ عيةةةُ تعةةةْٓمل      كةةةاٌ مادٓةةةا  اّ معيْٓةةةا   ال 

 ال   ا  ققةةةةت  ٔةةةةُ شةةةةرّ  معٔيةةةة٘     صلةةةة  اٌ   

ٓكةةٌْ الضةةةرر ذلقةةةخ الْقةةْا  اٖ  اب ةةةا  علةةةٙ ّجةةةُ   

الةةةةٔقني  اّ اىةةةةُ سةةةةٔقا ذ نةةةةا  ّاٌ تراةةةةةٙ ّقْعةةةةُ   

   السةةة قبا  امةةةا ا ا كةةةاٌ ّقْعةةةُ ذلةةة ن    ةةة      

عيةةةةةُ ال عةةةةةْٓملٓ سةةةةة رخ 

(116)

  كنةةةةةا ٓشةةةةةة  اٌ  

ٓكةةةةةةةٌْ الضةةةةةةةرر مباشةةةةةةةرا  

(117)

   عيةةةةةةةٙ اٌ ٓكةةةةةةةٌْ 
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ى ٔحةةةة٘ البٔعٔةةةة٘ للصطةةةة    ا   ٓكةةةةً ب سةةةة طاع٘    

الضةةةةةةةةرّر اٌ ٓ ْةةةةةةةةةاِ ببةةةةةةةةتل جَةةةةةةةةد معقةةةةةةةةْل    

ّالضةةرر الباشةةر قةةد ٓكةةٌْ م ْقعةةا  اّ  ةة  م ْقةةا        

 ةةة  ا كاىةةةت السةةة ّلٔ٘ عقدٓةةة٘  ةةة ٌ ال عةةةْٓمل ال    

ل ْقةةةا دٌّ الضةةةرر ٓكةةةٌْ  ال عةةةً الضةةةرر الباشةةةر ا 

 ةةةةة  ال ْقةةةةةا  اذةامةةةةةا  إلرادٗ ال عاقةةةةةدًٓ   قةةةةةد      

ارادا ميةةةت ابةةةراو العقةةةد اٌ ٓق  ةةةر ال عةةةْٓمل علةةةٙ   

الضةةةةةرر اليةةةةةاجه عةةةةةً اةةةةةة ل اذةةةةةدٍنا ب يىٔةةةةةت      

ال لامةةةةةةةةةةُ   ال اٌ ال عةةةةةةةةةةْٓمل عةةةةةةةةةةً السةةةةةةةةةة ّلٔ٘ 

العقدٓةةةةة٘ ٓشةةةةةنا الضةةةةةرر الباشةةةةةر ال ْقةةةةةا ّ ةةةةة   

  ال ْقةةةةةا م ةةةةةٙ مةةةةةا ارتكةةةةة  الةةةةةدًٓ  شةةةةةا  اّ ةطةةةةة   

جسةةةٔه  امةةةا   ا كاىةةةت السةةة ّلٔ٘ تق ةةة ٓ٘  ةةة ٌ     

ال عةةةْٓمل ٓشةةةةنا الضةةةرر الباشةةةةر كلةةةُ  م ْقعةةةةا     

كاٌ اّ    م ْقا.

(118)

 

ّٓشةةةة    الضةةةرر آضةةةا  اٌ ٓكةةةٌْ شص ةةةٔا   اٖ     

ا ةةةا  الةةةدعٕ بالةةةتا   سةةةْاٛ كةةةاٌ الضةةةرر ماسةةةا      

وةةةةخ مك سةةةة  للنةةةةدعٕ  اّ م ةةةةلر٘ مشةةةةرّع٘     

الةةةدعٕ   لةةةُ ضلنَٔةةةا القةةةاىٌْ     صلةةة  اٌ ٓكةةةٌْ  

دعةةةْٚ ال عةةةْٓمل ٍةةةْ الضةةةرّر ىىسةةةُ مةةةً الىعةةةا     

الضةةةةار  ةةةة  الشةةةةرّا  اّ مةةةةً االةةةةة ل بةةةةاالل لاو    

العقةةةةةةةةدٖ   ةةةةةةةة  لكةةةةةةةةً لشةةةةةةةةص  اٌ ٓطالةةةةةةةة    

بةةةةال عْٓمل عةةةةً ضةةةةرر ا ةةةةا   ةةةة ِ  ال   ا كةةةةاٌ 

ىاٜبا  عيُ.

(119)

 

ّسةةةةْاٛ كاىةةةةت السةةةة ّلٔ٘ عقدٓةةةة٘ اّ تق ةةةة ٓ٘      

  ةة ٌ عةة ٛ   بةةا  الضةةرر ٓقةةا علةةٙ عةةاتخ الةةدعٕ        

ّا بةةةةةا  ّقةةةةةْا الضةةةةةرر اّ عةةةةةدو ّقْعةةةةةُ ّاقعةةةةة٘      

مادٓةةةةةة٘ صلةةةةةةْد ا باتَةةةةةةا بكا ةةةةةة٘ ّسةةةةةةاٜا اال بةةةةةةا   

كالبٔيةةةةةة٘ ّالقةةةةةةراًٜ  ّا بةةةةةةا  ّقةةةةةةْا الضةةةةةةرر اّ  

عةةةةةةةةدو ّقْعةةةةةةةةُ مسةةةةةةةة ل٘ مْضةةةةةةةةْعٔ٘ تقةةةةةةةةدرٍا   

ذلكنةةةةة٘ الْضةةةةةْا ّال رقابةةةةة٘ حملكنةةةةة٘ ال نٔٔةةةةةل     

علَٔا.

(120)
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ٕ دلةةةةةةرد ّقةةةةةةْا اخلطةةةةةة  ّالضةةةةةةرر ال ٓكىةةةةةة            

للركةةةةه بةةةةال عْٓمل  بةةةةةا صلةةةة  اٌ تكةةةةٌْ ٍيةةةةةا      

ع قةةةةة٘ سةةةةةببٔ٘ مباشةةةةةرٗ بةةةةةني اخلطةةةةة  ّالضةةةةةرر   

 عيةةةةةةةةةٙ اٌ ٓكةةةةةةةةةٌْ الضةةةةةةةةةرر ى ٔحةةةةةةةةة٘ ةطةةةةةةةةة      

الع ةةةةدٖ

(121)

   الع قةةةة٘ السةةةةببٔ٘ ركةةةةً جةةةةٍْرٖ   

  السةةةةةةةةةةة ّلٔ٘  سةةةةةةةةةةةْاٛ كاىةةةةةةةةةةةت عقدٓةةةةةةةةةةة٘ او    

تق  ٓ٘.

(122)

 

امةةةةا   ا   ٓكةةةةً الضةةةةرر ى ٔحةةةة٘ مباشةةةةرٗ خلطةةةة      

٘ السةةةببٔ٘ تي ىةةةٕ  كنةةةا  الةةةدعٕ علٔةةةُ   ةةة ٌ ع قةةة 

لةةْ كةةاٌ الضةةرر الةةتٖ ا ةةا  الةةدعٕ قةةد ىةة خ عةةً      

سةةةةب  اجةةةةيً ال ٓةةةةد للنةةةةدعٕ علٔةةةةُ  ٔةةةةُ  كقةةةةْٗ 

قةةةةاٍرٗ اّ ذةةةةادث  حةةةةاٜٕ اّ ةطةةةة  ال ةةةة   اّ ةطةةةة   

الضةةةةةةرّر ىىسةةةةةةُ   ةةةةةة  ا تةةةةةةْا ر   ذةةةةةةدٚ ٍةةةةةةتِ      

االسةةةبا   ةةة ٌ الرابطةةة٘ السةةةببٔ٘ تي ىةةةٕ ّمةةةً  ةةةه     

ال لكً للنضرّر الطالب٘ بال عْٓمل

(123)

. 

صلةةةةة  علةةةةةٙ ال ضةةةةةرر )مالةةةةة  ال  ةةةةةنٔه( ا بةةةةةا   

الع قةةةةةة٘ السةةةةةةببٔ٘ بةةةةةةني اخلطةةةةةة  ال ةةةةةةادر عةةةةةةً     

الع ةةةةدٖ  ّبةةةةني الضةةةةرر الةةةةتٖ حلةةةةخ بةةةةُ  ّلكةةةةً   

ا بةةا  الع قةةة٘ السةةةببٔ٘ بكا ةة٘ الةةةره اال بةةةا   ةةةا   

 َٔةةةا القةةةراًٜ القضةةةأٜ٘  ّتقةةةدٓر تةةةْا ر الع قةةة٘   

السةةةةةةةةةببٔ٘ مةةةةةةةةةً عدمةةةةةةةةةُ ٓعةةةةةةةةةْد    ذلكنةةةةةةةةة٘   

الْضْا.

(124)

 

  عْٓمل.ال - اىٔا :

  ا  ققةةةةت اركةةةةاٌ السةةةة ّلٔ٘ الث  ةةةة٘   

اخلطةةة  ّالضةةةرر ّالع قةةة٘ السةةةببٔ٘ بٔيَنةةةا  ضلةةةخ   

لالةةةةة  ال  ةةةةةنٔه الضةةةةةرّر اللحةةةةةْٛ    القضةةةةةاٛ     

للنطالبةةةةة٘ بةةةةةال عْٓمل عنةةةةةا ا ةةةةةابُ مةةةةةً ضةةةةةرر  

 ةةةةةال عْٓمل ٍةةةةةْ احلكةةةةةه الةتةةةةة  علةةةةةٙ  قةةةةةخ      

السةةةةة ّلٔ٘ ٍّةةةةةْ جلااٍةةةةةا 

(125)

  ّٓةةةةةراد بةةةةةال عْٓمل 

اّ  ىٔةةةة ا ةةةرِ بشةةةكا اّ  ذلةةةْ الضةةةرر اٌ امكةةةً   

بةةةة ةر  ّبال ةةةةٔ ٘ الةةةةا تكىةةةةا ارضةةةةاٛ ال ضةةةةرر       

ّاعةةةادٗ ال ةةةْادٌ بةةةني م ةةةلرا ال ضةةةرر ّذلةةةدث   

الضرر.

(126)

 

جتةةةةةةةةدر االشةةةةةةةةارٗ    اٌ ال شةةةةةةةةرٓعا  اخلا ةةةةةةةة٘ 

ونآةةةةةة٘ ت ةةةةةةامٔه الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘  ّميَةةةةةةا     

قةةةةةةاىٌْ بةةةةةةراٛا  االةةةةةةةةاا ّالينةةةةةةا د ال ةةةةةةياعٔ٘  

لعةةةةةةدل    تةةةةةةبني ا 1970لسةةةةةةي٘  65العراقةةةةةةٕ رقةةةةةةه 

الةةةةةةةةةره ال عةةةةةةةةةْٓمل الةةةةةةةةةتٖ ٓسةةةةةةةةة رقُ مالةةةةةةةةة  

ال  ةةةةنٔه   ذالةةةة٘ ّقةةةةْا اع ةةةةداٛ علةةةةٙ ذقْقةةةةُ     

ّكةةةةتل  اسةةةة  تقةةةةدٓر ٍةةةةتا ال عةةةةْٓمل  لةةةةتل       

البةةةةد مةةةةً الرجةةةةْا    القْاعةةةةد العامةةةة٘ الةةةةْاردٗ      

بَةةةةةتا الشةةةةة ٌ  ّ ْجةةةةة  القْاعةةةةةد العامةةةةة٘  ةةةةة ٌ      

ال عةةةةةةْٓمل الةةةةةةتٖ ٓسةةةةةة رقُ مالةةةةةة  ال  ةةةةةةنٔه      

عٔئةةةا   اّ تعْٓضةةةا    الضةةةرّر امةةةا اٌ ٓكةةةٌْ تعْٓضةةةا   

 قابةةةةةةا  سةةةةةةْاٛ كةةةةةةاٌ القابةةةةةةا ىقةةةةةةدٓا  اّ  ةةةةةة      

ىقدٖ.

(127)
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ال عةةةْٓمل العةةةٔ  ٓق ةةةد بةةةُ اعةةةادٗ احلةةةال    مةةةا   

كاىةةةةت علٔةةةةُ قبةةةةا ّقةةةةْا الضةةةةرر   عيةةةةٙ  دالةةةة٘   

الضةةةرر الةةةتٖ حلةةةخ الضةةةرّر ّ عادتةةةُ    احلالةةة٘    

الةةةةةا كةةةةةاٌ علَٔةةةةةا ّكةةةةة ٌ الضةةةةةرر   ضلةةةةةدث     

 م ةةةٙ امكةةةً  ّ كةةةه احملكنةةة٘ بةةةال عْٓمل العةةةٔ    

 لةةةةةةةة  سةةةةةةةةْاٛ كاىةةةةةةةةت السةةةةةةةة ّلٔ٘ عقدٓةةةةةةةة٘ اّ     

تق ةةةةةةة ٓ٘

(128)

  ّٓ صةةةةةةةت ال عةةةةةةةْٓمل العةةةةةةةٔ      

ذالةة٘ االع ةةداٛ علةةٙ ذقةةْه مالةة  ال  ةةنٔه عةةدٗ       

 ةةةةةْر  ميَةةةةةا سةةةةةر  ال  ةةةةةامٔه القلةةةةةدٗ ّالةةةةةا     

ىسةةةةةةةصت عةةةةةةةً ال  ةةةةةةةنٔه اال ةةةةةةةلٕ  اّ اتةةةةةةة       

ال  ةةةةةةامٔه القلةةةةةةدٗ  اّ الي حةةةةةةا  الةةةةةةا ت ضةةةةةةنً 

  قاىْىٔ٘.ال نٔه اليسْل بطرٓق٘  

(129)

 

امةةةا   ا تعةةةتر احلكةةةه ب عةةةادٗ احلةةةال    مةةةا كاىةةةت  

علٔةةةةةُ  اّ كةةةةةاٌ ال عةةةةةْٓمل العةةةةةٔ   ةةةةة  م ٜةةةةةه  

جلةةةةةل الضةةةةةرر   ٔ ةةةةةار    ال عةةةةةْٓمل  قابةةةةةا    

لسةةةي٘  40ّقةةةد اجةةةاد القةةةاىٌْ الةةةدىٕ العراقةةةٕ رقةةةه    

العةةةدل اللحةةةْٛ ا  ال عةةةْٓمل  قابةةةا ّ لةةة       1951

علةةةةةةٙ اىةةةةةةُ ( ميةةةةةةُ ّالةةةةةةا ى ةةةةةةت 209/2  الةةةةةةادٗ )

)ّٓقةةةةةةدر ال عةةةةةةْٓمل باليقةةةةةةد علةةةةةةٙ اىةةةةةةُ صلةةةةةةْد     

للنركنةةةةة٘ تبعةةةةةةا  لل ةةةةةرّ  ّبيةةةةةةاٛ علةةةةةٙ اللةةةةةة     

ال ضةةةةرر اٌ تةةةة مر ب عةةةةادٗ احلالةةةة٘    مةةةةا كاىةةةةت   

علٔةةةُ اّ اٌ  كةةةه بةةة داٛ امةةةر معةةةني اّ بةةةرد الثةةةا   

الثلٔةةةا  ّ لةةة  علةةةٙ سةةةبٔا ال عةةةْٓمل(  ٓةةة ظل مةةةً  

الةةةي  اٌ القابةةةا قةةةد ٓكةةةٌْ  ةةة  ىقةةةدٖ ٓ ضةةةنً      

اٛ امةةةةةر معةةةةةني  كةةةةة ٌ ٓطلةةةةة  مالةةةةة  احلكةةةةةه بةةةةة د

ال  ةةةةنٔه بٔةةةةا ال  ةةةةامٔه الةةةةا   ىسةةةةصَا عةةةةً     

ت ةةةةةةةةنٔنُ حلسةةةةةةةةابُ  اّ بٔةةةةةةةةا الي حةةةةةةةةا  الةةةةةةةةا  

ت ضةةةنً تلةةة  ال  ةةةامٔه ك عةةةْٓمل عنةةةا ا ةةةابُ    

مةةةةةً ضةةةةةرر 
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  اّ ىشةةةةةر احلكةةةةةه   ال ةةةةةرة 
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ّقةةةةةد ٓكةةةةةٌْ القابةةةةةا الةةةةةتٖ  كةةةةةه بةةةةةُ احملكنةةةةة٘   

مقةةةةةةةةاب   ىقةةةةةةةةدٓا   ّٓعةةةةةةةةد ال عةةةةةةةةْٓمل اليقةةةةةةةةدٖ    

لْ  االكثةةةةةر شةةةةةْٔعا  جلةةةةةل الضةةةةةرر  ّقةةةةةد  االسةةةةة

ٓكةةةةةٌْ مبل ةةةةةا  ا الٔةةةةةا  ٓةةةةةد ا للنضةةةةةرّر د عةةةةة٘    

ّاذةةةةةدٗ  اّ قةةةةةد ٓكةةةةةٌْ مبل ةةةةةا  مقسةةةةةطا  اّ آةةةةةرادا      

مرتبةةةةةةا  لةةةةةةةدٚ ذٔةةةةةةاٗ الضةةةةةةةرّر  
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  ّال عةةةةةةةْٓمل 

اليقةةةةةدٖ ٍةةةةةْ اال ةةةةةا   ال عةةةةةْٓمل اسةةةةة يادا         

( الةةةةةةا تةةةةةةي  علةةةةةةٙ اىةةةةةةُ )ّٓقةةةةةةدر   209/2الةةةةةةادٗ )

 ال عْٓمل باليقد...(

ا باليسةةةةةب٘ تسةةةةةا  تقةةةةةدٓر ال عةةةةةْٓمل عةةةةةً      امةةةةة 

الضةةةةةةرر الةةةةةةتٖ ا ةةةةةةا  مالةةةةةة  ال  ةةةةةةنٔه   ىةةةةةةُ    

طل لةةةةةةةةة وسةةةةةةةة  مةةةةةةةةا   ا كاىةةةةةةةةت السةةةةةةةة ّلٔ٘  

تق ةةةةةة ٓ٘ اّ عقدٓةةةةةة٘   ةةةةةة  ا كاىةةةةةةت السةةةةةة ّلٔ٘ 

الياشةةةةةةٝ٘ عةةةةةةةً االع ةةةةةةةداٛ علةةةةةةةٙ ذقةةةةةةةْه مالةةةةةةة   

ال  ةةةةةةنٔه ٍةةةةةةٕ مسةةةةةة ّلٔ٘ تق ةةةةةة ٓ٘   ٔقةةةةةةدر    

ال عةةةةةةْٓمل بقةةةةةةدر مةةةةةةا حلةةةةةةخ مالةةةةةة  ال  ةةةةةةنٔه    

ّمةةةةةا  اتةةةةةُ مةةةةةً كسةةةةة    الضةةةةةرّر مةةةةةً ةسةةةةةارٗ  

بشةةةةر  اٌ ٓكةةةةٌْ  لةةةة  ى ٔحةةةة٘ البٔعٔةةةة٘ للعنةةةةا    

( مةةةةً 207/1 ةةةة  الشةةةةرّا  ّذسةةةة  مىَةةةةْو الةةةةادٗ )

 1951لسةةةةةةةي٘  40القةةةةةةةاىٌْ الةةةةةةةدىٕ العراقةةةةةةةٕ رقةةةةةةةه  

العةةةةةةدل    ى ةةةةةةت علةةةةةةةٙ اىةةةةةةُ )تقةةةةةةدر احملكنةةةةةةة٘     

ال عةةةةةْٓمل    ٔةةةةةا االذةةةةةْال بقةةةةةدر مةةةةةا حلةةةةةخ    

ال ضةةةرر مةةةً ضةةةرر ّمةةةا  اتةةةُ مةةةً كسةةة  بشةةةر  

ٔحةةةةةة٘ البٔعٔةةةةةة٘ للعنةةةةةةا  ةةةةةة    اٌ ٓكةةةةةةٌْ ٍةةةةةةتا ى  

 الشرّا(.

امةةةةا ا ا كاىةةةةت السةةةة ّلٔ٘ الياشةةةةٝ٘ عةةةةً االع ةةةةداٛ   

علةةةةةٙ ذقةةةةةْه مالةةةةة  ال  ةةةةةنٔه ٍةةةةةٕ مسةةةةة ّلٔ٘     

عقدٓةةةةةة٘   ةةةةةة ٌ اسةةةةةةا  تقةةةةةةدٓر ال عةةةةةةْٓمل ٍةةةةةةْ    

ال عةةةْٓمل العةةةادل للىْاٜةةةد الةةةا كةةةاٌ سٔر ةةةا     

علَٔةةةا مالةةة  ال  ةةةنٔه  ٔنةةةا لةةةْ كاىةةةت اال عةةةال      

الرتكبةةةةةة٘ قةةةةةةد متةةةةةةت  ْجةةةةةة  عقةةةةةةد تةةةةةةرةٔ      

رٖ  لكةةةً  ةةةا جتةةدر االشةةةارٗ الٔةةةُ اٌ قةةةاىٌْ  اة ٔةةا 

بةةةةةراٛا  االةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د ال ةةةةةياعٔ٘ العراقةةةةةٕ 

العةةةةةدل   ٓةةةةةي  علةةةةةٙ ٍةةةةةتا  1970لسةةةةةي٘  65رقةةةةةه 

االسةةةةا    تقةةةةدٓر ال عةةةةْٓمل بشةةةةكا ّاضةةةة  ّ   

 ٔةةةةا احلةةةةاال  الةتبةةةة٘ علةةةةٙ االةةةةة ل بةةةة ل لاو   

عقةةةةةةةةةدٖ  ّااةةةةةةةةةا اّرد ٍةةةةةةةةةتا البةةةةةةةةةدأ   تقةةةةةةةةةدٓر 

و شةةةةص  بال  ةةةةر     ال عةةةةْٓمل   ذالةةةة٘ قٔةةةةا 

ال  ةةةةةةنٔه احملنةةةةةةٕ  اّ الةةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةةة٘ الةةةةةةا   

ادمةةةةةةخ  َٔةةةةةةا ال  ةةةةةةنٔه  باإلسةةةةةة  اد اّ البٔةةةةةةا اّ  

ال ْدٓةةةةةا دٌّ اٌ ٓعلةةةةةه اٌ ٍةةةةةتا ال  ةةةةةنٔه ذلةةةةةا   

محآةةةة٘ قاىْىٔةةةة٘   عيةةةةٙ اٌ ٓكةةةةٌْ ذسةةةةً الئةةةة٘     

ّلةةةةٔ  لدٓةةةةُ ق ةةةةد االضةةةةرار  الةةةة  ال  ةةةةنٔه     

 قةةةةةد اجةةةةةاد لةةةةةُ القةةةةةاىٌْ اٌ ٓ  ةةةةةر  بالي حةةةةةا    

حملىْدةةةةةة٘ لدٓةةةةةةُ اّ الةةةةةةا تعاقةةةةةةد علَٔةةةةةةا بعةةةةةةد     ا

اةطةةةارِ ب ىةةةتار عةةةدلٕ مةةةً قبةةةا  ةةةاذ  احلةةةخ    

ال  ةةةةةةنٔه بشةةةةةةر  اٌ ٓعةةةةةةْ   ةةةةةةاذ  احلةةةةةةخ    

تعْٓضةةةةا  معةةةةادال  للىْاٜةةةةد الةةةةا كةةةةاٌ سٔر ةةةةا     

علَٔةةةا لةةةْ كةةةاٌ ٍةةةتا االسةةة عنال قةةةد    ْجةةة       

تةةةرةٔ  اة ٔةةةةارٖ  ٍّةةةتا مةةةةا ى ةةةت علٔةةةةُ الةةةةادٗ    

لثةةةةا ( مةةةةً ( مةةةةً الى ةةةةا الثالةةةة  مكةةةةرر ) ا3-/ 9)

قةةةةةةاىٌْ بةةةةةةراٛا  االةةةةةةةةاا ّالينةةةةةةا د ال ةةةةةةياعٔ٘  

العةةةةدل    جةةةةاٛ  َٔةةةةا  1970لسةةةةي٘  65العراقةةةةٕ رقةةةةه 

)الةةةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةةةة٘ الةةةةةةةا ت ضةةةةةةةنً ت ةةةةةةةنٔنا     

ميسةةةةةةةْةا  بطرٓقةةةةةةة٘  ةةةةةةة  قاىْىٔةةةةةةة٘ اّ  يةةةةةةة خ     
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ٓ ضةةةةةةنً مثةةةةةةا ٍةةةةةةتِ الةةةةةةداٜرٗ اّ كةةةةةةاٌ اليةةةةةة خ    

ضل ةةةةْٖ علةةةةٙ ت ةةةةةنٔه   ىسةةةةصُ ب ةةةةْرٗ  ةةةةة      

 10ٙ    لةةةة  اذكةةةةاو الةةةةادٗ  قاىْىٔةةةة٘ علةةةةٙ اٌ تراعةةةة 

(  قةةةد ى ةةةت علةةةٙ 10مةةةً ٍةةةتا الى ةةةا(  امةةةا الةةةادٗ )

اىةةةُ )  ا ارتكةةة  شةةةص  عنةةة    ةةةا ٍةةةْ مي ةةةْ    

مةةةً   9مةةةً الىقةةةرٗ   مةةةً الةةةادٗ     3علٔةةةُ   البيةةةد  

ٍةةةتا الى ةةةا ّاةطةةةرِ مالةةة  احلةةةخ بةةةتل  ب ىةةةتار     

عةةةةةةةةةدلٕ  ٔرةةةةةةةةةخ  ةةةةةةةةةتا الشةةةةةةةةةص  ال  ةةةةةةةةةر   

قبةةةا  بالي حةةةا  احملىْدةةة٘ لدٓةةةُ اّ ال عاقةةةد علَٔةةةا 

اإلةطةةةةةةةار شةةةةةةةرٓط٘ اٌ ٓعةةةةةةةْ  الالةةةةةةة   بلةةةةةةةق  

معةةادل للعْاٜةةد العقْلةة٘ الةةا ٓسةة رقَا لةةْ كةةاٌ       

ٍةةةةةتا االسةةةةة عنال  ْجةةةةة  تةةةةةرةٔ    ال عاقةةةةةد  

علٔةةةةُ بةةةة رادٗ الطةةةةر ني(  ّ ةةةةا صلةةةة   كةةةةرِ اٌ    

ذسةةةةةً الئةةةةة٘   ٍةةةةةتِ احلالةةةةة٘ مىةةةةةة  ّعلةةةةةٙ   

 ةةةةاذ  احلةةةةخ   ال  ةةةةنٔه اٌ ٓثبةةةةت سةةةةْٛ ىٔةةةة٘    

سةةةةة   ل الةةةةةداٜرٗ  مةةةةةً قةةةةةاو ببٔةةةةةا اّ تْدٓةةةةةا اّ ا   

ال كاملةةةةةة٘  اّ اُليةةةةةة خ الةةةةةةتٖ ٓ ضةةةةةةنً ال  ةةةةةةنٔه   

اليسةةةةةْل بطرٓقةةةةة٘  ةةةةة  قاىْىٔةةةةة٘  اّ ا بةةةةةا  اىةةةةةُ     

ب مكةةةةاٌ مةةةةً قةةةةاو بَةةةةتِ اال عةةةةال اٌ ٓعلةةةةه اٌ ٍةةةةتا  

ال  نٔه ذلا محآ٘ قاىْىٔ٘.
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ٓ ذةةة   ةةةةا تقةةةةدو اٌ معٔةةةار تقةةةةدٓر ال عةةةةْٓمل    

  ذالةةةةة٘ االةةةةةة ل بةةةةة ل لاو عقةةةةةدٖ ٍةةةةةْ معٔةةةةةار     

العةةةادل للىْاٜةةةد الةةةا كةةةاٌ سٔر ةةةا     ال عةةةْٓمل 

علَٔةةا مالةة  ال  ةةنٔه  ٔنةةا لةةْ ىىةةت ال عاقةةد معةةُ       

ال لامةةةُ الةتةةة  علةةةٙ العقةةةد الةةةلو بٔيَنةةةا ٍّةةةتا      

( الشةةةةار الَٔةةةةا  10مةةةةا ٓسةةةة ي خ مةةةةً مىَةةةةْو الةةةةادٗ )   

 ٔنةةةةةةةا تقةةةةةةةدو  ّعلٔةةةةةةةُ   ا اةةةةةةةةا الةةةةةةةرة  لةةةةةةةُ    

ترةٔ ةةةةةةا  اة ٔارٓةةةةةةا  ب يىٔةةةةةةت ال لاماتةةةةةةُ الةتبةةةةةة٘ 

ٔ   ةةةةةةةا ٓسةةةةةةةب  ضةةةةةةةررا    علةةةةةةةٙ عقةةةةةةةد الةةةةةةةةة  

للنةةةةرة  )مالةةةة  ال  ةةةةنٔه(  كنةةةةا لةةةةْ جتةةةةاّد   

الةةةةةدٗ ال ىةةةةةخ علَٔةةةةةا   عقةةةةةد الةةةةةةةٔ     ىةةةةةُ      

ضلةةةةةةةخ لالةةةةةةة  ال  ةةةةةةةنٔه الطالبةةةةةةة٘ بةةةةةةةال عْٓمل  

العةةةادل للىْاٜةةةد الةةةا كةةةاٌ سٔر ةةةا علَٔةةةا مةةةً    

 اس   ل ال  نٔه ة ل ٍتِ الدٗ. 

ّصلةةةةة  اٌ ٓكةةةةةةٌْ ال عةةةةةةْٓمل الةةةةةتٖ  كةةةةةةه بةةةةةةُ   

الضةةةرر  ّال ٓق ةةةد بةةةتل     احملكنةةة٘ م ياسةةةبا  مةةةا  

اٌ ٓكةةةةةةةةٌْ ال عةةةةةةةةْٓمل م سةةةةةةةةآّا  مةةةةةةةةا الضةةةةةةةةرر  

 ال ياسةةةةة   ةةةةة  ال سةةةةةاّٖ     صلةةةةة  اٌ ٓ رةةةةةدد     

ال عةةةْٓمل بقةةةدر الضةةةرر علةةةٙ اٌ تراعةةةٕ احملكنةةة٘   

  تقةةةدٓرِ دةةةرّ  احلةةةال ّمةةةا ضلةةةٔ  بالةةةدعْٚ    

مةةةةةةً م بسةةةةةةا    ةةةةةةال عْٓمل ال ٓكةةةةةةٌْ  ال علةةةةةةٙ  

مقةةةةةدار الضةةةةةرر ال ٓلٓةةةةةد عيةةةةةُ ّال ٓةةةةةيق  عيةةةةةُ   

ُ ٍةةةةةْ جةةةةةل الضةةةةةرر   ةةةةةال ر  ميةةةةة 
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  ّتقةةةةةدٓر 

ال عةةةْٓمل ٓكةةةٌْ عيةةةد ا ةةةدار احلكةةةه بةةةال عْٓمل     

ّلةةةٔ  ٓةةةْو ّقةةةْا الىعةةةا الضةةةار   لةةة  اٌ تقةةةدٓر      

ال عةةةةةةةْٓمل ٓةةةةةةةْو ّقةةةةةةةْا الضةةةةةةةرر ٓةةةةةةة دٖ ا  اٌ    

ٓ رنةةةا الضةةةرّر الىةةةره   قٔنةةة٘ الضةةةرر ةةةة ل     

مةةةةةدٗ الةةةةةدعْٚ  ّمةةةةةً  ةةةةةه ٓكةةةةةٌْ مةةةةةً م ةةةةةلر٘  

السةةةةةة ّل االالةةةةةة٘ امةةةةةةد اليةةةةةةلاا ا  اق ةةةةةةٙ مةةةةةةدٗ   

. كي٘
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 الىرا الثاىٕ

 االجراٛا  ال رى ٔ٘

اإلجةةةةةةةةةراٛا  ال رى ٔةةةةةةةةة٘ ٍةةةةةةةةةٕ الْسةةةةةةةةةٔل٘            

الثاىٔةةة٘ حلنآةةة٘ ت ةةةامٔه الةةةدّاٜر ال كاملةةة٘ ٍّةةةٕ  

تةةةداب  ّقأٜةةة٘ لكةةةً لكةةةا  ةةةاذ  ى ةةةاد  ٍةةة  أٌ 

ٓلحةةةة  للقضةةةةاٛ إل ةةةةا  ال ةةةةداب  ال دمةةةة٘ للرةةةةد     

مةةةً اإلع ةةةداٛ الْاقةةةا علةةةٙ ى اجةةةُ الةةةتٍ  ّ دالةةة٘     

لرىةةةةةةةةاد علةةةةةةةٙ ذقْقةةةةةةةةُ    ذةةةةةةةةني  االضةةةةةةةرار ل 

الى ةةةا   اليةةةلاا القةةةاٜه بٔيةةةُ ّبةةةني مةةةً  ع ةةةدٚ     

علةةةٙ ذقْقةةةُ   َةةةتِ االجةةةراٛا  تسةةةبخ احلكةةةه        

الةةةةةدعْٚ

(136)

  ّقةةةةةد اجةةةةةاد الشةةةةةرا العراقةةةةةٕ لالةةةةة   

ال  ةةةةةنٔه اللةةةةة  ا ةةةةةا  االجةةةةةراٛا  ال رى ٔةةةةة٘    

( مةةةً الى ةةةا  16ّى ةةةه اذكامَةةةا ّ لةةة    الةةةادٗ )   

ٌ بةةةراٛا  االةةةةةاا الثالةةة  مكةةةرر ) الثةةةا ( مةةةً قةةةاىْ

 1970لسةةةي٘   65ّالينةةةا د ال ةةةياعٔ٘ العراقةةةٕ رقةةةه     

صلةةةْد لالةةة  ذةةةخ الينةةةْ د   -العةةةدل    جةةةاٛ  َٔةةةا )أ

ال ةةةةياعٕ عيةةةةد  قامةةةة٘ دعةةةةْاِ ليةةةةا ال عةةةةدٖ علةةةةٙ  

ذقْقةةةُ   الينةةةْ د ال ةةةةياعٕ  اّ   ا يةةةاٛ الي ةةةةر    

  ٍةةةةةةتِ الةةةةةةدعْٚ اٌ ٓقةةةةةةدو اللبةةةةةةا  ا  احملكنةةةةةة٘   

 ٔ٘ اّ مالٔةةةةة٘ الص  ةةةةة٘ مشةةةةةىْعا  بكىالةةةةة٘ م ةةةةةر 

 تقبلَا إل ا  اٖ مً االجراٛا  ال الٔ٘:

 ّقة ال عدٖ. -1

احلحةةةةةل ال رى ةةةةةٕ علةةةةةٙ الي حةةةةةا  مْضةةةةةْا     -2

 ال عدٖ آينا ّجد .

 احملا  ٘ علٙ االدل٘  ا  ال ل٘ بال عدٖ. -3

صلةةْد لالةة  احلةةخ قبةةةا  قامةة٘ دعةةْاِ اٌ ٓقةةةدو       - 

اللبةةةةةا  ا  احملكنةةةةة٘ الص  ةةةةة٘ مشةةةةةىْعا  بكىالةةةةة٘     

بلةةةةةةةةَا إل ةةةةةةةةا  اٖ مةةةةةةةةً االجةةةةةةةةراٛا    مالٔةةةةةةةة٘ تق

الي ةةةْ  علَٔةةةا   الىقةةةرٗ )أ( مةةةً ٍةةةتا الى ةةةا     
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دٌّ تبلٔةةةةةةق الةةةةةةدعٕ علٔةةةةةةُ ّللنركنةةةةةة٘  جابةةةةةة٘     

 -اللبُ   ا ا بت أٓا   ا ٓلٕ:

 اٌ ال عدٖ قد ّقا علٙ ذقْقُ. -

اٌ ال عةةةدٖ ّشةةةةٔ  الْقةةةْا ّر ةةةةا ٓلرةةةخ ضةةةةرر     -

 ٓ عتر تداركُ.

اّ اٌ طلشةةةٙ مةةةً  ة ىةةةاٛ الةةةدلٔا علةةةٙ ال عةةةدٖ      -

  ت  ُ(.

جتةةةدر االشةةةارٗ ا  اٌ الشةةةرا العراقةةةٕ قةةةد اةطةةةة       

   ةةةةةةٔا ٘ بعةةةةةةمل ى ةةةةةةْ  الى ةةةةةةا اخلةةةةةةا   

ب ذكةةةةاو ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘  ذٔةةةةة  اّرد  

م ةةةطل  الينةةةْ د ال ةةةياعٕ بةةةدال  مةةةً م ةةةطل       

ت ةةةةةنٔه الةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةة٘  مةةةةةً ىاذٔةةةةة٘ اةةةةةةرٚ  

ٓ ةةةةبني مةةةةً الةةةةي  ال قةةةةدو  كةةةةرِ  ىةةةةُ ٓشةةةةة    

ال رى ٔةةةةةةةةة٘ اٌ ٓ قةةةةةةةةةدو   إل ةةةةةةةةةا  االجةةةةةةةةةراٛا  

 ةةةاذ  احلةةةخ الع ةةةدٚ علٔةةةُ بطلةةة     القضةةةاٛ      

ل ةةةةةةر    ةةةةةةا  ٍةةةةةةتِ االجةةةةةةراٛا  عيةةةةةةد  قامةةةةةة٘  

الةةةدعْٚ اّ ا يةةةاٛ الي ةةةر  َٔةةةا  كنةةةا ضلةةةخ لةةةُ اٌ      

ٓ قةةةدو بطلةةة  ا ةةةا  االجةةةراٛا  ال رى ٔةةة٘ قبةةةا     

اٌ ٓقةةةٔه دعةةةْاِ بشةةةر  اٌ ٓثبةةةت اٌ االع ةةةداٛ قةةةد      

لةةةةٙ ّقةةةةا  عةةةة    اّ اٌ االع ةةةةداٛ ّشةةةةٔ  الْقةةةةْا ع    

ذقْقةةةةةُ  ّطلشةةةةةٙ اة ىةةةةةاٛ الةةةةةدلٔا علةةةةةٙ ّقةةةةةْا    

ال عةةةدٖ    ةةةاذ  احلةةةخ اّ مةةةً  لةةةت الٔةةةُ ذقْقةةةُ  

ٍةةةةْ الكلةةةةة ب قةةةةدٓه مةةةةا ٓثبةةةةت ّقةةةةْا تعةةةةدري علةةةةٙ     

ذقْقةةةةةةةُ  كةةةةةةة ٌ ٓثبةةةةةةةت اٌ الع ةةةةةةةدٖ قةةةةةةةد قةةةةةةةاو   

ب سةةةة   ل ال  ةةةةنٔه دٌّ ا ىةةةةُ  اّ جتةةةةاّد ذةةةةدّد  

عقةةةةةد الةةةةةةةٔ  االة ٔةةةةةارٖ الةةةةةلو بٔيَنةةةةةا  

(137)

  

كنةةة٘ لْقةةةْا تعةةةدري مةةةً   ّمةةةً  ةةةه ٓكةةةٌْ تقةةةدٓر احمل  

عدمةةةُ  ّمةةةً  ةةةه اجابةةة٘ اللةةة  احلحةةةل اّ ر ضةةةُ       

مرتبطةةةةا   ةةةةا ٓقدمةةةةُ الالةةةة  احلحةةةةل مةةةةً ادلةةةة٘       

تثبةةةت ّقةةةْا اع ةةةداٛ علةةةٙ ذقْقةةةُ  ّمةةةدٚ اق يةةةاا       

احملكنةةةةة٘  ةةةةةا  ةةةةةا مةةةةةً سةةةةةلط٘ تقدٓرٓةةةةة٘ بَةةةةةتا   

اخل ةةةةةْ 

(138)

  ّت نثةةةةةا االجةةةةةراٛا  ال رى ٔةةةةة٘ 

 -الشار الَٔا   الي  السابخ  كرِ  ا ٓ تٕ:

: ّ لةةة  ٓكةةةٌْ  يةةةا ال عةةةدٖ  ّقةةةة ال عةةةدٖ -ال :اّ

مةةةةً االسةةةة نرار   مباشةةةةرٗ اال عةةةةال الةةةةا تشةةةةكا  

 ع ةةةةداٛا  علةةةةٙ ذقةةةةْه مالةةةة  ال  ةةةةنٔه احملنةةةةٕ      

ّكةةةةةةةتل  ميةةةةةةةا تةةةةةةةداّل ال  ةةةةةةةامٔه مْضةةةةةةةْا     

ال عةةةةةدٖ  ٍّةةةةةتا االجةةةةةراٛ َٓةةةةةد     احلةةةةةد مةةةةةً   

تىةةةةةاقه االضةةةةةرار الياجتةةةةة٘ عةةةةةً االع ةةةةةداٛ علةةةةةٙ      

ب  ةةةةا   ذقةةةةْه مالةةةة  ال  ةةةةنٔه حلةةةةني الى ةةةةا    

اليلاا.

(139)

 

:    ضلةةةةةةةخ لالةةةةةةة  احلحةةةةةةةل ال رى ةةةةةةةٕ - اىٔةةةةةةةا :

ال  ةةةةنٔه اٌ ٓطلةةةة  مةةةةً احملكنةةةة٘ آقةةةةاا احلحةةةةل  

ال رى ةةةٕ علةةةٙ ال  ةةةنٔه اُلق ل ةةةد  اّ اليةةة خ الةةةتٖ     

ادمةةةةخ  ٔةةةةُ ال  ةةةةنٔه اُلق ل ةةةةد ّميةةةةا تداّلةةةةُ بةةةةني     

اجلنَةةةةةْر لةةةةةا ٓةتةةةةة  علةةةةةٙ تداّلةةةةةُ مةةةةةً اضةةةةةرار  

مادٓةةةةةةة٘ ّادبٔةةةةةةة٘ ت ةةةةةةةٔ  مالةةةةةةة  ال  ةةةةةةةنٔه   

(140)

  

 ةةةةاحلحل ال رى ةةةةٕ َٓةةةةد     ضةةةةب  االمةةةةْال    

ّّضةةةةةعَا  ةةةةةت ٓةةةةةد القضةةةةةاٛ ّلةةةةةٔ  بٔةةةةةا تلةةةةة   

االمةةةْال  ّبةةةتل  طل لةةةة احلحةةةل ال رى ةةةٕ عةةةً    

احلحةةةل ال يىٔةةةةتٖ الةةةةتٖ َٓةةةد     ميةةةةا الةةةةدًٓ   

مةةةً ال  ةةةر    امْالةةةُ ّر ةةةا ٓةةةدِ عيَةةةا متَٔةةةدا     

لبٔعَا ّاس ٔىاٛ الداًٜ حلقْقُ مً  يَا.

(141)

 

٘  احملا  ةةةةةة٘  - الثةةةةةةا :  علةةةةةةٙ االدلةةةةةة٘  ا  ال ةةةةةةل

: عةةةً الرٓةةةخ ّضةةةا ال  ةةةنٔه اليسةةةْل اّ بال عةةةدٖ

القلةةةد  اّ اليةةة خ الةةةتٖ ادمةةةخ  ٔةةةُ ال  ةةةنٔه القلةةةد  

 ةةةةت ٓةةةةد القضةةةةاٛ كةةةةدلٔا مةةةةادٖ علةةةةٙ ّقةةةةةْا       

االع ةةةةةةةداٛ

(142)

  ّتشةةةةةةةة  ال شةةةةةةةرٓعا  اٌ ٓكةةةةةةةٌْ  

اللةةةةةة  ا ةةةةةةا  االجةةةةةةراٛا  ال رى ٔةةةةةة٘ مشةةةةةةىْعا  

ِ بكىالةةةة٘ مالٔةةةة٘ اّ م ةةةةر ٔ٘  ّال ةةةةر  مةةةةً ٍةةةةت 

الكىالةةةة٘ ٍةةةةْ ضةةةةناٌ تعةةةةْٓمل الةةةةدعٕ علٔةةةةُ عةةةةً   

االضةةةرار الةةةا تلرةةةخ بةةةُ   ا تةةةبني اٌ الةةةدعٕ  ةةة      

ذلخ   دعْاِ.

(143)

 

جتةةةةةدر االشةةةةةارٗ    اٌ قةةةةةاىٌْ بةةةةةراٛا  االةةةةةةةاا   

 1970لسةةةي٘   65ّالينةةةا د ال ةةةياعٔ٘ العراقةةةٕ رقةةةه     

( مةةةً الى ةةةا الثالةةة    16العةةةدل   ٓةةةبني   الةةةادٗ )  

نةةةةة٘ الص  ةةةةة٘ ب  ةةةةةا  مكةةةةةرر ) الثةةةةةا ( ميةةةةةُ احملك

االجةةةةةراٛا  ال رى ٔةةةةة٘  ٔنةةةةةا ٓ علةةةةةخ ب  ةةةةةامٔه   

الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘  ّمةةةةً  ةةةةه ال بةةةةد مةةةةً الرجةةةةْا   

   القْاعةةةةد العامةةةة٘ الةةةةْاردٗ   قةةةةاىٌْ الرا عةةةةا    

العةةةةةةدل   1969لسةةةةةةي٘  83الدىٔةةةةةة٘ العراقةةةةةةٕ رقةةةةةةه  

( ميةةةُ  ةةة ٌ احملكنةةة٘ الص  ةةة٘  33ّ ْجةةة  الةةةادٗ )

ذلكنةةة٘ البةةةداٛٗ   ب  ةةةا  السةةةاٜا السةةة عحل٘ ٍةةةٕ   

ّلةةةةا كاىةةةةت االجةةةةراٛا  ال رى ٔةةةة٘ مةةةةً السةةةةاٜا    

السةةةةة عحل٘ لةةةةةتل  ٓكةةةةةٌْ البةةةةةت   اللةةةةة  ا ةةةةةا   

االجةةةةةراٛا  ال رى ٔةةةةة٘  ٔنةةةةةا ٓ علةةةةةخ ب  ةةةةةامٔه   

الةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةة٘ مةةةةةةةً اة  ةةةةةةةا  ذلكنةةةةةةة٘  

البداٛٗ.

(144)
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بٔيةةةةا  ٔنةةةةا تقةةةةدو  ىةةةةُ ضلةةةةخ لالةةةة  ال  ةةةةنٔه اٌ      

اٛ ٓقةةةةدو اللةةةة  ا ةةةةا  االجةةةةراٛا  ال رى ٔةةةة٘ ا يةةةة  

ى ةةةر الةةةدعْٚ اّ قبةةةا  قام َةةةا   ةةة  ا قةةةدو الطلةةة       

قبةةةا اٌ ٓقةةةٔه دعةةةْاِ صلةةة  علٔةةةُ اقامةةة٘ الةةةدعْٚ       

( آةةةاو مةةةً تةةةارٓس  جابةةة٘ احملكنةةة٘     8ةةةة ل مةةةدٗ ) 

لطلبةةةةُ ب  ةةةةا  االجةةةةراٛا  ال رى ٔةةةة٘  امةةةةا   ا    

ٓقةةةةه الةةةةدعْٚ ةةةةة ل ٍةةةةتِ الةةةةدٗ تعةةةةد االجةةةةراٛا   

ال رى ٔةةة٘ ال صةةةتٗ بَةةةتا الشةةة ٌ مل ةةةاٗ  ٍّةةةتا مةةةا    

( مةةةً الى ةةةا الثالةةة    2-/ 16علٔةةةُ الةةةادٗ )   ى ةةةت

مكةةةةةةرر ) الثةةةةةةا ( مةةةةةةً قةةةةةةاىٌْ بةةةةةةراٛا  االةةةةةةةةاا     

 1970لسةةةي٘   65ّالينةةةا د ال ةةةياعٔ٘ العراقةةةٕ رقةةةه     

العةةةةةةدل    جةةةةةةاٛ  َٔةةةةةةا ) ٌ   ٓقةةةةةةه مالةةةةةة  ذةةةةةةخ   

الينةةةْ د ال ةةةياعٕ دعةةةْاِ ةةةة ل  اىٔةةة٘ آةةةاو مةةةً   

تةةةارٓس اجابةةة٘ احملكنةةة٘ لطلبةةةُ   ع ةةةل االجةةةراٛا      

الشةةةة ٌ مل ةةةةاٗ(  ٓ ةةةةةت علةةةةٙ ٍةةةةتا     ال صةةةةتٗ بَةةةةتا  

الةةةةةةةةةةي  اٌ الشةةةةةةةةةةرا العراقةةةةةةةةةةٕ اّرد م ةةةةةةةةةةطل  

الينةةةةْ د ال ةةةةياعٕ مةةةةرٗ اةةةةةرٚ    ةةةة  سةةةةٔاقُ     

 القةةةةارد عيةةةةد اال عةةةةُ علةةةةٙ الةةةةي  ٓ بةةةةادر        

 ٍيةةةةُ اٌ ٍةةةةتا الةةةةي  ةةةةةا  بالرسةةةةْو ّالينةةةةا د   

ال ةةةةةةياعٔ٘ ّاىةةةةةةُ ّارد ضةةةةةةنً الى ةةةةةةا اخلةةةةةةا   

ب ذكةةةاو الرسةةةْو ّالينةةةا د ال ةةةياعٔ٘    ذةةةني اٌ    

لةةةةةةةي  ال قةةةةةةةدو  كةةةةةةةرِ ّارد ضةةةةةةةنً الى ةةةةةةةا   ا

اخلةةةةةةا  ب ذكةةةةةةاو ت ةةةةةةامٔه الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘   

لكةةةً لعةةةدو دقةةة٘ الشةةةرا   ال ةةةٔا ٘ ٓ ذةةة  اىةةةُ    

طللةةةةةة  بةةةةةةني م ةةةةةةطلرٕ الينةةةةةةْ د ال ةةةةةةياعٕ     

ّت ةةةةةةةةةةامٔه الةةةةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةةةةة٘   الق ةةةةةةةةةةْد    

بةةةةةةةالينْ د ال ةةةةةةةياعٕ   الةةةةةةةي  السةةةةةةةابخ ٍةةةةةةةْ     

ت ةةةةةةةنٔه الةةةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةةةة٘ ّلةةةةةةةٔ  الينةةةةةةةْ د  

اعٕ   قةةةةد سةةةةبخ ّاٌ ى ةةةةه الشةةةةرا العراقةةةةٕ ال ةةةةي

اذكةةةةاو الرسةةةةْو ّالينةةةةا د ال ةةةةياعٔ٘   الى ةةةةا     

الثةةةةةاىٕ مةةةةةً قةةةةةاىٌْ بةةةةةراٛا  االةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د   

ال ةةةةةةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةةةةةةا   ةةةةةةةة  الى ةةةةةةةة  عيَةةةةةةةةا  

ّالةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘ ّاال ةةةةيا  اليباتٔةةةة٘ العراقةةةةٕ  

العةةةةةةدل  ّ  الْقةةةةةةت ىىسةةةةةةُ  1970لسةةةةةةي٘  65رقةةةةةةه 

اىا  للنةةةةةدعٕ علٔةةةةةةُ  مةةةةةي  القةةةةةاىٌْ عةةةةةةدٗ ضةةةةةن   

للنرا  ةةةةة٘ علةةةةةٙ سةةةةة  االجةةةةةراٛا  ال رى ٔةةةةة٘    

ب ةةةةةةةْرٗ سةةةةةةةلٔن٘     ضلةةةةةةةخ للنةةةةةةةدعٕ علٔةةةةةةةُ اٌ 

ٓسةةةةةةة  ىة قةةةةةةةرار احملكنةةةةةةة٘ ب  ةةةةةةةا  االجةةةةةةةراٛا    

( 8ال رى ٔةةةة٘ امةةةةاو ذلكنةةةة٘ االسةةةة ٝيا  ةةةةة ل ) 

آةةةةةةاو مةةةةةةً تةةةةةةارٓس تبلةةةةةةق الةةةةةةدعٕ علٔةةةةةةُ بقةةةةةةرار    

احملكنةةةةةة٘  ّٓكةةةةةةٌْ قةةةةةةرار ذلكنةةةةةة٘ االسةةةةةة ٝيا      

كةةتل  ضلةةخ للنةةدعٕ علٔةةةُ    قطعٔةةا  بَةةتا الشةة ٌ     

الطالبةةةة٘ بةةةةال عْٓمل عةةةةً االضةةةةرار الةةةةا حلقةةةةت    

بةةةةةةُ   ا  بةةةةةةت اٌ الةةةةةةدعٕ  ةةةةةة  ذلةةةةةةخ   اللبةةةةةةُ    

ب  ةةةةةةةا  االجةةةةةةةراٛا  ال رى ٔةةةةةةة٘  اّ   ا   ٓقةةةةةةةه  

( آةةةةةةاو مةةةةةةً تةةةةةةارٓس  جابةةةةةة٘    8الةةةةةةدعْٚ ةةةةةةة ل ) 

احملكنةةةة٘ لطلبةةةةُ ب  ةةةةا  االجةةةةراٛا  ال رى ٔةةةة٘     

/ ( مةةةةةً الى ةةةةةا الثالةةةةة  16ّقةةةةةد اشةةةةةار  الةةةةةادٗ )

كةةةةةةرر ) الثةةةةةةا ( مةةةةةةً قةةةةةةاىٌْ بةةةةةةراٛا  االةةةةةةةةاا     م

 1970لسةةةي٘   65ّالينةةةا د ال ةةةياعٔ٘ العراقةةةٕ رقةةةه     

صلةةةْد  -3العةةةدل    مةةةا تقةةةدو    ى ةةةت علةةةٙ اىةةةُ ) 

للنةةةدعٕ علٔةةةُ اٌ ٓسةةة  ىة قةةةرار احملكنةةة٘ بْضةةةا   

االجةةةراٛا  ال رى ٔةةة٘ لةةةدٚ ذلكنةةة٘ االسةةة ٝيا      

ةةةةة ل  اىٔةةةة٘ آةةةةاو مةةةةً تةةةةارٓس تبلٔ ةةةةُ بةةةةالقرار.   

 كن٘ االس ٝيا  قطعٔا .ٓكٌْ قرار ذل

صلةةةةةْد للنةةةةةةدعٕ علٔةةةةةةُ الطالبةةةةةة٘ بةةةةةةال عْٓمل   -4

عنةةةا حلقةةةُ مةةةً اضةةةرار   ا  بةةةت اٌ الشةةة كٕ  ةةة        

ذلةةةةخ   اللبةةةةُ بْضةةةةا االجةةةةراٛا  ال رى ٔةةةة٘ اّ  

 ىةةةُ   ٓقةةةه دعةةةْاِ ةةةة ل الةةةدٗ احملةةةددٗ   البيةةةد      

 مً ٍتِ الىقرٗ(.2

اجةةةةاد القةةةةاىٌْ للنركنةةةة٘ اٌ تسةةةة عني بةةةة راٛ  ّٖ    

٘  اخلةةةةلٗ  إل ةةةةا  االجةةةةراٛا  ال رى ٔةةةة

(145)

   ةةةة  ا 

ادعةةةٙ الالةةة  االجةةةراٛا  ال رى ٔةةة٘ ّقةةةْا اع ةةةداٛ   

علةةةةٙ ت ةةةةنٔنُ مةةةةً ةةةةة ل اس يسةةةةال ال  ةةةةنٔه     

ّتقلٔةةةةةدِ   ةةةةة  ب ةةةةةد للقاضةةةةةٕ اٌ ٓعَةةةةةد     ّٖ     

اخلةةةةةةةةةلٗ ّاالة  ةةةةةةةةةا  ب  ةةةةةةةةةامٔه الةةةةةةةةةدّاٜر   

ال كاملةةةةةةةة٘ ل قةةةةةةةةدٓه تقرٓةةةةةةةةر مى ةةةةةةةةا بشةةةةةةةة ٌ     

ال ال  ةةةةةةنٔه الةةةةةةدعٙ ب س يسةةةةةةاةُ ّتقلٔةةةةةةدِ         

لكةةةً للقاضةةةٕ اٌ ٓىةةةره بةةةني ال قلٔةةةد ّاالب كةةةار     

البةةةةةةا  الةةةةةةتٖ قةةةةةةد ٓ ْ ةةةةةةا الٔةةةةةةُ شةةةةةةص  مةةةةةةا     

باإلع نةةةاد علةةةٙ اجةةةلاٛ مةةةً اب كةةةار ذلنةةةٕ ؤةةة    

ٓكةةةةةةةةٌْ ل ب كةةةةةةةةار اجلدٓةةةةةةةةد  اتٔ ةةةةةةةةُ اجلةةةةةةةةدٓرٗ  

باحلنآةةةةة٘   ةةةةة  بةةةةةد للقاضةةةةةٕ مةةةةةً االسةةةةة ياد    

رأٖ  ةةةةةة    ٍةةةةةةتا اخل ةةةةةةْ  ى ةةةةةةرا  للطبٔعةةةةةة٘  

 كاملةةةةةةةةة٘الدقٔقةةةةةةةةة٘ ل  ةةةةةةةةةامٔه الةةةةةةةةةدّاٜر ال  

(146)

  

 ةةةةاخللٗ ٍةةةةةٕ تةةةةةدب  ذقٔقةةةةٕ ّاس شةةةةةارٗ  ئةةةةة٘   

ٓسةةةةةةة عني بَةةةةةةةا القاضةةةةةةةٕ بَةةةةةةةد  الْ ةةةةةةةْل      

معر ةةةةةةةة٘ علنٔةةةةةةةة٘ اّ  ئةةةةةةةة٘ ت علةةةةةةةةخ بالْاقعةةةةةةةة٘    

العرّضةةةةة٘ علٔةةةةةُ لٔ ةةةةةدر ذكنةةةةةُ علةةةةةٙ اسةةةةةا      

سةةةةلٔه  ّاخلةةةةلٗ تةةةة ه مةةةةً قبةةةةا اشةةةةصا  ت ةةةةْ ر 

لةةةةةدَٓه الكىةةةةةاٛٗ   اليةةةةةْاذٕ الىئةةةةة٘ ّالعلنٔةةةةة٘     

   ٗ الةةةةةةا ال ت ةةةةةةْ ر لةةةةةةدٚ القضةةةةةةا

(147)

     ال صلةةةةةةْد 

للقاضةةةةةةةةٕ االسةةةةةةةة عاى٘ بةةةةةةةةاخللاٛ  ال   تقةةةةةةةةدٓر 

الْقةةةةةةةةةةةاٜا العلنٔةةةةةةةةةةة٘ ّالىئةةةةةةةةةةة٘ دٌّ السةةةةةةةةةةةاٜا   

القاىْىٔةةةة٘

(148)

  ّاالسةةةة عاى٘ بةةةةاخللاٛ طلضةةةةا      
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تقةةةةةدٓر احملكنةةةةة٘   لةةةةةَا اٌ تقةةةةةرر عيةةةةةد احلاجةةةةة٘   

اة ٔةةةةةةار ةةةةةةةب   ّ لةةةةةة  امةةةةةةا بيةةةةةةاٛ علةةةةةةٙ اللةةةةةة      

اخل ةةةةةةْو  اّ بقةةةةةةرار مةةةةةةً احملكنةةةةةة٘ مةةةةةةً تلقةةةةةةاٛ   

بدٌّ الل  اخل ْو.ىىسَا ّ

(149)

 

ّٓ رقةةةخ اخلةةةب  مةةةً ّجةةةْد تعةةةدري علةةةٙ ال  ةةةنٔه    

احملنةةةةةٕ باالس يسةةةةةال ّال قلٔةةةةةد   ا كةةةةةاٌ ٍيةةةةةا   

متا ةةةةةا ّلةةةةةٔ  دلةةةةةرد تشةةةةةابُ بةةةةةني مْا ةةةةةىا       

ّاجةةةةلاٛ ال  ةةةةنٔه احملنةةةةٕ ّال  ةةةةنٔه الس يسةةةةس   

عيةةةةةةُ   ةةةةةة  ا تةةةةةةبني للصةةةةةةب  ّجةةةةةةْد تعةةةةةةدري علةةةةةةٙ     

ال  ةةةةةةةنٔه احملنةةةةةةةٕ   ىةةةةةةةُ ٓقةةةةةةةدو تقرٓةةةةةةةرِ      

 سةةةةةة ياد الٔةةةةةةُ   ا ةةةةةةا  االجةةةةةةراٛا    احملكنةةةةةة٘ ل

ال رى ٔةةةةة٘

(150)

     ت عةةةةةد اخلةةةةةلٗ  ْجةةةةة  اذكةةةةةاو  

 1979لسةةةةةةي٘  107قةةةةةةاىٌْ اال بةةةةةةا  العراقةةةةةةٕ رقةةةةةةه   

العةةةةةةدل  الرٓقةةةةةةا  مةةةةةةً الةةةةةةره اال بةةةةةةا      اجةةةةةةاد  

القةةةاىٌْ للنركنةةة٘ اٌ ت صةةةت مةةةً تقرٓةةةر اخلةةةب       

سببا  حلكنَا.

(151)

 

كنةةةةةةةةا ضلةةةةةةةةخ للنركنةةةةةةةة٘ اٌ تةةةةةةةة مر   ةةةةةةةةادر   

ال عةةةدٖ ّكةةةتل  االدّا  ّالةةةْاد   الي حةةةا  ذلةةةا  

السةةةةةةة صدم٘ بشةةةةةةةكا رٜٔسةةةةةةةٕ    ةةةةةةةيعَا  اّ اٌ    

تةةةةة مر ب ت  َةةةةةا اّ ال  ةةةةةر   َٔةةةةةا   اٖ  ةةةةةر   

 ٖ  ةةةة  جتةةةةار

(152)

  ّ لةةةة  ل ةةةةر  ميةةةةا اسةةةة نرار    

ال عةةةةدٖ علةةةةٙ ذقةةةةْه مالةةةة  ال  ةةةةنٔه احملنةةةةٕ     

ّكةةةةةةتل  الةةةةةة صل  مةةةةةةً ال  ةةةةةةنٔه  القلةةةةةةد  اّ  

اُلي خ التٖ ٓ ضنً ال  نٔه القلد

(153)

. 

ٓ ةةةةبني  ةةةةا تقةةةةدو اٌ االجةةةةراٛا  ال رى ٔةةةة٘ مةةةةً  

االمةةةةةْر السةةةةة عحل٘ الةةةةةا تعةةةةةلد محآةةةةة٘ ذقةةةةةْه   

مالةةةةةة  ت ةةةةةةنٔه الةةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةةة٘ اّ ةلىةةةةةةُ  ال 

سةةةةٔنا ّاٌ ال  ةةةةنٔه سةةةةرٓا ال ةةةةداّل ّباإلمكةةةةاٌ    

ىسةةةةةةةصُ بسةةةةةةةَْل٘ ّتسةةةةةةةْٓقُ  ل ةةةةةةة ر ذحنةةةةةةةُ   

 ضةةةةةةةةا ٘    اسةةةةةةةة عنالُ الشةةةةةةةةاٜا   االى نةةةةةةةة٘    

االكةّىٔةةةة٘

(154)

 شةةةةرٓعا  علةةةةٙ    لةةةةتل  ى ةةةةت ال 

ٍةةةةتا ال ةةةةدب  الةةةةْقا ت  ٔةةةةا  ل ةةةةداّل ال  ةةةةامٔه     

القلةةةةةةةدٗ اّ الي حةةةةةةةا  الةةةةةةةا ت ضةةةةةةةنً ت ةةةةةةةنٔنا   

 مقلدا .

..................................................... 

 اخلامت٘

  ىَآةةةةةة٘ البرةةةةةة  تْ ةةةةةةليا ا   لةةةةةة٘ مةةةةةةً         

االسةةةةةةةة ي اجا  ّال ْ ةةةةةةةةٔا  القةذةةةةةةةة٘ ّالةةةةةةةةا    

 ىبٔيَا  ٔنا ٓ تٕ: 

 اّال : االس ي اجا .

تعةةةةةةةةةد ت ةةةةةةةةةامٔه الةةةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةةةة٘ مةةةةةةةةةً    -1

الْضةةةةةةةةةْعا  احلدٓثةةةةةةةةة٘ الةةةةةةةةةا اٍ نةةةةةةةةةت بَةةةةةةةةةا    

ال شةةةةةةةرٓعا    ال اٌ مْقةةةةةةةة الةةةةةةةدّل م بةةةةةةةآً     

كٔىٔةةةةة٘ تي ٔنةةةةةُ  ةةةةةتِ ال  ةةةةةامٔه     زلةةةةةد اٌ   

بعةةةمل الةةةدّل ى نةةةت ت ةةةامٔه الةةةدّاٜر ال كاملةةة٘    

  تشةةةةةرٓا مسةةةةة قا ةةةةةةا  بَةةةةةا  ميَةةةةةا القةةةةةاىٌْ  

االردىةةةةةٕ حلنآةةةةة٘ ال  ةةةةةامٔه للةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘  

    ذةةةةني ٓ ذةةةة  اٌ تشةةةةرٓعا  2000لسةةةةي٘  10رقةةةه  

اةةةةةةةةةةرٚ ى نةةةةةةةةةت اذكةةةةةةةةةاو ال  ةةةةةةةةةامٔه ضةةةةةةةةةنً 

تشةةةةةرٓعا  اللكٔةةةةة٘ الىكرٓةةةةة٘  ذٔةةةةة  ا ةةةةةرد   ةةةةةا   

  ٌ العراقةةةٕ لةةةةلاٛا      ةةة   مسةةةة ق    ميَةةةا القةةةةاىْ

االةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د ال ةةةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةةةا   ةةةةة   

الى ةةةةةة  عيَةةةةةةا ّالةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ ّاال ةةةةةةيا   

العةةةةدل الةةةةتٖ ى ةةةةه    1970لسةةةةي٘  65اليباتٔةةةة٘ رقةةةةه  

اذكةةةةةاو ت ةةةةةامٔه الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘   الى ةةةةةةا    

 الثال  مكرر ) الثا ( ميُ.

ال شةةةةةةةةرٓعا  اخلا ةةةةةةةة٘ ونآةةةةةةةة٘ ت ةةةةةةةةامٔه     -2

لةةةةةةة٘ اّرد  تعرٓىةةةةةةةا  ميى ةةةةةةةل٘  الةةةةةةةدّاٜر ال كام

ّمسةةةةةةةة قل٘ لكةةةةةةةةا مةةةةةةةةً م ةةةةةةةةطل  ال  ةةةةةةةةنٔه    

ّم ةةةةةةةطل  الةةةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةةةة٘  ّجةةةةةةةاٛ  ٍةةةةةةةتِ  

ال عرٓىةةةةا  م قاربةةةة٘ االلىةةةةاد ّالعةةةةاىٕ  كنةةةةا اٌ   

ٍةةةةتِ ال عرٓىةةةةا  بٔيةةةةت مأٍةةةة٘ ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر 

ال كاملةةةةةة٘ مةةةةةةً الياذٔةةةةةة٘ ال قئةةةةةة٘ بعٔةةةةةةدا  عةةةةةةً      

ال عرٓةةةةةةة القةةةةةةاىْىٕ الةةةةةةتٖ ٓ رةةةةةةدد بةةةةةةُ ذلةةةةةةا  

ّسةةةب   لةةة  اٌ ٍةةةتِ ال عرٓىةةةا  جةةةاٛ    احلنآةةة٘  

ىقةةةةة   عةةةةةً ال عرٓةةةةةة الةةةةةْارد   اتىاقٔةةةةة٘ اللكٔةةةةة٘   

الىكرٓةةةةةةةة٘  ٔنةةةةةةةةا ٓ  ةةةةةةةةا بالةةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةةة٘  

  ّكةةةةةاٌ االجةةةةةدر 1989)اتىاقٔةةةة٘ ّاشةةةةةيطً( لعةةةةاو   

بال شةةةةةةةةةرٓعا  آةةةةةةةةةراد تعرٓةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةاما لكةةةةةةةةة   

ال ةةةةةةةةةطلرني   لةةةةةةةةة  اٌ ّضةةةةةةةةةا تعرٓةةةةةةةةةة تٖ   

ا  م ةةةطل  ٓةةةرد   القةةةاىٌْ ال بةةةد اٌ ٓكةةةٌْ تعرٓىةةة    

جامعةةةةةةةا  ل ةةةةةةةر  احملا  ةةةةةةة٘ علةةةةةةةٙ االسةةةةةةة قرار    

ال شةةةةرٓعٕ ّجتيةةةة  ال عةةةةدٓ   ال كةةةةررٗ بسةةةةب      

ال طةةةةْر الةةةة ق  لضةةةةنٌْ ال ةةةةطل   ال سةةةةٔنا ّاٌ   

الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ تةةةةةةدةا علَٔةةةةةةا الكةةةةةةث  مةةةةةةً   

 ال  ٔ ا  بسب  ال طْرا  ال قئ٘.

تةةةةةةةةبني مةةةةةةةةً ةةةةةةةةة ل البرةةةةةةةة  اٌ احلنآةةةةةةةة٘      -3

تةةةُ  ّلةةةٔ  القاىْىٔةةة٘ تي ةةة  علةةةٙ ال  ةةةنٔه    ا 

اُلي حالةةةةةتٖ ٓ نثةةةةةا بالةةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةة٘  لكةةةةةةٌْ    

ال  ةةةةنٔه ٍةةةةْ االسةةةةا    ت ةةةةئا العدٓةةةةد مةةةةً      
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الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘  ال   ذالةةةة٘ اسةةةة ثيأٜ٘  ذٔةةةة    

ٓ ع نةةةةةةد علةةةةةةٙ الةةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةةة٘ للْ ةةةةةةْل      

ال  ةةةةنٔه  ّ لةةةة    ذالةةةة٘ اب كةةةةار ت ةةةةنٔه مةةةةً     

ةةةةة ل دراسةةةة٘ ّ لٔةةةةا داٜةةةةرٗ م كاملةةةة٘ ّ ةةةةْال    

 ةةةنٔه ٍةةةتِ الةةةداٜرٗ  ّتعةةةر  ٍةةةتِ العنلٔةةة٘      ت

با يدسةةةةة٘ العكسةةةةةٔ٘   ال اٌ مةةةةةا تقةةةةةدو  كةةةةةرِ ال  

ٓعةةةةة  اٌ الةةةةةداٜرٗ ال كاملةةةةة٘ ال ت ن ةةةةةا ونآةةةةةة٘     

قاىْىٔةةةة٘  ّااةةةةا لكةةةةً اٌ تكةةةةٌْ ذلةةةة   للرنآةةةة٘  

علةةةةٙ اسةةةةا  بةةةةراٛٗ االةةةةةةاا  ٔنةةةةا لةةةةْ اسةةةة ْ ت     

 الشرّ  الْاج   ققَا   االةةاعا . 

خلا ةةةة٘ ونآةةة٘ ت ةةةةامٔه  ت ىةةةخ ال شةةةرٓعا  ا   -4

الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘ ذلةةةةا الدراسةةةة٘ علةةةةٙ ضةةةةرّرٗ  

تةةةةةةةْا ر ىةةةةةةةةْعني مةةةةةةةً الشةةةةةةةةرّ  لكةةةةةةةٕ تكةةةةةةةةٌْ    

ال  ةةةةامٔه ذلةةةة   للرنآةةةة٘ القاىْىٔةةةة٘  شةةةةةرّ      

مْضةةةةةْعٔ٘ ت نثةةةةةا   شةةةةةر  اال ةةةةةال٘  ّعةةةةةدو    

شةةةةةةةْٔا ال  ةةةةةةةنٔه  ّكةةةةةةةتل  شةةةةةةةر  قابلٔةةةةةةة٘     

ال  ةةةةةةةةنٔه ل سةةةةةةةة   ل ال ةةةةةةةةياعٕ  ّشةةةةةةةةرّ   

 ه.شكلٔ٘ ت نثا   تسحٔا ال  نٔ

اال ةةةةةةةال٘ الطلْبةةةةةةة٘   ال  ةةةةةةةنٔه   ْ ةةةةةةةة    -5

ب ىَةةةةةا ّسةةةةة  بةةةةةةني اال ةةةةةال٘ اليسةةةةةبٔ٘ الْاجةةةةةة      

 ققَةةةا   ذةةةخ ال لةةةة  ّبةةةني اال ةةةال٘ الطلقةةة٘      

الطلْبةةةةةة٘   االةةةةةةةةاا   ات ةةةةةةال٘   ال  ةةةةةةنٔه  

ٓق ةةةةد بَةةةةا اٌ ٓكةةةةٌْ ال  ةةةةنٔه  ا الةةةةابا ةةةةةا     

ّّدٔىةةةةةةةة٘ ةا ةةةةةةةة٘ متٔةةةةةةةةلِ عةةةةةةةةً  ةةةةةةةة ِ مةةةةةةةةً  

لْضةةةةةةةْعٕ ال  ةةةةةةةامٔه   ات ةةةةةةةال٘  ىَْمَةةةةةةةا ا 

ّالطلةةةةةةةةْ  تْا رٍةةةةةةةةا   ال  ةةةةةةةةنٔه ال   لةةةةةةةةة  

كةةةةةث ا  عةةةةةً اجلةةةةةدٗ الطلْبةةةةة٘   االةةةةةةةاا     ال  

ٓى ةةةةلَنا  ال مْضةةةةْا السةةةةرٓ٘     ال ٓشةةةةة  اٌ    

ٓكةةةةةٌْ ال  ةةةةةنٔه جدٓةةةةةدا  كنةةةةةا ٍةةةةةْ احلةةةةةال         

االةةةةةاا  ّمةةةً ىاذٔةةة٘ اةةةةرٚ ال ٓةةة ه البرةةة  عةةةً   

اال ةةةةةةةةال٘   االسةةةةةةةةلْ  ال عةةةةةةةةب ٖ لل  ةةةةةةةةنٔه   

سةةةةْو     ٔةةةة٘ االبعةةةةاد مركبةةةة٘    لكْىةةةةُ دلةةةةرد ر 

 ةةةْه بعضةةةَا الةةةبعمل ّ ةةة  رل  ةةة٘ لصاالبةةة٘      

اجلنَةةةةْر  بةةةةا تداٛ ّدٔىةةةة٘ الكةّىٔةةةة٘ جدٓةةةةدٗ     

لةةةةةتل  ال بةةةةةد مةةةةةً البرةةةةة  عةةةةةً معٔةةةةةار ةةةةةةا       

ّالةةةتٖ ٓ نثةةةا باجلَةةةد اإلبةةةداعٕ الةةةتٖ ال لكةةةً      

قٔاسةةةُ  عٔةةةار شص ةةةٕ  ّااةةةا مةةةً ةةةةة ل اتداٛ      

الةةةةةةةةةْدٔىٕ لل  ةةةةةةةةةنٔه مقارىةةةةةةةةة٘ بال  ةةةةةةةةةامٔه    

ّٓق ةةةةةد باجلَةةةةةد االبةةةةةداعٕ اٌ ٓكةةةةةٌْ      السةةةةةابق٘

مب كةةةةةةر ال  ةةةةةةنٔه قةةةةةةد بةةةةةةتل جَةةةةةةدا    ّضةةةةةةا     

ال  ةةةنٔه ّمةةةا ىةةة خ عيةةةُ مةةةً اداٛ ّدٔىةةةٕ  ٔةةةل      

مةةةةةةً ىاذٔةةةةةة٘ اةةةةةةةرٚ  ةةةةةة ٌ شةةةةةةر  عةةةةةةدو شةةةةةةْٔا 

ٓ ق ةةةةةةةد بةةةةةةةُ اٌ ٓكةةةةةةةٌْ ال  ةةةةةةةنٔه   ال  ةةةةةةةنٔه ال 

جدٓةةةةةةةدا  بةةةةةةةالعيٙ الطلةةةةةةةْ    االةةةةةةةةةاا  ّااةةةةةةةا 

ٓ ق ةةةد بةةةُ اٌ ٓكةةةٌْ ال  ةةةنٔه  ةةة  معةةةرّ  مةةةً     

ا ةةةرا  اخلةةةلٗ   دلةةةال ت ةةةامٔه الةةةدّاٜر  قبةةةا 

ال كاملةةةةةة٘ ّاٌ كةةةةةةةاٌ ّاردا    ا ٍةةةةةةاىَه ّلكةةةةةةةً   

 ال ْ ا الُٔ ببتل جَد معقْل.

ٓشةةةةةة  قةةةةةاىٌْ بةةةةةراٛا  االةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د      -6

ال ةةةةةةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةةةةةةا   ةةةةةةةة  الى ةةةةةةةة  عيَةةةةةةةةا  

ّالةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘ ّاال ةةةةيا  اليباتٔةةةة٘ العراقةةةةٕ  

ه تسةةةةةةةحٔا العةةةةةةةدل اٌ ٓةةةةةةة  1970لسةةةةةةةي٘  65رقةةةةةةةه 

ت ةةةةةةامٔه الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘   ّدارٗ ال ةةةةةةياع٘  

  سةةةةةةةةحا ةةةةةةةةةا  ٓسةةةةةةةةنٙ )سةةةةةةةةحا ت ةةةةةةةةامٔه 

الةةةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةةةة٘(   ال اٌ الْاقةةةةةةةةةا العنلةةةةةةةةةٕ     

ٓ يةةةاقمل مةةةا مةةةا ىةةة  علٔةةةُ القةةةاىٌْ     تةةةبني ليةةةا  

مةةةةً ةةةةة ل مراجعةةةة٘ ّدارٗ ال ةةةةياع٘ اٌ تسةةةةحٔا   

ال  ةةةةامٔه ال ٓةةةة ه   ّدارٗ ال ةةةةياع٘ كنةةةةا ىةةةة  

ّااةةةةةا ٓةةةةة ه ال سةةةةةحٔا     القةةةةةاىٌْ علةةةةةٙ  لةةةةة     

اجلَةةةةةةةةةةاد الركةةةةةةةةةةلٖ لل قٔةةةةةةةةةةٔ  ّالسةةةةةةةةةةٔطرٗ   

اليْعٔةةةةةةةةةةة٘  ٍّةةةةةةةةةةةتا االةةةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةةةابا    ّدارٗ    

ال صطةةةةةٔ  ّلةةةةةٔ  ّدارٗ ال ةةةةةياع٘  ةةةةةا ٓشةةةةةكا  

اربةةةا     لٔةةة٘ ال سةةةحٔا لكْىَةةةا ال تةةة ه ّ ةةةخ مةةةا     

ىةةة  علٔةةةةُ القةةةاىٌْ  مةةةةً ىاذٔةةة٘ اةةةةةرٚ اشةةةةة     

القةةةةةاىٌْ اٌ ٓقةةةةةدو اللةةةةة  ال سةةةةةحٔا بيةةةةةاٛ علةةةةةٙ     

عةةةةةدٗ مسةةةةةبقا   ةةةةةتا ال ةةةةةر   اسةةةةة نارٗ ةا ةةةةة٘ م

لكةةةةً تةةةةبني عةةةةدو ّجةةةةْد اسةةةة نارٗ ةا ةةةة٘ بطلةةةة    

تسةةةحٔا ال  ةةةامٔه  ةةةا ٓةةةدل علةةةٙ ق ةةةْر ّاضةةة   

   تيىٔت اذكاو القاىٌْ.

  ا   تسةةةةةةة ْ م ت ةةةةةةةامٔه الةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةة٘  -7

الشةةةةرّ  الشةةةةكلٔ٘  ّمةةةةً  ةةةةه ال ٓكةةةةٌْ باإلمكةةةةاٌ  

محآ َةةةةةا البقةةةةةا  لل شةةةةةرٓعا  اخلا ةةةةة٘ ونآةةةةة٘   

ل كاملةةة٘    ىةةةُ لكةةةً محآ َةةةا   ت ةةةامٔه الةةةدّاٜر ا 

 ْجةةةة  قةةةةاىٌْ محآةةةة٘ ذةةةةخ ال لةةةةة  ب ع بارٍةةةةا     

مةةةةً ال ةةةةيىا  الرقنٔةةةة٘  ّاٌ كاىةةةةت ال  ةةةةامٔه     

 لةةةْ مةةةً االسةةةلْ  ال عةةةب ٖ الْاجةةة  تةةةْا رِ      

ال ل ةةةةة  ّ لةةةة  ل َةةةةْر اب كةةةةارا  جدٓةةةةدٗ ت ن ةةةةا   

باحلنآةةةة٘ القاىْىٔةةةة٘ ّ قةةةةا  لقةةةةاىٌْ محآةةةة٘ ذةةةةخ    

ر  االسةةةةةلْ  ال لةةةةةة ر ةةةةةه عةةةةةدو اسةةةةة ٔىاٍٛا شةةةةة

ال عةةةةب ٖ  ٍّةةةةتِ االب كةةةةارا  ت نثةةةةا بال ةةةةيىا      

الرقنٔةةةة٘ كةةةةلامخ احلاسةةةةْ  ّقْاعةةةةد البٔاىةةةةا      

 َةةةةةةةةتِ ال ةةةةةةةةيىا  ال ت ةةةةةةةةْا ر  َٔةةةةةةةةا اال ةةةةةةةةال٘  

الطلْبةةةةة٘   ال ل ةةةةةة  ّمةةةةةا  لةةةةة  تةةةةة ه محآ َةةةةةا    

 ْجةةة  قةةةاىٌْ محآةةة٘ ذةةةخ ال لةةةة  مةةةً ىاذٔةةة٘       
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اةةةةرٚ  ةةة ٌ قةةةاىٌْ محآةةة٘ ذةةةخ ال لةةةة ال ٓشةةةة  

   كةةةا ٍةةةتِ االسةةةبا  تةةةدعْ    محآةةة٘     ال سةةةحٔا

ال  ةةةامٔه  ةةة  السةةةحل٘  ْجةةة  قةةةاىٌْ محآةةة٘       

 ذخ ال لة.

ّقةةةةةةةةا الشةةةةةةةةرا العراقةةةةةةةةٕ   تيةةةةةةةةاقمل عيةةةةةةةةد   -8

 دٓةةدِ ل ةةارٓس بةةةدٛ محآةة٘ ال  ةةةنٔه   قةةد بةةةني     

( مةةةةً الى ةةةةا الثالةةةة  11  الىقةةةةرٗ )أ( مةةةةً الةةةةادٗ )

مكةةةةةةرر ) الثةةةةةةا ( مةةةةةةً قةةةةةةاىٌْ بةةةةةةراٛا  االةةةةةةةةاا     

اعٔ٘ ّالعلْمةةةةةا   ةةةةة  الى ةةةةة    ّالينةةةةةا د ال ةةةةةي 

عيَةةةةةةا ّالةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ ّاال ةةةةةةيا  اليباتٔةةةةةة٘ 

العةةةةةدل اٌ محآةةةةة٘   1970لسةةةةةي٘  65العراقةةةةةٕ رقةةةةةه  

ال  ةةةنٔه تبةةةدأ مةةةً تةةةارٓس آةةةداا اللةةة  تسةةةحٔلُ       

  العةةةةةراه   ةةةةةه بةةةةةني   الىقةةةةةرٗ ) ( مةةةةةً الةةةةةادٗ   

 اتَةةةا اٌ مةةةدٗ محآةةة٘ ال  ةةةنٔه تبةةةدأ مةةةً تةةةارٓس      

اٖ مكةةةةاٌ   العةةةةا   اّل اسةةةة   ل جتةةةةارٖ لةةةةُ    

 َةةةةةةتِ الةةةةةةادٗ تةةةةةةث  ارباكةةةةةةا    َةةةةةةا تبةةةةةةدأ مةةةةةةدٗ    

احلنآةةةة٘ مةةةةً تةةةةارٓس آةةةةداا اللةةةة  ال سةةةةحٔا  او     

مةةةً تةةةارٓس اّل اسةةة   ل جتةةةارٖ لةةةُ  مةةةً ىاذٔةةة٘   

اةةةةةرٚ مةةةةدٗ محآةةةة٘ ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘   

ق ةةةةةةة ٗ ىسةةةةةةةبٔا  مقارىةةةةةةة٘ مةةةةةةةا مةةةةةةةدٗ محآةةةةةةة٘     

االةةةةةةةاا  ّمةةةةةدٗ محآةةةةة٘ ذةةةةةخ ال لةةةةةة     تكةةةةةٌْ 

آةةة٘ ال  ةةةنٔه عشةةةر سةةةيْا   ّ   ٔةةةا    مةةةدٗ مح

االذةةةةةةْال ال صلةةةةةةْد اٌ ت حةةةةةةاّد مةةةةةةدٗ احلنآةةةةةة٘     

شةةةة  عشةةةةرٗ سةةةةي٘  ّسةةةةب   لةةةة  ٍةةةةْ مراعةةةةاٗ       

ال ةةةةةةلر٘ العامةةةةةة٘     ت ةةةةةةب  ال  ةةةةةةامٔه بعةةةةةةةد     

اىقضةةاٛ مةةةدٗ احلنآةة٘ جةةةلٛا  مةةً الثةةةرّٗ الىكرٓةةة٘    

 للنح نا.

بةةةةةةني الشةةةةةةرا العراقةةةةةةٕ اٌ تسةةةةةةحٔا البٔاىةةةةةةا     -9

 ٔ اىةةةةا  ال علقةةةة٘  الةةةة    ال علقةةةة٘ بال  ةةةةنٔه  ّالب

ال  ةةةةةةنٔه  ّكةةةةةةتل  سةةةةةةاٜر ال  ةةةةةةر ا  الةةةةةةا     

ٓقةةةةةةْو بَةةةةةةا مالةةةةةة  ال  ةةةةةةنٔه  ٓةةةةةة ه تسةةةةةةحٔلَا      

ك ابةةةة٘  ةةةة  الٔةةةةد   سةةةةحا ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر   

ال كاملةةةةةةةة٘  ّ  الْقةةةةةةةةت ىىسةةةةةةةةُ اجةةةةةةةةاد لسةةةةةةةةحا 

ال  ةةةةةامٔه اسةةةةة صداو احلاسةةةةة  ا لةةةةةٕ ل سةةةةةحٔا  

تلةةةة  البٔاىةةةةا   ّكةةةةاٌ االجةةةةدر بالشةةةةرا العراقةةةةٕ  

ٔا البٔاىةةةةةةا  بشةةةةةكا  لةةةةةةٕ  اٌ ٓةةةةةي  علةةةةةةٙ تسةةةةةح  

ب سةةةة صداو احلاسةةةةْ   لكةةةةةٌْ سةةةةح   احلاسةةةةة     

ا لةةةٕ اكثةةةر دقةةة٘  كنةةةا اىَةةةا  ىةةة  العلْمةةةا       

بعٔةةةةةةدا  عةةةةةةً ال لةةةةةةة الةةةةةةتٖ قةةةةةةد ت عةةةةةةر  لةةةةةةُ       

 السح   العادٓ٘.

بعةةةةةمل ال شةةةةةرٓعا  تةةةةةْ ر ل  ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر  -10

ال كاملةةةة٘ ىةةةةْعني مةةةةً احلنآةةةة٘  محآةةةة٘ مدىٔةةةة٘     

جةةةةةراٛا  ّاةةةةةرٚ جيأٜةةةة٘   ضةةةةةا ٘    بعةةةةمل اال   

ال رى ٔةةة٘ الةةةا لكةةةً اللحةةةْٛ الَٔةةةا قبةةةا  ّا يةةةاٛ  

اقامةةةةة٘ الةةةةةدعْٚ  مةةةةةً ٍةةةةةتِ ال شةةةةةرٓعا  قةةةةةاىٌْ     

لسةةةةي٘  82محآةةةة٘ اللكٔةةةة٘ الىكرٓةةةة٘ ال ةةةةرٖ رقةةةةه 

    ذةةةةةني زلةةةةةد اٌ الشةةةةةرا العراقةةةةةٕ ٓك ىةةةةةٕ    2002

بةةةةةالي  علةةةةةٙ جةةةةةْاد ا ةةةةةا  بعةةةةةمل االجةةةةةراٛا       

ال رى ٔةةةةةةةةةة٘  دٌّ اٌ ٓةةةةةةةةةةي  علةةةةةةةةةةٙ االذكةةةةةةةةةةاو 

لدىٔةةةة٘ ّاحلنآةةةة٘ اجليأٜةةةة٘  اخلا ةةةة٘ باحلنآةةةة٘ ا

 ةةةةا ْٓجةةةة  الرجةةةةْا    القْاعةةةةد العامةةةة٘ بَةةةةتا      

 الش ٌ. 

ذةةةدد الشةةةرا العراقةةةٕ اليطةةةاه الةةةتٖ مت ةةةد لةةةُ     -11

محآةةةةة٘ ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘  سةةةةةْاٛ مةةةةةً 

ذٔةةةةة  االشةةةةةصا  الشةةةةةنْلني باحلنآةةةةة٘  او مةةةةةً 

ذٔةةةة  مةةةةدٗ احلنآةةةة٘  اّ مةةةةً ذٔةةةة  الْضةةةةْا          

 ى َاكةةةةةا  حلقةةةةةْه  ذةةةةةدد االعنةةةةةال الةةةةةا تشةةةةةكا   

مالةةةةة  ال  ةةةةةنٔه  ّ  الْقةةةةةت  اتةةةةةُ اّرد بعةةةةةمل     

االسةةة ثياٛا  علةةةٙ ٍةةةتِ االعنةةةال  مةةةً  لةةة  ذالةةة٘   

ال  ةةةةةةةر    ال  ةةةةةةةنٔه بةةةةةةةالبٔا اّ ال ْدٓةةةةةةةا اّ    

االسةةة  اد مةةةً قبةةةا شةةةص  ذسةةةً الئةةة٘ ال ٓعلةةةه   

اٌ ٍةةةةةةةةتا ال  ةةةةةةةةنٔه   ىسةةةةةةةةصُ ب ةةةةةةةةْرٗ  ةةةةةةةة   

قاىْىٔةةةةة٘   ال اٌ الشةةةةةرا العراقةةةةةٕ   ٓةةةةةي  علةةةةةٙ  

 ٘ كنةةةةةا ٍةةةةةْ احلةةةةةال   ال شةةةةةرٓعا     ذسةةةةةً الئةةةةة

 االةرٚ.

ال ةةةةةةةةٔا ٘ ال شةةةةةةةةرٓعٔ٘ للى ةةةةةةةةا اخلةةةةةةةةا     -12

ب  ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘   قةةةةةاىٌْ بةةةةةراٛا     

االةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د ال ةةةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةةةا   ةةةةة   

الى ةةةةةة  عيَةةةةةةا ّالةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ ّاال ةةةةةةيا   

العةةةةةةدل   1970لسةةةةةةي٘  65اليباتٔةةةةةة٘ العراقةةةةةةٕ رقةةةةةةه  

 ٘   ّ َٔةةةةا الكةةةةث  مةةةةً  جةةةةاٛ  معٔبةةةة٘ ّ ةةةة  دقٔقةةةة

االةطةةةةاٛ الل ْٓةةةة٘ ّاالم ٜٔةةةة٘  علةةةةٙ سلةةةةْ ٓةةةةث      

ال نةةةْ  ّاالربةةةا    ضةةة   عةةةً  لةةة   ةةة ٌ الشةةةرا  

العراقةةةةةةةٕ ىقةةةةةةةا مع ةةةةةةةه الي ةةةةةةةْ  اخلا ةةةةةةة٘     

ب  ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘ ىقةةةةة   ذر ٔةةةةةا  عةةةةةً  

القةةةةةاىٌْ االردىةةةةةٕ حلنآةةةةة٘ ال  ةةةةةامٔه للةةةةةدّاٜر    

عةةةةُ    ةةةةا ادٚ    ّق2000ْلسةةةةي٘  10ال كاملةةةة٘ رقةةةةه 

   ةط     ٔا ٘ القاىٌْ.

  ذالةةةةةةة٘ االع ةةةةةةةداٛ علةةةةةةةةٙ ذقةةةةةةةْه مالةةةةةةةة      -13

ال  ةةةةنٔه   ةةةة ٌ اسةةةةا  تقةةةةدٓر ال عةةةةْٓمل الةةةةتٖ    

ٓسةةة رقُ مالةةة  ال  ةةةنٔه طل لةةةة وسةةة  مةةةا   ا   
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كاىةةةةت السةةةةة ّلٔ٘ الياشةةةةٝ٘ عةةةةةً االع ةةةةداٛ علةةةةةٙ    

ذقْقةةةةُ ٍةةةةٕ مسةةةة ّلٔ٘ تق ةةةة ٓ٘  او مسةةةة ّلٔ٘    

عقدٓةةة٘   ةةة  ا كةةةاٌ االع ةةةداٛ الْاقةةةا علةةةٙ ذقةةةْه    

الةةةة  ال  ةةةةنٔه  ةةةةادرا  عةةةةً شةةةةص  ال تربطةةةةُ   م

 الةةة  ال  ةةةنٔه رابطةةة٘ عقدٓةةة٘   ةةة ٌ السةةة ّلٔ٘    

  ٍةةةةةةةتِ احلالةةةةةةة٘ تكةةةةةةةٌْ مسةةةةةةة ّلٔ٘ تق ةةةةةةة ٓ٘ 

ّٓقةةدر ال عةةْٓمل بقةةدر مةةا حلةةخ مالةة  ال  ةةنٔه       

الضةةةةةرّر مةةةةةً ةسةةةةةارٗ ّمةةةةةا  اتةةةةةُ مةةةةةً كسةةةةة      

بشةةةةر  اٌ ٓكةةةةٌْ  لةةةة  ى ٔحةةةة٘ البٔعٔةةةة٘ للعنةةةةا    

( 207/1 ةةة  الشةةةرّا  ّ لةةة  ذسةةة  مىَةةةْو الةةةادٗ )   

 1951لسةةةةي٘  40مةةةةً القةةةةاىٌْ الةةةةدىٕ العراقةةةةٕ رقةةةةه   

العةةدل  امةةا   ا كةةاٌ االع ةةداٛ الْاقةةا علةةٙ ذقةةْه       

مالةةة  ال  ةةةنٔه  ةةةادر عةةةً شةةةص  ٓةةةرتب  معةةةُ 

برابطةةةة٘ عقدٓةةةة٘  كعقةةةةد تةةةةرةٔ  مةةةةث     ةةةة ٌ      

معٔةةةةةار تقةةةةةدٓر ال عةةةةةْٓمل   ٍةةةةةتِ احلالةةةةة٘ ٍةةةةةْ     

معٔةةةةةار ال عةةةةةْٓمل العةةةةةادل للىْاٜةةةةةد الةةةةةا كةةةةةاٌ   

  ال  ةةةةنٔه  ٔنةةةةا لةةةةْ ىىةةةةت سٔر ةةةةا علَٔةةةةا مالةةةة

ال عاقةةةد معةةةُ ال لامةةةُ الةتةةة  علةةةٙ العقةةةد الةةةلو      

( 10بٔيَنةةةا  ٍّةةةتا مةةةا ٓسةةة ي خ مةةةً مىَةةةْو الةةةادٗ )     

مةةةةً الى ةةةةا الثالةةةة  مكةةةةرر ) الثةةةةا ( مةةةةً قةةةةاىٌْ       

بةةةراٛا  االةةةةةاا ّالينةةةا د ال ةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةا     

 ةةة  الى ةةة  عيَةةةا ّالةةةدّاٜر ال كاملةةة٘ ّاال ةةةيا    

 العدل. 1970لسي٘  65رقه  اليباتٔ٘ العراقٕ

 ال ْ ٔا . - اىٔا :

ىقةةةةةة  علةةةةةٙ الشةةةةةرا العراقةةةةةٕ آةةةةةراد تعرٓةةةةةة   -1

مْذةةةةد ّجةةةةاما ل ةةةةطلرٕ ال  ةةةةامٔه ّالةةةةدّاٜر    

ال كاملةةةةةة٘  ّضلةةةةةةدد ذلةةةةةةا احلنآةةةةةة٘ القاىْىٔةةةةةة٘  

بةةةدال  مةةةً  ٓةةةراد تعرٓةةةة مسةةة قا لكةةةا م ةةةطل        

ّىقةةةةةةة  اٌ تكةةةةةةٌْ  ةةةةةةٔا ٘ ال عرٓةةةةةةة بالشةةةةةةكا   

ال كاملةةة٘: ٍةةةْ ى ةةةاد  ٍةةة   االتةةةٕ )ت ةةةنٔه الةةةداٜرٗ

م حسةةةةةةد   ترتٔةةةةةة     ةةةةةةٕ االبعةةةةةةاد للعيا ةةةةةةر   

الكْىةةةةةةة٘ لةةةةةةةداٜرٗ م كاملةةةةةةة٘ اّ اكثةةةةةةةر  اّ العةةةةةةةد   

ة ٔ ةةةا  إلى ةةةاد داٜةةةرٗ م كاملةةة٘ اّ اكثةةةر تةةة دٖ     

 ّدٔى٘ الكةّىٔ٘(.

 دٓةةةةةةةةد الرسةةةةةةةةه السةةةةةةةة رخ عةةةةةةةةً تسةةةةةةةةحٔا  -2

ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘   الشةةةةةرا العراقةةةةةٕ     

الى ةةةةةا الثالةةةةة  مكةةةةةرر   ( مةةةةةً 7ىةةةةة    الةةةةةادٗ ) 

) الثةةةةةا ( مةةةةةً قةةةةةاىٌْ بةةةةةراٛا  االةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د  

ال ةةةةةةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةةةةةةا   ةةةةةةةة  الى ةةةةةةةة  عيَةةةةةةةةا  

 65ّالةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘ ّاال ةةةةيا  اليباتٔةةةة٘ رقةةةةه    

العةةةةةةدل علةةةةةةٙ اٌ السةةةةةةحا ٓسةةةةةةة ْ      1970لسةةةةةةي٘  

الرسةةةه القةةةرر عيةةةد تسةةةحٔا ال  ةةةنٔه  ال اىةةةُ        

 ضلدد مقدار ٍتا الرسه.

( مةةةةً 3لىقةةةةرٗ ) ( مةةةةً الةةةةادٗ ) تعةةةةدٓا ىةةةة  ا  -3

الى ةةةا الثالةةة  مكةةةرر ) الثةةةا ( مةةةً قةةةاىٌْ بةةةراٛا      

االةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د ال ةةةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةةةا   ةةةةة   

الى ةةةةةة  عيَةةةةةةا ّالةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ ّاال ةةةةةةيا   

العةةةةةةدل   1970لسةةةةةةي٘  65اليباتٔةةةةةة٘ العراقةةةةةةٕ رقةةةةةةه  

ّاسةةة صداو م ةةةطل   َْرٓةةة٘ العةةةراه بةةةدال  عةةةً   

  الةةةةةةي   ل كةةةةةةٌْ  م ةةةةةةطل  )النلكةةةةةة٘( الةةةةةةْارد   

 ةةةةةةٔا ٘ الةةةةةةي  كنةةةةةةا ٓةةةةةة تٕ )  ا قةةةةةةدو اللةةةةةة     

تسةةةحٔلُ    َْرٓةةة٘ العةةةراه ةةةة ل سةةةي ني مةةةً   

تةةةةةارٓس اّل اسةةةةة   ل جتةةةةةارٖ لةةةةةُ   العةةةةةراه  اّ    

 ةارجُ(.

(  لةةةة  9 عةةةةادٗ  ةةةةٔا ٘ الىقةةةةرٗ )أ( مةةةةً الةةةةادٗ )  -4

اٌ  ةةةةةةةٔا  َا االم ٜٔةةةةةةة٘ جةةةةةةةاٛ   ةةةةةةة  دقٔقةةةةةةة٘   

ّكةةةةاٌ االجةةةةدر اٌ تكةةةةٌْ  ةةةةٔا ٘ الىقةةةةرٗ علةةةةٙ     

( 8يرةةةةْ االتةةةةٕ )علةةةةٙ الةةةةر ه  ةةةةا ّرد   الةةةةادٗ ) ال

مةةةةً ٍةةةةتا القةةةةاىٌْ  ال ٓع ةةةةل تعةةةةدٓا  علةةةةٙ ذقةةةةْه   

 مال  ال  نٔه القٔاو ب ذد اال عال االتٔ٘:

 س يسةةةةةةةال ال  ةةةةةةةنٔه احملنةةةةةةةٕ علةةةةةةةٙ اليرةةةةةةةْ   -أ

( مةةةً 8الي ةةةْ  علٔةةةُ   الىقةةةرٗ )أ( مةةةً الةةةادٗ )   

 ٍتا القاىٌْ    احلاال  االتٔ٘:...(.

( ّالةةةةي  9( مةةةةً الةةةةادٗ ) 3ٗ ) /تعةةةةدٓا الىقةةةةر  -5

علةةةةٙ ذسةةةةً الئةةةة٘ اسةةةةْٗ بال شةةةةرٓعا  االةةةةةرٚ      

اٖ مةةةةً  -ل كةةةةٌْ  ةةةةٔا ٘ الةةةةي  كنةةةةا ٓةةةة تٕ )    

مةةةةً الىقةةةةرٗ أ مةةةةً  2اال عةةةةال الةةةةتكْرٗ   البيةةةةد 

 مً ٍتا الى ا ت علخ: 8الادٗ 

بةةةةداٜرٗ م كاملةةةة٘ ت ضةةةةنً ت ةةةةنٔنا  ميسةةةةْةا     -3

بطرٓقةةةةةةة٘  ةةةةةةة  قاىْىٔةةةةةةة٘  اّ  يةةةةةةة خ ٓ ضةةةةةةةنً    

ميسةةةْةا  بطرٓقةةة٘  ةةة  قاىْىٔةةة٘    ا قةةةاو  ت ةةةنٔنا  

شةةةةص  بَةةةةتا الىعةةةةا ّ  ٓكةةةةً ٓعلةةةةه  اّ   ٓكةةةةً   

ب مكاىةةةةةُ اٌ ٓعلةةةةةه ّقةةةةةت ذ ةةةةةْلُ علةةةةةٙ الةةةةةداٜرٗ  

ال كاملةةةةةة٘ اّ اُليةةةةةة خ  اٌ تلةةةةةة  الةةةةةةداٜرٗ اّ اُليةةةةةة خ    

ٓ ضةةةةةةةنً ت ةةةةةةةنٔنا  ميسةةةةةةةْةا  بطرٓقةةةةةةة٘  ةةةةةةة      

( 10قاىْىٔةةة٘  علةةةٙ اٌ تراعةةةٙ    لةةة  اذكةةةاو الةةةادٗ ) 

 مً ٍتا الى ا(.

( ل حيةةةةة  ال يةةةةةاقمل  11 عةةةةةادٗ  ةةةةةٔا ٘ الةةةةةادٗ )  -6

الةةةةتٖ ّقةةةةةا  ٔةةةةةُ الشةةةةرا العراقةةةةةٕ  ٔنةةةةةا ٓ علةةةةةخ   

ب ردٓةةةةةةةةد مةةةةةةةةةدٗ محآةةةةةةةةة٘ ت ةةةةةةةةةامٔه الةةةةةةةةةدّاٜر  
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ال كاملةةةة٘  ّ دٓةةةةد تةةةةارٓس بةةةةدٛ مةةةةدٗ احلنآةةةة٘       

ّىقةةةةةة  اٌ تكةةةةةٌْ  ةةةةةٔا ٘ الةةةةةي  علةةةةةٙ اليرةةةةةْ   

االتةةةةةةٕ )تكةةةةةةٌْ مةةةةةةدٗ محآةةةةةة٘ ال  ةةةةةةنٔه عشةةةةةةر    

ٔلُ   سةةةيْا  تبةةةدأ مةةةً تةةةارٓس  ٓةةةداا اللةةة  تسةةةح    

العةةةةراه  اّ مةةةةً تةةةةارٓس اّل اسةةةة   ل جتةةةةارٖ لةةةةُ   

  اٖ مكةةةةةاٌ   العةةةةةا  آَنةةةةةا اسةةةةةبخ  علةةةةةٙ اٌ ال    

ت حةةةةةاّد ٍةةةةةتِ الةةةةةدٗ    ٔةةةةةا االذةةةةةْال شةةةةة    

 عشر سي٘ مً تارٓس اب كار ال  نٔه(.

ىةةةةةدعْ الشةةةةةرا العراقةةةةةٕ    تعةةةةةدٓا القةةةةةاىٌْ     -7

 ةةةةا ٓيسةةةةحه مةةةةا الْاقةةةةا العنلةةةةٕ  ٔنةةةةا ٓ علةةةةخ       

ص  ةةةةة٘ ب سةةةةةحٔا ت ةةةةةامٔه   ب ردٓةةةةةد اجلَةةةةة٘ ال 

( مةةةةةةةً 1الةةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةةة٘   بنْجةةةةةةة  الةةةةةةةادٗ )   

الى ةةةا الثالةةة  مكةةةرر ) الثةةةا ( مةةةً قةةةاىٌْ بةةةراٛا      

االةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د ال ةةةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةةةا   ةةةةة   

الى ةةةةةة  عيَةةةةةةا ّالةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ ّاال ةةةةةةيا   

العةةةةةةدل  1970لسةةةةةةي٘  65اليباتٔةةةةةة٘ العراقةةةةةةٕ رقةةةةةةه   

ٍةةةةٕ ّدارٗ اجلَةةةة٘ الص  ةةةة٘ ب سةةةةحٔا ال  ةةةةامٔه 

ال ةةةياع٘  ذٔةةة  ٓةةة ه تسةةةحٔلَا   سةةةحا ةةةةا       

ٍةةةةةةْ سةةةةةةحا ت ةةةةةةامٔه الةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘   ال اٌ   

الْاقةةةةا العنلةةةةٕ ٓشةةةة     عكةةةة   لةةةة      تةةةةبني     

ليةةةا اٌ ال سةةةحٔا ٓةةة ه مةةةً قبةةةا اجلَةةةاد الركةةةلٖ   

لل قٔةةةةةةةةٔ  ّالسةةةةةةةةٔطرٗ اليْعٔةةةةةةةة٘ ّال ةةةةةةةةابا      

ّدارٗ ال صطةةةةٔ   ّلةةةةٔ  ّدارٗ ال ةةةةياع٘  لةةةةتل   

شةةةةةرا العراقةةةةةٕ تعةةةةةدٓا القةةةةةاىٌْ   ىقةةةةةة  علةةةةةٙ ال 

ّالةةةةةةةي  علةةةةةةةٙ اٌ ال سةةةةةةةحٔا ٓةةةةةةة ه   اجلَةةةةةةةاد    

الركةةةةةةةلٖ لل قٔةةةةةةةٔ  ّالسةةةةةةةٔطرٗ اليْعٔةةةةةةة٘  اّ   

الةةةةلاو ّدارٗ ال ةةةةياع٘ ب يىٔةةةةت القةةةةاىٌْ ّتسةةةةحٔا  

ت ةةةةةامٔه الةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةة٘ كنةةةةةا ىةةةةة  علٔةةةةةُ    

 القاىٌْ.

بٔيةةةةا  ٔنةةةةا تقةةةةدو اٌ الشةةةةرا العراقةةةةٕ اشةةةةة      -8

قةةةةةةةةا  اٌ ٓقةةةةةةةةدو اللةةةةةةةة  تسةةةةةةةةحٔا ال  ةةةةةةةةنٔه ّ    

إلسةةةةة نارٗ ةا ةةةةة٘ معةةةةةدٗ  ةةةةةتا ال ةةةةةر   كنةةةةةا  

بٔيةةةةةا اىةةةةةُ تةةةةةبني ليةةةةةا مةةةةةً ةةةةةة ل مراجعةةةةة٘ ّدارٗ   

ال ةةةةةةةةةةياع٘  ّاجلَةةةةةةةةةةاد الركةةةةةةةةةةلٖ لل قٔةةةةةةةةةةٔ   

ذٔةةةةةةة  ٓةةةةةةة ه تسةةةةةةةحٔا   –ّالسةةةةةةةٔطرٗ اليْعٔةةةةةةة٘  

عةةةدو ّجةةةْد اسةةة نارٗ ةا ةةة٘ بطلةةة       -ال  ةةةامٔه

تسةةةحٔا ال  ةةةامٔه  لةةةتل  قةةةدميا   اللرةةةخ رقةةةه   

( مقةةةةةةة  لينةةةةةةْ د اسةةةةةة نارٗ اللةةةةةة  تسةةةةةةحٔا     1)

ت ةةةنٔه داٜةةةرٗ م كاملةةة٘  كنةةةا قةةةدميا   اللرةةةخ     

( مقةةةة  اةةةْ د شةةةَادٗ تسةةةحٔا ت ةةةنٔه     2رقةةةه )

داٜةةةةرٗ م كاملةةةة٘  ّى مةةةةا االةةةةةت بَةةةةتِ القةذةةةةا    

لةةةةةةةة    االشةةةةةةةةكاال    ذالةةةةةةةة٘ تقةةةةةةةةدٓه اللةةةةةةةة  

 تسحٔا ت نٔه داٜرٗ م كامل٘. 

ىةةةةةةدعْ الشةةةةةةرا العراقةةةةةةٕ    تعةةةةةةدٓا عيةةةةةةْاٌ     -9

ٌْ بةةةراٛا  الى ةةةا الثالةةة  مكةةةرر ) الثةةةا ( مةةةً قةةةاى   

االةةةةةةةاا ّالينةةةةةا د ال ةةةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةةةا   ةةةةة   

الى ةةةةةة  عيَةةةةةةا ّالةةةةةةدّاٜر ال كاملةةةةةة٘ ّاال ةةةةةةيا   

العةةةةةةةدل  لٔكةةةةةةةٌْ  1970لسةةةةةةةي٘  65اليباتٔةةةةةةة٘ رقةةةةةةةه 

عيةةةةةْاٌ الى ةةةةةا كنةةةةةا ٓةةةةة تٕ )محآةةةةة٘ ت ةةةةةامٔه   

الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘(  اسةةةةةْٗ بال شةةةةرٓعا  القارىةةةةة٘    

الةةةةا ى نةةةةت اذكةةةةاو ت ةةةةامٔه الةةةةدّاٜر ال كاملةةةة٘   

ٌْ احلنآةةةة٘ تي ةةةة  علةةةةٙ ال  ةةةةنٔه ىىسةةةةُ      لكةةةة

 ّلٔ  علٙ الداٜرٗ ال كامل٘.

.................................................... 

 :ا ْامش

(1) -Integrated Circuits, available at 

www.ipo.gov..tt/types-of.../integrated-

circuits.htm/, last visited 21/2/2015. 
(

ذلنةةةد ا ةةةادٖ  العحةةةه الشةةةار  ل ةةةطلرا      اى ةةةر: ذلنةةةد   (2

 .201    1988الكنبْٔتر  دار الرٓس لليشر  الرٓا   

(

مةً القةاىٌْ االردىةٕ حلنآة٘ ال  ةامٔه       1اى ر كتل : الةادٗ  ( 3

 .2000لسي٘  10للدّاٜر ال كامل٘ رقه 

(4)-SCPA of 1984, article (901/a) 

 (1- a semiconductor chip product, is the final 

or intermediate form of any product; 

a- having two or more layers of metallic, 

insulating, or semiconductor material, 

deposited or otherwise placed on, or etched 

away or otherwise removed from, a piece of 

semiconductor material in accordance with a 

predetermined pattern; and 

b- intended to perform electronic circuitry 

functions) 

(2- a mask work, is a series of related images, 

however fixed or encoded; 

a-having or representing the predetermined, 

three- dimensional pattern of metallic, 

insulating, or semiconductor material present 

or removed from the layers of a semiconductor 

chip product; and 

b-in which series the relation of the images to 

one another is that each image has the pattern 

of the surface of one form of the 

semiconductor chip product). 

(5)-Treaty of Washington of 1989, article (2-i) 

(integrated circuit, means a product, in its final 
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form or an intermediate form, in which the 

elements, at last one of which is an active 

element, and some or all of the 

interconnections are integrally- formed in and/ 

or on a piece of material and which is intended 

to perform an electronic function). 

(6)- Treaty of Washington of 1989, article (2-

ii) (layout- design (topography), means the 

three- dimensional disposition, however 

expressed, of the elements, at least one which 

is an active element, and of some or all of the 

interconnections of an integrated circuit, or 

such a three- dimensional disposition prepared 

for an integrated circuit intended for 

manufacture). 
(

الي ةةةاو اى ةةةر: د. ٓاسةةةر باسةةةه  ىةةةٌْ  ّ د.  ةةةٌْ كةةةا علٓةةةل     (7

القةةاىْىٕ ل  ةةامٔه الةةدّاٜر ال كاملةة٘  دللةة٘ الرا ةةدًٓ للرقةةْه   

 .45    2007  34كلٔ٘ القاىٌْ  جامع٘ الْ ا  عدد 

(

اى ةةر: سةةَٔل٘ دّكةةارٖ  محآةة٘ ت ةةامٔه الةةدّاٜر ال كاملةة٘      ( 8

رسةةال٘ ماجسةة    كلٔةة٘ احلقةةْه ّالعلةةْو االدارٓةة٘ بةةً عكيةةٌْ       

 .11-10    2003جامع٘ اجللاٜر  اجللاٜر  

اى ر ك   مً: د. سٔيْ  ذلٔه دّ   قةاىٌْ بةراٛا  االةةةاا    ( 9)

  ّ 144    2004  ميشةة ٗ العةةار   االسةةكيدرٓ٘    2002لسةةي٘  82رقةةه 

ىسٔن٘   رٕ  احلنآ٘ الدّلٔ٘  حلقةْه اللكٔة٘ الىكرٓة٘  رسةال٘     

ماجسةةة    كلٔةةة٘ احلقةةةْه ّالعلةةةْو السٔاسةةةٔ٘  جامعةةة٘ مْلةةةْد    

 ٖ    م اذة٘ علةٙ الْقةا    27    2012تٔةلٖ ّدّ  اجللاٜةر     -معنةر

www.bejaiadroit.net>droit-prive>file. 

اى ر: د. شةرات٘  رٓة  شةلقامٕ  اللكٔة٘ الىكرٓة٘   القةْاىني       (10)

 .287    2009العربٔ٘  دار اجلامع٘ اجلدٓدٗ  م ر  

اى ةةر كةة   مةةً: ق ةةٕ لطىةةٕ ذسةةً احلةةاد علةةٕ  ال ي ةةٔه        (11)

رسةةال٘ ماجسةة    كلٔةة٘   القةةاىْىٕ ل  ةةامٔه الةةدّاٜر ال كاملةة٘     

    2003الدراسا  الىقَٔ٘ ّالقاىْىٔ٘  جامعة٘  ل البٔةت  االردٌ    

  ّد. ذسً  ٔعٕ  مةدةا    ذةخ ال لةة ّاحلقةْه اجملةاّرٗ       46

  م اذة٘  8ذلق٘ عنا الْٓبْ ال نَٔدٓ٘ ذْل اللكٔة٘ الىكرٓة٘     

 .8/7/2015  تارٓس دةْل ال  ى  www.wipo.intعلٙ الْقا 

ر ك   مً: د. شرات٘  رٓ  شةلقامٕ  مرجةا سةابخ       اى ( 12)

 .50  ّ ق ٕ لطىٕ ذسً احلاد علٕ  مرجا سابخ    291

 Cass. Plen, 6 mars 1986اى ر:  ( 13)

ىق   عً د. ىْرٖ محد ةاالر  شر  قْاعد اللكٔ٘ الىكرٓ٘ )اللكٔ٘ 

 .212    2010  دار ّاٜا لليشر  عناٌ  2ال ياعٔ٘(   

/أ( مةةةةً القةةةةاىٌْ االردىةةةةٕ حلنآةةةة٘  4الةةةةادٗ ) اى ةةةةر كةةةةتل ( 14)

-3/2  ّكتل  الادٗ )2000لسي٘  10ال  امٔه للدّاٜر ال كامل٘ رقه 

 .1989 ( مً اتىاقٔ٘ ّاشيطً لعاو 

( مةةً قةةاىٌْ محآةة٘ اللكٔةة٘ الىكرٓةة٘ ال ةةرٖ   46اى ةةر: الةةادٗ )( 15)

ٓ عةةةةد ال  ةةةةنٔه   2002لسةةةةي٘  82رقةةةةه  الةةةةا ى ةةةةت علةةةةٙ اىةةةةُ )... ّ

 جدٓدا  م ٙ كاٌ ى اد جَد  كرٖ بتلُ  اذبُ...(. ال صطٔطٕ
(

اى ر: د.  لٖ محةد ةةاالر  تىرٓةد قْاعةد تةرب    قةْاىني        (16

 .109    2012اللكٔ٘ الىكرٓ٘  دار الك   القاىْىٔ٘  م ر  

  دار 6اى ةةةةر: د. مسٔرةةةة٘ القلٔةةةةْبٕ  اللكٔةةةة٘ ال ةةةةياعٔ٘       ( 17)

 .392    2007اليَض٘ العربٔ٘  القاٍرٗ  
(

 .212اى ر: د. ىْرٖ محد ةاالر  مرجا سابخ    ( 18

(19)- Law of Intellectual Property No (92-597) 

of 1992, article (L-622-1)  

 (The final or intermediate topography of a 

semiconductor product that the result of its 

creator's own intellectual effort…). 
(

 .110: د.  لٖ محد ةاالر  مرجا سابخ    اى ر (20

(

 .212اى ر: د. ىْرٖ محد ةاالر  مرجا سابخ     (21

اى ةةةر: د. ىعةةةٔه م ب ةةة   بةةةراٛٗ اإلةةةةةاا ملكٔةةة٘  ةةةياعٔ٘       ( 22)

  100    2009  ميشةةْرا  احللةةً احلقْقٔةة٘  لبيةةاٌ  2ّجتارٓةة٘    

 ّكتل 

- Michael Fuerch, Dreadful Policing: Are The 

Semiconductor Industry Giants Content with 

Yesterday's International Protection for 

Integrated Circuits?, Richmond Journal of 

Law and Technology, Vol xvI, issue 2, 2009, 

page 9. 
/أ( مةةةً القةةةاىٌْ االردىةةةٕ حلنآةةة٘     4اى ةةةر كةةةتل  الةةةادٗ )  ( 23)

( L-622-1  ّ الادٗ )2000لسي٘  10ال  امٔه للدّاٜر ال كامل٘ رقه 

  1992( لسةي٘  597 -92مً قاىٌْ اللكٔ٘ الىكرٓ٘ الىرىسٕ رقةه ) 

( 2/2  ّ الةةادٗ )1989( مةةً  تىاقٔة٘ ّاشةةيطً لعةةاو  a -2\3ّ الةادٗ ) 

 .1986( لعاو 87/54مً ال ْجُٔ االّرّبٕ رقه )

اى ةةةر: د. سةةة و عبةةةد اللٍةةةرٗ عبةةةد اهلل الىةةة  ّٖ  ّ د. ىبٔةةةا   ( 24)

َةةدٖ كةةاده  شةةر  اجلةةدٗ   اإلةةةةاا  دللةة٘ جامعةة٘ بابةةا       م

  ّد. 1006    2013  4  عةةدد 21للعلةْو ال ةر ٘ ّال طبٔقٔةة٘  دللةد    

 ةة   امسةةر  ال ي ةةٔه القةةاىْىٕ لةةلاٛا  اإلةةةةاا  ّرقةة٘ عنةةا       

  تةةارٓس دةةةْل ال  ةةى   www.lawjo.netم اذةة٘ علةةٙ الْقةةا  

٘ الي او القاىْىٕ   ّ كَٔي٘ بلقامسٕ   س ق ل6ٔ    20/5/2015

للنلكٔةة٘ الىكرٓةة٘  رسةةال٘ ماجسةة    كلٔةة٘ احلقةةْه بةةً عكيةةٌْ  

  م اذةةةةةةةةة٘ علةةةةةةةةةٙ 15    2009جامعةةةةةةةةة٘ اجللاٜةةةةةةةةةر  اجللاٜةةةةةةةةةر  

  ّ سةةةةة و  biblio.univ-alger.dz>jspui>handleالْقةةةةةا

مةةيعه مشةةةعا  احلنآةة٘ القاىْىٔةةة٘ للنعر ةة٘ ال قئةةة٘   الرّذةةة٘    

 .19    2003دك ْراِ  كلٔ٘ احلقْه  جامع٘ اليَرًٓ  

-53اى ر: ق ٕ لطىٕ ذسً احلاد علٕ  مرجةا سةابخ      ( 25)

54. 

  ّكةتل   214اى ر: د. ىْرٖ محد ةةاالر  مرجةا سةابخ       ( 26)

Integrated Circuits Protection   ٙوةة  ميشةةْر علةة  

  تةةةارٓس دةةةةْل ال  ةةةى    www.bereskinparr.comالْقةةةا 

11/6/2015    3. 

(

 .145-144دّ   مرجا سابخ    اى ر: د. سٔيْ  ذلٔه ( 27

( مةةً قةةاىٌْ محآةة٘ اللكٔةة٘ الىكرٓةة٘ 46اى ةةر: كةةتل  الةةادٗ )( 28)

/د( مةةً القةةاىٌْ االردىةةٕ    9  ّ الةةادٗ ) 2002لسةةي٘   82ال ةةرٖ رقةةه  

  ّ الةةةادٗ 2000لسةةةي٘  10حلنآةة٘ ال  ةةةامٔه للةةةدّاٜر ال كاملةةة٘ رقةةةه  

(3\2-b مةةةةً  تىاقٔةةةة٘ ّاشةةةةيطً لعةةةةاو )( مةةةةً 2/2  ّ الةةةةادٗ )1989

 .1986( لعاو 87/54ال ْجُٔ االّرّبٕ رقه )

(29)-SCPA of 1984, article (902\b) ( 

Protection under this chapter shall not be 

available for a mask that: 

2-consists of designs that are staple, 

commonplace, or familiar in the 

semiconductor industry, or variation of such 
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designs, combined in a way that, considered as 

a whole, is not original) 

اى ةةر: د. ٜةةاداد شةةكْر  ةةا   ال ي ةةٔه القةةاىْىٕ لل  ةةامٔه       ( 30)

للطباعةةة٘ ّاليشةةةر    O.P.L.C  م سسةةة٘ 1 كاملةةة٘   الةةةدّاٜر ال

 .29    2006بدٌّ مكاٌ ىشر  

اى ةةةةةر كةةةةة   مةةةةةً: اخلةةةةةامٔ   اضةةةةةلٕ  ت ةةةةةامٔه تشةةةةةكا  ( 31)

الْبْ را ٔا الدّاٜر اليددل٘  قةراٛٗ   قةاىٌْ اللكٔة٘ ال ةياعٔ٘      

  تةةارٓس www.marocdroit.comوةة  ميشةةْر علةةٙ الْقةةا    

د. شةةةرات٘  رٓةةة  شةةةلقامٕ    ّ 3    22/4/2015دةةةةْل ال  ةةةى  

بةةرامخ احلاسةة  ا لةةٕ ّالقةةاىٌْ  دار اليَضةة٘ العربٔةة٘  القةةاٍرٗ      

2003    8. 

  ّ 29اى ر ك   مً: د. ٜاداد شكْر  ا   مرجةا سةابخ      ( 32)

شةةةةٔناٛ ةضةةةةةر اليةةةةادٖ  بةةةةةراٛٗ االةةةةةةاا   الىقةةةةةُ االسةةةةة مٕ    

ّتطبٔقاتَةةةةا العا ةةةةرٗ    لسةةةةطني  رسةةةةال٘ ماجسةةةة    كلٔةةةة٘ 

    2012ع٘ ّالقاىٌْ باجلامع٘ االس مٔ٘   لٗ   لسةطني   الشرٓ

 . library.iugaza.edu.ps>thesis  م اذ٘ علٙ الْقا45

( مةةً قةاىٌْ محآةة٘ اللكٔة٘ الىكرٓةة٘   45اى ةر: كةةتل  الةادٗ )  ( 33)

( مً القاىٌْ االردىٕ حلنآ٘ 1  ّ الادٗ )2002لسي٘  82ال رٖ رقه 

( مةةً b\2  ّ الةةادٗ )2000لسةةي٘  10ه ال  ةةامٔه للةةدّاٜر ال كاملةة٘ رقةة

 .1989 تىاقٔ٘ ّاشيطً لعاو 

اى ةةر: د. ٓاسةةر باسةةه  ىةةٌْ  ّ د.  ةةٌْ كةةا علٓةةل  مرجةةا        ( 34)

 .60سابخ    

(35)- Treaty of Washington of 1989, article 

(3\1-b) ( The right of the holder of the right in 

respect of an integrated circuit applies whether 

or not the integrated circuit is incorporated in 

an article).  
اى ةةر: د. ٓاسةةر باسةةه  ىةةةٌْ  ّد.  ةةٌْ كةةا علٓةةل  مرجةةةا       ( 36)

 .61بخ    سا

( مةةً الى ةةا الثالةة  مكةةرر ) الثةةا ( مةةً قةةاىٌْ  1اى ةةر: الةةادٗ )( 37)

براٛا  االةةاا ّالينا د ال ياعٔ٘ ّالعلْمةا   ة  الى ة  عيَةا     

 1970لسةي٘   65ّالدّاٜر ال كامل٘ ّاال يا  اليباتٔة٘ العراقةٕ رقةه    

العةةدل الةةا ى ةةت علةةٙ اىةةُ ) ةةاذ  احلقةةْه:  ةةاذ  ال  ةةنٔه  

 لىُ القاىْىٕ(.احملنٕ اّ ة

( مةةً الى ةةا الثالةة  مكةةرر ) الثةةا ( مةةً قةةاىٌْ  1اى ةةر: الةةادٗ )( 38)

براٛا  االةةاا ّالينا د ال ياعٔ٘ ّالعلْمةا   ة  الى ة  عيَةا     

 1970لسةي٘   65ّالدّاٜر ال كامل٘ ّاال يا  اليباتٔة٘ العراقةٕ رقةه    

العةةدل ذٔةة  ى ةةت علةةٙ اىةةُ )السةةحا: مسةةحا ت ةةامٔه الةةدّاٜر    

 امل٘   الْدارٗ كنا ٍْ معني مً قبا الْدٓر(.ال ك

)39) SCPA of 1984, article (908) ( 

Registration of claims of protection   

b- The register of copyrights shall be 

responsible for all administrative functions 

and duties under this chapter…). 
مةةً الى ةةا الثالةة  مكةةرر ) الثةةا ( مةةً قةةاىٌْ     (5اى ةةر: الةةادٗ )( 40)

براٛا  االةةاا ّالينا د ال ياعٔ٘ ّالعلْمةا   ة  الى ة  عيَةا     

 1970لسةي٘   65ّالدّاٜر ال كامل٘ ّاال يا  اليباتٔة٘ العراقةٕ رقةه    

العةةدل ذٔةة  جةةاٛ  َٔةةا )... علةةٙ االسةة نارٗ العةةدٗ  ةةتا ال ةةر         

( مةةةً 6  ّكةةةتل  الةةةادٗ )مر قةةةا  بةةةُ  ٔةةةا البٔاىةةةا  الطلْبةةة٘...( 

لسةي٘   10القاىٌْ االردىٕ حلنآ٘ ال  امٔه للدّاٜر ال كامل٘ رقه 

( مً القاىٌْ اتمرٓكٕ حلنآة٘ رقةاٜخ اشةباِ    c-908  ّ الادٗ )2000

 .1984الْ    لعاو 

(

  ّ د. اىةةْر  34د. ٜةةاداد شةةكْر  ةةا   مرجةةا سةةابخ        اى ةةر: (41

الك ة  اجلةامعٕ احلةدٓ       اللب٘  محآة٘ ذقةْه اللكٔة٘ الىكرٓة٘     

 .260    2010بدٌّ مكاٌ ىشر  

(

( مةةً الى ةةا الثالةة  مكةةرر ) الثةةا ( مةةً قةةاىٌْ   5اى ةةر: الةةادٗ ) (42

براٛا  االةةاا ّالينا د ال ياعٔ٘ ّالعلْمةا   ة  الى ة  عيَةا     

 1970لسةي٘   65ّالدّاٜر ال كامل٘ ّاال يا  اليباتٔة٘ العراقةٕ رقةه    

)... مر قةةةا  بةةةُ  ٔةةةا البٔاىةةةا  الطلْبةةة٘  العةةةدل ذٔةةة  جةةةاٛ  َٔةةةا 

( مةً القةةاىٌْ االردىةةٕ  6ّالينةا د ّالرسةةْما ...(  ّكةتل  الةةادٗ )  

 .2000لسي٘  10حلنآ٘ ال  امٔه للدّاٜر ال كامل٘ رقه 

( مةةً قةةاىٌْ محآةة٘ اللكٔةة٘ الىكرٓةة٘ ال ةةرٖ  49اى ةةر: الةةادٗ )( 43)

ٓر ةخ بالطلة       ى ةت علةٙ اىةُ )... ّصلة  اٌ      2002لسةي٘   82رقةه  

 ةةْرٗ اّ رسةةه  ةةتا ال  ةةنٔه ّعٔيةة٘ مةةً كةةا داٜةةرٗ م كاملةة٘       

 كاىت مْضا اس   ل جتارٖ...(.

(

( مةةً قةةاىٌْ محآةة٘ اللكٔةة٘ الىكرٓةة٘ ال ةةرٖ   49اى ةةر: الةةادٗ ) (44

ذٔةةة  جةةةاٛ  َٔةةةا )... ّالعلْمةةةا  الةةةا تْضةةة      200لسةةةي٘  82رقةةةه 

( مةةً b-7/2الْدٔىةة٘ االلكةّىٔةة٘ لل  ةةنٔه(  ّكةةتل  الةةادٗ )    

( مةً ال ْجٔةُ االّرّبةٕ    4/1  ّ الةادٗ ) 1989اتىاقٔ٘ ّاشيطً لعةاو  

 .1986( لعاو 87/54رقه )

( مً القاىٌْ االردىٕ حلنآ٘ ت ةامٔه  6اى ر كتل : الادٗ )( 45)

 .2000لسي٘  10الدّاٜر ال كامل٘ رقه 

/ ( مةةةً القةةةاىٌْ االردىةةةٕ حلنآةةة٘   4اى ةةةر كةةةتل  الةةةادٗ ) ( 46)

 .2000لسي٘  10ّاٜر ال كامل٘ رقه ال  امٔه للد

(47)- SCPA of 1984, article (908\a) (…. 

Protection of a mask work under this chapter 

shall terminate if application for registration of 

a claim of protection in the mask work is not 

made as provided in this chapter within two 

years after the date on which the mask work is 

first commercially exploited anywhere in the 

world) 

( مً قاىٌْ محآ٘ اللكٔ٘ الىكرٓ٘ ال رٖ رقةه  49ّكتل  الادٗ )

 .2002لسي٘  82

 58-57ق ٕ لطىٕ ذسً احلاد علٕ مرجا سابخ   :اى ر( 48)

(49)- Law of Intellectual Property No (92-597) 

of 1992, article (L-622-1)         

(… however, occur either more than 

two years after the topography has 

first been exploited commercially 

anywhere, or more than 15 years after 

it was first fixed or encoded where it 

has never been exploited). 

لعةاو   (87/54)( مةً ال ْجٔةُ االّرّبةٕ رقةه     7/3ّكتل  الادٗ )

1986. 

(50)- Treaty of Washington of 1989, article 

(7\2) (a- Any contracting party shall be free 

not to protection a layout- design (topography) 

until the layout- design (topography) has been 

the subject of an application for registration… 

b- Where the filing of an application for 

registration according to subparagraph (a) is 
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required, the contracting party may require 

that such filing be effected within a certain 

period of time from the date on which the 

holder of the right first exploits ordinarily 

commercially anywhere in the world the 

layout- design (topography) of an integrated 

circuit; such period shall not be less than two 

years counted from the said date). 

/ ( مً الى ا الثال  مكرر ) الثةا ( مةً قةاىٌْ    6الادٗ ) اى ر:( 51)

براٛا  االةةاا ّالينا د ال ياعٔ٘ ّالعلْمةا   ة  الى ة  عيَةا     

 1970لسةي٘   65ّالدّاٜر ال كامل٘ ّاال يا  اليباتٔة٘ العراقةٕ رقةه    

العةدل الةةا تةةي  علةٙ اىةةُ ) :   ا تةةبني للنسةحا اٌ الطلةة   ةة     

 ٘   الىقةرٗ )أ( مةً ٍةتِ الةادٗ  علٔةُ اٌ       مس ْ  للن طلبا  البٔية

ٓدعْ الال  ال سحٔا إلس كنا ا  اّ اجراٛ ال عدٓ   الةا ٓراٍةا   

ضرّرٓ٘ علٙ اٌ ال ت حاّد تل  ال عدٓ   ما   اال  ا  عيُ   

الطل  اال ةلٕ ّةة ل مةدٗ ضلةددٍا الي ةاو ال ةادر  سة يادا            

عدٓلُ تارطلا  إلٓةداا  اذكاو ٍتا القاىٌْ  ّٓكٌْ تارٓس اكنالُ اّ ت

الطل  ّ ال ضلخ للنسحا بقرار ٓ صتِ  تِ ال آ٘ اع بار الال  

ال سةةحٔا م يةةادال  عةةً اللبةةُ ّٓكةةٌْ قةةرارِ قةةاب   للطعةةً لةةدٚ         

ذلكن٘ االس ٝيا  ة ل س ني ْٓما  مً تارٓس تبلٔ ُ(  ّكتل  

/ ( مةةةً القةةةاىٌْ االردىةةةٕ حلنآةةة٘ ال  ةةةامٔه للةةةدّاٜر   7الةةةادٗ )

 .2000لسي٘  10قه ال كامل٘ ر

(52)-SCPA of 1984, article (908\g) (Any 

applicant for registration under this  section 

who is dissatisfied with the refusal of the 

register of Copyrights to issue a certificate of 

registration under this section may seek 

judicial review of that refusal by bringing an 

action for such review in an appropriate 

United States district court not later than sixty 

days after the refusal…). 
/أ( مً الى ا الثالة  مكةرر ) الثةا ( مةً قةاىٌْ      6اى ر: الادٗ )( 53)

 الى ة  عيَةا   براٛا  االةةاا ّالينا د ال ياعٔ٘ ّالعلْمةا   ة   

 1970لسةي٘   65ّالدّاٜر ال كامل٘ ّاال يا  اليباتٔة٘ العراقةٕ رقةه    

ٓع ةةةل تةةةارٓس تسةةةله السةةةحا لطلةةة    -العةةةدل ذٔةةة  جةةةاٛ  َٔةةةا )أ 

تسةةحٔا ال  ةةةامٔه تارطلةةةا  إلٓداعةةُ شةةةرٓط٘ اسةةة ٔىاِٛ جلنٔةةةا   

ال طلبا  القاىْىٔ٘ مر قا  بُ البٔاىا  الا ت عر   بشةص  الالة    

طةةا  ال ْضةةٔرٔ٘ لل  ةةنٔه(  ّكةةتل  الةةادٗ     ال سةةحٔا ّالصط

/أ( مةةً القةةاىٌْ االردىةةٕ حلنآةة٘ ال  ةةامٔه للةةدّاٜر ال كاملةة٘   7)

 .2000لسي٘  10رقه 

/أ( مً الى ا الثالة  مكةرر ) الثةا ( مةً قةاىٌْ      7اى ر: الادٗ )( 54)

 1970لسةةي٘  65بةةراٛا  االةةةةاا ّالينةةا د ال ةةياعٔ٘ العراقةةٕ رقةةه  

  ا اس ْ ٙ الل  تسةحٔا ال  ةنٔه    -اىُ )أالعدل الا ى ت علٙ 

ٓ  ةدر السةحا قةرارا  بقبْلةُ ّٓسة ْ           ٔا الشةرّ  القاىْىٔة٘ 

/أ( مةً القةاىٌْ االردىةٕ حلنآة٘     8الرسه القرر(  ّكتل  الةادٗ ) 

( d\908  ّ الةةادٗ )2000لسةةي٘  10ال  ةةامٔه للةةدّاٜر ال كاملةة٘ رقةةه   

  ّ 1984لْ    لعةاو  مً القاىٌْ االمرٓكٕ حلنآ٘ رقاٜخ اشباِ ا

( مةةةً 4/4  ّ الةةادٗ ) 1989( مةةً  تىاقٔةةة٘ ّاشةةيطً لعةةةاو   c\7الةةادٗ ) 

 .1986( لعاو 87/54ال ْجُٔ االّرّبٕ رقه )

( مةةً قةةاىٌْ محآةة٘ اللكٔةة٘ الىكرٓةة٘ ال ةةرٖ  49اى ةةر: الةةادٗ )( 55)

   ى ت علةٙ اىةُ )... ّٓسة رخ عةً كةا اللة         2002لسي٘  82رقه 

 ا ال صلاّد الة جئُ(.رسه  ددِ ال ٜر٘  

/ ( مً الى ا الثال  مكرر ) الثا ( مً قةاىٌْ  7اى ر: الادٗ )( 56)

براٛا  االةةاا ّالينا د ال ياعٔ٘ ّالعلْمةا   ة  الى ة  عيَةا     

 1970لسةي٘   65ّالدّاٜر ال كامل٘ ّاال يا  اليباتٔة٘ العراقةٕ رقةه    

القبةْل    ٓ علةً السةحا عةً ٍةتا      -العدل الا ى ةت علةٙ اىةُ )    

اجلرٓةةةدٗ الرمسٔةةة٘ ّصلةةةْد لل ةةة  االعةةةةا  علةةةٙ  لةةة  ةةةة ل  

تسعني ْٓما  مً تارٓس اليشر ّ دد اجةراٛا  االعةةا   ْجة     

/ ( مةً  8الي او ال ادر باإلس ياد  تا القةاىٌْ(  ّكةتل  الةادٗ)   

لسةي٘   10القاىٌْ االردىٕ حلنآ٘ ال  امٔه للدّاٜر ال كامل٘ رقه 

2000. 

/د( مً الى ا الثال  مكرر ) الثا ( مةً قةاىٌْ   7لادٗ )اى ر: ا( 57)

براٛا  االةةاا ّالينا د ال ياعٔ٘ ّالعلْمةا   ة  الى ة  عيَةا     

 1970لسةي٘   65ّالدّاٜر ال كامل٘ ّاال يا  اليباتٔة٘ العراقةٕ رقةه    

  ا   ٓقةةدو اٖ اعةةةا  علةةٙ قبةةْل     -العةةدل ذٔةة  جةةاٛ  َٔةةا )د  

حا قةةرارا  ب سةةحٔلُ  ٓقةةْو    اللةة  تسةةحٔا ال  ةةنٔه ٓ صةةت السةة    

السحا بال سحٔا ّ  دار شةَادٗ ال سةحٔا بعةد اسة ٔىاٛ الرسةه      

/د( مةةً القةةاىٌْ االردىةةٕ حلنآةة٘ ال  ةةامٔه     8احملةةدد(  ّ الةةادٗ ) 

 .2000لسي٘  10للدّاٜر ال كامل٘ رقه 

 ( مةةً القةةاىٌْ االردىةةٕ حلنآةة٘   -/أ3اى ةةر كةةتل  الةةادٗ ) ( 58)

 .2000لسي٘  10رقه  ال  امٔه للدّاٜر ال كامل٘

/د( مً الى ا الثال  مكرر ) الثةا ( مةً قةاىٌْ    2اى ر: الادٗ )( 59)

براٛا  االةةاا ّالينا د ال ياعٔ٘ ّالعلْمةا   ة  الى ة  عيَةا     

 1970لسةي٘   65ّالدّاٜر ال كامل٘ ّاال يا  اليباتٔة٘ العراقةٕ رقةه    

لةٕ  صلةْد اسة عنال احلاسةْ  ا     -العدل ذٔة  ى ةت علةٙ اىةُ )د    

ل سحٔا ال  نٔه ّالبٔاىا  ال علق٘ بُ ّتكٌْ البٔاىةا  ّالْ ةاٜخ   

الس صرج٘ ميُ ال دق٘ مً السحا ذح٘ علٙ الكا ٘ ما  ٓثبت 

/د( مً القاىٌْ االردىةٕ  3 اذ  الش ٌ عكسَا(  ّ كتل  الادٗ )

 .2000لسي٘  10حلنآ٘ ال  امٔه للدّاٜر ال كامل٘ رقه 

ىةةةٌْ  ّ د.  ةةةٌْ كةةةا علٓةةةل  مرجةةةا اى ةةةر: د. ٓاسةةةر باسةةةه  ( 60)

 .67سابخ    

/أ( مً الى ا الثال  مكةرر ) الثةا ( مةً قةاىٌْ     12اى ر: الادٗ )( 61)

براٛا  االةةاا ّالينا د ال ياعٔ٘ ّالعلْمةا   ة  الى ة  عيَةا     

 1970لسةي٘   65ّالدّاٜر ال كامل٘ ّاال يا  اليباتٔة٘ العراقةٕ رقةه    

لل ة  احلةخ بطلة  ال ةاٛ الينةْ د       -العدل ّالا تةي  علةٙ اىةُ )أ   

 ال ياعٕ   احلاال  ال الٔ٘:

:   ا كةةاٌ الينةةْ د ال ةةياعٕ  ةة  قابةةا لل سةةحٔا بسةةب  عةةدو       1

 مً ٍتا الى ا. 3اس ٔىاِٛ الشرّ  البٔي٘   الادٗ 

:   ا   ٓ ضةةنً اللةة  ال سةةحٔا  ٔةةا العلْمةةا  ال دمةة٘  اّ اٌ 2

مل الْقةاٜا اّ ٍةٕ   ذالة٘    تل  العلْما  اّ الْ اٜخ اللرقة٘ تيةاق  

اى َا  تذكاو ٍةتا الى ةا( ّٓ ذة  علةٙ ٍةتا الةي  اٌ الشةرا        

العراقٕ قد اّرد م ةطل  الينةْ د ال ةياعٕ مةرٗ اةةرٚ   ىة        

ٓ علخ ب  امٔه الدّاٜر ال كامل٘     كاٌ صل  علٙ الشرا آةراد  

م ةةطل  ت ةةنٔه الةةداٜرٗ ال كاملةة٘ بةةدال  مةةً م ةةطل  الينةةْ د     

/أ( مةةً القةةاىٌْ االردىةةٕ حلنآةة٘    13كةةتل  الةةادٗ )  ال ةةياعٕ  ّ

 .2000لسي٘  10ال  امٔه للدّاٜر ال كامل٘ رقه 

/ ( مً الى ا الثال  مكرر ) الثا ( مً قاىٌْ 12اى ر: الادٗ )( 62)

براٛا  االةةاا ّالينا د ال ياعٔ٘ ّالعلْمةا   ة  الى ة  عيَةا     

 1970لسةي٘   65راقةٕ رقةه   ّالدّاٜر ال كامل٘ ّاال يا  اليباتٔة٘ الع 

صلْد االعةا  علٙ قرار السحا  -العدل الا ى ت علٙ اىُ ) 

ب ل اٛ تسحٔا الينْ د ال ياعٕ لةدٚ ذلكنة٘ االسة ٝيا  ةة ل     

س ني ْٓما  مً تارٓس ال بلٔق ّ ْج  الىقرٗ )أ( مةً ٍةتِ الةادٗ(     

/ ( مةةً القةةاىٌْ االردىةةٕ حلنآةة٘ ال  ةةامٔه   13ّكةةتل  الةةادٗ ) 

 .2000لسي٘  10ٜر ال كامل٘ رقه للدّا



 (2017) السي٘      االّلاجمللد      الثاىٕ عشرالعدد       بار للعلْو القاىْىٔ٘ ّالسٔاسٔ٘ دلل٘ جامع٘ االى

 
131 

(63)- Treaty of Washington of 1989, article (4) 

(Each Contracting Party shall be free to 

implement its obligation under this Treaty 

through a special law on layout- design 

(topographies) or its law on copyright, patents, 

utility models, industrial designs, unfair 

competition or any other law or combination 

of any of those laws). 
(

الا ى ت علةٙ   1994( مً  تىاقٔ٘ ترب  لعاو 35اى ر: الادٗ )( 64

اىةةةُ )تْا ةةةخ البلةةةداٌ االعضةةةاٛ علةةةٙ مةةةي  احلنآةةة٘ لل  ةةةنٔنا    

لةةدّاٜر ال كاملةة٘ ّ قةةا  ال صطٔطٔةة٘ )الرسةةْما  الطْبْ را ٔةة٘( ل

 12(  ّالةادٗ  6مً الادٗ  3)ب س ثياٛ الىقرٗ  7    2تذكاو الْاد مً 

مةً معاٍةةدٗ اللكٔة٘ الىكرٓة٘  ٔنةا ٓ  ةةا      16مةً الةادٗ    3ّالىقةرٗ  

 بالدّاٜر ال كامل٘(.

 ( مً البر  االّل مً الى ا الثال .7راجا   )( 65)
(

العةة ه  ّ د. ذلنةةد عبةةد اجملٔةةد    اى ةةر: د. عةة ٛ ابةةْ احلسةةً     (66

  بةةدٌّ مكةةاٌ  1راّ   اللكٔةة٘ الىكرٓةة٘ )البةةادد ّال طبٔقةةا (      

 .55    2010البا  ب داد  

( مً الى ا االّل مةً قةاىٌْ بةراٛا  االةةةاا     6اى ر: الادٗ )( 67)

ّالينةةةةا د ال ةةةةياعٔ٘ ّالعلْمةةةةا   ةةةة  الى ةةةة  عيَةةةةا ّالةةةةدّاٜر  

العةةدل  1970لسةةي٘  65العراقةةٕ رقةةه  ال كاملةة٘ ّاال ةةيا  اليباتٔةة٘  

ّالا تي  علةٙ اىةُ )ٓعةد   اجلَةاد سةحا ٓسةنٙ سةحا بةراٛا          

االةةاا تسةحا  ٔةُ الةلاٛا  ّ ٔةا البٔاىةا  ال علقة٘ بَةا ّ قةا          

 تذكاو ٍتا القاىٌْ(.

 .222اى ر: د. ىْرٖ محد ةاالر  مرجا سابخ    ( 68)

لقاىْىٔ٘ لل  امٔه اى ر  د. رٓباد ةْرشٔد ذلند  احلنآ٘ ا( 69)

  2011الطْبْ را ٔ٘ للدّاٜر ال كامل٘  دار الك   القاىْىٔة٘  م ةر    

  158-159. 

اى ةةر: د. ٍةةاىٕ دّٓةةدار  القةةاىٌْ ال حةةارٖ  ميشةةْرا  احللةةً   ( 70)

  ّ د. ذلنةةةةد ذسةةةة  عبةةةةا    365    2008احلقْقٔةةةة٘  بةةةة ّ    

القةاٍرٗ   اللكٔ٘ ال ياعٔ٘ ّاحملا ال حارٖ  دار اليَضة٘ العربٔة٘    

 .116بدٌّ سي٘ البا    

اى ةةر: د. ٓاسةةر باسةةه  ىةةٌْ  ّ د.  ةةٌْ كةةا علٓةةل  مرجةةا        ( 71)

 .63سابخ    

(72)- EU No (87/54) of 1986, article (3) (1- 

Subject to paragraphs 2 to 5 the right to 

protection shall apply in favour of persons 

who are the creators of the topographies of 

semiconductor products. 

2- Member States may provide that, 

a- Where a topography is created in the course 

of the creator's employment, the right to 

protection shall apply in favour of the creator's 

employer unless the terms of employment 

provide to the contrary, 

b- Where a topography is created under a 

contract other than a contract of employment, 

the right to protection shall apply in favour of 

a party to the contract by whom the 

topography has been commissioned, unless the 

contract provides to the contrary. 

5- The right to protection shall also apply in 

favour of the successors in title of the persons 

mentioned in paragraphs 1 to 4).  
 .109اى ر: سَٔل٘ دّكارٖ  مرجا سابخ    ( 74)

)75)- Treaty of Washington of 1989, article 

(5\1) (National Treatment; Subject to 

compliance with its obligation referred to in 

Article 3 (1\a), each Contracting party shall, in 

respect of the intellectual property protection 

of layout- designs (topographies), accord, 

within its territory, 

i : to natural persons who are nationals of, or 

are domiciled in the territory of, any of the 

other contacting parties,… the same treatment 

that it accords to its own nationals), 

( 87/54( مةةً ال ْجٔةُ االّرّبةةٕ رقةةه ) b-i-3\3ّكةتل  الةةادٗ ) 

ىكرٓةةة٘ ( مةةةً قةةةاىٌْ اللكٔةةة٘ ال L-622-2-a  ّ الةةةادٗ )1986لعةةةاو 

 .1992( لسي٘ 957-92الىرىسٕ رقه )

       (76)- Treaty of Washington of 1989, article 

(5\1-ii) (to legal entities which or natural 

persons who, in the territory of any of the 

other Contracting parties, have a real and 

effective establishment for the creation of 

layout- designs (topographies) or the 

production of integrated circuits, the same 

treatment that it accords to its own nationals), 

( 87/54( مً ال ْجٔةُ االّرّبةٕ رقةه )   b-ii-3\3ّكتل  الادٗ )

( مةةةً قةةةاىٌْ اللكٔةةة٘ الىكرٓةةة٘   L-622-2-a  ّ الةةةادٗ )1986لعةةةاو 

 .1992( لعاو 957-92الىرىسٕ رقه )

(77)- Law of Intellectual Property No (92-597) 

of 1992, article (L-622-2-b) 

(person meeting the aforesaid conditions of 

nationality, residence or establishment, who in 

a Member State engage in the first commercial 

exploitation anywhere in the world of a 

topography not protection by this chapter, for 

which exploitation they have received 

exclusive authorization from the entitled 

person for the whole of the European 

community or the European Economic Area), 

( لعةاو  87/54ً ال ْجٔةُ االّرّبةٕ رقةه )   ( مة 4\3ّكتل  الةادٗ ) 

1986. 

 ( مةةً القةةاىٌْ االردىةةٕ حلنآةة٘  -/أ12اى ةةر كةةتل  الةةادٗ )( 78)

 .2000لسي٘  10ال  امٔه للدّاٜر ال كامل٘ رقه 

/ ( مةةةً القةةةاىٌْ االردىةةةٕ حلنآةةة٘ 12اى ةةةر كةةةتل  الةةةادٗ )( 79)

 .2000لسي٘  10ال  امٔه للدّاٜر ال كامل٘ رقه 

( مةةً قةةاىٌْ محآةة٘ اللكٔةة٘ الىكرٓةة٘ ال ةةرٖ  48لةةادٗ )اى ةةر: ا( 80)

الةةةا ى ةةةت علةةةٙ اىةةةُ )تكةةةٌْ مةةةدٗ محآةةة٘        2002لسةةةي٘  82رقةةةه 
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ال  نٔنا  ال صطٔطٔ٘ للدّاٜر ال كامل٘ عشةر سةيْا  تبةدأ مةً     

تارٓس تقدٓه اللة  تسةحٔلَا    َْرٓة٘ م ةر العربٔة٘  اّ مةً       

بٔة٘ اّ    تارٓس اّل اس   ل جتةارٖ  ةا    َْرٓة٘ م ةر العر    

اخلةةارد اٖ ال ةةارطلني اسةةبخ  ّتيقضةةٕ مةةدٗ محآةة٘ ال  ةةنٔنا    

ال صطٔطٔةة٘    ٔةةا االذةةْال  ةةرّر شةة  عشةةرٗ سةةي٘ مةةً      

( مً قاىٌْ L-622-2-6تارٓس  عداد ال  نٔه(  ّ كتل  الادٗ )

 .1992( لسي٘ 957-92اللكٔ٘ الىكرٓ٘ الىرىسٕ رقه )

 ,Treaty of Washington of 1989 -اى ةةر: ( 81)

article (8) (Protection shall last at least eigh 

years). 

(82)- SCPA of 1984, article (904) (a- The 

protection provided for a mask work under 

this chapter shall commence on the date on 

which the mask work is registered under 

section 908, or the date on which the mask 

work is first commercially exploited anywhere 

in the world, whichever occurs first. 

b- … the protection provided under this 

chapter to a mask work shall end ten years 

after the date on which such protection 

commences under subsection (a)). 
  ّ د. رٓبةاد  402اى ر: د. مسٔر٘ القلْٔبٕ  مرجةا سةابخ      ( 83)

 .219ةْرشٔد ذلند  مرجا سابخ    
(

( مةً قةاىٌْ محآة٘ اللكٔة٘ الىكرٓة٘      50/1اى ر كةتل  الةادٗ )   (84

( مةةً القةةاىٌْ االردىةةٕ  1-/أ9  ّ الةةادٗ )2002لسةةي٘  82ال ةةرٖ رقةةه  

-L  ّ الةادٗ ) 2000لسةي٘   10حلنآ٘ ال  امٔه للدّاٜر ال كامل٘ رقه 

( 957-92( مةةً قةةاىٌْ اللكٔةة٘ الىكرٓةة٘ الىرىسةةٕ رقةةه )   622-5

-1\6  ّ الةادٗ ) 1994( مةً  تىاقٔة٘ تةرب  لعةاو     36  ّ و )1992لسي٘ 

a-i   1989( مةةةةً  تىاقٔةةةة٘ ّاشةةةةيطً لعةةةةاو( ٗ1\5  ّ الةةةةاد-a ًمةةةة )

 .1986(  لعاو 87/54ال ْجُٔ االّرّبٕ رقه )

( مةةً القةةاىٌْ االردىةةٕ حلنآةة٘    2-/أ10اى ةةر كةةتل  الةةادٗ )  ( 85)

( a-i-1\6  ّ الةةادٗ )2000لسةي٘   10ال  ةامٔه للةدّاٜر ال كاملة٘ رقةه     

 .1989مً  تىاقٔ٘ ّاشيطً لعاو 

( مةً قةاىٌْ محآة٘ اللكٔة٘ الىكرٓة٘      50/2اى ر كتل  الادٗ )( 86)

( مةةً القةةاىٌْ االردىةةٕ  2-/أ9  ّ الةةادٗ )2002لسةةي٘  82ال ةةرٖ رقةةه 

-L  ّ الةادٗ ) 2000لسةي٘   10ه للدّاٜر ال كامل٘ رقه حلنآ٘ ال  امٔ

( 597-92( مةةً قةةاىٌْ اللكٔةة٘ الىكرٓةة٘ الىرىسةةٕ رقةةه )   622-5

  ّ 1989( مً اتىاقٔ٘ ّاشةيطً لعةاو   a-ii-1\6  ّ الادٗ )1992لسي٘ 

 .1986( لعاو 87/54( مً ال ْجُٔ االّرّبٕ رقه )b-1\5الادٗ )

(87)-SCPA of 1984, article (905) (The owner 

of a mask work provided protection under this 

chapter has the exclusive rights to do and to 

authorize any of the following; 

1- to reproduce the mask work by optical, 

electronic, or any other means; 

2- to import or distribute a semiconductor chip 

product in which the mask work is embodied). 

 Steven P. Kasch, The Semiconductor -( اى ةر: 1

Chip Protection Act: Past, Present,    and 

Future, Berkeley Technology Law Journal, 

Vol 7, issue 1, 1992, page 74- 75. 
اى ر ك   مً : د. سعٔد بً عبد اهلل محةْد العشةرٖ  ذقةْه    ( 88)

  2010اللكٔةة٘ ال ةةياعٔ٘  دار اجلامعةة٘ اجلدٓةةدٗ  بةةدٌّ مكةةاٌ ىشةةر    

  ّ د. ذلنةةةةةد ذحةةةةةادٖ  اللكٔةةةةة٘ الىكرٓةةةةة٘   دل نةةةةةا      199  

  تةارٓس  ecipit.org.eg    16العلْما   و  م ا  علٙ الْقةا  

   ّكتل 12/5/2015دةْل ال  ى  

- R. Michael Gadbau, Timothy J. Richards, 

Intellectual Property Rights, Westview Press, 

United States, 1988, page 62. 
/أ( مةةةً القةةةاىٌْ االردىةةةٕ حلنآةةة٘    10اى ةةةر كةةةتل  الةةةادٗ )  ( 89)

 .2000لسي٘  10ال  امٔه للدّاٜر ال كامل٘ رقه 

القةةةْاىني  ا يدسةةة٘ العكسةةةٔ٘ م ةةةطل  ٓسةةة صدو دلةةةادا       (90)

ّٓق ةةةد بَةةةا  لٔةةةا ّدراسةةة٘ ال  ةةةنٔه لعر ةةة٘ البةةةادد ال قئةةة٘  

ّالعيا ةةةةر االلكةّىٔةةةة٘ السةةةة صدم٘   ال  ةةةةنٔه   ا يدسةةةة٘      

العكسةةةٔ٘ ٍةةةٕ عنلٔةةة٘ عكسةةةٔ٘ لعنلٔةةة٘ اى ةةةاد ال  ةةةنٔه     تبةةةدأ  

ا يدسةةة٘ العكسةةةٔ٘ مةةةً اخلطةةةْٗ اليَأٜةةة٘ لعنلٔةةة٘  ى ةةةاد داٜةةةرٗ   

اال كةةار ّال قئةةا  الةةا  م كاملةة٘ ت ضةةنً ال  ةةنٔه ّ ةةْال       

ٓ ضنيَا ال  نٔه  ّال ر  مً ٍتِ العنلٔ٘ ٍْ تشحٔا اإلبداا 

ّالبرةة  عةةً اسةةالٔ  ّتقئةةا  أةةةرٚ ل طةةْٓر ٍةةتِ ال  ةةامٔه        

ّلكةً علةٙ الةةر ه مةً اٍنٔةة٘ ا يدسة٘ العكسةٔ٘  ال  ىةةُ قةد ٓلحةة        

البعمل     س صداو ا يدس٘ العكسٔ٘ للقٔاو بعنا    مشةرّا  

اجةةةلاٛ مةةةً ال  ةةةنٔه احملنةةةٕ ل ةةةر  ّضةةةا   ٓ نثةةةا ب سةةة صداو

  اى ةةر ت ةةنٔه مشةةابُ لةةُ دٌّ بةةتل جَةةْد إلب كةةار ٍةةتا ال  ةةنٔه 

 ك   مً:

- Gordon Arnold, Semiconductor Chip 

Protection, Maryland journal of International 

Law, vol 12, Issue 1, 1983, page 86.   

- Carl A. Kukkonen III, The need to abolish 

registration for integrated circuit topographies 

under Trip, the journal of law and technology, 

vol 38, 1997, page 5.  

)91)  - SCPA of 1984, article (906) (Limitation 

on exclusive rights; reverse engineering; first 

sale 

A- Notwithstanding the provisions of section 

905, it is not an infringement of the exclusive 

rights of the owner of a mask work for- 

1- a person to reproduce the mask work solely 

for the purpose of teaching, analyzing, or 

evaluating the concepts or techniques 

embodied in the mask work or the circuitry, 

logic flow, or organization of components 

used in the mask work). 
اى ةر: د. جةة ل ّ ةةاٛ ذلنةةدًٓ  احلنآةة٘ القاىْىٔةة٘ للنلكٔةة٘  ( 92)

ال ةياعٔ٘ ّ قةةا  إلتىاقٔةة٘ اجلْاىةة  ال  ةةل٘ بال حةةارٗ مةةً ذقةةْه  

ىشةر   اللكٔ٘ الىكرٓ٘ )ترب (  دار اجلامع٘ اجلدٓدٗ  بدٌّ مكةاٌ  

   ّكتل 263  ّ د. اىْر اللب٘  مرجا سابخ    97    2004
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- Kathryn A. Fugere, Reverse Engineering 

Under the Semiconductor Chip Protection Act: 

An Argument in favor of a "value- Added" 

Approach, Golden Gate University Law 

Review, Vol 22, issue 2, 2010, page 3-5. 
اى ةةر: د. امحةةد  ةةدقٕ ذلنةةْد  احلنآةة٘ الْق ٔةة٘ حلقةةْه      ( 93)

 .50    2004  دار اليَض٘ العربٔ٘  القاٍرٗ  1اللكٔ٘ الىكرٓ٘    

اى ر: د. سعٔد بً عبد اهلل بً محةْد العشةرٖ  مرجةا سةابخ      ( 94)

  200. 

( مً قةاىٌْ محآة٘ اللكٔة٘ الىكرٓة٘     51/3اى ر كتل  الادٗ )( 95)

( مةً القةاىٌْ االردىةٕ    1-/ 10  ّ الةادٗ ) 2002لسةي٘   82قةه  ال رٖ ر

  ّ الةةةادٗ 2000لسةةةي٘  10حلنآةة٘ ال  ةةةامٔه للةةةدّاٜر ال كاملةةة٘ رقةةةه  

(6\2-c مً  تىاقٔ٘ ّاشيطً لعاو )1989. 

اى ر: د. اكرو  اضا سةعٔد ق ة   العةني   دراسة٘ الي ةاو      ( 96)

 ٘   دار 1    القةةاىْىٕ ل سسةةةا  ّاىشةةةط٘ مي نةةة٘ ال حةةةارٗ العالٔةةة

 .922    2014السيَْرٖ  ب داد  

(97)- EU No (87/54) of 1986, article (5\5) 

(The exclusive rights referred to in paragraph 

1 shall not extend to any such act in relation to 

a topography meeting the requirements of 

article 2(2) and created on the basis of an 

analysis and evaluation of another topography, 

carried out in conformity with paragraph 3). 
 .49اى ر: د. امحد  دقٕ ذلنْد  مرجا سابخ    ( 98)

 .111اى ر: د.  لٖ محد ةاالر  مرجا سابخ    ( 99)

( مةةً القةةاىٌْ االردىةةٕ حلنآةة٘  4-/ 10اى ةةر: كةةتل  الةةادٗ ) ( 100)

( L-622-5  ّالةادٗ ) 2000لسي٘  10ال  امٔه للدّاٜر ال كامل٘ رقه 

  ّ 1992( لسي٘ 957-92مً قاىٌْ اللكٔ٘ الىكرٓ٘ الىرىسٕ رقه )

( مةةً 37  ّ الةةادٗ )1984( مةةً القةةاىٌْ االمرٓكةةٕ لعةةاو   907الةةادٗ )

( مً ال ْجُٔ االّرّبٕ رقه 6\5  ّ الادٗ )1994اتىاقٔ٘ ترب  لعاو 

( مةةةً اتىاقٔةةة٘ ّاشةةةيطً لعةةةاو 4\6  ّ الةةةادٗ )1986او ( لعةةة87/54)

1989. 

 .402اى ر: د. مسٔر٘ القلْٔبٕ  مرجا سابخ    ( 101)

 .54اى ر: ٜاداد شكْر  ا   مرجا سابخ    ( 102)

اى ر: د. شرات٘  رٓ  شلقامٕ  اللكٔ٘ الىكرٓ٘   القةْاىني  ( 103)

 .230العربٔ٘  مرجا سابخ    

(104)- SCPA of 1984, article (910\b-1) (The 

owner of a mask work protection under this 

chapter, or the exclusive licensee of all rights 

under this chapter with respect to the mask 

work, shall, after a certification of registration 

of a claim of protection in that mask work has 

been issued under section 908, be entitled to 

institute a civil action for any infringement 

with respect to the mask work which is 

committed after the commencement of 

protection of the mask work under section 904 

(a)). 

السببٔ٘ بةني اخلطة  ّالضةرر     اى ر: علٕ عبٔد عْدٗ  الع ق٘( 105)

ّتطبٔقاتَا القضأٜ٘  رسةال٘ ماجسة    كلٔة٘ القةاىٌْ  جامعة٘      

 .20    1977ب داد  

اى ر: دٓي٘  امن عبد اجلبار ال ىار  اليا س٘  ة  الشةرّع٘   ( 106)

للنلكٔةة٘ ال ةةياعٔ٘  رسةةال٘ ماجسةة    كلٔةة٘ القةةاىٌْ  جامعةةة٘       

 . 92    2000الْ ا  

  ىقة   عةً   علةٕ عبٔةد     863   قرٗ 11    2ل  جة اى ر: ب ىْٔ( 107)

 .22عْدٗ  مرجا سابخ    

ٍ  عبد اهلل السراد  مةدٚ لةلّو اخلطة  كةركً مةً      اى ر: ( 108)

اركاٌ الس ّلٔ٘ ال ق ة ٓ٘  رسةال٘ ماجسة    كلٔة٘ احلقةْه       

   م اذةةة٘ علةةةٙ الْقةةةا   4    2013جامعةةة٘ االدٍةةةر   لسةةةطني    

www.alazher.edu.ps. 

 .231اى ر: د. شرات٘  رٓ  شلقامٕ  مرجا سابخ    ( 109)

(

 .81  لطىٕ ذسً احلاد علٕ  مرجا سابخ  ق ٕ( 110

اى ر: د. سعٔد بً عبد اهلل بً محةْد العشةرٖ  مرجةا سةابخ      ( 111)

  ّ رشا مْسٙ ذلند  محآ٘ ذخ ال لة   الع قا  256-257  

عةةة٘ الدّلٔةةة٘ اخلا ةةة٘  رسةةةال٘ ماجسةةة    كلٔةةة٘ القةةةاىٌْ  جام    

 .147    2009الْ ا  

اى ر: د. مس   رىاٌ بالٕ  ّد. ىْرٖ  ْ  الْسْع٘ العلنٔة٘  (112)

  الع مةةا  الىارقةة٘ ال حارٓةة٘ ّال شةةرا  اجل را ٔةة٘ ّالرسةةْو      

  ميشةةْرا  احللةةً احلقْقٔةة٘  بةة ّ     1ّالينةةا د ال ةةياعٔ٘     

2007    37. 

 .30اى ر: علٕ عبٔد عْدٗ  مرجا سابخ    (113)

اى ةةر: د. عنةةاد ذلنةةد سةة م٘  احلنآةة٘ القاىْىٔةة٘ لةةلامخ      ( 114)

  دار ّاٜةةا لليشةةر  1احلاسةة  ا لةةٕ ّمشةةكل٘ قر ةةي٘ الةةلامخ     

  ّ ىآةةت اعنةةر علةةٕ  اللكٔةة٘ الىكرٓةة٘    الةةار  155    2005عنةةاٌ  

ال حةةارٗ االلكةّىٔةة٘  رسةةال٘ ماجسةة    كلٔةة٘ احلقةةْه ّالعلةةْو  

  م اذة٘  73    2014اجللاٜةر   السٔاسٔ٘  جامعة٘ مْلةْد معنةرٖ     

 .www.ummto.dz علٙ الْقا 

اى ةةر كةة   مةةً: د. سةةعٔد بةةً عبةةد اهلل بةةً محةةْد العشةةرٖ       ( 115)

  ّ دٓي  عبةد الةرمحً عقلة٘  احلنآة٘     259-258مرجا سابخ    

القاىْىٔ٘ حلخ ال لة  رسةال٘ ماجسة    كلٔة٘ الدراسةا  العلٔةا       

  م اذةةة٘ علةةةٙ الْقةةةا   2012جامعةةة٘ اليحةةةا  الْالئةةة٘   لسةةةطني     

scholar.najah.edu>content    181. 

اى ةةر: د. مسةة   رىةةاٌ بةةالٕ  ّ د. ىةةْرٖ  ةةْ  مرجةةا سةةابخ    (116)

  37. 

 .155اى ر: د. عناد ذلند س م٘  مرجا سابخ    (117)

اى ر: د. ذسً علٕ التىٌْ  البسْ    الس ّلٔ٘ الدىٔ٘  جة ( 118)

  شرك٘ ال ال  للطباع٘ ّاليشر  ب داد  بدٌّ سةي٘ البةا      1

235-240. 

عطٔ٘  احلنآ٘ الدىٔ٘ حلخ ال لةة االدبةٕ    اى ر: راٚ علٕ ( 119)

-122    2003رسال٘ ماجس    كلٔ٘ احلقْه  جامع٘ اليَةرًٓ   

123. 

 .245اى ر: د. ذسً علٕ التىٌْ  مرجا سابخ    ( 120)

 .147اى ر: رشا ذلند مْسٙ  مرجا سابخ    (121)

 1951لسةي٘   40مً القاىٌْ الدىٕ العراقٕ رقةه   204اى ر: الادٗ ( 122)

العدل    ى ةت علةٙ اىةُ )كةا تعةد ٓ ةٔ  ال ة  بة ٖ ضةرر اةةر           

    ما  كر   الْاد السابق٘ ٓس ْج  ال عْٓمل(.

  235اى ةةر: د. شةةرات٘  رٓةة  شةةلقامٕ  مرجةةا سةةابخ         ( 123)

 1951لسةي٘   40( مً القاىٌْ الةدىٕ العراقةٕ رقةه    211ّكتل  الادٗ )

اٌ الضةرر قةد ىشة     العدل ذٔ  ى ت علٙ اىةُ )  ا ا بةت الشةص     

عً سب  اجيً ال ٓةد لةُ  ٔةُ ك  ة٘ مسآّة٘ اّ ذةادث  حةاٜٕ اّ        

قْٗ قاٍرٗ اّ  عا ال   اّ ةط  ال ضرر كاٌ    مللو بالضةناٌ  

 ما  ْٓجد ى  اّ اتىاه علٙ     ل (.
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-97اى ر: دٓي٘  امن عبد اجلبار ال ىار  مرجةا سةابخ      ( 124)

99. 

اهلل بً محْد العشرٖ  مرجةا سةابخ    اى ر: د. سعٔد بً عبد ( 125)

  272. 

 .100دٓي٘  امن عبد اجلبار ال ىار مرجا سابخ   (126)

 .185دٓي  عبد احلنً عقل٘  مرجا سابخ    ( 127)

اى ةةر: ذسةةً ذي ةةْ، رشةةٔد  الضةةرر الةة    ّتعْٓضةةُ        ( 128)

الس ّلٔ٘ ال ق ة ٓ٘  رسةال٘ ماجسة    كلٔة٘ القةاىٌْ  جامعة٘       

 .80    2004ب داد  

 .156د. عناد ذلند س م٘  مرجا سابخ     ( 129)

 .189-188اى ر: دٓي  عبد الرمحً عقل٘  مرجا سابخ    ( 130)

 .135اى ر: راٚ علٕ عطٔ٘  مرجا سابخ    ( 131)

لسةي٘   40( مً القاىٌْ الدىٕ العراقٕ رقةه  209/1اى ر: الادٗ )( 132)

الرٓقة٘ ال عةْٓمل تبعةا     العدل ذٔ  جاٛ  َٔا )تعني احملكنة٘   1951

 لل رّ  ّٓ   اٌ ٓكٌْ ال عْٓمل اقساالا  اّ آرادا  مرتبا  ...(.

 مً الطل  االّل مً ٍتا البر . 24اى ر   ( 133)

اى ةةر كةة   مةةً : د. ذسةةً علةةٕ الةةتىٌْ  مرجةةا سةةابخ       ( 134)

  ّ رشةةا مْسةةٙ 73  ذسةةً ذي ةةْ، رشةةٔد  مرجةةا سةةابخ     287

 .150ذلند  مرجا سابخ    

اى ةةر: د. سةةعدٌّ العةةامرٖ  تعةةْٓمل الضةةرر   السةة ّلٔ٘      ( 135)

    1981ال ق  ٓ٘  ميشْرا  مركل البرْث القاىْىٔ٘  ب ةداد   

205. 

  ّ د. 110اى ر ك   مً: راٚ علٕ عطٔ٘  مرجةا سةابخ      ( 136)

اسام٘ امحد شْقٕ اللٔحٕ  احلنآة٘ االجرأٜة٘   دلةال ذقةْه     

  www.f-law.netٙ الْقةةا اللكٔةة٘ الىكرٓةة٘  وةة  ميشةةْر علةة  

 .27/4/2015تارٓس دةْل ال  ى  

اى ةةةر: د. ذلنةةةد  ةةةال الةةةدًٓ االٍةةةْاىٕ  محآةةة٘ القضةةةاٛ   ( 137)

  بةةدٌّ مكةةاٌ البةةا  بةةدٌّ    1الةةْقا حلقةةْه اللكٔةة٘ الىكرٓةة٘       

 .105 -104    2011مكاٌ ىشر  

( مً قاىٌْ الرا عةا  الدىٔة٘ العراقةٕ رقةه     233اى ر: الادٗ )( 138)

العةدل ّالةا جةاٛ  َٔةا )للنركنة٘ اٌ جتٔة  اللة          1969لسي٘  83

احلحةةل اّ تر ضةةُ ذسةة  تقةةدٓرٍا لكىآةة٘ االدلةة٘ الةةا ٓقةةدمَا       

الال  احلحل ّعلَٔا اٌ تقرر  ل    الْٔو ال الٕ ل قدٓه الطل  

 علٙ االكثر(.

اى ةةر: د.  ةة   دٓةةً الةةدًٓ  ّ د. م ةةل  امحةةد الطراّىةة٘        ( 139)

ٛا  االةةاا  دلل٘ احلقْه  كلٔ٘ احلقْه  الي او القاىْىٕ للا

  ّ ق ةةٕ لطىةةٕ ذسةةً   409-408    2010  3جامعةة٘ الكْٓةةت  عةةدد   

  ّ د. ذلنةةةد  ةةةال الةةةدًٓ    79احلةةةاد علةةةٕ  مرجةةةا سةةةابخ        

 .142االٍْاىٕ  مرجا سابخ    

اى ةةةر: د.  ةةة   دٓةةةً الةةةدًٓ  ّ د. م ةةةل  امحةةةد الطراّىةةة٘   ( 140)

 .73علٕ  مرجا سابخ      ّ ىآت اعنر 410مرجا سابخ    

شةةر  اذكةةاو قةةاىٌْ ا ةةْل    اى ةةر: اسةة ا ىا د.عبةةا  العبْدٖ   ( 141)

 .311   2006احملاكنا  الدىٔ٘  دار الثقا ٘   

 .80ق ٕ لطىٕ ذسً احلاد علٕ  مرجا سابخ    اى ر( 142)

اى ةةةر: د.  ةةة   دٓةةةً الةةةدًٓ  ّ د.  ةةة   امحةةةد الطراّىةةة٘  ( 143)

 .410مرجا سابخ    

 83( مً قاىٌْ الرا عا  الدىٔ٘ العراقٕ رقه 33اى ر: الادٗ )( 144)

العدل ّالةا ى ةت علةٙ اىةُ ) ة   ذلكنة٘ البةداٛٗ         1969لسي٘ 

بي ةةر السةةاٜا السةةة عحل٘ الةةا طلشةةةٙ علَٔةةا مةةةً  ةةْا  الْقةةةت      

 بشر  عدو السا  ب  ا احلخ(.

/ث( مةةً الى ةةا الثالةة  مكةةرر ) الثةةا ( مةةً      16اى ةةر: الةةادٗ ) ( 145)

اىٌْ براٛا  االةةاا ّالينا د ال ياعٔ٘ ّالعلْما     الى   ق

لسةي٘   65عيَا ّالدّاٜر ال كامل٘ ّاال يا  اليباتٔ٘ العراقةٕ رقةه   

العدل ّالا ى ت علٙ اىةُ )للنركنة٘ اٌ تسة عني    ٔةا      1970

/د( مةةً القةةاىٌْ  22االذةةْال بةة راٛ  ّٖ اخلةةلٗ(  ّكةةتل  الةةادٗ )   

 .2000لسي٘  10 امٔه للدّاٜر ال كامل٘ رقه االردىٕ حلنآ٘ ال 

اى ةةر: د. ذلنةةد  ةةال الةةدًٓ االٍةةْاىٕ  مرجةةا سةةابخ       ( 146)

109-111. 

  ا ةراٛ  1اى ر: د. ع نت عبد اجملٔد بكر  ا ةْل اال بةا       ( 147)

 .433    2012لليشر ّال ْدٓا  عناٌ  

لسةي٘   107( مً قةاىٌْ اال بةا  العراقةٕ رقةه     132اى ر: الادٗ )( 148)

العةةةدل ذٔةةة  جةةةاٛ  َٔةةةا )ت يةةةاّل اخلةةةلٗ االمةةةْر العلنٔةةة٘       1979

ّالىئةةة٘ ّ  ٍةةةا مةةةً االمةةةْر ال دمةةة٘ للى ةةةا   الةةةدعْٚ دٌّ    

 الساٜا القاىْىٔ٘(.

 .438د. ع نت عبد اجملٔد بكر  مرجا سابخ    ( 149)

-111اى ر: د. ذلند  ال الدًٓ االٍْاىٕ  مرجا سابخ    ( 150)

113. 

 107/ اّال ( مةةً قةةاىٌْ اال بةةا  العراقةةٕ رقةةه   140ر: الةةادٗ )اى ةة( 151)

العدل ّالا ى ةت علةٙ اىةُ )اّال : للنركنة٘ اٌ ت صةت       1979لسي٘ 

 مً رأٖ اخلب  سببا  حلكنَا(.

/د( مً الى ا الثال  مكرر) الثا ( مً قاىٌْ 16اى ر: الادٗ )( 152)

الى ة  عيَةا    براٛا  االةةاا ّالينا د ال ياعٔ٘ ّالعلْمةا   ة   

 1970لسةي٘   65ّالدّاٜر ال كامل٘ ّاال يا  اليباتٔة٘ العراقةٕ رقةه    

العدل الا ى ت علٙ اىُ )للنركنة٘ اٌ تة مر   ةادرٗ الي حةا      

ذلةةةةا ال عةةةةدٖ ّالةةةةْاد ّاالدّا  السةةةة صدم٘ بشةةةةكا رٜٔسةةةةٕ     

 يعَا  ّكنا  ا اٌ ت مر ب ت  َةا اّ ال  ةر  بَةا   اٖ  ةر      

/ِ( مةً القةاىٌْ االردىةٕ حلنآة٘     22تل  الةادٗ )    جتارٖ(  ّك

 .2000لسي٘  10ال  امٔه للدّاٜر ال كامل٘ رقه 

اى ةةر: د.  ةة   دٓةةً الةةدًٓ  ّ د. م ةةل  امحةةد الطراّىةة٘        ( 153)

 .409 -408مرجا سابخ    

 .80ق ٕ لطىٕ ذسً احلاد علٕ  مرجا سابخ    اى ر( 154)

.......................................................................... 

 

 الراجا

 الك   الل ْٓ٘.

ذلند ذلند ا ادٖ  العحه الشار  ل طلرا  الكنبْٔتر  دار  -1

 .1988الرٓس لليشر  الرٓا   

 الك   القاىْىٔ٘.

1-  ّ اٜر د. ٜةةاداد شةةكْر  ةةا   ال ي ةةٔه القةةاىْىٕ لل  ةةامٔه الةةد

٘ 1ال كامل٘    ٘ ّاليشر  بدٌّ مكاٌ  O.P.L.C  م سس للطباع

 .2006ىشر  

د. امحةةد  ةةدقٕ ذلنةةْد  احلنآةة٘ الْق ٔةة٘ حلقةةْه اللكٔةة٘     -2

 .2004  دار اليَض٘ العربٔ٘  القاٍرٗ  1الىكرٓ٘    

د. اكرو  اضا سعٔد ق    العني   دراس٘ الي او القاىْىٕ  -3

  دار السةيَْرٖ   1ارٗ العالٔة٘    ل سسا  ّاىشط٘ مي ن٘ ال ح

 .2014ب داد  

د. اىْر اللب٘  محآ٘ ذقْه اللكٔ٘ الىكرٓ٘  الك   اجلةامعٕ   -4

 .2010احلدٓ   بدٌّ مكاٌ ىشر  

٘ ال ياعٔ٘   -5 ٘ للنلكٔ ٘ القاىْىٔ ٛ ذلندًٓ  احلنآ د. ج ل ّ ا

ّ قةةا  إلتىاقٔةة٘ اجلْاىةة  ال  ةةل٘ بال حةةارٗ مةةً ذقةةْه اللكٔةة٘    

 .2004٘ )ترب (  دار اجلامع٘ اجلدٓدٗ  بدٌّ مكاٌ ىشر  الىكرٓ

  1د. ذسةةً علةةٕ الةةتىٌْ  البسةةْ    السةة ّلٔ٘ الدىٔةة٘  جةةة      -6

 .للطباع٘ ّاليشر  ب داد  بدٌّ سي٘شرك٘ ال ال  

٘ لل  امٔه الطْبْ را ٔ٘د.رٓباد ةْرشٔد ذلند  -7 ٘ القاىْىٔ  احلنآ

 .2011  ال كامل٘ دار الك   القاىْىٔ٘للدّاٜر 

ٌ العامرٖ  تعْٓمل الضرر   الس ّلٔ٘ ال ق  ٓ٘   -8 د. سعدّ

 .1981ميشْرا  مركل البرْث القاىْىٔ٘  ب داد  
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د. سعٔد بً عبد اهلل محْد العشرٖ  ذقْه اللكٔ٘ ال ياعٔ٘   -9

 .2010دار اجلامع٘ اجلدٓدٗ  بدٌّ مكاٌ ىشر  

دار اليَضةة٘   6د. مسٔرةة٘ القلٔةةْبٕ  اللكٔةة٘ ال ةةياعٔ٘        -10

 .2007العربٔ٘  القاٍرٗ  

د. مسةة   رىةةاٌ بةةالٕ  ّد. ىةةْرٖ  ةةْ  الْسةةْع٘ العلنٔةة٘    -11

الع مةةةا  الىارقةةة٘ ال حارٓةةة٘ ّالةةة  را  اجل را ٔةةة٘ ّالرسةةةْو   

  ميشةْرا  احللةً احلقْقٔة٘  بة ّ       1ّالينا د ال ياعٔ٘    

2007. 

لسةي٘   82قةه  د. سٔيْ  ذلٔه دّ   قاىٌْ براٛا  االةةاا ر -12

 .2004  ميش ٗ العار   االسكيدرٓ٘   2002

د. شةةةرات٘  رٓةةة  شةةةلقامٕ  اللكٔةةة٘ الىكرٓةةة٘   القةةةْاىني    -13

 .2009العربٔ٘  دار اجلامع٘ اجلدٓدٗ  م ر  

٘  رٓ  شلقامٕ  برامخ احلاس  ا لٕ ّالقاىٌْ  دار  -14 د. شرات

 .2003اليَض٘ العربٔ٘  القاٍرٗ  

ةاالر  تىرٓد قْاعد ترب    قْاىني اللكٔ٘ د.  لٖ محد  -15

 .2011الىكرٓ٘  دار الك   القاىْىٔ٘  م ر  

د. عبةةا  العبةةْدٖ  شةةر  اذكةةاو قةةاىٌْ ا ةةْل احملاكنةةا       -16

 .2006الدىٔ٘  دار الثقا ٘  عناٌ  

  ا راٛ لليشر 1د. ع نت عبد اجملٔد بكر  ا ْل اال با      -17

 .2012ّال ْدٓا  عناٌ  

٘ د.  -18 ً الع ه  د. ذلند عبد اجملٔد راّ   اللكٔ ٛ ابْ احلس ع 

 .2010  بدٌّ مكاٌ البا  ب داد  1الىكرٓ٘ )البادد ّال طبٔخ(    

د. عناد ذلند س م٘  احلنآ٘ القاىْىٔة٘ لةلامخ احلاسة      -19

٘ اللامخ    ٘ قر ي ٕ ّمشكل  .2005  دار ّاٜا لليشر  عناٌ  1ا ل

٘ ّاحملا ال حارٖ  دار د. ذلند ذس  عبا    -20 ٘ ال ياعٔ اللكٔ

 اليَض٘ العربٔ٘  القاٍرٗ  بدٌّ سي٘ البا.

د. ىعٔه م ب    براٛٗ االةةاا ملكٔ٘  ياعٔ٘ ّجتارٓ٘     -21

 .2009  ميشْرا  احللً احلقْقٔ٘  لبياٌ  2

د. ىْرٖ محد ةاالر  شةر  قْاعةد اللكٔة٘ الىكرٓة٘ )اللكٔة٘        -22

 .2010ا لليشر  عناٌ    دار ّا2ٜال ياعٔ٘(    

د. ٍةةةةاىٕ دّٓةةةةدار  القةةةةاىٌْ ال حةةةةارٖ  ميشةةةةْرا  احللةةةةً   -23

 .2008احلقْقٔ٘  ب ّ   

د. ذلنةةد  ةةال الةةدًٓ االٍةةْاىٕ  محآةة٘ القضةةاٛ الةةْقا        -24

٘ الىكرٓ٘       بدٌّ مكاٌ البا  بدٌّ مكاٌ ىشر  1حلقْه اللكٔ

2011. 

ا ال حةارٖ   د. ذلند ذس  عبا   اللكٔ٘ ال ةياعٔ٘ ّاحملة   -25

 دار اليَض٘ العربٔ٘  القاٍرٗ  بدٌّ سي٘ البا.

 الرساٜا ّاالالارٓ .

ذسً ذي ْ، رشٔد احلسياّٖ  الضةرر الة    ّتعْٓضةُ       -1

٘ القاىٌْ  جامع٘  ٘ دك ْراِ  كلٔ ٘ ال ق  ٓ٘  االرّذ الس ّلٔ

 .2004ب داد  

رشا ذلند مْسٙ  محآة٘ ذةخ ال لةة   الع قةا  الدّلٔة٘       -2

 .2009 ٘  رسال٘ ماجس    كلٔ٘ القاىٌْ  جامع٘ الْ ا  اخلا

راٚ علٕ عطٔ٘  احلنآ٘ الدىٔ٘ حلخ ال لة االدبٕ  رسال٘  -3

 .2003ماجس    كلٔ٘ احلقْه  جامع٘ اليَرًٓ  

دٓية  عبةةد الةةرمحً عقلةة٘  احلنآةة٘ القاىْىٔةة٘ حلةةخ ال لةةة    -4

٘ اليح ٘ الدراسا  العلٔا  جامع ٘ ماجس    كلٔ ا  الْالئ٘  رسال
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تعددددددد ا دددددراٜه ّيمدددددرِ   تسدددددلٔه       

 اجملرمني

 ر فتٔحدددد فجدددد. رعو.

كلٔدددددد٘ القدددددداىٌْ   / جامعدددددد٘ االىبددددددار 

 ّالعلْو السٔاسٔ٘

 

 امللخص 

ا رميددددد٘ ٍدددددٕ ىدددددْاٗ التعددددددد; ّمدددددً دّىَدددددا ال        

ٓتصددددددْر التعددددددددت ّلددددددٔ  كدددددد  ارت ددددددا  لعدددددددٗ   

جدددددددراٜه ٓسدددددددنٙ تعدددددددددا   ددددددداملعيٙ الددددددد ٖ  دددددددً 

 صددددددِت فقددددد تتعدددددد جددددراٜه ا دددداىٕ ّال ى ددددٌْ     

إال  صددددددددد جرميددددددد٘ ّابددددددددٗت ّعيدٜددددددد  ٓيب دددددددٕ  

البحدددد  عددددً كبٔعدددد٘ تلددددل الْبدددددٗ الدددد  ٓتدددد ل     

ات تعددددددد ا دددددراٜه مدددددً يكثدددددر مدددددً ّابددددددٗ ميَددددد 

فا رميددددددد٘  عددددددددٍا ّامعددددددد٘ إىسددددددداىٔ٘ تتنثددددددد      

 السدددلْل الدددْاعٕ رّ اامدددر ايدددارجٕ الددد ٖ ٓ تٔدددُ   

ا ددداىٕ ٍّدددٕ   رات الْمدددا ّامعددد٘ ماىْىٔددد٘ متدددٙ   

مددددا جرمَددددا املشددددر  ّرتددددل علَٔددددا امددددر ٓتنثدددد       

العقْ ددد٘. ّملدددا كاىدددا ا رميددد٘ الْابددددٗ ٍدددٕ ىدددْاٗ  

لتعدددددد ا ددددراٜه كدددداٌ ال ددددد مددددً الت ددددر  إلَٔددددا  

د ا دددراٜه ل دددرر التعدددر  علدددٙ  عيدددد تددد  تعدددد 

ا دددددالٛ يّال ّمدددددً مددددده ىت دددددر  إ  ال ددددد  الددددد ٖ   

ميثددددد  تعدددددددد ا ددددددراٜهت الٌ ا رميدددددد٘ الْابدددددددٗ  

امليفدددددردٗ تعدددددد ا دددددالٛ امل دددددٌْ آددددد٘ بالددددد٘ مدددددً     

احلدددددداالت الدددددد  ٓدَددددددر علَٔددددددا تعدددددددد ا ددددددراٜه.  

ٓارت دددل الشدددخص يكثدددر مدددً      فددداا تٗ تعدددَ يٌ 

جرميددددد٘ مبددددد  يٌ ه ددددده علٔدددددُ ىَأٜدددددا   ْابددددددٗ     

ميَددددات سددددْاٛ كاىددددا مددددً ىددددْ  ّابددددد كنددددا لددددْ        

ارت دددددددل عددددددددٗ سدددددددرمات يو كاىدددددددا مدددددددً يىدددددددْا   

خمتلفددد٘ كندددا لدددْ ارت دددل  دددخص جرميددد٘ متددد       

 ّجرمي٘ سرم٘ ّجرمي٘ اغتصا  يىثٙ.

 

 

 

Abstract: 

Iraqi legislator did most define 
the crime and that's what contains 
of most criminal legislation, but the 
legislator define an act that leads to 
the achievement of the crime as an 
assault that leads to achieve the 
result rea where to put legislator 
death mil crime text of the law 
through the criminal proceedings 
and the back of the subject of 
multiple crimes and its impact on 
the punishment infront of the actor 
committing more than a wrongful 
act leads to committing several 
crimes trace penalties for specific 
crime carried out without the other 
for the law of criminal courts and 
comparative assets appeared to 
have several cases concerning the 
effect of multiple crimes in the case 
of moving the criminal case.  

In another text we discussed 
the impact of the multiplicity crimes 
in the parole system and extradition 
which was not addressed by Iraqi 
law and comparative legislation but 
found it to dissolve in the general 
rules in the multiplicity of crimes 
and its impact on the punishment 
which proposed solutions by the 
researcher from the viewpoint of 
legal consider that the convergence 
of admission and guided legislator 
in future to put texts and fill the 
shortfall in the legislation. 

 

       



 (2017) السي٘      االّل اجمللد      الثاىٕ عشرالعدد       ٘ ّالسٔاسٔ٘ بار للعلْو القاىْىٔجمل٘ جامع٘ االى

 
138 

 املقدم٘

ا رميددددد٘  ددددداٍرٗ اجتناعٔددددد٘ مْغلددددد٘      

كددددداٌ القدددددو سددددبقا   ّجْدٍدددددا القدددداىٌْت فنددددا     

ميدددُ إال يٌ ٓعرفيدددا  َدددا  اعتبارٍدددا ف دددرٗ ماىْىٔددد٘       

ّلٔدددددٗ سددددلْل إىسدددداىٕ يددددا   دددددرّ  معٔيدددد٘   

جتتندددددق   ّمدددددا مدددددا; ال ّلٔددددددٗ مٔدددددْل ي دددددلٔ٘.   

فا رميدد٘ الْابدددٗ امليفددردٗ   دد  مددا  تددْٖ مددً       

تعقٔدددات ّمددا ٓعتددل علَٔددا مددً نمددار ٍددٕ لبيدد٘         

ٍددد ا البيددداٛ الددد ٖ عدددر   تعددددد ا دددراٜهت فالددد ٖ       

شددددر    صلدددد٘ ىصددددْ  مددددد  رمددددُ    ٓرمسددددُ امل

ا ددداىٕ  يشدددا  ّابدددد ّ  حلدددد٘ ّابددددٗت ّعيدددد     

رال تتيدددددددامر يجدددددددالاٛ احلقٔقددددددد٘ بتدددددددٙ ٓصدددددددعل   

اإلمسدددال  َدددا يّ إدرال ي عادٍدددات ّٓتْلدددد ال نددددْ      

  معا ددددد٘ كددددد  ٍددددد ا ال ددددده اإلجرامدددددٕ  ددددديص    

ّابددددددد مددددددً ىصددددددْ  القدددددداىٌْتّ ً   عصددددددر 

تدددالداد فٔدددُ ا دددراٜه ّٓدددالداد فٔدددُ عددددد اجملدددرمني       

تددددداح إ  بلدددددْل فْرٓددددد٘ ملشددددد  تيات ال جمدددددرد     

التعرٓدددد   َددددا ّمددددا  ليددددا تاجدددد٘ إ  د  ىددددامْ    

الت ددددٔت إ  يٌ ىصدددد  إ  مياعدددد٘  دددد ٌ مددددا ّ ددددق     

كددداٌ يجددددر مدددً غدددتِت  إرا كددداٌ ٍددد ا ٍدددْ بدددال       

ا رميدددددد٘ البسددددددٔ ٘ امليفددددددردٗ ف ٔدددددد  إرٌ لددددددْ     

تعدددددددددت جدددددددراٜه ا ددددددداىٕ ّتشدددددددا  ا  دددددددرّ     

٘ ارت ا َدددددددا. فعيددددددددما ٓرت دددددددل  دددددددخص جرميددددددد  

ّابدددددددٗ فَددددددْ  دددددد لل ٓسددددددتح  عقْ دددددد٘ ّابدددددددٗ   

بسدددل مدددا ٍدددْ مقدددرر لتلدددل ا رميددد٘ت ّل دددً مدددد      

ٓرت دددل ا ددداىٕ عددددٗ جدددراٜه ميصدددْ  علَٔدددا     

مددداىٌْ العقْ دددات ّكددد  ميَدددا تدددد    دددا ىدددص     

جترميدددددددٕ معددددددددني ّتتعدددددددددد عقْ اتَددددددددا  تعدددددددددد  

جراٜنددددُ. ّللبحدددد    اإلجا دددد٘ علددددٙ إر مددددا كدددداٌ  

 ٍيدددددال تعددددددد للجدددددراٜه ادددددْ    ّابددددددٗ ميَدددددا    

تسدددددلٔه فاعلدددددَا ّال ادددددْ  التسدددددلٔه   اا دددددرٚ   

فنددا ٍددْ مْمدد  القدداىٌْ العرامددٕ مددً ٍدد ِ احلالدد٘      

لإلجا دددد٘ علددددٙ ٍدددد ا السددددإال سيقسدددده البحدددد  إ   

مبحدددددثني ىدددددبني   ااّل  دٓدددددد مأٍددددد٘ تعددددددد     

ا دددراٜه مدددً  ددد ل دراسددد٘ تعددددد ا دددراٜه الددد ٖ    

ٓتضددددنً التعرٓددددد   ددددُ ّ ٔددددداٌ  ددددرّكُ ّركدددددر    

بحدددد  الثدددداىٕ امددددر ٍدددد ا   يىْاعددددُ. مدددده ىدددددر    امل 

التعدددددددد علددددددٙ ىددددددداو تسددددددلٔه اجملددددددرمني ّعلددددددٙ  

 اليحْ اآلتٕ:

 

 

 املبح  ااّل

 مأٍ٘ تعدد ا راٜه

ال ٓتحقددددد  التعددددددد إرا كاىدددددا اافعدددددال الددددد          

ّمعدددا مدددً الشدددخص ت  دددٌْ جرميددد٘ ّابددددٗ كندددا 

 ٗ   ا ددددددددددراٜه املسددددددددددتنر

  

ّجددددددددددراٜه االعتٔدددددددددداد  

بقدددددد٘. ّا ددددددراٜه رات اافعددددددال املت ددددددررٗ يّ املت  

فا رميدددددد٘ يمددددددا يٌ تقددددددق  فعدددددد  ّابددددددد هقدددددد   

ىتٔجدددد٘ جرمٔددددُ ّابدددددٗ ّٓددددر    ٔيَنددددا ع مدددد٘    

سدددددببٔ٘ت ّيمدددددا يٌ ٓ دددددٌْ ٍيدددددال تعددددددد للجدددددراٜه.   

ّسدددددديتياّل مأٍدددددد٘ تعدددددددد ا ددددددراٜه   م الددددددل  

 م م٘ مستقل٘ ّعلٙ اليحْ اآلتٕ: 

 امل لل ااّل

 تعرٓ  تعدد ا راٜه

عدددددددر  الفقدددددددُ ا يددددددداٜٕ تعددددددددد ا دددددددراٜه    

عددددددٗت فعدددددر    ىدددددُ: بالددددد٘ ) ارت دددددا      تعدددددارٓ  

ٓ ح دددده       الشددددخص اكثددددر مددددً جرميدددد٘ مبدددد  يٌ 

علٔددددُ ىَأٜددددا    ّابدددددٗ ميَددددات سددددْاٛ كاىددددا مددددً  

ىدددْ  ّابدددد كندددا لدددْ ارت بدددا عددددٗ سدددرمات يو مدددً   

يىدددْا  خمتلفددد٘ كندددا لدددْ ارت بدددا جرميددد٘ سدددرم٘     

ّمتدددد  ّاغتصددددا  مددددث  (  

 (1)

. يّ ٍددددْ ) بالدددد٘ تعدددددد   

ٌّ يٌ ا ددددددددددراٜه املسدددددددددديدٗ إ  رات الشددددددددددخص د

ٓفصدددد   ٔيَددددا ب دددده  ددددات(

(2)

. كنددددا عددددر    ىددددُ ) 

ٓ يسدددل فَٔدددا للشدددخص عددددٗ جدددراٜه      احلالددد٘ الددد  

سدددْاٛ كاىددددا عدددً فعدددد  مددداو  ددددُ ا ددداىٕ يو عدددددٗ     

يفعددددال مددددا داو ي ه دددده علٔددددُ ىَأٜددددا    إبدددددٚ      

ٍددددددد ِ ا دددددددراٜه( 

 (3)

ت ى بدددددددت مدددددددً التعدددددددارٓ    

السدددددا ق٘ يىَدددددا تضدددددنيا علدددددٙ اٌ ٓقدددددْو ا ددددداىٕ   

مددددق غددددتِ  ارت ددددا  يكثددددر   لْبدددددِ يّ  املسدددداٍن٘

مدددً جرميددد٘ ّابددددٗ ّاٌ ٓتحقددد  الدددركً املددددادٖ      

ّاملعيدددددددْٖ للجرميددددددد٘ ّاٌ ٓدددددددته إسدددددددياد الفعددددددد     

لفاعلدددُ  ْابدددددٗ ميَددددا علددددٙ اامدددد  ّمبدددد  إ دددددار  

اب ددددددده اليَددددددداٜٕ البدددددددات فَٔدددددددا فبتدددددددْافر ٍددددددد ِ    

الشدددددرّ  ٓعتددددد  املشدددددر  اٌ ٍيدددددال بالددددد٘ تعددددددد  

للجددددراٜه سددددْاٛ كدددداٌ معيددددْٖ او بقٔقددددٕ ٍّددددْ      

 مً باالت تفرٓد العقا . ميث  بال٘

ممددددا سددددب  مي ييددددا تعرٓدددد  تعدددددد ا ددددراٜه   ىددددُ   

بالددددد٘ ارت دددددا  الشدددددخص لعددددددٗ جدددددراٜه ماٜنددددد٘    

سددددْاٛ  فعدددد  ّابددددد يو   فعددددال متعددددددٗ ّمبدددد  يٌ    
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ٓصددددددر علٔدددددُ ب ددددده اّ مدددددرار مضددددداٜٕ  دددددات عدددددً  

 ّابدٗ ميَا.

ّلبٔددددداٌ مْمدددددد  التشدددددرٓق مددددددً تعرٓددددد  تعدددددددد    

ٖا ددددراٜه ى بددددت يٌ مدددداىٌْ العقْ ددددات املصددددر 

(4)

 

( ميددددُ عدددداجل تعدددددد ا ددددراٜه    32ّ  ىددددص املددددادٗ ) 

 ددددداليص علدددددٙ يىدددددُ: )) إرا كدددددٌْ الفعددددد  الْابدددددد   

(  دددددني 118جدددددراٜه متعدددددددٗ...((. ّ  ىدددددص املدددددادٗ )  

بالددددد٘ التعددددددد الصدددددْرٖ   ىدددددُ: ))الفعددددد  الْابدددددد  

الدددد ٖ ٓقبدددد  يّ ددددا  متعددددددٗ اددددل يٌ ْٓ دددد    

   ددددٍا(( ّ دددني بالددد٘ التعددددد احلقٔقدددٕ   املدددادٗ     

ُ الددد  ىصدددا علدددٙ إىدددُ: ))بالددد٘ ارت دددا       ( ميددد119)

الشددددخص جددددراٜه متعددددددٗ   نٌ ّابددددد يّ يّمددددات   

متتالٔدددد٘ دٌّ يٌ ٓفصدددد   ٔيَددددا ب دددده غددددت ما دددد      

 لل عً((. 

ّمددد ىددده املشددر  العرامددٕ يب دداو التعدددد   املددْاد       

( مددددددً مدددددداىٌْ العقْ ددددددات  141-143)

(5 )

كنددددددا  ددددددني  

( الددددد  ىصدددددا علدددددٙ   141 دددددْرِت إر ّرد   املدددددادٗ ) 

إرا كددددٌْ الفعدددد  الْابددددد جددددراٜه متعددددددٗ  إىددددُ: ))

ّجددددددل اعتبددددددار ا رميدددددد٘ الدددددد  عقْ تَددددددا ي ددددددد  

ّاحل ددددددده  العقْ ددددددد٘ املقدددددددررٗ  دددددددا ّإرا كاىدددددددا  

العقْ ددددات متناملدددد٘ ب دددده   بدددددٍا ((ت ّكدددد لل     

( الددددد  ىصدددددا علدددددٙ إىدددددُ: ))إرا ّمعدددددا  142املدددددادٗ )

عددددٗ جدددراٜه ىاجتددد٘ عدددً يفعدددال متعدددددٗ ّل يَدددا      

  التجالٜدددددد٘ مرتب دددددد٘  بعضددددددَا ارتباكددددددا  ال ٓقبدددددد

ّاندددددق  ٔيَدددددا ّبددددددٗ ال دددددرر ّجدددددل احل ددددده    

 العقْ دددد٘ املقددددررٗ ل دددد  جرميدددد٘ ّاامددددر  تيفٔدددد    

العقْ ددد٘ اا دددد دٌّ سدددْاٍا ...((. فضددد   عدددً ىدددص   

/ي( الدددد  ىصددددا علددددٙ إىددددُ: ))إرا ارت ددددل  143املددددادٗ )

 ددددخص عدددددٗ جددددراٜه لٔسددددا مرتب دددد٘  بعضددددَا   

ّال جتندددددق  ٔيَدددددا ّبددددددٗ ال دددددرر مبددددد  احل ددددده  

دٗ ميَددا ب دده علٔددُ  العقْ دد٘   علٔددُ مددً يجدد  ّابدد  

املقددررٗ ل دد  ميَددا ّىفدد ت صٔددق العقْ ددات علٔددُ       

 التعامدددل علدددٙ يٌ ال ٓالٓدددد جمندددْ  مددددد السدددجً   

يّ احلدددددب  الددددد  تيفددددد  علٔدددددُ يّ جمندددددْ  مددددددد     

السددددجً ّاحلددددب  معددددا  علددددٙ  دددد  ّعشددددرٌّ      

سي٘((

(6)

 . 

ى بددددت مددددً  دددد ل ٍدددد ِ املددددْاد إٌ املشددددر     

ٔددددداٌ مددددددلْل العرامدددددٕ ي ٓعددددد ع تعرٓفدددددا  عامدددددا  لب 

تعدددددددد ا ددددددراٜهت ّإاددددددا  ددددددني  ددددددْرتٕ التعدددددددد     

ّعدددددر  كددددد   دددددْرٗ ميَدددددا  ددددد ىُ  ددددد ٌ يغلدددددل      

التشددددددرٓعات العقا ٔدددددد٘ املقارىدددددد٘. فلدددددده ٓدددددديص      

مددددداىٌْ العقْ دددددات علدددددٙ تعرٓددددد  تعددددددد ا دددددراٜهت 

ّلعدددد  رلددددل ٓعددددْد لصددددعْ ٘ بصددددر مفَددددْو تعدددددد  

ا دددراٜه   تعرٓددد  جدددامق مددداىقت كندددا يٌ املشدددر    

  إال مددددً يجدددد  بسدددده  ال ٓدددد ٍل إ  ّ ددددق تعرٓدددد 

 ددد   فقَدددٕ مددداٜه يّ اجددد  خمالفددد٘ معيدددٙ مدددد      

اسدددتقرت ّمي دددً القدددْل   عددددو ّ دددق تعرٓددد         

ىددددص القدددداىٌْ ٓعددددْد إ  يٌ ل دددد  جرميدددد٘ ّ ددددعَا  

ايدددا  ممدددا ال مي دددً ّ دددق تعرٓددد  عددداو   ٍددد ا    

الش ٌ

(7)

 . 

 امل لل الثاىٕ

  رّ   تعدد ا راٜه

يٌ للتعدددددددد ا ددددددراٜه  ددددددركاٌ ال ددددددد مددددددً   

تْافرٍندددددا )  ققَندددددا( ل دددددٕ ىقددددد  عيدددددد بالددددد٘  

ٓارت دددددل      التعدددددددت ٍّددددد ِ الشدددددرّ  تتنثددددد   ددددد ٌ 

ا ددددداىٕ يكثدددددر مدددددً جرميددددد٘ت ّاٌ ال ٓ دددددٌْ مدددددد   

 دددددر ب دددده  ددددات ) م عددددٕ(   إبدددددٚ ا ددددراٜه      

الدددد  ارت بَددددا ا دددداىٕ. ٍّدددد ا مددددا سدددديتياّلُ مددددً      

   ل فرعني مستقلني ّعلٙ اليحْ اآلتٕ:

 الفر  ااّل

ٓارت ل ا اىٕ يك  ثر مً جرمي٘يٌ 

ٓشدددددددع    التعددددددددد يٌ ٓرت دددددددل ا ددددددداىٕ   

ىفسددددُ يكثددددر مددددً جرميدددد٘ سددددْاٛ يكدددداٌ فدددداع       

للجرميدددد٘ يو  ددددرٓ ا  فَٔددددات ّ َدددد ا الشددددر  أددددال  

 ددددددني تعدددددددد ا ددددددراٜه ّاملسدددددداٍن٘ ا يأٜدددددد٘ت إر    

ٓقدددْو تعددددد ا دددراٜه علدددٙ  دددر  ارت دددا  ا ددداىٕ  

ىفسدددُ اكثدددر مدددً جرميددد٘ فدددالع ٗ ٍيدددا  تعددددد       

ا يددداٗت يمدددا املسددداٍن٘ ا يأٜددد٘    ا دددراٜه ال تعددددد 

فَدددددٕ تقدددددْو علدددددٙ  دددددر  تعددددددد ا يددددداٗ سدددددْاٛ      

يكددددددداىْا فددددددداعلني يو  دددددددركاٛ   ا رميددددددد٘ ّال  

َٓددددده لقٔددددداو املسددددداٍن٘ ا يأٜددددد٘ عددددددد ا دددددراٜه  

الددددددد  ارت بٍْدددددددا. ٍّددددددد ا ال ٓددددددددعْىا إ  القدددددددْل   

 صددددْرٗ جا مدددد٘  دددد ٌ ّبدددددٗ ا دددداىٕ ٍددددٕ  ددددر   

 مدددً  دددرّ   قددد  التعدددددت اٌ تعددددد ا يددداٗ ال     

مييددددددق مددددددً  قدددددد  التعدددددددد اٌ ٍدددددد ِ اليق دددددد٘   

 ٓلتقٕ فَٔا التعدد  قْاعد املساٍن٘ ا يأٜ٘.

يٌ ارت ددددددا  ا دددددداىٕ يكثددددددر مددددددً جرميدددددد٘ ٍددددددْ   

الشددددددر  ااّل لقٔدددددداو بالدددددد٘ تعدددددددد ا ددددددراٜه .     

ّل ددددً كٔدددد  ىعددددر  يىيددددا يمدددداو بالدددد٘  ددددخص      

ارت دددددل يكثدددددر مدددددً جرميددددد٘  ّمدددددا ٍدددددْ املعٔدددددار     

 القاىْىٕ ملعرف٘ رلل  
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شددددددر  بٔينددددددا ٓسدددددديد إ  رات   ٓتحقدددددد  ٍدددددد ا ال 

ا دددداىٕ يكثددددر مددددً جرميدددد٘ ٓ ددددٌْ مددددد ارت بَددددا     

 فعدددد  ّابددددد يّ عدددددٗ يفعددددالت كنددددا إٌ ا ددددراٜه      

املتعددددددٗ مددددد تقددددق علددددٙ جمددددَ علٔددددُ ّابدددددا  يّ       

يكثدددر ّمدددد  ددد  عددددٗ مصدددا  ينٔددد٘ يّ إىَدددا     

تصدددٔل رات احلددد  اكثدددر مدددً مدددرٗت ّمدددد ٓ دددٌْ     

 عضدددددَا عنددددددٖ ّالدددددبع  اآل دددددر غدددددت عنددددددٖت  

 دددخص ّٓقتددد  اآل دددر   ددد ت ّمدددد    كددد ٌ ٓسدددر   

ت ددددٌْ كلددددَا عندٓددددُ يّ كلددددَا   دددد ت فدددد  َٓدددده    

ىدددْ  ا رميددد٘ يّ مقددددار جسدددامتَا كندددا إٌ ٍددد ِ     

ا ددددراٜه مددددد ت ددددٌْ ىتٔجدددد٘ لفعدددد  ّابددددد )تعدددددد    

 دددْرٖ( يّ ىتٔجددد٘ لعددددٗ يفعدددال )تعددددد بقٔقدددٕ(.   

فتعددددددد ا دددددراٜه يرٌ ٓت لدددددل  الضدددددرّرٗ تعددددددد   

 ااعنددددددال ايارجٔدددددد٘ت يّ  عبددددددارٗ ي ددددددرٚت تعدددددددد  

اافعدددال يّ التصدددرفات املادٓددد٘; اىدددُ ٓت لدددل تعددددد  

الددددددددركً املددددددددادٖت كنددددددددا يرا يكلدددددددد   ددددددددخص     

ر ا دددددد٘ علددددددٙ ي ددددددر  قصددددددد متلددددددُ ف   دددددد ِ      

ّي ددددا  مالثددددا فجربددددُ. يّ يلقددددٙ  ددددخص ميبلدددد٘   

  جمنددق مددً اليددا  فددد دت إ  متدد  ّجددر  عددددد      

مً اا خا 

(8)

.

 

  

مددً القددْاىني مددا مصددرت التعدددد علددٙ بسددا  ىددْ       

ا تبيدداِ املشددر  العرامددٕ   ىددص     ا رميدد٘. ٍّدد ا مدد  

( مدددً مددداىٌْ العقْ دددات الددد  ىصدددا علدددٙ   141املدددادٗ )

يىددددُ: )) إرا كددددٌْ الفعدددد  الْابددددد جددددراٜه متعددددددٗ 

ّجددددددل اعتبددددددار ا رميدددددد٘ الدددددد  عقْ تَددددددا ا ددددددد   

ّاحل ددددددده  العقْ ددددددد٘ املقدددددددررٗ  دددددددا ّإرا كاىدددددددا   

العقْ دددات متناملددد٘ ب ددده   بدددداٍا((ت كددد لل مدددا     

ىٌْ ىفسدددُ الددد  ىصدددا  ( مدددً القدددا142ّرد   املدددادٗ )

علددددٙ إىددددُ: )) إرا ّمعددددا عدددددٗ جددددراٜه ىاجتدددد٘ عددددً 

يفعدددال متعدددددٗ ّل يَدددا مرتب ددد٘  بعضدددَا ارتباكدددا  

ال ٓقبددد  التجالٜددد٘ ّاندددق  ٔيَدددا ّبددددٗ ال دددرر     

ّجدددددل احل ددددده  العقْ ددددد٘ املقدددددررٗ ل ددددد  جرميددددد٘   

ّاامدددددر  تيفٔددددد  العقْ ددددد٘ اا دددددد دٌّ سدددددْاٍا...(( 

ْ 143كددددد لل ىصدددددا املدددددادٗ )   ٌ /ي( مدددددً رات القددددداى

علدددددٙ إىدددددُ: )) إرا ارت دددددل  دددددخص عددددددٗ جدددددراٜه     

لٔسدددا مرتب ددد٘  بعضدددَا ّال جتندددق  ٔيَدددا ّبددددٗ   

ال ددرر مبدد  احل دده علٔددُ مددً اجدد  ّابدددٗ ميَددات       

ب ددده علٔدددُ  العقْ ددد٘ املقدددررٗ ل ددد  ميَدددا ّىفددد ت     

صٔددددق العقْ ددددات علٔددددُ  التعامددددل ...((. إٌ تددددْافر    

الشدددر  ااّل ّبددددِ ال ٓ فدددٕ لقٔددداو التعددددد  ددد       

الشددددر  الثدددداىٕ لقٔامددددُ بالدددد٘    ال ددددد مددددً تددددْافر  

 تعدد ا راٜه.

ّ دددددددددّرىا ىددددددددرٚ يٌ اا دددددددد  ارت ددددددددا  ا دددددددداىٕ 

 رميدددد٘ ّابدددددٗ جتددددرٖ ياكنتددددُ علَٔددددا مدددده   

تْجٔددددُ العقْ دددد٘ املياسددددب٘  ددددا متددددٙ مبددددا رلددددلت      

ّل دددددً   بددددداالت بدددددددٍا املشدددددر  علدددددٙ سدددددبٔ       

احلصددددددر  ددددددد اىددددددُ   بالدددددد٘ ارت ددددددا  ا دددددداىٕ   

      ّ   اكثددر مددً جرميدد٘ ّمتددٙ مددا  ققددا الشدددر

الددد  ىدددص علَٔدددا القدددداىٌْ ىدددرٚ اٌ املشدددر   دددد       

ٍددددد ا اليدددددْ  مدددددً ا دددددراٜه  التعددددددد. ّفَٔدددددا ٓدددددته  

تفرٓدددد العقدددا  ّ دددرح املشدددر  عدددً اا ددد  ٍّدددْ     

عندددد  هسددددل لددددُ لتحقٔدددد  يٍدددددا  العقْ دددد٘        

ي دددد   ا دددداىٕ ّإع دددداِٛ فر دددد٘ ّاال تعدددداد عددددً 

 االىتقاو ميُ. 

 الفر  الثاىٕ

 يٌ ال ٓ دددٌْ مدددد  ددددر ب ددده  دددات )م عدددٕ(

   إبدٚ ا راٜه ال  ارت بَا ا اىٕ

ٓشددددع  لقٔدددداو التعدددددد يال ٓ ددددٌْ مددددد  دددددر 

ب دددده م عدددددٕ   إبدددددٚ ا دددددراٜه الدددد  ارت بَدددددا    

ا دددداىٕت ّٓسددددتخلص ٍدددد ا الشددددر  مددددً تعرٓدددد   

تعدددددد ا ددددراٜه مت ّالدددد ٖ ق دراسددددتُ سددددا قامت فَددددْ   

العيصدددددر الثددددداىٕ الددددد ٖ ٓقدددددْو علٔدددددُ التعددددددد. ّال 

 ٘ الدددد  تفصدددد   َٓدددده كددددْل يّ مصددددر املدددددٗ الالمئدددد

 ددددددني جرميدددددد٘ ّي ددددددرٚ كاملددددددا ي ٓصدددددددر  شدددددد ٌ 

يبدددددددٍا ب دددددده

(9)

ت رلددددددل اٌ املشددددددر  العرامددددددٕ ي  

ٓددددددتما ىددددددداو التقددددددادو   املددددددْاد ا يأٜدددددد٘ إال     

بددددداالت يدددددددٗ مثدددددال علدددددٙ رلدددددل مدددددا جددددداٛ      

( مدددددً مددددداىٌْ ي دددددْل ا  ندددددات 3جددددراٜه املدددددادٗ ) 

ا الأٜددد٘ 

(10)

( ميدددُ علدددٙ إىدددُ:  6فقدددد ىصدددا املدددادٗ )  

 تقبددددد  الشددددد ْٚ   ا دددددراٜه املبٔيددددد٘  املدددددادٗ    )) ال

الثالثدد٘ مددً ٍدد ا القدداىٌْ  عددد مضددٕ م مدد٘ ي ددَر       

مددددً ٓددددْو علدددده اجملددددَ علٔددددُ  ا رميدددد٘ يّ  ّال      

العددد ر القَدددرٖ الددد ٖ بدددال دٌّ تقددددٓه الشددد ْٚ       

ّٓسددددق  احلدددد    الشدددد ْٚ  ددددْت اجملددددَ علٔددددُ  

مددددددا ي ٓدددددديص القدددددداىٌْ علددددددٙ  دددددد   رلددددددل((.      

( مددددددً مدددددداىٌْ ي ددددددْل 8ّكدددددد لل ّرد   املددددددادٗ )

إرا ت ا الأٜددد٘ الددد  ىصدددا علدددٙ إىدددُ: ))  ا اكندددا

ا دددددع  القددددداىٌْ لتحرٓدددددل الددددددعْٚ ا الأٜددددد٘    

تقددددٓه  ددد ْٚ فددد  ٓتخددد  يٖ اجدددراٛ  دددد مرت دددل  

ا رميددددددد٘ اال  عدددددددد تقددددددددٓه الشددددددد ْٚ ّٓعتددددددد     

املشدددددت ٕ متيدددددا ال عدددددً  ددددد ْاِ  عدددددد تقددددددميَا إرا 

تركَدددددا دٌّ مراجعددددد٘ مددددددٗ م مددددد٘ ي دددددَر دٌّ    

 ّ   ٓصددددددر ما دددددٕ التحقٔددددد  مدددددرارا    عددددد ر مشدددددر
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 دددددددرف  الشددددددد ْٚ يّ غلددددددد  الددددددددعْٚ ىَأٜدددددددا ((. 

( مددددً مدددداىٌْ رعآدددد٘  70كدددد لل احلددددال   املددددادٗ ) 

اابددددداع العرامددددٕ

(11 )

 -1الدددد  ىصددددا علددددٙ إىددددُ: ))  

تيقضدددٕ الددددعْٚ ا الأٜددد٘  ضدددٕ عشدددر سددديْات    

 -2  ا يآدددددددات ّ سدددددددد٘ سددددددديْات   ا دددددددديح.   

 ٓسددددددق  التددددددد ت إرا ي ٓيفدددددد   ضددددددٕ  دددددد     

عشدددرٗ سدددي٘   ا يآددداتت ّ ضدددٕ مددد ع سددديْات   

علدددٙ اىتَددداٛ مددددٗ التدددد ت ا  دددْو  دددُ   احلددداالت   

 اا رٚ((. 

يمدددا فٔندددا عددددا ٍدددد ِ اابدددْال فددد  تْجدددد يٍنٔدددد٘       

تدددد كر للفْا دددد  الالمئدددد٘  ددددني ا ددددراٜه مددددا داو  

الشددددددر  مددددددد  قدددددد ت فلددددددْ فددددددرر يٌ ارت ددددددل     

 دددخص جرميددد٘ مدددا مددده ٍدددر  مدددً ّجدددُ العدالددد٘    

ّ عددددٍا القدددٕ القدددب  علٔدددُ ّ   مددددٗ مدددً الدددالمً 

يميدددددداٛ رلددددددل يّ  عدددددددِ ارت ددددددل جرميدددددد٘ ي ددددددرٚ     

فاحلالدددد٘ ٍيددددا بالدددد٘ تعدددددد جددددراٜهت  شددددر  عدددددو  

اىقضدددداٛ مدددددٗ مددددرّر الددددالمً. يمددددا إرا  دددددر ب دددده  

م عددددٕ   إبدددددٚ ا ددددراٜه ف ىيددددا سددددي ٌْ يمددددداو      

بالدددددد٘ العددددددْد ّلددددددٔ  التعدددددددد. فدددددداٌ ي تتددددددْافر   

 دددرّ  التعددددد يّ  دددرّ  العدددْد فاحلالددد٘ ت دددٌْ      

لدد٘ جددراٜه مسددتقل٘ متنٔددالٗ ل دد  ميَددا ب نَددا       با

ّعقْ تَدددددددا بسدددددددل القْاعدددددددد العامددددددد٘ لقددددددداىٌْ     

العقْ ات

(12)

. 

 امل لل الثال 

 يىْا  تعدد ا راٜه

للتعدددددددد يكثددددددر مددددددً ىددددددْ  فقددددددد ال ٓدددددد تٕ  

ا ددددداىٕ إال سددددددلْكا  ّابدددددددا  ّمددددددق ٍدددددد ا تتعدددددددد  

جراٜنددددُ ٍّددددد ا ٍدددددْ اليددددْ  ااّل للتعددددددد ّالددددد ٖ   

اددددرٖ عنلٔدددد٘ ٓسددددنٙ  التعدددددد املعيددددْٖت كنددددً  

جرابٔدددد٘ ملددددرٓ  ٍّددددْ غددددت مددددر ص لددددُ ماىْىددددا   

فٔندددْت املدددرٓ  علدددٙ يمرٍدددات ّمدددد ٓددد تٕ ا ددداىٕ     

عددددددٗ يفعدددددال كددددد  ميَدددددا  لددددد  ّراِٛ جرميددددد٘   

اسدددددتق ال  مدددددً الفعددددد  اآل دددددرت ٍّددددد ا ٍدددددْ اليدددددْ   

الثددددداىٕ للتعددددددد ّالددددد ٖ ٓسدددددنٙ  التعددددددد املدددددادٖت  

ّاجددد   قٔددد  فاٜددددٗ يعددده سدددْ  ىتيددداّل تددد      

 ل فدددرعني ىددددر    الفدددر   ٍددد ا امل لدددل مدددً  ددد  

ااّل التعددددددددد املعيدددددددْٖ للجدددددددراٜهت يمدددددددا الفدددددددر    

الثددددداىٕ فيددددددر  فٔدددددُ التعددددددد املدددددادٖ للجدددددراٜه     

  -ّعلٙ اليحْ اآلتٕ:

 الفر  ااّل

 التعدد املعيْٖ للجراٜه

ٓعدددددددددَ التعددددددددددد املعيدددددددددْٖ يّ الصدددددددددْرٖ    

للجددددراٜه يٌ ٓي بدددد  علددددٙ فعدددد  ّابددددد ّ ددددفاٌ      

جالأٜددددداٌ يّ يكثدددددر يٖ يٌ  ضدددددق اكثدددددر مدددددً   

ىدددص مدددً ىصدددْ  التجدددرٓه. ّمدددد عدددر  التعددددد    

املعيددْٖ للجدددراٜه   ىددُ ) بالددد٘ ارت ددا  فعددد  ّابدددد    

يّ امتيدددددددددا  ٓفضدددددددددٕ إ  ّمدددددددددْ  ىتٔجدددددددددتني رات  

  ددددددْرٗ اجتناعٔدددددد٘ يّ يكثددددددر ٓعامددددددل ا دددددداىٕ 

ٛ كددد  ميَدددا  صدددْرٗ مسدددتقل٘ ّفددد  ىصدددْ     لقدددا

خمتلفدددددد٘ مددددددً مدددددداىٌْ العقْ ددددددات(  

(13)

. ّّ ددددددفُ 

الددددبع    ْىددددُ ) عبددددارٗ عددددً تعدددددد   خمالفددددات    

اليصددددددددْ  القاىْىٔدددددددد٘ الدددددددد  تدددددددديده يركدددددددداٌ  

ا رميدددد٘(

(14)

ت ّالددددبع  اآل ددددر عدددد  عددددً التعدددددد  

املعيدددْٖ   ْىدددُ ) بالددد٘ مٔددداو ا ددداىٕ  فعددد  ّابدددد    

تتعددددد فٔدددُ اليتٔجددد٘ ا رمٔددد٘(  

(15)

ّعلدددٙ الدددرغه   ت

مدددا مٔددد  مددددً يّ دددا  حلالدددد٘ التعددددد املعيددددْٖ إال     

يىيددا مي ددً يٌ ىضددق ّ ددفا   دد ِ احلالدد٘ علددٙ يىَددا      

بالددد٘ ارت دددا  ا دددداىٕ سدددلْل يّ ىشدددا  ّابددددد يّ     

امتياعددددددُ عددددددً ٍدددددد ا اليشددددددا  ّتقددددددق ىتٔجددددددتني    

جدددددرمٔتني يّ يكثدددددر رات   دددددْرٗ ىدددددص علَٔدددددا     

القدددددداىٌْ  يصددددددْ  متعددددددددٗ ّٓعامددددددل ا دددددداىٕ   

ْرٗ مسددتقل٘ ّتدددر    ٔيَندددا  علددٙ كددد  ميَددا  صددد  

 الرا  ٘ السببٔ٘. 

إٌ التعددددد املعيدددْٖ للجدددراٜه إمدددا يٌ ٓ دددٌْ تعدددددا       

معيْٓددددددا  متجاىسددددددا ت ّاملقصددددددْد  ددددددد ))املتجدددددداى (( 

 امدددد  اليصددددْ  القاىْىٔدددد٘ الدددد  تي بدددد  علددددٙ     

رات الفعددد .  عيدددٙ يٌ  دددر  الفعددد  ىصدددا  ّابددددا     

ّملددددرات عدددددٗ. يٖ يٌ التجدددداى  مددددردِ ّمددددْ  عدددددٗ  

متجاىسددددد٘ت كندددددً ٓلقدددددٕ ميبلددددد٘ ّابددددددٗ  ىتددددداٜ 

علددددٙ جمنْعدددد٘ مددددً اليددددا  فٔقتدددد  عدددددد مدددديَه. 

ّإمددددا يٌ ٓ ددددٌْ تعددددددا  معيْٓددددا  غددددت متجدددداى ت يٖ 

اى بدددددا  عددددددٗ ىصدددددْ  ماىْىٔددددد٘ خمتلفددددد٘ ّيٌ     

اى بددددا  ٍدددد ِ اليصددددْ  ٓشدددد   جددددراٜه متعددددددٗ  

مددددددد ت ددددددٌْ كلددددددَا عندٓدددددد٘ يّ غددددددت عندٓدددددد٘ يّ   

 عضدددددَا عنددددددٖ ّالدددددبع  اآل دددددر غدددددت عنددددددٖت  

َدددا مدددد ت دددٌْ مدددً درجددد٘ جسدددام٘ ّابددددٗ    كندددا إى

يّ مددددددددً درجددددددددات خمتلفدددددددد٘ )جيآدددددددداتت جدددددددديحت  

خمالفددددددات(

(16)

. كنددددددً ٓ لدددددد  ر ا دددددد٘ علددددددٙ    

 ددددددخص فٔقتلددددددُ ّكاىددددددا بٔا تددددددُ للسدددددد     

رات الْمدددا غدددت مر صددد٘ت فَيدددا ا ددداىٕ ٓي بددد       
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علٔددددُ يكثددددر مددددً ىددددص ّكدددد  ىددددص ٓيتنددددٕ إ    

( مددددً 4/2مددداىٌْ معددددنيت فَددددْ اىتَدددل ىددددص املددددادٗ )  

٘ العرامددددٕمدددداىٌْ ااسددددلح 

(17)

الدددد  تعامددددل علددددٙ    

جرميدددددددد٘ بٔددددددددا ٗ السدددددددد    دددددددددٌّ تددددددددر ٔصت   

ّكدددد لل ارت ددددل جرميدددد٘ القتدددد  املعامددددل علَٔددددا    

 ( مً ماىٌْ العقْ ات العرامٕ. 405ّف  املادٗ )

التعددددد املعيدددْٖ ال ٓقدددْو مدددا ي تتدددْافر عيا دددرِت      

ّعيا دددددر ٍددددد ا التعددددددد تسدددددل مدددددا عدددددر  عيدددددُ  

ٕ  : يّالاميدداٌ ٍنددا:   ٓعددد ٍدد ا   :ّبدددٗ الفعدد  ا رمدد

العيصدددر ّسدددٔل٘ لتنٔٔدددال ٍددد ا التعددددد عدددً التعددددد     

املدددادٖ للجدددراٜه  اعتبدددار يٌ اا دددت ال ٓقدددْو مدددا ي   

تتعددددددد اافعدددددال ا رمٔددددد٘ للجددددداىٕت فددددداملتَه ال      

ٓرت ددددل إال سددددلْكا  مادٓددددا  ّابدددددا  معامددددل علٔددددُ     

ماىْىدددا ت يمدددا إرا تعدددددت اافعدددال الددد  ارت بَدددا فددد      

ّإادددا بالددد٘    ى دددٌْ يمددداو تعددددد معيدددْٖ للجدددراٜه    

 تعدد مادٖ بقٔقٕ  ا. 

 ٕ للتعددددددد املعيدددددْٖ ٍدددددْ تعددددددد     ّالعيصدددددر الثددددداى

ااّ دددددددا  يّ اليتددددددداٜ  القاىْىٔددددددد٘ ّٓعدددددددد ٍددددددد ا    

العيصددددر ّسددددٔل٘ لتنٔٔددددالِ عددددً تيددددا   اليصددددْ    

الددددددد ٖ ٓقدددددددْو علدددددددٙ ّبددددددددٗ اليتٔجددددددد٘ ّتعددددددددد   

اليصددددْ  القاىْىٔدددد٘. ّٓعددددَ تعدددددد ااّ ددددا  يّ  

ٓ ددددددٌْ اليتدددددداٜ  القاىْىٔدددددد٘ت يٌ الفعدددددد  ال ددددددد يٌ    

 ا دددددعا  اكثدددددر مدددددً ّ ددددد  يّ مإدٓدددددا  ليتددددداٜ    

ماىْىٔدددددد٘ مددددددً كبٔعدددددد٘ ّابدددددددٗت كنددددددً ٓلقددددددٕ    

 قيبلددد٘ علدددٙ صدددق مدددً اليدددا  فتدددإدٖ تٔددداتَه      

صٔعدددا ت يّ كندددً ٓ لددد  ر دددا  علدددٙ  ددددخص      

فدددتخع   ددددرِ ّ ددددر ن دددر ٓقددد  ّراِٛ فتدددإدٖ   

تٔاتَندددددات يّ مدددددد ت دددددٌْ مدددددً كبٔعددددد٘ خمتلفددددد٘  

كنددددً ٓ لدددد  الر ددددا  علددددٙ  ددددخص فتدٓددددُ   

ّختدددع  الر ا ددد٘   رات الْمدددا سدددٔارٗ     متدددٔ  

 تق   ال رٓ  العاو فتتلفَا. 

يمددددا عددددً مْمدددد  التشددددرٓق مددددً التعدددددد املعيددددْٖ     

للجدددددددراٜه فقدددددددد سدددددددجلا التشدددددددرٓعات مْامددددددد   

متبآيدددد٘ بٔددددال التعدددددد املعيددددْٖ للجددددراٜهت فنددددً    

التشددددرٓعات مدددددا يّردت عبددددارٗ متتعددددددد ااّ دددددا مت   

ّعددددددت  َددددد ا املعيدددددٙ يمددددد  مدددددً التعددددددد الدددددْامعٕ 

( مددددددً القدددددداىٌْ امل ر ددددددٕ  118للجددددددراٜه   املددددددادٗ )

ُ : )) الفعدددد  الْابددددد الدددد ٖ ٓقبدددد    دددداليص علددددٙ اىدددد

يّ دددددافا  متعدددددددٗ ادددددل يٌ ْٓ ددددد     ددددددٍا((ت     

فَددد ا الددديص هنددد  تدددرددا    االعدددعا  تقٔقددد٘     

التعددددد املعيدددْٖ إرا مدددا مدددْرٌ  ددداليص اللبيددداىٕ. إر     

جددداٛ مددداىٌْ العقْ دددات اللبيددداىٕ ف ىدددُ هنددد  مدددً       

( مدددً مددداىٌْ 181يمددد   ددددٗت إر ىصدددا املدددادٗ )  الدددعدد

العقْ دددددات علدددددٙ يىدددددُ )) إرا كددددداٌ للفعددددد  عددددددٗ       

يّ ددددددا  ركددددددرت صٔعددددددا    احل دددددده علددددددٙ يٌ     

ه دددده القا ددددٕ  العقْ دددد٘ اا ددددد(( 

(18)

يٌ مفَددددْو  

تعددددد ااّ دددا  ٍيدددا ٓدددراد ميدددُ تعددددد ا دددراٜهت يٖ 

يٌ علددددٙ القا ددددٕ يٌ ٓبحدددد    كدددد  ّ دددد  مددددً 

ا   ب ندددددددُ تلدددددددل ااّ دددددددا  ّٓقدددددددْو  تثبٔتَددددددد  

ّٓقدددارٌ  دددني اافعدددال لٔجدددد يَٓندددا ي دددد فدددٔح ه      

 العقْ ددد٘ املقدددررٗ لدددُ دٌّ سدددْاِت علٔدددُ فددد ٌ رلدددل     

مي دددددً يٌ ٓعدددددد اعدددددعا   تعددددددد ا دددددراٜه  َددددد ا     

الفعدددددد   اعتبددددددار يٌ كدددددد  ّ دددددد  ٍددددددْ جرميدددددد٘  

ّابدٗ

(19)

. 

ّ ل دددددا  عددددد  التشدددددرٓعات بدددددد إى دددددار بقٔقددددد٘  

التعددددددد املعيدددددْٖ ّجعلدددددا ميدددددُ جمدددددرد تيدددددا      

مي دددددرٗ علٔدددددُ اعتبدددددار يىدددددُ تعددددددد       اليصدددددْ  

ا دددددراٜه ٍّددددد ا مدددددا جددددداٛ  دددددُ مددددداىٌْ العقْ دددددات     

( 36إر ىصدددا املدددادٗ )   1994الفرىسدددٕ ا دٓدددد لعددداو   

ميدددُ علدددٙ يىدددُ ))   بالددد٘ ت دددا   الفعددد  املرت دددل     

مددددق امددددديني يّ عددددددد مدددددً يب ددددداو القددددداىٌْ دٌّ يٌ  

ٓ  دددٕ إبدددداٍا ٍددد ا الفعددد   صدددْرٗ كاملددد٘ فددد ٌ     

لددددديص القددددداىٌْ  الفعددددد  ا رمدددددٕ ٓ ٔددددد  ّفددددد  ا   

اا دددددد عقْ ددددد٘...((. ّمدددددً  ددددد ل دراسددددد٘ الددددديص 

 ددددد يىددددُ ال ّجددددْد للتعدددددد   ا ددددراٜه   ٍدددد ِ     

احلالدددددد٘ ّكدددددد  مددددددا ٓقددددددال يٌ ٍيددددددال تعدددددددد       

 اليصْ .

ّجددددداٛ التشدددددرٓق العرامدددددٕ  ددددداليص علدددددٙ بالددددد٘    

( مددددددً مدددددداىٌْ 141التعدددددددد تسددددددل ىددددددص املددددددادٗ ) 

العقْ دددددات العرامدددددٕ ّالددددد  ىصدددددا علدددددٙ يىدددددُ )إر   

الْابدددددد جدددددراٜه متعدددددددٗ ّجدددددل    كدددددٌْ الفعددددد   

اعتبدددددار ا رميددددد٘ الددددد  عقْ تَدددددا ي دددددد ّاحل ددددده   

 العقْ دددددد٘ املقددددددررٗ  ددددددات ّإر كاىددددددا العقْ ددددددات    

متناملدددد٘ ب دددده   بددددداٍا(

(20)

ت ّ دددداليدر إ  عبددددارٗ 

)إر كددددٌْ الفعدددد  الْابددددد جددددراٜه متعددددددٗ(  ددددد  

يٌ ٍيدددددال اععافدددددا  تالددددد٘ مدددددً بددددداالت التعددددددد      

 املعيْٖ للجراٜه.

 دددد مدددً فَددده يٌ التعددددد املعيدددْٖ   ل ددد  مدددا تقددددو ال 

ٍددددْ تعدددددد ّامعددددٕ ّكدددد  مددددا فٔددددُ يٌ التعدددددد         

ا دددراٜه ٓيشدددد  عددددً سددددلْل إجرامددددٕ ّابدددددت ٍدددد ا  

السدددلْل ٓضددده يكثدددر مدددً ّامعددد٘ ّابددددٗ ّكددد        

ّامعددددد٘  ثددددد  خمالفددددد٘ لقاعددددددٗ ماىْىٔددددد٘ت ٍّدددددْ   
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ٓقددددع  مددددً االرتبددددا  الدددد ٖ ال ٓقبدددد  التجالٜدددد٘      

ٍدددد ا االرتبددددا  الدددد ٖ ٓت لددددل اسددددتق ل ا ددددراٜه 

 عً  عضَا البع . 

امددددا مْمدددد  القضدددداٛ مددددً بالدددد٘ التعدددددد املعيددددْٖ     

للجدددراٜه فددد ٌ مدددً املشددداك  الددد  تثدددار   الْامدددق     

العنلددددددٕ يٌ ٓ ددددددٌْ للفعدددددد  ّ ددددددفاٌ ال ٓعامددددددل     

القدددددداىٌْ علددددددٙ ابدددددددٍنا المعاىددددددُ  عدددددد ر مددددددً     

ااعدددد ار املعفٔدددد٘ يّ لعددددد جددددْا   رٓددددل الدددددعْٚ   

ا الأٜددد٘ إال  يددداٛ علدددٙ  ددد ْٚ مدددً اجملدددَ علٔدددُ     

ٌ كددداٌ العددد ر ميصدددبا علدددٙ الْ ددد  اا دددص    فدددا

بٔيٝددد  ال تدددد مت لدددد لل علدددٙ الْ دددد  اا ددددد الٌ   

القا ددددٕ   ٍدددد ِ احلالدددد٘ ال  ٔددددار يمامددددُ سددددْٚ      

احل ددده  العقْ ددد٘ اا دددد ّ  ٍددد ا مضدددا ي نددد٘    

الددددديق  املصدددددرٓ٘   ب ددددده  دددددا بٔددددد  مالدددددا يٌ  

القدددددداىٌْ ّاٌ كدددددداٌ ٓت لددددددل لعقددددددا  املددددددتَه      

َ علٔدددُ إال جرميددد٘ اإل دددا ٘ اي ددد   ددد ْٚ اجملددد   

اىدددُ يرا ىشددد ت ٍددد ِ ا رميددد٘ مدددق جرميددد٘ القتددد       

اي ددد  عدددً فعددد  ّابدددد فددد ٌ ا ددداىٕ ٓعامدددل علدددٙ  

ا رميددددد٘ اا دددددد فقددددد  ٍّدددددٕ جرميددددد٘ القتددددد       

اي ددد  الددد  ال تت لدددل  ددد ْٚ اجملدددَ علٔدددُ إر يٌ   

التعدددددد ٍيددددا مددددا ٍددددْ يال تعدددددد ّ ددددفٕ يٖ تعدددددد       

يّ دددا  ماىْىٔددد٘ لفعددد  مدددادٖ ّابدددد كبقدددا لددديص   

ً مددددداىٌْ العقْ دددددات املصدددددرٖ. ّمدددددً  مددددد 76املدددددادٗ 

مدددددً مددددداىٌْ العقْ دددددات امل ر دددددٕ.    118ىدددددص املدددددادٗ  

ىددددرٚ يٌ املشددددر  اعتنددددد ىدرٓدددد٘ الْ دددد  اا ددددد    

ّ التدددالٕ ف ىدددُ ٓيب دددٕ اسدددتبعاد عقْ دددات الْ ددد       

 اا   جبنٔق يىْاعَا.  

ّلددْ عدددىا إ  مددا  دددر عددً القضدداٛ العرامددٕ مددً        

مدددددددرارات تصدددددددْ  التعددددددددد املعيدددددددْٖ لريٓيدددددددا    

تنٔٔددددددال تقدددددددْل   مددددددرار  دددددددا ))... يٌ   ي ندددددد٘ ال 

الر ا دددد٘ الدددد  ارت بددددا فَٔددددا ا رميدددد٘ كاىددددا     

 ْرسددددددعٔد ّال ْٓجددددددد   مثدددددد  ٍدددددد ِ الر ا دددددد٘    

عتلدددد٘ تبدددددٓ ت  دددد  يٌ جمددددرد اسددددتنرار الضدددد        

علدددٙ الالىددداد اعددد  الرمدددٕ مسدددتنرا  بتدددٙ ٓفدددر        

الشددداجْر يّ ترفدددق ٓدددد الرامدددٕ عدددً الالىدددادت ّبٔددد    

دا  ٍّدددددْ يٌ املدددددتَه ي ٓرت دددددل سدددددْٚ فعددددد   ّابددددد    

الضدددد   علددددٙ الالىدددداد مددددرٗ ّابدددددٗ ّمددددد  نددددا   

عدددددً ٍددددد ا الفعددددد  يكثدددددر مدددددً جرميددددد٘ ّابددددددٗ     

فٔسددددد ل ّاحلالددددد٘ ٍددددد ِ عدددددً ا رميددددد٘ اا ددددددت      

ّل يددددُ لددددْ كدددداٌ مددددد كددددرر اإلكدددد   ّلددددْ علددددٙ   

 ددددد    دددددلٔات فٔ دددددٌْ ٍيدددددال تعددددددد  اافعدددددال      

ىتجددددا عيددددُ عدددددد مددددً ا ددددراٜه ّٓ ددددٌْ املددددتَه       

  التددددددالٕ مسددددددإّال  عددددددً كافدددددد٘ ا ددددددراٜه الدددددد   

ّمعا....((

(21)

 . 

مدددددا ادددددل م بدتدددددُ ٍيدددددا يٌ ٍددددد ِ ا  نددددد٘     

الْمددا الدد ٖ مالددا فٔددُ  دد ٌ مددا مدداو  ددُ ا دداىٕ ال         

ٓعدددددّ يٌ ٓ ددددٌْ فعدددد   ّابدددددا  مدددد رٗ رلددددل  عدددددو   

ّجدددْد عتلددد٘ تبددددٓ    البيدمٔددد٘ت عدددادت مدددً جَددد٘ 

ي ددددددددرٚت ّاععفددددددددا   م اىٔدددددددد٘ مٔدددددددداو ا دددددددداىٕ  

 تجالٜدددد٘ فعلددددُ إ  عدددددٗ يفعددددال  الضدددد   علددددٙ      

 الىاد اكثر مً مرٗ. ال

 الفر  الثاىٕ

 التعدد املادٖ ) احلقٔقٕ( للجراٜه

ٓ لددددددد  علٔدددددددُ يٓضدددددددا  التعددددددددد الفعلدددددددٕ يّ   

الدددددْامعٕ. ّٓقصدددددد  دددددُ )) بالددددد٘ ارت دددددا  ا ددددداىٕ 

يىشدددد ٘ إجرامٔدددد٘ متعددددددٗ مسددددتقل٘ ت ددددٌْ كدددد   

ميَددددا جرميدددد٘ مسددددتقل٘((ت يّ ٍددددْ )) بالدددد٘ تعدددددد     

اافعددددددددال اإلجرامٔدددددددد٘ت يٖ تعدددددددددد التصددددددددنٔنات   

ادٓدددددد٘ ّاحلركددددددات العضددددددْٓ٘ يّ االمتيددددددا ((.  اإلر

 عبددددارٗ ي ددددرٚ ٓفددددعر التعدددددد احلقٔقددددٕ تعدددددد  

ااركددداٌ املادٓددد٘ ّاملعيْٓددد٘  قددددر تعددددد ا دددراٜه       

املرت بدددد٘ت فٔجددددل يٌ ترت ددددل يفعدددداال  متعددددددٗ ّيٌ   

تتعدددددددد تبعددددددا  لدددددد لل اليتدددددداٜ  ا رمٔدددددد٘ت سددددددْاٛ  

يكاىدددددا ٍددددد ِ ا دددددراٜه كلدددددَا مدددددً ىدددددْ  ّابدددددد  

عددددٗ سدددرماتت يو كاىدددا كندددا لدددْ ارت دددل ا ددداىٕ  

مدددددً يىدددددْا  خمتلفددددد٘ كندددددا لدددددْ ارت دددددل ا ددددداىٕ   

جدددراٜه خمتلفددد٘ مثددد  القتددد  ّالسدددرم٘ ّاإلٓددد اٛت     

ّكندددددا  ٔيدددددا سدددددلفا  إٌ تعددددددد اافعدددددال )السدددددلْل  

اإلجرامدددددٕ( ٍدددددْ الددددد ٖ مئدددددال التعددددددد احلقٔقدددددٕ   

للجراٜه عً التعدد املعيْٖ

(22)

 . 

ي ٓدددددرد املشدددددر  العرامدددددٕ جعددددد  التعددددددد املدددددادٖ      

ميددددد٘ ّابددددددٗ عيددددددما يع دددددا ب ندددددا   للجدددددراٜه جر

 ا ددا   َددات ف دد  جرميدد٘ ي ْمدد٘  دديص مدداىْىٕ        

ّمقددددرر اجلددددَا عقددددا ت إر يٌ مدددداىٌْ العقْ ددددات ي 

ٓبلدددد  مددددً التْسددددق إ  احلددددد الدددد ٖ اعدددد  تعدددددد 

ٍدددد ِ ا ددددراٜه جرميدددد٘ ّابدددددٗ علددددٙ الددددرغه مددددً  

 احل ه علٙ ا اىٕ  عقْ ٘ ّابدٗ.

ت ّمددددد عدددداجل املشددددر  العرامددددٕ   مدددداىٌْ العقْ ددددا  

( ميدددُ علدددٙ اىدددُ )) إرا ّمعدددا    142 ددداليص   املدددادٗ ) 

عددددٗ جدددراٜه ىاجتددد٘ عدددً يفعدددال متعدددددٗ ّل يَدددا       

مرتب دددددد٘  بعضددددددَا ارتبددددددا  ال ٓقبدددددد  التجالٜدددددد٘  
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ّاندددددق  ٔيَدددددا ّبددددددٗ ال دددددرر ّجدددددل احل ددددده     

 العقْ دددد٘ املقددددررٗ ل دددد  جرميدددد٘ ّاامددددر  تيفٔدددد     

العقْ دددد٘ اا ددددد دٌّ سددددْاٍا ّال مييددددق رلددددل مددددً    

بعٔدددد٘ ّالت نٔلٔدددد٘ ّالتدددددا ت  تيفٔدددد  العقْ ددددات الت 

االبعا ٓددددد٘ املقدددددررٗ ت ددددده القددددداىٌْ يّ ا  دددددْو  

 َدددددا  اليسدددددب٘ إ  ا دددددراٜه اا دددددرٚ((. فددددداليص   

ٓتضدددددنً بالددددد٘ التعددددددد املدددددادٖ للجدددددراٜه الددددد ٖ    

ٓلدددالو تدددْافر  دددركني ٍندددا ّبددددٗ ال دددرر ّعددددو    

القا لٔدددد٘ للتجالٜدددد٘ت ّمددددد عدددداجل املشددددر  املصددددرٖ     

    ٗ ( مددددً  32/2) بالدددد٘ التعدددددد املددددادٖ   ىددددص املدددداد

مدددداىٌْ العقْ ددددات املصددددرٖ ار ىددددص علددددٙ اىددددُ )) ..    

يرا ّمعددددا عدددددٗ جددددراٜه ل ددددرر ّابددددد ّكاىددددا     

مرتب دددددد٘  بعضددددددَا تٔدددددد  ال تقبدددددد  التجالٜدددددد٘     

ّجددددل اعتبارٍددددا كلددددَا جرميدددد٘ ّابدددددٗ ّاحل دددده   

 العقْ دددد٘ املقددددررٗ ا ددددد تلددددل ا ددددراٜه (( ٍّددددْ      

( مددددً 142ىددددص يكثددددر غنددددْر مددددً ىددددص املددددادٗ ) 

مدددددددٕ. ّلبٔددددددداٌ التعددددددددد   مددددددداىٌْ العقْ دددددددات العرا 

احلقٔقدددٕ  دددرّ  ٍددد ا اليدددْ  مدددً التعددددد ّعلدددٙ       

 اليحْ اآلتٕ:

 يّال: ّبدٗ ال رر: 

ّبدددددٗ ال ددددرر ت عدددددط ّابددددد مددددً  ددددركٔني   

تسدددتلالو بالددد٘ االرتبدددا  الددد ٖ ال ٓقبددد  التجالٜددد٘    

يٖ التعدددددددد املددددددادٖ للجرميدددددد٘ت ّكدددددداٌ لْبدددددددٗ    

ال دددددرر ىصدددددٔبَا    ددددد  التشدددددرٓق العرامدددددٕ إر  

( 142لعرامدددددٕ   املدددددادٗ ) ىدددددص مددددداىٌْ العقْ دددددات ا  

ميدددُ علدددٙ يىدددُ: )) إرا ّمعددددا عددددٗ جدددراٜه ىاجتدددد٘      

عدددددً يفعدددددال متعدددددددٗ ّل يَدددددا مرتب ددددد٘  بعضدددددَا 

ارتباكددددا  ال ٓقبدددد  التجالٜدددد٘ ّانددددق  ٔيَددددا ّبدددددٗ 

ال دددددرر..((

(23)

ت ّى بدددددت يٌ املشدددددر  العرامدددددٕ ي 

هدددددددددد امل لددددددددْ   صددددددددْرٗ بصددددددددرٓ٘  ْبدددددددددٗ  

ال دددرر ّتدددرل رلدددل للفقدددُ ّالقضددداٛت ّ دددعْ ٘     

تعدددر  علدددٙ ّبددددٗ ال دددرر ٓتبدددق مدددً  دددعْ ٘    ال

اسددددتٔعا  املددددراد  ددددال رر ّمعيدددداِ ّ ٔٔددددالِ عددددً   

مدددا ٓشدددبُ مدددً املصددد لحات مثددد  ا دددد  ّال آددد٘ت    

ّيٌ  عددد  الفقَددداٛ ّ دددفْا ال دددرر   ىدددُ ا دددد     

 القرٓل ّيٌ ال آ٘  ث  ا د  البعٔد. 

ق اىتقدددداد ٍدددد ا الددددريٖ  اعتبددددار يىددددُ  اإلم دددداٌ يٌ     

لدددددد ٖ هقدددددد  غآدددددد٘ ٓ ددددددٌْ يّل ااٍدددددددا  ٍددددددْ ا

ا ددداىٕ ّيٌ ا دددد  البعٔدددد مدددد ال ٓعدددد ٍدددْ مصدددد     

ا ددددداىٕ مثالدددددُ   جرميددددد٘ الضدددددر  املفضدددددٕ إ  

املددددْت فدددد ٌ غآدددد٘ ا دددداىٕ ٍددددْ ال ددددرر القرٓددددل     

ٍّدددددددْ االعتدددددددداٛ فقددددددد ت يمدددددددا ال آددددددد٘ اليَأٜددددددد٘ 

للنشدددر  عيددددما جدددرو ىشدددا  ا ددداىٕ ٍيدددا اعتندددد    

علددددٙ بصددددْل الْفدددداٗ الدددد  ي ٓ ددددً للجدددداىٕ إرادٗ 

ق رلددددددل فدددددد ٌ املشددددددر  عامددددددل ا دددددداىٕ  فَٔددددددا مدددددد

 العقْ دددد٘ املخصصدددد٘  رميدددد٘ الضددددر  املفضددددٕ   

إ  املْت

(24)

  . 

مددددً جاىبيددددا ىددددرٚ يٌ املشددددرّ  اإلجرامددددٕ   دددد   

لددددددُ ا دددددداىٕ   رٍيددددددُ مبدددددد  القٔدددددداو  اليشددددددا       

اإلجرامددددددددددٕ ّيٌ االرتبددددددددددا  الدددددددددد ٖ ال ٓقبدددددددددد     

التجالٜددددد٘ ٓتحقددددد  سدددددْٚ  قددددد  ال دددددرر مدددددً   

 ٌ  ددددددا   ا رميدددددد٘  ْ ددددددفَا جرميدددددد٘ تامدددددد٘ يو ي

يمددددددرِ  ددددددددٌّ د ددددددد  إلرادٗ ا ددددددداىٕ فٔدددددددُ يٖ يٌ  

ال ددددددددرر ال ٓتحقدددددددد  ّرلددددددددل  ددددددددالْمْ  عيددددددددد 

الشدددرّ  فددد ٌ االرتبدددا  ٍيدددا  دددني ّبددددٗ ال دددرر      

ّا ددددد  مددددً املشددددرّ  اإلجرامددددٕ ٓبقددددٙ متصددددْرا  

ّعيددددددٍا ٓصدددددح اٌ ٓ دددددٌْ  دددددركا  ٓسددددداٍه مدددددق    

 دددر  عدددددو القا لٔدددد٘ للتجالٜددد٘ مددددً مٔدددداو بالدددد٘   

  العرامددددٕ مددددً االرتبددددا ت ٍّدددد ا مددددا يمسدددداِ املشددددر

( مدددددً مددددداىٌْ العقْ دددددات  ْبددددددٗ 142ىدددددص املدددددادٗ )

ال دددرر. ممددددا تقدددددو ى بددددت يٌ ّبدددددٗ ال ددددرر  

 ٕ ٍدددددٕ ّبددددددٗ ا دددددد  اليَددددداٜ

(25)

ت كندددددا يٌ ىدددددص 

( مدددً مددداىٌْ العقْ دددات العرامدددٕ جددداٛت     142املدددادٗ )

 عندددد  يدددددد إر جعلددددا ّبدددددٗ ال ددددرر  ددددركا     

لقٔددددداو االرتبدددددا  الددددد ٖ ال ٓقبددددد  التجالٜددددد٘  دددددني  

 ا راٜه.

 ىٔا : االرتبا  ال ٖ ال ٓقب  التجالٜ٘ ما

ٓقصدددد  االرتبدددا  الصدددل٘ الددد  جتندددق  دددني     

عدددددٗ جددددراٜه دٌّ يٌ  يددددق مددددً  قدددداٛ كدددد  ميَددددا 

 ٚ مسددددتقل٘ عددددً اا ددددر

(26)

ت فقددددد ٓرت ددددل ا دددداىٕ  

جدددراٜه متعدددددٗ ّل يَدددا تدددرتب   عضدددَا  را  ددد٘      

ّمٔقدددد٘ جتعدددد  مددددً ٍدددد ِ ا ددددراٜه فعدددد   ّابدددددا      

ترت ددددل مددددً  غددددت ما دددد  للتجالٜدددد٘ت  عيددددٙ إىَددددا    

الفاعددد   دددفق٘ ّابددددٗ يٖ يىدددُ ال ٓرت دددل ّابددددٗ     

ميَدددددا دٌّ يٌ ٓرت دددددل اا دددددرٚ ّرلدددددل  قٔقدددددا      

ل دددرر ّابدددد يٖ إىَدددا مرتب ددد٘  بعضدددَا ارتباكدددا    

سدددببٔا . إٌ عددددو القا لٔددد٘ علدددٙ التجالٜددد٘ تفدددعر    

يٌ تْجدددد  دددني العيا دددر املشدددعك٘  دددل٘ ّمٔقددد٘      

تٔدددد  إٌ ّجددددْد  عدددد  ٍدددد ِ العيا ددددر ال ٓشدددد   

 ٌّ ّجْد العيا ر اا رٚ.يٍنٔ٘ مً د
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فنعيدددٙ عددددو التجالٜددد٘ ٓعدددَ تدددْافر  دددل٘ مْٓددد٘      

جددددا   دددني ا دددراٜه املتعدددددٗت تٔددد  ٓ دددٌْ ارت دددا   

إبددداٍا متْمفدددا  علددٙ ارت دددا  اا ددرٚت فددد  ٓ فدددٕ    

إرَا جمدددددرد تدددددْافر الصدددددل٘  دددددني ا دددددراٜه ّإادددددا     

ادددل يٌ تصددد  ٍددد ِ الصدددل٘ إ  درجددد٘ مدددً القدددْٗ  

 اٜه. تٔ  ال تسنح  تجالٜ٘ ٍ ِ ا ر

ىلحدددددددت  ددددددد ٌ التشدددددددرٓعات   مصدددددددر ّفرىسدددددددا   

ّكدددددد لل املشددددددر  العرامددددددٕ ي هدددددددد املقصددددددْد  

 عددددو التجالٜددد٘ ّي ٓدددبني معدددآت عددددو التجالٜددد٘     

ّتدددرل اامدددر للفقدددُ ّالقضددداٛ فبقدددا ٍددد ِ املسددد ل٘ 

مدددددددً املسددددددداٜ  املْ دددددددْعٔ٘ الددددددد    ددددددده فَٔدددددددا 

ي نددد٘ املْ دددْ  مدددً  ددد ل اسدددتدال ا  الْمددداٜق    

لشخصدددٔ٘ الددد  ارت بدددا   ّالددددرّ  املْ دددْعٔ٘ ّا 

فَٔدددا ا دددراٜه ّمدددً مددده ال مي دددً االعتنددداد علدددٙ       

 معٔار معني.

ّال ٓقدددْو التعددددد املدددادٖ إال  تحقددد   دددر  عددددو      

القا لٔددددد٘ للتجالٜددددد٘ ّالددددد ٖ ىدددددص علٔدددددُ مددددداىٌْ     

( ميدددددُ 142العقْ ددددات العرامددددٕ ّفددددد  ىددددص املددددادٗ )    

ُ  )) إر ّمعددددا عدددددٗ جددددراٜه ىاجتدددد٘ عددددً      علددددٙ يىطدددد

٘ مدددددق  عضدددددَا  يفعدددددال متعدددددددٗ ّل يَدددددا مرتب ددددد  

ارتباكدددا  ال ٓقبددد  التجالٜددد٘....((. ٍّدددْ مت دددا   ملدددا      

( مددددددً مدددددداىٌْ العقْ ددددددات  32/2جدددددداٛ  ددددددُ املددددددادٗ ) 

 املصرٖ. 

ّ ددر  عددددو التجالٜددد٘ ٓدددته تفسدددتِ علدددٙ يسدددا   

يٌ ّمدددْ  إبددددٚ ا دددراٜه ٓعدددد معتبدددا  علدددٙ ّمدددْ    

ا رميددددددددد٘ اا دددددددددرٚت إر ال ّجدددددددددْد للجرميددددددددد٘  

ّيٌ اا ددددددتٗ مددددددً دٌّ ّجددددددْد ا رميدددددد٘ ااّ ت 

ٍددددد ا االرتبدددددا  ال ٓقدددددْو علدددددٙ ّبددددددٗ الدددددالمً يّ   

ّبددددٗ امل ددداٌ ّال ّبددددٗ اجملدددَ علٔدددُ  ددد  ٓدَدددر       

ٍددددددد ا االرتبدددددددا  مدددددددً  ددددددد ل االرتبدددددددا   دددددددني     

الدددددددرّ  املقدمدددددد٘ جمتنعدددددد٘ إ  احلددددددد الدددددد ٖ  

 تدَر فُٔ ا راٜه   ْىَا ّبدٗ ّابدٗ.

ٍّيدددددال جاىدددددل مدددددً الفقدددددُ

(27)

رٍدددددل إ  القدددددْل  

 ددددددد ٌ ّبددددددددٗ ال دددددددرر ّعددددددددو القا لٔددددددد٘ علدددددددٙ 

التجالٜددددد٘ ٍندددددا  دددددركا  ّابددددددا  ّرلدددددل لصدددددعْ ٘    

التْفٔدددددددد   ددددددددني ٍدددددددد ًٓ الشددددددددركني كنددددددددا يٌ    

االرتبدددددددا   دددددددني ا دددددددراٜه   ال الدددددددل ٓسدددددددتلالو  

ّبددددٗ ال دددرر. ّ دددً ال ىإٓدددد ٍددد ا ا اىدددل مدددً   

الفقددددُ الٌ ّبدددددٗ ال ددددرر ّعدددددو القا لٔدددد٘ علددددٙ 

ْافرٍندددا لتحقددد   التجالٜددد٘ ٍندددا  دددركني ادددل ت   

التعددددد املدددادٖ ّ تخلددد  ابدددد ٍددد ًٓ الشدددركني ال    

 مي ً تصْر بال٘ التعدد.

  بدددني رٍدددل ريٖ ن دددر إ  اإل قددداٛ علدددٙ  دددر       

ّبدددددٗ ال ددددرر   التعدددددد املددددادٖ ٍددددٕ الْسددددٔل٘      

لبلدددْ  ال آددد٘   املشدددرّ  اإلجدددراو ّفٔدددُ تشدددجٔق      

للجددداىٕ علدددٙ ارت دددا  جدددراٜه يمددد    دددْرٗ اجددد    

الددد   قددد  ال آددد٘ت ّعلٔدددُ   لدددْ  ا رميددد٘ اا دددد

فدددددد ٌ  ددددددر  ّبدددددددٗ ال ددددددرر ميثدددددد  ا اىددددددل     

ٓ نٔددددد   دددددر  عددددددو      اليفسدددددٕ للجرميددددد٘  ٔيندددددا 

القا لٔدددددددددد٘ للتجالٜدددددددددد٘ يّ االرتبددددددددددا  القٔندددددددددد٘    

القاىْىٔدددد٘ ليشددددا  ا دددداىٕ  اعتبددددار يٌ ا دددددراٜه     

ٓددددته  عضددددَا الددددبع ت ٍّدددد ا مددددا جدددداٛ  ددددُ املشددددر    

( 142العرامدددددٕ   مددددداىٌْ العقْ دددددات  ددددديص املدددددادٗ ) 

إر اسددددددتلالو الشددددددركني لتددددددْافر االرتبددددددا    ميددددددُت 

الدددد ٖ ال ٓقبدددد  التجالٜدددد٘ت مثالددددُ املْ دددد  الدددد ٖ       

ٓددددددالّر   سددددددج ت الددددددداٜرٗ ل ددددددرر ا ددددددت     

اامددددْال الدددد  سددددلنا لددددُ  سددددبل ّ ٔفتددددُت ٍّدددد ا  

االرتبددددا  ال ٓ ددددٌْ مْجددددْدا  لددددْ مدددداو ) (  قتدددد       

) ( مددددده مددددداو    فددددداٛ جثتدددددُ فَيدددددا ال ٓتصددددددر     

  ّ يٌ ىشدددددا  االرتبدددددا  الددددد ٖ ال ٓقبددددد  التجالٜددددد٘ 

ا دددددددداىٕ كدددددددداٌ  صددددددددٔ  با دددددددد  لإل دددددددداو    

ا رميددد٘ علٔدددُ  عدددد فعلدددُ ٍيدددا مدددً مبٔددد  التعددددد    

املعيْٖ

(28)

. 

خنلددددددص مددددددً مددددددا تقدددددددو يٌ مددددددا ٓرت بددددددُ عدددددددٗ  

ي دددخا  مدددً جدددراٜه  يددداٛ علدددٙ اتفدددا   ٔددديَه ال      

تسدددفر عيدددُ بالددد٘ ّابددددٗ  عٔيَدددا  ددد  يكثدددر مدددً      

بالددددد٘ ّتسدددددل الددددددرّ ت يٖ يٌ جمدددددرد ّجدددددْد  

ا يمدددددداو ارتبددددددا   سددددددٔ ت  االتفددددددا  ال ٓعددددددَ يىيدددددد 

 ددددحٔح يٌ ّبدددددٗ ا دددداىٕ تدددد ر ٍدددد ا اليددددْ  مددددً  

االرتبددددا  إال يىددددُ مدددددا مٔندددد٘ ٍددددد ا إرا مددددا  قددددد      

االرتبدددا  الدددد ٖ ال ٓقبدددد  التجالٜددد٘  ددددني ا ددددراٜه   

 املتف  علٙ ارت ا َا. 

 املبح  الثاىٕ

 امر تعدد ا راٜه   تسلٔه اجملرمني

ىدددددددداو تسدددددددلٔه اجملدددددددرمني ٍدددددددْ ىدددددددداو        

ّلٔددددددد٘ مدددددددً مقتضددددددداِ اٌ تتخلدددددددٙ الع مدددددددات الد

الدّلدد٘ عددً  ددخص مْجددْد علددٙ إملٔنَددا لدّلدد٘        

ي دددرٚ  يددداٛ علدددٙ كلبَدددا لتتدددْ  ياكنتدددُ عدددً    

جرميدددد٘ اددددْ  تسددددلٔه اجملددددرمني فَٔددددا ميسددددْ      

الٔدددددُ ارت ا َدددددا 

(29)

. فقدددددد ىدددددده املشدددددر  العرامدددددٕ    
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( 368-357يب دددددداو التسددددددلٔه   ىصددددددْ  املددددددْاد )   

مدددددددً مددددددداىٌْ ي دددددددْل ا اكندددددددات ا الأٜددددددد٘.     

ر    ٍدددد ا املبحدددد   ٔدددداٌ  ددددرّ  تسددددلٔه  ّسدددديد

اجملدددرمني ّمْاىعدددُت كددد لل يمدددر تعددددد ا دددراٜه       

لدددبني علدددٙ ىدددداو تسدددلٔه اجملدددرمنيت ّرلدددل   م    

 مستقلني ّعلٙ اليحْ التالٕ:

 امل لل ااّل

  رّ  تسلٔه اجملرمني ّمْاىعُ

تيدددددددداّل مدددددددداىٌْ ي ددددددددْل ا اكنددددددددات     

ا الأٜدددد٘ يب دددداو تسددددلٔه اجملددددرمني فدددديص علددددٙ    

االت الدددد  ال اددددْ  فَٔددددا التسددددلٔه  ددددرّكُ ّاحلدددد

ّ دددددد بٔ٘ رٜددددددٔ  جملدددددد  القضدددددداٛ ااعلددددددٙ      

ّّ ٓدددر العددددل فٔندددا ٓتعلددد   َددد ِ احلددداالت ّىدددده   

التسددددلٔه  ددددني الدددددّل العر ٔدددد٘ ّالدددددّل اا ددددرٚ    

املْمعددددد٘ علدددددٙ االتفامدددددات الددددد  ق عقددددددٍا فٔندددددا  

 ٔيَدددددا ّىتيددددداّل فٔنددددددا ٓددددد تٕ  دددددرّ  التسددددددلٔه     

 .ّمْاىعُ  ا تصار   الفرعني اآلتٔني

 الفر  ااّل

  رّ  تسلٔه اجملرمني

ٓقتضددددددددٕ تسددددددددلٔه اجملددددددددرمني ا  دّلدددددددد٘    

ا ددددرٚ تددددْافر جمنْعدددد٘ مددددً الشددددرّ ; ار ىددددده    

( مدددً مددداىٌْ ي دددْل ا اكندددات    357ىدددص املدددادٗ ) 

ا الأٜددددد٘ العرامدددددٕ  دددددرّ  التسدددددلٔهت ّالدددددبع  

مددددً ٍدددد ِ الشددددرّ  تتعلدددد   ا رميدددد٘ املرت بدددد٘     

٘ ّم دددددداٌ ارت ا َددددددات ّالددددددبع  اآل ددددددر  ا دّاجٔدددددد

التجدددرٓه  دددني القددداىْىني العرامدددٕ ّمددداىٌْ الدّلددد٘  

كالبدددددددد٘ التسددددددددلٔه إ دددددددداف٘ إ   دٓددددددددد مدددددددددٗ 

العقْ دددددد٘ت فقددددددد ىددددددص القدددددداىٌْ علددددددٙ  ددددددرّ     

يددددددٗ اددددل تْافرٍددددا   كلددددل التسددددلٔه   

(30)

. اٌ 

مدددا ٓي بددد  علددددٙ بددداالت التسدددلٔه   التشددددرٓعات     

العر ٔددددددد٘ ٍدددددددٕ القْاعدددددددد امليصدددددددْ  علَٔدددددددا     

عددددداٌّ القضددددداٜٕ  اتفامٔددددد٘ الرٓدددددار العر ٔددددد٘ للت  

ّمددددق رلددددل مددددً املن ددددً الرجددددْ  ا  التشددددرٓعات     

الْكئدددد٘ الدددد  ىدنددددا بدددداالت التسددددلٔه فٔنددددا ال    

 ىص علُٔ   اتفامٔ٘ الرٓار.

 

 

 الفر  الثاىٕ

 مْاىق تسلٔه اجملرمني

ىددددص املشددددر  العرامددددٕ علددددٙ  سدددد٘ مْاىددددق  

للتسدددددددلٔهت ّٓ بدددددددت يٌ ّابددددددددا  ميَدددددددا مإمتددددددد٘  

ّاا دددرٚ داٜنٔددد٘ت ّ  الْمدددا راتدددُ الدددبع  ميَدددا    

تتعلدددددد   ا رميدددددد٘ املرت بدددددد٘ ّالددددددبع  اآل ددددددر     

 الشدددددخص امل لدددددْ  تسدددددلٔنُت ٓضدددددا  إ  رلدددددل  

مددددا تقددددررِ االتفامٔددددات ّااعددددرا  الدّلٔدددد٘  َدددد ا    

الصدد ّكنا ٓلٕ

(31)

: 

ه السٔاسدددددددددٔ٘ ّالعسددددددددد رٓ٘ ّتعدددددددددد   ا دددددددددراٜ -1

ا رميدددد٘ سٔاسددددٔ٘ يّ عسدددد رٓ٘ ّفقددددا  للقددددْاىني     

العرامٔ٘

(32)

. 

ّكدددددد لل ىصددددددا علددددددٙ ٍدددددد ِ احلالدددددد٘ اتفامٔدددددد٘  

الرٓدددددار العر ٔددددد٘ للتعددددداٌّ القضددددداٜٕ   ىدددددص    

/يت تجددددددد( ميَددددددا ّمددددددق رلددددددل اسددددددتثيا  41املددددددادٗ )

االتفامٔدددد٘ جددددراٜه التعدددددٖ علددددٙ ملددددْل ّر سدددداٛ  

يّ ي دددددْ ه يّ   ااكدددددرا  املتعامددددددٗ اّ  ّجددددداتَه  

فددددرّعَه ّالتعدددددٖ علددددٙ يّلٔدددداٛ العَددددد اّ ىددددْا      

الر سددددداٛ لددددددٚ اكدددددرا  التعامدددددد مدددددً اعتبارٍدددددا    

 جرمي٘ سٔاسٔ٘ ّلْ ارت با  َد  سٔاسٕ.

إرا كاىددددا ا رميدددد٘ جتددددْ  ا اكندددد٘ عيَددددا     -2

يمددددددداو ا ددددددداكه العرامٔددددددد٘ رغددددددده ّمْعَدددددددا       

ايدددددددددارح

(33)

. اٖ امتدددددددددداد ا تصدددددددددا  القضددددددددداٛ 

 رت ب٘   ايارح. الْكَ للجراٜه امل

إرا كددددداٌ الشدددددخص امل لدددددْ  تسدددددلٔنُ رٍدددددً    -3

التحقٔددددد  يّ ا اكنددددد٘   العدددددرا  عدددددً ىفددددد     

ا رميددد٘ يّ كددداٌ مدددد  ددددر فَٔدددا مدددرار  ددداإلفراح  

يّ الدددد اٛٗ يّ اإلداىدددد٘ عيددددُ مددددً ي ندددد٘ عرامٔدددد٘   

يّ مددددددً ما ددددددٕ التحقٔدددددد  يّ كاىددددددا الدددددددعْٚ     

ا الأٜددددد٘ مدددددد اىقضدددددا ّفقدددددا اب ددددداو القددددداىٌْ   

ّ ماىٌْ الدّل٘ كالب٘ التسلٔهالعرامٕ ي

(34)

. 

إرا كددددداٌ الشدددددخص امل لدددددْ  تسدددددلٔنُ رٍدددددً     -4

التحقٔدددد  يّ ا اكندددد٘   العددددرا  عددددً جرميدددد٘   

غددددت امل لددددْ  التسددددلٔه عيَددددا فٔإجدددد  اليدددددر       

تسددددلٔنُ بتددددٙ ٓصدددددر مددددرار  دددداإلفراح يّ الدددد اٛٗ   

يّ اإلداى٘ ّٓته تيفٔ  العقْ ٘

(35)

. 

5-   ُ عرامددددٕ  إرا كدددداٌ الشددددخص امل لددددْ  تسددددلٔن

ا يسدددددٔ٘ت إر يىدددددُ مدددددً املبددددداد  املسدددددله  َدددددا يىدددددُ   
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ميتيدددق علدددٙ الدّلددد٘ تسدددلٔه رعآاٍدددا  شدددٔ٘ عددددو  

عدال٘ القضاٛ ااجييب

(36)

. 

 امل لل الثاىٕ

 امر تعدد ا راٜه علٙ تسلٔه اجملرمني

ٓدددْمر تعددددد ا دددراٜه إ ددد الٔ٘ ي دددرٚ مَنددد٘    

تتنثددددد    ترتٔدددددل بالددددد٘ مدددددا يرا ارت دددددل ا ددددداىٕ    

ٜه تٔددد  ت دددٌْ ابددددٍا ادددْ     بالددد٘ تعددددد للجدددرا  

التسددددلٔه فَٔددددا ّاا ددددرٚ ال اددددْ  التسددددلٔه فَٔددددات  

فبددددالرغه مددددً عدددددو ّجددددْد اليصددددْ  القاىْىٔدددد٘     

الدددد  تْ دددددح كٔفٔدددد٘ تيددددددٔه ٍدددد ِ بالددددد٘ عيدددددد    

 تعدد ا راٜه . 

إال يىيددددددا مي ييددددددا يٌ ىسددددددتيت  رلددددددل مددددددً  دددددد ل    

اسدددددتقراٛ اليصدددددْ  القاىْىٔددددد٘ العامددددد٘ املتعلقددددد٘    

تدددْفرٗ لدددٓيا عدددً كٔفٔددد٘  تالدد٘ تعددددد ا ددراٜه امل  

 تيدٔه ٍ ِ احلال٘. 

ففدددددٕ التعددددددد الصدددددْرٖ للجدددددراٜه ّمدددددً  ددددد ل   

اسدددتقراٛ لليصدددْ  القاىْىٔددد٘ ّجددددىا اىدددُ ي ٓدددرد     

  مدددداىٌْ ي ددددْل ا اكنددددات ا الأٜدددد٘ العرامددددٕ   

ب ددده  ددد ِ احلالددد٘ ّكددد لل   مددداىٌْ اإلجدددراٛات    

ا يأٜددددد٘ املصدددددرٖ. ل دددددً احلددددد  الددددد ٖ ىقعبدددددُ    

اعتندددادا علدددٙ مددددا مْجدددْد مددددً ىصدددْ    مدددداىٌْ     

تعلقددددددد٘ تالددددددد٘ تعددددددددد   العقْ دددددددات العرامدددددددٕ ّامل 

 ا راٜه. 

ٍدددْ إىدددُ عيدددد ارت دددا  الشدددخص راتدددُ اكثدددر مدددً   

جرميدددد٘ ىتجددددا عددددً فعدددد  ّابددددد ّكاىددددا ابدددددٍا 

اددددْ  فَٔددددا تسددددلٔه اجملددددرمني ّاا ددددرٚ ال اددددْ  

فَٔددددا تسددددلٔه اجملددددرمني. علٔيددددا يٌ ى بدددد  يب دددداو      

ا رميدددد٘ الدددد  عقْ تَددددا ي ددددد ّفدددد  لدددديص املددددادٗ    

 را كاىددددا ( مددددً مدددداىٌْ العقْ ددددات العرامددددٕ. فدددد141)

ا رميددد٘ الددد  عقْ تَدددا ي دددد ادددْ  فَٔدددا التسدددلٔه  

فدددد ٌ ٍدددد ا ال مييددددق مددددً تسددددلٔه اجملددددرو امل لددددْ        

 تسلٔنُ.

يمددددا   بالدددد٘ التعدددددد احلقٔقددددٕ املددددرتب   ْبدددددٗ   

ال ددددرر ّغددددت ما دددد  للتجالٜدددد٘ فَيددددال بالتدددداٌ.      

ابدددددددددٍنا ْٓجددددددددل االعتددددددددداد  ا رميدددددددد٘ الدددددددد    

 عقْ تَدددا ي دددد دٌّ غتٍدددا ٍّددد ا مدددا ا ددد   دددُ مددداىٌْ

( ميددددُ. يمددددا 142العقْ ددددات العرامددددٕ   ىددددص املددددادٗ ) 

احلالددد٘ اا دددرٚ فيددد ٍل إ  اىدددُ ال عددد ٗ  ْ ددد     

ا رميددد٘ سدددْاٛ يكاىدددا ي دددد او ا ددد  ار اٌ برٓددد٘    

السددددل ٘ العامدددد٘ ال تتقٔددددد اال  القدددددر الدددد ٖ ىددددص  

علٔددددُ القدددداىٌْ ّ عيددددٙ ي ددددر اٌ ى بدددد  ا رميدددد٘  

الددد  تعتددد  فَٔدددا مددداىق مدددً تسدددلٔه اجملدددرمني يٖ       

 بدددد  ٍدددد ا ىددددداو   بالدددد٘ التعدددددد احلقٔقددددٕ.    ال ٓ

ّ ددددً أدددد  إ  ٍدددد ا احلالدددد٘   التحلٔدددد  بٔدددد    

اٌ ىدددداو تسدددلٔه اجملدددرمني ٍدددْ  ااسدددا  اسدددتثياٛ      

علددددٙ مبدددددي اإلملٔنٔدددد٘ ّ التددددالٕ ال اددددْ  التْسددددق  

 دددددددُ اّ القٔدددددددا  علٔدددددددُ. إ ددددددداف٘ ا  اٌ املشدددددددر       

العرامدددٕ اّجدددل تيفٔددد  العقْ ددد٘ اا دددد علدددٙ ّفددد     

 مً ماىٌْ العقْ ات. 142ىص املادٗ 

ممدددا تقددددو ى بدددت  ددداٌ ىدددداو تسدددلٔه اجملدددرمني      

ال ٓشددددددد   مشددددددد ل٘ كدددددددبتٗ   بالددددددد٘ التعددددددددد      

الصدددددددْرٖ ّبالددددددد٘ التعددددددددد احلقٔقدددددددٕ املدددددددرتب   

 ْبدددددٗ ال ددددرر رلددددل ىدددددرا للح دددده املْ ددددْعٕ     

 ددداتني الصدددْرتني. بٔددد  اّجدددل القددداىٌْ  ددداليدر      

  اجددددراٛات الدددددعْٚ مددددً مبدددد  ا  ندددد٘ تسددددل     

عقْ تَدددا ا دددد ّ التدددالٕ يرا كاىدددا    ا رميددد٘ الددد  

ا رميدددددددد٘ عقْ تَددددددددا ا ددددددددد ال اددددددددْ  تسدددددددددلٔه     

اجملدددرمني فَٔدددا فددد  ٓ بددد  ٍددد ا الددديده ّالع ددد         

( ٌ 141 دددحٔح ٍّدددْ مدددا ىسدددتيتجُ مدددً ىدددص املدددادٗ ) 

مددداىٌْ العقْ دددات. ّلدددْ يىيدددا ىددددعْ املشدددر  العرامدددٕ      

إ  يٓددددراد ىددددص مدددداىْىٕ  ددددرٓح ٓدددديده فٔددددُ ٍدددد ِ  

 احلال٘. 

قٔقددددددٕ الدددددد ٖ ال ٓقبدددددد   امددددددا بالدددددد٘ التعدددددددد احل 

التجالٜددد٘ فَيدددا ى بدددت  اىدددُ متدددٙ كاىدددا إبددددٚ       

ا ددددددددراٜه ال ادددددددددْ  التسدددددددددلٔه فَٔدددددددددا فدددددددددٔن ً  

للنح ندددد٘ املختصدددد٘  ددددرد كلددددل التسددددلٔه اسددددتياد   

إ  مبدددددي السددددٔادٗ ٍّدددد ا مددددا ىسددددتيتجُ مددددً ىددددص   

( مدددددً مددددداىٌْ العقْ دددددات ّال  دددددد ملثددددد  142املدددددادٗ )

ٍدددددددد ا الدددددددديص   مدددددددداىٌْ ا ددددددددْل ا اكنددددددددات    

 ال ٖ عاجل مْ ْ  تسلٔه اجملرمني.ا الأٜ٘ 

ّ دددً مدددً جاىبيدددا ىددددعْ املشدددر  ا  الددديص علدددٙ    

تيددددٔه ٍددد ِ احلالددد٘ ّمي دددً اٌ ٓدددرد الددديص علدددٙ       

اىدددددُ )   بالددددد٘ تسدددددلٔه اجملدددددرمني تتبدددددق القْاعدددددد 

مددددً 141ّ142ّ143العامدددد٘ الدددد  ىصددددا علَٔددددا املددددْاد    

مدددداىٌْ العقْ ددددات إرا مددددا تعدددددد ا ددددراٜه مددددً مبدددد   

 ا اىٕ(.

ال احلقٔقدددٕ فدددٔن ً اٌ ٓثدددار   بالددد٘    يمدددا اا ددد  

التعددددد احلقٔقدددٕ البسدددٔ  الددد  ىصدددا علٔدددُ املدددادٗ  
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( مدددددً مدددددداىٌْ العقْ دددددات رلددددددل الٌ ا ددددددراٜه   143)

تيدددر   ٍدد ِ احلالدد٘  التعامددل مددً مبدد  ا  نددد٘       

املختصددددد٘ فنتدددددٙ كاىدددددا إبددددددٚ ٍددددد ِ ا دددددراٜه   

اددددْ  التسددددلٔه فَٔددددا  ٔينددددا ا رميدددد٘ الثاىٔدددد٘ ال     

ٓثدددددار اا ددددد ال   ترتٔدددددل ادددددْ  التسدددددلٔه  فَيدددددا 

ٍددد ِ ا دددراٜه فندددا ٍدددْ العتٔدددل املتبدددق مدددً بٔددد        

جددددْا  ّعدددددو جددددْا  التسددددلٔه. لقددددد سدددد ا املشددددر      

العرامدددددٕ عدددددً اإلجا ددددد٘ علدددددٙ مثددددد  ٍددددد ِ احلالددددد٘ 

ّل ييدددا باّليدددا ترتٔدددل ٍددد ِ احلالددد٘ فددددالريٖ اٌ ال      

ْٓجددد  دد    شدد ٌ ٍدد ِ احلالدد٘ مددً التعدددد إر يٌ        

 علددددددددٙ ىدددددددداو تسدددددددلٔه اجملدددددددرمني ال ٓسدددددددرٖ اال    

ا رميددددددد٘ الددددددد  تسدددددددتلالو ّال ميتدددددددد يمدددددددرِ إ     

ا ددددراٜه اا ددددرٚ الدددد  ارت بَددددا ا دددداىٕت فٔ ددددٌْ    

ّاحلالددد٘ ٍددد ِ للسدددل ٘ املختصددد٘ كامددد  احلرٓددد٘    

  ت بٔددددد  ىدددددداو تسدددددلٔه اجملدددددرمني ّالبحددددد      

ا رميددددد٘ اا دددددرٚ الددددد  ال ادددددْ  فَٔدددددا تسدددددلٔه   

اجملدددرمني سدددْاٛ يكاىدددا ا رميددد٘ ٍدددٕ اا ددد  او     

و ّجددددْد الدددديص علددددٙ معا دددد٘   اا ددددد. ّمددددق عددددد  

ٍدددد ِ احلالدددد٘   القدددداىٌْ العرامددددٕ ّال   القدددداىٌْ    

املصدددددددرٖ.  دددددددد مدددددددً الضدددددددرّرٗ علدددددددٙ املشدددددددر   

ٓ ددديده يب ددداو ىدددداو تسدددلٔه    العرامدددٕ إ ددداف٘ ىدددص 

 اجملرمني   بال٘ تعدد ا راٜه.  

.................................................... 

 ايا ٘

تعدددددد ا ددددراٜه ّيمددددرِ   تسددددلٔه اجملددددرمني    

مْ دددددْ   دددددر ٗ يٍنٔتدددددُت ىددددددرا  لتعددددددد ّتشدددددعل   

الت دددددددْرات الددددددد  حلقدددددددا  دددددددداٍرٗ ا رميددددددد٘    

ّ  سددددددالٔل ّاسددددددعاتٔجٔات م افحتَددددددا. ّإ امددددددا  

للبحدددد  ال ددددد مددددً عددددرر يٍدددده اليتدددداٜ  ّ عدددد    

املقعبددددات الدددد  مي ددددً يٌ تسددددَه   التيبٔددددُ إ      

ركَا مدددً مبددد   الث دددرات الددد  مدددً املفدددرّر تددددا   

 مشرعيا العرامٕت ّتسل ما ٓ تٕ:

املشددددر  عيدددددما ٓقددددرر ل دددد  جرميدددد٘ العقْ دددد٘  .1

يادددددددا ٓيددددددددر إ  ا  دددددددْو علٔدددددددُ  صدددددددف٘    

جمدددددددردٗت فٔضدددددددق العقْ ددددددد٘ الددددددد  ٓراٍدددددددا     

تتياسدددددددل مدددددددق جسدددددددام٘ الفعددددددد  املقدددددددع ت   

ّٓتْمددددددد  علدددددددٙ بسدددددددً تيفٔددددددد ٍا  قددددددد   

ااغددددرار الددددد  ٓتْ اٍددددا املشدددددر  مددددً ٍددددد ا    

تتحقدددددددد  ٍدددددددد ِ  التيفٔدددددددد . ّمددددددددق رلددددددددل ال  

ااغددددرار علددددٙ  ددددْ كامدددد  إال يرا ا دددد      

االعتبددددار لددددٔ  فقدددد  جسددددام٘ الفعدددد  ّإاددددا 

يٓضددددا اليدددددر إ   ددددرّ   عدددد  ا يدددداٗ يّ      

إ  عددددد ا دددراٜه الددد  ٓرت بَدددات ممدددا ي دددبح   

يتبدددددددا  الْسددددددداٜ  السدددددددا ق٘ غدددددددت كافٔددددددد٘     

لتحقٔددددد  غدددددرر العقْ ددددد٘ ممدددددا اسدددددتْجل     

معدددُ مددديح القا دددٕ السدددل ٘ الددد    يدددُ مدددً 

د العقْ ددد٘  اليسدددب٘  دددإالٛ ا يددداٗ علدددٙ تفرٓدد 

ٍددد ا فددداٌ دراسددد٘ ّ ٔددداٌ بالددد٘ تعددددد ا دددراٜه  

ّامددر رلددل علددٙ تسددلٔه اجملددرمني ي ددبح ممددا      

تقتضدددددددُٔ الضدددددددرّرٗ املْ دددددددْعٔ٘ لقددددددداىٌْ    

 العقْ ات. 

ٓقصد  تعدد ا راٜه ارت ا  ا اىٕ يكثر  .2

مً جرمي٘ مب  يٌ ه ه علُٔ ىَأٜا عً يٖ 

 ْرتني ٍنا  مً تلل ا راٜه ّالتعدد لُ

 التعدد الصْرٖ ّالتعدد احلقٔقٕ.   

ي َرت البح   ع  الصعْ ات ال  تْاجُ  .3

املشر    بال٘ تعدد ا راٜه تتنث    عدو 

ّجْد اْرح مْبد لليشا  اإلجرامٕ ّتيْ  

ّا ت   التشرٓعات القاىْىٔ٘ اإلجرأٜ٘ت 

ك لل عدو ّجْد خمتصني مدر ني 

 ا ٘ تلل  ّمإٍلني لليدر    ع  ا راٜه

ا راٜه املستحدم٘ت مما سبل عجال   ت بٔ  

 ىداو تسلٔه اجملرمني.

علٙ الدّل  دٓ  تشرٓعاتَا اإلجرأٜ٘  .4

املتعلق٘ تال٘ تعدد ا راٜهت  ا ٓتْاف  

ّٓت ٜه مق يب او ّت ْرات ماىٌْ ي ْل 

ا اكنات ا الأٜ٘ ّت بٔ  الْامق العنلٕ ملا 

  مْجْد   ىصْ  القاىٌْ.

إ  املشر  تيدٔه بال٘ تعدد ا راٜه  ٔ   .5

 .  ىداو تسلٔه اجملرمني

................................................... 

 
 :ا ْامش

د. صال إ رأٍه احلٔدرٖ: الْا     ر  يب داو القسده العداوت     -1

 . 187ت  2012ت م تب٘ السيَْرٖت   دادت 1 

ت 2د. ينْد  ٔل بسدَ:  در  مداىٌْ العقْ دات اللبيداىٕت        -2

 .615ت  1968دار اليَض٘ العر ٔ٘ت  تّتت 

د.يمحد عبد العالٓال االفٕ:  ر  ماىٌْ العقْ ات اللٔيبت القسه -3

 . 488ت  1969ت امل تل املصرٖ احلدٓ ت 1العاوت  

 . 1937( لسي٘ 58ماىٌْ العقْ ات املصرٖ رمه )  -4

 . 1969( لسي٘ 111العقْ ات العرامٕ رمه )ماىٌْ  -5

( مددً مدداىٌْ العقْ ددات العرامددٕ جدداٛ   143/1ت بٔدد  لدديص املددادٗ )  -6

ُ : ) لددددٚ      مدددرار ي نددد٘ ا يآدددات الثالثددد٘   ار ٔددد  علدددٙ اىددد

التدمٔ  ّاملداّلد٘ ّجدد مٔداو املدتَنني ) ( )ي( )ِ(  الدد ْل إ       
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اىددات مدده مراعددٕ املشددت ٔاٌ )و( ّ)ر( ّسددرمْا ميَددا  عدد  احلْٔ

مامْا  بٔعَا ّبٔد  اعدع  املتَندٌْ  قٔدامَه  تلدل السدرمات       

ّبٔ  يٌ اادل٘ كافٔ٘ ّمقيع٘ لتجرٓه املتَنٌْ عً التَن٘ 

/ مالثا( مدً مداىٌْ العقْ دات    443املْجُ إلَٔه ّف  يب او املادٗ)

مررت ا  ن٘ جترميَه مرتاٌ ّ دٓد عقْ تَه  قتضداٍا  

/ي( مدً  143عن  ت ه املدادٗ ) ّتيف  العقْ ٘ تقَه  التعامل 

 تدددارٓ   2/2015/ح253مددداىٌْ العقْ دددات العرامدددٕ( مدددرار رمددده     

 .      )مرار غت ميشْر(. 1/12/2015

د. كام  السعٔد: ااب او العام٘   ماىٌْ العقْ ات ااردىٕت   -7

 . 27ت  1981املإسس٘ الصحفٔ٘ت ااردٌت 

. د. ينْد 727السعٔد مص فٙ السعٔد: املصدر السا  ت   -8

ت 10ينْد مص فٙ:  ر  ماىٌْ العقْ اتت القسه العاوت  

. د. يند ٍشاو 42ت  1983م بع٘ جامع٘ القاٍرٗت مصرت 

ي ْ الفتْ ت  ر  القسه العاو   ماىٌْ العقْ اتت دار اليَض٘ 

 . 439ت  1990العر ٔ٘ت مصرت 

د. مسددت عالٔدد٘: مددْٗ احل دده ا يدداٜٕ يمدداو القضدداٛ ا يدداٜٕت        -9

 . 77ت  1975لقاٍرٗت ا

 . 1973لسي٘  21ماىٌْ ا ْل ا اكنات العرامٕ رمه  -10

 . 1983لسي٘  76ماىٌْ رعآ٘ اابداع رمه  -11

ت بٔ  ل لل جاٛ مرار ي ند٘ ا يآدات   ار ٔد  علدٙ اىدُ )       -12

لدٚ التدمٔ  ّاملداّل٘ ّ عد تدًّٓ ا  ن٘ إفادٗ املتَه )و( 

/ را عا( مً ماىٌْ 443ّجَا لُ م ع تَه ّف  يب او املادٗ )

العقْ ددات ّدّىددا جْا ددُ عدديَه   ىددُ ) ددرٖٛ( مدده اسددتنعا      

نددا ّاسددتنعا ا  ندد٘ إ  م العدد٘ ممثدد  االدعدداٛ العدداو ك 

إ  الٜح٘ الدفا  ّاستنعا ا  ن٘ إ  ي ر يمْال املدتَه ..  

مه ي درت ا  ن٘ مرارٍا  العقْ ٘ عً كد  جرميد٘ مدً    

ا دددراٜه الدددث ع علدددٙ يٌ تيفددد  العقْ دددات الدددْاردٗ   ٍددد ا   

/ي( مدددً مددداىٌْ  143القدددرار  التعامدددل عنددد    ب ددداو املدددادٗ )   

)  2/9/2015 تدارٓ    3/2015/ح329العقْ ات املعدل. مرار رمده  

 مرار غت ميشْر(.  

د. ينْد  ٔل بسَ: ماىٌْ العقْ ات اللبياىٕت القسه  -13

 . 641ت  1968ايا ت م تب٘ امل بْعاتت  تّتت 

ت م بع٘ 2د. عبا  احلسَ:  ر  ماىٌْ العقْ ات ا دٓدت   -14

 . 377ت  1972الر ادت   دادت 

ا ام٘   اإلجراٛات  د. ر ّ  عبٔد: املش  ت العنلٔ٘ -15

 . 180ت  1963ا يأٜ٘ت م بع٘ الالمًت مصرت 

 . 132د. ابد عبد العالٓال االفٕ: املصدر السا  ت   -16

 . 1992( لسي٘ 13رمه )ماىٌْ ااسلح٘ العرامٕ   -17

( مً ماىٌْ العقْ ات السْرٖ 180 يف  املعيٙ جاٛ ىص املادٗ ) -18

ماىٌْ العقْ ات ااردىٕ رمه ( مً 57. ّىص املادٗ )1943لسي٘ 

( مً ماىٌْ العقْ ات لسل ي٘ 31ّىص املادٗ )1960لسي٘  16

 .1974لسي٘  7عناٌ رمه 

 .645د. ينْد  ٔل بسَ: املصدر السا  ت   -19

( مً ماىٌْ العقْ ات 54ّجاٛ  يف  املعيٙ ىص املادٗ ) -20

( مً ماىٌْ 32ّىص املادٗ )1968لسي٘  23التْىسٕ رمه 

 املعدل.  1937لسي٘  58ات املصرٖ رمه العقْ 

ت 2/1975)و. ي.  (  2/6/1975  1975/ ٔٔالٓ٘/538مرار و.ت  -21

. ىق  عً  اسه يند  َا : تعدد ا راٜه ّيمرٍا 249 

  العقا  ت رسال٘ ماجستتت كلٔ٘ القاىٌْت جامع٘ 

 . 111ت 1994  دادت

ت 1ا يدداٜٕت حااسددتار جيدددٖ عبددد امللددلت مْسددْع٘   القدداىٌْ  -22

  . 385ت  2005-2004ت م بع٘ العله للجنٔقت  تّتت 1 

( مً ماىٌْ العقْ ات 32/2ّ يف  املعيٙ جاٛ ىص املادٗ ) -23

ت إر جاٛ علٙ يىُ متإرا ّمعا 1937( لسي٘ 58املصرٖ رمه )

عدٗ جراٜه ل رر ّابد ّكاىا مرتب ٘  بعضَا تٔ  

٘ ّابدٗ ال تقب  التجالٜ٘ت يّجل اعتبارٍا كلَا جرمي

ّاحل ه  العقْ ٘ املقررٗ ا د تلل ا راٜهمتت ٍّْ ىص 

يكثر غنْر مً ماىٌْ العقْ ات العرامٕ إر ْٓبٕ اليص 

املصرٖ يٌ اليدر إ  ا راٜه املرتب ٘ مً مبٔ  التعدد 

املعيْٖ. ٓيدر تفصٔ  يكثر د. عبد احلنٔد الشْار ٕ: يمر 

ت 1989مصرت تعدد ا راٜه   العقْ اتت دار الف ر العر ٕت 

(ت مً ماىٌْ العقْ ات اللٔيب رمه 76/2. ّىص املادٗ )35 

 . 1953( لسي٘ 48)

د. يند سامٕ البعاّٖ:  ر  ااب او العام٘   ماىٌْ  -24

ت 1972العقْ ات اللٔيبت م بع٘ دار احلرٓ٘ لل باع٘ت مصرت 

 519 . 

املتَه   مرار   ن٘ التنٔٔال العرامٔ٘ جاٛ فُٔ ) يٌ ما ماو  ُ  -25

 االعتداٛ علٙ املشت ني  ضر َه  العصا مما يدٚ فعلُ إ  

إ ا تَه    رارت ٓعت  ٍ ِ ا راٜه ٓتنه  عضَا البع  

اآل ر ّترتب  معا  ارتبا  ال ٓقب  التجالٜ٘ ّيىَا ارت با 

 قصد ّابد مما ٓع  عً ّبدٗ ال رر...( مرار رمه 

 جمل٘ ااب او العدلٔ٘/ العدد 1975/ ٔٔالٓ٘/811

 . 220ت  1975الرا ق/

د. ينددددد الفا دددد : املبدددداد  العامدددد٘   التشددددرٓق ا الاٜددددٕت   -26

 ّما  عدٍا.  487ت  1976م بع٘ الداّدٖت دمش ت 

يند معرّ  عبد اهلل: الباع    القاىٌْ العرامٕت رسال٘  -27

ت 1975ماجستتت كلٔ٘ القاىٌْ ّالسٔاس٘ت جامع٘   دادت 

 ر  ااب او العام٘    . د. يند سامٕ البعاّٖ:21 

ماىٌْ العقْ ات اللٔيبت م بع٘ دار احلرٓ٘ لل باع٘ت مصرت 

 . 519ت  1972

جاٛ   مرار   ن٘ التنٔٔال العرامٔ٘ علٙ يىُ متيٌ تالّٓر  -28

السيد ّاستعنالُ اغرار معٔي٘ لتحقٔ  عدٗ يغرار ال 

( عقْ ات مرار رمه و.ت 142ٓعد تعدد مادٖ ّف  ىص املادٗ )

 . 93ت  1982ت 2جمل٘ ااب او العدلٔ٘ت العدد  1/1981ح/2000

د. عدددادل هٔدددٙ: ّسددداٜ  التعددداٌّ الددددّلٕ   تيفٔددد  ااب ددداو   -29

ت 2004ا يأٜددد٘ ااجيبٔددد٘ت دار اليَضددد٘ العر ٔددد٘ت القددداٍرٗت     

 138 . 

د. عبد العددٔه مرسدٕ ّ ٓدر: دّر القضداٛ   تيفٔد  ا دالاٛات        -30

 . 161ت  1978القاٍرٗت ا يأٜ٘ت دار اليَض٘ العر ٔ٘ت 

( مددددً مدددداىٌْ ي ددددْل ا اكنددددات    359ت 358ىددددص املددددادتني )  -31

 ا الأٜ٘ العرامٕ. 

( مددً مدداىٌْ ي ددْل ا اكنددات ا الأٜدد٘ت  358/1ىددص املددادٗ ) -32

( مددً مدداىٌْ العقْ ددات  شدد ٌ  22ت 21ّت بددت ىددص املددادتني ) 

  دٓد ا راٜه السٔاسٔ٘. 

 ددْل ا اكنددات ا الأٜدد٘ ( مددً مدداىٌْ ي358/2ىددص املددادٗ ) -33

مدً مداىٌْ العقْ دات العرامدٕ      13-6العرامٕت ّت بدت املدْاد   

  ش ٌ اال تصا : اإلملٔنٕ ّالعَٔ ّالشخصٕ ّالشام . 

( مددً مدداىٌْ ي ددْل ا اكنددات ا الأٜدد٘  358/3ىددص املددادٗ ) -34

 العرامٕ. 

( مدددً مددداىٌْ ي دددْل ا اكندددات ا الأٜددد٘  359ىدددص املدددادٗ ) -35

/ٍدت ( مً اتفامٔ٘ 41العرامٕت ّك لل احلال   ىص املادٗ )

 الرٓار العر ٔ٘ للتعاٌّ القضاٜٕ. 

( مددً مدداىٌْ ي ددْل ا اكنددات ا الأٜدد٘  358/4ىددص املددادٗ ) -36

( مددً اتفامٔد٘ الرٓدار العر ٔدد٘   40العرامدٕ. ّت بدت املدادٗ )   

لقضاٜٕ ّىصَا: )ادْ  ل د  كدر  مدً ااكدرا       للتعاٌّ ا

املتعامدٗ يٌ ميتيق عً تسدلٔه مْاكئدُ ّٓتعَدد   احلددّد     

ال  ميتد إلَٔا ا تصا ُت  تْجُٔ االتَاو  د مدً ٓرت دل   

ميَه لدٚ يٖ مً ااكرا  املتعامدٗ اا رٚ جراٜه معامبا  

 علَٔا   ماىٌْ ك  مً الدّلتني((. 
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صال إ رأٍه احلٔدرٖ: الْا     ر  يب او القسه .3

 . 2012ت م تب٘ السيَْرٖت   دادت 1العاوت  

ت 1ت  1دٖ عبد املللت مْسْع٘   القاىٌْ ا ياٜٕت حجي .4

  . 2005-2004م بع٘ العله للجنٔقت  تّتت 

ر ّ  عبٔد: املش  ت العنلٔ٘ ا ام٘   اإلجراٛات  .5
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 : اشب٥ؼٚ

تٔاجبببببببّ عقبببببببٔد ا٤شبببببببطثوار   البببببببٌفط    

ٓالغبببببباز الببببببم تاهِبببببببا اسب ٔهببببببٚ العرا ٖبببببببٚ  أٓ    

العبببببركٚ العاهبببببٚ الٔاٌٖبببببٚ  حبصببببب  ا٦ بببببٔان    

هببببببببع األصببببببببطثور ا٦جببببببببٌ  هعبببببببب ٥  تطعلببببببببيف     

ٓتؽبببٌٖفِا القبببأًًٗ ٓتعبببدد الطٌ بببٖى    مبفِٔهِبببا 

القبببببببأًًٗ البببببببٔا  ٓتٌبببببببٔ  ا٨لٖبببببببا  ٓاألٌببببببباُ    

األصبببببطيفدهٚ   تعبببببٖا القبببببأًَ الببببب ٘ ؼب وِبببببا. 

إَ إػبببببببباد اسبلبببببببٔن الٌاجعبببببببٚ  ببببببب ْ ا٦زهبببببببا     

األفاُٖوٖببببببٚ ٓالف رٕببببببٚ ٓالطٌ ٖوٖببببببٚ ٓالعولٖببببببٚ   

شٖصببببِم هِوببببٚ األال بببببى أٓ القاـببببٗ البببببٔا       

بٖبببببببد أَ  ذبدٕبببببببد القبببببببأًَ الٔاجببببببب  الطببٖبببببببيف. 

الطغلبببب  علببببٛ ُبببب ْ ا٦زهببببا  ا٦ربببببع ٤ ٕقطؽببببر      

علببببٛ جِببببٔد األ٣شصببببا  الببببم ذبصببببى الٌساعببببا        

شببببٔاٝ كاًبببب  ذب ٖوٖببببٚ أٓ  فبببباٖٞٚ  بببببم ٤ ب ببببد      

هببببٍ هصبببباُوٚ تعببببرٕعٖٚ جببببادٙ ذبصببببى هببببٔااٍ     

 اشب٥ف أٓ الغؤض أٓ الٌقؾ.

: Abstract 

Les contrats d’investissement 

du pétrole et du gaz, conclus, le cas 

échéant, par le gouvernement 

irakien ou les sociétés de droit 

public avec un investisseur étranger, 

font face à plusieurs problèmes liés 

à leur concept, à leur classification 

juridique, à la multiplicité de la 

réglementation juridique et à la 

diversité des techniques et 

méthodes employées en vue de 

désigner le droit applicable. En 

trouvant des solutions efficaces 

pour ces crises conceptuelles, 

intellectuelles, réglementaires et 

pratiques, la mission du juge et de 

l’arbitre dans la détermination de la 

loi applicable sera facilitée. 

Toutefois, surmonter ces quatre 

crises ne se limite pas aux efforts 

des institutions judiciaires et 

arbitrales qui statuent sur les 

différends, mais il doit y avoir une 

contribution législative séreuse qui 

termine les points de désaccord, 

d’ambiguïtés ou de lacune. 

 :األقدهٚ

الدٓلببببٚ هِوببببا  ٗ أَ لعولببببإ ِببببر الٔا ببببع    

ب الٌعبببببباص ا٤ طؽبببببباد٘ لببببببٍ شببببببباتببببببٔفر   ببببببا أ

اظبببباز  ٖبببع هطبلببببا  الطٌوٖبببٚ  شبببٔاٝ     تصبببطبٖع 

  هٖببببداَ البٌٖببببٚ الطلطٖببببٚ أٓ اشبببببدها  العاهببببٚ      

با٤عطوببببباد علبببببٛ اا اتِبببببا ا لٖبببببٚ هبببببٍ القببببببا     

العببباي أٓ اشبببباؿ.  لبببى هثبببان علبببٛ  لببب   البببدٓن      

األٌطجببببٚ للببببٌفط الببببم كاًبببب    الصببببابيف تعبببباًٗ      

شبببببطغ٥ن أٓ اشبببببطٟثار العبببببركا  ا٦جٌبٖبببببٚ  هبببببٍ ا

ألؽبببببادر الببببببيٓن   أ الٖوِببببببا ٓالبببببم عوببببببد       
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 قبببببٚ الصببببطٌٖٖا  اث تبببب هٖى يرٓاتِببببا الببٖعٖببببٚ    

فإًِبببببببببا ا٨َ  ٤ رٕببببببببب   حباجبببببببببٚ اث هصببببببببباعدٙ    

العببببببببببببببببركا  ا٦جٌبٖببببببببببببببببٚ )باألعبببببببببببببببباركٚ أٓ   

با٤شببببببطثوار(  ا  اته اًببببببا  العقلٖببببببٚ ٓالفٌٖببببببٚ    

ا ببببٚ أٓ لطبببببٕٔر ٓالعولٖببببٚ ٤شط عبببباف هببببٔارد الب 

عولببببببِا أٓ تصببببببٕٔيف هٌطجِببببببا أٓ  طببببببٛ اشببببببطغ٥ن    

    َ هببببببا  األٔا بببببع ٓاسبقبببببٔن ألببببببدٙ زهٌٖبببببٚ هعٌٖبببببٚ.  إ

ٕبببببببدفع البببببببدٓن اث الطوببببببباط ا٤شبببببببطثوار لبببببببدٜ    

العبببببركا  ا٦جٌبٖبببببٚ  لبببببٖض فقبببببط  طبببببع ُببببب ْ   

ا٦لببببىٙ خببببباٙ ٓالطؽاؼببببا  ًببببادرٙ ٓد ٖقببببٚ    

صبببان هعبببا  ببببم افطقارُببا لعٌؽبببر الٔ ببب  للقٖببباي   

عبببارٕع أٓ للطؤٕبببم ال بببا  ٓالفبببٔر٘   مبثبببم ُببب ْ األ 

لطغبٖٚ الط الٖف

(1)

 . 

لببببٖض هببببٍ الؽببببع  الطثببببب  هببببٍ هعٌببببٛ      

ا٤شبببببببببطثوار   البببببببببٌفط ٓالغببببببببباز  ببببببببببالرجٔ  اث 

القٔاعبببببد الطعبببببرٕعٖٚ  ل بببببٍ لبببببٖض هبببببٍ الٖصبببببى      

ٕط بببببببرر العببببببب ٝ ًفصبببببببّ عٌبببببببد  ذبدٕبببببببد ًبا بببببببّ.

هاُٖبببٚ العقبببٔد البببم تبببرتبط بِببب ا   عبببٍ ا٤شبببطفِاي 

 ْ أٓن أزهبببببٚ ػببببببدر الٌبببببٔ  هبببببٍ ا٤شبببببطثوار. ُٓببببب 

الطعاهببببم هعِببببا  ٦َ تبببب اى األفبببباُٖى ُببببٔ اشببببببٔٙ 

ا٦شاشببببببببٖٚ   الطٖببببببببار األببببببببٌِ  البببببببب ٘ ٕطلببببببببدد  

مبٔجببببببّ القبببببأًَ الٔاجببببب  الطببٖبببببيف  ًٓصبببببوِٖا     

 ا٦زهٚ األفاُٖوٖٚ. 

تطجصببببببد اشببببببببٔٙ ا٦لببببببرٜ   ت ٖٖببببببف   

عقببببٔد ا٤شببببطثوار   هٖببببداَ الببببٌفط ٓالغبببباز الببببم    

بعبببببّ الدٓلبببببٚ  ثبببببم ا٦شبببببلٔب القبببببأًًٗ الببببب ٘ تط

األفبببٖفٚ للطعاهببببم هببببع األصبببطثور ا٦جببببٌ . بعبببب م   

عببببببباي  ٤ رببببببببرن ُببببببب ْ العقبببببببٔد عبببببببٍ ٓؼبببببببفِا     

الطقلٖبببد٘    بببأًَ العقبببٔد  ل بببٍ  بببا ٓؼبببفا   لبببر    

ٕببببط٥ٝي هببببع ؼببببفٚ أارافِببببا ٓلؽٔؼببببٖٚ ضبلببببِا 

ٓتٌٔعببببّ ٓأشببببلٔب تٌفٖبببب ُا. لبببب ل   ببببر عولٖببببٚ       

ذبدٕبببد القبببأًَ الٔاجببب  الطببٖبببيف ب زهبببٚ ف رٕبببٚ     

ُبببا ـببببط الٔؼبببف القبببأًًٗ  ببب ْ    ٕطبلببب  دبآز

 العقٔد. 

دٓلبببببببٚ تصبببببببطقبم  ٓهبببببببٍ األعبببببببرٓف أَ أ٘

ا٤شببببطثوار ا٦جببببٌ    إ لٖوِببببا لببببدِٕا بالط كٖببببد  

أ  بببباي  أًًٖببببٚ هطعببببددٙ تببببٌ ى كٖفٖببببٚ الطعا ببببد 

ٓظبببرٓاّ ًٓبا بببّ   بببد تٔجبببد   تعبببرٕع ٓا بببد أٓ   

هٔزعبببٚ ببببا عبببدٙ تعبببرٕعا . إَ األلفببب  للٌ بببر      

ُببب ا الصبببٖان ُبببٔ أَ بعبببني ُببب ْ القبببٔاًا ٕطفبببوٍ  

 ٔاعببببببببد تطعلببببببببيف بالقببببببببأًَ الببببببببدٓلٗ اشببببببببباؿ    

بعني ا٨لبببببر ؽبلبببببٔ هٌِبببببا  ٓأَ  صبببببوا  هٌِبببببا   ٓالببببب

ٕ ِبببببببر بؽبببببببفطّ ا٤ذبادٕبببببببٚ ٓا٨لبببببببر بؽبببببببٔرتّ 

ا٤ لٖوٖببببٚ  ا٦هببببر البببب ٘ ٕفببببع ع٥هببببٚ اشببببطفِاي    

غاهقببببببٚ بعبببببب َ أيببببببر ُبببببب ا الطٌببببببٔ  الطٌ ٖوببببببٗ   

ذبدٕببببد القببببأًَ الٔاجبببب  الطببٖببببيف. ًببببدعٔ ُبببب ْ      

 اسبالٚ با٦زهٚ الطٌ ٖوٖٚ.

ألبببىا     شببببٖم تعبببٖا القبببأًَ الٔاجببب      

ٖبببببيف  ت ِبببببر بعببببب م ٓاـببببب  أزهبببببٚ عولٖبببببٚ     الطبب

ًا ببببٚ عببببٍ دٓر ا٤رادٙ   ذبدٕببببد ُبببب ا القببببأًَ    

ٓعا ببببببٚ غٖببببباب ا٤لطٖبببببار الؽبببببرٕ  البببببم تفبببببع     

ذببببدٕا  بعببب َ أشبببلٔب ا٤شبببٌاد  شبببٔاٝ كببباَ ٓاٌٖبببا    

أي دٓلٖببببببا   لل عببببببف عببببببٍ القببببببأًَ البببببب ٘ ؼب ببببببى 

الٌبببببسا  الٌاظببببب٠ عبببببٍ عقبببببد ا٤شبببببطثوار   البببببٌفط  

اٝ البببٔا  ُٖٟٓبببا    ٓالغببباز  ففببب٥  عبببٍ دٓر القفببب   

الطل ببببببٖى   تف ٖبببببب  ُبببببب ْ ا٦زهببببببٚ باشببببببطيفداي    

 لٖبببا  هطبإٌبببٚ هبببٍ أجبببم ذبدٕبببد القبببأًَ الٔاجببب   

 الطببٖيف. 

بٌببباٝ علبببٛ  لببب   ٌٕقصبببى ُببب ا البلببب  اث     

أربعببٚ هبا بب  تببدرط بعبب م هطعا بب  ُبب ْ ا٦زهببا  

 ا٦ربع.

 األبل  ا٦ٓن

ا٦زهٚ األفاُٖوٖٚ   ذبدٕد القأًَ الٔاج  

 الطببٖيف

تطعلبببببببببيف ا٦زهبببببببببٚ األفاُٖوٖبببببببببٚ  بعببببببببب م 

رٞببببببٖض مبفِببببببٔي )عقببببببٔد ا٤شببببببطثوار   الببببببٌفط   

ٓالغبببباز(  فوفببببؤًِا غببببى هٔ ببببد ًٓبا ِببببا غببببى     

هٌفببببببط  ٓالطل ببببب٣   هعرفبببببٚ األفِبببببٔي شٖصبببببب    

 بببببببببم ا٦زهبببببببببا  ال٥ قبببببببببٚ. فوبببببببببٍ   ت بببببببببب با   

األصطلصبببٍ الببببدٝ ٌُبببا   ادراال هاُٖبببٚ ا٤شبببطثوار     

   ٚ عقببببٔد    الببببٌفط ٓالغبببباز  ٓهببببٍ يببببى فِببببى هاُٖبببب

ا٤شببببببببببطثوار   الببببببببببٌفط ٓالغبببببببببباز   هبلبببببببببببا   

 هصطقلا.

 األبل  ا٦ٓن

 هاُٖٚ ا٤شطثوار   الٌفط ٓالغاز

ببببببببباد١ء  ٘ بءببببببببدٝ  ٕقؽببببببببد با٤شببببببببطثوار   

تٔظٖببببببببف رأط األببببببببان   أ٘ ًعبببببببباص أٓ هعببببببببرٓ  

ا طؽبببببببباد٘ ٕعببببببببٔد مبٌفعببببببببٚ علببببببببٛ ا٤ طؽبببببببباد      
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البببببٔا  

(2)

. إَ ُببببب ا األفِببببببٔي الطعبببببرٕعٗ الٔاشببببببع   

 2006لصبببٌٚ  ٤13شبببطثوار ر بببى الببب ٘ أًطجبببّ  بببأًَ ا 

٤ ٕغببببٗ ا٤شبببطثوار   صببببالٗ اشبببطيفران ٓاًطبببان     

الببببٌفط ٓالغبببباز 

(3)

  ٦َ ُبببب ا القببببأًَ  ببببد اشببببطبعد    

األٖببببداَ ا٦لببببى هببببٍ ًبببببان تببٖببببيف أ  اهببببّ  أهببببا   

 4 بببببأًَ ا٤شبببببطثوار   ا لبببببٖى كٔردشبببببطاَ ر بببببى   

فإًببببببّ ٕعببببببدد  علببببببٛ شبببببببٖم األثببببببان ٤    2006لصببببببٌٚ 

  ٚ هٌببببّ القباعببببا  الببببم     اسبؽببببر    األببببادٙ الثاًٖبببب

 مي ببببٍ أَ تٌا ببببا األعببببارٕع ا٤شببببطثوارٕٚ  ٓ  ٕببببرد  

هببببٍ ـببببوٌِا  بببببا  الببببٌفط ٓالغبببباز  بببببم إَ األببببادٙ     

الطاشبببعٚ ععبببرٙ  بببد   بببر  علبببٛ األصبببطثور  لببب  

٘  ا٦راـبببٗ الببب   م ذبطبببٔ٘ علبببٛ البببٌفط ٓالغببباز أٓ أ

يببببرٓا  هعدًٖببببٚ ثٌٖببببٚ أٓ يقٖلببببٚ. ٓ ببببد  صببببو     

أًَ الببببٌفط ( هببببٍ  بببب 2ب         59ُبببب ْ األصبببب لٚ األببببادٙ )  

لصبببٌٚ  22ٓالغببباز ت لبببٖى كٔردشبببطاَ العبببران ر بببى   

2007

(4)

بطؽبببببرؼبِا عبببببدي شبببببرٕاَ أ  ببببباي  بببببأًَ      

ا٤شبببببطثوار ت لبببببٖى كٔردشبببببطاَ علبببببٛ العولٖبببببا   

 الٌفبٖٚ. 

بعٖببببببدا  عببببببٍ  ببببببٔاًا ا٤شببببببطثوار  ٌُبببببباال 

تعبببببرٕعا  تٌببببببٔ٘ علبببببٛ أ  ببببباي لاؼبببببٚ تعبببببا    

األعببببارٕع األطعلقببببٚ باألعببببطقا  الٌفبٖببببٚ  كقببببأًَ  

شببببببطثوار اشببببببباؿ   تؽببببببفٖٚ الببببببٌفط اشببببببباي ا٤

2007لصبببببٌٚ  64ر بببببى 

(5)

الببببب ٘ ٕعبببببى بؽبببببرا ٚ اث   

هفِببببببٔي ا٤شببببببطثوار ٓ ؽببببببر ًبا ببببببّ أٓ ضبلببببببّ      

بطؽببببفٖٚ الببببٌفط اشببببباي

(6)

  إ  ؼبببببيف للوصببببطثور

(7)

  

ٓاٌٖببببا  كبببباَ أي أجٌبٖببببا   إًعبببباٝ هؽببببا  لط رٕببببر     

الببببببٌفط اشببببببباي ٓاهببببببط٥ال هٌعببببببٟاتِا ٓتعببببببغٖلِا   

ا عبببببببدا اهط٥كبببببببّ ٓإدارتِببببببا ٓتصبببببببٕٔيف هٌطجاتِببببببب 

لببببببب٧رض

(8)

. ٓ  تبببببببارٕ  شبببببببابيف  ؼبببببببدر  بببببببأًَ   

لصببببٌٚ  9اشببببطىاد ٓبٖببببع األٌطجببببا  الٌفبٖببببٚ ر ببببى     

الببببببب ٘ ٕطبببببببٖ  إه اًٖبببببببٚ للقببببببببا  اشبببببببباؿ    2006

البببببٔا  ٓا٦جبببببٌ   اشبببببطىاد األعبببببطقا  الٌفبٖبببببٚ  

ٓلسًِببببببا ًٓقلببببببِا ٓبٖعِببببببا ل٥شببببببط٥ِال ا لببببببٗ    

   ٝ هباظبببرٙ أٓ هبببٍ لببب٥ن ٓكببب٥

(9)

. ٓ ببببم  لببب       

  كبببببباَ ٌُبببببباال  أًًبببببباَ ٕعببببببىاَ إث   1967عبببببباي 

إه اًٖببببببٚ اشببببببطثوار الثببببببرٓٙ الٌفبٖببببببٚ    ٖببببببع  

هٌبببببببباايف العببببببببران  ل ٌِوببببببببا   ٕعرفببببببببا هعٌببببببببٛ   

ا٤شببببببطثوار ٓ ببببببدٓدْ  ُوببببببا  ببببببأًَ ربؽبببببببٖؾ     

هٌببببباايف ا٤شبببببطثوار لعبببببركٚ البببببٌفط الٔاٌٖبببببٚ     

1967( لصبببببببببٌٚ 97العرا ٖبببببببببٚ ر بببببببببى )

(10)

  ٓ بببببببببأًَ 

( 123ت شبببببٖض ظبببببركٚ البببببٌفط العرا ٖبببببٚ ر بببببى )    

1967لصٌٚ 

(11)

. 

إَ الٌطٖجبببببببٚ البببببببم غبلبببببببؾ بِبببببببا هبببببببٍ   

ًؽببببببٔؿ الطعببببببرٕعا  ا٤ذبادٕببببببٚ  عببببببدي ٓجببببببٔد  

هفِبببببٔي هٔ بببببد ل٥شبببببطثوار ببببببالٌفط ٓالغببببباز  ٤ٓ  

أ  بببببباي هٔ ببببببدٙ بعبببببب ًّ  فالٌعبببببباص ا٤ طؽبببببباد٘  

الببب ٘  بببد ٕسآلبببّ األصبببطثور ا٦جبببٌ   بببد ٕبببدلم    

ًببببببان أ بببببد ُببببب ْ الطعبببببرٕعا  ا٦رببببببع األطعلقبببببٚ    

ّ  ٓ بببببد ٕبببببدلم    باشبببببطغ٥ن البببببٌفط أٓ هعبببببطقات 

ًبببببببان  ببببببأًَ ا٤شببببببطثوار. فِببببببم تعببببببد أًعبببببببٚ   

اشبببببببطىاد ٓبٖبببببببع األٌطجبببببببا  الٌفبٖبببببببٚ اشبببببببطثوارا    

بالٌصبببببببٚ للدٓلببببببٚ  أي أَ صبوببببببم هببببببا ٕقببببببٔي بببببببّ  

األصبببببببببطثور ٕصبببببببببوٛ اشبببببببببطثوارا  هبببببببببٍ الٌا ٖبببببببببٚ  

ا٤ طؽببببببادٕٚ ك فببببببإَ كبببببباَ اشببببببطثوارا   باعطبببببببار     

ا٤جببببببازٙ األؤٌ ببببببٚ  إٔعطببببببا ا٤شببببببطىاد ٓالبٖببببببع     

اشببببببببببطٟجار ضببببببببببببا  الٔ ببببببببببٔد أٓ   ٓتعببببببببببٖٖد أٓ 

هصبببببطٔدعا  لبببببسَ األعبببببطقا  الٌفبٖبببببٚ اشبببببطثوارا   

عادٕببببا  أي اشببببطثوارا    الببببٌفط ٓالغبببباز ك لببببٖض هببببٍ  

األ٣كببببببد أَ تببببببدلم ُبببببب ْ ا٦ًعبببببببٚ  ٖعِببببببا    

هفِببببٔي ا٤شببببطثوار   الببببٌفط ٓالغبببباز  كوببببا  ببببد     

ؽبفببببببع بعفببببببِا ٦  بببببباي  ببببببأًَ ا٤شببببببطثوار أٓ   

 ا٤دار٘.تصٖى األرافيف العاهٚ  أ٘ القأًَ 

علبببٛ هصبببطٜٔ إ لبببٖى كٔردشبببطاَ  ؼبببدر     

 بببببأًَ البببببٌفط ٓالغببببباز ت لبببببٖى كٔردشبببببطاَ ب              

 ببباه٥  أ  اهبببا  أكثبببر    2007لصبببٌٚ  22العبببران ر بببى  

شببببعٚ ٓتٌ ٖوببببا  هببببٍ الطعببببرٕعا  ا٤ذبادٕببببٚ. لقببببد 

تفببببببوٍ القببببببأًَ تعرٕفببببببا  للعولٖببببببا  الٌفبٖببببببٚ    

ٕقفببببببٗ ب ًِببببببا تعببببببوم )الطٌقٖبببببب   ا٤شط عبببببباف     

ا٤ًطببببان  الطصببببٕٔيف  الطيفببببسٍٕ    لغببببرض الطبببببٕٔر   

ٌفط  أٓ بٌببباٝ الٌقبببم  الطؽبببفٖٚ  بٖبببع أٓ تؽبببدٕر الببب   

 ٘ ُٖاكببببببببم  هٌعبببببببب   أٓ   أٓ ًؽبببببببب  أٓ تعببببببببٖٖد أ

ه بببباٍٞ ل٧غببببراض األبببب كٔرٙ ٓإًِبببباٝ ا٤جبببببازٙ أٓ     

إزالببببببٚ إٔببببببا  هببببببٍ ُبببببب ْ ا ٖاكببببببم أٓ األٌعبببببب   أٓ      

األبببببببباًٗ(

(12)

. كوبببببببا أظبببببببار  ا٦شبببببببباب األٔجببببببببٚ    

الثببببببببرٓٙ للطعببببببببرٕع اث ُدفببببببببّ ب ًببببببببّ )تبببببببببٕٔر  

الٌفبٖبببببٚ   إ لبببببٖى كٔردشبببببطاَ حبٖببببب  ذبقبببببيف   

أعلبببببببٛ هٌفعبببببببٚ لعبببببببع  كٔردشبببببببطاَ ٓللعبببببببع  

العرا ببببٗ عؤهببببا   ...( ٓاث )تعببببجٖع ا٤شببببطثوار ...    

  القببببببا  الٌفببببببٗ(. هعٌبببببٛ  لببببب   أَ الطعبببببرٕع   

الٔ ٖبببببببد الببببببب ٘ ٕعٌبببببببٛ با٤شبببببببطثوار   البببببببٌفط   

ٓالغببببباز  ٓالببببب ٘ ؼببببببدد هعٌببببباْ ٓهبببببداْ    إ لبببببٖى   

 َ الٌفط ٓالغاز.كٔردشطاَ ُٔ  أً
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 األبل  الثاًٗ

 هاُٖٚ عقٔد ا٤شطثوار   الٌفط ٓالغاز

كاًبببببب  الؽببببببٔرٙ القدميببببببٚ الصبببببباٞدٙ     

الٌؽف ا٦ٓن هبٍ القبرَ الععبرٍٕ لعقبٔد اشبطغ٥ن      

األبٔارد الٌفبٖببٚ األاهببٚ بببا الدٓلببٚ األٌطجببٚ للببٌفط  

ٓالعبببركا  ا٦جٌبٖبببٚ تطيفببب  ظببب م عقبببٔد اهطٖببباز      

ا٦جببببٌ   قببببا   اؼببببرا  البببببيٓن; تعبببببٗ األصببببطثور 

بالبل  ٓالطٌقٖ  ٓا٤شطغ٥ن ٓالطصٕٔيف عٍ الٌفط 

   ٚ لببب٥ن هبببدٙ زهٌٖبببٚ هعٌٖببب

(13)

. ؽببببٔن ُببب ا العقبببد   

األصبطفٖد هبٍ ا٤هطٖبباز بطولب  األببٔاد األصبطيفرجٚ هببٍ     

ا٦رض ٓهببا ؽبٔلببّ  ببيف األل ٖببٚ ُبب ا هببٍ  قببٔن       

الطؽرف هٍ دَٓ  ٖٔد

(14)

. 

أهببببا   الٔ بببب  األعاؼببببر  ٕعببببى الطببٖببببيف     

عولببببٗ العبببباٞع اث ًببببٔعا هببببٍ عقببببٔد اشببببطغ٥ن    ال

البببببٌفط ُبببببٗ عقبببببٔد األعببببباركٚ ٓعقبببببٔد األقآلبببببٚ.  

ٕقؽببببد بعقببببد األعبببباركٚ اعطبببببار الدٓلببببٚ األفببببٖفٚ 

األٌطجبببببببٚ للبببببببٌفط ظبببببببرٕ ا  كاهبببببببم اسبؽبببببببٚ     

اشبببببطغ٥ن البببببٌفط ٕٓقبببببع علبببببٛ عببببباتيف األصبببببطثور     

ا٦جبببٌ  طببببباار الطٌقٖبببب   ٕٓقصببببى اتًطببببان بببببا  

ألقآلببببٚ    ُببببب ا  البببببرفا هٌاؼبببببفٚ. أهببببا عقبببببد ا  

األٖببببببداَ  فطءعِببببببد مبٔجبببببببّ الدٓلببببببٚ األفببببببٖفٚ اث  

هصببببببطثور  ظببببببركٚ أجٌبٖببببببٚ أٓ ٓاٌٖببببببٚ  ٕطببببببٔث 

تٌفٖبببببب  العولٖببببببا  الٌفبٖببببببٚ   هٌبقببببببٚ هعٌٖببببببٚ 

سبصببببببببابِا  أ٘ سبصببببببببباب العببببببببركٚ الٔاٌٖبببببببببٚ    

هقابببببم  ؽببببٔن ُبببب ا األصببببطثور علببببٛ ًؽببببٖ  هببببٍ  

اتًطبببببان أٓ ا٦رببببببا  

(15)

  هبببببع بقببببباٝ األل ٖبببببٚ الطاهبببببٚ   

ٓتطيفببببب  عقبببببٔد األقآلبببببٚ يببببب٥  ؼبببببٔر;      للدٓلبببببٚ.

تطوثبببببم الؽبببببٔرٙ ا٦ٓث بعقبببببٔد اشبدهبببببٚ  ُبببببٗ أَ 

ٕقببببٔي األصببببطثور  باعطبببببارْ هقببببا٤ٓ   ببببب داٝ لببببدها  

فٌٖببببببٚ أٓ هالٖببببببٚ ٕٓطلقببببببٛ عٔـببببببا  هببببببٍ الدٓلببببببٚ    

األفبببٖفٚ ببببالطساي ُببب ْ ا٦لبببىٙ ببٖعبببّ كوٖبببٚ هبببٍ  

البببٌفط بصبببعر تففبببٖلٗ. ٓت ِبببر الؽبببٔرٙ الثاًٖبببٚ    

ٔي األصببببطثور بطٌفٖبببب     عقببببٔد العوببببم   ٖبببب  ٕقبببب   

عوبببم هعبببا كبٌببباٝ هؽبببفٛ أٓ  فبببر بٟبببر ًفببببٗ      

أٓ هببد لبببٔص أًابٖبب . أهببا الؽببٔرٙ ا٦لببىٙ فِببٗ       

عقبببببٔد ا طصببببباي اتًطبببببان البببببم تببببباي ببببببا الدٓلبببببٚ  

األفببببببببٖفٚ ٓاألصببببببببطثور ا٦جببببببببٌ  البببببببب ٘ ٕقببببببببٔي   

بالطٌقٖبببببب  عببببببٍ الببببببٌفط ٓتبببببببٕٔرْ ٓاشببببببطغ٥لّ     

هقابم  ؽٔلّ علٛ  ؽٚ هٍ اتًطان

(16)

. 

با٤عطبببببببببببار  إَ ُبببببببببب ْ هببببببببببٍ ازبببببببببببدٕر 

الطببٖقبببببببببا  اسبدٕثبببببببببٚ لعقبببببببببٔد ا٤شبببببببببطثوار   

العولٖببببا  الٌفبٖببببٚ ت٣كببببد شببببٖادٙ الدٓلببببٚ علببببٛ    

إ لٖوِببببا ٓهل ٖطِببببا لثرٓتِببببا الٔاٌٖببببٚ  ُٓبببب ا هببببا      

 ٗ يبطبببببّ الدشبببببطٔر العرا ببببب

(17)

ٓالقبببببٔاًا اشباؼبببببٚ   

  ٚ األٌ وبببببٚ ٤شبببببطغ٥ن الثبببببرٓٙ الٔاٌٖببببب

(18)

.  ٖببببب  

مي بببببٍ لعبببببركا  البببببٌفط العاهبببببٚ البببببث٥  البببببم   

أشصببببببببطِا ٓزارٙ الببببببببٌفط

(19)

  أَ  ببببببببارط  ٖببببببببع 

ا٦ًعببببٚ األطعلقبببٚ باشط عببباف ٓاشبببطغ٥ن البببٌفط     

ٓالغبببببباز مبفردُببببببا أٓ با٤ظببببببياال هببببببع األ٣شصببببببا  

ٓالعبببببركا  العرا ٖبببببٚ ٓا٦جٌبٖبببببٚ مببببببا ٌٕصبببببجى   

هع لبط الٔزارٙ

(20)

  . 

بؽببببفٚ عاهببببٚ  ٤ ظبببب  أَ ؼببببٔر العقببببٔد     

األبببببب كٔرٙ  ًفببببببا  تطعلببببببيف با٤شببببببطثوار   هٖببببببداَ   

ٓالغببباز  ل بببٍ ٌُببباال عقبببٔدا  ألبببرٜ ٤ تببباي     البببٌفط

ببببببببببا الدٓلبببببببببٚ  أٓ األ٣شصبببببببببٚ األٌبثقبببببببببٚ عٌِبببببببببا   

ٓالعببببركٚ األصببببطثورٙ ٓتببببرتبط بعقببببد ا٤شببببطثوار 

ببببببالٌفط ٓالغببببباز  كعقبببببٔد العوبببببم البببببم تبببببربط     

األصببببطثور بالعوببببان أٓ ترببببببّ باألصببببطِل  الببببٔا   

بعببب م هباظبببر أٓ غبببى هباظبببر عبببٍ ارٕبببيف ٓكببب٥ٝ   

 ارن اسبدٓد.أٓ ترببّ مبطعا د  لر ل

بالٌصبببببٚ لعقببببٔد العوببببم األرتببببببٚ بعقببببد     

ا٤شبببببطثوار   البببببٌفط ٓالغببببباز  لقبببببد ألبببببسي  بببببأًَ 

ا٤شببببببطثوار اشببببببباؿ   تؽببببببفٖٚ الببببببٌفط اشببببببباي 

العبببببببببركا  األصبببببببببطثورٙ بطعبببببببببغٖم ه٥كبببببببببا     

%( هببببببٍ صبوببببببٔ  75عرا ٖببببببٚ مبببببببا ٤ ٕقببببببم عببببببٍ )

العبببببباهلا

(21)

 13. ٓهببببببٌ   ببببببأًَ ا٤شببببببطثوار ر ببببببى  

ا  بطٔظٖبببف عببباهلا هبببٍ  للوصبببطثور  قببب 2006لصبببٌٚ 

غبببى العبببرا ٖا    البببٚ عبببدي إه اًٖبببٚ اشبببطيفداي     

عرا بببببٗ ميلببببب  األببببب٥ُ٣  ال٥زهبببببٚ ٓ بببببادر علبببببٛ     

القٖبببباي باألِوببببٚ ًفصببببِا 

(22)

. فِبببب ْ العقببببٔد ربفببببع  

 37ل٧  ببباي البببٔاردٙ    بببأًَ العوبببم الٌافببب  ر بببى    

ٓللقٖببببٔد الببببم أظببببار إلِٖببببا القأًًبببباَ      2015لصببببٌٚ 

ٍ ٓؼبببفِا ب ًِبببا عقبببٔد   األببب كٔراَ  ًفبببا   فببب٥ مي ببب   

 اشطثوار.

فٖوبببببا ٕطعلبببببيف ببببببالعقٔد األرتبببببببٚ بعقبببببد    

اشببببببطىاد ٓبٖببببببع األٌطجببببببا  الٌفبٖببببببٚ  لقببببببد فببببببط  

األعببببر  الببببباب أهبببباي األصببببطثورٍٕ    ظببببم ظببببرٓص  

ٓ ٖبببٔد ضببببددٙ  ٤شبببطىاد األعبببطقا  الٌفبٖبببٚ هبببٍ    

لبببارن العبببران ٓبٖعِبببا للوصبببطِل  العرا بببٗ بعببب م    

لٌبببٔ  هبببٍ  هباظبببر أٓ عبببٍ ارٕبببيف ٓكببب٥ٝ.   ُببب ا ا   
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ا٤شبببطثوار  إَ كببباَ هبببٍ األو بببٍ ٓؼبببفّ كببب ل      

٤ تٔجبببد رابببببٚ تعا دٕبببٚ ببببا الدٓلبببٚ ٓاألصبببطثور    

ٓإمنببببببا هٔافقببببببٚ أٓ تببببببرلٖؾ ٕؽببببببدر هببببببٍ ٓزارٙ  

البببٌفط. هبببع  لببب    بببد ٕبببدلم األصبببطثور   ع٥ بببٚ    

تعا دٕبببببٚ هبببببع الدٓلبببببٚ لغبببببرض هباظبببببرٙ عولبببببّ    

كطعبببببببببٖٖد أٓ اشبببببببببطٟجار ضبببببببببببا  الٔ بببببببببٔد أٓ   

 ٔ د   أراـببببببببٗ ٕببببببببطى  هصببببببببطٔدعا  لببببببببسَ الٔ بببببببب

اشبببببطٟجارُا هبببببٍ الدٓلبببببٚ  أٓ اشبببببطٟجار ضبببببببا    

ٓ ببببٔد  اٞوببببٚ. بٖببببد أَ األصببببطثور ٕببببرتبط كبببب ل    

 صببب  هقطفبببٛ اسببببان  بع٥ بببا  تعا دٕبببٚ بعٖبببدا      

عبببببببٍ الدٓلبببببببٚ ألوارشبببببببٚ ًعبببببببااّ  هٌِبببببببا: عقبببببببد  

ا٤شبببببطىاد الببببب ٘  بببببد ٕ بببببَٔ هاهبببببا  هبببببع دٓلبببببٚ      

أجٌبٖبببٚ  أٓ ظبببركٚ تابعبببٚ  بببا  هٌطجبببٚ للبببٌفط أٓ   

أجٌبٖببببٚ تعوببببم باشببببطغ٥ن  قببببٔن    هببببع ظببببركا  

ًفبٖببببٚ   بلببببد أجببببٌ  أٓ هببببع ظببببركا  لاؼببببٚ     

أجٌبٖببببببٚ تطعببببببااٛ بطجببببببارٙ األعببببببطقا  الٌفبٖببببببٚ. 

ٓ  الصبببٖان ًفصبببّ  تلطبببسي العبببركا  األصبببطثورٙ      

ٓفببببيف ُببببب ا القبببببأًَ  بعقببببد بٖبببببع األٌبببببط  الٌفببببببٗ   

للوصببببببطِل  هباظببببببرٙ  أ٘ األبببببباي بببببببا األصببببببطثور  

ٌبببط  الٌفبببببٗ  األصبببطٔرد ٓاألصبببطِل   ٓبعقبببد بٖبببع األ    

للوصبببببطِل  بعببببب م غبببببى هباظبببببر  أ٘ األببببباي ببببببا  

األصبببببطٔرد ٓظبببببيفؾ  ابٖعبببببٗ أٓ هعٌبببببٔ٘  ٕ بببببَٔ     

ٓكببببب٥ٖ  عبببببٍ البببببباٞع   الطعاهبببببم هبببببع األصبببببطِل .  

فبببببببإَ كببببببباَ صبوبببببببم ًعببببببباص العبببببببركٚ ٕعبببببببد   

اشبببببطثوارا  لللؽبببببٔن علبببببٛ تبببببرلٖؾ هبببببٍ ٓزارٙ     

الببببببٌفط العرا ٖببببببٚ  فالعولٖببببببا  القأًًٖببببببٚ الببببببم   

اص تبطعببببد عببببٍ ُبببب ا    تيتبببب  ألوارشببببٚ ُبببب ا الٌعبببب   

الٔؼببببف  ٤ شبببببٖوا تلببببب  القاٞوببببٚ ببببببا األصبببببطثور   

 ٓاظيفاؿ القأًَ اشباؿ.

ٓبؽبببببدد ا٤شبببببطثوار   تؽبببببفٖٚ البببببٌفط    

اشبببببببباي  ظببببببببد أَ عببببببببارا  الطعبببببببرٕع اشبببببببباؿ     

ٓأ  اهبببببّ ت٣كبببببد أَ العولٖبببببا  البببببم ٕقبببببٔي بِبببببا   

األطعا بببببد ب األصبببببطثور  أجٌبٖبببببا  كببببباَ أي ٓاٌٖبببببا              

 ا ا٦لببببى تطعبببب  بٔؼببببف ا٤شببببطثوار. إ  ؼبببببيف  بببب 

إًعبببباٝ هؽببببا  لط رٕببببر الببببٌفط اشببببباي ٓاهببببط٥ال     

هٌعبببب تِا ٓتعبببببغٖلِا ٓإدارتِبببببا 

(23)

  ٓإًعببببباٝ اًابٖببببب  

لٌقببببم الببببٌفط ٓتعببببغٖلِا ٓاداهطِببببا    

(24)

  ٓاشببببطٟجار  

  ٚ ا٦راـبببببببببٗ هبببببببببٍ الدٓلببببببببب

(25)

  فِبببببببببٗ أًعببببببببببٚ  

اشبببببببطثوارٕٚ ٕصبببببببوٛ إاارُبببببببا القبببببببأًًٗ بعقبببببببد   

ا٤شبببطثوار   تؽببببفٖٚ الببببٌفط اشبببباي. ففبببب٥  عببببٍ   

الببببببببٌفط الطعا ببببببببد هببببببببع  تصببببببببطبٖع ٓزارٙ لبببببببب   

 ٘ ؼبببٖغٚ هعرٓفبببٚ عاألٖبببا   كعبببرٕ     األصبببطثور  بببب 

% هببببٍ  ٖوببببٚ ا٤شببببطثوار. هببببع  لبببب   إَ    25بٌصبببببٚ 

ظبببراٝ األصبببطثور البببٌفط اشبببباي هبببٍ ٓزارٙ الببببٌفط       

ٓاشببببببببطٟجار أراـببببببببٗ هببببببببٍ القبببببببببا  اشببببببببباؿ     

ٓاشببببببببطيفداي األرافببببببببيف العاهببببببببٚ )كاألصببببببببطٔدعا     

ٓظبببببببراٝ   ٓهبببببببٔا٠ً الطؽبببببببدٕر ٓا٦ًابٖببببببب  ... أ (   

الببببٔزارٙ األٌطجببببا  الٌفبٖببببٚ بعببببرٓص  ٖببببسٙ ُببببٗ 

ع٥ بببا   أًًٖبببٚ  بببا أٓؼببباف ضببببددٙ   القبببأًَ   

اشبببببببباؿ  كعقبببببببد البٖبببببببع ٓاتػببببببببار  ؼب وِبببببببا  

القبببأًَ األببببدًٗ ل بببٍ هببببع هراعببباٙ القٖببببٔد الببببٔاردٙ    

    الطعرٕع اشباؿ.

 األبل  الثاًٗ

ا٦زهٚ الف رٕٚ   ذبدٕد القأًَ الٔاج  

 الطببٖيف

ط ٖٖبببببببببف القبببببببببأًًٗ لعقبببببببببٔد  ٕ عببببببببب م ال

ا٤شبببببببطثوار   البببببببٌفط ٓالغببببببباز أزهبببببببٚ ف رٕبببببببٚ      

هرُقببببببببٚ شببببببببٔاٝ علببببببببٛ األصببببببببطٜٔ القفبببببببباٞٗ أي   

الفقِببببٗ  فِبببب ْ العقببببٔد ٤ مي ببببٍ  عببببرُا  ٖعببببا   

بببببم إًِببببا  ببببد ٤ ربفببببع      ؼببببٌف إشببببٌاد ٓا ببببد  

ألبببٌِ  تٌببباز  القبببٔاًا هبببٍ أجبببم ذبدٕبببد القبببأًَ       

فِببببٗ لٖصبببب  كا٤تفا ٖببببا  الببببم   البببب ٘ ؼب وِببببا.

بببببببا ظيفؽببببببا هببببببٍ أظببببببيفاؿ القببببببأًَ   تبببببباي

الببببدٓلٗ العبببباي  ٤ٓ كببببالعقٔد الببببم  فببببٛ بببببا      

ابببرفا هبببٍ أظبببيفاؿ القبببأًَ اشبببباؿ    

(26)

  إمنبببا 

ُبببٗ اتفا ٖبببا  تعقبببد ببببا الدٓلبببٚ هبببٍ جِبببٚ ٓببببا    

أظبببيفاؿ القبببأًَ اشبببباؿ  الٔاٌٖبببٚ ٓا٦جٌبٖبببٚ      

 هٍ جِٚ ألرٜ. 

ذبببببب  ُببببب ْ الؽبببببٔرٙ علبببببٛ ابببببر  عبببببدٙ   

العبببببببببركٚ تصبببببببببا٤٢ ; إَ كاًببببببببب  الدٓلبببببببببٚ  أٓ 

الطابعببببٚ  ببببا  ارفببببا    عقببببد ٕبببباي هببببع هصببببطثور    

أجببببببببٌ  أٓ ٓابببببببب  ٕطعلببببببببيف باشببببببببطثوار الثببببببببرٓٙ 

الٌفبٖببببٚ  فِببببم مي ببببٍ القببببٔن ب ًِببببا عقببببٔد هببببٍ       

القببأًَ العببباي ك ٓهببٍ جاًببب   لببر  ل بببٍ   الصبببٖان    

ًفصببببّ  ًطصبببباٝن بعبببب َ اعطبببببار عقببببٔد ا٤شببببطثوار      

اشباؼبببببٚ ببببببالثرٓٙ الٌفبٖبببببٚ هبببببٍ عقبببببٔد اتدارٙ ك 

كببب ل   ُبببم تبببدلم   ًببببان العقبببٔد فببإَ كاًببب   

العادٕببببٚ البببببم تاهِبببببا اتدارٙ أي   إابببببار العقبببببٔد  

اتدارٕببببببببٚ ك أي أَ ٌُبببببببباال ٓؼببببببببفا   لببببببببر ػبببببببببدر  

 الطوص  بّ ك 

  اسبقٖقٚ  ٕطٔ ف اشبطيفداي هبٌِ  تٌباز     

القٔاًا ٓتعٖا  اعدٙ اتشبٌاد األٌاشببٚ علبٛ تبٔفى     
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ازبببببٔاب الصببببلٖى  بببب ْ الطصببببا٤٢   لبببب ل  ٌٕبغببببٗ  

الطوٖٖس با العقٔد الدٓلٖٚ ٓالعقٔد ا لٖٚ ا فٚ 

  هٖداَ ا٤شطثوار   الٌفط ٓالغاز   هبل  أٓن  

ٓهببٍ بعببدْ ذبدٕببد الط ٖٖببف القببأًًٗ الببد ٖيف ألثببم    

 ُ ا الٌٔ  هٍ ا٤تفا ا    هبل  ياَ. 

 األبل  ا٦ٓن

 شطثوار   الٌفط ٓالغازالؽفٚ الدٓلٖٚ لعقٔد ا٤

تببببب٣ير ؼبببببفٚ أابببببراف عقبببببٔد ا٤شبببببطثوار  

ٓلؽٔؼببببٖٚ ا ببببم البببب ٘ تٌبببببٔ٘ علٖببببّ ٓيبببببٔ    

األ ببباَ الببب ٘ تٌجبببس فٖبببّ   للبببع الؽبببفٚ الدٓلٖبببٚ      

علبببببٛ ُببببب ْ العقبببببٔد. فٔجبببببٔد الدٓلبببببٚ كوطعا بببببد   

ٕببببببر  هصببببب لٚ إعبببببادٙ تقٖبببببٖى العٌؽبببببر ا٦جبببببٌ  

جبدٕببببٚ

(27)

  ٓكببببَٔ ا ببببم يببببرٓٙ ٓاٌٖببببٚ ٕببببيال    

ا  هِوبببببببا    ا٤ طؽببببببباد القبببببببٔهٗ  اشبببببببطغ٥لّ أيبببببببر

ٓ ؽبببر ا٤شبببطثوار   إ لبببٖى الدٓلبببٚ األطعا بببدٙ  بببد     

ػبعببببم ا٤لطؽبببباؿ الببببٔا   ؽببببرٕا   بالطعببببب     

بف بببببرٙ الصبببببٖادٙ  ٕٓبببببدفع الطٌببببباز  البببببدٓلٗ هبببببع       

القأًَ ا٦جٌ 

(28)

. 

فٖوببببا ٕطعلببببيف ببببببر  عقببببد ا٤شببببطثوار    

البببببٌفط ٓالغببببباز  ُٓوبببببا الدٓلبببببٚ ٓاألصبببببطثور;  بببببد      

بؽبببببفطِا ُببببب ْ إَ كاًببببب  ٓزارٙ   تبببببدلم الدٓلبببببٚ  

الببببٌفط ُببببٗ األوثلببببٚ عٌِببببا  أٓ الببببم ٕٔكببببم إلِٖببببا  

ظبببب َ ا٤شببببطثوار   ات لببببٖى الببببٔا   كوببببا ُببببٔ      

اسبببببببان   العقببببببٔد الببببببم تاهِببببببا ٓزارٙ الببببببٌفط    

ٓالقبببببأًَ  1967لصبببببٌٚ  97مبٔجببببب  القبببببأًَ ر بببببى 

بعببببب َ ربؽبببببٖؾ هٌببببباايف   1967لصبببببٌٚ  123ر بببببى 

لغببببباٙ(  ا٤شببببطثوار ٓظبببببركٚ البببببٌفط الٔاٌٖبببببٚ )األ 

ٓاليالبببببٖؾ البببببم  ٌلِبببببا بٌببببباٝ علبببببٛ الببببببا      

 2007لصبببببببٌٚ  64ا٤شببببببطثوار ٓفببببببيف القبببببببأًَ ر ببببببى    

 9األطعلببببيف بطؽببببفٖٚ الببببٌفط اشببببباي ٓالقببببأًَ ر ببببى  

اشببببببباؿ باشببببببطىاد ٓبٖببببببع األٌطجببببببا     2009لصببببببٌٚ 

الٌفبٖببببٚ. كوببببا مي ببببٍ الطعا ببببد لؽببببا  الدٓلببببٚ     

هبببببببٍ  ببببببببم ظبببببببركا  أٓ ُٖٟبببببببا  أٓ ه٣شصبببببببا      

علِٖببببببببا شببببببببلبطِا تٌعبببببببب٣ُا الدٓلببببببببٚ ٓتفببببببببرض 

   ٚ ٓر ابطِبببببببببببا عبببببببببببا ا٦  ببببببببببباي الطٌ ٖوٖببببببببببب

(29)

  

كالعببببببببببببببركا  العاهبببببببببببببببٚ   العبببببببببببببببران 

(30)

  أٓ 

العبببببركا  البببببم أشصبببببِا  بببببأًَ البببببٌفط ٓالغببببباز   

لصبببببببٌٚ  28ت لبببببببٖى كٔردشبببببببطاَ العبببببببران ر بببببببى  

2007

(31)

ٌٕبغبببببببٗ أَ  . ت كٖببببببدا  للؽبببببببٖغٚ ا٦لبببببببىٙ  

ٌٕبثببببيف العببببيفؾ األطعا ببببد  العببببركٚ أٓ األ٣شصببببٚ    

ٓؽبفببببببببع لصببببببببٖبرتِا  العاهببببببببٚ  عببببببببٍ الدٓلببببببببٚ

ٕٓصببببيفر تؽببببرفّ سبصببببابِا ٓهببببٍ أجببببم ذبقٖببببيف      

هؽبببللطِا

(32)

.أهبببا الببببرف ا٨لبببر  فِبببٔ األصبببطثور     

الببببب ٘  بببببد ٕ بببببَٔ ظيفؽبببببا  ٓاٌٖبببببا  أٓ أجٌبٖبببببا    

(33)

  

ابٖعٖببببببا  أٓ هعٌٕٔببببببا   هببببببع أَ العبببببباٞع الغالبببببب      

ا٤شبببببببطثوار الٌفببببببببٗ أَ تقبببببببٔي ببببببببّ ظبببببببركا       

هطيفؽؽٚ هٍ القبا  اشباؿ

(34)

. 

ميٌبببع الطعا بببد هبببع     هبببٍ زإٓبببٚ ألبببرٜ  ٤   

اببببرف أجببببٌ  بعبببب َ اشببببطغ٥ن الثببببرٓٙ الٔاٌٖببببٚ    

هبببٍ تبببدٕٓم ُببب ا العقبببد  حبجبببٚ ا٦ُوٖبببٚ البالغبببٚ     

 بببببببببم العقبببببببببد بالٌصببببببببببٚ للدٓلبببببببببٚ األفبببببببببٖفٚ     

ل٥شبببببببطثوار ٓارتباابببببببّ مبؽببببببباسبِا العاهبببببببٚ  ٤    

شببٖوا ا٤ طؽبببادٕٚ  فِبب ا الٌبببٔ  هببٍ العقبببٔد ٕطعلبببيف    

إٔفبببببا  مبؽبببببا  كببببببىٙ للعبببببركا  ا٦جٌبٖبببببٚ.     

 ٖببببببع  قببببببٔن ا٤شببببببطثوار مي ببببببٍ أَ     كوببببببا أَ

تعبببب م أُوٖببببٚ ٤ طؽبببباد الدٓلببببٚ األفببببٖفٚ ٓتببببثى    

ًساعبببببا   ا  ؼبببببفٚ دٓلٖبببببٚ ٓتصبببببطٔج   صبببببوِا    

عا ه٣شصا  دٓلٖٚ هطيفؽؽٚ

(35)

 . 

أهببببببا بؽببببببدد إه اًٖببببببٚ  صبببببب  الدٓلببببببٚ     

مببببببدأ ات لٖوٖببببٚ الؽببببارهٚ لغلببببيف الٌقبببباػ  ببببٔن  

الؽببببفٚ الدٓلٖببببٚ ٓتٌبببباز  القببببٔاًا  فِببببٔ ٕطلببببدد     

ًا العاهبببببٚ  كقبببببأًَ العقٔببببببا   بطببٖبببببيف القبببببٔا 

ٓالقببببببٔاًا الفببببببرٕبٖٚ ٓالقببببببأًَ اتدار٘  ٓهببببببع    

 لببببب  ٕطجبببببّ الفقبببببّ ٓالقفببببباٝ األعاؼبببببرٍٕ عببببببٔ     

ترشببببببببٖ  هبببببببببدأ ات لٖوٖببببببببٚ األٔـببببببببٔعٖٚ  بببببببب ْ 

القببببٔاًا عببببا هراعبببباٙ بعببببني اسبببببا٤  بطببٖببببيف     

أ  بببباي القببببأًَ العبببباي ا٦جببببٌ  

(36)

ٓا٦هببببر لببببٖض  .

البببببٌفط  كببببب ل  بالٌصببببببٚ لعقبببببٔد ا٤شبببببطثوار    

ٓالغبببببباز  ٦َ تدٕٓلببببببِا   ٕببببببرتبط فقببببببط مب بببببباَ 

تٌفٖبببببب  العقببببببد بقببببببدر تعلقببببببّ حبركببببببٚ ر٢ٓط     

ا٦هبببببببٔان عبببببببا اسببببببببدٓد ٓازبٌصبببببببٖٚ ا٦جٌبٖبببببببٚ   

للوصببببطثور ففبببب٥  عببببٍ ٓجببببٔد رغبببببٚ ظببببدٕدٙ        

لفببببببببٔ  ُبببببببب ا الٌببببببببٔ  هببببببببٍ العقببببببببٔد للقببببببببأًَ  

الدٓلٗ

(37)

 . 

هببببببٍ الٌا ٖببببببٚ الٌ رٕببببببٚ  ٕ ببببببَٔ عقببببببد     

بببببب كثر هبببببٍ ً ببببباي ا٤شببببطثوار دٓلٖبببببا  إ ا ارتببببببط  

 بببأًًٗ ٓا بببد 

(38)

  ٕٓ بببَٔ كببب ل  إ ا كببباَ أ بببد    

ارفٖببببببّ أجٌبٖببببببا  أٓ ل تٌفٖبببببب ْ بعبببببب م كلببببببٗ أٓ 

جسٞبببٗ   بلبببد أجبببٌ . ٓببببالع ض  ٕ بببَٔ ٓاٌٖبببا  إ ا  

كاًبببببب  عٌاؼببببببر الع٥ ببببببٚ الطعا دٕببببببٚ ترتببببببع     

  بببببىٙ ً ببببباي  بببببأًًٗ ٓا بببببد. ٓهبببببٍ األعلبببببٔي     
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إابببار القبببأًَ البببدٓلٗ اشبببباؿ  إَ إعوبببان  ٔاعبببد    

٤شبببٌاد ٤ ٕ بببَٔ إلابببا    البببٚ الع٥ بببا  القأًًٖبببٚ   ا

  ا  الؽفٚ الدٓلٖٚ. 

ٓ  ًببببببببببببببببان الدراشبببببببببببببببٚ  ٕببببببببببببببببدٓ أَ 

الطعببببببرٕعا  العرا ٖببببببٚ األطعلقببببببٚ با٤شببببببطثوار  ٤    

شبببببٖوا   صببببببان البببببٌفط ٓالغببببباز  تفبببببع أ  اهبببببا    

عاهببببببببٚ ٓلاؼببببببببٚ ٓتعببببببببى بعبببببببب م ؼببببببببرٕ  اث  

إه اًٖبببببٚ ظبببببركا  القبببببأًَ اشبببببباؿ الٔاٌٖبببببٚ     

بٌببباٝ علبببٛ    طصببب  ؼبببفٚ األصبببطثور. ٓا٦جٌبٖبببٚ أَ ت

 لبببب   إَ تٔظٖببببف العببببركٚ العرا ٖببببٚ أهٔا ببببا    

العولٖبببا  الٌفبٖبببٚ ٓتعا بببدُا هبببع الدٓلبببٚ األوثلبببٚ    

بببببببببٔزارٙ الببببببببٌفط أٓ العببببببببركا  العاهببببببببٚ الببببببببم  

ت٣شصببببِا  ٤ ٕغببببى هببببٍ الؽببببفٚ الٔاٌٖببببٚ للعقببببد     

بؽبببرف الٌ بببر عبببٍ ت ٖٖبببف ُببب ا العقبببد ب ًبببّ هبببٍ     

 َ ا٤دار٘. إ ا   عقببببببٔد القببببببأًَ اشببببببباؿ أي القببببببأً

شبببببببطيفرن هبببببببٍ ًببببببببان دراشبببببببطٌا ُببببببب ْ عقبببببببٔد      

ا٤شبببببطثوار البببببم تببببباي ببببببا الدٓلبببببٚ  أٓ إ بببببدٜ      

ا ٖٟبببببببا  الطابعبببببببٚ  بببببببا  ٓظبببببببركا  ا٤شبببببببطثوار  

العرا ٖببببٚ

(39)

  ٦ًِببببا ٤ تببببثى تٌازعببببا  للقببببٔاًا  بببببم  

شطيففببببببببببع ٤لطؽبببببببببباؿ القببببببببببأًَ العرا ببببببببببٗ   

ٓ دْ

(40)

 . 

ٓ  األقابببببببببببم  إَ اشببببببببببطثوار العببببببببببركٚ  

الببببببٌفط العرا ببببببٗ ٓتعا ببببببدُا هببببببع      ا٦جٌبٖببببببٚ   

  ٔهبببببٚ العبببببران أٓ هبببببع العبببببركٚ العاهبببببٚ البببببم  

 ثببببببم  ِٔرٕببببببٚ العببببببران  ػبعببببببم هببببببٍ ُبببببب ْ      

الع٥ بببببٚ الطعا دٕبببببٚ هعبببببٔبٚ بعٌؽبببببر أجبببببٌ   أ٘ 

أًِببببا عقببببد دٓلببببٗ. ُٓبببب ا ا٦لببببى ُببببٔ البببب ٘ ٕببببثى     

هعببببببب لٚ ذبدٕبببببببد القبببببببأًَ الٔاجببببببب  الطببٖبببببببيف   

ٓػبعبببببم القببببببأًَ الببببببٔا  للدٓلببببببٚ األفببببببٖفٚ    

الطٌببببببافض هببببببع  ببببببٔاًا دٓن ألببببببرٜ. ٤ٓ     ٓـببببببع

ميٌببببع هببببٍ ٓؼببببف عقببببد ا٤شببببطثوار الببببدٓلٗ ب ًببببّ  

هبببٍ الع٥ بببا  القأًًٖبببٚ اشباؼبببٚ الدٓلٖبببٚ ٓجبببٔد    

أ  ببباي تٌ ٖوٖبببٚ تفبببرض علبببٛ األصبببطثور ا٤لطبببساي    

بِا ٓ   ًعٔٝ الع٥ ٚ أٓ تٌفٖ ُا

(41)

. 

 األبل  الثاًٗ

الط ٖٖف القأًًٗ لعقٔد ا٤شطثوار   الٌفط 

ٓالغاز
(42)

 

أؼبببببببببب  هبببببببببٍ األعلبببببببببٔي أَ الدٓلبببببببببٚ  أٓ    

األ٣شصبببببببببا  ا٤دارٕبببببببببٚ أٓ العبببببببببركا  العاهبببببببببٚ    

تصببببطبٖع أَ تبببباي عقببببٔدا  هببببع أظببببيفاؿ أجٌبٖببببٚ  

ابٖعٖببببببٚ ٓهعٌٕٔببببببٚ.   إاببببببار ُبببببب ا األعٌببببببٛ   ببببببد 

ٕؽبببٌف العقبببد ب ًبببّ ٕطعلبببيف بالطجبببارٙ الدٓلٖبببٚ  إ ا    

كاًبببببب  الدٓلببببببٚ أٓ إ ببببببدٜ ه٣شصبببببباتِا تطعاهببببببم   

ٓبالطبببالٗ ؼبعبببر  بؽبببفطِا ظيفؽبببا  هعٌٕٔبببا  عادٕبببا      

  زهبببرٙ عقبببٔد القبببأًَ اشبببباؿ  ٓؽبفبببع الٌبببسا    

الٌاظبببب٠ عٌببببّ لطببٖببببيف  ٔاعببببد ا٤شببببٌاد الٔاٌٖبببببٚ      

للقاـبببٗ الببب ٘ ٌٕ بببر الٌبببسا . فبببإَ كاًببب  الدٓلبببٚ  

ارفبببببا  ٕطوطبببببع باهطٖببببباز الصبببببلبٚ العاهبببببٚ ٓتعلبببببيف  

العقببببد بطصببببٖى هرفببببيف عبببباي ٕٓفببببى ظببببرٓاا  غببببى  

 ه لٔفبببببٚ ٤ تبببببرد عبببببادٙ   عقبببببٔد القبببببأًَ األبببببدًٗ 

  ٘ ٕبببطى ت ٖٖفبببّ  ٌٖٟببب د ب ًبببّ عقبببد إدار

(43)

  ًٓطٖجبببٚ 

 لببب  ٕ بببَٔ لقبببأًَ الدٓلبببٚ الطؽببباؿ  اؼبببر        

   ى الٌساعا  الم  د تٌع  عٍ ُ ا العقد. 

تاهِببببا  هببببٍ جِببببٚ ألببببرٜ  ٌُبببباال عقببببٔد  

الدٓلببببٚ هببببع ا٦ظببببيفاؿ ا٦جٌبٖببببٚ بعبببب َ عولٖببببٚ   

ا طؽببببببببادٕٚ دٓلٖبببببببببٚ  كا٤شببببببببطثوار   هٖبببببببببداَ   

الطٌوٖبببببببببٚ  البببببببببيٓن  ٓتصبببببببببوٛ أ ٖاًببببببببا  عقبببببببببٔد  

ا٤ طؽبببببببادٕٚ  ٕبلبببببببيف علِٖبببببببا الفقبببببببّ القبببببببأًًٗ   

 Contratsاألعاؼببببببببر تعبببببببببى عقببببببببٔد الدٓلببببببببٚ )   

d’État ٓمسببببٚ ُبببب ْ ا٦لببببىٙ أَ الراببببببٚ الببببم .)

تقببببٔي بببببا الدٓلببببٚ ٓاألطعا ببببد هعِببببا ُببببٗ راببببببٚ       

هصببببببببآاٙ

(44)

  ٤  ٖٖببببببببس ٤ٓ تففببببببببٖم  حبٖبببببببب  أَ 

الدٓلببببٚ ٤  طلبببب  اهطٖازاتِببببا األعِببببٔدٙ  كوببببا ُببببٔ   

 العقببببٔد اسب ٔهٖببببٚ اشباـببببعٚ للقببببأًَ   اسبببببان  

اتدار٘

(45)

. 

تطوٖببببس عقببببٔد ا٤شببببطثوار بببببالٌفط  بؽببببفٚ عاهببببٚ   

مببببببدٙ  ٖببببباٙ تعا دٕبببببٚ إٔلبببببٚ هعبببببيكٚ ببببببا     

الدٓلببببببٚ ٓاألصببببببطثور ا٦جببببببٌ   ٓـببببببواًا  لبببببب ل      

تلطببببببببسي الدٓلببببببببٚ بعببببببببدي اشببببببببطيفداي شببببببببلباتِا      

الطٌ ٖوٖببببٚ أٓ الطعببببرٕعٖٚ أٓ الدشببببطٔرٕٚ تعبببببادٙ    

ُٓبببب ا هببببا ٕصببببوّٖ الفقببببّ مببببببدأ الٌ ببببر   العقببببد  

الثبببببا  الطعببببرٕعٗ. ُٓبببب ا هببببا تطؽببببف بببببّ عقببببٔد      

الدٓلبببٚ األطعلقبببٚ باشبببطثوار األبببٔارد الٌفبٖبببٚ  البببم      

 بببببد تطيفببببب  ؼبببببٔرٙ عقبببببٔد اهطٖببببباز الطٌقٖببببب  عبببببٍ   

الببببٌفط ٓالغبببباز ٓهٌبببباجى الفلببببى ٓغىُببببا   ٖبببب       

 ببببببٌ  الدٓلببببببٚ للوصببببببطثور اسبببببببيف باشط عبببببباف     

عٌٖبببببٚ ٓاشبببببطغ٥ن األبببببٔارد األٔجبببببٔدٙ   هٌبقبببببٚ ه   

هبببٍ ات لبببٖى البببٔا  لببب٥ن فبببيٙ ضببببددٙ هقاببببم    

لفٔعِا لبعني الرشٔي ٓالفراٞ 

(46)

 . 

عٌببببببببد فلببببببببؾ تعببببببببرٕعا  ا٤شببببببببطثوار   

العرا ٖبببببٚ  ٤ شبببببٖوا   صببببببان الثبببببرٓٙ الٌفبٖبببببٚ   



 (2017) الصٌٚ     ا٤ٓناجمللد       الثاًٗ ععرالعدد       بار للعلٔي القأًًٖٚ ٓالصٖاشٖٚ صبلٚ جاهعٚ ا٤ً  
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ظببببد أَ العقبببٔد األاهبببٚ ببببا الدٓلبببٚ  أٓ العبببركٚ   

اشباـبببببببببعٚ لصبببببببببٖبرتِا  ٓظبببببببببركٚ أجٌبٖبببببببببٚ/ 

عقبببببٔد هصبببببطثور أجبببببٌ   مي بببببٍ ت ٖٖفِبببببا ب ًِبببببا    

دٓلببببببٚ. ٓعلببببببٛ األصببببببطٜٔ ا٤ذببببببباد٘  ٥ً بببببب  أَ   

عقبببٔد ا٤شبببطثوار   تؽببببفٖٚ البببٌفط اشبببباي تبببباي     

بببببببببببا ٓزارٙ البببببببببببٌفط ٓالعببببببببببركٚ ا٦جٌبٖبببببببببببٚ   

األصببببببطثورٙ  ا  الرؼبببببباًٚ األالٖببببببٚ القببببببادرٙ علببببببٛ 

إًعببباٝ األؽببببا  

(47)

. ٓؼبببببيف لببببٔزارٙ الببببٌفط الطعا ببببد 

ؼبببٖغٚ هعرٓفبببٚ عاألٖبببا    صببببان ا٤شبببطثوار      بببب ٘

مبببببا    لبببب  الببببدلٔن كعببببرٕ  هببببع       األؽببببا 

% هبببببٍ  ٖوبببببٚ 25األصبببببطثور بٌصببببببٚ ٤ تسٕبببببد علبببببٛ  

ا٤شبببببطثوار. ٓتلطبببببسي الدٓلبببببٚ بطيفؽبببببٖؾ  بعبببببٚ  

أرض هٌاشبببببٚ للعببببركٚ األصببببطثورٙ عببببٍ ارٕببببيف   

شببٌٚ  ابلببٚ للطودٕببد     50ا٤ػبببار ألببدٙ ٤ تسٕببد علببٛ    

ٓبببببدن شبببٌٔ٘ ٕطفبببيف علٖبببّ البرفببباَ اشبببطثٌاٝ هبببٍ   

 21لدٓلبببٚ ر بببى  أ  ببباي  بببأًَ بٖبببع ٓإػببببار أهبببٔان ا   

األعبببببببببدن 2013لصبببببببببٌٚ 

(48)

. أهبببببببببا علبببببببببٛ األصبببببببببطٜٔ 

ات لٖوبببببٗ  فقبببببد تفبببببوٍ  بببببأًَ البببببٌفط ٓالغببببباز    

ت لببببٖى كٔردشببببطاَ ب العببببران هفبببباُٖى ٓأ  بببباي         

أٓشبببع ٓأعبببى هبببٍ تلببب  البببم اًببببٜٔ علٖبببّ القبببأًَ  

ا٤ذببببباد٘; فِببببٔ ٕعببببرف اتجببببازٙ )اليلببببٖؾ(    

(49)

 

ٓعقببببببد الببببببٌفط

(50)

ٓعقببببببد هعبببببباركٚ ا٤ًطببببببان 

(51)

  

بببببببببببا إجببببببببببازٙ الطٌقٖبببببببببب  ٓعولٖطببببببببببا  ٕٓفببببببببببرن 

ا٤شط عبببببباف ٓالطبببببببٕٔر الببببببم ؼبِٕٔوببببببا العقببببببد  

الٌفبببببٗ األبببباي بببببا ٓزٕببببر الثببببرٓا  الببٖعٖببببٚ    

ا٤ لبببببٖى ٓاألصبببببطثور  ٣ٕٓكبببببد بببببب َ ُببببب ا العقبببببد      

ٕعببببببوم الببببببٌفط اشببببببباي ٓالغبببببباز الببٖعببببببٗ. أهببببببا     

بالٌصببببٚ ألبببدٙ العقبببد  فِبببٗ لبببض شبببٌٔا   ابلبببٚ       

هببببببببر للطودٕببببببببد اث شبببببببببع شببببببببٌٔا  ا ا تعلببببببببيف ا٦

شبببببببٌٚ أٓ  25شبببببببٌٚ  بببببببدد اث   20با٤شط عببببببباف  ٓ

 أكثر  حبص  األفآـا     هصاٞم الطبٕٔر.

 بببببد ٕببببببر  الطصبببببا٢ن ٌُبببببا  ُٓبببببٔ جبببببدٕر  

باتجاببببببٚ  هبببببا ُبببببٔ ت ٖٖبببببف اليالبببببٖؾ ٓالعقبببببٔد  

الببببم تاهِببببا الدٓلببببٚ هببببع األصببببطثورٍٕ ا٦جاًبببب       

لبببارن ًببببان  بببأًَ ا٤شبببطثوار اشبببباؿ بطؽبببفٖٚ    

  ٔ   العقببببد ٦  بببباي  الببببٌفط اشببببباي ك إَ عببببدي لفبببب

 بببببأًَ ا٤شبببببطثوار اشبببببباؿ   تؽبببببفٖٚ البببببٌفط     

اشببببببباي أٓ  بببببببأًَ اشببببببطىاد ٓتؽبببببببدٕر األٌطجبببببببا    

الٌفبٖببببٚ  ٤ ػبعلببببّ لارجببببا  عببببٍ ًبببببان تببٖببببيف     

 بببأًَ ا٤شبببطثوار. فبببإ ا ل ت ٖٖبببف الع٥ بببٚ ب ًِبببا      

عقببببد اشببببطثوار دٓلببببٗ  فِببببٗ شببببطيدد بببببا عقببببٔد     

الدٓلبببببٚ ٓعقبببببٔد القبببببأًَ اشبببببباؿ  ا  العٌؽبببببر    

    صببببب  تبببببٔفر العٌاؼبببببر األوٖبببببسٙ ل بببببم    ا٦جبببببٌ

عقد

(52)

. 

ففبببب٥  عببببٍ  لبببب   مي ببببٍ ت ٖٖببببف العقببببٔد 

األرتببببببٚ بعقببببٔد ا٤شببببطثوار   صبببببان العولٖببببا      

الٌفبٖببببببٚ   صبببببب  هقببببببدار الراببببببببٚ بٌِٖوببببببا  إَ   

كاًببببب  ٤زهبببببٚ   ٓجبببببٔد الٌعببببباص ا٤شبببببطثوار٘    

فِببببٗ ت طصبببب  الط ٖٖببببف ًفصببببّ لعقببببد ا٤شببببطثوار    

 ٓ إَ كاًبببببببب  شببببببببٔاٝ كبببببببباَ عقببببببببد دٓلببببببببٚ أي ٤  

ـبببببرٓرٕٚ ألوارشبببببٚ ًعببببباص األصبببببطثور  فط ٖٖفِبببببا  

ٕ ببببَٔ حبصبببب  ؼببببفٚ األطعا ببببد ا٨لببببر  كبببباتدارٙ   

أٓ أظبببببيفاؿ القبببببأًَ اشبببببباؿ  أٓ  صببببب  ضببببببم  

 العقد  ب ًّ هدًٗ أٓ دبار٘.

 األبل  الثال 

ا٦زهٚ الطٌ ٖوٖٚ   ذبدٕد القأًَ الٔاج  

 الطببٖيف

 بببببد ٕعببببب م أشبببببلٔب الطٌ بببببٖى القبببببأًًٗ     

ا٤شببببطثوار أزهببببٚ أهبببباي ذبدٕببببد   ًٓبا ببببّ    قببببم

القبببببأًَ الببببب ٘ ؼب بببببى الٌساعبببببا  الٌاظبببببٟٚ عبببببٍ      

عقببببٔد ا٤شببببطثوار   الببببٌفط ٓالغبببباز. ٓ  العببببران     

ٕطوثببببم هؽببببدر ُبببب ْ ا٤زهببببٚ بطعببببدد الطعببببرٕعا      

البببم تببببٌ ى القببببا  الٌفبببببٗ ٓالبببم  ببببد ٕطفببببوٍ    

بعفبببببِا  ٔاعبببببد تطعلبببببيف حبلبببببٔن تٌببببباز  القبببببٔاًا   

القبببأًًٗ  ُٓببب ْ ُبببٗ هعببب لٚ أيبببر تعبببدد الطٌ بببٖى     

  ذبدٕببببد القببببأًَ الٔاجبببب  الطببٖببببيف. ٕٓؽبببببف  

اث جاًبببب   لبببب   إظبببب الٖٚ أيببببر يٌاٖٞببببٚ الطٌ ببببٖى     

القبببببببأًًٗ ببببببببا القبببببببأًَ ا٤ذبببببببباد٘ ٓالقبببببببأًَ   

ا٤ لٖوببببٗ   ذبدٕببببد القببببأًَ الٔاجبببب  الطببٖببببيف.    

شببببببببٖعا  ُبببببببب ا األبلبببببببب  ُبببببببباتا األعبببببببب لطا     

 هبلبا بع م هطعا  .

 األبل  ا٦ٓن

ى القأًًٗ   ذبدٕد القأًَ أير تعدد الطٌ ٖ

 الٔاج  الطببٖيف

ٕلجببب  القفببباٝ العرا بببٗ عبببادٙ اث تببٖبببيف      

 ٔاعببببببد ا٤شببببببٌاد األٌؽببببببٔؿ علِٖببببببا   القببببببأًَ     

األبببدًٗ العرا بببٗ  شبببٔاٝ تلببب  األطعلقبببٚ با٤لطساهبببا      

أٓ  25الطعا دٕبببببببببٚ األٌؽبببببببببٔؿ علِٖبببببببببا   األبببببببببادٙ 

اشباؼببببٚ با٤لطساهببببا  غببببى الطعا دٕببببٚ الببببٔاردٙ    

  لطلدٕببببببد القببببببأًَ الٔاجبببببب  الطببٖببببببيف  27األببببببادٙ 
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علبببٛ الٌساعبببا  الٌاظبببٟٚ عبببٍ الع٥ بببا  القأًًٖببببٚ      

 ا  العٌؽبببببر ا٦جبببببٌ . هبببببٍ الٌا ٖبببببٚ الٌ رٕبببببٚ     

مي ببببببٍ إعوببببببان األببببببٌِ  ًفصببببببّ   هٖببببببداَ عقببببببٔد  

ا٤شبببطثوار الدٓلٖبببٚ   البببٌفط ٓالغببباز  ل بببٍ لبببٖض     

   ٖبببع ا٦ بببٔان.  ببببم الطصبببر    تؽبببدٕيف ُببب ْ   

ارٙ اث عببببدي ٓجببببٔد  ٔاعببببد  األعبٖببببٚ  ٌٕبغببببٗ ا٤ظبببب 

إشببببببٌاد لاؼببببببٚ    ببببببأًَ ا٤شببببببطثوار اشببببببباؿ     

بطؽبببببفٖٚ البببببٌفط اشبببببباي ٤ٓ    بببببأًَ اشبببببطىاد      

ٓبٖبببع األٌطجبببا  الٌفبٖبببٚ  إلابببا أَ  بببأًَ ا٤شبببطثوار   

 ْ القٔاعبببد.  ٖببب  تقفبببٗ  الٌافببب  ٕطفبببوٍ هثبببم ُببب 

ببب أ٤ٓ ( األعدلببٚ هبببٍ  ببأًَ ا٤شببطثوار بببب َ     27األببادٙ ) 

ٟٚ عبببببٍ تببٖبببببيف ُببببب ا   )ربفبببببع األٌازعبببببا  الٌاظببببب  

القبببببأًَ اث القبببببأًَ العرا بببببٗ ٤ٕٓٓبببببٚ القفببببباٝ    

العرا بببببٗ  ٓػببببببٔز ا٤تفبببببان هبببببع األصبببببطثور علبببببٛ    

اللجببببببببٔٝ اث الطل ببببببببٖى الطجببببببببار٘ )الببببببببٔا  أٓ    

البببدٓلٗ( ٓفبببيف اتفبببان ٕببباي ببببا الببببرفا ؼببببدد       

مبٔجببببببّ إجبببببراٝا  الطل بببببٖى ٓجِطبببببّ ٓالقبببببأًَ     

( هبببٍ ب أ٤ٓ       29الٔاجببب  الطببٖبببيف.(. غبببى أَ األبببادٙ )   

 بببببببببأًَ ا٤شبببببببببطثوار  بببببببببد اشبببببببببطثٌ  ؼبببببببببرا ٚ   

ا٤شبببببطثوار   صببببببالٗ اشبببببطيفران ٓاًطبببببان البببببٌفط  

    ٙ  ٓالغببباز هبببٍ تببٖبببيف أ  ببباي القبببأًَ ٓهٌِبببا  اعبببد

بببب أ٤ٓ (  ل بببٍ األبببادٙ   27ا٤شبببٌاد األببب كٔرٙ   األبببادٙ )  

( األعدلبببببببٚ هبببببببٍ  بببببببأًَ ا٤شبببببببطثوار اشبببببببباؿ 18)

بطؽببببفٖٚ الببببٌفط اشببببباي اعيفبببب  بطوطببببع األعببببرٓ  

أ٘ األؽبببببفٛ األعبببببٖد  جبوٖبببببع ا٤هطٖبببببازا   األعبببببٖد  

ٓا٤عفببببببباٝا  ٓالفبببببببواًا  األٌؽبببببببٔؿ علِٖبببببببا    

  ٓإَ هبببببٍ 2006لصبببببٌٚ  13 بببببأًَ ا٤شبببببطثوار ر بببببى   

ُببب ْ ا٤هطٖبببازا  ٓالفبببواًا   كوبببا ًعطقبببد   بببدرٙ   

األصبببطثور علبببٛ ذبدٕبببد القبببأًَ الٔاجببب  الطببٖبببيف    

مبٔجبببب  اتفببببان ٕاهببببّ هببببع اسب ٔهببببٚ العرا ٖبببببٚ      

ٓ إ بببدٜ ظبببركا  البببٌفط   ثلبببٚ ببببٔزارٙ البببٌفط أ 

 الٔاٌٖٚ. 

  اسبقٖقبببببببٚ  إَ األصبببببببطثور ا٦جبببببببٌ    

هٖببببببداَ الببببببٌفط ٓالغبببببباز  شببببببٔاٝ كبببببباَ هعببببببو٤ٔ   

ب أ٤ٓ ( هٌبببّ        27بقٔاعبببد  بببأًَ ا٤شبببطثوار  األبببادٙ )   

أي ٤ شبببببٖ َٔ بالط كٖبببببد  رٕؽبببببا  علبببببٛ ا٤تفبببببان   

هبببع اسب ٔهبببٚ العرا ٖبببٚ علبببٛ بٌبببد الطٖبببار القبببأًَ   

تفبببببان علبببببٛ ظبببببرص الببببب ٘ ؼب بببببى عقبببببدُى  أٓ ا٤

عببببرض الٌببببسا  علببببٛ ُٖٟبببببٚ ذب ببببٖى تطببببٔث ُبببببٗ      

هِوٚ تعٖا القأًَ الٔاج  الطببٖيف

(53)

. 

أهببببببا بالٌصبببببببٚ لقببببببأًَ الببببببٌفط ٓالغبببببباز    

ت لببببٖى كٔردشببببطاَ العببببران  فِببببٔ ٕعببببى بعبببب م     

ؼبببببرٕ  اث أَ الٌبببببسا  الببببب ٘  بببببد ٌٕعببببب  بعببببب َ      

تفصبببى أٓ تببٖبببيف اتجبببازٙ ببببا األصبببطثور ٓالبببٔزٕر    

عٌبببببببد فعبببببببم األفآـبببببببا   ؼببببببببان اث الطل بببببببٖى  

ٓربببببٔن ُٖٟبببببٚ الطل بببببٖى حبصبببببى القفبببببٖٚ ٓفبببببيف  

 ٔاعبببد ذب بببٖى ت ببببدٜ األ٣شصبببا  األعرٓفبببٚ الببببم     

هبببٍ ُببب ا القبببأًَ. ٓبالطبببالٗ فبببإَ     50عبببددتِا األبببادٙ  

أ٘ ًبببسا  ٕٔلبببد بصبببب  تٌفٖببب  عقبببد اشبببطثوار ًفببببٗ  

شبببببببٖل وّ القبببببببأًَ الٔاجببببببب  الطببٖبببببببيف الببببببب ٘    

ا  أَ شببببطعٖقٌّ  ٔاعببببد الطل ببببٖى األعببببار إلِٖببببا  علوبببب    

( هببببببببٍ  ببببببببأًَ ا٤شببببببببطثوار   إ لببببببببٖى 17األببببببببادٙ )

كٔردشبببطاَ العبببران ذبوبببم   وبببا  هعبببابِا  ألبببا ٓرد    

   أًَ الٌفط ٓالغاز

(54)

 . 

ػبببببب  الطٌبٖبببببّ اث أَ عقبببببٔد ا٤شبببببطثوار    

  األببببٔارد الٌفبٖببببٚ  الببببم ػبببببر٘ ت ٖٖفِببببا ب ًِببببا     

عقبببٔد دٓلبببٚ  شطيففبببع غالببببا  ٤تفا بببا  الطل بببٖى.     

ِوببببٚ تعببببٖا القبببببأًَ   ٕٓط شببببض علببببٛ  لببببب  أَ ه  

الٔاجببببببب  الطببٖبببببببيف شبببببببطٔكم غالببببببببا  اث ُٖٟبببببببٚ  

الطل ببببٖى  هببببا   ٕقببببى البرفبببباَ فعبببب٥  بطلدٕببببدْ    

هصببببقا . ٓمي بببٍ ذبدٕبببد أًبببٔا  ُببب ْ العقبببٔد  علبببٛ      

كطلبببببب  الببببببم تطعلببببببيف بالطٌقٖبببببب   شبببببببٖم األثببببببان 

ٓا٤شط عببببببباف ٓالطببببببببٕٔر ٓا٤ًطبببببببان ٓالطصبببببببٕٔيف  

ٓتلبببب  الببببم تبببباي هببببع األصببببطثور ا٦جببببٌ  ٓفبببببيف       

 بببببباي  ببببببأًَ ا٤شببببببطثوار اشببببببباؿ   تؽببببببفٖٚ  أ 

الببببٌفط اشببببباي  ٓكبببب ل  ا٤جببببازٙ الببببم  ٌلِببببا     

البببٔزارٙ للوصبببطثور ا٦جبببٌ  الببب ٘ ٕبببرٓي اشبببطىاد     

ٓبٖبببع األعبببطقا  الٌفبٖبببٚ. أهبببا العقبببٔد البببم تطعلبببيف   

باشبببطىاد البببٌفط ٓتٔزٕعبببّ فِبببٗ تبببدلم   ًببببان      

عقببببٔد الطجببببارٙ الدٓلٖببببٚ  الببببم تصببببطدعٗ تببٖببببيف   

الببببٔاردٙ   القببببأًَ األببببدًٗ  هببببا     ٔاعببببد الطٌبببباز  

تٔجبببببد  ٔاعبببببد اشبببببٌاد لاؼبببببٚ   اتفا ٖبببببٚ دٓلٖبببببٚ  

يٌاٖٞببببٚ هعقببببٔدٙ بببببا العببببران ٓبلببببد األصببببطثور أٓ      

 األطعا د ا٦جٌ .

ًٓصببببطبٖع أَ ًفببببرب هببببث٥  ل٥تفا ٖببببا    

الثٌاٖٞبببٚ البببم تببباي ببببا  ِٔرٕبببٚ العبببران ٓدٓلبببٚ 

ألبببرٜ بعببب َ تعبببجٖع ا٤شبببطثوار  اتفبببان تعبببجٖع      

٤شبببببطثوارا  ببببببا   ٔهبببببٚ  ِٔرٕبببببٚ  ٓمحإبببببٚ ا

العببببران ٓ  ٔهببببٚ ازبؤِرٕببببٚ الفرًصببببٖٚ األٔ عببببٚ 

 2014  عببببباي 

(55)

هبببببٍ ُببببب ا  8   ٖببببب  تقفبببببٗ األبببببادٙ 

ا٤تفبببان بببب َ الٌبببسا  القببباٞى ببببا هصبببطثور ٓابببرف   

هطعا بببد )أ بببد البلبببدٍٕ( ٕبببطى تصبببٕٔطّ بالياـبببٗ       

فبببإَ تعببب ر  الطصبببٕٔٚ  فٖبببطى  صبببوّ ٓفبببيف  ٔاعبببد     

تببقِبببا ُٖٟبببا  الطل بببٖى    الطل بببٖى الدٓلٖبببٚ البببم  
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أٓ  1965األعببببب لٚ ٓفقبببببا  ٤تفا ٖبببببٚ ٓاظبببببٌبٍ لعببببباي    

زبٌبببٚ ا٦هبببى األطلبببدٙ للقبببأًَ الطجبببار٘ البببدٓلٗ       

 ٖبببب  شببببطلدد ُاتبببباَ ا ٖٟطبببباَ القببببأًَ الٔاجبببب    

 الطببٖيف ٓفيف الفٔابط األرعٖٚ لدِٕوا.  

إَ ُببببب ا الطعبببببدد    ٔاعبببببد ا٤شبببببٌاد  بببببد     

ٚ ٕ ببببببَٔ  قٖقٖببببببا   ٓؼبطببببببان اث ُٖ لٖببببببٚ ُرهٖبببببب   

أ ٖاًبببببببا  لطعبببببببٖا  اعبببببببدٙ ا٤شبببببببٌاد البببببببم ػبببببببب  

تببٖقِبببببا  كوبببببا ُبببببٔ اسببببببان بالٌصببببببٚ للقٔاعبببببد    

البببببٔاردٙ   القبببببأًَ البببببداللٗ ٓتلببببب  األٌؽبببببٔؿ     

علِٖبببببببا   اتفا ٖبببببببٚ دٓلٖبببببببٚ هعٌٖبببببببٚ  فالٔاجببببببب     

القببببببببأًًٗ ؼبببببببببطى تببٖببببببببيف أ  بببببببباي ا٤تفا ٖببببببببٚ  

الدٓلٖببببٚ الٌافبببب ٙ إزاٝ بلببببد القاـببببٗ البببب ٘ ٌٕ ببببر    

ٚ الٌبببسا  ٓاشبببطبعاد  ٔاعبببد   ا٤شبببٌاد الٔاٌٖببب
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ٓ بببد  .

ٕ ببببَٔ ُبببب ا الطعببببدد هفيـببببا   فِببببٔ هٔجببببٔد  بببببم     

ت ٖٖببببف العقببببد  أهببببا بعببببد ذبدٕببببد ابٖعطببببّ  ب ًببببّ    

عقببببد اشببببطثوار دٓلببببٗ أٓ عقببببد اشببببطثوار   صبببببان  

الببببٌفط )عقببببد دٓلببببٚ( أٓ عقببببد دٓلببببٗ   هٖببببادٍٕ       

الطجبببببببارٙ الدٓلٖبببببببٚ غبببببببى ا٤شبببببببطثوار  شبببببببططعا   

رغى هبببٍ  ٔاعبببد الطٌببباز  البببم ػبببب  تببٖقِبببا. ببببال   

 لببب  تبقبببٛ هصببب لٚ جبببدٕرٙ با٤عطببببار ُبببٗ الطٌببباز   

بببببببببببا القببببببببببأًَ ا٤ذببببببببببباد٘ ٓ ببببببببببأًَ ا لببببببببببٖى  

كٔردشبببببطاَ  ٓبعببببب م أكثبببببر د بببببٚ ببببببا  ٔاعبببببد   

ا٤شببببٌاد األٌؽببببٔؿ علِٖببببا   القببببٔاًا ا٤ذبادٕببببٚ  

ٓتلبببببب  الببببببٔاردٙ    ببببببٔاًا ا٤ لببببببٖى  ُٓبببببب ا هببببببا     

 شٖطٌآلّ األبل  الطالٗ. 

 األبل  الثاًٗ

 ٖى القأًًٗ با القأًَ أير يٌاٖٞٚ الطٌ

ا٤ذباد٘ ٓالقأًَ ا٤ لٖوٗ   ذبدٕد 

 القأًَ الٔاج  الطببٖيف

ًصببببببار  اث القببببببٔن ابطببببببداٝ ببببببب َ الببببببٌفط  

ٓالغبببببباز ُوببببببا هلبببببب  للعببببببع  العرا ببببببٗ   كببببببم   

ا٤ بببالٖى ٓا اف بببا   شبببٔاٝ كاًببب  األل ٖبببٚ علبببٛ      

 ٚ شببببب  ا٦رض عاهببببٚ أٓ لاؼبببب
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  ٓفقببببا  للوببببادٙ  

ٚ العببببببران  ٓبالطبببببببالٗ  هببببببٍ دشببببببطٔر  ِٔرٕبببببب    111

تٔجببببببببد ٌُبببببببباال هصببببببببآاٙ تعببببببببرٕعٖٚ   األببببببببٔارد   

الببٖعٖببببببٚ. لبببببب ل  أعبببببببٛ الدشببببببطٔر اسب ٔهببببببٚ    

ا٤ذبادٕببببٚ اسبببببيف )بببببإدارٙ ظبببب٣َٓ الببببٌفط ٓالغبببباز     

األصببببطيفرن هببببٍ اسبقببببٔن اسبالٖببببٚ بالطعببببآَ هببببع      

  ٔهببببببببببا  ا٦ ببببببببببالٖى ٓا اف ببببببببببا  األٌطجببببببببببٚ     

للبببببٌفط(
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. بٌببببباٝ علبببببٛ  لببببب   )تقبببببٔي اسب ٔهبببببٚ   

ٓ  ٔهببببببببا  ا٦ ببببببببالٖى ٓا اف ببببببببا  ا٤ذبادٕببببببببٚ 

األٌطجببببببٚ هعببببببا  برشببببببى الصٖاشببببببا  ا٤شببببببياتٖجٖٚ 

ال٥زهببببببٚ لطبببببببٕٔر يببببببرٓٙ الببببببٌفط ٓالغبببببباز  مبببببببا   

ؼبقببببيف أعلببببٛ هٌفعببببٚ للعببببع  العرا ببببٗ  هعطوببببدٙ  

أ ببببببببد  تقٌٖبببببببببا  هببببببببباد١ الصبببببببببٔن ٓتعبببببببببجٖع   

ا٤شطثوار(
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. 

إَ اشببٔٙ ا٦ٓث الم كاَ هبٍ األفبيض   

أ  ببباي  بببأًَ البببٌفط دراشبببطِا   ُببب ا األبلببب  ُبببٗ 

ٓالغبباز ا٤ذببباد٘  ل ببٍ هببع ا٦شببف ٤ ٕٔجببد  ببأًَ     

اذببباد٘ ٕببٌ ى كٖفٖببٚ اشببطثوار الثببرٓٙ الٌفبٖببٚ      

فف٥  عٍ كم األصاٞم األطعلقٚ بالؽٌاعٚ الٌفبٖبٚ   

بم إَ ٌُاال أ  اهبا  هٔزعبٚ ببا عبدٙ  بٔاًا  كوبا       

ُٔ ه كٔر  ًفا . ٓهبع غٖباب ُب ا القبأًَ شب٥ٌ        

  ر بِبا الصبلبا  ا٤ذبادٕبٚ      هدٜ الفبابٖٚ الم

ع٥ طِا هع الصلبا  ا٤ لٖوٖبٚ  ٓهبٍ يبى أيبر  لب       

   ذبدٕد القأًَ الٔاج  الطببٖيف.

علبببٛ هصبببطٜٔ ا٦  ببباي الدشبببطٔرٕٚ  ٕعطبببا إ لبببٖى      

بببببب 117كٔردشبببببطاَ إ لٖوبببببا  اذبادٕبببببا  ٓفبببببيف األبببببادٙ )    

أ٤ٓ ( هببببببٍ الدشببببببطٔر  ؼبببببببيف لصببببببلباتّ  ارشببببببٚ  

  بببببباي الدشببببببطٔر الصببببببلبا  الطعببببببرٕعٖٚ ٓفقببببببا  ٦

العرا بببببٗ  ٓؼببببببيف  بببببا )تعبببببدٕم تببٖبببببيف القبببببأًَ   

ا٤ذببببباد٘   ا٤ لببببٖى     الببببٚ ٓجببببٔد تٌببببا ني أٓ 

تعبببارض ببببا القبببأًَ ا٤ذبببباد٘ ٓ بببأًَ ا٤ لبببٖى     

خبؽببببببٔؿ هصبببببب لٚ ٤ تببببببدلم   ا٤لطؽاؼببببببا   

اسبؽبببببببببرٕٚ للصبببببببببلبا  ا٤ذبادٕبببببببببٚ(  

(60)

. ٓ بببببببببد 

( هببببٍ الدشببببطٔر أَ كببببم هببببا     115أكببببد  األببببادٙ ) 

ٖبببببببببّ   ا٤لطؽاؼبببببببببا  اسبؽبببببببببرٕٚ   ٕبببببببببٌؾ عل

للصبببببببلبا  ا٤ذبادٕبببببببٚ  ٕ بببببببَٔ هبببببببٍ ؼببببببب٥ ٖٚ   

ا٤ بببببالٖى ٓا اف بببببا  غبببببى األٌط وبببببٚ   إ لبببببٖى    

ٓالؽبببببببببب٥ ٖا  ا٦لببببببببببرٜ األعببببببببببيكٚ ت ببببببببببَٔ   

ا٦ٓلٕٔبببٚ فِٖبببا لقبببأًَ ا٦ بببالٖى ٓا اف بببا  غبببى    

 األٌط وٚ   إ لٖى     الٚ اشب٥ف بٌِٖوا. 

أهبببببببا علبببببببٛ هصبببببببطٜٔ أ  ببببببباي الطعبببببببرٕع 

   ببببببدد  ببببببأًَ الببببببٌفط ٓالغبببببباز ت لببببببٖى   العبببببباد٘

كٔردشبببببببطاَ العبببببببران ًببببببببان شبببببببرٕاًّ  هبطبببببببدأ   

هبببببببببٍ الدشبببببببببطٔر  115ٓ 121اتظبببببببببارٙ اث األبببببببببادتا 

العرا بببٗ  ب ًبببّ ٤ ػببببر٘ ًفبببا  أ٘ تعبببرٕع اذبببباد٘   

 فبببببببببان أٓ عقبببببببببد أٓ هببببببببب كرٙ تفببببببببباُى أٓ أ٘أٓ ات

ٓيٖقبببببببٚ ألبببببببرٜ اذبادٕبببببببٚ لاؼبببببببٚ بالعولٖبببببببا     

الٌفبٖببببٚ هببببا   تٔافببببيف علِٖببببا الصببببلبٚ األيفطؽببببٚ  

  ْ   ا٤ لبببببٖى علبببببٛ ًفبببببا 

(61)

. ٓ بببببد أكبببببد  األبببببادٙ   
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الثالثببببببٚ هل ٖببببببٚ الببببببٌفط للعببببببع  العرا ببببببٗ  ٓأَ  

لإل لببببٖى  ؽببببٚ   العاٞبببببدا  الٌفبٖببببٚ لللقبببببٔن    

ٕطٌاشببببببب  هبببببببع  ؽبببببببٚ  15/8/2005األٌطجبببببببٚ  ببببببببم 

( هبببٍ الدشبببطٔر. أهبببا  112عوبببٔي العبببع  ٓفبببيف األبببادٙ ) 

 ؽببببٚ ا٤ لببببٖى هببببٍ العاٞببببدا  بعببببد ُبببب ا الطببببارٕ    

فٖلببببددُا ُبببب ا القببببأًَ. هعٌببببٛ العبببببارٙ ا٦لببببىٙ   

أَ   ٔهبببببببٚ ا٤ لبببببببٖى تعبببببببيال هبببببببع اسب ٔهبببببببٚ     

ا٤ذبادٕببببٚ   إدارٙ العولٖبببببا  الٌفبٖببببٚ لللقبببببٔن   

( هبببٍ 112ٓفبببيف   بببى األبببادٙ )  15/8/2005األٌطجبببٚ  ببببم 

ط٣كببد الؽبببٖاغٚ  الدشببطٔر  أهببا بعببد ُببب ا الطببارٕ  ف    

الٔاـبببببببببلٚ للقبببببببببأًَ  ؽبببببببببرٕٚ ا٤لطؽببببببببباؿ  

لصبببببلبا  إ لبببببٖى كٔردشبببببطاَ   تقرٕبببببر هؽبببببى   

الثبببببرٓٙ الٌفبٖبببببٚ الٔا عبببببٚ   الٌببببببان ازبغبببببرا   

 لإل لٖى.

هببببببٍ جاًبببببب   لببببببر  ٕ ِببببببر بٔـببببببٔ  أَ     

ٌُبببباال اشببببطق٤٥  هببببٍ ًا ٖببببٚ الؽببببٖاغٚ القأًًٖببببٚ 

ببببببا القٔاعبببببد األٔـبببببٔعٖٚ ا٤ذبادٕبببببٚ ٓالقٔاعبببببد    

ٖوٖببببٚاألٔـببببٔعٖٚ ات ل

(62)

  فبببب٥ تٌبببباز  ٕقببببٔي بببببا   

ا٦  بببببببببباي ا٤ذبادٕببببببببببٚ ٓا٤ لٖوٖببببببببببٚ األطعلقببببببببببٚ   

با٤شببببببطثوار بببببببالٌفط ٓالغبببببباز. ف   بببببباي القببببببأًَ 

ا٤ذببببببباد٘ مي ببببببٍ تٌفٖبببببب ُا   ات لببببببٖى  ٌٖوببببببا   

ٌٕعبببببببدي ٓجبببببببٔد البببببببٌؾ   القبببببببأًَ ات لٖوبببببببٗ     

ألعازبببببببببٚ هصبببببببب لٚ هعٌٖببببببببٚ عازبِببببببببا القببببببببأًَ     

ا٤ذبببببببببباد٘

(63)

. كوبببببببببا أَ أ  ببببببببباي ا٤تفا ٖبببببببببا    

الدٓلٖبببببٚ ت بببببَٔ ًافببببب ٙ    ٖبببببع أجبببببساٝ إ لبببببٖى     

الدٓلبببببٚ  مبعٌبببببٛ أَ القبببببأًَ ا٤ذبببببباد٘ شبببببٖقٔي    

مبراعبببببببباٙ هببببببببا تفببببببببوٌطّ ا٤تفا ٖببببببببٚ الدٓلٖببببببببٚ    

 ٗ ٓكببببب ل  القبببببأًَ ات لٖوببببب

(64)

.أهبببببا هبببببٍ جِبببببٚ  

هفببببؤَ كببببم ؼببببٖغٚ ٓأيرُببببا  فٌِبببباال تفببببارب    

هبببببٍ دشبببببطٔر   111غبببببى هقببببببٔن ببببببا ًبببببؾ األبببببادٙ     

  ٚ اسبؽبببرٕٚ   ِٔرٕبببٚ العبببران البببم ت٣كبببد األل ٖببب

 3للدٓلببببٚ للثببببرٓا  الٌفبٖببببٚ  ٓبببببا ًببببؾ األببببادٙ      

هببببٍ  ببببأًَ البببببٌفط ٓالغبببباز ت لببببٖى كٔردشبببببطاَ     

العبببببران البببببم ذببببببدد  ؽبببببٚ ات لبببببٖى هبببببٍ ُببببب ْ    

األل ٖببببببٚ ص فببببببالٌؾ ا٦ٓن ٕصببببببطلسي ٓجببببببٔد  ثببببببم  

ٓا ببد للعببع  ٕببدٕر هل ٖبببٚ الببٌفط ٕٓطؽببرف بِبببا      

للوؽبببللٚ العاهببببٚ  أهببببا البببٌؾ الثبببباًٗ فببببٖفيض   

ٓهٌافعِبببببا ٓبالطبببببالٗ دببببببس٢ا      تٔزٕعبببببا  للول ٖبببببٚ

الطوثٖببببببببم بببببببببا الصببببببببلبٚ العاهببببببببٚ ا٤ذبادٕببببببببٚ   

 ٓالصلبٚ العاهٚ ا لٖٚ.

الطصبببا٢ن األببببرٓ  ٌُبببا  ُبببم تببب٣ير يٌاٖٞبببٚ   

الطعببببرٕع   هٖببببداَ ا٤شببببطثوار   الببببٌفط ٓالغبببباز   

  ذبدٕبببببببد القبببببببأًَ الٔاجببببببب  الطببٖبببببببيف علبببببببٛ    

الٌساعبببا  الطعا دٕبببٚ الٌاظبببٟٚ عبببٍ ُببب ا ا٤شبببطثوار    

لبببببببرد بلفببببببب  ؼببببببرٕ   هبببببببٍ الٌا ٖبببببببٚ  ك مي ببببببٍ ا 

الٌ رٕبببٚ  إًِببببا شبببط٣ير إَ   ٕ ببببٍ ٌُببباال تٌ ببببٖى    

 د ٖيف لٌبان ا٦  اي فِٖوا. 

  ُبببب ا الؽببببدد  تعببببى األببببادٙ اشبوصبببببَٔ     

هببببٍ  ببببأًَ البببببٌفط ٓالغبببباز ت لببببٖى كٔردشبببببطاَ     

العببببببببران اث ًببببببببٔعا هببببببببٍ اسبلببببببببٔن بالٌصبببببببببٚ    

لليف٥فبببا  القأًًٖببببٚ; الٌببببٔ  ا٦ٓن الٌساعببببا  الببببم  

ا٦ظببببببيفاؿ العبببببباهلا   العولٖببببببا   تٌعبببببب  بببببببا  

الٌفبٖبببٚ  شبببٔاٝ ببببا ا٦ظبببيفاؿ أًفصبببِى األعٌبببٖا  

بالعقببببببد أٓ بٖببببببٌِى ٓبببببببا أاببببببراف ألببببببرٜ غببببببى   

هعبببببباركٚ  فٖقببببببٔي ٓزٕببببببر الثببببببرٓا  الببٖعٖببببببٚ    

بالعوبببم علبببٛ  لبببِا  هبببا   تٔجبببد اتفا بببا  لاؼبببٚ    

علبببببببٛ ٓشببببببباٞم  لببببببببِا. ٕطعلبببببببيف الٌبببببببٔ  الثبببببببباًٗ     

     ٓ ص بالٌساعبببا  البببم  بببض تفصبببى أٓ تببٖبببيف ظبببر

ا٤جبببببازٙ أٓ كلِٖوببببببا ببببببا العببببببيفؾ األيفببببببٔن  

(65)

 

)األقببببببآن( ٓالببببببٔزٕر  فبببببب٥ ب ببببببد هببببببٍ اللجببببببٔٝ اث     

األفآـبببببا  أ٤ٓ   فبببببإَ   ٕبببببطى الطٔؼبببببم اث  بببببم   

ػبببب  الطوببباط ارٕبببيف الطل بببٖى األطفبببيف علٖبببّ ببببا   

الببببٔزٕر ٓالعببببيفؾ األيفببببٔن  ٓ  هقببببدهطِا  ٔاعببببد   

1965اتفا ٖٚ ٓاظٌبٍ لعاي 

(66)

 . 

لبببببببم تاهِبببببببا ُببببببب ا ٕعببببببب  أَ العقبببببببٔد ا 

  ٔهبببببببٚ ات لبببببببٖى شط طصببببببب  الط ٖٖبببببببف الببببببب ٘    

تٔؼببببلٌا إلٖببببّ شببببابقا   أ٘ أًِببببا عقببببٔد دٓلببببٚ  ل ببببٍ   

ُبببم ٕعطبببا ٓزٕبببر الثبببرٓا  الببٖعبببٚ مبثاببببٚ ٓزٕبببر    

البببببٌفط   تٔ ٖعببببببّ عقببببببد ا٤شببببببطثوار   الببببببٌفط  

ٓالغبببباز ك ُٓببببم  ببببارط العببببركا  الببببم أشصببببِا     

 بببببببأًَ الببببببببٌفط ٓالغببببببباز ال ٔردشببببببببطاًٗ ؼببببببببفٚ   

 ٚ عٍ الدٓلٚ ك العركٚ األٌبثق

( هبببببببببببببٍ 112  اسبقٖقبببببببببببببٚ  إَ األبببببببببببببادٙ )

الدشبببببببطٔر تعبببببببى اث ع٥ بببببببٚ هعبببببببيكٚ ببببببببا     

الصببببببببلبٚ ا٤ذبادٕببببببببٚ ٓالصببببببببلبٚ ا٤ لٖوٖببببببببٚ   

إدارٙ الثببببرٓٙ الٌفبٖببببٚ األصببببطيفرجٚ هببببٍ اسبقببببٔن   

ٓرشبببببى ا٤شبببببياتٖجٖٚ ال٥زهبببببٚ لطببببببٕٔر يبببببرٓٙ     

البببببببببٌفط ٓالغببببببببباز. هعٌبببببببببٛ  لببببببببب   اَ الصبببببببببلبٚ  

 ٖٚ اشبببببطغ٥ن ا٤ذبادٕبببببٚ ٓ بببببدُا تطوطبببببع بؽببببب٥

األببببببببببٔارد الٌفبٖببببببببببٚ بالطٌقٖبببببببببب  ٓا٤شط عبببببببببباف  

ٓا٤ًطببببببان  أ٘ أًِببببببا تطوطببببببع بصببببببلبٚ هٌفببببببردٙ    

إبببببراي عقببببٔد ا٤شببببطثوار الدٓلٖببببٚ   ُبببب ا اجملببببان.    

 ببببد ػبببببر ُبببب ا ا٦هببببر اث الطصببببا٢ن بعبببب َ ؼببببلٚ   
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العقبببٔد البببم تاهِبببا   ٔهبببٚ ات لبببٖى البببم ميثلبببِا  

ٓزٕببببببر الثببببببرٓا  الببٖعٖببببببٚ أٓ العببببببركا  الببببببم   

   مبٔجبببببب   ببببببأًَ الببببببٌفط ٓالغبببببباز  ٦ًِببببببا  ًعبببببب

أابرهبببب  هببببٍ غببببى  ٘ الطؽبببباؿ. فا٤لطؽبببباؿ     

بإبراهِبببا ٕعبببٔد لبببٔزارٙ البببٌفط العرا ٖبببٚ  مبٔجببب      

 123ٓ ببببببأًَ ر ببببببى   1967لصببببببٌٚ  97 ببببببأًَ ر ببببببى  

  ٓلعببببببركا  الببببببٌفط العاهببببببٚ الببببببم  1967لصببببببٌٚ 

أشصبببببطِا ٓزارٙ البببببٌفط مبٔجببببب   بببببأًَ تٌ بببببٖى     

 بببببببببأًَ ٓ 1976لصبببببببببٌٚ  101ٓزارٙ البببببببببٌفط ر بببببببببى  

األعبببببدن.  1997 لصبببببٌٚ 22العبببببركا  العاهبببببٚ ر بببببى  

أهببا بالٌصببببٚ لعقببٔد تؽبببفٖٚ الببٌفط اشبببباي  فٖعبببٔد    

ا٤لطؽببببباؿ فِٖبببببا لبببببٔزارٙ البببببٌفط  ٓ بببببد أكبببببد    

الطعبببببدٕم الثببببباًٗ لقبببببأًَ ا٤شبببببطثوار اشبببببباؿ    

( ب ًببببّ )أ٤ٓ ببببب  17تؽببببفٖٚ الببببٌفط اشببببباي   األببببادٙ )  

تقببببدي البببببا  ا٤شببببطثوار مبٔجبببب  ُبببب ا القببببأًَ     

زارٙ الببببٌفط للبلبببب  فِٖببببا هببببٍ  بببببم زبٌببببٚ      اث ٓ

هطيفؽؽببببٚ ؼبببببدد أعفبببباِٞا ٓهِاهِببببا بطعلٖوببببا   

ٕؽبببدرُا البببٔزٕر تطفبببوٍ تصبببِٖم عوبببم األصبببطثور    

علببببببٛ أَ ٤ تسٕببببببد هببببببدٙ هببببببٌ  األٔافقببببببٚ ا٦ٓلٖببببببٚ 

ياًٖببا  ب تقببٔي ٓزارٙ      ل٥شببطثوار علببٛ ي٥يببٚ أظببِر.    

البببٌفط بالطٌصبببٖيف هبببع ا٤ لبببٖى ٓا اف بببا  غبببى    

طببببٔفى هصببببطلسها  األعببببرٓ  األٌط وببببٚ   ا لببببٖى ب

 .(.    ٖع هرا لّ

ًٖٔببببببٚ بعبببببب م إَ  ببببببراٝٙ الٌؽببببببٔؿ القاً

غوببببٔض   الع٥ ببببٚ  الد ٖببببيف  ٕففببببٗ اث أَ ٌُببببا

القأًًٖبببببٚ الطٌ ٖوٖبببببٚ ببببببا الصبببببلبٚ ا٤ذبادٕبببببٚ   

ٓشببببببببببلبٚ ا٤ لببببببببببٖى   صبببببببببببان ا٤شببببببببببطثوار    

العولٖببببا  الٌفبٖببببٚ. ٕبببب٣ير ُبببب ا ا٦هببببر بالط كٖببببد  

طببٖببببيف علببببٛ ُبببب ْ   ذبدٕببببد القببببأًَ الٔاجبببب  ال

العقبببٔد البببم ٕاهِبببا ات لبببٖى  فبببإَ كاًببب  باالبببٚ    

شبببٖببيف القبببأًَ العرا بببٗ علِٖبببا باعطببببارْ  بببأًَ     

البلبببببببد الببببببب ٘  بببببببدي  فٖبببببببّ الٔا عبببببببٚ األٌعبببببببٟٚ     

ل٥لطببببببساي  ٓالٔا عببببببٚ ٌُببببببا الفببببببرر البببببب ٘ سبببببببيف  

باألطعا ببببببد ًطٖجببببببٚ ابراهببببببّ هببببببع جِببببببٚ ٤  لبببببب    

ؼبببب٥ ٖٚ الطعا ببببد  أهببببا ا٤لطببببساي فِببببٔ الطعببببٕٔني    

الفبببببرر. فبببببإ ا كاًببببب  ؼبببببلٖلٚ  فصبببببٖثٔر   عبببببٍ 

العبببب  بعبببب َ اعطبارُببببا هببببٍ عقببببٔد الدٓلببببٚ  لعببببدي 

ٔقض     ٓجبببببٔد   بببببى  بببببأًًٗ اذبببببباد٘ ؼبببببرٕ  ٕفببببب

شبببببلبا  ات لبببببٖى باشبببببطثوار الثبببببرٓٙ الٌفبٖبببببٚ   

 إ لٖى كٔردشطاَ. 

 

 األبل  الرابع

ا٦زهٚ العولٖٚ   ذبدٕد القأًَ الٔاج  

 الطببٖيف

اث أَ هبببببببٍ األفٖبببببببد اتظبببببببارٙ     الببببببببدٝ  

هصببببب لٚ رببببببط ذبدٕبببببد ا٤لطؽببببباؿ الطعبببببرٕعٗ    

ٓالقفبببباٞٗ مببببببدأ شببببٖادٙ الدٓلببببٚ علببببٛ أراـببببِٖا    

ٓيرٓاتِببببببببببببا  األعببببببببببببرٓف بٌ رٕببببببببببببٚ كبببببببببببببالفٔ    

(doctrine Calvo   أؼببببل  ٤ تٌصبببجى هبببع  )

األٌ ببببببٔر اسبببببببدٕ  للببٖعببببببٚ العقدٕببببببٚ األلسهببببببٚ   

دَٓ  ٖٖببببببببببس  لبببببببببببر  عقببببببببببٔد ا٤شببببببببببطثوار     

الببببببٌفط

(67)

عقببببببٔد ًٓطٖجببببببٚ  لبببببب  تببببببثى ُبببببب ْ ال  .

تٌازعبببببا  افياـبببببٖا  ببببببا  بببببأًَ الدٓلبببببٚ األفبببببٖفٚ    

ٓ بببٔاًا دٓن ألبببرٜ  ا٦هبببر الببب ٘ ػبعبببم هصببب لٚ      

ذبدٕببببببد القببببببأًَ الٔاجبببببب  الطببٖببببببيف هبرٓ ببببببٚ 

 للٌقاػ بع م جاد.

كوبببببببا ُبببببببٔ هعلبببببببٔي إَ تٌبببببببٔ  العقبببببببٔد     

األاهببببببٚ   هٖببببببداَ ا٤شببببببطثوار بببببببالٌفط ٓالغبببببباز   

ٓتعببببدد القٔاعببببد القأًًٖببببٚ ٓالط٥فِببببا  ببببد ٕصببببب  

ابا    هِوببببببٚ ذبدٕببببببد القببببببأًَ الٔاجبببببب    اـبببببببر

الطببٖبببيف  فِببب ْ العقبببٔد لٖصببب  بٔؼبببف ٓا بببد ٤ٓ    

ربفببببع  ٖعِببببا للقببببأًَ اشببببباؿ  بببببم ٤ ٕببببثى     

بعفبببِا هعببب لٚ تٌببباز  القبببٔاًا. كوبببا أَ القٔاعبببد   

القأًًٖبببٚ ب  ٔاعبببد ا٤شبببٌاد ب ٤ تٌطوبببٗ اث ً ببباي             

 ببببببأًًٗ ضبببببببدد بالٌصبببببببٚ زبوٖببببببع الٌساعببببببا     

َ هبببٍ القٔاعبببد األٔـبببٔعٖٚ    ٖبببع ال بببرٓف  ببببم إ  

  الٌ بببببباي القببببببأًًٗ للدٓلببببببٚ األٌطجببببببٚ للببببببٌفط   

ا٨هببببرٙ لاؼببببٚ  هببببا ٌٕببببافض  ٔاعببببد الطٌبببباز  عٌببببد   

 الطببٖيف   هثم ُ ا الٌٔ  هٍ ا٤شطثوارا . 

بببببالرغى هببببٍ ُبببب ا الٔؼببببف األعقببببد  ٕببببطى     

ذبدٕببببد القببببأًَ الٔاجبببب  الطببٖيف بعبببب م عبببباي    

لقبببأًَ هٖبببداَ الع٥ بببا  الطعا دٕبببٚ  ٓفبببيف  ٔاعبببد ا  

البببدٓلٗ اشبببباؿ  شبببٔاٝ كاًببب  ٓاٌٖبببٚ أي دٓلٖبببٚ     

بالطٖبببار األطعا ببببدٍٕ الؽبببرٕ  أٓ الفببببو  لببببّ  ٓ    

 البببٚ غٖببباب هثبببم ُببب ا ا٤تفبببان فٖجببب  اشبببطيفداي      

ـبببٔابط ا٤شبببٌاد األٔـبببٔعٖٚ البببم تفبببوِا  ٔاعبببد     

الطٌبببباز  الٔاٌٖببببٚ    ببببأًَ ا  وببببٚ الببببم تٌ ببببر   

 الٌبببببسا . إَ عقبببببٔد ا٤شبببببطثوار ببببببالٌفط ٓالغببببباز ٤    

رببببرن عبببٍ ُببب ْ ا٨لٖبببٚ  فالقبببأًَ الببب ٘ ؼب وِبببا   

 شبببٖيفطلف تبعبببا  للطقٌٖبببٚ األصبببطيفدهٚ   ذبدٕبببدْ.    

إَ اسببببم شبببٖ َٔ هطبإٌبببا  فٖوبببا     ففببب٥  عبببٍ  لببب    
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لببٔ كاًبب  األ٣شصببٚ الببم تط فببم بٌ ببر اشبؽببٔهٚ       

ُببببببببٗ ضببببببببباكى القفبببببببباٝ الببببببببٔا  أٓ ُٖٟببببببببا     

الطل ببببٖى الدٓلٖببببٚ. هببببٍ أجببببم الٌجببببا    هعرفببببٚ   

ا٦زهبببببٚ العولٖبببببٚ ضببببببم  ُببببب ْ ا٨لٖبببببا  ٓتف ٖببببب 

البلببببببب   ٕصطؽبببببببٔب هعازببببببببٚ هصببببببب لٚ تعبببببببٖا   

القبببببأًَ الٔاجببببب  الطببٖبببببيف   هبلببببببا ٕبببببدرط    

ا٦ٓن هٌِوبببا  البببٚ عبببرض الٌبببسا  علبببٛ الطل بببٖى     

فٖوببببا ٕ ببببرط الثبببباًٗ سبالببببٚ عببببرض الٌببببسا  علببببٛ 

 القفاٝ.

 األبل  ا٦ٓن

 عرض الٌسا  علٛ الطل ٖى

تعببببببى الطببٖقبببببببا  العولٖبببببببٚ    عقبببببببٔد  

األطعلقببببببببٚ بببببببببالبيٓن  أَ ٌُبببببببباال     ا٤شببببببببطثوار 

الغالببببب   بٌبببببٔدا  ذبٖبببببم بعببببب م ؼبببببرٕ  الٌساعبببببا    

الببببببم  ببببببد تٌعبببببب  عببببببٍ تٌفٖبببببب  ُبببببب ْ العقببببببٔد اث  

الطل ببببببٖى تصببببببوٛ ظببببببرٓص الطل ببببببٖى

(68)

. ٓتبببببباز 

أُوٖبببببببٚ ُببببببب ْ ا٦لبببببببىٙ   دفبببببببع ا٤لطؽببببببباؿ    

القفببببباٞٗ الببببببدٓلٗ للولببببباكى الٔاٌٖببببببٚ للبلببببببد   

األفببببببٖف ل٥شببببببطثوار  ٓا٤اوٌٟبببببباَ ببببببب َ ُٖٟببببببٚ    

ل ببببٖى شببببياعٗ الؽببببفٚ الدٓلٖببببٚ  بببب ا الٌببببٔ       الط

هبببببٍ العقبببببٔد عٌبببببد ذبدٕبببببدُا للقبببببأًَ الٔاجببببب       

الطببٖبببببيف

(69)

. ٓ  ُببببب ا الصبببببٖان  مي بببببٍ ا٤ظبببببارٙ    

علبببٛ شبببببٖم األثببببان  اث أ ببببد العقببببٔد األاهببببٚ بببببا  

ظبببببببركٚ ًفبببببببط ازبٌبببببببٔب العرا ٖبببببببٚ ٓظبببببببركٚ  

   37الببب ٘ ٕفؽببب  فٖبببّ البٌبببد    2009اً لٖسٕبببٚ عببباي  

ٖبببع الٌساعببببا  البببم تٌعبببب    فقرتبببّ الرابعبببٚ ببببب َ    

عبببببٍ ُببببب ا العقبببببد أٓ البببببم  بببببا ؼبببببلٚ ببببببّ ػبببببب      

تصببببٕٔطِا ٓفقببببا  لقٔاعببببد ذب ببببٖى غرفببببٚ الطجببببارٙ     

الدٓلٖبببٚ بٔشبببااٚ ي٥يبببٚ ضب وبببا ٕبببطى تعٖٖبببٌِى    

  ٙ مبٔجببببب  القٔاعبببببد األببببب كٔر

(70)

. ٓعٌبببببد الرجبببببٔ   

هبببٍ ُببب ْ القٔاعبببد ظببببد أًِبببا تقفبببٗ       21اث األبببادٙ 

طٖببببار ببببب ٕطوطببببع ا٦اببببراف حبرٕببببٚ ال   1مبببببا ٕبببب تٗ ) 

القٔاعبببببببد القأًًٖبببببببٚ البببببببم ػبببببببب  علبببببببٛ ُٖٟبببببببٚ 

الطل بببببٖى تببٖقِبببببا علبببببٛ هٔـبببببٔ  الٌبببببسا . عٌبببببد   

غٖببباب هثبببم ُببب ا ا٤لطٖبببار  تبببببيف ُٖٟبببٚ الطل بببٖى     

ت لبببب   ببببب2 ٔاعببببد القببببأًَ الببببم تعطاُببببا ه٥ٞوببببٚ. 

ُٖٟبببببٚ الطل بببببٖى بعبببببا ا٤عطببببببار أ  ببببباي العقبببببد      

األببببباي ببببببا الببببببرفا   صببببب  هقطفبببببٛ اسببببببان    

بببب تبببب    3ارٕبببٚ  ا  ؼبببلٚ.   ٓكببب ل  أ٘ أعبببراف دب  

ٔقض     ُٖٟببببٚ الطل ببببٖى بببببالٌسا  بؽببببفٚ اسب  ببببى األفبببب

بالؽبببببببببل   أٓ تقبببببببببرر ٓفقبببببببببا  لقٔاعبببببببببد العبببببببببدن    

ٓا٤ًؽبببباف ٕٓ ببببَٔ  لبببب  فقببببط    الببببٚ اتفببببان       

 ا٦اراف علٛ هٌلِا تل  الؽ٥ ٖا .(.

رغببببى تعببببدد القٔاعببببد األٌ وببببٚ تجببببراٝا    

ُٖٟبببببببا  الطل بببببببٖى ٓٓظٖفطِبببببببا ٓالطؽاؼبببببببِا

(71)

  

عبببببد الٔاجببببببٚ الطببٖبببببيف علبببببٛ   فبببببإَ ذبدٕبببببد القٔا 

هٔـببببٔ  الٌببببسا  ٕببببطى ٓفببببيف  لٖببببا  هطعببببابِٚ ت بببباد   

ت ببببببَٔ هعببببببِٔرٙ   طبطلببببببف  ٔاعببببببد الطل ببببببٖى.  

 ٖببب  ٕلجببب  ا  وبببَٔ   الببببدٝ اث الطفطبببٖغ عبببٍ    

القببببأًَ البببب ٘ الطببببارْ البرفبببباَ لغببببرض تببٖببببيف 

 ٚ أ  اهبببببّ األٔـبببببٔعٖ

(72)

. عٌبببببد غٖببببباب هثبببببم ُببببب ا   

الطٌبببباز   تببببببيف ُٖٟببببٚ الطل ببببٖى  ٔاعببببد     ا٤تفببببان 

   ٚ الببببم تببببرٜ ب ًِببببا ه٥ٞوبببب

(73)

  رمبببببا ت ببببَٔ تلبببب    

    ٚ األٌؽببببٔؿ علِٖببببا    ببببأًَ الدٓلببببٚ األفببببٖف

(74)

  

 ٚ أٓ  ٔاعبببببد القبببببأًَ البببببم دببببببد أًِبببببا ه٥ٞوببببب

(75)

  

ٓرمبببببا تلبببب  األٌؽببببٔؿ علِٖببببا    ببببأًَ الدٓلببببٚ     

األفبببببٖفٚ

(76)

ٓ  غبببببى  لببببب    بببببد ذب بببببى ا ٖٟبببببٚ   .

 ٚ   أٓ ٓفقببببا  لبٌببببٔد العقببببد ٓعببببادا  الطجببببارٙ الدٓلٖبببب

عٌببببببدها  ٓاتًؽببببببافبٌبببببباٝ علببببببٛ هببببببباد١ العببببببدن  

ٕصببببببو  اشبؽببببببٔي ؼببببببرا ٚ بببببببالرجٔ  اث ُبببببب ْ    

األباد١

(77)

. 

بؽبببفٚ لاؼبببٚ    إابببار اتفا ٖبببٚ تصبببٕٔٚ     

ًساعبببببا  ا٤شبببببطثوار ببببببا البببببدٓن ٓهبببببٔاا  دٓن    

  األعببببِٔرٙ مبعاُببببدٙ ٓاظببببٌبٍ    1965ألببببرٜ لعبببباي  

البببم اًفبببو  إلِٖبببا  ِٔرٕبببٚ العبببران هببب٣لرا    

(78)

  

البببببببببدٓلٗ لطصبببببببببٕٔٚ ًساعبببببببببا    ٕقبببببببببٔي األركبببببببببس

( بالببببببب  ببببببب ٘ ًببببببسا   ببببببأًًٗ ICISDا٤شبببببطثوار ) 

ٌٕعببب  بعببب م هباظبببر عبببٍ اشبببطثوار هبببا ببببا دٓلبببٚ        

هطعا ببببببدٙ  أٓ ُٖٟببببببٚ أٓ ٓكالببببببٚ تابعببببببٚ للدٓلببببببٚ   

ٓهبببببٔااٍ دٓلبببببٚ هطعا بببببدٙ ألبببببرٜ  غبببببى الدٓلبببببٚ   

الببببرف با٤شبببطثوار   بببا ٕرـبببٛ أابببراف الٌبببسا    

كبببسفِٖبببا أَ ٕقبببدهٔا الببببِى األ طبببٔب  ببب ا األر  

(79)

 .

إ  تقفبببٗ ضب وبببٚ الطل بببٖى  البببم ٕبببطى تعببب ٖلِا      

ٓفبببببيف أ  ببببباي ُببببب ْ ا٤تفا ٖبببببٚ  مبٔجببببب  أ  ببببباي      

القببببأًَ البببب ٘ ٕطفببببيف علِٖببببا البرفبببباَ  ٓ   ببببان   

غٖببباب هثبببم ُببب ا ا٤تفبببان  تبببببيف ا  وبببٚ  بببأًَ       

الدٓلبببٚ األطعا بببدٙ الببببرف   الٌبببسا   مببببا    لببب       

القٔاعببببببد األطعلقببببببٚ بطٌبببببباز  القببببببٔاًا  ٓكبببببب ل     

١ القببببببأًَ الببببببدٓلٗ األطعلقببببببٚ بببببببالٌسا . ٤ٓ  هببببببباد

مي ببببٍ للول وببببٚ )ا ٖٟببببٚ( أَ تببببرفني الفؽببببم   

الٌبببببسا  حبجبببببٚ شببببب ٔ  القبببببأًَ عبببببٍ الطعبببببرض     

للوصببب لٚ ضببببم الٌبببسا  أٓ غؤـبببّ  علبببٛ أَ  لببب      
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٤ ٌٕببببببان هببببببٍ شببببببلبٚ ا  وببببببٚ   أَ تفؽببببببم    

الٌببببسا  ٓفقببببا  ألببببباد١ العدالببببٚ ٓاتًؽبببباف إ ا اتفببببيف  

ا٦ابببببراف علبببببٛ  لببببب  

(80)

. هبببببٍ األلفببببب  للٌ بببببر    

ًبببؾ ُببب ْ ا٤تفا ٖبببٚ  أًِبببا تعببببٗ ُٖٟبببٚ الطل بببٖى   

لٖببببببارا    تٔشببببببم هببببببباد١ القببببببأًَ الببببببدٓلٗ  ا     

الؽببببلٚ بببببالٌسا   ُٓبببب ا ا٦هببببر ٕببببدن علببببٛ  ٖٖببببس      

عقبببببٔد ا٤شبببببطثوار األاهبببببٚ ببببببا البببببدٓن األفبببببٖفٚ  

ٓا٦ظبببيفاؿ ا٦جٌبٖبببٚ ب عقبببٔد الدٓلبببٚ ب هبببٍ ببببا          

  كوبببا ٕعبببى العقبببٔد ا٦لبببرٜ البببم تاهِبببا الدٓلبببٚ

اث البببببدٓر األِبببببى الببببب ٘ ٕلعببببببّ القبببببأًَ البببببدٓلٗ    

العاي    صى ُ ا الٌٔ  هٍ الٌساعا 

(81)

. 

أَ هعٌبببببببٛ  Struycken ا٦شبببببببطا ٕبببببببرٜ 

األصبببببطقلٚ   عقبببببٔد الدٓلبببببٚ ؽبطلبببببف عبببببٍ    اترادٙ

هعٌاُبببا األعطببباد   القبببأًَ البببدٓلٗ اشبببباؿ  فبببدٓر  

ٓفبببيف  ٔاعبببد ا٤شبببٌاد البببم جببباٝ بِبببا تٌ بببٖى     اترادٙ

هبببا ا٦ٓن بعببب َ القبببأًَ الٔاجببب  الطببٖبببيف علبببٛ   رٓ

ا٤لطساهبببببا  الطعا دٕبببببٚ ٕطلبببببدد بالطٖبببببار  بببببأًَ     

دٓلببببٚ هعٌٖببببٚ لٖ ببببَٔ ٓاجبببب  الطببٖببببيف    

(82)

  بٌٖوببببا 

دٓر اترادٙ ٓفبببببيف اتفا ٖبببببٚ ٓاظبببببٌبٍ ُبببببٔ ذبدٕبببببد  

القٔاعبببببد القأًًٖبببببٚ البببببم ػبببببب  علبببببٛ ضب وبببببٚ     

الطل ببببببببببٖى تببٖقِببببببببببا علببببببببببٛ الٌببببببببببسا  

(83)

  أ٘ ٤ 

 ٔ اعبببد القأًًٖبببٚ هٌطوٖبببٚ اث   ٕعبببيص أَ ت بببَٔ الق

دٓلٚ هعٌٖٚ

(84)

. 

عٌببببد إهعببببباَ الٌ ببببر   ًؽبببببٔؿ  ٔاعبببببد   

الطل بببٖى األيفطلفبببٚ  ظببببد إَ ُٖٟبببٚ الطل بببٖى غبببى     

هلسهبببببببٚ بطببٖبببببببيف  بببببببأًَ البلبببببببد األطعا بببببببد هبببببببع 

هببببببع  األصببببببطثور     الببببببٚ غٖبببببباب  ببببببأًَ ا٤رادٙ.  

العلبببببى أَ البلببببب  عبببببٍ القبببببأًَ الببببب ٘ ٕبببببرتبط       

الببببٌفط ٓالغبببباز بعبببب م ٓيٖببببيف بعقببببد ا٤شببببطثوار    

لبببٍ ٕففبببٗ إلابببا اث  بببأًَ البلبببد األطعا بببد ؼبببا        

الثبببببرٓٙ الٌفبٖبببببٚ  ٦ًبببببّ ميثبببببم هركبببببس الثقبببببم      

ٓػبببببر٘ علببببٛ إ لٖوببببّ الٔفبببباٝ بببببا٦داٝ األوٖببببس  )أ٘   

ا٦داٝ ال ٘ تيكس فّٖ هؽا  ا٦اراف(

(85)

 . 

إَ اشبببببببطب٥  القفبببببببإا البببببببم عرـببببببب    

   ٛ علبببٛ الطل بببٖى فٖوبببا هفببب

(86)

  ؽباًبببا أَ  بببأًَ  

لبببٚ األفبببٖفٚ ل٥شبببطثوار الٌفببببٗ  بببد اشبببطبعد    الدٓ

كلٖببببا  أٓ جسٖٞببببا  لؽببببا  األببببباد١ العاهببببٚ للقببببأًَ   

ن( هبببٍ الٌ ببباي ا٦شاشبببٗ    بببب1بببب 38البببٔاردٙ   األبببادٙ ) 

  وببببٚ العببببدن الدٓلٖبببببٚ  بببببم إَ بعببببني العقبببببٔد     

البببببم ً بببببر الطل بببببٖى الٌساعبببببا  الٌاظبببببٟٚ عٌِبببببا      

تطفبببوٍ عببببارا  ؼبببرؼبٚ ت٣كبببد تببٖبببيف األبببباد١    

لقببببببببأًَ الببببببببٔا  هببببببببع القببببببببٔاًا األعببببببببيكٚ ل

الٔاٌٖببببببٚ ا٦لببببببرٜ أٓ هببببببباد١ القببببببأًَ الببببببدٓلٗ   

 ٚ ٓهببببباد١ القببببأًَ العاهبببب

(87)

. ٕصببببطيفلؾ ا٦شببببطا   

Charles LEBEN    ٝهببببٍ  لبببب  أَ كببببم إجببببرا

تطيفببببببب ْ الدٓلبببببببٚ األفبببببببٖفٚ كإلغببببببباٝ العقبببببببد أٓ    

الطبببب هٖى ػببببب  أَ ٕببببطى تقٖٖوببببّ مبٔجبببب  األببببباد١     

العاهببببٚ للقبببببأًَ البببببدٓلٗ الببببب ٘ تعطببببباْ الدٓلبببببٚ  

ًفصببببِا ب ًببببّ جببببسٝ هببببٍ  أًًِببببا  

(88)

.   اسبقٖقببببٚ  

إَ الببٖعببببببببٚ اشباؼببببببببٚ لعقببببببببٔد ا٤شببببببببطثوار      

ب الببببٌفط ٓالغبببباز ُببببٗ الببببم اشببببطدع  ُبببب ا الطقببببار 

العبببببدٕد ببببببا  ٔاعبببببد القبببببأًَ البببببدٓلٗ اشبببببباؿ   

ٓأ  اي القأًَ الدٓلٗ العاي

(89)

. 

إَ الصببببببببببب  الببببببببببرٖٞض البببببببببب ٘ ٕببببببببببدفع 

األصبببببطثورٍٕ إث رفبببببني تببٖبببببيف  بببببأًَ الدٓلبببببٚ    

األفبببٖفٚ ُبببٔ عبببدي الثقبببٚ ب   ببباي  أًًِبببا  ا٦هبببر       

البببببب ٘ ٕطبلبببببب  ـببببببواًا  لطِٖٟببببببٚ جببببببٔ ه٥ٞببببببى   

سبوإبببببببٚ األصبببببببطثور إزاٝ اتجبببببببراٝا  القأًًٖببببببببٚ    

لدٓلبببٚ األفبببٖفٚ. فِببب ْ ا٦لبببىٙ لبببدِٕا  كوبببا ُبببٔ  ل

هعببببببرٓف  شببببببلبٚ تٌ ٖوٖببببببٚ   تعببببببدٕم اتاببببببار 

القبببببأًًٗ أٓ البٖٟبببببٚ القأًًٖبببببٚ البببببم ًعببببب  عقبببببد     

ا٤شبببببطثوار   كٌفِبببببا  ٓبالطبببببالٗ مي ٌِبببببا زلسلبببببٚ 

الطببببٔازَ بببببا اببببر  العقببببد. ف بببباَ ُبببب ا هصببببٔغا        

تببببببدا  ظبببببرٓص الثببببببا  الطعبببببرٕعٗ أٓ العبببببرٓص   

هببببٍ ًببببس  األل ٖببببٚ أٓ أ٘ إجببببراٝ   ازباهببببدٙ للٔ إببببٚ  

٣ٕير   هؽللطِا أٓ  قٔ ِا

(90)

 . 

إَ هببببا مي ببببٍ اشطيف٥ؼببببّ هببببٍ هفبببباها  

 ٔاعبببببببد الطل بببببببٖى األببببببب كٔرٙ  ًفبببببببا   أَ ذبدٕبببببببد 

القببببأًَ الٔاجبببب  الطببٖببببيف علببببٛ ٓجببببّ الببببٖقا ٤    

ٕطلقببببيف إلاببببا    الببببٚ ٓجببببٔد اتفببببان هصبببببيف بببببا      

ا٦ابببببراف علبببببٛ الطٖبببببار  بببببأًَ هعبببببا أٓ  ٔاعبببببد  

عٌٖبببببٚ   صببببب  ا٦ بببببٔان. أهبببببا عٌبببببدها      أًًٖبببببٚ ه

ٕطيفلبببببببف األطعا بببببببدَٓ عبببببببٍ  ارشبببببببٚ اسبرٕبببببببٚ    

األطا بببٚ  بببى  فوبببٍ الؽبببع  الطٌبببب٣ هصببببقا  بببباسب ى  

األٔـببببببببٔعٗ الٔاجبببببببب  الطببٖببببببببيف 

(91)

  ٦َ تقببببببببدٕر 

ذبقببببببيف ٓؼببببببف )األ٥ٞوببببببٚ(    ببببببأًَ هعببببببا أٓ    

 ٔاعبببد  أًًٖبببٚ هعٌٖبببٚ أٓ هبببباد١  أًًٖبببٚ ٓاٌٖبببٚ   

أًفصببببِى.  أٓ دٓلٖببببٚ شٖيففببببع لدراشببببٚ ا  وببببا  

ٓتعبببب م ُبببب ْ األصبببب لٚ أزهببببٚ حبٖا ببببا  رغببببى أًِببببا     

 ضبددٙ الٌبان.
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 األبل  الثاًٗ

 عرض الٌسا  علٛ القفاٝ

إَ عبببببدي ٓجبببببٔد ظبببببرص ذب بببببٖى  ُٓببببب ْ    

 البببببٚ ٌٕبببببدر ٓ ٔعِبببببا

(92)

  شبببببٖدفع بالط كٖبببببد إث 

اللجبببٔٝ إث القفببباٝ البببٔا  لٌ بببر الٌبببسا    ٖبببب       

مي ببببببٍ رفببببببع الببببببدعٜٔ أهبببببباي ضببببببباكى الدٓلببببببٚ  

 ٕطوطببببببببع األصببببببببطثور الدٓلببببببببٚ الببببببببم األفببببببببٖفٚ أٓ

ٓإَ هباظببببرٙ أ ببببد   دٓلببببٚ يالثببببٚ.  جبٌصببببٖطِا أٓ أ٘

اببببببببر  العقببببببببد اتجببببببببراٝا  القفبببببببباٖٞٚ أهبببببببباي    

ضببببباكى إ ببببدٜ ُبببب ْ الببببدٓن  ببببد ٕ ببببَٔ الطساهببببا    

ب  بببببد بٌبببببٔد العقبببببد الببببب ٘ ؼببببببدد ا٤لطؽبببببباؿ      

القفببباٞٗ اسبؽبببر٘  ببباكى ُببب ْ الدٓلبببٚ  ٓ بببد      

ٕط شببببببببض علببببببببٛ أ ببببببببد هعببببببببإى ا٤لطؽبببببببباؿ     

دٓلٗ.   ُببب ْ اسبالبببٚ ا٦لبببىٙ ٕقبببٔي   القفببباٞٗ الببب 

القاـببببببٗ البببببب ٘ ٌٕ ببببببر الببببببدعٜٔ بالطثببببببب  هببببببٍ  

الطؽاؼبببببببببببّ ٓفقبببببببببببا  لقٔاعبببببببببببد ا٤لطؽببببببببببباؿ   

األٌؽبببٔؿ علِٖبببا    أًًبببّ البببٔا   هبببا   تٔجبببد   

اتفا ٖببببببٚ يٌاٖٞببببببٚ أٓ هطعببببببددٙ ا٦اببببببراف ٕعببببببوم    

ًبا ِبببببببببا هٔـبببببببببٔ  الٌبببببببببسا  تطفبببببببببوٍ  ٔاعبببببببببد   

الطؽببببببباؿ هعٌٖبببببببٚ  ٓكاًببببببب  دٓلبببببببٚ القاـبببببببٗ 

 ا٤تفا ٖٚ.ارفا    ُ ْ 

اي عٌببببببد افببببببياض رفببببببع اشبؽببببببٔهٚ أهبببببب  

 ٘ ا  وبببٚ  بعبببد  ضبببباكى الدٓلبببٚ األفبببٖفٚ  فبببإَ أ

الطثبببببب  هبببببٍ الطؽاؼبببببِا  لبببببٍ تصبببببطبٖع إلابببببا أَ    

تبببببببيف  ٔاعبببببد ا٤شبببببٌاد    أًًِبببببا  هبببببا   ت بببببٍ    

دٓلبببببٚ ُببببب ْ ا  وبببببٚ ارفبببببا    اتفا ٖبببببٚ دٓلٖبببببٚ    

يٌاٖٞبببببٚ أٓ هطعبببببددٙ ا٦اببببببراف تطفبببببوٍ أ  اهببببببا     

اعاتِبببببا ز س بببببٚ  ٔاعبببببد   هٔـبببببٔعٖٚ تصبببببطلسي هر 

القبببأًَ البببدٓلٗ اشبببباؿ الٔاٌٖبببٚ. ٓا٦هبببر ًفصبببّ   

ٌٕببببببيف علببببٛ عقببببٔد ا٤شببببطثوار بببببالٌفط ٓالغبببباز.     

فبببإ ا ذبقبببيف ؼبببدن ا٤فبببياض الببب ٘ أظبببرًا إلٖبببّ       

 ًفببببا   بطببٖببببيف  ٔاعببببد القببببأًَ الببببدٓلٗ اشببببباؿ     

( هبببببببٍ  بببببببأًَ  27البببببببم ًؽببببببب  علِٖبببببببا األبببببببادٙ )   

ٕا ا٤شبببطثوار  فبببإَ ا  وبببٚ األيفطؽبببٚ بٌ بببر  فبببا    

ا٤شببببببطثوار ُببببببٗ ضببببببباكى بببببببداٝٙ هطيفؽؽببببببٚ     

أًعببببببببب    بببببببببدٕثا    هركبببببببببس كبببببببببم هٌبقبببببببببٚ  

اشبببببطٌٟافٖٚ
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. شبببببطقٔي ُببببب ْ ا  وبببببٚ بطببٖبببببيف    

القببببببأًَ العرا ببببببٗ  هببببببا   ٕٔجببببببد اتفببببببان بعبببببب َ  

إَ اشبٖببببارا   ذبدٕببببد القببببأًَ الٔاجبببب  الطببٖببببيف.  

األطا ببببٚ   ُبببب ْ األببببادٙ ـببببٖقٚ جببببدا  فِببببٗ تعببببيف  

   ٚ للبببببرفا    هببببٍ جِببببٚ بببببدٓر اترادٙ األعببببيك

ذبدٕببببد القببببأًَ الٔاجبببب  الطببٖببببيف  شببببٔاٝ كبببباَ    

ٓاٌٖبببببببا  أي أجٌبٖبببببببا   ٓتلبببببببسي القاـبببببببٗ بطببٖبببببببيف    

القبببأًَ العرا بببٗ عٌبببد غٖببباب ا٤لطٖبببار هبببٍ جِبببٚ      

ألبببببرٜ. إَ ُببببب ا ا٤دبببببباْ ٤ ٌٕصبببببجى هبببببع ادبببببباْ   

( ٤ٓ ٕطواظبببببٛ هبببببع  25القبببببأًَ األبببببدًٗ   األبببببادٙ )  

هببببببببٌِ   ببببببببأًَ ا٤شببببببببطثوار ًفصببببببببّ   إغببببببببراٝ     

رٍٕ  فِببببٔ ٤ ٕطصبببباه    تببٖببببيف القببببأًَ األصببببطثو

ا٦جببببٌ  إلاببببا عٌببببد الطٖببببارْ هببببٍ  بببببم األطعا ببببدٍٕ   

أ٘ أًبببببببّ ٕبببببببرفني اشبببببببطيفداي ـبببببببٔابط ا٤شبببببببٌاد   

األٔـببببببٔعٖٚ. هببببببٍ األعببببببرٓف لببببببدٜ البببببببا ثا       

هٖبببببداَ القبببببأًَ البببببدٓلٗ اشبببببباؿ  أَ اشبببببطيفداي   

ا٦شببببببلٔب األٔـببببببٔعٗ   ا٤شببببببٌاد  ببببببد ٕعببببببى اث  

ضبببببم ابببببراي العقببببد أٓ القببببأًَ العرا ببببٗ باعطبببببارْ 

ه بببببباَ تٌفٖبببببب ْ  ففبببببب٥  عببببببٍ  لبببببب  إَ هؽببببببا     

الدٓلبببٚ ٓاألصبببطثور ا٦جبببٌ  تبببرتبط بعببب م ٓيٖبببيف     

 بالقأًَ العرا ٗ.

أهبببببا عٌبببببد اًِٖبببببار ُببببب ْ الفرـبببببٖٚ  فببببب٥    

ٕطبقبببٛ ببببا ٕبببد٘ ا  وبببٚ العرا ٖبببٚ شبببٜٔ  ٔاعبببد   

تٌبببببباز  القببببببٔاًا الببببببٔاردٙ   القببببببأًَ األببببببدًٗ  ٤   

با٤لطساهبببببببببا   البببببببببم تطعلبببببببببيف 25شبببببببببٖوا األبببببببببادٙ 

الطعا دٕبببٚ. إَ إلقببباٝ ً بببرٙ شبببرٕعٚ علبببٛ ضبطبببٜٔ  

ٕ فِبببببى 25األبببببادٙ ) ( هبببببٍ القبببببأًَ األبببببدًٗ العرا بببببٗ  

بببب َ ا  وبببٚ العرا ٖبببٚ  ببببافياض ً رُبببا الٌبببسا       

األطعلببببيف بالعقببببد الببببدٓلٗ  شببببطلج  أ٤ٓ  إث ـببببابط   

األبببببٔاٍ األعبببببيال للوطعا بببببدٍٕ  ُٓبببببٔ بالط كٖبببببد   

ٌ  البببب ٘ لببببٍ ٕطلقببببيف بالٌصبببببٚ للوصببببطثور ا٦جبببب 

ٕٔجببببببد هركببببببس إدارتببببببّ   بلببببببد أجببببببٌ  
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  أهببببببا 

بالٌصببببببٚ للعبببببركٚ العرا ٖبببببٚ األيفٔلبببببٚ بطٔ ٖبببببع     

عقبببد ا٤شبببطثوار   الثبببرٓٙ الٌفبٖبببٚ فؤاٌِبببا       

إ لبببببٖى  ِٔرٕبببببٚ العبببببران. هعٌبببببٛ  لببببب  أَ ُببببب ا   

الفببابط شببٔف لببٍ ٕطلقببيف إلاببا    الببٚ األصببطثور        

الببببٔا  البببب ٘ ٕٔجببببد هركببببس إدارتببببّ   العببببران    

ٚ األصببببطثور ا٦جببببٌ  البببب ٘ ٕببببدٕر أعوالببببّ   أٓ  البببب

  العببببران  ببببا ٕٔجببببد هركببببس إدارتببببّ الببببرٖٞض    

لببببارن العببببران  مبٔجبببب    ببببى الفقببببرٙ الصادشببببٚ    

هبببٍ القبببأًَ األبببدًٗ. فبببإَ   ٕطلقبببيف   48هبببٍ األبببادٙ 

ٖ عوم القاـبببببببٗ  ـبببببببابط األبببببببٔاٍ األعبببببببيال فصببببببب

هعٖبببببار ه ببببباَ إببببببراي العقبببببد  شبببببٔاٝ كببببباَ دالبببببم  

 العران أي لارجّ. 

لطببٖقبببببا  اسبدٕثبببببٚ   هٖبببببداَ  بٖبببببد أَ ا

العقبببببٔد البببببم ت بببببَٔ الدٓلبببببٚ ارفبببببا  فِٖبببببا ؽببببببا  

باعطٌبببان هببببدأ الرابببببٚ الٔيٖقبببٚ البببم تقبببٔد  عٌبببد    
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تببٖقِببببا  اث  ببببأًَ الدٓلببببٚ األطعا ببببدٙ باعطبارُببببا  

البلببببد البببب ٘ ٕببببرتبط بببببّ العقببببد ارتبااببببا  ٓيٖقببببا         

كوبببا أَ إ لبببٖى ُببب ْ الدٓلبببٚ ُبببٔ ضببببم ا٤شبببطثوار  

اَ البببب ٘ ٌٕفبببب  فٖببببّ العقببببد  أ٘ أًببببّ ميثببببم األ بببب 
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ففبببببب٥  عبببببببٍ ارتببببببباص ضببببببببم العقببببببد باألؽبببببببا     

 ٚ ا٦شاشببببٖٚ  بببب ْ الدٓلبببب
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.  ببببد ٕبببببر  الطصببببا٢ن  

ٌُببببا عببببٍ فرؼببببٚ  صبببب  القفبببباٝ العرا ببببٗ بِبببب ا    

األبببببببدأ. هببببببٍ الٌا ٖببببببٚ الٌ رٕببببببٚ  ٌٕبغببببببٗ علببببببٛ      

ا  وببببٚ العرا ٖببببٚ اشببببطبعاد   ببببى الفقببببرٙ ا٦ٓث   

ليكٖبببس علبببٛ هبببٍ القبببأًَ األبببدًٗ ٓا  25هبببٍ األبببادٙ 

الببببم تقفببببٗ )ٕطبببببع فٖوببببا   ٕببببرد    30  ببببى األببببادٙ 

بعبببب ًّ ًببببؾ   األببببٔاد الصببببابقٚ هببببٍ أ ببببٔان تٌبببباز   

القبببببببٔاًا هبببببببباد١ القبببببببأًَ البببببببدٓلٗ اشبببببببباؿ     

ا٦كثبببر ظبببٖٔعا (  فطبببببيف هببببدأ الرابببببٚ الٔيٖقبببٚ   

الببببم شطففببببٗ  طوببببا اث تببٖببببيف  ببببأًَ الدٓلببببٚ    

األطعا بببببدٙ ب القبببببأًَ العرا بببببٗ. إَ اتًؽببببباف              

القبببببٔن ٕبببببدفع اث ا٤عبببببياف بٔجبببببٔد ًقبببببد ٕٔجبببببّ 

إث ُبببببب ْ الر٢ٕببببببٚ  رغببببببى ٓجببببببٔد   ببببببى  فبببببباٞٗ  

ٕط شبببببببببببض علِٖبببببببببببا 
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تطعلبببببببببببيف  25  ٦َ األبببببببببببادٙ 

٤ مي بببببببٍ  30با٤لطساهبببببببا  الطعا دٕبببببببٚ ٓأَ األبببببببادٙ 

أًَ البببببدٓلٗ اشبببببباؿ إعوا بببببا هبببببا   ؽببببببم  القببببب 

 اعبببببدٙ إشبببببٌاد تطٌبببببآن األصببببباٞم  العرا بببببٗ هبببببٍ أ٘

 الطعا دٕٚ. 

 لبببببر  لٖصببببب  ٌُببببباال رغببببببٚ  هبببببٍ جاًببببب  

لبببببدٜ الدٓلبببببٚ األفبببببٖفٚ با٤تفبببببان علبببببٛ الطٖبببببار     

 بببببأًَ البلبببببد الببببب ٘ ٌٕطوبببببٗ إلٖبببببّ األصبببببطثور  ٦َ  

هثببببم ُبببب ا ا٤تفببببان شببببٖطلدد ًبا ببببّ   القٔاعببببد     

البببم ذب بببى العقبببٔد بعببب م عببباي  ٓلبببٍ ٕببب٣ير علبببٛ      

ًبببببان تببٖببببيف القٔاعببببد ا٨هببببرٙ للدٓلببببٚ البببببرف   

  عقبببببببد ا٤شبببببببطثوار. هبببببببع  لببببببب  عٌبببببببد ذبقبببببببيف 

ـببببببٖٚ عببببببرض الٌببببببسا  علببببببٛ ضببببببباكى بلببببببد    فر

األصببببطثور  فببببإَ الدٓلببببٚ األفببببٖفٚ شطصببببطفٖد هببببٍ     

 ؽببببباًطِا القفببببباٖٞٚ  فعقبببببٔد الدٓلبببببٚ   هٖبببببداَ  

ا٤شبببببطثوار الٌفببببببٗ  بببببا ابببببابع شٖاشبببببٗ بصبببببب    

 ت يىُا علٛ ا٤ طؽاد القٔهٗ للدٓلٚ.

  اسبقٖقبببببببببٚ تعبببببببببطد أزهبببببببببٚ ذبدٕبببببببببد   

القبببببأًَ الٔاجببببب  الطببٖبببببيف أهببببباي ا  وبببببٚ البببببم  

لٌبببببسا   ٌٖوبببببا تلطبببببسي هبببببٍ تلقببببباٝ ًفصبببببِا  تٌ بببببر ا

مبراعببببببباٙ ااٞفبببببببٚ هبببببببٍ القٔاعبببببببد القأًًٖبببببببٚ     

ً اهِبببا القبببأًًٗ ػبببب  تببٖقِبببا بؽبببرف الٌ بببر     

عببببٍ ًطبببباٞ  تببٖببببيف  ٔاعببببد ا٤شببببٌاد الٔاٌٖببببٚ  أ٘   

بؽبببببببرف الٌ بببببببر عبببببببٍ ا٦  ببببببباي األٔـبببببببٔعٖٚ    

القبببببببأًَ الٔاجببببببب  الطببٖبببببببيف  تصبببببببوٛ القٔاعبببببببد   

  ٘ ا٨هببببرٙ أٓ  ا  الطببٖببببيف الفببببرٓر
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.لقببببد ظببببا   

تعرٕببببببف ُبببببب ْ القٔاعببببببد ب ًِببببببا صبؤعببببببٚ هببببببٍ    

ا٦  بببباي ا٨هببببرٙ الببببم ٕعطببببا ا٤هطثببببان  ببببا أهببببرا     

أشاشببببببٖا    دٓلببببببٚ هعٌٖببببببٚ سبوإببببببٚ هؽببببببباسبِا     

العاهبببببٚ  كطٌ ٖوِبببببا الصٖاشبببببٗ أٓ ا٤جطوببببباعٗ أٓ 

لدرجبببٚ أًِبببا تعبببيص تببٖقِبببا علبببٛ    ا٤ طؽببباد٘  

 البببٚ تبببدلم   ًببببان تببٖقِبببا  هِوبببا كببباَ       أ٘

اجبببببب  الطببٖببببببيف علببببببٛ العقببببببد ٓفببببببيف القببببببأًَ الٔ

 ٔاعبببد اتشبببٌاد 

(99)

. ببببالرغى هبببٍ عبببدي ٓجبببٔد ًبببؾ    

 بببأًًٗ ؼببببرٕ    هببببٔاد القببببأًَ األببببدًٗ األطعلقببببٚ  

بطٌببباز  القبببٔاًا ٕفٖبببد بفبببرٓرٙ تببٖبببيف ا  وبببٚ     

العرا ٖبببٚ  ببب ْ القٔاعبببد  ًٓ بببرا  لؽبببعٔبٚ البببط ٍِ   

مبٔ ببف القفببباٝ العرا بببٗ أهببباي ُببب ْ األصببب لٚ  فإًٌبببا  

عرا بببببببٗ اث تببٖبببببببيف أ  ببببببباي  ًبببببببدعٔ القاـبببببببٗ ال

القبببببأًَ العرا بببببٗ  ا  الؽبببببفٚ ا٨هبببببرٙ ٓبعببببب م     

لببباؿ تلببب  البببم ميٖبببم الفقبببّ ٓالطعبببرٕع األقبببارَ     

اث هراعاتِببببببببا كالقٔاعببببببببد األطعلقببببببببٚ حبوإببببببببٚ    

الببببببببببرف الفبببببببببعٖف كاألصبببببببببطِل ا ٓالعوبببببببببان 

ٓاألبببببب٣هءٍ علببببببِٖى ٓاألصببببببط جرٍٕ  ٌٖوببببببا تطؽببببببم    

الع٥ بببٚ بالٌ ببباي القبببأًًٗ العرا بببٗ ٓفبببيف هعبببإى    

عبببببا عبببببٍ الرابببببببٚ الٔيٖقبببببٚ  أٓ تلببببب  القٔاعبببببد    ت

األطعلقٚ بالقأًَ العاي

(100)

. 

 بببببد ٕببببببر  الطصبببببا٢ن ٌُبببببا عبببببٍ هراعببببباٙ   

القاـبببببٗ الببببب ٘ ٌٕ بببببر الٌبببببسا  للقٔاعبببببد ا٨هبببببرٙ    

ا٦جٌبٖبببٚ البببم تبببرتبط بالع٥ بببٚ القأًًٖبببٚ بعببب م  

ٓيٖببببيف. مي ببببٍ اتجابببببٚ علببببٛ ُبببب ْ األصبببب لٚ عببببا        

 ٖببببببٚ فرـببببببا; الفببببببرض ا٦ٓن أَ ا  وببببببٚ العرا 

ُبببببٗ البببببم تٌ بببببر القفبببببٖٚ    ُببببب ْ اسبالبببببٚ       

ـببببٔٝ الطٔجببببّ الطعببببرٕعٗ األعاؼببببر  ٤ مي ٌِببببا أَ     

تراعببببٗ ُبببب ا الٌببببٔ  هببببٍ القٔاعببببد هببببٍ دَٓ ٓجببببٔد    

ًببببؾ ؼببببرٕ    القببببأًَ العرا ببببٗ. أهببببا الفببببرض    

الثببببباًٗ  أَ ضب وبببببٚ أجٌبٖبببببٚ ُبببببٗ البببببم تطبببببٔث      

 صبببببببى البببببببدعٜٔ ٓ رارُبببببببا   هراعببببببباٙ أٓ عبببببببدي  

ٙ ا٦جٌبٖببببببٚ )العرا ٖببببببٚ هراعبببببباٙ القٔاعببببببد ا٨هببببببر 

علببببببٛ شبببببببٖم األثببببببان( ؼب وببببببّ هٔ ببببببف األعبببببببر       

الببببٔا   بببب ْ ا  وببببٚ  ٓ صبببب  أ ببببد ا٦اببببراف  

بِ ْ القٔاعد

(101)

.  

  ُبببببب ا  STRUYCKEN ٕعببببببى ا٦شببببببطا 

الصبببٖان إث أَ القٔاعببببد ا٨هببببرٙ    ببببأًَ الدٓلببببٚ  

األفببببببببٖفٚ ٤ مي ببببببببٍ دبٌبببببببب  تببٖقِببببببببا  فِببببببببٗ   
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٦جٌبٖببببٚ شببببطٌببيف ببببب ٘  ببببان ٦َ ا٤شببببطثوارا  ا   

ذبققببببب    ـبببببٔٝ الصبببببٖا ا  القأًًٖبببببٚ للدٓلبببببٚ   

األفبببببٖفٚ  فِبببببٗ لٖصبببببب  كاشبببببطثوارا  القببببببأًَ    

اشبببببببباؿ ا فبببببببٚ

(102)

. ًٓطٖجبببببببٚ لببببببب ل  ػبببببببب   

هراعبببباٙ ُبببب ْ القٔاعببببد األٔـببببٔعٖٚ الٔاٌٖببببٚ الببببم  

تٌطوببببٗ للٌ بببباي القببببأًًٗ للدٓلببببٚ األفببببٖفٚ عٌببببد    

تببٖببببيف القٔاعببببد األٔـببببٔعٖٚ   القببببأًَ الٔاجبببب     

 ٘ عٌٖطبببببّ ضب وبببببٚ الطل بببببٖى  الطببٖبببببيف الببببب 

(103)

أٓ 

 ا  وٚ الٔاٌٖٚ بعد تببٖيف  ٔاعد اتشٌاد.

ٕبببببببببببدٓ أَ ا٦زهببببببببببٚ هصببببببببببطعرٙ  طببببببببببٛ  

بالٌصبببببٚ لقٔاعببببد الطٌبببباز  الٔاٌٖببببٚ  شببببٔاٝ رجببببع      

الطل بببببببببٖى إلِٖبببببببببا أي  ببببببببباي القفببببببببباٝ البببببببببٔا     

بطببٖقِببببا  ٦ًِببببا هرتببببببٚ بببببا٦زهطا األفاُٖوٖببببٚ 

ٓالف رٕبببٚ اللطبببباَ تسرعببباَ العبببب  بعببب َ  ارشببببٚ    

أ٘  ببببببباض أٓ ه ل بببببببى لعولبببببببّ   إابببببببار هبببببببٌِ     

ا٤شببببٌاد  ٦ًِٓببببا عالقببببٚ    ٕببببم أزهببببٚ تٌ ٖوٖببببٚ    

دبعبببم  ٔاعبببد ا٤شبببٌاد األدًٖبببٚ   هٖبببداَ تٌافصبببٗ      

هببببع غىُببببا األٌؽببببٔؿ علِٖببببا    ببببٔاًا ٓاٌٖببببٚ    

ألبببببرٜ  اذبادٕبببببٚ أي كٔردشبببببطاًٖٚ  أٓ هبببببع تلببببب    

البببببٔاردٙ   الؽببببب ٔال الدٓلٖبببببٚ. بٖبببببد أَ ربفٖبببببف   

 ٚ ٕطبلببب  ا٤ظبببارٙ الؽبببرؼبٚ   ٓ بببع ا٦زهبببٚ العولٖببب

  عقبببد ا٤شببببطثوار بببببالٌفط ٓالغبببباز اث إ الببببٚ أ٘  

ًبببسا  ٌٕعببب  عبببٍ العقبببد اث إ بببدٜ ُٖٟبببا  الطل بببٖى 

الدٓلٖببببببٚ ٓالطعببببببٖا الؽببببببرٕ  للقببببببأًَ الٔاجبببببب  

 الطببٖيف.

...................................................... 

 اشبا ٚ

ت ببباي عقبببٔد ا٤شبببطثوار   البببٌفط ٓالغببباز     

بببببببا الصببببببلبٚ العاهببببببٚ   الدٓلببببببٚ األفببببببٖفٚ  أٓ     

األ٣شصببببٚ الطابعببببٚ  ببببا ٓاشباـببببعٚ لصببببلباًِا  هببببع 

األصبببببببطثور البببببببٔا  أٓ ا٦جبببببببٌ   شبببببببٔاٝ كببببببباَ     

ظيفؽبببببا  ابٖعٖبببببا  أي هعٌٕٔبببببا . ٓ  العبببببران  تءعقبببببد   

ٓزارٙ البببٌفط  أٓ إ بببدٜ ظبببركا  البببٌفط العاهبببٚ     

  ٔ   هبببٍ ا٤تفا بببا  هبببع األصبببطثور     البببث٥   ُببب ا الٌببب

إٔبببببا  كاًببببب  جٌصبببببٖطّ. ٓتبببببدلم ُببببب ْ العقبببببٔد      

إاببببار الع٥ ببببا  اشباؼببببٚ الدٓلٖببببٚ ٓتببببثى تٌازعببببا    

  القببببٔاًا ا ا هببببا أابرسهبببب  هببببع هصببببطثور أجببببٌ     

ٓبالطببببالٗ فببببإَ هعبببب لٚ ذبدٕببببد القببببأًَ الٔاجبببب     

الطببٖببببيف شببببطبر  جبدٕببببٚ ٓتٔاجببببّ  لببببِا  ٌٖٟبببب  

ُٖى ا٤شبببطثوار   أرببببع أزهبببا ; أٓ بببا ـببببط هفبببا    

البببببٌفط ٓالغببببباز ٓالعقبببببٔد األطعلقبببببٚ بِبببببا  ٓياًِٖبببببا    

الط ٖٖببببف القببببأًًٗ  ببببا  ٓيالثِببببا تعببببدد الطٌ ببببٖى     

القبببببببأًًٗ الببببببب ٘ ؼب بببببببى ا٤شبببببببطثوار ببببببببالثرٓٙ     

الٌفبٖببببٚ ٓؼببببببدد شببببببم  بببببم الٌساعبببببا  الٌاظبببببٟٚ  

عٌِببببا  ٓرابعِببببا تٌببببٔ  ا٨لٖببببا  ال٥زهببببٚ لطلدٕببببد      

ٓلبببٚ القبببأًَ الٔاجببب  الطببٖبببيف. ٓ بببد أففببب  ضبا    

ازببببببببٚ ُببببببب ْ ا٦زهبببببببا  اث الٌطببببببباٞ  دراشبببببببٚ ٓهع

 تٖٚ :ا٨

     ٕفطقببببببببر األعببببببببر  العرا ببببببببٗ ألفِببببببببٔي هٔ ببببببببد

ل٥شبببببطثوار   البببببٌفط ٓالغببببباز لصبببببببا ايبببببٌا; 

أ بببببدُوا تبببببٔز  أًعببببببٚ ا٤شبببببطثوار األيفطلفبببببٚ     

ببببببا  بببببأًَ ا٤شبببببطثوار هبببببٍ جِبببببٚ ٓالقبببببٔاًا  

األطعلقبببٚ باشبببطغ٥ن الثبببرٓٙ الٌفبٖبببٚ هبببٍ جِبببٚ    

لببببر فِببببٔ عببببدي ٓجببببٔد    ألببببرٜ. أهببببا الصببببب  ا٨  

  أًَ اذباد٘ للٌفط ٓالغاز.

   ٌُبببببباال ارتببببببباال  قٖقببببببٗ ٓٓاـبببببب    ت ٖٖببببببف

الٌؽببببببببٔؿ القأًًٖببببببببٚ األطعببببببببددٙ ٓكٖفٖببببببببٚ    

 ؽبببرُا   داٞبببرٙ ا٤شبببطثوار   البببٌفط ٓالغببباز    

فبببإَ بعبببني العقبببٔد ٤ مي بببٍ    أي   هٖبببداَ  لبببر. 

ت ٖٖفِبببا ب ًِبببا عقبببٔد اشبببطثوار ًفببببٗ  كطلببب       

لٌفبٖبببببٚ  ببببببم ٤  األعلقبببببٚ باشبببببطىاد األعبببببطقا  ا  

مي ببببٍ ٓؼببببف بعفببببِا ب ًِببببا عقببببٔد اشبببببطثوار       

 كعقٔد العوم ٓعقٔد ا٤شط٥ِال.

     لٖصبببببب  عقببببببٔد ا٤شببببببطثوار   الببببببٌفط ٓالغبببببباز

عقبببببٔدا  إدارٕبببببٚ أٓ هعاُبببببدا  دٓلٖبببببٚ ٤ٓ عقبببببٔدا  

ُببببٗ عقببببٔد   هببببٍ عقببببٔد القببببأًَ اشببببباؿ  بببببم    

دٓلٖبببببببٚ تٌببببببببٔ٘ علبببببببٛ عٌؽبببببببر أجبببببببٌ   ٓأَ  

الدٓلببببببٚ كبببببببرف هطعا ببببببد فِٖببببببا ٤  ببببببارط   

 لبطِا العاهٚ األعِٔرٙ   القأًَ ا٤دار٘. ش

  الط ٖٖببببف الببببراج  ٓالغالبببب   بببب ْ العقببببٔد ب ًِببببا

عقبببببٔد دٓلبببببٚ  ٓتطوٖبببببس ا٦لبببببىٙ ب ًِبببببا رابببببببٚ  

هصببببببآاٙ  ببببببا  ٖبببببباٙ إٔلببببببٚ هعببببببيكٚ بببببببا  

الدٓلببببببٚ األفببببببٖفٚ ٓاألصببببببطثور  ٌٕٓببببببببيف ُبببببب ا  

الٔؼببببف علببببٛ العقببببٔد الببببم تاهِببببا العببببركٚ   

ركا  العاهبببببببٚ للبببببببٌفط العرا ٖبببببببٚ هبببببببع العببببببب 

 ا٦جٌبٖٚ.

  لٖصببببببب   ٖبببببببع عقبببببببٔد الدٓلبببببببٚ ُبببببببٗ عقبببببببٔد

اشببببببطثوار ٤ٓ الع ببببببض إٔفببببببا   ل ببببببٍ الغالبٖببببببٚ    

الع وببببببببببٛ هببببببببببٍ عقببببببببببٔد الدٓلببببببببببٚ تطعلببببببببببيف   

فبلصببب  ًبببٔ  الٌعببباص األبلبببٔب     با٤شبببطثوارا .

القٖببباي ببببّ   بببد ت بببَٔ العقبببٔد األطعلقبببٚ باجملبببان       
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الٌفبببببببٗ هببببببٍ عقببببببٔد ا٤شببببببطثوار   القببببببأًَ    

 ٖببببٚ األعرٓفببببٚ. اشببببباؿ أٓ عقببببٔد الطجببببارٙ الدٓل 

أهببببا بالٌصبببببٚ لعقببببٔد تؽببببفٖٚ الببببٌفط اشببببباي أٓ   

اشببببطىاد األعببببطقا  الٌفبٖبببببٚ فٖعطوببببد ٓؼبببببفِا    

ب ًِببببببا عقببببببٔد دٓلببببببٚ علببببببٛ عٌاؼببببببر الع٥ ببببببٚ    

 الطعا دٕٚ ٓارتبااِا بالقأًَ الدٓلٗ.

     ٙهبببببٍ الدشبببببطٔر   111ٌُببببباال تفبببببارب ببببببا األببببباد

هببببببببببٍ  ببببببببببأًَ الببببببببببٌفط ٓالغبببببببببباز    3 ٓاألببببببببببادٙ

ٖبببببٚ الثببببببرٓٙ  ال ٔردشبببببطاًٗ بعببببب َ هفِبببببٔي هل    

الٌفبٖبببببببٚ ٓازبِبببببببٚ البببببببم  ثبببببببم العبببببببع      

اشبببببطغ٥ن ُببببب ْ الثبببببرٓٙ. هبببببٍ جاًببببب   لبببببر  ٤     

ٕٔجبببد ًبببؾ تعبببرٕعٗ اذبببباد٘ ٣ٕكبببد ا٦شببباط   

القبببأًًٗ الصبببلٖى تببببراي ظبببركا  ا٤ لبببٖى هبببع   

األصبببببببطثورٍٕ ا٦جاًببببببب  لعقبببببببٔد ا٤شبببببببطثوار   

 115ٓ 112ٓ 111الببببببٌفط   ا٤ لببببببٖى  شببببببٜٔ األببببببٔاد   

علببببببٛ الطببببببٔالٗ   هببببببٍ الدشببببببطٔر الببببببم ت٣كببببببد 

هل ٖبببٚ العبببع  العرا بببٗ للبببٌفط ٓالغببباز  ٓإدارٙ      

هببببٍ  بببببم اسب ٔهببببٚ  الببببٌفط ٓالغبببباز األصببببطيفرن

ا٤ذبادٕبببببببببٚ ٓ  ٔهبببببببببٚ ا٦ بببببببببالٖى ٓالطٔزٕبببببببببع  

األٌؽببببف للببببٔاردا   ٓأٓلٕٔببببٚ  ببببأًَ ا٤ لببببٖى    

الطببٖببببببببببيف   غببببببببببى  ببببببببببا٤  الؽبببببببببب٥ ٖا    

 اسبؽرٕٚ للصلبٚ ا٤ذبادٕٚ.

     إَ ؼببببببببببب٥ ٖٚ إببببببببببببراي العقبببببببببببٔد ٓإؼبببببببببببدار

اليالبببببٖؾ   تؽبببببفٖٚ البببببٌفط اشبببببباي تعبببببٔد      

 لٔزارٙ الٌفط العرا ٖٚ. 

    تعبببببببٗ  ٔاعببببببد القببببببأًَ الببببببدٓلٗ اشببببببباؿ

 ببببببأًَ ا٤شببببببطثوار ا٤ذببببببباد٘ ٓال ٔردشببببببطاًٗ  

ٓ ببببأًَ الببببٌفط ٓالغبببباز ت لببببٖى كٔردشببببطاَ ب        

العبببببببران هِوبببببببٚ ذبدٕبببببببد القبببببببأًَ الٔاجببببببب      

الطببٖبببيف  ٖٟبببٚ الطل بببٖى  البببم  ارشبببِا ٓفقبببا      

ل ببببٖى الدٓلٖببببٚ األعرٓفببببٚ. بببببالرغى    لقٔاعببببد الط

هبببٍ أَ القبببأًَ ال ٔردشبببطاًٗ  الؽبببادر ٓالٌافببب      

  ٣ٕكبببببببد إ البببببببٚ الٌساعبببببببا  اث  2007/  ب / 9  

ُٖٟببببببا  الطل ببببببٖى ٓإه اًٖببببببٚ تببٖببببببيف  ٔاعببببببد   

  إلابببببببا أَ ُببببببب ْ 1965اتفا ٖبببببببٚ ٓاظبببببببٌبٍ لعببببببباي 

ا٦لبببىٙ   تؽبببب  ًافببب ٙ بالٌصببببٚ زبؤِرٕبببٚ      

 ص 17/12/2015العران إلاا بطارٕ  

  تطفببببوٍ عقببببٔد ا٤شببببطثوار  غالبببببا   بٌببببٔد تطعلببببيف

بإ البببببببٚ الٌساعبببببببا  األصبببببببطقبلٖٚ اث الطل بببببببٖى  

 ٜ لطلدٕبببببد القبببببأًَ الٔاجببببب  الطببٖبببببيف   ٓألببببر

ٓعٌبببد غٖببباب ُببب ا ا٦لبببى تطبببٔث ُٖٟبببٚ الطل بببٖى 

هِوبببببٚ ذبدٕبببببدْ عبببببا  ٔاعبببببد  أًًٖبببببٚ  ت ببببباد    

ت ببببببَٔ هطعببببببابِٚ  تطبعِببببببا ُٖٟببببببا  الطل ببببببٖى      

د  للدٓلبببببٚ الدٓلٖبببببٚ كطببٖبببببيف  ٔاعبببببد ا٤شبببببٌا  

األفبببببٖفٚ  أٓ القبببببأًَ البببببم دببببببدْ ه٥ٞوبببببا  أٓ     

 هباد١ القأًَ الدٓلٗ.

       البببٚ عبببدي ٓجبببٔد ظبببرص ذب بببٖى   العقبببد   

شببببببٖعطود إعوببببببان  ٔاعببببببد ا٤شببببببٌاد الببببببٔاردٙ   

القببببببأًَ األببببببدًٗ علببببببٛ الطؽبببببباؿ ا بببببباكى   

العرا ٖبببببٚ بٌ بببببر البببببدعٜٔ الٌاظبببببٟٚ عبببببٍ هثبببببم  

   صبببببببببب  27أٓ  25ُبببببببببب ْ العقببببببببببٔد  كاألببببببببببادٙ 

 ٛ اسبان.هقطف

 هببٍ أجببم هعازبببٚ فعالببٚ للٌطبباٞ  األبب كٔرٙ  ًفببا     

أزهببٚ تٔاجببّ ذبدٕببد القببأًَ الٔاجبب      ٓدبببآز أ٘

الطببٖبببيف  تقبببدي ُببب ْ اشبا بببٚ الطٔؼبببٖا  ا٨تٖبببٚ 

: 

ـببببرٓرٙ شببببٍ  ببببأًَ اذببببباد٘ للببببٌفط ٓالغبببباز    -1

ٕببببببببببٌ ى الع٥ ببببببببببا  القأًًٖببببببببببٚ هببببببببببع إ لببببببببببٖى   

كٔردشببببببببطاَ  ٕٓفببببببببع القٔاعببببببببد الٔاـببببببببلٚ     

ا٤شببببببطثوار الٌفبببببببٗ ٓالعقببببببٔد األاهببببببٚ   هفِببببببٔي 

بعببببب ًّ  ٕٓطفبببببوٍ أ  اهبببببا  ػبببببب  الرجبببببٔ  إلِٖبببببا 

ٓ بببببببب  ًعببببببببٔب الٌببببببببسا   ٤ شببببببببٖوا   الع٥ ببببببببا  

 الطعا دٕٚ  ا  العٌؽر ا٦جٌ .

اتلبببببساي القببببببأًًٗ  مبٔجبببببب  ًببببببؾ تعببببببرٕعٗ   -2

للو٣شصببببٚ الببببم  ثببببم العببببران   إبببببراي   ؼببببرٕ  

عقببببٔد ا٤شببببطثوار الٌفبببببٗ بببببإدران ظببببرص اللجببببٔٝ 

اث الطل ببببببببٖى  الببببببببٔا  أٓ الببببببببدٓلٗ     الببببببببٚ    

ًعبببببٔب الٌبببببسا   ٓتعبببببٖا  ٔاعبببببد الطل بببببٖى البببببم     

 ػب  تببٖقِا. 

اسباجبببٚ اث شبببٍ  ٔاعبببد إشبببٌاد لاؼبببٚ  تبببدرن      -3

   ببببأًَ اذببببباد٘ للببببٌفط ٓالغبببباز  أٓ شببببٍ  ٔاعببببد 

إشبببٌاد  تبببدرن   القبببأًَ األبببدًٗ  أكثبببر اًصبببجاها      

  ٞ م هببببببع الطبببببببٔرا  الطعببببببرٕعٖٚ   هٖببببببداَ األصببببببا

 الطعا دٕٚ.

   ببببان عببببدي اشببببطٖفاٝ الفقببببرتا الصببببابقطا     -4

هبببٍ  بببأًَ ا٤شبببطثوار ر بببى   ٣ً27ٕبببد تببٖبببيف األبببادٙ 

ٕ وبببببببببببٌ    2006لصبببببببببببٌٚ  13   باعطبارُبببببببببببا اهطٖبببببببببببازا  

للوصبببببببببطثور    هٖبببببببببداَ عقبببببببببٔد ا٤شبببببببببطثوار   

 الٌفط ٓالغاز.

اسباجببببٚ اث اعطٌببببان هببببٌِ  الراببببببٚ الٔيٖقببببٚ   -5

أٓ علببببٛ ا٦ ببببم ه بببباَ تٌفٖبببب  ا٤لطببببساي الطعا ببببد٘     
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هبببٍ القبببأًَ األبببدًٗ   25عبببا تعبببدٕم جدٕبببد للوبببادٙ  

 أٓ شٍ  اعدٙ إشٌاد جدٕدٙ ذبوم ُ ْ ا٨لٖٚ.

ٌُبببباال  اجببببٚ هللببببٚ اث ٓجببببٔد ًببببؾ  ببببأًًٗ  -6

ؼببببرٕ  ـببببوٍ  ٔاعببببد القببببأًَ الببببدٓلٗ اشببببباؿ   

اـبببببببٗ العرا بببببببٗ بطببٖبببببببيف العرا بببببببٗ ٕصبببببببو  للق

القٔاعببببد ا٨هببببرٙ العرا ٖببببٚ  بؽببببرف الٌ ببببر عببببٍ      

ًطٖجببببٚ تببٖببببيف  اعببببدٙ ا٤شببببٌاد   ٌٖوببببا تببببرتبط     

الع٥ بببٚ القأًًٖبببٚ  شبببٔاٝ كاًببب  تعا دٕبببٚ أي غبببى   

تعا دٕببببببٚ  بالٌ بببببباي القببببببأًًٗ العرا ببببببٗ بعبببببب م    

 ٓيٖيف.

..................................................... 

 ا ٔاهغ:

1- En ce sens : Antoon (Victor) Marie 

STRUYCKEN, Arbitration and state contracts, 

RCADI, Vol. 374, 2014, p.26, n°8 et 9. 
  هٌعبٔر  2006لصٌٚ  13ب شادشا ( هٍ  أًَ ا٤شطثوار ر ى   1األادٙ ) -2

.  بأًَ  17/1/2007ٓالطارٕ   4031  جرٕدٙ الٔ اٞع العرا ٖٚ بالعدد 

 أًَ الطعدٕم الثاًٗ لقبأًَ ا٤شبطثوار  هٌعبٔر     2015 لصٌٚ 50ر ى 

.   4/1/2016ٓالطبببارٕ   4393  جرٕبببدٙ الٔ ببباٞع العرا ٖبببٚ بالعبببدد  

لصبٌٚ   4ٕعرف  أًَ ا٤شطثوار   إ لٖى كٔردشطاَ ب العران ر ى   

هؽبببل  ا٤شببطثوار بببم أدرن تعرٕفببا  للوببان األصببطثور )األببادٙ       2006

لقٖوببٚ األقببدرٙ بالعولببٚ الٔاٌٖببٚ أٓ   ا٦ٓث ب  بباد٘ ععببر( ب ًببّ )ا     

ا٦جٌبٖببٚ األصببطثورٙ   األعببرٓ (  كوببا  ببدي تعرٕفببا  لببرأط األببان      

ا٦جٌ  )األادٙ ا٦ٓث ب ياًٗ ععر( ب ًّ )ها ٕصبطثورْ األصبطثور هبٍ     

أهٔان ًقدٕٚ أٓ عٌٖٖٚ أٓ  قبٔن  با  ٖوبٚ هالٖبٚ   ا٤ لبٖى(  بٖبد       

ًبّ )... تٔظٖبف لبرأط    أَ ا٤شباب األٔجبٚ  بد ٓؼبف  ا٤شبطثوار ب    

األان الٔا  ٓا٦جٌ  صبطوعا  أٓ هٌفردا    األعارٕع ا٤شبطثوارٕٚ  

بالعبب م البب ٘ ٕصبباُى   عولٖببٚ الطٌوٖببٚ ا٤ طؽببادٕٚ هصببباُوٚ       

فعالٚ ...(. ًعبر ُب ا القبأًَ   جرٕبدٙ ٓ باٞع كٔردشبطاَ بالعبدد        

.   تعقٖببد هفِببٔي ا٤شببطثوار هببٍ الٌا ٖببٚ  27/8/2006ٓالطببارٕ   62

 لٌ رٕٚ ٓالٔا عٖٚ  أً ر :ا

Gaillard Yann et Thuillier Guy, Qu’est-ce 

qu’un investissement ?, Revue économique, 

vol. 19, n°4, 1968, pp. 607-637. Cet article est 

accessible sur ce site : 

http://www.persee.fr/doc/reco_0035-

2764_1968_num_19_4_407827 
 .2006لصٌٚ  13ب أ٤ٓ ( هٍ  أًَ ا٤شطثوار ر ى  29األادٙ )  -3

ًعر  أًَ الٌفط ٓالغاز ت لٖى كٔردشطاَ ب العران   جرٕدٙ   -4

 .15/11/2007ٓالطارٕ   75ٓ اٞع كٔردشطاَ بالعدد 

ٓالطببببارٕ   4062الٔ بببباٞع العرا ٖببببٚ بالعببببدد هٌعببببٔر   جرٕببببدٙ  -5

18/2/2008. 

تار ا٤شباب األٔجبٚ للقأًَ ُ ا الٌببان ا ؽبٔر ل٥شبطثوار     -6

)... زٕبادٙ اا ببا  ا٤ًطببان ا لٖببٚ هببٍ األعببطقا  الٌفبٖببٚ ٓذبصببا  

الٌٔعٖبببٚ ٓذبقٖبببيف األرًٓبببٚ ٓتقلٖبببم  بببا٤  العجبببس ٓا٤لطٌبببان    

 األؽا  اسب ٔهٖٚ(.

 عر    ُ ا القأًَ بالقبا  اشباؿ.ٕصوّٖ األ -7

 ( هٍ  أًَ ا٤شطثوار اشباؿ   تؽفٖٚ الٌفط اشباي.2األادٙ ) -8
لصبٌٚ   9( هٍ  أًَ اشطىاد ٓبٖع األٌطجا  الٌفبٖٚ ر ى 1األادٙ ) -9

ٓالطبببارٕ   4031  هٌعبببٔر   جرٕبببدٙ الٔ ببباٞع العرا ٖبببٚ بالعبببدد   2006

باألعطقا  الٌفبٖٚ  اٞلٚ  . لقد  دد  ُ ْ األادٙ األقؽٔد17/1/2007

ب ًِبببا تعبببوم )بٌبببسٍٕ الصبببٖارا  )كبببازٓلا(  زٕببب  الغببباز  زٕبببٔ     

ا ركبا  ٓالعبلٔي جبوٖبع أًٔاعِبا  الغباز الصباٞم )غباز الببب (          

 الٌفط ا٦بٖني )ال ىٓشا(  القى(.

األادٙ الثالثٚ هٌّ. ًعر ُ ا القأًَ   جرٕدٙ الٔ باٞع العرا ٖبٚ    -10

 .7/8/1967  ٓالطارٕ 1449بالعدد 

( ٓا٦شباب األٔجبٚ فّٖ. ًعر ُ ا القبأًَ   جرٕبدٙ   11ٓ 4األٔاد ) -11

 .21/9/1967ٓالطارٕ   1474الٔ اٞع العرا ٖٚ بالعدد 

 األادٙ ا٦ٓث هٍ القأًَ. -12

 ببدر لببااٝ الببٌفط أَ هعببارٕع اشببطيفران الثببرٓا  الببٖعٖببٚ      -13

ٓ ٕٔلبِا مي بٍ   تصطلسي أكثر هٍ هاٞٚ عقد تًعاِٞا ٓاشطغ٥ ا 

 contratsأَ تبببببدلم  ٖعِبببببا   ٓؼبببببف )عقبببببٔد البببببٌفط  

pétroliers   ٙا ٕقطفٗ ٓجٔد أكثر هٍ هاٞٚ جِبٚ هطعا بد ُٓ .)

تعببيال   ابببراي ُبب ْ العقببٔد ٓتٌفٖبب ُا كاسب ٔهببٚ ٓظببركاتِا    

الٔاٌٖٚ  ظبركا  الببيٓن الدٓلٖبٚ  األؽبارف اشباؼبٚ ٓازبِبا        

ا  اسبفببر ٓهعببغلٗ األاعبببٚ العاهببٚ  العببركا  ا ٌدشببٖٚ ٓظببرك

إَ  ا با   ظركا  الٌقم ٓالط رٕر ٓالطجارٙ ... ٓغىُبا كبثى.  

أُى ُ ْ العقٔد ُٗ تل  الم تاهِا الدٓلٚ أٓ ظركاتِا الٔاٌٖٚ 

هع ظركا  البيٓن الدٓلٖٚ  فِ ْ تع ض األعٌبٛ الغالب  األطبدآن    

لعقٔد الٌفط األقؽٔدٙ   ُ ا البل   أها العقٔد ا٦لبرٜ فطصبوٛ   

 د هللقٚ أٓ هصاعدٙ. أً ر :عقٔ

OpenOil UG and the OpenOilbooksprint team, 

Oil contracts - How to read and understand 

them, 1stéd., 2012, p.23. available at : 

rs/ALNASER/Downloads/oil%20file:///C:/Use

contracts%20v1.2%20dec%2013.pdf 

د.  فٖ بببببٚ الصبببببٖد اسببببببداد  العقبببببٔد األاهبببببٚ ببببببا البببببدٓن      -14

  2001ٓا٦ظببببيفاؿ ا٦جٌبٖببببٚ  دار الف ببببر ازببببباهعٗ  ا٤شبببب ٌدرٕٚ  

( هٍ  أًَ ربؽٖؾ 3ب 3. لقد   ر  األادٙ )175ٓ 174الؽفلطاَ 

 123هٌبباايف ا٤شببطثوار لعببركٚ الببٌفط الٔاٌٖببٚ العرا ٖببٚ ر ببى      

 ٖببٚ أَ تصببطثور    علببٛ ظببركٚ الببٌفط الٔاٌٖببٚ العرا  1967لصببٌٚ 

ببرٕيف ا٤هطٖاز أٓ ها     وّ. ٓبعد أَ ألغبٛ  برار صبلبض  ٖبادٙ     

ظببركٚ الببٌفط الٔاٌٖببٚ  جبباٝ  ببرار     1987لصببٌٚ  267الثببٔرٙ ر ببى  

لببٖل ى بصببرٕاَ كافببٚ   1995لصببٌٚ  79صبلببض  ٖببادٙ الثببٔرٙ ر ببى  

الطعرٕعا  اشباؼبٚ بعبركٚ البٌفط الٔاٌٖبٚ علبٛ ٓزارٙ البٌفط       

 ٓتع ٥ٖتِا. 

األوٖبببس للصبببٖد ؼببببا  عببببد ال ببباظى ظببببٖ  الصببباعد٘    ال طببباب -15

  1الٌ باي القببأًًٗ لعقبد الطبببٕٔر ٓا٤ًطبان الٌفبببٗ   العببران  ص   

 .56ب  52  الؽفلا  2015الدار العربٖٚ للعلٔي ًاظرَٓ  بىٓ   

 . 63ب  56األؽدر ًفصّ  الؽفلا   -16

 هٍ دشطٔر  ِٔرٕٚ العران. 111األادٙ  -16

 بأًَ ا٤شبطثوار اشبباؿ بؽبفٖٚ البٌفط اشبباي       ( هبٍ  8األادٙ ) -17

. األادٙ )الثالثبٚ ب شبابعا ( هبٍ  بأًَ البٌفط ٓالغباز        2007لصٌٚ  64ر ى 

( 4ب   3. تقفبٗ األبادٙ )  2007لصبٌٚ   28ت لٖى كٔردشطاَ العران ر بى  

هٍ  أًَ ربؽٖؾ هٌاايف ا٤شبطثوار لعبركٚ البٌفط الٔاٌٖبٚ     

ًبّ )٤ ٕب٣ير تعا بد ظبركٚ     ب  1967لصبٌٚ   97العرا ٖٚ )األلغاٙ( ر ى 

الببٌفط الٔاٌٖببٚ العرا ٖببٚ )األلغبباٙ( )ٓزارٙ الببٌفط  الٖببا ( مبٔجبب    

الفقببرٙ الثاًٖببٚ هببٍ ُبب ْ األببادٙ علببٛ األل ٖببٚ العاهببٚ ألببا   بببااٍ          

ا٤رض هٍ هبٔاد ًفبٖبٚ ُٓإدرٓكاربًٖٔبٚ بب ٘ ظب م كباَ. ٤ٓ       

( هببٍ 5ػبببٔز ترتٖبب  أ٘  ببيف عببٖ  أؼببلٗ أٓ تبعببٗ علِٖببا.(. األببادٙ ) 

  هٌعبٔر   جرٕبدٙ   1976لصبٌٚ   110ًَٔ تٌ ٖى ٓزارٙ البٌفط ر بى    ا

 . 13/9/1976ٓالطارٕ   2548الٔ اٞع العرا ٖٚ بالعدد 

بٖاًببببا  ت شببببٖض ظببببركٚ ًفببببط ازبٌببببٔب )ظببببركٚ عاهببببٚ(    -18

ٓظببركٚ ًفببط العببوان )ظببركٚ عاهببٚ( ٓظببركٚ ًفببط الٔشببط   

)ظركٚ عاهٚ(  هٌعٔرٙ   الٔ اٞع العرا ٖٚ  علبٛ الطٔالٗ )العبدد   

(. لقبببد 21/6/2010   4155( )12/4/1999   3769( )19/4/1999   3770

ًؽبب   ٖببع ُبب ْ البٖاًببا  علببٛ  ببيف العببركٚ   شبببٖم ذبقٖببيف  

ًعااِا القٖاي بب )اجراٝ األٌا ؽا  ٓاألسإدا  ٓالدلٔن   طبطلبف  

الطعِبببدا  هبببع شببباٞر القباعبببا  ا٤ طؽبببادٕٚ ٓاألالٖبببٚ العرا ٖبببٚ       

ٓاببببراي العقبببٔد ٓ ارشبببٚ  ٖبببع    ٓا٦جٌبٖبببٚ ٓ ببببٔن الٔكبببا٤    

األعاه٥  شٔاٝ مبفردُا أٓ سبصابِا أٓ با٤ظياال هع الغى ٓ ا أَ 

تقبببٔي جبوٖبببع ا٤جبببراٝا  البببم تراُبببا هٌاشببببٚ لطٌفٖببب  أغراـبببِا   

ٓبالعرٓص الم ترتِٟٖبا( ٓ )األعباركٚ هبع العبركا  ٓاأل٣شصبا       

العربٖببٚ ٓا٦جٌبٖببٚ لطٌفٖبب  أعوببان  ا  ع٥ ببٚ ب ُببداف العببركٚ   

 دالم القبر(.

 .1976لصٌٚ  110( هٍ  أًَ تٌ ٖى ٓزارٙ الٌفط ر ى 5األادٙ ) -19

http://www.persee.fr/doc/reco_0035-2764_1968_num_19_4_407827
http://www.persee.fr/doc/reco_0035-2764_1968_num_19_4_407827
file:///C:/Users/ALNASER/Downloads/oil%20contracts%20v1.2%20dec%2013.pdf
file:///C:/Users/ALNASER/Downloads/oil%20contracts%20v1.2%20dec%2013.pdf
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( هٍ  أًَ ا٤شطثوار اشباؿ   تؽفٖٚ الٌفط اشباي 3األادٙ ) -20

 .2007لصٌٚ  64ر ى 

. األببادٙ 2006لصبٌٚ   13ب أ٤ٓ ( هببٍ  بأًَ ا٤شبطثوار ر ببى      12األبادٙ )  -21

ار   إ لٖى كٔردشطاَ العبران  )الصابعٚ ب ياًٖا ( هٍ  أًَ ا٤شطثو 

 .2006لصٌٚ  4ر ى 

ب أ٤ٓ ( هٍ  أًَ ا٤شطثوار اشباؿ   تؽبفٖٚ البٌفط     2األادٙ ) -22

 اشباي.

ب ياًٖا ( هٍ  أًَ ا٤شطثوار اشباؿ   تؽفٖٚ الٌفط  6األادٙ ) -23

 اشباي.

( هبببٍ  بببأًَ ا٤شببطثوار اشبببباؿ   تؽبببفٖٚ البببٌفط  12األببادٙ )  -24

 اشباي.

25- Dominique BERLIN, contrats d’État, Rép. 

internat. Dalloz, septembre 2014, n°9. 

26-Ibid., n°7. ; CPJI, 12 juillet 1929, paiement 

de divers emprunts serbes émis en France, 

Arrêt N°14,  Publications de la Cour 

Permanente de Justice Internationale, série A, 

Nos 20-21, Recueil des arrêts, 1929, p. 41.En 

ce qui concerne la question de savoir si c’est la 

loi française qui régit les obligations 

contractuelles de l’espèce, la Cour fait 

observer ce qui suit :« Tout contrat, qui n’est 

pas un contrat des États en tant que sujets du 

droit international, a son fondement dans une 

loi nationale. La question de savoir quelle est 

cette loi fait l’objet du droit qu’aujourd’hui on 

désigne sous le nom de droit international 

privé, en théorie, des conflits de loi ». 

27- Dominique BERLIN, précit., n°10.  

28- Charles LEBEN, La théorie du contrat 

d’État st l’évolution du droit international des 

investissements, RCADI, Vol.302, 2003, n°59. 

ٕ ِببر الٔا ببع العولببٗ ؼببلٚ ُبب ا الببرأ٘  فقببد  ؽببلٌا علببٛ        -29

َ أ بد  ًصيفٚ هٍ عقد لدهٚ فٌٖٚ    قبم الرهٖلبٚ الٌفببٗ كبا    

ارفّٖ  ال ٘ ميثم ازباً  العرا ٗ  ظركٚ ًفط ازبٌٔب. أً بر  

  ل٥ف ُ ا الرأ٘ : ؼبا  عبد ال باظى ظببٖ  الصباعد٘  األؽبدر     

 . 96الصابيف ؿ

(  KEPCOظببببركٚ كٔردشببببطاَ ل٥شط عبببباف ٓا٤ًطببببان )    -30

(  ظبببببركٚ KNOCظبببببركٚ كٔردشبببببطاَ الٔاٌٖبببببٚ للبببببٌفط )

دشببطاَ ( ٓظببركٚ كٔرKOMOكٔردشببطاَ لطصببٕٔيف الببٌفط ) 

 (.KODOلعولٖا  الط رٕر ٓتٔابعِا )
.  عبببٍ   70د.  فٖ بببٚ الصبببٖد اسببببداد  األؽبببدر الصبببابيف  ؿ   -31

 ا٤ طباط ا٨تٗ ٦ د أ  اي ضب وٚ الٌقني الفرًصٖٚ :

« Dès lors qu'une société n’est pas 

statutairement dans une indépendance 

fonctionnelle suffisante pour bénéficier d’une 

autonomie de droit et de fait à l’égard d'un Etat 

et que son patrimoine se confond avec celui de 

cet Etat, elle doit être considérée comme une 

de ses émanations » Cass. 1
re
civ., 14 

Novembre 2007, Société nationale des 

hydrocarbures c. Société Winslow B & T, 

n°04-15388, RTD. com., 2008, p.207. Note : 

Mathias Audit, De l’immunité d’exécution 

contre les sociétés émanation d’un Etat, 

Rev.Cri.DIP., N°2, 2008, p.303. 

لقد أكد  ُ ْ األص لٚ  ٖع الطعبرٕعا  األطعلقبٚ باشبطثوار     -32

 الثرٓٙ الٌفبٖٚ   العران.

( هبببٍ  بببأًَ ا٤شبببطثوار اشبببباؿ   تؽبببفٖٚ البببٌفط 2األبببادٙ ) -33

 ( هٍ  أًَ اشطىاد ٓبٖع األٌطجا  الٌفبٖٚ.1اشباي. األادٙ )

عٌد هراجعٚ هٔ ع األركس الدٓلٗ لطصبٕٔٚ الٌساعبا  األطعلقبٚ     -34

با٤شطثوار ظبد أَ األركبس طببطؾ بٌ بر الٌساعبا  الٌاظبٟٚ عبٍ       

ا٨تٖببٚ )علببٛ شبببٖم األثببان(:   ا٤شببطثوار   القباعببا  ا٤ طؽببادٕٚ  

السراعبببٚ  الؽبببٖد  الطعبببٖٖد  البا بببٚ ال ِرباٖٞبببٚ ٓاًبببٔا  البا بببٚ      

ا٦لرٜ  الطؤٕم  األعلٔهاتٖٚ ٓتقٌٖا  ا٤تؽبا٤   الببيٓن  الغباز     

 الطعدٍٕ  اشبدها   الصٖا ٖٚ  الٌقم  األاٝ  الؽرف الؽلٗ.  

https://icsid.worldbank.org/fr/Pages/cases/sear

chcases.aspx 

35- Pierre MAYER, Le rôle du droit public en 

droit international privé, R.I.D.C., Vol. 38, 

N°2, Avril-juin, 1986, p.468 et 470. 

36- Dominique BERLIN, précit., n°5, 7 et 16 . 

أً بببر   هفِبببٔي العٌؽبببر ا٦جبببٌ  : د. ًبببافع حببببر شبببلباَ      -37

  ه طبببب  1هفبببباُٖى القببببأًَ الببببدٓلٗ اشببببباؿ ٓهؽبببببللاتّ  ص  

 .26  ؿ2016ا امشٗ لل طاب ازباهعٗ  

Charles LEBEN, précit., n°22. 
األصببببطثور العرا ببببٗ ُببببٔ ) العببببيفؾ اسباؼببببم علببببٛ إجببببازٙ     -38

إ ا كببباَ ظيفؽبببا  ا٤شبببطثوار ٓالببب ٘ ؼبوبببم ازبٌصبببٖٚ العرا ٖبببٚ   

ب ياًٖبا ( هبٍ     1ابٖعٖا  أٓ ظيفؽا  هعٌٕٔبا  هصبج٥    العبران(. األبادٙ )    

 ببأًَ الطعببدٕم ا٦ٓن لقببأًَ ا٤شببطثوار    2011لصببٌٚ  10 ببأًَ ر ببى  

اشبببباؿ   تؽبببفٖٚ البببٌفط اشبببباي  هٌعبببٔر   جرٕبببدٙ الٔ ببباٞع      

( هبٍ  1ب . األادٙ الثاًٖٚ ب أ٤ٓ    11/7/2011ٓالطارٕ   4199العرا ٖٚ بالعدد 

  أًَ الٌفط ٓالغاز ت لٖى كٔردشطاَ.

39- Pierre MAYER et Vincent HEUZÉ, Droit 

international privé, 10ème éd., Montchrestien, 

paris, 2010, n°82. 

40- A.V.M. STRUYCKEN, précit., p.27, n°10. 

  ٕعببد أ ببد ٕعبب    الؽببفٚ العقدٕببٚ  بب ْ الع٥ ببٚ ٓأيرُببا       -41

الطبببادلٗ  كوببا ٤ ٕٔجببد الٖببٔي هببٍ ٕرتبباب   ٓؼببف جبباً    األلببسي

الع٥ ٚ ب ًِوا ارفاَ هطعا داَ  لب ل  ٤ صببان للبيدد   اشبٌاد     

 ُ ا العقد اث ً اي  أًًٗ لاؿ ؼب ى ٓجٔدْ ٓؼبصى ًساعاتّ. 

F.A.MANN, The theoretical approach towards 

the law governing contracts between states and 

private persons, Contrats entre Etats et 

personnes privées étrangères - colloque 

organisé le 15 novembre 1974 par le Centre de 

droit international et étranger de la K.U.L, 

p.563 and 564. 
د. شبببلٖواَ ضبوبببد البوبببآ٘  البببٔجٖس   القبببأًَ ا٤دار٘ ب          -42

. 622اث  619  الؽفلا  هٍ 1996رًٚ  دار الف ر العربٗ  دراشٚ هقا

د. ؼبب٥  الببدٍٕ فببٔز٘  األبصببٔص   القببأًَ ا٤دار٘  دار الٌِفببٚ    

 .973اث  968  الؽفلا  هٍ 1998العربٖٚ  

43- A.V.M. STRUYCKEN, précit., n°16. 

44-Charles LEBEN, précit., n°5, 22, 57, 72 et 

111. 

45-Ibid., n°73 et 76. 
تطوٖبببس عقبببٔد الطٌوٖبببٚ ا٤ طؽبببادٕٚ ب ًِبببا تببباي ببببا العبببركا      

ا٦جٌبٖبٚ ٓالدٓلبٚ األفببٖفٚ  أٓ إ بدٜ ُٖٟاتِببا اشباـبعٚ لر ابطِببا     

ٓشببببلباًِا  ٕٓ ببببَٔ ضبلببببِا غالبببببا  اشببببطثوارا  أشاشببببٖٚ تطبلبببب  

اشطيفداي هِارا  هطقدهٚ ٓإٔلبٚ ا٦جبم ٓهعباركٚ ٓاشبعٚ هبٍ      

األفٖفٚ  فِ ْ ا٦لى ٤  جاً  األصطثور ٓهٌفعٚ هٍ جاً  الدٓلٚ

تصببطبٖع أَ تٌجببس ُبب ا الٌببٔ  هببٍ األعببارٕع أٓ اشبببدها  هببٍ دَٓ      

 هعاركٚ ُ ْ العركا . أً ر :

A.V.M. STRUYCKEN, précit., p.29, n°14.  
األادٙ الثاًٖٚ األعدلبٚ هبٍ  بأًَ ا٤شبطثوار اشبباؿ   تؽبفٖٚ        -46

 الٌفط اشباي. 

https://icsid.worldbank.org/fr/Pages/cases/searchcases.aspx
https://icsid.worldbank.org/fr/Pages/cases/searchcases.aspx
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  هٌعبٔر    2016لصبٌٚ   35أًَ ر ى ( األعدلطاَ بق12ٓ 9األادتاَ )  -47

 . 14/11/2016ٓالطارٕ   4424جرٕدٙ الٔ اٞع العرا ٖٚ بالعدد 

رلؽببٚ عقببد ًفبببٗ أٓ رلؽببٚ تٌقٖبب  الببٌفط ٓأ٘ اتفا ٖببٚ        -48

 لاؼٚ بّ. األادٙ )ا٦ٓث ب ايٌاَ ٓععرَٓ( هٍ القأًَ.

إجبببازٙ  بببٌ  مبٔجببب   ٘ عقبببد ٕببباي أٓ رلؽبببٚ أٓ إ َ أٓ أ٘أ  -49

 ألادٙ )ا٦ٓث ب شبعٚ ٓععرَٓ( هٍ القأًَ.القأًَ. ا

منٔ ن العقد الٌفبٗ ال ٘  د ٕعرض ٕٓعبدن هبٍ ٓ ب  ٨لبر      -50

هٍ  بم الٔزارٙ  ٕٓطفوٍ باتـافٚ اث أهٔر ألرٜ  علٛ طباار 

ا طؽادٕٚ ٓفٌٖٚ ٕطعِد بِا األقآن هقابم  ؽٚ هٍ ا٤ًطان  ٓالبم  

 الببٔزارٙ  ببد تعطوببد ك شبباط للوفآـببا    العقببد الٌفبببٗ بببا   

ٓا٤ظيفاؿ ال ٍٕ ابدٓا الرغبٚ   تٌفٖ  العولٖا  الٌفبٖٚ. األبادٙ  

 )ا٦ٓث ب تصعٚ ٓععرَٓ( هٍ القأًَ.

لٖصبب  كببم عقببٔد الدٓلببٚ ُببٗ عقببٔد اشببطثوار  ٓلٖصبب  كببم      -51

عقٔد ا٤شطثوار ُٗ عقٔددٓلبٚ  ل بٍ الغالبٖبٚ الع وبٛ هبٍ عقبٔد       

 الدٓلٚ تطعليف با٤شطثوارا .

Dominique BERLIN, précit., n°34. 

52- A.V.M. STRUYCKEN, précit., n°18 et 20. 

ُٓبب ا هببا  ؽببم فعبب٥    عقببد اشبدهببٚ الفٌٖببٚ    قببم الرهٖلببٚ      

( BPالٌفبببببٗ األبببباي بببببا ظببببركٚ ًفببببط ازبٌببببٔب ٓظببببركٚ )   

  2009ًٖصببباَ  23( ا٨ٕصبببلٌدٕٚ   CNPCا٤ً لٖسٕبببٚ ٓظبببركٚ ) 

رغى عدي ٓجٔد أ٘ ًؾ  أًًٗ   الطعبرٕعا  ا٤ذبادٕبٚ األطعبددٙ    

األطعلقبببببٚ با٤شبببببطثوار   الثبببببرٓٙ الٌفبٖبببببٚ ٕعبببببى اث إه اًٖبببببٚ  

 األطعا دٍٕ ا٤تفان علٛ القأًَ الٔاج  الطببٖيف. 

تقفببٗ األببادٙ الصببابعٚ ععببرٙ هببٍ  ببأًَ ا٤شببطثوار   ا لببٖى      -53

َ العببران مبببا ٕبب تٗ )ذبببم األٌازعببا  ا٤شببطثوارٕٚ ٓفببيف   كٔردشببطا

العقبببد األببباي ببببا الببببرفا ٓعٌبببد عبببدي ٓجبببٔد فقبببرٙ فٖبببّ بِببب ا    

اشبؽٔؿ ذبم ببرٕقٚ ٓدٕٚ ٓبياـٗ البرفا ٓ   الٚ تع ر 

اسبم الٔد٘ ػبٔز للبرفا اللجٔٝ اث الطل ٖى األبٌٖٚ أ  اهّ   

 اي تصٕٔٚ األٌازعا  الٔاردٙ القٔاًا األرعٖٚ   ا٤ لٖى أٓ ٓفقا  ٦ 

  أ٘ هٍ ا٤تفا با  الدٓلٖبٚ أٓ الثٌاٖٞبٚ البم ٕ بَٔ العبران ارفبا         

 فِٖا(.

ٓالطبارٕ    4241ًعر ا٤تفان   جرٕدٙ الٔ اٞع العرا ٖٚ بالعبدد   -54

4/6/2012 . 

 هٍ القأًَ األدًٗ العرا ٗ. 29األادٙ  -55

56- Pierre Noël, La constitutionalisation du 

régime juridique international  des 

investissements pétroliers et la (re)construction 

du marché mondial, Institut d’économie et de 

politique de l’énergie, CAHIER DE 

RECHERCHE N° 20, septembre 2000, p.11. ; 

Résolution de l’assemblée générale des nations 

unies, 1 décembre 1952, septième session, 

n°626 (VII) : « le droit des peuples d’utiliser et 

d’exploiter librement leurs richesses et leurs 

ressources naturelles est inhérent à leur 

souveraineté et conforme aux buts et principes 

de la Charte des Nations Unies ». ; Résolution 

de l’assemblée générale des nations unies, 12 

Décembre 1974, 29ème session, n° 3281 

(XXIX) « charte des droits et devoirs 

économiques des Etats ». 
 ب أ٤ٓ  هٍ دشطٔر  ِٔرٕٚ العران.  112األادٙ  -57

 ب ياًٖا ( هٍ الدشطٔر. 112األادٙ )  -58

 ب أ٤ٓ  ٓياًٖا ( هٍ الدشطٔر. 121األادٙ ) -59

األبببادٙ )الثاًٖببببٚ ب ياًٖببببا ( هبببٍ  ببببأًَ البببٌفط ٓالغبببباز ت لببببٖى           -60

 كٔردشطاَ العران.

 مي ٍ تصوٖطِا القٔاعد ا لٖٚ. -61

 ب أ٤ٓ ( هٍ الدشطٔر. 121األادٙ ) -62

 ب أ٤ٓ ( هٍ الدشطٔر. 110هقطفٛ األادٙ )  -63

قبآن الب ٘ ٕطفبوٌّ العقبد الٌفببٗ أٓ      العيفؾ األيفبٔن ُبٔ األ   -64

العيفؾ ال ٘ اشٌد إلٖبّ األصب٣ٓلٖٚ مبٔجب  ا٤جبازٙ أٓ الطيفٕٔبم.      

 األادٙ )ا٦ٓث ب أربعٚ ٓععرَٓ( هٍ القأًَ.

هٍ األلف  للٌ ر أَ  بأًَ البٌفط ٓالغباز ت لبٖى كٔردشبطاَ       -65

هٌ  إه اًٖٚ إ الٚ الٌسا  اث الطل بٖى مبٔجب     2007لصٌٚ  28ر ى 

اتفا ٖببببٚ ٓاظببببٌبٍ     ببببا   ٕببببطى ا٤ًفببببواي اث ُبببب ْ   ٔاعببببد

ٓ  تدلم  ٖس الٌفا  بالٌصبٚ للعران إ٤  2013ا٤تفا ٖٚ إ٤   عاي 

 .كٖف شط َٔ إ ا  ًاف ٙ بالٌصبٚ لإل لٖى ك17/12/2015  

66- Pierre Noël, précit., p.21. 
لقد أؼبل  الؽفٚ األلسهٚ لعرص الطل ٖى   ُ ا الٌٔ  هٍ  -67

لعقٔد هٍ األصاٞم الراجلٚ فقِا  ٓالراشيفٚ تعرٕعا  ٓ فاٝ. ألسٕبد  ا

 :هٍ الطفاؼٖم  ٌٕ ر البل  القٖى 

Pierre LALIVE, L’influence des clauses 

arbitrales, Contrats entre Etats et personnes 

privées étrangères - colloque organisé le 15 

novembre 1974 par le Centre de droit 

international et étranger de la K.U.L, p.572. 
َ ٓجبٔد ظبرص الطل بٖى ٓظبرص تعبٖا القبأًَ الب ٘ ؼب بى          -68

الٌبببسا    عقببببٔد ا٤شبببطثوار الدٓلٖببببٚ بؽبببفٚ عاهببببٚ  ٓ  صبببببان    

العولٖا  الٌفبٖٚ بؽفٚ لاؼٚ  ٣ٕد٘ اث ت اى ؼفٚ الدٓلٚ   

ا٤هطٖبازا  األعِبٔدٙ أهباي    الع٥ ٚ الطعا دٕٚ  فلى تعبد  طلب  تلب     

ضباكوِببا أٓ ضببباكى دٓن ألببرٜ. فقبببٔن الطل ببٖى ٕببدن علببٛ      

الطيفلٗ عٍ اسبؽاًٚ القفاٖٞٚ  ٓرمبا اسبؽاًٚ الطٌفٖ ٕٚ إٔفبا .  

كوبببا أَ الدٓلبببٚ لبببٍ تصبببطبٖع اشبببطيفداي شبببلبطِا الطٌ ٖوٖبببٚ أٓ 

الطعببرٕعٖٚ أٓ الدشببطٔرٕٚ للطؽببرف بعبب َ العقببد. بٖببد أَ  لبب  ٤    

 ببد فقببد  شببلبطِا  بببم ٤ مي ٌِببا أَ تصببطيفدهِا  ٕعبب  أَ الدٓلببٚ 

بعب م ٕطٌببا ني هببع الطساهاتِبا  ُٓبب ا هببا ميٖبس عقببٔد الدٓلببٚ  الببم    

تصببآ٘ بببا هؽببا  ٓ قببٔن البببرفا  عببٍ غىُببا هببٍ العقببٔد         

 الدٓلٖٚ.

Mathias Audit, précit. ; Charles LEBEN, 

précit., n°93. 
ٚ األعار إلّٖ شابقا  ( هٍ عقد اشبدهٚ الف2ٌٖب  37لقد تفوٍ البٌد )

هببببا ٣ٕكببببد عببببدي  صبببب  أ٘ اببببرف باسبؽبببباًٚ إزاٝ ا٤جببببراٝا    

القفبباٖٞٚ أٓ ٓ بب  تٌفٖبب  ا٦  بباي. ٕرجببٛ  ببراٝٙ العبببارٙ الطالٖببٚ      

 األقطبصٚ هٍ ُ ا البٌد.

(It is understood that the rights and obligations 

under this Contract constitute commercial 

rather than sovereign rights or obligations and 

therefore no Party shall have the right to claim, 

and hereby waives any, immunity from legal 

proceedings or judgment enforcement in this 

respect.). 
 ( هٍ العقد ًفصّ تقفٗ ب َ:6ب  37ٓك ل  البٌد )

(Judgment on the award rendered may be 

entered and enforced in any court having 

jurisdiction in recognition and enforcement 

thereof.). 

69- TECHNICAL SERVICE CONTRACT 

FOR THE RUMAILA OIL FIELD, BP/CNPC 

Comments 27 July 2009. 
 ٔاعد األركس الدٓلٗ لطصٕٔٚ ًساعبا  ا٤شبطثوار ببا الدٓلبٚ       -70

هبببٔاا  دٓن ألبببرٜ.  بببأًَ ا٦ًٓصبببٖيان الٌوبببٔ جٗ للطل بببٖى  ٓ

.  ٔاعببد ا٦ًٓصببٖيان  2006األعببدن عبباي   1985الطجببار٘ الببدٓلٗ لعبباي  

للطل بببٖى   ٔاعبببد الطل بببٖى األطبعبببٚ   ضبببباكى لٌبببدَ للطل بببٖى  

 الطجار٘ الدٓلٗ.  ٔاعد ذب ٖى غرفٚ الطجارٙ الدٓلٖٚ.

71-Art 28-1 de la loi type de la CNUDCI sur 

l’arbitrage commercial international 1985. ; 

Art 35-1 du Règlement d’arbitrage de la 

CNUDCI (version révisée en 2013). ; Art 21-1 
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Règlement d’arbitrage de la Chambre de 

commerce internationale (2012). ; Art 22.3 of 

LCIA ARBITRATION RULES. ; Art 42-1 de 

la convention du 18 mars 1965 pour le 

Règlement des Différends relatifs aux 

Investissements entre Etats et Ressortissants 

d’autres Etats. ; Art 54 of Arbitration 

(additionalfacility) rules – 2006.  

72- Art 28-2 de la loi type de la CNUDCI sur 

l’arbitrage commercial international. ; Art 54-1 

of ICSID Arbitration (AdditionalFacility) 

Rules. 

73- Art 42-1 de la convention ICISD.  

74- Art 22.3 of LCIA ARBITRATION 

RULES.; Art 21-1 duRèglement d’arbitrage de 

la Chambre de commerce internationale. ; Art 

35-1 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI. 

75- Art 42-1 de la convention ICISD.  

76-Art 21-2 et 3 duRèglement d’arbitrage de la 

Chambre de commerce internationale. ; Art 

35-2 et 3 Règlement d’arbitrage de la 

CNUDCI. ;  
 64بالقبأًَ ر بى   اًفو   ِٔرٕٚ العران اث ُ ْ ا٤تفا ٖٚ  -77

  ٓأؼب   أًَ ا٤ًفواي ًاف ا  هٍ تارٕ  الٌعر جبرٕدٙ 2012لصٌٚ 

  أهبببببا 4283  ًعببببر   العبببببدد  29/7/2013الٔ بببباٞع العرا ٖبببببٚ أ٘    

ا٤تفا ٖبٚ ًفصبِا ف ؼبببل  ًافب ٙ بالٌصبببٚ زبؤِرٕبٚ العببران       

 بعد ظِر هٍ إٕدا  ٓيٖقٚ ا٤ًفواي. 17/12/2015

 فا ٖٚ ٓاظٌبٍ.( هٍ ات25األادٙ )  -78

( هٍ اتفا ٖٚ ٓاظٌبٍ. ٤ ب د هٍ اتظارٙ ٌُا اث رداٝٙ 42األادٙ ) -79

الي ببببٚ األٌعببببٔرٙ   جرٕببببدٙ الٔ بببباٞع العرا ٖببببٚ ٦  بببباي ُبببب ْ  

هٌِا  ًٓط شف مبرارٙ علٛ الٌطاٞ  الم  42ا٤تفا ٖٚ  ٤ شٖوا األادٙ 

 شطقٔد إلِٖا تل  الي ٚ.

Art 42 de la Convention pour le Règlement des 

Différends relatifs aux Investissements entre 

Etats et Ressortissants d’autres Etats dispose 

que « (1) Le Tribunal statue sur le différend 

conformément aux règles de droit adoptées par 

les parties. Faute d’accord entre les parties, le 

Tribunal applique le droit de l’Etat contractant 

partie au différend – y compris les règles 

relatives aux conflits de lois – ainsi que les 

principes de droit international en la 

matière.(2) Le Tribunal ne peut refuser de 

juger sous prétexte du silence ou de l’obscurité 

du droit.(3) Les dispositions des alinéas 

précédents ne portent pas atteinte à la faculté 

pour le Tribunal, si les parties en sont 

d’accord, de statuer ex aequo et bono. » 

80- A.V.M. STRUYCKEN, précit., n°37 à 39. 

81- Les articles 2 et 3 du RÈGLEMENT (CE) 

N° 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN 

ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi 

applicable aux obligations contractuelles 

(Rome I), JOUE, L 177/6 à L 177/16, 

4.7.2008. 

 اث ه اُر ألرٜ ل٥لبط٥ف  Struyckenلقد أظار ا٤شطا   -82

ببببا عقبببٔد الدٓلبببٚ ٓعقبببٔد ا٦لبببرٜ   هٖبببداَ القبببأًَ البببدٓلٗ      

ب تطوٖس عقٔد الدٓلٚ با طٔاِٞا علٛ ظرٓص 1اشباؿ  ً كر هٌِا  

الثبببا  الطعببرٕعٗ  ا٦هببر البب ٘ ػبعببم ت ٖٖببف ُبب ْ العقببٔد ب ًِببا     

تٌطوٗ للقأًَ اشباؿ ضبم جبدن. فعٌبدها تقبٔي ا٤رادٙ بالطٖبار     

الطببٖبيف فِب ا ٕعب  اَ ا٤رادٙ      أًَ الدٓلٚ األفٖفٚ لٖ َٔ ٓاج 

 ببد هارشبب  صبببا٤  أٓشببع هببٍ األٖببداَ األعطبباد  فببإ ا   ٕببطى تعببٖا       

بب إَ  2 أًًِا  فلٍ ميٌع  ل  هٍ تببٖيف القٔاعد ا٨هبرٙ لقأًًِبا.   

ا٤رادٙ مي ٌِا الطٖبار القبأًَ البدٓلٗ العباي كقبأًَ ؼب بى عقبد        

بب مي بٍ     3رٜ. ا٤شطثوار  ُٓٔ ها ٤ ٕطلقيف بالٌصبٚ للعقٔد ا٦ل

عقٔد الدٓلٚ اللجبٔٝ اث  ٔاعبد الطٌباز     بأًَ الدٓلبٚ األفبٖفٚ        

ب اَ عقبٔد الدٓلبٚ تصبو  بطببٖبيف  ٔاعبد      4ُٓٔ غى البرٕيف األعطاد. 

 ب  5هعيكٚ با ا٦هى. 

ٓكببب ل  اسببببان    ٔاعبببد الطل بببٖى البببم أؼبببدرتِا غرفبببٚ     -83

ا٦ٓث  ٓ ٔاعببببد   فقرتِببببا  21الطجببببارٙ الدٓلٖببببٚ  ٤ شببببٖوا األببببادٙ 

   فقرتِا ا٦ٓث. 35ا٦ًٓصٖيان للطل ٖى  بع م لاؿ األادٙ 

. أً بببر 510ٓ 509د.  فٖ ببٚ الصبببٖد اسبببداد  األؽبببدر ًفصببّ  ؿ    -84

 إٔفا  :

Pierre LALIVE, Réflexions sur l’Etat et ses 

contrats internationaux, Collection 

«Conférences », N° 12, Institut Universitaire 

de Hautes Etudes Internationales, Genève, 

1976, p.14. 

85-Arbitral Award. March 15, 1963. , Sapphire 

international Petroleums Ltd. v. the National 

Iranian Oil Company. Arbitration Tribunal. 

August 23, 1958.,Saudi Arabia v. Arabian 

American Oil Company (Aramco).Ruler of 

Qatar v. International Marine OilCompany 

(sentence de juin 1953). la société 

PetroleumDevelopement (TrucialCoast) Ltd au 

cheikh d’Abu Dhabi (sentence août 1951). 

Charles LEBEN, précit., n°27 à 35. 

86-Texaco-Calasiatic (TOPCO) c. 

Gouvernement de Libye, sentence du 29 

janvier1977. Libyan American OilCy 

(LIAMCO) c. Gouvernement de la République 

arabe libyenne, sentence du 12 avril 1977.BP 

Exploration Company c. Gouvernement de la 

République arabe libyenne, sentence du 10 

octobre 1973.Gouvernement de l’Etat du 

Koweït c. American Independent OilCy 

(Aminoil),sentence du 24 mars 1982. 

87-Charles LEBEN, précit., n°54. 

88- F.A.MANN,précit., p.565 and 566.  

89- A.V.M. STRUYCKEN, précit., p.29 et 30, 

n°15 et 16. 

 ٗ ُبٔ )دبوٖبد القبأًَ الٔاجب       إَ األقؽٔد بعرص الثبا  الطعبرٕع

الطببٖبببيف هبببٍ  ٖببب  السهببباَ. أ٘ دبوٖبببد دٓر الدٓلبببٚ كصبببلبٚ      

تعببرٕعٖٚ ٓاببرف   العقببد هببٍ تغببٖى القٔاعببد القأًًٖببٚ الٌافبب ٙ  

ٓ   ابراهّ ٓتعِبدُا بعبدي اؼبدار تعبرٕعا  جدٕبدٙ تصبر٘ علبٛ        

العقد األباي بٌِٖبا ٓببا الببرف ا٦جبٌ  األطعا بد هعِبا علبٛ عببٔ          

ل٥ن بالطٔازَ ا٤ طؽاد٘ للعقبد ٓا٤ـبرار ببالبرف    ٣ٕد٘ اث ا٤

ا٤جبببٌ (. لسٕبببادٙ الطفاؼبببٖم أً بببر : د.  فٖ بببٚ الصبببٖد اسببببداد     

 .324اث  320األؽدر الصابيف  ؿ

( هبببٍ  بببأًَ  12  ُببب ا الصبببٖان  ٕعبببى البٌبببد )يالثبببا ( هبببٍ األبببادٙ )    

األعدن بع م ؼرٕ  اث عدي هؽادرٙ  2006لصٌٚ  13ا٤شطثوار ر ى 

ٖى األعرٓ  ا٤شطثوار٘ باشطثٌاٝ ها ٕطى حب بى  فباٞٗ ببا      أٓ ت ه
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ٓعبدي ًبس  هل ٖبٚ ُبب ا األعبرٓ  إلابا للوٌفعببٚ العاهبٚ كب٥  أٓ جببسٝا         

 ٓبطعٕٔني عادن.

ٕعد هبدأ  ابلٖٚ تٔ ع القبأًَ الٔاجب  الطببٖبيف أ بد هٌطجبا        -90

هبدأ الٖقا القأًًٗ. أً ر د. ًبافع حببر شبلباَ  األؽبدر الصبابيف       

 .102ب  99ؿ

92- Pierre LALIVE, L’influence …,  précit., 

p.575. 
  هٌعببٔر   جرٕببدٙ الٔ بباٞع العرا ٖببٚ 2016لصببٌٚ  82بٖبباَ ر ببى  -93

 .31/10/2016ٓالطارٕ   4422بالعدد 

( هبببٍ  بببأًَ  23( ٓ )22ب ياًٖبببا ( ٓ )      13ٕرجبببٛ هراعببباٙ األبببٔاد )   -94

 األعدن. 1997لصٌٚ  21العركا  ر ى 

95- PAUL  YAO - N’DRE, Les contrats de 

développement - Le cas des Etats membres du 

Conseil de l’Entente, thèse, UNIVERSITE DE 

NICE - Faculté de Droit et des Sciences 

Economiques, 1984, p.143 et 144. 
د.  فٖ بببببٚ الصبببببٖد اسببببببداد  العقبببببٔد األاهبببببٚ ببببببا البببببدٓن    -96

 .507ٓ 506ٓا٦ظيفاؿ ا٦جٌبٖٚ  ؿ

Heureusement, cette question a été posée par 

Ibrahim Réfaat Mohamed Elbéhérry, Théorie 

des contrats administratifs et marches publics 

internationaux, thèse, Université de Nice 

Sophia-Antipolis, Institut du Droit, de la Paix 

et du Développement, 2004, n°262. ; Cass. 

Soc., 13 Octobre 2016, n°15-16.874, Inédit. ; 

Cass. com., 11 Octobre 2016, n°14-14.418, 

Inédit. ; Cass. 1
re
civ., 16 Septembre 2015, 

n°14-10.373. 

Art 117-1 de la loi fédérale Suisse sur le droit 

international privé du 18 décembre 1987 (Etat 

le 1er juillet 2014). ; Art 1211-1 et 2 Civil 

Code of the RussianFederation. 
لقد أظبار الصبٖد اببراُٖى الببلى٘ اث   بى   وبٚ البٌقني         -97

هبٍ القبأًَ األبدًٗ األؽبر٘  البم تببابيف        19األؽرٕٚ ٕصطبعد األبادٙ  

القبأًَ  هبٍ   24هٍ القأًَ األبدًٗ العرا بٗ  ٕٓراعبٗ األبادٙ      25األادٙ 

األبببدًٗ األؽبببر٘  البببم تعبببى اث تببٖبببيف هبببباد١ القبببأًَ البببدٓلٗ   

 اشباؿ. أً ر تفاؼٖم اسب ى :

Ibrahim Réfaat Mohamed Elbéhérry, précit., 

n°262, note de bas de page n°1102, p.236. 

بعب َ الطصببوٖٚ مي ببٍ هراجعببٚ د. أمحبد عبببد ال ببرٕى شبب٥هٚ     -98

  دار الٌِفببببٚ 1الببببدٓلٗ اشببببباؿ  صهدًٓببببٚ أحبببببا    القببببأًَ  

 .414  ؿ2012العربٖٚ  

Pierre MAYER, Lois de police, répertoire de 

droit international, décembre 1998 (actualité : 

mars 2009), n°1 à n°12. 

99-CJCE, 23 Novembre 1999, ARBLADE E.A. 

,aff. N°C-369/96 et C-376/96, pt30. ; Art 9 du 

Règlement ROME I. 

100- Pierre MAYER, Lois de police…, précit., 

n°19 à 22. 
كبب ل  د. أمحببد عبببدال رٕى شبب٥هٚ  األؽببدر الصببابيف  الؽببفلطاَ  

503  ٓ504. 

102- Ibid., n°52. 

101- A.V.M. STRUYCKEN, précit., p.30, 

n°16. 

أَ هراعاٙ  ٔاًا البٔلٖض كوبا دبب     Mayerػبد ا٤شطا   -103

علٛ القاـٗ دبب  علبٛ األال بى   لب  ٦َ ُب ا ا٦لبى ٕبدرال بب َ         

  وّ شبٔف لبٍ ٕ بَٔ  باب٥  للطببٖبيف   البلبد الب ٘ تٌطوبٗ إلٖبّ          

 ُ ْ القٔاًا ها   ٕطى هراعاتِا. أً ر بِ ا الع َ :

Pierre MAYER, Lois de police…, précit., n°50 

et 55. 
.....................................................................  

 

  اٞوٚ األؽادر

 أ٤ٓ: ال ط 
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اإلطاااااص القااااإٌٌ٘ لاعاااإٖ  ماااا اٖا    

 األعىاه االصِابٗٛ ٔالادضٖبٗٛ

 ()يف الاؾضٖع اجلظاٟضٙ ٔاملقاصُ

The Legal Framework Of 

Compensating Victims of 

Terrorist and sabotage Acts 

(in Algerian legislation and 

Comparative) 

 الزكإص عبز الضمحااُ خمفا٘

باحااااا يف القااااإٌُ اجلٍاااااٟ٘ ٔ العماااإً 

 اجلٍاٟٗٛ

أعاااااااااس لاماااااااض ب مٗاااااااٛ ا قااااااإ  

 جباوعٛ عبز الضمحاُ وريٚ ا جباٖٛ

khelfirabderrahmane@yahoo.fr 

 :مدكامل

مبعاجلاااااٛ املؾاااااضا اجلظاٟاااااضٙ  ن ّٖااااااي 

الظااااااااِضٚ االصِابٗاااااااٛ عماااااااٜ املغاااااااإٝ األوااااااا     

ف غاااال  باااان اعاىااااز عٗاعااااٛ جٍاٟٗااااٛ وا اومااااٛ    

أٔلاااه اِاىاواااا واىٗاااظا بالنااا ٗٛ  ٔٔعاااعه واااَ      

وفّٕواااااْ لٗؾاااااىن كااااان الف٠اااااا  الااااا  أفاااااابّا     

ماااضص واااَ العىااان االصِااااب٘ عااإاٞ أفاااا  الناااضص    

اجلاٌااال اجلغاااىاٌ٘ أٔ املاااارٙ أٔ املعٍااإٙ  ٔ  اااَ     

ٙ ا قاااإ  وااااَ الااااظٔو ٔاالٔالر ٔالٕالاااازَٖ    لااااشٔ

ٔغريِاااي أُ ٖم اااسٔ ات عااامةا  الزٔلاااٛ ب اااض       

وااااٍ ّي ضعٕٖنااااا عااااارال  باااان اُ الزٔلااااٛ مااااىٍه  

ضعٕٖناااااااا حااااااااٜ ألِااااااان اجلااااااااٌ٘  ٔاملفقااااااإرَٖ    

ٔاعاااااااا ضّي واااااااَ ماااااااداٖا املسعااااااااٚ الٕطٍٗاااااااٛ      

ٖٔغاااض  ااااي الغحااابن لم قااإه عماااٜ الاعااإٖ        

فّااااااان ٔفقاااااااه الغٗاعااااااااٛ اجلٍاٟٗاااااااٛ لمىؾااااااااضا    

ظاٟااااااضٙ حاااااإه ضعاااااإٖ  ماااااا اٖا األعىاااااااه    اجل

 االصِابٗٛ يف ضنىٗز جضاح املسعاٚ الٕطٍٗٛ؟  

 

Abstract 

     The Algerian legislature Did not 

care to address the phenomenon of 

terrorism on the security level, but 

also adopted a policy of criminal 

integrated, paid attention Make the 

victim, and expanded the concept to 

include all categories hit by damage 

from a terrorist act both infected 

damage the bodily or physical or 

mental, can be for people with the 

rights of the husband , children, 

parents and others that Resort  to state 

authorities in order to give them a fair 

compensation, but that the state 

ensured compensation up for the 

people of the  perpetrator , and 

missing and considered them victims 

of the national tragedy, and facilitated 

them ways to get compensation, as the 

question here is whether the policy 

was criminal legislator Algerian 

successful on compensate victims of 

terrorist acts in healing the wounds of 

the national tragedy . 

 : املقزوٛ

ال ضعاااازٔ أُ ض اااإُ االعىاااااه االصِابٗااااٛ ف ااااضٚ     

اٟاااضٙ اال حزٖثاااٛ ٌغااابٗا  ن ٖعضفّاااا اجملاىاااع اجلظ   

وةمااااع الاغااااعٍٗٗا   كىااااا ن ٖاااازصجّا املؾااااضا يف   

وٍظٕوااااااااااْ القإٌٌٗاااااااااٛ اال مبٕجااااااااال املضعااااااااإً    

ٔ  1992عااااااااباى   30املاااااااا صذ يف  92/03الاؾااااااااضٖع٘ 

املاعماااااااة مب اف اااااااٛ اإلصِاااااااا  املعااااااازه مبٕجااااااال  

 19املاااااااا صذ يف  93/05املضعاااااااإً الاؾااااااااضٖع٘ ص ااااااااي  

  ٔالاااااااشٙ أٌؾاااااااس جماااااااالػ خافاااااااٛ   1993ضٖااااااان بأ

 لمى اكىٛ. 

ل ااَ ِاااشا الاااٍك ن ٖااازً طااإٖ  ا عاااٍا  ٌٔقااا       

يف  اااإٌُ  اإلصِابٗاااٛ األعىااااهضقضٖباااا ا لٗااااي ارصاو      

mailto:khelfirabderrahmane@yahoo.fr
mailto:khelfirabderrahmane@yahoo.fr
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 25املاااا صذ يف  95/11العقٕبااااا  مبٕجاااال األوااااض ص ااااي 

ٔضبعااااااااا لااااااااشل  أماااااااا ٜ العىاااااااان   1995ف اٖااااااااض 

اإلصِااااااب٘ جض اااااٛ عارٖاااااٛ وثماااااّا وثااااان جاااااضاٟي     

القااااإٌُ العاااااً  ٔ ٖغااااضٙ عمّٗااااا وااااا ٖغااااضٙ عمااااٜ  

ل اااااَ يف املقابااااان وٗظِاااااا بااااابع  باااااا ٘ اجلاااااضاٟي  

اخلافٛ ٔؽزر وَ عقٕباّا اإلجضاٞا 

(1 )

. 

ٔاملؾااااضا اجلظاٟااااضٙ ن ّٖاااااي مبعاجلااااٛ الظاااااِضٚ   

االصِابٗاااااٛ عماااااٜ املغاااااإٝ األوااااا  ف غااااال  بااااان    

اعاىاااز عٗاعاااٛ جٍاٟٗاااٛ وا اوماااٛ  أٔلاااه اِاىاواااا      

واىٗاااااااظا بالنااااااا ٗٛ  ٔٔعاااااااعه واااااااَ وفّٕواااااااْ     

لٗؾاااااىن كااااان الف٠اااااا  الااااا  أفاااااابّا ماااااضص واااااَ 

االصِااااااب٘ عااااإاٞ أفاااااا  الناااااضص اجلاٌااااال   العىااااان

اجلغاااااىاٌ٘ أٔ املاااااارٙ أٔ املعٍااااإٙ  ٔ  اااااَ لاااااشٔٙ  

ا قاااإ  وااااَ الااااظٔو ٔاالٔالر ٔالٕالاااازَٖ ٔغريِااااي 

أُ ٖم ااااسٔ ات عاااامةا  الزٔلااااٛ ب ااااض  وااااٍ ّي     

ضعٕٖنااااا عااااارال  باااان اُ الزٔلااااٛ مااااىٍه ضعٕٖنااااا    

حااااٜ ألِااان اجلااااٌ٘  ٔاملفقااإرَٖ ٔاعاااا ضّي واااَ      

ٖٔغاااااض  ااااااي الغحااااابن  ماااااداٖا املسعااااااٚ الٕطٍٗاااااٛ 

 لم قٕه عمٜ الاعٕٖ .

ٔال ؽااا  باااشل  ض ااإُ الزٔلاااٛ  اااز  ىماااه عااالٞ       

النااااااضص الٍاااااااضا عااااااَ اجلااااااضاٟي االصِابٗااااااٛ الاااااا   

أفاااا  ؽاااضصِا كااان وااإاطَ جظاٟاااضٙ عااإاٞ واااَ      

 ضٖاال أٔ وااَ بعٗااز  ٔصغااي سلاا  ٌغااسه ِاان كاٌااه       

عٗاعاااااّا اجلٍاٟٗااااٛ  اااإ ضعاااإٖ  اجملاااا  عمٗااااْ     

 ٌٕعا؟وَ العىن االصِاب٘ فعالٛ كىا ٔ

ٔلإلجابااااٛ عمااااٜ ِااااشا الغاااا اه صأٖااااه أُ أضةااااض        

ألح اااااااااً الاعاااااااإٖ  الٍا ااااااااٛ عااااااااَ األعىاااااااااه   

االصِابٗاااااٛ واااااَ حٗاااااا ٌااااإا اجلاااااضاٟي  ٔوٕمااااإا    

الاعاااااااإٖ  ٔاالؽاااااااادال املغااااااااافٗزَٖ وٍااااااااْ يف 

وب ااااا أٔه  لٗاااااي الاعااااضٖا عمااااٜ ٌظاااااً ضعاااإٖ  

 م اٖا اجلض ٛ يف وب ا ثاُ. 

ا ٔ اااز اخااىٍاااا الزصاعاااٛ تاأاااٛ ضناااىٍه أباااضط وااا  

ضٕفااااامٍا الٗاااااْ واااااَ ٌاااااااٟا عاااااةض  أِىٗاااااٛ ِاااااشا   

 املٕمٕا وَ الٍاحٗا  العمىٗٛ ٔ العىمٗٛ.

 املب ا األٔه

 أح اً ضعٕٖ  م اٖا األعىاه االصِابٗٛ

العىااااااان االصِااااااااب٘ وثماااااااْ وثااااااان باااااااا ٘  

اجلاااااضاٟي  ل اااااَ ٖقاااااٍ  عٍاااااز الفقاااااْ يف خاٌاااااٛ     

اجلاااااااضاٟي األكثاااااااض ضغاااااااببا ل ماااااااضاص املارٖاااااااٛ     

ٔاملعٍٕٖاااٛ  ٔضقاااٗل الفاااضر ٔالزٔلاااٛ عماااٜ الغااإاٞ.    

ٔملااااا كاٌااااه الزٔلااااٛ أٔت أُ ضقاااإً بٍفغااااّا عااااَ    

ٌفغااااّا وااااَ حٗااااا النااااىاُ  فاااا ُ اجملٍااااٜ عمٗااااْ    

رُٔ املناااااضٔص واااااَ اجلض اااااٛ االصِابٗاااااٛ ٖبقاااااٜ     

سلااا   فىاااَ ٖغااااِي يف جااا  الناااضص الٕا اااع عمٗاااْ   

ثاااااي عماااااٜ فاااااض   بااااإه ف اااااضٚ ضااااازخن الزٔلاااااٛ  

بالناااىاُ  واااا ِااا٘ ا ااازٔر الااا    اااَ أُ ضؾااا ن   

اطاااااص رفااااع الاعاااإٖ ؟ ٔ ضفض ااااه الاؾااااضٖعا  يف  

سلاااا  ؽحااااعبا كااااثريٚ ال ٖاغااااع املقاااااً الحإاّٟااااا     

ل ااااَ عااااٍ افٜ باااابع  االؽاااااصا  عٍااااز ا اجااااٛ    

ثااا ق ٌقااااي ضقانااا٘  ِٔااإ واااا عااإ  ٌعضماااْ يف  

الاةاااااااااااض  ات العىااااااااااان االصِااااااااااااب٘ وٕمااااااااااإا 

الاعااااااإٖ   ثاااااااي األؽااااااادال الاااااااشَٖ   اااااااٍّي 

اإلعااااااافارٚ وااااااَ الاعاااااإٖ   ٔ أخااااااريا األمااااااضاص  

 املؾىٕلٛ بالاعٕٖ .

 املةمل األٔه

 االعىاه االصِابٗٛ عبل الاعٕٖ 

ضحىٗااااظ الاؾااااضٖعا  عااااارٚ باااا  وااااٍّ       

يف لاصبااااٛ االصِااااا ; اوااااا أُ ضحاااازخن يف  اااااوٕؼ   

ٌُٕ العقٕباااا  ضغاااىٗٛ اجلض اااٛ االصِابٗاااٛ  أٔ    اااا

ض افااااا٘ القاااااض االفعااااااه الااااا  ضؾااااا ن أعىااااااال      

اصِابٗاااااااااٛ. ٔالةضٖقاااااااااٛ األٔت ضقااااااااا  أواوّاااااااااا  

عقبااااا  كااااثريٚ أِىّااااا فااااعٕبٛ ٔمااااع وفّاااإً     

جاااااوع واااااٌع ل صِااااا  مل اف ااااٛ كاااان أٔفااااافْ      

ٔمجعاااْ يف فعااان ٔاحاااز  ٔضبقاااٜ الةضٖقاااٛ امل ثمااااٜ      

فعااااه الااا  ِااا٘ اضبااااا واااٍّا ضعااازار األٔفاااا  ٔاال 

ضؾ ن أعىاال اصِابٗٛ

(2)

. 

ٔاضباااع املؾاااضا الفضٌغااا٘ ٌفاااػ املاااٍّا واااَ خااا ه   

ٔاملاعمااااة مب اف ااااٛ   1986القااااإٌُ القااااارص عااااٍٛ   

االصِااااا   ٔكااااشل  املؾااااضا املقااااضٙ يف القااااإٌُ    

املاعمااااة باااااجلضاٟي االصِابٗااااٛ   1992القااااارص عااااٍٛ 

ٔكاااااشا املؾاااااضا اجلظاٟاااااضٙ واااااَ خااااا ه املضعااااإً 

سُ و اف اااٛ الادضٖااال  بؾااا  92/3الاؾاااضٖع٘ ص اااي  

 ٔاالصِا . 

حااااٜ أُ الفقااااْ ٖا اؽااااٜ  ااازص االو اااااُ ضعضٖاااا    

االصِاااااا 

(3)

ٔالٍاااااسٙ و اٌاااااْ باالعىااااااه االصِابٗاااااٛ  

الاااا  ضؾاااا ن ااالفعاااااه االجضاوٗااااٛ املٕجّااااٛ مااااز    

رٔلاااٛ ٔضغااااّز  خماااة حالاااٛ واااَ الضعااال لاااازٝ       

أؽااادال وعٗاااٍ  أٔ مجاعاااٛ واااَ االؽااادال أٔ     

مجّٕص الٍاؼا

(4)

. 
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آٌفاااا أُ العىااان االصِااااب٘   ٔا ققٗاااٛ كىاااا أؽاااضٌا 

ال ٖٕجاااْ ماااز الزٔلاااٛ ٔحااازِا بااان ٖٕجاااْ كاااشل    

ماااز املااإاطٍ  بؾااا ن عؾااإاٟ٘ ٔأعىاااٜ  فٗقاااٗل   

أصٔاحّااااي ٔاام اااااضّي  كىااااا ٖٕجااااْ مااااز كاااان   

ٖحىثاااان صواااإط الزٔلااااٛ وااااَ ؽااااضطٛ ٔجااااٗؿ      وااااَ 

ٔرصك ٔحااااضؼ بماااازٙ ٔمحاٖااااٛ وزٌٗااااٛ ٔأعاااإاُ      

أوااااَ ٔحااااضاؼ ال ابااااا  ٔغريِااااي وااااَ املاااإ ف .   

العىااااااه يف ؽااااا ن ضقااااافٗا  ٔ اااااز ضاىثااااان ِاااااشٓ ا

فضرٖاااٛ أٔ مجاعٗااااٛ  باعاااااعىاه الغاااا ح أٔ ٔمااااع  

واف اااااضا  يف االوااااااكَ العاواااااٛ ٔاخلافاااااٛ  يف    

الغاااااااٗاصا  أٔ باعااااااااعىاه االٌا ااااااااصٖ   ٔغاااااااري   

سلااا  واااَ الٕعااااٟن الااا  ضغااااّز  باااا الضعااال يف  

أٔعاااااااي الغاااااا اُ ٔخمااااااة جاااااإ اٌعاااااازاً االوااااااَ    

 ٔكمّا أعىاه جمضوٛ بٍقٕل صارعٛ.

ٟااااضٙ يف  ااااإٌُ العقٕبااااا  ٔمااااع    ٔاملؾااااضا اجلظا

مجماااٛ واااَ االفعااااه يف خاٌاااٛ اجلاااضاٟي االصِابٗاااٛ    

و اااضص ٔ واااا   87ٔالادضٖبٗاااٛ طبقاااا ألح ااااً املااإار    

فعاااان االعااااازاٞ املعٍاااإٙ وثاااان  ٖمّٗااااا ٔوااااَ بٍّٗااااا; 

فعااااان االعاااااازاٞ اجلغااااازٙ   الاّزٖاااااز ٔ ال ٖٔاااااع   

القااااااااٞ الضعااااااال بااااااا  األؽااااااادال أٔ ضعاااااااضٖ   

حٗاااااااضّي ٔأوااااااٍّي لمدةااااااض  عض مااااااٛ حضكاااااااٛ     

املاااااااضٔص ٔحضٖاااااااٛ الاٍقااااااان يف الةاااااااض   جض اااااااٛ 

الا ىّااااااااض يف الغاااااااااحا  العىٕوٗااااااااٛ  جض ااااااااٛ  

االعاااازاٞ عماااٜ صواااإط األواااٛ ٔاجلىّٕصٖاااٛ  ٌاااابؿ     

أٔ ضااااااازٌٗػ القبااااااإص  االعاااااااازاٞ عماااااااٜ ٔعااااااااٟن     

املٕافااااااا   ٔاملم ٗاااااااا  العىٕوٗاااااااٛ أٔ اخلافاااااااٛ  

األفعااااه اإلصِابٗاااٛ الادضٖبٗاااٛ ماااز الب٠ٗاااٛ ٔرٔص     

العباااااارٚ  عض ماااااٛ عىااااان الغااااامةا  العىٕوٗاااااٛ أٔ   

حضٖااااااٛ ااصعااااااٛ العبااااااارٚ ٔا ضٖااااااا  العاوااااااٛ     

عض ماااٛ عاااري امل عغاااا  أٔ االعاااازاٞ عماااٜ أعٕاٌّاااا    

أٔ عض ماااااااااٛ ضةبٗاااااااااة القااااااااإاٌ  ٔالاٍظٗىاااااااااا   

جض ااااٛ اٌؾاااااٞ أٔ ضسعااااٗػ أٔ ضغااااٗري مجعٗااااٛ أٔ     

غضمااااااااّا القٗاااااااااً  ضٍظااااااااٗي أٔ وٍظىااااااااٛ ٖ اااااااإُ

بسعىااااااااااه اصِابٗاااااااااٛ أٔ  ضٖبٗاااااااااٛ  ٔكاااااااااشل     

جض ااااٛ االٌنااااىاً أٔ املؾاااااصكٛ يف ضٍظااااٗي غااااري  

جض ااااٛ ا ااااضاي جظاٟااااضٙ يف اخلاااااصو   وؾااااضٔا  

يف مجعٗااااااٛ أٔ وٍظىااااااٛ اصِابٗااااااٛ أٔ  ضٖبٗااااااٛ     

ٔجض ااااٛ جاااضاٟي حٗاااااطٚ األعاااام ٛ ٔاملاف ااااضا     

ال ٖٔااااا ل غااااضا  غااااري املؾااااضٔعٛ لماٍظٗىااااا   

زارِا مبعٌٕاااا  وارٖاااٛ أٔ والٗاااٛ    االصِابٗاااٛ أٔ اوااا 

ٔكااااشل  طباااااع ٌٔؾاااااض الٕثااااااٟة ٔ املةبٕعاااااا  أٔ  

 الاغ ٗ   ال  ضؾٗز بالعىن االصِاب٘. 

 املةمل الثاٌ٘

 األمضاص وٕمإا الاعٕٖا 

الاعاااااإٖ  الااااااشٙ ٖةالاااااال بااااااْ اجملاااااا   

عمٗاااااْ الزٔلاااااٛ  ااااال أُ ٖ ااااإُ ٌاٗ اااااٛ لناااااضص    

أفاااااااابْ واااااااَ اجلض اااااااٛ  ٔ ال  امااااااا  ٔفااااااا  

 ٕ ُ اجلٍااااااٟ٘ عٍااااااْ يف القااااااإٌُ  الناااااضص يف القاااااااٌ

املااازٌ٘ ا واااَ حٗاااا الاقزٖضاااا اس ٖؾاااىمّىا ضفغاااري       

ٔاحااز  ٔ ِااإ واااا  اااة اجملااا  عمٗاااْ واااَ خغااااصٚ ٔ  

وااااا فاضااااْ وااااَ كغاااال   

(5)

  سلاااا  ألُ النااااضص ِاااإ   

عاااابل الاااازعٕٝ املزٌٗااااٛ الابعٗااااٛ ضةبٗقااااا لقاعاااازٚ 

 اال ضعااإٖ  ب اااري ماااضصا  

(6)

  ٔ ٖؾاااىن الاعااإٖ   

  عماااّٗي يف األمااضاص املارٖااٛ الاا  ضقاااع عمااٜ اجملاا     

جااااضاٟي األؽاااادال ا ٔ ِااااشا أوااااض طبٗعاااا٘ ألٌااااْ         

اااااااز  الضٟٗغااااا٘ واااااَ ٔصاٞ الاعااااإٖ  ا أواااااا              

بالٍغاااابٛ لمناااااضص األربااااا٘ فقاااااز اخامفاااااه حٕلاااااْ  

الاؾااااضٖعا ; فىٍّااااا وااااا ضااااٍك بعاااازً الاعاااإٖ      

عاااااَ الناااااضص األربااااا٘ وثااااان  اااااإٌُ كالٗفٕصٌٗاااااا  

بالٕالٖااااا  املا اااازٚ اإلوضٖ ٗااااٛ  أوااااا الاؾااااضٖعا     

 البٗااااٛ ا ضااااضٝ بٕجاااإ  أُ          األخااااضٝ ا ِٔاااا٘ ال        

ٖؾاااىن الاعااإٖ  الناااضص األربااا٘ أ عااإٚ بالناااضص      

املااااااااااارٙ  فاااااااااا  ٔجااااااااااْ لمافض ااااااااااٛ بٍّٗىااااااااااا يف  

الاعاااااإٖ 

(7)

  ٖٔؾااااااىن النااااااضص األرباااااا٘ مجمااااااٛ  

املعاٌااااااٚ ٔ األالً الٍفغاااااٗٛ الااااا   قاااااه بااااااجمل   

عمْٗ أٔ احملٗة  بْ جضاٞ اجلض ٛ

(8)

 . 

ٔ النااااااضص املااااااارٙ  ااااااز ٖ اااااإُ جغااااااىاٌٗا وثاااااان     

العاِااااااا  ٔ اإلفااااااابا   ٔالاااااا  عاااااا    اجلااااااضٔح ٔ

واااااااَ  706/3عٍّاااااااا املؾاااااااضا الفضٌغااااااا٘ يف املاااااااارٚ 

 ااااااإٌُ اإلجااااااضاٞا  اجلظاٟٗااااااٛ الفضٌغاااااا٘ بسٌّااااااا   

األفعااااه الااا  ضااا رٙ ات املااإ  أٔ الع اااظ ال مااا٘ أٔ   

اجلظٟ٘ عَ العىن ملزٚ ضظٖز عَ ؽّض ٔاحز

(9)

. 

 13املاااا صذ يف  99/47وااااَ املضعاااإً  2ٔجاااااٞ  املااااارٚ 

ٔامااااااا ٛ يف  زٖااااااازِا ألماااااااضاص  1999فٗفااااااضٙ  

الٍامجاااااااٛ عاااااااَ االعىااااااااه االصِابٗاااااااٛ ا ٖعاااااااا      

مااااا ٗٛ عىااااان اصِااااااب٘ كااااان ؽااااادك ضعاااااض    

لعىااان اصض باااْ اصِااااب٘ أٔ مجاعاااٛ اصِابٗاااٛ  ٖااا رٙ    

 ات الٕفاٚ أٔ ات أمضاص جغزٖٛ أٔ وارٖٛا. 

ٔضا ىاااااان الزٔلااااااٛ اجلظاٟضٖااااااٛ عاااااا  فااااااٍزٔ     

ضعااااإٖ  مااااا اٖا االصِاااااا  ضعااااإٖ  االماااااضاص     

اجملااااااا  عماااااااّٗي الااااااا    الااااااا  ضقاااااااٗل أوااااااا ك 

واااااااَ  91ضعضماااااااه لإلضااااااا   ٔحااااااازرضّا املاااااااارٚ   
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املضعااااااااااإً املاااااااااااشكٕص أعااااااااااا ٓ بااااااااااااحمل   سا  

االعاااااااااعىاه الغاااااااا   ٔاالثاااااااااق ٔالا ّٗااااااااظا    

واااااا أاملٍظلٗاااااٛ ٔااللبغاااااٛ ٔالغاااااٗاصا  الؾدقاااااٗٛ  

االٔصا  املالٗاااااااٛ ٔا مااااااا٘ فااااااا  ضااااااازخن ماااااااىَ   

الاعٕٖنااااااااا . كىااااااااا   ااااااااَ ضعاااااااإٖ  بااااااااا ٘  

   سا  االعاااااااعىاه املىام ااااااا  املاعمقااااااٛ باااااااحمل  

القااااااٍاع٘ ٔالا اااااااصٙ ٔاملغاااااااثىضا  الف حٗااااااٛ  

ٔ ةعااااااااااُ املٕاؽااااااااا٘ ٔكااااااااان ضضبٗاااااااااٛ أخاااااااااضٝ   

 لم ٕٗاٌا .  

كافااااااااٛ  99/47ٖٔنااااااااىَ املضعاااااااإً الاٍفٗااااااااشٙ 

األماااضاص الااا  ضم اااة باألؽااادال عارٖاااٛ كاٌاااه   

أٔ أربٗااااااااٛ وثاااااااان النااااااااضص الاااااااااسمل٘ ٔاجلىااااااااال٘  

ٔكااااااااااشل  األمااااااااااضاص املعٍٕٖااااااااااٛ املاىثمااااااااااٛ يف   

 القزوا  الٍفغٗٛ ٔالعقبٗٛ. 

 املةمل الثالا

 األؽداال املغا قإُ لماعٕٖا 

كاااان ٖغااااا ة الاعاااإٖ  وااااَ الزٔلاااااٛ    

ؽااااااادك ضعاااااااض  لعىاااااااان اصض باااااااْ اصِااااااااب٘ أٔ  

ٗاااٛ ٖااا رٙ ات الٕفااااٚ أٔ ات أماااضاص    مجاعاااٛ اصِاب

وااااااَ  02جغاااااازٖٛ أٔ وارٖااااااٛ ٔفقااااااا لااااااٍك املااااااارٚ 

املضعاااااااااإً أعاااااااااا ٓ  ٔ ٖغااااااااااافٗز باخلقاااااااااإل   

املااااااااإ ف  ٔ األعااااااااإاُ العىااااااااإوٗ  مااااااااا اٖا    

اإلصِا  ٔسٔٙ حقٕ ّي

(10)

. 

ٔضٍااااااأه املؾااااااضا اجلظاٟااااااضٙ ضعاااااإٖ  ماااااا اٖا  

اإلصِااااااا  ألٔه وااااااضٚ مبٕجاااااال  اااااإاٌ  املالٗااااااٛ    

 93/01الٗاااااا فااااازص املضعاااااإً الاؾاااااضٖع٘ ص ااااااي    

ٔاملانااااااىَ  ااااااإٌُ املالٗااااااٛ  19/01/1993املاااااا صذ يف 

  ثااااي ضاااا ٓ املضعاااإً الاؾااااضٖع٘ ص ااااي    1993لغااااٍٛ 

ٔاملانااااااىَ  ااااااإٌُ   29/12/1993املاااااا صذ يف  93/18

ن ٖااااٍك املؾااااضا اجلظاٟااااضٙ . 1994ٔاملالٗااااٛ لغااااٍٛ 

عمااااٜ ضعاااإٖ  ماااا اٖا االصِااااا  يف األوااااض ص ااااي     

املاعمااااة بااااازابري الضمحااااٛ  ل ٍااااْ أؽاااااص ات     95/12

باعااااعارٚ الٕٟااااً    املاعماااة 99/08سلااا  يف القاااإٌُ  

املاازٌ٘ يف الافاضااٛ أ اان وااا ٖقاااه عٍّااا أٌّااا لٗغااه         

كافٗاااٛ  ااإ النااا اٖا الٗاااا ٖؾاااىن الاعااإٖ     

الاااااشَٖ  ااااااان   مااااا اٖا اإلصِاااااا  ٔسٔٙ ا قاااااإ   

 اإلصِا  أحز أ اصبّي. 

ل َ بعاز فازٔص وٗثاا  الغامي ٔاملقاا ٛ الٕطٍٗاٛ       

املاااا صذ يف  06/93مبٕجاااال املضعاااإً الضٟاعاااا٘ ص ااااي    

ضٕعااع وفّاإً الاعاإٖ  لٗؾااىن مجٗااع    28/02/2006

الن اٖا مبا فّٗا العاٟ   الا  ابامٗاه بنامٕا أحاز     

أفضارِااااا يف اجلىاعااااا  اإلصِابٗااااٛ يف ؽاااا ن اعاٌااااٛ    

الاناااوَ الاإط   ٔأخااش  مجٗعّااا ضغااىٗٛ    بعٍاإاُ

ماااا اٖا املسعاااااٚ الٕطٍٗااااٛ  وااااَ بٗااااٍّي األؽاااادال  

املفقاااااإرَٖ  فٗ اااااإُ ا ااااااة يف الاعاااااإٖ  لااااااشٔٙ  

 حقٕ ّي.

ٔ ٖعااااا  وااااَ سٔٙ ا قاااإ  طبقااااا لااااٍك املااااارٚ      

املاااااااشكٕص   99/47واااااااَ املضعااااااإً الاٍفٗاااااااشٙ    112

أعاااا ٓ  أفاااإه املااااإيف ٔ أطٔاجاااااْ ٔ األبٍاااااٞ األ اااان  

عااااااٍٛ اسا كااااااإٌا ٖظألاااااإُ    21ٔ عٍاااااااٛ أ 19وااااااَ 

رصاعاااااّي أٔ ٖاااااابعُٕ ض ٍٕٖااااا وٍّٗااااا  ٔ األطفاااااه   

 ااااه ال فالااااٛ  ٔاألبٍاااااٞ وّىااااا كاااااُ عااااٍّي اسا     

كاااااااااُ ٖغااااااااا ٗن عمااااااااّٗي ٔ بقاااااااافٛ راٟىااااااااٛ    

ااصعاااااااٛ أٙ ٌؾااااااااي واااااااضب  بغااااااابل عاِاااااااٛ أٔ 

واااض   ٔ كاااشل  البٍاااا  رُٔ رخااان وّىاااا كااااُ   

 عٍّي.

ٔ امل حظاااااااٛ الااااااا  ٌغااااااا مّا عماااااااٜ فاااااااٍزٔ      

اٖا اإلصِااااااااا  ِاااااااإ أُ املؾااااااااضا  ضعاااااااإٖ  ماااااااا 

اجلظاٟاااااضٙ احااااا ً فٗاااااْ ات حاااااز بعٗاااااز املعااااااٖري 

الزٔلٗاااااٛ  ٔ سلااااا  باااااسُ محااااان الزٔلاااااٛ األماااااضاص   

الٍا اااٛ عاااَ املسعااااٚ الٕطٍٗاااٛ ٔ جعااان الاعااإٖ     

ٖغاااافٗز وٍاااْ اجملااا  عمٗاااْ ٔسٔٙ حقٕ اااْ  كىاااا     

ٔعاااااااااع يف اعاااااااااافارٚ سٔٙ ا قااااااااإ  فؾاااااااااىمه   

األفاااااااإه ٔاألطٔاو ٔالققااااااااض ٔاألبٍاااااااااٞ  ااااااااه    

لااااٛ ٔاألبٍاااااٞ رُٔ عىاااان البااااال   اسا كااااإٌا    ال فا

وقااااااب  بعاِاااااٛ أٔ واااااض  ٔاألبٍااااااٞ رُٔ عىااااان   

وّىاااا كاٌاااه أعىااااصِي  كىاااا ٖؾاااىن الاعااإٖ     

أِااااااان املفقاااااااإرَٖ ٔضعااااااإٖ  املغااااااااضح  وااااااااَ   

 وٍافل عىمّي. 

كىاااااا أ اااااض  ا  ٕواااااٛ اجلظاٟضٖاااااٛ يف فٗفاااااضٙ   

وااااَ خاااا ه املضعاااإً الاٍفٗااااشٙ الااااشٙ ٔ عااااْ   2014

لااااا  عاااااا ه  اااااه ص ااااااي   الااااإطٖض األٔه عبااااااز املا 

ٔالاااشٙ عااازه واااَ     2014فٗفاااضٙ   01املااا صذ يف  14/26

ٔالاااا  جاااااٞ    99/47املااااارٚ الثاٌٗااااٛ وااااَ املضعاااإً   

عماااااٜ الٍ ااااإ الااااااال٘ا ... ٔضعاااااا  أٖناااااا مااااا ٗٛ   

عىااان اصِااااب٘ كااان اواااضأٚ ضعضماااه ل غاقاااا       

 وَ اصِاب٘ أٔ مجاعٛ اصِابٗٛا. 

ٖٔاااااااي سلاااااا  ضبعااااااا لماعٕٖنااااااا  الاااااا  عاااااابقه    

ٔأ ضضّاااااا الٍقااااإل الاةبٗقٗاااااٛ ملٗثاااااا  الغااااامي     
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ٔاملقااااااا ٛ الٕطٍٗااااااٛ لفاٟاااااازٚ ماااااا اٖا املسعاااااااٚ  

الٕطٍٗاااٛ  خافاااٛ ٔأُ الاقااااصٖض األوٍٗاااٛ ضا ااازق    

آال  اوااااااضأٚ ماااااا ٗٛ اغاقااااااا   10عااااااَ حاااااإال٘ 

خ ه العؾضٖٛ الغٕراٞ

(11)

 . 

وااااع االؽاااااصٚ ٔأُ الناااا ٗٛ وعفاااااٚ وااااَ ضقاااازٖي     

اثبااااااا  االغاقااااااا  باااااان ٖ فاااااا٘ لنااااااض  رلٗاااااان 

وقااااااا  االوااااااَ املٕجاااااإر باألصؽااااااٗ   سلاااااا  أُ    

املضعاااإً املااااشكٕص أعاااا ٓ أمااااا   غااااي صابااااع يف     

 اااه عٍااإاُ   99/47الفقااان الضاباااع واااَ املضعااإً   

الاااااااااازابري املةبقاااااااااٛ عماااااااااٜ الٍغااااااااااٞ مااااااااا اٖا    

 67و ااااااااضص ٔ 67االغاقااااااااا  ٔاعااااااااا زق املااااااااارٚ 

  ٔالاااااا  ضٍألااااااه بؾاااااا ن ٔاماااااا  ِااااااشٓ    1و ااااااضص

  . االجضاٞا

 املب ا الثاٌ٘

 اإلصِابٗٛ األعىاهٌظاً ضعٕٖ  م اٖا 

بعٗااااازا عاااااَ أٌظىاااااٛ الاعااااإٖ  الااااإاصرٚ  

يف الاؾااااااضٖعا  املقاصٌااااااٛ ا ٔاُ كاااااااُ املؾااااااضا            

اجلاااظاصٙ اعاااافار واااَ  ضباّاااا ا عاااسحأه ضبٗااااُ      

االجااااااضاٞا  املدامفااااااٛ الاااااا  اعاىاااااازِا اجلظاٟااااااض 

الاااا  ضنااااىٍه حماااإال ضزصجٗااااٛ   ااااَ أُ ٌقاااإه    

 ااااازصا كااااابريا واااااَ الااااإع٘  عٍّاااااا أٌّاااااا ضناااااىٍه

باملغااا ٔلٗٛ ٔضفّىااااا ٌبااااٗ  واااَ عاااامةا  الزٔلااااٛ    

أٖااااَ ٔمااااعه عٗاعااااٛ وا اومااااٛ ن ضؾااااىن فقاااا   

املاااااّي باااان ٔحاااااٜ الةااااض  ا خااااض وااااَ املعارلااااٛ     

ِٔاااااإ الناااااا ٗٛ. ٔعسعااااااعٜ وااااااَ خاااااا ه ِااااااشٓ    

اجلظٟٗاااااااٛ ات بٗااااااااُ اجلّاااااااا  امل مفاااااااٛ بااااااازفع    

الاعاااااإٖ  ٔكٗفٗااااااٛ ضقاااااازٖي الةماااااال يف  اااااان   

ً الاإط  ثاااي يف  ااان  اااإٌُ   ااإٌُ اعااااعارٚ الٕٟاااا 

 الغمي ٔاملقا ٛ. ٔسل  يف املةالل ا ضٗٛ:

 املةمل األٔه

اجاااااااضاٞا  االعاااااااافارٚ يف اطااااااااص  اااااااإٌُ  

 الٕٟاً الٕط 

بعااااااز فؾاااااان ا اااااان األواااااا  يف وٕاجّااااااٛ 

اإلصِابٗ   ٔعزً اعاا اباّي لاازابري الضمحاٛ الا      

أ ضضّااا الزٔلااٛ اجلظٟضٖااٛ  عااعه ِااشٓ األخااريٚ ات     

ٔمع آلٗا   إٌٌٗٛ أكثض فعالٗٛ  ٔسل  عَ طضٖة 

 اه   13/07/1999 إٌُ الٕٟاً املزٌ٘ فارص اباااصٖ   

  الااشٙ ٔمااع ضاازابري خافااٛ ب ٗااٛ ضاإفري  99/08ص ااي 

ٛ حمٕه و ٟىٛ لمىإصط  يف القنااٖا   اإلصِابٗا

(12)

  

ٔيف املقاباان ٔمااع ٌظاوااا لاعاإٖ  املانااضصَٖ وااَ     

  ِشا الٍظاً ٖنىٍْ فٍزٔ  خاال  اإلصِاب٘العىن 

ٖغىٜ فٍزٔ  ضعٕٖ  ما اٖا االصِاا   

(13)

  ٖٔم اس  

األؽاااادال املانااااضصُٔ يف عاااابٗن ا قاااإه عمااااٜ  

 ٔالقناٟ٘. اإلراصٙالاعٕٖ  ات الةضٖة 

 لةمل الاعٕٖ : اإلراصٙلةضٖة أٔال: ا

أٔ  اإلصِاااب٘حاااٜ ٖغااافٗز ماا ٗٛ العىاان   

الادضٖيب وَ الاعٕٖ  البز لاْ واَ ا قإه عماٜ     

ٔثٗقااٛ وااَ وقااا  األوااَ املداقااٛ ا مٗىٗااا ضفٗااز       

 قااان املعااا  عماااٜ فااافٛ مااا ٗٛ  بعاااز اجضاّٟاااا    

لما قٗقا  ال طوٛ لشل   ٖقزً بعز سل  طمباا ات  

لا  ضازصؼ ومفاا كااو      اجلّا  االراصٖاٛ الٕالٟٗاٛ ا  

ٖاناااىَ أعاعاااا عماااٜ ِاااشٓ الٕثٗقاااٛ األوٍٗاااٛ  لٗااااي  

 زٖز الاعٕٖ  املٍاعل ٔفقاا لمىضعإً الاٍفٗاشٙ    

 احملزر ل ٗفٗا  الاعٕٖ  ٔوقزاصِا. 99/47

 2153ص ي  كىا جاٞ يف الاعمٗىٛ الٕطاصٖٛ املؾ كٛ

عمااٜ اٌؾاااٞ خمٗااٛ ملغاااعزٚ    1995واااٙ  07امل صخااٛ يف 

ا  عمااااٜ وغااااإٝ الاااازٔاٟض عاااااٟ   ماااا اٖا اإلصِاااا

ٔالٕالٖااااااا   ضغاااااااعز املنااااااضٔص أٔ سٔٙ حقٕ ااااااْ يف 

ا قٕه عمٜ الاعٕٖ  بعز أُ ٖقًٕ باقازٖي طمال   

ثااااي  اعااااْ عمااااٜ لنااااض  ثااااي ضحىاااا  لااااْ بةا ااااٛ   

وعمٕواااا  مااا ٗٛ عىااان اصِااااب٘ أٔ حاااارق ٔ اااع يف   

اطاااص و اف ااٛ اإلصِااا   ثااي ضضاعاان اخلمٗااٛ وقااا  

ض اخبااصٙ حإه   األوَ املداقٛ ا مٗىٗا إلعزار ضقضٖ

وقاااااازص األمااااااضاص  ٔبعااااااز اجضاّٟااااااا لما قٗقااااااا   

الناااضٔصٖٛ  ضحعاااز وقاااضص االعااا ا  بقااافٛ مااا ٗٛ    

اإلصِا  لٗاي ضؾا ٗن املما  كااو  ٖاناىَ; ؽاّارٚ      

وعاٍٖااٛ ٔاثبااا  وغاامىٛ وااَ طااض  وقااا  األوااَ     

ؽااّارٚ الٕفااااٚ  ؽاااّارٚ ا الاااٛ العاٟمٗاااٛ  الفضٖناااٛ   

ٚ اُ ٔجز   ف  بضٖزٙ  ؽّارٚ العىن  ؽّارٚ األجض

وؾةل  ثي ٌغدٛ وَ ا  اي الاشٙ ٖعا  املقازً اسا     

كاُ األطفاه الققض ٖااوٜ األً ٔاأل 

(14)

. 

ٖٔقاإً بعااز سلاا  الاإال٘ املداااك ا مٗىٗااا بااااللاظاً  

بالاااااازفع وقاااااا ٕبا مبقااااااضص ٖاااااااي بٕاعااااااةاْ أراٞ    

الاعاااإٖ   ٔال ٖاااااي سلاااا  اال عمااااٜ أعاااااؼ املماااا      

احملاعيب املةمٕ   ثي ٖقًٕ األو  الٕالٟ٘ لمدظٍٖٛ 

فاااااإص ضغاااااامي حاااااإاال  الاااااازفع بسراّٟااااااا يف حاااااازٔر  

االعاىااااارا  املفٕمااااٛ لقااااا  املغااااافٗزَٖ بعااااز أُ 

ىّا واااَ حغاااا  الادقاااٗك الاااشٙ عٍٕاٌاااْ       قااا
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اٌفقا   ٕه ات أو  اخلظٍٖٛ الضٟٗغ٘ ٔ غاا   

 108  107  106فٍزٔ  ضعٕٖ  م اٖا االصِا ا )املٕار 

 (99/47وَ املضعًٕ 

كىااااا   ااااَ أُ ٖم ااااس ماااا ٗٛ العىاااان االصِاااااب٘   

عماااااااٜ الاعااااااإٖ  واااااااَ أوااااااا  اخلظٍٖاااااااٛ بعاااااااز  

ا قااإه عماااٜ  اااضاص  نااااٟ٘ باااالاعٕٖ  فٗقااازً   

ٕ  ات أواااا  خظٍٖااااٛ الٕالٖااااٛ لاااان  طماااال و ااااا

ٌغاااادٛ أفاااامٗٛ وااااَ القااااضاص   ا اواااااْ وااااع اصفااااا   

وااااَ املضعاااإً   34القناااااٟ٘  مبٕجاااال ٌااااك املااااارٚ  

  ٖٔقاااإً ب خباااااص الٍاٟاااال العاااااً ب اااان     99/47ص ااااي 

 قٗاااة ٖاااضآ وٍاعااابا  ثاااي ٖقااإً بااازفع الاعااإٖ   

املغاااا ة لمىناااضٔص  بعاااز خقاااىْ واااَ ا غاااا       

  املشكٕص أع ٓ. 

 قناٟ٘ لةمل الاعٕٖ :ثاٌٗا: الةضٖة ال

الةضٖاااة القنااااٟ٘ عااابٗن ثااااُ ٖم اااس الٗاااْ  

املاناااضص واااَ األعىااااه االصِابٗاااٛ وااااٜ ثباااه سلااا   

مبٕجااال لاماااض اثباااا  ضعااازِا املقاااا  االوٍٗاااٛ  

ٖٔم اااس ات ِاااشا الغااابٗن كااان واااَ  قااااْ أماااضاص  

جغااازٖٛ ٔوارٖااااٛ ٔوعٍٕٖاااٛ  عااإاٞ ضمااا  املاعمقاااٛ      

ٜ ضما   جبغي املانضص أٔ مبالاْ أٔ اام اضاْ  أٔ حاا   

 ال  ضغبل فزوٛ ٌفغٗٛ.

ف اان وااَ أفااابْ مااضص وااَ ِااشا الٍ اإ أُ ٖم ااس ات   

القنااااٞ  عااإاٞ كااااُ القنااااٞ العاااارٙ أٔ االراصٙ  ٔ  

  اااااَ حااااااٜ أُ ٖ ااااإُ أوااااااً القنااااااٞ اجلظاٟااااا٘    

ٔعٗةمل وٍْ اعاقازاص ؽاّارٚ واَ األوا  الإالٟ٘      

لمدظٍٖٛ ضثبه أُ املع  ن ٖغافٗز وَ أٙ ضعٕٖ  

 اٍظٗي الغاصٙ املفعٕه.عابة يف اطاص ال

ٖحققاااٜ واااَ الاعااإٖ  واااَ ثباااه    واااع االؽااااصٚ أٌاااْ 

ضٕصطْ يف القنااٖا االصِابٗاٛ ٔاالعىااه الادضٖبٗاٛ      

فا ُ ِاشا    99/47وَ املضعإً   116ٔطبقا ألح اً املارٚ 

األخاااري اسا ل العمااااي بإصطااااْ بعااااز اعااااافارضْ وااااَ  

ٖح اااضً واااَ املعااااـ وباؽاااضٚ واااَ   الاعٕٖناااا  ف ٌاااْ 

 ضاصٖ  االثبا .

املؾاص الْٗ  14/26ٔ وَ خ ه املضعًٕ الاٍفٗشٙ ص ي 

أعاا ٓ ٔالااشٙ عاازه وااَ املااارٚ الثاٌٗااٛ وااَ املضعاإً       

  ف ٌاااااْ ل ارصاو الٍغااااااٞ امل اقااااابا  ماااااىَ    99/47

مااا اٖا االعىااااه االصِابٗاااٛ ٔاالعىااااه الادضٖبٗاااٛ  

ٔضبعاااا لاااشل  كااان واااَ كاٌاااه مااا ٗٛ اغاقاااا      

واااَ   ٍّاااا أُ ضاقااازً ات املقاااا  املعٍٗاااٛ وعفااااٚ   

ضقااازٖي أٙ رلٗااان اثباااا  واعااازا لناااض أوااا  واااَ    

املقااا  املداقااٛ ٖ عااػ وةمبّااا لم قاإه عمااٜ      

العٕٖ  املٍاعل

(15)

. 

 املةمل الثاٌ٘

الغاااااامي  اجااااااضاٞا  االعااااااافارٚ يف  اااااان وٗثااااااا  

 ٔاملقا ٛ

ضااااازعٗىا لغٗاعاااااٛ الٕٟااااااً الااااإط  الااااا   

باؽاااااضضّا الزٔلاااااٛ اجلظاٟضٖاااااٛ مل اف اااااٛ االصِاااااا    

ٔ ااأطا لاابع  اافاإا  يف الااٍك الغااابة  ٔصغبااٛ   

وم اااٛ واااَ طاااض  الفااااعم  ٔواااَ طاااض  الؾاااعل     

اجلظاٟاضٙ يف  ااأط األطوااٛ االوٍٗااٛ بؾاا ن كاواان   

 2006ف اٖااض  27املاا صذ يف  06/01ص ااي ل افاازاص األوااض 

باٍفٗااش وٗثاا  الغاامي ٔاملقاا ٛ الٕطٍٗااٛ    ٔاملاعماة  

ٔواااَ بااا  واااا ضناااىَ اجاااضاٞا  جزٖااازٚ لماعااإٖ   

 99/08 ااااك ف٠ااااا  جزٖاااازٚ ن ٖؾااااىمّا القااااإٌُ   

باعااعارٚ الٕٟااً املازٌ٘ الاشٙ اكافاٜ فقا          املاعمة

باعااإٖ  مااا اٖا اإلصِاااا   ٔسٔٙ ا قااإ  الاااشَٖ  

 ان اإلصِا  أحز أ اصبّي  ل َ المٕه وٗثا  الغمي 

ٛ الٕطٍٗاااٛ ل ضٕعاااٗع وفّااإً الاعااإٖ   ٔاملقاااا 

لٗؾاااىن مجٗاااع النااا اٖا مباااا فّٗاااا العااااٟ   الااا     

ابامٗه بنمٕا أحز أفضارِا يف اجلىاعاا  اإلصِابٗاٛ    

ٔأفاااب  ٖغاااىٜ ضعااإٖ  مااا اٖا املسعااااٚ الٕطٍٗاااٛ   

كىااا ٖعااا  األؽاادال املفقاإرَٖ ماا اٖا لمىسعاااٚ  

الٕطٍٗاااااٛ  ٔلاااااشٔٙ حقااااإ ّي كاااااشل  ا اااااة يف     

ثن با ٘ املاناضصَٖ واَ االعىااه    الاعٕٖ  وثمّي و

االصِابٗٛ ٔالادضٖبٗٛ

(16)

. 

املااااا صذ  06/93ٔ ضنااااىَ املضعااااإً الضٟاعاااا٘ ص اااااي   

املاعمااااة باعاااإٖ  ماااا اٖا املسعاااااٚ    28/02/2006يف 

الٕطٍٗااااااٛ  كٗفٗااااااٛ اكاغااااااا  ِااااااشٓ القاااااافٛ      

ٔالاااا  ضؾااااىن كاااان ؽاااادك وفقاااإر يف الظااااض    

اخلاااال الاااشٙ ااااي عاااَ املسعااااٚ الٕطٍٗاااٛ  ٔثباااه  

سلااااا  مبٕجااااال لناااااض وعاٍٖاااااٛ فقااااازاُ ضحعااااازٓ    

الؾاااااضطٛ القنااااااٟٗٛ بعاااااز  ضٖاااااا  بقٗاااااه رُٔ   

جزٔٝ

(17)

 . 

ٔلاااشٔٙ حقااإ  املفقااإر أٔ أٙ ؽااادك ض ااإُ لاااْ      

م ٛ أُ ٖضفااااع رعاااإٝ خاااا ه الغاااااٛ أؽااااّض    وقاااا

الااااااا  ضمااااااا٘ ضااااااااصٖ  ضغااااااامٗي لناااااااض وعاٍٖاااااااٛ 

الفقاااازاُ أواااااً اجلّااااٛ القناااااٟٗٛ املداقااااٛ الاااا  

ضقااااازص ح ىاااااا اباااااازاٟٗا ٌّٔاٟٗاااااا بالٕفااااااٚ خااااا ه  

ؽاااّضَٖ واااَ ضااااصٖ  صفاااع الااازعٕٝ  ٖٔ ااإُ  ااااب      
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لمةعاااَ باااالٍق  خااا ه ؽاااّض ٔاحاااز واااَ ضااااصٖ       

جااان عااااٛ الٍةاااة باااْ ٔضفقااان احمل ىاااٛ العمٗاااا يف أ 

أؽاااااّض واااااَ ضااااااصٖ  اإلخةااااااص  ٔضغاااااعٜ الٍٗاباااااٛ     

العاواااااٛ لاغااااا ٗن األح ااااااً الٍّاٟٗاااااٛ بالٕفااااااٚ يف 

عااااا    ا الاااااٛ املزٌٗاااااٛ  بعااااازِا ٖعاااااز املٕثاااااة     

املغااااادض واااااَ الٍٗاباااااٛ العاواااااٛ عقاااااز الفضٖناااااٛ     

ضسعٗغاااا عماااٜ ا  اااي بالٕفااااٚ خااا ه ؽاااّض ٔاحاااز     

وااااااَ طماااااال سٔٙ ا قاااااإ  أٔ الاااااإال٘ أٔ اا٠ٗااااااٛ  

العقااااز وااااَ حقاااإ  الةااااابع املغااااادزوٛ  ٖٔعفااااٜ 

ٔالاغ ٗن

(18)

. 

وااااَ  9ٔفقااااا لمىااااارٚ   ٖٔعااااا  وااااَ سٔٙ ا قاااإ   

األطٔاو  أبٍااااااااٞ  06/93املضعااااااإً الضٟاعااااااا٘ ص اااااااي   

 21عااااٍٛ أٔ  19الناااا ٗٛ الااااشَٖ ٖقاااان عااااٍّي عااااَ   

عااااٍٛ اسا كااااإٌا ٖظألاااإُ الزصاعااااٛ أٔ الاااااىّ       

األبٍاااااٞ وّىااااا كاااااُ عااااٍّي  املقااااابُٕ بع ااااظ أٔ     

الٛ راٟىاااٛ عاااَ   واااض  واااظوَ يف ٔماااعٗٛ اعاااا    

ااصعااااااٛ ٌؾاااااااي وااااااسجٕص  البٍااااااا  باااااا  رخاااااان   

 األطفاه امل فٕل   ثي أفٕه ااال .

ٖٔغااااافٗز سٔٙ حقاااإ  ماااا ٗٛ املسعاااااٚ الٕطٍٗااااٛ  

الااااشَٖ ن ٖغاااابة ا  ااااي اااااي بااااالاعٕٖ   وااااَ      

وعاااااااـ خزوااااااٛ أٔ وعاااااااـ ؽااااااّضٙ أٔ صأ اااااااه 

وااااَ  39امجااااال٘ أٔ ٔحٗااااز  ٔفقااااا ألح اااااً املااااارٚ    

واااااَ املضعااااإً   07ٔ 06ُ ٔاملارضاااااا 06/01األواااااض ص اااااي 

  بعاااز ضؾااا ٗن ومااا   اااإٙ  06/93الضٟاعااا٘ ص اااي 

عمااااٜ لنااااض وعاٍٖااااٛ الفقاااازاُ ضعاااازِا املقااااا    

األوٍٗاااٛ  ٔوغاااادضو ا  اااي املاناااىَ الاقاااضٖ      

بالٕفاااااٚ ٖقاااازً ات; ٔطاصٚ الاااازفاا الاااإط  ٔسلاااا    

فٗىاااااااا  اااااااك سٔٙ حقااااااإ  النااااااا اٖا الاااااااشَٖ  

ٍٖاىاااإُ ات املغااااادزو  العغاااا ضٖ  ٔاملاااازٌٗ   

ابع  ااااااا  أٔ ات اا٠ٗاااااٛ املغاااااادزوٛ فٗىاااااا    الاااااا

 ااااااااااك سٔٙ حقاااااااااإ  الناااااااااا اٖا املاااااااااإ ف   

ٔاألعااإاُ العىااإوٗ   أٔ ات املااازٖض العااااً ل واااَ    

الاااإط   فٗىااااا  ااااك الناااا اٖا الااااشَٖ ٍٖاىاااإُ 

ات وغااااااادزو٘ األوااااااَ الاااااإط   أٔ ات ٔالاااااا٘    

الٕالٖااااااٛ فٗىااااااا  ااااااك سٔٙ حقاااااإ  الناااااا اٖا   

 ا خضَٖ.

  ٖ قاااااازص وقااااااضصا  ٔكاااااان يف جماااااااه اخاقافااااااْ 

ٖغاااى  واااَ خ لاااْ لمىغاااافٗز طمااال فاااا  حغاااا  

بضٖااااازٙ جااااااص ٖااااااع  عماااااٜ وضكاااااظ القااااا ٕك      

ال ٖزٖاااٛ فا اااْ خااا ه ماٌٗاااٛ أٖااااً واااَ ضااااصٖ        

واااَ املضعااإً   16اٖااازاا املمااا  ٔفقاااا ألح ااااً املاااارٚ     

 . 06/93ص ي 

.................................................... 

 اخلاأٛ

لٗغاااه اجلظاٟاااض ٔحااازِا الااا  عاٌاااه واااَ   

الظااااِضٚ االصِابٗاااٛ  بااان ِااا٘ وسعااااٚ أبامٗاااه بّاااا      

ال ااااااثري وااااااَ الاااااازٔه العااااااٗىا عاملٍااااااا العضباااااا٘ ٔ  

اإلعاااا و٘  باااان ٔحاااااٜ ضماااا  الاااا  أماااا   اااإٝ       

أوٍٗاااٛ ِاٟماااٛ  ٔلقاااز عاااعه اجلظاٟاااض ب ااان ثقاااٛ يف   

لاصباااٛ ِاااشٓ الظااااِضٚ وغااااعىمٛ ضضعااااٌٛ وااااَ      

ٗاّا الٍقاااااإل   ىمااااااه وااااااَ خ اااااااا وغاااااا ٔل

كاومااااٛ ا ااااآ اجملاااا  عمااااّٗي   ااااأط  ع ِااااا  

بعااااااا  القٕاعاااااااز املاعااااااااص  عمّٗاااااااا يف جمااااااااه    

الاعاااإٖ  ب ااااض  مااااىاُ أ قااااٜ حااااز ٔ أٔعااااع   

جماااااااه ضغااااااافٗز وااااااَ خ لااااااْ مجٗااااااع الف٠ااااااا   

فاملؾاااااااضا ن ٖ اااااااا  باملاناااااااضصَٖ الاقمٗااااااازٖ     

ااااَ أفااااابّي مااااضص يف أجغااااارِي ٔ اام اااااضّي  

بااااان حااااااٜ سٔٙ حقااااإ  واااااَ ثباااااه ضااااإصطّي يف    

ملسعااااٚ الٕطٍٗاااٛ  ضةبٗقاااا لقٕلاااْ ضعاااات )ٔأال ضاااظص   ا

ٔاطصٚ ٔطص أخاااضٝ( ٔ ٕلااااْ فااامٜ ام عمٗااااْ ٔعاااامي   

) ال ٖ خاااااش الضجااااان جبضٖاااااضٚ أبٗاااااْ ٔ ال جبضٖاااااضٚ  

أخٗاااااااْ( كىاااااااا ٖغاااااااافٗز واااااااَ الاعااااااإٖ  سٔٙ  

حقااإ  املفقااإرَٖ الاااشَٖ ال ٖعماااي أحاااز وقاااريِي   

 ٔال ال ٗفٗٛ ال  كاٌه عببا يف فقزِي. 

ٔلااااااااٛ اجلظاٟضٖااااااااٛ  ٔل اااااااان ِاااااااا الٞ أٌؾااااااااس  الز 

فااااااٍزٔ ا ٖا فاااااان باعاااااإٖ  ماااااا اٖا االعىاااااااه  

االصِابٗااااٛ ٔالادضٖبٗااااٛ  إٔلااااْ الزٔلااااٛ يف كاااان   

عااااااٍٛ والٗااااااٛ جزٖاااااازٚ وٍااااااش ٔجاااااإرٓ  ٖٔنااااااىَ  

ضعااااااإٖ  عاااااااضٖع ٔعااااااااره لمنااااااا اٖا ٔلاااااااشٔٙ   

 ا قٕ   اا ٖعة٘ فاعمٗٛ لعىن القٍزٔ .

ٔ مٗماااٛ ِااا٘ الااازٔه الااا  ضا ىااان كااان الابعاااا       

ماااااٜ الٍ ااااإ الاااااشٙ املارٖاااااٛ ٔاملعٍٕٖاااااٛ ل صِاااااا  ع

عاااام اْ اجلظاٟااااض  ٔسلاااا  اعاؾااااعاصا مبغاااا ٔلٗاّا    

 ااإ العىاااان االصِاااااب٘  ٔالااا  ٖقااااع عمّٗااااا عاااالٞ   

وٕاجّااااْ وارٖاااا ٔأوٍٗاااا ٔاجاىاعٗاااا  ٔ اااز ضةاااابة     

سلاااااا  وااااااع ضٕفااااااٗٛ األعاااااابٕع٘ الضابااااااع لمفقااااااْ 

 19ات  14االعااااا و٘ الاااااشٙ عقاااااز يف ضااااإٌػ واااااَ  

ا اٌاااااااْ واااااااَ وباااااااارٙٞ الؾاااااااضٖعٛ   1974رٖغاااااااى  

أُ لمفاااااااضر عماااااااٜ اجلىاعاااااااٛ حاااااااة    االعااااااا وٗٛ 

ا ىاٖااااااااٛ ٔالضعاٖااااااااٛ  ٔ ااااااااز أخااااااااش  الزٔلااااااااٛ   



 (2017) الغٍٛ      االٔهاجملمز        الثاٌ٘ عؾضالعزر        باص لمعمًٕ القإٌٌٗٛ ٔالغٗاعٗٛ جممٛ جاوعٛ االٌ
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االعاااا وٗٛ عمااااٜ عاضقّااااا وٍااااع اجلض ااااٛ  ٔاسا ن  

ضغااافض جّٕرِاااا عاااَ  قٗاااة سلااا  ٔجااال عمّٗااااا       

 ....اأُ ضعٗز الإاطُ الشٙ أخمه بْ اجلض ٛ

....................................................       

 :اإاوؿ

ِٔشا ضةابقا وع وا أ ضضْ االضفا ٗٛ الزٔلٗٛ حٕه  ىع ٔوٍع  -1

  ٔال  اعا   أُ 1937ٌٕفى  16اإلصِا  يف جٍٗ  بااصٖ  

 العىن االصِاب٘ جض ٛ عارٖٛ ضزخن مىَ جضاٟي القإٌُ العاً.

أمحز ؽٕ ٘ عىض أبٕ خةٕٚ  ضعٕٖ  اجمل  عمّٗي عَ  -2

األمضاص الٍاؽ٠ٛ عَ جضاٟي االصِا   رُٔ طبعٛ  راص الٍّنٛ 

   .56  ل 1992العضبٗٛ  القاِضٚ  

الشٙ ٖعض   LEVASSEURخ   سل  الفقْٗ الفضٌغ٘  -3

االصِا  بسٌْ ا االعادزاً العىزٙ ٔاملٍظي لٕعاٟن وَ طبٗعاّا 

اثاصٚ الضعل بققز  قٗة أِزا  وعٍٗٛا وؾاص الْٗ عٍز أمحز 

 . 43ؽٕ ٘ أبٕ خةٕٚ  املضجع الغابة ل

ضعضٖ  ٔاصر يف اضفا ٛ جٍٗ  املاعمقٛ مبٍع ٔ ىع االصِا   -4

 .1937لغٍٛ 

عاعٗٛ لمى   عمْٗ يف لىز حٍف٘ لىٕر  ا قٕ  األ -5

الزعٕٝ اجلٍاٟٗٛ ) رصاعٛ وقاصٌٛ ( الةبعٛ األٔت  راص الٍّنٛ 

 .181ل  2006العضبٗٛ  القاِضٚ  

لىٕر اٗل حغ  ) صمحْ ام ( ؽضح  إٌُ اإلجضاٞا   -6

  1995اجلٍاٟٗاٛ  الةبعٛ الثالثٛ  راص الٍّنٛ العضبٗاٛ  القاِاضٚ  

 .287 ل

ٕ  اجمل  عمْٗ يف القإٌُ الٕمع٘ عاره لىز القف٘  حق -7

وقاصٌا بالؾضٖعٛ اإلع وٗٛ  صعالٛ ركإصآ يف ا قٕ   

 .330   ل1984جاوعٛ ع  مشػ  

لىز أبٕ الع  عقٗزٚ  ضعٕٖ  الزٔلٛ لمىنضٔص وَ  -8

اجلض ٛ ) رصاعاٛ وقاصٌٛ يف الاؾضٖعا  املعافضٚ ٔ الٍظاً 

الٍّنٛ العضبٗٛ  اجلٍاٟ٘ اإلع و٘ ( الةبعٛ الثاٌٗٛ  راص 

 .96ل   2004القاِضٚ  

 . 182 لىز حٍف٘ لىٕر  املضجع الغابة  ل -9

ال ٖؾىن بالاعٕٖ  اال  93/01ٔ كاُ املضعًٕ الاؾضٖع٘ ص ي  -10

وٕ ف٘ وقا  األوَ ٔ العغ ضٖ  ٔالؾضطٛ ٔ الؾبّٗ  بّي 

الاابع  لٕطاصٚ الزفاا ٔ املزٖضٖٛ العاوٛ ل وَ الٕطَ رُٔ 

ا ٖاقامٜ سٔٔ حقٕ  وٕ ف٘ وٍْ  145  اس ضٍك املارٚ املزٌٗ 

وقا  األوَ ٔ املغادزو  العغ ضٖ  املعٕ   أثٍاٞ آراّٟي 

لمدزوٛ خ ه عىمٗا  و اف ٛ اإلصِا  ٔ الادضٖل وَ حغا  

اإلجاطٚ ات غاٖٛ الغَ القإٌٌٗٛ  وعاـ خزوٛوٗظاٌٗٛ الزٔلٛ 

 لماقاعز ...ا.

 ريٚ بمعىضٙ  اعفاٞ و اقبا  االصِابٗ  وَ ضقزٖي أٙ  -11

رلٗن لم قٕه عمٜ الاعٕٖنا   وقاه وٍؾٕص جبضٖزٚ الؾضٔ  

 .2014فٗفضٙ  6بااصٖ   4279  العزر 5الٕٗوٗٛ  فف ٛ ا زق ص ي 

ؽضٔاٌٛ ٌٕصٚ  بٕ ٍزٔصٚ ٌنريٚ  املعاجلٛ القإٌٌٗٛ لمظاِضٚ  -12

 .31  ل 2008َ القناٞ  االصِابٗٛ يف اجلظاٟض  وشكضٚ  ضو و

ٔ يف ا قٗقٛ أُ ِشا القٍزٔ   ز ل اٌؾاؤٓ مبٕجل  -13

املانىَ  1993جاٌف٘  19امل صذ يف  93/01املضعًٕ الاؾضٖع٘ ص ي 

ا فٍزٔ  م اٖا وٍْ بعٍٕاُ  145/5 إٌُ املالٗٛ  ٔ يف ٌك املارٚ 

ٔبٍفػ ص ي ا غا  الٕاصر يف اخلظٍٖٛ العىٕوٗٛ ٔ ِٕ  اإلصِا  ا

ال ٖؾىن  01ا  93  ٔ كاُ املضعًٕ الاؾضٖع٘ ص ي 302ا  075

بالاعٕٖ  اال وٕ ف٘ وقا  األوَ ٔ العغ ضٖ  ٔ الؾضطٛ ٔ 

الؾبّٗ  بّي الاابع  لٕطاصٚ الزفاا ٔ املزٖضٖٛ العاوٛ ل وَ 

ا ٖاقامٜ سٔٔ حقٕ  وٍْ  145الٕطَ رُٔ املزٌٗ   اس ضٍك املارٚ 

لعغ ضٖ  املعٕ   أثٍاٞ وٕ ف٘ وقا  األوَ ٔ املغادزو  ا

آراّٟي لمدزوٛ خ ه عىمٗا  و اف ٛ اإلصِا  ٔالادضٖل وَ 

ات غاٖٛ الغَ القإٌٌٗٛ  وعاـ خزوٛحغا  وٗظاٌٗٛ الزٔلٛ 

 لماقاعز ...ا .

وعمٕوا  وؾاص الّٗا عٍز ؽضٔاٌٛ ٌٕصٚ  بٕ ٍزٔصٚ ٌنريٚ   -14

 .38املشكضٚ الغابقٛ  ل 

 .99/47وَ املضعًٕ الاٍفٗشٙ  1و ضص  67و ضص ٔ  67املارٚ  -15

 .45ؽضٔاٌٛ ٌٕصٚ  بٕ ٍزٔصٚ ٌنريٚ  املشكضٚ الغابقٛ  ل  -16

عمٜ أٌْ  06/01وَ األوض ص ي  27ٔضبعا لشل  ضٍك املارٚ  -17

اٖعا  م ٗٛ املسعاٚ الٕطٍٗٛ الؾدك الشٙ ٖقضح بفقزاٌْ يف 

الظض  اخلال الشٙ اي عَ املسعاٚ الٕطٍٗٛ  ال  فقن 

ب ن عٗارٚ وَ خ ه املٕافقٛ عمٜ املٗثا  وَ أجن الؾعل فّٗا 

الغمي ٔاملقا ٛ الٕطٍٗٛ.ض ضل ففٛ املسعاٚ الٕطٍٗٛ عمٜ 

ضعزِا الؾضطٛ القناٟٗٛ عمٜ اثض عىمٗا  الا وعاٍٖٛ فقزاُ 

 بزُٔ جزٔٝا.

املاعمة باعٕٖ   06/93وَ املضعًٕ الضٟاع٘  33ٔ  32املارضاُ  -18

 م اٖا املسعاٚ الٕطٍٗٛ.

 ع:املضاج

أمحز ؽٕ ٘ عىض أبٕ خةٕٚ  ضعٕٖ  اجمل  عمّٗي عَ  -1

األماااضاص الٍاؽااا٠ٛ عاااَ جاااضاٟي االصِاااا   رُٔ طبعاااٛ  راص    

  . 1992الٍّنٛ العضبٗٛ  القاِضٚ  

ٚ بمعىضٙ  اعفاٞ و اقبا  االصِابٗ  وَ ضقزٖي  -2  ري

أٙ رلٗن لم قٕه عمٜ الاعٕٖنا   وقاه وٍؾٕص جبضٖزٚ 

 ٛ بااصٖ   4279  العزر 5ا زق ص ي الؾضٔ  الٕٗوٗٛ  فف 

 .2014فٗفضٙ  6

ؽااضٔاٌٛ ٌاإصٚ  بٕ ٍاازٔصٚ ٌنااريٚ  املعاجلااٛ القإٌٌٗااٛ       -3

ٚ  ضو وَ القناٞ   ٚ االصِابٗٛ يف اجلظاٟض  وشكض لمظاِض

2008. 

عاااره لىااز القفاا٘  حقاإ  اجملاا  عمٗااْ يف القااإٌُ         -4

الٕمع٘ وقاصٌا بالؾضٖعٛ اإلع وٗٛ  صعالٛ ركاإصآ يف  

 .1984ا قٕ   جاوعٛ ع  مشػ  

لىز أبٕ الع  عقٗزٚ  ضعٕٖ  الزٔلٛ لمىناضٔص واَ    -5

ٛ يف الاؾضٖعا  املعافضٚ ٔ الٍظاً  ٛ وقاصٌ ٛ ) رصاعا اجلض 

اجلٍاٟ٘ اإلع و٘ ( الةبعٛ الثاٌٗٛ  راص الٍّناٛ العضبٗاٛ    

 .2004القاِضٚ  

لىز حٍف٘ لىٕر  ا قٕ  األعاعٗٛ لمى   عمْٗ  -6

زعٕٝ اجلٍاٟٗٛ ) رصاعٛ وقاصٌاٛ ( الةبعاٛ األٔت  راص   يف ال

 . 2006الٍّنٛ العضبٗٛ  القاِضٚ  

لىاااإر اٗاااال حغاااا  ) صمحااااْ ام ( ؽااااضح  ااااإٌُ      -7

اإلجضاٞا  اجلٍاٟٗاٛ  الةبعٛ الثالثٛ  راص الٍّنٛ العضبٗاٛ  

 .1995القاِاضٚ  
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 ارت٣ػ٘ 

ضتررررراّل   ٍرررررسا البلررررر   شرررررلٔ  الـرررررْٛ    

علررررٙ اثررررر اذتالْمرررر٘ ا٢لال ّىٔرررر٘  ررررا هلررررا مررررً       

 مزآررررا علررررٙ الرارررر  العرررراون علرررر  اٌ  عرررردد ّ يررررْ    

الرااررر  العامررر٘ن ظتعررري مرررً الفبٔعرررٕ أٌ خت لررر    

طرررررررة كدارٗ كرررررري ىررررررْ  ميَررررررا نّا دارٗ خت ررررررار   

الفرٓقرررررررررر٘ ال٣ٜنرررررررررر٘ بغرررررررررر  الي ررررررررررر عررررررررررً  

العرررررراو  اررررررار ٣إ طرررررررة كدارٗ   الرارررررر طبٔع َان

ٓرررردل علررررٙ ا شررررا  زتررررال ارتدمرررر٘ العامرررر٘ن ّ أٌ    

 يرررررررْ  ّدٔفررررررر٘ الدّلررررررر٘ ّ درلرررررررَا   الٔرررررررداٌ     

ا٢ق ؼرررررادٖ ّا٢ج نررررراعٕ ّالثقرررررا  ّسررررر  مرررررً    

ىفرررراة ارتدمرررر٘   طرررررة جدٓرررردٗ  دارٗ الراارررر   

العامرررر٘. ّلعرررر  ال فررررْر ا٢لال ّىررررٕ دّرا   ٍررررسا   

الي رررررراو اذتالْمرررررر٘ ا٢لال ّىٔرررررر٘ مررررررً    ن اجملررررررال

ال لرررْل الٔرررُ مرررً الـررررّرٓا      الزآرررا مرررا ظتعررري  

باع برررررارِ اداٗ ل قٔرررررُ مشررررر ْٚ اىظرررررف٘ ّمَررررراو     

ال١سشررررا  العامرررر٘ ّ شرررراٍه بؼررررْرٗ ّاؿررررل٘      

حتشرررررررررررد اػررررررررررر٣حا  ارتررررررررررردما  القدمررررررررررر٘  

 .للنْاطيد

 

ABSTRACT: 

 We Try in this paper is to 

highlight the impact of e-

government, with its advantages of 

a public utility, so that the 

multiplicity and diversity of public 

utility, makes the management of 

each methods differ, and 

management choose the appropriate 

way, regardless of their nature, 

differing public utility management 

ways It demonstrates the breadth of 

the field of public service, and that 

the diversity and function of the 

state and its intervention in the 

economic, social and cultural field 

expanded the scope of service at 

new ways of managing public 

utilities. Electronic development 

and played a role in this area,  e-

government has benefits is what 

makes him shift from necessities as 

a tool to upgrade the level of 

activities and functions of public 

institutions and contribute to the 

improvement of clear reforms of 

services provided to citizens. 
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 القدم٘

ميرررررس أّاررررررر القررررررٌ العظررررررًٓ ن حررررردثت   

 غررررررريا  ٍاٜلرررررر٘   اجملررررررال ال اليْلررررررْجٕ علررررررٙ   

الشرررررررر ْٚ العررررررررالٕن  ر رررررررر  علَٔررررررررا ؿرررررررررّرٗ     

اسرررررر يداو ؤٔرررررر  ال١سشررررررا  لْسرررررراٜي كدارٓرررررر٘   

حدٓثرررررر٘  ْاكرررررر  ٍررررررسا ال فررررررْر ال اليْلررررررْجٕن   

ّبررررن مرررً برررد ٍرررسِ الْسررراٜي  مرررا أػرررب  ٓعررررإ    

باذتالْمررر٘ ا لال ّىٔررر٘ الرررك ماليرررت الالرررثري مرررً     

١سشرررررا    مرررررً معادتررررر٘ ّثاٜقَرررررا ّعنلٔا َرررررا    ال

ا دارٓررررر٘ بفرٓقررررر٘ كلال ّىٔررررر٘ن ّال يلرررررٕ عرررررً     

أسرررررررررالٔ  ا دارٗ ال قلٔدٓررررررررر٘ ل لررررررررري ستلرررررررررَا 

اذتالْمررررررررر٘ ا لال ّىٔررررررررر٘ . ّبرررررررررسل   زآرررررررررد    

اذتاجرررر٘  جررررراٛ حترررر٢ْ  طررررامل٘   ا٤سررررالٔ       

ّال ظررررررررررررٓعا  الرررررررررررك  قرررررررررررْو علَٔرررررررررررا ا دارٗ 

ْمررر٘  ال قلٔدٓررر٘ن   احررر٘ الفررررؾ ل فبٔررر  اذتال   

 ا لال ّىٔ٘.

ّمررر  ال فرررْر ال ْاػررري  أررررس  القياعرررا      

ّالعرررررادا  القداررررر٘   ا دارٗ  ررررر غري أمررررراو ٍرررررسا  

ال قررررردو  الررررر ق ن حرررررا اؿرررررفر أػرررررلا  ٍرررررسِ     

القياعررررررا  كث كحررررررداي  غررررررٔريا  جسرٓرررررر٘ بَرررررران  

ّأػررررررررب  جَرررررررران اذتاسرررررررر  ا٦لررررررررٕن ّطرررررررربالا   

ا٢ ؼرررا٢  مثرررالد ارؿرررا ىفشرررَٔنا علرررٙ الفالرررر   

ّأػرررررررب  ٢ ميرررررررٙ عيَنرررررررا     ا دارٖ العاػرررررررر 

أعنرررررررررال ا دارٗ ن رمبررررررررر٘    رررررررررْاري اليفقرررررررررا   

 ّسرع٘ ا صتانن ّطفاأ٘ ال عام٣ .

اذتالْمرررر٘ ا لال ّىٔرررر٘ اػررررف٣    ٓظررررري    

كث اسرررررر يداو  قئررررررا  العلْمررررررا  ّا٢ ؼررررررا٢  

بأسرررررررلْ  ٓشرررررررَي مرررررررً ا٢ ؼرررررررال ّال ْاػرررررررري     

ّال عامررري مررر  اذتالْمررر٘ ّظتعررري مرررً ال عرررام٣    

أكثرررررررررر ااعلٔررررررررر٘ن  برررررررررد م١سشرررررررررا  الدّلررررررررر٘

ااذتالْمررررا   شرررر يدو  لرررر  ال قئررررا     ررررْاري  

ارتررررررررردما  اث الرررررررررْاطيدن ّح رررررررررٙ ٓ شررررررررريٙ    

ل١سشرررا  الدّلرررر٘ مْاكبرررر٘ ال فررررْرا  اذتدٓثرررر٘  

ّا٢سرررر فادٗ مررررً معفٔررررا  العؼرررررن ا ىررررُ ٢بررررد      

مررررررً  فررررررْٓر ّسرررررراٜي ا دارٗ ن ل شرررررر فٔد مررررررً     

 اليْلْجٔررررا العلْمررررا  ّاع نرررراد أسررررالٔ  كدارٓرررر٘     

دقررر٘ ّالرّىررر٘    علرررٙ كااررر٘   حدٓثررر٘   شررره بال 

الشررر ْٓا  ا دارٓررر٘ ّعلررر  مرررً رررر٣ل  اسررر يداو    

ال قئرررررررر٘   ا دارٗ   ّربرررررررر  الَرررررررراو ا دارٓرررررررر٘   

بظرررررربالا  اذتاسرررررر  ا٦لررررررٕ ا لٔرررررر٘ ّالعالٔرررررر٘ن    

ٔتا ل لقٔرررر  سرررررع٘ ا صترررران ّ  عا  الْقررررت   سررررع

 جْدٗ ا٤داٛ ا دارٖ.

ّ ررررررررررأ ٕ اذتاجرررررررررر٘ الللرررررررررر٘ ل رررررررررردرٓ    

 ٔ اجرررا  ال درٓبٔررر٘ ال٣نمررر٘   الرررْدفد علرررٙ ا٢ح 

لل عامررررري مررررر  ا دارٗ ا لال ّىٔررررر٘ مرررررً رررررر٣ل     

 قررررردٓه الررررريامة ال درٓبٔررررر٘ الالثفررررر٘ ّالْنعررررر٘     

ّال ؼرررررل٘ بعنررررري الرررررْدفد ن ّالرررررك ٓيبغرررررٕ أٌ     

 يفلررر  مرررً اح ٔاجرررا َه ال درٓبٔررر٘ الرررك   علررر     

 َرررارا  ال عامررري مررر  اذتاسررر  ا٦لرررٕ ّكٔفٔررر٘   

يامة ال عامررررري مررررر  الظررررربالا  ّال فبٔقرررررا  ّالررررر 

ال علقرررررررر٘ برررررررررا دارٗ ا لال ّىٔررررررررر٘ن ّكٔفٔررررررررر٘  

ختررررررزًٓ ّاسرررررر جا  العلْمررررررا  ّالبٔاىررررررا ن كث   

جاىررررر  ا٢ح ٔاجرررررا  ال علقررررر٘ برررررأمً العلْمرررررا     

 ّسرٓ٘ البٔاىا .

كٌ اسررررررررررررر يداو  قئرررررررررررررا  العلْمرررررررررررررا    

ّا٢ ؼرررررررا٢    الرااررررررر  العامررررررر٘ قرررررررد ْٓاجرررررررُ  

عقبررررررا  قاىْىٔرررررر٘ ن   نثرررررري بالي رررررراو القرررررراىْىٕ   

و  الررررررسٖ عتالرررررره الرارررررر  العرررررراو    للنرارررررر  العررررررا 

ال قلٔررردٖ ن ّلرررسا ٓثرررار ال شرررا٠ل عرررً مررردٚ  رررأثري   

اذتالْمرررر٘ الال ّىٔررررر٘ علرررررٙ طررررررة ادارٗ الرااررررر   

العامرررررر٘ ىن ّمرررررردٚ اذتاجرررررر٘ ل فررررررْٓر القْاعررررررد  

اذتاكنرررررر٘ للنرارررررر  العرررررراو  ررررررا ٓرررررر ٣ٜه مرررررر   

 الفرة اذتدٓث٘  دارٗ الرا  العاوى.

ّلإلحاطرررررر٘ بررررررسل  ىقشرررررره دراسرررررر يا اث   

باحرررررر  نى يرررررراّل   ا٢ّل ميررررررُ طرررررررة ث٣ثرررررر٘ م

ادارٗ الراررر  العررراو ن ّ  الثررراىٕ ميرررُ ى يررراّل اثرررر     

اذتالْمررررررر٘ ا٢لال ّىٔررررررر٘   ال لرررررررْل اث ا٢دارٗ  

مررررري الباطرررررٗ ن بٔينررررا   الثالرررر  ىشررررل  الـررررْٛ   

علررررٙ اثررررر اذتالْمرررر٘ ا٢لال ّىٔرررر٘   رؼيؼرررر٘   

الراررررر  العررررراو .ثررررره طتررررر ه  ثيرررررا  نلررررر٘ مرررررً  

 الي اٜة ّال ْػٔا  .

 البل  ا٢ّل

 طرة ادارٗ الرا  العاو

  بررررآً طرررررة ادارٗ الراارررر  العامرررر٘  بعررررا    

٢ررررررر ٣إ اىْاعَررررررا ّطبٔعرررررر٘ اليظررررررا  الررررررسٖ     

 ١دٓرررررُ ن حٔررررر  ٓالرررررٌْ لالررررري ىرررررْ  مرررررً الرااررررر       

طرٓقرررررررر٘ ادارٗ   ياسرررررررر  مرررررررر  طبٔعرررررررر٘ ّمرررررررر   

مق ـرررررٔا  ال ررررررّإ الشٔاسرررررٔ٘ ّا٢ق ؼرررررادٓ٘    

ّالفئرررررررررررر٘ ّالالٔرررررررررررر٘ ن ّلالررررررررررررٌْ اذتالْمرررررررررررر٘    

 عررررررد مررررررً مشرررررر  دا  العؼررررررر ن     ا٢لال ّىٔرررررر٘
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كررراٌ ٢برررد مرررً معراررر٘ اثرٍرررا علرررٙ طررررة ادارٗ    

 الرا  العاو .

ّ  عررررردد ّ  يرررررْ  طررررررة ا٢دارٗ للنراررررر     

حشررررر  طبٔعررررر٘ ارتدمررررر٘ الرررررك ٓقررررردمَا ن ٍّرررررٕ 

 -كنا ٓلٕ :

 ا٢دارٗ الباطرٗ  -1

 عرررررد ٍرررررسِ الفرٓقررررر٘ ال قلٔدٓررررر٘   ادارٗ   

الراررررر  العررررراو ن حٔررررر   قرررررْو الدّلررررر٘ )الشرررررلف٘   

الركزٓرررررررر٘ كررررررررالْنارا  ّالشررررررررلف٘  ا٢دارٓرررررررر٘

ا٢دارٓررررررر٘ ال٣مركزٓررررررر٘ كالبلررررررردٓا ( بررررررر دارٗ 

الراررررررر  العررررررراو مشررررررر عٔي٘ بأمْاهلرررررررا  ّعناهلرررررررا  

ّمشرررررر يدم٘ بررررررسل  ّسرررررراٜي القرررررراىٌْ العرررررراو .   

حٔرررررر    ررررررْث الدّلرررررر٘  ي ررررررٔه الرارررررر  العرررررراو    

ّ ظرررررغٔلُ ّ عرررررٔد مْدفٔرررررُ ّ ْٓلرررررُ ّحتنررررري  

شتررررراطر ال ظررررررغٔي ّالشرررررر١ّلٔ٘ عررررررً ا٢ؿرررررررار  

ببَا الراررر  للغرررري ن ّ ررردري   ع٣قرررا    الرررك ٓشررر 

مباطرررررٗ مرررر  الشرررر فٔدًٓ مررررً ررررردما  الرارررر      

العاو السٖ  دٓرِ ادارٗ مباطرٗ

(1)

. 

ّهلرررسا ارررأٌ مرررْدفٕ الراررر  الررردار بَرررسِ الفرٓقررر٘ 

ٍرررره مررررْدفد عنررررْمٔد ن ّٓعررررد امْالررررُ امررررْا٢    

عامرررر٘ ّٓ بررررر     ْٓلرررررُ القْاعرررررد الالٔررررر٘ الرررررك  

قرررراىٌْ الٔزاىٔرررر٘    قررٍررررا الدّلرررر٘ ّ  مقرررردم َا  

العامررررر٘ ّ ـررررراإ آرادا رررررُ اث آررررررادا  الدّلررررر٘   

٢ّ عترررررر فش برررررراٖ طررررررٕٛ ليفشررررررُ ن ّكرررررررسل      

القرررررارا  الررررك ٓؼرررردرٍا قرررررارا  ادارٓرررر٘ سررررْاٛ     

كاىررررررت ٍررررررسِ القرررررررارا   ي ٔنٔرررررر٘ اّ اردٓرررررر٘ ن 

ّالعقرررررْد الررررررك ٓيمَررررررا عقررررررْد ادارٓرررررر٘ ن كنررررررا  

 شرررررررررٖ باليشررررررررب٘ اث ا٢ثررررررررار ال  برررررررر٘ علررررررررٙ 

ُ قْاعرررررد الشررررر١ّلٔ٘ ا٢دارٓررررر٘  ؼرررررراا ُ ّاعنالررررر

بالي ر أنا ٓيظأ عً عل  مً ميانعا  

(2)

 . 

ّا٢ػرررررررررررري اٌ  ل ررررررررررررأ ا٢دارٗ اث ٍررررررررررررسا 

ا٢سرررررررلْ    ادارٗ الرااررررررر  العامررررررر٘ ا٢دارٓررررررر٘ ن   

كنرارررر  القـرررراٛ ّا٢مررررً ّال علررررٔه ّالؼررررل٘ ن  

ى رررررا ٤ٍنٔ َررررا ّرفْر َررررا ّمررررا  يفررررْٖ علٔررررُ 

ٍرررررسِ الرااررررر  مرررررً اسررررر يداو ّسررررراٜي الشرررررلف٘    

عامررر٘ كالـرررب  ا٢دارٖ حرررا ٓشررر لٔي  رررر       ال

ادار َرررا ل٥ارررراد ن اّ ٢ ح ررراو ا٢ارررراد عرررً القٔررراو   

بَررررا لاللف َررررا العالٔرررر٘ ّلقلرررر٘ اّ اىعررررداو ارباحَررررا    

الادٓ٘ 

(3)

. 

ّبالقابررررري لرررررٔص ٍيرررررا  مرررررا ايررررر  مرررررً      

حٔرررررررررر  البرررررررررردأ مررررررررررً ادارٗ الراارررررررررر  العامرررررررررر٘ 

ا٢ق ؼررررررادٓ٘ بَررررررسِ الفرٓقرررررر٘ ن علررررررٙ اٌ مررررررً      

اٌ طبٔعررر٘ ىظرررا  ٍرررسِ الرااررر   الياحٔررر٘ العنلٔررر٘ 

٢  يشرررر ه عررررادٗ مرررر  ٍررررسا ا٢سررررلْ  لررررا ٓ  رررر      

علٔرررررُ مرررررً رـرررررْعَا لعْقرررررا  ادارٓررررر٘ ّمالٔررررر٘   

حاثلررر٘ ل لررر  الرررك  عررراىٕ ميَرررا الرااررر  العامررر٘     

ا٢دارٓرررررر٘ الرررررررك مررررررً طرررررررأىَا عرقلرررررر٘ الرااررررررر     

ا٢ق ؼررررررادٓ٘ عررررررً حتقٔرررررر  اٍرررررردااَا ال ْررررررراٗ ن  

    ٘ بَررررسا  اـرررر٣ عررررً علرررر  اٌ ادارٗ الراارررر  العامرررر

ا٢سرررررلْ  ٓ  ررررر  علٔرررررُ اٌ الرررررْدفد العررررراملد   

هلررررررسا الرارررررر  غتـررررررعٌْ للقْاعررررررد اذتالْمٔرررررر٘   

بظرررراٌ  رقٔررررا َه ّمالااررررأ َه ّاجررررانا َه ّٓرررر١دٖ  

علرررررررر  اث ؿررررررررع  رّ  ا٢ب الررررررررار ّالرمبرررررررر٘    

جتيرررررر  الشرررررر١ّلٔ٘ علرررررر  اٌ  رررررررقٔ َه ختـرررررر  

ل٥قدمٔرررررررر٘ اكثررررررررر حررررررررا ختـرررررررر  لليظررررررررا    

ّا٢ب الار

(4)

. 

 ال١سشا  العام٘  -2

طرررررررريؽ معيررررررررْٖ عرررررررراو ٓ ن رررررررر   ٍررررررررٕ

بالظيؼرررٔ٘ العيْٓررر٘ العامررر٘ ٢ دارٗ مراررر  عررراو     

  الدّلرررررر٘ ن ّٓقررررررْو اسررررررلْ  ال١سشرررررر٘ العامرررررر٘  

علررررٙ اٌ غتؼررررؽ  دارٗ بعرررر  الراارررر  ٍٔٝررررا    

كدارٓررررررر٘   ن ررررررر  بظيؼرررررررٔ٘ معيْٓررررررر٘ عامررررررر٘      

م نٔرررررررررزٗ عررررررررررً طيؼررررررررررٔ٘ الدّلرررررررررر٘ ّعررررررررررً  

ا٢طرررياؾ ا٢قلٔنٔررر٘ ا٢رررررٚ ّ ررري  ىرررْ  مرررً    

لررررررالٕ ن ّلاليَررررررا بررررررالرمه   ا٢سرررررر ق٣ل ا٢دارٖ ّا

مررررً علرررر   بقررررٙ ؿررررنً اهلٔالرررري ا٢دارٖ للدّلرررر٘  

(5)

. 

ّٓ  رررر  علررررٙ علرررر  عرررردٗ اثررررار ميَررررا ن اٌ   

القررررارا  الرررك  ؼررردرٍا سرررْاٛ كاىرررت  ي ٔنٔررر٘    

اّ اردٓرررر٘  عررررد قرررررارا  ادارٓرررر٘  ؼرررر  اٌ  الررررٌْ      

سترررري لرررردعْٚ ا٢لغرررراٛ ن ّاٌ مْدفَٔررررا ٍرررره مررررً  

الرررررْدفد العنرررررْمٔد  شررررررٖ علرررررَٔه القْاعرررررد  

اػرررررر٘ بالْدٔفرررررر٘ العامرررررر٘ ن ّا٢مررررررْال الررررررك ارت

  لالَررررررا ٍررررررٕ امررررررْال عامرررررر٘ علررررررٙ اٌ ٓالررررررٌْ       

للن١سشررررر٘ العامررررر٘ مٔزاىٔررررر٘ مشررررر قل٘ ب راد َرررررا  

ّمؼرررررّاا َا عررررً الٔزاىٔرررر٘ العامرررر٘ ن ّكررررسل     

هلررررا ػرررر٣حٔ٘ ابررررراو العقررررْد ا٢دارٓرررر٘ ن ّمريٍررررا    

العدٓرررررد مرررررً ا٢ر ؼاػرررررا  الرررررك   ن ررررر  بَرررررا     

الشلفا  ا٢دارٓ٘

(6)

 . 

ا٢سرررررر ق٣ل الررررررك   ن رررررر  بررررررُ   ٍررررررسا ّاٌ 

ال١سشرررررررا  العامررررررر٘ اسررررررر ق٣ل ىشررررررر  ّمقٔرررررررد 

بقٔرررردًٓ ن قٔررررد ال يؼررررؽ اٖ ال قٔررررد بررررالغر   
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الررررسٖ اىظررررٝت مررررً اجلررررُ ارررر٣ ظتررررْن اٌ حتررررْل      

ىظرررراطَا اث مررررر  بعٔررررد عررررً الغررررر  الررررسٖ     

اىظرررأ  ل لقٔقرررُ أٓررراك كررراٌ الظرررالي الرررسٖ   يرررسِ  

ّٓ ـرررررنً القررررراىٌْ الؼرررررادر بأىظررررراٛ ال١سشرررررا     

ٍررررسا الغررررر  ن امررررا القٔررررد ا٢رررررر    العامرررر٘ بٔرررراٌ  

أ نثررررري اـرررررْ  ال١سشرررررا  العامررررر٘ للرقابررررر٘     

ا٢دارٓرررررر٘ الررررررك  باطرررررررٍا الشررررررلف٘ الركزٓرررررر٘   

لل لقرررررر  مررررررً عرررررردو ررّجَررررررا عررررررً اهلرررررردإ      

اليؼؽ هلا 

(7)

. 

ّكرررراٌ اّل دَررررْر للن١سشرررر٘ العامرررر٘      

 5حالرررره ستالنرررر٘ الرررريق  الفرىشررررٔ٘ الؼررررادر    

ً بظرررررأٌ  ٔٔرررررز ال١سشرررررا  العامررررر٘ عررررر   1856اعار 

ال١سشرررا  ارتاػررر٘ عا  اليفررر  العررراو . ّمرررً ثررره      

طررربا    21 أكرررد ٍرررسا الفَرررْو بالقررراىٌْ الؼرررادر     

. الررسٖ ىقرري أرررُ الظررر  مرررا  بيرراِ القـررراٛ       1862

اذتالرررررره الشرررررراب  

(

8

)

ن ٍّررررررسا مررررررا جرررررراٛ   حالرررررره    

ستالنرررررررررر٘ ال يرررررررررران  الفرىشررررررررررٔ٘ اؼررررررررررْؾ  

ادتنعٔررر٘ ا٢حتادٓررر٘ لقيررراٗ جٔيرررا   حٔررر  ثبرررت      

شررر٘ العامررر٘ الرررك ٢   هلرررسِ ادتنعٔررر٘ ؤرررا  ال١س  

االرررررً اناَٜرررررا ا برررررا  طررررررة ال يفٔرررررس القرررررررٗ     

 قررريد الرااعرررا  الدىٔررر٘ ن ّاٌ ا ررراكه العادٓررر٘     

٢  لرررر  اذتالرررره با بررررا  طرررررة ال يفٔررررس العامرررر٘     

قبررري ادتنعٔررر٘ الرررررؽ هلرررا باع بارٍرررا م١سشرررُ     

عامرررررر٘ ن ّٓشرررررر فاد مررررررً اذتالرررررره اىررررررُ اعا كرررررراٌ   

 اسرررررر يداو ام ٔررررررانا  الشررررررلف٘ العامرررررر٘ مررررررانال   

ا٢سرررررراض لفَررررررْو القرررررررار ا٢دارٖ ن ارررررر٣ ٓالفررررررٕ 

ل لدٓررررررد طبٔعررررررر٘ مي نرررررر٘ معٔيررررررر٘ ّميلَرررررررا   

ػررررف٘ ال١سشرررر٘ العامرررر٘ ن ٢ ميلَررررا ٍررررسِ الٔررررزٗ    

ّكرررررررسل  اطلررررررر  الظرررررررر  الفرىشرررررررٕ  شرررررررنٔ٘  

ال١سشررررررر٘ العامررررررر٘ علرررررررٙ بعررررررر  ا٢طرررررررياؾ     

العيْٓرررر٘ العامرررر٘ الررررك  قررررْو برررر دارٗ مظرررررّعا     

عام٘ 

(9)

. 

امررررررا باليشررررررب٘ لؼررررررر اقررررررد برررررردأ الظررررررر   

ن  ّعلررر  عيررردما اػررردر   1957بال ررردري ميرررس سررري٘   

ن ثررره 1957لعررراو  32قررراىٌْ ال١سشرررا  العامررر٘ رقررره   

ػرررررردر  عرررررردٗ  ظرررررررٓعا  راػرررررر٘ بال١سشررررررا    

العامرررر٘ ادرلررررت علَٔررررا الالررررثري مررررً ال عررررد٣ٓ  .   

الرررسٖ اىظرررأ ىْعرررا   1960لعررراو   265كالقررراىٌْ رقررره  

ا  الفررررررراب  جدٓررررررردا مرررررررً ال١سشرررررررا  العامررررررر٘ ع

 1960لعرررررررراو  267ا٢ق ؼرررررررادٖ ن ّالقرررررررراىٌْ رقررررررره   

ارتررررراؾ ب ي رررررٔه ال١سشرررررا  ال عاّىٔررررر٘ . ّبعرررررد 

ارترررراؾ  1963لعرررراو  60علرررر  ػرررردر قرررراىٌْ رقرررره   

بال١سشرررا  العامررر٘ ثررره الغرررٕ ٍرررسا القررراىٌْ لٔلررري  

ل ي رررررررٔه 1966لعررررررراو  22ستلرررررررُ القررررررراىٌْ رقررررررره 

ال١سشرررررا  العامررررر٘ ّطرررررركا  القفرررررا  العررررراو ن     

ر قررررراىٌْ ال١سشرررررا  العامررررر٘ ػرررررد1971ّ  سررررري٘  

ثرررره غ الغرررراٛ   60ّطررررركا  القفررررا  العرررراو رقرررره    

 1975لعرررراو  111ال١سشررررا  العامرررر٘ بالقرررراىٌْ رقرررره    

ّحتْلرررررت اث طرررررركا  عامررررر٘ ن ّبعررررردٍا ػررررردر 

بظررررررررأٌ ٍٔٝررررررررا    1983لعرررررررراو  97قرررررررراىٌْ رقرررررررره  

ّطررررركا  القفررررا  العرررراو الررررسٖ مررررً ر٣لررررُ غ   

ن ّبعررردٍا ػرررردر   1975لعررراو   111الغررراٛ قررراىٌْ رقرررره   

ارترررراؾ بظررررركا   1991لعرررراو  203لقرررراىٌْ رقرررره ا

قفا  ا٢عنال

(10)

. 

امرررا اذتررررال   العررررراة اي ررررد برررراٌ الظررررر   

اسرررر عني مؼررررفللا  مررررري م  اىشرررر٘ لل عرررربري     

عررررً اهلٔٝررررا  الررررك   ن رررر  بالظيؼررررٔ٘ العيْٓرررر٘  

ّالررررك   ررررْاار أَررررا   الْقررررت ىفشررررُ مقْمررررا       

ال١سشرررر٘ العامرررر٘ العرّارررر٘   القررررراىٌْ ا٢دارٖ ن    

احل العامرررر٘ اّ م١سشررررا  طررررب٘ رؤٔرررر٘ ن   كالؼرررر

اّ ال١سشرررررر٘ بؼررررررْرٗ مفلقرررررر٘ ن ّبعررررررد مْجرررررر٘     

 1964ال أمٔنررررررا  الررررررك جررررررر    العررررررراة سرررررري٘  

 68ػررررردر قررررراىٌْ ال١سشرررررا  ا٢ق ؼرررررادٓ٘ رقررررره     

 166الررررسٖ حرررري ستلررررُ القرررراىٌْ رقرررره      1964لعرررراو 

بظررررأٌ  ي ررررٔه ّادارٗ اهلٔٝررررا  العامرررر٘    1965لعرررراو 

٘ ن ثرررره ػرررردر  الررررك   ررررْث ادارٗ الظررررارٓ  ال١حرررر  

ارترررراؾ بال١سشررررا     1970لعرررراو  90القرررراىٌْ رقرررره   

العامررررررر٘ ال ابعررررررر٘ لرررررررْنارٗ الؼرررررررياع٘ ّبعرررررررد اٌ  

 ـررررريه ادتَررررران ا٢دارٖ ّاىف٣قرررررا مرررررً االررررررٗ    

 رطررررررٔ  اجَررررررزٗ الدّلرررررر٘ غ الغرررررراٛ ال١سشررررررا      

ال ابعرررر٘ لررررْنارٗ الؼررررياع٘ ّالعررررادٌ ّالؼررررياعا     

ارتفٔفرررر٘  ْجرررر  قرررررار زتلررررص قٔررررادٗ الثررررْرٗ   

ن ّمل ٓ عررررررررر   1987لعرررررررراو  117اليلرررررررري رقرررررررره 

الظرررررر  للي ررررراو القررررراىْىٕ الرررررسٖ عتالررررره االررررررٗ  

ال١سشرررر٘ العامرررر٘ اليْعٔرررر٘ الررررسٖ جرررراٛ  ْجرررر       

لعرررررراو  90ّالقرررررراىٌْ رقرررررره  1965لعرررررراو  166قرررررراىٌْ 

ّاك فرررٙ بشررررل  الظيؼررررٔ٘ العيْٓرررر٘ مررررً   1970

ال١سشرررررا  العامررررر٘ باع بارٍرررررا حلقررررر٘ ناٜررررردٗ      

اهلٔالرررررري ال ي ٔنررررررٕ ن لاليررررررُ مرررررري  الظيؼررررررٔ٘     

يْٓرررر٘ للنيظرررراٗ ّاهلٔٝررررا  الررررك كاىررررت   برررر     الع

لعررراو  103ال١سشرررا  ّعلررر   ْجررر  القررراىٌْ رقررره  
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ّغ اىظررررررراٛ طرررررررركا  عامررررررر٘ مرررررررً ّنارا   1989

معٔي٘ 

(11)

. 

ّاذتقٔقررررر٘ اٌ املرررررر  الراارررررر  العامرررررر٘    

العررررررررراة  رررررررردار بْاسررررررررف٘ الظرررررررررك٘ العامرررررررر٘  

اررررر٣إ الررررردّل القارىررررر٘ ن ّقرررررد  يررررراقؽ عررررردد   

 يفٔرررررررسا الظرررررررركا  العامررررررر٘ مررررررر١ررا ّعلررررررر     

٢ل زامررررررا  الدّلرررررر٘ العراقٔرررررر٘ جترررررراِ ػرررررريدّة  

اليقرررررررررد ّالبيررررررررر  الررررررررردّلٔد الرررررررررك  قـرررررررررٕ     

اؼيؼ٘ القفا  العاو 

 

. 

 ا٢س غ٣ل الي ل   -3

ّٓقؼررررررد بَررررررا اطرررررر ا  ا٢دارٗ العامرررررر٘ مرررررر         

اطررررياؾ القرررراىٌْ ارترررراؾ   ادارٗ مرارررر  عرررراو  

اق ؼررررررادٖ ن ّٓ يررررررس ٍررررررسا ال عرررررراٌّ الظرررررررك٘     

الي لفرررر٘  الررررك  ظرررر   أَررررا الدّلرررر٘ اّ احرررردٚ 

الْحررررردا  ا٢دارٓررررر٘ عرررررً طرٓررررر  ا٢ك  رررررا        

جررررزٛ مررررً راض الررررال علررررٙ اٌ ٓشرررراٍه الفررررراد     

ادتزٛ ا٢رر مً رأض الال 

(12)

. 

ّختـرررررر  ٍررررررسِ الظرررررررك٘ الشرررررراٍن٘     

 الْٓيَررررا ّادار َررررا ٤حالرررراو الظررررركا  الشرررراٍن٘   

الرررك ٓي نَرررا القررراىٌْ ال  رررارٖ كقاعررردٗ عامررر٘  

)ب سرررر ثياٛ القْاعررررد ال علقرررر٘ ب لقٔرررر  الؼررررلل٘  

العامررررر٘ ( ّٓ  ررررر  علرررررٙ علررررر  اٌ امْاهلرررررا  عرررررد    

امرررْا٢ راػررر٘ ن ّقرارا َرررا ٢  عرررد قررررارا  ادارٓررر٘   

اث ا رررررراكه العادٓرررررر٘ ن  ن ّميانعا َررررررا ختـرررررر   

اـرررر٣ عررررً علرررر  مررررً ٓعنرررري أَررررا غتـرررر  اث     

احالرررراو قرررراىٌْ العنرررري )ب سرررر ثياٛ مررررً ٓعررررد مررررً  

الدّل٘ لٔ ْث ادارٗ الظرك٘ (

(13)

 . 

ّ يظرررررررأ الظررررررررك٘ الي لفررررررر٘ ٤سررررررربا    

شت لفرررررررررررر٘ ن ميَررررررررررررا ا٢سرررررررررررررا    ال ينٔرررررررررررر٘  

با٢سرررررر فادٗ مررررررً ال نْٓرررررري الظرررررر     اقامرررررر٘  

بعررررررررررر   مظررررررررررررّعا  جدٓررررررررررردٗ ن اّ  ىقررررررررررراع  

الظررررررّعا  ارتاػررررر٘ مرررررً انم َرررررا الالٔررررر٘ عرررررً    

طرٓرررر  اسررررَاو الدّلرررر٘ أَررررا ن ّلالْىَررررا طرٓقرررر٘   

مً طرة ادارٗ الظرّعا  ال١ح٘

(14)

 . 

ّ ثررري ٍرررسِ الفرٓقررر٘ ىْعرررا مرررً ال عررراٌّ   

الفٔررررررررد بررررررررد الشررررررررلف٘ العامرررررررر٘ ّا٢اررررررررراد اّ    

ا٢طررررياؾ ارتاػرررر٘ ن ّ  سرررربٔي اذتؼررررْل اث    

الرقابرررررر٘ ادارٗ جٔرررررردٗ ّربرررررر  معقررررررْل ّاحالرررررراو   

ا٢طررررراإ علررررٙ الظررررركا  ارتاػرررر٘ ّ ْجََٔررررا   

علررررٙ ضتررررْ ٓ فرررر  مرررر  الؼررررلل٘ العامرررر٘ ن ٍررررسا       

اـررر٣ عرررً الررر يلؽ مرررً عٔرررْ  ا٢دارٗ الباطررررٗ  

مرررً بفرررٞ ّ عقٔرررد ّرّ رررد ّأٓـرررا ال غلررر  علرررٙ    

عٔررررررْ  ا٢م ٔرررررران ّالررررررك  رجرررررر  اث اٌ الل ررررررزو    

ٓقؼد   اليَآ٘ حتقٔ  الرب 

(15)

. 

ي لفررر٘ مرررً  ّاٍررره مرررا أرررز الظررررك٘ ال   

حٔررررررررررر  ادار َرررررررررررا اٌ ادتنعٔررررررررررر٘ العنْمٔررررررررررر٘    

للنشررررررراٍند ٢  قرررررررْو باى يرررررررا  بعررررررر  مرررررررً  

اعـررررراٛ زتلرررررص ا٢دارٗ حرررررً  عٔررررريَه الدّلررررر٘ن 

لٔيْبررررْا عيَررررا لررررٔص اقرررر  كنشرررراٍن٘   رأض   

الررال . ّا ررا كرقٔرر  علررٙ سررري الراارر  العامرر٘ ن       

انرررً رررر٣ل ٍررر٢١ٛ ا٢عـررراٛ  شررر فٔ  الشرررلف٘      

لظرررررررك٘   ا٢دارٓرررررر٘ اررررررر  رقاب َررررررا علررررررٙ ا  

الرررداري ن ح رررٙ لرررْ مل ٓالرررً هلرررا الشرررٔفرٗ علَٔرررا      

طبقرررررا للقْاعرررررد العامررررر٘ لعررررردو  لالَرررررا املبٔررررر٘   

اسَه الظرك٘

(16)

. 

ّمرررررررً امثلررررررر٘ الظرررررررركا  الي لفررررررر٘   

ارىشرررررررررا طررررررررررك٘ اليقررررررررري العرّاررررررررر٘ باسررررررررره  

S.N.C.E)   ن ّمرررررررً 1937( الررررررك أىظرررررررٝت عررررررراو

امثل َررررا   مؼررررر بيرررر  ال شررررلٔ  الررررسٖ اىظررررٞ       

ن  1947لعررررررررررراو  131بالرسرررررررررررْو بقررررررررررراىٌْ رقررررررررررره 

ّالظررررركا  الررررك رـررررعت ٢حالرررراو القرررراىْىٔد    

ن ّلالررررررررررً مع رررررررررره   1961لعرررررررررراو  119ّ 118رقرررررررررره 

ن  1963الظرررررركا  غ  أمٔنَرررررا بعرررررد علررررر  سررررري٘ 

ّحتْلررررت اث طرررررركا  قابـررررر٘  ْجررررر  الرررررادٗ  

لعررراو  203ىٌْ طرررركا  ا٢عنرررال رقررره  ( مرررً قرررا2)

1991

(17)

. 

 عقد ال زاو الراا  العام٘   -4

بعرررد رررررّل الدّلررر٘ اذتدٓثررر٘ عرررً اػرررْل    

الررررررسٍ  الفررررررردٖ ن ّالشررررررري   طرٓرررررر  الررررررسٍ  

ا٢طررررر اكٕ مل ٓقررررر  دّرٍرررررا   اىظررررراٛ الرااررررر   

العامرررر٘ ا٢ق ؼررررادٓ٘ ن برررري دتررررأ  اث ا٢سرررر عاى٘    

د َا بالظررررّعا  الفردٓررر٘  فلررر  عْىَرررا ّمشررراع   

  مباطررررررررررررٗ اليظرررررررررررا  ا٢دارٖ ن ّعلررررررررررر  ٢ٌ   

الي رررررراو ا٢طرررررر اكٕ الررررررسٖ ٓشرررررر لزو  رررررردري     

الدّلرررر٘ ٢ ايرررر  مررررً بقرررراٛ جاىرررر  مررررً اليظررررا    

اررررررراد حتررررررت اطررررررراإ  ا٢ق ؼررررررادٖ   آرررررردٖ ا٢

ّ ْجُٔ مً الدّل٘

(18)

. 

ّٓ نثرررري ٍررررسا ا٢سررررلْ  بررررأٌ  عَررررد ا٢دارٗ 

اث  –مركزٓررررررررر٘ كاىرررررررررت او ٢ مركزٓررررررررر٘    –

ْٖ رررررررراؾ بقؼرررررررد طررررررريؽ طبٔعرررررررٕ اّ معيررررررر

 ي رررٔه مراررر  عررراو عّ طبٔعررر٘ اق ؼرررادٓ٘ ّلررردٗ      

سترررددٗ مرررً الرررزمً ن ّحترررت اطررررااَا ّرقاب َرررا ن   
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ّعلرر  عررً طرٓرر  عنررال ّامررْال ٓقرردمَا الل ررزو        

ّعلررررررٙ مشرررررر١ّلٔ ُ ن   مقابرررررري  قاؿررررررٕ رسرررررره  

ٓداعرررُ ا٢ارررراد اليررر فعد اررردما  علررر  الراررر      

العرررررراو

(19)

ن ّٓالررررررٌْ علرررررر   ْجرررررر  عقررررررد ادارٖ    

ا٢م ٔرررررران( ٓرررررر ه أبرامررررررُ بررررررد  ٓشررررررنٙ  )عقررررررد

 -طرررررررراد احررررررردٍنا ا٢دارٗ ماضتررررررر٘ ا٢ل رررررررزاو    

سرررررْاٛ كاىرررررت مركزٓررررر٘ كرررررالْنارا  اّ ادارٗ ٢ 

 –مركزٓرررررر٘ كال١سشررررررا  العامرررررر٘ ّالبلرررررردٓا   

ّثاىَٔنرررررررررا الظررررررررريؽ الفبٔعرررررررررٕ اّ العيرررررررررْٖ   

ارتررراؾ ) اررررد اّ طررررك٘ ( الرررسٖ ٓررر ه ار ٔرررارِ      

علرررررررٙ اع برررررررار طيؼرررررررٕ قررررررراٜه علرررررررٙ  رررررررْاار    

سترررررررددٗ مرررررررً الؼرررررررفا   زتنْعررررررر٘ راػررررررر٘ ّ

ّارتؼرررراٜؽ أررررُ ٓشررررنٙ حامرررري ا٢م ٔرررران علررررٙ 

اٌ ٓالررررٌْ سترررري عقررررد ا٢م ٔرررران مالبررررا اسرررر غ٣ل     

ّ ظرررررغٔي مراررررر  عررررراو مرررررً قبررررري ا٢دارٗ ّعلررررر    

ل قرررررردٓه ردمرررررر٘ عامرررررر٘ لل نَررررررْر   زتررررررال     

معد

(20)

. 

ّأنررررررا ٓ علرررررر  با٤ثررررررار ال  برررررر٘ علررررررٙ     

ا٢ل رررزاو باليشرررب٘ للنيررر فعد اررردما  الراررر  ن     

ذتررر  با٢ى فرررا  اررردما  الراررر  علرررٙ  ارررأٌ هلررره ا

قرررردو الشرررراّاٗ دٌّ اٖ  فرقرررر٘ بٔرررريَه ٤ٖ سررررب     

مرررً ا٢سررربا  مادامرررت طررررّ  ا٢ى فرررا  م رررْاارٗ   

ارررَٔه ّاىَررره قرررامْا بررردا  الرسرررْو القرررررٗ هلرررسا      

ا٢ى فرررررررا  ن اقرررررررد ٓرررررررر ب  الل رررررررزو برررررررالي فعد  

بعقرررْد راػررر٘ كنرررا ٍرررْ الظرررأٌ   حالررر٘  ْرٓرررد    

ٓ عَررررد الل ررررزو بررررأٌ   الالَربرررراٛ ّ  ٍررررسِ اذتالرررر٘   

ٓرررررر١دٖ لعن٣ٜررررررُ علررررررٙ الْجررررررُ الررررررألْإ علررررررٙ    

ارترررررردما  القابلرررررر٘ للرسررررررْو الررررررك ٓ قاؿرررررراٍا    

مررريَهن ّعلررر  علرررٙ اسررراض العقرررْد اليمررر٘ بٔررريَه 

  اطرررررررار عقرررررررد ا٢م ٔررررررران ّمللقا رررررررُ ّّاقررررررراك    

للظررررّ  الرررك  ق ـرررَٔا طبٔعررر٘ العنررري ّ  فررر     

مررر  مررررا ٓرررري ه العنررري مررررً قررررْاىد ن ٢ّ ٓررررر ب    

لل زو بعقررد ررراؾ ّمرر  علرر  عترر  لررُ     الي فرر  بررا 

ا٢ى فررررا  ارررردما  الرارررر  اعا اسرررر ْاٙ طررررررّ      

ا٢ى فررررررا  ن ّكررررررسل  اررررررأٌ للنيرررررر فعد اذترررررر     

 فالبررررر٘ ا٢دارٗ ب جبرررررار الل رررررزو علرررررٙ   يفٔرررررس     

طررررررّ  العقرررررد ن امرررررا   حالررررر٘ ارررررر٣ل الل رررررزو    

بَررررسِ الظرررررّ  ّعيررررد رارررر  ا٢دارٗ ال رررردري ن     

ا٢دارٖ اررررررأٌ هلرررررره حرررررر  ا٢ل  رررررراٛ اث القـرررررراٛ  

ر الؼرررادر بعررردو ال ررردري مرررً   بفلررر  الغررراٛ القررررا  

ا٢دارٗ

(21)

. 

ّٓ  ررر  علرررٙ ابرررراو عقرررد ال رررزاو الراارررر       

العامرررر٘ العدٓررررد مررررً ا٢م ٔررررانا  ميَررررا حترٓرررررر      

الرارررررررر  العرررررررراو مررررررررً قٔررررررررْد ا٢دارٗ الباطرررررررررٗ     

ّ عقٔرررررردٍا ّمررررررا ٓشرررررر  بعُ مررررررً بفررررررٞ طرررررردٓد  

ّٓررررر١دٖ اث ختفٔررررر  ا٢عبررررراٛ ا٢دارٓررررر٘ ّالالٔررررر٘  

ّلررر٘ ّٓبعرررد الراررر  العررراو عرررً اليزاعرررا     علرررٙ الد

الشٔاسرررٔ٘ ّاذتزبٔررر٘ ن ّمرررً طرررأٌ ّجرررْد الل رررزو     

علرررررررٙ رأض الظررررررررّ  اٌ ٓ لنررررررري ارتشرررررررارٗ     

حالرررر٘ ّجْدٍررررا كنررررا  رررر١ّل ست ْٓررررا  الظرررررّ  

للدّلرر٘ عيررد اى َرراٛ مرردٗ ا٢م ٔرران ن ّبررالرمه مررً       

الزآرررا سرررالف٘ الرررسكر هلرررسا ا٢سرررلْ  ا٢ىرررُ ٓعرررا   

اٌ الل ررررزو اررررردا كرررراٌ اّ  مررررً عرررردٗ جْاىرررر  ن اعا  

طررررررررك٘ ٢ َٓررررررر ه بالؼرررررررلل٘ العامررررررر٘ بقررررررردر  

اٍ نامررررُ ب لقٔرررر  الرررررب  ٍّررررْ ٓل ررررأ اث علرررر      

بالاارررر٘ الفرررررة ن كنررررا ٢ االررررً اعنررررال الرقابرررر٘ 

علرررررٙ الظررررررّ  ل ْجَٔرررررُ الْجرررررُ الشرررررلٔن٘ ن ٢ٌ 

الل رررزو ٓل رررأ اث ا٢سرررالٔ  كااررر٘ لإلاررر٣  مرررً   

الرقابررررر٘ ن ّمرررررً ىاحٔررررر٘ ارررررررٚ ٍرررررسِ الرقابررررر٘      

رجٔرررررررررر٘ ٢  رررررررررردري   الي رررررررررراو الرررررررررردارلٕ   را

للنظررررّ  ن ّكرررسل   ررر١دٖ اسررر فادٗ الل رررزو مرررً   

عرررررً ى رٓررررر٘ ال ررررررّإ الفارٜررررر٘ اث  عْٓـرررررُ   

الغرو ّٓعْد لُ الغيه بالالامي

(22)

. 

ّمرررررً ال٣حرررررش اٌ ا٢ل  ررررراٛ اث اسرررررلْ      

ال ررزاو الراارر  العامرر٘ قرررد  قلررؽ اث حررد كررربري      

  اليؼرررر  الثرررراىٕ مررررً القرررررٌ العظرررررًٓ ى ررررراك   

اث الشرررررراّٟ الررررررك ىألشرررررربت اث ٍررررررس ا٤سررررررلْ  ن    

ّكرررسل  عررردو  ْااررر  ٍرررسِ الفرٓقررر٘ مررر  الررريَة   

ا٢طررر اكٕ الرررسٖ كررراٌ  شرررري علٔرررُ عررردد مرررً       

دّل العرررررامل ن ا٢ٌ الْؿررررر  قرررررد  غرررررري   العقرررررد     

ا٢ررررررري مرررررً القررررررٌ العظررررررًٓ ّعلررررر  ٢ىَٔرررررار   

الرررررري ه ا٢طررررررر اكٔ٘ اع عررررررراد  اٍنٔررررررر٘ عقرررررررد  

د ا٢ل زاو ّارس با٢ندٍار مً جدٓ

(23)

. 

ّقرررررررد ى ررررررره القررررررراىٌْ الررررررردىٕ العراقرررررررٕ 

-891مْؿرررررْ  ال رررررزاو الرااررررر  العامررررر٘   الرررررْاد ) 

 891( مرررررً الرررررادٗ  1( ن حٔررررر  ىؼرررررت الفقررررررٗ )  899

علررررٙ اٌ ) ال ررررزاو الراارررر  العامرررر٘ عقررررد الغررررر    

ميرررررُ ادارٗ مراررررر  عررررراو عٖ ػرررررف٘ اق ؼرررررادٓ٘ ن     

ّٓالرررٌْ ٍرررسا العقرررد برررد اذتالْمررر٘ ّبرررد اررررد اّ       

باسررررر غ٣ل الراررررر  مررررردٗ  طررررررك٘ ٓعَرررررد الَٔرررررا  

 ستددٗ مً الزمً  ق ـٙ القاىٌْ (
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ّمثررررررال علرررررر  ال ررررررزاو الراارررررر  العامرررررر٘      

ال علرررر  ب ْنٓرررر  الرررراٛ ّالالَربرررراٛ ّالغرررران ّالقررررْٗ     

ا ركرررر٘ ّمررررا طررررابُ علرررر  ن ا٢ اٌ علرررر  ٢ ٓغررررري 

مرررً طبٔعررر٘ ا٢طرررٔاٛ راػررر٘ ّاٌ الظرررر  العراقرررٕ  

قررررررد بررررررد بررررررأٌ ا٢حالرررررراو القاىْىٔرررررر٘ الررررررْاردٗ   

اىٌْ الررردىٕ )ٍرررٕ القْاعرررد الرررك  شررررٖ علرررٙ    القررر

مل زمررررررٕ الرارررررر  العرررررراو ّعن٣ٜررررررُ ( ن ّبعبررررررارٗ  

اررررررٚ ظترررر  ال نٔٔررررز بررررد عقررررد ال ررررزاو الرارررر   

العرررررراو ّالعقررررررد بررررررد الل ررررررزو  ّالعنٔرررررري ن اعا اٌ    

العقررررد ا٢ّل ٓرررردري   ىفرررراة القرررراىٌْ ا٢دارٖ ن   

ىٕ أررررردري   ىفررررراة القررررراىٌْ  امرررررا العقرررررد الثرررررا 

الدىٕ

(24)

. 

 البل  الثاىٕ

اثررررررررر اذتالْمرررررررر٘ ا٢لال ّىٔررررررررر٘     

 ال لْل اث ا٢دارٗ مري الباطرٗ

لعرررررررري اررررررررر ٣إ  رررررررر  ا٢دارٗ مررررررررً     

الظرررررررررالي ال قلٔررررررررردٖ اث  رررررررررْعل ا٢دارٗ مرررررررررري 

الباطررررررٗ بررررر  اساسررررراك علرررررٙ اسررررر يداو  قئرررررا     

العلْمرررررا  ّا٢ ؼرررررا٢  ن ظتعررررري ٍرررررسِ ا٢ررررررريٗ  

  شرررره  نلرررر٘ مررررً ارتؼرررراٜؽ ّالزآررررا  يؼرررر   

بؼررررررررْرٗ اساسررررررررٔ٘ علررررررررٙ حتشررررررررد مشرررررررر ْٚ   

ارتررررردما  العامررررر٘ن ّعلٔرررررُ ىقشررررره دراسررررر يا اث    

مفلرررررررربد ى يرررررررراّل   الفلرررررررر  ا٢ّل  عرٓرررررررر   

ا٢دارٗ مرررررررري الباطررررررررٗ ن امررررررررا الفلررررررر  الثرررررررراىٕ    

اشررررري ياّل مرررررً ر٣لرررررُ رؼررررراٜؽ ا٢دارٗ مرررررري  

 الباطرٗ .

 الفل  ا٢ّل

  عرٓ  ا٢دارٗ مري الباطرٗ

لباطررررررٗٓعرررررد مؼرررررفل  ا٢دارٗ مرررررري ا   

(25)

 

مرررررً الفرررررأٍه اذتدٓثررررر٘   علررررره ا٢دارٗ العامررررر٘  

دَرررر ى ٔ ررر٘ ل فرررْرا  كرررثريٗ طرررَدٍا العرررامل       

العاػرررررررر ميرررررررس ا٢ى قرررررررال اث مرحلررررررر٘ العنررررررري 

ا٢لال ّىررررررٕ بعٔرررررردا عررررررً ال عررررررام٣  الْرقٔرررررر٘    

ٗ مررررري الباطرررررٗ ا يرررراّل البرررراحثٌْ  عرٓرررر  ا٢دار

ن اقرررد عراَرررا الررربع  علرررٙ   عررري عررردٗ  عرٓفرررا   

 يداو ّسررررراٜي ال اليلْجٔرررررا اذتدٓثررررر٘  اىَرررررا ) اسررررر 

مررررً قبرررري ا دارٗ العامرررر٘ للقٔرررراو بْداٜفَررررا(    

(26)

ن 

اّ ٍررررٕ )اسرررر يداو ّسرررراٜي ا٢ ؼررررال ال اليلررررْجٕ   

ال يْعرررررررر٘ ن ّالعلْمررررررررا     ٔشررررررررري سرررررررربي اداٛ    

ا٢دارا  اذتالْمٔرررررررررررررر٘ رترررررررررررررردما َا العامرررررررررررررر٘  

ا٢لال ّىٔرررررررر٘  عا  القٔنرررررررر٘ ن ّال ْاػرررررررري مرررررررر   

العرررررراو  طررررررال  ا٢ى فررررررا  مررررررً ررررررردما  الرارررررر  

 زٓرررد مرررً الداقراطٔررر٘ مرررً رررر٣ل  الٔررريَه      

ٗ مرررً اسررر يداو ا٢ ؼرررال عررري     (بْابررر٘ ّاحرررد

(27)

ن  

اّ ٍررررررٕ ) ٔشررررررري سرررررربي اداٛ ا٢دارا  اذتالْمٔرررررر٘     

رتررررررررررردما َا العامررررررررررر٘ ن بْاسرررررررررررف٘ اسررررررررررر ثنار  

ال  قئرررررا  ال فررررْرا  العلنٔررررر٘ السٍلررررر٘   زتررررر 

(ا٢ ؼا٢  ّالعلْما 

(28)

. 

 ّٓبرررررردّ مررررررً ال عررررررارٓ  الشررررررابق٘ اىَررررررا    

ركررررررز  علررررررٙ  الْسرررررراٜي ّا٤دّا  الشرررررر يدم٘ 

 صترررررررران ا٢عنررررررررال ا٢دارٓرررررررر٘ ا٢لال ّىٔرررررررر٘ اٖ   

ال كٔررررز اقرررر  علررررٙ ادتاىرررر  ا٢جراٜررررٕ بعٔررررداك 

عرررررررً ارترررررررْ    اٍرررررررداإ العنلٔررررررر٘ ا٢دارٓررررررر٘ 

ا٢لال ّىٔرررر٘ ن ّقررررد  ٣اررررا البيرررر  الرررردّلٕ علرررر      

اقرررد عررررإ ا٢دارٗ مرررري الباطررررٗ ّبرررسا  ا٢جتررراِ    

 ْ مرررررا  ّا٢ ؼرررررا٢  مرررررً    بأىَرررررا )اسررررر يداو العل

اجرررررررري نٓررررررررادٗ كفرررررررراٛٗ ّااعلٔرررررررر٘ ّطررررررررفاأ٘    

ّمشررراٛل٘ اذتالْمٔررر٘ أنرررا  قدمرررُ مرررً رررردما       

اث الرررْاطً ّزت نررر  ا٢عنرررال ن ّ الٔررريَه مرررً     

العلْمرررا  ن  رررا ٓررردعه كااررر٘ الررري ه ا٢جرأٜررر٘    

اذتالْمٔرررررر٘ ن ّٓقـررررررٕ علررررررٙ الفشرررررراد ّاعفرررررراٛ    

الفرػرررررر٘ للنررررررْاطيد للنظررررررارك٘   كاارررررر٘    

ٔاسررررٔ٘ ّالقرررررارا  ال علقرررر٘ مراحررري العنلٔرررر٘ الش 

لررررررررك  رررررررر١ثر علررررررررٙ شت لرررررررر  ىررررررررْاحٕ بَرررررررا ّا 

(اذتٔاٗ

(29)

 

كنررررا عرررررإ الرررربع  ا٢رررررر ا٢دارٗ مررررري   

الباطررررٗ باىَرررا ) يفٔرررس كررري ا٢عنرررال ّالعرررام٣    

الرررررك  ررررر ه برررررد طرررررراد اّ اكثرررررر سرررررْاٛ مرررررً     

 يداو ا٢ارررررررراد اّ الي نرررررررا  مرررررررً رررررررر٣ل اسررررررر  

(طبالا  ا٢ ؼال ا٢لال ّىٔ٘

(30)

. 

ٙ ٍرررسا ال عرٓررر  اؿررراا٘ ٢ طرررراإ   ٣ّٓحرررش علررر 

عنلٔررررررررا  ا٢دارٗ مررررررررري الباطرررررررررٗ ا٢لال ّىٔرررررررر٘ 

ّالررررك قررررد  ظررررني ااررررراد اّ مي نررررا  ّاٌ كرررراٌ    

مل عترررردد اٌ كاىررررت  لرررر  ا٢طررررراإ مررررً داررررري    

اليظررررررراٗ كرررررررالْدفد العررررررراملد أَرررررررا او ٍرررررررٕ 

اطراارررررراك مررررررً رارجَررررررا كررررررالعن٣ٛ ّالررررررْردًٓ    

 ّطركا  اليظاٗ .

) ادتَرررْد ا٢دارٓررر٘  ٍّيرررا  مرررً ٓرررسٍ  علرررٙ اىَرررا 

الررررررررك   ـررررررررنً  بررررررررادل العلْمررررررررا  ّ قرررررررردٓه   

ارترررردما  للنررررْاطيد ّقفررررا  ا٢عنررررال بشرررررع٘ 

عالٔررررررررر٘ ّ اللفررررررررر٘ مييفـررررررررر٘ عررررررررري اجَرررررررررزٗ 
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اذتاسرررررررْ  ّطررررررربالا  ا٢ى ىٔرررررررت مررررررر  ؿرررررررناٌ 

سرٓ٘ امً العلْما  ال ياقل٘ (

(31)

. 

ّٓبرررردّ  ركٔررررز ال عرٓرررر  علررررٙ ادتاىرررر     

مه مرررررررً العلْمرررررررا ٕ ّادارٗ العلْمرررررررا  ن ّبرررررررالر  

اٍنٔررررر٘ ٍرررررسا ادتاىررررر  كْىرررررُ ركٔرررررزٗ اّث       

بيررررررراٛ ا٢دارا  ال قئررررررر٘ ا٢ اٌ ال عرٓررررررر  ٓبقرررررررٙ 

راػرررررا برررررا دارا  الرررررك  ررررردّر اعناهلرررررا   الررررر   

 بررررررادل العلْمررررررا  ن ّلٔشررررررت ا٢دارا  الشرررررر١ّل٘   

 عً ادارٗ الظرّعا  ا٢ى اجٔ٘ ّال ينْٓ٘ 

كنرررا عررررإ الررربع  ا٢ررررر ا٢دارٗ الغرررري    

عنلٔررررررررر٘ القاٜنررررررررر٘ علرررررررررٙ مباطررررررررررٗ بأىَرررررررررا) ال

ا٢مالاىرررررررررا  ال نٔرررررررررزٗ ل٥ى ىٔرررررررررت ّطررررررررربالا     

ا٢عنرررررررررال   ختفررررررررررٔ  ّ ي ررررررررررٔه ّ ْجٔررررررررررُ  

ّالرقابرررررر٘ علررررررٙ الررررررْارد ّالقرررررردرا  ادتٍْرٓرررررر٘  

للظرررررك٘ ّ ا٦ررررررًٓ برررردٌّ حرررردّد مررررً اجرررري      

حتقٔررررر  اٍرررررداإ الظررررررك٘ ( 

(32)

ن كنرررررا عرارررررت  

) عنلٔرررر٘ ادارٓرررر٘ قاٜنرررر٘ علررررٙ ا٢مالاىررررا       بأىَررررا

الا  ا٢عنررررررال مررررررً  ال نٔررررررزٗ ل٥ى ىٔررررررت ّطررررررب  

ختفرررٔ  ّ ْجٔرررُ ّرقابررر٘ كْىَرررا  ع نرررد علرررٙ     

اسرررررررر يداو ا٢ى ىٔررررررررت ٍّررررررررسا ٓفشررررررررر الرررررررردّر  

ا٢لال ّىررررررٕ   العنرررررري ا٢دارٖ ّالقرررررردرٗ علررررررٙ   

ال ْجُٔ ّالرقاب٘ أُ(

(33)

. 

١ٓررررس علرررٙ  ال عرٓفرررا  الشرررابق٘ اىَرررا قرررد  

حؼررررر  قٔرررراو ا٢دارٗ ا٢لال ّىٔرررر٘ علررررٙ طرررربال٘    

لررررررررت دّر ا٢ى ىٔررررررررت ّطرررررررربالا  ا٢عنررررررررال ّامف

الْسررررراٜي ال اليلْجٔرررررر٘ ا٢ررررررررٚ ّعلررررررٙ رأسررررررَا  

 ى ه ا٢دارٗ ا٢لال ّىٔ٘ .

كنرررررا ٓعراَررررررا الررررربع  بأىَررررررا )عنلٔرررررر٘   

مٔاليرررررررر٘ ؤٔرررررررر  ىظرررررررراطا  ّمَرررررررراو ال١سشرررررررر٘ 

ا٢دارٓرررررررر٘ با٢ع نرررررررراد علررررررررٙ كاارررررررر٘  قئررررررررا  

العلْمررررررررا  الـرررررررررّرٓ٘ ّػرررررررر٢ْ اث حتقٔرررررررر   

اٍررررررداإ ا٢دارٗ ادتدٓرررررردٗ    قلٔرررررري اسرررررر يداو    

ا٢جررررررراٛا  ّالقـرررررراٛ علررررررٙ الرررررْرة ن ّ بشررررررٔ   

الررررّ د ن ّا٢صتررران الشررررٓ  للنَررراو ّالعرررام٣      

ل الرررٌْ كررري ادارٗ جررراٍزٗ للررررب  مررر  اذتالْمررر٘    

ا٢لال ّىٔرررررر٘ ٢حقررررررا( 

(34)

ن ١ّٓرررررررس علررررررٙ ٍررررررسا    

ال عرٓررررر  ال كٔرررررز علرررررٙ اٍرررررداإ ا٢دارٗ مرررررري    

الباطررررررررٗ دٌّ الي رررررررر اث العياػرررررررر ا٢رررررررررٚ    

 الالْى٘ هلا.

ّاقررررا لررررا  قررررردو ٓ ـرررر  ليررررا برررررأٌ ا٢دارٗ      

مرررررري الباطررررررٗ ) ٍرررررٕ  يفٔرررررس كااررررر٘ العرررررام٣    

ّارتررررررردما  اذتالْمٔررررررر٘ القدمررررررر٘ للنرررررررْاطً اّ  

قفاعرررا  ا٢عنرررال مرررً رررر٣ل طررربالا  العلْمرررا      

ّقْاعرررررررررررد البٔاىرررررررررررا  باسررررررررررر يداو الْسررررررررررراٜي   

ا٢لال ّىٔررررررر٘ اذتدٓثررررررر٘  رررررررا ٓررررررردعه كفررررررراٛٗ   

 فاعررري  ّاعالٔررر٘ ا٢داٛ اذتالرررْمٕ   اطرررار مرررً  ال    

 بد طال  ارتدم٘ ّمقدمَا (

ّمررررررررً ررررررررر٣ل ال عررررررررارٓ  الشررررررررابق٘     

ىشرر ي ة اٌ لررإلدارٗ مررري الباطرررٗ ثرر٣ي ركرراٜز      

 -اساسٔ٘ ٍٕ :

ٓغفررررررررٕ كاارررررررر٘  -: ست ررررررررْٚ معلْمررررررررا ٕ -1

ا٢سررررر ع٣ما  جتررررراِ ادتنَرررررْر ّأنرررررا برررررد 

م١سشررررررا  الدّلرررررر٘ اّ أنررررررا بٔيَررررررا ّبررررررد      

 م١سشا  ا٢عنال .

2-  ٕ ا  ٓ ررررٔ  كاارررر٘ ارترررردم -: ست رررْٚ ررررردم

اذتٔا ٔررررر٘ ّرررررردما  ا٢عنرررررال علرررررٙ ارتررررر  

ا٢لال ّىرررررررٕ ّالرررررررك االرررررررً  قشرررررررٔنَا اث   

ردمرررررر٘ حاجررررررا  الررررررْاطيد ّالظررررررركا  ن    

ارترررردما  داررررري ال١سشررررا  ن ارترررردما  بررررد 

 ال١سشا  .

ٍّرررْ مرررا ٓشرررنٙ  )رلررر     -: ست رررْٚ ا ؼرررال  -3

اجمل نعرررررا ( ٓ رررررٔ  ربررررر  مرررررْاط  الدّلررررر٘  

ّاجَرررزٗ الدّلررر٘ بالررري ّقرررت ّّسرررٔل٘  فاعررري    

 . سَل٘ 

ّ بال ررررررالٕ ٓقررررررْو مفَررررررْو ا٢دارٗ مررررررري   

  -الباطرٗ علٙ ث٣ث٘ ركاٜز ٍٕ :

جتنررررررر  كااررررررر٘ اليظررررررراطا   ّالعلْما ٔررررررر٘   -1

ّال بادلٔرررررر٘   مْؿرررررر  ّاحررررررد ٍررررررْ مْقرررررر     

اذتالْمررر٘ ا لال ّىٔررر٘ الرؤرررٕ علرررٙ طررربال٘   

ا٢ى ىٔرررررررت   ىظرررررررا  اطرررررررباِ   نعرررررررا     

 الدّاٜر اذتالْمٔ٘ .

 24حتقٔرررررر  حالرررررر٘ ا ؼررررررال داٜرررررره لل َررررررْر    -2

ّ  7  الٔررررْو ن ّ سرررراع٘  365آرررراو   ا٢سرررربْ ن 

ٓرررررْو   العررررراو ن مررررر  القررررردرٗ علرررررٙ  رررررأمد     

 كاا٘ ا٢ح ٔاجا  للنْاطيد .

حتقٔرررررر  سرررررررع٘ ّاعالٔرررررر٘ الرررررررب  ّا٢داٛ     -3

ّا٢صترررررران بررررررد الرررررردّاٜر اذتالْمٔرررررر٘ عا َررررررا  

ّلالرررري ميَررررا علررررٙ حرررردٚ مررررً اجرررري حتقٔرررر   

 ال ْاػي الداٜه . 
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 الفل  الثاىٕ

 رٗرؼاٜؽ ا٢دارٗ مري الباط

   لرررررٙ رؼررررراٜؽ ا٢دارٗ مرررررري الباطررررررٗ  

 - ا ٓأ ٕ :

 اع ناد ى او ا٢رطف٘ ا٢لال ّىٔ٘  -1

حٔررررررررر   عنررررررررري ا٢دارٗ مرررررررررري الباطررررررررررٗ    

با٢ع نررراد علرررٙ ى ررراو ا٢رطرررف٘ ا٢لال ّىٔررر٘     

(35)

 

ّاليٓررررررررد ا٢لال ّىررررررررٕ ّالرسرررررررراٜي الؼرررررررررْ ٔ٘    

ّالررررررررسكرا  ا٢لال ّىٔرررررررر٘ ّى رررررررره  فبٔقررررررررا   

ال ابعرررررر٘ ا٢لٔرررررر٘ ّال ْقٔرررررر  ا٢لال ّىررررررٕ ن ا٢ اٌ    

علرررر  ٢ ٓعرررر  اىعررررداو اسرررر يداو العنرررري الررررْرقٕ   

ّالال ررررررابٕ بؼررررررْرٗ ىَأٜرررررر٘ برررررري ٓبقررررررٙ العنرررررري 

الال رررررررابٕ جرررررررزٛاك بشرررررررٔفاك مرررررررً العنررررررري ا٢دارٖ   

٢لال ّىٕ اؿاا٘ اث العني ا٢دارٖ ا

(36)

. 

حٔرررر  اٌ ا٢صترررران ا٢لال ّىررررٕ لليدمرررر٘ العامرررر٘    

عرررادٗ مرررا ٓالرررٌْ اكثرررر دقررر٘ ّا قررراٌ مرررً ا٢صتررران    

الرررررْرقٕ الٔررررردّٖ ال قلٔررررردٖ ن ااذتاسررررر  ا٢لرررررٕ  

ّحشرررررر  اليىررررررامة الررررررزّد بررررررُ ٓعفررررررٕ ى رررررراٜة   

ٓقٔئررررر٘ ٢ زترررررال لليفرررررأ أَرررررا ن حرررررا ٓررررر١دٖ     

برررردّرِ اث  رررر٣  كررررثري مررررً ا٢رفرررراٛ الٔدّٓرررر٘ 

دي عيرررد  أدٓررر٘ ارتدمررر٘ بالفرٓقررر٘  الرررك قرررد حتررر

ال قلٔدٓرررررررر٘ ن اع اٌ عيؼررررررررر الدقرررررررر٘    قرررررررردٓه  

ارترررردما  ّالعلْمررررا  مررررً طررررأىُ القـرررراٛ علررررٙ    

مظرررررررالل٘ ال ـرررررررار  ّال يررررررراق  برررررررد ا٢رقررررررراو 

ّالبٔاىررررررا  الؼررررررادرٗ مررررررً ادتَررررررا  اذتالْمٔرررررر٘  

الي لفرررر٘ حٔرررر  ٓرررر ه حتدٓررررد مؼررررادر البٔاىررررا      

 ّ ْػرررٔفَا بدقررر٘ ن ّمراجع َرررا قبررري درْهلرررا اث    

الي رررراو ن كنررررا اٌ ا٢صترررران ا٢لال ّىررررٕ غتـرررر     

لرقابررر٘ اسرررَي ّادة مرررً  لررر  الرررك  فرررر  علرررٙ  

الْدررررر  عيرررررد اداٛ عنلرررررُ   دررررري ى ررررراو ا٢دارٗ    

ال قلٔدٓ٘

(37. )

 

ّمرررً جاىررر  اررررر اٌ  زآرررد مظرررالل٘ ررررزٌ    

ا٢ّراة الال ْبرررر٘ ن ٓعررررد مررررً الظررررال٣  الَنرررر٘ ٢    

سررررٔنا عيررررد ختررررزًٓ ٍررررسِ ا٢ّراة لرررردٗ طْٓلرررر٘     

مً ن انرررث٣   دررري ى ررراو ىقررري البـررراٜ   مرررً الرررز

صترررد اٌ مظرررالل٘ كنٔررر٘ الْثررراٜ  الال ْبررر٘ بلغرررت    

حررردا مرٍقرررا اث درجررر٘ اٌ كنٔررر٘ الْثررراٜ   رررْنٌ  

ّنىررررا ٢ّ  عررررد عرررردا ن امررررا   درررري  فبٔرررر  ى رررراو    

ا٢دارٗ مرررري الباطررررٗ ارررراٌ ا٢رطرررٔ  ا٢لال ّىررررٕ    

ّالشررر ٣  ا٢لال ّىٔررر٘ قرررد رففرررت كرررثريا مرررً   

ال ْبررر٘ حرررا ٓررر١دٖ علررر     مظرررالل٘ ررررزٌ ا٢ّراة ال 

اث  ـررررررررراٜي اسررررررررر يداو الشررررررررريدا  الْرقٔررررررررر٘    

ّاسرررررر بداهلا بشرررررريدا  الال ّىٔرررررر٘ ّ ررررررا ٓرررررر١ثر    

علٙ العني داري ال١سشا  العام٘ اظتاباك

(38)

. 

ّكنررررررررررررررا اٌ اسرررررررررررررر يداو ا٢سررررررررررررررالٔ   

ال اليلْجٔررررررررر٘ ّ قلٔررررررررري اسررررررررر يداو الرررررررررْرة    

ن اع ٣  ٓررر١دٖ علررر  اث رفررر  ال الرررالٔ    ال عرررام

عرررردد القرررراٜند علررررٙ   اٌ مررررً طررررأٌ علرررر   قلٔرررري 

حفررررش ّىشررررت ّىقرررري ّ ْنٓرررر  ا٢عنررررال الْرقٔرررر٘  

ارتاػررررررر٘ بالعرررررررام٣  ا٢دارٓررررررر٘ ن اـررررررر٣ عرررررررً 

ا٢سررررررررر غياٛ اّ ال قلٔررررررررري مرررررررررً ا٢ّراة ّا٢دّا   

ارتررررردما  الرررررك كاىرررررت  ٤داٛالال بٔررررر٘ ال٣نمررررر٘ 

 رررر١دٖ اث ار فررررا   الررررالٔ  ارتدمرررر٘   ال عامرررري    

 الررررْرقٕ ال قلٔرررردٖ بررررالي ر ٢ر فررررا  سررررعر الررررْاد 

ن ا٢ اىرررررُ با برررررا  ى ررررراو ا٢دارٗ     داَٜررررراال٣نمررررر٘ 

مرررري الباطررررٗ سرررْإ ٓقلررري مرررً  اللف َرررا كرررثريا      

قٔاسرررررا اث اسررررر يداو اذتاسررررر  ا٢لرررررٕ   اصتررررران  

ارتدما  العام٘ 

(39 )

. 

اع نررررررراد الْسررررررراٜي اذتدٓثررررررر٘   آؼرررررررال   -2

 ارتدم٘

  رررران ا دارٗ مررررري الباطرررررٗ بعرررردو ّجررررْد   

 مقررررررررار ستررررررررددٗ اع االررررررررً لفالرررررررر  ارتدمرررررررر٘

اذتؼررررْل علَٔررررا بْاسررررف٘ ا٢ى ىٔررررت ّال لفررررٌْ   

ا نرررْل ّال لفرررٌْ الررردّلٕ ادتدٓرررد )ال لٔررردٓل     

( ّالعنررررري عرررررً بعرررررد ن اَرررررٕ لٔشرررررت كرررررا دارٗ    

ال قلٔدٓررر٘ الرررك  قرررْو علرررٙ ّجرررْد مقرررار ستررردد     

علررررٙ طالرررر  ارتدمرررر٘ الررررسٍا  الَٔررررا لللؼررررْل    

علٙ ارتدم٘

(40)

. 

ّ ٓشرررررر فٔ  طالرررررر  ارتدمرررررر٘ اذتؼررررررْل   

دٍا مرررً رررر٣ل الررردرْل  علرررٙ ارتدمررر٘ الرررك ٓرٓررر 

مرررررررً اٖ  –اث مْقررررررر  اذتالْمررررررر٘ ا٢لال ّىٔررررررر٘   

دٌّ الرررررررررسٍا  اث مقرررررررررر اهلٔررررررررررأٗ اّ    –مالررررررررراٌ  

ال١سشرررررر٘ اّ ال يقرررررري بررررررد ال١سشررررررا  ّاهلٔٝررررررا  

ّالْقررررررررْإ   طررررررررْابري طْٓلرررررررر٘ ن ابنق ـررررررررٙ     

ى رررراو ا٢دارٗ مررررري الباطرررررٗ االررررً ٤ٖ م عامرررري    

اٌ ٓعلررررره كررررري ا٢مرررررْر ارتاػررررر٘ بالعاملررررر٘ دٌّ  

ارفرررررراٛ ن الررررررُ اٌ ٓعلرررررره آررررررً  قرررررر     منررررررْ  اّ

معامل ررررُ ّمررررإٍ الرحلرررر٘ الررررك قفع َررررا ٍّرررري      

ٍيرررا  العْقرررا  الرررك حترررْل دٌّ  يفٔرررسٍا او ٢ ن     

ّ بعررررا لررررسل  ٓعررررد عيؼررررر الظررررفاأ٘ مررررً اٍرررره     

عياػرررر ا٢دارٗ مرررري الباطررررٗ ن حٔررر  اٌ الررردرْل    

اث الْقرررر  ا٢لال ّىررررٕ هلررررسِ ا٢دارٗ م ررررا  لالرررري      
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ظتررر  ارفررراِٛ ا٢ اعا  عٖ طرررأٌ ن ّلرررٔص ٍيرررا  مرررا    

كررررراٌ ٍيرررررا  مرررررا ٓ علررررر  باذتٔررررراٗ ارتاػررررر٘ اّ    

العاٜلٔرررر٘  قرررردو الفلرررر  ن اّ كاىررررت العلْمررررا      

حررررا ظترررر  ح بَررررا علررررٙ ا٢طررررياؾ ّعلرررر  ٢     

اع برررررارا  الشررررر٣م٘ ّا٢مرررررً العررررراو ن ّاعا كررررراٌ   

ا٢مر ٓ عل  با٤سرار ارتاػ٘ بالدّل٘ 

(41)

. 

ّ  لقررررر  الظرررررفاأ٘ أٓـرررررا مرررررً رررررر٣ل     

  عررررررررً ؤٔرررررررر  اليظرررررررراطا    ا احرررررررر٘ العلْمررررررررا 

اذتالْمٔررررر٘ ّا احررررر٘ القرررررْاىد ّا٢ى نررررر٘ عررررري     

طررررربال٘ ا٢ى ىٔرررررت لالااررررر٘ ال١سشرررررا  اذتالْمٔررررر٘ 

   اذترررر ّالررررْاطيد ّقفررررا  ا٢عنررررال ن كنررررا اٌ 

الظررررفاأ٘ ٓظررررني زتنْعرررر٘ ا٢جررررراٛا  اهلادارررر٘ 

اث حتشررررررررد ّ فررررررررْٓر الع٣قرررررررر٘ بررررررررد ا٢دارٗ  

ّال عرررراملد معَررررا حررررا ٓرررر١دٖ اث رارررر  الشرررررٓ٘  

ا٢دارٓررر٘ ن ّالرررزاو ا٢دارٗ بيظرررر اجراٛا َرررا كااررر٘    

ّاع٣ىَرررررررا للن عررررررراملد معَرررررررا ّالعنررررررري علرررررررٙ  

اس ظار َه   بع  ا٢حٔاٌ

(42)

. 

دارٗ مررري الباطرررٗ  ّبالقابرري ٓ ررٔ  ى رراو ا٢  

الرّىرر٘   عنرري الْدرر  ن  ٔرر  االررً للنْدرر    

سَْل٘ الدرْل اث الظبال٘ الدارلٔ٘ مرً اٖ مالراٌ   

قررد ٓ ْاجررد أررُ ّالقٔرراو بالعنرري   الْقررت ّالالرراٌ  

الررسًٓ ٓرمرر  أَنرران اـرر٣ عررً علرر  ٓررْار ٍررسا        

 videoالي او سَْل٘ عقد ا٢ج ناعا  عً بعد )

conferencing ال باعدٗ جغراأان  ( بد ا٢دارا

اّ   حال٘  غٔ  عـْ ادارٖ عً حـرْر ا٢ج نرا    

ٓظ   القاىٌْ حـْرِ ن حا ٓشراعد   علر  مرً    

سرع٘ اختاع القرار ّاصتان العام٣  ا٢دارٓ٘ 

(43)

. 

كنررررررررا اٌ ا رررررررراو العررررررررام٣  بفرٓقرررررررر٘   

الال ّىٔررررر٘ ّدٌّ ا ؼرررررال مباطرررررر برررررد ػررررراح    

ْد الظرررأٌ ّالْدررر  اليررر ؽ ٓررردل علرررٙ عررردو ّجررر

زتررررررال للرطررررررْٗ اّ ا شررررررْبٔ٘ اّ اليشررررررْبٔ٘ اّ   

 ٣عررررر  الرررررْدفد ّسرررررْٛ معرررررامل َه للنعيرررررٔد 

ّالرررررسٖ بررررردّرِ ٓعرررررد مالاالررررر٘ للفشررررراد ا٢دارٖ   

اضتررررررراإ الررررررْدفد عيررررررد اداٛ   ّايرررررر   ارررررررؾ

ن سررررٔنا ّاٌ ا٢صترررران ا٢لال ّىررررٕ ٢ ٓرررر ه   عنلررررَه

 ـرررْر ادتنَرررْر حررررا ظتعلرررُ آشرررر حتقٔقررررا ن     

لررررر٘  مرررررً قبررررري عّٖ جتيبرررررا ٤ٖ مظررررراكي ست ن

الْعٕ الييف  مً ا٢اراد

(44)

 . 

ّ بعرررررررا للررررررر  ارررررررأٌ ى ررررررراو ا٢دارٗ مرررررررري    

الباطررررررٗ ٓقرررررْو علرررررٙ مبررررردأ العدالررررر٘    قررررردٓه 

ارترررررررردما  العامرررررررر٘ بررررررررسا  الدقرررررررر٘ ّادتررررررررْدٗ  

ّال اللفررررررررر٘ ّالْقرررررررررت اث جاىررررررررر  الشررررررررراّاٗ      

العاملرررررر٘ ّال قرررررردٓر ّا٢حرررررر او حٔرررررر  ٢ ٓرررررر ه    

ا  ال فرقررررررر٘ برررررررد اٖ طررررررريؽ ّاررررررررر ٢ سرررررررب   

اج ناعٔررررررررر٘ ّدٓئررررررررر٘ اّ حزبٔررررررررر٘ اّ باع برررررررررارِ 

طررررررريؽ عّ ميؼررررررر    الدّلررررررر٘ ن اّ باع برررررررارِ  

طيؽ عادٖ 

(45)

. 

ّحررررررا ٢طرررررر  اٌ  فبٔرررررر  ٍررررررسا الي رررررراو   

ٓعنررررري علرررررٙ  قلٔررررري ال الرررررالٔ  سرررررْاٛ باليشرررررب٘   

ل٥اررررررراد ن اع ٓشرررررر فٔ  الفرررررررد اذتؼررررررْل علررررررٙ  

ارتدمررررر٘   ستررررري أقام ررررررُ دٌّ ػررررررإ اجررررررْر    

ال يقررري بررررد ا٢دارا   ىقررري اث الرررداٜرٗ العئرررر٘ اّ   

الي لفررررر٘ لغرررررر  اصتررررران معامل رررررُ ن ّبالقابررررري    

حتقررررر  ادتَررررر٘ اليفرررررسٗ لليدمررررر٘ ّارررررراك مالٔررررراك     

حٔررر  ٓررر ه ا٢سررر غياٛ عرررً ّجرررْد مبررراىٕ ؿرررين٘   

٢سرررررر قبال ّمررررررا ٓ  رررررر  علَٔررررررا مررررررً ىفقررررررا  ن  

اـرررررر٣ عررررررً  قلررررررٔؽ اذتاجرررررر٘ لْجررررررْد اعررررررداد 

كرررربريٗ مررررً الررررْدفد ّا٢سرررر غياٛ عررررً ا٢دّا    

شررررررر يدم٘ ٢داٛ ارتدمررررررر٘   دررررررري    الال بٔررررررر٘ ال 

ا٢دارٗ ال قلٔدٓ٘ 

(46)

. 
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االنرررررررررا ٍرررررررررْ معلرررررررررْو   دررررررررري ا٢دارٗ      

ال قلٔدٓررررررر٘ عيرررررررد  قررررررردٓه معاملررررررر٘   احررررررردٚ  

الرررررررررردّاٜر اذتالْمٔرررررررررر٘ ٓ عررررررررررر  الفرررررررررررد اث  

رّ ٔئررررر٘ ا٢جرررررراٛا  ا٢دارٓررررر٘ ّا٢ندحررررراو امررررراو  

مالا ررررررررر  الرررررررررْنارٗ ّٓـرررررررررفر اث ا٢ى  رررررررررار   

اجعد لشرررراعا  طْٓلرررر٘ ٍّررررسا علررررٙ طررررْابري الررررر

حشرررررا  ّق رررررُ ّراح رررررُ ن اع َٓررررردر الالرررررثري مرررررً      

الْقرررت   اى  رررار دّرِ لللؼرررْل علرررٙ معلْمررر٘     

اّ اجرررررراٛ معاملررررر٘ راػررررر٘ برررررُ   

(47)

ن بٔينرررررا عيرررررد  

 فبٔرررررر  ى رررررراو ا٢دارٗ مررررررري الباطرررررررٗ ّاحرررررر٣ل  

اذتاسررر  ا٢لرررٕ ستررري الي ررراو الٔررردّٖ ال قلٔررردٖ  

ن حٔررررررر  عتررررررردي  فرررررررْر    قررررررردٓه ارتدمررررررر٘     

ل نَرررررررْر ّعلررررررر  ب قلٔررررررري الفررررررر ٗ الزمئررررررر٘   ل

ا٢نمرررر٘ ٢ داٛ ارتدمرررر٘ ّٓعررررْد علرررر  اث سرررررع٘     

 رررردا  العلْمرررررا  ّالبٔاىرررررا  مرررررً اذتاسررررر  ا٢ٖ  

اؼررررررررْؾ ارتدمرررررررر٘ الفلْبرررررررر٘ ن ّمررررررررً ثرررررررره 

اصتانٍررررررررا بْقررررررررت قلٔرررررررري ٢ ٓشرررررررر غرة دقرررررررراٜ  

معررردّدٗ ن حرررا ٓرررْار الْقرررت ّادتَرررد الـررراٜ       

لْدرررر  ا٢ى قررررال اث مقررررر ا٢دارٗ ّالبلرررر  عررررً ا

اليررررررر ؽ ّاى  رررررررار الررررررردّر ٢ صتررررررران العاملررررررر٘  

الفلْ  

(48)

. 
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 قرررررردو ا٢دارٗ مررررررري الباطرررررررٗ ارترررررردما    

سررراع٘ ْٓمٔرررا ّعلرررٙ مررردار كااررر٘     24علرررٙ مررردار  

آررررراو ا٢سررررربْ  ّالظرررررَر ّالعررررراو بؼرررررْرٗ دّرٓررررر٘ 

ا٢   حالرررر٘ حؼررررْل عفرررري     –ّبرررردٌّ  ْقرررر  

ّعلرررر  لالررررٌْ ارترررردما    –الي رررراو ارترررراؾ بَررررا  

م احررررُ داٜنررررا ٢ّ   ررررأثر بْجررررْد اّ    ا٢لال ّىٔرررر٘ 

عرررردو ّجررررْد الْدرررر  اليرررر ؽ ن حٔرررر  ٓشرررر فٔ  

الفرررررد اذتؼررررْل علررررٙ ارتدمرررر٘ ح ررررٙ   حالرررر٘    

عرررردو ّجررررْد الررررْدفد ن مررررً ررررر٣ل درْلررررُ اث     

طرررررررربال٘ العلْمررررررررا  لرررررررر٣ٔ ّىَررررررررارا ّالشررررررررري    

اجرررررررراٛا  ارتدمررررررر٘ ح رررررررٙ اذتؼرررررررْل علَٔرررررررا ن  

ّبعبررررارٗ اّؿرررر  اررررأٌ ٍيررررا  سرررررع٘   ا٢صترررران   

ا٢جرررررررراٛا    رررررررٔ  اجرررررررراٛا  اسرررررررر     حٔررررررر  اٌ

لررررررررإلدارٗ مررررررررري الباطررررررررررٗ ن ّ ررررررررأمد  قررررررررردٓه    

ارتررردما  بؼرررْرٗ دّرٓررر٘ مشررر نرٗ ن اـررر٣ عرررً    

امالاىٔررر٘  قررردٓه عا  ارتدمررر٘ بؼرررْرٗ ؤاعٔررر٘ ن    

للنْؿررررْ  عا ررررُ 

(49) 

ن انررررث٣ االررررً لعنٔرررري احررررد  

البيررررْ  الرررردرْل اث طرررربال٘ البيرررر  عررررً طرٓرررر     

الؼرررررراإ ا٢لرررررٕ ّٓقرررررْو بؼررررررإ البلررررر  الرررررسٖ    

ٓرٓررردِ اّ آررردا  البلررر  الرررسٖ ٓرٓررردِ ن سرررْاٛ كررراٌ   

عل    مْاعٔد الدّاو الرؤٕ 

(50)

. 
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 عررررد ٍررررسِ ارتاػررررٔ٘ اسرررراض ال لررررْل اث  

ا٢دارٗ مررررري الباطرررررٗ ن اَررررٕ  عنرررري مررررً ررررر٣ل      

ال١سشررررا  الظرررربالٔ٘ ّال١سشررررا  السكٔرررر٘ ّالررررك  

بررررردّرٍا  عنررررري علرررررٙ ػرررررياع٘ العراررررر٘  ّالرررررك    

 ع نرررررد علرررررٙ عنرررررال ّمرررررْدفٕ العراررررر٘ ّعلرررررٙ 

ػياع٘ العرا٘ 

(51)

. 

ّعلررررررررررر  حرررررررررررا ٓشررررررررررراٍه    بشرررررررررررٔ   

الْمٔرررررررررر٘ ا٢جررررررررررراٛا  داررررررررررري ال١سشررررررررررا  اذت 

ّار ؼرررررررار ّقرررررررت اصتررررررران العرررررررام٣  ا٢دارٓررررررر٘  

الي لفررررررررر٘ ّالدقررررررررر٘ ّالْؿرررررررررْ    العنلٔرررررررررا  

ا٢صتانٓرررُ  دارررري ال١سشررر٘ ن اـررر٣ عرررً  شرررَٔي      

اجرررراٛ ا٢ ؼرررال برررد اجرررزاٛ ا٢ ؼرررال برررد دّاٜرررر    

ال١سشرررررر٘ الي لفرررررر٘ ّكررررررسل  مرررررر  ال١سشررررررا    

ا٢رررررررٚ دارررررري ّررررررارل بلرررررد ال١سشررررر٘ ن ٍّرررررسا     

ارترررردما  الررررك   ٓرررريعالص اظتابررررا علررررٙ مشرررر ْث  

 قدو ال الْاطيد

(52)

. 

رٗ انرررً ررررر٣ل ى رررراو ا٢دارٗ الغررررري مباطرررر 

   ٘ االرررً القـررراٛ علرررٙ البريّقراطٔررر

(53)

بي اٜ َرررا  

الشررررررلبٔ٘ ّ قلٔرررررري ىشررررررب٘ ال عقٔرررررردا  ا٢دارٓرررررر٘ 

الرررررررك ارررررررر بَرررررررا القررررررررار ا٢دارٖ اّ العرررررررام٣   

ارتاػررررر٘ برررررا٤اراد ن ّعلررررر  بْاسرررررف٘ ار ؼرررررار     

  ّ عررررررردد الررررررردّاٜر  مراحررررررري اصتررررررران العرررررررام٣  ن 

الشررررررررررراٍن٘    يفٔرررررررررررس طلبرررررررررررا  ّمؼررررررررررراحل    

ادتنَْر

(54)

. 

اعا اٌ  قئررررررررر٘ العلْمرررررررررا  ّا٢ ؼرررررررررا٢    

كفٔلررررر٘ ب رررررْاري العلْمرررررا  بشرررررَْل٘ ّسررررررع٘     

كرررربريٗ ّار ؼررررار مراحرررري اصترررران العررررام٣       

اررر ٗ نمئررر٘ بشرررٔف٘ ٢    ررراّن الررردقاٜ   ٔررر    

ٓشرررر فٔ  الررررْاطً الرررردرْل اث مْقرررر  اذتالْمرررر٘  

ّال  رررْل برررد م١سشرررا َا ٍّٔٝا َرررا   ا٢لال ّىٔررر٘ 

الي لفرررررر٘ ّاصترررررران العاملرررررر٘   رفررررررْٗ ّاحرررررردٗ  

دٌّ مراجعرررر٘ عررررردٗ مالا ررررر  حرررررا ٓرررررْار الْقرررررت  

ّادتَرررد ّعيررراٛ ال يقررري برررد ال١سشرررا  ّاهلٔٝرررا      

ّالْقرررررْإ   طرررررْابري طْٓلررررر٘ لللؼرررررْل علرررررٙ    

معلْم٘ اّ اصتان معامل٘ 

(55)

. 

ّبعبررررارٗ اررررررٚ االررررً  قرررردٓه ارترررردما   

عررردد سترردد مرررً الرررْدفد عّٖ   العامرر٘ مرررً قبرري  

قرررردرٗ ّكفرررراٛٗ عالٔرررر٘ ن ّمررررً ثرررره  سررررْإ ٓقرررري   

الْقررررت الفلررررْ  ٢ صترررران العررررام٣  راػرررر٘ مرررر   

عررردو اّ قلررر٘ الشررر ْٓا  ا٢دارٓررر٘ ا٢نمررر٘ ٢ صتررران    

القررررررار ن حٔررررر  االرررررً اصتررررران العاملررررر٘ افرررررْٗ 

ّاحرررردٗ  رررر ه مررررً ررررر٣ل الرررردرْل علررررٙ الْقرررر        

ه الرؤرررررٕ لللالْمررررر٘ ا٢لال ّىٔررررر٘  ٔررررر  ٓررررر    

اصترررررران العاملرررررر٘  الفلْبرررررر٘ بشرررررررع٘ ّسررررررَْل٘     

ّّقرررت اقررري حرررا ٓررر١دٖ اث حتشرررد الع٣قررر٘ برررد  

الْدفد ّادتنَْر 

(56)

. 

انررررث٣ االررررً للظرررريؽ الررررسٖ ٓرمرررر     

مررر٣ٔد  –اذتؼرررْل علرررٙ بٔررراٌ اّ طرررَادٗ سترررددٗ   

ابن رررررد اٌ ارررر٥  الفلرررر  مررررً   –اّ ّارررراٗ مررررث٣ 

رررر٣ل طررربال٘ العلْمرررا  ّعتؼررري الْدررر  علرررٙ      

بررررررررسل  ن ٓقررررررررْو بالبلرررررررر    قاعرررررررردٗ ارفررررررررار 

لررردٚ مؼرررلل٘   –البٔاىرررا  الرررك نّد بَرررا الي ررراو    

ّمررررررً ثرررررره ٓقررررررْو ب لرٓررررررر   -ا٢حررررررْال الدىٔرررررر٘

الظرررَادٗ الفلْبررر٘ الال ّىٔرررا ثررره ْٓقعَرررا رٜٔشرررُ      

ا٢دارٖ ا٢علررررررٙ ّمررررررً ثرررررره  االررررررً لؼرررررراحبَا     

مررررررً ررررررر٣ل   –اذتؼررررررْل علَٔررررررا مررررررً ميزلررررررُ   

طباع َرررا مرررً جَررران اذتاسررر  ا٢لرررٕ ارتررراؾ برررُ    

ّعلرررررر    حالررررررر٘ ا٢عررررررر اإ   ٔررررررر٘ ٍرررررررسِ   –
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اليرجرررا  اّ عتؼررري علَٔرررا شت ْمررر٘ مرررً جَررر٘   

ا٢دارٗ ا٢لال ّىٔ٘ ٢حقا

(57)

 . 

 البل  الثال 

اثرررر اذتالْمررر٘ ا٢لال ّىٔررر٘   رؼيؼررر٘    

 الرا  العاو

اىظررررررراٛ حالْمررررررر٘ الال ّىٔررررررر٘   ٓشرررررررر    اٌ

اعرررر٣ مررررً رؼيؼرررر٘ الراارررر  العامرررر٘ ن ٢ٌ مررررً 

ّجرررررْد بئررررر٘  مشررررر لزما  قٔررررراو ٍرررررسِ اذتالْمررررر٘

اساسرررررٔ٘ ػررررررلب٘   نثررررري   ا٢جَررررررزٗ العلنٔرررررر٘   

ال فررررررررْرٗ ّ قئررررررررا  العلْمررررررررا  ّا٢ ؼررررررررا٢   

الشرررررنْع٘ ّالرٜٔرررررر٘ ن ّعلٔرررررُ ّل ْؿررررررٔ  علرررررر    

اكثررررررر سيقشررررررره ٍرررررررسا البلررررررر  اث مفلررررررربد ن  

ى يرررررراّل   الفلرررررر  ا٢ّل  عرٓرررررر  رؼيؼرررررر٘   

الرارررررر  العرررررراو ّأٍنٔ ررررررُ ن امررررررا الفلرررررر  الثرررررراىٕ  

ؼررر٘ الراررر  العررراو  اشررري اّل أرررُ ؿرررْاب  رؼي 

 -ن ّعل  كنا ٓلٕ :

 الفل  ا٢ّل

 عرٓررررررررر  رؼيؼررررررررر٘ الراررررررررر  العررررررررراو 

 ّأٍنٔ ُ

ٓشررررر يدو البرررررراحثٌْ عرررررردٗ مؼررررررفللا   

لد٢لررررررر٘ علرررررررٙ عنلٔررررررر٘ ال لرررررررْل اث القفرررررررا     

كال يؼرررررررررٔؽ  (privatization)ارتررررررررراؾ 

ّال ياػرررررررٔ٘ اّ ا٢س يؼررررررراؾ اّ ارتْػؼررررررر٘ 

ّكرررررسل  ارتؼيؼررررر٘ 

(58)

ن ّلعررررري ٍرررررسا ا٢ررررررري 

لا  طْٔعا للد٢ل٘  ٍْ اكثر مؼفل

(59)

. 

ّعلررررٙ الرررررمه مررررً ا٢ر ٣اررررا  ّجَررررا      

الي ررررررر بررررررد ا٢ق ؼررررررادٓد ّعرررررردو اؤرررررراعَه     

ل عرٓرررر  سترررردد لليؼيؼرررر٘ اأىيررررا سرررريعر     

بعررررررر  ال عرٓفرررررررا   ن اع عرارررررررت ارتؼيؼررررررر٘   

علررررٙ اىَررررا )العنلٔرررر٘ الررررك ٓرررر ه  ْجبَررررا ىقرررري       

ملالٔرررررر٘ ّادارٗ ال١سشررررررا  العامرررررر٘ الؼررررررياعٔ٘ اّ  

اث القفرررررررا  ارتررررررراؾ  ال  ارٓررررررر٘ اّ ارتدمٔررررررر٘  

رمبررر٘   حتقٔررر  زتنْعررر٘ مرررً ا٢ٍرررداإ علررر       

با ؿرررررراا٘ اث اجررررررراٛ ا٢ػرررررر٣حا  القاىْىٔرررررر٘    

ّا٢ق ؼرررررادٓ٘ ا٢نمررررر٘ ل لقٔررررر   لررررر  ا٢ٍرررررداإ 

  دي القفا  ارتاؾ (

(60)

. 

ّمرررريَه مررررً ٓعراَررررا علررررٙ اىَررررا )حتْٓرررري   

اػرررْل عررردد كررربري مرررً القفاعرررا  ا٢ق ؼرررادٓ٘     

ارتاسررررررٗ   النلْكررررر٘ للدّلررررر٘ اّ القفرررررا  العررررراو

ّارتررررررررردما  ا٢ج ناعٔررررررررر٘ الرررررررررك ٢  رررررررررر ب     

بالشٔاسرررا  العلٔرررا للدّلررر٘ مرررً القفرررا  العررراو اّ      

ملالٔ٘ الدّل٘  اث القفا  ارتاؾ (

(61)

. 

)  ا٢داٗ ّالشٔاسررررٔ٘ ّعراررررت أٓـررررا بأىَررررا  

الررررررك االررررررً  ق ـرررررراٍا ىقرررررري ملالٔرررررر٘ بعرررررر   

ال١سشررررا  ا٢ق ؼررررادٓ٘ ّا٢ى اجٔرررر٘ مررررً ىفرررراة     

اللالٔررررر٘ ارتاػررررر٘ م ـرررررني٘ اللالٔررررر٘ العامررررر٘ اث 

العنلٔررررا  ال ينْٓرررر٘ مررررً اىظرررراٛ ّ ظررررغٔي ّادارٗ     

ا٢ى رررررررال ّىقررررررري ّ ْنٓررررررر  الشرررررررل  ّارتررررررردما     

للقفرررررررا  ارتررررررراؾ بغرررررررر  حتشرررررررد ّنٓرررررررادٗ  

ا٢ى ال ّا٢ربا  (

(62)

. 

كنررررا عراررررت بأىَررررا ) سٔاسرررر٘   نثرررري       

نٓرررادٗ كفررراٛٗ ادارٗ ّ ظرررغٔي الظررررّعا  العامررر٘    

لررر يلؽ مرررً مرررً رررر٣ل اع نررراد الٔرررا  الشرررْة ّا 

(ال  ٔبا  البريّقراطٔ٘

(63)

. 

كنرررا ٓعررررإ اليىرررامة ا٢ ررراٜٕ ل٥مررره ال لررردٗ   

(Unpp)      ارتؼيؼررررررر٘ بأىَرررررررا) عنلٔررررررر٘ بٔررررررر

اىظررررررف٘ القفررررررا  العرررررراو ّحتْٓرررررري ملالٔ َررررررا اث 

القفرررا  ارتررراؾ ّ رررر  اليظررراطا   ا٢ق ؼرررادٓ٘    

 عنرررري ّارررر  مبررررادٟ ّالٔرررر٘ قررررْاىد الشررررْة مررررً    

دٌّ  دري الدّل٘ أَا (

(64)

. 

رإ البيرررر  الرررردّلٕ ارتؼيؼرررر٘ بأىَررررا    عرررر ّقررررد

نٓرررررررادٗ مظرررررررارك٘ القفرررررررا  ارتررررررراؾ   ادارٗ    )

ك  شرررٔفر علٔرررُ ملالٔررر٘ اليظررراطا   ّا٢ػرررْل الررر 

(اذتالْم٘ اّ  لالَا

(65)

. 

ّ عرررررررررإ ارتؼيؼرررررررر٘ مررررررررً الياحٔرررررررر٘  

القاىْىٔررر٘ علرررٙ اىَرررا ) عنررري مرررً اعنرررال الشرررٔادٗ    

ّم َرررررررر مرررررررً م اٍرٍرررررررا ختررررررر ؽ بأجراَٜرررررررا 

ٍرررٕ عنلٔررر٘ ٓرررراد الشرررلف٘ ال ظررررٓعٔ٘ ّحررردٍا ن ّ

ميَرررا ىقررري ملالٔررر٘ الظررررّعا  العامررر٘ النلْكررر٘     

للدّلررررر٘ كلرررررَا اّ بعـرررررَا اث اللالٔررررر٘ ارتاػررررر٘ 

حثلرررررررر٘   اطررررررررياؾ طبٔعٔرررررررر٘ اّ اطررررررررياؾ   

اع بارٓررر٘ ن ّعلررر  ل لقٔررر  ؿررررّرا  اج ناعٔررر٘    

ّ ينٔ٘ اق ؼادٓ٘ ّسٔاسٔ٘ (

(66)

. 

٢سررررررررٔنا   –ّٓالرررررررراد اٌ ظتنرررررررر   الفقررررررررُ   

علررررررررررررٙ اٌ  عرررررررررررربري   –ا٢ق ؼررررررررررررادٖ مرررررررررررريَه  

ارتؼيؼرررر٘ ٓيفررررْٖ علررررٙ مـررررنْىد احرررردٍنا  

ّاسررررر  ّا٢ررررررر ؿرررررٔ  ن افرررررٕ ا٢طرررررار الْاسررررر       

 عرررررإ ارتؼيؼرررر٘ علررررٙ اىَررررا ىقرررري اللالٔرررر٘ اّ     

حتْٓررررري ادارٗ الظررررررّعا  العامررررر٘ مرررررً القفرررررا     

العرررراو اث القفررررا  ارترررراؾ ن امررررا العيررررٙ الـررررٔ    
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لليؼيؼررر٘ ٓعررر  ىقررري ملالٔررر٘ الرااررر  العامررر٘      

 اق  اث القفا  ارتاؾ .

ل  اررررأٌ العيررررٙ الْاسرررر  لليؼيؼرررر٘  ّ بعررررا لررررس

ٓظررررري اث ارتؼيؼرررر٘ ادتزٜٔرررر٘ ّعلرررر  عيرررردما   

ٓشرررراٍه القفررررا  ارترررراؾ مرررر  القفررررا  العرررراو      

ادارٗ ّ ي ررررٔه الرارررر  ّالظرررررّعا  العامرررر٘ ن امررررا   

أنررررررا ٓ علرررررر  بررررررالعيٙ الـررررررٔ  لليؼيؼررررررر٘     

أ ـررررررررنً ارتؼيؼرررررررر٘ الاللٔرررررررر٘ اّ الالاملرررررررر٘   

ّعلررر  عيررردما  ي قررري ملالٔررر٘ اػرررْل الظررررّعا       

٘ بالالامرررري اث الدّلرررر٘ اث القفررررا  العرررراو ن   العامرررر

ّبررردّرِ ٍرررسا ا٢ررررري ٓعنررري علرررٙ  ظرررغٔي الراررر     

 لالررررُ ل٥مررررْال اّ الظرررررّ  ّادار ررررُ اـرررر٣ عررررً  

الثاب ٘ ّاليقْل٘

(67)

. 

ّمرررً رررر٣ل مرررا  قررردو ى٣حرررش اٌ مفَرررْو   

ارتؼيؼرررر٘ غت لرررر  مررررً باحرررر  اث ارررررر االرررري 

مرررريَه ٓي ررررر الَٔررررا مررررً ّجَرررر٘ ى رررررِ ارتاػرررر٘ 

دِ ن ا٢ اىَررررا مالبررررا مررررا  رررردّر حررررْل    ّاّؿررررا  برررر٣ 

ستررررررررْر ّاحررررررررد ا٢ ٍّرررررررررْ ال قلٔرررررررري مرررررررررً دّر    

اذتالْمرررر٘   القـررررآا ا٢ق ؼررررادٓ٘ ّ فعٔرررري دّر   

القفررررا  ارترررراؾ سررررْاٛ   ملالٔرررر٘ الْجررررْدا  اّ      

  اليظرررررررررررراطا   ن ّمررررررررررررً جاىبيررررررررررررا ىعرررررررررررررإ    

ارتؼيؼرررررررر٘ علررررررررٙ اىَررررررررا )زتنْعرررررررر٘ مررررررررً     

ا٢جرررررراٛا  ال الاملررررر٘ ليقررررري ملالٔررررر٘  م١سشرررررا    

اث القؼرررا  ارتررراؾ ل عنررري ّاررر     القفرررا  العررراو

 الٔا  الشْة  (  

ّارتؼيؼرررررررر٘  العدٓررررررررد مررررررررً الزآررررررررا     

ّاليرررراا  علررررٙ كاارررر٘ اجملررررا٢  ن ّاالررررً حؼررررر  

 -اٍنٔ٘ ارتؼيؼ٘  ا ٓلٕ :

راررررررر  الالفررررررراٛٗ ا٢ق ؼرررررررادٓ٘ للنظرررررررارٓ   -1

 ّحتقٔ  ال ينٔ٘ 

اٌ ادارٗ الرااررر  العامررر٘ مرررً قبررري القفرررا      

ارترررراؾ ّالررررسٖ ٓقررررْو علررررٙ اع نرررراد ا٢سررررالٔ      

ّالفررررة العنرررْل بَرررا   الشرررْة   شررره بالرّىررر٘     

ّالبعررررررد عررررررً ادتنررررررْد ّال عقٔررررررد ن اع ختـررررررر      

لقْاعرررد اليااشررر٘ الرررك  ررر١دٖ اث حتشرررد جرررْدٗ     

ارتررررررردما  

(68)

ن االقفرررررررا  ارتررررررراؾ َٓررررررردإ اث 

ظرررالي ا٢مثررري ّٓع نرررد   الررررب  ّٓشررر غي الرررْارد بال  

علرررٙ ا برررا  احررردي ا٢سرررالٔ  العلنٔررر٘ ّا٢دارٓررر٘      

ّال يشررررٔ  ّال ي ررررٔه الرررردقٔقدن لرارررر  الشرررر ْٚ 

ا٢ق ؼررررررادٖ هلررررررسِ الظرررررررّعا  ّٓ لقرررررر  ٍررررررسا  

اهلررررردإ سررررررْاٛ كاىرررررت ارتؼيؼرررررر٘ كلٔرررررر٘ اّ   

جزٜٔررررر٘

 (69)

ن ّحتقررررر  الالفررررراٛٗ ا٢ق ؼرررررادٓ٘ عرررررً 

طرٓررررر  رلررررر  ميررررراط  يااشرررررٕ برررررد القفاعرررررا      

 ؼررررادٓ٘   كرررري قفررررا  سررررْاٛ    ّالْحرررردا  ا٢ق

اجملرررررا٢  ا٢ى اجٔررررر٘ اّ ال شرررررْٓقٔ٘ اّ البظررررررٓ٘   

اّ الالٔررررر٘ ن ٍّرررررسا اليررررراط اٌ ٓررررر   اثرررررر اظترررررابٕ   

علررررٙ جررررْدٗ ّكنٔرررر٘ ا٢ى ررررالن كنررررا االررررً اٌ      

ٓرررر    ررررأثري علرررررٙ ػررررادرا  الدّلرررر٘ ّقياعرررررا      

الشررررررررر َل  ن ّكرررررررررسل  مشررررررررراٍن ُ    َٔرررررررررأٗ 

ال رررررررررررّإ  درررررررررررال ال اليلْجٔررررررررررا اذتدٓثرررررررررر٘ 

 ٔ  ا٢ب الرررررار ّالشررررراٍن٘   جرررررس  ر٠ّض  ل ظررررر

ا٢مررررررْال ا٢جيبٔرررررر٘ن ّمررررررً ا٢ٍررررررداإ ال ينْٓرررررر٘ 

ا٢رررررٚ  فعٔررري مشررر ْٚ الشرررْة لغرررر   ْجٔرررُ  

القرررررارا  ا٢سرررر ثنارٓ٘ ّا٢ى اجٔرررر٘ ّال نْٓلٔرررر٘   

ّطررررر١ٌّ ال ْدٔررررر  ٍّرررررسِ ا٢مرررررْر مرررررً طرررررأىَا    

ختٔرر  العررر ٛ عرررً مْانىرر٘ الدّلررر٘ ّعلررر  باذترررد   

فررررررا  العرررررراو الررررررالٕ الررررررسٖ اع رررررراد  ميظررررررأٗ  الق 

اذتؼرررررْل علٔرررررُ مرررررً الْانىررررر٘ العامررررر٘ للدّلررررر٘   

حٔرررر  سٔشررررَه ٍررررسا الينررررْ ا٢ق ؼررررادٖ   حرررري     

مظررراللك ال ـررريه ّالبفالررر٘ ّسٔشررراعد الدّلررر٘     

علررررررررررررررٙ ال ْسرررررررررررررر    عنلٔرررررررررررررر٘ ال ينٔرررررررررررررر٘    

ا٢ق ؼادٓ٘

(70)

. 

ّ شرررررررر يد عنلٔرررررررر٘ نٓررررررررادٗ الالفرررررررراٛٗ اث   

ى ٔ ررررررر د م ٣نمررررررر د ٍنرررررررا نٓرررررررادٗ اليااشررررررر٘ 

فررررررٕ درررررري اليااشرررررر٘  ّ غررررررٔري  رررررر  اللالٔرررررر٘ ن ا 

 شررررر فٔ  الظرررررركا  الررررردرْل ّارتررررررّل مرررررً    

ىظرررا  اث اررررر لغرررر  حتقٔررر  الررررب  ّرفررر   

ال الررررالٔ  ّنٓررررادٗ الالفرررراٛٗ ّادتررررْدٗ ن كظررررر     

اساسرررررٕ لبقاَٜرررررا   الشرررررْة ال يااشرررررٕ ن ّا برررررا    

الظررررررركا  ا٢سررررررص ا٢ق ؼررررررادٓ٘ ّرـرررررررْعَا    

لـرررْاب  الشرررْة   ال لْٓررري ن اـررر٣ عرررً علررر     

ى اجٔررررر٘ ن ّمرررررً ثررررره  ربررررر  ا٢جرررررْر بالزٓرررررادٗ ا٢ 

ظتررر  علرررٙ الررردّل اليامٔررر٘ اٌ  شرررعٙ اث  فرررْٓر   

اليااشرررررر٘   ا٢ق ؼرررررراد ّعلرررررر  ٢ ىَررررررا ار ـررررررت  

بعنلٔرررررررررر٘ ا٢ى قررررررررررال ن باع بررررررررررار اٌ اليااشرررررررررر٘   

ؿرررررّرٓ٘ لبلررررْ  ا٢ٍررررداإ مررررً ال لررررْل ن ّٓرررر ه   

 ْسرررٔ  قاعررردٗ اللالٔررر٘ ارتاػررر٘ ن ّٓررر ه القـررراٛ      

علررررٙ كاارررر٘ ػررررْر ا٢ح الررررار   

(71)

الررررك ىظررررأٗ      

ى نررررررر٘ ال يفرررررررٔ  الركزٓررررررر٘ اع ٓررررررر ه  دررررررري ا

حتدٓررررررد كنٔررررررا  ا٢ى ررررررال ّحتدٓررررررد ا٢سررررررعار    

بقرررررررارا  اْقٔرررررر٘ ن حررررررا ٓرررررر١ثر علررررررٙ الالفرررررراٛٗ   
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ا٢ق ؼرررررررررادٓ٘ ّمشررررررررر ْٓا  ادترررررررررْدٗ ّار فرررررررررا  

ال الالٔ  

(72)

. 

كنرررررا اٌ ال ينٔررررر٘   لقررررر  مرررررً رررررر٣ل     

اسررررر قفا  م١سشرررررا  اسررررر ثنار اجيبٔررررر٘ لظرررررراٛ   

 حؼررررررؽ   الظرررررررّعا  العامرررررر٘ الباعرررررر٘ ن اعا اٌ

ٍرررررسِ ا٢سررررر ثنارا  بررررردّرٍا س شرررررَه   حررررررال     

 ْدٔفَرررررا   الدّلررررر٘ الرررررك  فبررررر  ارتؼيؼررررر٘ 

ب ْسرررررٔ  القاعررررردٗ ا٢ى اجٔررررر٘ ّال يفٔررررر  مرررررً    

حررردٗ البفالررر٘ ن اـررر٣ عرررً علررر  اٌ الرررْارد الرررك      

س لؼرررررري علَٔررررررا مررررررً بٔرررررر  الظررررررارٓ  العامرررررر٘ 

سرررر ناليَا مررررً اىفاقَررررا علررررٙ مظرررررّعا  البئرررر٘    

ٙ ال ل ٔرررررر٘ ّ بعررررررا لررررررسل  سررررررٔعني علرررررر  علرررررر   

لـررررررررغ  علررررررررٙ الْانىرررررررر٘ العامرررررررر٘    ختفٔرررررررر  ا

للدّل٘

(73)

. 

 ختفٔ  الـغ  علٙ مْانى٘ الدّل٘  -2

ا شرررررررررنت الررررررررردّل اليامٔررررررررر٘ برررررررررال يل   

ا٢ق ؼررررررررادٖ ّا٢ج نرررررررراعٕ مقارىرررررررر٘ بالرررررررردّل  

ال قدمررررررررر٘ الرررررررررك اع نرررررررررد  اثيررررررررراٛ مرحلررررررررر٘   

ا٢سررر عنار علرررٙ الرررْارد البظررررٓ٘  ّالادٓررر٘ هلرررسِ      

الرررردّل ن اشررررعت الرررردّل اليامٔرررر٘ لْؿرررر  رفرررر   

 ؼررررررررادٓ٘ ّاج ناعٔرررررررر٘ لليَررررررررْ  بالْؿرررررررر   اق

ا٢ق ؼررررررادٖ ضتررررررْ ال فررررررْر ّال قرررررردو ن اأرررررررس     

القفرررا  العررراو بال ْسررر   حرررا اررري علرررٙ عا قَرررا    

مظررررررالل٘ ال ينٔرررررر٘ ا٢ق ؼررررررادٓ٘ ّا٢ج ناعٔرررررر٘ ن  

اـررررر٣ عرررررً دعررررره الشرررررل  الـررررررّرٓ٘ ّ قررررردٓه   

بعـررررررَا بأسرررررررعار رمزٓررررررر٘ اّ بظرررررررالي زتررررررراىٕ ن  

ّ زآرررد ٍرررسا ا٢ىفررراة مرررً دّلررر٘ اث ارررررٚ حررررا       

دارررررررررر  الدّلرررررررررر٘ اث ا٢قرررررررررر ا  الرررررررررردارلٕ ّ   

ارتررررررارجٕ مررررررً ال١سشررررررا  الدّلٔرررررر٘ ن لغررررررر   

 غفٔررر٘ ع رررز الْانىررر٘ ن ّكرررسل  الع رررز ال زآرررد  

  مٔررررررزاٌ الررررررداْعا  مرررررر  العررررررامل ارترررررررارجٕ     

لزٓررررادٗ الررررْاردا  علررررٙ الؼررررادرا  ح ررررٙ ّػرررري      

اذتررال اث اظرري القفررا  لعرراو ّع ررزٗ عررً سررداد       

   ٘ علٔرررررررُ  الررررررردًٓ ارترررررررارجٕ ّالفْاٜرررررررد ال  بررررررر

ّالل رررررررْٛ اث ا٢ػررررررردار اليقررررررردٖ حرررررررا ادٚ اث   

ال ـررررررريه ّالبفالررررررر٘ ن ّ با رررررررت املررررررر  الررررررردّل  

اليامٔ٘ اماو مظالل٘ اق ؼادٓ٘ كبريٗ 

(74)

. 

حررررررا دارررررر  الرررررردّل اث اعفرررررراٛ القفررررررا      

ارتررررررراؾ دّرا اساسرررررررٔا با٢ق ؼررررررراد ن اٖ بيقررررررري   

عررررررر ٛ ادارٗ الرااررررررر  ّالظررررررررّعا  العامررررررر٘ اث    

دّرِ ال نْٓررري القفرررا  ارتررراؾ ّالرررسٖ ٓ رررْث بررر    

ّال ظررررررغٔي ن اعا اٌ  فبٔرررررر  ى رررررراو ارتؼيؼرررررر٘  

ٓغررر  الدّلررر٘ عرررً حتنررري اٖ رشررراٜر ىاجتررر٘ عرررً  

بٔررررر  الظرررررركا  ارتاسررررررٗ ّكرررررسل  ختفٔررررر    

العرررر ٛ الررررالٕ عررررً الدّلرررر٘ مررررً ررررر٣ل  قلررررٔؽ   

ح ررره ا٢عاىرررا  الباطررررٗ ّمرررري الباطررررٗ القدمررر٘   

اث مظررررارٓ  القفررررا  ارترررراؾ ن كنررررا اٌ نٓررررادٗ     

ئَا الدّلررررررررر٘ مرررررررررً  الـرررررررررراٜ  الرررررررررك سررررررررر   

الظرررررّعا  الررررك ٓرررر ه رؼيؼرررر َا سرررر ١دٖ اث   

 ررررررراكه آرررررررادا  كرررررربريٗ االررررررً اسرررررر يدامَا 

لشررررداد الرررردٌْٓ العامرررر٘ ن ا٢مررررر الررررسٖ ٓرررر١دٖ اث  

ختفٔررررررررر  اعبررررررررراٛ الدّلررررررررر٘ ن كرررررررررسل   ررررررررر١ثر  

ارتؼيؼررر٘ علرررٙ مٔرررزاٌ الرررداْعا  مرررً رررر٣ل    

ستلٔرررررر٘ ن  ٤ػررررررْلطررررررراٛ مشرررررر ثنرًٓ اجاىرررررر  

ٍّررررسا حتْٓرررري مررررْارد رارجٔرررر٘ داررررري الدّلرررر٘ ن     

ّامالاىٔررر٘ حتشررررد ػرررادرا  الدّلرررر٘ اـررر٣ عررررً    

 ررررْاري العنرررر٣  ا٢جيبٔرررر٘ هلررررا ن ّعلرررر  ى ٔ رررر٘     

نٓرررررادٗ الالفررررراٛٗ ا٢ى اجٔررررر٘ للظرررررركا  الرررررك غ  

رؼيؼرررر َا ّٓ  رررر  علررررٙ علرررر  نٓررررادٗ الررررْارد    

الالٔررر٘ ال داقررر٘ لرررداري الدّلررر٘  ّمرررً ثررره  نٓرررادٗ  

ٌ الرررداْعا  ن ٍّالرررسا ارررأٌ زتنررري   حتشرررد مٔرررزا 

ٍررررررسِ العنلٔرررررر٘ ٓرررررر١دٖ اث حؼررررررْل ارررررراٜ      

مْانىررررر٘ الدّلررررر٘  حرررررا ٓ رررررٔ  هلرررررا  ْجٔرررررُ  لررررر   

الرررررْارد ضترررررْ مظرررررارٓ   عرررررْد باليفعررررر٘ العامررررر٘     

للنررررْاطيد ّٓشرررراٍه   رلرررر  طاقررررا  اى اجٔرررر٘     

ّ فْٓر القاٜه ميَا 

(74)

. 

  ْسٔ  قاعدٗ اللالٔ٘   -3

االرررررررررررً لليؼيؼررررررررررر٘ اٌ  ررررررررررر١دٖ اث   

قاعررردٗ اللالٔررر٘ ٢ارررراد الظرررع  مرررً رررر٣ل   ْسرررٔ 

طرررر  اسرررَه ا٢ك  رررا  العررراو   البْرػررر٘ ن حرررا   

ٓ رررررررٔ  لؼرررررررغار الشررررررر ثنرًٓ  طرررررررراٛ ا٢سرررررررَه    

ّالظرررررارك٘   ادارٗ الظرررررارٓ  ّالرااررررر  العامررررر٘   

ّحتنرررري مشرررررْٝلٔ٘ صتاحَررررا اّ اظرررررلَا   

(75)

ن حرررررا 

ٓشرررررررررراٍه علرررررررررر    جررررررررررس  ر٠ّض ا٢مررررررررررْال    

سرررررررر قفا  ّالررررررردررا  ا لٔرررررررر٘ ّا٢جيبٔرررررررر٘ با 

الشرررررررر ثنرًٓ ا لررررررررٔد ّا٢جاىرررررررر  لظررررررررراَٜه  

مظررررررررارٓ  القفررررررررا  العرررررررراو العرّؿرررررررر٘ للبٔرررررررر   

ّكرررررسل   ظررررر ٔ  الشررررر ثنرًٓ ا لرررررٔد علرررررٙ 

ن ا٢مرررررر ادٗ ر٠ّض امرررررْاهله الَربررررر٘ لليرررررارلاعررررر

الررررسٖ ٓشرررراعد    ررررْاري الرررردررا  ا لٔرررر٘ الررررك 

االررررررً ا٢سرررررر فادٗ ميَررررررا    يظررررررٔ  القفررررررا      
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 عنلٔررررررررررر٘ لزٓرررررررررررادٗ مشررررررررررراٍن ُ   ارتررررررررررراؾ 

ال ينٔ٘

(76)

. 

اَررررسِ ال ْسررررع٘   اللالٔرررر٘ مررررً طررررأىَا اٌ   

 ـرررررفٕ علرررررٙ ارتؼيؼررررر٘ طابعرررررا داقراطٔرررررا   

ن   صتاحَررررررآّررررررْار هلررررررا ال أٓٔررررررد ادتنرررررراٍريٖ  

علرررررررر  اٌ ٍررررررررسِ ال ْسررررررررع٘   الظرررررررررّ  الررررررررراد  

رؼيؼررررر ُ ل ظرررررني العررررراملد أرررررُ ٓررررر١دٖ اث   

ى ررراٜة اظتابٔررر٘  ؼررر    جاىررر  حتشرررد ا٢داٛ ّ     

مررررً شترررراطر ا٢ارررر٣ض ى رررررا    اآرررر٘ الظرررررّ   

ل ْسرررررررر  قاعرررررررردٗ اللالٔرررررررر٘ أررررررررُ ّػررررررررعْب٘ اٌ   

ه كاارررررررر٘ رتفررررررررر ٓ عررررررررر  مررررررررالالٕ ا٢سررررررررَ

ا٢ا٣ض   ّقت ّاحد

(77)

. 

ّاهلرررررردإ مررررررً   ْسررررررٔ  قاعرررررردٗ اللالٔرررررر٘   

ارتاػررررر٘ ٍرررررْ  ظررررر ٔ  قرررررْٗ ميااشررررر٘ ا٢سرررررْاة  

ا لٔررررر٘ ّالعنررررري علرررررٙ سرررررً  ظررررررٓعا  ماىعررررر٘  

ل٣ح الرررار ّنٓرررادٗ الالفررراٛٗ ا٢ق ؼرررادٓ٘ ّادترررْدٗ    

ختفررررٔ  ال الررررالٔ  ن ّا٢ىفرررر٣ة مررررً الشررررْة    ّ

ا لررررررٕ اث الشررررررْة ا٢قلٔنررررررٕ ن ّاٌ ال غررررررٔري   

 ررررر  اللالٔررررر٘ ّاىف٣قَرررررا اث القفرررررا  ارتررررراؾ  

ٓع رررررري داارررررر  للعنرررررري مررررررً ميفلرررررر  طيؼررررررٕ   

ّنٓرررررادٗ ا٢ربرررررا   ررررر١دٖ اث نٓرررررادٗ ا٢سررررر ثنار   

اجملا٢  كاا٘

 (78)

 . 

 اذتد مً الفشاد ا٢دارٖ    -4

اٌ اذترررررد مرررررً الفشررررراد ا٢دارٖ   بعررررر     

الظررررارٓ  العامرررر٘ ّمررررا ٓيرررر ة عيررررُ مررررً اسرررر غ٣ل  

الررررال العرررراو ل لقٔرررر  مالاسرررر  طيؼررررٔ٘  ٓرررر١دٖ   

اث ّقرررررررر  ا٢ثررررررررار الشررررررررلبٔ٘ الررررررررك جتشرررررررردٍا  

ؿرررررغْ  ال يفرررررسًٓ  ّاليقابرررررا  العنالٔررررر٘ ٓعرررررد    

ٍرررررررررردإ اساسررررررررررٕ   عنلٔرررررررررر٘ ارتؼيؼرررررررررر٘ ن 

اارتؼيؼرررر٘ الررررك   لقرررر  مررررً ررررر٣ل  لرررر     

لنظررررررررّ  ّالظرررررررركا  العامررررررر٘ اّ   العررررررراملد ل

 شررررراٍن٘  ؼررررر٘ كررررربريٗ   رأؤاهلرررررا مرررررً     

طرررراٌ علرررر  اٌ غتلرررر  اثررررار اظتابٔرررر٘   الع٣قرررر٘     

بررررد العنررررال ّا٢دارٗ حررررا قررررد عتررررد مررررً الرررردّر   

الشل  السٖ  ١دُٓ اليقابا  العنالٔ٘ 

(79)

 . 

ّ   شرررررد ا٢ٍرررررداإ الشٔاسرررررٔ٘ ليىرررررامة  

ارتؼيؼررررر٘   حت رررررٔه دّر القفرررررا  العررررراو     

ا  ا٢ق ؼرررررررادٖ ّ فعٔررررررري دّر الدّلررررررر٘   القفررررررر

مَامَررررررا الشررررررٔادٓ٘ كا اا رررررر٘ علررررررٙ ا٢مررررررً  

ّحررررري اليانعرررررا  نّكرررررسل  اذترررررد اّ ال يفٔررررر   

مرررررً الفشررررراد ا٢دارٖ ن اـررررر٣ عرررررً علررررر   ررررر١دٖ  

ارتؼيؼررررررر٘ ّ  دررررررري اسرررررررْاة مف ْحررررررر٘ اث    

القـررراٛ علرررٙ الظرررعارا  الشٔاسرررٔ٘ ّالرررك أررري      

البريّقراطٔررررررررررررررررررررررٌْ ّا٢طرررررررررررررررررررررر اكٌْٔ اث  

باع بارٍررررررررا سرررررررر يدو الفبقررررررررا     اسرررررررر يدامَا

الفقررررررررريٗ   اجمل نرررررررر ن ّقررررررررد  ٔررررررررز القفررررررررا   

ارترراؾ عررً القفررا  العرراو بأىررُ اقرردر علررٙ ابعرراد        

ال يفررررسًٓ مررررً اسرررر يداو مراكررررزٍه  ل لشررررد   

ػرررررْر َه ن ّمرررررً طرررررأٌ علررررر  حترٓرررررر القررررررار      

ا٢دارٖ مررررررررً سررررررررٔفرٗ ا٢جَررررررررزٗ اذتالْمٔرررررررر٘    

ّبرررررسل  ٓـرررررنً مرّىررررر٘ العنررررري ا٢دارٖ ّعررررردو  

ادا  ّمْااقرررررررررا  ّاجرررررررررراٛا   قٔٔررررررررردِ باع نررررررررر

ّمريٍرررررررررا مرررررررررً القٔرررررررررْد بْاسرررررررررف٘ ا٢جَرررررررررزٗ 

اذتالْمٔ٘ 

(80)

. 

 الفل  الثاىٕ

 ؿْاب  ارتؼيؼ٘ الرا  العاو

كنرررررا ٍرررررْ معلرررررْو اٌ الرااررررر  العامررررر٘ ن      

لٔشررررت علررررٙ ىررررْ  ّاحررررد ن ّا ررررا   يررررْ  ّ  عرررردد    

ب يرررررررْ  ارتررررررردما  ّاذتاجرررررررا  القاٜنررررررر٘ علرررررررٙ 

لعامرر٘ الْارراٛ بَررا ن ّمررً ثرره لٔشررت كرري الراارر  ا     

قابلررررر٘ لليؼيؼررررر٘ ن اع  ْجرررررد مرااررررر  عامررررر٘     

ظتررررررْن رؼيؼرررررر َا ّمراارررررر  عامرررررر٘ ٢ ظتررررررْن 

 رؼيؼ َا . 

ّ النرررررً ىقفررررر٘ ا٢رررررر ٣إ   ّدٔفررررر٘ ّ   

طبٔعرررررر٘ ّىظررررررا  الرارررررر  العرررررراو ن ّاسرررررر يادا اث  

علرررر  االررررً  قشررررٔه الراارررر  العامرررر٘ اث الراارررر   

العامرررررررررررررر٘ ا٢دارٓرررررررررررررر٘ ّالراارررررررررررررر  العامرررررررررررررر٘    

ا٢ق ؼادٓ٘

(81)

. 

لرررر  بررررالراا  العامرررر٘ ا٢دارٓرررر٘   ّأنررررا ٓ ع

ّالررررك  قشرررره برررردّرٍا اث مراارررر  عامرررر٘ قْمٔرررر٘ 

ّاررررررررٚ عامرررررر٘ ستلٔرررررر٘ ن صتررررررد ا٢ّث  قرررررردو     

رررررررردما َا ل ظرررررررني كااررررررر٘ اضتررررررراٛ الدّلررررررر٘ ن     

ّٓفلرررر  علَٔررررا  شررررنٔ٘ )مراارررر  قْمٔرررر٘( حٔرررر     

 رررررررر ب  بشرررررررٔادٗ الدّلررررررر٘ ّاسررررررر ق٣هلان ّقرررررررد   

اجتَرررررررررت الررررررررردّل الرررررررررك اى َ رررررررررت سٔاسررررررررر٘    

  ْ ان رؼيؼررررررررر٘  ارتؼيؼررررررررر٘ اث عررررررررردو جررررررررر

ّؿرررررررررّرٗ اح الررررررررار الدّلرررررررر٘ هلررررررررسِ الراارررررررر       

كنراررررررررررر  الرررررررررررداا  ّالظررررررررررررط٘ ّالقـررررررررررراٛ  

ّالع٣قرررررررررررا  ارتارجٔررررررررررر٘ ن ٍّرررررررررررسِ الرااررررررررررر   

باذتقٔقررررر٘ مرااررررر  سرررررٔادٓ٘ اجبارٓررررر٘ كْىَررررررا     

 رررر ب  بالٔررراٌ الدّلررر٘ ّهلرررسا اررراٌ سرررب  ّجْدٍرررا  

ٍرررررررْ سرررررررب  ّجرررررررْد الدّلررررررر٘ انرررررررا ّجرررررررد  ا٢    
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للنلاا رررررررر٘ علررررررررٙ كٔرررررررراٌ الدّلرررررررر٘ دارلٔررررررررا  

ن ّ شرررر ند ٍررررسِ الراارررر  اٍنٔ َررررا مررررً  ّرارجٔررررا 

البرررررادٟ ّالقْاعرررررد الدسررررر ْرٓ٘ اذتاكنررررر٘ ّقرررررد  

ؤٔررررت بررررالراا  الدسرررر ْرٓ٘ ن ّعلرررر  ٢ر باطَررررا  

بيؼرررْؾ الدسررر ْر ّسرررٔادٗ الدّلررر٘ ّاسررر ق٣هلا     

ّعلررررٙ علرررر  ٢ ظتررررْن رؼيؼرررر٘ ٍررررسِ الراارررر      

أٓرررررررررررا كاىرررررررررررت ا٢ٓدلْجٔررررررررررر٘ ّا٢ق ؼرررررررررررادٓ٘  

ّالشٔاسررررررررررررٔ٘ ّا٢ج ناعٔرررررررررررر٘ اذتاكنرررررررررررر٘   

٘ ن امرررا اليرررْ  ا٢ررررر مرررً الرااررر  القْمٔررر٘      الدّلررر

ّالرررررك ٢  رررررر ب  بشرررررٔادٗ الدّلررررر٘ ّاسررررر ق٣هلا    

)الرااررررر  مرررررري الشرررررٔادٓ٘( ن ّبرررررالرمه مرررررً اىَرررررا   

مالفْلرررررررر٘ دسرررررررر ْرٓا مثرررررررري مرارررررررر  الؼررررررررل٘    

ّال علرررررٔه ا٢ اٌ علررررر  ٢ ايررررر  مرررررً مظرررررارك٘    

القفررررا  ارترررراؾ أَررررا طررررر  ا اا رررر٘ علررررٙ      

أ الشررراّاٗ البرررادٟ الرررك ٓق ـرررَٔا الدسررر ْر كنبرررد 

ّالظررررررفاأ٘ ّ ررررررأمد  ظررررررغٔي الراارررررر  العامرررررر٘   

باى  رررراو ّاطررررراد ن ّلررررسل  غ اىظرررراٛ ادتامعررررا     

ّالش ظفٔا  ارتاػ٘

(82)

. 

امرررررررا اليرررررررْ  الثررررررراىٕ أ نثررررررري برررررررالراا    

العامررررررر٘ ا٢ق ؼرررررررادٓ٘ الرررررررك  قرررررررْو بيظررررررراطا   

مظررررررابَُ ليظررررررا  ا٢اررررررراد مثرررررري مرارررررر  الٔرررررراِ 

ثررررره   ّالغررررران ّالالَربررررراٛ ّاليقررررري ّمريٍرررررا ن ّمرررررً

االرررررً اٌ  الرررررٌْ ستررررر٣ك لليؼيؼررررر٘ ن بظرررررر   

اٌ ٢  الررررٌْ مررررً الراارررر  الررررك ختـرررر  ٢ح الررررار   

الدّلررررررر٘ ن ٍّرررررررسا مرررررررا اكرررررررد  علٔرررررررُ مقدمررررررر٘ 

الرررك ىؼررررت علررررٙ   1946الدسررر ْر الفرىشررررٕ لعرررراو  

اٌ )كرررررري مررررررال اّ مظرررررررّ  ٓالررررررٌْ ٢سرررررر غ٣لُ    

ّػررررررر  الراررررررر  العررررررراو الرررررررْط  اّ ا٢ح الرررررررار    

 ناع٘ (الْاقعٕ ظت  اٌ  ١ّل ملالٔ ُ اث ادت

  ُ  ا٢ اٌ امررررر رؼيؼرررر٘ ٍررررسِ الراارررر  مررررً عدمرررر

ن ٍّررررررٕ مرررررر ّ  للشررررررلف٘ ال قدٓرٓرررررر٘ لررررررإلدارٗ

 لررر  سرررلف٘ ّاسرررع٘    قررردٓر م٣ٜنررر٘ اّ عررردو  

م٣ٜن٘ قٔاو القفا  ارتاؾ بَا

(83)

 . 

اٌ ّلغررررر  ا رررراو عنلٔرررر٘ ارتؼيؼرررر٘ ٓلررررزو   

 -: ر بث٣ي مراحي ٍّٕ كنا ٓأ ٕ

ّ  نثرررررري بأىظرررررراٛ بْابررررررا     -: الرحلرررررر٘ ا٢ّث -

الال ّىٔررر٘ لغرررر   قررردٓه بعررر  ارتررردما  ن     

مقابرررري رسررررْو معٔيرررر٘ ٓفلرررر  علَٔررررا )رسررررْو      

حتشررررررد ارتدمرررررر٘ ( ّٓفـرررررري الي ؼررررررٌْ اٌ  

 الرررررررٌْ ٍرررررررسِ الرحلررررررر٘ بؼرررررررْرٗ م١ق ررررررر٘ ٢ٌ 

 ادتنَْر مالبا ٢ ٓرح  بالرسْو .

-  ٘ ّ  نثرررررررررري بالقٔرررررررررراو   -: الرحلرررررررررر٘ الثاىٔرررررررررر

   رررا    مرررً رررر٣ل ٍرررسِ البْابرررا     برررا جراٛا  

علرررررر  عنلٔررررررا  الرررررردا  ا٢لال ّىررررررٕ ّكرررررري     

اجررررررراٛا  اذتؼررررررْل علررررررٙ ارتدمرررررر٘ بٔشررررررر     

ّسرررررررَْل٘ ن مرررررررً رررررررر٣ل ّسررررررراٜي مشررررررراعدٗ   

(self-help)    ٘ ن  ٔرررر   الررررٌْ ارتدمرررر٘ عا ٔرررر

(self-service)  مررررر  البقررررراٛ علرررررٙ مراكرررررز

ارتدمررر٘ الرررك  يفرررس ا٢جرررراٛا  ا٢دارٓررر٘ ّجَرررا 

لْجررررررررُ مرررررررر  الشرررررررر فٔد ميَررررررررا اّ بْاسررررررررف٘   

 باطر م  مْد  الرا  .ال ياط  ال

-  ٘   نثرررري   اعررررادٗ ٍيدسرررر٘   -: الرحلرررر٘ الثالثرررر

اذتالْمررررر٘  ٔررررر  ٓؼرررررب   فالريٍرررررا مظرررررابَا     

لررر فالري القفرررا  ارتررراؾ اٖ ا٢ٍ نررراو برررالرب     

 ّارتشارٗ .

ٍّيررررا سرررر ل أ اث اسررررياد بعرررر  ا٢عنررررال    

الرررررررررك  ١دَٓرررررررررا ا٢دارا  العامررررررررر٘ اث القفرررررررررا    

ارتررراؾ لغرررر  ختفٔررر  ا٢عبررراٛ اللقررراٗ علَٔرررا     

ّجعلرررررررَا اكثرررررررر قررررررردرٗ علرررررررٙ اداٛ ارتررررررردما     

ّل لقٔررررر  علررررر  االرررررً ار رررررزال العدٓرررررد مرررررً     

ا٢جررررراٛا    اجررررراٛ ّاحرررردن  ّار ؼررررار العدٓررررد     

مررررررً ا٢مرررررراكً   مالرررررراٌ ّاحررررررد ن ّمررررررً ثرررررره      

ني  علرررررر  علررررررٙ ا٢سرررررررا    رؼيؼرررررر٘   سررررررٔع

مراارررررر  ارترررررردما  باع بارٍررررررا اكثررررررر جرررررردّٚ   

لإلدارا  اذتالْمٔ٘ 

(84)

 . 

ّاالرررً اؤرررال اٍررره ؿرررْاب  رؼيؼررر٘     

 -الراا  العام٘  ا ٓلٕ :

 اعادٗ ٍٔالل٘ الظارٓ  العام٘  -1

ٓ فلرررر  ا٢ى قررررال مررررً القفررررا  العرررراو اث    

القفرررررا  ارتررررراؾ اعرررررادٗ الي رررررر   دّر الدّلررررر٘   

ّالفلشررررف٘ ادتدٓرررردٗ  دارٗ الدّلرررر٘ لشرررر١ّلٔا َا   

جتررراِ اق ؼرررادٍا ّ ي ررررٔه اهلٔالررري ا٢دارٖ هلررررا      

درررررررري الرررررررردّر ادتدٓررررررررد ن ّانالرررررررر٘ ال ررررررررداري   

ا٢ر ؼاػررررا  بررررد ادتَررررا  اذتالْمٔرررر٘ ّعلرررر      

ن كنرررا ٓ فلررر  اعرررادٗ  لراررر  الالفررراٛٗ ّا٢ى اجٔررر٘  

اهلٔاللرررررررر٘ القٔرررررررراو بالعدٓررررررررد  مررررررررً ا٢جررررررررراٛا  

ّارتفرررْا  ا٢نمررر٘ ٢صتررران عنلٔررر٘ ارتؼيؼررر٘    

ن اقرررد ٓالرررٌْ ٍيرررا  مررراى  دسررر ْرٖ ليقررري اللالٔررر٘   

مرررً القفرررا  العررراو اث القفرررا  ارتررراؾ ٓ فلررر       

 عررررد٣ٓ   الدسرررر ْر ن ّكررررسل   عرررردٓي الْؿرررر    

القرررراىْىٕ للن١سشررررا  مررررً عامرررر٘ اث طررررركا     
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 قلٔرررري الركزٓرررر٘ ن ّمررررً ثرررره  ٢بررررد  مشرررراٍن٘ اّ 

مررررً اخترررراع ا٢جررررراٛا  ا٢نمرررر٘ ّاعررررادٗ اهلٔاللٔرررر٘  

قبي اى قال ال١سش٘ اث القفا  ارتاؾ 

(84)

. 

ّمررررً ادترررردٓر بالررررسكر اٌ عنلٔرررر٘ اعررررادٗ  

ٍٔاللررر٘ الظرررارٓ  العامررر٘  َررردإ بؼرررْرٗ اساسرررٔ٘    

اث ختلٔؼررررررررررَا مررررررررررً القٔررررررررررْد ّا٢جررررررررررراٛا     

ٗ كفرررررراٛال ي ٔنٔرررررر٘ كاارررررر٘ دتعلررررررَا عا  اداٛ ّ

ن ّعلٔرررررررُ االظرررررررارٓ  العامررررررر٘ ختـررررررر     اكررررررري

٤سرررررالٔ  ّاى نررررر٘ عنررررري مْحررررردٗ ّ سترررررددٗ ٢ 

 راعررررٕ مالبررررا الظرررررّ  ّال رررررّإ الررررك  عنرررري   

أَرررررررا الظرررررررارٓ  ن حٔررررررر  مالبرررررررا مرررررررا ختـررررررر      

للظرررررررّ  الالٔرررررر٘ ّا٢دارٓرررررر٘ الركزٓرررررر٘ الررررررك   

حترررد مرررً اسررر ق٣لٔ٘ ّااعلٔررر٘ ا٢دارٗ الباطررررٗ ن     

ادٗ ّمرررررً ثررررره  ٓ  ررررر  علرررررٙ ٍرررررسا الْؿررررر  اعرررررر      

اسررررررررررررررر ق٣لٔ٘ ّااعلٔررررررررررررررر٘ ا٢دارٗ ّ عررررررررررررررردٓي 

ال ظررررررٓعا  الياارررررسٗ عا  الع٣قررررر٘ ن لررررري  ا٢دارٗ  

ادتدٓررررررررردٗ ا٢سررررررررر ق٣لٔ٘ الالاأررررررررر٘  لنارسررررررررر٘ 

ا٢عنررررال اليْطرررر٘ بَررررا ن ّلعرررري مررررً اٍرررره الشرررراٜي  

الررررررك ظتررررررر  معادت َرررررررا عيررررررد اعرررررررادٗ ٍٔاللررررررر٘   

الظرررررررارٓ  الَٔرررررررأٗ  لعنلٔررررررر٘ ارتؼيؼررررررر٘ ٍرررررررْ  

ّالررررررررك مررررررررً  مْؿررررررررْ  العنالرررررررر٘   الظرررررررررّ   

الـررررررررررّرٖ معادت َرررررررررا بفرٓقررررررررر٘ ميؼرررررررررف٘   

ّعادل٘ 

(85)

. 

ٍّيرررررررررررا  العدٓرررررررررررد مرررررررررررً الق حرررررررررررا  

ال ظررررررٓعٔ٘ لعادتررررر٘ مظرررررالل٘ العنالررررر٘ الزاٜررررردٗ  

ميَرررا ن مررري  ا٢عفررراٛا  الـررررٓبٔ٘ ّمزآرررا مادٓررر٘   

ل ظررررررر ٔ  ّرلررررررر  اررررررررؾ ّدررررررراٜ  جدٓررررررردٗ ن 

اعاالررررً اسرررر يداو  ظرررررٓ  ؿرررررٓ  علررررٙ ضتررررْ    

 ٓظررررر   اػرررررلا  ا٢عنرررررال علرررررٙ رلررررر  اررررررؾ 

عنرررررري جدٓرررررردٗ ن كلنررررررا طررررررعرّا اٌ اسرررررر يداو     

ا٢ٓرررردٖ العاملرررر٘ لررررً ٓزٓررررد مررررً اعبرررراٛ اليظررررأٗ ن    

ّمررررررررً ال ْقرررررررر    ٍررررررررسا الؼرررررررردد ن اٌ  رمررررررررٕ    

الشٔاسرررر٘ الـرررررٓبٔ٘ اث ال يفٔرررر  عررررً كاٍرررري 

اليظررررأٗ ّاسرررر يزال  ظررررغٔي ا٢ٓرررردٖ العاملرررر٘ مررررً  

البرررال  الشررر لق٘ ؿرررراٜبٔا ن كنرررا ٓعرررد ال قاعرررد     

الررررك  شرررراعد علررررٙ    البالررررر  أٓـررررا مررررً الْسرررراٜي   

 ؼررررفٔ٘ العنالرررر٘ الزاٜرررردٗ ن علررررٙ اىَررررا ظترررر  اٌ     

حتقررررر  للعامررررري مزآرررررا ّ ظررررر عُ علرررررٙ اختررررراع     

قرررررارٗ برررر   العنرررري مبالرررررا ن ّٓعرررررإ ال قاعررررد    

البالرررر  اٌ ٓفلررر  العامررري اىَررراٛ ردم رررُ ّأحال رررُ     

اث ال قاعرررررررد لٔشررررررر فٔد مرررررررً قْاعرررررررد ّؿرررررررعَا  

الظرررر  ل شرررري اع زالرررُ لليدمررر٘ مررر  ا٢سررر فادٗ      

رِ القررراىٌْ مرررً حقرررْة ّمزآرررا   علررر      حرررا ٓقرررر 

باس لقاة ال قاعد 

(86)

. 

  ْاري بٔٝ٘ قاىْىٔ٘  -2

  فلررررررر  عنلٔرررررررر٘ ارتؼيؼرررررررر٘ اظترررررررراد  

مفررررراٛ قررررراىْىٕ عتالررررره عنلرررررَا ن ٍّرررررسا الغفررررراٛ     

ٓ  شرررررررد ب ظررررررررٓعا  حتالررررررره  لررررررر  العنلٔررررررر٘    

بأؤعَرررا  ّالرررك   نثررري بررردّرٍا برررالقْاىد الرررك     

 شرررررررً مرررررررً الشرررررررلف٘ ال ظررررررررٓعٔ٘ ّا٢ى نررررررر٘  

٘   الرررك   ّال علٔنرررا   ن  ؼررردرٍا الشرررلف٘ ال يفٔسٓررر

رمبرررررر٘   الرررررر يلؽ مررررررً اندّاجٔرررررر٘ القررررررْاىد   

ّسرررررررررع٘ العنرررررررري   ا رررررررراكهن ّاسرررررررر ق٣لٔ٘  

القـاٛ ن ّالعني  بدأ سٔادٗ القاىٌْ 

(87)

. 

اعيرررررررد ّجرررررررْد قررررررراىٌْ ْٓؿررررررر  اللالٔررررررر٘   

ارتاػررررر٘ ّسررررربي اآ َرررررا ّكررررري مرررررا ٓ علررررر       

بقـرررررررآا ا٢سررررررر ثنارا  ا٢جيبٔررررررر٘ ّا٢اررررررر٣ض    

ا علررررٙ اليااشرررر٘ ّمقٔرررردا ٤ٖ   ّالعقررررْد ّمظرررر ع 

 رررررردري مررررررً جاىرررررر  اذتالْمرررررر٘ مررررررري مررررررير     

اليظرررا  ا٢ق ؼرررادٖ ن ّمرررً ثررره  ٓالرررٌْ الشررر ثنر    

اكثررررررررر مرررررررر٣ٔ للنشرررررررراٍن٘   ارتؼيؼرررررررر٘ ن   

اـررررر٣ عرررررً علررررر  العنررررري علرررررٙ اجرررررراٛ اػررررر٣   

ادارٖ عرررررررررراو   اجَررررررررررزٗ الدّلرررررررررر٘ ّ بشررررررررررٔ    

ا٢جررررراٛا  ح ررررٙ  عررررٔع ارتؼيؼرررر٘   بٔٝرررر٘     

ا٢ٍرررررداإ ا رررررددٗ  قاىْىٔررررر٘ سرررررلٔن٘ ن ل لقٔررررر  

هلا 

(88)

. 

ّمررررررً ررررررر٣ل معآيرررررر٘ زتنْعرررررر٘ مررررررً     

 ظررررررررررٓعا  ارتؼيؼررررررررر٘ ٓ ـررررررررر  اٌ ٍيرررررررررا   

اسررررلْبد م نٔررررزًٓ ٢ػرررردار ٍررررسِ ال ظرررررٓعا  ن   

ٓ نثررررري ا٢سرررررلْ  ا٢ّل بشرررررً  ظررررررٓ  ٓ ـرررررنً 

كااررر٘ القـرررآا ال علقررر٘ بارتؼيؼررر٘   رررر نالً     

الشرررررلف٘ ال يفٔسٓررررر٘  ْجبَرررررا مرررررً رؼيؼررررر٘ 

٢ق ؼررررادٓ٘ زتنْعرررر٘ كرررربريٗ مررررً اليظرررراطا   ا

ن امررررررررا ا٢سررررررررلْ  الثرررررررراىٕ أ نثرررررررري ب ػرررررررردار     

زتنْعررر٘ كررربريٗ مرررً ال ظررررٓعا  ن االرررً لالررري    

 ظررررررٓ  ميَرررررا الشرررررلف٘ ال يفٔسٓررررر٘ رؼيؼررررر٘   

ىظررررا  اق ؼررررادٖ سترررردد علررررٙ حرررردٗ ن ّبررررالرمه  

مرررررً الزآرررررا العدٓررررردٗ ل٥سرررررلْ  ا٢ّل ّال نثلررررر٘ 

ب ْحٔررررررررررررد ا٢ٍررررررررررررداإ الرٜٔشرررررررررررر٘ لعنلٔرررررررررررر٘   

  ارتؼيؼرررر٘ ّ ْؿررررٔ  ػرررر٣حٔا  ّمشررررْٝلٔا  

ا٢جَرررزٗ اليرررا  بَرررا ا٢طرررراإ ّ ا٢جَرررزٗ اليرررا     

بَرررررررا ال يفٔرررررررس ّكرررررررسل  ا٢جَرررررررزٗ الرقابٔررررررر٘    
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لعنلٔررر٘ ارتؼيؼرررر٘ ن ّ قلٔررري ح رررره اليانعررررا    

الرررك قرررد  يظرررأ عرررً  فشرررري القررراىٌْ ّٓزٓرررد مرررً      

ارررررؾ  يفٔررررسِ بش٣سرررر٘ امرررراو الشررررلف٘ العامرررر٘  

حرررررررررا ٓررررررررر١دٖ اث سررررررررررع٘  يفٔرررررررررس برىرررررررررامة   

ا٢سرررلْ   ارتؼيؼررر٘ ن ا٢ اىرررُ ١ٓررررس علرررٙ ٍرررسا    

ع رررزِ عرررً  غفٔررر٘ ؤٔررر  ادتْاىررر  ال فؼرررٔلٔ٘    

لالرررررري قفررررررا  ّػررررررعْب٘ سررررررد بعرررررر  الثغرررررررا     

القاىْىٔرررر٘ الررررك قررررد  يظرررراٛ اثيرررراٛ ال يفٔررررس ن امررررا     

ا٢سرررررلْ  الثررررراىٕ أن ررررران بقررررردرٗ اكررررري علرررررٙ    

معادترررررر٘ ادتْاىرررررر  ال فؼررررررٔلٔ٘ لالرررررري مظرررررررّ  

علرررٙ حررردٗ ا٢ اىرررُ ٓف قرررر اث الي ررررٗ الظرررنْلٔ٘    

مررررررر٘ ل يفٔرررررررس عنلٔرررررررا  ٢ّ ٓرررررررْار الرّىررررررر٘ ا٢ن

رؼيؼ٘ ّاسع٘    اليفاة 

(89)

. 

امرررا أنرررا ٓ علررر   ْقررر  الظرررر  العراقرررٕ   

ن اقررررد  2005ّاقررررا لدسرررر ْر العررررراة اليااررررس لعرررراو     

ىرررؽ علرررٙ اٌ  )  الفررري الدّلررر٘ اػررر٣  ا٢ق ؼررراد     

العراقررررٕ ّارررر  اسررررص اق ؼررررادٓ٘ حدٓثرررر٘ ّ ررررا      

ٓـرررررررنً اسررررررر ثنار كامررررررري مرررررررْاردِ ّ يْٓررررررر      

اؾ مؼرررررررررررادرِ ن ّ ظررررررررررر ٔ  القفرررررررررررا  ارتررررررررررر  

ّ ينٔ رررررُ(

(90)

ن ّىرررررؽ كرررررسل  علرررررٙ اٌ  ) الفررررري   

الدّلررررررر٘  ظررررررر ٔ  ا٢سررررررر ثنارا    القفاعرررررررا  

الي لفررر٘ن ّٓررري ه علررر  بقررراىٌْ (  

(91)

ن كنرررا ىرررؽ  

اررررريا علرررٙ اٌ  ) ررري ه بقررراىٌْ ا٢حالررراو ارتاػررر٘  

 فرررررررش امررررررر٣  الدّلررررررر٘ ّادار َرررررررا ّطررررررررّ   

ال ؼرررررإ أَررررا ن ّاذترررردّد الررررك ٢ ظتررررْن أَررررا    

ا٢مْال (  اليزّل عً طٕٛ مً ٍسِ  

(92)

 . 

ّى٣حررررش مررررً حتلٔرررري  لرررر  اليؼررررْؾ ن    

اٌ الظررررررر  العراقررررررٕ قررررررد ىررررررؽ علررررررٙ ؿرررررررّرٗ  

ا٢ػرررر٣  ا٢ق ؼررررادٖ ّاقررررا لررررا اؤرررراِ با٤سررررص  

ا٢ق ؼررررادٓ٘ اذتدٓثرررر٘ ّمررررً بررررد ٍررررسِ ا٢سررررص    

برررر٣ طرررر  ٍررررٕ سٔاسرررر٘ ارتؼيؼرررر٘ باع بارٍررررا     

احررررردٚ الفررررررة اّ الْسررررراٜي ال٣ٜنررررر٘ لليَرررررْ   

 ّ عٔررررت أَررررا الٔررررا    با٢ق ؼرررراد الررررْط  اعا مررررا ر

عنرررررررري  ـررررررررنً ا٢سرررررررر فادٗ  مررررررررً اظتابٔا َررررررررا 

ّجتيرررر  الشررررلبٔا  الررررك مررررً ا  نرررري اٌ  يظررررأ     

عيَررررا ن ّحقٔقرررر٘ اع نرررراد ارتؼيؼرررر٘ ك حرررردٚ 

العنلٔررررا  ا٢ق ؼررررادٓ٘ مررررً طرررراىَا اٌ  رررر١دٖ اث   

 ظررر ٔ  قفرررا  سرررْة ا٢ّراة الالٔررر٘ ّا٢سررر ثنار    

أررررُ ن لررررا لليؼيؼرررر٘ مررررً دّر كرررربري ل ينٔرررر٘   

   رررررداّل اسرررررَه الظرررررركا   ٍرررررسا الشرررررْة بشرررررب 

الرررك  ررر ه رؼيؼررر َا مرررً رررر٣ل بٔررر  اسرررَنَا ن  

ّظترررررر  اٌ  رررررر ه عنلٔرررررر٘ ارتؼيؼرررررر٘ بقرررررراىٌْ 

حتررردد أرررُ زترررا٢  اّ ىفررراة الرااررر  الرررك ٓررر ه     

رؼيؼرر َا ّمررً ررر٣ل علرر  ٓالررٌْ الظررر   قرررد       

ّاررررررررر البٔٝرررررررر٘ ال ظرررررررررٓعٔ٘ ٢ جررررررررراٛ عنلٔرررررررر٘  

ارتؼيؼرررر٘ ن ا٢ اٌ علرررر  ٓ فلرررر  اعررررادٗ الي ررررر  

الرررك غتـررر  هلرررا مركرررز العررراملد        القرررْاىد 

  الراارررررر  الررررررك ظترررررررٖ رؼيؼرررررر َا حٔرررررر      

ظتررررر  اٌ ٢  الرررررٌْ ا٢م ٔرررررانا  ّاذتقرررررْة الرررررك    

كررراىْا ٓ ن عرررٌْ بَرررا   اثيررراٛ عنلرررَه   الراررر      

العرررراو ااـرررري مررررً مثٔل َررررا   القفررررا  ارترررراؾ    

( 22/2راػرررر٘ ّاٌ الدسرررر ْر قررررد ىررررؽ   الررررادٗ )   

لعنررررال علررررٙ اٌ ) ٓرررري ه القرررراىٌْ الع٣قرررر٘ بررررد ا  

ّاػرررررلا  العنررررري علرررررٙ اسرررررص اق ؼرررررادٓ٘ مررررر    

مراعاٗ قْاعد العدال٘ ا٢ج ناعٔ٘ (

(93)

.  

  ظالٔي ٍٔأٗ مش قل٘ لليؼيؼ٘  -3

اٌ  يفٔررررررس عنلٔررررررا  رؼيؼرررررر٘ ّاسررررررع٘  

اليفررراة بالفررراٛٗ ّاعالٔررر٘ ٓ فلررر  ّجرررْد ٍٔرررأٗ اّ    

زتلررررص اّ دتيرررر٘ علٔررررا مشرررر قل٘  رررردٓر عنلٔرررر٘     

ارتؼيؼرررر٘ ل٥طررررراإ علررررٙ كرررري مررررا ٓ علرررر       

ٔررررررررسٖ لليؼيؼرررررررر٘ ّاع نرررررررراد  بادتَرررررررران ال يف

زترررررررا٢  ّاسرررررررالٔ  ارتؼيؼررررررر٘ ّاليىرررررررامة   

الررررزم  ا رررردد لررررسل  ّكررررسل  اخترررراع قرررررارا   

بظرررررررأٌ دمرررررررة اّ  ـرررررررٔٔ  بعررررررر  الظرررررررركا     

اذتالْمٔررررررررررررر٘ الدارلررررررررررررر٘ ؿرررررررررررررنً برىرررررررررررررامة 

ارتؼيؼررررررر٘ قبررررررري طرحَرررررررا للبٔررررررر  للقفرررررررا    

ارتررررراؾ كنرررررا عتررررر  هلرررررا  ؼرررررفٔ٘ الظرررررركا  

اذتالْمٔرررر٘ الررررك ٢ ظترررردٚ حتْٓلررررَا اث القفررررا   

اؾ ن اـرر٣ عررً علرر  الي ررر بالرري مررا ٓ علرر       ارترر

ببٔررررر  اّ طرررررراٛ اسرررررَه القفاعرررررا  ّالظرررررركا      

د الدارلرررررررر٘   عنلٔرررررررر٘ ارتؼيؼرررررررر٘ن ّاع نررررررررا 

اللالٔ٘ا٢جراٛا  اليَأٜ٘ ليقي 

(94)

. 

ّٓظرررر   اٌ حت ررررٙ ٍررررسِ اهلٔررررأٗ برررردعه    

القٔررررادا  الشٔاسررررٔ٘   الدّلرررر٘ ّقررررد ٓظرررر     

ٍررررررسِ اهلٔررررررأٗ اطررررررراإ هلرررررره ع٣قرررررر٘ مباطرررررررٗ      

عا  العامررررررررر٘ الرررررررررراد رؼيؼررررررررر َا ن  بالظررررررررررّ

ّراػررر٘ ) الرررْنراٛ العيرررٔد ( علررر  اىَررره ٓأررررسٌّ  

علرررررررررٙ عرررررررررا قَه صترررررررررا  اّ اظررررررررري برىررررررررررامة     

ارتؼيؼرررررررررر٘ مررررررررررً اليرررررررررراحٔ د الشٔاسررررررررررٔ٘  

ّا٢ق ؼررررررررررادٓ٘ ن كنررررررررررا ٓظرررررررررر   اٌ  رررررررررري   

ػررررر٣حٔا  ّاسرررررع٘ ّاٌ ٓالرررررٌْ لررررردٚ اعـررررراَٜا     

االرررررٗ ّاسررررع٘   مْؿررررْ  ارتؼيؼرررر٘ ن اـرررر٣   
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ظيؼرررٔ٘ بؼرررْرٗ   عرررً عررردو ار برررا  مؼررراهله ال   

مباطرررررررٗ بال١سشرررررر٘ الررررررك ٓررررررراد حتْٓلررررررَا اث      

القفرررا  ارترررراؾ علررررٙ اٌ ٓالرررٌْ املرررر  اعـرررراَٜا   

مررررً ارتررررياٛ ّلرررردَٓه ررررريٗ ّاسررررع٘   زتررررال     

ّاسرررع٘   زترررال ا٢عنرررال ّالقررراىٌْ ّا٢ق ؼررراد     

ّا٢عنررررال الؼرررررأ٘ ن ّعترررر  هلررررا عيررررد اذتاجرررر٘ 

ا٢سرررررررر عاى٘ بَٔٝررررررررا  ستلٔرررررررر٘ اّ اجيبٔرررررررر٘ ّاٌ   

ئررررر٘ ّطرررررفاا٘ ّ ب عرررررد عرررررً    عنررررري بؼرررررْرٗ عل 

الفشررررراد لغرررررر  حتقٔررررر  الالفررررراٛٗ ا٢ق ؼرررررادٓ٘  

(95)

. 

ّ أسٔشرررررا علرررررٙ مرررررا  قررررردو ررررررْل الظرررررر  

الفرىشرررٕ ّنٓرررر ا٢ق ؼررراد الؼررر٣حٔا  ال٣نمررر٘     

٢دارٗ ّ يفٔررررررس ال لررررررْل اث القفررررررا  ارترررررراؾ ن 

اعا اعفررررٙ للررررْنٓر سررررلف٘ الْااقرررر٘ علررررٙ اىظرررراٛ      

سرررَه رررراؾ  لالرررُ الدّلررر٘   الظرررركا  الرررك      

حتْٓلررررَا اث القفررررا  ارترررراؾ ّالررررسٖ مررررً  ٓرررر ه 

ر٣لرررررُ  ررررر نالً الدّلررررر٘ مرررررً ا اا ررررر٘ علرررررٙ      

اسررررررر نرار ٍرررررررسِ الظررررررررك٘ ّاآررررررر٘ الؼررررررراحل 

الْطئرررر٘ ن كنررررا رررررْل الظررررر  الفرىشررررٕ ّنٓررررر   

ا٢ق ؼرررراد سررررلف٘ الْااقرررر٘ علررررٙ عنلٔررررا  البٔرررر    

ررررارل سرررْة ا٢ّراة الالٔررر٘ ّحتدٓرررد سرررعر البٔررر   

  ٍرررا د   اليَررراٜٕ ن ا٢ٌ سرررلف٘ ّنٓرررر ا٢ق ؼررراد    

اذترررررال د مقٔررررردٗ  ْااقررررر٘ دتيررررر٘ الظرررررارك٘     

ّال لرررر٣ْٓ  )دتيرررر٘ ارتؼيؼرررر٘ قبرررري  عرررردٓي    

(1993القرررراىٌْ الفرىشررررٕ سرررري٘ 

(96)

ن ّ  ررررأل  ٍررررسِ 

اعـرراٛ مررً بٔرريَه رٜٔشرراك ّظترررٖ       7الل يرر٘ مررً   

سررررررريْا   5ار ٔرررررررارٍه  ْجررررررر  مرسرررررررْو لررررررردٗ 

ّعلرررررر  با٢سرررررر ياد جملررررررال ررررررري َه   اجملررررررال    

ّالررررررررالٕ ن ّ  حالرررررررر٘ القرررررررراىْىٕ ّا٢ق ؼررررررررادٖ 

حؼرررْل طرررامر   العـرررْٓ٘ ٓعرررد بررردٓي لرررُ لررردٗ  

  ررد ح ررٙ ىَآرر٘ مرردٗ  عررٔد سررلف٘ ن ّمررً اجرري      

ؿررررناٌ حٔرررراد الل يرررر٘ ح ررررر الظررررر  الفرىشررررٕ     

علررررَٔه مزاّلرررر٘ اٖ عنرررري  ْجرررر   ْكٔرررري مررررً 

احرررررد اعـررررراٛ زتلرررررص الرقابررررر٘ اّ زتلرررررص ادارٗ  

الظرررررررركا  الرررررررك ٓرررررررراد رؼيؼررررررر َان كنرررررررا  

ٖ ىظررررا  ٓ علرررر  بَررررسِ عت ررررر علررررَٔه مزاّلرررر٘ ا

الظرررررك٘ ن علررررٙ اٌ ٓلررررزو اعـرررراٛ ٍررررسِ الل يرررر٘   

مرررررً  رررررارٓت  عٔٔررررريَه برررررأع٣و رٜرررررٔص الل يررررر٘    

الَيررررررر٘ الرررررررك كررررررراىْا ٓقْمرررررررٌْ بَرررررررا ن كنرررررررا    

ّٓل زمررررررٌْ بشرررررررٓ٘ العلْمررررررا  الررررررك ٓفلعررررررٌْ  

علَٔررررا  الرررره عنلررررَه   ٍررررسِ الل يرررر٘ ن كنررررا       

االرررررً عرررررزل اٖ عـرررررْ   حالررررر٘ ار ٣لرررررُ بررررراٖ 

  ٓ ؼرررررردر مررررررً الل يرررررر٘   ال ررررررزاو  ْجرررررر  قرررررررار 

با٤ملبٔررررررر٘ ن ّلعررررررري اٍررررررره ار ؼاػرررررررا  ٍرررررررسِ    

الل يرررر٘   نثرررري ب لدٓررررد قٔنرررر٘ الظرررررّ  العرررراو     

الررررراد رؼيؼرررر ُ اّ جررررزٛ ميررررُ ن ّابررررداٛ الرررررأٖ    

بقٔنرررر٘ ا٢ػررررْل الررررك  الررررٌْ سترررري  بررررادل مرررر      

الشرررر ثنرًٓ ا لررررٔد ّكررررسل  ابررررداٛ الرررررأٖ     

ا٢سرررررعار القدمررررر٘ مرررررً العارؿرررررد ّ الاا١ٍرررررا    

اث ا٢سْاة الالٔ٘  عنلٔ٘ الدرْل

(97)

. 

امررررررا   مؼررررررر اررررررأٌ ادتَررررررا  الي ؼرررررر٘  

علرررٙ ا٢طرررراإ علرررٙ  يفٔرررس عنلٔررر٘ ارتؼيؼررر٘   

ن حررررددٍا دلٔرررري ا٢جررررراٛا  ّ ا٢رطررررادا  العامرررر٘    

ليىرررررامة اذتالْمررررر٘ الؼررررررٓ٘ ل ْسرررررٔ  قاعررررردٗ     

ن اع 1996اللالٔرررر٘ ّحررررْااز العرررراملد ّا٢دارٗ لعرررراو   

ٓ رررررررْث زتلرررررررص الرررررررْنراٛ اع نررررررراد اليىرررررررامة     

شررررريْٖ لعنلٔررررر٘ ارتؼيؼررررر٘ ّكرررررسل  بٔررررراٌ ال

القْاعرررد ّالشٔاسرررا  هلرررسا اليىرررامة ن امرررا الل يررر٘  

الْنارٓررررررر٘ ا الرررررررٌْ برٜاسررررررر٘ رٜرررررررٔص زتلرررررررص    

( عـررررْ مررررً ؿررررنيَه   22الررررْنراٛ ّ  ررررأل  مررررً )  

( ّنٓررررررر مررررررً عّٖ الظررررررأٌ ن ّ  لررررررٙ دراسرررررر٘    18)

اليىرررامة الشررريْٖ لليؼيؼررر٘ القررردو مرررً قبررري   

ب  ّنٓرررر قفرررا  ا٢عنرررال العررراو ّمالْىا رررُ ّؿرررْا   

ّقْاعرررد  يفٔرررسِ ن ّٓ رررْث ّنٓرررر قفرررا  ا٢عنرررال      

العرررراو  شرررراعدٗ الال رررر  الفرررر ن ّؿرررر  برىررررامة     

ارتؼيؼرررررر٘ ّحتدٓررررررد اّلْٓررررررا  اليظرررررراٗ الررررررك 

 عرررر  للبٔررر  ن اـررر٣ عرررً علررر   شرررَٔي عنلٔررر٘  

البٔررررر  علرررررٙ اٌ ٓع نرررررد اليىرررررامة مرررررً الل يررررر٘   

الْنارٓرررررر٘ ن امررررررا الال رررررر  الفرررررر  لررررررْنٓر قفررررررا      

ا٢ماىررررر٘ الفئررررر٘  ا٤عنرررررال اَرررررْ ٓقرررررْو  َنررررر٘   

ارتررررررراؾ  1991لعررررررراو  23ل يفٔرررررررس قررررررراىٌْ رقررررررره 

بظرررركا  قفرررا  ا٢عنرررال العررراون امرررا الظرررركا     

القابـررر٘ ا قرررْو ب يفٔرررس اليىرررامة ال فررر  علٔرررُ      

حتررررررت اطررررررراإ ّنٓرررررررر قفررررررا  ا٢عنررررررال ن امرررررررا     

اٌ  رررر١جر اّ   دار َرررراالظررررركا  ال ابعرررر٘ ألرررر  

 بٔررررر  اٖ اػرررررري مرررررً اػررررررْهلا اّ اٖ رررررر  مررررررً    

رفرررررْ  اى اجَرررررا الرررررسٖ ٢  شررررر فٔ  اسررررر غ٣لُ  

 يفٔررررررسا لقرررررررارا  زتلررررررص ادار َررررررا ّؤعٔ َررررررا 

العنْمٔ٘

(98)

. 

امررررررا مْقرررررر  الظررررررر  العراقررررررٕ اررررررٔنالً     

القررررْل اٌ لٔشررررت ٍيررررا  جَرررر٘ ستررررددٗ بالررررسا      

  رررْث ا٢عررررداد ّال يفٔررررس لعنلٔررررا  ارتؼيؼرررر٘  
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ْٓرررري الظررررركا  العامرررر٘ اث ن افٔنررررا ٓ علرررر  ب ل

طرررررركا  مشررررراٍن٘ ّاقرررررا لقررررراىٌْ الظرررررركا    

العرررررردل  ن 1997لعرررررراو  22العامرررررر٘ العراقررررررٕ رقرررررره 

خترررر ؽ الررررْنارٗ عا  الع٣قرررر٘ ّزتلررررص الررررْنراٛ  

ل يفٔررررس عنلٔرررر٘ ارتؼيؼرررر٘ ن اقررررد بررررد قرررراىٌْ  

الظرررررررركا  علرررررررٙ اٌ ) عرررررررد الرررررررْنارٗ دراسررررررر٘     

بالشرررررررْما  ا٢ق ؼرررررررادٓ٘ ّالفئررررررر٘ لل لرررررررْل ن    

 ٔ ه قٔنرررررر٘ رأض الررررررال ّطرٓقرررررر٘   ّاسررررررلْ   قٔرررررر

بٔعَررررررا ّ راعَررررررا اث زتلررررررص الررررررْنراٛ ٢خترررررراع  

القرررررررار الياسرررررر  بظررررررأىَا ( 

(99)

ن ٍّررررررسا ٓعرررررر  اٌ  

البرررررادرٗ   ار ٔرررررار الظرررررركا  الرررررراد حتْٓلرررررَا    

اث طررررركا  مشرررراٍن٘  الررررٌْ مررررً قبرررري الررررْنارٗ 

العئررررر٘ ّاٌ الرررررْنٓر اليررررر ؽ ٍرررررْ الرررررسٖ ٓأررررررس  

ٍا ٓعرررر  قررررار ال لرررْل   اّل ا٢مرررر ن ثررره بعرررد  

القرررررار علررررٙ زتلررررص الررررْنراٛ للنْااقرررر٘ علٔررررُ ن   

( مرررً ىفرررص القررراىٌْ علرررٙ اٌ   1ّقرررد بٔيرررت الرررادٗ ) 

 عرررررربري الررررررْنٓر الررررررراد   القرررررراىٌْ ٍررررررْ الررررررْنٓر  

اليررررررر ؽ اّ رٜرررررررٔص ادتَررررررر٘ مرررررررري الر بفررررررر٘     

بررررررالْنارٗ ن مررررررا ٓقؼررررررد ب عرررررربري الررررررْنارٗ باىَررررررا    

الرررررررْنارٗ الي ؼررررررر٘ اّ ادتَررررررر٘ مرررررررري الر بفررررررر٘  

الررررررً حتدٓررررررد الررررررْنارٗ العئرررررر٘ اّ     بررررررْنارٗ ن ّا 

ادتَررررر٘ الغررررررري مر بفررررر٘ بررررررْنارٗ ّالرررررك  قررررررْو    

ب قررررردٓه طلررررر  اث زتلرررررص الرررررْنراٛ ل أسرررررٔص     

الظررررررك٘ العامررررر٘ ن امرررررا   حالررررر٘ اعا مرررررا كررررراٌ   

ال لررررررْل اث القفررررررا  ارترررررراؾ ٓرررررر ه بْاسررررررف٘   

الْجررررررررررررْدا  ّدٌّ حتْٓلررررررررررررَا اث طرررررررررررررك٘ ن  

ّاسرررر يادا اث قرررراىٌْ بٔرررر  ّاظتررررار امررررْال الدّلرررر٘  

ن   نثرررري بررررالْنٓر اليرررر ؽ اّ   2013لعرررراو  21رقرررره 

الرررررٜٔص لل َرررر٘ مررررري الر بفرررر٘ بررررْنارٗ اّ مررررً     

غتْلررررررُ ن علررررررٙ اٌ ٓ لرررررردد   القرررررررار اػررررررياإ   

ّاىرررررْا  ا٢مرررررْال الرررررك ٓرررررراد بٔعَرررررا 

(100)

ن علرررررٙ اٌ  

ٓررر ه بٔررر  ٍرررسِ الْجرررْدا  مرررً قبررري دتررراٌ  ظرررالي   

بقررررار مرررً ّنٓرررر اليررر ؽ اّ رٜرررٔص ادتَررر٘ مرررري   

ّ مً غتْلُ اٖ ميَنابف٘ بْنارٗ االر 

(10)

. 

 ال ّٓة ليىامة ارتؼيؼ٘  -4

كرررراٌ ٤ٍنٔرررر٘ ّرفررررْرٗ عنلٔرررر٘  فبٔرررر  

برىررررررامة ارتؼيؼرررررر٘ ّمررررررا قررررررد ٓراارررررر  ٍررررررسا    

اليىررررررامة مررررررً اشرررررراد ّحتآرررررري اثيرررررراٛ عنلٔرررررر٘  

 قٔرررٔه ا٢ػرررْل ّالبٔررر  ن ٢برررد مرررً ّجرررْد اجَرررزٗ  

اعررر٣و قْٓررر٘ قرررادرٗ علرررٙ ىقررري العلْمرررا  بؼرررْرٗ   

ً رررررررر٣ل دقٔقررررررر٘ للررررررررأٖ العررررررراو ن ّعلررررررر  مررررررر  

ا اؿرررررررا  ّاليرررررردّا  ّالرررررريامة ال لفزْٓىٔرررررر٘ 

ّا٢عاعٔرررررر٘ ن لغررررررر   عرٓرررررر  ااررررررراد اجمل نرررررر   

 فَرررررررررْو ارتؼيؼررررررررر٘ ّاْاٜررررررررردٍا ّاثارٍرررررررررا   

الي لفرررر٘ ن ٢ٌ الفررررز  ّارتررررْإ مررررا ٓررررزال قابعررررا    

  ىفررررررررْض اليرررررررراضن حررررررررا عت ررررررررال اث جَررررررررد  

مـرررررررراع  ل٥قيررررررررا  ّال مٔرررررررر  ّا٢سرررررررر نال٘    

اليىرررررامة ّال ْعٔررررر٘ لالررررري ا٢طرررررراإ الر بفررررر٘ ب

ّال عاملرررررر٘ معررررررُ ٍّررررررسا اسرررررراض مَرررررره لي ررررررا    

ال ّٓة لليىامة 

(102)

 . 

ّٓفلرررر  الرررربع  علررررٙ ال ّٓررررة ليىررررامة  

ارتؼيؼررررررررر٘ مؼرررررررررفل  الظررررررررررّعٔ٘ ّالرررررررررك 

  فلرررررررررر  القبررررررررررْل ا٢ج نرررررررررراعٕ  جررررررررررراٛا    

ارتؼيؼرر٘ ن ّٓعررر  علررر  رلررر  طرررعْر عررراو برررأٌ  

ٍرررسِ العنلٔررر٘   فررر  مررر  الؼررراحل العررراو ّ  اطرررار  

ّالعدالررررر٘ ّدٌّ ستابررررراٗ طررررررإ مرررررً ا٢ىؼررررراإ 

علررررررٙ ارررررررر ن ّٓ ْقرررررر   علرررررر  علررررررٙ ال رررررررّإ  

ال ارغتٔرررررررررررر٘ ّاليفشررررررررررررٔ٘ ّٓ ـررررررررررررنً ٍررررررررررررسا 

الظررررررّعا  العامررررر٘ الرررررك  عرررررر  للبٔررررر  ّاررررر  

معآري اق ؼادٓ٘ سلٔن٘.

(103)

 

ّٓأرررررس ال ّٓررررة ليىررررامة ارتؼيؼرررر٘ احرررردٚ     

الؼررررْر د ن امررررا اٌ ٓأرررررس  ػررررْرٗ اعرررر٣ٌ طررررامي 

 ٘ ٓظرررني  مشرررب  م الامررري عرررً عنلٔررر٘ ارتؼيؼررر

ميظرررراٗ عدٓرررردٗ ن اّ بؼررررْرٗ اعرررر٣ٌ م  رررراب  عررررً   

 ً عنلٔررررا  ارتؼيؼرررر٘ كرررري    كرررري عنلٔرررر٘ مرررر

علرررررٙ حررررردا ن ّقرررررد اجتَرررررت مع ررررره دّل العرررررامل   

ّميَرررررررررا ل٥ررررررررررس بالؼرررررررررْرٗ ا٢ّث برررررررررال ّٓة 

ارىشررررررررررا ّبرٓفاىٔررررررررررا ّمالٔزٓررررررررررا  ّاليانٓرررررررررري 

ّسرررريغااْرٗ ن   حررررد ا بعررررت اسررررباىٔا ا٢سررررلْ      

الثاىٕ لل ّٓة

(104)

 . 

 ّٓررررة ليىررررامة ارتؼيؼرررر٘    ّعت ررررال ال

اث زتنْعرررر٘ مررررً اليظرررراطا   ال شررررْٓقٔ٘ الررررك   

 شررررررر يدو  ل٣ ؼرررررررال بالشررررررر َداد ليىرررررررامة   

ارتؼيؼررررررر٘ ّ زّٓررررررردٍه بالعلْمرررررررا  ّاثرررررررارٗ  

اٍ نررررامَه باليىررررامة ن ّاقيرررراعَه بقدرا ررررُ علررررٙ 

اطررربا  حاجرررا َه ّاَررره رمبرررا َه بَررردإ داعَررره      

باخترررررراع قرررررررار ال عامرررررري معررررررُ ّاسرررررر نرار ٍررررررسا  

ي مشرررررررر قب٣ بؼررررررررْرٗ اظتابٔرررررررر٘ مرررررررر   ال عامرررررررر

م٣ح ررررررر٘ ردّد الفعررررررري الرررررررك  ررررررريعالص علرررررررٙ   

طبٔعررررر٘ الع٣قررررر٘ ّىْعٔ َرررررا ّ رررررأثري ا فرررررزا  ن 

لل عامرررررري مرررررر  اليىررررررامة مررررررً ا٢طررررررراإ عّٖ     

الع٣قررررررر٘ ؤٔعرررررررا ن ّال ّٓرررررررة الفعرررررررال ٓررررررردا   
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الشرررررررر َداد اث قبررررررررْل اليىررررررررامة ّال عامرررررررري  

احرررري ٓفلرررر  علَٔررررا الفعررررال معررررُ ّعلرررر  عرررري مر

(ال ّظتٕ)باهلرو 

(105)

. 

ّمررررً جاىرررر  ارررررر ٓلعرررر  ار ٔررررار الْقررررت     

الياسررررر  لفرررررر  برىرررررامة ارتؼيؼررررر٘ ّالبررررردٛ     

أرررُ ّختفرررٔ  مراحلرررُ دّرا اساسرررٔاك   صتاحرررُ     

اّ اظررررررلُ ن اع ظترررررر  ا٢رررررررس با٢ع بررررررار كاارررررر٘    

ال ررررررررررررررررررّإ الشٔاسرررررررررررررررررٔ٘ ّا٢ج ناعٔررررررررررررررررر٘ 

ّا٢ق ؼررررادٓ٘ الشرررراٜدٗ   اجمل نرررر  كنررررا ظترررر    

ّمقررررررردر َا مراعررررررراٗ دررررررررّإ الشرررررررْة الالٔررررررر٘  

ا٢سررررررر ٔعابٔ٘ن كرررررررسل  ارررررررأٌ ار ٔرررررررار اليظرررررررأٗ  

العامررررر٘ الرررررك ٓبررررردأ برىرررررامة ارتؼيؼررررر٘ بَرررررا    

ٓلعررررررر  دّرا برررررررارنا   حتدٓرررررررد مشررررررر قبي ٍرررررررسا  

اليىرررررامة ن اع مالبرررررا مرررررا ٓفـررررري ارترررررياٛ البررررردٛ  

بالظررررّعا  العامررر٘ الرررك حتقررر  ارباحرررا كررربريٗ    

ّ  ن رررر   ركررررز اق ؼررررادٖ قررررْٖ ن انررررً طررررأٌ    

  سٔاسرررررررررر٘ علرررررررررر   ْلٔررررررررررد ثقرررررررررر٘ الشررررررررررْة   

ارتؼيؼرررر٘ ّادَررررار ال ررررزاو اذتالْمرررر٘ با٤رررررس    

بَرررررا ّا٢سررررر نرار أَرررررا ن كرررررسل  اٌ بٔررررر  ٍرررررسِ   

الظررررّعا  ٓررر ه بشرررَْل٘ اكررري ّظترررس  العدٓرررد  

مً الش ثنرًٓ

(106)

.  

............................................................. 

 ارتا ٘

طتلرررررؽ مرررررً ٍرررررسِ ا٢ط٣لررررر٘ الشررررررٓع٘    

٢سررررر ي اجا  ّال ْػرررررٔا  الرررررك اث ؤلررررر٘ مرررررً ا

  يـت عً دراس٘ ٍسا الْؿْ  

 أ٢ّك :ا٢س ي اجا 

ٓعنرررري ى رررراو اذتالْمرررر٘ ا٢لال ّىٔرررر٘ علررررٙ      -1

 اكٔررررد البررررادٟ الررررك حتالرررره سررررري الراارررر     

العامرررر٘ بالاارررر٘ اىْاعَررررا اهلادارررر٘ اث حشررررً     

اداٛ الراررررر  لَامرررررُ نّى رررررر لرررررا ٓ شررررره برررررُ     

القرررررررراىٌْ ا٢دارٖ مررررررررً سرررررررررع٘ ال فررررررررْر   

ّالرّىررر٘ ّعررردو ال قررريد  ١ٍلرررُ اكثرررر مرررً    

مررررررريِ مررررررً القررررررْاىد اٌ ٓالررررررٌْ الراٜررررررد   

زترررررررال  فبٔررررررر  اذتالْمررررررر٘ ا٢لال ّىٔررررررر٘   

ّٓالرررررٌْ ابررررررن اثررررررا ّابعرررررد مررررردٚ   ٍرررررسا      

 اجملال مً بقٔ٘ القْاىد .

 قررررررْو ا٢دارٗ مررررررري الباطرررررررٗ علررررررٙ ثرررررر٣ي   -2

ركرررررررراٜز اساسررررررررٔ٘ ن معلْمررررررررا ٕ ٓغفررررررررٕ   

كاارررررررر٘ ا٢سرررررررر ع٣ما  جترررررررراِ ادتنَررررررررْر 

ّرررردمٕ ٓرررْار كااررر٘ ارتررردما  اذتٔا ٔررر٘   ن

ّررررردما  ا٢عنررررال   اجملررررال ا٢لال ّىررررٕن    

ّا ؼررررررالٕ ّالررررررسٖ ٓ ررررررٔ  ربرررررر  مررررررْاط    

الدّلرررررررر٘ ّاجَررررررررزٗ الدّلرررررررر٘ بالرررررررري ّقررررررررت 

 ّّسٔل٘  فاعي سَل٘ .

 عنررررري ا٢دارٗ مرررررري الباطررررررٗ علرررررٙ  قررررردٓه   -3

ارترررردما  ا٢لال ّىٔرررر٘ بؼررررْرٗ مشرررر نرٗ ن   

ّ ررررررا ٓرررررر١مً ارترررررردما  بؼررررررْرٗ دّرٓرررررر٘    

ّبؼررررررْرٗ ؤاعٔرررررر٘ للنْؿررررررْ     مشرررررر نرٗ

عا رررررُ ن اـررررر٣ عرررررً  قلٔررررري ارتدمررررر٘ مرررررً     

رررررر٣ل ا٢سررررر غياٛ اّ ال قلٔررررري مرررررً ا٢ّارة   

ّا٢داّا  الال بٔررررررررررررر٘ الشررررررررررررر يدم٘   اداٛ  

 ارتدما  الك  ١دٖ اث ار فا   الالٔفَا .

اٌ اسررررررر يداو اذتاسررررررر  ا٢لرررررررٕ   اصتررررررران    -4

ارتررردما  العامررر٘ ٓقلررري مرررً ّجرررْد الرطرررْٗ   

الررررررْدفد ّسررررررْٛ  ّا شررررررْبٔ٘ اّ  ٣عرررررر   

معررررامل َه للنعيررررٔد ّالررررسٖ برررردّرِ ٓعررررد     

 مالاال٘ للفشاد الالٕ ّا٢دارٖ.

ٓ ررررررررابد مفَررررررررْو ارتؼيؼرررررررر٘  شرررررررر    -5

الزآّرررر٘ الررررك ٓي ررررر مررررً ر٣هلررررا نا٢ اىَررررا     

 رررردّر حررررْل ستررررْر ّاحررررد ا٢ ٍّررررْ  فعٔرررري   

دّر القفرررررررا  ارتررررررراؾ   راررررررر  الالفررررررراٛٗ    

ا٢ق ؼررررادٓ٘ للنظررررارٓ  ّحتقٔرررر  ال ينٔرررر٘    

 الالٕ  عً الدّل٘ . ن ّختفٔ  الع 

 ثاىٔا: ال ْػٔا  

ىَٔرررر  بالظررررر  العراقررررٕ اث ّؿرررر  ا٢طررررر     -1

ال ظرررررررٓعٔ٘ الررررررك  شررررررَي ال لررررررْل ضتررررررْ   

اذتالْمرررر٘ ا٢لال ّىٔرررر٘ مررررً ررررر٣ل اػرررردار   

القرررْاىد ال٣نمررر٘ اىشررر اما مررر  الشررر  دا    

 الك  ل  م فلبا  ال الٔ  معَا .

اعرررداد الررريامة ال درٓبٔررر٘ ّعلررر  مرررً اجررري       -2

الرررررْدفد ّالفيرررررٔد لل عامررررري مررررر    أٍٔررررري 

ى رررررراو اذتالْمرررررر٘ ا٢لال ّىٔرررررر٘ ن ّ الثٔرررررر    

الررررررر١ را  ّاليررررررردّا  بَرررررررسا ارتؼرررررررْؾ    

ل شرررررَٔي ال عامررررري مررررر  اجَرررررزٗ اذتاسرررررْ    

ناـرررر٣ عررررً اقامرررر٘ اكظررررا  الال ّىٔرررر٘     

كررري ميفقررر٘ سرررالئ٘ ٓعرررد بَرررا مرررْدفد      

مررررً عّٖ ا٢ر ؼرررراؾ ّارترررريٗ   زتررررال   

  اذتاسررررْ  ٓعنلررررٌْ علررررٙ  ررررْاري العلْمررررا  

 للنْاطيد .
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 ظرررررررررر ٔ   بررررررررررادل ال  ررررررررررار  الدّلٔرررررررررر٘    -3

الياجلررررررررررررر٘ لللالْمررررررررررررر٘ ا٢لال ّىٔررررررررررررر٘   

ّا٢سررررر فادٗ ميَرررررا ّا٢ق رررررداٛ بَرررررا ّدراسررررر٘ 

ىقرررا  القرررْٗ ّالـرررع  ل  يبَرررا ّكٔفٔررر٘     

 ال عامي معَا .

 ي رررٔه عنلٔررر٘ ارتؼيؼررر٘ بالررري جْاىبَرررا      -4

ن مرررً اجررري  رررْاري ميررراط اسررر ثنارٖ م٣ٜررره ن    

ارٓررر٘ ّرلررر  بٔٝررر٘  ظررررٓعٔ٘ ّ ي ٔنٔررر٘ ّاد   

 جاعب٘ ل٣س ثنار .

ؿرررررّرٗ  ظرررررالٔي ٍٔررررأٗ م يؼؼررررر٘  ررررردٓر    -5

عنلٔرررررر٘ ارتؼيؼرررررر٘ لغررررررر  ا٢طررررررراإ    

علررررٙ كرررري مررررا ٓ علرررر  بادتَرررران ال يفٔررررسٖ   

لليؼيؼررررررررررررر٘ ن ّاع نررررررررررررراد اسرررررررررررررالٔبَا   

ّاليىررررررامة الررررررزم  ا رررررردد هلررررررا نّعقررررررد    

الرررررررررررر١ را  ّاليرررررررررررردّا  ّّرغ العنرررررررررررري 

لغرررررررر   عرٓررررررر  اجمل نررررررر   ـرررررررنْىَا    

  ٌ مرر  العدٓررد مرررً    ّاثارٍررا الي لفرر٘ بال عررراّ

ادتَررررررا  ا لٔرررررر٘ ّالدّلٔرررررر٘ عا  الع٣قرررررر٘ 

نمرررر  ا٢سرررر فادٗ مررررً جتررررار  ارتؼيؼرررر٘    

لعررردد مرررً الررردّل ال قدمررر٘ الرررك سررربقت       

اى َاجَررررا ّ الٔٔررررر  ٍرررررسِ الشٔاسررررر٘ ؿرررررنً  

 ّاق  ّرؼْػٔ٘ كي دّل٘ .

ؿرررررررّرٗ  فعٔرررررري الرررررردّر الرقررررررابٕ الررررررسٖ     -6

 ارسرررررُ الدّلررررر٘ علرررررٙ اطرررررياؾ القررررراىٌْ  

ارٗ ّاسرررررر ثنار ارترررررراؾ الررررررسًٓ ٓ ْلررررررٌْ اد 

الرااررررررر  العامررررررر٘ ن ّالعنررررررري علرررررررٙ ّؿررررررر  

ال ظرررررررٓعا  القاىْىٔرررررر٘ ال٣نمرررررر٘ ل ي ررررررٔه 

ٍرررررسِ الرقابررررر٘ عتررررردد مرررررً ر٣لرررررُ حقرررررْة 

 ّال زاما  الفراد .

.................................................... 

 

 اهلْامع:

ن دار  4د. ىرررْاإ كيعررراٌ ن القررراىٌْ ا٢دارٖ نالال رررا  ا٢ّل ن   ( 1)

 .        350ن ؾ2010الثقاا٘ لليظر ّال ْنٓ  نعناٌ 

د. عبرررد الغررر  بشرررْٔىٕ ن  القررراىٌْ ا٢دارٖ ن ميظررراٗ العرررارإ     (2)

 . 442ن ؾ 2005نا٢ساليدرٓ٘ ن

ناثرراٛ   1د. ستنْد حلنٕ ن مْجز مبرادٟ القراىٌْ ا٢دارٖ ن      (4)

 .      123ن ؾ 2009لليظر ّال ْنٓ  نا٢ردٌ ن

د. ستنرررد اررر١اد عبرررد الباسررر  ن القررراىٌْ ا٢دارٖ ن دار الفالرررر    (4)

 .   312ادتامعٕ ن دٌّ عاو ىظر ن ؾ 

 .      351د. ىْاإ كيعاٌ ن مؼدر ساب  ن ؾ   (5(

د. علررررٕ ستنررررد برررردٓر ّاررررررٌّ ن مبررررادٟ ّاحالرررراو القرررراىٌْ   (6)

ن ؾ  1993ا٢دارٖ نمدٓرٓرررررررررر٘ دار الال رررررررررر  للفباعرررررررررر٘ن

267-268. 

 .     125د. ستنْد حلنٕ ن مؼدر ساب  ن ؾ  (7)

 268د. علٕ ستند بدٓر ّاررٌّ ن مؼدر ساب  ن ؾ  (8)

د. رالرررد رلٔررري ال ررراٍر ن القررراىٌْ ا٢دارٖ ن الال رررا  الثررراىٕ       (9)

ن دار الٔشررررٗ لليظرررر ّال ْنٓررر  ّالفباعررر٘ ن عنررراٌ ن      1ن  

 .55. ؾ 1997

 .445بشْٔىٕ ن مؼدر ساب  ن ؾ د. عبد الغ   (10)

 .57-56ال اٍر ن مؼدر ساب  ن ؾ رالد رلٔيد. (11)

د. طعٔنرررررُ ادتررررررإ ن القررررراىٌْ ا٢دارٖ ن مال بررررر٘ القررررراٍرٗ   (12)

 .  463ن ؾ 1973اذتدٓث٘ ن القاٍرٗ ن

 .449  بشْٔىٕ ن مؼدر ساب  ن ؾ د. عبد الغ (13)

د. ماجررررد رامرررر  اذتلررررْ ن القرررراىٌْ ا٢دارٖ ن دار الفبْعررررا      (14)

 443نؾ 1983ادتامعٔ٘ نا٢ساليدرٓ٘ن

 .333د. ستند ا١اد عبد الباس  ن مؼدر ساب  ن ؾ   (15)

-449د. عبررررررررد الغرررررررر  بشررررررررْٔىٕ ن مؼرررررررردر سرررررررراب  ن ؾ  ( 16)

( مرررً قررراىٌْ  15نّحرررا جتررردر ا٢طرررارٗ الٔرررُ اٌ الرررادٗ )    450

العدلررر٘ ىؼرررت   1997لعررراو  (22الظرررركا  العامررر٘ رقررره )  

للظررررررك٘ اسررررر ثنار الفرررررْاٜ  اليقدٓررررر٘  –علرررررٙ   ا٢ّ 

بالشرررراٍن٘   الظررررركا  الشرررراٍن٘ اّ الظررررارك٘ معَررررا 

   يفٔرررس اعنرررال عا  ع٣قررر٘ بأٍرررداإ الظررررك٘ دارررري     

العرررراة ّاس لؼرررال مْااقررر٘ زتلرررص الرررْنراٛ اعا كررراٌ    

 الظرّ  رارل العراة  .

ن  464-463ن ؾد. طعٔنرررررررر٘ ادترررررررررإ ن مؼرررررررردر سرررررررراب      (17)

( مرررً قررراىٌْ طرررركا  ا٢عنرررال 2ّاى رررر كرررسل  الرررادٗ )

 .     1991لعاو  203الؼرٖ رقه 

 .272د. علٕ ستند بدٓر ّاررٌّ ن مؼدر ساب  ن ؾ   (18)

د. سررررلٔناٌ الفنرررراّٖ ن مبررررادٟ القرررراىٌْ ا٢دارٖ الؼرررررٖ     (19)

 .90ن ن ؾ1967ر العربٕ نالقاٍرٗ نّالقارٌ ندار الفال

 .355اإ كيعاٌ ن مؼدر ساب  ن ؾد. ىْ  (20)

 . 448ؾ         د. عبد الغ  بشْٔىٕ ن مؼدر ساب  ن  (21)

 .139د. ستنْد حلنٕ ن مؼدر ساب  ن ؾ  (22)

 .449-448د. عبد الغ  بشْٔىٕ ن مؼدر ساب  ن ؾ  (23)

ن مفبعررررر٘   1د. طرررررا   ْمرررررا ميؼرررررْر ن القررررراىٌْ ا٢دارٖ نل    (24)

 .240-239ن ؾ 1976سلناٌ ا٢ع نٕ ن بغداد ن

دَررررر  ا٢دارٗ مررررري الباطرررررٗ بظررررالي بشررررٔ  مرررر  بدآرررر٘    (25)

مي ؼرررر  القرررررٌ العظرررررًٓ الرررر٣ٔدٖ عيررررد برررردٛ ادرررررال  

ا٦لرررررررر٘ اث العنرررررررري ا٢دارٖ ن ثرررررررره برررررررررن  بقررررررررْٗ       

 ْدٔرررر   قئررررا    الشرررربعٔيا  ّالثناىٔئررررا  عيرررردما غ  

اذتاسررر  ا٦لرررٕ رتدمررر٘ العنلٔرررا  ا٢دارٓررر٘ ى ٔ ررر٘ مرررا    

ٓ ن ررررر  برررررُ مرررررً قررررردرا  ااٜقررررر٘ علرررررٙ ال عامررررري مررررر     

البٔاىرررررررا  ن ّاالرررررررً القرررررررْل اٌ بررررررردآا  ا٢دارٗ مرررررررري    

عيررردما  1960الباطررررٗ )ا  رررُ الررريامة ( بررردأ  ميرررس عررراو     

( مؼرررررفل  معرررررا  الاللنرررررا  IBMاب الرررررر  طررررررك٘ )

ٌ سرررررب  اطرررر٣ة ٍرررررسا  علررررٙ اعالٔررررا  طابعا َرررررا ّكررررا   

الؼررررفل  ٍررررْ لفررررت ى ررررر ا٢دارٗ   الالا رررر  اث اى ررررال     

ٍرررسِ الفابعرررا  عيرررد ربفَرررا مررر  اذتاسرررْ  ّاسررر يداو      

ّاٌ اّل  (word processing)معررررررا  الاللنررررررا  

برٍررراٌ علرررٙ اٍنٔررر٘ مرررا طرح رررُ ٍرررسِ الظررررك٘ دَرررر     

عيررررررردما اى  رررررررت ٍرررررررسِ الظررررررررك٘ جَرررررررانا  1964عرررررراو  

(ن MT/ST)طرح رررررُ   ا٢سرررررْاة اطلررررر  علٔرررررُ اسررررره   

)الظرررررررررٓ  النغرررررررري  اّ جَرررررررران الفابعرررررررر٘ الي ررررررررار(   

Magentic)  Tap/selectic Typewrite . )

ّلزٓرررد مررررً ال فاػررررٔي راجرررر   مرررررٓه عبررررد ربررررُ ااررررد  

الشررررررنريٖ ن درجرررررر٘  ررررررْاار م فلبررررررا   فبٔرررررر  ا٢دارٗ  

ا٢لال ّىٔررررر٘   الررررردارض الثاىْٓررررر٘  لاا رررررا  مرررررزٗ     

  ٘  ّسرررررررربي ال فررررررررْٓر ن رسررررررررال٘ ماجشرررررررر ري ن ادتامعرررررررر

م رررررا   66نؾ 2009ا٢سررررر٣مٔ٘ مرررررزٗ نكلٔررررر٘ ال بٔررررر٘ ن   

علررررررررررررررررررررٙ الْقرررررررررررررررررررر  ا٢لال ّىررررررررررررررررررررٕ ا٢ ررررررررررررررررررررٕ  

:www.library.iugaza.edu.ps  ررررررررررررررررررررررررررررررررررارٓت 

  و. 5:15نالشاع٘  15/10/2016الزٓارٗ 
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نٓيرررررر  عبرررررراض ستشررررررً ن ا٢دارٗ ا٢لال ّىٔرررررر٘ ّاثرٍررررررا     (26)

علرررٙ القررررار ا٢دارٖ ن  ررر  ميظرررْر ن زتلررر٘ اذتقرررْة ن     

 .  305ن ؾ 2014ن 1ن العدد16جامع٘ اليَرًٓ ن اجمللد 

ارررررراد شت ررررررار ن رررررراثري ا٢دارٗ ا٢لال ّىٔرررررر٘ علررررررٙ ادارٗ    (27)

الرارررر  العرررراو ّ فبٔقا َررررا   الرررردّل العربٔرررر٘ نرسررررال٘    

جامعررر٘ ادتزاٜررررن كلٔررر٘ العلرررْو الشٔاسرررٔ٘     ماجشررر ري ن

 .6ؾ  2007ن 

د. حيررررررررراٌ القٔشرررررررررٕ ن ا٢دارٗ ا٢لال ّىٔررررررررر٘ ّ قررررررررردٓه      (28)

ظررررْر   زتلرررر٘ اذتقررررْة ن ارترررردما  العامرررر٘ ن  رررر  مي

 .22ؾ .ن2011ن  17ن 16العدداٌ ن 4اجمللد 

 .6ااد شت ار ن مؼدر ساب  ن ؾ   (29)

(30)   ّ ن دار 1ىٔررررررر٘ ن  ستنرررررررد ؤرررررررري اارررررررد ن ا٢دارٗ ا٢لال 

 . 43ن ؾ 2008الٔشرٗ ن عناٌ ن 

 4حشد بً ستند اذتشً ن مؼدر ساب  ن ؾ   (31)

ن دار 1ستنرررررررد ؤرررررررري اارررررررد ن ا٢دارٗ ا٢لال ّىٔررررررر٘ ن     (32)

 .43ن ؾ 2008الٔشرٗ ن عناٌ ن 

 305نٓي  عباض ستشً ن مؼدر ساب  ن ؾ   (33)

-61ؾ           مؼررردر سررراب  ن  د ربرررُ الشرررنريٖ ن مررررٓه عبررر  (34)

62 

د. عرررررامر ابررررررأٍه قيررررردٓل ٕ ن اذتالْمررررر٘ ا٢لال ّىٔررررر٘ ن    (35)

 .255-247ن ؾ 2015ن دار الٔشرٗ ن  عناٌ ن  1 

 . 17د. حياٌ القٔشٕ ن مؼدر ساب  ن ؾ  (36)

دعرررررراٛ اىررررررْر ن ال فررررررْر ا٢لال ّىررررررٕ ّقٔرررررراو اذتالْمرررررر٘       (37)

ا٢لال ّىٔررررر٘ ّاثرٍرررررا علرررررٙ الرااررررر  العامررررر٘ ن رسرررررال٘     

ن 2013 ري ن جامعرررر٘ اليَرررررًٓ ن كلٔرررر٘ اذتقررررْة ن   ماجشرررر

 41-40ؾ 

د. عبرررراض نبررررٌْ العبررررْدٖ ن ا٢طررررار القرررراىْىٕ لللالْمرررر٘     (38)

ا٢لال ّىٔرررررررر٘ ن  رررررررر  ميظررررررررْر    زتلرررررررر٘ العلررررررررْو   

 .87ؾ  ن 2012ن  1٘ ّالشٔاسٔ٘ ن العدد القاىْىٔ

 . 42دعاٛ اىْر ن مؼدر ساب  ن ؾ   (39)

 .  17ن ؾ  د. حياٌ القٔشٕ ن مؼدر ساب   (40)

د. ٍظررررررراو عبرررررررد الررررررريعه عالاطررررررر٘ ن ا٢دارٗ ا٢لال ّىٔررررررر٘      (41)

للنراارررررر  العامرررررر٘ )دراسرررررر٘ مقارىرررررر٘ ( ن دار اليَـرررررر٘     

 .42ن ؾ 2004العربٔ٘ ن القاٍرٗ ن 

 44دعاٛ اىْر ن مؼدر ساب  ن ؾ  (42)

 .70رب٘ ااد الشنريٖ ن مؼدر ساب  نؾ مرٓه عبد  (43)

 .43مؼدر ساب  ن ؾليعه عالاط٘ن ٍظاو عبد اد. (44)

د. عؼررراو عبرررد الف رررا  مفررررن اذتالْمررر٘ ا٢لال ّىٔررر٘ برررد      (45)

الي رٓررر٘ ّال فبٔررر  ن دار ادتامعررر٘ ادتدٓررردٗ ن القررراٍرٗ     

 .059-58ن ؾ 2008ن 

اذتالْمرررررر٘ ا٢لال ّىٔرررررر٘ بررررررد  د. عبررررررد الف ررررررا  بٔررررررْمٕن  (46)

ن دار الفالررررررررررر ادتررررررررررامعٕ ن  1الْاقرررررررررر  ّالفنررررررررررْ  ن   

د. ٍظرررررررراو عبررررررررد الرررررررريعه   ن 180. ؾ 2008ا٢سرررررررراليدرٓ٘ ن 

 .38-37عالاط٘ ن مؼدر ساب  ن ؾ 

 87د. عباض العبْدٖ ن مؼدر ساب  ن ؾ  (47)

ن  56د. عؼررررراو عبرررررد الف رررررا  مفرررررر ن مؼررررردر سررررراب  ن ؾ   (48)

 .40دعاٛ اىْر ن مؼدر ساب  ن ؾ 

د. عؼراو   37ه قيدلٔ ٕ ن مؼدر سراب  نؾ  د. عامر ابرأٍ  (49)

 .92ؼدر ساب  ن ؾعبد الف ا  مفر ن م

 .42د. ٍظاو عبد اليعه عالاط٘ ن مؼدر ساب  ن   (50)

ػرررداو ارتنآشررر٘ ن اذتالْمررر٘ ا٢لال ّىٔررر٘ الفرٓررر  ضترررْ      (51)

ا٢ػررررررر٣  ا٢دارٖ ن عرررررررامل الال ررررررر  اذتدٓثررررررر٘ لليظرررررررر  

 79.ن ؾ 2013ّال ْنٓ  ن ا٢ردٌ ن 

مرررررٓه عبررررد ربررررُ ااررررد الشررررنريٖ ن مؼرررردر سرررراب  ن ؾ    (52)

ن د. مْسررررررررٙ عبررررررررد الياػررررررررر ّ ستنررررررررد قرٓظررررررررٕ ن    70

مشررررررررراٍن٘ ا٢دارٗ ا٢لال ّىٔررررررررر٘    فرررررررررْٓر العنررررررررري 

ا٢دارٖ  ١سشررررا  ال علررررٔه العررررالٕ ن  رررر  ميظررررْر     

 89ن ؾ 2011ن 9زتل٘ الباح  نعدد

ٍرررْ مؼرررفل  ٓشررر يدو لل عررربري عرررً سرررْٛ ادتَررران ا٢دارٖ   (53)

د اجراٛا رررررُ ّطررررردِ ال زامرررررُ بيؼرررررْؾ القرررررْاىد   ّ عقٔررررر

ّا٢ى نرر٘ ّبعٔرردا عررً الرّىرر٘ ن دعرراٛ اىررْر مؼرردر سرراب  ن        

 . 42مؼدر ساب  ن ؾ 

 .38د.ٍظاو عبد اليعه عالاط٘ن مؼدر ساب  نؾ  (54)

 .57ؾ د.عؼاو عبد الف ا  مفرن مؼدر ساب  ن  (55)

 .43دعاٛ اىْر ن مؼدر ساب  ن ؾ   (56)

ٕ  عبررررد ا  د.  (57) –100ؾ               مؼرررردر سرررراب ن  ن لف ررررا  بٔررررْم
101. 

ٓرجرررررر  الفـرررررري   اسرررررر عنال كلنرررررر٘ رؼيؼرررررر٘ اث    (58)

الالا ررررر  ا٢مرٓالرررررٕ برررررٔ  دراكرررررر ن الرررررسٖ اسررررر عنلَا      

بدآررررررر٘   ك ابا ررررررر٘ ال علقررررررر٘ بارتررررررردما  البلدٓررررررر٘   

(Mmuici pal services  امرررا اّل مرررً طبقَرررا . )

ْنراٛ عنلٔررا اَرررٕ حالْمررر٘ )مرمرٓرررت  ا ظرررر( رٜٔشررر٘ الررر 

ب ْٓرررري الظررررارٓ    1979اليٓفاىٔرررر٘ الررررك ال زمررررت عرررراو    

العامررررر٘ النلْكررررر٘ مرررررً الدّلررررر٘ اث القفرررررا  العررررراو  ن     

اارتؼيؼررررر٘ كأحرررررد م ررررراٍر العْلررررر٘ ّالرررررك مرررررً      

ػررررررررْرٍا مي نرررررررر٘ ال  ررررررررارٗ العالٔرررررررر٘ ن طرررررررراللت      

 فبٔقا َرررررا اسررررر ا ٔ ٔ٘  شررررر َدإ اجرررررراٛ  غرررررريا     

د مررررً ( للنزٓرررر  macroeسٔاسررر٘ ا٢ق ؼرررراد الاللررررٕ ) 

ال فاػررررٔي راجرررر  د. ّلٔررررد حٔرررردر جررررابر ن ال فررررْٓ     

ن  1ادارٗ ّاسرررر ثنار الراارررر  العامرررر٘ )دراسرررر٘ مقارىرررر٘(   

 . 422ن ؾ 2009ميظْرا  اذتل  اذتقْقٔ٘ ن بريّ  ن 
عقٔررررري زتٔرررررد كررررراده الشرررررعدٖ ن ا٢سررررراض القررررراىْىٕ     (59) 

 ْ ٛ ال ظرررررررٓ  العراقررررررٕ )دراسرررررر٘  لليؼيؼرررررر٘   ؿرررررر

لرررر٘ كررررب٣ٛ العلنٔرررر٘ ن  ن  رررر  ميظرررْر   زت مقارىررر٘( 

 .58ن ؾ  2007ن  4ن العدد 5اجمللد 

د. اؤاعٔرررري ػعؼررررا  البرررردٓرٖ ن االرررررٗ ال يؼؼررررٔ٘        (60)

الرااررر  العامررر٘ ن  ررر  ميظرررْر   جامعررر٘ بابررري العلرررْو     

 . 177ن ؾ  2007ن  2ن العدد 14ا٢ىشاىٔ٘ ن اجمللد 

باؤرررررر٘ علررررررٕ احشرررررراٌ داّّد ن ارتؼيؼرررررر٘ اجتاٍررررررا       (61)

ال لرررْل اث القفرررا  ارتررراؾ )جترررار  علنٔررر٘ شت رررارٗ    

ن مفبعرررررر٘ الزمرررررراٌ ن   1مرررررر  ا٢طررررررارٗ اث العررررررراة ( ن   

 .   27ن ؾ  2009بغداد ن 

حشرررً ستنرررد علرررٕ البيررراٌ ن مبررردأ قابلٔررر٘ قْاعرررد الراررر   (62(

العامرررر٘ لل غررررٔري ّال فررررْٓر )دراسرررر٘ مقارىرررر٘    فررررْر   

  الراارررررررر  العامرررررررر٘ ا٢ق ؼررررررررادٓ٘ ( اطرّحرررررررر٘ ىظررررررررا

.ؾ 2005دك ررررْراِ نجامعرررر٘ الْػرررري ن كلٔرررر٘ القرررراىٌْ ن   

133 . 

د. مررررررّاٌ سترررررٕ الررررردًٓ القفررررر  ن طررررررة رؼيؼررررر٘       (63)

 –الراارررررر  العامرررررر٘  ا٢م ٔرررررران  الظررررررركا  الي لفرررررر٘    

Bot     فرررررررْٓ  الراررررررر  العررررررراو ) دراسررررررر٘ مقارىررررررر٘( ن 

ن ّ  220ن ؾ 2009ن 1ميظرررررررْرا  اذتلررررررر  اذتقْقٔررررررر٘ ن    

رالرررد طرررُ عبرررد الالررررٓه ن ر٠ٓررر٘ اق ؼرررادٓ٘   مْؿرررْ        

ارتؼيؼرررر٘ ن  رررر  ميظررررْر   زتلرررر٘ دٓرررراث ن العرررردد   

 .156ن ؾ 2010ن  43

عبررررد ادتاسرررره عبرررراض عبررررد ال ن ارتؼيؼرررر٘ ّاطررررالالٔ٘    ( 64)

ال لررررررْل  ضتررررررْ اق ؼرررررراد الشررررررْة   العررررررراة ن  رررررر    

ميظررررررررررْر ن زتلرررررررررر٘ ا٢دارٗ ّا٢ق ؼرررررررررراد للدراسررررررررررا   

 .38ن ؾ2012ن 6ن العدد 412لد ا٢ق ؼادٓ٘ ن اجمل

اظتابٔا َرررا  00ىظرررٝ َا 00اررر١اد رلٔررري لفٔررر  ن ارتؼيؼررر٘     (65)

سررررررررلبٔا َا ن  رررررررر  ميظررررررررْر   زتلرررررررر٘ ا٢سرررررررر اع ن   00

 .  364ن ؾ2011ن 144العدد

سرررَٔي ستنرررد العرررزاو نال يؼؼرررٔ٘ ّاثرٍرررا علرررٙ الراررر      (66)

العرررررررراو  رسررررررررال٘ ماجشرررررررر رينجامع٘ بغرررررررردادن كلٔرررررررر٘  

 11نؾ2002نالقاىٌْ

 ٓي ر : (67)

د. مررررردحت القرٓظرررررٕ ن بررررررامة ارتؼيؼررررر٘ برررررد    -

مقْمرررا  الي رررا  ّعْامررري الفظررري ن  ررر  ميظرررْر ن    

زتلرررر٘ مركررررز الش يؼرررررٓ٘ للدراسررررا  العربٔرررر٘     

 .127ن ؾ 332011ّالدّلٔ٘ ن العدد ن 
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د. سررررامٕ عبٔررررد ستنرررررد ن  رررر  ميظررررْر ن زتلررررر٘      -

ن 2011ن  27ن العرررررردد  7العلررررررْو ا٢ق ؼررررررادٓ٘ ن اجمللررررررد 

 . 38ؾ 

اؤاعٔرررري ػعؼررررا   البرررردٓرٖن مؼرررردر سرررراب  ن     د.  -

 .187ؾ 

ن د.  158رالرررررد طرررررُ عبرررررد الالررررررٓه ن مؼررررردر سررررراب  ن ؾ     (68)

 .263مرّاٌ القف  ن مؼدر ساب  ن ؾ 

حررربع ستنرررد حررربع ن  ارتؼيؼررر٘ اثرٍرررا علرررٙ حقرررْة       (70)

ن ميظررررررْرا  اذتلرررررر  ن 1العرررررراملد بالقفررررررا  العرررررراو ن  

 . 36ن ؾ 2011بريّ  ن 

بظررررررٚ ستنرررررد الشرررررعدٖ ن رؼيؼررررر٘ الرااررررر  العامررررر٘    (71)

بفرٓرررر  عقرررررْد البيرررراٛ ّال ظرررررغٔي اث ادتَرررر٘ الشررررر فٔدٗ    

(B.O.T   ٘ن رسرررال٘ ماجشرررر ري ن جامعررر٘ اليَرررررًٓ ن كلٔرررر)

 .  13 -12ن ؾ 2012اذتقْة ن 
ٓـرررر ا٢ح الرررار الرررسٖ  ارسرررُ م١سشرررا  القفرررا  العرررراو        (72)

ث بالشررر َلالد حٔررر   ف قرررر سرررل  القفرررا  العررراو عرررادٗ ا 

٘ اليْعٔررررر٘ ا ن حرررررا دتٔررررردٗ ّاسرررررالٔ  ا٢ى رررررال ال يااشرررررٔ

ٓـررررفر الشرررر َل  اث طررررراٛ ٍررررسِ الشررررل  بررررالرمه مررررً  

 ررررردىٕ جْد َررررررا لعررررردو ّجررررررْد برررررداٜي هلررررررا ن ّبْجررررررْد    

ارتؼيؼرررر٘ ارررراٌ ٍررررسا ا٢ح الررررار مررررً قبرررري م١سشررررا     

القفررررا  العرررراو سررررٔ قلؽ بؼررررْرٗ كرررربريٗ ن حٔررررر  اٌ      

ارتؼيؼرررر٘  رررردا  م١سشررررا  القفررررا  العرررراو ل لشررررً   

عٔررررر٘ ّنٓرررررادٗ كفررررراٛٗ ا٢ى اجٔررررر٘ ّبررررردٌّ حتفٔرررررز  اليْ

ال يرررااص لرررً ٓشرررله القفرررا  ارتررراؾ مرررً مظرررالل٘ عررردو  

الالفررررراٛٗ الرررررك  ؼرررررٔ  القفرررررا  العررررراو . للنزٓرررررد مرررررً     

ال فاػررررررٔي راجررررررر  اىفررررررْاٌ الياطررررررر  ن ارتؼيؼررررررر٘   

)ال يؼؼرررٔ٘ ( مفَرررْو جدٓرررد لفالررررٗ الدّلررر٘ ّدّرٍرررا      

  ادارٗ الراارررر  العامرررر٘ ن ميظررررْرا  اذتلرررر  اذتقْقٔرررر٘  

 .227ن ؾ 2000بريّ  ن  ن
  38-37مؼدر ساب  ن ؾ حبع ستند حبع ن  (73)
 .13بظرٚ ستند الشعدٖ  ن مؼدر ساب  ن ؾ  (74)

ن علرررٕ  39-38حررربع ستنرررد حررربع ن مؼررردر سررراب  ن ؾ    ( 75)

حشررررد حشرررررً ن ال فلبرررررا  ا٢ساسررررٔ٘ لي رررررا  عنلٔررررر٘   

ارتؼيؼررررر٘ ن رررررر  ميظرررررْر نزتلرررررر٘ جامعررررر٘ بابرررررري    

 2012ن 1ن العررررردد 20ّال فبٔقٔ٘ناجمللرررررد للعلرررررْو الؼررررررا٘  

 170ؾ

    .13 -12بظرٚ ستند الشعدٖ ن مؼدر ساب ن ؾ   (76)

رالرررد طرررُ ن  370اررر١اد رلٔررري لفٔررر  ن مؼررردر سررراب  ن ؾ   (77)

 .  159عبد الالرٓه ن مؼدر ساب  ن ؾ 

 . 59ؾ باؤ٘ علٕ احشاٌ داّّد نمؼدر ساب ن  (78)

 .  14بظرٚ ستند الشعدٖن مؼدر ساب  ن ؾ  (79)

 .  38حبع ستند حبع ن مؼدر ساب  ن ؾ   (80)

 .16ند الشعدٖ ن مؼدر ساب  ن ؾ بظرٚ ست   (81)

د. عنرررررررر علرررررررٕ الررررررردّرٖ ّ اارررررررد اؿررررررررار اؤاعٔررررررري    (82)

الظرررررنرٖ ن ارتؼيؼررررر٘ برررررداٜي ال لرررررْل مرررررً اللالٔررررر٘ 

 10د العامررر٘ اث اللالٔررر٘ ارتاػررر٘ ن زتلررر٘ اليؼرررْر ن العرررد   

 .6ن ؾ 2007ن 

 .140حشً ستند علٕ البياٌ ن مؼدر ساب  ن ؾ   (83)

  181د. اؤاعٔرررري ػعؼررررا  البرررردٓرٖ ن مؼرررردر سرررراب  ن ؾ   (84)

. 

 .270لدًٓ القف  ن مؼدر ساب  ن ؾد. مرّاٌ ستٕ ا  (85)

د. داّّد عبررررررد الرررررررناة البرررررران ن اذتالْمرررررر٘ ا٢لال ّىٔرررررر٘     (86)

ّاثرٍرررا علرررٙ الي ررراو القررراىْىٕ للنراررر  العررراو ن ميظررراٗ     

 . 177-176ن ؾ 2007العارإ نا٢ساليدرٓ٘ ن

ميرررسر جرررابر ستنرررد ن ارتؼيؼررر٘ ّا٢ق ؼررراد العراقرررٕ        (87)

ن  رررر  ميظررررْر   زتلرررر٘ القادسررررٔ٘ للعلررررْو ا٢دارٓرررر٘     

 .145ؾ     ن 2009ن 3ن العدد  11ّا٢ق ؼادٓ٘ ن اجمللد 

 .19بظرٚ  ستند الشعدٖ ن مؼدر ساب  ن ؾ   (88)

د. اارررررررد حشرررررررً اليعرررررررٕ ن ارتؼيؼررررررر٘ ّمظرررررررالل٘        (89)

عررر٣ل ن  ررر  ميظرررْر   العنالررر٘ الزاٜررردٗ رفررر٘ قْمٔررر٘ لل  

  زتلررررر٘ البلرررررْي القاىْىٔررررر٘ ّا٢ق ؼرررررادٓ٘ نجامعررررر٘   

ن  21ن العرررررردد  1اليؼررررررْرٗ ن كلٔرررررر٘ اذتقررررررْة ن  اجمللررررررد    

ن د. عزٓرررررررررزٗ الظررررررررررٓ  ن اجتاٍرررررررررا     205-204ن ؾ 1997

ال ظرررررٓعا  ذترررري مظررررالل٘ العنالرررر٘ الزاٜرررردٗ   اعقررررا    

حركررررررر٘ ارتؼيؼررررررر٘ ن  ررررررر  ميظرررررررْر   زتلررررررر٘    

دٓ٘ ن جامعرررر٘ اليؼررررْرٗ ن  البلررررْي القاىْىٔرررر٘ ّا٢ق ؼررررا 

-254ن ؾ 1997ن  21ن العررررردد  1كلٔررررر٘ اذتقرررررْة ن  اجمللرررررد 

255 . 

 .  18بظرٚ ستند الشعدٖن مؼدر ساب  ن ؾ  (90)

 . 55-54حبع ستند حبع ن مؼدر ساب  ن ؾ   (91)

د. مَررررررردٖ اؤاعٔررررررري ادترررررررراإ ن ادتْاىررررررر  القاىْىٔررررررر٘   (92)

لليؼيؼرررررر٘ ن  رررررر  ميظررررررْر   زتلرررررر٘ اذتقررررررْة ن    

 -295ن ؾ  1995ن 4ن العررررردد  19الالْٓرررررت ن اجمللرررررد  جامعررررر٘ 

298 . 

 . 2005( مً الدس ْر العراقٕ  لعاو 25الادٗ )  (93)

 .2005مً الدس ْر العراقٕ  لعاو ( 26الادٗ )  (94)

 .2005مً الدس ْر العراقٕ   لعاو  (27الادٗ ) (95)

 186ٖ ن مؼدر ساب  ن ؾد. اؤاعٔي ػعؼا  البدٓر (96)

-305ن مؼرررردر سررررراب  ن ؾ  د. مَرررردٖ اؤاعٔرررري ادتررررراإ    (97)

306  . 

 . 55حبع ستند حبع ن مؼدر ساب  ن ؾ (98)

د. مَيررررد ابرررررأٍه ادتبررررْرٖ ن الي رررراو القرررراىْىٕ لل لررررْل   (99)

ن دار حامررررد 1اث القفرررا  ارترررراؾ )دراسررر٘ مقارىرررر٘( ن    

 .  68-67. ؾ 2007لليظر ّال ْنٓ  ن عناٌ ن 

د. مررررررّاٌ سترررررٕ الررررردًٓ القفررررر ن مؼررررردر سررررراب  ن ؾ      (100)

ن د. مَيررررد ابرررررأٍه ادتبررررْرٖ ن مؼرررردر سرررراب    272 –270

 . 68ن ؾ

د. اسرررام٘ عبرررد الررريعه الشرررٔد علرررٕ ن ال ياػرررٔ٘ مفَْمَرررا      (101)

اٍرررردااَا  م فلبا َررررا  رررراعل عررررً جتاربَررررا العربٔرررر٘       –

ّا٢ّربٔرررر٘ ن  رررر  ميظررررْر ن اجمللرررر٘  العراقٔرررر٘ للعلررررْو    

ن د. 35ن ؾ  2009ن  19ن العرررررررردد   7اجمللررررررررد  ا٢ق ؼررررررررادٓ٘ ن

 . 70-69ميَد ابرأٍه ادتبْرٖ ن مؼدر ساب  ن ؾ 

لعررراو  22( مرررً قررراىٌْ الظرررركا  العامررر٘ رقررره     36الرررادٗ )  (102)

 العدل .  1997

 21( مرررً قررراىٌْ بٔررر  ّاظترررار امرررْال الدّلررر٘ رقررره   2الرررادٗ )  (103)

 اليااس .  2013لعاو 

 21اىٌْ بٔررر  ّاظترررار امرررْال الدّلررر٘ رقررره  ( مرررً قررر6الرررادٗ )   (103)

 اليااس .  2013لعاو 

 . 77علٕ حشد حشً ن مؼدر ساب ن ؾ  (104)

د. ؤررري عبررْد ّ د. عرر٣ٛ الرردًٓ ستنررْد ّباؤرر٘ ستررٕ ن         (105)

ارتؼيؼ٘ ّحتدٓد رّٟ ا٢ػ٣  ا٢ق ؼادٖ العراقٕ ن 

 رر  ميظررْر ن زتلرر٘ كلٔرر٘ بغررداد للعلررْو ا٢ق ؼررادٓ٘ ن  

 . 89ن ؾ2011ن 26العدد

د. ااررررررررد ؤررررررررال الرررررررردًٓ مْسررررررررٙ ن ايررررررررٌْ  فبٔرررررررر    (106)

ارتؼيؼررررررر٘ ن  ررررررر  ميظرررررررْر   زتلررررررر٘ البلرررررررْي    

القاىْىٔررررر٘ ّا٢ق ؼرررررادٓ٘ ن جامعررررر٘ اليؼرررررْرٗ ن كلٔررررر٘   

 .497ن ؾ  1992ن  12اذتقْإ ن العدد 

 .77علٕ حشد حشً ن مؼدر ساب  ن ؾ   (107)

 .34-33د عزاو ن مؼدر ساب  ن ؾ سَٔي ستند اا  (108)

..................................................... 
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 الؼادر

 ا٢ّك: الال  

اىفرررْاٌ الياطررر  ن ارتؼيؼررر٘ )ال يؼؼرررٔ٘ (     -1

مفَرررْو جدٓرررد لفالررررٗ الدّلررر٘ ّدّرٍرررا   ادارٗ     

الرااررر  العامررر٘ ن ميظرررْرا  اذتلررر  اذتقْقٔررر٘ ن   

 . 2000بريّ  ن 

باؤررررررر٘ علرررررررٕ احشررررررراٌ داّّد ن ارتؼيؼررررررر٘    -2

اجتاٍرررررررررا  ال لرررررررررْل اث القفرررررررررا  ارتررررررررراؾ  

)جتررررار  شت ررررارٗ مررررر  ا٢طررررارٗ اث العرررررراة( ن    

 .2009نمفبع٘ الزماٌ ن بغداد ن 1 

حررررربع ستنرررررد حررررربع ن  ارتؼيؼررررر٘ اثرٍرررررا     -3

ن 1علرررررٙ حقرررررْة العررررراملد بالقفرررررا  العررررراو ن   

 .  2011ميظْرا  اذتل  ن بريّ  ن 

د. رالرررررررد رلٔررررررري ال ررررررراٍر ن القررررررراىٌْ ا٢دارٖ ن   -4

ن دار الٔشرررررررررٗ لليظررررررررر   1ٕ ن  الال ررررررررا  الثرررررررراى  

 .1997ّال ْنٓ  ّالفباع٘ ن عناٌ ن 

د. داّّد عبرررررررررررد الررررررررررررناة البررررررررررران ن اذتالْمررررررررررر٘     -5

ا٢لال ّىٔرررررر٘ ّاثرٍررررررا علررررررٙ الي رررررراو القرررررراىْىٕ     

عررررررررررررررراو ن ميظررررررررررررررراٗ العرررررررررررررررارإ   للنراررررررررررررررر  ال

 .2007ننا٢ساليدرٓ٘

د. سررررلٔناٌ الفنرررراّٖ ن مبررررادٟ القرررراىٌْ ا٢دارٖ  -6

   ٕ نالقررراٍرٗ   الؼررررٖ ّالقرررارٌ ندار الفالرررر العربررر

 1967ن

 1د. طررررررا   ْمررررررا ميؼررررررْر ن القرررررراىٌْ ا٢دارٖ نل  -7

 .1976نمفبع٘ سلناٌ ا٢ع نٕ نبغداد ن

ػرررررررداو ارتنآشررررررر٘ ن اذتالْمررررررر٘ ا٢لال ّىٔررررررر٘    -8

الفرٓرررر  ضتررررْ ا٢ػرررر٣  ا٢دارٖ ن عررررامل الال رررر     

 .2013اذتدٓث٘ لليظر ّال ْنٓ  ن ا٢ردٌ ن 

د. طعٔنرررر٘ ادترررررإ ن القرررراىٌْ ا٢دارٖ ن مال برررر٘    -9

 .1973اذتدٓث٘ ن القاٍرٗ نلقاٍرٗ ا

د. عررررررررامر ابرررررررررأٍه قيرررررررردٓل ٕ ن اذتالْمرررررررر٘     -10

 .2015عناٌ ن ن دار الٔشرٗ ن 1لال ّىٔ٘ ن  ا٢

د. عبرررررد الغررررر  بشرررررْٔىٕ ن  القررررراىٌْ ا٢دارٖ ن     -11

 . 2005ميظاٗ العارإ ن ا٢ساليدرٓ٘ ن

عبررررد الف ررررا  بٔررررْمٕن اذتالْمرررر٘ ا٢لال ّىٔرررر٘     -12

امعٕ ن ن دار الفالررررر ادترررر 1بررررد الْاقرررر  ّالفنررررْ  ن    

 .2008ا٢ساليدرٓ٘ ن 

د. عؼررررررررراو عبرررررررررد الف رررررررررا  مفررررررررررن اذتالْمررررررررر٘    -13

ا٢لال ّىٔرررررررر٘ بررررررررد الي رٓرررررررر٘ ّال فبٔرررررررر  ن دار  

 .2008ادتامع٘ ادتدٓدٗ ن القاٍرٗ ن 

د. علرررٕ ستنرررد بررردٓر ّارررررٌّ ن مبرررادٟ ّاحالررراو   -14

القرررراىٌْ ا٢دارٖ نمدٓرٓرررر٘ دار الال رررر  للفباعرررر٘ 

 . 1993ّاليظر ن

ا٢دارٖ ن دار د. ماجرررررد رامررررر  اذتلرررررْ ن القررررراىٌْ    -15

 .1983الفبْعا  ادتامعٔ٘ نا٢ساليدرٓ٘ن.

ستنررررررد ؤررررررري ااررررررد ن ا٢دارٗ ا٢لال ّىٔرررررر٘ ن    -16

 .2008ن دار الٔشرٗ ن عناٌ ن 1 

د. ستنرررررد ارررررر١اد عبرررررد الباسرررررر  ن القرررررراىٌْ    -17

 .ر الفالر ادتامعٕ ندٌّ عاو ىظرا٢دارٖ ندا

د. ستنررررررْد حلنررررررٕ ن مررررررْجز مبررررررادٟ القرررررراىٌْ  -18

لليظررررررر ّال ْنٓرررررر  نا٢ردٌ  ناثررررررراٛ  1ا٢دارٖ ن 

 . 2009ن

د. مررررررررّاٌ سترررررررٕ الررررررردًٓ القفررررررر  ن طررررررررة    -19

رؼيؼرررررررررر٘ الراارررررررررر  العامرررررررررر٘  ا٢م ٔرررررررررران     

 فررررْٓ  الرارررر    Bot –الظررررركا  الي لفرررر٘ 

العررررراو ) دراسررررر٘ مقارىررررر٘( ن ميظرررررْرا  اذتلررررر   

 .2009ن 1اذتقْقٔ٘ ن  

د. مَيرررد ابرررررأٍه ادتبرررْرٖ ن الي رررراو القرررراىْىٕ    -20

)دراسررر٘ مقارىررر٘(  لل لرررْل اث القفرررا  ارتررراؾ 

 .2007ن دار حامد لليظر ّال ْنٓ  ن عناٌ ن 1ن  

د. ىررررررْاإ كيعرررررراٌ ن القرررررراىٌْ ا٢دارٖ نالال ررررررا    -21

ندار الثقااررررررررر٘ لليظرررررررررر ّال ْنٓررررررررر     4ا٢ّل ن 

 .  2010نعناٌ 

د. ٍظررررررررراو عبرررررررررد الررررررررريعه عالاطررررررررر٘ ن ا٢دارٗ   -22

ٔرررررررر٘ للنراارررررررر  العامرررررررر٘ )دراسرررررررر٘  ا٢لال ّى

( ن دار اليَـررررر٘ العربٔررررر٘ ن القررررراٍرٗ ن مقارىررررر٘

2004  . 

د. ّلٔررررررد حٔرررررردر جررررررابر ن ال فررررررْٓ    ادارٗ      -23

 1ّاسررر ثنار الرااررر  العامررر٘ )دراسررر٘ مقارىررر٘(    

 .2009ن ميظْرا  اذتل  اذتقْقٔ٘ ن بريّ ن 

 ثاىٔاك: البلْي

د. اؤاعٔررررررررري ػعؼرررررررررا  البررررررررردٓرٖ ن االررررررررررٗ   -1

ال يؼؼرررٔ٘   الرااررر  العامررر٘ ن  ررر  ميظرررْر    

ن 14جامعرررر٘ بابرررري العلررررْو ا٢ىشرررراىٔ٘ ن اجمللررررد    

 . 2007ن  2العدد 

د. اسرررام٘ عبرررد الررريعه الشرررٔد علرررٕ ن ال ياػرررٔ٘     -2

اٍررررردااَا  م فلبا َرررررا  ررررراعل عرررررً   –مفَْمَرررررا 

جتاربَررررا العربٔرررر٘ ّا٢ّربٔرررر٘ ن  رررر  ميظررررْر ن   

 7جمللررد  اجمللرر٘  العراقٔرر٘ للعلررْو ا٢ق ؼررادٓ٘ ن ا   

 .2009ن  19ن العدد 

الررردًٓ مْسرررٙ ن ايرررٌْ  فبٔررر      د. اارررد ؤرررال    -3

ارتؼيؼررر٘ ن  ررر  ميظرررْر   زتلررر٘ البلرررْي   

القاىْىٔررررر٘ ّا٢ق ؼرررررادٓ٘ ن جامعررررر٘ اليؼرررررْرٗ ن   

 .  1992ن  12كلٔ٘ اذتقْإ ن العدد 

د. اارررررررررد حشرررررررررً اليعرررررررررٕ ن ارتؼيؼررررررررر٘    -4

ّمظررالل٘ العنالرر٘ الزاٜرردٗ رفرر٘ قْمٔرر٘ للعرر٣ل     

ن  رررر  ميظررررْر   زتلرررر٘ البلررررْي القاىْىٔرررر٘     

عررررررر٘ اليؼرررررررْرٗ ن كلٔررررررر٘   ّا٢ق ؼرررررررادٓ٘ نجام

 .1997ن  21ن العدد 1اذتقْة ن اجمللد

د. حيرررررررررراٌ القٔشررررررررررٕ ن ا٢دارٗ ا٢لال ّىٔرررررررررر٘     -5

ّ قرررردٓه ارترررردما  العامرررر٘ ن  رررر  ميظررررْر    

ن  17ن 16ن العررررردداٌ   4زتلررررر٘ اذتقرررررْةن اجمللرررررد    

2011. 
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رالررررد طررررُ عبررررد الالرررررٓه ن ر٠ٓرررر٘ اق ؼررررادٓ٘      -6

مْؿرررْ  ارتؼيؼررر٘ ن  ررر  ميظرررْر   زتلررر٘   

 . 2010ن  43العدد دٓاث ن 

د. سرررامٕ عبٔرررد ستنرررد ن  ررر  ميظرررْر ن زتلررر٘    -7

 . 2011ن  27ن العدد  7العلْو ا٢ق ؼادٓ٘ ن اجمللد 

د. ؤررررررري عبررررررْد ّ د. عرررررر٣ٛ الرررررردًٓ ستنررررررْد       -8

ّباؤررررر٘ سترررررٕ ن ارتؼيؼررررر٘ ّحتدٓرررررد رّٟ   

ا٢ػررر٣  ا٢ق ؼرررادٖ العراقرررٕ ن  ررر  ميظرررْر ن  

زتلررررر٘ كلٔررررر٘ بغرررررداد للعلرررررْو ا٢ق ؼرررررادٓ٘ ن     

 . 2011 ن26العدد

نٓيرررررر  عبرررررراض ستشررررررً ن ا٢دارٗ ا٢لال ّىٔرررررر٘   -9

ّاثرٍررررا علررررٙ القرررررار ا٢دارٖ ن  رررر  ميظررررْر ن    

ن 16زتلررر٘ اذتقرررْة ن جامعررر٘ اليَررررًٓ ن اجمللرررد     

 .2014ن 1العدد

د. عبرررررراض نبررررررٌْ العبررررررْدٖ ن ا٢طررررررار القرررررراىْىٕ      -10

لللالْمررر٘ ا٢لال ّىٔررر٘ ن  ررر  ميظرررْر    زتلررر٘    

 .2012ن 1و القاىْىٔ٘ ّالشٔاسٔ٘ ن العدد العلْ

عبررررد ادتاسرررره عبرررراض عبررررد ال ن ارتؼيؼررررر٘      -11

ّاطرررررالالٔ٘ ال لرررررْل  ضترررررْ اق ؼررررراد الشرررررْة     

العرررررررررراة ن  ررررررررر  ميظرررررررررْر ن زتلررررررررر٘ ا٢دارٗ   

ن 412ّا٢ق ؼررراد للدراسرررا  ا٢ق ؼرررادٓ٘ ن اجمللرررد   

 . 2012ن 6العدد 

د. عزٓررررررزٗ الظرررررررٓ  ن اجتاٍررررررا  ال ظررررررررٓعا      -12

ذترررررري مظررررررالل٘ العنالرررررر٘ الزاٜرررررردٗ   اعقررررررا      

٘ ن  ررر  ميظرررْر   زتلررر٘  حركررر٘ ارتؼيؼررر

البلررررررْي القاىْىٔرررررر٘ ّا٢ق ؼررررررادٓ٘ ن جامعرررررر٘    

ن العرررردد  1اليؼررررْرٗ ن كلٔرررر٘ اذتقررررْة ن  اجمللررررد  

 .1997ن  21

علررررررٕ حشررررررد حشررررررً ن ال فلبررررررا  ا٢ساسررررررٔ٘   -13

لي ررررا  عنلٔرررر٘ ارتؼيؼرررر٘ ن  رررر  ميظررررْر ن    

زتلرررررررر٘ جامعرررررررر٘ بابرررررررري للعلررررررررْو الؼرررررررررا٘    

 . 2012ن 1ن العدد 20ّال فبٔقٔ٘ ن اجمللد 

زتٔررررررد كرررررراده الشررررررعدٖ ن ا٢سرررررراض  عقٔرررررري  -14

القررررررراىْىٕ لليؼيؼررررررر٘   ؿرررررررْٛ ال ظررررررررٓ   

العراقررررٕ )دراسرررر٘ مقارىرررر٘ ( ن  رررر  ميظررررْر     

ن  4ن العرررردد5ب٣ٛ العلنٔرررر٘ ن اجمللررررد  زتلرررر٘ كررررر 

2007 . 

د. عنررر علررٕ الرردّرٖ ّ ااررد اؿرررار اؤاعٔرري       -15

الظرررررنرٖ ن ارتؼيؼررررر٘ برررررداٜي ال لرررررْل مرررررً  

لررررر٘ اللالٔررررر٘ العامررررر٘ اث اللالٔررررر٘ ارتاػررررر٘ ن زت 

 .2007ن  10اليؼْر ن العدد 

 00ىظرررأ َا  00اررر١اد رلٔررري لفٔررر  ن ارتؼيؼررر٘       -16

سرررلبٔا َا ن  ررر  ميظرررْر   زتلررر٘  00اظتابٔا َرررا 

 .  2011ن 144ا٢س اع ن العدد

د. مررردحت القرٓظرررٕ ن بررررامة ارتؼيؼررر٘ برررد    -17

مقْمررررررا  الي ررررررا  ّعْامرررررري الفظرررررري ن  رررررر     

ميظررررررررررْر ن زتلرررررررررر٘ مركررررررررررز الش يؼرررررررررررٓ٘ 

  332011للدراسررررا  العربٔرررر٘ ّالدّلٔرررر٘ ن العرررردد ن   

. 

ميررررسر جررررابر ستنررررد ن ارتؼيؼرررر٘ ّا٢ق ؼرررراد   -18

العراقررررٕ ن  رررر  ميظررررْر   زتلرررر٘ القادسررررٔ٘     

ن  11للعلررررررْو ا٢دارٓرررررر٘ ّا٢ق ؼررررررادٓ٘ ن اجمللررررررد    

 .2009ن 3العدد 

د. مْسرررررٙ عبرررررد الياػرررررر ّ ستنرررررد قرٓظرررررٕ ن       -19

مشررراٍن٘ ا٢دارٗ ا٢لال ّىٔررر٘    فرررْٓر العنررري    

ا٢دارٖ  ١سشرررررررا  ال علرررررررٔه العرررررررالٕ ن  ررررررر  

 .2011ن  9 ميظْر   زتل٘ الباح  ن  عدد

د. مَرررررررردٖ اؤاعٔرررررررري ادتررررررررراإ ن ادتْاىرررررررر      -20

القاىْىٔرررررر٘ لليؼيؼررررررر٘ ن  ررررررر  ميظرررررررْر    

  19زتلرررر٘ اذتقررررْة ن جامعرررر٘ الالْٓررررت ن اجمللررررد     

 . 1995ن 4العدد 

 
 ثالثاك: ا٢طارٓ  ّالرساٜي

بظررررٚ ستنرررد الشرررعدٖ ن رؼيؼررر٘ الرااررر       -1

العامرررر٘ بفرٓرررر  عقررررْد البيرررراٛ ّال ظررررغٔي اث     

(ن رسرررررررررررال٘ B.O.Tادتَررررررررررر٘ الشررررررررررر فٔدٗ )

 ن جامعررررررررر٘ اليَررررررررررًٓ ن كلٔررررررررر٘  ريماجشررررررررر

 .  2012ن اذتقْة

حشرررررً ستنرررررد علرررررٕ البيررررراٌ ن مبررررردأ قابلٔررررر٘    -2

قْاعررررررد الرارررررر  العامرررررر٘ لل غررررررٔري ّال فررررررْٓر 

)دراسرررررر٘ مقارىرررررر٘    فررررررْر ىظررررررا  الراارررررر  

العامرررررر٘ ا٢ق ؼررررررادٓ٘ ( اطرّحرررررر٘ دك ررررررْراِ   

 . 2005جامع٘ الْػي ن كلٔ٘ القاىٌْ ن 

ّىٔررر٘ علرررٙ اررراد شت رررار ن  رررأثري ا٢دارٗ ا٢لال  -3

ادارٗ الرارررررر  العرررررراو ّ فبٔقا َررررررا    الرررررردّل     

العربٔررر٘ نرسرررال٘ ماجشررر ري ن جامعررر٘ ادتزاٜررررن  

. م رررررا  علرررررٙ 2007كلٔرررر٘ العلرررررْو الشٔاسرررررٔ٘ ن  

 الراب  ا٢ ٕ:

http://biblio.univ-

alger.dz/jspui/bitstream/1635/8292/

1/HAMMAD_MOKHTAR.pdf  

دعررررررراٛ اىرررررررْر ن ال فرررررررْر ا٢لال ّىرررررررٕ ّقٔررررررراو    -4

اذتالْمرر٘ ا٢لال ّىٔررر٘ ّاثرٍررا علرررٙ الراارر  العامررر٘    

ن رسررررررال٘ ماجشرررررر ري ن جامعرررررر٘ اليَرررررررًٓ نكلٔرررررر٘  

 2013.اذتقْة

سررررَٔي ستنررررد العررررزاو ن ال يؼؼررررٔ٘ ّاثرٍررررا    -5

جامعرر٘  علررٙ الرارر  العرراو ن رسررال٘ ماجشرر ري ن     

 .2002بغداد ن كلٔ٘ القاىٌْ ن 

مرررٓه عبررد ربررُ ااررد الشررنريٖ ن درجرر٘  ررْاار     -6

م فلبررررررررا   فبٔرررررررر  ا٢دارٗ ا٢لال ّىٔرررررررر٘     

الررررردارض الثاىْٓررررر٘  لاا رررررا  مرررررزٗ ّسررررربي   

ال فرررررررررْٓرن رسرررررررررال٘ ماجشررررررررر رين ادتامعررررررررر٘ 

 66نؾ 2009ا٢سرررر٣مٔ٘ مررررزٗ نكلٔرررر٘ ال بٔرررر٘ن  

 م ا  علٙ الْق  ا٢لال ّىٕ ا٢ ٕ:  

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/8749

4.pdf 

 

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/8292/1/HAMMAD_MOKHTAR.pdf
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/8292/1/HAMMAD_MOKHTAR.pdf
http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/8292/1/HAMMAD_MOKHTAR.pdf
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/87494.pdf
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/87494.pdf
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 التعـــــــــــــــددٓـــــــــــــ٘ السٔاسٔـــــــــــ٘

يف الفكـــــــــــر االســـــــــــ مٕ ا ـــــــــــدٓ  

 ّاملعاصر

 املدرس مؤٓد جبري حمنْد

جامعــــــ٘ االىبــــــار/  لٔــــــ٘ القــــــاىٌْ    

 ّالعلْو السٔاسٔ٘

قســـــه العلـــــْو السٔاســـــٔ٘/   ـــــ  

 .فكر سٔاسٕ

  :امللخ 

ــ٘      ــ  التعددٓـــ ــُ اٌ م لـــ ــط فٔـــ ــا الهـــ ممـــ

ــب٘    ــ٘  اليسـ ــا هآـــ٘ يف اةٍنٔـ ــاا م لبـ السٔاســـٔ٘  ـ

ــَد  ـــــــْالا د قرا ٔـــــــ٘       ــدّل الـــــــق اشـــــ للـــــ

ــدٚ    ــارا ملــــ ّاصــــــبعد التعددٓــــــ٘ السٔاســــــٔ٘ معٔــــ

ــا     ــط. ّ لنـــــ ــ٘ اّ الـــــ ــلِ الدّلـــــ ــ٘ ٍـــــ د قرا ٔـــــ

ــدّل   ــد الــــ ــْٚ    اىــــ ــٙ القــــ ــا علــــ ــر اىفتا ــــ أ ثــــ

عــــــً  نْ ااَــــــا       ّأ ثــــــر اعــــــبريا  السٔاســــــٔ٘

ّرؤاٍـــــــا السٔاســـــــٔ٘ ّاالقت ـــــــادٓ٘ ّالثقافٔـــــــ٘     

ّا ثـــــر التبامـــــا  تعقٔـــــ  مشـــــار ٘ سٔاســـــٔ٘     

ــ٘.     ــر د قرا ٔـــــ ــد أ ثـــــ ــا  اىـــــ ــ٘  لنـــــ فاعلـــــ

ــتكٌْ    ــ٘ ســــ ــتَ  الد قرا ٔــــ ــق ايــــ ــ٘ الــــ ّالدّلــــ

ــه       ــلٖ ٓاـ ــدٌ الـ ــاي املتنـ ــد العـ ــْرا عيـ ــر  اـ ا ثـ

هالبٔـــ٘ الـــدّل االّرّ ٔـــ٘ ّ عـــا مـــً دّل اســـٔا       

 فرٓقٔا.ّأمرٓكا ال أئ٘ ّأ

ــا     ــْ  الـــلٖ ّ عيـ ــار ٍـــلا املْ ـ ــاٛ ا تٔـ ــا جـ ّمـــً ٍيـ

دراســـــتيا لـــــُ اض مبعـــــثن متاـــــني٘ لعـــــدد مـــــً   

الفقـــــراا املَنـــــ٘ ّالـــــق  اّليـــــا مـــــً    ـــــا أٌ  

دمٔــــــ  علــــــٙ اســــــاؤالا مْ ــــــْعٔ٘  ّاســــــلٔ   

ــ٘      ــْو التعددٓـ ــٍْر مفَـ ــٙ جـ ــ٘ علـ ــْاٛ املعرفٔـ اال ـ

ــا     ــ٘. ّ اّليـــ ــا  الد قرا ٔـــ ــٔ٘  ّع قتَـــ السٔاســـ

الهـــكالٔ٘ الـــق اـــن  جلٔـــا عيـــدما اٌ دمٔـــ  علـــٙ ا

ــ مٔ٘    ــ٘ ّاالســـــ ــدّل العر ٔـــــ ــً الـــــ ــد أٖ مـــــ ارٓـــــ

ــ٘   ا بٔـــــ  الد قرا ٔـــــ٘ ّمـــــً  ـــــنيَا التعددٓـــ

 السٔاسٔ٘  كل اأ ٔد. 

ّقـــــد ايـــــاّل املبعـــــ  اةّل التعددٓـــــ٘ السٔاســـــٔ٘  

يف الفكــــر ال،ر ــــٕ  ّااــــنً وــــ   فقــــراا االّض 

 اّليــــــا مــــــً    ــــــا اتبــــــ   ــــــاٍرٗ التعددٓــــــ٘  

ــْ ــاىٕ  ّيف  السٔاســـــــٔ٘ ّىشـــــ ــر االىســـــ َٜا يف الفكـــــ

الفقــــرٗ الثاىٔــــ٘ ســــعٔيا لْ ــــ  اال ــــار الفلســــفٕ  

التـــارشمٕ  ــــلا املفَــــْو  وــــه  ل ــــيا اض اعرٓــــ   

التعددٓـــــــ٘ السٔاســـــــٔ٘ لتكـــــــٌْ ا ـــــــارا  ا نـــــــا  

لبعثيـــــــا يف ٍـــــــلا املفَـــــــْو السٔاســـــــٕ. ّاملبعـــــــ   

الثـــــاىٕ ايـــــاّلً التعددٓـــــ٘ السٔاســـــٔ٘ يف الفكـــــر     

اةّض العر ـــــــٕ االســـــــ مٕ  ّااـــــــنً فقـــــــران  

ــْو التعددٓـــ٘ يف    ــا  شـــكل مـــْجب مفَـ أّ ـــعيا فَٔـ

فكـــــر رّاد اليَاـــــ٘ العر ٔـــــ٘ ا ســـــ مٔ٘ ّالـــــلٖ  

 ـــــاٌ  ـــــه الفاـــــل االّل يف اعـــــر  اجملتنعـــــاا 

ــ٘  ثيـــا       ــ٘. ّالثاىٔـ ــٙ املفـــأٍه ال،ر ٔـ ــ٘ علـ العر ٔـ

ــْ    ــر االســــ مٕ ٍّــ ــٕ يف الفكــ يف اٍــــه مبــــدأ سٔاســ

مبــــــــــدأ الشــــــــــْرٚ ّع قتَــــــــــا  الد قرا ٔــــــــــ٘ 

ــ٘. وــــ  ــه   ّالتعددٓــ ــا أٍــ ــا فَٔــ ــ٘  ٔيــ ــعيا  ايــ ه ّ ــ

 اليتاٜ  الق  ل  الَٔا  ثيا ٍلا.

:Summary 

Political pluralism in the Modern 

and Contemporary Islamic Thought 

There is no doubt that the demand 

for pluralism, it is now a very 

important forcountries experiencing 

democratic transformations, and 

political pluralism has become a 

standard for the extent of 

democracy for this country or that. 

When countries are more open to 

political forces, and more 

expressing of ambitions for these 

powers , and its political, economic 

and cultural insights, and more 

committed to achieving a political 

active participation, was the more 

democracy. A country that touts 

democracy will be more present in 

the civilized world, which includes 
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the majority of European countries 

and some from Asia, Latin. 

Hence the choice came to this 

subject, which we distributed to our 

study has two sections, including a 

number of paragraphs we tried 

through which to answer questions 

objectively, and shed light on the 

essence of the concept of political 

pluralism, and its relationship to 

democracy. And we tried to answer 

questions regarding the dilemma 

that stands out clear when you 

want study any of the Arab and 

Islamic countries, including the 

implementation of democracy and 

political pluralism, certainly. 

The first section came to dealing 

with political pluralism in the 

Western thought, and included 

three paragraphs, the first tried 

from which to track the 

phenomenon of pluralism and its 

emergence in human thought, and 

in the second paragraph, we sought 

to develop a historical philosophical 

framework of this concept, then we 

came to the conclusion the 

definition of political pluralism to be 

a framework to our research in this 

concept political. In the second 

part, we dealt with political 

pluralism in the Arab-Muslim 

thought, and included the first two 

paragraphs briefly explained the 

concept of pluralism in the thought 

of the pioneers of the Islamic Arab 

renaissance, which was first 

brought to Western concepts to be 

known in Arab societies. The second 

looked at the most important 

political principle in Islamic thought 

which is the principle of 

consultation (shura) and its 

relationship to democracy and 

pluralism. Then we put Pena finale 

where the most important findings 

of our research. 

 

 :  قدم٘امل

ــاد     ــْو  ٓكـــــ ــ٘ راســـــــخ٘ الٔـــــ مثـــــــ٘  قٔقـــــ

زمنـــــــ  علَٔـــــــا أ ثرٓـــــــ٘ املشـــــــت،لن يف  قـــــــل  

ــا      ــ٘  أٌ ال   ــــ ــٔ٘ ّاالجتناعٔــــ ــْو السٔاســــ العلــــ

علــــٙ مأٍــــ٘ أٖ مــــً املفــــأٍه الــــق  ــــت   َــــا  

ــا     ــا   أساســ ــلا ىــ ــْو.  ٍّــ ــلِ العلــ ــت    ٍــ ــً ا ــ   مــ

ــاِ  ٚالـــــرؤ ــار  ّالت ـــــْراا البشـــــرٓ٘   ـــ   ّاةفكـــ

ــْاٍر  اا   ــاعٕ  خمتلــــــــ  التــــــ ــا   االجتنــــــ ال ــــــ

ّالسٔاســــٕ. ٍّــــلا الٓعــــو اســــتعال٘ الْصــــْل اض 

مبـــــــــادت أّ وْا ـــــــــد ٓتفـــــــــ  علَٔـــــــــا أ ثرٓـــــــــ٘ 

ــت   ّالتيـــْ        ــدّ أٌ اال ـ ــٙ مـــا ٓبـ ــا ثن. ّعلـ البـ

ٍــْ  ـــ٘ أصـــٔل٘ مـــً  ـــاا الكـــاًٜ البشـــرٖ  ّال  

ــْد    ــْال اٌ ىتعـــد  عـــً ّجـ ــال مـــً اة ـ  كـــً  ـ

ــً     ــ٘ مـــــ ــ٘ عالٔـــــ ــٙ درجـــــ ــاىٕ علـــــ ــ  اىســـــ جمتنـــــ

 ريف السٔاسٕ ّالثقايف.االىسجاو املع

ــكل جلــــٕ       ــدّ ّا ــــع٘  شــ ــلِ ا هــــكالٔ٘ ابــ اٌ ٍــ

ــ٘    ــْ  اة اد ٔـــ ــْٚ البعـــ ــتنعً يف فعـــ ــد الـــ عيـــ

ّاةد ٔـــــــــاا املعرفٔـــــــــ٘  ا  اـــــــــثري مْ ـــــــــْعااَا    

اةساســــــــٔ٘ اال ــــــــت   ّالتيــــــــْ  يف ميَجٔــــــــ٘    

ــْاٛ.      ــد ســ ــٙ  ــ ــا علــ ــرداا اٍتنامااَــ ــا  ّمفــ اياّ ــ

ّمــــ  ّجــــْد ٍــــلِ ال ــــعْ اا ف  ــــد مــــً العنــــل   

ــلِ   ــٙ ٍــ ــه    علــ ــا  ّفَــ ــ٘ ادار َــ ــأٍه ّحماّلــ املفــ
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االهـــــكالٔاا الــــــق اشــــــكل عقبــــــ٘ ّاقعٔــــــ٘ امــــــاو  

يثلـــَا  ّاســـتٔعال العنلٔـــاا االجرأٜـــ٘ الـــق مـــً  

ــا ٓتعـــــْل ٍـــــلا املفَـــــْو ّهـــــريِ اض ّاقـــــ        ـــ

ملنــــــْس يف االىتنــــــ٘ الد قرا ٔــــــ٘  جمســــــدٗ  

يف التجنعـــــــاا ّامليتنـــــــاا ّاة ـــــــبال ّالـــــــيته  

ــ و ّ ر   ــاٜل االعـــ ــ٘ ّّســـ ــبري  االىتخا ٔـــ ــ٘ التعـــ ٓـــ

 ّهريٍا. 

  االهكالٔ٘:

ــكالٔ٘          ــه االهـــــ ــ  اض فَـــــ ــلا البعـــــ ــعٙ ٍـــــ ٓســـــ

ــ٘     ــْو التعددٓـ ــن مفَـ ــ٘  ـ ــٍْر الع قـ ــ٘ رـ املراب ـ

السٔاســــٔ٘ ّامليتْمــــ٘ السٔاســـــٔ٘ املعرفٔــــ٘ الـــــق    

ــا الفكــــــــــر السٔاســــــــــٕ العر ــــــــــٕ   ٓقــــــــــْو علَٔــــــــ

ــل     ــدٗ  فعــــــ ــ٘ معقــــــ ــٕ ع قــــــ ــ مٕ  ٍّــــــ ّاالســــــ

ـــ  ا اجلــــــدلٔاا املعرفٔــــــ٘ ّالسٔاســــــٔ٘ الــــــق اثريٍـــ

ٍــــلِ الع قــــ٘   ّ كـــــه اال ــــت   الكــــبري  ـــــن     

ال ـــريّراا الـــق ىشـــأا فَٔـــا  لتـــا امليتـــْمتن      

ــار       ــه فـــ ــ مٔ٘. ّ كـــ ــ٘ االســـ ــ٘ ّالعر ٔـــ ال،ر ٔـــ

البمـــــــاٌ ّاملكـــــــاٌ  ّال ـــــــعْد ّاالفـــــــْل  ـــــــا ًٓ  

ــل     ــً قبـ ــادٗ  مـ ــاّالا اجلـ ــل ااـ ــاران  يف  ـ ا اـ

اليخـــــــ  اال اد ٔـــــــ٘ ّالسٔاســـــــٔ٘ ّالثقافٔـــــــ٘    

ــ٘ ّاالســــــ م ــ٘   العر ٔــــ ــ  الد قرا ٔــــ ٔ٘ لت بٔــــ

ــ٘      ــل اللٔنالٔـــ ــار مثـــ ــً أفكـــ ــا مـــ ــراب   َـــ ــا ٓـــ ّمـــ

ّالعلناىٔـــــــ٘ ّالتعددٓـــــــ٘ السٔاســـــــٔ٘ ّا ب ٔـــــــ٘  

 ّاعددٓ٘ الرأٖ.

 :الفر ٔ٘

ــ٘:           ــٔ٘ التالٔــ ــاا الفر ــ ــ  اض اوبــ ــعٙ البعــ ٓســ

ــا     ــفَا مفَْمـــــــ ــٔ٘  ْصـــــــ ــ٘ السٔاســـــــ اٌ التعددٓـــــــ

ــً     ــٕ مـ ــا  ٍـ ــ٘ أساسـ ــراب   الد قرا ٔـ ــرا  مـ معاصـ

افــــــرا اا اجملــــــال املعــــــريف ال،ر ــــــٕ  ّلكــــــً ٍــــــلا  

ــا    املفَــــْو ّاٌ  ــــاٌ ىتاجــــا  معرفٔــــا  هر ٔــــا   ال ــ

ــال       ــا يف اجملـ ــٙ علَٔـ ــا  ٓبتيـ ــُ أسسـ ــد لـ ــً اٌ دمـ  كـ

ــريف العر ـــ  ــر    املعـ ــرهه اٌ الفكـ ــٙ الـ ــ مٕ علـ ٕ االسـ

ــدا    اٛ      ــا  ّا ـ ــُ مْقفـ ــٔق لدٓـ ــ مٕ لـ ــٕ االسـ العر ـ

ــأٍه      ــً مفـــ ــا مـــ ــراب   َـــ ــا ٓـــ ــ٘ ّمـــ الد قرا ٔـــ

 سٔاسٔ٘.

  امليَجٔ٘: 

ٓعتنـــــد ٍـــــلا البعـــــ  علـــــٙ املـــــيَ  التعلٔلـــــٕ       

ّاملقــــارٌ      ــــاّل البعــــ  اســــلٔ  الاــــْٛ علــــٙ 

ــتلفن      ــْرًٓ خمــ ــً ميتــ ــٔ٘ مــ ــ٘ السٔاســ التعددٓــ

االســــــ مٕ ّال،ر ــــــٕ  ّ ــــــللط ايــــــاّل   امليتــــــر

البعـــــــ  دراســـــــ٘ اال ـــــــت   املفـــــــأٍنٕ دا ـــــــل 

ــه     ــ  أٍـــــ ــ٘ مْقـــــ ــ مٕ  ّ اصـــــ ــْر االســـــ امليتـــــ

ــا مــــً   مدرســــتن فكــــرٓتن اســــ مٔتن ّمْقفَنــ

ــأٍه     ــا مـــــً مفـــ ــراب   َـــ ــا ٓـــ ــ٘ ّمـــ الد قرا ٔـــ

  التعددٓ٘ السٔاسٔ٘ . 

 : أٍنٔ٘ البع 

الرٓــــ  اٌ دراســــ٘ مفَــــْو التعددٓــــ٘ السٔاســــٔ٘      

أإ يف ســـــٔا  ا ـــــدٓ  عـــــً الفكـــــر اللٔنالـــــٕ ٓـــــ

ّالـــــــد قرا ٕ ّأٍنٔتـــــــُ يف  قٔـــــــ  التقـــــــدو    

ّاال دٍــــــار االقت ــــــادٖ ّاالســــــتقرار السٔاســـــــٕ    

ــ٘ يف  لــــداىيا العر ٔــــ٘ الــــق ٍــــٕ  ــــأمق       ّ اصــ

ــادٓ٘      ــٔ٘ ّاقت ـ ــ٘ سٔاسـ ــ  اينٔـ ــ٘ اض  قٔـ ا اجـ

ــْٗ     قٔقٔـــ٘  ّ ـــرّرٗ الســـعٕ اجلـــاد لتجســـري ا ـ

ــا العر ـــــٕ ّالعـــــاي   املتقـــــدو ّاملتنـــــدٌ   ـــــن عامليـــ

ــ٘    ــد القـــــــْل اٌ  بٔعـــــــ٘ االىتنـــــ ّلـــــــٔق ردٓـــــ

ــً     ــدٗ مــ ــد ّا ــ ــد ّال الــ ــ٘ مثلــ ــٔ٘ العر ٔــ السٔاســ

ــاا التعــــــْل    ــاا الكــــــبريٗ ا اٛ م البــــ اٍــــــه العقبــــ

الــــــــد قرا ٕ. ٍــــــــلِ االىتنــــــــ٘ الــــــــق ّقفــــــــد 

ــُ ا ــــراق الشــــع  الــــد قرا ٕ    ــا  ْجــ مبعتنَــ

ــلٖ ٓيـــــادٖ  اـــــرّرٗ ا،ـــــٔري ٍـــــلِ االىتنـــــ٘       الـــ

ٚ اعــــن عــــً الشــــعْل  اســــلْل  ّاســــتبدا ا  ــــأ ر

ــ٘    ــً الد قرا ٔـــــ ــدا عـــــ ــر   عٔـــــ ــٕ  ـــــ د قرا ـــــ

الباٜفــــــ٘ الــــــق  كنــــــد مــــــً    ــــــا االىتنــــــ٘  

العر ٔــــــــ٘ هــــــــعْ َا. اٌ التعــــــــْل الــــــــد قرا ٕ  

ا قٔقــــٕ ٓت لــــ  فســــخم اجملــــال أمــــاو خمتلــــ       

ــٕ دٌّ    ــل السٔاســــــــ ــٔ٘ للعنــــــــ ــْٚ السٔاســــــــ القــــــــ

ــ،ْ اا أّ معــــرق ا. هــــري اٌ ٍــــلِ االىتنــــ٘       ــ

ٔـــــــــد أمـــــــــاو التعـــــــــْل اليثـــــــــل التعـــــــــدٖ الْ 

ــر      ــدٓا   ــ ــاق  ــ ــل ٍيــ ــددٖ   ــ ــد قرا ٕ التعــ الــ

ــال     ــْ هٔــ ــدٖ اةّل ٍّــ ــً التعــ ــْرٗ عــ ــل   ــ الٓقــ

ــارٍا علـــــــٙ    وقافـــــــ٘ سٔاســـــــٔ٘ اعددٓـــــــ٘  ّاقت ـــــ

اليخــــــــــ  العلناىٔــــــــــ٘. اٌ ايــــــــــامٕ ا ر ــــــــــاا  

االســــــ مٔ٘ االصــــــْلٔ٘ يف  عــــــا مــــــً الــــــدّل     

ــ٘    ــٔا للد قرا ٔــــ ــل  ــــــدٓا أساســــ العر ٔــــــ٘ مثــــ

ــٔ٘  ّ اصــــــ  ــ٘ السٔاســــ ــ٘ ّالتعددٓــــ ٘ أٌ أ ثرٓــــ

الــط القـــْٚ اةصـــْلٔ٘ لــدَٓا مْاقـــ   مـــا عدأٜـــ٘   

ــا   ــ٘ مـــــــ أّ متعفتـــــــــ٘ للد قرا ٔـــــــــ٘ ّ اصـــــــ

ٓـــراب   َـــا مـــً قـــٔه ّمفـــأٍه ٓتـــً أّلٝـــط اىَـــا  

اتعــــارال ّاالســــ و  لــــ٘ ّاف ــــٔ . ّمــــً ٍيــــا 

ــأٍه      ــْلٕ املفـ ــاٌ أٌ ىـ ــ٘ مبكـ ــً اةٍنٔـ ــد أٌ مـ ىعتقـ

ــا  ّمــــــً  ــــــنيَا   الد قرا ٔــــــ٘ اٍتنامــــــا  اصــــ
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٘ السٔاســــــــــٔ٘ يف حماّلــــــــــ٘ مفَــــــــــْو التعددٓــــــــــ

ــُ    ــْو ّدالالاــــــ ــلا املفَــــــ ــٍْر ٍــــــ ــ٘ رــــــ لإل ا ــــــ

ــً     ــاٜ  الـــق  كـ ــ٘ اليتـ ــللط معرفـ ــٔ٘  ّ ـ السٔاسـ

ــ٘    ــُ يف دّلــــــــ٘ عر ٔــــــ أٌ ارتاــــــــ  علــــــــٙ ا بٔقــــــ

ــٙ      ــبٗ علـــ ــ٘ مر ـــ ــ ل مياقشـــ ــً  ـــ ــ مٔ٘ مـــ اســـ

ــ٘     ــ٘ املعرفٔـ ــن امليتْمـ ــت    ـ ــبُ ّاال ـ ــُ الشـ أّجـ

ــ٘      ــَا معرفـ ــٕ مبجنلـ ــ٘  ٍّـ ــ٘  الد قرا ٔـ املتعلقـ

ــا العلناىٔـــــــ٘  ّ ـــــــن  هر ٔـــــــ٘  ال  ـــــــ٘ جٍْرٍـــــ

ــال     ــا اض اجملـ ــٕ أساسـ ــ٘ الـــق ايتنـ ــ٘ العر ٔـ امليتْمـ

املعـــــريف االســـــ مٕ اليـــــا   مـــــً الفقـــــُ أّ الفكـــــر  

ــدًٓ    ــْ  اةســـــاس علـــــٙ الـــ ــتيد ٍـــ االســـــ مٕ املســـ

ّالشــــــرٓع٘ االســــــ مٔ٘. ّيف  ــــــل ٍـــــــلا ا دراق    

ــ٘   ســــعٔيا اض التنَٔــــد لدراســــ٘ مْ ــــْ  )التعددٓــ

ــُ    ــ  فٔــ ــد ل ٓي ــ ــٔ٘( مبــ ــ   السٔاســ ــد البا ــ جَــ

ــٙ     ــ٘ علــ ــه ا جا ــ ــً وــ ــاا  ّمــ ــد املأٍــ ــٙ  دٓــ علــ

اةســـــــٝل٘ امليَجٔـــــــ٘ ملْ ـــــــْ  البعـــــــ . لـــــــللط     

ــ      ــثن: املبعــــ ــ٘ اض مبعــــ ــلا الدراســــ ــ را ٍــــ هــــ

اةّل:  مفَـــــــْو التعددٓــــــــ٘ يف الفكــــــــر ال،ر ــــــــٕ   

ــر    ــْو التعددٓــــــ٘ يف الفكــــ ــاىٕ: مفَــــ ّاملبعــــــ  الثــــ

 العر ٕ ا س مٕ.

 املبع  اةّل

 ال،ر ٕمفَْو التعددٓ٘ يف الفكر 

ــراا  اةّض     ــ  فقــــــ ــلا املبعــــــ ــه ٍــــــ ٓاــــــ

مـــــــــْجبٗ يف  ـــــــــاٍرٗ التعددٓـــــــــ٘  ّالثاىٔـــــــــ٘ يف 

  ٗ ــاٍر ــأرشمٕ  ــــــــلِ التــــــ ــد التــــــ ــ٘ البعــــــ   معرفــــــ

 ٘ . ّالثالثـــــــــ٘ يف اعرٓـــــــــ  التعددٓـــــــــ٘ السٔاســـــــــٔ

التعددٓـــــــ٘ اراـــــــب   ْجـــــــْد اجملتنـــــــ       فْجـــــــْد 

ــا      ــْعٕ  َـ ــاٌ الـ ــكلُ  ّاٌ  ـ ــدآاا اشـ ــاىٕ ّ ـ االىسـ

ــاى     ــر االىســـ ــْر الفكـــ ــ  ا ـــ ــْر مـــ ــْو ا ـــ ٕ  نفَـــ

ــ٘     ــ٘ الفكرٓـ ــد اليَاـ ــٕ يف عَـ ــكل علنـ ــدد  شـ لٔتعـ

ــ٘     ــاٌ ةٍنٔــ ــا. اٌ ادراق االىســ ــتَا اّرّ ــ ــق عاهــ الــ

ٍـــــلا املفَـــــْو  ْصـــــف٘ عي ـــــر جـــــٍْرٖ يف  دارٗ  

ــا  ـــــن البشـــــر مثـــــل    اال ت فـــــاا ال بٔعٔـــــ٘ فٔنـــ

اجا ــــ٘ مْ ــــْعٔ٘  ــــْل اســــبال ال ــــرا  ّاليــــبا  

  ن البشر. 

ــر لتلـــــط       ــل فخـــ ــاىٕ ٓـــــؤر   كـــ ــارٓس االىســـ اٌ التـــ

 ـــل ميــــُ الــــق ىا ـــل االىســــاٌ فَٔــــا ّصــــار    املرا

مـــً أجـــل ىٔـــل  رٓتـــُ  ّ ـــلل يف ســـبٔل اســـتكنا ا 

ــالٕ ّاليفــــٔق   ض درجــــ٘ أٌ  ــــعٙ امل ٓــــن    ال،ــ

يف ســــــبٔل ىٔلـــــــَا  ــــــأرّا َه. ّاراـــــــب  مفَـــــــْو   

ــكل     ــاىٕ  شـــ ــر االىســـ ــف٘ ّالفكـــ ــ٘  الفلســـ التعددٓـــ

ــل      ــا . فالعقــ ــكل  ــ ــٕ  شــ ــر السٔاســ ــاو  ّالفكــ عــ

ــدا  ٍّــــ   ــد ر جَــ ــاىٕ ي ٓــ ــ   االىســ ــاّل البعــ ْ سمــ

ــد    ــ٘  اىــ ــاا ةســــٝل٘ جٍْرٓــ ــل االجا ــ عــــً أفاــ

اعــرتٖ ٍـــلا العقــل عـــً  قٔقــ٘ الْجـــْد  ّمـــا ّراٛ    

ــاىٔ٘      ــاٗ االىســــــ ــٍْر ا ٔــــــ ــً جــــــ ــْد  ّعــــــ الْجــــــ

ّمر ـــــب االىســـــاٌ فَٔـــــا. لقـــــد قـــــدو ليـــــا الفكـــــر  

االىســــــاىٕ اســــــَاماا  ــــــبريٗ يف اىتــــــا  معرفــــــ٘  

ــل      ــد  يف عقـ ــا اىقـ ــل مـ ــاّل  ـ ــرٗ  تيـ ــٔ٘  ا ـ سٔاسـ

ُ  ّالبٔٝــ٘ الــق  ــٔ   ــُ. ّ ــر      االىســاٌ عــً  ااــ  

ّعــــــٕ االىســــــاٌ  قْقــــــُ ال بٔعٔــــــ٘   ا دٍـــــــار     

ــرد       ــاا الفــ ــدعْ  ض  رٓــ ــق اــ ــٔه الــ ــار ّالقــ اةفكــ

ــ٘    ــ٘ الدٓئــــــ ــً ســــــــ ْٗ املؤسســــــ ــُ مــــــ ّ لٔ ــــــ

ــار     ــلِ االفكـــ ــدود ٍـــ ــد أ ـــ ــه. لقـــ ــ٘ ا كـــ ّمؤسســـ

اجلدٓـــــــدٗ ٍـــــــبٗ يف عقـــــــْل االفـــــــراد  ّآقتـــــــد  

ــدٍا    ــ٘  ّالـــــق زمســـ ــْقَه ال بٔعٔـــ ــَٔه  قـــ ّعـــ

 رٓـــ٘  ّعـــدو اياـــْ  ةٓـــ٘ فكـــرٗ  ـــار   مبـــدأ ا

  ــــار ا قــــْ  ال بٔعٔــــ٘ الــــق ا ــــدٚ للرتّٓــــ  

 ـــا  ـــثري مـــً املفكـــرًٓ الـــلًٓ اصـــبخم  ـــه هـــأٌ   

 ــــــــبري يف اـــــــــارٓس الفكـــــــــر ا ىســـــــــاىٕ  فعـــــــــل  

اســـــــــَامااَه الفكرٓـــــــــ٘  اا القٔنـــــــــ٘ العالٔـــــــــ٘  

ــار الـــــــبعا    ــ٘ افكـــــ ــيتياّل  الدراســـــ ّالـــــــلًٓ ســـــ

 ميَه  مبا ٓيسجه ّ بٔع٘ املْ ْ .

 أّال:  اٍرٗ التعددٓـــــــ٘ 

لٔســــــد التعددٓـــــــ٘  ـــــــاٍرٗ جدٓـــــــدٗ علـــــــٙ          

اجملتنـــ  ا ىســـاىٕ  ّال ٍــــٕ مـــً ا تكـــاراا الفكــــر     

ــْرٗ     ــرٜٔق يف  لـــــ ــَامُ الـــــ ــه اســـــ ــٕ رهـــــ اةّرّ ـــــ

مفَْمَــــــــا ا ــــــــدٓ . فــــــــالتيْ  ّاال ــــــــت   يف 

ــْ     ــ٘ ....   ٍــــ ــلٍ  ّالثقافــــ ــدًٓ ّاملــــ ــر ّالــــ الفكــــ

 ــــاٍرٗ ال مــــد اجملتنــــ  ا ىســــاىٕ ميــــل ّجــــْدِ  

ــراٜ  الســــنا   ــا الشــ ــد  ــــاٌ   ّأقراَــ ــق اعتقــ ّٓ٘   الــ

ــٕ    ــٔٝتُ( ٍــــ ــاض ّ )مشــــ ــبعاىُ ّاعــــ ) رادٗ ( اهلل ســــ

ــُ ٓقــــْو علــــٙ        ــٌْ ّايلــــ   لــ ــق جعلــــد الكــ الــ

ــ٘    ــ ٌ التعددٓـــ ــلا فـــ ــْ . ّ ـــ ــدد ّالتيـــ أســـــاس التعـــ

ــر مــــً        ــ٘ أ ثــ ــرر  أىــــُ مثــ ــرد  ّاقــ ــرفا التفــ اــ

ــ٘  ّال  كــــً فَــــه ا قٔقــــ٘ عــــً     قٔقــــ٘ م لقــ

 رٓ  جٍْر ّا د أّ مبدأ ّا د

(1)

. 

ــهف ف ىــــ  ــً وفــ ــددا  يف   ّمــ ــاق اعــ ــٌْ ٍيــ ــ  اٌ ٓكــ ُ زمــ

املعتقـــــــداا ّاملؤسســـــــاا ّاجملتنعـــــــاا  ّ ـــــــاليتر 

ــد  اّ      ــٍْر ّا ــ ــ  جــ ــً  رٓــ ــه عــ ــتعال٘ الفَــ الســ

ــاد      ــْ االعتقـ ــ٘ ٍـ ــْو التعددٓـ ــ ٌ مفَـ ــد  فـ ــدأ ّا ـ مبـ
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ــاق اعـــــدد يف    ــاق اّ ٓيب،ـــــٕ اٌ ٓكـــــٌْ ٍيـــ  ـــــاٌ ٍيـــ

املعتقداا ّاملؤسساا ّاجملتنعاا

(2)

 . 

 ٔ ــا فـــاال ت   ف ـــرٗ ف ـــر اهلل اليـــاس عل َـــا   نـ

ٌف اعــــــدد القــــــْٚ الفاعلــــــ٘ صــــــف٘ مــــــً صــــــفاا   أ

ــدٓثا   ــد ا  ّ ــــــ ــاا قــــــ اجملتنعــــــ

(3)

ــأٌ   ــلا فــــــ . ّ ــــــ

التعددٓـــــ٘ يف ميتـــــْر علـــــه  االجتنـــــا  ا ـــــدٓ   

ــق     ــاا الـ ــر يف اجملنْعـ ــل  اتَـ ــار للتفاعـ ــٕ: )   ـ ٍـ

 ــــــرتو التســـــــامخم مـــــــ  ا  ـــــــرًٓ   ّالتعـــــــآ   

ــدٌّ    ــرا  ّ ــــــ ــدٌّ صــــــ ــل  ــــــ ــتنر  ّالتفاعــــــ املســــــ

مـــــً أٍـــــه م مـــــخم   اى ـــــَار(. ٍّـــــٕ  ـــــللط اعـــــد 

اجملتنعــــاا ا دٓثــــ٘ ّاجملنْعــــاا االجتناعٔــــ٘ .    

ّرمبــــــا اعــــــد مفتا ــــــا لتقــــــدو العلــــــه ّاجملتنــــــ  

ّالتينٔـــــــ٘ االقت ـــــــادٓ٘

(4)

ٓفعـــــــدن  ـــــــثري مـــــــً   ّ .

البـــا ثن  ـــأٌ التعددٓـــ٘ أصـــبعد ّاقعـــا   بٔعٔـــا       

يف  ٔـــــاٗ البشـــــر   لٔؤســـــق مبقتاـــــاٍا  ا ت فـــــا  

ــر     ــتدالل  ّ ـ ــاٍ  االسـ ــ٘  ّميـ ــر اليترٓـ  يف اة ـ

ــار     ــر ا   ل  تكــــــ ــا   هــــــ ــٌْ أٓاــــــ ــتفكري  لتكــــــ الــــــ

ّا  ــــــدا   ّ  رٓــــــ٘ الفكــــــر  ّافجــــــري ال اقــــــاا  

ـــّا تٔ ــالرأٖ   ــــــــ ــالٔ   فــ ـــر  ّاةســ ــرا   لل ـــــ ارا   ــ

ــدٗ     ــرٗ الْا ـــ ــدٗ  ّاليتـــ ــ٘ الْا ـــ ــد  ّالرؤٓـــ الْا ـــ

اقلٔد ّاكرار ٓيتَٕ  املْا ّالسكٌْ

(5)

. 

واىٔـــــــــا: البعـــــــــد التـــــــــارشمٕ الفلســـــــــفٕ    

 للتعددٓ٘

ــاو     ّل     ــاىٕ االٍتنـــ ــر ا ىســـ ــدأ الفكـــ ــٙ  ـــ ــً متـــ كـــ

ــ٘     َـــلِ املفـــردٗ  ْصـــفَا  ـــ٘ م صـــق٘  ال بٔعـ

ــرجخم اٌ    ــً ٓــ ــاق مــ ــ٘ اٌ ٍيــ ــرٓ٘ ا يف ا قٔقــ البشــ

اصـــــــل فكـــــــرٗ التعددٓـــــــ٘ ٓرجـــــــ   ض الفلســـــــف٘  

ــل    ــرٗ ردٗ فعــــ ــلِ الفكــــ ــرا ٍــــ ــ٘       َــــ الْٔىاىٔــــ

ٓيـــــاٍا فكـــــرٗ )ّ ـــــدٗ الْجـــــْد(. فقـــــد  ـــــاٌ      

الدّلـــ٘  الشـــٕٛ املَـــه لـــدٚ اف  ـــٌْ  ٍـــْ ّ ـــدٗ       

ــعَا      ــْ ٓاـ ــُ  ٍّـ ــاس لدٓـ ــدٗ أسـ ــكَا : فالْ ـ ّياسـ

ــل; الـــق أراد        ــاي املثـ ــُ عـــً عـ ــ  ىترٓتـ ــجاما مـ اىسـ

ــْ ٓعتقـــد        ــَا  ٍّـ ــاٍر الْجـــْد  لـ ــد متـ ــا اْ ٔـ  َـ

ــ  اٌ      ــٔ٘ زمـ ــل ٘ السٔاسـ ــأٌ السـ ــخا  ـ ــادا راسـ اعتقـ

اقت ـــــــــر علـــــــــٙ رمبـــــــــ٘ مـــــــــً  ّٖ املعرفـــــــــ٘     

اة  قٔــــــــ٘  ٍّــــــــلا ٓعــــــــو  ــــــــنيا اســــــــتيكارا     

ــ٘ أ ــا علــــــٙ اعددٓــــــ٘  للد قرا ٔــــــ٘ القاٜنــــ ساســــ

ــً    ــد  مـ ــاٍلَا ّا ـــ را َا. لقـ ــعفَا ّاسـ الـــرأٖ لاـ

أف  ـــــــٌْ  ـــــــأٌ امللكٔـــــــ٘ ّاةســـــــرٗ ّمؤسســـــــاا  

ــا علــــٙ       ــرٚ  ــــر  داٜنــ ــاٗ اياصــــ٘ اة ــ ا ٔــ

امل لع٘ اياص٘ 

(6)

 . 

ّىَـــ  أرســـ ْ )النٔـــل أف  ـــٌْ( ىَجـــا   ا تلـــ       

ــً  ٔــــ  املي لــــ  الفلســــفٕ        ــُ مــــ  أســــتا ِ مــ فٔــ

ــاٍر  العنٔـــــ   فَـــــْ ٓـــــرٚ اســـــتعال٘ اْ ٔـــــد  متـــ

الْجـــــــْد يف ّ ـــــــدٗ مفَْمٔـــــــ٘ ّا ـــــــدٗ   ســـــــْاٛ  

أ اىـــــد يف عـــــاي املثـــــل  اّ يف عـــــاي   ـــــر  ّ ٍيـــــا  

ــدٗ        ــً الْ ـ ــدال مـ ــدد  ـ ــٙ التعـ ــ ْ( علـ ــب )أرسـ ر ـ

ّقـــد  مـــً  تعـــدد اجملتنـــ   ّفاعلٔتـــُ مـــً  ـــ ل       

ــاٛ     ــ٘ ّاىتَـــ ــرٗ ّاملدٓيـــ ــً اةســـ ــدٛا  مـــ ــااُ  ـــ مؤسســـ

ــ٘  ٍّــــْ ٓــــؤمً  ــــأٌ الدّلــــ٘ ٍــــٕ مٔــــداٌ         الدّلــ

ــبري  ــً التعـ ــٙ       كـ ــر علـ ــو البشـ ــ٘  ـ ــً قا لٔـ ــُ عـ فٔـ

ــاّر      ــ ل التشـ ــً  ـ ــ٘ مـ ــ٘ املتعققـ ــاٗ اة  قٔـ ا ٔـ

ــل املشـــرتق  ّلكيَـــا لٔســـد املٔـــداٌ الْ ٔـــد       ّالعنـ

لتعقٔ  الط ا ٔاٗ اة  قٔ٘

(7)

  . 

 ٌ الفكـــــــــر ا ىســـــــــاىٕ ي ٓيق ـــــــــ  يف الـــــــــتفكري 

ّالتأمـــــل يف قاـــــٔ٘ اعددٓـــــ٘ الْجـــــْد   ّاعددٓـــــ٘  

ــاىٕ     ــر ا ىســـ ــرٖ  ّالفكـــ ــيق البشـــ ــٙ  ٌ  اجلـــ  تـــ

هــــــَدىا اىق اعــــــا معرفٔــــــا يف املر لــــــ٘ البمئــــــ٘ 

ــق اعــــــــار  علــــــــٙ اســــــــنٔتَا يف اةد ٔــــــــاا      الــــــ

ــ ٙ(      ــ٘  أّ الْســــ ـــ)الع ْر املتلنــــ ــ٘  ــــ التارشمٔــــ

ــل  ض    ــُ اىتقــ ــ   ّلكيــ ــل املعــــريف ي ٓيق ــ فالتْاصــ

ــل     ٔٝــــــ٘ أ ــــــرٚ  هــــــري البٔٝــــــ٘ اةّرّ ٔــــــ٘   فعــــ

ــفٕ     ــر الفلســ ــٍْر الفكــ ــتلَامَا جلــ ــا  ّاســ ا دٍارٍــ

ــاىٕ ّ ــارٗ    الْٔىـــــــ ــبّ  ا اـــــــ ــا   ـــــــ ــد ٍيـــــــ اق ـــــــ

ا ســــــــ مٔ٘  ّ لٔااَــــــــا املعرفٔــــــــ٘ ّالعلنٔــــــــ٘   

الكـــــبريٗ; ّالـــــق  اىـــــد املر لـــــ٘ الـــــق مَـــــدا       

ــ٘    ــْار يف البٔٝـــــــ٘ اةّرّ ٔـــــ ــر اةىـــــ لتَـــــــْر ع ـــــ

ال،ر ٔ٘ جمددا

(8)

. 

ــً اٌ     ــارشمٕ  كــــ ــٔا  التــــ ــاو ّالســــ ــار العــــ ّا  ــــ

ٓقـــدما ليـــا صـــْرٗ مف ـــل٘ عـــً مأٍـــ٘  التعددٓـــ٘  

راـــــ  علـــــٙ  قرارٍـــــا مـــــً مبعياٍـــــا العـــــاو  ّمـــــا ا

ــ٘     ــل التعددٓــــــ ــدا  مثــــــ ــر  دٓــــــ ــأٍه ا ثــــــ مفــــــ

 السٔاسٔ٘  ّالتعددٓ٘ اجملتنعٔ٘ ّالثقافٔ٘. 

ــاو ّ ـــدِ اٌ    ــار العـ ّالْاقـــ  أٌ لـــٔق مبقـــدّر ا  ـ

ــٙ    ــاا الـــــق اســـــتقر علـــ ــ٘ ا رٍاصـــ ٓ مـــــق  دقـــ

ّفقَـــــــا ٍـــــــلا املفَـــــــْو يف العلـــــــْو االجتناعٔـــــــ٘  

ــٔ٘    ــ٘ ّسٔاســـــ ــ٘ اجتناعٔـــــ ــْل  ض  قٔقٔـــــ ّٓتعـــــ

ــ٘  ــه يف    ّوقافٔـــ ــعْل ّأمـــ ــل هـــ ــً قبـــ ــ٘ مـــ ممارســـ

البلــــــداٌ اةّرّ ٔــــــ٘ الــــــق عرفــــــد قبــــــل هريٍــــــا  

مأٍـــ٘ ٍـــلا امل ـــ لخم. فالبٔٝـــ٘ اةّرّ ٔـــ٘  اىـــد   

ــاالا    ــت،رياا  ـــــــنٚ يف جمـــــ ــا مـــــ اعـــــــتل  فَٔـــــ

ٔفنا يف القـــــــرىن الســـــــا    ا ٔـــــــاٗ  افـــــــ٘; الســـــــ
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عشـــر  ّالثـــامً عشـــر  ففـــٕ ٍـــلًٓ القـــرىن  ـــدأا 

ــ٘ ال   ــل ٘ ا ق اعٔــ ــ٘ للســ ــ٘ الفعلٔــ ــ٘ اجملا َــ قاٜنــ

ــادر     ــار م ــ ــاس ا تكــ ــٙ أســ ــ٘ علــ ــلاق   ّالقاٜنــ  ىــ

القــــْٗ  ّاليفــــْ  يف اجملتنعــــاا اةّرّ ٔــــ٘   لكــــً      

ــل    اجملا َــــــ٘  لــــــد  الســــــعٕ املســــــتنر مــــــً قبــــ

ــق     ــْٓا أسـ ــ٘ لتقـ ــْٚ االجتناعٔـ ــً القـ ــد مـ العدٓـ

ــ٘     ــ٘ الدٓئــــ ــ٘ ّاةٓدْٓلْجٔــــ ــل ٘ ا ق اعٔــــ الســــ

الق اتبياٍا

(9)

 . 

ـــ  ٘ لقــــــد مَــــــد الفكــــــر اةّرّ ــــــٕ يف الــــــط املر لـــ

ــد    ــاو العدٓـ ــبل لقٔـ ــر التيـــْٓر( السـ التارشمٔـــ٘ )ع ـ

مــــً الثــــْراا الكــــنٚ; الــــق هــــريا مســــار اــــارٓس  

ٔفنا يف اىكلـــــرتا   ّفرىســـــا        أّرّ ـــــا  رمتـــــُ   الســـــ

ــْٓر    ــر التيــــ ــرّ ع ــــ ــد أســــــق  مفكــــ ــا  لقــــ ّاملاىٔــــ

اةّرّ ـــــٕ مليتْمـــــ٘ اينٔـــــ٘ هـــــامل٘ اقـــــْو علـــــٙ  

جمنْعــــ٘ مـــــً املبــــادت السٔاســـــٔ٘ ّاالقت ـــــادٓ٘   

ــ٘  ــ٘  االســــــــتق ل    ّاالجتناعٔــــــ ــل ) ا رٓــــــ مثــــــ

ــ      ــد ّ ــ ــتقو(  ّقــ ــٕ ّالــ ــدو العلنــ ــاّاٗ  التقــ املســ

ــاٌ    ــد العقــــــل مْ ــــــ  اة ــــ ــر اجلدٓــــ ٍــــــلا الفكــــ

ــارا يف افســــري    ــاٗ  ّمعٔــ ّجعلــــُ مــــث  أعلــــٙ للعٔــ

اةّ ـــــــا  السٔاســـــــٔ٘ ّاالجتناعٔـــــــ٘ ّاملعرفٔـــــــ٘  

ّالفكرٓ٘ 

(10)

. 

ٌف )اأســــــــــٔق الع قــــــــــاا    ّمـــــــــً ٍيــــــــــا دمـــــــــد أ

ــلٔن٘ امل ا قـــــــــ  ــ٘ الســـــــ ــ٘ االجتناعٔـــــــ ٘ لل بٔعـــــــ

ّالعقــــــــل ال ٓــــــــته اال عــــــــن معرفتَــــــــا معرفــــــــ٘  

ــاٌ     ــاّل ا ىســـ ــر يف متيـــ ــلا اةمـــ ــعٔع٘ ّاٌ ٍـــ صـــ

)

(11)

ــٔ٘      ــ٘ السٔاســـ ــْو التعددٓـــ ــب  مفَـــ ــد اراـــ . فقـــ

 شـــــكل مباهـــــر  تلـــــط ااـــــاّالا الفكرٓـــــ٘ الـــــق  

ــن      ــ٘  ــ ــ٘ الع قــ ــد  بٔعــ ــار  دٓــ ــْرا يف   ــ ابلــ

ــُ ّ ـــن الســـل ٘    الفـــرد ّاجملتنـــ  مـــً جَـــ٘  ّ ٔيـ

ــللط  السٔاســـــٔ٘ ) م ــط  أمـــــري(  ّ ـــ ــْر  ملـــ نا ـــ

ــ٘      ــ٘ العنٔقــ ــْالا الفكرٓــ ــل التعــ ــٔا  جمنــ يف ســ

ــاىٕ الــــــق    ــْر ا قــــــْقٕ ا ىســــ ٔفنا يف امليتــــ ــ الســــ

 ـــر ا  رّ ااــــُ الفعلٔـــ٘ مــــ  ميتـــرٖ القــــاىٌْ    

ال بٔعــــــــــــٕ )هرّهــــــــــــْٔس  ّ ْفيــــــــــــدّر (

(12)

 .

ــْ ب       ــاس ٍـــ ــً )اْمـــ ــ   مـــ ــْل  ٌ  ـــ ــً القـــ ّ كـــ

ــد مَـــــدّا    ــال رّســـــْ( قـــ ّجـــــٌْ لـــــْق  ّجـــــاٌ جـــ

ــأٍه  ــٙ     ملفـ ــق  يـ ــار الـ ــدٗ  ّ ٌ اةفكـ ــٔ٘ جدٓـ سٔاسـ

ــ٘    ــااَه ل بٔعـــ ــؤالٛ املفكـــــرٌّ يف ىترٓـــ ــا ٍـــ علَٔـــ

ــْمن     ــاو ّااكــــ ــن ا كــــ ــاعٕ  ــــ ــد االجتنــــ العقــــ

ــن     ــد  ــ ــْد عقــ ــاس افرتا ــــٕ لْجــ  ئــــد علــــٙ أســ

ا ــــــــا نن ّااكــــــــْمن. فــــــــــــ)ٍْ ب( رفــــــــا 

ىترٓــــــاا ا ــــــ  ا  ــــــٕ  الــــــق  اىــــــد  كــــــه 

ملــــْا ً الع قــــ٘  ــــن الســــل ٘ ّالكئســــ٘  ّ ــــن ا

ــل    اةّر ــــٕ.  ٔــــ  رأٚ اٌ الســــل ٘ اىعكــــاس ةصــ

ــٌْ    ــٕ اكــ ــ  السٔاســ ــٕ  ّاٌ اجملتنــ دىٔــــْٖ جمتنعــ

ــُ     ــُ ّممتلكااــ ــٙ  ٔااــ ــاٌ علــ ــْ  ا ىســ ــ٘  ــ ىتٔجــ

(13)

. هــري أٌ ٍــْ ب ٓـــرٚ اٌ ٍــلا التعاقـــد ٓكــٌْ  ـــن     

أفـــــراد ّ ـــــن ســـــل ٘ م لقـــــ٘  ّابـــــدٚ لـــــُ ٍّـــــْ  

ــ٘    ــ  أٌ الدّلــ ــ٘ ّاجملتنــ ــد  ــــن الدّلــ ٓيتــــر للعقــ

ــدا       ــا  ّا ــ ــٌْ هخ ــ ــ٘ اكــ ــٕ: اعددٓــ  شــــخ  ٍــ

عيــــدما اتنثــــل   ىســــاٌ ّا ــــد  أّ  شــــخ  ّا ــــد 

ــْرٗ      ــرد  ّ  ـ ــل فـ ــٙ  ـ ــط  ر ـ ــته  لـ ــرن اٌ ٓـ هـ

ٍــــلا   اصــــ٘ ٓر ــــٙ  ــــل الــــلًٓ ٓتكــــٌْ مــــيَه  

الشـــخ  

(14)

ٛل علٔـــُ ال  كـــً  ـــأٖ  ـــال مـــً    ــا . ّ يـ

اة ــــْال اٌ ىعــــد أفكــــار ٍــــْ ب مر لــــ٘ اأسٔســــٔ٘  

صـــــرسم٘ لفكـــــرٗ التعددٓــــــ٘ السٔاســـــٔ٘; ّ لــــــط    

ــد    ـــُ اليقــــ ــً اْجٔـــــــــــ ـــط عــــ ــْ ب ي ٓيفــــــــــــ الٌ ٍــــ

الـــ    لفكـــرٗ الف ـــل  ـــن الســـل اا  فَـــْ ٓـــدعه  

 ّ قْٗ ة رّ ٘ السٔادٗ امل لق٘.

ــدٓر  الــــ  ــبري   ّاجلــ ــٕ اعــ ــٔادٗ ٍــ ــلِ الســ ل ر اٌ ٍــ

صـــاد  عنـــا  اىـــد اعـــٔ  فٔـــُ اّرّ ـــا يف فــــرتٗ        

لٔســـــد  الق ـــــريٗ  ّاســـــتنرا مبفاعٔلـــــَا  تـــــٙ 

مر لــــــ٘ التعــــــْالا الفكرٓــــــ٘ العنٔقــــــ٘; الــــــق     

 ٘ فككــــد اةفكـــــار اةّر ٔـــــ٘ التقلٔدٓـــــ

(15)

. ّ  فـــــا  

ــ٘ ّي      ــلِ ا   قٔــ ــا ٍــ ــْق( رفــ ــاٌ )لــ ــْ ب فــ  ــ

ــا. قــــد اىفــــتخم امليــــا  اللٔن  الــــٕ  يترٓــــ٘ ٓــــؤمً  َــ

)جــــٌْ لــــْق( الــــق عــــدا  ــــ  د ــــْال   قٔقــــا       

لع ـــــــر اللٔنالٔـــــــ٘   تأ ٔـــــــدِ علـــــــٙ امللكٔـــــــ٘     

ــا     ــ٘. ممـ ــ٘ العامـ ــاٗ  ّا رٓـ ــ٘ ا ٔـ ــ٘ ّةآـ الفردٓـ

ــُ        ــُ هــريِ   ٔــ  اى ــا  أ ثــر ممــا فعل ّلــد  ًــا  قْٓ

ــبو       ــاو ملـــ ــاىٌْ عـــ ــ٘  ّقـــ ــل ٘ عامـــ ــاو ســـ ــد قٔـــ عـــ

ــتند   ــل ٘ ال اســــــــ ــرّرٓن. ّالســــــــ أمــــــــــرًٓ  ــــــــ

م ـــــار اةفـــــراد فقـــــ   هـــــرعٔتَا مـــــً ةآـــــ٘ 

ــا اليـــاس أىفســـَه  ٍّـــلا    ــا اســـتندٍا مـــً ر ـ ّ منـ

ســــب    ــــر ال ْٓجــــ  قٔــــاو ســــل ٘ قــــاٍرٗ  نــــا  

 ُ ــ ــا ٍـــــــْ ب يف ىترٓتـــــ ر ٍـــــ

(16)

ــْق  ــ٘ لـــــ . اٌ ىترٓـــــ

ــرّرٗ    ــدعْٗ اض  ـــــ ــا   الـــــ ــكل قـــــ ــفد  شـــــ ّصـــــ

االعــــــرتا   ْجـــــــْد  قــــــْ  ّ رٓـــــــاا ّملكٔـــــــ٘   

 اصــــ٘ ّاجــــ  علــــٙ الدّلــــ٘ ) الســــل ٘ العامــــ٘ (  

ــْ  ــــــللط   ــْر ىترٓــــــ٘  ةآتَــــــا  ٍّــــ مَــــــد لتَــــ

ــْٗ     ــ  القـ ـــ٘ اض اْ ٓـ ــل اا الرامٔـ ــن السـ ــل  ـ الف ـ

اض مرا ـــــب متعـــــددٗ لاـــــناٌ عـــــدو ير بٍـــــا  

 ٔد هخ  ّا د أّ ٍٔٝ٘ ّا دٗ

(17)

. 
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ّ كـــــــً القـــــــْل ٍيـــــــا  ٌ التعددٓـــــــ٘ يف الفكـــــــر    

السٔاســـٕ ا ـــدٓ  ابلـــْرا علـــٙ ٓـــد )مْىتســـكْٔ(   

الـــلٖ اقـــرتٌ ا ـــُ مببـــدأ الف ـــل  ـــن الســـل اا   

 ٚ ــر ــاٌ ٓـ ــاىق        ـ ــري متجـ ــا  هـ ــ  ايْعـ أٌ يف الْاقـ

مـــــــً اةفكـــــــار ّالعـــــــاداا ّالتقالٔـــــــد ّالقـــــــْاىن  

ّاملؤسســــــاا  ّامل لــــــْل ا ــــــ ل ايســــــٔ  ّا ــــــخم  

ــٙ      ــاىق علـــ ــري املتجـــ ــْ  هـــ ــل التيـــ ــاىق حمـــ متجـــ

صـــعٔد الْاقـــ   ّقـــد أتعجـــ  )مْىتســـكْٔ(  اليتـــاو  

السٔاســــٕ يف  ىكلــــرتا ّاعتنــــاد  لــــط اليتــــاو علــــٙ 

ــد    ــل اا  ّقـــ ــن الســـ ــل  ـــ ــدأ الف ـــ ــ  أٌ مبـــ ال ـــ

امللط  سط  السل ٘ التيفٔلٓ٘

(18)

 . 

ــل ٘      ــد ســــــ ــل ٘ اْجــــــ ــلِ الســــــ ــ  ٍــــــ ّ ض جاىــــــ

ــْرداا     ــق اللــ ــن  جملــ ــل مبجلســ ــرٓعٔ٘ اتنثــ اشــ

ــلٖ     ــْو الـــ ــق العنـــ ــب ٛ  ّجملـــ ــل اليـــ ــلٖ  ثـــ الـــ

ــأٜ٘      ــل ٘ القاــــ ــط الســــ ــع   ٍّيالــــ ــل الشــــ  ثــــ

ــْ     ــل التيـــ ــرٓعٔ٘ ٍـــــٕ الـــــق يثـــ ّالســـــل ٘ التشـــ

ــل ال   ــ ل  ــ ــً  ــ ــ   ّمــ ــدد يف اجملتنــ ــاا ّالتعــ فٝــ

يف جملـــق اللـــْرداا ّالعنـــْو  ٍّـــٕ الـــق اتــــا        

ــل ٘ التيفٔلٓـــ٘  شـــكل       ــ  القـــْاىن مـــً السـ ا بٔـ

ســــلنٕ ٍّــــٕ يلــــط  ــــ  ميعَــــا مــــً ممارســــ٘       

ــاو     ــلا اليتــــ ــكْٔ( أٌ ٍــــ ــرٚ )مْىتســــ ــا  ّٓــــ مَامَــــ

ــْٚ     ــْا ٌ القــ ــنٔ٘ )اــ ــُ اســ ــ  علٔــ ــا أ لــ ٓاــــنً مــ

ــبريا       ــْا ٌ اعــ ــلا التــ ــل ٍــ ــد أٌ مثــ ــ٘(  عفــ االجتناعٔــ

الـــــلٖ سمقـــــ  ا رٓـــــ٘     عـــــً التيـــــْ  املتجـــــاىق   

ــٔ٘ السٔاســــ

(19)

ــا    . ــكْٔ يامــــ ــً مْىتســــ ــللط  مــــ ّ ــــ

 تيـــــْ  العـــــاي  ّال شمشـــــٙ هـــــٔٝا مثـــــل  شـــــٔ٘      

التْ ــــد. ّ ــــاٌ ٓــــرٚ اٌ يف الْاقــــ  ايْعــــا هــــري      

ــد    ــاداا ّالتقالٔـــــ ــار ّالعـــــ ــاىق مـــــــً اةفكـــــ متجـــــ

ــاا. ّاــــــــد ر )مْىتســــــــكْٔ(   ّالقــــــــْاىن ّاملؤسســــــ

ــاا  ســـــ  اة ميـــــ٘ ّ ســـــ  البلـــــداٌ.    ا كْمـــ

ــْل  اٌ  ــثريا   ّٓقـ ــْو  ـ ــلٔه ٓقـ ــق السـ ــلّ  ّا ـ الـ

علٙ معرف٘ الفْار  الدقٔق٘  ن اةهٔاٛ 

(20)

 . 

ــل اا      ــدر الســ ــٕ م ــ ــدٍا  ٍــ ــ٘ ّ ــ ــد أٌ اةمــ ّٓعــ

ــ٘     ــل ٘ امل لقــــ ــً الســــ ــداف  عــــ ــاٌ ال ٓــــ ــلا  ــــ  ــــ

ــً املؤٓـــدًٓ        ــثري مـ ــ  الكـ ـــُ مـ ــ   ــ ــا دفـ ــْق ممـ للنلـ

ــن      ــل  ـ ــدأ )الف ـ ــدعْٗ  ض مبـ ــرٗ  ض الـ ــلِ الفكـ  ـ

الســـل ٘ التيفٔلٓـــ٘  الســـل اا ( للعـــد مـــً ىفـــْ     

ــْ     ــال  قـــ ــددٍا علـــــٙ  ســـ )ســـــل ٘ امللـــــط( ّاعـــ

الياس ّ رٓااَه  ىلاق 

(21)

. 

ّا ــــــد  الــــــرٜٔق عيــــــد مْىتســــــكْٔ ٍــــــْ: ميــــــ  

ــل ٘  ةٌ    ــراد  الســـــ ــتبداد ّاالىفـــــ العيـــــــ  ّاالســـــ

 ــــــ  الســــــل اا الــــــث   أّ ّ ــــــعَا يف قباــــــ٘ 

فــرد اّ ٍٔٝــ٘ اّ ســل ٘ ايعــدو ا رٓــ٘  ّ تــٙ لــْ       

   ُ ــ ــع   ااـــ ــد الشـــ ــد  ٔـــ  اىـــ

(22)

ــلا ٓقـــــْل    . ّيف ٍـــ

ــ     ــْٗ اعبـــــ ــل ٘ ىشـــــ هْســـــــتا  لْ ـــــــٌْ  أٌ للســـــ

 ــــــالرؤّس   ّلـــــــْرد ا تــــــْا ٓـــــــرٚ:   ٌ  ـــــــل   

ســــــل ٘ مفســــــدٗ  ّالســــــل ٘ امل لقــــــ٘  مفســــــدٗ  

ــ٘  م لقـ

(23)

ــ٘     ــار التعددٓـ ــُ أى ـ ــد ا ـ ــللط فقـ . ّ ـ

ــد     ــٕ  ض ىقــــــــ ــار اللٔنالــــــــ ــٌْ  ض التٔــــــــ القرٓبــــــــ

ــتبداد    ــاا االســــــ ــ٘  ّىترٓــــــ ــاا الْا دٓــــــ اليترٓــــــ

٘  ّىقـــد أٓـــ٘ ميتْمـــ٘   ّالشـــنْلٔ٘ ّالد تااْرٓـــ 

سٔاســــــــٔ٘ اــــــــداف  عـــــــــً الْا دٓــــــــ٘  ّا نـــــــــر    

ــ٘     ــ٘ ّا ؤئــــ ــ٘ ّالثقافٔــــ ــآباا االجتناعٔــــ التنــــ

مل ـــــــــــلع٘  اعـــــــــــ٘ ) اٜفـــــــــــ٘( أّ  بقـــــــــــ٘ أّ 

جمنْعـــــ٘ ىســـــْٓ٘ مســـــٔ رٗ  اســـــتيد  ض فكـــــرٗ 

ــآباا االجتناعٔــــ٘ يف      ــ  التنــ ــ   ــ ــل اّ قنــ  اٍــ

التعبري عً م ا َا

(24)

. 

ــٌْ اةىت   ــرّرٗ اٌ اكـــــ ــٔق  الاـــــ ــً لـــــ ــ٘ ّلكـــــ نـــــ

الشــــنْلٔ٘ أّ الد تااْرٓــــ٘ أّ االســــتبدادٓ٘ ٍـــــٕ    

 الاـــد مـــً التعددٓـــ٘ مبعياٍـــا العـــاو  فقـــد اســـنخم 

ــ٘     ــْد ىــــْ  مــــً التعددٓــ مثــــل ٍــــلِ اةىتنــــ٘  ْجــ

ــنخم    ــا ال اســــــ ــ٘  ّلكيَــــــ ــ٘ أّ االجتناعٔــــــ الثقافٔــــــ

ــ٘      ــ٘ اةىتنـ ــا قرٓيـ ــٔ٘  ةىَـ ــ٘ سٔاسـ ــْد اعددٓـ  ْجـ

ــ٘    ــ٘ اللٔنالٔـــ ــ٘ التعددٓـــ ــ٘  فاليترٓـــ الد قرا ٔـــ

ــٙ   ــد علـــ ــا   اؤ ـــ ــْٗ ّاْ ٓعَـــ ــادر القـــ ــار م ـــ اىتشـــ

 شــــــكل هـــــــري متســــــاّ  ـــــــن اجلناعــــــاا ّعـــــــدو    

ار بٍـــا يف  اعـــ٘ معٔيـــ٘   نـــا اؤ ـــد علـــٙ      

قـــــدرٗ  ـــــل اجلناعـــــاا   تـــــٙ أ ـــــعفَا علــــــٙ      

التــــأوري السٔاســــٕ  ممــــا زمعلــــَا مــــؤورٗ  ّقــــادرٗ  

ــاو     ــل اٍتنــ ــا حمــ ــا َا ّم البَــ ــل م ــ ــٙ جعــ علــ

صيا  القرار 

(25)

. 

  ّ ــ٘ أ ــل الد قرا ٔـــ ــا: ٍـــ ــؤال ٍيـــ ــ٘  ّالســـ التعددٓـــ

ــ٘ فقـــ  ا أو اٌ      ــ٘ اةّرّ ٔـ ــدٗ البٔٝـ ــٔ٘ ّلٔـ السٔاسـ

ــْو    ــار د يف ارســـٔس مفَـ ــاا أ ـــرٚ هـ ٍيـــاق  ٔٝـ

التعددٓـــــ٘ السٔاســـــٔ٘ا.  يف ا قٔقـــــ٘ اٌ التـــــيتري  

ــا     ــا با   ّأ ٔاىـ ــاٌ م ـ ــأٍه املعاصـــرٗ  ـ  ـــْل املفـ

ــدا      ــارشمٕ ّاة ــــ ــْر التــــ ــريٗ الت ــــ ــدا  ملســــ ممَــــ

ــٔ٘. لــــــللط ال هرا ــــــ٘ يف أٌ أ ثــــــر مــــــا      السٔاســــ

ــْ يف   ى ــر ال،ر ــــــٕ( ٍــــ ــ٘ الٔــــــْو )الفكــــ  لــــــ   علٔــــ

أ ثـــرِ  فكـــر )أّرّ ـــٕ(; هـــري اٌ ٍـــلا ال ٓعـــو اٌ      

ــر   ــال الفكـــــ اةّر ـــــــٔن ّ ـــــــدٍه ا تكـــــــرّا أعنـــــ

ــا     ــٕ عنْمــــــــــ ــر ال،ر ــــــــــ ــاىٕ   اٛ الفكــــــــــ ا ىســــــــــ

 ّ)التعددٓ٘(   ْصا . 
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ــٔ٘    ــأٍه السٔاســــ ــْا املفــــ ــد أّلــــ ــرٓكٔن قــــ اٌ اةمــــ

ــل      ــل أّاٜــ ٔلنا ميــ ــ ــبريا  ّســ ــا  ــ ــ٘ اٍتنامــ اللٔنالٔــ

لقــــرٌ التاســــ  عشــــر. فأفكــــار ّمبــــادت جٍْرٓــــ٘   ا

ــار ٘( ٍــــــٕ يف      ــ٘  مســــــاّاٗ  مشــــ ــل )مْا يــــ مثــــ

ــ٘    ــ٘ للتعددٓــــــــ ــا اةســــــــــق اجلٍْرٓــــــــ  قٔقتَــــــــ

السٔاســــٔ٘  ّ قــــد   الرت ٔـــــب علَٔــــا مــــً قبـــــل     

ــلا      ــرٓكٔن. ّيف ٍــــ ــرًٓ اةمــــ ــً املفكــــ ــد مــــ العدٓــــ

ــٕ    ــر اةمرٓكــــــ ــاٍن٘ املفكــــــ الســــــــٔا  اــــــــن  مســــــ

)اْ فٔــــــل(  اصــــــ٘ عيــــــدما أراد اٌ  ٔــــــب  ــــــن  

بٔعــــــ٘ اجملتنــــــ  املــــــدىٕ ّاجملتنــــــ  السٔاســــــٕ.   

ّقــــــدو ســــــا ق٘ فكرٓــــــ٘ جلٔلــــــ٘ يف ٍــــــلا اجملــــــال  

عيــــــدما رأٚ أٌ )اجملتنــــــ  املــــــدىٕ( مٔــــــداٌ ٓقــــــ   

 ـــــــار  ال بٔعـــــــ٘ السٔاســـــــٔ٘ للبلـــــــد ّقْاىٔيـــــــُ   

ــار  ى ـــا  ا كْمـــ٘ آاـــا     ّ ـ

(26)

. ٍّـــلا ٓعـــو اٌ  

اجملتنـــــ  املـــــدىٕ مٔـــــداٌ ايتٔنـــــٕ ّســـــٔ   ـــــن   

)اْ فٔـــل( يف أمرٓكـــا الفـــرد ّالدّلـــ٘  ّقـــد ّجـــد  

 ــــع  الدّلــــ٘  ّقــــْٗ اجملتنــــ . ّٓعــــبّ أســــبال      

ــر اض    لـــــــــط يف اٌ اجملتنـــــــــ  يف أمرٓكـــــــــا ٓفتقـــــــ

ــْ     ــدٓدٗ. فَــــ ــ٘ الشــــ ــ٘ الدّلــــ ــباا مر بٓــــ مراكــــ

ٓتنٔـــب  عـــدو ّجـــْد اـــرا   ق ـــاعٕ  ّىـــدرٗ ّجـــْد  

ــ٘      ــ  للبريّقرا ٔــ ــال اليســ ــبريٗ  ّال،ٔــ ــدٌ الكــ املــ

ــ٘    ــاّاٗ االجتناعٔـــــ ــ٘  ّاملســـــ ّالعبلـــــــ٘ اجل،رافٔـــــ

ــتْٚ    ّ ــلاا  ّمســــــ ــٙ الــــــ ــاد علــــــ ــ٘ االعتنــــــ وقافــــــ

مـــــيخفا مـــــً صـــــرا  ال بقـــــاا  ّجـــــٔ  هـــــري  

ــَه يف ىشــــْٛ املؤسســــاا       ــبري  اةمــــر الــــلٖ أســ  ــ

التنثٔلٔ٘  ّاملؤسساا املدىٔ٘ 

(27)

 . 

ّاعتقــــــد )اْ فٔــــــل(  ــــــأٌ املشــــــار ٘ الشــــــعبٔ٘ 

ــ  ال ـــــار العـــــاو  ّاـــــداف  عـــــً ا رٓـــــ٘         قـــ

ــران يف    ــ٘ االرمــ ــاس ٓشــــعرٌّ  أٍنٔــ ــل اليــ ّ عــ

ٗ الشــــؤٌّ العامــــ٘  ّا هــــرا  علــــٙ ايفٔــــلٍا  أدار

ــٕ      ــدٗ ٍـــ ــلاإ  فالبلـــ ــه الـــ ــرّرٗ ا كـــ ــً  اـــ ّ مـــ

ملبمـــ٘  العيآـــ٘ مب ـــا َا اياصـــ٘. ّقـــد ر ـــ   

)اْ فٔـــــــــــل(  ـــــــــــناٌ ا رٓـــــــــــ٘ السٔاســـــــــــٔ٘  

 ــــــالقْاىن ّالعــــــاداا  أٖ الْصــــــفٔ٘ اة  قٔــــــ٘  

ــ٘     ــا اـــــن  التعددٓـــ ــً ٍيـــ ــع . ّمـــ ــ٘ للشـــ ّالفكرٓـــ

ّجمنْعــــــ٘  عــــــدفٍا جمنْعــــــ٘ ادّار اجتناعٔــــــ٘  

مــــً ال ــــفاا اة  قٔــــ٘

(28)

. ّرمبــــا أاــــا  اليجــــا  

و  1776الــــــلٖ  ققتــــــُ الثــــــْرٗ اةمرٓكٔــــــ٘ عــــــاو 

و  1789ّ عـــــ ٌ االســـــتق ل عـــــً  رٓ اىٔـــــا عـــــاو 

الفرصــــ٘ أمــــاو اةمــــرٓكٔن لبيــــاٛ ىتــــاو سٔاســــٕ  

رصـــــن  قـــــاٜه علـــــٙ اعددٓـــــ٘ سٔاســـــٔ٘  قٔقـــــ٘  

ــ٘      ــاا ال،ر ٔـ ــً الدراسـ ــد مـ ــلٍ  العدٓـ ــا اـ ــً ٍيـ ّمـ

تعددٓـــــــ٘ ىترٓـــــــ٘ أمرٓكٔـــــــ٘ اتعلـــــــ    ض عـــــــد  ال

ــار يف العنلٔــــــــــــ٘      ــاا امل ـــ ــأوري  اعـــ ــ  اـــ  بعـــ

السٔاسٔ٘

(29)

. 

ــا  عـــــً       ــن  لٔـــ ــٕ ٓعـــ ــٕ اةمرٓكـــ ــاو السٔاســـ فاليتـــ

ــرٚ      ــارع٘. ٓــ ــار املت ــ ــاا امل ــ ــن  اعــ ــْا ٌ  ــ اــ

ــْلن   ( Horace m –kallen)ٍــــْراس  ــ

ــً   974_882) ــ٘  كـــــ ــارٗ اةمرٓكٔـــــ (و:   اٌ ا اـــــ

ا اــــــارٗ اةّرّ ٔــــــ٘  اٌ اعـــــد منْ جــــــا لكنــــــال  

فَـــٕ اعكـــق التعددٓـــ٘  ـــنً   ـــار الْ ـــدٗ  أىَـــا  

عبـــــــارٗ عـــــــً معبّفـــــــ٘ )اّر ســـــــرتا( للجـــــــيق  

ــرتا      ــ٘ اّر سـ ــل فرقـ ــال يف  ـ ــا ا ـ ــرٖ فكنـ البشـ

 ٔــــ   ــــل  لــــ٘ فَٔــــا اتخ ــــ   ي،نــــ٘ ّ ٓقــــا  

ممٔـــب  ـــللط ا ـــال يف اجملتنـــ   ٔـــ  اٌ  ـــل      

ــ٘  ّاٌ    ــ٘ أداٗ  بٔعٔـ ــُ ٍـــٕ مبثا ـ ــ٘ فٔـ ــ٘ اوئـ  اعـ

ــا ّوق ــبٗ     ا عَـ ــٔتَا املنٔـ ــ٘  اصـ ــا مبثا ـ ــا ٍنـ افتَـ

ــا  ـــــن        ــافر مـــ ــه أٌ التياســـــ  ّالتيـــ ــً وـــ ــا; ّمـــ  ـــ

ــْاٌ     ــا عيـ ــكل مبجنْعَـ ــد اشـ ــ٘ قـ ــاا اةوئـ اجلناعـ

ا اــــارٗ

(30)

. ّمــــً ٍيــــا فــــ ٌ اجملتنــــ  اةمرٓكــــٕ  

ٍــــْ عبـــــارٗ عـــــً جمتنـــــ  مَـــــاجرًٓ ّاٌ التيـــــْ   

ــَه يف       ــلٖ أسـ ــر الـ ــاٌ. اةمـ ــار  للعٔـ ــُ  ـ ــايف فٔـ الثقـ

ــُ    اشـــكٔل  ٔٝـــ٘ جٔـــدٗ م ٜنـــ٘ لت ـــْر ٍـــلا التْجـ

ــٕ.     ــٕ االمرٓكــــــ ــرٖ السٔاســــــ ــددٖ يف الفكــــــ التعــــــ

ــف٘    ــ٘ فلســــ ــ٘ الثقافٔــــ ــبعد التعددٓــــ ــُ أصــــ ّعلٔــــ

ــل    ــدٗ قبــــ ــاا املتعــــ ــ٘ يف الْالٓــــ ــدال   اجتناعٔــــ اىــــ

ا ــــــرل العاملٔــــــ٘ اةّض  ّ لــــــط  فعــــــل التــــــأوري  

الـــلٖ مارســــُ املفكــــر اةمرٓكـــٕ )ّٓلٔــــاو جــــٔنق   

William jomes   ــ ــ٘ اجملتنــــ ــٙ وقافــــ ( علــــ

ّسلْ ُ  كل

(31)

. 

ــٔ٘     ــ٘ السٔاســ ــْو التعددٓــ ــْل اٌ مفَــ ــ٘ القــ   صــ

ٍــْ ىتــا  مــً ا اــارٗ ال،ر ٔــ٘  وــه لت ــبخم  عــد        

ــدٓ  يف     ــٕ ا ـ ــر السٔاسـ ــٔاا الفكـ ــً أساسـ ــط مـ   لـ

 ـــل العـــاي  ّلتعـــن    ارٍـــا العـــاو عـــً اىعكـــاس  

ّاٍ  ال ــــــــــــــــــــت   امل ــــــــــــــــــــار ّاةفكـــــــــــــــــــــار   

ــ٘   ــاٛاا امللٍبٔـــــــــــ ّاةٓـــــــــــــدْٓلْجٔاا  ّاالىتنـــــــــــ

ّالعرقٔـــــ٘  ّابـــــآً الـــــت،رياا االوئـــــ٘ ّااـــــارل  

ــا ت      ــ٘   ــ ــاا املختلفــ ــدٚ اجلناعــ ــاا لــ التْجَــ

وقافااَـــــــا ّعادااَـــــــا ّاقالٔـــــــدٍا..ا . فاليتــــــــاو    

ــد  ــرد  ض  ـــ ــٔنا   الـــــد قرا ٕ أىفـــ ــبري  ّالســـ  ـــ

ــْ        ــُ الينـ ــٕ  يف  ْىـ ــلٍ  اللٔنالـ ــ  املـ ــٙ ّفـ علـ

ــ     ــٔ٘  مــــ ــ٘ السٔاســــ ــاىا للتعددٓــــ ــر ا تاــــ اة ثــــ
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ــٕ      ــا ٍّـ ــْعٕ  َـ ــل الـ ــدا قبـ ــ٘  ّلـ ــه اٌ التعددٓـ العلـ

 مْجْدٗ ّقد ٘  قدو ا ىساىٔ٘ ىفسَا. 

 والثا: اعرٓ  التعددٓ٘ السٔاسٔ٘

ــا     ــن عيَـــــ ــ٘ اعـــــ ــ٘ االىكلٔبٓـــــ ــ٘ يف الل،ـــــ التعددٓـــــ

ــ٘ ) (pluralismالكلنـ

(32)

الـــق اعـــو: ا قـــرار      

ــري    ــ٘  ّاشــ ــل اا يف اجملتنــــ  ّالدّلــ ــدد الســ يف اعــ

داللــ٘ ٍـــلِ الكلنــ٘ يف الل،ـــ٘ العر ٔــ٘ أىَـــا م ـــدر    

صـــياعٕ  مـــأ ْ  مـــً الفعـــل عـــدف  عـــددا الشـــٕٛ       

عــــدا : مبعيــــٙ  ســــبتُ ّأ  ــــٔتُ. ّالعــــدد: اســــه      

مــــً العــــد   أقــــٔه مقــــاو امل ــــدر الــــلٖ ٍــــْ معيــــٙ  

رٗا   اٛ  ّالعدٓد: الكث

(33)

 . 

ّالتعددٓـــ٘ اــــأإ ا ــــا  مؤىثــــا  ميســــْ ا   ض اعــــدند   

ّاـــــــأإ م ـــــــدرا  صـــــــياعٔا  مـــــــً اعـــــــدند  ّميـــــــُ: 

ــ٘    ــ٘  ّاعددٓــــــ ــٔ٘  ّالثقافٔــــــ ــ٘ السٔاســــــ التعددٓــــــ

ــا     ــبال  ّذمٍْــــــــ ــ٘ اة ــــــــ ــرا   ّاعددٓــــــــ اة ــــــــ

ــارا   ّاعــــــددا املشــــــك ا :  ادا  ّ ثــــــرا  ّصــــ

 ٗ ا ثــر مـــً ّا ـــد

(34)

.فالتعددٓـــ٘ مـــً  ٔـــ  الل،ـــ٘ 

 ثــــر مــــً ّا ــــد اّ ا ثــــر مــــً     اعــــو : ّجــــْد أ 

ــْل     ــدد اةصـــ ــال اعـــ ــدد  فٔقـــ ــار  ا عـــ هـــــٕٛ  ّ صـــ

ــاا       ــدد ال،آــ ــاٜ   اعــ ــدد ا قــ ــْس  اعــ ــدد اليفــ اعــ

ــط    ــري  لـ ــٔه  ...ّهـ ــدد القـ اعـ

(35)

ــْع٘   ــر  املْسـ . ّاعـ

ٕظ ٓيتـــر   السٔاســـٔ٘ التعددٓـــ٘  أىَـــا مفَـــْوظ لٔنالـــ

اض اجملتنــــــ  علــــــٙ أىــــــُ متكــــــٌْ مــــــً رّا ــــــ       

ا م ــــار  سٔاســــٔ٘  ّهــــري سٔاســــٔ٘ متعــــددٗ   ا   

ــلا     ــعال ٍــــ ــلٍ  أصــــ ــ٘  ّٓــــ ــرّع٘ ّمتفرقــــ مشــــ

ــْل دٌّ    ــت    سمــــ ــدد ّاال ــــ ــرأٖ اض أٌ التعــــ الــــ

ير ـــــــــب ا كـــــــــه ّٓســـــــــاعد علـــــــــٙ  قٔـــــــــ   

املشار ٘ السٔاسٔ٘ ّاْ ٓ  املياف 

(36)

 . 

ّٓعــــر  املفكــــر العر ــــٕ )ســــعد الــــدًٓ ا ــــرأٍه (  

التعددٓـــــ٘ السٔاســـــٔ٘  أىَـــــا: )مشـــــرّعٔ٘ اعـــــدد     

ــْٚ ّا راٛ السٔاســـــٔ٘  ّ ق  َـــــا يف التعـــــآ    القـــ

ّالتعــــــبري عــــــً ىفســــــَا  ّاملشــــــار ٘ يف التــــــأوري  

ــا(  علــــــــــٙ القــــــــــرار السٔاســــــــــٕ يف جمتنعيــــــــ

(37)

 .

ــا     ــٙ اىَـــ ــل علـــ ــٙ اجلنـــ ــد تْر سمٔـــ ــا الـــ ّٓعرفَـــ

)ّجـــــْد أ ـــــبال سٔاســـــٔ٘ خمتلفـــــ٘ يثـــــل قـــــْٚ  

ــ٘     ــٔ٘ متبآيـــــ ــادٓ٘  ّسٔاســـــ ــ٘  ّاقت ـــــ اجتناعٔـــــ

ــل      ــً اجــ ــا مــ ــا  ٔيَــ ــافق فٔنــ ــبال اتيــ ــلِ اة ــ ٍّــ

َٔــــــدا للْصــــــْل عــــــً  ســــــ  الــــــرأٖ العــــــاو  ي

 رٓــــ  الســــل ٘ اض  قٔــــ  مــــا ايــــادٖ  ــــُ الــــط  

ــرام    ــدا  ّ ـــــ ــً أٍـــــ ــبال مـــــ اة ـــــ

(38)

ــد  . ّعرفـــــ

ــراد    ــْل اةفـــــ ــا :  قبـــــ ــٔ٘  أىَـــــ ــ٘ السٔاســـــ التعددٓـــــ

ــار ٘   ــ٘  ــــــةراٛ سٔاســــــٔ٘ متاــــ ّاملؤسســــــاا العامــــ

اعب ٍـــا ٍٔٝـــاا ميتنـــ٘ ايتٔنـــا  ْعٔـــا   ّفٝـــاا      

ــبال سٔاســــٔ٘        ــار معٔيــــ٘  ّا ــ ــداف  عــــً م ــ اــ

الســــــنا   تعاقــــــ   كْمــــــاا اّ   نــــــا اشــــــري اض

ــً      ــل ٘ عـ ــب السـ ــ٘ يف مرا ـ ــه ا تٔارٓـ ــ٘  كـ اىتنـ

ــاا   ــ  االىتخا ـــ  رٓـــ

(39)

ــا:     ــا  اىَـــ ــد أٓاـــ . ّعرفـــ

ــ٘    ــاا ّالقـــــْٚ السٔاســـــٔ٘ املتيافســـ اعـــــدد اجلناعـــ

مـــً أجــــل الفــــْ   ســــل ٘ ا كــــه يف الدّلــــ٘  مبــــا  

ــً  اعــــ٘       ــا مــ ــداّل الســــل ٘ ّاىتقا ــ ــنً اــ ٓاــ

ــ     ــلنٔ٘  فاـ ــ٘ سـ ــرٚ   رٓقـ ــً  سٔاســـٔ٘ اض ا ـ عـ

االعــــرتا   ــــد أدىـــــٙ مــــً ا قــــْ  ّا رٓـــــاا     

االساســـــٔ٘ الـــــق ال زمـــــْ  املســـــاس  َـــــا يف  الـــــ٘ 

اة ل مببد  التداّل السلنٕ للسل ٘ 

(40)

 . 

ــ       ــاٗ اجملتنــ ــٔه  ٔــ ــا:  ايتــ ــد أىَــ ّ ــــللط عرفــ

ــْد     ــرتو ّجـــ ــ٘ مشـــــرت ٘   ـــ ــد عامـــ ــ  قْاعـــ ّفـــ

ــكاٌ يف    ــاا الســــــ ــْ  يف ا اٍــــــ اال ــــــــت   ّالتيــــــ

ــر ال  ــاا  اا اال ـــــــ ــ٘  اجملتنعـــــــ ــع٘  ّ اصـــــــ ْاســـــــ

اجملتنعـــــــاا ا دٓثـــــــ٘     ـــــــتل  اال اٍـــــــاا    

اةٓدّلْجٔــــــ٘ ّالفلســــــفٔ٘ ّالدٓئــــــ٘ 

(41)

.  ّممــــــا 

قٔـــل يف التعددٓـــ٘ السٔاســـٔ٘ أٓاـــا: اىَـــا م ـــ لخم  

ٓعـــــو اّال    االعـــــرتا   ْجـــــْد ايـــــْ  يف جمتنـــــ   

ــنً     ــا  ـ ــاٛ فَٔـ ــر اىتنـ ــدٗ دّاٜـ ــْد عـ ــل ّجـ ــا ٓفاـ مـ

ــْل     ــْ  ّقبـ ــلا التيـ ــرتاو ٍـ ــدٗ  ّا ـ ــ٘ الْا ـ ــا  ا ْٓـ مـ

ٓرتاــــ  علٔــــُ مــــً  ــــ   اّ ا ــــت   يف العقاٜــــد 

ــان ا ٔـــــــــــــاٗ     ــً ّامل ـــــــــــــار ّامنـــــــــــ ّاةلســـــــــــ

ــٔ     ــاد صـ ــاا  ّازمـ ــً وـــه االّلْٓـ ــاا  ّمـ ّاالٍتنامـ

م ٜنــــــ٘ للتعــــــبري عــــــً  لــــــط  رٓــــــ٘ يف ا ــــــار 

مياس  

(42)

 . 

رملـــــ  مـــــً التعرٓفـــــاا يف أعـــــ ِ اٌ التعددٓـــــ٘ 

 السٔاسٔ٘ اراكب علٙ اةسق التالٔ٘:

اة ــــبال السٔاســــٔ٘ مــــً هــــري ا ــــ  يف اكــــًْٓ -1

ــر      ــ٘ ٓيع ــ ــ٘   فالدّلــ ــً الدّلــ ــر مــ ــد ل مباهــ اــ

ّاجبَـــا يف التيتــــٔه القــــاىْىٕ ّاملؤسســــٕ ّأَٝــــ٘  

 اجْاٛ ا رٓ٘ الق  تاجَا التعددٓ٘.

ــدىٕ     -2 ــ  املـــ ــاا اجملتنـــ ــًْٓ مؤسســـ ــ  يف اكـــ ا ـــ

  نً اال ار القاىْىٕ العاو للدّل٘.

االقـــــــرار اجملتنعـــــــٕ علـــــــٙ املســـــــتْٚ الثقـــــــايف -3

ــ٘   االج ــرّعٔ٘ التعددٓـــــــ ــْل مشـــــــ ــاعٕ   قبـــــــ تنـــــــ

 السٔاسٔ٘.
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ــٕ    -4 ــتْٚ املؤسســــ ــٙ املســــ ــٕ علــــ ــرار السٔاســــ االقــــ

للدّلـــــ٘  ا رٓـــــاا العامـــــ٘  مبـــــا فَٔـــــا ا رٓـــــ٘  

 السٔاسٔ٘  ّا رٓ٘ اجملتنعٔ٘.

ــبٗ      ــلِ الر ٔــــ ــاس  اّ ٍــــ ــلا االســــ ــ  ٍــــ  ٌ  قٔــــ

ٓت لــــ  أّال ّقبــــل  ــــل هــــٕٛ: اٌ اســــً الدّلــــ٘   

ــنً      ــر فَٔـــا  ّااـ ــْاىن أّ اعٔـــد اليتـ س ســـ٘ القـ

ــاا   الت بٔــــــــ  الــــــــد قرا ٕ  ّاٌ ٓشــــــــنل الفٝــــــ

االجتناعٔــــــــ٘  افــــــــ٘  فٔعــــــــ   ــــــــا التيتــــــــٔه  

ــلٔه      ــرّرٗ التسـ ــا  ّ ـ ــً  راَٜـ ــبري عـ ــتقل ّالتعـ املسـ

ــاا    ــ  الفٝــــــــ ــرّع٘ ملختلــــــــ ــاا املشــــــــ  ال نْ ــــــــ

ــل ٘     ــْل اض الســــ ــعَٔا للْصــــ ــ٘ يف ســــ االجتناعٔــــ

ــنخم     ــرعٕ ٓســ ــٔه هــ ــ٘ ايتــ ــد متلــ ــٔ٘  ــ السٔاســ

ــرت    ــو اٌ ٓقــ ــلا ٓعــ ــُ. اٌ ٍــ ــللط ّٓقييــ ــْو  ــ ٌ املفَــ

ــه     ــلٖ ٓتســـ ــٕ الـــ ــاملفَْو اللٔنالـــ ــد قرا ٕ  ـــ الـــ

ــبال    ــل اال ــــ ــٔ٘ مثــــ ــاا السٔاســــ ــدد التيتٔنــــ  تعــــ

ّاليقا ــــاا ّميتنــــاا اجملتنــــ  املــــدىٕ ّ اعــــاا  

امل ـــار مبــــا ٓعـــو االقــــرار  تنٔـــ٘ التيــــافق يف    

ــُ     ــا ٓت لبـــــ ــالرأٖ  ّمـــــ ــت    ـــــ ــار ّاال ـــــ امل ـــــ

ــٕ     ــٕ املؤسســ ــار التيتٔنــ ــْفري اال ــ ــً اــ ــ  مــ الْ ــ

 رتاو  التعــــدد ّالتبــــآً ّةآتَنـــــا    الكفٔــــل  ــــا  

ــٔ٘     ّمـــا ٓتاـــنيُ  لـــط مـــً قـــٔه اجتناعٔـــ٘ أساسـ

ــاٜل    ــْد اال ــــــــبال  ّالف ــــــ ــا ّجــــــ ّاعــــــــو أٓاــــــ

ّالتٔـــــاراا السٔاســـــٔ٘ الـــــق يثـــــل  راٛ قٔادااَــــــا     

ّمْاقفَــــا  ّالــــق اَـــــد  للْصــــْل اض الســـــل ٘    

ــ٘ ّ دارٗ الدّلــــــ

(43)

ــٔ٘   ــ٘ السٔاســــــ .   ٌ  فالتعددٓــــــ

فاعلــــ٘ املتيافســـــ٘  ٓشــــرتن فَٔــــا اعـــــدد القــــْٚ ال   

دا ــــل الدّلــــ٘ الْا ــــدٗ   نــــا افــــرتال امكاىٔــــ٘  

ــل ٘     ــ٘ يف الســـ ــ٘ املختلفـــ ــْٚ اجملتنعٔـــ ــاوري القـــ اـــ

ــ  اّ    ــٕ ال اتعــــ ــا  ٍّــــ ــادرٗ عيَــــ ــراراا ال ــــ ّالقــــ

ــرار     ــ٘  ّاالقـ ــال الد قرا ٔـ ــل هٔـ ــا يف  ـ ــٙ  َـ ٓرقـ

ــآ      ــ٘ يف التعـــ ــٔ٘ املختلفـــ ــْٚ السٔاســـ ــ  القـــ  ـــ

ــار ٘    ــا  ّاملشـــــ ــً  ااَـــــ ّالتفاعـــــــل ّالتعـــــــبري عـــــ

ــا   ّا لتــــــــاوري يف القــــــــرار السٔاســــــــٕ يف جمتنعَــــــ

ــيً للتعامــــل       ــا يف ا ــــار مقــ ــٌْ التعددٓــــ٘ ٍيــ ّاكــ

مـــــــ  ٍــــــــلا اال ــــــــت   اّ ايــــــــ     ٔــــــــ  ال  

ــدد ســــــــ م٘    ــرا  عئــــــــ   َٓــــــ ٓتعــــــــْل اض صــــــ

   ٘ اجملتنــــ  ّ قــــاٛ الدّلــــ

(44)

.  كييــــا القــــْل علــــٙ    

ّفــــ  التعرٓفــــاا أعــــ ِ: اٌ ٍيــــاق مثــــ٘ ا اٍــــا       

ٓـــ٘ السٔاســــٔ٘   قٔقٔـــا   ـــن ممارســـ٘  ـــ  التعدد    

ــا; الــــلٖ ٓــــْفر    ّاــــْفر امليــــا  السٔاســــٕ امل ٜــــه  ــ

ــ٘   الاــــــــــناىاا الدســــــــــتْرٓ٘ الكافٔــــــــــ٘ ملنارســــــــ

خمتلــــ  اجلناعــــاا ّالقــــْٚ السٔاســــٔ٘ ّاملَئــــ٘  

ــدٓر  الـــــل ر اٌ دعـــــاٗ       ــلا ا ـــــ . ّمـــــً اجلـــ  ـــ

ــ٘ السٔاســـــٔ٘ ّ ـــــرّرٗ التنتـــــ   كافـــــ٘      التعددٓـــ

ــْا يف     ــد دمعــــ ــٔ٘  قــــ ــ٘ السٔاســــ ــا اا ا رٓــــ امتٔــــ

ــلِ ا  ــبعد  ااـــنن ٍـ ــاٜ  عاملٔـــ٘ أصـ قـــْ  يف ّوـ

مبثا ـــ٘ دســـتْر عـــاملٕ  ـــتكه  لٔـــ٘  ٔـــ  الـــدّل  

 ميَا ا ع ٌ.

 املبع  الثاىٕ

مفَــــــــْو التعددٓــــــــ٘ يف الفكــــــــر العر ــــــــٕ 

 االس مٕ ا دٓ 

ي اكــــــً التعددٓــــــ٘ السٔاســــــٔ٘ مفَْمــــــا  مــــــً        

  ـــــداعاا  اجملـــــال ا اـــــارٖ ا ســـــ مٕ  ٍّــــــٕ     

هــــأىَا هــــأٌ العدٓــــد مــــً املفــــأٍه ّامل ــــ لعاا  

الْافـــــــدٗ  ي اكـــــــً ّلٔـــــــدٗ ا اـــــــارٗ العر ٔـــــــ٘  

مـــــً  -ّ نـــــا  ٔيـــــا  ىفـــــا  -ا ســـــ مٔ٘   ـــــل ٍـــــٕ 

ــدٓ     ــٕ ا ــــ ــٕ ال،ر ــــ ــر السٔاســــ ــباا الفكــــ مراكــــ

ٚ  أــــــاراا  الــــــلٖ اىعكــــــق صــــــداِ يف فكــــــر ّرؤ   

ــ    اٛ    ــٕ اقـــ ــا  ٍّـــ ــدٗ يف مي قتيـــ ــٔ٘ عدٓـــ سٔاســـ

ــا      ــ٘ ابعــ ــ  متبآيــ ــْو مْاقــ ــ لخم أّ املفَــ ــلا امل ــ ٍــ

ــٔ٘ أّ    ــ٘ أّ السٔاســـــــــ ــا اةٓدْٓلْجٔـــــــــ يلفٔااَـــــــــ

 املعرفٔ٘ .

  ٘ ــ ــر رّاد اليَاـــ ــ٘ يف فكـــ ــ٘  اّال: التعددٓـــ ّملعرفـــ

ــكل      ــر  شـ ــ مٕ املعاصـ ــٕ االسـ ــر العر ـ ــ  الفكـ مْقـ

ــٔ٘ ال ــــ   ــ٘ السٔاســ ــٔ٘ التعددٓــ ــٕ   اٛ قاــ ــا جلــ د ليــ

ــٙ      ــق ا تيـــ ــد الـــ ــق  أّ القْاعـــ ــ٘ اةســـ ــً معرفـــ مـــ

ــْل     ــدما ىقـــ ــ٘ عيـــ ــر. يف ا قٔقـــ ــلا الفكـــ ــا ٍـــ علَٔـــ

ــاو    )فكــــــر عر ــــــٕ اســــــ مٕ معاصــــــر( ىكــــــٌْ أمــــ

 هــــكالٔ٘  دٓــــد مأٍــــ٘ ٍــــلا الفكــــر ا ّ بٔعتــــُ  

ــآا      ــ  القاـــــ ــْل خمتلـــــ ــ   ـــــ ــْ متفـــــ ــل ٍـــــ ٍّـــــ

ــٔ٘ ّهــــــري السٔاســــــٔ٘( الــــــق    امل ــــــريٓ٘ )السٔاســــ

ــا     ــ٘. ّق عـ ــ٘ العر ٔـ ــلخم يف البٔٝـ ــر   ا ـ ــلا الفكـ  ٌ ٍـ

ِ  ّ ـــــدٗ       ــد  ــد  ّعفـــ ــعُ مبكـــــاٌ ّا ـــ ــً ّ ـــ ال  كـــ

ــلا      ــاٌ ٍـــ ــد  ـــ ــ   فقـــ ــتْٓ٘ الرت ٔـــ ــ٘ مســـ فكرٓـــ

الفكــــــر ٓقــــــ  يف مْا ــــــ  متعــــــددٗ مــــــً أق ــــــٙ  

الــــــــٔنن  ض أق ــــــــٙ الٔســــــــار  ّ نــــــــا ٓقــــــــْل  

)اجلــــــا رٖ(: ّا ــــــ   ٌ البا ــــــ  ال  كــــــً  ال اٌ 

ــر      ــً الفكــ ــبٛا مــ ــفُ جــ ــال  ْصــ ــ  اٌ اي ــ ٓ  ــ

ــ مٕ   ــٕ االســــ ــٕ العر ــــ ــُ  السٔاســــ ــاٌ رنلتــــ  ــــ

 ــــدا  علــــٙ الد قرا ٔــــ٘  أمــــا   ــــْرٗ صــــرسم٘ 

ــْل     ــت    ـــ ــْد اال ـــ ــنو . ّٓعـــ ــكل  ـــ ــا  شـــ ّامـــ

مفَــــــــْو الد قرا ٔــــــــ٘  ض ّجــــــــْد  هــــــــكالٔاا 
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ــ٘    ــاراا فكرٓــــــ فكرٓــــــــ٘  ــــــــْل دٌّ قبــــــــْل أــــــ

ّسٔاســـــٔ٘ للد قرا ٔـــــ٘ مـــــً  ـــــ ل مَامَـــــا.     

ّاٍــــــه ٍــــــلِ ا هــــــكالٔاا ٓتجســــــد يف ا تنـــــــال     

والتياقا  ن الد قرا ٔ٘ ّا س 

(45)

. 

لقــــــــــد اٍــــــــــته املفكــــــــــرٌّ االســــــــــ مٌْٔ)أار      

ــ٘    ــداٌ العر ٔـــــــ ــ مٕ( يف البلـــــــ ــ   االســـــــ االصـــــــ

ــ٘     ــل  دآــ ــرل  ميــ ــ٘ يف ال،ــ ــاٍرٗ الد قرا ٔــ  التــ

ٔفنا   ا تكـــــا َه  َـــــه يف الع ـــــر ا ـــــدٓ  ّالســـــ

مــــً  ــــ ل ا نلــــ٘ الفرىســــٔ٘ علــــٙ م ــــر ّمــــا  

ا ٍـــــا مـــــً اا ـــــاالا ّا تكا ـــــاا

(46)

  ّ التـــــالٕ 

را ٔــــ٘ يف الــــْ ً العر ــــٕ    فــــاٌ القاــــٔ٘ الد ق  

ــرّ      ــ ل  التـــــ ــً  ـــــ ــا مـــــ ــر  لَٔـــــ ــاٌ ٓيتـــــ  ـــــ

ــا     ــا   ّاٌ  ر َـ ــا يف أّرّ ـ ــق أىتجتَـ ــ٘ الـ التارشمٔـ

أىَـــــا   –عيـــــٙ فٔنـــــا عيـــــاِ    –يف الْاقـــــ  العر ـــــٕ  

ــاالا    ــل اجملــ ــ  يف  ــ ــ  خمتلــ ــد يف ّاقــ  ر ــ

(47)

 .

ــبا    ــ٘ مي ــ ــعٕ رّاد اليَاــ ــاٌ ســ ــ٘  ــ ّيف ا قٔقــ

علــــٙ التعــــر  علــــٙ املبــــادت ّالــــيته ّاملؤسســــاا;  

ــا املنارســــــ٘ الد قرا ٔــــــ٘ يف   الــــــق اقــــــْو علَٔــــ

ال،ــــرل  ّاالســــتفادٗ ميَــــا يف ا ــــْٓر ىتــــه  كــــه 

  ٚ ــْر ــٙ الشـــ ــ٘ علـــ ــْر   قاٜنـــ ــتنرار اجلـــ ــ  اســـ   ييـــ

ــه     ــه ا كـ ــ  ىتـ ــلٖ ٓ بـ ــتبداد  الـ ــ  ّاالسـ ّالتعسـ

يف  ـــــ د العـــــرل ّاملســـــلنن  افـــــ٘. ّقـــــد  ـــــاٌ 

ــد قرا ٕ يف    ــه الــــــ ــيَ  ا كــــــ ــامَه مبــــــ اٍتنــــــ

ــا     ــتن: أّالٍنـــ ــً  آّـــ ــرل مـــ ــه  ال،ـــ ــ٘ فَـــ حماّلـــ

الد قرا ٔــــ٘  ّالتعــــر  علــــٙ اليتــــاو السٔاســــٕ 

ــاىْىٕ الــــلٖ أقامــــُ ال،ــــرل  ّأدٚ  ض ا ــــد      ّالقــ

ــْر ّاالســـتبداد ّ قامـــ٘ مبٓـــد مـــً العـــدل    مـــً اجلـ

ــً      ــ٘ مـ ــ٘ الد قرا ٔـ ــا مقار ـ ــا . ّواىَٔنـ ّا ى ـ

ــْا        ــً  ـ ــْرٚ مـ ــ٘ الشـ ــْرٚ  ّمقار ـ ــادت الشـ مبـ

ــاا   ــ٘  ّ قامــــــــ٘ املؤسســــــ ممارســــــــ٘ الد قرا ٔــــــ

الــــــق  عــــــل الشــــــْرٚ ىتامــــــا ملبمــــــا  ّالــــــيته 

ــ٘     ــرد قٔنــ ــ   ّلــــٔق جمــ ــٙ ارال الْاقــ ــ  علــ ٓ بــ

مرتّ ٘ للْا   اللاإ 

(48)

 . 

لقــد هــَدا البلــداٌ العر ٔــ٘ ميــل القــرٌ التاســ          

ــارٓ       ــدٓه مشــــــ ــادٗ لتقــــــ ــاّالا جــــــ ــر حمــــــ عشــــــ

ــ٘ مـــً املفكـــرًٓ    ىَاـــْٓ٘  دٓثٔـــ٘ قـــدفمَا  اعـ

ــا      ــدو  َــ ــق اقــ ــارٓ  الــ ــٔنا املشــ ــتيريًٓ  ّال ســ املســ

ــ   ً ال َ ـــاّٖ ّالتْىســـٕ  ّ  ــــافاا رّاد    ـــل مـ

ا صـــــــ   ّالتجدٓـــــــد مـــــــً  عـــــــدٍه  اةف،ـــــــاىٕ 

ــارٓ       ــلِ املشـ ــكلد ٍـ ــ  هـ ــْ     ٔـ ــدِ ّالكـ ّعبـ

ــا    ــاو علَٔـ ــٔ٘ الـــق قـ ــر البيـــٙ اةساسـ ّيف ّقـــد مبكـ

الفكـــــــــر العر ـــــــــٕ االســـــــــ مٕ ا ـــــــــدٓ   

(49)

 ٌ  .

التعــــــا ٕ مــــــ   ر ــــــ٘ ال،ــــــرل قــــــاد  ض  لــــــْرٗ 

ــٕ   اَٜــــــ    ــر العر ــــ ــتن يف الفكــــ ــدٗ مدرســــ ا   ّا ــــ

ــا      ــتعارٗ ميَــ ــد  ض االســ ــ٘ ّدعــ ــد  التجر ــ أعجبــ

ــً     ــلرا مــــ ــلبٔا  ّ ــــ ــا  ســــ ــد مْقفــــ ــرٚ ّقفــــ ّأ ــــ

 االدمرار ّراٛ  رّ اا اة ل ميَا .

ــل   ــد  ض أٌ اة ــــــــــ ــ٘ اةّض  ل ــــــــــ اٌ املدرســــــــــ

ــ٘     ــ٘ ا دٓثــ ــاىْىٕ للدّلــ ــٕ ّالقــ ــاو السٔاســ  اليتــ

ال ٓتيــــاقا مــــ  ا ســــ و   ــــل سمقــــ  املثــــل الــــق  

العدالــــــ٘ االجتناعٔــــــ٘    ىــــــادٚ  َــــــا ا ســــــ و يف    

ّ قٔــــــ  ا رٓــــــ٘ ّاملســــــاّاٗ. فا رٓــــــ٘ عيــــــد     

ــاّٖ )   ــ٘ ال َ ــــ ــد   1873 – 1801رفاعــــ ــٕ ا ــــ و( ٍــــ

ــ٘      ــ٘ يف الدّلــــ ــْ  املدىٔــــ ــ٘ للعقــــ ــق العامــــ اةســــ

ا دٓثــــ٘  ٍّــــْ ٓعــــد أّل  ااــــ  عر ــــٕ  ـــــاّل      

اأصــــــٔل فكــــــرٗ ا رٓــــــاا ّا قــــــْ  العامــــــ٘ يف 

ــ٘       ــدٌ ّا رٓـ ــن التنـ ــ   ـ ــ٘  ّر ـ ــ٘ ا دٓثـ الدّلـ

ــل الت ــ٘      فجعــــ ــبال ا رٓــــ ــً أســــ ــببا مــــ ــدٌ ســــ نــــ

ّا رٓـــــــــ٘ هـــــــــر ا مـــــــــً هـــــــــرّن التنـــــــــدٌ     

ّالتقدو

(50)

. 

و( ٓــــرٚ أٌ  1887 – 1810ّ ــــري الــــدًٓ التْىســــٕ )   

الدّلـــــــ٘ الدســـــــتْرٓ٘ الـــــــق ٓقٔنَـــــــا مشـــــــرّعُ  

ــْال      ــً اة ــ ــال مــ ــا  ــ ــْ  فَٔــ ــ  ٕ  ال زمــ ا صــ

ــل     ــً قبـــ ــا مـــ ــراد  َـــ ــل ٘  ّاالىفـــ ــتبداد  الســـ االســـ

ــد     ــدا اقٔٔــــ ــرّرٖ جــــ ــً الاــــ ــرد  ّمــــ ــا ه فــــ   ــــ

ا ـــــــــرفاا ا كــــــــــاو يف الدّلــــــــــ٘ يف القــــــــــْاىن  

ــاٌ     ــْ  ـــ ــٙ لـــ ــدٗ  تـــ ــ٘ املقٔـــ ــا  ٘  ّاةىتنـــ الاـــ

ــل     ــدل  ةٌ العنـــ ــالعله ّالعـــ ــ   ـــ ــا ه ٓت ـــ ا ـــ

ــ      ـــالرأٖ الْا ـــد مـــلمْو ّلـــْ  لـــ  صـــا بُ مـــا  لـ

ــله      ــدا  أٌ ٓسـ ــْ  ا ـ ــار   ّال ٓسـ ــاالا ّاملعـ ــً الكنـ مـ

أمـــــــر املنلكـــــــ٘  ىســـــــاٌ ّا ـــــــد   ٔـــــــ  اكـــــــٌْ  

 ّ ــدِ   ــقاّاَا  ٔـــ ــعاداَا ّهـــ ــل   ســـ ــاٌ أ نـــ ــْ  ـــ لـــ

ــا   ــعَه علنــــ ــ  ّأّســــ ــه عقــــ ــاس ّأرجعَــــ اليــــ
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 .

ــا     ــدِ ي ٓكْىـ ــد عبـ ــاىٕ ّحمنـ ــدًٓ اةف،ـ ــال الـ ّ ـ

جمـــــرد م ـــــلعن دٓـــــين فعســـــ    ـــــل  اىـــــا      

ــٕ      ــه سٔاســــ ــا ٍــــ ــاعلن  سمر َنــــ ــٔن فــــ سٔاســــ

ــد     ــْ   ـــــــ ــتَد  الْقـــــــ ــٕ ٓســـــــ ــالٕ أممـــــــ ىاـــــــ

ــد االســــتبداد الــــدا لٕ   )االســــتعنار( اةجــــي  ّ ــ

( ٍــــــــْ 1897-1838للعكــــــــاو. ّ ــــــــاٌ اةف،ــــــــاىٕ )

مَيـــدس املر لــــ٘ السٔاســــٔ٘ فٔنـــا  ــــاٌ حمنــــد   

ــاٌ      ــارِ. ّ ــــ ــا ةفكــــ ــُ ّ اابــــ ــلا  لــــ ــدِ النٔــــ عبــــ

اةف،ـــــــــــاىٕ ٓيتـــــــــــر  ض ا رٓـــــــــــ٘  قاـــــــــــٔ٘ 
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ــال     ــُ هٔـــ ــتبداد  أىـــ ــه االســـ ــْ ٓفَـــ ــتبداد  فَـــ ل ســـ

ــتْر      ــه  الدسـ ــد ا كـ ــدو اقٔـ ــْرٚ  ّعـ ــدل ّالشـ العـ

ــً      ــب د عــ ــه الــ ــ٘ يف  كــ ــراق اةمــ ــأٌ  هــ ــرٚ  ــ ّٓــ

عــــً اةمــــ٘ ٍــــْ   رٓــــ  الشــــْرٚ  ّاىتخــــال ىــــْال

البدٓل  لا ا ال ّالع   لللط الداٛ

(52)

. 

ــُ      ــارِ ّمْاقفــ ــل أفكــ ــ ل  لٔــ ــً  ــ ــاىٕ ّمــ اةف،ــ

ٓتاـــخم اىـــُ مـــ   قامـــ٘ ســـل ٘ مدىٔـــ٘ د قرا ٔـــ٘ 

اســـــتند هـــــرعٔ٘ ّجْدٍـــــا مـــــً  ـــــ ل  فا َـــــا 

ــكل     ــع  اشــ ــ . ّاٌ  رادٗ الشــ ــار اجملتنــ ــٙ م ــ علــ

القـــْٗ الـــق  اـــ   ـــا ٍـــلِ الســـل ٘. ّعلٔـــُ ٍـــْ   

ــٔه الســـ  ــ٘  ّي   ٓقـ ــً  رادٗ اةمـ ــاس مـ ــٙ أسـ ل ٘ علـ

ــٔل       ــا  أّ اأصـــــ ــو  ـــــ ــاس دٓـــــ ــً أســـــ ــ  عـــــ ٓبعـــــ

لشـــــــرعٔتَا

 (53)

ــدِ)  ــد عبـــــ ــاّل حمنـــــ -1849. ّسمـــــ

( جاٍــــــدا  أٌ ٓثبــــــد أٌ ا ســــــ و ال ٓتعــــــارال  1905

مــ  العقــل ّالعلــه ّاملدىٔــ٘  ّلــٔق  ــد التســامخم       

ّ رٓــــ٘ الــــرأٖ  ــــل ٍــــْ أ ثــــر اســــاحما مقارىــــ٘  

ــا ف      ــرٚ  مبـــ ــدٓاىاا اة ـــ ــً الـــ ــريِ مـــ ــ  هـــ ــا مـــ َٔـــ

ــُ    ــا  ـــــاّل هـــــر ُ يف  تا ـــ املســـــٔعٔ٘  ٍّـــــلا مـــ

ــْ ٓـــــرٚ اٌ ا ســـــ و    )ا ســـــ و ّالي ـــــراىٔ٘(. فَـــ

ــتكٌْ       ــدا   ّسـ ــ٘ أ ـ ــبٔل املدىٔـ ــرٗ يف سـ ــ  عثـ ــً ٓقـ لـ

ــا      ــُ ّعرفَــ ــٙ عرفتــ ــُ  متــ ــا ٘ معــ ــ٘ مت ــ املدىٔــ

أٍلـــــُ ّاٌ  ـــــْد املســـــلنن علـــــ٘ اـــــبّل 

(54)

.  أمـــــا 

و( فٔـــــأإ  1902 – 1854عبـــــد الـــــرةً الكـــــْا   )

ــْ  اال ــ٘ املْ ــــــــْعاا   مْ ــــــ ســــــــتبداد يف مقدمــــــ

اةساســـــٔ٘ الـــــق عاجلَـــــا يف مؤلفااـــــُ     رأٚ أٌ    

ــلنن     ــ  املسـ ــاس يف  لـ ــب  أسـ ــْ سـ ــتبداد:  ٍـ االسـ

عنْمــــا  ّالعــــرل   ْصــــا. ّاٌ االســــتبداد علــــ٘     

العلـــــل الـــــق اســـــب  االذم ـــــان  ةىـــــُ مـــــدعاٗ      

ــ       ــٙ خمتلــ ــتبداد علــ ــْر. ّل ســ ــ  ّالق ــ للتخلــ

ســـــلبٔ٘  أىْاعـــــُ الفردٓـــــ٘ ّاجلناعٔـــــ٘ اىعكاســـــاا 

علــــٙ هــــتٙ املرافــــ  ا ٔاأــــ٘ العامــــ٘. ّعيــــدِ  ٌ  

ــٔ٘  ّاٌ    ــ٘ السٔاســـ ــٕ ا رٓـــ ــْدٗ ٍـــ ــ٘ املفقـــ العامٔـــ

البلٔ٘ ٍٕ فقدىا ا رٓ٘ 

(55)

 . 

ــْا         ــرّاد أٌ ٓؤسسـ ــرٌّ الـ ــؤالٛ املفكـ ــاّل ٍـ ــد  ـ لقـ

ملر لــــ٘ جدٓــــدٗ يف  ٔــــاٗ العــــرل املســــلنن اأ ــــل 

 ا ســــباٌ ّجــــْد مبــــادت مشــــرت ٘  ــــن الــــرتا   

ٔه الـــــــق اـــــــؤمً  َـــــــا الـــــــيته ا ســـــــ مٕ ّالقـــــــ

ــبعَه      ــً اــ ــؤالٛ ّمــ ــرٚ ٍــ ــ٘. ّٓــ ــٔ٘ ال،ر ٔــ السٔاســ

ــ   يف    ــْ  ا صــــ ـــْا مبْ ــــ ــلًٓ اٍتنــــــــــــ ــً الــــ مــــ

دٓئـــا   ســـ مٔا    –الـــب د العر ٔـــ٘ أٌ ٍيـــاق اراوـــا     

ــ٘     ــ  ّاةىتنــ ــْاٍر اجملتنــ ــْل  ــ ــراٛ  ــ ــ  الثــ ّاســ

السٔاســـــٔ٘. ّمـــــا  لفـــــُ ليـــــا املفكـــــرٌّ املســـــلنٌْ  

ــارا ٕ    ــل )الفـــــــ ــل مثـــــــ ــدٌّ   اةّاٜـــــــ ــً  لـــــــ ّا ـــــــ

ّاملــــاّردٖ  ّال،بالــــٕ( قــــد أوــــرٚ الــــرتا  العر ــــٕ  

ا ســــــ مٕ  أد ٔــــــاا  اىــــــد معٔيــــــا ال ٓياــــــ    

ــاعٕ  يف   ــأٌ السٔاســــــٕ ّاالجتنــــ للنَــــــتنن  الشــــ

ــ مٔ٘    ــ٘ ا ســــــ ــب د العر ٔــــــ الــــــ

(56)

ــ٘  . ّامل  تــــــ

ــٌْ     ــدأّا ٓكتبـ ــرل  ـ ــرًٓ العـ ــا  ٌ املفكـ ــٔ٘ ٍيـ اةساسـ

ــه يف    ــ٘ ا كـــ ــ٘ ّأىتنـــ ــْاٍر االجتناعٔـــ عـــــً التـــ

را ــــــل التارشمٔــــــ٘ الــــــق  اىــــــد  ــــــدأ فَٔـــــــا      امل

ــ مٔ٘ يف اجلنـــْد      ــٕ ّالدّلـــ٘ ا سـ ــ  العر ـ اجملتنـ

ــ       ــرٌ الرا ــ ــً القــ ــدٛا  مــ ــل ا تــ ــار ّالتعلــ ّاالذمســ

ا جـــــــرٖ  ٍَّـــــــه  ـــــــللط علـــــــٙ العكـــــــق مـــــــً  

املفكـــــرًٓ اةّرّ ـــــن الـــــلًٓ ســـــبقد أّ ّا بـــــد   

 تا ـــــااَه  َـــــلا اي ـــــْ  مرا ـــــل ال ـــــعْد     

 ــــا ا دٓثــــ٘ التــــارشمٕ للدّلــــ٘ ّاجملتنــــ  يف أّرّ

ــٔ دٖ.    ــر املـــ أٖ  ـــــدٛا  مـــــً القـــــرٌ ايـــــامق عشـــ

 اصـــــ٘ ّاٌ القـــــٔه ا ســـــ مٔ٘ ّاملبـــــادت العامـــــ٘; 

ــد الشـــــرٓع٘        ــاو ملقاصـــ ـــثل اال ـــــار العـــ ــق يــــ الـــ

ــ٘       ــٔ٘ ال،ر ٔـ ــيته السٔاسـ ــا  للـ ــل أساسـ ــد يثـ  اىـ

ــرتا       ــا  يف الـ ــا قْٓـ ــا أساسـ ــد  ـ ــ٘  ـ ــا التعددٓـ ّميَـ

ا س مٕ

(57)

  . 

ــ     ــْ  البعـــــ ــ  مْ ـــــ ــا شمـــــ ــ٘  ّفٔنـــــ )التعددٓـــــ

السٔاســــــــٔ٘( ٓــــــــلٍ  العدٓــــــــد مــــــــً البــــــــا ثن  

ّاملتخ  ـــــن  ض أٌ التعددٓـــــ٘ مبعياٍـــــا العــــــاو    

ــب  ةٌ    ــ٘ ا ســـــ مٔ٘ مفَـــــْو متنٔـــ ــا يف الرؤٓـــ  ـــ

ــو    ــرٚ اعـــــــــ ــفاا اة ـــــــــ ــ٘ يف الفلســـــــــ التعددٓـــــــــ

اال ـــــــت   ّاالجتَـــــــاداا املتعـــــــددٗ دٌّ ســـــــق  

ــ٘ اتســــ        ــلِ التعددٓــ ــلا اال ــــت    ٍّــ ــه ٍــ سمكــ

ّ ـــــل االجتَـــــاداا. أمـــــا  لكـــــل ا راٛ ّالفلســـــفاا

التعددٓــــــ٘ يف الرؤٓــــــ٘ ا ســــــ مٔ٘ فَــــــٕ التيــــــْ  

ّالتنـــــــآب ّاال ـــــــت   يف   ـــــــار الْ ـــــــدٗ.    أٌ 

ــٕ ارال    ٍيــــاق يف الرؤٓــــ٘ ا ســــ مٔ٘ مســــا ٘ ٍــ

مشــــــرت ٘  نــــــ   ــــــل أــــــاراا اةمــــــ٘  أٖ أٌ 

ــٕ     ــت    ٍّـــ ــ٘ ّاال ـــ ــا اا للتعددٓـــ ــاق مســـ ٍيـــ

لٔســـــد م لقـــــ٘ دٌّ  ـــــدّد  ّ منـــــا ٍـــــٕ ايـــــْ       

ت   يف   ار ّ دٗ اةمّ٘يآب ّا 

(58)

. 

لقــد  ــاّل ٍــؤالٛ الــرّاد التأســٔق ملســار سٔاســـٕ       

ــلنن ٓأ ـــــــل يف      ــاٗ العـــــــرل املســـــ ــد يف  ٔـــــ جدٓـــــ

ــلاا    ــادت مشـــــرت ٘  ـــــن الـــ ــْد مبـــ ــار ّجـــ االعتبـــ

ــيته      ــا الــــ ــؤمً  َــــ ــق اــــ ــٔه الــــ ــ مٔ٘ ّالقــــ االســــ

ٓنـــــبن ليـــــا أٌ   ال،ر ٔـــــ٘. ٍّـــــلا اةمـــــر  ـــــد  ااـــــُ 

ــل    ــْ فعـــــ ــر السٔاســـــــٕ العر ـــــــٕ ٍـــــ اـــــــأرٓس الفكـــــ



 (2017) السي٘      االّلاجمللد       الثاىٕ عشرالعدد        بار للعلْو القاىْىٔ٘ ّالسٔاسٔ٘ جمل٘ جامع٘ االى

 
222 

ــر   ــلًٓ  ــــ ــرّاد الــــ ــتنرار  الٌ الــــ ــر اســــ  ّا يف ع ــــ

اليَاــــــ٘ جــــــاؤّا    ــــــافاا علــــــٙ ما لفــــــُ ليــــــا  

الرعٔــــــل اةّل أمثــــــال الفــــــارا ٕ ّ  ــــــً  لــــــدٌّ  

 ّاملاّردٖ ّال،بالٕ. 

يف الْاقـــــ  ي ٓعـــــر  الفكـــــر العر ـــــٕ ا ســـــ مٕ   

ــ٘ العر ٔـــــــــ٘ م ـــــــــ لخم    ــر اليَاـــــــ قبـــــــــل ع ـــــــ

ــ لعاا    ــأٌ امل ــ ــأىَا هــ ــٔ٘( هــ ــ٘ السٔاســ )التعددٓــ

ــا   االجتناعٔــــ٘ ّالسٔاســــٔ٘ اة ــــرٚ. ّلكــــً ّ نــ

عرفيـــــــا اٌ مفكـــــــرٖ ع ـــــــر ا صـــــــ   ّ ـــــــعْا  

مقار ــــ٘ جــــادٗ  ــــن )الشــــْرٚ( ّ)الد قرا ٔــــ٘(   

ــْد     ــٙ ّجـــــ ــٍْرٖ علـــــ ــكل جـــــ ــْو  شـــــ ّالـــــــق اقـــــ

ــ٘ السٔاســــــــٔ٘ : التعددٓــــــــ٘ ا ب ٔــــــــ٘     )التعددٓــــــ

ــدأ     ــ و مبـــ ــْرٚ يف ا ســـ ــرأٖ(. ّالشـــ ــ٘ الـــ ّاعددٓـــ

أصــــــٔل ّجــــــٍْرٖ يف اليتــــــاو ا ســــــ مٕ ىــــــ   

ــُ القـــــر ٌ ّالســـــي٘ اليبْٓـــــ٘ امل َـــــرٗ  قـــــال       علٔـــ

ًف﴿اعــاض  َ ْه اْســتفجفا نْا ّفالَّــل ٓ ٗ  ّفأ ق ــامنْا ل ــرفِ   ال َّــل ا

ٍن ٌف    ّفأ ْمــرن ٓنْيف قتــْ ٍنْه  ّفم نَّــا رف فقميفــا َنْه  ْٔــيف  ﴾ْه هنــْرفٚ  ف
(59)

ٍ٘ ف ب نفـــا ﴿. ّيف ىـــ    ـــر   ًف  رفْ نفـــ ُ  ِمـــ  ل يـــدف  الّلـــ

ــْه َن ْْ ل  ــ ــا   تيــدف ّفل  ــٔ   ف ّت ــ   ه ل  ــْام المق لم ًْ ال ىف اُّ ــ  م 

ْْ َنهْ  ف ـــاْع ن  ل ـــط   ف َنـــهْ  ّفاْســـتفْ،ف رْ  عفـــْي ٍنْه ل  ّ ْر  ّفهفــــا

ــ   فا اة ْمــر  ف ــٕ ُف    ف  ــ َّ الّل     ُ ــ ْف َّــْل عفل ــٙ الّل عفبفْمــدف ف تف

ْف ِّل نف  ﴾ٓنع  ُّ المننتف
(60)

 . 

ــار ّرد عــــــً الــــــي     ــلٙ اهلل ّيف  عــــــا ا وــــ )صــــ

)اســــتعٔيْا علــــٙ أمــــْر ه القــــْل: علٔــــُ ّســــله(

 املشـــاّرٗ(

(61)

ــا  .  ّقْلـــُ صـــلٙ اهلل علٔـــ٘ ّســـله )مـ

ــار(     ــً استشـ ــدو مـ ــتخار ّال ىـ ــً اسـ ــال مـ  ـ

(62)

 ٌ  .

ا ســ و عــدف الشــْرٚ مــيَ   ٔــاٗ أىســاىٕ  فاــ         

ــه. ّاٌ     ــاو ا كــــ ــرّرٓ٘ يف ىتــــ ــا  ــــ ــً  ْىَــــ عــــ

ــٙ مـــــدار العَـــــد       ــ٘ ا كـــــه ا ســـــ مٕ علـــ  بٔعـــ

ــدًٓ      ــاٛ الراهـــ ــ٘ ايلفـــ ــه  قبـــ ــً وـــ ــْٖ  ّمـــ اليبـــ

  ٘ ــ   ـــــاٌ  كنـــــا هـــــْرٓا  علـــــٙ الـــــرهه مـــــً ميبلـــ

الرســـْل )صــــلٙ اهلل علٔـــُ ّســــله(  ـــن أصــــعا ُ     

ــاٛ الراهـــدًٓ  ـــن عنـــْو ال ـــعا ٘    ّمكاىـــ٘ ايلفـ

)ر ـــٕ اهلل عـــيَه( 

(63)

. ّاٌ اشـــرٓ  الشـــْرٚ قـــاٜه   

 لااـــُ علــــٙ جلــــ  امل ــــلع٘ ّدرٛ املفســــدٗ   نــــا  

ــَا      ــرٓع٘  لــ ــ و )الشــ ــد الســ ــً عبــ ــب  ــ ــْل العــ ٓقــ

ــا  ـــــدرٛ مفاســـــد أّ جلـــــ  م ـــــار(.   ى ـــــاٜخم   أمـــ

ّاياــــــ   فكــــــرٗ مقاصــــــد   ّالشــــــْرٚ اــــــت  ه  

الشـــــرٓع٘ الكلٔـــــ٘ أّ  ـــــا ع قـــــ٘ ّؤقـــــ٘ ال ـــــل٘ 

 الاـــــرّراا اينـــــق الـــــق اياّ ـــــا اةصـــــْلٌْٔ 

ــٕ يف     ــً ال بٔعـ ــاٌ  ا  مـ ــ٘ ّالبٔـ ــل ّالدراسـ  التعلٔـ

ــق      ــرّراا اينــ ــ  الاــ ــْرٖ أٌ  قــ ــاو وــ أٖ ىتــ

ّاٌ  فــــــــ  لعنْمَــــــــا  ٍّــــــــلا لــــــــٔق  اصــــــــا 

ــه       ــنل هريٍــ ــل ٓشــ ــد    ــ ــٙ التعدٓــ ــلنن علــ  املســ

ــد الســـــــ و: )   ّعلـــــــٙ اْ ــب ا ـــــــً عبـــــ ــٔ  العـــــ صـــــ

ّ ــــللط اافقــــد الشــــراٜ  علــــٙ  ــــرٓه الــــدماٛ   

ــل     ــٔل اةفاــ ــٙ   ــ ــراال  ّعلــ ــْال ّا عــ ّاةمــ

فاةفاـــل مـــً اةقـــْال ّا عنـــال( 

(64)

. أمـــا اعرٓـــ  

ــْرٚ:  ــت    الـــــرأٖ     -الشـــ ــْرٚ اعـــــو : اســـ ّالشـــ

ــرل    ــل  ض اقـــــ ــُ  للتْصـــــ ــً  ّٖ ايـــــــنٗ فٔـــــ مـــــ

مــــً اةمــــْر  ض ا ــــ   ٍّــــٕ فعلــــٙ  اــــه الفــــاٛ  

ــريٗ      ــٙ ايـ ــر علـ ــرال اةمـ ــْرا :   ا عـ ــْر هـ ــار ٓشـ هـ

    ُ ــ ــه املــــراد ميــ ــارًٓ(  تــــٙ ٓعلــ )أٖ املختــ

(65)

. لقــــد 

ــله( ٓشـــــاّر       ــلٙ اهلل علٔـــــُ ّســـ ــاٌ الـــــي  )صـــ  ـــ

ــرّل     ــار ا ــ ــ٘ مب ــ ــْر املتعلقــ ــعا ُ يف اةمــ أصــ

ــد     ــً عيـ ــ٘ مـ ــا ميبلـ ــاو ةىَـ ــاّرٍه يف اة كـ ّي ٓشـ

ــدل       ــرال  ّاليـ ــً الفـ ــاو: مـ ــ  ا  كـ ــٙ  ٔـ اهلل علـ

ِ  ّاملبـــــــا   ّا ـــــــراو  فأمـــــــا ال ـــــــعا ٘  ّاملكـــــــرّ

فكــــاىْا ٓشــــاّرٌّ يف اة كــــاو  ّٓســــتيب ْىَا مــــً 

الكتـــال ّالســـي٘  ّٓـــدل اةمـــر  املشـــاّرٗ علـــٙ اىَـــا  

ــ٘:      ــ٘ ّالدىْٔٓـــــ ــآا الدٓئـــــ ــل القاـــــ ــنل  ـــــ اشـــــ

ــادٓ٘   ــ٘ ّاالقت ــــــــــــ ــٔ٘ ّاالجتناعٔــــــــــــ السٔاســــــــــــ

ــا ي     ــ٘  فٔنــــ ــ٘ ّا جرأٜــــ ــ٘ ّالتيتٔنٔــــ ّالثقافٔــــ

ل٘ٓرد  ُ ى  اشرٓعٕ ّا خم الدال

(66)

. 

ــا      ــا: يف معيـــــــٙ الشـــــــْرٚ ّع قتَـــــ واىٔـــــ

 مبفَْو الد قرا ٔ٘ 

ــالفكر السٔاســــٕ ا ســــ مٕ    يف الْاقــــ  اٌ املَــــته  ــ

زمــد جــدال  ّاســعا  ٓــدّر  ــْل ٍــلا املفَــْو  ّجــل        

ــد      ــا   ا  اىــ ــؤال فٔنــ ــً الســ ــأ عــ ــدل ىشــ ــلا اجلــ ٍــ

ــد يف      ــا ا ال ْٓجـــ ــ٘  ّملـــ ــ٘ أّ معلنـــ ــْرٚ ملبمـــ الشـــ

ــكل حمـــ     ــُ هـ ــر اارشمـ ــٙ مـ ــ و علـ ــخم ا سـ دد ّّا ـ

 للشْرٚ ا

يف ا قٔقـــــ٘ ٍيـــــاق رأٓـــــاٌ للعلنـــــاٛ يف معـــــرال  

ا جا ــــ٘ علــــٙ ٍــــلا الســــؤال: الــــرأٖ اةّل ٓــــلٍ    

ــا ي ٓيـــبل      ــْرٚ فٔنـ ــاد  ٌ الشـ ــعا ُ اض االعتقـ أصـ

ــدّ       ــاٛ العـ ــد لقـ ــرل ّعيـ ــد ا ـ ــٕ   يف مكآـ ــُ ّ ـ فٔـ

ــ٘    ــاا ا دارٓــــــــ ّذمــــــــــْ  لــــــــــط مــــــــــً التيتٔنــــــــ

ــ٘ أّ   ّا جرأٜـــــــــ٘  عفْٓـــــــــ٘  اىـــــــــد أّ  تنٔـــــــ

ــ ــا     ا تٔارٓــــ ــْس ّ  اىــــ ــا   لليفــــ ــط ايتٔنــــ ٘  ّ لــــ

  ً ــدٓ ــٙ الــ ــا علــ ــدار ّاألفــ  اةقــ

(67)

ــُ   ــتيادا  لقْلــ . اســ

ْف َّــــــلْ  عفبفْمــــــدف  ف ــــــ   فا ﴿اعــــــاض: ٙ  ف تف ُ    عفل ــــــ اللَّــــــ
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َّ ُف    ــ ــ ُّ اللَّـــ ْف ِّل نف ٓنع ـــ ــ  ﴾المننتفـــ
(68)

ــً   ــبو مـــ . ّالعـــ

ا ـــــــــا ه: قـــــــــد ٓكـــــــــٌْ علـــــــــٙ رأٓـــــــــُ أّ رأٖ     

ــاس     ــار اليــ ــن استشــ ــر  ــ ــا  كــ ــارًٓ ّةٌ أ ــ املستشــ

ــ٘ املســــــلنن    ــ٘ املراــــــدًٓ   ي ٓــــــر هالبٔــــ مبعار ــــ

ّمــيَه عنـــر قتـــا ه   ّأ ـــل ا ــْ  كـــر  رأٓـــُ الـــلٖ   

)ّاهلل لـــْ ي ٓفـــر   ـــن ال ـــ ٗ ّالب ـــاٗ  قـــاٜ  : 

ميعـــــْىٕ عقـــــاال   ـــــاىْا ٓؤدّىـــــُ لرســـــْل اهلل       

ــ  ار تَه علٔــــــــ٘ ـــــ

 (69)

ّ ٍــــــــ    ــــــــرٌّ:  ض أٌ  

الشــــْرٚ ّاجبــــ٘  ٍّــــْ الــــراجخم املتفــــ  مــــ  مبــــدأ  

ــاٜر   ــاىٔ٘ ّاملشـــــــار ٘ السٔاســـــــٔ٘ يف م ـــــ ا ىســـــ

ــ٘      ــرأٖ أ ثرٓــ ــا   ــ ــا ه ملبمــ ــٌْ ا ــ ــ٘ فٔكــ اةمــ

ــ         ــد عنــــ ــل ّالعقــــ ــل ا ــــ ــً أٍــــ ــارًٓ مــــ املستشــــ

 اةّامر القر ىٔ٘  الشْرٚ

 (70)

. 

ــْل الـــراجخم يف  لـــط  نـــا ٓـــرٚ )ال ـــ        ٕ( ّالقـ

اٌ الشـــــْرٚ ّاجبـــــ٘  ـــــاليتر  ض  بٔعـــــ٘ ا كـــــه  

يف ا ســــــــ و  ّاٌ قْاعــــــــد السٔاســــــــ٘ الشــــــــرعٔ٘  

ــْر      ــٔنا يف أمـ ــالرأٖ  ال سـ ــراد  ـ ــدو االىفـ ــتلبو عـ اسـ

املســـلنن عامـــ٘. فــــ  ا  اىـــد الشـــْرٚ ّاجبــــ٘ يف     

ــْو    ــله( املع ـ ــلٙ اهلل علٔـــ٘ ّسـ  ـــ  رســـْل اهلل )صـ

ــٕ يف هــــأٌ ســــاٜر أٜنــــ٘        ــلٖ ٓــــْ ٙ  لٔــــُ   فَــ الــ

 ــــال أّض  وــــه  ٌ الشــــْرٚ ّاجبــــ٘   املســــلنن مــــً

ــه    ــا  يف علـــــ ــد ّدالالا اةلفـــــ ــاٛ علـــــــٙ قْاعـــــ  يـــــ

ٍنهْ  ﴿أصــْل الفقــُ ففــٕ قْلـــُ اعــاض :      ّ ْر  ف ـــٕ ّفهفــا

اشــــري لفتــــ٘ )ّهــــاّرٍه(  ض الْجــــْل      ﴾ اة ْمــــر  

ــ٘ اةمـــــر عيـــــد اةصـــــْلٔن اي ـــــر       ةٌ  قٔقـــ

 ض الْجـــــْل مـــــا ي ا ـــــرفَا قرٓيـــــ٘  ّلـــــٔق يف  

    لطالقر ٌ ّالسي٘ ما ٓشري  

(71)

 . 

ــدأ الشـــْرٚ يف       ــال٘ مبـ ــتدالل علـــٙ أصـ ــً االسـ  كـ

ــدٗ     ــا قاعـــ ــ مٕ  ض  ْىَـــ ــاو ا ســـ ــل اليتـــ جمنـــ

 كـــــــً التأســـــــٔق علَٔـــــــا للتأصـــــــٔل الشـــــــرعٕ  

ــق اعــــو يف      ــ٘ السٔاســــٔ٘( ّالــ ــ لخم )التعددٓــ مل ــ

أٍـــه مقاصـــدٍا أىَـــا ىقٔاـــ٘ االســـتبداد ّاالىفـــراد  

 ـــــالرأٖ. ّ كـــــً القـــــْل  ٌ الشـــــْرٚ اشـــــري  ض     

لدالالا عدد مً ا

(72)

: 

ٓكــــرِ ا ســــ و  رٍــــا هــــدٓدا  االســــتبداد     - 1

ــدد    ــُ ٓفــــرن  قــــْ  ا  ــــرًٓ  ّسمــ  ــــالرأٖ: ةىــ

  رامتَه ّّجْدٍه. 

ــً    -2 ــه عـــ ــا ه  ٌ سمكـــ ــ و للعـــ ــنخم ا ســـ ال ٓســـ

ٍـــْٚ  أّ أٌ سمكـــه  كنـــا م لقـــا فـــللط ال ٓـــأإ      

  ري.

ــاٛ    -3  ــا ه االلتجــ ــٙ ا ــ ــ  علــ ــ و ّاٌ اّجــ ا ســ

ــْ مبـــيَ  ا ـــا ه ّ ـــ  اشـــرٓ      ض الشـــْرٚ فَـ

ــلٕ ٓلـــــــــبو ا كـــــــــاو      ــاو  ـــــــــا  افاـــــــ أّ ىتـــــــ

 مبقتأاا اة ل  رأٖ معن مبساٜل معٔي٘.

ــاٜل   -4 ــْر ّسـ ــْر الع ـــر ّاعقـــدِ ّا ـ ىتٔجـــ٘ لت ـ

ــْٚ      ــا ه سـ ــاو ا ـ ــ  أمـ ــاا ي ٓبـ ــ٘ ّاملعلْمـ املعرفـ

اا  ل ٍتـــــداٛ  ض التشـــــاّر ّابـــــادل ا راٛ ّايـــــن

 ارهد اةمْر. 

ــباو   -5 ــرٓ٘ ّااللتـــــــ ــر للبشـــــــ ــق املعاصـــــــ  ٌ ا ـــــــ

 قــــــــْ  ا ىســــــــاٌ ٓفــــــــرال علــــــــٙ ا ــــــــا ه  

ــارٓ٘      ــالق االستشـــــــ ــ٘  اجملـــــــ ــ٘ العيآـــــــ ّالدّلـــــــ

ّ املؤسســــاا املختلفــــ٘  ض  ــــثَه يف ةــــل أعبــــاٛ  

ــْ      ــلٖ ٍـ ــاا الـ ــ٘ املؤسسـ ــاٛ دّلـ ــل  يـ ــ٘  ّا تنـ الدّلـ

 سفر الدّل٘ ا دٓث٘.

ــل  ٌ ال      ــْرٚ  ّلكــــً ٍــ ــٙ ّجــــْل الشــ تــــدلٔل علــ

يف اليتــــــــاو السٔاســــــــٕ االجتنــــــــاعٕ ا ســــــــ مٕ 

ــٔ٘ا. يف     ــ٘ السٔاسـ ــدأ التعددٓـ ــٔل ملبـ ــن يف التأصـ ٓعـ

ــرٗ      ــاراا أّ دالالا مباهـ ــً  هـ ــ  عـ ــ٘ البعـ ا قٔقـ

لـــــٔق  ـــــاةمر الٔســـــري  ّمرجـــــ   لـــــط ٓعـــــْد اض  

ــ٘ ّالتبــــآً  ــــن  مــــً    ا ــــت   اة ميــــ٘ ّاةمكيــ

ــأٍه   ــْٛ املفــ ــرٗ يف معــــن يف ا ســــ و  ّىشــ املعاصــ

ال،ـــــرل. هـــــري اٌ ٍيـــــاق مـــــً ٓعتقـــــد  ٌ )ّؤقـــــ٘   

ــ٘     ــلٙ اهلل علٔــ ــْل صــ ــعَا الرســ ــق ّ ــ ــ٘( الــ املدٓيــ

ــ٘     ــ٘ يف املدٓيـــــ ــؤٌّ العامـــــ ــٔه الشـــــ ــله لتيتـــــ ّســـــ

ــٙ     ــه علــ ــلنن ّهريٍــ ــن املســ ــاا  ــ ــيته الع قــ ّاــ

أســــاس مــــا ٓعــــر  الٔــــْو )مببــــدأ املْا يــــ٘( ٍــــْ       

ــدّرِ       ــرتا   ـ ــر ّاالعـ ــْل ا  ـ ــرٗ لقبـ ــارٗ مباهـ  هـ

ــار تُ  ٘  ّمشـــــ ــ٘ للندٓيـــــــ يف ا ٔـــــــاٗ العامـــــ
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 .

ّاعــــد ٍــــلِ الْؤقــــ٘ ا ــــر   ٓاــــا  مبكــــر للكٔــــاٌ   

ــُ        ــادت الـــــق  كنـــ ــٕ ا ســـــ مٕ ّاملبـــ السٔاســـ

ــْن    ــا اي ــــــ ــتنق مــــــــً    ــــــ ــً أٌ ىلــــــ  كــــــ

ــٕ     ــر السٔاسـ ــه الفكـ ــرا يف معتـ ــق أوـ ــ٘ الـ العرٓاـ

ــدرا      ــق صـ ــادت الـ ــه املبـ ــ .  ٌ أٍـ ــ مٕ ال  ـ ا سـ

ــُ  عـــً الرســـْل صـــلٙ اهلل علٔـــُ ّســـله  عـــد   ٍجراـ

و( ما ٓلٕ 624 – 622 ض املدٓي٘ )

(74)

 : 

 املؤميٌْ ّ َّٓه ٓكْىٌْ أم٘ ّا دٗ.-1
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ــٌْ    -2 ــ٘  ٓكــــ ــً اةمــــ ــه مــــ ــريٗ  أّ قســــ ــل عشــــ  ــــ

 مسؤّال  عً سلْق أعااُٜ جيأٜا  ّاعْٓأا  .

ــٙ   -3 ــاٛ علـ ــبٔل القاـ ــامً اةمـــ٘  كـــل  يف سـ اتاـ

اجلــــراٜه ّاملعاصــــٕ   تــــٙ   ا  ــــاٌ ا وــــه مــــً      

ــا   ــط  فا ـــــ ــارل  ّ لـــــ ــ٘ يف   اةقـــــ ــٙ اجلناعـــــ علـــــ

مْاجَــــ٘ الكفــــار يف ّقــــد ا ــــرل ّالســــله   نــــا 

 اتانً يف ميخم  قْ  اجلْار. 

ــٌْ   -4 ــ٘  ّسمتفتـــــ ــْد  ض اجلناعـــــ ــٕ الَٔـــــ ٓيتنـــــ

ــ٘    ــاّىٌْ مــــــ  املســــــلنن يف ةآــــ  ــــــدٓيَه ّٓتعــــ

 اجلناع٘. 

ــل    ــا ال ٓقبــــ ــارا  ّمبــــ ــد أهــــ ــ٘ قــــ اٌ ٍــــــلِ الْؤقــــ

الشـــط  اض  قـــرار  ـــ  هـــري املســـلنن يف االىتنـــاٛ      

 ٘   ّا فـــا  علــــٙ معتقـــدااَه  ّالتعــــبري   للجناعـــ

عيَـــــــــا  هـــــــــرٓ ٘ اٌ ال اشـــــــــر  البيـــــــــاٛ العـــــــــاو 

ا ســــــــــــــ مٕ. مبعيــــــــــــــٙ اٌ  للنجتنــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــلٍ        ــو  اّ مـ ــاس دٓـ ــٙ أسـ ــْو علـ ــ٘ ال اقـ اجلناعـ

ــالْالٛ      ــراب   ـــــ ــدٓو ٓـــــ ــاس مـــــ ــٙ أســـــ ــل علـــــ  ـــــ

ــه    ــا   ـــ ــٌْ فَٔـــ ــ٘ الـــــق ٓعٔشـــ للجناعـــــ٘  ّاملدٓيـــ

 ااَــــا   نــــا  ا قــــْ  ىفســــَا ّعلــــَٔه الْاجبــــاا 

ي  ــــــدد الْؤقــــــ٘ صــــــْرٗ حمــــــددٗ للدّلــــــ٘ اّ  

 ٕ ــ ــاو السٔاســ اليتــ
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ــْا(  ض    ــلٔه العــ ــلٍ  )ســ . ّٓــ

اٌ  لنـــــ٘ هـــــرٓع٘ ٍيـــــا اتنـــــاٍٙ مـــــ   لنـــــ٘      

ــاملفَْو      ــ٘  ــ ــً الدّلــ ــد  عــ ــا ال اتعــ ــ٘  ّلكيَــ دّلــ

التقلٔــــدٖ.  ــــللط  فاملق ــــْد  كــــً االعتبــــار أٌ     

ــْل      ــْ: قبــ ــ٘ ٍــ ــا ّدّلــ ــا دٓيــ ــ و ٍيــ ــْد  ا ســ املق ــ

ــ ٘ ا ســـ مٔ٘ العامـــ٘ الـــق اســـنخم  تعـــدد     املرجعٔـ

ا راٛ ّايْعَــــــــا  يف الشــــــــأٌ السٔاســــــــٕ   نــــــــا    

ــ مٕ      ــأٌ  سـ ــل هـ ــا يف  ـ ــددٍا ّايْعَـ ــنخم  تعـ اسـ

  ـــــــر
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. ّا قٔقـــــــ٘ اـــــــلٍ   ا ـــــــاِ اٌ  وـــــــارٗ 

الســـؤال عـــً ع قـــ٘ ا ســـ و  ـــدًٓ  الدّلـــ٘ ال      

ــق       ــ٘ النــ ــ٘ يف حماّلــ ــْراا دقٔقــ ــا ا ــ ــدو ليــ ٓقــ

ــ     ٘ السٔاســـٔ٘.  قْاعـــد اأسٔســـٔ٘ ملْ ـــْع٘ التعددٓـ

ــ٘       ــد عامـ ــادت ّقْاعـ ــً مبـ ــْٖ مـ ــا سمـ ــ و مبـ فا سـ

ا ــلخم لكــل  مــاٌ ّمكــاٌ ٓــْفر ليــا اجملــال للقــْل        

ــداٌ    ــٔ٘ يف البلــ ــ٘ السٔاســ ــا  التعددٓــ ــ٘ دمــ   مكاىٔــ

ــد تْر)حمنْد     ــ  الــــ ــل مْقــــ ــ مٔ٘.  ّلعــــ ا ســــ

ــ       ــٙ اْافــــ ــُ علــــ ــتدالل  ــــ ــلخم ل ســــ ــْرّ( ٓ ــــ مــــ

االســــــ و مــــــ  الد قرا ٔــــــ٘ فَــــــْ ٓعتقــــــد) اٌ      

ــ٘ ّاجملت ــي    الدّلـــــ ــا للـــــ ــ٘ ّفقـــــ ــ  ّا كْمـــــ نـــــ

ا ســـــــــ مٕ ّّفقـــــــــا للننارســـــــــاا ا اـــــــــارٓ٘ 

 عـــــــا االســـــــتثياٛاا  -فٔنـــــــا عـــــــدا-ا ســـــــ مٔ٘

ٍــــٕ دّلــــ٘ -القلٔلــــ٘ يف فــــرتاا الدّلــــ٘ الفا نٔــــ٘

مدىٔـــ٘ ّجمتنـــ  مـــدىٕ ّ كْمـــ٘ مدىٔـــ٘. فلـــٔق  

ــاق قدســـٔ٘ لفـــرد اّ  ـــا ه  اّ مؤسســـ٘  مبـــا       ٍيـ

ــا  ــاٛ الـــــدًٓ  ااَـــ فَٔـــــا مؤسســـــ٘ علنـــ

(77)

ــه  . اٌ أٍـــ

اا االســـــ مٔ٘ الكـــــنٚ الـــــق  َـــــرا يف اجلناعـــــ

ــد مٔالـــــ٘ اض      ــرٌ املا ـــــٕ   اىـــ ــرٓئاا القـــ عشـــ

ــا مؤســــق    ــاليته ا دٓثــــ٘. فعســــً البيــ اال ــــل  ــ

ــه      ــاو ا كــــ ــردد:  ىتــــ ــاٌ ٓــــ ــ٘  ــــ ــلِ اجلناعــــ ٍــــ

ــاي    ــْ اقـــــرل ىتـــــه ا كـــــه يف العـــ الدســـــتْرٖ  ٍـــ

ــاٌ ٓعتقـــد اىـــُ       ــُ اض اليتـــاو االســـ مٕ . ّ ـ  لـ

ــدٓ      ــا ٕ ا ــــ ــاو الئــــ ــد اليتــــ ــٔق يف قْاعــــ يف  لــــ

أّرّ ـــــا مـــــا ٓتيـــــافٙ مـــــ  القْاعـــــد الـــــق ّ ـــــعَا  

ا س و ليتاو  كه

(78)

. 

ــ٘     ــا   الٔقتــــ ــد منــــ ــد أ ــــ ــْ    ٓعــــ ــلا الينــــ اٌ ٍــــ

ــلا      ــ٘. ٍّـ ــا العرٓاـ ــً أارااَـ ــارا  مـ ــ مٔ٘  ّأـ االسـ

ــدىٕ    ــر املـــ ــ٘ للفكـــ ــ٘ املتقبلـــ الينـــــْ    َـــــلِ الرؤٓـــ

ــالٕ     ــٔ٘  ّ التـــ ــ٘ السٔاســـ ــل التعددٓـــ ــٕ  ٓقبـــ ال،ر ـــ

مــً اعددٓــ٘ ا ــبال ّافكــار.    ٓقبــل مــا اقتأـــــــــــُ   

 املــــا  عفــــد اٌ اةمــــ٘ ٍــــٕ م ــــدر الســــل اا  ّاٌ      

 ــــــل الــــــلًٓ ٓشــــــت،لٌْ  السٔاســــــ٘ ٍــــــه ىــــــْال  

اةمـــ٘  ّلٔســـْا  َيـــ٘ ٓتعـــدوٌْ  اســـه الســـناٛ       

ّٓفعلــــــٌْ مــــــا ٓشــــــاؤٌّ دٌّ اٌ ٓســــــألْا. ّٓــــــرٚ  

)ال،يْهـــــٕ(:  الد قرا ٔـــــ٘  الشـــــْرٚ  لٔســـــد  

ــبري عــــــً  رادٗ      ــه للتعــــ ــلْل يف ا كــــ ــرد أســــ جمــــ

ــ٘    اةه ــا مـــيَ  للرت ٔـ ــا   ّ منـــا أٓاـ لبٔـــ٘ اّ ا  ـ

ّعــــ   للت ــــر   ــــا ْار ّ ــــللط فــــ ٌ ا ســــ و  

 تلـــــــــط القـــــــــدرٗ علـــــــــٙ اســـــــــتٔعال ال ـــــــــٔ،٘  

الد قرا ٔ٘ ّارهٔدٍا

(79)

. 

ــ٘     ــردد  تــ ــا ال أاــ ــْل:   أىــ ــٕ( ٓقــ ــً ا يفــ ّ) ســ

ــ مٕ     ــاو ا ســـــــــ ــل اليتـــــــــ ــدٗ يف اٌ اجعـــــــــ ّا ـــــــــ

د قرا ٔـــــــــا    الٌ ا مــــــــــاو ا ــــــــــا ه ممثــــــــــل  

ــل ٘ ا ــ٘    السـ ــاس  ّا مامـ ــً اليـ ــآ  مـ ــٔ٘ مبـ لسٔاسـ

ــد     ــٕ عقــــ ــالٕ فَــــ ــار  ّ التــــ ــ٘ ّا تٔــــ ــد ّ ٔعــــ عقــــ

ــا ه     ــن ا ـــ ــيَه ّ ـــ ــاعٕ  ٔـــ اجتنـــ

(80)

ــْل  . اٌ قبـــ

الكـــــــثري مـــــــً املفكــــــــرًٓ ا ســـــــ مٔن  ــــــــاليَ     

ــْر    ــٔنا اةدّاا ّاةمــــــــــ ــد قرا ٕ  ّالســــــــــ الــــــــــ

ا جرأٜــــــــــ٘ أدٚ اض ّ ــــــــــ  قاعــــــــــدٗ فقَٔــــــــــ٘  

ــرًٓ      ــً املفكــــ ــد مــــ ــا العدٓــــ ــٙ علَٔــــ ــ٘  يــــ ّفكرٓــــ

رًٓ ّمــــــْاقفَه مــــــً التعددٓــــــ٘. ّيف ٍــــــلا  ا  ــــــ

ــُ ال      ــاّٖ:  اىـ ــ  القر ـ ــٔس ْٓسـ ــْل الشـ ــدد ٓقـ ال ـ

ــبال    ــْد اة ـــــ ــرعٕ مـــــــً ّجـــــ ــاى  هـــــ ــد مـــــ ْٓجـــــ

السٔاســـٔ٘ دا ـــل الدّلـــ٘ ا ســـ مٔ٘    ا اٌ املــــاى      
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ــل     ــد ىــــ    ــ ــا  اض ىــــ   ّال ْٓجــ ــرعٕ سمتــ الشــ

اٌ ٍـــلا التعـــدد قـــد ٓكـــٌْ  ـــرّرٗ يف ٍـــلا الع ـــر  

بداد فـــرد اّ فٝـــ٘ الىـــُ  ثـــل صـــناو أمـــاٌ مـــً اســـت

معٔيــــ٘  ــــا كه  ّاســــل َا علــــٙ ســــاٜر اليــــاس       

ّ كنَــــا يف رقــــال ا  ــــرًٓ  ّفقــــداٌ أٓــــ٘ قــــْٗ  

اســـــت ٔ  اٌ اقـــــْل ال أّ ي   نـــــا ٓـــــدلل علـــــٙ      

 لط قراٛٗ التارٓس ّاستقراٛ الْاق  

(81)

 . 

رملــــــــــ  اض اٌ اى ــــــــــار مدرســــــــــ٘ التقرٓــــــــــ   

ّاالســــــــتٔعال للتعددٓــــــــ٘ السٔاســــــــٔ٘  ْصــــــــفَا  

ــ  يف   ــا ٓتســ ــد    مفَْمــ ــ  مقاصــ ــُ مــ ــر دالالاــ أ ثــ

الشـــــــرٓع٘ االســـــــ مٔ٘. ّ التـــــــالٕ  ٔـــــــب ٍـــــــلِ 

املدرســـ٘ العنــــل السٔاســــٕ ّا ب ــــٕ  عــــدِ عنــــ    

مــــدىٔا  ٓتعلــــ   أعنــــال الــــدىٔا   ّم ــــار اليــــاس   

ّمرجعٔتـــُ مقاصـــد الشـــرٓع٘ الـــق ال  ـــر  عـــً   

 م ار الفرد ّاجملتن  ّالدّل٘. 

ــٕ     ــر السٔاســـــــــ ــ٘ يف الفكـــــــــ ــل مدرســـــــــ ّ املقا ـــــــــ

اــــــــــرفا الد قرا ٔــــــــــ٘ ّ ــــــــــل ا ســــــــــ مٕ 

ــً     ــ٘  كـ ــلِ املدرسـ ــأٍه. ٍـ ــً مفـ ــا مـ ــآراب   َـ مـ

ــ٘    ــ٘ العر ٔــــ ــا مَــــــدا البٔٝــــ ــا أىَــــ أٌ ىقــــــْل عيَــــ

ّا ســــ مٔ٘ لينــــْ الفكــــر الرادٓكــــالٕ املت ــــر ;     

الــــلٖ مَـــــد  ـــــدّرِ  ض  َــــْر الفكـــــر اجلَـــــادٖ   

الســـلفٕ )الـــتكفريٖ(. ّيف ا قٔقــــ٘  ـــاٌ ٍيــــاق    

ــر الس   ــار الفكـ ــٙ مسـ ــرأ علـ ــا   ـ ــٕ ا،ـــريا  جٍْرٓـ ٔاسـ

ــلًٓ    ــل  ــــنّ   عــــا املفكــــرًٓ الــ ا ســــ مٕ يثــ

ــيَ     ــاٌ  ـــــــــه مْاقـــــــــ  متشـــــــــددٗ   اٛ الـــــــ  ـــــــ

ــْ     ــ٘. فلـ ــ٘ ا ب ٔـ ــ٘ التعددٓـ ــد قرا ٕ  ّ اصـ الـ

أ ــلىا علـــٙ ســـبٔل املثـــال ال ا  ـــر   ســـٔد ق ـــ    

الشخ ــــٔ٘ اة ــــر  يف  اعــــ٘ اال ــــْاٌ املســــلنن  

 عـــــد مؤسســـــَا ) ســــــً البيـــــا(  دمـــــدِ ٓــــــرفا     

 ٔ ــ ــ٘ ّاف ـــ ــا   الد قرا ٔـــــ٘  لـــ ــدنٍا ىتـــ ٓفعنـــ ّ .  

ــا  ـــــدّاٜر    ــ٘  ّال ع قـــــ٘  ـــ  ٔٝـــــ٘ هر ٔـــــ٘  ال ـــ

ــٔااُ     ــُ   ْصـ ــلٖ لـ ــ مٕ  الـ ــٕ ا سـ ــر العر ـ الفكـ

املراب ـــــ٘  شـــــكل مباهـــــر  اةصـــــْل ا ســـــ مٔ٘   

ّال ســـــــٔنا الــــــــق ّ ــــــــعَا ال ــــــــدر االّل مــــــــً  

ا ســـــ و. ّمـــــ   ـــــل ىتاجـــــاا الفكـــــر السٔاســـــٕ  

ا ــــدٓ . ّقــــد ســــاٍه اي ــــال   الق ــــ   عــــً      

ــ٘  ــ مٔ٘   ا ا نٔــ ــٔ٘  ســ ــ٘ سٔاســ ــْرٗ وقافــ يف  لــ

ارفا التعددٓ٘ ّالد قرا ٔ٘

(82)

. 

ّا ســـــ و  نـــــا ٓـــــراِ أى ـــــار ٍـــــلِ املدرســـــ٘ ال   

ــعٔ٘  ّ لـــــــــط ةٌ     ــتقٔه ّاملفـــــــــأٍه الْ ـــــــ ٓســـــــ

ا ســـــ و دٓيـــــا   آّـــــا  ميـــــبال   ّال ع قـــــ٘ لـــــُ       

 يتاجــــاا الفكــــر االىســــاىٕ ّاســــَامَا يف ا ــــْٓر      

ــاى    ــد ا ىســ ــاىٔ٘ ّالقْاعــ ــأٍه االىســ ــٙ املفــ ٔ٘. ّعلــ

مــــــــا ٓتَــــــــر مــــــــً  ــــــــ ل متا عــــــــ٘ افكــــــــارٍه  

ّ لٔلـــــَا  ٓبـــــدّ أٌ ٍـــــؤالٛ املفكـــــرًٓ اســـــكيَه     

ــ٘ اقــــــْو علــــــٙ فر ــــــٔ٘ اكفــــــري    فكــــــرٗ ا  قٔــــ

ــ٘    ــٔ . فالد قرا ٔــ ــ٘ ّاف ــ ــ٘  لــ الد قرا ٔــ

ــع     ــع   ّالشـــــ ــه الشـــــ ــااَه اعـــــــو  كـــــ يف قياعـــــ

ســـــــٔكٌْ ٍـــــــْ ا ـــــــا ه  الـــــــلٖ  ٔـــــــدِ ســـــــل ٘ 

ــافٙ ّالف  ــه التشـــــــرٓ   ّالتيفٔـــــــل  ٍّـــــــلا ٓتيـــــ َـــــ

ا ســــــ مٕ. ففــــــٕ ا ســــــ و الشــــــع  لــــــٔق ٍــــــْ  

ــاض.     ــبعاىُ ّاعـ ــْ اهلل سـ ــا ه ٍـ ــا ه  ةٌ ا ـ ا ـ

ــ و ال      ــ٘ فا ســـ ــ٘ ا ب ٔـــ ــ  التعددٓـــ ــا  ـــ ّفٔنـــ

ٓعـــر  ســـْٚ  ـــب ن  ال والـــ   نـــا  ٍنـــا  ـــبل       

اهلل  ّ ــــــــبل الشــــــــٔ اٌ. ّالتعددٓــــــــ٘  ْصــــــــفَا  

مفَْمـــــا سٔاســـــٔا  ي اـــــل ر  ـــــالقر ٌ اال قرٓيـــــ٘ 

ــٕ م  ــرق( ّ التالٕ فَــ ــل اهلل   )الشــ ــً قبــ ــ٘ مــ لمْمــ

ــُ      ــا يف  تا ــــــ ــاٌ  ف  رٍــــــ ــا  ــــــ ــاض  ّاال ملــــــ اعــــــ

الكـــرٓه 

(83)

. اٌ ٍــــلا الفكـــر  ا ســــ مٕ الرادٓكــــالٕ  

املتشــــــــــــــدد مبقْالاــــــــــــــُ ّمْاقفــــــــــــــُ  ــــــــــــــاِ -

ــ٘ ّاملفـــــأٍه اال ـــــرٚ  اا الع قـــــ٘     الد قرا ٔـــ

ال  -ّميَــــا مْ ــــْ   ثيــــا  التعددٓــــ٘ السٔاســــٔ٘  

  كــً  ــال مــً اال ـــْال اٌ ٓســَه يف  يــاٛ ىتـــاو     

مــــــدىٕ اعــــــددٖ  قــــــاٜه علــــــٙ اســــــاس اســــــتٔعال  

ــٔ٘     ــاّاٗ السٔاسـ ــر املسـ ــُ  ّٓقـ ــا  علٔـ ــر ّاالىفتـ ا  ـ

ّالتــــداّل الســــلنٕ للســــل ٘  ٍّــــْ فكــــر مســــكٌْ  

ــْ       ــٙ ذمــ ــا علــ ــٕ ّاجرتارٍــ ــْالا املا ــ ــد مقــ  رتدٓــ

هري عق ىٕ أّ ميَجٕ

(84)

. 

.................................................... 

  اياي٘: 

ٓبقـــــــٙ مفَـــــــْو التعددٓـــــــ٘ السٔاســـــــٔ٘      

ّا ــــدا مــــً أٍــــه املفــــأٍه يف العلــــْو االجتناعٔــــ٘ 

ــُ    ــٙ ّجــــــ ــٔ٘ علــــــ ــْو السٔاســــــ ــا ّيف العلــــــ عنْمــــــ

اي ــــْ . ٍّـــــلِ اةٍنٔـــــ٘ ىا عــــ٘ أساســـــا  مـــــً   

ــنيَا    ــق ٓتاـــ ــ٘ الـــ ــٔ٘ ّالقاىْىٔـــ ــ٘ السٔاســـ الداللـــ

ــ٘    ٍـــلا املفَـــْو. فقـــد  ســـد مـــً اليا ٔـــ٘ القاىْىٔـ

ــْاىن ا   ــادت ّالقـــ ــ٘ املبـــ ــنيتَا  يف جمنْعـــ ــق  ـــ لـــ

ــ٘     ــااريٍا الداٜنـــــ ــ٘ يف دســـــ ــدّل الد قرا ٔـــــ الـــــ

ّأ ـــــــدا علَٔـــــــا يف  ـــــــال ا رٓـــــــاا العامــــــــ٘      

ّ اصــــــ٘  رٓــــــ٘ التعــــــبري ّالتجنــــــ  ّاشــــــكٔل  

اال ـــــــــبال السٔاســـــــــٔ٘ ّاليقا ـــــــــاا ّميتنـــــــــاا  

ــا    اجملتنــــ  املــــدىٕ   ــــل أصــــبخم ٍــــلا املفَــــْو م لبــ
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ــا ملــــــــدٚ د قرا ٔــــــــ٘ الــــــــدّل   عاملٔــــــــا ّمقٔاســــــ

. صــــــعٔخم اٌ ٍــــــلا ّا رتامَــــــا  قــــــْ  االىســــــاٌ

ــٕ     ــريف ّالسٔاســ ــال املعــ ــاا اجملــ ــً ىتاجــ ــْو مــ املفَــ

ــال أّ      ــلا اجملــ ــٔق ٍــ ــٙ  بــ ــُ ي ٓبقــ ــٕ ّلكيــ ال،ر ــ

ــرا علٔــــُ   ــــل ا تســــ   ا عــــا عاملٔــــا  فعــــل         كــ

ــٕ      ــ٘ ٍّـ ــا املثقفـ ــعْل ّرمبَـ ــل للشـ ــال ال ْٓـ الياـ

ــ٘     ــ٘ ّالد قرا ٔـــــ ــل ا رٓـــــ ــً أجـــــ ــل مـــــ ايا ـــــ

ّحمار ــــــ٘ االىتنــــــ٘ الدٓكتااْرٓــــــ٘ ّاملســــــتبدٗ.    

ــل  ــخم ٍـــ ــً    ّا تســـ ــُ مـــ ــراب   ـــ ــا ٓـــ ــْو ّمـــ ا املفَـــ

مفــــــأٍه أّ مســــــاٜل أ ــــــرٚ خمتلــــــ  اجملــــــاالا 

املعرفٔـــ٘  ّاىشــــ،لد  ــــُ اليخــــ  املثقفــــ٘ ّال الــــد  

يف خمتلــــــــ  دّل العــــــــاي ّ ــــــــاة   اليامٔــــــــ٘  

 ميَا.

ــأٚ     ــً مبيـــ ــ٘ ي اكـــ ــداىيا العر ٔـــ ــ٘ اٌ  لـــ ّا قٔقـــ

عــــــً ٍــــــلِ الســــــجاالا  اّ التــــــأورياا املعرفٔــــــ٘      

ثقـــايف  فاليخـــ  ال،ر ٔـــ٘ علـــٙ ّاقعَـــا الفكـــرٖ ّال 

العر ٔـــــ٘ اىشـــــ،لد  ـــــُ ميـــــل أ ثـــــر مـــــً قـــــرٌ       

ّ اّلــــد جاٍــــدٗ أٌ  ــــد مقار ــــ٘ معرفٔــــ٘  ــــن 

ــأٍه     ــلِ املفــ ــن ٍــ ــ مٕ  ّ ــ ــٕ االســ ــرتا  العر ــ الــ

السٔاســــٔ٘. لقــــد ّاجَــــد ٍــــلِ اليخــــ  معاــــ ا 

ــ٘    ــبٔل ٍــــلِ التْافقٔــ  ــــثريٗ ٍّــــٕ ياــــٕ يف ســ

ــاّالا     ــرد حمــــ ــا جمــــ ــَه اىَــــ ــدٍا  عاــــ الــــــق عــــ

 ٍ ــَا أّ ا  ـــــرًٓ الفٔقٔـــــ٘  اّلـــــد اٌ اـــــْ ه ىفســـ

ــ٘     ــرتا  ّالثقافـ ــأٍه يف الـ ــلِ املفـ ــلّر  ـ ــْد جـ  ْجـ

العر ٔــــــ٘ ّاالســــــ مٔ٘  ّلكــــــً  قٔقــــــ٘ االمــــــر     

ــٕ      ــالن ال،ر ــــ ــن اجملــــ ــار   ــــ ــآب صــــ ــاق يــــ ٍيــــ

ّالعر ـــــٕ االســـــ مٕ  ّ ـــــن  اـــــارٓتَنا  فلكـــــل 

ــ٘ الـــق     ــُ اياصـ ــ٘  ّمفأٍنـ ــرِ املعرفٔـ ــا أ ـ ميَنـ

ــٍْر    ــ٘  ّجـــــــــ ــ٘ التارشمٔـــــــــ ايســـــــــــجه ّاملر لـــــــــ

ــ  اا القٔنٔـــــ٘ الـــــق سمــــتكه الَٔـــــا ٍـــــلًٓ  امليتْمــ

 اجملالن.

لقــــد ّاجــــُ الفكــــر السٔاســــٕ العر ــــٕ ّاالســــ مٕ 

 ــــــدٓا  قٔقٔــــــا ّال ٓــــــبال  ســــــ  قياعتيــــــا يف     

ــُ     ــا اىتجتـــ ــ٘  ـــــن مـــ ــ٘ اّ املْاٛمـــ ــ٘ املباّجـــ  ٔفٔـــ

ــٔ٘     ــار سٔاســـــــ ــً أفكـــــــ ــ٘ مـــــــ ــارٗ ال،ر ٔـــــــ ا اـــــــ

ّاجتناعٔـــ٘ اقـــْو  شـــكل اساســـٕ علـــٙ العلناىٔـــ٘   

ــٕ ا   ــر العر ــ ــن الفكــ ــا  ــ ــد   ّمــ ــلٖ ٓعنــ ــ مٕ الــ الســ

ــلٖ سمـــــدد      ــ مٕ م ـــــدرِ االّل الـــ ــدًٓ االســـ الـــ

ــر      ــٔدٍا يف أ ــ ــأٍه ّ ســ ــلا املفــ ــاِ ٍــ ــُ  ــ رؤٓتــ

ــاأ٘ ّقاىْىٔــــ٘. ّصــــار مفَــــْو التعددٓــــ٘      مؤسســ

ــبا       ــادٗ لليـــ ــرٗ مـــ ــأٍه املعاصـــ ــً املفـــ ــريِ مـــ  ،ـــ

ــُ    ــاو املعــــريف  ــــن مــــً ٓعتنّىــ الفكــــرٖ  ّللخ ــ

ــدًٓ       ــُ  الـــ ــ٘ لـــ ــا ال ع قـــ ــاىٔا معرفٔـــ ــا اىســـ ىتاجـــ

ن مـــً ٓعتـــنِ الٓيســـجه ّالرؤٓـــ٘ التْ ٔدٓـــ٘  ّ ـــ

للـــــرأٖ ّ ـــــرّرٗ ّ ـــــدٗ اةمـــــ٘ الـــــق ٓقٔنَـــــا       

القــــر ٌ الكــــرٓه ّالشــــرٓع٘ االســــ مٔ٘ يف  ٔــــاٗ     

ــْٚ     ــدد ا راٛ ّالقــــــ ــٙ اعــــــ ــً ٓبقــــــ ــ٘. ّلكــــــ اةمــــــ

ــ٘     ــبري للدّلـــ ــراٛ  ـــ ــ٘ اوـــ ــٔ٘ ّاالجتناعٔـــ السٔاســـ

ّاجملتنـــ  ّمَنـــا ّاجَـــد التعددٓـــ٘ مـــً  ـــدٓاا  

ــد   ــا املـ ــ  الَٔـ ــرٗ ٓت لـ ــت    اتـــل فكـ ــٙ ا ـ ىٌْٔ علـ

أٓـــدْٓلْجٔااَه ةىَـــا اةقـــدر علـــٙ  دارٗ ال ـــرا       

ّامل ــــار ّاعــــدد ا راٛ  ّاْجــــد  را ــــا معرفٔــــا  

ّسٔاســــــٔا ٓتفــــــ  ّالفكــــــرٗ السٔاســــــ٘ الراســــــخ٘ 

الــــق جــــاٛ  َــــا مْىتســــكْٔ ّاســــتنرا اض ْٓميــــا      

ٍـــــلا القاٜلـــــ٘  اـــــرّرٗ عـــــدو ار ٔـــــب الـــــرأٖ اّ 

ٌ الســـل ٘ يف ٓـــد فـــرد ّا ـــد اّ مؤسســـ٘ ّا ـــدٗ ة 

ــا اض      ــٔقْد  تنــ ــرٗ ســ ــلِ الفكــ ــ   ٍــ ــل  ــ العنــ

ــلا      ــ٘. ٍّــــ ــه الدٓكتااْرٓــــ ــتبداد وــــ ــرد ّاالســــ التفــــ

ــٙ     ــل علــــ ــٕٛ العنــــ ــل هــــ ــل  ــــ ــ  اّال ّقبــــ ٓت لــــ

ــٔ٘      ــ٘ السٔاســ ــً التعددٓــ ــب  مــ ــْاىن اعــ ــرٓ  قــ اشــ

ــنً    ــٙ أٌ ٓاــ ــ٘  علــ ــ٘ ا ب ٔــ ــاة   التعددٓــ ّ ــ

القـــــاىٌْ اٌ اكـــــٌْ التعددٓـــــ٘ السٔاســـــٔ٘ اعددٓـــــ٘ 

 ـــــبال ال اٜفٔـــــ٘ )مدىٔـــــ٘( مبعيـــــٙ اٌ  ـــــرو اة

ــبال    ــرل اض اال ـــــ ــٌْ اقـــــ ــ٘ ّالـــــــق اكـــــ ّالعرقٔـــــ

 الشْفٔئ٘ ميَا اض ا بال النام  السٔاسٔ٘.

ــ٘    لقــــد اوبتــــد ٍــــلِ الدراســــ٘ املــــْجبٗ اٌ التعددٓــ

السٔاســـــــــٔ٘ ايتنـــــــــٕ يف اةســـــــــاس اض البٔٝـــــــــ٘    

ــأ ٍـــلا املفَـــْو يف ســـٔا  التعـــْالا    ال،ر ٔـــ٘     ىشـ

ــا وـــــــه   الفكرٓـــــــ٘ الكـــــــبريٗ الـــــــق هـــــــَدىَا أّر ـــــ

ــْر.    ال ــر االىـــ ــ٘ يف ع ـــ ــدٗ االمرٓكٔـــ ــاا املتعـــ ْالٓـــ

ــد     ــل اجلَـ ــس  فعـ ــْو ّارسـ ــلا املفَـ ــا ٍـ ــللط منـ ّ ـ

ــٌْ يف    ــرٌّ ال،ر ٔـــــ ــُ املفكـــــ ــلٖ  للـــــ ــريف الـــــ املعـــــ

ــٔ٘     ــ٘ السٔاســـ ــل املنارســـ ــداٌ  ّ فعـــ ــ  البلـــ خمتلـــ

ــ٘ اىاـــــجد    ــكلد يف صـــــريّراا اارشمٔـــ الـــــق اشـــ

ــارل    ــا  أوـــرٚ التجـ ــا  فكرٓـ ــْو لٔكـــٌْ ىتاجـ ٍـــلا املفَـ

ــ٘   ــٔ٘ ال،ر ٔــ ــٕ   السٔاســ ــتقرار السٔاســ ــب  االســ ّعــ

 ّاال دٍار االقت ادٖ فَٔا.

ّالبا ــــــ  ٓعتقــــــد اٌ علــــــٙ املشــــــت،لن يف الفكــــــر 

العر ــــــٕ االســــــ مٕ  ــــــلل املبٓــــــد مــــــً اجلَــــــْد  

ــ و      ــ  االسـ ــكالٔ٘ مْقـ ــ  اهـ ــا ٕ مـ ــ٘ للتعـ املعرفٔـ

ــ٘     ــا التعددٓـــــــ ــا فَٔـــــــ ــ٘ مبـــــــ ــً الد قرا ٔـــــــ مـــــــ

السٔاســـــٔ٘  ّحماّلـــــ٘  ســـــري ا ـــــْٗ املعرفٔـــــ٘     

ــ٘   ــــــن الرؤٓــــــ٘ ال،ر  ــ٘ ّاالســــــ مٔ٘ للتعددٓــــ ٔــــ

ــاٌ الســـعٕ لفَـــه       ــٔ٘. ّمـــً الاـــرّرٗ مبكـ السٔاسـ
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 .79  1اارٓس و

ٗ د. اةد خمتار عبد ا نٔد   -34   معجه الل،٘ العر ٔ٘ املعاصـر

 .2/1464  2008  1عاي الكت    ريّا ن

املعجه الفلسفٕ  اةلفا  العر ٔ٘ ّا ىكلٔبٓ٘  ٔل صلٔبا  -35
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ــ٘ د. اةـــد عرفـــاا القا ـــٕ  -50 ا قـــْ  ّا رٓـــاا عيـــد رفاعـ

اىرتىد:  11/2006و24  جمل٘ املسله املعاصر  ال َ اّٖ ّال عٔدٖ

www.almuslimalmuaser.com 

 .57د. اةد هكر ال بٔعٕ  م در سا      -51

الشر      مكاٌ   دار أفرٓقا ا س و السٔاسٕا رأٍه اعرال  -52

 .24ّاارٓس   

 .59-58د.اةد هكر ال بٔعٕ  م در سا     -53

 .24-33ا رأٍه اعرال  م در سا        -54

 .58د. اةد هكر ال بٔعٕ  امل در السا      -55

ــٔخ٘   -56 ــد  ـــً هـ ــد ٓيتر:اةـ ــٕ  للنبٓـ ــٕ العر ـ ــر السٔاسـ الفكـ

     ٖ ــل السٔاســٕ العر ــٕ للجــا ر ــر مــً  ــ ل العق    ــ  املعاص

٘ ّاالجتناعٔ٘  جامع٘ مْىتْرٖ  ماجستري   لٔ٘ العلْو ا ىساىٔ

 .2006 اجلباٜر  

ــا ثن   -57 ــ٘  ـ ٕ  جمنْعـ ــ ــْ و العر ـ ــ  يف الـ ــ٘ ّاجملتنـ   الدّلـ

 .78مر ب دراساا الْ دٗ العر ٔ٘  م در سب    رِ    

ــه يف االســـ ود. حمنـــد ْٓســـ  مْســـٙ  -58 ــاو ا كـ   معَـــد ىتـ

 .148اارٓس  ب     الدراساا العالٔ٘  القاٍرٗ  دٌّ 

 .38القر ٌ الكرٓه  سْرٗ الشْرٚ  ا ٓ٘ -59

 . 159القر ٌ الكرٓه  سْرٗ  ل عنراٌ  ا ٓ٘ -60

ــارٖ  ا ا نٔـــ٘  ـــن االســـ مٕ       -61 ــ  عـــً د.فا ـــل االى ـ ىقـ

الرسْلٕ ّاالس و التارشمٕ  جمل٘ الفكر السٔاسٕ  العدد الرا   

 .11    1999ّايامق مبدّ   

ىــٕ عــً اىــق  ــً مالــط  ىقــ  عــً الـــد تْر        ا رجــُ ال نا -62

حمنـــــــــــــــــــــــد رااــــــــــــــــــــــــ  اليا لســــــــــــــــــــــــٕ  اىرتىــــــــــــــــــــــــد   

http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?a
rt=7256 

الشـــْرٚ فرٓاـــ٘ ىقـــ  عـــً د.علـــٕ حمنـــد علـــٕ ال ـــ  ٕ  -63

 . 10   2011  سْرٓا  دار ا ً  ثري  1  ناس مٔ٘

 .11ىق  عً  امل در ىفسُ    -64

  1  دار الفكر املعاصـر ن   ا رٓ٘ يف العاي ٍّب٘ الب ٔلٕ  -65

 .163    2005دمش   

 .164امل در ىفسُ     -66

ــاٛ     -67 ــٕ ّدّرِ يف  يــ ــ  اةٍلــ ــْا  يف اجملتنــ ــعٔد العــ ــد ســ د.حمنــ

 دار 1الد قرا ٔــ٘  األٔ :عبـــد ال،فـــار هــكر ّحمنـــْد مـــْرّ ن  

 .125  2003الفكر املعاصر دمش  

 .. 159بٛ مً ا ٓ٘ القر ٌ الكرٓه  سْرٗ  ل عنراٌ  ج-68

فـتخم البـارٖ يف   ىق   عً أةد  ً علٕ  ً  جـر العسـق ىٕ    -69

 . 1و  1968  دار الرٓاٌ للرتا   هر  صعٔخم البخارٖ

 .167-166د. ٍّب٘ الب ٔلٕ  م در سا        -70

 . 112-11د. حمند علٕ ال   ٕ  م در سا     -71

 .169د. ٍّب٘ الب ٔلٕ  امل در ىفسُ    -72

ــر   -73 ــٔد عنـ ــر: أ. د. السـ ــد ٓيتـ ــتْر  للنبٓـ ــ٘ الدسـ ــ٘ املدٓيـ ّؤقـ

  دٌّ اـــارٓس  متا ـــ٘ علـــٙ االىرتىـــد:                                                                              pdf  ا ىســـاىٕ اةّل

www.epistemeg.com 

جمنْع٘  ا ثن  الدّل٘ ّاجملتن  يف الْ ً العر ـٕ  م ـدر   -74

 .80-79ا        س

 .7أ.د. السٔد عنر  م در سا      -75

ــلٔه -76 ــد سـ ٕ د. حمنـ ــ ــ  االٍلـ ــْا  يف اجملتنـ ــا     العلـ ــدر سـ . م ـ

 105. 

حمنْد مْرّ يف اجملتن  اةٍلٕ ّدّرِ يف  ياٛ الد قرا ٔ٘   -77

 .105امل در ىفسُ    

 .106-105امل در ىفسُ      -78

  االىســاٌ يف االســ والد قرا ٔــ٘ ّ قــْ  راهـد ال،يْهــٕ   -79

ــاا      ــرٗ للدراسـ ــب اجلبٓـ ــرٌّ ّ مر ـ ــْو ىاهـ ــ٘ للعلـ ــدار العر ٔـ الـ

ــد:                                       25/9/2013 ــٙ االىرتىــــــــــــــــــــــــــ ــ٘ علــــــــــــــــــــــــــ   متا ــــــــــــــــــــــــــ

www.aljazeera.net   

 .103ىق  عً ا رأٍه اعرال  م در سا      -80
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 االســـ ود. ْٓســ  القر ـــاّٖ  ىقـــ  عــً د. حمنـــد عنـــارٗ     -81

ــْر اســ مٕ      ــٔ٘ مــً ميت ــٕ ّالتعددٓــ٘ السٔاس سلســل٘  السٔاس

  2003  مر ب االمـاراا للدراسـاا ّالبعـْ   د ـٕ      1حما راا ن

 147-148. 

أ. د. الســٔد عنــر   م ــدر ســا     ــ  صــفع٘  ىســخ٘ اىرتىــد   -82

 م ْل٘.

ــا  العـــدّاىٕ    -83 ــ٘ ٓيتـــر د. عبـــد ا لـــٔه ميـ ــ٘ ا ب ٔـ التعددٓـ

٘ يف اةردٌ ٘ امنْ جا اة -ّالسٔاسٔ   جامع٘ العلْو بال ا س مٔ

 .24-24االس مٔ٘  عناٌ  االردٌ      

 .171-170ا رأٍه اعرال  م در سا        -84

..................................................... 

 قاٜن٘ امل ادر:

 أّال:الكت  العر ٔ٘:

    ا رأٍه اعرال  ا س و السٔاسٕ  دار أفرٓقٔا الشر  -1

 مكاٌ ّاارٓس.

أةد  ً علٕ  ً  جر العسق ىٕ  فتخم البارٖ يف هر  -2

 .1و  1968صعٔخم البخارٖ  دار الرٓاٌ للرتا   

اةـــد هـــكرٖ ال ـــبٔعٕ  مســـتقبل اجملتنـــ  املـــدىٕ يف  -3

ً العر ٕ  مر ب دراساا الْ دٗ العر ٔ٘   ريّا  ا   1الْ 

2000. 

ــه العــــن   قٔــــ  د. م -4 ــد الفرأٍــــدٖ  معجــ ــدٖ اةــ َــ

املخبّمٕ  ّد. ا رأٍه السامراٜٕ  دار ّمكتب٘ ا  ل  م ر  

 .1   اارٓس و

٘ العر ٔ٘ املعاصرٗ  -5 اةد خمتار عبد ا نٔد  معجه الل،

 .2008  1عاي الكت    ريّا ن

الكســٕ دٖ اْ فٔــل  الد قرا ٔــ٘ يف أمرٓكــا  اجلـــبٛ     -6

 .1984اةّل  ار ٘ أمن قيدٓل  القاٍرٗ  دار  تا ٕ  

وياٛ فؤاد عبد اهلل    لٔـاا الـت،ري الـد قرا ٕ يف الـْ ً     -8

العر ـٕ  ال بعــ٘ اةّض  مر ــب دراسـاا الْ ــدٗ العر ٔــ٘    

 و.1997 ريّا  

 ســاو الــدًٓ علــٕ جمٔــد  التعددٓــ٘ الثقافٔــ٘ يف الفكــر   -9

السٔاسٕ  جدلٔ٘ االىدما  ّالتيْ   مر ب دراساا الْ دٗ 

 .2010   ريّا 1العر ٔ٘  ن

ٌ ا-10 ْهار  اارٓس الفكر السٔاسٕ  ار ٘ د. علٕ مقلد  جا

 الدار العاملٔ٘ لل باع٘ ّالتْ ٓ  ّاليشر   ريّا.

ــ٘   -11 ــا  العر ٔــ ــفٕ  اةلفــ ــه الفلســ ــلٔبا  املعجــ  ٔــــل صــ

ّا ىكلٔبٓــ٘ ّالفرىســٔ٘ ّال أئــ٘      ــ  م بعــ٘   ـــ       

 مكاٌ     سي٘.

الــرتا  ّالع ــر  - ســً  يفــٕ  ٍنــْو الفكــر ّالــْ ً  -12 

 دار قبــــاٛ لل باعــــ٘ ّاليشــــر ّالتْ ٓــــ    2 ن1ا داوــــ٘  ّ

 القاٍرٗ.

اارٓس  – سً ىا ه ّ علٕ  ا ه صار  اجملتن  املدىٕ-13

 . 20073 معَد الدراساا االسرتاأجٔ٘  العرا   1ىقدٖ  ن

سعد الدًٓ ا رأٍه  مقدم٘ اليدّٗ: التعددٓ٘ السٔاسٔ٘ -14

العر ــٕ    ّالد قرا ٔـ٘ يف الــْ ً العر ــٕ  ميتـدٚ الفكــر  

 .1989عناٌ  

 ـــْ ٕ فـــْ  العـــادٗ  معجـــه الد لْماســـٔ٘ ّالشـــؤٌّ  -15

 .1986الدّلٔ٘  مكتب٘ لبياٌ   ريّا 

عامر عبـد  ٓـد  مـً أجـل ا  قٔـاا التسـامخم يف  ـل وقافـ٘         -16

 .2010   ٔد ا كن٘ العراقٕ   ،داد   22ال عي   العدد 

ــر السٔاســٕ    -17 ــاٌ   مــد ل اض الفك ــد الر ــا ال ع ــدٓ  عب ا 

   دار ا كن٘   ،داد     اارٓس. 1ّاملعاصر   

عبد ال،فار هكر ّحمنْد مْرّ   اجملتن  اةٍلٕ ّدّرِ -18

 . 2003 دار الفكر املعاصر  دمش  1يف  ياٛ الد قرا ٔ٘  ن

ٕ ّ  رٌّ  املْسْع٘ الس-19    ريّا  1اسٔ٘   ٔعبد الٍْال الكٔال

 .1990املْسْع٘ العر ٔ٘ للدراساا  

علٕ حمند علـٕ ال ـ  ٕ  الشـْرٚ فرٓاـ٘ اسـ مٔ٘       -20

 .2011  سْرٓا  دار ا ً  ثري  1ن

ــادٓ٘  -21 قــــــــامْس امل ــــــــ لعاا السٔاســــــــٔ٘  ّاالقت ــــــ

ّاالجتناعٔ٘   رٓـر سـامٕ   ٔـاٌ  مكتبـ٘ رٓـاال الـرٓق       

 .1990للكت  ّاليشر  ليدٌ  

 رٓستٔاٌ  رّل  التا ٔداا الدٓئ٘  امت ق ا قٔقـ٘  -22

 ددٓ٘ االجتناعٔ٘ ّالسٔاسٔ٘  ار ٘ عادل ّع قتَا  التع

٘ البْلٔسٔ٘  -23  ْرٖ  ميشْراا عاي ّا د للجنٔ   املكتب

 و.2000 ريّا 

جمنْع٘  ا ثن  املسأل٘ الد قرا ٔ٘ يف الْ ً العر ـٕ  مر ـب   -24

 .2000  1دراساا الْ دٗ العر ٔ٘   ريّا  ن

 .1992 ميري  علبكٕ  املْرد  دار العله للن ٓن   ريّا -25

حمند عا د اجلـا رٖ  الد قرا ٔـ٘ ّ قـْ  ا ىسـاٌ      -26

 .2004  ريّا 1مر ب دراساا الْ دٗ العر ٔ٘  ن

حمنــد حمنــد  ــدراٌ  الــيته السٔاســٔ٘ املعاصــرٗ  دار   -27

 و.2005اليَا٘ العر ٔ٘  م ر   

حمند ْٓسـ  مْسـٙ  ىتـاو ا كـه يف االسـ و  معَـد       -28

 ارٓس  ب .الدراساا العالٔ٘  القاٍرٗ  دٌّ ا

ــر   -29 ــاي  دار الفكــ ــ٘ الب ٔلــــٕ   ــــ  ا رٓــــ٘ يف العــ ٍّبــ

 .2005  دمش   1املعاصر ن

 والثا: الكت  االىكلٔبٓ٘:

1-Barrie Axford: Politics: An introduction  

Routledge  London and Nework  Second 

edition  2002  p162.  

2- Henry B. Mayo: An Introduction to 
Democratic Theory  Newyork-Oxford 

university press  sixth printing  1965  p35. 
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 را عا: رساٜل املاجستري ّالد تْراِ:

اةــد  ــً هــٔخ٘  الفكــر السٔاســٕ العر ــٕ املعاصــر مــً    -1

  ل العقـل السٔاسـٕ العر ـٕ للجـا رٖ   ـ  ماجسـتري        

مْىتــْرٖ  لٔــ٘ العلــْو ا ىســاىٔ٘ ّاالجتناعٔــ٘  جامعــ٘   

 .2006 اجلباٜر  

  امسا: الدّرٓاا:

٘ يف الْ ً العر ٕ:  ْل مفٔد -1 ٘ السٔاسٔ أةد وا د  التعددٓ

ّ فا  قاٜن٘  جمل٘ املسـتقبل العر ـٕ  مر ـب دراسـاا الْ ـدٗ      

 و.1/1992(  155العر ٔ٘   ريّا  العدد )

ويــاٛ فــؤاد عبــداهلل    ــدٓاا التعــْل الــد قرا ٕ  جملــ٘       -2

 .2003   ل 3 قرا ٔ٘   ،داد  العدد االس و ّالد

رٓاال عبٓب ٍادٖ  العاي الثال  مً ا ـبل الْا ـد اض   -3

(  دار الشـؤٌّ الثقافٔـ٘ العامـ٘     11التعددٓ٘  سسلسل٘ افا )

  ،داد.

عامر  سً فٔاال   فكرٗ التعددٓ٘ السٔاسٔ٘ يف العـرا   -4

ال ــريّرٗ ّالبــْا ري  جملــ٘ دراســاا عراقٔــ٘     -ا ــدٓ 

  1را  للبعْ  ّالدراساا االسـرتاأجٔ٘  العـدد   مر ب الع

 .2005 ،داد  هبان  

فا ــل االى ــارٖ  ا ا نٔــ٘  ــن االســ مٕ الرســْلٕ   -5

ّاالســ و التــارشمٕ  جملــ٘ الفكــر السٔاســٕ  العــدد الرا ــ   

 .1999ّايامق مبدّ   

ــٕ     -6 ــ٘ السٔاســٔ٘ يف العــاي العر  ــْر فر ــاٌ  التعددٓ حمنــد ى

 .1992  ىٔساٌ 91  العدد 8جمل٘ الْ دٗ  السي٘ 

 سادسا: االىرتىد:

1-  ٕ ىتــرٗ -اوــري اياقــاىٕ  اجملتنــ  املــدىٕ العــاملٕ ّالعراقــ

  ّاياقــاىٕ   15/10/2010اارشمٔــ٘ ّقــراٛٗ ىقدٓــ٘ اســ مٔ٘     

 ااــ  عراقــٕ يف املَجــر ّلــُ  تا ــاا مَنــ٘ علــٙ مْقــ     
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 املفَْو القاىْىٕ ل٥ىدماج املصريف

 علٕ طابع عبد الغين

طالببببببببببببببببببببب  د  ْراِ/ لٔببببببببببببببببببببب٘  

 القاىٌْ/جامع٘ بغداد

مشببببببببباّر اببببببببباىْىٕ مسببببببببباعد / ّ ارٗ 

 ال خطٔط

 

 امللخص 

شبببببببَدة السببببببباا٘ املصبببببببر ٔ٘ العاملٔببببببب٘     

امل ٣اقبببب٘ ّالمببببث  مببببً   العدٓببببد مببببً املسبببب  داة 

ال طبببببْراة  البببببد اىعمسبببببا ببببببدّرٍا علبببببٙ  عبببببادٗ 

صببٔا ٘ اليمبباو املصببريف العبباملٕ  ّ اببد بببد ة  لببب        

امل٣مبببببب    ربببببب    ثببببببر مببببببع مْجبببببب٘ ال  رٓببببببر  

املصببببريف  ّ  رٓببببر ا٤ىمنبببب٘ املصببببر ٔ٘ ّاملالٔبببب٘    

يف  ببببببث  مببببببً الببببببدّل مببببببً ال ببببببد   ّ القٔببببببْد 

احلمْمٔبببببببببب٘  ّ ا بببببببببباِ البيببببببببببْ     مٔببببببببببادًٓ  

ىشببط٘  ببب  مسببببْا٘ مبببً اجببب   عمبببٔه البببرب  ّ  ّ 

الفبببر  ّ املماسببب    لببب  املْجببب٘ البببد ا دٍبببرة يف   

ال سبببعٔياة مبببً القبببرٌ املا بببٕ  لٔمَبببر  ٔبببار مبببً    

امليا سبببببب٘ ّ ال ْسببببببع يف  ىشببببببط٘ البيببببببْ  علببببببٙ     

 املس ْٚ العاملٕ.

ّ لقببببببببد صبببببببباا  ٍبببببببب ِ ال طببببببببْراة يف دلببببببببال  

اليشبببباص املصببببريف علببببٙ املسبببب ْٚ العبببباملٕ  ال قببببدو  

  البببببببب ٖ ي علببببببببٙ صببببببببعٔد  ميْلْجٔببببببببا   املبببببببب ٍ

ا٢ صببببا٢ة ّ املعلْمبببباة  ّ اسبببب فادٗ البيببببْ  ميببببُ   

يف ىمبببببه ا٢ صبببببال ّ ىمبببببه البببببد ع  ل يببببب    ببببب   

ٍبببببب ِ ال طببببببْراة ىمبببببباو مصببببببريف  صببببببب   ٍببببببه    

مسا بببببببببُ ااىببببببببببدماج ّ ا٢ىف ببببببببببا  ّ امليا سبببببببببب٘ ّ  

ا٢ب مببببببباراة امل  الٔببببببب٘ يف العنببببببب  املصبببببببريف ّ يف    

 ٔ٘. سالٔ  ال نْٓ  ّ اخلدماة املصر 

 

 

 

 

Abstract 

The legal concept for banking meger 

Global banking arena has seen many 

developments successive and a lot 

of developments, which have had an 

impact on reshaping the global 

banking system, and these features 

have begun to become clearer with  

liberalization of banking and 

financial systems in many countries 

of intervention and government 

restrictions, and the direction of the 

banks to the fields and the activities 

of an unprecedentedorderto 

maximize profit and opportunities 

and gains, that wave that flourished 

in the nineties of the last century, It 

shows a stream of competition and 

the expansion of the banks' activities 

on a global scale. 

And the owner of these 

developments in the field of banking 

activity on a global level, the 

amazing progress that has been at 

the level of communication and 

information technology, and the 

banks thereof advantage in 

communication systems and 

payment systems, to produce all 

these developments, the banking 

system has become the most 

important features of integration and 

openness and competition and 

successive innovations in the 

banking business and in the methods 

of financing and banking services. 
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 املقدم٘ 

لعببببببب  امل  ببببببببع ل٥ابببببببدا  ا٢ا صبببببببادٓ٘     

 بب٣ل العقبببد ا٤ ببب  مبببً القبببرٌ العشبببرًٓ ٓبببدر   

البببببببد مبببببببدٚ ال طبببببببْراة ا٢ا صبببببببادٓ٘ ّ املالٔببببببب٘ 

 سببببببببارعا ّ  ر ببببببببا   ببببببببارا مربببببببباعف٘ علببببببببٙ   

رل لبببو جْاىببب  ا٢ا صببباد العببباملٕ  ّ مبببع   آبببد ّ   

 سببببارري ّ بببب ٗ ٍبببب ِ ال طببببْراة ّ ا سبببباعَا بببببد ة     

 لٔبببباة ّ  شببببمال ّمفببببأٍه جدٓببببدٗ  مَببببر علببببٙ      

مسببببببببببر  السٔاسبببببببببب٘ ا٢ا صببببببببببادٓ٘  ّ بببببببببب ل   

الع٣ابببباة ا٢ا صببببادٓ٘ الببببدّ لٔبببب٘    نببببا شببببَدة  

ٓبببببببببد مبببببببببً السببببببببباا٘ املصبببببببببر ٔ٘ العاملٔببببببببب٘ العد

املسببببببب  داة امل ٣اقببببببب٘ ّ عر بببببببا المبببببببث  مبببببببً 

ال طببببْراة   الببببد اىعمسببببا بببببدّرٍا علببببٙ  عببببادٗ      

صببٔا ٘ اليمبباو املصببريف العبباملٕ  ّ اببد بببد ة  لببب        

امل٣مبببببب    ربببببب    ثببببببر مببببببع مْجبببببب٘ ال  رٓببببببر  

املصببببريف  ّ  رٓببببر ا٤ىمنبببب٘ املصببببر ٔ٘ ّاملالٔبببب٘    

يف  ببببببث  مببببببً الببببببدّل مببببببً ال ببببببد   ّ القٔببببببْد 

 ِ البيبببْ     مٔبببادًٓ ّ ىشبببط٘    احلمْمٔببب٘  ّا بببا

 ببب  مسببببْا٘ مبببً اجببب   عمبببٔه البببرب  ّ الفبببر   

ّ املماسبببببببب    لبببببببب  املْجبببببببب٘ الببببببببد ا دٍببببببببرة يف    

ال سبببعٔياة مبببً القبببرٌ املا بببٕ  ّ ا بببر   ٔبببارا مبببً    

امليا سبببببب٘ ّ ال ْسببببببع يف  ىشببببببط٘ البيببببببْ  علببببببٙ     

 املس ْٚ العاملٕ.

ّلقبببد صببباا  ٍببب ِ ال طبببْراة يف دلبببال اليشببباص    

  ٚ العبببباملٕ  ال قببببدو املبببب ٍ     املصببببريف علببببٙ املسبببب ْ

البببب ٖ ي علبببببٙ صبببببعٔد  ميْلْجٔبببببا ا٢ صبببببا٢ة ّ  

املعلْمببببببباة  ّ اسببببببب فادٗ البيبببببببْ  ميبببببببُ يف ىمبببببببه 

ا٢ صببببببال ّ ىمببببببه الببببببد ع  ل يبببببب    بببببب  ٍبببببب ِ     

ال طبببببْراة عاملبببببا مصبببببر ٔا  صبببببب   ٍبببببه مسا بببببُ     

ااىبببببببدماج ّ ا٢ىف بببببببا  ّ امليا سببببببب٘ ّ ا٢ب مببببببباراة  

امل  الٔببببببببب٘ يف العنببببببببب  املصبببببببببريف ّ يف  سبببببببببالٔ     

 ال نْٓ  ّ اخلدماة املصر ٔ٘.

٤ٍّنٔبببببب٘ ٍبببببب ا املْ ببببببْري ّ ببببببرّر ُ يف  ببببببدعٔه 

اليشببباص املصبببريف ّ طبببْٓرِ    ببباٌ ل امبببا   ٌ ٓببب ه    

ال صببببببدٖ لبٔبببببباٌ املفَببببببْو القبببببباىْىٕ ل٥ىببببببدماج     

املصبببريف ٍّبببْ مبببا سبببي ياّلُ مبببً  ببب٣ل مب بببث      

ىعببببببببببرن يف ا٤ّل ميَنببببببببببا لبٔبببببببببباٌ املقصببببببببببْد    

ب بببل الثببباىٕ   با٢ىبببدماج املصبببريف    بببه ىعبببرج يف امل  

للمبببببب٣و اببببببْل الطبٔعبببببب٘ القاىْىٔبببببب٘ ل٥ىببببببدماج     

املصببببريف ّمببببا م ببببا  بببببُ مببببً  صْصببببٔ٘  فبببب     

 َٔبببا عبببً ا٢ىبببدماج يف  طبببار الشبببر اة عنْمبببا         

مببببببا  َٔبببببا الشبببببر اة املسببببباٍن٘   ّ ببببب   لببببب      

  باعا   ٔنا ٓأ ٕ : 

 املب ل ا٢ّل

 املقصْد با٢ىدماج املصريف

با٢ىببببدماج  ى ببببْ  يف ٍبببب ا املب ببببل بٔبببباٌ املقصببببْد  

املصببببريف مببببً  بببب٣ل مطلببببب    ا٢ّل يف  عرٓببببو   

ا٢ىبببدماج املصبببريف    مبببا الثببباىٕ  مببباٌ لبٔببباٌ صبببْر   

 ا٢ىدماج املصريف  ّ نا ّٓأ ٕ: 

 املطل  ا٢ّل

  عرٓو ا٢ىدماج املصريف

اب بببببداٛا   بببببدر ااشبببببارٗ ا  اٌ ا٢ىبببببدماج   

املصببببريف ٢ طلببببرج يف مفَْمببببُ عببببً ا٢ىببببدماج يف    

اطبببببار الشبببببر اة عنْمبببببا   ٢ّسبببببٔنا الشبببببر اة   

 املساٍن٘. 

ّمبببً ٍيبببا  بببأٌ معان يبببا لبٔببباٌ  عرٓبببو ا٢ىبببدماج  

املصبببريف لبببً ابببرج يف اطرٍبببا العامببب٘ عبببً المببب٣و  

يف  عرٓبببببو ا٢ىبببببدماج ّ قبببببا  للقْاعبببببد العامببببب٘ يف   

ر اة   ٍّببببْ مببببا  ٍبببب  الٔببببُ البببببع  الشبببب

(1)

عيببببد  

المببببببب٣و يف ا٢ىبببببببدماج املصبببببببريف      شبببببببار     ٌ   

ا٢ىبببدماج املصبببريف ٢ طلبببرج عبببً  ْىبببُ اىبببدماجا      

بببب  شبببر    مسببباٍن      ٔعبببر   بعبببا  لببب ل     

بأىبببُ )عقبببد بببب  شبببر    اّ   ثبببر ٓ  ببب  علٔبببُ 

ا ببببباد  م َنبببببا املالٔببببب٘   ٔبببببل صل نبببببع  ٔبببببع    

ابببببدٗ  ّابببببد ٓببببب ه ٍببببب ا   الشبببببر اٛ يف شبببببر ٘ ّا 

ا٢ج نبببباري بببببأٌ  رببببه شببببر ٘ بقٔبببب٘ الشببببر اة     

ا٤ بببببرٚ الدا لببببب٘ يف ا٢ىبببببدماج  لَٔبببببا   ٍّبببببْ مبببببا  

ٓطلبببل علٔبببُ ا٢ىبببدماج بطرٓبببل الربببه  اّ اٌ  ببب     

 ٔببببع الشببببر اة الرا ببببب٘ يف ا٢ىببببدماج     يشببببأ   

شببببر ٘ جدٓببببدٗ   لقببببٙ  ٔببببع  صببببْل ّ صببببْو 

الشبببر اة البببد ي ادماجَبببا ٍّبببْ مبببا ٓطلبببل علٔبببُ  

اج بطرٓل امل ج(ا٢ىدم

(2)

 . 

 ببب ل  ٓعبببر  ا٢ىبببدماج بأىبببُ )  فبببا  مبق رببباِ      

امببببا اٌ ٓبببب ه مبببب ج شببببر    اّ ا ثببببر ببعرببببَنا   

يف الببببببببع  ا٢ بببببببر   ٔبببببببل ٓببببببب١دٖ  لببببببب  ا       

اىقصببببببباَٜنا معبببببببا   ّاى قبببببببال  ٔبببببببع اقْاَنبببببببا 

ّال  اما َنبببببا ا  شبببببر ٘ جدٓببببببدٗ  يشبببببا علببببببٙ    

 ىقا بببببَنا  اّ اىبببببُ   فببببببا  شبببببر ٘ علبببببٙ  ببببببه     
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 يقرببببٕ علببببٙ ا ببببرِ الشببببر ٘  ا ببببرٚ اّ ا ثببببر   

املرببببنْم٘ ّ ي قبببب   ٔببببع اقْاَببببا ّال  اما َببببا     

ا  الشر ٘ الرام٘ الد  بقٙ ااٜن٘(.

(3)

 

  ٌ يف ابببب   ٍبببب    ببببرّ

(4)

ا   ْصببببٔو ا٢ىببببدماج   

علبببٙ اىبببُ عنلٔبببب٘  بعبببا  لغلببببب٘ الطبببابع ال يمٔنببببٕ     

 ٔببببُ علببببٙ الطببببابع ال عااببببدٖ يف بعبببب  ا٢أبببباٌ   

ىْىٔببببب٘  ٔعبببببر  ّ قبببببا  ملبببببا  قبببببدو بأىُ)عنلٔببببب٘ اا   

  ربببببنً ا بببببباد شبببببر  ي  اّ ا ثببببببر ل مببببببًْٓ   

شبببر ٘ ّاابببدٗ  ّٓببب ه  لببب  امبببا ب مبببًْٓ شبببر ٘   

جدٓبببببدٗ  يطبببببْٖ علبببببٙ الشبببببر    القببببباٜن       

معببببا    اّ مببببً  بببب٣ل اىرببببناو شببببر ٘ اّ ا ثببببر      

ا  شبببببر ٘ ااٜنببببب٘  ٔبببببل  يقربببببٕ شخصبببببٔ٘    

الشببببببببببر ٘ امليرببببببببببن٘ ل بببببببببب ّ  يف الشببببببببببر ٘  

الرببببببام٘  ّ ي قبببببب   ا بببببب٘ اقببببببْ  الشببببببر اة   

ّال  اما َببببا ّمسبببباٍنَٔا اّ شببببر اَٜا   امليددلبببب٘ 

ا  الشر ٘ الدادل٘  ّ اندٓدٗ(

(5)

 . 

ّلعببب  امل٣اببببل علببببٙ ال عرٓفببباة امل قدمبببب٘    ىَببببا   

جببباٛة بفلسبببف٘ مشببب  ٘   ص  اىببب  الصبببْا        

لبٔبببببباٌ ال عرٓببببببو القبببببباىْىٕ ل٣ىببببببدماج  بٔببببببد اٌ   

 بببب٣  ميَببببا  بببباٌ ٓيمببببر ا  ٍبببب ا ال عرٓببببو مببببً  

  آّ٘  اص٘ بُ. 

 ٘ ل عرٓببببو ا٢ىببببدماج املصببببريف    َببببْ    امببببا باليسببببب

ّ نبببببا ٓببببببدّ مبببببً مطالعببببب٘ الم ابببببباة الفقَٔببببب٘   

بَببببب ا الشبببببأٌ  لبببببٔم عبببببً  عرٓبببببو ا٢ىبببببدماج يف      

الشببببر اة ببعٔببببد   ّ نببببا اشببببرىا  ٔنببببا سبببببل        

   ٍْر الفمرٗ م  د م ياظر. 

علٔبببببُ ٓعبببببر  ا٢ىبببببدماج املصبببببريف بأىبببببُ)   فبببببا      

ٓبببببب١دٖ ا  ا بببببباد بببببببيم   ّ   ثببببببر ّ ّباىَنببببببا   

  ٔبببببباٌ مصببببببريف ّااببببببد  ٔل ٓمببببببٌْ  رادٓببببببا يف

المٔبببباٌ اندٓببببد  ا اببببدرٗ اعلببببٙ ّ اعلٔبببب٘ ا بببب       

علبببٙ  قٔبببل  ٍبببدا   ببباٌ ٢  مبببً اٌ    قبببل       

اببببببب   مبببببباو عنلٔبببببب٘  مببببببًْٓ المٔبببببباٌ املصببببببريف     

اندٓد(

(6)

 . 

  ٌ يف اببببب  عر بببببُ   بببببرّ

(7)

بأىبببببُ )ا٢ ببببباد بببببب     

م١سسبببببب   مصببببببر ٔ    ّ   ثببببببر  ببببببا  دارٗ    

ّال  ببببببب   ّاابببببببدٗ  ّابببببببد ٓببببببب١دٖ البببببببدم  ا      

املصبببببار  املشبببببار ٘ يف  لببببب  العنلٔببببب٘ ّظَبببببْر     

مصببببر  جدٓببببد لببببُ صببببف ُ القاىْىٔبببب٘ املسبببب قل٘    

(    ّ Consolidationٍّبببببْ مبببببا ٓطلبببببل علٔبببببُ )  

 ّال ااببببببد املصببببببار  مببببببً الياأبببببب٘ القاىْىٔبببببب٘     

ّ ببببببنُ    املصببببببر  الببببببدام    البببببب ٖ ٓ نلبببببب      

 ا ببب٘ اقبببْ  املصبببر  امليبببدم    ّٓل ببب و بما ببب٘      

  ٍّبببببْ مبببببا ٓطلبببببل علٔبببببُ    ال  اما بببببُ ابببببب  الغببببب   

(Merger    ًّاببببببد ٓمببببببٌْ الببببببدم  ج ٜٔببببببا  مبببببب   )

( اصببببببببببص Acquisitions بببببببببب٣ل ملبببببببببب  ) 

 م١ رٗ يف  سَه املصر (. 

ّلعبب   ٍببه مببا ٣ٓاببل علببٙ ال عرٓببو امل قببدو ٍببْ       

الْابببببْري يف  لبببببط بببببب  املصبببببطل اة    ال نلببببب     

(.   بببببببببا  عبببببببببً  Acquisitionsا٢  سبببببببببا  )

 ٍ نَبببا اٌ ٍببب ا ا٢ىبببدماج مبببً  ّآبببا عبببدٗ  لعببب  مبببً ا

ا٤ بببب  ٓق ربببببٕ ا نببببا   ّال  ابببببدٚ الشبببببر اة   

الدا لبببببب٘  ٔببببببُ. 

(8)

ٍّببببببْ مببببببا ٢ زلببببببدِ يف  طببببببار     

ا٢  سبببا  أبببل ٓق صبببر  ٔبببُ احلبببال علبببٙ أببباو   

شبببببخص طبٔعبببببٕ اّ معيبببببْٖ ٓسبببببنٙ املم سببببب   

(9)

 

بشببببراٛ دلنْعبببب٘ مببببً ا٤سببببَه مقاببببب  بببببدل ٓبببب ه 

 ا٢ فا  علُٔ.

 ببب ل   بببأٌ ا٢ىبببدماج ٢ ٓمبببٌْ ا٢ بببب   شبببخا    

٘ )شببببببر اة مصببببببر ٔ٘ اّ   ٍببببببا( معيْٓبببببب

(10)

  يف 

ابببب   ٌ املم سبببب  اببببد ٓمببببٌْ شخصببببا  طبٔعٔببببا   ّ     

معيْٓا .

(11)

 

ّمَنبببا ٓمبببً مبببً  مبببر ٍببب ِ ال عرٓفببباة    بببأٌ مبببً   

الْا بببب   ٌ مفَببببْو ا٢ىببببدماج املصببببريف ٢ طلببببرج    

عبببً املفَبببْو العببباو ل٣ىبببدماج بشبببم   عبببه   اصببب٘    

مبببببا  ببببباٌ ميبببببُ م صببببب٣  بالشبببببر اة املسببببباٍن٘   

املصبببببار   ١سبببببم بشبببببم  شبببببر ٘   ببببببا  ان  ٌ

مساٍن٘.

(12)

 

ّٓبببببدّ  ٌ مببببا  قببببدو اببببد  ىعمببببم علببببٙ ال يمببببٔه    

ال شبببببرٓعٕ ل٣ىبببببدماج املصبببببريف    ي بببببد  ٌ مبببببً    

ال شبببرٓعاة املصبببر ٔ٘ املقارىببب٘ مبببً ص ٓبببيمه ٍببب ا   

املْ بببْري ا٢ بشبببم  عببببابر  مم فٔبببا  علببببٙ مبببا ٓبببببدّ     

مبببببببببا ّرد يف  طببببببببار القْاعببببببببد العامبببببببب٘ بصببببببببدد    

ا٢ىبببببببببدماج يف الشبببببببببر اة  

(13 )

يف اببببببببب   ٍببببببببب   

  بببببرٌّ با ببببباِ  يمبببببٔه ا٢ىبببببدماج يف املصبببببار      

بيصببببْ  ااىْىٔببببب٘ يف  طبببببار ال شبببببرٓع املصبببببريف   

مبببببع ااشبببببارٗ ا  ّجبببببْ   طبٔبببببل اامببببباو اببببباىٌْ  

الشبببر اة يف  ببب  مبببا ص ٓبببرد ببببُ ىبببص  بببا   

(14)

 

ّ  ببببب ا زلبببببد الببببببع  ا بببببُ ا  ّ بببببع اببببباىٌْ    

مسببب ق  بعبببين با٢ىبببدماج يف املصبببار    مبببً  لببب      

املشببرري ا٤مرٓمببٕ عيببدما اصببدر ابباىٌْ     مببا جبباٛ بببُ   

1960الببببدم  املصببببريف يف عبببباو    

(15)

   بببب ل  احلبببببال  
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مبببع املشبببرري اللبيببباىٕ الببب ٖ اصبببدر اببباىٌْ  سبببَٔ       

1993( لسي٘ 192اىدماج املصار  راه )

(16)

 . 

 مببببببا مشببببببرعيا العرااببببببٕ   قببببببد ىمببببببه ا٢ىببببببدماج   

املصببببريف يف  طببببار ابببباىٌْ املصببببار  املعببببدل لعبببباو     

( ميببببببُ  أببببببل 23ادٗ )  يف معببببببرن ىببببببص املبببببب 2004

٢ ٓيبببدم    -1( ميَبببا علبببٙ اىبببُ ))    1اربببا الفقبببرٗ ) 

اٖ مصبببببببر   ّ ٓ  بببببببد مبببببببع مصبببببببر    بببببببر اّ    

ٓم سببببب   مبببببا بصبببببْرٗ مباشبببببرٗ اّ  ببببب  مباشبببببرٗ   

 ا ببب٘ مْجبببْداة  ٖ مصبببر  ا بببر اّ ٓأ ببب  علبببٙ   

عا قببببُ ال  امببببا  بببببد ع أنبببب٘  ٖ ّداٜببببع لببببدٚ اٖ      

مصببببر    بببببر ا٢ مبْا قببببب٘ مسببببببق٘ مبببببً البيببببب   

اببببببٕ((   ٍّيببببببا  مببببببً  سبببببب ٔ     املر بببببب ٖ العرا

  -امل٣ام   ا٦ ٔ  :

 ٢ّ: اسببب خدو املشبببرري عيبببد المببب٣و عبببً ا٢ىبببدماج      

املصبببببريف  مصبببببطل ٕ )البببببدم  ّا٢ ببببباد( ّمٔببببب  

بٔيَنببببببا باسبببببب خداو اّ   ٍّببببببْ  مببببببر مي قببببببد ٤ٌ     

 بببب٣ مبببببً املصبببببطل   ٓ بعببببباٌ لفمبببببرٗ ّاابببببدٗ  

ّٓ صبببببفاٌ بااامببببباو  ا َبببببا  علٔبببببُ  ببببباٌ ا٤ّ    

ٕ ااشبببببارٗ ا  ا٢ىبببببدماج  قبببببط   باملشبببببرري العرااببببب 

بالقْل " ٢ ٓيدم   ٖ مصر ..."

(17)

. 

 اىٔببببببببا :  ّرد املشببببببببرري العرااببببببببٕ ا٢  سببببببببا  يف    

معببببرن الببببيص امل علببببل با٢ىببببدماج   ٍّببببْ مببببا ٢     

ى فبببببل معبببببُ  علبببببٙ البببببر ه مبببببً  ٌ ا٢  سبببببا       

املشبببببار الٔبببببُ ٓشببببب   مبببببع ا٢ىبببببدماج يف ااامببببباو   

 ا َبببببا  باع ببببببارِ ااصببببب٣  مبببببً ابببببب  مصبببببر  يف   

مْاجَببببب٘ مصبببببر    بببببر  ّبال بببببالٕ  ببببباٌ سبببببْ     

ٓم سبببٕ بببب اة ا٢امببباو   ّلمبببً ىع قبببد اىبببُ  ببباٌ      

ا٤ّ    بببببببببرادِ ببببببببببيص مسببببببببب ق    اّ يف  قبببببببببرٗ 

 ٗ ( مبببً اببباىٌْ املصبببار   23) مسببب قل٘ يف  طبببار املببباد

.2004املعدل لعاو 

(18)

 

ّيف سبببببببٔا  م صببببببب    ّسبببببببْاٛ   ببببببباٌ ا٢ ببببببباِ    

 شبببببرٓعٔا  ا  ّ بببببع  يمبببببٔه مسببببب ق  ل٣ىبببببدماج   

   و ا٢  فببببباٛ مببببببا جببببباٛة ببببببُ القْاعبببببد املصبببببريف

العامبببببب٘ يف اطببببببار اىببببببدماج الشببببببر اة  ٢سببببببٔنا    

املسببباٍن٘ ميَبببا   بببأٌ ا٢ىبببدماج املصبببريف ٓعبببد ّبببب٣  

شببببب   داٗ مببببب١ رٗ يف مْاجَببببب٘ مبببببا   عبببببرن لبببببُ    

املصببببببار  مببببببً  ببببببدٓاة جسبببببباو    امليا سبببببب٘     

امل  آببببدٗ يف ظبببب  العْملبببب٘ ّا اٍَببببا سلببببْ   البببب٘      

عبببا ّاحلبببال ٍببب ِ ا    احلبببدّد بببب  البببدّل    بببا د   

 ىشبببباٛ  ٔاىبببباة مصببببر ٔ٘  ببببب ٗ ّاببببادرٗ علببببٙ  

املْاجَبببب٘ ذللٔببببا  ّدّلٔببببا     بعببببا  ملببببا  ققببببُ مببببً      

ّ بببْراة احل بببه المبببب   ّالقبببدرٗ علبببٙ اليفبببا  ا    

ا٤سببببْا     ربببب٣  عببببً  مماىٔبببب٘  قببببدٓه  ببببدماة     

مصر ٔ٘ شامل٘ بملف٘  ا "

(19)

 

ّلعبببب  الببببدّر املشببببار الٔببببُ  ٔنببببا  قببببدو مببببا  بببباٌ     

عبببببً البببببدّل الراٜبببببدٗ يف العنببببب  املصبببببريف    ا ٔبببببا 

ميبببببب  ّاببببببا طْٓبببببب    ي ببببببد مببببببث٣   ٌ ال٢ْٓبببببباة  

امل  بببببدٗ  قبببببو يف طلٔعببببب٘ البببببدّل البببببد شبببببَدة   

ابببببا٢ة اىببببببدماج مصببببببريف ميببببب  السبببببب ٔياة مببببببً   

القبببرٌ املا بببٕ  ّالبببد زلبببه عيَبببا اشلفبببان عبببدد    

( مصبببببببر  يف 13400املصبببببببار  ا٤مرٓمٔببببببب٘ مبببببببً ) 

يف عبببباو ( مصببببر  12700مي صببببو السبببب ٔياة   ا  ) 

( مصببببببببر  يف 11000  ل ببببببببيخف  بعببببببببدٍا ا  )1980

.1995مي صو عاو 

(20)

 

 بببب ل  احلببببال يف دّل ا٢ بببباد ا٤ّربببببٕ   أببببل   

شبببَدة  لببب  البببدّل بصبببْرٗ م فاّ ببب٘ العدٓبببد مبببً 

اببببا٢ة ا٢ىببببدماج   يف  طببببار  طبببب٘  عببببادٗ ٍٔملبببب٘  

شبببببامل٘ للنصبببببار  ا٤ّربٔببببب٘   أبببببل اشلفببببب      

 -1997عببببدد املصببببار  ٍيببببا   بببب٣ل الفبببب ٗ مببببً      

( مصبببببببر  7300( مصبببببببر  ا  )9600مبببببببً ) 2003

(21)

 

% مً عدد املصار  الملٔ٘.23مبا  ث  

(22)

 

 مبببببا عربٔبببببا     ي بببببد اٌ مبببببً البببببدّل مبببببً شبببببَد      

عنلٔببببباة اىبببببدماج مصببببببريف   ٍّبببببٕ  عبببببد الٔلبببببب٘     

باملقارىببببب٘ مبببببع مبببببا شبببببَد ُ السببببباا٘ املصبببببر ٔ٘      

العاملٔبببب٘    فببببٕ مصببببر   مببببرة صببببفقاة ا٢ىببببدماج  

اب ببببببداٛا  مببببببً سبببببب ٔياة  املصببببببريف مبراابببببب  عببببببدٗ

القببببببرٌ املا ببببببٕ  ّ بببببباٌ لمبببببب  ميَببببببا دّا عَببببببا     

ّظرّ َبببببا اخلاصببببب٘    

(23)

 ٢  ٌ  مبببببرٗ ا٢ىبببببدماج   

املصبببببببريف يف مصبببببببر   ببببببب ة مي بببببببٙ جدٓبببببببد يف  

الْاببببببا احلا ببببببر   سببببببد يف اع نبببببباد احلمْمبببببب٘ 

املصببببرٓ٘ لسٔاسبببب٘  شبببب ٔع ا٢ىببببدماج  ْسببببٔل٘      

اصببب٣  انَبببا  املصبببريف يف  بببْٛ ببببرام   عبببادٗ      

 بببببب ل  العنبببببب  علببببببٙ دمبببببب  البيببببببْ  اهلٔملبببببب٘  

الرببببعٔف٘ يف   ببببرٚ آْبببب٘  ّ اة مر بببب  مببببالٕ     

  ا .

(24)

 

 بببب ل  احلببببال يف لبيبببباٌ   أببببل شببببَدة المببببث     

مبببً صبببفقاة ا٢ىبببدماج  ّعلبببٙ ا٤ بببص يف بدآببب٘     

ال سببببعٔياة   ا سببببااا  مببببع صببببدّر ابببباىٌْ  سببببَٔ      

   ٍّيببببببا 1993لسببببببي٘  192اىببببببدماج املصببببببار  راببببببه  

اىٔببببببب٘  اىبببببببا ابببببببد ٓشبببببببار ا  اٌ املصبببببببار  اللبي
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شببببببَدة  طببببببْراة  ببببببب ٗ  بببببب٣ل الفبببببب ٗ مببببببً 

( 28  ّالبببببد مثلبببببا يف الغببببباٛ ر صببببب٘ )  2003 -1992

مصببببر ا  ل ببببدم  يف مصببببار  ا بببب  ا نببببا   امببببا    

ل عثرٍبببببببا اّ بقبببببببرار مبببببببً مسببببببباٍنَٔا   بعبببببببد  ٌ  

 أ بببد هلبببا عبببدو القبببدرٗ علبببٙ ميا سببب٘ املصبببار       

ا٢ بببببرٚ  ٍّبببببْ مبببببا  ببببب امً مبببببع أببببباو السبببببلط٘     

اص املصبببريف يف لبيببباٌ بشبببط    املسببب١ّل٘ عبببً اليشببب 

( مصار  ذللٔ٘ ى ٔ ٘ ل عثرٍا10)

(25)

 . 

امببببا يف العببببرا     ي ببببد اب ببببداٛا  اصببببْل عنلٔبببباة    

اىبببدماج مصببببريف ميبببب  ّاببببا مبمببببر   أببببل جببببرٚ  

دمببب  دلنْعببب٘ مصبببر  الرشبببٔد )ّالبببد  اىبببا      

 ربببببببه مصبببببببر  الرشبببببببٔد ّاملصبببببببر  الشبببببببرإ  

ّاملصببببببببببر  العرااببببببببببٕ امل  ببببببببببد( يف مصببببببببببر      

لسببببببببي٘  61اىٌْ رابببببببه  الرا بببببببدًٓ مبْجببببببب  القببببببب   

1965 

(26)

 ببببه صببببدر ابببباىٌْ ال عببببدٓ  ا٤ّل لقبببباىٌْ  

 1967لسببببببببي٘  48املصببببببببار  ال  ارٓبببببببب٘ راببببببببه  

(27)

 

(  أببببل ارببببٙ بببببدم     28)1970لسببببي٘   78بببببالراه 

بيببببب  ا٢ع نببببباد العراابببببٕ ّبيببببب  بغبببببداد بالبيببببب      

ال  بببببارٖ العراابببببٕ    

(29)

 ببببب ل   قبببببد ي دمببببب     

مصبببببببر  الرا بببببببدًٓ مبببببببع املصبببببببر  ال  بببببببارٖ    

ر ا  ّااببببببببببدا  ٍّببببببببببْ مصببببببببببر  لٔصببببببببببب  مصبببببببببب

الرا دًٓ.

(30)

 

امبببا يف الْابببا احلبببالٕ   ي بببد اٌ املشبببرري العراابببٕ      

ىمبببه اامببباو ا٢ىبببدماج املصبببريف يف  طبببار  ببب  مبببً  

  ّ بببببب ل  2004ابببببباىٌْ املصببببببار  املعببببببدل لعبببببباو    

 4 علٔنبببباة  سببببَٔ   يفٔبببب  ابببباىٌْ املصببببار  راببببه  

.2010لسي٘ 

(31)

 

 رببببب٣  عبببببً  لببببب   بببببأٌ ال ْجبببببُ العببببباو للبيبببببب        

العراابببببٕ بْصبببببفُ انَببببب٘ احلمْمٔببببب٘   املر ببببب ٖ

املسببب١ّل٘ عبببً اليشببباص املصبببريف    

(32 )

 ربببٕ سلبببْ   

 شببب ٔع ا٢ىبببدماج بببب  املصبببار  العراابببٕ املعبببدل     

  ببببب   ٌ ٍيببببا  ر ببببب٘ يف  عببببدٓ  ابببباىٌْ املصببببار   

  مبببببببا ٓفٔببببببد مببببببي  السببببببلط٘ 2004العرااببببببٕ لعبببببباو 

اليقدٓببببببببب٘ احلبببببببببل يف اجببببببببببار املصبببببببببار  علبببببببببٙ 

   ٓ قببببببو يف ا٢ىببببببدماج  يف  ببببببْٛ شببببببرّص معٔيبببببب٘ 

مقبببدم َا دّر مثبببب   لببب  ا٢ىببببدماجاة يف  قٔببببل   

سبببب٣م٘ ّاسبببب قرار انَببببا  املصببببريف   مببببً  بببب٣ل  

دمبببببب  املصببببببار  الببببببد ٢ م لبببببب  ر٠ّ  امببببببْال   

 ا ٔبببب٘ مببببع بعرببببَا   يف سبببببٔ   لببببل  ٔاىبببباة      

مصببببر ٔ٘  ببببب ٗ اببببادرٗ علببببٙ امليا سبببب٘ ذللٔببببا     

ّدّلٔا .

(33)

 

 املطل  الثاىٕ

 صْر ا٢ىدماج املصريف

املصببببببببريف صببببببببْر م عببببببببددٗ  ل٣ىببببببببدماج  

ب عبببدد  ّآبببا اليمبببر   ٍّبببٕ ٢ ابببرج بشبببم  عببباو      

عبببببببً صبببببببْر ا٢ىبببببببدماج يف الشبببببببر اة عنْمبببببببا     

ّبال ببببالٕ سببببٔ ه  ببببل  لبببب  الصببببْر مببببً  بببب٣ل     

مقصببببببببببدًٓ   ا٤ّل ميَنببببببببببا سببببببببببٔب ل صببببببببببْر  

ا٢ىببببدماج املصببببريف ّ قببببا  للشببببم  القبببباىْىٕ البببب ٖ  

 مببببٌْ علٔببببُ  امببببا الثبببباىٕ  سببببيعرن  ٔببببُ لصببببْر  

ريف  بعبببببببببا  لبببببببببدّر السبببببببببلطاة ا٢ىبببببببببدماج املصببببببببب

احلمْمٔ٘  ُٔ 

(34)

 ّ    ل   باعا   ٔنا ٓا ٕ: 

 املقصد ا٤ّل

صبببببْر ا٢ىبببببدماج املصبببببريف ّ قبببببا  للشبببببم     

 القاىْىٕ

ّيف ٍببببببببب ا ااطبببببببببار  ْجبببببببببد صبببببببببْر      

ل٣ىبببببدماج   ٍنبببببا  ببببب  مبببببً ا٢ىبببببدماج بطرٓبببببل     

الربببه  ّا٢ىبببدماج بطرٓبببل املببب ج   ٍّبببْ مبببا سبببيبٔيُ 

  ٔنا ٓأ ٕ: 

 اج بطرٓل الره : ا٢ّ  : ا٢ىدم

 Fusionضلصببب  ا٢ىبببدماج بطرٓبببل الربببه )       

Par Absorption   عيببببدما ٓلبببب  ه مصببببر )

مبصبببببببر  ا بببببببر  مبببببببا ٓر ببببببب   ّال الشخصبببببببٔ٘   

املعيْٓبببببب٘ للنصببببببر  امليببببببدم    ّاى قببببببال  ٔببببببع 

ا٤صببببْل ّاخلصببببْو ا  املصببببر  الببببدام   البببب ٖ    

ٓمببببب  ذل فمبببببا  بشخصبببببٔ ُ املعيْٓببببب٘ ّّجبببببْدِ     

القاىْىٕ.

(35)

 

ل عرٓببببببو امل قببببببدو ّا بببببب ا  يف د٢ل بببببببُ    ّٓبببببببدّ ا 

ّمعيببببباِ  ميطْٓبببببا  علبببببٙ  مبببببرٗ  ساسبببببٔ٘ ّمَنببببب٘ 

 ببببب لخص يف اٌ ا٢ىبببببدماج بطرٓبببببل الربببببه ٓقبببببْو   

علبببٙ  ّال ّاابببدا  اّ ا ثبببر مبببً املصبببار  القاٜنببب٘   

  باىرببببنامُ ا  مصببببر  ا ببببر  أببببل  عببببد  لبببب      

الصبببببببْرٗ ا٢ ثبببببببر اى شبببببببارا    ىمبببببببرا  لسبببببببَْل٘     

بطرٓبببببببل  ااجبببببببراٛاة باملقارىببببببب٘ مبببببببع ا٢ىبببببببدماج 

املبببببببب ج

(36)

  البببببببب ٖ ٓ طلبببببببب   اسببببببببٔم مصببببببببر   

جدٓببببد

(37)

  ٓقببببْو علببببٙ اىقببببان  ٔببببع املصببببار    

 الدا ل٘ يف ا٢ىدماج. 
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ّربطببببببببا  مببببببببع مببببببببا  قببببببببدو   ٢ زلببببببببد يف  طببببببببار   

ال شببببرٓعاة املصببببر ٔ٘ املقارىبببب٘ اشببببارٗ ا  صببببْر     

ا٢ىبببدماج   ّ نبببا ٓ رببب  مبببً مطالعببب٘ ىصْصبببَا   

امل علقببب٘ باملْ ببببْري  

(38)

املشببببرري  ٣ ببببا  ملبببا جبببباٛ بببببُ   

العرااببببٕ يف اطببببار ابببباىٌْ املصببببار  املعببببدل لعبببباو     

  أبببببل  طبببببر  ا  بٔببببباٌ صبببببْر ا٢ىبببببدماج يف   2004

( ميببب23ُمعببرن ىبببص املبببادٗ) 

(39)

  لٔعبببْد بعبببد  لببب  

ا   عرٓبببببببو  لببببببب  الصبببببببْر يف اطبببببببار  علٔنببببببباة  

   2010لسبببي٘  4 سبببَٔ   يفٔببب  اببباىٌْ املصبببار  رابببه  

   عر ببببببا  لبببببب  ال علٔنبببببباة ا٢ىببببببدماج بطرٓببببببل   

 ٖ  مس ببببببُ ال علٔنبببببباة "الببببببدم " يف  الرببببببه ّالبببببب

/ا٢ّ ( ميَبببا بأىبببُ "البببدم  : ٍبببْ ا فبببا  بببب   10املبببادٗ )

مصببببر   اّ ا ثببببر علببببٙ اىببببدماجَا يف مصببببر      

ّااببببد  ٔببببل ٓ خلببببٙ ااببببدٍنا عببببً اسبببب ق٣لٔ ُ   

 ّشخصٔ ُ املعيْٓ٘ لصاحل ا٢ ر". 

ّلعبببب   ّل مببببا ٓل ببببل علببببٙ الببببيص املبببب  ْر اىببببُ 

ا فبببا  اسببب خدو مصبببطل  )البببدم ( ّعر بببُ بأىبببُ )   

ببببب  مصببببر   اّ ا ثببببر...(  ٍّببببْ مببببا ٓشبببب  ا       

 لبببببط ّا ببببب  ٤ٌ البببببدم  مبفَْمبببببُ القببببباىْىٕ      

ٓفٔببببببد  لببببببب٘ الطببببببابع ااجبببببببارٖ  ّ القسببببببرٖ يف 

 جبببببببببراٛ ا٢ىبببببببببدماج بببببببببب  الشبببببببببر اة بشبببببببببم   

عاو)مصبببر ٔ٘ اّ  ببب  مصبببر ٔ٘(  ٍّبببْ مبببا ٓشببب      

(  عيبببد المببب٣و ابببْل الفبببر  بببب     40الٔبببُ الببببع  ) 

 ٌ ا٢ىببببببببدماج ٓ صببببببببو   ا٢ىببببببببدماج ّالببببببببدم  ا  ا

بالطببببابع ا٢ فبببباإ   يف ابببب  اٌ الببببدم  ٢ ٓمببببٌْ     

عنبببب٣    فاأببببا         بببببُ  لٔببببُ السببببلطاة عيبببببدما     

 ق ربببببٕ االببببب٘ اابببببد املصبببببار  اابببببا   طبببببْاة    

ع٣جٔبببب٘ ٓ طلبَببببا السببببعٕ اصبببب٣اَا   ٍّببببْ مببببا   

ٓبببببدّ ااصبببب٣  يف ظبببب  ا اٍبببباة  عببببادٗ اهلٔملبببب٘      

( املصبببببر ٔ٘   علٔبببببُ ىقببببب    عبببببدٓ  الفقبببببرٗ )ا٢ّ   

( مبببً  علٔنببباة  سبببَٔ   يفٔببب  اببباىٌْ  10مبببً املبببادٗ )

مبببً  ببب٣ل اسببب بدال مصبببطل     2010املصبببار  لعببباو  

البببببدم " بببببببب" ا٢ىبببببدماج" لٔمبببببٌْ م سبببببقا  مبببببع مبببببا   

 اىطْة علُٔ الفقرٗ ذل  الب ل. 

عببب٣ّٗ علبببٙ  لببب   ببباٌ ا٢ىبببدماج املصبببريف بطرٓبببل  

الره ٢  مبً اٌ ضلصب  مبً  ب٣ل ىقب  جب ٛ مبً        

   ٘ ا  مصببببر  ا بببببر  دٌّ اٌ    مبببب٘ املصببببر  املالٔبببب

 يقرببٕ شخصببٔ ُ املعيْٓبب٘  ٍّببْ مببا ٓعبب  عيببُ مببً 

 Apportاببب  بعبب  الفقببُ بال قدمبب٘ ان ٜٔبب٘ ) 

Partille  ٕاّ ا٢ىدمببببببببببببببببببببباج ان ٜببببببببببببببببببببببببببببببببببب  )

(Fusion partille    ِنببا ٓ ربب  مببً ا ببا ّ   )

ذلمن٘ اليق  املصرٓ٘ بَ ا الصدد. 

(41)

 

 ىدماج بطرٓل امل ج:  اىٔا  : ا٢

ّ   سببببببببببد  لبببببببببب  الصببببببببببْرٗ يف  ٌ   بببببببببب ج        

مصبببببر اٌ  ّ ا ثبببببر    ٔبببببل  ببببب ّل الشخصبببببٔ٘   

املعيْٓببب٘ ل لببب  املصبببار   ّ ي قببب   ا ببب٘  صبببْهلا    

ّ صببببببْمَا ا  مصببببببر  جدٓببببببد ٓبببببب ه  أسٔسببببببُ  

علببببببٙ  ىقا ببببببَه   ل يقبببببب   لٔببببببُ  ٔببببببع اقببببببْ  

ّال  اماة  ل  املصار .

(42)

 

ٍْر مفَبببْو  ّا ا  اىبببا  لببب  الصبببْرٗ  عمبببم جببب    

ا٢ىبببدماج ب ْصبببٔفُ البببدأل   أبببل ٓببب ه ّاحلبببال     

ٍببب ِ  أسبببٔم  ٔببباٌ جدٓبببد   مبببً اىصبببَار  ٔبببع   

 املصار  الدا ل٘ يف ا٢ىدماج  ٍ ا مً جاى . 

ّمببببً جاىببببب    بببببر    بببببأٌ  لببببب  الصبببببْرٗ  سبببببد  

اخلٔببببببار ا٤مثبببببب  ل٣ىببببببدماج  ْسببببببٔل٘ ااىْىٔبببببب٘  

اعبببادٗ اهلٔملببب٘   مبببً  ببب٣ل العنببب  علبببٙ  أسبببٔم  

ْ   سبببببببا  الي ببببببا  مببببببً   مصببببببر  جدٓببببببد ضلبببببب  

 الياأ٘ املالٔ٘ ّال شغٔلٔ٘. 

 ٢  ٌ مببببببا ٣ٓاببببببل مببببببً جاىبببببب    ببببببر  اٌ  لبببببب    

الصببببببْرٗ  ق رببببببٕ ىفقبببببباة باٍربببببب٘ ّ جببببببراٛاة    

معقبببدٗ    بعبببا  لربببرّرٗ  أسبببٔم مصبببر  جدٓبببد     

ٓقبببببببببْو مبببببببببً اىبببببببببدماج مصبببببببببر   اّ   ثبببببببببر     

ّام  اجَنبببببا معبببببا   ٍّبببببْ مبببببا اشبببببار الٔبببببُ اببببباىٌْ     

عر بببببا  يف  2004املصبببببار  العراابببببٕ املعبببببدل لعببببباو    

( ميبببببببُ  ّالبببببببد عانبببببببا  جبببببببراٛاة 23/3املبببببببادٗ )

 يفٔببببببب  ا٢ىبببببببدماج يف املصبببببببار    

(43)

يف اببببببب  ص   

  طببببر  ال شببببرٓعاة املصببببر ٔ٘ املقارىبببب٘ ا  ٍبببب ا    

احلمبببببببببببببببببببببه  مم فٔبببب٘ مبببببا جبببباٛ بَبببب ا الصببببدد يف  

 طار اْاى  الشر اة لدَٓا.

(44)

 

ّٓببببببببدّ  ٌ مثببببببب  ٍببببببب ا ال أسبببببببٔم ٢ ٓشبببببببط يف    

جراٛا بببُ ّ بببْابطُ عبببً  ا  المببباًٜ عيبببد  ىشببباٛ       

مصبببر  جدٓبببد مبببً العبببدو  ٍّبببْ مبببا ٓ ببببدٚ مبببً      

( مبببببببً اببببببباىٌْ املصبببببببار   23/3مطالعببببببب٘ املبببببببادٗ)

بقْهلبببببا ))... ا ا  ببببباٌ  2004العراابببببٕ املعبببببدل لعببببباو  

ٓلببببب نم احلصبببببْل علبببببٙ  بببببر ٔص  نصبببببر     

جدٓبببد...((   ّ عٔبببد البببيص علٔبببُ يف ظببب   علٔنببباة    

لسبببببي٘  4رابببببه  سبببببَٔ   يفٔببببب  اببببباىٌْ املصبببببار     

2010.

(45)

  ّبال بببببببببالٕ  بببببببببأٌ ا٢ىبببببببببدماج احلاصببببببببب    

بطرٓببببل املبببب ج بْصببببفُ ّسببببٔل٘ ااىْىٔبببب٘ اعببببادٗ      
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اهلٔملببببب٘ ٓ طلببببب  امامبببببُ  قبببببدٓه طلببببب  مبببببي      

ال  بببٔص ل أسبببٔم مصبببر  جدٓبببد   ٓ سبببل مبببع    

مبببً  2004مبببا جببباٛ ببببُ اببباىٌْ املصبببار  املعبببدل لعببباو   

م طلباة.

(46)

 

 املقصد الثاىٕ

 بعببببببا  لبببببببدّر  صببببببْر ا٢ىببببببدماج املصبببببببريف   

 السلطاة احلمْمٔ٘  ُٔ

ٓيقسبببببه ا٢ىبببببدماج املصبببببريف  بعبببببا  لبببببدّر   

السببببببببلطاة احلمْمٔبببببببب٘ يف  جراٜببببببببُ   ّاملقصببببببببْد 

بالسبببببلطاة احلمْمٔببببب٘ بَببببب ا الصبببببدد   السبببببلطاة 

املسبببْٝل٘ عبببً ااشبببرا  علبببٙ اليشببباص املصبببريف يف   

الدّلببببب٘  ّ  نثببببب  يف العبببببرا  بالبيببببب  املر ببببب ٖ  

ريف ّ قببببا  هلبببب ا ّبال بببالٕ زلببببد  ٌ ل٣ىببببدماج املصببب  

البببببببدّر صبببببببْر اٌ ٍنبببببببا  ببببببب٣  مبببببببً ا٢ىبببببببدماج   

الطبببْعٕ  ّا٢ىبببدماج القسبببرٖ  ّسبببيعرن لبٔببباٌ     

  ل  الصْر  باعا   ٔنا ٓأ ٕ: 

ْ دٖ(   ا٢ّ  : ا٢ىبببدماج الطبببْعٕ )الببب

(47)

: ّ ببب ه  لببب    

الصبببببببببْرٗ مبْا قببببببببب٘ اداراة  ٔبببببببببع املصبببببببببار    

الدا لبببب٘  ٔببببُ   ّسببببْاٛ   بببباٌ بطرٓببببل الرببببه او      

 بطرٓل امل ج. 

ّ  ٌ املقصببببببْد بببببببفداراة املصببببببار  يف ٍبببببب ا   ّٓبببببببد

الشببببأٌ ٍببببٕ اهلٔٝبببباة العامبببب٘  ّ نببببا  شببببارة ا     

 ل  بع  ال شرٓعاة املصر ٔ٘ املقارى٘

(48)

 . 

ّ ببببببدّ الصبببببْرٗ امل قدمببببب٘ ٍبببببٕ الشببببباٜع٘    بعبببببا     

للطبٔعببببببب٘ العقدٓببببببب٘ ل٣ىببببببببدماج بشبببببببم  عبببببببباو     

ّبال بببببالٕ  َبببببْ ٢ ٓسببببب قٔه ا٢ مبْا قببببب٘  ٔبببببع     

 ببببأٖ عقببببد   ببببر   مببببا  ااطببببرا  الدا لبببب٘  ٔببببُ    

ابببببدا ببببببالبع     ال أ ٔبببببد ببببببأٌ ا٢ىبببببدماجاة     

الياج ٘ ٢   ه  ٢ بصْرٗ طْعٔ٘

(49)

 . 

ّيف  طبببببار ال شبببببرٓع العراابببببٕ   زلبببببد  ٌ اببببباىٌْ      

ص ٓشبببببر ا   ىاطببببب٘   2004املصبببببار  املعبببببدل لعببببباو   

صببب٣أ٘ املْا قببب٘ علبببٙ ا٢ىبببدماج باهلٔٝببب٘ العامببب٘  

ببببُ للنصبببر    مم فٔبببا  علبببٙ مبببا ٓببببدّ مببببا جببباٛة   

القْاعببببببد العامببببببب٘ يف  طبببببببار اببببببباىٌْ الشبببببببر اة  

/  اىٔا ( ميَا150يف املادٗ ) 1997املعدل لعاو 

(50)

 . 

ّمَنببببا ٓمببببً مببببً  مببببر الطببببابع  ٢ فبببباإ ل لبببب       

الصبببْرٗ    أىَبببا ّمبببع مبببا  قبببدو ٢  سببب قٔه بببب ل     

ّابببببببببدِ  ّ مبببببببببا   طلببببببببب  مْا قببببببببب٘ انَببببببببباة   

احلمْمٔبببببب٘ املشببببببر ٘ علببببببٙ اليشبببببباص املصببببببريف      

الغالببببب  ببببببالبيْ  املر  ٓببببب٘      ّالبببببد   نثببببب  يف 

ٍّبببببْ امبببببه ا فقبببببا علٔبببببُ ال شبببببرٓعاة املقارىببببب٘    

ذلبببب  الب ببببل  

(51)

ّيف مقببببدم َا ابببباىٌْ املصببببار    

  يف معبببببببببببرن 2004العراابببببببببببٕ املعبببببببببببدل لعببببببببببباو   

٢  -1( ميببببُ. الببببد ىصببببا علببببٙ اىببببُ ))     23/1املببببادٗ)

ٓيببببدم   ٖ مصببببر  اّ ٓ  ببببد مببببع مصببببر    ببببر  

ٗ اّ ٓم سبببب  امببببا بصببببْرٗ مباشببببرٗ اّ  بببب  مباشببببر 

 ا ببب٘ مْجبببْداة اٖ مصبببر    بببر اّ بأ ببب  علبببٙ    

عا قببببُ ال  امببببا  ٓببببد ع أنبببب٘  ٖ ّداٜببببع لببببدٚ اٖ      

مصبببببر    بببببر ا٢ مبْا قببببب٘ مسببببببق٘ مبببببً البيببببب  

 املر  ٖ العراإ((. 

ّيف سبببببٔا  م صببببب    بببببأٌ البيببببب  املر ببببب ٖ  ّيف   

 طببببار دّرِ الراعببببٕ ل٣ىببببدماج املصببببريف ّالرااببببب٘  

علٔبببببُ  ٓرمببببببٕ ا  ال أ ببببببد مبببببً  ببببببْا ر  ٔببببببع   

 طلبببباة ّالشبببرّص القاىْىٔببب٘ ال٣ مببب٘ لصببب ٘     امل

ا٢ىببدماج  ٍّببْ مببا ٓ بببدٚ يف ا اٍبباة عببدٗ  ميَببا       

مبببا ٓيطبببْٖ علبببٙ ّجبببْ  مراعببباٗ دلنْعببب٘ مببببً       

املعبببببآ  ّالشبببببرّص ال٣ مببببب٘ مبْجببببب  القبببببْاى    

 اة الصببببل٘.

(52)

ّميَببببا مببببا ٓ صبببب  بْجببببْ  عببببدو      

 بببأ    لببب  ا٢ىبببدماجاة علبببٙ ّاابببع امليا سببب٘ بببب     

ٓببببدّ يف صبببْرٗ عبببدو املْا قببب٘  املصبببار    ٍّبببْ مبببا  

علببببٙ اٖ صببببفق٘ اىببببدماج  ا ا مببببا  صببببلا لببببدَٓا   

القياعببب٘  ب بببأ    لببب  الصبببفق٘ علبببٙ امليا سببب٘ يف      

السبببببْ  املصبببببر ٔ٘ 

(53)

بببببب   ٌ ال بببببد   املببببب  ْر   

اببببد ٓ  بببباّ  ىطببببا  البيبببب  املر بببب ٖ  لٔصببببب   ا   

طبببببببابع ارببببببباٜٕ   ضلبببببببْل دٌّ اصبببببببْل بعببببببب  

مبببً ا٢ىبببدماجاة  م بببٙ  اىبببا  بببارٗ بامليا سببب٘      

 لببب  مبببا جببباٛ يف امبببه ا منببب٘ ا٢ ادٓببب٘ العلٔبببا    

يف ال٢ْٓبببببببباة امل  ببببببببدٗ ا٤مرٓمٔبببببببب٘ يف ارببببببببٔ٘    

 ٣دلٔفٔببببببببا بيبببببببب   أببببببببل اع بببببببب ة ا منبببببببب٘     

املببببببببب  ْرٗ اٌ دمببببببببب  مصبببببببببر   يف ال٢ْٓببببببببباة  

امل  بببدٗ رلبببالو ٤امببباو اببباىٌْ البببدم  املصبببريف     

  أببببببل ٓيبببببب   عيببببببُ مصببببببر  ّااببببببد   1960لعبببببباو 

عبببب٘ ٢ّٓبببباة  %( مببببً ّداٜببببع  رب 36ٓسببببٔطر علببببٙ ) 

 مرٓمٔبببب٘  ّبال ببببالٕ ٓع بببب  ٍبببب ا ا٢ىببببدماج عنبببب      

  ٘ ٓقببببو بالرببببد مببببً امليا سبببب

(54)

  يف ابببب  ا َببببا  

 لبببببب  ا منبببببب٘ يف امببببببه   ببببببر هلببببببا ا   أٓٔببببببد      

ا٢ىبببببدماج احلاصببببب  بببببب  مصبببببر    بببببب ًٓ       

م١سسببببب٘ امنَبببببا علبببببٙ  ٌ املصبببببر  اليبببببا   عبببببً 

ٍبببب ا ا٢ىببببدماج لببببً ٓبببب١ ر علببببٙ امليا سبببب٘   ّ مببببا      
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 ابببْٚ مبببع املصبببار  المبببب ٗ    سٔصبببب  يف مر ببب   

يف ال٢ْٓ٘.

(55)

 

ّيف سبببٔا  م صببب    ابببد    بببُ السبببلطاة اليقدٓببب٘    

ا  البببببببد ع با ببببببباِ ا٢ىبببببببدماج الطبببببببْعٕ بببببببب       

املصببببببار    ّٓ خبببببب  مثبببببب  ٍبببببب ا الببببببد ع  شببببببما٢   

 م عددٗ ميَا: 

صبببببببدّر  علٔنببببببباة اّ  بببببببْابط مبببببببً البيببببببب     ( ) 

املر ببببب ٖ ٓطلببببب   َٔبببببا مبببببً املصبببببار   ْ ٔبببببل      

مبببببا ٓ فببببل ّاملقببببرراة الدّلٔبببب٘   ّ بببباعَا املالٔبببب٘  

 اة الصبببل٘   ّ ٍنَبببا مقبببرراة نيببب٘ ببببا ل  ٔنببببا      

ٓ صببببببب  بمفآببببببب٘ ر   املبببببببال ّاملببببببب٣ٛٗ املالٔببببببب٘      

ّصببببْرٗ  لبببب     سببببد يف أبببباو البيبببب  املر بببب ٖ 

بفصببببدار  علٔنببببباة ا  املصببببار  اجملبببببا ٗ  قربببببٕ   

ب ٓببببادٗ احلببببد ا٤دىببببٙ لببببر   املببببال

(56)

  اسبببب يادا  ا  

بَ ا الصددالص٣أ٘ املخْل٘ لُ 

(57)

 . 

 قببببدٓه اببببْا   مشبببب ع٘ للنصببببار  المببببب ٗ   ( ) 

علببٙ ا٢ىبببدماج مبببع   ٍبببا مبببً املصبببار  الصبببغ ٗ  

اّ امل عثبببببببببرٗ   لل ٔلْلببببببببب٘ دٌّ   ببببببببب٣  ٍببببببببب ِ    

ا٤  ٗ اّ  صفٔ َا 

(58)

 . 

 اىٔبببا  : ا٢ىببببدماج  لقسببببرٖ )الببببدم (: ّ بببببدّ  لبببب   

الصببببببببْرٗ اا ببببببببرٗ يف ظبببببببب  ا بببببببباِ السببببببببلط٘   

بيببببببْ  املر  ٓبببببب٘   ببببببباٌ اليقدٓبببببب٘   ثلبببببب٘ يف ال

ا٤ مببببباة املالٔببببب٘  اّ ملعانببببب٘ االببببب٘  عثبببببر اابببببد     

(  ٢ 59املصببببار   اّ ّاْ ببببُ علببببٙ شببببفا اا بببب٣  ) 

 ٌ ٍبب ِ الصبببْرٗ  مبببً  ٌ ٓيمببر  لَٔبببا مبببً  آّببب٘   

  بببرٚ   بْصببببفَا  طببببْٗ يف ا ببباِ  عببببادٗ ٍٔملبببب٘   

انَبببببا  املصبببببريف   بصبببببر  اليمبببببر عبببببً ّجبببببْد     

ر   مبببباة مالٔبببب٘ اّ  عثببببر لببببدٚ بعبببب  املصببببا  

(60)

  

ّ  نثببببببببب  يف صبببببببببْرٗ ابببببببببرار ٓصبببببببببدرِ البيببببببببب   

املر ببببببب ٖ  ٓفٔبببببببد  دمببببببباج مصبببببببر  معببببببب  يف    

 مصر    ر. 

٤ٍّنٔببببب٘  لببببب  الصبببببْرٗ    قبببببد ال ف بببببا الَٔببببببا      

ال شببببرٓعاة املصببببر ٔ٘ املقارىبببب٘    ي ببببد مببببث٣  اٌ    

املشببببرري الفرىسببببٕ علببببٙ الببببر ه مببببً عببببدو آببببرادِ   

ليصببببْ   اصبببب٘ با٢ىببببدماج ببببب  املصببببار    يف     

١سسبببببباة ال سببببببلٔفٔ٘ ّالرااببببببب٘   طببببببار ابببببباىٌْ امل 

   ار بببا  ٍببب ا   1984( لسبببي٘  46علَٔبببا املعبببدل رابببه )  

ا٤مبببببببببر حلمبببببببببه القْاعبببببببببد العامببببببببب٘ يف اببببببببباىٌْ  

   ٢  ىببببُ  1966الشببببر اة ال  ارٓبببب٘ املعببببدل لعبببباو    

اسببب ثيٙ مبببً  لببب  البببدم   لقسبببرٖ   أبببل ا بببرد       

( مببببً القبببباىٌْ املبببب  ْر  21لببببُ املببببادٗ )

(61)

 بببب ل   

ابببباىٌْ البيبببب    زلببببد مثبببب  ٍبببب ا ال يمببببٔه يف ظبببب    

املر بببببب ٖ ّانَببببببا  املصببببببريف ّاليقببببببد املصببببببرٖ  

  البببب ٖ  ّرد الببببيص علببببٙ  لبببب  الصببببْرٗ 2003لعبببباو 

( ميبببببببُ    ببببببنً  لببببببب٘  جبببببببراٛاة  79يف  املببببببادٗ ) 

ٓ خبببب ٍا البيبببب  املر بببب ٖ يف اببببال  عببببرن ااببببد 

املصار  ا  مشا   مالٔ٘.

(62)

 

ّلعبببب   ٍببببه مببببا ٓل ببببل علببببٙ ال شببببرٓعاة املشببببار     

 قبببب٘ علببببٙ البيبببب  الببببدام     لَٔببببا اىَببببا  قصببببر املْا 

لْابببدِ   باع ببببار اٌ املصبببر  الببب ٖ ي  دماجبببُ ٢     

ألبببببب٘ لببببببُ يف القبببببببْل  ّ الببببببر     بعببببببا  لسببببببْٛ 

مر بببب ِ املببببالٕ   الدمببببببببببب   ٓمببببٌْ ّاحلببببال ٍبببب ِ  

ذلققا  ملصل  ُ.

(63)

 

امببا باليسببب٘ ملْاببو مشببرعيا العرااببٕ    ٔبببدّ اىبببُ       

ص ٓل فبببا ا  ٍببب ا احلمبببه   أبببل ص ٓبببرد يف ظببب      

  ٢ّ ا ببببببٙ يف 2004ابببببباىٌْ املصببببببار  املعببببببدل عبببببباو

 طببببار  علٔنبببباة ل سببببَٔ   يفٔبببب  ابببباىٌْ املصببببار   

  اٖ  شبببببببارٗ ا  جبببببببْا  أببببببباو البيببببببب     2010لعببببببباو 

املر بببببببب ٖ العرااببببببببٕ بفصببببببببدار اببببببببرار بفدمبببببببباج  

مصبببببر  يف   بببببر   ملعانببببب٘ االببببب٘ مبببببً ابببببا٢ة    

ال عثبببببببر املصبببببببريف ٢ّ ا بببببببٙ يف سببببببببٔ   بببببببناٌ  

 س٣م٘ انَا  املصريف. 

( مببببببً ابببببباىٌْ  23ىقبببببب    عببببببدٓ  املببببببادٗ )   علٔببببببُ

بف بببببببا ٘  قبببببببرٗ  2004املصبببببببار  العراابببببببٕ لعببببببباو 

للبيبب  املر بب ٖ    -4رابعبب٘  ببيص علببٙ مببا ٓببأ ٕ  ))    

العرااببببببببٕ  صببببببببدار اببببببببرار بادمبببببببباج مصببببببببر  يف 

مصبببببببر  ا بببببببر اّ ا ثبببببببر مبْا قببببببب٘ اننعٔببببببب٘  

العامببببببب٘ للنصبببببببر  الببببببب ٖ ي البببببببدم   ٔبببببببُ يف   

 اال  : 

 عببببرن املصببببر  املببببراد  دماجببببُ ا  مشببببا        -  

 مالٔ٘  ١ ر يف مر  ِ املالٕ. 

ا ا ّجبببد البيببب  املر ببب ٖ اٌ مثببب  ٍببب ا البببدم     -  

 بببببببرّرٖ لل فببببببباظ علبببببببٙ سببببببب٣م٘ ّاسببببببب قرار  

 (.64انَا  املصريف(()

 املب ل الثاىٕ

 الطبٔع٘ القاىْىٔ٘ ل٣ىدماج املصريف

٢شبببب  يف القببببْل اٌ الب ببببل يف الطبٔعبببب٘    

ل٣ىبببدماج املصبببريف ٓمبببٌْ مبببً ا٤ٍنٔببب٘   القاىْىٔببب٘ 
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مبمبببباٌ   لمْىببببُ  ثبببب  مببببد ٣     ال عببببر  علببببٙ  

ا٦ ببببار امل  ببببب٘ علببببٙ مثبببب  ٍبببب ا ا٢ىببببدماج   ٍّببببٕ   

  ببببببار   صبببببب  يف بعببببببب  ميَببببببا  بفمببببببرٗ  عبببببببادٗ     

 اهلٔمل٘. 

ّيف السببببببٔا   ا ببببببُ    بببببب  ااشببببببارٗ ا  اٌ ٍبببببب ِ 

الطبٔعببببببب٘ ٢ ا لبببببببو يف  لٔا َبببببببا ّ طْطَبببببببا  

 الشببببر اة عنْمببببا   ّببببب ا   العامبببب٘ عنببببا ٓمببببٌْ يف  

سببٔمٌْ المبب٣و يف ٍبب ا املطلبب  م سببقا  مببع مببا جبباٛ       

بببببُ الفقببببُ يف  طببببار الشببببر اة   مببببع  بببببرا  شببببٕٛ 

مببببببً اخلصْصببببببٔ٘ ٓ علببببببل بالصببببببف٘ العقدٓببببببب٘     

 ل٣ىدماج املصريف. 

ّملببببا  قببببدو سببببْ  ىعببببرن يف ٍبببب ا املب ببببل ّمببببً    

 بببببببببب٣ل مطلببببببببببب  ا  الطبٔعبببببببببب٘ القاىْىٔبببببببببب٘    

ّل ميَبببببا يف بٔببببباٌ ل٣ىبببببدماج املصبببببريف   ٓمبببببٌْ ا٤

الطببببابع العقببببدٖ ل٣ىببببدماج املصببببريف   امببببا الثبببباىٕ 

 سببببببببٔمٌْ للمبببببببب٣و اببببببببْل اسبببببببب نرار الْجببببببببْد    

القببببببباىْىٕ للنصبببببببر  امليبببببببدم  ر بببببببه  قداىبببببببُ    

للشخصبببببٔ٘ املعيْٓببببب٘   ّ ببببب   لببببب   باعبببببا   ٔنبببببا 

 ٓأ ٕ: 

 املطل  ا٢ّل

 الطابع العقدٖ ل٣ىدماج املصريف

ا٢ىدماج يف اب داٛا  ٢بد مً ااشارٗ     ٌ  

 طبببببار الشبببببر اة عنْمببببببا  ْٓصبببببو بأىبببببُ عقببببببد     

(CONTRAT  ٕلب  لمْىببُ ٓبب ه بشببم  ا فبباا ّ  )

ٓصبب  يف صببٔغ٘ عقدٓبب٘ مببً أببل ا٤سببا    مببً       

 ب٣ل مبً  ثلبٌْ الشبر اة الدا لب٘ يف ا٢ىببدماج      

ٍّه اننعٔاة العام٘  أبل ٓب ه ّ بع مشببببببببرّري     

 PROJET DE CONTRALا٢ىدمبببببباج )

DE FUSION ً٣ل دللم اادارٗ   لٔب ه  ( م 

عر بببُ علبببٙ اننعٔببب٘ العنْمٔببب٘ لمببب  شبببر ٘      

 ٔص  املشرّري عقدا  مب رد املْا ق٘ علُٔ مبً ابب    

اننعٔببببببباة العامببببببب٘ يف الشبببببببر اة الدا لببببببب٘ يف 

ا٢ىببببببدماج 

(65)

 مببببببا باليسببببببب٘ ملْا قبببببب٘ السببببببلطاة    

احلمْمٔببب٘ املخ صببب٘ علبببٙ ا٢ىبببدماج    َبببْ  جبببراٛ     

 ً سبب٣م٘ ااجببراٛاة   دارٖ الغببرن مببً ال أ ببد مبب

القاىْىٔبب٘   دٌّ اٌ ٓقببد   لبب  يف الطببابع العقببدٖ      

ل٣ىدماج.

(66)

 

ّلعببببب  القبببببْل امل قبببببدو  مبببببً اٌ ١ٓسبببببم علبببببٙ      

 ٍنٔببب٘ البببدّر الببب ٖ  لعببببُ املصبببار  يف ا٢ا صببباد    

البببْطين   بببا ٓبببد ع السبببلط٘ اليقدٓببب٘     ٓبببادٗ      

ا٢ٍ نببببببباو ّ مثٔبببببببو  لٔببببببباة الراابببببببب٘ ّامل ابعببببببب٘  

صبببببار   ّبال بببببالٕ مبببببي   املسببببب نرٗ علبببببٙ  لببببب  امل 

 لببب  السبببلط٘ دّرا  ذلْرٓبببا  مببب١ را  يف  االببب٘  لببب     

املصبببار  مبببً عثر َبببا  ّاحلببب١ّل دٌّ اىَٔارٍبببا اّ     

  ٣سبببببَا بشببببب ٙ الطبببببر    ّالبببببد ميَبببببا  بببببرن     

البببدم  القسببببرٖ ملعانبببب٘ املشبببا   الببببد  ببببٔط   

 باملصار  يف بع  ا٤أاٌ. 

ّٓببببببببدّ مثببببببب  ٍببببببب ا البببببببدّر م  بببببببا  يف  طبببببببار  

ملصبببببر ٔ٘ املقارىببببب٘   أبببببل  عطبببببٕ    ال شبببببرٓعاة ا

 لبببب  ا٤ بببب ٗ للبيبببب  املر بببب ٖ   اّ مببببً ٓيبببباظرِ  

مببببً جَبببباة رل صبببب٘ بااشببببرا  علببببٙ اليشبببباص      

املصبببريف.

(67)

سبببلط٘  صبببدار ابببرار ببببدم  مصبببر      

يف مصبببببببر    بببببببر  ّ لببببببب  يف ابببببببا٢ة معٔيببببببب٘   

ّمثبببببال  لببببب  مبببببا جببببباٛ يف  طبببببار اببببباىٌْ البيببببب       

املر بببببب ٖ ّانَببببببا  املصببببببريف ّاليقببببببد املصببببببرٖ  

  أبببل  جببببا  للبيببب  املر ببب ٖ يف اببببال    2003لعببباو  

 عبببببرن اابببببد البيبببببْ  ملشبببببا   مالٔببببب٘  صبببببدار   

اببببرار بفدمبببباج البيبببب  يف بيبببب      

(68ر)

  ٍّببببْ  جببببراٛ  

اببببد ٓ خبببب ِ البيبببب  املر بببب ٖ لْاببببدِ  ّ ميرببببنا    

    جببببراٛ ّااببببد اّ   ثببببر مببببً ااجببببراٛاة الببببد   

ىبببص علَٔبببا القببباىٌْ  ٍّبببْ ا ببباِ ىبببال ال أٓٔبببد مبببً 

جاىبببب  القربببباٛ املصببببرٖ   ببببث٣  بقببببرار ا منبببب٘   

  يف ارببببٔ٘  بببب لخص  2010اادارٓبببب٘ العلٔببببا يف عبببباو  

ّااٜعَبببببا يف أببببباو م١سسبببببٕ  ببببب٣  مبببببً املصبببببر  

سببب ثنار ّال ينٔببب٘ ّالبيببب  املصبببرٖ    ااسببب٣مٕ ل٣

( 36951ّبيببببب  الئببببب  بفاامببببب٘ البببببدعْٓ  ببببببالراه) 

   ببببببد ذلببببببا ل  60( لسببببببي٘ 38356   )60لسببببببي٘ 

البيبببب  املر بببب ٖ )بصببببف ُ(   ٓبغببببٌْ احلمببببه هلببببه  

ببببببط٣ٌ  جببببراٛاة دمبببب  البيببببْ  الث٣ بببب٘ البببب ٖ      

صببببدر اببببرار البيبببب  املر بببب ٖ املصببببرٖ بببببددلَه  

ملقدمبببببب٘   أببببببل اىطببببببْة الببببببدعاّٚ ا2006يف عبببببباو 

علبببٙ القبببْل ببببأٌ البيببب  املر ببب ٖ املصبببرٖ  ىشبببأ       

شببببر ٘ مسبببباٍن٘ مصببببرٓ٘ باسببببه     2006/ 6/ 21يف 

املصببببر  امل  ببببد   بببببر   مببببال مصببببريف مببببد ْري      

%(   99  لببببببب  البيببببببب  املر ببببببب ٖ ميبببببببُ ىسبببببببب٘ )

ّمحببب  املبببدعٔ  البيببب  املر ببب ٖ املصبببرٖ ابببرارِ    

بببببدم  البيببببْ  املبببب  ْرٗ علببببٙ سببببيد مببببً امببببه    

ٌ 79) املبببادٗ ( 88البيببب  املر ببب ٖ رابببه )  ( مبببً اببباىْ

  بغٔبببب٘ الْصببببْل بببببر   مببببال البيببببْ    2003لسببببي٘ 
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الث٣ ببب٘ لل بببد ا٤دىبببٙ الببب ٖ ىبببص علٔبببُ القببباىٌْ     

ّ غطٔبببب٘ الع بببب  يف املخصصبببباة يف  ببببْٛ ر ببببب٘     

البيبب  املر ببب ٖ يف عبببدو  صببفٔ َا  ملبببا لببب ل  مبببً   

  بببببببار سبببببببلبٔ٘ علبببببببٙ اقبببببببْ  املبببببببْدع  لبببببببدَٓا   

ّالبببببببببداٜي  هلبببببببببا ّالعبببببببببامل  بَبببببببببا  ّ لسببببببببب٘ 

اربببا ا منببب٘ اادارٓببب٘ بفلغببباٛ القبببرار      21/2/2009

املطعبببٌْ  ٔبببُ  ٔنبببا  ربببنيُ مبببً دمببب  بيببب  الئببب     

يف املصبببر  امل  بببد  ّي الطعبببً علبببٙ ٍببب ا احلمبببه   

 مببباو ا منببب٘ اادارٓببب٘ العلٔبببا   مبببً ابببب  ذلبببا ل 

    55( لسببببي٘ 15579البيببب  املر بببب ٖ أببببد بببببراه ) 

ّىعببببببٙ املطعببببببٌْ  ببببببدٍه علببببببٙ اببببببرار الببببببدم       

رِ رلالفبببببببا  للقببببببباىٌْ ّمشبببببببْبا  الطعببببببب  صبببببببدّ

بال عسبببببو يف اسببببب عنال السبببببلط٘   أبببببل  جبببببرٚ 

دمبببببب  البيببببببْ  الث٣ بببببب٘ دٌّ   ببببببباري ااجببببببراٛاة      

ّالقْاعببببببببد الببببببببد  رببببببببنيَا ابببببببباىٌْ شببببببببر اة  

 1981لسببببي٘   159املسبببباٍن٘ الصببببادر بالقبببباىٌْ راببببه  

   بببا  ٍبببدر اقبببْ  املسببباٍن  يف  لببب  البيبببْ  يف   

 سببببَنَه  ا٢عبببب ان اّ ال خببببارج ّاسبببب داد أنبببب٘

   نبببا اٌ القبببرار الطعببب  ص  بببي  البيبببْ   ٔبببار    

 ٓببببادٗ را  املببببال  ّ آببببداري امببببْال مسبببباىدٗ طبقببببا      

( مبببببً اببببباىٌْ البيببببب  املر ببببب ٖ  79حلمبببببه املبببببادٗ)

املشببببار الٔببببُ  ا ببببا ٘ ا  اىشبببباٛ البيبببب  املر بببب ٖ     

للنصببببر  امل  ببببد طلببببالو  امبببباو القبببباىٌْ راببببه    

  البببببب ٖ امببببببر علٔببببببُ امبببببب ٣    2003 ( لسببببببي88٘)

ْ  ملببببا  ثلببببُ  لبببب  مببببً  عببببارن مببببع دّرِ     البيبببب

الرابببابٕ ّ ٍببببدار للنبببال العبببباو ل  نلبببُ اخلسبببباٜر    

البببد  ثقببب  بَبببا ٍببب ِ البيبببْ    نبببا  ثببب  ر ربببُ   

لطلببببببببباة م١سسبببببببباة مالٔبببببببب٘ ل نلبببببببب  البيببببببببْ  

امليددلببببببب٘  عي بببببببا  ٓببببببب١دٖ ا   عااببببببب٘ ا فاأببببببب٘     

 9/10/2010 رٓببببببر اخلببببببدماة املالٔبببببب٘   ّ لسبببببب٘    

ببببببط٣ٌ احلمببببه  ارببببا ا منبببب٘ اادارٓبببب٘ العلٔببببا

الصببببببببادر يف الببببببببدعْٓ  لصببببببببدّرٍنا مشببببببببْب   

باخلطبببببأ يف  طبٔبببببل ّ فسببببب  ّ أّٓببببب  القببببباىٌْ     

ّا ببببب٣  بببببل الطببببباعي  يف البببببد اري ّصبببببدّرٍنا   

رلبببالف  ٤امببباو اببباىٌْ املرا عببباة   أبببل جببباٛة  

مسبببببببببببْد ا احلمنببببببببببب  مم ْبببببببببببب٘ ببببببببببببالمنبْٔ ر 

 ببببببامل   ّص   رببببببنيا اببببببط الٔببببببد البٔاىبببببباة   

ٓرببببببببببا  ا   لبببببببببب  اٌ   ا٤ساسببببببببببٔ٘ لل مببببببببببه     

احلمنببب  املطعببببٌْ  َٔنببببا ابببد شببببابَنا اخلطببببأ يف   

 فسببب  القببباىٌْ ّ أّٓلبببُ  ّالفسببباد يف ا٢سبببب د٢ل     

بفىمارٍنببببا ا  صببببا  البيبببب  املر بببب ٖ املصببببرٖ   

يف  أسببببببٔم املصببببببر  امل  ببببببد    لبببببب  اٌ البيبببببب     

املر بببببب ٖ مبببببببا ّسببببببد  لٔببببببُ مببببببً ا  صاصبببببباة   

ّسببببلطاة مبق رببببٙ ااىْىببببُ ٢سبببب يَان  عنببببال    

العنبببببب  ّا٤داٛ املصببببببريف   ّّ ببببببع  رااب ببببببُ علببببببٙ

ّ يفٔبببببببببب  السٔاسبببببببببباة اليقدٓبببببببببب٘ ّا٢ٜ ناىٔبببببببببب٘ 

ّاملصببببر ٔ٘  ّالقٔببببباو بأٓبببب٘ مَببببباو اّ ااببببا   ببببب٘    

 جببببببراٛاة  ق رببببببَٔا ٍبببببب ِ السٔاسبببببباة   ٤امبببببباو 

الراابببب٘ علبببٙ ا٢ٜ نببباٌ املصبببريف   ا٤مبببر الببب ٖ ٢      

ٓسبببْع معبببُ القبببْل ببببأٌ البيببب  املر ببب ٖ املصبببرٖ    

ٓيشببٞ بيْ ببا   ب ببداٛا     لببٔم مببب٣  ٓببدِ ااىْىببا   ٌ    

 ّ ٓشببببببار  يف ر٠ّ   مببببببْال بيببببببْ  ااٜنبببببب٘    ّ    

لببدٚ  أسٔسببَا   ا ا  بباٌ  لبب  ٍببْ سبببٔلُ الْأببد       

لل فبببباظ علببببٙ سبببب٣م٘ انَببببا  املصببببريف   بااالبببب٘  

بيْ ببببببُ امل عثببببببرٗ مببببببً عثر َببببببا   ّمببببببً بٔيَببببببا     

البيبببْ  امليددلببب٘   ٓربببا  ببباٌ احلمنببب  املطعبببٌْ      

اىٌْ  َٔنبببببا ابببببد ّابببببع يف اخلطبببببأ يف  طبٔبببببل القببببب 

ب طبٔببببل  امبببباو ا٢ىببببدماج ّال قسببببٔه الببببْاردٗ يف     

اببباىٌْ الشبببر اة املسببباٍن٘ املببب  ْرٗ  ىفبببا  علبببٙ     

البيبببببببببْ    دٌّ  امببببببببباو ا٢ىبببببببببدماج البببببببببْاردٗ يف   

بشببببببباٌ البيببببببب    2003( لسبببببببي88٘القببببببباىٌْ رابببببببه )

املر بببب ٖ ّانَببببا  املصببببريف ّاليقببببد    لبببب  اىببببُ     

ّ قبببببا  للنبببببادٗ الثاىٔببببب٘ مبببببً مبببببْاد  صبببببدار ٍببببب ا      

صلبببببْ  ا٢ل  ببببباٛ     امببببباو القببببباىٌْ   القببببباىٌْ ٢

ا٢ أبببببل ٢ ْٓجبببببد ىبببببص    1981( لسبببببي٘ 159رابببببه )

( لسببببببي٘ 88ٓببببببيمه ا٢ىببببببدماج يف القبببببباىٌْ راببببببه ) 

2003.

(69)

 

ّيف سبببٔا  م صببب   مبببً اٌ ى١شبببر علبببٙ احلمبببه    

 امل  ْر امل٣اماة ا٦ ٔ٘: 

اٌ ا منبببببببب٘ اادارٓبببببببب٘ العلٔببببببببا ٍببببببببٕ  علببببببببٙ     -1

ذلبببببا ه دللبببببم الدّلببببب٘ املصبببببرٖ   ّاببببب ص   

ببببببباليمر يف  امبببببباو ا منبببببب٘ اادارٓبببببب٘   ّ مببببببٌْ 

ارارا َبببببا ىَأٜببببب٘   ّبال بببببالٕ  بببببأٌ صبببببدّر ابببببرار  

ا منبببب٘ العلٔببببا يف القرببببٔ٘ ذلبببب  الب ببببل ٓعببببين  

اٌ ابببببرار البببببدم  الصبببببادر مبببببً البيببببب  املر ببببب ٖ   

املصرٖ  صب  ىَأٜا  ّ   ااب  للنراجع٘

(70)

 . 

 شببببببببببارة ا منبببببببببب٘ العلٔببببببببببا     ٌ للبيبببببببببب     -2

ُ القببباىٌْ مبببً سبببلطاة اابببا  املر ببب ٖ مببببا مي ببب

اٖ  جببببراٛ ٓمفبببب   االبببب٘ املصببببار  مببببً عثر َببببا         

ّ ٌ  ببببباٌ  لببببب  مبببببً  ببببب٣ل  ىشببببباٛ مصبببببار  اّ  

املشببببببار ٘ يف ر٠ّ   مْاهلببببببا  ر ببببببه اٌ  لبببببب  ٢   

ٓعببببد مببببً مَبببباو البيبببب  املر بببب ٖ  ّاببببد ٓ قبببباطع  

مببببببببع ّظٔف ببببببببُ ااشببببببببرا ٔ٘ يف الرااببببببببب٘ علببببببببٙ  

اليشبببببببباص املصببببببببريف    ٢ اٌ ا منبببببببب٘ العلٔببببببببا ص 
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١سببببم ٍبببب ا القببببْل علببببٙ ىببببص ابببباىْىٕ يف  طببببار   

ال شبببببببرٓعاة  اة الصبببببببل٘   علبببببببٙ البببببببر ه مبببببببً     

يف  - نبببا ىع قبببد  – مماىٔببب٘ مثببب  ٍببب ا ال أسبببٔم    

( مبببً اببباىٌْ البيببب  املر بببب ٖ    7ظببب  ىبببص املبببادٗ)   

( 88ّانَببببببا  املصببببببريف ّاليقببببببد املصببببببرٖ راببببببه ) 

  الببببببد ىصببببببا علببببببٙ اىببببببُ ))للبيبببببب       2003لسببببببي٘ 

ٕ اّ املر ببببب ٖ يف ابببببال ابببببدّ  ا بببببطرا  مبببببال    

ظبببر  طبببارٟ   بببر ٓبببدعْ ا  مْاجَببب٘ اا ٔاجببباة   

 ببببرّرٓ٘ يف ا٤سببببْا  املالٔبببب٘  اٌ ٓ خبببب  مببببا ٓببببراِ  

مببببببً  جببببببراٛاة   مبببببببا يف  لبببببب   قببببببدٓه مْٓبببببب      

اسببببب ثياٜٕ للبيبببببْ    طبقبببببا  للشبببببرّص ّالقْاعبببببد   

 الد ضلددٍا دللم  دارٗ البي  املر  ٖ((.

  ببببد احلمببببه امل قببببدو علببببٙ مببببا جبببباٛ يف  طببببار     -3

اىٌْ البيبببب  املر بببب ٖ ّانَببببا    ( مببببً ابببب 2املببببادٗ )

املصببببريف ّاليقببببد املصببببرٖ   مببببً اىببببُ ٢ ٓصببببار ا    

 طبٔبببببببل  امببببببباو اببببببباىٌْ الشبببببببر اة املسببببببباٍن٘ 

ّشبببببر اة ال ْصبببببٔ٘ با٤سبببببَه ّالشبببببر اة  اة 

علبببببببٙ 1981املسببببببب١ّلٔ٘ ا بببببببدّدٗ املعبببببببدل لعببببببباو  

البيبببببْ    ٢ يف ابببببال عبببببدو ّجبببببْد ىبببببص ٓعبببببا      

مسبببببببال٘ معٔيببببببب٘ يف اببببببباىٌْ البيببببببب  املر ببببببب ٖ     

َببببا  املصببببريف ّاليقببببد املصببببرٖ  ٍّببببْ ا بببباِ     ّان

مس  سببببببً ا ببببببٙ مببببببع  شببببببارٗ القبببببباىٌْ    اٌ     

املصبببار  ٢  ١سببببم  ٢ بشبببم  شببببر ٘ مسبببباٍن٘   

  مببببا ٓفٔببببد  طبٔببببل  امبببباو الشببببر اة املسبببباٍن٘    

 علَٔا .

 ٌ اببببببرار البيبببببب  املر بببببب ٖ بببببببدم  املصببببببار    -2

البببببببْارد يف امبببببببه ا منببببببب٘ العلٔبببببببا ٍبببببببْ ابببببببرار     

  ظبببببببرّ  اسببببببب ثياٜٕ ببببببببالطبع  ٓ خببببببب  يف ظببببببب   

 اصبببببب٘ ّ نببببببا ٓ ربببببب  مببببببً مطالعبببببب٘ احلمببببببه  

امل قببدو  ّالبب ٖ جبباٛ  ٔببُ )... ا٤مببر البب ٖ ٢ ٓسببْع       

معبببُ القبببْل ببببأٌ البيببب  املر ببب ٖ لبببٔم مبببب٣        

ٓبببدِ ااىْىبببا  اٌ ٓيشبببٕ بيْ بببا  اب بببداٛا  اّ اٌ ٓشبببار    

يف ر٠ّ   مببببْال بيببببْ  ااٜنبببب٘ اّ لببببدٚ  أسٔسببببَا  

ا ا  ببباٌ  لببب  ٍبببْ سببببٔلُ الْأبببد لل فببباظ علبببٙ     

انَببببببببببا  املصببببببببببريف...( .  ا٤صبببببببببب  يف سبببببببببب٣م٘ 

ا٢ىبببببدماج املصبببببريف اٌ ٓمبببببٌْ بشبببببم  ا فببببباإ  ٢ّ  

ٓصببببببببببار ا  ا٢ىببببببببببدماج  لقسببببببببببرٖ  ٢ بشببببببببببم     

اسبببببببب ثياٜٕ   يف اببببببببا٢ة  سبببببببب ْج   لبببببببب   ٤ٌ    

ا٢ىببببدماج يف  صببببلُ  ّ طبٔعبببب٘ عقدٓبببب٘   ّٓمبببببٌْ     

البببدم  بْصبببفُ اسببب ثياٛا   ا طبٔعببب٘  يمٔنٔببب٘ )اٌ     

    ُ اسبببببرا    صببببب  ال عبببببب (   يعقبببببد سبببببلط٘  جراٜببببب

 بالبي  املر  ٖ.

 املطل  الثاىٕ

اسببببب نرار ّجبببببْد املصبببببر  امليبببببدم  ر بببببه  

  قداىُ للشخصٔ٘ املعيْٓ٘

لعبببب  ا٢ فببببا  ااصبببب  علببببٙ اٌ ا٢ىببببدماج   

ٓبببببببب١دٖ ا نبببببببببا  ا   ّال الشخصببببببببٔ٘ املعيْٓببببببببب٘   

للشببببببببببر ٘ امليددلببببببببببب٘ )مصببببببببببر ٔ٘ اّ  ببببببببببب    

مصبببببر ٔ٘(   يف ابببببال  ببببباٌ ا٢ىبببببدماج بطرٓبببببل      

الدا لببببب٘  ٔبببببُ   ا  الربببببه    ّ  ٔبببببع الشبببببر اة   

 اٌ ا٢ىدماج بطرٓل امل ج .

(71)

 

ّٓببببببدّ مثببببب  ٍببببب ا ا٢ فبببببا  اا بببببرا  يف ااطبببببار     

ال شببببرٓعٕ ّالقربببباٜٕ   فببببٕ ىطببببا  ال شببببرٓعاة    

زلببد ا بباِ اببْاى  الشببر اة يف بٔبباٌ مببا ٓ  ببب        

علببببٙ ا٢ىببببدماج مببببً اىقربببباٛ الشخصببببٔ٘ املعيْٓبببب٘ 

للشببببر ٘ امليددلبببب٘   ّ نببببا ّرد يف ظبببب  ابببباىٌْ  

يف املبببببادٗ  1997عراابببببٕ املعبببببدل لعببببباو الشبببببر اة ال

( ميبببُ    ببب ل  احلبببال مبببع اببباىٌْ الشبببر اة   151)

   ّ بببب ِ  1966ال  ارٓبببب٘ الفرىسببببٕ املعببببدل لعبببباو     

مبببً ال شبببرٓعاة  

(72)

   ببب ل   قبببد جببباٛة  امببباو     

ذلمنببببب٘ البببببيق  الفرىسبببببٔ٘ م١ٓبببببدٗ ملثببببب  ٍببببب ا   

  1961ا٢ بببباِ  مببببً  لبببب  امنَببببا الصببببادر يف عبببباو  

ىببببببدماج ٓ  بببببب  علٔببببببُ   ّالبببببب ٖ  شببببببار     ٌ )ا٢ 

ال  ببببببببباو الشبببببببببر ٘ امليددلببببببببب٘ يف الشبببببببببر ٘   

الدادلببببب٘ ال  امبببببا  مباشبببببرا   ّعلبببببٙ  لببببب   ببببب    

الشبببببر ٘ امليددلببببب٘ ّ يقربببببٕ  بببببأ ر مباشبببببر     

ل٣ىدماج..(.
(73)

 

ّربطبببببا  مبببببع مبببببا سببببببل  ّيف  طبببببار المببببب٣و ابببببْل   

اسبببب نرار ّجببببْد املصببببر  امليببببدم  ر ببببه اىقربببباٛ    

شخصبببببٔ ُ املعيْٓببببب٘  فىيبببببا زلبببببد الفقبببببُ يف  لببببب  

 ٓيقسه ا   رٓق : 

: ٓيطبببببببْٖ علبببببببٙ القبببببببْل ببببببببأٌ شخصبببببببٔ٘   ا٤ّل

الشببببر ٘ امليددلبببب٘  مبببب  مسبببب نرٗ يف ّجْدٍببببا   

يف ظببببببببببب  الشخصبببببببببببٔ٘ املعيْٓببببببببببب٘ للشبببببببببببر ٘   

الدادل٘.

(74)

 

ّبال ببببالٕ  بببباٌ اىببببدماج املصببببر  ٢ ٓعببببين اى َبببباٛ      

شخصبببببٔ ُ املعيْٓببببب٘ ّ ّالبببببُ مبببببً الْجبببببْد   بببببب      

ٓمببببب  ٍببببب ا املصبببببر  ر بببببه  قداىبببببُ لشخصبببببٔ ُ    
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مسببببب نر الْجبببببْد يف  طبببببار الشخصبببببٔ٘    املعيْٓببببب٘ 

املعيْٓببببب٘ للنصببببببر  البببببدام . ّا ا  بببببباٌ الببببببراٖ   

امل قببببدو ٓصببببد  يف  طببببار الشببببر اة   باع بببببار اٌ  

ٍيببا  مبببً  ١سبببم ميَببا   ّمبببار  ىشببباطا    ٍّبببٕ   

 ببببب  مم سبببببب٘ للشخصبببببٔ٘ املعيْٓببببب٘  شبببببر ٘  

(  بببببأٌ  لببببب  ٢ ٓمبببببٌْ م صبببببْرا  يف    75ا اصببببب٘ )

ٛا   طبببببببببار املصبببببببببار    لمْىَبببببببببا  ١سبببببببببم اب بببببببببدا 

( ّبال ببببالٕ  بببباٌ لبببب ّو  76 شببببر اة مسبببباٍن٘ )

الشخصببببٔ٘ املعيْٓبببب٘ للنصببببر  بْصببببفُ امل قببببدو    

ٍبببببببببْ شبببببببببرص لقٔامبببببببببُ  ّمباشبببببببببر ُ لليشببببببببباص 

املصريف.

(77)

 

عبببببب٣ّٗ علببببببٙ  لبببببب  زلببببببد بعبببببب  ال شببببببرٓعاة    

املصبببببر ٔ٘ املقارىببببب٘ مبببببً ٓشببببب  صبببببراا٘     ٌ     

ا٢ىبببدماج ٓر ببب  شبببط   سببب ٔ  املصبببر  امليبببدم   

ماج  ّالشببببببط   ي ٔ بببببب٘ م  ببببببب٘ علببببببٙ ا٢ىببببببد 

ٓعببببين ّاحلبببببال ٍبببب ِ اع ببببببار امل١سسبببب٘ املشبببببطْب٘    

 ببب  ابببادرٗ علبببٙ م اّلببب٘ العنببب  املصبببريف  ّلبببٔم    

هلببا اٌ  ببدلٕ بعببد بببأٖ اببل مم سبب    ّ نببا  شببار      

    لبببب  اببببرار دللببببم شببببْرٚ الدّلبببب٘ يف لبيبببباٌ 

 1995و15/12( يف 95-94/ 278بالعببببببدد)

(78)

ٍّببببببْ مببببببا  

َٓببببببدو القببببببْل باسبببببب نرار املصببببببر  امليببببببدم  يف    

 طار الشخصٔ٘ املعيْٓ٘ للنصر  الدام .

(79)

 

الثبببباىٕ : ٓيطببببْٖ علببببٙ القْل)بببببأٌ ا٢ىببببدماج ٍببببْ    

اىقرببببباٛ مبسببببب  )مع ببببب ( للشبببببر ٘ امليددلببببب٘   

)مصببببببر ٔ٘ اّ  بببببب  مصببببببر ٔ٘(   ٓر بببببب   ٓببببببادٗ    

ر   مبببال الشبببر ٘ الدادلببب٘   البببد  ي قببب  الَٔبببا   

( علٔببببُ 80 ٔبببع مْجببببْداة الشببببر ٘ امليددلبببب٘ ) 

ّاحلبببال ٍببب ِ م نبببث٣  يف   ٓمبببٌْ ا٢ىبببدماج املصبببريف 

اىقرببببببببباٛ املصبببببببببر  اىقرببببببببباٛا  ٓببببببببب١دٖ ا   ّال  

شخصبببٔ ُ املعيْٓببب٘  مبببع ّجبببْ   ٓبببادٗ ر   مبببال     

املصبببببر  امليبببببدم )ا ا  ببببباٌ ا٢ىبببببدماج  بببببنا (  اّ  

اىقرببببباٛ  ٔبببببع املصبببببار  الدا لببببب٘ يف ا٢ىبببببدماج   

)ا ا  ببباٌ ا٢ىبببدماج م جبببا (   ٍّبببْ مبببا ٓببببدّ ّٓببببدّ  

ة ا اٍبببببببببا  راج بببببببببا  علبببببببببٙ صبببببببببعٔد الشبببببببببر ا

ال  ارٓبببب٘ بشببببم  عبببباو  ّٓيسبببب   علببببٙ اىببببدماج      

 املصار  بْصفَا شر اة مساٍن٘. 

 ببببب ل   بببببأٌ ا٢ ببببباِ امل قبببببدو صلبببببد  ساسبببببُ يف  

ااطبببببار القرببببباٜٕ  عيبببببد بٔببببباٌ  لببببب  الفمبببببرٗ يف     

 طببار الشببر اة عنْمبببا   مببً  لببب  اببرار ذلمنببب٘     

البببببببيق  املصبببببببرٓ٘   ّالببببببب ٖ جببببببباٛ  ٔبببببببُ ).. ّاٌ   

  اىبببا الشبببر ٘ ذلببب  الطعبببً ابببد اىبببددلا يف    

( 714  بببببرٚ مبْجببببب  القبببببرار اننَبببببْرٖ رابببببه )   

   ببببببباٌ مق ربببببببٙ  لببببببب  اٌ  ين بببببببٕ  1965لسبببببببي٘ 

شخصببببببٔ٘ الشببببببر ٘ ا٤ّ  امليددلبببببب٘  ّ ع بببببب  

الشببببببببر ٘ الدادلبببببببب٘ ّاببببببببدٍا انَبببببببب٘ الببببببببد    

ا صبببببه يف شبببببأٌ اقبببببْ  ّال  امببببباة الشبببببر ٘  

امليددل٘(.

(81)

 

 ببببدر ااشببببارٗ ا  اىببببُ ّر ببببه ا٢ فببببا  احلاصبببب   

اىقربببببباٛا  مب سببببببرا    يف اع بببببببار ا٢ىببببببدماج صلسببببببد 

للشببببر ٘ امليددلبببب٘   ّاى قببببال ننٔببببع اقْاَببببا   

ّال  اما َببببببببببا    الشببببببببببر ٘ الدادلبببببببببب٘   ٢  ٌ   

ا٢ ببببببببب ٣  ااصبببببببببببببببببببببببببببب  يف  مٔٔببببببببببو ٍبببببببببب ا  

ا٢ى قبببببال مبببببً الياأببببب٘ القاىْىٔببببب٘   

(82)

ّل  يببببب   

ااطالبببب٘  ىشبببب  ا   ببببرجٔ  الببببر ٖ القاٜبببب  بببببأٌ      

 اىقرببببباٛ ا٢ى قبببببال الشبببببام  ّاٌ  ببببباٌ ٓببببب١دٖ   

املصبببببر  امليبببببدم     ٢  ىبببببُ ٢ ٓببببب١دٖ    اىقرببببباٛ 

املشببببرّري ا٢ا صببببادٖ البببب ٖ  بببباٌ ٓقببببْو علٔببببُ        

ّٓمٌْ املصر  امليدم  بُ مسْٝل عيَا.

(83)

 

.................................................... 

 

 اخلام٘

بعببببد  ٌ  ى َٔيببببا مببببً بٔبببباٌ املفَببببْو القبببباىْىٕ           

٤ىبببببببببدماج املصبببببببببار   ب  ليبببببببببا  لببببببببب٘ مبببببببببً    

ا٢سبببببب ي اجاة  ّالببببببد د ع يببببببا ل قببببببدٓه بعبببببب      

 ال ْصٔاة   ّسلً ٍيا ىْردٍا  ٔنا ٓأ ٕ  باعا :

  ٢ّ  : ا٢س ياجاة : ّ  نث  مبا ٓأ ٕ : 

 ٌ  عرٓبببببببو ا٢ىبببببببدماج يف  طبببببببارِ املصبببببببريف ٢   -1

عنْمٔا ببببببببُ ّىطااببببببببُ العبببببببباو عبببببببببً    طلببببببببرج يف  

ال عرٓببببو املقببببدو يف  طببببار الشببببر اة عنْمببببا    ٢  

سبببٔنا الشبببر اة املسببباٍن٘   ّلعببب  ا٤مبببر امل قبببدو   

ٓعببببد مببببً املسببببلناة لمببببٌْ املصببببار  )اخلاصبببب٘ (     

 .ٍٕ يف ا٤ص  شر اة مساٍن٘

جببببببباٛة بعببببببب  الطرّاببببببباة الفقَٔببببببب٘ عيبببببببد   -2

ال صبببببببدٖ ل عرٓبببببببو ا٢ىبببببببدماج املصبببببببريف  ببببببب    

 صبببفا بببباخللط بببب  مصبببطل ٕ   دأقببب٘  أبببل   

ا٢ىببببدماج ّا٢  سببببا  )ال نلبببب  (   علببببٙ الببببر ه     

مبببببببً ّجبببببببْد العدٓبببببببد مبببببببً ا٢  ٣ ببببببباة بببببببب      

املصبببببطل     ٍّبببببْ مبببببا  شبببببرىا  لٔبببببُ بببببب   يآبببببا  

 الب ل . 
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 اىبببا  علٔنببباة  يفٔببب  اببباىٌْ املصبببار  رابببه      -3

  علببببببببٙ الببببببببر ه مببببببببً  يمٔنَببببببببا      2010لسببببببببي٘  4

   بببب  ل٥ىببببدماج املصببببريف بشببببٕٛ مببببً ال فصببببٔ     

دأقببب٘ يف  ْظٔبببو املصبببطل اة   أبببل  ع نبببدة     

مصبببطل  البببدم  بمْىبببُ   فبببا  ببببٔه مصبببر     يف  

اببب   ٌ ٍببب ا املصبببطل  مبفَْمبببُ القببباىْىٕ ٓفٔبببد    

 لبببب٘ الطبببابع ا٢جببببارٖ ) القسبببرٖ (   مبببً  ببب٣ل    

 يفٔبببببب  الببببببدم  مبق رببببببٙ اببببببرار ٓصببببببدر مبببببببً      

السببببببلط٘ املخ صبببببب٘ با٢شببببببرا  علببببببٙ اليشبببببباص    

  ٖ ( . املصريف )  البي  املر 

  فببببببب  املشبببببببرري العراابببببببٕ ااشبببببببارٗ يف  طبببببببار    -4

ا٢ىببببببببدماج املصببببببببريف    مببببببببا ٓعببببببببر  بالببببببببدم  

القسبببرٖ   مف ابببا  بببب ل  عبببً ال ْجبببُ ال شبببرٓعٕ    

املقبببببارٌ بَببببب ا الصبببببدد   ر بببببه مبببببا ٓمبببببٌْ ل لببببب        

الصبببْرٗ مبببً  ٍنٔببب٘ بْصبببفَا  داٗ بٔبببد السبببلطاة      

اليقدٓببب٘ ٦االببب٘ بعببب  املصبببار  مبببً عثر َبببا   يف   

يف مر  ٍبببا املبببالٕ .   ابببال  عر بببا ٤ مببب٘  ببب١ ر   

ّربطببببببا مببببببع الي ٔ بببببب٘ السببببببابق٘   ّلمْىببببببُ ص   -5

ٓببببيمه الببببدم  القسببببرٖ    بببباٌ ا٤ّ  مبشببببرعيا  

ّاحلببببال ٍبببب ِ  ٌ ٓقببببر دلنْعبببب٘ مببببً ا٢م ٔببببا اة  

ّااعفبببببببباٛاة املالٔبببببببب٘ للنصببببببببار  امليددلبببببببب٘ يف 

سبببببٔ   شبببب ٔعَا علببببٙ ا٢ىببببدماج بشببببم  طببببْعٕ   

ً ( مببب23ٍّبببْ مبببا ص زلبببدِ بببب   يآبببا ىبببص املبببادٗ )  

  ٢ّ  2004لسبببببي٘  94ابببباىٌْ املصببببار  املعبببببدل راببببه    

ا ببببٙ يف ظبببب  اليصببببْ  الببببد عانببببا ا٢ىببببدماج  

يف  طببببببار القْاعببببببد العامبببببب٘   ّالببببببْاردٗ يف املببببببْاد     

 21( مببببً ابببباىٌْ الشببببر اة املعببببدل راببببه    148-152)

 .  1997لسي٘ 

 

 : ال ْصٔاة

ّبعبببد مبببا  قبببدو   مبببً عبببرن ل٥سببب ي اجاة البببد     

ل يف املْ بببْري    مخربببا لبببدٓيا مبببً  ببب٣ل الب ببب    

 ىْصٕ مبا ٓأ ٕ : 

يف سببببببببببببٔ   بببببببببببْ ٕ الداببببببببببب٘ يف  سببببببببببب خداو   -1

املصببببببطل اة   ىْصببببببٕ ب عببببببدٓ  الفقببببببرٗ )  ٢ّ  (  

( مبببً  علٔنببباة  سبببَٔ   يفٔببب  اببباىٌْ  10مبببً املبببادٗ )

  مببببببببً  بببببببب٣ل  سبببببببب بدال   2010املصببببببببار  لعبببببببباو  

 مصطل   "الدم " ببببب " ا٢ىدماج ". 

علبببببٙ  بسبببببب    فبببببال ااشبببببارٗ  لٔبببببُ   ىقببببب      -2

املشبببببببرري العراابببببببٕ  يمبببببببٔه ا٢ىبببببببدماج القسبببببببرٖ  

للنصببار     بعببا  ملببا ضل لببُ ٍبب ا ا٢مببر مببً  ٍنٔبب٘       

 ببببببأداٗ مَنبببببب٘  ْظببببببو مببببببً  بببببب٣ل السببببببلطاة 

اليقدٓبببببب٘ ااالبببببب٘ املصببببببار  امل عثببببببرٗ   يف اببببببال    

ّجببببد  ٖ ميَببببا يف ّ ببببع مببببالٕ سببببٕٛ ٓسبببب دعٕ       

  صدار ارار بالدم  .

يف سبببببببٔا  م صببببببب  ببببببببالفقرٗ السبببببببابق٘   ّيف     -3

   شببب ٔع صبببفقاة ا٢ىبببدماج بببب  املصبببار       سببببٔ

٢ سبببببٔنا الصبببببغ ٗ ميَبببببا   ىقببببب   علبببببٙ املشبببببرري    

ااببببرار دلنْعبببب٘ مببببً امل آببببا املالٔبببب٘ ّااعفبببباٛاة      

الرببببببببببرٓبٔ٘ ننٔببببببببببع املصببببببببببار  الدا لبببببببببب٘ يف 

ا٢ىبببدماج   ّسبببْاٛ   ببباٌ  لببب  مبببً  ببب٣ل   بببا ٘   

( مبببً اببباىٌْ املصبببار   23 قبببرٗ جدٓبببدٗ ا  املبببادٗ )

( 152ّ  ٌ ٓبببب ه  عبببببدٓ  املبببببادٗ )     2004املعببببدل لعببببباو  

بف بببا ٘  قبببرٗ   1997مبببً اببباىٌْ الشبببر اة لعببباو    

جدٓببببدٗ  قببببرر  لبببب  امل آببببا ّااعفبببباٛاة   لٔمببببٌْ      

الببببيص امل قببببدو امنببببا  عامببببا  ٓطبببببل علببببٙ  ٔببببع    

 الشر اة مبا  َٔا الشر اة املصر ٔ٘ .

 .................................................... 

 :اهلْامش

د  برأٍه مْسٙ   اىدماج البيْ  ّمْاجَ٘   ار العْملب٘  د. ذلن(1)

  2010  الطبع٘ ا٤ّ    دار انامع٘ اندٓدٗ  ااسميدرٓ٘   مصبر    

 26. 

د. مسٔ ٘ القلْٔبٕ  الشر اة ال  ارٓ٘   الطبع٘ الرابع٘  دار (2)

 .163   73  بيد 2008اليَر٘ العربٔ٘  القاٍرٗ  

)3)Bertrel. J.-P.&Joantin m.; Acquistions et 

fusions des societies commerciales, Aspects 

Juridiques de L'ingenierie Financiere, Tome, 

II, lites, 1989,P.291. 

http://www.gallica.bnf.fr  ٗ7/8/2015 ارٓخ ال ٓار  

ج.رٓب  ّ ر. رّبلْ  املطْل يف القاىٌْ ال  بارٖ   انب ٛ ا٢ّل      (4)

  الطبعبب٘ ا٢ّ    ر بب٘ ميصببْر  IIارٓبب٘  اجمللببد الشبر اة ال   

القا بببٕ ّد. سبببلٔه ابببداد   دلبببد امل١سسببب٘ انامعٔببب٘ للدراسببباة  

  د. ٍالببب٘ النبببٕ 881   2011ّاليشبببر ّال ْ ٓبببع   بببب ّة  لبيببباٌ   

السعٔد   ىدماج البيْ    البدّا ع ّا٦ بار   سلسبل٘  ّرا   ثٔب٘       

(   22القباٍرٗ  العبدد)   لٔ٘ ا٢ا صاد ّالعلْو السٔاسبٔ٘   جامعب٘   

 .143  سامٕ ذلند اخلرابش٘  مرجع سابل   11   2005مار  
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د. رمبب ٖ صببب ٕ مصببطفٙ انببرو  اىببدماج البيببْ   فاببدٚ   (5)

 لٔبباة ال طببْٓر املصببريف  الطبعبب٘ ا٤ّ    دار انامعبب٘ اندٓببدٗ    

  سامٕ ذلند اخلرابشب٘  مرجبع سبابل     20   2013ااسميدرٓ٘   

 143 . 

بد املطل  عبد احلنٔد   العْمل٘ ّاا صادٓاة البيْ    الدار د. ع (6)

 .153   2005انامعٔ٘ اندٓدٗ   ااسميدرٓ٘   

د. اا ل  ام  الغيدّر   عنلٔاة الدم  ّال نل  مً ميمْر  (7)

مصببريف    ببل  ببنً   ببا  القطبباري املببالٕ العربببٕ يف مْاجَبب٘    

  ببب ّة   عصببر ا٢ىببدماجاة ّال نلبب   ا بباد املصببار  العربٔبب٘     

 .289   2000لبياٌ   

ّلعبب  مببا ١ٓ ببد  لبب    بباِ ذلمنبب٘ الببيق  الفرىسببٕ بَبب ا   (8)

الصبببببدد   أبببببل  ٍببببببا  لببببب  ا منببببب٘ يف امنَبببببا الصبببببادر يف  

  يف معرن  عرٓفَا ل٣ىدماج بشبم   ب  مباشبر ا      12/12/1972

 ىُ)صل  ا ٙ ىمٌْ بصدد  ىدماج اٌ  يقرٕ شر ٘ علٙ ا٢اب   

ددل  (  ىق٣ عً: د. ٓعقْ  ْٓسو صبر ْٗ  مً الشر    املي

  ا٤طار القاىْىٕ ل٣ىدماج ب  البيْ  المْٓ ٔ٘   دراس٘ مقارى٘   

دللبب٘ احلقببْ    جامعبب٘ المْٓببا  العببدد الرابببع  السببي٘ السببابع٘      

 .25   1993عشر  دٓسن   

 .165سامٕ ذلند اخلرابش٘   مرجع سابل     (9)

ٍّببْ مبببا صبببْرِ ا ببباِ ذلمنببب٘ البببيق  املصبببرٓ٘ يف امنَبببا   (10)

  ّالقا ببببٕ بببببأٌ ا٢ىببببدماج ٢ ٓقببببع ا٢ ببببب       1976الصببببادر عبببباو  

الشر اة امل ن ع٘ بشخصٔ٘ معيْٓ٘ ّ م٘ مالٔ٘ مسب قل٘ ىقب٣    

عً د. ذلند  برأٍه مْسٙ  اىدماج البيْ  ّمْاجَ٘   ار العْمل٘ 

 35  مرجع سابل    

( مبببً اببباىٌْ املصبببار  22ٍّبببْ مبببا ٓببببدّ مبببً مطالعببب٘ املبببادٗ ) (11)

  ّالبببد  ملنبببا عبببً ا  سبببا  أبببا ٗ   2004العراابببٕ املعبببدل لعببباو 

م١ٍلبب٘ يف مصببر    أببل ارببا بببأٌ ٓشببخص    سببا  أببا ٗ   

م١ٍلب٘   أبل ّرد لفبل شببخص بصبْرٗ مطلقب٘  ٔمبٌْ ّاحلببال       

ٍ ِ شبام٣  للشبخص الطبٔعبٕ ّاملعيبْٖ  ّلل فصبٔ  يف مْ بْري       

ل نٔٔبب  ببب  ا٢ىببدماج ّا٢  سببا  يف  طببار الشببر اة عنْمببا        ا

ٓيمببر : د. اسببين املصببرٖ   اىببدماج الشببر اة ّاىقسببامَا  دراسبب٘ 

  2007مقارىبب٘  دار الم بب  القاىْىٔبب٘  القبباٍرٗ  بببدٌّ راببه طبعبب٘       

  د. طببار  عبببد العببال محبباد ّ  ببرٌّ  مْسببْع٘ ا٢ىببدماج       31 

اسببٔ٘ يف ظب  املعٔبار ا اسب      اابعاد القاىْىٔ٘ ّالربرٓبٔ٘ ّا  

( املعبببدل  ببببدٌّ رابببه طبعببب٘  ببببدٌّ دار ىشبببر        22البببدّلٕ رابببه) 

  د. رم ٖ صب ٕ مصطفٙ انرو  مرجع  20-9   2003القاٍرٗ  

 .24سابل   

لعببب  مبببا ١ٓ بببد  لببب  ا٢ ببباِ امل٣ابببل يف ظببب  الم ابببباة          (12)

 القاىْىٔب٘ املقدمب٘ اببْل ا٢ىبدماج املصبريف   أببل  بل ٍبب٢١ٛ يف     

 عرٓو ٍ ا ا٤   مً  ٣ل  عرٓبو ا٢ىبدماج بشبم  عباو   ىمبر      

يف ٓ ل  : د. ذلند ابرأٍه مْسٙ   ىدماج البيْ  ّمْاجَب٘ ا بار   

  د. طعن٘ صعف  الشنرٖ  انْاى  26العْمل٘   مرجع سابل    

القاىْىٔ٘ لدم  البيْ  المْٓ ٔ٘  دلل٘ احلقْ    جامع٘ المْٓبا  

  د. ٓعقببببْ  169   1991امسبببب٘ عشببببر    العبببدد ا٤ّل   السببببي٘ اخل 

  د. امحبببد سبببفر   البببدم   26ْٓسبببو صبببر ْٗ  مرجبببع سبببابل    

 . 17ّال نل  املصريف يف البلداٌ العربٔ٘   مرجع سابل   

مً  ل  ماجباٛ ببُ املشبرري الفرىسبٕ يف اطبار اباىٌْ امل١سسباة        (13)

املعبببدل   أبببل  1984( لسبببي٘ 46ال سبببلٔفٔ٘ ّالراابببب٘ علَٔبببا رابببه )

( ميببُ  قببط  مم فٔببا  مبببا جبباٛ يف  21ا٢ىببدماج يف املببادٗ )  طببر  ا 

يف  1966( لسبي٘  537اطار ااىٌْ الشبر اة ال  ارٓب٘ املعبدل رابه )    

(   ّٓقابلبببَا يف اببباىٌْ ال  بببارٗ الفرىسبببٕ رابببه     374 -0371املبببْاد )

(    ل  ّرد الم٣و اْل ا٢ىبدماج يف  236املادٗ ) 2000(= لسي٘ 912)

 The EC) 2004ّربٔبب٘ الصببادرٗ عبباو  طببار ٢ٜ بب٘ ا٢ىببدماج ا٢

Merger requlation  ٍّٕببٕ م اابب٘ علببٙ املْاببع ا٢لم ّىبب )

 الرمسٕ علٙ ا٢ى ىا: 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/ligisla

tion/regulation ٗ21/8/2015.   ارٓخ ال ٓار  

 2000/ ( مً ااىٌْ البيبْ  ا٢ردىبٕ املعبدل العباو     78ىصا املادٗ )(14)

علٙ  ىُ )) ٓسبرٖ علبٙ  ىبدماج البيبْ  ا٢امباو امل علقب٘ باىبدماج        

الشر اة الْاردٗ يف ااىٌْ الشر اة السارٖ املفعْل ّ ل   ٔنا 

 ص ٓرد علُٔ ىص  ا  يف ٍ ا الفص (( . 

القببباىٌْ م بببا  علبببٙ املْابببع ا٢لم ّىبببٕ الرمسبببٕ ل شبببرٓعاة  (15)

 ال٢ْٓاة امل  دٗ ا٢مرٓمٔ٘ علٙ ا٢ى ىا: 

www.usa.gov/aw-and-requlation   ٗببببببببارٓخ ال ٓببببببببار 

21/8/2015   

ىشبببب  ا  اىببببُ سبببببل ّاٌ صببببدر يف لبيبببباٌ مرسببببْو رٜببببٔم       (16)

ّامل علل ب سَٔ  اىبدماج   9/1967/ 28( يف 8284اننَْرٓ٘ املراه )

( مبْاد  أبل ىصبا    8املصار  ّ صئفَا ال ا ٔ٘  ٍّْ ٓ مٌْ مً)

ملببدٗ سببي     ببه صببدر    ( ميببُ علببٙ العنبب  بَبب ا املرسببْو     7املببادٗ)

( ميببُ بْجببْ   11أببل ارببا املببادٗ)   1993لسببي٘  192القبباىٌْ راببه  

العنبب  بببُ ملببدٗ اببم سببيْاة اع بببارا  مببً  ببارٓخ ىشببرِ   ببه مببدد     

لعباو   679العن  بُ ملدٗ اس٘ سيْاة ا رٚ مبْج  القاىٌْ راه 

   ببه مالبببل املشببرري اللبيبباىٕ اٌ عببدل ٍبب ا القبباىٌْ مبْجبب         1998

ّال ٖ مسبٕ بقباىٌْ  عبدٓ      2005/ 2/ 14الصادر يف  675ااىٌْ راه 

ّال ٖ ارٙ باعادٗ العن  بقاىٌْ عاو  1993لسي٘  192القاىٌْ راه 

 دٌّ  دٓد ىطا   طبٔقُ ملدٗ معٔي٘. 1993

( مببً ابباىٌْ املصببار  العرااببٕ باللغببب٘     23/1ّرد ىببص املببادٗ )  (17)

 ا٢زللٔ ٓ٘ مش ا  ا  ٍ ا ال نٔٔ  بيصُ

 ((1- No Bank Shall Merge or consolidate with 

Any Other Bank or Acquire…  )) 

ٍّْ ما ا َا الُٔ ال شرٓعاة املصر ٔ٘ املقارى٘ البد ىمنبا   (18)

ا٢ىببدماج يف ااىْىَببا املصببريف   مببً  لبب  علببٙ سبببٔ  املثببال ابباىٌْ    

( ميبببُ  أبببل ىمبببه 82يف املببادٗ)  2000البيببْ  ا٢ردىبببٕ املعبببدل لعببباو  

  املصار  يف مادٗ مسب قل٘   ّردة  بنً   ا٢  سا  احلاص  ب

 ( ّامل علل باىدماج البيْ . 83-76سٔا  املْاد)

رشبببدٖ صببباحل عببببد الف بببا     بببا   العْملببب٘ علبببٙ املصبببار         (19)

ّالبيببْ  يف مصببر    ببل مقببدو  ببنً املبب١مر السببيْٖ السبباد    

لملٔ٘ احلقْ  يف جامع٘ امليصْرٗ ّاملقاو  با عيبْاٌ" ال بأ  اة    

٘ ّا٢ا صببادٓ٘ ّالسٔاسببٔ٘ للعْملبب٘ علببٙ مصببر ّالعبباص     القاىْىٔبب

 .10  القاٍرٗ  مصر     2002مار   27-26العربٕ" للف ٗ مً 

ٓشببار يف ٍبب ا الشببأٌ ا   ٌ اببٔه ا٢ىببدماج املصببريف ّصببلا يف    (20)

 بب ٗ ال سببعٔياة ا  مسبب ْٓاة أاسببٔ٘   أببل بلبب  ا ببالٕ  لبب    

  ّمبببً  ٍبببه  لبببب    ( ملٔببببار د٢ّر32427)1998القٔنببب٘  ببب٣ل عببباو    
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ا٢ىدماجبببببببببببببببببببببببببببباة مببببببا اصبببببب  ببببببب  مصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببريف  

(J.P.Morgan& Chase Manhaten  بصبببفق٘ بلغبببا )

( ملٔبببار د٢ّر امرٓمبببٕ:  د. رمببب ٖ صبببب ٕ مصبببطفٙ   30أن َبببا)

 .122انرو  مرجع سابل    

(21)  European Central Bank, Report on Eu 

Banking Structure, Frankfurt, Germany, 

November , 2004, P.8 . 

www.ecb.europa.eu  ٗ13/8/2015 ارٓخ ال ٓار  

مً  ل  ا٢ىدماجاة مااص  يف  رىسبا أبل شبَدة      (22)

املصبار  الفرىسببٔ٘ عبددا  مببً صبفقاة ا٢ىببدماج اٍنَبا مببا اصبب      

 Credit( بربنُ ا  بيب  )  Credit Lyonnaisبب  مصبريف )  

Agricole ( ملٔار ْٓرّ   ٍّيبا ٓشبار ا    1925بقٔن٘ ) 2002( يف عاو

اٌ املصبببار  الفرىسبببٔ٘   ّيف ظببب  محبببٙ السبببعٕ للسبببٔطرٗ علبببٙ 

السببْ     اىببا مببار   ببغْطا  علببٙ املصببار  الصببغ ٗ   مببً       

 بب٣ل افببٔ  اصصببَا يف السببْ . ّالعنبب  علببٙ ر ببع  فبباٛٗ    

 قبدٓه  ْاٜبد   اداَٜا للخدماة  ٍّْ ما ٓيطبْٖ يف جاىب  مبً علبٙ     

اعلبببٙ للبببداٜي    ّاسبببعار  صبببه مشببب ع٘    بببا د بببع املصبببار      

الصبببغ ٗ ا  ا٢ىبببدماج طْاعٔببب٘ مبببع ىم ا َبببا سبببعٔا  ّراٛ  ىشببباٛ  

 ٔاىاة مصر ٔ٘  ب ٗ اادرٗ علٙ مْاجَ٘  ل  امليا س٘:  لٔ  

اهليببدٖ ّالقا ببٕ اىطببْاٌ الياشببو  العنلٔبباة املصببر ٔ٘ ّالسببْ     

  املصببار   امل١سسبب٘ احلدٓثبب٘ للم ببا    املالٔبب٘  انبب ٛ الثالببل  دمبب 

 .87-86   2000بدٌّ راه طبع٘   طرابلم   لبياٌ  

د. امحبد سبفر  البدم  ّال نلب  املصبريف يف البلبداٌ العربٔب٘          (23)

 .160مرجع سابل   

د. ذلنبببد اببببرأٍه مْسبببٙ  اىبببدماج البيبببْ  ّمْاجَببب٘ ا بببار      (24)

 .42العْمل٘  مرجع سابل   

 .252طفٙ انرو  مرجع سابل   د. رم ٖ صب ٕ مص (25)

 ٍ  علٕ   ب     بارٓخ الصب  ٘ يف العبرا    مقبال ميشبْر       (26)

علبببٙ املْابببع ا٢لم ّىبببٕ لغر ببب٘  بببارٗ بغبببداد علبببٙ ا٢ى ىبببا:       

www.baghdad.chamber.com  ٗ8/ 26 ببببببارٓخ ال ٓببببببار /

2015 . 

 . 1967/ 5/ 14يف  1409جرٓدٗ الْااٜع العراأ٘ العدد/  (27)

 .1970و 2/ 18يف  1868دٗ الْااٜع العراأ٘   العدد/ جرٓ (28)

( مببً ابباىٌْ ال عببدٓ  ا٢ّل لقبباىٌْ املصببار      2ىصببا املببادٗ ) (29)

علٙ اىُ " ٓدم   ب  مبً بيب      1967لسي٘  48ال  ارٓ٘ امللغٙ راه 

ا٢ع ناد العراابٕ ّبيب  بغبداد بالبيب  ال  بارٖ العراابٕ ّٓسبنٙ        

( مبً الفقبرٗ ) (   4ّ 3يبداٌ) )املصر  ال  ارٖ العراابٕ( ّٓلغبٙ الب  

( مبً الفقبرٗ ىفسبَا    5مً املبادٗ ا٢ّ  مبً القباىٌْ. ّٓمبٌْ البيبد )     

 ( هلا. 3البيد)

 .103بدر  ٣ٌٔ ٍّه   مرجع سابل     (30)

 .3/1/2011يف  4172اأ٘  العدد/ جرٓدٗ الْااٜع العر (31)

د. ممَر ذلند صاحل  البي  املر  ٖ ١ٓ بد علبٙ  برّرٗ    (32)

ار  اخلاصبب٘ الصببغ ٗ علببٙ ا٢ىببدماج   مقابلبب٘ مببع       جبببار املصبب 

  ىبص   15/7/2012املر   اخل ٖ لشبم٘ ا٢عب٣و العراابٕ ب بارٓخ    

املقابل٘ م ا  علٙ املْاع ا٢لم ّىٕ لشببم٘ ا٢عب٣و العراابٕ علبٙ     

 .28/8/2015ٓخ ال ٓارٗ .  ار www.center-imn.netا٢ى ىا: 

ٓببببدّ ال ْجبببُ املببب  ْر اا بببرا  يف  ٍبببً البيببب  املر ببب ٖ     (33)

 2010العرااببٕ   ّيف صببْر شبب ٙ  ميَببا اببرار ٍبب ا البيبب  الصببادر عبباو  

( 250ّاخلا  بر ع ر٠ّ   مْال املصار  العراأ٘ اخلاص٘ ا  )

ملٔار دٓيار عراإ علٙ   اة م عااب٘   ٍّْ ما سبٔد ع املصبار    

بٔببل ٍبب ا القببرار    بب ل   اخلاصبب٘ ا  ا٢ىببدماج مببع بعرببَا ل ط 

ٓشار بَ ا الصدد ا  أاو البي  املر  ٖ مبفا ب٘ ّ ارٗ املالٔب٘    

مً اج   عفاٛ املصار  امليددل٘ مبً الربراٜ  ّالرسبْو امل  بب٘     

علَٔا ملدٗ معٔي٘   ٍدٚ ذلند ىاجٕ ال  اىٕ  اليمباو القباىْىٕ   

ٔبب٘ لرببناٌ الْداٜببع املصببر ٔ٘   رسببال٘ ماجسبب   يف القبباىٌْ    ل 

 .101   2015القاىٌْ   جامع٘ باب   

ٓببب ٍ  جاىببب  ّاسبببع مبببً الفقبببُ ا   بببل صبببْر ا٢ىبببدماج     (34)

املصريف مً  ّآا ا رٚ    ٔقسنَا  بعبا  لطبٔعب٘ ىشباص املصبار      

امليددل٘ ا  اىدماج راسٕ ّا قٕ ّرل لط     ل   قسه ّ قبا   

للَببد  مببً ا٢ىببدماج ا  ج ٜببٕ ّ لببٕ   ّ  بب ا  مببً  قسببٔه     

لببٕ ّدّلببٕ   ا٢ىببدماج ّ قببا  نيسببٔ٘ املصببار  امليددلبب٘ ا  ذل    

 ىمر يف  ل  د. امحبد سبفر   البدم  ّال نلب  املصبريف يف البلبداٌ       

  د. رمبب ٖ صببب ٕ مصببطفٙ    87-85العربٔبب٘  مرجببع سببابل     

  د. عبببد املطلببب  عبببد احلنٔبببد     34-27انببرو  مرجببع سبببابل     

. د. 218 -214  مرجع سابل     3ااص٣  املصريف ّمقرراة با ل 

مْسْع٘ ا٢ىدماج   مرجع سابل   طار  عبد العال محاد ّ  رٌّ 

  بٔبد اٌ امل٣اببل يف  لب  الصببْر اىَبا مسبب غرا٘ ا نببا  يف    10-14 

 طار صْر ا٢ىدماج املصريف امل مع  ثَا ّببا٤ ص  بعبا  للشبم     

القبببباىْىٕ ل٣ىببببدماج   ٓ بقببببٙ  قببببط الصببببْر امل صببببل٘  يسببببٔ٘  

ا املصار  الدا ل٘ يف ا٢ىدماج ٍّيا لً ىب ل يف  لب  الصبْر ٤ىيب   

ىع قد  ٌ ا٢ىدماج  ْسٔل٘ مبً ّسباٜ   عبادٗ اهلٔملب٘ ٓفرب  اٌ      

ٓمببٌْ اىببدماجا  ّطئببا   ٔنببا ببب  املصببار  اخلاصبب٘    يبببا  ملببا اببد   

ٓي ه عً ا٢ىدماج الدّلٕ مً مشا     علل بسٔطرٗ املصبار   

ا٤جيبٔببب٘   ّ ببب ل  مشبببا   ااىْىٔببب٘   علبببل بالقببباىٌْ ّاجببب    

 ال طبٔل. 

ْسٙ  اىدماج البيْ  ّمْاجَ٘ ا ار العْملب٘  د. امحد ابرأٍه م (35)

 . 46  مرجع سابل   

 .173د. طعن٘ صعف  الشنرٖ  مرجع سابل    (36)

ىمببه املشبببرري العرااببٕ  جبببراٛاة  أسببٔم املصبببار  يف  طبببار     (37)

 (. 5  4يف البا  الثاىٕ مً املْاد ) 2004ااىٌْ املصار  املعدل لعاو 

ٖ يف طببار ابباىٌْ البيبب    مببً  لبب  مببا جبباٛ بببُ املشببرري املصببر      (38)

  أل ىمبه ا٢ىبدماج    2003املر  ٖ ّانَا  املصريف ّاليقد لعاو 

( ميبُ   دٌّ ال طبر  لبٔباٌ صببْر    79  41يف معبرن ىصبْ  املبْاد)   

ا٢ىدماج املصريف     ل  زلد ااىٌْ البيْ  ا٢ردىٕ املعدل لعاو 

 (ميُ. 81-76  يف املْاد )2000

س خداو مصطل  )البدم ( عيبد   ا َا  ل  ال شرٓعاة ا  ا (39)

الم٣و اْل ااجراٛاة امل خب ٗ مبً ابب  البيب  املر ب ٖ ملعانب٘       

اخلل  احلاص  يف ااد املصبار    ّ جببارِ علبٙ ا٢ىبدماج  ّ نبا      

ّالبد   2000( مً ااىٌْ البيبْ  ا٤ردىبٕ املعبدل لعباو     80جاٛ يف املادٗ)

 ىصببا علببٙ  ىببُ  " للبيبب  املر بب ٖ يف اببال  عببرن ااببد البيببْ    

ملشببا   مالٔبب٘  اة ا ببر جببٍْرٖ يف مر بب ِ املببالٕ اصببدار اببرار     

 بأدماج البي  يف بي  ا ر...".
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د. ذلنبببد  ببببرأٍه مْسبببٙ   اىبببدماج البيبببْ  ّمْاجَببب٘   بببار     (40)

 . 44-41العْمل٘   مرجع سابل   

مببً  لبب  مببا  ٍبببا الٔببُ ذلمنبب٘ الببيق  املصببرٓ٘ يف  طببار        (41)

ل)..   يقرٕ بُ شخصٔ٘ الشر اة عنْما  يف ااد  امامَا بالقْ

الشببببر ٘ امليددلبببب٘ ّ بببب١ّل  ٔببببع عياصببببر  م َببببا املالٔبببب٘ ا  

الشر ٘ الدادل٘ البد  ب  ذللبَا الب٢ْ  ااىْىٔبا   ٔنبا هلبا مبً         

ٌ جلس٘ 40  السي٘ /679اقْ  ّما علَٔا مً ال  اماة(  طعً راه 

  مشار الُٔ لدٚ د. امحد ذلند اسين   اراٛ اليق  1976/ 4/ 19

 .446 -445   2000يشأٗ املعار   ااسميدرٓ٘   ال  ارٖ  م

( د. ذلنبببد  ببببرأٍه مْسبببٙ   اىبببدماج البيبببْ  ّمْاجَببب٘   بببار  42)

 .49العْمل٘  مرجع سابل    

( مً ااىٌْ املصبار  العراابٕ املعبدل لعباو     23/3( ىصا املادٗ)43)  

ٓقببٔه البيبب  املر بب ٖ العرااببٕ املببْارد املالٔبب٘      -3  علببٙ اىببُ)) 2004

ملس قبلٔ٘ القاٜن٘ ّاملق ا٘ ٢ّ ْٓا ل علبٙ ا٢اب ا   ٢   ّا٤ ا  ا

  ا  اٌ املصر  سٔيشأ ى ٔ ٘ ملعامل٘  سب ْيف  ٔبع املعبآ  ا ا    

  اٌ ٓل نم احلصْل علٙ  ر ٔص  نصر  جدٓد...(( .

( ّمثبببال  لببب  ال شبببرٓع الفرىسبببٕ   أبببل ص ٓبببرد يف اببباىٌْ      44)

( لسببي٘ 46اببه )امل١سسبباة ال سببلٔفٔ٘ ّالرااببب٘ علَٔببا الفرىسببٕ ر   

ىص ٓعا  ٍ ِ املسبال٘  لمبٌْ القباىٌْ املشبار  لٔبُ يف ا٤صب         1984

ص ٓببيمه مْ ببْري ا٢ىببدماج يف املصبببار    مببا ٣ الببيص امل علبببل      

( ميُ  مم فٔا  مبا جباٛ  21با٢ىدماج القسرٖ يف معرن ىص املادٗ)

 1966( لسبي٘  537يف  طار ااىٌْ الشر اة ال  ارٓب٘ املعبدل رابه )   

( مً ااىٌْ ال  ارٗ راه 236/12( ميُ  ّٓقابلَا املادٗ)379) يف املادٗ

  جببدٓر بالبب  ر اٌ املشببرري الفرىسببٕ عببا   ٣ بب٘      2000لسببي٘  912

( مببً  371صببْر ل٣ىببدماج ٍببٕ الرببه ّاملبب ج ّا٢ىقسبباو يف املببادٗ)      

  ّمببً ال شببرٓعاة  1966ابباىٌْ الشببر اة ال  ارٓبب٘ املعببدل لعبباو    

ٖ أبل ص ٓبرد يف اطبار اباىٌْ     املقارى٘ زلد آربا  ال شبرٓع املصبر   

اٖ  شبارٗ ا    2003البيب  املر ب ٖ ّانَبا  املصبريف ّاليقبد لعباو       

( مببً  294ّ  288ٍبب ا احلمببه  مم فٔببا  مبببا جبباٛ يف معببرن املببْاد )      

ال٣ٜ بببب٘ ال يفٔ ٓبببب٘ لقبببباىٌْ الشببببر اة املسبببباٍن٘ ّشببببر اة   

ال ْصببٔ٘ با٤سببَه ّالشببر اة  اة املسبب١ّلٔ٘ ا ببدّدٗ الصببادر     

   ب ل  احلبال مبع ال شبرٓع     1982( لسبي٘  96قرار راه )مبْج  ال

اٖ  2000ا٤ردىببٕ أببل ص ٓببرد يف اطببار ابباىٌْ البيببْ  املعببدل لعبباو    

( 222/2 شببارٗ ا  ٍبب ا احلمببه   مم فٔببا  مبببا جبباٛ يف معببرن املببادٗ)

 .1997لسي٘  22مً ااىٌْ الشر اة املعدل راه 

 يفٔب  اباىٌْ    /  الثبا /ل( مبً  علٔنباة  سبَٔ     10( ىصا املبادٗ ) 45)

 بي  املصبر  امليبدم  اّ     -علٙ اىبُ )) ل  2010لسي٘  4املصار  راه 

امل  ببببد  ر ٔصببببا  مصببببر ٔا  جدٓببببدا  بشببببرّص ّ امبببباو  يسبببب ه   

ٍّٔملٔ ُ اندٓدٗ ّٓرا  ا  ااٜن٘ املصار  املس ل٘ يف سب    

املصار ((   ّليا اٌ ىْجُ سَاو اليقد ا  البيص املب  ْر  أسٔسبا    

ص ل أسٔم مصر  جدٓد ٓمٌْ مقبب٢ْ  ٠يف  علٙ اٌ مي  ال  ٔ

اال ا٢ىدماج بطرٓل امل ج  ٍّْ مبا عب  عبً املشبرري با٢ باد    ٢      

 ٌ ٍ ا احلمبه ٢ ذلب  لبُ يف ظب  ا٢ىبدماج بطرٓبل الربه   أبل         

ٓس نر املصر  امليدم  بُ م ن عا  بالشخصٔ٘ املعيْٓ٘  ّ ب  مبا   

  املصببر  ضلصبب  ٍببْ اى قببال ال مبب٘ املالٔبب٘ للنصببر  امليببدم  ا  

امليبدم  بببُ   ّالبب ٖ ٓر بب   ٓببادٗ ر   املببال ّبال ببالٕ  عببدٓ  عقببد  

( مببً 151املصببر   بعببا  ل٥ّ بباري اندٓببدٗ   ّ نببا جبباٛ يف املببادٗ)    

  دٌّ احلاج٘ ا   قبدٓه طلب     1997ااىٌْ الشر اة املعدل لعاو 

مبببي   بببر ٔص جدٓبببد  ّا بببٙ اّ ا   بببيا جبببد٢  ّجبببْ  مبببي         

ٍبب ِ ٢ ٓمببٌْ للنصببر  امليببدم      ببر ٔص جدٓببد   أىببُ ّاحلببال  

٘ املعيْٓ٘   ّاما  ال ٖ اى َٙ ّجدِّ القاىْىٕ ّ الا عيُ الشخصٔ

ٓمببٌْ مببي  ٍبب ا ال  ببٔص للنصببر  امليببدم  بببُ   علٔببُ ىقبب         

 - عدٓ  الفقرٗ ) الثا  / ل ( املشار  لَٔا ل مٌْ بالشم  ال بالٕ )) ل 

ندٓبد  يف اال اصْل ا٢ىبدماج بطرٓبل ا٢ باد  بي  املصبر  ا     

  ر ٔصا  مصر ٔا  ...((. 

( ٢ بد يف ٍ ِ احلبال مبً مراعباٗ  صْصبٔ٘ الطلب  املقبدو يف       46)

ٍبب ِ احلالبب٘   ّبال ببالٕ ٢ ٓشبب ص  ببْا ر  ٔببع امل طلببباة الببد       

  ْجببب   يف ابببال ال أسبببٔم ٤ّل مبببرٗ   ج. رٓببب ّر ّ ر. رّٓلبببْ       

   املطببْل يف القبباىٌْ ال  ببارٖ  انبب ٛ ا٤ّل  الشببر اة ال  ارٓبب٘

 .891مرجع سابل   

( ٓ ٍ  البع  ا  القْل بأٌ  سنٔ٘  لب  الصبْرٗ با٢ىبدماج    47)

الطْعٕ ٓفر  مً أل دا٘ الصٔا ٘  سنٔ َا با٢ىدماج البْدٖ  

  ٤ٌ ا٤ّل ٓفٔببببد اصببببْل ا٢ىببببدماج طْاعٔبببب٘ ببببب  ااطببببرا       

بببال  امً مببع مراعبباٗ الرببْابط ّااجببراٛاة املقببررٗ ااىْىببا  بَبب ا     

ٓيطبببْٖ مصبببطل  ا٢ىبببدماج البببْدٖ علبببٙ  بببْا ر     الصبببدد  بٔينبببا  

اع باراة ّدٓ٘   اد  غل  علٙ ا٢ل  او بالرْابط املقررٗ  نبا اٌ  

املصر  املس َد  با٢ىدماج اد ٓل أ ا  ا٢ع باراة الْدٓ٘    ا ما 

 ببرن علٔببُ  لبب   ّص ٓبب نمً مببً ا ا مبب٘ علببٙ اسبب ق٣لُ   د.    

 .31-30رم ٖ صب ٕ مصطفٙ انرو  مرجع سابل   

( زلبببد مبببً ال شبببرٓعاة مبببً صبببر  يف  طبببار ااىْىبببُ املصبببريف   48)

بفىاط٘ املْا ق٘ علٙ ا٢ىدماج باهلٔٝ٘ العام٘ للنصر    مً  لب   

( ميُ  77يف املادٗ ) 2000ما جاٛ بُ ااىٌْ البيْ  ا٢ردىٕ املعدل لعاو 

   2010( لسبي٘  9  ل  احلال مع ااىٌْ املصار  الفلسطٔين راه )

  ٌ با باِ عبدو ال طبر  ا  ٍب ا احلمبه يف ظب         يف ا  سلبا   برّ

 شبببرٓعا َه املصبببر ٔ٘   مبببً  لببب  اببباىٌْ امل١سسببباة ال سبببلٔفٔ٘    

  أببل ص  ببرد  ٔببُ اٖ 1984ّالرااببب٘ علَٔببا الفرىسببٕ املعببدل لعبباو 

 شارٗ    ٍ ا احلمه  ّبال بالٕ ٓب ه الرجبْري ا  مبا جباٛ يف اباىٌْ       

( ميببببُ  376)   يف املبببباد1966ٗالشببببر اة ال  ارٓبببب٘ املعببببدل لعبببباو   

  2000( لسببي٘ 912( مببً ابباىٌْ ال  ببارٗ راببه ) 236/8ّٓقابلببَا املببادٗ )

 بب ل  زلببد ابباىٌْ البيبب  املر بب ٖ ّانَببا  املصببريف ّاليقببد        

املصرٖ ص ٓشر ا  ٍ ا احلمه ّبال بالٕ ٢ ببد مبً الرجبْري ا  مبا      

جببباٛ يف  طبببار اببباىٌْ الشبببر اة املسببباٍن٘ ّشبببر اة ال ْصبببٔ٘   

يف  1981املسببببب١ّلٔ٘ ا بببببدّدٗ لعببببباو   با٤سبببببَه ّالشبببببر اة  اة

 ( ميُ.135املادٗ)

 31( املرجع السابل    49)

/ اىٔببا ( مببً ابباىٌْ الشببر اة العرااببٕ املعببدل 150( ىصببا املببادٗ)50)

علٙ اٌ ))  اىٔا : ٓ خ  ارار الدم  يف اهلٔٝ٘ العام٘ لم   1997لعاو 

شبببر ٘ ..."  جبببدٓر بالببب  ر اٌ  علٔنببباة  سبببَٔ   يفٔببب  اببباىٌْ   

/ 10ىصا علٙ ٍ ا احلمه يف معرن ىص املادٗ) 2010ار  لعاو املص

 اىٔبا ( ميَببا ببالقْل " صلبب  عيببد البدم  اّ ا٢ بباد  بْ ر اببرار مببً     

اهلٔٝ٘ العامب٘ با٤ لبٔب٘ املطلقب٘ لمب  مصبر  مبً املصبار  البد         

  ر   بعنلٔ٘ الدم  اّ ا٢ اد(( . 

املصبريف   ( مً  ل  ال شرٓعاة : ااىٌْ البي  املر  ٖ ّانَا 51)

( ميبُ   ب ل  اباىٌْ البيبْ      41يف املادٗ ) 2003ّاليقد املصرٖ لعاو 

/ ( ميبببُ   ببب ل  اببباىٌْ  76يف املبببادٗ ) 2000ا٤ردىبببٕ املعبببدل لعببباو  

املعدل لعاو  1993( لسي٘ 192 سَٔ  اىدماج املصار  اللبياىٕ راه )

( ميببُ   بب ل  ابباىٌْ املصببار  بالفلسببطٔين لعبباو   2يف املببادٗ ) 2005

( ميببببُ  أببببل  ىبببباص صبببب٣أ٘ املْا قبببب٘ علببببٙ  65/1يف املببببادٗ) 2010

ا٢ىدماج ب  املصار  بسبلط٘ اليقبد الفلسبطٔئ٘ ّالبد  ربطلع      

 ٍيا  مبا ٓق   مً مَاو البيْ  املر  ٓ٘ يف الدّل ا٤ رٚ.
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( مً ااىٌْ املصار  العراإ املعبدل  23/3ىصا املادٗ)  (52)

ٖ      2004لعاو  العراابٕ املبْارد املالٔب٘     علبٙ اىبُ )) ٓقبٔه البيب  املر ب 

ّاادارٓبب٘ ّا٤ ببا  املسبب قبلٔ٘ القاٜنبب٘ ّاملق ابب٘ ٢ّ ْٓا ببل علببٙ 

ا٢ا ا  ا٢ ا ا  اٌ املصر  سٔيشأ ى ٔ ٘ ملعامل٘  س ْيف  ٔبع  

املعبببآ  ا ا  ببباٌ ٓلببب نم احلصبببْل علبببٙ  بببر ٔص  نصبببر    

جدٓد...((   ّيف ال شرٓعاة املقارىب٘  ىمبر: اباىٌْ البيب  املر ب ٖ      

( 41يف املبادٗ )  2003لسبي٘   88َا  املصبريف ّاليقبد املصبرٖ رابه     ّان

( 78يف املبادٗ )  2000ميُ    ل  ااىٌْ البيبْ  ا٢ردىبٕ املعبدل لعباو     

 ميُ.

ا َبببا  بببث  مبببً البببدّل ا  ّ بببع  شبببرٓعاة مسببب قل٘       (53)

حلنآببب٘ امليا سببب٘ ّميبببع ا٢ا مبببار    بببنا بببب  طٔا َبببا  يمبببٔه   

 أ  ٍببا علببٙ امليا سبب٘   ّلقببد   صببفقاة ا٢ىببدماج مببً أببل عببدو   

 اىببا ال٢ْٓبباة امل  ببدٗ ا٢مرٓمٔبب٘ مببً  ّاٜبب  الببدّل الببد  بيببا   

 Shermanمث   ل  ال شرٓعاة م نثل٘ ّا ٝ  بقاىٌْ شرماٌ )

Act   به صبدر اباىٌْ  ٣ٓ بٌْ )    1890( الصبادر عباو   Clayton 

Act ( ميُ  ربر اٖ اىبدماج ٓب١دٖ ا     7  ّىصا املادٗ)1914(  عاو

 مليا س٘ بشم  جٍْرٖ   اّ ٓفرٕ ا  اصْل اا مار.  قلٔ  ا

( لسببي٘ 912( مببً ابباىٌْ ال  ببارٗ راببه )430ّيف  رىسببا جبباٛة املببادٗ)

ل يمٔه عنلٔاة ال    ا٢ا صادٖ   ّالد ٓعد ا٢ىدماج ااد  2000

صببْرٍا   أببل  بب ه ٍيببا  مرااببب٘ صببفقاة ا٢ىببدماج القاىْىٔبب٘     

عيبببدما  Defacto Mergersعببب٣ّٗ علبببٙ  لببب  الْااعٔببب٘ ) )  

  فل املشرّعاة الدا ل٘ يف ا٢ىدماج بشخصٔ َا القاىْىٔ٘ مع 

 Dgccrf ر  ٍا  ا ادارٗ اا صادٓ٘ ّاادٗ  ىمبر يف  لب  : =  

,Direction General de la Repression des 

Fraades ;Legnes Directrices Relatives au 

Controle des Concentrations ,Procedare et 

Analyse,30 avril 2007,P.4   بب ل  احلببال يف مصببر   

( مبً اباىٌْ محآب٘ امليا سب٘ ّميبع املنارسباة       19أل ىصا املادٗ)

ا٢ا مارٓ٘ علٙ ّجْ    طار جَا  امليا س٘ املصبرٖ عيبد  اامب٘    

اىببدماجاة اّ ا بباداة ّ قببا  اجببراٛاة معٔيبب٘  ببددٍا ال٣ٜ بب٘       

عببادٗ ْٓسبو     ال يفٔ ٓ٘ للقاىٌْ  اىمر يف  ل : د.  سام٘    بٕ  

اليماو القاىْىٕ لعنلٔاة ال  ب  ا٢ا صبادٖ يف اباىٌْ امليا سب٘      

دراسببب٘  لٔلٔببب٘ مقارىببب٘  الطبعببب٘ ا٤ّ    دار الفمبببر ّالقببباىٌْ    

 .74-73   2014امليصْرٗ    

القرار م  ْر لدٚ  لٔ  اهليدٖ ّالقا ٕ  ىطْاٌ الياشو   (54)

ثالبل  مرجبع سبابل     العنلٔاة املصبر ٔ٘ ّالسبْ  املالٔب٘  انب ٛ ال    

  ّٓرٔو اٌ ااىٌْ الدم  املصريف ا٢مرٓمٕ اد ي  عدٓلبُ  39 

  أل ارٙ ال عدٓ  بأٌ  سبْٓ٘ اخل٣ باة احلاصبل٘    1966يف عاو 

ببببب  ا ببببا ه ا٢مرٓمٔبببب٘ ّاملصببببار   ١سببببم علببببٙ اٌ   ببببْ     

الْ ببا٢ة املصببر ٔ٘ ٍيببا  اببل الرااببب٘ علببٙ عنلٔبباة الببدم          

  مما  ٘ ا٢ا مبار للقبْل بصب  َا    أل ٓ ه ا٢ا ماو ا  اْاى

 اّ  ٣   ل . 

  يف القرببٔ٘ املعرّ بب٘ بببب   17/1/1968( يف 23819الببدعْٚ راببه ) (55)

(Crocker – Anglo Net.BK     ٍّبٕ م ااب٘ علبٙ مْابع   )

ا منببببببب٘ العلٔببببببببا يف ال٢ْٓبببببببباة امل  بببببببدٗ علببببببببٙ ا٢ى ىببببببببا :   

www.supremecourt.gov  ٗ3/9/2015   ارٓخ ال ٓار. 

الُ صدّر ارار البي  املر  ٖ العراإ يف جلس ُ املبراه  ّمث(56)

ّالقا ببٕ بر ببع احلببد ا٤دىببٙ لببر٠ّ   مببْال   28/9/2010( يف 1462)

( ملٔببار دٓيببار  مبْجبب    ابببُ الرمسببٕ بببالراه  250املصببار  ا  )

 .22/12/2010( يف 9/3/926)

 .2004( مً ااىٌْ املصار  العراإ املعدل لعاو 14/1 ىمر املادٗ) (57)

ّاببد ٓ خبب  ٍبب ا ال ْجببُ شببم٣   شببرٓعٔا     نببا جبباٛ يف  طببار   (58)

ّاملعدل  1993لسي٘ 192ااىٌْ  سَٔ  اىدماج املصار  اللبياىٕ راه 

 (ميُ.8 7  6يف املْاد ) 2005لسي٘  675مبْج  القاىٌْ راه 

  د. 31( د. رمبب ٖ صببب ٕ مصببطفٙ انببرو  مرجببع سببابل     59)

 يف البلبداٌ العربٔب٘   مرجبع    امحد سفر   الدم  ّال نل  املصبريف 

 .86سابل   

  أببل 2004( ّمثببال  لبب  مببا ادم ببُ احلمْمبب٘ املصببرٓ٘ يف عبباو   60)

 عببدة  طبب٘ ل ٓببادٗ القببدرٗ ال يا سببٔ٘ لل َببا  املصببريف املصببرٖ   

علبببٙ الصبببعٔدًٓ ا لبببٕ ّالبببدّلٕ    يطبببْٖ علبببٙ  عبببادٗ ٍٔملببب٘  

املصار  مالٔا  ّ دارٓا مً  ب٣ل دلنْعب٘ مبً ا٢سبم املع نبدٗ        

  ْ   الصببغ ٗ يف البيببْ   بباٌ مببً  ٍنَببا العنبب  علببٙ  دمبباج البيبب

 المب ٗ. 

(61 ) Article 21.-"… Apresenavoir in forme la 

commission bancaire et sous resrve des 

competences du entrepises dinvestissement de 

credit et des entrepises d'investissement les 

organs entrauxpeuvent , Lorsque la situation 

financieredes etablissementsconcernes 

lejustifie,etnonobstanttoutesdispositions ou 

stipulations contraires, decider la fusion de 

deux au plusieurspersomnes …."  

( مً ااىٌْ البيب  املر ب ٖ ّانَبا  املصبريف     79( ىصا املادٗ)62)

البي  املر  ٖ يف  علٙ اٌ " جمللم ادارٗ 2003ّاليقد املصرٖ لعاو 

االبب٘  عببرن ااببد البيببْ  ملشببا   مالٔبب٘  بب١ ر علببٙ مر بب ِ       

املالٕ  ... اصدار ارار بأدماج البي  يف بي  ا بر..."  ّيف ال شبرٓعاة   

يف املبببادٗ  2000املقارىبب٘ اىمببر: ابباىٌْ البيبببْ  ا٢ردىببٕ املعببدل لعبباو       

يف املببادٗ  2010(ميببُ   بب ل  ابباىٌْ املصببار  الفلسببطٔين لعبباو     80)

 (ميُ. 64)

 2000/ ( مً ااىٌْ البيْ  ا٢ردىبٕ املعبدل لعباو    80( ىصا املادٗ )63)

علبٙ اىببُ" للبيب  املر بب ٖ يف ابال  عببرن اابد البيببْ  ملشببا       

مالٔ٘  اة ا ر جٍْرٖ يف مر  ِ املالٕ اصدار ارار بادماج البي  

 يف بي  ا ر ّ ل  مبْا ق٘ البي  ال ٖ ي ا٢ىدماج  ُٔ". 

اٛ بببُ املشببرري الفلسببطٔين يف معببرن ىببص     ( ٍّببْ عبب  مببا جبب   64)

يف معبببرن بٔببباٌ  2010/ص( مبببً اببباىٌْ املصبببار  لعببباو 64/1املبببادٗ)

احلبببا٢ة البببد صلبببْ   َٔبببا السبببلط٘ اليقبببد  صبببدار ابببرار البببدم     

ا ا ار أة سلط٘ اليقد  رّرٗ  لب    -القسرٖ بيصَا علٙ اٌ)) ص

ّمبببا ضلقببل املصببل ٘ العامبب٘ ّٓعبب   مببً م اىبب٘ ّسبب٣م٘ انَببا    

ريف"  ّٓبببدّ اٌ ا ببا ٘ مثبب  ٍبب ا الببيص ا  امببه ا٢ىببدماج       املصبب

القسرٖ للنصبار  يف العبرا  ٓعب   مبً  طبْاة  عبادٗ اهلٔملب٘          

أبببل ٓمبببٌْ للبيببب  املر ببب ٖ ّاحلبببال ٍببب ِ  صبببدار مثببب   لببب      

القراراة با٢س ياد ا  الفقرٗ امل  ْرٗ    ر٣  عنا جباٛ يف اطبار   

  2004عراابٕ املعبدل لعباو    /د( مً اباىٌْ البيب  املر ب ٖ ال   16املادٗ )

مببع ّجببْ  ا٢ل بب او بما بب٘ الرببْابط الببْاردٗ يف  طببار اليصببْ      

 القاىْىٔ٘  اة الصل٘.
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  د. 36( اىمببر يف  لببب : د. اسبببين املصببرٖ   مرجبببع سبببابل     65)

اسببباو البببدًٓ عببببد الغبببين الصبببغ   اليمببباو القببباىْىٕ ٢ىبببدماج       

    ٗ   2004  الشبببر اة  الطبعببب٘ الثاىٔببب٘  دار الفمبببر العرببببٕ  القببباٍر

  د. امحببببد 163  د. مسٔ بببب٘ القٔلببببْبٕ   مرجببببع سببببابل    23 

ذلند ذلر    اىدماج الشبر اة مبً الْجَب٘ القاىْىٔب٘   دراسب٘      

  1985مقارىبب٘   بببدٌّ راببه طبعبب٘   ميشببأٗ املعببار   ا٢سببميدرٓ٘      

 8. 

(  رسبب  القببراراة الصببادرٗ باملْا قبب٘ علببٙ ا٢ىببدماج مببً اببب      66)

الشبر اة لغبرن املْا قب٘ علَٔبا       اننعٔباة العامب٘ ا  مسب     

( مببً ابباىٌْ 150ّ نببا جبباٛ يف الفقر بباٌ ) اىٔببا  ّ الثببا ( مببً املببادٗ ) 

  أل ٓقْو املس   بفصدار   ٌ بيشر 1997الشر اة املعدل لعاو 

ارار ا٢ىدماج   ٍّْ ما ٓعد مبثاب٘ املْا قب٘ علبٙ ا٢ىبدماج    ب٣ل     

اببب   اىبببا   ( ٓبببْو مبببً  بببارٓخ  سبببلنُ ل لببب  القبببراراة   يف    15)

الفقرٗ) الثببا ( املشببار الَٔببا اببب  ال عببدٓ   شبب ص مْا قبب٘ انَبب٘    

 القطاعٔ٘ املخ ص٘ ّ قا  ليشاص الشر اة الدا ل٘ يف ا٢ىدماج. 

 نا ٍْ احلال يف  رىسا   أل  ْجد   ثر مً جَب٘   بْ    (67)

م ابعبب٘ اليشبباص املصببريف  الل يبب٘ املصببر ٔ٘   ّ بب ل  نيبب٘     

لٕ   ّ ببب ل  نيبب٘ م١سسببباة ال سبببلٔو  ال يمببٔه املصبببريف ّاملببا  

ّمشبببارٓع ال ْظٔبببو ّ  ٍبببا   ج. رٓبببب  ّ ر. رّبلبببْ   املطبببْل يف      

 .419-418القاىٌْ ال  ارٖ   ان ٛ الثاىٕ   مرجع سابل   

( مبً اباىٌْ البيب  املر ب ٖ ّانَبا  املصبريف       79 ىمر املادٗ)(68)

 ( مبببً اببباى80ٌْ   ببب ل  اىمبببر املبببادٗ )3002ّاليقبببد املصبببرٖ لعببباو 

( مبببً اببباىٌْ 64   ببب ل  املبببادٗ)2000البيبببْ  ا٤ردىبببٕ املعبببدل لعببباو 

 .2010املصار  الفلسطٔين لعاو 

  ىقببب٣  عبببً  9/10/2010  . مبببً  55( لسبببي٘ 15579الطعبببً رابببه ) (69)

اسببباو البببدًٓ ذلنبببد عببببد العببباطٕ  اليمببباو القببباىْىٕ ٢ىبببدماج    

املصار     طرّا٘ د  ْراِ يف احلقْ    لٔ٘ احلقْ   جامعب٘  

 .  111-110   2011  بيَا

ا ص ا من٘ اادارٓ٘ يف مصبر  نلب٘ مبً ا٢  صاصباة     (70)

بْصببفَا ذلمنبب٘ درجبب٘  ّ  اّ ذلمنبب٘ اسبب ٝيا ٔ٘   ّيف  طببار       

ا  صاصبببَا  ن منببب٘ درجببب٘ اّ   َنبببٕ اببب ص بببباليمر يف   

 لبب٘ مببً امليا عبباة اادارٓبب٘   ّالببد ميَببا مببا ٓ صبب  بببالقراراة      

اببرار البيبب  املر بب ٖ ذلبب  الب ببل  اادارٓبب٘  نببا ٍببْ احلببال يف 

ّ ع ببب   امامَبببا بَببب ا الشبببأٌ ىَأٜببب٘ ٢  قبببب  ا٢= الطعبببً امببباو   

ا منبب٘ العلٔببا  د. ذلنببد ر عببا عبببد الٍْببا   القربباٛ ا٢دارٖ        

  2005الطبعببببب٘ ا٢ّ   ميشبببببْراة احللببببب  احلقْأببببب٘   بببببب ّة    

 373. 

سببال٘  ( لل فصببٔ  يف مْ ببْري ا٦راٛ الفقَٔبب٘ الببد ألببا يف م    71)

الطبٔعبب٘ القاىْىٔبب٘ ل٣ىببدماج يف الشببر اة   أببل ٓبببدّ   فببا       

 ا ٘ ا٦راٛ  اْل اىقراٛ اادٚ الشبر اة الدا لب٘ يف ا٢ىبدماج    

 .185-75 ّ  ٔعَا  أ ر لُ  د. اسين املصرٖ   مرجع سابل   

( مببً ابباىٌْ الشببر اة ال  ارٓبب٘ املعببدل   372/1(  ىمببر املببادٗ) 72)

ٗ 1966لعاو  ( مبً اباىٌْ ال  بارٗ الفرىسبٕ     236/3/1)  ّٓقابلَا املباد

 I –La fusion ou la  ّالبد اربا بأىبُ))   2000لعباو   912رابه  

Scission entraine la dissolution sans 

liquidation des societies qui disparaissen)) 

يف املبببادٗ  1997 ببب ل  اببباىٌْ الشبببر اة ا٢ردىبببٕ املعبببدل لعببباو     

 اة ال  ارٓ٘ المْٓد املعبدل  ( ميُ    ل  ااىٌْ الشر1/ /222)

( ميُ    ر٣  عً اباىٌْ  222( ّ)222/1يف املْاد ) 1960( لسي٘ 15راه )

 ( ميُ. 151يف املادٗ ) 1997( لسي٘ 21الشر اة العراإ املعدل راه )

  1961ْٓىٔبُ/   26( امه ذلمن٘ البيق  الفرىسبٔ٘ الصبادر يف    73)

ل   ىقببببب٣  عبببببً د.  سبببببام٘    بببببٕ عببببببادٗ ْٓسبببببو  مرجبببببع سببببباب 

 ّلع  احلمه امل قدو ص ٓمً الْأد القا ٕ ب    اىقراٛ 72 

الشر ٘ امليددل٘  شرص للقْل بْجْد  ىبدماج اقٔقبٕ    قبد    

 ٍبا ذلمن٘ اليق  الفرىسٔ٘ يف امه   ر هلبا ا  القبْل )......   

 ٌ الشبببر ٘ ذلببب  الطعبببً ٢  عبببد شبببر ٘ دادلببب٘  ل ببب و ابببب   

شرّري الَٔا  ّ لب  ٤ىبُ ٓمَبر    الداًٜ بالْ اٛ بدْٓىُ بعد اى قال امل

مبببً ّاببباٜع البببدعْٚ  ٌ ا٤مبببر ٢ ٓ علبببل باىبببدماج اقٔقبببٕ ٓببب١دٖ 

بالربببرّرٗ ا  اىقرببباٛ الشبببر ٘ امليددلببب٘ ّال ببب او الشبببر ٘      

الدادل٘  نٔبع دْٓىَبا ...(   ابرار ذلمنب٘ البيق  الفرىسبٔ٘ يف       

  ىقبب٣  عببً د. ذلنببد ابببرأٍه مْسببٙ   ىببدماج البيببْ        16/6/1970

 .36العْمل٘   مرجع سابل    ّمْاجَ٘   ار

(74)Cheminade (Y.): Nature juridiquede al 

fusion des societies anonyms, Rev. Trim, 

dr.com,  1970,P.25      ىقب٣  عبً د. اسبين املصبرٖ   مرجبع   

  97سابل   

( ىمر يف  ل : ااىٌْ البي  املر  ٖ ّانَا  املصريف ّاليقبد  75)

/ ( ميبببُ   ببب ل  اببباىٌْ البيبببْ   32ادٗ )يف املببب 2003املصبببرٖ لعببباو 

( ميُ    ل  ااىٌْ املصار  6/1يف املادٗ ) 2000ا٢ردىٕ املعدل لعاو 

 ( ميُ. 6/7يف املدٗ ) 2010الفلسطٔين لعاو 

 2004( مً ااىٌْ املصار  العراإ املعدل لعاو 4/3( ىصا املادٗ)76)

 علٙ اىُ )) صلْ   صدار ال ا ٔص  قط للشر اة الد  أسسا

بشبم  ٍٔٝبب٘ اع بارٓب٘ ّاسبب يادا  للقببْاى  العراأب٘ ّسبب لا ّ قببا     

هلا...((  ّبال الٕ  أٌ املشرري العراإ ٓش ص يف املصبر  اٌ ٓمبٌْ   

شبر ٘ ّ قبا  للقببْاى  العراأب٘  ّالبد مببً  ٍنَبا يف ٍب ا الشببأٌ       

  ّالبب ٖ ٢ ٓعببر   ٢ ا٤ىببْاري   1997ابباىٌْ الشببر اة املعببدل لعبباو    

( ميببُ  ّالببد  سبب ل و ّجببْد الشخصببٔ٘    18126) املبب  ْرٗ يف املببْاد 

 املعيْٓ٘ لقٔامَا. 

ىقبب٣  عببً: ى ٓببُ ىعببٔه شبب٣ل   املر مبب  يف دعبباّٚ املصببار          (77)

دراس٘ مقارى٘ مً  ٣ل الفقُ ّا٢ج َباد ّاليصبْ  القاىْىٔب٘       

 . 265   2006  ميشْراة احلل  احلقْأ٘   ب ّة    1الطبع٘ 

ة   مبً ااامباو القربأٜ٘ مبً ٓشب       زلد يف  طبار الشبر ا   (78)

ا  الفمرٗ  ا َا  مً  ل  علٙ سبٔ  املثال ابرار ذلمنب٘ البيق     

( ّالقا بٕ  15/3/1966  يف 31ٌ السبي٘  283املصرٓ٘ يف الطعً راه)

بأٌ  ىدماج شر ٘ مصر للطب اٌ يف الشبر ٘ العربٔب٘ اىبدماجا      

 لٔببببا  ام ببببا مبْجبببببُ شخصببببٔ٘ الشببببر ٘ ا٤ّ  ّ لف َببببا   

الثاىٔ٘  ٣ ُ عام٘  ٔنا هلا مبً اقبْ  ّمبا علَٔبا مبً       الشر ٘

علببٙ مببا جببرٚ بببُ  -ال  امبباة ّ ببدة الشببر ٘ الدادلبب٘ لْاببدٍا 

ٍببٕ انَبب٘ الببد ا صببه يف  صببْ   –اربباٛ ذلمنبب٘ الببيق  

ٍبب ِ احلقببْ  ّا٢ل  امبباة   ٤ٌ الشببر ٘ امليددلبب٘ الببد  الببا       

شخصبببٔ َا املعيْٓببب٘ ابببد  ىقربببا با٢ىبببدماج(. د. امحبببد ذلنبببْد    

 .449-448اسين   مرجع سابل    

 . 51د. ٓعقْ  ْٓسو صر ْٗ  مرجع سابل    (79)

اىمر يف  ل  : ج. رٓب  ّر. رّبلْ  املطْل يف القاىٌْ ال  بارٖ  (80)

  884  انب ٛ ا٢ّل   الشبر اة ال  ارٓب٘  مرجبببببببببببببع سبابل         

د. الٔا  ىاصٔو   مْسبْع٘ الشبر اة ال  ارٓب٘   انب ٛ الثالبل      



 (2017) السي٘      ا٢ّلاجمللد       الثاىٕ عشرالعدد        بار للعلْو القاىْىٔ٘ ّالسٔاسٔ٘ دلل٘ جامع٘ ا٢ى  
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عشر   ْٓب  الشبر اة ّاىقرباَٜا ّاىبدماجَا   الطبعب٘ ا٢ّ         

  د. 258   2001ميشببببْراة احللبببب  احلقْأبببب٘   ببببب ّة  لبيبببباٌ     

ذلنبببد  رٓبببد العبببرٓين  ّد. ذلنبببد السبببٔد الفقبببٕ   الشبببر اة      

ال  ارٓبب٘  الطبعبب٘ ا٢ّ   ميشببْراة احللبب  احلقْأبب٘  ببب ّة     

ٗ ْٓسببو  مرجببع سببابل    د.  سببام٘    ببٕ عببباد440   2005لبيبباٌ  

 72. 

  دلنْعبب٘ اامبباو ذلمنبب٘ الببيق  35( لسببي٘ 344طعببً راببه)(81)

املصببرٓ٘   ىقبب٣  عببً د. ذلنببد ابببرأٍه مْسببٙ    ىببدماج البيببْ         

 . 39ّمْاجَ٘   ار العْمل٘  مرجع سابل   

   لو الفقُ يف بياٛ ال مٔٔو القاىْىٕ ٢ى قال ال مب٘ املالٔب٘   (82)

ع٘  ر : ا٤ّل ٓب ٍ      ٌ ا٢ىبدماج   للشر ٘ امليددل٘ ا   رب

ٓمٌْ مص ْبا  ب صفٔ٘  شن  مْجْداة الشر ٘ امليددل٘   امبا  

الثبباىٕ  ٔشبب      ٌ ا٢ىببدماج ٓ رببنً بٔببع الشببر ٘ امليددلبب٘   

للشر ٘ الدادل٘  اما الثالبل  ٔشب     اٌ ا٢ىبدماج ٍبْ  قبدٓه      

 بب   ببارٖ   صبب٘ يف شببر ٘   ببرٚ   يف ابب  سلببا الفرٓببل   

ببببع ا  اع ببببار ا٢ىبببدماج ٍبببْ اْالببب٘ اقبببْ  ّدٓبببٌْ معبببا  مبببً   الرا

الشببر ٘ امليددلبب٘ ا = الشببر ٘ الدادلبب٘   ىمببر يف بٔبباٌ  لبب    

ا٢راٛ ّالببرد علَٔببا بال فصببٔ : د. اسببين املصببرٖ  مرجببع سببابل      

 .55-53  د. ٓعقْ  ْٓسو صر ْٗ  مرجع سابل   78-95 

يف املبادٗ   2000عاو  ىمر يف  ل : ااىٌْ البيْ  ا٤ردىٕ املعدل ل (83)

يف املببادٗ  2010( ميبُ    بب ل  اباىٌْ املصببار  الفلسبطٔين لعبباو    79)

( ميبببُ   ببب ل  اببباىٌْ  سبببَٔ  اىبببدماج املصبببار  اللبياىٔببب٘   67/1)

 يف املادٗ ا٢ّ  ميُ.  1993املعدل لعاو 

.................................................... 
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 املراجع العربٔ٘  •

  ٢ّ : الم   
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 دّر بؽن٘ املخ يف اإلذةاد ادتياٜٕ

The Role of the Brain Print 

in the Criminal Proof 

 الدكحْر خالد ستند عصاط

 مدرط القاىٌْ ادتياٜٕ

 شامع٘ شَٔاٌ / الصلٔناىٔ٘

 

 :امللخؾ

العلوووووووه  يف اجملوووووووا٢د العلنٔووووووو٘ أدٚ جطوووووووْر              

 هإىل اكحعووووواي جقئووووو٘ شدٓووووودٗ جعوووووري باشووووو  
ّالوووك  أوووً أٌ ٓحعووودد موووً خ٣ وووا     بؽووون٘ املوووخ( )

مووووودٚ علوووووه املعوووووحةُ بوووووُ بادتر ووووو٘   وووووا  أوووووً    

  احملققوووو  مووووً الحعووووري علووووٙ موووورجأ  ادتووووراٜه     

ّجعنووووووا ٍووووووجلِ الحقئوووووو٘ ادتدٓوووووودٗ علووووووٙ  ٔوووووواط     

ّحتلٔووووووا اةٔعوووووو٘ اليعووووووا  الأَربوووووواٜٕ للنووووووخ يف  

أ وووووا موووووً الراىٔووووو٘ لووووودٚ مْاشَووووو٘ ؼووووواظةُ   زموووووً 

بعوووٕٛ علوووٙ علوووه بوووُ  عوووالا موووا عووور  علوووٙ القاجوووا    

شصوووه موووادٖ موووً مْ وووا ادتر ووو٘ الوووك ارجأةَوووا ٢ّ  

ٓعرعوووُ شوووْاِ ٓصوووصا املوووخ علوووٙ ال وووْر جعرعوووُ علٔوووُ   

ّد دبطرٓقووووو٘ ٢ إرادٓووووو٘ ّجصوووووصا ٍوووووجلِ الحقئووووو٘ ر  

أععووووال املووووخ بْاشووووط٘ أ طوووواث كَربأٜوووو٘ محؽوووول٘   

يف ؼوووووْرٗ مْشووووواد  بوووووالرأط جرؼووووود ىعوووووا  املوووووخ 

كَربأٜووو٘  أموووا العوووخؾ الوووجلٖ   ٓأوووً يف مْ وووا    

ادتر ووو٘ علوووً جصوووصا ٍوووجلِ الحقئووو٘ علوووٙ املوووخ أٖ      

 ردّد أععال.

 

 

 

 

 

 

.Abstract 

        the development Led of science 

in the fields of science to a new 

technique known as discovery (brain 

imprint) which can be determined 

from which the extent of knowledge 

of the suspect to the crime, enabling 

investigators to identify the 

perpetrators of crimes and works of 

this new technology to measure and 

analyze the nature of the electrical 

activity of the brain at a time less 

than a second when confronting the 

owner something aware of it, and if 

what was presented to the deadly 

material body of the crime 

committed and the site does not 

know one else registers the brain 

immediately know the way 

involuntary recorded this technique 

replies brain acts by electrodes 

connected to the head to monitor 

brain activity in the form of electric 

waves, and the person who was not 

at the crime scene will not be 

recorded this technique on the brain 

of any reactions. 
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 قدم٘ امل

العلوووووووووه  موووووووووً جطوووووووووْر يف    إٌ ماأظدذوووووووووُ 

زتوووووا٢د اإلذةووووواد لوووووُ أذووووورِ الْاـووووو  يف جقرٓوووووت     

اذتقٔقوووو٘ القفووووأٜ٘ مووووً اذتقٔقوووو٘ الْا عٔوووو٘  ّيف   

للوووووو  ٓقووووووْل اظوووووود القفوووووواٗ ا٤موووووورٓأٔ  أىووووووُ يف   

املاـوووووٕ كاىوووووخ احملووووواكه جعحنووووود عوووووا ٚعوووووَادٗ    

اإلىصووووووواٌ عقوووووووع  ّلأوووووووً شووووووواٛ العلوووووووه اذتووووووودٓز  

باملصوووووووواعداد ادتدٓوووووووودٗ كوووووووواجملَر  ّالأَربووووووووواٛ    

 ً الْشووواٜا العلنٔووو٘   وووا أدٚ إىل  لوووت     ّغريٍوووا مووو

مَنوووووو٘ احملأنوووووو٘ إىل ىدوووووواو ْٓؼووووووليا بد ووووووو٘ إىل     

اذتقٔقووووو٘  ّللووووو  موووووً خووووو٣ل ا٤شَوووووسٗ العلنٔووووو٘   

الووووك  أووووً اشووووحخدامَا  ّالووووك ٢ جحعووووار  علووووٙ   

موووا اشووووحقر علٔووووُ العنوووا يف ا٤خووووجل بيدوووواو اإلذةوووواد   

اذتووور الوووداعٕ ٤ٌ ٓأوووٌْ القاـوووٕ عقٔدجوووُ بأاموووا       

ظرٓحُ

(1)

. 

لةؽووووووون٘ الووووووودكحْر  لوووووووْراىض  اكحعووووووو  ٍوووووووجلِ ا

عارّٓووووا  ٍّووووْ مووووً مدٓيوووو٘ عريعٔلوووود ب٢ْٓوووو٘ أٓووووْا     

بال٢ْٓووووواد املحعووووودٗ ا٤مرٓأٔوووووو٘  ٍّوووووجلِ الةؽوووووون٘    

   ٘ الوووك  P300 جقووْو علوووٙ اشووحنرار املْشووو٘ املخٔوو

 وووووا ع٣ ووووو٘ بالوووووجلاكرٗ ّالأعووووو  عوووووً اذتقٔقووووو٘   

  ٘:ّٓوووووووووووحه للووووووووووو  بالطرٓقووووووووووو٘ ا٦جٔووووووووووو   
جيلووووض املووووحَه أموووواو ظاظوووو٘ كْمةٔووووْجر  ّجيلووووض  

مووواو شَوووواز لخووور ٓصووووصا ىحووواٜض الحعقٔوووو     احملقووو  أ 

يف ؼوووووْرٗ خطوووووْ  محعرشووووو٘  ّيف ظالووووو٘ القحوووووا     

بوووو داٗ معٔيوووو٘ كالصووووأ  لّ  ةفوووو٘ زر وووواٛ اللووووٌْ      

مووووور٣  جعووووور  أمووووواو املوووووحَه الصوووووأاك  بووووو لْاٌ     

      ٘  شتحل وو٘  ّ ٣ٓظووت الووح ري علووٙ مصووحْٚ مْشوو

 p300     ّّمبصوووووورد أٌ ٓعوووووور  علٔووووووُ الصووووووأ  ل

ظوووداس القةفووو٘ السر ووواٛ عووواٌ لاكرجوووُ جصووو شا ا٤   

ّٓرج وووا ارتوووع الةٔووواىٕ إىل أ ؽوووٙ  نووو٘ لوووُ علوووٙ      

    ٘  وووا P300ٍٔٝووو٘  وووْط ّللووو  ب عوووا جووو ذر املْشووو

 ٘ ٓوووووووووووووووودل علووووووووووووووووٙ ع٣ حووووووووووووووووُ بادتر وووووووووووووووو

(2). 
ّلووجلل  عووواٌ ٍووجلا دعوووا إىل الوؤق   ّالْذوووْ  موووً أٌ    

ٍوووجلا ا٢خووو ام العلنوووٕ ادتدٓووود ّالحأيْلوووْشٕ  ٓعووود   

 دل٣ٔ معق٢ْ أماو القفاٛ. 

 معأل٘ الةعز:

موووووً امل٣ظوووووت اٌ  الأووووورري موووووً الحعووووورٓعاد  

ادتيأٜووووو٘ ّميَوووووا الحعووووورٓا العرا وووووٕ   ٓحفووووونً    

بووو  ذيآووواِ موووا ٓصوووع  ل٣شوووحعاى٘ بَوووجلِ الْشووواٜا       

العلنٔوووو٘  ال جدَوووور املعووووأل٘  بعوووو ٌ اشووووحعنال ٍووووجلِ  

الْشوووواٜا عَووووا ٓصووووحطٔا القاـووووٕ اٌ ٓصووووحخدو مووووا 

ٓعووواٛ موووً اإلشوووراٛاد املصوووحعدذ٘ كةؽووون٘ املوووخ يف   

 اذتقٔقووو٘  أو أٌ ٍيوووا   ْاعووود    شوووةٔا الْؼوووْل إىل 

أؼوووْلٔ٘ ٓية وووٕ مراعاجَوووا ّالحعوووري علوووٙ أشاشوووَا     

شوووْاٛ ىعوووؾ علَٔوووا ؼوووراظ٘ يف القووواىٌْ أو   ٓووويؾ    

علَٔووووا  ٍّووووا ٍووووجلِ القْاعوووود مووووً اليدوووواو العوووواو ٢    

ٓؽووو  شتال حَوووا. ّعلوووٙ اشووواط للووو   عٔصوووت جوووة   

مْ  ووووا ّاـووووعا مووووً اشووووا الحْعٔوووو  بوووو  اشووووحخداو  

العلنٔووو٘ اذتدٓرووو٘  بؽووون٘ املوووخ كاظووودٚ الْشووواٜا    

يف اإلذةووواد ادتيووواٜٕ  ّبووو  احملاعدووو٘ علوووٙ ظقوووْ      

ا٤عوووووووراد ّظرٓووووووواجَه ا٤شاشووووووؤ٘ ظحوووووووٙ  أييوووووووا     

 ا٢شح ادٗ مً إصتازاد الحقدو العلنٕ.

 أٍنٔ٘  الةعز

جدَووووور أٍنٔووووو٘ املْـوووووْم دتدٓووووو٘ ّظداذووووو٘    

املصوو ل٘ الوووك ٓحياّ وووا ّمووودٚ  ةوووْل ا٤دلووو٘ اليا ووو٘  

اإلذةووووواد ادتيووووواٜٕ  عوووووً الحأيْلْشٔوووووا اذتدٓرووووو٘ يف  

ّالووووك عرـووووخ ى صووووَا  يف زتووووال ال قووووُ ادتيوووواٜٕ   

ّالقفوووواٛ  ّ جدَوووور أٍنٔوووو٘ املْـووووْم كووووجلل  مووووً     

خووو٣ل موووا جعطٔوووُ بؽووون٘ املوووخ موووً ىحووواٜض د ٔقووو٘  ال 

أكوووود املخحؽووووٌْ مووووً رشووووال الطووووت املحخؽؽووووٌْ  

موووودٚ عاعلٔوووو٘ القووووْٗ اإلذةاجٔوووو٘ الدام وووو٘ لةؽوووون٘      

املووووووخ   عَووووووٕ جقئوووووو٘ ظدٓروووووو٘   جؽوووووودر بعوووووو ىَا    

 . اد كرريٗ با ٢ جسال ستا حبزكحاب

 أٍداي الةعز:

الحعوووري علوووٙ مأٍووو٘ بؽووون٘ املوووخ  ّالحعوووري              

علووووووٙ معوووووورّعٔ٘ بؽوووووون٘ املووووووخ ك ظوووووود ا٤دلوووووو٘    

ادتيأٜوووو٘. جْـوووؤ  القٔنوووو٘ العلنٔوووو٘ لةؽوووون٘ املووووخ   

يف الحعقٔووووووو  ادتيووووووواٜٕ .الحعوووووووري علوووووووٙ املْ ووووووو   

القووووواىْىٕ القفووووواٜٕ موووووً بؽووووون٘ املوووووخ  يف اجملوووووال   

 ادتياٜٕ.

 :الدراش٘ميَض 

ىدووووووورا رتؽْؼووووووؤ٘ املْـوووووووْم ّأٍنٔحوووووووُ  

ّيف ستاّلووو٘ ميوووا لح طٔووو٘ املْـوووْم اعحنووودىا علوووٙ      

املووويَض القووواىْىٕ الحعلٔلوووٕ املقوووارٌ ّللووو  موووً اشوووا  

ا٢شوووووح ادٗ موووووً الدراشووووو٘ إل جصووووون  ليوووووا مبعرعووووو٘  

أٍووووووووووه الحعوووووووووورٓعاد القاىْىٔوووووووووو٘ ّا٢شحَووووووووووواداد    
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القفوووووأٜ٘ يف بعووووو  الووووودّل موووووً شَووووو٘ ّمْ ووووو    

 َ٘ أخرٚ.املعرم العرا ٕ مً ش

 خط٘ الةعز:

 مأٍ٘ بؽن٘ املخ : املةعز ا٤ّل

 م َْو بؽن٘ املخ  : املطلت ا٤ّل

 املطلت الراىٕ: خؽاٜؾ بؽن٘ املخ

متٔٔووس بؽوون٘ املووخ عووً الةؽووناد   : املةعووز الروواىٕ 

 ا٤خرٚ.

 املةعز الرالز:  الطةٔع٘ القاىْىٔ٘ لةؽن٘ املخ

 اإلذةووووواداملةعوووووز الرالوووووز: ظصٔووووو٘ بؽووووون٘ املوووووخ يف  

 ادتياٜٕ  

املطلوووووووووت ا٤ّل:  مْ ووووووووو  الحعووووووووورٓعاد املقارىووووووووو٘  

 ّالحعرٓا العرا ٕ مً بؽن٘ املخ 

املطلووووت الروووواىٕ: مْ وووو  القفوووواٛ املقووووارٌ ّالعرا ووووٕ 

 .مً  بؽن٘ املخ

 املةعز ا٤ّل

 مأٍ٘ بؽن٘ املخ

اعحنوووودد ٍووووجلِ الْشوووؤل٘ يف إذةوووواد العدٓوووود  

مووووً ادتووووراٜه  ّعوووو  رمووووْز العدٓوووود مووووً القفووووآا    

كنوووووا اشوووووحعنلخ أٓفوووووا  كووووودلٔا إلذةووووواد بوووووراٛٗ    

ّامل٣ظوووت علوووٙ ٍوووجلِ الطرٓقووو٘ اىوووُ موووً      .املوووحَه 

خووو٣ل العقوووا  أوووً معرعووو٘  املوووجلىت ّالووو ٖٛ دٌّ    

حتأوووه أّ جووودخا موووً الةعووور  موووً خووو٣ل  اشوووحصاب٘     

ع٘ اىل ا٤دلوووووو٘ املادٓوووووو٘ العقووووووا للنوووووو١ذراد باإلـووووووا

الوووك  أوووً اذتؽوووْل علَٔوووا موووً مصووور  ادتر ووو٘    

اّ مووً أٖ مأوواٌ لخوور  عوواٌ ٍيووا  مأاىووا لخوور ْٓشوود        

عٔووووُ جصووووصٔا كامووووا عووووً ادتر وووو٘  ٍّووووْ لٍووووً      

اجملووورو الوووجلٖ ارجأوووت ادتر ووو٘  ّبْاشوووط٘ ادتَووواز      

 Farwellادتدٓوووووووود الووووووووجلٖ اخ عووووووووُ الوووووووودكحْر  

 أوووً اشوووحخداو جصوووصٔا ٍوووجلا املخوووسٌّ املعلْمووواجٕ    

عوووووووً ادتر ووووووو٘  ّا٢شوووووووح ادٗ ميوووووووُ يف الةعوووووووز      

ّالحعقٔوووو  ادتيوووواٜٕ  ّحتقٔوووو  ا٤مووووً  ّمْاشَوووو٘     

 ا٢شحخةاراد ارتارشٔ٘ املعادٓ٘ 

ّعلوووووٙ أشووووواط للووووو  شيقصوووووه ٍوووووجلا املةعووووووز إىل       

مطلووووة  ىحيووووواّل م َوووووْو بؽوووون٘ املوووووخ يف املطلوووووت   

يف املطلووووت ؽوووواٜؾ بؽوووون٘ املووووخ   ا٤ّل  ّىْـوووو  خ

 .الراىٕ

 املطلت ا٤ّل

 م َْو بؽن٘ املخ

إٌ بؽووووون٘ املوووووخ يف ا٤ؼوووووا جحووووو جٙ موووووً مطابقووووو٘      

ا٤دلووو٘ املادٓووو٘ املحعؽووول٘ موووً مصووور  ادتر ووو٘ موووا     

املعووحةُ بووُ أٖ اىَووا جعحنوود علووٙ املطابقوو٘ الحاموو٘ بوو        

الووووودلٔا املوووووادٖ ّرد ال عوووووا اذتصوووووٕ املْشوووووْد لووووودٚ    

ارتاـووووا للحعقٔوووو   

(3)

ٗ عوووووً ّجعوووووري باىَووووا عةووووار    .

جقئوووو٘ مووووً جقئوووواد الحعقٔوووو  الووووك جصوووواعد علووووٙ       

حت ٔووووووس اإلدرا  بْاشووووووط٘  ٔوووووواط مْشوووووو٘ الوووووودما   

الأَربأٜوووووووو٘ ّ كٔ ٔوووووووو٘ اشووووووووحصابحَا للألنوووووووواد ّ   

العةووووووووواراد ّ الؽووووووووووْر املْشوووووووووْدٗ علووووووووووٙ ظاظوووووووووو٘   

 p300الأنةٔوووووووْجر.  ّإظووووووواراد شتٔوووووووُ جصووووووونٕ بوووووووو 

للنعلْمووووواد عوووووً ادتر ووووو٘ املْشوووووْدٗ يف الوووووجلاكرٗ  

MERMER  ٔووووووووووو٘ ل ىصووووووووووواٌ( )الووووووووووجلاكرٗ الداخل

ّالوووك ٓوووحه جصوووصٔلَٔا ّحتلٔلوووَا عيووود اشووو شام ٍوووجلِ 

   ٕ املعلْمووواد عووووً ارٓووو  اذتاشووووت ا٦لووو

(4)

  ّبالحووووالٕ  

 أووووً الحعووووري علووووٙ العووووخؾ ال اعووووا اذتقٔقووووٕ.    

ععيوووووودما ٓووووووحه ّـووووووا املعووووووحةُ عٔووووووُ أموووووواو ظاظوووووو٘   

كنةٔووووْجر جعوووور  أمامووووُ ظوووودذا  مووووا  ّلوووؤأً موووور٣   

لووووك كلنوووو٘ أّ ألوووو٘ أّ أداٗ ادتر وووو٘ كالصووووأ  ا 

اشووووحخدمَا يف القحووووا عحووووْم  أمامووووُ علووووٙ ظاظوووو٘  

الأنةٔوووْجر  عووواٌ اليعوووا  العؽووو  يف دماغوووُ شوووْي      

ٓأوووٌْ محساميوووا   ّشوووْي ٓؽووودر مْشووو٘ كَربأٜووو٘       

ٍّوووووجلِ املْشووووو٘  أوووووً  ٔاشوووووَا عوووووً ارٓووووو  ّـوووووا   

زتصوووووووناد  أّ أشَوووووووسٗ إظصووووووواط علوووووووٙ الووووووورأط     

ّجأووووةري ٍووووجلِ ا٤شَووووسٗ  ّٓطلوووو  علووووٙ ٍووووجلِ املْشوووو٘    

p300(5)الأَربأٜووووو٘

. لقووووود شووووواٍنخ عووووودٗ اموووووْر يف  

جطووووْر اشووووحخداو بؽوووون٘ املووووخ ّميَووووا جطووووْر حتلٔووووا  

اشوووووووووحصاب٘ املوووووووووخ ل٥ّشوووووووووُ املحعوووووووووددٗ ادتْاىوووووووووت     

)الأَرّم ياأصووووووووؤ٘ الوووووووووك جعوووووووووري اؼوووووووووط٣ظا 

MERE   ّاذتركٔووووو٘ ّالةٔاىٔووووو٘  ّكوووووجلل  الحقووووودو

يف ا٢شووووووراٛاد املحةعوووووو٘ يف الحعقٔوووووو  عووووووً ارٓوووووو      

ا٢د الحصوووارث العنلٔووو٘ الوووك اشراٍوووا العلنووواٛ يف اجملووو  

العلنٔوووو٘  يف  اذتؽووووْل علووووٙ املعلْموووواد  ووووا شوووواٍه  

يف جطوووووووووْر اشوووووووووحعنال بؽووووووووون٘ املوووووووووخ يف اجملوووووووووال    

الحعقٔقٕ

(6)

. 
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عٔقؽوووووووووود بَووووووووووا ا٢شووووووووووحصاب٘  MERMERإموووووووووا  

الأَربأٜوووووو٘ للووووووجلاكرٗ  للنووووووررياد ا٢شووووووحصْابٔ٘   

املحعلقوووو٘ مبْـووووْم ادتر وووو٘  ّٓووووحه مووووً خ٣ ووووا       

الح كووووود موووووً ّشوووووْد ج اؼووووؤا ادتر ووووو٘ يف موووووخ    

 ُ او اىَوووووووا غوووووووري مْشوووووووْدٗ ٢ٌ ٍوووووووجلِ     املعوووووووحةُ بووووووو

   ٕ ا٢شوووووووووووحصاب٘ ٢ جؽووووووووووودر ا٢ موووووووووووً ادتووووووووووواى

(7)

. 

شوووسٛ موووً مْشووواد املوووخ الووووك       (MERMER)ّٓعووود 

ختووووووسٌ املعلْموووووواد الووووووك  أووووووً الحعووووووري علَٔووووووا  

باشووووووحخداو ا٤ طوووووواث الأَربأٜوووووو٘ للأعوووووو  عووووووً   

املعلْمووواد الوووك  ووود جووو١دٖ إىل كعووو  ادتر ووو٘ اّ    

يُإذةاد ارجأاث املحَه للصر ٘ اّ ى َٔا ع

(8)

  . 

عَووووووووٕ باخحؽووووووووار مْشوووووووو٘ يف املووووووووخ     p300إمووووووووا 

مرجةطووو٘ بالوووجلاكرٗ جصووواعد علوووٙ إرشوووام املعلْمووو٘      

املخسّىوووو٘ يف مووووخ اإلىصوووواٌ دٌّ أٌ ٓعووووعر اإلىصوووواٌ   

بووووجلل  إل إٌ مووووخ اإلىصوووواٌ ٓقووووْو باؼوووودار ظووووعي٘      

اجيابٔ٘ عيد الحعري علٙ ظٕٛ  مْشْد لدُٓ

(9)

 . 

 املطلت الراىٕ

 خؽاٜؾ بؽن٘ املخ

الوووووووك اشرٓوووووووخ موووووووً    أذةحوووووووخ الحصوووووووارث    

العلنووواٛ  أىوووُ موووً املنأوووً اذتؽوووْل علوووٙ أدلووو٘ موووً      

املوووووخ  أّ العقوووووا ّٓوووووحه اذتؽوووووْل علَٔوووووا ب شووووولْث    

د ٔوووووو   ّ أووووووً ا٢عحنوووووواد علَٔووووووا يف اإلشووووووراٛاد     

ادتيأٜووووو٘ ّبووووودٌّ اللصوووووْٛ إىل إشوووووراٛاد معقووووودٗ     

ّعدٓووووووووودٗ أّ أشوووووووووالٔت  سترشووووووووو٘ ل ىصووووووووواٌ أّ    

لوووً ميحَأوووُ لأرامحوووُ اإلىصووواىٔ٘. ّ ووود آووود العاملووواٌ ا  

( Allen J.J.B. and Iaconoّ آأووووٌْ  )

ؼووووع٘ ارٓقوووو٘ عارّٓووووا يف اشووووحعنال بؽوووون٘ املووووخ  

يف اإلذةووواد ادتيووواٜٕ ّللووو  بووواشراٛ حبوووز مصوووحقا      

بوووواشراٛ الحصووووارث ّدراشوووواد إظؽووووأٜ٘  اذةحووووْا مووووً 

خ٣ وووووووا اٌ اشوووووووحخداو بؽووووووون٘ املوووووووخ يف القفوووووووآا  

اٌ ٍوووووووجلِ ادتيأٜووووووو٘ جحنحوووووووا مبؽووووووودا ٔ٘ عالٔووووووو٘   

شوووووووحخداو أذيووووووواٛ  الحقئووووووو٘ لٔصوووووووخ مؽووووووونن٘ ل٣  

ا٢شووووحصْاث  إل أىَووووا ٢ جحطلووووت أٓوووو٘ أشووووٝل٘ أّ أٓوووو٘  

إشابوووووواد  عحأعوووووو  ّمبْـووووووْعٔ٘ مووووووا إلا كاىووووووخ   

معلْموووووواد معٔيوووووو٘ مْشووووووْدٗ يف مووووووخ املووووووحَه أو ٢  

ب ووو  اليدووور عوووً كوووجلث  أّ ؼووود  ا٤ وووْال الوووك      

ٓووودلٕ بَوووا   عووواملخ ٍوووْ الوووجلٖ ٓحعووودس عَوووْ مبرابووو٘        

العاٍد الجلٖ ٢ خيط 

(10)

. 

 ٔوووساد  الدراشووواد ٓحووة  اٌ اٍووه  ّمووً خوو٣ل ٍووجلِ    

بؽوووون٘ املووووخ  اىَووووا  لٔلوووو٘ الحأووووالٔ . كنووووا اىَووووا ٢    

حتحوووووواط إىل ّ ووووووخ يف إشراٍٛووووووا ّاذتؽووووووْل علووووووٕ   

ىحووووواٜض عْرٓووووو٘. كنوووووا جعووووود بؽووووون٘ املوووووخ ّشووووؤل٘    

ععالووووو٘ يف إذةووووواد ادتوووووراٜه  ّاذت وووووا  علوووووٙ أموووووً   

اجملحنوووا  ّتآحوووُ موووً خووو٣ل ـوووةع ادتيووواٗ عيووود    

صووووورع٘  ّب وووووري  ارجأوووووابَه ا٤عنوووووال اإلشرامٔووووو٘  ب  

جعووودٖ علوووٙ ظرٓووواد ا٤عوووراد اّ اىحَوووا  ذترمووواجَه    

 ٘ ّكووورامحَه اإلىصووواىٔ

(11)

كنوووا اىَوووا جصووواعد  علوووٙ    .

الْ آووووو٘ موووووً ادتوووووراٜه اإلرٍابٔووووو٘  ةوووووا ّ ْعَوووووا      

عووؤنأً موووً خووو٣ل بؽووون٘ املوووخ معرعووو٘ املخططووواد  

اإلشرامٔوووووو٘  ّمووووووا إلا كوووووواٌ ال وووووورد لووووووُ ع٣ وووووو٘      

 مبيدنوووو٘ إرٍابٔوووو٘  أّ جلقووووٙ جوووودرٓةا يف معصووووأراد  

جلوووو  امليدنوووواد  ّ أووووً أٌ جعحنوووود علَٔووووا الوووودّل      

ملأاععوووو٘ اإلرٍوووواث كْشوووؤل٘ علنٔوووو٘ دٌّ إكووووراِ     

اّ جعوووووووجلٓت للنوووووووحَه   كنوووووووا أىَوووووووا جصوووووووحخدو يف    

الأعووو  عوووً شوووراٜه الرظوووْٗ  ّالحسّٓووور  ّاإلرٍووواث    

ّشووووراٜه الصوووور ٘ ّالقحووووا  ّا٢غحؽوووواث  ّشووووراٜه     

اإلرٍووووواث  ّغريٍوووووا موووووً ادتوووووراٜه الوووووك ٢ ٓووووو       

خل ووووووُ يف مْ ووووووا ارجأوووووواث  ادتوووووواىٕ آوووووو٘ بؽووووووناد

ادتر ووووووووو٘ ظحوووووووووٙ يف شوووووووووراٜه إععووووووووواٛ أشووووووووورار    

العووووركاد الحصارٓوووو٘ يف ظالوووو٘ املياعصوووو٘ كوووووجلل      

يف ظوووركاد الصنصووورٗ عيووود غوووغ العنٔوووا بووووالةٔا      

اّ العووووووووراٛ بارتصووووووووارٗ لؽووووووووا  ظووووووووخؾ أخوووووووور   

محووووْااٞ مووووا العوووورك٘ ّبوووودٌّ ـوووو ع اّ إكووووراِ  

علوووووووٙ املوووووووحَه عووووووو٣ جيحَووووووو  ظقوووووووْ  اإلىصووووووواٌ اّ  

ْشووؤل٘ أكرووور اجصووواع ا موووً   كرامحوووُ. ّجعووود ٍوووجلِ ال  

أٖ ّشوووووؤل٘ علنٔوووووو٘ أخوووووورٚ  ظٔووووووز جفوووووؤ  مووووووً   

إعووو٣د ادتيووواٗ موووً العقووواث ّجعووود ّشووؤل٘ ععالووو٘ يف   

حتقٔووو  ا٤موووً  ّمصووواعدٗ العدالووو٘ يف ج ٜووو٘ كوووا     

برٟ  ّإداى٘ كا مجلىت

(12)

 . 

 املةعز الراىٕ

 متٔٔس بؽن٘ املخ عً الةؽناد ا٤خرٚ

إٌ اليوووووووووا ر إىل اليوووووووووواط ٓووووووووورٚ أىَووووووووووه    

العوووووووووأا العووووووووواو ّيف ال كٔوووووووووت   محعوووووووووابٌَْ يف 

ادتصووووووودٖ ارتووووووووارشٕ ّالووووووووداخلٕ مووووووووً أعفوووووووواٛ  

ّظركووووووووووواجَه ّاظووووووووووودٗ  ّغراٜوووووووووووسٍه ّاظووووووووووودٗ  

ّلأوووً   ّظاشووواجَه العفوووْٓ٘ إىل العوووراث ّالطعووواو   

إلا ّ وووو  اليووووا ر إىل ّشووووِْ اليوووواط عصووووْي ٓوووورٚ    

 ا٢خح٣ي الْاـ  ب  جقاأعَه ّظركاجَه
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ّأؼووووووْاجَه ّجؽوووووورعاجَه ّبالحووووووالٕ ٓصووووووحطٔا أٌ    

 ً ب  أعداد كةريٗ شدا مً الياط. ٔس عردا م

ّشووووووْي ىقصووووووه ٍووووووجلا املةعووووووز إىل عوووووودٗ  ىقووووووا      

ىحيوووووواّل مووووووً خ٣ ووووووا  بعوووووو  الةؽووووووناد ّموووووودٚ 

إمأاىٔووووو٘ اٌ جأوووووٌْ كووووودلٔا يف اإلذةووووواد ادتيووووواٜٕ    

 .ّكا٢جٕ

 ا٢ّ:  الةؽن٘ الْراذٔ٘

ٍوووووٕ املوووووادٗ الْراذٔووووو٘ املْشوووووْدٗ يف خ٣ٓوووووا أٔوووووا      

عوووً  الأاٜيووواد اذتٔووو٘ ّ عوووا موووً اإلىصووواٌ شتحل وووا

ّٓعووووووووري للوووووووو  علنٔووووووووا باذتووووووووام   ا٢خوووووووورًٓ 

اليوووّْٖ

(13)

املوووادٗ اذتاملووو٘ للعْاموووا   . ّعرعوووخ ب ىَوووا  

الْراذٔ٘ ّادتٔياد يف الأاٜياد اذتٔ٘

(14)

 . 

ّجعوووري باىَوووا الؽووو اد الْراذٔووو٘ الوووك جيحقوووا موووً      

ا٤ؼوووووْل إىل ال ووووورّم ّالوووووك موووووً ظووووواىَا حتدٓووووود   

ظخؽوووؤ٘ كل وووورد عووووً ارٓوووو  حتلٔووووا شووووسٛ مووووً  

ّالووووووجلٖ لحووووووْٖ علووووووٙ خ٣ٓووووووا اليووووووّْٖ  ظووووووام 

شصوووووودِ

(15)

. ّٓرشووووووا عفووووووا اكحعوووووواي الةؽوووووون٘    

 الْراذٔووووو٘  للعوووووا  ا٢صتلٔوووووسٖ ألٔووووو  شٔ ووووورٖ

(Alec Jefferys )    ٘و1984شوووي

(16)

.ّٓطلوووو   

علَٔوووا يف علوووه الةْٔلْشٔوووا الةؽووون٘ ادتٔئووو٘ ٤ىَوووا    

حتنوووا زتنْعووو٘ موووً ادتٔيووواد أّ املْرذووواد  ٍّوووٕ      

 أشووواط الحةوووآً الوووجلٖ ٣ٓظوووت بووو  ا٤ظوووخاؿ موووً

ظٔووووووز لووووووٌْ الةعوووووورٗ  ّلووووووٌْ العٔووووووي   ّالطووووووْل    

ّالقؽوووور  ّغووووري للوووو  مووووً الع٣موووواد الووووك  صوووود 

ا٢خوووووح٣ي الوووووجلٖ ٣ٓظوووووت بووووو  أعوووووراد اجملحنوووووا     

ّجصووونٙ أٓفووووا بؽووون٘ العوووو رٗ الْراذٔووو٘  ّبؽوووون٘    

اذتنوووو  اليووووّْٖ  ّشوووودٓر بالووووجلكر إٌ اذتنوووو     

غووووووري  ّالروووووواىّٕ ٔ ووووووٕ   ا٤ّلاليووووووّْٖ ىْعوووووواٌ : 

٤ّل علووووٙ اىحقوووواٛ   ّ ٔ ووووٕ; ّٓيعؽوووور دّر اليووووْم ا  

الؽوووو اد الْراذٔوووو٘  أمووووا اليووووْم الروووواىٕ عَووووْ الووووجلٖ      

ٓ ٔووووود يف زتوووووال الةعوووووز ّالحعقٔووووو    

(17)

ّشووووودٓر   .

بالووووجلكر اٌ الةؽوووون٘ الْراذٔوووو٘ جووووة  ارتؽوووواٜؾ     

ّالؽوووو اد الْراذٔوووو٘ الووووك جصوووون  بحعدٓوووود ٍْٓوووو٘      

ظوووخؾ ّالحعوووري علٔوووُ عَوووٕ جعوووةُ بطا ووو٘ ا ْٓووو٘ 

العخؽووووووؤ٘  إ٢ أىَوووووووا ٢جوووووووة  اذتالووووووو٘ املدىٔووووووو٘      

لعوووووووووخؾ  كا٢شوووووووووه ّالْاً ّإ وووووووووا حتووووووووودد   ل

ٍْٓوووووووو٘ ٍّووووووووٕ بووووووووجلل  جعد خؽاٜؽووووووووُ الْراذٔوووووووو٘

ظخؽٔ٘ ّراذٔ٘ لل رد.

(18)

 

ّجحعوووابُ  الةؽووون٘ الْراذٔووو٘ موووا بؽووون٘ املوووخ  بووواٌ        

ك٣ٍنوووووا موووووً أدلووووو٘ اإلذةووووواد ادتيووووواٜٕ اذتدٓرووووو٘   

ّالووووووك جووووووسّد احملقوووووو  مبعلْموووووواد عووووووً مصوووووور       

ادتر وووووووو٘  ّالووووووووك جصوووووووواعد  يف الحعووووووووري علووووووووٙ  

 ادتاىٕ. 

  عوووً بؽووون٘ املوووخ  ب ىَووا ج١خوووجل موووً مصووور   ّختحلوو 

ادتر وووو٘ عووووً ارٓوووو  حتلٔووووا ا٦ذووووار الةْٔلْشٔوووو٘   

املْشووووْدٗ يف  مأوووواٌ ارجأوووواث ادتر وووو٘ ّمطابقحَووووا    

موووا عٔيووواد اجملووورو   كنوووا أىَوووا  ععؽوووَا ٓحطلوووت       

إىل عنوووا معقووود ّظوووا   موووً خووو٣ل أوووا العٔيووواد     

ّععؽوووووَا ّمطابقحَوووووا  كنوووووا جحطلوووووت مؽوووووارٓ   

باٍفُ

(19)

. 

 الع :ذاىٔا: بؽن٘ 

ّجوووووحه بْاشوووووط٘ الحقوووووا  ؼوووووْرٗ لعوووووةأ٘    

العووووووو  بْاشوووووووط٘ شَووووووواز معووووووود  وووووووجلا ال ووووووور        

ّظ دَووووووا مووووووا بؽووووووناد العوووووو  املصووووووصل٘ علووووووٙ     

اذتاشوووووت ا٢لوووووٕ امللعووووو  بَوووووجلا ادتَووووواز موووووً اشوووووا   

مقارىحَووووا مووووا الةؽووووناد ا٢خوووورٚ للحعووووري علووووٙ     

ٍْٓووو٘ العوووخؾ الا موووا كووواٌ معوووحةَا بوووُ اّ كووواٌ       

  ٘ ؼووواظت شوووْاب  اشرامٔووو

(20)

اكحعووو خ ٍوووجلِ  .  ّ ووود 

الةؽووون٘ موووً عووودد موووً الةووواظر  ا٢مرٓأووواٌ  ّجعووود  

موووووووً الْشووووووواٜا اذتدٓرووووووو٘ ّالصووووووورٓع٘ يف زتوووووووال  

 ٘ الحعقووو  موووً العخؽووؤ

(21)

.ّجحعوووابُ بؽووون٘ العووو   

موووا بؽووون٘ املوووخ بووواٌ ك٣ٍنوووا موووً ّشووواٜا ا٢ذةووواد  

ادتيوووووواٜٕ اذتدٓروووووو٘ الووووووك   أووووووً مووووووً خ٣ ووووووا      

ا٢شوووووحد٢ل علوووووٙ ا٢ظوووووخاؿ ّالوووووك ٢حتحووووواط اىل 

لأووووً ا٢خووووح٣ي بٔيَنووووا اٌ بؽوووون٘ املووووخ   حتوووورٖ . ّ

اشووووووحخدمخ ععلٔووووووا يف زتووووووال ا٢ذةوووووواد ادتيوووووواٜٕ     

بٔينوووووووا بؽووووووون٘ العووووووو    جصوووووووحخدو يف ا٢ذةووووووواد  

ادتيوووووواٜٕ  ذتوووووود ا٢ٌ  ّللوووووو  لؽووووووعْب٘ جصووووووصٔا    

العوووواٍد  لؽووووْرٗ ظووووةأٔ٘ العوووو  ملقارىحَووووا بؽووووْرٗ   

ظةأٔ٘  املعحةُ بُ ملقارىحَا  عيد ـةطَه

(22)

 . 

ؽوووووون٘ يف زتووووووال ا٢ذةوووووواد ا٢ اٌ اٍنٔوووووو٘  ٍووووووجلِ الة

ادتيوووواٜٕ اموووور ٢ ٓيأوووور خؽْؼووووا بعوووود ذةووووْد عوووودو   

القووودرٗ علوووٙ الح٣عوووت بَوووا اّ جسّٓرٍوووا    

(23)

. ا٢ اىَوووا  

اشوووووووحخدمخ يف زتوووووووال الْ آووووووو٘ موووووووً ادتوووووووراٜه    

ّمعرعوووووووووو٘ ا٢ظووووووووووخاؿ عقوووووووووود اشووووووووووحخدمخ يف    

امل١شصوووووواد العقابٔوووووو٘ 

(24)

كنووووووا ظووووووام اشووووووحخدامَا   

زتوووووووال املؽوووووووواري ال ٓووووووووحه ا٢ظح ووووووووا  بةؽوووووووون٘  

عووووووووووً  ارٓوووووووووو  شَوووووووووواز الأنةٔووووووووووْجر      العنٔووووووووووا
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ّمطابقحَوووووووا  موووووووً اشوووووووا عوووووووح  خساىووووووو٘ العنٔوووووووا   

ّاشووووووحخدمخ كووووووجلل  يف املطوووووواراد  ّجعوووووود دّلوووووو٘ 

ا٢موواراد  موووً اّاٜووا الووودّل الووك بووودأد يف جطةٔقَوووا    

يف مطاراجَووووا ال شوووواٍنخ يف رؼوووود ا٢ي احملووووا٢ّد    

للوووووودخْل اىل اراـوووووؤَا بؽوووووو ٘ غووووووري معوووووورّع٘      

ال جيوووورٖ    ّجصووووحخدو كووووجلل  املياعووووجل اذتدّدٓوووو٘     

جطةٔووووووو  ٍوووووووجلِ الةؽووووووون٘ يف العووووووورا   يف املياعوووووووجل     

اذتدّدٓ٘

(25)

. 

  :بؽن٘ ا٤شياٌ : ذالرا

ٍّووووٕ ا٦ذووووار الووووك ٓ كَووووا ادتوووواىٕ علووووٙ  

ظوووأا اذوووار عووو  يف شصوووه الفوووعٔ٘  كنوووا جدَووور     

يف ا٤اعنووووووو٘ ّاملووووووو ك٢ْد

(26)

.ّموووووووً امل٣ظوووووووت اٌ 

 ٘ رغه ىووودرٗ اشوووحعنا ا  عاىَوووا حتدوووٙ   ٍوووجلِ الةؽووون

الةعووووووز ادتيوووووواٜٕ   ّجعحنوووووود  مبأاىوووووو٘ كووووووةريٗ يف 

ٍوووجلِ الْشووؤل٘ علوووٙ أشوووساٛ  امل ابطووو٘ بووو  ا٤شوووياٌ    

ّاجصووووووووواعَا ّاملصووووووووواعاد الةٔئووووووووو٘ عٔنوووووووووا بٔيَوووووووووا   

ّالوووووو ّزاد ّا٢خادٓوووووود املْشووووووْدٗ علووووووٙ  ا٤شووووووياٌ  

 ا٤مامٔ٘ ّارتل ٔ٘

ّالووووك ختحلوووو  مووووً ظووووخؾ ٤خوووور  ووووا لووووُ  دّرا      

يف ظووووا القفوووووآا ّكوووووجلل  معرعووووو٘ اجملووووورم  

(27)

 .

٘ ا٢شووووياٌ  يف ادتووووراٜه املرجةطوووو٘  ّجصووووحعنا بؽوووون

باشووووحعنال العيوووو  بؽوووو ٘ خاؼوووو٘  كا٢غحؽوووواث     

ٍّحوو  العووور  ّالقحووا ّموووا ظووابََا  ٓقوووْو احملقووو     

ب خوووووجل جلووووو  الةؽوووووناد املْشوووووْدٗ علوووووٙ الفوووووعٔ٘     

ّا٢ظح ووووا  بَووووا  ّ وووود جْشوووود أٓفووووا علووووٙ ادتوووواىٕ    

املعوووحةُ عٔوووُ  ىحٔصووو٘ مقاّمووو٘ الفوووعٔ٘ لوووُ  ّبعووود      

ذوووار أشوووياٌ املوووحَه للووو  جوووحه مفووواٍاٗ جلووو  ا٦ذوووار ب  

ّعووو  جقئووواد خاؼووو٘

(28)

  ّغالةوووا موووا جأوووٌْ اليحٔصووو٘  

اجيابٔوووو٘ ظٔووووز جصوووواعد يف معدووووه اذتووووا٢د علووووٙ      

الْؼووووْل اىل اذتقٔقوووو٘  ّارتووووةري املخووووحؾ يف ٍووووجلا   

اجملوووووال ٍّووووووْ خووووووةري ا٤دّىحْلْشٔووووووا  ٍّووووووْ أٓفووووووا  

ٓيحنووووٕ اىل عرٓوووو  الطووووت العوووورم 

(29)

ّمووووً ؼوووو اد   

 ً  ٍووووووجلِ الةؽوووووون٘  وووووودرجَا علووووووٙ مقاّموووووو٘ الووووووحع 

ّالحعلوووا ّدرشووو٘ اذتووورارٗ العالٔووو٘  الوووك  ووود جؽوووا   

إىل اربعناٜوووووووو٘ درشوووووووو٘ مْٝٓوووووووو٘  كنووووووووا جحنٔووووووووس    

با٢شوووووووحنرارٓ٘  ّبقاَٜوووووووا ل ووووووو ٗ آْلووووووو٘

(30)

.  ّاٌ 

أٍووه أّشووُ الحعووابُ بوو  ٍووجلِ الةؽوون٘ ّبؽوون٘ املووخ       

أمأاىٔووووو٘  اشوووووحخدامَنا يف ا٢ذةووووواد ادتيووووواٜٕ. اموووووا  

أّشووووووُ ا٢خووووووح٣ي بٔيَنووووووا عححووووووة  مووووووً خوووووو٣ل    

معرعوووووووو٘ اٌ بؽوووووووون٘ ا٤شووووووووياٌ  أووووووووً اللصووووووووْٛ     

كووووودلٔا يف اإلذةووووواد ادتيووووواٜٕ  يف ادتوووووراٜه الوووووك    

ٓصوووحخدو عَٔوووا ادتووواىٕ أشوووياىُ كصر ووو٘ القحوووا      

املوووخ عٔحصوووا اشوووحخدامَا يف كووورري موووً   إموووا بؽووون٘

 ادتراٜه.  

 رابعا :  بؽن٘ ا٤ؼابا  

ا٢ىطةاعوووواد الووووك ج كَووووا ا٤ؼووووابا  ّٓقؽوووود بَووووا 

عيوووود م٣مصووووحَا إظوووودٚ الصووووطْ  املؽووووقْل٘ ٍّووووٕ   

اةووو  ا٤ؼوووا موووً أظوووأال ارتطوووْ  اذتلنٔووو٘ الوووك   

جأصووووووْ ا٤ؼووووووابا ٢ّ جحطوووووواب  إا٣ ووووووا  ظحووووووٙ يف     

ٌ جحعووووابُ أؼووووابا العووووخؾ الْاظوووود بٔينووووا  أووووً أ 

بوووووو  ظخؽوووووو  أّ أكروووووور كنووووووا أىَووووووا ٢جحوووووو ذر     

بعْامووووووا الْراذوووووو٘

(31)

ّجعوووووود ٍووووووجلِ الةؽوووووون٘ مووووووً    

القراًٜ عيد ّشْدٍا يف ستا اذتادس

(32)

 . 

ّادتووووودٓر بالوووووجلكر أٌ اةعووووواد ا٤ؼوووووابا جحأوووووٌْ    

حتوووخ ادتلووود ّجةقوووٙ اوووْ الةقووواٛ الطةقووو٘ ادتلدٓووو٘     

ى صوووووَا  ظحوووووٙ ّإٌ أؼووووواث ادتلووووود أٖ خووووودّػ أّ     

ا جعوووْد إىل ظالحَوووا ا٤ّىل  ظووورّ  عاىَوووا شووورعاٌ مووو   

ّبأاعووو٘ خؽاٜؽوووَا  ّالوووح ري الْظٔووود الوووجلٖ ٓطووورأ       

علَٔووووا ٍووووْ  ٍْووووا مووووا ا٤ؼووووابا لأووووً دٌّ ظوووودّس  

أٖ زٓووووووادٗ أّ ىقؽوووووواٌ  ٍّووووووٕ  ٔووووووسٗ للعووووووخؾ     

ظحوووووٙ يف ظالووووو٘ الحوووووْاٜه

(33)

. ّ ووووود جْؼوووووا العلنووووواٛ 

إىل جقٔووووؤه بؽوووووناد ا٤ؼوووووابا رغوووووه اخح٣عَوووووا يف   

  ٘  الح اؼووووؤا ّعووووو  مابَوووووا موووووً خطوووووْ  محنازشووووو

عنيَووووووا الةؽووووووناد امل حْظوووووو٘ ّامل لقوووووو٘ ّبؽووووووناد  

علٙ ظأا ر٠ّط أّ محعدٗ املركس

(34)

 . 

ىلووووحقع بؽووووناد ا٤ؼووووابا مووووً مصوووور  ادتر وووو٘     

ّعوووووادٗ موووووا جأوووووٌْ علوووووٙ ا٤ظووووؤاٛ الوووووك  أوووووً أٌ     

ٓلنصووووَا اجملوووورو ّ ووووخ ارجأابووووُ اذتووووادس كسشوووواط      

الياعوووجلٗ الوووك دخوووا ميَوووا أّ علوووٙ الةووواث الوووجلٖ خووورط 

 . ٢ّث أّ املصوووووودطميوووووُ أّ درط الأحووووووت أّ الوووووود 

ّبؽوووناد أؼوووابا ادتووواىٕ إموووا أٌ جأوووٌْ ٤ؼوووةا أّ      

أكرووووور موووووً أؼوووووابا الٔووووود أّ  وووووسٛ موووووً ٓووووودِ أّ     

 .بؽوون٘ ٤ؼووابا  دمٔووُ إٌ كوواٌ ظووايف القوودم      
ّجفوووووإٍ الةؽووووون٘ الوووووك عرووووور علَٔوووووا يف مصووووور     

 ُ ّإلا  ,ادتر ووو٘ موووا بؽووون٘ العوووخؾ املعوووحةُ عٔووو

  َٓحوووود الةووووْلٔض إىل ٍووووجلا ا٤خووووري عاىووووُ لووووح ت  

ةؽوووون٘ املرعْعوووو٘ مووووً مأوووواٌ اذتووووادس لحفوووواٍٙ   بال

ت بةؽوووون٘ زتوووورو ٓفووووةع يف ظووووادس ٢ظوووو  عٔيصوووو 

إلٔوووُ اذتوووادس إٌ الصووواب  ّال٣ظووو  يف ظالووو٘ جطووواب    

الةؽناد

(35)

 . 
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ّعووووووً كٔ ٔوووووو٘ الحقووووووا  الةؽووووووناد ٓقووووووْل أظوووووود  

 ُ إلا كاىوووخ الةؽووون٘  ووواٍرٗ للعووو     ,ال قَووواٛ أىووو

جيوووت عووودو الحصووورم يف اشوووحخداو املصووواظٔ  خعووؤ٘    

ّا٤عفوووووا أٌ ج عوووووؾ بعدشووووو٘  انوووووض الةؽووووون٘  

مووووً ذوووو٣س إىل ععوووورٗ مووووراد ّإلا كاىووووخ      مأوووو ٗ

الةؽووون٘ خ ٔووو٘ جعووو  إ َارٍوووا عوووً ارٓووو  رظوووَا      

مبصعْ 

(36)

. 

  :بؽن٘ الع اِ : خامصا

ّٓقؽووووووووود بَوووووووووا الحعوووووووووققاد اّ اذتوووووووووسّز  

املْشووووْدٗ يف ظوووو اِ العووووخؾ ّختحلوووو  يف العووووأا     

ّال جٔوووووووت بووووووو  ا٤ظوووووووخاؿ

(37)

ّ ووووووود جْشووووووود يف .

يصوووواٌ أّ كووووْث أّ علووووٙ  مصوووور  ادتر وووو٘ علووووٙ ع 

  ّج خووووجل ٍووووجلِ الةؽوووون٘ ّجفوووواٍٙ بةؽوووون٘    ووووري 

ظوو اِ املووحَه ّعووو  جقئوواد علنٔووو٘ ستووددٗ  بوووالرغه     

مووً ىوودرٗ اشووحعنال ٍووجلِ الْشوؤل٘ عوواٌ  ووا مأاىحَووا        

يف اإلذةوووووواد ادتيوووووواٜٕ  ّ وووووود جْؼووووووا العلنوووووواٛ إىل   

ابحأوووار شَووواز ٓطةوووا بؽووون٘ العووو اِ  بْاشوووط٘ ظووو      

غووووري مرٜووووٕ  ْٓـووووا علووووٙ ّر  ظصوووواط   

(38)

ّمووووً   

القفوووآا اليوووادرٗ الوووك اعحنووودد عَٔوووا ٍوووجلِ الةؽووون٘   

كووودلٔا إلداىووو٘ موووحَه  ٍّوووٕ القفووؤ٘ الوووك شووورد     

ّالوووووووك جعوووووووري   .1968ّ اٜعَوووووووا يف الٔابووووووواٌ عووووووواو  

بقفوووؤ٘ ارتطوووواث اجملَوووووْل  ظٔينووووا جلقووووٙ مووووودٓر     

ظووورا٘ اْكٔوووْ جَدٓووودا بيصووو  مقووور العووورا٘ يف   

العاؼووووون٘ اْكٔوووووْ  ّ  ٓأوووووً موووووً دلٔوووووا شوووووْٚ    

دوووري  عيووود الؽوووا ُ ّ ووود    ظووو اِ ادتووواىٕ علوووٙ ال 

الحعووووووري علٔووووووُ  مووووووً خوووووو٣ل مفوووووواٍاٗ العوووووو اِ      

املْشوووْدٗ علوووٙ الدوووري موووا ظووو اِ املعوووحةُ بوووُ.  ّ ووود  

أشرٓوووووخ دراشووووو٘ يف مؽووووور علوووووٙ  بؽووووون٘ العووووو اِ    

جووووووة  مووووووً خ٣ ووووووا  أٍنٔوووووو٘ بؽوووووون٘ العوووووو اِ  يف   

اإلذةاد ادتياٜٕ

(39)

 . 

ّشووودٓر بالوووجلكر اٌ أٍوووه أّشوووُ الحعوووابُ بووو  ٍوووجلِ     

يف كْىَنوووووا ٓصوووووحخدماٌ     الةؽووووون٘ ّبؽووووون٘ املوووووخ

يف اإلذةوووواد ادتيووووواٜٕ  كوووودلٔا موووووادٖ كنووووا بٔيوووووا     

اى وووووا. اموووووا أٍوووووه أّشوووووُ ا٢خوووووح٣ي  عححصلوووووٙ يف اٌ    

بؽووووون٘ العووووو اِ ٓوووووحه الحعوووووري علَٔوووووا يف مصووووور      

ادتر وووو٘  مووووً خوووو٣ل مطابقوووو٘  ا٦ذووووار املْشووووْدٗ      

علووٙ بعوو  ا٤ظوؤاٛ  كقوود  املوواٛ مووا بؽوون٘ ظوو اِ       

كوووووةريا يف   املوووووحَه  كنوووووا اىَوووووا ٢ جحطلوووووت شَووووودا    

إذةاجَوووووا ىحٔصووووو٘ للحقئووووواد  اذتدٓرووووو٘  كنوووووا أىَوووووا 

 جعد  أ دو يف ا٢كحعاي مً بؽن٘ املخ.

 ) الراٜع٘( بؽن٘شادشا: 

ٓحنٔووووووس كووووووا إىصوووووواٌ براٜعحووووووُ معٔيوووووو٘    

دٌّ شووواٜر الةعووور أأعووو   ّ ووود أظوووار     عوووًمتٔوووسِ 

القوووورلٌ الأوووورٓه إىل للوووو  يف  ْلووووُ جعوووواىل ظأآوووو٘     

عؽووولخ العوووري ّملوووا " شووؤدىا ٓعقوووْث علٔوووُ الصووو٣و 

 ووووووال أبووووووٍْه اىووووووٕ ٤شوووووود رٓوووووو  ْٓشوووووو  لوووووو٢ْ أٌ  

ج يدٌّ(

(40)

 . 

ع ووووووٕ ا٦ٓوووووو٘ الأر وووووو٘ ج كٔوووووود لةؽوووووون٘ شوووووؤدىا  

ْٓشوووو  مووووً راٜعوووو٘ عر ووووُ علووووٙ القنوووؤؾ الووووك       

ّمؽوووووودر ٍووووووجلِ   .ٓحنٔووووووس بَووووووا عووووووً كووووووا الةعوووووور

الراٜعووووو٘ اٌ شصوووووه اإلىصووووواٌ ٓ ووووورز شوووووا٣ٜ ذقووووو٣ٔ  

ابووؤ  اللوووٌْ لحوووْٖ علوووٙ موووْاد جحعلوووا بْاشوووط٘     

ْشووووْدٗ علوووووٙ ادتلوووود   جيوووووحض عووووً ٍوووووجلا    الةأ ٓووووا امل 

الحعلوووا لحيحعووور يف ا وووْاٛ  ّ وووا راٜعووو٘  ٔوووسٗ عوووً 

غريٍووووا مووووً الوووورّاٜ   ّ أووووً الحعووووري علووووٙ ٍووووجلِ     

يف مصووووووووووووور  ادتر ووووووووووووو٘ بْاشوووووووووووووط٘ الأووووووووووووو٣ث 

الةْلٔصوووؤ٘

(41)

كنووووا ٓووووحه اشووووحخداو شَوووواز  ٔوووواط     .

الراٜعووووو٘ ّجصوووووصٔا  ٔساجَووووووا ب ظوووووأال محةآيوووووو٘    

 ٕ ّشتططووواد عنلووو

(42)

الأووو٣ث   ّ أوووً موووً خووو٣ل   

الةْلٔصوووووووؤ٘ الحعووووووووري علووووووووٙ ادتيوووووووواٗ ّعووووووووددٍه   

ّإمأاىٔووووووووو٘ الحعوووووووووري علوووووووووٙ اخح ووووووووواٛ ا٤ظووووووووؤاٛ    

ّا٤ظووووخاؿ

(43)

.  ّجحعووووابُ كووووا مووووً بؽوووون٘ املووووخ    

ّبؽووووووووون٘ الراٜعووووووووو٘  بامأاىٔووووووووو٘ اشوووووووووحخدامَنا     

كووووودلٔا يف اإلذةووووواد ادتيووووواٜٕ. ا٢ اٌ أٍوووووه أّشوووووُ    

ا٢خووووووح٣ي بٔيَنووووووا ٍووووووٕ اٌ بؽوووووون٘ املووووووخ  أووووووً   

اد املخسّىوووو٘  يف موووووخ  اذةاجَووووا عوووووً ارٓوووو  املعلْمووووو  

املوووووووحَه باشوووووووحخداو الحقئووووووواد اذتدٓرووووووو٘  بٔينوووووووا    

بؽوووون٘  الراٜعوووو٘  أووووً اذةاجَووووا  ّالحعووووري علَٔووووا   

يف مصووووور  ادتر ووووو٘  عوووووً ارٓووووو  شَووووواز  ٔووووواط    

الراٜعووووو٘  اّ الأووووو٣ث الةْلٔصووووؤ٘  ّمطابقووووو٘ ٍوووووجلِ   

 الراٜع٘ ما راٜع٘ املحَه.  

 :شابعا: بؽن٘ الؽْد

ؼوووْد خيحلووو   عيووودما ٓوووحأله اإلىصووواٌ ٓيوووحض عيوووُ     

مووووً ظووووخؾ ٦خوووور  ال اٌ الحعووووري علووووٙ ادتوووواىٕ      

مووً خوو٣ل ؼووْجُ اـووعٙ مووً ا٤دلوو٘ العلنٔوو٘ الووك       

اظووووووووودذخ جطوووووووووْرا ٍوووووووووا٣ٜ يف زتوووووووووال حتقٔووووووووو    

العخؽوووووؤ٘

(44)

ٍّووووووٕ مووووووً الْشوووووواٜا املعحنوووووودٗ يف   .

الةعووووز ادتيوووواٜٕ خاؼوووو٘ يف بعوووو  ادتووووراٜه الووووك   

حتووودس بعووود اجؽوووال أّ اج وووا   ّكوووجلل  يف شوووراٜه     



 (2017) الصي٘    ا٢ّل اجمللد      الراىٕ ععرالعدد        زتل٘ شامع٘ ا٢ىةار للعلْو القاىْىٔ٘ ّالصٔاشٔ٘ 

 
258 

دٓووووود ّالحصصوووووض ّالحخوووووابر القوووووجلي ّالصوووووت ّالحَ

موووووووووووووووووووووووووووووا ا٤عوووووووووووووووووووووووووووووداٛ ّضتٍْوووووووووووووووووووووووووووووا  

(45) 
ٓقوووووْو أشاشوووووَا علوووووٙ جصوووووصٔا املْشووووواد الؽوووووْجٔ٘  

بي اجَووووا ّ ٔساجَووووا ال ردٓوووو٘ ّخْاؼووووَا الجلاجٔوووو٘      

ّإعوووادٗ هاعَوووا ّمفووواٍاجَا بؽوووْد املعوووحةُ عٔوووُ       

ٓصووووحعنا يف للوووو  شَوووواز مفوووواٍاٗ ا٤ؼووووْاد الووووجلٖ 

ٓطلووو  علٔوووُ شَووواز الحخطووؤع الحعلٔلوووٕ للؽوووْد      

َووواز )اشوووةأحْغراي(  ّالوووجلٖ لووودد  اّ موووا ٓصووونٙ  

ؼوووووْد املوووووحأله ّلووووووْ موووووً كلنووووو٘ ّاظوووووودٗ     

(46)

   ال 

لوووْل ا٢ىطةوووام امل ياأصوووٕ علوووٙ ظووورٓع مصوووصا   

إىل شتطوووع مرٜوووٕ علوووٙ ٍٔيووو٘ خطوووْ  محْازٓووو٘      

محةآيووو٘ ج خوووجل ظوووأ٣ خاؼوووا   

ّشووودٓر بالوووجلكر    .(47)

اٌ ٍيووووا  مووووً ال قووووُ ادتيوووواٜٕ مووووً ٓوووورٚ ـوووورّرٗ  

ٔا املصوووحند اذتوووجلر ّالوووحع ت يف ظووو ٌ اعحةوووار الووودل   

موووً بؽووون٘ الؽووووْد دلووو٣ٔ خيفووووا للنةووودأ العوووواو      

ّللووووو  ٢ٌ ؼوووووْد العوووووخؾ املوووووراد ععؽوووووُ  ووووود      

جيحابوووُ ظالووو٘ موووً الحقلةووواد  الوووك جووو١ذر علٔوووُ ّموووً    

ٍووووووجلِ الحقلةوووووواد ـوووووو ع الوووووودو ّـوووووؤ  الحووووووي ض   

ّد ووواد القلوووت ٍّوووجلا ٓووو١دٖ اىل ج ووؤري ىووو اد ؼوووْجُ 

لوووووووجلل  جيوووووووت اٌ ٓصوووووووحيد اىل د٢ٜوووووووا أخووووووورٚ اىل 

دشاىووووت بؽوووون٘ الؽووووْ

(48)

. ّاٌ اٍووووه اّشووووُ الحعووووابُ 

بوووووووو  الةؽوووووووونح   يف اٌ إىَنووووووووا ٓصووووووووحخدماٌ يف    

اإلذةوووواد ادتيوووواٜٕ . امووووا أّشووووُ ا٢خووووح٣ي  عحدَوووور    

يف كووووٌْ بؽوووون٘ الؽووووْد ٢  أووووً إذةاجَووووا إ٢ يف     

ادتووووووراٜه الوووووووك  ٓؽوووووودر عَٔوووووووا املووووووحَه ؼوووووووْجا اّ    

ٓحعووودس عَٔوووا  بْشووواٜا معٔيووو٘  ّٓحفووو  موووً للووو      

يف ا٢ذةوووووواد اٌ بؽوووووون٘ املووووووخ ٍووووووٕ اّشووووووا زتووووووا٢   

ادتيوووواٜٕ مووووً بؽوووون٘ الؽووووْد .  كنووووا اٌ بؽوووون٘      

الؽوووووْد  أوووووً جسّٓرٍوووووا عوووووً ارٓووووو  الحقئووووواد    

اذتدٓرووو٘ ّالح٣عوووت بالؽوووْد  اموووا بؽووون٘ املوووخ عووو٣   

 أووووً اٌ لوووودس  ووووا مرووووا جلوووو  ا٢مووووْر كْىَووووا       

جعحنوووووود  علووووووٙ مووووووا مْشووووووْد  يف  العقووووووا  الةووووووااً   

 للنحَه مً معلْماد.

 املةعز الرالز

 إلذةاد ادتياٜٕظصٔ٘ بؽن٘ املخ يف ا

جيوووووت اٌ ٓأووووووٌْ الوووووودلٔا املصووووووحند مووووووً الْشوووووواٜا  

العلنٔوووو٘ اذتدٓروووو٘ معوووورّعا ّا٢ عوووود ٍووووجلا الوووودلٔا   

بوووووواا٣  عووووووالا كوووووواٌ الوووووودلٔا املحعؽووووووا ٢  رووووووا 

اعحوووداٛ علوووٙ ظرٓووو٘ ا٤عوووراد ّلووؤض عٔوووُ جعووورٓ        

ظٔووواٗ اظووود للخطووور عووؤنأً اٌ ٓأوووٌْ معووورّعا موووً   

 اشا الأع  عً ادتر ٘. 

 املطلت ا٤ّل

القاىٌْ املقارٌ ّالقاىٌْ العرا ٕ مً بؽن٘ مْ   

 املخ

ج ٓٔوووودٍا يف  إٌ الحعوووورٓعاد املقارىوووو٘ رغووووه    

اشووووووووحخداو الةؽووووووووناد كوووووووودلٔا  يف الحعوووووووورٓعاد 

العربٔووووووو٘ أّ ا٤شيةٔووووووو٘  إ٢ أىيوووووووا صتووووووود اٌ ٍووووووووجلِ     

الحعووووووووورٓعاد   جووووووووويؾ علوووووووووٙ ٍوووووووووجلِ الحقئووووووووو٘  

بيؽوووووْؿ ؼووووورل٘ ّلأيَوووووا ىؽوووووخ علوووووٙ بعووووو    

٘ ّىدوووووورا ا٢دلوووووو٘ العلنٔوووووو٘ كالةؽوووووون٘ ّالْراذٔوووووو 

للحعوووابُ بٔيَنوووا موووً ظٔوووز اذتداذووو٘ ّاإلظأووواو عووواٌ  

ا٤ظأووووواو  الوووووك جيطةووووو  علوووووٙ الةؽووووون٘ الْراذٔووووو٘    

جيطة  علٙ بؽن٘ املخ

(49)

 . 

اشووووواز  ووووواىٌْ ادتٔيووووْو الةعووووورٖ ا٢مرٓأوووووٕ   عقوووود   

ا٢شووووووووحعاى٘ بالةؽووووووووناد علووووووووٙ اٌ 1990الؽووووووووادر يف

جأووووٌْ  ٢زموووو٘ للْؼووووْل اىل اذتقٔقوووو٘ يف دعووووْٚ اّ  

 حتقٔ  شياٜٕ.  

ا اشوووووووواز القوووووووواىٌْ ا٢صتلٔووووووووسٖ ا٢شووووووووحعاى٘ كنووووووو 

بال عْؼووواد الطةٔووو٘  ّا٢خحةووواراد ّميَوووا  اخحةوووار     

بؽووون٘ املوووخ للنوووحَه ّالوووك جووو١دٖ اىل اذةووواد اّ ى وووٕ  

الحَنوووووو٘ عيووووووُ ّعقووووووا لقوووووواىٌْ ا٢دلوووووو٘ ّالعوووووورا٘   

ادتيأٜ٘

(50)

  . 

اموووا باليصوووة٘ للقووواىٌْ ا٤ملووواىٕ عقووود اشووواز ا٢شوووحعاى٘ 

ٍيوووووا  د٢ٜوووووا با٢خحةووووواراد ادتصووووودٓ٘  الا كاىوووووخ 

  ٘  ْٓوووو٘ جعووووري اىل ارجأابووووُ ادتر وووو

(51)

. امووووا املعوووورم  

ال رىصوووووووٕ عقووووووود ىدوووووووه ا٢شوووووووحعاى٘ بالحعالٔوووووووا     

ّا٢خحةوووووووواراد  يف  وووووووواىٌْ ا٢شووووووووراٛاد ادتيأٜوووووووو٘  

الياعووووووجل   ّ وووووود ا وووووور  وووووواىٌْ العقْبوووووواد ال رىصووووووٕ  

ا٢شوووووووووووحعاى٘ 1994الياعوووووووووووجل ّالؽوووووووووووادر يف شوووووووووووي٘  

بالةؽوووووووناد بعووووووور  اٌ جوووووووحه ّعقوووووووا إلشوووووووراٛاد      

ع٘شيأٜ٘ ؼعٔ

(52)

   . 

 ٕ عنووووً امل٣ظووووت مووووً   امووووا مْ وووو  القوووواىٌْ العرا وووو

( مووووً  وووواىٌْ أؼووووْل احملاكنوووواد   212 ىووووؾ املووووادٗ ) 

ادتسأٜووووووو٘ ّالوووووووك ىؽوووووووخ علوووووووٙ اىوووووووُ )٢ جيوووووووْز   

للنعأنوووووووو٘ اٌ جصووووووووحيد يف ظأنَووووووووا إىل دلٔووووووووا    

ٓطوووور  للنيا عوووو٘ اّ   ٓعوووور الٔووووُ يف ادتلصوووو٘ ٢ّ    

اىل ّر وووووو٘  وووووودمَا اظوووووود ارتؽووووووْو دٌّ اٌ  أووووووً  

ْو مووووووً ا٢اوووووو٣م علَٔووووووا. ّلوووووؤض    بووووووا ٕ ارتؽوووووو 
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للعوووواكه اٌ لأووووه يف الوووودعْٚ بيوووواٛ علووووٙ علنووووُ    

 العخؽٕ(.

( موووووً القووووواىٌْ ا٤ىووووو  213ّكوووووجلل  ىوووووؾ املوووووادٗ) 

حتأوووووووه  –الوووووووجلكر  ّالوووووووك ىؽوووووووخ علوووووووٙ اىوووووووُ )أ 

احملأنووووو٘ يف الووووودعْٚ بيووووواٛ علوووووٙ ا حياعَوووووا الوووووجلٖ    

جأووووٌْ لوووودَٓا مووووً ا٤دلوووو٘ املقدموووو٘ يف أٖ دّر مووووً      

 ٘ ٍّوووووووووٕ اإل ووووووووورار   ادّار الحعقٔووووووووو  اّ احملاكنووووووووو

ّظوووووَادٗ العوووووَْد ّستاـووووور الحعقٔووووو  ّاحملاـووووور 

ّالأعوووووْي الرهٔووووو٘ ا٤خووووورٚ ّجقوووووارٓر ارتووووو اٛ    

ّال يوووووؤ  ّالقووووووراًٜ ّا٤دلوووووو٘ ا٤خوووووورٚ املقووووووررٗ    

 ىْىا . ا

٢ جأ ووووٕ العووووَادٗ الْاظوووودٗ شووووةةا  للعأووووه مووووا     –ث 

  ج١ٓوووود بقرٓيوووو٘ اّ أدلوووو٘ أخوووورٚ مقيعوووو٘ اّ بووووا رار 

   ٌ ارٓقوووووا  معٔيوووووا    موووووً املوووووحَه ا٢ الا رشوووووه القووووواىْ

 ل ذةاد عٔصت الحقٔد بُ.

للنعأنوووو٘ اٌ ج خووووجل بوووواإل رار ّظوووودِ الا مووووا      –شووووو 

 اان ىخ إلُٔ ّ  ٓرةخ كجلبُ بدلٔا لخر(.

إٌ املعوووورم  ووووود اخوووووجل مبةووووودأ عووووودو حتدٓووووود ا٤دلووووو٘  

( 70.  كنووووا اٌ املووووادٗ) ادتيأٜوووو٘ ا٢ اىووووُ  ٔوووود ميَووووا     

موووً ى وووض القووواىٌْ ا٢ىووو   الوووجلكر أشوووازد لقاـوووٕ 

ّاحملقوووووووو  إشووووووووراٛ ععووووووووؾ بؽووووووووناد الحعقٔوووووووو  

ا٤ؼوووابا ّععوووؾ الووودو كنوووا أشوووازد إشةوووار املوووحَه  

علوووٙ ٍوووجلا ال عوووؾ رغنوووا عيوووُ   ال  أوووً ا٢عحنووواد    

علوووٙ للووو  كقرٓيووو٘   اىْىٔووو٘ معووورّع٘ للقاـوووٕ     

العرا ووووووووٕ للأعوووووووو  عووووووووً ادتووووووووراٜه باشووووووووحعنال   

 الةؽووووووووووووووووووناد ّميَووووووووووووووووووا بؽوووووووووووووووووون٘ املووووووووووووووووووخ.   

( ّيف 1979لصوووي107٘) هاإلذةووواد ر ووو كنوووا اٌ   ووواىٌْ

املْشةوووو٘ أشوووواز للنعأنوووو٘ ا٢شووووح ادٗ مووووً  ا٤شووووةاث 

 .  الحقدو العلنٕ يف اشحيةا  القراًٜ

موووً  ووواىٌْ اإلذةووواد العرا وووٕ    104ّٗامل٣ظوووت إٌ املووواد 

أعطووووخ اذتوووو  للقاـووووٕ العرا ووووٕ با٢شووووح ادٗ مووووً   

الْشووووواٜا اذتدٓرووووو٘ يف العلوووووه ٢شوووووحيةا  القرٓيووووو٘ 

القفووووأٜ٘ ّميَووووا الةؽووووناد. ال اٌ  ّشوووواٜا الحقوووودو  

جصووووحخدو  يف عنلٔوووو٘ اشووووحيةا    العلنووووٕ  أووووً اٌ  

القوووراًٜ القفوووأٜ٘ علوووٙ أٌ ٢ جأوووٌْ ٍوووجلِ الْشووواٜا   

محعارـوووووو٘ مطلقووووووا مووووووا ظرٓوووووو٘ اإلىصووووووواٌ إ٢ إلا     

كنوووا اٌ مصوووال٘ جووور      كاىوووخ  ااعووو٘ اإلذةووواد  

جقووودٓر ٍوووجلِ الْشووواٜا حملأنووو٘ املْـوووْم جقٔووود موووً       

 وووْٗ ٍوووجلِ الْشووواٜا. ع وووٕ الْ وووخ الوووجلٖ اذةوووخ عٔوووُ       

ّشوووولط٘ . ادالعلووووه د وووو٘ ٍووووجلِ الْشوووواٜا يف اإلذةوووو 

شْازُٓ علوووووُ اٌ بةؽووووون٘ املوووووخ  القاـوووووٕ يف ا٤خوووووجل  

ٓ خوووجل بَوووا اّ ٓ كَوووا ظصوووت  ياعحوووُ ٍّوووجلا ـوووع     

موووً شاىوووت املعووورم ّكووواٌ ا٤ظووورٚ بوووُ اشوووحعداس        

 ووووووووواىٌْ شدٓووووووووود ٓحعلووووووووو  بالْشووووووووواٜا اذتدٓرووووووووو٘  

ل ذةاد

(53)

. 

 املطلت الراىٕ

مْ ووو  القفووواٛ املقوووارٌ ّالعرا وووٕ موووً اإلذةووواد  

 ادتياٜٕ عً ارٓ  بؽن٘ املخ

للصووووولط٘  القفوووووأٜ٘ أٍنٔووووو٘  كوووووةريٗ يف     

جقووووودٓر ا٤دلووووو٘ العلنٔووووو٘ ملوووووا  وووووا موووووً أٍنٔووووو٘ يف      

اإلذةووووواد ادتيوووووواٜٕ اذتوووووودٓز  شوووووْاٛ اخووووووجل  مبةوووووودأ    

ا٢ حيووووووام الووووووجلاجٕ اّ املووووووجلٍت املخووووووحلع عأ٣ٍنووووووا     

ٓعطوووووٕ للقاـوووووٕ الصووووولط٘ الحقدٓرٓووووو٘ يف جقووووودٓر   

الووودلٔا  املعووورّ  إمووواو احملأنووو٘   ّاٌ ٍوووجلا ٓووو١دٖ      

 نووووووا: ٍووووووٕ ظرٓوووووو٘ القاـووووووٕ يف    إىل ىحٔصووووووح  أّ

 ةوووْل الووودلٔا  ّذاىَٔنوووا أٌ الووودلٔا خيفوووا ملطلووو      

جقووووودٓر القاـوووووٕ أٖ أٌ القاـوووووٕ  أيوووووُ أٌ ٓوووووة    

ا حياعووووووُ الووووووجلاجٕ ّظرٓحووووووُ يف جقوووووودٓر ا٢دلوووووو٘ ّاٌ 

١ٓشووووووض ظأنووووووُ علووووووٙ أٖ عيؽوووووور مووووووً عياؼوووووور   

اإلذةاد

(54)

 . 

لقوود  اخووجل القفوواٛ ا٤مرٓأووٕ  بةؽوون٘ املووخ يف إذةوواد     

إداىحُ  كدلٔا ٤ّل مرٗ يف أمرٓأا يف براٛٗ املحَه اّ 

ظأووووووووووووووه ّا حيعووووووووووووووخ احملأنوووووووووووووو٘ مبقااعوووووووووووووو٘    

Pottawattamie     ّأخووجلد بووُ كوودلٔا  ّظأنووخ

  ٌ يف  Terry Harringtonب اٛٗ جريٖ ٍوارًٓ شحوْ

ّظؽووا  John Schweer فؤ٘  حووا شوٌْ ظووْٓر  

عاموووا يف  25املوووحَه عَٔوووا علوووٙ الووو اٛٗ بعووود أٌ  فوووٕ  

 الصصً.

ّ ووووووْم القاجووووووا ّأٓفووووووا شوووووواعدد بؽوووووون٘ املووووووخ يف  

الصووووووو ا  أووووووؤض شرٓيووووووودر يف  ةفووووووو٘ العدالووووووو٘  

ّأخوووجلد بَوووا احملأنووو٘ كووودلٔا إداىووو٘ ّ  عقْبحوووُ       

 ٗ بالصوووووووصً موووووووودٚ اذتٔووووووووا

(55)

كنووووووووا اٌ القفوووووووواٛ .

ا يوووودٖ  وووود اخووووجل بةؽوووون٘ املووووخ كوووودلٔا إذةوووواد يف  

القفٔ٘ املعرّع٘ بقفٔ٘ ظارما

(56)

. 
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اموووا باليصوووة٘ للقفووواٛ العرا وووٕ عووورغه اٌ  الحعووورٓا      

ٕ  وووود أظووووار إىل اشووووحخداو بعوووو    ادتيوووواٜٕ العرا وووو 

الْشوواٜا العلنٔوو٘ كةؽوون٘ ا٤ؼووابا كنووا يف املووادٗ     

( مً أؼْل احملاكناد ادتسأٜو٘ العرا وٕ  ّالوك    70)

ذتاكه الحعقٔ  اّ احملق  اٌ ٓورغه  ىؽخ علٙ اىُ )

املحَه اّ اجمل  علُٔ يف شيآ٘ اّ شيع٘ علٙ الحنأ  

مووً الأعوو  علووٙ شصوونُ ّاخووجل جؽووْٓرِ العنصووٕ اّ  

٘ اؼابعُ اّ  لٔا مً دمُ اّ ظعرِ اّ ا واعرِ اّ  بؽن

غري لل   ا ٓ ٔد الحعقٔ  إلشوراٛ ال عوؾ الو٣زو    

 ٌ علَٔووا جيووت بقوودر ا٢مأووا

(57)

اٌ ٓأووٌْ الأعوو  علووٙ  

( ّ  ٓعوور اىل  شصووه ا٤ىرووٙ بْاشووط٘ أىرووٙ كووجلل    

ّشوواٜا اخوورٚ كةؽوون٘ املووخ ا٢ اٌ القفوواٛ ا ووُ اىل  

ا٢شووحعاى٘ بالْشوواٜا العلنٔوو٘ للْؼووْل اىل ىحوواٜض يف   

( موً  70مرظل٘ ا٢شحد٢ل ّالحعقٔو .ّرغه اٌ املوادٗ)  

أؼوووووْل احملاكنووووواد ادتسأٜووووو٘ إظوووووارٗ إىل ا٤خوووووجل   

بالةؽوووناد ا٢ اٌ القفووواٛ يف العووورا   ٔوووا اىل عووودو  

دلوو٣ٔ كاعٔووا ل داىوو٘ بووا ٓعحنوود      اعحةارٍووا  ّظوودٍا  

علَٔا  يف جعسٓس دل٣ٔ اخر

(58)

ّٓأٌْ للقاـٕ شولط٘  .

جقدٓرٓوو٘ عيوودما ٓقوودو الٔووُ جقرٓوور ارتووةري  باذةوواد       

الحَن٘ اّ ى َٔا عً املحَه. لوجلل  عاىيوا ىودعْ القفواٛ     

ٕ بفرّرٗ ا٢شحعاى٘ يف ّشاٜا العله اذتدٓر٘  العرا 

ر ووو٘ ّالوووك  وووا دّر كوووةري ّععوووال يف كعووو  ادت   

ّاذتوود ميَووا   عفوو٣ عووً الوودّر الْ وواٜٕ الووجلٖ جلعةووُ   

 بع  ٍجلِ الْشاٜا يف كع  ادتر ٘  ةا ّ ْعَا.

 اليحاٜض

اٌ بؽووون٘ املوووخ موووً ا٤دلووو٘ املادٓووو٘ املةاظووورٗ علوووٙ     -1

ّشوووووْد املوووووحَه يف مصووووور  ادتر ووووو٘   ّدلووووو٣ٔ غوووووري 

 مةاظر علٙ ارجأابُ  ا.

اٌ بؽووووووون٘ املوووووووخ  أوووووووً ا٢عحنووووووواد علَٔوووووووا  يف    -2

ذةوووووواد ادتيوووووواٜٕ  بوووووودٌّ إشووووووراٛاد معقوووووودٗ   أّ   اإل

سترشووووووووووو٘ ل ىصووووووووووواٌ   اّ ميحَأووووووووووو٘ لأرامحوووووووووووُ 

اإلىصوووووواىٔ٘. عفوووووو٣  عووووووً إٌ اشووووووحخدامَا ٓصووووووَه    

 باذتؽْل علٙ ىحاٜض عْرٓ٘. 

إٌ إشووووووراٛ ععووووووؾ بؽوووووون٘ املووووووخ   ٓعوووووود مووووووً       -3

اإلشووووراٛاد الْ أٜوووو٘  الووووك جصوووواعد بالأعوووو  علووووٙ   

الأووووورري موووووً ادتوووووراٜه الوووووك جقوووووا علوووووٙ ا٤موووووْال     

 ظخاؿ ّادتراٜه اإلرٍابٔ٘ .ّا٤

إٌ إشوووراٛ ععوووؾ بؽووون٘ املوووخ ّشووؤل٘ ععالووو٘  يف     -4

حتقٔووووووو  ا٤موووووووً  ّمصووووووواعدٗ العدالووووووو٘   كْىَوووووووا   

جصوووووواٍه بعووووووأا ععووووووال باذةوووووواد إداىوووووو٘ املووووووحَن       

 ّج ٜ٘  املحَن   املعحةُ بَه.

اٌ اليحوواٜض الوووك ٓحعؽووا علَٔوووا مووً بؽووون٘ املوووخ     -5

ىحووواٜض   رغوووه مصاشوووَا باذترٓووو٘ ال ردٓووو٘  ا٢ اٌ  وووا  

 طعٔوووووووو٘ ٢ حتحنووووووووا الأووووووووجلث   ال ٓعوووووووود الوووووووودلٔا  

املصوووووحند و بؽووووون٘ املوووووخ موووووً القوووووراًٜ القفوووووأٜ٘    

 الك جصحع  بَا احملأن٘ لأع  اذتقٔق٘.

اٌ الحعوووووورٓا ادتيوووووواٜٕ العرا ووووووٕ  وووووود اظووووووار اىل  -6

اشووووووحخداو بعوووووو  الْشوووووواٜا العلنٔوووووو٘ كةؽوووووون٘    

( موووووووووً اؼوووووووووْل  70ا٢ؼوووووووووابا كنوووووووووا يف املوووووووووادٗ )  

را وووووووٕ ّ  ٓعوووووووور اىل  احملاكنووووووواد ادتسأٜوووووووو٘ الع 

ّشوووواٜا اخوووورٚ كةؽووووون٘ املووووخ ّرغوووووه للوووو  عووووواٌ     

القفووووواٛ ا وووووُ اىل ا٢شوووووحعاى٘ با٤دلووووو٘ املحعؽووووول٘  

مووووووً الْشوووووواٜا العلنٔوووووو٘ للْؼووووووْل اىل ىحوووووواٜض يف    

 مرظل٘ ا٢شحد٢ل ّالحعقٔ .

 الحْؼٔاد:

ىقوووو   علووووٙ املعوووورم العرا ووووٕ جفوووون   وووواىٌْ      -1

أؼووووووْل احملاكنوووووواد ادتسأٜوووووو٘ العرا ووووووٕ ىؽووووووا     

ا٢شوووووحعاى٘  بالةؽوووووناد يف اكحعووووواي ٓووووودعْ عٔوووووُ 

ادتر ووووووو٘ ٢شووووووؤنا بعووووووود إذةووووووواد  طعٔحَوووووووا يف     

 اإلذةاد ادتياٜٕ.

ىوووودعْ القفوووواٛ العرا ووووٕ بوووواللصْٛ إىل الْشوووواٜا    -2

العلنٔووووو٘ اذتدٓرووووو٘ يف اإلذةووووواد ادتيووووواٜٕ ّميَووووووا     

بؽووووون٘ املوووووخ بعووووود اٌ أذةحوووووخ  طعٔحَوووووا باإلذةووووواد    

موووووً خووووو٣ل الحصوووووارث العلنٔووووو٘ الوووووك  ووووواو بَوووووا       

عحنوووووادا علوووووٙ الصووووولط٘ الحقدٓرٓووووو٘     املخحؽوووووٌْ  ا

 للقاـٕ.

ـوووورّرٗ جووووْعري كووووْادر اةٔوووو٘ مدربوووو٘ علووووٙ        -3
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 كع  ادتراٜه .

ـوووووووورّرٗ عنووووووووا ىوووووووودّاد ّلقوووووووواٛاد دّرٓوووووووو٘    -4

للنخحؽوووووووووو  يف زتووووووووووال اإلذةوووووووووواد ادتيوووووووووواٜٕ   

كالقفوووووووووواٗ ّاحملققوووووووووو  ّأعفوووووووووواٛ الفووووووووووةع   

لوووٙ موووا  القفووواٜٕ املخحؽووو  موووً اشوووا جعووورٓ َه ع  

اشووووووحصد  يف زتووووووال الةعووووووز العلنووووووٕ  ّكٔ ٔوووووو٘ 

 الحعاما معَا ك دل٘ لأع  ادتر ٘.

.................................................... 

 

 

 



 (2017) الصي٘    ا٢ّل اجمللد      الراىٕ ععرالعدد        زتل٘ شامع٘ ا٢ىةار للعلْو القاىْىٔ٘ ّالصٔاشٔ٘ 

 
261 

 ا ْامغ

أتووود ظةٔوووت الصووونا   ىدووواو اإلذةووواد يف العووورٓع٘ ّالقووواىٌْ     ( 1)

الْـووعٕ  زتلوو٘ اذتقوووْ   الؽووادرٗ عووً زتلوووض اليعوور العلنوووٕ       

 .152 ؿ1997الراىٕ  الأْٓخ  العددشامع٘ 

(2)Farwell, L.A. (2013). "Lie Detection" in 
Encyclopedia of Forensic Sciences, Second 
Edition, J.A. Siegel and P.J. Saukko, eds, pp. 

144-149. Waltham: Academic Press. 

(3)CognNeurodyn Brain fingerprinting field 

studies comparing P300-MERMERand P300 
brainwave responses in the detection of 
concealed, p: 

(4)http://www.brainwavescience.com. 

 (5) Farwell LA, Donchin E (1991). The Truth 

Will Out: Interrogative Polygraphy ("Lie 

Detection") With Event-Related Brain 

Potentials. Psychophysiol., 28: 531-547.   

(6)Donchin E, Miller GA, Farwell LA (1986) The 
endogenous components of the event-related 
potential—a diagnostic tool? In: Swaab DF, 
Fliers E, Mirmiran M, Van Gool WA, Van 
Haaren F (eds) Progress in brain research, vol 
70: aging of the brain and Alzheimer’s disease. 
Elsevier, Amsterdam, pp 87–102 

(7) Farwell LA, inventor. Method and apparatus 
for multifaceted electroencephalographic 
response analysis (MERA). US patent 
5,363,858. 1994, pp: 33-60 

(8)Farwell LA, Smith SS (2001). Using Brain 

MERMER Testing to Detect Concealed 

Knowledge Despite Efforts to Conceal. J. 

Forens. Sci., 46(1): 135-143. 
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 .239ا اىٕ ستند اآا  مرشا شاب  ؿ ( 57)

رععووووخ ٍووووجلِ العةووووارٗ  بالحعوووودٓا الؽووووادر مووووً شوووولط٘        ( 58)

 17ّالؽووادر يف  4يف القصووه  3ا٢ٜووح٣ي امل١ حوو٘    القوواىٌْ ر ووه   

 .2003اث  

لٍةخ ستأن٘ الحنٔٔس يف  ورار  وا  باىوُ )٢ ٓأ وٕ إلداىو٘      ( 59)

اط  اليْاعووجل  املووحَه  ر وو٘ الصوور ٘ ّشووْد بؽووناجُ علووٙ زشوو      
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 .2005القاٍرٗ 

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1934836,00.html
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ستنووْد عطٔوو٘  الحعقٔوو  ادتيوواٜٕ الحطةٔقووٕ ّـووْابع   -16

ٕ للدارشاد القفأٜ٘  شلصل٘  اإلذةاد ادتياٜٕ  املركس القْم

 .1989دراشاد  فأٜ٘  القاٍرٗ  

 

 

 الرشاٜا ّا٢اارٓ 

ٕ ستند اآا  الْشاٜا اذتدٓر٘ يف اإلذةاد ادتياٜٕ   -1 ا اى

٘ اذتقْ   شامع٘ القاٍرٗ   ٘ اىل كلٔ ِ مقدم ٘ دكحْرا رشال

2011. 

ّاعر ْٓش   الةؽون٘ الْراذٔو٘ إلذةواد اليصوت  موجلكرٗ       -2

مأنلوو٘ لئووا ظووَادٗ املاشصووحري يف اذتقووْ   كلٔوو٘ اذتقووْ    

٘ شامع٘ ستنوود خٔفوور  شووأرٗ  ادتساٜوور  ّالعلووْو الصٔاشوؤ

2014 2015. 

  الةؽوون٘ الْراذٔوو٘ ّموودٚ معوورّعٔحَا يف    بْـوؤا عوو١اد  -3

اذةووواد  ّى وووٕ اليصت رشوووال٘ ماشصوووحري مقدمووو٘ اىل كلٔووو٘  

اذتقوووْ  ّالعلوووْو الصٔاشووؤ٘  شامعووو٘ ميحوووْرٖ   صووويطٔي٘  

 .2011/2012ادتساٜر 

 الةعْس:

الةؽوون٘ موودٚ ظصٔوو٘  – اأبووْ الْعووا ستنوود أبووْ الْعوو  -1

الْراذٔ٘ يف اإلذةاد ادتياٜٕ يف القاىٌْ الْـعٕ ّال قُ 

حبوز مقودو ملو١متر ا يدشو٘ بو  العورٓع٘        ,اإلش٣مٕ

 .2002ّالقاىٌْ  اجمللد الراىٕ   اإلماراد  
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عقْبةةةةة٘ العنةةةةةا للني عةةةةة٘ العامةةةةة٘     

 32قةةةةةةاىٌْ ا٤ألةةةةةةدا  ا٤ردىةةةةةةٕ رقةةةةةةه   

 2014لسي٘ 

 )دراس٘ مقارىُ(

الباألةةةةة  لٓةةةةةةد الةةةةة   ةةةةةةر  عبةةةةةةدا    

 الظ ريٖ

 دْٓاٌ الْق  السين العراقٕ

 

 :امللخص

تعتةةةةو عقْبةةةة٘ العنةةةةا للني عةةةة٘ العامةةةة٘ مةةةةً           

العقْبةةةةةاد البدٓلةةةةة٘ اذتدٓثةةةةة٘ الةةةةة  بةةةةةد د تل ةةةةة     

الَٔةةةةا  الةةةةيف الةةةةدّل   سٔاسةةةةتَا ادتيأٜةةةة٘ ٤جةةةةا  

إصةةةةة٣ه ّت ٍٔةةةةةا ا مةةةةةْو علةةةةةَٔه مةةةةةً املةةةةةداى      

ا٤ألةةةةةدا  ّإعةةةةةادٗ دزتَةةةةةه   اجملتنةةةةة   إ ةةةةةا ٘    

اىل التقلٔةةةةةةةةا مةةةةةةةةً الي قةةةةةةةةاد علةةةةةةةةٙ السةةةةةةةة ٌْ     

الٔةةةةة٘ عةةةةةً الدّلةةةةة٘  ّعلٔةةةةةُ   ّخت ٔةةةةة   عباَٜةةةةةا امل 

تياّليةةةا   ٍةةةرِ الدراسةةة٘ عقْبةةة٘ العنةةةا للني عةةة٘    

العامةةةة٘ الةةةةْاردٗ   قةةةةاىٌْ ا٤ألةةةةدا  ا٤ردىةةةةٕ رقةةةةه 

  ّ ٍنٔةةةةة٘ ٍةةةةةرِ العقْبةةةةة٘ البدٓلةةةةة٘    2014لسةةةةةي٘  32

مةةةةةً ألٔةةةةة  ت بٔقَةةةةةا علةةةةةٙ ا٤ألةةةةةدا   ّمعْقةةةةةاد  

ت بٔقَةةةا ّطةةةرّت ّألةةةا٢د تي ٔةةةرٍا  ّإمماىٔتَةةةا      

رجةةةةةْٗ ميَةةةةةا     حتقٔةةةةةد ا٤ٍةةةةةدا  ّال آةةةةةاد امل

إصةةة٣ه اذتةةةد  ّإعةةةادٗ ت ٍٔلةةةُ ل ةةةر  دزتةةةُ     

اليسةةةةةةةةةةٔ  ا٢جتنةةةةةةةةةةاعٕ ّحتقٔةةةةةةةةةةد م ةةةةةةةةةةل تُ   

 ال ضلٙ.

ّقةةةةةد اةةةةةة  ٍةةةةةةرا املْ ةةةةةةْ  مةةةةةةً اةةةةةة٣ل  ٣ ةةةةةة٘  

م الةةةةةةةيف تياّليةةةةةةةا   امل لةةةةةةةيف التنَٔةةةةةةةدٖ ميةةةةةةةُ;   

مأٍةةة٘ عقْبةةة٘ العنةةةا للني عةةة٘ العامةةة٘ ّت ْرٍةةةا    

التةةةةةةةة رحٕ  ّ ّ ةةةةةةةة يا مأٍةةةةةةةة٘ ٍةةةةةةةةرا الةةةةةةةةين   

بةةةةةةة٘ ّت صةةةةةةةٔلَا القةةةةةةةاىْىٕ  التةةةةةةة ٍٔلٕ مةةةةةةةً العقْ

ّتياّليةةةةةةا   امل لةةةةةةيف ا٤ّل مةةةةةةً ٍةةةةةةرِ الدراسةةةةةة٘;   

طةةةرّت عقْبةةة٘ العنةةةا للني عةةة٘ العامةةة٘ ّألةةةا٢د    

ت بٔقَةةةةةا   التشةةةةةرٓعاد ادتاأٜةةةةة٘  ّ  امل لةةةةةيف    

الثةةةةةةةاىٕ; ا ةةةةةةةاٜص ّ اةةةةةةةرا  عقْبةةةةةةة٘ العنةةةةةةةا  

 للني ع٘ العام٘ ّّساٜا صتاألَا.

ّ  ىَآةةةةة٘ اثيةةةةةا ٍةةةةةرا تْصةةةةةليا اىل اسةةةةةتيتاجاد    

ب اآللٔةةةةةةة٘ الْا ةةةةةةة ٘   التشةةةةةةةرٓ    ٍنَةةةةةةةا أةةةةةةةا

ا٤ردىةةةةةٕ مل َةةةةةْو ٍةةةةةرِ العقْبةةةةة٘ البدٓلةةةةة٘ ّالٔةةةةة٘     

تي ٔةةةةرٍا  ّملةةةة  مةةةةً اةةةة٣ل عةةةةدو حتدٓةةةةد ىةةةةْ        

ا٤عنةةةةةةال الةةةةةة  ةمةةةةةةً  ٌ ٓملةةةةةة  بَةةةةةةا اذتةةةةةةد      

ادتةةاىٕ  ّعةةدو حتدٓةةد ادتَةةاد الةة  ةمةةً ت دٓةة٘        

العنةةةةا ل ةةةةاذتَا  ّعةةةةدو حتدٓةةةةد سةةةةاعاد العنةةةةا  

 الرٖ ةمً  ىاالُ علٙ ا مْو علُٔ.

 

The Penalty of the work for the 

public benefit in the Jordanian 

Juveniles Act No. 32 of 2014 A 

comparative study 

Prepared by: 

Zaid Khalaf Farj aDhafiri 

Iraqi Sunni Endowment 

Abstract: 

       The Penalty of the work for the 

public benefit is considered as one of 

the modern alternative sanctions that 

were beginning to resort to by the 

most of the countries in the criminal 

policy, In order to reform convicts 

and rehabilitation of juvenile 

convicts and re-integrate them into 

society. And also reduce the 

expenditures on prisons and ease the 

financial burden for the state. 

Consequently, this study dealt with 

the Penalty of the work for the 

public benefit in the Jordanian 

Juveniles Act No. 32 of 2014. And 

the importance of this alternative 

punishment as applied to events, and 
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impediments to their application and 

the terms and conditions of its 

implementation. And its potential to 

achieve the goals and objectives that 

expected of in repairing the culprit 

and rehabilitation for the purpose of 

him. This is achieved through three 

demands, where the introductory one 

addressed what is the penalty of the 

work for the public benefit and its 

historical development, and this was 

to clarify what this qualifying mode 

of punishment is, it also dealt with 

terms of Penalty of the work for the 

public benefit and its application in 

cases of criminal legislation. In the 

second requirement the study 

addressed the characteristics and 

purposes of the Penalty of work for 

the public benefit and means of its 

success. At the end of the research 

we came to some conclusions the 

most important one was the absence 

of a clear mechanism in the 

Jordanian legislation to the concept 

of this alternative punishment and 

implementation mechanism. And 

that happened as a result of not 

determining the business assigned to 

the Juvenile offender, not 

determining those who can perform 

the work in its favor, not 

determining the hours of work that 

can convict judged by  . 

 

 

 املقدم٘ 

العنةةةا اليةةةا   ّمةةةالال م١طةةةرا   لقةةةد  ةةةاٌ  

علةةةةٙ اسةةةةتقام٘ مةةةةً ٓقةةةةْو بةةةةُ ّمةةةةً ٓةةةةدعْ لةةةةُ         

ّع٣قةةةةة٘ العنةةةةةا بمةةةةةا مةةةةةً ادترةةةةةة٘ ّالعقْبةةةةة٘   

لٔسةةةال ع٣قةةة٘ ألدٓثةةة٘ العَةةةد    ةةةٕ املا ةةةٕ  ةةةاٌ   

اداٛ العنةةةا  بةةةدٓا للعقْبةةة٘  ّ مرا ةةةد  ةةةا ٓتسةةةه   

بالقسةةْٗ ّال لظةة٘ ّٓةةراد ميةةُ حتقٔةةد اآةةاد اةةري       

قةةةةاو  ّاةةةةري  إىسةةةةاىٔ٘  ةةةةالذّٓ  ّا٢م٢ل ّا٢ىت 

دلٔةةةةةةةا علةةةةةةةٙ ملةةةةةةة  عقْبةةةةةةة٘ ا٤طةةةةةةة ال الشةةةةةةةاق٘   

املي ةةةةةةْا علَٔةةةةةةا   المةةةةةةثري مةةةةةةً التشةةةةةةرٓعاد     

 ادتاأٜ٘.

ٓعةةةد العنةةةا للي ةةة  العةةةاو  سةةةلْب عقةةةابٕ معاصةةةر     

طةةةةةة ا اٍتنةةةةةةاو المةةةةةةثري مةةةةةةً املَةةةةةةتن  بالْسةةةةةة   

العقةةةةابٕ ٤ىةةةةُ بةةةةْم  عقةةةةابٕ مّ ا ْصةةةةٔ٘  ّإٌ  

إألةةةةةدا  ٍةةةةةرا الت ةةةةةٔري   عقْبةةةةة٘ العنةةةةةا للي ةةةةة     

 ْ د اىل اىت ةةةةةةةةار املةةةةةةةةراٍيف ال قَٔةةةةةةةة٘   العةةةةةةةةاو ٓعةةةةةةةة

لل اىةةةةةةيف ا٢ىسةةةةةةاىٕ   طخ ةةةةةةٔ٘ اجملةةةةةةرو  تلةةةةةة   

الةةةةة  اقتةةةةةدد بالمماىٔةةةةة٘ إصةةةةة٣ألُ ّت ٍٔلةةةةةُ مةةةةة      

اذت ةةةةةا  علةةةةةٙ مقْماتةةةةةُ ا٢ىسةةةةةاىٔ٘  ّمةةةةةً ٍيةةةةةا     

ابتةةةدعال  سةةةالٔيف شتتل ةةة٘  اىةةةال ٍةةةرِ العقْبةةةة٘      

ّاألةةةدِ ميَةةةا  ٤ىَةةةا حتقةةةد الي ةةة  للن مةةةْو علٔةةةُ   

 . ّللن تن  معا    صْرٗ ا ثر ألضارٓ٘

 نةةا ّٓعةةةد العنةةةا للي ةةة  العةةةاو   الْقةةةال اذتةةةالٕ  

مةةةً  ٍةةةه بةةةداٜا اليظةةةاو العقةةةابٕ التقلٔةةةدٖ الةةةة        

تبيتَةةةا السٔاسةةة٘ العقابٔةةة٘ املعاصةةةرٗ  بةةةدٓا عةةةً    

العقْبةةةةة٘ السةةةةةالب٘ لل رٓةةةةة٘ ق ةةةةةريٗ املةةةةةدٗ  ٍّةةةةةْ  

ىظةةةاو ألةةةدٓ  مةةةً ىْعةةةُ  ألٔةةة  اعتندتةةةُ ّتعاقبةةةال  

علةةةةةةٙ ا٤اةةةةةةر بةةةةةةُ بعةةةةةة  الةةةةةةدّل علةةةةةةٙ سةةةةةةبٔا     

 ٘   إ٢ إٌ الي ةةةةةاه الةةةةةرٖ ألققةةةةةُ   الت ربةةةةة٘ ا٢ّلٔةةةةة

ٍةةةةةةرا اليظةةةةةةاو  بةةةةةةدٓا عةةةةةةً العقْبةةةةةة٘ السةةةةةةالب٘   

لل رٓةةةةةة٘ جعلةةةةةةُ ٓيتشةةةةةةر علةةةةةةٙ ضتةةةةةةْ ّاسةةةةةة       

 التشرٓعاد العقابٔ٘ املعاصرٗ.

 العنةةةةا للي ةةةة  العةةةةاو الةةةةرٖ دتةةةة د  لٔةةةةُ معظةةةةه    

التشةةةةرٓعاد ّتبيتةةةةُ   قْاىٔيَةةةةا العقابٔةةةة٘  اىةةةةال  

ىتٔ ةةةةةة٘ للدراسةةةةةةاد العلنٔةةةةةة٘ املتعلقةةةةةة٘ بتي ٔةةةةةةر     

سةةةةةالب٘ لل رٓةةةةة٘  ألٔةةةةة    بتةةةةةال ٍةةةةةرِ   العقْبةةةةة٘ ال

الدراسةةةات ٌ العقْبةةةةاد السةةةةالب٘ لل رٓةةةة٘ اصةةةةب ال  

٢ جتةةةةةدٖ ى عةةةةةا    رد  ا مةةةةةْو علٔةةةةةُ ّثآةةةةة٘    

اجملتنةةة   ّملةةة  لضةةةع  ا ةةةر الةةةرد  علةةةٙ ا مةةةْو    
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علٔةةةةةةُ  ّتسةةةةةةببَا   اادٓةةةةةةُ   ا جةةةةةةراو جةةةةةةراٛ     

 اات٣طُ بادتياٗ اآلارًٓ.

ّلقةةةةةد ااةةةةةر بَةةةةةرِ العقْبةةةةة٘ املشةةةةةر  ا٤ردىةةةةةٕ       

  2014لسةةةةةةي٘  32قةةةةةةاىٌْ ا ألةةةةةةدا  ا٤ردىةةةةةةٕ رقةةةةةةه   

ّالةةةةرٖ داةةةةا ألٔةةةةا الي ةةةةام ّالت بٔةةةةد مةةةةً بدآةةةة٘   

  ألٔةةة  تعةةةد  2015طةةةَر  ةةةاىٌْ الثاىٕ/ٓيةةةآر لعةةةاو   

جتربةةةة٘ ألدٓثةةةةة٘   التشةةةةةرٓ  ادتااٜةةةةةٕ ا٤ردىةةةةةٕ   

ّسةةةةةْ  ىقةةةةةْو بدراسةةةةة٘ ٍةةةةةرِ العقْبةةةةة٘  تةةةةةدبري 

تةةةةةةة ٍٔلٕ َٓةةةةةةةد  اىل ثآةةةةةةة٘ ّت ٍٔةةةةةةةا اذتةةةةةةةد   

تنةةةةةة  بةةةةةةةالي    املي ةةةةةةر   دةةةةةةا ٓعةةةةةةْد علةةةةةةٙ اجمل    

 ّال ٣ه.

 مشمل٘ الدراس٘:

تمنةةةةً مشةةةةمل٘ دراسةةةة٘ ٍةةةةرا الب ةةةة    بٔةةةةاٌ             

م َةةةْو عقْبةةة٘ العنةةةا للني عةةة٘ العامةةة٘  الألةةةدٚ   

العقْبةةةةةاد الةةةةةْاردٗ   قةةةةةاىٌْ ا٤ألةةةةةدا  ا٤ردىةةةةةٕ    

با  ةةةةا ٘ اىل بٔةةةةاٌ الٔةةةةاد تي ٔةةةةر ٍةةةةدِ العقْبةةةة٘     

الت ٍٔلٔةةةةةةةةة٘ ّطةةةةةةةةةرّطَا ّا اٜ ةةةةةةةةةَا ّمةةةةةةةةةدٚ  

ٍٔةةةةةةةا ّإصةةةةةةة٣ه سةةةةةةةلْ  اجيابٔتَةةةةةةةا   إعةةةةةةةادٗ ت 

اذتةةةةةةةد  املي ةةةةةةةر   الألةةةةةةةدٚ العقْبةةةةةةةاد اةةةةةةةري    

 السالب٘ لل رٓ٘.

  ٍنٔ٘ الدراس٘: 

تةةةةول  ٍنٔةةةة٘ دراسةةةة٘ ٍةةةةرا املْ ةةةةْ  مةةةةً      

اةةة٣ل الْقةةةْ  علةةةٙ الت اصةةةٔا الدقٔقةةة٘ لعقْبةةة٘    

العنةةةا للني عةةة٘ العامةةة٘  ّملةةة  مةةةً اةةة٣ل بٔةةةاٌ       

مشةةةةةرّعٔ٘ ٍةةةةةرِ العقْبةةةةة٘ ّمةةةةةدٚ امماىٔتَةةةةةا       

 بَا. إص٣ه اذتد  ا مْو علُٔ

 ميَ ٔ٘ الدراس٘:

سةةةْ  ٓقةةةْو الباألةةة  مةةةً اةةة٣ل ٍةةةرِ الدراسةةة٘        

بتيةةةاّل مْ ةةةْعاتَا مةةةً اةةة٣ل املةةةيَ  الْصةةة ٕ       

الت لٔلةةةةةةةٕ  ّاملقةةةةةةةارٌ . ألٔةةةةةةة  سةةةةةةةٔقْو الباألةةةةةةة   

بت نٔةةة  املعلْمةةةاد ّاذتقةةةاٜد عةةةً عقْبةةة٘ العنةةةا    

للني عةةةةةة٘ العامةةةةةة٘ الةةةةةةْاردٗ   قةةةةةةاىٌْ ا٤ألةةةةةةدا     

    ْ رٗ ا٤ردىةةةةةٕ ّمةةةةةً  ةةةةةه ّصةةةةة َا ّحتلٔلةةةةةَا ب ةةةةة

طةةةةامل٘; ّمةةةةً  ةةةةه مقارىتَةةةةا ب ريٍةةةةا مةةةةً بعةةةة      

التشةةةةةرٓعاد العربٔةةةةة٘ الةةةةة   اةةةةةرد دثةةةةةا ٍةةةةةرِ      

العقْبةةةة٘ ّتةةةة  اذتقةةةةاٜد ّاملعلْمةةةةاد ّت سةةةةريٍا   

 للتْصا إىل التعنٔناد املقبْل٘ .

 ا ٘ الدراس٘: 

سةةةةةيقْو بتقسةةةةةٔه ٍةةةةةرِ الدراسةةةةة٘ اىل  ٣ ةةةةة٘           

م الةةةةةةيف ّملةةةةةة  ل ألاطةةةةةة٘  أٜةةةةةةاد ّعياصةةةةةةر 

  ٍٔلٔ٘:ٍرِ العقْب٘ الت

امل لةةةةةةةيف التنَٔةةةةةةةدٖ: مأٍةةةةةةة٘ عقْبةةةةةةة٘ العنةةةةةةةا    •

 للني ع٘ العام٘ ّت ْرٍا الت رحٕ.

امل لةةةةيف ا٤ّل:طةةةةرّت عقْبةةةة٘ العنةةةةا للني عةةةة٘    •

العامةةةةةةةةةة٘ ّألةةةةةةةةةةا٢د ت بٔقَةةةةةةةةةةا   التشةةةةةةةةةةرٓعاد  

 ادتاأٜ٘.

امل لةةةةةةيف الثةةةةةةاىٕ: ا ةةةةةةاٜص ّ اةةةةةةرا  عقْبةةةةةة٘ •

 العنا للني ع٘ العام٘ ّّساٜا صتاألَا.

 امل ليف التنَٔدٖ

العنةةةا للني عةةة٘ العامةةة٘ ّت ْرٍةةةا    مأٍةةة٘ 

 الت رحٕ

اذتةةةةةةدٓ  عةةةةةةً ٍةةةةةةرا الةةةةةةين  مةةةةةةً العقْبةةةةةةاد         

البدٓلةةةةةةةةة٘ عةةةةةةةةةً عقْبةةةةةةةةة٘ اذتةةةةةةةةةب  ٓسةةةةةةةةةتدعٕ    

بالضةةةةرّرٗ الْقةةةةْ  علةةةةٙ مأٍةةةة٘ ٍةةةةرِ العقْبةةةة٘      

ّتعرٓ َةةةا  ّمةةةً  ةةةه ا طةةةارٗ بالجيةةةال إىل الت ةةةْر      

 التارحٕ  ا.

  ٢ّ : مأٍ٘ العنا للي   العاو:

 الي ةةةةةةة   نةةةةةةةا ٍةةةةةةةْ معةةةةةةةرّ  ىقةةةةةةةٔ     

الضةةةةةةةةرر   مةةةةةةةةا امل ةةةةةةةةل ٘  يقٔضةةةةةةةةَا امل سةةةةةةةةدٗ   

امل ةةةةةةةل ٘ ال ةةةةةةة٣ه ّالي ةةةةةةة  ّصةةةةةةةل  صةةةةةةة٣ألا      

ّصةةةةلْألا  لال عيةةةةُ ال سةةةةاد ّصةةةةل  الشةةةةٕٛ  ةةةةاٌ   

ىا عةةةا   ّ مياسةةةبا    صةةةل    عنلةةةُ  ّ  مةةةرِ  تةةةٙ دةةةا 

ٍةةةةْ ىةةةةا     صةةةةل  الشةةةةٕٛ  لال  سةةةةادِ  ّ ست ةةةةل   

الشٕٛ تَٔ  لل ٣ه

(1)

. 

    ُ : " ُّعةةةةةر  العنةةةةةا للني عةةةةة٘ العامةةةةة٘  قَةةةةةا  ب ىةةةةة

إلةةةةةةااو ا مةةةةةةْو علٔةةةةةةُ بالقٔةةةةةةاو ب عنةةةةةةال معٔيةةةةةةُ 

رتدمةةة٘ اجملتنةةة  بةةةدٌّ مقابةةةا اةةة٣ل املةةةدٗ الةةة        

تقررٍةةةةةا ا منةةةةة٘  ّملةةةةة    اذتةةةةةدّد املي ةةةةةْا  

علَٔةةةةا قاىْىٔةةةةا "

(2)

.  ّ  " ادتَةةةةد املشةةةةرّت ّالبةةةةدٓا  

لعقْبةةةةةة٘ اذتةةةةةةب  ّاملقةةةةةةدو مةةةةةةً ا مةةةةةةْو علٔةةةةةةُ  

طخ ةةةةٔا لةةةةدٚ م١سسةةةة٘ عامةةةة٘ ذتسةةةةاب املي عةةةة٘      

ُ إصةةة٣ه اململةةة  بةةةُ ّت ٍٔلةةةُ ّ عةةةادِ  العامةةة٘  اآتةةة
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إدماجةةةةةُ   اجملتنةةةةة "  

(3)

   نةةةةةةا عر َةةةةةا الةةةةةةبع   

علةةةٙ  ىَةةةا "إلةةةااو ا مةةةْو علٔةةةُ بالاةةةاو عنةةةا دٌّ    

مقابةةةةةةا مل ةةةةةةل ٘ اجملتنةةةةةة  بةةةةةةد٢  مةةةةةةً داْلةةةةةةُ      

السةةة ً  ّملةةة  مةةةً اةةة٣ل مةةةدٗ معٔيةةة٘ حتةةةددٍا      

ا منةةةةة٘   قرارٍةةةةةا ب ةةةةةر  ٍةةةةةرا اليظةةةةةاو"   

(4)

 ّ   

  ْ بةةةةةة٘ السةةةةةةالب٘ "ىظةةةةةاو عقةةةةةةابٕ  ةةةةةةا ستةةةةةا العق

لل رٓةةةةة٘  ٓملةةةةة  دْجبَةةةةةا ا مةةةةةْو علٔةةةةةُ بةةةةة داٛ  

عنةةةةةةةةا زتةةةةةةةةاىٕ ل ةةةةةةةةا  اجملتنةةةةةةةة     ألةةةةةةةةدٚ    

امل١سسةةةةةاد العامةةةةة٘ ّملةةةةة  بعةةةةةد مْا قتةةةةةُ ّملةةةةةدٗ     

تقررٍةةةةةةا ا منةةةةةة٘    طةةةةةةار اذتةةةةةةدّد املرسةةةةةةْم٘   

قاىْىا"

(5)

. 

 مةةةةةةةا م َْمَةةةةةةةا قاىْىةةةةةةةا   قةةةةةةةد عر َةةةةةةةا املشةةةةةةةر      

ا مةةةةةاراتٕ ب ىَةةةةةا : " تملٔةةةةة  ا مةةةةةْو علٔةةةةةُ بةةةةة داٛ 

لعنةةةةةا املياسةةةةةيف    ألةةةةةدٚ امل١سسةةةةةاد  ّ امليشةةةةة د   ا

اذتمْمٔةةةةة٘ الةةةةة  ٓ ةةةةةدر بت دٓةةةةةدٍا قةةةةةرار مةةةةةً     

ّلٓةةةةةر العةةةةةدل با٢ت ةةةةةاخ مةةةةة  ّلٓةةةةةرٖ الداالٔةةةةة٘     

ّالعنةةةةةا ّالشةةةةة١ٌّ ا٢جتناعٔةةةةة٘ علةةةةةٙ  ٌ ةةةةةةي      

 رب  ا٤جر املقرر.

٢ّ ٓمةةةةةةٌْ ا لةةةةةةااو بالعنةةةةةةا إ٢   مةةةةةةْاد ادتةةةةةةي    

ّبةةةةد٣ٓ  عةةةةً عقْبةةةة٘ اذتةةةةب   ّ ال رامةةةة٘ علةةةةٙ  ٢ 

قةةةا مةةةدٗ ا لةةةااو عةةةً عشةةةرٗ  ٓةةةاو ٢ّ تآةةةد علةةةٙ   ت

سي٘ "

(6)

. 

 2014لسةةةةةةي٘  32قةةةةةةاىٌْ ا٤ألةةةةةةدا  ا٤ردىةةةةةةٕ رقةةةةةةه    

حتةةةةد  عةةةةً عقْبةةةة٘ الي ةةةة  العةةةةاو   ال قةةةةرٗ ) (     

  علةةةةةةٙ  ىَةةةةةةا " ا لةةةةةةااو بارتدمةةةةةة٘    24مةةةةةةً املةةةةةةادٗ  

للني عةةةة٘ العامةةةة٘    ألةةةةد مرا ةةةةد الي ةةةة  العةةةةاو  ّ  

 ألةةةةدٚ م١سسةةةةاد اجملتنةةةة  املةةةةدىٕ الت ةةةةْعٕ ملةةةةدٗ 

تآةةد عةةةً سةةةي٘". لمةةً املشةةةر  ا٤ردىةةةٕ   قةةةاىٌْ    ٢

ا٤ألةةةةدا  د  ةةةةدد ا٤عنةةةةال امل لةةةةْب القٔةةةةاو بَةةةةا  

تي ٔةةةةرا   ةةةةرِ العقْبةةةة٘   ّ ادتَةةةةاد الةةةة  ٓتْجةةةةيف    

علةةةٙ ا مةةةْو بَةةةا ت دٓةةة٘ العنةةةا ل ةةةاذتَا  تار ةةةا   

للقا ةةةةةةةٕ صةةةةةةة٣ألٔ٘ تقرٓةةةةةةةر العنةةةةةةةا ّىْعةةةةةةةُ      

ّلةةةةةْلٓر التينٔةةةةة٘ ا٢جتناعٔةةةةة٘ إصةةةةةدار ا٤سةةةةة      

ٓةةةةةةد ا٤مةةةةةةا ً  ّ ادتَةةةةةةاد الةةةةةة    ال٣لمةةةةةة٘ لت د

ٓعنةةةا لةةةدَٓا  ّ ل ةةةاذتَا ا مةةةْو بعقْبةةة٘ العنةةةا   

مةةةةً  44للي ةةةة  العةةةةاو  ّملةةةة  ب ةةةةرٓ  ىةةةةص املةةةةادٗ   

 قاىٌْ ا٤ألدا  سال  الر ر. 

  اجملنةةةةةةةةةةا صتةةةةةةةةةةد  ٌ التعرٓ ةةةةةةةةةةاد ال قَٔةةةةةةةةةة٘    

ّالتشةةةةرٓعٔ٘ للعنةةةةا للي ةةةة  العةةةةاو تةةةةدّر    لةةةة    

ّاألةةةةد ّتضةةةة  ماد الشةةةةرّت الْاجةةةةيف تْا رٍةةةةا      

لعقْبةةة٘  مةةةً ألٔةةة  قضةةةأٜ٘ ٍةةةرِ العقْبةةة٘      ٍةةةرِ ا

ّصةةةة٣ألٔ٘ ا منةةةة٘    ر ةةةةَا ّحتدٓةةةةد مةةةةدتَا  

ّ ٌ ٓةةةةة١دٖ ا مةةةةةةْو بَةةةةةةا عنةةةةةةا ل ةةةةةةا   ألةةةةةةدٚ  

م١سسةةةةةةةةةاد الدّلةةةةةةةةةة٘  ّ اجملتنةةةةةةةةة  املةةةةةةةةةةدىٕ دٌّ   

مقابا.ّبةةةةةةرل  ةمةةةةةةً ليةةةةةةا  ٌ ىقةةةةةةذه التعرٓةةةةةة   

اآلتةةةةةةٕ لعقْبةةةةةة٘ العنةةةةةةا للي ةةةةةة  العةةةةةةاو ""تملٔةةةةةة  

 ةةةةل ٘ ّالةةةةااو اذتةةةةد  ا مةةةةْو علٔةةةةُ بالعنةةةةا مل   

اجملتنةةةة    امل١سسةةةةاد العامةةةة٘ دٌّ مقابةةةةا  بةةةةد٢      

عةةةةةً عقْبةةةةة٘ اذتةةةةةب   ب ةةةةةر  ت ٍٔلةةةةةُ ّتينٔةةةةة٘   

طةةةةةةعْرٗ باملسةةةةةة١ّلٔ٘ علةةةةةةٙ ضتةةةةةةْ جيعلةةةةةةُ ٓ مةةةةةةر 

 دٓةةةة٘ إٌ ماقةةةةدو علٔةةةةُ مةةةةً  عةةةةا ٓعتةةةةو اةةةةري       

مقبةةةةةةةةْل اجتناعٔةةةةةةةةا    ةةةةةةةةا ٓسةةةةةةةةَه   ت ٍٔلةةةةةةةةُ    

 ّإص٣ألُ .

 اىٔةةةةا : الت ةةةةْر التةةةة رحٕ لعقْبةةةة٘ العنةةةةا   

 للي   العاو:

 مةةةةةةا عةةةةةةً ىشةةةةةة ِ ٍةةةةةةرِ العقْبةةةةةة٘ ّت ْرٍةةةةةةا             

تارحٔةةةةا  ّت صةةةةٔلَا قاىْىةةةةا  ّمتةةةةٙ   ت بٔقَةةةةا     

التشةةةةةةةةةةرٓعاد ادتيأٜةةةةةةةةةة٘   قةةةةةةةةةةد تبآيةةةةةةةةةةال  راٛ    

البةةاألث    تقةةدٓر ملةة   نةةيَه مةةً ٓةةرٚ رب َةةا       

 ةةةةةةةةةااٛاد الثةةةةةةةةةْرٗ ا٢طةةةةةةةةةذا ٔ٘   ا٢حتةةةةةةةةةاد   

السةةةةْ ٔ  سةةةةابقا   عيةةةةدما  ر ةةةةال  مةةةةرٗ العنةةةةا     

مةةةةةْو علٔةةةةةُ    ألةةةةةدٚ  ا صةةةةة٣ألٕ دٌّ ر ةةةةةا ا 

امل١سسةةةاد ا٢طةةةذا ٔ٘ بةةةد٢  مةةةً عقْبةةة٘ اذتةةةب     

ألٔةةة  عنلةةةال بةةةةُ الةةةدّل الةةةة   اىةةةال تيتنةةةةٕ إىل     

الق ةةةةيف ا٢طةةةةذا ٕ لىةةةةرا   بل ارٓةةةةا ّالينسةةةةا     

ّبْليةةةةدا

(7)

 Jean.ّٓةةةةرٚ الو سةةةةْر ال رىسةةةةٕ   

Pradel       مةةةرٗ العنةةةا للني عةةة٘ العامةةة٘ تعةةةْد  ٌ 

إىل ال قٔةةةةةةُ ا ٓ ةةةةةةالٕ المةةةةةةبري سةةةةةةٔاار بٔمارٓةةةةةةا     

( الةةةةةةةةةرٖ ر ٚ    تابةةةةةةةةة٘ الشةةةةةةةةةَري "   1738-1764)

" : "  ٌ العقْبةةةةةةة٘ 1764ادتةةةةةةراٜه ّالعقْبةةةةةةةاد عةةةةةةاو   

ا٢ ثةةةةةر م٣ٜنةةةةة٘ سةةةةةتمٌْ طةةةةةم٣  ّألٔةةةةةدا  للةةةةةرخ   

العةةةةةادل   ٖ الةةةةةةرخ امل١قةةةةةال  ألٔةةةةةة  ٓمةةةةةٌْ املةةةةةةتَه    

ّعنلةةةةةةُ دْجةةةةةةيف ىظةةةةةةاو الةةةةةةرخ ٍةةةةةةرا   ادمةةةةةة٘   

ادتناعةةة٘ ّبةةةرل  تمةةةٌْ ٍةةةرِ اذتالةةة٘ مةةةً التبعٔةةة٘   

ٔةةةةاٌ الظةةةةاد الةةةةرٖ   التامةةةة٘  تعةةةةْٓ  عةةةةً ال    

تسةةةةبيف بةةةةُ الشةةةةخص مةةةةً اةةةة٣ل إا٣لةةةةُ بالعقةةةةد  

ا٢جتنةةةةةةةةةاعٕ "  ّ ٓعٔةةةةةةةةةد الو سةةةةةةةةةْر ال رىسةةةةةةةةةٕ 

Jean Pradel    ٘جةةةرّر العنةةةا للني عةةة٘ العامةةة

  التشةةةةرٓعاد العقابٔةةةة٘ إىل مةةةةا ٓسةةةةنٙ ا٢عنةةةةال    

ا صةةةةةة٣ألٔ٘ دٌّ سةةةةةةليف لل رٓةةةةةة٘ الةةةةةة   بةةةةةةدعَا 

و  ّ  بةةةةةدآاد 1920املشةةةةةر  السةةةةةْ ٔ  ميةةةةةر عةةةةةاو    
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 Lisztالقةةةةةرٌ العشةةةةةرًٓ ىةةةةةادٚ ال قٔةةةةةُ ا٤ملةةةةةاىٕ    

بَةةةةةرا اليظةةةةةاو لتقلٔةةةةةا مةةةةةا  ممةةةةةً مةةةةةً مسةةةةةاّٟ       

ّسةةةةةةلبٔاد العقْبةةةةةة٘ السةةةةةةالب٘ لل رٓةةةةةة٘ ق ةةةةةةريٗ   

املةةةةةةةدٗ  ٍّةةةةةةةرا مةةةةةةةا د ةةةةةةة  التشةةةةةةةرٓعاد العقابٔةةةةةةة٘  

املعاصةةةةةةرٗ لتةةةةةةبين ٍةةةةةةرا اليظةةةةةةاو

(8)

ُٓعةةةةةةر  عةةةةةةً  ّ.

اىملةةةذا إىَةةةا إٓضةةةا  مةةةً البلةةةداٌ الةةة  تبيةةةال ىظةةةاو      

امةةةةةة٘  بةةةةةةدٓا للعقْبةةةةةة٘ التشةةةةةة ٔا للني عةةةةةة٘ الع

   قةةةةةد    دراجةةةةةُ   قةةةةةاىٌْ  1972ّملةةةةة    سةةةةةي٘ 

العدالةةةةةةة٘ ادتيأٜةةةةةةة٘ الةةةةةةةرٖ  ع ةةةةةةةٙ للن منةةةةةةة٘    

إمماىٔةةةةة٘ اذتمةةةةةه علةةةةةٙ البةةةةةال   الةةةةةرًٓ ٓت ةةةةةاّل  

سةةةةي٘ بةةةة داٛ عنةةةةا للني عةةةة٘ العامةةةة٘      17اعنةةةةارٍه 

سةةةةةةةاع٘ 240 -40ل ةةةةةةةذٗ اتةةةةةةةد بةةةةةةة   

(9)

.ّ ةةةةةةةرل  

  ّملةةةةةة    1983 اةةةةةةرد بةةةةةةُ  رىسةةةةةةا ميةةةةةةر سةةةةةةي٘  

 ٓ عتةةةةةةةةو   ال ةةةةةةةةْرٗ ا٤ّىل العنةةةةةةةةا    صةةةةةةةةْرت   

للني عةةة٘ العامةةة٘ بةةةدٓا عةةةً عقْبةةة٘ اذتةةةب  ّ ةةةد   

مةةةةً قةةةةةاىٌْ   131/8ملةةةةا ى ةةةةال علٔةةةةُ  ألمةةةةاو املةةةةادٗ      

العقْبةةةةةاد ال رىسةةةةةٕ ّالةةةةةة  جةةةةةاٛ  َٔةةةةةا "ةمةةةةةةً     

للن منةةةةةةة٘ الةةةةةةة  قضةةةةةةةال بعقْبةةةةةةة٘ اذتةةةةةةةب       

جي ةةةةةة٘  ٌ ت ةةةةةةر  بةةةةةةد٢  ميةةةةةةُ عنةةةةةة٣  ١ٓدٓةةةةةةُ      

ا مةةةةةْو علٔةةةةةُ زتاىةةةةةا  ل ةةةةةا  طةةةةةخص معيةةةةةْٖ  

سةةةةةاع٘   بدآةةةةة٘  240 -40اّه مدتةةةةةُ بةةةةة  عةةةةةاو تةةةةةذ

٘  210إىل  2004ا٤مةةةةةر  ةةةةةه قل ةةةةةال      سةةةةةاع

(10)

.  مةةةةةا  

اذتالةةةةة٘ الثاىٔةةةةة٘ ٍةةةةةٕ تلةةةةة  املي ةةةةةْا علَٔةةةةةا     

مةةةةً قةةةةاىٌْ العقْبةةةةاد ّالةةةة  تيتنةةةةٕ   54-132املةةةةادٗ 

إىل ىظةةةاو ّقةةةة  تي ٔةةةر العقْبةةةة٘  أةةة  ٓ ةةةةر     

علةةةةةةٙ ا مةةةةةةْو علٔةةةةةةُ اما قضةةةةةةٕ بْقةةةةةة  تي ٔةةةةةةر    

ار جئةةةةةا القةةةةةاىٌْ ا٤مةةةةةر العقْبةةةةة٘  ةةةةةذٗ ل٣اتبةةةةة

بةةةة داٛ عنةةةةا للي ةةةة  العةةةةاو بعةةةةد مْا قةةةة٘ ا مةةةةْو      

طةةةَر 18علٔةةةُ   مةةةدٗ اق ةةةاٍا  

(11)

.ّتبيتةةةُ ال٢ْٓةةةاد 

املت ةةةةدٗ ا٢مرٓمٔةةةة٘   بعةةةة  ادتةةةةراٜه البسةةةةٔ ٘  

 املخال ةةةةةاد املرّرٓةةةةة٘  أةةةةة  ةمةةةةةً للقا ةةةةةٕ   

بعةةةد مْا قةةةة٘ ا مةةةةْو علٔةةةةُ  ٌ ٓةةةة مر بةةةة داٛ عنةةةةا  

٘  80-40تةةةذاّه مدتةةةُ بةةة      400ّقةةةد ت ةةةا اىل    سةةةاع

سةةةةاع٘   نةةةةا  اةةةةرد بيظةةةةاو العنةةةةا للي ةةةة  العةةةةاو 

٢ّٓةةةةةةةة٘  ٔبةةةةةةةة     يةةةةةةةةدا با  ةةةةةةةةا ٘ اىل دّل  

 ّربٔةةةةةةة٘ ااةةةةةةةرٚ  َْليةةةةةةةدا ّاملاىٔةةةةةةةا ّالوت ةةةةةةةال  

ّالةةةةةةدبار  ّاليةةةةةةرّٓ 

(12)

.  مةةةةةةا املشةةةةةةر  ا٤ردىةةةةةةٕ 

 قةةةةةةد  اةةةةةةر بعقْبةةةةةة٘  إلةةةةةةااو اذتةةةةةةد  بارتدمةةةةةة٘   

/  مةةةةةةةً قةةةةةةةاىٌْ  24للني عةةةةةةة٘ العامةةةةةةة٘   املةةةةةةةادٗ   

  ّ ىةةةةةةات 2014لسةةةةةةي٘  32ا٤ردىةةةةةةٕ رقةةةةةةه  ا٤ألةةةةةةدا 

با منةةة٘  نةةةا  سةةةل يا صةةة٣ألٔ٘ آقةةةا  العقْبةةة٘     

ّحتدٓةةةةةةد ىةةةةةةْ  العنةةةةةةا امل لةةةةةةْب دٌّ  ٌ  ةةةةةةدد    

املشةةةةةةر  ا٤ردىةةةةةةٕ للٔةةةةةة٘ لتي ٔةةةةةةر ٍةةةةةةرِ العقْبةةةةةة٘    

 الألةةةةدٚ العقْبةةةةاد اةةةةري السةةةةالب٘ لل رٓةةةة٘  ّد     

 ةةةةةةدد ادتَةةةةةة٘  ّ امل١سسةةةةةة٘ الةةةةةة  ٓي ةةةةةةر العنةةةةةةا 

سةةةةة ل٘ لةةةةةْلٓر ل ةةةةةاذتَا  تار ةةةةةا  تيظةةةةةٔه ٍةةةةةرِ امل 

التينٔةةة٘ ا٢جتناعٔةةة٘ مةةةً اةةة٣ل إصةةةدار ا٤سةةة       

ارتاصةةةةةة٘ بةةةةةةرل   ّجمللةةةةةة  الةةةةةةْلراٛ   إصةةةةةةدار    

 ا٤ىظن٘ ال٣لم٘ لتي ٔر ٍرِ القاىٌْ.

 امل ليف ا٤ّل

طةةةةرّت عقْبةةةة٘ العنةةةةا للني عةةةة٘ العامةةةة٘    

ّألةةةةةةةةةةةةا٢د ت بٔقَةةةةةةةةةةةةا   التشةةةةةةةةةةةةرٓعاد  

 ادتاأٜ٘

علةةةةةةٙ الةةةةةةراه مةةةةةةً ااةةةةةةت٣   ألمةةةةةةاو العنةةةةةةا          

 ٘ بةةةالات٣  التشةةةرٓعاد ادتاأٜةةة٘    للني عةةة٘ العامةةة

الةةةةة   اةةةةةرد بَةةةةةرِ العقْبةةةةة٘  إ٢ إٌ  ةةةةةا بعةةةةة       

الشةةةةةرّت  الثابتةةةةة٘ عنْمةةةةةا  الةةةةة  جيةةةةةيف تْ رٍةةةةةا    

ّتعتةةةةةو مةةةةةً مت لبةةةةةاد إعنةةةةةال عقْبةةةةة٘ العنةةةةةا     

للني عةةةة٘ العامةةةة٘ ّ ةةةةرل   ةةةةا طةةةةرّت ّألةةةةا٢د  

جيةةةيف مراعاتَةةةا عيةةةد ت بٔةةةد ٍةةةرِ العقْبةةة٘ ٍّةةةرِ   

 الشرّت ٍٕ:

 ا : عقْب٘ قضأٜ٘ مً ألٔ   ر َ-1

ٓعةةةةةةين ملةةةةةة   ىةةةةةةُ ٢ جيةةةةةةْل  ةةةةةةر  العنةةةةةةا            

للني عةةة٘ العامةةة٘ إ٢ مةةةً قبةةةا ا ةةةا ه املخت ةةة٘   

 ٖ ستمنةةةةةةة٘ جاأٜةةةةةةة٘ شتت ةةةةةةة٘ ّملةةةةةةة  ّ قةةةةةةةا    

للقةةةاىٌْ الةةةةرٖ ٓةةةيظه  ألمةةةةاو ٍةةةرِ العقْبةةةة٘   ةةةة٣    

جيةةةةةْل  ر ةةةةةَا مةةةةةً قبةةةةةا السةةةةةل اد ا دارٓةةةةة٘    

الدّلةةة٘  ٢ّ مةةةً قبةةةا ا ٔٝةةةاد العامةةة٘ الةةة  سةةةٔته    

اذتَا; ّتعةةةين قضةةةأٜ٘ العقْبةةة٘  تي ٔةةةر العنةةةا ل ةةة 

 ٓضةةةةا  األتمةةةةار السةةةةل ٘ القضةةةةأٜ٘ ملَنةةةة٘ الي ةةةةد    

  ٘ ّت بٔةةةد العقْبةةةاد ادتاأٜةةة

(13)

.ٍّةةةرا ٓسةةةتيد إىل  

مبةةةةةةةد  دسةةةةةةةتْرٖ م ةةةةةةةادِ  ٌ القا ةةةةةةةٕ ألةةةةةةةار       

اذترٓةةةةةةةاد ّالعدالةةةةةةة٘ بعٔةةةةةةةدا  عةةةةةةةً الضةةةةةةة ْطاد    

 ٘ السٔاسةةةةةةةٔ٘ ّا دارٓةةةةةةة

(14)

.ّعلٔةةةةةةةُ  ةةةةةةةالٌ العنةةةةةةةا   

مةةةةةه للني عةةةةة٘ العامةةةةة٘ ٢ ٓةةةةةته إ٢ مةةةةةً اةةةةة٣ل أل    

قضةةةاٜٕ ّ  جةةةا ستةةةدد حتةةةددِ ا منةةة٘ املخت ةةة٘    

بةةةةاليظر   ٍةةةةرا اجملةةةةال  ّٓيتَةةةةٕ عيةةةةد ا تنةةةةال      

زتنةةةةةةةْ  سةةةةةةةاعاد العنةةةةةةةا  إ٢ إما  ةةةةةةةاٌ علةةةةةةةٙ    

ا مةةةةةةةْو علٔةةةةةةةُ التاامةةةةةةةاد ااةةةةةةةرٚ  مةةةةةةةرد بَةةةةةةةا 

ممةةةةرر( مةةةةً   5ا منةةةة٘ ٍّةةةةرا مةةةةا   دتةةةةُ املةةةةادٗ )  

قةةةاىٌْ العقْبةةةاد ادتااٜةةةرٖ ّالةةة  ى ةةةال علةةةٙ" ٢   

 ةةةةةةة  العةةةةةةةاو إ٢ بعةةةةةةةد  تي ةةةةةةةر عقْبةةةةةةة٘ العنةةةةةةةا للي 
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صةةةةةةةريّرٗ اذتمةةةةةةةه ىَأٜا ". نةةةةةةةا ىةةةةةةةص املشةةةةةةةر    

/  مةةةةةةةً قةةةةةةةاىٌْ ا٤ألةةةةةةةدا  24ا٤ردىةةةةةةةٕ   املةةةةةةةادٗ 

ّالةةةةة  جةةةةةاٛ  َٔةةةةةةا    2014لسةةةةةةي٘  32ا٤ردىةةةةةٕ رقةةةةةه   

"للن منةةةة٘ اختةةةةام  ٖ مةةةةً التةةةةدابري اةةةةري السةةةةالب٘  

ا لةةةةااو بارتدمةةةة٘ للني عةةةة٘   -لل رٓةةةة٘ التالٔةةةة٘:  

ٚ العامةةةةة٘   األةةةةةد مرا ةةةةةد الي ةةةةة  العةةةةةاو  ّ األةةةةةد   

م١سسةةةاد اجملتنةةة  املةةةدىٕ الت ةةةْعٕ ملةةةدٗ ٤تآةةةد      

عةةةةً سةةةةي٘"  ّجعةةةةا ٢ّٓةةةة٘  ةةةةر  ٍةةةةرا التةةةةدبري       

علةةةٙ اذتةةةد  مةةةً قبةةةا ا منةةة٘ املخت ةةة٘ بيظةةةر       

الةةةةدعْٚ

(15)

. ّ  ماد السةةةةٔاخ جةةةةاٛ مْقةةةة  املشةةةةر    

مةةةةةً قةةةةةاىٌْ  120ا مةةةةةاراتٕ عيةةةةةدما ىةةةةةص   املةةةةةادٗ 

العقْبةةةاد ا٢حتةةةادٖ علةةةٙ عقْبةةة٘ ا لةةةااو بالعنةةةا    

عةةةةةةاو  م١ ةةةةةةداق علةةةةةةٙ  ىَةةةةةةا عقْبةةةةةة٘     للني عةةةةةة٘ ال

ت ةةةةةةر  علةةةةةةٙ "ا مةةةةةةْو علٔةةةةةةُ"  ٍّةةةةةةرا الل ةةةةةة   

ٓيسةةةةة يف قاىْىةةةةةا  علةةةةةٙ مةةةةةً صةةةةةدر اقةةةةةُ ألمةةةةةه   

قضةةةةةةةةةاٜٕ ىَةةةةةةةةةاٜٕ  ّ ق عةةةةةةةةةٕ  ّالةةةةةةةةةاو املشةةةةةةةةةر   

ا مةةةاراتٕ   ال قةةةرٗ الثاىٔةةة٘ مةةةً ماد املةةةادٗ علةةةٙ      

" ٢ تقةةةا مةةةدٗ ا لةةةااو بالعنةةةا عةةةً عشةةةرٗ  ٓةةةاو ٢ّ 

ر  تآةةةةةةد عةةةةةةً سةةةةةةي٘".ّ اريا  جةةةةةةاٛ مْقةةةةةة  املشةةةةةة  

الق ةةةةةرٖ مسةةةةةآرا  للتشةةةةةرٓعاد السةةةةةابق٘ عيةةةةةدما   

  ةةةةةا  عقْبةةةةة٘ العنةةةةةا للي ةةةةة  العةةةةةاو إىل قةةةةةاىٌْ  

 23العقْبةةةةةاد مةةةةةً اةةةةة٣ل القةةةةةاىٌْ املعةةةةةدل رقةةةةةه    

  ّحتةةةةةةال مسةةةةةةنٙ "عقْبةةةةةة٘ التشةةةةةة ٔا   2009لسةةةةةةي٘ 

 63ممةةةةةةةرر   63ا٢جتنةةةةةةةاعٕ  مةةةةةةةً اةةةةةةة٣ل املةةةةةةةْاد  

ممةةةةرر  63  مشةةةةذطا    املةةةةادٗ  2ممةةةةرر  63  1ممةةةةرر

 ٔا ا٢جتنةةةةةاعٕ علةةةةةٙ   ٌ ت ةةةةةر  عقْبةةةةة٘ التشةةةةة  

ا مةةةةةْو علٔةةةةةُ ملةةةةةدٗ ستةةةةةددِ  مةةةةةً قبةةةةةا ا نةةةةة٘ 

املخت ةةةةة٘  ّاٌ ختتةةةةةار ا منةةةةة٘ عنةةةةة٣  مةةةةةً بةةةةة   

 ا٤عنال ا٢جتناعٔ٘ املر ق٘ بَرا القاىٌْ.

 ٌ ٓمةةةةٌْ العنةةةةا مّ ى ةةةة  عةةةةاو ّبةةةةدٌّ      -2

 مقابا:

جيةةةةةةيف  ٌ ٓي ةةةةةةا العنةةةةةةا للني عةةةةةة٘ العامةةةةةة٘           

ل اٜةةةةةةةةةةةدٗ ّصةةةةةةةةةةةا  امل١سسةةةةةةةةةةةاد ّادتنعٔةةةةةةةةةةةاد   

ْمٔةةةة٘  ّ  ٍةةةةرا السةةةةٔاخ جةةةةاٛ مْقةةةة  املشةةةةر    العن

/  مةةةةةةةً قةةةةةةةاىٌْ ا٤ألةةةةةةةدا  24ا٤ردىةةةةةةةٕ   املةةةةةةةادٗ 

ا٤ردىٔعيةةةةةةدما  طةةةةةةذت  ٌ تةةةةةةٌْ عقْبةةةةةة٘ العنةةةةةةا  

للني عةةةةةة٘ العامةةةةةة٘ مل ةةةةةةل ٘ املرا ةةةةةةد العامةةةةةة٘      

الدّلةةة٘  ّ م١سسةةةاد اجملتنةةة  املةةةدىٕ الةةة  اةةةار    

 عنةةةةال ت ْعٔةةةة٘  ّد ٓشةةةةري إىل  ٌ ٓمةةةةٌْ العنةةةةا   

 ْ بَةةةةةرا  ت ةةةةةد مةةةةة  بعةةةةة     ل ةةةةةا  املتضةةةةةرر ٍّةةةةة

التشةةةةرٓعاد ادتيأٜةةةة٘ املقارىةةةة٘  ّحتدٓةةةةدا  املشةةةةر     

مةةةةةةةةً قةةةةةةةةاىٌْ   1ممةةةةةةةةرر  63الق ةةةةةةةةرٖ   املةةةةةةةةادٗ  

  ألٔةةةةةة  2004لسةةةةةةي٘  11العقْبةةةةةةاد الق ةةةةةةرٖ رقةةةةةةه   

ّ ةةة  الةةةيص مةةةدٗ العقْبةةة٘ ّا٢عنةةةال الةةة  ٓملةةة   

بَةةةةةا  لمةةةةةً املشةةةةةر  الق ةةةةةرٖ ألةةةةةدد ىةةةةةْ  العنةةةةةا     

ّمدتةةةةُ  لمةةةةً تةةةةر  حتدٓةةةةد ممةةةةاٌ تي ٔةةةةر العنةةةةا  

سةةةلْب ّال رٓقةةة٘ للياٜةةةيف العةةةاو  ّملةةة  سةةةيدا      ّا٢

مةةةةةةةةً قةةةةةةةةاىٌْ العقْبةةةةةةةةاد     2ممةةةةةةةةرر   63للنةةةةةةةةادٗ 

الق ةةةةرٖ.  ألةةةة   ٌ املشةةةةر  ا مةةةةاراتٕ د ٓسةةةةآر  

االبٔةةةةةةة٘ التشةةةةةةةرٓعاد ادتاأٜةةةةةةة٘ الةةةةةةة   اةةةةةةةرد     

بعقْبةة٘ الي ةة  العةةاو  مةةً ألٔةة  زتاىٔةة٘ العنةةا  ّ       

عةةةةدو أل ةةةةْل ا مةةةةْو علٔةةةةُ علةةةةٙ مقابةةةةا لقةةةةاٛ      

قةةةر املشةةةةر  ا٤مةةةةاراتٕ  عنلةةةُ للي ةةةة  العةةةاو  ألٔةةةة     

للن مةةةْو بَةةةرِ العقْبةةة٘  ٌ ٓتقا ةةةٙ ربةةة  ا٤جةةةر    

املقةةةرر للعنةةةا امل لةةةْب  لمةةةً املشةةةر  ا مةةةاراتٕ د     

 ةةةةدد طبٔعةةةة٘ العنةةةةا امل لةةةةْب  ّابةةةةا تةةةةر   مةةةةر 

حتدٓةةةةةةد امل١سسةةةةةةاد  ّ امليشةةةةةة د اذتمْمٔةةةةةة٘ الةةةةةة  

ٓةةةةته تي ٔةةةةر العنةةةةا مل ةةةةل تَا إىل ّلٓةةةةر العةةةةدل      

 ٘ ّالعنةةةةةةا  بعةةةةةةد ا٢ت ةةةةةةاخ مةةةةةة  ّلٓةةةةةةرٖ الداالٔةةةةةة

ّالشةةةةةةةةة١ٌّ ا٢جتناعٔةةةةةةةةة٘    ألةةةةةةةةة  ىعتقةةةةةةةةةد  ٌ  

حتدٓةةةد قٔنةةة٘ ا٤جةةةر الةةة  ٓتقا ةةةاِ ا مةةةْو ٓةةةته    

مةةةً اةةة٣ل امل١سسةةة٘ الةةة  ٓعنةةةا ل ةةةاذتَا  ّٓةةةته     

ت بٔةةةةةد قةةةةةاىٌْ العنةةةةةا   ٍةةةةةرا الشةةةةة ٌ لت دٓةةةةةد   

ا٤جةةةر املقةةةرر للعنةةةا امل لةةةْب  ّتقةةةدٓه الربةةة  إىل   

ا مةةةةةْو إلٔةةةةةُ.ّ  ارتتةةةةةاو  جةةةةةاٛ مْقةةةةة  املشةةةةةر    

ىٕ م ةةةآرا  للتشةةةرٓعاد السةةةابق٘  مةةةً ألٔةةة      اللبيةةةا

مي ةةةةةةُ القا ةةةةةةٕ صةةةةةة٣ألٔ٘ اٌ ٓقةةةةةةرر دْا قةةةةةة٘   

ا مةةةْو علٔةةةُ ّالضةةة ٔ٘  ٌ ٓمةةةٌْ العنةةةا للي ةةة       

 11العةةةةاو مل ةةةةل ٘ املتضةةةةرر ّملةةةة  ب ةةةةرٓ  املةةةةادٗ    

مةةةً قةةةاىٌْ ثآةةة٘ ا٢ألةةةدا  املخةةةال   للقةةةاىٌْ اّ  

   ّ  ٍةةةةةرا الشةةةةة ٌ 2002املعر ةةةةة  للخ ةةةةةر لسةةةةةي٘  

ُ  مةةةً ألٔةةة   ةةةاٍر الةةةيص صتةةةد ةمييةةةا القةةةْل ب ىةةة

اٌ املشةةةةر  اللبيةةةةاىٕ  مةةةةر   مسةةةة ل٘ جةةةةو الضةةةةرر   

الةةةرٖ ّقةةة  علةةةٙ املتضةةةرر ّلةةة  للن مةةةْو علٔةةةُ    

بةةة ٌ جيةةةو ٍةةةرا الضةةةرر مةةةً اةةة٣ل عنلةةةُ مل ةةةل ٘  

املتضةةةةرر  ّلمةةةةً تبقةةةةٙ ارت ةةةةْرٗ   ٍةةةةرِ املسةةةة ل٘  

  ألالةةةةةةة٘  ٌ ٓ ةةةةةةةر  القا ةةةةةةةٕ علةةةةةةةٙ ا مةةةةةةةْو 

سةةةةة٘ العنةةةةةا لةةةةةدٚ املتضةةةةةرر   ٖ   ستةةةةةا  ّ م١س  

تابعةةةةةة٘ للنتضةةةةةةرر مةةةةةةدٗ معٔيةةةةةة٘ بةةةةةةدٌّ مقابةةةةةةا   

تعْٓضةةةةةا  لةةةةةُ عةةةةةً الضةةةةةرر الةةةةةرٖ ذتقةةةةةُ  ٍّةةةةةرا      

الةةةين  مةةةً العقْبةةة٘ سةةةٔعْد بيةةةا إىل  مةةةرٗ  سةةةار       

الةةةةدًٓ الةةةة  ىبةةةةرٍا املشةةةةر  الةةةةدّلٕ   ا٢ت اقٔةةةة٘    

املمنلةةةةةةة٘ ٢ت اقٔةةةةةةة٘ اب ةةةةةةةال الةةةةةةةرخ ّاملنارسةةةةةةةاد    

 . 1959مير عاو 1959الشبَٔ٘ بالعبْدٓ٘ لسي٘ 
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 م١قتُ ستددٗ املدٗ:

عقْبةةةة٘ العنةةةةا للي ةةةة  العةةةةاو ستةةةةددٗ دةةةةدٗ              

م١قتةةةُ  ٍّةةةرا طةةةرت بةةةدَٕٓ ٓةةةت٣ٛو ّطبٔعةةة٘  ٖ     

عقْبةةةةة٘  ٔ ةةةةةةيف اٌ حتةةةةةةدد دةةةةةةدٗ معٔيةةةةةةُ.تبآيال  

التشةةةةةةرٓعاد ادتاأٜةةةةةة٘   حتدٓةةةةةةد مةةةةةةدٗ العنةةةةةةا 

للني عةةةة٘ العامةةةة٘   ةةةةالبع   ألةةةةدد سةةةةق   علةةةةٙ     

ا٤دىةةةٙ ملةةةدٗ العنةةةا  للعقْبةةة٘ ّتةةةر  حتدٓةةةد اذتةةةد 

لقا ةةةةةٕ املْ ةةةةةْ   ٍّةةةةةرا مةةةةةا سةةةةةار علٔةةةةةُ املشةةةةةر   

ا٤ردىةةةٕ   قةةةاىٌْ ا٤ألةةةدا  عيةةةدما ىةةةص   املةةةادٗ     

/  مةةةةةً ماد القةةةةةاىٌْ علةةةةةٙ ّجةةةةةْب  ٌ ٢ تآةةةةةد  24

مةةدٗ العنةةا للي ةة  العةةاو عةةً سةةي٘. ّ ةةرل   عةةا       

ممةةةةرر( مةةةةً قةةةةاىٌْ  5املشةةةةر  ادتااٜةةةةرٖ   املةةةةادٗ )

علةةةةةةٙ  ٌ العقْبةةةةةةاد ادتااٜةةةةةةرٖ  ّالةةةةةة    ةةةةةةدد   

عقْبةةةةة٘ اذتةةةةةب  الةةةةة  جيةةةةةْل لل َةةةةة٘ القضةةةةةأٜ٘ 

اسةةةةتبدا ا بالعنةةةةةا للني عةةةةة٘ العامةةةةة٘ جيةةةةةيف  ٌ ٢  

تت ةةةةةاّل السةةةةةي٘   نةةةةةا ّجيةةةةةيف  ٌ ٢ تقةةةةةا مةةةةةدٗ    

العنةةةةةا للني عةةةةة٘ العامةةةةة٘ املي ةةةةةْخ بَةةةةةا   ألةةةةةد     

القاصةةةةةر عةةةةةً عشةةةةةرًٓ سةةةةةاع٘ ّ ٌ ٢ تآةةةةةد عةةةةةً  

 ٣مثاٜةةةةة٘ سةةةةةاع٘  

(16)

.تشةةةةةرٓعاد  اةةةةةرٚ  ّ ةةةةةعال  

الي ةةةةة  العةةةةةاو  لمةةةةةً   سةةةةةق   علةةةةةٙ ملةةةةةدٗ عقْبةةةةة٘    

ألةةةةةةددتَا دةةةةةةدٗ لمئةةةةةة٘ ق ةةةةةةريٗ  ّمثةةةةةةال ملةةةةةة   

ممةةةرر  63املشةةةر  الق ةةةرٖ الةةةرٖ  طةةةذت   املةةةادٗ   

مةةةةةً قةةةةةاىٌْ العقْبةةةةةاد علةةةةةٙ  ٌ ٢ تآةةةةةد مةةةةةدٗ       1

عقْبةةةة٘ التشةةةة ٔا ا٢جتنةةةةةاعٕ علةةةةٙ   يةةةةٙ عشةةةةةر     

ْٓمةةةةا   أةةةة  ٓملةةةة  ا مةةةةْو بَةةةةا بةةةة داٛ ا٤عنةةةةال  

 ا مةةةْو بَةةةا بْاقةةة  سةةةال سةةةاعاد   الٔةةةْو الْاألةةةد    

مةةةةةةةةً ماد   2ممةةةةةةةةرر   63ّملةةةةةةةة  سةةةةةةةةيدا  للنةةةةةةةةادٗ   

القةةةةاىٌْ.بع  التشةةةةرٓعاد ّ ةةةةعال اذتةةةةد ا٤دىةةةةٙ  

ّالسةةةق  ا٤علةةةٙ ملةةةدٗ العنةةةا للي ةةة  العةةةاو  ٍّةةةرا      

مةةةةةةةا سةةةةةةةار علٔةةةةةةةُ املشةةةةةةةر  ا مةةةةةةةاراتٕ   قةةةةةةةاىٌْ   

ب قرتَةةةةةةةةةا  120العقْبةةةةةةةةةاد ا٢حتةةةةةةةةةادٖ   املةةةةةةةةةادٗ   

-الثاىٔةةةة٘  عيةةةةدما  طةةةةذت "  ٢ تقةةةةا مةةةةدٗ ا لةةةةااو  

عةةةً عشةةةرٗ  ٓةةةاو ٢ّ تآةةةد     -وبالعنةةةا للي ةةة  العةةةا  

علةةةةةٙ سةةةةةي٘". اريا   بعةةةةة  التشةةةةةرٓعاد ادتاأٜةةةةة٘ 

د حتةةةدد مةةةدٗ تي ةةةر ا٣ ةةةا عقْبةةة٘ العنةةةا للي ةةة   

العةةةةاو  ّ ْ ةةةةال القضةةةةاٛ صةةةة٣ألٔ٘ حتدٓةةةةد املةةةةدٗ   

ّسةةةةاعاد العنةةةةا  ّعلةةةةٙ ٍةةةةرا الةةةةيَ  جةةةةاٛ مْقةةةة    

مةةةةةً قةةةةةاىٌْ ثآةةةةة٘   11املشةةةةةر  اللبيةةةةةاىٔ ٕ املةةةةةادٗ   

ملعر ةةةةةةةةة  ا٤ألةةةةةةةةةدا  املخةةةةةةةةةال   للقةةةةةةةةةاىٌْ  ّ ا 

  الةةةةةةةة  مي ةةةةةةةةال 2002للخ ةةةةةةةةر اللبيةةةةةةةةاىٕ لسةةةةةةةةي٘ 

القا ةةةٕ حتدٓةةةد املَلةةة٘ الامئةةة٘ ّسةةةاعاد العنةةةا      

الةةة  ٓتْجةةةيف علةةةٙ ا مةةةْو بالعنةةةا للي ةةة  العةةةاو      

  ّ مل ل ٘ املتضرر القٔاو بَا. 
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 ر أٜ٘: 

٢ ةمةةةةةً اذتمةةةةةه بعقْبةةةةةة٘ العنةةةةةا للني عةةةةةة٘           

العامةةةة٘ إ٢ دْا قةةةة٘ ا مةةةةْو علٔةةةةُ  ٍّةةةةرا عمةةةة   

العقْبةةةةةاد ا٢اةةةةةرٚ الةةةةة  تي ةةةةةر دٌّ الرجةةةةةْ  إىل 

مْا قةةةةُ ا مةةةةْو علٔةةةةُ ّابةةةةداٛ ر ٓةةةةُ ٍّةةةةرا ٓعتةةةةو  

طةةةرت عةةةاو اةةةري ملةةةاو  

(17)

. ّمةةةً التشةةةرٓعاد الةةة    

 اةةةةرد بَةةةةرا ا٤مةةةةر قةةةةاىٌْ العقْبةةةةاد ادتااٜةةةةرٖ     

ميةةةُ ألٔةةة  جةةةاٛ  َٔةةةا" ٓةةةته     ممةةةرر(5) ادٗبةةةيص املةةة 

الي ةةةةد بعقْبةةةة٘ العنةةةةا للي ةةةة  العةةةةاو   ألضةةةةْر      

ا مةةةةْو علٔةةةةةُ ّٓةةةةةتع  علةةةةٙ ادتَةةةةة٘ القضةةةةةأٜ٘   

قبةةةةةا الي ةةةةةد بَةةةةةرِ العقْبةةةةة٘  ع٣مةةةةةُ اقةةةةة٘      

قبْ ةةةةةا  ّ ر ضةةةةةَا  ّ التيْٓةةةةةُ بةةةةةرل    اذتمةةةةةه".   

مةةةةةً قةةةةةةاىٌْ   (11ّ ةةةةةرل    ةةةةةدد ملةةةةة  املةةةةةادٗ )    

.لمةةةةةةً  2002سةةةةةةي٘ ل (42ا٤ألةةةةةةدا  اللبيةةةةةةاىٕ رقةةةةةةه )  

بعةةةةةةة  التشةةةةةةةرٓعاد د تةةةةةةةيص صةةةةةةةراأل٘ علةةةةةةةٙ   

ّجةةةةةْب مْا قةةةةة٘ اذتةةةةةد  ألتةةةةةٙ حتمةةةةةه ا منةةةةة٘  

بعقْبةةةةة٘ الي ةةةةة  العةةةةةاو  ّمةةةةةً ٍةةةةةرِ التشةةةةةرٓعاد       

 1ممةةةةرر  63املشةةةةر  الق ةةةةرٖ ب ةةةةرٓ  ىةةةةص املةةةةادٗ  

مةةةةةةً قةةةةةةاىٌْ العقْبةةةةةةاد  الةةةةةة  مي ةةةةةةال ا منةةةةةة٘ 

صةةةةة٣ألٔ٘  ةةةةةر  عقْبةةةةة٘ التشةةةةة ٔا ا٢جتنةةةةةاعٕ  

 ٘   ّد تشةةةر ملْا قةةة٘ بيةةةاٛ علةةةٙ طلةةةيف الئابةةة٘ العامةةة

اذتةةةةد    ملةةةة   ّ  ةةةةد املشةةةةر  الق ةةةةرٖ   ماد   

الةةةةةةةيص علةةةةةةةٙ ّجةةةةةةةْب تي ٔةةةةةةةر ا مةةةةةةةْو  ةةةةةةةرِ    

العقْبةةةةةة٘  ّكةةةةةة٣  ملةةةةةة   ةةةةةةد للن منةةةةةة٘  ٌ   

تقضةةةةةةٕ دعاقبةةةةةة٘ املنتيةةةةةة  عةةةةةةً تي ٔةةةةةةر عقْبةةةةةة٘  

التشةةةة ٔا ا٢جتنةةةةاعٕ بةةةةاذتب  ملةةةةدٗ  سةةةةبْ  عةةةةً    

 ةةةا ٓةةةْو مةةةً مةةةدٗ العقْبةةة٘ د ٓةةةته تي ٔةةةرِ. نا  

ىةةةةٕ د ٓ اةةةةر دبةةةةد  الر ةةةةأٜ٘     ٌ املشةةةةر  ا٤رد

 ةةةةةر  عقْبةةةةة٘ العنةةةةةا للني عةةةةة٘ العامةةةةة٘ ٢ مةةةةةً 

جاىةةةةيف الضةةةة ٔ٘ ٢ّ مةةةةً جاىةةةةيف اذتةةةةد  ادتةةةةاىٕ   

ّتةةةةر  ملةةةة  لتقةةةةدٓر ا منةةةة٘ ّٓتةةةةب  ليةةةةا ملةةةة    

/  ّالةةةةةةة  بةةةةةةةد د بعبةةةةةةةارٗ  24مةةةةةةةً ىةةةةةةةص املةةةةةةةادٗ  

"للن منةةةةةة٘ الةةةةةةااو اذتةةةةةةد  بارتدمةةةةةة٘ للني عةةةةةة٘ 

العامةةةةةةةة٘" ٍّةةةةةةةةرا ٓعةةةةةةةةين  ٌ  رادٗ ادتةةةةةةةةاىٕ اةةةةةةةةري  

لْبةةة٘ بةةةرل  ألٔةةة  ٓةةةته اذتمةةةه بَةةةرِ العقْبةةة٘     م 

دٌّ الرجةةةْ   رادتةةةُ  ّلمةةةً  ٔةةة  ةمةةةً عنلٔةةةا      

الةةةةةةااو اذتةةةةةةد  بَةةةةةةرِ العقْبةةةةةة٘   ألةةةةةةال عةةةةةةدو      

مْا قتةةةةُ  ٤ٌ مضةةةةنٌْ عقْبةةةة٘ الت ةةةة  العةةةةاو ٍةةةةْ   



 (2017) السي٘     ا٢ّلاجمللد      الثاىٕ عشرالعدد        زتل٘ جامع٘ ا٢ىبار للعلْو القاىْىٔ٘ ّالسٔاسٔ٘ 

 
271 

قٔةةةةاو ا مةةةةْو بعنةةةةا مةةةةا مل ةةةةل ٘ جَةةةة٘ معٔيةةةةُ      

 عةةةةدو مْا قتةةةةُ علةةةةٙ ىةةةةْ  العنةةةةا ٓذتةةةةيف علٔةةةةُ      

مةةةةً الاامةةةةُ بالقٔةةةةاو  امتياعةةةةُ عةةةةً التي ٔةةةةر ٢ّ ة 

بةةةةةرل    ةةةةةا ٓعةةةةةين الرجةةةةةْ  عةةةةةً ٍةةةةةرِ العقْبةةةةة٘  

ّمعاقبتةةةةةةةُ بالعقْبةةةةةةةاد ا٤صةةةةةةةلٔ٘ عةةةةةةةً جرٓتةةةةةةةُ  

املرتمبةةةةة٘  ّحتدٓةةةةةدا  اذتةةةةةب   ّ ال رامةةةةة٘. نا  ٌ  

مْقةةة  املشةةةر  ا٤ردىةةةٕ مسةةةت رب   ألٔةةة  الةةةةااو      

اذتةةةد  بالعقْبةةة٘ ّدٌّ اذت ةةةْل علةةةٙ مْا قتةةةُ      

ألٔةةةة  اٌ عقْبةةةة٘ الي ةةةة  العةةةةاو ماد طةةةةاب  تةةةة ٍٔلٕ  

تقةةةةةْٓه سةةةةةلْ  اذتةةةةةد    مٔةةةةة  ةمةةةةةً ت ٍٔةةةةةا    ل

اذتةةةةد  مةةةةً اةةةة٣ل عنةةةةا معةةةة  ٓةةةةر   القٔةةةةاو   

بةةةةُ   ارتتةةةةاو  ىشةةةةري إىل  ٌ املشةةةةر  ا٤ردىةةةةٕ ّ ٌ   

 ا ةةا الةةيص علةةٙ ّجةةْب مْا قةة٘ اذتةةد  قبةةا اٌ       

تلامةةةُ ا منةةة٘ بالعنةةةا للي ةةة  العةةةاو  إ٢  ٌ ٍةةةرِ     

املْا قةةة٘ تقتضةةةَٔا القْاعةةةد العامةةة٘ لعقْبةةة٘ الي ةةة    

 ْىَةةةا ر ةةةأٜ٘ ّمْقْ ةةة٘ علةةةٙ   العةةةاو مةةةً ألٔةةة   

مْا قةةةةة٘ اذتةةةةةد  ٢ّ ةمةةةةةً للن منةةةةة٘ اٌ تلةةةةةاو    

 اذتد  بالقٔاو ب عا ٢ ٓرايف بالقٔاو بُ.

عقْبةةةة٘ العنةةةةا للي ةةةة  العةةةةاو ماد طةةةةاب    -5

 اجتناعٕ ت ٍٔلٕ: 

لعقْبةةةةةةةةة٘ العنةةةةةةةةةا للي ةةةةةةةةة  العةةةةةةةةةاو صةةةةةةةةة ٘           

اجتناعٔةةة٘ ملةةةا  ةةةا مةةةً   ةةةار اجيابٔةةة٘ علةةةٙ ا مةةةْو   

 ٔ ٝتةةةةُ ا٢جتناعٔةةةة٘ قرٓبةةةةا  علٔةةةةُ  ألٔةةةة  ٓبقةةةةٙ   ب

مةةةً اسةةةرتُ  لةةةرا قٔةةةا عةةةً ٍةةةرِ العقْبةةة٘  ىَةةةا مةةةً    

العقْبةةةاد ا٢جتناعٔةةة٘  ّٓعةةةد ٍةةةرا الشةةةرت  قَٔةةةا    

٤ٌ ال قةةةةةُ قةةةةةد استخل ةةةةةُ مةةةةةً تسةةةةةنٔ٘ بعةةةةة     

التشةةةةةةةةةرٓعاد  ةةةةةةةةةرا التةةةةةةةةةدبري 

(18)

. ّمةةةةةةةةةً ٍةةةةةةةةةرِ  

ممةةةةرر مةةةةً قةةةةاىٌْ العقْبةةةةاد 63التشةةةةرٓعاد املةةةةادٗ 

و املعةةةدل لةةةبع   ألمةةةا 2009لسةةةي٘ 23الق ةةةرٖ رقةةةه 

الةةةة   طلقةةةةال  2004لسةةةةي٘ 11قةةةةاىٌْ العقْبةةةةاد رقةةةةه  

 علَٔا عقْب٘ التش ٔا ا٢جتناعٕ.

 

 ٌ ٓمةةةٌْ اذتةةةد  ادتةةةاىٕ قةةةد بلةةة  سةةةً      -6

السادسةةةة٘ عشةةةةرٗ سةةةةي٘ علةةةةٙ ا٢قةةةةا ّقةةةةال    

 ارتماب ادترة٘:

ات قةةةةةةال  الةةةةةةيف التشةةةةةةرٓعاد العربٔةةةةةة٘ علةةةةةةٙ            

اعتبةةةةار سةةةةً الثاميةةةة٘ عشةةةةر   ةةةةد اق ةةةةٙ لسةةةةً     

اذتةةةةةد  ّقةةةةةال  ارسةةةةة٘ ال عةةةةةا املي ةةةةةر   ٍةةةةةرا     

ّ ةةةةةةرل  ات قةةةةةةال علةةةةةةٙ حتدٓةةةةةةد السةةةةةةً الةةةةةة       

٢ةمةةةةةةةةً  ٌ تتخةةةةةةةةر دّىَةةةةةةةةا اةةةةةةةةد اذتةةةةةةةةد   ٖ 

م٣ألقةةةة٘ جيأٜةةةة٘

(19)

. ّلمةةةةً  ٔنةةةةا حةةةةص ت بٔةةةةد 

عقْبةةةةة٘ العنةةةةةا للني عةةةةة٘ العامةةةةة٘ علةةةةةٙ اذتةةةةةد    

اىٕ  ةةة ٌ  الةةةيف التشةةةرٓعاد ادتيأٜةةة٘ املقارىةةة٘    ادتةةة

  ةةةةةدد علةةةةةٙ  ٌ ٓمةةةةةٌْ اذتةةةةةد  قةةةةةد بلةةةةة  سةةةةةً     

السادسةةة٘ عشةةةرٗ مةةةً العنةةةر  ألتةةةٙ ٢ٓضةةةر العنةةةا   

 ُ ب ةةة ٘ اذتةةةد   ّ ى سةةةٔت

(20)

. ّألتةةةٙ تمةةةٌْ لةةةدٚ   

اذتةةةةةد  القةةةةةدرٗ ادتسةةةةةدٓ٘ علةةةةةٙ العنةةةةةا  ّمةةةةةً    

التشةةةةةرٓعاد الةةةةة  ى ةةةةةال علةةةةةٙ ملةةةةة  مةةةةةا ّرد       

(ممةةةةرر 5/1املةةةةادٗ)قةةةةاىٌْ العقْبةةةةاد ادتااٜةةةةرٖ     

ألٔةةة    ةةةدد علةةةٙ  ىةةةُ ةمةةةً لل َةةة٘ القضةةةأٜ٘     

 ٌ تسةةةةتبدل عقْبةةةة٘ اذتةةةةب  املي ةةةةْخ بَةةةةا بقٔةةةةاو    

ا مةةةْو علٔةةةُ بعنةةةا للي ةةة  العةةةاو بةةةدٌّ  جةةةر  ما       

تةةةةةْ رد طةةةةةرّت معٔيةةةةةُ ألةةةةةددتَا املةةةةةادٗ ميَةةةةةا  ٌ 

سةةةةي٘ ّقةةةةال  16ٓمةةةةٌْ املةةةةتَه قةةةةد بلةةةة  مةةةةً العنةةةةر   

 ٘ إرتمةةةةاب ادترةةةةة

(21)

ٕ ; ّىةةةةرٚ  ٌ  املشةةةةر  ا٤ردىةةةة   

قةةةد عةةةر   ةةةا مةةةً اذتةةةد  ّاملراٍةةةد ّال تةةةٙ        

املةةةةادٗ الثاىٔةةةة٘ مةةةةً القةةةةاىٌْ املةةةةر ْر  ى ةةةةا   ألٔةةةة    

ىةةةص علةةةٙ  ٌ " اذتةةةد :  ةةةا مةةةً د ٓةةةته الثاميةةة٘   

عشةةةةةرٗ مةةةةةً عنةةةةةرِ  ّاملراٍةةةةةد: مةةةةةً    الثاىٔةةةةة٘     

عشةةةةةرٗ ّد ٓةةةةةته ارتامسةةةةة٘ عشةةةةةرٗ مةةةةةً عنةةةةةرِ     

ّال تةةةةةةةٙ: مةةةةةةةً    ارتامسةةةةةةة٘ عشةةةةةةةرٗ ّد ٓةةةةةةةته  

; ّ  ةةةد علةةةٙ  ةةةرّرٗ  الثاميةةة٘ عشةةةرٗ مةةةً عنةةةرِ" 

مراعةةةاٗ ملةةة  مةةة  اذتةةةد  ّقةةةال إرتمةةةاب ادترةةةة٘   

/ب مةةةً ماد القةةةاىٌْ ّالةةة  جةةةاٛ    6ّملةةة    املةةةادٗ  

 َٔةةةا" ل ٔةةةاد ت بٔةةةد  ألمةةةاو ٍةةةرا القةةةاىٌْ ٓعتنةةةد      

سةةةةةةً اذتةةةةةةد  عيةةةةةةد إرتمةةةةةةاب ال عةةةةةةا  ّ ألاجتةةةةةةُ   

لل نآةةةةةةة٘  ّ الرعآةةةةةةة٘"  ّلميةةةةةةةُ د ٓت ةةةةةةةد مةةةةةةة    

ليةةةةا التشةةةةرٓعاد املقارىةةةة٘   ٍةةةةرا ادتاىةةةةيف ّٓتةةةةب   

/د ّالةةةة  جتٔةةةةا اذتمةةةةه  26ملةةةة  مةةةةً ىةةةةص املةةةةادٗ   

 24ب ألةةةةةةةد التةةةةةةةدابري املي ةةةةةةةْا علَٔةةةةةةةا   املةةةةةةةادٗ 

ّميَةةةةةا عقْبةةةةة٘ العنةةةةةا للي ةةةةة  العةةةةةاو إما ارتمةةةةةيف     

 12املراٍةةد جي ةة٘ ّاذتةةد ا٤دىةةٙ لسةةً املراٍةةد ٍةةْ        

سةةةةةي٘   ةةةةةا ٓعةةةةةين جةةةةةْال  ةةةةةر  عقْبةةةةة٘ العنةةةةةا  

للي ةةةةة  العةةةةةاو علةةةةةةٙ مةةةةةً بلةةةةةة  ٍةةةةةرا السةةةةةةً  ّإٌ     

/ب مةةةةً اةةةة٣ل تةةةةر    6املةةةةادٗ مق ةةةةْد املشةةةةر     

حتدٓةةةةةةد سةةةةةةً اذتةةةةةةد  با٢عتنةةةةةةاد علةةةةةةٙ طةةةةةةَادٗ 

املةةةةة٣ٔد ّللن منةةةةة٘ حتدٓةةةةةد الشةةةةةر ٘ العنرٓةةةةة٘ 

٢عتنةةةةةةاد السةةةةةةً الةةةةةة   رتمةةةةةةيف ّقتَةةةةةةا اذتةةةةةةد       

ادتي ةةةةةةة٘ لٔتسةةةةةةةيٙ للن منةةةةةةة٘ إىةةةةةةةاال التةةةةةةةدبري 

امل٣ٜةةةةه اقةةةة٘ مةةةةً التةةةةدابري املي ةةةةْا علَٔةةةةا     

 مً ماد القاىٌْ. 24املادٗ 
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املشةةر  ا٢ردىةةٕ لةة  بةة ىاال    ٍّيةةا ىةةْد القةةْل بةة ٌ    

عقْبةةةة٘ الي ةةةةة  العةةةةاو باذتةةةةةد  متةةةةٙ    الثاىٔةةةةة٘    

عشةةةةرٗ مةةةةً العنةةةةر  ٍّةةةةرا  مةةةةر ٓتيةةةةا ٙ ّطبٔعةةةة٘    

ٍةةةةةرِ العقْبةةةةة٘ الةةةةة  تت لةةةةةيف اٌ ٓمةةةةةٌْ اذتةةةةةد       

 ٔةةاا  ّمةةدر ا  ملةةا ٍةةْ مْ ةةْل إلٔةةُ مةةً اعنةةال         

ّٓتيةةا ٙ مةة  قةةاىٌْ العنةةا ا٤ردىةةٕ الةةرٖ  سةةةتلاو       

سةةة٘ عشةةةرٗ مةةةً   ٌ ٢ ٓقةةةا سةةةً العامةةةا عةةةً ارتام 

إعةةةةادٗ اليظةةةةر    -بر ٓيةةةةا-العنةةةةر  لةةةةرل  ٓتْجةةةةيف 

عقْبةةةةة٘ الي ةةةةة  العةةةةةاو مةةةةةً ألٔةةةةة   ر ةةةةةَا علةةةةةٙ    

اذتةةةد  املراٍةةةد الةةةرٖ ٓقةةةا عنةةةرِ عةةةً ارتامسةةة٘      

عشةةةةةرٗ  أةةةةة  تسةةةةةتثيٙ  ٝةةةةة٘ املراٍةةةةةد اسةةةةةيف     

 ت ئ  املشر  ا٤ردىٕ مً عقْب٘ الي   العاو.

٢بةةةد مةةةً ألضةةةْر ا مةةةْو علٔةةةُ ّقةةةال الي ةةةد    -7

 بالتدبري: 

ٍّةةةةةةرِ ٓعةةةةةةين  ٌ عقْبةةةةةة٘ العنةةةةةةا للني عةةةةةة٘             

العامةةةة٘ ٢ تتعلةةةةد  با٤ألمةةةةاو الةةةة  ت ةةةةدر أابٔةةةة٘   

 ّ ألضةةةةْرٓ٘ اعتبارٓةةةةُ  ٤ىَةةةةا تت لةةةةيف ابةةةةداٛ ر ٖ      

ا مةةةةْو علٔةةةةُ   قبْ ةةةةا  ّ ر ضةةةةَا   

(22)

.ٍّةةةةرا مةةةةا  

  دتةةةةةةُ بعةةةةةة  التشةةةةةةرٓعاد ادتيأٜةةةةةة٘ املقارىةةةةةة٘ 

ّميَةةةةا التشةةةةرٓ  ادتااٜةةةةرٖ  ألٔةةةة  ا ةةةةدد ملةةةة    

مةةةةً قةةةةاىٌْ العقْبةةةةاد ادتااٜةةةةرٖ;    ممةةةةرر  5املةةةةادٗ 

ّبةةةالرجْ  اىل قةةةاىٌْ ا٢ألةةةدا  ا٢ردىةةةٕ صتةةةد اىةةةُ      

تْجةةةةُ تْجَةةةةا  ااصةةةةا  بَةةةةرا ال ةةةةدد ألٔةةةة  اع ةةةةٙ    

جةةةةةْال  ةةةةةر  تةةةةةدبري العنةةةةةا للني عةةةةة٘ العامةةةةة٘       

ألضةةةْرٓا  ّأابٔةةةا  ّةمةةةً ليةةةا  ٌ ىسةةةتخلص ملةةة     

/ب مةةةةةً قةةةةةاىٌْ ا٤ألةةةةةدا  ا٤ردىةةةةةٕ  22مةةةةةً املةةةةةادٗ 

 ٘ اذتةةةةةد   ّالةةةة    ةةةةةدد علةةةةةٙ  ٌ ت َةةةةةه ا منةةةةة

عيةةةةةد البةةةةةدٛ با ا نةةةةة٘ التَنةةةةة٘ املْجَةةةةة٘ إلٔةةةةةُ    

بل ةةةةةةةةة٘ بسةةةةةةةةةٔ ٘ ٓ َنَةةةةةةةةةا  ّ ةةةةةةةةةرل  ى ةةةةةةةةةال  

/ّ( علةةةٙ  ىةةةُ: "ختضةةة  ا٤ألمةةةاو ال ةةةادرٗ    15املةةةادٗ)

عةةةةةةةً ستمنةةةةةةة  ال ةةةةةةةل  ّالبدآةةةةةةة٘ إىل  ألمةةةةةةةاو    

ّإجةةةةراٛاد ال عةةةةً ّا٢عةةةةذا  املي ةةةةْا علَٔةةةةا  

  قةةةةةةةاىٌْ ستةةةةةةةا ه ال ةةةةةةةل  ّقةةةةةةةاىٌْ  صةةةةةةةْل    

ٙ اذتةةةةال  ا ا نةةةةاد ادتاأٜةةةة٘   ألسةةةةيف مقتضةةةة   

ّجيةةةةْل للةةةةْلٕ  ّالْصةةةةٕ  ّ اذتا ةةةةً  ّ ا ةةةةامٕ   

الْ ٔةةةةةةةا  ٌ ٓيةةةةةةةْب عةةةةةةةً اذتةةةةةةةد    اجةةةةةةةراٛاد  

ا ا نةةةةةةةةة٘"  إٌ ٍةةةةةةةةةرِ املةةةةةةةةةادٗ حتةةةةةةةةةد ال عةةةةةةةةةً  

ا٢عةةةةةذا   ّا٢عةةةةةذا  ٓل ةةةةة   الٔةةةةةُ   ا٤ألمةةةةةاو 

ال ٔابٔةةة٘   ةةةا ٓعةةةين ٍيةةةا جةةةْال ستا نةةة٘ اذتةةةد   

/ ( مةةةةً ماد القةةةةاىٌْ ى ةةةةال 22أابٔةةةا   لمةةةةً املةةةةادٗ) 

" ٢جيةةةْل ستا نةةة٘ اذتةةةد  إ٢ بةةةدعْٗ   علةةةٙ  ىةةةُ:  

 ألةةةد ّالدٓةةةُ  ّ ّلٔةةةُ  ّ ّصةةةُٔ  ّ ألا ةةةيُ ألسةةةيف      

مقتضةةةةةةةٙ اذتةةةةةةةال ّاضةةةةةةةْر مراقةةةةةةةيف السةةةةةةةلْ   

ّستةةةةةامٕ اذتةةةةةد "; ّبَةةةةةرا حتةةةةةد  املشةةةةةر  عةةةةةً    

ّجةةةةْب  ٌ تمةةةةٌْ ا ا نةةةة٘ ّجأٍةةةةُ ألضةةةةْرٓ٘     

/ّ( مةةةةةً ماد 15/ ( املةةةةةادٗ )22ٍّيةةةةةا انةةةةةال املةةةةةادٗ ) 

ٔابٔةةةا  القةةةاىٌْ  ّملةةة   ةةةْال ستا نةةة٘ اذتةةةد  ا   

ّ ٌ ٓيةةةةةةةْب عيةةةةةةةُ مةةةةةةةً ّرد م ةةةةةةةرٍه   املةةةةةةةادٗ     

/ّ(  ّ ةةةةةةةرل  جةةةةةةةْال ستا نتةةةةةةةُ ألضةةةةةةةْرٓا  15)

ّلمةةةةً اضةةةةْر ا٢طةةةةخاا الةةةةرًٓ ّرد م ةةةةرٍه    

/ (  ّبةةةةةةرل   ةةةةةاٌ املشةةةةةةر  ا٤ردىةةةةةةٕ  22  املةةةةةادٗ) 

٘    ٍةةةةرا اجملةةةةال مةةةةً      ٘  ّ  ثةةةةر دقةةةة   ثةةةةر عدالةةةة

التشةةةرٓعاد املقارىةةة٘ ا٤ى ةةة٘ الةةةر ر  ّالةةة  تةةةيص   

ا نةةةةةةةةة٘ دٌّ ألضةةةةةةةةةْر علةةةةةةةةةٙ  ٌ ٢ جتةةةةةةةةةرٖ ا 

اذتةةةةةد   ٍّةةةةةرا ٢ ٓعقةةةةةا  ٖ  ىةةةةةُ  ما ّجةةةةةد ٍيةةةةةا  

ألةةةةةةةةد  جةةةةةةةةاىٕ ّ ةةةةةةةةاٌ ٍاربةةةةةةةةا  ّد تسةةةةةةةةت ٔ     

السةةةةةل اد املخت ةةةةة٘ القةةةةةب  علٔةةةةةُ   ىةةةةةُ بَةةةةةرِ   

اذتالةةةةةةة٘ ّ قةةةةةةةا لةةةةةةةبع  التشةةةةةةةرٓعاد ٢ جتةةةةةةةْل     

ستا نتةةةةةةُ أابٔةةةةةةا   ّ ةةةةةةرل  اعتةةةةةةود بعةةةةةة   

التشةةةرٓعاد ألضةةةْر األةةةد ّالةةةدٖ اذتةةةد   ّ ّلٔةةةةُ      

و ٍّةةةرا اةةةري دقٔةةةد    ّ ّصةةةُٔ  ّ ألا ةةةيُ اةةةري ملةةةا  

٤ٌ اذتةةةةد  ٓعةةةةةد قاصةةةةةرا  بيظةةةةةر القةةةةةاىٌْ ٢ّبةةةةةد  

مةةةةةةةةً ألضةةةةةةةةْرٍه حتقٔقةةةةةةةةا  للعدالةةةةةةةة٘ ّ ةةةةةةةةناٌ  

 مل ل ٘ اذتد  ال ضلٙ.

 ٌ تمةةٌْ ادترةةة٘ الةة  ارتمبَةةا اذتةةد       -8

 جي ٘:

ٍّةةةةةرا   دتةةةةةُ بعةةةةة  التشةةةةةرٓعاد ادتاأٜةةةةة٘        

مةةةً  120املقارىةةة٘ ّميَةةةا املشةةةر  ا مةةةاراتٕ   املةةةادٗ     

د ا حتةةةةةةادٖ ّالةةةةةة  جةةةةةةاٛ  َٔةةةةةةا قةةةةةةاىٌْ العقْبةةةةةةا

"٢ٓمةةةةٌْ ا لةةةةااو بالعنةةةةا للني عةةةة٘ العامةةةة٘ إ٢     

مةةةةةةْاد ادتةةةةةةي  ّبةةةةةةد٣ٓ  عةةةةةةً عقْبةةةةةة٘ اذتةةةةةةب   ّ  

ال رامةةة٘ علةةةٙ  ٌ ٢تقةةةا مةةةدٗ ا لةةةااو عةةةً عشةةةرٗ      

 ٓةةةاو ٢ّتآةةةد علةةةٙ سةةةي٘"  ّ ةةةرل   عةةةا املشةةةر       

ممةةةرر مةةةً قةةةاىٌْ العقْبةةةاد     5ادتااٜةةةرٖ   املةةةادٗ  

ادتااٜةةةرٖ

(23)

مةةةً  1ممةةةرر  63املةةةادٗ     نةةةا  جةةةالد 

قةةةةةةةةاىٌْ العقْبةةةةةةةةاد الق ةةةةةةةةرٖ  ةةةةةةةةر  عقْبةةةةةةةة٘  

التشةةةةة ٔا ا٢جتنةةةةةاعٕ   ادتةةةةةي  املعاقةةةةةيف علَٔةةةةةا   

بةةةاذتب  مةةةدٗ ٢ جتةةةاّل سةةةي٘ ّبال رامةةة٘ الةةة  ٢      

تآةةةةةةةد علةةةةةةةةٙ الةةةةةةةة  رٓةةةةةةةةال  ّ ب ألةةةةةةةةدٖ ٍةةةةةةةةات   

العقْبت .ّٓبةةةةدّ  ٌ املشةةةةر  ا٤ردىةةةةٕ قةةةةد ااطةةةةٙ   

مةةةة  اقراىةةةةُ مةةةةً التشةةةةرٓعاد ادتاأٜةةةة٘   ملةةةة        

ّ  25مةةةا ةمةةةً استخ٣صةةةُ ى ةةةْا املةةةْاد )     ٍّةةةرا

( مةةةةةً قةةةةةاىٌْ ا٤ألةةةةةدا  ا٤ردىةةةةةٕ  أةةةةة      26ّ  24
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جعةةةا عقْبةةةة٘ العنةةةةا للني عةةةة٘ العامةةةة٘ ٢ت ةةةةر   

  ادتيآةةةةةةةةاد ّاملخال ةةةةةةةةاد    ةةةةةةةةا ا٢ألةةةةةةةةْال     

ّٓي  ةةةر  ر ةةةَا علةةةٙ اذتةةةد    ادتةةةي   قةةة      

 ةةةةةةا ٓعةةةةةةين  ٌ ى ةةةةةةاخ ت بٔةةةةةةد ٍةةةةةةرِ العقْبةةةةةة٘      

 مرٍةةةةةٌْ بسةةةةةً اذتةةةةةد  ادتةةةةةاىٕ ّملةةةةة  اسةةةةةيف   

 ا٢تٕ :

إٌ عقْبةةةةةةة٘ العنةةةةةةةا للني عةةةةةةة٘ العامةةةةةةة٘ تمةةةةةةةٌْ     

بةةد٣ٓ  عةةً عقْبةة٘ اذتةةب    ادتةةي  املرتمبةة٘ مةةً        

سةةةةةي٘(  ّإما  رتمةةةةةيف اذتةةةةةد    15 -12قبةةةةةا املراٍةةةةةد) 

سةةةةةةةي٘( جي ةةةةةةة٘ معاقةةةةةةةيف علَٔةةةةةةةا     18 -15ال تةةةةةةةٙ)

بةةةةةاذتب   ٔ ةةةةةْل للن منةةةةة٘ إما تةةةةةْا رد اسةةةةةباب  

التخ ٔةةةةةة   ٌ تسةةةةةةتبدل عقْبةةةةةة٘ اذتةةةةةةب  ب ألةةةةةةد  

 ْ ( ّميَةةةةةا  24ا علَٔةةةةةا   املةةةةةادٗ)  التةةةةةدابري املي ةةةةة

عقْبةةةة٘ العنةةةةا للني عةةةة٘ العامةةةة٘  ٍّةةةةرا ب ةةةةرٓ     

/ٍةةةة( ّالةةة  جةةةاٛ  َٔةةةا: "للن منةةة٘    25ىةةةص املةةةادٗ ) 

اما تةةةةةةةةةْا رد  سةةةةةةةةةباب شت  ةةةةةةةةة٘ تقدٓرٓةةةةةةةةة٘   ٌ     

تسةةةتبدل بةةة ٖ عقْبةةة٘ مي ةةةْا علَٔةةةا   ال قةةةرٗ   

)د( مةةةةةً ٍةةةةةرِ املةةةةةادٗ  ٖ مةةةةةً التةةةةةدابري املي ةةةةةْا  

قةةةاىٌْ".   ألةةة   ٌ ( مةةةً ٍةةةرا ال24علَٔةةةا   املةةةادٗ )

عقْبةةةةة٘ العنةةةةةا للني عةةةةة٘ العامةةةةة٘ تعةةةةةد عقْبةةةةة٘      

 صةةةةلٔ٘ ّبدٓلةةةة٘ ّٓتْجةةةةيف علةةةةٙ ا منةةةة٘ ا٤اةةةةر     

بَةةةةةةا   ألالةةةةةة٘ إرتمةةةةةةاب املراٍةةةةةةد دتي ةةةةةة٘  ٍّيةةةةةةا 

ٓتْجةةةةةيف علةةةةةٙ ا منةةةةة٘ ا٤اةةةةةر ب ألةةةةةد التةةةةةدابري      

( ألتةةةةةةةةٙ ّ ٌ د 24املي ةةةةةةةةْا علَٔةةةةةةةةا   املةةةةةةةةادٗ)  

تتةةةةةْا ر  سةةةةةباب التخ ٔةةةةة  ٍّةةةةةرا ب ةةةةةرٓ  املةةةةةادٗ  

ً قةةةةاىٌْ ا٤ألةةةةدا  ّالةةةة  ى ةةةةال علةةةةٙ:    /د( مةةةة26)

"اما اقةةةةةةذ  املراٍةةةةةةد جي ةةةةةة٘  علةةةةةةٙ ا منةةةةةة٘  ٌ  

ت  ةةةةا   الةةةةدعْٚ بةةةة ٖ مةةةةً التةةةةدابري املي ةةةةْا  

( مةةةةةةً ٍةةةةةةرا القةةةةةةاىٌْ". ّمةةةةةةً 24علَٔةةةةةةا   املةةةةةةادٗ )

اةةة٣ل ملةةة  ٓتةةةب  ليةةةا  ٌ املشةةةر  ا٤ردىةةةٕ  اىةةةال    

اآتةةةةُ ٍةةةةةٕ حتقٔةةةةةد م ةةةةل ٘ اذتةةةةةد  ال ضةةةةةلٙ   

  ٔ لةةةةةُ ّرعآتةةةةةُ  ّثآتةةةةةُ ّإصةةةةة٣ألُ ّإعةةةةةادٗ  ت ٍ

دةةةةا ٓعةةةةْد علةةةةٙ اذتةةةةد  سةةةةْاٛ  ةةةةاٌ مراٍقةةةةا   ّ      

ٙا إٌ  ةةةةةةاٌ ٍيةةةةةةا  سةةةةةةبيف شت ةةةةةة  ّعلةةةةةةٙ       تةةةةةة

 اجملتن  بالي   ّال ٣ه .

 

 

 

 

 امل ليف الثاىٕ

ا ةةةةةةةةاٜص ّ اةةةةةةةةرا  عقْبةةةةةةةة٘ العنةةةةةةةةا  

 للني ع٘ العام٘ ّّساٜا صتاألَا

  ٢ّ : ا اٜص عقْب٘ الي   العاو:

لعقْبةةةة٘ العنةةةةا للني عةةةة٘ العامةةةة٘   تةةةةدبري مةةةةً    

التةةةةةةةةةدابري ماد ال ةةةةةةةةةاب  التةةةةةةةةة ٍٔلٕ ا ةةةةةةةةةاٜص    

جتنعَا م  العقْباد التقلٔدٓ٘  ميَا

(24)

 : 

 طرعٔ٘ عقْب٘ العنا للني ع٘ العام٘:  -1

حتقةةةةةةد عقْبةةةةةة٘ العنةةةةةةا للني عةةةةةة٘ العامةةةةةة٘             

ااصةةةةةةةةةٔ٘ الشةةةةةةةةةرعٔ٘  طةةةةةةةةة ىَا   ملةةةةةةةةة  طةةةةةةةةة ٌ 

العقْبةةةةةةاد التقلٔدٓةةةةةة٘ ا٤اةةةةةةرٚ  َّٓةةةةةةد  مبةةةةةةد    

ً األتنةةةال الشةةةرعٔ٘ إىل ثآةةة٘ ألقةةةْخ ا٤ ةةةراد مةةة 

تعسةةةةة  القضةةةةةاٗ   حتدٓةةةةةد العقْبةةةةة٘  ّ جتةةةةةاّل     

اذتةةةةدّد الةةةة  ّ ةةةةعَا املشةةةةر  لت بٔقَةةةةا  دعيةةةةٙ  

 ٌ املشةةةةر  ٍةةةةْ الةةةةرٖ  ةةةةدد القْاعةةةةد الةةةة  تةةةةيظه  

العنةةةةا للني عةةةة٘ العامةةةة٘ ّ ةةةةدد اذتةةةةا٢د الةةةة       

ٓ ر ةةةةةةَا  َٔةةةةةةا  ّ ةةةةةةرل  طةةةةةةرّت ت بٔقَةةةةةةا      

ّتةةةةذ  التشةةةةرٓعاد   العةةةةادٗ للن منةةةة٘ سةةةةل ٘    

 حتدٓةةةةةةةد طبٔعةةةةةةة٘ العنةةةةةةةا تقدٓرٓةةةةةةة٘ ّاسةةةةةةةع٘  

ّطةةةرّطُ ّعةةةدد السةةةاعاد ّجَةةة٘ العنةةةا  

(25)

  ّمةةةً 

ٍةةةرِ التشةةةرٓعاد املشةةةر  الق ةةةرٖ  الةةةرٖ ألةةةدد       

مةةةدٗ التشةةة ٔا ا٢جتنةةةاعٕ بةةة ٌ ٢   1ممةةةرر 63املةةةادٗ 

( ْٓمةةةا  ّبْاقةةة  سةةةال سةةةاعاد   الٔةةةْو 12تآةةةد عةةةً )

(   نةةةةا ألةةةةدد املشةةةةر  الق ةةةةرٖ   ماد   26الْاألةةةةد)

عنةةةةةةةةةةال الةةةةةةةةةةيص مةةةةةةةةةةً قةةةةةةةةةةاىٌْ العقْبةةةةةةةةةةاد ا٤  

ا٢جتناعٔةةة٘ الةةة  ةمةةةً للن منةةة٘  ر ةةةَا علةةةٙ     

ا مةةةْو علٔةةةُ ٍّةةةٕ: أل ةةة   ّ حت ةةةٔ  مةةةا تٔسةةةر    

مةةةةةةةً القةةةةةةةرلٌ المةةةةةةةرٓه  ستةةةةةةةْ ا٤مٔةةةةةةةُ  رعآةةةةةةة٘  

ا٢ألةةةةةةةدا   رعآةةةةةةة٘ مّٖ ا٢ألتٔاجةةةةةةةاد ارتاصةةةةةةة٘  

ىقةةةةةةةةا املر ةةةةةةةةٙ  تيظٔةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةرخ ّالشةةةةةةةةْار     

ّاملٔةةةةةادًٓ العامةةةةة٘  تيظٔةةةةة  املسةةةةةاجد ّصةةةةةٔاىتَا    

رٓا ةةةةةةٔ٘  تيظةةةةةةٔه تيظةةةةةةٔه ّتيظٔةةةةةة  امليشةةةةةة د ال

ّتيظٔةةةةةةة  املمتبةةةةةةةاد العامةةةةةةة٘  لراعةةةةةةة٘ ّصةةةةةةةٔاى٘   

اذتةةةةةةداٜد العامةةةةةة٘  حتنٔةةةةةةا ّت رٓةةةةةة  اذتآّةةةةةةاد  

بةةةةةةةاملْاىٞ  معاّىةةةةةةة٘ ا٤ ةةةةةةةراد العةةةةةةةامل  بالةةةةةةةد ا    

املةةةدىٕ  اعنةةةال الوٓةةةد المتابٔةةة٘  ا عنةةةال ا دارٓةةة٘   

بةةةةةةاملرا ا ال ةةةةةة ٔ٘  ا٤عنةةةةةةال المتابةةةةةة٘ ّقٔةةةةةةادٗ  

ٝةةةةة٘ املر بةةةةةاد   زتةةةةةال مراقبةةةةة٘ ا٤ارٓةةةةة٘  ّتعب 

الْقةةةةْد"   ٣ّٓألةةةة   ٌ املشةةةةر  ا٤ردىةةةةٕ د  ةةةةدد    



 (2017) السي٘     ا٢ّلاجمللد      الثاىٕ عشرالعدد        زتل٘ جامع٘ ا٢ىبار للعلْو القاىْىٔ٘ ّالسٔاسٔ٘ 

 
274 

قْاعةةةةةد تةةةةةيظه  ةةةةةر  عقْبةةةةة٘ العنةةةةةا للني عةةةةة٘   

العامةةة٘ ّتةةةةر  ملةةة  لةةةةْلٓر التينٔةةة٘ ا٢جتناعٔةةةة٘    

 ّ ادتَةةةة٘ املخت ةةةة٘  صةةةةدار التعلٔنةةةةاد ال٣لمةةةة٘  

لت دٓةةةةد ا٤سةةةة  الْاجةةةةيف إتباعَةةةةا عيةةةةد ت بٔةةةةد     

 44العقْبةةةاد اةةةري السةةةالب٘ لل رٓةةة٘ دْجةةةيف املةةةادٗ    

٤ألةةةةةةةدا   طةةةةةةة ىُ   ملةةةةةةة  طةةةةةةة ٌ   مةةةةةةةً قةةةةةةةاىٌْ ا 

التشةةةةةرٓعاد ادتاأٜةةةةة٘ املقارىةةةةةة٘ ّى مةةةةةا ميةةةةةةُ  ٌ    

ٓةةةةيص علةةةةٙ املآةةةةد مةةةةً الضةةةةْاب  ل آةةةةاد جةةةةين     

مثةةةةرٗ ٍةةةةرِ العقْبةةةة٘ ّمةةةةدٚ  ٍنٔتَةةةةا   ت ٍٔةةةةا       

 ّإص٣ه اذتد  ادتاىٕ . 

اضةةةْ  عقْبةةة٘ العنةةةا للني عةةة٘ العامةةة٘ ملبةةةد     -2

 الشخ ٔ٘ )طخ ٔ٘ العقْب٘( : 

ا للني عةةةةة٘ العامةةةةة٘ إ٢  ٢ ٓقةةةةة  ىظةةةةةاو العنةةةةة          

علةةةةٙ مةةةةً تثبةةةةال  داىتةةةةُ بارتمةةةةاب جرةةةةة٘ معٔيةةةةُ  

 ةةةة٣ جيةةةةْل معاقبةةةة٘ إ٢ مةةةةً تثبةةةةال إداىتةةةةُ  ّبَةةةةرا    

٢ٓي ةةةر العنةةةا للي ةةة  العةةةاو إ٢ علةةةٙ املسةةة١ّل عةةةً   

ادترةةةةةة٘; ّ ةةةةةنً قْاعةةةةةد املسةةةةة١ّلٔ٘ ادتاأٜةةةةة٘   

٢جيةةةةةةْل  ٌ اتةةةةةةد العقْبةةةةةة٘ لتيةةةةةةال  ألةةةةةةدا  اةةةةةةري    

    ّ ٛا مةةةً   ةةةراد  سةةةرتُ   ّر تةةةُ ٍّةةةرا   مرتمبَةةةا سةةةْا

ما ى ال علُٔ التشرٓعاد ادتاأٜ٘ املقارى٘

(26)

. 

حضةةة  ىظةةةاو العنةةةا للني عةةة٘ العامةةة٘ ملبةةةد        -3

 املساّاٗ :

دقتضةةةةةٙ ٍةةةةةرا املبةةةةةد  ٓ ةةةةةر  ٍةةةةةرا اليظةةةةةاو          

دٌّ أٔةةةةةا بةةةةة  ا٤ ةةةةةراد  ةةةةةً ت بةةةةةد علةةةةةةَٔه      

طةةةرّت  ر ةةةَا  ٍّةةةْ مبةةةد  ٢ٓتعةةةار  مةةة   مةةةةا       

ٓةةة٘   ٓةةةذ  املشةةةر  للن منةةة٘ مةةةً سةةةل ٘ تقدٓر  

حتدٓةةةةد طبٔعةةةة٘ العنةةةةا امل ةةةةرّ  علةةةةٙ ا مةةةةْو   

علٔةةةةُ ىظةةةةرا  مل٣ٍ١تةةةةُ ّقدرتةةةةُ البدىٔةةةة٘ ّ رّ ةةةةُ   

ال ةةةةةة ٔ٘  ّ ةةةةةةرل  اذترٓةةةةةة٘   حتدٓةةةةةةد عةةةةةةدد  

سةةةةاعاد العنةةةةا;  نةةةةا  ّردٍةةةةا املشةةةةر  ا٤ردىةةةةٕ   

قةةةةةاىٌْ ا٤ألةةةةةدا   ٌ ٢ تآةةةةةد علةةةةةٙ السةةةةةي٘ ٍّةةةةةرا  

ٓمةةةةٌْ ألسةةةةيف جسةةةةام٘ ال عةةةةا املرتمةةةةيف ّإمماىٔةةةة٘   

 ٘ ال اعةةةةةا ّ رّ ةةةةةُ  ّلمةةةةةً   الت ٍٔةةةةةا   طخ ةةةةةٔ

املشةةةةةر  ا٤ردىةةةةةٕ د  ةةةةةدد سةةةةةاعاد العنةةةةةا الةةةةة    

جيةةةةةيف  ٌ ت ر ةةةةةَا ا منةةةةة٘ علةةةةةٙ اذتةةةةةد   ّ ٌ    

عةةةةدو حتدٓةةةةد  ملشةةةةر  لسةةةةاعاد العنةةةةا ٓتعةةةةار      

مةةةة  مبةةةةد  الشةةةةرعٔ٘ ادتيأٜةةةة٘ ّمعيةةةةٙ الشةةةةرعٔ٘   

  القةةةةاىٌْ عنْمةةةةا   ٌ ٓمةةةةٌْ ممتْبةةةةا  صةةةةادرا  عةةةةً   

 السةةةةل ٘ املخت ةةةة٘ بالصةةةةدارِ ّ ةةةةد اآللٔةةةةاد الةةةة    

حتةةةةةدد  ٔ ٔةةةةة٘ صةةةةةدّرِ  ّ  القةةةةةاىٌْ ادتيةةةةةاٜٕ  

تعةةةةةين الشةةةةةرعٔ٘  ٌ ٓمةةةةةٌْ القةةةةةاىٌْ املمتةةةةةْب ٍةةةةةْ   

ّألةةةةةةدِ م ةةةةةةدر قْاعةةةةةةدِ املْ ةةةةةةْعٔ٘ ّالشةةةةةةملٔ٘   

)عقْبةةةةةاد ّإجةةةةةراٛاد( 

(27)

   نةةةةةا إٌ املشةةةةةر  قٔةةةةةد   

صةةة٣ألٔاد ا منةةة٘ املخت ةةة٘ ألٔةةة   ةةةر  علةةةٙ     

ا منةةة٘  ٌ حتمةةةه بالتةةةدابري املي ةةةْا علَٔةةةا       

ا املراٍةةةد بشةةةما إجبةةةارٖ   ادتةةةي  املرتمبةةة٘ مةةةً قبةةة 

ّ مةةةةةةا اما ارتمبَةةةةةةا ال تةةةةةةٙ  ٔمةةةةةةٌْ  ةةةةةةر  األةةةةةةد     

التةةةةدابري بشةةةةما ااتٔةةةةارٖ للن منةةةة٘ اما تةةةةْا رد     

  سباب شت  ُ .

  اىٔا :  ارا  عقْب٘ الي   العاو:

إٌ للت ةةةةةْر الةةةةةرٖ طةةةةةَدتُ ألر ةةةةةاد الةةةةةد ا           

ا٢جتنةةةةاعٕ ّالةةةةرٖ جعلةةةةَا حتنةةةةا  ةةةةا معةةةةاىٕ     

ا صةةةةة٣ه  ّميَةةةةةا ٍةةةةةرِ التةةةةةدابري الةةةةة   تتقةةةةةدمَا 

 مةةةةةةةةةرٗ التْجٔةةةةةةةةةُ إىل العنةةةةةةةةةا   املسةةةةةةةةةتعنراد   

ال ةةةياعٔ٘ ّالاراعٔةةة٘ ل ٝةةة٘ معٔيةةةُ مةةةً اجملةةةرم    

ٍّةةةةه زترمةةةةٕ ال ةةةةد ٘ ّالعاط ةةةة٘  ٍّةةةةه الةةةةرًٓ 

بةةةةة٘ السةةةةةالب٘ لل رٓةةةةة٘ تْقةةةةة  علةةةةةَٔه الٔةةةةةْو العقْ

ق ةةةةريٗ املةةةةدٗ  ٤ٌ ا ةةةةد  مةةةةً ٍةةةةرا التةةةةدبري ٍةةةةْ    

لتعةةةةةةةةْٓ  الضةةةةةةةةرر  ّةمةةةةةةةةً اعتبةةةةةةةةار  ٌ ٍةةةةةةةةرا   

التعةةةْٓ  دثابةةة٘ صةةةْرٗ للةةةرد  العةةةاو  ٤ٌ  مةةةرٗ    

الي ةةةةة  العةةةةةاو  صةةةةةب ال تعْٓضةةةةةا  رمآةةةةةا  للضةةةةةرر  

الةةةةةرٖ ذتةةةةةد بةةةةةاجملتن  مةةةةةاداو  ٌ ت دٓتةةةةةُ تمةةةةةٌْ      

زتاىا  

(28)

. 

٘   ةةةةرا الت ةةةةْر الةةةةرٖ طةةةةر  ع  لةةةةٙ ألر ةةةة٘ ّىتٔ ةةة

الةةةد ا  ا٢جتنةةةاعٕ   ىةةةُ  صةةةب ال ٍيةةةا   ٍةةةدا       

ّ اةةةرا  ّمةةةوراد  لتشةةةة ٔا ا مةةةْو علٔةةةُ ٍةةةةٕ     

الت ٍٔةةةةةا ّا٢صةةةةة٣ه ّإعةةةةةادٗ ا دمةةةةةا  ٍّةةةةةرا مةةةةةا     

سةةةةعٙ الٔةةةةُ  ى ةةةةار الةةةةد ا  ا٢جتنةةةةاعٕ ّ سةةةةتَلال  

بةةةُ  الةةةيف التشةةةرٓعاد ادتيأٜةةة٘ املقارىةةة٘ م لعَةةةا     

ّميَةةةةا قةةةةاىٌْ تيظةةةةٔه السةةةة ٌْ ّإعةةةةادٗ ا٢دمةةةةا      

اعٕ ادتااٜةةةةرٖ ّالةةةةرٖ جةةةةاٛ  ٔةةةةُ" َٓةةةةد   ا٢جتنةةةة

ٍةةةرا القةةةاىٌْ إىل تمةةةرٓ  مبةةةادٟ ّقْاعةةةد  رسةةةاٛ    

سٔاسةةةةةة٘ عقابٔةةةةةة٘ قاٜنةةةةةة٘ علةةةةةةٙ  مةةةةةةرٗ الةةةةةةد ا       

ا٢جتنةةةةةاعٕ الةةةةة  جتعةةةةةا مةةةةةً ت بٔةةةةةد العقْبةةةةة٘   

ّسةةةٔل٘ ذتنآةةة٘ اجملتنةةة  بْاسةةة ٘  عةةةادٗ الذبٔةةة٘     

ّا دمةةةةا  ا٢جتنةةةةاعٕ للن بْسةةةة "  ّإٌ لعقْبةةةة٘  

   ّ  اةةةرا  اتةةةال بَةةةا   العنةةةا للي ةةة  العةةةاو  ٍةةةدا  

لت قٔةةةد اآةةةة٘ الةةةرد  ّا صةةةة٣ه لل ةةةاىٕ ّ ٓضةةةةا     

مةةةةً  جةةةةا إر ةةةةاٛ املتضةةةةرر جةةةةراٛ ادترةةةةة٘ لمةةةةٕ   

ٓشةةةةةعر بالعدالةةةةة٘ ّمةةةةةً  ةةةةةه الْقةةةةةْ  إىل جاىةةةةةيف     

ادتةةةاىٕ باعتبةةةار  ٌ العقْبةةة٘ لٔسةةةال اىتقةةةاو ّإبةةةةا      
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تعةةةو عةةةً تضةةةامً اجملتنةةة  مةةة  ادتةةةاىٕ مةةةً  جةةةا   

القضةةةةةةةاٛ علةةةةةةةٙ ادترةةةةةةةة٘ ب سةةةةةةةالٔيف ا صةةةةةةة٣ه   

ٔةةةاّالت ٍ

(29)

. ّمةةةً ٍةةةرِ ا٤اةةةرا  ّا٤ٍةةةدا  مةةةا     

 ٓلٕ :

 ا ص٣ه ّالت ٍٔا : -1

لقةةةد ّجةةةد ٍةةةرا اليظةةةاو  ساسةةةا  ل ةةةر  جتيةةةيف           

مسةةةةةةاّٟ عقْبةةةةةة٘ اذتةةةةةةب   ىظةةةةةةرا  لع ةةةةةةا ٍةةةةةةرِ   

العقْبةةة٘ عةةةً حتقٔةةةد ّ ٔ ةةة٘ الةةةرد  الةةة  حتةةةْل     

دٌّ العةةةةةةةْد إىل ا جةةةةةةةراو ّالةةةةةةة  تعتنةةةةةةةد علةةةةةةةٙ   

اىتظةةةةةةةار داةةةةةةةْل ا مةةةةةةةْو علٔةةةةةةةُ إىل امل١سسةةةةةةةاد  

العقابٔةةةةةة٘ ٢ى ةةةةةة٣خ ت بٔةةةةةةد بةةةةةةرام  ا صةةةةةة٣ه    

ّالت ٍٔةةةةةا   مةةةةةا   عقْبةةةةة٘ العنةةةةةا للي ةةةةة  العةةةةةاو     

تي لةةةةةةد عنلٔةةةةةةا  د ةةةةةةرد اذتمةةةةةةه بَةةةةةةا   َةةةةةةٕ ٢     

تقضةةةةةةةٕ  ٌ ٓت ةةةةةةةا ا مةةةةةةةْو علٔةةةةةةةُ بامل١سسةةةةةةة٘    

العقابٔةة٘  صةةة٣   لةةةرل   َةةٕ جتيةةةيف ا مةةةْو علٔةةةُ   

 ةةةا مسةةةاّٟ ا٢اةةةت٣ت مةةةً جَةةة٘  ّخت ةةة  عةةةً  

يبَةةةةةةةةا  اٍةةةةةةةةا امل١سسةةةةةةةةاد العقابٔةةةةةةةة٘ ألٔةةةةةةةة  جت

ي٘ف ااةةةرٚ  ّ  عقْبةةة٘ العنةةةا      ا٢ تظةةةا  مةةةً جَةةة

للي ةةةةةة  العةةةةةةاو تظَةةةةةةر ىتةةةةةةاٜ  بةةةةةةرام  ا صةةةةةة٣ه    

ّالت ٍٔةةةةةةا   ى ةةةةةة  الْقةةةةةةال الةةةةةةرٖ تي ةةةةةةر  ٔةةةةةةُ     

العقْبةةةةةة٘  م تت  ةةةةةةد عنلٔةةةةةة٘ ا صةةةةةة٣ه  لنةةةةةةةا     

التةةةاو ا مةةةْو علٔةةةُ بةةة داٛ ا٢عنةةةال املسةةةتيدٗ الٔةةةُ    

بمةةةةا ت ةةةةاىٕ ّإألساسةةةةُ باملسةةةة١ّلٔ٘ ١ٓ ةةةةد علةةةةٙ    

 ٌ ٢ ٓمةةةةةرر ارت ةةةةة  مةةةةةرٗ   ىدمةةةةةُ ّألرصةةةةةُ علةةةةةٙ  

ااةةةةرٚ

(30)

. ٍّةةةةرا مةةةةً  لةةةةٙ اآةةةةاد التشةةةةرٓعاد     

ادتيأٜةةةة٘ ٤ىةةةةُ ٓتْجةةةةيف علَٔةةةةا  ٌ ٓمةةةةٌْ ٍةةةةد َا      

 عةةةادٗ ت ٍٔةةةا ادتةةةاىٕ ّلةةةٔ  ا٢ىتقةةةاو ميةةةُ ٍّةةةرا      

مةةةا سةةةار علٔةةةُ مشةةةرعيا ا٤ردىةةةٕ ّالةةةرٖ ٓتةةةب  ليةةةا  

مةةةً ى ةةةْا قةةةاىٌْ ا٤ألةةةدا  ا٤ردىةةةٕ  ّحتدٓةةةدا      

 ى ةةةال علةةةٙ /  مةةً ماد القةةةاىٌْ ّالةة   4ىةةص املةةةادٗ  

 ىةةةُ:" تراعةةةٙ م ةةةل ٘ اذتةةةد  ال ضةةةلٙ ّثآتةةةُ    

ّإصةةة٣ألُ ّت ٍٔلةةةُ ّرعآتةةةُ عيةةةد ت بٔةةةد  ألمةةةاو     

ٍةةةرا القةةةاىٌْ". ّلعةةةا مةةةً   ثةةةر الت ةةةارب إ٣ٓمةةةا      

للةةةةي   البشةةةةرٓ٘ سةةةةليف ألرٓةةةة٘ ال ةةةةرد ألتةةةةٙ لةةةةْ     

 ةةةةةاٌ ملةةةةة  اةةةةة٣ل مةةةةةدٗ ق ةةةةةريٗ  لةةةةةرل  مةةةةةً      

امل١ ةةةةةةةةد  ٌ العنةةةةةةةةا للني عةةةةةةةة٘ العامةةةةةةةة٘ ةثةةةةةةةةا 

تسةةةةَٔا جَةةةةْد إعةةةةادٗ   طرٓقةةةة٘   ثةةةةر إىسةةةةاىٔ٘ ل  

الت ٍٔةةةا ا٢جتنةةةاعٕ للن مةةةْو علٔةةةُ ٤ىةةةُ ٓبقةةةةٕ      

ال ةةةةةرد   ّ ةةةةةعُ ال بٔعةةةةةٕ الةةةةةرٖ سةةةةةٔعْد الٔةةةةةُ    

ألتنةةةةةا   ٔنةةةةةا لةةةةةْ ى ةةةةةر عقْبتةةةةةُ دااةةةةةا امل١سسةةةةة٘     

العقابٔ٘ امل لق٘

(31)

 . 

 ةةةةناٌ عةةةةدو تمةةةةرار ا مةةةةْو علٔةةةةُ لل ةةةةةرو       -2

 الرٖ قاو بُ:

ٓتضةةةةةنً ملةةةةة   مةةةةةرٗ التخْٓةةةةة  ّامليةةةةة  مةةةةةً         

 ّ العةةةةْد  ّةمةةةةً السةةةة   مةةةةً ا٢ألت ةةةةا  التمةةةرار 

بقدراتةةةةةةةُ ّ سةةةةةةةيف رلقةةةةةةةةُ ب رٓقةةةةةةة٘ طةةةةةةةةرٓ ٘    

ّتينٔةةةةةة٘ قدراتةةةةةةُ  مةةةةةةً عةةةةةةدو العةةةةةةْد اىل اسةةةةةةلْب 

ادترةةةةة٘   ٍّةةةةْ مةةةةا ٓسةةةةنٙ بةةةةالرد  العةةةةاو   نةةةةا   

 نةةةةةا معيةةةةةٙ ترٍٔةةةةةيف ال ةةةةةرد مليةةةةة  عْدتةةةةةُ إىل      

ا جةةةةةراو مةةةةةرٗ ااةةةةةرٚ ٍّةةةةةْ مةةةةةا ٓسةةةةةنٙ بةةةةةالرد     

ارتاا

(32)

. 

مةةةً تةةةدابري   ٓعةةةد العنةةةا للي ةةة  العةةةاو تةةةدبريا      -3

 ثآ٘ ا مْو علُٔ ّع٣جَه: 

 ٌ  ّل مةةةةةةةةً ااةةةةةةةةر بَةةةةةةةةرا ا جتةةةةةةةةاِ ا٤سةةةةةةةةتام       

PINATEL    ٕالةةةةةةةرٖ اعتةةةةةةةو العنةةةةةةةا القةةةةةةةاىْى

ا٤ساسةةةةةٕ لعةةةةة٣  ّثآةةةةة٘ ا مةةةةةْو علةةةةةَٔه مةةةةةً 

العةةةةةةةْد اىل السةةةةةةةلْ  ادترمةةةةةةةٕ  ّٓعةةةةةةةر  ٍةةةةةةةرا     

التةةةدبري بةةةالع٣  الةةةراتٕ التلقةةةاٜٕ; بَةةةرا ٓتةةةب  ليةةةا  

ً اعتبةةةةار العنةةةةا للني عةةةة٘  جلٔةةةةا   ةةةةا تقةةةةدو ةمةةةة 

العامةةةة٘ ع٣جةةةةا  ّتةةةةدبري ثآتةةةةُ بةةةةراد الْقةةةةال 

(33)

 .

بشةةةةةةةةرت عةةةةةةةةدو ا٢ ةةةةةةةةرار ب ةةةةةةةة ٘ اذتةةةةةةةةد   ّ  

ى سةةةٔتُ ٍّةةةرا مةةةا ىةةةص علٔةةةُ املشةةةر  امل ةةةةرٖ         

مةةةةً قةةةةاىٌْ ال  ةةةا امل ةةةةرٖ  ّقةةةةد   ةةةةد   101املةةةادٗ  

ملةةةة  املشةةةةر  ا٤ردىةةةةٕ   قةةةةاىٌْ ا٤ألةةةةدا  ألٔةةةة       

د جعةةةةةا ملةةةةة  لتقةةةةةدٓر ا منةةةةة٘ اما اقتيعةةةةةال بعةةةةة    

الت قةةةةد مةةةةً الشةةةةخص الةةةةرٖ   تقدةةةةة٘ إلَٔةةةةا    

دٌّ الثاميةةة٘ عشةةةر مةةةً عنةةةرِ ّ ىةةةُ ألةةةد  ستتةةةا   

لل نآةةةة٘ ّالرعآةةةة٘   ىةةةةُ ل ةةةة ر سةةةةيُ ٢ ةمةةةةً     

 ةةةر  تةةةةدابري اقةةةة٘  لمةةةةً ٍةةةةرا ٢ ةيةةةة  مةةةةً  ٌ  

ت ةةةةر  ا منةةةة٘ علةةةةٙ اذتةةةةد    ٍةةةةرِ اذتالةةةة٘      

تةةةةةدابري ثآةةةةة٘ تتياسةةةةةيف مةةةةة  ّ ةةةةةعُ املي ةةةةةْا 

ا٤ألةةةةةدا   ّملةةةةة  مةةةةةً قةةةةةاىٌْ  37علٔةةةةةُ   املةةةةةادٗ 

علةةةٙ  عتبةةةةار  ىةةةةُ   ألالةةة٘ إرتمةةةةاب اذتةةةةد  الةةةةرٖ   

سةةةةي٘ جيآةةةة٘  ّ جي ةةةة٘  ألٔةةةة    12ٓقةةةةا سةةةةي٘ عةةةةً 

 33ٓت لةةةيف ثآتةةةُ ّقةةةد ى ةةةال علةةةٙ ملةةة  املةةةادٗ      

لسةةةةةةي٘  32مةةةةةةً قةةةةةةاىٌْ ا٤ألةةةةةةدا  ا٤ردىةةةةةةٕ رقةةةةةةه 

2014

(34)

. 

خت ٔةةةةةةةةة  ا٢عبةةةةةةةةةاٛ عةةةةةةةةةً  داراد السةةةةةةةةة ٌْ   -4

 ّا ا ه: 

بةةةةةةاد سةةةةةةالب٘ إٌ ا٤ألمةةةةةةاو الةةةةةة  ت ةةةةةةدر بعقْ        

لل رٓةةةة٘ ق ةةةةريٗ املةةةةدٗ اثةةةةا ال البٔةةةة٘ مةةةةً بةةةة     
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ا٤ألمةةةةةةةاو الةةةةةةة  ت ةةةةةةةدرٍا ا ةةةةةةةا ه   معظةةةةةةةه 

الةةةدّل ٍّةةةرا ٓعةةةين  ىَةةةا اثةةةا اذتٔةةةا ا٤ ةةةو مةةةً  

عنةةةا ٍةةةرِ ا ةةةا ه ّتق ةةة  ادتةةةاٛ ا٤ ةةةو مةةةً    

ّقتَةةةا 

(35)

. ّٓعةةةْد ملةةةة  إىل  ثةةةرٗ عةةةدد ادتةةةةراٜه    

البسةةةٔ ٘ الةةة  ٓعاقةةةيف علَٔةةةا بَةةةرِ العقْبةةة٘ مةةةً      

ملٔةةا ال بٔعةةٕ لةةدٚ القضةةاٗ ب ةة ٘ عامةة٘       جَةة٘  ّا

إىل ا٤اةةةةر بالعتبةةةةاراد العدالةةةة٘ ّاسةةةةتخداو سةةةةل ٘  

القا ةةةةةةةةةٕ التقدٓرٓةةةةةةةةة٘   ت بٔةةةةةةةةةد الظةةةةةةةةةرّ      

املخ  ةةةة٘  ألسةةةةبنا تسةةةةن  بةةةةُ  ةةةةرّ  ادترةةةةة٘      

ّمرتمبَةةةةا  ّمةةةةً  ةةةةه  صةةةةدار  ألمةةةةاو تقةةةةذب مةةةةً   

اذتةةةةد ا٤دىةةةةٙ للعقْبةةةة٘ مةةةةً جَةةةة٘  اةةةةرٚ ٓضةةةةا  

عقةةةةاب إىل ملةةةة  اتبةةةةا  القضةةةةاٗ ٤سةةةةلْب تسةةةةعري ال  

 ٖ اذتمةةةةةه بعقْبةةةةة٘ ستةةةةةددٗ لمةةةةةا جرةةةةةة٘ مةةةةةً   

ادتةةةراٜه دٌّ اليظةةةر إىل طخ ةةةٔ٘ ا مةةةْو علٔةةةُ     

ّ رّ ُ

(36)

. 

 ماد طاب  مادّ :  -5

ا٤ّل متعلةةةةد بالدّلةةةة٘ مةةةةً ألٔةةةة  خت ٔةةةة              

ا٤عبةةاٛ عيَةةةا مةةً اةةة٣ل ا ى ةةاخ علةةةٙ ا مةةةْم     

ّخت ٔةةةة   عباَٜةةةةا   ا ى ةةةةاخ علةةةةٙ العةةةةامل      

امل١سسةةةةةةةاد العقابٔةةةةةةة٘  ّملةةةةةةة  بتقلةةةةةةةٔص عةةةةةةةدد   

اليةةا٢ٛ  َٔةةةا.  ةةةرل  تعةةةْد ٍةةةرِ العقْبةةة٘ بةةةالي    

علةةةةٙ اذتةةةةد   ٓضةةةةا  مةةةةً اةةةة٣ل املسةةةةاٍن٘ ّلةةةةةْ       

ا مشةةةةةةةم٣د مستع ةةةةةةةٔ٘ بقةةةةةةةدر  ةةةةةةةٝٔا   ألةةةةةةة

 الب الةةة٘

(37)

. ّملةةة  مةةةً اةةة٣ل تشةةة ٔا اذتةةةد    

  مَيةةةةةةة٘ معٔيةةةةةةةُ تسةةةةةةةاٍه    عةةةةةةةادٗ ت ٍٔلٔةةةةةةةُ    

ّاميةةُ مةةً  سةةيف عٔشةةُ ب رٓقةة٘ طةةرٓ ُ بعةةد        

إ نالةةةُ للنةةةدٗ الةةة   مةةةه علٔةةةُ بَةةةا بالتشةةة ٔا    

بةةةةةةدٌّ  جةةةةةةر  ّٓتةةةةةةب  ليةةةةةةا ملةةةةةة  مةةةةةةً سٔاسةةةةةة٘  

التشةةةةرٓعاد ادتيأٜةةةة٘ املقارىةةةة٘ بَةةةةرا اجملةةةةال  ٤ٌ   

ٔ ةةةة٘ العدالةةةة٘ ادتيأٜةةةة٘ ّاآتَةةةةا ٍةةةةْ   ٍةةةةد  ّّ 

ت ٍٔةةةةا اجملةةةةرو لٔعةةةةْد إىل اجملتنةةةة  إىسةةةةاىا  سةةةةْٓا    

مسةةةةةةةةتقٔنا  ٓ لةةةةةةةةيف رلقةةةةةةةةُ ّ سةةةةةةةةب٘ بالعنةةةةةةةةا 

 الشرٓ .

 الثةةةةا : ّسةةةةاٜا صتةةةةاه عقْبةةةة٘ العنةةةةا للني عةةةة٘      

 العام٘:

  ارتتةةةةةاو لعقْبةةةةة٘ العنةةةةةا للني عةةةةة٘ العامةةةةة٘         

 تةةةدبري تةةة ٍٔلٕ ّسةةةاٜا صتةةةاه  اةةةر بقسةةةه ميَةةةا    

ردىةةةةٕ  ّى مةةةةا ميةةةةُ ا٤اةةةةر باملآةةةةد مةةةةً  املشةةةةر  ا٤

ٍةةةةةةةرِ الْسةةةةةةةاٜا لضةةةةةةةناٌ صتةةةةةةةاه ٍةةةةةةةرا التةةةةةةةدبري  

ّ ةةةرل   ةةةناٌ إجيابٔةةة٘ العنةةةا بَةةةا  ّمةةةً ٍةةةرِ      

 السبا ّالْساٜا مآلٕ : 

العنةةةةةا الةةةةةرٖ ٓقةةةةةْو بةةةةةُ ا مةةةةةْو علٔةةةةةُ بَةةةةةرا   -1

التةةةدبري جيةةةيف  ٌ ٓمةةةٌْ مقابةةةا  جةةةر ٓتياسةةةيف مةةة     

طبٔعتةةةةُ  تةةةةدبري تةةةة ٍٔلٕ  علةةةةٙ  ٌ ٓةةةةته ا ةةةةه    

% مةةةً ا٤جةةةر الةةةرٖ سٔ  ةةةا 50تآةةةد عةةةً ىسةةةب٘ ٤

علٔةةةةةُ ىظةةةةةري عنلةةةةةُ  ٓةةةةةته آةةةةةداعَا   صةةةةةيدّخ       

اةةةاا ٓةةةته ا ى ةةةاخ ميةةةُ    ّجةةةُ ستةةةددٗ ميَةةةا;     

إصةةةةة٣ه ا٤ ةةةةةرار الةةةةة  صتنةةةةةال عةةةةةً ادترةةةةةة٘      

ّتعةةةةةةةةْٓ   ةةةةةةةة آا تلةةةةةةةة  ادتةةةةةةةةراٜه ال٣لمةةةةةةةة٘ 

ل صةةةةة٣ه ّت ٍٔةةةةةا ا مةةةةةْو علةةةةةَٔه بالعقْبةةةةةاد     

البدٓلةةةة٘

(38)

ألمةةةةه . ّالتسةةةةا٠ل الةةةةرٖ ٓةةةةدّر  ىةةةةُ إما  

علةةةٙ ألةةةد  بالعنةةةا للني عةةة٘ العامةةة٘  نةةةً الةةةرٖ    

سةةةةةٔقْو بتعةةةةةْٓ  الضةةةةة ٔ٘  ّعلٔةةةةةُ ٢بةةةةةد مةةةةةً   

ا٤اةةةةر دةةةةا سةةةةبد ل ةةةةر  إصةةةة٣ه ا٤ ةةةةرار الةةةة   

ىت ةةةةال عةةةةً ادترةةةةة٘ ّتعةةةةْٓ   ةةةة آا ادتةةةةرو   

الةةةةةرٖ قةةةةةاو بةةةةةُ اذتةةةةةد   ّ ةةةةةرل   ةةةةةالٌ اذتةةةةةد   

الةةةرٖ  مةةةه علٔةةةُ بالعنةةةا بةةةدٌّ  جةةةر  ٔةةة  لةةةُ   

مةةةةةً  ٌ ٓةةةةةتنمً مةةةةةً العةةةةةٔ   ٣بةةةةةد مةةةةةً ّجةةةةةْد  

ٓتعَةةةةةد دعٔشةةةةةتُ اةةةةة٣ل مةةةةةدٗ اذتمةةةةةه  ّ ةةةةةاٌ     

ا٤جةةةةةةدر دشةةةةةةرعيا ا٤ردىةةةةةةٕ  ٌ  ةةةةةةرّ بةةةةةةي       

ا جتةةةةاِ الةةةةرٖ  اةةةةر بةةةةُ املشةةةةر  ا مةةةةاراتٕ عيةةةةدما  

جعةةةا العنةةةا للني عةةة٘ العامةةة٘ بربةةة  ا٤جةةةر ّملةةة   

لضةةناٌ معٔشةةة٘ ا مةةةْو علٔةةُ طٔلةةة٘  ةةةذٗ تي ٔةةةر   

اذتمه

(39)

. 

إٌ  داٛ تلةةةةة  ا٤بةةةةةات مةةةةةً ا٤عنةةةةةال جيةةةةةيف  ٌ   -2

 م١سسةةةةةاد  ّ ٍٔٝةةةةةاد عامةةةةة٘  ّ ألمْمٔةةةةة٘   ٓةةةةةته  

ّٓقةة  علةةٙ عةةةاتد املسةة١ّل  عةةةً ادارتَةةا التةةةاامَه     

بالعةةةداد تقةةةارٓر بشةةةما دّرٖ عةةةً ا مةةةْو علةةةَٔه     

ّمةةةةدٚ التةةةةاامَه    داٛ العنةةةةا  ّٓةةةةته ر ةةةة  تلةةةة   

التقةةةارٓر للقا ةةةٕ املشةةةر  علةةةٙ ت بٔةةةد العقْبةةة٘    

ٛا       ٤ختةةةةام مةةةةا سةةةةرياِ مياسةةةةبا    ٍةةةةرا الشةةةة ٌ سةةةةْا

  تي ٔةةةةر ٍةةةةرا البةةةةدٓا ل٣ألت ةةةةال  ّ   با٤سةةةةتنرار 

 بدالةةةةُ جأٜةةةةا   ّ حتْٓةةةةا ا٤مةةةةر للن منةةةة٘ الةةةة      

   ٚ  صةةةدرد اذتمةةةه ٤بةةةدا ا بعقْبةةة٘ ااةةةر

(40)

. ٍّةةةرا 

 5/3مةةةةةا سةةةةةار علٔةةةةةُ املشةةةةةر  ادتااٜةةةةةرٖ   املةةةةةادٗ    

ممةةةةةرر مةةةةةً قةةةةةاىٌْ العقْبةةةةةاد ّالةةةةة  جةةةةةاٛ  َٔةةةةةا" 

ٓسةةةةةَر قا ةةةةةٕ ت بٔةةةةةد العقْبةةةةةاد علةةةةةٙ ت بٔةةةةةد   

ّال  ةةةةةةةةةا    عقْبةةةةةةةةة٘ العنةةةةةةةةةا للي ةةةةةةةةة  العةةةةةةةةةاو

ا طةةةةةما٢د الياجتةةةةة٘ عةةةةةً ملةةةةة  ّةميةةةةةُ ّقةةةةة       

ت بٔةةةةةةد عقْبةةةةةة٘ العنةةةةةةا للي ةةةةةة  العةةةةةةاو ٤سةةةةةةباب 

صةةةة ٔ٘  ّ عاٜلٔةةةة٘  ّ اجتناعٔةةةة٘"  ّ ةةةةرل  املةةةةادٗ 
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مةةةً قةةةاىٌْ ثآةةة٘ ا٤ألةةةدا  املخةةةال   للقةةةاىٌْ    11

 ّ املعر ةةةة  للخ ةةةةر اللبيةةةةاىٕ ّالةةةة  ٓتةةةةب  مةةةةً  

اةةة٣ل ا٢طةةة٣  علَٔةةةا  ىةةةُ ٢بةةةد لقا ةةةٕ ت بٔةةةد       

العقْبةةةة٘ مةةةةً متابعةةةة٘ للٔةةةة٘ تي ٔةةةةرٍا  ّقةةةةد    ٍةةةةرِ 

 ت ةةةد املشةةةر  ا٤ردىةةةٕ مةةة   قراىةةةُ مةةةً التشةةةرٓعاد   

بَةةةةةةةرا ارت ةةةةةةةْا ّبةةةةةةة  ادتَةةةةةةة٘ الةةةةةةة  تقةةةةةةةْو  

با٤طةةةةرا  علةةةةٙ تي ٔةةةةر عقْبةةةة٘ العنةةةةا للني عةةةة٘   

/ (  مةةةةً قةةةةاىٌْ ا٤ألةةةةدا   29العامةةةة٘ بةةةةيص املةةةةادٗ ) 

ّالةةةةة  جةةةةةاٛ  َٔةةةةةا:"   2014لسةةةةةي٘  32ا٤ردىةةةةةٕ رقةةةةةه 

مةةةه بعةةةد صةةةدّر اذتمةةةه    ٓتةةةْىل قا ةةةٕ تي ٔةةةر اذت  

 -1املتعلةةةةد باذتةةةةد  املَةةةةاو ّال ةةةة٣ألٔاد التالٔةةةة٘:    

مراقبةةة٘ تي ٔةةةر  ٖ تةةةدبري  ّ اجةةةراٛ  مةةةه بةةةُ علةةةٙ  

اذتةةةد  ّ قةةةا  ٤ألمةةةاو ٍةةةرا القةةةاىٌْ  ّ التشةةةرٓعاد    

التثبةةةةةال ّبشةةةةةما مسةةةةةتنر مةةةةةً تقٔةةةةةد  -2اليا ةةةةرٗ.  

اذتةةةةةد  بشةةةةةرّت تي ٔةةةةةر اذتمةةةةةه ّلةةةةةُ  ٌ ٓقةةةةةْو    

مةةةا ٓلةةةاو  بتملٔةةة  مراقةةةيف السةةةلْ  بةةةرل  ّتقةةةدٓه 

 مً التقارٓر".

جيةةةةةيف  ٌ تتياسةةةةةيف ارتدمةةةةة٘ الةةةةة  ٓقةةةةةْو بَةةةةةا     -3

ا مةةةْو مةةة  مماىتةةةُ ا٢جتناعٔةةة٘  ألتةةةٙ ٢تي ةةةْٖ  

علةةةٙ إىعماسةةةاد ى سةةةٔ٘ حتنةةةا   طٔاتَةةةا معيةةةٙ      

ا ٓةةةةة٣و ّا٤م٢ل

(41)

. ٤ىةةةةةُ ّ نةةةةةا  طةةةةةرىا سةةةةةابقا    

إىل ٍةةةةةةد  ّاآةةةةةة٘ العدالةةةةةة٘ ادتيأٜةةةةةة٘ ّالةةةةةة  ٢   

  ّ إبةةةا تَةةةد  إىل  تَةةةد  إىل ا ىتقةةةاو مةةةً اجملةةةرو 

 عةةةةةادٗ ت ٍٔلٔةةةةةُ دةةةةةا حةةةةةدو م ةةةةةل ٘ اجملتنةةةةة      

لةةةرل   اةةةةرد التشةةةرٓعاد ادتيأٜةةةة٘ بَةةةرا ا ةةةةد     

ّال آةةة٘ ّمةةةً ٍةةةرِ التشةةةرٓعاد مةةةا ّرد   القةةةاىٌْ  

الق ةةةةةرٖ الةةةةةرٖ اطلةةةةةد علَٔةةةةةا تسةةةةةنٔ٘ التشةةةةة ٔا 

ا٢جتنةةةةةاعٕ

(42)

. ّةمةةةةةً ليةةةةةا  ٌ ىسةةةةةتخلص ملةةةةة   

مةةةً رّه التشةةةرٓ  ا٤ردىةةةٕ ّمةةةً مق ةةةْد املشةةةر       

ٓتةةةةةب  ليةةةةةا مةةةةةً اةةةةة٣ل قةةةةةراٛٗ ى ةةةةةْا      الةةةةةرٖ

/ مةةةةً قةةةةاىٌْ 4ا٤ألةةةةدا  ا٤ردىةةةةٕ ّحتدٓةةةةدا  املةةةةادٗ  

  ب ىةةةةةُ  راد 2014لسةةةةةي٘  32ا٤ألةةةةةدا  ا٤ردىةةةةةٕ رقةةةةةه 

جَةةةد مةةةا  ممةةةً  ٌ ٓ ةةةل  ١ٍّٓةةةا اذتةةةد  ادتةةةاىٕ   

 ّ قد امل ل ٘ ال ضلٙ لُ.

إٌ  اتٔةةةةةار القا ةةةةةٕ  ةةةةةرِ العقْبةةةةة٘ جيةةةةةيف  ٌ     -4

   ٕ  ٓمةةةةةةةةٌْ بيةةةةةةةةاٛا  علةةةةةةةةٙ دراسةةةةةةةةتُ مللةةةةةةةة  ادتةةةةةةةةاى

ّللنةةةة٣ٍ١د العلنٔةةةة٘ ّارتةةةةواد ال ئةةةة٘ ّاملَئةةةة٘   

لةةةةةُ  ّاستخ٣صةةةةةُ مةةةةةً تلةةةةة  الدراسةةةةة٘ ل اعلٔةةةةة٘   

 ُ تلةةةةةة  العقْبةةةةةة٘   إصةةةةةة٣ه ادتةةةةةةاىٕ ّت ٍٔلةةةةةة

(43)

 .

ٗ  مةةةةةةا تةةةةةةذ  التشةةةةةةرٓعاد ادتيأٜةةةةةة٘ ملةةةةةة   ّعةةةةةةاد

لتعلٔنةةةاد تي ٔةةةر القةةةاىٌْ  لمةةةً املشةةةر  ادتااٜةةةرٖ  

 طةةةةار إىل  ىةةةةُ جيةةةةْل لقا ةةةةٕ تي ٔةةةةر العقْبةةةة٘  ٌ    

 بٔةةةةةد عقْبةةةةة٘ العنةةةةةا للني عةةةةة٘   ٓةةةةة مر بْقةةةةة  ت 

العامةةةة٘ ٤سةةةةباب صةةةة ٔ٘  ّ عاٜلٔةةةة٘  ّ اجتناعٔةةةة٘   

ممةةةةةرر مةةةةةً قةةةةةاىٌْ العقْبةةةةةاد  ّإٌ     5/3  املةةةةةادٗ 

املشةةةةةةةر  ا٤ردىةةةةةةةٕ د ٓشةةةةةةةري إىل ملةةةةةةة  بقةةةةةةةاىٌْ     

ا٤ألةةةةةدا  ّإبةةةةةا تر ةةةةةُ لسةةةةةل ٘ قا ةةةةةٕ تي ٔةةةةةر  

العقْبةةةة٘ التقدٓرٓةةةة٘ ّلتعلٔنةةةةاد تي ٔةةةةر القةةةةاىٌْ     

عتبةةةةةةار ّىتنيةةةةةةٙ علٔةةةةةةُ  ٌ ٓ اةةةةةةر ملةةةةةة  بعةةةةةة  ا٢

للْقةةةةةْ  علةةةةةٙ اذتالةةةةة٘ ال ةةةةة ٔ٘ ّا٢جتناعٔةةةةة٘     

 لل د  ادتاىٕ. 

 ةةدد اذتمةةه عةةدد سةةاعاد عنةةا ا مةةْو علٔةةةُ        -5

بامل١سسةةة٘ ّا ٔٝةةة٘ الةةة  ٓةةةيص اذتمةةةه علةةةٙ تي ٔةةةر  

تلةةة  العقْبةةة٘ بَةةةا  ّ ةةةرل  بةةة  العنةةةا الةةةةرٖ       

ٓقةةةْو بةةةُ ّملةةة  بعةةةد الدراسةةة٘ مللةةة  ا مةةةْو علٔةةةُ 

ّألالتةةةةةةةةُ

(44)

 . ٍّةةةةةةةةرا مةةةةةةةةا سةةةةةةةةارد علٔةةةةةةةةُ  الةةةةةةةةيف 

التشةةةرٓعاد ادتيأٜةةة٘ املقارىةةة٘ مةةةً اةةة٣ل حتدٓةةةد    

سةةةةةاعاد العنةةةةةا بامل١سسةةةةةاد الةةةةة  جيةةةةةيف  ٌ ٓةةةةةته   

العنةةةا بَةةةا

(45)

. ّلمةةةً املشةةةر  ا٤ردىةةةٕ د ٓشةةةري إىل   

ملةةة  ّتر ةةةةُ لسةةةةل ٘ ا منةةة٘ التقدٓرٓةةةة٘ ٍّةةةةْ   

بَةةةرا  ىةةةتَ  ى ةةة  الةةةيَ  الةةةرٖ سةةةار علٔةةةُ املشةةةر    

اللبيةةةةةةاىٕ   قةةةةةةاىٌْ ا٤ألةةةةةةدا   ّ ةةةةةةاٌ ا٤جةةةةةةدر    

٤ردىةةةٕ  ٌ  ةةةدد عةةةدد سةةةاعاد العنةةةا     دشةةةرعيا ا

 ال  جييف  ٌ  مه بَا علٙ اذتد  ادتاىٕ.

.................................................... 

 اليتاٜ : 

د  ةةةةةدد املشةةةةةر  ا٢ردىةةةةةٕ   قةةةةةاىٌْ ا٢ألةةةةةدا   -1

  ا٤عنةةةةةةال امل لةةةةةةْب 2014لسةةةةةةي32٘ا٢ردىةةةةةةٕ رقةةةةةةه 

 القٔاو بَا لتي ٔر ٍرِ العقْب٘.

 ةةةةةةةدد املشةةةةةةةر  ا٤ردىةةةةةةةٕ ادتَةةةةةةةاد الةةةةةةة      د  -2

ٓتْجةةةةةةةيف علةةةةةةةٙ ا مةةةةةةةْو علٔةةةةةةةُ ت دٓةةةةةةة٘ العنةةةةةةةا  

 ل اذتَا  تار ا   مر البال   مل  للقضاٛ.

د ٓةةةةةةةْرد املشةةةةةةةر  ا٤ردىةةةةةةةٕ تعرٓ ةةةةةةةا  ااصةةةةةةةا      -3

لعقْبةةةةةة٘ العنةةةةةةا للني عةةةةةة٘ العامةةةةةة٘  ّد  ةةةةةةدد    

ال آةةة٘ مةةةً ٍةةةرِ العقْبةةة٘ ل ةةةر  تسةةةَٔا عنلٔةةة٘   

 ُ.إص٣ه اذتد  املي ر  ّإعادٗ ت ٍٔل

د ٓضةةةة  املشةةةةر  ا٢ردىةةةةٕ  لٔةةةة٘ معٔيةةةة٘ لتي ٔةةةةر  -4

ٍةةةةرِ العقْبةةةة٘  الألةةةةدٚ العقْبةةةةاد اةةةةري السةةةةالب٘   

 لل رٓ٘.
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د ٓ اةةةةر املشةةةةر  ا٤ردىةةةةٕ دبةةةةد  الر ةةةةأٜ٘      -5

 ةةةةةر  عقْبةةةةة٘ العنةةةةةا للني عةةةةة٘ العامةةةةة٘ ٢ مةةةةةً 

جاىةةةةيف الضةةةة ٔ٘ ٢ّ مةةةةً جاىةةةةيف اذتةةةةد  ادتةةةةاىٕ    

ّإبةةةةةةةا تةةةةةةةر  ملةةةةةةة  للن منةةةةةةة٘ ٍّةةةةةةةرا مْقةةةةةةة   

شةةةةر  ا٤ردىةةةةٕ  ّملةةةة  ٤ٌ ٍةةةةرِ   مسةةةةت رب مةةةةً امل 

العقْبةةةةة٘ ت ٍٔلٔةةةةة٘ ال آةةةةة٘ ميَةةةةةا تقةةةةةْٓه سةةةةةلْ      

اذتةةةةةد    مٔةةةةة  ةمةةةةةً تقةةةةةْٓه سةةةةةلْ  اذتةةةةةد     

ّت ٍٔلةةةُ مةةةً اةةة٣ل عنةةةا معةةة  ٓةةةر   اذتةةةد      

القٔةةةاو بةةةُ  ٣ّٓألةةة   ٌ املشةةةر  ا٤ردىةةةٕ قةةةد  ا ةةةا  

 اليص علٙ ّجْب مْا ق٘ اذتد  مً عدمَا.

إٌ املشةةةةةةةر  ا٤ردىةةةةةةةٕ لةةةةةةة  بةةةةةةةالىاال عقْبةةةةةةة٘   -6

العنةةةةةةةا للني عةةةةةةة٘ العامةةةةةةة٘ باذتةةةةةةةد  متةةةةةةةٙ ا     

الثاىٔةةةة٘ عشةةةةةرٗ مةةةةً العنةةةةةر  ٍّةةةةرا  مةةةةةر ٓتيةةةةةا ٙ    

ّطبٔعةةةةة٘ ٍةةةةةرِ العقْبةةةةة٘ الةةةةة  تت لةةةةةيف  ٌ ٓمةةةةةٌْ  

اذتةةةد   ٔةةةاا  ّمةةةدر ا  ملةةةا ٍةةةْ مْ ةةةا الٔةةة٘ مةةةً   

 عنةةةال ّٓتيةةةا ٙ  ٓضةةةا  مةةة  قةةةاىٌْ العنةةةا ا٤ردىةةةٕ    

الةةةةةرٖ ىةةةةةص علةةةةةٙ  ٌ ٢ ٓقةةةةةا سةةةةةً العامةةةةةا عةةةةةً   

 ارتامس٘ عشرٗ مً العنر.

د  ةةةدد املشةةةر  ا٤ردىةةةٕ سةةةاعاد العنةةةا الةةة        -7

ٓةةةته  ر ةةةَا علةةةٙ اذتةةةد  ادتةةةاىٕ  ةةةا ٓتعةةةار     

مةةةةة  مبةةةةةد  الشةةةةةرعٔ٘   القةةةةةاىٌْ عنْمةةةةةا  ّالةةةةة     

تْجةةةةةيف  ٌ ٓمةةةةةٌْ القةةةةةاىٌْ ممتْبةةةةةا  صةةةةةادرا  عةةةةةً      

سةةةةةةل ٘ شتت ةةةةةة٘ ّ ةةةةةةد ا٤لٔةةةةةةاد الةةةةةة  حتةةةةةةدد     

  ٔ ٔ٘ صدّرِ.

قٔةةةةةد املشةةةةةر  ا٤ردىةةةةةٕ صةةةةة٣ألٔاد ا منةةةةة٘    -8

عقْبةةةةة٘ علةةةةةٙ اذتةةةةةد  املراٍةةةةةد     ةةةةةر  ٍةةةةةرِ ال

جةةةةراٜه ادتةةةةي  ّجعةةةةا  ر ةةةةَا بشةةةةما إجبةةةةارٖ       

بٔينةةةا د ٓقٔةةةد صةةة٣ألٔاد ا منةةة٘  ٔنةةةا حةةةص      

  ر َا علٙ ال تٙ  ّجعلَا بشما ااتٔارٖ.

٘  مةةةً   -9 ٘  ّعدالةةة  ةةةاٌ املشةةةر  ا٤ردىةةةٕ ا ثةةةر دقةةة

بعةةة  التشةةةرٓعاد ادتاأٜةةة٘ املقرىةةة٘  ٔنةةةا حةةةص  

 . ر  ٍرِ العقْب٘ علٙ اذتد  أابٔا 

 التْصٔاد:

 ةةةةةرّرٗ  ٌ  ةةةةةدد املشةةةةةر  ا٢ردىةةةةةٕ   قةةةةةاىٌْ    -1

٘ 32ا٢ألةةةةةدا  ا٢ردىةةةةةٕ رقةةةةةه      ا٤عنةةةةةال  2014لسةةةةةي

 امل لْب القٔاو بَا لتي ٔر ٍرِ العقْب٘.

 ةةةةةرّرٗ  ٌ  ةةةةةدد املشةةةةةر  ا٤ردىةةةةةٕ ادتَةةةةةاد      -2

الةةةة  ٓتْجةةةةيف علةةةةٙ ا مةةةةْو علٔةةةةُ ت دٓةةةة٘ العنةةةةا   

ل ةةةةةاذتَا  ّملةةةةة  تْا قةةةةةا  مةةةةة  مبةةةةةد  املشةةةةةرّعٔ٘  

 ىٔ٘.القاىْ

 ةةةرّرٗ  ٌ ٓضةةة  املشةةةر  ا٤ردىةةةٕ  لٔةةة٘ معٔيةةة٘     -3

ّّا ةةة ٘ لتي ٔةةةر ّطةةةرّت ّألةةةا٢د  ةةةر  ٍةةةرِ    

العقْبةةةةةةة٘  الألةةةةةةةدٚ العقْبةةةةةةةاد اةةةةةةةري السةةةةةةةالب٘    

 لل رٓ٘.

 ةةةةةةرّرٗ  ٌ  ةةةةةةدد املشةةةةةةر  ا٤ردىةةةةةةٕ سةةةةةةاعاد   -4

العنةةا الةة  ٓةةته  ر ةةَا علةةٙ اذتةةد  ادتةةاىٕ دةةا       

٢ ٓتعةةةةةةةار  مةةةةةةة  مبةةةةةةةد  الشةةةةةةةرعٔ٘   القةةةةةةةاىٌْ 

ْجةةةةيف  ٌ ٓمةةةةٌْ القةةةةاىٌْ ممتْبةةةةا     عنْمةةةةا  ّالةةةة  ت 

صةةةةادرا  عةةةةً سةةةةل ٘ شتت ةةةة٘ ّ ةةةةد ا٤لٔةةةةاد الةةةة  

 حتدد  ٔ ٔ٘ صدّرِ.

 ةةةةةةةرّرٗ  ٌ ٓ اةةةةةةةر املشةةةةةةةر  ا٤ردىةةةةةةةٕ دبةةةةةةةد    -5

الر ةةةةةأٜ٘    ةةةةةر  عقْبةةةةةة٘ العنةةةةةا للني عةةةةةة٘    

العامةةة٘  ّملةةة  تْا قةةةا  مةةة  طبٔعةةة٘ ٍةةةرِ العقْبةةة٘       

الت ٍٔلٔةةة٘ الةةة  تَةةةد  اىل تقةةةْٓه سةةةلْ  اذتةةةد      

عنةةا معةة  ٓراةةيف اذتةةد         ّت ٍٔلةةُ مةةً اةة٣ل  

 القٔاو بُ.

ٓتْجةةةةيف علةةةةٙ مشةةةةرعيا ا٤ردىةةةةٕ  عةةةةادٗ اليظةةةةر   -6

   ةةةةر  عقْبةةةة٘ العنةةةةا للني عةةةة٘ العامةةةة٘ علةةةةٙ   

اذتةةةد  املراٍةةةد الةةةرٖ ٓقةةةا عنةةةرِ عةةةً ارتامسةةة٘      

عشةةةرٗ سةةةي٘  أةةة  ٓسةةةتثين  ٝةةة٘ املراٍةةةد اسةةةيف 

ت ةةةةئ  املشةةةةر  ا٤ردىةةةةٕ لل ٝةةةةاد العنرٓةةةة٘ الةةةة    

 للني ع٘ العام٘.ت ر  علَٔا عقْب٘ العنا 

............................................................... 

 ا ْام 

  م ر: 4  ت1( املع ه الْسٔ   2004(زتن  الل ٘ العربٔ٘)1)

 .522ممتب٘ الشرّخ الدّلٔ٘  ا

(  اذتةةةةب  الق ةةةةري املةةةةدٗ    1999(سةةةةٔد  امةةةةا  طةةةةرٓ )2)

التشةةةرٓ  ادتيةةةاٜٕ اذتةةةدٓ   القةةةاٍرٗ: دار اليَضةةة٘ العربٔةةة٘   

 .   47-46لليشر ّالتْلٓ   ا

(  عقْب٘ العنا للي   العاو   التشةرٓ   2013(طَاب  باسه)3)

  جامعةة٘ ا مةةاراد 26ادتااٜةةرٖ  زتلةة٘ الشةةرٓع٘ ّالقةةاىٌْ   

 .92القاىٌْ  ا العربٔ٘ املت دٗ :  لٔ٘

(  العنةةا للني عةة٘ العامةة٘   السٔاسةة٘   2009( ّتةةاىٕ  صةة اٛ) 4)

العقابٔةةة٘ املعاصةةةرٗ: دراسةةة٘ مقارىةةة٘  زتلةةة٘ جامعةةة٘ دمشةةةد   

  دمشةةةةد: جامعةةةة٘  2   25للعلةةةةْو ا٢قت ةةةةادٓ٘ ّالقاىْىٔةةةة٘    

 .  431-430دمشد  ا
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(  العقْبةةةةاد البدٓلةةةة٘: دراسةةةة٘  2015(ال ةةةةٕ  عبةةةةدالرثاٌ)5)

 ٔ   لبيةةةةاٌ: امل١سسةةةة٘  1لٔ٘ مقارىةةةةُ  ت قَٔةةةة٘ حتلٔلٔةةةة٘ ت صةةةة

 .153اذتدٓث٘ للمتاب  ا

لسةي٘  3مةً قةاىٌْ العقْبةاد ا٢حتةادٖ رقةه      120( ىظر املةادٗ  6)

1987. 

(بةةةةرا   اثةةةةد  عقْبةةةة٘ العنةةةةا للن ةةةةل ٘ العامةةةة٘ بةةةة     7)

اعتباراد السٔاسة٘ العقابٔة٘ املعاصةرٗ ّالْاقة  العربةٕ  مْقة        

المذّىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕ: 

http://ahmadbarak.com/Articleview.aspx?

Articled=3 

( ّتةةةاىٕ  العنةةةا للني عةةةة٘ العامةةة٘   السٔاسةةة٘ العقابٔةةةة٘     8)

 .434املعاصرٗ: دراس٘ مقارى٘  مرج  سابد  ا

)9)- Pradel jean, Droit Pénal Comparé, 

Édition Dalloz, 1995, p:597 

)10)- Art : 131/8, Code Pénal Français    .   

(11)Bouloc Bernard, pénologie, 2eme, 

édition, Dalloz, 1998,p: 299 

( ّتاىٕ العنةةةةا للني عةةةة٘ العامةةةة٘   السٔاسةةةة٘ العقابٔةةةة٘   12)

 .450-447املعاصرٗ: دراس٘ مقارى٘ مرج  سابد  ا

(  مبةةادٟ علةةه ادتةةااٛ ادتيةةاٜٕ   2002(عبةةد املةةيعه  سةةلٔناٌ) 13)

 .67م ر: دار اليَض٘ العربٔ٘ لليشر ّالتْلٓ   ا

(  اليظرٓة٘ العامة٘ للعقْبة٘    2006م ةباه) (القا ٕ  ستنةد  14)

 .21ّالتدبري ا٢ألذالٖ  م ر: دار التعاٌّ لل باع٘  ا

مةةةً قةةةاىٌْ   101(ّ ةةةرل   عةةةا املشةةةر  امل ةةةرٖ   املةةةادٗ     15)

ألٔةة    ةةد علةةٙ  ٌ ٍةةرِ   2008لسةةي٘  126ثآةة٘ ال  ةةا رقةةه  

التدابري ٢ ت ر  علٙ اذتد  إ٢ مً قبا ا من٘ املخت ة٘  

مةً قةاىٌْ    120املشةر  ا مةاراتٕ   املةادٗ     برل   ّ رل   عا

العقْباد ا٢حتادٖ عيدما جعا  ر  ٍرِ العقْب٘ مةً قبةا   

ا من٘  ّ ىةتَ  املشةر  اللبيةاىٕ ماد الةيَ    قةاىٌْ ثآة٘       

 422ا٤ألةةةدا  املخةةةال   للقةةةاىٌْ  ّ املعر ةةة  للخ ةةةر رقةةةه 

 ميُ.  11  املادٗ  2002لسي٘ 

اىةةتَ  اةةري ملةة  ّد  ةةدد مةةدٗ   (لمةةً املشةةر  اللبيةةاىٕ قةةد   1)

معٔيةةُ للعقْبةة٘ العنةةا للني عةة٘ العامةة٘  ّ ل ةةا  املتضةةرر      

ّتر  ملة  لتقةدٓر القا ةٕ ّا ت ةٙ بة ٌ اجةال للقا ةٕ  ٌ        

 ةةدد مَلةة٘ لمئةة٘ للعنةةا مةةً السةةاعاد الْٔمٔةة٘ ّملةة          

مةةةً قةةةاىٌْ ثآةةة٘ ا٤ألةةةدا  املخةةةال   للقةةةاىٌْ  ّ      11املةةةادٗ 

 .2002سي٘ املعر   للخ ر اللبياىٕ ل

(ال ٕ العقْبةةةةةةاد البدٓلةةةةةة٘: دراسةةةةةة٘  قَٔةةةةةة٘ حتلٔلٔةةةةةة٘  16)

 .93ت صٔلٔ٘ مقارىُ  مرج  سابد  ا

(  تينْٓةةةةةا ضتتةةةةةا  اىل تمثٔةةةةة  2007(عةةةةةرب  اثةةةةةد  َةةةةةد)17)

الدراساد ألْل العقْبة٘ ا٢جتناعٔة٘  ال ة ٔ ٘ ا٢قت ةادٓ٘     

 .1  ا5015ا٢لمذّىٔ٘  عدد

الةةر ْر  و(  جةةراٜه ا٢ألةةدا 1994(ألسةةٌْ  اا ةةرلٍرٖ)18)

  الةةةةْطً العربةةةةٕ  رسةةةةال٘ ماجسةةةةتري ميشةةةةْرٗ  الرٓةةةةا :   

املر ا العربٕ للدراساد ا٢مئ٘ ّالتةدرٓيف  الياطةر: جامعة٘    

 .196 -194ىآ  للعلْو ا٢مئ٘  ا

(املشةةر  امل ةةرٖ اىةةتَ  اةةري ملةة  ألٔةة  اجةةال  ٌ ت ةةر         19)

عقْب٘ العنا للني عة٘ العامة٘ علةٙ ال  ةا الةرٖ د ٓت ةاّل       

مةةً العنةةر دةةا ٢ ٓضةةر ب ةة ٘ ال  ةةا  ّ      ارتامسةة٘ عشةةرٗ  

ى سةةٔتُ ّحتةةدد ال٣ٜ ةة٘ التي ٔرٓةة٘ اىةةْا  العنةةا ّ ةةْاب ُ     

 مً قاىٌْ ال  ا امل رٖ.101ّمل  بيص املادٗ 

 8مةً قةاىٌْ العنةا ا٤ردىةٕ رقةه       74(ّ رل  ى ال املةادٗ  20)

علةةٙ إىةةُ" ٢ جيةةْل بة ٖ ألةةال مةةً ا٢ألةةْال تشةة ٔا   1996لسةي٘  

سة٘ عشةر مةً عنةرِ بةاٖ صةْرٗ       اذتد  الةرٖ د ٓمنةا الساد  

 مً ال ْر"

(طَاب  عقْب٘ العنا للي   العةاو   التشةرٓ  ادتااٜةرٖ     21)

ممةرر مةً   5. ّللنآد  ىظر   مل  املةادٗ  140مرج  سابد  ا

 قاىٌْ العقْباد ادتااٜرٖ.

ممرر مةً  63/1املشر  الق رٖ  ىتَ  اليَ  ماتُ   املادٗ  (22)

 . 2009لسي٘ 23قاىٌْ رقه 

(  طره قاىٌْ العقْباد: القسةه العةاو    2007سرا   عبْد)( ال23)

 .586  دمشد: ميشْراد جامع٘ ألليف  ا1ت

مةةةةً قةةةاىٌْ ا٤ألةةةةدا  ا٤ردىةةةةٕ.   44( للنآةةةد اىظةةةةر املةةةادٗ   24)

ّ رل   ة ٌ املشةر  قةد ألةدد   قةاىٌْ ا٤ألةدا   قة  جَة٘         

العنا ّد  دد ساعاد العنا ٢ّ ا٤س  ال  جيةيف اتباعَةا   

قْبةة٘  ٍّةةْ بةةرل  تر َةةا لسةةل ٘ ا منةة٘  لت بٔةةد ٍةةرِ الع

   ٗ مةةً قةةاىٌْ  11التقدٓرٓةة٘ مثلنةةا  عةةا املشةةر  اللبيةةاىٕ   املةةاد

ثآةةة٘ ا٤ألةةةدا  املخةةةال   للقةةةاىٌْ  ّ املعر ةةة  للخ ةةةر     

اللبيةةةةاىٕ  علةةةةٙ العمةةةة   ةةةةا  علةةةة٘ املشةةةةر  ادتااٜةةةةرٖ         

 ٗ ممةةرر ألٔةة  اع ةةال 63ممةةرر ّاملشةةر  الق ةةرٖ   املةةادٗ 5املةاد

املآةةد مةةً الضةةْاب  ألةةْل  ةةر  عقْبةة٘       ٍةةرِ التشةةرٓعاد  

 العنا للي   العاو .

مً قاىٌْ العقْباد الق ةرٖ   2ممرر  63اىظر ىص املادٗ  (25)

 2004( لسي٘ 11رقه )

(26)   ٗ مةةةةةةً قةةةةةةاىٌْ رقةةةةةةه 63للنآةةةةةد اىظةةةةةةر   ملةةةةةة : املةةةةةاد

ممةةةرر مةةةً قةةةاىٌْ العقْبةةةاد  5الق ةةةرٖ  ّاملةةةادٗ  2009لسةةةي23٘

 ا امل رٖ.مً قاىٌْ ال  101ادتااٜرٖ  ّاملادٗ

 1952مةةً الدسةةتْر ا٤ردىةةٕ لسةةي٘    8للنآةةد اىظةةر املةةادٗ   (27)

 ّتعد٣ٓتُ.

ال ةةةةٕ  العقْبةةةةاد البدٓلةةةة٘: دراسةةةة٘  قَٔةةةة٘ حتلٔلٔةةةة٘     (28)

 .156ت صٔلٔ٘ مقارىُ  مرج  سابد  ا

طَاب  عقْب٘ العنا للي   العاو   التشرٓ  ادتااٜرٖ   (29)

ال ةةةادر عةةةً . ّللنآةةةد  ىظةةةر امليشةةةْر 121مرجةةة  سةةةابد  ا 

ا٢طةار العةاو للعنةا     2009لسةي٘   2ّلٓر العدل ادتااٜةرٖ رقةه   

 للي   العاو.

(ال ةةةةٕ  العقْبةةةةةاد البدٓلةةةةة٘: دراسةةةةة٘  قَٔةةةةة٘ حتلٔلٔةةةةة٘  30)

 .169ت صٔلٔ٘ مقارىُ  مرج  سابد  ا

(مةةة١ار ا٤مةةةه املت ةةةدٗ السةةةاب  مليةةة  ادترةةةة٘ ّمعاملةةة٘   31)

  ّقةةةد  1985 ٓلةةةْل  16 -اب26اجملةةةرم  امليعقةةةد   م٣ٔىةةةْ     

قْاعد  29/11/1985   40/22اعتندد ادتنعٔ٘ العام٘ بقرارٍا 
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  ّللنآةد  2009ٍرا امل١ار. اىظر   ملة  اة  ل ة اٛ  ّتةاىٕ     

 .2014لسي٘  32/  مً قاىٌْ ا٤ألدا  ا٤ردىٕ رقه 4اىظر املادٗ 

(  الةةةْجٔا   القةةةاىٌْ ادتااٜةةةرٖ 2008(بْسةةةقٔعُ   ألسةةةً)32)

. ّللنآةد  218مُ لليشر ّالتْلٓ   االعاو  ادتااٜر: دار ٍنْ

مةةً قةةاىٌْ مرا ةةا ا٢صةة٣ه ّالت ٍٔةةا    4اىظةةر   ملةة  املةةادٗ  

.  نةةا ّتعةةد  عةةادٗ ت ٍٔةةا ادتةةاىٕ    2004لسةةي٘  9ا٢ردىةةٕ رقةةه  

ّ ةناٌ عةةدو عةْدٗ لل ةةرو اآةة٘ االةيف التشةةرٓعاد ادتيأٜةة٘    

  ّقةةاىٌْ ال  ةةا  2009لسةةي٘  23ّميَةةا القةةاىٌْ الق ةةرٖ رقةةه   

 العقْباد ادتااٜرٖ.امل رٖ  ّقاىٌْ 

(  الم ةةةةةةةةاه  ةةةةةةةةد ا٤جةةةةةةةةراو   1996( رمسةةةةةةةةٔ   بيَةةةةةةةةاو)33)

 .130ا٢سميدرٓ٘: ميش ٗ املعار   ا

مةً قةاىٌْ ا٤ألةدا  ا٤ردىةٕ      37( للنآد اىظر ىص املةادٗ  34)

 مً ماد القاىٌْ. 33ّاملادٗ 

(   صةةةةْل علةةةةه العقةةةةاب  دراسةةةة٘ 2000( بةةةةْ العةةةة٣  ستنةةةةد)35)

بٕ املعاصةر مقارىةا  بالشةرٓع٘    حتلٔلٔ٘ ت صٔلٔ٘ لليظاو العقا

 .182  القاٍرٗ: دار اليَض٘ العربٔ٘  ا7ا٢س٣مٔ٘  ت

(  علةةةةه ا٤جةةةةراو ّالعقةةةةاب: دراسةةةة٘   1990(السةةةةرا   عبةةةةْد) 36)

حتلٔلٔةةة٘   اسةةةةباب ادترةةةةة٘ ّعةةة٣  السةةةةلْ  ا٢جرامةةةةٕ    

 . 425جامع٘ المْٓال: دار الس٣سا لليشر  ا

جةةةةةراو العةةةةةاو  (  علةةةةةه ا2002٤(الشةةةةةاملٕ   تةةةةةْه عبةةةةةدا )37)

 . 263ا٢سميدرٓ٘: دار امل بْعاد ادتامعٔ٘  ا

(    ةةر ّ ٔ ةة٘ العقْبةة٘   إصةة٣ه    2010المساسةةب٘   َةةد)  (38)

 .265  عناٌ: دار ّاٜا لليشر  ا1ادتاىٕ ّت ٍٔلُ ت

مةةةً قةةةاىٌْ العقْبةةةاد ا مةةةاراتٕ 120للنآةةةد اىظةةةر املةةةادٗ  (39)

 ا٢حتادٖ .

الق ةري املةدٗ   التشةرٓ     ( ٓيظر   مل :   اما  اذتب  40)

.سةةةعد  بشةةةرٚ ر ةةةا 51ادتيةةةاٜٕ اذتةةةدٓ   مرجةةة  سةةةابد  ا

(  بةةةداٜا العقْبةةةاد السةةةالب٘ لل رٓةةة٘ ّ  رٍةةةا    2013را ةةةٕ)

  عنةةاٌ: دار ّاٜةةا لليشةةر  1اذتةةد مةةً ارت ةةْرٗ ا جرامٔةة٘  ت 

 .112ّالتْلٓ   ا

(  التةةةةةةدابري 2003(الْٔسةةةةة   عبةةةةةدا  بةةةةةً عبةةةةةد العآةةةةةا)     41)

للعقْبةةةاد السةةةالب٘ لل رٓةةة٘  الرٓةةةا : اجملتنعٔةةة٘  بةةةداٜا 

 .141ا ادةٔ٘ ىآ  للعلْو ا٢مئ٘  ا

٘ 23مةً قةاىٌْ رقةه    57(للنآد  ىظر املادٗ 42) املعةدل   2009لسةي

 لقاىٌْ العقْباد الق رٖ.

(سةةةعد  بشةةةةرٚ ر ةةةةا را ةةةةٕ  بةةةةداٜا العقْبةةةةاد السةةةةالب٘  43)

لل رٓةة٘ ّ  رٍةةا   اذتةةد مةةً ارت ةةْرٗ ا جرامٔةة٘  مرجةة       

 .112سابد  ا

 .112(املرج  ماتُ  ا44)

(ّمةةً ٍةةرِ التشةةرٓعاد القةةاىٌْ الق ةةرٖ الةةرٖ ا ةةد         45)

ممةةرر  ٌ تمةةٌْ مةةدٗ العنةةا سةةال سةةاعاد   الٔةةْو     63/2املةةادٗ

ٗ    الْاألةد    ممةرر ألةدد مةدٗ     ّ ةرل  املشةر  ادتااٜةرٖ   املةاد

العنةةا بةة ٌ ٢ تقةةا عةةً عشةةرًٓ سةةاع٘ للقاصةةر ٢ّتآةةد عةةً  

لبيةةةاىٕ تر َةةةا لتقةةةدٓر   ّ ٣مثاٜةةة٘ سةةةاع٘  ّلمةةةً املشةةةر  ال  

 ال ا ٕ املشر  علٙ تي ٔر العقْب٘.  

 قاٜن٘ املراج  ّامل ادر

 ا٢ّ : املراج  العام٘:

(   صةةةْل علةةةه العقةةةاب  دراسةةة٘    2000 بةةةْ العةةة٣  ستنةةةد)   -1

حتلٔلٔةةةةة٘ ت صةةةةةٔلٔ٘ لليظةةةةةاو العقةةةةةابٕ املعاصةةةةةر مقارىةةةةةا    

  القةةةةةةةةاٍرٗ : دار اليَضةةةةةةةة٘ 7بالشةةةةةةةةرٓع٘ ا٢سةةةةةةةة٣مٔ٘  ت

 العربٔ٘.

(  الةةةةةةةةةةْجٔا   القةةةةةةةةةةاىٌْ  2008بْسةةةةةةةةةةقٔعُ   ألسةةةةةةةةةةً)  -2

 ادتااٜرٖ العاو  ادتااٜر: دار ٍنْمُ لليشر ّالتْلٓ .

(  العقْبةةةةةةةةاد البدٓلةةةةةةةة٘: 2015ال ةةةةةةةةٕ  عبةةةةةةةةدالرثاٌ) -3

  لبيةةةةاٌ: 1دراسةةةة٘  قَٔةةةة٘ حتلٔلٔةةةة٘ ت صةةةةٔلٔ٘ مقارىةةةةُ  ت 

 امل١سس٘ اذتدٓث٘ للمتاب.

(  الم ةةةةةةةةاه  ةةةةةةةةد ا٤جةةةةةةةةراو  1996رمسةةةةةةةةٔ   بيَةةةةةةةةاو) -4

 ٓ٘: ميش ٗ املعار .ا٢سميدر

(  علةةةةه ا٤جةةةةراو ّالعقةةةةاب: دراسةةةة٘ 1990السةةةةرا   عبةةةةْد) -5

حتلٔلٔةةة٘   اسةةةباب ادترةةةة٘ ّعةةة٣  السةةةلْ  ا٢جرامةةةٕ   

 جامع٘ المْٓال: دار الس٣سا لليشر.

(  طةةةةره قةةةةاىٌْ العقْبةةةةاد: القسةةةةه 2007السةةةةرا   عبةةةةْد) -6

   دمشد: ميشْراد جامع٘ ألليف.1العاو  ت

7-   ٕ   بةةةداٜا العقْبةةةاد السةةةالب٘   سةةةعد  بشةةةرٚ ر ةةةا را ةةة

 لل رٓ٘ ّ  رٍا   اذتد مً ارت ْرٗ ا جرامٔ٘.

(  اذتةةةب  الق ةةةري املةةةدٗ    1999سةةةٔد  امةةةا  طةةةرٓ )  -8

التشةةةةةةةرٓ  ادتيةةةةةةةاٜٕ اذتةةةةةةةدٓ   القةةةةةةةاٍرٗ: دار اليَضةةةةةةة٘ 

 العربٔ٘ لليشر ّالتْلٓ .

(  علةةةةه ا٤جةةةةراو العةةةةاو    2002الشةةةةاملٕ   تةةةةْه عبةةةةدا )   -9

 ْعاد ادتامعٔ٘.ا٢سميدرٓ٘: دار امل ب

(  مبةةةةةةادٟ علةةةةةةه ادتةةةةةةااٛ 2002عبةةةةةةد املةةةةةةيعه  سةةةةةةلٔناٌ) -10

 ادتياٜٕ  م ر: دار اليَض٘ العربٔ٘ لليشر ّالتْلٓ .

(  تينْٓةةةةا ضتتةةةةا  اىل تمثٔةةةة   2007عةةةةرب  اثةةةةد  َةةةةد)  -11

الدراسةةةةةةةاد ألةةةةةةةْل العقْبةةةةةةة٘ ا٢جتناعٔةةةةةةة٘  ال ةةةةةةة ٔ ٘   

 ا٢قت ادٓ٘ ا٢لمذّىٔ٘.

يظرٓةةةةة٘ العامةةةةة٘  (  ال2006القا ةةةةةٕ  ستنةةةةةد م ةةةةةباه)   -12

للعقْبةةةةةةة٘ ّالتةةةةةةةدبري ا٢ألةةةةةةةذالٖ  م ةةةةةةةر: دار التعةةةةةةةاٌّ  

 لل باع٘.

  1( املع ةةةةةه الْسةةةةةٔ    2004زتنةةةةة  الل ةةةةة٘ العربٔةةةةة٘)  -13

   م ر: ممتب٘ الشرّخ الدّلٔ٘.4ت

(  التةةةةدابري 2003الْٔسةةةة   عبةةةةدا  بةةةةً عبةةةةد العآةةةةا)     -14

اجملتنعٔةةةةةةة٘  بةةةةةةةداٜا للعقْبةةةةةةةاد السةةةةةةةالب٘ لل رٓةةةةةةة٘    

 ٓ  للعلْو ا٢مئ٘.الرٓا : ا ادةٔ٘ ىا
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(    ةةةةةةر ّ ٔ ةةةةةة٘ العقْبةةةةةة٘     2010المساسةةةةةةب٘   َةةةةةةد)  -15

   عناٌ: دار ّاٜا لليشر.1إص٣ه ادتاىٕ ّت ٍٔلُ ت

  اىٔا : املراج  املتخ  ٘:

(  العنةةةةةةا للني عةةةةةة٘ العامةةةةةة٘   2009 ّتةةةةةةاىٕ  صةةةةةة اٛ) -16

السٔاسةةةةة٘ العقابٔةةةةة٘ املعاصةةةةةرٗ: دراسةةةةة٘ مقارىةةةةة٘  زتلةةةةة٘ 

  2   25ادٓ٘ ّالقاىْىٔةةة٘   جامعةةة٘ دمشةةةد للعلةةةْو ا٢قت ةةة  

 دمشد: جامع٘ دمشد.

(  عقْبةةةة٘ العنةةةةا للي ةةةة  العةةةةاو    2013طةةةةَاب  باسةةةةه) -17

  26التشةةةةةرٓ  ادتااٜةةةةةرٖ  زتلةةةةة٘ الشةةةةةرٓع٘ ّالقةةةةةاىٌْ    

 جامع٘ ا ماراد العربٔ٘ املت دٗ :  لٔ٘ القاىٌْ.

  الثا : املراج  ا٢جيبٔ٘:

18- Pradel jean.(1995),droit pénal 

comparé, Édition Dalloz. 

19- Art : 131/8, code pénal français  

20-Bouloc Bernard, pénologie, 2eme, 

édition, Dalloz, 1998. 

 رابعا : الرساٜا ادتامعٔ٘: 

و(  جةةةةةةةراٜه ا٢ألةةةةةةةدا  1994ألسةةةةةةةٌْ  اا ةةةةةةةرلٍرٖ) -21

الةةةر ْر   الةةةْطً العربةةةٕ  رسةةةال٘ ماجسةةةتري ميشةةةْرٗ      

اد ا٢مئةةة٘ ّالتةةةدرٓيف  الرٓةةةا : املر ةةةا العربةةةٕ للدراسةةة 

 الياطر: جامع٘ ىآ  للعلْو ا٢مئ٘.

 اامسا : املراج  ا٢لمذّىٔ٘:

بةةةرا   اثةةةد  عقْبةةة٘ العنةةةا للن ةةةل ٘ العامةةة٘ بةةة     -22

اعتبةةةاراد السٔاسةةة٘ العقابٔةةة٘ املعاصةةةرٗ ّالْاقةةة  العربةةةٕ       

 مْق  المذّىٕ:

http://ahmadbarak.com/Articleview.

aspx?Articled=3 

(  تينْٓةةةا ضتتةةةا  اىل تمثٔةةة    2007اثةةةد  َةةةد) عةةةرب   -23

الدراسةةةةةةةاد ألةةةةةةةْل العقْبةةةةةةة٘ ا٢جتناعٔةةةةةةة٘  ال ةةةةةةة ٔ ٘   

ا٢قت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادٓ٘ 

ا٢لمذّىٔةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘: 

https://www.aleqt.com/fahad_arab 

 

 

                  

 سادسا : القْاى :

 ّتعد٣ٓتُ. 1952الدستْر ا٤ردىٕ لسي٘  -24

 .2014لسي٘  32قاىٌْ ا٢ألدا  ا٢ردىٕ رقه  -25

قةةةةةةةاىٌْ ثآةةةةةةة٘ ا٢ألةةةةةةةدا  املخةةةةةةةال   للقةةةةةةةاىٌْ  ّ   -26

 .2002لسي٘  422املعر   للخ ر اللبياىٕ رقه 

 1966لسةةةي٘  156-66قةةةاىٌْ العقْبةةةاد ادتااٜةةةرٖ رقةةةه     -27

 ّتعد٣ٓتُ.

 .2009لسي٘  23قاىٌْ العقْباد الق رٖ املعدل رقه  -28

 .1987لسي٘  3قاىٌْ العقْباد ا٢ماراتٕ رقه  -29

 اقٔةةة٘ املمنلةةة٘ ٢ت اقٔةةة٘ إب ةةةال الةةةرخ ّاملنارسةةةاد   ا٢ت -30

 .1959الشبَٔ٘ بالعبْدٓ٘ لسي٘ 

  

 

 

 


