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انضًبَبد انمبٍََٕخ نذك انزظبْش
دساعخ يمبسَخ
إػذاد
يذسط يغبػذ  ،عبيش دًٍذ عفش  ،انجبيؼخ انزمٍُخ انجُٕثٍخ  -انًؼٓذ انزمًُ فً انُبطشٌخ
يذسط يغبػذ  ،لزبدِ طبنخ فُجبٌ  ،جبيؼخ ري لبس  -كهٍخ انمبٌَٕ .

كهًبد يفزبدٍخ
ضًبٌ دك انزظبْش .Ensure the right to demonstrate ,

خالطخ
اْ اٌشؼٛة اٌؼوث١خ ػبٔذ وض١وا ِٓ رٍَؾ االٔظّخ اٌلوزبرٛه٠خ ٌنٌه ؽبٌٚذ رٍه اٌشؼٛة اٌزؼج١و ػٓ ٔفَٙب ِٓ
فالي اٌزظب٘و ػٍ ٝاٍبً أٗ اٌٍ١ٍٛخ االٍبٍ١خ ف ٟاٍمبؽ االٔظّخ غ١و اٌلّ٠مواؽ١خ ٚف٘ ٟنا االؽبه رٕبٌٕٚب
اٌزظب٘و ثأػزجبهٖ ف١و ٍ١ٍٚخ رَزط١غ ِٓ فالٌٙب اٌشؼٛة اٌّطبٌجخ ثؾمٛلٙب اٌزٍٍ ٟجذ فؾبٌٕٚب ف ٟاٌظفؾبد
اٌزِ ٟؼذ رٕبٌٙٚب ِٓ لجً كٍبر١و اٌؼبٌُ ِٕٙٚب اٌلٍزٛه اٌؼوال ٟاٌن ٞهاػ ٠ىوً ٘نا اٌؾك ٌٍّٛاؽٕ ٓ١ػٍٝ
اٍبً االّ٠بْ ثبٌلّ٠مواؽ١خ ٚثؾمٛق االَٔبْ ف ٟظً اٌزغ١١و اٌن ٞشٙلح اٌلٌٚخ اٌؼوال١خ ٚػٍ ٝاْ ال ٠قً ِغ
إٌظبَ اٌؼبَ ٚا٢كاة اٌؼبِخ ٘ٚنا ِب ٔض ػٍ ٗ١اٌلٍزٛه اٌؼوالٚ ٟغ١وٖ ِٓ كٍبر١و كٚي اٌؼبٌُ ثبٌوغُ ِٓ اْ
فىوح إٌظبَ اٌؼبَ ٘ ٟفىوح ِطبؽخ رزغ١و ثزغ١و اٌيِبْ ٚاٌّىبْ ٚرقزٍف ِٓ كٌٚخ اٌ ٝافو ٜئال اْ مٌه ِب
ٍبهد ػٍ ٗ١رٍه اٌلٍبر١و ٘ٚنا وبْ ِلػبح ٌٕٛع ِٓ اٌزمل٠و ِٓ لجً اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ػٍ ٝاٍبً إٌظبَ اٌؼبَ
ٚؽفظخ َِ ٛ٘ٚإ١ٌٚخ رٍه اٌٍَطخ ثّٛعت اٌظالؽ١بد إٌّّٛؽخ ٌٙب ٚاٌز ِٓ ٟاّ٘ٙب اٌؼجؾ االكاه ٞثّب ٠ؾزٗ٠ٛ
ِٓ ػٕبطو اٌّؾبفظخ ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ ثؼٕبطوٖ اٌضالس االِٓ اٌؼبَ ٚاٌظؾخ اٌؼبِخ ٚاٌَىٕ١خ اٌؼبِخ  ،فّٓ فالي
كهاٍزٕب ٌٙنا اٌّٛػٛع رجٌٕ ٓ١ب اْ ٕ٘بن عٛأت ِٛػٛػ١خ الثل ِٓ ِواػبرٙب فّ١ب ٠زؼٍك ثؾك اٌزظب٘و ٔب٘١ه
ػٓ اٌغٛأت االعوائ١خ اٌز ٟونٌه رإفن ثؼ ٓ١االػزجبه ػٕل اٌشوٚع ف ٟاٌجلء ا ٚاٌزؾؼ١و ٌٍّظب٘واد فٙنا اٌؾك
ٚاْ وفٍٗ اٌلٍزٛه اٌؼوال ٟئال أٗ ثبٌّمبثً ٌنٌه عؼً رٕظ ُ١اٌزظب٘واد ِٓ لجً اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ٘ٚنا ثّٛعت
إٌض طواؽزٙب ف ٟاٌلٍزٛه  ،وّب ٚاْ اٌزظب٘واد ٚاْ لبِذ ثّٛعت االٍز١فبء اٌَبثك ٌٍشوٚؽ اٌّفوٚػخ فأٔٗ
ثبٌّمبثً ٌنٌه ٕ٘بن هلبثخ رّبهً ػٍٙ١ب ِٓ لجً اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ اصٕبء اٌّظب٘واد ٚاْ ٕ٘بن ونٌه هلبثخ اٌمؼبء
االكاه ٞفّ١ب ٠زؼٍك ثبٌزظب٘و ٘ٚنٖ اٌولبثخ رقزٍف ِٓ اٌظوٚف اٌؼبك٠خ اٌ ٝاٌظوٚف غ١و اٌؼبك٠خ.

summary
The Arab peoples have suffered greatly from the shed dictatorships so I tried those
people to express themselves through the demonstration on the grounds that the
primary means to topple undemocratic regimes In this context, we dealt with
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demonstrations as the best means through which it can claim their rights, which
robbed so we tried to pages that have elapsed peoples taken up by the constitutions of
the world, including the Iraqi constitution And other constitutions of the countries of
the world, although the idea of public order are elastic idea of change with time,
place and vary from state to state, but that is what goes by the constitutions and this
was a cause for some kind of appreciation from executive authority on the basis of
public order and the keepers of which is the responsibility of that authority under the
powers granted to it and the most important of which administrative control,
including addition elements of maintaining public order three elements public
security, public health and public tranquility, it is During our study of this subject
show us that there are objective aspects must be taken into account with respect to
the right of pretending not to mention the procedural aspects also be taken into
account when you begin or preparing for demonstrations this right and that is
guaranteed by the constitution, but he in return so I made the organization of
demonstrations by the executive this is under the text outspokenness in the
Constitution, and that the demonstrations and the under interpolation previous
conditions imposed on it in return so there is control exercised by the executive
branch during the demonstrations and that there is also the administrative judiciary
oversight with respect to demonstrating these controls differ from normal conditions
to unusual circumstances.

انًمذيخ
الفِٛ ٓو ػ١خ ٌٍزؼج١ٍٍّ خ٠ شىً رغّؼبد ثشوٟك اٌؼبَ ف٠ اٌطوٌٝط ئٚ اٌقوٟاؽٓ فٌّٛؼل ؽك ا٠
ٟٕ٘االرظبي اٌنٚ هاء٢ٍبئً رجبكي اٚ ِٓ ٍخ١ٍٚٚ ٞو ػٓ اٌوأ١خ اٌزؼج٠ه ؽوٛهح ِٓ طٛ ط, ٕخ١خ ِؼ١ٍب١ٍ
ٍخ ثّّبهٍخ اإلفواك ٌؾك١اثؾ اٌىفٛػغ اٌؼٚٚ ُ١ رٕظٍٝو ػ١رؾوص اغٍت اٌلٍبرٚ . ٓ اإلفواك١ ثٞاٌفىوٚ
. كاة اٌؼبِخ٢اٚ َزؼبهع ِغ إٌظبَ اٌؼب٠ نا اٌؾك ثّب الٌٙ ٓ ِّبهٍخ اإلفواك١اىْ ثٛ ئلبِخ اٌزٌٟثبٌزبٚ اٌزظب٘و
قٛخ اٌّزؼٍمخ ثبٌؾم١ٌٚبد اٌل١ل ِٓ االرفبل٠ اٌؼلٍٝ اؽل ئْ اٌؼواق وبْ لل طبكق ػٍٝ ػٝقف٠ الٚ
) ٌَٕخ111( ُخ هل١ٌٚاٌّؼب٘لاد اٌلٚ بد١ االرفبلٍْٝ اٌقبص اٌّزؼٍك ثبٌّظبكلخ ػٛٔعت اٌمبّٛبد ث٠اٌؾوٚ
ٌمل أطجؼٚ .خ٠بد اٌفوك٠اٌؾوٚ قٛب اؽزواَ اٌؾمٙ١ٍ ػٟي اٌزٚ ِملِخ اٌلٟغؼً اٌؼواق ف٠  إٌبفن ِّب1979
واد١ فبطخ ثؼل اٌزغ،ةٛخ ٌٍشؼ١ٍلذ اٌؾبػو ِٓ اٌّطبٌت األٍبٌٛ اٟب فٙبر٠ؽوٚ ق األفواكٛع ؽمٛػِٛ
ٟغ اٌؼوث١اٌَّّبح ثبٌوثٚ )2010- 2003( ِٓ  اٌفزوح اٌّّزلحٟخ ف١ي اٌؼوثٚخ ٌٍل١ٍب١ٌَب األٔظّخ اٙلرٙ شٟاٌز
خ٠بد اٌفوك٠اٌؾوٚ قَٛ اٌؾمٛٙـ ِف١ٍ روٟه فٚغ ك١ب اٌوثٍٙطٚ ٟ اٌجٍلاْ اٌزٟواد ف١نٖ اٌزغٌٙ ْ ٌنٌه وب.
َٛٙـ ٘نا اٌّف١ٍ روٍٝواد أْ رؼًّ ػ١١ اٌؾىُ ثؼل اٌزغٌٝطٍذ ئٚ ِٟبد اٌزٛ اٌؾىٍِٝٓ صُ وبْ الىِب ً ػٚ
. الغٌٛ اٌّٝبْ ئ٠زوعُ ٘نا اإل٠ ْاٚ و٘ب١ كٍبرٟب ثّب عبء فّٙٔب٠ ئٜب ِلٙثٛأْ رضجذ ٌشؼٚ
طٚفوٚ وح١ٔخ األفٚ٢ اّٟب ف١ٍلٖ اٌؼواق الٙش٠ ٞ اٌنٍٟب١ٌَالغ اٌٛ اٌٝع ثبٌٕظو ئٛػٌّٛخ ٘نا ا١ّ٘رزؼؼ أ
ه ػّٓ ؽك اٌزظب٘و ٌألفواكٛ اٌوغُ أْ اٌلٍزٍٝ ػ, ٗ١ ِظب٘واد ػّذ ثؼغ اٌّؾبفظبد فٟػلك ِٓ اإلفواك ف
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 ,غ١و اْ اٌجؼغ ِٓ اإلفواك لل أٍبء ف ٟاٍزؼّبي ٘نا اٌؾك  ,فبالػزواف ثؾك اٌزظب٘و ٚاْ وبْ ّ٠ضً ٍ١ٍٚخ ِٓ
ٍٚبئً اٌلّ٠مواؽ١خ اٌز ٟرىِ ْٛزبؽخ ث١ل اٌشؼٛة ٌزشق١ض ِٛاؽٓ اٌؼؼف ف ٟاٌلٚي ئال اْ ِضً ٘نٖ اٌٍ١ٍٛخ
ٌَ١ذ ِطٍمخ ٚئّٔب ٕ٠جغ ٟأْ ٠واػ ٝف ٟارجبػٙب ِؼٕ ٝإٌظبَ اٌؼبَ ٚا٢كاة ػٕل اٍزقلاِٗ اٌنّ٠ ٞضً اٌؼّبْ
األٚي ٌّّبهٍخ ئ ٞؽو٠خ ٌ .نا اهرإٔ٠ب ف٘ ٟنا اٌجؾش اْ ٔج ٓ١اٍزؼّبي ٘نا اٌؾك ِغ اإلشبهح ئٌ ٝأُ٘ اٌمٛ١ك
اٌمبٔ١ٔٛخ اٌزٚ ٟػؼذ ػٌٍٍ ٗ١ؾفبظ ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ ثؼٕبطوٖ اٌّؼوٚفخ .
أًٍْخ انًٕضٕع
رىّٓ أّ٘١خ اٌّٛػٛع ف ٟو٠ ٗٔٛزؼٍك ثؾمٛق ٚؽو٠بد اٌّٛاؽٕ ٓ١األِو اٌن٠ ٞغؼٍٗ فِ ٟملِخ
اٌّٛاػ١غ اٌز ٟرفوع ػٍ ٝوً ثبؽش اِٙ ٚزُ ف ٟاٌشأْ اٌؼوالٚ ٟثبألفض ف ٟاٌؾك ثبٌزؼج١و ػٓ
اٌوأٚ ٞاٌقوٚط ثّظب٘واد رٙلف اٌ ٝرم ُ٠ٛاٌؾىِٛخ فىبْ ال ثل اْ ٠لٌ ٟوً ِٙزُ ثلٌٌ ٖٛؼٍٗ ف ٟمٌه
٠شقض ٔمض ِب أ٠ ٚض١و أزجبٖ اٌّشوع ٌٕمطخ ِؼٕ١خ رزؼٍك ثٙنا اٌّٛػٛع  ،ف١ى ْٛثنٌه لل ٍبُ٘ فٟ
ئ٠ؼبػ فىوح أٌ ٚفذ اٌّشوع ا ٚاٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ٌّب ٠غت اْ رؼزّلٖ .
يشكهخ انجذش
اإلشىبٌ١خ اٌز٠ ٟطوؽٙب ٘نا اٌّٛػٛع رزؼٍك ف ٟعٍّخ ِٓ اٌزَبؤالد ٚاٌز ٟ٘ ٟػٍ ٝإٌؾو ٛاٌزوبٌٟ
:
 -1اْ اٌّشوع اٌلٍزٛه ٞلل اػزوف ثؾك اٌزظب٘و ثبػزجبهٖ ِٓ اٌؾمٛق اٌّىفٌٛخ ٚاٌز ٟؽوطذ
اٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ ػٍ ٝرىوَٙ٠ب ف ٟكٚي اٌؼبٌُ ٚثبألفض ف ٟكٚي اٌؼبٌُ إٌوبٌِٙ ، ٟونا ووبْ ال
ثوول ِووٓ ِٕبلشووخ ٘وونا اٌّٛػووٛع ِووٓ فووالي اٌجؾووش فووِ ٟب٘١وخ اٌؼووّبٔبد اٌزوو ٟرؼزّوول ِووٓ لجووً
اٌّشوع ٚاٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ف٘ ٟنا اٌظلك ؟
 ً٘ -2اْ اٌّٛاؽٓ اٌؼوال٠ ٟزّزغ ف ٟظً ئؽىبَ ٘نا اٌلٍزٛه ثمله وبف ِٓ ٟاٌؾو٠خ اٌز ٟرّىٕوٗ
ِٓ اْ ّ٠بهً ؽمٗ ف ٟاٌزؼج١و ػٓ اٌوأ ِٓ ٞفوالي اٌّظوب٘واد  ٚثشوىً كّ٠مواؽوٟ؟ ٚاٌوٝ
أِ ٞل ٜػّٓ ٘نا اٌلٍزٛه ؽّب٠خ اٌؾو٠بد ٚاٌؾمٛق اٌزٔ ٟض ػٍٙ١ب ؟
أعجبة اخزٍبس انًٕضٕع:
رٕمَُ اٍجبة افز١به اٌّٛػٛع اٌٛٔ ٝػ: ٓ١
اٍجبة مار١خ :
و ْٛاٌزظوب٘و ٠ؼول ِوٓ ثو ٓ١ا٘وُ اٌؾموٛق اٌزو ٟرٙولف ِوٓ فالٌٙوب اٌشوؼٛة رشوق١ض افطوبء ِوٓ فوالي
اٌّوالجخ ٌٍؾىِٛخ فبٌّظب٘واد رؼل ِٓ لج ً١اٌولبثخ اٌشؼج١خ ٚاٌز ٟرّبهً ػٍ ٝاٌٍَطبد اٌؼبِخ  ،مٌوه
اْ ٘نا اٌؾك ٘ ٛاٌنّ٠ ٞضً ِظٙو ِٓ ِظب٘و اٌلّ٠مواؽ١خ.
اٍجبة ِٛػٛػ١خ :
٘ ٛاْ َِأٌخ اٌزظب٘و ف ٟؽل مارٙب رؼل ِٓ ث ٓ١اُ٘ اٌّٛػٛػبد اٌز ٟشوغٍذ ثوبي اٌؼل٠ول ِوٓ اٌفالٍوفخ
ٚاٌّفىوِٕ ٓ٠ن لو ْٚثؼ١لح ،فمل لبِذ اٌضٛهاد ٚاالٔزفبػبد اٌزو ٟلبكرٙوب اٌشوؼٛة ػول ؽغ١وبْ اٌؾىوبَ
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ٚاٌَّزجل ِٓ ٓ٠فالي ٍ١ٍٚخ اٌزظب٘و اٌز ٟشقظذ اٌؼٛ١ة اٌز ٟرؼزو١َِ ٞوح اٌؾىِٛخٚ .اٌ٠ َٛ١ؼو١
اٌؼواق ٘نا اٌؾك  ،فأطجؼ اٌّٛاؽٓ اٌؼوال٠ ٟوكك ٠ٚطبٌت ثؾمٛلٗ اٌَ١بٍ١خ ٚااللزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ
 ِٓ ....فالي اٌزظب٘و  ،وّب ٠ٚطبٌت ثزؾم١ك ٚػّبْ ؽو٠زٗ كافً اٌلٌٚخ ثّٛعت أؽىبَ اٌلٍزٛه٘ ،ونا
األِو أ٘ ٚنٖ اٌّطبٌت اٌّزؼٍمخ ثبٌؾمٛق ٚاٌؾو٠بد ٌُ رىٓ ِأٌٛفخ ف ٟاٌؼواق لجً رغ١١و إٌظبَ اٌَ١بٍوٟ
ف ٗ١ػبَ ،2003أطاللب ً ِٓ وً مٌه عبء افز١بهٔب ٌٙنا اٌّٛػٛع.
ِٕٙغ١خ اٌجؾش :رؼزّل ٘نٖ اٌلهاٍخ إٌّٙظ اٌزؾٍٚ ٍٟ١مٌه ثٙلف رؾٍ ً١إٌظٛص اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌلٍزٛه٠خ
ِؾً اٌلهاٍخ اػبفخ اٌ ٝارجبع إٌّٙظ اٌّمبهْ ِٓ فالي اٌّمبهٔخ ث ٓ١اٌٛػغ ف ٟاٌؼواق ثبػزجبه٘ب ِٓ
ث ٓ١اٌلٚي اٌَبػ١خ اٌ ٝرؾم١ك اٌلّ٠مواؽ١خ ٚث ٓ١اٌٛػغ فِ ٟظو ِمبهٔخ ِغ اػوق اٌلٚي فٟ
اٌلّ٠مواؽ١خ  ٟ٘ٚفؤَب .
ٍْكهٍخ انجذش
انًجذش األٔل  :انمٍٕد انًٕضٕػٍخ ٔاإلجشائٍخ نذك انزظبْش
انًطهت األٔل  :انمٍٕد انًٕضٕػٍخ
انفشع األٔل  :عهًٍخ انزظبْش
انفشع انضبًَ  :يششٔػٍخ انزظبْش
انًطهت انضبًَ  :انمٍٕد اإلجشائٍخ
انفشع األٔل  :اإلخطبس
انفشع انضبًَ  :انزشخٍض
انًجذش انضبًَ  :انمٍٕد انًفشٔضخ ػهى دك انزظبْش
انًطهت األٔل  :سلبثخ انغهطخ انزُفٍزٌخ ػهى دك انزظبْش
انفشع األٔل  :ػُبطش انُظبو انؼبو
انفشع انضبًَ  :انغهطبد انًغئٕنخ ػٍ دفظ انُظبو انؼبو
انًطهت انضبًَ  :سلبثخ انمضبء اإلداسي ػهى إجشاءاد انغهطخ انزُفٍزٌخ
انفشع األٔل  :انشلبثخ انمضبئٍخ فً انظشٔف انؼبدٌخ
انفشع انضبًَ  :انشلبثخ انمضبئٍخ فً انظشٔف االعزضُبئٍخ
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انًجذش األٔل
انمٍٕد انًٕضٕػٍخ ٔاإلجشائٍخ نذك انزظبْش
٠غت رٛافو ثؼغ األِٛه اٌز٠ ٟزطٍجٙب اٌمبٔ ْٛوشوؽ اٍبٌٍٍ ٟزظب٘و ٚ ,رزّضً ٘نٖ األِٛه
أ ٚاٌشوٚؽ ثّغّٛػخ لٛاػل ٠زؼٍك ِٕٙب ثبٌّٛػٛع ٚاألفو ثبإلعواءاد ِ ٛ٘ٚب ٔجؾضٗ رجبػب فٟ
اٌّطٍج ٓ١ا٢ر: ٓ١١
اٌّطٍت األٚي :اٌمٛ١ك اٌّٛػٛػ١خ ٌؾك اٌزظب٘و
اٌّطٍت اٌضبٔ : ٟاٌمٛ١ك اإلعوائ١خ ٌؾك اٌزظب٘و
انًطهت األٔل
انمٍٕد انًٕضٕػٍخ نذك انزظبْش
رزّضً اٌمٛاػل اٌّٛػٛػ١خ ٌؾك اٌزظب٘و ثأِو٘ ٓ٠بِّ٘ ٓ١ب ١ٍٍّ :خ اٌزظب٘و ِٚشوٚػ١زٗ
ِ ٛ٘ٚب ٔلهٍٗ ف ٟاٌفوػ ٓ١اٌزبٌ:ٓ١١
انفشع األٔل
عهًٍخ انزظبْش
٠ؼوف اٌزظب٘و ػٍ ٝأٔٗ اعزّبع ٌؼلح أشقبص ف ٟاٌطو٠ك اٌؼبَ ٌٍزؼج١و ػٓ ئهاكح عّبػ١خ أٚ
ِشبػو ِشزووخ فالثل ٌؾك اٌزظب٘و ٘ ٛأْ ٠ى١ٍٍّ ْٛب ٚ ,رزّضً اٌٍَّ١خ ثبْ ال رزؼّٓ اٌزظب٘واد
()1
شؼبهاد أ ٚػجبهاد ٍ١ئخ أِ ٚشٕ١خ ألشقبص ِؼ ٓ١ٕ١ثنٚار ُٙأٚاٌ ٝؽبئفخ ِؼٕ١خ
ونٌه ٠غت أْ ال رى ْٛاٌزظب٘واد رلػٛا ٌفوع ػمبئل ِؾوِخ ٚاٌؾبك٠خ ِٚب شبثٗ مٌه ٌ ,زؼبهػٙب
ِغ اٌشو٠ؼخ اٌَّؾبء أٚاْ رلػٛا ٘نٖ اٌزظب٘واد ئٌِ ٝقبٌفخ األفالق ٚاٌزمبٌ١ل االعزّبػ١خ وبٌلػٛح
ئٌ ٝاإلثبؽ١خ ٚاٌفغٛه ...اٌـ .فؼال ػٓ مٌه أْ ال رى ْٛاٌزظب٘واد ٍ١ٍٚخ ٌٍٕ ِٓ ً١اٌٛؽلح اٌٛؽٕ١خ
ٚاٌلػٛح ئٌ ٝاٌزفولخ ٚاٌزغيئخ ث ٓ١أثٕبء اٌشؼت اٌٛاؽل  ,أ٠ٚزُ ِٓ فالٌٙب ئصبهح اٌؼظج١خ ٚاٌؼٕظو٠خ
()2
ثَجت اٌل ٓ٠أ ٚاٌغٌٕ أ ٚاٌّؼزمل
مٌه اما ِب اػزجؤب اْ ِضً ٘نٖ اٌمٛ١ك اٌز ٟموو٘ب اٌفمٗ اٌمبٔٔٚ ٟٔٛض ػٍٙ١ب ف ٟاٌزشو٠ؼبد وبٔذ
اٌغب٠خ ِٓ ٚهائٙب ػلَ رغبٚى ؽلٚك إٌظبَ اٌؼبَ ف ٟاغٍت اٌلٚي اٌؼوث١خ اٌز ٟرزجب ٓ٠فّ١ب ثٕٙ١ب ف٘ ٟنٖ
اٌَّأٌخ ٌٙ ،نا ٔو ٜاْ اغٍت اٌلٚي رإول ػٍ ٝاْ رى ْٛاٌزظب٘واد ماد ؽبثغ ٍٍِّ ٟغ ػلَ االفالي
ثبٌٕظبَ اٌؼبَ .
ٚرزؾمك اٌٍَّ١خ ونٌه ئما ٌُ ٠وافك اٌزظب٘واد أػّبي ػٕف أ ٚئ٠ناء ٌٍّٛاؽِّٕٚ ٓ١زٍىبر ُٙأٚ
اٌزؼوع ئٌ ٝهعبي األِٓ ثبٌمٛح ٚرلِ١و أ ٚئرالف اٌّّزٍىبد اٌؼبِخ ٚاٌقبطخ ٚال ٠فٛرٕب أْ ٔش١و ونٌه
أْ ال رإك ٞاٌزظب٘واد ئٌٍٍ ٝت اٌّٛاؽٕ ٓ١هاؽزٔ ُٙز١غخ اٌؼٛػبء أ ٚرٍٛس اٌج١ئخ ٚ ,ئىػبط آ١ِٕ٢
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ف ٟثٛ١ر , ُٙو ْٛاٌزشو٠ؼبد رؾوص ػٍ ٝأْ ٠ؼ ١اٌفوك ف٘ ٟلٚء ٚؽّإٔٔ١خ ( )3ؽ١ش م٘جذ ٌغٕخ
ؽمٛق اإلَٔبْ ف ٟاؽل لواهارٙب  ( :ئما اٍزقلَ اٌّزظب٘و ْٚآالد ِ١ٍٛم١خ ِٚب شبثٗ مٌه ٚأك ٜمٌه
()4
ئٌ ٝؽلٚس طقت ٚػٛػبء فأٔٙب ال رؼزجو ِظب٘وح ٍٍّ١خ )
انفشع انضبًَ
يششٔػٍخ انزظبْش
٠واك ثّجلأ اٌّشوٚػ١خ ١ٍ ,بكح ؽىُ اٌمبِٔٚ ,ْٛفبكٖ فؼٛع عّ١غ اٌزظوفبد اٌز٠ ٟم َٛثٙب
اٌؾبوُ ٚاٌّؾىٌٍ َٛمبٔٚ , ْٛرزؾمك ٘نٖ اٌَ١بكح ثبؽزواَ أؽىبَ اٌمبٔ٠ٚ , ْٛزورت ػٍ ٝاإلفالي ثٙنا
()5
اٌّجلأ ثطالْ اٌزظوف اٌن ٞعبء ِقبٌفب ٌٍمبْٔٛ
ئْ ؽو٠خ اٌزظب٘و ؽو٠خ ػبِخ أٍبٍ١خ رج١ؼ ِّبهٍخ ؽك اٌزؼج١و اٌغّبػ ٟػٓ األفىبه ٚا٢هاءٚ ,وٟ
٠زظف ٘نا اٌؾك ثبٌّشوٚػ١خ الثل ٚاْ ٠ىِٛ ْٛافمب ٌٍمبٔٚ , ْٛلل ٚػؼذ اغٍت اٌزشو٠ؼبد لٛأٓ١
رٕؼُ اٌم١بَ ثٙنا اٌؾك  ,فمل ٚػغ اٌّشوع اٌفؤَ ٟثّٛعت اٌمبٔ ْٛهلُ  73اٌظبكه ف1992/1/21 ٟ
فِ ٟبكرٗ األ ٌٝٚلٛاػل ٠غت ػٍ ٝاٌّزظب٘و ٓ٠االٌزياَ ثٙب ٚ ,رزّضً ثّب : ٍٟ٠
 -1ػلَ ل١بَ اٌزظب٘و ف ٟاٌطو٠ك اٌؼبَ (ٚ ,)6مٌه ٌزؼٍمٗ ثبٌٕظبَ اٌؼبَ ٚ ,لل اٍزضٕ٘ ٝنا اٌمبْٔٛ
اٌّظب٘واد اٌز ٟرزفك ِغ األػواف اٌّؾٍ١خ ٌىً ِٕطمخ ٠ٚ ,وعغ ٘نا اٌزّ١١ي ئٌ ٝأطً
لؼبئ ٟؽجمٗ ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَ ٟف ٟؽىّٗ اٌظبكه فٚ1909/2/6 ٟاٌن ٞاٍزٕل ف ٗ١ئٌٝ
()7
اؽزواَ اٌؼبكاد ٚاٌزمبٌ١ل اٌّؾٍ١خ
 -2أْ ٠ملَ ؽٍت اٌم١بَ ثبٌزظب٘و ئٌ ٝاٌغٙبد اٌّقزظخ  ,ثّٛعت ٘نا اٌمبٔ٠ ْٛملَ اٌطٍت ئٌٝ
ػّلح اٌجٍل٠خ اٌز١ٍ ٟؼمل فٙ١ب اٌزظب٘و ٚمٌه ثفزوح ال رمً ػٓ صالصخ أ٠بَ لجً اٌزظب٘وٚ ,اٍزضٕٝ
()8
٘نا اٌمبِٔ ْٛلٕ٠خ ثبه ٌ٠ؽ١ش ٠ملَ اٌطٍت فٙ١ب ئٌ ٝئكاهح اٌشوؽخ
٠ -3غت أْ ٠زؼّٓ اٌطٍت ػٍ ٝث١بٔبد رقض ِٕظّٛا اٌزظب٘و ثبْ ٠ؾز ٞٛػٍ ٝأٍّبء
إٌّظّٚ ٓ١أٌمبثِٚ ُٙؾً ئلبِزٛ٠ٚ ُٙلغ ػٍ ِٓ ٗ١لجً صالصخ أشقبص ِٓ ثٚ ُٕٙ١اْ ٠زؼّٓ
اٌطٍت اٌٙلف ِٓ اٌزظب٘و ِٚىبْ ٚربه٠ـ ٍٚبػخ اٌزغّغ فؼال ػٓ مٌه رٛػ١ؼ فؾ ٍ١و
اٌّظب٘وح أْ أِىٓ مٌه .
ٚف ٟؽبٌخ ػلَ ئرجبع ٘نٖ اٌمٛاػل رؼزجو اٌّظب٘وح ِؾظٛهح ٠ٚزؼوع ِٕظّ٘ٛب ئٌ ٝاٌَّبٌخ اٌمبٔ١ٔٛخ .
٠ ٌُٚقزٍف اٌّشوع اٌّظو ٞػٓ ٔظ١وٖ اٌفؤَ ٟف ٟلبٔ ٗٔٛهلُ ٌَٕ 14خ 1923إٌبفن ؽ١ش ٔض
ػٍٚ ٝعٛة ئفطبه اٌّؾبفظخ أ ٚاٌّل٠و٠خ لجً ل١بَ اٌزظب٘وح ثضالصخ أ٠بَ ػٍ ٝاأللً ٚاْ ٠زؼّٓ
اإلفطبه ث١بٔبد وبٍِخ ِٓ ؽ١ش ىِبْ ِٚىبْ اٌّظب٘وح ٚاٌغوع ِٓ ل١بِٙب ٚ ,ػٍ ٝأْ ٛ٠لغ ػٍٝ
اإلفطبه فَّخ ػٍ ٝاأللً ِٓ اٌن٠ ٓ٠م ِْٛٛثٙب ٔٚ ,ؼزمل ئْ اٌّشوع اٌّظو ٞلل رشلك أوضو ف٘ ٟنا
اٌقظٛص رغبٖ ؽبٌج ٟاٌزظب٘و  ,ئػبفخ ئٌ ٝمٌه ئْ اٌمبٔ ْٛاٌّظو ٞلل ِٕؼ اإلكاهح ٍٍطخ رمل٠و٠خ
ٚاٍؼخ ػٕلِب أػطب٘ب ٍٍطخ ِٕغ اٌّظب٘وح ئما ِبهاد أٔٙب رؾلس اػطواثب ف ٟإٌظبَ اٌؼبَ أ ٚاألِٓ
اٌؼبَ ؽ١ش عبءد ٘نٖ اٌؼجبهح ِطٍمخ ِّب لل رَٟء اٍزؼّبٌٙب ػل اٌّزظب٘و , ٓ٠فؼال ػٓ وٙٔٛب
رزؼبهع ِغ ِب عبء ف ٟكٍزٛه ِظو ٌؼبَ ٚ . 2012أشبه اٌمبٔ ْٛئْ ٌٍّؾبفع ٚلٛاد اٌشوؽخ أْ
رّٕغ اٌزظب٘و ئما رؼّٓ اؽل األِٛه اٌزبٌ١خ :
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 ئما فبٌف اٌغب٠خ اٌز ٟللَ ِٓ اعٍٙب اإلفطبه ئما رؼّٕذ ٘زبفبد ِض١وح ٌٍفزٕخ()9
 ئما ٚلؼذ عوائُ ئصٕبء اٌزظب٘ؤقٍض ِٓ مٌه اْ اٌمبٔ ْٛاٌّظو ٞاٌظبكه ٍٕخ  1923لل ٚػغ ػٛاثؾ إلكاء ؽك اٌزظب٘و ٚرزّضً
٘نٖ اٌؼٛاثؾ ة:
 ئفطبه اٌغٙخ اإلكاه٠خ اٌّقزظخ لجً ِٛػل اٌّظب٘وح ثضالصخ ا٠بَ أْ ٠شًّ اإلفطبه رؾل٠ل ىِبْ ِٚىبْ اٌّظب٘وح ٚاٌٙلف ِٓ رَ١١و٘ب رشىٌ ً١غٕخ َِإٌٚخ ػٓ رٕظ ُ١اٌّظب٘وح ِإٌفخ ِٓ هئٚ ٌ١ػؼ٠ ٓ٠ٛؼٙل ئٌٙ١ب اٌّؾبفظخ ػٍٝ()10
إٌظبَ اٌؼبَ
انًطهت انضبًَ
انمٍٕد اإلجشائٍخ نذك انزظبْش
ِٓ اعً ِّبهٍخ األفواك ٌؾمٛل ُٙاٌَ١بٍ١خ ثظٛهح ِٛافمخ ٌٍمبٔ ْٛالثل ِٓ ئرجبع ثؼغ
اإلعواءاد اٌّزّضٍخ ثبإلفطبه ٚاٌزوف١ض ِ ٛ٘ٚب ٔجؾضٗ رجبػب ف ٟاٌفوػ ٓ١ا٢ر: ٓ١١
انفشع األٔل
اإلخطبس
اإلفطبهّٛٔ ,مط أِ ٚغّٛػخ ِٓ اٌج١بٔبد رملَ ٌٍغٙخ اإلكاه٠خ اٌّقزظخ ِٓ عبٔت ِٓ
٠م َٛثّّبهٍخ ٔشبؽ ِؼ , ٓ١إلػالَ ٚئفطبه عٙخ اإلكاهح ثم١بِٗ ثزٍه اٌّّبهٍخ ٚ ,مٌه ٌزّى ٓ١اإلكاهح
ِٓ ِوالجخ مٌه إٌشبؽ ٚارقبم اإلعواءاد اٌز ٟرؾٛي كٚ ْٚلٛع ػوه ِٕٗ (ٚ )11اإلفطبه ٔٛػ: ٓ١
األٚي – اإلفطبه اٌَبثك  ٛ٘ٚ ,اٌن٠ ٞملَ اثزلاء ٚلجً ِياٌٚخ إٌشبؽ فالي ِلح ِؼٕ١خ ٠ٚ ,ىْٛ
ٌٍٍَطخ اٌّقزظخ ؽك االػزواع ػٍ ٗ١ئما افزمل اؽل اٌشوٚؽ ٚاٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ لبٔٔٛبٚ ,اٌغوع ِٓ
اإلفطبه اٌَبثك أٗ ّ٠ضً ٔٛػب ِٓ اٌزؼب ْٚثِٕ ٓ١ظّ ٟاٌّظب٘وح ٚاٌٍَطخ اٌَّئٌٛخ ػٓ ط١بٔخ ٚؽفع
()12
إٌظبَ اٌؼبَ ٌزغٕت وً ِب ٠ؾلس ئصٕبء اٌّظب٘وح ِٓ اػطواثبد
اٌضبٔ – ٟاإلفطبه اٌالؽك ػٍِّ ٝبهٍخ إٌشبؽ ٕ٘ٚ ,ب ال ٠غٛى ٌٍٍَطخ اٌّقزظخ االػزواع ػٍ, ٗ١
()13
ٚئّٔب ّ٠ىٓ أْ رَزلػ ٟاٌمبئّ ٓ١ثٗ الٍزىّبي اٌشوٚؽ ٚاٌج١بٔبد اٌّٛػٛػخ ٍٍفب
ٙ٠ٚلف ٔظبَ اإلفطبه ئٌ ٝرّى ٓ١اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ِٓ ارقبم االؽز١بؽبد اٌٛلبئ١خ ٌؾّب٠خ إٌظبَ اٌؼبَ
ثبػزجبه٘ب ٍٍطخ ػجؾ ػبَ  ِٓٚ ,صُ ئما لبَ اؽل األفواك ثّّبهٍخ ؽك اٌزظب٘و ثّغوك ل١بَ اإلفطبه
()14
ك ْٚأزظبه ِلح ِب ٠غت ػٍٙ١ب اٌم١بَ ثّٙبَ اٌؼجؾ اإلكاهٞ
ِٚؼٕ ٝاإلفطبه ٘ ٛاإلفجبه ػٓ ِّبهٍخ ٔشبؽ ِؼ ٓ١أ ٚؽو٠خ ِؼٕ١خ ٌٍؾظٛي ػٍ ٝاألمْ
اٌالىَ ٌّّبهٍزٗ الرظبٌٗ ثبٌٕظبَ اٌؼبَ ٘ٚ ,نا اإلفطبه ٠قٛي ٍٍطبد اٌؼجؾ ثبرقبم ئعواءاد ِؼٕ١خ
رؾٛي ك ْٚرٙل٠ل إٌظبَ اٌؼبَ (. )15
الثل ِٓ اإلشبهح ئْ اإلفطبه ال ٠ؼل ؽٍجب أ ٚاٌزّبٍب ٌٍّٛافمخ ػٍِّ ٝبهٍخ اٌزظب٘و ٚ ,ئّٔب ِ٘ ٛغوك
ئشؼبه ٠ملَ ٌٍٍَطخ اٌّقزظخ ؽز ٝرى ْٛػٍ ٝػٍُ َِجك ثّب ٠واك اٌم١بَ ثٗ  .فبٌّشوع ٠فوع ٔظبَ
اإلفطبه ٌزّى ٓ١اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ِٓ ارقبم االؽز١بؽبد اٌالىِخ ٚاالػزواع ػٍ ٝإٌشبؽ ئما ٌُ ّ٠ىٓ
َِزٛف١ب اٌشوٚؽ اٌّموهح أ٠ ٌُ ٚىٓ ف ٟاٍزطبػزٙب ؽّب٠خ إٌظبَ اٌؼبَ ثبٌٍٛبئً ٚاإلِىبٔ١بد اٌّزٛفوح
(.)16
ٌلٙ٠ب
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٠ٚالؽع ئْ ٍٍطخ اإلكاهح ف ٟاإلفطبه رىٍٍ ْٛطخ ِم١لح َ١ٌٚذ رمل٠و٠خ ثّؼٕ ٝئْ اٌشقض
اٌن٠ ٞملَ اإلفطبه ِٓ ؽمٗ أْ ّ٠بهً ؽو٠خ إٌشبؽ اٌّقطو ػٕٗ ئما ٌُ روك ػٍ ٗ١اإلكاهح ف ٟاٌّٛػل
()17
اٌّؾلك  ,ئم ٠ؼل ٍىٛرٙب ٕ٘ب ِٛافمخ ػٍِّ ٝبهٍخ إٌشبؽ أٌٍ ٚؾو٠خ
ٚلل افزٍف اٌفمٗ ف ٟرؾل٠ل اٌطج١ؼخ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٕظبَ اإلفطبه  ,فن٘ت عبٔت ِٕٗ ئٌ ٝئٔىبه اٌظفخ
اٌٛلبئ١خ ٌٕظبَ اإلفطبه ٠ٚ ,و ٜأٗ ٠لفً فٔ ٟطبق اٌمبٔ ْٛأ ٞإٌظبَ اٌؼمبثٚ , ٟم٘ت عبٔت آفو ِٓ
اٌفمٗ ئٌ ٝئْ ٌإلفطبه ٔظبَ ٚلبئ ٟئم أٗ ٚاْ وبْ ٌُ ٠ؼك ِّبهٍخ اٌؾو٠خ ئال ئْ اإلكاهح رّزٍه ئىاءٖ
ؽك االػزواع ئما ٌُ ٠ىٓ َِزٛف١ب اٌشوٚؽ اٌّطٍٛثخ ٍٍ ٚطخ ِموهح ٌٛلب٠خ اٌّغزّغ ِٓ األػواه
اٌز ٟلل رٕزظ ػٓ ِّبهٍخ اٌؾو٠بد ٠ٚ ,و ٜعبٔت آفو ِٓ اٌفمٗ ئْ ٔظبَ اإلفطبه ٠ؼل ٍٚطب ثٓ١
إٌظبَ اٌٛلبئ ٟاٌّبٔغ ٚإٌظبَ اٌؼمبث ٟاٌواكع  ,الْ اإلفطبه ال ٠إكِ ٞجبشوح ئٌ ٝارقبم رلث١و ٚلبئٟ
ِؾلك ٌٚ ,ىٕٗ لل ٠إك ٞئٌ ٝأْ رزقن اإلكاهح ِٛلف اٌّؼبهػخ ِٓ ٘نا إٌشبؽ أ ٚاٌؾو٠خ ف١ِ ٟؼبك
()18
ِؼٚ , ٓ١ثٙنا ٠زؾمك اٌغبٔت اٌٛلبئٌ ٟألٍٍٛة
ٚلل اػزّل وً ِٓ اٌّشوع اٌفؤَٚ ٟاٌّظؤ ٞظبَ اإلفطبه  ,ؽ١ش اػزّل اٌّشوع اٌفؤَٟ
مٌه ثّٛعت اٌمبٔ ْٛهلُ  73ف 1995/1/21ٟفّ١ب ٠زؼٍك ثبٌزظب٘واد ٚاٌزغّؼبد اٌز ٟرؾلس فٟ
اٌطو٠ك اٌؼبَ ٚ ,لل اول مٌه اإلػالْ اٌلٍزٛه ٞاٌظبكه ف 2011/3/ 30 ٟاٌنٔ ٞض ػٍ( : ٝ
ٌٍّٛاؽٕ ٓ١ؽك االعزّبع اٌؾبطً ف٘ ٟلٚء غ١و ؽبٍٍِ ٓ١الؽب ك ْٚؽبعخ ئٌ ٝئفطبه ٍبثك ) اما
غ١و أٗ ف ٟماد اٌٛلذ أػطٌ ٝإلكاهح ٍٍطخ ِٕغ اٌّظب٘وح ئما وبٔذ ٘نٖ اٌّظب٘وح رؾلس اػطواثب
ف ٟاالِٓ اٌؼبَ ٚمٌه ثمواه رؼٍٕٗ ٌٍّٛلؼ ٓ١ػٍ ٝاإلفطبه ( )19ونٌه اػزّل اٌّشوع اٌّظو ٞثّٛعت
اٌمبٔ ْٛهلُ ٌَٕ 14خ  1923اٌّؼلي ٔظبَ اإلفطبه ٚؽلكٖ ثزمل ّٗ٠لجً صالصخ أ٠بَ ػٍ ٝاأللً ِٓ َٛ٠
()20
اٌزظب٘و
أِب ف ٟاٌؼواق ػٍ ٝاٌوغُ ِٓ ػلَ ٚعٛك لبٕٔ٠ ْٛظُ ئعواءاد اٌزظب٘و ئال ئْ اٌؼًّ اٌغبهٛ٘ ٞ
()21
ئفجبه اإلكاهح اٌّزّضٍخ ف ٟاٌّؾبفع ٚل١بكح اٌشوؽخ لجً فزوح ِٕبٍجخ ٌٍؾظٛي ػٍِٛ ٝافمخ ٌٍزظب٘و
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انفشع انضبًَ
انزشخٍض
٠غل اٌزوف١ض ِجوهارٗ ٚػوٚهرٗ ف ٟؽج١ؼزٗ اٌٛلبئ١خ اٌز ٟرزؼٍك ثَالِخ اٌلٌٚخ ٚ ,آِ
األفواك  ,أ ٞاٌّؾبفظخ ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ ٚ ,مٌه ثبْ ٠شزوؽ إٌظبَ ٌّّبهٍخ ٔشبؽ ِؼ , ٓ١ػوٚهح
اٌؾظٛي ػٍ ٝئمْ ٍبثك ثنٌه ِٓ اٌغٙبد اٌّقزظخ  ,فؼٓ ؽو٠ك اٌزوف١ض رزّىٓ ٍٍطبد اٌؼجؾ
()22
ِٓ فوع ِب رواٖ ِالئّب ِٓ االؽز١بؽبد اٌز ِٓ ٟشبٔٙب ِٕغ اٌؼوه
٠ٚزفك اٌفمٗ ػٍ ٝػلَ عٛاى اشزواؽ ٔظبَ اٌؼجؾ ػوٚهح اٌؾظٛي ػٍ ٝروف١ض ٍبثك فّ١ب ٠زؼٍك
ثبٌؾو٠بد األٍبٍ١خ اٌز ٟوفٍٙب اٌلٍزٛه(ٚ )23اٌمبٔ , ْٛوؾو٠خ اإللبِخ ٚؽو٠خ اٌزؼج١و ػٓ اٌوأٚ ٞؽو٠خ
()24
اٌم١بَ ثبٌشؼبئو اٌل١ٕ٠خ
ٍٍٚطخ اإلكاهح فِٕ ٟؼ اٌزوف١ض إِٔ ٚؼٗ ٠لٚه ث ٓ١اٌزم١١ل ٚاٌزمل٠و  ,فاما ؽلك اٌّشوع اٌشوٚؽ
اٌالىِخ ٌّٕؼ اٌزوف١ض  ,رى ْٛاإلكاهح ف٘ ٟنٖ اٌؾبٌخ ال رَزط١غ أْ روفغ ئػطبء اٌزوف١ض  ,أ ٞئْ
ٍٍطزٙب ٕ٘ب رىِ ْٛم١لح ٚال فٛف ػٍ ٝاألفواك ٚؽو٠بر ُٙف٘ ٟنٖ اٌؾبٌخ  ,أِب ئما ٌُ ٠ؾلك اٌّشوع
شوٚؽ اٌزوف١ض  ,فبْ ٍٍطخ اإلكاهح رى ْٛرمل٠و٠خ فِٕ ٟؼ اٌزوف١ض  ,ؽ١ش ريْ اإلكاهح األِٛه
فزؼط ٟاٌزوف١ض أ ٚروفؼٗ أ ٚرَؾجٗ ٕ٘ٚ ,ب رى ْٛؽو٠بد األفواك ف ٟفطو فش١خ ِٓ رؼَف
()25
اإلكاهح ف ٟاٍزؼّبي ٍٍطزٙب اٌزمل٠و٠خ
 ٚلل رشزوؽ اإلكاهح ٚؽجمب ٌٕظٛص اٌمبٔ ْٛأ ٚاألٔظّخ ػٍ ٝاألفواك روف١ظب ِؼٕ١ب ئما ِب
أهاك ِّبهٍخ ؽو٠خ ِؼٕ١خ وبٌم١بَ ثؾك اٌزظب٘و فّٓ ؽك اإلكاهح أْ رفوع ػٍ ُٙ١اٌؾظٛي ػٍٝ
هفظخ لجً اٌم١بَ ثٕشبؽ ٚئال وبْ ػٍِّ ُٙشٛة ثؼلَ اٌّشوٚػ١خ (٠ٚ )26ؼوف اٌزوف١ض ثأٔٗ  ,ئعواء
رٕظ ّٟ١رظلهٖ عٙخ اإلكاهح ٠ٚقٌٙٛب ٍٍطخ فؾض إٌشبؽ اٌّطٍٛة ِّبهٍزٗ ِملِب ٚٚ ,ىْ ظوٚفٗ
()27
اٌز ٟرقزٍف ثبفزالف اٌيِبْ ٚاٌّىبْ
ٚرزؼلك أٔٛاع اٌزوف١ض ثؾَت ٍٍطخ اإلكاهح  ,فٕٙبن اٌزوف١ض اٌن٠ ٞقؼغ ٌٍَطخ اإلكاهح فٟ
اٌمجٛي أ ٚاٌوفغ ٌظوٚف رمله٘ب عٙخ اإلكاهح ثّب ٌٙب ِٓ ٍٍطخ ِالئّخ ٠ٚ ,ؼل ٘نا إٌٛع ِٓ افطو
األٔٛاع الْ ّٕ٠ؼ اإلكاهح ٍٍطخ رمل٠و٠خ ٚاٍؼخ ٚ .إٌٛع اٌضبٔ ِٓ ٟاٌزوف١ض ٠ى ْٛهفظزٗ ِم١لا
ثأٍجبة ِٕظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌمبٔ ْٛؽ١ش رؾلك اٌٍَطخ اٌزمل٠و٠خ ٌإلكاهح ثّمزؼ ٝاألٍجبة اٌٛاهكح فٟ
()28
اٌمبْٔٛ
ٚفّ١ب ٠زؼٍك ثٍَطخ اإلكاهح ف ٟرمو٠و ٔظبَ اٌزوف١ض  ,األطً ئْ ٘نا إٌظبَ ٠فوع ثمبٔ ْٛئال
ئْ اإلكاهح لل رفوػٗ ثل ْٚمٌه ثبٌَٕجخ ٌّّبهٍخ اٌؾو٠بد اٌزٕ٠ ٌُ ٟض ػٍٙ١ب اٌلٍزٛه أ ٚاٌمبٔ, ْٛ
ثقالف اٌؾو٠بد إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف ٟاٌمبٔ ْٛفال ٠غٛى رمو٠و ٔظبَ اٌزوف١ض ثشبْ ِّبهٍزٙب ئال ئما
()29
لوه اٌّشوع مٌه
ٚف ٟمٌه رمٛي اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ اٌؼٍ١ب فِ ٟظو ( ...أْ اٌزوف١ض اٌظبكه ِٓ عٙخ اإلكاهح ئّٔب
٘ ٛرظوف ئكاه ٛ٘ٚ... ٞرظوف ِإلذ ثطج١ؼزٗ لبثً أ ٚاٌزؼل ً٠ف ٟأٚ ٞلذ ِ ,ز ٝالزؼذ
()30
اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ مٌه )
فالطخ اٌمٛي ئْ اٌزوف١ض لواه ئكاه ٞطو٠ؼ  ,ال ٠ؾك ٌطبٌجٗ ِياٌٚخ ؽك اٌزظب٘و ئال ئْ رجذ
اٌٍَطخ اٌّقزظخ ثاطلاهٖ ف ٟؽٍت اٌزوف١ض ٚ .ثنٌه ٠زؼؼ ٌٕب ئْ ٔظبَ اٌزوف١ض أوضو رم١١لا
ٌٍؾو٠خ ِٓ ٔظبَ اإلفطبه  ,فّملَ اإلفطبه ٠ؾك ٌٗ أْ ّ٠بهً ٔشبؽٗ ثّوٚه اٌفزوح اٌّموهح ٌٗ ػٍٝ
ػىٌ ٔظبَ اٌزوف١ض ٚال ٠ؾك ٌإلكاهح أْ رؼزوع ػٍ ٝاإلفطبه ئال ئما ٌُ ٠ىٓ َِزٛف١ب ٌٍشوٚؽ
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اٌّطٍٛثخ  ,أِب اٌزوف١ض فبال كاهح رزّزغ ثٍَطخ رمل٠و٠خ ف ٟهفغ أ ٚلجٛي اٌطٍت اٌّملَ ٌٙب ٚ .لل
فوع لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد اٌفؤَ ٟعياء ػٍ ٝوً ِظب٘وح رقوط ثل ْٚروف١ض ٚ ,مٌه ثفوع ػمٛثخ
رزّضً ثبٌؾجٌ ٌّلح ٍزخ اشٙو ٚغواِخ لّ١زٙب (ٛ٠ )7500ه )31( .ٚاِب اٌؼواق فأْ اِو اٌزظب٘و ِٕظُ
ثّٛعت لبٍٍٔ ْٛطخ االئزالف األِو هلُ (ٌَٕ )19خ  2003اٌّؼٕ( ْٛثؾو٠خ اٌزغّغ) فبٌزظب٘و وبْ
ٍبثمب ٠ؼل عوّ٠خ ٚفك لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد اٌؼوال ٟهلُ (ٌَٕ )111خ  1969ئم ٚهك ف ٟاٌّبكح (٠ )220ؼل
عوّ٠خ رغّٙو فَّخ أشقبص فِ ٟؾً ػبَ فبْ طله أِو ِٓ اٌٍَطبد ٌ ُٙثبٌزفوق ّ٠ ٌُٚزضٍٛا
٠ؼبلج ْٛثبٌؾجٌ ِلح ال ري٠ل ػٍٍٕ ٝخ ٚثبٌغواِخ أ ٚثاؽلاّ٘ب وّب أْ اٌّبكح ( )221ػبلجذ ثبٌؾجٌ
ٚاٌغواِخ وً ِٓ كػب ئٌ ٝرغّٙو فِ ٟؾً ػبَ.
انًجذش انضبًَ
انمٍٕد انًفشٔضخ ػهى دك انزظبْش
ئْ ؽك اٌزظب٘و ٌِ ٌ١طٍمب ّ٠بهٍٗ األفواك و١فّب ٠شبؤِٚ ْٚز ٝأهاكٚا ,ثً الثل أْ ٠قؼغ
ئٌ ٝهلبثخ اٌلٌٚخ ٌؼّبْ ٍالِخ اٌّٛاؽٕٚ ٓ١االُ٘ ِٓ مٌه ػّبْ ٍالِخ إٌظبَ اٌؼبَ ثؼٕبطوٖ
اٌّؼوٚفخ (األِٓ اٌؼبَ ,اٌظؾخ اٌؼبِخ  ,اٌَىٕ١خ اٌؼبِخ ) ٚثظٛهح ػبِخ رفوع اٌمٛ١ك ػٍ ٝؽك
اٌزظب٘و ِٓ لجً اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ٚ ,اٌز ٟثلٚه٘ب رقؼغ ٌولبثخ اٌٍَطخ اٌمؼبئ١خ ِ ٛ٘ٚب ٔجؾضٗ فٟ
اٌّطٍج ٓ١ا٢ر: ٓ١١
انًطهت األٔل
سلبثخ انغهطخ انزُفٍزٌخ ػهى دك انزظبْش
رَؼ ٝاٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ئٌ ٝارقبم اإلعواءاد اٌالىِخ ٌٍؾفبظ ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ ٠ٚ ,ؼوف ٘نا
اإلعواء ثبٌؼجؾ اإلكاه ٞاٌن٠ ٞؼوف ثأٔٗ  :طٛهح ِٓ طٛه اٌزلفً ِٓ عبٔت اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ
رزّقغ ثفوع لٛ١ك ػٍ ٝؽو٠بد األفواك ٌٍؾفبظ ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ  ,أ ٛ٘ ٚل١ل رمزؼ ٗ١اٌّظٍؾخ
اٌؼبِخ ٚرفوػٗ اٌٍَطخ اٌؼبِخ ػٍٔ ٝشبؽ اٌّٛاؽٕٚ , ٓ١ػوف ونٌه  :ثأٔٗ ِغّٛع اٌٍَطبد اٌؾى١ِٛخ
اٌز ٟرٙلف ئٌ ٝاٌّؾبفظخ ػٍ ٝاألِٓ ٚاٌظؾخ ٚاٌَىٕ١خ اٌؼبِخ ( )32فبٌؼجؾ اإلكاهَ٠ ٞؼ ٝئٌ ٝؽّب٠خ
إٌظبَ اٌؼبَ ٠زؼ ٓ١أْ ٠زَُ ثبٌّٛػٛػ١خ ٚاٌؾ١بك ّ٠ٚبهً ف ٟؽلٚك اٌمبٔٚ , ْٛػٍ ٝاٌوغُ ِٓ اٌطج١ؼخ
اإلكاه٠خ ٌٍؼجؾ أال أٗ لل ٠زؾٛي ئٌ ٝػجؾ ٍ١بٍٔ ٟز١غخ الٔؾواف اٌٍَطخ ؽ١ش رزؾٛي ٍٍطبد
()33
اٌؼجؾ ئٌ ٝأكاح رقلَ إٌظبَ اٌؾبوُ .
٠ٚشزوؽ ف ٘ ٟنا اإلعواء أْ ٠ى ْٛػوٚه٠ب  ,ثّؼٕ ٝأْ رى ْٛغب٠زٗ رفبك ٞرٙل٠ل إٌظبَ اٌؼبَ رٙل٠لا
()34
ؽم١م١ب  ,فبْ ٌُ ٠ىٓ ِٓ شبٔٗ ئثؼبك اٌقطو أ ٚاالػطواة ٠ؼل ئعواء غ١و ِشوٚع
ٚرقزٍف فىوح إٌظبَ اٌؼبَ ( ِٓ )35كٌٚخ ئٌ ٝأفوٚ ٜؽز ٝف ٟاٌلٌٚخ مارٙب  ِٓٚىِٓ ٢فو ٌ ,نا ٠غت
أْ ٠فَو ٚفمب ٌّمزؼ١بد اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ ٚػلَ اإلٍواف ف ٟاٍزقلاِٗ ِٓ لجً اٌٍَطبد اٌّقزظخ
ف ٟاٌلٌٚخ ثشىً ٠إك ٞئٌ ٝئ٘لاه اٌؾمٛق ٚاٌؾو٠بد األٍبٍ١خ رؾذ ِظٍخ اٌؾفبظ ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ
ٚ,إلػطبء طٛهح ٚاػؾخ ٌٍٕظبَ اٌؼبَ الثل ِٓ ث١بْ ػٕبطو إٌظبَ اٌؼبَ ٚاٌٍَطبد اٌَّئٌٛخ ػٕٗ
ٚمٌه ف ٟاٌفوػ ٓ١اٌزبٌ: ٓ١١
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انفشع األٔل
ػُبطش انُظبو انؼبو
٠زى ْٛإٌظبَ اٌؼبَ ِٓ اٌؼٕبطو اٌزبٌ١خ  :األِٓ اٌؼبَ ٚاٌظؾخ اٌؼبِخ ٚ ,اٌَىٕ١خ اٌؼبِخ ,
ِ ٛ٘ٚب ٔٛػؾٗ رجبػب :
أٚال -األِٓ اٌؼبَ .
٠مظل ثٗ ارقبم اإلعواءاد اٌالىِخ ٌزٛل ٟاألفطبه اٌز ٟثّىٓ أْ رَزٙلف األفواك ٚاٌّغزّغ
ٚاألِٛاي اٌؼبِخ وبٌّإٍَبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌّوافك اٌؼبِخ ٚ ,ونٌه األِٛاي اٌقبطخ اٌز ٟرؼٛك ٍِى١زٙب
ٌألفواك ٠ٚ ,زّضً ٘نا اٌؼٕظو ثزٛف١و األِٓ ٌٍّٛاؽٕٚ ٓ١عؼٍ٠ ُٙشؼو ْٚثبْ أٔفَٚ ُٙأِٛاٌُٙ
ٚأػواػ ُٙفِ ٟأِٓ ِٓ أ ٞاػزلاء ٚ ,رزقن اٌٍَطبد اٌّقزظخ اإلعواءاد اٌىفٍ١خ ٌّٕغ اٌزؼوع
(.)36
ٌألِٓ اٌؼبَ
ٚرغله اإلشبهح ئٌ ٝئْ األِٓ اٌؼبَ وأؽل ػٕبطو اٌؼجؾ اإلكاه٠ , ٞورجؾ ثبٌّظب٘واد ٚاألِٓ
اٌؼبَ ٙ٠لف ئٌ ٝرؾظ ٓ١اٌّٛاؽٓ ػل ئفطبه اٌؾ١بح ِٓ اهرىبة عوائُ ٚأػّبي شغت ئصٕبء
اٌّظب٘واد(ٚ . )37اٍزٕبكا ئٌ٘ ٝنا اٌّف٠ َٛٙؾك ٌٍَطبد اٌؼجؾ ِٕغ اٌزغّؼبد اٌقطوح ف ٟاٌطو٠ك
اٌؼبَ ِٕٚ ,غ اٌّظب٘واد ٚاالػطواثبد اٌز ٟرٙلك األِٓ اٌؼبَ .
صبٔ١ب  :اٌظؾخ اٌؼبِخ .
٠مظل ثٙب اٌولبثخ ػٍ ٝطؾخ األفواك ِٓ أفطبه األِواع ٚمٌه ثبرقبم ِب ٍ٠يَ ِٓ ئعواءاد
ٌّٕغ أزشبهٖ األٚثئخ ِٕٚغ وً أٍجبة األِواع ِٕٚغ رغّغ األٍٚبؿ اٌز ٟرإصو ػٍ ٝطؾخ
()38
اٌّٛاؽٕٓ١
صبٌضب :اٌَىٕ١خ اٌؼبِخ .
٠ٚمظل ثٙب اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌَىٕ١خ اٌؼبِخ وّمٚ َٛػٕظو ِبك ِٓ ٞػٕبطو إٌظبَ اٌؼبَ ثبرقبم
األٍبٌ١ت  ٚاالؽز١بؽبد اٌالىِخ ٌٍمؼبء ػٍِ ٝظبكه ٚأٍجبة اإلىػبط ٚاٌمٍك اٌز ٟرٙلك اٌواؽخ
اٌؼبِخ ٚ ,مٌه ثبرقبم وبفخ اإلعواءاد ٌٍّؾبفظخ ػٍ ٝاٌٙلٚء ف ٟاٌطوق ٚاألِبوٓ اٌؼبِخ ٚاألؽ١بء
اٌَىٕ١خ ٚ,ف ٟاٌؼواق ٔظُ لبِٕٔ ْٛغ اٌؼٛػبء هلُ ٌَٕ21خ 1966اٌٍٛبئً اٌز ٟرٙلف اٌّؾبفظخ
()39
ػٍ ٝاٌَىٕ١خ ٚاٌٙلٚء ٌٍّٛاؽٕٓ١
انفشع انضبًَ
انغهطبد انًغئٕنخ ػٍ دفظ انُظبو انؼبو
ئْ اٌٍَطخ اٌَّئٌٛخ ػٓ ؽفع إٌظبَ اٌؼبَ ف ٟاٌلٌٚخ ٘ ٟاٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ٚ ,رؼوف ٘نٖ
اٌٍَطبد ثٍَطبد اٌؼجؾ اإلكاه , ٞاٌ١ٙئبد اإلكاه٠خ ٚاألشقبص اٌنٍٍ ٌُٙ ٓ٠طخ ارقبم لواهاد
اٌؼجؾ اإلكاهٚ . )40( ٞرمَُ ٘نٖ اٌٍَطبد ئٌ ٝلَّ : ٓ١اٌٍَطبد اٌزٕف١ن٠خ ػٍ ٝاٌَّز ٜٛاٌٛؽٕٟ
ٚ,اٌٍَطبد اٌزٕف١ن٠خ ػٍ ٝاٌَّز ٜٛاٌّؾٍِ ٛ٘ٚ , ٟب ٔجؾضٗ رجبػب:
أٚال  :اٌٍَطبد اٌزٕف١ن٠خ ػٍ ٝاٌَّز ٜٛاٌٛؽٕٚ .ٟرزّضً ٘نٖ اٌٍَطبد ثّب :ٍٟ٠
 -1هئ ٌ١اٌغّٛٙه٠خ  ,اػزوفذ اغٍت اٌلٍبر١و ٌوئ ٌ١اٌغّٛٙه٠خ ثّّبهٍخ ِٙبَ اٌؼجؾ اإلكاهٞ
ثبػزجبهٖ اٌَّئٛي ػٓ و١بْ اٌلٌٚخ ٚٚؽلرٙب ٚٚعٛك٘ب  ِٓٚ ,اعً رقٛي ٌٗ اٌلٍبر١و عٍّخ ِٓ
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اإلعواءاد واػالْ ؽبٌخ اٌطٛاهب ٚ ,ئلواه اٌؾبٌخ االٍزضٕبئ١خ (٠ٚ ) 41قزٍف ٚػغ هئٌ١
اٌغّٛٙه٠خ ثبفزالف ٔظبَ اٌؾىُ ٌنا ٔواٖ ل٠ٛب ف ٟظً إٌظبَ اٌوئبٍ٠ٚ , ٟزَُ ثؼلَ اٌَّإ١ٌٚخ فٟ
ظً إٌظبَ اٌجوٌّبٔ . ٟفف ٟفؤَب ٠ؼل هئ ٌ١اٌغّٛٙه٠خ ؽوفب كٍزٛه٠ب ِّٙب ّ٠ٚبهً
افزظبطبرٗ اٌؼجط١خ ثّٛعت اٌّبكح ( ِٓ )16اٌلٍزٛه اٌفؤَٚ ٟرزّزغ اٌمواهاد اٌز٠ ٟظله٘ب
ثمٛح اٌمبٔ ِٓ ْٛؽ١ش ٔفبم٘ب ٍٚو٠بٔٙبٚ .فِ ٟظو ٚثّٛعت اٌمبٌَٕٔ 37 ْٛخ  1972أػطٝ
ٌوئ ٌ١اٌغّٛٙه٠خ ػٕل ل١بَ ؽبٌخ رٕنه ثزٙل٠ل ٍٚالِخ إٌظبَ اٌَ١بٍٚ ٟاالعزّبػ ٌٗ ٟأْ ٠أِو
ثبٌمجغ ػٍ ٝأ ٞشقض ٠ٚ .ؼزجو هئ ٌ١اٌغّٛٙه٠خ هئَ١ب ٌٍٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ٠ٚ ,ؾك ٌٗ ثّٛعت
اٌلٍزٛه اٌظبكه ػبَ  2012أْ ّ٠بهً ٍٍطبرٗ اٌؼجط١خ ئما ِب رؼوػذ اٌجالك ٌظوف اٍزضٕبئٟ
ٚمٌه ػٓ ؽو٠ك ئطلاه ٌٛائؼ اٌؼجؾ ٌٍّؾبفظخ ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ ٚال ٠غٛى ٌوئ ٌ١اٌغّٛٙه٠خ
أْ ٠فٛع افزظبطبرٗ ثاطلاه ٌٛائؼ اٌؼجؾ ألٍٍ ٞطخ أفوٚ . ٜف ٟاٌؼواق فبْ هئٌ١
اٌغّٛٙه٠خ ثّٛعت كٍزٛه  2005إٌبفن ٠شزون ِغ هئِ ٌ١غٌٍ اٌٛىهاء ف ٟؽٍت ئػالْ ؽبٌخ
اٌطٛاهب ٠ملَ ئٌِ ٝغٌٍ إٌٛاة  ,أِب ئعواءاد اٌؼجؾ اإلكاه ٞفأٔٙب رٕفن ِٓ لجً هئِ ٌ١غٌٍ
اٌٛىهاء ٚؽلٖ (. )42
 -2هئ ٌ١اٌؾىِٛخ  ,هئ ٌ١اٌؾىِٛخ (هئِ ٌ١غٌٍ اٌٛىهاء ) ٘ ٛاٌَّإٚي اٌزٕف١ن ٞاٌّجبشو ػٓ
اٌَ١بٍخ اٌؼبِخ ٌٍلٌٚخ ٠ٚؼزجو ف ٟاٌلٚي اٌز ٟرؼزّل إٌظبَ اٌجوٌّبٔ ٟهئَ١ب ٌٍغٙبى اٌزٕف١نٞ
ّ٠ٚبهً ٚفمب ٌنٌه طالؽ١بد ػجط١خ ٚاٍؼخ ٌنا ٔواٖ ّ٠بهً افزظبطبرٗ اٌزٕف١ن٠خ ف ٟثو٠طبٔ١ب
 ,أِب ف ٟفؤَب ِٚظو ٠ؼل هئ ٌ١اٌؾىِٛخ ربثؼب ٌوئ ٌ١اٌغّٛٙه٠خ ٚال َ٠زمً ػٕٗ ثبرقبم
اٌمواهاد اٌّّٙخ غ١و أٗ ّ٠بهً ٍٍطخ ئطلاه ٌٛائؼ اٌؼجؾ ػٓ ؽو٠ك ئطلاه اٌّواٍ.)43( ُ١
ٚف ٟاٌؼواق ٠زّزغ هئ ٌ١اٌؾىِٛخ ثظالؽ١بد ٚاٍؼخ ثّٛعت اٌلٍزٛه اٌظبكه ػبَ .2005
 -3اٌٛىهاء ,األطً ئْ اٌٛىهاء ال ّ٠بهٍِٙ ْٛبَ اٌؼجؾ اإلكاه ٞاٌؼبَ ألٔٙب ِٓ طالؽ١بد هئٌ١
اٌغّٛٙه٠خ ٚهئ ٌ١اٌؾىِٛخ  ,غ١و ئْ ثؼغ اٌزشو٠ؼبد رغ١ي ٌجؼغ اٌٛىهاء ِّبهٍخ ثؼغ
أٔٛاع اٌؼجؾ ثؾىُ ِوويُ٘ ٚؽج١ؼخ اٌؼًّ اٌن٠ ٞشوف ْٛػٍِ ٛ٘ٚ ٗ١ب ٠ؼوف ثبٌؼجؾ اإلكاهٞ
اٌقبص ٠ٚ ,ؼل ٚى٠و اٌلافٍ١خ اٌٛى٠و اٌٛؽ١ل اٌن٠ ٞم َٛثاعواءاد اٌؼجؾ ػٍ ٝاٌَّز ٜٛاٌٛؽٕٟ
ف ٟوبفخ األؽٛاي ػبك٠خ وبٔذ أ ٚاٍزضٕبئ١خ  .ؽ١ش ٠أر ٟثؼل هئ ٌ١اٌٛىهاء ِٓ عٙخ ٍؼخ
اٌظالؽ١بد اٌز٠ ٟزّزغ ثٙب ثبػزجبهٖ ِٓ ٍٍطبد اٌؼجؾ اإلكاه. )44( ٞ
فجّٛعت لبٔ١٘ ْٛئخ اٌشوؽخ اٌفؤَ١خ هلُ ٌَٕ 109خ  1971رؼل ٘نٖ اٌ١ٙئخ ٘ ٟاٌّقزظخ
ثبٌّؾبفظخ ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ ٚا٢كاة ٚؽّب٠خ األهٚاػ ٚاألػواع ٚاألِٛاي ( ,)45أِب لبْٔٛ
ٚىاهح اٌلافٍ١خ اٌؼوال ٟهلُ ٌَٕ 83خ  1980فمل أشبه فِ ٟبكرٗ األ ٌٝٚثبْ اٌٛىاهح رز ٌٝٛؽّب٠خ
األِٓ ٌغّٛٙه٠خ اٌؼواق ٚرٛؽ١ل إٌظبَ.
صبٔ١ب  :اٌٍَطبد اٌزٕف١ن٠خ ػٍ ٝاٌَّز ٜٛاٌّؾٍٚ , ٟرزّضً ثّب :ٍٟ٠
 -1اٌّؾبفع ٠ ,ؼل اٌّؾبفع اؽل ٍٍطبد اٌؼجؾ اإلكاه ٞاٌؼبَ ٚاٌن٠ ٞىَِ ْٛإٚال ػٓ ؽفع إٌظبَ
اٌؼبَ ف  ٟاٌّؾبفظخ ٠ٚ ،ؼزجو ِّضال ٌٍٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ػٍَِ ٝز ٜٛاٌّؾبفظخ ّ٠ٚ ,بهً فٔ ٟطبق
ِؾبفظزٗ افزظبطبد ػجؾ ٚاٍؼخ ٚ ,ف ٟاغٍت اٌمٛأ٠ ٓ١زُ رؼ ٓ١١اٌّؾبفع ِٓ لجً هئٌ١
اٌغّٛٙه٠خ  .فف ٟفؤَب ٠ؼزجو اٌّؾبفع طبؽت ٍٍطخ اٌؼجؾ اإلكاه ٞف ٟاٌّؾبفظخ ٠ٚ ,جبشو
افزظبطبرٗ ثّٛعت اٌمبٔ ْٛاٌظبكه فَ١ٔ 15 ٟبْ  , 1884ئم ٠قزض اٌّؾبفع ثبٌّؾبفظخ ػٍٝ
األِٓ اٌؼبَ ٚإٌظبَ ف ٟاٌّؾبفظخ فبٌمبػلح اٌؼبِخ ف ٟفؤَب ئْ ٚظ١فخ اٌؼجؾ اإلكاهٚ ٞظ١فخ
ِؾٍ١خ ٠زٛال٘ب اٌّؾبفع ٠ٚز ٌٝٛاٌم١بَ ثٛاعجبد اٌؼجؾ اإلكاه ٞاٌّؾٍ ٟف ٟاٌّلْ ٚاٌمو. )46( ٜ
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ٚفِ ٟظو ٠ؼزجو اٌّؾبفع َِإٚال ػٓ األِٓ ٚاألفالق ٚاٌم ُ١اٌؼبِخ ثبٌّؾبفظخ ٠ٚؼب ٗٔٚف ٟمٌه
ِل٠و األِٓ غ١و أٗ ال ٠زّزغ ثٍَطخ ئطلاه ٌٛائؼ اٌؼجؾ ( )47ف ٟاٌؼواق ّ٠بهً اٌّؾبفع ٍٍطخ
ِجبشوح ػٍ ٝاألعٙيح األِٕ١خ اٌّؾٍ١خ ٚعّ١غ اٌغٙبد اٌّىٍفخ ثٛاعت اٌؾّب٠خ ٚؽفع األِٓ
ٚإٌظبَ اٌؼبٍِخ ف ٟاٌّؾبفظخ ثبٍزضٕبء اٌمٛاد اٌٍَّؾخ ٚ ,ئما ػغيد ٘نٖ األعٙيح ػٓ أغبى
ٚاعجٙب ف ٟؽفع إٌظبَ اٌؼبَ فؼٍ ٗ١أْ ٠ؼوع األِو ػٍٚ ٝى٠و اٌلافٍ١خ .
ّ٠ٚبهً هؤٍبء اٌٛؽلاد اإلكاه٠خ ا٢فوٍٍ ٓ٠طبد اٌؼجؾ اإلكاه ٞف ٟؽلٚك ٚؽلار ُٙاإلكاه٠خ
 ,فزمغ َِإ١ٌٚخ ؽفع إٌظبَ ٚاألِٓ ٚؽّب٠خ ؽمٛق اٌّٛاؽٕ ٓ١ػٍ ٝاٌمبئُ ِمبَ اٌن ٞػٍ ٗ١أْ ٠زقن
اإلعواءاد اٌىفٍ١خ ِٓ اعً ؽّب٠خ أهٚاؽِّٚ ُٙزٍىبر , ُٙونٌه اٌؾفبظ ػٍ ٝاٌّّزٍىبد اٌؼبِخ
ٚاٌقبطخ ّ٠ٚبهً ماد االفزظبطبد ِل٠و إٌبؽ١خ .
 -2هؤٍبء اٌّغبٌٌ اٌّؾٍ١خ ّ٠ ,بهً هؤٍبء اٌّغبٌٌ اٌّؾٍ١خ افزظبطبد ػجط١خ ِؾلكح ثّٛعت
اٌمٛأ ٓ١إٌّظّخ ٌٔٚ , ُٙض لبٔ ْٛاٌّؾبفظبد اٌؼوال ٟهلُ ٌَٕ 21خ  2008اٌّؼلي ػٍ ٝل١بَ
ِغٌٍ اٌّؾبفظخ ثٍَطبد اٌؼجؾ اإلكاه ِٓ ٞفالي اٌّظبكلخ ػٍ ٝاٌقطؾ إٌّ١خ اٌّؾٍ١خ
اٌّملِخ ِٓ لجً اٌّإٍَبد األِٕ١خ ف ٟاٌّؾبفظخ ٚػٓ ؽو٠ك اٌّؾبفع ثبٌزَٕ١ك ِغ اٌلٚائو
(.)48
األِٕ١خ االرؾبك٠خ
أِب اٌٍٛبئً اٌز ٟرزجؼٙب اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ٌم١بِٙب ثٛاعجبد اٌؼجؾ اإلكاه ٞف ٟؽبٌخ ئفالي
اٌزظب٘و ثبٌٕظبَ اٌؼبَ أ ٚاؽل ػٕبطوٖ ف: ٟٙ
أٚال – ؽظو اٌزظب٘و .
٠مظل ثبٌؾظو  ,أْ رٍٍٕ ٟٙطبد اٌؼجؾ ارقبم ئعواء ِؼ , ٓ١أ ٚػٓ ِّبهٍخ ٔشبؽ
ِؾلك  ٛ٘ٚ ,ثنٌه ٠ؼل ِٓ اٌٍٛبئً اٌٛلبئ١خ اٌّبٔؼخ ٠ٚ .مظل ثٗ ارقبم ئعواء ِؼ ٓ١أِّ ٚبهٍخ
ٔشبؽ اٌزظب٘و ٠ٚؼزجو اٌؾظو أػٍ ٝأشىبي اٌَّبً ثبٌؾو٠بد اٌؼبِخ  ,ؽ١ش ٠ؾك ٌٍَطبد اٌؼجؾ
اإلك اهِٕ ٞغ رَ١١و اٌّظب٘وح ئما وبْ ِٓ شبٔٙب ئؽلاس اػطواة ف ٟإٌظبَ اٌؼبَ ٚ .لل ٔض
اٌّشوع اٌفؤَ ٟػٍ٘ ٝنا اإلعواء ثبٌمبٔ ْٛاٌظبكه هلُ ٌَٕ 73خ  ( : 1995ئما وبٔذ اٌغٙخ
اٌّقٌٛخ ثٍَطبد اٌؼجؾ رإول ئْ اٌزظب٘و ِٓ شبٔٗ اٌزَجت ف ٟاػطواة إٌظبَ فأٔٙب ِقزظخ
()49
ثاطلاه اٌمواه اٌؾظو )
صبٔ١ب – اٍزقلاَ اٌمٛح .
٠ٚؼوف ثبٌزٕف١ن اٌغجو , ٞاألطً ٘ ٛاِزضبي األفواك ٌمواهاد اإلكاهح ٚفؼٛػ ُٙئٌٙ١ب ,
غ١و أٗ ف ٟؽبالد ِؼٕ١خ ٠غٛى اٍزؼّبي اٌمٛح ٌّٕغ ٔشبؽ ِؼ٠ ٌُ ٓ١قؼغ ِٕظٌٍّ ٖٛمٛأٓ١
ٚاألٔظّخ ٚرؼزّل اإلكاهح ف ٟاٌٍغٛء ئٌ ٝاٌمٛح ثاِىبٔبرٙب اٌّبك٠خ ٚاٌجشو٠خ ٌؾل وً ٔشبؽ ٠إك ٞئٌٝ
اٌَّبً ثبٌٕظبَ اٌؼبَ ٠ٚ .ؼل اٌزٕف١ن اٌغجو ِٓ ٞافطو اٌٍٛبئً إٌّّٛؽخ ٌٍَطبد اٌؼجؾ
اإلكاه , ٞالْ اإللواه ٌإلكاهح ثٍَطخ اٌزٕف١ن اٌغجو ٞاٌّجبشو ٕ٠ط ٞٛػٍ ٝفطو وج١و ٙ٠لك
اٌؾو٠بد اٌؼبِخ ٚ .اٌزٕف١ن اٌغجو ٛ٘ ٞاِز١بى ِمظٛه ػٍ ٝلواهاد اٌؼجؾ اإلكاهِٚ ٞؼّٗٔٛ
()50
ئْ اإلكاهح رٍّه ؽك رٕف١ن لواهارٙب عجوا  ,ئما ٌُ ٕ٠فن٘ب األفواك افز١بها
ٚرغله اإلشبهح أْ اٍزقلاَ اٌمٛح ال ٠غٛى ٌمٛاد األِٓ ئؽالق إٌبه ػٍ, ُٙ١فاؽالق إٌبه ػٍٝ
اٌّزظب٘و ٓ٠اٌٍَّ ٓ١١اٌؼيي ف ٗ١اِزٙبْ ٌٍم ُ١اإلَٔبٔ١خ  ,فؼال ػٓ مٌه فّ٠ ٛٙضً اػزلاء ػٍ ٝؽك
()51
اٌؾ١بح مٌه اٌؾك اٌن ٞال ٠غٛى ئ٘لاهٖ آ ٚاٌَّبً ثٗ
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ٚلل افزٍف وال ِٓ اٌفمٗ ٚاٌمؼبء اٌفؤَٚ ٟاٌّظو ٞف ٟرؾل٠ل ؽبالد اٌزٕف١ن اٌغجو, ٞ
ٔٚالؽع ئْ اٌفمٗ ف ٟفؤَب ؽلك٘ب ف ٟصالس ؽبالد ٘: ٟ
أ -ؽبٌخ ٚعٛك ٔض طو٠ؼ ف ٟاٌمبٔٚ ْٛاألٔظّخ ٠,ز١ؼ ٌإلكاهح اٍزقلاَ ٘نا اٌؾك ٠ٚ ,ؼٕ ٟمٌه
ئْ اٌّشوع لل فٛي عٙخ اإلكاهح ٍٍطخ رٕف١ن لواهارٙب عجوا ك ْٚاٌٍغٛء ئٌ ٝاٌمؼبء
()52
,ثبٌٕظو ٌقطٛهح ثؼغ األٚػبع ٚػوٚهح اإلٍواع ثشأٔٙب
ة -ؽبٌخ ِقبٌفخ األفواك ٌمبٔ ْٛأ ٚالئؾخ ٌُ ٕ٠ض فٙ١ب ػٍ ٝعياء ٌّٓ ٠قبٌفٙب  ,فمل أثبػ اٌّشوع
اٌ فؤٌَ ٟإلكاهح أْ رٍغب ئٌ ٝاٌزٕف١ن اٌّجبشو ف٘ ٟنٖ اٌؾبٌخ ٌزىفً اؽزواَ إٌظٛص اٌمبٔ١ٔٛخ
()53
ٚأال رؼطً رٕف١ن اٌمبْٔٛ
د -ؽبٌخ اٌؼوٚهح ػٕلِب رغل اإلكاهح ٔفَٙب أِبَ فطو كاُ٘ َ٠زٛعت أْ رزلفً فٛها كْٚ
ئثطبء ٌٍّؾبفظخ ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ  ,ثؾ١ش ٌ ٛأزظود ؽىُ اٌمؼبء ٌزورت ػٍ ٝمٌه أفطبه
عَّ١خ ف٘ ٟنٖ اٌؾبٌخ ٠غٛى ٌإلكاهح أْ رٍغب ئٌ ٝاٌزٕف١ن اٌغجو ٞاٌّجبشو ؽز ٌٛ ٝوبْ
()54
اٌّشوع ِٕؼٙب طواؽخ ِٓ اٌٍغٛء ئٌٗ١
ٚفِ ٟظو ؽلك اٌمؼبء اٌزٕف١ن اٌّجبشو ثؾبٌز ٓ١فمؾ ّ٘ب :
أ -ؽبٌخ ٚعٛك ٔض رشو٠ؼ ٟف ٟاٌمبٔ٠ ْٛج١ؼ ٌٍَطبد اٌؼجؾ اٍزؼّبي ؽك اٌزٕف١ن اٌّجبشو
ة -ؽبٌخ اٌؼوٚهح ئما رج١ٌٙ ٓ١ئبد اٌؼجؾ ئْ ٕ٘بن فطوا عَّ١ب  ٌّ٠إٌظبَ اٌؼبَ فٟ
اٌلٌٚخ ثؾ١ش ئما ٌُ ٠زقن ػٍٚ ٝعٗ اٌَوػخ ٔزظ ػٓ مٌه ئػواها عَّ١خ ف٘ ٟنٖ
اٌؾبٌخ ٠ؾك ٌٍٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ أْ رٍغب ئٌ ٝارقبم ئعواءاد اٌؼجؾ اإلكاه. ٞ
٠ٚؾك ٌوعبي األِٓ اٍزقلاَ اٌمٛح ئما ِب رؼوػٛا ألػّبي ػٕف  ،أ٠ ٌُ ٚىٓ ثٍٛؼ ُٙاٌلفبع ػٓ
اٌّىبْ اٌّزٛاعل ٓ٠ف ٗ١ثشىً ِجبشو ٚ .لل ؽلك ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَ ٟاإلعواءاد اٌز٠ ٟم َٛثٙب هعبي
األِٓ لجً اٍزقلاٌٍِ ُٙمٛح ثّب: ٍٟ٠
 -1ئطلاه أِو ثظ١غخ  :أؽ١ؼٛا اٌمبٔٚ ْٛرفولٛا
٠ -2ظله اإلٔناه األٚي ثبٌظ١غخ  :ئٔناه أٚي  ،رفولٛا ٚأال ٍٛف َٔزقلَ اٌمٛح
()55
٠ -3ظله اإلٔناه اٌضبٔٚ ٟاألف١و ثظ١غخ ئٔناه أف١و رفولٛا ٚاال ٍٛف َٔزؼًّ اٌمٛح
صبٌضب  :اٌغياء اإلكاه. ٞ
٠ؼوف اٌغياء اإلكاه ٞثأٔٗ  :اٌزلث١و اٌشل٠ل اٌّإصو ػٍ ٝاٌّظبٌؼ اٌّبك٠خ ٚاألكث١خ ٌألفواك ،
٘نا اٌغياء رزقنٖ ٍٍطخ اٌؼجؾ ثغ١خ ػٕظو ِٓ ػٕبطو إٌظبَ اٌؼبَ ٠ٚ ،ؼزجو اٌغياء اإلكاهِٓ ٞ
اٌٍَطبد اٌقط١وح إٌّّٛؽخ ٌٍَطبد اٌؼجؾ مٌه ألٔٗ ٙ٠لك اٌؾو٠خ اٌشقظ١خ ٌٍفوك ٚ ،اٌطج١ؼخ
اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍغياء اإلكاه ، ٞأٗ رلث١و ٚلبئ٠ ٟواك ثٗ ِٕغ اإلفالي ثبٌٕظبَ اٌؼبَ فبٌغوع ِٓ ئ٠مبػٗ ٘ٛ
ط ْٛإٌظبَ اٌؼبَ  ٍّٟٚ ،عياء الْ فَِ ٗ١بً فط١و ثؾو٠بد األفواك ٚ ،رزٕٛع طٛه اٌغياء
()56
اإلكاه ٞفمل ٠ىِ ْٛم١لا ٌٍؾو٠خ وبالػزمبي ٚاإلثؼبك أ١ِٕٙ ٚب وَؾت اٌزوف١ض
هاثؼب ِٕ :غ اٌّظب٘وح .
ِٕؼ اٌمبٍٍٔ ْٛطبد اٌؼجؾ اإلكاهٍٍ ٞطخ ِٕغ اٌّظب٘وح لجً رَ١١و٘ب ٠ٚ ,غت أْ ٠جٍغ ئػالْ
إٌّغ ٌٍّزظب٘و ٓ٠ثأٍوع ِب َ٠زطبع  ,ئم ؽلكد ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌّظو ٞثَذ ٍبػبد ػٍ ٝاأللً ,
٠ٚؾك ٌّٕظّ ٟاٌزظب٘و اٌزظٍُ ِٓ لواه إٌّغ ٌلٚ ٜى٠و اٌلافٍ١خ .
فبَِب  :االػزمبي اإلكاه. ٞ
أفند فؤَب ثٕظبَ االػزمبي اإلكاه ٞف ٟاٌظوٚف االٍزضٕبئ١خ وغياء ٚلبئٔٚ ٟظوا ٌقطٛهح
٘نا اإلعواء وٙ٠ ٗٔٛلك اٌؾو٠بد اٌشقظ١خ  ,فمل ٔظُ ثّٛعت األِو اٌظبكه ف ,1944/10/4 ٟأِب فٟ
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ِظو فٍُ رغي اٌمٛأ ٓ١ػٍ ٝؽك االػزمبي كٔ ْٚض لبٔ ٟٔٛئال ف ٟاٌؾبالد االٍزضٕبئ١خ اٌّزّضٍخ ثؾبٌخ
اٌطٛاهب  ,ئال ئْ اٌمبٔ ْٛهلُ  32اٌظبكه ػبَ  1972اٌّزؼٍك ثبٌؾو٠بد اٌؼبِخ ٚػّبٔبرٙب أػطٝ
ٌوئ ٌ١اٌغّٛٙه٠خ ػٕل ؽلٚس ؽبٌخ رٕنه ثزٙل٠ل ٍٚالِخ إٌظبَ اٌَ١بٍٚ ٟاالعزّبػ ٟأْ ٠أِو ثبٌمجغ
()57
ػٍ ٝأ ٞشقض ٠زَجت ف ٟمٌه.
انًطهت انضبًَ
سلبثخ انمضبء اإلداسي ػهى إجشاءاد انغهطخ انزُفٍزٌخ
ئْ اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ثّب رٍّىٗ ِٓ ٍٍطبد ٚاٍؼخ ٌزٕظ ُ١ؽمٛق األفواك ٚؽو٠بر , ُٙلل رٕزٙه
٘نٖ اٌؾمٛق ٚاٌؾو٠بد ثّب رظلهٖ رٍه اٌٍَطخ ِٓ رؼٍّ١بد ٚأٚاِو رٕط ٞٛػٍِ ٝقبٌفخ ألؽىبَ
اٌمبٔ ْٛأ ٚئٍبءح الٍزؼّبي اٌٍَطخ اٌز ٟلل رؼظف ثؾمٛق األفواك ٚثبألفض ف ٟطٛهح اٌزظب٘و
اٌٌٍَّٙ , ٟنا وبْ الثل ِٓ ٚعٛك هلبثخ َِزمٍخ رؾّ٘ ٟنٖ اٌؾو٠بد ِٓ رؼَف اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ِٕ ,ؼب
ِٓ أزٙبوٙب ٌٙب ٚ ,رزّضً ٘نٖ اٌولبثخ ثبٌولبثخ اٌمؼبئ١خ ثبػزجبه٘ب ئؽل ٜاٌؼّبٔبد رغبٖ رٍَؾ اٌٍَطخ
اٌزٕف١ن٠خ ػٍ ٝؽمٛق ٚؽو٠بد األفواك .
ّ٠ٚبهً اٌمؼبء اإلكاه ٞهلبثزٗ ػٍ ٝاٌمواهاد اٌز ٟرظله٘ب اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ٚ ,اٌز ٟرٌّ
ؽو٠بد ٚؽمٛق األفواك  ,ف١جَؾ اٌمؼبء هلبثزٗ ػٍ ٝأهوبْ اٌمواه اإلكاهٌٍ ٞزأول ِٓ ِشوٚػ١خ ٘نٖ
اٌمواهاد اٌز ٟرٙلف اإلكاهح ِٓ ٚهائٙب اٌؾفبظ ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ  ,غ١و ئْ هلبثخ اٌمؼبء اإلكاهٞ
رقزٍف لٛرٙب ثؾَت اٌظوٚف اٌز ٟرّو ثٙب اإلكاهح فبْ وبٔذ ظوٚف اػز١بك٠خ ٔ ,غلٖ ّ٠بهً هلبثخ
ٚاٍؼخ ٚكل١مخ  ,أِب ئما وبٔذ ظوٚفب اٍزضٕبئ١خ ٔغل ئْ ٘نٖ اٌولبثخ رؼ١ك وض١وا ِمبثً ِب رزّزغ ثٗ
اإلكاهح ِٓ ٍٍطبد ٌٚزٛػ١ؼ مٌه ٔ ,مَّه ٘نا اٌّجؾش ئٌ ٝاٌفوػ ٓ١ا٢ر: ٓ١١
انفشع األٔل
انشلبثخ انمضبئٍخ فً انظشٔف انؼبدٌخ
رزَغ اٌولبثخ اٌمؼبئ١خ ف ٟاٌظوٚف اٌؼبك٠خ ػٍ ٝلواهاد اٌؼجؾ اإلكاه , ٞفزشًّ ِؾً اٌمواه
ٍٚججٗ ٚغب٠زٗ ِ ٛ٘ٚ ،ب ٔج ٕٗ١فّ١ب :ٍٟ٠
أٚال :اٌولبثخ ػٍ ٝاٌّؾً ِ ,ؾً اٌمواه أٌؼجط ٛ٘ ، ٟرٕظ ُ١اٌؾو٠بد اٌؼبِخ أ ٚرم١١ل٘ب ٚالشه ئْ
رم١١ل ٘نٖ اٌؾو٠بد ٘ ٛف ٟاألطً ِٓ افزظبص اٌّشوع  ،غ١و أٗ ٌٍؼوٚهاد اٌؼٍّ١خ ثبػزجبه
اإلكاهح الله ِٓ اٌّشوع فِٛ ٟاعٙخ اإلفالي ثبٌٕظبَ اٌؼبَ ٚ .اٌؼ١ت اٌنٍ٠ ٞؾك ِؾً اٌمواه أٌؼجطٟ
ٕ٘ب ٘ ٛػ١ت ِقبٌفخ اٌمبٔ ، ْٛفبٌقوٚط ػٓ أ ٞلبػلح ػبِخ ِغوكح أ٠ب وبْ ِظله٘ب ٠ؾمك ٘نٖ
()58
اٌّقبٌفخ
ٚلل اٍزمو لؼبء ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَ ٟػٍ ٝرمل٠و ػوٚهح اٍزٕبك اإلكاهح ف ٟلواهارٙب ئٌٚ ٝلبئغ
ِؼٕ١خ  ,فاما وبْ اٌمواه َ٠زٕل ئٌٚ ٝلبئغ غ١و طؾ١ؾخ  ,فبْ اٌّغٌٍ ٍ٠غ ٟاٌمواه ٠ٚطجك مٌه ػٍٝ
اٌمواهاد اٌّزؼٍمخ ف ٟاٌؼجؾ اإلكاه , ٞؽ١ش اٍزمو لؼبء ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَ ٟئْ لواه اٌؼجؾ
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٠ظجؼ ٚاعت اإلٌغبء ئما صجذ ئْ اإلكاهح لل اٍزٕلد ئٌ ٝرجو٠و ٚلبئغ غ١و طؾ١ؾخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌّبك٠خ ,
()59
َ٠ز ٞٛف ٟمٌه أْ رى ْٛاإلكاهح ؽَٕخ إٌ١خ أ ٚال
ئم ٠فوع ِغٌٍ اٌلٌٚخ هلبثزٗ  ,ومبػلح ػبِخ ٌٍزؾمك ِٓ ئْ لواهاد اٌؼجؾ اإلكاه ٞرَزٕل ئٌٝ
ٚلبئغ رظٍؼ لبٔٔٛب ٌزجو٠و٘ب ثبْ ٠ى ِٓ ْٛشبٔٙب اإلفالي ثبٌٕظبَ اٌؼبَ أ ٚاٌزٙل٠ل ثبإلفالي ثٗ فاما
رٛفود ف ٟاٌٛلبئغ ٘نا اٌٛطف  ,فبْ اٌّغٌٍ ٠موه ئْ اٌٛلبئغ رظٍؼ لبٔٔٛب ٌزجو٠و لواه اٌؼجؾ
()60
اإلكاه.ٞ
ٚؽوص ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌّظو ٞف ٟلؼبئٗ ػٍ ٝئٌياَ اإلكاهح ثبْ رَزٕل فّ١ب رظلهٖ ِٓ لواهاد
()61
اٌؼجؾ اإلكاه ٞػٍٚ ٝلبئغ طؾ١ؾخ رىشف ػٓ ٚعٛك رٙل٠ل ٌٍٕظبَ اٌؼبَ أ ٚاإلفالي ثٗ
ٌنا ٔوِ ٜغٌٍ اٌلٌٚخ ٠م َٛثبٌزؾمك ِٓ ٚعٛك طؾخ اٌٛلبئغ اٌز ٟرملِٙب ٍٍطخ اٌؼجؾ اإلكاهٍٕ ٞلا
ٌمواه٘ب  ,فبْ اٌّغٌٍ ٠فؾض اٌٛلبئغ ٌٍزؾمك ِٓ طؾخ اٌٛلبئغ ِٓ وٙٔٛب رظٍؼ ٌزجو٠و ارقبم اٌمواه ,
()62
ثبْ ٠ى ِٓ ْٛشبٔٙب اإلفالي ثبٌٕظبَ اٌؼبَ أ ٚاٌزٙل٠ل ثبإلفالي ثٗ.
صبٔ١ب  :اٌولبثخ ػٍ ٝاٌغب٠خ  ,رؼل فىوح إٌظبَ اٌؼبَ األٍبً اٌمبٌٔ ٟٔٛولبثخ اٌمؼبء ػٍ ٝغب٠بد إٌشبؽ
أٌؼجط , ٟفزظوف ٍٍطخ اٌؼجؾ اإلكاه٠ ٞغت أْ ٠ىٚ ْٛفك األغواع اٌّؾلكح  ٟ٘ٚ ,اٌّؾبفظخ
ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ ثؼٕبطوٖ اٌّؼوٚفخ  .فبٌمؼبء اإلكاه٠ ٞجَؾ هلبثزٗ ػٍ ٝاٌغب٠خ اٌز ٟروِ ٟئٌٝ
رؾم١مٙب اإلكاهح ٌٍزؾمك فّ١ب ئما وبٔذ ِشوٚػخ أَ ال  ,ئم رّزل اٌولبثخ ئٌ ٝإٌٛا٠ب ٚاٌجٛاػش إٌفَ١خ
ٌّظله اٌمواه ِّٚ ,ب ٠الؽع ئْ ِغبي ػ١ت االٔؾواف ثبٌٍَطخ ٠ظٙو ػٕلِب رىٌ ْٛإلكاهح ٍٍطخ
رمل٠و٠خ ئم ٠ىٌٙ ْٛب ف٘ ٟنٖ اٌؾبٌخ ٔٛع ِٓ اٌؾو٠خ ف ٟرمل٠و ٍٍطخ ئطلاه اٌمواه أ ٚػلَ ئطلاهٖ ٚفٟ
افز١به اٌيِٓ ٚافز١به اٌٍ١ٍٛخ اٌّشوٚػخ (ٚ .)63لل لوه اٌمؼبء اإلكاه ٞئْ األعواء أٌؼجط٠ ٟشٛثٗ
ػ١ت االٔؾواف ثبٌٍَطخ ف ٟصالس ؽبالد ٘: ٟ
 -1ػٕلِب ٠ظله اٌؼًّ ِٓ اعً ِظٍؾخ فبطخ
 -2أْ ٠ظله ِٓ اعً ِظٍؾخ ال رزؼٍك ثؾفع إٌظبَ اٌؼُ
 -3ػٕل االٔؾواف ثبإلعواءاد
ٚف٘ ٟنا اٌظلك رمٛي اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ اٌؼٍ١ب فِ ٟظو  ( :ئما ِب ػ ٓ١اٌّشوع غب٠خ ِؾلكح ,فبٔٗ ال
()64
٠غٛى ٌّظله اٌمواه أْ ٙ٠لف غ١و٘ب  ٌٛٚوبٔذ ٘نٖ اٌغب٠خ ٌزؾم١ك ِظٍؾخ ػبِخ )
فبٌٙلف اٌّؾلك ٌٍَطخ اٌؼجؾ اإلكاه ٛ٘ ٞاٌّؾبفظخ ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ ٌنا فبْ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ٠جَؾ
هلبثزٗ وأطً ػبَ ٌٍ ,زؾمك ِٓ ئْ اٌظوٚف اٌز ٟكفؼذ اإلكاهح ئٌ ٝئطلاه لواهاد اٌؼجؾ لل رٛافو
()65
ف ٗ١طفخ اإلفالي أ ٚاٌزٙل٠ل ثبإلفالي ف ٟإٌظبَ اٌؼبَ ،
فجبإلػبفخ ئٌ ٝاٌزؾمك ِٓ ٚعٛك اٌٛلبئغ اٌز ٟاٍزٕلد ئٌٙ١ب ٍٍطبد اٌؼجؾ اإلكاه ٞف ٟلواه٘بٚ ,طؾخ
رى١١فٙب اٌمبٔ , ٟٔٛفأٙب روالت ِالئّخ ٘نٖ اٌمواهاد ِٚل ٜرٛافمٙب ِغ األٍجبة اٌز ٟكفؼذ اإلكاهح ئٌٝ
ئطلاه لواه٘ب.
٠ٚالؽع ئْ ِغٌٍ اٌلٌٚخ كهط ػٍ ٝػلَ ِوالجخ اٌغب٠خ ف ٟلواهاد اإلكاهح ؽ١ش ٠وفغ ػبكح فؾض
ِالئّخ اٌمواه  ,ئم ٠موه ف٘ ٟنا اٌقظٛص ػبكح ف ٟأؽىبِٗ  .ئْ أٚعٗ اٌطؼٓ األفو ٜاٌّزؼٍمخ ثّالئّخ
اٌمواه ال ّ٠ىٓ ٌّغٌٍ اٌلٌٚخ ف ٟاٌطؼٓ ثّغبٚىح اٌٍَطخ  ,غ١و ئْ ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَ ٟاٍزضِٕٓ ٝ
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مٌه اٌمواهاد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼجؾ اإلكاه ٞاٌظبكهح ِٓ اٌٍَطبد اٌّؾٍ١خ الْ ٘نٖ اٌمواهاد رزٕبٚي
ثبٌزٕظٚ ُ١اٌزم١١ل ؽو٠بد اٌّٛاؽِٕ ٛ٘ٚ , ٓ١ب ٠زطٍت ئفؼبػٙب ٌولبثخ لؼبئ١خ ٚاٍؼخ ٌؾّب٠خ ٘نٖ
اٌؾو٠بد  .ؽ١ش ٠ظً ِغٌٍ اٌلٌٚخ ف ٟهلبثزٗ ٌٙنٖ اٌمواهاد ئٌ ٝكهعخ ثبٌغخ اٌشلح  ,ؽ١ش ٠زظلٜ
()66
ٌفؾض ِالئّخ اٌمواه ِٚل ٜرٕبٍجٗ ِغ ِؾً اٌمواه ٚاألٍجبة اٌز ٟاٍزٕل ئٌٙ١ب
ٚرأول ٘نا االرغبٖ ف ٟلؼبء ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَ ٟف ٟؽىّٗ اٌظبكه ف 2003/12/30 ٟاٌّزؼٍك
ثؾظو ئلبِخ اٌزظب٘واد اٌز ٟأهاكد رٕظّٙ١ب ئؽل ٜاٌغّؼ١بد أِبَ وبرلهائ١خ ٔٛروكاَ ثجبه , ٌ٠ؽ١ش
فوع اٌمبػ ٟاإلكاه ٞهلبثخ شبٍِخ ػٍ ٝاٌٛلبئغ ٚأز ٝٙف ٟلواهٖ ئْ اٌّظب٘واد اٌَبثمخ لل ٘لكد
األِٓ اٌؼبَ ِٓ فالي ػٍّ١بد اٌَط ٛػٍ ٝاٌَّزشف١بد ِٚب طبؽجٗ ِٓ اػزلاء ػٍ ٝاألؽجبء ٚاٌّوػٝ
٘ ,نٖ اٌظوٚف لبكد اٌمبػ ٟالرقبم اٍزٕزبط ٠مؼ ٟئْ اٌزظب٘واد اٌّيِؼخ وبٔذ ٍزَبُ٘ ف ٟىػيػخ
()67
إٌظبَ اٌؼبَ
ٚلل لؼِ ٝغٌٍ اٌلٌٚخ فِ ٟظو ػٍ ٝئْ ؽك اٌزظب٘و ٠ؼل ؽمب كٍزٛه٠ب ال ٠غٛى ؽظوٖ ِطٍمب
ثبػزجبهٖ ٍ١ٍٚخ ِشوٚػخ ِٓ ٍٚبئً اٌزؼج١و ػٓ اٌوأٚ , ٞأشبه ف ٟاؽل أؽىبِٗ ثبٌمٛي ( :ئْ اٌغٙخ
اإلكاه٠خ رزّزغ ثٍَطخ رمل٠و٠خ ٚاٍؼخ ف ٟشبْ رَ١١و اٌّظب٘واد ف ٟاٌطو٠ك اٌؼبَ فضّخ اٌزياَ ٠مغ ػٍٙ١ب
()68
 ٟ٘ٚأال رزقن ِٓ ٍٍطخ اٌؾفبظ ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ مه٠ؼخ ٌّٕغ أِ ٞظب٘وح )
ٚأشبهد ف ٟؽىُ آفو ٌٙب  ( :ػٍٚ ٝىاهح اٌلافٍ١خ اٍزٕبكا ئٌٚ ٝاعجٙب اٌلٍزٛهٚ ٞاٌمبٔ ٟٔٛارقبم
اإلعواءاد ٚاٌؼّبٔبد اٌز ٟرّٕغ ِٓ َِ١وح وً هاغت ف ٟئصبهح اٌجٍجٍخ ث ٓ١اٌّٛاؽٕٚ ٓ١ئفواط
اٌَّ١وح ػٓ ِٔ ً١مبطل٘ب ) ٚثٕبء ػٍِ ٝب رملَ ؽىّذ اٌّؾىّخ ثٛلف رٕف١ن اٌمواه اٌظبكه ِٓ ِل٠و٠خ
آِ اٌمب٘وح ثؼلَ اٌّٛافمخ ػٍ ٝرٕظ ُ١اٌّظب٘وح ٠ٚ .زؼؼ ٌٕب ِٓ ؽىُ ِغٌٍ اٌلٌٚخ أػالٖ ئْ اٌّغٌٍ
فوع هلبثخ شبٍِخ ػٍ ٝلواه اٌؼجؾ اإلكاه ٞثّٕغ اٌَّ١وح اٌٍَّ١خ ٍٛاء وبٔذ هلبثخ ٌٍزؾمك ِٓ
()69
طؾخ ٚعٛك اٌٛلبئغ اٌَّزٕل ئٌٙ١ب اٌمواه أٌؼجط ٟأ ٚهلبثخ اٌزى١١ف ػٍ ٝاٌٛلبئغ أ ٚهلبثخ اٌّالئّخ
صبٌضب  :اٌولبثخ ػٍ ٝاٌَجت ٌ ،مل اٍزمو اٌمؼبء اإلكاه ٞف ٟوً ِٓ فؤَب ِٚظو ػٍٚ ٝعٛة اٍزٕبك
اٌزلث١و أٌؼجط ٟػٍٍ ٝجت ؽم١م٠ ٟجوه ارقبمٖ  ،أٔ ٞشٛء ؽبٌخ ٚالؼ١خ ا ٚلبٔ١ٔٛخ رلػٛا اإلكاهح ٌٍزلفً
ِٓ اعً اٌّؾبفظخ ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ ٚ ،اْ ٠ى ْٛاٌَجت ؽم١م١ب ال ١ّ٘ٚب ٚ ،طؾ١ؾب  ،ف١غت ػٍٝ
اٌمبػ ٟاإلكاه ٞأْ ٠زضجذ ِٓ ؽم١مخ ٚعٛك اٌٛلبئغ اٌز ٟرزّضً ثٙب ٍٍطبد اٌؼجؾ اإلكاه ٞوأٍجبة
ٌؼٍّٙب ٚ ،رزٕبٚي اٌولبثخ اٌمؼبئ١خ ػٍٍ ٝجت اٌمواه اٌَّبئً اٌزبٌ١خ :
أٚ -عٛك رٙل٠ل أ ٚئفالي ثبٌٕظبَ اٌؼبَ ِٓ إٌبؽ١خ اٌٛالؼ١خ
ة -اٌٛعٛك اٌّبكٚ ٞاٌزى١١ف اٌمبٌٍٔٛ ٟٔٛلبئغ
د -ػوٚهح اإلعواء أٌؼجطٟ
ٚلل لوه ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَ ٟف ٟؽىُ ثٕ١بِ ٓ١ئٌغبء لواه اٌؼّلح ثّٕغ ػمل اؽل االعزّبػبد ثَجت
رقٛفٗ ِٓ ٚلٛع اػطواثبد رقً ثبٌٕظبَ اٌؼبَ ٚث ٓ١اٌّغٌٍ ف ٟؽىّٗ أٗ وبْ ثاِىبْ اٌٍَطبد
اٌّؾٍ١خ أْ رَزؼ ٓ١ثمٛاد اٌشوؽخ ف ٟاٌّؾبفظخ ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ ِغ اٌَّبػ ثؼمل االعزّبػبد(. )70
ٚلل ٍب٠و اٌمؼبء اإلكاه ٞفِ ٟظو ٔظ١وٖ اٌفؤَ ٟف ٟاٌولبثخ ػٍ ٝهوٓ اٌَجت ف ٟاٌولبثخ ػٍٝ
هوٓ اٌَجت ف ٟاٌمواهاد اٌؼجط١خ ٚاشزوؽذ ِؾىّخ اٌمؼبء اإلكاه ٞعل٠خ اٌَجت ٚمٌه ثمٌٙٛب  ( :ئْ
رزقن ِٓ ٚلبئغ ؽم١م١خ ال ١ّ٘ٚخ ٚال طٛه٠خ ِٕزغخ ف ٟاٌلالٌخ ػٍ٘ ٝنا اٌّؼٕٚ ، ٝاْ رى٘ ْٛنٖ اٌٛلبئغ
()71
أفؼبال ِؼٕ١خ  ،رضجذ ف ٟؽك اٌشقض ِٚورجطخ اهرجبؽب ِجبشوا ثّب ٠واك االٍزلالي ػٍ) ٗ١
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اِب ف ٟاٌؼواق فٍُ ٕ٠ض اٌّشوع اٌؼوال ٟػٍ ٝػ١ت اٌَجت طواؽخ ئال اْ َ٠زشف ػّٕب ِٓ لبْٔٛ
اٌزؼل ً٠اٌضبٔ ٟهلُ (ٌَٕ )106خ ٌ 1989مبِٔ ْٛغٌٍ شٛه ٜاٌلٌٚخ ٔض اٌّبكح ( / 7صبٔ١ب ٘/ـ ) فمل
ثٕ١ذ ٘نٖ اٌّبكح اٚعٗ اٌطؼٓ اٌز ٟرغ١ي اٌغبء اٌمواه االكاه )72( . ٞفبٌٕض اٌن ٞاٚهكٖ اٌّشوع
اٌؼوال ٟف ٟلبٔ ْٛاٌزؼل ً٠اٌضبٌٔ ٟمبِٔ ْٛغٌٍ شٛه ٜاٌلٌٚخ ف ٟاٌّبكح (/7صبٔ١ب ٘/ـ) ٚاٌن ٞر ٌٝٛرؾل٠ل
اٍجبة االٌغبء  ِٓٚثٕٙ١ب (( اٌقطأ ف ٟرطج١ك اٌمٛأٚ ٓ١االٔظّخ أ ٚاٌزؼٍّ١بد أ ٚف ٟرفَ١و٘ب )) أّب
اٌّمظٛك ثٗ ٘ ٛػ١ت اٌَجت  ،ف٠ ٛٙؼٕ ٟافطأ فِ ٟبك٠خ اٌٛلبئغ اٚ ٚطفٙب اٌمبِٔٚ ٟٔٛب ٠ؼيى ٘نا
إٌظو أْ ِؾىّخ اٌمؼبء االكاه ٞرٕظو ف ٟػ١ت اٌَجت وؼ١ت لبئُ ثنارٗ ِضً ثم١خ اٌؼٛ١ة اٌز ٟرظ١ت
اٌمواه االكاه ٞفزجطٍٗ .
ٚفّ١ب ٠قض اٌمؼبء اٌؼبك ٞفإٔٔب ٔغلٖ ف ٟفؤَب ال ّ٠بهً هلبثخ ػٍ ٝاألٍجبة اٌٛالؼ١خ اٌز ٟرمَٛ
ػٍٙ١ب رلاث١و اٌؼجؾ اإلكاه ٞاٌّزؼٍمخ ثبٌّظب٘و اٌقبهع١خ ٌٍشؼبئو اٌل١ٕ٠خ  ,ونٌه اِزٕغ ػٓ اٌغبء اٌمواه
ثَجت ػلَ افزظبطٗ ثزمل٠و ٔٛا٠ب ٍٍطبد اٌؼجؾ اإلكاهٚ , ٞهفغ اٌمؼبء اٌؼبك ٞاالػزواف ثؼ١ت
االٔؾواف ثبٌٍَطخ ( . )73أِب فِ ٟظو فٓ اٌمؼبء اٌؼبك٠ ٌُ ٞقزٍف ػٓ ِض ٍٗ١اٌفؤَٔ ٟغلٖ ّ٠زٕغ فٙ١ب
()74
ػٓ اٌزؾم١ك ف ٟطؾخ اٌٛلبئغ اٌز ٟاٍزٕلد ئٌٙ١ب اإلكاهح ف ٟلواه٘ب
ساثؼب  :انشلبثخ ػهى االخزظبص .
رقزٍف ٍٍطبد اٌمؼبء اإلكاه ٞف ٟرمل٠و ِشوٚػ١خ اٌمواه اإلكاهٔ ِٓ ٞبؽ١خ االفزظبص  ,فاما ٚعل
اٌمبػ ٟاإلكاه ٞئْ اٌمواه أٌؼجط ٟاٌّطؼ ْٛف٠ ٗ١مغ فبهط افزظبص اٌغٙخ اإلكاه٠خ  ,فبٔٗ ٠موه
ػٍ ٝاٌفٛه ثؼلَ ِشوٚػ١زٗ ٠ٚؾىُ ثاٌغبئٗ ٚ ,ػ١ت االفزظبص ِٓ إٌظبَ اٌؼبَ ثؾ١ش ئْ اٌمبػٟ
اإلكاهٍّ٠ ٞه اٌؾك ف ٟئصبهح ػ١ت ػلَ االفزظبص ِٓ رٍمبء ٔفَٗ ؽز٠ ٌُ ٌٛٚ ٝض١وٖ اٌقظ َٛأٚ
ٕ٠زجٛٙا ٌٗ .
انفشع انضبًَ
انشلبثخ انمضبئٍخ فً انظشٔف االعزضُبئٍخ
ػٕلِب رزؼوع اٌلٌٚخ ٌظوف اٍزضٕبئ , ٟرٍغب ئٌ ٝئطلاه لواهاد ئكاه٠خ أ ٚرم َٛثأػّبي ِبك٠خ
رزغبٚى فٙ١ب طفخ اٌّشوٚػ١خ ئما ِب ؽجمذ ف ٟاٌظوٚف اٌؼبك٠خ  ,غ١و ئْ اٌمؼبء ٠ؼل٘ب طؾ١ؾخ
ٚالىِخ ئما وبٔذ ػوٚه٠خ ٌؾفع إٌظبَ اٌؼبَ  ,غ١و ئٔٙب ال رى ْٛثّٕأ ٜػٓ هلبثخ اٌمؼبء ,
فبإلعواءاد اٌز ٟرزقن٘ب اٌلٌٚخ رى ْٛفبػؼخ ٌولبثخ اٌمؼبء ٌؾّب٠خ األفواك ِٓ رؼَف اإلكاهح عواء
()76
اىك٠بك ٍٍطبرٙب ف ٟاٌظوف االٍزضٕبئ.ٟ
ّ٠ٚبهً اٌمؼبء اإلكاهٍٛ ٞاء ف ٟفؤَب ِٚظو هلبثزٗ ػٍ ٝلواهاد اٌؼجؾ اإلكاه ، ٞفٟ
اٌظوٚف االٍزضٕبئ١خ رطجك ف ٟظً أؽىبَ لٛأ ٓ١اٌطٛاهب ٚؽبٌخ اٌؼوٚهح  .فمل رٛاعٗ اإلكاهح فٟ
ثؼغ األٚلبد ظوٚفب اٍزضٕبئ١خ رغجو٘ب ػٍ ٝارقبم ثؼغ اإلعواءاد اٌز ٟرؼل غ١و ِشوٚػخ ف ٟظً
اٌظوٚف اٌؼبك٠خ ؽّب٠خ ٌٍٕظبَ اٌؼبَ  ,فزؼف ٟػٍ ٝئعواءارٙب رٍه طفخ اٌّشوٚػ١خ االٍزضٕبئ١خ  ,غ١و ئْ
٘نا اٌظوف االٍزضٕبئ ٟال ٠غؼً اإلكاهح فِٕ ٟأ ِٓ ٜهلبثخ اٌمؼبء ثشىً ِطٍك فبٌظوف االٍزضٕبئٟ
ٍٛ٠غ ِٓ لٛاػل اٌّشوٚػ١خ رأٍَ١ب ػٍ ٝلبػلح ( اٌؼوٚهاد رج١ؼ اٌّؾظٛهاد )  .فبٌمؼبء اإلكاهٞ
ّ٠بهً هلبثزٗ ف ٟاٌظوٚف االٍزضٕبئ١خ  ,فبٌمبػ٠ ٟوالت اثزلاء لواه اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ثاػالْ ؽبٌخ
()77
اٌطٛاهب
()75
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ٚلل افزٍف اٌفمٗ اٌفؤَ ٟؽٛي هلبثخ اٌمؼبء اإلكاه ٞػٍ ٝئػالْ ؽبٌخ اٌطٛاهب  ,فن٘ت هأ ٞئٌٝ
ػل ٘نا اٌمواه ِٓ األػّبي اٌؾى١ِٛخ ال ٠قؼغ ٌولبثخ اٌمؼبء اإلكاهٚ , ٞم٘ت هأ ٞآفو ئٌ ٝػل ٘نا
اٌمواه ئكاه٠ب شبٔٗ شبْ ثم١خ اٌمواهاد اإلكاه٠خ اٌز ٟرٕجَؾ ئٌٙ١ب هلبثخ اٌمؼبء اإلكاه , ٞغ١و ئْ ِغٌٍ
اٌلٌٚخ اٌفؤَ ٟؽَُ إٌياع ثزغٍ١جٗ اٌوأ ٞاٌضبٔ ٟثبػزجبه لواه ئػالْ ؽبٌخ اٌطٛاهب ِٓ لجً اٌمواهاد
اإلكاه٠خ ٔٚ ,ؾٓ ثلٚهٔب ٔوعؼ ٘نا اٌوأ ٞػّبٔخ ٌؾمٛق ٚؽو٠بد األفواك فؼل لواه ئػالْ ؽبٌخ
اٌطٛاهب ٠قؼغ ٌولبثخ اٌمؼبء ٚثبٌزبٌ٠ ٟؾك ٌىً ِٓ أزٙىذ ؽمٛلٗ ٚؽو٠برٗ أْ ٍ٠غب ئٌ ٝاٌمؼبء
.فؼال ػٓ مٌه ئْ فؼٛع لواه اإلػالْ ئٌ ٝهلبثخ اٌمؼبء اإلكاه٠ ٞىٍ١ٍٚ ْٛخ ٌىجؼ ئٍبءح اٍزؼّبي
اٌٍَطخ رغبٖ األفواك .
أِب فِ ٟظو فبألِو ِقزٍف  ,فال ىاي اٌمؼبء ف٠ ٗ١ؼل ئػالْ ؽبٌخ اٌطٛاهب ِٓ لج ً١أػّبي اٌَ١بكح
ّٕ٠ٚغ اٌطؼٓ فٚ , ٗ ١ثنٌه لؼذ اٌّؾىّخ اإلكاه٠خ اٌؼٍ١ب  ... ( :ئْ لواه ئػالْ ؽبٌخ اٌطٛاهب ِٓ
()78
أػّبي اٌَ١بكح اٌز ٟرظله٘ب اٌؾىِٛخ ثبػزجبه٘ب ٍٍطخ ؽىُ ال ٍٍطخ ئكاهح )...
ف ٟفؤَب أػط ٝاٌلٍزٛه اٌفؤَ ٟاٌظبكه ػبَ ٌ 1958وئ ٌ١اٌغّٛٙه٠خ ٍٍطخ ارقبم اإلعواءاد
االٍزضٕبئ١خ اٌز٠ ٟو ٜئٔٙب وفٍ١خ ثزٕظ ُ١اٌٍَطبد اٌؼبِخ ف ٟاٌظوٚف االٍزضٕبئ١خ رطج١مب ٌٕض اٌّبكح ()16
ِٓ كٍزٛه فؤَب ٚ .لل اػزجو ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَ ٟاإلعواءاد اٌز٠ ٟزقن٘ب هئ ٌ١اٌغّٛٙه٠خ فٟ
اٌظوٚف االٍزضٕبئ١خ أْ ٌٙب ؽج١ؼخ كٍزٛه٠خ آ ٚرشو٠ؼ١خ أ ٚال ئؾ١خ ٚفك اٌّغبي اٌن ٞرظله ف.)79( ٗ١
غ١و ئْ هلبثخ ِغٌٍ اٌلٌٚخ ف ٟفؤَب رى ْٛػ١مخ ف ٟظً اٌظوٚف االٍزضٕبئ١خ ٚرمزظو ػٍِ ٝغوك
اٌزؾمك ِٓ اٌٛعٛك اٌّبكٌٍٛ ٞلبئغ ك ْٚأْ رٕظوف ئٌ ٝثؾش طؾخ اٌزى١١ف اٌن ٞاػزّلرٗ اإلكاهح ،
مٌه ٌؾوص اٌّغٌٍ ػٍ ٝئػطبء اٌلاهح للها ٚاٍؼب ف ٟؽو٠خ اٌزظوف ئىاء٘ب ٌّب ٌٗ ِٓ فطٛهح ػٍٝ
()80
آِ ٍٚالِخ اٌلٌٚخ.
ٚثقظٛص اإلعواءاد اٌّزقنح ف ٟاٌظوٚف االٍزضٕبئ١خ فأٔٙب رقؼغ ٌولبثخ اٌمؼبء  ,فمل أثبػ ِغٌٍ
()81
اٌلٌٚخ اٌطؼٓ فِ ٟوٍ َٛاألؽىبَ اٌؼوف١خ ثبػزجبه٘ب لواهاد ئكاه٠خ.
أِب ف ٟاٌؼواق فمل ِ١ي اٌّشوع ثٛٔ ٓ١ػ ِٓ ٓ١اإلعواءاد اٌّزقنح ثٕبء ػٍ ٝئػالْ ؽبٌخ اٌطٛاهب ,
ثبْ رقؼغ لواهاد ٚئعواءاد هئ ٌ١اٌٛىهاء ٌولبثخ ِؾىّخ اٌزّ١١ي ِٚ ,ؾىّخ اٌزّ١١ي ف ٟئلٍُ١
ووكٍزبْ فّ١ب ٠زؼٍك ثاعواءاد اٌطٛاهب فٔ ٟطبق اإللٍٚ , ُ١أزٙبء ثبٌّؾىّخ االرؾبك٠خ اٌؼٍ١ب .
ٌٍّٚؾبوُ اٌّنوٛهح رمو٠و اٌغبء رٍه اٌمواهاد ٚاإلعواءاد ٚرمو٠و ثطالٔٙب ٚػلَ ِشوٚػ١زٙب أٚ
()82
ئلواه٘ب ِغ ِواػبح اٌظوٚف االٍزضٕبئ١خ اٌز ٟطلهد ف ٟظٍٙب رٍه اٌمواهاد ٚاإلعواءاد
٠ٚزؼؼ ٌٕب ئْ اٌّشوع اٌؼوالٔ ٟض ػٍ ٝشىٍ ِٓ ٓ١اإلعواءاد ّ٠ىٓ ئطلاه٘ب ف ٟاٌظوٚف
االٍزضٕبئ١خ ّ٘ٚب  ,اٌمواهاد اٌز٠ ٟزقن٘ب هئ ٌ١اٌٛىهاء ئصٕبء ٘نٖ اٌفزوح اٍزٕبكا ئٌٚ ٝظ١فزٗ ٚ ,اٌضبٔ١خ
٘ ٟاإلعواءاد اٌز ٟرزقن ف ٟئؽبه اٌلػ ٜٛاٌغيائ١خ ثقظٛص اٌغوائُ اٌّورىجخ فالي اٌظوف
االٍزضٕبئٚ , ٟلل افؼغ ٘ن ٓ٠إٌٛػ ِٓ ٓ١اإلعواءاد ئٌ ٝهلبثخ اٌمؼبء اإلكاهٚ ٞاٌؼبك. ٞ
غ١و ئْ هلبثخ اٌمؼبء ػٍٔ ٝشبؽ اإلكاهح ف ٟاٌظوٚف االٍزضٕبئ١خ ال ٠زؼل ٜئٌ ٝاٌولبثخ ػٍٝ
أٍجبة اٌمواه اإلكاهٚ ٞاٌغب٠خ اٌز ٟروِ ٟئٌٙ١ب اإلكاهح ف ٟارقبمٖ ٚ ,ال ٕ٠ظوف ئٌ ٝهلبثخ اٌؼٛ١ة
األفو ٟ٘ٚ ٜاالفزظبص ٚاٌشىً ٚاٌّؾً ِ ٛ٘ٚب اٍزمو ػٍ ٗ١اٌمؼبء اإلكاه ٞف ٟاٌؼل٠ل ِٓ اٌلٚي
()83

ٚرٕظت هلبثخ اٌمؼبء اإلكاه ٞػٍٍ ٝجت اٌمواه مٌه ثبٌزؾمك ِٓ طؾخ ٚعٛك اٌظوف
االٍزضٕبئ ٟاثزلاء صُ ٠زأول ِٓ طؾخ اٌؾبٌخ اٌٛالؼ١خ اٌز ٟرؼطٌ ٟإلكاهح اٌؾك ف ٟاٍزقلاَ ٍٍطبرٙب
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االٍزضٕبئ١خ  .أِب ثبٌَٕجخ ٌٍغب٠خ  ,فالثل ٌإلكاهح أْ رٙلف ِٓ لواهارٙب ف ٟظً اٌظوف االٍزضٕبئ ٟرؾم١ك
()84
اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ .
أٚال  :هلبثخ اٌَجت.
اٍزمو لؼبء ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَ ٟػٍ ٝهلبثخ اٌٛعٛك اٌّبكٌٍٛ ٞلبئغ ٚ ,رى١١فٙب اٌمبٍٔٛ ٟٔٛاء فٟ
اٌظوٚف اٌؼبك٠خ أ ٚف ٟاٌظوٚف االٍزضٕبئ١خ  ,غ١و ئْ ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَ ٟال ّ٠بهً هلبثخ ِشلكح
()85
ف ٟاٌظوٚف االٍزضٕبئ١خ ػٍ ٝلواهاد اٌؼجؾ اإلكاهٞ

صبٍَب  :انشلبثخ ػهى انغبٌخ .
ف ٟاٌظوٚف االٍزضٕبئ١خ ّ٠بهً اٌمؼبء هلبثخ ػ١مخ ػٍ ٝهوٓ اٌغب٠خ ِ ٛ٘ٚب ٍبه ػٍ ٗ١اٌمؼبء
اٌفؤَ , ٟمٌه الْ اٌمبػٕ٠ ٟظو ئٌ ٝأػّبي اإلكاهح ثؼ ٓ١اٌّشوٚػ١خ االٍزضٕبئ١خ ال اٌّشوٚػ١خ اٌؼبك٠خ
()86
ِ ٛ٘ٚ .ب ٍبه ػٍ ٗ١اٌمؼبء فِ ٟظو
أِب فّ١ب ٠زؼٍك ثبألهوبْ األفوٌٍ ٜمواه اإلكاه ٞفإٔٔب ٚوّب أٍٍفٕب ٔ ,ظوا ٌزّزغ اإلكاهح ف ٟظً
اٌظوٚف االٍزضٕبئ١خ ثٍَطبد ال ٔظ١و ٌٙب ف ٟاٌظوٚف اٌؼبك٠خ ِٕٙ ,ب ِب ٠زؼٍك ثاِىبٔ١خ اٌقوٚط ػٓ
اٌمٛاػل اٌّزؼٍمخ ثبالفزظبص ٚػلَ اٌزم١ل ثٙب ٌ ,نا ٔغل ئْ ِغٌٍ اٌلٌٚخ اٌفؤَ ٟالو ثّشوٚػ١خ
اٌمواه اٌّشٛة ثؼ١ت االفزظبص ف ٟظً اٌظوٚف االٍزضٕبئ١خ (٠ ٌُٚ .)87قزٍف اٌمؼبء اإلكاه ٞفٟ
ِظو ػٓ ٔظ١وٖ اٌفؤَ ٟاٌن ٞالو أ٠ؼب ثّشوٚػ١خ اٌمواهاد اٌظبكهح ف ٟاٌظوٚف االٍزضٕبئ١خ ٚاْ
()88
طلهد فالفب ٌمٛاػل االفزظبص

انخبرًخ
ِّب ال شه ف ٗ١اْ اٌشؼٛة اٌؼوث١خ ػبٔذ وض١وا ِٓ رٍَؾ االٔظّخ اٌلوزبرٛه٠خ ٚاٌزِ ٟب أفىذ رؾبٚي
اْ ريهع اٌزفولخ ث ٓ١افواك رٍه اٌشؼٛة ٌٙنا ٚمان هاؽذ رٍه اٌشؼٛة رغّغ ؽبلبرٙب اٌفوك٠خ ٚرظمٍٙب
ف ٟثٛرمخ ٚاؽلح ِٓ اعً ٔ ً١اٌؾو٠خ ٚاٌزؼج١و ػٓ ِٛالفٙب رغبٖ اٌَ١بٍبد اٌزٔ ٟبٌذ ِٓ ؽو٠زٙب
فبٌشؼٛة وبٔذ ٚال ىاٌذ ف١و اكاح هلبث١خ رشقض ٚرؾبٍت اٌؾىِٛبد ئما ِب افطأد ٚ ،ف ٟظً
اٌزطٛهاد اٌَ١بٍ١خ اٌز ٟشٙل٘ب اٌؼبٌُ ػٍٚ ٝعٗ اٌؼّٚ َٛاٌلٚي اٌؼوث١خ ػٍٚ ٝعٗ اٌقظٛص أؼىَذ
اصوا٘ب ثبال٠غبة ػٍ ٝثؼغ اٌلٚي اٌؼوث١خ اْ ٌُ ٠ىٓ عٍٙب  ،ؽ١ش رُ رجٕ ٟإٌٙظ اٌلّ٠مواؽ١خ ِٓ فالي
ثؼغ ِٓ اٌزشو٠ؼبد ٚاٌز ِٓ ٟفالٌٙب رؾبٚي اْ رضجذ ٌٍؼبٌُ أٙب رَ١و ٔؾ ٛاٌلّ٠مواؽ١خ  .ثبٌوغُ ِٓ
مٌه ظٍذ رٍه اٌلٚي اٌز ٟرزّ١ي ثشؼٛثٙب اٌٛاػ١خ رٙلف ث ٓ١فٚ ٕٗ١افو ٜرجٕ ٟإٌٙظ اٌلّ٠مواؽِٓ ٟ
فالي ِؾبٌٚخ ِؾبٍجخ اٌؾىِٛبد ثبٌزظب٘و اٌٍ١ٍٛخ االٍبٍ١خ ف ٟاٍمبؽ االٔظّخ غ١و اٌلّ٠مواؽ١خ ٚفٟ
٘نا االؽبه رٕبٌٕٚب اٌزظب٘و ثأػزجبهٖ اكاح اٍبٍ١خ اٍ١ٍٚ ٚخ رَزط١غ ِٓ فالٌٙب اٌشؼٛة اٌّطبٌجخ
ثؾمٛلٙب اٌزٍٍ ٟجذ فؾبٌٕٚب ف ٟاٌظفؾبد اٌزِ ٟؼذ رٕبٌٙٚب ِٓ لجً كٍبر١و اٌؼبٌُ ِٕٙٚب اٌلٍزٛه
اٌؼوال ٟاٌن ٞهاػ ٠ىوً ٘نا اٌؾك ٌٍّٛاؽٕ ٓ١ػٍ ٝاٍبً االّ٠بْ ثبٌلّ٠مواؽ١خ ٚثؾمٛق االَٔبْ فٟ
ظً اٌزغ١١و اٌن ٞشٙلح اٌلٌٚخ اٌؼوال١خ ٚػٍ ٝاْ ال ٠قً ِغ إٌظبَ اٌؼبَ ٚاالكاة اٌؼبِخ ٘ٚنا ِب ٔض
ػٍ ٗ١اٌلٍزٛه اٌؼوالٚ ٟغ١وٖ ِٓ كٍبر١و كٚي اٌؼبٌُ ثبٌوغُ ِٓ اْ فىوح إٌظبَ اٌؼبَ ٘ ٟفىوح ِطبؽخ
رزغ١و ثزغ ١و اٌيِبْ ٚاٌّىبْ ٚرقزٍف ِٓ كٌٚخ اٌ ٝافو ٜئال اْ مٌه ِب ٍبهد ػٍ ٗ١رٍه اٌلٍبر١و ٘ٚنا
وبْ ِلػبح ٌٕٛع ِٓ اٌزمل٠و ِٓ لجً اٌٍَطخ اٌزٕفن٠خ ػٍ ٝاٍبً إٌظبَ اٌؼبَ ٚؽفظخ َِ ٛ٘ٚإ١ٌٚخ رٍه
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اٌٍَطخ ثّٛعت اٌظالؽ١بد إٌّّٛؽٗ ٌٙب ٚاٌز ِٓ ٟاّ٘ٙب اٌؼجؾ االكاه ٞثّب ٠ؾز ِٓ ٗ٠ٛػٕبطو
اٌّؾبفظخ ػٍ ٝإٌظبَ اٌؼبَ ثؼٕبطوٖ اٌضالس االِٓ اٌؼبَ ٚاٌظؾخ اٌؼبِخ ٚاٌَىٕ١خ اٌؼبِخ  ،فّٓ فالي
كهاٍزٕب ٌٙنا اٌّٛػٛع رجٌٕ ٓ١ب اْ ٕ٘بن عٛأت ِٛػٛػ١خ الثل ِٓ ِواػبرٙب فّ١ب ٠زؼٍك ثؾك اٌزظب٘و
ٔب٘١ه ػٓ اٌغٛأت االعوائ١خ اٌز ٟونٌه رإفن ثؼ ٓ١االػزجبه ػٕل اٌشوٚع ف ٟاٌجلء ا ٚاٌزؾؼ١و
ٌٍّظب٘واد فٙنا اٌؾك ٚاْ وفٍٗ اٌلٍزٛه اٌؼوال ٟئال أٗ ثبٌّمبثً ٌنٌه عؼً رٕظ ُ١اٌزظب٘واد ِٓ لجً
اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ ٘ٚنا ثّٛعت إٌض طواؽزٙب ف ٟاٌلٍزٛه  ،وّب ٚاْ اٌزظب٘واد ٚاْ لبِذ ثّٛعت
االٍز١فبء اٌَبثك ٌٍشوٚؽ اٌّفوٚػخ فأٔٗ ثبٌّمبثً ٌنٌه ٕ٘بن هلبثخ رّبهً ػٍٙ١ب ِٓ لجً اٌٍَطخ
اٌزٕف١ن٠خ اصٕبء اٌّظب٘واد ٚاْ ٕ٘بن ونٌه هلبثخ اٌمؼبء االكاه ٞفّ١ب ٠زؼٍك ثبٌزظب٘و ٘ٚنٖ اٌولبثخ
رقزٍف ِٓ اٌظوٚف اٌؼبك٠خ اٌ ٝاٌظوٚف غ١و اٌؼبك٠خ ٌنا فإٔٔب رٛطٍٕب اٌ ٝإٌزبئظ اٌزبٌ١خ :
 -1اْ اٌزظب٘و اٌٍَّ ٟثاػزجبهٖ ٍ١ٍٚخ ٍٍّ١خ ٌٍزؼج١و ػٓ اٌؾمٛق إٌّزٙىخ ِٚؾبٌٚخ اٌؾظٛي
ػٍٙ١ب ٠ؼل ِٓ اٌؾمٛق اٌلٍزٛه٠خ  ٚاٌّىفٌٛخ ٚ ,ؽز٠ ٌُ ٌٛ ٝو مووٖ ف ٟاٌٛص١مخ اٌلٍزٛه٠خ فبٔٗ
٠جم ِٓ ٝاٌؾمٛق األطٍ١خ فبٌلٍزٛه ٠مو اٌؾمٛق  ٚال ٠ىشفٙب .
ٕ٘ -2بن ٔٛع ِٓ اٌغّٛع ا ٚاٌفٌّ ُٙظطٍؼ إٌظبَ اٌؼبَ ثبٌوغُ ِٓ رٛػ١ؼ ِٓ لجً اغٍت
اٌفمٙبء ٚػٍ ٝهأٍ ُٙاٌؼالِخ ػجل اٌوىاق إٌَٛٙه ٞثبشب  ،االِو اٌن٠ ٞغً َِأٌخ رؾل٠ل ِب
٠ؼزجو ِٓ إٌظبَ اٌؼبَ َِأٌخ رمل٠و٠خ ث١ل اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ .
 -3االػزواف ثؾك اٌزظب٘و ِٓ لجً كٚي اٌؼبٌُ ٚثبالفض ِؾً اٌجؾش ( ِظو – فؤَب –
اٌؼواق ) ٚاْ وبْ ف ٟكٍبر١و٘ب ئال اْ مٌه اٌؾك ٠ظً ِؼزوف ثٗ ٍٚبثك ٌٛعٛك رٍه
اٌلٍبر١و ِٚب ٘نٖ اٌلٍبر١و ٍ ٜٛأٙب وبشفٗ ٌٙنا اٌؾك .
ثٕبء ػٍ ٝمٌه ٔمزوػ اٌزٛط١بد ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ: ٟ
ٚ -1ػغ ػّبٔبد ؽم١م١خ ِٛٚػٛػ١خ َِٚزمٍخ ثنارٙب رىفً ِّبهٍخ اٌؾمٛق اٌّلٔ١خ ٚاٌَ١بٍ١خ .
ٔ -2و ٜػوٚهح اٌزقف١ف ِٓ اٌمٛ١ك اٌٛاٍؼخ ِٓ فالي ٚػغ ػٛاثؾ لبٔ١ٔٛخ طو٠ؾخ رظْٛ
٘نٖ اٌؾمٛق ِٓ رغبٚىاد اٌٍَطخ اٌزٕف١ن٠خ  ,ئٌ ٝعبٔت رؾل٠ل اٌّمظٛك ثبٌٕظبَ اٌؼبَ ٚا٢كاة
.
ٔ -3لػ ِٓ ٛاٌٍَطخ اٌزشو٠ؼ١خ االٍواع ف ٍٓ ٟلبٕٔ٠ ْٛظُ ؽك اٌزظب٘و ػٍ ٝاْ ال ٠ؼبهع
ِجبكٜء اٌلّ٠مواؽ١خ اٌّزفك ػٍٙ١ب ك١ٌٚب .
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انًظبدس
أٔال  :انكزت :
 -1د .أيم دمحم دًضِ  ،دك االضشاة ٔانزظبْش فً انُظى انغٍبعٍخ انًؼبطشح  ،دساعخ
يمبسَخ  ،داس انُٓضخ انؼشثٍخ  ،انمبْشح .2112 ،
 -2د . .ػًبس ثٕضٍبف  ،انٕجٍض فً انمبٌَٕ االداسي  ،داس انًطجٕػبد انجبيؼٍخ  ،انجضائش ،
،ط2115 ،2
 -3د .ػًبس ػٕاثذي  ،انمبٌَٕ االداسي  ،انُشبط االداسي  ،دٌٕاٌ انًطجٕػبد انجبيؼٍخ ،
انجضائش  ،ط،2115 ،1
 -4د.ػًش أدًذ دغجٕ ،دشٌخ االجزًبع (دساعخ يمبسَخ) ،داس انُٓضخ انؼشثٍخ ،انمبْشح،
1999و،
 -5دمحم جًبل ػضًبٌ  ،انزشخٍض االداسي  ،جبيؼخ ػٍٍ شًظ  ،انمبْشح  ، 1992 ،ط1
 -6د .يهكٍخ انظشٔر  ،انمبٌَٕ االداسي  ،انششكخ انًغشثٍخ نهكزت  ،ط ، 2111 ،1ص 541
 -7د .يظطفى أدًذ أثٕ ػًشٔ ،انزُظٍى انمبًََٕ نذك األضشاة فً انمبٌَٕ انًظشي
ٔانفشَغً ٔانزششٌؼبد انؼشثٍخ ،انطجؼخ األٔنى ،داس انكزت انمبٍََٕخ ،يظش2119 ،و
 -8د .يذًٕد ػبطف انجُب  ،انٕعٍظ فً انمبٌَٕ االداسي  ،داس انفكش انؼشثً  ،يظش  ،ط، 2
1992
 -9د .دمحم سفؼذ ػجذ انْٕبة  ،يجبدئ ٔادكبو انمبٌَٕ االداسي  ،يُشٕساد انذهجً انذمٕلٍخ
 ،نجُبٌ ، 2115 ،
 -11د .يبصٌ ساضً نٍهٕ  ،انٕجٍض فً انمبٌَٕ االداسي  ،يُشٕساد جبيؼخ دْٕن  ،ط، 3
2111
 -11د .طالح انذٌٍ َبًْ  ،انًذٍظ فً انُظبو انغٍبعٍخ ٔانمبٌَٕ انذعزٕسي  ،داس انُٓضخ
انؼشثٍخ  ،انمبْشح  ،ط.2111 ، 1
 -12د .طجٍخ ثشٍش يغكًَٕ  ،يجبدئ انمبٌَٕ االداسي  ،يجبدئ انمبٌَٕ االداسي فً
انجًٕٓسٌخ انؼشثٍخ انهٍجٍخ  ،ثُغبصي  ،يُشٕساد جبيؼخ ثُغبصي 1974
 -13خبنذ ػجذ هللا ػجذ انشصاق( ،انشلبثخ ػهى دعزٕسٌخ انمٕاٍٍَ "دساعخ يمبسَخ")،
يبجغزٍش ،جبيؼخ دهٕاٌ ،كهٍخ انذمٕق2116 ،و
 -14د .سفؼذ ػٍذ عٍذ ،دشٌخ انزظبْش ٔاَؼكبط طجٍؼزٓب ػهى انزُظٍى انمبًََٕ فً جًٕٓسٌخ
يظش انؼشثٍخ يغ اإلشبسح نجؼض انذٔل انؼشثٍخ دساعخ رذهٍهٍخ َمذٌخ ,داس انُٓضخ
انؼشثٍخ ,انمبْشح 2118,و
 -15د .سفؼذ ػجذ عٍذ ،دشٌخ انزظبْش ٔاَؼكبط طجٍؼزٓب ػهى انزُظٍى انمبًََٕ فً جًٕٓسٌخ
يظش انؼشثٍخ يغ اإلشبسح إنى ثؼض انذٔنخ انؼشثٍخ دساعخ رذهٍهٍخ َمذٌخ ،داس انُٓضخ
انؼشثٍخ ،انمبْشح2118 ،و
 . -16عؼبد انششلبٔي  ،انمبٌَٕ االداسي  ،داس انُٓضخ انؼشثٍخ  ،يظش  ،ط2112 ، 1
 -17د .عهًٍبٌ دمحم انطًبٔي  ،انُظشٌخ انؼبيخ نهمشاساد االداسٌخ  ،داس انفكش انؼشثً  ،يظش ،
ط يضٌذح ٔيُمذّ 2116 ،
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صبٍَب  :انًجالد ٔانذٔسٌبد :
-1
-2

-3
-4

د .اَظ يظطفى دغٍٍ  ،ضٕاثظ انزظبْشاد  ،يجهخ جبيؼخ ديشك نهؼهٕو االلزظبدٌخ
ٔانمبٍََٕخ  ،يجهذ  ،21انؼذد االٔل . 2115 ،
د .دمحم عٍذ ادًذ  ،دذٔد دشٌخ انًٕاطٍ فً انزظبْش ي يظش ٔفً انُظبو انفشَغً ٔفً
ثؼض انًٕاصٍك انذٔنٍخ  ،ثذش يُشٕس فً يجهخ انذمٕق نهجذٕس انمبٍََٕخ ٔااللزظبدٌخ ،
يجهخ فظهٍخ رظذس ػٍ كهٍخ انذمٕق ،جبيؼخ االعكُذسٌخ  ،انؼذد االٔل  ، 2117 ،داس
انجبيؼخ انجذٌذح نهُشش ٔانزٕصٌغ  ،االعكُذسٌخ  ،ص 235
د.عؼذ ػظفٕس ،دشٌخ االجزًبع فً اَكهزشا ٔفشَغب ٔيظش ،يجهخ يجهظ انذٔنخ انًظشي،
انغُخ انضبٍَخ1952 ،و
دٔ .عبو طجبس انؼبًَ  ،ػٍت انغجت ٔيكبَخ ثٍٍ أجّ االنغبء فً انُظى انًمبسَخ ٔانؼشاق ،
يجهخ كهٍخ انذمٕق  ،جبيؼخ انُٓشٌٍ  ،انًجهذ  ،14انؼذد .2112 ،2

صبنضب :انذعبرٍش ٔانمٕاٍٍَ :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

دعزٕس فشَغب 1958
دعزٕس يظش 2112
دعزٕس جًٕٓسٌخ انؼشاق 2115
لبٌَٕ االدزجبجبد ٔانًظبْشاد سلى  14نغُخ  ، 1923يظش
لبٌَٕ انًذبفظبد غٍش انًُزظًخ ثإلهٍى سلى  21نغُخ 2118
لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼشالً سلى  111نغُخ  1969انًؼذل ،انؼشاق.
انٕٓايش

1

) ) د .انس مصطفى حسٌن  ،ضوابط التظاهرات  ،مجلة جامعة دمشك للعلوم االلتصادٌة والمانونٌة  ،مجلد  ،66العدد
االول  ، 6669 ،ص660
2
) ) المصدر السابك  ،ص 666
3
) ) ٌنظر فً ذلن المواد ( )666-666من لانون العموبات العرالً رلم  666لسنة  6505المعدل .
4
) ) د .أمل دمحم حمزه  ،حك االضراب والتظاهر فً النظم السٌاسٌة المعاصرة  ،دراسة ممارنة  ،دار النهضة العربٌة ،
الماهرة  ، 6666 ،ص 666
5
) ) د .ملكٌة الصروخ  ،المانون االداري  ،الشركة المغربٌة للكتب  ،ط ، 6666 ،6ص 966
6
) ) ٌعرف الطرٌك العام بأنه ( كلما هو مخصص للموصالت ومرور المواطنٌن منه سواء كان داخل المدن أو المرى ،
أو هو الطرٌك المعد فعال للمرور العام عند العمل به غٌر مملون لألفراد أو الهٌئات  ،للمزٌد ٌنظر د .امل دمحم حمزه ،
مصدر سبك ذكره  ،ص .66
7
) ) المصدر السابك  ،ص . 66
8
) ) د .دمحم سٌد احمد  ،حدود حرٌة المواطن فً التظاهر ي مصر وفً النظام الفرنسً وفً بعض المواثٌك الدولٌة ،
بحث منشور فً مجلة الحموق للبحوث المانونٌة وااللتصادٌة  ،مجلة فصلٌة تصدر عن كلٌة الحموق ،جامعة االسكندرٌة
 ،العدد االول  ، 6666 ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر والتوزٌع  ،االسكندرٌة  ،ص . 669
9
) ) د .رفعت عبد سٌد ،حرٌة التظاهر وانعكاس طبٌعتها على التنظٌم المانونً فً جمهورٌة مصر العربٌة مع اإلشارة
إلى بعض الدولة العربٌة دراسة تحلٌلٌة نمدٌة ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة6666 ،م ،ص 666
10
) ) المصدر السابك  ،ص669
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11

) ) د .صالح الدٌن ناهً  ،المحٌط فً النظام السٌاسٌة والمانون الدستوري  ،دار النهضة العربٌة  ،الماهرة  ،ط، 6
 ، 6666ص . 65
12
) ) المصدر السابك  ،ص 96
13
) ) د .امل دمحم حمزه  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
14
) ) دمحم جمال عثمان  ،الترخٌص االداري  ،جامعة عٌن شمس  ،الماهرة  ، 6556 ،ط56 ، 6
15
) ) المصدر السابك  ،نفس الصفحة .
16
) ) د .امل دمحم حمزه  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 669
17
) ) د .دمحم سٌد أحمد  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
18
) ) د .صالح الدٌن هادي  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 96
19
) ) خالد عبد هللا عبد الرزاق( ،الرلابة على دستورٌة الموانٌن "دراسة ممارنة") ،ماجستٌر ،جامعة حلوان ،كلٌة الحموق،
6660م ،ص666-666
20
) ) د .رفعت عبد السٌد  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 669
21
) ) وفما ألمر سلطة االتئالف المنحلة حٌث سبك لها وان اصدرت االمر رلم  65لسنة  6666المنشور فً جرٌدة
الولائع العرالٌة الصادرة بالعدد  6565فً /66تموز ،6666/اذ جرى بموجب المسم ( )6منه تعلٌك احكام المواد 666
الى  666من لانون العموبات العرالً رلم  666لسنة  6505المعدل والتً تمٌد حك افراد الشعب فً حرٌة التعبٌر
والحك فً التجمع السلمً ،كما تضمن االمر المذكور تحدٌد جهة اعطاء الترخٌص (أي الجهة التً تعطً االذن بالتظاهر
السلمً او التجمع السلمً) ،كما الزم االمر المذكور اخطار سلطة الترخٌص لبل  66ساعة على االلل من بدء المسٌرة
او التجمع ،ووجوب بٌان اسماء المنظمٌن للتجمع او التظاهر السلمً والحد االعلى لالشخاص المشاركٌن فٌه والطرٌك
الذي تسلكه وولت وبدء ومدة التجمع او التظاهر ،والزم سلطة الترخٌص ان تحٌط علما المجموعة المنظمة او التً لدمت
االشعار خالل  66ساعة بالحد االعلى لعدد االشخاص المسموح لهم بالمشاركة ،كما حظر على المتظاهرٌن احضار او
حمل سالح ناري او اشٌاء حادة او اي شئ ٌمكن لذفه ٌلحك االذى ،بما فً ذلن الحجارة والزانات والهروات او العصً
باستثناء ما ٌستخدم لرفع الالفتات والشعارات التً ٌحملها المتظاهرون ،وحٌث ان االمر المذكور كان لد صدر عن
سلطة االئتالف المنحلة ولم ٌصدر مستندا الى الدستور العرالً الصادر عام  6669كما انه لم ٌصدر عن السلطة
التشرٌعٌة العرالٌة.
22
) ) د .دمحم جمال عثمان  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 56
23
) ) المادة ( )66من دستور جمهورٌة العراق لسنة . 6669
24
) ) د .عمار بوضٌاف  ،الوجٌز فً المانون االداري  ،دار المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر ، ،ط ، 6669 ،6ص 666
25
) ) د .صالح الدٌن ناهً  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 60
26
) ) د .امل حمزه  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
27
) ) د .دمحم جمال عثمان  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 56
28
) ) د .عمار عوابدي  ،المانون االداري  ،النشاط االداري  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر  ،ط ،6669 ،6ص
66
29
) ) د .رفعت عبد السٌد  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 669
30
) ) المصدر السابك  ،نفس الصفحة .
31
) ) د .دمحم سٌد احمد  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 660
32
) ) د .عمار عوابدي ،مصدر سبك ذكره  ،ص 66
33
) ) د .مصطفى أحمد أبو عمرو ،التنظٌم المانونً لحك األضراب فً المانون المصري والفرنسً والتشرٌعات العربٌة،
الطبعة األولى ،دار الكتب المانونٌة ،مصر6665 ،م ،ص66
34
) ) د .سعاد الشرلاوي  ،المانون االداري  ،دار النهضة العربٌة  ،مصر  ،ط ، 6666 ، 6ص 09
35
) ) د .مازن راضً لٌلو  ،الوجٌز فً المانون االداري  ،منشورات جامعة دهون  ،ط ، 6666 ، 6ص . 56
36
) ) د .دمحم رفعت عبد الوهاب  ،مبادئ واحكام المانون االداري  ،منشورات الحلبً الحمولٌة  ،لبنان  ، 6669 ،ص
669
37
) ) د .محمود عاطف البنا  ،الوسٌط فً المانون االداري  ،دار الفكر العربً  ،مصر  ،ط666 ، 6556 ، 6
38
) ) د .مازن لٌلو راضً  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 59
39
) ) د .امل دمحم حمزه  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 606
40
) ) د .دمحم رفعت عبد الوهاب  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
41
) ) د .محمود عاطف البنا  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
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42

) ) المصدر السابك  ،نفس الصفحة .
43
) ) المادة (  )66من دستور جمهورٌة العراق لسنة 6669
44
) ) د .دمحم سٌد احمد  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
45
) ) د .امل دمحم حمزه  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 606
46
) ) د .سعاد الشرلاوي  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 06
47
) ) د .دمحم رفعت عبد الوهاب  ،صدر سابك  ،ص 669
48
) ) للمزٌد ٌنظر نصوص لانون المحافظات غٌر المنتظمة بأللٌم رلم  66لسنة 6666
49
) ) د .دمحم رفعت عبد الوهاب  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 906
50
) ) د .دمحم رفعت عبد الوهاب  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 696
51
) ) د .مازن راضً لٌلو  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 56
52
) ) د .صبٌح بشٌر مسكونً  ،مبادئ المانون االداري  ،مبادئ المانون االداري فً الجمهورٌة العربٌة اللٌبٌة  ،بنغازي
 ،منشورات جامعة بنغازي  6566ص 606
53
) ) د .محمود عاطف البنا  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
54
) ) د .صبٌح بشٌر مسكونً  ،مصدر سبك ذكره 605 ،
55
) ) د .مازن راضً لٌلو  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 56
56
) ) المصدر السابك  ،نفس الصفحة
57
) ) د .دمحم رفعت عبد الوهاب  ،مصدر سبك ذكره 665 ،
58
) ) د .محمود عاطف البنا  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
59
) ) د .مازن راضً لٌلو  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 56
60
) ) د .صبٌح بشٌر مسكونً  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 696
61
) ) د .محمود عاطف البنا  ،مصدر سبك ذكره ،ص 669
62
) ) د.مازن راضً لٌلو  ،مصدر سبك ذكره ،ص 669
63
) ) د .دمحم رفعت عبد الوهاب  ،مصدر سبك ذكره ص 666
64
) ) د .مازن راضً لٌلو  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 669
65
) ) د .سعاد الشرلاي  ،مصدر سب ذكره 666 ،
66
) ) د .دمحم سٌد احمد  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
67
) ) المصدر السابك  ،ص 669
68
) ) د.سعد عصفور ،حرٌة االجتماع فً انكلترا وفرنسا ومصر ،مجلة مجلس الدولة المصري ،السنة الثانٌة6596 ،م،
ص.699
69
) ) د .رفعت عٌد سٌد ،حرٌة التظاهر وانعكاس طبٌعتها على التنظٌم المانونً فً جمهورٌة مصر العربٌة مع اإلشارة
لبعض الدول العربٌة دراسة تحلٌلٌة نمدٌة ,دار النهضة العربٌة ,الماهرة 6666,م ،ص.66
70
) ) د .سعد عصفور مصدر سبك ذكره  ،ص 699
71
) ) عمر أحمد حسبو ،حرٌة االجتماع (دراسة ممارنة) ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة6555 ،م ،ص.666
72
) ) د .وسام صبار العانً  ،عٌب السبب ومكانة بٌن اوجه االلغاء فً النظم الممارنة والعراق  ،مجلة كلٌة الحموق ،
جامعة النهرٌن  ،المجلد  ،66العدد  ، 6666 ،6ص . 69
73
) ) المصدر السابك  ،ص 666
74
) ) د .مازن لٌلو  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
75
) ) المصدر السابك  ،ص 669
76
) ) د .صبٌح بشٌر مسكونً  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
77
) ) د .سعاد الشرلاوي  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
78
) ) د .مازن راضً لٌلو  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 669
79
) ) د .عمر احمد حسبو  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
80
) ) د .دمحم رفعت عبد الوهاب  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
81
) ) د .سعاد الشرلاوي  ،مصدر سبك ذكره  ،ص666
82
) ) د  .محمود عاطف البنا  ،مصدر سبك ذكره  ،ص666
83
) ) المصدر السابك  ،ص 666
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84

) ) د .دمحم سٌد احمد  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 690
85
) ) د .سلٌمان دمحم الطماوي  ،النظرٌة العامة للمرارات االدارٌة  ،دار الفكر العربً  ،مصر  ،ط مزٌدة ومنمحه ،
 ، 6660ص 666
86
) ) د .دمحم رفعت عبد الوهاب  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
87
) ) د .سلٌمان دمحم الطماوي  ،مصدر سبك ذكره  ،ص 666
88
) ) المصدر السابك  ،ص 666
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