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ط٘خٛ ٍٝزح حُزلغ دسحعش حُٔغئ٤ُٝش حالٗؼزخؽ٤ش ُؼؼٓ ٞـِظ حُ٘ٞحد ػٖ
حالخالٍ ر٘ظخّ حُـِغش ،ك٣ ٜٞغِؾ حُؼٞء ػِ ٠ح ْٛحُٞحؿزخص حُظ٘٣ ٢زـ ٢ػِ٠
ػؼ ٞحُٔـِظ حالُظضحّ رٜخ دحخَ حؿظٔخػخص حُٔـِظ ٖٓٝ ،حؿَ حُللخظ ػِ ٠ع٤ش
ػَٔ حُٔـِظ رخٗظظخّ ٝحػشحء حُٔ٘خهشخص حُظ ٢طذٝس دحخَ حُـِغش كشطض حألٗظٔش
حُذحخِ ٤ش ٓٝذٗٝخص حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش ػِٝ ٠ػغ هٞحػذ ُِغِٞى حُ٘٤خر ٢رـ٤ش حُللخظ
ػِٗ ٠ظخّ حُـِغش ألٗ ٚالشي رذ ٕٝطِي حُوٞحػذ ع٤ئد ١حُ ٠خِن ر٤جش رشُٔخٗ٤ش هخثٔش
ػِ ٠حعخط حُلٞػٝ ٠ؿ٤ش هخدسس ػِ ٠طٔؼ َ٤حُشؼذ ٓٔخ ٣ئد ١رخُٜ٘خ٣ش حُ ٠حٗلشحف
حُٔـِظ ػٖ ٜٓٔظ ٚحالعخع٤ش ك ٢حُظشش٣غ ٝحُشهخرشُٝ ،ؼَ ٖٓ ح ْٛطِي حُوٞحػذ ٓخ
٣ظؼِن رخُللخظ ػِ ٠ع٤ش حُـِغخص ػٖ ؽش٣ن كؼٞس حؿظٔخػخص حُٔـِظ ٝػذّ
ٓخخُق هٞحػذ حٌُالّ ػٖ ؽش٣ن ؽِذ حالرٕ ٝحكظشحّ حُٔـِظ حػ٘خء حرذحء ح٥سحء
ٝحالٓظؼخٍ ألكٌخّ حُذعظٞس ٝحُ٘ظخّ ٝحُوٞحٗٝ ،ٖ٤حُذٝس حالًزش ُٞػغ طِي حُوٞحػذ
ٓٞػغ حُظ٘ل٤ز ٣وغ ػِ ٠ػخطن حُٔـِظ ٝسث٤ظ ٓـِظ حُ٘ٞحد ً ٚٗٞحٌُِٔق رخُللخظ
ػِٗ ٠ظخّ حُـِغشُ ،زح خُٞض حالٗظٔش حُذحخِ٤ش ٓٝذٗٝخص حُغِٞى ُشث٤ظ حُٔـِظ
طالك٤خص حٗؼزخؽ٤ش ٝحعؼ ٚطظَ حُ ٠كذ كشٓخٕ حُؼؼ ٞحُٔخخُق ٖٓ حالشظشحى
ك ٢حؿظٔخػخص حُٔـِظ ُٝـخٗٓٝ ،ٚشٌِش حُزلغ طذٝس ك ٍٞحالعزخد حُظ ٢طوق ٝسحء
حخالٍ ػؼٓ ٞـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢ر٘ظخّ حُـِغش ٝػذّ كخػِ٤ش حُٔغئ٤ُٝش
حالٗؼزخؽ٤ش حصحء حُٔخخُلخص حُٔشطٌزش  َٛطٌٖٔ ك ٢ػؼق حُٔؼخُـش حّ ك ٢ػؼق

ٍٝحأل، ش دحخَ ٗطخم حُـِغش٤حؿزخص حعخعٝ  حُزلغ ػالػش٢ٍ كٝطْ حُظ٘خٝ، ن٤حُظطز
 ًشحٓش٠ِظؼِن رخُٔلخكظش ػ٣ ٢ٗحُؼخٝ ،ُٚٗـخٝ س حؿظٔخػخص حُٔـِظٞظؼِن رلؼ٣
طِ٘خٞ ػْ ط،حػذ حٌُالّ دحخَ حُـِغشٞظؼِن رخالُظضحّ رو٤ حٓخ حُؼخُغ ك،ش٤خر٤ُ٘حُظلش ح
.خٜ ٗؤَٓ ٖٓ حُٔششع حالخز ر٢خص حُظ٤طٞحُظٝ  ؿِٔش ٖٓ حُ٘ظخثؾ٠ُش حُزلغ ح٣خٜٗ ٢ك
Abstract
This study examines the disciplinary responsibility of a
member of the parliament to disrupt the system of the session,
it highlights the most important duties that should be a
member of the parliament to abide within the meetings of the
Council and in order to maintain the functioning of the
Council regularly and enrich the discussions that take place
within the meeting, And parliamentary codes of conduct on the
establishment of rules of parliamentary behavior in order to
maintain the system of the session because there is no doubt
without these rules will lead to the creation of a parliamentary
environment based on chaos and unable to represent the
people, leading eventually to deviate from the Council's main
task in legislation and oversight , And perhaps the most
important of these rules regarding the maintenance of the
conduct of meetings by attending meetings of the Council and
non-violation of the rules of speech by requesting permission
and respect the Council during the opinions and compliance
with the provisions of the Constitution and the law and the
most important role to put these rules in place falls on the

Council and the Speaker of the parliament The internal
regulations and codes of conduct of the President of the
Council have broad disciplinary powers up to the extent of
depriving the violating member of participation in meetings of
the Council and its committees. The problem of the research
revolves around the reasons behind the breach of the Member
of the parliament Iraq And the lack of effectiveness of the
disciplinary responsibility for the violation committed lies in
the weakness of the treatment or the weakness of application,
and was dealt with in search of three basic duties within the
scope of the session, the first relates to the attendance of the
meetings of the Council and its committees, and the second
relates to the preservation of the dignity of parliamentary
status, and The third relates to the rules of speech within the
session, and then we reached at the end of the research to a set
of conclusions and recommendations that we hope that the
legislature adopt it
انًقذيح
ٍٝ حُذ٢ش ك٤ؼ٣ ٓـِظ حألٓش حُغِطش حُظششٝ حُزشُٔخٕ حٝحد أُٞ٘ؼذ ٓـِظ ح٣
ش٤ِٔ ػ٢ظ ك٤سثٝ ٢رشٌَ أعخعٝ جش ٓخظظش٤ٛ ٜٞ ك،٢ٔوشحؽ٣ؾ حُذُٜ٘ؾ حٜ ط٘ظ٢حُظ
ٙزٛ ٢حُٔظزغ كٝ ٖ حُغِطخص٤ف رٔزذأ حُلظَ رٝ طزؼخ ً ُِٔزذأ حُٔؼش،ٖ٤ٗحٞغ حُو٣طشش
ٕ ُزح كخ، ػخطن حُشؼذ٠ِحد طوغ ػُٞ٘ش حٗظخخد حػؼخء ٓـِظ ح٤ِٔحٕ ػٝ ،ٍٝحُذ
ٚٗ حال ح،ً خ٤و٤الً كو٤ طٔؼِٚٔؼ٣ ٖٓ خس٤ن حخظ٣شس ػٖ ؽش٤ش ًز٤ُٝظلَٔ ٓغئ٣ ش٤حالخ
٢س حُشؼذ كٝ د٢ٜ٘ظ٣  هزش حُٔـِظ٠ُ حُٚٞطٝٝ  حُٔـِظٞص ػؼٞرٔـشد كٝ

ٓلخعزش حُؼؼ ٞػٔخ ٣ذٝس ٖٓ ٓخخُلخص دحخَ حُٔـِظُ ،زح كشطض حألٗظٔش
حُذحخِ٤ش ُِٔـخُظ حُ٘٤خر٤ش ػِ ٠حالشخسس ػِ ٠ؿِٔش ٖٓ حُٞحؿزخص حُظ ٢طوغ ػِ ٠ػخطن
ػؼٓ ٞـِظ حُ٘ٞحد حػ٘خء حٗؼوخد حُـِغش ػِ ٠حػظزخس حٕ ػؼ ٞحُٔـِظ شؤٗ ٚشؤٕ
حٌِٓ ١ق رخذٓش ػخٓش ٣ظؼ ٖ٤ػِ ٚ٤طؤد٣ش ؿِٔش ٖٓ حُٞحؿزخص ٌُ٣ ٢غظو ْ٤ػِٔٚ
حُ٘٤خرُٝ ،٢ؼَ ٖٓ ح ْٛحُٞحؿزخص حُظ ٢طوغ ػِ ٠ػخطن ًَ ػؼ - ٞرـغّ حُ٘ظش ػٖ
طٞؿٜخط ٚحُغ٤خع٤ش ٝحُلضر٤ش  ٢ٛ -حُٞحؿزخص حُٔظؼِوش ر٘ظخّ حُـِغشُ ،زح كوذ كشطض
حألكٌخّ حُخخطش رؼؼ٣ٞش حُٔـخُظ حُ٘٤خر٤ش كٓ ٢خظِق حُذ ٍٝػِ ٠حُ٘ض ػِ٠
ػشٝسس حٗظظخّ حألػؼخء ك ٢كؼٞس ؿِغخص حُٔـِظ ُٝـخٗ ٚحُٔش ٌِّش ر،ٚ
ٝحُٔلخكظش ػًِ ٠شحٓش حُظلش حُ٘٤خر٤ش ػٖ ؽش٣ن حالرظؼخد ػٖ أ ١كؼَ ٣شٌَ حخالالً
ر٤ٜزش حُٔـِظ ٝ ٝهخسًٔ ،ٙخ ٝػؼض حألٗظٔش حُذحخِ٤ش ٓـٔٞػش ٖٓ حُوٞحػذ
حُٔٞػٞػ٤ش ٝحإلؿشحث٤ش ُؼٞحرؾ حٌُالّ دحخَ حُـِغش ٝحُظ٣ ٢ظؼ ٖ٤ػِ ٠ػؼٞ
حُٔـِظ حالُظضحّ رٜخٝ ،رخُٔوخرَ كخٕ حُ٘ض ػِ ٠طِي حُٞحؿزخص دٝ ٕٝؿٞد ػوٞرخص
طلشع ػِ٣ ٖٓ ٠خخُلٜخ طئد ١حُ ٠حكشحؽ طِي حُٞحؿزخص ٖٓ ٓلظٛٞخ حُوخُٗ ،٢ٗٞزح
هشسص حألٗظٔش حُذحخِ٤ش ُِٔـخُظ حُ٘٤خر٤ش ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼوٞرخص حُٔظؼِوش رخألخالٍ
رخُٞحؿزخص حُٔظؼِوش ر٘طخم حُـِغخص .
 يشكهح انثحج
حٕ ٓشٌِش حُزلغ طظؼِن رؤػخسس عئحٍ سث٤ظ ٓلخد ،ٙحٕ حدحء ػؼٓ ٞـِظ حُ٘ٞحد
حُؼشحهُِٞ ٢حؿزخص حُٔظؼِوش ر٘ظخّ حُـِغخص ٓ٘ز طذٝس حُ٘ظخّ حُذحخُِِٔ ٢ـِظ ُغ٘ش
ٝ 2002حُ ٠حالٕ حطغْ رخُوظٞس ٝحُخشٝؽ ػٖ ٓوظؼ٤خص حُؼَٔ حُ٘٤خرٝ ٢هٞحػذ
حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش حُظ ٢كذدٛخ حُ٘ظخّ حُذحخُِٔ ٢ـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحهٓٝ ٢ذٗٝش حُغِٞى
حُ٘٤خر٤ش كٔخ  ٢ٛحألعزخد ٝحُذٝحكغ حُظ ٢طوق ٝسحء ػذّ كخػِ ٚ٤حُٔغئ٤ُٝش حُٔظشطزش
ػِٓ ٠خخُلش حُٞحؿزخص حُٔظؼِوش ر٘ظخّ حُـِغش ؟
ٝعظٌ ٕٞحالؿخرش ػِٛ ٠زح حُظغخإٍ ٓلٞس حشٌخُ٤ش حُزلغ.

 اهًٍح انثحج
حٕ أ٤ٔٛش حُزلغ طشؿغ حًُ ٠ؼشس ٓظخٛش حُٔخخُلخص حُ٘٤خر٤ش ُؼؼٓ ٞـِظ حُ٘ٞحد
حُؼشحهٝ ٢حالعخءس حُ٤ٛ ٠زش حُٔـِظ ػٖ ؽش٣ن حالػظذحء حُٔظٌشس ُألػؼخء ٓغ
رؼؼ ْٜحُزؼغ ٝحعظؼٔخٍ حالُلخظ حُ٘خر٤ش ٝط٘ظ ْ٤حُٔظخٛشحص دحخَ حُٔـِظ
ٝحُظـ٤ذ حُٔغظٔش ٝػذّ كؼٞس ؿِغخص حُٔـِظ ٓٔخ ٣غظٞؿذ طغِ٤ؾ حُؼٞء ػِ٠
حُظ٘ظ ْ٤حُوخُِٗٞ ٢ٗٞحؿزخص حُٔظؼِوش ر٘ظخّ حُـِغخص ٝحُٔغئ٤ُٝش حُٔظشطزش ػِ٠
ٓخخُلظٜخ ُٔؼشكش حُغزذ حُزٝ ٌٖٔ٣ ١سحء ػذّ حُظضحّ حالػؼخء رٞحؿزخطٝ ،ْٜطشؿغ
أ٤ٔٛش ٛز ٙحُزلغ أ٣ؼخ حُٗ ٠ذسس حُذسحعخص حُٔظخظظش حُظ ٢ط٘خُٝض حُٔٞػٞع حر
ال طؼذ ٝحٕ طٌٓ ٕٞـشد دسحعخص ػخٓش حٓ ٝظخظظش ُـضث٤خص ٖٓ ٓٞػٞع حُزلغ
ٓٝغ حُظغِ ْ٤رؤ٤ٔٛش ٛز ٙحُذسحعخص حال أٗ٘خ كؼِ٘خ دسحعش ٛزح حُٔٞػٞع رٞطلٚ
ٔ٣ؼَ ٓشكِش ٓلظِ٤ش ُظو ْ٣ٞحدحء ٓـِظ حُ٘ٞحد ٝٝػغ حُلِ ٍٞحُ٘خؿؼش ُٔ٘غ طٌشحس
حُلٞػ٣ٞش ك ٢حدحء ػِٔ.ٚ
 اهذاف انثحج
حٕ حُـخ٣ش ٖٓ حػذحد ٛز ٙحُزلغ  ٞٛحُظؼشف ػِٓ ٠غئ٤ُٝش حػؼخء ٓـِظ
حُ٘ٞحد ػ٘ذ حالخالٍ رخُٞحؿزخص حُٔظؼِوش ر٘ظخّ حُـِغش ٗظشحً ُٔخ طظٔ٤ض رٛ ٚزٙ
حُٞحؿزخص ٖٓ ح٤ٔٛش ك ٢حٗظظخّ ع٤ش ػَٔ حُٔـِظ ٝطغِ٤ؾ حُؼٞء ػِ ٠أْٛ
حُ٘ظٞص حُوخٗ٤ٗٞش حإلؿشحث٤ش ٝحُٔٞػٞػ٤ش حُٔظؼِوش روٞحػذ حٌُالّ دحخَ حُٔـِظ
ٝحُظؼِ٤ن ػِٜ٤خٝ ،اظٜخس ٓٞحؽٖ حُوٞس ٝحُؼؼق كٜ٤خ ٖٓٝ ،ػَ َّْ ر٤خٕ ٓخ ٣ؼظش١
حُزؼغ ٜٓ٘خ ٖٓ ؿٔٞع ٝػذّ حُٞػٞف ٓغظؼ ٖ٤٘٤رٔٞهق حُلوٜخء ك٤خٍ حُٔغخثَ
حُٔطشٝكش ُِزلغٓٝ ،غظششذحً رآسحث ْٜك ٢حُٔغخثَ حُخالك٤ش .
 يُهزٍح انثحج
ع٤ظْ حالػظٔخد كٛ ٢ز ٙحُزلغ ػِ ٠حُٜٔ٘ؾ حُظلِٝ ٢ِ٤حُٜٔ٘ؾ حُٔوخسٕ ٖٓ خالٍ
طلِ َ٤حُ٘ظٞص حُوخٗ٤ٗٞش ُِ٘ظخّ حُذحخُِٔ ٢ـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحهٓٝ ٢ذٗٝش حُغِٞى
حُ٘٤خر٤ش ٝاظٜخس حُٔزخدة حُوخٗ٤ٗٞش ُٜزح حُٔٞػٞع ٓٝوخسٗظٜخ رخألٗظٔش حُذحخِ٤ش ُِذٍٝ

حُٔوخسٗش ٌَُ ٖٓ ٓظش ٝحٌُ٣ٞض رـ٤ش حُظٞطَ اُ ٠حعظخالص حُ٘ظخثؾ ٝحُلٍِٞ
ُٔغخثَ ٝؿضث٤خص حُٔٞػٞع ؿ٤ش حُٞحػلش أ ٝحُظ ُْ ٢طؼخُؾ هخٗٗٞخً.
 هٍكهٍح انثحج
ع٤ظْ طوغْ ٛزح حُزلغ حُ ٠ػالػش ٓزخكغ ،ع٤خظض حُٔزلغ حال ٍٝحُٝ ٠حؿذ
كؼٞس حؿظٔخػخص حُٔـِظ ُٝـخٗٗٝ ،ٚظ٘خ ٍٝك ٢حُٔزلغ حُؼخٗٝ ٢حؿذ حُٔلخكظش
ػًِ ٠شحٓش حُظلش حُ٘٤خر٤ش ،حٓخ حُٔزلغ حُؼخُغ كغ٤خظض ُٞحؿذ حالُظضحّ روٞحػذ
حٌُالّ دحخَ حُٔـِظ ،ػْ ٗظ٘خ ٍٝكٗ ٢طخم ًَ ٝحؿذ حُٔغئ٤ُٝش حُٔظشطزش ػٖ
حالخالٍ ر.ٚ
انًثحج االول
حضىس ارتًاػاخ انًزهس ونزاَه
ع٤ظْ طوغٛ ْ٤زح حُٔزلغ حُ ٠ػالػش ٓطخُذٗ ،ظ٘خ ٍٝك ٢حُٔطِذ حالٓ ٍٝذٍُٞ
ٝحؿذ حُلؼٞس ٓٝزشسحطٗٝ ،ٚظ٘خ ٍٝك ٢حُٔطِذ حُؼخٗ ٢حػزخص حُلؼٞس
ٝحالعظؼ٘خءحص حُٞحسدس ػِ ،ٚ٤حٓخ حُٔطِذ حُؼخُغ ع٤خظض ُز٤خٕ حُٔغئ٤ُٝش حُٔظشطزش
ػِ ٠ؿ٤خد حُؼؼٝ ٞرخُظلظ َ٤حالط-:٢
انًطهة األول
يذنىل وارة انحضىس ويثشساته
ع٤ظْ طوغْ ٛزح حُٔطِذ حُ ٠كشػٗ ،ٖ٤ظ٘خ ٍٝك ٢حُلشع حالٓ ٍٝذُٝ ٍٞحؿذ
حُلؼٞسٗٝ ،ظ٘خ ٍٝك ٢حُلشع حُؼخٗٓ ٢زشسحص حُلؼٞس ٝرخُظلظ َ٤حالط-: ٢
انفشع االول
يذنىل وارة انحضىس
حٕ ٝحؿذ كؼٞس حؿظٔخػخص حُٔـِظ ُٝـخٗ٣ ٚؼذ ٖٓ ح ْٛحُٞحؿزخص حُِٔوخس
ػِ ٠ػخطن ػؼٓ ٞـِظ حُ٘ٞحد ٝحُز ١حطزق سحعخخ ً ك ٢حُؼشف حُزشُٔخٗٝ ٢حٕ ُْ
ط٘ض ػِٗ ٚ٤ظٞص حُذعظٞس ٝحألٗظٔش حُذحخِ٤ش ) ،(1ك٣ ٜٞؼظزش ٖٓ هز َ٤حالػشحف
حُ٘٤خر٤ش حُغخثذس ألٗ ٚال  ٌٖٔ٣طظٞس ه٤خّ ػؼ ٞحُٔـِظ رٞحؿزخط ٚحالخش ٟدٕٝ

كؼٞس ٙك ٢حؿظٔخػخص حُٔـِظ ُٝـخٗ ،)2( ٚك ٌٖٔ٤حُو ٍٞحٕ ٛزح حُٞحؿذ طظلشع ٓ٘ٚ
ػذس ٝحؿزخص حخشِ٣ ٟظضّ رٜخ حُؼؼًٞ ٞحؿذ حُٔ٘خهشش ٝحُظظ٣ٞض ٝحالعظـٞحد
ٝؿ٤شٛخ .
ٝحٕ ٝحؿذ حُلؼٞس ال ٣لشع ػِ ٠ػؼ ٞحُٔـِظ حُلؼٞس كوؾ خالٍ
كظشحص ٓ٘وطؼش رَ ٣ـذ ػِ ٠حُؼؼ ٞحٕ ٞ٣حظذ ػِ ٠حُلؼٞس رخعظٔشحس دحخَ
حؿظٔخػخص حُٔـِظ )ٝ ،(3حٕ ٣خظض ؿٔ٤غ حٝهخص حُذٝحّ حُشعُِٔ ٢ؼَٔ دحخَ
حُٔـِظ حرح ال ٌ٣ظل ٢كؼٞس حُؼؼُٔ ٞذس هظ٤شس ػْ رؼذ رُي ٘٣ظشف د ٕٝحًٔخٍ
حؿظٔخع حُٔـِظً ،زُي ال ُِ ٌٖٔ٣ؼؼ ٞحٕ ٣لٞع ػؼ ٞحخش ُٔٔخسعش حُؼَٔ
حُزشُٔخٗ٤ٗ ٢خرش ػ٘ٛٝ ٚزح ٓخ ٤ٔ٣ض حُؼَٔ حُ٘٤خر ٢ػٖ حُؼَٔ حُٞظ٤ل ،٢كخألخ٤ش ٣وزَ
حُظل٣ٞغ ك ٢حالخظظخص ك ٢رؼغ حُلخالص رٔ٘٤خ حُؼَٔ حُ٘٤خر ٢ال ٣وزَ حُظل٣ٞغ
ك ٢حالخظظخص ُٝؼَ حُغزذ حُشث٤غ ٞٛ ٢حٕ حُؼَٔ حُ٘٤خر٣ ٢و ّٞػِ ٠حعخط حًُٞخُش
حُ٘٤خر٤ش ح ١رٔؼ٘ ٠حٕ ػؼٓ ٞـِظ ٔ٣ؼَ ٓـٔٞع حكشحد حُشؼذ ٝرخُظخُ ٢كخٕ حُؼوش
حُظ٘ٓ ٢لٜخ حُ ٚ٤حُشؼذ ك ٢طٔؼ ِٚ٤حٓخّ حُٔـِظ ال  ٌٖٔ٣طل٣ٞؼٜخ حُ ٠ػؼ ٞحخش
ألٗ ٌٕٞ٣ ٚرزُي هذ حخَ رظِي حُؼوش .
ًزُي ال ٌ٣ظل ٢حٗظظخّ ػؼٓ ٞـِظ حُ٘ٞحد ك ٢حُلؼٞس ُـِغخص حُٔـِظ
د ٕٝحٕ ٣ئد ١ح ١ػَٔ ،كٌِٓ ٜٞق ربٗـخص حُؼَٔ حُٔطِٞد ٓ٘ ٚك ٢حُٞهض
حُٔخظض ُ٣ٝ ٚـذ حٕ ِٔٓ ٌٕٞ٣خ ً رخالخظظخطخص حُٔ٘ٞؽش رٝ ٚحٕ ٣ظؼخٓ ٕٝغ
رخه ٢حالػؼخء ك ٢حُو٤خّ رٜخ ِ٣ٝظضّ حُؼؼ ٞرخُلؼٞس كظ ٠ك ٢كخُش طوذٚٔ٣
حالعظوخُش ُل ٖ٤هزُٜٞخ ٌُ ٢ال ٣ئػش ػِ ٠ع٤ش حػٔخٍ حُٔـِظ ).(4
ٝهذ حشخس حُٔششع حُؼشحه ٢طشحكش ُٜزح حُٞحؿذ ك ٢حُ٘ظخّ حُذحخِ ٢حُزٗ ١ض
ػِِ٣( ٠ظضّ ػؼ ٞحُٔـِظ رٔخ ٣ؤط ،٢كؼٞس حؿظٔخػخص حُٔـِظ ُٝـخٗ ٚحُظٞٛ ٢
ػؼ ٞكٜ٤خ ٝال ٣ـٞص حُظـ٤ذ حال رؼزس ٓششٝع ٣وذس ٙحُشث٤ظ ح ٝسث٤ظ حُِـ٘ش
حُٔخظظش ) ).(5
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كؤشخسص حُالثلش حُذحخِ٤ش ُِٔـِظ ػِٛ ٠زح حُٞحؿذ ك٢

ٗض حُٔخدس ( ) 363حُظٗ ٢ظض ػِ٣ ....(( ٠ـذ ػِ ٠حُؼؼ ٞحالٗظظخّ ك ٢كؼٞس
حؿظٔخػخص حُٔـِظ ُٝـخٗ. ))ٚ
٣ٝالكع ػِٛ ٠زح حُ٘ض حٗ ٚحُضّ حُؼؼ ٞحالٗظظخّ ك ٢حُلؼٞس ح٣ ١ـذ
حُٔٞحظزش ػِ ٠حُلؼٞس رظٞسس ٓغظٔشس ٝال ٌ٣ظل ٢كؼٞسُ ٙلظشس ٓؼ٘٤ش .
حٓخ حُالثلش حُذحخِ٤ش ُٔـِظ حالٓش حٌُ٣ٞظ ٢كبٜٗخ حشخسص حُٛ ٠زح حُٞحؿذ ػٖ
ؽش٣ن كؼش ؿ٤خد حُؼؼٗٝ ٞظض ػِ (( ٠ال ٣ـٞص ُِؼؼ ٞحٕ ٣ظـ٤ذ ػٖ حكذٟ
حُـِغخص حال حرح حخطش حُشث٤ظ رؤعزخد رُي.(6) ))...
انفشع انخاًَ
يثشساخ انحضىس
حٕ ٓزشسحص ٝحؿذ حُلؼٞس طشؿغ حُ ٠حال٤ٔٛش حُظ٣ ٢لووٜخ ٛزح حُٞحؿذ ٝحُظ٢
 ٌٖٔ٣حؿٔخُٜخ رخالط-: ٢
اوالا -طحح اَؼقاد انزهساخ وطذوس انقشاساخ
حٕ كؼٞس ؿِغخص حُٔـِظ طؼظزش حُؼخَٓ حُٔٞػٞػ ٢حُلخعْ ك ٢حدحء حُؼؼٞ
دحخَ حُٔـِظ رظٞسس ػخٓش ُٚٝ ،ح٤ٔٛش ًز٤شس ك ٢ػِٔ٤ش حُظظ٣ٞض ٓٝخ ٣ظخزٙ
حُٔـِظ ٖٓ هشحسحص ح ٝطٞط٤خص ك ٢حُٔـخُ ٖ٤حُظشش٣ؼٝ ٢حُشهخر.(2) ٢
ار طشظشؽ حؿِذ حُذعخط٤ش ٝحالٗظٔش حُذحخِ٤ش حُ ٠ػشٝسس طلو٤ن ٗظخد ٓؼٖ٤
ُظلش حٗؼوخد ؿِغخص حُٔـِظ ٝحُوشحسحص حُظ ٢طظذس ػ٘ٛٝ ،ٚزح حُ٘ظخد ُٚ
ٓؼ٘ ،(8) ٖ٤٤حألٗ ٍٝظخد حالٗؼوخد ٣ ٝظؼِن رظلش حٗؼوخد حُـِغش ح ١كؼٞس حُؼذد
حُالصّ ٖٓ حالػؼخء الٗؼوخد حُـِغش رشٌَ هخٗ٣ٝ ،(3) ٢ٗٞظلون رلؼٞس حالؿِز٤ش
حُٔطِوش ُؼذد حػؼخء حُٔـِظ ٓخُْ ٞ٣ؿذ ٘ٛخى ٗض خخص ٣وؼ ٢رخالف رُيٝ ،هذ
كذد حُٔششع حُؼشحهٝ ٢حُٔظشٝ ١حٌُ٣ٞظٛ ٢زح حُ٘ظخد رلؼٞس حؿِز٤ش ػذد
حػؼخء حُٔـِظ ) ،(10رٔؼ٘ ٠حٗ ٚحرح ًخٕ ػذد حػؼخء حُٔـِظ ( ) 300ػؼٞ
كخُ٘ظخد حُوخُٗ ٢ٗٞظل ٚحٗؼوخد حُـِغش ٣ظلون رلؼٞس ( )151ػؼٝ ،ٞك ٢كخُش
ػذّ طلون حُ٘ظخد كخُوٞحٗ ٖ٤ػخدس طؼطُ ٢شث٤ظ حُٔـِظ طالك٤ش طؤؿِٜ٤خ ُٔذس ال

طوَ ػٖ ٗظق عخػش كخرح ُْ ٌ٣ظَٔ حُؼذد ٣و ّٞحُشث٤ظ رظؤؿ َ٤حُـِغش ٣ٝؼٞٓ ٖ٤ػذ
حُـِغش حُٔوزِش ) ،(11حٓخ حُ٘ظخد حُؼخٗ ٢ك٤ظٔؼَ رخُ٘ظخد حُالصّ الطخخر حُوشحسحص
دحخَ حُٔـِظ٣ٝ ،الكع حٕ حؿِذ رشُٔخٗخص حُذ ٍٝطلذد ٛزح حُ٘ظخد ٝكن هٞحٜٗ٘٤خ
ح ٝدعخط٤شٛخ رخألؿِز٤ش حُٔطِوش ُألػؼخء حُلخػشٝ ،)12( ٖ٣ح٣ؼخ ؿخءص حالكٌخّ
ٓشظشًش ر ٖ٤حُٔششع حُؼشحهٝ ٢حُٔظشٝ ١حٌُ٣ٞظ ٢رشؤٕ حُ٘ظخد حُالصّ الطخخر
حُوشحسحص – رخعظؼ٘خء رؼغ حالخظالكخص رشؤٕ طغخ ١ٝحالطٞحص

 ٞٛٝ -حٕ

حُوشحسحص طظذس رخألؿِز٤ش حُٔطِوش ُِلخػش ٖ٣رؼذ طلون حُ٘ظخد حُوخٗ ٢ٗٞحُالصّ
الٗؼوخد حُـِغش ٓخُْ ٘٣ض ػِ ٠خالف رُي ) -(13رٔؼ٘ ٠حٗ٘ٛ ٚخى حسطزخؽ رٖ٤
حُ٘ظخد حُوخُٗ ٢ٗٞظلش حالٗؼوخد ٝحُ٘ظخد حُالصّ الطخخر حُوشحس ٝ -حالؿِز٤ش
حُٔطِوش ُِلخػش٣ ٖ٣شحد رٜخ حالؿِز٤ش حُزغ٤طش حُظ ٢طظلون رؤًؼش ٖٓ ٗظق ػذد
حالػؼخء حُلخػش، ٖ٣كخرح طلون حُ٘ظخد حُوخٗ ٢ٗٞك ٢حُٔؼخٍ حُغخرن رلؼٞس
()151ػؼ ،ٞكخألؿِز٤ش حُزغ٤طش الطخخر حُوشحسحص دحخَ حُٔـِظ طظلون رٔٞحكوش
( )26ػؼٞح .
ٝالرذ حٕ ٗش٤ش كٛ ٢زح حُظذد حُ ٠حالسطزخؽ حُٞػ٤ن ر ٖ٤حُ٘ظخر ًٕٞ ٖ٤حٕ
ٗظخد حطخخر حُوشحسحص ال  ٌٖٔ٣حُؼَٔ رٓ ٚخُْ ٣ظلون حُ٘ظخد حُوخُٗ ٢ٗٞظلش
حٗؼوخد حُـِغش ػ٘ذ حُظظ٣ٞض ً ٌُٖٝؼ٤شحً ٓخ ٣لذع ػ٘ذ حُٔٔخسعش حُ٘٤خر٤ش رشٌَ ػخّ
ٔٓٝخسعش ٓـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢رشٌَ خخص ٓغؤُش حٗغلخد ػذد ٖٓ حػؼخء
حُٔـِظ ٖٓ حُـِغش رؼذ طلون حُ٘ظخد حُوخُٗ ٢ٗٞظلش حٗؼوخدٛخ حرظذحء ،كلٓ ٢ؼَ
ٛز ٙحُلخُش حٕ حالٗغلخد ال ٣ئػش ػِ ٠طلش حؿظٔخع حُٔـِظ ك٤زو ٠حالؿظٔخع
طل٤لخ ً ٝهخٗ٤ٗٞخ ً ٓخدحّ حُ٘ظخد هذ طلون حرظذحء ػ٘ذ حكظظخف حُـِغش ُٝشث٤ظ حُٔـِظ
حٕ ٣وشس حالعظٔشحس ك٘ٓ ٢خهشش حُٔٞػٞػخص حُٔطشٝكش ُِ٘وخػ  ٌُٖٝال ٌٖٔ٣
ُِٔـِظ حُظظ٣ٞض اال ػ٘ذ طٞحكش حُ٘ظخد ك ٢هخػش حالؿظٔخع ،أٓخ حُٔ٘خهشخص كوؾ كال
طغظٞؿذ حعظٔشحس طٞحكش حُ٘ظخد )ٝ ،(14ك ٢كخُش طغخ ١ٝحالطٞحص ػ٘ذ حطخخر
حُوشحسحص كزٛذ حُٔششع حُؼشحه ٢حُ ٠طشؿ٤ق حُـخٗذ حُز ١طٞص ٓؼ ٚحُشث٤ظ

) ،(15ػِ ٠خالف حُٔششع حُٔظشٝ ١حٌُ٣ٞظ ٢ك٤غ ٣ؼظزش حُٔٞػٞع حُز ١ؿشص
حُٔ٘خهشش كٓ ٚ٤شكٞػخ ً )ٗٝ ،(16لٖ ٗزٛذ حُ ٠طؤ٤٣ذ سأ ١حُٔششع حُؼشحه ٢حُوخػ٢
رظشؿ٤ق ؿخٗذ حُشث٤ظ ٝرُي الٕ سكغ حُٔٞػٞػخص كٓ ٢ؼَ ٛز ٙحُلخُش -رؼذ
حؿشحء ٓ٘خهشخص ؽِ٣ٞش  -رغزذ طغخ ١ٝحألطٞحص ال ٞ٣ؿذ ُٜخ ٓزشس خظٞطخ ً حرح
ًخٗض ٓٞػٞػخص ط ْٜحُٔـظٔغ ٛزح ٝحٕ حؿِذ حُ٘ظْ طؼطُ ٢شث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش كن
حالػظشحع ػِ ٠حُوٞحٗ – ٖ٤حُل٤ظ -ٞكخرح ٓخ طخس حُ ٠حالػظشحع ع٤شد حُوخٗ ٕٞػِ٠
حُٔـِظ ٣ ُْٝظزق هخٗٗٞخ ً ٓخُْ ٣لظ ٠رخألؿِز٤ش حُخخطش حُظ ٢طلذدٛخ حُذعخط٤ش .
ٝحخ٤شحً ٗش٤ش حُ ٠حٕ حُ٘ظخد حُوخٗ ٢ٗٞالٗؼوخد حُـِغخص ٝطذٝس هشحسحطٜخ
٣خظِق ػٖ ٗظخد حؿظٔخػخص ُـخٕ حُٔـِظ ،كٖٔ ك٤غ حُ٘ظخد حُوخُٗ ٢ٗٞظلش
حٗؼوخد ؿِغخص حُِـخٕ كذد ٙحُٔششع حُؼشحه ٢رلؼٞس حًؼش٣ش ػذد حػؼخثٜخ )،(12
٣ٝالكع حٕ حُٔششع حعظخذّ ٓظطِق حًؼش٣ش ػذد حالػؼخء  ٞٛٝؿ٤ش ده٤ن ٓخ حرح
ًخٕ ٣وظذ ر ٚحالؿِز٤ش حُٔطِوش حّ حالؿِز٤ش حُزغ٤طشُ ،زح ًخٕ حالؿذس حعظخذحّ
ٓظطِق حالؿِز٤ش حُٔطِوش ُؼذد حالػؼخء ػِ ٠حػظزخس حٗ٣ ٚظٔخشٓ ٠غ ٓلشدحص
حُذعظٞس.
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كوذ كذدص حُالثلش حُذحخِ٤ش ك ٢حُٔخدس (ٗ )58ظخد
حٗؼوخد ؿِغخص حُِـخٕ رلؼٞس ػِغ ػذد حػؼخء حُِـ٘ش ،ال ٣ئد ١حُ ٠حػشحء
ٓ٘خهشخص حُِـخٕ ً ٕٞحٕ كؼٞس ػِغ حالػؼخء رٔؼ٘ ٌٕٞ٣ ٠حهَ ٖٓ ٗظق ػذد
حػؼخء حُِـ٘ش.
حٓخ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢كِْ ٣ش٤ش حُ ٠حُ٘ظخد حُوخُٗ ٢ٗٞظلش حٗؼوخد ؿِغخص
حُِـخٕٛٝ ،زح ػٔش هظٞس ٝحػق ٣ئخز ػِ ٠حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢حُز ١حهظظش كوؾ ػِ٠
حالشخسس حُ ٠حُ٘ظخد حُٞحؿذ طٞحكش ٙك ٢حؿظٔخػخص حُِـخٕ حُٔشظشًش )ٛٝ ،(18زح
حالخ٤شس ؿخء ُٔؼخُـش ٓغؤُش حؿظٔخع حًؼش ٖٓ ُـ٘ش ك ٢رلغ ٓٞػٞع ٝحكذ .
حٓخ حُ٘ظخد حُالصّ الطخخر هشحسحص حُِـخٕ ،كز٘٤ض حُلوشس حُؼخُؼش ٖٓ حُٔخدس
( ٖٓ )25حُ٘ظخّ حُذحخُِٔ ٢ـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢ػِ ٠حٕ طظخز هشحسحص حُِـخٕ

رخألؿِز٤ش حُٔطِوش ُؼذد حػؼخثٜخ ٤ُٝظ حالؿِز٤ش حُزغ٤طش )ُٝ ،(13ؼَ حُغزذ حُز١
دكغ حُٔششع حُ ٠حشظشحؽ حؿِز٤ش ٓطِوش ٣شؿغ حُ ٠هِ ٚػذد حػؼخء حُِـخٕ حُظ٣ ٢ظَ
حُزؼغ ٜٓ٘خ حُ )8( ٠حػؼخء ح ٝحهَ ،حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كوذ كذد ٗظخد حطخخر
حُوشحسحص رخألؿِز٤ش حُٔطِوش ألطٞحص حُلخػش ،(20) ٖ٣رٔ٘٤خ ؿخءص ٓٞحد حُالثلش
حُذحخِ٤ش ُٔـِظ حالٓش حٌُ٣ٞظ ٢خخُ ٖٓ ٚ٤حالشخسس حُٗ ٠ظخد حطخخر هشحسحص حُِـخٕ .
حاٍَا ا -احشاء يُاقشاخ انًزهس ). (21
٣ؼذ ٓـِظ حُ٘ٞحد ٤ٛؤس ٓشًض٣ش طؼخُؾ ؿٔ٤غ هؼخ٣خ حُٔـظٔغ ػٖ ؽش٣ن
حُٔ٘خهشخص حُظ ٢طٞطِٜخ حُ ٠كِ٘ٓ ٍٞطو٤ش ٝعِٔ٤شٝ ،حُ٘وخػ  ٞٛسٝف حُؼَٔ حُ٘٤خر٢
ُٔخ ٣غٔق ر ٖٓ ٚؽشف ًَ حُشإٜٔٓ ٟخ ططشهض ٝططشكض ) ٖٓٝ ،(22ػَ َّْ كخٕ ؿ٤خد
حُؼؼ ٞعٞف ٣ؼطَ ٓ٘خهشخص حُٔـِظ ٣ٝئػش عِزخ ً ػِ ٠ع٤ش حُؼَٔ كُ ،ٚ٤زُي ٗـذ
حٕ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُٔـخُظ حُ٘٤خر٤ش طؼغ ؿضحءحص طلشػٜخ ػِ ٠حُؼؼ ٞحُٔظـ٤ذ )،(23
ٝرخُظخُ ٢كخٕ كؼٞس حُؼؼ ُٚ ٞح٤ٔٛش ًز٤شس ك ٢حُٔ٘خهشخص ػٖ ؽش٣ن حػشحء حُٔـِظ
رخُٔؼِٓٞخص ألٗ ٚال  ٌٖٔ٣حُظٞطَ حُ ٠كَ ٓغؤُش ٓؼ٘٤ش ح ٝهؼ٤ش ٓلذدس حال ٖٓ
خالٍ حُٔ٘خهشخص حُٔغظٔشس ٝرخُظخُ ٢كؤٕ ُلؼٞس حالػؼخء دٝس كؼخٍ كٓ ٢ؼخُـش
حُوؼخ٣خ حُٔطشٝكش ُِ٘وخػ ألٗ ٌَُ ٚػؼ ٞسإ٣ش خخطش حٝ ٝؿٜش ٗظش ٓؼ٘٤ش رلٌْ
حخظظخط ٚحُٔ ٢ٜ٘هذ طؼط ٢كِٞالً ٓ٘خعزش ُٔخ ٓ ٞٛطشٝف رخُ٘وخػ ٝرخُظخُ ٢كؼذّ
حُلؼٞس ع٤ـؼَ ٖٓ حُٔ٘خهشخص حٓش ٓوظٞس ػِ ٠رؼغ حألػؼخء ٓٔخ هذ ٣ذكغ
حُٔـِظ حُ ٠حطخخر هشحسح ٙد ٕٝدسحعش ٓغظل٤ؼش ُِٔغؤُش حُٔطشٝكش ُِ٘وخػ ).(24
حانخا ا -تفؼٍم دوس انًزهس فً يحاسثح انسهطح انتُفٍزٌح
الشي حٕ حخظظخطخص حُٔـِظ ال طوظظش ػِ ٠طشش٣غ حُوٞحٗ ٖ٤كوؾ رَ طشَٔ
ح٣ؼخ ً ٓلخعزش حػؼخء حُٔئعغخص حُظ٘ل٤ز٣ش ك ٢حُذُٝشُ ،زح كؤٕ ػذّ كؼٞس حؿِذ
حػؼخء حُٔـِظ ع٤لذ ٖٓ ٤ٛزش حُٔـِظ حٓخّ رخه ٢حُغِطخص ك ٢حُذُٝش ٣ٝـؼَ ٖٓ
دٝس ٙحُشهخر ٢ػج َ٤ؿذحً ألٗ ٚال  ٌٖٔ٣طظٞس ٓلخعزش عِطش ٖٓ هزَ عِطش طشش٣ؼ٤ش
ُْ طِظضّ رٞحؿزخطٜخ حطالًُ ،زح كخٕ ػذّ حُلؼٞس ًٝؼشس حُـ٤خرخص ع٤ؼطَ ػَٔ

حُٔـِظ كٓ ٢لخعزش حُغِطش حُظ٘ل٤ز٣ش الٕ دٝسس حُشهخر٣ ٢ظلون رلؼٞس حؿِز٤ش
حػؼخء حُٔـِظ ٌُ٣ ٢زذ ًَ ١ػؼٝ ٞؿٜش ٗؼشس حطـخٓ ٙغخُش حكذ حػؼخء
حُلٌٓٞش ،حػق حُ ٠رُي حٕ ًؼشس حُـ٤خرخص ع٤ؼط ٢حٗطزخػخ ً ع٤ت كٗ ٢لٞط حُشؼذ
حطـخ ٙحُغِطش حُظ ٢خُٜٞخ ُٔلخعزش حُغِطخص حالخش.ٟ
انًطهة انخاًَ
احثاخ انحضىس واالستخُاءاخ انىاسدج ػهٍه
ع٤ظْ طوغٛ ْ٤زح حُٔطِذ حُ ٠كشػٗ ،ٖ٤ظ٘خ ٍٝك ٢حُلشع حال ٍٝحػزخص حُلؼٞس،
ػْ ٗز ٖ٤ك ٢حُلشع حُؼخٗ ٢حالعظؼ٘خءحص حُٞحسدس ػِٝ ٠حؿذ حُلؼٞس ٝرخُظلظ َ٤حالط٢
-:
انفشع االول
أحثاخ انحضىس
طلشص حؿِذ حألٗظٔش حُذحخِ٤ش ػِ ٠حُضحّ حُؼؼ ٞرخٗظظخّ حُلؼٞس ك٢
حؿظٔخػخص حُٔـِظ ُٝـخٗ ٖٓ ٚخالٍ ٝػغ حُُ ٚ٤ظؼز٤ض حُلؼٞس ألًٗٔ ٚخ ٣ـش ١ك٢
حُؼخدس ٣و ّٞرؼغ حالػؼخء رلؼٞس حؿظٔخػخص حُٔـِظ ُٝـخٗ٘٣ٝ ٚغلزٖٓ ٕٞ
حُـِغش هزَ حٗظٜخثٜخ ٝحطٔخّ حُٔ٘خهشخص ٝرخُظخُ ٢كلشطخ ػِ ٠حٗظظخّ كؼٞس حُـِغخص
ٝػذّ حالٗغلخد ٜٓ٘خ هزَ حطٔخٜٓخ ٝػؼض حألٗظٔش حُذحخِ٤ش حؿشحءحص ٓلذدس ُٔؼشكش
حُلؼٞس ٝطؼز٤ظ٣ ٢ٌُ ٚغٓ َٜؼشكش طلون حُ٘ظخد حُوخٗ ٖٓ ٢ٗٞػذٓٛٝ ٚزٙ
حالؿشحءحص طظٔؼَ ك ٢حُـخُذ رٞػغ عـَ ُِلؼٞس ٞ٣هغ ػِ ٚ٤حُؼؼ ٞػ٘ذ كؼٞسٙ
حُـِغش ٝػوذ حٗظٜخثٜخ ).(25
حال حٕ حُٔششع حُؼشحه٣ ُْ ٢ظؼٖٔ حٗ ١ض ٣ش٤ش حُٝ ٠ػغ عـالص حٓخّ
سث٤ظ حُٔـِظ حٞٗ ٝحر ٚحٓ ٝوشس حُٔـِظ ُظؼز٤ض كؼٞس حُؼؼ ٞػ٘ذ رذح٣ش حُـِغش
ٝػوذ حٗظٜخثٜخ رخعظؼ٘خء ٗض حُٔخدس ( )35حُظ ٢حهظظشص ػِ ٠ر٤خٕ طالك٤ش حُ٘خثذ
حُؼخُٗ ٢شث٤ظ حُٔـِظ ٖٓ حُظؼزض ٖٓ كظ ٍٞحُ٘ظخد حُوخُٗ ٢ٗٞالٗؼوخد ٝحالششحف
ػِ ٠ؿ٤خرخص حالػؼخء ). (26

حال حٗ٘خ ٗش ٟحٕ طِي حُٔؼخُـش ُْ طظ٘خعذ ٓغ حال٤ٔٛش حُوظُٞ ٟٞحؿذ حُلؼٞس
ٝكٜ٤خ هظٞس ٝحػق ٝػـشحص ًؼ٤شس ٓٔخ ٣لظق حُزخد ٝحعؼخ ً حٓخّ حػؼخء حُٔـِظ
إل٣ـخد ٓخشؿخ ً هخٗ٤ٗٞخ ً ٖٓ ػذّ حُلؼٞس ػٖ ؽش٣ن كؼٞس رؼغ حالػؼخء
ُِـِغش ٝح ٗغلخر ْٜهزَ حطٔخٜٓخ د ٕٝأرٕ ٖٓ سث٤ظ حُٔـِظ ،حٓخ كٔ٤خ ٣ظؼِن رخٗظظخّ
كؼٞس ؿِغخص حُِـخٕ حُظ ٌٕٞ٣ ٢حُ٘خثذ ػؼ ٞكٜ٤خ ك٘ظض حُٔخدس (/ 81ػخٗ٤خ ً) ٖٓ
حُ٘ظخّ حُذحخُِٔ ٢ـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢ػِ (( ٠ط٘ظْ ًَ ُـ٘ش ٓلخػش ؿِغخطٜخ
ٝط٘ظْ حعٔخء حُلخػشٝ ٖ٣حُـخثز ٖٓ ٖ٤حالػؼخء . ))...
حٓخ ٓٞهق حُٔششع حُٔظش ١كوذ حع٘ذ ٜٓٔش حػزخص حُلؼٞس ٝحُـ٤خد ك٢
حُـِغخص حُ ٠حُ٘ظخّ حُز٣ ١ؼؼٌٓ ٚظذ حُٔـِظ ) ،(22حٓخ حػزخص كؼٞس ؿِغخص
حُِـخٕ ك ٌٕٞ٤ػٖ ؽش٣ن طلش٣ش ٓلؼش طذ ٕٝك ٚ٤حعٔخء حُلخػشٝ ٖ٣حُـخثزٖ٤
ٞ٣ٝهغ ػِ ٚ٤سث٤ظ حُِـ٘ش ٝحٓ ٖ٤عشٛخ ٝحٓ ٖ٤حُِـ٘ش ). (28
ك ٢ك ٖ٤حٕ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢حهظظش ػِ ٠حػزخص كؼٞس ؿِغخص حُٔـِظ ُْٝ
٣ش٤ش حُ ٠حُ ٚ٤حػزخص كؼٞس ُـخٗ ،ٚك٤غ ٗظض حُالثلش حُذحُ٤ش ُِٔـِظ ػِ(( ٠
طٞػغ طلض طظشف حالػؼخء هزَ حكظظخف حُـِغش ر٘ظق عخػ ٚدكخطش كؼٞس
ٞ٣هؼ ٕٞػِٜ٤خ ػ٘ذ كؼٞس. (23) )) ْٛ
٣ٝالكع ػِ ٠حُ٘ض حٗ ٚحهظظش كوؾ ػِ ٠حػزخص حُلؼٞس ػ٘ذ حكظظخف حُـِغش
٣ ُْٝش٤ش حُ ٠حػزخص حُلؼٞس ػوذ حٗظٜخثٜخ ،ؿ٤ش حٕ ٛزح حُوظٞس طْ ٓؼخُـش ك٢
ٗض حخش ٖٓ حُالثلش ٗلغٜخ ٝحشخسص حُٔخدس (  ٖٓ ) 24حُالثلش حُذحخِ٤ش ُٔـِظ
حالٓش حٌُ٣ٞظ ٢ػًِٔ ... (( ٠خ ال ٣ـٞص ُِؼؼ ٞحُز ١كؼش حُـِغش حالٗظشحف ٜٓ٘خ
ٜٗخث٤خ ً هزَ خظخٜٓخ حال رؤرٕ ٖٓ حُشث٤ظ )) .
٣ٝالكع ٖٓ ًَ ٓخ طوذّ حٕ حُٔششع حُؼشحهٝ ٢حُظشش٣ؼخص حُٔوخسٗش ُْ طؼخُؾ
ٓغؤُش حػزخص حُلؼٞس ػِٗ ٠ل٣ ٞلذ ٖٓ ؿ٤خد حُؼؼ ،ٞخظٞطخ ً ٝحٕ حُذٍٝ
حُٔظوذٓش هذ حُظـؤص حُ ٠حدخخٍ ٗؼخّ حُزظٔش حالٌُظش٤ٗٝش ُِلذ ٖٓ ظخٛشس حٗغلخد
حالػؼخء هَ خظخّ حُـِغش .

انفشع انخاًَ
االستخُاءاخ انتً تشد ػهى احثاخ انحضىس
رؼذ حٕ ر٘٤خ حػزخص حُلؼٞس ك ٢حؿظٔخػخص حُٔـِظ ُٝـخٗ ٚالرذ ٖٓ حالشخسس حُ٠
حالعظؼ٘خءحص حُظ ٢طشد ػِ ٠حػزخص ٝحؿذ حُلؼٞس  ٝحُظ ٢طغٔق ُِؼؼ ٞػذّ
حُلؼٞس د ٕٝحٕ طشطذ ػِ ٚ٤ح٣ش ٓغئ٤ُٝش  ٌٖٔ٣ٝحؿٔخٍ ٛز ٙحالعظؼ٘خءحص رخُظخُ-: ٢
اوالا -اإلراصاخ
ُؼؼ ٞحُٔـِظ حُلن رخُظٔظغ رخإلؿخصحص حُظ٣ ٢لذدٛخ حُ٘ظخّ حُذحخِ ٢حعٞس
رزو٤ش حُٔٞظل٣ٝ ،ٖ٤الكع حٕ حُظٔظغ رخإلؿخصحص طؼل ٢حُؼؼ ٖٓ ٞؽخثِش حُٔغئ٤ُٝش
حالٗؼزخؽ٤ش ٝال ٣ؼظزش ػذّ كؼٞس ٙؿ٤خد ألٗ٣ ٚظٔظغ رلن حهشط ٚحُوٞحٗ ٖ٤حُ٘٤خر٤ش،
حال إٔ حُٔـخُظ حُ٘٤خر٤ش ال طظشذد ػخدس رلـذ حإلرٕ رخُـ٤خد ػٖ حُ٘ٞحد ٛٝزح ٓخ كذ
رخٌُؼ٤ش ٖٓ حُ٘ٞحد إٔ ٣غ٤جٞح حعظؼٔخٍ ٛزح حألٓش٣ٝ ،غظٌؼشٝح ٖٓ حالعظجزحٕ رخُـ٤خد
)ٝ ،(30هذ ٗظْ حُٔششع حُؼشحه ٢حالؿخصحص حُظ٣ ٢ظٔظغ رٜخ حُؼؼ ٞكٗ ٢ض حُٔخدس
( ٖٓ )12حُ٘ظخّ حُذحخُِٔ ٢ـِظ حُ٘ٞحد )ٝ ،(31حشخسحص ٛز ٙحُٔخدس حُ ٠كن حُؼؼٞ
رخُظٔظغ ر٘ٞػ ٖٓ ٖ٤حالؿخصحص ٔٛٝخ حالؿخصس حالػظ٤خد٣ش ٝحالؿخصس حُٔشػ٤ش ،كلٔ٤خ
٣ظؼِن رخإلؿخصس حالػظ٤خد٣ش حػط ٠حُٔششع ُشث٤ظ حُٔـِظ ٓ٘ق حُؼؼ ٞحؿخصس
حػظ٤خد٣ش ٓذ ال طض٣ذ ػٖ (ٓٞ٣ )15خ ً خالٍ ًَ دٝس ٙع٘٣ٞش ُِٔـِظ ،رٔؼ٘ ٠حٕ
ُِؼؼ ٞكن حُظٔظغ رظِي حالؿخصس ( ًَ ّٞ٣ )15ع٘ش ح ١رٔـٔٞع (ٓٞ٣ )60خ ً خالٍ
ٓذس حُذٝسس حالٗظخخر٤ش ( حسرؼ ٚع٘ٞحص) ٛٝزح حُظلذ٣ذ ُ ٚح٤ٔٛش ًز٤شس ُٔ٘غ حعظـالٍ
ٗض حُٔخدس ٖٓ هزَ حالػؼخء ػٖ ؽش٣ن طٌشحس حخز حالؿخصحص٣ٝ ،الكع حٕ حالؿخصس
حالػظ٤خد٣ش طذخَ ػٖٔ حُغِطش حُظوذ٣ش٣ش ُشث٤ظ حُٔـِظ رٔؼ٘ ٠حُٗ ٚشث٤ظ حُٔـِظ
ػذّ ٓ٘ق حالؿخصس حرح حهظؼض حُٔظِلش حُؼخٓش رُئً ،خ ًُ ٞخٗض حُذُٝش طٔش رلخُش
ؽٞحسة حً ٝخٗض ٘ٛخى ٓشٌِش طغظِضّ حُٔ٘خهشش ٝحُظظ٣ٞض حُؼخؿَ رشؤٜٗخ .
حٓخ حالؿخصس حُٔشػ٤ش كوذ ٗظٔض حكٌخٜٓخ حُلوشس حُؼخٗ٤ش ٖٓ ٗض حُٔخدس ()12
ٖٓ حُ٘ظخّ حُذحخُِٔ ٢ـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحهٝ ،(32) ٢حشظشؽض حُٔخدس حٕ طٌ ٕٞحالؿخصس

ٓٔ٘ٞك ُٚ ٚحط٤ُٞخ ً حٝ ١كن طوش٣ش ؽز ٢طخدس ٖٓ ؿٜش ٓخظظش ٌُٜ٘ٝخ ُْ طلذد
حُلذ حالػُِ ٠ظِي حالؿخصحص ٌُٖٝ ،رخُشؿٞع حُ ٠هخٗ ٕٞحعظزذحٍ حػؼخء ٓـِظ
حُ٘ٞحد ٗالكع حٗ ٚكذد عوق صُٓ٘ ٢إلؿخصحص حُٔشػ٤ش  ٞٛٝحٕ ال طظـخٝص ٓـٔٞع
حؿخصط ٚحُٔشػ٤ش ( ػالػش حشٜش) خالٍ كظِ ٖ٤طشش٣ؼٓ ٖ٤ظظخُٝ ٖ٤٤ك ٢كخُش طـخٝصٙ
٣لخٍ ػِ ٠حُظوخػذ )ٝ ،(33طؼٔ٘ض حُٔخدس أ٣ؼخ ً حشخسس حُ ٠حؿخصس حُٞالدس ٝؿؼِظٜخ
ػٖٔ حُغِطش حُظوذ٣ش٣ش ُ٤ٜؤس حُشثخعش رٔخ ٣ظ٘خعذ ٓغ كـْ حُٔغئ٤ُٝش حُِٔوخس ػِ٠
ػخطن ػؼٓ ٞـِظ حُ٘ٞحد ٖٓ ؿٜش ٝرٔخ ٣ظ٘خعذ ٓغ حُلخُش حُٔشػ٤ش ٖٓ ؿٜش
حخش.ٟ
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كوذ ٗظض حُٔخدس ( ٖٓ ) 362حُالثلش حُذحخِ٤ش ُِٔـِظ
ػِ ... (( ٠ال ٣ـٞص ُِؼؼ ٞحٕ ٣ظـ٤ذ حًؼش ٖٓ ػالػش ح٣خّ ؿِغخص ك ٢حُشٜش ،حال حرح
كظَ ػِ ٠حؿخصس أ ٝأرٕ ٖٓ حُٔـِظ ألعزخد طزشس رُيٝ .ال ٣ـٞص ؽِذ حإلؿخصس
ُٔذس ؿ٤ش ٓؼ٘٤ش. (34) ))...
٣ٝالكع ٖٓ حُ٘ض حُٔظوذّ حٕ ٓؼخُـش حُٔششع حُٔظش ١ؿ٤ش ًخك٤ش ٝال
طظ٘خعذ ٓغ ح٤ٔٛش ٛزح حُلن ً ٕٞحٕ حالؿخصحص طؼظزش ٖٓ ح ْٛكوٞم حُؼؼ٣ٞش ،كِْ
٣ش٤ش حُ ٠حالؿخصحص حُٔشػ٤ش ٝر٘لظ حُٞهض ُْ ٣لذد عوق صُٓ٘ ٢إلؿخصحص.
حٓخ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢كِْ ٣ظؼٖٔ ٓؼخُـش ٓلظِش ُإلؿخصحص ٣ ُْٝلذد حُغوق
حُضُٓ٘ ٢إلؿخصحص حالػظ٤خد٣ش ٣ ُْٝظؼٖٔ حالشخسس حُ ٠حالؿخصحص حُٔشػ٤ش ٝحٗٔخ
حًظل ٠رخإلشخسس حُٝ ٠ؿٞد حٕ  ٌٕٞ٣ؽِذ حالؿخصس ُٔذس ٓؼ٘٤ش كؼالً ػٖ رُي ُْ
٣ـض ؿ٤خد حُؼؼ ٞحال رؤخطخس حُشث٤ظ رؤعزخد رُي ،ح ١رٔـشد حالخطخس ٣ـٞص
ُِؼؼ ٞػذّ كؼٞس حُـِغش حٓخ حرح ًخٕ حُـ٤خد ألًؼش ٖٓ شٜش حٝؿذ حُوخٕٗٞ
حُلظ ٍٞػِ ٠حعظجزحٕ سث٤ظ حُٔـِظ ) ،(35ؿ٤ش حٕ ٓ٘ق سث٤ظ حُٔـِظ طالك٤ش
حػطخء حؿخصس حًؼش ٖٓ شٜش د ٕٝطلذ٣ذ عوق حػُِ ٠إلؿخصحص ٣ظؼخسع ٓغ ع٤ش
حٗظظخّ ؿِغخص حُٔـِظ .
٣ٝظزٓ ًَ ٖٓ ٖ٤خ طوذّ حٕ حُظ٘ظ ْ٤حُوخُٗ ٢ٗٞإلؿخصحص حُظ٣ ٢ظٔظغ رٜخ ػؼٞ

ٓـِظ حُ٘ٞحد الهض حٛظٔخٓخ ً ًز٤شحً ٖٓ هزَ حُٔششع حُؼشحه ٢رشٌَ ٣لٞم حُظشش٣ؼخص
حُٔوخسٗش ً ٕٞحٗ ٚكذد عوق حالؿخصحص حالػظ٤خد٣ش ٝحٝسد حالشخسس حُ ٠حالؿخصحص
حُٔشػ٤ش رٔخ ك ٚ٤حؿخصس حُٞالدس ٛٝزح ٓخ ؿخد ػٖ رًش ٙحُٔششع حُٔظش١
ٝحٌُ٣ٞظ.٢
حاٍَا ا -االٌفاداخ
حٕ حُؼَٔ حُ٘٤خر ٢شؤًٗ ٚؤ ١ػَٔ حخش ٣لظخؽ حُ ٠حسعخٍ ٝكٞد ر ٖ٤كظشس
ٝحخش ٟحُ ٠خخسؽ حُؼشحم ُـشع حُظذس٣ذ ح ٝطٞؽ٤ذ ػالهخص ٓغ د ٍٝحخشٟ

)،(36

ٝٝكن حُٔزخدة حُؼخٓش حٕ كظشحص حال٣لخد ال طؼظزش ؿ٤خد ُِؼؼٝ ٞال ٣ظشطذ ػِٜ٤خ ح١
ػوٞرش حٗؼزخؽ٤ش ٓخدحٓض ًخٗض ػٖٔ حُٔذس حُٔلذدس ُإل٣لخد٘٣ ٌُٖٝ ،زـ ٢حُظٔ٤٤ض
رٜزح حُظذد ر ٖ٤حال٣لخد حُشعٔ ٖٓ ٢هزَ حُٔـِظ خخسؽ حُوطش ٝر ٖ٤حُغلش د ٕٝأرٕ
حُٔـِظ ،كخألخ٤ش ال  ٌٖٔ٣حػظزخس ٙػٖٔ كظشس حال٣لخد ٓخدحّ ُْ  ٌٖ٣رؼِْ ٤ٛؤس
حُشثخعش ٣ٝظشطذ ػِ ٠رُي حٗ٣ ٚؼظزش ػٖٔ ؿ٤خد حُؼؼٛٝ ٞزح ًؼ٤ش ٓخ ٗالكظ ٚك٢
ٓـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٖٓ ٢ه٤خّ رؼغ حالػؼخء رض٣خسس حكذ ٟحُذ ٍٝح ٝحالشظشحى
رخُٔئطٔشحص حُظ ٢ط٘ؼوذ خخسؽ حُوطش د ٕٝحخز ٓٞحكوش ٖٓ هزَ سث٤ظ حُٔـِظ حٝ
ؿٜش ٓؼ٘٤ش ك ٢حُٔـِظ ٣ٝظـخػ ٠حُٔـِظ ػٖ ٓؼخهزظ ْٜػِ ٠حُشؿْ ٖٓ حْٜٗ
ٓشطٌزُٔ ٖ٤خخُلش طش٣لش ُٞحؿذ كؼٞس ؿِغخص حُٔـِظ .
ٝهذ حشخس حُٔششع حُؼشحه ٢رظٞسس طش٣ل ٚحٕ كظشس حال٣لخد ال طؼظزش ؿ٤خرخ ً
ُِؼؼ ،(32) ٞرٔؼ٘ ٠ال ٣ظشطذ ػِ ٚ٤حٓ ١غئ٤ُٝش.
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كؤٗ ٚح٣ؼخ ً حػظزش كظشس حال٣لخد حؿخصس ؽٞحٍ حُٔذس
حُٔلذدس) ،(38ك ٢ك ٖ٤حٕ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢ؿخءص ٗظٞط ٚخخُ ٖٓ ٚ٤ط٘ظٓ ْ٤غؤُش
ح٣لخدحص حُؼؼ ٞحال حٗٝ ٚكن حالػشحف حُ٘٤خر٤ش حُغخثذس طؼظزش حؿخصس ُْ طشطذ ح١
ٓغئ٤ُٝش حٗؼزخؽ٤ش .
حانخا ا -تىافش ػزس يششوع
ُْ ٣ز ٖ٤حُٔششع حُؼشحهٝ ٢حُٔظشٝ ١حٌُ٣ٞظ ٢طٞس حالػزحس حُٔششٝػش حُظ٢

طز٤ق ُِؼؼ ٞػذّ كؼٞس حؿظٔخػخص حُٔـِظ ُٝـخٗ ،ٚحال حٗٝ ٚكن حُٔزخدة حُؼخٓش
طٌ ٕٞحالػزحس حُٔششٝػش حٓخ رلؼَ حُـ٤ش ًلذٝع ٓظخٛشحص حٓخّ حُٔـِظ طلٍٞ
دٝ ٕٝط ٍٞحُؼؼ ٞحُ ٠حُٔـِظ ح ٝرلؼَ هٞس هخٛشس ًخُضالصٍ ح ٝك٤ؼخٗخص حٝ
ؿ٤شٛخ طٔ٘غ حُؼؼ ٖٓ ٞحُٞط ٍٞحُ ٠حُٔـِظ ٝك ٢ؿٔ٤غ حالكٞحٍ حٕ طوذ٣ش حُؼزس
حُٔششٝع ٣ؼٞد حُ ٠سث٤ظ حُٔـِظ ٝكذ ٙكٔ٤خ ٣ظؼِن رخؿظٔخػخص حُٔـِظ ح ٝحُ٠
سث٤ظ حُِـ٘ش حُٔخظظش كٔ٤خ ٣ظؼِن رخؿظٔخع حُِـ٘ش حُظ ٌٕٞ٣ ٢حُؼؼ ٞحُٔظـ٤ذ ػؼٞ
كٜ٤خ ).(33
انًطهة انخانج
انًسؤونٍح انًتشتثح ػهى غٍاب انؼضى
طؼذ ظخٛشس ؿ٤خد حالػؼخء ٖٓ حُٔشخًَ حُشث٤غ٤ش حُظ ٢طؼخٜٗ٘ٓ ٢خ حُٔـخُظ
حُ٘٤خر٤ش رظٞسس ػخٓش ٓٝـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢رظٞسس خخطش ٗظشحً ُٔخ طظشطذ ػِٚ٤
ٖٓ حػخس ًز٤شس هذ طظَ حك٤خٗخ ً حُ ٠طؼزس حٗؼوخد حُـِغش ُؼذّ طلون حُ٘ظخد حُوخٗ٢ٗٞ
ح ٝطؼزس حُظظ٣ٞض ػِٓ ٠ششٝع هخٗٓ ٕٞؼ ٖ٤رغزذ حٗغلخد رؼغ حالػؼخء ٖٓ
حُـِغشُٝ ،ـشع حُظظذُٜ ١ز ٙحُٔشٌِش كشطض حؿِذ حالٗظٔش حُ٘٤خر٤ش ػِ ٠كشع
ػوٞرخص حٗؼزخؽ٤ش ػِ ٠حُؼؼ ٞحُٔظخِق ػٖ كؼٞس حُـِغخص ٛٝز ٙحُؼوٞرخص

)(40

طظلخٝص ك ٢شذطٜخ ٜٓ٘خ ٓخ طٌٓ ٕٞؼٜ٘٘ٓٝ ٚ٣ٞخ ػوٞرخص ٓخُٝ ٚ٤طظَ حك٤خٗخ ً حُ ٠كذ
حهخُش حُؼؼ ٞح ٝحعوخؽ ػؼ٣ٞش حُ٘خثذ رغزذ ًؼشس حُـ٤خرخص.
٣ٝالكع حٕ حُٔششع حُؼشحه ٢هذ طظذ ٟحُ ٠ر٤خٕ ٓغئ٤ُٝش حُؼؼ ٞحُٔظشطزش ػٖ
حالخالٍ رٞحؿذ حُلؼٞس ك ٢حؿظٔخػخص حُٔـِظ حُ ٝـخٗٝ ٚكذد حالؿشحءحص
ٝحُؼوٞرخص حالٗؼزخؽ٤ش حُظ ٢طظخز رلن حُؼؼ ٞحُٔخخُق ،كلٔ٤خ ٣ظؼِن رخإلؿشحءحص
حالٗؼزخؽ٤ش حُظ ٢طظخز رلن حُؼؼ ٞحُٔظـ٤ذٗ ،ض حُ٘ظخّ حُذحخُِِٔ ٢ـِظ ػِ(( ٠
٘٣شش حُلؼٞس ٝحُـ٤خد كٗ ٢ششس حُٔـِظ حالػظ٤خد٣ش ٝحكذ ٟحُظلق )) )،(41
٣ٝالكع حٕ ٛزح حالؿشحء ٣وظشد ٖٓ ٓؼ٘ ٠حُـضحء حُٔؼ٘ ١ٞألٕ ٗشش حعٔخء حُ٘ٞحد
حُٔظـ٤ز ٖ٤الشي ع٤ؼؼق ٖٓ حُؼوش حُظ ٢حٝالٛخ حُشؼذ ًُٔ ،ْٜخ حػطض ٗلظ حُٔخدس

ُ٤ٜؤس حُشثخعش طالك٤ش طٞؿ ٚ٤ط٘ز ٚ٤خط ٢حُ ٠حُؼؼ ٞحُـخثذ ك ٢كخُش طٌشحس حُـ٤خد
د ٕٝػزس ٓششٝع خٔظ ٓشحص ٓظظخُ ٚ٤ح ٝػشش ٓشحص ؿ٤ش ٓظظخُ ٚ٤خالٍ حُذٝسس
حُغ٘٣ٞش

)،(42

ػِ ٠حٕ ٣ظؼٖٔ ٛزح حُظ٘ز ٚ٤دػٞس حُؼؼُ ٞالُظضحّ رخُلؼٞسٝ ،ك٢

كخُش ػذّ حالٓظؼخٍ ح ١روخء حُؼؼٓ ٞظـ٤ذ ػٖ حُـِغخص ٣ظخس كٛ ٢ز ٙحُلخُش
ػشع حُٔٞػٞع ػِ ٠حُٔـِظ ٖٓ هزَ ٤ٛؤس حُشثخعش ،ؿ٤ش حٕ ٛزح حُظ٘ز ٚ٤حُخط ٢ال
٣ظشطذ ػِ ٚ٤ح ١حػش ٣ظؼٖٔ ٓؼ٘ ٠حُـضحء ٝرخُظخُ ٌٖٔ٣ ٢حػظزخس ٙرٔؼخرش ػٔخٗش
ُِؼؼ ٞحُـخثذ هزَ حُششٝع ك ٢كشع حُؼوٞرخص حُ٘٤خر٤ش رلو. ٚ
٣ ٝالكع حٕ ٛزح حالؿشحء ُْ ٣طزن رلن حُ٘ٞحد حُٔظـ٤ز ٖ٤ػٖ كؼٞس ؿِغخص
حُٔـِظ كوذ ؿخء ك ٢حُظوش٣ش حُلظِ ٢حُظشش٣ؼ ٢حألُِ ٍٝغ٘ش حُؼخُؼش ُِذٝسس حالٗظخخر٤ش
حُؼخُؼش ُِٔذس ٖٓ  2016/2/12حُ 2016/12/ 2 ٠حُز ١حػذ ٙحُٔشطذ حُ٘٤خر٢
حُؼشحهٓ – ٢ششٝع ُٔشحهزش ٝطٞػ٤ن ػَٔ ٓـِظ حُ٘ٞحد حٗطِن ك ٢رذح٣ش حُذٝسس
حُؼخٗ٤ش ُِٔـِظ  - 2014 / 2010حٕ ٓـِظ حُ٘ٞحد هذ حسطٌذ ػذس ٓخخُلخص ٗ٤خر٤ش
ٜٓ٘خ (( حٕ ٤ٛؤس حُشثخعش خخُلض ٗض حُٔخدس ( ٖٓ )18حُ٘ظخّ حُذحخُِِٔ ٢ـِظ حرح ُْ
٘٣شش حعٔخء حالػؼخء حُٔظـ٤ز ٖ٤ك ٢حكذ ٟحُظلق حػخكش حُ ٠ػذّ ٗشش حُلؼٞس
ال كٞٓ ٢هغ حُٔـِظ ٝال ك ٢حُظلق  .ػخُغ ػشش  /ػذّ ٗشش ؿ٤خد ٝكؼٞس
حالػؼخء رؼذ حٗظٜخء حُـِغخص رشٌَ ٓزخشش ٗٝششٛخ رؼذ ٝهض ؽ َ٣ٞكؼال ػٖ
حُظؼذ٣الص حُظ ٢طـش ٟػِ ٠حُـ٤خرخص حُٔ٘شٞسس حرظذحء )) ).(43
حٓخ ػِ ٠طؼ٤ذ حُؼوٞرخص حالٗؼزخؽ٤ش حُظ ٢طلشع رلن حُؼؼ ٞحُـخثذ كوذ
حشخسص رؼغ ٓٞحد حُ٘ظخّ حُذحخِ ٢حُ ٠حُؼوٞرخص حالٗؼزخؽ٤ش حُ٘٤خر٤ش ٝحٕ ًخٗض ُْ
طذسؽ ػٖٔ ٓٞحد حُؼوٞرخص حُ٘٤خر٤شٛٝ ،ز ٙحُؼوٞرخص طظٔؼَ رخعظوطخع حٌُٔخكؤس حُ٘٤خر٤ش
ٝحالهخُش ،كلٔ٤خ ٣ظؼِن رخعظوطخع حٌُٔخكؤس حُ٘٤خر٤ش ٗض حُٔششع حُؼشحه ٢ػِ(( ٠
طغظوطغ ٖٓ ٌٓخكجش ػؼٓ ٞـِظ حُ٘ٞحد ك ٢كخُش ؿ٤خرٗ ٚغزش ٓؼ٘٤ش ٣لذدٛخ حُٔـِظ
)) ). (44
٣ٝالكع حٕ ٛز ٙحُ٘غزش كذدص كٔ٤خ رؼذ د 500،000حُق د٘٣خس ػشحه ٢ػٖ

ًَ ّٞ٣

). (45

ٝرخُظخُ٣ ٢ظؼق حٕ ٛز ٙحُؼوٞرش طذخَ ػٖٔ ؽخثِش حُؼوٞرخص حُٔخُ٤ش ،حال حُْٗ ٚ
ٞ٣سد ك ٢طوخس٣ش حُٔشطذ حُ٘٤خر ٢حُؼشحه ٢حُٓ ٠خ ٣ش٤ش حطخخر حُٔـِظ هشحس
رخعظوطخع حٌُٔخكؤس حُ٘٤خر٤ش ػٖ حكذ حالػؼخء .
حٓخ حالهخُش كوذ ػخُؾ حكٌخٜٓخ هخٗ ٕٞحعظزذحٍ حػؼخء ٓـِظ حُ٘ٞحد سهْ ()6
ُغ٘ش  2002حُٔؼذٍ ٝحُزٗ ١ض كٓ ٢خدط( ٚحال / ٠ُٝعخرؼخ ً ) ػِ (( ٠حهخُش حُؼؼٞ
ُظـخٝص ؿ٤خرخط ٚرذ ٕٝػزس ٓششٝع ألًؼش ٖٓ ػِغ ؿِغخص حُٔـِظ ٖٓ ٓـٔٞع
حُلظَ حُظشش٣ؼ ٢حُٞحكذ ))٣ٝ ،الكع ػِٛ ٠زح حُ٘ض حٗ٣ ُْ ٚز ٖ٤حالؿِز٤ش حُٔطِٞرش
إلهخُش حُؼؼ ٢ٛ َٛ ٞحؿِز٤ش حُؼِؼًٔ ٖ٤خ  ٞٛحُلخٍ ك ٢ػوٞرش حعوخؽ حُؼؼ٣ٞش حّ
حالؿِز٤ش حُٔطِوش ٌُٖٝ ،طز ٖٓ ٖ٤خالٍ طٞؿ ٚحُٔششع حُؼشحه ٢حٕ حالؿِز٤ش حُٔطِٞرش
 ٢ٛحالؿِز٤ش حُٔطِوش ً ٕٞحٕ حُز٘ذ (ػخٗ٤خ ً) ٖٓ ٗلظ حُٔخدس حػال ٙحػطض ُِٔـِظ كن
حهخُش حػؼخء ٤ٛجش حُشثخعش رخألؿِز٤ش حُٔطِوش ُألػؼخء٘٣ٝ ،زـ ٢حالشخسس حٕ ٛزٙ
حُؼوٞرش حالخ٤ش طوظظش كوؾ ػِ ٠ػذّ كؼٞس ؿِغخص حُٔـِظ ٝال طٔظذ ُظشَٔ
حؿظٔخػخص حُِـخٕ ٌُ ٕٞحٜٗخ ؿخءص ك ٢هخٗ ٕٞخخص ٝرخُظخُ ٢ال طغش ١ػِٜ٤خ حكٌخّ
حُٔخدس ( ٖٓ )23حُ٘ظخّ حُذحخِ. (46) ٢
ٝرٜزح ٗش ٟحٕ ٓـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢حؿلَ ُٞهض ؽ َ٣ٞػٖ ٝػغ طِي
حُ٘ظٞص ٓٞػغ حُظ٘ل٤ز كِْ طظخز حؿشحءحص حالهخُش رلن رؼغ حُ٘ٞحد حُزٖ٣
طـخٝصص ؿ٤خرخط ْٜحُلذ حُوخٗ ،٢ٗٞكٖٔ خالٍ حؽالػ٘خ ػِ ٠حُظوش٣ش حُلظِ٢
حُظشش٣ؼ ٢حأل ٍٝحُز ١حػذ ٙحُٔشطذ حُ٘٤خر ٢حُؼشحهُِ ٢ذٝسس حالٗظخخر٤ش حُؼخُؼش ٖٓ
 2016/2/12حُ٣، 2016/12/2 ٠الكع حٕ ػذد حُ٘ٞحد حُز ٖ٣طـخٝصص ؿ٤خرخطْٜ
حُلذ حُوخٗٗ ٢ٗٞخثز ٖ٤حػ٘٣ ُْٝ ٖ٤ظخز رلو ْٜأ ١حؿشحء هخٗ، ٢ٗٞك٤غ رِـض ػذد
ؿ٤خرخص حُؼؼ.ٕ( ٞط.ص) ( )21ؿِغش ٖٓ حُلظَ حالُِ ٍٝغ٘ش حُؼخُؼش أ ١رٔؼذٍ
ٗ % 58غزش حُـ٤خد خالٍ حُلظَ ،رٔ٘٤خ رِـض ػذد ؿ٤خرخص حُؼؼ.ّ( ٞس.ع)
( )14ؿِغش خالٍ حُلظَ حُظشش٣ؼ ٢حألُِ ٍٝغ٘ش حُؼخُؼش أ ١رٔؼذٍ ٗ % 38غزش

حُـ٤خد خالٍ حُلظَٛٝ ،ز ٙحُ٘غذ طض٣ذ ػٖ ػِغ ؿِغخص حُٔـِظ ٖٓ ٓـٔٞع
حُلظَ حُظشش٣ؼ ٢حُٞحكذ ٝسؿْ رُي ُْ ٣طزن رلوٗ ْٜض حُٔخدس (حال/ ٠ُٝعخرؼخً)
أػالُِٝ ،ٙظزً٤ش كخٕ حُغ٘ش حُظشش٣ؼ٤ش حُؼخٗ٤ش شٜذص ٗلظ حُٔخخُلش حُوخٗ٤ٗٞش ك٤غ
طـخٝصص ؿ٤خرخص ػذد ٖٓ حُ٘ٞحد حُلذ حُٔغٔٞف ر ُْٝ ٚطظخز رلو ْٜأ١
اؿشحءحص ).(42
حال حٕ حُٔـِظ ٝرخطٞس ؿش٣جش ٝحٕ ًخٗض ٓظؤخشس حطخز هشحس حالهخُش رلن
حُؼؼ . ّ ( ٞؽ ).رؼذ حٕ طـخٝصص ؿ٤خرخط ٚحُلذ حُوخٗ ٢ٗٞحُٔظشف رٝ ،(48) ٚحُظ٢
ً٘خ ٗخَٓ ٖٓ ٓـِظ حُ٘ٞحد حطخخر طِي حُؼوٞرش رلن رو٤ش حػؼخء حُٔـِظ حُزٖ٣
طـخٝصص ؿ٤خرخط ْٜحُلذ حُوخٗ. ٢ٗٞ
ٝحخ٤شحً ٗش٤ش حُٓ ٠غؤُش ك ٢ؿخ٣ش حال٤ٔٛش حال ٓ ٢ٛٝوخؽؼش كؼٞس ؿِغخص
حُٔـِظ ٖٓ هزَ رؼغ حُ٘ٞحد ح ٝحٌُظَ حُ٘٤خر٤ش ٛٝز ٙحُٔغؤُش ًؼ٤شحً ٓخ طؼخٜٗ٘ٓ ٢خ
حُٔئعغش حُظشش٣ؼ٤ش ك ٢حُؼشحم ،ك٤غ طو ّٞرؼغ حٌُظَ رظؼِ٤ن كؼٞس ؿِغخص
حُٔـِظ ُشكؼٜخ ُٔششٝع هخٗٓ ٕٞؼ ٖ٤ح ٝهشحس ٗ٤خر ٢حٓ ٝغؤُش ٓطشٝكش ُِ٘وخػ
ٝهذ ٣ظَ حُلخٍ ك ٢رؼغ حُلخالص حُ ٠ػذّ طلون حُ٘ظخد حُوخُِٗٔ ٢ٗٞـِظ
كخُظغخإٍ حُز٣ ١ؼ٤ش كٛ ٢زح حُظذد ٓ ٞٛخ حُؤ٤ش حُوخٗ٤ٗٞش ُٔوخؽؼش كؼٞس ؿِغخص
حُٔـِظ ٖٓ هزَ رؼغ حالػؼخء ٝحٌُظَ حُ٘٤خر٤ش ؟
الشي حٕ حالؿخرش ػِ ٚ٤طٌٝ ٕٞكن ٗظٞص حُ٘ظخّ حُذحخُِٔ ٢ـِظ حُ٘ٞحد،
كؼ٘ذ حُشؿٞع ُِ٘ظخّ حُذحخِٗ ٢ـذ حٗ٣ ُْ ٚظؼٖٔ حالشخسس حُ ٠كن حُؼؼ ٞرٔوخؽؼش
كؼٞس ؿِغخص حُٔـِظ ٝرخُظخُ ٢كِْ ٣ز٤ق ُ ْٜحُوخٗٛ ٕٞزح حُلن ٓٔخ ٣ؼ٘ ٢حٕ طؼِ٤ن
حُلؼٞس ٣ؼظزش ؿ٤خرخ ً ُِؼؼ ٞح ٝحالػؼخء ٝططزن ػِٗ ٚ٤لظ حالكٌخّ حُظ ٢ططزن
ػِ ٠حُؼؼ ٞحُـخثذ٣ٝ ،ؼظزش ؿ٤خرخ ً ؿٔخػ٤خ ً حرح ٓخ ًخٕ طؼِ٤ن حُلؼٞس ُٔـٔٞػش
حػؼخء حً ٝظِش ك ٢حُٔـِظً ٌُٖٝ ،ؼ٤شحً ٓخ ٣ئعل٘خ رؼذّ حطخخر أ ١حؿشحءحص حٝ
ػوٞرخص طخسٓش رلن حُ٘ٞحد حُز ٖ٣ػِوٞح كؼٞس ؿِغخص حُٔـِظ ح ٝطخِلٞح ػٖ
حُلؼٞس رشٌَ ؿٔخػ ،٢ك٤غ رِؾ ٓؼذٍ كؼٞس حالػؼخء ُـِغخص ٓـِظ حُ٘ٞحد

حُؼشحه ٢خالٍ شٜش طشش ٖ٣حألُ ٍٝغ٘ش ُِ 2016ذٝسس حالٗظخخر٤ش حُؼخُؼش ُِلظَ
حُظشش٣ؼ ٢حأل )188( ٍٝػؼ ٖٓ ٞحطَ ( )328رٔ٘٤خ رِؾ ٓؼذٍ حُلؼٞس ك٢
شٜش طشش ٖ٣حُؼخٗٗ ٖٓ ٢لظ حُلظَ حُظشش٣ؼ٣ٝ ،(43) )132( ٢الكع حٕ ٛز ٙحُ٘غذ
حٌُز٤شس ُِـ٤خد ٝػذّ حُلؼٞس طؼشهَ ع٤ش حُؼِٔ٤ش حُظشش٣ؼ٤ش ك ٢حُذُٝش ٝطؼط٢
حٗطزخع ع٤ت ُِ٘خخز ٖ٤حطـخٔٓ ٙؼِ. ْٜ٤
ٝكٔ٤خ ٣ظؼِن رخُٔغئ٤ُٝش حُٔظشطزش ػٖ ػذّ كؼٞس حؿظٔخػخص ُـخٕ حُٔـِظ،
كوذ كغْ حُ٘ظخّ حُذحخِٛ ٢ز ٙحُٔغؤُش كٗ ٢ض حُٔخدس (ٝ )23حُظٗ ٢ظض ػِ٣ (( ٠ؼذ
كؼٞس حُؼؼ ٞحؿظٔخػخص حُِـخٕ رٔ٘ضُش كؼٞس ؿِغخص حُٔـِظ ٝطغش ١رلوٚ
حكٌخّ ٛزح حُ٘ظخّ حُذحخِ ٢ػ٘ذ طـ٤ز ٚػٖ كؼٞس حؿظٔخػخطٜخ )) .
حٓخ ٓٞهق حُظشش٣ؼخص حُٔوخسٗش رشؤٕ حُٔغئ٤ُٝش ػٖ ػذّ كؼٞس ؿِغخص
حُٔـِظ ُٝـخٗ ،ٚكخُٔششع حُٔظشٗ ١ض ػِ(( ٠حرح طـ٤ذ حُؼؼ ٞػٖ كؼٞس
ؿِغخص حُٔـِظ حُ ٝـخٗ ٚرـ٤ش أؿخص ٙح ٝحرٕ ح٣ ُْ ٝلؼش رؼذ ٓؼ ٢حُٔذس
حُٔشخض ُ ٚكٜ٤خ ،حػظزش ٓظـ٤زخ ً د ٕٝأرٕ ٣ٝغوؾ كوش ك ٢حٌُٔخكؤس ػٖ ٓذس حُـ٤خد ))
). (50

٣ٝظؼق ٖٓ خالٍ ٛزح حُ٘ض ٗٝظٞص حُالثلش حالخش ٟحٕ ٓغئ٤ُٝش حُؼؼٞ
ػٖ ػذّ كؼٞس ؿِغخص حُٔـِظ حُ ٝـخٗ ٚطوظظش ػِ ٠حُخظْ ٖٓ كو ٚك ٢حٌُٔخكؤس
حُ٘٤خر٤ش ػٖ ٓذس حُـ٤خد  ُْٝط٘ض حُالثلش ػِ ٠حهخُش حُؼؼ ٞح ٝحعوخؽ ػؼ٣ٞظٚ
ٗظ٤ـش ُؼذّ حُلؼٞس ػذد ٖٓ ؿِغخص حُٔـِظ حُ ٝـخٗ ،ٚحال حٕ رُي ُْ ٣وق كخثالً
حٓخّ ٓـِظ حُ٘ٞحد حُٔظشُ ١ظظذُ ١ظخٛشس ًؼشس حُـ٤خد ك٤غ هشس حُٔـِظ
رؤعوخؽ ػؼ٣ٞش حكذ حالػؼخء ٗظ٤ـش ُظـخٝص ؿ٤خرخط )2( ٚأشٜش ٝكغشص ُـ٘ش
حُشئ ٕٝحُذعظٞس٣ش ٝحُظشش٣ؼ٤ش رؤٗ ٚحخالٍ ٖٓ حُؼؼ ٞرٞحؿزخص حُؼؼ٣ٞش حُز٣ ١ؼذ
عززخ ً ٖٓ حعزخد حعوخؽ حُؼؼ٣ٞش

). (51

حٓخ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢كؤشخسص حُالثلش حُذحخِ٤ش ُِٔـِظ ك ٢حُٔخدس ( )25حُ٠
حُٔغئ٤ُٝش حُٔظشطزش ػِ ٠حالخالٍ رٞحؿذ حُلؼٞس )٣ٝ ،(52الكع حٕ ٛزح حُ٘ض حهش

ٗٞػ ٖٓ ٖ٤حُـضحءحص حُظ ٢طلشع ػِ ٠حُؼؼ ٞحُٔظـ٤ذ حأل ٞٛ ٍٝحُـضحء حُٔخُ٢
ٝحُٔظٔؼَ رخعظوطخع ٓخظظخص حُؼؼ٣ٞش ػٖ حُٔذس حُظ ٢طـ٤زٜخ د ٕٝػزس ٓششٝع
٣ ٝطزن رششٝؽ  ٞٛٝحٕ  ٌٕٞ٣حُـ٤خد د ٕٝػزس ٓششٝع ٝخالٍ دٝس ٙحالٗؼوخد
حُظ ٢ال طوَ ػٖ  8حشٜش ٝحٕ ُٔ ٌٕٞ٣ذس خٔظ ؿِغخص ٓظٞحُ ٚ٤ح ٝػشش ؿِغخص
ؿ٤ش ٓظٞحُ ٚ٤كٔ٤خ ٣ظؼِن رلؼٞس ؿِغخص حُٔـِظ ،ػْ رؼذ رُي ٘٣شش ك ٢حُـش٣ذس
حُشعٔ٤ش ٘٣ٝشش ػِٗ ٠لوظ ٚك ٢ؿش٣ذط ٖ٤سعٔ٤ظ ،ٖ٤ؿ٤ش حٕ ٘ٛخى ػٔش هظٞس ٝحػق
هذ ٝهغ ك ٚ٤حُٔششع  ٞٛٝحٗ ٚكذد ٓذس حُـ٤خد حُظ ٢طغظٞؿذ كشع حُـضحء رخٔظ
ؿِغخص ٓظٞحُ ٚ٤ح ٝػششس ؿ٤ش ٓظٞحُ ٚ٤رٔؼ٘ ٠حٕ حُـ٤خد ُٔذس حهَ ٖٓ ٛزح حُٔذس ال
طؼشع حُؼؼُِ ٞـضحء ٛٝزح ٓخ ٣غظٞؿذ ٓؼخُـظ ٚػٖ ؽش٣ن ؿؼَ حُـضحء ٣لشع
ػٖ ًَ  ّٞ٣ؿ٤خد د ٕٝػزس ٓششٝع ُٔ٘غ طٌشحس حُـ٤خرخص حُوظ٤شس حُٔغظٔشس ،حٓخ
حُـضحء حُؼخٗ ٢حُز ١حشخسص حُٛ ٚ٤ز ٙحُٔخدس ٣ظٔؼَ رخالعظوخُش ًؼوٞرش رشُٔخٗ٤ش ٗظ٤ـش
حالخالٍ رٞحؿذ حُلؼٞس )٣ٝ ،(53طزن ٛزح حُـضحء ك ٢كخُش طٌشحس حُـ٤خد رؼذ
كشع حُـضحء حأل ٍٝحُٔظٔؼَ رخعظوطخع حٌُٔخكخس ،ك٤غ ٘٣زس سث٤ظ حُٔـِظ حُؼؼٞ
حُز ١طشطذ ػِ ٠ؿ٤خر ٚططز٤ن حُـضحء حُٔخُ ،٢كبرح طٌشس ؿ٤خد حُؼؼٓ ٞشس ػخٗ٤ش
د ٕٝػزس رؼذ ططز٤ن حُـضحء حُٔخُ ٢كٜ٘خ ٣ؼشع حٓش ٙػِ ٠حُٔـِظ ٣ٝؼظزش
ٓغظو٤ال رٔٞحكوش حؿِز٤ش حالػؼخء ،حٓخ حُـضحء حُٔظشطذ ػِ ٠حالخالٍ رٞحؿذ
كؼٞس ؿِغخص ُـخٕ حُٔـِظ كخٕ حُالثلش حُذحخِ٤ش ُِٔـِظ حهظظشص ػِ ٠حُـضحء
حُٔظٔؼَ رخالعظوخُش ).(54
طلٞس حُو ٍٞحُظٗ ٢خظظْ رٜخ  ٖٓٝخالٍ ٓخ طزُ٘ ٖ٤خ ٖٓ دسحعش ٛزح حُٞحؿذ
ٝػِ ٠حُشؿْ ٖٓ حٕ حُٔششع حُؼشحه ٢حهش ٗٞػ ٖٓ ٖ٤حُـضحءحص ػٖ حالخالٍ رٜزح
حُٞحؿذ ٌ٣ ُْٝظل ٢رخُـضحء حُٔخُ ٢كوؾ ،حال حٕ حُٞحهغ حُؼِٔ٣ ٢ش٤ش خالف ٓخ ٞٛ
ٓ٘ظٞص ػِ ٚ٤حرح ُْ ٣طزن حُٔـِظ طِي حُ٘ظٞص رلن حالػؼخء حُٔظـ٤زٔٓ ٖ٤خ
كذ ٟرزؼؼ ْٜػِ ٠حالهخٓش ك ٢حُذ ٍٝحُؼشر٤ش ٓغظـِ ٖ٤ػؼق عِطش حُٔـِظ
حالٗؼزخؽ٤ش ك ٢ػذّ كؼٞس حؿظٔخػخص حُٔـِظٛٝ ،زح حٕ ًخٕ ٣ذٍ ػِ ٠ش٢ء

كالشي ٣ذٍ ػِ ٠ػذّ ؿذ٣ش حُٔـِظ ك ٢ططز٤ن ٗظٞص حُ٘ظخّ حُذحخِ ٢حُظ٢
ػخُـض حُٔغئ٤ُٝش ػٖ حالخالٍ رٞحؿذ حُلؼٞس ،رٔ٘٤خ الهض حُٔغئ٤ُٝش ططز٤وخ ً
كؼخال كٓ ٢ـِظ حُ٘ٞحد حُٔظشٓٝ ١ـِظ حالٓش حٌُ٣ٞظ ٢رخُشؿْ ٖٓ ػؼق
حُٔؼخُـش حُظشش٣ؼ٤ش ُٜخ .
انًثحج انخاًَ
انًحافظح ػهى كشايح انظفح انٍُاتٍح
حٕ ٝحؿذ حُٔلخكظش ػًِ ٠شحٓش حُظلش حُ٘٤خر٤ش ُْ طٞسد ُ ٚحالشخسس رظٞسس
طش٣لش ٝكن طِي حُظغٔ٤ش)ٝ ،(55اٗٔخ ٝسدص حالشخسس حُ ٠ؿِٔش ٖٓ حالُظضحٓخص حُظ٢
طوغ ػِ ٠ػخطن حُؼؼٝ ٞحُظ ٢طذخَ ػٖٔ حؽخس ٝحؿذ حُٔلخكظش ػًِ ٠شحٓش حُظلش
حُ٘٤خر٤شٝ ،ع٤وظظش ٗطخم رلؼ٘خ ػِ ٠حالُظضحٓخص حُظ ٢طٌ ٕٞدحخَ ٗطخم حُـِغشُ ،زح
ع٘وغْ ٛزح حُٔزلغ حُ ٠ػالػش ٓطخُذٗ ،ظ٘خ ٍٝك ٢حُٔطِذ حالٝ ٍٝحؿذ حكظشحّ
حُذعظٞس ٝحُوٞحٗٝ ٖ٤حُ٘ظخّ حُذحخُِِٔ ٢ـِظٗٝ ،ظ٘خ ٍٝك ٢حُٔطِذ حُؼخٗٝ ٢حؿذ
كغٖ حُغِٞى حُ٘٤خرٗٝ ،٢ظ٘خ ٍٝك ٢حُٔطِذ حُؼخُغ حُٔغئ٤ُٝش ػٖ حالخالٍ رٌشحٓش
حُظلش حُ٘٤خر٤ش ٝرخُظلظ َ٤حالط-: ٢
انًطهة األول
احتشاو انذستىس وانقىاٍٍَ وانُظاو انذاخهً
٣ؼذ ٝحؿذ حكظشحّ حُذعظٞس ٝحُوٞحٗٝ ٖ٤حُ٘ظخّ حُذحخِٝ ٢حؿزخ ً ػخٓخ ً ٣غظـشم
حؿِذ حُظضحٓخص حُؼؼ٣ٞش حالخش ٟالٕ ؿٔ٤غ حُٞحؿزخص حُٔشخس حُٜ٤خ ك ٢حُ٘ظخّ
حُذحخِ ٢طذخَ ػٖٔ ٝحؿذ حكظشحّ حُ٘ظخّ حُذحخِٝ ٢حُٞػخثن حُِٔلوش ر٣ٝ ،ٚشحد
رٔؼٔٛ ٕٞزح حُٞحؿذ حٕ ؿٔ٤غ طظشكخص ػؼ ٞحُٔـِظ ٝأكؼخُ ٚحٕ طٌٞٓ ٕٞحكوش
ألكٌخّ حُذعظٞس ٝحُوٞحٗٝ ٖ٤حُ٘ظخّ حُذحخِ ،٢ك٤ـذ حكظشحّ حُٔزخدة حُذعظٞس٣ش
ٝؿٔ٤غ حُ٘ظٞص حُذعظٞس٣ش حالؿشحث٤ش ٜٓ٘خ ح ٝحُٔٞػٞػ٤ش) ،(56كال ٣ـٞص ُِؼؼٞ
حُظذخَ رشئ ٕٝعِطش حخشً ٟخُغِطش حُظ٘ل٤ز٣ش ح ٝحُوؼخث٤شً ،زُي ػِ ٠حُؼؼٞ
حالٓظؼخٍ ك ٢ؿٔ٤غ حالٝهخص ألكٌخّ حُ٘ظخّ حُذحخِ ٢ألٕ ٜٓخٓ ٚحُ٘٤خر٤ش  ٢ٛحُظ٢

طلشع ػِٛ ٚ٤زح حُٞحؿذ ً ٚٗٞحُوذٝس ك ٢حكظشحّ حُوٞحٗ.(52) ٖ٤
ٝسؿْ ح٤ٔٛش ٛزح حُٞحؿذ حال حٕ حُٔششع حُؼشحه٣ ُْ ٢ش٤ش حُ ٚ٤رظٞسس
طش٣لش ػٖٔ ٝحؿزخص حُؼؼ٣ٞش حُظ ٢حشخسص حُٜ٤خ حُٔخدس ( ٖٓ )16حُ٘ظخّ حُذحخِ٢
ُِٔـِظٔٓ ،خ دكغ حُٔششع حُظ٘زُٜ ٚزح حُوظٞس ٝحالشخسس حُ ٚ٤رظٞسس ٝحػلش ػ٘ذ
طذٝس ٓذٗٝش حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش ُٔـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحهُ ٢غ٘ش  2013ك٤غ ٗظض
ػِ٣ (( ٠ـذس رؼؼ ٞحُٔـِظ حٕ ٔ٣ظؼَ ك ٢ؿٔ٤غ حألٝهخص ُِذعظٞس ٝحُ٘ظخّ حُذحخِ٢
ُِٔـِظ ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُٞػخثن حُظ٘ظ٤ٔ٤شٝ ،إٔ ٣لظشٜٓخ ؿٔ٤ؼٜخ )) ).(58
٣ٝالكع ػِ ٠حُ٘ض حُٔظوذّ حٗ٣ ٚشَٔ  -رخإلػخكش حُ ٠حُذعظٞس ٝحُ٘ظخّ
حُذحخِ – ٢حكظشحّ ؿٔ٤غ حُٞػخثن حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ،ؿ٤ش حٕ ٛزح حالخ٤ش ٓظطِق ؿخٓغ
٣ؼ٤ش حُِزظ كٔ٤خ حرح ًخٕ حُٔوظٞد ر ٞٛ ٚحُوٞحٗ ٖ٤حُٔطزوش ك ٢حُذُٝش ح٣ ٝشحد رزُي
حُٞػخثن حُظ ٢ط٘ظْ ػَٔ حُٔـِظ ًٔذٗٝش حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش

)،(53

ٝحألٗظٔش حُذحخِ٤ش

ُِـخٕٗٝ ،ؼظوذ ٓ٘طو٤خ ً ًُ ٞخٕ هظذ حُٔششع ٖٓ حُٞػخثن حُظ٘ظ٤ٔ٤ش  ٢ٛحُوٞحٖٗ٤
ألشخس رظٞسس طش٣لش حُ ٠ػزخسس (ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُوٞحٗ )ٖ٤الٕ ٗظٞص حُ٘ظخّ
حُذحخِ ٢حشخسص حُٜٓ ٠خّ سث٤ظ حُٔـِظ ٜٓ٘خ (( حُؼَٔ ػِ ٠ططز٤ن حُذعظٞس
ٝحُوٞحٗٝ ٖ٤حُ٘ظخّ حُذحخُِِٔ ٢ـِظ )) )ٝ ،(60رخُظخُ٣ ُْ ٢ش٤ش حُ ٠ػزخسس حُٞػخثن
حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُزح كؤٕ ٛزح حُظغٔ٤ش حالخ٤شس ٣ئخز ػِٜ٤خ حُٔششع حُؼشحهُ ٢ؼذّ ػٔ٤ٓٞظٜخ.
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كوذ ػخُؾ ٛزح حُٞحؿذ ػِٗ ٠ل ٞحكؼَ ٗٞػخ ٓخ ٖٓ
حُٔششع حُؼشحه ٢ك٤غ ٗض ػِ (( ٠ال ٣ـٞص ُِؼؼ ٞحٕ ٣ؤط ٢حكؼخالً دحخَ حُٔـِظ
ح ٝخخسؿ ٚطخخُق حكٌخّ حُذعظٞس ح ٝحُوخٗ ٕٞحٛ ٝز ٙحُالثلش )) ). (61
ٗٝش٘ٓ ٟطو٤خ ً حٕ ٛز ٙحُٔؼخُـش ؿخءص كغ٘ش ُؼذ حعزخد ،حُغزذ حال ٍٝحعظخذحّ
حُٔششع حُٔظش ١ػزخسس حُوخٗ ٕٞرذالً ٖٓ حُٞػخثن حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٓٔخ ٣ؼط ٢حُ٘ض
ػٔ٤ٓٞش ك ٢ططز٤ن ٛزح حالُظضحّٝ ،حُغزذ حُؼخٗ٣ ٢شؿغ حُ ٠حٕ حُٔششع ػخُؾ ٛزح
حُٞحؿذ رظٞسس حُٔ٘غ ح٣ ١ؼظزش ػٖٔ ٓلظٞسحص حُؼؼ٣ٞش ٝحُٞحؿزخص حُظ ٢طؤط٢
رظٞسس حُٔ٘غ حه ٖٓ ٟ ٞحُٞحؿزخص حال٣ـخر٤ش ٖٓ ك٤غ ُلض ٗظش حٗظزخ ٙحالػؼخء رؼذّ

ٓخخُلظٜخٝ ،حُغزذ حالخ٤ش ٣ؼٞد حُ ٠حطغخع ٗطخم حُٞحؿذ ك ٢حُظطز٤ن ُ٤شَٔ ؿٔ٤غ
حالكؼخٍ عٞحء هخّ رٜخ حُؼؼ ٞدحخَ حُٔـِظ ح ٝخخسؿ. ٚ
حٓخ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢كوذ ؿخءص أكٌخٓ ٚخخُ ٖٓ ٚ٤أ٣ش حشخسس طش٣لش ُٞحؿذ
حكظشحّ حُذعظٞس ٝحُوٞحٗٝ ٖ٤حُ٘ظخّ حُذحخِٝ ،٢حٗٔخ ٝسدص حالشخسس حُ ٚ٤ػٔ٘٤خ ً ك٢
ٓؼٔ ٕٞحُ ٖ٤ٔ٤حُذعظٞس٣ش حُز٣ ١ئد ٚ٣ػؼٓ ٞـِظ حالٓش ،ؿ٤ش حٕ حُل٘غ رخُٖ٤ٔ٤
ال ٣شطذ ح ١ػوٞرش حٗؼزخؽ٤ش ػِ ٠حُؼؼ ٞػ٘ذ حُٔششع حٌُ٣ٞظُ ،٢زح ٣ؼظزش ػذّ
حالشخسس ُٜزح حُٞحؿذ ػٖٔ ٗظٞص حُذعظٞس ح ٝحُالثلش هظٞس ٣غظٞؿذ ٓؼخُـظٚ
ٖٓ هزَ حُٔششع رٔخ ٘٣غـْ ٓغ أ٤ٔٛظ ٚحُوظ٣ ًٚٗٞ ٟٞغظـشم ؿٔ٤غ ٝحؿزخص
حُؼؼ٣ٞش حالخشٟ
انًطهة انخاًَ
حسٍ انخهق انٍُاتً
حٕ ٝحؿذ كغٖ حُخِن حُ٘٤خر٣ ٢ذخَ ػٖٔ حؽخس حُٔلخكظش ػًِ ٠شحٓش حُظلش
حُ٘٤خر٤ش ًٕٞ ،حٗ٣ ٚلشع ػِ ٠ػؼٓ ٞـِظ حُ٘ٞحد حالٓظ٘خع ػٖ رؼغ حالػٔخٍ
ٝحُغِ٤ًٞخص حُظ ٢طشٌَ حرح ٓخ حسطٌزض حخالال رٌشحٓش حُظلش حُ٘٤خر٤ش ٛٝز ٙحالكؼخٍ
طلظَ ٓشطزش ٖٓ حُـغخٓش طلٞم طِي حُظ ٢طشٌَ حخالال روٞحػذ حٌُالُّ ،زُي حسطج٘٤خ
ؿٔؼٜخ طلض ػ٘ٞحٕ ٝحكذ  ٞٛٝكغٖ حُخِن حُ٘٤خر ٌٖٔ٣ٝ ٢حؿٔخٍ طٞس ٛزح
حُٞحؿذ رخالط-: ٢
انفشع االول
حضش افشاء االسشاس انٍُاتٍح
طلظ ٠حالعشحس حُ٘٤خر٤ش روذس ًز٤ش ٖٓ حالٛظٔخّ ٝحُؼ٘خ٣ش رشٌَ ٣لٞم ؿ٤شٛخ ٖٓ
حالعشحس حُٞظ٤ل٤ش ًٜٗٞخ طظؼِن رخُٔظخُق حُؼِ٤خ ُِذُٝش ،كخألػؼخء ػ٘ذٓخ ٔ٣خسعٕٞ
ػِٔ ْٜحُ٘٤خر٣ ٢طِؼ ٕٞػًِ ٠ؼ٤ش ٖٓ حُٞػخثن ح ٝحُٔؼِٓٞخص حُظ ٢طظَ حُ ْٜ٤رلٌْ
ػُِٔ ،ْٜزح كوذ طلشص حؿِذ حألٗظٔش حُذحخِ٤ش ُِٔـخُظ حُ٘٤خر٤ش ػِ ٠كؼش حكشخء
ٓؼَ طِي حالعشحس حُظ٣ ٢ظِوٜٗٞخ حػؼخء حُٔـِظ ك ٢حُـِغخص حُغش٣ش ؿخُزخ ً الٕ

حالطَ ؿِغخص حُٔـِظ ػِ٘٤ش ٝحالعظؼ٘خء ٣ـٞص ؿؼِٜخ عش٣ش حرح ًخٗض طظؼِن رؤٓٞس
٣خش ٖٓ ٠حكشخثٜخ حُلخم حُؼشس رخُٔظِلش حُؼِ٤خ ُِزالد ح ٝحػخسس حُلٞػ٠
ٝحالػطشحد دحخَ حُذُٝشٝ ،هذ خِض حُظشش٣ؼخص ٖٓ طؼش٣ق حُغش حُ٘٤خرًٝ ٢زُي ُْ
٣ؼشف حُلو ٚحُغش حُ٘٤خرٌُ٘٘ٝ ٢خ  ٌٖٔ٣طلذ٣ذ ٓؼٔ ٚٗٞرخٗٓ ًَ ٚؼِٓٞش حٝ ٝحهؼش
٣ظِوخٛخ ػؼ ٞحُٔـِظ رغش٣ش طخٓش حػ٘خء ٓٔخسعش ػِٔ ٚحُزشُٔخٗ ٢ػ٘ذ حٗؼوخد
حُـِغخص حُغش٣ش ح ٝرغززٜخ ٣ٝلظش حكشخثٜخ كلخظخ ً ػِ ٠حُٔظِلش حُؼِ٤خ ُِزالد حٝ
حعظـالُٜخ ُظلو٤ن ٓظخُق خخطش .
ُزح كخٕ حُزؼغ ٖٓ حُظشش٣ؼخص ط٘زٜض ٝحخزص رؼ ٖ٤حالػظزخس ح٥ػخس حُ٘خؿٔش
ػٖ اكشخء ٛز ٙحألعشحس ٝخظظض ٗظٞص هخٗ٤ٗٞش ُٜزح حُٞحؿذ ،كخُٔششع
حُؼشحهٗ ٢ض ػِ (( ٠الرذ ُِ٘ٞحد ٖٓ إٔ ٣ؤخزٝح رؼ ٖ٤حالػظزخس أٗ٣ ٚـذ حعظخذحّ
حُٔؼِٓٞخص حُظ٣ ٢ظِوٜٗٞخ رغش٣ش ك ٢ع٤خم ٜٓخٓ ْٜك ٢حُٔـِظ كوؾ ٝك ٢اؽخس ٛزٙ
حُٜٔخّٝ ،أٗ ٚال ٣ـٞص هطؼخ ً حعظخذحّ ٓؼَ ٛز ٙحُٔؼِٓٞخص ُـشع حٌُغذ حُٔخُ ٢حٝ
ُظلو٤ن ٓ٘خكغ حخش.(62) )) ٟ
ٝرخُظخُ ٢كخٕ ٛز ٙحُٔخدس طلؼش ػِ ٠ػؼ ٞحُٔـِظ ٖٓ حعظخذحّ حُٔؼِٓٞخص
حُغش٣ش خخسؽ ٗطخم ٜٓخّ حُٔـِظ حُ ٝظلو٤ن أ٘ٓ ١خكغ شخظ٤ش ًخعظـالُٜخ ٖٓ
رؼغ حالػؼخء ُظلو٤ن ًغذ ٓخد ١ح ٝدػخ٣ش حٗظخخر٤ش ُظـذ٣ذ حٗظخخرُ ْٜذٝس ٙػخٗ٤ش،
حال حٕ ٛزح حُ٘ض حٓظخص رؼؼق حُٔؼخُـش ًٝخٕ ػِ ٠حُٔششع حٕ ٣لؼش حكشخء
حالعشحس رظٞسس ٓطِوش حُظ٣ ٢ظِوخٛخ ػؼ ٞحُٔـِظ ك ٢حُـِغخص حُغش٣ش ًٕٞ ،حٕ
حُـخ٣ش ٖٓ ؿؼَ حُـِغش عش٣ش  ٞٛكؼش حكشخء ٓخ ٣ذٝس كٜ٤خ ُِشأ ١حُؼخّ ُِللخظ
ػِ ٠حُٔظِلش حُؼخٓش.
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كوذ حشخس ُٜزح حُٞحؿذ ػٖٔ حُٔٞحد حُظ ٢ػخُـض
حُـِغخص حُغش٣ش ٗٝض ػِ (( ٠ال ٣ـٞص حٕ ٣لؼش حُـِغش حُغش٣ش ؿ٤ش حػؼخء
حُٔـِظ ٝسث٤ظ ٝحػؼخء حُلٌٓٞشِ٣ٝ ...ظضّ ٖٓ كؼش حُـِغش حُغش٣ش رؼذّ حكشخء
ٓخ ؿش ٟكٜ٤خ رخٝ ١ؿ ٖٓ ٚحُٞؿ٣ٝ ،(63) )) ٙٞالكع حٕ حُٔششع حُٔظش ١كغ٘خ ً

كؼَ ػ٘ذٓخ ػخُؾ ٛزح حُٞحؿذ ػٖٔ ٗطخم حُـِغخص حُغش٣ش الٕ حالعشحس حُ٘٤خر٤ش
ؿخُزخ ً ٓخ ٣ظْ طِوٜ٤خ ٘ٓٝخهشظٜخ حػ٘خء حُـِغخص حُغش٣ش ًزُي حٕ حُٔ٘غ ٖٓ حكشخثٜخ ؿخء
رظٞسس ٓطِوش ٛٝزح ٓخً٘خ ٗؤَٓ رؼشٝسس حطزخػ ٚح٣ؼخ ً ٖٓ هزَ حُٔششع حُؼشحه.٢
حٓخ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢كوذ ؿخءص ٗظٞط ٚخخُ ٖٓ ٚ٤حالشخسس ُٜزح حُٞحؿذ ُْٝ
طظؼٖٔ أ ١حشخسس حُ ٚ٤ال ػٖٔ حُٔلظٞسحص ٝال ػٖٔ حُٞحؿزخص حُٔظؼٔ٘ش حُو٤خّ
رؼَٔ ٛٝزح ٣ذٍ ػِ ٠ػؼق حُٔؼخُـش حُظشش٣ؼ٤ش ُٜزح حُٞحؿذ .
انفشع انخاًَ
حضش االػتظاياخ وانًظاهشاخ غٍش انًششوػح داخم انًزهس
٣ؼذ ط٘ظ ْ٤حُٔظخٛشحص ٝحالػظظخٓخص دحخَ حُٔـِظ ٖٓ ؿ٤ش حُلظ ٍٞػِ٠
حرٕ ٖٓ حالكؼخٍ حُظ ٢طخَ ر٤ٜزش ًٝشحٓش حُظلش حُ٘٤خر٤ش ُزح كشطض رؼغ حألٗظٔش
ػِ ٠حالشخسس ُٜزح حُٔ٘غ ،ك٤غ ٗظض ٓذٗٝش حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش ُٔـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه٢
ػِٛ ٠ز ٙحُظٞسس روُٜٞخ (( ٣ـذس رؼؼ ٞحُٔـِظ حٕ ٣لظشّ حُٔـِظ ٖٓ خالٍ ػذّ
ارٕ رزُي
ط٘ظ ْ٤حُٔظخٛشحص أ ٝحُٔؼخسػش دحخَ حُٔز٘ ٖٓ ٠د ٕٝحُلظ ٍٞػٍِ ٠
)) ). (64
٣ٝالكع ػِٛ ٠زح حُ٘ض حٗ٣ ُْ ٚلشم ر ٖ٤حُٔظخٛشحص ٝحُٔؼخسػش رخُشؿْ ٖٓ
ٝؿٞد حالخظالف ر ٖ٤حالػ٘ٗ ٖٓ ٖ٤خك٤ش حُلظ ٍٞػِ ٠حألرٕ ،كخُٔؼخسػش ٣شحد رٜخ
كش٣ش طٔ٘ق رٔٞؿذ حُذعظٞس ُلضد ح ٝحكضحد خخسؽ حُغِطش حُلخًٔش ٝطٔخسط
ٗشخؽٜخ حُغ٤خع ٢حُٔظٔؼَ كٓ ٢شحهزش حُغِطش حُلخًٔش رخُطشم حُٔششٝػش هخٗٗٞخ ً
ٝرُي ُـشع طظل٤ق ٓغخس حُلٌْ حُوخثْ ك ٢حُذُٝشُ ،زح ك ٢ٜال طؼ٘ ٢حُٞهٞف رٞؿٚ
ًَ ٓخ طلؼِ ٚحالًؼش٣ش حُلخًٔش ٝحٗٔخ طؼ٘ ٢حُٔشحهزش ،أ ١حٕ حُلضد حُز ١ال ٣لون
كٞصحً ٣ؼٖٔ ُ ٚطشٌ َ٤حُلٌٓٞش ِ٣ـؤ حُ ٠حُٔؼخسػش ٣ٝؼَٔ ػِٗ ٠وذ حُلٌٓٞش
ٝطشخ٤ض حخطخثٜخ كظؼطش حُلٌٓٞش حُ ٠طؼذ َ٣عًِٜٞخ ٌٛٝزح طؼٞد حُٔ٘لؼش ُِشؼذ
).(65
ٝرخُظخُ ٢ك ٢ٜرٜزح حُٔل ّٜٞطخظِق ػٖ ٓل ّٜٞحُظظخٛش ٝحالػظظخٓخص ٝحُظ٢

٣شحد رٜخ ه٤خّ ٓـٔٞػش ٖٓ حالػؼخء رخالكظـخؽ ألعزخد ع٤خع٤ش ػٖ سكؼْٜ
ُٔششٝع هخٗٓ ٕٞؼ ٖ٤ح ٝهشحس ح ٝطٞؿ ٖٓ ٚهزَ حُٔـِظ رشخٕ ٓغؤُش ٓؼ٣ٝ ٖ٤ظخز
شٌَ طـٔغ حػؼخء حُٔـِظ دحخَ هخػش حالؿظٔخع ح ٝخخسؿٜخ٣ٝ ،ظشطذ ػِٛ ٠زح
حالخظالف ٗظ٤ـش ٜٓٔش  ٢ٛٝحٕ حُٔؼخسػش ال طلظخؽ حُ ٠حرٕ ٖٓ هزَ ؿٜش ٓخظظش
ٝال ٣ظشطذ ػِ ٠طشٌِٜ٤خ حالخالٍ رغ٤ش حُـِغخص ح ٝطؼط َ٤حٗؼوخدٛخ ٝحٗٔخ طٔ٘ق
رٔٞؿذ حُذعظٞس ح ٝحُوخٗ ٕٞح ٝحالػشحف حُ٘٤خر٤ش ،رٔ٘٤خ حُٔظخٛشحص طلظخؽ حُ ٠حرٕ
ٖٓ هزَ ؿٜش ٓخظظش ٝحُظ ٢هذ طٌ ٕٞسث٤ظ حُٔـِظ ح ٝحػؼخء حُٔـِظ رخُظظ٣ٞض
٣ٝظشطذ ػِٜ٤خ حك٤خٗخ حالخالٍ رغ٤ش ؿِغخص حُٔـِظ ).(66
ُزح كؤُٗ ٚـشع حػخك ٚحُششػ٤ش ػِ ٠ط٘ظ ْ٤حُٔظخٛشحص (حالػظظخٓخص) ٘٣زـ٢
حُلظ ٍٞػِ ٠حرٕ ؿ٤ش حٕ حُٔششع ُْ ٣ز ٖ٤حُـٜخص حُٔخظظش رٔ٘ق حالرٕ ٛٝزح
حُلشحؽ حُظشش٣ؼ٣ ٢ظغزذ رخِن ػذس حشٌخُ٤خص ،الٕ حُـٜش حُٔخظظش  ٢ٛحُظ ٢ع٤وغ
ػِ ٠ػخطوٜخ ٓ٘ق حالرٕ ٖٓ ػذٓ ٚكغذ ٓخ طوظؼ ٚ٤حُٔظِلش حُؼخٓشً ،زُي  ٢ٛحُظ٢
طلذد ٓٞػذ ٌٓ ٝخٕ حُظظخٛش ٝحالػظظخّ دحخَ حُٔـِظ رٔخ ال ٣خَ رغ٤ش ؿِغخص
حُٔـِظ كبرح ٓخ سأص حٕ حُظظخٛش ح ٝحالػظظخّ ٣ئػش ػِ ٠ع٤ش حُـِغخص ٌٕٞ٣
ُِـٜش حُٔخظظش طلذ٣ذٛخ خخسؽ هخػش حؿظٔخع حػؼخء حُٔـِظ ٝرخُظخُ ٢كخٕ ٛزٙ
حُٔغخثَ حُـٛٞش٣ش ال  ٌٖٔ٣طلذ٣ذ ػٞحرطٜخ حال ٖٓ هزَ حُـٜش حُٔخظظش رٔ٘ق حالرٕ
حُظ ٢ؿخد ػِ ٠حُٔششع حُؼشحه ٢حالشخسس حُٜ٤خ.
حٓخ حُٔششع حُٔظشٝ ١حٌُ٣ٞظ ٢كِْ ٣ش٤شح حُ ٠ر٤خٕ حُظ٘ظ ْ٤حُوخُٜٗ ٢ٗٞزح
حُٞحؿذ ٛٝزح ٣ؼظزش هظٞس ٝحػق الٕ ٓغؤُش ط٘ظ ْ٤حُٔظخٛشحص دحخَ حُٔـِظ
حطزلض ٖٓ حُٔخخُلخص حُظ ٢طؼخٜٗ٘ٓ ٢خ حُٔـخُظ حُ٘٤خر٤ش ك ٢حُٞهض حُلخػش ٌُؼشس
حُخالكخص حُغ٤خع٤ش.
انفشع انخانج
حضش انًشاسكح فً انُضاػاخ انظاخثح داخم انًزهس او احذاث ضزح
حعظٌٔخال ُٞحؿذ كغٖ حُخِن حُ٘٤خر٘ٔ٣ ٢غ ػِ ٠ػؼ ٞحُٔـِظ حُٔشخسًش ٓغ

ؿ٤ش ٖٓ ٙحُ٘ٞحد ك ٢حُ٘ضحػخص حُظخخزش دحخَ حُٔـِظ ح ٝحُ٘ضػخص ٓغ حالكشحد
حُز٣ ٖ٣لؼش ٕٝؿِغخص حُٔـِظ ،كوذ حػطض حالٗظٔش حُذحخِ٤ش ُإلكشحد كن كؼٞس
ؿِغخص حُٔـِظ ٝكن ػٞحرؾ ٝحُ٤خص ٣ؼؼٜخ حُٔـِظ ٜٓ٘خ ػذّ حكذحع حُٔٞحؽٖ٘٤
ح ١ػـ ٚحٗ ٝضحػخص دحخَ حُٔـِظ ٝرخُظخُ ٢كخرح كذع ٓؼَ رُي ٔ٣ظ٘غ ػِ ٠حُؼؼٞ
حُٔشخسًش رٜز ٙحُ٘ضحػخص كلخظخ ً ػًِ ٠شحٓش حُظلش حُ٘٤خر٤ش .
 ٖٓٝحُظشش٣ؼخص حُظ ٢حشخسص ُٜزح حُلؼش ٓ ٢ٛذٗٝش حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش ُٔـِظ
حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢ك٤غ ٗظض ػِ٣ (( ٠ـذس رؼؼ ٞحُٔـِظ حٕ ٔ٣ظ٘غ ػٖ حكذحع ح١
ػـش ك ٢حُششكخص حُؼخٓش ٔ٣ ٝظ٘غ ػٖ طلش٣غ ح ٝطٞؿ ٚ٤حُٔٞحؽ٘ ٖ٤ك ٢كخُش
كؼٞس ْٛؿِغخص ٓـِظ حُ٘ٞحد )) ).(62
ٝرخُظخُ ٢كخٕ ٛزح حُ٘ض ػخُؾ ٓغؤُش كظش حكذحع ػؼ ٞحُٔـِظ ح ١ػـش ك٢
ششكش حُٔـِظ ح ٝطلش٣غ حُٔٞحؽ٘ ٖ٤ػِ ٠حكذحع ػـش حػ٘خء كؼٞسُِٔ ْٛـِظ،
ًٔخ ٗظض حُٔذٗٝش ح٣ؼخ ً ػِ ٠كؼش ٓشخسًش ػؼ ٞحُٔـِظ ك ٢حُ٘ضحػخص
حُظخخزش ٓغ رو٤ش حالػؼخء حٞٓ ٝظل ٢حُٔـِظ ك٤غ ٗظض (( ٔ٣ظ٘غ ػٖ حُٔشخسًش
ك ٢حُ٘ضحػخص حُظخخزش أ ٝحُظشحػخص ٓغ ؿ٤ش ٖٓ ٙحُ٘ٞحد أٓ ٝغ ٓٞظل ٢حُٔـِظ
أ ٝحألكشحد ٖٓ حُشؼذ )) ).(68
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كوذ ٗض ػِ ٠كؼش حكذحع ػـش حٗ ٝضحع ٖٓ هزَ
حالشخخص حُلخػشٖ٣

)(63

٣ ُْٝش٤ش حُ ٠كؼش ٓشخسًش حالػؼخء رٜز ٙحُ٘ضحػخص

عٞحء ًخٕ كذٝػٜخ ٖٓ هزَ حالػؼخء ح ٖٓ ٝهزَ حُٔٞحؽ٘ ٖ٤حُلخػشٛٝ ،ٖ٣زح ح٣ؼخ ً
ٓخ ٘٣طزن ػِ ٠حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢حُز ١ؿخءص أكٌخٓ ٚخخُ ٖٓ ٚ٤ط٘ظٛ ْ٤زح حُظٞسس
ٖٓ ٝحؿذ حُٔلخكظش ػًِ ٠شحٓش حُظلش حُ٘٤خر٤ش .
انًطهة انخانج
انًسؤونٍح ػٍ االخالل تكشايح انظفح انٍُاتٍح
هغْ ٛزح حُٔطِذ حُ ٠كشػٗ ،ٖ٤ظ٘خ ٍٝك ٢حُلشع حال ٍٝر٤خٕ حُٔغئ٤ُٝش ػٖ
حٗظٜخى ٗظٞص حُذعظٞس ٝحُوٞحٗٝ ٖ٤حُ٘ظخّ حُذحخِ ،٢ػْ ٗظ٘خ ٍٝك ٢حُلشع حُؼخٗ٢

ر٤خٕ حُٔغئ٤ُٝش ػٖ حالخالٍ رلغٖ حُغِٞى حُ٘٤خرٝ ٢رخُظلظ َ٤حالط-: ٢
انفشع االول
انًسؤونٍح ػٍ اَتهاك َظىص انذستىس وانقىاٍٍَ وانُظاو انذاخهً
طٜ٘غ حُٔغئ٤ُٝش حالٗؼزخؽ٤ش ُؼؼ ٞحُٔـِظ حرح ٓخ أسطٌذ ٓخخُلش طشٌَ
حخالٍ ر٘ظٞص حُذعظٞس ح ٝحُ٘ظخّ حُذحخِ ٢حٗ ٝظٞص حُوٞحٗ ٖ٤حالخش ٟػِ٠
حػظزخس حٕ ػؼ ٞحُٔـِظ  ٞٛحُوذٝس ك ٢حكظشحّ طِي حُ٘ظٞص حُظ٣ ٢و ّٞرٞػؼٜخ
ٝرخُظخُ ٢رٔـشد ه٤خّ ػؼ ٞحٓ ٝـٔٞػش حالػؼخء رخسطٌخد طِي حُٔخخُلش كخٗش
٣غظٞؿذ ٓؼخهزظ ٚكٓ ٢ؼَ ٛزح حُلشعٗٝ ،ش٤ش كٛ ٢زح حُظذد حٕ حُٔخخُلخص حُظ٢
طؼظزش حٗظٜخًخ ً ُ٘ظٞص حُذعظٞس ؿخُزخ ً ٓخ طٌٓ ٕٞخخُلخص ؿٔخػ٤ش طشطٌذ ٖٓ هزَ
ؿٔ٤غ حػؼخء حُٔـِظ ٓٝؼخٍ رُي ٓخ كذع ك ٢حُؼشحم كً ٢ؼشس حُٔخخُلخص حُـٔخػ٤ش
ألػؼخء حُٔـِظ رشخٕ ػذّ حكظشحّ حُٔذد حُذعظٞس٣ش حُٔلذدس الٗظخخد حػؼخء ٤ٛؤس
حُشثخعش ٝحٗظخخد سث٤ظ حُلٌٓٞش ٝحعظٔشص حُٔخخُلش ك ٢رؼغ حُذٝسحص ألًؼش ٖٓ
( )6حشٜش ك ٢ػذّ طشٌ َ٤حُلٌٓٞش حُؼشحه٤ش ٓخخُلش رزُي ٗض حُٔخدس ( ٖٓ ) 26
حُذعظٞس حُظ ٢كذدص ٓذس ٓؼ٘٤ش ُظشٌ َ٤حُلٌٓٞش .
٣ٝالكع حٕ حُظٞسس حالٛ ٖٓ ٠ُٝزح حُٞحؿذ ٝحُٔظٔؼِش رخٗظٜخى حُذعظٞس طظلون
ك ٢كخُش حط٤خٕ أ ١كؼَ ٖٓ حالكؼخٍ حُظ ٢طشٌَ ٓخخُلش طش٣لش ح ٝػٔ٘٤ش ألٗ ١ض
ٖٓ ٗظٞص حُذعظٞس ٝحُؼَٔ ػِ ٠خالف ٓخ ٝسد ك ٚ٤ػٖ ؽش٣ن حعظؼٔخٍ
حُظالك٤خص حُٔٔ٘ٞكش ُ ٚرٔٞؿذ طِي حُ٘ظٞص حعظؼٔخال ٣ئد ١حُ ٠طِي
حُٔخخُلش)ٝ ،(20هذ ػشف حُزؼغ ٓخخُلش حٗظٜخى ٗظٞص حُذعظٞس رؤٗٓ ًَ (( ٚخخُلش
ُِذعظٞس أ٣خ ًخٕ كـٜٔخ ح ٝخطٞسطٜخ طشٌَ خشهخ ُِذعظٞس)) ) ، (21حٓخ حُظٞسس
حالخش ٟحُٔظؼِوش رخٗظٜخى ٗظٞص حُوخٗٝ ٕٞحُ٘ظخّ حُذحخِ ٢ك٤ظٔؼَ رخ ١كؼَ ٣شٌَ
ٓخخُلش ُ٘ظٞص حُوخٗٝ ٕٞحُ٘ظخّ حُذحخِ. ٢
 ٖٓٝخالٍ حؽالػ٘خ ػِ ٠طوش٣ش حُٔشطذ حُ٘٤خر ٢حُؼشحهُِ ٢ذٝسس حُؼخُؼش الكظ٘خ
طغـ َ٤حُٔشطذ ؿِٔش ٖٓ ٓخخُلخص حػؼخء حُٔـِظ ُ٘ظٞص حُذعظٞس ٝحُ٘ظخّ

حُذحخِ ،٢ك٤غ خخُق حػؼخء حُٔـِظ حُ٘ظخّ حُذحخِ ٢ك ٢حُٔخدس حُؼخٗ٤ش ٝحُؼشش/ٕٝ
ػخُؼخ حُظ ٢ط٘ض ػِ )( ٠ط٘ؼوذ ؿِغخص حُٔـِظ ػِ ٠حالهَ  ٖ٤ٓٞ٣ك ٢حالعزٞع( ).....
 ،حر ٣الكع ػذّ حٗؼوخد ح٣ش ؿِغش ألسرؼش حعخر٤غ ٓظلشهش ٝػوذص ؿِغش ٝحكذس ك٢
حعزٞع ٝحكذ ٓشطٓ ٖ٤ظلشهظ. (22) ٖ٤
ًزُي ٖٓ حُٔخخُلخص حُظ ٢عـِٜخ كش٣ن حُٔشطذ حُ٘٤خر ٞٛ ٢ػذّ حطزخع
حُٔلذدحص حُظ ٢ر٘٤ظٜخ حُٔخدس ( ٖٓ )23حُ٘ظخّ حُذحخِ ٢رخٕ  ٌٕٞ٣ػذد حػؼخء حُِـخٕ
حُذحثٔش ال ٣وَ ػٖ ٝ 2ال ٣ض٣ذ ػٖ  15ك٤غ ٗالكع طٔض ػِٔ٤ش طٞص٣غ حػؼخء
حُِـخٕ رشٌَ ؿ٤ش هخٗ ٢ٗٞك٤غ رِؾ ػذد حػؼخء ُـ٘ش حُؼالهخص حُخخسؿ٤ش 20
ػؼٞح ،رٔ٘٤خ رِؾ ػذد حػؼخء ُـ٘ش شئ ٕٝحالػؼخء ٝحُظط٣ٞش حُزشُٔخٗ ٢ػؼٖ٣ٞ
كوؾً ،زُي خِض رؼغ حُِـخٕ ٖٓ ٝؿٞد ٗخثذ سث٤ظ ٓٝوشس حُِـ٘ش ،كؼالً ػٖ
ًؼ٤ش ٖٓ حُٔخخُلخص حُظ ٢عـِٜخ حُٔشطذ حُ٘٤خر ٢حُؼشحه.٢
ٝػ٘ذ حُشؿٞع حُ ٠حُ٘ظخّ حُذحخِٓٝ ٢ذٗٝش حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش ٗـذ حٕ حُٔششع
حُؼشحه٣ ُْ ٢ز ٖ٤رظٞسس طش٣لش حُؼوٞرخص حُٔظشطزش ػٖ حالخالٍ رٞحؿذ حكظشحّ
حُذعظٞس ٝحُوٞحٗٝ ٖ٤حُ٘ظخّ حُذحخِ ٢رؼٌظ ٓخ ؿخء ك ٢حُؼوٞرخص حُٔظشطزش ػٖ
حالخالٍ رٞحؿذ حُلؼٞس ٌُٖٝ ،رٔخ حٕ حكظشحّ حُذعظٞس ٝحُوٞحٗ ٖ٤طذخَ ػٖٔ
ٝحؿزخص حُؼؼ٣ٞش حُظ ٢حشخسص حُٜ٤خ ٓذٗٝش حُغِٞى رخُظخُ ٢ططزن ػِٜ٤خ حُؼوٞرخص
حُظ ٢ؿخءص رٜخ حُٔذٗٝش ك ٢حُز٘ذ (خخٓغخ ً ٝ )5/حُظ ٢طظذسؽ ٖٓ ػوٞرش حُظ٘زٝ ٚ٤طٞالً
حُ ٠ػوٞرش حعوخؽ حُؼؼ٣ٞش ). (23
ٝحٕ ٛز ٙحُؼوٞرخص ُْ طلشع حال رؼذ حؿشحء طلو٤ن ٓغ حُؼؼ ٞحُٔخخُق ٖٓ هزَ
ُـ٘ش هٞحػذ حُغِٞى حُ٘٤خر ٢حُظٝ ٢سدص حالشخسس حُٜ٤خ ك ٢حُز٘ذ حُشحرغ ٖٓ حُٔذٗٝش،
حال حٕ ٛز ٙحُِـ٘ش ُْ طشٌَ  ُْٝطٔخسط دٝسٛخ حطال رظطز٤ن حكٌخّ حُٔذٗٝشُ ،زُي
رو٤ض كزشحً ػِٝ ٠سم ٓٔخ حػش عِزخ ً ػِ ٠حدحء ٓـِظ حُ٘ٞحد ٝدكغ حُٔـِظ رظخس٣خ
 2016-3-2حُ ٠طذٝس هشحس ِٓلن رخُٔذٗٝش ٣ظؼٖٔ ((طشٌُ َ٤ـ٘ش ٗ٤خر٤ش ٓئهظش
طؼْ ك ٢ػؼ٣ٞظٜخ ٓٔؼِ ٖ٤ػٖ حٌُظَ حُ٘٤خر٤ش ٖٓ ر ١ٝحالخظظخطخص حُوخٗ٤ٗٞش

٣ ٖٔٓٝظٔظؼ ٕٞرخُخزشحص حُغ٤خع٤ش ٝحُؼَٔ حُ٘٤خرُ ٢لظشس ؽِ٣ٞشً ٖٓٝ ،زخس حُغٖ،
طظ ٠ُٞحُ٘ظش ٝحُظلون ٖٓ طلش حُٔخخُلخص ُوٞحػذ حُغِٞى حُ٘٤خرٓٝ ٢وظؼ٤خص
حُظلش ٝحُٞحؿذ حُ٘٤خر ٢حُٔ٘غٞرش ُِغخدس حُ٘ٞحد.(24) ))..
حٓخ ػِ ٠طؼ٤ذ حُٞحهغ حُؼِٔ ٢كِْ طظخز ح ١ػوٞرش رلن حالػؼخء حُز ٖ٣حٗظٌٜٞح
ٗظٞص حُذعظٞس ٝحُ٘ظخّ ٝهٞحػذ حُغِٞى ٛٝزح ٓخ ؿؼَ ٓـِظ حُ٘ٞحد ػشػش
ُِخشٝهخص ر ٖ٤حُلٝ ٖ٤حالخشُ ،زح ٗش ٟرؼشٝسس طؼذٗ َ٣ض ٓذٗٝش حُغِٞى حُٔظؼِن
رؼوٞرش حعوخؽ حُؼؼ٣ٞش ػِ ٠حٕ ٣ؼخف حُٜ٤خ ػٖٔ كخالص كشع ٛز ٙحُؼوٞرش كخُش
حٗظٜخى ٗظٞص حُذعظٞس ُٞػغ كذ ُٜز ٙحُٔخخُلش حُٔغظٔشس ٖٓ هزَ حالػؼخء ). (25
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كوذ ػخُؾ حُٔغئ٤ُٝش حُٔظشطزش ػِ ٠حٗظٜخى ٗظٞص
حُذعظٞس ح ٝحُوٞحٗ ٖ٤ح ٝحُالثلش ٖٓ خالٍ حالشخسس حُ ٠ؿِٔش ٖٓ حُؼوٞرخص ك٢
حُالثلش ٛٝز ٙحُؼوٞرخص طظذسؽ ٖٓ ػوٞرش حُِٝ ّٞطٞالً حُ ٠ػوٞرش حعوخؽ
حُؼؼ٣ٞش ) ،(26حال حٗ ٚح٣ؼخ ً ُْ ٣لذد حُؼوٞرش حُٔظشطزش ػِ ٠حٗظٜخى ٗظٞص حُذعظٞس
ٝحُوٞحٗ ٌُٖٝ ٖ٤حٝسد ٛزح حُٞحؿذ ػٖٔ حُلظَ حُٔظؼِن رٞحؿزخص حُؼؼ٣ٞش ٝرخُظخُ٢
 ٌٖٔ٣ططز٤ن حُؼوٞرخص حُٞحسدس ك ٢حُٔخدس ( ) 381ػِ ٠حالػؼخء حُٔشطٌزُٜ ٖ٤زح
حُٔخخُلش ػِ ٠حػظزخس حٕ ٗض حُٔخدس عخُلش حُزًش حشخسص كٓ ٢وذٓش حُ٘ض (( ...
ٞ٣هغ حُٔـِظ ػِ ٠حُؼؼ ٞحُز٣ ١ؼزض حٗ ٚأخَ رٞحؿزخص حُؼؼ٣ٞش ح ٝحسطٌذ كؼالً
ٖٓ حالكؼخٍ حُٔلؼٞسس ػِ ٚ٤حكذ حُـضحءحص حالط٤ش ٝ ،))..حٕ ٝحؿذ حكظشحّ حُذعظٞس
ٝحُوٞحٗ ٖ٤هذ ط٘خ ُٚٝحُٔششع حُٔظشًٔ ١خ ر٘٤خ عخروخ ػٖٔ ٓلظٞسحص حُؼؼ٣ٞش
ٝرخُظخُ٘٣ ٢طزن ػِٝ ٚ٤حكٌخّ ٗض حُٔخدس حُغخروش.
حٓخ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢كِْ ٣ش٤ش حُ ٠حُؼوٞرخص حُٔظؼِوش رٔخخُلش ٝحؿزخص حُؼؼ٣ٞش
ٝحٗٔخ حهظظش ػِ ٠حالشخسس حُ ٠ػوٞرخص حُٔظؼِوش رخألخالٍ روٞحػذ حٌُالّ ٗٝظخّ
حُـِغش ٝحُظ ٢حشخسص حُٜ٤خ حُٔخدس ( ٝ )86حُٔخدس (ٝ ،(22) ) 83حٕ ٛز ٙحُؼوٞرخص
طظؼِن رخُٔخخُلخص حُظ ٢طؼظزش خشٝؿخ ً ػِٗ ٠ظخّ حُـِغخص ح ٝهٞحػذ حٌُالّ ك٢
حُٔـِظ ًٕٞ ،حٕ حُٔخدس (  ٖٓ ) 83حُالثلش حشخسص ك ٢رذح٣ظٜخ ((ُِٔـِظ حٕ ٞ٣هغ

ػِ ٠حُؼؼ ٞحُز٣ ١خَ رخُ٘ظخّ ح ٝال ٔ٣ظؼَ ُوشحس حُٔـِظ رٔ٘ؼ ٖٓ ٚحٌُالّ حكذ
حُـضحءحص حالط٤شٝ ،))..رخُظخُ ٢ال  ٌٖٔ٣حُؼَٔ رٜخ ك ٢كخُش ٓخخُلش ٗظٞص حُذعظٞس
حٓ ٝخخُلش ٗظٞص حُالثلش ؿ٤ش طِي حُٔظؼِوش ر٘ظخّ حُـِغش ٝهٞحػذ حٌُالّ ٛٝزح
٣ؼظزش هظٞس ٣غظٞؿذ حُٔؼخُـش ٖٓ هزَ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢حُز ١حؿلَ ػٖ حالشخسس
حُ ٠حُؼوٞرخص حُٔظؼِوش رخألخالٍ رخُٞحؿزخص حُ٘٤خر٤ش .
انفشع انخاًَ
انًسؤونٍح ػٍ االخالل تحسٍ انخهق انٍُاتً
طٜ٘غ حُٔغئ٤ُٝش حالٗؼزخؽ٤ش ُِؼؼ ٞحرح ٓخ أسطٌذ ٓخخُلش طشٌَ حخالالً
رلغٖ حُخِن حُ٘٤خرٝ ٢طٔؼَ حٗظٜخًخ ً ٌُشحٓش حُظلش حُ٘٤خر٤ش ،كخرح ٓخ هخّ حُؼؼ ٞربكشخء
حالعشحس حُ٘٤خر٤ش ُـشع طلو٤ن ٓ٘لؼش شخظ٤ش ح ٝحالػشحس رغٔؼش حُٔـِظ ،حٝ
حسطٌذ ٓخخُلش طخَ ر٘ظخّ حُـِغخص ًٔخ ُ ٞهخّ حُؼؼ ٞرظلش٣غ حُٔٞحؽٖ٘٤
حُلخػش ٖ٣ك ٢حُـِغش ػِ ٠حكذحع ػـش ح ٝحشظشى ٓغ ؿ٤ش ٖٓ ٙحالػؼخء ك٢
حُ٘ضحػخص ح ٝه٤خّ رؼغ حالػؼخء رظ٘ظٓ ْ٤ظخٛشحص ح ٝحػظظخٓخص د ٕٝحُلظٍٞ
ػِ ٠حرٕ ٝحالخالٍ رغ٤ش حُـِغش ،كلٛ ٢زح حُلشٝع طٜ٘غ حُٔغئ٤ُٝش ٝػِ ٠سث٤ظ
حُٔـِظ ٝحالػؼخء ططز٤ن حكٌخّ حُوخٗ ٕٞرلن حُؼؼ ٞحُٔخخُقٗٝ ،الكع حٕ
حُٔخخُلخص حُٔظؼِوش رخألخالٍ رلغٖ حُخِن حُ٘٤خر ٢طذخَ أ٣ؼخ ػٖٔ حُٔخخُلخص
حُٔظؼِوش رخألخالٍ رخُٞحؿزخص حُ٘٤خر٤ش ٝهٞحػذ حُغِٞى ً ٕٞحالشخسس حُٜ٤خ ٝسدص
ػٖٔ هٞحػذ حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش حُٔشخس حُٜ٤خ كٓ ٢ذٗٝش حُغِٞى ٝرخُظخُ ٢كخٕ طِي
حُٔخخُلخص طخؼغ ُ٘ض حُز٘ذ (خخٓغخً) ٖٓ حُٔذٗٝش حُٔظؼِن رخُؼوٞرخص حُ٘٤خر٤ش.
ؿ٤ش حٕ ؿٔ٤غ ٓخ عزن حالشخسس حُ٣ ُْ ٚ٤طزوٓ ٚـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢رخُشؿْ ٖٓ
حُٔخخُلخص حُظ ٢حسطٌزض ٖٓ هزَ رؼغ حالػؼخء ٝحُظ ٢شٌِض حخالال رٌشحٓش حُظلش
حُ٘٤خر٤ش  ،ك٤غ شٜذ ٓـِظ حُ٘ٞحد ك 2016/4/12 ّٞ٣ ٢حػظظخّ ٓخ ٣وخسد حًؼش
ٖٓ  50ػؼ ٞػْ حسطلغ كٔ٤خ رؼذ ُ٤ظَ حُ ٠حًؼش ٖٓ  120ػؼٞحً ٓؼطِ ٖ٤رزُي
ؿِغخص حُٔـِظ ٝهخّ حالػؼخء رظ٘ظٓ ْ٤ظخٛشس دحخَ حُٔـِظ د ٕٝحُلظ ٍٞػِ٠

حرٕ ٝطشخ٤ض ٓطخُز ٖ٤حهخُش حُشثخعخص حُؼالػشٔٓ ،خ دكغ سث٤ظ حُٔـِظ حُ ٠طؤؿَ٤
حًُ ،2016/ 4/14 ٠زُي شٜذص ٛز ٙحُلظشس حسطٌخد ٓخخُلش ؿغٔ٤ش ٝطِض
حُٔشخدس ر ٖ٤رؼغ حُ٘ٞحد حُ ٠كذ حالشظزخى رخأل٣ذٝ ١ه٘خٗ ٢حُٔخء ٓخخُل ٖ٤رزُي
هٞحػذ حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش حُظ ٢حٝؿزض حُٔلخكظش ػًِ ٠شحٓش حُظلش حُ٘٤خر٤ش ٤ٛٝزش
حُٔـِظ ).(28
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كخٗ ٚحػطُِٔ ٠ـِظ طالك٤ش كشع حُؼوٞرخص حُٔظؼِوش
رخألخالٍ رخُٞحؿزخص حُ٘٤خر٤ش ٝحُٔشخس حُٜ٤خ ك ٢حُٔخدس ( ٖٓ )381حُالثلش حُذحخِ٤ش
ُِٔـِظ ُغ٘ش ٝ ،(23) 2016هذ ؽزن حُٔـِظ حُزؼغ ٖٓ ٛز ٙحُؼوٞرخص رلن
حُ٘ٞحد حُٔخخُلُٞ ٖ٤حؿذ حُللخظ ػًِ ٠شحٓش حُظلش حُ٘٤خر٤ش )ٔٓ ،(80خ ٣ذٍ ػِ٠
كخػِ ٚ٤حُٔغئ٤ُٝش حالٗؼزخؽ٤ش كٓ ٢ـِظ حُ٘ٞحد حُٔظش ١رشؤٕ ٓؼخهزش أػؼخءٙ
حُٔخخُل. ٖ٤
حٓخ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢كٌٔخ ر٘٤خ عخروخ ً حٗ ٚحهظظشص ػِ ٠حالشخسس حُ ٠حُؼوٞرخص
حُٔظؼِوش رخإلخالٍ ر٘ظخّ حُـِغش ٓٔخ دكغ حُزؼغ ٖٓ حالػؼخء ٓطخُز ٖ٤رظذٝس
ٓذٗٝش عِٞى ٗ٤خر٤ش ُِلذ ٖٓ حُٔخخُلخص حُٔظٌشسس ). (81
ٝك ٢خظخّ حُٔطِذ ٝرؼذ حعظؼشحع ٓٞهق حُٔششع حُؼشحهٝ ٢حُوٞحٗ ٖ٤حُٔوخسٗش
٣ظزٖ ُ٘خ حٕ ٓؼخُـش حُٔششع حُؼشحهُٞ ٢حؿذ حُٔلخكظش ػًِ ٠شحٓش حُظلش حُ٘٤خر٤ش
ًخٗض طظظق رخُوظٞس ك ٢رؼغ حُـٞحٗذ ٓوخسٗش رٞحؿذ حُلؼٞس ٣ ُْٝـ٤ذ ػِ٘٤خ
رًش حٝؿ ٚحُوظٞس حُظٝ ٢هغ رٜخ حُٔششع ٓٔخ ؿؼَ ط٘ظ ْ٤حُٔششع حُٔظشُٞ ١حؿذ
حُٔلخكظش ػًِ ٠شحٓش حُظلش حُ٘٤خر٤ش رخظٞص حكظشحّ حُذعظٞس ٝحُ٘ظخّ ٝكؼش
حكشخء حالعشحس حُ٘٤خر٤ش حكؼَ ٖٓ حُٔششػ ٖ٤حُؼشحهٝ ٢حٌُ٣ٞظٛ ٌُٖٝ ٢زح ال ٣ؼ٘٢
ػذّ طغـٗ َ٤ظٞص طلغذ ُِٔششع حُؼشحه ٢كٓ ٢ؼخُـش ٛزح حُٞحؿذ ػِٗ ٠لٞ
حكؼَ ٖٓ حُظشش٣ؼخص حُٔوخسٗش ك٤غ ٗظٔض ٓذٗٝش حُغِٞى ٝحؿذ كؼش
حُظظخٛشحص ٝحالػظظخٓخص ؿ٤ش حُٔششٝػش رشٌَ ٣لٞم حُٔششع حُٔظشٝ ١حٌُ٣ٞظ٢
حُِزحٕ ؿخد ك ٢حكٌخٜٓخ ط٘ظ ْ٤طِي حُٞحؿزخص.

انًثحج انخانج
االنتضاو تقىاػذ انكالو فً انزهسح
حٕ حُٔـخُظ حُ٘٤خر٤ش طؼذ ٓـخُظ ًالّ ُزح ك ٢ٜطؼظٔذ رخُذسؿش حالعخط ػِٓ ٠خ
٣ذٝس ٖٓ ٓغخؿالص ر ٖ٤حُ٘ٞحد ٝرخُظخًُ ٢خٕ ُ٘ظخّ حٌُالّ ك ٢حُـِغش ٝحُخشٝؽ
ػِ ٚ٤حػشحف ٗ٤خر٤ش سحعخش ٗشؤس ٓغ رذح٣ش حُل٤خس حُ٘٤خر٤ش )٣ ٝ ،(82ؼظزش ٝحؿذ
حالُظضحّ روٞحػذ حٌُالّ ك ٢حُـِغش ٖٓ حُٞحؿزخص حُٔظؼِوش ر٘ظخّ حُـِغخص حُظ ٢دأرض
ؿٔ٤غ حألٗظٔش حُذحخِ٤ش ػِ ٠ط٘ظ ًٕٞ ٚٔ٤حٕ ػَٔ حُٔـِظ هخثْ ػِٗ ٠ظخّ
حُٔ٘خهشخص ٝرخُظخُ ٢كالرذ ٖٓ ٝػغ هٞحػذ ٌُِالّ دحخَ حُٔـِظ ٌُ٣ ٢لون
حالٗغ٤خر٤ش ك ٢حُؼَٔ حُ٘٤خر ٢د ٕٝكذٝع ح ١حشٌخالص طئػش ػِ ٠ػِٔ٤ش حُٔ٘خهشش
 ٖٓٝ،حُـذ٣ش رخُزًش حٕ ٗش٤ش حٕ ٛزح حُٞحؿذ ٣خظِق ػٖ ٝحؿذ حُٔلخكظش ػِ٠
ًشحٓش حُظلش حُ٘٤خر٤ش  -حُز ١حٝسدٗخ حُ ٚ٤حالشخسس عخروخ ً  -كٓ ٢لَ حُٔخخُلش ،كخٕ
حالخ٤ش طظلون حُٔخخُلش ر ٚػٖ ؽش٣ن ه٤خّ حُؼؼ ٞرؤكؼخٍ طٌ ٕٞػِ ٠هذس ٖٓ
حُـغخٓش طشٌَ حخالال رٌشحٓش حُظلش حُ٘٤خر٤ش ،رٔ٘٤خ ٝحؿذ حالُظضحّ روٞحػذ حٌُالّ
طظلون حُٔخخُلش ر ٚػٖ ؽش٣ن حُخشٝؽ ػٖ هٞحػذ حٌُالّ دحخَ حُـِغش ٝحُظ ٢ؿخُزخ ً
ٓخ طٌ ٕٞحُٔخخُلش ك ٚ٤حهَ ؿغخٓش ٝال طظَ ك ٢ؿغخٓظٜخ ػٖ طِي حُظ ٢حٝسدٗخ
حالشخسس حُٜ٤خ كٝ ٢حؿذ حُٔلخكظش ػًِ ٠شحٓش حُظلش حُ٘٤خر٤شٔٓ ،خ دكؼ٘خ ػِ ٠ط٘خٍٝ
ٛزح حُٞحؿذ كٓ ٢طِذ ٓغظوَ ُٝـشع حالكخؽش رزُي ع٘وغْ ٛزح حُٔزلغ حُ ٠ػالػش
ٓطخُذ ٗ،ظ٘خ ٍٝك ٢حُٔطِذ حال ٍٝحُوٞحػذ حالؿشحث٤ش ُؼٞحرؾ حٌُالّ ك ٢حُـِغش ،ػْ
ٗظ٘خ ٍٝك ٢حُٔطِذ حُؼخٗ ٢حُوٞحػذ حُٔٞػٞػ٤ش ُؼٞحرؾ حٌُالّ ك ٢حُـِغش ،رؼذ رُي
ٗظ٘خ ٍٝك ٢حُٔطِذ حُؼخُغ حُٔغئ٤ُٝش حُٔظشطزش ػٖ حالخالٍ روٞحػذ حٌُالّ ك ٢حُـِغش
ٝرخُظلظ َ٤حالط-: ٢
انًطهة األول
انقىاػذ االرشائٍح نضىاتظ انكالو فً انزهسح
حعظوشص ٓؼظْ حألٗظٔش حُذحخِ٤ش ػِ ٠حالشخسس ُٔـٔٞػش ٖٓ حُوٞحػذ حالؿشحث٤ش

ُؼٞحرؾ حٌُالّ دحخَ حُـِغش حُظ ٢ط٘ظْ حؿشحءحص ٝحُ ٚ٤حٌُالّ ٝحُٔ٘خهشش دحخَ
حُٔـِظ ٌُ ٢طظ٤ق ُألػؼخء حُلٞحس رؤعِٞد كؼخس ١رؼ٤ذحً ػٖ حعظؼٔخٍ ػزخسحص
ؿ٤ش الثوش ح ٝحػخسس حُؼـش طلض هزش حُٔـِظ )ُ ،(83زح ع٘ش٤ش كٛ ٢زح حُظذد حُ٠
ح ْٛحُوٞحػذ حالؿشحث٤ش ُؼٞحرؾ حٌُالّ ك ٢حُـِغش ٝحُظ ٢طظٔؼَ رخالط-: ٢
انفشع االول
انحظىل ػهى االرٌ تانكالو
حٕ حُلن ك ٢حٌُالّ ٝحٕ ًخٕ ٖٓ حُلوٞم حُشث٤غ٤ش حُظ ٢طٔ٘ق ُِؼؼ ٞحال حٗٚ
٣ـذ حٕ ٝ ٌٕٞ٣كن ػٞحرؾ ٓلذدس ٝرخُظخُ٣ ٢ظؼ ٖ٤ػِ ٠حُؼؼ ٞػ٘ذ رذأ حُلذ٣غ حٕ
٣طِذ حٌُِٔش ٖٓ سث٤ظ حُٔـِظ ٝحٕ ٣لظَ ػِ ٠حرٕ ٓ٘ ٚك ٢حٌُالّ ،كخؿِذ
حالٗظٔش حُذحخِ٤ش ال طـ٤ض ُِؼؼ ٞحٌُالّ ك ٢حُـِغش حال رؼذ حٕ ٣طِذ حالرٕ ٖٓ
سث٤ظ حُٔـِظٝ ،ال ٣ـٞص ُِؼؼ ٞحٕ ٞ٣ؿً ٚالُٓ ٚـ٤ش حُشث٤ظ الٕ كغٖ ع٤ش
حُٔ٘خهشش ك ٢حُـِغش طوظؼ ٢كظش طٞؿ ٚ٤حٌُالّ حُ ٠ؿٜش طظٔظغ رخكظشحّ حُـٔ٤غ
ٓ٘ؼخ ُِ٘ضحػخص ،ال عٔ٤خ ُ ٞحر٤ق طٞؿ ٚ٤حٌُالّ ٖٓ ػؼ ٞحُ ٠ػؼ ٞحخش د ٕٝحرٕ
ع٤ئد ١رُي حُ ٠طؼٞرش ػزؾ ع٤ش حُٔ٘خهشش دحخَ حُٔـِظ(.)84
ٝحشخس حُ٘ظخّ حُذحخُِٔ ٢ـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢ك ٢حُٔخدس ( )41ػِ ٠كن حالرٕ
رخٌُالّ ك٤غ ٗظض (( ٣ظلذع حُؼؼ ٞك ٢حُـِغش رؤرٕ ٖٓ حُشث٤ظ ٗٝ ،))....ظض
حُٔخدس ( )42ػِ ٠حالُظضحّ رظٞؿ ٚ٤حٌُالّ حُ ٠سث٤ظ حُـِغش ٝحػطض ُشث٤ظ حُٔـِظ
طالك٤ش ُلض ٗظش حُٔظٌِْ ػ٘ذ حالخالٍ رزُي )ً ،(85زُي ٝسدص حالشخسس حُ ٠كن
حالرٕ رخٌُالّ ك ٢حُالثلش حُذحخِ٤ش ُٔـِظ حُ٘ٞحد حُٔظشٝ ١حُالثلش حُذحخِ٤ش
ُٔـِظ حالٓش حٌُ٣ٞظٝ ،(86) ٢رٜزح ٣ظز ٖ٤حٕ حألٗظٔش حُذحخِ٤ش ُِٔـخُظ حُ٘٤خر٤ش
طظشخر ٚكٔ٤خ رٜ٘٤خ ٖٓ ك٤غ حػطخء سث٤ظ حُٔـِظ طالك٤ش ٓ٘ق حالرٕ رخٌُالّ ألٗٚ
٣ؼظزش حُـٜش حُظ٣ ٢وغ ػِ ٠ػخطو ٚكلع حالٖٓ ٝحُ٘ظخّ دحخَ حُٔـِظ .
حٓخ رخظٞص ٗطخم ٓ٘ق حالرٕ كال ٣ـٞص ُشث٤ظ حُٔـِظ سكغ حالرٕ رخٌُالّ
حال ُغزذ هخٗٝ ٢ٗٞسحد ك ٢حُ٘ظخّ حُذحخِ ،٢رٔؼ٘ ٠حٕ عِطش سث٤ظ حُٔـِظ ك ٢حُٔ٘غ

ٖٓ حٌُالّ ُ٤غض ٓطِوش ٝحٗٔخ ٣ظو٤ذ رٔششٝػ٤ش حُغزذ حُز٣ ١غظ٘ذ حُ ٚ٤حُشث٤ظ ك٢
حُٔ٘غ ٖٓ حٌُالّ ،كخرح ُْ ٞ٣ؿذ عزذ ٣ؼظزش هشحس حُٔ٘غ ك ٢ؿ٤ش ٓلِٝ ،(82) ٚك٢
ؿٔ٤غ حالكٞحٍ ٣ـذ ٓ٘ق حالرٕ دحثٔخ ً ُِؼؼ ٞك ٢حٌُالّ ك ٢رؼغ حُلخالص ٝحُظ٢
 ٌٖٔ٣حؿٔخُٜخ رخالط-: ٢
 -1طٞؿ ٚ٤حُ٘ظش كٓ ٢شحػخس حكٌخّ حُذعظٞس ٝحُ٘ظخّ حُذحخِ ٢ػِ ٠حٕ ٣لذد حُؼؼٞ
ٗض حُذعظٞس ح ٝحُ٘ظخّ حُز٣ ١لظؾ ر. (88) ٚ
 -2حُشد ػِ ٠هٔ٣ ٍٞظ ؽخُذ حٌُالّ.
 -3ؽِذ طؤؿٞٓ َ٤ػٞع ٓطشٝف ُِزلغ حُٓ ٠خ رؼذ حُلظَ كٞٓ ٢ػٞع حخش

)(83

.
 -4ؽِذ حهلخٍ حُٔ٘خهشش )ٝ ، (30ال ٣ـٞص ك ٢ؿٔغ حالكٞحٍ ٓ٘ق حالرٕ رخٌُالّ ٓخُْ
٣ظْ حُٔظٌِْ حالطًِِٔ ٢ظ ،ٚرخعظؼ٘خء رؼغ حألٗظٔش حُظ ٢حؿخصص حٌُالّ كظ ٠ك ٢كخُش
ػذّ حًٔخٍ حُٔظٌِْ حالطًِِٔ ٢ظ ٚحرح ًخٕ حُٔٞػٞع حُٔطشٝف ُِ٘وخػ ٓخخُق
ُِذعظٞس ح ٝحُ٘ظخّ حُذحخُِِٔ ٢ـِظ )ٝ ،(31حٕ ٛز ٙحُلخالص حُؼالػش حالخ٤شس ٝسدص
حالشخسس حُٜ٤خ ك ٢حُالثلش حُذحخِ٤ش ُٔـِظ حُ٘ٞحد حُٔظشٓٝ ١ـِظ حالٓش حٌُ٣ٞظ٢
كوؾ رٔ٘٤خ ؿخءص حكٌخّ حُ٘ظخّ حُذحخُِٔ ٢ـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢خخُ ٖٓ ٚ٤رًشٛخ.
انفشع انخاًَ
االونىٌح فً انكالو
حشخسص حؿِذ حألٗظٔش حُذحخِ٤ش حُ ٠حُوٞحػذ حُٔظؼِوش رخأل٣ُٞٝش ك ٢حٌُالّ ٝحُظ٢
طٌ ٕٞرلغذ طشط٤ذ حُطِذ ،ك٤غ ٣ظؼ ٖ٤ػِ ٠ؽخُز ٢حٌُالّ طو٤٤ذ حعٔخثٓٝ ْٜشحػخس
حُذٝس ػ٘ذ دػٞس حالػؼخء ٌُِالّ ٣ٝـٞص حعظؼ٘خءحً ُِؼؼ ٞحٕ ٣ظ٘خصٍ ػٖ دٝس ٙحُ٠
صٓ ،)32( ِٚ٤حال حٕ حُٔششع حُؼشحه٣ ُْ ٢ش٤ش رشٌَ ٓلظَ ال ك ٢حُ٘ظخّ حُذحخِٝ ٢ال
كٓ ٢ذٗٝش حُغِٞى حُ ٠ػٞحرؾ حال٣ُٞٝش ك ٢حٌُالّ ٓخػذح ٗض حُٔخدس (  / 35ػخٗ٤خ ً )
ٖٓ حُ٘ظخّ حُذحخِ ٢حُظ ٢ؿؼِض ٖٓ رٜٓ ٖ٤خّ حُ٘خثذ حُؼخُٗ ٢شث٤ظ حُٔـِظ  ٞٛط٘ظْ٤
ؿذ ٍٝرطخُز ٢حُلذ٣غ ٖٓ حػؼخء حُٔـِظ ،رٔؼ٘ ٠حٕ حُ٘ض دسؽ ػِ ٠حػطخء

حال٣ُٞٝش ُألػؼخء كغذ طوذ ْ٣ؽِزخط ْٜحال حٗ٣ ُْ ٚش٤ش حُٓ ٠شحػخس طخُق حُٔ٘خهشش
حٓ ٝخ ٝسد رشؤٗٗ ٚض خخص ك ٢حُالثلش ٖٓ ك٤غ حػطخء حػؼخء حُلٌٓٞش حال٣ُٞٝش
ك ٢حٌُالّ ػِ ٠حػؼخء حُٔـِظ
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كخٗ ٚحشخسس طشحكش حُ ٠حػطخء حال٣ُٞٝش ك ٢حٌُالّ
كغذ طوذ ْ٣ؽِزخص حالػؼخء ٓغ ٓشحػخس ٓخ ٝسد رشؤٗٗ ٚض خخص ٝػ٘ذ طشؼذ
ح٥سحء ػِ ٠حُشث٤ظ حٕ ٣شحػ ٢ط٘خٝد ًالّ حُٔئ٣ذٝ ٖ٣حُٔؼخسػُِٞٔ ٖ٤ػٞع
حُٔطشٝف ُِٔ٘خهشش ٣ٝـٞص ُطخُذ حٌُالّ ح٣ؼخ ً حُظ٘خصٍ ػٖ دٝسُ ٙـ٤ش٣ٝ ٙلَ ٓلِٚ
ك ٢دٝسٙ

)(33

،ػِ ٠حٕ طؼط ٠حٌُِٔش ك ٢ؿٔ٤غ حالكٞحٍ ُشث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء

ٞٗٝحرٝ ٚحُٞصسحء رؼذ حٗظٜخء حُٔظٌِْ حالطًِِٔ ٖٓ ٢ظ ،(34) ٚرٔؼ٘ ٠حٕ حػؼخء
حُلٌٓٞش ُ ْٜحال٣ُٞٝش ػِ ٠ؿ٤ش ٖٓ ْٛحػؼخء حُٔـِظ ك ٢حٌُالّ .
حٓخ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢كخٗ ٚػخُؾ ٓغؤُش حال٣ُٞٝش ك ٢حٌُالّ رظٞسس حًؼش طلظ٤الً
ٝدهش ،ك٤غ حشخس حُ ٠حػطخء حال٣ُٞٝش ك ٢حٌُالّ حُ ٠حالػؼخء حُٔو٤ذس حعٔخث ْٜك٢
حالٓخٗش حُؼخٓش ُِٔـِظ هزَ حُـِغش ػْ ُألػؼخء حُز٣ ٖ٣طِز ٕٞحٌُالّ حػ٘خء حُـِغش
رلغذ طشط٤ذ حُطِزخصٝ ،ػ٘ذ طشؼذ ح٥سحء كؼِ ٠سث٤ظ حُٔـِظ حٕ ٣ؤرٕ رخٌُالّ
الكذ حُٔئ٣ذ ٖ٣ػْ الكذ ؽخُز ٖ٤حُظؼذ َ٣ػْ الكذ حُٔؼخسػ ٌٕٞ٣ٝ ٖ٤رخُظ٘خٝد )،(35
ػِ ٠حٕ ال ٣ظو٤ذ حُٞصسحء ٝحُٔوشس ٕٝرٜزح حُظشط٤ذ ) ،(36رٔؼ٘ ٠حٕ حُٔششع حٌُ٣ٞظ٢
ح٣ؼخ ً حعظؼ٘ ٠حػؼخء حُلٌٓٞش ٖٓ حُظشط٤ذ ك ٢حال٣ُٞٝش ك ٢حٌُالّ .
انفشع انخانج
ػذو رىاص انًُاقشح فً يىضىع نى ٌشد فً رذول االػًال
حٕ حُٔ٘خهشخص حُظ ٢طذٝس ك ٢حُٔـِظ ٣ـذ حٕ طٌ ٕٞػٖٔ حؽخس حُٔٞػٞػخص
حُٞحسدس ك ٢ؿذ ٍٝحالػٔخٍ ٝرخُظخُ ٢ال ٘ٓ ٌٖٔ٣خهشش ٓٞػٞع ُْ ٣شد ك ٢ؿذٍٝ
حالػٔخٍ ،حال حٕ ٛز ٙحُوخػذس ُ٤غض ٓطِوش ٝحٗٔخ طشد ػِٜ٤خ رؼغ حالعظؼ٘خءحص ،كؼِ٠
طؼ٤ذ حُٔششع حُؼشحهٗ ٢ض ػِ (( ٠ال ٣ـٞص ػشع حٞٓ ١ػٞع ُْ ٣ذسؽ ك٢
ؿذ ٍٝحالػٔخٍ ٘ٓٝخهشظ ٚحال رٔٞحكوش حؿِز٤ش حالػؼخء حُلخػش٣ٝ ،(32) ))ٖ٣الكع

ػِ ٠حُ٘ض حٕ حُٔششع رٛذ حُ ٠ػذّ ؿٞحص ٓ٘خهشش حُٔٞحػ٤غ حُظ ُْ ٢طذسؽ ك٢
ؿذ ٍٝحالػٔخٍ حُز ١طؼذ٤ٛ ٙؤس حُشثخعش رخُظ٘غ٤ن ٓغ سٝإعخء حُِـخٕٝ ،رخُظخُ ٢كخٕ
حُـخ٣ش ٖٓ ػذّ ؿٞحص ٓ٘خهشش حُٔٞػٞػخص ؿ٤ش حُٞحسدس ك ٢ؿذ ٍٝحالػٔخٍ  ٞٛحٕ
حالػؼخء ُْ ٌٞٗٞ٣ح ػِ ٠دسح٣ش ح ٝػِْ ًخك ٢رظِي حُٔٞحػ٤غ ك ٢كخُش ٓ٘خهشظٜخ دٕٝ
حدسحؿٜخ ػٖٔ ؿذ ٍٝحالػٔخٍ ٝرخُظخُ ٢ال طـذ٘ٓ ١خهشخطٜخ حٗ ١لغ ُؼذّ ٝػغ
حُلِٝ ٍٞحالهظشحكخص ٓغزوخ ً ٖٓ هزَ حػؼخء حُٔـِظ ،حال حٕ حُٔششع رٖ٤
حالعظؼ٘خءحص حُظ ٢طـ٤ض ٓ٘خهشش ٓٞػٞػخص ُْ طذسؽ ػٖٔ ؿذ ٍٝحالػٔخٍ ٝرُي ك٢
كخُظ ،ٖ٤حال ٠ُٝطٌ ٕٞرٔٞحكوش حؿِز٤ش حالػؼخء حُلخػش ٖ٣ػِ٘ٓ ٠خهشش حُٔٞػٞع
ؿ٤ش حُٞحسد ك ٢ؿذ ٍٝحالػٔخٍ ٛٝزح ٓخ حشخسص حُ ٚ٤حُٔخدس (/32ػخٗ٤خ ً) ٖٓ حُ٘ظخّ
حُذحخِ ،(38) ٢حٓخ حُلخُش حُؼخٗ٤ش  ٢ٛٝحالدالء رز٤خٕ ػخؿَ )ٝ ،(33حُز٤خٕ حُؼخؿَ ٞٛ
ر٤خٕ ع٤خعٓ ٢ؼزش ػٖ حالٓٞس حُخط٤شس حُؼخؿِش حُظ ٢ال طلظَٔ حٕ طئؿَ حُٝ ٠هض
حخش ). (100
حال حٕ حُٔششع ُْ ٣ز ٖ٤حؿشحءحص ٓ٘خهشش حُٔٞحػ٤غ ؿ٤ش حُٞحسدس ك ٢ؿذٍٝ
حالػٔخٍ ،كِْ ٣ش٤ش حُٝ ٠هض ٓ٘خهشظٜخ  َٛطـش ١كٞسحً حّ رؼذ حالٗظٜخء ٖٓ ؿذٍٝ
حالػٔخٍُ ،زح ٗش ٟحٕ طوذ٣ش رُي ٣ؼٞد حُ٤ٛ ٠ؤس حُشثخعش كغذ ح٤ٔٛش حُٔٞػٞع كخرح
ًخٕ ٣ظؼِن رزؼغ حالٓٞس حُخط٤شس ح ٝرحص حال٤ٔٛش حُؼخؿِش الشي حٕ ٓ٘خهشظٚ
عظٌ ٕٞكٞسحً  ُٚٝحال٣ُٞٝش ،حٓخ حرح ُْ  ٖٓ ٌٖ٣حُٔٞحػ٤غ حُخط٤شس ح ٝرحص حال٤ٔٛش
ك٤ظْ ٓ٘خهشظ ٚرؼذ حالٗظٜخء ٖٓ ٓ٘خهشش حُٔٞحػ٤غ حُٞحسدس ك ٢ؿذ ٍٝحالػٔخٍ .
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كخٗ ٚػخُؾ ػذّ ؿٞحص ٓ٘خهشش حُٔٞػٞع حُز٣ ُْ ١شد ك٢
ؿذ ٍٝحالػٔخٍ كٗ ٢ض حُٔخدس ( ٖٓ )232حُالثلش حُذحخِ٤ش ُٔـِظ حُ٘ٞحد ٝحشخسص
حُ ٠حالعظؼ٘خءحص حُٞحسدس ػِ ٠رُي ك٤غ حؿخصص حُٔخدس ٓ٘خهشش ٓٞػٞع ؿ٤ش ٝحسد
ك ٢ؿذ ٍٝحالػٔخٍ ر٘خءحً ػِ ٠ؽِذ حُلٌٓٞش ح ٝسث٤ظ حُٔـِظ ح ٝر٘خء ػِ ٠ؽِذ
ًظخرٓ ٢غزذ ٣وذّ حُ ٠سث٤ظ حُٔـِظ ٖٓ حكذ ٓٔؼِ ٢حُ٤ٜجخص حُ٘٤خر٤ش ح ٖٓ ٝػششٖ٣
ػؼٞحً ٝك ٢ؿٔ٤غ حالكٞحٍ ال ٣ـٞص حٌُالّ حال رؼذ ٓٞحكوش حُٔـِظ ر٘خء ػِٓ ٠خ

٣ؼشػ ٚحُشث٤ظٓٝ ،غ رُي ٣ـٞص ُِشث٤ظ حٕ ٣ؤرٕ رخٌُالّ ُٞحكذ ٖٓ ٓئ٣ذ ١حُطِذ
ٝٝحكذ ٖٓ ٓؼخسػُٔ ٚ٤ذس ال طض٣ذ ػٖ خٔغش دهخثنً ،زُي حشخسص حُالثلش حُ٠
حعظؼ٘خء حخش ػِ ٠رُي  ٞٛٝؿٞحص ٓ٘خهشش حُٔٞػٞع ؿ٤ش حُٞحسد ك ٢ؿذ ٍٝحالػٔخٍ
ٓظٓ ٠خ ؽِذ حُؼؼ ٖٓ ٞسث٤ظ حُٔـِظ حُٔٞحكوش ػِ ٠حالدالء رز٤خٕ ػخؿَ حُ٠
سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء ح ٝحكذ حُٞصسحء ،ػْ ر٘٤ض حؿشحءحص طوذ ْ٣حُطِذ  ٞٛٝحٕ
ً ٌٕٞ٣ظخرش ٣ظؼٖٔ ر٤خٕ حالٓٞس حُظ٣ ٢طِذ كٜ٤خ حٌُالّ ٓٝزشسحص رُي هزَ رذء
حُـِغش ٝحرح كظَ ػِ ٠حرٕ سث٤ظ حُٔـِظ رخٌُالّ ٣ظٞؿذ ػِ ٚ٤حٕ ٣ؼشع رب٣ـخص
ر٤خٗ ٚهزَ حُ٘ظش رـذ ٍٝحالػٔخٍ ٝك ٢ؿٔ٤غ حالكٞحٍ ال ٘ٓ ٌٖٔ٣خهشش حُٔٞػٞع حال
حرح هشس حُٔـِظ رُي )٣ٝ ،(101الكع حٕ ٓؼخُـش حُٔششع حُٔظش ١ك ٢ط٘ظْ٤
حؿشحءحص ٛز ٙحُوخػذس ؿخءص ٓلظِش ٖٓ ك٤غ ر٤خٕ حؿشحءحص طوذ ْ٣حُطِذ ُٔ٘خهشش
ٓٞػٞع ؿ٤ش ٝحسد ك ٢ؿذ ٍٝحالػٔخٍ ٝحُظ ٢ؿخد ػٖ ر٤خٜٗخ حُٔششع حُؼشحه. ٢
حٓخ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢حشخس حُ ٠ػذّ ؿٞحص ٓ٘خهشش حُٔٞحػ٤غ ؿ٤ش حُٞحسدس ك٢
ؿذ ٍٝحالػٔخٍ ٝر ٖ٤حالعظؼ٘خءحص حُظ ٢طـ٤ض ٓ٘خهشش حُٔٞػٞػخص ؿ٤ش حُٞحسدس ك٢
ؿذ ٍٝحالػٔخٍ ٝرُي ك ٢كخُش حالٓٞس حُٔغظؼـِشٝ ،حشخس حُ ٠حؿشحءحص طوذ ْ٣حُطِذ
ُٔ٘خهشش حالٓٞس حُٔغظـذس  ٞٛٝحٕ ٣وذّ حُطِذ ٖٓ هزَ حُلٌٓٞش ح ٝحُشث٤ظ حٖٓ ٝ
هزَ خٔغش حػؼخء ػِ ٠حالهَ ٖٓ ٓـِظ حالٓش ٞٓٝحكوش حُٔـِظ ػِ ٠رُي ،حال حٕ
حُٔششع حشخس حُ ٠كخُش ُْ ٣ش٤ش حُٜ٤خ ًَ ٖٓ حُٔششػ ٖ٤حُؼشحهٝ ٢حُٔظشٞٛٝ ١
حػطخء حُٞص٣ش حُٔخظض طالك٤ش ؽِذ طؤؿ َ٤حُ٘ظش كٞٓ ٢ػٞع ٓغظـذ ؿ٤ش ٝحسد
ك ٢ؿذ ٍٝحالػٔخٍ ُٔذس ال طظـخٝص حعزٞػٝ ٖ٤ػِ ٠حُٔـِظ حؿخرش حُطِذ رٔؼ٘ ٠حٕ
سث٤ظ حُٔـِظ ح ٝحالػؼخء ال  ٌِٕٞٔ٣ح ١طالك٤ش ُشكغ ؽِذ حُٞص٣ش )،(102
ٝرخُظخُٗ ٢ش ٟحٕ حػطخء حُٞص٣ش طالك٤ش طؤؿ َ٤حُٔٞػٞع هذ طؼ٤ش حٌُؼ٤ش ٖٓ
حُٔشخًَ كٔ٤خ ًُ ٞخٕ حُٔٞػٞع حُٔغظـذ ٖٓ حُٔٞحػ٤غ حُخط٤شس حُظ ٢ال طلظَٔ
حُظؤؿٝ َ٤طغظِضّ حُٔ٘خهشش كٞسحً .

انفشع انشاتغ
يكاٌ انكالو ويذته
ُـشع حُللخظ ػِٗ ٠ظخّ حُـِغش ٝحالُظضحّ روٞحػذ حٌُالّ كشطض ٓؼظْ
حألٗظٔش حُذحخِ٤ش ػِ ٠طلذ٣ذ ٌٓخٕ حٌُالّ ٓٝذطُٔ ٚخ ُ ٖٓ ٚح٤ٔٛش طظٔؼَ ك ٢حُللخظ
ػِ ٠ع٤ش حُٔ٘خهشخص خخطش ك ٢حُزشُٔخٗخص حٌُز٤شس حُظ ٢طؼْ ػذدحً ًز٤شحً ٖٓ
حالػؼخءُٝ ،ـشع حُلذ ٖٓ حُلٞػ ٠ك٤ظْ حٗشخء ٓ٘زش ٝحُضحّ حُؼؼ ٞحٕ ٣ظٌِْ ٖٓ
كٞم ٛزح حُٔ٘زش )ً ،(103زُي حٕ ػذّ طلذ٣ذ ٓذس ٌُِالّ ك ٢حُـِغش ٣ئد ١حُ ٠حالخالٍ
رغ٤ش حُٔ٘خهشخص الٕ رؼغ حالػؼخء عٗ ٌٕٞ٤ظ٤ز ٖٓ ْٜحُٔ٘خهشش حًؼش ٖٓ ؿ٤شْٛ
ٝهذ طظَ ك ٢رؼغ حالك٤خٕ حُ ٠حٗظٜخء حُٔ٘خهشش د ٕٝحٕ ٣ؤخز رؼغ حالػؼخء
ٗظ٤ز ْٜك ٢حٌُالّ.
ٗٝـذ حٕ حُ٘ظخّ حُذحخِٓٝ ٢ذٗٝش حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش ُٔـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحهُْ ٢
طش٤ش حٌُٓ ٠خٕ حٌُالّ كٔ٤خ حرح ًخٕ حُؼؼ٣ ٞظلذع ٖٓ ٌٓخٗ ٚح ٖٓ ٝػِ ٠حُٔ٘زش
ٛٝزح حُوظٞس ٣غظٞؿذ ٓؼخُـظٝ ٚحٕ ًخٕ حُؼشف كٓ ٢ـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢هذ
دسؽ ػِ ٠حٕ ٣ظلذع حػؼخء حُٔـِظ ٖٓ ٌٓخٗٝ ْٜحعظؼ٘ ٖٓ ٠رُي حػؼخء
حُلٌٓٞش رخٕ ٣ظلذػٞح ٖٓ ػِ ٠حُٔ٘زش ك ٢ؿٔ٤غ حالكٞحٍ ،حٓخ كٔ٤خ ٣ظؼِن رٔذس حٌُالّ
كخٕ حُٔخدس ( ٖٓ )41حُ٘ظخّ حُذحخِ٢

)(104

ؿؼِض طلذ٣ذ ٓذس حٌُالّ ٖٓ طالك٤ش

سث٤ظ حُٔـِظٝ ،رخُظخُٗ ٢ش ٟحٕ حُٔششع كغ٘خ ً كؼَ ػ٘ذٓخ ؿؼَ طلذ٣ذ حُٔذس ٖٓ
هزَ طالك٤ش سث٤ظ حُٔـِظ ٝرُي الٕ حُٔٞػٞػخص حُٔطشٝكش ُِ٘وخػ طظلخٝص ك٢
ح٤ٔٛظٜخ ٝرخُظخُ ٢كخرح ًخٕ حُٔٞػٞع رحص ح٤ٔٛش خط٤شس عظٌٓ ٕٞذس حٌُالّ ك ٚ٤حًؼش
ٖٓ حُٔٞػٞػخص رحص حال٤ٔٛش حُزغ٤طشً ،زُي حٕ حُ٘ض حػال٘ٓ ٙغ حٌُالّ حًؼش ٖٓ
ٓشط ٖ٤ك ٢رحص حُٔٞػٞع حال حرح حؿخص سث٤ظ حُٔـِظ ٝرُي ُٔ٘غ طٌشحس حٌُالّ
ٝحػطخء كشطش ُزو٤ش حالػؼخء ك ٢حُٔ٘خهشش.
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كخٕ حُالثلش حُذحخِ٤ش كذدص ٌٓخٕ حٌُالّ ٝحؿخصص
ُِؼؼ ٞحُظٌِْ ٖٓ ٌٓخٗٝ ٚحهلخ ً ح ٖٓ ٝػِ ٠حُٔ٘زش ،حال حٗ ٚحعظؼ٘ ٠رؼغ حُلخالص حُظ٢

 ٌٕٞ٣كٜ٤خ حٌُالّ دحثٔخ ً ٖٓ حُٔ٘زش ٝطظٔؼَ رٔوشس حُٔـِظ ٣ ٖٓ ًَٝظٌِْ حػ٘خء ٓ٘خهشش
ر٤خٕ سث٤ظ حُـٜٔٞس٣ش ح ٝرشٗخٓؾ حُلٌٓٞش ٓٝوذّ حالعظـٞحد حُٞصحسٝ ١ؿ٤شٛخ ٖٓ
حالكٞحٍ حُظ٣ ٢ذػ ٞكٜ٤خ سث٤ظ حُٔـِظ حُٔظٌِْ ٌُِالّ ٖٓ ػِ ٠حُٔ٘زش رخعظؼ٘خء
حالػؼخء ر ١ٝحالػخهش

)(105

،حٓخ ٓذس حٌُالّ كوذ كذدص حُٔخدس ( ٖٓ )236حُالثلش

حُذحخِ٤ش ُِٔـِظ طِي حُٔذس رؼذّ ؿٞحص حُظٌِْ حًؼش ٖٓ خٔغش ػشش ده٤وش ك ٢رحص
حُٔٞػٞع ٖٓ هزَ حُؼؼًٔ ٞخ ال ٣ـٞص حٌُالّ حًؼش ٖٓ ٓشس ك ٢رحص حُٔٞػٞع حال
حرح ؿخص حُٔـِظ ،حال حٗ٘خ ٗش ٟحػطخء حُـٞحص حًؼش ٖٓ ٓشس ٌُِالّ ٣ـذ حٕ ال ٌٕٞ٣
رٔٞحكوش حُٔـِظ رخُظظ٣ٞض ٝحٗٔخ ٖٓ طالك٤ش سث٤ظ حُٔـِظ ُظغ َ٤ٜحالؿشحءحص
ٝطٞك٤ش حُٞهض ٌُِالّ ُزو٤ش حالػؼخء الٕ ػِٔ٤ش حُظظ٣ٞض طغظِضّ ٝهض ؽ. َ٣ٞ
حٓخ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢كخٗ ٚحشخس حٌُٓ ٠خٕ حٌُالّ رخٕ ٣ظلذع حُؼؼٝ ٞحهلخ ً ٖٓ
ٌٓخٗ ٚح ٝػِ ٠حُٔ٘زش ٝحعظؼ٘ ٠حُٔوشس ٖٓ ٕٝرُي رخٕ ٣ظلذػٞح دحثٔخ ً ٖٓ ػِ ٠حُٔ٘زش
ٓخُْ ٣طِذ حُشث٤ظ خالف رُي ) ،(106حٓخ ٓذس حٌُالّ كوذ ر٘٤ض حُالثلش حُذحخِ٤ش
ُِٔـِظ ٛز ٙحُٔذس ٗٝظض ػِ (( ٠ال ٣ـٞص ُِؼؼ ٞرـ٤ش حرٕ ٖٓ حُٔـِظ حٕ
٣ظلذع ك ٢حُٔٞػٞع حُٞحكذ حًؼش ٖٓ ٓشط ٖ٤ح ٝحٕ ٣ظـخٝص كذ٣ؼ ٚك ٢حُٔشس حُٞحكذس
سرغ عخػش )) )ٝ ،(102رخُظخُٗ ٢ش ٟحٕ طلذ٣ذ ٓذس ٌُِالّ ٓغزوخ ً ك ٢حُِٞحثق حُذحخِ٤ش
حٓش ٣ظ٘خكٝ ٠ح٤ٔٛش حُٔٞػٞػخص حُٔطشٝكش ُِ٘وخػ.
انفشع انخايس
االنتضاو تؼذو انًقاطؼح
٣ؼذ حالُظضحّ رؼذّ حُٔوخؽؼش ٖٓ ح ْٛحُوٞحػذ حالؿشحث٤ش ُؼٞحرؾ حٌُالّ ك٢
حُـِغش حُظ ٢كشطض حؿِذ حألٗظٔش حُذحخِ٤ش ػِ ٠حالشخسس حُ ًٕٞ ٚ٤حٕ ٓؼظْ
حألٗظٔش كذدص ٓذس ٓؼ٘٤ش ٌُِالّ ك ٢حُـِغش ٝرخُظخُ ٢كلشطخ ً ػِٔٓ ٠خسعش حُؼؼٞ
ُذٝس ٙك ٢حٌُالّ حػ٘خء طِي حُٔذس دٓ ٕٝوخؽؼش كؼشص حألٗظٔش ٓوخؽؼ ٚحُؼؼ ٞك٢
حٌُالّ حال ٖٓ هزَ سث٤ظ حُٔـِظ ك ٢كخُش ٓخخُلظ ٚألكٌخّ حُ٘ظخّ حُذحخِ ٢ح ٝحٕ

سأٝ ٚ٣ػق ٝػٞكخ ً ًخك٤خ ً ٝال ٓلَ ُالعظشعخٍ كُ ٌٕٞ٣ٝ ٚ٤شث٤ظ حُٔـِظ
طالك٤ش ُلض ٗظش حُٔظٌِْ ح ٝط٘ز ٚ٤ك ٢طِي حُلخالصٝ ،هذ ؿخءص حالكٌخّ ٓشظشًش
ٓٝظشخر ٚر ٖ٤حُٔششع حُؼشحهٝ ٢حُٔظشٝ ١حٌُ٣ٞظُ ٢ظ٘ظٛ ْ٤زح حالُظضحّ كً ٢خكش
ؿٞحٗز.(108) ٚ
ٝطـذس حالشخسس حٕ حالُظضحّ رٜز ٙحُوٞحػذ ٣ئد ١حُ ٠حٗـخص حُؼَٔ حُظشش٣ؼ ٢ػِ٠
ٗل ٞحًؼش دهش ٝرغشػٌ٘ٔٓ ٚش الٕ ٓخخُلش ٛز ٙحُوٞحػذ  ٌٖٔ٣حٕ طئد ١حُ ٠حؽخُش
كذ٣غ حُؼؼ ٞدٓ ٕٝزشس ح ٝطٌشحس حُلذ٣غ حًؼش ٖٓ ٓشس كٗ ٢لظ حُٔغؤُش ،ح ٝه٤خّ
رؼغ حالػؼخء رٔٔخسعش كو ْٜك ٢حٌُالّ ػِ ٠كغخد رو٤ش حالػؼخء ،كٜزح حالٓٞس
ًِٜخ ال  ٌٖٔ٣طالكٜ٤خ ٓخُْ ٣و ّٞحُؼؼ ٞرخالُظضحّ رظِي حُوٞحػذ ). (103
طلٞس حُو٣ ٍٞظؼق ُ٘خ حٕ حُوٞحػذ حالؿشحث٤ش ُؼٞحرؾ حٌُالّ ك ٢حُـِغش طظشخرٚ
حُ ٠كذ ًز٤ش ُذ ٟحُظشش٣ؼخص حُٔوخسٗش ك ٢خطٞؽٜخ حالعخع٤ش ٝحٕ ًخٕ ٘ٛخى
حخظالف رغ٤ؾ ك ٢ط٘ظ ْ٤رؼغ حالٓٞس كٜ٤خ حال حٕ حُٔغخثَ حُـٛٞش٣ش ُٜزٙ
حالؿشحءحص كشطض ؿٔ٤غ حألٗظٔش حُذحخِ٤ش ػِ ٠ط٘ظٜٔ٤خ ُِللخظ ػِٗ ٠ظخّ
حُـِغخص ٝحُظ٣ ٢وغ ػِ ٠ػخطن سث٤ظ حُٔـِظ ٜٓٔش ٓشحهزش حالُظضحّ رظِي حُوٞحػذ
ٖٓ ػذٜٓخ ٝك ٢كخُش حخالٍ حُؼؼ ٞرظِي حُوٞحػذ ٣ظخس حُ ٠حطخخر حالؿشحءحص
حالٗؼزخؽ٤ش رلو ٖٓ ٚهزَ سث٤ظ حُٔـِظ ٝحُظ ٢ع٘خط ٢حُ ٠ر٤خٜٗخ ك ٢حُٔطِذ
حُؼخُغ.
انًطهة انخاًَ
انقىاػذ انًىضىػٍح نضىاتظ انكالو فً انزهسح
٣شحد رخُوٞحػذ حُٔٞػٞػ٤ش ُؼٞحرؾ حٌُالّ ك ٢حُـِغش طِي حُظ ٢طظؼِن رٔؼٕٔٞ
حٌُالّ حُز٣ ١ذُ ٢ر ٚحُؼؼ ٞػ٘ذ حُٔ٘خهشش ٝحُز٣ ١ظؼ ٖ٤ك ٚ٤حكظشحّ ًشحٓش حُٔـِظ
ٝؿٔ٤غ حُٔئعغخص حُذعظٞس٣ش ك ٢حُذُٝش  ٌٖٔ٣ٝحؿٔخٍ حُوٞحػذ حُٔٞػٞػ٤ش
ُؼٞحرؾ حٌُالّ رخالط-: ٢
انفشع االول

ػذو االخالل تُظاو ووقاس انًزهس
ٖٓ حُوٞحػذ حُٔٞػٞػ٤ش ٌُِالّ دحخَ حُٔـِظ  ٞٛػذّ حالخالٍ ر٘ظخّ ٝٝهخس
حُٔـِظ ،ح ١حالٓظ٘خع ػٖ ًَ ٓخ ٣خَ ر٘ظخّ حُٔـِظًٔ ،خ ُ ٞهخّ حكذ حالػؼخء حػ٘خء
ًالٓ ٚربٛخٗش حُٔـِظ ح ٝسث٤غ ٚح ٝحكذ حالػؼخء ح ٝاكذ ٟحُٔئعغخص حُذعظٞس٣ش
ُِذُٝش ). (110
ٝحشخس حُ٘ظخّ حُذحخُِٔ ٢ـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢حُٛ ٠ز ٙحُوخػذس ك ٢حُٔخدس (43
) )ٝ ،(111حُظ ٢حٝؿذ ػِ ٠ػؼ ٞحُٔـِظ ػ٘ذ حُظؼز٤ش ػٖ سأ ٚ٣حكظشحّ حُٔئعغخص
حُذعظٞس٣ش ٝحكظشحّ ٓـِظ حُ٘ٞحد ٝسثخعظٝ ٚحػؼخءًٔ ،ٙخ حشخسص ٓذٗٝش حُغِٞى
حُ٘٤خر٤ش ُِٔـِظ ػِ ٠حكظشحّ ٓـِظ حُ٘ٞحد ػزش حُظضحّ حُظٔض ػ٘ذ رذح٣ش ًَ ؿِغش
)ً ،(112زُي ٝسدص ٗلظ حالشخسس ُٜزح حُوٞحػذ ك ٢حُٔخدس ( ٖٓ )302حُالثلش
حُذحخِ٤ش ُٔـِظ حُ٘ٞحد حُٔظش. (113) ١
حٓخ حُالثلش حُذحخِ٤ش ُٔـِظ حالٓش حٌُ٣ٞظ ٢كؤٜٗخ حشخسص حُ (( ٠ال ٣ـٞص ُِٔظٌِْ
حعظؼٔخٍ ػزخسحص ؿ٤ش الثوش ح ٝكٜ٤خ ٓغخط رٌشحٓش حالشخخص ح ٝحُ٤ٜجخص حٝ
حػشحس رخُٔظِلش حُؼِ٤خ ُِزالد ح ٝحٕ ٣ؤط ٢حٓشحً ٓخالً رخُ٘ظخّ ٣ٝ ،(114) ))....ظزٖ٤
حٕ حُٔششع حهظظش ػِ ٠حالشخسس كوؾ ُٜز ٙحُوخػذس كِْ طٞسد حُالثلش حُذحخِ٤ش ح١
هخػذس ٓٞػٞػ٤ش حخشٓ ٟظؼِوش روٞحػذ حٌُالّ ك ٢حُـِغش ٝرخُظخُ ٢كخٕ ٛزح حُٔؼخُـش
طغظٞؿذ حُظلظ َ٤حًؼش ٝحالشخسس حُ ٠حُوٞحػذ حُٔٞػٞػ٤ش رشٌَ حًؼش حػشحءحً رٔخ
٣ظ٘خعذ ٓغ ح٤ٔٛش ٛزح حُٞحؿذ.
انفشع انخاًَ
ػذو انخشود ػٍ يىضىع انًُاقشح
ٖٓ ر ٖ٤حُوٞحػذ حُٔٞػٞػ٤ش ٌُِالّ دحخَ حُـِغش  ٞٛػذّ حُخشٝؽ ػٖ
ٓٞػٞع حُٔ٘خهشش ،حر ٣ظٞؿذ ػِ ٠ػؼ ٞحُٔـِظ حُظو٤ذ رٔٞػٞع حُٔ٘خهشش ٣ٝوشس
سث٤ظ حُٔـِظ ٓخ حرح ًخٕ حٌُالّ حُز٣ ١ذُ ٢ر ٚحُؼؼ ٞرحص طِش رخُ٘وخػ حُـخس ١حّ
الٝ ،هذ حشخس حُ٘ظخّ حُذحخُِٔ ٢ـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحهُٜ ٢زح حُوخػذس ك ٢حُٔخدس (42

/حٝالً ) ك٤غ ٗظض (( ٞ٣ؿ ٚحُؼؼ ٞكذ٣ؼش حُ ٠سث٤ظ حُٔـِظ ػِ ٠حٕ ال ٣خشؽ
ػٖ حُٔٞػٞع ٣ٝظلخش ٠حُظٌشحس، ))....ػْ ٝسدص حالشخسس حُ ٚ٤ح٣ؼخ ّ رشٌَ ٓلظَ
كٓ ٢ذٗٝش حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش )ٝ ،(115رخُظخُ ٢كخٕ حُٔششع كغ٘خ ً كؼَ ػ٘ذٓخ حشخس حُ٠
حالُظضحّ رؼذّ حُخشٝؽ ػٖ ٓٞػٞع حُ٘وخػ ُٔخ ُ ٖٓ ٚح٤ٔٛش ًز٤شس ك ٢طغ٤٤ش ػَٔ
حُٔـِظ رخٗظظخّ ٝحؽشحد ٝحػطُ ٠ش٣ظ حُٔـِظ طالك٤ش طوش٣ش حُٔٞحػ٤غ رحص
حُظِش رخُ٘وخػ.
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كخٗ ٚحشخس ح٣ؼخ ً حُ ٠حالُظضحّ رؼذّ حُخشٝؽ ػٖ
حُٔٞػٞع حُٔطشٝف ُِزلغ )ٝ ،(116حػط ٠حُ ٠سث٤ظ حُٔـِظ طالك٤ش ط٘زٚ٤
حُٔظٌِْ ك ٢كخُش خشٝؿ ٚػٖ ٓٞػٞع حُ٘وخػ ٗٝش ٟحٕ حُٔششع حُٔظش ١كغ٘خ ً
كؼَ ػ٘ذٓخ حشخس ُٜزح حالُظضحّ رظٞسس طش٣لش .
حٓخ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢كٌٔخ ر٘٤خ عخروخ ً حهظظش ػِ ٠كظش حعظؼٔخٍ ػزخسحص ؿ٤ش
الثوش ح ٝكٜ٤خ ٓغخط رٌشحٓش حالشخخص ح ٝحُ٤ٜجخص ح ٝحػشحس رخُٔظِلش حُؼِ٤خ
ُِزالد ). (112
انفشع انخانج
حظش استخذاو انكهًاخ واالنفاظ غٍش انالئقح
حٕ حُلذ٣غ دحخَ ٓـِظ حُ٘ٞحد ٣خظِق ػٖ ح ١كذ٣غ حخش ٖٓ ك٤غ خؼٞػٚ
ُشهخرش حُشأ ١حُؼخّ ٝحؽالع ًخكش حُشؼذ ػِٓ ٠خ ٣ذٝس كٓ ٢ذحٝالص حُٔـِظ،
ٝرخُظخُ٣ ٢ظؼ ٖ٤ػِ ٠حالػؼخء حخظ٤خس حكؼَ حُؼزخسحص ٝحسكؼٜخ ػ٘ذ حُٔ٘خهشش ك٢
ٓٞػٞع ٓؼٝ ٖ٤حالرظؼخد ػٖ حالُلخظ حُ٘خر٤ش حُظ ٢طشٌَ حٛخٗش ُِٔـِظ ُٝشث٤غٚ
ُٝـٔ٤غ حالػؼخءُ ،زح كشطض حؿِذ حألٗظٔش حُذحخِ٤ش ػِ ٠حالشخسس ُلظش حعظخذحّ
ٓؼَ طِي حٌُِٔخص ٝحالُلخظ ،ؿ٤ش حٕ ٗظٞص حُ٘ظخّ حُذحخُِٔ ٢ـِظ حُ٘ٞحد
حُؼشحه ٢ؿخءص خخُ ٖٓ ٚ٤حالشخسس رظٞسس طش٣لش حُ ٠كظش حعظخذحّ حٌُِٔخص ؿ٤ش
حُالثوش ك ٢حُـِغش ُزح ط٘ز ٚحُٔششع ُٜزح حُوظٞس ٝحشخس حُٛ ٠زح حُلظش كٓ ٢ذٗٝش
حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش ،ك٤غ حشخس حُز٘ذ (ػخٗ٤خً/1/ف) ٖٓ حُٔذٗٝش ػِ٣ (( ٠ـذس رؼؼٞ

ٓـِظ حُ٘ٞحد حٕ ٔ٣ظ٘غ ػٖ حعظخذحّ حٌُِٔخص ٝحالٔ٣خءحص ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حالػٔخٍ حُظ٢
هذ طشٌَ حٛخٗش ُألخشٔ٣ٝ ٖ٣ظ٘غ ػٖ حعظخذحّ حُظظش٣لخص حُؼذحث٤ش ح ٝؿ٤ش حُالثوش
حُظ ٢هذ طغ٤ت حُ ٠عٔؼش حُٔـِظ ))٣ٝ ،ظؼق ٖٓ خالٍ ٛزح حُ٘ض حٕ حُٔششع ٝعغ
ٗطخم حُلظش ُ٤شَٔ رخإلػخكش حُ ٠حٌُِٔخص حالٔ٣خءحص ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حالػٔخٍ حُظ٢
طذخَ ػٖٔ ٛزح حُ٘طخمًٔ ،خ ُ ٞهخّ حكذ حالػؼخء رخكظؼخٍ كشًش حسحد٣ش ٣وظذ ٖٓ
ٝسحثٜخ حٛخٗش حكذ حالػؼخء حػ٘خء حعظشعخُ ٚرخٌُالًّ ،زُي حٕ حُٔششع ٝعغ ٗطخم
حُلظش ُ٤شَٔ حُظظش٣لخص حُؼذحث٤ش حُظ٣ ٢ذُ ٞرٜخ ػؼٓ ٞـِظ حُ٘ٞحد،
ٝحُظظش٣لخص هذ طٌ ٕٞدحخَ ٗطخم حُـِغش ح ٝخخسؽ ٗطخهٜخ ًٔخ ُٝ ٞسدص ك٢
حُذحثشس حالػالٓ٤ش ُِٔـِظ كٜز ٙحالخ٤شس ح٣ؼخ ً ٣لؼش ػِ ٠حُؼؼ ٞحُو٤خّ رٜخ ٓخدحّ
حٕ حُ٘ض ؿخء رظٞسس ٓطِوش ،ػْ حكشد حُٔششع ٗض حخش ك ٢حُلوشس (ٗ ٖٓ )١لظ
حُز٘ذ ر ٖ٤ك ٚ٤حالػش حُٔظشطذ ػِ ٠حعظخذحّ ٓؼَ طِي حٌُِٔخص ٝحُظ ٢حػط ٠كٜ٤خ
ُِؼؼ ٞحُز ١طؼشع ُإلٛخٗش رغزذ طِي حٌُِٔخص حٕ ٣طِذ ٖٓ حُؼؼ ٞحُزٝ ١ؿٚ
حُ ٚ٤حالٛخٗش علذ ًالًٓ ،ٚزُي ُشث٤ظ حُٔـِظ طالك٤ش حٕ ٣ؤٓش حُؼؼ ٞحُز١
ٝؿ ٚحالٛخٗش علذ ًالٓٝ ٚطوذ ْ٣حػظزحس ػٔخ طذس ٓ٘ ٖٓ ٚحعخءس.
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كِْ ٣ؼخُؾ ٓٞػٞع حعظخذحّ حالُلخظ ؿ٤ش حُالثوش رشٌَ
ٓلظَ ٝحٗٔخ حشخس كوؾ حُ ٠كؼش حعظخذحّ حُؼؼُِ ٞغزخد ح ٝحالُلخظ حُ٘خر٤ش ك٢
ػزخسحط٣ ُْٝ ،(118) ٚؼطُِ ٢ؼؼ ٞحُز ١طؼشع ُإلٛخٗش حٌٓخٗ٤ش حٕ ٣طِذ علذ
ًالٓٝ ٚطوذ ْ٣حػظزحس .
حٓخ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢كٌٔخ ر٘٤خ عخروخ ً ُْ ٣ؼخُؾ حُوٞحػذ حُٔٞػٞػ٤ش ُؼٞحرؾ
حٌُالّ رظٞسس ٓلظِش ٝحٗٔخ حًظل ٠رخإلشخسس حُ ٠كظش حعظؼٔخٍ ػزخسحص ؿ٤ش الثوش
حٝكٜ٤خ ٓغخط رٌشحٓش حالشخخص ).(113
ٝحُخالطش ٖٓ ًَ ٓخ طوذّ حطؼق ُ٘خ حٕ ٓؼخُـش حُٔششع حُؼشحهُِ ٢وٞحػذ
حُٔٞػٞػ٤ش ُؼٞحرؾ حٌُالّ ك ٢حُـِغش ؿخءص حًؼش طلظ٤الً ٝدهش ٖٓ حُٔششػٖ٤
حُٔظشٝ ١حٌُ٣ٞظ ،٢ك٤غ حكشد حُٔششع حُؼشحهٗ ٢ظٞطخ ً ػذ٣ذس ُٔؼخُـش ٛزح

حُوٞحػذ ٓوخسٗش رخُظشش٣ؼخص حالخش ٟحُظ ٢خظظض حؿِذ ٗظٞطٜخ ُإلشخسس حُ٠
حُوٞحػذ حالؿشحث٤ش ُؼٞحرؾ حٌُالّ ك ٢حُٔـِظ رٔ٘٤خ ؿخءص ٓؼخُـظٜخ ُِوٞحػذ
حُٔٞػٞػ٤ش ٌُِالّ رشٌَ ٓوظؼذ ال ٣ظ٘خعذ ٓغ ح٤ٔٛش ٛز ٙحُوٞحػذ حُظ ٢طلذد
ٓؼٔ ٕٞحٌُالّ رٔخ ٘٣غـْ ٓغ ٤ٛزش حُٔـِظ ٝٝهخس.ٙ
انًطهة انخانج
انًسؤونٍح ػٍ االخالل تقىاػذ انكالو
طظلون حُٔغئ٤ُٝش حالٗؼزخؽ٤ش ُؼؼٓ ٞـِظ حُ٘ٞحد ػ٘ذ حسطٌخرٓ ٚخخُلش طشٌَ
خشٝؿخ ً ػِ ٠حُوٞحػذ حالؿشحث٤ش ٝحُٔٞػٞػ٤ش ُؼٞحرؾ حٌُالّ ك ٢حُـِغشًٔ ،خ ُٞ
هخّ حكذ حالػؼخء رٔوخؽؼش كذ٣غ ػؼ ٞحخش ح ٝطلذع د ٕٝحرٕ ٖٓ سث٤ظ حُٔـِظ
ح ٝخخُق حُوٞحػذ حُٔظؼِوش رٌٔخٕ حٌُالّ ٓٝذط ٚح ٝحعظؼَٔ ك ٢كذ٣ؼش ػزخسحص ٗخر٤ش
ح ٝؿ٤ش الثوش طغ٤ت حُ ٠عٔؼش حُٔـِظ ٤ٛٝزظ ،ٚكلٛ ٢ز ٙحُلشٝع حُٔظوذٓش طٜ٘غ
حُٔغئ٤ُٝش حالٗؼزخؽ٤ش ُِؼؼٝ ٞػِ ٠سث٤ظ حُٔـِظ ٝأػؼخث ٚحػٔخٍ حُ٘ظٞص
حُٔظؼِوش رخُؼوٞرخص حالٗؼزخؽ٤ش ُلشػٜخ ػِ ٠حُؼؼُِ ٞللخظ ػِٗ ٠ظخّ حُـِغش،
ُٝوذ حعظوشص حألٗظٔش حُذحخِ٤ش ُِٔـخُظ حُ٘٤خر٤ش ػِ٘ٓ ٠ق سث٤ظ حُٔـِظ رؼغ
حُظالك٤خص حالٗؼزخؽ٤ش ُِللخظ ػِٗ ٠ظخّ حٌُالّ دحخَ حُٔـِظ – كٔـِظ حُ٘ٞحد
ٝكذٔٓ ٙؼالً رشث٤غ٣ ٚوغ ػِ ٚ٤ػخطن كلع حالٖٓ ٝحُ٘ظخّ دحخَ حُٔـِظ )-(120
رخإلػخكش حُ ٠حُؼوٞرخص حُٔوشسس ُِٔـِظ ٝحُظ٣ ٢خظض حُٔـِظ رحط ٚرلشػٜخ ػِ٠
حُؼؼ ٞحُٔخخُق ػ٘ذ حالخالٍ روٞحػذ حٌُالّ ٗٝظخّ حُـِغشُ ،زح ع٘وغْ ٛزح حُٔطِذ
حُ ٠كشػٗ ٖ٤ظ٘خ ٍٝك ٢حال ٍٝحُؼوٞرخص حُظ٣ ٢لشػٜخ سث٤ظ حُٔـِظٗٝ ،ظ٘خ ٍٝك٢
حُؼخٗ ٢حُؼوٞرخص حُظ٣ ٢لشػٜخ حُٔـِظ.
انفشع االول
انؼقىتاخ انتً ٌفشضها سئٍس انًزهس
ُشث٤ظ ٓـِظ حُ٘ٞحد طالك٤خص حٗؼزخؽ٤ش ٝحعؼش ُٝؼَ ٖٓ ح ْٛطِي
حُظالك٤خص  ٞٛحطخخر حُظذحر٤ش حُالصٓش ُللع حُ٘ظخّ دحخَ حُٔـِظ ً ٚٗٞحُٔغئٍٝ

ػٖ حدحسس حُٔ٘خهشخص ٝحُللخظ ػِ ٠حٗظظخٜٓخُ ،زح كشطض حألٗظٔش حُذحخِ٤ش ػِ٠
حػطخء سث٤ظ حُٔـِظ ٛز ٙحُظالك٤خص رـ٤ش طغ٤٤ش ػَٔ حُٔـِظ رخٗظظخّ ٝحؽشحد
ٝطظٔؼَ طِي حُظالك٤خص رخُؼوٞرخص حُ٘٤خر٤ش حُظ٣ ٢لشػٜخ حُشث٤ظ ػِ ٠حُؼؼ ٞحُز١
٣خخُق ٗظخّ حٌُالّ دحخَ حُـِغش ٝحٕ حؿِذ طِي حُؼوٞرخص طٌ ٕٞرغ٤طش ال طشطو٢
حُٓ ٠غظ ٖٓ ٟٞحُـغخٓش ٣ٝ،خظض سث٤ظ حُٔـِظ رٔلشد ٙرظٞه٤ؼٜخ ػِ ٠حُؼؼٞ
حُٔخَ روٞحػذ حٌُالّ ك ٢حُـِغش.
ٗٝالكع حٕ حُٔششع حُؼشحه ٢حعظخذّ ٓظطِق حالؿشحءحص حالٗؼزخؽ٤ش ك٢
حُلظَ حُؼخٖٓ رذال ٖٓ حُؼوٞرخص حالٗؼزخؽ٤ش رخإلػخكش حُ ٠رؼغ حُؼوٞرخص حُٞحسدس
كٞٓ ٢حد ٓظلشهش ٖٓ حُ٘ظخّ )ٝ،.(121رظٞسس ػخٓش  ٌٖٔ٣حؿٔخٍ حُؼوٞرخص حُظ٢
٣لشػٜخ سث٤ظ حُٔـِظ ػِ ٠حُؼؼ ٞحُز ١حخَ روٞحػذ حٌُالّ ك ٢حُـِغش رٔخ -: ٢ِ٣
-1طزً٤ش حُؼؼ ٞر٘ظخّ حُـِغش ) ٞٛٝ، (122ح ٍٝحؿشحء حٗؼزخؽ٣ ٢ظخز ٙسث٤ظ
حُٔـِظ رلن حُؼؼ ٞحُٔخخُق ٝال ٣ظشطذ ػِ ٚ٤ح ١حػش ٓخدُ ١زح  ٌٖٔ٣حػظزخسٖٓ ٙ
حُؼوٞرخص حُٔؼ٘٣ٞش.
ُ-2لض حُ٘ظشٝ ،طلشع ٛز ٙحُؼوٞرش ػ٘ذ خشٝؽ ػؼٓ ٞـِظ حُ٘ٞحد ػٖ
ٓٞػٞع حُٔ٘خهشش ح ٝطٌشحس حٌُالّ ).(123
-3حُظ٘زٝ ،(124) ٚ٤طؼظزش ٖٓ حُؼوٞرخص حُ٘٤خر٤ش حُزغ٤طش حُظ ٢طٜذف حُ ٠طزظ٤ش
حُؼؼ ٞرٔخ حسطٌذ ٖٓ ٓخخُلش ،كال طخشؽ ػٖ ًٜٗٞخ ٓـشد ٗظق ٝحسشخد ُِؼؼٞ
ُالُظضحّ رٞحؿزخطٝ ٚحالٓظؼخٍ ُوشحس سث٤ظ حُٔـِظ ٝ،رخُظخُ ٢ك٣ ٜٞؼذ ٗٞع ٖٓ
حُظلز٣ش حُٞهخث ٢كٞٓ ٢حؿٜش حالػؼخء حُٔخخُل٣ٝ ،ٖ٤ظْ كشع ٛز ٙحُؼوٞرش ك ٢ػذس
كخالص ٜٓ٘خ ط٘ز ٚ٤حُؼؼ ٞك ٢كخُش حُظؼز٤ش ػٖ سأ ٚ٣رٔخ ٣خَ رخكظشحّ ٤ٛزش حُٔـِظ
ٝسثخعظٝ ٚحػؼخءٝ ٙحكظشحّ حُٔئعغخص حُذعظٞس٣ش ك ٢حُذُٝش ).(125
-4كزف حٌُالّ ٖٓ ٓلؼش حُـِغش ). (126
-5حُٔ٘غ ٖٓ حٌُالّ رو٤ش حُـِغش ).(122
-6حالٗزحسٝ ،رُي ك ٢كخٍ ػذّ حٓظؼخٍ حُؼؼُ ٞوشحس سث٤ظ حُٔـِظ رٔ٘ؼٖٓ ٚ

حٌُالّ ). (128
-2طؼِ٤ن حُؼؼ٣ٞش ٗ،ظض ٓذٗٝش حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش ك ٢حُز٘ذ ػخُؼخ ًٝ -حُز ١كَٔ
ػ٘ٞحٕ حُظالك٤خص حُظؤد٣ز٤ش ُشث٤ظ ٓـِظ حُ٘ٞحد  -ػُِ (( ٠شث٤ظ حُٔـِظ حػخكش
ُٔخ ٝسد ك ٢حُٔٞحد ( ٖٓ )140-133حُ٘ظخّ حُذحخِ، ٢أ -رؼذ حٗزحس حُ٘خثذ ٖٓ هزَ
سث٤ظ حُٔـِظ ٝكغذ ٓخ ٝسد ك ٢حُٔخدس  ٖٓ 140حُ٘ظخّ حُذحخُِ ٢شث٤ظ حُٔـِظ
طؼِ٤ن ػؼ٣ٞش حُ٘خثذ ُٝ ّٞ٤حكذ حُ ٝلظشس حهظخٛخ عظ ٚح٣خّ ))٣ٝ ،ظؼق ٖٓ خالٍ
ٛزح حُ٘ض حٕ طؼِ٤ن حُؼؼ٣ٞش  ٞٛؿضحء ٝهظ٣ ٢ظشطذ ػِ ٚ٤ػذّ ٓٔخسعش حُؼؼٞ
ُٜٔخّ حُؼؼ٣ٞش خالٍ ٓذس حُظؼِ٤نٝ ،ك ٢كخُش حخظالٍ ٗظخّ حُـِغش ٣ ُْٝظٌٖٔ
حُشث٤ظ ٖٓ حػخدط ٚرخُشؿْ ٖٓ حطخخر ٙحُؼوٞرخص حُغخروش كِشث٤ظ حُٔـِظ سكغ حُـِغش
ح ٝطؤؿِٜ٤خ

)(123

 ٖٓٝخالٍ ٓخ طوذّ  ٌٖٔ٣حٕ ٗشطذ ؿِٔش ٖٓ حُٔالكظخص ػِٓ ٠ؼخُـش
حُٔششع حُؼشحهُِ ٢ؼوٞرخص حُظ٣ ٢لشػٜخ سث٤ظ حُٔـِظ ،رذح٣شً ؿخد ػٖ حُٔششع
طشط٤ذ طِي حُؼوٞرخص رظٞسس ٝحػلش ٖٓ حالخق حُ ٠حالشذ كِْ ٞ٣ؿذ طشط٤ذ ٓؼٖ٤
ُظِي حُؼوٞرخص ٖٓ ك٤غ حُشذس رَ حٜٗخ ؿخءص ٓظ٘خػشس ك ٢ػذس ٓٞحد ٝحُزؼغ ٜٓ٘خ
ؿخء رظٞسس ٓظٌشسس ك ٢حًؼش ٖٓ ٗضًٔ ،خ حٕ طالك٤خص سث٤ظ حُٔـِظ ك٢
طؤؿ َ٤حُـِغش حٝ ٝهلٜخ ك ٢كخُش حخظالٍ ٗظخّ حُـِغش ٝػذّ طٌٔ٘ ٖٓ ٚأػخدطُْ ٚ
طٞسد رشٌَ ٓلظَ  ُْٝطز ٖ٤حؿشحءحص ٝهق حُـِغش ح ٝسكؼٜخ ػِٔخ ً حٕ ٝهق حُـِغش
٣خظِق ػٖ سكؼٜخ الٕ حُٞهق ُٔ ٌٕٞ٣ذس ٓؼ٘٤ش ٝؿخُزخ ً ٓخ طٌ ٕٞعخػش حٗ ٝظق
عخػ ٚك ٢ك ٖ٤حٕ سكغ حُـِغش  ٞٛطؤؿٞٓ َ٤ػذ حٗؼوخدٛخ ُظخس٣خ ٓؼ٣ ٖ٤لذد روشحس
حُشكغٝ ،حخ٤شحً حعظخذحّ حُٔششع ك ٢حُز٘ذ ػخُؼخ ُ ٖٓ ٓذٗٝش حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش ٓظطِق
حُظالك٤خص حُظؤد٣ز٤ش حُز ١ال ٣ظٔخشٓ ٠غ ٓظطِق حالؿشحءحص حالٗؼزخؽ٤ش حُٞحسدس
ك ٢حُلظَ حُؼخٖٓ ػشش ٖٓ حُ٘ظخّ حُذحخِ ًٕٞ ٢حٕ ٓظطِق حُظؤد٣ذ ؿ٤ش ٝحسد ك٢
حُوٞحٗ ٖ٤حالٗؼزخؽ٤ش حُؼشحه٤ش .
حال حٕ ٓخ ٜ٘ٔ٣خ ك ٢رُي  ٞٛحٗ ٚػِ ٠حُشؿْ ٖٓ حػطخء سث٤ظ حُٔـِظ طِي

حُظالك٤خص كِٖ ٣ظخز ح ١حؿشحء رلن حُ٘ٞحد حُز٣ ٖ٣شطٌزٓ ٕٞخخُلش ُوٞحػذ حٌُالّ
ٓٔخ ؿؼَ ٓـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢عخكش ُِظشحػخص حُلضر٤ش ٝطظل٤ش حُلغخرخص
ك٤غ ٗغٔغ ر ٖ٤حُلٝ ٖ٤حالخش٘ٓ ٟخهشخص طظؼٖٔ طظش٣لخص ػذحث٤ش ًِٔٝخص ٗخر٤ش
ٝحُلخظ ٓ٤ُٜ ٚ٘٤ٜزش حُٔـِظ ٛٝزح ٣ذٍ ػِ ٠ػؼق ٓـِظ حُ٘ٞحد ك ٢حٗضحٍ
حُؼوٞرخص حالٗؼزخؽ٤ش حُظ ٢كذدٛخ حُٔششع ُألػؼخء حُٔخخُل. ٖ٤
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كخٕ كن سث٤ظ ٓـِظ حُ٘ٞحد ك ٢طٞه٤غ حُؼوٞرخص
حالٗؼزخؽ٤ش ػ٘ذ حالخالٍ روٞحػذ حٌُالّ حٗ ٝظخّ حُـِغش ٣ـذ ع٘ذ ٙك ٢حُٔخدس (ٖٓ )8
حُالثلش حُذحخِ٤ش ُِٔـِظ حُظ ٢حُوض ػِ ٠ػخطن سث٤ظ حُٔـِظ حُللخظ ػِ ٠حٖٓ
ٗٝظخّ ًٝشحٓش حُٔـِظ ٝحػؼخءٝ ٙحدحسس حُٔ٘خهشخص ٝحالششحف ػِ ٠كغٖ ع٤ش
ؿٔ٤غ حػٔخٍ حُٔـِظٝ ،رخُظخُٗ ٢ـذ حٕ حُٔششع حع٘ذ ػوٞرخص حٗؼزخؽ٤ش ٝحعؼٚ
ُشث٤ظ حُٔـِظ ػ٘ذ حالخالٍ روٞحػذ حٌُالّ ٗٝظخّ حُـِغخص  ٌٖٔ٣ٝحؿٔخٍ طِي
حُؼوٞرخص ػِ ٠حُ٘ل ٞحالط-: ٢
-1حُظ٘زٝ ،ٚ٤طلشع ٛز ٙحُؼوٞرش ك ٢كخُش طؼز٤ش حُؼؼ ٞػٖ سأ ٚ٣رٔخ ٣خَ
رٌشحٓش ٤ٛٝزش حُٔئعغخص حُذعظٞس٣ش ك ٢حُذُٝش حً ٝشحٓش حُٔـِظ ٝسث٤غٚ
ٝحػؼخء ٙح ٝك ٢كخُش طٌشحس حُؼؼ ٞألهٞحُ ٚح ٝحهٞحٍ ؿ٤ش ٙح ٝخشٝؿ ٚػٖ
ٓٞػٞع حُٔ٘خهشش ح ٝحُو٤خّ رخ ١حٓش ٣خَ ر٘ظخّ ٝٝهخس حُـِغش ح ٝحعظخذحّ حالُلخظ
حُ٘خر٤ش ح ٝحٕ سأٝ ٚ٣ػق ٝػٞكخ ً ًخك٤خ ً ال ٓلَ ُالعظشعخٍ ك.(130) ٚ٤
ُ-2لض حُ٘ظش ُِٔلخكظش ػِٗ ٠ظخّ حٌُالّ ).(131
-3طلز٣ش حُؼؼ ٞرؼذّ حُخشٝؽ ػِ ٠حُ٘ظخّ )ٝ،(132رُي ك ٢كخُش ُلض ٗظش
حُٔظٌِْ ٖٓ هزَ سث٤ظ حُٔـِظ ٝػذّ حٓظؼخٍ حُؼؼُ ٞزُي  ٌٕٞ٣ٝحُظلز٣ش ٓ٘خدحس
حُؼؼ ٞحُٔخخُق رخالعْ.
-4كزف حٌُالّ ٖٓ ٓؼزطش حُـِغشُِ ،شث٤ظ حٕ ٣ؤٓش رلزف حً ١الّ ٣ظذس
ٖٓ حكذ حالػؼخء ٓخخُلخ ً ألكٌخّ ٛز ٙحُالثلش ٖٓ ٓؼزطش حُـِغش ٝػ٘ذ حالػظشحع
ػِ ٠رُي ٣ؼشع حالٓش ػِ ٠حُٔـِظ حُز٣ ١ظذس هشحس ٙكٛ ٢زح حُشؤٕ دٕٝ

ٓ٘خهشش ).(133
٘ٓ-5غ حُؼؼ ٖٓ ٞحالعظٔشحس ك ٢حٌُالّٝ ،حرح ٓخ حػظشع حُؼؼ ٞػِٛ ٠زح
حُوشحس ٣ؤخز سث٤ظ حُٔـِظ سح ١حُٔـِظ ػْ ٣ظذس هشحس حُٔـِظ ك ٢رُي د ٕٝح١
ٓ٘خهشش ).(134
ٝك ٢كخُش ػٞدس حُؼؼ ٞحُ ٠حُخشٝؽ ػِٗ ٠ظخّ حٌُالّ ك ٢حُـِغش رخُشؿْ ٖٓ
طلز٣ش ٖٓ ٙهزَ سث٤ظ حُٔـِظ ،كِِشث٤ظ كٛ ٢ز ٙحُلخُش حٕ ٣ؼشع ػِ ٠حُٔـِظ
ٓ٘ؼ ٖٓ ٚحٌُالّ ك ٢رحص حُٔٞػٞع ح ٝكظ ٠حٗظٜخء حُـِغش ٣ٝظذس هشحس حُٔـِظ
د٘ٓ ٕٝخهشش ).(135
ٛز ٢ٛ ٙحُؼوٞرخص حُظ٣ ٢خظض سث٤ظ حُٔـِظ رٔلشد ٙرظٞه٤ؼٜخ ػِ ٠حُؼؼٞ
حُز ١حخَ روٞحػذ حٌُالّ دحخَ حُـِغشٝ ،حرح ُْ ٣ظٌٖٔ حُشث٤ظ ٖٓ حػخدس حُ٘ظخّ
ٝحُللخظ ػِ ٚ٤رخُشؿْ ٖٓ حطخخر حُؼوٞرخص حُغخروش كخٕ حُٔششع هشس ُ ٚحٕ ٣ظخز
طذحر٤ش ٓؼ٘٤ش ٝحُظٗ ٢ظض ػِٜ٤خ حُٔخدس ( ٖٓ ) 313حُالثلش حُذحخِ٤ش ُٔـِظ حُ٘ٞحد
حُٔظش.(136) ١
٣ ٝالكع ػِٓ ٠ؼخُـش حُٔششع حُٔظشُِ ١ؼوٞرخص حُٔظؼِوش رخألخالٍ روٞحػذ
حٌُالّ ك ٢حُـِغش حٗ ٚعخس ػِٗ ٠ل ٞحُٔششع حُؼشحه ٢كِْ ٣ز ٖ٤طِي حُؼوٞرخص
رظٞسس ٓ٘ظظٔش ٖٓ حالخق حُ ٠حالشذ ًزُي حُزؼغ ٖٓ طِي حُؼوٞرخص ؿخء رًشٛخ
ك ٢حًؼش ٖٓ ٗض رظٞسس ٓظٌشسسًٔ ،خ حٗ ٚط٘خ ٍٝحُؼوٞرخص حُظ٣ ٢لشػٜخ حػؼخء
حُٔـِظ ُإلخالٍ روٞحػذ حٌُالّ ػٖٔ حُؼوٞرخص حُظ ٢طٌ ٖٓ ٕٞطالك٤ش سث٤ظ
حُٔـِظ .
حٓخ حُٔششع حٌُ٣ٞظٝ ٢رخُشؿْ ٖٓ حٕ ٗض حُٔخدس ( ٖٓ )30حُالثلش حُذحخِ٤ش
ُٔـِظ حالٓش ؿؼِض ٖٓ ر ٖ٤حخظظخطخص سث٤ظ حُٔـِظ سثخعش ؿِغخص حُٔـِظ
ٝحُللخظ ػِ ٠حُ٘ظخّ دحخَ حُٔـِظ حال حٕ حُالثلش ُْ طخ ٍٞسث٤ظ حُٔـِظ ح١
طالك٤خص حٗؼزخؽ٤ش كٔ٤خ ٣ظؼِن رلشع حُؼوٞرخص حُ٘٤خر٤ش رخعظؼ٘خء ػوٞرش ُلض ٗظش
حُٔظٌِْ حُٓ ٠شحػخس حكٌخّ حُالثلش ٝحُٔلخكظش ػِٗ ٠ظخّ حٌُالّ ٞٓٝػٞػٝ ٚحرح ُْ

ٔ٣ظؼَ حُؼؼُ ٞزُي كِ ٚحٕ ِ٣لض ٗظشس ٓشس حخشٓ ٟغ حػزخص رُي كٓ ٢ؼزطش
حُـِغشٝ ،حرح حػخد حُؼؼ ٞحُ ٠حسطٌخد ٓخخُلش رخُشؿْ ٖٓ ُلض ٗظشٓ ٙشط ٖ٤خالٍ
حُـِغش ك٤ظْ ػشع ٓٞػٞػ ٚػِ ٠حػؼخء حُٔـِظ ٖٓ هزَ حُشث٤ظ ُٔ٘ؼٖٓ ٚ
حٌُالّ ك ٢رحص حُٔٞػٞع رو٤ش حُـِغش ). (132
٣ٝالكع حٕ ٓؼخُـش حُٔششع حٌُ٣ٞظُ ٢ظالك٤خص سث٤ظ حُٔـِظ حالٗؼزخؽ٤ش
ػ٘ذ حالخالٍ روٞحػذ حٌُالّ ٗٝظخّ حُـِغش ُْ طٌٖ رخُٔغظ ٟٞحُٔطِٞد ،ك٤غ ؿشد
سث٤ظ حُٔـِظ ٖٓ رؼغ حُظالك٤خص حُظ ٢دسؿض ٓؼظْ حألٗظٔش حُذحخِ٤ش ػِ٠
ٓ٘لٜخ ُ ٚرخػظزخس ٙحُٔغئ ٍٝحُٔزخشش ػِ ٠حدحسس حُـِغخص ٝرخُظخُ ٢كخٕ ػوٞرش ُلض
حُ٘ظش ُْ طلٝ ٢كذٛخ رخُـشع  ُْٝطؼغ حُلِ ٍٞحُ٘خؿؼش ُٔ٘غ طٌشحس حُٔخخُلخص ك٢ٜ
ال طظؼذ ٟػٖ ًٜٗٞخ ػوٞرش ٓؼ٘٣ٞش رغ٤طش ُ،زح ًخٕ ػِ ٠حُٔششع حُظٞعغ ك٘ٓ ٢ق
سث٤ظ حُٔـِظ ٖٓ حُظالك٤خص ٓخ ٣غٔق ُ ٚرٔٔخسعش دٝس ٙك ٢كلع حُ٘ظخّ دحخَ
حُـِغش .
ٝك ٢كخُش حخظالٍ ٗظخّ حُـِغش ٣ ُْٝظٌٖٔ حُشث٤ظ ٖٓ حػخدط ٚرخُشؿْ ٖٓ حطخخر
حُظذحر٤ش حُٔ٘ظٞص ػِٜ٤خ ك ٢حُالثلش ك٤ؼِٖ ػضٓ ٚػِٝ ٠هق حُـِغش كخٕ ُْ ٣ؼذ
حُ٘ظخّ ؿخص ٝهلٜخ ُٔذس ال طض٣ذ ػٖ ٗظق عخػش رؼذ رُي ٣ظخز حُشث٤ظ هشحسحٙ
رظؤؿ َ٤حالؿظٔخع حرح ٓخ حعظٔش حالخالٍ رخُ٘ظخّ رؼذ حػخدس حُـِغش ).(138
انفشع انخاًَ
انؼقىتاخ انتً ٌفشضها انًزهس
حرح ٓخ حخَ ػؼٓ ٞـِظ حُ٘ٞحد ر٘ظخّ حُـِغش ح ٝػذّ حٓظؼخُُ ٚوشحسحص سث٤ظ
حُٔـِظ ح ٝهشحس حُٔـِظ رٔ٘ؼ ٖٓ ٚحٌُالّ ٣ظخس كٛ ٢ز ٙحُلخُش حُ ٠كشع ػوٞرخص
حٗؼزخؽ٤ش ٖٓ هزَ حػؼخء حُٔـِظٝ ،طٌٖٔ حُلٌٔش ٖٓ حع٘خد ٛزح حالخظظخص حُ٠
حػؼخء حُٔـِظ ٤ُٝظ سث٤غ ٚرؼٌظ حُلخالص حُغخروش حُٔظؼِوش رخُخشٝؽ ػٖ هٞحػذ
حٌُالّ  ٞٛحٕ طِي حُؼوٞرخص ؿخُزخ ً ٓخ طٌ ٕٞحًؼش شذس ٝؿغخٓش ٖٓ حُؼوٞرخص حُغخروش
٣ٝظَ حُزؼغ ٜٓ٘خ حُ ٠كشٓخٕ حُؼؼ ٖٓ ٞحالشظشحى ك ٢حػٔخٍ حُٔـِظ ٓذس ٓؼ٘٤ش

رؼٌظ حُؼوٞرخص حُظ٣ ٢لشػٜخ سث٤ظ حُٔـِظ كخًؼش ٓخ طظَ حُ ٞٛ ٚ٤طؼِ٤ن
حُؼؼ٣ٞش ح ٝحُٔ٘غ ٖٓ حٌُالّ رو٤ش حُـِغش ُ،زح كخٕ حع٘خد حالخظظخص ك ٢كشع طِي
حُؼوٞرخص ألػؼخء حُٔـِظ عٞ٤كش ػٔخٗش ٜٓٔش ُِؼؼ ٞرؼٌظ ٓخ حرح حع٘ذص
ُشث٤ظ حُٔـِظ ٝكذ.(133) ٙ
ٗٝالكع حٕ حُٔششع حُؼشحه ٢حع٘ذ حُ ٠حػؼخء حُٔـِظ كشع ػوٞرش حُلشٓخٕ
ٖٓ حالشظشحى ك ٢حػٔخٍ حُٔـِظ )٣ ُْٝ ،(140غ٘ذ حُ ٠حالػؼخء طالك٤ش كشع ح١
ػوٞرش حخش ٟكٔ٤خ ٣ظؼِن رٔخخُلش ٗظخّ حُـِغخص ح ٝػذّ حالٓظؼخٍ ُوشحس سث٤ظ
حُـِغش ،ػِٔخ ً حٕ ػوٞرش حُلشٓخٕ ٖٓ حالشظشحى ك ٢حػٔخٍ حُٔـِظ ُذ ٟحُٔششع
حُؼشحه ٢طشد ػِٜ٤خ رؼغ حُٔالكظخص ،كِْ ٣ز ٖ٤حُٔششع رظٞسس ٝحػلش ٓخ حرح ًخٕ
كشع ٛز ٙحُؼوٞرش ر٘خء ػِ ٠حهظشحف سث٤ظ حُٔـِظ حّ طلشع ٖٓ هزَ حالػؼخء
د ٕٝحُلخؿش حُ ٠حهظشحفً ،زُي حٕ حُٔششع ٗض ٓزخششس ػِ ٠حُلشٓخٕ حُ ٠ػؼق
حُٔذس حُظ٣ ٢وشسٛخ حُٔـِظ ك ٢ك ُْ ٖ٤طٞسد حالشخسس حُٛ ٠ز ٙحُٔذس ٓغزوخ ً ٌُ٘٣ ٢ض
رؼذ رُي ػِٓ ٠ؼخػلش حُٔذس ٝ،رخُظخُ ٢كخٕ ٗض حُٔخدس ( )140ؿخءص رظ٤خؿش
سًٌ٤ش ٝػِ ٠حُٔششع حػخدس ط٤خؿش حُ٘ض ػٖٔ ٓلخٝ ْ٤ٛحػلش ُظًٌ ٕٞخالط( ٢
ك ٢كخُش ػذّ حٓظؼخٍ حُؼؼُ ٞوشحس سث٤ظ حُـِغش كٜ٘خ ٣ـٞص ُِٔـِظ ر٘خء ػِ٠
حهظشحف سث٤غ ٚكشٓخٕ حُؼؼ ٖٓ ٞحالشظشحى ك ٢حػٔخٍ حُٔـِظ ُٔذس ال طظـخٝص
حُـِغظٝ ٖ٤ك ٢كخُش ػذّ حٓظؼخٍ حُؼؼُ ٞوشحس حُٔـِظ كِِشث٤ظ حٕ ٣ظخز حُٞعخثَ
حٌُلِ٤ش ُظ٘ل٤ز ٛزح حُوشحس رؼذ حٗزحس حُؼؼٝ ٞكٛ ٢ز ٙحُلخُش ٣ظْ حُلشٓخٕ حُ ٠ػؼق
حُٔذس حُظ٣ ٢وشٛخ حُٔـِظ)ُ ،زح كخٕ حُ٘ض ٓزخششس ػِ ٠حُلشٓخٕ ػؼق حُٔذس دٕٝ
حٕ طغزوٜخ طٞػ٤ق إلؿشحءحص حُلشٓخٕ ٖٓ حالشظشحى ٣ؼذ ٗوض ًز٤ش ٣غظٞؿذ
حُٔؼخُـش.
ػْ حؿخص حُٔششع ُِؼؼ ٞحُز ١كشّ ٖٓ حالشظشحى ك ٢حػٔخٍ حُٔـِظ حٕ
٣طِذ ٝهق حكٌخّ ٛزح حُوشحس حرح ٓخ هش ًظخرش ُشث٤ظ حُٔـِظ ٣ؼزش ػٖ حعلُ ٚؼذّ
حكظشحّ ٗظخّ حُٔـِظ) ،(141حال حٕ حُٔششع ؿخد ػٖ رًش ٓغؤُش ك ٢ؿخ٣ش حال٤ٔٛش

 ٢ٛٝػذّ هز ٍٞحػظزحس حُؼؼ ٞحرح طٌشس ٓ٘ ٚحػ٘خء دٝس ٙحالٗؼوخد ٓخ ٞ٣ؿذ كشٓخٗٚ
ٖٓ حالشظشحى ك ٢حػٔخٍ حُٔـِظ ُٔ٘غ طٌشحس حُٔخخُلخص.
ٗ ٖٓٝخكِش حُوٞٗ ٍٞد حالشخسس حٗ ٚك ٢كخُش حسطٌخد حػؼخء ٓـِظ حُ٘ٞحد
ٓخخُلش ؿغٔ٤ش ُٞحؿذ حالُظضحّ روٞحػذ حٌُالّ دحخَ حُـِغش كخٕ رُي ال ٘ٔ٣غ ٖٓ
ططز٤ن ٗض حُز٘ذ ( خخٓغخً) ٖٓ حُٔذٗٝش رشؤٕ حُؼوٞرش حُٔظؼِوش رؤعوخؽ حُؼؼ٣ٞش ًٕٞ
حٕ حُٔششع كذد كخالص كشع طِي حُؼوٞرش ٝرُي ك ٢كخُش حالخالٍ حُـغ ْ٤روٞحػذ
حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش ٝٝحؿزخص حُؼؼ٣ٞش.
حٓخ حُٔششع حُٔظش ١كخٗ ٚحشخس رظٞسس طش٣لش حُ ٠حُؼوٞرخص حُظ٣ ٢لشػٜخ
حػؼخء حُٔـِظ ر٘خء ػِ ٠حهظشحف سث٤ظ حُٔـِظ كٗ ٢ض حُٔخدس (ٖٓ )308
حُالثلش حُذحخِ٤ش  ٌٖٔ٣ٝحؿٔخٍ ٛز ٙحُؼوٞرخص رخالط-:٢
-1حُٔ٘غ ٖٓ حٌُالّ رو٤ش حُـِغش.
-2حُِ ٞٛٝ ،ّٞحؿشحء ٓ٣ ٖ٤ٜلَٔ ٗٞع ٖٓ حُظلو٤ش ٝحُظش٤ٜش رٖٔ ٞ٣هغ ػِٚ٤
ك٣ ٜٞظؼذٓ ٟـشد ُلض ٗظش حُؼؼ.(142) ٞ
-3حُلشٓخٕ ٖٓ حُلؼٞس ك ٢هخػش حالؿظٔخع ُـِغش ٝحكذس.
-4حُلشٓخٕ ٖٓ حالشظشحى ك ٢حػٔخٍ حُٔـِظ ُٝـخُٗٔ ٚذس ال طظـخٝص ؿِغظ.ٖ٤
-5حُلشٓخٕ ٖٓ حالشظشحى ك ٢حػٔخٍ حُٔـِظ ُٝـخُٗٔ ٚذس ال طض٣ذ ػِ ٠خٔظ
ؿِغخص.
ٝحؿخص حُوخٗ ٕٞحطخخر حُؼوٞرخص حُٔ٘ظٞص ػِٜ٤خ ك ٢حُلوشس حالٝ ٠ُٝحُؼخٗ٤ش
ٝحُؼخُؼش ٖٓ هزَ سث٤ظ حُٔـِظ ٓزخششس ).(143
ٝحٕ طِي حُؼوٞرخص ال طٞهغ ػِ ٠حُؼؼ ٞحال ك ٢كخُش ػذّ حعظـخرظُ ٚظلز٣ش
سث٤ظ حُٔـِظ ٝػذّ سػٞخُ ٚوشحس حُٔـِظ رٔ٘ؼ ٖٓ ٚحٌُالّٝ ،رخُظخُ ٢حعظـخرش
حُؼؼُِ ٞظلز٣ش حُٔٞؿ ٚحُٝ ٚ٤ػٞدط ٚحُ ٠حالػظذحٍ ٝحُللخظ ػِٗ ٠ظخّ حُـِغش
ٝحالُظضحّ روٞحػذ حٌُالّ ػ٘ذ حُظؼز٤ش ػٖ سأ ٚ٣ع٤ئد ١حُ ٠حٗظٜخء حالٓش د ٕٝحُلخؿش
حُ ٠طٞه٤غ طِي حُؼوٞرخص ).(144

ٝهذ رٛذ حُزؼغ ٖٓ حُلو ٚحٕ طِي حُؼوٞرخص هذ سطزٜخ حُٔششع كغذ شذطٜخ
ٝرخُظخُ ٢كخٕ ػوٞرش حُِ ّٞحخق ٖٓ ػوٞرش حُٔ٘غ ٖٓ حٌُالّ رو٤ش حُـِغش  ٖٓٝػْ ًخٕ
٘٣زـ ٢حٕ طشد ػوٞرش حُِ ّٞك ٢رذح٣ش حُؼوٞرخص ). (145
ٝكٔ٤خ ٣ظؼِن رششٝؽ طٞه٤غ حُؼوٞرخص حُٔ٘ظٞص ػِٜ٤خ ك ٢حُٔخدس ()308
ك٘الكع حٕ حُٔخدس ( ٖٓ )303حُالثلش حُذحخِ٤ش كذدص ششٝؽ طٞه٤غ ػوٞرخص
حالخالٍ ر٘ظخّ حُـِغش ٝهٞحػذ حٌُالّ ٖٓ ،هزَ حػؼخء حُٔـِظ ٝحُظ ٌٖٔ٣ ٢حؿٔخُٜخ
رخالط-:٢
 -1حهظشحف سث٤ظ حُٔـِظ طٞه٤غ حكذ حُـضحءحص حُٔ٘ظٞص ػِٜ٤خ ك ٢حُٔخدس
(. ) 308
-2طذٝس هشحس ٖٓ هزَ حػؼخء حُٔـِظ رظٞه٤غ حكذ حُؼوٞرخص حػ٘خء حُـِغش
رحطٜخ حُظٝ ٢هؼض كٜ٤خ حُٔخخُلش ٝك ٢كخُش حٗظٜخء حُـِغش حُظ ٢كذػض كٜ٤خ حُٔخخُلش
د ٕٝحٕ ٣وظشف سث٤ظ حُٔـِظ حكذ حُؼوٞرخص ح ٝد ٕٝحٕ ٣لشع حػؼخء حكذ
حُؼوٞرخص كال ٣ـٞص كشع حُؼوٞرش ك ٢ؿِغش طخُُِ ٚ٤ـِغش حُظ ٢كذػض كٜ٤خ حُٔخخُلش
). (146
-3حٓخ كٔ٤خ ٣ظؼِن رخألؿِز٤ش حُٔطِٞرش ُظذٝس هشحس حُؼوٞرش كخٕ حُؼوٞرخص
طظذس رخألؿِز٤ش حُزغ٤طش رخعظؼ٘خء حُؼوٞرش حُٔ٘ظٞص ػِٜ٤خ ك ٢حُلوشس حُخخٓغش ٖٓ
حُٔخدس ( )308كؤٜٗخ طظذس رخألؿِز٤ش حُٔطِوش ألػؼخء حُٔـِظ الٕ حُالثلش ٗظض
ػِ ٠طذٝسٛخ رؤؿِز٤ش حػؼخء حُٔـِظ ً ُٞٝخٕ حُٔششع ٣وظذ ٖٓ حؿِز٤ش حػؼخء
حُٔـِظ  ٢ٛحالؿِز٤ش حُزغ٤طش ُٔخ ًخٕ حٓ ١زشس ألكشحد طِي حُؼوٞرش ر٘ض
خخص

)(142

-4عٔخع حهٞحٍ حُؼؼ ٞح٤٘٣ ٖٓ ٝذ ػ٘ ٖٓ ٚصٓالث ٚحػ٘خء حٗؼوخد حُـِغش ٝدٕٝ
ٓ٘خهشش ٣ٝـٞص ُِٔـِظ حٕ ٣ل َ٤حُٔٞػٞع حُُ ٠ـ٘ش حُو ْ٤إلطذحس طوش٣ش ػخؿَ
ػ٘ ٚحُ ٠حُٔـِظ ،حال حٗ٘خ ٗش ٟرؼذّ حٌٓخٗ٤ش حُـٔغ ر ٖ٤حُؼوٞرش ٝهشحس حالكخُش حُ٠
ُـ٘ش حُوٝ ،ْ٤رخُظخُ ٢كخرح ٓخ أكخٍ حُٔٞػٞع حُُ ٠ـ٘ش حُو٣ ْ٤ظٞؿذ كٛ ٢ز ٙحُلخُش

ػذّ طذٝس حُؼوٞرش ػِ ٠حُؼؼٓ ٞخُْ ٣ظْ طوذ ْ٣حُظوش٣ش ٖٓ هزَ ُـ٘ش حُو ْ٤الٕ طٞه٤غ
حُؼوٞرش رال شي ع٤ظٞهق ػِٗ ٠ظ٤ـش هشحس حالكخُش ،حٓخ كشع حُؼوٞرش ٓغ هشحس
حالكخُش ع٤ـؼِ٘خ حٓخّ حصدٝحؽ ك ٢حُؼوٞرش حُ٘٤خر٤ش حرح ٓخ ظٜش ر٘ظ٤ـش طوش٣ش ُـ٘ش حُوْ٤
حٕ حُؼؼٓ ٞشطٌذ ُٔخخُلش ؿغٔ٤ش ٘٣زـ ٢كشع ػِ ٚ٤ػوٞرش ؿ٤ش طِي حُظ ٢هشسٛخ
حُٔـِظ هزَ حالكخُش.
ٝك ٢كخُش ػذّ حٓظؼخٍ حُؼؼُ ٞوشحس حُٔـِظ رظٞه٤غ حُؼوٞرخص حُٔظوذٓش كٜ٘خ
 ٣زشص دٝس سث٤ظ حُٔـِظ ك ٢حطخخر حُٞعخثَ حٌُلِ٤ش رظ٘ل٤ز ٛزح حُوشحس رؼذ حٗزحس
حُؼؼ ٞحُزٝ ١هؼض ػِ ٚ٤حُؼوٞرش ُِ ٌٕٞ٣ٝشث٤ظ كٛ ٢ز ٙحُلخُش ٝهق حُـِغش حٝ
سكؼٜخ ػِ ٠حٕ ٣ظْ كشٓخٕ حُؼؼ ٖٓ ٞحالشظشحى ك ٢حػٔخٍ حُٔـِظ حُ ٠ػؼق
حُٔذس حُظ ٢هشسٛخ حُٔـِظ كٛ ٢ز ٙحُلخُش ).(148
ٝحخ٤شحً حؿخص حُٔششع ُِؼؼ ٞحُز ١كشّ ٖٓ حالشظشحى ك ٢حػٔخٍ حُٔـِظ ك٢
حٕ ٣طِذ ٝهق حكٌخّ هشحس حُلشٓخٕ حرح ٓخ هش ًظخرش ُشث٤ظ حُٔـِظ ٣ؼزش ػٖ حعلٚ
ُؼذّ حكظشحّ حُ٘ظخّ ُِٔٝـِظ عِطش طوذ٣ش ٚ٣ك ٢هزٛ ٍٞزح حُطِذ ح ٝسكؼُ ٚؼذّ
ٗض حُٔششع طشحكش ػِ ٠هز ٍٞحُطِذ ،حال حٕ حُٔـِظ ِٓضّ رؼذّ هز ٍٞحُطِذ ك٢
كخُش طٌشحس حُؼؼ ٞك ٢رحص دٝس ٙحالٗؼوخد ٓخ ٞ٣ؿذ كشٓخٗ ٖٓ ٚحالشظشحى ك٢
حػٔخٍ حُٔـِظ ).(143
٣ٝالكع ُذ ٟحُظطز٤ن حُؼِٔ ٢حٕ ٓـِظ حُ٘ٞحد حُٔظشً ١خٕ كخصٓخ ً ك ٢طلؼَ٤
ٗظٞص حُٔٞحد حُٔظؼِوش رٔؼخهزش حالػؼخء ػ٘ذ خشٝؿ ْٜػِ ٠هٞحػذ حٌُالّ ك٢
حُـِغش ،ك٤غ هخّ ٓـِظ حُ٘ٞحد رظٞه٤غ ػوٞرش حُلشٓخٕ ٖٓ حالشظشحى ك ٢حػٔخٍ
حُٔـِظ ُٔذس ػشش ؿِغخص ػِ ٠حكذ حالػؼخء ٝحعغض ُـ٘ش حُو ٢ٛٝ - ْ٤حُِـ٘ش
حُٔخظظش رخُظلو٤ن ٓغ حُؼؼ ٞحُٔخخُق – هشحسٛخ رخٕ حُؼؼ ٞهذ خخُق حكٌخّ
حُالثلش حُذحخِ٤ش حُٔظؼِوش رخُٔلخكظش ػًِ ٠شحٓش ٤ٛٝز٤ش حُٔئعغخص حُذعظٞس٣ش
ٝكظش حعظخذحّ حٌُِٔخص حُ٘خر٤ش ح ٝكٜ٤خ ٓغخط رخألشخخص ٝحُ٤ٜجخص ٝحٕ حُؼؼٞ
حُٔخخُق هذ هخؽغ ًالّ سث٤ظ ٓـِظ حُٞصسحء ٝهخٍ ُ ( ٚحٗض سث٤ظ كٌٓٞش كخعذس

ٝ )....رخُظخُ ٢كشع حُٔـِظ طِي حُؼوٞرش الهظ٘خػ ٚرٔخخُلش حُؼؼُ٘ ٞظخّ
حُـِغش )ٛٝ ،(150زح ٣ذٍ ػِ ٠ؿذ٣ش حُٔـِظ كٓ ٢ؼخهزش حالػؼخء ٝحُللخظ ػِٗ ٠ظخّ
حُـِغشً ،زُي كشع حُٔـِظ ػوٞرش حعوخؽ حُؼؼ٣ٞش ػِ ٠حكذ حالػؼخء ً ٕٞحٕ
حُؼزخسحص حُظ ٢حعظخذٜٓخ حُؼؼ ٞك ٢حُلذ٣غ ؿ٤ش الثوش ٝطشٌَ ؿشٔ٣ش ٣ؼخهذ ػِٜ٤خ
حُوخٕٗٞ

)(151

حٓخ حُٔششع حٌُ٣ٞظ ٢كخٕ حُالثلش حُذحخِ٤ش ُِٔـِظ حػطض ألػؼخء حُٔـِظ
طالك٤ش طٞه٤غ رؼغ حُؼوٞرخص حالٗؼزخؽ٤ش ػِ ٠حُؼؼ ٞحُز٣ ١خَ ر٘ظخّ حُـِغش
ح ٝال ٔ٣ظؼَ ُوشحس حُٔـِظ رٔ٘ؼ ٖٓ ٚحٌُالّ  ٌٖٔ٣ٝحؿٔخٍ طِي حُؼوٞرخص رخالط-: ٢
-1حالٗزحس
-2طٞؿ٤ش حُِّٞ
٘ٓ-3غ حُؼؼ ٖٓ ٞحٌُالّ رو٤ش حُـِغش
-4حالخشحؽ ٖٓ هخػش حالؿظٔخع ٓغ حُلشٓخٕ ٖٓ حالشظشحى ك ٢رو٤ش حػٔخٍ
حُـِغش
-5حُلشٓخٕ ٖٓ حالشظشحى ك ٢حػٔخٍ حُٔـِظ ُٝـخٗٓ ٚذس ال طض٣ذ ػِ٠
حعزٞػٖ٤
٣ٝظذس هشحس ٖٓ حُٔـِظ ك ٢حُـِغش رحطٜخ ُِٔٝـِظ حٕ ٞ٣هق حُوشحس حُظخدس
حرح ٓخ طوذّ حُؼؼ ٞك ٢ؿِغش طخُ ٚ٤رخػظزحس ًظخر ٢ػٔخ طذس ٓ٘.(152) ٚ
٣ٝالكع حٕ طِي حُؼوٞرخص طظذسؽ ٖٓ حُ٤غش حُ ٠حُشذس ٝ،ػِ ٠حُٔـِظ طٞه٤ؼٜخ
ك ٢حُـِغش رحطٜخ حُظٝ ٢هغ كٜ٤خ حالخالٍ رخُ٘ظخّ ٖٓ هزَ حُؼؼ، ٞحٓخ ك ٢كخُش حٗظٜخء
حُـِغش كال ٣ـٞص طٞه٤غ حُؼوخد ػِ ٠حُؼؼ ٞحال ك ٢كخُش ػشع حالٓش ػِ٠
حُٔـِظ ُِظظ٣ٞض خالٍ ؿذ ٍٝحػٔخٍ حُـِغش حُظخُ٤ش ).(153
ؿ٤ش حٕ حُ٘ض حُٔظوذّ حؿخص ُِؼؼ ٞحٕ ٞ٣هق حكٌخّ هشحس حُؼوٞرش حُظخدس
رلو ٚحرح ٓخ طوذّ رخػظزحس ًظخر٣ ٢ؼزش ػٖ حعلٝ ،ٚحُ٘ض ؿخء ٓطِن ح ١حٕ طوذْ٣
حالػظزحس ٣شَٔ ؿٔ٤غ حُؼوٞرخص ٣ ُْٝوظظش ػِ ٠ػوٞرش حُلشٓخٕ ٖٓ حالشظشحى ك٢

حػٔخٍ حُٔـِظ ٓٔخ ٣لظق حُزخد ٝحعؼخ ً ُألػؼخء ُٔخخُلش ٗظخّ حُـِغش ٝحٕ ًخٕ
حُٔـِظ ٣ظٔظغ رغِطش طوذ٣ش٣ش ُوز ٍٞحالػظزحس ٖٓ ػذٓ ٚحال حٗ٘٣ ٚزـ ٢هظش كخُش
حالػظزحس ػِ ٠هشحس حُلشٓخٕ ػِ ٠حػظزخس حٕ ػوٞرش حالٗزحس ٝحُِ ّٞالطؼذٝح حٕ طٌٕٞ
ػوٞرخص ٓؼ٘٣ٞش حُـشع ٜٓ٘خ ُلض ٗظش حُؼؼ ٞالكظشحّ حُـِغش ٝرخُظخُ ٢كخٕ حُـخثٜخ
حٓش ٣ئخز ػِ ٚ٤حرح ٓخ ػِٔ٘خ حٕ حُٔششع ُْ ٣ؼغ ه٤ذ ٘ٔ٣غ هز ٍٞحالػظزحس ٖٓ حُؼؼٞ
حرح ٓخ طٌشس ٓ٘ ٚخالٍ دٝس ٙحالٗؼوخد ٓخ ٞ٣ؿذ حُلشٓخٕ ٖٓ حالشظشحى ك ٢حػٔخٍ
حُٔـِظٝ ،رخُظخُ٣ ٢زوُِ ٠ؼؼ ٞحُلن ك ٢طوذ ْ٣حػظزحس ٝحُـخء حُؼوٞرش رـغ حُ٘ظش
ػٖ ػذد حُٔخخُلخص حُظ ٢حسطٌزٜخ خالٍ دٝس ٙحالٗؼوخد.
حٓخ ػِٗ ٠طخم حُٞحهغ حُؼِٔ ٢كِْ ٣لذع ك ٢طخس٣خ ٓـِظ حالٓش كشع ػوٞرخص
حٗؼزخؽ٤ش رخُشؿْ ٖٓ طؼذد حالكذحع ٝحعظخذحّ ػزخسحص ؿ٤ش الثوش ك ٢حُٔ٘خهشخص
دحخَ حُٔـِظ  ٖٓٝحٓؼِش رُي ٓخ كذع ك ٢ؿِغش حُٔـِظ  12حرش 2006 َ٣ك٤غ
هخّ حكذ حالػؼخء رظِلع رٌالّ ؿ٤ش الثن ػذ ػؼ ٞحخش ٣ ُْٝظخز رلو ٚح ١حؿشحء
حٗؼزخؽ ٖٓ ٢هزَ سث٤ظ حُٔـِظ ح ٝحُٔـِظ رحط ٚرخُشؿْ ٖٓ ػذّ سؿٞع حُؼؼٞ
حُٔخخُق ػٖ حهٞحُ. (154) ٚ
ٝحُخالطش ٓٔخ طوذّ ٣ظؼق ُ٘خ حٕ ٓؼخُـش حُٔششع حُٔظشُِ ١ؼوٞرخص حُٔظؼِوش
رخألخالٍ روٞحػذ حٌُالّ ٗٝظخّ حُـِغش ؿخءص حًؼش طلظ٤الً ٖٓ حُٔششػ ٖ٤حُؼشحه٢
ٝحٌُ٣ٞظ، ٢ػِ ٠حػظزخس حٕ حُٔششع حُؼشحه٣ ُْ ٢ؼط ٢ألػؼخء حُٔـِظ كن طٞه٤غ
ػوٞرخص حالخالٍ ر٘ظخّ حُـِغش ٝهٞحػذ حٌُالّ ع ٟٞػوٞرش حُلشٓخٕ ٖٓ حالشظشحى
ك ٢حػٔخٍ حُٔـِظ ًٔ،خ حٕ حُٔششع حٌُ٣ٞظ٣ ُْ ٢ؼطُ ٢شث٤ظ حُٔـِظ حُلن ك٢
كشع ح ١ػوٞرش عُ ٟٞلض حُ٘ظش ٝطـش٣ذ ٖٓ ٙرخه ٢حُظالك٤خص حالٗؼزخؽ٤ش
ً،زُي خِ ٞحُٔششػ ٖ٤حُؼشحهٝ ٢حٌُ٣ٞظ ٖٓ ٢حُو٤ذ حُـٛٞشُ ١ظوذ ْ٣حالػظزحس ٖٓ هزَ
حُؼؼ ٞحُٔخخُق ٝحُٔظٔؼَ رؼذّ هز ٍٞحالػظزحس حرح ٓخ طٌشس ٖٓ حُؼؼٓ ٞخ ٞ٣ؿذ
كشٓخٗ ٖٓ ٚحالشظشحى ك ٢حػٔخٍ حُٔـِظ خالٍ دٝس ٙحالٗؼوخد ٝحُز٣ ١زشص حػشٙ
ٝحػق ُٞػغ كذ ٖٓ طٌشحس حُٔخخُلخص حُٔظؼِوش ر٘ظخّ حُـِغش ٛ ًَ،زح حُوظٞس

طٔض ٓؼخُـظ ٖٓ ٚهزَ حُٔششع حُٔظش ١ك ٢حُالثلش حُذحخِ٤ش ُِٔـِظ ٓٔخ هخدٗخ حُ٠
طلؼ ِٚ٤ػٖ رخه ٢حُظشش٣ؼخص رخُشؿْ ٖٓ رؼغ حُوظٞس حُز ١حػظشح ٙك ٢حُظ٘ظ.ْ٤
حٓخ ػِ ٠طؼ٤ذ حُظطز٤ن حُؼِٔ ٢كؤٕ حُٔغئ٤ُٝش حُٔظشطزش ػِ ٠حالخالٍ روٞحػذ
حٌُالّ ك ٢حُـِغش الهض ططز٤وٜخ رشٌَ كؼخٍ ُذٓ ٟـِظ حُ٘ٞحد حُٔظشٝ ١حُلؼَ
ك ٢رُي ٣ؼٞد حُ ٠ؿذ٣ش سث٤ظ حُٔـِظ ٝأػؼخء ٙك ٢ططز٤ن ٗظٞص حُالثلش
حُذحخِ٤ش ُِٔـِظ ٝحُللخظ ػِٗ ٠ظخّ حُـِغخصٔٓ ،خ حُو ٠رؼالُ ٚػِ ٠كخػِٚ٤
حُوٞحػذ حُٔظؼِوش رخُٔغئ٤ُٝش ػٖ حالخالٍ ر٘ظخّ ٝهٞحػذ حٌُالّ ك ٢حُـِغش ٓوخسٗش
رٔـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحهٓٝ ٢ـِظ حالٓش حٌُ٣ٞظ ٢حُظ ُْ ٢طش٤ش حالكظخث٤خص حُ ٠ح٣ش
ػوٞرش حطخزص رلن حالػؼخء حُٔخخُلُ ٖ٤وٞحػذ حٌُالّ رخُشؿْ ٖٓ ًؼشس حُٔخخُلخص
ٝطٌشحسٛخ
انخاتًح
اوالا -:انُتائذ
 -1حٕ ػؼٓ ٞـِظ حُ٘ٞحد شؤٗ ٚشؤٕ حٞٓ ١ظق حٌِٓ ٝق رخذٓش ػخٓش ُذٟ
حُذُٝش ٣وغ ػِ ٠ػخطو ٚؿِٔش ٖٓ حُٞحؿزخص حالعخع٤ش دحخَ حُـِغش ،حُزؼغ ٜٓ٘خ
ٓخ ٣ش٤ش حُٜ٤خ طشحكش حُ٘ظخّ حُذحخِ ٢حٓ ٝذٗٝش حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش ٝحُزؼغ ٜٓ٘خ
ٓخ طوظؼٜ٤خ حالػشحف حُ٘٤خر٤ش حُغخثذسٝ ،الكظ٘خ حٕ حُؼؼ٣ ٞظلَٔ حُٔغئ٤ُٝش
حالٗؼزخؽ٤ش ػٖ ٓخخُلش طِي حُٞحؿزخص ٛٝز ٙحُٔغئ٤ُٝش طلٌٜٔخ كِغلش خخطش
طـؼِٜخ طخظِق ػٖ حُٔغئ٤ُٝش حالٗؼزخؽ٤ش ُِٔٞظق حُؼخّ ك ٢حٌُؼ٤ش ٖٓ
حُـٞحٗذ ٝحٕ ًخٗض طظشخرٜخ ٓؼٜخ ك ٢حُزؼغ ٜٓ٘خ.
 -2الكظ٘خ حٕ حُٔششع حُؼشحه٣ ُْ ٢ؼخُؾ ٓغؤُش حػزخص كؼٞس حُؼؼُ ٞـِغخص
حُٔـِظ رشٌَ ٓلظَ ٝده٤ن ٓٔخ ؿؼَ ظخٛشس طؤؿ َ٤حُـِغخص ٝسكؼٜخ ُؼذّ
حًظٔخٍ حُ٘ظخد ٖٓ حالٓٞس حُٞحسدس ك ٢حؿِذ ؿِغخص حُٔـِظ ً،زُي ُْ ٣ش٤ش
حُٔششع حُٝ ٠ؿٞد حعظجزحٕ حُؼؼ ٖٓ ٞسث٤ظ حُٔـِظ ػ٘ذ ٓـخدسس حُـِغش

هزَ حٗظٜخثٜخ ٓٔخ ؿؼَ ٓغؤُش حُلؼٞس ٝحُخشٝؽ حٌُ٤لُ ٢ألػؼخء ظخٛشس
ٓغظٔشس طظلش ٠ك ٢حؿظٔخػخص حُٔـِظ .
 -3حٕ حُذٔ٣وشحؽ٤ش حُظٞحكو٤ش حُظ ٢حٗظٜـٜخ ٓـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢حػؼق ٖٓ دٝسٙ
حالٗؼزخؽ٢

كٔ٤خ ٣ظؼِن ر٘طخم كظش حُظظخٛشحص ٝحالػظظخٓخص ؿ٤ش

حُٔششٝػش دحخَ ٗطخم حُـِغش ،حر ُْ ِ٣ظضّ حػؼخء حُٔـِظ رؼشٝسس حخز
حالرٕ ُو٤خّ حُظظخٛشحص ٝحالػظظخٓخص دحخَ حُٔـِظ ٓغظـِ ٖ٤ػؼق عِطش
حُٔـِظ حالٗؼزخؽ٤ش ً،زُي حٕ حُٔششع حُؼشحه ٢عخ ٟٝر ٖ٤حُظظخٛشحص
ٝحُٔؼخسػش حُ٘٤خر٤ش ٖٓ ك٤غ ٗطخم حالرٕ ٝرخُظخُ ٢طشطذ ػِ ٠رُي ؿ٤خد
حُٔؼخسػش حُ٘٤خر٤ش دحخَ حُٔـِظ ٓٔخ ؿؼَ ػَٔ حُٔـِظ رؼ٤ذحً ػٖ سهخرش
حالكضحد حُغ٤خع٤ش.
 -4ططشم حُٔششع حُؼشحه ٢كٓ ٢ذٗٝش حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش حُ ٠حُوٞحػذ حُٔٞػٞػ٤ش
ٝحالؿشحث٤ش ُؼٞحرؾ حٌُالّ دحخَ حُـِغش ٝالكظ٘خ حٕ حُٔششع ٓ٘ق سث٤ظ
حُٔـِظ عِطخص حٗؼزخؽ٤ش ٝحعؼُِ ٚللخظ ػِٗ ٠ظخّ حُـِغش ٝهٞحػذ حٌُالّ حال
حٕ حُٞحهغ حُؼُِٔ ٢ؼَٔ ٓـِظ حُ٘ٞحد ٣ش٤ش حُ ٠ػذّ حطخخر ح ١ػوٞرش
حٗؼزخؽ٤ش ٖٓ هزَ سث٤ظ حُٔـِظ رلن حُؼؼ ٞحُٔخخُق ُوٞحػذ حٌُالّ ٝرلغذ
ٓخ ؿخء ك ٢طوخس٣ش حُٔشطذ حُ٘٤خر ٢حُؼشحه ٢رخُشؿْ ٖٓ ًؼشس حُٔخخُلخص حُٔظؼِوش
رٜزح حُـخٗذ ٓٔخ ؿؼَ حُٔـِظ عخكش ُظظل٤ش حُخظٓٞخص حُغ٤خع٤ش رٖ٤
حالػؼخء.
ٝ -5حخ٤شحً حطؼق ُ٘خ حٕ حُغزذ حُز٣ ١وق ٝسحء ػذّ كخػِ ٚ٤حُٔغئ٤ُٝش حُٔظشطزش ػٖ
حالخالٍ رٞحؿزخص حُؼؼ٣ٞش دحخَ ٗطخم حُـِغش ال  ٌٖٔ٣ك ٢ػؼق حُٔؼخُـش
حُظشش٣ؼ٤ش ،كٝ ٢ٜحٕ ًخٗض طظغْ رخُوظٞس ٝػؼق حُظ٘ظ ْ٤ك ٢رؼغ حُـٞحٗذ
حال حٜٗخ هخدسس ػِٝ ٠ػغ كذ ُِٔخخُلخص حُظ ٢طشٌَ حخالالً رخُٞحؿزخص حُ٘٤خر٤ش،
ً ٕٞحٕ ٓذٗٝش حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش ر٘٤ض ٝحؿزخص حُؼؼ٣ٞش ٓٝلؼٞسحطٜخ
ٝحُؼوٞرخص حُٔظشطزش ػِ ٠حالخالٍ رٜخ ٝحُظ ٢طظَ حُ ٠كذ حعوخؽ حُؼؼ٣ٞشُ ،زح

كخٕ حُغزذ حُشث٤غ ٌٖٔ٣ ٢ك ٢حُذٔ٣وشحؽ٤ش حُظٞحكو٤ش حُظ ٢حٗظٜـٜخ ٓـِظ حُ٘ٞحد
حُؼشحهٝ ٢حُظ ٢طو ّٞػِ ٠حُظٞحكن ر ٖ٤حٌُظَ حُغ٤خع٤ش ك ٢ؿٔ٤غ حُٔغخثَ دٕٝ
ٝؿٞد ٓؼخسػش طشحهذ ٓذ ٟحُظضحّ حالؿِز٤ش حُ٘٤خر٤ش ر٘ظٞص حُوخٕٗٞ
ٝحُذعظٞس ٓٔخ حُوض رؼالُٜخ ػِ ٠ػذّ ؿذ٣ش ٝحُظضحّ سث٤ظ ٝحػؼخء حُٔـِظ
كٝ ٢ػغ ٗظٞص حُٔذٗٝش ٝحُوٞحٗٞٓ ٖ٤ػغ حُظ٘ل٤ز ٝحُظؼخَٓ ٓؼٜخ رشٌَ ٣للع
ًشحٓش حُٔـِظ ٝأػؼخءٛٝ، ٙزح ٓخ ؿؼَ ٗظٞص حُٔذٗٝش حٕ طزو ٠كزشح ػِ٠
ٝسم ٓٔخ كظق حُزخد حٓخّ حالػؼخء السطٌخد حُٔخخُلخص رظٞسس ٓغظٔشس
ٓغظـِ ٖ٤ػؼق دٝس حُٔـِظ حالٗؼزخؽ ٢ك ٢ططز٤ن ٗظٞص حُٔذٗٝش.
حاٍَاا -:انتىطٍاخ وانًقتشحاخ
ٞٗ -1ط ٢حُٔششع حُؼشحه ٢ربػخكش كوشس حُٗ ٠ض حُٔخدس (/35ػخٗ٤خً) ٖٓ حُ٘ظخّ
حُذحخُِٔ ٢ـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحهُٞ ٢ػغ كذ ُظخٛشس حُخشٝؽ ٝحُذخ ٍٞحٌُ٤ل٢
ألػؼخء حُٔـِظ ٗٝوظشف حٕ  ٌٕٞ٣حُ٘ض ًخالطٞ٣ ( ٢ػغ حٓخّ ٗخثذ سث٤ظ
حُٔـِظ عـَ ٣ذ ٕٝك ٚ٤حػؼخء حُٔـِظ حعٔخثٝ ْٜطٞحه٤ؼ ْٜػ٘ذ رذح٣ش ًَ ؿِغش
ٝػوذ حٗظٜخثٜخ ٝال ٣ـٞص ُِؼؼ ٞحُخشٝؽ ٖٓ هخػ ٚحالؿظٔخع حال رؼذ حعظجزحٕ
سث٤ظ حُٔـِظ ٝحُلظ ٍٞػِ ٠حرٕ رخُخشٝؽٝ ،ال ٘ٔ٣ق حالرٕ حال ٝكن عزذ
ٓو٘غ).
ٞٗ -2ط ٢حُٔششع حُؼشحه ٢رظؼذٗ َ٣ض حُٔخدس ( ٖٓ )18حُ٘ظخّ حُذحخِٝ ٢حػخكش
كوشس طظؼٖٔ حُضحّ حُٔـِظ رؼذ حكظظخف ًَ ؿِغش رظالٝس حعٔخء حُ٘ٞحد حُـخثزٖ٤
رؼزس ح ٝد ٕٝػزس ك ٢حُـِغش حُغخروش ٝحعٔخء حُ٘ٞحد حُٔـخص ٖ٣ػْ ٣ظذم
ِٓخض حُـِغش رؼذ حؿشحء حُظظل٤ق ػِ ٖٓ ٚ٤هزَ حُٔـِظ .
ٞٗ -3ط ٢حُٔششع حُؼشحه ٢رؼشٝسس سكغ ًِٔش (حُٔؼخسػش) ٖٓ ٗض حُز٘ذ
(ػخٗ٤خً/2/أ) ٖٓ ٓذٗٝش حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش ً ٕٞحٕ حُٔؼخسػش ال ٣ظٞهق طشٌِٜ٤خ ػِ٠
حرٕ ٖٓ ؿٜش ٓؼ٘٤ش ٝحٗٔخ  ٢ٛسخظش طٔ٘ق رٔٞؿذ حُذعظٞس ح ٝحالػشحف

حُ٘٤خر٤ش حُغخثذس ٝرخُظخُ ٢كخٕ حروخء حُ٘ض ػِٓ ٠خ  ٞٛػِ ٚ٤ع٤ؼؼق ٖٓ دٝس
حُٔـِظ حالٗؼزخؽ. ٢
 -4طؼذٗ َ٣ض حُز٘ذ (ػخٗ٤خً/2/أ) ٖٓ ٓذٗٝش حُغِٞى حُ٘٤خر٤ش ػٖ ؽش٣ن طلذ٣ذ حُـٜش
حُٔخظظش رٔ٘ق حالرٕ رخُٔٞحكوش ػِ ٠حُظظخٛشحص ٝحالػظظخٓخص حُ٣ ٢و ّٞرٜخ
حالػؼخء دحخَ ُِٔـِظ ٝكظشٛخ رشث٤ظ حُٔـِظ ً ٚٗٞحٌُِٔق رخُللخظ ػِ٠
ٗظخّ حُـِغخصٗٝ ،وظشف حٕ  ٌٕٞ٣حُ٘ض ًخالط٣ ( ٢لظشّ حُٔـِظ ٖٓ خالٍ ػذّ
ط٘ظ ْ٤حُٔظخٛشحص أ ٝحالػظظخٓخص دحخَ حُٔز٘ ٠حال رؼذ حُلظ ٍٞػِ ٠حرٕ ٖٓ
سث٤ظ حُٔـِظُِٝ ،شث٤ظ ػذّ ٓ٘ق حالرٕ حرح سأ ٟحٕ رُي ٣ئػش ػِ ٠ع٤ش ػَٔ
حُٔـِظ) .
ٞٗ -5ط ٢حُٔششع حُؼشحه ٢حإلعشحع رظشٌُ َ٤ـ٘ش ٗ٤خر٤ش دحثٔش ُظطز٤ن هٞحػذ
حُغِٞى حُ٘٤خرٝٝ ٢حؿزخص حُؼؼ٣ٞش ٞ٣ٝػغ ُٜخ ٗظخّ دحخِ ٢خخص رٜخ ػِ ٠حٕ
٣شحػ ٢حُٔششع ػ٘ذ طشٌِٜ٤خ ؿخٗذ حالعظوالٍ ،رخٕ ٓ ٌٕٞ٣ؼظْ حػؼخء حُِـ٘ش
ٖٓ حُٔغظوِ ٖ٤ؿ٤ش حُٔ٘ظُٔ ٖ٤ألكضحد ُؼٔخٕ ك٤خد٣ش حُِـ٘ش ،رخإلػخكش حُ٠
ٓشحػخس ؿخٗذ حالخظظخص رخٕ  ٌٕٞ٣حؿِذ حػؼخء حُِـ٘ ٖٓ ٚحُلخطِ ٖ٤ػِ٠
شٜخدس حُوخُٗ ٕٞؼٔخٕ كخػِ ٚ٤ػِٜٔخ.
ٞٗ -6ط ٢حُٔششع حُؼشحه ٢رؼشٝسس طؼذٗ َ٣ض حُٔخدس (/1حٝالً) ٖٓ هخٕٗٞ
حعظزذحٍ حػؼخء ٓـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢سهْ ُ 6غ٘ش  2006حُٔؼذٍ ٝحُظ٢
رًشص حعزخد حٜٗخء حُؼؼ٣ٞش ػِ ٠عز َ٤حُلظش  ُْٝطشد ٖٓ ػٖٔ ٛزٙ
حُلخالص (حعوخؽ حُؼؼ٣ٞش ) حُٔشخس حُٜ٤خ ك ٢حُز٘ذ خخٓغخ ً ٖٓ ٓذٗٝش حُغِٞى
ُٔـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحهٝ ٢رخُظخُ ٢كال  ٌٖٔ٣حُؼَٔ رٜز ٙحُؼوٞرش ُظؼخسػٜخ ٓغ
حكٌخّ حُوخٗ ٕٞاال ك ٢كخٍ ه٘خػش حُٔـِظ ربهشحس ٛز ٙحُؼوٞرش ٖٓ خالٍ طز٘٢
ٓششٝع ٓوظشف طؼذ َ٣حُوخٗ. ٕٞ
ٗ -2وظشف ػِٓ ٠ـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢حٗشخء ٓؼٜذ ُِظذس٣ذ حُزشُٔخٗ ٌٕٞ٣ ٢طخرغ
ُٔـِظ حُ٘ٞحد ٣ٝظٔظغ رخُشخظ٤ش حُٔؼ٘٣ٞش ٣،شٌَ ٖٓ ػؼ٣ٞش حعخطزس حُوخٕٗٞ

ٝحػؼخء ٓـِظ حُ٘ٞحد ٖٓٔ ُذ ْٜ٣خزشس ؽِ٣ٞش كٔٓ ٢خسعش حُؼَٔ حُ٘٤خر،٢
٣ظٜٔٓ ٠ُٞش طذس٣ذ حػؼخء ٓـِظ حُ٘ٞحد حُـذد ُظشع٤خ هٞحػذ حُغِٞى
ٝحالخالم حُ٘٤خر٤ش كٔ٤خ ٣ظؼِن رٌ٤ل٤ش ٓٔخسعش كن حٌُالّ ٝحُللخظ ػِٗ ٠ظخّ
حُـِغش.
ٝ -8ك ٢حُخظخّ كبٗ٘خ ٗؤَٓ إٔ ِ٣ظضّ حُغخدس أػؼخء ٓـِظ حُ٘ٞحد حُؼشحه ٢رخُوٞحػذ
ٝحُٞحؿزخص حُٔظؼِوش ر٘ظخّ حُـِغخص طلو٤وًخ ُِظخُق حُؼخّ ُِذُٝش  ًٕٞ،حٕ حُشؼذ
٣ظطِغ حُ ٠حػؼخء حُٔـِظ ُِظؼز٤ش ػٖ حسحدط ٚحُلشس حٌُشٔ٣ش رشٌَ ٣ؼضص ػوش
حُٔٞحؽ٘ ٖ٤كٗ ٢ضحٛش حػؼخء ٓـِظ حُ٘ٞحدٝ ،ػِ ٠حالػؼخء حٕ أالّ ٘٣غٞح ّ
رؤٕ
حُغِٞى ؿ٤ش حُلؼخسٝ ١حُؼذحثٝ ٢حُٔخخُلخص حُ٘٤خر٤ش هذ طوَِ ٖٓ شؤٗٝ ْٜ
طخلغ ٖٓ ػوش حُشؼذ كٝ ْٜ٤ك ٢حُٔـِظ ٗلغُ ،ٚزُي ٣ظؼ ٖ٤ػِ ٠حُ٘ٞحد ارذحء
حالكظشحّ ٝحالػظزخس ُ٘ظٞص حُذعظٞس ٝحُوخٗ ٕٞك ٢ؿٔ٤غ حألٝهخص.
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( )29المادة ( )73من الالئحة الداخمية لمجمس االمة الكويتي لسنة . 1963

( )31د .أنور الخطيب  :االصول البرلمانية في لبنان وسائر البمدان العربية ،دار العمم
لمماليين ،بيروت ،ط ،1961، 1ص.546
( )31نصت المادة عمى (( أوالً :لمرئيس منح العضو إجازة اعتيادية مدة ال تزيد عمى ( ) 15
خمسة عشر يوماً خالل كل دوره سنوية لممجمس.

ثانياً :لمعضو التمتع باإلجازة المرضية الممنوحة لو أصولياً ،وتقدر ىيأة الرئاسة حاالت
الوالدة.)).

( )32نصت المادة عمى (( لمعضو التمتع باإلجازة المرضية الممنوحة لو اصولياً ،وتقدر ىيأة
الرئاسة حاالت الوالدة )) .

( )33المادة (االولى ) 6 /من قانون استبدال اعضاء مجمس النواب رقم  6لسنة 2116
المعدل.
( )34المادة ( )362من الالئحة الداخمية لمجمس النواب المصري لسنة . 2116

( )35ينظر نص المادة ( )24من الالئحة الداخمية لمجمس األمة الكويتي لسنة . 1963
( )36د .حنان محمد القيسي  :المصدر السابق ،ص . 179

( )37نصت المادة (  / 17ثالثاً) من النظام الداخمي لمجمس النواب العراقي لسنة  2117عمى
(( ال تعتبر فترة االيفاد من قبل مجمس النواب غياباً لمعضو)) .

( )38ينظر نص المادة ( )365من الالئحة الداخمية لمجمس النواب المصري لسنة . 2116
( )39د .حنان محمد القيسي  :المصدر السابق ،ص . 175

( )41اقر النظام الداخمي لمجمس النواب العراقي ومدونة السموك النيابية نوعين من العقوبات،
االولى تكون من صالحية رئيس المجمس فرضيا مباشرة دون التحقيق مع العضو وتكون
في المخالفات المتعمقة باألخالل بقواعد الكالم والنوع الثاني من العقوبات تفرض من قبل
المجمس نفسة بعد التحقيق مع العضو واالستماع الى دفاعو وفق قواعد حددىا النظام

الداخمي .

( )41نص المادة (/18اوالً) من النظام الداخمي لمجمس النواب العراقي لسنة .2117
( )42المادة ( / 18ثانياً) من النظام الداخمي لمجمس النواب العراقي لسنة . 2117

( )43لمتفاصيل اكثر زيارة موقع المرصد النيابي العراقي  http://www.miqpm.comاخر
زيارة 2117/3/25

( )44المادة(  / 18ثالثاُ) من النظام الداخمي لمجمس النواب العراقي لسنة . 2117
( )45حسين شعالن حمد  :المصدر السابق ،ص . 93

( )46عالجت ىذه المادة المسؤولية المترتبة عمى تخمف حضور اجتماعات المجان البرلمانية
واشارت (( يعد حضور العضو اجتماعات المجان بمنزلة حضور جمسات المجمس وتسري
بحقو احكام ىذا النظام الداخمي عند تغيبو عن حضور اجتماعاتيا )) .

( )47لمتفاصيل اكثر زيارة موقع المرصد النيابي العراقي

http://www.miqpm.com

اخر زيارة . 2117/3/25
( )48منشور عمى موقع المرصد النيابي العراقي  http://www.miqpm.comاخر زيارة
. 2117/7/23

( )49ىذه النسب جاء ذكرىا في التقرير الفصمي التشريعي األول لمسنة الثالثة لمدوره االنتخابية
الثالثة

،لمتفاصيل

اكثر

زيارة

موقع

المرصد

النيابي
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( )51المادة ( )363من الالئحة الداخمية لمجمس النواب المصري لسنة . 2116

العراقي

( )51د .اسماعيل صعصاع البديري  :المصدر سابق ،ص  . 35د .محمد محمود العمارة :
الوسيط في القانون الدستوري االردني "ضمانات استقالل المجالس التشريعية " ،دار

الخميج ،عمان ،ط ،2111 ،1ص. 323

( )52نصت المادة عمى (( إذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف نيائياً من الجمسة
دون إذن من رئيسيا ،ينشر أمر غيابو أو انصرافو في الجريدة الرسمية وفي جريدتين

يوميتين عمى نفقتو  .واذا تكرر غيابو في دور االنعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس
جمسات متواليو أو عشر جمسات غير متواليو ،ينشر أمر غيابو بذات الطريقة السابقة
وتقطع مخصصاتو عن المدة التي يغيبيا العضو دون عذر مقبول وينذر الرئيس العضو
بيذه األحكام قبل الجمسة التي يترتب عمى الغياب فييا تطبيق األحكام السابقة .واذا تكرر
الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره عمى المجمس ،ويجوز لممجمس بأغمبية األعضاء

ال.))..
الذين يتألف منيم اعتباره مستقي ً

( )53يالحظ ان ىذا الجزاء قد طبق بحق  7من اعضاء مجمس االمة الكويتي الثاني لعام
 1971 – 1967حيث اعترضوا ىؤالء االعضاء عمى سياسة الحكومة وطعنوا
باالنتخابات ونزاىتيا وقاطعو جمسات المجمس وترتب عمى ذلك اعتبرىم المجمس مستقيمين
بحكم المادة  25من الالئحة الداخمية ،نقالً عن محمد حمود الجبري ،تأديب أعضاء
البرلمان ،مصدر سابق ،ص  . 271لممزيد من التفصيل ينظر ايضا د .يحيى الجمل:
النظام الدستوري في الكويت ،منشورات جامعة الكويت ،الكويت ،1971 ،ص. 315
( )54المادة ( )25من الالئحة الداخمية لمجمس االمة الكويتي لسنة . 1963
( )55ىناك عدة واجبات نصت عمييا األنظمة الداخمية لممجالس النيابية ومدونات السموك
تندرج ضمن واجب المحافظة عمى كرامة الصفة النيابية والذي يراد بمضمونو امتناع

العضو عن القيام باي عمل يخل بكرامة الصفة النيابية ،اال ان ىذا االخير لم تورد
االشارة اليو بصورة صريحة في اغمب المجالس النيابية بعكس القوانين الوظيفية التي
اشارت بصورة صريحة الى واجب المحافظة عمى كرامة الوظيفة العامة .
( )56د .محمد سميمان عبد الراضي ،المصدر السابق ،ص. 379

( )57سعود امينة ،النظام القانوني لعضو البرلمان في القانون الجزائري ،رسالة ماجستير ،كمية
الحقوق ،جامعو الجزائر ،2114/2113 ،ص. 62
( )58البند (ثانياً/1/ج) من مدونة السموك النيابية لمجمس النواب العراقي لسنة . 2113

( )59يالحظ ان المشرع العراقي اصدر مدونة السموك لمجمس النواب العراقي لسنة 2113

وضمت مجموعة من قواعد السموك البرلمانية واعتبرت ممحقة بالنظام الداخمي لممجمس
استناداً الى نص البند رابعاً من المدونة ،وعرف البعض تمك المدونة بانيا (وثيقة تشريعية
رسمية تنظم سموك المشرعين من خالل تحديد ما يعد سموكاً مقبوالً وما يعد عكس ذلك،

بعبارة اخرى ىي تيدف الى خمق ثقافو سياسية تركز تركي اًز كبي اًر عمى مدى مالئمة

وصحة وشفافية ونزاىة البرلمانيين) ،اشار اليو د .حنان محمد القيسي  :النظام القانوني

لمدونات السموك البرلماني ،المركز العربي لمنشر والتوزيع ،بال مكان طبع ،ط،2117 ،1

ص. 41

( )61المادة ( / 34اوالً ) من النظام الداخمي لمجمس النواب العراقي لسنة . 2117
( )61المادة ( ) 371من الالئحة الداخمية لمجمس النواب المصري لسنة . 2116

( )62نص البند ( اوالً /سادساً /ه ) من مدونة السموك النيابية لمجمس النواب العراقي لسنة
. 2113

( )63المادة ( ) 282من الالئحة الداخمية لمجمس النواب المصري لسنة . 2116
( )64البند ( ثانياً  / 2/أ ) من مدونة السموك النيابية لمجمس النواب العراقي لسنة . 2113

( )65شاكر عبد الكريم فاضل  :غياب المعارضة البرلمانية واشكاليو الديمقراطية التوافقية في
العراق ،بحث منشور في مجمة العموم القانونية والسياسية ،جامعة ديالى ،العدد الثاني،

 ،2113ص . 91

( )66ومن نافمة القول نشير ان المعارضة قد غابت في التجربة العراقية البرلمانية التي قامت
عمى اساس

الديمقراطية التوافقية فجعمت لكل حزب او كتمة ليا حصة في الحكومة مما

انتجت المحاصصة التي اضحت بدورىا غياب المعارضة البرلمانية مما اثر سمباً عمى
ضعف الرقابة البرلمانية والتي اصبحت مجرد رقابة شكمية .

( )67البند ( ثانياً /1/س) من مدونة السموك النيابية لمجمس النواب العراقي لسنة .2113
( )68البند (ثانياً/2/ب) من مدونة السموك النيابية لمجمس النواب العراقي لسنة . 2113

( )69ينظر نص المادة ( )397من الالئحة الداخمية لمجمس النواب المصري لسنة . 2116
( )71اردالن نور الدين محمود  :المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخمية (
دراسة مقارنة) ،اطروحة دكتوراه ،كمية القانون والسياسية ،جامعو صالح الدين ،اربيل

 ،2012،ص . 167
( )71افين خالد عبد الرحمن  :المركز القانوني لعضو البرلمان ( دراسة مقارنة) ،اطروحة
دكتوراه ،كمية القانون والسياسة ،جامعة صالح الدين _ اربيل ،2113 ،ص . 271

( )72التقرير الفصمي التشريعي األول الذي اعده المرصد النيابي العراقي لمدوره االنتخابية
الثالثة من  2116/7/12الى  ،2116/12/7ص http://www.miqpm.com، 6اخر

زيارة . 2117/3/31

( )73من العقوبات التي نصت عمييا المدونة في البند (خامساً  )5 /ىي (أ-التنبيو .ب-الموم.
ج-المنع من الكالم لـ(خمسة جمسات) متتالية .د -الحرمان من االشتراك في أي من

اعمال المجمس لمدة ال تزيد عمى شير .ىـ -اسقاط العضوية ،وذلك عند ثبوت االنتياك
الجسيم لقواعد السموك النيابي او مقتضيات الصفة النيابية او الواجب النيابي.).

( )74ينظر احكام البند (خامساً ) من مدونة السموك النيابية لمجمس النواب العراقي
لسنة.2114

( )75من المخالفات المستمرة التي يرتكبيا اعضاء المجمس والتي تعتبر مخالفة جسيمة كونيا
تمثل مخالفة ألحكام الدستور ،ىي مخالفة اعضاء المجمس نص المادة  18من الدستور
الفقرة الرابعة والتي اوجبت عمى كل من يتولى منصباً سيادياً او رفيعاً التخمي عن اية

جنسية اخرى مكتسبة ،حيث يالحظ ان اغمب اعضاء المجمس يتمتعون بجنسية مزدوجة
لدول اخرى وبالتالي ىذا يعد مخالف ألحكام الدستور ويشكل اخالال بكرامة الصفة

النيابية.
( )76ينظر في ذلك نص المادة ( )381من الالئحة الداخمية لمجمس النواب المصري لسنة
. 2116

( )77ان نص المادة (  ) 86اعطى لرئيس المجمس صالحية فرض عقوبة لفت النظر اما
نص المادة ( )89اعطت لممجمس صالحية فرض العقوبات التاليو (االنذار ،توجيو الموم،
منع العضو من الكالم بقية الجمسة ،االخراج من قاعة االجتماع مع الحرمان من
االشتراك في بقية اعمال الجمسة ،الحرمان من االشتراك في اعمال المجمس ولجانو مدة ال
()78

تزيد عمى اسبوعين).
التقرير

الشيري

لممرصد

النيابي

العراقي

لشير

نيسان

لعام

2016
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( )79يالحظ ان ىذه العقوبات تكون حص اًر ضمن صالحية المجمس وتتدرج في شدتيا من
عقوبة ( الموم ثم الحرمان من االشتراك في وفود المجمس طوال دوره االنعقاد ،الحرمان

من االشتراك في اعمال المجمس مدة ال تقل عن جمستين وال تزيد عن عشر جمسات،
الحرمان من االشتراك في اعمال المجمس لمدة تزيد عن عشر جمسات وال تجاوز نياية

دوره االنعقاد ،اسقاط العضوية) .

( )81لممزيد من التفصيل ينظر محمد حمود الجبري  :المصدر السابق ،ص .351- 344
( )81محمد حمود الجبري  :المصدر نفسو ،ص . 391 - 391
( )82د .سامي ميران  :البرلمان المصري ،اليية المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة،1984 ،
ص . 35

( )83د .محمد فييم درويش  :أصول العمل النيابي " النظرية والتطبيق في ضوء الدستور
والنظام النيابي المصري والكويتي" ،مؤسسة دار الكتب ،مصر ،ط، 1996، 2ص 561
.

( )84افين خالد عبد الرحمن  :المصدر السابق ،ص . 135
( )85نصت المادة ( / 42اوالً ) من النظام الداخمي لمجمس النواب العراقي عمى (( يوجو
العضو حديثة الى رئيس الجمسة .))...

( )86ينظر نص المادة ( )291من الالئحة الداخمية لمجمس النواب المصري والمادة  78من
الالئحة الداخمية لمجمس االمة الكويتي.

( )87د .زين بدر فراج  :المصدر السابق ،ص .99
( )88ينظر احكام المادة ( )27من النظام الداخمي لمجمس النواب العراقي ،والمادة
(/297اوالً/ثانياً) من الالئحة الداخمية لمجمس النواب المصري ،والمادة (/83أ) من
الالئحة الداخمية لمجمس االمة الكويتي .

( )89ينظر احكام المادة (/297ثالثاً/رابعاً) من الالئحة الداخمية لمجمس النواب المصري،
والمادة (/83ب/ج) من الالئحة الداخمية لمجمس االمة الكويتي.

( )91ينظر احكام المادة (/83د) من الالئحة الداخمية لمجمس االمة الكويتي.
( )91لممزيد من التفصيل ينظر في ذلك نص المادة ( )297من الالئحة الداخمية لمجمس
النواب المصري لسنة  2116والمادة ( )83من الالئحة الداخمية لمجمس االمة الكويتي

لسنة . 1963

( )92د .محمد فييم درويش  :السمطة التشريعية (ماىيتيا – تكوينيا – اختصاصاتيا) ،ط،1
المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاىرة ،2118 ،ص.223
( )93ينظر نص المادة (  ) 294من الالئحة الداخمية لمجمس النواب المصري لسنة . 2116

( )94ينظر نص المادة (  )295من الالئحة الداخمية لمجمس النواب المصري لسنة . 2116
( )95ينظر نص المادة ( )81من الالئحة الداخمية لمجمس االمة الكويتي لسنة . 1963

( )96ينظر نص المادة ( ) 81من الالئحة الداخمية لمجمس االمة الكويتي لسنة . 1963
( )97نص المادة (  / 37ثانياً ) من النظام الداخمي لمجمس النواب العراقي لسنة . 2117

( )98نصت المادة عمى (( ال يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول األعمال ومناقشتو
إال بموافقة أغمبية األعضاء الحاضرين )).

( )99نصت المادة ( / 38ثانياً ) من النظام الداخمي لمجمس النواب العراقي عمى (( لعضو
المجمس اإلدالء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول األعمال إذا كان يتعمق ببعض

األمور الخطيرة أو ذات األىمية العاجمة بعد موافقة ىيأة الرئاسة عميو وتقديرىا لو )).
( )111د .وائل عبد المطيف الفضل  :اصول العمل النيابي ،الجزء الثاني ،شركة دار بابل
لمطباعة المحدودة ،العراق ،ط، 2112 ،1ص.19

( )111لممزيد من التفصيل ينظر نص المادة ( )215من الالئحة الداخمية لمجمس النواب
المصري لسنة .2116
( )112ينظر نص المادة (  ) 76من الالئحة الداخمية لمجمس االمة الكويتي لسنة . 1963
( )113د .قائد محمد طربوش  :موسوعة أنظمة الحكم في الدول العربية ،الجزء السادس،

الوضع الحقوقي لمنائب ورقابة السمطة التشريعية عمى السمطة التنفيذية ،المكتب الجامعي

الحديث ،اإلسكندرية ،2116 ،ص.1559
( )114نصت المادة عمى (( يتحدث العضو في الجمسة بإذن من الرئيس ،ولمرئيس تحديد مدة
زمنية لمحديث ،وال يجوز لمعضو أن يتحدث أكثر من الوقت المسموح بو ،كما ال يجوز

الحديث أكثر من مرتين في ذات الموضوع إال إذا أجاز رئيس الجمسة ذلك)).

( )115ينظر في ذلك نص المادة ( ) 311من الالئحة الداخمية لمجمس النواب المصري لسنة
.2116
( )116ينظر نص المادة ( )85من الالئحة الداخمية لمجمس االمة الكويتي لسنة . 1963
( )117نص المادة ( )82من الالئحة الداخمية لمجمس االمة الكويتي لسنة . 1963
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