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 اٌّمذِح

شجػش ٝثٗضشٌس ك٢ ث٧ٗظٔز  ثُٔأعًٞر) دطجهز أكؼَ ٖٓ ًطجطز ( ٛيٙ ثُٔوُٞز 

ثُو٣ٔوٌثؽ٤ز ٢ٛٝ صؼذٌ ػٖ ًؿذز ثُشؼٞح ك٢ ثُن٬ص ٖٓ أٗظٔز ثُقٌْ ثُش٢ُٞٔ ٝٓج صؾٌٙ ٖٓ 

كج٫ٗضنجدجس ٢ٛ ث٤ُِّٞز ثُو٣ٔوٌثؽ٤ز ُِٞطٍٞ إ٠ُ ثُقٌْ ٝثُض٢ ٖٓ م٬ُٜج ، فٌٝح ٬٣ٝٝس

ٓٔغ٤ِٚ ٩هثًر شؤٝٗٚ ث٤ُْج٤ّز ٝصقو٣و ٖٓ ٣و٣ٌ ثُِْطجس ثُغ٬ط ك٢ ثُوُٝز ٣نضجً ثُشؼخ 

كج٧ٗظٔز ثُو٣ٔوٌثؽ٤ز ٢ٛ ث٧ٗظٔز ثُض٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ُِٔٞثؽ٤ٖ٘ ف٣ٌز ثصنجى ثُوٌثًثس ث٤ُْج٤ّز 

ك٢ ثُٞهش ثُي١ صذو٢ ك٤ٚ فوٞم ث٧ه٤ِجس ٓقلٞظز ٝٓظٞٗز دؼٔجٗجس ، ٝكوج ُٔذوأ ث٧ؿِذ٤ز

ًَ أ٤ٔٛز ث٫ٗضنجدجس ك٢ ًٜٞٗج ثُٔٔجًّز ثُض٢ ٖٓ م٬ُٜج ٣ؼذٌ ًَ هّض٣ًٞز ٝهج٤ٗٞٗز ٝصضٌ

ٓٞثؽٖ صٞثكٌس ك٤ٚ شٌٝؽ ثُ٘جمخ ػٖ ًأ٣ٚ ك٢ ثمض٤جً ثُشنظ٤جس ثُض٢ ٣نُٜٞج ك٢ إهثًر 

٤ز ٫ صنِٞ ٖٓ ٓٔجًّجس ؿ٤ٌ شٌػ٤ز ٣ِؾأ إ٤ُٜج ثٌُثؿذٕٞ ك٢ ِٔإ٫ إٔ ٛيٙ ثُؼ، شؤٕٝ ثُذِو

 .ثُشنظ٤ز ػ٠ِ فْجح إًثهر ثُ٘جمذ٤ٖجُقْٜ ثُٞطٍٞ إ٠ُ ثُقٌْ ُضقو٤ن أؿٌثػْٜ ٝٓظ

ًجٕ ثمض٤ج١ً ُٔٞػٞع ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ك٢ ثُضش٣ٌغ ثُؼٌثه٢ ًٔٞػٞع ُِذقظ ًٕٞ 

٢ٛٝ صذؼج ُيُي ؽٌثةْ فو٣غز ػ٠ِ ، ٛيٙ ثُؾٌثةْ صٌصذؾ دجُ٘ظجّ ثُو٣ٔوٌثؽ٢ ثُقو٣ظ ك٢ دِو١

ثُو٣ٔوٌثؽ٢ ٝف٤ظ إٗ٘ج ٗؼ٤ش صؾجًح ثُٞثهغ ثُؾَثة٢ ثُؼٌثه٢ ُٝٔج ًجٗش ث٫ٗضنجدجس ػٔجه ثُ٘ظجّ 

ٕ أٗجهش ٓٞػٞع ثٗضنجد٤ز د٤ٖ كضٌر ٝأمٌٟ ٫مض٤جً ٓؾجُِ صٔغ٤ِ٤ز ػ٤ِٚ ٝؽوس ٖٓ ثُؼًٌٝر أ

 م إػجكز إ٠ُ د٤جٕ أٗٞثػٜج، ثٜج ٝث٩ؽجً ثُوج٢ٗٞٗ ثُٔ٘ظْ ُٜج ك٢ ثُؼٌلٛيٙ ثُؾٌثةْ ٝصؼ٣ٌ

د٘ظٌ شٌجٝثٛج ٝثُٔقجًْ ٝثُؾٜجس ث٩هث٣ًز ثُٔنضظز ، ٝثُؼوٞدجس ثُٔضٌصذز ػ٠ِ ٌٓصٌذ٤ٜج

 ثُٔنضظز د٘ظٌٛج .

 ثُوج٤ٗٞٗز ُضؾ٣ٌٜٔج ٓطِوز ػ٤ِٜج،  ُٝنطًٞر ٛيٙ ث٧كؼجٍ كوو ثصؾٜش أؿِخ ث٧ٗظٔز

َٗثٛز ٝػوثُز ث٫ٗضنجدجس كظ٘لش فْخ مطًٞصٜج  ٢ِٛٝ ثُؾٌثةْ ثُض٢ صٔ (اٌدشائُ االٔرخات١ح)

ثُو٣ٔوٌثؽ٤ز إ٠ُ  ثؿِخ ثُوٍٝ سُيُي ػٔو، ٞدجس ثُؾَثة٤ز إٍثءٛجٌٝٓفِز فوٝعٜج ٝفوهس ثُؼو

ُذؼغ أٗٔجؽ ثُِْٞى ؿ٤ٌ ٗظٞص صؾ٤ٔ٣ٌز ، ٫ٗضنجدجسصؼ٤ٖٔ ثُوجٕٗٞ ثُي١ صؾ١ٌ دٔٞؽذٚ ث

ثُقٌص ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ثُؼوجح  ثُٔشٌٝع ٝصو٣ٌٌ ػوجح ُٜج ّؼ٤ج ُقٔج٣ز ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٓغ

ٝٛيث ٓج ٌِّٚ  ج ٓغ ثُنطًٞر ث٩ؽٌث٤ٓز ُِلجػَ ٝٓج صقووٚ ثُؾ٣ٌٔز ٖٓ مطًٞر أ٣ؼجذٓض٘جّ

هجٕٗٞ ثٗضنجح ٓؾجُِ ثُٔقجكظجس ٝث٫هؼ٤ز ٝثُ٘ٞثف٢  2009( ُْ٘ز 4) ًهْك٢ هجٕٗٞ ثُٔشٌع 

 2009( ُْ٘ز 5ثُؼٌثم ًهْ ) –ثُؼٌثم ٝ هجٕٗٞ ثٗضنجح دٌُٔجٕ ًًٞهّضجٕ  -ك٢ ثه٤ِْ ًًٞهّضجٕ

ً دجُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز كؾٌٓج ٓؾٔٞػز ٖٓ ث٫كؼجٍ ثُض٢  ف٤ظ صؼٖٔ ٛيثٕ ثُوجٗٞٗجٕ كظ٬ً مجطج

 .فوهث ثُؼوٞدجس ثُنجطز دٌَ ؽ٣ٌٔز ٜٓ٘جٗضنجد٤ز ٝصِٔ َٗثٛز ٝ ػوثُز ثُؼ٤ِٔز ث٫

ْ ث٫ٗضنجد٤ز ك٢ ثُضش٣ٌغ ثُؼٌثه٢ ٝثه٤ِْ ٝث٣لجء ُٔج صووّ ُٝذقظ ٓٞػٞع ثُؾٌثة

 -، مظظ٘ج:ع٬عز ٓذجفظٝثٍف ّٞف ٣ضْ صو٤ْْ ٛيث ثُذقظ ث٠ُ  دشٌَثُؼٌثم  - ًًٞهّضجٕ

ُذ٤جٕ ٓج٤ٛٚ ثُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٝ ثُي١ ّٞف ٣ضْ صو٤ْٔٚ ث٠ُ ع٬عز  اٌّثسث االٚي

ذ٤جٕ ثًًجٕ ُ اٌّطٍة اٌثأٟذ٤جٕ ٓلّٜٞ ثُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٝٓ٘ٚ ُ اٌّطٍة االٚيٓطجُخ ٣نظض 

 ز ثُٔـق٤ٔز ك٢ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ـــز.٣نظض ُذ٤جٕ ثُٔظِق طٍة اٌثاٌثـاٌّ ثُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٝ
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ّٞف ْ ث٫ٗضنجد٤ز ٝ ٌٓثفَ ثًصٌجدٜج ٝك٤نظض ُذ٤جٕ ثٗٞثع ثُؾٌثة اٌّثسث اٌثأٟثٓج 

ٜٓ٘ج ُذ٤جٕ ثُؾٌثةْ ثُٞثهؼز م٬ٍ ثٌُٔفِز  االٚي٣نظض ، ٣ضْ صو٤ْٔٚ ث٠ُ ع٬عز ٓطجُخ

اٌّطٍة ثُض٢ صوغ ثع٘جء ػ٤ِٔز ثُضظ٣ٞش ٝ ؾٌثةُْذ٤جٕ ثُ اٌّطٍة اٌثأٟثُضقؼ٣ٌ٤ز ٬ُٗضنجدجس ٝ 

 ٣نظض ُذ٤جٕ ثُؾٌثةْ ثُض٢ صوغ ثع٘جء ػ٤ِٔز كٌٍ ثُ٘ضجةؼ ٝ ثػ٬ٜٗج  اٌثاٌث

ّٞف ُِٝؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ّٞف ٣ضْ ك٤ٚ د٤جٕ ثُنظجةض ث٫ؽٌثة٤ز  اٌّثسث اٌثاٌثثٓج 

ثُٔنضظز دضق٣ٌي  ُذ٤جٕ ثُؾٜز اٌّطٍة االٚي٣نظض ، ٣ضْ صو٤ْٔٚ ث٣ؼج ث٠ُ ع٬عز ٓطجُخ

 ة اٌثاٌثاٌّطٍٝ، وؼجة٢ ك٢ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز٫مضظجص ثُ اٌثأٟ اٌّطٍةثُؾَثة٤ز، ٝثُوػٟٞ 

 ٞدز د٤ٖ ثُشٌٝع ٝ ثُؾ٣ٌٔز ثُضجٓز.ثُْٔجٝثر ك٢ ثُؼو
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 اٌّثسث األٚي

 ِا١٘ح اٌدش٠ّح االٔرخات١ح

ثُوّجص٤ٌ ٝثُوٞث٤ٖٗ  ٝثُضٌش٤ـ ٖٓ أْٛ ثُقوٞم ث٤ُْج٤ّز ثُض٢ هأدش ٣ؼو فن ث٫ٗضنجح

إ٫ إٔ ثُو٤َِ ٖٓ ثُوًثّجس ٝث٥ًثء ثُلو٤ٜز ثُض٢ فجُٝش صقو٣و ٓوٍُٞ ث٧كؼجٍ ثُض٢  ، ػ٠ِ فٔج٣ضٜج

ُقوثعز ٛيٙ ٢ٗٞ ثُؼٌثه٢ ٝثُْذخ ك٢ ىُي ٣ؼٞه صشٌَ ثػضوثء ػ٤ِٜج ٝمجطز ػ٠ِ طؼ٤و ثُلوٚ ثُوجٗ

٣ٌق ٓ٘جّخ ُِؾٌثةْ ث٧كؼجٍ ُيث ًجٕ َُثٓج صقو٣و ٓلٜٜٞٓج صقو٣وث هه٤وج ٖٓ م٬ٍ ٝػغ صؼ

٫ًصذجؽ ٛيٙ ث٧كؼجٍ دقن ث٫ٗضنجح ٣وضؼ٢ د٤جٕ ٓلٜٜٞٓج ثُِـ١ٞ ٝث٫طط٬ف٢ ث٫ٗضنجد٤ز ٝ 

ًٔج ٣٘ذـ٢ ٓؼٌكز أًًجٕ ٛيٙ ، ٖٝٓ عْ ثُنٌٝػ دضؼ٣ٌق هه٤ن ُٔظطِـ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز

ّٜٞ ثُؾ٣ٌٔز ؾٌثةْ ٝٓؼٌكز ثُٔظِقز ثُض٢ ٣ق٤ٜٔج ثُوجٕٗٞ ك٢ ٛيٙ ثُؾٌثةْ ُٝ٪فجؽز ػِٔج دٔلثُ

ٜٓ٘ج ٓلّٜٞ ثُؾ٣ٌٔز  األٚيٗض٘جٍٝ ك٢  ثالثح ِطاٌةوْْ ٛيث ثُٔذقظ إ٠ُ ٗث٫ٗضنجد٤ز ُيث ّٞف 

ثُٔظِقز ثُٔق٤ٔز ك٢ ثُؾٌثةْ  ٝك٢ ثُغجُظأًًجٕ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز  اٌثأٟث٫ٗضنجد٤ز ٝك٢ 

 ث٫ٗضنجد٤ز ًٝٔج ٣أص٢ :

 اٌّطٍة األٚي

 ِفَٙٛ اٌدش٠ّح االٔرخات١ح

إٕ ٝػغ صؼ٣ٌق ُِؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٣ضطِخ ٓ٘ج ثُذقظ ك٢ ثُٔؼ٠٘ ثُِـ١ٞ 

ٝث٫طط٬ف٢ ُٔظطِـ ث٫ٗضنجح ٖٓ م٬ٍ ثُضؼج٣ًق ثُض٢ ؽٌفش ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُلوٚ ٝثُضش٣ٌغ 

ٖٓ ثُؾٌثةْ ثُقو٣غز ٖٓ ف٤ظ ثُظًٜٞ ٢ٌُ ٗظَ دؼو ىُي إ٠ُ ٝػغ ثُضؼ٣ٌق ثُٔ٘جّخ ُٜج ًٜٞٗج 

غ٢ِ ثُشؼخ أٝ ٫مض٤جً ٓٔ، إى ٣ٌصذؾ ظًٜٞٛج دج٧مي دج٫ٗضنجح دٞطلٚ ٤ِّٝز ُٔٔجًّز ثُِْطز

 ْ ٛيث ثُٔطِخ إ٠ُ كٌػ٤ٖ :وْٗك٢ ثُذٌُٔجٕ ػ٤ِٚ ّٞف 

 

 اٌفشع األٚي

 االٔرخاب ٌغح ٚاططالزا

 -أٚال : االٔرخاب ٌغح : 

ثٗضنخ ثُش٢ء : ، خنٗضنخ ٝ ٗث، ثُِـ١ٞ إ٠ُ ثُلؼَؽغ ك٢ أطِٚ ث٫ٗضنجح ٓظطِـ ٣ٌ

ْٝٛ ، : ْٝٛ ؽٔجػز صنضجً ٖٓ ثٌُؽجٍ زثُ٘نذجح : ث٫ٗضَثع ٝث٫ٗضوجء ٝٓ٘ٚ ٝث٫ٗضن، ثمضجًٙ

ضوٕٞ .٘ثُٔ٘ضنذٕٞ ٖٓ ثُ٘جُ أ١ ثُٔ
(1)

 

 

 

 . ۹۷ص، د٬ ّ٘ز ؽذغ، د٤ٌٝس، هثً إف٤جء ثُضٌثط ثُؼٌد٢، 14ثُٔؾِو ، ُْجٕ ثُؼٌح ، ثدٖ ٓ٘ظًٞ( ۱)
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 اثا١ٔا : االٔرخاب اططالز

٣ؼو ث٫ٗضنجح هػجٓز أّج٤ّز ُ٘ظجّ ثُقٌْ ثُو٣ٔوٌثؽ٢ دٞطلٚ ٤ِّٝز ُِٔشجًًز ك٢ ص٣ٌٖٞ 

فٌٞٓز صْضٔو ٝؽٞهٛج ك٢ ثُِْطز ٝثّضٌٔث٣ًضٜج ٖٓ ثّض٘جهٛج إ٠ُ ث٩ًثهر ثُشؼذ٤ز ٖٝٓ ٛ٘ج ٣ظٌٜ 

ث٫ٗضنجح دٞطلٚ ٤ِّٝز ٬ُصظجٍ د٤ٖ ثُقٌجّ ٝثُٔق٤ٌٖٓٞ ٝإٔ ٣٘ٞح ػٖ ثُشؼخ دؼغ أد٘جةٚ 

ثُقٌْ ك٤ٚ ٝٛيٙ ث٩ٗجدز صضْ ػٖ ؽ٣ٌن ث٫ٗضنجح  ُض٢ُٞ شؤٕٝ
(1)

. 

إٕ ٓلّٜٞ ث٫ٗضنجح ٣ؼ٢٘ ص٤ٌٖٔ ٩ًثهر ث٧ٓز ٖٓ ثمض٤جً ٓٔغ٤ِٜج ّٞثء ػ٠ِ ْٓضٟٞ 

ًةجّز ثُوُٝز أٝ ػؼ٣ٞز ثُذٌُٔجٕ دق٤ظ ٣ٌٕٞ ُٜيٙ ث٩ًثهر صأع٤ٌ ك٢ ثصنجى ثُوٌثًثس ثُٜٔٔز ك٢ 

ثُوُٝز 
(2)

 دجمض٤جً ث٧كٌثه ثُي٣ٖ ٣ذجشٌٕٝ ثُِْطز دجّٔٚٝػٌكٚ ثُذؼغ دأٗٚ ه٤جّ ثُشؼخ ، 
(3)

.  

٣ظٌٜ ٖٓ ثُضؼ٣ٌلجس ثُْجدوز دجٕ ث٫ٗضنجح ٛٞ فن صٔ٘قٚ ثُوُٝز ٖٓ م٬ٍ ثُ٘ض ػ٤ِٚ 

هجٕٗٞ صض٤ـ ٖٓ م٬ُٚ ُِٔٞثؽ٤ٖ٘ ثُي٣ٖ صضٞثكٌ ك٤ْٜ ثُشٌٝؽ ثُوج٤ٗٞٗز ٖٓ ٓٔجًّز فوٞهْٜ 

ٝث٫ٗضنجدجس ٢ٛ ث٤ُِّٞز ث٧ّج٤ّز  ،ثُٔق٤ِزث٤ُْج٤ّز ك٢ ثمض٤جً ٓٔغ٤ِْٜ ك٢ ثُٔؾجُِ ثُضش٣ٌؼ٤ز ٝ

ٝث٫ٗضنجح ٛٞ ثُٞؽٚ ث٧دٌٍ  .ثُض٢ صٌصٌَ ػ٤ِٜج ث٧ٗظٔز ثُو٣ٔوٌثؽ٤ز ُِٞطٍٞ إ٠ُ فٌْ ثُشؼخ

ُٜج ٝٛٞ هجّْ ٓشضٌى ٌُِغ٤ٌ ٖٓ ثُوٍٝ ٝصقٌص ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ٣ٔوٌثؽ٤ز ٝثُظًٜٞ ث٧ًغٌ ص٤٤َٔث ُِو

ٓ٘ٚ ( ۰۲ك٢ ثُٔجهر ) ۰۲۲5ثُوّجص٤ٌ ك٢ ثُ٘ض ػ٤ِٚ ٝهو ٗض هّضًٞ ؽ٣ًٜٞٔز ثُؼٌثم ُْ٘ز 

)ٌٍّٛاط١ٕٓ سخاال ٚٔغاء زك اٌّشاسوح فٟ اٌشؤْٚ اٌؼاِح ٚاٌرّرغ تاٌسمٛق ػ٠ِ إٔ 

 .اٌغ١اع١ح تّا ف١ٙا زك اٌرظ٠ٛد ٚاالٔرخاب ٚاٌرشش١ر (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۷۱۱ّ، ؽجٓؼز ػ٤ٖ شِٔ، هثً ثُغوجكز ثُؾجٓؼ٤ز، ث٫ٗضنجح ٝأعٌٙ ك٢ ثُق٤جر ث٤ُْج٤ّز ٝثُقَد٤ز، ه. ػٌٔ ف٢ِٔ ك٢ٜٔ( 1)

 .  5ص، ّ 2005، ًٌد٬ء، 1ؽ، ث٫ٗضنجدجس ك٢ ثُؼٌثم ثُلٌص ٝثُضقو٣جس، ًٌَٓ ث٩ٓجّ ثُش٤ٌث١ٍ ُِوًثّجس ٝثُذقٞط( 2)

ؽجٓؼز ، هثً ثُقٌٔز ُِطذجػز ٝثُ٘شٌ، ثُوجٕٗٞ ثُوّض١ًٞ ٝصطًٞ ثُ٘ظجّ ث٤ُْج٢ّ ك٢ ثُؼٌثم آذجه، ( ه. ف٤ٔو ثُْجػو3١)

 ۱۹ص  ، ۱۷۷۲ّ، ثُٔٞطَ
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 اٌفشع اٌثأٟ

 ِظطٍر اٌدش٠ّح االٔرخات١ح

دؼو إٔ صطٌه٘ج ك٢ ثُلٌع ثُْجدن ُٔلّٜٞ ث٫ٗضنجح ُـز ٝثطط٬فج ّ٘ض٘جٍٝ ك٢ ٛيث 

هًثّز ثُض٤ْٔجس ثُض٢ صطِن ػ٠ِ ٛيٙ ثُؾٌثةْ عْ ثُلٌع ٓظطِـ ثُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٖٓ م٬ٍ 

 .  ٗض٘جٍٝ صؼ٣ٌلجصٜج

 أٚال : ذغ١ّح اٌدشائُ االٔرخات١ح

ثمضِلش ثُوٞث٤ٖٗ ث٫ٗضنجد٤ز ك٢ ثُض٤ْٔز ثُض٢ صطِن ػ٠ِ ثُؾٌثةْ ثُض٢ صشٌَ ْٓجُ 

 )خشائُ االٔرخاتاخ(دجُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز كجُذؼغ ٣طِن ػ٤ِٜج ٓظطِـ 
(1)

ٝثُذؼغ ث٥مٌ أؽِن ، 

ػ٤ِٜج ٓظطِـ ؽٌثةْ ث٫ٗضنجح 
(2)

ٝهو ًٝهس ص٤ْٔز ثُؾٌثةْ ٝثُٔنجُلجس ثُٔضؼِوز دج٫ّضلضجء ، 

ثُظجهً ػٖ ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ثُْٔضوِز ٬ُٗضنجدجس  2005( ُْ٘ز 11ٝث٫ٗضنجدجس ك٢ ثُ٘ظجّ ًهْ )

ًٔج ًٝهس ص٤ْٔز ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ك٢ هجٕٗٞ ثٗضنجح ٓؾجُِ ، ٝىُي ك٢ ثُوْْ ثُؼجشٌ ٓ٘ٚ

 ، ٝىُي ك٢ ثُلظَ ثُْجدغ ٓ٘ٚ ۰۲۲۱ُْ٘ز ( ۹۷ثُؼٌثم ًهْ )ك٢ ثُٔقجكظجس ٝث٫هؼ٤ز ٝثُ٘ٞثف٢ 

( ُْ٘ز 45ٛيث كؼ٬ ػٖ ثُض٤ْٔز ثُض٢ أًٝهٛج هجٕٗٞ ثٗضنجدجس ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ثُؼٌثه٢ ًهْ )

 .زجد٤أًٝه ص٤ْٔز ثُؾٌثةْ ث٫ٗضن ّ ف٤ظ۰۲۱۹

ٖٝٓ م٬ٍ ثّضؼٌثع ٓج صؼٔ٘ضٚ ٛيٙ ثُوٞث٤ٖٗ ٖٓ ص٤ْٔجس ٝٓج ًٝه ك٤ٜج ٖٓ أٗٞثع 

( ٛٞ ٓظطِـ  اٌدشائُ االٔرخات١حجُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٣ضؼـ إٕ ٓظطِـ )صضؼِن دثُؾٌثةْ ثُض٢ 

ؽجٓغ ٣ضلن ٓغ صو٤ْْ ثُؾٌثةْ ثُي١ ٣ضؼٔ٘ٚ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢ ثُي١ هْْ ثُؾٌثةْ إ٠ُ أٗٞثع 

( خٕا٠اخ، خٕر ، فاخِخاٌ)ع٬عز 
(3)

كٖٔ ثٌُٖٔٔ إٔ صٌٕٞ ثُؾٌثةْ ثُض٢ صٌصٌخ ُ٪م٬ٍ د٤ٌْ  ، 

 ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز ص٘وًػ صقش أ١ ٗٞع ٖٓ ٛيٙ ث٧ٗٞثع ٝفْخ ؽْجٓضٜج .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .۰۲۲۱ُْ٘ز  ۱۹، ٔج٤٢ٗثُٖٓ هجٕٗٞ ث٫ٗضنجح ، ًثدؼج ۱۰6ح ٝ /125ه ( ثُٔٞث1)

 ّ. 1956ُْ٘ز  ۹۹ًهْ ، ٖٓ هجٕٗٞ ٓذجشٌر ثُقوٞم ث٤ُْج٤ّز ثُٔظ١ٌ، 6۹-57( ثُٔٞثه 2)

 ّ ثُٔؼوٍ . ۱۷6۷ُْ٘ز ( ۱۱۱ًهْ )، ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢، (۰۹ثُٔجهر ) (3)
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 االٔرخات١حثا١ٔا : ذؼش٠ف اٌدش٠ّح 

ً ش٣ٌؼجس ث٫ٗضنجد٤ز ُْ صًٞه صؼ٣ٌلإٕ ثؿِخ ثُض ِؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز كجًضلش ديًٌ طًٞٛج ُ ج

ُٝوو أًٝهس ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ثُْٔضوِز ك٢ ثُؼٌثم صؼ٣ٌلج ، ٝأٗٞثػٜج ٝث٧ٗٔجؽ ثُض٢ صقظَ دٜج

ػوّ ث٫ُضَثّ  ُ٘ظجّ أٝٛيث ث ُِؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز دوُٜٞج )٢ٛ ٓنجُلز أٝ مٌم هجٕٗٞ ث٫ٗضنجدجس أٝ

دأفٌجٓٚ(
(1)

, ُيث ٣ضٞؽخ ػ٤ِ٘ج ثٌُؽٞع إ٠ُ ثُلوٚ ثُوج٢ٗٞٗ ُضقو٣و ثُضؼ٣ٌق ثُوه٤ن ُِؾ٣ٌٔز 

ث٫ٗضنجد٤ز ٝثُي١ أًٝه صؼ٣ٌلجس ػور ُٜج ٝهو ػٌكٜج ثُذؼغ دأٜٗج ث٧كؼجٍ ٝث٫ٓض٘جػجس ثُٔجّز 

دئفوٟ ثُٔذجها ثُقجًٔز ٬ُٗضنجح ف٣ٌز ٣ٌّٝز ْٝٓجٝثر ٝشنظ٤ز (
(2)

. 

ٝػٌكٜج ثُذؼغ دأٜٗج ؽٌثةْ ٝهض٤ز ىثس ؽذ٤ؼز مجطز صٌصٌخ دظوه ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز 

دٌجكز ٌٓثفِٜج دوءث ٖٓ ثُو٤و ك٢ ثُؾوثٍٝ ث٫ٗضنجد٤ز ًٌٓٝث دق٬ٔس ثُوػج٣ز ٝثُضظ٣ٞش عْ ثُلٌٍ 

ٝإػ٬ٕ ثُ٘ضجةؼ ٝػٌكٜج آمٌٕٝ دأٜٗج ث٧كؼجٍ ثُض٢ ٖٓ شجٜٗج ثُْٔجُ دجُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز ك٢ 

ٜج ثُٔنضِلز ٌٓثفِ
(3)

ٝػٌكش أ٣ؼج دأٜٗج أ١ ٗشجؽ ٣ٜوف إ٠ُ أػجهز أٝ صؼط٤َ أ١ ؽَء ٖٓ . 

س ٤ج٤ّز ٝٓؤ٣و٣ٜج ٬ًٝٝء ثُقٌٞٓجثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٣ٌٕٝٞ ػجهر ٓضؼِوز دج٧فَثح ثُْ
(4)

ُٝ٘ج .

 دؼغ ثُضؼ٤ِوجس ػ٠ِ ٛيٙ ثُضؼج٣ًق كذجُْ٘ذز

كوو ًدؾ د٤ٖ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ٝثُْٔجُ دجُٔذجها ثُقجًٔز ٬ُٗضنجح  ٌٍرؼش٠ف األٚي

ٝٛٞ أٌٓ ؿ٤ٌ هه٤ن إى ص٘ج٠ّ ٛيث ثُضؼ٣ٌق ، ؽجػ٬ ٖٓ ًَ ْٓجُ دٜيٙ ثُٔذجها ؽ٣ٌٔز ثٗضنجد٤ز

ثُؼو٣و ٖٓ ث٫ّضغ٘جءثس ثُض٢ صٌه ػ٠ِ ٛيٙ ثُٔذجها ٫ٝ صؼو ؽٌثةْ د٘ض ثُوجٕٗٞ كٔذوأ ث٣ٌُْز 

دٔلٌهٙ ٝدٔؼٍَ ػٖ ؿ٤ٌٙ ٖٓ ثُ٘جمذ٤ٖ أٝ ثُٔٞظل٤ٖ ث٫ٗضنجد٤ٖ دق٤ظ  ٣وضؼ٢ إٔ ٣ظٞس ثُ٘جمخ

، ُذؼغ ثُلتجس ) ث٢ٓ٧ىُي أؽجٍس ثُضش٣ٌؼجس ث٫ٗضنجد٤ز ٝٓغ ، ٫ ٣طِغ ػ٠ِ صظ٣ٞضٚ ثفو

 .ث٫ّضؼجٗز دجُـ٤ٌ ُـٌع ثُضظ٣ٞش ث٧طْ (، ث٧ػ٠ٔ

٣ظق ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز دأٜٗج ؽٌثةْ ٝهض٤ز أ١ إٕ ثُِْٞى ث٩ؽٌث٢ٓ  اٌرؼش٠ف اٌثأٟأٓج 

ثُؾ٣ٌٔز دٞهش هظ٤ٌ ٝٛيث ثُٞطق ؿ٤ٌ هه٤ن  ج ٣ضٌٕٞ ٖٓ كؼَ ٣وغ ٝص٘ض٢ٜ دٞهٞعثٌُٕٔٞ ُٜ

ٌٕٞ ؽٌثةْ صثةْ ثُٞهض٤ز ٌُٖٝ دؼؼٜج ٣ٌٖٔ إٔ كجُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ٝثٕ ًجٗش ؿجُذ٤ضٜج ٖٓ ثُؾٌ

ًٖ ثُٔنظظز ٖٓ هذَ ثُوػج٣ز ث٫ٗضنجد٤ز ثُٔٞػٞػز ك٢ ؿ٤ٌ ث٧ٓجْٓضٌٔر ًج٫ٓض٘جع ػٖ إٍثُز 

 أفو ثٌُٔشق٤ٖ.  

( ُْٝ ٣قوه اٌّغاطكؾجء دأُلجظ أًغٌ ػ٤ٓٞٔز كيًٌ ٓظطِـ ) اٌرؼش٠ف اٌثاٌثأٓج  

 . ) اٌّغاط غ١ش اٌّششٚع تاٌؼ١ٍّح االٔرخات١ح (طلضٚ كٌجٕ ثُٔلضٌع إٔ ٣وٍٞ 

 

 

 

 

 

 ّ ٝثُنجص دجُٔنجُلجس ٝثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز.۰۲۲۲( ُْ٘ز 11ٖٓ ثُ٘ظجّ ًهْ ) (ث٧ٍٝ )ثُٔظطِقجس( ٖٓ ثُوْْ ۱/  ۱( ثُٔجهر )1)

 . ۰56ص ، ۱۷۷ّ، ثُوجٌٛر، هثً ثُٜ٘ؼز ثُؼٌد٤ز، 3ؽ،ٗظْ ث٫ٗضنجدجس ك٢ ثُؼجُْ ٝك٢ ٓظٌ، ػذو هللا ٗجطقه. ( ه. ّؼجه ثُشٌهج١ٝ 2ٝ)

 .۱۲۹4ص،۰۲۲۰ّ،ثُوجٌٛر، هثً ثُؾجٓؼ٤٤ٖ،هًثّز ٓوجًٗز،ثُوج٤ٗٞٗزٝٔجٗجصٜج ثُوّض٣ًٞز ث٫ٗضنجدجس ث٤ُ٘جد٤ز ٝػ،کجَٓ ػل٤ل٢ ٢ػل٤ل( ه.3)

 ۰۷-۰۱ص ، ۰۲۲۷، ٌٓضذز ٣ٍٖ ثُقوٞه٤ز ٝث٧هد٤ز، 1ؽ، ؽٌثةْ ث٫ٗضنجدجس، ( ه. ػ٤جء ػذو هللا ػذٞه ؽجدٌ ث٫ّو4١)
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كوو هظٌ ٛيٙ ثُؾٌثةْ ػ٠ِ ث٧ٗشطز ثُض٢ صوغ ٖٓ ث٧فَثح ث٤ُْج٤ّز  اٌرؼش٠ف اٌشاتغأٓج 

أٝ ٓؤ٣و٣ٜج ٝٛٞ أٌٓ ك٢ ؿج٣ز ثُـٌثدز كجُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ٣ٌٖٔ إٔ صوغ ٖٓ أ١ شنض هٕٝ صقو٣و 

         ٝثٕ ًجٗش ثُؾٌثةْ ث٧ًغٌ ٝهٞػج ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُؼ٤ِٔز صٌصٌخ ٖٓ أؽٌثف ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز 

 ثٌُٔشـ( .، ٩هثًر ث٫ٗضنجد٤زًؽَ ث، ) ثُ٘جمخ

ٝٓٔج صووّ ٝدؼو دقغ٘ج ُضؼ٣ٌق ثُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼغ ُٜج صؼ٣ٌلج ٓ٘جّذج ٢ٛ 

ٔٗ اٌرأث١ش أخات١ح ٚلشس ٌٗ ػماب ِرٝ واْ ِٓ شوً عٍٛن ٠شىً ذداٚصا ٚخشلا ٌٍمٛاػذ االٔر)

 ( ػٍٝ زغٓ ع١ش ٚٔضا٘ح اٌؼ١ٍّح االٔرخات١ح

 

 اٌّطٍة اٌثأٟ

 اٌدش٠ّح االٔرخات١حأسواْ 

ثُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز شأٜٗج شإٔ دو٤ز ثُؾٌثةْ ث٧مٌٟ ٫دو ُٜج ٖٓ أًًجٕ ٓؼ٤٘ز صوّٞ ػ٤ِٜج 

ٝصضقوه ػ٠ِ أعٌٛج ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾَثة٤ز ٌُٔصٌذٜج ٝصضٔغَ ٛيٙ ث٧ًًجٕ ك٢ ٤ًًٖ٘ أّج٤٤ّٖ ٛٔج 

جُلؼَ ؿ٤ٌ ثُٔشٌٝع كو٤جّ ثُْٔؤ٤ُٝز ثُؾَثة٤ز ٣ضطِخ ث٩ص٤جٕ د اٌشوٓ اٌّادٞ ٚاٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ

ٝه٤جّ ػ٬هز ثُْذذ٤ز د٤ٖ ثُلؼَ ، ٝإػٌثً د٤ٌْ ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز ثُي١ ٣ضٌصخ ػ٤ِٚ إم٬ٍ

ٝثُ٘ض٤ؾز ٝثٕ ٣ٌٕٞ ثُوظو ثُؾ٘جة٢ ٓضٞثكٌث ًٕٝٞ ثُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز ؽ٣ٌٔز ػٔو٣ٚ ٫ صوغ 

ك٬ دو ٖٓ ٝؽٞه ث٩ًثهر ثُقٌر ٝثُٞثػ٤ز ٌُٔصٌخ ثُؾ٣ٌٔز ٝثصؾجٜٛج ٩فوثط ثُلؼَ  دط٣ٌن ثُنطج

ٝثُ٘ض٤ؾز 
(1)

ثًٌُٖ ثُٔجه١ ٝك٢ ثُغج٢ٗ ثًٌُٖ  ٍٝذقظ ك٢ ث٧ٗٝٛيث ٓج ّ٘ض٘جُٝٚ ك٢ كٌػ٤ٖ ف٤ظ ، 

 :ثُٔؼ١ٞ٘ ًٝٔج ٣أص٢ 

 اٌفشع األٚي

 اٌشوٓ اٌّادٞ

٫ٕ ثُٔشٌع ُؾ٣ٌٔز إٔ صوغ دـ٤ٌ كؼَ أٝ صٌى  ثُِْٞى ك٬ ٣ٌٖٔ ٙثًٌُٖ ثُٔجه١ ؽٌٞٛ

عٍٛن إخشاِٟ تاسذىاب ٫ ٣ؼجهخ ػ٠ِ ثُ٘ٞث٣ج ثُٔؾٌهر ٝػٌف ثُٔشٌع ثًٌُٖ ثُٔجه١ ُِؾ٣ٌٔز ) 

( فؼً خشِٗ اٌمأْٛ أٚ االِرٕاع ػٓ فؼً أِش تٗ اٌمأْٛ
(2)

ٝثٕ أٝثٌٓ ثُوجٕٗٞ ٝٗٞث٤ٛٚ ٫  ، 

ص٘ضٜي دٔؾٌه ثٌُؿذز ك٢ ثُضٌٔه ػ٤ِٜج ٌُٖٝ ص٘ضٜي ػ٘وٓج ٣ِْي ثُشنض ٌِْٓج ٣نجُق ٓج أٌٓ دٚ 

ثُوجٕٗٞ ٢ٜٗٝ ػ٘ٚ ٝك٢ دؼغ ثُؾٌثةْ ٫ ٣ٌضل٢ ثُٔشٌع دجُِْٞى ٝفوٙ دَ ٣شضٌؽ ُضؾ٣ٌٔٚ 

٘ض٤ؾز صٌصذؾ دجُِْٞى ثُي١ ٝٛيٙ ثُ، صقون ٗض٤ؾز ٓؼ٤٘ز ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ؽٌثةْ ثُوضَ ٝث٣٩يثء

كٌَِ ؽ٣ٌٔز ًًٖ ٓجه١ ٣ٔغَ ٓجه٣جصٜج أ١ ًَ ٓج ٣ومَ ك٢ ٤ًجٜٗج ، ٌثدطز ثُْذذ٤زجُأكؼ٠ إ٤ُٜج د

ٝصٌٕٞ ُٚ ؽذ٤ؼز ٓجه٣ز ِّٓٔٞز 
(3)

. 

 

 .۱۲۲-۱۲۷، ص ثُٔظوً ثُْجدن( ه. ػ٤جء ػذو هللا ؽجدٌ ث٫ّو١، 1)
 ّ ثُٔؼوٍ.   ۱۷۷۷ُْ٘ز ( ۱۱۱ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢ ًهْ )( ۰۱ثُٔجهر )( 2)

 . 16ّ،  ص۱۷۱۷ثُوْْ ثُؼجّ، هثً ثُوجه٤ّز ُِطذجػز، دـوثه،  -ه. ػج١ً م٤َِ ٓقٔٞه، ثُٞؽ٤َ ك٢ شٌؿ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ( 3)
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ٝصضطِخ دؼغ ثُؾٌثةْ صقون ٗض٤ؾز إػجكز ُِِْٞى ك٬ ٣ٌل٢ ثُِْٞى ٝفوٙ ٝصٌصذؾ صِي 

هجٕٗٞ ثٗضنجدجس ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ثُؼٌثه٢ ًهْ ثُ٘ض٤ؾز دجُِْٞى ٖٝٓ صِي ثُؾٌثةْ ٓج ٗض ػ٤ِٚ 

٠ؼالة تاٌسثظ ِذج الذمً ػٓ ) ( ٖٓ هج33ٕٞٗش ػ٤ِٜج ثُٔجهر )ٝثُي١ ٗظ ۰۲۱۹( ُْ٘ز 45)

اٌؼمٛتر١ٓ وً  عٕح ٚتغشاِح الذمً ػٓ ١ٍِْٛ د٠ٕاس ٚال ذض٠ذ ػٍٝ خّغح ِال١٠ٓ د٠ٕاس اٚ تىٍرٟ

ٝك٢ ٛيٙ ثُلوٌر ثٝؽخ ، (اخً تسش٠ح االٔرخاب اٚ تٕظاِٗ تاعرؼّاي اٌمٛج أٚ اٌرٙذ٠ذ -ثا١ٔا -ِٓ:

ثُٔشٌع صقون ٗض٤ؾز ث٩م٬ٍ دق٣ٌز ث٫ٗضنجح ٝٗظجٓٚ ٝك٢ فجُز إص٤جٕ ِّٞى ثّضؼٔجٍ ثُوٞر أٝ 

ثُوجٕٗٞ دَ هو  قون ث٩م٬ٍ ثُٔيًًٞ ك٬ ٌٕٗٞ أٓجّ ثُؾ٣ٌٔز ثُض٢ ٗض ػ٤ِٜج ٛيثضثُضٜو٣و كئىث ُْ ٣

 .صضقون ؽ٣ٌٔز أمٌٟ

ًٌُِٖٝ ثُٔجه١ ػ٘جطٌ ٫دو ٖٓ صٞثكٌٛج ُو٤جٓٚ ٝٝؽٞهٙ ٝٛيٙ ثُؼ٘جطٌ ٢ٛ ثُِْٞى 

 :ٝٛيث ٓج ّ٘ض٘جُٝٚ صذجػج ٝدئ٣ؾجٍ ث٩ؽٌث٢ٓ ٝثُ٘ض٤ؾز ث٩ؽٌث٤ٓز ٝثُؼ٬هز ثُْذذ٤ز

 

ث٣ؾجد٢ أٝ ٗضنجد٤ز ٣وغ دلؼَ : ثُِْٞى ث٩ؽٌث٢ٓ ك٢ ثُؾٌثةْ ث٫اٌغٍٛن اإلخشاِٟ. 1

فًٌز  أ١ إص٤جٕ ثُؾج٢ٗ، ٝثُلؼَ ث٣٫ؾجد٢ ٛٞ ٗشجؽ إًثه١ ٓٞؽٚ ٗقٞ صقو٤ن ثُؾ٣ٌٔز، ِّذ٢

ك٢ ث٧ّجُ ػ٠ِ ثّضنوثّ ثُؾج٢ٗ ٧ػؼجء ؽْٔٚ ُِٞطٍٞ إ٠ُ  ٠كٜٞ ٣ذ٘، ػؼ٣ٞز إًثه٣ز

، ًٞػغ ث٩ػ٬ٗجس ِٝٓظوجس ثُوػج٣ز ث٫ٗضنجد٤ز ك٢ ث٧ٓجًٖ ؿ٤ٌ ثُٔنظظز ُٜج،٘ض٤ؾزثُ

ٝثؿِخ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ٣وغ  ، ص٣ٌَٝ ّؾ٬س ثُ٘جمذ٤ٖ ثٝ ٗضجةؼ ث٫ٗضنجح، ثُٔضًٌٌثُضظ٣ٞش 

أٓج ثُلؼَ ثُِْذ٢ ك٤وظو دٚ ثٓض٘جع ثُشنض ػٖ كؼَ ، ًًٜ٘ج ثُٔجه١ دٜيث ثُ٘ٞع ٖٓ ث٧كؼجٍ

ٝؽ٣ٌٔز ث٫ٓض٘جع هو ٣وّٞ ًًٜ٘ج ثُٔجه١ ، ٝفوه ػوٞدز ُٜيث ث٫ٓض٘جع، ث٣ؾجد٢ أٌٓ دٚ ثُوجٕٗٞ

ؾٌه هٕٝ فجؽز ث٠ُ صقو٤ن ٗض٤ؾز إؽٌث٤ٓز ٖٓ ٗٞع ٓؼ٤ٖ ًجٓض٘جع ثٌُٔشـ ٖٓ إٍثُز دجٓض٘جع ٓ

ِٓظوجصٚ ثُوػجة٤ز ٖٓ أٓجًٖ ٓنظظز ٌُٔشـ آمٌ ُـٌع فٌٓجٗٚ ٖٓ ثُوػج٣ز ث٫ٗضنجد٤ز ثٝ 

ثُقو ٜٓ٘ج ٣ٝنضِق ثُِْٞى ثُٔجه١ ك٢ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ٖٓ ؽ٣ٌٔز إ٠ُ أمٌٟ ٝىُي ٫مض٬ف 

 جأٗٞثػٜ
(1)

. 

ِؾ٣ٌٔز ُظٌ أّج٢ّ ك٢ ص٣ٌٖٞ ثًٌُٖ ثُٔجه١ ٢ٛٝ ػ٘ إٌر١دح اإلخشا١ِح :. ٢

ث٫ٗضنجد٤ز ثُض٢ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ صضقون دظًٞر صجٓز ٓج ُْ صقظَ ٗض٤ؾز ٓؼ٤٘ز صضٔغَ دج٩م٬ٍ دظقز 

ٝثُٔشٌع ثُؾ٘جة٢ هو صٌلَ دقٔج٣ز ٓظجُـ ؽ٣ٌٛٞز ٣وّٞ ػ٤ِٜج د٘جء ، ٬ّٝٓز ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز

٣ْ ًَ ِّٞى أْٗج٢ٗ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ثُْٔجُ دأ١ ٜٓ٘ج ثُٔؾضٔغ ٝىُي دضؾٌ
(2)

ِ٘ض٤ؾز ُ، ٓٔج ٣ؼ٢٘ إٕ 

ث٩ؽٌث٤ٓز ٓو٤ُُٖٞ ثفوٛٔج ٓجه١ ٝٛٞ ثُضـ٤٤ٌ ثُ٘جصؼ ػٖ ثُِْٞى ث٩ؽٌث٢ٓ ك٢ ثُؼجُْ ثُنجًؽ٢ 

ًٔج ك٢ فجُز ص٣ٌَٝ ٗضجةؼ ث٫ٗضنجدجس ك٤ؤه١ إ٠ُ كٍٞ ٤ًجٕ ٓؼ٤ٖ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ ثُلٍٞ ٫ُٞ ٛيث 

ثُوجٕٗٞ ًقٔج٣ز  ٚج ٣ق٢٤ٔ كٜٞ هج٢ٗٞٗ ٝٛٞ ثُؼوٝثٕ ثُي١ ٣٘جٍ ٓظِقز أٝ فوأٓج ثُغجٗ، ثُض٣ٌَٝ

ثُقن ك٢ ثُلٍٞ ك٢ ث٫ٗضنجدجس ًجٕ ٣ضْ ص٣ٌَٝ ٗضجةؼ ک٤جٕ ثٗضنجد٢ ٣ْضقن ثُلٍٞ ك٢ ظَ ثُ٘ضجةؼ 

 ثُقو٤و٤ز ك٤ؤه١ ثُض٣ٌَٝ إ٠ُ فٌٓجٗٚ ٖٓ ثُلٍٞ .

 

 

 

 . ۱۲۱ص، ثُٔظوً ثُْجدن، ه. ػ٤جء ػذوهللا ػذٞه ؽجدٌ ث٫ّو١ (1)

 .6-5ّ،  ص ۱۷۹۲، هثً ثُٜ٘ؼز ثُؼٌد٤ز، ثُوجٌٛر، 1إدٌث٤ْٛ طجُـ، ثُٞؽ٤َ ك٢ ػِْ ث٩ؽٌثّ ٝثُؼوجح، ؽ ف٤ْٖ٘( 2)
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: ٫ ٣ٌل٢ ُو٤جّ ثًٌُٖ ثُٔجه١ ُِؾ٣ٌٔز إٔ ٣وغ ِّٞى إؽٌث٢ٓ ٖٓ  . اٌؼاللح اٌغثث١ح٣ 

ٛٞ ٓج ٣طِن ػ٤ِٚ ثُلجػَ ٝثٕ صقظَ ٗض٤ؾز دَ ٣ؾخ إٔ صْ٘خ ٛيٙ ثُ٘ض٤ؾز إ٠ُ ىُي ثُِْٞى ٝ

( ٌثدطز ثُْذذ٤زثُ)
(1)

. 

 اٌفشع اٌثأٟ

 اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ

ثُؼِْ  دؼ٘ظ٣١ٌضٔغَ ٛيث ثًٌُٖ دجُؾجٗخ ثُ٘ل٢ْ ُِؾ٣ٌٔز ثُٔضٔغَ دجُوظو ثُؾ٘جة٢ 

أٓج ثُؼِْ ، ثُؼ٘ظ٣ٌٖ ٝث٩ًثهر أ١ ثُؼِْ دؼ٘جطٌ ثُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٝثصؾجٙ ث٩ًثهر ُضقو٤ن ٛي٣ٖ

ثُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز ثُض٢ صؼو ٫ٍٓز ٖٓ ٝؽٜز ٗظٌ ثُٔشٌع ٩ػطجء ك٤شَٔ ثُؼِْ دؾ٤ٔغ ػ٘جطٌ 

ثُٞثهؼز ث٩ؽٌث٤ٓز ٝطلٜج ثُوج٢ٗٞٗ
 (2)

 . 

٣ٝوظو دجًٌُٖ ثُٔؼ١ٞ٘ ُِؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ٝؽٞه ػ٬هز ٓؼ٣ٞ٘ز د٤ٖ ثُؾج٢ٗ ٝثُؾ٣ٌٔز 

ثٌُٔصٌذز ٝىُي دجصؾجٙ إًثهصٚ ث٤َُٔٔر ٫ًصٌجدٜج أ١ صٞؽ٤ٚ ثُلجػَ إًثهصٚ إ٠ُ ثًصٌجح ثُلؼَ 

، ثُض٢ ٝهؼش أٝ أ١ ٗض٤ؾز ؽ٤ٌٓز أمٌٟ ثُؾ٤ٌٓزثٌُٕٔٞ ُِؾ٣ٌٔز ٣ٜٝوف إ٠ُ صقو٤ن ثُ٘ض٤ؾز 

إٕ دؼغ ثُضش٣ٌؼجس ث٫ٗضنجد٤ز ص٘ض ػ٠ِ ٗٞع ٖٓ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ثُض٢ ٫  ٖٝٓ ث٬ُٔفع

٣شضٌؽ ُضٌص٤خ ثُْٔؤ٤ُٝز ك٢ ؽجٗخ ٌٓصٌذ٤ٜج ثُوظو ثُؾ٘جة٢ ُوٟ ٌٓصٌذ٤ٜج إى ٣ٌل٢ ُغذٞس صِي 

ثُٔجه١ ٓقَ ثُضؾ٣ٌْ هٕٝ ثُذقظ ك٢ ثًٌُٖ ثُٔؼ١ٞ٘ ُِلؼَ ثُْٔؤ٤ُٝز ٓؾٌه ثُض٤وٖ ٖٓ ثًصٌجدْٜ 

نجد٤ز مجًػ ٍ ث٧ٓغِز ػ٠ِ صِي ثُؾٌثةْ ٓنجُلز فظٌ ثُو٤جّ دأػٔجٍ ثُقِٔز ث٫ٗضدشأٜٗج ٖٝٓ ثدٌ

ثُٔور ثُٔقوهر هجٗٞٗج
(3)

. 

 اٌّطٍة اٌثاٌث

 اٌّظٍسح اٌّس١ّح فٟ اٌدشائُ االٔرخات١ح 

ثُٔظِقز ٢ٛ ث٫ػضوجه دجُٔ٘لؼز ثُٔضقووز ٖٓ ثُٔجٍ ٢ٛٝ صلضٌع إؽٌثء ف٤ٌٖٔ أُٜٝٔج 

ٝعج٤ٜٗٔج ثًصذجؽ ث٧ٓٞثٍ دج٧شنجص ػ٠ِ ثػضذجً ثٕ ث٧ٓٞثٍ ص٘وِخ إ٠ُ ثًصذجؽ ثُٔجٍ دجُٔ٘لؼز 

أهثر ٩شذجع فجؽز  ٝديُي كجُٔشٌع ٣٘ظٌ إ٠ُ ثُٔظِقز ػ٠ِ إٜٗج، ٓظجُـ ك٢ ػ٬هجصٜج دج٩ْٗجٕ

ؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ػ٠ِ ث٤ٌُجٕ ث٫ؽضٔجػ٢ ٣ٌٕٞ ٖٓ ُُِيُي كجٕ ثُضأع٤ٌ ثُٔجه١  إْٗج٤ٗز ٓؼ٤٘ز، 

ث٩ًثهر ثُ٘جمخ  ثُٔجه١ ثُُِٔٔٞم٬ٍ ث٫ٗؼٌجُ 
(4)

ٝٛٞ ك٢ ٛيث ثُٞؽٚ ٣ضٔغَ دجمض٤جً ثُ٘جمخ  ، 

ثٗقٌثف ُٜيٙ ث٩ًثهر ٗجشب ػٖ ػَٔ أٝ ِّٞى ؿ٤ٌ ٓشٌٝع دق٤ظ  ػ٠ِ ثًثهر ثُ٘جمخُِٔٔغَ 

ٝفض٠ إىث ُْ ٣ٌٖ ، ُٔظِقز ثُ٘جمخ ٣ؤعٌ ػ٠ِ فن ث٫مض٤جً ٣ٌٕٞ ٛوكج ُِٔ٘غ ٝثُؼوجح فٔج٣ز

صضقٌى ثُّٞجةَ ثُْجٗور ُقٔج٣ز ثُٔظِقز ث٫ٗضنجد٤ز ٝفٔج٣ز إًثهر ٝف٣ٌز ثُِْٞى ك٢ ىثصٚ ؽ٣ٌٔز 

 جهرـُٔٔغ٤ِٚ ٝٛيث ٓج هؼش دٚ ثُٔقٌٔز ث٫صقجه٣ز ثُؼ٤ِج ك٢ ثُؼٌثم ) ٣ؼضذٌ ٗض ثُٔ ثمض٤جً ثُ٘جمخ

 

، دـوثهٓطذؼز هثً ث٬ُّْ ، 1ؽ ، 1ػ ، ثُٔذجها ثُؼجٓز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس / ثُؾ٣ٌٔز، ثُ٘ظٌث١ٝ ٢ه. ّجٓ( 1)

 166ص ، ۱۷۹۹ّ

أؽٌٝفز هًضًٞثٙ ٓووٓز إ٠ُ ٓؾِِ ٤ًِز ، ثُؾٌثةْ ثُٔجّز َُ٘ثٛز ث٫ٗضنجدجس، دمحم ػ٢ِ ػذو ثٌُػج ػلِٞى(2)

 .104ص ، ۰۲۲۹ّ، ثُوجٕٗٞ ؽجٓؼز دـوثه

 .۱۹-۱۷ص  ، ۰۲۲۱ّ،  1ؽ، دـوثه، ثُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز، ( ؽجُخ ًٗٞ ثُشٌع3)
 .۱0ّ،  ص. ۱۷۹۱ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُؾ٘جة٢، ٓ٘شجر ثُٔؼجًف، ٓظٌ، ه. ٤ًِْٓ دٜ٘جّ، ٗظ٣ٌز ثُضؾ٣ٌْ ( 4)
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ّ ؿ٤ٌ ۰۲۲۱( ُْ٘ز ۹۷/مجْٓج( ٖٓ هجٕٗٞ ثٗضنجدجس ٓؾجُِ ثُٔقجكظجس ًهْ )۱۹) 

هّض١ًٞ ٫ٕ ىُي أهٟ إ٠ُ صق٣َٞ أطٞثس ثُ٘جمذ٤ٖ إ٠ُ ٖٓ ُْ صضؾٚ ثًثهصْٜ ٫ٗضنجدٚ (
(1)

ٓؼِِز ، 

ٖٓ ثُوّضًٞ ثُض٢ ٓ٘قش ثُقن ُِٔٞثؽ٤ٖ٘ ًؽج٫  (۰۲ىُي دٔنجُلز ثُ٘ض ثُٔيًًٞ ٧فٌجّ ثُٔجهر )

ْٝٗجء دجُضظ٣ٞش ٝث٫ٗضنجح ُٖٔ ٣ٌ٣وٝٗٚ ٖٓ ثٌُٔشق٤ٖ ٝثٕ ػ٤ِٔز صق٣َٞ طٞس ثُ٘جمخ ٖٓ 

ٗضنجح ٌٓشقٜج ثٌُٔشـ ثُي١ ثٗضنذٚ إ٠ُ ٌٓشـ آمٌ ٖٓ هجةٔز أمٌٟ ُْ صضؾٚ إًثهر ثُ٘جمخ ٫

أ٫ٝ ( ٓ٘ٚ ٝثُض٢ ًلِش ٢ٛ /38)ٔجهر ( ٖٓ ثُوّضًٞ ٝ ث۰۲ُفٌجّ ثُٔجهر )صشٌَ مٌهج ٝٓنجُلز ٫

 ٔذوأ ثُْٔجٝثر ثُٔ٘ظٞصُٖ ثٌُأ١ كؼ٬ ػٖ ٓج شٌِٚ ٖٓ مٌم ث٧مٌٟ ػٔجٕ ف٣ٌز ثُضؼذ٤ٌ ػ

 .( ٖٓ ثُوّض14ًٞػ٤ِٚ ك٢ ثُٔجهر )

ٖٓ م٬ٍ ٓج صووّ ٣ضؼـ إٕ ثُٔظِقز ثُض٢ ٣ق٤ٜٔج ثُوجٕٗٞ ك٢ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز صضٔغَ 

ْٓجّٜج د٤ٌجٗٚ ثُٔؼ١ٞ٘ ٫ٕ ث٫ٗضنجح ٛٞ ثُضؼذ٤ٌ ػٖ ث٩ًثهر دضأع٤ٌٛج ػ٠ِ ثُٔؾضٔغ ٖٓ ف٤ظ 

ٝف٤ظ إٔ ث٩ًثهر ٢ٛ ٗشجؽ ٗل٢ْ ٣ؼٍٞ ػ٤ِٚ   ٤ٚٝٓٔغِز ثُقو٤و٤ز ك٢ ثمض٤جً فٌجٓٚ ثُشؼذ٤

ٝأش٤جء كذيُي صٌٕٞ ٛيٙ ث٩ًثهر ٓؼ٤ذز ٝثٕ  أشنجصٖٓ ث٩ْٗجٕ ك٢ ثُضأع٤ٌ ػ٠ِ ٓج ٣ق٤ؾ دٚ 

ػٖ ثُوظو ٝثُـج٣ز ثُض٢ صذـ٤ٜج إًثهر ثُ٘جمخ صأع٤ٌٛج ك٢ ثُٔق٤ؾ ثُنجًؽ٢ هو ثٗقٌف 
(2)

. 

.  إٕ ثُٔظِقز ٓقَ ثُقٔج٣ز ثُوج٤ٗٞٗز ك٢ ث٫ٗضنجدجس ٓظِقز طقز َٝٗثٛز ث٫ٗضنجدجس

ّٞثء ًجٕ ثُِْٞى ثُٔنَ دٜيٙ ثُٔظِقز ٝثهغ  زك٢ ًَ ث٧فٞثٍ ٓظِقز ؽٔجػ٤ز دقض أٗٔج ٢ٛ

ػ٠ِ كٌه دؼ٤٘ٚ ٓذجشٌر أّ ػ٠ِ ؽٔجػز ٖٓ أكٌثه ثُشؼخ ث٤ُْج٢ّ ٧ٗٚ ك٢ ثُقجُز ث٠ُٝ٧ ث٩م٬ٍ 

دٜيٙ ثُٔظِقز ٣ٌٕٞ دشٌَ ٓذجشٌ ٝك٢ ثُقجُز ثُغج٤ٗز ٣ٌٕٞ ث٩م٬ٍ دجُٔظِقز دشٌَ ٓذجشٌ 

ز ٖٓ إٜٗج ٓظِقز ؽٔجػ٤ز ٧ٕ ثعٌ ث٩م٬ٍ إٕ ٛيث ث٧ٌٓ ٣وٍ ػ٠ِ إٕ أ٤ٔٛز ٛيٙ ثُٔظِق.  أ٣ؼج

دٜج ٣ظ٤خ ثُشؼخ دٌٓضٚ ٝك٢ أفو أْٛ ثُٔٔجًّجس أ٫ ٢ٛٝ ثُٔٔجًّز ث٤ُْج٤ّز ثُو٣ٔوٌثؽ٤ز 

كجُٔؾضٔغ ٣ضؼًٌ ٖٓ ثُؾ٣ٌٔز دشٌَ ٓذجشٌ أٝ ؿ٤ٌ ٓذجشٌ فض٠ ُٞ ْٓش ثُؾ٣ٌٔز شنض 

ثُ٘جمخ أٝ ثٌُٔشـ دشٌَ ٓذجشٌ .
(3)

 

ٝهّض٣ًٞز ٣ٌٖٝٔ ثػضذجًٛج دٔغجدز ثُقوٞم ٝثُٔظجُـ  كقن ث٫ٗضنجح ٛٞ ػٔجٗز هج٤ٗٞٗز 

ثُؼ٤ِج ثُض٢ ٣ؾخ إٔ صٔضو ػوٞدجس ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز إ٠ُ ًَ ٖٓ ٣ْٜٔج ٣ٝضْغ ٗطجهٜج ٧ٜٗج صضؼِن 

دٌَ ؽٞثٗخ ف٤جر ثُٔؾضٔغ 
(4)

. 

 اٌّثسث اٌثأٟ

 أٔٛاع اٌدشائُ االٔرخات١ح ِٚشازً اسذىاتٙا

ـ ـض  ـج٣ًل كـذوأ ٓ  ٖ ص  ـص   ٌثءثسـٖ ث٩ؽ  ـز ٓ  ـز ٓضٌثدط  ـِِْ  ـز ّـجد٤  ـز ث٫ٗضنـَ ثُؼ٤ِٔ  ـصشٌ  

وه ـز ٝثُض  ٢ صق  ـضنجد٤  ـز ث٫ٗـوػج٣  ـٌر ثُـ٢ كض  ـأص  ـوٛج صـٖ ٝدؼ  ـٖ ٝثٌُٔشق٤  ـِ٘جمذ٤  َُ ـْؾ٤  ـجح ثُضـد  

ز ـٌفِ  ـز ثُٔـ٤ٔ  ـج صْـ٤ٜ ـن ػِـطِ  ـٌفِز ٣ـ٢ أ٣  جّ ٓق وهر ٝٛ  يٙ ثُٔ ـ٢ٜ ك ـوأ ٝص٘ض  ـز صذ ـ٤٘  ـٌر ٍٓـدلض 

ج ـ   ـّٞ دٜـ   ـ٢ ٣وـش ثُض   ـز ثُضظ٣ٞ   ـأص٢ هًٝ ٌٓفِ   ـْ ٣   ـ   ـجح عـ٬ُٗضن    زـز أٝ ثُض٤ٜٔو٣   ـ٣ٌ   ـثُضقؼ٤

يٙ ـجء ٛ ـو ثٗضٜـٖ ًَ ثُؼـٞؽ ٝثُٔؤعٌثس ٝدؼـ٤وث ػـز دؼــَ ف٣ٌـٚ دٌـٖ ًأ٣ـٌ ػـخ دجُضؼذ٤ــثُ٘جم

  .ؼـجةـثُ٘ض ٬ٕـــْ إػـٖ عـج ٝٓـوٛـٞثس ٝػـٌٍ ث٧طـج كـْ ك٤ٜــ٢ ٣ضـٌٍ ثُضـِز ثُلـثٌُٔفِز صذوأ ٌٓف

 

 

 
، ثُْ٘ز ثُنجْٓز، ٓ٘شًٞ ػٖٔ إطوثًثس ٓؾِز ثُضش٣ٌغ ٝثُوؼجء، 22/10/2012ك٢  ۰۲۱۰صقجه٣ز /٫ث( ۱۹ثُوٌثً ًهْ ) (1)

 .۰۱۱-۰۱۲-۰۲۷ص  ، ۰۲۱۹ّ، آىثً -شذجؽ  -ًجٕٗٞ ثُغج٢ٗ ، ثُؼوه ث٧ٍٝ

  ۰۱۱ص  ، ۱۷۷۱ّ، دـوثه، ٓطذؼز ثَُٓجٕ، شٌؿ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس / ثُوْْ ثُؼجّ، ه. كن١ٌ ػذو ثٌٍُثم ثُقو٣غ٢ (2)

 .۹۰ص ، ثُٔظوً ثُْجدن،  ػ٢ِ ػذو ثٌُػج ػلِٞىدمحم (3)
، ۰ؽ، هًثّز ٓوجًٗز، ثُقٔج٣ز ثُؾ٘جة٤ز ُِٔذجها ثُقجًٔز ٬ُٗضنجح ث٤ُْج٢ّ ك٢ ٌٓثفِٚ ثُٔنضِلز، ه. فْجّ ثُو٣ٖ دمحم ثفٔو (4)

 .25ص، ۰۲۲۹ّ، ثُوجٌٛر، هثً ثُٜ٘ؼز ثُؼٌد٤ز
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ث٫ٗضنجد٤ز ٖٓ دوث٣ضٜج فض٠ ٜٗج٣ضٜج ٝهو ٣ٌٖٔ إٔ صٌثكن ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز إٕ ثُؼ٤ِٔز 

صوضظٌ ػ٠ِ ٌٓفِز ٓؼ٤٘ز ك٤ٜج ٝثٕ ًجٕ ثُـجُخ فوٝعٜج ك٢ ؽ٤ٔغ ٛيٙ ثٌُٔثفَ ٝػ٠ِ ٛيث 

ضذجً ػ٘و ص٘ظ٤ٜٔج ُٜيٙ ثُؾٌثةْ ث٧ّجُ ٗؾو هٞث٤ٖٗ ث٫ٗضنجح أميس ٛيٙ ثُلٌٝع د٘ظٌ ث٫ػ

ثُؼٌثه٢ ٗض ٓقوه ُؾٌثةْ ؽٌثةْ ًَ ٌٓفِز دظًٞر ْٓضوِز كنظض هجٕٗٞ ث٫ٗضنجح  قوهك

ثُق٬ٔس ث٫ٗضنجد٤ز د٤٘ٔج ٗظْ ؽٌثةْ ثُضظ٣ٞش ٝثُلٌٍ ك٢ ٗض آمٌ.
(1)

 

ػ٤ِٚ ّٞف ٗض٘جٍٝ ك٢ ٛيث ثُٔذقظ فج٫س ثًصٌجح ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز أٝ ثٌُٔثفَ ثُض٢ 

ٗوْْ ٛيث ثُٔذقظ إ٠ُ ع٬عز ٓطجُخ ٗذقظ ك٢ ثُٔطِخ ث٧ٍٝ ثُؾٌثةْ ثُٞثهؼز م٬ٍ ٝصٌصٌخ ك٤ٜج 

ثُؾٌثةْ ثُض٢ صوغ أع٘جء ػ٤ِٔز ثُضظ٣ٞش ٝك٢  ِز ثُضقؼ٣ٌ٤ز ٬ُٗضنجدجس ٝك٢ ثُٔطِخ ثُغج٢ٗثٌُٔف

 ثُٔطِخ ثُغجُظ ثُؾٌثةْ ثُض٢ صوغ أع٘جء كٌٍ ثُ٘ضجةؼ ٝثػ٬ٜٗج .

 اٌّطٍة األٚي

 اٌدشائُ اٌٛالؼح خالي اٌّشزٍح اٌرسض١ش٠ح ٌالٔرخاتاخ

  

صج٣ًل كضـ ثُو٤و ك٢ ثُؾوثٍٝ ث٫ٗضنجد٤ز ثٌُٔفِز ثُضقؼ٣ٌ٤ز ٣وظو دٜج ثُلضٌر ثُض٢ صذوأ ٖٓ 

فض٠ ٣ّٞ ث٫هضٌثع ك٢ٜ صضؼٖٔ إؽٌثءثس ثُو٤و ك٢ ّؾ٬س ثُ٘جمذ٤ٖ أٝ ثُؾوثٍٝ ث٫ٗضنجد٤ز 

ٝثُطؼٕٞ ثُٔضؼِوز دٜج ٝصشَٔ أ٣ؼج ٌٓفِز ثُوػج٣ز ث٫ٗضنجد٤ز ثُض٢ ٣وّٞ دٜج ثٌُٔشقٕٞ ُلضٌر 

فوٟ ثُقِوجس ثٌُة٤ْ٤ز ك٢ ثُؼ٤ِٔز إ ٤ُٖيث صؼو ػ٤ِٔز صْؾ٤َ ثُ٘جمذ، ٓقوٝهر فض٠ ٣ّٞ ث٫هضٌثع

ث٫ٗضنجد٤ز إى ٣ضٞهق ػ٠ِ طقضٜج ٝههضٜج ٗؾجؿ ثُقِوجس ثُضج٤ُز ٝصقو٤ن ٓذوأ ثُؼ٤ٓٞٔز ثُي١ ٣ؼو 

أفو أْٛ ثُٔذجها ث٫ٗضنجد٤ز ٝىُي دقظٌ ٖٓ ُْٜ ثُقن دجُضظ٣ٞش ك٢ ؽوثٍٝ ثُ٘جمذ٤ٖ ٝٓٔجًّز 

٠ ثُٔشٌع ٘ثُؾوثٍٝ ُيث كوو ػك٢ ٛيٙ ثُ٘جمخ ُقوٚ ك٢ ثُضظ٣ٞش ٓضٞهق ػ٠ِ ّذن إهًثػ ثّٔٚ 

ٝثُضو٤ُِ ثُض٢ صظ٤خ  ثُؼٌثه٢ ػ٠ِ فٔج٣ز ٛيٙ ثُؾوثٍٝ ٝىُي دجُضظو١ ٌُجكز ػ٤ِٔجس ثُـش

٫ٝ صوَ أ٤ٔٛز ػٖ ىُي ػ٤ِٔز ثُضٌش٤ـ ُشـَ ثُٔوجػو ثُذٌُٔج٤ٗز أٝ ثُؼؼ٣ٞز ك٢  ػ٤ِٔز ثُو٤و،

صضٞثكٌ ك٤ٚ ثُشٌٝؽ ثُوج٤ٗٞٗز ٓؾجُِ ثُٔقجكظجس ٝث٫هؼ٤ز ٝثُ٘ٞثف٢ ٣ٝؼضذٌ ثُٔٞثؽٖ ثُي١ 

ثُٔلٞػ٤ٖ ك٢  ٌٓشقج ُنٞع ث٫ٗضنجدجس فجٍ ثُٔظجههز ػ٠ِ صٌش٤قٚ ٖٓ هذَ ٓؾِِ

، ث٤ُٜتز ثُوؼجة٤ز ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ثُْٔضوِز ٬ُٗضنجدجس ٝٛيث ٓج هؼش دٚ ٓقٌٔز ثُض٤٤َٔ ث٫صقجه٣ز

ثٌُٔشق٤ٖ إٕ ٓؾِِ ثُٔلٞػ٤ٖ ٛٞ ثُؾٜز ثُٔنضظز دض٘ظ٤ْ ٝصظو٣ن هجةٔز ٬ُٗضنجدجس )

٬ُٗضنجدجس ٝدئٌٓجٗٚ هذٍٞ أٝ ًكغ ؽِخ ثُضٌش٤ـ ػ٠ِ ػٞء ٓج ٣ووٓٚ ثٌُٔشـ ٖٓ ٝهجةغ ؽو٣ور 

.....ثُل ( 
(2)

. 

ثُقٌْ  ػوٌّٝشـ إٔ ٣ٌٕٞ فْٖ ث٤ٌُْر ٝثُِْٞى إٕ ثُٔشٌع ثُؼٌثه٢ هو ثشضٌؽ ك٢ ثُٔ

ُلووثٕ ثٕ كووثٕ ثفو ٛي٣ٖ ثُشٌؽ٤ٖ هٕٝ ث٥مٌ ٣ٌٕٞ ًجك٤ز ٝػ٤ِٚ دؾ٣ٌٔز ٓنِز دجُشٌف 

 زـٖ ثُِْطـَء ٓـٞثح ٛٞ ؽـِِ ثُ٘ـٕٞ إٕ ػؼٞ ٓؾـجس کـنجدـثٌُٔشـ فوٚ ُِٔشجًًز ك٢ ث٫ٗض

ضش٣ٌغ ٓنضِق ثُوٞث٤ٖٗ ٜٝٓ٘ج ثُوٞث٤ٖٗ ثُض٢ صؼذؾ ِّٞى إكٌثه ثُٔؾضٔغ دثُض٢ صنضض ثُضش٣ٌؼ٤ز 

 ٌٕٞـــــ٣ ٝصقجكع ػ٠ِ فْٖ ٤ٌّصْٜ ُيث كجٕ ٖٓ ٣لضوو شٌؽ فْٖ ث٤ٌُْر ٝثُِْٞى ٫ ٣ظِـ ٧ٕ

 . ۱۷ ص، ٓظوً ّذن ىًٌ، ه. ػ٤جء ػذو هللا ث٫ّو١( ۱)

 .، ؿ٤ٌ ٓ٘ش14/4/2014ًٞ ( ك۰۲۱4٢ثّضت٘جف//75)ٌثً ٓقٌٔز ثُض٤٤َٔ ث٫صقجه٣ز، ًهْ ه( 2)
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 زقٌٔٓٓشٌع ُوٞث٤ٖٗ ػذؾ ثُِْٞى ٫ٕ كجهو ثُش٢ء ٫ ٣ؼط٤ٚ ٝٛيث ٓج هؼش دٚ 

ص ٓطِٞح ، ٕ، ًجٕ ثٌُٔشـ ث٤ُْو ؿث٫صقجه٣ز ث٤ُٜتز ثُوؼجة٤ز ٬ُٗضنجدجس )ُٝٔج /ثُض٤٤َٔ

ُِوؼجء ك٢ أًغٌ ٖٓ هؼ٤ز ُٝو٣ٚ مظٞٓز ٓغ ع٬ط ٓشض٤ٌٖ ًَ ْٜٓ٘ ٣٘ض٢ٔ إ٠ُ إفوٟ ثُِْطجس 

ع ٛٞ ػؼٞ ك٢ ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ثُؼٌثه٢ ، ثُغ٬ط ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُوّضًٞ إى إٕ ثُٔشض٢ٌ ى

ؿ ٣ٌٍٝ ، ّ، ض٢ٌ عػ ػؼٞ ك٢ ثُِْطز ثُوؼجة٤ز دٞطلٚ أفو هؼجصٜج ٝثُٔش، ك ، ٝثُٔشض٢ٌ ُ

ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ٝثُذقظ ثُؼ٢ِٔ ػؼٞ ك٢ ثُِْطز ثُض٘ل٤ي٣ز ُيث كجٕ ثُٔشٌٞ ٓ٘ٚ ثٌُٔشـ ث٤ُْو 

ص ٝدْذخ ًَ ٓج صووّ ٣ٌٕٞ كجهوث ُشٌؽ فْٖ ث٤ٌُْر ٝثُِْٞى( ... ثُل(،ٕ،ؿ
(1)

. 

ٝدؼو ىُي صذوأ ٌٓفِز ثُوػج٣ز ث٫ٗضنجد٤ز ٢ٛٝ ٌٓفِز إػ٬ّ ثُ٘جمذ٤ٖ ٝصؼ٣ٌلْٜ 

ٝدٌثٓؾْٜ ٝٛيٙ ثٌُٔفِز فْجّز ؽوث ٫ٕ ًَ ٌٓشـ ٣ْؼ٠ ُؼٔجٕ كٍٞٙ ٝثُٔ٘جكْز  دجٌُٔشق٤ٖ

ز صٌٕٞ ه٣ٞز ص٘ضؼ ػٜ٘ج ثٗضٜجًجس ثُوٞث٤ٖٗ ث٫ٗضنجد٤ز ّٝٞف ٗض٘جٍٝ ك٢ ٛيث ِك٢ ٛيٙ ثٌُٔف

وػج٣ز دجُثُضٌش٤ـ ٝثُؾٌثةْ ثُٔضؼِوز  ثُٔطِخ ثُؾٌثةْ ثُض٢ صقظَ ػ٠ِ ثُْؾَ ث٫ٗضنجد٢ ٝؽٌثةْ

 ٢ِ٣ : ث٫ٗضنجد٤ز ًٝٔج

 اٌفشع األٚي

 اٌدشائُ اٌٛالؼح فٟ عدالخ إٌاخث١ٓ

إٕ ػ٤ِٔز ثُو٤و أٝ إهًثػ ث٧ّٔجء أٝ ث٫ٓض٘جع ػٖ إهًثؽٜج ك٢ ّؾَ ثُ٘جمذ٤ٖ هو صْذخ 

ؽٌثةْ إىث ًجٗش ٓنجُلز ٧فٌجّ ثُوجٕٗٞ ٝثٕ ثُوجٕٗٞ هو فوه ُٜج ػوٞدجس ٝٛيٙ ثُؾٌثةْ هو ٣ٌصٌذٜج 

ثُضْؾ٤َ ٝأْٛ ثُؾٌثةْ ثُٔضؼِوز دجُو٤و ك٢ ّؾَ  ثٓٞظلٞثُ٘جمخ ٗلْٚ ٝهو ٣ٌصٌذٜج ٓٞظق أٝ 

 :  ثُضج٤ُز ؾٌثةْثُثُ٘جمذ٤ٖ ٢ٛ 

 . اٌم١ذ أٚ االِرٕاع أٚ اٌسزف اٌّخاٌف ٌٍمأْٛ :1

إٕ ٓؾٌه ثّض٤لجء ثُٔٞثؽٖ ُِشٌٝؽ ثُٔٞػٞػ٤ز ثُض٢ صؤِٛٚ ٬ُشضٌثى ك٢ ثُؼ٤ِٔز 

ٕ ٣ضقون ثُشٌؽ ثُش٢ٌِ ثُٔضٔغَ دو٤و ث٫ٗضنجد٤ز ٫ صٌل٢ ُقو ىثصٜج ُٔٔجًّز ٛيث ثُقن دَ ٣ؾخ أ

ٛيث ثُٔٞثؽٖ ك٢ ُٞثةـ ث٫هضٌثع ٓغ ثُؼِْ إٕ ثُو٤و ك٢ ثُؾوثٍٝ ث٫ٗضنجد٤ز ٤ُِ ٓ٘شأ ُِقن ك٢ 

ث٫ٗضنجح دَ ٛٞ ٓوًٌ ًٝجشق ُٚ 
(2)

. 

٣ٝوظو دؾوٍٝ ث٫ٗضنجدجس ثٌُشٞكجس ثُض٢ صق١ٞ أّٔجء ٖٓ ُْٜ فن ث٫ٗضنجح ٢ٛٝ 

هٞثةْ هجؽؼز ك٢ ه٫ُضٜج ك٢ ٣ّٞ ث٫ٗضنجح ػ٠ِ ثًضْجح ػؼ٣ٞز ٤ٛتز ثُٔشجًًز دق٤ظ ٫ ٣ؾٍٞ 

ف٤ٖ ىثى إعذجس ػٌِ ٓج ؽجء ك٤ٜج 
(3)

. 

 

 

( ك٢ ۰۲۱4/ثّضت٘جف / ۱۹5۹ًهْ )، ر ثُوؼجة٤ز ٬ُٗضنجدجسأٓقٌٔز ثُض٤٤َٔ ث٫صقجه٣ز / ث٤ُٜ ( هٌث1ً) 

 ؿ٤ٌ ٓ٘شًٞ . ، 16/2/2014

، هثً هؽِز، ثٌُِٔٔز ث٧ًه٤ٗز ثُٜجش٤ٔز، 1( ّؼو ٓظِّٞ ثُؼذو٢ُ، ث٫ٗضنجدجس ػٔجٗجس ف٣ٌضٜج َٝٗثٛضٜج، ؽ2)

 .۱۹۲ صّ ۰0۲۷

 .۰۱۱ص  ، ۰۲۲۰ّ، هثً ثُٜ٘ؼز ثُؼٌد٤ز، فن ثُٔشجًًز ك٢ ثُق٤جر ث٤ُْج٤ّز، ( ه. هثٝه ثُذج3ٍ)
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ُْؾَ صؼ٣ٌلج  ۰۲۱۹ُْ٘ز  45ٝهو صؼٖٔ هجٕٗٞ ثٗضنجدجس ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ثُؼٌثه٢ ًهْ 

) كْؾَ ثُ٘جمذ٤ٖ ( 1ثُٔجهر ) مٌ ُْؾَ ثُ٘جمذ٤ٖ ثُٜ٘جة٢ ف٤ظ ٗضثُ٘جمذ٤ٖ ث٫دضوثة٢ ٝآ

: ٛٞ ثُْؾَ ثُي١ ٣ق١ٞ أّٔجء ٝد٤جٗجس ثُ٘جمذ٤ٖ ٝثُي١ ٣ضْ ثػوثهٙ ٝٗشٌٙ ٖٓ هذَ ث٫دضوثة٢

ثُٜ٘جة٢ كٜٞ ) ّؾَ ٧ّٔجء  أٓج ّؾَ ثُ٘جمذ٤ٖ، ( دشأٗٚثُٔلٞػ٤ز ٬ُؽ٬ع ػ٤ِٚ ٝصوو٣ْ ثُطؼٕٞ 

 ٝد٤جٗجس ثُ٘جمذ٤ٖ ؿ٤ٌ ثُوجدَ ُِطؼٖ ك٤ٚ ٝثُي١ ٣ضْ ٗشٌٙ دؼو ثٗضٜجء كضٌر ث٫ػضٌثع (.

ٝهو صؼٖٔ ثُوجٕٗٞ ثُشٌٝؽ ثُٞثؽخ صٞثكٌٛج ك٢ ثُ٘جمخ ک٢ ٣ْؾَ ك٢ ثُْؾَ ث٫ٗضنجد٢ 

ك٢ ثه٤ِْ ٝث٫هؼ٤ز ٝثُ٘ٞثف٢  ( ٖٓ هجٕٗٞ ثٗضنجدجس ٓؾجُِ ثُٔقجكظجس3ف٤ظ ٗظش ثُٔجهر )

 ٣شضٌؽ ك٢ ثُ٘جمخ إٔ ٣ٌٕٞ : 2009ُْ٘ز  ثُؼٌثم -ًًٞهّضجٕ

 ػشالٟ اٌدٕغ١ح . -أٚال 

 واًِ األ١ٍ٘ح . -ثا١ٔا 

 ػشش ِٓ ػّشٖ  حُ اٌثإِذأ -اٌثا ث

ؼ١ٍّاخ اٌرٟ عرظذس ِٓ ِغدال فٟ عدً إٌاخث١ٓ ٚفما ألزىاَ ٘زا اٌمأْٛ ٚاٌر -ساتؼا

 .اٌّفٛض١ح

و أٝ ثُٔؤهش ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ دثُٔقٌّٞ ػ٤ِٚ دؼوٞدز ثُْؾٖ ثُٔؤ ٝهو فٌّ ثُٔشٌع ثُؼٌثه٢

ٗجمذج أٝ ٌٓشقج ك٢ ثُٔؾجُِ ثُضٔغ٤ِ٤ز ف٤ظ ٗض ثُقٌْ دجُْؾٖ ثُٔؤدو أٝ ثُٔؤهش ٣ْضضذؼٚ دقٌْ 

ثُوجٕٗٞ ٖٓ ٣ّٞ طوًٝٙ فض٠ إم٬ء ّذ٤َ ثُٔقٌّٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ثُْؾٖ فٌٓجٗٚ ٖٓ ثُقوٞم ٝثَُٔث٣ج 

 . اٌٛظائف ٚاٌخذِاخ اٌرٟ واْ ٠رٛال٘ا1ثُضج٤ُز : 

 .أٚ ِٕرخثا فٟ اٌّداٌظ اٌرّث١ٍ١حأْ ٠ىْٛ ٔاخثا . ٢

 

ث٧فٌجّ ثُنجطز ُِؾٌثةْ  ثُؼٌثم  -هجٕٗٞ ثٗضنجح دٌُٔجٕ ثه٤ِْ ًًٞهّضجٕٝهو د٤ٖ 

٣ؼجهخ دجُقذِ ٓور ٫ صوَ ػٖ ) ( ٓ٘ٚ 24ثُٔجهر ) شو٤و ك٢ ثُْؾَ ث٫ٗضنجد٢ ف٤ظ ٗظثُٔضؼِوز ُِ

 ٫ٝ ص٣َو ػٖ )مْٔٔجةز ثُق ه٣٘جً( ًَ ٖٓ :ّضز أشٌٜ( ٝدـٌثٓز ٫ صوَ ػٖ )ٓجةز أُق ه٣٘جً ( 

ذؼّذ إدساج اعُ أٚ أعّاء أٚ طفاخ ِض٠فح فٟ خذاٚي إٌاخث١ٓ أٚ ذؼّذ ػذَ  :أٚال

  .إدساج اعُ خالفا ألزىاَ ٘زا اٌمأْٛ

اٌششٚط اٌما١ٔٛٔح اٌّطٍٛتح  ذٛطً إٌٝ إدساج اعّٗ أٚ اعُ غ١شٖ دْٚ ذٛافش :ثا١ٔا

 إٌٝ ػذَ إدساج اعُ آخش أٚ ززفٗ. ٚثثد أٔٗ ٠ؼٍُ تزٌه ٚوً ِٓ ذٛطً

ثُٔؼوٍ ُْ ٣ضؼٖٔ   2005 ( ُْ٘ز11ِِ ثُ٘ٞثح ثُؼٌثه٢ ًهْ )هجٕٗٞ ثٗضنجح ٓؾ ٓجإ

أٓج ٗظجّ ثُؾٌثةْ ٝثُؼوٞدجس ثُٔضؼِن ، ث٩شجًر إ٠ُ ؽ٣ٌٔز ثُو٤و أٝ ثُقيف ثُٔنجُق ُِوجٕٗٞ

ُقذِ ٓور ٫ صوَ ٝثُظجهً ٖٓ ثُٔلٞػ٤ز كوو ٗض )٣ؼجهخ دج ۰۲۲۱( ُْ٘ز 4دج٫ٗضنجدجس ًهْ )

ه٣٘جً( ًَ  ػٖ ّضز أشٌٜ( ٝدـٌثٓز ٫صوَ ػٖ )ٓجةز أُق ه٣٘جً ( ٫ٝ ص٣َو ػٖ )مْٔٔجةز أُق

: ٖٓ 
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ذؼّذ إدساج اعُ أٚ أعّاء أٚ طفاخ ِض٠فح فٟ خذاٚي إٌاخث١ٓ أٚ ذؼّذ ػذَ : أٚال 

 إدساج اعُ خالفا ألزىاَ ٘زا اٌمأْٛ 

ذٛطً إٌٝ إدساج اعّٗ أٚ اعُ غ١شٖ دْٚ ذٛافش اٌششٚط اٌما١ٔٛٔح اٌّطٍٛتح  :ثا١ٔا

ٚثثد أٔٗ ٠ؼٍُ تزٌه ٚوً ِٓ ذٛطً إٌٝ ػذَ إدساج اعُ آخش أٚ ززفٗ
(1)

. 

 

 . خش٠ّح اإلدساج اٌّرؼذد فٟ اٌدذٚي االٔرخاتٟ :٢

٩م٬ُٚ دٔذوأ ثُْٔجٝثر د٤ٖ ثُ٘جمذ٤ٖ ًٌ ك٢ ثُؾوثٍٝ ث٫ٗضنجد٤ز ؽ٣ٌٔز ٣ؼو ث٩هًثػ ثُٔضٌ

ك٢ ثُضظ٣ٞش دق٤ظ ٣ٌٕٞ ٌَُ ٗجمخ ثُضظ٣ٞش ٌُٔر ٝثفور دجٕ ٣ِضَّ دجهًثػ ثّٔٚ ك٢ ّؾ٬س 

ث٩هًثػ ثُٞثفو ك٢ ّؾَ ثُ٘جمذ٤ٖ ٌُٔر ٝثفور كجُضْؾ٤َ ك٢ ّؾ٬س ثُ٘جمذ٤ٖ ٓقٌّٞ دوجػور 

ثٗضنجد٢ ٝثفو ٣نض ٓ٘طوز دٔؼ٠٘ إٕ ث٩هًثػ ٫ّْ ثُ٘جمخ ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ّؾَ ، ثُ٘جمذ٤ٖ

أٝ هثةٌر ثٗضنجد٤ز ٓؼ٤٘ز ديثصٜج د٘جء ػ٠ِ ٓٞؽٖ ثُ٘جمخ ثُْٔض٘و إ٠ُ ٌٓجٕ ث٩هجٓز ثُؼجه١ ٝثٕ 

 صؾ٣ٌْ ث٩هًثػ ثُٔضؼوه صضٔغَ ك٢ أ٣ٌٖٓ ًة٤ْ٤ٖ ٛٔج : زفکٔ

َٗثٛز ٝطقز ٝشلجك٤ز ث٫ٗضنجدجس ثُي١ ٣ضٔنغ ػٜ٘ج ثٗضنجح طق٤ـ دؼ٤وث ػٖ  اصقو٤ن ٓذجه -أ

ث٫ٗقٌثف أٝ ثُضق٣ٌق ػٖ ٝؽٜضٚ ثُظق٤قز ثُض٢ صضٔغَ دج٩ًثهر ثُقٌر ُِؾٔج٤ٌٛ ٝثٕ مٌهٜج 

 ٣٘ضؼ ػ٘ٚ ثٗضنجح ؿ٤ٌ طق٤ـ ٫ٝ ٣ؼذٌ دظوم ػٖ إًثهر ثُشؼخ.

صقو٤ن ٓذوأ ثُْٔجٝثر ٝٛٞ أفو ثُٔذجها ثُٔ٘ظٔز ٬ُٗضنجدجس ٝمٌم ٛيث ثُٔذوأ ٣ضٌصخ ػ٤ِٚ  -ح 

ثعٌ ث٩هًثػ ثُٔضؼوه 
(2)

. 

٣ٌٖٝٔ إٔ ٣وّٞ دؾ٣ٌٔز ث٩هًثػ ثُٔضؼوه ثُ٘جمخ ٗلْٚ ًٔج ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ دٚ ٓٞظق 

ثُضْؾ٤َ أٝ ؿ٤ٌٙ ٖٓ ثُؼج٤ِٖٓ ك٢ إهًثػ أّٔجء ثُ٘جمذ٤ٖ ك٢ ثُؾوثٍٝ ث٫ٗضنجد٤ز ٝثُ٘ض٤ؾز 

ْؾ٬س ث٫ٗضنجد٤ز دضـ٤٤ٌ ثُقو٤وز ثُث٩ؽٌث٤ٓز ك٢ ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔز ٢ٛ ثُضـ٤٤ٌ ثُٔجه١ ثُي١ ٣وغ ػ٠ِ 

 س ػٖ ؽ٣ٌن ث٩هًثػ ثُٔضؼوه أٝ ثُٔضًٌٌ .ك٢ ثُْؾ٬

إٕ ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔز ُْ ٣٘ض ػ٤ِٜج ثُٔشٌع ثُؼٌثه٢ طٌثفز ك٢ هجٕٗٞ ثٗضنجدجس ٓؾِِ 

( 5ثُؼٌثم ًهْ ) –ٝهجٕٗٞ ثٗضنجح دٌُٔجٕ ًًٞهّضجٕ ّ ۰۲۱۹( ُْ٘ز 45ثُ٘ٞثح ثُؼٌثه٢ ًهْ )

ثّْ أٝ أّٔجء أٝ  ٌُٖٝ صلْٜ ػٔ٘ج ٖٓ م٬ٍ ٓج ٗض ػ٤ِٚ ثُٔشٌع )صؼٔو إهًثػ  2009ُْ٘ز 

صؼٔو ػوّ إهًثػ ثّْ م٬كج ٧فٌجّ ٛيث ثُوجٕٗٞ( طلجس ٣َٓلز ك٢ ّؾَ ثُ٘جمذ٤ٖ أٝ
 (3)

ٝٗض )٫  

 .  ٣ؾٍٞ إٔ ٣ٌٕٞ ثُ٘جمخ ْٓؾ٬ ك٢ أًغٌ ٖٓ هثةٌر ثٗضنجد٤ز ٝثفور (

 

 

 ّ.۰۲۲۱( ُْ٘ز 14ثُوْْ ثُغجُظ ٖٓ ٗظجّ ثُؾٌثةْ ٝثُؼوٞدجس ثُٔضؼِن دج٫ٗضنجدجس ًهْ )(1)

 .۱۰۰دمحم ػ٢ِ ػذو ثٌُػج ػلِٞى، ثُٔظوً ثُْجدن، ص ( 2)

 . 2009( ُْ٘ز 5ثُؼٌثم ًهْ )-( عجُغج ٖٓ هجٕٗٞ ثٗضنجح دٌُٔجٕ ثه٤ِْ ًًٞهّضج4ٕ)ثُٔجهر ( 3)
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 اٌفشع اٌثأٟ

 خشائُ اٌرشش١ر

٣ؼو ثُضٌش٤ـ ٖٓ ثُقوٞم ث٤ُْج٤ّز ثُٜٔٔز ف٤ظ ٣ضْ ٖٓ م٬ُٚ ثمض٤جً ٗٞثح ثُشؼخ 

 ثُشؼخ ٝطٍٞ ثٌُٞثهً ثُ٘جؽقز ٝثُٔؤعٌر ث٣ؾجد٤ج ػ٠ِ ثُق٤جر ث٫ؽضٔجػ٤زٝٓٔغ٤ِٚ ٢ٌُٝ ٣ؼٖٔ 

ًجٕ ٖٓ ثُٞثؽخ ػ٠ِ ثُٔشٌع إٔ ٣وًٌ ثُقٔج٣ز ثُؾ٘جة٤ز ث٬ٍُٓز ٝدجُشٌَ ثُي١ ٣ٌلَ 

فٔج٣ز ٛيث ثُقن ٝٓٔجًّضٚ ك٢ ؽٞ ٖٓ ثُق٣ٌز ٝثُْٔجٝثر شأٗٚ ك٢ ىُي شإٔ فن ث٫ٗضنجح 

ـ ٜٝٓ٘ج ثُوّضًٞ ثُؼٌثه٢ ف٤ظ ٗض فن ثُضٌش٫٤ًصذجؽٜٔج ٝصقٌص ثُوّجص٤ٌ ػ٠ِ فٔج٣ز 

ُِٔٞثؽ٤ٖ٘ ًؽج٫ ْٝٗجء فن ثُٔشجًًز ك٢ ثُشؤٕٝ ثُؼجٓز ٝثُضٔضغ ك٢ ثُقوٞم ث٤ُْج٤ّز دٔج ك٤ٜج )

فن ثُضظ٣ٞش ٝث٫ٗضنجح ٝثُضٌش٤ـ(
(1)

ف٤ظ ٣ضْ ػ٠ِ أّجُ ىُي كضـ دجح ثُضٌش٤ـ أٓجّ ، 

 ِلٍٞ دجُٔ٘جطخ ثُضٔغ٤ِ٤ز .ثُٔٞثؽ٤ٖ٘ ثُي٣ٖ ٣ٌؿذٕٞ دجُقظٍٞ ػ٠ِ أطٞثس ثُ٘جمذ٤ٖ ُ

ٝصضطِخ ثُضش٣ٌؼجس ث٫ٗضنجد٤ز صٞثكٌ شٌٝؽ ٓؼ٤٘ز ك٢ ثٌُٔشـ ٝصضشوه ٛيٙ ثُضش٣ٌؼجس 

ك٢ صٞثكٌ ٛيٙ ثُشٌٝؽ أًغٌ ٜٓ٘ج دجُْ٘ذز ُِ٘جمخ ٝىُي ُؾْجٓز ٝمطًٞر ثُْٔؤ٤ُٝز ٝثُٜٔجّ 

ٝهو ٗض ثُٔشٌع  ثُِٔوجر ػ٠ِ ػجصن ثٌُٔشـ إىث ٓج فون ثُلٍٞ ٝثؽضجٍ ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز د٘ؾجؿ

ثُؼٌثه٢ إٔ ٣ٌٕٞ ثٌُٔشـ ُؼؼ٣ٞز ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ٓضٔضؼج دجُشٌٝؽ ) أ٫ٝ : إٔ ٫ ٣وَ ػٌٔٙ ػٖ 

ّ٘ز ػ٘و ثُضٌش٤ـ عج٤ٗج: إٔ ٫ ٣ٌٕٞ ٓشٍٔٞ دوجٕٗٞ ٤ٛتز ثُْٔجةِز ٝثُؼوثُز أٝ أ١ هجٕٗٞ آمٌ  30

ُشٌف ًثدؼج: إٔ ٣قَ ٓقِٚ عجُغج: إٓ ٣ٌٕٞ فْٖ ث٤ٌُْر ٝثُِْٞى ٝؿ٤ٌ ٓقٌّٞ دؾ٣ٌٔز ٓنِز دج

دشٌَ  ٣ٌٕٞ فجط٬ ػ٠ِ شٜجهر ث٩ػوثه٣ز ًقو أه٠ٗ أٝ ٓج ٣ؼجهُٜج مجْٓج: إٔ ٫ ٣ٌٕٞ هو أعٌٟ

ؿ٤ٌ ٓشٌٝع ػ٠ِ فْجح ثُٞؽٖ أٝ ثُٔجٍ ثُؼجّ ّجهّج: إٔ ٫ ٣ٌٕٞ ٖٓ أكٌثه ثُوٞثس ثُِْٔقز أٝ 

ثُٔؤّْجس ث٤٘ٓ٧ز ػ٘و صٌش٤قٚ (
(2)

ػؼ٣ٞز ٓؾِِ ثُ٘ٞثح  ث٤ٔٛزٝدنظٞص ثُضأ٤ًو ػ٠ِ ، 

هؼش ٓقٌٔز ثُض٤٤َٔ ث٫صقجه٣ز / ث٤ُٜتز ثُوؼجة٤ز ٬ُٗضنجدجس ) ٝؽو إٕ ٓؾِِ ، ٝمطًٞصٜج

ضنجدجس ثُٔلٞػ٤ٖ ثّض٘و ك٢ هٌثًٙ ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ثُٔضؼٖٔ ثّضذؼجه ثُْٔضأٗق ٖٓ ثُٔشجًًز ك٢ ثٗ

 ُز ًٕٝٞ إٔ ّ ًٞٗٚ ٓشٍٔٞ دئؽٌثءثس ٤ٛتز ثُْٔجةِز ٝثُؼوث2014 ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ثُؼٌثه٢ ُْ٘ز

ؽذ٤ؼز ػَٔ ػؼٞ ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ٤ّجه٣ز ٜٝٓٔز ٝصضٔغَ ك٢ ؽَء ٜٓ٘ج دجٗضنجح ًة٤ِ 

ِِ ثًٍُٞثء ٝثػ٬ٕ فجُز ثُؾ٣ًٜٞٔز ْٝٓجةِضٚ ٧ٝػؼجةٚ ّقخ ثُغوز ٖٓ ًة٤ِ ٓؾ

 ) ٌَُٝ ٓج صووّ هًٌ ًه ثُطؼٖ ٝطوً ثُوٌثً دج٫صلجم ، ......ثُطٞثًا
(3)

. 

٫ ٣ؼ٢٘ كضـ ثُذجح أٓجٓٚ ُِضٌش٤ـ ك٢ أًغٌ ٖٓ هثةٌر إٕ إػطجء فن ثُضٌش٤ـ ُِٔٞثؽ٤ٖ٘ 

ك٤قن ٌُِٔشـ ثُْٔضوَ إٔ ، دَ ٣ؾخ ث٫ُضَثّ دٔذوأ ٝفور ثُضٌش٤ـ، ثٗضنجد٤ز ك٢ ثٗضنجح ٝثفو

٣ٌشـ ٗلْٚ ك٢ هثةٌر ثٗضنجد٤ز ٝثفور عْ ٫ ٣ؾٍٞ ٨ُفَثح إىث ًجٕ ث٫ٗضنجح دجُوجةٔز صٌش٤ـ 

ء ثٌُٔشق٤ٖ ك٢ ثُوٞثةْ ثٍُٔٞػز ػذٌ ثُوٝثةٌ ثُوجةٔز ك٢ أًغٌ ٖٓ هثةٌر أٝ صٌٌثً أّٔج

ث٫ٗضنجد٤ز
(4)

. 

 ّ.۰۲۲5ٖٓ ثُوّضًٞ ثُؼٌثه٢ ُؼجّ ( ۰۲ثُٔجهر )( 1)

  .۰۲۱۹ّ( ُْ٘ز 45( ٖٓ هجٕٗٞ ثٗضنجدجس ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ثُؼٌثه٢ ًهْ )8ُٔجهر )ث (2)

 .ؿ٤ٌ ٓ٘شًٞ  22/4/2014ك٢ ٫14ّضت٘جف/ 40( هٌثً ٓقٌٔز ثُض٤٤َٔ ث٫صقجه٣ز ث٤ُٜتز ثُوؼجة٤ز ٬ُٗضنجدجس ًهْ 3)

 .۰۲۲۱ّ، ثُ٘ظجّ ثُوج٢ٗٞٗ ُِؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز هًثّز ٓوجًٗز،  هثً ثُلٌٌ ثُؾجٓؼ٢، ث٩ٌّ٘و٣ًز، ٢ ( ثًُٞه١ إدٌث4ٔ٤ٛ)
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ثؿِخ ثُوٞث٤ٖٗ ث٫ٗضنجد٤ز ٣ٝوظو ك٢ ِضؾ٣ٌْ ٣ُٝنؼغ ٛيث ثُِْٞى ثُظجهً ٖٓ ثٌُٔشـ 

هو ٗض ثُٔشٌع ثُؼٌثه٢ ، ٗلْٚ ك٢ أًغٌ ٖٓ هجةٔز ثٗضنجد٤زدجُضٌش٤ـ ثُٔضًٌٌ إٔ ٣ٌشـ ثُشنض 

٠ؼالة تاٌسثظ ِذج ال ذمً ػٓ عٕح وً ِٓ: ..... ثإِا ِٓ سشر ٔفغٗ ألوثش ِٓ دائشج أٚ )

لائّح أٔرخات١ح(
(1)

كظجس ٝث٫هؼ٤ز ٝثُ٘ٞثف٢ كوو ٗض ثُٔقج أٓج هجٕٗٞ ثٗضنجدجس ٓؾجُِ ، 

ِٓ ٠ؼالة تاٌسثظ ِذج ال ذمً ػٓ عرح أشٙش ٚتغشاِح ال ذمً ػٓ ِائح أٌف د٠ٕاس .... ثإِا/ )

ح(ر ٔفغٗ فٟ أوثش ِٓ لائّح أرخات١سش
(2)

.  

ِذج ال ذمً  ٠ؼالة تاٌسثظًٝيُي ٗض ثُ٘ظجّ ثُظجهً ٖٓ ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ٬ُٗضنجدجس ) 

ترشش١ر ٔفغٗ فٟ لائّح اٌّششس١ٓ فٟ أوثش ِٓ دائشج أرخات١ح ِٓ لاَ  ـ/ػٓ عرح أشٙش ..... ٘

(أٚ ِغ أوثش ِٓ و١اْ ع١اعٟ ٚازذ 
(3)

. 

ٖٓ هجٕٗٞ ثٗضنجدجس ٓؾجُِ ( ۹۱ٝثٕ ٛيث ثُ٘ض ك٢ ٛيث ثُ٘ظجّ ٫ ٓذًٌ ُٚ ٧ٕ ثُٔجهر )

ّ هو ٗظش ػ٠ِ ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔز ٝػوٞدضٜج ۰۲۲۱( ُْ٘ز 36ثُٔقجكظجس ٝث٧هؼ٤ز ٝثُ٘ٞثف٢ ًهْ )

 .  صٌٌثً ثُ٘ض ك٢ ثُ٘ظجّ ثُٔشجً إ٤ُٚ ٫ ٓذًٌ ُٚٝثٕ 

 اٌفشع اٌثاٌث

 اٌدشائُ اٌرٟ ذشذىة فٟ ِشزٍح اٌذػا٠ح االٔرخات١ح

ٌٓفِز ثُوػج٣ز ث٫ٗضنجد٤ز ٢ٛ إفوٟ ثٌُٔثفَ ثُٜٔٔز ثُض٢ صشِٜٔج ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز 

ُٜٝيٙ ثٌُٔفِز ًٔج ُـ٤ٌٛج ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؼٞثدؾ ثُض٢ ص٘ظٜٔج ٝصضْ ٛيٙ ثٌُٔفِز ك٢ ٓور ٤ٍ٘ٓز 

ٓقوهر صذوأ ٓ٘ي إٔ ٣ضْ ث٩ػ٬ٕ ػٖ دوث٣ضٜج ٝدضؼ٤ِٔجس صظوً ػٖ ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ثُْٔضوِز 

ٖٓ هجٕٗٞ ( ۰۱ّجػز ٖٓ ثُضظ٣ٞش ٝٛيث ٓج ٗظش ػ٤ِٚ ثُٔجهر ) (24)جس ٝص٘ض٢ٜ هذَ ٬ُٗضنجد

 ّ.۰۲۲۱( ُْ٘ز 36ٖٓ هجٕٗٞ ًهْ )( ۰۹ّ ٝثُٔجهر )۰۲۱۹( ُْ٘ز 45ًهْ )

ٝٛ٘جى ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُنٌٝهجس ثُض٢ صٌثكن ثُقِٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٤ٌُِجٗجس ٌُِٝٔشق٤ٖ ػ٠ِ فو 

ٓضؼِوز دجّضنوثّ ٓٞثًه ثُوُٝز أٝ صِي ثُٔضؼِوز دنوثع ، ّٝٞثء ًجٗش صِي ثُنٌٝهجس ّٞثء

ثُ٘جمذ٤ٖ أٝ ؿشْٜ أٝ ث٫ػضوثء ػ٠ِ ثُق٬ٔس ث٫ٗضنجد٤ز ُِٔ٘جك٤ْٖ 
(4)

 

ثُؾٌثةْ ثُض٢ ك٢ ٝد٘جء ػ٠ِ ٓج ًٝه د٘ض ثُوج٤ٖٗٞٗ ثُٔي٣ًًٖٞ أػ٬ٙ ّ٘وْْ ثُذقظ 

 :  ه٤ْٖٔث٠ُ صٌصٌخ ك٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز 

 ذػا٠ح االٔرخات١حأٚال : خش٠ّح اإلخالي ترٕظ١ُ اٌ

ثُّٞجةَ ثُض٢ ٣ْض٘و ػ٤ِٜج ثٌُٔشـ ك٢ إه٘جع  ٟصأص٢ أ٤ٔٛز ثُوػج٣ز ث٫ٗضنجد٤ز ًٜٞٗج ثفو

ٓٔج ٣وكغ ثٌُٔشق٤ٖ ُضؼ٤ٖٔ ثُوػج٣جس ث٫ٗضنجد٤ز ثُؼذجًثس ثُضؼ٣ٌل٤ز ، ثُ٘جمخ ُِضظ٣ٞش ُظجُقٚ

 ٠ِ ـــنجد٤ز ػـٖ ث٫ٗضـٞث٤ٗـَس ثُوـًًٝ، خـز ثُ٘جمــ ُنوٓـجٙ ثٌُٔشـ٣ضذ٘ ثُـي١ؼ ـَر ٝثُٜ٘ـثُٔٞؽ

 

 ّ.۰۲۱۹( ُْ٘ز 45( ٖٓ هجٕٗٞ ثٗضنجدجس ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ثُؼٌثه٢ ًهْ )۹۰( ثُٔجهر )1)

 .  ۰۲۲۱ُّْ٘ز ( 36ْ)ُٔقجكظجس ٝث٫هؼ٤ز ٝثُ٘ٞثف٢ ًهعجٓ٘ج ( ٖٓ هجٕٗٞ ثٗضنجدجس ٓؾجُِ ث/۹۱ثُٔجهر ) (2)

 ثُْٔضوِز ٬ُٗضنجدجس.ّ ثُظجهً ٖٓ ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ۰۲۲۱( ُْ٘ز 14ٖٓ ثُ٘ظجّ ًهْ ) /ٛـ(1)ثُوْْ ثُْجهُ ثُلوٌر (3)

هًٝ ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ثُْٔضوِز ٬ُٗضنجدجس ك٢ ثُٞهج٣ز ٖٓ ثُؾ٣ٌٔز ، ػٌٔ كن١ٌ ػذو ثٌٍُثم ثُقو٣غ٢ه.(4)

 .15ص ، ۰۲۱۰ّ، هثً ثٌُضخ دـوثه، ٓطذؼز ثُٞهق ثُقو٣غز ، ث٫ٗضنجد٤ز
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ٝث٧كٌجً ًٝيُي ث٫ُضَثّ دج٧ٓجًٖ فؼٌ صؼ٤ٖٔ ثُوػج٣جس ث٫ٗضنجد٤ز دؼغ ثُؼذجًثس 

( 5ٗض هجٕٗٞ ثُضؼو٣َ )ث٩م٬ٍ دٜج ؽ٣ٌٔز ٝهو  سثُٔقوهر ُٔٔجًّز ثُوػج٣ز ث٫ٗضنجد٤ز ٝػو

ػٓ شٙش ٌىً  ال ذض٠ذ٠ؼالة تاٌسثظ ِذج ( ث٫ًٝ) 4دٌُٔجٕ ثه٤ِْ ًًٞهّضجٕ ك٢ ثُٔجهر )٫ٗضنجح 

 .( ِٓ اٌظك اٌث١أاخ اٚ اٌظٛسج اٚ إٌششاخ االٔرخات١ح اٌخاطح خاسج االِاوٓ اٌّخظظح ٌٙا

ًٝٔج ٣ومَ ػٖٔ إؽجً ؽٌثةْ ث٩م٬ٍ دجُوػج٣ز ث٫ٗضنجد٤ز ؽ٣ٌٔز ث٫ػضوثء ػ٠ِ طًٞ 

ثٌُٔشق٤ٖ ٝدٌثٓؾْٜ ث٫ٗضنجد٤ز دأ١ ٤ِّٝز ًجٗش إى ٗض ثُٔشٌع ) ٣ؼجهخ دجُقذِ ٓور ٫ صوَ 

ٖ شٌٜ ٫ٝ ص٣َو ػٖ ّ٘ز أٝ دـٌثٓز ..... أ٫ٝ / صؼٔو ث٫ػضوثء ػ٠ِ طًٞ ثٌُٔشق٤ٖ أٝ ػ

قْجح آمٌ أٝ ؽٜز ٓؼ٤٘ز دوظو ث٩ػٌثً دٜيث ُٔ٘شًٞر ك٢ ث٧ٓجًٖ ثُٔنظظز ُٜج دٌثٓؾْٜ ثُ

 ثٌُٔشـ أٝ ثُضأع٤ٌ ػ٠ِ ٤ٌّ ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز (.

ث٫صظج٫س ثُشنظ٤ز أٝ ث٫صظج٫س ّٞجةَ ثُوػج٣ز ث٫ٗضنجد٤ز ٝثُض٢ ٢ٛ ٝك٢ ٓج ٣ضؼِن د

ثُؾٔجػ٤ز ًجُٔؤصٌٔثس ٝثٌُٔثًَ ثُغوجك٤ز ًٝيُي ث٫صظجٍ ثُؾٔج١ٌ٤ٛ ًج٩ىثػجس ٝثُلؼجة٤جس 

ؽ٣ٌٔز ٣ؼجهخ ػ٤ِٜج ثُٔشٌع ث٫ػضوثء ػ٤ِٜج و ٝثُظقق ٝثُٔؾ٬س ٝث٬ُكضجس ٝثُِٔظوجس إى ػ

تغشاِح ..... ٠ذ ػٓ عٕح أٚ ٠ؼالة تاٌسثظ ِذج ال ذمً ػٓ شٙش ٚال ذضف٤ظ ٗض )

االػرذاء ػٍٝ ٚعائً اٌذػا٠ح االٔرخات١ح اٌّغّٛذ تٙا لأٛٔا ألٞ عثة واْ عٛاء واْ /ثاٌثا

 .(تاٌشطة أٚ اٌرّض٠ك أٚ غ١ش رٌه أٚ وً ذظشف ِٓ ٘زا اٌمث١ً

ثّضنوثّ أِّٞح ثُضش٤ٌٜ ػو أ١ ٌٓشـ أٝ ٤ًجٕ ٤ّج٢ّ ٣ظوً ٖٓ أ١ ٌٓشـ  ثًٕيُي 

ثُوجٕٗٞ ٝٛيث ٓج هؼش دٚ  ػ٤ِٚآمٌ ؽ٣ٌٔز ٣ؼجهخ  أٝ ٤ًجٕ ػو أ١ ٌٓشـ أٝ ٤ًجٕ ٤ّج٢ّ

٬ُٗضنجدجس )..... ٝؽو إٕ ٓؾِِ ثُٔلٞػ٤ٖ ك٢ هٌثًٙ  ثُوؼجة٤زٓقٌٔز ثُض٤٤َٔ ث٫صقجه٣ز / ث٤ُٜتز 

ه٣٘جً ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ هًٌ كٌع ؿٌثٓز ٓج٤ُز دقن ثُْٔضأٗلز هوًٛج مْٔز ٝػشٌٕٝ ٤ِٕٓٞ 

  ػٌثه٢ دْذخ ٓنجُلضٜج ُ٘ظجّ ثُق٬ٔس ث٫ٗضنجد٤ز دْذخ ػذجًثس ثُضش٤ٌٜ ثُض٢ طوًس ػٜ٘ج دقن 

ثُوٌثً ثُٔطؼٕٞ ك٤ٚ طق٤ـ إفوٟ ثُلؼجة٤جس ...... ُيث كجٕ ثٌُٔشقز ّ .أ.ه ك٢ ُوجء صِل٢ٗٞ٣َ دغضٚ 

ن ثُٔٞثك ٛـ1435ًؽخ / ٧۱۹فٌجّ ثُوجٕٗٞ هًٌ صظو٣وٚ ٝطوً ثُوٌثً دج٧ًغ٣ٌز ك٢ ٝٓٞثكن 

13/5/2014)ّ
(1)

. 

ًٝيُي ٣ومَ ػٖٔ ؽٌثةْ ث٩م٬ٍ دض٘ظ٤ْ ثُوػج٣ز ث٫ٗضنجد٤ز صومَ أكٌثه ثُِْطز ثُؼجٓز 

ك٢ ثُوػج٣ز ث٫ٗضنجد٤ز ًٝيُي ث٩ٗلجم ؿ٤ٌ ثُٔشٌٝع ػ٠ِ ثُق٬ٔس ث٫ٗضنجد٤ز ًٝيُي ؿش 

أٝ ثّضنوثّ ّٝجةَ ثُضؾ٣ٌـ ٝأِّٞح ثُضش٤ٌٜ ٦ُم٣ٌٖ ًٝيُي ه٤جّ ثٌُٔشـ أٝ  ثُ٘جمذ٤ٖ ٝموثػْٜ

ؿ٤ٌٙ دؼوّ ث٫ُضَثّ دجُٞهش ثُٔقوه ُِوػج٣ز ث٫ٗضنجد٤ز دؼو ث٩ػ٬ٕ ػٖ ٜٗج٣ضٜج ٝدوث٣ز ٣ّٞ ثُظٔش 

ث٫ٗضنجد٢ ف٤ظ ثػضذٌ ثُٔشٌع ًَ ٛيٙ ث٧ٗٔجؽ ؽ٣ٌٔز ف٤ظ ٗض ػ٤ِٜج ك٢ ثُلظَ ثُْجهُ ٖٓ 

 ّ.۰۲۲۱ُْ٘ز ( ۹۷ؾجُِ ثُٔقجكظجس ٝث٫هؼ٤ز ٝثُ٘ٞثف٢ ًهْ )هجٕٗٞ ثٗضنجح ٓ

 ثا١ٔا : خش٠ّح اٌرأث١ش ػٍٝ إسادج إٌاخث١ٓ

ًِٔج ًجٗش إًثهر ثُ٘جمخ فٌر ٝؿ٤ٌ ٓضأعٌر دج١ ػـؾ أٝ إًٌثٙ ٓذجشٌ صضقون ك٢ ٗض٤ؾز 

 ز ٫جة٤ـث٫ٗضنجدجس ثُٔظوثه٤ز ٝثُغوز ٝثًثهر ثُ٘جمخ ٝثٕ ًجٕ ٓظٌٜٛج ثُوج٢ٗٞٗ ٝٓقظِضٜج ثُٜ٘

 ج ـــــوكـٛصضٞػـ ث٫ ك٢ ٣ّٞ ث٫هضٌثع ، ث٫ ثٕ ثُضجع٤ٌ ػ٤ِٜج ٣ْذن ىُي دٌغ٤ٌ ثى صٌٕٞ ٛيٙ ث٫ًثهر 

 ّ، 13/5/2014ك٢ 2014ف / / ثّضت٘ج۷۹ًهْ  ، ٬ُٗضنجدجسهٌثً ٓقٌٔز ثُض٤٤َٔ ث٫صقجه٣ز / ث٤ُٜتز ثُوؼجة٤ز  (1)

 ٓ٘شًٞ. ٌؿ٤
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إ٠ُ ثُٞطٍٞ ث٤ُٚ ٖٝٓ عْ ٓذجشٌر ًجكز طًٞ ثُضأع٤ٌ ػ٤ِٚ ٣ضْجدن ثٌَُ 
(1)

ثُضأع٤ٌ ػ٠ِ  .

أًثهر ثُ٘جمخ ٣ضْ ثُِؾٞء إ٤ُٚ دشض٠ ثُّٞجةَ ٜٓ٘ج ٓج ٣ضني شٌَ ثُضٌؿ٤خ ًضوو٣ْ ثٌُشج أٝ ثُٞػٞه 

 دجُٔ٘جكغ أ٣ج ًجٕ ٗٞػٚ أٝ ٣ٌٕٞ دشٌَ صٜو٣و ٝٓٔجًّز أّج٤ُخ ث٩ًٌثٙ ُِضأع٤ٌ ػ٠ِ أًثهر ثُ٘جمخ .

كإٔ ؽٌثةْ ثُضأع٤ٌ ػ٠ِ ثًثهر ثُ٘جمخ صوْْ فْخ ثُّٞجةَ ثُْٔضنوٓز ُِضأع٤ٌ ػ٠ِ ػ٤ِٚ 

 ٛيٙ ث٫ًثهر ث٠ُ :

 خش٠ّح اٌششٛج االٔرخات١ح -1

 خشائُ اٌؼٕف ٚاٌرٙذ٠ذ - ٢

 خش٠ّح اٌششٛج االٔرخات١ح -1

ثٌُشٞر ث٫ٗضنجد٤ز ٝثفور ٖٓ ثُؾٌثةْ ثُض٢ صٜوف ُِوؼجء ػ٠ِ ث٤ُ٥جس ثُو٣ٔوٌثؽ٤ز ف٤ظ 

صْضٜوف ف٣ٌز ثُضظ٣ٞش ٝإًثهر ثُ٘جمخ كضوّٞ دجُضأع٤ٌ ػ٠ِ ٛيٙ ث٩ًثهر ػٖ ؽ٣ٌن ثّضنوثّ 

ثُضؼذ٤ٌ ػٖ إًثهصٚ ٝهو ٫  ٖٓثُٔجٍ أٝ ثُٞػو دٔ٘قز أٝ ؽجةَر دق٤ظ صٞؽٚ ف٣ٌز ثُ٘جمخ ٝصٔ٘ؼٚ 

ٝإٗٔج ٣ضؾجٍٝ ىُي ُضٌٕٞ إًثهر ثٌُٔشـ ىثصٚ  ٠ ثُضأع٤ٌ ػ٠ِ إًثهر ثُ٘جمخ كقْخ٣وضظٌ ػِ

ك٣ٌْز ُضِي ث٥كز ف٤ظ ٣وّٞ ثٌُٔشـ دج٫ُٞء ُٖٔ ٣وكغ أًغٌ 
(2)

. 

هجّ ثُٔشٌع ثُؼٌثه٢ دضؾ٣ٌْ ثٌُشٞر ث٫ٗضنجد٤ز ٝػوٛج ٖٓ ّٝجةَ ثُضأع٤ٌ ػ٠ِ أًثهر 

ِذج ال ذمً ػٓ عٕح وً ِٓ .... ثا١ٔا : ٠ؼالة تاٌسثظ ثُ٘جمذ٤ٖ ٝثُو٤َُ ػ٠ِ ىُي كوو ٗض )

أػطٝ أٚ ػشع أٚ ٚػذ تاْ ٠ؼطٟ ٔاخثا فائذج ٌٕفغٗ أٚ ٌغ١شٖ ١ٌسٍّٗ ػٍٝ اٌرظ٠ٛد ػٍٝ 

 –ًٝيُي ٗض هجٕٗٞ ثٗضنجح دٌُٔجٕ ًًٞهّضجٕ  ، ( ٚخٗ ِؼ١ٓ أٚ االِرٕاع ػٓ اٌرظ٠ٛد

.٣ٌْ ثٌُشٞر ث٫ٗضنجد٤ز ثُؼٌثم دضؾ
(3)

 

لضجءثس ثُظجهً ػٖ ٝثُؼوٞدجس ثُٔضؼِوز دج٫ٗضنجدجس ٝث٫ّضًٝيُي ٗض ٗظجّ ثُؾٌثةْ 

٠ؼالة تاٌسثظ ِذج ال ذمً ػٓ عٕح أٞ شخض اسذىة أٞ ثُْٔضوِز ٬ُٗضنجدجس ) جثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِ

فؼً ِٓ األفؼاي اٌرا١ٌح : ...... د/ إرا طٍة شخض أٚ لثً ٚػذا أٚ ذٍمٟ تظٛسج ِثاششج أٚ غ١ش 

ألٞ ازذ آخش ِماتً اٌرأث١ش ػٍٝ ذغد١ً أٞ شخض وٕاخة  ِثاششج أٞ ِٕفؼح غ١ش ِثشسج ٌٗ أٚ

(أٚ ػٍٝ ذظ٠ٛرٗ ػٍٝ شىً ِؼ١ٓ أٚ ذأ١٠ذٖ ٌالعرفراء أٚ و١اْ ع١اعٟ ِا أٚ ِؼاسضرٗ ٌٗ 
(4)

. 

ز ٓغ ثٌُشٞر ث٫ٗضنجد٤ز ك٢ ٝهو صضلن ؽ٣ٌٔز ثٌُشٞر ثُٞثهؼز ػ٠ِ ثُٞظ٤لز ثُؼجٓ

ثُِلظ٤ز ف٤ظ ٣وق ثُٔشضٌى ثُِلظ٢ د٤ٜ٘ٔج ٣ٝضلوجٕ ك٢ ثُّٞجةَ ثُْٔضنوٓز فض٠ إٔ  ٫ُٞسثُٔو

 ثُٔشٌع ف٤ٖ ٝؽو ٗلْٚ أٓجّ صؾ٣ٌْ ثٌُشٞر ث٫ٗضنجد٤ز ُْ ٣ؾو إ٫ ىثس ثُ٘ظٞص ثُؼوجد٤ز ك٢ ٓضٖ 

 

 .43ص، ثُٔظوً ثُْجدن، ( ه. ؽجُخ ًٗٞ ثُشٌع1)

 .  15ص ، ۰۲۱۰، دـوثه، ث٫ٗضنجد٤ز ٝأفٌجٜٓجؽ٣ٌٔز ثٌُشٞر ، ( ثُوجػ٢ ٗجطٌ ػٌٔثٕ ث2١ُّٞٞٔ)

 ّ.  2009( هجٕٗٞ ثٗضنجح دٌُٔجٕ ثه٤ِْ ًًٞهّضجٕ ُْ٘ز 5( ًثدؼج ٖٓ هجٕٗٞ ثُضؼو٣َ )4ثُٔجهر )( 3)

 ّ ۰۲۲۱ُْ٘ز  14ثُٔجهر / ه ٖٓ ثُوْْ ثُنجِٓ ٖٓ ٗظجّ ثُؾٌثةْ ٝثُؼوٞدجس ثُٔضؼِوز دج٫ٗضنجدجس ٝث٫ّضلضجءثس ًهْ (4)
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 د٤ٌْهجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ٤ُظٞؽ ٜٓ٘ج هٞث٤ٗ٘ٚ ٝأٗظٔضٚ ثُض٢ ٣ٜوف ٖٓ م٬ُٜج إ٠ُ ثُٞطٍٞ 

ٝثٕ ؽ٣ٌٔز ثٌُشٞر صوضؼ٢ ٝؽٞه شنظ٤ٖ ث٧ٍٝ ٣ؼٌع ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز إ٠ُ دٌ ث٧ٓجٕ .

ثُلجةور أٝ ثُؼط٤ز ٝث٧مٌ ٣وذَ أٝ ٣أمي أٝ ٣ٔض٘غ ػٖ ثُؼَٔ دطِخ ٖٓ ثُشنض ث٥مٌ ُيُي ػوس 

ٌُشٞر د٘ٞػ٤ٜج ٓشضِٔز ػ٠ِ ؽ٣ٌٔض٤ٖ ؽ٣ٌٔز ثٌُٔصش٢ ٝٛٞ ثُٔٞظق ثُؼجّ ك٢ ثُضش٣ٌؼجس إٔ ث

عج٤ٜٗٔج أٓج ، ثُؼجٓز ٝثُ٘جمخ ك٢ ؽ٣ٌٔز ثٌُشٞر ث٫ٗضنجد٤ز ؽ٣ٌٔز ثٌُشٞر ثُٞثهؼز ػ٠ِ ثُٞظ٤لز

ٜج طجفخ ثُٔظِقز ك٢ ثُؾ٣ٌٔز ثُٞثهؼز ػ٠ِ ثُٞظ٤لز ثُؼجٓز ٝٛٞ ك٢ٜ ؽ٣ٌٔز ثٌُثش٢ ٝ ٣وضٌك

 .  ثٌُشٞر ث٫ٗضنجد٤زثٌُٔشـ ك٢ ؽ٣ٌٔز 

 خشائُ اٌؼٕف ٚ اٌرٙذ٠ذ  -2

٢ٌُ ٣ضُٞٞث ًةجّز ثُوُٝز ثٝ ثُٜوف ٖٓ ػ٤ِٔز ث٫ٗضنجح ٛٞ ثمض٤جً ثكؼَ ثٌُٔشق٤ٖ 

ًٝ ثُٜجّ ثؽَ ه٤جّ ثُ٘جمخ دٜيث ثُو ًَٖٓ ثُو٤جه٣ز فْخ ٗٞع ث٫ٗضنجح ثثُِْطز ثُضش٣ٌؼ٤ز ثٝ ثٌُٔ

 ضْ ىُي هٕٝ أ١ ػـؾ ثٝ صأع٤ٌ ػ٣ٚ٤ِؾخ ثٕ ٣
(1)

. 

ٝهو صِؾأ ثُؾٜجس ثُٔض٘جكْز ك٢ ث٫ٗضنجدجس ُِضأع٤ٌ ك٢ إًثهر ثُ٘جمخ دجّضنوثّ ٬ّؿ آمٌ 

ؿ٤ٌ ثُٔجٍ ٝٛٞ ٬ّؿ ثُضٜو٣و ٝثُؼ٘ق ٝثُي١ ٣ٜوف ُِضأع٤ٌ ػ٠ِ أًثهر ثُ٘جمخ ٢ٛٝ ثّضؼٔجٍ 

ثُوٞر أٝ ثُضٜو٣و ٝٛيٙ ث٧كؼجٍ ٣ٌٖٔ ثًصٌجدٜج ٖٓ هذَ ثٌُٔشق٤ٖ أٝ أٗظجًْٛ ًٝيُي ًؽجٍ 

ؼجٓز ُقَٔ ثُ٘جمخ ػ٠ِ ثُضظ٣ٞش ػ٠ِ ٝؽٚ ٓؼ٤ٖ أٝ ٓ٘ؼٚ ٖٓ ثُضظ٣ٞش ٝٛيث ثُ٘ٞع ثُِْطز ثُ

هجٕٗٞ ثٗضنجح دٌُٔجٕ ثه٤ِْ ٖٓ ثُؾٌثةْ ٠ْٔ٣ ؽٌثةْ ثُؼ٘ق ٝثُضٜو٣و ث٫ٗضنجد٢ ٝهو ٗض 

ٓ: ــــً ِـــح وــذج ال ذمً ػٓ عٕ) ٠ؼالة تاٌسثظ ِ ثُؼٌثم ػ٠ِ ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔٚ –ًًٞهّضجٕ 

ٕاخة ِٓ اعرؼّاي زمٗ ١ٌسٍّٗ ػٍٝ اٌرظ٠ٛد ػٍٝ ٚخٗ اٌاعرؼًّ اٌمٛج أٚ اٌرٙذ٠ذ ٌّٕغ  أٚال/

(ِؼ١ٓ أٚ ػٍٝ االِرٕاع ػٓ اٌرظ٠ٛد
(2)

ٝىُي ُؼٔجٕ ف٣ٌز ثُ٘جمذ٤ٖ ك٢ ثمض٤جً ثٌُٔشق٤ٖ  

 ٝث٫ه٫ء دأطٞثصْٜ ًَ فْخ ه٘جػضٚ ٝ ًأ٣ٚ.

 اٌّطٍة اٌثأٟ

 اٌدشائُ اٌرٟ ذمغ أثٕاء ػ١ٍّح اٌرظ٠ٛد

صٔغَ ٌٓفِز ثُٔشجًًز ك٢ ثُضظ٣ٞش ًً٘ج أّج٤ّج ك٢ د٘جء ثُو٣ٔوٌثؽ٤ز دَ ٢ٛ ٤ِّٝضٜج 

ثُشٌػ٢ ثُي١ ٣ؼذٌ ػٖ أًثهر  ثُضؼذ٤ٌثُض٢ صضٌؽْ ٝصؾْو ٓؼ٠٘ ث٫شضٌثى ك٢ ط٘غ ثُوٌثً أٝ 

كل٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز ٣ذٌٍ هًٝ ثُ٘جمذ٤ٖ ًٝيُي ثُوًٝ ثُٔؤعٌ ُِِْطجس ثُوجةٔز ػ٠ِ ، ثُؾٔج٤ٌٛ

ك٤ٚ هًٝ ثٌُٔشـ دؼو دٌٍٝ ٝصؼجظْ هًٝٙ ك٢ ٌٓفِز ثُوػج٣ز ث٫ٗضنجد٤ز ٝصؼو  ث٫ٗضنجح ٣ٝؼؼق

ؼو ث٤ُِّٞز ثُٔجه٣ز ٝثُض٢ ٖٓ ٤٣ٌ ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز كجُضظ٣ٞش ٌٓفِز ثُضظ٣ٞش ث٧ْٛ ك٢ ّ

م٬ُٜج ٣ٔجًُ ثُ٘جمخ فوٚ ك٢ ث٫ٗضنجدجس ُٜٝيٙ ث٤ُِّٞز أ٤ٔٛضٜج ُيث ٣ؾخ إٔ صقجؽ دؼٔجٗجس 

ُِقلجظ ػ٠ِ ٬ّٓضٜج ٝثٗضظجٜٓج ٝىُي ٖٓ م٬ٍ فٔج٣ز ثُ٘جمخ ٖٓ ًَ صأع٤ٌ ك٢ ف٣ٌضٚ ٣ٌٖٝٔ إٔ 

ضنجد٤ز صشٌَ ؽٌثةْ صِٔ صظوً م٬ٍ ٛيٙ ثٌُٔفِز أٗٔجؽج ٖٓ ثُِْٞى صوغ ػ٠ِ ثٌُٔثًَ ث٫ٗ

دجٗضظجّ ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز 
(3 )

. 

 .404ص ، ثُٔظوً ثُْجدن، ث٫ّو١ػذوهللا ػذٞه ؽجدٌ ػ٤جء  (1)

 ّ.2009( ُْ٘ز 5( هجٕٗٞ ثٗضنجح دٌُٔجٕ ثه٤ِْ ًًٞهّضجٕ ًهْ )1ٖٓ ) ( مجْٓج4ثُٔجهر )(2)

 .591ص، ثُٔظوً ثُْجدن، ( ه. هثٝه ثُذج3ٍ)
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 ٌصٌخ ثع٘جء ػ٤ِٔز ثُضظ٣ٞش :ثُض٢ صٖٝٓ ثدٌٍ طًٞ ثُؾٌثةْ 

 ث٫ٝ : ؽ٣ٌٔز ثُضظ٣ٞش ثُٔضًٌٌ.

 عج٤ٗج : ؽ٣ٌٔز ثُضظ٣ٞش دجٗضقجٍ شنظ٤ز ثٝ طلز ثُـ٤ٌ 

 عجُغج : ؽ٣ٌٔز ثُضظ٣ٞش ثُٔنجُق ٧ًثهٙ ثُ٘جمخ .

 

 أٚال : خش٠ّح اٌرظ٠ٛد اٌّرىشس

ثُٞثهغ ثُؼ٢ِٔ ٝثٕ صؼو ؽ٣ٌٔز ثُضظ٣ٞش ثُٔضًٌٌ ٖٓ أًغٌ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ثًصٌجدج ك٢ 

ن ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔز ٣ؤه١ إ٠ُ ثٗضٜجى ٓذوأ ثُْٔجٝثر د٤ٖ ثُ٘جمذ٤ٖ ك٢ ث٫ٗضنجدجس ٫ٕ ثُٔذوأ ثُؼجّ ٤صقو

يٙ ثُؾ٣ٌٔز ثُٔشٌع ٣وؼ٢ دجٕ ٌَُ ٗجمخ طٞصج ٝثفوث ك٢ ث٫ٗضنجح ثُٞثفو ٝهو ٗض ػ٠ِ ٛ

جهّج / ثّضؼَٔ فوٚ )٣ؼجهخ دجُقذِ ٓور ٫ صوَ ػٖ ّضز أشٌٜ ٝدـٌثٓز ...... ّدجُوٍٞ  ثُؼٌثه٢

ك٢ ث٫ٗضنجح ثُٞثفو أًغٌ ٖٓ ٌٓر (
(1)

ثٗضنجح دٌُٔجٕ ًٝيُي ٗض ػ٠ِ ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔز هجٕٗٞ  ، 

 هجٕٗٞ ثُضؼو٣َ ثُنجِٓ 2009( ُْ٘ز 5ًًٞهّضجٕ ًهْ)
(2)

 . 

 رظ٠ٛد تأرساي شخظ١ح أٚ طفح اٌغ١شاٌثا١ٔا : خش٠ّح 

٣ضٔغَ دجٗضقجٍ ثّْ أٝ ٝصلضٌع ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔز ثًصٌجح ثُؾج٢ٗ ػ٬ٔ ٖٓ أػٔجٍ ثُـش 

شنظ٤ز ثُـ٤ٌ ٝىُي دوظو ث٫هضٌثع ٝهو ٗض ثُٔشٌع ػ٠ِ ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔز ) ٣ؼجهخ دجُقذِ ٓور ٫ 

صوَ ػٖ ّضز أشٌٜ ....... ًثدؼج/ صؼٔو ثُضظ٣ٞش دجّْ ؿ٤ٌٙ (
(3)

ًٝيُي ٗض هجٕٗٞ ثٗضنجح  

ػ٠ِ ٛيٙ ًٝيُي ٗض  ، ٓ٘ٚ / عجُغج 4ػ٠ِ ٗلِ ثُ٘ض ك٢ ثُٔجهر  دٌُٔجٕ ثه٤ِْ ًًٞهّضجٕ 

ّ ۰۲۲۱ُْ٘ز  14وز دج٫ٗضنجدجس ٝث٫ّضلضجءثس ًهْثُؾ٣ٌٔز ٗظجّ ثُؾٌثةْ ٝثُؼوٞدجس ثُٔضؼِ

 .  /ح ٖٓ ثُوْْ ثُْجهُ 1ٚ٘ٓٝثُظجهً ػٖ ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ثُْٔضوِز ٬ُٗضنجدجس ك٢ ثُٔجهر 

 ثاٌثا : خش٠ّح اٌرظ٠ٛد اٌّخاٌف إلسادج إٌاخة

ؼجٗز ٗلْٚ ٌُٖ ك٢ دؼغ ث٧ف٤جٕ ٣ضْ ث٫ّض ث٧طَ ك٢ ث٫ٗضنجح إٔ ٣ضْ ٖٓ هذَ ثُ٘جمخ

ث٫ٗضنجح ٖٓ ثؽَ ص٤َْٜ ػ٤ِٔز ث٫ٗضنجح ك٢ ثُقجٍ ثُض٢ ٣ٌٕٞ  دأفو ثُ٘جمذ٤ٖ أٝ ثفو ٓٞظل٢

ث ٝك٢ ٛيٙ ثُقجُز ٫ صؼو ك٤ٜج ثُ٘جمخ ؿ٤ٌ هجهً ػ٠ِ ث٫ٗضنجح د٘لْٚ ًإٔ ٣ٌٕٞ أ٤ٓج أٝ ػ٣ٌٌ

 رنجح ٣ضْ ٖٓ هذَ ثُ٘جمخ ٗلْٚ ٌُٖ دْٔجػودجًُٞجُز أٝ دج٤ُ٘جدز ػٖ ثُ٘جمخ إٗٔج ث٫ٗض ثٗضنجدج

شنض آمٌ ُؼوّ هوًصٚ ػ٠ِ ثُوٌثءر ٝثٌُضجدز ٝٛيٙ ثُقجُز صَْٜ إ٠ُ ثُـ٤ٌ صـ٤٤ٌ أًثهر ثُ٘جمخ 

ٖٓ م٬ٍ ثٌُضجدز أٝ ث٩شجًر ػ٠ِ ثّْ أٝ ٤ًجٕ ٤ّج٢ّ ؿ٤ٌ ثُي١ هظوٙ ثُ٘جمخ ٝٛيث ثُلؼَ هو 

ؿ٤ٌ ؼج/: ّجد.....٫ صوَ ػٖ ّضز أشٌٜ ...) ٣ؼجهخ دجُقذِ ٓور ػ٠ِ ثٗٚ : ثى ٗض  ؽٌٓٚ ثُٔشٌع

 ٌهَ أ١ـــٌ ثُي١ هظوٙ ثُ٘جمخ أٝ ػــَ ؿ٤ــجً إ٠ُ ًٓــج أٝ أشــخ ثّٔــأًثهر ثُ٘جمخ ث٢ٓ٧ ًٝض

ٗجمخ ُٔ٘ؼٚ ٖٓ ٓٔجًّز فوٚ ك٢ ث٫ٗضنجح (
(4)

ًٝيُي ٗض ػ٠ِ ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔز هجٕٗٞ ثٗضنجح ، 

 ./ ّجدؼج ۹۷ّٚ٘ٓ ك٢ ثُٔجهر ۰۲۲۱ز ُْ٘ 36ٓؾجُِ ثُٔقجكظجس ٝث٫هؼ٤ز ٝثُ٘ٞثف٢ ًهْ 
 

 

 ّ.۰۲۱۹ُْ٘ز  45ٖٓ هجٕٗٞ ثٗضنجدجس ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ثُؼٌثه٢ ًهْ  /ّجهّج 31ثُٔجهر (1)

 ّ .2009( ُْ٘ز 5( عجُغجً ٖٓ هجٕٗٞ ثٗضنجح دٌُٔجٕ ثه٤ِْ ًًٞهّضجٕ ًهْ )4ثُٔجهر )(2)

 ّ.2013ُْ٘ز  45/ ًثدؼج ٖٓ هجٕٗٞ ثٗضنجدجس ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ثُؼٌثه٢ ًهْ  31( ثُٔجهر 3)

 ّ.2013ُْ٘ز  49/ ّجدؼج ٖٓ هجٕٗٞ ثٗضنجح ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ًهْ  31( ثُٔجهر 4)
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 اٌّطٍة اٌثاٌث

 اٌدشائُ اٌرٟ ذمغ أثٕاء فشص إٌرائح ٚإػالٔٙا

٢ٛ ، دؼو ث٫ٗضٜجء ٖٓ ػ٤ِٔز ثُضظ٣ٞش صذوأ ٌٓفِز ؽو٣ور ٖٓ ٌٓثفَ ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز 

ٌٓفِز كٌٍ ث٧طٞثس ٝػوٛج ص٤ٜٔوث ٩ػ٬ٕ ثُ٘ضجةؼ ٣ٝظَ هًٝ ث٩هثًر ك٢ ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز 

إ٠ُ أهظ٠ هًؽجصٚ ٖٓ ف٤ظ ث٤ٔٛ٧ز ك٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز 
(1)

ٛيٙ كذؼو ثٗضٜجء ثُؼ٤ِٔز ٣ؼِٖ مضجّ  ، 

هلجٍ ه٫ء دظٞصٚ دؼو ىُي ثُٞهش ٣ٝضْ ؿِن ط٘جه٣ن ث٫هضٌثع دئج٫ثٌُٔفِز ك٬ ٣ْٔـ ١٧ ٗجمخ د

ٛج ك٢ ٌٓجٕ ث٫هضٌثع ٗلْٚ ٝ صش٤ٔؼٜج دجُشٔغ ث٧فٌٔ ص٤ٜٔوث ُؼ٤ِٔز ثُلٌٍ ثُض٢ ٣ضْ إؽٌثءمجطز أ

 ٖٝٓ هذَ ًجهً ػ٤ِٔز ثُضظ٣ٞش ىثصٚ .

ٝٛيٙ ثٌُٔفِز ٖٓ أْٛ ثٌُٔثفَ ٝأمطٌٛج ك٢ ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٫ٕ ػ٠ِ أّجّٜج ٣ضْ 

صقو٣و ثُلجة٣َٖ ك٢ ث٫ٗضنجدجس 
(2)

 . 

ٛيٙ ثٌُٔفِز د٘ٞع ٖٓ ثُقٔج٣ز ثُؾ٘جة٤ز أٓج ٌٓفِز إػ٬ٕ ثُ٘ضجةؼ  ُيُي ٣ؾخ إٔ صقجؽ

كضذوأ ك٢ ثُٞثهغ ٓ٘ي إٔ ٣ضْ صو٣ٖٝ ثُٔؼِٞٓجس ثُنجطز دجُلٌٍ ٝثُؼو ثُنجطز دجُٔقطز ث٫ٗضنجد٤ز 

ٝدؼو ىُي ٣ذوأ ثُلٌٍ ٝثُؼو ك٢ ًٌَٓ ًَ ٓقجكظز ٖٝٓ عْ صؼِٖ ثُ٘ضجةؼ دشٌَ ٓلظَ ٖٓ هذَ 

٣ذظ ىُي ٖٓ م٬ٍ ثُّٞجةَ ث٩ػ٤ٓ٬ز ثٌُٔة٤ز ٝثُْٔٔٞػز ٝػ٤ِٔز ثٌُٔضخ ثُٞؽ٢٘ ك٢ دـوثه ٝ

إػ٬ٕ ثُ٘ضجةؼ ػ٤ِٔز ٜٓٔز أ٣ؼج ٫دو إٔ صقجؽ دقٔج٣ز ؽَثة٤ز ًجك٤ز ُٔ٘غ فظٍٞ مٌٝهجس صؤه١ 

 -:ثُظق٤قز ٖٝٓ ٛيٙ ثُؾٌثةّْ إٌٓج٤ٗز إػ٬ٕ ثُ٘ضجةؼ إ٠ُ ػو

 

 خش٠ّح االػرذاء ػٍٝ طٕاد٠ك االلرشاع .  -1

 ػٍٝ أٚساق االلرشاع .خش٠ّح االػرذاء  -2

 خش٠ّح ذغ١١ش ٔرائح االٔرخاتاخ. -3

 

 

 

 

 

 

 

 .281ص، 1984ِّ ؽجٓؼز ػ٤ٖ شٔ، ٓظٌ، ٗظجٓ٘ج ث٫ٗضنجد٢ ك٢ ث٤َُٔثٕ، ٢ل٤ٓظطل٠ ٓقٔٞه ػل ه. (1)

 .۰۰6ص ، ثُٔظوً ثُْجدن، إدٌث٢ٔ٤ٛ ثًُٞه١   (2)
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 اٚال : خش٠ّح االػرذاء ػٍٝ طٕاد٠ك االلرشاع

ث٫هضٌثع ّٞثء دجٌُْهز أٝ ث٩ص٬ف أٝ صـ٤٤ٌ ثُٔقضٟٞ ثُؾٌثةْ ثُض٢ صْضٜوف ط٘جه٣ن 

ٝف٤جه٣ز ثُؼ٤ِٔز  ٢ٛ ٖٓ ثمطٌ أٗٞثع ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ٝأًغٌٛج ػًٌث ٝصأع٤ٌث ػ٠ِ َٗثٛز

 ث٫ٗضنجد٤ز .

ٝط٘وٝم ث٫هضٌثع ٛٞ ثُٞػجء ثُٔنظض ُٞػغ ًٝهز أٝ دطجهز ث٫ٗضنجح دٔؼٌكز 

إؿ٬هٚ دئفٌجّ ص٤ٜٔوث ُلٌٍ ث٧ًٝثم أٝ ثُذطجهجس ثُ٘جمخ ىثصٚ ٝػ٘و ثٗضٜجء ػ٤ِٔز ثُضظ٣ٞش ٣ضْ 

ُـز كٜٞ دٔغجدز ثُضٌؽٔز ثُٔٞؽٞهر ك٤ٚ دٔؼٌكز ثُِؾ٘ز ثُٔنضظز ٝٛٞ ٣ٔغَ ه٤ٔز هج٤ٗٞٗز ٝٓؼ٣ٞ٘ز دج

٩ًثهر ثُ٘جمذ٤ٖ دٔج ٣قض٣ٞٚ ٖٓ أًٝثم أٝ دطجهجس ثٗضنجد٤ز ثُض٢ ػذٌ ك٤ٜج ثُ٘جمخ ػٖ ثُؼ٤ِٔز 

ك٢ فٌٍ أ٤ٖٓ  أًثهصٚ ٝثٕ ٛيٙ ث٩ًثهر صْ إ٣وثػٜج
(1)

. 

٠ؼالة ّ ثُٔشٌع ثُؼٌثه٢ ثُؼذظ ٝثُض٬ػخ دظ٘جه٣ن ث٫هضٌثع ف٤ظ ٗض ) ٌٝهو ؽ

تظٕاد٠ك االلرشاع اٚ عدالخ  ػٍٝ ِٓ ػثثعاتؼا /  -تاٌسثظ ِذج ال ذمً ػٓ عٕح وً ِٓ :

ًٝيُي ٗض ػ٠ِ ٓؼٕٔٞ ٛيٙ ثُٔجهر هجٕٗٞ ، (إٌاخث١ٓ أٚ أٞ ٚثائك ذرؼٍك تاٌؼ١ٍّح االٔرخات١ح 

٣ٝضؼـ ٖٓ ، ( مجْٓج ٓ٘ٚ 4ك٢ ثُٔجهر ) 2009( ُْ٘ز 5دٌُٔجٕ ثه٤ِْ ًًٞهّضجٕ ًهْ )ثٗضنجح 

ّ ث٫ػضوثء ػ٠ِ ط٘جه٣ن ث٫هضٌثع ّٝؾ٬س ثُ٘جمذ٤ٖ ٝأ١ ٌثُ٘ظٞص ثُٔيًًٞر إٕ ثُٔشٌع هو ؽ

هضٌثع ٝأًٝثم ث٫هضٌثع ٝٛيث ثُ٘ٞع ٝعجةن أمٌٟ صضؼِن دجُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٤ُِٝ كوؾ ط٘جه٣ن ث٫

ًٝهز ث٫هضٌثع ٝط٘وٝم ث٫هضٌثع دٔقضٞثٙ ٝشٌِٚ ثُوج٢ٗٞٗ ٝٛيث ٓج  ٟثُضؾ٣ٌْ ٣نض ٓقضٞ ٖٓ

 ٣ذوٝ ٖٓ كْٜ ًِٔز ثُؼذظ ثُض٢ أًٝهٛج ثُٔشٌع ك٢ ثُ٘ظٞص ثُٔيًًٞر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 .67ص، ثُٔظوً ثُْجدن ، ؽجُخ ًٗٞ ثُشٌع (1)
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 االلرشاع ثا١ٔا : خش٠ّح االػرذاء ػٍٝ أٚساق

 

صشٌَ ثًُٞهز أٝ ثُذطجهز ث٫ٗضنجد٤ز هًٝث ٜٓٔج ك٢ ثُؼ٤ِٔجس ث٫ٗضنجد٤ز ًٜٞٗج ثُٞع٤وز ثُض٢ 

٩عذجس فو٤وز ٛيٙ ث٩ًثهر ٢ٜ ثُْٔض٘و ثُٞف٤و ثُي١ ٣ؼضو دٚ ٣غذش ك٤ٜج ثُ٘جمخ أًثهصٚ ٖٝٓ عْ ك

ثُضش٣ٌؼ٢ دضؾ٣ٌْ ٢ٛٝ ثُض٢ صؼط٢ ط٘وٝم ث٫هضٌثع ث٤ٔٛ٧ز ثٌُذ٤ٌر ثُض٢ ثّضوػش ثُضومَ 

ث٧كؼجٍ ثُض٢ صوغ ػ٤ِٚ ًٝٔج ثٕ ثُ٘ض٤ؾز ثُٜ٘جة٤ز ١٧ ٗٞع ٖٓ أٗٞثع ث٫ٗضنجح ثػضٔجهٛج ث٧ّجُ 

هجةْ ػ٠ِ كٌٍ ٛيٙ ث٧ًٝثم ثٝ ثُذطجهجس ٖٝٓ فظ٤ِز كٌٍ ؽ٤ٔغ ثُذطجهجس ث٫ٗضنجد٤ز صٌٕٞ ٗض٤ؾز 

ًٔج ٣ٌٖٔ إٔ صٌصٌخ ث٫ٗضنجدجس ثُٜ٘جة٤ز ٣ٌٖٝٔ إٔ صٌصٌخ ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔز ك٢ ٌٓفِز ثُضظ٣ٞش 

م٬ٍ ػ٤ِٔجس ثُلٌٍ ٝثُؼو ٌُٖٝ أٌٓج٤ٗز ٝهٞػٜج أع٘جء ٌٓفِز ثُؼو ٝثُلٌٍ صٌٕٞ أًغٌ ٖٓ ٌٓفِز 

ثُضظ٣ٞش ٫ٕ ث٧كؼجٍ ثٌُٔٞٗز ُٜج ٢ٛ ث٫ّضقٞثى ٝث٩ملجء ٝث٩ػوثّ ٝث٩ص٬ف ٝث٩كْجه ٝثٌُْهز 

٫ّضقٞثى ػ٠ِ ث٧ًٝثم ٝٓ٘غ صش٤ٌ إ٠ُ إٜٗج صٌصٌخ دوظو ثُضأع٤ٌ ك٢ ٗضجةؼ ث٫ٗضنجدجس ٖٓ م٬ٍ ث

صو٣ٖٝ طٞس ثُ٘جمخ أٝ ثفضْجدٚ أٓج ث٩ػوثّ ك٬ ٣ضْ دٜيث ثُٔؼ٠٘ إ٫ إىث ًجٕ ثُوظو ؽؼَ ًٝهز 

) ٣ؼجهخ دجُقذِ ٓور ٫ ػ٤ِٜج ٝهو ٗض ثُٔشٌع ػ٠ِ صؾ٣ٌٜٔج  ث٫هضٌثع ٓ٘ؼوٓز ٝىُي دجُضأش٤ٌ

( 500,000ص٣َو ػ٠ِ ) ( ٓجةز ثُق ه٣٘جً ٝ 100,000٫صوَ ػٖ ّ٘ز ٝ دـٌثٓٚ ٫ صوَ ػٖ )

ى ثٝ ثمل٠ ثٝ ثػوّ ثٝ ثصِق ثٝ ثفٌم ثٝ ٌّم ط٘جه٣ن ثّضقٞ -1مْٔٔجةز ثُق ه٣٘جً ًَ ٖٓ )

م (ؿ٤ٌ ٗض٤ؾضٜج دأ٣ز ؽ٣ٌوز ٖٓ ثُطٌ ث٫هضٌثع ثٝ ّؾ٬س ثُ٘جمذ٤ٖ ثٝ
 (1) 

ًٝيُي ثُشٌع ثُؼٌثه٢ 

ٗض ػ٠ِ ٗلِ ثُٔذوأ
(2)

   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّ.2009( ُْ٘ز 5ثُؼٌثم ًهْ ) –( ّجهّجً ٖٓ هجٕٗٞ ثٗضنجح دٌُٔجٕ ثه٤ِْ ًًٞهّضجٕ 4ثُٔجهر ) (1)

 2013ُْ٘ز  45/ ث٫ًٝ ٖٓ هجٕٗٞ ثٗضنجح ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ًهْ 33ثُٔجهر  (2)



24 
 

 ثاٌثا : خش٠ّح ذغ١١ش ٔرائح االٔرخاتاخ

 

دؼو ثُو٤جّ دؼ٤ِٔز كٌٍ ث٧طٞثس ثُض٢ ثفضٞس ػ٤ِٜج دطجهجس ثُضظ٣ٞش ٖٓ هذَ أػؼجء 

ُؾ٘ز ثُلٌٍ صذوأ ػ٤ِٔز صقو٣و ثُ٘ضجةؼ أ١ صقو٣و ث٧طٞثس ثُض٢ فظَ ػ٤ِٜج ًَ ٌٓشـ أٝ هجةٔز 

ج إ٠ُ ٩ػ٬ٜٗج ٖٓ هذَ ُؾ٘ز ثُلٌٍ عْ إًّجُٜك٢ ثّضٔجًثس ثُلٌٍ ثُنجص ص٤ٜٔوث ٝثُض٢ صْ صو٣ٜٝ٘ج 

ْٓجُز إػ٬ٕ ثُ٘ضجةؼ  ظ٠ٝصق ،ُ٘ضجةؼ ثُٜ٘جة٤ز ٬ُٗضنجدجس٩ػ٬ٕ ثثُؾٜز ثُض٢ فوهٛج ثُوجٕٗٞ 

دجٛضٔجّ دجُؾ ٤ُِ ٖٓ هذَ ثٌُٔشق٤ٖ كقْخ ٝإٗٔج ٖٓ هذَ ثٌُأ١ ثُؼجّ ًٜٞٗج صٔغَ ثُنطٞر 

 ث٧م٤ٌر ك٢ ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز  .

ٌُجك٤ز ُِٔقجكظز ػ٠ِ َٗثٛضٜج ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز دجُؼٔجٗجس ث زػ٤ِٚ ًجٕ ػ٠ِ ثُٔشٌع أفجؽ

ٖٝٓ ٛيٙ ثُؼٔجٗجس إػطجء ثُقن ٌُِٔشق٤ٖ أٝ ٗٞثدْٜ ٝثٌُٔثهذ٤ٖ ٝثُظقجكز دٌٔثهذز ػ٤ِٔز ؽٔغ 

ٝإػوثه ٝإػ٬ٕ ٗضجةؼ ث٫ٗضنجدجس ٌُجكز ثٌُٔثفَ ًٝيُي ٝػغ ٗظٞص ػوجد٤ز ُِِْٞى ثُي١ 

 ٣شٌَ ثػضوثءث ػ٠ِ ٗضجةؼ ث٫ٗضنجدجس ٝثُؼوجح ػ٤ِٜج .

ٔز ٖٓ أمطٌ ثُؾٌثةْ ثُض٢ صٌثكن ػ٤ِٔز إػ٬ٕ ثُ٘ضجةؼ ٝٛيٙ ثُؾ٣ٌٔز ٫ ٝصؼو ٛيٙ ثُؾ٣ٌ

ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز ّٞثء ًجٗش ٛيٙ ثُ٘ضجةؼ أ٤ُٝز أٝ  ػ٠ِثُوجة٤ٖٔ هذَ ٣ٌٖٔ صظًٞ ٝهٞػٜج إ٫ ٖٓ 

ٜٗجة٤ز ٝصضْ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ػٖ ؽ٣ٌن صـ٤٤ٌ ثُقو٤وز ٣ٍجهر أٝ ٗوظج ٝثٕ ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔز ُْ ٣٘ض ػ٤ِٜج 

ٝثفو ٓغ أكؼجٍ ث٫ػضوثء ػ٠ِ أًٝثم  ٢ نجد٤ز ٝهٓؾٜج ك٢ ٗض صؾ٣ٌُٔوٞث٤ٖٗ ث٫ٗضطٌثفز ك٢ ث

 45نجح ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ًهْ / أ٫ٝ ٖٓ هجٕٗٞ ثٗض۹۹ث٫هضٌثع ًٔج صْ ث٩شجًر إ٤ُٜج ك٢ ثُٔجهر 

 .۰۲۱3ُْ٘ز
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 اٌثاٌث اٌّثسث

 اٌخظائض اإلخشائ١ح ٌٍدشائُ االٔرخات١ح

 

دجُؼو٣و ٖٓ ثُنظجةض ث٩ؽٌثة٤ز ٜٓ٘ج ٓج صشضٌى ك٤ٚ ٓغ ؿ٤ٌٛج صض٤َٔ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز 

ٖٓ ثُؾٌثةْ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢ ٝثُوٞث٤ٖٗ ثُؼوجد٤ز ث٧مٌٟ ٢ٛٝ 

، ۱۷۹۱ُْ٘ز ( ۰۹إؽٌثءثس ػجٓز ٓ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ هجٕٗٞ أطٍٞ ثُٔقجًٔجس ثُؾَثة٤ز ًهْ )

ُٞفوٛج هٕٝ ّٞثٛج ٢ٛٝ إؽٌثءثس صضؾ٠ِ ٖٓ  ٜٝٓ٘ج إؽٌثءثس مجطز صنض ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز

م٬ٍ ثُؾٜجس ثُض٢ صووّ ثُشٌٟٞ ثُٔضؼِوز دٜج ًٝيُي ؽٜجس ثُضقو٤ن ك٤ٜج ٝث٫مضظجص ثُوؼجة٢ 

 ًٝٔج ٣أص٢ :  ع٬عز ٓطجُخثُٔضؼِن دٜج ٝٛيث ٓج ّ٘ض٘جُٝٚ ك٢ 

 

 اٌّطٍة االٚي

 اٌدٙح اٌّخرظح ترسش٠ه اٌذػٜٛ اٌدضائ١ح

 

٣قوه ثُوجٕٗٞ ّٞثء ًجٕ هجٕٗٞ أطٍٞ ثُٔقجًٔجس ثُؾَثة٤ز أٝ هٞث٤ٖٗ ث٫ٗضنجدجس ثُؾٜجس 

ثُض٢ ٣قن ُٜج صق٣ٌي ثُوػٟٞ ثُؾَثة٤ز ٝإٔ َٗثٛز ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٫ صؼضٔو كوؾ ػ٠ِ فْٖ 

ص٘ظ٤ْ ٌٓثفَ ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز دَ ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ٛ٘جى هٞثػو إؽٌثة٤ز صنض صوو٣ْ ثُشٌجٝی 

 ٌثةْ ثُض٢ صِٔ ٬ّٓز َٝٗثٛز ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز .دشجٕ ثُؾ

ٝصؼٌف ثُوػٟٞ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُوج٤ٗٞٗز دأٜٗج ٤ِّٝز هج٤ٗٞٗز ُضو٣ٌٌ ثُقن ٝثّض٤لجةٚ دّٞجؽز 

ٝثُوػٟٞ ثُؾَثة٤ز ػَٔ إؽٌثة٢ أٝ ٤ِّٝز هج٤ٗٞٗز ٫هضؼجء فن ثُوُٝز ك٢ ، ثُِْطز ثُؼجٓز

ثُض٢ صضنيٛج ثُؾٜجس ثُوؼجة٤ز ٝثُؾٜجس  ٝصؼٌف أ٣ؼج دأٜٗج ٓؾٔٞػز ٖٓ ث٩ؽٌثءثس، ثُؼوجح

ثُؼجِٓز صقش إشٌثكٜج 
(1)

ّ ُْ ۱۷۹۱ُْ٘ز ( ۰۹ٝثٕ هجٕٗٞ أطٍٞ ثُٔقجًٔجس ثُؾَثة٤ز ًهْ )، 

ٔؾٔٞػز ٖٓ ث٩ؽٌثءثس ثُض٢ صضنيٛج دثُلوٚ صؼ٣ٌلٜج  ٠صؼ٣ٌلج ُِوػٟٞ ثُؾَثة٤ز إٗٔج ص٣ُٞؼغ 

ٓؼ٤٘ز دـ٤ز ثُٞطٍٞ إ٠ُ كجػِٜج ٔقجًٔز ػ٘و فظٍٞ ؽ٣ٌٔز ثُضقو٤ن ٝدجُثُِْطز ثُٔنضظز 

ٌٕٞ ص كق٤ظ ٓج صٌصٌخ ؽ٣ٌٔز، ٝٓؼجهذضٚ ٝثُقظٍٞ ػ٠ِ فن ثُٔؾ٢٘ ػ٤ِٚ ٝث٤ُٜتز ث٫ؽضٔجػ٤ز

٢ٛٝ ك٢ ثُضش٣ٌغ ، ٛ٘جى هػٟٞ ؽَثة٤ز دٌَ ٓج ص٘ط١ٞ ػ٤ِٚ فْخ ٗٞع ثُؾ٣ٌٔز ثٌُٔصٌذز

 ؾ٢٘ــٖٓ فن ثُٔ جـٝأٓ، جّـن ثُؼـجٟٝ ثُقـ٠ هػــثُؾَثة٢ ثُؼٌثه٢ ٖٓ فن ثُؾٔجػز ٢ٛٝ ٓج صْٔ

 

 

 .۹۱۷ص ، ثُٔظوً ثُْجدن، ( ثًُٞه١ إدٌث1٢ٔ٤ٛ)
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ػ٤ِٚ ٢ٛٝ هػجٟٝ ثُٔظِقز ثُشنظ٤ز أٝ ًٔج ثططِـ ػ٠ِ ص٤ْٔضٜج ػ٘و ثُوؼجر 

( ٖٓ 9ٝهو صؼٔ٘ش ثُٔجهر ) ٢ٛٝ ص٠ْٔ دوػجٟٝ ؽٌثةْ ثُشٌٟٞ( ث٧ط٤ُٞز((3))ؽٌثةْ ثُٔجهر )

هجٕٗٞ أطٍٞ ثُٔقجًٔجس ثُؾَثة٤ز ٓؼ٠٘ ثُوػٟٞ ثُؾَثة٤ز ف٤ظ ػٌكش ثُقن ثُؾَثة٢ ) صوو٣ْ 

صٌخ ؽٌثءثس ثُؾَثة٤ز ػو ٌٓث٩ثُشٌٟٞ ٣ضؼٖٔ ثُوػٟٞ دجُقن ثُؾَثة٢ ٝٛٞ ؽِخ ثصنجى 

ح ػ٠ِ أ١ إٕ ثُوػٟٞ ثُؾَثة٤ز ٢ٛ ٓٔج ٣ٞطَ ُلٌع ثُؼوج ، ثُؾ٣ٌٔز ٝكٌع ثُؼوٞدز ػ٤ِٚ (

ك٢ٜ ٓؾٔٞػز إؽٌثءثس إىثً ، ثُؾج٢ٗ
 (1)

. 

 

، ج٫ٗضنجدجسد٢ ثُوٞث٤ٖٗ ثُؼٌثه٤ز ثُٔضؼِوز ؾو ُٜج صؼ٣ٌلج كٗأٓج ثُشٌٟٞ ث٫ٗضنجد٤ز كِْ 

ؽِخ ٣ووٓٚ ثُ٘جمخ إٍثء  ٌُٖٝ ػٌكضٜج ث٧ٗظٔز ثُظجهًر ػٖ ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ٬ُٗضنجدجس دأٜٗج

ث٫ٗضنجدجس ّٞثء ًجٕ ٛيث ثُنٌم هذَ ثُؼ٤ِٔز مٌم ثٗضنجد٢ ٓؼ٤ٖ ؽٌٟ ك٢ ٌٓفِز ٖٓ ٌٓثفَ 

 .ٝ ٓؼجُؾز ث٧مطجء إٔ صأًوس طقضٜجث٫ٗضنجد٤ز أٝ دؼوٛج ٝثُٜوف ٓ٘ٚ صظق٤ـ أ

أٓج ٖٓ ف٤ظ إؽٌثءثس صوو٣ْ ثُشٌٟٞ دشجٕ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز كجٕ ُٜج إؽٌثءثس مجطز 

ث٤ُْج٤ّز ٝ ثٌُٔشق٤ٖ  كٖٔ ٗجف٤ز ثُقن دضوو٣ٜٔج كئٜٗج صووّ ٖٓ هذَ ثُ٘جمذ٤ٖ ٬ًٝٝء ث٤ٌُجٗجس

 )أٚال:ّ ۰۲۱۰( ٖٓ ٗظجّ ثُشٌجٟٝ ٝثُطؼٕٞ ث٫ٗضنجد٤ز ُْ٘ز 6ٝٛيث ٓج ٗظش ػ٤ِٚ ثُٔجهر )

ُِ٘جمذ٤ٖ ٬ًٝٝء ث٤ٌُجٗجس ث٤ُْج٤ّز فظٌث صوو٣ْ ثُشٌجٟٝ ثُٔضؼِوز دؼ٤ِٔز صقو٣ظ ّؾَ ثُ٘جمذ٤ٖ 

ث٤ُْج٤ّز ٝثٌُٔشق٤ٖ ثُ٘جمذ٤ٖ ٬ًٝٝء ث٤ٌُجٗجس : ثا١ٔا .ٝدٔٞؽخ ثّضٔجًر ٓؼور ُٜيث ثُـٌع

: ٣قن ثاٌثا. فظٌث صوو٣ْ ثُشٌجٟٝ ثُٔضؼِوز دؼ٤ِٔز ث٫هضٌثع ٝدٔٞؽخ ثّضٔجًر ٓؼور ُٜيث ثُـٌع

ٝثٌُٔشق٤ٖ صوو٣ْ شٌجٟٝ ٓؼٍَر دج٧هُز ثُغذٞص٤ز ك٢ أ١ ٌٓفِز ٖٓ ٌٓثفَ  ٤ٌُِجٗجس ث٤ُْج٤ّز

 (. لٞػ٤زثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز ػٖٔ ثُٔور ثُٔقوهر ٝفْخ ث٩ؽٌثءثس ثُض٢ صؼؼٜج ثُٔ

٤ٌ ػ٤ِٚ أٓج ثُؾٜجس ثُض٢ صض٠ُٞ ثُضقو٤ن ك٢ ثُشٌج١ٝ ك٢ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز كقْخ ٓج ٣ْ

٬ُٗضنجدجس ٣ؾ١ٌ ثُضقو٤ن ك٢ ثُشٌٟٞ ٖٓ هذَ ُؾ٘ز هج٤ٗٞٗز ٓنضظز  جثُؼَٔ ك٢ ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِ

( ٝصٌَّ إ٠ُ ثٌُٔضخ ثُٞؽ٢٘ ك٢  ث٫ٗضنجدجس ك٢ ثُٔقجكظجس )ٝفور ثُشٌجٝی ك٢ ٌٓجصخ

ثُؼجطٔز دـوثه ٣ٝٞؽو ك٤ٚ هْْ ٠ْٔ٣ )هْْ ث٫ّضشجًثس ٝثُشٌجٟٝ ث٫ٗضنجد٤ز( ٝثُي١ صٞؽو ك٤ٚ 

ُؾ٘ز ُضظ٤٘ق ثُشٌجٟٝ ثُٞثًهر إ٤ُٚ ف٤ظ صظ٘ق ثُشٌٟٞ ثُٞثًهر إ٠ُ ٝفور ثُشٌج١ٝ ك٢ 

ؼٌثء ٝصؼ٢٘ ػوّ : شٌٟٞ م أٚالثٌُٔضخ ثُٞؽ٢٘ ك٢ ثُؼجطٔز دـوثه إ٠ُ ع٬عز أط٘جف ٢ٛٝ 

: شٌٟٞ طلٌثء ٝٛيث ثا١ٔا.  إطوثً هٌثً دٌهٛج ٖٓ هذَ ٝفور ثُشٌجٟٝ ٝؽٞه ؽ٣ٌٔز ٣ٌٖٝٔ

.  ثُظ٘ق ٣ؼجه إ٠ُ ٝفور ثُشٌج١ٝ ك٢ ثُٔقجكظز ُِضأ٤ًو ػ٠ِ ثُضّٞغ دجُضقو٤وجس ٝؽٔغ ثُٔؼِٞٓجس

ث٫ٗضنجدجس : ثُشٌٟٞ ثُقٌٔثء ٢ٛٝ شٌٟٞ صٞؽو ك٤ٜج ؽ٣ٌٔز ٝصؼجه ك٤ٜج دؼغ إؽٌثءثس ٚثاٌثا

ُلٌٍ أٝ ٝفْخ ثُضٞؽ٤ٜجس ثُض٢ صظوً ٖٓ ٓؾِِ ثُٔلٞػ٤ٖ ًلضـ ثُظ٘جه٣ن ٝ إػجهر ثُؼو ٝث

 .إُـجء ٗضجةؼ دؼغ ثُٔقطجس

هجػ٢ ثُضقو٤ن ك٢ ثُؼٌثم ثمضظجطجصٚ ك٢ هجٕٗٞ أطٍٞ ثُٔقجًٔجس ، ( ثُوجػ٢ ػٔجه فْٖ ٜٓٞثٍ ثُلض1١ٝ٬) 

 .۹۷-۹۹ص ، ۰۲۱۲ّ، کٌد٬ء، ثُؼٌثم، ُِطذجػز ٝثُ٘شٌهثً ثُٞثًط ، 1ؽ ، ۱۷۹۱ُّْ٘ز ( ۰۹) ًهْثُؾَثة٤ز 
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٣ٝظوً هٌثً ٖٓ ٓؾِِ ثُٔلٞػ٤ٖ ك٢ ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ٬ُٗضنجدجس دنظٞص ثُشٌجٟٝ 

٢ صظوً ػٖ هْْ ث٫ّضشجًثس ٝثُشٌج١ٝ ك٢ ثٌُٔضخ ثُٞؽ٢٘ ثُضٞط٤جس ثُٔووٓز ٝد٘جء ػ٠ِ ثُض

ُِٔلٞػ٤ز ك٢ ثُؼجطٔز دـوثه ٝهو صٌه ثُشٌٟٞ أٝ ٣ضني إؽٌثء ٓؼ٤ٖ أٝ أفجُز ثُٔوظ٣ٌٖ أٝ 

ثُلجػ٤ِٖ ك٢ فجُز ٝؽٞه ؽ٣ٌٔز إ٠ُ ثُٔقجًْ ُـٌع ثصنجى ث٩ؽٌثءثس ثُوج٤ٗٞٗز دقوْٜ ٖٝٓ ثؽَ 

ُٔؾِِ ثُٔلٞػ٤ٖ ك٢ ػوّ ثػطجء ثُٔؾجٍ  ٣٘ذـ٢ ،ػٔجٕ ػوّ إك٬س أ١ ٓؾٌّ ٖٓ ثُؼوجح

ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ٬ُٗضنجدجس دجٕ ٣٘جهش ٝؽٞه ث٧هُز ك٢ أ١ هؼ٤ز أٝ ّٞء صظٌف ٣ِٔ دَ٘ثٛز 

أ٫ٝ( ٖٓ هجٕٗٞ ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ٬ُٗضنجدجس ًهْ /۱ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٝٛيث ٓج ٗظش ػ٤ِٚ ثُٔجهر )

ِا ٠رؼٍك تاٌرٕف١ز اٌّذٟٔ إلخشاءاذٗ  ٠رّرغ اٌّدٍظ تغٍطح زظش٠ح فّٟ ) ۰۲۲۹( ُْ٘ز 11)

ٚأٔظّرٗ ٠ٚدة ػٍٝ اٌّدٍظ أْ ٠س١ً أٞ لض١ح خٕائ١ح إٌٝ اٌغٍطاخ اٌّخرظح إرا ٚخذ د١ٌال 

( ٝٛيث ثُ٘ض ٣نٍٞ ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ٬ُٗضنجدجس ػٍٝ عٛء ذظشف ٌٕضا٘ح اٌؼ١ٍّح االٔرخات١ح 

ٞٗٚ ؿ٤ٌ هّض١ًٞ ٌُ ط٬ف٤جس صقو٤و٤ز ٢ٛ ٖٓ طِخ ػَٔ ثُوؼجء ٝديُي ٣ٌٕٞ ٛيث ثُ٘ض

ُز ٜٓٔز إٔ أؿِخ ثُشٌجٟٝ ثُض٢ أًٝيُي ٫ دو ٖٓ ث٩شجًر ُْٔ ، ٣ِٔ دٔذوأ ثُلظَ د٤ٖ ثُِْطجس

٣ض٠ُٞ ثُضقو٤ن ك٤ٜج ٢ٛ ثُؾٜز ثُٔضٜٔز ٗلْٜج ٝٛيث  ثُي١صووّ ػو ثُٔلٞػ٤ز أٝ ثفو ٓٞظل٤ٜج إٕ 

ٌٓ ثُضقو٤ن إ٠ُ ؽٜز أٌٓ ؿ٤ٌ ؽجةَ هجٗٞٗج ث٧ٌٓ ثُي١ ٣ضطِخ صومَ ثُٔشٌع ثُؼٌثه٢ ٝإٗجؽز أ

 .٤ٚ ًإٔ صٌٕٞ ؽٜجٍ ث٫هػجء ثُؼجّ صقو٤و
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 ثأٟ  اٌاٌّطٍة 

 االخرظاص اٌمضائٟ فٟ اٌدشائُ االٔرخات١ح

 

ثُؾٜز ثُوؼجة٤ز ثُٔنضظز دجُٔقجًٔز ٢ٛ ثُٔقجًْ ثُؾَثة٤ز ػ٠ِ ثمض٬ف هًؽجصٜج ٝٛيث 

ثُؾَثة٤ز ) ثُٔقجًْ ثُؾَثة٤ز ٢ٛ أ( ٖٓ هجٕٗٞ أطٍٞ ثُٔقجًٔجس /۱۹۹ٓج ٗظش ػ٤ِٚ ثُٔجهر )

غ ٓقٌٔز ثُؾ٘ـ ٝٓقٌٔز ثُؾ٘ج٣جس ٝٓقٌٔز ثُض٤٤َٔ ٝصنضض ٛيٙ ثُٔقٌٔز دجُ٘ظٌ ك٢ ؽ٤ٔ

 د٘ض مجص . ٠ثُوػجٟٝ ثُؾَثة٤ز إ٫ ٓج ثّضغ٘

ثٕ ث٫مضظجص ثُوؼجة٢ ك٢ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ٣نؼغ ثدضوثء ُِْطز ثُٔقجًْ ثُؾَثة٤ز 

ثُضقو٤ن ك٤ٜج ٓقجًْ ثُضقو٤ن ٝٓقٌٔز ثُضقو٤ن صشٌَ ك٢ ًَ ثُؼجه٣ز كٖٔ ف٤ظ ثُضقو٤ن صض٠ُٞ 

ٌٓجٕ ك٤ٚ ٓقٌٔز أٓج ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُٔٞػٞػ٤ز ) ٓقٌٔز ثُٔٞػٞع( كذجُ٘ظٌ ٌُٕٞ ثُؾٌثةْ 

ث٫ٗضنجد٤ز ٓؼجهذج ػ٤ِٜج دؼوٞدز ثُقذِ ػ٠ِ ثمض٬ف فج٫صٚ ك٢ٜ صومَ ػٖٔ ثمضظجص ٓقٌٔز 

وج ٝصنضض دجُ٘ظٌ ك٢ ثُوػجٟٝ ثُٔؼ٤٘ز ُٜج ٝكٓقٌٔز دوثءر  ٚثُؾ٘ـ ٝثُض٢ صشٌَ ك٢ ًَ ٌٓجٕ ك٤

ٝثفو  ٧٢فٌجّ ثُوجٕٗٞ ٝص٘ؼوو ٖٓ هجػ
(1)

 دجّضغ٘جء ثُؾٌثةْ ثُض٢ صٌصٌخ ك٢ ص٣ٌَٝ ٝصـ٤٤ٌ ٗضجةؼ، 

ثُلجػَ  ثُوٞث٤ٖٗ ث٫ٗضنجد٤ز ٝ دج٫ٌٓجٕ ٓؼجهذزك٢ ك٤ٜج  ٣٢ٔٗضنجدجس ٝثُض٢ ُْ ٣ٌه ٗض صؾٌث٫

ٌثه٢ ٝثىث صْ ثصنجى ؼٓج ًٝه دشجٕ ثُض٣ٌَٝ ٖٓ ٗظٞص ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُ ػٖؽ٘جة٤ج 

ػوٞدجس كضٌٕٞ ٓقٌٔز ثُٔٞػٞع ٢ٛ ٓقٌٔز ( ۰۱۷ث٩ؽٌثءثس دقن ثُلجػَ ٝكن ثُٔجهر )

ثُؼوٞدجس ٓؼجهخ ػ٤ِٜج دجُْؾٖ ٤ُِٝ ( ۰۱۷ثُؾ٘ج٣جس ًٕٞ إٔ ؽ٣ٌٔز ثُض٣ٌَٝ ٝكن ثُٔجهر )

، قجکْ ثُؾ٘ج٣جس إ٠ُ ثُطؼٖ ص٤٤َٔث أٓجّ ٓقٌٔز ثُض٤٤َٔثُقذِ ٝصنؼغ ثُوٌثًثس ثُظجهًر ػٖ ٓ

ٝصنؼغ ثُوٌثًثس ثُظجهًر ػٖ ٓقجًْ ثُؾ٘ـ دشجٕ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز إ٠ُ ثُطؼٖ ص٤َٔث أٓجّ 

ٓقٌٔز ث٫ّضت٘جف دظلضٜج ثُض٣َ٤٤ٔز 
(2)

 . 

ن ـٖ ؽ٣ٌ  ـٞ ػ  ـ٢ ٝٛ  ـطذ٤ؼ  جص ثُـ٤ٌ ث٫مضظ  ـجء ثمضظجط  ج آم  ٌ ؿ  ـض ثُوؼ  ـ٣ٝنض  

قجُز ـٕٞ ثُٔ ـ ـطؼـ٢ ثُـظٌ ك ـجُ٘ دض ـ٢ صنض ـجس ٝثُضـنجدـز ٬ُٗضـ٤ـجةـوؼز ثُـث٤ُٜت/ ز ثُض٤٤َٔـٓقٌٔ

يث ـٛـ ِٝ ـٌثًثس ثُٔؾِ ــ ٖ هــ ٖ ٓـ٣ًٌ ــذَ ثُٔضؼـٖ ه ـز ٓ ـ٤ٖ أٝ ثُٔووٓ ـِ ثُٔلٞػ ـؾِ ـٖ ٓٓـ ـ

 ز ــضوـِــج ثُْٔــ٤ِــثُؼـ زــٞػـ٤ــٕٞ ثُٔلـهــجٗ 2019 زــُْ٘ (4ْ)ـًه ٕٞــجٗـثُوٚ ٤ـِـش ػــج ٗظـــٓ

 ّ.۱۷6۷( ُْ٘ز 160ْ)( ٖٓ هجٕٗٞ ثُض٘ظ٤ْ ثُوؼجة٢ ًهعج٤ٗج، أ۹۱/٫ٝ( ثُٔجهر )۱)

 .۱۷۱۱ُّْ٘ز ( 104ْ )ثُوٌثً ًه (2)
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ك٢ ثُلظَ ثُْجدغ ثُٔجهر ثُضجّؼز ٓ٘ٚ ثُؼٌثم  -٬ُٗضنجدجس ٝ ث٫ّضلضجء ك٢ ثه٤ِْ ًًٞهّضجٕ

٤ٖ ٓضلٌؿ ٖٓ ع٬ط هؼجر ؿ٤ٌ ز هؼجة٤ز ٌٓٞٗز) صشٌَ ك٢ ٓقٌٔز ص٤٤َٔ ثه٤ِْ ًًٞهّضجٕ ٤ٛت

ُِ٘ظٌ ك٢ ثُطؼٕٞ ثُض٢ صووّ ػ٠ِ هٌثًثس ثُٔؾِِ ٖٓ هذَ ثُٔضؼ٣ًٌٖ ٖٓ هٌثًثس ثُٔؾِِ 

 .  ٓذجشٌر

ك٢  ٝٓٔج صووّ كجٕ ثُٔشٌع ُْ ٣قوه ثُؾٜز ثُوؼجة٤ز ثُٔنضظز ك٢ ثُضقو٤ن ٝثُٔقجًٔز

 .ثُٔقجًٔجس ثُؾَثة٤ز٢ هجٕٗٞ أطٍٞ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ٝػ٤ِٚ ٣ضْ ثٌُؽٞع ٨ُفٌجّ ثُؼجٓز ك

٣ٌٟٝ ثُذجفظ دأٗٚ ػ٠ِ ثُٔشٌع إٔ ٣٘ض ك٢ هجٕٗٞ ث٫ٗضنجح ػ٠ِ صقو٣و ثُؾٜز 

٣ج فذيث ُٞ صٌٕٞ ٛيٙ ثُؾٜز  ثُوؼجة٤ز ثُٔنضظز ك٢ ثُضقو٤ن ٝثُٔقجًٔز ك٢ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ٝ

 .ٓضٌجَٓهجٕٗٞ ثٗضنجد٢ جُ٘ظٌ ك٢ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز فض٠ ٌٕٗٞ أٓجّ دٓقٌٔز هؼجة٤ز ٓنضظز ك٢ 

 

 

 اٌّطٍة اٌثاٌث

 اٌّغاٚاج فٟ اٌؼمٛتح ت١ٓ اٌششٚع ٚ اٌدش٠ّح اٌراِح

 

ثُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز شأٜٗج شإٔ ثُؾٌثةْ ث٧مٌٟ هو صٌصٌخ دظًٞر ًجِٓز ػ٘وٓج صضٞثكٌ 

ًٝٔج ٛٞ ٓؼٌٝف صٌٔ دٌٔثفَ ػور صذوأ دجُضل٤ٌٌ ، ٝهو صضٞهق ػ٘و ثُشٌٝع، ؽ٤ٔغ أًًجٜٗج

ٌ ثُؾج٢ٗ د٘شجؽٚ ث٩ؽٌث٢ٓ ٝثُضقؼ٤ٌ ُٜج عْ ٓذجشٌر ثُض٘ل٤ي كئىث ثّضٔٝثُضظ٤ْٔ عْ إػوثه ثُؼور 

ٝصٔش ثُؾ٣ٌٔز ٌٕٗٞ أٓجّ ؽ٣ٌٔز صجٓز كئىث صؾجٍٝ ثُلجػَ ٌٓفِز ث٧ػٔجٍ ثُضقؼ٣ٌ٤ز  ٣ُِٜٚ٘ج

ٝهمَ ٓؾجٍ ص٘ل٤ي ثُؾ٣ٌٔز ك٬ ٣نِٞ ٝػؼٚ ٖٓ ثفو ثُلٌٝع ثُغ٬عز أٓج إٔ ٣ٌَٔ ص٘ل٤ي ثُؾ٣ٌٔز 

ٝأٓج إٔ ٣قٍٞ فجةَ ٫ همَ ٩ًثهصٚ ك٤ٚ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ صقو٤ن ٗض٤ؾز ، ٤ٓزكضضقون ٗض٤ؾضٜج ث٩ؽٌث

ٝأٓج إٔ ٣ؼوٍ ؽٞػج ٝدئًثهصٚ ػٖ ص٘ل٤ي ٛيٙ ثُؾ٣ٌٔز ٝػٖ صقو٤ن ، ثُؾ٣ٌٔز ًؿْ ثُذوء دض٘ل٤يٛج

 ٗض٤ؾضٜج ٝٛٞ ٓج ٣ؼٌف دجُؼوٍٝ ث٫مض٤ج١ً .

( ۹۲) ثُٔؼوٍ ك٢ ثُٔجهر 1969( ُْ٘ز ۱۱۱ٝهو ػٌف هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢ ًهْ )

ٓ٘ٚ ثُشٌٝع دأٗٚ ) ثُذوء ك٢ ص٘ل٤ي كؼَ دوظو ثًصکجح ؽ٘ج٣ز أٝ ؽ٘قز إىث أٝهق أٝ مجح أعٌٙ 

ٌٓثفَ ٢ٛٝ ٌٓفِز ثُضل٤ٌٌ  ٌُٖٝ صْذوٚ، ٧ّذجح ٫ همَ ٩ًثهر ثُلجػَ ك٤ٜج ( ٛيث ٛٞ ثُشٌٝع

ػوّ ثػضذجً ٛيٙ ثٌُٔفِز هثمِز ك٢ ػ٠ِ ٝهو ثصلوش ؽ٤ٔغ هٞث٤ٖٗ ثُؼوٞدجس  .ٝثُضقؼ٤ٌ ٝثُضظ٤ْٔ
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ثُشٌٝع ٖٝٓ عْ ٫ ػوجح ػ٤ِٜج
(1)

( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ۹۲ٝٛيث ٓج ٗظش ػ٤ِٚ ثُٔجهر ).  

ثُؼٌثه٢ ثُشن ث٧م٤ٌ ٜٓ٘ج ) ٫ٝ ٣ؼو شٌٝػج ٓؾٌه ثُؼَّ ػ٠ِ ثًصٌجح ثُؾ٣ٌٔز ....( ٝإٔ ثصؾجٙ 

وٟ ث٧شنجص دج٩ػجكز إ٠ُ إٔ ثُٔشٌع إ٠ُ ٛيث ثُقٌْ إٗٔج ّذذٚ ػوّ ثّضطجػز إعذجس ث٤ُ٘جس ُ

 ػوّ إٌٓج٤ٗز ْٓجةِز ثُشنض ػٖ كؼَ هو ٫ ٣ٌصٌذٚ ًؿْ صل٤ٌٌٙ ك٤ٚ .

ٝثُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز شأٜٗج شإٔ ثُؾٌثةْ ث٧مٌٟ ك٢ٜ ٖٓ ف٤ظ ؽْجٓضٜج صؼو ٖٓ ٗٞع 

ثُؾ٘ـ ٌُٜٞٗج ٓؼجهذز ػ٤ِٜج دجُقذِ ٓغ ثمض٬ف ٓوصٚ ٌُٝ٘٘ج ٗؾو إٔ ثُٔشٌع ثُؼٌثه٢ ك٢ ثُوٞث٤ٖٗ 

ٗضنجد٤ز هو ّجٟٝ ك٢ ثُؼوٞدز د٤ٖ ثُشٌٝع ٝثُؾ٣ٌٔز ثُضجٓز ك٢ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ٝٛيث ٓج ؽجء ث٫

 2009( ُْ٘ز 5ثُؼٌثم ًهْ ) –ثٗضنجح دٌُٔجٕ ثه٤ِْ ًًٞهّضجٕ ( ٖٓ هجٕٗٞ 4)ك٢ ٗض ثُٔجهر 

٠ؼالة ػٍٝ اٌششٚع فٟ خشائُ االٔرخاب إٌّظٛص ػ١ٍٙا فٟ ٘زا اٌمأْٛ ف٤ظ ٗظش ػ٠ِ ) 

ٛيث ثُ٘ض ٫ ٣قون ثُؼوثُز ٝثُْٔجٝثر ك٢ كٌع ثُؼوٞدز  ثٕٝث٬ُٔفع ، (ٌدش٠ّح اٌراِح تؼمٛتح ا

كجُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ٝثٕ ًجٗش ؽٌثةْ مطٌر ٌُٜ٘ج صذو٠ ك٢ مطًٞصٜج ثهَ دٌغ٤ٌ ٖٓ ؽٌثةْ أمٌٟ 

ًغ٤ٌر ًجُوضَ ٝؽٌثةْ ث٫ػضوثء ػ٠ِ ث٧ٖٓ ثُوثم٢ِ ٝثُنجًؽ٢ ُِوُٝز أٝ ثٌُْهجس أٝ إص٬ف 

ٞدز ك٢ صِي ثُؾٌثةْ صنضِق ك٢ ثُشٌٝع ػٜ٘ج ك٢ ثُؾ٣ٌٔز ث٧ٓٞثٍ ثُؼجٓز ٝؿ٤ٌٛج كئىث ًجٗش ثُؼو

 أرٝؽ ثُضجٓز كٖٔ دجح أ٠ُٝ إٔ صومَ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ػٖٔ ٛيث ثُقٌْ ًٜٞٗج ؽٌثةْ ثهَ

( ٖٓ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ۹۱ٝمطًٞر ٖٓ ثُؾٌثةْ ثُٔيًًٞر ٝػ٠ِ ثُٔشٌع شُٜٔٞج دقٌْ ثُٔجهر )

ك٤ٌٟ شٍٔٞ ثُشٌٝع ك٢ ثُؾٌثةْ ، نظجةظٜجثُؼٌثه٢ ٝىُي ُضقو٤ن أٛوثف ثُؼوٞدز ٝثُؼَٔ د

اٌغشاِح  اٌسثظ أٚث٫ٗضنجد٤ز د٘ض ثُٔجهر ثُٔيًًٞر ٝدجُضقو٣و ثُلوٌر )ه( ٜٓ٘ج ٝثُض٢ ٗظش ) 

ٌٍدش٠ّح ارا وأد  ؼمٛتح اٌسثظ أٚ اٌغشاِح اٌّمشسجٌال ذض٠ذ ػٍٝ ٔظف اٌسذ األلظٝ اٌرٟ 

 (.ح اٌسثظ اٚ اٌغشاِح ٍدش٠ّاٌؼمٛتح اٌّمشسج ٌ

 

 

 

 

 

 

، ثٌُجظ٤ٔز ثُٔووٓز د٤ّ٬ٖ ؽٚ، هثً ثُؼٌد٤ز ُِوجٕٗٞ، ثُٔذجها ثُؼجٓز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس، ه. ِّطجٕ ػذو ثُوجهً ثُشج١ٝ (1)

 .۱۲۹ص
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 اٌخاذّح

دؼ     و إٕ ص٘جُٝ٘     ج دجُذق     ظ ثُؾٞثٗ     خ ثُ٘ظ٣ٌ     ز ٝثُضطذ٤و٤     ز ثُؾ     ٌثةْ ث٫ٗضنجد٤     ز ك     ٢ 

ثُٔٞػ    ٞػ٤ز ٝث٩ؽٌثة٤    ز ثُضش    ٣ٌغ ثُؼٌثه    ٢ ٓ    ٖ م    ٬ٍ د٤    جٕ ٓج٤ٛضٜ    ج ٝأٗٞثػٜ    ج ٝأفٌجٜٓ    ج 

٣  أص٢  صٞط  ِ٘ج إُ  ٠ ثُؼو٣  و ٓ  ٖ ث٫ّ  ض٘ضجؽجس ٝثُض  ٢ ٌٗثٛ  ج ػ  ٣ًٌٝز ٫ّ  ضٌٔجٍ ثُذق  ظ ك  ٢ ٓ  ج

 -أٜٛٔج :

 االعرٕراخاخ

. ث٫ٗضنجح ٖٓ ثُقوٞم ث٧ّج٤ّز ُ٪ْٗجٕ ٝثُض٢ صٞكٌ ُِٔٞثؽ٤ٖ٘ كٌطز ٤ُٔجًّٞث أهٝثًْٛ ك٢ ۱

ػ٠ِ ػٔجٕ ٛيث  2005ٝهو فٌص ثُوّضًٞ ثُؼٌثه٢ ُؼجّ ، ػ٤ِٔز ثُذ٘جء ث٢ٌُٜٓ ُِوُٝز ِّٝطجصٜج

 ثُقن .

ٝػغ ثُٔشٌع ثُؼٌثه٢ ثُؼٔجٗجس ثُوج٤ٗٞٗز ٝثُٔؤّْجص٤ز ٌُلجُز َٗثٛز ث٫ٗضنجدجس ٝصؾ٣ٌْ . 2

ٝصضؼٖٔ ثُؼٔجٗجس ثُوج٤ٗٞٗز دجُ٘ظٞص ثُوّض٣ًٞز ثُؼجٓ٘ز ٬ُٗضنجدجس ، ث٧كؼجٍ ثُٔنِز ُٜج

ٞثًهر ك٢ هجٕٗٞ ثٗضنجح ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ٝهجٕٗٞ ثٗضنجدجس ثُقٌر َٝٗثٛضٜج ٝثُ٘ظٞص ثُوج٤ٗٞٗز ثُ

 ٓؾجُِ ثُٔقجكظجس ٝثُض٢ ٗظش ػ٠ِ ٓؼجهذز ٌٓصٌخ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز .

أٗظٔز ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج  ػ٠ِ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ٖٓ هذَ ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ٬ُٗضنجدجسثُ٘ض  . ث3ٕ

إ٫ د٘ض ٝثُٔشجً ث٤ُٜج ك٢ ثُوّضًٞ  مٌهج ٝٓنجُلز ُوجػور ٫ ؽ٣ٌٔز ٫ٝ ػوٞدز٣شٌَ  ثُْٔضوِز

ف٤ظ إٕ صؾ٣ٌْ ث٧كؼجٍ ٝصقو٣و ػوٞدجصٜج ٣ٌٕٞ دوجٕٗٞ ٣ظوً ، ثُ٘جكي ٝهجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢

 ػٖ ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ٤ُِٝ ٖٓ ثُٔلٞػ٤ز ٝٛيث ٓج ٣شٌَ مٌهج ُٔذوأ ثُلظَ د٤ٖ ثُِْطجس .

٤ُْج٤ّز ًٜٞٗج صشٌَ ث٫ػضوثء ػ٠ِ . ٖٓ ف٤ظ ثُطذ٤ؼز ثُوج٤ٗٞٗز كجُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز ٖٓ ثُؾٌثةْ ث4

فن ث٫ٗضنجح ٝٛٞ ٖٓ ثُقوٞم ث٤ُْج٤ّز ٝثٌُٔلُٞز ػٖٔ ٓٞثه هّضًٞ ؽ٣ًٜٞٔز ثُؼٌثم 

هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢ ًهْ ( 22/1)ٗضنجح ٓٔج ٣ضٌصخ صطذ٤ن ثُٔجهر ٝثُوٞث٤ٖٗ ثُنجطز دج٫

 ثُٔؼوٍ ػ٘و ثُقٌْ ػ٠ِ ٌٓصٌخ ثُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز . 1969( ُْ٘ز ۱۱۱)

ٖٓ ف٤ظ ثُؾٜز ثُٔنضظز د٘ظٌ ثُشٌجٟٝ ث٫ٗضنجد٤ز كجٕ ثُٔشٌع ؽؼَ ىُي ٖٓ ثمضظجص ٓؾِِ .5

ثُٔلٞػ٤ٖ ك٢ ثُٔلٞػ٤ز ثُْٔضوِز ثُؼ٤ِج ٬ُٗضنجدجس ٝٛيث ٫ ٣ؼ٢٘ إٔ ثُشٌجٟٝ ث٫ٗضنجد٤ز ص٘ض٢ٜ 

دوٌثً ٓؾِِ ثُٔلٞػ٤ٖ دَ ثٝؽخ ثُوجٕٗٞ ػ٠ِ ٓؾِِ ثُٔلٞػ٤ٖ أفجُز ثُشٌٟٞ إ٠ُ ثُٔقجًْ 

 .  إىث ًجٗش صشٌَ ؽ٣ٌٔزثُٔنضظز 

ثُٔقجًْ ثُٔنضظز د٘ظٌ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز ٢ٛ ثُٔقجًْ ثُؾَثة٤ز ثُؼجه٣ز فْخ ث٫مضظجص .6

 .أطٍٞ ثُٔقجًٔجس ثُؾَثة٤ز ثُؼٌثه٢( ث٧ط٤ُٞز ك٢ هجٕٗٞ 53ثٌُٔج٢ٗ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ دجُٔجهر )
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 اٌّمرشزاخ

ٗوضٌؿ دضؼ و٣َ ه جٕٗٞ ثُٔلٞػ ٤ز ثُؼ٤ِ ج ثُْٔ ضوِز ٬ُٗضنجد جس ٝثٕ ٣و ّٞ ٓؾِ ِ ثُٔلٞػ ٤ٖ دأفجُ ز  -1

ٔق  جًْ ثُٔنضظ  ز ٝػ  وّ ث٫ًضل  جء دأط  وثً ًُجك  ز ثُش  ٌجٟٝ ثُض  ٢ صضؼ  ٖٔ ثًصٌ  جح ؽ  ٌثةْ ثُ  ٠ ث

 ثُؼوٞدجس ث٫هث٣ًز .

ُض٢ صؾ ١ٌ ك ٢ ٗوضٌؿ ثٕ ٣وّٞ ثُٔشٌع ثُؼٌثه٢ دضش٣ٌغ هجٕٗٞ ثٗضنجد٢ ٓٞفو ُؾ٤ٔغ ث٫ٗضنجدجس ث -2

ثُؼوٞدجس ثُٔوًٌر ُٜ ج ٝثُؼٌثم ٣ضؼٖٔ ث٫شجًر ك٤ٚ ث٠ُ ث٧كؼجٍ ثُٔجّز دَ٘ثٛز ثُؼ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز 

 ٝثٕ ١ٌْ٣ ٛيٙ ثُوجٕٗٞ ػ٠ِ أ١ ثٗضنجدجس صؾ١ٌ ك٢ ثُذ٬ه .

ٗوض ٌؿ دضش و٣و ثُؼوٞد  جس ػِ ٠ ؽ٣ٌٔ  ز ثٌُش ٞر ث٫ٗضنجد٤  ز ُش ٤ٞع ثًصٌ  جح ٛ يٙ ثُؾ٣ٌٔ  ز ك ٢ ً  َ  -3

 .ػ٤ِٔز ث٫ٗضنجد٤ز 

ٗوضٌؿ دإٔ ٣ضْ صنظ٤ض ٓقٌٔز ٓنضظز ك٢ ثُضقو٤وجس ك٢ ثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ ز ٝأم ٌٟ ٓنضظ ز  -4

دٔقجًٔ ز ٌٓصٌذ  ٢ ٛ  يٙ ثُؾ  ٌثةْ ُٔ  ج ُٜ  يٙ ثُؾ  ٌثةْ ٓ ٖ أع  ٌ ًذ٤  ٌ ػِ  ٠ ثُ٘ظ  جّ ث٤ُْجّ  ٢ ٝصضطِ  خ 

 ٌّػز ثُضقو٤ن ٝثُٔقجًٔز .
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 اٌّظادس

 

 

 :اٌّؼاخُ اٌٍغ٠ٛحأٚال /  

 .  د٤ٌٝس، هثً إف٤جء ثُضٌثط ثُؼٌد٢، 14ثُٔؾِو ، ُْجٕ ثُؼٌح ، . ثدٖ ٓ٘ظ۱ًٞ

 

 اٌىرة :/  اثا١ٔ

 

ثُقٔج٣ز ثُؾ٘جة٤ز ُِٔذجها ثُقجًٔز ٬ُٗضنجح ث٤ُْج٢ّ ك٢ ٌٓثفِٚ ثُٔنضِلز ، فْجّ ثُو٣ٖ دمحم ثفٔو .1

 ّ.۰۲۲۹، ثُوجٌٛر، هثً ثُٜ٘ؼز ثُؼٌد٤ز، ۰ؽ، هًثّز ٓوجًٗز -

، ثُوجٌٛر، هثً ثُٜ٘ؼز ثُؼٌد٤ز، 1ؽ، ٝثُؼوجحثُٞؽ٤َ ك٢ ػِْ ث٩ؽٌثّ ، ف٤ْٖ٘ إدٌث٤ْٛ طجُـ .2

1975.ّ 

، هثً ثُقٌٔز ُِطذجػز ٝثُ٘شٌ، ٓذجها ثُوجٕٗٞ ثُوّض١ًٞ ٝصطًٞ ثُ٘ظجّ ث٤ُْج٢ّ، ف٤ٔو ثُْجػو١ .3

 ّ. ۱۷۷۲، ثُٔٞطَ

 ّ. ۰۲۲۰، هثً ثُٜ٘ؼز ثُؼٌد٤ز، فن ثُٔشجًًز ك٢ ثُق٤جر ث٤ُْج٤ّز، هثٝه أُذجٍ .4

  ۱۷۹۱ّ، ٓظٌ، ٓ٘شجر ثُٔؼجًف، جٕٗٞ ثُؾ٘جة٢ٗظ٣ٌز ثُضؾ٣ٌْ ك٢ ثُو، ٤ًِْٓ دٜ٘جّ .5

، دـوثه، هثً ث٬ُّْ، 1ؽ ، ۱ػ، ثُؾ٣ٌٔز -ثُٔذجها ثُؼجٓز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ، ّج٢ٓ ثُ٘ظٌث١ٝ .6

۱۷۹۹.ّ 

هثً ثُٜ٘ؼز  ، 3ؽ، ٗظْ ث٫ٗضنجح ك٢ ثُؼجُْ ٝك٢ ٓظٌ، ّؼجه ثُشٌهج١ٝ ٝ ه. ػذوهللا ٗجطق .7

 ّ .۱۷۷۲، ثُوجٌٛر، ثُؼٌد٤ز

َٗثٛضٜج، هثً هؽِز ، ثٌُِٔٔز ث٫ًه٤ٗز ث٫ٗضنجدجس ػٔجٗجس ف٣ٌضٜج ٝ ، ثُؼذو٢ُّؼو ٓظِّٞ  .8

 ّ. ۰۲۲۷، ثُٜجش٤ٔز

د٬ ّ٘ز ، ثٌُجظ٤ٔز ثُٔووّز، ثُؼوٞدجسثُٔذجها ثُؼجٓز ك٢ هجٕٗٞ ، ه. ِّطجٕ ػذو ثُوجهً ثُشج١ٝ .9

 ؽذغ .

 . ۱۷۱۷ّ، دـوثه، ثٍ ُِطذجػز، ثُٞؽ٤َ ك٢ شٌؿ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس، ػج١ً م٤َِ ٓقٔٞه .10

 ّ. ۰۲۲۹، ؽجٓؼز دجدَ، ثُ٘ظ٣ٌز ثُؼجٓز ُِؾٌثةْ " ٤ًِز ثُوجٕٗٞ، ػ٤جء ػذوهللا ػذٞه ؽجدٌ ث٫ّو١ .11

 ّ .۰۲۲۱، دـوثه، 1ؽ، ثُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز، ؽجُخ ًٗٞ ثُشٌع  .12
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هثً ، هًثّز ٓوجًٗز، ٝػٔجٗجصٜج ثُوّض٣ًٞز ٝثُوج٤ٗٞٗز، ث٫ٗضنجدجس ث٤ُ٘جد٤ز، ػل٤ل٢ ًجَٓ ػل٤ل٢ .13

 ّ.۱۷۷۲، ثُوجٌٛر، ثُؾجٓؼ٤٤ٖ

ثمضظجطجصٚ ك٢ هجٕٗٞ أطٍٞ ، هجػ٢ ثُضقو٤ن ك٢ ثُؼٌثم، ػٔجه فْٖ ٜٓٞثٍ ثُلض١ٝ٬ .14

، کٌد٬ء، هثً ثُٞثًط ُِطذجػز ٝثُ٘شٌ، 1ؽ، ۱۷۹۱ّ( ُْ٘ز ۰۹ثُٔقجًٔجس ثُؾَثة٤ز ًهْ )

 ّ .2015، ثُؼٌثم

ؽجٓؼز ، هثً ثُغوجكز ثُؾجٓؼ٤ز، ث٫ٗضنجح ٝأعٌٙ ك٢ ثُق٤جر ث٤ُْج٤ّز ٝثُقَد٤ز، ػٌٔ ف٢ِٔ ك٢ٜٔ .15

 ّ.۱۷۱۱، ػ٤ٖ شِٔ

هًٝ ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ثُْٔضوِز ك٢ ث٫ٗضنجدجس ك٢ ثُٞهج٣ز ٖٓ ، ػٌٔ كن١ٌ ػذو ثٌٍُثم ثُقو٣غ٢ .16

 ّ .۰۲۱۰، دـوثه، هثً ثٌُضخ، ٓطذؼز ثُٞهق ثُقو٣غز، ثُؾ٣ٌٔز ث٫ٗضنجد٤ز

 ، دـوثه، َُٓجٕٓطذؼز ث، ثُوْْ ثُؼجّ -شٌؿ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ، كن١ٌ ػذو ثٌٍُثم ثُقو٣غ٢ .17

۱۷۷۱. ّ 

 1 ؽ، ثُلٌص ٝثُضقو٣جس، ٢ ثُؼٌثمث٫ٗضنجدجس ك، ًٌَٓ ث٩ٓجّ ثُش٤ٌث١ٍ ُِوًثّجس ٝثُذقٞط .18

 ّ . 2005، ًٌد٬ء

 ّ. 1984ؽجٓؼز ػ٤ٖ شِٔ ، ٓظٌ، ٗظجٓ٘ج ث٫ٗضنجد٢ ك٢ ث٤َُٔثٕ، ٓظطل٠ ٓقٔٞه ػل٤ل٢ .19

 ّ.2012، دـوثه، ٫ٗضنجد٤ز ٝأفٌجٜٓجؽ٣ٌٔز ثٌُشٞر ث، جطٌ ػٌٔثٕ ث١ُّٞٞٔٗ .20

، ،هثً ثُلٌٌ ثُؾجٓؼ٢هًثّز ٓوجًٗز ، ثُ٘ظجّ ثُوج٢ٗٞٗ ُِؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز، ثًُٞه١ إدٌث٢ٔ٤ٛ .21

 ّ .۰۲۲۱، ث٩ٌّ٘و٣ًز

 .  2008( ُْ٘ز 14ثُوْْ ثُغجُظ ٖٓ ٗظجّ ثُؾٌثةْ ٝ ثُؼوٞدجس ثُٔضؼِن دج٫ٗضنجدجس ًهْ ) .22

 

 : اٌشعائً ٚ االطشٚزاخ/  ثاٌثا

  ْثُٔجّز دَ٘ثٛز ث٫ٗضنجدجس ٓووٓز ث٠ُ ٓؾِِ ٤ًِز ثُوجٕٗٞ، دمحم ػ٢ِ ػذو ثٌُػج ػلِٞى، ثُؾٌثة

 ّ .۰۲۲۹ؽجٓؼز دـوثه، 
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 اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّح / ساتؼا

 

 اٌمٛا١ٔٓ: -أ

 

 ّ ثُٔؼوٍ .1969ُْ٘ز  ۱۱۱. هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ثُؼٌثه٢ ًهْ 1

 ّ ثُٔؼوٍ .۱۷۹۱ُْ٘ز  ۰۹. هجٕٗٞ أطٍٞ ثُٔقجًٔجس ثُؾَثة٤ز ًهْ 2

 ّ .۱۷۹۷ُْ٘ز  ۱6۲ثُوؼجة٢ ًهْ . هجٕٗٞ ثُض٘ظ٤ْ 3

 ّ ثُ٘جكي .2005. هّضًٞ ؽ٣ًٜٞٔز ثُؼٌثم ُؼجّ 4

 ّ.۰۲۲۲( ُْ٘ز 16. هجٕٗٞ ثٗضنجدجس ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ثُؼٌثه٢ ًهْ )5

 ّ ثُٔؼوٍ .۰۲۲۹ُْ٘ز  11. هجٕٗٞ ثُٔلٞػ٤ز ثُؼ٤ِج ثُْٔضوِز ٬ُٗضنجدجس ًهْ 6

 ثُؼٌثم. -هجٕٗٞ ثُضؼو٣َ ثُنجِٓ ُوجٕٗٞ ثٗضنجح دٌُٔجٕ ًًٞهّضجٕ 2009( ُْ٘ز 5.  هجٕٗٞ ًهْ )7

 ّ .۰۲۱۹ُْ٘ز  45ثُ٘ٞثح ثُؼٌثه٢ ًهْ  هجٕٗٞ ثٗضنجدجس ٓؾِِ.8

دجُٔنجُلجس  ّ ٝثُنجص2000( ُْ٘ز 11( ٖٓ ثُوْْ ث٫ٍٝ )ثُٔظطِقجس(ٖٓ ثُ٘ظجّ ًهْ )8/1. ثُٔجهر)9

 ٝثُؾٌثةْ ث٫ٗضنجد٤ز.

 


