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انًهخص
جعؿ شكٗوة القحل هني اشٍنا الصنكاان الحنٖ هك حِنش ال ٍنكٗة ّالحنٖ ظشقشحِنش الٍنكٗعة اٟون٠ه٘ة ّالقنْاً٘ي الْٔنع٘ة
هلٔ الىْاء ّ،هشق ث هلِ٘ش شأٌؿ العقْششت ّ ،جقْم ُفٍ الصكٗونة ٌنأًِش ٌنأى الصنكاان اٟؼنكٓ هلنٔ ذن٠خ اق نشى
اوشو٘ة الك ي الٍكهٖ ّٗحورل ششلٌُ القشًًْٖ الفٕ ٌٗظوِش ظ٘د  ٟشكٗوة ّٟهقْشة ا ٟشنٌُ ّجىنحٌؿ شنفلل النٔ
الوْاؾ (  ) 406 ، 405هي قشًْى العقْششت العكاقٖ ققن  111لىٌة  1969الوعنؿ شعىنا القْاهنؿ العشهنة ّونْاء
اقحكًث شظكف هٍؿؾ اّ لن جقحكى شَ ،اهش شعؿ ِؿّق قنشًْى هٌنا اونحعوش ّاًحٍنشق اٟونلعة ال شجونة للّنْت ققنن
 38لىٌة ٘ 2016ط ق هلنٔ شنكاان القحنل ششلىن٠ض الٌنشقٕ ال نشجن للّنْت اونحٌشؾام النٔ الونشؾ اّٟلنٔ هني القنشًْى
الوننف ْق ّ ،الننك ي الوننشؾٕ للصكٗوننة ّٗح ننْى هنني ذنن٠خ هٌشِننك الىننلْ( اٟشكاهننٖ ( عننل اٟهحننؿاء الوو٘ننث )
ّالٌح٘صة الصكه٘ة ( الْ نش ) ّالع٠قنة الىن ٘ة شٌِ٘ونش  ،اهنش النك ي الوعٌنْٕ ٘أؼنف ِنْق (القّنؿ الصكهنٖ ) ٟى
الصكٗوة هوؿٗة جقْم هلٔ اوشن القّؿ العشم شعٌّكٗة العلن ّاٟقاؾ ّ ،جعنؿ شكٗونة القحنل ششلىن٠ض الٌنشقٕ ال نشجن
للّننْت ّشعىننا القْاهننؿ العشهننة هنني الصننكاان الْقح٘ننة ـات الىننلْ( اٟٗصننششٖ ّهنني الصننكاان العشؾٗننة إٗ نش م ّلنن٘ه
الى٘شو٘ة  ،وش جعؿ هي شكاان الصٌشٗشت ظ٘ند هشقنا هلِ٘نش الوٍنك ششٝهنؿام ونْاء شًنث شكٗونة جشهنة اّ جْق نث
هٌؿ ظؿ الٍكّ شوْشا الوشؾ اّٟلٔ هي قشًْى هٌنا اونحعوش ّاًحٍنشق اٟونلعة ال شجونة للّنْت ّـلنل هني اشنل
العؿ هي اًحٍشق ّاوحعوش اٟولعة ال شجوة للّْت ّلؽطْقجِش هلٔ الوصحوا .
انكهًاث انًفتاديت 9شكٗوة القحل ،الى٠ض الٌشقٕ ال شجن للّْت ،شجوشت ،هؽ ٕشت الّْت.
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ABSTRACT
The crime of murder is one of the most heinous crimes known to mankind, which was
fought by Islamic Sharia and man-made laws alike, and punished with the most severe
penalties. (405, 406) of the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969 amended according to
the general rules and whether or not accompanied by an aggravating circumstance,
but after the issuance of Law No. 38 of 2016 prohibiting the use and proliferation of
silenced weapons, it is applied to murder crimes with silenced firearms based on the
The first article of the said law, The material element of the crime consists of three
elements of the criminal behavior (the act of fatal assault), the criminal consequence
(death) and the causal relationship between them. According to the general rules, it is
temporary crimes with positive behavior and ordinary crimes as well as not political
ones. It is also considered one of the felonies crimes where the legislator punished it
with the death penalty, whether it was a complete crime or stopped at the threshold of
initiation according to Article 1 of the Law on Preventing the Use and Spread of
Silent Weapons, in order to Reducing the spread and use of silenced weapons and
their danger to society.
Keywords: murder, silencer firearms, silencers, sound reducers.
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انًقذيت
هْْٔ ال عد  :اى ظ٘ش اًٟىشى شًث ّ ٟلالنث هعنل اُحونشم الحٍنكٗعشت الىنوشّٗة ّالقنْاً٘ي الْٔنع٘ة ّـلنلشحصننكٗن ا ٟعننش الحننٖ جٍن ل اهحننؿاء هلِ٘ننش ّالوعشق ننة شأٌننؿ العقْشننشت لصىننشهحِش ّؼطْقجِننش  ،ووننش ٌ ٟننل ٘ننَ ى
شكٗوة القحل هي اشٍا الصكاان ّ قؿهِش هلٔ ّشَ ال ى٘طة ِٖ جعْؾ إلٔ هش قّٕ هي ً نأ اشٌنٖ مؾم نٖ قْلنَ جعنشلٔ
" َطَ َّْه ْ
َث لََُ ً ْ ُىَُ قَ ْح َل َ ِؼَِ٘ َقَحَلََُ  ، )1("...اـ اى ٖونش النٌ ه ّ ُْااِنش قنؿ جع٘نؿ شِنش هني ٖكٗنق الّنْاا  ،لِنفا
شى ٟشؿ هي ّشْؾ ٔششٗ ٗع وِش ُّْ ،هش ج لث شَ الٍكااا الىوشّٗة الحٖ شًث الى شقة ٖ ُفا الوصنش ذنن جلحِنش
شعنؿ ـلنل القننْاً٘ي الْٔنع٘ة شِنؿف الوعش ظننة هلنٔ الوصحونا ّظوشٗحننَ ،كٔنث الصنماء هلننٔ هني ٗكج نا شكٗوننة
جؽشلف ًظوَ ّ ظ شهَ ،اٛهك الفٕ جطْق ها هكّق اٛلهشى ّالعّْق جطْقا وكٗعش هوش شعنل الوٍنك قنؿ ٍٗنؿؾ
العقشا ظ٘شًش م ج عش م للْو٘لة الوىحعولة ٖ اقج ششِنش ًظنكام لؽطْقجِنش هلنٔ ظ٘نش ا ٛنكاؾ ّاهني الوصحونا ّون٠هحَ ،
ّٛشل ـلل ئى الوٍك العكاقٖ إٗوشًش هٌَ شصىشهة شكٗوة القحل العوؿ ششوحعوش اٛولعة الٌشقٗنة ال شجونة للّنْت
ّهش جطكظَ هي إٌ شل٘شت ٖ الع٘ش العول٘ة ّٟون٘وش نٖ ٔنل اًحٍنشقُش الْاونا نٖ الْقنث النكاُي ًصنؿٍ قنؿ شعنل
العقْشة اٝهؿام ل ل هي اقج ا شكٗوة قحل اّ الٍكّ ِ٘ش شى٠ض ًشقٕ شجن للّْت شوْشا الوشؾ اّٟلنٔ هني
قننشًْى هٌننا اوننحعوش ّاًحٍننشق اٟوننلعة ال شجوننة للّننْت ققننن  38لىننٌة  ، )2(2016شعننؿ اى شًننث هقْشحِننش الىننصي
الوؤقث اّ الوؤشؿ ششٟوحٌشؾ الٔ الو نشؾا العشهنة شوْشنا الونشؾ (  ) 405هني قنشًْى العقْشنشت العكاقنٖ ققنن 111
لىٌة  1969الوعؿ .
هٍ لة ال عدٗ :ر٘نك هْٔنْ ال عند ال ر٘نك هني اٟونللة لعنل اُوِنش هنش ُنْ ون ا جو٘٘نم شكٗونة القحنل ششونحعوشالى٠ض الٌشقٕ ال شجن للّْت هني شنكاان القحنل الوكج نة شْونشال اؼنكٓذ ّلونشـا شعنل الوٍنك هقْشحِنش اٌنؿ هني
هقْشة شكاان القحل اٟؼكٓ شل ّوشّٓ ش٘ي الصكٗوة الحشهة ّالٍكّ ِ٘ش هني ظ٘ند العقنشاذ ُّنل اى ُنفا الحٍنؿٗؿ
ٖ العقْشة ْٗ ك العوشٗة ال٠لهة ٛشٌشء الوصحونا ّهنش هنؿٓ ؾّقٍ نٖ العنؿ هني اًحٍنشق ّاونحعوش اٟونلعة ال شجونة
للّْت ذ...الػ .
هٌِس ال عد :اهحوؿ ال عد هٌِصش جعل٘ل٘ش هقشقًش ل ًَْ الوٌِس ا ٛرك اًىصشهش ها هْْٔ ال عد.خطت انبذج :اقحٕث ؾقاوة الصكٗوة هْْٔ ال عد جٌظ٘وَ هلٔ ّ ق ؼطة جح ْى هي ه عر٘ي ٗحٌنشّ الو عندا ّٛه ِننْم شكٗوننة القحننل ششلىنن٠ض الٌننشقٕ ال ننشجن للّننْت ّـلننل ننٖ هطل نن٘ي ٗؽّننُ ا ّٟلؿقاوننة جعكٗننف
الصكٗوة لغةم ّاِط٠ظش م هنش الوطلنا الرنشًٖ ٌؽّّنَ لؿقاونة الط ٘عنة القشًًْ٘نة للصكٗونة ،شٌ٘ونش ٗحٌنشّ الو عند
الرشًٖ ق شى الصكٗوة ّالعقْشة الوحكج ة هلِ٘ش ٖ هطل ٘ي إٗش م ٗؽُّ ظؿُوش لٜق شى العشهة للصكٗونة ّالرنشًٖ
للعقْششت اِٟل٘ة ّالح ع٘ة ّالح و٘ل٘ة الوحكج ة هلِ٘ش ّهلٔ الٌعْ اٟجٖ:
انًبذج االول
يفهىو جريًت انقتم بانسالح انُاري انكاتى نهصىث
اى جعؿٗننؿ ه ِننْم شكٗوننة القحننل ششوننحعوش الىنن٠ض الٌننشقٕ ال ننشجن للّننْت اّ الٍننكّ ِ٘ننش ٗقحٕننٖ ش٘ننشى جعكٗ ِننش
ّٖ ٘عحِش القشًًْ٘ة ّوْف ًعؿؾ لِش هطل ٘ي ٗؽّنُ ا ّٟلؿقاونة جعكٗنف شكٗونة القحنل ششلىن٠ض الٌنشقٕ ال نشجن
للّْت لغْٗش م ّاِط٠ظش م ّالرشًٖ ل ٘شى الط ٘عة القشًًْ٘ة للصكٗوة القحل ششلى٠ض ّ شٟجٖ:
انًطهب األول
تؼريف جريًت انقتم بانسالح انُاري انكاتى نهصىث
لغكْ جعكٗف الصكٗوة ٟشؿ هي ش٘شى الوعٌٔ اللغْٕ ّاِٟط٠ظٖ لِش ّـلل هي ؼ ٠ال كه٘ي اٙج٘٘ي:
انفرع االول
تؼريف جريًت انقتم بانسالح انُاري انكاتى نهصىث نغت
إى جعؿٗؿ الحأِ٘ل اللغْٕ لو كؾات ُفٍ الصكٗوة ٗقحٕٖ ش٘شى الوعٌٔ اللغْٕ ل ل ه كؾ هٌِنش ،شلصكٗونة لغنةم ،هني
الوّننؿق(شكم) ،هننش ال ُصننكم ٘قّننؿ شننَ الننفًا ُّننْ الصكٗوننة الحننٖ ظننؿؾُش الوٍننك ّ ،جعٌننٖ الحعننؿٕ ّالننفًا إٗ نش م
ّالصوا شكام شكّم ّشنكاان٘ ،قنش ن٠ى ـًنا ّ شنكم ّٗقنش جصنكم هل٘نَ اؾهنٔ هل٘نَ الصنكم ّإى لنن ٗصنكم (، )3
ُك"(ّ ، )4قْلنَ جعنشلٔ "اِ َّى الَّن ِفٗيَ
ّششء ـلل الوعٌٔ ٖ القكمى ال كٗن ٖ قْلَ جعشلٔ "إِ َّى ْال ُوصْ ِك ِه٘يَ ِٖ َ
ٔ ََّ ٠وُنع "
َشْ َك ُهْا َ شًُ ْ
ْا ِهيَ الَّ ِفٗيَ م َهٌُْا َْٕٗ َع ُ ْىَ "(.)5
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اهش القحل لغةمِ ،نْ هني قحنل ٗقحنلُّ ،نْ قشجنل ّالو عنْ هٌنَ هقحنْ ّقح٘نلّٗ ،نؿ القحنل هلنٔ هنؿ هعنشى ٗقنش قحنل
الٍؽُ اهشجَ ،ـشعَ ّٗعٌٖ الُشق الكّضّٗ ،قش فلل ،قحل الْقث أشهَ شوش  ٌٗ ٟعنَّ ،قحنل الصنْ ّالعطنً،
ىك ٌؿجَّ ،قؿ ّقؾ القحل ٖ هؿ هْأا هي القكاى ال كٗن هٌِش قْلَ جعشلٔ " :قُحِ َل اَ ًٝىشىُ هآ َ َ َكٍُ "( ّ )6فلل
قْلَ جعشلٔ "  َٟ َّ ...جَ ْقحُلُ ْ
ه الَّحِٖ َظ َّك َم هللاُ إ ٟشِ ْشل َعق.)7("...
ْا الٌَّ ْ َ
َ
اهش الوعٌٔ اللغْٕ لٜونلعة ،و كؾُنش ون٠ض ،ونل َط ُٗىنلط ،ون٠ظشِ ،نْ ُهىنلِطّ ،الو عنْ ُهىنلط ُّنْ هنش ٗىنحؽؿم
ّون٠ض شوعنَ ونلعة :اونن شنشها ٙلنة العنكا نٖ ال ن ّك ّال عنك
للقحش ٖ العكا ّٗؿا ا شَ ّٗ ،نْى هني العؿٗنؿِ ،
()9
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ّالصْ (ّ ،)8قؿ ه ك هي ـلل القكاى ال كٗن شقْلنَ جعنشلٔ َّ ...لَ٘أؼنفّا وْنلِ َعحَُِ ْن  ،  ...جنؿ اٗٙنة ال كٗونة هلنٔ
ّشْا اؼف اٟولعة الحٖ ٗحقْٓ شِش الوىلو٘ي هلٔ اٟهؿاءّٗ ،قش اؼف القْم اولعحِن ٕ ل ّاظؿ و٠ظَّ ،جىلط
الكشل ل ه و٠ظَ (.)10
الٌشقّٕ ،هّؿقُش ًَْق ،الٌْق ،الْٕء ٗش م شى ٌّعشهَُ ّونطْهًَُ ّ ،نشق ّ ونحٌشق ّجٌَ ََنْق ًّم َنْق شوعٌنٔٔ ،نشء،
ّالٌشق جقش للِ٘ا الفٕ ٗ ؿّ للعشوة (ً ،)11عْ قْلَ جعشلٔ﴿ كءٗحن الٌشق الحٖ جْقّى ﴾(.)12
ّال شجِن :اون شهل ،نشج َن ٗ نشجن ُه شجَونةم ُّنْ هني حونث الٍنٖء ا حونَ حونش م ّ حوشًنشّ ،ونك نشجن ٕ ه حنْم ّٗقنش
اق ّ شجِ ُن الىكِّ َ ِه٘ي ِوكٍُ ِْ ،ه شجِنّ ،الو عْ ُه شجَن.
اق هي َٗعحَ عُ شِشَ َٛ
الك ُش ٌل َ شجِ ٌن لَِ َٜ
وك ِ
وك ِ
ْ
َ
م
ّال حوشى ُْ اؼ شء الٍٖء ّوحكٍ ّجك( اظِشقٍ قّؿا ّهي ـلل قْلنَ شن َّل ّهنَ َّ ... ٠ه ْني ظلَن ُن ِه َّوني َ نحَ َن ٌَنِش َؾ م
ِهٌ َؿٍُ ِهيَ هللاِ ّ )13( ...قْلَ جعشلٔ ْ ّ ...هلَ ُن َهش جُ ْ ُؿّىَ َّ َهش ُ ٌحُ ْن جَ ْ حُ ُوْىَ .)14(
ِن َّْتَ ّٗ ،ن ِّْت ،جّننْٗحش مِ ،ننْ ُهّن ِّنْتٗ ،قننش ِننْت الٍننؽُ ِننشض
ّالّننْت ننٖ اللغننة ،لوننة ِننلِش ال عننل َ
ِن َّْتَ الٍنٖء شعلنَ ٗعنؿخ ِنْجشمّٗ ،قنش إٗنش م ِنْجث نٖ المقنشق ٖلقنشت
شّْت ظنش ّؾ ،ظنؿخ ِنْت قْٗنشمَ ّ ،
م
الٌشقّ ،الّْت النة الل نع ّالصنُْك النفٕ ٗقنْم شنَ الحقط٘نا ّشنَ ْٗشنؿ الحنأل٘ف ّ ٟج نْى ظك نشت اللىنشى ل ظنش اٟ
شظِننْق الّننْتّٗ ،ؽننكز الّننْت هٌننؿهش ٌٗعن ه الِننْاء هٌننؿ الٌطننق شننَ اًع شوننش جشهننش ل٘ؽننكز صشا٘ننشِ ،ننْ ٗعٌننٖ
الفشفششت الِْاا٘ة الٌشجصة ه شٌك هي العك شت ّأّٟش الوؽحل ة (.)15
ّنْْ ُ
ت
ت لَ َ
ّقؿ ّقؾت ل ظة الّْت ٖ هْأا هؽحل ة هي القكاى ال نكٗن هٌِنش قْلنَ جعنشلٔ  ...إِ َّى ًَ َ ن َك ا َِْٛنْا ِ
ت الٌ ِّٖ.)17(...
٘ك( ّ ،)16قْلَ ش َّل هي قشال ٟ...جك عْا ِْ ْاجَ ُ ْن َْْ َ
ق َ
ِْْ ِ
ْال َع ِو ِ
انفرع انخاَي
تؼريف جريًت انقتم بانسالح انُاري انكاتى نهصىث اصطالدا
لن ٗعكف الوٍك العكاقٖ عشؾجنَ  ٟنٖ قنشًْى العقْشنشت ّ ٟنٖ قنشًْى هٌنا اونحعوش ّاًحٍنشق اٟونلعة ال شجونة
للّْت شكٗوة القحل ششوحعوش الىن٠ض ال نشجن للّنْت ُّنْ اجصنشٍ هعونْؾ ٛى الحعنشقٗف لن٘ه هني هِنشم الوٍنك
ّ فلل العش ششلٌى ة لقْاً٘ي العقْششت الوقشقًة قشًْى العقْششت الىْقٕ ّالوّكٕ ّقنشًْى الصنماء العونشًٖ أًِنش
ؼلث هي اٌٟشق الٔ جعكٗف الصكٗوة هْْٔ ال عد ّا ح نث ش ٘نشى اق شًِنش ّالعقْشنة الوحكج نة هلِ٘نش ٌنأًِش نٖ
ـلل ٌأى الوٍك العكاقٖ الفٕ هنشلس شكٗونة القحنل العونؿ شوْشنا ال حنشا الرشلند هني قنشًْى العقْشنشت النفٕ شنشء
جعث هٌْاى " الصكاان الْاقعة هلٔ اٌٟؽشَ " ّـلل نٖ ال نشا ا " ّٟالصنكاان الوشونة شع٘نش اًٟىنشى ّون٠هة
شؿًَ " ٖ ال ّل ا " ّٟالقحل العوؿ " ( ،)18وش لن ًصؿ ٖ ظؿّؾ هش اٖلعٌش هلَ٘ جعكٗف قٕشاٖ لِش.
اهش هلٔ ِع٘ؿ اِٟط٠ض ال قِٖ قؿ هكف قِشء الٍكٗعة اٟو٠ه٘ة شكٗوة القحل العوؿ شغٓ الٌظك هي الْو٘لة
الوىحعولة ٖ اقج ششِش ون٠ظش م ام ي٘نكٍ شحعكٗ نشت هحعنؿؾ جنؿ هلنٔ الوعٌنٔ ـاجنَ ّ ،هٌِنش اًِنش  ،إلالنة النكّض هني
الصىؿ ش عنل هنؤذك ٗحكجنا هل٘نَ الُنشق قّض اًىنشى(ّ )19هُنكف القحنل العونؿ نفلل شأًنَ "ُنْ اى ٗعونل القشجنل النٔ
ٔكا اًىشى شإٔ ّولَ٘ هر ٠شلىن٠ض ّي٘نكٍ قشِنؿا قحلنَ ٟى القّنؿ العونؿٕ هٌنؿ ال عنل نشى هحنْ كام ّٗ ٟو ني
()20
ُنكف ششًنَ " عنل هني الع نشؾ
هعك حَ ا ٟشؿل٘ل ٗؿ هلَ٘ ُنْ اونحعوش اٟلنَ القشجلنة ِنْ ؾل٘نل هلنٔ القحنل "
ونش ه ِ
جمّ شَ الع٘ش ٕ الُشق قّض مؾهٖ ش عل مؾهٖ مؼك"(.)21
ّ ٖ الوعٌٔ ـاجَ ُٗعكف قِشء القشًْى الصٌشاٖ شكٗوة القحنل العونؿ شحعكٗ نشت هحعنؿؾ هٌِنش  ،اهحنؿاء ي٘نك هٍنكّ
هلنٔ الغ٘ننك ٗحكجنا هل٘ننَ اًِنشء ظ٘شجننَ اّ ّ شجننَ شطكٗقنة هوؿٗننة اّ قّنؿَٗ ؾّى ّشننَ ظنق ( ّ ،)22ننفلل اًِننش " اى
ٗقٕٖ اًىشى هلٔ ظ٘ش اًىشى مؼك قٕش مء اذوش م ي٘ك هٍنكّ "( ، )23ونش هك ِنش شعٕنِن ششًِنش "الُنشق قّض اًىنشى
شىن٠ض اّ ًعنٍْ "( ، )24اّ ًِنش " إلُنشق قّض إًىنشى مؼنك قّنؿام ّهني
اؼك ؼ ٠ش م ٛظ شم القشًْى ّؾّى ّشَ ظق
ِ
ؾّى ّشَ ظق"(ّ ، )25هي هصول الحعكٗ شت الوحقؿهة ٗحٕط اًِش جح ق ٖ الحع ٘ك هي الوعٌٔ ـاجَ ُّنْ اى الىنلْ(
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اٟشكاهٖ الو ْى للك ي الوشؾٕ لصكٗوة القحنل العونؿ ّشغنٓ الٌظنك هني الْون٘لة الوىنحعولة نٖ اقج ششنَ ّٖ ٘عحنَ
ّالطكٗقة الحٖ جن الحٌ ٘ف شِش
()26
م
ّ ٘وش ٗحعلق ششلحعكٗف اِٟط٠ظٖ لٜولعة ال شجوة للّنْت  -هعنل الؿقاونة ّ -الحنٖ جعنؿ ًْهنش هني اٛونلعة
الٌشقٗة  ،لن جعكف يلا الحٍكٗعشت الصٌشا٘ة الوقشقًة اٛولعة شّْق هشهنة ّ ال شجونة للّنْت شّنْق ؼشِنة
وْاء ٖ قشًْى العقْششت ّ ٖ قنشًْى اٛونلعة ّهٌِنش الوٍنك العكاقنّٖ ،ششلٌىن ة لقنشًْى هٌنا اونحعوش ّاًحٍنشق
اٛولعة ال شجوة للّْت ا ح ٔ ششٌٝشق الٔ شعٓ الصكاان الٌشٌلة هي اوحعوش ّاًحٍشق اٛولعة ال شجونة للّنْت
ّلعل ـلل هكؾٍ هؿم قي ة الوٍك اٝونِشا شْٔنا جعنشقٗف للوّنطلعشت لونش قنؿ ٗنٌصن هني الحطنْق العلونٖ هني
ا حٍشف ؾّات ّ مٟت ؼنكٓ ٗصنا ى جعشهنل هعشهلنة اٛونلعة ،لنفا ًصنؿٍ شن٘ي هعٌنٔ الىن٠ض ششونحؽؿام اونلْا
الحعؿاؾ العّكٕ  ،ظ٘د ًّث الوشؾ (  / 1اّٟم ) هي قشًْى اٛولعة العكقٖ ققن  51لىٌة )27(2017هلنٔ" ّٟم-
الى٠ض الٌنشقٕ :الوىنؿن ّال ٌؿق٘نة اٙل٘نة ونكٗعة الطلقنشت ّال ٌؿق٘نة ّشٌؿق٘نة الّن٘ؿّ ، )28("...الْاقنا اى الوٍنك
العكاقٖ هكف ذ٠ذنة ًنْا هني اٛونلعة شّنْق هشهنة ُّنٖ الىن٠ض الٌنشقٕ ّالىن٠ض العكشنٖ ّقنؿ ج نا ونلْا
الحعؿاؾ العّكٕ ٖ ش٘شى اٛولعة الٌشقٗة ّهنش هنؿاُش ٗؽكشنشى هني ًطنشق ؾقاونحٌش  ّ ،نفا العنش ششلٌىن ة للوٍنك
الوّكٕ ظ٘د لن ٗكؾ جعكٗف للى٠ض شّْق هشهة اّ ال شجن للّْت شّْق ؼشِة ٖ قشًْى اٛولعة ّالفؼشاك
ققنن ل ٌننَ ظننؿؾ اٛونلعة ّهنني ٔننوٌِش اٛوننلعة الٌشقٗنة شعىننا الصننؿاّ الؽوىنة الولعقنة ششلقننشًْى الوننف ْق ظ٘نند
جٕننوي الصننؿّ ققننن ( )1اٛوننلعة ال ٕ٘ننشء ّ ،جٕننوي الصننؿّ ققننن( )2اٛوننلعة الٌشقٗننة ي٘ننك الوٍٍننؽٌة ّجٍننول
اٛولعة الٌشقٗة ـات الوشوْق الوّقْلة هي الؿاؼل ،هش الصنؿّ ققنن( )3قنؿ جٕنوي اٛونلعة الوٍٍنؽٌة ٌّٗقىنن
إلٔ قىو٘ي القىن ا ) ( ّٛالوىؿوشت كؾٗة ا٠ٖٝق  (،ا )ال ٌنشؾق الوٍٍنؽٌة ـات الحعو٘نك ال٘نؿّٕ ّالحنٖ جطلنق
ٖلقة شعؿ ٖلقَ  ،اهش القىن الرشًٖ ٍ٘ول ( )الوؿا ا ّالوؿا ا الكٌشي( ،ا) ال ٌشؾق الوٍٍؽٌة الٌّنف مل٘نة ّاٙل٘نة
وننكٗعة الطلقننشت( ،شننس) الوىؿوننشت وننكٗعة الطلقننشت( ،ؾ) " ٕ شِننم ّ ؾّات ّ مٟت ّ هٌحصننشت ٗ نش م هننش ننشى
ٌ لِش ،جعحْٕ هلٔ ولعة ًشقٗة" هش الصؿّ ققن( )4قؿ جٕوي اٌٟشق النٔ اٛشنماء الكا٘ىن٘ة لٜونلعة الٌشقٗنة
الوٍٍؽٌة ّي٘ك الوٍٍؽٌة ا ٟاًَ ؼ ٠هي اٌٟشق الٔ شِشل ال شجن اّ جؽ ٘ٓ الّْت الفٕ ٗك ا هلٔ اٛولعة
صمء هٌِش(ّ ، )29قؿ ٔشف الوٍك الصنؿّ الؽنشهه جعنث هٌنْاى " هىؿونشت ّشٌنشؾق الّنْت ّٔنغٗ الِنْاء
ّٔغٗ الغشل ّـؼشاكُش "(. )30
ّهوش جقؿم ٗحٕط ى الوٍك الوّكٕ هوؿ إلٔ جعؿٗؿ اٛولعة الٌشقٗة شصؿاّ ( )4ّ3ّ2الولعقة شقشًْى اٛولعة ،
ّ لكشوش اًَ قّؿ جؿاق( ُفا الٌقُ ّاٌٟشق الِ٘ش ٔوٌش م شئٔش ة ال قنك (ؾ) إلنٔ الصنؿّ الرشلند ظ٘ند ه نك هٌِنش
شقْلَ إ شِم اّ اؾّات اّ اٟت  ،صشء جعؿٗؿٍ لوعٌٔ اٛولعة الٌشقٗة شأولْا الحعؿاؾ ّ ه٘م شٌِ٘ش ٖ الؽطنْق
هي ظ٘د الوٍٍؽٌة ّهي ظ٘د مل٘ة ا٠ٖٝق الوح كق لفا ًؿهْ ل هني الوٍنك العكاقنٖ ّالوّنكٕ النٔ ٔنكّق
اٌٝننشق الننٔ اٛوننلعة ال شجوننة للّننْت ننٖ قننْاً٘ي اٟوننلعة شِْن ِش هنني اٛوننلعة الٌشقٗننة وننكٗعة اٖٟنن٠ق ّـات
ؼطْق ٘ك اـ ى الى٠ض ششت الْ٘م ّشعؿ جطْقٍ هٌّك عش ٟـّ هىشُوَ ٘كٍ ٖ اقج شا الصكاان.
اهش ششلٌى ة الٔ قشًْى ظ٘شل اٛولعة الىْقٕ الّشؾق ششلوكوْم الحٍكٗعٖ ققن  51لىٌة ٌ 2001صنؿٍ ُنْ اٛؼنك
قننؿ اهحوننؿ اوننلْا الحعننؿاؾ ننٖ جعكشننف اٛوننلعة ظ٘نند ًّننث الوننشؾ ( )2 / 1هٌننَ هلننٔ " اٛوننلعة – :الوىؿوننشت
العكش٘ننة شصو٘ننا اًْاهِننش ّقطننا ي٘شقُننش .ا-شٌننشؾق الّنن٘ؿ ـات الصننف اٛهلننه ّقطننا ي٘شقُننش .ز-اوننلعة الحوننكٗي
ّجٍول اٟولعة الٌشقٗة ـات الصنف اٛهلنه الحنٖ ٗقنل ه٘شقُنش هني / 9 /هلنن ّ ونلعة الكهشٗنة الحنٖ جطلنق شْاونطة
الٕغٗ ّقطا ي٘شقُشّ "..... .هي ؼ ٠الٌُ ًصؿ اى الوٍك الىْقٕ لن ٌُٗ شّْق ِنكٗعة هلنٔ اٟونلعة
ال شجوة للّْت شِْ ِش ًْهش هي اٟولعة الٌشقٗة ل ٌَ اٌشق الِ٘ش ٔوٌش م هي ؼ ٠اوحؽؿاهَ لع شق "قطا ي٘شقُنش
" ـلل اى شجوشت اّ هؽ ٕشت الّْت ُٖ ظؿ اشماء اٟولعة الٌشقٗة ّه ًْشجِنش ّششلحنشلٖ جعنؿ هني قطنا ي٘شقُنش
ّـلل شؿٟلنة الونشؾ الحشونعة هني القنشًْى ً ىنَ الحنٖ شنشء ِ٘نش " ٗوٌنا ِنٌا اّ  ....شجونشت اّ هؽ ٕنشت الّنْت
ّالوٌشظ٘ك الحٖ جك ا هلٔ اٛولعة "...
ّـُنا اٟجصنشٍ اٙؼنك هني الحٍنكٗعشت إلنٔ جعكٗنف اٛونلعة الٌشقٗنة شّنْق هشهنة ّ هني ـلنل قنشًْى العقْشنشت
الىْقٕ ظ٘د ًُ هلٔ " ٗ-1عؿ و٠ظش ...ل ؾا ّ ملة قشٖعة ّ ذشق ة اّ قأة ّ ل ؾا ؼطك هلٔ الىن٠هة
العشهة . )31("...
اهنش قنشًْى اٛونلعة ّالنفؼشاك العونشًٖ ققنن  ٦٣لىنٌة ٓ ٔ٩٩قنؿ هنكف اٛونلعة شّنْق هشهنة شأًِنش " ٗقّنؿ
ششٛولعة :اٛولعة الٌشقٗنة ّـؼ٘كجِنش ّالقٌششنل ّاٛؾّات الحنٖ هنؿت شط ٘عحِنش ٗٝنفاء اٌٛنؽشَ ّ ،نفلل اٟٙت
DOI: 10.33193/IJoHSS.25.2021.325

88

ّاٛؾّات الحٖ هي ٌأًِش ى جٍ ل ؼطكا هلنٔ الىن٠هة العشهنة ، )32(" ....اهنش اٛونلعة الٌشقٗنة قنؿ هك نث ششًِنش "
ٗقّؿ شِش اٛولعة ال حش ة  ،ـات الوشونْق  ،اٗنش م نشى ِّن ِش ّٗ ،و ني اى ٗطلنق هٌِنش قِنشَ اّ قفٗ نة ّ ،هلنٔ
اٛؼننُ اٛوننلعة ـات الوشوننْق الولىننشء اّ الوؽننؿؾ هنني الننؿاؼل ّ ،اٛوننلعة وننكٗعة الطلقننشت الو ٌ٘ننة ششلقننشاوح٘ي
الرشً٘ة ّالرشلرة الوكا قح٘ي لِفا القشًْى ّ .... ،اشمااِش الكا٘ى٘ة هش لن ٗح ٘ي هي و٘شق الٌُ ؼ٠ف ـلل "(.)33
ّٗ٠ظع هلٔ الحعكٗف ا ّٛالفٕ ّقؾٍ الوٍك العوشًٖ ًَ جعكٗنف ٌنشهل ل نل اٛؾّات ّاٟٙت الحنٖ ٗو ني اى
جٍ ل ؼطكام هلٔ الى٠هة العشهة ُّْ شفلل ّوا هي ًطشق اٛولعة الٌشقٗة ،وش ى الوٍك العوشًٖ قىن اٛونلعة
إلٔ ذ٠خ لشت شعىا القْاان الوك قنة هنا القنشًْى الونف ْق ،)34اهنش ششلٌىن ة النٔ الحعكٗنف الرنشًٖ لٜونلعة الٌشقٗنة
ٗ٠ظع اى الوٍك لن ٍٗ٘ك شّْق ِكٗعة الٔ اٟولعة ال شجوة اّ ظحٔ شجوشت ّهؽ ٕشت الّْت ّل ي ٗو ني
()35
ُنكف
اٟوحؿ ٟهلِ٘ش ٔوٌش هي ؼ ٠هٌا ظ٘شلجِش اّ الحكؼُ٘ شع٘شلجِش ّ .هلٔ ِع٘ؿ اِٟنط٠ض ال قِنٖ ه ِ
الى٠ض شعؿ جعشقٗف اؼحل ث هي ظ٘د ِ٘شيحِش إ ٟإًِش هحٍششِة هي ظ٘د الوٕوْى ،ظ٘د هنكف شأًنَ "اٛؾّات
الحٖ ٗو ي اوحؽؿاهِش ٖ الحعؿٕ ّ ٖ الؿ ش ّجعؿ هي ّوشال الِصْم ّالوقشّهة "( ،)36اّ ًَ " ل ؾا هي ٌأًِش
لْ اوحعولث ى جوه و٠هة الصىن"(.)37
ّالْاقا اى ُفٍ الحعكٗ شت الوحقؿهة ّاوعة شع٘د جٍول ل ؾا ٗو ي اوحؽؿاهِش ٖ الؿ ش ّ الحعنؿٕ ،ونش إًِنش لنن
جو٘نم شن٘ي اًنْا اٛونلعة ّال٘نة هولِنش ونش ّقؾ نٖ الٌّنَْ الىنششقةّ ،ـلنل ٕن٠م هني اى شعٕنِش ظنؿؾ ه ِنْم
اٛولعة الٌشقٗة هلٔ ْٔء ه ِْم اٛولعة الّغ٘ك ّالؽ ٘ ة ٖ القشًْى الؿّلٖ.
ّ شٍأى هْقف القٕشء العكاقٖ هي جعكٗف اٟولعة ال شجوة للّْت ّشعىا هش اٖلعث هلَ٘ هي قنكاقات قٕنشا٘ة
ّشؿت اًَ لن ٕٗا جعكٗف للى٠ض شّْق هشهة اّ ال شجن للّنْت شّنْق ؼشِنة هنش ؼن ٠قنكاق هع ونة الحو٘٘نم
اٟجعشؾٗننة الننفٕ ـُ ننث هنني ؼ٠لننَ إلننٔ جعؿٗننؿ اٛوننلعة الٌشقٗننة ششل ٌننشؾق ّالوىؿوننشت الحننٖ جطلننق ـؼننشاك ـات ه٘ننشق
( ,627هلن) (ّ ،)38ـلل شؽ٠ف هع وة الٌقٓ الوّكٗة ظ٘د ّقؾت جعكٗ ش م للى٠ض شط ٘عحَ (.)39
ّ ٖ ْٔء ـلل ٗو ي جعكٗف شكٗوة القحل ششلى٠ض الٌشقٕ ال شجن للّْت ششًِش (الُشق قّض اًىشى هونؿا هني ق نل
اًىشى اؼك ششوحعوش و٠ض ًشقٕ شجن للّْت).
انًطهب انخاَي
انطبيؼت انقاَىَيت نجريًت انقتم بانسالح انُاري انكاتى نهصىث
ى ل ل شكٗوة ٖ ٘عة قشًًْ٘ة ُّٖ هؽحل ة هي شكٗونة إلنٔ ؼنكٓ ونش ًِنش قنؿ جؽحلنف نٖ الصكٗونة ـاجِنشّ ،ـلنل
ٟؼح٠ف الماّٗة الحٖ ٌٗظك هٌِنش للصكٗونة ( ،)40هنش شٍنأى الط ٘عنة القشًًْ٘نة لصكٗونة القحنل ششلىن٠ض الٌنشقٕ ال نشجن
للّْت ،أًِش جحو٘م شط ٘عة ؼشِة ٗو ي ش٘شًِش ششٙجٖ:
انفرع االول
يٍ ديج َىع انسهىك اإلجرايي وتىقيتّ
جقىننن الصننكاان هنني ظ٘نند وننلْ ِش اٟشكاهننٖ الننٔ شننكاان اٗصشش٘ننة ّاؼننكٓ وننل ٘ة  ،نشلصكاان اٟٗصشش٘ننة ٗحورننل ِ٘ننش
الىلْ( اٟشكاهٖ ش عل اٗصششٖ ٗحن هي ٖكٗق ظك ة اقاؾٗة ّٗؿقُش شىن اًٟىشى ٗو ي ى جنؿق( شنشلعْان(، )41
هلٔ ؼ٠ف الصكاان الىل ٘ة الحٖ جأؼف ِْق اٟهحٌش هي الق٘شم شعول ٗأهك القنشًْى الق٘نشم شنَ ّ ،الْاقنا ى شكٗونة
القحل العوؿ شّْق هشهة شغنٓ الٌظنك هني الْون٘لة الوىنحعولة نٖ اقج ششِنش جعنؿ هني ق ٘نل الصنكاان اٟٗصشش٘نة الحنٖ
ٗو ي اى جقا شطكٗق اٟهحٌش ٕ الحٖ ٗو ني اى جقنا ششلىنلْ( اٟٗصنششٖ ّ الىنل ٖ( ،)42اهنش شكٗونة القحنل ششلىن٠ض
الٌشقٕ ال شجن للّْت ِٖ شكٗوة إٗصشش٘ة جحعقق هي ؼ ٠الق٘شم شعول ٌِٗنٔ هٌنَ القنشًْى هني ٌنأًَ ى ٗونه ظنق
ا ٟكاؾ ٖ الع٘ش ّـلل ٟى الوٍك قؿ ظنؿؾ الْون٘لة الوىنحعولة نٖ اقج ششِنش ّالحنٖ جحطلنا الق٘نشم شعونل اّ ًٍنشٖ
ٗ ف الصشًٖ َ٘ شِؿا م هي ؼ ٠اٖ٠ق الكِشَ ششوحعوش الى٠ض الٌشقٕ ال شجن للّْت.
ّهي شِة اؼكٓ جقىن الصكاان هي ظ٘د جْق٘ث ولْ ِش اٟشكاهٖ الٔ شكاان ّقح٘نة ج نؿ ّجٌحِنٖ نٖ اللعظنة ـاجِنش
ّاؼنكٓ هىنحوك ٗح نْى الىنلْ( اٟشكاهنٖ هني ظشلننة جعحونل شط ٘عحِنش اٟونحوكاق صكٗونة ظ٘نشل اٟونلعة شننؿّى
جكؼُ٘ هي الصِة الوؽحّة ّجعؿ شكٗوة القحل ششلى٠ض الٌشقٕ ال نشجن للّنْت هني ق ٘نل الصنكاان الوؤقحنة الحنٖ ٟ
جعحشز الٔ ّقث ْٖٗل لحٌ ٘ف ولْ ِش اٟشكاهٖ (.)43
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انفرع انخاَي
يٍ ديج تجريى انسهىك أو انُتيجت
جقىن الصكاان هي ُفٍ الٌشظ٘ة النٔ شنكاان ٌن ل٘ة ّاؼنكٓ هشؾٗنة ّ جنؿهٔ اٛؼ٘نك نفلل شنكاان الٕنكق ّ الصنكاان
ـات الٌح٘صننة ُّننٖ الصننكاان الحننٖ جعننؿخ شط ٘عحِننش ًح٘صننة هشؾٗننة هلوْوننة ّٔننشق ٗحكجننا هلِ٘ننش جغ٘٘ننك ننٖ الْاقننا
الؽشقشٖ ( ِٖ ،)44جعؿ شكٗوة ون ث ٔنكق للغ٘نك ،صكٗونَ الٕنكا ّ القحنل ّ الىنكقة ّشكٗونة الٕنكق ُنٖ
الحننٖ جٕننك شوّننشلط الوصحوننا اّ ا ٟننكاؾ  ّ ،وننو٘ث ننفلل ًِٛننش جكجننا شط ٘عحِننش ًح٘صننة هشؾٗننة هعىْوننة ّٔننشق
عٌّك هي هٌشِك الك ي الوشؾٕ لِش  ،الحٖ جحورل شئظؿاخ الْ نش ٕ إلُنشق النكّض نٖ شكٗونة القحنل ششونحعوش
الى٠ض الٌشقٕ ال شجن للّْت .
ّـلل شؽ٠ف الصكاان الٍ ل٘ة ّالحٖ ٗصكم ِ٘ش الوٍك الىلْ( اٝشكاهٖ شّكف الٌظك هي الٌح٘صة الٕنشق لونش
ٌٗطْٕ هلَ٘ هي ؼطك ِٗؿؾ العق ّ الوّشلط الوعو٘ة قشًًْش م ششلٕكق هىحق ٠م ّ ،الى ا ٖ ج ش ولْا الحصنكٗن
ُفا ُْ ى شعٓ الصكاان ً ٟح٘صة ِ٘شّ ،قؿ ٖلق هلٔ ُفٍ الصنكاان شنشلصكاان الٍن ل٘ة( ّ ، )45شنكاان الىنلْ( ٕ
ًِش شكاان ي٘نك ـات ًح٘صنة ( ّ ،)46نفلل ٗو ني جعكٗنف جلنل الصنكاان الحنٖ جحعقنق الٌح٘صنة القشًًْ٘نة الوحكج نة هلنٔ
الىلْ( اٟشكاهٖ ِ٘ش لوصكؾ جعكٗٓ الوّلعة الوعو٘ة للؽطك وْاء جكجا هلنٔ ُنفا الىنلْ( ًح٘صنة هشؾٗنة م ٟ
ِٖ جقا شوصكؾ ه شٌك الصشًٖ للىلْ( اٝشكاهٖ(.)47
إ ٟى ـلل ٗ ٟعٌٖ هؿم ق٘شم الك ي الوشؾٕ لِش ،ش٘ؿ ى ٌُش( هني ٗنكٓ هني قِنشء القنشًْى الصٌنشاٖ هنؿم اٛؼنف شِنفا
الحٌّ٘ف هلٔ وشن ى شو٘ا الصكاان جحكجا هلِ٘ش اذشق ًّحشاس ٖ العشلن الؽشقشّٖ ،لْ شًنث ًح٘صنة هعٌْٗنة لنفا
ٗصا اٛؼف شوؿلْلٖ شكاان الٕكق ّشكاان الؽطك شؿٟم هني الصنكاان الوشؾٗنة ّالصنكاان الٍن ل٘ة ٕ ى الحقششنل النفٕ
ٗقكقٍ ال قَ ش٘ي الصكاان الوشؾٗة ّ الٍ ل٘ة ٗصا ى ٗعل هعلَ جقششل ش٘ي شكاان الٕنكق ّشنكاان الؽطنك هلنٔ ى ٟ
ٗ ْى هع٘شق الحو٘م شٌِ٘وش ّشْؾ الٌح٘صة هي هؿهِش شل اجؽشـ اٛؼ٘ك ٖ نل هٌِونش ِنْق هؽحل نة هني اٛؼنكٓ ،
صكاان الٕكق ٗ حكْ لِش ولْ ش م اشكاه٘ش م جحكجا هلَ٘ مذشقام هشؾٗة جأؼف ِْق العنؿّاى ال علنٖ العنش هلنٔ العنق
الفٕ ٗعوَ٘ القشًْى ،هش شكاان الؽطك أذك الىلْ( اٛشكاهنٖ ِ٘نش ٗورنل هنؿّاًش م هعنحو٠م هلنٔ العنق ّ الوّنلعة
الوعو٘ة قشًًْش م ٕ جِؿٗؿام ششلؽطك لفا جىؤ شكاان الٕكق الوعحول(.)48
ّ ٖ ٔنْء هنش جقنؿم نأى شكٗونة القحنل ششلىن٠ض الٌنشقٕ ال نشجن للّنْت جعنؿ هني شنكاان الٕنكق ّـلنل شنشلٌظك إلنٔ
الوّلعة ّ العق الوعحؿٓ هلَ٘ ظق ا ٟكاؾ ٖ الع٘ش ظ٘ند ى الصنشًٖ شىنلْ َ اٝشكاهنٖ ِٗنؿف إلنٔ اًِنشء ظ٘نش
الوصٌننٖ هل٘ننَّ ،هنني ذننن ٗىننحِؿف الوٍننك هنني جصننكٗن اوننحعوش الىنن٠ض ال ننشجن للّننْت ظوشٗننة الوّننلعة العشهننة
ّالؽشِة ّالِؿف هي ُفٍ العوشٗة ُْ جعؿٗؿ العلة الحٍكٗع٘ة هي الوىؤّل٘ة الصماا٘نة الحنٖ ٗ نْى لِنش النؿّق ال عنش
ٖ جعؿٗؿ ًطشق جط ٘ق القشهؿ الصٌشا٘ة  ،لفا أى الٌَّْ القشًًْ٘نة نٖ قنشًْى العقْشنشت ّالقنْاً٘ي الؽشِنة الحنٖ
جٌشّلث ُفٍ الصكٗوة جعطِ٘ش ِّ ش م هشهش م حعؿُش هني شنكاان الٕنكق ّشنفلل ج نْى الٌح٘صنة الوحكج نة هلِ٘نش ( الُنشق
قّض اًىشى هلٔ ق٘ؿ الع٘ش ) ُٖ هي ٗعطِ٘ش الِْنف  ٟالٌٍنشٖ اّ الىنلْ( الوصنكؾّ ،ج ٍنف هني ـلنل الع نشقات
الحٖ اوحؽؿهِش الوٍك ٖ قشًْى العقْششت ،قؿ شنشء نٖ الونشؾ (" )405هني قحنل ً ىنش م هونؿام ٗعشقنا ّ ، "...نفلل
الوشؾ ( )2هي قشًْى هٌا اوحعوش ّاًحٍشق اٟولعة ال شجوة للّْت " ٗعشقا ششٝهؿام ل هي اقج نا شكٗونة قحنل
ّ "...هلَ٘ ٗصا ى ٗ ْى ولْ( الصشًٖ ِشلعش م ٛظؿاخ الٌح٘صة هلٔ ّ نق الوصنكٓ العنشؾٕ لٜهنْق ّهؤؾٗنش م إلِ٘نش،
هش إـا شى ال عل ٗ ٟؤؾٕ الٔ الٌح٘صة  ٠ق٘شم للصكٗوة ٖ ُفٍ العشلة  ،وش لْ شى الصشًٖ ٗومض ها الوصٌنٖ هل٘نَ
ؾّى قّؿ اقج شا الصكٗوة ،هش إـا ظول ال عل ل هقْهشت جعق٘ق شكٗوة القحل  ،ل ي جؽل ث الٌح٘صة لى ا ؼشقز
هي إقاؾجَ ٘عؿ ال عل ٌُش ٌكّ ٖ القحل( )49شلٍكّ هحّْق ٖ ُفٍ الصكٗوة هلٔ الٌعْ الفٕ و٘أجٖ ش٘شًَ نٖ
الو عد الرشًٖ.
انفرع انخانج
يٍ ديج اآلحار انًترتبت ػهيها
جعؿ ُفٍ الصكٗوة هي الصكاان الْاقعة هلٔ اٌٛؽشَ ـلل ى مذشق الصكاان الحٖ جقا هلٔ ا ٟكاؾ هني شٌنشء الوصحونا
ج ْى لِنش ًحنشاس ونل ٘ة هلنٔ الوصحونا شّنْق هشهنة ّقؾّؾ ا عنش قنْٓ رنك هني ي٘كُنش هني الصنكاان  ،اـ جٍن ل
شكٗوة القحل ششلى٠ض ال شجن للّْت ؼطكام ِٗؿؾ ال ٘شى الوصحوعٖ ّاًٟىشى هلٔ ظؿ وْاء ّـلل لؽطنْق الْون٘لة
الوىحعولة ٖ اقج ششِش ّلوش جٌطْٕ هلَ٘ هي وِْلة ٖ اقج شا الصكٗونة ّاؼ نشء هّنؿق اٖٟن٠ق ّينؿق للوصٌنٖ
هلَ٘ وش جو ي الصشًٖ هي ا٠ ٟت هي الو٠ظقنة ّالعقنشا لنفا جىنحؽؿم نٖ الغشلنا نٖ ّقنشاا الغنؿق ّاٟيح٘نشٟت ،
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اٛهك الفٕ ٍٗ ل اؼٟ٠م ششٛهي ّالٌظشم العشم هوش ٗقحٕٖ هنؿم هعشون ة الصو٘نا شأونلْا ّاظنؿ ٛى و٘شونة الع نشظ
هلٔ الٌظشم العشم ّالىلطة العشهة ٖ الؿّلة جقٕنٖ ظوشٗنة ا ٟنكاؾ هني اذنشق اًحٍنشق ّاونحعوش ُنفٍ اٟونلعة ؼ ٠نش م
للقْاهننؿ القشًًْ٘ننة  ،الحننٖ جِننؿؾ الوّننشلط الوعو٘ننة ال كؾٗننة ّلعننل اُوِننش ظننق اًٝىننشى ننٖ الع٘ننش (،)50اـ اى اًحٍننشق
ّاوحعوش اٟؼ٘ك يشل ش هش ٗ ْى هكج طش م ششًعؿام اٟهي ّال ْٔٔ ل٘ه ٖ العكاق شل ٖ هؽحلف شلؿاى العنشلن(، )51
ّهننش ٗح ننا ـلننل هنني اذننشق الننفهك ّالؽننْف شنن٘ي الوننْاٌٖ٘ي اٟهننك الننفٕ ٗننؤؾٕ ننٖ الٌِشٗننة إلننٔ لهمهننة اٟهنني
ّاٟوحقكاق(.)52
ُفا ّقؿ قىوث الصكاان هي ظ٘د شىشهحِش الٔ شٌشٗشت ّشٌط ّهؽشل شت ّٗطلنق هلنٔ ُنفا الحقىن٘ن ششلحقىن٘ن الر٠ذنٖ
(ّ )53الوع٘شق الفٕ ٗعنؿؾ ًنْ الصكٗونة ُنْ هقنؿاق شىنشهة العقْشنة الوقنكق لِنش نٖ القنشًْى ّ ،نٖ ٔنْء ـلنل نأى
شكٗوة القحل ششٛولعة الٌشقٗة ال شجوة للّْت جعؿ هي ق ٘ل الصٌشٗشت شعىا الحٍنكٗا العكاقنٖ ظ٘ند هْقنا هلِ٘نش
ششٝهؿام شوْشا الوشؾ اّٟلٔ هي قشًْى هٌا اوحعوش ّاًحٍشق اٟولعة ال شجوة للّْت.
ّهؿُش الوٍك الوّكٕ هي شكاان الصٌشٗشت إٗش م ّـلل شوْشنا الونشؾ ( ) 234هني قنشًْى العقْشنشت الوّنكٕ
ّالحننٖ هشق ننث هلننٔ القحننل العوننؿ ششلىننصي الوؤشننؿ اّ الوٍننؿؾ ّشؿٟلننة الوننشؾ ( )10هنني القننشًْى ً ىننَ ّالحننٖ ِّن ث
الصٌشٗشت ششًِش الصكاان الوعقا هلِ٘ش ششٝهؿام  ،الىصي الوؤشؿ  ،الىصي الوٍؿؾ ّ الىصي .
هش الوٍنك الىنْقٕ قنؿ هشقنا هلنٔ شكٗونة القحنل هونؿام ششٌٛنغش الٍنشقة هٍنكٗي ونٌة ّـلنل شوْشنا الونشؾ (
 )533هي قشًْى العقْششت الىْقٕ ّشنفلل اهح كُنش هني شنكاان الصٌشٗنشت ّـلنل شؿٟلنة الونشؾ (  ) 37هني القنشًْى
ً ىَ الحٖ اهح كت اٌٟغش الٍشقة الوؤشؿ اّ الوؤقحة هني العقْشنشت الصٌشا٘نة العشؾٗنة ٘ ّ ،ونش ٗحعلنق شقنشًْى الصنماء
العوشًٖ  ِْ ،اٟؼك قؿ اهح ك الصكٗوة هْْٔ ال عند هني شنكاان الصٌشٗنشت ظ٘ند هشقنا هلِ٘نش شوْشنا الونشؾ (
 )235ششلىصي ؼوىة هٍك وٌة ّ ،ـلل شؿٟلة الوشؾ (  ) 29هٌَ الحٖ ظؿؾت الصٌشٗشت ششًِش الصنكاان الحنٖ جِْنف
هقْششجِش ششٝقُشش٘ة ّ ،ششٟوحٌشؾ الٔ الوشؾ (  ) 39الحٖ اهح كت هقْشة الىصي الوؤقث هي ذ٠ذة الٔ ؼوىنة هٍنك
وٌة هي العقْششت اٟقُشش٘ة .
ّهوش جقؿم ٗحٕط اى ل الحٍكٗعشت الوقشقًة قؿ اؼفت ششلحقى٘ن الر٠ذٖ للصكاان ّاهح كت الصكٗوة هْْٔ ال عند
هي ق ٘ل الصٌشٗشت لؽطْقجِش ّشىشهحِش ّإى اؼحل ث ؾقشة العقْشة الحٖ كٔحِش ُفٍ الحٍكٗعشتّ ،الْاقنا اى لِنفا
الحقى٘ن ُو٘ة ٘ك هي الٌشظ٘ة القشًًْ٘ة ـلل ى شعٓ اٟظ نشم القشًًْ٘نة نٖ قنشًْى العقْشنشت قنؿ جؽحلنف شنشؼح٠ف
ًْ الصكٗوة ،ـلل ى جط ٘نق ظ نشم الٍنكّ ّالعنْؾ ّاظ نشم الوّنشؾق ّالوكاق نة ّّقنف الحٌ ٘نف  ٗ ٟنْى إ ٟنٖ
الصٌشٗشت ّالصٌط ؾّى الوؽشل شت إ ٟهش اوحرٌٖ شٌُ ؼشَ.
انفرع انرابغ
يٍ ديج كىَها جريًت سياسيت او ػاديت
()54
جقىن الصكاان هي ظ٘د ٖ ٘عة العق الوعحؿٓ هلَ٘ اّ ال شهد هلٔ اقج ششِش النٔ شنكاان و٘شون٘ة ّاؼنكٓ هشؾٗنة
ّالصكاان الى٘شو٘ة شٍ ل هشم ُٖ الصكاان الحٖ ٌّٗا اٟهحؿاء ِ٘ش هلٔ الٌظشم الى٘شونٖ للؿّلنة اّ ظقنْق ا ٟنكاؾ
الى٘شو٘ةّ ،ـلل شؽ٠ف الصكاان الحٖ  ٟجٌطْٕ هلٔ ُفا الوعٌٔ ِٖ شكاان هشؾٗة ظحٔ لْ ّقا اٟهحؿاء ِ٘ش هلنٔ
()55
ا ٟكاؾ ّ الؿّلة
ّقؿ ظِكت ًظكٗح٘ي ٖ جعؿٗؿ الوع٘شق ال شِل ش٘ي الصكٗوة الى٘شو٘ة ّالصكٗوة العشؾٗة ُّوش:
(الٌظكٗة الٍؽّ٘ة) ّٗكٓ اِعششِش إى الؿا ا ٟقج شا الصكٗوة ُنْ النفٕ ٗعنؿؾ هنش إـا شًنث الصكٗونة و٘شون٘ة ام
هشؾَٗ ،ئـا شى الؿا ا هلِ٘ش و٘شو٘ش م قحل قا٘ه الؿّلة ششوحعوش الى٠ض الٌشقٕ ال شجن للّنْت شقّنؿ جغ٘٘نك ًظنشم
الع ن هؿت الصكٗوة هي الصكاان الى٘شو٘ة ّشؽ َ ٠ئى الصكٗوة جعؿ هي الصكاان العشؾٗنة ُّ ،نفا ٗعٌنٖ ى الصكٗونة
هعل ال عد جعح ك هي الصكاان الى٘شو٘ة إـا نشى ال شهند هلنٔ اقج ششِنش و٘شون٘ش هنش إـا نشى ال شهند هلنٔ اقج ششِنش
ي٘نك و٘شونٖ ونش لْ ننشى القحنل نٖ الورنش الىننششق ٝقٔنشء ٌنعْق ٌؽّنٖ اّ شننؿا ا اًٟحقنشم حعح نك الصكٗونة هنني
الصكاان العشؾٗة شعىا ِعشا ُفٍ الٌظكٗة .
ّ(الٌظكٗة الؤْْه٘ة) ّٗكٓ ًّشقُش إى الصكٗوة و٘شو٘ة إـا شى العق الوعحؿٓ هلَ٘ ـات ٖ ٘عة و٘شو٘ة ّهني
ذن جعح ك شكٗوة و٘شو٘ة ل اهحؿاء هلٔ ًظشم الؿّلة ّ هؤوىشجِش العشهة لحعط٘ل ّظ٘ ة الىنلطة العشهنة ِ٘نش ونْاء
ِششث ُفٍ الصكٗوة هّشلعِش الى٘شو٘ة ّ العقْق الى٘شو٘ة ل ٜكاؾ  ،اهش اـا شى العنق الوعحنؿٓ هل٘نَ هني ظقنْق
ا ٟكاؾ ي٘ك الى٘شو٘ة وش ٖ الصكٗوة هْْٔ ال عند الحنٖ ٗ نْى اٟهحنؿاء ِ٘نش هلنٔ العنق نٖ الع٘نش شلصكٗونة
ج ْى هشؾٗة شلوع٘شق الفٕ ٗو٘م شن٘ي الصكٗونة الى٘شون٘ة ّالصكٗونة العشؾٗنة ُنْ ٖ ٘عنة العنق الوعحنؿٓ هل٘نَ ُّ ،نفا
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ٗعٌٖ اى شكٗوة القحل ششلىن٠ض الٌنشقٕ ال نشجن للّنْت شكٗونة هشؾٗنة ّ قنش ِٛنعشا ُنفٍ الٌظكٗنة ّٗ ،حصنَ ايلنا
ال قَ الٔ ى الٌظكٗة الؤْْه٘ة ُٖ الٌظكٗنة اٛقشنط ًِٛنش جعنؿؾ هْٔنْ الصكٗونة شط ٘عنة الىنلْ( اٟشكاهنٖ
ّل٘ه ششل شهد هلٔ اقج ششَ وع٘شق جعؿٗنؿ الصكٗونة الى٘شون٘ة الوحورنل شنشلعق الوعحنؿٓ هل٘نَ شأ عنش اٟهحنؿاء هلنٔ
.
هّشلط الؿّلة الى٘شو٘ة ّ العقْق الى٘شو٘ة ل ٜكاؾ ٗعح ك هع٘شقا ّأعش ٗىِل هعَ الحو٘٘م شٌِ٘وش
ّقؿ ؼف الوٍك العكاقٖ ششلٌظكٗح٘ي هعش ظ٘د ًصؿٍ هكف الصكٗونة الى٘شون٘ة نٖ الونشؾ  21هني قنشًْى العقْشنشت
شأًِش" الصكٗوة الحٖ جقا ش شهد و٘شوٖ اّ جقا هلٔ العقنْق الى٘شون٘ة ّ ال كؾٗنة" ّهنكف الصنكاان الى٘شون٘ة شأًِنش
"الصكٗوننة الحننٖ جكج ننا ش شهنند و٘شوننٖ اّ جقننا هلننٔ العقننْق الى٘شونن٘ة العشهننة اّ ال كؾٗننة ٘ ّ.وننش هننؿا ـلننل جعح ننك
الصكٗوة هشؾٗة ّ.ها ـلل  ٟجعح ك الصكاان الحشل٘نة و٘شون٘ة ّ لنْ شًنث قنؿ اقج نث ش شهند و٘شونٖ -3:شنكاان القحنل
العوؿ ّالٍكّ ِ٘ش " ّهي جعل٘ل ًُ الوشؾ الىنششقة ٗحٕنط شنأى الوٍنك العكاقنٖ قنؿ اؼنكز شكٗونة القحنل العونؿ
ّالٍكّ ِ٘ش ّشغٓ الٌظك هي الْو٘لة الوىنحعولة نٖ اقج ششِنش اٛونلعة الٌشقٗنة ال شجونة للّنْت اّ ي٘كُنش هني
ًطشق الصكاان الى٘شو٘ة ّاهح كُش شكاان هشؾٗة ّلنْ شًنث قنؿ اقج نث ش شهند و٘شونٖ ّٛينكاْ و٘شونَ٘ ّ ،لعنل
ـلل هكؾٍ شىشهة شكٗوة القحل ّاُو٘ة العق الوعحنؿٓ هل٘نَ ُّنْ ظنق اًٝىنشى نٖ الع٘نش النفٕ ٗعنؿ شنُْك ظقنْق
اًٟىشى اٟؼكٓ  ،ظحٔ ٗ ٟحوحا الوصكم ش عٓ اٟهح٘شلات الحٖ ٌٗ نكؾ شِنش الوصنكم الى٘شونٖ ؾّى الوصنكم العنشؾٕ
هي ظ٘د الوعشهلة اّ جىل٘ن الوصنكه٘ي  ّ ،نفلل هني ظ٘ند العكهنشى هني شعنٓ العقنْق ّالوماٗنش  ،اّ هنؿم اهح نشق
الصكٗوة وششقة ٖ العْؾ(ّ ، )56الْاقنا اى الوٍنك العكاقنٖ نشى هْ قنش م نٖ جقىن٘ن الصنكاان هني ظ٘ند ٖ ٘عحِنش النٔ
شننكاان و٘شونن٘ة ّهشؾٗننة ّاوننح عشؾ الصكٗوننة هْٔننْ ال عنند لٜون شا الوحقننؿم ـ كُننش هنني ًطننشق الصننكاان الى٘شونن٘ة
ّلؽطننْق اٟوننلعة الٌشقٗننة ال شجوننة للّننْت ّهنني اشننل العننؿ هنني اًحٍننشقُش ّ ،ـلننل شؽنن٠ف الحٍننكٗعشت العقشش٘ننة
الوقشقًة (الوّكٕ ّالىْقٕ ّالعوشًٖ ) هعل الؿقاوة الحٖ ؼلث هي هرل ُفا الحقى٘ن .
انًبذج انخاَي
أركاٌ جريًت انقتم بانسالح انُاري انكاتى نهصىث وػقىبتها
ل ٖ ٗ ْى الىلْ( اًٟىشًٖ شكٗوة ششلوعٌٔ القشًًْٖ ٟشؿ هي جْا ك ٌكّٖ ّهٌشِك هعٌ٘ة ٟلهة لحعقنق الصكٗونة
ُّٖ هش ٗىؤ ششٛق شى العشهة للصكٗوة ّالحٖ ٗصا جْا كُنش نٖ شو٘نا الصنكاان ؾّى اونحرٌشء ّ قنش م للقْاهنؿ العشهنة
ٖ قشًْى العقْششت ّ ،شكٗوة القحل ششلىن٠ض الٌنشقٕ ال نشجن للّنْت ٌنأًِش نٖ ـلنل ٌنأى الصنكاان اٟؼنكٓ ٌٗ غنٖ
لحعققِش جْا ك اق شًِش الحٖ جقْم هلِ٘ش ُّٖ الك ي الوشؾٕ ّالك ي الوعٌْٕ ّالك ي الٍنكهٖ ّالنفٕ ٗىنؤ النك ي
القشًًْٖ إٗش م ُّنْ هني شنشا جعّن٘ل العشِنل ّٗصنا اى ٗ نْى ظشٔنك نٖ نل الصنكاان هِونش شًنث ٖ ٘عحِنش اّ
شىشهحِش اوحٌشؾام الٔ ه ؿ ٌكه٘ة الصكاان ّالعقْششت ّ ،ششٔٝش ة الٔ ـلل ٟشؿ هي اى ٗ نْى هعنل الصكٗونة اًىنشى
هلننٔ ق٘ننؿ الع٘ننش ّ ،هنني ذننن ٗحكجننا هلننٔ جننْا ك اٟق ننشى القشًًْ٘ننة للصكٗوننة اوننحعقشق الصننشًٖ العقْشننة الوقننكق لِننش
شوْشا ظ شم قشًْى هٌا اونحعوش ّاًحٍنشق اٟونلعة ال شجونة للّنْت شِْن َ قشًًْنش م ؼشِنش م ٗنٌظن اظ نشم الصكٗونة
ششٟوحٌشؾ الٔ الْو٘لة الوىحعولة ٖ اقج ششِش ّهي ذن ج ْى لَ اّٛل٘ة هلٔ الٌُ العشم ( م  ) 405الْاقؾ ٖ قشًْى
العقْششت ْٔ ٖ ّ ،ء ـلل وْف ًحٌشّ ُفا الو عد هي ؼ ٠هطل ٘ي ٗؽُّ ا ّٟلؿقاونة اق نشى الصكٗونة ،
٘وش ٗؽُّ ال ك الرشًٖ لؿقاوة هقْشة الصكٗوة ّهلٔ الٌعْ اٟجٖ :
انًطهب األول
أركاٌ انجريًت
إى ق شى الصكٗوة إهش ى ج ْى هشهة جٌؿقز جعث ًطشقِش ش ة الصكاان ُّٖ ذ٠ذة الك ي الٍكهٖ ّالنك ي الونشؾٕ
ّالك ي الوعٌْٕ ّ ،قنؿ ج نْى للصكٗونة أنش ة إلنٔ ـلنل ق نشى ؼشِنة جو٘مُنش هني ي٘كُنش هني الصنكاان  ،ونش ُنْ
الٍننأى ششلٌىن ة لصكٗوننة الكٌننْ الحننٖ ٌٗ غننٖ اى جكج ننا هنني هْظننف اّ ه لننف شؽؿهننة هشهننة شٛق ننشى الؽشِننة ٟ
جحْا ك ٖ ل الصكاان شؽ٠ف اٟق شى العشهةّ ،اٟق شى العشهة للصكٗوة – هْْٔ ال عند – ُنٖ النك ي الونشؾٕ
ّالك ي الوعٌْٕ  ،وش اى ًٍشٖ الصشًٖ ٟشنؿ لنَ هني هعنل ٌّٗنا هل٘نَ ُّنْ اًٟىنشى العنٖ  ،لنفلل ونْف ًحٌنشّ
هعل الصكٗوة ذن ق ٌِ٘ش الوشؾٕ ّالوعٌْٕ ج شهش ٖ ال كّ اٙج٘ة :
انفرع االول
يذم انجريًت (اٌ يكىٌ اَساَا ديا)
اى ظ٘ش اًٟىشى هًّْة ٖ شو٘ا الٍنكااا ّٗ ٟصنْل اٟهحنؿاء هلِ٘نش شنإٔ ّشنَ هني الْشنٍّْ ،ق٘نشم شكٗونة القحنل
ششلى٠ض ال شجن للّْت ٗحطلا اى ٗ ْى هعل الصكٗوة اًىشى ظٖ اـ اى ًٍشٖ الصشًٖ ٟشؿ اى ٗ ْى لَ هعل ٌّٗا
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هلَ٘ٗ ٕ ،صا اى ٗ ْى الوصٌٖ هلَ هلٔ ق٘ؿ الع٘ش ّقث اقج نشا عنل اٟهحنؿاء الوحورنل شنأٖ٠ق الكِنشَّٟ ،
ّشننْؾ لصكٗوننة القحننل العوننؿ إـا اًح ننث الع٘ننش ّقننث اقج ننشا الصكٗوننة لعننؿم اٟهحننؿاء هلننٔ العننق ننٖ الع٘ننش ُّننٖ
الوّلعة الوعو٘ة قشًًْش (. )57
ّلوش شى الوٍك ٍٗحكٖ ٖ هعل شكٗوة القحل ى ٗ ْى الوصٌٖ هلَ٘ إًىشى ظٖ لفا ج ؿّ ُو٘ة جعؿٗؿ اللعظة
الحٖ ج ؿ ِ٘ش ظ٘ش اًٝىشى ّجلل الحٖ جٌحِٖ شِش ظحٔ ٗحعؿؾ ًطشق العوشٗة الصماا٘ة لعقَ ٖ الع٘ش ّ ،ظ٘ش
اًٟىشى ج ؿ هي جشقٗػ ّٟؾجَ ،اهش ق ل ُفا الحشقٗػ ٗىؤ شٌٌ٘ش م ّج ْى ظ٘شجَ هكج طة شع٘ش اٟم  ًَٛهحّل شِش ،
شلصٌ٘ي اـى ٗ ٟحوحا ش ٘شى ّّشْؾ هىحقل ّل٘ه لَ ظ٘ش هىحقلة ّاًوش ٗع٘ش ششلْاوطة ّٗكج ٗ ٘شًَ ّشْؾام ّهؿهشم
ش ٘شى اٛم ّّشْؾُش(ّ ،)58لن ٗعؿؾ قشًْى العقْششت العكاقٖ هحٔ ج ؿ ظ٘ش اًٟىشى ّ ،هلَ٘ ٌٗ غٖ الكشْ الٔ
القشهؿ العشهة ٖ الوشؾ (  ) 34هي القشًْى الوؿًٖ العكاقٖ ققن 40لىٌة  1951الحٖ ًّث هلٔ " اى ٌؽّ٘ة
اًٝىشى ج ؿ شحوشم ّٟؾجَ ظ٘ش ّجٌحِٖ شوْجَ " ٘ ،وش ًّث هلٔ الوعٌٔ ـاجَ الوشؾ ( ) 235هي قشًْى الصماء
العوشًٖ هلٔ اًَ " ٗعشقا  ...هي قحل اًىشًش م قّؿامٗ .عح ك اًىشًش م لحط ٘ق اظ شم ُفا القشًْى ل هْلْؾ ًم ظ٘ش م هي
اظٍشء اهٌَُّ ".ش ج كل اُٛو٘ة ٟؼح٠ف ًطشق العوشٗة الصماا٘ة ش٘ي اًٝىشى هْلْؾا ام شٌٌ٘ش ظ٘د ٗورل اٟهحؿاء
هلٔ اٛؼ٘ك شكٗوة اٟشِشْ ُّٖ شكٗوة هىحقلة هي شكٗوة القحل ششٟوحٌشؾ الٔ قْاهؿ قشًْى العقْششت(، )59
ّجىحوك العوشٗة الصماا٘ة لعق اًٟىشى ٖ الع٘ش ٖشلوش شقٖ هلٔ ق٘ؿ الع٘ش شإٔ ظش هي اٟظْا ّلع٘ي ّ شجَ
ظ٘د جٌحِٖ ظ٘ش اًٝىشى شْ شجَ ّهي ُفٍ اللعظة ٗىقٗ هٌَ ِّف اًٝىشى ّّٗ ط شرة ْ ٗ ٠ى هع ٠لصكٗوة
القحل شل قؿ ٍٗ ل اٟهحؿاء هلِ٘ش شكٗوة ؼكٓ شًحِش( ظكهة الوْجٔ(ّ ، )60الْاقا اى جقكٗك ظؿّخ الْ ش هىألة
ٖ ٘ة ٗىحع٘ي ِ٘ش القشٖٔ شأُل الؽ ك هي ا ٖٛشء الفٗي قؿ ٗىحؿلْى هلٔ الوْت هي ؼ ٠جْقف شعٓ اشِم
جشهش م
جْق ش م
العول
هي
ّالحٌ ىٖ
ّالعّ ٖ
الؿهْٕ
شلصِشل
الصىن
ا ٟى جْقف اٛشِم العْ٘ٗة هي العول ٗ ٟؤؾٕ ششلٕكّق إلٔ ظؿّخ الْ ش إـ قؿ ٗقكق ا ٖٛشء إه شى اوحعشؾ
الع٘ش اظ٘شًش م ؼ ٠حك هي جْقف اٛشِم العْٕٗة هي العول هي ٖكٗق جٌٍ٘ٗ الؿّق الؿهْٗة ّإًعشي القلا ،
ّلِفا ئًَ ٗ ٟقّؿ ششلوْت ٖ جط ٘ق ظ شم قشًْى العقْششت جْقف شعٓ اشِم الصىن هي العول شل اوحعشلة
اوحكؾاؾ هولِش هطلقش م ّ ،هي ذن إـا لن ّٗ ط اًٝىشى ٖ هؿاؾ الوْجٔ هلٔ ًعْ ٘ؿ ئًَ ٗعؿ هي اٛظ٘شء ّ ،شٌش مء
هلٔ ُفا ٗعؿ قشج٠م هي ٗطلق الٌشق هلٔ ٌؽُ جْق ث شِم الع٘ش لؿَٗ ّل ي ا ٖٛشء قؿ ٌكهْا ٖ جٌٍ٘ٗ قل َ
هقكقٗي إه شً٘ة اوحعشؾ ظ٘شجَ ّل ي جكجا هلٔ اٖ٠ق الٌشق اوحعشلة إًقشـٍ(. )61
ّشفلل ٗ ْى اًٝىشى هصٌٖ هلَ٘ نٖ شكٗونة القحنل ششلىن٠ض الٌنشقٕ ال نشجن للّنْت هٌنؿهش ٗ نْى هْلنْؾا هلنٔ ق٘نؿ
الع٘ش هىحق ٠هي اهَ ّٗحعؿؾ ـلل ششًحِشء اهح شقٍ شٌٌ٘ش ّششوحوكاق ظ٘شجَ شغٓ الٌظنك هني هونكٍ اّ شٌىنَ ّ ٘ونش
اـا شى ِع٘عش م ام هكٕٗش م ّوْاء شى الوصٌٖ هل٘ة إًىشًش هشؾٗش شهل الؽلقة م هٍُْش م شل ّظحٔ لْ شى هع ْهش م
هلَ٘ ششٝهؿام ٗ ٠ ،حطلا الوٍك ٖ اًٝىشى ونْٓ ى ٗ نْى ظ٘نش م شغنٓ الٌظنك هني شٌىن٘حَ ّ لًْنَ ّ ؾٌٗنَ ّ
هك ننمٍ اٟشحوننشهٖ ّ الننْظ٘ ٖ ٛى الٌننشن هحىننشّّى ننٖ العوشٗننة الصماا٘ننة ٛقّاظِننن  ،وننش ٗىننحْٕ ننٖ ًظننك
م()62
القشًْى ى ٗ ْى ٌّٖ٘ش م ّ شٌ ٘ش شٕ٘ش م ّ وْؾام ،ق٘كام ّ يٌ٘ش م ذششث الٌىا ّ لق٘طش ِّنع٘عش نشى ّ ونق٘وش
.
وش ٗعؿ قشج ٠هوؿام شوْشا اظ شم القْاً٘ي الوقشقًة هعل الؿقاوة هي ٗعصل ٖ هنْت الونكٗٓ ظكِنش هٌنَ هلنٔ
جصٌ٘ا الوكٗٓ مٟم الوكْ ظحٔ ّإى شى ـلل شٌشء هلٔ قششء الوكٗٓ ّ ُلَ ّلْ شى هكٕٗش م هكٔش م ه كظش م
ّه٘لْوش م هي ٌ شاَ ٖشلوش لن جعي لعظة ّ شجَ الط ٘ع٘ةّ ،لْ شى ـلل شؿا ا الٍ قة ّشكٔشء الوصٌٖ هلَ٘(ّ ، )63اى
لن ٌُٗ هلٔ ـلل شّنْق ِنكٗعة قنشًْى العقْشنشت العكاقنٖ ّالوّنكٕ  ،ونش عنل الوٍنك الىنْقٕ ّالعونشًٖ
( ّ ،)64ـلل ٟى العوشٗة الصماا٘ة هقكقٍ للعق ٖ الع٘ش شّْق هطلقة ُّْ هش ه ك هٌَ قشًْى العقْششت العكاقنٖ
ٖ الوشؾ (  ) 405هي قشًْى العقْششت العكاقٖ شع شق " هي قحل ً ىش م " ّ ،ه شق هي " هي اقج ا شكٗونة قحنل "
ٖ الوشؾ الرشً٘ة هي قشًْى هٌا اوحعوش ّاًحٍشق اٟولعة ال شجوة للّْت ّالحٖ ششءت شّْق هطلقنة ج ٘نؿ ظوشٗنة
هطلق الٌ ه ال ٍكٗة ّهي ذن شى الٌَّْ الىششقة  ٟجط ق ٖ ظش ّقنْ شكٗونة القحنل هلنٔ العْ٘اًنشت ّالحنٖ
هشلصِش قشًْى العقْششت العكاقٖ جعث هٌْاى " شكاان قحل العْ٘اًشت ّأٝكاق شِش "(.)65
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انفرع انخاَي
انركٍ انًادي
الك ي الوشؾٕ ُْ هونشؾ الصكٗونة ّٖ ٘عحِنش الوشؾٗنة الوؿق نة شنشلعْان( ، )66ن ٠جحعقنق الصكٗونة هنش لنن ٗ ني ٌُنش(
ًٍشٖ هشؾٕ ؼشقشٖ  ،اهش ا ٛشق ال شهٌة ٖ الٌ ه ّ ،الوّون هلٔ جٌ ٘فُش  ٟجعؿ شكٗوة ٖشلوش شق٘ث هصكؾ ّلنن
جظِننك للعننشلن الؽننشقشٖ( ، )67نشلك ي الوننشؾٕ للصكٗوننة ٗورننل شىننن ننل شكٗوننة ٛى الوٍننك ٗ ٟصننكم هلننٔ هصننكؾ
الح ٘ك ٖ الصكٗوة ّ هلٔ هصكؾ الٌْاٗش اٙذوة ّالوقشِنؿ الٍنكٗك ّ النؿّا ا ّالٌماهنشت الٌ ىن٘ة الؽشلّنة ّاًونش
ٗىحلمم ى جظِك جلل الٌماهشت ّالعْاهل ٖ ِْق ّاقعة هشؾٗة جؽنكز النٔ ظ٘نم الْشنْؾ هنل ٌن ل ونلْ( هنشؾٕ
هلوْن ّ ،اى الوشؾٗنشت الحنٖ جقنْم هلِ٘نش الصكٗونة ّالحنٖ ٍٗنعك الصنشًٖ ّالوصٌنٖ هل٘نَ شْشْؾُنش ُنٖ ال عنل النفٕ
ٗعقق اٟهحؿاء هلٔ العق الفٕ ٗعوَ٘ القشًْى ّٗ ،ؽحلف الك ي الونشؾٕ هني شكٗونة إلنٔ ؼنكٓ ّ ،ل ٌنَ نٖ شو٘نا
اٟظْا ٗصا ى ٗحؽف هظِنكا ؼشقش٘نشّٗ ،عنكف قِنشء القنشًْى الصٌنشاٖ النك ي الونشؾٕ شأًنَ" الْاقعنة الحنٖ جظِنك
الصكٗوة هي ؼ٠لِش ّّٗ ط لِش ظ٘نم نٖ الْشنْؾ ّج نْى هشذلنة للع٘نشى"(ّ ، )68قنؿ هنكف الوٍنك العكاقنٖ النك ي
الوشؾٕ ّ ،شفلل ؼكز هني يلنا الحٍنكٗعشت الحنٖ لنن جعنكف النك ي الونشؾٕ شأًنَ " ونلْ( إشكاهنٖ ششقج نشا عنل
شكهَ القشًْى ّ اٟهحٌش هي عل هك شَ القشًْى"(ّٗ ،)69ح ْى الك ي الونشؾٕ نٖ نل شكٗونة هني ذ٠ذنة هٌشِنك
اوشونن٘ة الٌٍننشٖ اّ الىننلْ( اٟشكاهننٖ ّالٌح٘صننة الصكه٘ننة ّالع٠قننة الىن ٘ة ،وننْف ًحٌننشّ هٌشِننك الننك ي الوننشؾٕ
لصكٗوة القحل ششلى٠ض الٌشقٕ ال شجن للّْت ّهلٔ الٌعْ اٙجٖ :
اوال 9انسهىك اإلجراييّٗ :عكف شأًنَ الٌٍنشٖ الؽنشقشٖ ّالنفٕ ٗحكجنا هل٘نَ جغ٘٘نك نٖ ال ٘نشى الونشؾٕ الوعىنْن
الو ْى للصكٗوة  ٠شكٗوة ؾّى ولْ( اشكاهٖ ّٗ ٟعشقنا الوٍنك هلنٔ هصنكؾ الٌْاٗنش (ّ ،)70قنؿ هنكف الوٍنك
العكاقٖ ِْق الىلْ( اٝشكاهٖ ّـلل ٖ الوشؾ ( )4/19هٌَ ظ٘د هكف ال عل شقْلَ "ال عل :ل جّكف شكهَ
القشًْى وْاء شى اٗصشش٘ش م ام ول ٘ش م شلحك( ّاٟهحٌش هش لن ٗكؾ ًُ هلٔ ؼ٠ف ـلل.".
ُّننفا ٗعٌننٖ ى الىننلْ( اٟشكاهننٖ عٌّننك ننٖ الننك ي الوننشؾٕ للصكٗوننة قننؿ ٗ ننْى وننلْ( اٗصننششٖ اّ وننل ٖ ّٗحورننل
اٟؼ٘ك ششقج شا الصكٗوة ششلحك( اّ اٟهحٌش  ،اهش الىلْ( اٝشكاهٖ اٟٗصششٖ ِْ الٌٍشٖ اٝقاؾٕ الؽشقشٖ النفٕ
ّٗؿق هي الصشًٖ ّ العك ة العْٕٗة اٝقاؾٗة الحٖ ٗقْم شِش الصشًٖ ل٘عقق الٌح٘صنة اٝشكاه٘نة الحنٖ ٗعشقنا هلِ٘نش
القشًْى ّٗ ،أؼف الىلْ( اٝشكاهٖ ٖ شكٗوة القحل ششلى٠ض الٌشقٕ ال شجن للّنْت ِنْق الٌٍنشٖ اٟٗصنششٖ ظ٘ند
ى الننك ي الوننشؾٕ ٟشننؿ هنني اى ٗحعقننق ششل عننل اٟٗصننششٖ ّ ،ـلننل ى الوٍننك العكاقننٖ ٍٗننحكٖ ّونن٘لة هعٌ٘ننة لحعقننق
الصكٗونة ُّننٖ اٛوننلعة الٌشقٗنة ال شجوننة للّننْت(ّ ،)71قنؿ ه ننك هنني ـلنل ننٖ الوننشؾ ( )1هني قننشًْى هٌننا اوننحعوش
ّاًحٍشق اٛولعة ال شجونة للّنْت شقْلنَ " ٗعشقنا  ...هني اقج نا شكٗونة قحنل اّ الٍنكّ ِ٘نش شىن٠ض ًنشقٕ نشجن
للّْت " ّهي ه ِْم الٌُ ٗحٕط ى الىلْ( اٟشكاهٖ ٖ شكاان القحل ششٛولعة الٌشقٗنة ال شجونة للّنْت ٗورنل
عل اٟهحؿاء هلٔ ظ٘ش اًىشى ّٗحن شعك ة هْٕٗة جحورل شحعكٗنل الصنشًٖ ِن عَ للٕنغٗ هلنٔ لًنشؾ الىن٠ض هنا
جْشَِ٘ ٔؿ ٌؽُ هش هوش ٗؤؾٕ الٔ ّ شجَ ؾّى ظؿّخ ِْت ها إٖ٠ق الكِشَ.
ّل ي ً٠ظع هلٔ ًُ الوشؾ اّٟلٔ اه ٍ٠اى الوٍك العكاقٖ لن ٗ ي ؾق٘قش م اهي اوحؽؿاهَ لع شق "و٠ض ًنشقٕ "
ّ شى إ ٟل لْ اًَ ظؿؾ الى٠ض ال شجن للّْت شّْق هشهة ّشغٓ الٌظك هني ًْنَ ًنشقٕ ام ظكشنٖ  ،ـلنل اى
قشًْى اٟولعة الٌش ف قؿ ظؿؾ ٖ الوشؾ اّٟلٔ هٌَ اًْ اٛولعة شٕوٌِش الٌشقٗة ّالعكش٘ة ّقؿ ج نا ونلْا الحعنؿاؾ
العّكٕ نٖ ش٘نشى اّٛلنٔ هنش العكش٘نة ِنٖ اٟونلعة الوىنحعولة هني القنْات الوىنلعة ّقنْٓ اٛهني النؿاؼلٖ هنؿا
اٟولعة الٌشقٗة الوعؿؾ ٖ ال ٌؿ ّٟم هي الوشؾ الوف ْق ّشفلل ُٗعنؿ ون٠ظش م ظكش٘نش م نل ون٠ض ي٘نك ًنشقٕ ّهع٘نشق
الحو٘٘م شٌِ٘وش اٟوحؽؿام هي ق ل القْات الوىلعة ّقْٓ اٟهني النؿاؼلُّٖ ،نفا ٗعٌنٖ إى الوٍنك العكاقنٖ لنن ٗعنؿؾ
اٛوننلعة العكش٘ننة ّلننْ هلننٔ و ن ٘ل الورننش  ،لحعؿٗننؿ ًطننشق الحصننكٗن اٛهننك الننفٕ ٗر٘ننك الل ن ه ّالغوننْْ ٛى شعننٓ
اٛولعة العكش٘ة ّهقفّ شت ـؼشاكُش قؿ جعحنْٕ هلنٔ هنْاؾ هح صنك هونش ٗمٗنؿ قْجِنش الحؿه٘كٗنة ًح٘صنة اظحنكاق ُنفٍ
الوح صكات ّ ،قؿ جك ا هلِ٘ش إٗش م شِنم شجونة للّنْت ،أنف النٔ ـلنل اى الوٍنك قنؿ هح نك ال ٌؿق٘نة اٙل٘نة
وكٗعة الطلقشت و٠ض ًشقٕ هلٔ الكين هي ًِش الى٠ض الكووٖ الوىحعول هي ق نل نكاؾ القنْات الوىنلعة ّقنْٓ
اٛهي الؿاؼلٖ  ،ذن اى الوٍك قؿ اٖلق ه شق اٟولعة ال شجوة للّْت ؾّى جعؿٗؿ ش ًِْش ًشقٗة ٖ جىو٘ة القشًْى
ّاو ششَ الوْش ة  ،لفا ًؿهْ الوٍك إلٔ إهشؾ الٌظك شٌُ الوشؾ (ًّ )1قحكض اهشؾ ِن٘شيحَ نشٙجٖ " ٗعشقنا ...
هي اقج ا شكٗوة قحل اّ الٍكّ ِ٘ش شى٠ض نشجن للّنْت " ّـلنل ل٘حىنا هنؿلْ النٌُ لٍنوْ شو٘نا اٟونلعة
الحٖ ٗو ي جك ا هلِ٘ش جلل ال ْاجن  ،لؽطْق ُفٍ اٛولعة لوش جْلؿٍ هي وكهة ٖ إٖ٠ق الوقفّ شت ّششلحشلٖ هني
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قها ٖ ً ْن اٌٛؽشَّ ،هي شِة مؼكٕ ئى الْاقا اٟوحؽ شقاجٖ ّالعى كٕ ٗؤ ؿ ى ال ٌشؾق اٙل٘نة ُنٖ هني
اٛولعة الكا٘ىة الحٖ جىحؽؿهِش الوصنشه٘ا اٝقُشش٘نة ّ ،لونش قنؿ ٗىن ك هني الحطنْق الحقٌنٖ هىنحق ٠م اه شً٘نة جك ٘نا
اشِم ال شجن للّْت هلٔ هؽحلف اًْا اٟولعة الٌشقٗة اّ العكش٘ة ّ ،لن٘ه ذونة نكق شن٘ي ؼطنْق اٟونلعة هٌنؿ
جك ٘ا ُفٍ اٟشِم  ،لفا هي إ ٟل ٌوْ شو٘ا اًْا اٟولعة ال شجوة للّْت ششلٌُ الؽشَ ّ ،ا ٟ ٟؾاهنٖ
ِٝؿاق قشًْى ؼشَ شِش اـ شى شئه شى الوٍك أش ة اونحعوش اٟونلعة الٌشقٗنة ال شجونة للّنْت ظك نش م هٍنؿؾام
لعقْشة شكٗوة القحل العوؿ هي ؼ ٠جعؿٗل ًُ الوشؾ (  )1/406هي قشًْى العقْششت العكقٖ نٖ هٍنكّ القنشًْى
الومها اِؿاقٍ ّالحٖ هشق ث ششٝهؿام إٗش م هٌؿ جْا ك اظنؿ الظنكّف الوٍنؿؾ الحنٖ ـ كجِنشُّ ،نْ هنش ٗؤٗنؿٍ ّاقنا
الحط ٘ق القٕشاٖ ق ل ِؿّق القشًْى الوف ْقّ ،هي ـلل قكاق هع وة الحو٘٘م اٟجعشؾٗنة " قنؿ ظنش قشٔنٖ جعق٘نق
هع وننة القشوننن شحننشقٗػ  2005/5/25شقننكاق اٝظشلننة الوننكقن ( )161ننل هنني الوحِونن٘ي (م.م.ي) ّ( ض.م) ّ ،ننق
الوشؾ  406هقْششت ّـلل ٌٟحكا ِن ٖ قحل الوصٌٖ هلَ٘ (ن.ٍ.ز) ها و ق اِٟكاق ّالحكِؿ الفٕ شى ٗعول
هٕننْ هصلننه هعش ظننة ّّ شجننَ ًح٘صننة جعكٔننَ ٖٛنن٠ق الٌننشق هنني اٌننؽشَ هىننلع٘ي ّظ وننث هلِ٘وننش الوع وننة
ششٝهؿام ٌٌقش ظحٔ الونْت شنكت الوع ونة هعٕنك ال ٍنف هلنٔ هعنل العنشؾخ ّ نفلل هعٕنك ٔن ٗ الىن٠ض ّ
ًْهَ ّ ...اٗنؿت الوع ونة القنكاق ّ قنش للونشؾ ِّ 406نؿق القنكاق ششٟج نشق اونحٌشؾا ٛظ نشم الونشؾ / 182اِٛنْل٘ة
.)72("...
اهش ششلٌى ة للحٍكٗعشت الوقشقًة -هعل الؿقاونة -لنن جنٌُ هلنٔ شكٗونة القحنل ششلىن٠ض الٌنشقٕ ال نشجن للّنْت نٖ
قننشًْى العقْشننشت  ّٟ ،ننٖ القننْاً٘ي الؽشِننة ّ ،هنني ذننن جؽٕننا الصكٗوننة للقْاهننؿ العشهننة ننٖ ُننف الٍننأى  ،ششلٌى ن ة
للوٍك الوّكٕ ًّث الوشؾ ( )234هي قشًْى العقْششت هلٔ اًَ " هني قحنل ً ىنش م هونؿام هني ي٘نك ون ق إِنكاق
ّ ٟجكِؿ ٗعشقا ششلىصي الوؤشنؿ اّ الوٍنؿؾ  ّ ، "...نفلل العنش ششلٌىن ة لقنشًْى العقْشنشت الىنْقٕ ظ٘ند ًّنث
الوشؾ ( )533هلٔ اًَ "هي قحل اًىشًش م قّؿام  ،هْقا ّ "...الوشؾ ( )235هي قشًْى الصنماء لعونشًٖ الحنٖ جنٌُ "
ٗعشقا  ...ل هي قحل اًىشًش م قّؿام ّ "...هي هصول ًَّْ الحٍكٗعشت الوحقؿهة ٗحٕط اى الوٍك قنؿ ًنُ هلنٔ
شكٗوننة القحننل شّننْق هطلقننة ؾّى اى ٗ حننكخ للْونن٘لة الوىننحعولة ننٖ اقج ششِننش وننْاء شًننث هنني اٟوننلعة الٌشقٗننة
ال شجوة للّْت ام ي٘كُش أًِش جؽٕا للٌُ العشم ـاجَ  ،وش ُْ الٍأى ششلٌى ة للوشؾ ( ) 405هي قشًْى العقْششت
العكاقٖ الحٖ جعؿ ًّش م هشهش م ٗط ق هلٔ شكٗوة القحل الحٖ جكج ا شأٗة ّو٘لة اؼكٓ شوش ِ٘نش اٟونلعة ي٘نك ال شجونة
للّْت ظ٘د جؽٕا اٟؼ٘ك للٌُ الؽشَ الْاقؾ ٖ قشًْى هٌا اوحعوش ّاًحٍشق اٟولعة ال شجوة للّْت.
حاَيا 9انُتيجت انجرييت9جعؿ الٌح٘صة العٌّك الرشًٖ هي هٌشِك الك ي الوشؾٕ للصكٗوة ّ ،قؿ و قث اٌٟشق النٔ اى
الصكاان نٖ ًطنشق الٌح٘صنة الٕنشق الوحكج نة هلنٔ الىنلْ( اٝشكاهنٖ اّ هني ظ٘ند الٕنكق النفٕ جعؿذنَ جقىنن النٔ
شكاان ـات ٔكق هؤ ؿ شكاان ٗىحلمم القشًْى لحعقنق الٌح٘صنة ِ٘نش ّقنْ ٔنكق ششل عنل ّ يلنا الصنكاان هني ُنفا
الٌْ شٕوٌِش شكاان القحنل شّنْق هشهنة ّ ،شنكاان ـات ٔنكق هعحونل ّ ٗ نٖ هصنكؾ اظحونش الٕنكق النفٕ ٟ
ج ْى ًح٘صحِش ظحو٘ة ّ ،لوش شًث الصكٗوة هْْٔ ال عد هي الصكاان الوشؾٗة اّ هش ٗع ك هٌِش شفات الٌح٘صنة ّهني
ذن  ٟجحعقق الصكٗوة ا ٟشحعقق الٌح٘صة اٟشكاه٘ة الوحورلة شْ ش الوصٌٖ هلَ٘ هلٔ اذنك اٖن٠ق الكِنشَ شْاونطة
الى٠ض الٌشقٕ ال شجن للّْت ّ ،الْاقا اى الٌح٘صة الصكه٘ة ّ قش م للقْاهؿ العشهنة نٖ قنشًْى العقْشنشت لِنش ه ِْهنشى
ُوش  ( :الو ِْم القشًًْٖ ) ّٗقّؿ شنَ هنش ٗىن َ ال عنل ّ الىنلْ( اٝشكاهنٖ هني ٔنكق ّٗن٘ا ّ ِٗنؿؾ الوّنشلط
الوعو٘ة قشًًْش م  ،ح ْى الٌح٘صة نٖ الصنكاان الوشؾٗنة صكٗونة القحنل العنؿّاى هلنٔ العنق نٖ الع٘نش  ،اّ اًنَ شع نشق
اؼكٓ ٔكق ّٗ٘ا هّلعة هعو٘ة قشًًْش ٗ ْى لِش هظِك ؼشقشٖ هلوْن ٗحورل شئلُشق قّض اًىنشى ّ ،هني ذنن
ِْ اهحؿاء هلٔ الٌَّْ القشًًْ٘ة الحٖ جعوٖ ظق اًٟىشى ٖ الع٘ش (.)73
اهش ( الو ِْم الوشؾٕ ) ٘قّؿ شَ ـلل الحغ٘٘ك الفٕ ٗعؿخ ٖ العشلن الؽشقشٖ أذك للىلْ( اٝشكاهنٖ ،نئـا جكجنا
هلٔ الصكٗوة هؿ مذشق هشؾٗة ٖ العشلن الؽشقشٖ شى الوٍك ٗ ٟعحنؿ ا ٟشنأذك ّاظنؿ ٍٗنحكٖ جعققنَ لحونشم الصكٗونة
ُّفا ُْ الوقّْؾ ششلٌح٘صة الصكه٘ة الوشؾٗة ّ نٖ الصكٗونة -هْٔنْ ال عندُ -نٖ اى ٗنؤؾٕ الىنلْ( الصكهنٖ النٔ
قحل اًىشى هلٔ ق٘ؿ الع٘ش لّ٘ ط شرة ّ ،اى ُفا الحغ٘٘نك ُنْ هني ٗعطنٖ للصكٗونة ِّن ِش القنشًًْٖ ّششلحنشلٖ اـا لنن
جعؿخ الْ ش ْ ً ٟى اهشم شكٗوة قحل شل جأؼف الْاقعة ِّ ش م قشًًْٖ اؼنك شعىنا ظكّ ِنش(ُّ ، )74نفا ٗعٌنٖ اًنَ ٟ
ٗعؿ ًح٘صة للىلْ( اٟشكاهٖ إ ّٟهش ٗق٘ؿ شَ القشًْى ّ هش ٗكجا هلَ٘ هني ًحنشاس شّنكف الٌظنك هونش ٗو ني ى ٗعؿذنَ
الىلْ( اٝشكاهٖ هي ًحشاس ؼكٓ ّ ،شفلل ج نْى الٌح٘صنة ّ قنش م للو ِنْم الونشؾٕ جلنل الٌح٘صنة الحنٖ ٗحٕنوٌِش النٌُ
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القشًًْٖ  ٟحوش الك ي الوشؾٕ للصكٗوة شفاجِش  ٖ ،شكٗوة القحل ششلىن٠ض الٌنشقٕ ال نشجن للّنْت ٗحطلنا القنشًْى
 ٟحوش الك ي الوشؾٕ ِ٘ش هْت الوصٌٖ هلَ٘ شِْ ِش هؿّاى هلٔ العق ٖ الع٘ش (.)75
ّ ٖ ْٔء هش جقؿم ّهوش جصؿق ه٠ظظحَ ٖ ُفا الٍأى اى الصكٗوة ج ؿ ش نك نٖ ـُني الصنشًٖ قنؿ ّٗنكف الٌظنك
هٌِش ّقؿ ّٗون هلٔ جٌ ٘فُشّ ،الوٍك ٗ ٟعشقا هصنكؾ الح ٘نك اّ هلنٔ هصنكؾ اٛهونش الحعٕن٘كٗة إ اٛهونش
الوشؾٗة الحٖ ٗ شٌكُش الصشًٖ اوحعؿاؾا لحٌ ٘ف الصكٗوة ئهؿاؾ الصشًٖ الى٠ض ال نشجن للّنْت اّ ٌنكاء الصِنشل ال نشجن
للّننْت لحك ٘ ننَ هلننٔ الىنن٠ض الننفٕ ٌٗننْٕ اوننحعوشلَ ننٖ الصكٗوننة (ّ ،)76الحننٖ جعننؿ هنني هكاظننل الصكٗوننة الىننششقة
للٍكّ (.)77
هش اـا شى الصشًٖ قؿ شنؿ شحٌ ٘نف ونلْ َ اٟشكاهنٖ ّلنن جعنؿخ الْ نش ّجْقنف الحٌ ٘نف اّ ؼنشا اذنكٍ شىن ا ؼنشقشٖ
ٛؾؼل ٛقاؾجَ َ٘  ٠جحعقق شكٗوة القحل شل ٗعؿ ـلل ٌكّهش هحنٔ جنْا ك القّنؿ الصٌنشاٖ ّجنْا كت ونشاك اق نشى
الٍكّ  ،شى ظقق الٌح٘صة شًث شكٗوة القحل جشهة ّاى لن ٗعققِش ٛو شا  ٟجكشا ٛقاؾجَ قين جْا ك قّؿ القحنل
لؿٗننَ اقحّننكت هىننؤّل٘حَ هلننٔ الٍننكّ ننٖ شكٗوننة القحننل(ّ ، )78قننؿ ًّننث هلننٔ ـلننل الوننشؾ ( ) 30هنني قننشًْى
العقْششت العكاقٖ هلٔ إى " الٍكّ ُْ ال ؿء ٖ جٌ ٘ف ال عل شقّؿ اقج شا شٌشٗة ّ شٌعة إـا ّقف ّ ؼشا ذنكٍ
ٛو شا  ٟؾؼل ٛقاؾ ال شهل ِ٘ش ّٗ .عح ك ٌكّهش ٖ اقج شا الصكٗونة نل عنل ِنؿق شقّنؿ اقج نشا شٌشٗنة اّ
شٌعة هىحع٘لة الحٌ ٘ف هش الى ا ٗحعلق شؤْْ الصكٗوة ّ ششلْو٘لة الحٖ اوحعولث ٖ اقج ششِش هش لن ٗ ي اهحقنشؾ
ال شهننل شّنن٠ظ٘ة هولننَ ٝظننؿاخ الٌح٘صننة ه ٌ٘ننش هلننٔ ُّننن ّ شِننل هط ننقّ )79(" ...جط ٘ننق ـلننل هلننٔ الصكٗوننة –
هْْٔ ال عد  -أى الصشًٖ ٖ الٍكّ ٗعقؿ العمم هلٔ اقج نشا شكٗونة القحنل ششونحعوش الىن٠ض الٌنشقٕ ال نشجن
للّْت شِْ ِش شٌشٗة ّٗ ؿ ششلحٌ ٘ف إ ٟى الٌح٘صة اٛشكاه٘ة  ٟجحعقق ٛو شا ؼشقشة هني اقاؾجنَ  ،اّ ٟى القحنل
هىحع٘ل الحٌ ٘ف لى ا هحعلق شؤْْ الصكٗوة وش لنْ نشى الوصٌنٖ هل٘نَ قنؿ نشقق الع٘نش ق نل إٖن٠ق الكِنشَ
هلَ٘ اّ يشؾق الوعل الفٕ قّنؿٍ الصنشًٖ  ،اّ ششلْون٘لة الوىنحعولة ششلحٌ ٘نف ونش لنْ ج ن٘ي اى الىن٠ض ال نشجن للّنْت
ي٘ك ِشلط ل٠وحعوش اّ اًَ ؼشلٖ هي الكِشَ  ُّْ ،هش ؿٍ ّاقا الحط ٘قشت القٕشا٘ة(.)80
ّششلكشْ الٔ الوشؾ اّٟلٔ هي قشًْى هٌا اوحعوش ّاًحٍشق اٟونلعة ال شجونة للّنْت ًصنؿ اى الوٍنك قنؿ اهح نك
هصكؾ الٍكّ ٖ اقج شا شكٗوة القحل ششلى٠ض الٌشقٕ ال شجن للّْت شورششنة شكٗونة جشهنة ّاى لنن جحعقنق الٌح٘صنة
الصكه٘ة ،إ اًَ اهح ك الصكٗوة هحعققة شٍ ل جشم شوصكؾ الٍكّ ِ٘ش ّهشقا هلِ٘ش ششلعقْشة ـاجِش ّـلنل لؽطنْق
اٟولعة ال شجوة للّْت.
حانخا 9انؼالقت انسببيت9
 ٖ ٗ ٟلق٘شم الك ي الوشؾٕ للصكٗوة ى ّٗؿق ولْ( إشكاهنٖ هني الصنشًٖ ّ ى جعّنل ًح٘صنة ٔنشق شنل ٟشنؿ ى
جٌىا ُفٍ الٌح٘صة إلٔ ـلل الىلْ( ٕ ى ٗ ْى شٌِ٘وش ه٠قة و ٘ة ّٗ ،قّؿ ششلىن ٘ة إونٌشؾ هنك هني هنْق الع٘نش
إلننٔ هّننؿقٍ  ،ننل هنني الٌح٘صننة ّالىننلْ( ٗكج طننشى شكاشطننة العلننة شننشلوعلْ شع٘نند ٗ ننْى الىننلْ( ُننْ الىن ا ننٖ
ظّْ الٌح٘صة ّاٟؼ٘ك ُٖ اٟذك الوحكجا هلٔ الىنلْ( اٟشكاهنٖ( ّ ، )81نٖ الصكٗونة -هْٔنْ ال عند ّ -نش
الوصٌٖ هلَ٘ ٗصا اى ٗعْؾ للٌٍشٖ اٟشكاهٖ الفٕ قشم شَ لصشًٖ الوحورل شأٖ٠ق الكِشَ شع٘د لُْ ٟفا الٌٍنشٖ
لوش جعققث الٌح٘صة ٗ ّٟ ،رشق ٕ إٌ ش ٖ الع٠قة الى ٘ة  ،إـا شى ال عل الفٕ جشٍ الصشًٖ ُْ و ا جعقق الٌح٘صة
أى ٗطلق الصشًٖ الٌشق هي هىؿن شجن للّْت هلٔ الوصٌٖ هلَ٘ ٘كؾَٗ قحّ٘ ، ٠
ئى الع٠قنة نٖ هرنل ُنفٍ العشلنة
ش٘ي الىلْ( اٝشكاهٖ ّالٌح٘صنة ّأنعة  ٟيونْْ ِ٘نش  ،اـ اى ونلْ( الصنشًٖ ُنْ العشهنل الْظ٘نؿ النفٕ ؾٓ النٔ
الٌح٘صة الوعشقا هلِ٘ش ٘ ٖ لق٘شم الى ٘ة إوٌشؾ ال عل الٔ الصشًٖ(.)82
ا ٟاًننَ يشل ننش هننش جٌٕننن الننٔ عننل الصننشًٖ هْاهننل هحعننؿؾ اؼننكٓ هىننحقلة هٌننَ حٍننحك( هعننَ ننٖ إظننؿاخ الٌح٘صننة
اٝشكاه٘ةّ ،جؽحلف العْاهل الحٖ جحٕش ك ٖ إظؿاخ الٌح٘صة اٝشكاه٘ة وٌِش هش ُْ وششق هلٔ الىلْ( اٝشكاهنٖ
ّهٌِش هش ٗ ْى هعشِنكا اّ ٟظقنش م لنَ نشهحِ ٠نعة الوصٌنٖ الىنششقة للىنلْ( اّ اُوشلنَ نٖ جٌنشّ العن٠ز ّؼطنأ
الط٘ننا ...الننػ ( ،)83اٛهننك الننفٕ ٗر٘ننك الحىننشد هنني الننؿّق الننفٕ لع حننَ ُننفٍ العْاهننل ننٖ إظننؿاخ الٌح٘صننةذ ّششلحننشلٖ
جأذ٘كُننش هلننٔ الع٠قننة الىن ٘ةذّ ،قننؿ ظِننكت هننؿ ًظكٗننشت قِ٘ننة لٞشششننة هلننٔ ُننفٍ اٟوننللة (ّ ،)84ل نني الوٍننك
العكاقٖ لن ٗحك( هىألة الع٠قة الى ٘ة الٔ اقاء ال قِشء ظ٘د ًّث الوشؾ ( )29هي قشًْى العقْششت العكاقٖ هلنٔ
اًَ " ٗ ٟ-1ىأ ٌؽُ هي شكٗوة لن ج ي ًح٘صة لىلْ َ اٟشكاهٖ ل ٌَ ٗىأ هي الصكٗوة ّلْ شى قؿ ونشُن هنا
ولْ َ اٟشكاهٖ ٖ اظؿاذِش و ا اؼنك ونششق اّ هعشِنك اّ ٟظنق ّلنْ نشى ٗصِلنَ -2 .هنش إـا نشى الىن ا ّظنؿٍ
ش ٘ش م ٛظنؿاخ ًح٘صنة الصكٗونة نٗ ٠ىنأ ال شهنل نٖ ُنفٍ العشلنة ا ٟهني ال عنل النفٕ اقج نَّ " .الاء ّٔنْض ُنفا
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الٌُ ّهي ؼ ٠جط ٘قَ هلنٔ الصكٗونة هْٔنْ ال عند ٗح ن٘ي اى الوٍنك العكاقنٖ اؼنف شٌظكٗنة جعنشؾ اٟون شا
ظ٘د جعح ك نل ا ٟعنش الحنٖ ونشُوث نٖ اظنؿاخ الْ نش هح ش لنة ّهحىنشّٗة هني ظ٘ند الؿقشنة ّاُٟو٘نة ،هلنٔ اى
ه٠قة الى ٘ة جٌح ٖ شن٘ي عنل الصنشًٖ ّالٌح٘صنة إـا ونشُن هعنَ ون ا شٌ نٖ نشف لْظنؿٍ نٖ اظنؿاخ الٌح٘صنة ّ نشى
هىحق ٠ش عشل٘ة و ٘ة ؼشِة ج ٖ ٛظؿاخ الٌح٘صة الصكه٘ة الوحعققة ع٠م.
انفرع انخانج
انركٍ انًؼُىي
ٗعؿ الك ي الوعٌْٕ هي ُن ق شى الصكٗوة ّـلنل ٟقج شٖنَ شٍؽّن٘ة الوصنكم النفٕ ٗعح نك ال٘نْم الوعنْق النكا٘ه
للى٘شوة الصٌشا٘ة العؿٗرة ،شلصكٗوة ل٘ىث ٘شًش م هشؾٗش م ؼشلّشمّ ،ل ٌِش نفلل ٘نشى ً ىنّٖ ،إـا نشى القنشًْى الصٌنشاٖ
ِٗحن وشوش م ششلىلْ( اٟشكاهٖ شع٘د ًَ إى اًح ٔ الىلْ( اًح نث الصكٗونة نئى ُنفا اٟؼ٘نك  ٗ ٟنٖ لق٘نشم الصكٗونة
شو كؾٍ ئـا اًح ٔ الك ي الوعٌْٕ  ٠ق٘شم للصكٗوة إٗش م (.)85
ّجكشا ُو٘ة الك ي الوعٌْٕ ل ًَْ ٗحٕوي الع٠قة الٌ ى٘ة الحنٖ جنكشٗ شن٘ي هشؾٗنشت الصكٗونةٌّ ،ؽّن٘ة الصنشًٖ،
ّشُْك ُفٍ الع٠قة ُْ العلن ّاٝقاؾ  ِْ ،الفٕ ٗع ك هي اٝذن ٖ ً ى٘ة الصشًٖ (.)86
ّششٟوحٌشؾ الٔ القْاهؿ العشهة ٖ قشًْى العقْششت العكاقٖ ّالقْاً٘ي الوقشقًة – هعل الؿقاونة – جعنؿ شكٗونة القحنل
ششلى٠ض الٌشقٕ ال شجن للّْت شكٗوة هوؿٗة ّ ،شفلل نشى النك ي الوعٌنْٕ لِنش ٗحورنل نٖ ِنْق القّنؿ الصكهنٖ
العشمّ ،قؿ هك حَ الوشؾ ( )1/33هي قنشًْى العقْشنشت العكاقنٖ شقْلِنش " القّنؿ الصكهنٖ ُنْ جْش٘نَ ال شهنل إقاؾجنَ
إلٔ اقج شا ال عل الو ْى للصكٗوة ُشؾ نش م إلنٔ ًح٘صنة الصكٗونة الحنٖ ّقعنث اّ ٗنة ًح٘صنة شكه٘نة ؼنكٓ"( ، )87ونش
هك َ ال َ الصٌشاٖ شأًَ " العلن شعٌشِك الصكٗونة ّإقاؾ اقج ششِنش "( ، )88اّ اًنَ " هلنن شعٌشِنك الصكٗونة ونش ُنٖ
هعؿؾ ٖ ًوْـشِش القشًًْٖ ّإقاؾ هحصِة إلٔ جعق٘ق ُفٍ العٌشِك ّ ق ْلِش"(ُّ .)89فا ٗعٌنٖ اى النك ي الوعٌنْٕ
للصكٗوة هعل الؿقاوة ٗحطلا جْا ك هٌّكٗي ُوش ( العلن ) ُّْ ظشلة ـٌُ٘ة ً ى٘ة جورل ه٠قنة شن٘ي هنك هنش ّشن٘ي
ًٍشٖ الٍؽُ(ّٗ ،)90قّؿ شَ ى ٗعلن الصنشًٖ شأق نشى الصكٗونة ّهٌشِنكُش هنا اجصنشٍ إقاؾجنَ إلنٔ اقج ششِنش ُّ،نْ
شِفا الوعٌٔ ٗكون لٞقاؾ اجصشُِش ّٗع٘ي ظؿّؾُش نٖ جعق٘نق الْاقعنة اٝشكاه٘نة  ٕ ،ى ٗ نْى الصنشًٖ هشلونش شنأى
اهحنؿاءٍ هٌّنا هلننٔ اًىنشى هلننٔ ق٘نؿ الع٘ننش ّششًنَ ٗىنحعول ونن٠ظش ًنشقٕ شجوننش للّنْت ّ ى ٗحْقننا اى علنَ ُننفا
و٘ؤؾٕ إلٔ إلُشق قّض الوصٌٖ هلَّ٘ ،شؽ َ ٠اـا اهحقؿ ال شهل اى علَ ٌّٗا هلنٔ شرنة اًىنشى قنؿ نشقق الع٘نش
ق ل اٖ٠ق الكِشَ  ،اّ اـا شِل ؼطْق علَ ٕ لن ٗحْقا ّ ش الوصٌٖ هلَ٘ ٖ ُفٍ العشلة ٌٗح ٖ القّنؿ ّهني
ذن جٌح ٖ الوىؤّل٘ة هي القحل العوؿ ّل ٌَ ٗىأ هي القحل الؽطأ(.)91
ّٗ٠ظع اى الوٍك العكاقٖ ٖ جعكٗ َ للقّؿ الصكهٖ اه ٍ٠لن ٗك م شّْق ِكٗعة هلٔ ّشْا العلن شأق نشى
الصكٗوة ُّْ ،شفلل ي ل هي اٌٟشق الٔ العٌّك الرنشًٖ هني هٌشِنك القّنؿ الصكهنٖ (العلنن) ،لنفا ًقحنكض اهنشؾ
ِ٘شية الوشؾ ( )1/33شٟجٖ " القّؿ الصكهٖ ُْ جْشَ٘ ال شهنل إقاؾجنَ إلنٔ اقج نشا الصكٗونة هشلونش م شعٌشِنكُش
القشًًْ٘ة ُشؾ ش م ." ...
ّ ( اٟقاؾ ) ُّٖ هٌّك القّؿ الصكهٖ الرشًٖ ّج ْق العلن هي ظ٘ند اُو٘حِنش  ،نشٛؼ٘ك لن٘ه هطلْشنش لفاجنَ شنل
 ًَٛهكظلة ٖ ج ْٗي اٟقاؾ  ُّٖ ،هكظلة ٟظقة هلٔ العلن(ّ ،)92اٟقاؾ هٌّنك نٖ ِنْقجٖ النك ي الوعٌنْٕ
وْاء اجؽف ِْق القّؿ م الؽطأ ّٗ ،كاؾ شِش جعقق اٝؾقا( اّ الحو٘٘م لؿٓ الصشًٖ ّ اوحعؿاؾٍ ل ِن هشُ٘ة ا عشلنَ
ّجّننك شجَ ّهنني ذننن جقننؿٗك الٌحننشاس الوحكج ننة هلِ٘ننش  ،عكٗننة اٟؼح٘ننشق ُننٖ العٌّننك النن٠لم لحعقننق الننك ي الوعٌننْٕ
للصكٗوة ّششلحشلٖ الوىؤّل٘ة الصماا٘ة  ،شنأى ج نْى إقاؾ الصنشًٖ هحْشِنة إلنٔ إظنؿاخ الٌح٘صنة قينن هلونَ شعٌشِنك
ّ ق نشى الصكٗونة ّهنا ـلنل إقاؾجننَ هحصِنة ًعنْ إظنؿاخ الٌح٘صنة  ،شٟجصننشٍ ٛقاؾٕ لصكٗونة القحنل ششلىن٠ض الٌننشقٕ
ال نشجن للّنْت ٗقنْم هلنٔ اوننشن هلنن ال شهنل شوشؾٗنشت الصكٗونة ّاقاؾ عننل اٟهحنؿاء الوحورنل شنأٖ٠ق الكِننشَ
ٕ٠م هي اقاؾ الٌح٘صة الوحكج ة هلَ٘ ّ ش الوصٌٖ هلَّ٘ ،شؽ َ ٠اـا اجٔ ال شهل ال عل ّل ي اقاؾجَ لن ج ي هحصِنة
الٔ اًِشء ظ٘نش الوصٌنٖ هل٘نَ نشى القّنؿ ٌٗح نٖ ّششلحنشلٖ الوىنؤّل٘ة الصماا٘نة هني القحنل العونؿ ّاى ظّنلث الْ نش
ّل ٌَ ٗىأ هي شكٗوة القحل الؽطأ(. )93
ّالْاقا اى الوىؤّل٘ة الصماا٘ة هني شكٗونة القحنل جعنؿ هحعققنة شحنْا ك العلنن ّاٟقاؾ شّنكف الٌظنك هني ال ْاهند
ًِٛش ٟجعؿ هي هٌشِك القّؿ الصكهٖ ّوْاء شًث ٌكٗ ة ام و٘لة ّهلَ٘ شى هنؿم هعك نة ال شهند ٗ ٟعنْ ؾّى
جننْا ك القّننؿ الصكهننٖ ّقننؿ قٕننث هع وننة الحو٘٘ننم ننٖ ُننفا الٍننأى "  ...اى جعوننؿ الوننحِن جْش٘ننَ شٌؿق٘حننَ ًعننْ ق ن
الوصٌٖ هلَ٘ ّجعوؿ اٖ٠ق الٌشق هلَ٘ هي قكا ٌؿٗؿ ٗعؿ قنح٠م هونؿام ل نْى الونْت ًح٘صنة ظحو٘نة لل عنل النفٕ ظنؿخ
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شِفٍ ال ٘ ٘ة ّٗ ْى الوحِن قؿ اقاؾ الٌح٘صة اشحؿاءام ّ ٟه ك ششل شهد الفٕ ـ نكٍ ُّنْ اللعنا ششل ٌؿق٘نة "(ّ . )94هونش
جصؿق اٌٟشق الَ٘ ٖ ُفا الّؿؾ اى ٌُش( هي ٗكٓ هي قِشء القشًْى الصٌشاٖ(ٔ ، )95كّق جْا ك القّنؿ الؽنشَ
لق٘شم الوىؤّل٘ة ٖ شكاان القحل العوؿ ّٗحورل شٌ٘ة الُشق قّض الوصٌٖ هلَ٘ ّـلل شؿهْٓ الحو٘٘م ش٘ي شنكاان القحنل
ّي٘كُش هي شكاان اٟهحؿاء هلٔ و٠هة الصىن ّ ،قؿ ـُ ث هع وة الحو٘٘م الىْقٗة ٖ ُفا الٌِس  ،ظ٘د جقْ ٖ
ظؿ قكاقاجِش " شكاان القحل قّؿام ّ الٍكّ َ٘ جحو٘م شعٌّك ؼنشَ ُنْ ً٘نة إلُنشق قّض الوصٌنٖ هل٘نَ ُّ ،نفا
القّؿ الؽشَ ٗؽحلف هي القّؿ الصكهٖ العشم"( ُّْ ، )96هش ونشقت هل٘نَ هع ونة النٌقٓ الوّنكٗة إٗنش م(، )97
ا ٟاى الك ٕ الكاشط ّالفٕ ٗورل ق ٕ اٟيل ٘نة هني ال قنَ الصٌنشاٖ ًّعني شنؿّقًش ًح نق هعنَ (٘ ، )98نكٓ ى القّنؿ
الصٌشاٖ سٖ القحل السعوؿ ُْ قّؿ هسسشم ّ ،ـلل ٛى القّؿ الؽنشَ نٖ ٗنة شكٗونة ُنْ ى جٌّنكف إقاؾ الصنشًٖ
إلٔ جعق٘ق ًح٘صة شعؿ شوعٌٔ ى ِٗؿف الصشًٖ هي ّقاء علَ الوقّْؾ إلٔ يشٗة ؼكٓ ي٘ك إًِشء الع٘ش ُّفا ي٘ك
ٟلم ٖ شكٗوة القحل العوؿ  ،ـلل ى عل القحل ٗح ْى هني ونلْ( ٗنؤؾٕ إلنٔ ًح٘صنة ّ ،القّنؿ الصٌنشاٖ ٗح نْى هني
إقاؾ الىلْ( ّإقاؾ جعق٘ق الٌح٘صة الوحكج ة هلٔ ُفا الىلْ(  ّ ُّٖ ،ش الوصٌٖ هلَّ٘ ،ظ٘د ى ً٘ة إًِشء الع٘نش
ُٖ يكْ ال شهل هني اٟهحنؿاء نْٗ ٠شنؿ ـى يشٗنة شعنؿ هني الِنؿف النفٕ ونعٔ إل٘نَ الصنشًٖ ّ ،هني ذنن نئى نأى
جطلا القّنؿ الؽنشَ ٕٗ ٟن٘ف ٌن٘لش م النٔ الصكٗونة ّهل٘نَ ٗ قنٔ القّنؿ الصٌنشاٖ نٖ شكٗونة القحنل العونؿ ششلىن٠ض
الٌشقٕ ال شجن للّْت اّ شأٗة ّو٘لة اؼنكٓ نٖ ًطنشق القّنؿ العنشم شعٌّنكَٗ العلنن ّاٝقاؾ ُّ ،نْ هنش ونشق هل٘نَ
القٕشء العكاقٖ ٖ يشل ٘ة قكاقاجَ(.)99
انًطهب انخاَي
ػقىبت جريًت انقتم بانسالح انُاري انكاتى نهصىث
ى العقْشة ل٘ىث يشٗة ٖ ظؿ ـاجِش شل ُٖ ّو٘لة لحعق٘ق ُؿ ٘ي اظؿُوش ه٠شٖ ّٗحٕوي اؼٕش الوع ْم هلَ٘
للعقْششت ّالحؿاش٘ك ال٠لهة لحأُ٘لَ ّ ،الرنشًٖ ّقنشاٖ ٗحٕنوي جعّنٌَ٘ اؼ٠ق٘نش م ّونلْ ٘ش م هني ؼطنشق اٟشنكام ّ ،لنن
جعكف يلا الحٍكٗعشت العقْشة ّهٌِش الوٍنك العكاقنٖ ّ نفلل الحٍنكٗعشت الوقشقًنة هعنل الؿقاونة ّ ،ل ني ال قنَ
هك ِش شأًِش "اًحقشَ ّ ظكهشى هي ل ّ شعٓ العقْق الٍؽّ٘ة ٗحٕوي إٗ٠هش م ٌٗنش هكج نا ال عنل اٟشكاهنٖ
ٌح٘صة قشًًْ٘ة لصكٗوحَ ّٗ ،حن جْق٘عِش شئشكاءات ؼشِة ّشوعك ة شِة قٕشا٘ة" ( ، )100اّ اًِش " شماء ْٗقا ششون
الوصحوا جٌ ٘فا لع ن قٕشاٖ هلٔ هي جر ث هىلْل٘حَ هي الصكٗوة "(ّ ،)101ي٘كُش هي الحعكٗ شت اٟؼكٓ(.)102
ّهي ُفٍ الحعكٗ شت ٗحٕط ى ه ِْم العقْشنة الحقل٘نؿٕ ٗقنْم هلنٔ ًنَ شنماء نٖ هقششنل الصكٗونة الحنٖ ٗنٌُ هلِ٘نش
الوٍك  ،شٌ٘وش ٗقْم الو ِْم العؿٗد ٕ ٠هي الصماء هلٔ جقْٗن الوفًا ّجأُ٘لَ ل٘عنْؾ نكؾا ِنشلعش نٖ الوصحونا
(ُّ ، )103فا ٗعٌٖ إى العقْشة هقكق لوّلعة الوصحوا ّالوصٌٖ هلَ٘  ،نشلوصحوا ٗعنؿ ِنشظا العنق نٖ الوطشل نة
شئٗقش العقْشة إٗش م ّ ،جِؿف اٟؼ٘ك النٔ جعق٘نق اُنؿاف ّّظنشاف هؽحل نة ّٗ ،حكجنا هلِ٘نش إُنؿاق ظنق لوكج نا
الصكٗوة ّ هّلعة لَ ّ ٌٗقِّوش ّ ٗعطل اوحعوشلِش .
ّٗحكجا هلٔ جنْا ك اق نشى شكٗونة القحنل ششلىن٠ض الٌنشقٕ ال نشجن للّنْت اونحعقشق الصنشًٖ العقْشنة الوقنكق هٌِنش
ّظ٘د اى العقْشة الحنٖ ٗنٌُ هلِ٘نش الوٍنك  ٕٛشكٗونة ٗصنا اى ج نْى هني ظ٘ند اِٟنل هعنؿؾ شنٌُ ِنكٗط
ٗعننؿؾُش هننا ش٘ننشى اق ننشى ُننفٍ الصكٗوننة  ،إ ٟى ُننفا اٟهننك ٗ ٟوٌننا هنني ّشننْؾ هقْشننشت هلعقننة ششلعقْشننة اِٟننل٘ة،
شلعقْششت هي ظ٘د هؿٓ اوحق٠ل٘حِش هي شعِٕش جقىن الٔ هقْششت اِل٘ة ّهقْششت ج ع٘ة ّهقْششت ج و٘ل٘ة(، )104
ّل ٘ننشى هننؿٓ اًط ننشق ُننفٍ العقْشننشت هلننٔ الصكٗوننة -هْٔننْ ال عنند -اقجأٗننث جقىنن٘ن ُننفا الوطلننا هلننٔ ننكه٘ي
جؽّننُ ا ّٟهٌننَ ل ٘ننشى العقْشننة اِٟننل٘ة لِننفٍ الصكٗوننة ًّؽّننُ اٟؼننك ل ٘ننشى العقْشننشت الح ع٘ننة ّالح و٘ل٘ننة
ّ شٟجٖ-:
انفرع االول
انؼقىباث األصهيت
اى الوٍك ٗعؿؾ العقْشة هلٔ وشن هشؾٗشت الصكٗوة ّؼطكُش ّهش جىن َ هني ٔنكق شنشلوصحواّ ،جعنكف العقْشنة
اِٟل٘ة شأًِش " الصماء اٟوشوٖ الفٕ ٌُٗ هلَ٘ الوٍك للصكٗونة اونحٌشؾام النٔ ٖ ٘عحِنش ّٗصنا هلنٔ القشٔنٖ اى
ٗع ن شِش هٌؿ ذ ْت اؾاًَ الوحِن "(ّ ،)105شع شق اؼنكٓ ُنٖ " العقْشنشت الحنٖ ٗو ني للقشٔنٖ الوؽنحُ الع نن شِنش
هلننٔ هكج ننا الصكٗوننة ؾّى اى ٗحْقننف جْق٘عِننش شعقننَ هلننٔ الع ننن شعقْشننة اؼننكٓ"(ّ ، )106هع٘ننشق اهح ننشق العقْشننة
اِل٘ة ُْ ًِْش هقكقٍ شماء اِ٘ل للصكٗوة ؾّى اى ٗحْقف كِٔش هلٔ الع نن شعقْشنة اؼنكٓ(ُ ، )107نفا ٗعٌنٖ
اى العقْشة جعؿ اِل٘ة اـا شًث العقشا الو شٌنك للصكٗونة ّّقعنث هٌ نكؾ ؾّى اى ٗحْقنف ـلنل هلنٔ الع نن شعقْشنة
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اؼكٓ(ّ ، )108وو٘ث شِفا اٟون ٗ ًَٛصا هلٔ القشٖٔ اى ٗع ن شِش هٌؿ اؾاًة الوحِن٠ٕ ،م هي ـلل ٗحن اٟوحٌشؾ
الِ٘ش ٖ ش٘نشى ًنْ الصكٗونة ّ ،نٖ جعؿٗنؿ القنشًْى اِٟنلط للونحِنّ )109(.العقْشنشت اِٟنل٘ة اهنش اى ج نْى شؿً٘نة ّ
وشل ة للعكٗة ّ هشل٘ة ّجحورل ُفٍ العقْششت ششٝهؿام ،الىصي الوؤشؿّ ،الىنصي الوؤقنثّ ،العن ه الٍنؿٗؿ ّ،العن ه
ال ىّ٘ٗ ،الغكاهة ،العصم ٖ هؿقوة ال ح٘شى الصشًع٘ي ّالعصم ٖ هؿقوة اِ٠ظ٘ة(.)110
ّشٍأى العقْشة اِٟل٘ة الوقكق لصكٗوة القحنل ششلىن٠ض الٌنشقٕ ال نشجن للّنْت قنؿ هشقنا هلِ٘نش الوٍنك العكاقنٖ
شوْشا الوشؾ اّٟلٔ هي قشًْى هٌا اوحعوش ّاًحٍشق اٟولعة ال شجونة للّنْت الحنٖ شنشء ِ٘نش " ٗعشقنا ششٝهنؿام
ل هي اقج ا شكٗوة قحل اّ الٍكّ ِ٘ش شىن٠ض ًنشقٕ نشجن للّنْت " ّهني النٌُ ٗحٕنط اى القنشًْى الونف ْق
هشقا شعقْشة اٝهؿام ل ل ٌؽُ ٗكج ا شكٗوة قحل ششلى٠ض الٌشقٕ ال شجن للّنْت اّ ٍٗنك شِنش(ُّ ، )111نْ هنش
ٗؤٗؿٍ ّاقا الحط ٘ق القٕشاٖ (.)112
ّل نني هوننش جصننؿق ه٠ظظحننَ هلننٔ ًننُ الوننشؾ اّٟلننٔ هنن ٍ٠اى الوٍننك العكاقننٖ وننشّٓ شنن٘ي هقْشننة الٍننكّ ننٖ
شكٗوة القحل ششلى٠ض الٌشقٕ ال شجن للّْت ّش٘ي هقْشة الصكٗوة الحشهة ّشعل هقْشحِش اٟهؿام ٖ العشلح٘ي ّ ـلنل
ؼ ٠ش م للقشهؿ العشهة الْاقؾ نٖ قنشًْى العقْشنشت العكاقنٖ الحنٖ جعشقنا هلنٔ الٍنكّ شوْشنا الونشؾ (  ) 31الحنٖ
جنٌُ هلنٔ ى " ٗعشقنا هلننٔ الٍنكّ نٖ الصٌشٗننشت ّالصنٌط ششلعقْشنشت الحشل٘ننة هنش لنن ٗننٌُ هلنٔ ؼن٠ف ـلننل - .
الىصي الوؤشؿ إـا شًث العقْشة الوقكق للصكٗوة اٛهؿام " ًّعحقؿ  ٟه كق لحلل الوىشّا نٖ العقْشنة شن٘ي الٍنكّ
ّالصكٗونة الحشهنة  ،عق٘قننٖ اى شكٗونة القحننل ششلىن٠ض الٌننشقٕ ال نشجن للّنْت لِننش هني الصىننشهة ّالؽطنْق هننشٗ كق
العقشا هلِ٘ش ششٟهؿام ا ٟاى جْقف اٟهك هٌؿ ظؿ الٍكّ ّهنؿم ّ نش الوصٌنٖ هل٘نَ ٗ ٟحٌشونا هني ظ٘ند شىنشهحَ
هننا هقْشننة اٟهننؿام ٟونن٘وش اـا قشقًننش ـلننل هننا الٍننكّ ننٖ شكٗوننة القحننل ششوننحؽؿام اٟوننلعة الٌشقٗننة ي٘ننك ال شجوننة
للّْت ِفٍ اٛؼ٘نك  ٟجقنل شىنشهة هني الٍنكّ نٖ الصكٗونة هْٔنْ ال عند شنل قنؿ ج ْقِنش لونش ٗر٘نكٍ ِنْت
الى٠ض الٌشقٕ هي قلق ّقها ٖ ً ه الوصٌٖ هلَ٘  ،لفا ًقحكض هلٔ الوٍنك ظنفف ه نشق " ّ الٍنكّ ِ٘نش "
هي ًُ الوشؾ اّٟلٔ ظحٔ ٗؽٕا الٍكّ ٖ شكٗوة القحل ششلى٠ض الٌشقٕ ال نشجن للّنْت للقشهنؿ العشهنة ونشل ة
الف ك حّ ط هقْشحَ الىصي الوؤشؿ شؿٟم هي اٟهؿام .
ّجُعؿ هقْشة اٝهؿام هي ٌؿ العقْششت ّ ؼطكُش هلٔ ا٠ٖٝق ل ًِْش جىلا ظ٘ش الوع نْم هل٘نَ ّ ،جُعنكّف هقْشنة
اٝهؿام شأًِش "ٌٌق الوع نْم هل٘نَ ظحنٔ الونْت"( ، )113هك ِنش ال قنَ شأًِنش "إلُنشق قّض الوع نْم هل٘نَ ششلطكٗقنة
الحننٖ ٗعننؿؾُش القننشًْى"(ّ ، )114ي٘كُننش هنني الحعكٗ ننشت اٟؼننكٓ الحننٖ اؼحل ننث ننٖ ِنن٘شية ل ننع الوننْت اّ الطكٗقننة
الوىحؽؿهة ٖ الحٌ ٘ف ّل ٌِنش اج قنث نٖ الٌح٘صنة الحنٖ جحعقنق هني جٌ ٘نفُش ُّنٖ اهشجنة الوع نْم هل٘نَ شِنش  ،طكٗقنة
الحٌ ٘ف أهش اى ج ْى ٌٌقش م ظحنٔ الونْت اّ قه٘نش م ششلكِنشَ اّ شأٗنة ّون٘لة ؼنكٓ ٗعنؿؾُش القنشًْى(ّ ، )115قنؿ ظنؿؾ
الوٍك العكاقٖ ٖكٗقة الحٌ ٘ف لعقْشة اٟهؿام ششلٌٍق ُّ ،نْ هنش جقنكقٍ قنكاقات الوعنش ن نٖ اظ شهِنش هٌنؿ الٌطنق
شحلل العقْشة قؿ ّقؾ ٖ قكاق هع ونة الحو٘٘نم " ّ ...لونش شًنث هع ونة شٌشٗنشت شششنل اؾاًنث الونحِن ق .شوْش ِنش
أًِش ج نْى قنؿ ٖ قنث القنشًْى جط ٘قنش م ِنع٘عش م لنفلل قنكق جّنؿٗق قنكاق اٟؾاًنة لوْا قحنَ للقنشًْى هنش شٍنأى هقْشنة
اٟهؿام ٌٌقش م ظحٔ الوْت قؿ ششءت هٌشو ة .)116("...
اهش ششلٌى ة للحٍكٗعشت الوقشقًة هعل الؿقاوة ،قؿ هشقا الوٍك الوّكٕ هلٔ شكٗوة القحل هوؿام شوْشا الونشؾ
( )234هي قنشًْى العقْشنشت الوّنكٕ ششلىنصي الوؤشنؿ اّ الوٍنؿؾ ٌّنؿؾت العقْشنة النٔ اٟهنؿام نٖ ظنشٟت هعٌ٘نة
ظ٘د ًّث " هي قحل ً ىش م هوؿام هي ي٘ك و ق اِكاق ّ ٟجكِؿ ٗعشقا ششلىصي الوؤشؿ اّ الوٍؿؾ ّها ـلل ُٗع ن
هلٔ شهل ُفٍ الصٌشٗة ششٝهؿام اـا جقؿهحِش اّ اقحكًث شِنش اّ جلحِنش شٌشٗنة اؼنكّٓ .اهنش اـا نشى القّنؿ هٌنَ الحأُنا
ل عل شٌعة اّ جىِ٘لِش اّ اقج ششِش ششل عنل اّ هىنشهؿ هكج ِ٘نش اّ ٌنك شاِن هلنٔ الِنكا اّ النحؽلُ هني العقْشنة
ُ٘ع ن ششٝهؿام اّ ششلىصي الوؤشؿ ّج ْى العقْشة اٟهؿام اـا اقج ث الصكٗوة جٌ ٘فام لغكْ اقُنششٖ " ّهني النٌُ
الوحقننؿم ٗحٕننط اى هقْشننة شكٗوننة القحننل ششلىنن٠ض الٌننشقٕ ال ننشجن للّننْت الىننصي الوؤشننؿ اّ الوٍننؿؾ ّالننفٕ هك ننَ
الوٍك الوّكٕ شأًَ ّٔا الوع ْم هلَ٘ ٖ اظؿ الىصْى الوؽّّة لفلل قشًًْشمّ .جٍغ٘لَ ؾاؼلِنش نٖ اٟهونش
الحٖ جعٌِ٘ش الع ْهةّ ،ـلل هؿ ظ٘شجَ اـا شى الىصي هؤشؿ ،اّ الوؿ الوع ْم شِنش اـا نشى الىنصي هٍنؿؾ ،هلنٔ اًنَ
ٗ ٟصْل اى جٌقُ هؿ الىصي الوٍؿؾ هي ذ٠خ وٌىي ّ ٟجمٗؿ هلٔ ؼونه هٍنك ونٌة ا ٟنٖ اٟظنْا الؽشِنة
الوٌَّْ هلِ٘ش قشًًْش م ( ، )117اهش اـا جْ كت الظكّف الوٍؿؾ الوف ْق ٖ الٌُ اهن ٍ٠ح نْى العقْشنة اٟهنؿام
اّ الىصي الوؤشؿ شعىا اٛظْا .
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هش الوٍنك الىنْقٕ قنؿ هشقنا هلنٔ شكٗونة القحنل هونؿام ششٌٛنغش الٍنشقة هٍنكٗي ونٌة ّـلنل شوْشنا الونشؾ (
 )533هي قشًْى العقْششت الىْقٕ ّشنفلل اهح كُنش هني شنكاان الصٌشٗنشت ّـلنل شؿٟلنة الونشؾ (  ) 37هني القنشًْى
ً ىَ الحٖ اهح كت اٌٟغش الٍشقة الوؤشؿ اّ الوؤقحة هي العقْششت الصٌشا٘ة العشؾٗة ّ ،هي ذن ٗع ه القشجل الوع ْم
هلَ٘ ششٌٟغش الٍشقة ٖ اهش ي هؽحل ة ّٗ ،قىن هعّْ هولَ ششٌكاف الٌ٘ششنة العشهنة الحنٖ جٌ نف الع نن شٌ٘نَ ّشن٘ي
اٌٟننؽشَ الننفٗي ٗعننْلِن ّالوننؿهٖ الٍؽّننٖ ّالؿّلننة ّـلننل ٟشننل اوننح٘ شء الغكاهننشت ّالٌ قننشت القٕننشا٘ة ًّ قننشت
اؾاق الىصي شٌىا جعؿؾ ظىا هشُ٘ة الع ن هلٔ اى ٟجقل ظّة ل هي هشالة الوع ْم هلَ٘ ّالونؿهٖ الٍؽّنٖ
هي ذلد ق٘وة الوعّْ الٍِكٕ ّ ،شعنؿ اونح٘ شء اٟؼ٘نك هنش ٗعنْؾ لنَ هني الحعنْٗٓ جنمؾاؾ العّنُ الوؽّّنة
للوع ْم هلَ٘ ّاٌٟؽشَ الفٗي ٗعْلِن لٗشؾ هطكؾ شقؿق ِ٠ظَ(.)118
ّهي شِة اؼكٓ قؿ ٌؿؾ الوٍك الىْقٕ هقْشة شكٗوة القحل هونؿام النٔ اٌٟنغش الٍنشقة الوؤشنؿ اّ اٟهنؿام نٖ
ظش اقحكًث شأظؿ الظكّف الوٍؿؾ الوٌَّْ هلِ٘ش قشًًْش م (.)119
ّ ٘وش ٗحعلق شقشًْى الصماء العوشًٖ ِْ ،اٟؼك قؿ اهح ك شكٗوة القحل هوؿام هي شكاان الصٌشٗشت ظ٘د هشقنا هلِ٘نش
شوْشننا الوننشؾ (  )235ششلىننصي ؼوىننة هٍننك وننٌة ّ ،ـلننل شؿٟلننة الوننشؾ (  ) 29هٌننَ الحننٖ ظننؿؾت الصٌشٗننشت ششًِننش
الصكاان الحٖ جِْف هقْششجِش ششٝقُشش٘ة ّ ،ششٟوحٌشؾ الٔ الوشؾ (  ) 39الحٖ اهح نكت هقْشنة الىنصي الوؤقنث هني
ذ٠ذة الٔ ؼوىة هٍك وٌة هي العقْششت اٟقُشش٘ة ٘ ،وش ٌؿؾ العقْشة الٔ الىصي الوؤشؿ اّ اٟهؿام هٌؿ جنْا ك اظنؿ
الظكّف الوٍؿؾ الوٌَّْ هلِ٘ش قشًًْش م هلِ٘ش(.)120
انفرع انخاَي
انؼقىباث انتبؼيت وانتكًيهيت
ّٗقّؿ شِش العقْششت الحٖ جحكجا شٌش مء هلٔ الع ن شعقْشة اِل٘ة ،شع٘د ٗ ٟو ي اى ج كْ هلٔ الونؿاى ّجلعنق شنَ
شٍ ل هىحقلّ ،اًوش ٟشؿ اى ٗع ن هلَ٘ شأظؿ العقْششت اِٟل٘ة الحٖ و ق ش٘شًِش ُّٖ اهش جششعة للعقْشنة اِٟنل٘ة ّ
ه ولة لِش (.)121
العقْششت الح ع٘ة قشًًْش م جلعق العقْشة اِٟل٘ة شقْ القشًْى ؾّى اى ٌُٗ هلِ٘ش القشٖٔ ٖ الع ن (.)122
ّهلٔ ِع٘ؿ ال قَ جعكف ششًِش جلعق ششلعقْشة اِٛل٘ة الحٖ ج كْ هلنٔ الوع نْم هل٘نَ شقنْ القنشًْى ّؾّى ظششنة
إلٔ ًُ ٌٗطق شِش القشٖٔ (ُّ ، )123فٍ العقْششت ٗ ٟو ني اى ج نكْ ل٘نش اّ شما٘نش شو كؾُنش ّـلنل ٛى ا ٟح نشء
شِش ؾّى كْ العقْشنة اِٟنل٘ة ٗ ٟعقنق الغنكْ الوقّنْؾ هني العقْشنة نٖ ظنشٟت ر٘نك ِ ،نٖ جعطنٖ العقْشنة
اِٟل٘ة ؾّقُش العق٘قٖ ّجٕوي جعق٘ق ًحشاصِش(. )124
عٌؿ كْ هقْشة ِل٘ة هلٔ الوع ْم هلَ٘ هو ي ى ٗح عِش هقْشة ج ع٘ة ّهي ذن جوه ظقْقَ ّٗ ٟصْل للوع نْم
هلَ٘ ى ٗوحٌا ّ ٗعحكْ هلٔ جٌ ٘فُش شلىلطة الوؽحّة شحٌ ٘ف العقْششت جٌ فُش شغ٘ك ظششة ٟى ٌٗطق القشٖٔ شِش
ٖ ظ وَ( )125وش ٗ ٟعق للىلطشت الوىؤّلة هي جٌ ٘ف العقْششت ه شء الوع نْم هل٘نَ هٌِنش اـ اًِنش ج نكْ شٍن ل
هح شهل ّهحٌشوق ها العقْشنة اِٛنلٖ  ،نأى جٌ ٘نف العقْشنشت الح ع٘نة ٗىنحوؿ هني ًّنَْ القنشًْى شّنْق ه شٌنك
شوصننكؾ جقكٗننك هقْشننة اِننل٘ة شع ننن قٕننشاٖ  ،هوننش ٗعطننٖ ُننفٍ العقْشننشت ِ ن ة الحلقشا٘ننة هلننٔ ؼنن٠ف اِٟننل ننٖ
العقْششت ٗ ٠صْل جٌ ٘ف العقْششت ّالحؿاش٘ك الوقكق ششلقشًْى  ٕٛشكٗوة ا ٟشوقحٕنٔ ظ نن ّاشنا الحٌ ٘نف ِنشؾق
هي هع وة هؽحّة ٠ٕ ،م هي ًِْش ـات ٖنششا ؼ نٖ ل٘ع٘كُنش القٕنشء اُحوشهنش م نٖ اٟهنك لحأؼنف شٌظنك اٟهح نشق
ٌؽّ٘ة الوع ْم هلَ٘ ّؼطْق ال عل ّ ظكّ نَ الؤْنْه٘ة ّ الٍؽّن٘ة (ُّ ،)126نفا هنش ٌٗىنصن هنا الى٘شون٘ة
الصٌشا٘ة العؿٗرة الحٖ جِحن شٍؽُ الصنشًٖ هنا ٔنكّق ّٔنا هٌنشُس هلو٘نة ّإِن٠ظ٘ة لنَ  ّ،الع ونة الحٍنكٗع٘ة
لِفٍ العقْششت ج وي ٖ اوح وش اٛذك العقششٖ الٌنشجس هني العقْشنة اِٛنل٘ة شئٔنش ة ق٘نْؾ هني النكؾ الؽنشَ هلنٔ
()127
الوع ْم هلَ٘
العقْشننشت الح ع٘ننة ننٖ قننشًْى العقْشننشت العكاقننٖ ُننٖ العكهننشى هنني شعننٓ العقننْق ّالوماٗننش (ّ )128هكاق ننة الٍننكٖة
(ّ .)129القْ ششلعقْششت الح ع٘ة ٗلمم هٌَ ش٘شى هؿٓ اًؿقاشِش ها العقْششت الو كّٔنة هلنٔ هكج نا شكٗونة القحنل
ششلى٠ض الٌشقٕ ال شجن للّْت شى ا كِٔش شٌُ القشًْى ّ ٟظششة لنف كُش نٖ قنكاق الع نن ّ العقْشنشت الح ع٘نة
شعىا هش ششء شَ قشًْى العقْششت العكاقٖ جحعلق ششلصٌشٗشت ؾّى الصٌط ٘ ّ ،وش ٗؽُ الصكٗوة هْْٔ ال عد قؿ
و قث اٌٟشق الٔ اًِش هي الصٌشٗشت ّهي ذن جٍولِش العقْششت الح ع٘نة ًّظنكام ٟى الوٍنك شعنل هقْشحِنش اِٟنل٘ة
اٟهؿام لفا ٌٗط ق هلِ٘ش ًُ الوشؾ ( ) 98الحٖ ششء ِ٘ش " ل ظ ن ِنشؾق شعقْشنة اٝهنؿام ٗىنحح عَ شع نن القنشًْى
هي ْٗم ِؿّقٍ إلٔ ّقث جٌ ٘ف الع ن ظكهشى الوع ْم هل٘نَ هني العقنْق ّالوماٗنش الوٌّنَْ هلِ٘نش نٖ الونشؾج٘ي
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الىششقح٘ي ّشط٠ى ل هول هي هوش الحّكف ّاٝؾاق ّٗ،ؿق هٌَ ؼ ٠ال حك الوف ْق هؿا الِْ٘ة ّالْقف،
ّجع٘ي هع وة اٛظْا الٍؽّ٘ة اّ هع وة الوْاؾ الٍؽّ٘ة -ظىا اٛظْا شٌشء هلٔ ٖلا اٟؾهشء العشم اّ نل
ـٕ هّلعة ،ق٘وش م هلٔ الوع ْم هلَ٘"
ّهي الٌُ الوحقؿم ّششٟوحٌشؾ الٔ القْاهؿ العشهة ٖ قشًْى العقْششت ٗحٕط شأى هقْشة العكهشى هي شعٓ العقْق
ّالوماٗش هي العقْششت الح ع٘ة الحٖ جلعق هقْشة اٟهؿام عقْشنة اِنل٘ة للصكٗونة ّـلنل شعكهشًنَ هني شعنٓ ظقْقنَ
ّهماٗشٍ الوف ْق ٖ الوشؾ ( ّ )96فلل هي اؾاق اهْالَ اّ الحّكف ِ٘نش شعىنا الونشؾ ( ) 97هني ٗنْم ِنؿّق
الع ن ّلغشٗة جٌ ٘فٍ  ،اهش ششلٌى ة لعقْشة هكاق ة الٍكٖة ِٖ هحعلقة شعقْشة الىصي ٖ شعٓ الصنكاان الحنٖ ظنؿؾجِش
الوشؾ ( )99هي قشًْى العقْششت العكاقٖ ّهي ذن جؽكز هي ًطشق ال عد لعؿم ٌوْ هقْشة اٟهؿام شِش .
هش ششلٌى ة للعقْششت الح و٘ل٘ة  ِٖ ،هقْششت ذشًْٗة إٗنش م قكقُنش الوٍنك شقّنؿ جنْ ٘ك الصنماء ال شهنل للصكٗونة،
ّلفا أًِش جكج ٗ ششلعقْشة اِٟل٘ة ّل٘ه ششلصكٗوةّ ،ل ٌِش  ٟجلعق الوع ْم هلَ٘ شقْ القشًْى شل ٗصنا اى ٍٗنولِش
هٌطنْق الع ننن ،ظ٘نند ٗحننك( اهننك جقننؿٗكُش للوع وننة الصماا٘ننة الحننٖ اِننؿقت الع ننن ششلعقْشننة اِٟننل٘ة ننٖ الننؿهْٓ
الصماا٘ننة(ُّ ، )130ننفا ٗعٌننٖ اى العقْشننشت الح و٘ل٘ننة  ٟجٌ ننف شعننق الصننشًٖ هننش لننن ٗننٌُ هلِ٘ننش الع ننن ّ ،جٍننحك( هننا
العقْششت الح ع٘ة ٖ ا رك ؼّشاِّش ِّ شجِش ٟو٘وش ًِْوش ٗ ٟو ي اى ٗع ن القشٖٔ شِوش شّْق هىحقلة ّاًوش
جلعقننشى ششلعقْشننة اِٟننل٘ة شعننؿ الع ننن شِننش هلننٔ الصننشًٖ ٕ ،نن ٠هنني ًِننش هقْشننشت هؤقحننة ّي٘ننك ـلننل هنني ِن شت
ّؼّشاُ العقْششت الوؤقحة  ،ا ٟاى ُنفٍ العقْشنشت جؽحلنف هني العقْشنشت الح ع٘نة نٖ ًِنش  ٟجلعنق الصنشًٖ شع نن
القشًْى شل ٗصا اى ٗنٌُ هلِ٘نش القشٔنٖ نٖ ظ ونَ(ّ .)131قنؿ ظنؿؾ قنشًْى العقْشنشت العكاقنٖ العقْشنشت الح و٘ل٘نة
شر٠خ هقْششت ُٖ العكهشى هي شعٓ العقْق ّالوماٗش الوّشؾق ًٍّك الع نن (ًّ ،)132ظنكام ٟى العقْشنة اّٟلنٔ
جعؿ ه ولة ل عٓ العقْششت الىشل ة للعكٗة لفا ٗٛو ي جط ٘قِش هلٔ الصكٗوة هعل ال عد ٟى هقْشحِش اٟهؿام  ،هش
ششلٌى ة للعقْشة الرشً٘ة (الوّنشؾق )( ، )133قنؿ ًّنث الونشؾ ( )101هني قنشًْى العقْشنشت العكاقنٖ هلنٔ" ٘ونش هنؿا
اٟظْا الحٖ ْٗشا القشًْى ِ٘ش الع ن ششلوّشؾق ٗصْل للوع وة هٌؿ الع ن ششٝؾاًة ٖ شٌشٗنة ّ شٌعنة اى جع نن
شوّننشؾق اٌٟنن٘شء الوٕ ن ْٖة الحننٖ جعّننلث هنني الصكٗوننة ّ الحننٖ اوننحعولث ننٖ اقج ششِننش ّ الحننٖ شًننث هعننؿ
ٟوحعوشلِش ِ٘ش ُّفا لَ شؿّى اؼ ٠شعقْق الغ٘ك ظىي الٌ٘ةّٗ .صا هلنٔ الوع ونة نٖ شو٘نا اٟظنْا اى جنأهك
شوّشؾق اٌٟ٘شء الوٕ ْٖة الحٖ شعلث اشكام ٟقج شا الصكٗوة" ّجعل٘ل ًُ الوشؾ الىششقة ٗحٕط هي ؼ٠لَ اًَ
ٗصْل للقشٖٔ اى ٗع ن شوّشؾق اٟولعة الٌشقٗة ال شجوة للّْت الحٖ اوحعولث ٖ اقج شا شكٗوة القحنل اّ الحنٖ
شًث هعؿ ٟوحعوشلَ ِ٘ش ،شل اًَ ٗصا هلَ٘ هّشؾقجِش ٟى ظ٘شلجِش شعؿ ـاجِنش جعنؿ هوٌْهنة قشًًْنش م ششٟونحٌشؾ النٔ
الوشؾ الرشً٘ة هي قشًْى هٌا اوحعوش ّاًحٍشق اٟولعة ال شجوة للّْت.
م
هش ششلٌى ة للعقْشة الرشلرة ( ًٍك الع ن ) ٘قّؿ شِش ًٍك الع ن الصماانٖ هني ؼن ٠الْونشال الوعنؿؾ قشًًْنش لح نْى
شورششة اوحعشؾ لٚهي ؾاؼل الوصحوا ّاهشؾ الحنْالى للرقنة العشهنة الحنٖ ؼلنث شِنش  ،لنفلل نشى ًٍنك الع نن ٗعلنن هني
ؼ٠لَ ل كاؾ الوصحوا ششى الوصكهْى قؿ ًشلْا شماءُن العنشؾ ّٗحعقنق شنفلل النكؾ العنشم لغ٘نك الوصنكه٘ي(،)134
ُّٖ هقْشة شْالٗنَ  ،اـ شنشل القنشًْى للوع ونة اى جع نن شِنش هني جلقنشء ً ىنِش اّ شٌنشءام هلنٔ ٖلنا اٟؾهنشء العنشم
ّششٝؾاًننة ننٖ شننكاان الصٌشٗننشت ظّننكام ّ ،شننفلل ٗو نني جٌ ٘ننفُش ّاٟهننك شِننش عقْشننة ج و٘ل٘ننة لصكٗوننة القحننل ششلىنن٠ض
الٌننشقٕ ال ننشجن للّننْت اّ الٍننكّ ِ٘ننش ٟى ُننفٍ الصكٗوننة هنني الصٌشٗننشت  ،قننؿ ًّننث الوننشؾ ( )102هنني قننشًْى
العقْششت العكاقٖ " للوع وة هي جلقشء ً ىِش ّ شٌشء هلٔ ٖلا اٟؾهشء العشم اى جأهك شٌٍك الع ن الٌِنشاٖ الّنشؾق
ششٝؾاًة ٖ شٌشٗة . "...
ّ ٘وش ٗحعلق ششلحٍكٗعشت الوقشقًة –هعل الؿقاوة  -قؿ ًظن الوٍك الوّكٕ العقْششت الح ع٘ة ٖ قشًْى العقْششت
ّظننؿؾُش ننٖ اقشننا هقْشننشت ُّننٖ العكهننشى هنني العقننْق ّالوماٗننش الوٌّننَْ هلِ٘ننش ننٖ الوننشؾ (، )25العننم هنني
الْظشاف اٛه٘كٗةّٔ ،ا الوع ْم هلَ٘ جعث هكاق ة ال ْل٘ه ّالوّنشؾق (ًّ ،)135ظنك ٟى الوٍنك الوّنكٕ قنؿ
اهح ك شكٗوة القحل هي ق ٘ل الصٌشٗشت لفا ٗو ي جح عِنش العقْشنة اّٟلنٔ ّـلنل ششٟونحٌشؾ النٔ ًنُ الونشؾ ( )25الحنٖ
جٌُ " ل ظ ن شعقْشة شٌشٗة ٗىحلمم ظحوش م ظكهنشى الوع نْم هل٘نَ هني العقنْق ّالوماٗنش اٙج٘نة ّ ، " ...نفا العنش
ششلٌى ة للعقْشة الرشً٘ة ( العم هي الْظشاف اٟه٘كٗة ) وْاء شى الوع نْم هل٘نَ هنشه٠م نٖ ّظ٘ حنَ ّقنث ِنؿّق
الع ن اّ ي٘ك هشهل ِ٘ش ٗ ٟصْل جعٌَ٘٘ ٖ ّظ٘ ة ه٘كٗة للوؿ الحٖ ٗقؿقُش الع ن(ّ ،)136ششٔٝش ة الٔ العقنْشح٘ي
الىششقح٘ي ٗصا ّٔا الوع ْم هلَ٘ جعث هكاق ة ال نْل٘ه ّـلنل شوْشنا الونشؾ (  ) 28هني قنشًْى العقْشنشت الحنٖ
جٌُ " ل هي ُٗع ن هلَ٘ ششلىصي الوؤشنؿ اّ الىنصي الوٍنؿؾ اّ الىنصي لصٌشٗنة  ...اّ قحنل نٖ اٛظنْا الو ٌ٘نة نٖ
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ال قك الرشً٘ة هي الوشؾ ( )234هي ُفا القشًْى ٗ...صا ّٔعَ شعؿ اًقٕشء هؿ هقْشحنَ جعنث هكاق نة ال نْل٘ه هنؿ
هىننشّٗة لوننؿ هقْشحننَ شننؿّى اى جمٗننؿ هننؿ الوكاق ننة هلننٔ ؼوننه وٌىنني ّ .هننا ـلننل ٗصننْل للقشٔننٖ اى ٗؽ ننٓ هننؿ
الوكاق ة ا ّاى ٗقٕٖ شعؿهِش شولةّ .".جعل٘ل ًُ الوشؾ الىششقة ًىحٌحس هي ؼ٠لَ اى ّٔنا الوع نْم هل٘نَ جعنث
هكاق ة ال ْل٘ه عقْشة ج ع٘ة ٖ شكٗوة القحل ششلى٠ض الٌشقٕ ال نشجن للّنْت ٗ ٟو ني الع نن شِنش إ ٟهٌنؿهش ج نْى
الصكٗوة هقحكًة شظكف هٍؿؾ (اـا شى القّؿ هٌِنش الحأُنا ل عنل شٌعنة اّ جىنِ٘لِش اّ اقج ششِنش ششل عنل اّ هىنشهؿ
هكج ِ٘ش اّ ٌك شاِن هلٔ الِكا اّ الحؽلُ هي العقْشة) ّ ٖ العشلة الحٖ ٗع ن ِ٘ش القشٖٔ ششلىصي الوؤشؿ قنٗ
ّـلل شؿٟلة الوشؾ ( ) 2/ 234الوٍشق الِ٘ش ٟى الوٍك شعل هقْشحِش هٌؿ جنْا ك ُنفا الظنكف اٟهنؿام اّ الىنصي
الوؤشننؿ  ،اهننش الظننكّف اٟؼننكٓ ننٖ ال قننك الرشً٘ننة ً ىننِش عقْشحِننش اٟهننؿام ّٖ ٘عننٖ اى الوكاق ننة ي٘ننك هو ٌننة هننا
اٟهؿام ّ ،هلَ٘ أًَ ق٘ؿ ُفٍ العقْشة الح ع٘ة ٖ ًطشق ٔ٘ق شؿام ششلٌى ة لصكٗوة القحل لفا نشى هني إ ٟنل لنْ اًنَ
شعل العقْشة ٌشهلة ل ل شكاان القحل الوعشقا هلِ٘ش ششلىصي الوؤشؿ اّ الوٍؿؾ ٖ الوْاؾ (  ) 235 ، 234إ ونْاء
اقحكًث شظكف هٍنؿؾ ام لنن جقحنكى شنَ ّـلنل شعنفف ه نشق (اّ قحنل نٖ اٟظنْا  ...هني ُنفا القنشًْى) هني النٌُ،
أف الٔ ـلل اى الٌُ الىششق ٗ ؿّ هحٌشقٕش م ٟى الوٍك قؿ شعل كْ العقْشة ّشْٗش م ششوحؽؿاهَ ه شق (ٗصنا
ّٔعَ  ٖ )..ال قك اّٟلٔ هي الٌُ ،ذن هشؾ ٖ ال قك الرشً٘ة ّشعل اٟهك شْالٗنش م ششلٌىن ة للقشٔنٖ شنأى ٗقٕنٖ
شعؿهِش شولةم ،لفا ًقحكض هلٔ الوٍك الوّكٕ اهشؾ ِ٘شية الٌُ شٟجٖ " نل هني ُٗع نن هل٘نَ ششلىنصي الوؤشنؿ
اّ الىصي الوٍؿؾ اّ الىصي لصٌشٗة  ...اّ وكقة ٗصنا ّٔنعَ شعنؿ اًقٕنشء هنؿ هقْشحنَ جعنث هكاق نة ال نْل٘ه هنؿ
هىننشّٗة لوننؿ هقْشحننَ شننؿّى اى جمٗننؿ هننؿ الوكاق ننة هلننٔ ؼوننه وننٌ٘يّ .هننا ـلننل ٗصننْل للقشٔننٖ اى ٗؽ ننٓ هننؿ
الوكاق ة شعىا ظكّف الْاقعة".
اهننش ششلٌى ن ة للوٍننك الىننْقٕ قننؿ ِّ ن ِش قننشًْى العقْشننشت الىننْقٕ ششًِننش العقْشننشت ال كه٘ننة اّ أٟننش ٘ة ُّننٖ
الحصكٗؿ الوؿًٖ  ،الع ه الو٠لم للحصكٗؿ الوؿًٖ الوقحٕٔ شَ عقْشة اِل٘ة  ،الغكاهة الصٌشا٘ة ،الوٌنا هني العقنْق
الوؿً٘ة ًٍ ،ك الع ن  ،الّشق الع ن  ،الوّشؾق العٌ٘٘ة(ًّ ، ،)137ظكام ٟى الوٍك الىْقٕ قؿ اهح ك الصكٗوة –
هْْٔ ال عد – هي الصٌشٗشت ّهشقا هلِ٘ش ششٌٛغش الٍشقة هٍكٗي وٌة  ،لفا أًنَ ْٗشنا الحصكٗنؿ الونؿًٖ هٌنف
الْ٘م الفٕ اِ ط َ٘ الع ن ه كهش م ظحٔ اًقٕشء الىٌة العشٌك هلٔ جٌ ٘ف العقْشة اِٟل٘ة  ،وش ٗصا لّنق الع نن
الّشؾق شِش لوؿ ٌِك هلٔ ششا قشهة هع وة الصٌشٗشت ّ ٖ اقكا هعلة هي ه شى الصٌشٗة اّ اقشهة اّون ي الوصٌنٖ
هلَ٘  ،وش اى لوع وة الصٌشٗشت اى جأهك شٌٍك ٕ ظ ن شٌشاٖ ٖ شكٗؿ اّ شكٗؿج٘ي جعٌِ٘وش ّٗلمم الوع نْم هل٘نَ
شٌ قشت الٌٍك ّ ،فلل هّشؾق شو٘ا اٌٟ٘شء شوش ِ٘ش اٟولعة الٌشقٗة ال شجونة للّنْت لحنٖ اونحعولث نٖ اقج نشا
الصكٗوة اّ الحٖ شًث هعؿ ٟوحعوشلِش ِ٘ش(،)138
ّ ٘وش ٗحعلق شقشًْى الصماء العوشًٖ ِْ اٟؼنك ًظنن ُنفٍ العقْشنشت جعنث هٌنْاى العقْشنشت ال كه٘نة اّ أٟنش ٘ة ،
ُّننٖ هٌننا اٟقشهننة ٖ ،ننكؾ اٟشٌ ننٖ  ،العكهننشى هنني العقننْق الوؿً٘ننة  ،الوّننشؾق  ،اٟق ننش ّهٌننا هماّلننة اظننؿ
اٟهوش (ًّ ،)139ظكام  ًَٛاهح نك شكٗونة القحنل ى الصٌشٗنشت ّهشقنا هلِ٘نش شعقْشنة اقُشش٘نة ( الىنصي الوؤقنث ) لنفا
جحكجا هلِ٘ش هقْشة كه٘ة هٌا اٟقشهة هؿ هوشذلة ٖ اٟه ٌة الحٖ هٌِ٘نش الع نن  ّ ،نٖ اٟه ٌنة الحنٖ اقحك نث ِ٘نش
شٌشٗة القحل اّ الحٖ ٗى ٌِش الوصٌٖ هلَ٘ اّ اًى شدٍ ظحٔ الؿقشنة الكاشعنة ا ٟاـا قنكق القشٔنٖ ؼن٠ف ـلنل ،اهنش اـا
شى الوع ْم هلَ٘ اشٌ ٘ش م ٘ع ن هلَ٘ شنشلطكؾ هؤشنؿام اّ لونؿ جحنكاّض شن٘ي ذن٠خ ونٌْات ّؼونه هٍنك ونٌة ؼنشقز
اٟقأٖ العوشً٘ة  ،وش ٗعكم الوع ْم هلَ٘ هي هوشقونة شعنٓ ظقْقنَ الوؿً٘نة ٖنْا هنؿ جٌ ٘نف العقْشنة ّهني ذنن
ْٖا حك هْالٗة لوؿ العقْشة الوٌ ف هلٔ اى  ٟجقل هي ذن٠خ ونٌْات ّ ،للقشٔنٖ اى ٗع نن شوّنشؾق اٟونلعة
ال شجوننة للّننْت اّ شجوننشت ّهؽ ٕننشت الّننْت الحننٖ اوننحعولث اّ شًننث هعننؿ ٟقج ننشا الصكٗوننة ّٗ ،صننا ش ننل
اٟظْا الع ن شوّشؾق جلل اٟولعة ّ ال ْاجن ٟى ٌِعِش اّ اقحٌشدُش اّ اوحعوشلِش ي٘ك هٍكّ شعؿ ـاجَ اوحٌشؾام
الننٔ قننشًْى ظ٘ننشل اٟوننلعة ّالننفؼشاك الىننْقٕ ّاى لننن ج نني هل نش م للوننؿهٔ هل٘ننَ اّ الوع ننْم هل٘ننَ ّاى لننن جقننٓ
الو٠ظقة الٔ ظ ن( ،)140وش ٗو ي الع ن شأق ش الوع٠ت الؽشِة ّهٌا ٕ ٌؽُ هي هماّلة هٌِة ٌِا اٟولعة
الٌشقٗننة ال شجوننة للّننْت اّ شجوننشت ّهؽ ٕننشت الّننْت لوننؿٓ الع٘ننش لْشننْؾ الننٌُ الؽننشَ ننٖ قننشًْى اٟوننلعة
ّالفؼشاك الفٕ ٗوٌا ٌِعِش اّ ظ٘شلجِش ظ٘شلجِش(.)141
انخاتًت
شعؿ اى اًحٌِ٘ش هي حششة شعرٌش الوْوْم " شكٗوة القحل ششلى٠ض الٌنشقٕ ال نشجن للّنْت – ؾقاونة هقشقًنة " جِْنلٌش
الٔ الٌحشاس ّالوقحكظشت اٟج٘ة:
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اوال  9انُتا 9 :
ٗ-1و ي جعكٗف شكٗوة القحل ششلى٠ض الٌشقٕ ال شجن للّْت ششًِش " الُشق قّض اًىشى هونؿا هني ق نل اًىنشى اؼنك
ششوحعوش و٠ض ًشقٕ شجن للّْت".
-2الوٍك العكاقٖ ٖ قشًْى العقْششت شى هْ قش م ٖ جقى٘ن الصكاان هي ظ٘د ٖ ٘عحِش الٔ شنكاان و٘شون٘ة ّهشؾٗنة
ّاوح عشؾ الصكٗوة هْْٔ ال عد لٜو شا الوحقؿم ـ كُش هني ًطنشق الصنكاان الى٘شون٘ة لصىنشهة شكٗونة القحنل هني
شِة ّاٟولعة الٌشقٗة ال شجوة للّْت ّهني اشنل العنؿ هني اًحٍنشقُش هني شِنة اؼنكّٓ ،ـلنل شؽن٠ف الحٍنكٗعشت
العقشش٘ة الوقشقًة (الوّكٕ ّالىْقٕ ّالعوشًٖ) هعل الؿقاوة الحٖ ؼلث هي هرل ُفا الحقى٘ن.
-3لن ٗعؿؾ قشًْى العقْششت العكاقٖ اللعظة الحٖ ج ؿ شِش ظ٘ش اًٟىشى ّجلل الحنٖ جٌحِنٖ شِنش لّ٘ن ط هعن٠م لصكٗونة
القحل ّاًوش ظؿؾجِش القْاهؿ العشهة ٖ القشًْى الوؿًٖ ّـلنل ؼ ٠نش م لن عٓ الحٍنكٗعشت العقشش٘نة الوقشقًنة هلنٔ الٌعنْ
الفٕ و ق ش٘شًَ ٖ ذٌشٗش ال عد.
-4اى هٌشِك الك ي الوشؾٕ ٖ شكٗوة القحل ُٖ ذ٠خ الىلْ( اٟشكاهٖ ّالٌح٘صة الصكه٘ة ّالع٠قة الى ٘ة شٌِ٘وش
ّٗ ٟؤذك ٖ ق٘شهِش اؼح٠ف الْو٘لة الوىحؽؿهة ٖ جٌ ٘ف الىلْ( اٟشكاهٖ (اٟونلعة الٌشقٗنة ال شجونة للّنْت) اّ
ي٘كُش هشؾاهث جعققث الٌح٘صة ُّٖ الُشق قّض اًىشى هلٔ ق٘ؿ الع٘ش .
-5القّؿ الصٌشاٖ سٖ القحل السعوؿ ُْ قّؿ هسسشم ّ ،ـلل ٛى القّؿ الؽشَ ٖ ٗة شكٗوة ُنْ ى جٌّنكف إقاؾ
الصشًٖ إلٔ جعق٘ق ًح٘صة شعؿ شوعٌٔ ّإلٔ يشٗة ؼكٓ ي٘ك إًِشء الع٘ش ُّفا ي٘نك ٟلم نٖ شكٗونة القحنل العونؿ ،
ّظ٘د ى ً٘ة إًِشء الع٘ش ُنٖ ينكْ ال شهنل هني اٟهحنؿاء نْٗ ٠شنؿ ـى يشٗنة شعنؿ هني الِنؿف النفٕ ونعٔ إل٘نَ
الصشًٖ ّ ،هي ذن ئى أى جطلا القّؿ الؽشَ ٕ٘ٗ ٟف ٌ٘لش م الٔ الصكٗوة ّهل٘نَ ٗ قنٔ القّنؿ الصٌنشاٖ العنشم نٖ
شكٗوة القحنل العونؿ ششلىن٠ض الٌنشقٕ ال نشجن للّنْت اّ شأٗنة ّون٘لة اؼنكٓ نٖ ًطنشق القّنؿ العنشم شعٌّنكَٗ العلنن
ّاٝقاؾ .
حاَيا 9انًقترداث9
٠ً-0ظع هلٔ ًُ الوشؾ اّٟلٔ اه ٍ٠اى الوٍك العكاقٖ لنن ٗ ني ؾق٘قنش م اهني اونحؽؿاهَ لع نشق "ون٠ض ًنشقٕ "
ّ شى إ ٟل لْ اًَ ظؿؾ الى٠ض ال شجن للّْت شّْق هشهة ّشغنٓ الٌظنك هني ًْنَ ًنشقٕ ام ظكشنٖ لٜون شا
الحننٖ ون ق ـ كُننش ننٖ ذٌشٗننش ال عند ،ننن اًننَ وننشّٓ شنن٘ي هقْشننة الٍننكّ ننٖ شكٗوننة القحننل ششلىنن٠ض الٌننشقٕ ال ننشجن
للّْت ّش٘ي هقْشة الصكٗوة الحشهة ّشعل هقْشحِش اٟهنؿام نٖ العنشلح٘ي ّ ـلنل ؼ ٠نش م للقشهنؿ العشهنة النْاقؾ نٖ
قننشًْى العقْشننشت العكاقننٖ الحننٖ جعشقننا هلننٔ الٍننكّ شوْشننا الوننشؾ (  ) 31الحننٖ جننٌُ هلننٔ ى " ٗعشقننا هلننٔ
الٍكّ ٖ الصٌشٗشت ّالصٌط ششلعقْششت الحشل٘ة هش لنن ٗنٌُ هلنٔ ؼن٠ف ـلنل  - .الىنصي الوؤشنؿ إـا شًنث العقْشنة
الوقكق للصكٗوة اٛهؿام " ًّعحقؿ  ٟه كق لحلل الوىشّا ٖ العقْشة ل٠و شا الحٖ ُـ كت ونششقش م ،لنفا ًقحنكض اهنشؾ
ِ٘شيحَ شٟجٖ " ٗعشقا  ...هي اقج ا شكٗوة قحل شى٠ض شجن للّْت " ّـلل ل٘حىا هؿلْ الٌُ لٍوْ شو٘ا
اٟوننلعة الحننٖ ٗو نني جك ننا هلِ٘ننش جلننل ال ننْاجنّ ،ظحننٔ ٗؽٕننا الٍننكّ ننٖ شكٗوننة القحننل ششلىنن٠ض الٌننشقٕ ال ننشجن
للّْت للقشهؿ العشهة وشل ة الف ك حّ ط هقْشحَ الىصي الوؤشؿ شؿٟم هي اٟهؿام.
ً-2قحكض اهشؾ ِ٘شية الوشؾ ( )1/33هني قنشًْى العقْشنشت العكاقنٖ نشٟجٖ " القّنؿ الصكهنٖ ُنْ جْش٘نَ ال شهنل
إقاؾجَ إلٔ اقج شا الصكٗوة هشلوش م شعٌشِكُش القشًًْ٘ة ُشؾ ش م . " ...
ً-3قحكض هلٔ الوٍك الوّكٕ اهنشؾ ِن٘شية ًنُ الونشؾ (  ) 28هني قنشًْى العقْشنشت نشٟجٖ " نل هني ُٗع نن
هلَ٘ ششلىصي الوؤشؿ اّ الىصي الوٍؿؾ اّ الىصي لصٌشٗنة  ...اّ ونكقة ٗصنا ّٔنعَ شعنؿ اًقٕنشء هنؿ هقْشحنَ جعنث
هكاق ة ال ْل٘ه هؿ هىشّٗة لوؿ هقْشحَ شؿّى اى جمٗؿ هؿ الوكاق ة هلٔ ؼوه وٌىني ّ .هنا ـلنل ٗصنْل للقشٔنٖ
اى ٗؽ ٓ هؿ الوكاق ة شعىا ظكّف الْاقعة".
ً-4قحكض هلٔ القٕشء العكاقٖ ّاٟؾهشء العشم شّْق هشهة ّهلٔ هصله القٕشء اٟهلٔ ّّ قش م للْٕاشٗ القشًًْ٘ة
الىكهة العششلة ّهؿم الحكٗد اّ الحِشّى ٖ هىألة جٌ ٘ف اظ شم اٟهؿام ٖ ُفٍ الصكاان الؽط٘ك الحٖ ٍِٗؿُش ال لنؿ
 ،ها شقشء هؿؾ ٘ك هي الوع ْه٘ي ششٝهؿام  ٌٗ ٟف شِن الع ن لىٌْات ْٖٗلة ،قين ِؿّق قكاق الع ن ششٝهؿام.
انهىايش
 .1وْق الوشاؿ  /اٗٙة (. )30
 .2هٌٍْق ٖ الْقشاا العكاق٘ة ـٕ العؿؾ .2016 / 12 / 26 ٖ 4429 :
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 .3ال ٘كّل ششؾٕ هصؿ الؿٗي شي ٗعقْا  ،القشهْن الوع٘ٗ  ،زًْ ، 1شله للط شهة ّالٌٍك ،ش٘كّت .290 َ ، 2006 ،
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ِشؾق ،ش٘كّت.573َ ،2002 ،
 .16وْق لقوشى /اٗٙة(.)19
 .17وْق العصكات /اٗٙة(.)2
ٌٗ .18ظنننك الونننْاؾ ( ) 409- 405هننني قنننشًْى العقْشنننشت العكاقنننٖ  ،جقششلِنننش الونننْاؾ ( ) 235- 230هننني قنننشًْى العقْشنننشت
الوّكٕ  ،الوْاؾ ( ) 538-533هي قنشًْى العقْشنشت الىنْقٕ  ،الونْاؾ ( ) 240 – 235هني قنشًْى الصنماء العونشًٌٖٗ ،ظنك
فلل الوشؾ (  )254هي قشًْى العقْششت الصماانكٕ الّنشؾق شوْشنا اٟهنك الونكقن  156-66لعنشم ّ 1966الوعؿلنة شوْشنا
القشًْى ققن  14-11لعشم ّ 2011الحٖ هك ث القحل العوؿ ششًَ " الُشق قّض اًىشى هوؿام " .
 .19هىعْؾ ال شوشًٖ  ،شؿااا الٌّشاا ٖ جكج٘ا الٍكااا  ،حشا الصٌشٗشت  ،جعق٘ق هلٖ هعوؿ هعْْ  ،هشؾ اظوؿ ه نؿ
الوْشْؾ  ،ز ، 2ٖ ،10ش٘كّت  ،ؾاق ال حا العلو٘ة . 233 َ، 2003 ،
 .20اظوننؿ العّننكٕ ،القّننشَ – الننؿٗشت – العّنن٘شى الوىننلط ننٖ ال قننَ اٟونن٠هٖ ، 2ٖ ،هوننشى  ،هٌٍننْقات ّلاق
اّٟقشف ّ ،الٍؤّى ّالوقؿوشت . 130 َ ، 1974 ،
 .21ؾ .ه ننؿ القننشؾق هننْؾ  ،الحٍننكٗا الصٌننشاٖ اٟونن٠هٖ هقشقًننش ششلقننشًْى الْٔننعٖ،ز ،2ؾاق الٌِٕننة العكش٘ننة  ،القننشُك
.6َ ،1980،
 .22ؾ .هعوْؾ ًص٘ا ظىٌٖ ،الوىشُوة الصٌشا٘ة ٖ الحٍكٗعشت ،ؾاق الٌِٕة العكش٘ة ،القشُك .2َ ،1990 ،
 .23هلٖ ظى٘ي الٍك ٖ ،ؾقّن ٖ شكاان اٟهحؿاء هلٔ اٌٛؽشَ ،شً ٠شٌك.11َ ،1996 ،
 .24ؾ.هننْْ هعوننؿ ،شننكاان اٌٛننؽشَ ّاٛهننْا  ،ؾاق الٌِٕننة العكش٘ننة ،القننشُك  ،5َ ،1980 ، ،ؾ.ظىننٌ٘٘ي إشننكاُ٘ن
ِشلط  ،شكاان اٟهحؿاء هلٔ اٌٛنؽشَ ؾاق الٌِٕنة العكش٘نة  ،القنشُك ، 9َ ، 1984،ؾ .هعونؿ ل نٖ اشنْ هنشهك ،قنشًْى
العقْششت ،القىن الؽشَ ،الؿاق الصشهع٘ة للط شهة ّالٌٍك ،ش٘كّت. 255َ ،1984 ،
 .25ؾ ٍُشم ه ؿ العو٘ؿ كز  ،شكاان القحل ّاِٟششة ششوحؽؿام اٛولعة الٌشقٗة  ،شً ٠شٌك . 15َ ، 2014،
 .26الوؽحننك ّالوّننٌا اٛهكٗ ننٖ ظ٘ننكام ش٘كوننٖ هش ىنن٘ن ً ،صننل هؽحننك الىنن٠ض ُ٘ننكام وننح٘ ي ه ىنن٘ن ُّ،ننْ هؽحننك
ّهٌّا هعكّف شولعق ال ٌؿق٘ة ّ ،الوؤوه الوٍشق( لكاشطة قاؾْٗ قٗ ٕ٠اٛهكٗ ٘ة ٌُٗ ،ىنا إل٘نَ هنشؾ م اؼحنكا ّش٘نا ّ
شجن ِْت ًنششط جصشقٗمنش هنشم  ّ ،1902نفلل جطنْٗك نشجن الّنْت لوعك نشت اٟظحنكاق النؿاؼلٖ ّ،قنؿ ظّنل هلنٔ شنكاء
اؼحكاهَ ٖ  30هشقن  1909هطٔ ه ى٘ن شِشلٍ ه٠هة جصشقٗة ششون "ه ى٘ن شجن الّنْت" ٌٗ .ظنك الوْقنا اٟل حكًّنٖ
اٟجٖ  http://ar.m.wikipedia.org :جشقٗػ المٗشق (.) 2021 / 9 / 7
 .27هٌٍْق ٖ الْقشاا العكاق٘ة ـٕ العؿؾ . 2017-3-20 ٖ 4439 :
ٗ .28قششلِش م ( / 1اّٟم ) هي قشًْى اٛولعة العكاقنٖ ققنن  13لىنٌة  1992الولغنٖ  ،م ( )2/ 1هني قنشًْى اٛونلعة ٝقلن٘ن
كؾوحشى ققن  16لىٌة ( ، 1993القىن  ) 3/1هي ولطة اٟانح٠ف الوؤقحنة الوٌعلنة ققنن( )3لىنٌة 2003الؽنشَ ششلىن٘طك
هلٔ اٛولعة الولغٖ.
ٌٗ .29ظننك الصننؿاّ الولعقننة شقننشًْى اٛوننلعة ّالؽننشاك الوّننكٕ ققننن( )394لىننٌةّ 1954الوعننؿ ششلقننشًْى ققننن( )5لىننٌة
 ،2016هٌٍْق ٖ شكٗؿ الْقشاا الوّكٗة ،ـٕ العؿؾ  / 53ه كق ٖ .1954 / ًْْ٘ٗ / 8
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٘ٔ .30ف الصؿّ الؽشهه شوْشا قشًْى الحعؿٗل ققن  5لىنٌة  ، 2019هٌٍنْق نٖ شكٗنؿ الْقنشاا الوّنكٗة ـٕ العنؿؾ
ققن  / 7 ٖ 6كاٗك . 2019 /
ٌٗ .31ظك م( )313اهي قشًْى العقْششت الىْقٕ ققن  148لىنٌة  1949الوعنؿ ٗ ،قششلِنش نٖ الوعٌنٔ ـاجنَ م ( ) 323هني
قشًْى العقْششت الل ٌشًٖ لىٌة  ، ٔ٩٩١م()ٔ١١هي قشًْى العقْششت اٛقؾًٖ لىٌة ٓ. ٔ٩٣
ٌٗ .32ظك م (  ) 1 / 1هي قشًْى اٛولعة ّالفؼشاك العوشًٖ ققن  ٦٣لىٌة ٓ.ٔ٩٩
ٌٗ .33ظك م (  ) 2 / 1هي قشًْى اٛولعة ّالفؼشاك العوشًٖ .
 .34جٕوٌث القشاوة اّٟلٔ اٟولعة ال ٕ٘شء ُّٖ ؼشقز ًطشق ؾقاوحٌش٘ ،ونش جٕنوٌث القنشاوح٘ي الرشً٘نة ّالرشلرنة اٟونلعة
الٌشقٗة الحقل٘ؿٗة ي٘ك وكٗعة الطلقشت ّ ،اٟولعة الٌشقٗة ي٘ك الوٍٍؽٌة ّالوٍٍؽٌة ّاٟولعة الٌشقٗنة ونكٗعة الطلقنشت هلنٔ
الحْالٖ .
ٌٗ .35ظك م ( ) / 3هي قشًْى اٛولعة ّالفؼشاك العوشًٖ .
 .36شٌؿٕ ه ؿ الولل ،الوْوْهة الصٌشا٘ة ، 1ٖ ،ز ،4ه ح ة العلن للصو٘ا ،ش٘كّت.393َ ،2004 ،
 .37ؾ .هصؿٕ هعوْؾ هعا ،قشًْى اٛولعة ّالفؼشاك ،ؾاق ال ك الصشها ،اٝو ٌؿقٗة.7َ ،2001 ،
ٌٗ .38ظك قكاقُش الوكقن ُ٘/52أ هشهة ،2006/7/31ٖ 2006/ولوشى ه ٘ؿ ه ؿ هللا ،الوؽحشق هي قٕشء هع ونة الحو٘٘نم
اٟجعشؾٗة ،القىن الصٌشاٖ ز ، 2شغؿاؾ .45َ ، 2009 ،
ٌٗ .39ظك الطعي ققنّ،1972/5/8ٖ 309الفٕ ششء َ٘ "  ...اى الى٠ض شط ٘عحَ الوعؿ ٖ اِٛنل ل٠هحنؿاء هلنٔ النٌ ه
ّهٌؿاف  ٗ ٟىك ظولَ إ ٟشأًَ ٟوحؽؿاهَ ٖ ُفا الغكْ  "...الو حنا ال ٌنٖ لوع ونة النٌقٓ ،نٗ ،42شونك هعونْؾ ًشِنك،
هْوْهة ؾااك الوعشقف القشًًْ٘ة -اِٝؿاق الصٌشاٖ ،ز ،2الوصوْهة الؿّل٘ة للوعشهش  ،اٝو ٌؿقٗة.266َ ،1998 ،
 .40للومٗؿ ٌٗظك ؾ .هعوْؾ ه نؿ قشنَ القن  :ّٕ٠الوىنلْل٘ة الصٌشا٘نة للّن٘ؿلٖ (ؾاق ال نك الصنشهعٖ ،اٝون ٌؿقٗة)2010 ،
َ.112
 .41ؾ .هلٖ ظى٘ي الؽلف ،ؾ .ولطشى الٍشّٕ  ،هّؿق وششق . 308 َ ،
( .42قدّف ه ٘ؿٌ :كض قشًْى العقْششت الح و٘لٖ ، 5ٖ ،ؾاق ال ك العكشٖ ،القشُك .398َ ، 1979 ،
 .43ؾ .هلٖ ظى٘ي الؽلف ،ؾ .ولطشى الٍشّٕ ،هّؿق وششق . 306 َ ،
 .44ونن٘ف ِننشلط الع ٘لننٖ ،الٕننكّق ّالحٌشوننا ننٖ القشهننؿ الصٌشا٘ننة ،شعنند هٌٍننْق هلننٔ الوْقننا اٟل حكًّننٖ اٟجننٖ:
 hhttps://www.iasj.netجشقٗػ المٗشق .6َ ،2019-11-24
( .45جعكف الصكاان الٍ ل٘ة شأًِش "الصكٗوة الحٖ ٌّٗا الحصكٗن ِ٘ش هلٔ هصنكؾ الىنلْ( اٝشكاهنٖ شّنكف الٌظنك هني
الٌح٘صننة وننش ننٖ الصننكاان الىننل ٘ة ّـلننل جو٘٘ننمام لِننش هنني الصننكاان الوشؾٗننة الحننٖ ٗحْقننف ق٘شهِننش هلننٔ جعقننق ًح٘صحِننش اٝشكاه٘ننة
صكٗوحٖ القحل ّالىكقة"
 .46ؾً .ىكٗي هعىي ًعوة العىٌٖ٘ ،العوشٗة الصٌشا٘ة ل ٖٜشء-ؾقاوة هقشقًنة ،1ٖ ،شغنؿاؾ  ،الكا نؿ للوط ْهنشت ،2016،
َ.123
 .47اظوؿ حعٖ وكّق ،الْو٘ٗ ٖ قشًْى العقْششت القىن العشم ،6 ٖ ،ؾاق الٌِٕة العكش٘ة ،القشُك -567 َ ،2015 ،
. 568
 .48ؾ .جشهك اظوؿ همات ،العوشٗة الصٌشا٘ة  ٟهي الؿّلة الؿاؼلٖ ،2ٖ ،ؾاق الٌِٕة العكش٘ة ،القشُك .247َ ،2007 ،
ٌٗ .49ظك الوشؾ ( )30هي قشًْى العقْششت العكاقٖٗ ،قششلِش الوشؾ ( ) 45هي قشًْى العقْششت الوّكٕ .
50. Juliusz Piwowarski, Janusz Gierszewsk Security Dimensions, International
natlonalstudles. , Poland,no.30-48, p182016 p18
 .51ؾ .اؾم وننو٘شى ـٗننشا الغكٗننكٕ ،اِّٛننشف الؽشِننة شننشلصكاان ه ننك اٟجوننشم ،شعنند هٌٍننْق ننٖ هصلننة ششهعننة ج كٗننث
للعقْق ،م.9 َ ،2017 ، 2 ،2
 .52ؾ .هصننؿٕ هعوننْؾ هعنناٌ ،ننكض قننشًْى اٛوننلعة ّالننفؼشاك ،هّننؿق وننششقٍُ ،276َ ،ننشم ه ننؿ العو٘ننؿ ،الوْوننْهة
الٍشهلة ٖ اٛولعة ّالفؼشاك ،هّؿق وششقٌٗ .53َ ،ظك الطعي ققن ،1971/10/11ٖ 197الو حا ال ٌٖ لوع وة الٌقٓ
الوّكٗة ،ن 41قٗ ،شوك.266َ ،
ٌٗ .53ظك الوْاؾ(  )27-25هي قشًْى العقْششت العكاقٖ.
ٌٗ .54ظك الوْاؾ( )21-20هي قشًْى العقْششت العكاقٖ .
 ، .55ؾ  .ظوؿ ٌْقٖ شْ ؼطْ  ،الصكاان الْاقعة هلٔ اٌٛؽشَ ٖ قشًْى العقْششت ،شً ٠شٌك .123 َ ، 1990
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ٌٗ .56ظك الوشؾ (  )22هي قشًْى العقْششت العكاقٖ .
 . .57ؾ .شوش اشكاُ٘ن الع٘ؿقٌٕ ،كض اظ شم القىن الؽشَ هي قشًْى العقْششت ،شغؿاؾ ،ه ح ة الىٌِْقٕ 2015،
.174َ،
 .58اؼحل ث اٙقاء ال قِ٘ة ظْ جعؿٗؿ اللعظة الحٖ ج ؿا شِش الع٘نش الط ٘ع٘نة لًٞىنشى للومٗنؿ هني الح شِن٘ل ٌٗظنك ؾ .ظو٘نؿ
الىعؿٌٕ ،كض قشًْى العقْششت الصؿٗؿ – شكاان اٟهحؿاء هلٔ اٌٟؽشَ ،ز ، 3شغؿاؾ  ،هط عة الوعشقف 78 َ ، 1976 ،
ؾ .شوش اشكاُ٘ن الع٘ؿقٕ  ،هّؿق وششق . 176 َ ،
ٌٗ .59ظنننك الونننْاؾ ( ) 418 ، 417هننني قنننشًْى العقْشنننشت العكاقنننٖ  ،جقششلِنننش الونننْاؾ ( )264- 260هننني قنننشًْى العقْشنننشت
الوّكٕ  ،الوْاؾ (  )532-525هي قشًْى العقْششت الىْقٕ  ،الوْاؾ ( )246- 242هي قشًْى الصماء العوشًٖ.
ٌٗ .60ظك الوْاؾ (  ) 374، 373هي قشًْى العقْششت العكاقٖ .
 .61ؾ .هننشُك ه ننؿ ٌننًْٗ الننؿق ٌ ،ننكض قننشًْى العقْشننشت  -القىننن الؽننشَ ، 2ٖ ،ؾاق ال حننا للط شهننة ّالٌٍننك  ،ششهعننة
الوِْل . 131 َ ، 1997 ،
 .62ؾ .هعوؿ ال شٔل ،الصكاان الْاقعة هلٔ اٌٟؽشَ ، 2ٖ ،هط عة ششهعة ؾهٍق .104 َ ، 1962 ،
ٗ .63ؿهٔ القحل ٖ ُنفٍ العشلنة ا (القحنل النكظ٘ن ّ القحنل إٌن شقشم) ّٗعنكف شأًنَ "ُنْ ّٔنا ظنؿ لع٘نش هنكٗٓ ٗ ٟكشنٔ
ٌ شدٍ لحؽلَّ٘ هي مٟهَ الو كظة " للومٗؿ هي الح شِ٘ل ٌٗظك ؾ .شْؾ ظى٘ي شِشؾ ،قشًْى العقْششت القىن الؽنشَ -شنكاان
اٟهحؿاء هلٔ اٌٛؽشَ ، 2ٖ ،شً ٠شٌك .241 َ، 1998 ،
ٌٗ .64ظك الوشؾ ( ) 538هي قشًْى العقْششت الىْقٕ  ،جقششلِش الوشؾ (  )240هي قشًْى الصماء العوشًٖ .
ٌٗ .65ظك الوْاؾ ( ) 486- 482هني قنشًْى العقْشنشت العكاقنٖ  ،جقششلِنش الونشؾ (  ) 357هني قنشًْى العقْشنشت الوّنكٕ ،
الوشؾ ( )311هي قشًْى الصماء العوشًٖ  ،الوشؾ (  ) 728هي قشًْى العقْششت الىْقٕ .
 .66ؾ .هعوْؾ ًص٘ا ظىٌٖ ،هّؿق وششق.279َ ،
 .67ؾ .اٌكف جْ ٘ق ٌوهٌ ،كض قشًْى العقْششت-القىن العشم – الٌظكٗنة العشهنة للصكٗونة ّالعقْشنة ،شنً ٠شٌنك، 2012 ،
َ . 69
 .68ؾ .هعوؿ ال شٔل ،هّؿق وششق.177 َ ،
ٌٗ .69ظك الوشؾ ( )28هي قشًْى العقْششت العكاقٖ.
 .70ؾ .ؽكٕ ه ؿ الكلاق العؿٗرٌٖ ،كض قشًْى العقْششت – القىن الؽشَ ،شغؿاؾ ،هط عة المهشى.146 َ ، 1996 ،
 .71شؽَّْ جعكٗف اٛولعة ال شجوة للّْت ٌٗظك َ هي ُفا ال عد.
ٌٗ .72ظننك القننكاق الوننكقن ُ٘ / 216ننأ هشهننة  2008 /ننٖ ٌٗ ، 2007/ 5 /31ظننك ننٖ الوعٌننٔ ـاجننَ قننكاق هع وننة شٌشٗننشت
ننننكش٠ء الوننننكقن .ٍ/259ز 2007/شحننننشقٗػ  " .2008/4/28لننننؿٓ الحننننؿق٘ق ّالوؿاّلننننة ّشننننؿت هع وننننة شٌشٗننننشت ننننكش٠ء
شحشقٗػ ٖ 2007/7/17الؿهْٓ الوكقوة/151زّ ...2007/قكقت الع ن هلٔ الوؿاى (َ ) . .ششٝهؿام ٌٌقأ ّ نق الونشؾ
 406هي قشًْى العقْششت العكاقٖ ّـلل لقحل الوصٌٖ هل٘ة ( .ا )ٕ.شْاوطة و٠ض ًشقٕ لن ٗف ك ًْهنَ .....شنكت الوع ونة
هعٕك ال ٍف هلٔ هعل العشؾخ ّ فلل هعٕك ٔ ٗ الظكّف ال شقية ّ فلل العصلة  ...جؿ هلٔ قحنل الوصٌنٖ هونؿا لنفا
قكقت الوع وة ظ وش شئهؿام الوحِن ّ قش للوشؾ ِّ 406ؿق القكاق ششٟج شق اوحٌشؾا ٛظ شم الونشؾ / 182اِٛنْل٘ة ، ".قنكاق
هع وة شٌشٗشت شششل ققن/53ز(2018/10/18ٖ 2018/ي٘ك هٌٍْق ) .
 .73ؾ .اظوؿ حعٖ وكّق ،هّؿق وششق . 559َ ،
 .74ؾً .ص٘ا هعوْؾ ظىٌٖ ،هّؿق وششق. 73-71َ ،
ٌٗ .75ظك ٖ ُفا الوعٌٔ قكا هع وة الحو٘٘م الفٕ ششء َ٘ "ّ ...لوش شى إٖ٠ق الكِشَ هي ق نل الونحِن هلنٔ ّالنؿٍ قنؿ
اؾٓ الٔ اِششحَ ٖ ؽفٍ ّهي ذن ّ شجَ شعؿ ذ٠ذة اٗشم شكاء الٌمف الؿهْٕ ٘عنؿ قنح٠م هونؿام  "....القنكاق ققنن  / 561هْونعة
ذشً٘ة ٖ  1990/ 4 / 12الٌٍك القٕنشا٘ةّٗ ،نؿقُش الو حنا ال ٌنٖ لوع ونة جو٘٘نم العنكاق ، 2 ،ن ّ ، 322َ ، 5نفلل
القننكاق ققننن  / 31هْوننعة ذشً٘ننة  1990 /ننٖ  ، 1990/4/12هصلننة القٕننشء  ،جّننؿقُش ًقششننة الوعننشه٘ي  ،العننكاق 4، 3 ،
،ن.223 َ، 1990 ،45
 .76ؾ .هلٖ ظى٘ي الؽلف ،ؾ .ولطشى ه ؿ القشؾق الٍشّٕ ،هّؿق وششق.148َ ،
ٌٗ .77ظك الوشؾ ( )30هي قشًْى العقْششت العكاقنٌٖٗ ،ظنك نفلل قنكاق هع ونة الحو٘٘نم الونكقن  261نٖ ، 1976 / 3/ 2
هصوْهة اٟظ شم العؿل٘ة ّٗ ،ؿقُش قىن اٟه٠م القشًًْٖ ٖ ّلاق العؿ العكاق٘ة  ، 1 ،ن.304َ ، 1976، 7
 .78ظىي ال ِشًٖ ،هْوْهة القٕشء ّال قَ ،ز ،2الؿاق العكش٘ة للوْوْهشت ،القشُك .13َ ،1987 ،
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 .79جقششلِش الوشؾ ( )45هي قشًْى العقْششت الوّكٕ ،الوْاؾ (  )200 ، 199هي قشًْى العقْشنشت الىنْقٕ  ،الونْاؾ (86
 )88، 87،هي قشًْى الصماء العوشًٖ .
ٌٗ .80ظك قكاق هع وة الحو٘٘م الونكقن  / 236هْونعة ذشً٘نة  1988/نٖ  1988 / 8 / 17النفٕ شنشء ٘نَ "  ...اى ٔنكا
الوؿاى للوصٌٖ هلَ٘ ششلى٠ض ّجى َ شعؿّخ أكاق هكٔث ظ٘ش الوصٌٖ هلَ٘ للؽطك ٗنؿ هلنٔ اًّنكاف ً٘نة الونؿاى النٔ
القحننل  ٟالننٔ اٟٗننفاء ...لننفا ننأى عننل الوننحِن ٌٗط ننق ّاظ ننشم الوننشؾ  405هنني قننشًْى العقْشننشت شؿٟلننة الوننشؾ  31هٌننَ " هصلننة
القٕشء ، 1 ،ن ّ ، 93 َ ، 1990 ، 45نفلل قنكاق هع ونة شٌشٗنشت الكِنش ة الونكقن/520ز ،2017/نٖ 2017/4/27
(ي٘ك هٌٍْق ) .
 .81ؾ .شوش اشكاُ٘ن الع٘ؿقٕ ،هّؿق وششق.448َ ،
 .82ؾ.هشُك ه ؿ ًٌْٗ ،اٛظ شم العشهة ٖ قشًْى العقْششت ،ؾاق الع وة للط شهة ّالٌٍك ،الوِْل. 195َ ،1990 ،
 .83ؾ .حْض ه ؿ هللا الٍشـلٖ  ،ؾ .هلٖ ه ؿ القشؾق القِْشٖ ٌ ،كض قشًْى العقْششت العشم  ،شؿّى ًشٌك  ،القنشُك 2007 ،
.138َ ،
 .84ظِكت ٖ ُفا الٍأى ذ٠خ ًظكٗشت قِ٘ةً( :ظكٗة جعشؾ اٛو شاً ،ظكٗة الى ا الو٠انً ،ظكٗة الىن ا اٟقنْٓ اّ
الو شٌك) للومٗؿ هي الح شِ٘ل ظْ ُفٍ الٌظكٗشت ٌٗظنك ؾ .حنْض ه نؿ هللا الٍنشـلٖ  ،ؾ .هلنٖ ه نؿ القنشؾق القِنْشٖ  ،هّنؿق
وششق ،138َ ،ؾ .هلٖ ظى٘ي الؽلف ،ؾ .ولطشى ه ؿ القشؾق الٍشّٕ  ،هّؿق وششقّ 141َ ،هش شعؿُش.
 .85ؾ .هلٖ ظى٘ي الؽلف ،ؾ .ولطشى ه ؿ القشؾق الٍشّٕ ،هّؿق وششق.148َ ،
 .86ؾ .حْض ه ؿ هللا الٍشـلٖ  ،ؾ .هلٖ ه ؿ القشؾق القِْشٖ ،هّؿق وششق .138َ ،
 .87جقششلِش الوشؾ ( )80هي قشًْى الصماء العوشًٖ.
 .88ؾ .شوش اشكاُ٘ن الع٘ؿقٕ ،هّؿق وششق.225 َ ،
 .89هٌّْق قظوشًٖ ،الْش٘م ٖ القشًْى الصٌشاٖ العشم ،ؾاق العلْم للٌٍك ،هٌششة. 11َ ، 2006 ،
 .90ؾ ٠ٖ .اشْ ه ٘ ةٌ ،كض قشًْى العقْششت القىن العشم ،ؾاق الرقش ة للٌٍك ّالحْلٗا ،هوشى316 َ ، 2012 ،
ً .91ظك قكاق هع وة الحو٘٘م الوكقن  / 967الِ٘نأ الصماا٘نة  1994 /نٖ  ، 1994 / 3 / 27هصوْهنة اٛظ نشم العؿل٘نة ،
 ، 3ن.252 َ ، 1995 ، 6
 .92ؾ ٠ٖ .اشْ ه ٘ ة ،هّؿق وششق. 316 َ ،
 .93ؾ .هأهْى و٠هة ،قشًْى العقْششت-القىن العشم ،4ٖ ،ؾاق ال ك العكشٖ ،القشُك . 124َ ،1984 ،
ٌٗ .94ظك قكاقُش الوكقن ُ٘ / 49أ هْوعة  ، 1975 / 7 / 4 ٖ 1975 /هصوْهة اٟظ نشم العؿل٘نة  ،3 ،ن1975 ، 6
ٌٗ ، 252 َ ،ظك ٖ الوعٌٔ ـاجَ قكاق هع وة شٌشٗشت شششل الوكقن / 873ز( 2021/ 6/ 16 ٖ 2021/ي٘ك هٌٍْق ) .
 .95ؾ .كم ًٍأت إشكاُ٘ن ،اٛظ شم العشهة ٖ قشًْى العقْششت العكاقنٖ ،هط عنة ونعؿ-شغنؿاؾ  ، 82َ ،1962،ؾ .هعونؿ
ِ عٖ ًصن  ،قشًْى العقْششت-القىن العشم ( الٌظكٗة العشهة للصكٗوة )  ،ؾاق الرقش ة للٌٍك ّالحْلٗا .300َ ،2000،
ٌٗ .96ظننك قكاقُننش الوننكقن  / 275الغك ننة  6ننٖ  / 25جٍننكٗي ا ، 2004 / ّٟهٌٍننْق هلننٔ الوْقننا اٟل حكًّننٖ اٟجننٖ
https:\\www.stl-tsl.org
ٌٗ .97ظننك قكاقُننش الوننكقن ً / 256قننٓ ننٖ  ، 1962 / 9 / 5هصوْهننة القْاهننؿ القشًًْ٘ننة الحننٖ قكقجِننش هع وننة الننٌقٓ
الوّكٗة ّٗ ،ؿقُش الو حا ال ٌٖ لوع وة الٌقٓ 342 َ ، 1962 ، 5-2 ،
 .98ؾ .ه ؿ الوص٘ؿ الفش٘شًٖ ،الوىؤّل٘ة ٖ ال قَ الصٌشاٖ اٝو٠هٖ ،1ٖ ،الؿاق الصوشُ٘كٗة للٌٍنك ّالحْلٗناٗ ،84َ ،نشؾ
ظى٘ي العمإّ ،اوحظِشق القّؿ الصٌشاٖ ٖ شكٗوة القحل العوؿ ،شً ٠شٌك. 22َ ،1985 ،
ٌٗ .99ظك قكاق هع وة الحو٘٘م الونكقن ُ٘ /74نأ هشهنة 1985 /نٖ  1985 / 5 / 4النفٕ شنشء ٘نَ "  ...اـا نشى الوىنؿن
الوىحعول ٖ اقج شا الصكٗوة ٗ ٟو ي اى جٌطلق الطلقة هٌَ شغ٘نك ٔنغٗ هح نكق هلنٔ المًنشؾ ّ نشى الونحِن قنؿ ّشنَ هىؿونَ
ًعْ الْشَ الؽل ٖ لصىن اشَ٘ هٌؿ هٌطقة الصْف الّؿقٕ شى ـلل ٗؤ ؿ جْ ك ً٘ة القحل لؿٓ الوحِن  ، "...هصوْهنة اٛظ نشم
العؿل٘ة  ،3 ،ن ٖ ، 232 َ ، 1985 ، 5الوعٌٔ ـاجَ قكاق هع وة شٌشٗشت شششل الوكقن  / 631ز  2019/نٖ / 5 / 29
( 2019ي٘ك هٌٍْق ) .
 .100هعوْؾ َٖ ش ، ٠اِْ الحصكٗن ّالعقشا ٖ الى٘شوة الصٌشا٘ة الوعشِك .23َ ، 2005 ،
 .101ؾ .اظوؿ حعٖ وكّق ِْ ،الى٘شوة الصٌشا٘ة ،شً ٠شٌك .176َ ، 1972 ،
 .102للومٗؿ ٌٗظك ؾً .شال ه ؿ الكظوي ِشلط ،الصكاان اٟقحّشؾٗة ٖ القشًْى اٟقؾًٖ ، 1ٖ ،ؾاق ال نك للٌٍنك ّالحْلٗنا،
هوشى ،116َ ،1990 ،ظىي هلٖ ظى٘ي  ،الٌظكٗة العشهة للصماءات اٟشكاا٘ة ٖ قشًْى اٟشنكاءات الصٌشا٘نة  ،اٖكّظنة
ؾ حْقاٍ ،ششهعة اٟو ٌؿقٗة  ،ل٘ة العقْق. 123َ ،2004 ،
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 .103ؾ .هٌّْق ًّك وْضٌ ،كض قشًْى العقْششت-القىن العشم ،شً ٠شٌك . 12َ ، 1983 ،
ٌٗ .104ظك الوْاؾ (  ) 102 – 85هي قشًْى العقْششت العكاقٖ .
 . .105ه ؿ ال حشض هّط ٔ الّن٘ ٖ ،الصنماء الصٌنشاٖ -ؾقاونة جأقٗؽ٘نَ ّ لىن ٘ة ّ قِ٘نة  ،ؾاق الٌِٕنة العكش٘نة ،القنشُك ،
. 128َ ، 1972
 .106اظوؿ ُشؾٕ ه ؿ الْاظؿ الىعؿًّٖ ،هّؿق وششق . 79َ ،
 .107ؾ .هعوْؾ ًص٘ا ظىٌٖ ،هّؿق وششق .65َ ،
 .108ؾ .ؽكٕ ه ؿ الكلاق العؿٗرٖ ،هّؿق وششق.381َ ،
 .109ؾ .هلٖ ظى٘ي الؽلف ،ؾ .ولطشى ه ؿ القشؾق الٍشّٕ  ،هّؿق وششق .414َ ،
ٌٗ .110ظك الوشؾ ( )85هي قشًْى العقْششت العكاقٖ ،جقششلِش الوْاؾ ( )23 -13هي قشًْى العقْششت الوّكٕ  ،الوشؾ ( 37
) هي قشًْى العقْششت الىْقٕ  ،الوْاؾ (  ) 45 – 39هي قشًْى الصماء العوشًٖ .
 .111اِؿقت ولطة اٟاح٠ف الوؤقحة الوٌعلة اٟهك ققن ( 2003 /6 /10 ٖ )7جن شوْش َ جعل٘نق العونل شعقْشنة اٟهنؿام
ّظل هعلِش هقْشة الىصي هؿٓ الع٘ش ظ٘د ششء ٖ ال ٌؿ ا ّٟهي اٟهك الوف ْق" جعلق هقْشة اٛهنؿام نٖ نل ظشلنة ج نْى
ِ٘ش هقْشة اٛهؿام ُٖ العقْشة الْظ٘ؿ الوٌَّْ هلِ٘ش لوعشق ة هكج ا الصٌشٗة ّٗصْل للوع وة ى جىحع٘ٓ هٌِش شوعشق نة
الوحِن شنشلع ه هنؿٓ الع٘نش ّ ش نكْ هقْشنة اؼنكٓ قنل هٌِنش ّ قنش لونش ٗنٌُ هل٘نَ قنشًْى العقْشنشت"  ،هٌٍنْق نٖ الْقنشاا
العكاق٘ننة  3978 ،ننٖ ظمٗننكاى ّ ،2003جننن هننشؾ العوننل شعقْشننة اٛهننؿام ّـلننل شوْشننا اٛهننك ققننن (  ) 3لىننٌة 2004
الّشؾق هي قا٘ه الْلقاء اـ ششء َ٘ " ّ : ٟاوحرٌشءا هي اظ شم ال قك (  ) 1هي القىن (  ) 3هي اٛهنك ققنن (  ) 7نٖ 10
ظمٗكاى  2003الّشؾق هي ولطة اٛاح٠ف الوؤقحة ٗعشؾ العونل شعقْشنة اٟهنؿام الوٌّنَْ هلِ٘نش نٖ قنشًْى العقْشنشت ققنن
( ) 111لىٌة  1969هلٔ هكج ا ظؿٓ الصكاان اٙج٘ة  ...:شكاان القحل العوؿ الوٌَّْ هلِ٘ش ٖ الوشؾ ( " ) 406هٌٍْق
ٖ الْقشاا العكاق٘ة ٗ ٖ ، 3987 ،لْ . 2004
ٌٗ .112ظك قكاق هع وة شٌشٗشت شششل ققن /840ز " 2021/لؿٓ الحؿق٘ق ّالوؿاّلة ّا ٠ٖٟهلٔ و٘ك الحعق٘ق ّالوعش وة
ّهلٌش شعق الوحِن (ض.ز.غ) و ق ّاى اِؿقت الوعونة ظ وِنش ششٝهنؿام هني شكٗونة قحنل الوصٌنٔ هل٘نة (ف. .م) شأٖ٠قنشت
ًشقٗة شوىؿن شجن للّْت ّاى و ا العشؾخ ُْ ؼن٠ف ٘ونش ش٘نٌِن هلنٔ ٖكٗنق جكاشنٖ ّاى الوع ونة اٗنؿت الع نن الّنشؾق
شعننق الوحِونن٘ي ننٖ  ّ2021/5/2ننق الوننشؾ  /1هنني قننشًْى هٌننا اوننحعوش ّاًحٍننشق اٟوننلعة ال شجوننة للّننْت ِّننؿق القننكاق
ششٟج شق اوحٌشؾا ٛظ شم الوشؾ / 182اِْٛل٘ة ( "...ي٘ك هٌٍْق)
ٌٗ .113ظك الوشؾ (  ) 86هي قشًْى العقْششت العكاقٖ  ،جقششلِنش الونشؾ (  )13هني قنشًْى العقْشنشت الوّنكٕ الحنٖ جنٌُ "
ل هع ْم هلَ٘ ششٝهؿام ٌٍُٗق"  ،الوشؾ (  ) 40هي قشًْى الصماء العوشًٖ الحٖ جٌُ " جٌ ٘ف هقْشة اٟهؿام ٌٌقش م شعنؿ اً نكام
الع ن الّشؾق شِش "...
 .114ؾ .هلٖ ظى٘ي الؽلف ،ؾ .ولطشى الٍشّٕ ،هّؿق وششق .416َ ،
 .115يمّ هشؾ ظىن٘ي ،هقْشنة اٟهنؿام ّاذكُنش نٖ العنؿ هني ظنشُك اٟشنكام شن٘ي الٍنكٗعة ّالقنشًْى – ؾقاونة هقشقًنة،
قوشلة هششىح٘ك ،ل٘ة العقْق ى ششهعة الٌِكٗي. 10َ ، 2013 ،
ٌٗ .116ظك قكاق هع وة الحو٘٘م الوكقن ُ٘/ 76أ هشهة  ٖ ّ ، 1991/9/30 ٖ 1991 /الوعٌٔ ـاجَ قكاق هع وة شٌشٗنشت
الؿْٗاً٘ننننة الوننننكقن /108ز 2006/نننننّٖ ، 2007 /7/23قننننكاق هع ونننننة شٌشٗننننشت الكِنننننش ة الوننننكقن/520/ز 2017/نننننٖ
،2017/4/27قكاق هع وة شٌشٗشت شششل ققن /602ز 2021/شحشقٗػ ( 2020/3/10القكاقات ي٘ك هٌٍْق ).
ٌٗ .117ظك الوشؾ (  ) 14هي قشًْى العقْششت الوّكٕ.
ٌٗ .118ظك الوْاؾ (  )57 ، 1/ 56هي قشًْى العقْششت الىْقٕ.
ٌٗ .119ظك الوْاؾ (  ) 535 ، 534هي قشًْى العقْششت الىْقٕ.
ٌٗ .120ظك الوْاؾ ( ) 237 ، 236هي قشًْى الصماء العوشًٖ.
 .121ؾ .ؽكٕ ه ؿ الكلاق العؿٗرٖ  ،هّؿق وششق.381َ ،
 .122جٌُ الوشؾ ( )95هي قشًْى العقْششت العكاقٖ "العقْشنشت الح ع٘نة ُنٖ الحنٖ جلعنق الوع نْم هل٘نَ شع نن القنشًْى ؾّى
ظششة الٔ الٌُ هلِ٘ش ٖ الع ن " .
( .123ؾ .هعوْؾ ًص٘ا ظىٌٌٖ ،كض قشًْى العقْششت-القىن العشم،9ٖ ،ؾاق الٌِٕة العكش٘ة ،القشُك 329َ،1595 ،
 .124ؾ .ه ؿ ال حشض هّط ٔ الّ٘ ٖ ،الصماء الصٌشاٖ ،هّؿق وششق. 128 َ ،
 .125ؾ .هؿظث هعونؿ ه نؿ العمٗنم ،الٌظكٗنة العشهنة للعقْشنة ّالحنؿاش٘ك اٟظحنكالٕ ،ؾاق الٌِٕنة العكش٘نة ،القنشُك 2002 ،
.219َ،
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 .126ؾ .هعوؿ الكالقٖ ،الؿ ش اٟشحوشهٖ الصؿٗؿ ،1ٖ ،ؾاق ال حا الصؿٗؿ الوحعؿ  ،ش٘كّت.159َ ، 2002 ،
 .127ؾ .هعوْؾ ؾاّؾ ٗعقْا ،الوىؤّل٘ة ٖ القشًْى الصٌشاٖ ِ ،عشت للؿقاوشت ّالٌٍك ،ؾهٍق.321 َ ، 2001 ،
ٌٗ .128ظك الوْاؾ ( ) 97 ، 96هي قشًْى العقْششت العكاقٖ.
ٌٗ .129ظك الوشؾ ( )99هي قشًْى العقْششت العكاقٖ.
 .130ؾ .هعوْؾ ؾاّؾ ٗعقْا ،هّؿق وششق.168َ ،
 .131هعوؿ ل ٖ اشْ هشهك ،ؾ .هلٖ ه ؿ القشؾق القِْشٖ ،قشًْى العقْششت الل ٌشًٖ ،القىن العشم ،الؿاق الصنشهعٖ للط شهنة
ّالٌٍك ،ش٘كّت . 342 َ ،1984 ،
ٌٗ .132ظك الوْاؾ ( )102 ّ101 ّ100هي قشًْى العقْششت العكاقٖ.
 .133جعكف الوّشؾق شأًِش "اٟوح٘٠ء هلٔ هش الوع ْم هلَ٘ ّظكهشًَ هني نل اهْالنَ اّشنمء هٌِنش شّنْق اش شقٗنة
ّاًحقش هل ٘حِش الٔ الؿّلة ؾّى ٕ جعْٗٓ " هعوؿ ل ٖ اشْ هشهك ،ؾ .هلٖ ه ؿ القشؾق القِْشٖ ،هّؿق وششق.39َ ،
 .134ؾ .هؿظث هعوؿ ه ؿ العمٗم ،هّؿق وششق.192-191 َ ،
ً .135ظك الوشؾ (  )24هي قشًْى العقْششت الوّكٕ .
ٌٗ .136ظك الوشؾ ( )26هي قشًْى العقْششت الوّكٕ.
ٌٗ .137ظك الوشؾ ( )42هي قشًْى العقْششت الىْقٕ .
ٌٗ .138ظك الوْاؾ ( )69 ، 1،5/68 ، 1/ 67 ، 2/ 63هي قشًْى العقْششت الىْقٕ .
ٌٗ .139ظك الوشؾ ( )46هي قشًْى الصماء العوشًٖ.
ٌٗ .140ظك الوْاؾ ( ) 53، 52، 51 ، 50 ، 48 ، 47هي قشًْى الصماء العوشًٖ.
ٌٗ .141ظك الوْاؾ (  )55هي قشًْى الصماء العوشًٖ .

انًصادر
انقراٌ انكريى
اوال  9انًؼاجى
 .1ال ٘كّل ششؾٕ هصؿ الؿٗي شي ٗعقْا ،القشهْن الوع٘ٗ ،زًْ ، 1شله للط شهة ّالٌٍك ،ش٘كّت .2006 ،
 .2شوش الؿٗي اشٖ ال ٕل اشي هٌظْق اًّٛشقٕ ،لىشى العكا ،ز ،3ٖ ،11ؾاق ِشؾق ،ش٘كّت.2002 ،
 .3هعوؿ هكجٕٔ المش٘ؿٕ ،جشز العكّن ز ،29ؾاق ال ك للط شهة ّالٌٍك.1994 ،
حاَيأ-9انكتب انقاَىَيت
 .1ظوؿ العّكٕ ،القّشَ – الؿٗشت – العّ٘شى الوىلط ٖ ال قَ اٟو٠هٖ ، 2ٖ ،هوشى .1974 ،
 .2ظوؿ ٌْقٖ شْ ؼطْ  ،الصكاان الْاقعة هلٔ اٌٛؽشَ ٖ قشًْى العقْششت ،شً ٠شٌك .1990
 .3ظوؿ حعٖ وكّق ،الْو٘ٗ ٖ قشًْى العقْششت القىن العشم ،6 ٖ ،ؾاق الٌِٕة العكش٘ة ،القشُك .2015 ،
 .4ؾ .كم ًٍأت إشكاُ٘ن ،اٛظ شم العشهة ٖ قشًْى العقْششت العكاقٖ ،هط عة وعؿ-شغؿاؾ .1962،
ٗ .5شؾ ظى٘ي العمإّ ،اوحظِشق القّؿ الصٌشاٖ ٖ شكٗوة القحل العوؿ ،شً ٠شٌك.1985 ،
 .6ؾٌ .كف جْ ٘ق ٌوهٌ ،كض قشًْى العقْششت-القىن العشم – الٌظكٗة العشهة للصكٗوة ّالعقْشة ،شً ٠شٌك،
2012
 .7جشهك اظوؿ همات ،العوشٗة الصٌشا٘ة  ٟهي الؿّلة الؿاؼلٖ ،2ٖ ،ؾاق الٌِٕة العكش٘ة ،القشُك .2007 ،
 .8شٌؿٕ ه ؿ الولل ،الوْوْهة الصٌشا٘ة ، 1ٖ ،ز ،4ه ح ة العلن للصو٘ا ،ش٘كّت.2004،
 .9ؾ .ظىٌ٘٘ي إشكاُ٘ن ِشلط ،شكاان اٟهحؿاء هلٔ اٌٛؽشَ ؾاق الٌِٕة العكش٘ة ،القشُك .1984،
 .10ظوْؾ َٖ ش ، ٠اِْ الحصكٗن ّالعقشا ٖ الى٘شوة الصٌشا٘ة الوعشِك .2005 ،
 .11قدّف ه ٘ؿٌ ،كض قشًْى العقْششت الح و٘لٖ ،5ٖ ،ؾاق ال ك العكشٖ ،القشُك .1979 ،
 .12هلٖ ظى٘ي الٍك ٖ ،ؾقّن ٖ شكاان اٟهحؿاء هلٔ اٌٛؽشَ ،شً ٠شٌك.1996 ،
 .13ؾ .ه ؿ القشؾق هْؾ  ،الحٍكٗا الصٌشاٖ اٟو٠هٖ هقشقًش ششلقشًْى الْٔعٖ ،ز ،2ؾاق الٌِٕة العكش٘ة،
القشُك .1980،
 .14ؾ .هلٖ ظى٘ي الؽلف ،ؾ .ولطشى الٍشّٕ ،الو شؾٕ العشهة ٖ قشًْى العقْششت 2ٖ ،القشُكٍ. 2010،
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 .15ؾ .هْْ هعوؿ ،شكاان اٌٛؽشَ ّاٛهْا  ،ؾاق الٌِٕة العكش٘ة ،القشُك .1980 ، ،
 .16ه ؿ الوص٘ؿ الفش٘شًٖ ،الوىؤّل٘ة ٖ ال قَ الصٌشاٖ اٝو٠هٖ ،1ٖ ،الؿاق الصوشُ٘كٗة للٌٍك ّالحْلٗا
.1985،
 .17ؽكٕ ه ؿ الكلاق العؿٗرٌٖ ،كض قشًْى العقْششت – القىن الؽشَ ،شغؿاؾ ،هط عة المهشى.1996 ،
 .18هىعْؾ ال شوشًٖ ،شؿااا الٌّشاا ٖ جكج٘ا الٍكااا ،حشا الصٌشٗشت ،جعق٘ق هلٖ هعوؿ هعْْ ،هشؾ
اظوؿ ه ؿ الوْشْؾ ،ز ، 2ٖ ،10ش٘كّت  ،ؾاق ال حا العلو٘ة .2003 ،
 .19ؾ .هعوْؾ ًص٘ا ظىٌٖ ،الوىشُوة الصٌشا٘ة ٖ الحٍكٗعشت ،ؾاق الٌِٕة العكش٘ة ،القشُك .1990 ،
 .20ؾ .هعوؿ ل ٖ اشْ هشهك ،قشًْى العقْششت ،القىن الؽشَ ،الؿاق الصشهع٘ة للط شهة ّالٌٍك ،ش٘كّت.1984 ،
 .21هشُك ه ؿ ًٌْٗ الؿق ٌ ،كض قشًْى العقْششت -القىن الؽشَ ، 2ٖ ،ؾاق ال حا للط شهة ّالٌٍك  ،ششهعة
الوِْل . 1997 ،
 .22ؾ .هعوؿ ال شٔل ،الصكاان الْاقعة هلٔ اٌٟؽشَ ،2ٖ ،هط عة ششهعة ؾهٍق.1962 ،
 .12ؾ .هصؿٕ هعوْؾ هعا ،قشًْى اٛولعة ّالفؼشاك ،ؾاق ال ك الصشها ،اٝو ٌؿقٗة،2001 ،
 .24ؾ .هعوؿ ِ عٖ ًصن ،قشًْى العقْششت-القىن العشم (الٌظكٗة العشهة للصكٗوة)  ،ؾاق الرقش ة للٌٍك
ّالحْلٗا 2000،
 .25ؾ .هعوْؾ ه ؿ قشَ الق  :ّٕ٠الوىلْل٘ة الصٌشا٘ة للّ٘ؿلٖ ؾاق ال ك الصشهعٖ ،اٝو ٌؿقٗة.2010 ،
 .26هعىي ًعوة العىٌٖ٘ ،العوشٗة الصٌشا٘ة ل ٖٜشء-ؾقاوة هقشقًة ،1ٖ ،شغؿاؾ ،الكا ؿ للوط ْهشت .2016،
 .27ؾً .ىكٗي هعىي ًعوة العىٌٖ٘ ،العوشٗة الصٌشا٘ة ل ٖٜشء-ؾقاوة هقشقًة ،1ٖ ،شغؿاؾ ،الكا ؿ للوط ْهشت
.2016،
 .28ؾ ٍُشم ه ؿ العو٘ؿ كز ،شكاان القحل ّاِٟششة ششوحؽؿام اٛولعة الٌشقٗة ،شً ٠شٌك .2014،
حانخا  9انرسا م واالطاريخ انجايؼيت 9
 .1ظوؿ ُشؾٕ الىعؿًّٖ ،العوشٗة الصٌشا٘ة لٜؾّٗة الط ٘ة ،ؾقاوة هقشقًة ،قوشلة هششىح٘ك  ،ششهعة شششل  ،ل٘ة القشًْى ،
.2014

 .2يمّ هشؾ ظى٘ي ،هقْشة اٟهؿام ّاذكُش ٖ العؿ هي ظشُك اٟشكام ش٘ي الٍكٗعة ّالقشًْى – ؾقاوة
هقشقًة ،قوشلة هششىح٘ك ،ل٘ة العقْق ى ششهعة الٌِكٗي.2013 ،
رابؼا  9انبذىث انًُشىرة في انًجالث 9
-1ؾ .اؾم وو٘شى ـٗشا الغكٗكٕ ،اِّٛشف الؽشِة ششلصكاان ه ك اٟجوشم ،شعد هٌٍْق ٖ هصلة ششهعة ج كٗث
للعقْق ،م.2017 ، 2 ،2
خايسا 9انقىاَيٍ- 9
-0قىاَيٍ انؼقىباث
.01قشًْى العقْششت الوّكٕ ققن  58لىٌة .1937
.02قشًْى العقْششت ال ٌشًٖ ققن340لىٌة.1943
.03قشًْى العقْششت الىْقٕ ققن 148لىٌة .1949
.04قشًْى العقْششت الوغكشٖ ققن 16لىٌة.1960
.05قشًْى العقْششت الصمااكٕ ققن79لىٌة.1966
.06قشًْى العقْششت العكاقٖ ققن111لىٌة .1969
.07قشًْى الصماء العوشًٖ ققن 74لىٌة .1974
-1انقىاَييٍ انخاصت
 .1قشًْى اٛولعة ّالؽشاك الوّكٕ ققن349لىٌة.1954
 .2قشًْى اٛولعة ّالفؼشاك العوشًٖ ققن  36لىٌة 1990
 .3قشًْى اٛولعة العكاقٖ ققن  13لىٌة  1992الولغٖ.
 .4قشًْى اٛولعة ٝقل٘ن كؾوحشى ققن  16لىٌة .1993

 .5قشًْى اٛولعة ّالفؼشاك الىْقٕ ققن 51لىٌة .2001
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 .6اهك ولطة اٟاح٠ف الوؤقحة الوٌعلة ققن 3لىٌة 2003الؽشَ ششلى٘طك هلٔ اٛولعة الولغٖ.
 .7قشًْى هٌا اوحعوش ّاًحٍشقاٟولعة ال شجوة للّْت ققن 38لىٌة .2016
سادسا  9انًىاقغ االنكتروَيت 9
. http://ar.m.wikipedia.org .01
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