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 المقدمة

جلكمد هلل جلذيِ ؾلذا جلطفح ذا ذذٓم جلمضذعمٓم ،رذحوزى ٌاٌؽذُ ذحلطلذحٌل  ٓذى ٌجلطهحؽذ   ذّ  كفذ  

َََ اااا]كطحذذذذذىى تذذذذح  ضلذذذذحلُ  ََْ  تَل ت َلَل ت َولْ ََولتات عاااا ََولَاععاااا ا َّْا َلََىاَااااَِّلااْ ََََُوَعَتَاَعااااَُو ع اااا َاااااْقْوََولَاات ا َلََىاَااااَِّل ْ د عََوتَاَعااااَُو ع

َاْعَ اُ َْ [ل
(1)
ٌجلؾالز ٌجلضالم ،عُ اع ف جلم صعٓم صذٓدنح )  (( جلذيِ ا ذ  ذذحلط جق  ٌقذع ،عذُ  ى

جلطلحكف ذقٍلى: ) ػا جلمإ هٓم  ّ ضٍجوي  ٌض جقمً  ٌضلذحكهً  كمػذا جلؿضذد ئإج ئعذطفُ  هذى ،قذٍ 

ُ لى صحت  جلؿضد ذحلضً  ٌجلكمُ(ج،ضد
 (2)

 . 

طأ ٓم نهضًح لدَ ع كس اخ َ فد خضحت يح جلطذّ تذد ضهغذأ ئ،حوز جلطأ ٓم يٍ تٓحم ع كس جلطأ ٓم ذ

 م ٌغحتق جلطأ ٓم جلطّ ضؾدريحى ييج يٍ جلطل ْف جلرضٓل إل،حوز جلطذأ ٓمى  ذاإج كحنذص عذ كس جلطذأ ٓم 

م لًذ  ذذأل ضلٍفذً  فذد خضذحت ي ى  انًذح يذّ نهضذًح ضكطذحؼ ئلذُ  ذم ضقدم قمحْس ئلُ ؾمًٍر جلمإ   

لطّ تد ضفٍل  لحكضس ٌ خحلهس لعطٍتلذحش  ذّ ذلذـ جلضذهٍجشى  مذح ْقدم لًح قمحْس فد ييو جلخضحت  ج

ضذذإوِ ئلذذُ ضًدْذذد ئصذذطق جريح جلمذذحلّى  ا،ذذحوز جلطذذأ ٓم يذذٍ ضذذأ ٓم ؾدْذذد ذذذٓم جلمذذإ م جلمرحعذذ  ٌ لٓذذد 

 جلطأ ٓم.

 (1370)ذدا ظًٍر ئ،حوز جلطأ ٓم  ؾحقرح جلطذأ ٓم نهضذىى ٌظًذ ش اٌ  ٌغٓقذس ئ،ذحوز ضذح ٓم ،ذحم 

ِ قذدظ نطٓؿذس إلهويذحر جلطؿذحرز جلرك ْذس ذذٓم وٌ  جلركذ  جمذذٓـ جلمطٍصذلى  ع ئنطغحر جلطذأ ٓم جلذي

ٌلفهًح ل  ضفذم ضقذٍم ،عذُ اصذش  هٓذس ؽذكٓكسى ذذا كحنذص اتذ خ ئلذُ جل يذحلى ئإ كذحل ئ،ذحوز جلطذأ ٓم 

ى ٌض ضد ،عُ إلك ال ضطٍر جلطأ ٓم جلمؿزا اٌ جلطأ ٓم ذحإلكططذحخ 1864 ك  ح  ّ ئنفعط ج قطُ ،حم 

 يٓثس جلعٍْده  هي  دز كٍْعس جليِ كحنص ضرحع و
(3)
 . 

ٌئنهّ ئإ اضط ق ئلُ ييج جلمٍفٍع  انّ ،عُ ،ع  ذلدم صًٍلس جلركع  ٓىى ال صٓمح انى  ٍفٍع 

قذذدْع ،عذذُ صذذحقس جلقذذحنٍل جلل جتذذّ ٌجلفٍروصذذطحنّى خحؽذذس انذذى لذذٓش يهذذح  ضغذذ ْع ذؾذذدو يذذيج 

اٌ   ؾذع ْضذطهد ئلٓذى  ذّ جلمٍفٍع  م ترا جلمغ ع جلفٍروصطحنّى ٌذحلطحلّ ،ذدم ٌؾذٍو اِ  ؾذدر 

                                                
(1)
 . 2صٍرز جلمحتدز: جْٔس  
(2)
(ى 2586(ى ذذذ ت : )1999/ 4مذذإ هٓم ٌضلذذحكهً  ٌضلحفذذدي ى )خ ؾذى  ضذذع ى كطذذحخ جلرذذ  ٌجلؾذذعس ٌجٔوجخى ذذحخ ضذذ جق  جلا 

ى جلمؾدر:  ٍتع:  قٓعس جلغٓخ جلدكطٍر خحلد ذم )6011( ذ ت : )10/ 8ٌجلرخحرِى كطحخ جموخى ذحخ رقمس جلهحس ٌجلرًحت ى )

 . 2019ضحرْخ جلزْحرز: آإجر/ https://khaledalsabt.com،ػمحل جلضرصى  طحـ ،عُ جلمٍتع جإللفط ٌنّ: 
(3)
)ؾمح،س  قًُ جلعٍْده( يّ ؾمح،س ضألقص  ّ لهدل  ّ اٌجخ  جلق ل جلضحذع ،غ  ٌئضخذيش  ذم  قًذُ ئ ططكذى عذخؼ ْذد،ُ  

ى ٌكذذحل يذيج جلمقًذذُ ذمػحذذس نذحو لعمغذذطؤعٓم ذحلغذإٌل جلرك ْذذس ٌلمطلًذدِ جلهقذا جلركذذ ِى ٌيذّ ضلطرذذ  1688ئوٌجرو لٍْذده ،ذحم 

 لضمس جلرحرهز لضٍق لهدل جلطأ ٓهّ . جلمؾدر: جإلنط نص:  ٍتع ٌْفٓرٓدْحى جلمٍصٍ،س جلك ز .ج

https://khaledalsabt.com/
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لضذذهس  10تذذحنٍل ضهمذذٓ  ا،مذذح  جلطذذأ ٓم جلل جتذذّ رتذذ  )ئكذذحر ذكػذذّى ا ذذح ،عذذُ نطذذحق جللذذ جق  عذذدْهح 

جليِ ضط ق ئلُ  ٍفٍع ئ،حوز جلطأ ٓم  ذّ ذلذـ  ذٍجوو ٌلذٍ ذغذفا ذضذٓلى كمذح  ذّ جلمذحوز  (2005

ٓم صذذٍجأ اكذذحنٍج : )ضضذذ ِ اقفذذحم يذذيج جلقذذحنٍل ،عذذُ جلمذذإ هٓم ٌ لٓذذدِ جلطذذأ جلطذذّ ضذذهؼ ،عذذُ (1)

ع كحش ،ح س ام خحؽذس ، جتٓذس ام اؾهرٓذس جلطذّ ضذزجٌ   ذّ جللذ جق كذا اٌ ذلذـ ا،مذح  جلطذأ ٓم اٌ 

 ،عًٓح  ّ ييج جلقحنٍل ...( . ػا،مح  ئ،حوز جلطأ ٓم جلمهؾٍ

ضكدْدج يٍ  ضحيمس  هّ  ّ ئغ جأ جلمفطرس جلقحنٍنٓذس  ذّ جإلتعذٓ   جلمٍفٍعٌتد كحل ئخطٓحرِ لًيج 

ؾدْذذدى ا ذذال  هذذّ ال ْفذذٍل ذكػذذّ يذذيج  حضكذذس خٓذذ  ٌاٌلذذُ جلخطذذٍجش لمذذح صذذطأضّ ذمٍفذذٍع قذذدْع ٌ

  ضطقرال  م  ٍجفٓع ٌذكٍظ ضلهُ ذحلطأ ٓم ،ح س ٌئ،حوز جلطأ ٓم خحؽس .

ئصطهدش خطس ذكػّ ييج ئلُ ضقضٓ  جلمٍفذٍع ئلذُ  ركػذٓمك ضفعمذص  ذّ جلمركذع جمٌ   هذى ،ذم 

 هًذٍم جلطذأ ٓم ٌجلؿٍجنذد جلقحنٍنٓذس ٌجلههٓذس لذىى   حيٓس ئ،حوز جلطذأ ٓم ٌ،التطًذح  ذع جلطذأ ٓم  ذم قٓذع

ٌكا ييج  ّ جلمطعد جمٌ   هذىى ا ذح  ذّ جلمطعذد جلػذحنّ  قذد ضهحٌلذص  هًذٍم ،قذد ئ،ذحوز جلطذأ ٓم  ذم 

 قٓع جلمقؾٍو ذى ٌانٍج،ى جلطّ ئضهق اغعد جلهقى ،عًٓح .

 ٓمى ٌإلذك ا ح جلمركع جلػحنّى  قد خؾؾطى لعركذع ،ذم اقفذحم جل ؾذٍع ،عذُ عذ كس ئ،ذحوز جلطذأ

 م خال   طعرٓمى ذكػص  ّ جلمطعد جمٌ  ،م جللالتذس ذذٓم عذ كس جلطذأ ٓم ٌعذ كس ئ،ذحوز جلطذأ ٓمى 

كذذيلك ضذذأغ  جل ؾذذٍع ذهذذٍع جإلضهذذحق ذذذٓم جلطذذ  ٓمى ٌضذذأغ  جل ؾذذٍع ذحقفذذحم ،قذذد ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓمى ا ذذح 

ذا،طرذحر كذا  ذم  جلمطعد جلػذحنّ  قذد ضهحٌلذص  ٓذى ،التذس جلمذإ م لًذ  ئهجأ ،قذد ئ،ذحوز جلطذأ ٓمى ٌإلذك

جلمذذإ م لًذذ  ٌعذذ كس ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم اغٓذذحر ذحلهضذذرس لرلقذذً  جلذذرلـى ٌاْقذذح  ذذدَ ئ فحنٓذذس جل ؾذذٍع 

 ذحلد،ٍَ غٓ  جلمرحع ز لؾحلف جلمإ م لً  .

 

 

 ٌ م هللا جلطٍ ٓــق .

 

 قـــعجلرـــح                                                                                      
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 جلمركع جمٌ 

  حيٓس ئ،حوز جلطأ ٓم ٌ،التطًح  ع جلطأ ٓم 

جلمركع جمٌ   م ذكػهح ييجى ضهحٌلهح  هًٍم ،قذد جلطذأ ٓم ٌ ذح ضلهٓذى لؤذس ٌئؽذطالقحى ٌذكػهذح   ّ

جلؿٍجند جلقحنٍنٓذس ٌجلههٓذس لذىى غذ  ضط تهذح ئلذُ جلمقؾذٍو ذلقذد ئ،ذحوز جلطذأ ٓم ٌكذيلك ايذ  جلخؾذحتؼ 

 ذًح . ٌجلممٓزجش جلطّ ضمطحه

 

 جلمطعد جمٌ 

  هًٍم ،قد جلطأ ٓم

 ّ جلعؤسى  م جم م ٌيٍ فد جلخٍفى ٌيٍ ْذدٌر قذٍ  جلطمأنٓهذس ٌجإلصذطق جر جلههضذّى جلطأ ٓم 

 ْقٍ  جم ٓ  لعخحتف: لك جم حلى اِ تد ا هطكى ٌجمؽا ال جم م ْضطلما  ّ صفٍل جلقعٍخ
(1)
 . 

ه س  نُّل حص ذح]ٌا حنسى ٌ هى تٍلى ضلحلُ:  ئ حنح   ْقح : ا ـِم   [ا   
(2)

ى  ذحلملهُ جلعؤذٍِ لعطذأ ٓم  غذطق  ذم 

اِ ـم  (جلخٍفى ٌيٍ اقد  لحنّ ) جم م جليِ يٍ كمأنٓهس جلههش ٌهٌج 
 (3)

ى ٌلعملهُ جلعؤٍِ ئرضرذحك 

ذملهُ جلطأ ٓم جلملحؽ ى ئإ ال جلطأ ٓم جلملحؽذ   ذم ايدج ذى ضكقٓذق جم ذم ٌكذ و جلخذٍف  ذم قٓذحز 

 جإلنضحل .

جلمذإ م ال ْذإوِ الـى  قد ،  ى جلقحنٍل جلمدنّ جلل جتّ: )جلطأ ٓم ،قذد ذذى ْعطذزم ا ح  ّ جإلؽط

ئلُ جلمإ م لى اٌ ئلُ جلمضذطهٓد  رعؤذح  ذم جلمذح  اٌ ئْذ جوج   ضرذح اٌ اِ ،ذٍؿ  ذحلّ آخذ ى  ذّ قحلذس 

ٌتٍع جلكٍجوظ جلمإ هس فدوى ٌإلذك  ذّ  قحذذا اتضذحك اٌ اْذس و لذس  حلٓذس اخذ َ ْإوًْذح جلمذإ م لذى 

(لعمإ م
 
 . 

                                                

ْصى كعٓس جلغ ْلسى ؾح لس جلفٍْصى جمصطحإ جلدكطٍر ،ردجللزْز خعٓهس جلقؾحرى ئ،حوز جلطأ ٓم ــ جللقرحش ٌجلكعٍ ى جلفٍ (1)

 .7ػ

 . 154صٍرز آ  ،م جلى جْٔس  (2)

ى ضذذحرْخ  https://www.almaany.comرصذذ   لهذذُ(ى  طذذحـ ،عذذُ جللهذذٍجل جإللفط ٌنذذّ جلطذذحلّ:  ٍتذذع )جلملحنّ/لفذذا  (3)

 . 2019جلزْحرز: آإجر/

https://www.almaany.com/
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 لقد جلطأ ٓم يٍ ،قد  ذم جللقذٍو جلمضذمحزى ٌئل جللقذٍو جلمضذمحز عذأنًح عذأل جللقذٍو غٓذ  جلمضذمحز 

 لًح ضخقع  ّ ئذ ج ًح ٌتٓح ًح ؽكٓكس ٌنح يز لعقٍج،د جللح س جلطّ رصمًح جلقحنٍل
(1)
 . 

،قذد )ٌ م جلطلحرْف جلطذّ ٌروش  ذّ يذيج جلؾذدوى يذٍ جلطل ْذف جلذيِ ْؾذف ،قذد جلطذأ ٓم ذأنذى 

لؾذحلكى  رعؤذح  م جلمإ م ذمقطقحو ال ْإوِ جلُ جلمإ م لى اٌ ئلُ جلمضذطهٓد جلذيِ ئعذط ك جلطذأ ٓمْعطز

 م جلمح  اٌ ئْ جوج   ضرح اٌ اِ ،ٍؿ  حلّ آخ   ّ قحلس ٌتٍع جلكحوظ اٌ ضكقق جلخط  جلمرٓم  ّ 

لى لعمإ م(  س اخ َ ْإوًْح جلمإ مجللقدى ٌإلك  ّ  قحذا تضل اٌ اْس و لس  حلٓ
 (2)

 . 

 م جلطل ْهحش جمخ َ جلطّ اٌرويح رؾح  جلقحنٍل ٌجلهقذى  ذح ذٓهذى جلهقٓذى )صذٍ ٓحل(ى  قذد ،  ذى ٌ

ذأنى )،قد ْعطزم ذمقطقحو عخؼ ٌْضمُ جلمإ م ذحلطرحو   ذع عذخؼ آخذ  ٌْضذمُ جلمذإ م لذىى ذذأل 

نطٓؿذس قذدٌظ خطذ   لذٓمى  قحذذا  رعذ   لذٓم  ذم جلمذح ى ْد لذى  جلمكطمعسْقدم لًيج جمخٓ  جلخضحرز 

 (لمضطأ م ئلُ جلمإ م لٓقٓهى ئلُ رؽٓد جإلعط ج  جلمخؾؼ لطلٍْـ جمخطحرج
(3) 

. 

ًذذح ْكؾذا اقذذد ذمٍؾر ،معٓذس)ذذذى جلهقٓذى )يٓمذذحر( ذذأل جلطذأ ٓم يذذٍ ٌ ذم جلطل ْهذحش اْقذذح  حؾذحأ 

جلط  ٓم ٌيٍ جلمإ م لىى نمٓ   قحذا ْد لى يٍ جلقضل ،عُ ضلًد ذمرع  ْد لذى لذى اٌ لعؤٓذ  ئإج ضكقذق 

،حضقذى  ؿمٍ،ذس  ذم جلمخذحك  ٌْؿذ ِ  ٔخ  ٌيذٍ جلمذإ م جلذيِ ْأخذي ،عذٌُجلط ف جخط   لٓمى 

حؽس  ًٓح ٌ قح لقٍجنٓم جإلقؾحأ( لمقج
 (4)

 . 

ٌتذد اٌرو جلذدكطٍر جلضذهًٍرِ  ذّ  قد ذس ذكػذى ،ذم جلطذأ ٓم  ذّ كطحذذى جلٍصذٓل جلطل ْذف جلطذحلّ: 

جلمضذطهٓد جلذيِ ئعذط ك جلطذأ ٓم جلطأ ٓم ،قد ْعطزم جلمإ م ذمقطقحو ال ْذإوِ ئلذُ جلمذإ م لذىى اٌ ئلذُ 

كذذحوظ اٌ ضكقذذق للؾذذحلكىى  رعؤذذح  ذذم جلمذذح  اٌ ئْذذ جوج   ضرذذح اٌ اِ ،ذذٍؿ  ذذحلّ آخذذ  قحلذذس ٌتذذٍع ج

. جلخط  جلمرٓم ذحللقدى ٌإلك  ّ نمٓ  تضل اٌ اْس و لس  حلٓس اخ َ ْإوًْح جلمإ م لى لعمإ م
(5)

 

                                                

ولى ى ،مذحلى جمر2011جلمكح ّ ذًحأ ذًٓؽ عف ِى جلطأ ٓم  ّ جلططرٓق ٌجلقحنٍل ٌجلققحأى جلؿزأ جلػحنّى جلطرلذس جلػحنٓذسى  (1)

 . 39ػ وجر جلػقح س لعهغ  ٌجلطٍهْعى 

لٓطٓ  قضٓمى جلهمحم جلقحنٍنّ للقد جلطذأ ٓمى ذكذع  حؾضذطٓ   قذدم ئلذُ ؾح لذس تحؽذدِ   ذذحـ ٌرتعذس/ كعٓذس جلكقذٍق ٌجللعذٍم  (2)

 . 14ى جلؿزجت ى ػ 2014صٓس/ تض  جلكقٍقى جلضٓح
(3)
 . 10ا. و. ،ردجللزْز خعٓهس جلقؾحرى جلمؾدر جلضحذقى ػ  
(4)
 . 11،ردجللزْز خعٓهس جلقؾحرى جلمؾدر نهضىى ػ  ا. و. 

ى ذٓ ٌشى 2005،ردجل هجق اقمد جلضهًٍرِى جلٍصٓل  ّ ع ـ جلقحنٍل جلمدنّ جلؿدْدى جلمؿعد جلػحنّى جلطرلس جلػحلػسى  (5)

 . 1084ى ػ2005ى لرهحلى  هغٍرجش جلكعرّ جلكقٍتٓس
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،م جلؿٍجند جلقحنٍنٓذس لًذيج جللقذد ئل جلكدْع ،م  هًٍم ،قد جلطأ ٓم ْؿلعهح ا حم ف ٌرز جلركع 

ٌكيلك جلؿٍجند جلههٓس لىى ٌييج  ح صهطهحٌلى  ّ  ذ ،ٓم: نخؾذؼ جمٌ   هذى لعكذدْع ،ذم جلؿٍجنذد 

 جلقحنٍنٓس لعطأ ٓم )ضفٍْم ،قد جلطأ ٓم(ى ا ح جله ع جلػحنّ  ضهخؾؾى لركع جلؿٍجند جلههٓس لعطأ ٓم .

 

 جله ع جمٌ 

 جلؿٍجند جلقحنٍنٓس لعطأ ٓم

 أ ٓمضفٍْم ،قد جلطاٌال: 

ْخقع جلطأ ٓم  ّ ئنلقحوو لعقٍج،د جللح سى  ٓغط ك إلنلقحوو جلط جفّ ٌجلمكا ٌجلضردى ٌيٍ  ذّ 

كا ركم  م اركحنى ْخقع اْقح لعقٍج،د جللح س لعلقٍوى ٌ ع إلك  ال جللمذا تذد ؾذ َ ،عذُ ظًذٍر 

صذررى ْخقذلحل ى كمذح ال  كذا ،قذد جلطذأ ٓم ٌزجلط جفّ  ٓذى  ذّ ؽذٍر  لٓهذس ٌ،عذُ   جقذا  طلذدو

ّ إلذك جلطهؾذذٓا ال ذذد لهذذح ال س ضضذذطمديح  ذم كرٓلذذس ،قذد جلطذذأ ٓمى لفذم ترذذا جلخذٍؿ  ذذلغذ ٌك  لٓهذ

 نل ف  م يمح ك  ح ،قد جلطأ ٓم .

 ئل ك  ح ،قد جلطأ ٓم يمح: جلمإ م ٌجلمإ م لى .

: يذٍ جلطذ ف جمٌ   ذذّ ،قذد جلطذأ ٓم ٌجلذذيِ صذٓطلًد ذذد ع  رعذذ  اٌ تٓمذس جلطلذٍْـ ،ذذم المؤمنه

حت  جلمحوْس جلمكققس  قحذا قؾٍلى ،عُ تضل جلطأ ٓم اٌ  ؿمٍ،ذس جمتضذحك جلطذّ ضذد ع  ذّ عذفا جلخض

  هطم  ٌجلطّ ضقا  ّ  ؿمٍ،ًح نضرٓح ،م  رع  جلطأ ٓم جلمق ر .

ٌْطعذق ،عٓذذى ئصذ  جلمضذذطهٓد كحلذد جلطذذأ ٓم )جلمضذطأ م( ٌيذذٍ جلغذخؼ ؽذذحقد  :المؤمنهللؤؤ  حج ذ

 ذذع جلمذذإ م  ذذم ضؤطٓذذس جلخضذذحرز  ذحلطلحتذذدٓم جلذذيِ تذذحم جلمؾذذعكس جلطأ ٓهٓذذس  ذذّ جلغذذة  ٍفذذٍع جلطذذأ 

جلمطٍتلس ال ضعكق ذى ،هد ضكقق جلخط  جلمإ م  هىى ٌ ّ جلمقحذا ْفٍل  عز ح ذضدجو اتضذحك جلطذأ ٓمى 

ٌجلمإ م لى ذؾهس ،ح س يٍ جلمضطهٓد جليِ آ  ئلٓى  رع  جلطأ ٓم اٌ جلطلٍْـ ،هد ضكقذق جلخطذ ى ٌتذد 

  ٓم ٌجلمضطهٓد عخؼ آخ  كحلطأ ٓم ،عُ جلٍ حزْفٍل جلمإ م لى يٍ  فطد جلطأ
(1)
 . 

 

                                                

جلطأ ٓم جلطؿحرِ ٌجإلؾطمح،ّ ذٓم جلؿٍجند جلهم ْس ٌجمصش  خطحر  كمٍو جلًحنضّ ٌئذ جيٓ  ،ردجلهرّ قمٍوزى  رحوب  (1)

 . 26ؾ ى  فطرس جإلعلحع جلههٓسى ػى  2003جل ْحفٓسى جلطرلس جمٌلُى 
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 اركحل ،قد جلطأ ٓمغحنٓح: 

 / جلط جف1ّ

يذّ   ططذحذقطٓمى ٌجإلرجوز جلطذّ ْلطذد ذًذح ذمؿ و ال ْطرحو  ك  حو جلطلرٓ  ،ذم ئرجوضذٓمْهلقد جللقد     

ك جإلرجوز  ذم كذ ف  ذّ جللقذد ْطمطذع ذحميعٓذس جلاله ذس لبنلقذحو ذغذ ك ال ضفذٍل ضعذ ضعك جلطّ ضؾذدر

 خحلٓس  م ،ٍٓخ جل فح .

ٌجمؽا انى ْفهّ إلنلقحو ،قد جلطأ ٓم ال ْطكقق جلطٍج ق ذٓم جإلْؿذحخ ٌجلقرذٍ  جلذيِ ،رذ  ،هًمذح     

اك جف جللقدى غٓ  ال جللما تد ؾ َ ،عُ ضلعٓق ٌؾٍو جللقد ،عُ ضٍتٓع ٌغٓقس جلطذأ ٓم  ذم كذا  ذم 

ضههٓي ٌغٓقس جلطذأ ٓم  ذم كذا  ذم جللحتذدْم اٌ ،عذُ  ،عُ جللحتدْم اٌ ،عُ و ع جلقضل جمٌ ى ٌتد ْلعق

 و ع جلقضل جمٌ ى ٌتد ْلعق ضههٓي جللقدى ال ٌؾٍوو ،عُ ييو جم ٍر
(1)
 . 

 حلط جفّ ْلد ،هؾ ج ؾٍي ْح  ّ جللقدى ٌجلمقؾذٍو ذذى يذٍ ئرضرذحك جإلْؿذحخ جلؾذحور  ذم اقذد 

جلملقذٍو ،عٓذىى ٌجلمقؾذٍو جلط  ٓم  ع جلقرٍ  جلؾحور  م جلط ف جٔخذ  ،عذُ ٌؾذى ْهذطؽ اغذ و  ذّ 

ذحإلْؿحخ يٍ ضلرٓ  جلط ف جلمٍؾد ،م رغرطى  ّ جلطلحتد  ع جلط ف جٔخ  جليِ ْهؾف ،ذم راْذى 

  ّ ترٍ  جللقد اٌ ر قىى ٌ ّ قحلس جلقرٍ  ْؿد ال ْطحذق جلقرٍ  جإلْؿحخ  ّ ؾمٓع ضهحؽٓعى
(2)
 . 

ْفذذٍل كذذيلك ئإج كذذحل لفذذّ ْهلقذذد جلطذذأ ٓم ؽذذكٓكح ْؿذذد ال ْفذذٍل جلط جفذذّ  ٓذذى صذذعٓمحى ٌيذذٍ ٌ

جل فح ؽحورج ،م إِ ايعٓس ٌخحلٓح  م جللٍٓخى ٌل  ْ و نؼ خحػ ْطلعذق ذأيعٓذس اكذ جف جلطذأ ٓم 

فح  ٓىى ٌليلك ضهطرق ،عُ يحضٓم جلمضذألطٓم جلقٍج،ذد جللح ذس لعلقذٍوى ٌ،عٓذى  ٓهرؤذّ لفذّ  ٌ،ٍٓخ جل

ئرجوضًمح خحلٓس  م ؾمٓع ْفٍل جل فح ؽكٓكح ال ْطٍج   لألك جف ايعٓس جلطلحتد  م ؾًس ٌال ضفٍل 

 ،ٍٓخ جل فح .

 م جلهحقٓس جللمعٓس ئال  م نحقٓس جلمإ م لىى إلذك ال جلمذإ م تذد ْفذٍل  ْػحرمٍفٍع جميعٓس ال  

حلغخؾذذٓس جلملهٍْذذس جلمضذذطقعسذعذذ كس اٌ ؾًذذس ضذذأ ٓم ضرحولٓذذسى ئإ ْطمطذذع 
(3)

ى ٌجلمضذذألس جلطذذّ ضلذذ ؿ 

طس  مػعًٓحذحلهضرس لطعك جمعخحػ جإل،طرحرْس ئنمح ضطلعق ذضع
(4)

ى ا ح ذحلهضرس لعمذإ م لذى  ٓذييد جلهقذى 

                                                

ى  ؾ ى نحوِ 1991ػسى جلدكطٍر اقمد ع ف جلدْمى اقفحم جلطأ ٓمى ورجصس  ّ جلقحنٍل ٌجلققحأ جلمقحرنٓمى جلطرلس جلػحل (1)

 . 85جلققحأى ػ 
(2)
 . 40ذًحأ ذًٓؽ عف ِى جلمؾدر جلضحذقى ػ جلمكح ّ  
(3)
 . 30جلدكطٍر اقمد ع ف جلدْمى جلمؾدر جلضحذقى ػ  

مى  قح   هغٍر ،عُ ؽهكس غقح س ضأ ٓهٓس ،عُ جلهٓضرٍ ى ضحرْخ جلزْحرز جمصطحإ عًحخ جللهرفّى جلمرحوب جلههٓس للقد جلطأ ٓ (4)

 . 2019آإجر/
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ذحلهضذرس لذذىى  ٓفهذّ ال ضطذٍ   لذذى ايعٓذس جإلرجوزى  ٓؿذٍه لعرذذحل   جإلوجرزئلذُ ال ،قذد جلطذأ ٓم  ذذم ،قذٍو 

جل جعذد ال ْرذ م ،قذد جلطذذأ ٓمى كمذح ْؿذٍه لعذذٍلّ اٌ جلمكؿذٍر ،عٓذى ئإج كذحل  أإٌنذذح لذى ال ْرذ م ،قذذد 

 جلطأ ٓم لكضحخ  م ْهٍخ ،هى
(1)
 . 

ٌ م نهش جلمهطعق نقٍ  انى  ٓمح ْطلعق ذأيعٓس جلمإ م لى  ال ْعزم لؾكس رفحأو ال ْفٍل كح ا 

ٌْط ضد ،عُ إلك انى ْؿٍه لعرحل  جل عٓد ال ْر م ،قذد  جإلرجوزى ذا ْفهّ ال ْطٍ   لدْى ايعٓس جميعٓس

قذد جلطذأ ٓمى ٌلمذح كذحل ،قذد جلطأ ٓمى كمح ْؿٍه إلك اْقح لعقحؽ  جلمأإٌل لى ذاوجرز ا ٍجلى ال ْر م ،

 ٓؿٍه لعٍلّ ٌجلٍؽّ ال ْرذ م لكضذحخ جلقحؽذ  اٌ جلمكؿذٍر ،عٓذى  جإلوجرزجلطأ ٓم ْلطر   م ا،مح  

 وٌل قحؾس لعكؾٍ  ،عُ ئإل خحػ
(2)
 . 

ضطرذذذق  ذذذّ يذذذي جلغذذذأل جلقٍج،ذذذد جللح ذذذس  ذذذّ جلؤعذذذل ٌجإلكذذذ جو ا ذذذح  ٓمذذذح ْطلعذذذق ذلٓذذذٍخ جإلرجوزى 

رفح جلمإ م لىى ٌجلؤحلذد ذحلهضذرس لعمذإ م ال ْفذٍل جللٓذد جلذيِ  ٌجإلصطؤال  ئإج عحذص ضعك جللٍٓخ

عحخ رفحو يٍ جلطدلٓش ،هد ح ْدلّ جلمإ م لى ذرٓحنحش غٓ  ؽكٓكس ،م جلخط  جلمإ م  هىى ٌكحل 

ٌتٍع جلمإ م  ّ إلك جلطدلٓش يٍ جليِ و لى ئلُ جلطلحتد ذكٓع انى لٍ كحل ْلع  جلكقٓقس لمح اتدم ،عُ 

 جلمذإ م كعذد جلذرطاللى ٌ ذع إلذك  ذالل ْط ضذد ،عذُ إلذك ال ْفذٍل  ذم قذق جلطلحتدى ٌكحل ْؿذد ا

ال ضهطرذذق ئإج ٌروش اقفذذحم خحؽذذس ضذذهم  ؾذذزجأ ئخذذال  جلمذذإ م لذذى  جلقٍج،ذذد جللح ذذس لعؤذذظ ٌجلطذذدلٓش

 ذٍجؾرى ذحإلوالأ ذحلرٓحنحش جلؾكٓكس ،م جلخط  جليِ كحل ْل  ى
(3)
 . 

 جلمكا/ 2

ل لذى  كذا ضقذحف ئلٓذى ئلطزج ذحش جلمطلحتذدْمى ٌْؿذٍه ْغط ك إلنلقحو اِ ،قد  م جللقٍو ال ْفٍ

ال ْفٍل ييج جلمكا  حال اٌ ققح اٌ  ههلس اٌ ،مالى ٌال ْخ ؼ ،قد جلطأ ٓم ،م ييو جلقح،دزى غٓذ  ال 

 كرٓلس ييج جللقد اغحرش ٌال ضزج  ضػٓ  جلخالف قٍ  ضكدْد  كعى .

)جلغة جليِ ْعطزم جلمذدْم جلقٓذحم  جللقٍو ذغفا ،حم ذأنى:  غ جـ جلقحنٍل ْل  ٍل  كا جإللطزجم  ّ

 ذى صٍجأ كحل جلقٓحم ذلما اٌ جإل طهحع ،م ،ما اٌ ئ،طحأ عة(
(4)
 . 

                                                
(1)
 . 31ذقى ػ جلدكطٍر اقمد ع ف جلدْمى جلمؾدر جلضح 

،ردجلهطحـ غ جخى جلمرحوب جللح س لعطأ ٓم ٌاصضى جلههٓسى  طحـ ،عُ جللهٍجل جإللفط ٌنّ  جلطحلّ:  (2)

http://abedasd.blogspot.com/2013/01/blog-post.html . /2019ضحرْخ جلزْحرز: آإجر . 
(3)
 . 50لٓطٓ  قضٓمى جلمؾدر جلضحذقى ػ  
(4)
 . 32جلدكطٍر اقمد ع ف جلدْمى جلمؾدر جلضحذقى ػ  

http://abedasd.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
http://abedasd.blogspot.com/2013/01/blog-post.html


 8 

لعمذإ م لذى ضطمػذا  ٌ،هحؽ  جلمكا  ّ ،قد جلطأ ٓم ضطكدو ،عذُ اصذحس ٌؾذٍو  ؾذعكس  غذ ٌ،س

ا  ّ ،دم ضكقق جلخط  جليِ ْطًدو يذيو جلمؾذعكسى  مذح ْد لذى ئلذُ ئذذ جم ،قذد جلطذأ ٓم قطذُ ال ْطكمذ

 جلهطحتؽ جلطّ ضط ضد ،عُ ضكقق ييج جلخط 
(1)
 . 

طذأ ٓم  ؾذعكس  حلٓذس  غذ ٌ،س  ذّ صذال طىى لٌْغط ك  ذّ  كذا ،قذد جلطذأ ٓم ال ضفذٍل لطحلذد ج

ٌْطعق ،عُ ييو جلمؾعكس  ّ لؤس جلطأ ٓم )جلمؾعكس جلطأ ٓهٓس(
(2)

ى ٌل  ْطط ق جلمغ ع جلل جتّ ئلذُ 

 جلغة جلم جو جلطأ ٓم ،عٓى . ضهؾٓا ،التس جإلنطهحع ذٓم كحلد جلطأ ٓم ٌذٓم

 جلضرد /3

ئل جلضرد  ّ جلقٍج،د جللح س يٍ جلرح،ع جلدج ع ئلذُ جلطلحتذد
(3)

 ى ٌْلطرذ  جلضذرد جلمهؾذٍػ ،عٓذى

،سى ئل  ّ جللقد يٍ جلدج ع جلكقٓقّ لعطلحتدى ٌجلضرد  ّ ئذ جم ،قد جلطأ ٓم يٍ ٌؾذٍو  ؾذعكس  غذ ٌ

اٌ جلمضذطهٓد غحْذس ٌ ههلذس  ذّ ،ذدم ٌتذٍع جلخطذ  ال ْفٍل لعمإ م لى  جلمؾعكس  ّ ،قد جلطأ ٓم يّ

جلمإ م  هى
 
. 

ٌض ضرل  غ ٌ،ٓس صذرد ،قذد جلطذأ ٓم ذمغذ ٌ،ٓس  كذا جللقذد ٌ غذ ٌ،ٓس جلمؾذعكس جلطذّ ضذ ذل 

جلمإ م لذى ذًذيج جلمكذاى  ذال كذحل  كذا جللقذد غٓذ   غذ ٌع كذحل جلضذرد ذذدٌرو غٓذ   غذ ٌع ،عذُ 

تضذل جلطذأ ٓمى  عذٍ كذحل جلمكذا ا ذٍجال ْمهذع جلقذحنٍل جل غ   م ئصطلدجو كحلذد جلطذأ ٓم لبلطذزجم ذذد ع 

ْلطر  غٓ   غذ ٌعى ٌكذيلك جلكذح  ئإج كحنذص  درجش  ػال  ال ركم جلضرد  ّ جللقدجلطلح ا ذًح كحلمخ

 ؾذذعكس جلمذذإ م لذذى  ذذّ  كذذا جللقذذد  ؾذذعكس غٓذذ   غذذ ٌ،سى اؽذذرف صذذرد جللقذذد يذذٍ جٔخذذ  غٓذذ  

  غ ٌع
(4)
 . 

ا جلطأ ٓمى كمح ْ َ غحلرٓس جلهقًذحأى مل  كذا جلطذأ ٓم ل جلمؾعكس لٓضص يّ  كٌؾدْ  ذحليك  ا

 لذٓمى ال ،عذُ  ؾذعكس  لٓهذس قٓذع ْطلحتذد ،عذُ   يٍ جلخط  ٌ م غ   حلمإ م لذى ْطلحتذد ،عذُ خطذ

 جلخط  مل لى  ؾعكس  ّ ،دم ضكقق ييج جلخط 
(5)
 . 

                                                
(1)
 . 49 خطحر  كمٍو جلًحنضّ ٌئذ جيٓ  ،ردجلهرّ قمٍوزى جلمؾدر جلضحذقى ػ  
(2)
 . 79جلمكح ّ ذًحأ ذًٓؽ عف ِى جلمؾدر جلضحذقى ػ  

لرحتّ جلرف ِى جمصطحإ جلمضح،د   كى جلرغٓ ى جلذٍؾٓز  ذّ نم ْذس جإللطذزجم جمصطحإ جلدكطٍر ،ردجلمؿٓد جلكفٓ ى جمصطحإ ،ردج (3)

ى 1980ز جلطلعذذٓ  جللذحلّ ٌجلركذذع جللعمذذّى ذؤذذدجوى جللذ جقى  هغذذٍرجش ٌهجر1980 ذّ جلقذذحنٍل جلمذذدنّ جلل جتذّى جلؿذذزأ جمٌ ى 

 . 106ػ
(4)
 . 89جلمكح ّ ذًحأ ذًٓؽ عف ِى جلمؾدر جلضحذقى ػ 
(5)
 جلمؾدر جلضحذق .،ردجلهطحـ غ جخى  
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 جله ع جلػحنّ

 جلؿٍجند جلههٓس لعطأ ٓم

 ضطمػذا لمعٓس جلطأ ٓم  م جلهحقٓذس جلههٓذسجند جلههٓسى  ئل جلطأ ٓم كمهًٍم  هّ ْطقمم ،دو  م جلؿٍ

جلطأ ٓم فد خط   لٓمى ٌْقٍ ٍل ذد ع اتضحك لطؤطٓس  م ْطلذ ؿ  ّ ُ ضؿمٓع اكر  ،دو  م رجغر

 هً  لعخط  جلمإ م  هذىى ٌْذدْ  جلمذإ م جلطلذحٌل ذذٓم جلمضذطأ هٓم ،ذم ك ْذق ئؾذ جأ جلمقحؽذس ذذٓم 

ى ٌنكذحٌ  جل نركذع  ٓمذح ْعذّ ايذ  حأ ٌقضذحخ جالقطمذحالشقذٍجنٓم جإلقؾذجمخطحر جلمطغحذًسى كرقح ل

 جلؿٍجند جلههٓس لعطأ ٓم .

 جلطلحٌل ذٓم جلمضطأ هٓم اٌال/

جلطأ ٓم يٍ رجذطس  لعٓس ْهممًذح ٌْذدْ يح جلمذإ م ذذٓم اكرذ  ،ذدو  ذم جلمضذطأ هٓم جلذ جغرٓم  ذُ  

 ذذُ ضلذذٍْـ  ضؤطٓذذس انهضذذً  فذذد خطذذ   لذذٓمى قٓذذع ْقذذٍم جلمذذإ م ذطؿمٓذذع جمتضذذحكى ٌجصذذطخدج ًح

ذملهذُ ال ْذط  جلطلذحٌل ذذٓم جلمذإ م لًذ  ،عذُ ضٍهْذع آغذحر  ىاف جر جلخط  جليَ ْطلذ ؿ لذى اقذدي 

عط ج  اكر  ،دو  م جلمذإ م ئ  جمخطحر ،عًٓ  ؾمٓلحى ٌْططعد إلك ضؿمٓع راس  ح  كرٓ   م خال

جم حل لًذ ى ٌيذيج  لً ى ٌْط  جلطلحٌل  ُ جللمعٓس جلطأ ٓهٓس ٌضٍهْع جلمخحك  ذٓم جلمضطأ هٓم  مح ْكقق

  جو جل جضد  دَ جلكٓحزئٌْ مغحذًس  ػا جالوخحر جله وَ ح ْمٓز جلطأ ٓم ،م جللمعٓحش جمخ َ جل
(1)
 . 

 

 

 

  جلمقحؽس ذٓم جلمخحكغحنٓح/ 

                                                
(1)
 ،ردجلهطحـ غ جخى جلمؾدر نهضى . 
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ْقٍم جلمإ م ذطهمذٓ  جلمقحؽذس ذذٓم جلمخذحك  جلطذُ ضقذع لذرلـ جلمذإ م لًذ  ،عذُ كذا جلمضذطأ هٓم 

: ضؿذذحنش جلمخذذحك  جلمقحؽذذس ْعذذزم ضذذٍج   ،هؾذذ ْم يمذذح ٓذذسجلمل فذذٓم لذذههش جلخطذذ ى ٌلطهمذذٓ  ،مع

 ٌكػ ز جلمخحك 
(1)
 : ــ 

 / ضؿحنش جلمخحك 1

ْؿد ال ْفٍل يهح  ضؿحنش ٌضمحغا ذٓم جلمخحك  جلمدرٌصس جلطُ ْط  جلمقحؽس ذٓهًحى ٌال ْغط ك 

 ذم  جلطؿحنش جلطحم اٌ جلطمحغذا جلمطعذق ذذا ْفهذُ جلطغذحذى ذذٓم جمخطذحرى قٓذع ْمفذم ضؿمٓذع جلمخذحك 

لطذذأ ٓم ،عذذُ  ضذذطقا  ػذذا ج ّطغذذحذًسى ضخذذطؼ كذذا  هًذذح ذهذذٍع ضذذأ ٓهقٓذذع كرٓلطًذذح  ذذُ  ؿمٍ،ذذحش  

ى ٌجلطأ ٓم  م جمف جرى ٌْمفم ضقضٓ  كا نذٍع قضذد كرٓلذس جلخطذ  جلكٓحزى ٌجلطأ ٓم  م جلمضثٍلٓس

 ػذذا جلك ْذذق ٌجلضذذ تسى ٌْمفذذم ضقضذذٓ  جلمخذذحك  ٌ قذذح لمٍفذذٍ،ًح كذذحلمهقٍالش ٌجللقذذحرجشى اٌ ٌ قذذح 

ٓمطًذذح قٓذذع ضؿمذذع جمعذذٓحأ إجش جلقٓمذذس جلمطقحرذذذس ضكذذص صذذقف نهذذش جلهذذٍع  ذذم جلطذذأ ٓمى ٌْؿذذد ال لق

 ّ ٓم  طقحرذذس جلمذدز  ذم خطذ   لذٓم  ذضطغحذى جمخطحر  ذم قٓذع جلمذدز قطذُ ْمفذم ٌفذع ،قذٍو ضذأ

  ؿمٍ،س ٌجقدز ْضًا ئؾ جأ جلمقحؽس ذٓهًح .

 / كػ ز جلمخحك 2

ك لذههش جلخطذ ى قطذُ ْمفذم جلمٍجهنذس ذذٓم جمتضذح ْؿد ضٍج   ،دو كرٓ   م جلكحالش جلمل فذس

،هد ضكقق جلخط ى  حلفػ ز اله س الصذطهطحؼ  لعٍ ذحش وتٓقذس ،ذم  أوجلمد ٍ،س ٌجلطلٍْـ جلٍجؾد اوج

،ذذدو جلكذذٍجوظ ٌتٓمذذس جمفذذ جر جلطذذُ ضضذذررًحى ٌضكدْذذد جقطمذذح  ورؾذذس ضكققًذذح كرقذذح لقذذحنٍل جم،ذذدجو 

جلفرٓ ز
(2)
انى ًْذدو ،ذدوج كرٓذ ج  ِجلخط  ٌتٍ،ى ذهضرس  لٓهس ا ذفػ زٌ،ٍج ا جإلقؾحأى ٌجلمقؾٍو  

ٌتذص ٌجقذد كذحلزاله   ّى ا ح ئإج كحل جلخطذ  ْقذع ذفػذ ز  ذ م جلمإ م لً  ئال جنى ْقع للدو تعٓا  هً 

ٌجلك ٌخ  ال ْمفم جلطأ ٓم  هى لؾلٍذس ضؤطٓس جمتضحك جلمطؿملس لعطلٍْقحش جلمطعٍذس ،هذد قعذٍ  

                                                
(1)
 . 25ىذال ؾًس نغ ى ػ2001،حلٓح قعمّى ئ،حوز جلطأ ٓمى ض ؾمس ذطؾ فى جلرك ْمى جلطرلس جمٌلُى  
(2)
تحنٍل جم،دجو جلفرٓ ز: يذٍ تذحنٍل ْضذطخدم  ذّ ،عذ  جإلقؾذحأ ٌجإلقطمذحالش ٌْغذٓ  ئلذُ ال قؿذ  جللٓهذس ْفرذ  ذكٓذع ْؾذرف  

جلكضحذّ ت ْرذح  ذم  طٍصذل ،ذدو جمعذخحػ جلخحفذلٓم لبصذططالعى ٌْغذٓ  جلقذحنٍل  ذّ جلضذٓحق جلمذحلّ ئلذُ ،ذدم تذدرز  جلٍصل

جلفٓحنحش جلفر َ جلطّ ضهمٍ ذغفا ص ْع ،عُ جإلقطهحظ ذههش  لد  جلهمٍ لألذدى ْمفم ضطرٓق تحنٍل جم،ذدجو جلفرٓذ ز  ذّ جلطكعٓذا 

 قذد ال ْفذٍل  ذم جلممفذم ئصذططالع كذا  ذ و وجخذا  ؿمٍ،ذس صذفحنٓس  لٓهذس جإلقؾحتّ ،عُ  ؿمٍ،س  طهٍ،س  ذم جلمٍجفذٓعى 

لؿمع جلفمٓس جلمطعٍذس  م جلرٓحنحشى ٌلفم جلرٓحنذحش جإلفذح ٓس جلذّ ْذط  ؾملًذح ضزْذد  ذم ئقطمذح  ال ضفذٍل جلهطٓؿذس  قٓحصذح ققٓقٓذح 

.ضذذذذحرْخ جلزْذذذذحرز:  /https://www.meemapps.comلعمطٍصذذذذل. جلمؾذذذذدر:  ٍتذذذذع )م.  ؾلذذذذك لمؾذذذذطعكحش جم،مذذذذح ( 

 . 2019آإجر/

https://www.meemapps.com/
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عُ خط  نحور جلٍتٍع الصذطكحلس جصذطخالػ نطذحتؽ ئقؾذحتٓس ،هذىى جلخط ى ٌكيلك ال ْمفم جلطأ ٓم ،

 . ٓمطىى لطكدْد جلقضل جلٍجؾد صدجووٌ ل  س ورؾس جقطمح  ٌتٍ،ىى ٌت

 تٍجنٓم جإلقؾحأغحلػح: 

ْكضد جلمإ م جلمخحك  جلمكطمعذس ٌورؾذس ؾضذح طًح كرقذح لقذٍجنٓم جإلقؾذحأى غذ  ْكضذد جلقضذل 

قؾذحأ ضضذح،د  ذُ  ل  ذس جقطمذحالش ٌتذٍع جلخطذ   ذم جليَ ْؿد ال ْد لذى جلمضذطأ مى ٌتذٍجنٓم جإل

خذذال  ضطرذذع ٌ القمذذس اكرذذ  ،ذذدو  ذذم جلكذذحالشك  مذذػال ْضذذطلٓم جلمذذإ م ذحالقؾذذحتٓحش لمل  ذذس نضذذرس 

جلٍ ٓحش جلطُ ضقع ذذٓم  ؿمٍ،ذس  ذم جلهذحس خذال   طذ ز ه هٓذس  لٓهذسى ٌكعمذح هجو ،ذدو جلكذحالش جلطذُ 

لًذذح كحنذذص جلهطذذحتؽ اكػذذ  وتذذسى ٌكذذيلك جلكذذح  ذحلهضذذرس ضؿذذ َ  القمطًذذح ٌجلهطذذ ز جلز هٓذذس جلطذذُ ضذذط  خال

لكذذٍجوظ جلضذذٓحرجش ٌجلك ْذذقى ٌضقذذٍم عذذ كس جلطذذأ ٓم ذاقؾذذحأ ،ذذدو جمخطذذحر جلطذذُ ٌتلذذص ٌ قذذدجر 

جلخضحت  جلهحؾمس ،هًحى ٌضطٍتع ،عُ فٍأ إلك جلهضد جلمكطمعس لطعك جمخطحرى ٌجلخضحت  خال  صذهس 

ح ،عذُ جلمذإ م لًذ  لطكدْذد نؾذٓد كذا  ذهً   ًٓذحى تحو سى ٌضكضد جلطلٍْقذحش جلمطٍتلذسى غذ  ضقضذمً

معًذذذح قٓذذع ْذذذد ع يذذذيج جلمرعذذذ  كقضذذل لغذذذ كس جلطذذذأ ٓم  قذذذح ح ئلٓذذى جلمؾذذذ ٌ حش جلخحؽذذذس جلطذذذُ ضطك

 ٌجللمٍالش ٌنضرس  م جمرذحـ
(1)
 . 

 ئ،حوز جلطأ ٓم ٌجلطأ ٓم جلمغط   رجذلح: 

جلمكطمعذسى ٌلفذم جلغذ كس  ضقٍم ع كحش جلطأ ٓم ذطكدْد جمتضحك ٌضؿمٓلًح ذًدف ضؤطٓس جلمخحك 

تد ال ضطمثم ئلُ وتس قضحذحضًح ٌض غد  ُ ضٍهْع جلمخحك  ،عُ اكر  ،دو  م جلمضطأ هٓم  طعؿأ ئلذُ 

ئ،حوز جلطأ ٓمى قٓع ضقٍم ع كس جلطأ ٓم ذاذ جم ،قد  ذع  ذإ م اخذ  ْضذمُ ذذحلمإ م جلملٓذد ضهقذا ئلٓذى 

ضل ئ،ذحوز جلطذأ ٓمى ٌضمذا جلغذ كس ت ،دأ ؾزأ اٌ كا جلمخحك  جلطُ ضطكمعًحى نمٓ   قحذا  لٓم يٍ

س  ذُ  ٍجؾًطذى ذطؤطٓذس جلخطذ ى جلمإ م جلمرحعذ ( ك  ذح  ذُ جللقذد جمؽذعُ  ذع جلمذإ م لذى ٌ عطز ذ)

فذمحل جلمضذطأ مى  ِمح ْقذٍلعمإ م جلمرحع ى   ّجلطأ ٓم ئلُ ضد،ٓ  جلم كز جلمحل ،معٓس ئ،حوز ٌِضإو

ٌل جلطلذ ؿ لخضذحت  ضذيك ى ذذا ْمفذم ٌْضح،د جلمذإ م ،عذُ ضقرذا ضذأ ٓم  خذحك  ،دْذدز ٌ  ضهلذس و

 ضكقٓق ارذحـ  م ٌرجأ إلك
(2)
 . 

 جلمطعد جلػحنّ

                                                
(1)
 ،ردجلهطحـ غ جخى جلمؾدر جلضحذق . 
(2)
 . 37جلدكطٍرز ذغ َ رجفٓسى  كحف جش  ّ تحنٍل جلطأ ٓمى ذدٌل  طرلس ٌال  فحل كرع ٌال صهس كرعى ػ  
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  هًٍم ،قد ئ،حوز جلطأ ٓم

نغأش نم ْحش  طلدوز ضضلُ ذمؿمعًح لطكقٓق نٍع  م جم ذحل ٌجلطذأ ٓم ،عذُ ئصذطم جر نذٍع  ذم 

لمطٍتذع ،عذُ  ْذق ضفح ذا  غذ ٌع إلهجلذس جلخطذ  جس جلمضذطقرعٓس لكٓذحز جإلنضذحلى ،ذم كانٍجع جلطمأنٓهذ

جإلنضذحل  مذذح ًْذذدو قٓحضذذى جلملٓغذذٓس ٌجلمحوْذذسى  هغذذأ نمذذحم ْقذذح  لذذى )نمذذحم جلطذذأ ٓم(ى ٌذمذذح ال جلطغذذلد 

ٌجلططٍر جليِ قؾا  ٓمح ذلد  ّ ا،مح  ؽهح،س جلطأ ٓم ٌكر  قؿ  جلطؤطٓحش جلطأ ٓهٓذسى  قذد ٌؾذدش 

ف  ذذم ئ،ذذحوز للذذا جلًذذدجلكحؾذذس لطذذأ ٓم  ػذذا يذذيو جمخطذذحر جلمإ هذذس هْذذحوز  ذذّ جم ذذحل ٌجإلكمثهذذحلى ٌ

مكطمعذس جلكذدٌظ لٍغحتقًذح ،ذم ك ْذق جلقمحْس ع كحش جلطأ ٓم  م جلخضحت   جلطأ ٓم ذغفا  رحع  يّ

ضكٍْا ضعك جلخضحت  ئلذُ  لٓذد جلطذأ ٓم )اِ ئصذط وجو خضذحت يح  ذم  لٓذد جلطذأ ٓم(  قحذذا تضذل ضد لذى 

 ْس ٌغحتقًح  م جلخضحت لعملٓدى ٌيٍ  ح و ع ع كحش جلطأ ٓم لبلطؿحأ لمػا ييج جمصعٍخ لكمح
(1)
 . 

،عمح ال جلمهًٍم جمصحصّ جليِ ْضطهد ئلٓى جلطأ ٓم يٍ ضٍهْع جلخضحرز ،عُ اكر  ،دو  مفم ٌ قذح 

لقحنٍل جم،دجو جلفرٓ ز ــ جلذيِ اعذ نح ئلٓذى صذحذقح ـذـ  طقذٍم عذ كس جلطذأ ٓم ذطكؾذٓا اتضذحك  ذم ا،ذدجو 

ز ٌجمخطحر جلمإ م ،عًٓح  طغحذًس كعمح نؿكذص ى ٌكعمح كحنص ضعك جم،دجو كرٓ كرٓ ز  م جلمإ م لً 

لمعٓذس مِ عذ كس ع كس جلطأ ٓم  ّ ضكقٓق يد ًح ذفا وتس ٌئضقحلى ٌلمح كحل  م جلؾلد  ّ جلكٓحز جل

ئلُ ئ،حوز جلطأ ٓم ضطرٓقح لمهًٍم جم،ذدجو جلفرٓذ ز  ،عُ ييج جللدو جلفرٓ  ؾدج  ًّ ضعؿأ ضأ ٓم جلكؾٍ 

ضضططٓع ع كس جلطأ ٓم ال ضطٍصذع  ذّ ترذٍ  جمخطذحر جلقذخمس ذذأل  إلتطضحم جلخضحت ى ٌذًيو جلط ْقس

تّ جلمطرقّ جليِ ْزْد ،م تدرضًحضكطهع لههضًح ذؿزأ  م ضعك جمخطحر ٌضلٓد جلؿزأ جلرح
(2)

ٌ م يهح ى 

 . نغأش  ف ز ئ،حوز جلطأ ٓم لطكقٓق ييج جلؤ ؿ

ئ،ذحوز  ،قذدانذٍجع  ٌ ٓمح ْعّ ٌ م خال   ذ ،ٓمى صذهركع  ذّ  هًذٍم ،قذد ئ،ذحوز جلطذأ ٓم ٌكذيلك

 جلطأ ٓم .

 

 

 جله ع جمٌ 

 جلمقؾٍو ذلقد ئ،حوز جلطأ ٓم

                                                
(1)
 ٌ ح ذلديح . 15ا.و. ،ردجللزْز خعٓهسى جلمؾدر جلضحذقى ػ  

 . 39فهدرْسى  ؾ ى وجر جلهف  جلؿح لّى ػى جمص2005نرٓا    خطحرى ئ،حوز جلطأ ٓمى  (2)
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جلم جو ذا،حوز جلطأ ٓم يذٍ تٓذحم عذ كس جلطذأ ٓم )جلمذإ م جلمرحعذ ( ذحلطذأ ٓم لذدَ عذ كس اخذ َ اٌ 

 ع كحش اخ َ ضضمُ )ع كحش ئ،حوز جلطأ ٓم(  مح ْعكقًح  م ضلٍْقحش ضعزم ذضدجويح
(1)
 . 

م ؾدْد ذٓم جلمإ م جلمرحع  ٌ لٓد جلطأ ٓمى ٌتذد ،  ذى  خطؾذٍل ذذأكػ   ا،حوز جلطأ ٓمى يٍ ضأ ٓ

صرٓا جلمػح   ح ،  ذى نرٓذا    خطذحر: يذٍ  ٓؿطًح جلميكٍرز صحذقحى  هيك  ،عُ م ضل ْف ضطهق  ّ نط

،قد ضأ ٓم ؾدْد  ههؾا ٌ ضطقا ،م ٌغٓقس جلطأ ٓم جمؽعٓس ،عُ نهش جلخط  جليِ ض  جلطأ ٓم ،عٓذى )

لطأ ٓم جمؽعٓس جلطّ اؽدرضًح ع كس جلطأ ٓم ٌذمٍؾذد يذيج جللقذد جلؿدْذد )،قذد ئ،ذحوز ذمٍؾد ٌغٓقس ج

جلطأ ٓم( ٍْج ق  لٓد جلطأ ٓم ،عذُ ضلذٍْـ جلغذ كس جلمطهحهلذس ،ذم خضذحت يح جلمكطمعذس ٌجلهحؾمذس ،ذم 

طّ اؽدرضًحى ٌإلك  قحذا تضل اٌ  رعذ   ذم جلمذح  ضد لذى جلغذ كس جلمطهحهلذس لٌغحتق جلطأ ٓم جمؽعٓس ج

( ُ  لٓد جلطأ ٓمئل
(2)
 . 

ٌ هًذذح  ذذح إكذذ و جلذذدكطٍر اقمذذد عذذ ف جلذذدْم: جللمعٓذذس جلطذذّ ذمٍؾرًذذح ْهقذذا جلمذذإ م جلمرحعذذ  ئلذذُ 

جلمإ م جلملٓد ؾزأج  م جمخطحر جلطّ ترا جلطأ ٓم ،عًٓح ذقؾد ضكقٓق اكر  تذدر  مفذم  ذم جلطهحصذق 

 ذٓم ييو جمخطحر
(3)
 . 

ئ،ذحوز جلطذأ ٓم يذٍ: ،قذد ذمقطقذحو نضططٓع جلقذٍ  ذذأل نطٓؿس جلقٍ ى ٌ م خال  جلطل ْهحش جلضحذقس 

ضعطزم ئقدَ ع كحش جلطأ ٓم  ّ ضكما ا،رحأ جلمخحك  جلمإ م  هًح لدَ ع كس اخ َى ٌققٓقطذى يذّ 

 ئ،حوز ضأ ٓم جلخط   م جلمإ م جلمرحع   ع جلمإ م جلملٓد .

 ٌيهح الذد  م جلطط ق ئلُ اي  جلخؾحتؼ جلممٓزجش للقد ئ،حوز جلطأ ٓم : ــ

 

 

 خؾحتؼ ،قد ئ،حوز جلطأ ٓماٌال: 

ال عك  ّ ال للقد ئ،حوز جلطأ ٓم  ذم جلخؾذحتؼ جلقحنٍنٓذس  ذح ضغذحذى ،قذد جلطذأ ٓم جلمرحعذ .  لقذد 

 : ــ ْطمطع ذحلخؾحتؼ جلطحلٓس ئ،حوز جلطأ ٓم ـ عأنى  ّ إلك عأل ،قد جلطأ ٓم ـ

                                                

جلطمٍْا جلفٍْطّى  جلدكطٍر جلؾدْق جلق ْ ى جلطأ ٓم جلطؿحرِ ٌئ،حوز جلطأ ٓمى  م ا،مح  جلهدٌز جلهقًٓس جمٌلُ لرٓص (1)

 . 204ى جلفٍْصى ػ1987
(2)
 . 2نرٓا    خطحرى جلمؾدر جلضحذقى ػ  
(3)
 . 84و. اقمد ع ف جلدْمى جلمؾدر جلضحذقى ػ  
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 ذحش  طقحذعذس ،عذُ ،ذحضق كذا  ذم  ًذٍ ْ ضذد جلطزج ،قد ئ،حوز جلطأ ٓم  م جللقٍو جلمعز س لعؿحنرٓم: /1

ع كس جلطأ ٓم جلمرحع  ٌع كس ئ،حوز جلطأ ٓمى ذكٓع ْلد جلطزجم كذا كذ ف صذررح  اللطذزجم جلطذ ف 

جٔخذذ .  غذذ كس جلطذذح ٓم ضعطذذزم ذذذد ع ذذذد  ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم ئلذذُ عذذ كس ئ،ذذحوز جلطذذح ٓم جلطذذّ ضعطذذزم 

 ضكقق جلفٍجرظ . ضلٍْـ لعمإ هٓم ،هد م  حذطلٍْـ ع كس جلطأ ٓم جلمرحع  ،مح و لطً

 ذح ْأخذي كذا  ذملهذُ ال اك ج ذى ال ْل  ذٍل ٌتذص جنلقذحوو  قذدجر ،قد ئ،حوز جلطح ٓم ،قذد جقطمذحلّ: /2

إلك ال ضكدْد  قدجر  ح ْأخي ٌْلطّ كا  ذم جلمذإ م جلمرحعذ  ٌجلمذإ م   هً  ٌ قدجر  ح ْلطّى

ضذطقرا ٌ قذح  م ذ ى يذٍ جلملٓد يٍ ا   ال ْمفم  ل  طى ،هد ئذ جم جللقدى ذا ئل إلك ْطكدو  ذّ جلم

جلخط  جلمإ م فدوى ٌيٍ غٓ   كقق جلٍتٍع اٌ غٓذ   لذ ٌف ٌتذص ٌتٍ،ذى.  حقطمذح  جلفضذد 

ٌجلخضذذحرز تذذحت  ،هذذد ئذذذ جم جللقذذد  ذذّ ؾحنذذد ك  ٓذذىى ٌْطٍتذذف ضكدْذذد جلؿحنذذد جلذذيِ صذذٓ ذف اٌ 

 . ٌ ح ْخرثى جلؤٓد  م اتدجر صٓخض  ،عُ جلكع ٌجلؾد س

ٌإلذذك مل جلمطلحتذذدْم جلمذذإ م  ،قذذٍو جإلإ،ذذحل لعمذذإ م جلمرحعذذ ى ال ْلذذد ،قذذد ئ،ذذحوز جلطذذح ٓم  ذذم /3

جلمرحع  ٌجلمإ م جلملٓد ْكطالل  ذّ جلؤحلذد   كذزج  جتطؾذحوْح  ٌجقذدج ى كمذح ال لذدًْمح جلملعٍ ذحش 

 . جلفح ٓس جلطّ ضمفم كا ٌجقد  هًمح  م  هحتغس ع ٌك جالضهحق ،م ورجْس ٌذك ْس

إلذذك انذذى ْلقذذد لهطذذ ز ه هٓذذس  لٓهذذس ٌْطذذدرؼ ضههٓذذيو لذذز م  س:،قذذد ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم  ذذم جللقذذٍو جلز هٓذذ /4

ئإ ضأخذذي عذذ كس ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم ،عذذُ ،حضقًذذح جلخطذذ   ى  ذذحلز م  ٓذذى ْلذذد ،هؾذذ ج  ؾٍي ْذذح ى لذذٓم

ا ذح  ضذحرْخ  كذدو ئلذُ نًحْذس ضذحرْخ  لذٓمىجلمإ م لمدز ه هٓس  م ترا ع كس جلطح ٓمى جذطذدجأ   ذم 

ًح جلطذذّ ضعطذذزم ذًذذح عذذ كس ئ،ذذحوز جلطذذح ٓمى ٌْذذٍ ّ جلطزج ذذى جلمذذإ م جلمرحعذذ   انذذى ْعطذذزم لعمذذدز نهضذذ

اتضحكح   ططحذلس ،عُ  دَ ييو جلمدزى ٌْمفم لى ال ٍْ ّ جلطزج ى ذذد ع جلرذد  و لذس ٌجقذدزى ٌلفذم 

ٌضعطذزم عذ كس ئ،ذحوز جلطذأ ٓم ذطؤطٓذس جلخطذ   ييو جلد لس جلز م جلمطلحتذد ،عٓذىى ْ ج،ُ  ّ ضقدْ 

 قٓع جلز م ٌ قح  لالضهحق جمؽعّ مجلمؤطُ ذلقد جلطأ ٓم جلمرحع ى  
(1)
 . 

 ئ،حوز جلطأ ٓم ،قد  مٓزجشغحنٓح: 

                                                

 ؾمح   فهحسى ،قد ئ،حوز جلطأ ٓمى  ٍتع جلمٍصٍ،س جلل ذٓسى  طحـ ،عُ جللهٍجل جإللفط ٌنّ جلطحلّ : (1)

 http://arab-ency.com/ /2019. ضحرْخ جلزْحرز: آإجر . 

http://arab-ency.com/
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ضضح،د ئ،حوز جلطأ ٓم  ُ هْحوز جلمقدرز جالكططحذٓس لغ كس جلطأ ٓمى قٓع ضطمفم ع كس جلطأ ٓم ،هذد  -ل1

ئ،حوز جلطأ ٓم لؿزأ اٌ كا جم،مح  جلطأ ٓهٓس لدًْح  م ترذٍ  ذلذـ جلطأ ٓهذحش جلطذُ ضزْذد ،ذم قذد 

 حظًحى غ  ئ،حوز جلطأ ٓم لدَ  إ م آخ  ذحلكد جلزجتدجقطه
(1)
 . 

ضضً   ُ جصذطق جر جمرذذحـ قٓذع ْمفذم ئ،ذحوز جلطذأ ٓم  ذم جلطقعٓذا  ذم آغذحر جلطقعرذحش جلفرٓذ ز  ذُ  -ل2

جلهطحتؽ جلمحلٓس لغ كس جلطأ ٓم ذضرد جلطؤٓ جش  ُ جلمذ ٌف جالتطؾذحوْس ٌجالؾطمح،ٓذس ٌجلفذٍجرظ 

 لرعد جلمإ م ذى لدَ ع كس جلطأ ٓمجلطرٓلٓس جلطُ ضطل ؿ لًح ج
(2)
 . 

ضقعٓذذا  خؾذذؼ جالتضذذحك غٓذذ  جلمفطضذذرس قٓذذع ضقعذذا ،معٓذذس ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم  ذذم قؿذذ   خؾذذؼ   -ل3

 جمتضحك جلمفطضرس جلمطعٍخ ذمٍؾد جلقحنٍل
(3)
 . 

ضقذذدْ  جلكمحْذذس فذذد جلخضذذحت  قٓذذع ضقذذدم ،معٓذذس ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم قمحْذذس ٌضقعٓذذا لخضذذحت يح قذذٓم  -ل4 

حت  جلطذذُ ضطلذذدَ قذذد جقطهذذحظ اٌ كذذا جلخضذذ أحت ى قٓذذع ْذذد ع  لٓذذد جلطذذأ ٓم ؾذذزضذذضل فذذًح لخ

جلغ كس
(4)
 . 

جلط جؾع ،م ضأ ٓم انذٍجع  لٓهذسى قٓذع ْطذٓف ئ،ذحوز جلطذأ ٓم نقذا جلطزج ذحش جلمذإ م ،ذم جلطذأ ٓم   -ل5

 جلٍغحتق ى  م،م ضؤطٓس  حل إٌال م  ضجلضحرَ ئلُ  طلًد آخ  ٌْما جلمإ
(5)
 . 

ٓ  تف ٌ ضح،دز  لٓد جلطأ ٓم قٓع ْقدم  لٓد جلطأ ٓم  ضح،دجش ضطلعذق ذحلطضذلجلكؾٍ  ،عُ نؾح -ل6

ٌقدٌو جالقطهحظ ٌغطحأ جلٍغٓقس
 (6)

 . 

ْضح،د ئ،حوز جلطأ ٓم ،عُ قمحْذس عذ كحش جلطذأ ٓم  ذم جإل ذالسى مل جلغذ كس ئإج تح ذص ذحلطذأ ٓم  -ل7

ح ضقذذٍم ذا،ذذحوز ،عذذُ خطذذ  كرٓذذ   انًذذح رذمذذح ضطلذذ ؿ لب ذذالس ،هذذد ٌتذذٍع جلخطذذ ى ٌلفذذم ،هذذد 

جلطذأ ٓم ،عذُ إلذذك جلخطذ  لذدَ ٌجقذذدز اٌ اكػذ   ذم عذذ كحش ئ،ذحوز جلطذأ ٓمى  ذذال عذ كحش ئ،ذذحوز 

                                                
(1)
 . 162ى جلمؾدر جلضحذقى ػ و. اقمد ع ف جلدْم 
(2)
 . 320 خطحر  كمٍو جلًحنضّ ٌئذ جيٓ  ،ردجلهرّ قمٍووى جلمؾدر جلضحذقى ػ 
(3)
 . 163و. اقمد ع ف جلدْمى جلمؾدر جلضحذقى ػ  
(4)
 . 166و. اقمد ع ف جلدْمى جلمؾدر نهضىى  
(5)
 . 199جلمكح ّ ذًحأ ذًٓؽ عف ِى جلمؾدر جلضحذقى ػ 
(6)
 . 201عف ِى جلمؾدر نهضىى ػ جلمكح ّ ذًحأ ذًٓؽ  
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جلطأ ٓم صطقٍم كا  هًح ذطضدْد نضرى  لٓهس  ذم جلخضذحرز ضلذحو  جلهضذرس جلطذُ ترعذص ئ،ذحوز ضأ ٓهًذحى 

 س صطفٍل ع كس جلطأ ٓم  ُ ٌفع آ مٌ م خال  ييو جللمعٓ
(1)
 . 

 فذ ز جلطذأ ٓمى مل  رذدا جلطذأ ٓم  ام ال  رذدا ئ،ذحوز جلطذأ ٓم يذٍ  فمذا مؽذٌْ َ ذلـ جلرذحقػٓ

ْطكقذذق ذطؿزتذذس جلمؾذذحتد ٌضٍهْذذع نطحتؿًذذح ٌآغحريذذح ،عذذُ اكرذذ  ،ذذدو  مفذذمى  رقذذدر  ذذح ْذذزوجو ،ذذدو 

جلمضطأ هٓم ضزوجو ضؿزتس جمف جر ٌضٍهْلًح
(2)

 ى  ًّ ،معٓس ضهطٓص ٌضغطٓص لألف جر جلمإ م  هًح .

 

 

 

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                

جلطحلّ: جلٍٓم جلضحذعى  طحـ ،عُ جللهٍجل قضحم جلغقٍْ ِى جلمقؾٍو ذلقد ئ،حوز جلطأ ٓمى  ٍتع  (1)

https://www.youm7.com/home/index . /2019ضحرْخ جلزْحرز: آإجر . 
(2)
 . 13لقؾحرى جلمؾدر جلضحذقى ػ ا.و. ،ردجللزْز خعٓهس ج 

https://www.youm7.com/home/index
https://www.youm7.com/home/index
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 جلػحنّ جله ع

 انٍجع ،قد ئ،حوز جلطأ ٓم

ضأخذذي جللالتذذس ذذذٓم عذذ كحش جلطذذأ ٓم جلمرحعذذ  ٌعذذ كحش ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم نمذذحإؼ  خطعهذذس ٌؽذذٍرج 

هذحتّ ٌ هًذح جإلخطٓذذحرِض طلذدوزى  هًذح  ذح ْضذمُ ذحإل
(1)

ى ٌيذٍ ضقضذٓ  ْ ضفذز ،عذُ اصذحس تذحنٍنّ  ذذم 

 قٓع ٌؾٍو اٌ ،دم ٌؾٍو ئلطزجم تحنٍنّ ذا،حوز جلطأ ٓم .

  م جلهحقٓس جللمعٓس : ــ و ئ،حوز جلطأ ٓم جلمطدجٌلسٍضحلٓح ئلُ اي  انٍجع ،ق ٌصهطط ق

 ئ،حوز جلطأ ٓم جإلخطٓحرِاٌال: 

عذ كس نضططٓع ال نؾف ئ،حوز جلطأ ٓم جإلخطٓحرِ ذأنذى ئ،ذحوز جلطذأ ٓم ،عذُ جلخطذ  جلٍجقذدى مل 

غذ  ضهطمذ   ٍج قطذى )كذا ٌغٓقذس ضذأ ٓم ٌجقذدز( ،عذُ  لٓذد جلطذأ ٓم  جلطأ ٓم ضل ؿ كا خط  ،عُ قذدز

 اٌ ر قى جلطؤطٓس .  ،عُ ترٍ  ييج جلخط

ئل ئ،حوز جلطأ ٓم جإلخطٓحرِ ْلهّ ق ْس جللما ٌ قح لبخطٓحر جلك ى  غ كس جلطأ ٓم لٓضذص  عز ذس 

ذأل ضطهحه  ،م اِ خط  لملٓد جلطأ ٓم كمح ال  لٓد جلطأ ٓم لى جلك ْس جلفح عس  ّ ترٍ  اٌ ر ذـ اِ 

كذح ال ذذأِ لطأ ٓمى  لهُ إلذك ال عذ كس جلطذأ ٓم لًذح ق ْذس جإلقطهذحظ خط  ْل ؿ ،عٓى  م ع كس ج

وٌل ال ضطهذذحه  ،ذذم ؾذذزأ  هذذى لملٓذذد جلطذذأ ٓمى كمذذح ال لملٓذذد جلطذذأ ٓم ق ْذذس ر ذذـ اِ خطذذ  خطذذ  

 ْل ؿ ،عٓى  م ع كس جلطأ ٓم
(2)
 . 

خطذحر ٌ م  زجْح ئ،حوز جلطأ ٓم جإلخطٓحرِ انى ْمفم لغ كحش جلطأ ٓم جلؾؤٓ ز جلمهح ضس ،عذُ جم

جلمكعٓس جلقذخمس ٌجلطذّ ضفذٍل خذحرؼ نطذحق كحتطًذح جإلكططحذٓذس اٌ جلطذّ ضفذٍل خذحرؼ نطذحق ٌعذ ٌك 

 جإلضهحتٓس
(3)
 . 

مس ذذٓم خكمح انًح ضلطّ جله ؽذس لطرذحو  جلملح عذس ذذٓم عذ كحش جلطذأ ٓم  ٓطرذحولٍل جمخطذحر جلقذ

 ذلقً  جلرلـ
(4)
 . 

                                                

 طحـ ،عُ جللهٍجل جإللفط ٌنّ جلطحلّ: ،عًٓح جلطأ ٓم ٌضهمٓمى جلدجخعّى جلمكح ّ   جلم هٌتّى جمصش جلههٓس جلطّ ْقٍم  (1)

https://www.ml-advocates.com/ . /2019ضحرْخ جلزْحرز: آإجر . 
(2)
 . 25نرٓا    خطحرى جلمؾدر جلضحذقى ػ 

 . 87صهس كرعى  فطرس جلقحي ز جلكدْػسى ػجلدكطٍر ،ردجلٍوٌو ْكُٓى ئ،حوز جلطأ ٓمى جلقحي زى  ؾ ى ذال  (3)
(4)
 . 26نرٓا    خطحرى جلمؾدر جلضحذقى  

https://www.ml-advocates.com/
https://www.ml-advocates.com/
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 ٌْلحخ ،عُ ئ،حوز جلطأ ٓم جإلخطٓحرِ  ح ْعّ: ــ

م ع كحش جلطأ ٓم جلؾؤٓ ز  م جلمهح ضس ،عُ جمخطحر جلمكعٓس جلقذخمس ٌجلطذّ ضفذٍل خذحرؼ ف ِ ْم /1

 .  نطحق كحتطًح جالكططحذٓس اٌ جلطّ ضفٍل خحرؼ نطحق ٌع ٌك جالضهحتٓس

ل جمخطذحر جلقذذخمس ذذذٓم ذلقذذً  ْلطذّ جله ؽذذس لطرذذحو  جلملح عذذس ذذٓم عذذ كحش جلطذذأ ٓم  ٓطرذذحولٍ /2

 ـ .جلرل

 س.حر خحرؼ نطحق تدرضًح جالكططحذٓلطأ ٓم  م ضعرٓس كعرحش ،مالتًح ذقرٍ  اخطم ع كحش جمف ِ ض /3

مح كحل ئ،حوز جلطأ ٓم جالخطٓحرِ ْططعد ضقدْ  ضهحؽٓا ،م كا خط  ئلُ  لٓد جلطذأ ٓم  قذد ْذإوِ ل /4

ٌذلد جالضؾحالش جلمفػهس  ع  لٓد جلطذأ ٓم  قذد  لملعٍ حش ئلُ جلغ كحش جلمهح ضس ىإلك ئلُ ضض خ ج

جلملٓد  ّ ترٍ  جلخط  ٌتد ْ  قذى  مذح ْذإوِ ئلذُ  قذد عذ كس جلطذأ ٓم م،محلًذح جلطأ ٓهٓذس ى ْطأخ  

 ٌصٍأ صملطًح اٌ تد ضكدظ جلخضحرز ترا ترٍ  جلملٓد لعخط 
(1) 

.
 

للغحنٓح: ئ،حوز جلطأ ٓم جإللزج ّ )جإلضهحتٓس(

خطٓذذحرِ ٌذضذذرد جلمغذذحكا جلمطلعقذذس ذا،ذحوز جلطذذأ ٓم جإلٌ ح ا،ذذالوضعذذك جلضذذعرٓحش جلمغذذحر ئلًٓذ ذضذرد

فخح س ،دو جمخطحر )ٌغحتق جلطأ ٓم( جلم جو ئ،حوز جلطأ ٓم ،عًٓحى  قد نغأ ٌخ ؼ ئلذُ قٓذز جلٍؾذٍو 

 ئ،حوز ضأ ٓم جإلضهحتٓس لططؤعد ،عُ ضعك جلؾلٍذحش صحلهس جليك  .

ٌ ذذّ جلكقٓقذذسى  انهذذح نضذذططٓع ال نؾذذف ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم جإللزج ذذّ )جإلضهحتٓذذس( ذأنذذى ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم 

حتّ اٌ جمٌضٍ حضٓفّجلطعق
(2)
 رمٍؾد اضهحتٓس ئ،ذحوز جلطذأ ٓم ذذٓم عذ كس جلطذأ ٓم ٌ لٓذد جلطذأ ٓم ضفذٍل  ى

ع كس جلطأ ٓم  عز س ال ضطهحه  ،م ؾزأ  ذم كذا خطذ  )ٌغٓقذس اؽذدرضًح( لملٓذد جلطذأ ٓم  ذحوجم يذيج 

 جلخط  ْقع فمم نطحق ٌع ٌك جإلضهحتٓس
(3)
 . 

ج جلخطذذ  ضعقحتٓذذح وٌل ال ضلذذ ؿ ،عٓذذى عذذ كس ٌْفذذٍل  لٓذذد جلطذذأ ٓم  عذذزم ذقرذذٍ  قؾذذطى  ذذم يذذي

فمم نطحق ٌع ٌك جإلضهحتٓسى ليلك ْطعق ،عُ ييج جلقرذٍ   ٓم ييج جلخط   حوجم ييج جلخط  ْقعجلطأ 

                                                
(1)
 عًحخ جللهرفّى جلمؾدر جلضحذق . 
(2)
 . 27نرٓا    خطحرى جلمؾدر جلضحذقى ػ 
(3)
 جلمكح ّ   جلم هٌتّى جلمؾدر جلضحذق . 
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 م ؾحند  لٓد جلطأ ٓم ئؽطالـ )جلقرٍ  جم،مُ(
(1)

ال ض صا ئلٓى  مل ضهحؽٓا كا خط  ،عُ قدجى 

أ ٓهٓذس( ذمؿذ و ال ضؾذدريح عذ كس جلطذأ ٓم وٌل ال  ذم جمخطذحر )جلٍغذحتق جلط ٌلفهى ْقرا ،دو فخ 

ْ جيذذح اٌ ْلذذ ف ضهحؽذذٓعًحى كذذا  ذذح  ذذّ جم ذذ  ال عذذ كس جلطذذأ ٓم ض صذذا لذذى كغذذف قضذذحخ صذذهٍِ اٌ 

.... ئلذخى ٌإلذك وٌل اْذس ضهحؽذٓا  ذاؾمحلّ جمتضذحكى ٌئؾمذحلّ جلخضذحت نؾف صهٍِ اٌ رذع صهٍِ 

م غقطذى  ذّ عذ كس جلطذأ ٓم قذد ٌفذع  لٓذد جلطذأ ٓلألخطحر جله وْسى ٌْهرػق إلك  م  ردا قضم جلهٓذسى  

ً ضًح ٌكٍ   ط ز جلطلح ا  لًحى ٌ ع إلك  قد ض صا ع كس جلطأ ٓم كغف جمخطذحر ئلذُ  م خال  ع

  لٓد جلطأ ٓم ٍْفف  ٓى ضهحؽٓا جمخطحر جلطّ ئكططرص  ًٓح ٌا،حوش ضأ ٓهًح
(2)
 . 

 غحلػح: ئ،حوز جلطأ ٓم جلهضرّ

ٓمى  ال  رع  ضأ ٓم جلٍغٓقس جلطّ اؽدرضًح ع كس جلطأ ٓم ْط  ضٍهْلى  ّ ييج جلهٍع  م ئ،حوز جلطأ 

اٌ ضقضٓمى ذٓم ع كس جلطأ ٓم )جلغ كس جلمطهحهلس( ٌ لٓد جلطأ ٓم كرقح لهضرس  طهق ،عًٓح  ّ ،قد ئ،حوز 

جلطأ ٓم ٌذههش جلهضرس ْط  ضٍهْع اتضحك جلطأ ٓم ،عًٓح ٌجلخضحت  ذٓهًمحى  م يهح ؾذحأش ضضذمٓس )ئ،ذحوز 

  ٓم جلهضرّ(جلطأ
(3)
 . 

 رجذلح: ئ،حوز جلطأ ٓم جلالنضرّ )اٌ ئ،حوز ضأ ٓم ضؿحٌه جلخضحت (

نضرّ ال ْلطمد ،عُ نضرس  ثٍْس لطٍهْع  رحل  جلطذأ ٓم ٌجمتضذحك ٌجلخضذحت  لفذا ئ،حوز جلطأ ٓم جلال

ٓم خط  )ٌغٓقس ضأ ٓم( ذٓم جلغذ كس جلمطهحهلذس ٌ لٓذد جلطذأ ٓمى ٌ ذم يهذح ؾذحأش جلطضذمٓس )ئ،ذحوز جلطذأ 

،عذُ  ٌلٓس  لٓد جلطذأ ٓم ضلطمذدإجلالنضرّ(ى  هّ ييج جلهٍع  م جلطأ ٓم  ال ئقطهحظ ع كس جلطأ ٓم ٌ ض

  رع  جلخضحرز ٌ م يهح ؾحأش جلطضمٓس )ئ،حوز ضأ ٓم ضؿحٌه جلخضحت (
(4)
 . 

لخح ضح: ئ،حوز جلطأ ٓم ،م ك ْق جإلضهحتٓحش

 ٌيّ ،عُ نٍ،ٓم:

ّ جلؤحلذد عذ كحش جلطذأ ٓم جلؿدْذدز ،عذُ غٓ يذح  ذم ٌيّ جلطّ ضهقذعًح  ذ /لإتفاقيتلالمشاركت:1

جإلضهحتٓحش ذا،طرحريح جنًح ضخهف  م جللدأ جلمحلّ ،عُ جلغذ كس جلؿدْذدز ،ذم ك ْذق جإلقطهذحظ ذهضذرس 

                                                

قضم صلٓد قح د هكّى ئ،حوز جلطأ ٓم ذغ كحش جلطأ ٓم جلمرحع   ّ ؾمًٍرْس  ؾ  جلل ذٓس/ ورجصس  ٓدجنٓسى رصحلس  قد س  (1)

 . 64ى  ؾ ى ػ 1974 حؾضطٓ   ّ جلطأ ٓمى  لعكؾٍ  ،عُ ورؾس
(2)
 . 28نرٓا    خطحرى جلمؾدر جلضحذقى ػ 
(3)
 . 28   خطحرى جلمؾدر نهضىى ػ نرٓا 
(4)
 . 30نرٓا    خطحرى جلمؾدر نهضىى ػ  
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% 10ؽؤٓ ز  م جلخط ى ٌئ،حوز جلرحتّ لدَ ع كحش جإل،حوزى  لعُ صذرٓا جلمػذح : جإلقطهذحظ ذهضذد 

فذمم  رعذ   كذدو  ضذرقح  ذّ يذيو جإلضهحتٓذسى ٌْقذحف % ئلذُ  لٓذدِ جلطذأ ٓم 90 م جلخط  ٌئ،حوز 

لعغذذ كس فذذمم قذذدٌو  ئلًٓذح ئضهحتٓذذس ئفذذح ٓس ضضذمُ ئضهحتٓذذس جلهذذحتـى ٌإلذك لزْذذحوز جلطحتذذس جإلصذطٓلحذٓس

كدو  ّ ييو جإلضهحتٓس  ضإٌلٓس كا ك ف ذحلهضرس لكؾطى  ذم جمتضذحك ٌجلطلٍْقذحش  رحل   لٓهسى ٌض

حكق جلؿؤ ج ٓذذس لبضهحتٓذذس ٌجإلكذحر جلقذذحنٍنّ لًذذح ٌجلمخذذحك  ٌ،مٍلذس ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم ٌجلكضذحذحش ٌجلمهذذ

جلمغمٍلس ذحلطؤطٓس ٌكيلك جلمضطػهحز ٌ،معس جإلضهحتٓس ٌ ٍ،ذد نهحإيذح ٌئنطًحتًذحى ٌغٓ يذح  ذم جلغذ ٌك 

 جلطّ ْطهق ،عًٓح  ضرقح ذٓم ع كس جلطأ ٓم ٌع كحش جإل،حوز
(1)
 . 

أ ذطفذٍْم  كهمذس ضأ ٓهٓذس  طٍجهنذس ذأتذا  ز ،عذُ جلرذدضهحتٓس عذ كس جلطذأ ٓم جلمرحعذييو جإل ٌضضح،د

كعهذذس ئوجرْذذسى كمذذح ضذذٍ   جلذذد،  جلههذذّ جلذذالهم ،ذذم ك ْذذق جلطلذذحٌل  ذذّ ضضذذلٓ ز جمخطذذحر ٌضضذذٍْس 

 جلطلٍْقحش
(2)
 . 

ٌضرذذ م ذلذذد  ذذ ٌر  طذذ ز ،عذذُ ،مذذا جلغذذ كسى ٌذلذذد ح ضفذذٍل تح،ذذدز  ذذم  /لإتفاقيؤؤتلالفؤؤا  :2

 ذّ ضقذدْ  جلمخذحك ى ٌ ذّ نهذش جلٍتذص ضفذٍل تذد  جلملعٍ حش ٌجلرٓحنحش ٌ كهمس ضأ ٓهٓس ضضذطهد ،عًٓذح

ئصذططح،ص ضفذذٍْم ئقطٓحكذحش  هٓذذس  حلٓذذس ضضذح،ديح ،عذذُ هْذحوز ئقطهحظًذذح  ذذم جلخطذ  ٌجلطلذذ ف ،عذذُ 

نٍ،ٓذذس جلمخذذحك  ٌاصذذرحذًح ٌقؿذذ  ضف جريذذح خذذال  جلضذذهٍجش جلمحفذذٓسى  اضهحتٓذذس جلهذذحتـ ضلطذذّ تذذدرز 

نضرس ئقطهحظًح  م جلخط  كرقح لقدرضًح جلمحلٓذس ئصطٓلحذٓس اكر  ٌضلطّ تدرز لغ كس جلطأ ٓم  ّ ضكدْد 

ٌجلههٓسى ٌضكدو نضرس جإلقطهحظ  م كا خط  كرقح لؿدٌ   خذحك   كذدوز ٌقذدٌو ئقطهذحظ  ضذرقس  ذم 

كا خط ى ٌكيلك جلطحتس جإلصطٓلحذٓس لفا ئضهحتٓس صذٍجأ  ذّ ضذأ ٓم جلممطعفذحشى اٌ جلركذ ِ اٌ جلهًذ ِ 

 اٌ ضأ ٓم جلكٍجوظ جللح س
(3)
 . 

 

 

 

                                                
(1)
 جلمكح ّ   جلم هٌتّى جلمؾدر جلضحذق . 
(2)
 . 18ا.و. ،ردجللزْز خعٓهس جلقؾحرى  ؾدر صحذقى ػ  

ى جمرولى وجر جلػقح س ى ،محل2009جلمكح ّ ذًحأ ذًٓؽ عف ِى جلطأ ٓم جلرك ِ  ّ جلطغ ْع ٌجلططرٓقى جلطرلس جمٌلُى  (3)

 . 163طٍهْعى ػ لعهغ  ٌجل
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 ع جلػحنّجلمرك

 اقفحم جل ؾٍع ،عُ ع كس ئ،حوز جلطأ ٓم

 ّ ييج جلمركع ضهحٌلهح اقفحم جل ؾٍع ،عُ ع كس ئ،حوز جلطأ ٓم ذغة  ذم جلطهؾذٓا ٌإلذك ذركذع 

جللالتس ذٓم ع كس جلطأ ٓم ٌع كس ئ،حوز جلطأ ٓم ٌئلطزج حش جلمإ م جلمرحع  ٌجلمإ م جلملٓدى ٌكذيلك 

ى كمح ذكػهح اْقح ،التس جلمإ م لً  ئهجأ ،قذد ئ،ذحوز جلطذأ ٓم ضأغ  جل ؾٍع ذهٍع جإلضهحق ذٓم جلط  ٓم

ٌإلك  م ؾحنرٓم: جمٌ  ئ،طرذحر كذا  ذم جلمذإ م لًذ  ٌعذ كس ئ،ذحوز جلطذأ ٓم اغٓذحر ذحلهضذرس لرلقذً  

 جلرلـى ٌجلػحنّ  دَ ئ فحنٓس جل ؾٍع ذحلد،ٍَ غٓ  جلمرحع ز لؾحلف جلمإ م لً  .

 

 جلمطعد جمٌ 

 ٌع كس ئ،حوز جلطأ ٓم جللالتس ذٓم ع كس جلطأ ٓم

هغذة ئضهذذحق ئ،ذحوز جلطذذأ ٓم لفذا  ذذم جلمطلحتذدْم ٌ،عٓذذىى ققٍتذح ٌجلطزج ذذحش  ذّ  ٍجؾًذذس جلمطلحتذذد ْ  

 جٔخ  .

 حلمإ م جلمرحع  ْعطزم اٌال ذد ع تضل ئ،حوز جلطأ ٓمى كمح ْعطزم ذارصح  تٍجت  وٌرْس ئلُ جلمإ م 

طرذذق ذغذأنًح ئضهذذحق ئ،ذحوز جلطذذأ ٓم ٌإلذك لفذذّ جلملٓذدى ْذدٌل  ًٓذذح جمخطذحر جلطذذّ ضلحتذد ،عًٓذذح ٌجلطذّ ْ

ْضططٓع جلمإ م جلملٓد ال ْق ر  دَ جإللطزج حش جلطّ ْهقعًح ٌْطأكذد  ذّ جلٍتذص نهضذى  ذم ال جلمذإ م 

 جلمكٓا ْطرع  ّ ئذ جم جللقٍو صٓحصس ال ضطلحرؿ  ع ع ٌك ئضهحق ئ،حوز جلطأ ٓم .

ٌوْلس ضفٍل فمحنح لطههٓي ئلطزج حضى  ّ  ٌج ح جلمإ م جلملٓد  ٓعطزم ذأل ْهغة لدَ جلمإ م جلمكٓا

 ٍجؾًذذس يذذيج جلطذذأخٓ ى كمذذح ْعطذذزم ذذذأل ْذذد ع لعمذذإ م جلمكٓذذا ،مٍلذذس ،ذذم جللقذذٍو جلطذذّ ْطرذذق ،عًٓذذح 

جإلضهحقى ٌاقٓحنح ْهؼ  ّ جإلضهحق ،عذُ ال ْغذط   جلمذإ م جلمكٓذا  ذّ جمرذذحـ جلطذّ ضكققًذح ا،مذح  

 د ذد ع نؾٓرى  ّ جلطلٍْـجلمإ م جلملٓدى  اإج ضكققص جلفحرغس ئلطزم جلملٓ
(1)
 . 

ٌلفم ييو جإللطزج حش جلمطرحولس ْؿد ال ضههي  ّ ظا  ردا يذحم ٌيذٍ  رذدا قضذم جلهٓذس جلذيِ ْؿذد 

 ال ْضٍو ئضهحق ئ،حوز جلطأ ٓم ٌتص ئذ ج ى ٌاغهحأ ضههٓيو .

                                                
(1)
 . 384و. ،ردجلٍوٌو ْكُٓى جلمؾدر جلضحذقى ػ  
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م ٌ،عٓى  انهح ترا جلطط ق ئلُ ضأغ  جل ؾٍع ذهٍع جإلضهحق ذٓم جلط  ٓم ٌ دَ ضأغ  جل ؾٍع ذأقفح

لملٓد  ذّ يذيج ،قد ئ،حوز جلطأ ٓم ن َ  م جلمٍؾد ال نٍرو اي  ئلطزج حش جلمإ م جلمرحع  ٌجلمإ م ج

 جلمؿح  ٌإلك كحٔضّ : ــ

 

 جله ع جمٌ 

 ئلطزج حش جلمإ م جلمرحع 

ملٓد غمم ضكما ييج جمخٓ  لؿزأ  م جلخط  جليِ لْعطزم جلمإ م جلمرحع  ذأل ْد ع ئلُ جلمإ م ج

ى ٌا،هّ ذيلك تضل ئ،حوز جلطذأ ٓمى كمذح ْعطذزم ذذأل ْ صذا ئلذُ جلمذإ م جلملٓذد تذٍجت  ضلحتد ،عٓى جمٌ 

 وٌرْس ٌ قح لعطهؾٓا جٔضّ:

 تضل ئ،حوز جلطأ ٓم اٌال:

تضل ئ،حوز جلطأ ٓم يٍ غمم ئ،حوز جلطأ ٓم جليِ ْعطزم جلمإ م جلمكٓا ذد لى لعمإ م جلملٓذد  قحذذا 

 د جمٌ  ،عًٓحضكما ييج جمخٓ  لؿزأ  م جمخطحر جلطّ ضلحت
(1)
 . 

ٌضخطعف ك ْقس ضكدْد جلقضل ضرلح لعؾٍرز جلطّ ْأخييح ئضهحق ئ،حوز جلطأ ٓمى  قد ْفٍل ؾزأج  ذم 

تضذذل جلطذذأ ٓم جلمرحعذذ ى ٌيذذيج يذذٍ جلؤحلذذدى ٌتذذد ْكذذدو ذط ْقذذس  ضذذطقعس وٌل ئرضرذذحك ذقضذذل جلطذذأ ٓم 

جمؽعّ
(2)
 . 

لطذذأ ٓم اٌال ذذذأٌ  ئلذذُ جلمذذإ م ٌجلذذيِ ْكذذدظ ،مذذال ال جلمذذإ م جلمرحعذذ  ال ْ صذذا تضذذل ئ،ذذحوز ج

جلملٓدى ٌئنمح ْط  و ذع تضذل ئ،ذحوز جلطذأ ٓم ،ذم ك ْذق تٓذدو  ذّ قضذحخ ؾذحر ْهطكذى جلمذإ م جلمرحعذ  

لؾحلف جلمإ م جلملٓدى ٌإلك ْطفٍل  م  ؿمٍع جمتضحك جلطّ ْضطكقًح ييج جمخٓ  جإلْدجع جليِ ْعزم 

 ٓي ئلطزج حضى )جلمإ م جلملٓد(جلمإ م جلملٓد ذطفٍْهى لدَ جلمإ م جلمرحع  فمحنح لطهه
(3)
 . 

 

 / تٍجت  جلططرٓقغحنٓح
                                                

(1)
 . 98ا.و. ،ردجللزْز خعٓهس جلقؾحرى جلمؾدر جلضحذقى ػ  
(2)
 . 209قضم صلٓد قح د هكّى جلمؾدر جلضحذقى ػ  
(3)
 . 80و. جلؾدْق جلق ْ ى جلمؾدر جلضحذقى ػ  
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راْهح ال ئضهحق ئ،حوز جلطذأ ٓم جإلؾرحرْذس ْفذٍل ،هذد ئذ ج ذى ئكذحرج  حرغذحى ْمذأل ضذدرْؿٓح ذٍجصذطس 

،قٍو جلطأ ٓم جلطذّ ْر  ًذح جلمذإ م جلمرحعذ ى اِ ال جإلضهذحق ٍْفذع  ٍفذع جلططرٓذق ذمؿذ و ال ْرذدا 

،قذذٍو ضذذدخا  ذذّ جإلكذذحر جلذذيِ قذذدوو جإلضهذذحقى ٌْذذط  إلذذك ذٍجصذذطس تذذٍجت  جلمذذإ م جلمرحعذذ   ذذّ ئذذذ جم 

،عذُ جلطذذٍجلّ ذحلهضذرس لفذا خطذ  ْطلحتذد ،عٓذذى لٓلذ ف جلمذإ م جلملٓذد  ذذدَ  ْ صذعًح جلمذإ م جلمرحعذ 

 م جلمرحع  لغ ٌك جإلضهحق ٌييو جلقذٍجت  ْمٓذز ذغذأنًح ذذٓم ٌلٓطأكد ذٍجصططًح  م ئقط جم جلمإ ئلطزج ى

 ــ : نٍ،ٓم

ذذيك  ذٓحنذحش  خطؾذ ز : ض صا ئلُ جلمذإ م جلملٓذد ٍْ ٓذح اٌ اصذرٍ،ٓحى ٌْفطهذُ  ًٓذح  إتطس تٍجت 

طحتذس لكى ٌضردٌ ايمٓس ييج جلهٍع  م جلقٍجت   ّ جلكحالش جلطّ ضطلعق  ًٓح ذطلذدْا جحض،م جلخط  ٌجمت

 جلطّ ْكطهع ذًح جلمإ م جلملٓد .

 ذم  تٍجت  ضطلعذق ذفذا خطذ  ،عذُ قذدز ٌيّ اٌ تٍجت  قٍجالشى تٍجت  نًحتٓسٌجلهٍع جلػحنّ ْضمُ 

جمخطحر جلطّ ْطرق ،عًٓح ئضهحق ئ،حوز جلطأ ٓمى ٌضطقمم ذٓحنحش ضهؾٓعٓس ذغأل جلخطذ  ٌذٓذحل جلؿذزأ 

جليِ ْكح  جلُ جلمإ م جلملٓد عذً ْح اٌ كذا غالغذس اعذً  اٌ صذطس اعذً ى ٌيذّ ضأخذي ارتح ذح  ضعضذعس 

قضذذ  جلذذُ  ؿمٍ،ذذحش ٌ قذذح لهذذٍع جلهقذذٍو ٌجلطذذّ ْههذذي ذًذذح جإلضهذذحقى ٌ ؿمذذٍع جلؾذذح ّ جلذذيِ ْخذذؼ ضٌ

جلمإ م جلملٓد ْ قا  ّ نًحْس كا  ط ز ئلُ جلكضحخ جلؿحرِ لعمإ م جلملٓد جليِ ْهؼ جإلضهحق ،عذُ 

  طكى لدَ جلمإ م جلمرحع 
(1)
 . 

 

 جله ع جلػحنّ

 ئلطزج حش جلمإ م جلملٓد

ٌوْلس ضكص ْدِ جلمإ م جلمكٓاى ٌإلك فمحنح لطههٓذي ئلطزج ذى ترذا  ْهغةال ْعطزم جلمإ م جلملٓد 

ييج جمخٓ ى كمح ْعطزم ذد ع ،مٍلس ئ،حوز ضأ ٓم ،م جللقذٍو جلطذّ ْطرذق ،عًٓذح جإلضهذحقى ٌاقٓحنذح ْذد ع 

ؾذزأج  ذذم جمرذذحـ جلطذذّ ضكققًذذح ،معٓذحش ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓمى ٌاخٓذ ج ْعطذذزم جلمذذإ م ال ْذد ع نؾذذٓرى  ذذّ 

 حرغس ئلُ جلمإ م جلمكٓا .ضلٍْـ جلف

لإيداعلالضمانلأوال:

                                                
(1)
 . 98كُٓى جلمؾدر جلضحذقى ػ و. ،ردجلٍوٌو ْ 



 24 

ئل جلذيِ ْعطذذزم  ذّ  ذذٍجؾًطً  يذٍ جلمذذإ م التذس لًذذ  ذاضهذحق ئ،ذذحوز جلطذأ ٓمى ٌ هٓم ال ،ئل جلمضذطأ

جلمرحعذذ ى ٌلذذيلك ْعذذزم جلقذذحنٍل عذذ كحش جلطذذأ ٓم ال ضكذذطهع ذاقطٓذذحكّ كذذحف لطضذذٍْس ئلطزج حضًذذح  ذذّ 

م  جلطأ ٓمى ٌييج جإلقطٓحكّ جلههذّ جلذيِ ْعطذزم ذذى جلمذإ ٍجؾًس جلمضطأ هٓم اٌ جلمضطهٓدْم  م ،قٍذس 

لحش ذذيلك ئلذُ قمحْذس ْْكضد وٌل خؾ  جمخطحر جلطّ ا،ٓد ذغأنًح جلطأ ٓمى ٌضًذدف جلطغذ  جلمرحع 

 جلمضطأ هٓمى خؾٍؽح ٌال لً  ئ طٓحهج ،عُ ا ٍج  جلمإ م جلمكٓا
(1)
 . 

تضحك ئ،حوز جلطذأ ٓم ٌئنمذح ْكذطهع ذًذح ٌضكقٓقح ليلك ال ْ صا جلمإ م جلمرحع  ئلُ جلمإ م جلملٓد ا

قطُ جلقدر جلفح ّ لطمػٓا جإلقطٓحكّ جلههّ لألخطحر جلطّ ا،ٓد جلطأ ٓم ذحلهضذرس لًذحى ٌجلمذإ م جلمكٓذا 

ْهلا إلذك ٌ قذح لغذ ٌك ؾذ َ جللمذا ،عذُ ئورجؾذى  ذّ ئضهحتذحش ئ،ذحوز جلطذأ ٓمى ٌ،عذُ إلذك  ذحلطلرٓ  

ملهُ جلمقؾٍو)ٌوْلس( اٌ )ئْدجع جلقمحل( ال ْإوِ ضمح ح جل
(2)

ى إلك ال جم   ْطلعق ذكذرش جلمذإ م 

ُ جلكقٓقّ لعفعمسهجلمكٓا لألتضحك جلطّ ْضطكقًح جلمإ م جلملٓد اكػ   م ٌوْلس ذحلمل
 (3)

 . 

يذذيو جلٍوْلذذس جلطذذّ ضطفذذٍل لذذدَ جلمذذإ م جلمكٓذذا ضخؾذذؼ لقذذمحل و ذذع جلطلٍْقذذحش جلطذذّ ْعطذذزم 

جمخٓ  ال ْخطؾ   هًح وٌل ال ْفٍل ضكص رقمس ذد لًح جلمإ م جلملٓد لعمإ م جلمكٓا ٌْؿٍه لًيج 

 جلطقعرحش جلمحلٓس جلطّ ْطل ؿ لًح جلمإ م جلملٓد
(4)
 . 

ٌ م جمصرحخ جلطّ ضكط  ئقطهحظ جلمإ م جلمكٓا ذٍوْلس جلقمحل ييوى ؽلٍذس ضكٍْا جلهقذٍو  ذم 

ئ،ذحوز  ذعد ئلُ آخ  خؾٍؽذح  ذّ جٌتذحش جلكذ ٌخ ٌجمه ذحش جلدٌلٓذس جلطذّ ضذإوِ ئلذُ ئنًذحأ ئضهحتذحش

م جلملٓذذد ،عذذُ  جلطذذأ ٓمى  ذذّ  ػذذا يذذيو جلكذذحالش صذذٓطلير ،عذذُ جلمذذإ م جلمكٓذذا ال ْكؾذذا  ذذم جلمذذإ

نؾذٓرى  ذّ ضلذذٍْـ جلفذٍجرظى ئإج لذ  ضفذذم لذدَ جلمذإ م جلمكٓذذا يذيو جلٍوْلذسى  ذذاإج افذههح ئلذُ يذذيو 

ٓذا قذدى جلطذّ  ذم عذأنًح ال ضذإخ  قؾذٍ  جلمذإ م جلمكهس جللٍذحش جلهحعثس ،م ضلمذٓ  نمذحم رتحذذجلؾ

،عُ جلطلٍْـ جليِ ْعطزم ذى جلمإ م جلملٓد ضرٓم لهح لمذحإج اؽذرف نمذحم )ٌوْلذس جلقذمحل( ،ح ذحى  ذّ 

 ذّ قذ ػ جلمذإ م جلملٓذد ،عذُ  حوب جم ذ  ئال ئإج صذحٌر جلمكٓذا عذكقٓم انى كحل ال ْمحرس  ذّ ذذ

 جلٍ حأ ذالطزج حضى
(5)
 . 

لالعمولتلوالمشاركتلفيلاألرباحلثاويا:

                                                
(1)
 . 30جلدكطٍرز  غ ِ رجفٓسى جلمؾدر جلضحذقى ػ 
(2)
 . 42ا.و. ،ردجللزْز خعٓهس جلقؾحرى جلمؾدر جلضحذقى ػ  
(3)
 عًحخ جللهرفّى جلمؾدر جلضحذق . 
(4)
 . 99و. ،ردجلٍوٌو ْكُٓى جلمؾدر جلضحذقى ػ  
(5)
 . 102و. ،ردجلٍوٌو ْكُٓى جلمؾدر نهضىى ػ 
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لطذأ ٓم ،ذحوز عذ كح ذمقطقذحو ْعطذزم جلمذإ م جلملٓذد ال ْذد ع ،مٍلذس ئلذُ ضطقمم ئضهحتذحش ئ،ذحوز ج

جلمإ م جلمرحع  ضكدو ذهضرس  ثٍْس  لٓهس  م اتضحك ئ،حوز جلطذأ ٓمى ٌضرذ ر يذيو جللمٍلذس ذذأل جلمذإ م 

جلمرحعذذ  ْطكمذذا نهقذذحش  خطعهذذس  ذذّ ئكطضذذحخ ٌئوجرز جللقذذٍو جلطذذّ ضطرذذق ،عًٓذذح ئضهذذحق ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓمى 

ذأال ْكؾا جلمإ م جلملٓد ،عُ  حتذدز  ذم ٌرجأ يذيو جللقذٍو ئال ئإج صذحي   ذّ نهقذحش  ٌجللدجلس ضقطقّ

لمٍلذذس ذملهذذُ جلفعمذذس ٌئنمذذح ذمضذذحيمس  ذذّ نهقذذحش حلئكطضذذحذًح ٌئوجرضًذذحى ٌ،عذذُ إلذذك ال ْطلعذذق جم ذذ  ذ

 جلمإ م جلمرحع  جلخحؽس ذحمخطحر جلطّ ا،ٓد جلطأ ٓم ذحلهضرس لًح
(1)
 . 

أ ٓم ال ضغذط ك ئال  ذّ جلكذحالش جلطذّ ضذط   ًٓذح ئ،ذحوز جلطذأ ٓم ،عذُ ئ،ذحوز جلطذ ٌجمؽا ال ،مٍلذس

سؾذاصحس تضل جلطذأ ٓم جلمرحعذ ى كمذح  ذّ ئ،ذحوز جلمكحؽ
(2)

ى ٌذمذح ؾذحٌه جلطحتذس قٓذع ْطكذدو تضذل 

 ذّ جلكذحالش جلطذّ ْطكذدو  ًٓذح تضذل ئ،ذحوز  حئ،حوز جلطأ ٓم ذهضرس  ثٍْس  م تضذل جلطذأ ٓم جلمرحعذ ى ا ذ

،م تضل جلطأ ٓم جلمرحع ى كمح  ّ ئ،حوز جلطأ ٓم ذمح ؾحٌه قذدج  ذم جلفذٍجرظ  جلطأ ٓم ذط ْقس  ضطقعس

ٌذمح ؾحٌه قذدج  ذم جلخضذحرزى  ذال ْغذط ك ،مٍلذسى إلذك ال ْ ج،ذُ  ذّ يذيو جلكحلذس ال ْذهقؼ تضذل 

ئ،حوز جلطأ ٓم ذمح ْلحو  نؾٓد جلمإ م جلملٓد  ّ جلههقحش جلطّ ْطكمعًح جلمإ م جلمرحع 
(3)
 . 

لرثتتسويتلالكالثالثا:

ٌ قذح لعغذ ٌك   ذّ ضلذٍْـ جلفذٍجرظ ْعطزم جلمإ م جلملٓد ال ْذد ع جلذُ جلمذإ م جلمرحعذ  نؾذٓرى

جلٍجروز  ّ جضهحق ئ،حوز جلطأ ٓمى ٌيهح جإللطزجم ال ْطكدو ذؾهس  ضطقعس ٌئنمح ْطكدو ،عذُ اصذحس ئلطذزجم 

ذلذح لمؾذٓ  جلمإ م جلمرحع ى منى ْخقع لمردا ٌقذدز جلمؾذٓ  جلذيِ ْؿلذا  ؾذٓ  جلمذإ م جلملٓذد ضح

جلمإ م جلمرحع 
(4)
 . 

 ح ضطقمم ئضهحتحش ئ،حوز جلطذأ ٓم عذ كح  ذإوجو ال جلمذإ م جلمكٓذا ْعطذزم ٌقذدو ذطلذٍْـ ٌغحلرح 

جلفحرغذسى ٌيذيو جلطضذٍْس ضعذزم جلمذذإ م جلملٓذد ذهضذرس ئ،ذحوز جلطذأ ٓمى ٌال ْضذذططٓع يذيج جمخٓذ   ذّ اْذذس 

جصطس جلمإ م جلمكٓاقحلسى اٌ مِ صرد ال ْهحتظ ضضٍْس جلفحرغس جلطّ ضمص ذٍ
(5)
 . 

 جلػحلعجله ع 

                                                
(1)
 حخ جللهرفّى جلمؾدر جلضحذق .عً 
(2)
 . 100،حلٓح قعمّى جلمؾدر جلضحذقى ػ  
(3)
 ؾمح   فهحسى جلمؾدر جلضحذق . 
(4)
 . 115قضم صلٓد قح د هكّى جلمؾدر جلضحذقى ػ 
(5)
 . 104و. ،ردجلٍوٌو ْكُٓى جلمؾدر جلضحذقى ػ  
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 ضأغ  جل ؾٍع ذهٍع جإلضهحق ذٓم جلط  ٓم

ئضهذذحق ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم ،قذذد  عذذزم لعؿذذحنرٓمى ذمٍؾرذذى ْعطذذزم جلمذذإ م جلمرحعذذ  ذذذد ع اتضذذحك ئ،ذذحوز 

جلطأ ٓمى ٌْعطزم جلمذإ م جلملٓذد ذذد ع نؾذٓرى  ذّ ضلذٍْـ جلفحرغذسى ٌيذيج  ذح ضط تهذح ئلٓذى صذحذقحى ٌال 

ْقح  كمح تٓا ذحلهضرس للقد جلطأ ٓم ال ئلطزجم جلمإ م جلملٓد ال ْهغأ  ذم جللقذدى ذذا  ذم ٌجتلذس ْمفم ال 

جقدجى  حلمإ م جلملٓد  عطذزم ز جلطأ ٓم ئال ئلطزج ح ٌالققس يّ ضكقق جلفحرغسى ٌذيلك ال ْهغة ،قد ئ،حو

جللقد انى  ،م ههّكطمعسى ٌؽهس جإلقطمح  ييو ال ض م ٌتص جللقد ذد ع نؾٓرى  ّ ضلٍْـ جلفحرغس جلم

  عزم لعؿحنرٓم
(1)
 . 

ئنمح ضٍؾد  ّ جلمهطق جلقحنٍنّ جلمكـى ال ضٍؾد ،التس  رحع ز ذٓم جلمق ٌر ٌجلمإ م جلملٓدى 

سى ٌضٍؾذد غحنٓذح ذذٓم جلمذإ م ذٓم جلمق ٌر ٌجلمإ م جلمرحع  ٌضكفمًذح و،ذٍَ جلمضذإٌلٓ ييو جللالتس

طذأ ٓمى ٌلذٓش جلمقذ ٌر ك  ذح  ذّ ،قذد ئ،ذحوز   ٌذذٓم جلمذإ م جلملٓذد ٌْكفمًذح ،قذد ئ،ذحوز جلجلمرحعذ

جلطأ ٓم قطُ ْضطمد  هذى ققذح  رحعذ ج ترذا جلمذإ م جلملٓذد ذمٍؾذد يذيج جللقذدى كمذح ال جلمذإ م جلملٓذد 

مضذإٌلٓس قطذُ ْ ؾذع ،عٓذى جلمقذ ٌر  رحعذ ز جللٓش ع ْفح لعمإ م جلمرحع   ّ جللما جليِ اٌؾذد 

ٓذذ   رحعذذ زى ٌال ٌجلمذذإ م جلملٓذذد ،التذذس غ ذذذد،ٍَ جلمضذذإٌلٓسى ٌئإل ضفذذٍل جللالتذذس ذذذٓم جلمقذذ ٌر

 م جلملٓد ئال ،م ك ْق جلمذإ م جلمرحعذ ى ٌْضذططٓع جلمقذ ٌر وٌل عذك ال ْل ف جلمق ٌر جلمإ

ـ جلمضذطكق لذى  ذّ إ ذس   ْ ؾذع ذذحلطلٍْْ ؾع ذحلد،ٍَ غٓ  جلمرحع ز ،عُ جلمإ م جلملٓدى ٌ ذم غذ

 ذّ قذدٌو جلقٓمذس جلمذإ م ،عًٓذحى ٌلفذم  جلمإ م جلمرحع  ذحلد،ٍَ غٓ  جلمرحع ز ،عُ جلمإ م جلملٓذد

ييو جلد،ٍَ غٓ  جلمرحع ز ال ضضلف جلمق ٌر كػٓذ جى ئإ لذٍ ئصذطلمعًح لطقذدم وجتهذٍ جلمذإ م جلمرحعذ  

جٔخ ٌل ٌهجقمٍو  ٓمح ْهطؽ ،هًحى ٌتد ْفٍل جلمإ م جلمرحع   ّ قحلس صذٓثس  ذم جإل،ضذحر  ذال ْهذح  

 ج  م جلطلٍْـ جلمضطكق لىجلمق ٌر ذط ْق جلد،ٍَ جلمرحع ز ئال ؾزأج ْضٓ 
(2)
 . 

 

 

 

 جله ع جل جذـع

                                                
(1)
 . 78و. ،ردجلٍوٌو ْكُٓى  ؾدر صحذقى ػ 
(2)
 . 1671مؾدر جلضحذقى ػ،ردجل هجق جلضهًٍرِى جل 
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 ضأغ  جل ؾٍع ذأقفحم ،قد ئ،حوز جلطأ ٓم

و ًح ٌه م ذدأ يذيو ال ييو جلد،ٍَ نحعثس ،م ،قد ئ،حوز جلطأ ٓمى غٓ  ال  ط ز ضقح ًحال نقحط  ٓ

 ِذاخطالف  ح ئإج كحل تضل جلطأ ٓم جلمطحلد ذى يٍ ،م ضأ ٓم ذكذ ِ ام ضذأ ٓم ذذ جلهط ز ْخطعهحل
(1)

ى 

 ال كحل تضل جلطأ ٓم  كا جلهزجع  ط ضرح ،عُ ٌغٓقس ضأ ٓم ذك ِ خقع ضقذحوم جلذد،ٍَ لكفذ  جلمذحوز 

(1883( لضذهس )1863رتذ  ) (  م تحنٍل جلطؿحرز جلرك ْس جللػمذحنّ )جلل جتذّ(276)
(2)
 طفذٍل  طذ ز  

خ ئصذطكقحق  ف جلهمذ  ،ذم ضذحرْخمضس صهٍجش ضردا  م ضذحرْخ ئذذ جم ،قذد جلطذأ ٓم ذؾذ َضقحوم جلد،ٍ

 ذّ جلذرالو جلل ذٓذس  حا ذ ٌ ح ئإج كحل تذد ئصذطكق  ذٍر ئذذ جم جللقذد ام  ذّ ضذحرْخ القذق إلذ ج ذىى جلقضل

كذذا جلقذذحنٍل جللػمذذحنّ  ذذال  طذذ ز ضقذذحوم  جمخذذ َ جلطذذّ قعذذص  ًٓذذح تذذٍجنٓم جلطؿذذحرز جلرك ْذذس جلؿدْذذدز 

 جلد،ٍَ يّ صهطحل ضردا  م ضحرْخ ئصطكقحق جلقضل
(3)
 . 

 ٓم  ط ضرح ،عُ ٌغٓقس ضأ ٓم ذ ِ  ذال  طذ ز ضقذحوم و،ذٍَ جلمطحلرذس ذذى ضخقذع كحل تضل جلطأٌئإج 

،قد جلطأ ٓم جلر ِ  ّ جلطقهٓم جلمدنّى ٌيذّ غذالظ صذهٍجش ضرذدا  ذم ضذحرْخ ئصذطكقحق تضذل  لهؾٍػ

(  ذذم جلقذذحنٍل جلمذذدنّ جلل جتذذّ ،عذذُ ال )ْلطرذذ  434جلطذذأ ٓمى  قذذد نؾذذص جلهقذذ ز جمٌلذذُ  ذذم جلمذذحوز )

 رز للدم صمحع جلد،ٍَ  م جلٓذٍم جلذيِ ْؾذرف  ٓذى جإللطذزجم  ضذطكق جموجأ( ٌْلطرذ  ئذطدجأ جلمدز جلمق

 تضل جلطأ ٓم  ضطكق جلد ع  ّ ضحرْخ ؽدٌر ٌغٓقس جلطأ ٓم
(4)
 . 

 ى لذذ  ْلذذد ْضذذططٓع ال ئإج ئصذذطٍ ُ ققذذى  ذذم جلمذذإ م جلمرحعذذ ٌ مذذح صذذرق ْطرذذٓم لهذذح ال جلمقذذ ٌر

تد ئنققذُ ققذى ذحلٍ ذحأى ٌقطذُ لذٍ لذ  ْضذطٍف كذا  جلملٓدى ئإ ْ ؾع ذحلد،ٍَ جلمرحع ز ،عُ جلمإ م

ققى  م جلمإ م جلمرحع ى ٌلفم ئصذطٍ ُ  هذى ذمقذدجر  حلذى  ذّ إ ذس جلمذإ م جلملٓذد ذمٍؾذد جلذد،ٍَ 

جلمرحع زى اِ ذمقدجر  رع  جلطأ ٓمى  انى ال ْضططٓع جل ؾٍع ذحلد،ٍَ جلمرحعذ ز ،عذُ جلمذإ م جلملٓذدى 

جلطذذأ ٓمى ٌصذذٍجأ ئصذذطٍ حو  ذذم جلمذذإ م جلملٓذذد اٌ جلمذذإ م ئإ ْفذذٍل تذذد ئصذذطٍ ُ  قذذدجرج ْلذذحو   رعذذ  

ٌْرقُ لعمإ م جلمرحع  قق جل ؾٍع  جلمرحع ى  ال إ س جلمإ م جلملٓد نكٍ جلمق ٌر ضردا ذًيج جلٍ حأ

 ،عُ جلمإ م جلملٓد
(5)
 . 

                                                
(1)
 . 335جلمكح ّ ذًحأ ذًٓؽ عف ِى جلطأ ٓم جلرك ِ  ّ جلطغ ْع ٌجلططرٓقى جلمؾدر جلضحذقى ػ 
(2)
 ٓالوْس ٌتد كرق  ّ ؾمٓع ٌالْحش  1883ضغ ْم جلػحنّ  13يؿ ْس جلمؾحوف  1280رذٓع جمٌ   6ؽدر ييج جلقحنٍل  ّ  

مهًح جلل جقى ٌتد ض  ئلؤحؤو  ّ ؾمٓع جلذدٌ  جلل ذٓذس ذاصذطػهحأ جللذ جق قٓذع الهج  جلدٌلس جللػمحنٓس ٌ هًح جلدٌ  جلل ذٓس ٌ م ف

 . 407ييج جلقحنٍل نح يج قطُ جٔلى جلمؾدر: ذًحأ ذًٓؽ عف ِى جلطأ ٓم  ّ جلططرٓق ٌجلقحنٍل ٌجلققحأى  ؾدر صحذقى ػ

 يذيج جلقذحنٍل  ذم 146جلذُ  53ٌ ذم  9جلذُ  1 ذم  . ،عمح ال جلمذٍجو  362جلمكح ّ ذًحأ ذًٓؽ عف ِى  ؾدر صحذقى ػ  (3)

 1943لضهس  60ذمٍؾد جلقحنٍل رت   الؤٓص ٌجلطلدْالش جلمطلعقس ذى
(4)
 . 365جلمكح ّ ذًحأ ذًٓؽ عف ِى جلطأ ٓم جلرك ِ  ّ جلطغ ْع ٌجلططرٓقى جلمؾدر جلضحذقى ػ  
(5)
 . 1682،ردجل هجق جلضهًٍرِى جلمؾدر جلضحذقى ػ 
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 جلمطعد جلػحنّ

 )و ع  قحذا جلطأ ٓم( ،التس جلمإ م لً  ئهجأ ،قد ئ،حوز جلطأ ٓم

إ م لًذ  ئهجأ ،قذد جلطذأ ٓم ْعز هذح ذدجْذس ال نغذ ـ ذغذفا  ذٍؾز كرٓلذس وٌر ئل ذكع ،التس جلم

جلمذذدْم ٌجلذذدجتم  ذذّ جإللطذذزجم يذذيج ٌكذذيلك  كذذا جإللطذذزجمى ٌ ذذم ذلذذديح صذذهرٓم  حيٓذذس ئ،طرذذحر كذذا  ذذم 

جلمذإ م لًذذ  ٌعذذ كس ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم اغٓذذحر ذحلهضذذرس لرلقذذً  جلذذرلـى ٌكذذيلك  ذذدَ ئ فحنٓذذس جل ؾذذٍع 

 لؾحلف جلمإ م لً ى ٌإلك  ّ   ،ٓم  ههؾعٓم . ذحلد،ٍَ غٓ  جلمرحع ز

ْط ضد جإللطزجم ذد ع جلقضل  ّ إ ذس جلمذإ م جلمرحعذ ى  ًذٍ جلذيِ ْطلحتذد  ذع ،لالمديهلفيلاإللتزام

 ذذّ خحؽذذس  م جلمرحعذذ  كػٓذذ ج  ذذح ْؿمذذع ٌجلمذذإ م جلملٓذذدى ٌْعطذذزم  ذذّ ضلحتذذدو ذذذد ع جمتضذذحكى ٌجلمذذإ

جلطأ ٓم  م جمف جر ؽهحش غالغس
(1)

لد جلطأ ٓمى ٌجلمذإ م لذى اِ جلغذخؼ جلمًذدو ذذحلخط  ك  ًٍ كح

س ،عذُ اعذخحػ  خطعهذٓمى جلمإ م  هىى ٌجلمضطهٓد  م جلطذأ ٓمى ٌلفذم تذد ضطهذ ق يذيو جلؾذهحش جلػالغذ

ْطلحتذد  ذع جلمذإ م جلملٓذد  تص كذحل جلمذدْم ذحلقضذل  ذم يذإالأ جمعذخحػ جلذػالظ يذٍ جلذيِ  اإج ئ ط

د ٍع جلطذّ حلذلطذزجم ذ ذم ،قذد ئ،ذحوز جلطذأ ٓمى ٌ هًذح جإل نرذىؾمٓع جإللطزج حش جلطّ ضهغأ  ّ ؾحٌْطكما 

ْضططٓع جلطمضك ذًح ترا كحلد جلطأ ٓمى  اإج ضأخ  ييج جمخٓ   ّ و ع جلقضذل ؾذحه لعمذإ م جلملٓذد ال 

ْقف ص ْحل جلطأ ٓم  ّ  ٍجؾًس جلمضطهٓدى ٌ ذّ قحلذس ضكقذق جلخط ٌئصذطكقحق  رعذ  جلطذأ ٓم لعمضذطهٓد 

 خؾ   م ييج جلمرع  ترا و لى لعمضطهٓد ؾمٓع جمتضحك جلمطأخ زْؿٍه لعمإ م جلملٓد ال ْ
(2)
ل. 

يذٍ جلمذإ م جلملٓذد ٌْقذرـ جلقضذل  ذم جلمذإ م جلمرحعذ  ،ذم ك ْذق  مػعٓذى  الدا هلفؤيلاإللتؤزام

لجلملطمدْم لًيج جم   .

لذحم لقضذلى ٌكذيلك جلٍصذٓل إٌ جلطٍكٓذا جللعٍصذٓل ) هذدٌخ جلطذأ ٓم( ؽذهس  ذّ تذرـ ج ٌتد ْفٍل

ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم ذحلهٓحذذذس ،ذذم جلمذذإ م جلملٓذذد ٌْؤعذذد ال ضفذذٍل لذذى اْقذذح ؽذذهس  ذذّ تذذرـ  ْرذذ م ،قذذد

جمتضحك
(3)
 . 

                                                
(1)
 . 134 ،حلٓح قعمّى جلمؾدر جلضحذقى ػ 
(2)
 . 1288،ردجل هجق جلضهًٍرِى جلمؾدر جلضحذقى ػ 
(3)
 ؾمح   فهحسى جلمؾدر جلضحذق . 
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ٌجلٍصٓل غٓ  جلمهٍؿى ئإج كحنص صعططى غٓ   ٍفكس جلكدٌوى ضفٍل لى ،ذحوز ؽذهس  ذّ تذرـ 

جمتضحك ٌجلهٍجتد ٌجلمؾ ٌ حش ٌجلطلٍْقحش جلٍجؾد و لًح ذمقطقُ ،قد ئ،حوز جلطأ ٓم
(1)
 . 

ٓل غٓ  جلمهٍؿ جلمقؾٍر ،عُ  ؿ و جلطٍصل  ّ جلركذع ،ذم  ذإ م  رحعذ ى ٌيذٍ ٌْرقُ جلٍص

صمضحر جلطأ ٓمى ٌييج ال ْلطر  ٌكٓال ،م جلمإ م جلملٓذد ٌال ْضذططٓع ئذذ جم ،قذد ئ،ذحوز جلطذأ ٓمى ٌال 

ضفٍل لى ،حوز ؽهس  ّ ترـ جمتضحكى ٌ م غ  ال ْفٍل ترقى لعقضذل  ر تذح لي ذس جلمذإ م جلمرحعذ ى 

ُ جلضمضحر جلقضذل  لذال ،ذم ـ  ئإج ٌ ضل  م جلمإ م جلمرحع  ل  ضر ا إ س ييج جمخٓ  ئال ٌئإج ترـ جلق

مإ م جلملٓدى ٌْفٍل جلضمضحر  ضإٌال ترذا جلمذإ م جلمرحعذ  ،ذم ضذأخ و  ذّ جلٍ ذحأ ذحلقضذلى ٌ ذع جل

 لقضلى ٌضضطخعؼ ٌكحلطى  ّ إلك ذٍؾذىإلك تد ْؾرف جلضمضحر ٌكٓال ،م جلمإ م جلملٓد  ّ ترـ ج

ج صعمى جلمإ م جلملٓد  خحلؾس ذحلقضل لقرقىى  ٓضططٓع جلمإ م جلمرحع   ّ يذيو جلكحلذس ال خحػ ئإ

 ْد ع لى جلقضل ٌْطضع   هى جلمخحلؾسى ٌْفٍل ييج جلٍ حأ  ر تح لي طى
(2)
 . 

يذذٍ تٓمذذس جلقضذذل جلمطهذذق ،عًٓذذح  ذذّ ،قذذد ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓمى ٌال يذذيو جلقٓمذذس ال ضكذذدو  نحؤؤالاإللتؤؤزام

ل. ٓسى ذا ال ييج جلطكدْد خحفع للٍج ا قطمٓس الذد  م   ج،حضًحئ،طرحكح ذط ْقس ضكفم

ْؿذذٍه كذذيلك  ذذّ غٓذذ  هْحوضذذىى ٌقضذذل غحذطذذح ال ْطؤٓذذ ى ٌ ذذع إلذذك ضؿذذٍه ٌْؤعذذد ال ْفذذٍل يذذيج جل

جلطأ ٓم ،عُ جلكٓحز ال ْزْد جلقضل ئإج ضؤٓ ش جلغ ٌك جللح س إل،حوز جلطأ ٓمى ٌكعد جلمإ م جلمرحع  

دزى ٌئتطقذُ يذيج جلططرٓذق  ذ ؿ ئلطزج ذحش اعذد ،عذُ جلمذإ م جلملٓذدى ضطرٓق جلغذ ٌك جللح ذس جلؿدْذ

 ٓزْذد جلقضذذل ذمذح ْطهحصذذد  ذع هْذذحوز ا،رذحأ جلمذذإ م جلملٓذدى ٌكمذذح ضؿذٍه هْذذحوز جلقضذلى ْؿذذٍه كذذيلك 

ضخهٓقذىى ٌْطكقذق إلذك ئإج كذحل تذد لذٍقع  ذّ ضكدْذد  قذدجر جلقضذل ئ،طرذحرجش  لٓهذسى غذ  هجلذص يذيو 

 ٓؿٍه ،هدتي لعمإ م جلمرحع  ال ْهًّ جللقذد ئال ئإج ترذا جلمذإ م جلملٓذد جإل،طرحرجش اٌ تعص ايمٓطًحى 

 د نقؼ ايمٓطًحهضخهٓـ جلقضل ذمح ْؿلعى  هحصرح لعخط  ذلد هٌج  ييو جإل،طرحرجش اٌ ،
(3)
 . 

ٌ ّ جله ،ٓم جٔضٓٓمى صهركع  ٍفٍ،ٓم ْطلعقذحل ذرٓذحل ،التذس جلمذإ م لًذ  ئهجأ ،قذد جلطذأ ٓمى 

جلمإ م لًذ  ٌعذ كس ئ،ذحوز جلطذأ ٓم اغٓذحر ذحلهضذرس لرلقذً  جلذرلـى ٌكذيلك  اال ٌيمح ئ،طرحر كا  م

 حلف جلمإ م لً  . دَ ئ فحنٓس جل ؾٍع ذحلد،ٍَ غٓ  جلمرحع ز لؾ

 

                                                
(1)
 . 1288،ردجل هجق جلضهًٍرِى  ؾدر صحذقى ػ 
(2)
 . 259جلدكطٍر اقمد ع ف جلدْمى جلمؾدر جلضحذقى ػ 
(3)
 ح .ٌ ح ذلدي 194 خطحر  كمٍو جلًحنضّ ٌئذ جيٓ  ،ردجلهرّ قمٍوزى جلمؾدر جلضحذقى ػ 
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 جله ع جمٌ 

 ئ،طرحر كا  م جلمإ م لً  ٌع كس ئ،حوز جلطأ ٓم اغٓحر ذحلهضرس لرلقً  جلرلـ

ج،حش جلطّ ضػحر قٓم ضههٓي ،قد ئ،حوز جلطأ ٓم جلمطهق ،عٓى لدَ ايا جلققحأ ٌجلهقى ال قا جلهز م 

ال ْفٍل ،م ك ْق جلط جفّى ٌغحلرح  ح ضطٍتذف يذيو جلمهحه،ذحش ٌضؿذد لًذح قذال   فذٓح لعطذ  ٓمى 

صذٍجأ  كذ جف كػٓذ ج  ذح ْعؿذأٌٌل ئلذُ جلققذحأٓسى اِ ال جمتٌلفم ييج ل  ْقعا  م جلمهحه،ذحش جلققذح

ْذ َ  ذّ ٌ ذهً   ذم  طذٍل ،قذد ئ،ذحوز جلطذح ٓمى  ضهضٓ لطزج حش جلمطلعقس اٌ  م اؾا  م اؾا ضههٓي جإل

نذذص يذذيو جلذذد،ٍَ لذذ  ْعكقًذذح يذذيج جلطهضذذٓ  قؾذذٍال ،عذذُ ققٍتذذى ضؿذذحو جلطذذ ف جٔخذذ ى خحؽذذس ئإج كح

 .جلطقحوم

حوز جلطذذأ ٓم اغٓذذحر ذحلهضذذرس لرلقذذً  نلطرذذ  كذذا  ذذم جلمذذإ م لًذذ  ٌعذذ كس ئ،ذذٌ،عٓذذىى  انهذذح قذذٓم 

جلطذّ  ٓم كحلمذح ال جقذد ك  ذّ جللقذد ْركذع ،ذم جٔغذحركم ذؾدو ئنققحأ ،قد ئ،حوز جلطذأ هجلرلـى  

 ضهطؽ نطٓؿس ئخال  جلط ف جٔخ  ذحللقد .

(  ذذم جلقذذحنٍل جلمذذدنّ جلل جتذذّ ال ْطعذذد  ضذذخ ،قذذد جلطذذأ ٓم 987لعمذذإ مى ٌ قذذح لذذهؼ جلمذذحوز )

تقحأى ئإج ل  ْعطزم جلمإ م لى ،هد ئذ جم جللقد ذٍجؾذد جلطؾذ ْف ذحلكقذحتق جلؿٍي ْذس جلمذإغ ز ذقذ جر 

جلمإ م  ّ ترٍ  ئذ جم جللقد اٌ ر قىى ٌلى اْقح ال ْعؿأ ئلُ كعد جلهضخ ئإج ل  ْقذ  جلمذإ م لذى ذلذد 

ذحلم ٌف جلمضطؿدز جلطّ ضإوِ ئلُ قحلس ضؤٓٓ  جلخط ى اٌ ئرضفحذى اْذس  خحلهذس  ئذ جم جللقد ذحلطؾ ْف

لغذذ ٌك جللقذذد
(1)

ع لعطقذذحوم ى ٌضلطرذذ  يذذيو جلذذد،ٍَ  ذذم جلذذد،حٌَ جلهحعذذثس ،ذذم ،قذذد جلطذذأ ٓم ٌضخقذذ

جلمهؾٍػ ،عٓى  ّ جلهؾٍػ جلقحنٍنٓس جلطّ ضكف  ييج جللقد
(2)

ح ال ،قد ئ،حوز جلطأ ٓم يذٍ ،قذد ى ٌذم

 ح ْخؼ  ضخىى ل  ح ْطرق ،عُ ،قد جلطأ ٓم قٍ   ٓم ؾدْد ذٓم جلمإ م جلمرحع  ٌ لٓد جلطأ ٓم  اضأ

ْؾف ال ْطرق اْقح ،عُ  ضخ ،قد ئ،حوز جلطأ ٓم
 
 . 

ْخ ،ع  جلمذإ م ذذاخال  جلمذإ م لذى ذغذ ٌك جللقذدى رضأم و،ٍَ جلهضخ  م ْحل  ط ز ضقحوٌْردا ص 

غٓ  ال جلمإ م ئإج ل  ْفطغف ييج جإلخذال  ئال ذلذد ٌتذٍع جلكذحوظ ٌيذال  جلغذة جلمذإ م ،عٓذىى  ذال 

ْفذذٍل ذٍصذذلى كعذذد  ضذذخ جللقذذد  ذذّ يذذيو جلكحلذذس مل جللقذذد ْفذذٍل تذذد ئصذذطههي قفمذذى ذٍتذذٍع جلكذذحوظ 

ذلـ ع جـ جلقحنٍل ئلُ جلقٍ  ذأل قق جلمإ م  ّ ييو جلكحلس ْقطؾذ   ٌضكققص جلخضحرزى ليلك إيد

                                                
(1)
(  م جلقحنٍل جلمدنّ جلل جتّ ،عذُ  ذح ْعذّ: )ْؿذٍه لعمذإ م ال ْطعذد  ضذخ جللقذد ئإج ضلمذد جلمذإ م لذى 987/1ضهؼ جلمحوز ) 

 كطمحل ج   جٌ تدم ،م ،مد ذٓحنح كحإذحى ٌكحل  م ٌرجأ إلك ال ْؤٓ   ٍفٍع جلخط  اٌ ضقا ايمٓطى  ّ نم  جلمإ م.......( .
(2)
 . 370لطأ ٓم  ّ جلططرٓق ٌجلقحنٍل ٌجلققحأى جلمؾدر جلضحذقى ػجلمكح ّ ذًحأ ذًٓؽ عف ِى ج 
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،عذذُ ئنقذذحػ  رعذذ  جلطلذذٍْـ ذمقذذدجر نضذذرس جلهذذ ق ذذذٓم تضذذل جلطذذأ ٓم ٌجلهؾذذٍػ جلقحنٍنٓذذس جلطذذّ 

ضكفمى
(1)
. 

ٌنكم ن َ ال ئخال  جلمإ م لى ذغ ٌك جللقد لٍ ئتط ل ذؤظ  طلمد ذكٓع ْغفا ؾهكس ،مدْذسى 

ق ْذ  ذطذالل جللقذدى قطذذُ لذٍ قؾذا ،عمذى ذذذحإلخال  ذلذد ٌتذٍع جلكذذحوظ  ذال لعمذإ م لذى ال ْطعذذد ض

اذذذ م  ٓذى جللقذذدى ٌ ذّ يذذيو ٌضكققذص جلخضذحرزى مل جلذذرطالل ْهؾذ ف ذذذأغ  رؾلذّ ئلذذُ جلٍتذص جلذيِ 

ٌر غذظ  طلمذد  ذم ترذا جلذرطالل  ذم ضذحرْخ ،عذ  جلمذإ م ذؾذد ردا ص ْحل  ط ز ضقحوم و،ذٍَجلكحلس ْ

 جلمإ م لى .

جللقد جلمطعٍخ  ضخى  م ،قٍو جلطأ ٓم جلر ِ ،عذُ جم ذٍج ى اٌ  ذم ،قذٍو  جلقٍ ى ذأل ٌنضططٓع

جلطأ ٓم جلغخؾّى  ال  ط ز ضقحوم و،ٍَ كعد  ضخى يّ غالظ صهٍجش ٌ قح لعطقهٓم جلمذدنّ جلل ذذّى 

 ضخى ،قذد ضذأ ٓم ذكذ ِ  ٌصهطحل ٌ قح لقحنٍل جلمٍؾرحش ٌجللقٍو جلعرهحنّى ج ح ئإج كحل جللقد جلمطعٍخ

حوم و،ذذٍَ كعذذد  ضذخى يذذّ خمذذش صذهٍجش ٌ قذذح لعطغذذ ْع جلركذ ِ جللػمذذحنّ )جلل جتذذّ(  ذال  طذذ ز ضقذ

 ٌصهطحل ٌ قح لعطغ ْع جلرك ِ جلل ذّ
(2)
 . 

 

 

 

 

 

 

 جله ع جلػحنّ

  دَ ئ فحنٓس جل ؾٍع ذحلد،ٍَ غٓ  جلمرحع ز لؾحلف جلمإ م لً 

لتعريفلالدعوىلغيرلالمباشرة

                                                
(1)
 . 86جلدكطٍرز ذغ َ رجفٓسى جلمؾدر جلضحذقى ػ 
(2)
 . 389جلمكح ّ ذًحأ ذًٓؽ عف ِى جلطأ ٓم  ّ جلططرٓق ٌجلقحنٍل ٌجلققحأى جلمؾدر جلضحذقى ػ 



 32 

 ذذم جلقذذحنٍل جلمذذدنّ  (261ز )حلمذذحوٓمى  عذذد،ٍَ غٓذذ  جلمرحعذذ ز  ذذحوضا ذذ و جلمغذذ ع جلل جتذذّ ل

لذذ  ْفذذم ققذذى  ضذذطكق جموجأ ال ْضذذطلما ذاصذذ   دْهذذى  ،عذذُ: )ْؿذذٍه لفذذا وجتذذمى ٌلذذٍ جلل جتذذّ نؾذذص

ققذذٍق يذذيج جلمذذدْم ئال  ذذح جضؾذذا  هًذذح ذغخؾذذى خحؽذذس اٌ كذذحل  هًذذح غٓذذ  تحذذذا لعكؿذذزى ٌال ْفذذٍل 

  ْضذطلما يذيو جلكقذٍقى ٌال ئيمحلذى  ذّ ئصطلمح  جلدجتم لكقٍق  دْهى  قرٍال ئال ئإج غرص ال جلمدْم لذ

 إل،ضحر ........ ( .إلك  م عأنى ال ْضرد ئ،ضحرو اٌ ال ْزْد  ّ ييج ج

 ذذح ْعذذّ: )ْلطرذذ  جلذذدجتم  ذذّ ئصذذطلمحلى لكقذذٍق  دْهذذى نحترذذح ،ذذم يذذيج ( ،عذذُ 262ٌنؾذذص جلمذذحوز )

حنح لؿمٓذذع جلمذدْمى ٌكذا  حتذذدز ضهذطؽ  ذم ئصذذطلمح  يذيو جلكقذٍق ضذذدخا  ذّ ا ذٍج  جلمذذدْم ٌضفذٍل فذم

 وجتهٓى( .

 ذم   ًيو جلد،ٍَ ضًدف ذحمصحس ئلُ قمحْس جلدجتم  م جلق ر جليِ ْؾٓرى نطٓؿس ئيمح  جلمدْم

ة ٓئصطلمح  قق  م ققٍتىى ٌجلمدْم تد ْطلمد جإليمح   ّ ئصطلمح  ققٍتى ئإج كحل  ّ ٌفع  حلّ ص

 ذم ئصذطلمحلًح مل نطٓؿطًذح  للعمى ذأل اغذ  جإليمذح  لذم ْؾذٓرى ٌئنمذح صذٓعكق ذدجتهٓذى ٌانذى لذم ْضذطهٓد

 صطإٌ  ئلُ إ طى جلمحلٓس لٓضطٍ ّ جلدجتهٍل  هًح ققٍتً 
(1)
 . 

ضقٍم ييو جلد،ٍَ ،عُ اصش غالغسى اٌلًح: قق جلقمحل جللحم ٌ ح ْهٓدو  م ئ،طرحر ا ٍج  جلمذدْم 

ى ٍ حأ وٍْنى ٌ ح ْقطقٓى  م ٌتحْس جلدجتم  م خط  نقؼ جللهحؽ  جلمٍؾرس  ذّ إ ذس جلمذدْملفمحنس 

ٌؾٍو  ؾعكس ،حؾعس  غ ٌ،س لعدجتم ضؿٓز لى ئصذطلمح  ققذٍق  دْهذى ذاصذ  جلمذدْم ئإج غرذص  :ٌغحنًٓح

ال جلمذذدْم لذذ  ْضذذطلما ققٍتذذىى ٌال  ذذم عذذأل ،ذذدم ئصذذطلمح  ققٍتذذى جلطضذذرد  ذذّ ئ،ضذذحرو اٌ هْذذحوز 

ْهذىى جتم ،ذم  دنٓحذذس جلذد :إلغرذحش ئيمحلذىى ٌغحلػذح ئ،ضحروى ٌ،دم ئصطلمح  جلمذدْم ققٍتذى ْفهذّ ٌقذدو

ٌيّ نٓحذس تحنٍنٓس منًح ذه ؿ جلقحنٍل ٌلٓضص ٌلٓدز ئضهحقى ٌلفهًذح نٓحذذس  ذم نذٍع خذحػى إلذك مل 

جمؽذذا  ذذّ جلهٓحذذذس انًذذح ضطقذذ ر لمؾذذعكس جلمهذذٍخ ،هذذىى ٌيذذّ  ذذّ جلذذد،ٍَ غٓذذ  جلمرحعذذ ز  قذذ رز 

ح لمؾعكس جلهحتد وٌل جمؽٓاى  قد ضطعد جلقحنٍل ئوخذح  جمؽذٓا خؾذمح  ذّ جلذد،ٍَ جلطذّ ْرحعذ ي

 جلهحتد نٓحذس ،هىى ٌ ّ إلك خ ٌؼ ،عُ كرٓلس جلهٓحذس ٌاقفح ًح
(2)
 . 

ٌ،عٓىى  انهح نؾا ئلُ  ذح  هذحوو ال جلمذإ م لذى ْضذططٓع جل ؾذٍع ،عذُ جلمذإ م جلملٓذد ذحلذد،ٍَ 

غٓ  جلمرحع زى  ضطهدج ئلُ ققى جليِ لدَ )جلمإ م جلمرحع ( قٓم ْفٍل يهح  ئخال   م ترا جلمإ م 

                                                

مصذطحإ جلمضذح،د   كذى جلرغذٓ ى جلقذحنٍل جلمذدنّ ٌاقفذحم جمصطحإ جلذدكطٍر ،ردجلمؿٓذد جلكفذٓ ى جمصذطحإ ،رذدجلرحتّ جلرفذ ِى ج (1)

 . 90ي زى  ؾ ى جللحضك لؾهح،س جلفطحخى ػى جلقح2010جإللطزجمى جلؿزأ جلػحنّى جلطرلس جل جذلسى 
(2)
 . 93جمصطحإ جلدكطٍر ،ردجلمؿٓد جلكفٓ  ٌآخ ٌلى  ؾدر صحذقى ػ  
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ْ ذطذى ذذحلمإ م جلمرحعذ ى  حلقذ ر جلذيِ ْؾذٓد جلمذإ م لذى ؾذ جأ يذيج جإلخذال   جلملٓد ذحللقد جليِ

ذحللقد ْطٍ  جلمإ م جلمرحع  اْقحى جليِ لى جلكق  ّ ئتح س جلذد،ٍَ لعمطحلرذس ذكقذىى لفذم ئإج لذ  ْقذ  

ح ـذـ ال ْعؿذأ ئلذُ ئتح ذس  ذال جلمذإ م لذى ْضذططٓع ـذـ كمذح ذٓهذذاصطلمح  ييج جلكق جليِ قدوو لى جلقذحنٍل 

،ٍَ غٓ  جلمرحع ز لعمطحلرس ذمح لى  ذم ققذٍق ض ضرذص ذي ذس جلمذإ م جلملٓذد نطٓؿذس ئخذال  جمخٓذ  جلد

 ذلقد ئ،حوز جلطأ ٓم جليِ ْ ذطى ذحلمإ م جلمرحع  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلخـــــحضمــــس

 ّ خطحم ذكػهح ييجى ْطرٓم لهح ايمٓس  ٍفٍع ئ،حوز جلطأ ٓم  ّ خعق ؾٍ  م جإلهويحر ٌجإلنطلحط 

ِ  ّ جلرعدى ٌ  ؽس لؿيخ جإلصطػمحرجش جمؾهرٓس ٌجلمكعٓسى كحلمذح ال يهذح  ئصذطق جر ا هذّ جإلتطؾحو

هح  ٓى ،ذدوج  ذم جلؿٍجنذد جلمطلعقذس ذا،ذحوز ٌنكم ئإ ضهحٌلهح ييج جلمٍفٍعى ذٌٓئتطؾحوِ  ّ جلمهطقسى 

ئ،ذحوز  جلطأ ٓمى ال صٓمح  م خال  ضؤطٓس جلمإ م فد جإللطزج حش جله وْس جلمط جكمسى ٌجلطّ  م خذال 
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جلطأ ٓم ْمفم  هف ع كس جلطأ ٓم  زْدج  م جم حل لمضحيمطًح ٌتدرضًح ،عُ جلٍ حأ ذحلدْم ٌنطحتؽ اكػ  

ئصطق جرج ،هد ح ضكدظ اقدجظ غٓ  ،حوْس ٌكر َى تذد ضقذٍم عذ كحش جلطذأ ٓم ذحلطذأ ٓم ،عذُ صٓحصذحش 

 ئصطػهحتٓس .ضؤطّ كمٓس اكر  اٌ اؽٍ  صحتعس ؾٍي ْس لغ كحش جلطأ ٓم  ّ قحلس قدٌظ خضحت  

ئل  ٍفذذٍع  طغذذحذك ٌكرٓذذ   ػذذا ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم ْكطذذحؼ ذحلطأكٓذذد ئلذذُ ذكذذٍظ ٌورجصذذحش كػٓذذ ز 

ٌعح عس لفّ ضفٍل  ّ جلمطهحٌ  ٌْمفم جإل،طمحو ،عًٓح  ّ جلٍجتع جللمعّى ؽكٓف انهح ال نؿد لًح اغذ ج 

عذذٓ  ٌجتلذذح تحنٍنٓذذح  عمٍصذذح  ذذّ قٓحضهذذح جلٓذذٍمى لفذذم ت ْرذذح ٌ ذذّ جلمضذذطقرا ٌتذذحوم جمْذذحم صهغذذًد  ذذّ جإلت

ٌئتطؾحوْح ْعز هح جإل،طمحو ،عُ  ٍفٍع ئ،حوز جلطأ ٓم لفّ نضحْ  جلٍجتع جإلتطؾذحوِ جلمططذٍر جلذيِ 

 ْغًدو جلغ ق جمٌصلى ٌلفّ نفٍل ؾزأج  م جلمؿطمع جإلتطؾحوِ جلؿدْد  ّ جلمهطقس .

 ؽـــحتــــجلهط

لُ ،دز نطذحتؽ ئ حى ْمفههح جلطٍؽاد جلمطلعقس ذً م خال  ورجصطهح لمٍفٍع ئ،حوز جلطأ ٓم ٌجلؿٍجن

  ،ح س نعخؾًح  ّ جلهقحك جلطحلٓس :

،هذد ج،ذحوز جلطذأ ٓم لؿذزأ جٌ كذا جال،مذح   قٓذع ضذطمفمى هْحوز جلمقدرز جالكططحذٓس لغذ كس جلطذأ ٓم .1

لطأ ٓم لذدَ  ذإ م جلطأ ٓهٓس لدًْح  م ترٍ  ذلـ جلطأ ٓهحش جلطُ ضزْد ،م قد جقطهحظًح غ  ج،حوز ج

 . دجخ  ذحلكد جلزجت

قٓذذع ْمفذذم ج،ذذحوز جلطذذأ ٓم  ذذم جلطقعٓذذا  ذذم جغذذحر جلطقعرذذحش جلفرٓذذ ز  ذذّ جلهطذذحتؽ  ىجصذذطق جر جالرذذذحـ .2

جلمحلٓذذذس لغذذذ كس جلطذذذأ ٓم ذضذذذرد جلطؤٓذذذ جش  ذذذّ جلمذذذ ٌف جالتطؾذذذحوْس ٌجالؾطمح،ٓذذذس ٌجلفذذذٍجرظ 

 م .جلرعد جلمإ م ذى لدَ ع كس جلطأ ٓجلطرٓلٓس جلطُ ضطل ؿ لًح 

ضقذذدم ،معٓذذس ج،ذذحوز جلطذذأ ٓم قمحْذذس ٌضقعٓذذا لخضذذحت يح قذذٓم  قٓذذع ىضقذذدْ  جلكمحْذذس فذذد جلخضذذحت  .3

 . جٌ كا جلخضحت  جلطُ ضطلدَ قد جقطهحظ جلغ كس ؾزأضل فًح لخضحت  قٓع ْد ع  لٓد جلطأ ٓم 

لطزج ذحش جلمذإ م ،ذم جلطذذأ ٓم قٓذع ْطذٓف ج،ذحوز جلطذأ ٓم نقذذا ج ىجلط جؾذع ،ذم ضذأ ٓم جنذٍجع  لٓهذذس .4

 ق .جلٍغحت  آ ٍال ،م ضؤطٓس إ م  ضثجلُ  طلًد جخ  ٌْما جلم ِجلضحر

قٓع ْقدم  لٓد جلطأ ٓم  ضح،دجش ضطلعق ذحلطضلٓ  ى ،عُ نؾحتف ٌ ضح،دز  لٓد جلطأ ٓم جلكؾٍ  .5

 س .ٌقدٌو جالقطهحظ ٌغطحأ جلٍغٓق
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 جلمقط قحش

 لدْهح ذلـ جل ؤَ ٌجم فحر نعخؾًح  ٓمح ْعّ: لمقط قحضهح  ّ ييج جلمؿح ى  ال ذحلهضرس

لًذح  ذم وٌر  لذح   ذّ جإلصذطق جر جإلتطؾذحوِ تعذٓ  كٍروصذطحل لمذح هلٓا ،معٓس جلطأ ٓم  ذّ ئض .1

 ٌجلمحلّى ٌجليِ ْإوِ ذحلطحلّ ئلُ خعق قحلس ئهويحر  ّ كح س جلمٓحوْم جإلتطؾحوْس  ّ جلرعد .

 ذذطف وٌرجش ضػقٓهٓذذس ٌضأيٓعٓذذس لعملهٓذذٓم ذحلطذذأ ٓمى ٌضًٓثذذس كذذٍجور  لحلذذس لبصذذطم جر  ذذّ يذذيج  .2

 جلمؿح  .

( 2005( لضذهس )10مح  جلطأ ٓم  ّ جإلتعٓ  ،عُ غ جر جلقذحنٍل رتذ  )ضغ ْع تحنٍل لطهمٓ  ا، .3

 جلل جتّى اٌ ئنهحإ إلك جلقحنٍل ٌجللما ذمٍؾرى قضرمح ضقطقٓى جلمؾعكس جللح س .

جللما ،عُ ئصطكدجظ ع كحش ضأ ٓم ٌكهٓس  م اؾا خعق ٌجتع ئتطؾحوِ تٍِ ٌ طٓمى ٌإلك  .4

   .ذحإلصطهحوز  م ٌجتع جإلصطق جر جم هّ  ّ جإلتعٓ

و،  ع كحش جلطأ ٓم جمؾهرٓس جلطّ صطأضّ الققح  ذم اؾذا جإلصذطػمحر  ذّ يذيج جلمؿذح  ٌضقذدْ   .5

 ضضًٓالش ،معٓس لًح .

 

 

 

 تحتمـــس جلمؾـــحور

 لق آل جلف ْ ج   ــــ   

 : جلفطداٌال

جلمكذذح ّ ذًذذحأ ذًذذٓؽ عذذف ِى جلطذذأ ٓم  ذذّ جلططرٓذذق ٌجلقذذحنٍل ٌجلققذذحأى جلؿذذزأ جلػذذحنّى  .1

 ،محلى جمرولى وجر جلػقح س لعهغ  ٌجلطٍهْع . ى2011جلطرلس جلػحنٓسى 

جلمكذح ّ ذًذحأ ذًذٓؽ عذف ِى جلطذأ ٓم جلركذ ِ  ذّ جلطغذ ْع ٌجلططرٓذقى جلطرلذس جمٌلذُى  .2

 ى ،محلى جمرولى وجر جلػقح س لعهغ  ٌجلطٍهْع .2009
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،ردجل هجق اقمد جلضهًٍرِى جلٍصٓل  ّ عذ ـ جلقذحنٍل جلمذدنّ جلؿدْذدى جلمؿعذد جلػذحنّى  .3

 ى ذٓ ٌشى لرهحلى  هغٍرجش جلكعرّ جلكقٍتٓس .2005جلػحلػسى  جلطرلس

جمصطحإ جلدكطٍر ،ردجلمؿٓد جلكفٓ ى جمصطحإ ،ردجلرحتّ جلرف ِى جمصطحإ جلمضذح،د   كذى  .4

 ى1980جلرغٓ ى جلٍؾٓز  ّ نم ْس جإللطزجم  ّ جلقحنٍل جلمذدنّ جلل جتذّى جلؿذزأ جمٌ ى 

 . جللحلّ ٌجلركع جللعمّجرز جلطلعٓ   هغٍرجش ٌه ذؤدجوى جلل جقى

جمصطحإ جلدكطٍر ،ردجلمؿٓد جلكفٓ ى جمصطحإ ،ردجلرحتّ جلرف ِى جمصطحإ جلمضذح،د   كذى  .5

ى 2010جلرغذذذٓ ى جلقذذذحنٍل جلمذذذدنّ ٌاقفذذذحم جإللطذذذزجمى جلؿذذذزأ جلػذذذحنّى جلطرلذذذس جل جذلذذذسى 

 جلقحي زى  ؾ ى جللحضك لؾهح،س جلفطحخ .

 ى جمصفهدرْسى  ؾ ى وجر جلهف  جلؿح لّ .2005 نرٓا    خطحرى ئ،حوز جلطأ ٓمى .6

  ؾحور جإلنط نص: غحنٓح

 ا / جلفطد      

 جلذذدكطٍر اقمذذد عذذ ف جلذذدْمى اقفذذحم جلطذذأ ٓمى ورجصذذس  ذذّ جلقذذحنٍل ٌجلققذذحأ جلمقذذحرنٓمى .1

 ى  ؾ ى نحوِ جلققحأ .1991جلطرلس جلػحلػسى 

عى  فطرذس جلقذحي ز ذال صذهس كرذجلدكطٍر ،ردجلٍوٌو ْكُٓى ئ،حوز جلطأ ٓمى جلقحي زى  ؾ ى  .2

 جلكدْػس .

 خطحر  كمٍو جلًحنضّ ٌئذ جيٓ  ،ردجلهرّ قمٍوزى  رحوب جلطأ ٓم جلطؿحرِ ٌجإلؾطمذح،ّ  .3

ى  ؾذذ ى  فطرذذذس 2003ذذذٓم جلؿٍجنذذد جلهم ْذذذس ٌجمصذذش جل ْحفذذٓسى جلطرلذذذس جمٌلذذُى 

 جإلعلحع جلههٓس .

 

 

 خ / جلركٍظ ٌجلدرجصحش

 ٌال  ٓمى ذذال صذهس كرذع ٌال وجرجلدكطٍرز ذغ َ رجفٓسى  كحف جش  ّ تحنٍل جلطذأ .1

 ذعد جلهغ  .

قضذذم صذذلٓد قح ذذد هكذذّى ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم ذغذذ كحش جلطذذأ ٓم جلمرحعذذ   ذذّ ؾمًٍرْذذس  .2

 ؾ  جلل ذٓذس/ ورجصذس  ٓدجنٓذسى رصذحلس  قد ذس لعكؾذٍ  ،عذُ ورؾذس  حؾضذطٓ   ذّ 

 ى  ؾ  .1974جلطأ ٓمى 

مذذح  جلهذذدٌز جلذذدكطٍر جلؾذذدْق جلقذذ ْ ى جلطذذأ ٓم جلطؿذذحرِ ٌئ،ذذحوز جلطذذأ ٓمى  ذذم ا، .3

 ى جلفٍْص .1987جلهقًٓس جمٌلُ لرٓص جلطمٍْا جلفٍْطّى 
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 ى جلرك ْمى ذال ؾًس نغ  .2001،حلٓح قعمّى ئ،حوز جلطأ ٓمى جلطرلس جمٌلُى  .4

جمصذذطحإ جلذذدكطٍر ،رذذدجللزْز خعٓهذذس جلقؾذذحرى ئ،ذذحوز جلطذذأ ٓم ـذذـ جللقرذذحش ٌجلكعذذٍ ى  .5

 جلفٍْصى كعٓس جلغ ْلسى ؾح لس جلفٍْص .

طأ ٓمى ذكع  حؾضطٓ   قدم ئلذُ ؾح لذس تحؽذدِ لجلهمحم جلقحنٍنّ للقد ج لٓطٓ  قضٓمى .6

 ى جلؿزجت  .2014  ذحـ ٌرتعس/ كعٓس جلكقٍق ٌجللعٍم جلضٓحصٓس/ تض  جلكقٍقى 

 ؾـ / جلمٍجتع

جلمٍصٍ،س جلل ذٓسى  طحـ ،عُ جللهٍجل   ٍتعؾمح   فهحسى ،قد ئ،حوز جلطأ ٓمى . 1

 . ency.com/-http://arab: جلطحلّ  جإللفط ٌنّ

 . قضحم جلغقٍْ ِى جلمقؾٍو ذلقد ئ،حوز جلطأ ٓمى  ٍتع جلٍٓم جلضحذعى  طحـ ،عُ جللهٍجل  2

 . https://www.youm7.com/home/indexجلطحلّ:      

 جلمرحوب جلههٓس للقد جلطأ ٓمى  قح   هغٍر ،عُ ؽهكس غقح س    . جمصطحإ عًحخ جللهرفّى 3

 ضأ ٓهٓس ،عُ جلهٓضرٍ  .     

 جلمرحوب جللح س لعطأ ٓم ٌاصضى جلههٓسى  طحـ ،عُ جللهٍجل جإللفط ٌنّ   ،ردجلهطحـ غ جخى .4

 . :post.html-//abedasd.blogspot.com/2013/01/bloghttpجلطحلّ:       

 جلمكح ّ   جلم هٌتّى جمصش جلههٓس جلطّ ْقٍم ،عًٓح جلطأ ٓم ٌضهمٓمى جلدجخعّى   .5

 . advocates.com/-https://www.ml طحـ ،عُ جللهٍجل جإللفط ٌنّ جلطحلّ:          

 /https://www.meemapps.com ؾلك لمؾطعكحش جم،مح ى م.   .6

 https://www.almaany.comجلملحنّى لفا ئص   لهُ:  .7

 /https://ar.wikipedia.org/wiki ٍتع ٌْفٓرٓدْح:جلمٍصٍ،س جلك ز . . 8

 https://khaledalsabt.com ٍتع  قٓعس جلغٓخ جلدكطٍر خحلد ذم ،ػمحل جلضرص: . 9

 :  طٍل جلقٍجنٓمغحلػح

 ٌضلدْالضى . 1951لضهس  40ل جلمدنّ رت  لقحنٍج .1

 . 2005لضهس  10طأ ٓم جلل جتّ رت  تحنٍل ضهمٓ  ا،مح  جل .2

 

 

 

 

 

http://arab-ency.com/
https://www.youm7.com/home/index
http://abedasd.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
https://www.ml-advocates.com/
https://www.meemapps.com/
https://www.almaany.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 جلهًـــــــ س

 

 ا  عف  ٌضقدْ 

 1  جلمقد س

 3  حيٓس ئ،حوز جلطأ ٓم ٌ،التطًح  م جلطأ ٓم جلمركع جمٌ 

 3  هًٍم ،قد ئ،حوز جلطأ ٓم جلمطعد جمٌ 
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 5 جلؿٍجند جلقحنٍنٓس لعطأ ٓم جله ع جمٌ 

 9 جلؿٍجند جلههٓس لعطأ ٓم جله ع جلػحنّ

 12 ٓم هًٍم ،قد ئ،حوز جلطأ  جلمطعد جلػحنّ

 13 جلمقؾٍو ذلقد ئ،حوز جلطأ ٓم جله ع جمٌ 

 17 انٍجع ،قد ئ،حوز جلطأ ٓم جله ع جلػحنّ

 21 اقفحم جل ؾٍع ،عُ ع كس ئ،حوز جلطأ ٓم جلمركع جلػحنّ

 21 جللالتس ذٓم ع كس جلطأ ٓم ٌع كس ئ،حوز جلطأ ٓم جلمطعد جمٌ 

 22 ئلطزج حش جلمإ م جلمرحع  جله ع جمٌ 

 23 ئلطزج حش جلمإ م جلملٓد حنّجله ع جلػ

 26 ضأغ  جل ؾٍع ذهٍع جإلضهحق جله ع جلػحلع

 27 ضأغ  جل ؾٍع ذأقفحم ،قد ئ،حوز جلطأ ٓم جله ع جل جذع

 28 ،التس جلمإ م لً  ئهجأ ،قد ئ،حوز جلطأ ٓم )و ع  قحذا جلطأ ٓم( جلمطعد جلػحنّ

 30 أ ٓم اغٓحر ذحلهضرس لرلقً  جلرلـجلمإ م لً  ٌع كس ئ،حوز جلط ئ،طرحر كا  م جله ع جمٌ 

 32  دَ ئ فحنٓس جل ؾٍع ذحلد،ٍَ غٓ  جلمرحع ز لؾحلف جلمإ م لً  جله ع جلػحنّ

 34  جلخحضمـــس

 34  جلهطحتؽ

 35  جلمقط قحش

 36  تحتمس جلمؾحور

 


