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 جُٔوذٓس

جُكٔذ هلل سخ جُؼح٤ُٖٔ جُز١ ؾؼَ جٌُٔحٍ طلس ٓالصٓس ُزجضٚ جُؼ٤ِح ، ٝؾؼَ جُخطأ 

  ذحإلٗغحٕٝجُخِؾ ٝجُ٘غ٤حٕ طلحش ٓوطشٗس 

ش قحكضج ػ٠ِ جُؼطحء جُٔخِض ٝجُطلح٢ٗ ك٢ رط٣ؼجٕ ج٤ٔٛس دسجعس جُطكو٤ن جالدجس١ 

جالؾشجء ، ٛزج ٓح ٣كغ جُٔٞظق ٖٓ  ججُؼَٔ ، ػ٠ِ جُؼٌظ ضٔحٓح ٖٓ جؿلحٍ جُِؿٞء ج٠ُ ٛز

الٍ جُطكو٤ن ضطٌٖٔ ٖٓ جُٞهٞف ػ٠ِ جُكو٤وس ًٔح ٢ٛ ُطأض٢ كٖٔ خ جالدجسزج٤ٔٛس ، جٓح 

٘حش هذ ٓؼِٞٓحش طك٤كس طحدهس ، ال ج٠ُ ٓؿشد ضٌٜ ج٠ُ العط٘حدٛحهشجسجضٜح ػحدُس ده٤وس 

ؽحذغ جالٗظحف ٝجُؼذجُس ، ال  جالدجسز٣خِغ ػ٠ِ ػَٔ  إٔ رُي، ٖٝٓ غْ ك ةضظ٤د ٝهذ ضخط

ك٢  جالدجسزذحُ٘غرس ج٠ُ جُٔٞظق ٝ دجس١ أ٤ٔٛس جُطكو٤ن جال ٝٛزج ٣ر٤ٖ إٔ،  فجُظِْ ٝجالؾكح

 جال٣ؿحذ٢ ُأل٤ٔٛس . دجُ٘لغ جُز١ ٣كووٚ ٤ٌُِٜٔح ، ج١ جُؿحٗ

كٜٞ إٔ جُطكو٤ن ٓشقِس ٜٓٔس ُٔح ٣طشضد ػ٤ِٜح ٖٓ ٗطحتؽ خط٤شز جٓح جُؿحٗد جُغِر٢ 

ٖٓ جالؾشجءجش ذحُـس جُخطٞسز ٝذـغ جُ٘ظش ػٖ  ذحػطرحسٙذحُٔٞظق ،  ٜٓ٘ح ٓح ٣طؼِن

جُ٘ظحّ جُٔطرغ ك٢ جُذٍٝ ًحكس ، ٝضطٔػَ ٛزٙ جُخطٞسز ضؿحٙ جُٔٞظق ك٢ ج٥غحس جُ٘لغ٤س ، ئر 

إٔ جالخ٤ش ٣رو٠ ك٢ ٝػغ ٗلغ٢ هِن قط٠ ٣٘ط٢ٜ جُطكو٤ن ، ًٔح ألقحُطٚ ج٠ُ جُطكو٤ن أغش 

٣َ ذكوٚ ، جُط٢ هذ ضإد١ ج٠ُ صػضػس ٓشًضٙ جُٞظ٤ل٢، ُٔح ٣ػ٤شٙ رُي ٖٓ شٌٞى ٝأهحٝذحُؾ 

عكد  جالدجسزهشسش  ذحالٗطوحص جق٤حٗح ٖٓ سجضرٚ جًٕٔح جٕ ُِطكو٤وحش ضأغ٤شجش ٓحد٣س ٝرُي 

ٝك٢ رُي خطش  ٣ذٙ ػٖ جُؼَٔ ، أٝ هذ ٣ٜذد ق٤حضٚ جُٞظ٤ل٤س ٝرُي ذأٜٗحء ػالهطٚ ذحُٞظ٤ل٤س ،

ج٤ُّٞ ٖٓ ٓظذس ػ٤ش ُؼذد ًر٤ش ٖٓ ٓٞجؽ٤ٖ٘ ًر٤ش ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ ٖٓ ٣ؼ٤ِٚ ُٔح ضٔػِٚ جُٞظ٤لس 

جُذُٝس جُ٘حضؽ ػٖ ضشؼد ٜٓحّ جُذٍٝ ٝجصد٣حد ضذخِٜح ك٢ ٓؿالش ٓح ًحٗص ُطؼطِغ ذٜح ٖٓ 

 هرَ .

٠ جُطكو٤ن ٣إغش جُٔٞظق جُ كأقحُٚرجضٜح ،  ذحإلدجسزٖٝٓ آغحس جُطكو٤ن أ٣ؼح ٓح ٣طؼِن 

٤ش ػ٠ِ ٗشحؽ جُٔٞظق جُٔكحٍ ، ٖٓ خالٍ جُطأغ دٝأؽشج ذحٗطظحّجُؼحّ  عِرح ك٢ ع٤ش جُٔشكن

٣ذٙ ٖٓ جُٞظ٤لس ٝٓح ٣طشضد ػ٠ِ رُي ٖٓ ضؼط٤َ ًحَٓ ُذٝسٙ ك٢  جالدجسزٛزج ئرج ُْ ضغكد 

 . ج٤ُذ جدجء ػِٔٚ جغ٘حء كطشز عكد
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٣ٜٝذف ٛزج جُركع ج٠ُ ذ٤حٕ ج٤ٌُل٤س جُط٢ ٣طْ ٖٓ خالُٜح جُطكو٤ن ٓغ جُٔٞظق جُؼحّ 

 4994(  ُغ٘س  47)   ٝجُٔشهْس جُ٘حكز جٗؼرحؽ ٓٞظل٢ جُذُٝك٢ جُؼشجم ك٢ ظَ هحٕٗٞ 

 ٝضؼذ٣الضٚ .

ٓٞػٞػح رج ؽحذغ  ذحػطرحسٙدجس١ ض٘طِن كشػ٤س ٛزج جُركع ٖٓ ؽر٤ؼس جُطكو٤ن جالٝ

ػ٢ِٔ ِٓٔٞط ، ٝٛٞ ػ٠ِ ضٔحط ٓرحشش ٝٓغطٔش ذحُٞجهغ ، ُزج ٣ططِد جقٌحٓح ٝهٞجػذ 

 ضطٞجًد ٝجُٞهحتغ جُٔغطؿذز جُط٢ ضكطحؼ ج٠ُ ض٘ظ٤ْ ٓغطٔش .

جُرذ٢ٜ٣ إٔ ٣ٌٕٞ ٌَُ ذكع ٓلّٜٞ ال ذذ ٖٓ جُططشم ج٤ُٚ ػ٠ِ شٌَ ضؼش٣ق ٖٝٓ 

ٖ ؿ٤شٙ ، ٝٛزج ٓح ض٘حُٝٚ جُٔركع جالٍٝ ، أٓح جُٔركع ٞع ٝذ٤حٕ ج٤ٔٛطٚ جُط٢ ض٤ٔضٙ ػُِٔٞػ

ر٤ٖ ٗجُػح٢ٗ كططشه٘ح ٖٓ خالُٚ ج٠ُ ذ٤حٕ جؾشجءجش جُطكو٤ن ٖٓ خالٍ ٓطِر٤ٖ ، كل٢ جالٍٝ 

ر٤ٖ جُٔشقِس جُٔرحششز ألؾشجء جُػح٢ٗ ٗجُطكو٤ن ، ٝك٢ جُٔطِد  إلؾشجءجشجُٔشقِس جُط٤ٜٔذ٣س 

 جُطكو٤ن جالدجس١ . 
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 جُٔركع جالٍٝ

 ضؼش٣ق جُطكو٤ن جألدجس١ ٝأ٤ٔٛطٚ

  -ٓغطوَ ًٝٔح ٢ِ٣ : ع٘ركع ًَ ٜٓ٘ٔح ك٢ ٓطِد

 جُٔطِد جالٍٝ

 جُطؼش٣ق ذحُطكو٤ن جالدجس١

، ٝألؾَ جُركع ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔح ع٘ط٘حٍٝ  جططالق٢ُِطكو٤ن ضؼش٣ق ُـ١ٞ ٝآخش 

  -رُي ك٢ كشػ٤ٖ :

 

 جُلشع جالٍٝ

 ضؼش٣ق جُطكو٤ن جالدجس١ ُـس

أطَ ًِٔس ضكو٤ن ك٢ جُِـس ٢ٛ ) قون( 
(4)

ٝقووٚ أ١ ) أًذٙ( ٝ ) جُٔكون( ٣وحٍ  

ًالّ ٓكون : ٓكٌْ ٓ٘ظْ ، غٞخ ٓكون ، ٓكٌْ جُ٘غ٤ؽ  
(5)

 . 

ػ٤ِٚ جُوؼحء ( ئرج  أقن  ٝط٤شُٙ قوحُ ال ٣شي ك٤ٚ ، ٣وحٍ ) ٝ ) أقن ( جالٓش ، أٝؾرٚ

رصغ:  رشأٝؾرٚ  ، ضكو٤ن جُخ
(6)

 . 

 

 
                                                           

4
، ص 4991،   ش، دجس جُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ، ذ٤ش5ٝ. ؾرشجٕ ٓغؼٞد ، ٓؼؿْ جُشجتذ ) ُـ١ٞ ػظش١( ، ؽ 

613. 

5
، جُٔطرؼس جٌُحغ٤ٌ٤ُٞس ، 49.  ٣ُٞظ ٓؼِٞف ج٤ُغٞػ٢ ، ٓؼؿْ جُٔ٘ؿذ ك٢ جُِـس ٝجالدخ ٝجُؼِّٞ ، ؽ 

 . 473، ص 4989ذ٤شٝش ،

6
 . 477. ٣ُٞظ ٓؼِٞف ج٤ُغٞػ٢ ، جُٔظذس ٗلغٚ ، ص  
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 جُػح٢ٗ عجُلش

 دجس١ جططالقح  ضؼش٣ق جُطكو٤ن جال

، ذَ ٢ٛ ٝع٤ِس ٣شجد ٖٓ  جالدجسزضطٞخحٛح ؿح٣س دجس١ ال ٣ٔػَ ك٢ رجضٚ جُطكو٤ن جال

خالُٜح ضٔك٤ض جُكوحتن ٝجعطؿالء ٝؾٚ جُكن ٝطٞال ج٠ُ ٓٞجؽٖ جُخَِ ٝجُخطأ جُز١ 

شع ، ٝجػٔحال ُٔرذأ دٝجّ ع٤ش ش٣شضٌرٚ جُٔٞظق ُٔؼحُؿطٜح ذحالعط٘حد ج٠ُ عِطحش ٜٓ٘ح جُٔ

ٝعؼ٤ح ٝسجء ضكو٤ن جُٔظِكس جُؼحٓس جُط٢ ضٔػَ جُـح٣س  دجُٔشجكن جُؼحّ ذحٗطظحّ ٝجؽشج

جالدجسزُٔشؾٞز دجتٔح ٖٓ ًَ كؼَ جٝ جٓط٘حع ضطخزٙ ج
(4)

  . 

ٝجُٔطلكض ُِوٞج٤ٖٗ جُٞظ٤ل٤س ك٢ جُؼشجم ٝٓظش ٝجالسدٕ ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُذٍٝ 

جالخشٟ 
(5)

، ٣ؿذ جٜٗح ُْ ضؼغ ضؼش٣لح ٓكذدج ُِطكو٤ن جالدجس١ ، ٝٛزج ٜٓ٘ؽ ٣كٔذ ػ٤ِٚ  

جُٔؼشف ٝٝؾٞخ  ُألٓش و٤٤ذجُٔششع ُٔح ال ٣شجد جُطؼحس٣ق ك٢ ٗظٞص ؾحٓذز ٖٓ ض

جالُطضجّ ذكشك٤س جُ٘ض 
(6)

 . 

ذأٗٚ  )  جؾشجء ض٤ٜٔذ١ ٣ٜذف ج٠ُ ًشق  ح  ػشف جُطكو٤ن جالدجس١ كوٜ ً   ٝكؼال

قو٤وس جُؼالهس ذ٤ٖ جُٔطْٜ ٝجُطٜٔس جُٔ٘غٞذس ج٤ُٚ ( 
(7) 

ذأٗٚ ) ٓؿٔٞػس جالؾشجءجش جُط٢ ضغطٜذف ضكذ٣ذ جُٔخحُلحش جُطأد٣ر٤س ًٔح ػشف 

ػٜ٘ح ٣ٝؿش١ جُطكو٤ن ػحدز ذؼذ جًطشحف جُٔخحُلس( ٝجُٔغإ٤ُٖٝ
(8)

 . 

                                                           
4
. د. ٓـحٝس١ ٓكٔذ شح٤ٖٛ ، جُٔغأُس جُطأد٣ر٤س ُِؼح٤ِٖٓ جُٔذ٤٤ٖٗ ذحُذُٝس ٝجُوطحع جُؼحّ ، دجس جُٜ٘ح  

 . 581،  ص   4917ُِطرحػس ، جُوحٛشز ، 

5
ػ٠ِ جُٔٞظق جُؼحّ  جالٗؼرحؽ٤سخحُذ ٓكٔذ ٓظطل٠ ج٠ُُٞٔ  ، جُغِطس جُٔخطظس ك٢ كشص جُؼوٞذس .  

ّ ،  5333ذّ ذٜح ج٠ُ ٤ًِس جُوحٕٗٞ ذؿحٓؼس جُٔٞطَ ، ُغ٘س  ) دسجعس ٓوحسٗس( ، جؽشٝقس دًطٞسجٙ ضو

 . 483ص  

6
ٞد١ ، أٍ جٝٛحس ، ضشؾٔس: ٗشأش ذٜؿص جُرٌش١ ، أعظ لػض ٣ . ؾحسُظ ج١ ٝٛحسج ذحالشطشجى ٓغ 

 .  46، ص  4988، ٓطرؼس جُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ ، ذـذجد ،  4غْ جُؼحّ ، ؽو، جُ  4جُطكو٤ن ، ؼ

7
 .814، ص 4988جُوؼحء جالدجس١ ، جُل٤٘س ُِطرحػس ٝجُ٘شش  ، ٓحؾذ سجؿد جُكِٞ ، . د.  

8
 .581، جُٔظذس جُغحذن ، ص  ٖٓـحٝس١ ٓكٔذ شح٤ٛ د..  
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ٝجُطكو٤ن جالدجس١ ٣ٌٖٔ  ضؼش٣لٚ ذأٗٚ : )  ٓؿٔٞػس ٖٓ جالؾشجءجش جُط٢ ضوّٞ ذٜح 

(أٝ جُٔح٤ُس ٝجُٔغإٍٝ ػٜ٘ح جإلدجس٣سجُٔخحُلس  ذطكذ٣ذعِطس ٓؼ٤٘س ُِٞطٍٞ ج٠ُ جُكو٤وس 
(4)

 . 

ُِوشجس جُطأد٣ر٢ جُط٢  جالدجس١ ششؽح  جُطكو٤ن ػٔح جرج ًحٕ ٝؾٞد  ٍحؤجُطغ٣ٌٖٝٔ 

ك٢ ٛزج جُشإٔ ج٠ُ  جإلدجس٣سػ٠ِ جُٔٞظق جُٔخحُق  ؟ ضشٟ جُٔكٌٔس  جالدجسزضظذسٙ ؾٜس 

ػذّ ُضّٝ جُطكو٤ن جالدجس١ ًششؽ ُطٞه٤غ جُؿضجء ك٢ ٝؾٞد ضكو٤ن ؾ٘حت٢ ٝجُز١ ٣ؼذ ًحك٤ح 

ُٔؿحصجز جُٔٞظق جُز١ ال دجػ٢ ُطٌشجس جُطكو٤ن ٓؼٚ دٕٝ ٓوطؼ٠
(5)

 . 

ٝٗشٟ إٔ جُطؼش٣ق جألخ٤ش ) ضؼش٣ق جُوؼحء( قحٍٝ إٔ ٣ك٤ؾ ذحُطكو٤ن جالدجس١ ٖٓ 

ؾٞجٗرٚ جُٔخطِلس ، ٝهذ أكِف ك٢ رُي ئر أٗٚ ض٘حٍٝ جُطكو٤ن ٖٓ ٗوطس جُرذج٣س ) ٢ٛٝ جالقحُس 

جُطكو٤ن ٝػٔحٗحضٚ جُط٢ ضؼذ جُش٤ًضز جالعحط ك٢ جالسضوحء  ذاؾشجءجش ج  ج٠ُ جُطكو٤ن( ٓشٝس

ًٔح إٔ ٛزج جُطؼش٣ق هذ ؾحء ذٔرذأ ْٜٓ ال ٣ٌٖٔ جؿلحُٚ ح٣س جُٔ٘شٞدز ٓ٘ٚ ، ُطكو٤ن ج٠ُ جُـذح

ُِٔٞظق( كٌَ ضكو٤ن  جالؽٔث٘حٕك٢ ًَ ضكو٤ن أدجس١ ٝٛٞ ) ضكو٤ن جُؼٔحٕ ٝضٞك٤ش 

أدجس١ ٣خحُق ٛزج جُٔرذأ ٣ٌٕٞ ػشػس ُألذطحٍ ٖٓ ؾحٗد جُوؼحء 
(6)

  . 

جال أٗٚ ؾحء ذؿِٔس ٖٓ  ١جإلدجسٝسؿْ إٔ جُٔششع جُؼشجه٢ ُْ ٣أش ذطؼش٣ق ُِطكو٤ن 

، ك٢ شإٔ ضأ٤ُق جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س ٝػَٔ ٛزٙ جُِؿ٘س جالضرحعٝجؾرس  جُٔؼح٤٣ش ٝجُؼٞجذؾ

،  4994ُغ٘س   47ٝجٝسد ٛزٙ جُٔؼح٤٣ش ٗض جُٔحدز جُؼحششز هحٕٗٞ جالٗؼرحؽ جُ٘حكز جُٔشهْ 

ؿ٘س ضكو٤و٤س جُلوشز جال٠ُٝ ٖٓ ٛزٙ جُٔحدز ) ػ٠ِ جُٞص٣ش جٝ ست٤ظ جُذجتشز ضأ٤ُق ُ /ئر ٗظص

ٖٓ ست٤ظ ٝػؼ٤٣ٖٞ ٖٓ ر١ٝ جُخرشز ٝجٌُلحءز ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ قحطال ػ٠ِ شٜحدز ؾحٓؼ٤س 

 أ٤ُٝس ك٢ جُوحٕٗٞ ( ، ٝضر٤ٖ جُلوشز غح٤ٗح ٖٓ ٗلظ جُٔحدز ج٤ٌُل٤س جُط٢ ٣طْ ذٜح ػَٔ جُِؿ٘س . 

                                                           
4
. جُٔغطشحس ػ٢ِ ػرذ جُشق٤ْ ػ٢ِ ٓكٔذ ، جؾشجءجش جُطكو٤ن جالدجس١ ٝػٔحٗحضٚ ك٢ ػٞء جقٌحّ  

هحٕٗٞ جدجسز جُٔٞجسد جُرشش٣س جُوطش١  ، جُٔؿِس جُوح٤ٗٞٗس ٝجُوؼحت٤س ، ٝصجسز جُؼذٍ ، هطش ، جُؼذد 

 .  45، ص  5343جالٍٝ ، 
5
، د. ػرذ جُؼض٣ض ػرذ   4/6/4989ِغس  م ؾ 58ُغ٘س    497. جُٔكٌٔس جالدجس٣س جُؼ٤ِح ، ؽؼٖ سهْ   

،  5338،  ذحإلعٌ٘ذس٣سك٢ جُٞظ٤لس جُؼحٓس ، ٓ٘شأز جُٔؼحسف  جُطأد٣ر٤سجُٔ٘ؼْ خ٤ِلس ، جُؼٔحٗحش 

 . 446ص 
6
ٓ٘شٞس ك٢ ٓؿٔٞػس  4/45/4919م ك٢   56ُغ٘س  737ٌْ جُٔكٌٔس جالدجس٣س رٝ جُشهْ  ق. أٗظش:  

 .  4919، ص   59، جُوحػذز سهْ  5(  ، ؼ4983 – 4998)  ح  ػح48ٓجُوح٤ٗٞٗس ك٢  جُٔرحدب
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 جُٔطِد جُػح٢ٗ

 دجس١أ٤ٔٛس جُطكو٤ن جال

ُِطكو٤ن جألدجس١ أ٤ٔٛس خحطس ض٤ٔضٙ ٖٓ جالؾشجءجش جُطأد٣ر٤س 
(4)

، جالخشٟ ٣ٌٔ٘٘ح  

 جٕ ٗطِٔغٜح ٖٓ خالٍ ٓكحٝس ػذ٣ذز جُط٢ ع٘ركػٜح ك٢ جسذؼس كشٝع ًٝٔح ٣أض٢ 

 جُلشع جالٍٝ

 أ٤ٔٛطٚ ُِٔٞظق جُؼحّ

 دجس١ ُِٔٞظق ك٢ ؾٞجٗد ٓخطِلس ٢ٛ :ضرشص أ٤ٔٛس جُطكو٤ن جال

 جٝال: ٓٔحسعس قن جُذكحع:

ٛزج جُكن ٓٞؿَ ك٢ جُوذّ ئر إٔ جُٔٞظق ذكٌْ ؽر٤ؼس ػِٔٚ هذ ٣ٌٕٞ ٛذكحُ ٤ٌُِذ       

ٝجٌُ٘ح٣س ٖٓ ؾٜٔٞس جُٔٞجؽ٤ٖ٘ ، أٝ ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ جطال ، ٓٔح ٣كطْ جألٓش إٔ ضطشى ُٚ 

 ٖٓ جؾشجءجش ألٕ ٣ؿٔغ جُٔٞظق شطحش ٛزٙ جالدُس ٖٝٓ غْ ـشهٚجُلشطس ًحك٤س ذٔح ٣غط

ٔحسعس قوٚ ك٢ جُذكحعٓ
(5)

 . 

 غح٤ٗح: ج٣ؿحد جُط٘حعد ٓح ذ٤ٖ جُٔخحُلس جُٔشًرس ٝجُؼوٞذس جُٔلشٝػس :

، أ١ ك٢  جُ٘ط٤ؿس عِر٤سًٔح إٔ أ٤ٔٛس جُطكو٤ن ضرشص ُِٔٞظق قط٠ إٔ ًحٗص      

قحُس كشع جُؿضجء ػ٤ِٚ ، كؼوٞذس جُطٞذ٤خ ٤ُغص ًؼوٞذس جُؼضٍ قطٔح ٖٓ ق٤ع جألغش 

٠ ًشق جُكو٤وس ًحٓال ٝطٞال ج٠ُ جُٔطشضد ػ٠ِ ًَ ٜٓ٘ٔح ، ئر إٔ جُطكو٤ن ٣إد١ جُ

جُٔٞجصٗس جُذه٤وس ذ٤ٖ جُٔخحُلس جُط٢ ٣شضٌرٜح جُٔٞظق ٝجُؼوٞذس جُط٢ ٣غطكوٜح ػٖ ضِي 

                                                           
4
ٞسد ًِٔس ) جُطأد٣ر٤س أٝ ضأد٣د  (  ؿ٤ش ٓغطخذٓس ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼشجه٢ ٘. ٝٓٔح ضؿذس ٓالقظطٚ أٗ٘ح ع 

جُز١ ٣غطخذّ ًِٔس  ) أٗؼرحؽ( ُغالٓس ٛزٙ جُِلظس ٓغ جٗ٘ح ٗإ٣ذ ٖٓ ٣شٟ إٔ ًِٔس أٗؼرحؽ ٢ٛ 

ج٠ُ جالدُس ؿ٤ش جُالتوس ذحُٔٞظق جُط٢ ضؼط٤ٜح ًِٔس ضأد٣د ٝخحطس ك٢ ٓؿطٔؼ٘ح  ج  جالكؼَ ٗظش

 جُؼشجه٢ . 

5
 ٝٓح ذؼذٛح .  588،  ص  4919. د. ػٔش كإجد جقٔذ ذشًحش  ، جُغِطس جُطأد٣ر٤س ، جُوحٛشز ،   
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جُٔخحُلس ألٕ جُطشجذؾ ذ٤ٖ جُؼوٞذس ٝجُٔخحُلس ؿ٤ش هحتْ ك٢ ٗطحم جُطأد٣د ٓػِٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ 

جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ 
(4)

  . 

 جُلشع جُػح٢ٗ

 إلدجسزُ طٚأ٤ٔٛ

دجسز ك٢ ػذ جُٔٞظق جُش٤ًضز جالعحط ك٢ أ٤ٔٛس جُطكو٤ن جالدجس١ ُالضطشًض 

جُٔ٘لز ٝعحػذٛحجُٞظ٤لس جُؼحٓس ، كٜٞ ػوَ جُذُٝس جُٔذذش 
(5)

 جالدجسزُزُي ال ذذ جٕ ضٌلَ  . 

٣ٝطْ رُي ك٢ ٓؿحٍ ضأد٣د  ٓح ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔظ قوٞهٚ جُٞظ٤ل٤س ،  قٔح٣س ٛزج جُٔٞظق ٖٓ ًَ

جُلشطس ُِذكحع ػٖ ٗلغـٚ ٖٓ خـالٍ جُطكو٤ن ٓؼٚ ، ًٔـح جٕ جُطكو٤ن ٣ؿؼَ  جُٔٞظق ذاضحقس

ضطظشف ػ٠ِ ٝكـن ٓؼِٞٓـحش طك٤كس ٝده٤وس  جالدجسز
(6)

 . 

ضلطوش ج٠ُ جُذهس ، ٝهذ ضؿحٗد  جشذؼٌظ رُي ٣إد١ ج٠ُ كشع ؾضجءٝٗشٟ إٔ جُوٍٞ 

ٖٓ جدجتٚ  جُؼذجُس ٓٔح ٣إد١ ج٠ُ ػذّ جٗظحف جُٔٞظق ٝشؼٞسٙ ذحُظِْ جُز١ ٣وَِ قطٔح

خحُق ، ٕ ج٠ُ قوٞهٚ قط٠ ٝج ٝجُطٔأ٤ٗ٘س ذحألٖٓذحُشٌَ جُز١ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ ك٢ قحٍ شؼٞسٙ 

 ٝٛٞ ٓح ٣٘ؼٌظ ػ٠ِ ع٤ش جُٔشكن جُؼحّ ذحٗطظحّ ٝجؽشجد .

ٖٓ جُٞهٞف ػ٠ِ ٓٞجؽٖ جُؼؼق ٝجُخَِ  جالدجسزًٝزُي كإٔ جؾشجء جُطكو٤ن ٣ٌٖٔ 

، جالٓش جُز١ ٣ؼٞد ذحُ٘لغ ػ٠ِ ػَٔ  ُٔؼحُؿطٜح ٝضالك٤ٜح ٓغطورال ، كؼال ػٖ كشع جُؿضجء

،  ً   جُط٢ ضؼغ ك٢ جُكغحخ جُغرَ جٌُل٤ِس ُطالك٢ ضٌشجس ٓػَ ٛزٙ جُٔخحُلحش ٓغطورال جالدجسز

 ٣ٝؿؼِٜح ػ٠ِ ٛذٟ ٝذظ٤شز ٖٓ أٓشٛح .  جالدجسزٝٛزج ٓح ٣طٞس ػَٔ 

 

                                                           
4
وحسٗس ، ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼشجه٢ ، دسجعس ٓ . ػ٢ِ خ٤َِ جذشج٤ْٛ ، ؾش٣ٔس جُٔٞظق جُؼحّ جُخحػؼس ُِطأد٣د 

: ًزُي أٗظش : د. ٓحٛش ػرذ جُٜحد١ ،   58ؽرغ جُذجس جُؼشذ٤س ، ذـذجد ، دٕٝ ع٘س ؽرغ ، ص 

 .  583، ص  4989،  5جُششػ٤س جالؾشجت٤س ك٢ جُطأد٣د ، دجس ؿش٣د ُِطرحػس ، جُوحٛشز ، ؽ

5
 . 6. د. ػ٢ِ خ٤َِ جذشج٤ْٛ ، جُٔظذس ٗلغٚ  ، ص 

6
 . 419. د. خحُذ ٓكٔذ ٓظطل٠ ج٠ُُٞٔ  ، جُٔظذس جُغحذن  ، ص   
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 جُلشع جُػحُع

 ُِٔؿطٔغ أ٤ٔٛطُٚ 

  -ضطٔػَ ٛزٙ جأل٤ٔٛس ك٢ :

جالدجس١ ٛٞ ػٔحٗس ٜٓٔس ٖٓ ػٔحٗحش جُٔٞظق جُؼحّ أٝال: إٔ جُطكو٤ن 
(4)

 .  

ًلِص قن  جالدجسزج٠ُ جؾشجء جُطكو٤ن ٓغ جُٔٞظق ٣ؼ٢٘ إٔ  جالدجسزُزُي كإٔ ُؿٞء 

جُٔٞظق ك٢ إٔ ٣وحػ٢ ذشٌَ ٣ؿؼِٚ ك٢ ٓ٘أٟ ػٖ جُظِْ ٝجُطؼغق ، ٓٔح ٣إد١ ج٠ُ ٝطق 

ٝٛٞ ٓح ضطٞخحٙ ك٢ ػِٜٔح ، ال ذَ جٕ ش٤ٞع جُؼذجُس  ٗظحفذحُؼذجُس ٝجال جالدجسزضظشكحش 

ٝجالٗظحف د٤َُ ػ٠ِ سه٢ جُٔؿطٔغ 
(5)

  . 

غح٤ٗح: ٗط٤ؿس ُططٞس جُٔؿطٔؼحش ٝضذخَ جُذُٝس ك٢ ٓؿحالش ٓح ًحٗص ُطؼطِغ ذٜح ك٢ 

جُٔحػ٢ ٓٔح جدٟ ج٠ُ ص٣حدز جٌُٞجدس جُؼحِٓس ُٔٞجًرس جػٔحٍ جُذُٝس جُٔطشؼرس ٝجُٔطضج٣ذز ، 

ظ٤لس جُؼحٓس جصدجش جعط٘حدج ج٠ُ رُي ٝجصدجد ٓؼٜح ػذد جُٔٞظل٤ٖ جُز١ ٣ٔػِٕٞ كإٔ ج٤ٔٛس جُٞ

 جُٞظ٤لسجُكؿش جالعحط ك٢ ٛزٙ 
(6)

  . 

 ً   كوحٝٝجعط٘حدج ج٠ُ ٓح ضوذّ كإٔ ضكو٤ن ٓظِكس جُٔٞظق ٝرُي ك٢ جٕ ٣وحػ٢ 

ك٢  ُٚ ًَ جُؼٔحٗحش ٝذٔح ك٤ٜح قوٚ ك٢ جُذكحع ػٖ ٗلغٚ  ، ٢ٛ لَالؾشجءجش ػحدُس ٝجٕ ضٌ

 ٞهص رجضٚ ضكو٤ن ُٔظِكس جُٔؿطٔغ  . جُ

 

 

                                                           
4
( ُغ٘س  47. د. ؿحص١ ك٤ظَ ٜٓذ١ ، ششـ جقٌحّ هحٕٗٞ ٓٞظل٢ جُذُٝس ٝجُوطحع جالشطشج٢ً سهْ )  

 . 83، ص 5334، ٓطرؼس جُؼضز ، ذـذجد ،  4994

5
ذكٞظ جُٔؼٜذ جُذ٢ُٝ  . قٔح٣س جالكشجد ك٢ ٓٞجؾٜس جالؾشجءجش جالدجس٣س ذـ٤ش جُطش٣ن جُوؼحت٢ ٖٓ 

ّ ُِؼِّٞ جالدجس٣س ، ذكع ٗوِٚ ج٠ُ جُؼشذ٤س جالعطحر ػحدٍ ٓكٔٞد ػرذ جُرحه٢ ، ٓ٘شٞس ك٢ ٓؿِس جُؼِٞ

 .  567 – 566،  ص   4913 ، ٤ٗغحٕ  45، ط  47جالدجس٣س ، 

6
 . 6. د. ػ٢ِ خ٤َِ جذشج٤ْٛ ، جُٔظذس جُغحذن  ، ص  
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 جُلشع جُشجذغ

 ُِؿضجء جُٔلشٝع أغشُٙ 

كون ٛزج جالغش ك٢ ؾحٗر٤ٖ ٣ٝط
(4)

:-  

جالٍٝ: ٖٓ ق٤ع ض٤٤ٌق ) جُخطأ جُٞظ٤ل٢ (
(5)

 : 

إٔ ضطِٔظ ٛزٙ جُؿشجتْ ك٢  جالدجسزجالدجس٣س كإٔ ػ٠ِ  جُؿشجتْٗط٤ؿس ُؼذّ ضو٤ٖ٘     

ضظشكحش جُٔٞظق ُط٤ٌلٜح ذأٜٗح ؾشجتْ ضأد٣ر٤س ذحػطرحسٛح ؿ٤ش ٝجػكس جُٔؼحُْ ٝجُكذٝد ، 

ُؼذّ ضكذ٣ذ جُٔششع ُٜزٙ جُؿشجتْ ك٢ ٗظٞص غحذطس ًٔح كؼَ رُي ك٢ جُٔؿحٍ جُؿ٘حت٢ ٓٔح 

ٖ دٝسٙ ػ ٣ؿؼَ ػَٔ جُٔكون جالدجس١ جطؼد ذٌػ٤ش ٖٓ جُٔكون جُؿ٘حت٢ جُز١ ال ٣خشؼ

جُٞهٞف ػ٠ِ جُؿش٣ٔس جُؿ٘حت٤س جُٔٞطٞكس هحٗٞٗح ػ٠ِ ٝكن هٞجُد ال ضطـ٤ش ٜٓٔح ضـ٤شش 

 جُظشٝف ٝجُٔالذغحش . 

،  جالدجسزج٠ُ ضوذ٣ش  ٜح ٖٓ جُزٗٞخ جالدجس٣س ئٗٔح ٓشؾؼٚجٕ ض٤٤ٌق جُٞجهؼس ذٔح ٣ؿؼِ

جٗؼرحؽ ٛزج جُط٤٤ٌق ػ٠ِ جُٞجهؼس جُٔ٘غٞذس ج٠ُ جُٔٞظق ٛٞ جُخشٝؼ ػ٠ِ  رِؾ٣ٝ

 ٓوطؼ٤حش جُٞجؾد جُٞظ٤ل٢ جٝ جالخالٍ ذكغٖ جُغِٞى جُٔغطأَٛ ُِؼوحخ ذٞطلٚ رٗرح 

أدجس٣ح 
(6)

  . 

٤غٚ جعحعٜح جالُطضجّ ذكذٝد جالدخ ٝج٤ُِحهس ٝقغٖ جُغِٞى ٓح تإٔ ػالهس جُٔٞظق ذش

٠ ُٞ ًحٕ سأ٣ٚ ٓخحُلح ُشأ١ ست٤غٚطٚ ٖٓ ضكلع ٝٝهحس قطٝظ٤ل ضوطؼ٤ٚدجّ ُْ ٣ؿحٗد ٓح 
(7)

 . 

                                                           
4
 . 584 -583. د. ٓحٛش ػرذ جُٜحد١ ، جُٔظذس جُغحذن ، ص  

5
ػ٠ِ جُخطأ جُٞظ٤ل٢ ، جال جٗٚ ك٢ جُكو٤وس ُْ  جُطأد٣ر٤س. ٣ٝزٛد جُرؼغ ج٠ُ جؽالم ٓظطِف جُؿش٣ٔس  

ضطرِٞس كٌشز جُؿش٣ٔس جُطأد٣ر٤س ُطظَ ج٠ُ ٓلّٜٞ جُؿش٣ٔس جُؿ٘حت٤س ج١ ضشٌَ ٓلٜٞٓح ٓظذسج 

 . ٝٓح ذؼذٛح 49ص خ٤َِ جذشج٤ْٛ ، جُٔظذس جُغحذن ، ذظش٣ف ٗض جُوحٕٗٞ ، ُِٔض٣ذ أٗظش : د. ػ٢ِ

6
       941ك٢ جُوؼ٤س جُٔشهٔس  4998/ 5/  48 ذطحس٣خ  جُؼ٤ِح ، قٌٜٔح جُظحدس  . جُٔكٌٔس جالدجس٣س 

 .  6898جُٔؿٔٞػس ، ص   44ط 

7
، ص   5، ع 4، جُٔؿٔٞػس ط 48/4/4998. جُٔكٌٔس  جالدجس٣س جُؼ٤ِح  ، قٌٜٔح جُظحدس ذطحس٣خ   

6898 . 
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 جُػح٢ٗ : ٖٓ ق٤ع كشع جُؼوٞذس: 

ذ٤ٖ جُؿشجتْ جُؿ٘حت٤س ٝجُؼوٞذحش جُٔكذدز ُٜح هحٗٞٗح ك٢ جُٔؿحٍ ئر إٔ جالسضرحؽ جُوحتْ 

جُٔكون جالدجس١ ذؼذ  ٠ٓٔح ٣كطْ ػِ هحػذز ػحٓس ك٢ جُٔؿحٍ جالدجس١جُؿ٘حت٢ ؿ٤ش هحتْ 

ؾش٣ٔس ضأد٣ر٤س ، إٔ ٣كذد ػوٞذس ٓ٘حعرس ُٜزج جُلؼَ ٖٓ ذ٤ٖ  حض٤٤ٌق كظَ جُٔٞظق ذحٜٗ

جُؼوٞذحش جُط٢ جٝسدٛح جُٔششع ك٢ جُوٞج٤ٖٗ جُٞظ٤ل٤س ٓغط٘ذ ك٢ رُي ج٠ُ عِططٚ جُطوذ٣ش٣س 

 جُط٢ ٓ٘كٚ جُٔششع ج٣حٛح . 

٘حعرس ٣ٜذف ج٠ُ ؿح٣س ٓلحدٛح ٝإٔ ٓغأُس جُط٤٤ٌق جُذه٤ن ُِلؼَ ٝجخط٤حس جُؼوٞذس جُٔ

 جالدجسزكشع ؾضجء ػحدٍ ٝ ٓ٘ظق ، ٝٛزج ال ٣طْ جال ذحؾشجء ضكو٤ن ٓغ جُٔٞظق ٣ٌٖٔ 

 ًُ  ٖٓ جُٞهٞف ػ٠ِ قو٤وس جُٔخحُلس جُٔشضٌرس ُلشع ؾضجء ضأد٣ر٢ ػ٠ِ جُٔٞظق جٝال

 . ً   ٝٓؼحُؿس ٓٞجؽٖ جُخَِ ُِطٌٖٔ ٖٓ ضالك٤ٜح ٓغطورال غح٤ٗح

شجء جُطكو٤ن ٛٞ جُطكون ٖٓ  إٔ جُٔٞظق هذ جسضٌد جقذ ئٕ جُـح٣س جالعحع٤س ٖٓ جؾ 

 -جالكؼحٍ جُٔخحُلس ُِوٞج٤ٖٗ ٝجالٗظٔس ٝجُطؼ٤ِٔحش جُخحطس ذحُٞظ٤لس جُؼحٓس ٖٓ خالٍ :

 جُطكون ٖٓ جُلؼَ جُٔشضٌد هذ طذس ٖٓ جُٔٞظق جُٔخحُق كؼال . .4

 ك٢ ٤ًل٤س ٝهٞع جُٔخحُلس جُٔشضٌرس ٖٓ جُٔٞظق ٝضكذ٣ذ ؾغحٓس جُخطش. جُطكون .5

ك٢ ٤ًل٤س ٝهٞع جُٔخحُلس جُٔشضٌرس ٖٓ جُٔٞظق ٝجُطٔك٤ض ٝجُطذه٤ن ك٢  طكونجُ .6

 جدُس ٝجغرحضحش جُٔخحُلس جُٔ٘غٞذس ج٤ُٚ ٝضكذ٣ذ ؾغحٓس جُخطأ ٝٓذٟ خطٞسضٚ . 

 ذ٤حٕ قؿْ جُؼشس جُز١ ٝهغ ك٢ ٓكَ جُٞظ٤لس .  .7

ٛٞ ػٔحٗس ٜٓٔس ٖٓ ػٔحٗحش جُٔٞظق ، ُزُي كإ ُؿٞء  دجس١جُطكو٤ن جال .8

ًلِص قن جُٔٞظق جٕ  جالدجسزج٠ُ جؾشجء جُطكو٤ن ٓغ جُٔٞظق ٣ؼ٢٘ إٔ  جالدجسز

٣وحػ٢ ذشٌَ ٣ؿؼِٚ ك٢ ٓ٘أٟ ػٖ جُظِْ ٝجُطؼغق ، ٓٔح ٣إد١ ج٠ُ ٝطق 

ذحُؼذجُس ٝجُٔ٘ظلس ٝٛٞ ٓح ضشؿد ج٤ُٚ ك٢ ػِٜٔح  جالدجسزضظشكحش 
(4)

  . 

 

 
                                                           

4
 .98. د. ؿحص١ ك٤ظَ ٜٓذ١ ، جُٔظذس جُغحذن ، ص  
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 جُٔركع جُػح٢ٗ

 جُطكو٤ن جالدجس١ ئؾشجءجش

ج٠ُ هغ٤ٖٔ ، ك٢ جُذٍٝ جالخشٟ ضوغْ جؾشجءجش جُطكو٤ن جالدجس١ ًأ١ ضكو٤ن آخش 

جالٍٝ ٣طؼٖٔ جالؾشجءجش جُط٢ ضغرن جُٔرحششز ك٢ جُطكو٤ن ٓغ جُٔٞظق ، جُوغْ جُػح٢ٗ 

٣طؼٖٔ جالؾشجءجش جُط٢ ضطضجٖٓ ٝٓرحششز جُطكو٤ن ٓغ جُٔٞظق ٝضغطٔش ج٠ُ ق٤ٖ جُرذء 

جُطكو٤ن ، ٝع٘ط٘حٍٝ ٛزٙ جالؾشجءجش ك٢ ٓطِر٤ٖ  ذٔشقِس جخشٟ ٢ٛٝ ٓشقِس جالٗطٜحء ٖٓ

 ًٝٔح ٣حض٢ :

 جُٔطِد جالٍٝ

 جُٔشقِس جُط٤ٜٔذ٣س ُٔرحششز جُطكو٤ن ٓغ جُٔٞظق

ٝضطؼٖٔ ٛزٙ جُٔشقِس جؾشجءجش جُٔٞجؾٜس جُط٢ ضؼ٢٘ ) جقحؽس جُٔٞظق ذكو٤وس 

٣ط٘حصػٚ جضؿحٛحٕ  جُطٜٔس جُٔغ٘ذز ج٤ُٚ ( ، ٝجعحط ٓرذأ جُٔٞجؾٜس
(4)

د ج٠ُ جٕ ، جالٍٝ ٣زٛ 

طشضد ػ٤ِٚ كشع ٣وحذ٢ ٛٞ جالعحط جُكو٤و٢ ُٔرذأ جُٔٞجؾٜس  ، ئر إٔ ًَ جؾشجء ؼجُ٘شحؽ جُ

ذٔح  كحع ال ٣طْ جال ذٔٞجؾٜس طحقد جُشإٔؾضجء ٓؼ٤ٖ ٣كطحؼ ج٠ُ دكحع ر١ٝ جُشإٔ ٝٛزج جُذ

 ٛٞ ٓ٘غٞخ ج٤ُٚ ُط٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ جػذجد دكحػٚ . 

) ٓرذأ عٔحع جُطشف ج٥خش ( ٛٞ جعحط ٓرذأ  جػطرحسك٤زٛد ج٠ُ جٓح جالضؿحٙ جُػح٢ٗ 

ؽشكٜح جالٍٝ ،  جالدجسزإٔ جُٔٞظق ٛٞ أقذ ؽشك٢ ٓ٘حصػس كطٌٕٞ  ذحػطرحسجُٔٞجؾٜس ، 

٠ِ جألؾشجء جُؿضجت٢ ػٓرذأ جُٔٞجؾٜس  ذظجٝعغ ٖٓ جالضؿحٙ جألٍٝ ، كال ٣و ٝجالضؿحٙ جألخ٤ش

ضؿحٝصش ٛز٣ٖ  جالدجسزٕ أ ظسًػش ش٤ُٞٔس ، ٖٝٓ جُؿذ٣ش ذحُٔالقأ أذٝقذٙ ، ذَ ٣ؿؼِٚ ٓر

                                                           
4
،  4987، 4. جٗظش: ٓ٘ظٞس جذشج٤ْٛ جُؼطّٞ ، جُٔغإ٤ُٝس جُطأد٣ر٤س ُِٔٞظق جُؼحّ ، دسجعس ٓوحسٗس ، ؽ 

 ٝٓح ذؼذٛح .  647 – 516ص 
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جالعحع٤ٖ ج٠ُ ٓذٟ جذؼذ ٖٓ رُي ، ٖٓ خالٍ أػطرحس ٓرذأ جُٔٞجؾٜس ٖٓ جُٔرحدب جُوح٤ٗٞٗس 

جُؼحٓس جُط٢ ٣ؿد جُِؿٞء ج٤ُٜح قط٠ ك٢ قحُس ؿ٤حخ جُ٘ض ػ٤ِٚ 
(4)

 . 

ٝضٔػَ جقٌحّ جُٔٞجؾٜس ك٢ جػالٕ جُٔٞظق جٝ جخطحسٙ ، ٝك٢ جػطحء جُٔٞظق ِٜٓس 

ك٢ كشع جٍٝ ٝض٤ٌٖٔ جُٔٞظق ٖٓ جالؽالع ػ٠ِ جُِٔق جٕ شحء رُي ًحك٤س الػذجد دكحػٚ 

  -ًٝٔح ٣حض٢ : ً   كشع غحٕ

 جُلشع جالٍٝ

 أخطحس جُٔٞظق

ذحُطٜٔس جٝ ذحُطْٜ  ح  ٖٓ ٓوطؼ٤حش قن جُذكحع جٕ ٣كحؽ جُٔٞظق جُٔخحُق ػِٔ

ك٢ ؽش٣وٜح ج٠ُ  جالدجسزػ٠ِ جٕ  جُٔغ٘ذز ج٤ُٚ ، ٝجُز١ ٣ؿد جٕ ٣كَٔ ك٢ ٓؼٔٞٗٚ ٓح ٣ذَُ

جُٔٞظق ػ٠ِ  كحؽالعجدُطٚ ٣ٝطأٛد ُِذكحع ػٖ ٗلغٚ ،  ٤ٜ٣ة٣وحع جُؿضجء جُطأد٣ر٢  جٕ ُْ ج

ٓح ٗغد ج٤ُٚ ٖٓ ضْٜ ٝػ٠ِ جالدُس جُط٢ ضػرص رُي جٓش ال ذذ ٖٓ جؾشجتٚ
(5)

 . 

(  ُغ٘س  47ٝذحُشؾٞع ج٠ُ هحٕٗٞ جٗؼرحؽ ٓٞظل٢ جُذُٝس جُؼشجه٢ جُ٘حكز جُٔشهْ ) 

، ٗؿذٙ هذ جؿلَ ض٘ظ٤ْ ٓغأُس ضر٤ِؾ جُٔٞظق جُٔخحُق ذٔح ٛٞ ٓ٘غٞخ ج٤ُٚ ٖٓ ضْٜ ،  4994

ذلوشضٜح جُػح٤ٗس ضوٍٞ  ) ...  ُٜٝح ك٢ عر٤َ جدجء ٜٓٔطٜح عٔحع ٝ ضذ٣ٖٝ جُؼحششز جال جٕ جُٔحدز 

...(  ٝٛزج ٣ؼ٢٘ جٜٗح ضغطٔغ ج٠ُ دكحع جُٔٞظق جُز١ ٣ططِد ذطر٤ؼس جُكحٍ  جهٞجٍ جُٔٞظق 

جُوحتٔس ػذٙ ٝٓح ٣إ٣ذ هُٞ٘ح  ٝذحألدُسجٕ ٣ٌٕٞ جُٔٞظق ػ٠ِ ػِْ ٓغرن ذحُطْٜ جُٔغ٘ذز ج٤ُٚ 

ٛزج جٕ جُوؼحء جُؼشجه٢ جػطرش جُطر٤ِؾ ٖٓ جُوٞجػذ جُؼحٓس جُط٢ ضطرن ذـغ جُ٘ظش ػٖ ٝؾٞد 

ؾٞدٙ ٗض ك٢ جُوحٕٗٞ جٝ ػذّ ٝ
(6)

  . 

                                                           
4
. د. ػرذ جُلطحـ ػرذ جُك٤ِْ ػرذ جُرش ، جُؼٔحٗحش جُطأد٣ر٤س ك٢ جُٞظ٤لس جُؼحٓس  ، دسجعس ٓوحسٗس  ،  

 ٓح ذؼذٛح . ٝ 587ٓطرؼس دجس جُطأ٤ُق  ، دٕٝ ع٘س ؽرغ ، ص 

5
 ٝٓح ذؼذٛح  .  575. د. ػٔش كإجد جقٔذ ذشًحش  ، جُٔظذس جُغحذن ، ص  

6
ك٢ جُؼشجم ، جؽشٝقس  جالدجسزك٢ ٓٞجؾٜس جػٔحٍ  ُألكشجد. ٓكٔٞد خِق قغ٤ٖ ، جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس  

 .  545، ص  4989دًطٞسجٙ ، ٓوذٓس ج٠ُ ٤ًِس جُوحٕٗٞ ٝجُؼِّٞ جُغ٤حع٤س ، ؾحٓؼس ذـذجد ، 
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ٝجُٔطلكض ُٞجهغ ػَٔ جُِؿحٕ جُطكو٤و٤س ك٢ ظَ جُوحٕٗٞ جُ٘حكز ، ٣ؿذ جٜٗح ضوّٞ 

جُٔٞظق جُٔخحُق ، ٌُٖٝ ٛزج جُطر٤ِؾ ال ٣طؼٖٔ عٟٞ دػٞز جُٔٞظق ُكؼٞس   ذاذالؽ

جؾشجءجش جُطكو٤ن ك٢ ٌٓحٕ ٝصٓحٕ ٓؼ٤٘٤ٖ ٝٛزج ٣ٔػَ هظٞسج ك٢ ٝجهغ ػَٔ جُِؿحٕ 

س ٖٓ ػٔحٗحش جُٔٞظق ٢ٛٝ جُذكحع ك٤ٌق ٣ؼذ جُٔٞظق جُطكو٤و٤س ٝخشهح ُؼٔحٗس ٜٓٔ

دكحػٚ دٕٝ جٕ ٣كحؽ ػِٔح ذٔح ٛٞ ٓ٘غٞخ ج٤ُٚ ، ٝال ٣شطشؽ ك٢ جُطر٤ِؾ جٕ ٣ظد ك٢ شٌَ 

ػدء  جالدجسز ٓؼ٤ٖ ذَ جٗٚ ٣ٌٕٞ طك٤كح ٓط٠ ٓح قون جُـح٣س جُٔشؾٞز ٓ٘ٚ ، ٣ٝوغ ػ٠ِ

ُْ ٣ٌٖ سجؾؼح ج٠ُ عرد  جٕ ضطزسع ذؼذّ جٌٓحٕ رُي ٓح ُإلدجسزجخطحس جُٔٞظق كال ٣ؿٞص 

جؾ٘ر٢ ًلؼَ جُٔٞظق رجضٚ 
(4)

 . 

جُٔطٞخحز  ضكو٤ن جُـح٣سٝجقٌحّ جُٔٞجؾٜس ذؼؼٜح ٌَٓٔ ُِرؼغ جالخش ، كٖٔ جؾَ 

ٖٓ جالػالٕ ال ذذ ٖٓ جٕ ٣ٔ٘ف جُٔٞظق جُٔخحُق جُلطشز جٌُحك٤س الػذجد دكحػٚ ٝؾٔغ شطحش 

ٖٓ جالؽالع ػ٠ِ جالدُس جُط٢ ضغحػذٙ ك٢ دقغ جُطْٜ جُٔٞؾٜس ج٤ُٚ ٖٓ ؾٜس ، ُٝط٤ٌٔ٘ٚ 

٣ٝشطشؽ ك٢ ٛزٙ جُلطشز جٕ ضٌٕٞ ، جُِٔق جٕ جسجد رُي خالٍ ٛزٙ جُلطشز ٖٓ ؾٜس جخشٟ 

١ ًحك٤س الػذجد جُذكحع ٝجالؽالع ػ٠ِ جُِٔق ٝذكغد ًَ قحُس ػ٠ِ قذز ٓؼوُٞس ، ج
(5)

 . 

ٝٓٔح ضؿذس ٓالقظطٚ جٕ هحٕٗٞ جٗؼرحؽ ٓٞظق جُذُٝس جُؼشجه٢ جُِٔـ٢ جُٔشهْ 

جشطشؽ ك٢ ٓحدضٚ جُكحد٣س ٝجُؼشش٣ٖ ػ٠ِ ست٤ظ ُؿ٘س جالٗؼرحؽ ػ٘ذ   4969(  ُغ٘س  99)

ُِٜٔس جٌُحك٤س الػذجد دكحػٚ ، ٝٛزج جٓح جؿلَ ضكذ٣ذٙ ُطحس٣خ جٗؼوحد جُِؿ٘س جػطحء جُٔٞظق ج

جُ٘ض ػ٤ِٚ جُوحٕٗٞ جُكح٢ُ جال جٕ ػَٔ جُِؿحٕ ٣ؿش١ ػ٠ِ جػطحء جُٔٞظق جُٞهص جٌُحك٢ 

ُط٤ٜثس دكحػٚ ، ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ خِٞ جُطر٤ِؾ ٖٓ جُطْٜ ٝجالدُس جُوحتٔس ػذٙ 
(6)

  . 

٘س ضكو٤وحضٜح دٕٝ ضر٤ِؾ جُٔٞظق ذحُكؼٞس جٓحٜٓح كطشٟ جٕ ؿجٓح ئرج أؾش٣ص جُِ

جُطكو٤ن جُز١ ضؿش٣ٚ ٣ؼذ ذحؽال ٣ٝطشضد ػ٤ِٚ ذطالٕ جُؼوٞذس جُط٢ ٗطؿص ػٖ ٛزج جُطكو٤ن 

                                                           
4
. ٝؿحُرح ٓح ٣ٌٕٞ جُطر٤ِؾ ك٢ ٓؿحٍ جُِؿحٕ جُطكو٤و٤س ذشٌَ شل١ٞ ، ػذج ٓح ٣طؼِن ذحُٔٞظق جُٔخحُق  

كش٣ش١ ٖٓ هرَ ٝصجسضٚ ٣ٝغ٠ٔ رُي جُٔ٘وٍٞ ج٠ُ ٝصجسز جخشٟ جر ٣طْ جُطر٤ِؾ ٛ٘ح ذشٌَ ض

 جالعطذػحء( . )

5
 .  641. د. ٓ٘ظٞس جذشج٤ْٛ جُؼطّٞ ، جُٔظذس جُغحذن ، ص  

6
 . 4969ُغ٘س   99ٓٞظق جُذُٝس جُِٔـ٢ جُٔشهْ  . هحٕٗٞ جٗؼرحؽ 
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 جالدجسزالٗٚ ٖٓ جُؼشٝس١ ج٣ؿحد ًحكس جُؼٔحٗحش جُالصٓس ُكٔح٣س جُٔٞظق جُؼحّ ٖٓ ضؼغق 

ك٢ ٗلظ ،  جُطٔأ٤ٗ٘س طٞؾد ذع سٝـذحػطرحسٙ جُؼظد جُ٘حذغ ك٢ ؾٜحص جُكٌٞٓس ٓٔح ٣

ػ٠ِ ع٤ش جُٔشكن جُؼحّ . ً   جالٓش جُز١ ٣ذكؼٚ ج٠ُ جُطلح٢ٗ ك٢ ػِٔٚ ٝٛٞ جٓش ٣٘ؼٌظ عِرح
(4) 

ض٤ٜٔذ٣ح جال جٗٚ ٣ؿد ػذّ جقحُس   ءج  ٝػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ جٕ جُطكو٤ن جالدجس١ ٣ؼطرش جؾشج

س ذحسضٌحذٜح ٝرُي جُٔٞظق جال جرج ًحٕ ٓح ٝؾٚ ج٤ُٚ ٖٓ ٓخحُلحش ٣وّٞ ػ٠ِ جقطٔحالش ه٣ٞ

قلحظح ػ٠ِ عٔؼس جُٔٞظق ٌٝٓحٗطٚ 
(5)

٠ِ كشع ػذّ غرٞش ضِي جالكؼحٍ ػ ٝألٗٚ. 

 جُٔ٘غٞذس ج٤ُٚ كحٕ رُي ال ٣وَِ ٖٓ ج٥غحس جُغ٤ثس . 

 جُلشع جُػح٢ٗ

 جالؽالع ػ٠ِ جُِٔق

٣ؿد ػ٠ِ جالدجسز جعطٌٔحال ُٔرذأ جُٔٞجؾٜس جٕ ضٌٖٔ جُٔٞظق ٖٓ جالؽالع ػ٠ِ  

جػذجد دكحػٚ ، كوذ ٣كط١ٞ جُِٔق ػ٠ِ جدُس ضل٤ذ جُٔٞظق ك٢ جغرحش  ِٓلٚ ٝٛٞ ك٢ ٓشقِس

ٕ ػ٠ِ جالدجسز ًزُي جٕ ضٌٖٔ جُٔٞظق ٖٓ أذشجءضٚ ، ٛزج ٖٓ ؾٜس ٖٝٓ ؾٜس جخشٟ ك

ًحكس ٝػ٠ِ جُطْٜ جُٔٞؾٜس   جُز١ ٣كط١ٞ ػ٠ِ جؾشجءجش جُطكو٤ن جالؽالع ػ٠ِ ِٓق جُطكو٤ن

ٖٓ جؾَ ضو٤٤ذٛح  ػذٙ ج٤ُٚ ٝجالدُس جُوحتٔس
(6)

  . 

٣ٌٕٞ ٌٓحٕ جالؽالع ك٢ ٓكَ ٝؾٞد جُِٔق ٓح ُْ ضٌٖ ٛ٘حى ػشٝسز ُ٘وِٚ ًإٔ 

ك٢ جُطٞه٤ق ، كالؽالع ٛ٘ح ٣ٌٕٞ دجخَ جُغؿٖ أٝ إٔ ٣ٌٕٞ  ً   ٣ٌٕٞ جُٔٞظق ٓٞدػح

جُٔٞظق ك٢ جُخحسؼ ك٤طْ جالؽالع ك٢ ٛزٙ جُكحُس ُذٟ جُو٘ظ٤ِس ُذُٝس جُٔٞظق 
(7)

 . 

ُـ٤ش جُٔٞظق جُٔخحُق ٓٔحسعطٚ  ٝقن جالؽالع ػ٠ِ جُِٔق قن شخظ٢ ال ٣ٌٖٔ

ٓح ُْ ٣ٌٖ الصٓح ُكن جُذكحع ٣ٝؼطرش جالؽالع ػ٠ِ جُِٔق ٖٓ جُٔرحدب جُوح٤ٗٞٗس جُؼحٓس جُط٢ 

                                                           
4
 . 68، ص  4919، ذـذجد ، 4. د. ٓكٔٞد ٤٘ٓش جُٞضش١ ، ك٢ جُوحٕٗٞ جالدجس١ ، ٓطرؼس جُٔؼحسف ، ؽ 

5
 .  857. ٓحؾذ سجؿد جُكِٞ  ، جُٔظذس جُغحذن  ، ص   

6
، ٗوَ ػٖ د. ػرذ جُلطحـ ػرذ جُك٤ِْ ػرذ  581. د. ػٔش كإجد جقٔذ ذشًحش ، جُٔظذس جُغحذن ، ص  

 .  518جُرش ، جُٔظذس جُغحذن ، ص

7
 . 514أٗظش: د. ػرذ جُلطحـ ػرذ جُك٤ِْ ػرذ جُرش  ، جُٔظذس ٗلغٚ ، ص .  
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شف جُٔر٢٘ ػ٠ِ رُي ُٔخحُلطٚ شسٛح ، كٔخحُلطٜح ضشضد ذطالٕ جُطظال ضكطحؼ ج٠ُ ٗض ٣و

ٓرذأ هح٤ٗٞٗح ػحٓح  
(4)

. 

(  ُغ٘س   47ٝك٢ جُؼشجم كإٔ هحٕٗٞ جٗؼرحؽ ٓٞظل٢ جُذُٝس جُؼشجه٢ جُ٘حكز جُٔشهْ  ) 

، ُْ ٣٘ض ػ٠ِ ٛزج جُكن ، جال جٗ٘ح ٗإ٣ذ جُشأ١ جُوحتَ ذآٌح٤ٗس جالؽالع ػ٠ِ  4994

جالػرحسز جُشخظ٤س ُِٔٞظق ئٕ شحء رُي 
(5)

  . 

 

 جُٔطِد جُػح٢ٗ

 ٓشقِس ٓرحششز جؾشجء جُطكو٤ن جالدجس١

ضؿطٔغ جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س ذكؼٞس ًَ جػؼحتٜح ك٢ جٌُٔحٕ ٝجُضٓحٕ جُٔؼ٤٘٤ٖ الؾشجء 

جُطكو٤ن ، ٝهرَ جُخٞع ك٢ جؾشجءجش جُطكو٤ن جالدجس١ ٗٞد جالشحسز ج٠ُ ذؼغ جُٔالقظحش 

جُٜٔٔس جُط٢ ضخض ػَٔ جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س ػ٠ِ ٝكن ٗض جُٔحدز جُؼحششز ٖٓ هحٕٗٞ جٗؼرحؽ 

جُٜٝٔح  : جٕ جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س  4994(  ُغ٘س   47كز جُٔشهْ  ) جُ٘حٓٞظل٢ جُذُٝس جُؼشجه٢ 

هرَ ٓٞػذ جؾشجء جُطكو٤ن ضوّٞ ذؿٔغ ٓح جٌٜٓ٘ح ٖٓ ٓغط٘ذجش ٝجٝسجم ٝشٜحدجش ضل٤ذٛح ك٢ 

جغرحش جُطٜٔس الدجٗس جُٔٞظق جُٔخحُق ، ٝغح٢ٗ ٛزٙ جُٔالقظحش ٢ٛٝ جُط٢ عرن جالشحسز 

ُطكو٤و٤س ٣كٌٜٔح ٓرذأ ْٜٓ ٝٛٞ جٌُطحذسج٤ُٜح ، ٝٓح ٗوظذٙ جٕ جالؾشجءجش جُِؿ٘س ج
(6)

. 

جٓح غحُع ٛزٙ جُٔالقظحش ك٢ٜ إٔ جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س ضطو٤ذ ذٔٞػٞع جُطكو٤ن ، كإٔ 

ٓزًشز ج٠ُ جُشت٤ظ جالدجس١ جُز١ شٌِٜح ُال٣ؼحص ٓخحُلحش ؾذ٣ذز كحٜٗح ضشكغ ذزُي  صجًطشل

 جٓشٛح ج٠ُ ُؿ٘س جخشٟ  .  إل٣ٌحٍذلطف ضكو٤ن ذشإٔ ٛزٙ جُٔخحُلحش أٝ 

                                                           
4
دجسز  ، دسجعس ٓوحسٗس ، . ًٞغش قحصّ عِطحٕ ، جٓط٤حصجش جُٔٞظق جُؼحّ ٝجغشٛح ك٢ ص٣حدز كحػ٤ِس جال 

 . 468ص ، 5333سعحُس ٓحؾغط٤ش ٓوذٓس ج٠ُ ٤ًِس جُوحٕٗٞ ، ؾحٓؼس ذـذجد ، 

5
 .  88. د. ؿحص١ ك٤ظَ ٜٓذ١ ، جُٔظذس جُغحذن ، ص  

6
ُغ٘س   (  47ٖٓ هحٕٗٞ جٗؼرحؽ ٓٞظل٢ جُذُٝس جُؼشجه٢ جُ٘حكز جُٔشهْ )  5ف. جُٔحدز جُؼحششز ،  

4994 . 
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ٝجؾشجءجش جُطكو٤ن جالدجس١ عٞجء جُط٢ ضؼطِغ ذٜح جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س ك٢ جُؼشجم جّ 

٤ٜٔح ػ٠ِ هغ٤ٖٔ ، جالٍٝ ٣ٔػَ ذطش٤ٌَ جُِؿ٘س جالخشٟ ك٢ ذحه٢ جُذٍٝ ، ٣ٌٖٔ ضوغ جُؿٜحش

ك٢  جُطكو٤و٤س ٝجُػح٢ٗ ٣ٔػَ قوٞم جُٔٞظق ٓكَ جُٔغحءُس ُٝزُي جٗ٘ح ع٘ط٘حٍٝ ًال ٜٓ٘ٔح

  -كشع ٓغطوَ ًٝٔح ٣حض٢ :

 

 

 جُلشع جالٍٝ

 ضش٤ٌَ جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س

جُٔحدز جُؼحششز ذلوشضٜح جُٔزًٞسز جٗلح ضش٤ش ج٠ُ جٕ ضش٤ٌَ ٛزٙ جُِؿ٘س ٣طْ ٖٓ غالغس 

جػؼحء جقذْٛ  ٣ٌٕٞ ست٤غحُ ُٜزٙ جُِؿ٘س ٝجالػؼحء جالخش٣ٖ ٖٓ ر١ٝ جُخرشز ٝجُذسج٣س 

ج٤ُٝس ك٢ جُوحٕٗٞ ) ػؼٞ هح٢ٗٞٗ( ، ٣ٝؼطرش  ذششؽ جٕ ٣ٌٕٞ جقذٛٔح قحطال ػ٠ِ شٜحدز

شٌَ جُِؿ٘س ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ جُز١ ٣طشضد ػ٠ِ ٓخحُلطٚ ذطالٕ جالؾشجءجش جُطكو٤و٤س جُط٢ 

ضطخزٛح ٛزٙ جُِؿ٘س 
(4)

  . 

٣ٝطلن شٌَ ٛزٙ جُِؿ٘س ٖٓ ق٤ع جٌُْ ٓغ ُؿ٘س جالٗؼرحؽ جُط٢ ًحٕ ٣ؿش١ جُؼَٔ ٖٓ 

جال جٗٚ   4969ُغ٘س   99جُٔشهْ  جُذُٝس جُِٔـ٢خالُٜح ك٢ ظَ هحٕٗٞ جٗؼرحؽ ٓٞظل٢ 

، كحُٔششع ك٢ جُوحٕٗٞ جُِٔـ٢ جُٔزًٞس جٗلح ُْ ٣ؼٖٔ ٗض  ٣خطِق ٓؼٜح ٖٓ ق٤ع جُ٘ٞع 

(  ٓح ٣ش٤ش ج٠ُ جشطشجؽ جُؼ٘ظش جُوح٢ٗٞٗ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ جُوحٕٗٞ جُكح٢ُ 49جُٔحدز ) 

ِؿ٘س جُطكو٤و٤س ٝرُي ٣ؿؼِٚ كحػَ ك٢ ػَٔ جُ ضأغ٤شُٔح ُٜزج جُؼ٘ظش ٖٓ ػ٤ِٚ ٝجُز١ ٣كٔذ 

ج٣طٚ سٓٞجًرح ُِوحٕٗٞ ٖٓ خالٍ ضٞك٤ش جُؼٔحٗحش جٌُحك٤س ُِٔٞظق جُٔخحُق ذكٌْ جؽالػٚ ٝد

ذ٘ظٞص جُوحٕٗٞ ٝٓوحطذ جُطشش٣غ ، ٝ قرزج ُٞ جٕ جُٔششع جُؼشجه٢ خطح خطٞز جًػش ضوذّ 

                                                           

4
، (  41/998، جػرحسز  )  54/9/4998(  ك٢  998/  95جالٗؼرحؽ جُؼحّ جُٔشهْ ) . هشجس ٓؿِظ  

(  جُط٢ ال ٣ؿٞص ٓخحُلطٜح   زؿ٤ش ٓ٘شٞس ، ئر ٣وٍٞ ك٤ٚ  ) ٗض جُٔحدز جُؼحششز ٖٓ جُ٘ظٞص جالٓش

، ًزُي هشس جُٔؿِظ جُـحء جُؼوٞذس ُطش٤ٌَ جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س ٖٓ جسذؼس جػؼحء خالكح ُ٘ض جُٔحدز 

(  ، ػذد 5335/  84ٖٓ هحٕٗٞ جٗؼرحؽ ٓٞظل٢ جُذُٝس جُ٘حكز ، هشجس جُٔؿِظ جُٔشهْ  ) جُؼحششز 

 ؿ٤ش ٓ٘شٞس .  ، 47/5/5335ك٢    5334/ؾضجت٤س /84
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ػَٔ جُطحذغ جُوؼحت٢ ػ٠ِ  إلػلحءؿؼَ ستحعس ٛزٙ جُِؿ٘س ُِؼ٘ظش جُوح٢ٗٞٗ ، ٝرُي ذ

جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س 
(4)

 . 

 

 جُلشع جُػح٢ٗ

 قوٞم جُٔٞظق جُٔكحٍ ج٠ُ جُطكو٤ن جالدجس١

ذؼذ جٕ ضطخز جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س جالؾشجءجش جُٔزًٞسز جٗلح ًِٜح جٝ ٓؼظٜٔح
(5)

، كأٜٗح  

ضٌٕٞ هذ ضٞطِص ج٠ُ سؤ٣س ٝجػكس ُكؿْ جُٔخحُلس جُٔشضٌرس ُِٝٔٞظق ؾِٔس ٖٓ جُكوٞم 

٣ؿد ػ٠ِ جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س جٝ جالدجسز ذظٞسز ػحٓس جٕ ضؼَٔ ػ٠ِ ض٤ٜثطٜح ُِٔٞظق ك٢ 

  -جغ٘حء جُطكو٤ن ٓؼٚ ٝهرَ جٕ ضلشع أ١ ؾضجء ضأد٣ر٢ ػ٤ِٚ ، ٝضطٔػَ ٛزٙ جُكوٞم ذٔح ٣حض٢ :

 

 ٜس جُٔٞظق ذحُطٜٔس جُٔ٘غٞذس ج٤ُٚ:جٝال: ٓٞجؾ

 ئر جٕ جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س ٝهرَ جٕ ضششع ك٢ جعطؿٞجخ جُٔٞظق كحٜٗح ضك٤طٚ ػِٔح   

ذحُطٜٔس جٝ جُطْٜ جُٔ٘غٞذس ج٤ُٚ ٝجالدُس جُوحتٔس ػذٙ ، كال ٣ؿٞص ُالدجسز جٕ ضلشع ػ٠ِ 

ٌلٍٞ س ٣ٌٕٓٞ جعحعٚ ضْٜ ٝجدُس ُْ ٣ٞجؾٚ ذٜح ، قن جُٔٞجؾٜ ٢جُٔٞظق أ١ ؾضجء ضأد٣ر

ز ُكن جُذكحع جُز١ ضؼطرش جُٔٞجؾٜس جقذٟ ٓغطِضٓحضٚ ٜذُِٔٔٞظق ٣ٝٔػَ ٓشقِس ٓ
(6)

 . 

 

 

 

                                                           
4
ػطرش ٓؿِظ جالٗؼرحؽ جُؼحّ جٕ جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س جُط٢ ضخِٞ ٖٓ جُؼ٘ظش جُوح٢ٗٞٗ ك٢ ظَ جُوحٕٗٞ ج. ئر  

 جُ٘حكز ال ضٌحد ضٌٕٞ جال ُؿ٘س ُطوظ٢ جُكوحتن ٝجالعطؿٞجخ ٤ُٝغص ُؿ٘س ضكو٤و٤س . 

5
. كوذ ال ضطخز جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س ؿ٤ش ضِي جالؾشجءجش جُط٢ ٣طشضد ػ٠ِ جؿلحُٜح جُرطالٕ ٓػَ جخطحس  

 جُٔٞظق ، ٝال ضِؿأ ج٠ُ جالؾشجءجش جُط٢ ٣كن ُٜح ٓٔحسعطٜح ٓػَ جُطلط٤ش جٝ جالعطؼحٗس ذخر٤ش .

6
 ٝٓح ذؼذٛح .  581. د. ػرذ جُلطحـ ػرذ جُك٤ِْ ػرذ جُرش ، جُٔظذس جُغحذن ، ص   
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غح٤ٗح: قؼٞس جُٔٞظق جؾشجءجش جُطكو٤ن 
(4)

: 

 قن جُٔٞظق ك٢ قؼٞس جؾشجءجش جُطأد٣د ٣ٔػَ جقذ جُٔرحدب جُوح٤ٗٞٗس جُؼحٓس جُط٢

ال ضكطحؼ ج٠ُ ٗض ٣وشسٛح ، كال  ٣غٞؽ ُإلدجسز جٕ ضكشّ جُٔٞظق ٖٓ جُكؼٞس جُشخظ٢ 

جُطكو٤ن ٓح ُْ ٣٘ض جُوحٕٗٞ جٝ جٕ ٣ط٘حصٍ جُٔٞظق ػٖ قوٚ ك٢ جُكؼٞس  إلؾشجءجش
(5)

 . 

 غحُػح: جالؽالع ػ٠ِ ِٓق جُطكو٤ن 

قوٞم جُٔٞظق جُػحذطس ٛٞ قوٚ ك٢ جالؽالع ػ٠ِ ِٓق جُطكو٤ن ، ٣ٝؿد ػ٠ِ  ٖٓ

دكحػٚ ٝألػذجددجسز جٕ ضٔ٘كٚ جُٞهص جٌُحك٢ ُالؽالع جال
 (6)

، جٓح ك٢ جُؼشجم كال ٣طْ ٛزج  

 جالؽالع جٗٔح ٣ٞجؾٚ كوؾ جُٔٞظق ذحُطْٜ جُٔٞؾٜس ػذٙ ٝجالدُس  جُط٢ ضػرص رُي  .

 سجذؼح: قن جُٔٞظق ك٢ جُذكحع ػٖ ٗلغٚ:

جػؼحتٜح ٣ؿش١ جُؼَٔ ك٢ جُِؿحٕ جُطكو٤و٤س ٖٓ خالٍ ه٤حّ ست٤ظ جُِؿ٘س جٝ جقذ 

ػِٔح ذٔح  ذٔٞجؾٜس جُٔٞظق ذحُطٜٔس جٝ جُطْٜ جُٔٞؾٜس ج٤ُٚ ٝجالدُس جُوحتٔس ػذٙ ٝجقحؽطُٚ 

ضٞطِص ج٤ُٚ جُِؿ٘س ٖٓ ٗطحتؽ جعطخِظطٜح خالٍ جُطكو٤ن  ، ٖٝٓ غْ ضغطٔغ ج٠ُ جهٞجُٚ 

ٝدكحػٚ دٕٝ جٕ ضذٕٝ رُي ٝذؼذ جٕ ض٘ط٢ٜ ٖٓ جالعطٔحع ج٠ُ ٛزٙ جالهٞجٍ كإٔ ست٤ظ جُِؿ٘س 

س ٣وّٞ ذطذ٣ٜٝ٘ح جقذ جػؼحء جُِؿ٘س ٤ُشد جُٔٞظق ٣ح ٣وّٞ ذطٞؾ٤ٚ جعثِس ضكش٣شؿحُرح ٓ

عإجٍ ، ٝذؼذ جالٗطٜحء ٣طِد ٓ٘ٚ جُطٞه٤غ ػ٠ِ جهٞجُٚ ضٚ ػٖ ًَ حجُٔخحُق ػ٤ِٜح ٝضذٕٝ جؾحذ

، كحرج جٓط٘غ كإٔ جُِؿ٘س ضكشس ٛزج جالٓط٘حع ك٢ ٓكؼش جهُٞٚ جُط٢ ال ضخشؼ ػٖ جقطٔحالش 

  -غالغس ٢ٛٝ :

ذٔح ٛٞ ٓ٘غٞخ  ج٤ُٚ ٖٓ ٓخحُلحش ك٤رحدس جُٔكون ج٠ُ جعطؿٞجخ ف جٕ ٣ؼطش .4

 جُٔٞظق جُٔخحُق ضلظ٤ال .

                                                           
4
 .585. أٗظش: د. ٓحٛش ػرذ جُٜحد١ ، جُٔظذس جُغحذن ، ص  

5
،   4915طرؼس ، ٓحم جُٞظ٤لس جُؼحٓس ، دٕٝ ؽرؼس جٝ . د. ٓكٔذ ػظلٞس ، ػٞجذؾ جُطأد٣د ك٢ ٗط 

 . 88ص  

6
 ّ. 4988(  ُغ٘س   441(  ٖٓ التكس ج٤ُ٘حذس جالدجس٣س ُط٘ل٤ز جُوحٕٗٞ جُٔشهْ ) 49. جُٔحدز  )  
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جٕ ٣وش جُٔٞظق جُٔخحُق ذؼغ ٓح ٗغد ج٤ُٚ ٣ٌٝ٘ش جُرؼغ ج٥خش ك٤غطؿٞذٚ  .5

 رؼغ جالخش . ج٣ُٝغطٔغ ج٠ُ دكحػٚ ك٢  ٚ ذ جُٔكون ك٢ جُوغْ جُٔوش

ج٠ُ دكحػٚ ٣ٌِٝق  جٕ ٣ٌ٘ش ًَ ٓح ٣ٞؾٚ ج٤ُٚ ٖٓ ٓخحُلحش ك٤غطٔغ جُٔكون .6

جُٔٞظق ذحغرحش طكس جهٞجُٚ ذٞعحتَ جالغرحش ًحكس
(4)

، ٖٓ ًطحذس جٝ شٜحدز  

٤َ جعطؿٞجذٚ ج٠ُ أٗٚ ٣غطط٤غ جٕ ٣طِد ٖٓ جُِؿ٘س ضأؾجٝؿ٤ش رُي ، ٝالؾَ رُي ك

 ق٤ٖ ؾِد ٓح ُذ٣ٚ ٖٓ جدُس جغرحش . 
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. جقٔذ ًٔحٍ جُذ٣ٖ ٓٞع٠ ، ٗظش٣س جالغرحش ك٢ جُوحٕٗٞ جالدجس١ ، ؽرغ ذٔطحذغ ٓإعغس دجس جُشؼد ،  

 . 75، ص  4911جُوحٛشز ، 
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 الخاتمة

 

ًطحذس ٛزج جُركع ، ٝهذ خِظ٘ح ٖٓ  جُكٔذ هلل جُؼ٤ِْ جُز١ ٝكو٘ح ؾَ شأٗٚ ك٢ جٗؿحص

 -خالُٜح ج٠ُ جعط٘طحؾحش ٝضٞط٤حش ٗؿِٜٔح ذٔح ٣أض٢  :

 اوال: االستنتاجات 

جُشتحع٤س ٜٓ٘ح ٝشرٚ جُوؼحت٤س  –أ: ُِطكو٤ن جالدجس١ أ٤ٔٛس ذحُـس ك٢ ٓخطِق جُ٘ظْ 

ٝجُوؼحت٤س ، ٣ٝكطَ ك٢ جُؼشجم ج٤ٔٛس ًر٤شز ٝرُي الٗٚ جُٔغطٟٞ جُٞق٤ذ ُلشع جُؿضجء 

 ٗؼرحؽ٢ ػ٠ِ جُٔٞظق ، ) عٞجء جؾشجٙ جُشت٤ظ جالدجس١ جّ جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س (. جال

خ: هحٕٗٞ جطٍٞ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س ٣ٔػَ جُوحػذز جُؼحٓس جُط٢ ٣ظحس ج٤ُٜح ك٢ 

قحُس هظٞس جؾشجءجش جُطكو٤ن جالدجس١ ٝٛٞ ٓح ٣إ٣ذٙ ٝجهغ ػَٔ جُِؿحٕ جُطكو٤و٤س ٝهؼحء 

 ٓؿِظ جالٗؼرحؽ جُؼحّ .

ٕٞ جٗؼرحؽ ٓٞظل٢ جُذُٝس ٣٘طحذٜح جُطش٣ٞش ٝجسذحى ، ك٢ٜ ك٢ ؼ: ٗظٞص هحٗ

ذؼغ جُكحالش ضٌَٔ جُ٘وض جُز١ جقطٟٞ جُوحٕٗٞ جُغحذن ) جُِٔـ٢( ٓػحٍ رُي جشطشجؽ 

جُؼؼٞ جُوح٢ٗٞٗ ك٢ ضش٤ٌَ جُِؿ٘س ٝٝؾٞخ ًطحذس جُطكو٤ن ، ٝك٢ قحالش جخشٟ جؿلَ جُ٘ض 

٘ض ػ٠ِ جُِؿٞء ج٠ُ هحٕٗٞ جطٍٞ ػ٠ِ جقٌحّ ٜٓٔس ضؼٜٔ٘ح جُوحٕٗٞ جُِٔـ٢ ٜٓ٘ح ٓػَ جُ

 جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س ك٢ شإٔ ػرؾ جُشحٛذ ٝجقؼحسٙ.

د: إٔ جُشٌَ جُز١ ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحدز جُؼحششز ُوحٕٗٞ جٗؼرحؽ ٓٞظل٢ جُذُٝس 

ذشإٔ ضأ٤ُق جُِؿحٕ جُطكو٤و٤س ُْ ٣شجػ٢ ذشٌَ ده٤ن ك٢  4994( ُغ٘س 47جُؼشجه٢ جُٔشهْ ) 

 ٤ٜح جالؾشجءجش جُٔطشضرس ػ٠ِ ضكو٤ن ٓػَ ٛزٙ جُِؿحٕ . كجُـ٠ ػَٔ جُِؿحٕ جُطكو٤و٤س جُط٢ 
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 ثانيا : التوصيات 

أ: ضؿد جػحدز ط٤حؿس ٗض جُٔحدز جُؼحششز ٖٓ هحٕٗٞ جٗؼرحؽ ٓٞظل٢ جُذُٝس 

 جُؼشجه٢ جُ٘حكز ٝػ٠ِ جُشٌَ جالض٢ 

ػ٠ِ جُٞص٣ش أٝ ست٤ظ جُذجتشز ضأ٤ُق ُؿ٘س ضكو٤و٤س ٖٓ ست٤ظ ٝػؼ٣ٖٞ ٖٓ ر١ٝ  .4

 ٣ٌٕٞ ست٤ظ جُِؿ٘س قحطال ػ٠ِ شٜحدز ؾحٓؼ٤س ج٤ُٝس ك٢ جُوحٕٗٞ .جُخرشز ػ٠ِ إٔ 

ضط٠ُٞ جُِؿ٘س جُطكو٤و٤س ضكش٣ح ٓغ جُٔٞظق جُٔخحُق جُٔكحٍ ػ٤ِٜح ُٜٝح ك٢ عر٤َ جدجء  .5

ٜٓٔطٜح عٔحع ٝضذ٣ٖٝ جهٞجٍ جُٔٞظق ٝجُشٜٞد ٝجالؽالع ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُٔغط٘ذجش 

ظق ٖٓ جالؽالع ػ٠ِ ٝجُر٤حٗحش جُط٢ ضشٟ ػشٝسز جالؽالع ػ٤ِٜح ، ٝضٌٖٔ جُٔٞ

ِٓق جُطكو٤ن جٕ ؽِد ٜٓ٘ح رُي ، ٝضظذس ذؼذ جٗطٜحء جُطكو٤ن هشجسج ٓغررح ذؼذّ 

ٓغحتِس جُٔٞظق ٝؿِن جُطكو٤ن أٝ ذلشع جقذ جُؼوٞذحش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ ٛزج 

جُوحٕٗٞ ػ٠ِ جٕ ضشجػ٢ جُِؿ٘س جالقٌحّ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ جطٍٞ 

د ذشأٗٚ ٗض ٖٓ جؾشجءجش جُطكو٤ن ذٔح ٣٘غؿْ جُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س ك٢ ًَ ٓح ُْ ٣ش

 ٝؽر٤ؼس ٛزج جُوحٕٗٞ .

 ٝجرج سأش جُِؿ٘س إٔ كؼَ جُٔٞظق جُٔكحٍ ج٤ُٜح ٣شٌَ ؾش٣ٔس ٗشأش ػٖ ٝظ٤لس أ .6

 جسضٌحذٜح ذظلطٚ جُشع٤ٔس ، كؼ٤ِٜح إٔ ضٞط٢ ذاقحُطٚ ج٠ُ جُٔكحًْ جُٔخطظس . 

ز ُِٞص٣ش أٝ ست٤ظ جُذجتشز جعطػ٘حء ٖٓ جقٌحّ جُلوشض٤ٖ ) جٝال ٝغح٤ٗح ( ٖٓ ٛزٙ جُٔحد .7

ذؼذ جعطؿٞجخ جُٔٞظق جُٔخحُق جٕ ٣لشع ٓرحششز ج١ ٖٓ جُؼوٞذحش جُٔ٘ظٞص 

(  ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ، ٓغ  8ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشجش ) جٝال ٝغح٤ٗح ٝغحُػح ( ٖٓ جُٔحدز ) 

 جُؼحّ .  جالٗؼرحؽجٌٓح٤ٗس جُطؼٖ ك٢ ٛزٙ جُؼوٞذحش جٓحّ ٓؿِظ 

خحػؼس ُشهحذس جُوؼحء دٕٝ جعطػ٘حء ، ُٔح  خ: ؾؼَ جُؼوٞذحش جالٗؼرحؽ٤س ًحكس

٣ٔػِٚ رُي ٖٓ سهحذس ػ٠ِ ػَٔ جالدجسز ٝق٤حد٣س ػِٜٔح ٝٓٞػٞػ٤طٚ ٝٓذٟ ضطحذوٚ ٓغ ٗض 

 جُوحٕٗٞ  . 

ؼ: جُوحٕٗٞ جالدجس١ هحٕٗٞ هؼحت٢ جُٔ٘شأ ، ُزج ال ذذ ٖٓ ضلؼ٤َ دٝس ٓؿِظ 

٤ٖ ٖٓ خالٍ ُؿٞتٚ ج٠ُ جالٗؼرحؽ جُؼحّ ذحػطرحسٙ جُؿٜس جُوؼحت٤س جُط٢ ضورَ ؽؼٕٞ جُٔٞظل

 جُٔرحدب جُؼحٓس ُغذ جُ٘وض جُكحطَ ذحُطشش٣غ . 
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 المصادر

 .  ْجُوشإٓ جٌُش٣ 

  جٌُطد ٝجُٔظحدس 

 جٝال : جٌُطد 

د. جقٔذ ًٔحٍ جُذ٣ٖ ٓٞع٠ ، ٗظش٣س جالغرحش ك٢ هحٕٗٞ جالدجس١ ، ؽرغ ذٔطحذغ  .4

 . 4911ٓإعغس دجس جُشؼد ، جُوحٛشز ، 

ؾحسُظ ج١ جٝٛحسج ذحالشطشجى ٓغ ػض٣لٞس١ ، أٍ جٝٛحس ، ضشؾٔس: ٗشأش ذٜؿص  .5

، ٓطرؼس جُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ ، 4، جُوغْ جُؼحّ ، ؽ 4جُرٌش١ ، جعظ جُطكو٤ن جُؿ٘حت٢ ، ؼ

 .  4988ذـذجد ، 

، دجس جُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ، 5ؾرشجٕ ٓغؼٞد ، ٓؼؿْ جُشجتذ ) ُـ١ٞ ػظش١( ، ؽ .6

 .4991ذ٤شٝش ، 

ُك٤ِْ ػرذ جُرش ، جُؼٔحٗحش جُطأد٣ر٤س ك٢ جُٞظ٤لس جُؼحٓس ، دسجعس ػرذ جُلطحـ ػرذ ج .7

 ٓوحسٗس ، ٓطرؼس دجس جُطأ٤ُق ، دٕٝ ع٘س ؽرغ. 

ػ٢ِ خ٤َِ جذشج٤ْٛ ، ؾش٣ٔس جُٔٞظق جُؼحّ جُخحػؼس ُِطأد٣د ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼشجه٢ ،  .8

 دسجعس ٓوحسٗس ، ؽرغ جُذجس جُؼشذ٤س ، ذـذجد ، دٕٝ ع٘س ؽرغ. 

شق٤ْ ػ٢ِ ٓكٔذ ، جؾشجءجش جُطكو٤ن جالدجس١ ٝػٔحٗحضٚ ك٢ جُٔغطشحس ػ٢ِ ػرذ جُ .9

ػٞء جقٌحّ هحٕٗٞ جدجسز جُٔٞجسد جُرشش٣س جُوطش١ ، جُٔؿِس جُوح٤ٗٞٗس ٝجُوؼحت٤س  ، 

 .  5343ٝصجسز جُؼذٍ ، هطش ، جُؼذد جالٍٝ  ، 

ػرذ جُؼض٣ض ػرذ جُٔ٘ؼْ خ٤ِلس ، جُؼٔحٗحش جُطأد٣ر٤س ك٢ جُٞظ٤لس جُؼحٓس  ، ٓ٘شأز  .1

 .  5338ذحإلعٌ٘ذس٣س ، جُٔؼحسف 

 .4919د. ػٔش كإجد جقٔذ ذشًحش ، جُغِطس جُطأد٣ر٤س ، جُوحٛشز ،  .8

د. ؿحص١ ك٤ظَ ٜٓذ١ ، ششـ جقٌحّ هحٕٗٞ ٓٞظل٢ جُذُٝس ٝجُوطحع جالشطشج٢ً  .9

 .  5334، ٓطرؼس جُؼضز  ، ذـذجد ،  4994(  ُغ٘س  47سهْ ) 

،  49ؼِّٞ  ،  ؽ٣ُٞظ ٓؼِٞف ج٤ُغٞػ٢ ، ٓؼؿْ جُٔ٘ؿذ ك٢ جُِـس ٝجألدخ ٝجُ .43

 .4989جُٔطرؼس جٌُحغ٤ٌ٤ُٞس ، ذ٤شٝش ، 
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 . 4988ٓحؾذ سجؿد قِٞ  ، جُوؼحء جإلدجس١ ، جُل٤٘س ُِطرحػس ٝ جُ٘شش ،  .44

ٓحٛش ػرذ جُٜحد١ ، جُششػ٤س جالؾشجت٤س ك٢ جُطأد٣د ، دجس ؿش٣د ُِطرحػس ، جُوحٛشز  .45

 . 4989، 5، ؽ

جُٔذ٤٤ٖٗ ذحُذُٝس ٝجُوطحع د. ٓـحٝس١ ٓكٔذ شح٤ٖٛ ، جُٔغأُس جُطأد٣ر٤س ُِؼح٤ِٖٓ  .46

 .  4917جُؼحّ ، دجس جُٜ٘ح ُِطرحػس  ، جُوحٛشز ، 

ٓكٔذ ػظلٞس ، ػٞجذؾ جُطأد٣د ك٢ ٗطحم جُٞظ٤لس جُؼحٓس ، دٕٝ ؽرؼس جٝ ٓطرؼس  .47

 ،4915. 

، ذـذجد ، 4د. ٓكٔٞد ٤٘ٓش جُٞضش١ ، ك٢ جُوحٕٗٞ جالدجس١ ، ٓطرؼس جُٔؼحسف ، ؽ .48

4919  . 

جُٔغإ٤ُٝس جُطأد٣ر٤س ُِٔٞظق جُؼحّ ، دسجعس ٓوحسٗس ، د. ٓ٘ظٞس جذشج٤ْٛ جُؼطّٞ ،  .49

 . 4987، 4ؽ

 ثانيا : الرسائل واالطاريح 

خحُذ ٓكٔذ ٓظطل٠ ج٠ُُٞٔ ، جُغِطس جُٔخطظس ك٢ كشع جُؼوٞذس جالٗؼرحؽ٤س  .41

ػ٠ِ جُٔٞظق جُؼحّ ) دسجعس ٓوحسٗس( ، جؽشٝقس دًطٞسجٙ ، ٗوذّ ذٜح ج٠ُ ٤ًِس 

 ّ . 5333جُوحٕٗٞ ذؿحٓؼس جُٔٞطَ  ، ُغ٘س  

ًٞغش قحصّ عِطحٕ ، جٓط٤حصجش جُٔٞظق جُؼحّ ٝأغشٛح ك٢ ص٣حدز كحػ٤ِس جالدجسز ،  .48

 . 5333وحسٗس ، سعحُس ٓحؾغط٤ش ٓوذٓس ج٠ُ ٤ًِس جُوحٕٗٞ ، ؾحٓؼس ذـذجد ، دسجعس ٓ

ٓكٔٞد خِق قغ٤ٖ ، جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس ُالكشجد ك٢ ٓٞجؾٜس جػٔحٍ جالدجسز ك٢  .49

جُؼشجم ، جؽشٝقس دًطٞسجٙ ٓوذٓس ج٠ُ ٤ًِس جُوحٕٗٞ ٝجُؼِّٞ جُغ٤حع٤س ، ؾحٓؼس 

 . 4989ذـذجد ، 

 ثالثا: المجالت والذوريات 

 ُِٔؼٜذ جُذ٢ُٝ ُِؼِّٞ جالدجس٣س ، ، جُؼِّٞ جالدجس٣سٓؿِس  .53

 

 القوانين :: رابعا

 . 4994ُغ٘س  47هحٕٗٞ جٗؼرحؽ ٓٞظل٢ جُذُٝس ٝجُوطحع جالشطشج٢ً جُ٘حكز جُٔشهْ  .54
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 . 4969ُغ٘س  99هحٕٗٞ جٗؼرحؽ ٓٞظل٢ جُذُٝس جُِٔـ٢ جُٔشهْ   .55

 4988ُغ٘س   441جُٔشهْ هحٕٗٞ جػحدز ض٘ظ٤ْ ج٤ُ٘حذس جالدجس٣س ٝجُٔكحًٔحش جُطأد٣ر٤س  .56

 ٝجُالتكس جُط٘ل٤ز٣س ُٚ .

 قرارات مجلس االنضباط العام : خامسا: 

، ؿ٤ش  998/ 41، جػرحسز   54/9/4998ك٢    998/  95جُوشجس جُٔشهْ    .57

 ٓ٘شٞس .

 مجموعات االحكام القضائية :ا: سادس

جًطٞذش  ٓؿٔٞػس جُٔرحدب جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح جُٔكٌٔس جالدجس٣س جُؼ٤ِح ٖٓ جٍٝ .58

 . 9، ط  4، ع  4993ج٠ُ جخش د٣غٔرش  4993

ٓؿٔٞػس جُٔرحدب جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح جُٔكٌٔس جالدجس٣س جُؼ٤ِح ك٢ خٔغس ػشش  .59

 .  5( ، ؼ 4983 – 4998ػحٓح ) 

 


