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 انًحهيح رقاتح انطهطح انًركسيح عهى انىحذاخ
 أحًذ عثاش يشعم

 يقذيح عايح

إف احتػػػػحاـ ححلػػػػت المػػػػمطفي التحمرػػػػت  شرتػػػػف تتفحمػػػػا تػػػػف   ػػػػف  إ اح  شػػػػ   ػػػػ    ف 
التحمرػػػت  تتحتػػػ  دمرػػػا ت اخػػػت لط تتػػػ زي المػػػمطت التحاتلػػػت شػػػ   ػػػ  ف ال حػػػ اي التحمرػػػت 
 ف ب اي ت    تمؾ الححلت ل  رقمي تف  أ  ف   ط تفحض دمت ف حقفبت   ت ة راػ ف تػف  ػأ 

القضفء دمى اطمتقالؿ الػي  تتتتػب بػا تمػؾ ال حػ اي  إط لف يلػؾ ط رال ػ  إطالقػف  إ الػ اـ 
الصمت تتف الممطت التحاتلت  ال ح اي التحمرت تي لف الالالقت تجػ  لف تظػي قفةتػت تت  تػف 
بفلق ح الي  رحقق  ح ة الالتي اإل اح  ش  ال  لت  شػرتاف التصػ ح شػ  خػيا الصػ   تقػ اح 

ش ضى   اضطحا  ش  التجفؿ إ اح  إيا تف لطمق الال فف لكػي  حػ ة تحمرػت تف رح ث تف 
  ش  لف تتصحؼ ارفتف تتحاءى ل ف.

دمػػػى لمػػػفل لف ال ظرفػػػت التػػػ   لػػػيا  حل ال ػػػحاو دمػػػى  صػػػة خػػػيي الحقفبػػػت اإل احلػػػت
تتفحم ف اإل احة التحمرت خ  جتء تف ال ظرفت اإل احلت الت  ت فتلي د  ػف المػمطت التحاتلػت 

يي اإل احة. شفلحقفبت اإل احلت خ  حقفبت الحا تػت التحاتلػت دمػى ت ػح درت لدتػفؿ لتجفلل خ
. (1)اإل احة التحمرػػػت  تػػػ ى تطفبقت ػػػف لمقػػػف  ف  تػػػ ى  تالءتت ػػػف تػػػب الزطػػػت الالفتػػػت لم  لػػػت

 خيي الحقفبت ط تقتصح دمى لدتفؿ التجمل شحم  تي تتال اخف إلى الحقفبت دمػى التجػفلل 
 تجفلل  دمى ت فتي تقححات ف  تص تق قحاحات ف. فم ف  دمى لدضفء خيي ال

 تف غتح التتص ح قرفـ الالتحاتلت اإل احلت بتالتؿ دػف التحاتلػت  حقفتت ػف ش تػف حغػـ 
التالػػفحض الكمػػػ  تت  تػػػف تتكفتفػػػفف دتػػػال  شػػػ  إ احة ال  لػػػت.  الالتحاتلػػػت ت تػػػف اتمػػػب تجػػػفؿ 

ي خػ  الافلبػت دمػى اػي األزي ت ػف ط تصػي إلػى حػ  القضػفء دمػى التحاتلػت  ال تػف تظػي خػي
حفؿ تي  تتضت ت ايلؾ اطحتففظ لممػمطت التحاتلػت بحػق اإل ػحاؼ  الحقفبػت دمػى ال تةػفي 

 .(2)الالتحاتلت

                                                 
-1956شػػػػ ا  الالطػػػػفح: تبػػػػف د القػػػػف  ف اإل اح   الطبالػػػػت الهف رػػػػت  تاتبػػػػت دتػػػػ     خبػػػػت  القػػػػفخحة  .  (1)

 .185  ص1957
 .28 . دهتفف زمتي دهتفف: الالتحاتلت  تجفلل الت تحلفي  التحجب المفتق  ص (2)
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 لترفف تػ ى تتفحمػت الحقفبػت دمػى ال تةػفي التحمرػت تػف قتػي الحا تػت التحاتلػت   جػ  
رػػت شت ػػف تتحازػػ  لف الػػ  ؿ الالحلقػػت تتتتػػت بت ممػػفت ف ال رتقحاطرػػت  حمػػ   قػػ ـ اإل احة التحم

قبضػػػت المػػػمطت التحاتلػػػت دػػػف التػػػ زي شػػػ   ػػػ    ف إي تػػػ ع لمػػػمطفي خػػػيي اإل احة تتفحمػػػت 
  فط ف بححلت تفتت   ف لف را ف ل ف إط الق ح الضةتي تػف الحقفبػت شرتػف تتصػي بفلمرفمػت 
الالمرػػف لمػػبال  التػػ  تجػػ  دمػػى اإل احة التحمرػػت دػػ ـ الحتػػ ة د  ػػف  تحادفت ػػف شرتػػف تتزػػي تػػف 

اي  تتػػفحل تػػف   ػػف .  تكػػ ف حقفبػػت المػػمطت التحاتلػػت  ػػ ت ة دمػػى اإل احاي التحمرػػت قػػحاح 
 لػػت ا  تػػ زم ف شػػ   ػػ    ف امتػػف اتتالػػ  ال ظػػفـ المرفمػػ  لم  لػػت دػػف التبػػف د ال رتقحاطرػػت  
شػػػ يا ا الػػػ تي ال رتقحاطرػػػت شػػػ  ال  لػػػت اػػػفف تال ػػػى يلػػػؾ ا الػػػ ات ف دمػػػى الصػػػالت  التحمػػػ  

 .(3)شفلالتحاتلت خ  ال رتقحاطرت تطبقت دمى الصالت  التحم  بفلتفل  ت ال ـ الالتحاتلت  
 تت قػػة قػػ ة  ظػػفـ اإل احة التحمرػػت شػػ  تحقتػػق لخ اشػػا دمػػى  حجػػت الالالقػػت التػػ  تػػح   
اإل احة التحاتلت بفل تةفي الالتحاتلػت.  تتػف ط  ػؾ شرػا إ ػا ت تػف اػفف الاػحض تػف األزػي 

 احة التحاتلػت  اإل احة التحمرػت لرػف  اف ػي خػيي ت ظفـ اإل احة التحمرػت  شفلالالقػت قفةتػت تػتف اإل
 .  (4)الالالقت   حجت ف.  الت  تت قة دمى طترالت ال ظفـ المرفم    اي ال  لت

 ط زػالؼ دمػى لف  حجػػت اطمػتقالؿ التػ  تتػػ   لػح احة التحمرػت  تت قػػة دمػى  طػػفؽ 
يا اػفف ال ػ ؼ تػف  الحقفبت  اإل حاؼ الت  تبف حخف اإل احة التحاتلت دمى اإل احة التحمرػت.  ال

خػػػػيا ال ظػػػػفـ خػػػػ  ت ترػػػػت  رتقحاطرػػػػت اإل احة  الالتػػػػي دمػػػػى إ ػػػػحاؾ لت ػػػػفء ال حػػػػ اي التحمرػػػػت 
بفلتمػػػػفختت الحقرقرػػػػت شػػػػ  إ احة  ػػػػة   ـ  شتجػػػػ  تحقتػػػػق اطدتبػػػػفحاي التالءتػػػػت طمػػػػتقالؿ 

 ال تةفي التحمرت   يلؾ تتزفتة ضا  الحقفبت دمى تمؾ اإل احة التحمرت.
يا افف ال  ؼ تف  إ  ػفء ل  األزػي بػفإل احة التحمرػت الت ػفحات ل  التزفتػة دػف افخػي  ال

اإل احة التحاتلػػػت ش  ػػػا تجػػػ  تػػػف الت ػػػحع لف رصػػػ ح تػػػف الت ػػػحلالفي التػػػ  تحػػػ  تػػػف  طػػػفؽ 

                                                 
 .249 –248  ص1966 . ت يح ال ف  : القف  ف ال مت ح   الطبالت الهف رت  تطبالت  فتق   (3)
 خيي الالالقػت طتػ  تػف  ج  خػف لمتحفشظػت دمػى  حػ ة ال  لػت المرفمػرت  التػ   اةتػف  تػف رحػحص دمت ػف الت ػحع شػ  ( 4)

ل ط : تػػ شتح الت ػف  اطمػػتقالل   :ت ظرتػا  تمػػؾ الالالقػت تحات ػػف دػ ة ادتبػػفحاي ت تػت  حت رػػت  تػ هحة  تػػف لخت ػف
هف رػػف : خػػيي الت ػػفـ  تمػػؾ ال ظرفػػت تجػػ  لف  . فلم تةػػفي التحمرػػت حتػػى تػػتتاف تػػف تبف ػػحة  ظفةف ػػف  ازتصفصػػفت

 تزضب لحقفبت اإل احة التحاتلت  بحتث تك ف ت  رت ل ح ة ال  لت  د ـ ص حلت اإل احة التحمرت.
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الحقفبػػت دمػػػى ال تةػػػفي التحمرػػػت   يلػػػؾ تػػػف زػػالؿ التحاتػػػت دمػػػى لخػػػ اؼ الحقفبػػػت دمػػػى   ػػػف  
 التحاتت دمى حجت ف ل  تال  خف.    ح (5)ال تةفي التحمرت دمى ازتالؼ تمت رفت ف

شػػػ  إتػػػحات ال فحرػػت الالتمرػػػت لم حػػػ اي التحمرػػت  الالضػػػ رت شت ػػػف  أهميةةةلبحث  ةةة  تكتػػف 
 اطزتصفصػػػفي التػػػ  تمػػػػ ـ ت ػػػف تػػػػب الحا تػػػت التحاتلػػػػت  الحقفبػػػت دمت ػػػػف لتحقتػػػق حدفرػػػػت 

إشةالثيلب, اتػف دػف ال   ف التحمرت  ت درـ  ظفـ الالتحاتلت اإل احلت اإلقمرترػت شالػال  ط قػ ط  
لافة ػف  األتػح  حث    شتتجم  ش  ل  اع الحقفبت دمػى ال حػ اي التحمرػت    ػفط ف  ال  ػفة ف  ال

الػي  تتطمػػ  دػػحض حقفبػػت التحاتػػت ال مػػت حلت دمػػى القػػ ا تف التتالمقػػت بفل حػػ اي التحمرػػت  
 . الحقفبت القضفةرت دمى القحاحاي الصف حة د  ف

حثمرازيلبعلىبحإلدحردبحثم ليةلبيةكباة ببرقل لبحإلدحردليا  تالحض ش  خيا التبحث إلى 
بمنبمصر،بوحثعرحقبيكبم  ثينبعلىبحثن وبحثتلثك:
 انًثحث األول

 رقاتح انطهطح انًركسيح عهى انىحذاخ انًحهيح في يصر

 ذًهيذ:

تقـ  الالالقت تتف اإل احة التحاتلت  اإل احة التحمرت ش  تصح تف زالؿ لج تة  ق ػ اي 
لػػػػا تػػػػف ازتصفصػػػػفي تبف ػػػػحخف  التػػػػ  تتالمػػػػق بػػػػفإل احة شػػػػ  قتت ػػػػف حةػػػػرل الجت  حلػػػػت  تػػػػف 

التحمرػػت  ا صػػ اح القػػحاحاي الزفصػػت تتقمػػرـ الجت  حلػػت إلػػى  حػػ اي إ احلػػت   راػػ ف لكػػي 
ت  ػػف ال زصػػرت التال  رػػت التمػػتقمت   القػػحاحاي التحػػ  ة ل طػػفؽ التحفشظػػفي  اػػيلؾ تالتػػتف 

 .(6)فشظتف... إلخالتحفشظتف   حي التجفلل ال الترت التحمرت   ت اتي تجفلل التح
 لزتص حةرل تجمل ال تحاء ت ضب المرفمت الالفتت لم  لت تحي إ ػحاؼ  ت جت ػفي 
حةػػرل الجت  حلػػت   اإل ػػحاؼ دمػػى ت فتػػيخف بفإلضػػفشت إلػػى ت جرػػا  ت مػػتق  تتفبالػػت لدتػػفؿ 
ازتصفصػػػػفي الػػػػ تلح التمػػػػة ؿ دػػػػف اإل احة التحمرػػػػت   لػػػػحلل شػػػػ  ال قػػػػي  فمػػػػا التجمػػػػل 

ت الػػي  تتػػ لى ال ظػػح شػػ  اػػي تػػف تتالمػػق ت ظػػفـ اإل احة التحمرػػت  تػػف األدمػػى لػػح احة التحمرػػ

                                                 
 127  ص2013 اح ال  ضػت الالح رػت    . صالو ال تف ش ت : اإل احة التحمرت ش  الت حلب التصػح  ( 5)

  تف بال خف.
:  ظػػحاي حػػ ؿ  ظػػفـ اإل احة التحمرػػت شػػ  الت ػػحلب التصػػح    حػػ  إ احة تحمرػػت  . لرتػػف أ لتػػ  حتػػتة( 6)

 .123ص شفدمت   اح ال  ضت الالح رت  ت  ف م ت   ح,
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حتػػث  دتػػا  تطػػ لحي  اقتػػحاو القػػ ا تف  القػػحاحاي ياي التػػأهتح دمػػى التجتتػػب التحمػػ   اتػػف 
رقػػـ  خػػيا التجمػػل ت تػػ اء الػػحل  شرتػػف رالحضػػا دمرػػا الػػ تلح التزػػتص بػػفإل احة التحمرػػت تػػف 

ترػػػػت  الت ػػػػح دفي التػػػػ  تقػػػػـ  ت ػػػػف اإل احة ت ػػػػح دفي   الت مػػػػتق تػػػػتف الت ػػػػح دفي الحا  
التحمرػػػت   اػػػيلؾ رقػػػـ  بفػػػحض حمػػػـ   دقػػػ  قػػػح ض لمتحمرػػػفي  اتػػػف ت اشػػػق دمػػػى إ  ػػػفء 

لافءخػػػػػف .  رقػػػػػـ  لرضػػػػػف  ت ضػػػػػب (7)التحاكػػػػػت  التػػػػػ ف  األحرػػػػػفء  القػػػػػحى  تح تػػػػػ   طفق ػػػػػف  ال
ت  ت ػػح دفي القػػ ا تف الالفتػػت لمتصػػحؼ شػػ  األحاضػػ  التتم اػػت لم  لػػت  ال حػػ اي الحا ترػػ

 تح ت  مالح الضحلبت اإلضفشرت  حمـ الزالؼ تتف التحفشظػت  التجػفلل ال ػالترت التحمرػت 
.  ر ػػاي خػػيا التجمػػػل تحةفمػػت حةػػرل تجمػػػل الػػ تحاء ل  تػػف ت تبػػػا   حػػ ؿ تالػػ تي الحمػػػـ 
 دضػػػػ رت الػػػػ تلح التزػػػػتص بػػػػفإل احة التحمرػػػػت   التحػػػػفشظتف   ح مػػػػفء التجػػػػفلل ال ػػػػالترت 

التجمػػل  دػػ ة تػػف تػػحى حضػػ حي جممػػفي التجمػػل تػػف  .  لػػحةرل(8)التحمرػػت لمتحفشظػػفي
ال تحاء ل  غتحخـ   لجتتب خيا التجمل بصفت   حلت.  لم  يلؾ الػ تلح التزػتص بػفإل احة 
التحمرػػػت   لػػػا ازتصفصػػػفي د تػػػ ة شػػػ   ػػػأف اإل ػػػحاؼ دمػػػى اإل احة التحمرػػػت   لمػػػ  يلػػػؾ 

 حػػ اي التحمرػػت   حامػػت األتف ػػت الالفتػػت لػػح احة التحمرػػت  التػػ  تتػػ لى ال ػػة ف الت ػػتحات لم
 بحث الت ضػ دفي التػ  تػح  تػف التجػفلل ال ػالترت التحمرػت  اتػف تتػ لى ت ظػرـ اط ػتحاؾ 
شػػػػ  التػػػػ تتحاي ال  لرػػػػت  التحمرػػػػت التتالمقػػػػت بػػػػفإل احة التحمرػػػػت   ػػػػة ف التػػػػ حل  لمالػػػػفتمتف 
 بفلتحمرفي   تقـ   تاحة التزطر  بفلت متق تػتف زطػ  التحفشظػفي تػف زػالؿ المج ػت الالمرػف
لمتزطػػػر  اإلقمرتػػػ    التػػػ  تتمػػػا  تػػػفةل خػػػيا التزطػػػر  إلػػػى التحػػػفش  التزػػػتص   الػػػ تلح 

 .(9)التزتص بفإل احة التحمرت   لم تاحاي التال رت بفإل احة التحمرت
 قػػ  زػػ ؿ القػػف  ف لكػػي  تاحة  بفل مػػبت ل ػػة ف التحاشػػق التال رػػت ت ػػف  إصػػ اح القػػحاحاي 

ت لم  لػت  الدطػفء الت جت ػفي  اإلح ػف اي  ل ػف حػق  التالمرتفي الالتتت لت فتي المرفمت الالفت

                                                 
 .188  ص2018 . أ حشالي دت  ال خف : ال ظحلت الالفتت لمقف  ف اإل اح    اح الجفتالت الج ت ة  ( 7)
لمػ ت  4التحمرت  الحقفبػت دمت ػف شػ  ظػي القػف  ف حقػـ  . جتتي دت    القفةف : ازتصفصفي التجفلل ( 8)

 .247  ص2012ش  الجت  حلت الرت رت   حامت تقفح ت  امرت الحق ؽ  جفتالت دتف  تل   2000
 .133 . صالو ال تف ش ت : اإل احة التحمرت ش  الت حلب التصح   التحجب المفتق  ص( 9)
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التفتػر  دمػػى لدتػفؿ التحاشػػق التحمرػت  تتمرػػا  تتجػت التفتػػر  إلػى الػػ تلح التزػتص بػػفإل احة 
 التحمرت الي  دمرا لف رضال ف ت ضب اطدتبفح.

 لم  يلؾ التحفش  الي  رال  ختتة اطتصفؿ تتف األج تة التحاتلػت  األج ػتة التحمرػت  
جمل الت فتي  الي  رضـ ح مفء التصػفل   التحاكػت  التػ ف  القػحى بفلتحفشظػت   لحلل الت

اتػػف رقػػـ  بفإل ػػحاؼ دمػػى تػػ تحلفي الزػػ تفي بفلتحفشظػػت.   الػػحض لتمػػؾ الحقفبػػت التحاتلػػت 
 ش  اآلت ؛

 انًطهة األول

 رقاتح رئيص اندًهىريح عهى اإلدارج انًحهيح

ـ مرفمػػ  رزػػح   شػػ   فػػل تزتمػػة مػػمطفي حةػػرل ال  لػػت تػػف  ظػػفـ مرفمػػ  إلػػى  ظػػف
  تػب اإل احة (11)    ظحا  طقتمػفـ اإل احة التحمرػت ال ظرفػت اإل احلػت(10)ال  لت تف  قي آلزح

التحاتلػػػػػت  شتػػػػػف الت طقػػػػػ  لف تتػػػػػفحل المػػػػػمطت التحاتلػػػػػت حقفتت ػػػػػف دمػػػػػى اإل احة التحمرػػػػػت 
تالتح ػف بفدتبفحخف التمػة لت دػف ت فتػي المرفمػت الالفتػت لم  لػت  اإل ػحاؼ دمت ػف   تػف لخػـ 

الحقفبػػت التػػ  رتفحمػػ ف حةػػرل الجت  حلػػت شػػ  تصػػح تػػف زػػالؿ القػػحاحاي اإل احلػػت  القػػحاحاي 
بقػػ ا تف  الت اشقػػت دمػػى القػػ ا تف التػػ  تمػػػ  ف المػػمطت الت ػػحلالرت الزفصػػت بػػفإل احة التحمرػػػت 

 .(12)بفدتبفحي حةرل الممطت الت فتيرت

                                                 
. 33ح التطت دػػفي الجفتالرػػت  تػػ  ف مػػ ت   ػػح  ص . أ حشالػػي دتػػ  ال خػػف : الػػ ظـ المرفمػػرت   ا( 10)

.  .مػػمرتفف 425  ص2007 .أ حشالػػي دتػػ  ال خػػف : القػػف  ف ال مػػت ح    اح الجفتالػػت الج تػػ ة  
 تػػػػف بالػػػػ خف   19  ص1988الطتػػػػف  : الػػػػ ظـ المرفمػػػػرت  القػػػػف  ف ال مػػػػت ح    اح الفاػػػػح الالح ػػػػ  

 تػػف بالػػػ خف.  1ح   التحجػػب المػػفتق  ص .صػػالو الػػ تف شػػ ت : اإل احة التحمرػػت شػػ  الت ػػحلب التصػػ
 .دتػػػ  الالتلػػػت إتػػػحاخرـ  ػػػرحف: القػػػف  ف ال مػػػت ح   الػػػ ظـ المرفمػػػرت   اح التطت دػػػفي بفإلمػػػا  حلت  

  تف بال خف. 118  ص1993
 .165ص  1982 . دتلتة ال حلة: دمـ اإل احة الالفتت   اح ال  ضت الالح رت  ( 11)
لجت  حلػػت   بصػػفت زفصػػت دمػػى اإل احة التمحرػػت  شقػػ   ظت ػػف المػػمطفي الحقفترػػت التػػ  رتفحمػػ ف حةػػرل ا( 12)

. شتػػ ص التػػف ة األ لػػى ت ػػا دمػػى لف: ا حػػ اي اإل احة 1979( لمػػ ت 43قػػف  ف اإل احة التحمرػػت حقػػـ )
التحمرت خ  التحفشظفي  التحاكت  الت ف  األحرفء  القحى  را ف لكي ت  ف ال زصرت اطدتبفحلت  لتـ 

لافة ػػف دمػػى ال حػػ  التػػفل : التحفشظػػفي: )ل(  إ  ػػفء خػػيي ال حػػ اي  تح تػػ   طفق ػػف  تاتتػػح لمػػتفة ف  ال
 بقحاح تف حةرل الجت  حلت  لج ت لف را ف  طفؽ التحفشظت ت ت ت  اح ة.
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   اػػػيلؾ إدفػػػفءي تػػػف  قػػػ  افػػػي الت ػػػحع لػػػحةرل الجت  حلػػػت الحػػػق شػػػ  تالتػػػتف التحػػػفش
ت صػػبا   لػػا لف رصػػ ح قػػحاحا  ت   ػػفء ل  إلاػػفء  تح تػػ   طػػفؽ التحفشظػػت   لػػا تاتتػػح امػػـ 

 .(13)التحفشظت
  إط (14) خيا األتح خ  الي  جالي تالتتف التحفش  ش  تصػح تحػي زػالؼ تػتف الفقػا

 ف حقػػػـ ( تػػػف قػػػف  ف اإل احة التحمرػػػت  التمػػػتت لت بفلقػػػف 52لف الالبػػػفحة التػػػ   ح ي بفلتػػػف ة )
ـ  التػػػ  تػػػ ص دمػػػى لف: ا رالفتػػػي التحػػػفش  تالفتمػػػت الػػػ تلح تػػػف حتػػػث 2895( لمػػ ت 52)

التحتػػ   التالػػف ا التػػ  تالتتػػح اػػأ اة ت ػػتحات تػػتف الػػ تلح  التحػػفش   دمرػػا ادتتػػح إ ػػا تػػف 
 .(15)الالـت ت اشح  فل ال ح    التالفتتح الت  دمى لمفم ف تالتتف ال تلح

                                                                                                                       

 تػػ ص التػػف ة الحابالػػت تاػػححة دمػػى لف: اتجػػ ت بقػػحاح تػػف حةػػرل الجت  حلػػت بالػػ  ت اشقػػت تجمػػل الػػ تحاء  -
 احة التحمرت إص اح ت ظرـ زػفص لػبالض التػ ف ياي األخترػت    فء  دمى اقتحاو ال تلح التزتص بفإل

 الزفصت ت  ؼ إلى ت تتت ف  ال   ض بتحاشق فا.
( تف ياي القف  ف دمى لف: ارا ف لكي تحفشظت تحػفش  رصػ ح تتالتت ػا  الدففةػا تػف 25 ت ص التف ة ) -

لدتػػفؿ  ظرفرػػت  ت صػبا قػػحاح حةػػرل الجت  حلػػت.  رقمػػـ التحػػفش  لتػػفـ حةػػرل الجت  حلػػت قتػػي تبف ػػحتا
الرتػػػتف التفلرػػػت: القمػػػـ بػػػفأ الالظػػػرـ لف لحػػػفش  تزمصػػػف  دمػػػى ال ظػػػفـ الجت ػػػ ح   لف لحدػػػى تصػػػفل  

 ال ال   مالتت ال طف  لف لحتـح ال مت ح  القف  ف  لف ل    دتم  بفليتت  الص ؽا.
دمػػػى يلػػػؾ  حةفمػػػت حةػػػرل الجت  حلػػػت   ط تتحتػػػ  - رالتتػػػح التحػػػفشظ ف تمػػػتقمتف بحاػػػـ القػػػف  ف بف ت ػػػفء -

مػػق   حق ػػـ شػػ  التالػػف  ل  التافشػػأة  رمػػتتح ف شػػ  تبف ػػحة لدتػػفؿ  ظػػفةف ـ إلػػى لف رالػػتف حةػػرل 
 الجت  حلت الج ت  التحفشظتف الج  ا.

 لكف األتح الي  رمتحدى ال ظح خ  د ـ إلتاـ حةرل الجت  حلت شػ  ازترػفحي لمتحػفش  ب ػح   تحػ  ة ( 13)
ل  الزتػحة تػي تػحؾ اػي يلػؾ لتقػ تح حةػرل الجت  حلػت. إط  زفصت التتالمقت بفلت خي ل  المف ل  التػ ة

لف يلؾ ط رت ب تف التقت  ب ح   ال ظرفت الالفتت تالتتف التحفش  أل   ح    حتث لـ رح   الت حع 
ال مت ح  ل  القف  ف الالػف   ل   ػح   لتالتػتف التحػفش  بفمػته فء دػ ـ دضػ لتا شػ  تجمػل ال ػال  

صالو ال تف ش ت : اإل احة التحمرت شػ  الت ػحلب رت التحمرت.  . ل  تجمل ال  حى ل  التجفلل ال الت
 .218التصح   التحجب المفتق  ص

  تتلػ ة  ت قحػت   اح الفاػح 7 حامت تقفح ػت    . ممرتفف أ الطتف  : ال جتت ش  القف  ف اإل اح   ( 14)
 .113  ص2006الالح    القفخحة  

  تف بال خف. 214  ف اإل اح   التحجب المفتق  صممرتفف أ الطتف  : ال جتت ش  القف . ( 15)
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 اح قػػحاح تالتػػتف التحػػفش   لػػرل خػػيا شقػػ  تػػي  حةػػرل الجت  حلػػت خػػ  الػػي  رقػػـ  ت صػػ
بف قضػػػػػفء تػػػػػ ة حةػػػػػرل الجت  حلػػػػػت تتقضػػػػػى تػػػػػ ة التحػػػػػفش    تػػػػػف الػػػػػالـت لف تػػػػػتـ تقمػػػػػرـ 
التحػػػفشظتف لتػػػفـ حةػػػرل الجت  حلػػػت الج تػػػ  الرتػػػتف ال مػػػت حلت.  لزػػػتص لرضػػػف  ت صػػػ اح 
ح القػػػػػحاحاي ياي الصػػػػػمت تتقمػػػػػرـ ال  لػػػػػت إلػػػػػى لقػػػػػفلرـ اقتصػػػػػف رت  تح تػػػػػ   طفق ػػػػػف  ازترػػػػػف

 .(16)دفصتت ف   الت  تزحل دف  اةحة دتي  ح اي اإل احة التحمرت
ضػفشت لتػػف تقػػ ـ تظ ػػح لهػفح الحقفبػػت التػػ  رتفحمػػ ف حةػرل الجت  حلػػت شػػ  إ ػػا رصػػ ح   ال
قػػحاحا  شفصػػال  شػػ  حػػفؿ   ػػ   زػػالؼ تػػتف التحػػفش   التجمػػل ال ػػالت  التحمػػ  لمتحفشظػػت  

الت ػفح إلرػا  رقػحح شػ  خػيي الحفلػت حتث إ ػا ت ظػح شػ  التقحلػح التحشػ ع تػف قتػي التجمػل 
إتػػػػف لف رالفػػػػ  التحػػػػفش  تػػػػف ت صػػػػبا  ل  رصػػػػ ح قػػػػحاحا  بحػػػػي التجمػػػػل ال ػػػػالت  التحمػػػػ  
لمتحفشظػػػت   يلػػػؾ زػػػالؿ هالهػػػتف ت تػػػف  تػػػف تػػػفحلخ حشػػػب األتػػػح إلرػػػا.  اػػػيلؾ تجػػػ ت لػػػحةرل 
الجت  حلػػت إ  ػػفء التحفشظػػفي ل  إلاػػفء لمػػػتفة ف ل  تاتتحخػػف   تح تػػ   طفق ػػف   لجػػ ت لػػػا 

( تػػف قػػف  ف اإل احة التحمرػػت مػػفلة 98   دمػػى الػػحغـ لف التػػف ة )(17)ادتبفحخػػف ت ت ػػت  احػػ ة
اإل فحة إلرا ق  ح  ي ت ة التجمل ال ػالت  التحمػ  بػأح ب مػ  اي ترال رػت تتػ ل تػف تػفحلخ 
ل ؿ اجتتػػػػفع لػػػػا  شمقػػػػ  لجػػػػفتي  فػػػػل التػػػػف ة لػػػػحةرل الجت  حلػػػػت لف رصػػػػ ح قػػػػحاحا  تمػػػػتبف  

الترت التحمرػت لمػػ ت زفتمػػت   خػػيا اطزتصػفص تبف ػػح  شػػق مػػمطتا بفمػتتحاح التجػػفلل ال ػػ
 .(18)التق تحلت

لف خيا ال ػ ع تػف الحقفبػت قػ  تػ    إلػى دحقمػت   ػف  التجػفلل ال ػالترت  ويرىبحث ل  
: لف دػحض األتػ ح التحمرػت دمػى حةػرل الجت  حلػت تمػتاحؽ أولابالتحمرت لألمبف  اآلترػت  

                                                 
 الصف ح ب أف اإل احة التحمرت  تال رالتا. 1979لم ت  43التف ة المفبالت تف قف  ف ( 16)
التف ة الهف رت تف الالةحت الت فتيرت لقف  ف اإل احة التحمرػت   التمػتت لت بقػحاح حةػرل تجمػل الػ تحاء حقػـ ( 17)

 ـ.1982( لم ت 314)
ـ  تال رالتا التزتمفػت  التػ  تػ ص دمػى 1979( لم ت 43( تف قف  ف اإل احة التحمرت حقـ )89)التف ة ( 18)

لف: ات ة التجمل ال الت  التحمػ  لح ػب مػ  اي ترال رػت تتػ ل تػف تػفحلخ ل ؿ اجتتػفع لػا  ت ت ػ  تػ ة 
التجػػػفلل الزفضػػػالت إل ػػػحاؼ  حقفبػػػت تجػػػفلل  ػػػالترت تحمرػػػت لزػػػحى بف قضػػػفء التػػػ ة القف   رػػػت ل ػػػيي 

جفلل.  لج ت لحةرل الجت  حلت ألمبف  رق حخف لف رقحح امتتحاح التجفلل ال الترت التحمرت لم ت الت
 زفتمتا  ق  امتز ـ الحةرل أ ل  ح المف اي خيا الحق ش  اآل  ت األزتحة.
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تػػي لف تصػػي إلػػى حةػػرل الجت  حلػػت  حتػػث تجػػ  لف  قتػػف  طػػ رال  تصػػي إلػػى  ػػ  ح أل  ػػف ق
تالحض دمى اهتح تف التحطفي بفدتبفحي حةرل الممطت الت فتيرت.  حتى رصي الالتػي إلػى 
خػػيي القتػػت تتػػ ل تػػف التحػػفش  التزػػتص إلػػى  تلػػح اإل احة التحمرػػت إلػػى حةػػرل الػػ تحاء هػػـ 

حػفؿ تزتمػة األشاػفح تجمل ال تحاء  اي ت ل  ت ل ي م اء بفإلضفشت ل  الحيؼ  بطترالت ال
 اطتجفخفي  تتف ت    إلى دػ ـ امػتقاللرت اإل احة التحمرػت  بفلتػفل  راػ ف حجػح دهػحة شػ  

 تحقتق تف تصت  إلرا اإل احة التحمرت.
: األتػػػح تػػػت ا  صػػػال بت إيا صػػػ ح القػػػحاح الجت ػػػ ح  خ ػػػف رفػػػحض دمػػػى الج ػػػفي ثلنيةةةلاب

ت ػػح ع   قػػ  راػػ ف المػػت  حاجالػػف  األ  ػػى التمػػمرـ مػػ اء لكػػفف خػػيا القػػحاح ت ػػح دف  لـ غتػػح 
إلى قمت اففءة بالػض لحػ  ابػفح التػ ظفتف   حػتف رات ػة األتػح تتحتػي التتتا رػت التحمرػت 
الكهتح تتف ت هح دمى غفرفي  حغبفي الت اطف التحم  ش  ال  فرت  تصػب  اإل احة التحمرػت 

 ط تال ى ل ف.
 انًطهة انثاَي

 رقاتح يدهص انىزراء عهى اإلدارج انًحهيح

دمػػػى تقمػػػرـ اإل احة التحمرػػػت إلػػػى ج ػػػفحتف:   (20)   الت ػػػحع التصػػػح  (19)فػػػق الفقػػػاتت
الج ػػفو ال ػػالت   رتهمػػا التجػػفلل ال ػػالترت التحمرػػت  ش  ػػفؾ زتمػػت تمػػت رفي خػػ :  -األ ؿ

التجمػل ال ػالت  التحمػ  لمتحفشظػت  التجمػل ال ػالت  التحمػ  لمتحاػت   التجمػل ال ػالت  
مػػ  لمحػػ    التجمػػل ال ػػالت  التحمػػ  لمقحلػػت. لتػػف التحمػػ  لمت ت ػػت   التجمػػل ال ػػالت  التح

الج ػػػفو الت فتػػػي  شمكػػػي تجمػػػل  ػػالت  تحمػػػ   تجمػػػل تحمػػػ  ت فتػػػي  خػػػيي  -ال ػػ ع الهػػػف  
التجػػفلل تقػػـ  تت فتػػي القػػحاحاي  الت صػػرفي  اطقتحاحػػفي التػػ  ت ت ػػ  إلت ػػف الج ػػفو ال ػػالت  

احة التحاتلػػت ت ػػ دتف تػػف شػػ  حػػ    التتتا رػػت الالفتػػت لم  لػػت.  تػػف خػػيا الت طمػػق تبف ػػح اإل 
الحقفبػػت: األ لػػى التحقػػق تػػف تػػ ى اتفػػفؽ القػػحاحاي  الت صػػرفي التػػ  ت ت ػػ  إلت ػػف التجػػفلل 
ال الترت  التصمحت الالفتػت.  الهف رػت ارفرػت ت فتػي القػحاحاي  الت صػرفي  اطقتحاحػفي تػف قتػي 

 الج فو الت فتي .

                                                 
 .238 . صالو ال تف ش ت : اإل احة التحمرت ش  الت حلب التصح   التحجب المفتق  ص( 19)
  تال رالتا. 1979لم ت  43تف القحاح بقف  ف حقـ التف ة األ لى ( 20)
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تحلتػف   إ ػا تزػتص تحمػـ ت فء دمرا إيا افف األصي ش  تجمل الػ تحاء شػ  ال ظػفـ ال
المرفمت الالفتت   ل ا ط تت زي إلصػ اح قػحاحاي إ احلػت تمتتػت إط شػ  القمتػي تػف التمػفةي  
إط لف الت ػػحع ز لػػا حػػق إصػػ اح قػػحاحاي شػػ  بالػػض األتػػ ح الج خحلػػت الزفصػػت بػػفإل احة 

لػؾ دمػى    ي(21)التحمرت   خيي القػحاحاي قػ  تتالمػق بػفل  اح  التفلرػت ل  بفلتجػفطي اإل احلػت
 ال ح  التفل :

 أوال: انُىاحي انًانيح:

 تزتص تجمل ال تحاء بتتفحمت اطزتصفصفي التفلرت ش  ال أف التحم  بتف تم :
ت ج  الت حع ت اشقت تجمل ال تحاء إيا لقػ ـ التجمػل ال ػالت  التحمػ  لمتحفشظػت  - أ

 دمػػى التصػػحؼ بفلتجػػفف شػػ  تػػفؿ تػػف لت الػػا مػػ اء الهفتتػػت ل  الت ق لػػت ل  التػػأجتح
ت تجفح امت   ل  بأقي تف لجح التهي ألح  األ زفص التال  رت ل  لج ػت لج ترػت 
شرتف تتلػ  دػف زتمػتف للػة ج رػا شػ  المػ ت التفلرػت ال احػ ة ب ػح  لف راػ ف يلػؾ 

. اتػػف تجػػ  ت اشقػػت تجمػػل الػػ تحاء د ػػ  تج تػػ  إتجػػفح  اح  (22)باػػحض  فػػب دػػفـ
 .(23)دمى لت اؿ التحفشظت لت ة ط تتل  دف هالهتف م ت

تتالػػػتف ت اشقػػػت تجمػػػل الػػػ تحاء شػػػ  حفلػػػت شػػػحض حمػػػـ  ياي طػػػفبب تحمػػػ    التػػػ   - ب
رقححخػػػف التجمػػػل ال ػػػالت  التحمػػػ  لمتحفشظػػػت  ل  تالػػػ تم ف ل  تقصػػػتح مػػػحلف  ف ل  

  إيا حلى لف الحمػػـ ت صػػفا القػفةـ ط تتفػػق  المرفمػػت اطقتصػػف رت (24)اإلدفػفء ت  ػػف
 ل  التفلرت لم  لت.

                                                 
 .223 . ممرتفف أ الطتف  : ال جتت ش  القف  ف اإل اح   التحجب المفتق  ص( 21)
 .1979( لم ت 43( تف قف  ف اإل احة التحمرت حقـ )14الفقحة الهف رت  الهفلهت تف التف ة )( 22)
فح   شػ  ظػي اط فتػفو اطقتصػف    اػيلؾ الحغبػت شػ  إط إ ا تجػ  تػب ت ػجرب ال  لػت  الالػفلـ لالمػتهت( 23)

ت جرب ح  ل األت اؿ األج ترت دمى الالتي ش  تصح ضح حة جالي الح  األ  ػى طدتتػف اي تجمػل 
الػػ تحاء ت اتلػػت لمقػػ ة ال ػػحاةرت لم قػػ     يلػػؾ تمػػ رال  لالمػػتهتفح  قضػػفء  دمػػى التتح قحاطرػػت   خػػ  تػػف 

  ة  ح  إقحاح قف  ف امتهتفح ج ت  لتتلي تمؾ الالقبفي. دى ال  لت إلى اتزفي زط اي ح تهت جف
 ـ ش  شقحت ف المفبالت.1981( لم ت 50(  التال لت بفلقف  ف حقـ )12التف ة )( 24)
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يا ال ػػ ع تػػف الحقفبػػت إلػػى الػػ تلح التزػػتص بػػفإل احة إ ػػا تجػػ  إمػػ ف  خػػ ويةةرىبحث ل ةة 
التحمرت   يلؾ بال  دحضت تػف قتػي التحػفش    ظػحا  ط  ػافؿ تجمػل الػ تحاء بتػف خػ  لتمػا 

 تف يلؾ  لدظـ خيي  فحرت   تف  فحرت هف رت لمحدت اتزفي القحاحاي.
 تػػػػف  حػػػػف بصػػػػ  ي تحجػػػػب لمفمػػػػف  إلػػػػى لف الػػػػ تلح التزػػػػتص بػػػػفإل احة التحمرػػػػت راػػػػ ف 

  (25)تمة ط   لتفـ حةرل الجت  حلت   تمة ط  دف ت فتي مرفمت ال تحاء لتفـ تجمػل ال ػال 
 تمتتف  تتق رـ تقحلح   ح  ت ػفق  بتجمػل ال ػال    ل ػا تحاقػ  تػف قتمػا     ػفء  دمرػا ش ػ  
األقػػ ح دمػػى تتػػتف التصػػمحت الالفتػػت  خػػيا بفإلضػػفشت إلػػى اطتجػػفي الالتحاػػت  المػػفة  حفلرػػف  

فبت ل  ش  ت فتي األدتفؿ   رال  يلؾ بتهفبت تزمص تف التال  رت الحقفترػت التػ  م اء ش  الحق
 تقة حفةال  لتفـ ت فتي األدتفؿ التحمرت.

يا اف ػػي تمػػؾ الحقفبػػت التػػ  رتفحمػػ ف تجمػػل الػػ تحاء  إط لف اطزتصفصػػفي الحقفترػػت   ال
 .(26)الت  رتفحم ف حةرل ال تحاء ط تزتمة اهتحا  ال تف تك ف ل مب ش  ال طفؽ

 انرقاتح اإلداريح: :ثاَيا

خػػ  ت صػػ  دمػػى ال فحرػػت اإل احلػػت شتقػػـ  دمػػى شحػػص ل ظتػػت الالتػػي  ت ظرتػػا  تػػ ى 
اففرػػػت القػػػ ا تف  القػػػحاحاي  المػػػ اة  التػػػ  تحات ػػػف  خػػػيي الحقفبػػػت لرضػػػف  تتتتػػػت بفلك ػػػة دػػػف 

                                                 
التقحلح ال  ح  التقػ ـ تػف  تلػح اإل احة التحمرػت التزػتص لتجمػل ال ػال  دػف لدتػفؿ اإل احة التحمرػت ( 25)

 .2004 -2003لم ت 
ل تجمػل الػ تحاء دمػى قػحاحاي التجمػل ال ػالت  التحمػ  لمتحفشظػت الزفصػت حتث تج  تصػ تق حةػر( 26)

بفلتصحؼ بفلتجفف ش  تفؿ تف لت الا الهفتتت ل  الت ق لػت ل  التػأجتح ت تجػفح لمػت  ل  لقػي تػف لجػح 
التهي ألح  األ زفص التال  رت الزفصت ل  لج ت لج ترت ش  ح    زتمتف للػة ج رػا لممػ ت التفلرػت 

 1979( لم ت 43( تف القحاح بقف  ف حقـ )42 صي دمرا الفقحة الهف رت تف التف ة )ال اح ة.  خ  تف 
 لزػػػتص حةػػػرل تجمػػػل الػػػ تحاء اػػػيلؾ بقتػػػ ؿ التتحدػػػفي  ال بػػػفي  ال صػػػفرف التق تػػػت تػػػف   تال رالتػػػا.

( تػػف 128ختةػػفي ل  ج ػػفي لج ترػػت لجترػػب  حػػ اي اإل احة التحمرػػت   شقػػف لتػػف  صػػي دمرػػا التػػف ة )
ايلؾ تجػ  الت اشقػت التمػبقت لػحةرل تجمػل الػ تحاء إيا تػف تجػف تي الت ت  رػت  التحمرت.قف  ف اإل احة 

بمػػػت  القػػػح ض التػػػ  رالقػػػ خف التجمػػػل ال ػػػالت  التحمػػػ  لمتحفشظػػػت لمقرػػػفـ بت ػػػح دفي إ تفجرػػػت ل  
امػػتهتفحلت طتتػػت لمتحفشظػػت ل  ال حػػ اي التحمرػػت شػػ   طفق ػػف   رمػػح  يلػػؾ دمػػى القػػح ض األج ترػػت 

 ( تف القف  ف ياتا.15ة )لرضف . التف 
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 الهاػػػحاي التػػػ  تالتػػػح  تمػػػؾ القػػػ ا تف  القػػػحاحاي  المػػػ اة  التػػػ  تحاػػػـ دتػػػي اإل احة التحمرػػػت
  ال تفةل الت  رتاف لف تتحت  دمى تزفلفت خيي الق ا تف  ارفرت دالج ف ل  ال قفرت ت  ف.

ـ  تال رالتػا  تجمػل الػ تحاء 2898( لمػ ت 34حتث ز ؿ قف  ف اإل احة التحمرت حقـ )
 تحقفبت الجف   اإل اح  لم  ف  التحم  ش  الال ت  تف التظفخح   الت  تتتهي ش :

ف د الالفتػػػػت لمق ادػػػػ  الزفصػػػػت تػػػػ  احة الحمػػػػف  الزػػػػػفص لتجمػػػػل الػػػػ تحاء تح تػػػػ  التبػػػػ -أ 
 .(27)بفمتصالو األحاض  دمى تمت ى التحفشظت  األحاض  القفتمت لالمتتحاع

 اػيلؾ تزػتص تجمػل الػ تحاء ت ضػب  ت ظػرـ ق ادػ  إ احة اػي تػف الحمػف  الزػفص تتت لػي  -ب 
لؾ ت ػػح دفي اإلمػػػافف اطقتصػػػف   دمػػػى تمػػػت ى التحفشظػػػت ل  ق ادػػػ  الصػػػحؼ ت  ػػػف   اػػػي

تح تػػػ  ال مػػػبت التػػػ  تمػػػـت  ػػػحافي التػػػأتتف بفطكتتػػػف  ت ػػػف شػػػ  مػػػ  اي اإلمػػػافف اطقتصػػػف   
دمػػػى تمػػػت ى التحفشظػػػت. بفإلضػػػفشت إلػػػى ال مػػػبت التػػػ  تفػػػحض دمػػػى  ػػػحافي التػػػأتتف إيا تػػػف 

 .(28)لحا ي اطكتتف  ت ف ش  م  اي اإلمافف   يلؾ بال  اطتففؽ تب  تاحة اطقتصف 
ح شػػ  تقحلػػح الػػ تلح التزػػتص بػػفإل احة التحمرػػت شػػ   ػػأف  لتجمػػل الػػ تحاء اػػيلؾ ال ظػػ -ج 

حفطي د ـ تكفتي الال   القف     الالـت ط القػف  التجمػل ال ػالت  التحمػ  لمتحفشظػت  
 .(29) يلؾ إلجحاء  ة  ا شرا

 لتجمػػل الػػ تحاء لرضػػف  ال ظػػح شػػ  ادتحاضػػفي التحػػفش  دمػػى قػػحاحاي التجمػػل ال ػػالت   -د 
تمػػػؾ التجمػػػل بقػػػحاحي    ػػػيلؾ راػػػ ف القػػػ ؿ التحمػػػ  لمتحفشظػػػت شػػػ  حفلػػػت إصػػػ اح  ت

الفصي ش  خيا ال أف لتجمل ال تحاء   قػ  حػ   الت ػحع خػيا اطزتصػفص شػ  زػالؿ 
 .(30)هالهتف ت تف  تف تفحلخ الالحض   تف تت صي إلرا تجمل ال تحاء را ف   فةرف  

لف تجمػل الػ تحاء تبف ػح حقفبػت لدتػفؿ التحفشظػفي باػحض التأكػ   نخلصبمملبسةق 
 .(31)ق التصمحت الالفتت زالؿ تقترـ األ اء الالفـتف تحقت

                                                 
 .1979لم ت  43( تف القحاح بقف  ف حقـ 28التف ة )( 27)
 .1979لم ت  43( تف القحاح بقف  ف حقـ 36التف ة )( 28)
 ( تف القحاح بقف  ف مفلة الياح.100 خ  تف  صي دمرف التف ة حقـ )( 29)
 ( تف قف  ف اإل احة التحمرت.132التف ة )( 30)
 ( تف القف  ف مفلة الياح146 ايلؾ التف ة ) ف  ف اإل احة التحمرت.( تف ق133التف ة )( 31)
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أمةةةلبر ةةةيسبمولةةةسبحثةةةوزرحيبيلةةةببحث ةةة بيةةةكبحثرقل ةةةلبحإلدحريةةةلبعلةةةىبأعمةةةل بحإلدحردب
بحثم ليل،بوهذحبحثنوعبمنبحثرقل لبيظهربمنبخال بمظلهربمهملبومتعدددبهك:

تجػػػػ  دمػػػػى التحػػػػفشظتف دػػػػحض حغبػػػػفي التجػػػػفلل ال ػػػػالترت التحمرػػػػت التتالمقػػػػت أولا:ب
ي الالفتػػت لمتحفشظػػفي دمػػى حةػػرل تجمػػل الػػ تحاء  التػػ  ط رتاػػف ت فتػػيخف تحمرػػف   بفلحفجػػف

 .(32) يلؾ لم ظح شت ف  ايلؾ الت ض دفي الت  تحتفل إلى ت متق تب ال تاحاي التال رت
تجػػ  دمػػى التحػػفش  دػػحض تقحلػػح   ح  دمػػى حةػػرل تجمػػل الػػ تحاء لجترػػب ثلنيةةلا:ب

ب التصػفل  ال ازمػت شػ   طػفؽ التحفشظػت  ل  األدتفؿ الت  لجحلػي ل  التػحا  ت فتػيخف لجترػ
الت  ت تحؾ تب التحفشظفي األزحى ش  ت فتػيخف )إيا ا ػف بصػ   لقػفلرـ اقتصػف رت(   اػيلؾ 

 .(33)ال تةفي الالفتت الت  رتت    فط ف  ازي التحفشظت
رصػػػػ ح قػػػػحاح تالتػػػػتف اػػػػي تػػػػف حةػػػػرل التحاػػػػت   المػػػػاحتتح الالػػػػفـ لمتحفشظػػػػت ثلثثةةةةلا:ب

مفد    ايا ح مفء الت ف  األحرفء  تف حةرل تجمػل الػ تحاء   اػيلؾ  الماحتتح الالفـ الت
 .(34)قحاحاي ال قي  ال    الزفصت ت ـ

لػحةرل تجمػل الػ تحاء اتزػفي اإلجػحاءاي الت فمػبت إللػتاـ التحػفشظتف  التجػفلل  رح علا:
ال ػالترت التحمرػػت دمػى ازػػتالؼ ل  اد ػف بفلزطػػت الالفتػػت  الت ات ػت الالفتػػت لم  لػت   يلػػؾ شػػ  
إطػػفح القػػ ا تف  المػػ اة   رقػػـ  حةػػرل تجمػػل الػػ تحاء بفتزػػفي خػػيا اإلجػػحاء بتػػ ة افشرػػت حتػػى 

 .(35)تمتطرب الج ت التحمرت إدف ة حمفبفت ف ش  إتتفـ الالتي تف د تا

                                                 
 تػػػف بالػػػ خف.  . أ دتػػػ  الالػػػفؿ  274صػػػالو الػػػ تف شػػػ ت : اإل احة التحمرػػػت  التحجػػػب المػػػفتق  ص . ( 32)

  تف بال خف. 818الم فح : لص ؿ القف  ف اإل اح   تطبالت اإلمحاء  ت  ف تفحلخ   ح  ص
 حح تف قف  ف اإل احة التحمرت.( تا29ش  يلؾ التف ة )( 33)
 ـ.1981( لم ت 50( تف قف  ف اإل احة التحمرت  التال لت بفلقف  ف حقـ )18ش  يلؾ التف ة )( 34)
( دمػػى ل ػػا: ا لػػحةرل تجمػػل الػػ تحاء ت ػػفء  دمػػى دػػحض الػػ تلح التزػػتص 133حتػػث تػػ ص التػػف ة )( 35)

إجػػحاء ل  لف رقػػـ  بػػأ  دتػػي اػػفف بػػفإل احة التحمرػػت   بالػػ  لزػػي حل  التحػػفش  التزػػتص لف تتزػػي ل  
تتالػػػتف دمػػػى ل  تػػػف التجػػػفلل ال ػػػالترت التحمرػػػت القرػػػفـ بػػػا  شقػػػف  لمزطػػػت الالفتػػػت لم  لػػػت ل  الت ات ػػػت 
التالتتػػ ة  ل  تفحضػػا القػػ ا تف  المػػ اة   إي اػػفف اتت فدػػا دػػف يلػػؾ غتػػح قػػفةـ دمػػى مػػت  رقػػحي القػػف  ف 

  افف ق  تـ ت تت ا إلى القرفـ باا.
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 رمػػتفف  تػػف الحقفبػػت التػػ  رتفحمػػ ف حةػػرل تجمػػل الػػ تحاء دمػػى اإل احة التحمرػػت إ  ػػف 
  حتػػث تفقػػ  التجػػفلل ال ػػالترت امػػتقالل ف  ألف تتصػػة بأ  ػػف حقفبػػت بفلاػػت الصػػحاتت  ال ػػ ة

خػيي الحقفبػت تتػفحل تػػ  ف ضػ اب  ل  حػ    تالت ػت   لف األلفػػفظ التػ   ح ي بتػ ا  القػػف  ف 
 .(36)جفءي دفتت  غتح تح  ة   لـ رح   الج ت الت  تقـ  بفلحقفبت

تحاقػػ  تجمػػل الػػ تحاء  حةػػرل تجمػػل الػػ تحاء لدتػػفؿ الج ػػفو وعلةةىبحثولنةةخبح خةةرب
تػػي   شفطزتصػػفص الحقػػفت  التتػػفحل تػػف تجمػػل الػػ تحاء دمػػى التجػػفلل الت فتيرػػت ط الت ف

بتتت ى إط ش  الحفطي اآلترت:
إ ػػا ط رقػػـ  اطزتصػػفص الحقػػفت  لتجمػػل الػػ تحاء إط إي   ػػ  زػػالؼ تػػتف  ج ػػت  ظػػح  -1

التحػػفش  التزػػتص  بفدتبػػفحي الػػحةرل اإل اح  لمتجمػػل الت فتػػي  لمتحفشظػػت   ط  ػػياح 
. إتػػ اء التالػػف ف الكفتػػي تػػب (37)تمفػػف  تػػي دمػػى الالاػػل شػػ ف لمتحػػفش  ال رت ػػتل  تػػف از

التحػػفش  التزػػتص زفصػػت بالػػ  إلاػػفء اطمػػتج ا  الػػي  اػػفف تقػػحح ا ألدضػػفء التجمػػل 
 ال الترت التحمرت.

إيا ح ث زالؼ تتف التحفش   التجمػل ال ػالت  التحمػ  لمتحفشظػت  لدػف  التحػفش  القػحاح  -2
دمى التجفلل إدف ة الت فق ت التمتفرضػت حرػفؿ األمػبف  زالؿ زتمت د ح ت ت ف تالتف 

 التالحظفي الت  لت اخف التحفش  التزتص. هػـ رقػحح دتػف إيا اػفف رالػ ؿ دػف قػحاحي قتػي 
 ادتحاض التحفش  هف رت  ل  تتتمؾ بقحاحي زالؿ ت ة لـ رح  خف الت حع.

زػػالؿ   رقػػـ  الػػ تلح التزػػتص بػػفإل احة التحمرػػت بالػػحض األتػػح دمػػى تجمػػل الػػ تحاء
هالهتف ت ت ف تف دحض  جا الزالؼ دمرا   لـ رح   الت حع تػف الػي  رقػـ  تحشػب األتػح. 

 رتػػفحل تجمػػل الػػ تحاء ت ػػػفـ   (38)إط لف الالةحػػت الت فتيرػػت ل ضػػحي خػػيا األتػػح تجػػالء
ص احي قحاحي إتف تتأتتػ  التجمػل ال ػالت  التحمػ  لمتحفشظػت ل  تأتتػ  قػحاح التحػفش   حقفتتا  ال

 ت ة هالهتف ت تف .التزتص زالؿ 
                                                 

  1965 الطتػػػػف  : تبػػػػف د القػػػػف  ف اإل اح   الطبالػػػػت المػػػػفبالت   اح الفاػػػػح الالح ػػػػ    . مػػػػمرتفف أ( 36)
 .326ص

 .264  التحجب المفتق  ص19ش  خيا التال ى التقحلح ال  ح  لمتجفلل الق ترت التتزصصت حقـ ( 37)
  تال رالتا. 1979( لم ت 43( تاحح تف الالةحت الت فتيرت لمقحاح بقف  ف حقـ )48التف ة )( 38)
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إيا اػػػفف لتجمػػػل الػػػ تحاء مػػػمطفي حقفترػػػت رتفحمػػػ ف دمػػػى لدتػػػفؿ وةةةديرب لثةةةذاربإنةةةبب
ػف مػمطفي حقفترػت رتفحمػ ف دمػػى  ال جػفو الت فتػي  اتجتػ ع شػ ف لػحةرل تجمػل الػ تحاء لرض 
ػػف لتجمػػل الػػ تحاء   ط  ػػؾ لف خ ػػفؾ شحق ػػف تػػتف  ػػ د   ياي التجػػفلل الت فتيرػػت بصػػفتا حةرم 

 لى ط رمتطرب حةرل تجمل ال تحاء لزي قحاح ا ش  التي شػ  القػحاحاي الصػف حة الحقفبت. شفأل
دػػف لحػػ  التجػػفلل ال ػػالترت التحمرػػت لمتحفشظػػت التزػػتص ل  األدتػػفؿ الصػػف حة د ػػا مػػ اء 

 اف ي تتفقت  المرفمت ل  الزطت الالفتت لم  لت ل  د ـ ت اشق ف.
شػػػ  لزػػػي تػػف تػػػحاي ت فمػػػب ف  خػػيا بالاػػػل الحفلػػت الهف رػػػت شمػػػحةرل تجمػػل الػػػ تحاء المػػمطت

ػػػػف  المرفمػػػػت الالفتػػػػت  الزطػػػػت الالفتػػػػت لم  لػػػػت  الالتػػػػي الت فتػػػػي  التحمػػػػ . لػػػػيلؾ شتػػػػف   تتفق 
 الممطفي الحقفترت الت  تبف حخف حةرل تجمل ال تحاء دمى التجفلل الت فتيرت اآلت :

ل جػػػػ  الت ػػػػحع دمػػػػى التحػػػػفشظتف بفدتبػػػػفحخـ ح مػػػػفء لمتجػػػػفلل الت فتيرػػػػت لمتحفشظػػػػفي  -ل
حغبػػػفي التجػػػفلل ال ػػػالترت التحمرػػػت التػػػ  تحقػػػق الحفجػػػفي  الحغبػػػفي التحمرػػػت دػػػحض 

ب ػػح  دػػ ـ قػػ حة التحفشظػػت دمػػى ت فتػػيخف تحمر ػػف. ل  لف التحفشظػػت ط تمػػتطرب تت لػػي 
خػػػيي األدتػػػفؿ. إتػػػف لضػػػالة ت اح خػػػف  ل  ألف القػػػف  ف ل جػػػ  ت اشقػػػت حةػػػرل تجمػػػل 

 .(39)ال تحاء دمت ف حتى تكمت ف ت ح دتت ف
تفدػػفي ت ػػتحات تػػتف التحػػفشظتف  الػػ تحاء لم قػػ ؼ دمػػى ارفرػػت التالػػف ف شرتػػف دقػػ  اجت - 

تػػتف الػػ تحاء  التحػػفشظتف   اػػيلؾ تبػػف ؿ الػػحل  شػػ  حػػي تػػف قػػ  رالتػػحل ـ تػػف تال قػػفي 
 .(40)زفصت بفل  ف  التحم   الالتي دمى حم ف   ضب المتي الكفتمت لمتام  دمت ف

تػػف حةػػرل تجمػػل الػػ تحاء ب ػػح   رصػػ ح قػػحاح تالتػػتف حةػػرل التحاػػت  التػػ ف  األحرػػفء -ل
 .(41)ت اشقت التجمل التحم  لمتحفشظت

 

 انًطهة انثانث

 رقاتح يدهص انًحافظيٍ نإلدارج انًحهيح

                                                 
 .1979( لم ت 43( تف القحاح بقف  ف )133التف ة )( 39)
  تف بال خف. 274 . صالو ال تف ش ت : اإل احة التحمرت, التحجب المفتق  ص ( 40)
 .1979لم ت  43( تف القحاح بقف  ف حقـ 1التف ة )( 41)
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لتجمل التحفشظتف ال ظح ش  جترب تف تتالمق ت ظفـ اإل احة التحمرت  مػ اء تػف حتػث 
احتبػػػف   هتػػػق  دتػػػا  تطػػػ لحي  ل  اقتػػػحاو القػػػ ا تف  المػػػ اة   القػػػحاحاي ب ػػػح  لف راػػػ ف ل ػػػف 

لمتجمػػػػل  ضػػػػب الق ادػػػػ  الزفصػػػػت تت ظػػػػرـ مػػػػم ؾ امةةةةلبأنبببفلتجػػػػفلل ال ػػػػالترت التحمرػػػػت.
األدضػػفء شػػ  تزتمػػة التجػػفلل ال ػػالترت التحمرػػت   ل اػػي تطتتػػق خػػيي الق ادػػ  إلػػى لج ػػت 
القػػػػرـ  التجمػػػػل ال ػػػػالت  التحمػػػػ .  لػػػػ ظـ تجمػػػػل التحػػػػفشظتف لػػػػح احة التحمرػػػػت الالةحػػػػت 

التحمرػػػػت   خػػػػ  تالػػػػ  قفدػػػػ ة دفتػػػػت  رالتػػػػي ت ػػػػف إيا لػػػػـ ت جػػػػ   ال ازمرػػػػت لمتجػػػػفلل ال ػػػػالترت
بفلتجمل طةحت  ازمرت زفصت با   ليلؾ تمػتى الالةحػت ال ت يجرػت.  اػيلؾ رالتػي بق ادػ  
الالةحػػت ال ازمرػػت التػػ  رضػػال ف تػػف لػػـ تػػح  شػػ  الالةحػػت ال ازمرػػت لتمػػؾ التجػػفلل  ػػص تػػ ظـ 

ب.(42)تمألت تالت ت
تجػػػفلل ال ػػػالترت التحمرػػػت ضػػػح حة دمػػػى ت اشقػػػت ل جػػػ  القػػػف  ف التصػػػح  دمػػػى الأخيةةةرحب

تجمػػػل التحػػػفشظتف دمػػػى قػػػحاح اإل احة التحمرػػػت إيا اػػػفف لػػػ ت ف الحغبػػػت شػػػ  شػػػحض حمػػػـ  ج تػػػ ة 
.  خػيا األتػح ط ت طتػق دمػى اطقتحاحػفي الزفصػت بفػحض (43)ب ح  لف را ف ل ػف طػفبب تحمػ 

لرػت التطبقػت ل  تقصػتح تػف الضحاة  التحمرت  ايلؾ دمى التال تي الي  رطحل دمػى الالةحػت التف
 فمػػػػا  شرتػػػػفحل بفدتبػػػػفحي تتػػػػهال  لممػػػػمطت الت فتيرػػػػت شػػػػ   طػػػػفؽ أمةةةةلبحثم ةةةةلي ببلجػػػػي شفدمتت ػػػػف.

بالتحفشظت ازتصفصفي تتال  ة  تت  دت ش  تجفؿ الحقفبت اإل احلت   تف لخت ف:
 اإل ػػحاؼ دمػػى ت فتػػي المرفمػػت الالفتػػت لم  لػػت   ت فتػػي  تطتتػػق القػػ ا تف  المػػ اة   القػػحاحاي -1

( 50ـ  التال لػػت بفلقػػف  ف حقػػـ )1979( لمػػ ت 43( تػػف القػػف  ف حقػػـ )26)القػػف  ف حقػػـ )
 .(44)ـ(1988( لم ت 45ـ هـ امتت لي الفقحة األ لى ت  ف بفلقف  ف حقـ )1981لم ت 

المػػػػ ح دمػػػػى اففلػػػػت األتػػػػف الاػػػػياة   حشػػػػب افػػػػفءة اإل تػػػػفل بصػػػػ حي التزتمفػػػػت  ازػػػػػي  -2
 التحفشظت.

                                                 
( تاػحح 112ـ  التال لػت بفلتػف ة )1979( لمػ ت 43( تف القف  ف حقػـ )114الفقحة األزتحة تف التف ة )( 42)

 ـ.1988( لم ت 45تضفشت بفلقف  ف )
)الت ظػػرـ اإل اح (  اح لـ القػػحى  الت صػػ حة  1 . تجػػ   تػػ حي ال  ػػح : تبػػف د القػػف  ف اإل اح   ل( 43)

    تف بال خف.339  ص1995
 .1979( لم ت 43( تف القحاح بقف  ف حقـ )26التف ة )( 44)
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أ  ف الحفػفظ دمػى األتػف بتال ػفي ال امػب   يلػؾ بفلت ػفحات اتزفي اإلجحاءاي الت  تف   -3
تػػػب تػػػ تح األتػػػف   يلػػػؾ ت فتػػػي ا لممرفمػػػت الالفتػػػت التػػػ  رضػػػال ف  تلػػػح ال ازمرػػػت.  دمػػػى 
األزتػػح  ضػػب الزطػػ  الزفصػػت بفلحفػػفظ دمػػى األتػػف   التػػ  تػػتـ ت فق ػػت ف تػػب تػػ تح 

ث ياي األخترػػػت األتػػػف ل  تتهػػػي  تلػػػح ال ازمرػػػت بفلتحفشظػػػت  الدػػػالـ التحػػػفش  بػػػفلح ا 
 الكتحى   ارفرت ت اج ت ف.

 ضػػب ق ادػػ  التصػػحؼ الزفصػػت بفألحاضػػ  التالػػ ة لمت ػػفء  التتم اػػت لم  لػػت شػػ   طػػفؽ  -4
جػػحاءاي امتصػػالو األحاضػػ   ارفرػػت ت تلال ػػف  التحفشظػػت   اػػيلؾ القفتمػػت لالمػػتتحاع  ال
بالػػ  اطمتصػػالو   الالتػػي دمػػى تت لػػ خف بػػفلتحاشق الالفتػػت   يلػػؾ بالػػ  الحصػػ ؿ دمػػى 
ت اشقػػػت التجمػػػل ال ػػػالت  التحمػػػ  لمتحفشظػػػت   اطلتػػػتاـ بفلق ادػػػ  الالفتػػػت التػػػ  رقححخػػػف 
تجمػػل الػػ تحاء شػػ  خػػيا الزصػػ ص   لزػػي حل   تاحة امتصػػالو األحاضػػ  شػػ  حفلػػت 
التصحؼ ش  األحض القفتمت لالمتصػالو   لزتػح ا  ضػب لت ػفء التحفشظػت شػ  اطدتبػفح 

( 50(  التمػػتت لت بفلقػػف  ف حقػػـ )28ة )حػػفؿ ت تلػػب األحاضػػ  بالػػ  اطمتصػػالو. )التػػف 
 ـ تف القف  ف الت ظـ لح احة التحمرت(.1981لم ت 

  ضب الق اد  الكفتمت بفلتحفشظت دمى لتالؾ ال  لت تف التال رفي. -5
اإل ػػػػحاؼ دمػػػػى جترػػػػب شػػػػح ع الػػػػ تاحاي التػػػػ  لػػػػـ ت قػػػػي ازتصفصػػػػفت ف إلػػػػى ال حػػػػ اي  -6

الف  ػت ل ػف. )الفقػحة الهف رػت تػف التػف ة التحمرت  شرتف د ا ال تةفي القضػفةرت  الج ػفي الت
 .(45)ـ  تال رالتا التزتمفت(1979( لم ت 43( تاحح تف قف  ف )27)

حقفبػػػت التحػػػفش  لمالػػػفتمتف التػػػ  تتف بفل  لػػػت بػػػفل تاحاي التػػػ   قمػػػي ازتصفصػػػفت ف إلػػػى  -7
 .(46)التحفشظت  يلؾ بفدتبفحي الحةرل اإل اح  األدمى ل ـ

                                                 
ف التحػػػػفش  دمػػػػى تمػػػػؾ الػػػػ تاحاي التػػػػ  لػػػػـ ت قػػػػي  رالحػػػػ  لف اطزتصفصػػػػفي اإل ػػػػحاشرت التػػػػ  رتفحمػػػػ ( 45)

ازتصفصفت ف إلى ال ح اي التحمرت لػـ تػأي تػحة  احػ ة  ل  بتال ػى رزػح لػـ ت ظت ػف قػف  ف  احػ   تػي 
ـ هػـ تا ي  ػتة ف ش ػتة ف 1960( لم ت 124 ظتت ف د ة ق ا تف  جفءي ت ف ت حلجر ف  ت ل بفلقف  ف حقـ )

   ظـ خيا اطزتصفص ل  الممطفي ال اح ة تم  األزػحى ـ  الي1975( لم ت 52حتى القف  ف حقـ )
 ( تف القف  ف.29بفلتف ة )
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 انًثحث انثاَي

 سيح عهى انىحذاخ انًحهيح في انعراقضهطح اإلدارج انًرك

 ذًهيذ:

خ فؾ ل  اع تتال  ة تف الحقفبت رتاف لف تتفحل دمى تجفلل التحفشظفي د ا الحقفبػت 
القضػفةرت   الحقفبػت اتػف قم ػف تقػػـ  لمفمػ  تػف تق تػفي اإل احة الالتحاتلػت اإلقمرترػػت إط لف 

  الالػػحاؽ ط تكػػف  تصػػي تمػػؾ األ ػػ اع تػػف الحقفبػػت التػػ  تتػػفحل دمػػى تجػػفلل التحفشظػػفي شػػ
إلػػى تمػػت ى الطتػػ و   يلػػؾ لضػػالف ف  دػػ ـ حضػػ حخف شػػ  ال اقػػب الالتمػػ    خػػيا تػػف  ػػ   في 

 5009لمػػ ت  52شػػ  التػػ ة القمتمػػت التفضػػرت التػػ  دفصػػحي تطتتػػق قػػف  ف التحفشظػػفي حقػػـ
ف م   تتفحمت خيي األ  اع تػف الحقفبػت خػ  تػف  ػص دمرػا ال مػت ح الالحاقػ  ال فشػي  ال فشي   ال

 .(48)   قف  ف التحفشظفي المفلة الياح تف ج ت لزحى (47)ج تتف 
تجتػػػي خػػػيي الحقفبػػػت قرػػػفـ ال تةػػػفي اإل احلػػػت يات ػػػف بتحاجالػػػت لدتفل ػػػف اإل احلػػػت قيةةةدبأنب

ف جػػتاء تزفلفػػت تتػػ ل الت ػػح درت خػػ  (49) ال ظػػح شػػ  تػػ ى تطفبقت ػػف لتتػػ ل الت ػػح درت    ال
  تػ جـ د ػا  غتػح لف األشػحا  لػرل بطالف التصحؼ التزفلة لمقػف  ف   ل ػيا األتػح لهػفح قػ

بتقػػػ  حخـ اطتت ػػػفع دػػػف ت فتػػػي القػػػحاحاي اإل احلػػػت التزفلفػػػت لمقػػػف  ف  الصػػػف حة تػػػف تجػػػفلل 
التحفشظػػػفي  إط بمػػػم ؾ طػػػحؽ تالت ػػػت شػػػفإل احة دت تػػػف   تجػػػفلل التحفشظػػػفي دمػػػى  جػػػا 
الزصػػػػ ص تفقػػػػ  مػػػػمطفت ف  تالجػػػػت دػػػػف تحقتػػػػق لخػػػػ اش ف  إيا اػػػػفف لألشػػػػحا  تقتضػػػػى شػػػػ  

  لػػػػيلؾ تػػػػ ظـ القػػػػف  ف طحقػػػػف  تالت ػػػػت لحقفبػػػػت ت ػػػػح درت  تالةتػػػػت لدتػػػػفؿ تجػػػػفلل (50)يلػػػػؾ
ف لـ تكف خيي بتمت ى الطت و.  الحقفبت اإل احلػت ب ػاي  التحفشظفي ش  الجف   اإل اح   ال
                                                                                                                       

ػف لجترػب 2( تاحح )27التف ة )( 46) ( تف قف  ف اإل احة التحمرت  الت  ت ص دمى لف: ارا ف التحفش  حةرم 
بت الالفتمتف الت  تتف ش   طفؽ التحفش  الت   قمي ازتصفصفت ف إلى ال ح اي التحمرت  رتفحل بفل م

 ل ـ جترب ازتصفصفي ال تلحا.
  إي جػػفء شت ػف اط تزضػػب 2005/ زفتمػف( تػػف ال مػت ح الالحاقػ  الػػ اةـ لالػفـ 122 شقػف لػ ص التػػف ة )( 47)

 تجمل التحفشظت لمرطحة ل  إ حاؼ لرت  تاحة ل  ل  ج ت غتح تحتبطت ت تاحة  لا تفلرت تمتقمتا.
ف اتزضب تجمل التحفشظت  التجفلل التحمرت لحقفبت / هف رف( تف خيا القف   2إي جفء ش   ص التف ة )( 48)

 تجمل ال  ا ا.
 .64  ص1970 . ممرتفف أ الطتف  : ال جتت ش  القضفء اإل اح    اح الفاح الالح    القفخحة  ( 49)
 .67  ص2014 . أ حشالي دت  ال خف : لص ؿ القضفء اإل اح    اح الجفتالت الج ت ة  ( 50)
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دػػػفـ اخػػػ  ازتصػػػفص رتػػػ   لج ػػػت إ احلػػػت لمتحقػػػق تػػػف ت اشقػػػت   ػػػف  ج ػػػت تػػػف لأل ضػػػفع 
 .(51)ت  القف  ف الي  رحات فاالتح  ة ش  ل ظتت الج ت الزفضالت لمحقفب

تػػػػف التالحلػػػػة المػػػػفتق رتاػػػػف لف  ت صػػػػي إلػػػػى تالحلػػػػة الحقفبػػػػت اإل احلػػػػت التػػػػ  تتالمػػػػق 
بت ضػ ع بحه ػػف ب ػػأف تجػفلل التحفشظػػفي بأ  ػػف اازتصػفص رتػػ   لج ػػت إ احلػت لمتحقػػق تػػف 

 ت اشقت دتي    ف  تجفلل التحفشظفي لأل ضفع التقححة ش  ال مت ح  الق ا تف ال فشيةا.
حقفبػػت اإل احلػػت حقفبػػت ياترػػت تقػػـ  ت ػػف اإل احة بتحاقبػػت  فمػػ ف ت فمػػ ف  لتقػػـ  تتصػػحر   ال

لزطفة ف ش  تصحشفت ف التزتمفت ل  تف را فا األشحا  ش  تظمتفت ـ التحش دت إلت ف   لمحقفبػت 
اإل احلت ل  اع  شق  تك ف حقفبت تمقفةرت د  تف تقػـ  اإل احة بتحاقبػت لدتفل ػف ل  قػ  تكػ ف ت ػفء 

مى تظمـ د  تف را ة األشحا  دف لزطفة ف  تزفلففت ػف لتتػ ل الت ػح درت  قػ  راػ ف يلػؾ د
   لم ف بص   تمؾ األ  اع تف الحقفبت إط تف تزػص بحه ػف  لػيلؾ (52)التظمـ  طةرف  ل  حةفمرف  

مػػػػػ ت ف ؿ ل ػػػػػ اع تػػػػػف الحقفبػػػػػت اإل احلػػػػػت  بفلقػػػػػ ح الػػػػػي  تتالمػػػػػق تحقفبػػػػػت الج ػػػػػفي اإل احلػػػػػت 
التحفشظػػػفي  ل  تػػػف تبف ػػػحي الحا تػػػت التحاتلػػػت تػػػف حقفبػػػت دمػػػى  طزتصفصػػػفي تجػػػفلل

تجػػفلل التحفشظػػفي لت ػػب تجف تخػػف لحػػ    ازتصفصػػفت ف  ل  اإلضػػحاح بفلتصػػمحت الالفتػػت  
  لف تبقى   فط ف ش  إطفح المرفمت الالفتت لم  لت.

 لف تمػػؾ الحقفبػػت ط تالػػ   لج ػػت  احػػ ة لتتػػفحل جترػػب التظػػفخح الحقفترػػت  ال تػػف خ ػػفؾ 
د ت ة تت لى تتفحمت ف  دمرا م ت ف ل ف تبالف  لج ت تتفحمت ف    تقمرـ خػيا التبحػث  ج في

 إلى لح الت تطفل    اتف رأت :
 انًطهة األول

 رقاتح رئاضح اندًهىريح

لػػػػػػـ رالػػػػػػ  تتتتػػػػػػب حةػػػػػػرل الجت  حلػػػػػػت بفلػػػػػػ  ح الحقػػػػػػفت  دمػػػػػػى تجػػػػػػفلل التحفشظػػػػػػفي 
لػػػؾ طزػػػتالؼ ال ظػػػفـ    ي2890 ازتصفصػػفت ف اتػػػف اػػػفف دمرػػا األتػػػح  شػػػ  ظػػػي  مػػت ح 

لمػػ ت  228المرفمػػ   ال مػػت ح  الػػي  اػػفف مػػفة ا  إي لف قػػف  ف التحفشظػػفي التماػػ  حقػػـ 
                                                 

حقفبت اإل احلت دمى الت ممفي الزفصت ياي ال ػفشب الالػفـ  تطترقفت ػف شػ  الت ػحلب إ حلل حمف أ: ال( 51)
 .56  ص2001الالحاق  ) حامت تقفح ت(  حمفلت تفجمتتح  امرت الحق ؽ  جفتالت ال  حلف  

  تتلػ ة  ت قحػت   اح 7 . مػمرتفف أ الطتػف  : ال ظحلػت الالفتػت لمقػحاحاي اإل احلػت   حامػت تقفح ػت   ( 52)
 .15  ص2006الالح    القفخحة  الفاح 
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خػػ  اآلزػػػح  2882لمػػ ت  52 اػػيلؾ قػػف  ف تجػػفلل ال ػػػال  التحمرػػت التماػػ  حقػػػـ  2828
  شضػػال دػػف 5009لمػػ ت  52تزتمفػػفف اػػي اطزػػتالؼ دػػف قػػف  ف التحفشظػػفي ال فشػػي حقػػـ 

 شممفت  ظػفـ الحاػـ شت ػف  إي اػفف   ح حةػرل الجت  حلػت ل مػب شػ  ازتالؼ مرفمت ال  لت 
خػيا التجػفؿ تتػف خػ  دمرػا األتػح اآلف  شتػهال  تمػألت التاتتػحاي اإل احلػت لم حػ اي اإل احلػػت 
اف ػػي زفضػػػالت لحقفبػػت حةػػػرل الجت  حلػػػت  يلػػؾ ت صػػػ اح التحامػػػرـ الجت  حلػػت تػػػيلؾ مػػػ اء 

بػػف  لـ تتالػػ تي حػػ    لـ تتاتتػػح تحاػػت   شػػ  تالمػػق األتػػح بفمػػتح اث لـ ت لاػػفء لـ بفػػؾ احت
اػػػػػي تػػػػػف تتالمػػػػػق بفل حػػػػػ اي اإل احلػػػػػت  دمػػػػػى تزتمػػػػػة تمػػػػػت رفت ف افلتحفشظػػػػػت ل  القضػػػػػفء 

.  ايلؾ تف تتالمق تتالتتف ح مفء ال ح اي اإل احلػت شف ػتح  قػف  ف التحفشظػفي (53) ال فحرت
 .(54)ص  ح تحمـ  جت  ح  تيلؾ 2828لم ت  228التما  حقـ 

  شمػػـ ر ػػتح  صػػ  ح تحمػػـ  جت ػػ ح  إط 5009حفشظػػفي الحػػفل  لالػػفـ لتػػف قػػف  ف الت
شرتف تتالمق تتالتتف التحػفش   إي تجػ  لف رصػ ح التحمػـ  الجت ػ ح  تتالتػتف التحػفش  بالػ  
دتمرت ا تزفبا تف تجمل التحفشظت زالؿ زتمت د ح ت تف    خػيا تػف ل ػفحي إلرػا التػف ة 

ء شت ػػػػف ارصػػػػ ح لتػػػػح تالتػػػػتف التحػػػػفش  / ل ط( تػػػػف قػػػػف  ف التحفشظػػػػفي ال فشػػػػي  إي جػػػػف52)
ف  بتحمـ  جت  ح  زالؿ زتمت د ح ت تف  تف تفحلخ ا تزفبػا   د ػ خف تبف ػح ت فتػاا   ال

تمـت ت ص اح التحمـ  الجت  ح  زالؿ الت ة القف   رػت  خػ  الزتمػت  (55)حةرل الجت  حلت
حةػػػػرل د ػػػػح ت تػػػػف   إط لف التمػػػػألت التػػػػ  ت باػػػػ  ال قػػػػ ؼ د ػػػػ خف خػػػػ   إيا اشتحضػػػػ ف لف 

الجت  حلت اتت ػب دػف إصػ اح التحمػـ   ل جػ   زػالؼ مرفمػ  ل   جػ   تػف ب قػف     تػف 
إصػػ اح التحمػػـ  اػػأف تزػػفلة تجمػػل التحفشظػػت القػػف  ف  ل تزػػ  تحفشظػػف  ط تتػػ اشح شرػػا 
ال ػػػح   القف   رػػػت شتػػػف خػػػ  الحػػػي  ش  ػػػف تتػػػحت   ح حةػػػرل الجت  حلػػػت بفلحقفبػػػت دمػػػى قػػػحاح 

قػحاح  ػح  لف راػ ف يلػؾ الػ قض تتت ػف  دمػى لمػبف  ج رػت تجمل التحفشظت ت قض يلػؾ ال
زػػػػف  تجمػػػػل التحفشظػػػػت لتحػػػػفش  ج تػػػػ  ط تتػػػػ اشح شرػػػػا ال ػػػػح    تالق لػػػػت  حتػػػػث لف ا ت

                                                 
 .1969لم ت  159( تف قف  ف التحفشظفي التما  حقـ 6  5  4 شقف ل ص الت ا  )( 53)
 ( بفقحتت ف األ لى  الهف رت تف القف  ف  فما.13 شقف ل ص التف ة )( 54)
ى تطمػق   إي اف ػي شػ  الػ  حة األ لػ2005( تف ال مػت ح الالحاقػ  الػ اةـ لالػفـ 138 شقف ل ص التف ة )( 55)

 تمترت تجمل الحةفمت ت ط  دف حةرل الجت  حلت.
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القف   رػػت التطم بػػت تػػب دمتػػا تػػيلؾ خػػ  إزػػالؿ جمػػرـ  زطتػػح ت اجبفتػػا  تػػف حػػق تجمػػل 
الحةفمت لف تحشض التالتتف إيا تحقق لف ال ح   القف   رػت غتػح التمػت شرت. اتػف لف تجمػل 

ف تبف ػػػح دتمػػػا قتػػػي صػػػ  ح الحةفمػػػت تمػػػـت تتطتتػػػق لحاػػػفـ القػػػف  ف  ط تجػػػ ت لمتحػػػفش  ل
 التحمـ  الجت  ح  تتالتت ا.

 انًطهة انثاَي

 رقاتح يدهص انىزراء

إف   ح حةرل تجمل ال تحاء شرتف تتالمق بفزتصفصفي تجػفلل التحفشظػفي تحػ     
إي إ ػػا ت مػػرق  لكهػػح تتػػف خػػ  حقػػفت    رالحػػ  خػػيا الػػ  ح شػػ  تمػػفةي تحػػ   ة  خػػ  شرتػػف 

قفلػت لصػحف  الت فصػ  الالمرػف  تػف تتالمػق تتالمق ت   فء األقفلرـ  تك ل  ف  قفلت التحػفش   ال  ال
 ( تف قف  ف التحفشظفي الحفل  الت  تزص ال تةت الت مرقرت.32بفلتف ة )

لتػػف شرتػػف تتالمػػق ت   ػػفء األقػػفلرـ  تك ل  ػػف شػػ ف   ح تجمػػل التحفشظػػت شػػ  يلػػؾ راػػ ف 
تػ  تػحـ  دف طحلق طم  رق ـ تف همث لدضػفء تجمػل التحفشظػت لكػي تػف التحفشظػفي ال

  ل  طم  تق ـ تف همث لدضفء تجمل التحفشظػت التػ  تػحـ  اط ضػتفـ (56)تك لف األقفلرـ
 .(57)دمى إقمرـ ت ف دف  بت اشقت همث لدضفء التجمل الت حلال  لألقفلرـ

 بالػػ خف رػػػأت    ح حةػػػرل تجمػػل الػػػ تحاء  إي رقػػػ ـ يلػػػؾ الطمػػ  إلػػػى تجمػػػل الػػػ تحاء 
  شػ يا تػف حلى تجمػل (58)القػف   تتف لتمػؾ التجػفللت قالف  تف ح مفء التجفلل ل  التتهمتف 

ال تحاء يلؾ الطم  غتح تمت ؼ لم ح   القف   رػت ش  ػف رتاػف لػا لف تػ قض يلػؾ الطمػ   
 ػػح  لف راػػ ف يلػػؾ الػػحشض تت رػػف  دمػػى لمػػل قف   رػػت  لتػػف إيا اػػفف الطمػػ  التقػػ ـ إلػػى 

تمتتػػػف  تتطتتػػػق لحاػػػفـ حةػػػرل الػػػ تحاء تمػػػت شرف  لم ػػػح   القف   رػػػت  شفػػػ  خػػػيي الحػػػفؿ راػػػ ف 
 القف  ف  ط تج ت لا لف تحشض يلؾ الطم .

لتف شرتف تتالمق ت قفلت التحفش  ش ف   ح حةرل الػ تحاء راػف  راػ ف حقفترػف  تجػفي قػحاح تجمػل 
التحفشظت بفزترفح التحفش   لكف بطحلقػت غتػح تبف ػحة  إي لف التحػفش  رالت ػا التجمػل   تالتت ػا 

                                                 
لمػػ ت  13/ ل ط( تػػف قػػف  ف اإلجػػحاءاي الت فتيرػػت الزفصػػت تتكػػ لف األقػػفلرـ حقػػـ 2 شقػػف لػػ ص التػػف ة )( 56)

2008. 
 / هفلهف( تف القف  ف  فما.2 شقف ل ص التف ة )( 57)
 / ل( تف القف  ف  فما.3 شقف ل ص التف ة )( 58)
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  تالػ  حشضػف  لتمػؾ القػحاح  شفػ  حفلػت تحقػق األمػبف  الت ضػ درت ت فء دمى قحاح  ش قفلت التحػفش
  شػرتاف خ ػف لػحةرل (59)(2/ هفت ػف// 9لحقفلت   الت   ػص دمت ػف قػف  ف التحفشظػفي شػ  التػف ة )

ال تحاء لف رقتحو إلى تجمل ال ػ ا  ت قفلػت التحػفش  د ػ  تحقػق لحػ  األمػبف  الت ػفح إلت ػف شػ  
 .(60)التف ة لدالي

رػػػفف تصػػػ ح تالترتػػػفي تػػػف تجمػػػل الػػػ تحاء تقتػػػ  شت ػػػف صػػػالحرفي  شػػػ  بالػػػض األح
تجفلل ال تحاء   تػف لتهمػت يلػؾ لدتػفـ األتف ػت الالفتػت لتجمػل الػ تحاء ي  الالػ   )   / 

(  الػػػػػػي  قتػػػػػػ  شرػػػػػػا صػػػػػػالحرفي التجػػػػػػفلل بالػػػػػػتؿ 5009/ 2/ 29( شػػػػػػ  )20522/ 2/ 9
التال رػت د ػ  إجػحاء الت ظفتف شػ  الت فصػ  الالمرػف  ػح  لف تتمػا تجمػل التحفشظػت الػ تاحة 

ل  تصػػ لي تػػبالغ تاتػػ   قتػػي لمػػت دتف دمػػى األقػػي تػػف ت دػػ  التصػػ لي لمالػػتؿ بقصػػ  
إتفحػػت الفحصػػت لمػػ تاحة التال رػػت لتتمػػ ى ل ػػف الت ػػف ح تػػب التحػػفش   تجمػػل التحفشظػػت ب ػػأف 

  بػأف خػيا التقتتػ  ط لمػفل لػا شػ  القػف  ف  ط (61)الالتؿ التقتحو   لػحى جف ػ  تػف الفق ػفء
تت   صػ ص بأدتػفـ تػف األتف ػت الالفتػت لتجمػل الػ تحاء   لف خػيا األدتػفـ صػ ح رتاف تق

  لتف ش  ظي قف  ف التحفشظػفي 5003لم ت  92ش  ظي محلفف لتح ممطت اطةتالؼ حقـ 
ال فشػػي شػػ ف لتجمػػل الػػ تحاء إقفلػػت لصػػحف  الت فصػػ  الالمرػػف إيا تػػ اشحي ال ػػح   القف   رػػت 

لتػػف تزصػػ ص ال تةػػت الالمرػػف التػػ  تكػػ ف .(62)فشظػػتالػػيتف قػػ  تػػـ ازترػػفحخـ تػػف تجمػػل التح
تحةفمػػػت حةػػػرل تجمػػػل الػػػ تحاء شػػػ ف   حخػػػف ت مػػػرق  شرتػػػف تػػػتف التحفشظػػػفي لكهػػػح تتػػػف خػػػ  
حقػػفت    راػػ ف ل ػػػف ال ظػػح شػػػ   ػػ  ف التحفشظػػػفي  ال احت ػػف التحمرػػػت  تالفلجػػت الت ػػػاالي 

 .(63)حفشظفي التال قفي الت  ت اج  ف  اي تف تتالمق بفل   ف الت تحات شرتف تتف الت

                                                 
لمػػػ ت  21( تػػػف قػػػف  ف التحفشظػػػفي غتػػػح الت تظتػػػت شػػػ  إقمػػػرـ حقػػػـ 1/ هفت ػػػف/ 7التػػػف ة ) شقػػػف لػػػ ص ( 59)

2008. 
 ( تف القف  ف لدالي.2/ هفت ف/ 7 شقف ل ص التف ة )( 60)
 . تػػػفخح صػػػفل  دػػػال  : ال مػػػر  شػػػ  القػػػف  ف اإل اح    اح اتػػػف األهتػػػح لمطبفدػػػت  ال  ػػػح  جفتالػػػت ( 61)

 .128  ص2009الت صي  
 .2008لم ت  21( الفقحة الهف رت تف قف  ف التحفشظفي حقـ 2/ تفمالف/ 7ف ة ) شقف ل ص الت( 62)
 ( تف قف  ف التحفشظفي لدالي.45 شقف ل ص التف ة )( 63)
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 تزتمة صالحرت حةرل ال تحاء بفلحقفبت دمى تجفلل التحفشظفي اي اطزػتالؼ شػ  
 اػػػيلؾ قػػػف  ف تجػػػفلل ال ػػػال   2828لمػػػ ت  228ظػػػي قػػػف  ف التحفشظػػػفي التماػػػ  حقػػػـ 

دتػػف خػػ  ال ضػػب حفلرػػف  ش ػػ  رالطػػ  الت اشقػػت دمػػى  2882لمػػ ت  52التحمرػػت التماػػ  حقػػـ 
دمى إ  ػفء ال حػ اي اإل احلػت   اػيلؾ تمػترت تػف تػحاي     ايلؾ الت اشقت(64)تالتتف التحفش 

 ش  تجمل ال ال  دض ا   اةتف   غتحخف تف اطزتصفصفي الحقفترت.
 انًطهة انثانث

 رقاتح انىزراء

لػػػػـ تزضػػػػب ال مػػػػت ح الحػػػػفل   ط قػػػػف  ف التحفشظػػػػفي  تجػػػػفلل التحفشظػػػػفي لحقفبػػػػت 
تجفلل  شق  لزضال ف ل ػ ع تالػتف ال تحاء  إي لـ تجالي الحا تت التحاتلت حقتبف  دمى تمؾ ال

تػػف الحقفبػػت لط  خػػ  الحقفبػػت التحلتف رػػت  لػػحى البفحػػث ط   لػػ  ت قػػة الت ػػحع الالحاقػػ  خػػيا  
 شتف التفح ض لط تك ف ازتصفصفي تجفلل التحفشظفي بت جفة تف حقفبت الحا تت.

ف خ ػػفؾ قػػ ا تف زفصػػت لزضػػالي بالػػض قػػحاحاي تجػػفلل التحفشظػػفي لحقفبػػت بالػػض   ال
 يلؾ د  تف را ف قحاح تجمل التحفشظت تالمقف  دمى ت اشقت ال تلح التال ػ   لػيلؾ ال تحاء  

مػػ ياح بالضػػف  تػػف يلػػؾ دمػػى مػػتتي التهػػفؿ   لػػحى البفحػػث لف دالقػػت الػػ تحاء تػػب تجػػفلل 
التحفشظفي تكػ ف دالقػت ت مػرقرت شرتػف تزػص دتم ػف   تػف التمػفةي التػ  زضػالي لحقفبػت 

لجي امتحصفؿ ت اشقت ال تلح التال   خ  تػف جػفء  ال تحاء  الت  تطمتي  ح طف  تالت ت تف
  إي تطمػػ  األتػػح شػػ  الفقػػحة 5003لمػػ ت  83بػػا  قػػف  ف اإل احة التفلرػػت  الػػ تف الالػػفـ حقػػـ 

  تػػف لجػػي دقػػ  القػػحض شضػػال  (65)( تػػف القمػػـ دف ػػحا  امتحصػػفؿ ت اشقػػت  تلػػح التفلرػػت5)

                                                 
 التما . 1969لم ت  159( تف قف  ف التحفشظفي حقـ 6/ 5/ 4 شقف الت ا  )( 64)
بالػ  إبػػالغ  تلػح التفلرػػت الحصػػ ؿ إي جػفء شػػ  خػيي الفقػػحة اط تجػ ت لمتحفشظػػفي  الحا تػفي اإلقمرترػػت ( 65)

صػػ اح ضػػتف في حمػػ  حػػ    الػػ ت ف التقػػححة شػػ  قػػف  ف التتتا رػػت المػػ  رت  اػػيلؾ  دمػػى قػػح ض  ال
حم  ح    ال ت ف التقػححة لكػي  حػ ة  شقػف  لمتزصرصػفي التصػف ؽ دمت ػف تػف تجمػل الػ تحاء ت ػفء 

لتفلرػػػت القف تػػػت لمتحاجالػػػت دمػػػى ت صػػػرت تػػػف  تلػػػح التفلرػػػت  تقػػػ رـ الحا تػػػفي اإلقمرترػػػت شػػػ  المػػػ ت ا
 تصف قت  تلح التفلرت   تحشب الحا تفي اإلقمرترت  التحفشظفي تقحلحا    حلف  إلػى  تلػح التفلرػت ب ػأف 

ص اح ضتف في القحض الصف حةا.  القح ض غتح التمت حت  ال
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تػػفل  القػػح ض غتػػح دػػف يلػػؾ ضػػح حة حشػػب تقحلػػح تػػف التحفشظػػفي تتػػتف قرتػػت تقػػ تحاي إج
 .(66)تف   ح ر  تف الم ت 42التمت حت  القح ض التتتب الحص ؿ دمت ف ش  

لف الصالحرت الت  تتالمق بقػف  ف اإل احة التفلرػت  الػ تف الالػفـ قحلبػت تػف  ويرىبحث ل  
الصػػالحرت التػػ  اف ػػي شػػ  ظػػي القػػف  ف المػػفتق  إي تطمػػ  تصػػف قت الػػ تلح التال ػػ  دمػػى 

   لتـ يلؾ ت فء دمى تز لي الػ تلح تػف تجمػل قرػف ة (67)حاـ التحم الت ات ت  خ   تلح ال
اله حة )الت حي( ش    فرت اي دفـ   اػيلؾ شرتػف تتالمػق تتلػف ة األجػ ح  اػيلؾ الت فقمػت تػتف 

 .(68)لت ا  التتتا رت تتطم  ت اشقت ال تلح لدالي

                                                 
  تهفؿ رزح دمى حقفبت ال تلح خ  ازترفح  زص تف تتف هالهت ل زفص ل ػاي لحػ  الت فصػ  الالمرػف( 66)

ش  التحفشظت افلت حاء الالفتمتف ل  ح مػفء الػ  اةح  األج ػتة األت رػت ضػتف حػ    التحفشظػت   اػيلؾ 
لمػػػ تلح التزػػػتص لف رقػػػ ـ اقتحاحػػػف  إلػػػى تجمػػػل الػػػ تحاء ت قفلػػػت لحػػػ  األ ػػػزفص الت ػػػفح إلػػػت ـ لدػػػالي 

ػػف  )لصػحف  الت فصػػ  الالمرػػف(  لتجمػػل الػػ تحاء الحػق تػػيلؾ  شقػػف  لتػػف تت ػػفي شػ  الفػػحع المػػفتق.  شقػػف لت 
 .2008لم ت  21( تف قف  ف التحفشظفي حقـ 1/ تفمالف/ 7جفءي با التف ة )

/ 3/ 5( شػػػ  57بالػػػ  إلاػػػفء  تاحة الحاػػػـ التحمػػػ  بت جػػػ  قػػػحاح تجمػػػل قرػػػف ة الهػػػ حة )الت حػػػي( حقػػػـ )( 67)
/ 3/ 18شػػ   345الجحلػػ ة الحمػػترت  –ل رطػػي صػػالحتت ف  ازتصفصػػفت ف إلػػى  تاحة ال ازمرػػت 1991
1991. 

 . دمى أ ت تح    . دصفـ التحت ج     . ت    المالت : تبف د  لحافـ القف  ف اإل اح   تػ  ف ( 68)
 .180  ص 1993 اح   ح  
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 انًطهة انراتع

 رقاتح انًحافظ

لل التحفشظػػفي  تػػف التمػػفةي التػػ  تهتػػح تالػػ  تمػػألت حقفبػػت التحػػفش  دمػػى قػػحاحاي تجػػف
ف لمتجمػػل إتاف رػػت إقفلتػػا   الجػػ ؿ  إي لف التحػػفش  لتػػف اػػفف ت تزبػػف  تػػف تجمػػل التحفشظػػت  ال
إط لف الت ػػػػػحع  فمػػػػػا جالػػػػػي الحػػػػػق لمتحػػػػػفش  بػػػػػفطدتحاض دمػػػػػى بالػػػػػض قػػػػػحاحاي تجػػػػػفلل 

ف  ف التحفشظػػفي   خػػيي الصػػالحرت تت فقضػػت تػػب الت طػػق القػػف      إي لف   حي شػػ  ظػػي القػػ
الحػفل  تزتمػػة دتػػف اػػفف مػفحلف  شػػ  ظػػي قػػف  ف تجػفلل ال ػػال  التماػػ   قػػف  ف التحفشظػػفي 
التما  إي لف التحػفش  اػفف رتهػي المػمطت التحاتلػت شػ  حت  ػف  تػف ج ػت  اإل احة الالتحاتلػت 
تػػف ج ػػت لزػػحى د ػػ تف اػػفف تتػػحلل تجمػػل التحفشظػػت  شفػػ  يلػػؾ الحػػتف اػػفف رتػػفحل   ح 

ف اآلف شفألتح تزتمة اي اطزػتالؼ   قػ  زػ ؿ قػف  ف التحفشظػفي الحقت  دمى التجمل  لت
 / الحف رت د حة(  إي جفء شت ف:42الحفل  التحفش  صالحرت الحقفبت ش  التف ة )

 لمتحفش  اطدتحاض دمى قحاحاي تجمل التحفش  ل  التجمل التحم  ش  الحفطي اآلترت: -2
 إيا اف ي تزفلفت لم مت ح ل  الق ا تف ال فشية.  -

 لـ تكف تف ازتصفصفي التجمل. إيا -

 إيا اف ي تزفلفت لزطت الالفتت لمحا تت اطتحف رت ل  لمت ات ت. -
رقػػـ  التحػػفش  ت دػػف ة القػػحاح إلػػى التجمػػل التال ػػ  زػػالؿ تػػ ة لقصػػفخف )زتمػػت د ػػح  -5

 ت تف( تف تفحلخ تتمراا با  ت ف دف بأمبف  ادتحاضا  تالحظفتا.

دػػ ؿ شرػػا   ف إتالػػت التزفلفػػت التػػ  تت  ػػف إيا لصػػح التجمػػل التال ػػ  دمػػى قػػحاحي ل  إيا  -4
 التحفش   شالمرا إحفلتا إلى التحاتت اطتحف رت الالمرف لمتي ش  األتح.

 شضػػػال  دػػػف التػػػف ة لدػػػالي شػػػ ف خ ػػػفؾ إتاف رػػػت لمتحػػػفش  بفلت ػػػفحات شػػػ  دتمرػػػت حػػػي 
لقػف  ف  5020لمػ ت  22( تػف قػف  ف التالػ تي األ ؿ حقػـ 3التجمل   خيا تف جفء بفلتف ة )

 حفشظفي ال فشي   اتف رأت :الت
لتجمػػػل ال ػػػ ا  حػػػي التجمػػػل بفألغمترػػػت التطمقػػػت لالػػػ   لدضػػػفةا  -ل.............  

ت فء دمى طم  التحفش   ل  طم  همػث دػ   لدضػفةا  إيا تحققػي لحػ  األمػبف  التػيا حة 
 ش  الفقحة ل ط  لدالي.
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ا   ال تػػف خػػيي لف الت ػػحع قػػ  قصػػ  يلػػؾ الت ػػفقض إي لػػـ راػػف األتػػح مػػ    ويةةرىبحث ل ةة 
التمػػألت تمػػت حفة تػػف ال ظػػفـ التحلتػػف    الػػي  جالػػي الحقفبػػت تتبف لػػت تػػتف اػػي تػػف المػػمطت 
الت حلالرت  المػمطت الت فتيرػت  شفلمػمطت الت ػحلالرت تتمػؾ حػق مػح  الهقػت تػف الحا تػت لتػف 
الممطت الت فتيرت شتتتمػؾ حػق الحػي  لراػ ف خ ػفؾ تػ اتف شرتػف تػتف المػمطتتف  األتػح رتاػف 

 طتق دمى التحفش   تجمل التحفشظت.لف ر
تػػػف هػػػـ رتػػػ   الت ػػػحع التجػػػفلل التحمرػػػت حػػػق اتزػػػفي ل  قػػػحاح ضػػػتف الصػػػالحرفي 
التز لت ل ف بت ج  القف  ف  اتزفي جترػب اإلجػحاءاي التزتصػت لت فتػي القػحاح دمػى لف خػيا 

دمػى يلػؾ  القحاح ط ت في ش  تححمتا األزتحة إط بال  تأتت  الحا تت التحاتلت لتالةتتا    فء  
شػػفف حفجػػت خػػيي القػػحاحاي إلػػى تػػ زي المػػمطت التحاتلػػت لضػػتفف ت فتػػيخف تجالم ػػف تقػػب تحػػي 
ححتػػت خػػيي لمػػمطت  تػػف هػػـ راػػ ف ل ػػف القػػ ؿ الفصػػي شػػ  ت فتػػيخف.  تػػف صػػ ح خػػيي الحقفبػػت 
حق الممطت التحاتلت ش  حشض القحاحاي الت  تتزػيخف اإل احة التحمرػت بفلت ػفتؿ دػف لت ال ػف 

شتػػػ  ف خػػيي الت اشقػػػت ط رتاػػف ت فتػػػي قػػػحاحاي  (69)دػػف قرتت ػػػف  قػػي الت ػػػفتؿبالػػ ض ط رقػػػي 
 .  (70)الت فتؿ.  اقحاح  تع تمكرت الالقفحاي شف ا ط تتـ اط تت زي  تص تق ال  لت

لف التجػػفلل التحمرػػت خػػ  صػػفحبت الحػػق ل ط  شػػ  ال ظػػح شػػ   ظفةف ػػف  زػػ تفت ف التػػ  
صػػ تق تػػف قتػػي المػػمطت التحاتلػػت.  ل ػػيا تمػػتقي بأ اة ػػف  حتػػى تمػػؾ التػػ  تكػػ ف  اجبػػت الت
 شفلحم ؿ تحي اإل احة ط تج ت اط ت ص صحل . 

اتػػف لف تصػػ تق مػػمطت الحقفبػػت دمػػى قػػحاحاي التجػػفلل التحمرػػت ط رت ػػب خػػيي األزتػػحة 
تػػف الالػػ  ؿ د  ػػف إيا تتػػتف دػػ ـ  تالءتت ػػف.  تػػف تق تػػفي امػػتقالؿ خػػيي التجػػفلل لرضػػف  

لتات ػػف بػػأ اء  ظرفػػت تالت ػػت بفإلضػػفشت إلػػى إ ػػا لػػرل تػػف دػػ ـ امػػتطفدت مػػمطت الحقفبػػت شػػ  إ
حق ف ايلؾ تالػ تي قػحاحاي خػيي التجػفلل تػي اػي تػف تتمػؾ خػ  التصػ تق دمت ػف بافتم ػف ل  
حشضػػ ف تحتت ػػف   التجػػفلل التحمرػػت خػػ  التمػػ  لت  حػػ خف دػػف قحاحات ػػف  لدتفل ػػف  اقتح ػػي 

 بتصف قت ممطت الحقفبت. 

                                                 
 ( تف قف  ف التحفشظفي  التحجب المفتق.123التف ة ) (69)
 .45  ص1992 . تحت   دفطة الت ف:  ظـ اإل احة التحمرت   اح الفاح الالح    الطبالت الهف رت   (70)
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قػحاحاي الحقفبػت لف تكػ ف صػف حة دػف ج ػت ياي   تف ال ح   ألزػحى الالتتػت لصػحت
ازتصفص  غتػح تزفلفػت لمقػف  ف  تمػت شرت لحجػحاءاي ال ػامرت التقػححة  اف تكػ ف قف   رػت 
تػػف حتػػث ت ضػػ د ف  الاػػػحض تػػف امػػتالتفل ف  قػػ  ادتتػػػحي الق ادػػ  لالفتػػت ال ظػػػفـ اإل احة 

ت ػػف امػػفةح القػػحاحاي  التحمرػػت قػػحاحاي مػػمطت الحقفبػػت قػػحاحاي إ احلػػت  بفلتػػفل  رتاػػف الطالػػف
اإل احلػػت دػػف طػػحلقتف  طحلػػق الطالػػف اإل اح   خػػ  تقػػ رـ التتػػفل إلػػى تػػف اصػػ ح القػػحاح 
 فما ل  ش   اي  ا ى تق ـ إلػى حةػرل تػف اصػ ح القػحاح   طحلػق الطالػف لتػفـ القضػفء 
 يلػػؾ لضػػتفف دػػ ـ تزطػػ  مػػمطت الحقفبػػت لحػػ   خف التحمػػ تت  ضػػتف ف  طمػػتقالؿ تجػػفلل 

 .  (71)تاإل احة التحمر
 انخاذًح

 حقفبت الممطت التحاتلت دمى ال ح اي التحمرت.بال  إف  ا ت ت ف تف  حامت ف ل
 م ياح لخـ تفت صم ف الرا تف  تفةل  تقتححفي.

 انُرائح:

لف  حجت اطمتقالؿ التػ  تتػ   لػح احة التحمرػت  تت قػة دمػى  طػفؽ الحقفبػت  اإل ػحاؼ  -1
 التحمرت. الت  تبف حخف اإل احة التحاتلت دمى اإل احة

األصػػي شػػ  تجمػػل الػػ تحاء شػػ  ال ظػػفـ التحلتػػف   إ ػػا تزػػتص تحمػػـ المرفمػػت الالفتػػت   -2
 ل ػػػا ط تتػػػػ زي إلصػػػ اح قػػػػحاحاي إ احلػػػت تمتتػػػػت إط شػػػ  القمتػػػػي تػػػف التمػػػػفةي  إط لف 
الت ػػػحع ز لػػػا حػػػق إصػػػ اح قػػػحاحاي شػػػ  بالػػػض األتػػػ ح الج خحلػػػت الزفصػػػت بػػػفإل احة 

 فل  اح  التفلرت ل  بفلتجفطي اإل احلت.التحمرت   خيي القحاحاي ق  تتالمق ب

لتجمػػل الػػ تحاء مػػمطفي حقفترػػت رتفحمػػ ف دمػػى لدتػػفؿ ال جػػفو الت فتػػي  اتجتػػ ع شػػ ف  -3
ػػػف مػػػمطفي حقفترػػت رتفحمػػػ ف دمػػػى ياي التجػػػفلل الت فتيرػػػت  لػػحةرل تجمػػػل الػػػ تحاء لرض 

ف لتجمل ال تحاء.  بصفتا حةرم 

ػف  المرفمػت الالفتػت  الزطػت لحةرل تجمل ال تحاء الممطت ش  لزي تف تػحاي ت فمػ -4 ب ف  تتفق 
 الالفتت لم  لت  الالتي الت فتي  التحم .

                                                 
 . تف بال خف 73دهتفف زمتي دهتفف: الالتحاتلت  تجفلل الت تحلفي  التحجب المفتق  ص .  (71)
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 الحقفبػػت اإل احلػػت حقفبػػت ياترػػت تقػػـ  ت ػػف اإل احة بتحاقبػػت  فمػػ ف ت فمػػ ف  لتقػػـ  تتصػػحر   -5
 لزطفة ف ش  تصحشفت ف التزتمفت ل  تف را فا األشحا  ش  تظمتفت ـ التحش دت إلت ف.

تػف تتالمػق بفزتصفصػفي تجػفلل التحفشظػفي تحػ     إي   ح حةرل تجمػل الػ تحاء شر -6
 إ ا ت مرق  لكهح تتف خ  حقفت .

 :انرىصياخ

لف الحقفبت الت  رتفحم ف حةرل الجت  حلت شػ  إ ػا رصػ ح قػحاحا  شفصػال  شػ  حػفؿ   ػ    -2
زالؼ تتف التحفش   التجمل ال الت  التحم  لمتحفشظػت لف خػيا ال ػ ع تػف الحقفبػت قػ  

 التجفلل ال الترت التحمرت. ت    إلى دحقمت   ف 

حقفبػػت تجمػػل الػػ تحاء دمػػى اطدتػػفؿ الت فتيرػػت تجػػ  إمػػ ف  خػػيا ال ػػ ع تػػف الحقفبػػت إلػػى  -5
ال تلح التزتص بفإل احة التحمرت   يلؾ بال  دحضت تػف قتػي التحػفش    ظػحا  ط  ػافؿ 
تجمػػل الػػ تحاء بتػػف خػػ  لتمػػا تػػف يلػػؾ  لدظػػـ خػػيي  فحرػػت   تػػف  فحرػػت هف رػػت لمػػحدت 

 لقحاحاي.اتزفي ا

رتاػػف الطالػػف امػػفةح القػػحاحاي اإل احلػػت دػػف طػػحلقتف  طحلػػق الطالػػف اإل اح   خػػ  تقػػ رـ  -4
التتػفل إلػػى تػػف اصػػ ح القػػحاح  فمػػا ل  شػػ   ػاي  ػػا ى تقػػ ـ إلػػى حةػػرل تػػف اصػػ ح 

 القحاح   طحلق الطالف لتفـ القضفء.

مػتقي التجفلل التحمرت خ  صفحبت الحق ل ط  شػ  ال ظػح شػ   ظفةف ػف  زػ تفت ف التػ  ت -3
بأ اة ػػػف  حتػػػى تمػػػؾ التػػػ  تكػػػ ف  اجبػػػت التصػػػ تق تػػػف قتػػػي المػػػمطت التحاتلػػػت.  ل ػػػيا 

 شفلحم ؿ تحي اإل احة ط تج ت اط ت ص صحل .
 قائًح انًراخع

 أوالً: انكرة:

 . لرتف أ لت  حتتة:  ظحاي ح ؿ  ظفـ اإل احة التحمرػت شػ  الت ػحلب التصػح    حػ    -1
 الح رت  ت  ف م ت   ح.إ احة تحمرت شفدمت   اح ال  ضت ال

 . جتتػػػي دتػػػ    القػػػفةف : ازتصفصػػػفي التجػػػفلل التحمرػػػت  الحقفبػػػت دمت ػػػف شػػػ  ظػػػي   -2
شػػػ  الجت  حلػػػت الرت رػػػت   حامػػػت تقفح ػػػت  امرػػػت الحقػػػ ؽ   5000لمػػػ ت  3القػػػف  ف حقػػػـ 

 .5025جفتالت دتف  تل  
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  تتلػ ة 9ح ػت    . ممرتفف أ الطتف  : ال ظحلت الالفتت لمقحاحاي اإل احلػت   حامػت تقف  -3
 .5002 ت قحت   اح الفاح الالح    القفخحة  

  تتلػػػ ة 9 حامػػػت تقفح ػػػت    . مػػػمرتفف أ الطتػػػف  : الػػػ جتت شػػػ  القػػػف  ف اإل اح     -4
 .  5002 ت قحت   اح الفاح الالح    القفخحة  

 .  2899 . ممرتفف الطتف  : ال ظـ المرفمرت  القف  ف ال مت ح    اح الفاح الالح     -5
 .2890ممرتفف أ الطتف  : ال جتت ش  القضفء اإل اح    اح الفاح الالح    القفخحة   .   -6
 . ممرتفف أ الطتف  : تبف د القف  ف اإل اح   الطبالت المفبالت   اح الفاػح الالح ػ     -7

2822 

 . 5024 اح ال  ضت الالح رت    . صالو ال تف ش ت : اإل احة التحمرت ش  الت حلب التصح    -8
  الالتلػػػت إتػػػحاخرـ  ػػػرحف: القػػػف  ف ال مػػػت ح   الػػػ ظـ المرفمػػػرت   اح التطت دػػػفي  . دتػػػ  -9

 .  2884بفإلما  حلت  

 .   . دهتفف زمتي دهتفف: الالتحاتلت  تجفلل الت تحلفي  -11
 .  2895 . دتلتة ال حلة: دمـ اإل احة الالفتت   اح ال  ضت الالح رت    -11

لمػػػالت : تبػػػف د  لحاػػػفـ  . دمػػػى أ تػػػ تح    . دصػػػفـ التحت جػػػ     . ت ػػػ   ا  -12
 .2884القف  ف اإل اح   ت  ف  اح   ح  

 . شػػػ ا  الالطػػػفح: تبػػػف د القػػػف  ف اإل اح   الطبالػػػت الهف رػػػت  تاتبػػػت دتػػػ     خبػػػت    -13
 .2822القفخحة 

 . تػػػفخح صػػػفل  دػػػال  : ال مػػػر  شػػػ  القػػػف  ف اإل اح    اح اتػػػف األهتػػػح لمطبفدػػػت   -14
 .  5008 ال  ح  جفتالت الت صي  

)الت ظػػرـ اإل اح (  اح لـ  2  تػػ حي ال  ػػح : تبػػف د القػػف  ف اإل اح   ل . تجػػ   -15
 .  2882القحى  الت ص حة 

 . أ حشالي دت  ال خف : الػ ظـ المرفمػرت   اح التطت دػفي الجفتالرػت  تػ  ف مػ ت   -16
 .  ح

 . أ حشالي دت  ال خػف : ال ظحلػت الالفتػت لمقػف  ف اإل اح    اح الجفتالػت الج تػ ة    -17
5029. 
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 .  5023. أ حشالي دت  ال خف : لص ؿ القضفء اإل اح    اح الجفتالت الج ت ة     -18
 .5009 . أ حشالي دت  ال خف : القف  ف ال مت ح    اح الجفتالت الج ت ة    -19
 . . أ دت  الالفؿ الم فح : لص ؿ القف  ف اإل اح   تطبالت اإلمحاء  ت  ف تفحلخ   ح  -21
 . 2885حة التحمرت   اح الفاح الالح    الطبالت الهف رت   . تحت   دفطة الت ف:  ظـ اإل ا  -21
  2822 . ت يح ال ف  : القف  ف ال مت ح   الطبالت الهف رت  تطبالت  فتق    -22

 ثاَياً: انرضائم واالطاريح:

إ حلػػػػػل حمػػػػػف أ: الحقفبػػػػػت اإل احلػػػػػت دمػػػػػى الت ممػػػػػفي الزفصػػػػػت ياي ال ػػػػػفشب الالػػػػػفـ  -
تقفح ػػػت(  حمػػػفلت تفجمػػػتتح  امرػػػت الحقػػػ ؽ   تطترقفت ػػػف شػػػ  الت ػػػحلب الالحاقػػػ  ) حامػػػت 

 .5002جفتالت ال  حلف  
 ثانثاً: انقىاَيٍ:

 ال فشي. 5002 مت ح الالحاؽ لالفـ  -2

 . 5020لم ت 22قف  ف التحفشظفي ال فشي حقـ  -5
 .ال فشي 5009لم ت  52قف  ف التحفشظفي حقـ -4
 .5009لم ت  24قف  ف اإلجحاءاي الت فتيرت الزفصت تتك لف األقفلرـ حقـ  -3
 .5003لم ت  92تح ممطت اطةتالؼ حقـ ل -2
 .2882لم ت  52قف  ف تجفلل ال ال  التحمرت التما  حقـ  -2
 .2895( لم ت 52قف  ف اإل احة التحمرت  التمتت لت بفلقف  ف حقـ ) -9
 ـ.2892( لم ت 20القف  ف حقـ ) -9
 .2898( لم ت 34قف  ف اإل احة التحمرت حقـ ) -8

 .2828لم ت  228قف  ف التحفشظفي التما  حقـ  -20
/ 29( شػ  )20522/ 2/ 9لدتفـ األتف ت الالفتػت لتجمػل الػ تحاء ي  الالػ   )   /  -22

2 /5009.) 
التقحلح ال  ح  التق ـ تف  تلح اإل احة التحمرت التزتص لتجمل ال ال  دػف لدتػفؿ  -25

 .5003 -5004اإل احة التحمرت لم ت 
 .1991/ 3/ 5( ش  57قحاح تجمل قرف ة اله حة )الت حي( حقـ ) -13


