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 ميدقت

 هـــب عـــتمتت اـــم ةـــسرامم رهاـــظم مـــهأ نـــم يرادإلا رارـــقلا دـــعُي    

 ةرادإلا ةـــهجف ،ماــعلا نوناــقلا نـــم اهدمتــستو ،ةطلــس نــم ةرادإلا

 يــــف ةــــماعلا دــــعاوقلا فالــــخ ىــــلع -ةدرــــفنملا اــــهتدارإب عيطتــــست

 عـــــجريو ،تاـــــمازتلا ضرـــــف وأ قوـــــقح ءاـــــشنإ -صاـــــخلا نوناـــــقلا

 ةـــماعلا ةحلـــصملا اـــًمود اـــهتياغ ةرادإلا نأ ـىــلإ كـــلذ ـيــف ببـــسلا

 .ةصاخلا ةيدرفلا حلاصملا ىلع اهبيلغت بجي يتلاو

 تحــضو يــتلا ماــكحألا نــم دــيدعلاب يتاراــمإلا ءاــضقلا ءاــج دــقو   

 نم كلذ ريغ ىلإ ،هناكرأو ،هتحص طورشو ،يرادإلا رارقلا فيرعت

 يذــلاو ،تارارقلا نم عونلا اذهب قلعتت يتلا ةيساسألا ميهافملا

 ةدرـــفنملا اـــهتدارإب ةـــصتخملا ةرادإلا نـــم رارـــق رودـــص يـــف لـــثمتي

 .مازتلا ضرف وأ ،قح ءاشنإ دصقب

 يرادإلا رارــقلا ىــلع ءوــضلا طيلــست ىـــلإ ةــساردلا هذــه فدــهتو   

 ،ةـــــيلمعلا ةـــــيحانلا نـــــم كـــــلذ ةـــــيمهأو ،هـــــمادعناو هـــــنالطب نيـــــب

 نــم تــميقأ ةيئاــضق ىوــعد عئاــقو ىــلع ةــساردلا هذــه ســسأتتو

 تاــهجلا ىدــحإ دــض نيقباــسلا نييموــكحلا نيفظوــملا دــحأ لــبِق

 نوؤـــشلا ةرـــئاد تـــلوت دـــقو ،اهيدـــل لـــمعي ناـــك يـــتلا ةـــيموكحلا

 نــع يئاــضقلا لــيثمتلا ،نوناــقلا بــجومب ،يــبد ةــموكحل ةــينوناقلا

  .ةيموكحلا ةهجلا كلت

 رارــقلا نالطبــب فــظوملا ةــبلاطم يــف ىوعدــلا عئاــقو صخلتــتو   

 صخـــــش( ةـــــيموكحلا ةـــــهجلا نـــــم هـــــلقن نأـــــشب رداـــــصلا يرادإلا

 دــقو ،)صاــخ يراــبتعا صخــش( ةــصاخ ةكرش ىلإ ،)ماع يرابتعا

 لـــقنلاب رداـــصلا يرادإلا رارـــقلا مادـــعناب ىوعدـــلا بحاـــص ىـــعدا
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 ةنــسل )27( مــقر يــبد ةــموكحل ةيرشبلا دراوملا ةرادإ نوناق قفو

 يــــف اــــ�يقفرم أــــطخ كاــــنه نإ ذإ ،كاذــــنآ قــــيبطتلا بـــجاولا 2006

 يـــهو ،اـــهيلإ لوـــقنملا ةـــهجلاو اـــهنم لوـــقنملا ةـــهجلا نيـــب لـــقنلا

 ،مادـــــعنالا ةـــــجرد ـىــــلإ يرادإلا رارقلاـــــب ردـــــحنت ةميـــــسج ةـــــفلاخم

 ةــبلاطملا نــكمي يداــم لــمع درــجم ىــلإ اــهبجومب رارــقلا لوــحتيو

 ءاــعدالا ةفيحــص تنمــضت اــمك ،لــيوطلا مداــقتلا ىــلع ًءانب هئاغلإب

 .هتيمدقأ ريخأت ىلإ يدؤي نأ بجي ال لقنلا نأ اًضيأ

 رارــقلا نأ تررــقو ،حرــطلا اذــه ةــجرد لوأ ةــمكحم تــضفر دــقو   

 مــث نــمو ؛اًمدــعنم اًرارــق سيــلو ،لــطاب رارــق وــه روكذــملا يرادإلا

 ةررقملا اًموي نيتسلا ةدم لالخ هنم ملظتلاو هيف نعطلا نيعتي

 وــهو ،ةــيندملا تاءارــجإلا نوناــق نــم )ررــكم 84( ةداــملا يف ًانوناق

 تــــضق هــــيلعو -ثــــحابلا -ةرئادــــلا لــــثمم عاــــفد هــــيلإ دنتــــسا اــــم

 .ةينوناقلا ةدملا دعب اهعفرل ىوعدلا لوبق مدعب ةمكحملا

 ،يعدــملا عاــفد هــيلإ دنتــسا اــم فانئتــسالا ةــمكحم تــلبق دــقو   

 نوناق ولخل مدعنُم يرادإ رارق وه فظوملا لقن رارق نأ تررقو

 دـــحأ نـــم فـــظوملا لـــقن زـــيجي صـــن نـــم ةيرـــشبلا دراوـــملا ةرادإ

 صاخــــشأ دــــحأ ىــــلإ )ةــــيموكح ةــــهج( ماــــعلا نوناــــقلا صاخــــشأ

 نوناــقلا يــف ةدراوــلا ةزاــجإلا نأو ،)ةــصاخ ةكرــش( صاــخلا نوناــقلا

 ةــــيموكحلا تاـــهجلاو رئاودـــلا ـىــلإ نيفظوــــملا لـــقن ـىــلع ةرـــصاق

   .طقف ةيلحملا

 رارــقلا نأ تررــقو ،حرــطلا اذــه تــضفر دقف زييمتلا ةمكحم امأ   

 ،صاــصتخالا رــصانع هــيف رفاوــتت يذــلا رارــقلا وــه لــطابلا يرادإلا

 طورــــش تــــلتخا نــــكلو ،ةــــياغلاو ،لــــحملاو ،ببــــسلاو ،لكــــشلاو
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 اـــ�يرادإ اًرارـــق �دـــعي ءاـــعدالا لـــحم رارـــقلا نأ رـــخآ ىـــنعمب ،اهتحـــص

 ،ينوناــقلا لكشلا ةفلاخم وأ ،نوناقلا ةفلاخم :كلذ لاثمو ،اًبيعم

 .ةطلسلا لامعتسا يف فارحنالا وأ ،صاصتخالا ةفلاخم وأ

 لالــخ هــيف نــعطلا لــطابلا يرادإلا رارــقلا نــم ررضتُملل نكميو   

 وأ ،هــب نأشلا بحاص نالعإ وأ ،رارقلا رشن خيرات نم اًموي نيتس

 وأ رارـــقلا بحـــس نود ةدـــملا هذـــه تـــهتنا اذإو ،هـــب هـــملع توـــبث

 اــــم هــــيلع يرــــسيو ،اًنــــّصحُم يرادإلا رارــــقلا حبــــصأ هــــيف نــــعطلا

 عاـــضوألا رارقتـــسا أدـــبم قـــْفَو ةحيحـــصلا تارارـــقلا ىـــلع يرـــسي

 دارـــفألل قوـــقحلا دـــلويو ،يرادإلا رارـــقلا ـىــلع ةـــبترتملا ةـــينوناقلا

 .رارقلا اذه ىلع ةبترتملا

 وــه مدــعنملا يرادإلا رارــقلا نأــب زــييمتلا ةــمكحم مــكح فاضأو   

 نـــع ةــمجان ةميــسج ةـــجرد ـىـلع بــيعلا هـــيف نوــكي يذــلا رارــقلا

 نــع رارقلا درجتي كلذبو ،يرادإلا رارقلا رصانع نم رصنع مادعنا

 ةناـــصح رارــقلا بــستكي الو ،يداــم لـــمع درــجم هــلعجيو ،هتفــص

 مدــعنملا يرادإلا رارقلا ةلثمأ نمو ،اًحوتفم نعطلا داعيم لظيف

 ،ةــفلاخم وأ أــطخ بكتري مل فظوم بيدأتب يرادإ رارق ردصي نأ

 ال ىرــخأ ةــيرادإ ةطلــس صاــصتخا ـىـلع ةــيرادإ ةطلــس ءادــتعا وأ

 ،ةـــينلا نـــكر نادـــقف وأ ،سيلدـــتلا وأ ،شـــغلا وأ ،ةلـــصب اـــهل تـــمت

 ةــجرد ىــلإ نوناــقلا ةفلاخم وه يرادإلا رارقلا يف ميسجلا بيعلاو

 .نوناقلل اًقيبطت ردص دق رارقلا نأب لوقلا اهعم رذعتي
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زــييمتلا ةــمكحم تبهذو   
)1(

 مادــعنالا ريــسفت يــف عــسوتلا نأ ىــلإ 

 نــم هريــسفت يف قييضتلا نأو ،ةيعرشلا رصنع بيلغت هنأش نم

 رـــــصنع نوناـــــقلا بـــــ¢لغ دـــــقو ،رارقتـــــسالا رـــــصنع بـــــيلغت هنأـــــش

 لهــسي يدرــف عــضوب هرــثأ قــلعتي ال يرادإلا رارــقلا نأل رارقتــسالا

 وهو ةعباتتم راثآو تايلمعب قلعتي امنإو ،ةقباسلا هتلاح ىلإ هدر

 ديدحتب رارقتسالا رصنع نوناقلا حجر اذهلو ؛هرصح بعصي امم

  .يرادإلا رارقلا يف نعطلا هلالخ نكمي يذلا لجألا

 مكح ءاغلإب كلذ نم ىده ىلع زييمتلا ةمكحم تضقو   

 مدعب ةجرد لوأ ةمكحم مكح دييأتو ،فانئتسالا ةمكحم

 رارقلا نأ رابتعاب ،ينوناقلا داعيملا دعب اهعفرل ىوعدلا لوبق

 .مادعنالا ال نالطبلا بيع هباش يرادإ رارق هيف نوعطملا

  تارادصإلاو ثوحبلا مسق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 اــمقر ناــنعطلا ،يــبد زــييمت ةــمكحم ،ةدــحتملا ةــيبرعلا تاراــمإلا ةــلود :رــظنُي -1

 .م17/10/2019 خيراتب ،يندم 2019 /402 -394
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 هصئاصخو يرادإلا رارقلا موهفم :ًالوأ

 موــهفم ددــحي اــًفيرعت عــضت مــل تاعيرــشتلا نأ نــم مغرــلا ىلع   

 تلوت دق ءاضقلا ماكحأو نيسرادلا تاماهسإ نإف ،يرادإلا رارقلا

 نـــــم دــــيدعلاب يتاراــــمإلا ءاــــضقلا ءاــــج دــــقف ؛هــــموهفمب فــــيرعتلا

 هتحـــص طورـــشو ،يرادإلا رارـــقلا فـــيرعت تحـــضو يـــتلا ماـــكحألا

هناكرأو
)1(

. 

 ةـــهجلا حـــصفُت يذـــلا رارـــقلا كـــلذ هـــنأب يرادإلا رارـــقلا فرـــعُيو   

 هــبلطتي يذــلا لكــشلا يــف ةــمزلملا اــهتدارإ نــع هــلالخ نــم ةــيرادإلا

 حئاوـــللاو نيناوـــقلا نـــم ةدمتـــسم ةطلـــس نـــم اـــهل اـــمب ،نوناـــقلا

 هـــيلع ثـــعابلاو ،اًزئاـــجو اـــًنكمم نوـــكي ينوناـــق رـــثأ ثادـــحإ دـــصقب

.ةماعلا ةحلصملا ءاغتبا
)2(

  

 نيــب ةــقرفتلا هــلالخ نــم نــكمي هــنأ يــف فــيرعتلا ةيمهأ نمكتو    

 ةيعيرــــشتلاو ةـــيموكحلا لاـــمعألاو ،ةــــهج نـــم ةـــيرادإلا تارارـــقلا

 قاـــطن دـــيدحتل ةـــمزال ةـــقرفت يـــهو ،ىرـــخأ ةـــهج نـــم ةيئاـــضقلاو

                                                        
 نــعطلا ،يندــم ،يــبد زــييمت ةــمكحم ،ةدــحتملا ةــيبرعلا تاراــمإلا ةــلود :رــظنُي -1
 تاراـــــمإلا ةـــــلود :كلذـــــك رـــــظنُيو ،23/11/2017 خيراـــــتب ،374/2017 :مـــــقر
 :خيراـــــتب ،80/2013 مـــــقر نـــــعطلا ،يـــــبد زـــــييمت ةـــــمكحم ،ةدـــــحتملا ةـــــيبرعلا

9/1/2014.  
 نوناـــقلا ـيــف عيرـــشتلاو ءاـــضقلاو هـــقفلا ةعوـــسوم ،يرـــكبلا يـــمزع دـــمحم -2
 .751-749ـص ،9ـج ،2018 ،ةرهاقلا ،عيزوتلاو رشنلل دومحم راد ،ديدجلا يندملا
 رارــقلا ،يواـكملا هللا دـبع فطاــع :رـظنُي :يرادإلا رارـقلا موــهفم ـيف ةدازتـسالل   
 حلاص :كلذك رظنُيو ،م2012 ،ةرهاقلا ،عيزوتلاو رشنلل ةبيط ةسسؤم ،يرادإلا
 بــــتكملا ،يرادإلا رارــــقلا بحــــس يــــف ةرادإلا ةطلــــس ،هللا دــــبعلا ـيـــلع نيــــسح
 .م2016 ،1ط ،ةرهاقلا ،ثيدحلا يعماجلا
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 ىــلع ةــباقرلا هذــه رــصتقت ذإ ؛لاــمعألا كــلت ىــلع ةيئاضقلا ةباقرلا

 يلاتلابو ،ةماعلا لامعألا نم اهريغ ىلإ دتمت الف ،ةيرادإلا لامعألا

 تاــعزانملاو نوــعطلا رــظن يــف صتخملا ءاضقلا ديدحت ىلإ يدؤي

 .لامعألا كلت ةيعورشمل يدصتلاو ،يرادإلا لمعلا اهريثي يتلا

 هــنأ دجنــس ،يرادإلا رارقلا اهيلع موقي يتلا ميهافملا ءوض يفو   

  :يلاتلا يف اهلامجإ نكمي ،ةيساسأ صئاصخ ةدعب مستي

 لاــمعألا نمــض لخدــي يرادإلا رارقلاــف :ينوناــقلا رــثألا ثادــحإ -أ

 نـــع ،ةـــينوناق راـــثآ هـــيلع بـــترتتو ،ةرادإلاـــب طبترـــت يـــتلا ةـــينوناقلا

 ةدوــجوم نــكت مــل ،ةــصاخ وأ ةــماع ،ةــينوناق زــكارم ءاــشنإ قــيرط

 هُرادــصإ ثدــحي ال يذــلا يرادإلا رارــقلا نإــف ¢مث نمو ،هرادصإ لبق

 .ءاغلإلاب هيلع نعطلا زوجي ال ةينوناق اًراثآ

 زـــكارملا ءاـــغلإ وأ ليدـــعت وأ ءاــشنإ يـــف ةـــينوناقلا راـــثآلا لــثمتتو   

 نوــــــمزتلي وأ ،اــــــًقوقح اــــــهيف نوبطاــــــخملا بــــــستكيف ،ةــــــينوناقلا

 نييعت رارقكً امازتلا مهيلع ضرفي وأ ،اًقح مهل ئشنيف ،تابجاوب

 .كلذ ريغ ىلإ ،راقع ءانب صيخرت حنم وأ ،فظوم

 نـــــع اـــــًفلتخم يرادإلا رارـــــقلا لـــــعجي ينوناـــــقلا رـــــثألا ثادـــــحإو   

 لاــمعألا لــيبق نــم رــبتعت ال ةــيداملا لاــمعألاف« ،ةيداملا لامعألا

 جرــخت اذــل ،ةرــشابم ةــينوناق اًراــثآ بــترت ال اــهنأل ؛ةــيرادإلا ةــينوناقلا

.»يرادإلا ءاضقلا مامأ ءاغلإلاب نعطلا قاطن نم لامعألا هذه
)1(

 

                                                        
  .20ـص ،يرادإلا رارقلا بحس يف ةرادإلا ةطلس -1
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 ةطلــس نــع رداــص ينوناــق لــمع يرادإلا رارــقلا :صاــصتخالا -ب
 نإــف ¢مــث نــمو ؛هرادــصإ يــف قــحلا اهحنمي اًصاصتخا كلتمت ةيرادإ
 ةيعيرــــشتلاو ةيــــسايسلا تاطلــــسلا نــــع ردــــصت يــــتلا لاــــمعألا
 .ةيرادإ تارارق ربتعُت ال ةيئاضقلاو

 ةطلـــــسلا نــــع يرادإلا رارــــقلا رادـــــصإ يتأــــي :ةدرــــفنملا ةدارإلا -ج

 ،ةدرفنملا اهتدارإ نع اًريبعت« ،حئاوللاو نيناوقلل اًقبط ،ةصتخملا
 عابـــــشإو ،ةـــــماعلا ةحلـــــصملل قــــيقحت نـــــم هفدهتـــــست اـــــمل اًرــــظن

،»دارــفألل ةــماعلا تاــجاحلل
)1(

 نود ردــصت ةدرــفنملا ةدارإلا هذــهو
 نع يرادإلا رارقلا زيمي ام مهأ وهو ،هب نيبطاخملا ءاضرب دادتعا
 درـــــجمب ةـــــيمازلإلا هتفـــــص بـــــستكي يرادإلا رارـــــقلا نإ ذإ ،دـــــقعلا
 .رخآلا فرطلا ةدارإب دادتعا نود ةرادإلا ةدارإ نع ريبعتلا

 دــق« ذإ ،هــتدارإ يــف اــ�يعامج وأ اًدرــفنم يرادإلا رارــقلا نوــكي دــقو   
 ةدـــع نـــم يعاـــمج نيوـــكت تاذ ةـــيرادإلا تاطلـــسلا اـــًنايحأ نوـــكت
 وأ ،ءارزوـــــلا ســـــلجم نـــــع ةرداـــــصلا تارارـــــقلا :لاـــــثم ،صاخـــــشأ

»ةرادإلا ســـلجم
)2(

 نإو ،ةطلـــسلل يعاـــمجلا ليكـــشتلا اذـــه يـــفو ،
 ةدحاو ةدارإ نع ربعي ةياهنلا يف هنإف ءاضعألا ةيبلغأب هرارق ردصأ
  .يعامجلا ليكشتلا اذه ةدارإ يهو ،أزجتت ال

                                                        
 ءوـض ـيف يرادإلا رارـقلا ـيف نالطبـلا جردـت ،ةكباوـشلا ظفاـحلا دبع لصيف .د -1
 ،ةنراقم ةسارد :ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ةيئاضقلا تاداهتجالا ثدحأ
  .22ـص ،2016 ،يبد ،ظفاحلا راد
 ةيئاــضقلا ةــباقرلا نــم ةــيرادإلا تارارــقلا نيــصحت رــثأ ،قيدــص دــمحم دازأ .د -2
 ،ةيردنكــسإلا ،ةــينوناقلا ءاـفولا ةــبتكم ،ةـنراقم ةــسارد :يــضاقتلا ـيف قــحلا ـىلع
  .27ـص ،م2016 ،1ط
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 :يرادإلا رارقلا عاونأ :اًيناث

 ـىـلع ســسأتت ،ةددــعتم تاميــسقت قــفو يرادإلا رارــقلا عوــنتي   

 اــــــ�يدرف هادـــــمو ،ةـــــينوناقلا هراــــــثآ ةـــــعيبطو ،هعوـــــضومو ،هاوـــــتحم

 تاميــسقت يــهف ¢مــث نمو ،ةيئاضقلا ةباقرلل هعوضخو ،ا�يميظنتو

 ،رــخآ نــع رارــق هل اًقفو فلتخي يذلا يرادإلا رارقلا رهوجب قلعتت

 :يلاتلا يف عاونألا هذه لوانتن نأ اننكميو

 :نيوكتلا ثيح نم يرادإلا رارقلا -1

 يرادإ رارــق ،نيلكــش دــحأ هنيوكت ثيح نم يرادإلا رارقلا ذخأي   

 رارـــقلا :)طيـــسبلا( لوألاـــب دـــصقيو ،بـــكرم يرادإ رارـــقو ،طيـــسب

 نأ نود ،تارارـــقلا نـــم هرـــيغ نـــع ةلقتـــسم ةفـــصب ردـــصي يذـــلا

 ،فــظوم نييعت رارق :لثم ،رخآ ينوناق لمع يأب وأ ،هريغب طبتري

 رداــصلا رارــقلا وأ ،ماــع فــظوم ىــلع ةيبيدأت ةبوقع عيقوت رارق وأ

 لخدي يذلا رارقلا :)بكرملا( رخآلاب دصقي امنيب ،صيخرت حنمب

 رارــق :لــثم ،لــحارم ةدع نم متت ةبكرم ةينوناق ةيلمع هنيوكت يف

 ءارـــــجإ وأ ،دازـــــملا ءاــــسرإ رارـــــقو ،ةـــــماعلا ةــــعفنملل ةـــــيكلملا عزــــن

.تارارقلا نم اهريغو ،ةيرادإلا دوقعلا يف ةصقانملا
)1(

  

 تاـــــئيهلا تاـــــصاصتخا نمـــــض طيـــــسبلا يرادإلا رارـــــقلا عـــــقيو   

 نيــب ةــيرادإلا ةــفيظولا عــيزوت ىــلع موــقت يــتلا ةــيزكرماللا ةــيرادإلا

 اــمأ ،ةــيزكرم ال ةلقتــسم ىرــخأ تاــئيهو ،يزــكرملا يرادإلا زاــهجلا

                                                        
 عيرـشتلا نيب يرادإلا نوناقلا ،ريغصلا دمحم نب زيزعلا دبع :كلذ يف رظني -1
 ،2015 ،ةرهاــقلا ،ةــينوناقلا تارادــصإلل يموــقلا زــكرملا ،يدوعــسلاو يرــصملا

 تارارقلل ةماعلا ةيرظنلا ،يوامط دمحم ناميلس :كلذك رظنيو ،189 -178ـص
 ،ةرهاــقلا ،عــيزوتلاو رــشنلاو ةــعابطلل يــبرعلا رــكفلا راد ،ةــنراقم ةــسارد :ةــيرادإلا
 .م2012 ،7ط
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 يتلا ةيزكرملا تائيهلا صاصتخا نم وهف بكرُملا يرادإلا رارقلا

 وأ اهــسفنب اــمإ ،ةــلودلا ءاــحنأ عــيمج يف تاصاصتخالا ةفاك رشابُت

 ةــــيزكرملا ةرادإلا تارارــــق نــــمو ،اــــهل نيعباــــت نيفظوــــم ةطــــساوب

 .ءارزولا سلجم تارارقو ،ةيداحتالا تارارقلا

 :ثادحتسالا ثيح نم يرادإلا رارقلا -2

 ةــلاح ثدــحي ال دــقو ،اًنيعم ا�ينوناق اًرثأ يرادإلا رارقلا ثِدحُي دق   

 ةدوــــجوم ةــــلاح رــــيرقتو تاـــبثإ ىــــلع هرود رــــصتقي اــــمنإو ،ةدـــيدج

 عوــنتت ¢مــث نــمو ،اًئشنُم ال اًفشاك هرادصإ نوكيف ،لبق نم ا�يلعف

  .ةفشاكو ةئشنُم ىلإ كلذ ثيح نم ،ةيرادإلا تارارقلا

 ثدحتـــــست ال يـــــتلا تارارــــقلا« :ةفـــــشاكلا تارارقلاـــــب دــــصقُيو   

 رــيرقت وأ تاــبثإ ىــلع اــهلمع رــصتقي لــب ،نوناــقلا ملاــع يــف اًدــيدج

.»ةينوناقلا راثآلل اهتاذل ةققحمو ،ةدوجوم ةلاح
)1(

  

 تاب مكح ىلع ًءانب فظوم لصفبٌ رارق عونلا كلذ يف لخديو    

 رداــص رارق وأ ،ةماعلا هتفيظو هدقف اهيلع بترتي ةميرج هفارتقال

 .فظوم ملظت ضفرب

 بــترتي يــتلا تارارــقلا كــلت ةئــشنملا تارارقلاــب دــصقي اــمنيب   

 ،فظوم نييعتب رارق ردصي نأك ،ةديدج ةينوناق راثآ ءاشنإ اهيلع

  .رخآ بحس وأ ،صيخرت حنمب رارق وأ ،رخآ تامدخ ءاهنإ وأ

 تارارــــقلا نــــم نيعوــــنلا نيذــــه نيــــب ةــــقرفتلا ةــــيمهأ ىــــلجتتو   

  :نيهجو نم ةيرادإلا

                                                        
 .462ـص ،قباسلا عجرملا -1
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 رارقلاــف :ةــيرادإلا تارارــقلا ةــيعجر أدــبم لاــجم يــف :لوألا هــجولا -
 اــــمنيب ،طــــقف لبقتــــسملا يــــف الإ هراــــثآ جتــــنُت ال ئــــشنُملا يرادإلا

 زــــكرملا ةأــــشن خيراــــت نــــم فــــشاكلا يرادإلا رارــــقلا راــــثآ بــــترتت
 عــم هــنأ كــلذ يــف ببــسلاو« ،رداــصلا رارــقلا هررــقي يذــلا ينوناــقلا

 نــمف ،ةــينوناق زــكارم رــييغت وأ ،ليدــعت متــي يرادإلا رارــقلا رودــص
 رارقتــــسا ىــــلع اــــًظافح يــــعجر رثأــــب رارــــقلا يرــــسي نأ فــــحجملا

.»ةينوناقلا زكارملا
)1(

 

 زوجي ثيح ،ةيرادإلا تارارقلا بحس ةلأسم يف :يناثلا هجولا -

 امنيب ،قلطم لكشب فشاكلا يرادإلا اهرارق بحست نأ ةرادإلل
  .قلطم لكشب هبحس زوجي ال ئشنملا رارقلا يف

 :ىدملا ثيح نم يرادإلا رارقلا -3

 ةلاح جلاعي رارق ىلإ هادم ثيح نم يرادإلا رارقلا عونتي   
 نم ددحم ريغ ددع ىلع ةماع دعاوق نمضتي رارق ىلإو ،اهنيعب

 درف ةبطاخم هفده نوكيو ،يدرفلا رارقلا لوألا ىمسي ،دارفألا
 ريغ اًدرجُم ا�ماع اًرارق نوكيو ،يميظنتلا رارقلا رخآلاو ،هتاذب
 ،ةيرادإلا ةهجلا ىدل لمعلا ميظنت هتياغو ،هتاذب درف ىلإ هجوم
 ةدرجم وأ ةماع ةينوناق زكارم دلوي ماعلا يميظنتلا رارقلاف«
 درفل اًصاخ ا�ينوناق اًزكرم ئشني يذلا يدرفلا رارقلا سكعب
 ذيفنت وأ قيبطت يرادإلا رارقلا نأ اًحيحص ناك اذإو ،نيعم
 صاخ وأ يدرف ينوناق زكرمل ردصم هتاذ تقولا يف هنإف نوناقلل

                                                        
 ،ةرادإلا لاــمعأ ـىـلع ةــباقرلاو ةيعورــشملا أدــبم ،ةنادهمــس وــبأ رــصانلا دــبع -1
 .135ـص ،م2014 ،1ط ،ةرهاقلا ،ةينوناقلا تارادصإلل يموقلا زكرملا
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 نع دلوتملا درجملا ماعلا ينوناقلا زكرملا نم زيمتم

»ينوناقلا
)1(

.   

 :ذافنلا ثيح نم يرادإلا رارقلا -4

 ةــمغرم دارــفألل ةــمزلم نوــكت نأ ةــيرادإلا تارارــقلا ـيـف لــصألا    
 ىــلإ دــجن نــكلو ،ءاــضتقالا دــنع ةوقلاــب اــهماكحأ ةــعاطإ ىــلع مهايإ

 ينوناــقلا اــهرثأ رــصتقي ةــيرادإلا تارارــقلا نــم ةــفئاط كــلذ بــناج

اهاوـــس نود اـــهتاذ ةرادإلا ىـــلع
)2(

 تارارـــق كاـــنه نإـــف ¢مـــث نـــمو ،

 بــجاو مهيــلع عــقيو ،مــهل ةــمزلُم يأ دارــفألا قــح يف ةذفان ةيرادإ
 ال تارارــق كاــنه اــمنيب ،اًرــسق كــلذ ـيـلع اورــبجأ الإو اــهب مازــتلالا
 رـــيغو ،دارـــفألا قـــح يـــف ةذـــفان رـــيغ يـــهف ،ةيـــصاخلا هذـــهب عـــتمتت
 ،طــــقف ةرادإلاـــب ةـــصاخ يـــهو ،مهيـــلع اـــهب جتـــحُي الو مـــهل ةـــمزلُم
 ،تاروــــــشنملاك "يلخادــــــلا ميــــــظنتلا تاءارــــــجإ" مــــــساب فرــــــعتو
 ةــــــيرادإلا تاطلــــــسلا نــــــع ةرداــــــصلا تاــــــهيجوتلاو ،تاــــــميلعتلاو

 .نيلماعلاو نيفظوملل ةهجوملاو ةيسائرلا

 :ةيئاضقلا ةباقرلا ثيح نم يرادإلا رارقلا -5

 عــيمج عــضخت نوناــقلا ةدايــس أدــبم وأ ةيعورــشملا أدبمل اًقفو   

 بوـــشملا تارارقلاـــف ،ءاـــضقلا ةـــباقرل ةـــيئاهنلا ةـــيرادإلا تارارـــقلا

 ردــصُم ىخوــتي نأــك ،ةطلــسلا لامعتــسا ةءاــسإ بــيعب اهرودــص

 ةـــــباقرلل عـــــضخت ،ةـــــماعلا ةحلـــــصملاب هـــــل ةلـــــص ال اًفدـــــه رارـــــقلا

                                                        
 ةنـسل )674( مـقر نعطلا ،ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا ةيبرعلا رصم ةيروهمج -1

 مقر ،)2( ءزجلا مقر ،)12( ،ينف بتكم ،م2/9/1967 خيراتب ،ةيئاضق )12(
 .)1236( ةحفصلا

 ةـعماج ،داـصتقالاو نوناـقلا ةـلجم ،ةيرادإلا تارارقلا عاونأ ،ريدب دمحم ىلع -2

 .388ـص ،م1970 ،)4،3( :ع ،)2( :ج ،ةرصبلا
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 ،ةيئاضقلا ةباقرلل عضخت ال تارارق كانه نأ نيح يف ،ةيئاضقلا

 فرـــعُي اـــم لكـــشُتو ،ةـــيذيفنتلا ةطلـــسلا نـــع ردـــصت يـــتلا يـــهو

.ةدايسلا لامعأب
)1(

  

 يــف يداــعلا ءاضقلا صاصتخا ىلع يتارامإلا روتسدلا دكأ دقو    

 ىــلع - ةــلودلا يــف دــجوي ال هــنإ ذإ ،ةــمدعنملا ةيرادإلا تارارقلا رظن

،لــصفنم يرادإ ءاــضق -رــصم لثم ىرخأ لود سكع
)2(

 يلاــتلابو 

 تاــعزانملا ـيـف رــظني -يداــحتالاو ـيـلحملا -يداــعلا ءاــضقلا نإــف

،لاوـــحألا بـــسح ةـــيرادإلاو ةـــيراجتلاو ةـــيندملا
)3(

 نوناـــق قـــبطيو

 كــلذ ضراــعتي الأ طرــش ىواعدــلا عــيمج ىــلع ةــيندملا تاءارجإلا

   .ةيرادإلا تاعزانملا ةعيبط عم

 

 

 

                                                        
 ةيــسايسلا ةطلــسلا نــع ردــصت يــتلا لاــمعألا :ةدايــسلا لاــمعأب دوــصقملا -1
 ميــظنتو ،ةــعامجلا ةحلــصم فدهتــست مــكح ةطلــس اهفــصوب ةــلودلا ـيـف اــيلعلا
 اهيـضارأ عـيمج ـىلع اـهنمأو اهتمالـس نيمأـتو ،لودـلا نـم اـهريغب ةلودلا ةقالع
 ةيروتــــسد ـىــلع ةـــباقرلا ،يداــــمحلا ميهارـــبإ دـــيمح :رــــظنُي ،ةـــيميلقإلا اـــههايمو
 تارادــــصإلل يموــــقلا زــــكرملا ،ةدــــحتملا ةــــيبرعلا تاراــــمإلا ةــــلود يــــف نيناوــــقلا
 .43ـص ،م2011 ،1ط ،ةرهاقلا ،ةينوناقلا

 هــنأ ـىلع ةدـحتملا ةـيبرعلا تاراـمإلا ةــلود روتـسد نـم )102( ةداـملا صنـت -2
 يف ةيئاضقلا ةيالولا ةسراممل ،...رثكأ وأ ةيئادتبا ةيداحتا ةمكحم داحتالل نوكي(
 .)....ةيرادإلاو ةيراجتلاو ةيندملا تاعزانملا :ةيلاتلا اياضقلا يف اهصاصتخا ةرئاد
 ةنـسل )8( مـقر نعطلا ،يبد زييمت ةمكحم ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود -3

 ءزــجلا مــقر ،)19( يــنف بــتكم ،يندــم ،24/2/2008 خيراــتب ،ةيئاــضق 2008
 .)423( ةحفصلا مقر ،)1(
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 :ةيلكشلا ناكرألا :ًالوأ

 /ناــــكرأ ةدــــع رفوــــت نــــم هتحــــصل دــــبال ،يرادإلا رارــــقلا ةــــيمهأل   

 ةفصلا هل حيحص يرادإ رارق مامأ نوكن نل الإو ،ةيساسأ طورش

 بوعـــــشلا ةاـــــيح يـــــف رـــــيطخ ءيـــــش يرادإلا رارقلاـــــف« ،ةـــــينوناقلا

 نأ دــيرت اذاــم ،لؤاــستلاب أدــبت رارــقلا ةعانــصو ،ةفلتخملا ةزهجألاو

 نأ أدـــبت ىـــتم ؟ررـــقت نأ كـــل فـــيك ؟ررـــقت نأ دـــيرت اذاـــمل ؟ررـــقت

»؟ررقت
)1(

 ناــكرأ قــقحتو ،تالؤاــستلا كــلت ىلع ةباجإلا ءوض يفو ،

 ناــــــــكرأو ،ةيلكــــــــش ناــــــــكرأ ىــــــــلإ مــــــــسقنت يــــــــتلا يرادإلا رارــــــــقلا

،ةيعوضوم
)2(

 ىــلع ¢مــث نــمو ،هتحصو هتعيبط يرادإلا رارقلا ذخأي

 وأ ،ًالطاــــب رارــــقلا ناــــك الإو ،ناــــكرألا هذــــه ةاــــعارم ةــــيرادإلا ةــــهجلا

 .لاوحألا بسح اًمدعنم

  :لكشلا نكر -1

 يــتلا ةيلكــشلا دــعاوقلل ةرادإلا ةــفلاخم« لكــشلا نكرــب دــصقي     

 ،يرادإلا لـــمعلل يجراـــخلا رـــهظملل ةـــمظنألاو نيناوـــقلا اـــهتبجوأ

 ةحــص مدــع وأ لاــمهإ وأ ،هرادــصإ يــف اــهعابتا بــجاولا تاءارجإللو

،»يرادإلا لــــمعلا ـيــف اــــهعابتا بـــجاولا ةيلكــــشلا تاءارـــجإلا
)3(

 الو

                                                        
 .26ـص ،يرادإلا رارقلا بحس يف ةرادإلا ةطلس -1

 :يرادإلا ءاــضقلا ماــمأ يــضاقتلا تاءارــجإ ،ةــشولعب دــمحأ فيرــش .د :رــظنُي -2

 ،1ط ،ةرهاقلا ،عيزوتلاو رشنلل ،ةيبرعلا تاساردلا زكرم ،ةنراقم ةيليلحت ةسراد

 .395ـص ،م2017

 اـــيلعلا لدـــعلا ةـــمكحم ءاـــضق يـــف لكـــشلا بـــيع ،شكاـــشك فـــسوي ميرـــك -3

 ،)3( ددـــعلا ،)12( دـــلجملا ،ندرألا ،تـــيبلا لآ ةـــعماج ،ةراـــنملا ةـــلجم ،ةـــيندرألا

 .463ـص ،م2006
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 ةــــصاخ لاكــــشأ يأل لــــصألا ثــــيح نــــم تارارــــقلا كــــلت عــــضخت

،ةينمض وأ ةحيرص ،ةببسُم ريغ وأ ةببسُم ،ةيهافش وأ ةبوتكم
)1( 

 هــيف لــصألا ذإ ،اــًنيعم ًالكــش بــلطتي ال يرادإلا رارــقلا  نأ عمو    

 عرــشملا ررــقي مــل اــم ةــنيعم تاءارجإ وأ تايلكشل عضخي ال هنأ«

»ةددحم لاكشأب اهرارق رادصإ يف ةرادإلا مازتلا بوجو
)2(

 نكلو  ،

 تاءارــجإ وأ اــًنيعم ًالكــش تارارــقلا ضــعب يف عرشملا مزلتسي دق

 ،اــهعابتاب اــًمزلم رارــقلا ردــصُم اــهنيح حبــصي ،اهرادــصإ يــف ةــنيعم

 اــهبجوي يــتلا ةيلكــشلا روــمألا عاــبتا مدــعل اــًبيعم رارــقلا ناــك الإو

 ةــيمهأ ىــلع تاءارجإلاو لكشلا دعاوق يوطنت ¢مث نمو ،عرشملا

 يــتلا اــهماكحأ دــحأ يــف يــبد زــييمت ةــمكحم هــتدكأ اــم وــهو ،ةرــيبك

 ةــماعلا ةحلــصملا ةياغل تررقت« دق ةيلكشلا هذه نأ ىلإ تراشأ

 لكــشلا دــعاوقل اــًقبط اــهتارارق ردــصُت نأ ةرادإلا مازــلإ يف ةلثمتُملا

 ،عرــستلا نــم اــهل ةــياقو اذــه يــفو ،ةــيحان نــم ةررــقملا تاءارــجإلاو

»ةـــيرادإلا تارارــقلا رادـــصإ لــبق ربدــتلاو يورـــتلا ـىـلع اــهثحلو
)3(

، 

 نيـــب قيقدـــلا نزاوـــتلا ةـــماقإ ـيــف يرادإلا ءاـــضقلا رود زرـــبي اـــنهو

 تاـــــيرحلاو قوـــــقحلا ةـــــيامحو ةـــــماعلا ةحلـــــصملا ىـــــلع ظاـــــفحلا

 .يرادإلا طاشنلا ةلقرع مدعو ،لكشلا دعاوق قيرط نع ةيدرفلا

                                                        
 مـــقر نــعطلا ،اــيلعلا ةـــيداحتالا ةــمكحملا ،ةدــحتملا ةـــيبرعلا تاراــمإلا ةــلود -1

  .27/1/2008 خيرات ،يرادإ ،ةيئاضق 29 ةنسل )191(

 ،يرادإلا رارــقلا يــف هرــثأو لكــشلا بــيع ،نارــخآو نييمليوــسلا دوــمحم ءافــص 2

 دـــلجملا ،ناـــّمع ،ةـــيندرألا ةـــعماجلا ،نوناـــقلاو ةعيرـــشلا موـــلع تاـــسارد ةـــلجم

 .1013ـص ،2013 ،لوألا ددعلا ،)40(

 نــعطلا ،يــبد زــييمت ةــمكحم ،يــبد ةــموكح ،ةدــحتملا ةــيبرعلا تاراــمإلا ةــلود -3

 .4/1/2018 خيرات ،يندم 2017/451 مقر
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 :صاصتخالا نكر -2

 ةردقلا« يرادإلا رارقلا رادصإ يف صاصتخالا نكرب دصقي    

 يف اهل نيعباتلا صاخشألل وأ ،ةرادإلا ةهجل ةتباثلا ةينوناقلا

 اهذيفنت قاطن وأ ،اهعوضوم ثيح نم ،ةددحم تارارق رادصإ

،»ينامزلا وأ يناكملا
)1(

 حنمي ام وه ةينوناقلا ةردقلا رفاوتف 

 داقتفاو ،هتفيظو مساب ةيرادإ تارارق ذاختا ةيحالص ام اًصخش

 ،يرادإلا رارقلا يف ا�يلكش ا�ينوناق اًقش طقسي صاصتخالا نكر

 .اًبيعم هلعجي امم

 نم يرادإلا رارقلا رادصإ يف اهتطلس ةيرادإلا ةهجلا دمتستو   

 يذلا عيرشتلاو روتسدلا يف نمكيو ،رشابم امهلوأ« نيردصم

 يف كلذ زربيو ،رشابم ريغ امهيناثو ،هرادصإ ةطلس اهحنمي

 ضوفي نيح ةدحاولا ةيرادإلا ةهجلا لخاد صاصتخالا عيزوت

،»هرادصإب هريغ رارقلا رادصإ يف ليصألا صاصتخالا بحاص
)2(

 

 وأ ،هلحم لحي نم ىلإ اهبحاص نم رارقلا ذاختا ةطلس لقتنتف

 .اهب لومعملا ةينوناقلا دعاوقلا قفو هنع بوني

                                                        
 رارقلا يف ميسجلا صاصتخالا مدع بيع ،يرابجلا دمحأ رداقلا دبع راسن -1
 يبرعلا زكرملا ،ةنراقم ةيليلحت ةسارد :هيلع ةيئاضقلا ةباقرلاو يرادإلا

  .36ـص ،م2018 ،1ط ،ةرهاقلا ،ةيملعلا ثوحبلاو تاساردلل
 ،يرادإلا رارقلا ءاغلإ ىوعد لوبق بابسأ ،ةفيلخ معنملا دبع زيزعلا دبع .د -2
 .33ـص ،م2015 ،ةرهاقلا ،ثيدحلا يعماجلا بتكملا
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 :ةيعوضوملا ناكرألا :اًيناث

 ثـــــيح نـــــم ناـــــكرأ /رـــــصانع ةدـــــع ىـــــلع يرادإلا رارـــــقلا موـــــقي   

 ،رارـــقلا ىوـــتحم يـــف ةـــيرهوجلا رـــصانعلا لكـــشت يـــهو ،هنومـــضم

  :يلاتلا يف ناكرألا هذه لثمتتو

 :ببسلا نكر -1

 نوناـــقلا وأ عقاولاـــب قـــلعتت ةيعوـــضوم رـــصانع ةـــعومجم ةـــمث   
 فرـــعي اـــم وــهو ،اـــهرارق رادـــصإل اًغوــسم ةـــيرادإلا ةطلـــسلا حنــمت

 يــتلا ةــينوناقلا وأ ،ةــيعقاولا فورــظلا« هــب دــصقيو ،ببــسلا نكرب

،»هرادــصإ ـىـلإ عفدــتو ،رارــقلا رادــصإ لــبق لــصحت
)1(

 مدــقي نيــحف

 اًببــس لــثمي كــلذ نإــف شاــعملا ىــلإ هــتلاحإب اــًبلط نيفظوملا دحأ
 ءاـــهنإب ةـــصتخملا ةـــيرادإلا ةـــهجلا نـــم يرادإ رارـــق ذاـــختال اـــ�ينوناق
 رارقلا يف ببسلا نكر دجوي يكلو ،شاعملا ىلإ هتلاحإو ،هتفيظو
 نــع اهدــيدحت مــت يــتلا ةــثالثلا هرــصانع رفاوــت نــم دــبالف يرادإلا

:يهو ،يرادإلا ءاضقلا قيرط
)2(

  

  .ينوناقلا يداملا دوجولا رصنع -1

 وأ ةيداملا عئاقولا هذهل ميلسلا ينوناقلا فييكتلا رصنع -2
 .صتخملا ةيرادإلا ةطلسلا لجر فرط نم ةينوناقلا

 .ميلسلا ريدقتلا رصنع -3

                                                        
 ةيبرعلا ةضهنلا راد ،يرصملا نوناقلا يف يرادإلا ءاضقلا ،ظفاح دومحم .د -1

 .658ـص ،م1998 ،1ط ،ةرهاقلا ،عيزوتلاو رشنلل
 مـــقر نــعطلا ،اــيلعلا ةـــيداحتالا ةــمكحملا ،ةدــحتملا ةـــيبرعلا تاراــمإلا ةــلود -2

 ،اــيلعلا ةــيداحتالا ةــمكحملا مــكح :اــًضيأ رــظنُي ،20/10/2010 خيراـتب ،)127(
 ةـيداحتالا ةمكحملا مكح :اًضيأ رظنيو ،22/4/2015 خيراتب ،)1( مقر نعطلا

  .19/1/2011 خيرات ،يرادإ 2010 ةنسل )360( مقر نعطلا ،ايلعلا
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 نوكي نأ ةيرادإلا تارارقلا يف ببسلا نكر مايق طورش نمو    
 اًققحُم ببسلا نوكي نأو ،ا�يروص الو ا�يمهو ال ا�يقيقح ببسلا

.يرادإلا رارقلا رودص تقوً الاحو اًمئاقو
)1(

 

 يعيبطلا اهدح دجت يرادإلا رارقلا ببس ىلع ءاضقلا ةباقرو   
 ةصلختسُم رارقلا اهيلإ ىهتنا يتلا ةجيتنلا تناك اذإ اميف
 تناك نإو ،همدع نم هجتنُم لوصأ نم اًغئاس اًصالختسا
 كلذ نأ الإ ةجيتنلا هذه صالختسا يف ةيريدقتلا ةطلسلا ةرادإلل

ةطلسلا هذه مادختسا ءيست الأب طونم
)2(

. 

 ماق يتلا بابسألا ةعجارم عوضوملا ةمكحم عيطتستو    

 ةحصلاو ينوناقلا فييكتلا ثيح نم يرادإلا رارقلا اهيلع

،ةيعقاولاو
)3(

 نم بابسألا صالختسا ةمكحملا عيطتست امك

 .نوناقلل اهتقباطم ىدمو عقاولا

 :لحملا نكر -2

 يذلا -هاوحف وأ رارقلا عوضوم وه يرادإلا رارقلا لحمب دصقُي    

 يــــتلا ةــــينوناقلا راـــثآلا يــــف لــــثمتُملا -هـــقيقحت ىــــلإ ةرادإلا فدـــهت

                                                        
 رارقلا يف ببسلا نكر ىلع ةباقرلا ،يرفاسملا دمح يلع ةفيلخ :رظنُي -1

 ،ةرهاقلا ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ،ةنراقم ةسراد :يتارامإلا ءاضقللً اقفو يرادإلا

  .اهدعب امو 59ـص ،م2017

 ةنسل 891 مقر نعطلا ،ايلعلا ةيداحتالا ةمكحملا ،ةيبرعلا تارامإلا ةلود -2

   .2020 رياني 29 ةسلج ،يرادإ 2019

 )37660( مقر نعطلا ،يرادإلا ءاضقلا ةمكحم ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج -3

 .2019-5-11 خيراتب ،ةيئاضق 73 ةنسل
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 ءاــشنإب ءاوــس ةــينوناقلا زــكارملا يــف كــلذو ،ةرــشابم رارــقلا اهثدحُي

هئاغلإ وأ مئاق عضو ليدعتب وأ ديدج ينوناق عضو
)1(

. 

 نييساسأ نيطرش يرادإلا رارقلا لحم يف عيرشتلا طرتشيو   

 ةيحانلا نم وأ ،ةينوناقلا ةيحانلا نم اًنكمم نوكي نأ :امهلوأ

 يف هقيقحتو هثادحإ زئاج يأ ،اًزئاج نوكي نأ امهيناثو ،ةيعقاولا

.ةمئاقلا ةينوناقلا عاضوألا لظ
)2(

 

 ،فظوم نييعتب يرادإ رارق رودص ةينوناقلا ةلاحتسالا لاثمو    

 ةيداملا ةلاحتسالا امأو ،ةرغاش ريغ ةفيظولا نأب اًقحال نيبتي

 ليزأ دق لزنملا ناكو ،لزنم مدهب يرادإ رارق رودص يه

 رارقلا ذيفنت ليحتسملا نم حبصأ نيتلاحلا اتلك يفف ،لعفلاب

 .يرادإلا

 نوكي نأ بجي ذإ ،اًزئاج يرادإلا رارقلا لحم نوكي نأ :امهيناثو

 ةينوناقلا عاضوألا لظ يف هقيقحتو هثادحإ زئاجلا نم لحملا اذه

 نوكيف ،ًانوناق زئاج ريغ يرادإلا رارقلا لحم ناك اذإ امأ ،ةمئاقلا

 رارقلا ضراعتي الأ بجي رخآ ىنعمبو ،هقيقحت ليحتسملا نم

  .ةقبطُملا تاميلعتلاو حئاوللاو نيناوقلا عم يرادإلا

                                                        
ً اـــقفو ةـــيرادإلا تارارـــقلا ةيعورـــشم طباوـــض ،نيـــنيعلا وـــبأ رهاـــم دـــمحم .د -1

 ،ةـــلودلا ســـلجم ىواـــتفو ماـــكحأل ةـــيهقفو ةـــيليلحت ةـــسارد :يئاـــضقلا جهنـــملل

  .696ـص ،2013 ،1ط ،ةرهاقلا ،ةينوناقلا تارادصإلل يموقلا زكرملا

 ةسراد :يبلسلا يرادإلا رارقلل ةماعلا ةيرظنلا ،يصيصبلا ريبج حالص :رظنُي -2

 ،ةرهاــقلا ،عـيزوتلاو رـشنلل ةـيملعلا ثوـحبلاو تاـساردلل ـيبرعلا زـكرملا ،ةـنراقم

 .اهدعب امو 80ـص ،م2017 ،1ط
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 :ةياغلا نكر -3

 ىعسي يتلا ةيئاهنلا ةجيتنلا هنأب ضرغلا وأ ةياغلا نكر فرعُي   

اـــــهقيقحت ىـــــلإ ةرادإلا لــــجر
)1(

 رارـــــقلا ذـــــختُم هـــــيلإ يـــــمري اـــــم يأ ،

 ةــماعلا ةحلــصملا قيقحت يه يرادإلا رارقلا نم ةياغلاو ،يرادإلا

.ماظتناب ةماعلا قفارملا ريس نسح نامض لالخ نم
)2(

  

 ةطلسلا نع ةرداصلا ةيرادإلا تارارقلا لك يف لصألا ناك اذإو    

 يف يه يتلا ةماعلا ةحلصملا قيقحت ىلإ فدهت اهنأ ةيرادإلا

 ضراعتلا ةلاح يف« هنأ ينعي كلذ نإف ،دارفألا ةحلصم ةياهنلا

 ققحي ام ىلإ ةرادإلا زاحنت نأو دب الف ،ةصاخ ةحلصم نيبو اهنيب

 حلاصملا ضعبب قاح ررض كلذ ىلع بترت ولو ،ماعلا حلاصلا

.»ةصاخلا
)3(

 

                                                        
 .363ـص ،ةيرادإلا تارارقلل ةماعلا ةيرظنلا -1

 لقن رارقب ةقلعتملا اهماكحأ دحأ يف ايلعلا ةيداحتالا ةمكحملا تراشأ -2

 قفارملا ريس نسح وهو اهلجأ نم عرش يتلا ةياغلا قيقحت نأ ىلإ ،فظوم

 الإ كلذ ىتأتي الو ،ةماعلا ةحلصملا ققحي اًعيزوت نيلماعلا عيزوت ةداعإب ةماعلا

 لقنلا فدهتسا اذإ امأ ،لماعلا اهيلإ لوقنملا ةفيظولاو ةهجلا ديدحت لالخ نم

 اهب لمعي يتلا ةرادإلا وأ اهلغشي يتلا هتفيظوو لماعلا نيب ةدعابملا درجم

 لقنلا رارق كلذب ىحضيو ،هلجأ نم عرش ام ريغ يف لمعتسا دق نوكي هنإف

  .نوناقلل اًفلاخم

 مقر نعطلا ،ايلعلا ةيداحتالا ةمكحملا ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود :رظنُي 

 .13/11/2019 ةسلج ،يرادإ 2019 ةنسل 676

 رارقلا ءاغلإل ببسك ةطلسلاب فارحنالا ،ةفيلخ معنملا دبع زيزعلا دبع .د -3

 .157ـص ،م2001 ،ةيردنكسإلا ،يعماجلا ركفلا راد ،يرادإلا
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 ـيـــــف فارــــــحنالا وأ ةطلــــــسلا مادختــــــسا ةءاــــــسإ بــــــيع دــــــعُيو    

 ثـــيح ،يرادإلا كولـــسلا يـــف ةيدـــصقلا بوـــيعلا نـــم اهمادختـــسا

 ةــماقإ بــجي هنإف ،هيلعو ؛يرادإلا رارقلا رادصإ نم ةياغلا بوشي

،بــيعلا اذــه ىــلع ليلدــلا
)1(

 ةطلــسلا لامعتــسا ةءاــسإ ةــلاح ـيـفو

 اــهيغتبي يــتلا ةــماعلا ةحلــصملل ترــكنت دــق ةــيرادإلا ةــهجلا نوكت

 تــــــُمي ال رارــــــقلا رادــــــصإ ىــــــلع ثــــــعابلا نوــــــكيو ،يرادإلا رارــــــقلا

  .ةماعلا ةحلصملل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 نــعطلا ،يــبد زــييمت ةــمكحم ،يــبد ةــموكح ،ةدــحتملا ةــيبرعلا تاراــمإلا ةــلود -1

 رـصم ةـيروهمج :اـًضيأ رظنيو ،28/12/2017 خيراتب ،يندم 2017/441 مقر

 ،ةيئاـضق )73( ةنـسل )37660( مقر نعطلا ،يرادإلا ءاضقلا ةمكحم ،ةيبرعلا

 .2019-5-11 خيراتب
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 ثلاثلا ثـحبملا

 يرادإلا رارقلا يف مادعنالاو نالطبلا 
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 دقفي هنإف يرادإلا رارقلا يف اهققحت يفتني نيح طباوض ةمث   

 ميلسلا رارقلا هب عتمتي امب عتمتم ريغ حبصيو ،ةينوناقلا هتفص

 مادعنالاب نوكي نأ امإ ءافتنالا اذهو ،هيلع بترتت ةينوناق راثآ نم

 .نالطبلاب نوكي نأ وأ

 حلطــــــصُم مدختــــــسي يتاراــــــمإلا عرــــــشملا نأ ظــــــحالُملا نــــــمو    

"ةــيرادإلا تارارــقلا ىوــعد"
)1(

 ءاــغلإ لمــشي عــساو حلطــصُم وــهو

 نيرارــــــقلا الـــــك نأــــــب اـــــًملع ،هــــــمادعنا وأ بـــــيعملا يرادإلا رارـــــقلا

 .امهيلع ةبترتملا جئاتنلاو ءاغلإلا ببس ثيح نم نافلتخي

 الـــك ضرعتـــست نأ ـىـلإ اـــهنم ءزــجلا اذـــه ـيـف ةـــساردلا ىعــستو    

 اــًضعب هــعم رزــبي اــمب ،مدــعنملاو لــطابلا :يرادإلا رارــقلل نيلكشلا

 :امهنيب فالتخالا هجوأ نم

 :مدعنُملا رارقلا :ًالوأ

 دــقفي يذــلا« رارــقلا كــلذ وــه ،مدــعنملا يرادإلا رارقلاــب دــصقي    

 ينوناـــق فرــصتك ةــينوناقلا هــتاموقمو هتفـــص نــم درــجتيو ،هــنايك

 هـــلعجت ةميـــسج ةــفلاخم نـــم هباـــش اــمل ةـــينوناق زـــكارمل ئــشنم

.»ءاوس مدعلاو
)2(

  

 ةطلــسلا نــع رداــصلا رارــقلا يــف ةيعورشملا مدع بيع غلب اذإف   

 يـــتلا ةيــساسألا تاـــموقملا هدــقفُت ةماــسجلا نـــم ةــجرد ةــيرادإلا

                                                        
 ةــيندملا تاءارــجإلا نأــشب 1992 ةنــسل )11( مــقر ةداــم يداــحتالا نوناــقلا -1

 تاءارــجإلا نوناــق ماــكحأ ليدــعتب 2014 ةنــسل )10( مــقر نوناــقلاب ةفاــضملاو

 .)84( ةداملا ،ةيندملا

 ،هيلع ةيئاضقلا ةباقرلاو يرادإلا رارقلا يف ميسجلا صاصتخالا مدع بيع -2

  .170ـص
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 لـــمع درـــجمو اًمدـــعنم حبـــصُي هـــنإف يرادإلا رارـــقلا اـــهيلع موـــقي

 بـــــيعب فرـــــعي اـــــم وأ ،صاـــــصتخالا رـــــصنع دـــــقفي نأـــــك ،يداـــــم

 ىــلإ دانتــسا نود اــهارارق ةطلــسلا ردصت نأ وأ ،ةطلسلا باصتغا

 هذــــهو ،سيلدـــتب وأ شـــغب ًابوــــشم نوـــكي نأ وأ ،يعيرـــشت صـــن

 نم ةيرادإلا تارارقلا هب عتمتت امب عتمتت ال« ةمدعنملا تارارقلا

 ،تــقو يأ يــف اهبحس زوجيو ،ةدملا يضمب نصحتت ال ذإ ،ةناصح

 يــف الو ،رــضاحلا يــف الو ،يــضاملا يــف ال ينوناــق رثأ يأ بترت ال يهف

.»لبقتسملا
)1(

 

 للخب ةيساسألا هناكرأ دحأ دقتفي يذلا وه مدعنملا رارقلاف    

 ميسجلا بيعلا ديدحت نكميو ،مادعنالا دح ىلإ هب لزني ميسج

 ةجردب نوناقلل رارقلا ةفلاخم هنأب رارقلا مادعنا ىلإ يدؤي يذلا

 ةحئال وأ ،نوناق صنل اًقيبطت ربتعي هنأب لوقلا اهعم رذعتي

 ميدع رثألا طباح اًرارق ىحضي مث نمو ،هرودص تقو ةمئاق

 الو ،ءاشت تقو يأ يف هبحس ةيرادإلا ةهجلا عيطتستو ،ىودجلا

 يف ةيلوؤسم درفلا ىلع بترتي الو ،يعجر رثأب هحيحصت نكمي

 .هب مازتلالا مدع لاح

 ةرادإلا هردُصت ال ذإ ،ا�يدام يرادإلا رارقلا مادعنا نوكي دقو    

 ىلإ راشُي نأك ،كلذ ىلع ليلد موقي الو ،اهتدارإ نع اًريبعت

 -اهعامتجا رضحم ىلإ ةراشإلاو ةيرادإلا تافلاخملا ةنجل عامتجا

 ،هيلإ دنتسي رارق دجوي ال انهف ،ةفلتخم تاسلج يف -عقاولل اًفالخ

 مدع بيعب اًبيعم نوكيف ،ا�يدام مادعنالا نوكي ¢مث نمو

                                                        
  .113ـص ،يرادإلا رارقلا بحس يف ةرادإلا ةطلس -1
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 ىمسي نأ نكمي ام ىلإ رارقلا اهعم لصي ةماسجب ،صاصتخالا

 .صاصتخالا باصتغاب

 مدع بيع ىلع يرادإلا رارقلا مادعنا تالاح رصتقت ال اًعطقو    

 ةميسجلا ةيعورشملا مدع هجوأ يقاب ىلإ دتمت امنإو ،صاصتخالا

سيلدتلا وأ شغلا تالاح لثم يرادإلا رارقلا لاطت دق يتلا
)1(

، 

 رودصل ةيرهوجلا تاءارجإلا ةفلاخمك ميسجلا لكشلا بيع وأ

نيعُم يرادإ رارق
)2(

 وأ ،ةينلا نكر فلخت كلذ يف لخديو ،

 بيعلا ةماسج نإف ،هيلعو ؛نوناقلا ماكحأل ةخراصلا ةفلاخملا

 قلعتت تناك ءاوس يرادإلا رارقلا ناكرأ نم نكر يأ لاطت دق

 بيعلا نوكو ،ببسلا وأ لحملا وأ لكشلا وأ صاصتخالاب

 رظن ءانثأ هتراثإ يضاقلا عيطتسيف ماعلا ماظنلا نم ميسجلا

 نكمي امك ،موصخلا نم هتراثإ نود هسفن ءاقلت نم ىوعدلا

  .ىوعدلا رظن لحارم نم ةلحرم ةيأ يف هتراثإ

 ةـــجرد ـىــلإ ناـــيحألا ضـــعب ـيــف ةـــيرادإلا تارارـــقلا ردـــحنت دـــقو    

 امع اهنم ررضتملا ضيوعت ةيمازلإ اهيلع بترتي ةروصب ،مادعنالا

 رــيثكلا ةــماعلا ةــنازخلا دــبكُي اــمم ،اهرادــصإ ءارــج رارضأ نم هقحل

 .ركذت ةدئاف وأ ىودج نود لاومألا نم

                                                        
 خيراتب ،4507/65 مقر نعطلا ،ةلودلا اياضق ةئيه ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج -1

26/6/1996.  

 ماــــــكحألا ،يــــــبظ وــــــبأ ةراــــــمإل ضقنــــــلا ةــــــمكحم ،ةــــــيبرعلا تاراــــــمإلا ةــــــلود -2

  .2012-10-15 خيراتب ،ةيئاضق 2012 ةنسل )114( مقر نعطلا ،ةيرادإلا

 مكاـحملا نكلو ،مادعنالل ال نالطبلل اًردصم -بلغألا يف -لكشلا بيع نوكي   

 تارارــقلل ةــماعلا ةــيرظنلا :رــظني ،ةدــعاقلا هذــه ىــلع تــجرخ رــصمو اــسنرف يــف

  .381ـص ،ةيرادإلا
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 وأ مدعنملا يرادإلا رارقلا تردصأ يتلا ةيرادإلا ةهجلل نكمُيو    

 ىــلعأ ةــيرادإ ةــهج وأ ليــصألا صاــصتخالا ةبحاــص ةــيرادإلا ةــهجلا

 مت اهب يتلا اهتاذ تاءارجإلاب -مدعنُملا يرادإلا رارقلا بحست نأ

 دــيقتلا نود ءاــشت تــقو يأ يف -بوحسملا يرادإلا رارقلا رادصإ

 ـىـلع كــلذو ،اــًقح بــترُي ال يرادإلا رارــقلا نأ كــلذ نيــعم داــعيمب

.لطابلا رارقلا فالخ
)1(

  

 نأ نـــــكمي الو ذـــــيفنتلل لـــــباق رـــــيغ مدـــــعنُملا يرادإلا رارـــــقلاو    

 عفر زوجي مث نمو ،نمزلا هيلع لاط امهم ميلس رارق ىلإ لوحتي

،نيــــعم يــــنمز ىدــــمب دــــيقت نود هنأــــشب ىوعدــــلا
)2(

 زوــــجي الــــف 

 هنأ كلذ لاكشألا نم لكش يأب مدعنُملا يرادإلا رارقلا حيحصت

 .ينوناق دوجو هل سيل

 كاــنه سيــل ذإ ،ةــيرادإلا تارارــقلا مادــعنا يــف عــسوتلا زوــجي الو   

 نإ ذإ ،مادــعنالاب هفاــصتا نيــبو رارــقلا ةيعورــشم مدــع نيــب مزالــت

 رادــهإ ىــلإ يدؤــي ،مدــعنُم رارق ةباثمب عورشم ريغ رارق لك رابتعا

 لـــطعُيو ،نـــعطلا لاـــجآ نأـــشب ةررـــقُملا ةـــينوناقلا ماـــكحألا ةـــميق

 زـــكارملا رارقتـــسا ـىــلع صرـــحلا وـــهو ،اـــهنم ةفدهتـــسملا ةـــياغلا

 مدــعنملا يرادإلا رارــقلا نأ دجن ببسلا اذهلو ؛ةيرادإلاو ةينوناقلا

                                                        
 ةنسل 6450 مقر نعط ،ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج -1

45، 5/9/2001.  

 مــــــقر نــــــعطلا ،يــــــبد زــــــييمت ةــــــمكحم ،ةدــــــحتملا ةــــــيبرعلا تاراــــــمإلا ةــــــلود -2

 نــم يرادإلا رارــقلا نــصحتب عفدــلا( 15/4/2012 ،يندــم نــعط 2011/307

 هيدبم هب دصقي تاءارجإلاب قلعتم عفد هتقيقح يف وه ديعاوملا تاوفل ءاغلإلا

  .)ءاغلإلا ىوعد رظن عنم
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 ال ثــيحب ةميــسج ةــجرد ىــلإ نوناقلا فلاخي يذلا رارقلا كلذ وه

  .نوناقللً اقيبطت ربتعُي

 لاـــح يـــف مدـــعنُملا يرادإلا رارـــقلا نـــع ةيلوؤـــسملا موـــقت دـــقو    

 رادصإب بَكترملا أطخلا يف لثمتت يتلا ،ةيلوؤسملا رصانع توبث

 ررــض نــم نأــشلا بحاــصب قــحل اــمو ،ميــسج بــيعب بــيعم رارــق

  .ررضلاو أطخلا نيب ةيببسلا ةقالعو ،هرودص ةجيتن

 هتامزلتــسُم نــم سيــل يعوــضوم بــيعل يرادإلا رارــقلا ءاــغلإو   

 ضيوــعتلل مدــعنملا رارــقلا ءاــغلإ يــفكي دــقف ،ضيوعتلاــب ءاــضقلا

 رــبجل هبحــس وأ هؤاــغلإ يفكي ال دقو ،ةيبدألاو ةيداملا رارضألا نع

 ةـــــيداملا رارــــضألا نــــع ضيوعتلاــــب مــــكحلا بــــجوتي لــــب ،ررــــضلا

.هنع ةئشانلا ةيبدألاو
)1(

 

 

 

                                                        
 ةنسل )244( مقر نعطلا ،ايلعلا ةيداحتالا ةمكحملا ،ةيبرعلا تارامإلا ةلود -1

     .29/3/2010 خيراتب ،يرادإ 2009
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 :لطابلا رارقلا اًيناث

 ردــص هــنكلو ،صتــخم نــع ردص رارق وه لطابلا يرادإلا رارقلا    

 ،ةطلــــسلا مادختــــسا ةءاــــسإ وأ ،ةيعورــــشملا مدــــع بــــيعب اــــًبيعم

 مدـــع بـــيعب اًفـــصتم رارـــقلا نوـــكي نأ نيـــب مزالـــت كاـــنه سيـــلو

 بـــيع ناـــك اذإـــف ،مادـــعنالاب اًفـــصتم نوـــكي نأ نيـــبو ،ةيعورـــشملا

 ءاــغلإلل ةــضرع نوــكي نأو ،اــًبيعم رارــقلا لــعجي ةيعورــشملا مدــع

 ال كـــلذ نإـــف ،اـــًنوناق ررـــقملا لـــجألا لـــخاد هـــيف نـــعطلا مـــت ىـــتم

 .اًمدعنم ةرورضلاب هلعجي

 تاذ« هــب دــصقي لــطابلا يرادإلا رارقلا نإف ،قبس ام ءوض يفو   

 الإ يــضقني الو ،ةــينوناقلا هراــثآ ةفاك جتنيو ،اًمامت حيحصلا رارقلا

 نود اــًموي )60( رورــم دــعب الإ هبحــس زوجي الو ،ءاغلإلاو بحسلاب

.»اًنيصح حبصي ذإ ،هنم ملظت وأ نعط
)1(

 

 بــيع دوــجو نالطبــللً الباــق اــًبيعم يرادإلا رارــقلا لــعجي اــممف    

 وــه طيسبلا بيعلا نإف رخآ ريبعتبو ،اًميسج اًبيع سيلو طيسب

 وــه ميسجلا بيعلا نأ نيح يف ً،الطاب يرادإلا رارقلا لعجي يذلا

 نــعطُي نأ نــم نــصحم رــيغً امدــعنُم يرادإلا رارــقلا لــعجي يذــلا

 .هيلع

 اًمئاق ماد ام ةينوناقلا هراثآل اًبترم اًحيحص لطابلا رارقلا لظيو   

 رارقلا ماد امو ،هئاغلإب ءاضقلا مكحي مل وأ ،بحسُي مل وأ ،غلُي مل

 هــنإف لــباقملا يــفو ،تاــمازتلالاو قوــقحلا بــترُي كلذــك هــنإف اــًمئاق

                                                        
  .104ـص ،يرادإلا رارقلا -1
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 يــتلا ةــلاحلا ىــلإ عاــضوألا ةداــعإ يرادإلا رارــقلا نالطب ىلع بترتي

رارقلا رودص لبق اهيلع تناك
)1(

. 

 نمــض لــطابلا يرادإلا رارــقلا بحــس ةــيرادإلا ةــهجلل نــكميو    

 ىحــضيو ،ءاــغلإلاو بحــسلا نــم  نــصحتي هــنكلو ،ةــنيعم ةدــم

 هــتهجاوم يــف ردــص نــم مــلع لاــصتا ىــلع ىــضقنا ىــتم اــ�يئاهن

 نوناـــقلا نــم اًررــكم )84( ةداــملا صـــنت ثــيح ،اــًموي نوتــس

 ةــــيندملا تاءارــــجإلا نأــــشب 1992 ةنــــسل )11( مــــقر يداــــحتالا

 ماــــكحأ ليدــــعتب 2014 ةنــــسل )10( مــــقر نوناــــقلاب ةفاـــضملاو

 ءاــغلإ ىوــعد لــبقُت ال -1« :هــنأ ـىـلع ةــيندملا تاءارــجإلا نوناــق

 خيراـــت نـــم ًا�موـــي نيتـــس )60( يـــضم دـــعب ةـــيرادإلا تارارـــقلا

 هــب نأــشلا بحاــص نالــعإ وأ ،هــيف نوــعطملا يرادإلا رارقلا رشن

 ةـــــمكحم صلختـــــستو ،»ًا�نيـــــقي ًا�مـــــلع هـــــب هـــــملع توـــــبث وأ

 فورـــظلا نـــم يرادإلا رارقلاـــب نأـــشلا بحاـــص مـــلع عوـــضوملا

.ةلدألاو نئارقلاو تاسبالملاو
)2(

 

                                                        
 لـبق هـيلع تناك ام ىلإ عاضوألا ةداعإ ىلإ يرادإلا رارقلا ءاغلإ ىوعد فدهت -1
 ءاـضقلا ةـمكحم ،ةـيبرعلا رـصم ةـيروهمج :رـظني ،هؤاغلإ بولطملا رارقلا رودص
  .2019-4-27 خيراتب ،ةيئاضق )70( ةنسل )63328( مقر نعطلا ،يرادإلا

 مـــقر نـــعطلا ،اــيلعلا ةـــيداحتالا ةــمكحملا ،ةدـــحتملا ةــيبرعلا تاراـــمإلا ةــلود -2
 .2020-2-12 خيراتب ،يرادإ 2019 ةنسل )890(
 رارــقلا رــشن لالــخ نــم يرادإلا رارقلاــب فــظوملا مالــعإ ةــيرادإلا ةــهجلل نــكمي   
 فــظوملل يــنيقيلا مــلعلا قــقحتي اــمب فــظوملا لــمع رــقمب هتالمتــشم ةــفاكب
 .هتايوتحمو رارقلا رصانعب
 )3702( مقر نعطلا ،ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج :رظني   
  .2006-4-8 خيراتب ،ةيئاضق )47( ةنسل
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 لـــجأ تاوــفب يرادإلا رارـــقلا نيــصحت نأ" :ًءاـــضق ررــقملا نــمو   

 ةــبترتملا رارــضألا نــع ضيوعتلاــب ةــبلاطملا نود لوــحي ال نعطلا

 ،ةــمئاق كــلذ تاــبجوم تــناك ىــتم لماشلا ءاضقلا راطإ يف ،هيلع

 لوحي هيف نعطلا داعيم مارصناب يرادإلا رارقلا نيصحت نأ كلذ

 زــكارملاو عاــضوألا رارقتسال اًقيقحت هئاغلإ بلط لوبق نود طقف

"ةينوناقلا
)1(

.   

 اــهبناج يــف أــطخ دوجو وه اهتارارق نع ةرادإلا ةيلوئسم طانمو    

 قـــيحي نأو ،بوـــيعلا نـــم بـــيعل عورـــشم رـــيغ رارـــقلا نوـــكي نأـــب

 ةيببــسلا ةــقالع موــقت نأو ،كــلذ ءارــج نــم ررــض نأــشلا بحاــصب

 نــم بــيعب ًابوــشم يرادإ رارــق رودــص نأ الإ ،ررــضلاو أــطخلا نيــب

 اــم ،ضيوعتلل بجوملا أطخلا نكر ققحت اًمتح ينعي ال بويعلا

.رارقلا عوضوم يف اًرثؤم بيعلا اذه نكي مل
 )2(

  

 ةيلوؤـــسم بـــتري يذـــلا أـــطخلا ةـــعيبط ىـــلع فوـــقولا نيـــعتيف   

 يــف أــطخلا درــجمب موــقت ال ضيوــعتلا ىوــعدو ،اــهتارارق نع ةرادإلا

 ةماــسجلا نــم ةــجرد ىــلع أــطخلا نوــكي نأ دــب الــف ،يرادإلا رارــقلا

 نإو ةـــلاح لـــك يـــف ررـــضلا ثدـــحي ال دـــقف ،ضيوـــعتلا ررـــبُت ناـــكمب

 نأ اــنملع اذإ ةــصاخ ،ةماــسجلا نــم ةــجرد ىلع نوكي ال دق لصح

 نإ كــلذ لاثمو ،قحال يرادإ رارقب هحيحصت نكمي لطابلا رارقلا

 ال صاــصتخالا مدــع بــيعب ًابوــشم هرودــصل يرادإلا رارــقلا ءاــغلإ

   .ضيوعتلاب مكحلل اًببس نوكي

                                                        
 ماـــــكحألا ،ضقنـــــلا ةـــــمكحم ،يـــــبظ وـــــبأ ةـــــموكح ،ةـــــيبرعلا تاراـــــمإلا ةـــــلود -1

  .2013-6-24: خيراتب ،ةيئاضق 2013 ةنسل )8( مقر نعطلا ،ةيرادإلا

 ،)20669( مقر نعطلا ،ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج -2

  .2015-6-10 خيراتب ،ةيئاضق )58( ةنسل
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 يــصخش قــح يــه ضيوــعتلا ىوــعد نإــف ،قبــس اــم ءوــض يفو   

 اـــمم ررـــضتملا هـــنوك ،ينوناـــقلا هزـــكرم نـــع أـــشني ىوعدـــلا عـــفارل

 نإــف ¢مــث نــمو ،ةــيرادإلا ةــهجلا هــتذختا يذــلا رارــقلا ةــجيتن هباــصأ

 مــكحلاو يرادإلا رارــقلا ليدــعت لمــشت يرادإلا يــضاقلا ةطلــس«

 نعاــطلا قــح ىــلع عــقو اــم لباقم لداعلا ضيوعتلاب ةرادإلا ىلع

.»رارضأ نم
)1(

   

 ةــيرادإلا ةطلــسلل مازــلإو ،نعاــطلا قوــقحل ظــفح ةطلــسلا هذــهو   

 ةروــصب ةــيرادإلا اــهتارارق رادــصإ يــف هتاطارتــشاو نوناــقلا طباوــضب

 .مادعنالا وأ ءاغلإلاب هيلع نعطلا نود لوحت ةميلس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 )20669( مقر نعطلا ،ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج -1

  .2015-6-10 خيراتب ،ةيئاضق )58( ةنسل
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 عجارملا ةمئاق

 بتكلا :ًالوأ

 ةيئاـضقلا ةباقرلا نم ةيرادإلا تارارقلا نيصحت رثأ ،قيدص دمحم دازأ .د -1
 ،ةـــــينوناقلا ءاـــــفولا ةـــــبتكم ،ةـــــنراقم ةـــــسارد :يـــــضاقتلا يـــــف قـــــحلا ىـــــلع
 .م2016 ،1ط ،ةيردنكسإلا

 تارامإلا ةلود يف نيناوقلا ةيروتسد ىلع ةباقرلا ،يدامحلا ميهاربإ ديمح -2
 ،1ط ،ةرهاـــقلا ،ةـــينوناقلا تارادـــصإلل يموـــقلا زـــكرملا ،ةدـــحتملا ةـــيبرعلا

 .م2011
 يرادإلا رارقلا يف ببسلا نكر ىلع ةباقرلا ،يرفاسملا دمح يلع ةفيلخ -3

 ،ةرهاقلا ،ةيبرعلا ةضهنلا راد ،ةنراقم ةسراد :يتارامإلا ءاضقلل اًقفو
 .م2017

 ةــسارد :ةــيرادإلا تارارــقلل ةــماعلا ةــيرظنلا ،يواــمطلا دــمحم ناميلــس .د -4
 .م2012 ،7ط ،ةرهاقلا ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يبرعلا ركفلا راد ،ةنراقم

 ةسراد :يرادإلا ءاضقلا مامأ يضاقتلا تاءارجإ ،ةشولعب دمحأ فيرش .د -5
 ،1ط ،ةرهاـقلا ،عـيزوتلاو رـشنلل ،ةـيبرعلا تاساردلا زكرم ،ةنراقم ةيليلحت

 .م2017
 ،يرادإلا رارــقلا بحــس ـيـف ةرادإلا ةطلــس ،هللا دــبعلا ـيـلع نيــسح حلاــص -6

 .م2016 ،1ط ،ةرهاقلا ،ثيدحلا يعماجلا بتكملا
 ةــسراد :يبلــسلا يرادإلا رارــقلل ةــماعلا ةــيرظنلا ،يــصيصبلا رــيبج حالــص -7

 ،عـــيزوتلاو رـــشنلل ةـــيملعلا ثوـــحبلاو تاـــساردلل يـــبرعلا زـــكرملا ،ةـــنراقم
 .م2017 ،1ط ،ةرهاقلا

 ،عيزوتلاو رشنلل ةبيط ةسسؤم ،يرادإلا رارقلا ،يواكملا هللا دبع فطاع -8
 .م2012 ،ةرهاقلا

 رارـــقلا ءاـــغلإ ىوـــعد لوـــبق بابـــسأ ،ةـــفيلخ معنـــملا دـــبع زـــيزعلا دـــبع .د -9
 .م2015 ،ةرهاقلا ،ثيدحلا يعماجلا بتكملا ،يرادإلا

 رارقلا ءاغلإل ببسك ةطلسلاب فارحنالا ،ةفيلخ معنملا دبع زيزعلا دبع .د -10
 .م2001 ،ةيردنكسإلا ،يعماجلا ركفلا راد ،يرادإلا

 يرــصملا عيرــشتلا نيــب يرادإلا نوناــقلا ،ريغــصلا دــمحم نــب زــيزعلا دـبع -11
 .م2015 ،ةرهاقلا ،ةينوناقلا تارادصإلل يموقلا زكرملا ،يدوعسلاو

 ،ةرادإلا لاـمعأ ـىلع ةـباقرلاو ةيعورـشملا أدـبم ،ةنادهمـس وبأ رصانلا دبع -12
 .م2014 ،1ط ،ةرهاقلا ،ةينوناقلا تارادصإلل يموقلا زكرملا
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 ءوض يف يرادإلا رارقلا يف نالطبلا جردت ،ةكباوشلا ظفاحلا دبع لصيف .د -13
 ةـسارد :ةدـحتملا ةـيبرعلا تاراـمإلا ةـلود ـيف ةيئاـضقلا تاداهتجالا ثدحأ
  .م2016 ،يبد ،ظفاحلا راد ،ةنراقم

 نوناــقلا يــف عيرــشتلاو ءاــضقلاو هــقفلا ةعوــسوم ،يرــكبلا يــمزع دــمحم -14
 .م2018 ،ةرهاقلا ،عيزوتلاو رشنلل دومحم راد ،ديدجلا يندملا

ً اــقفو ةــيرادإلا تارارــقلا ةيعورــشم طباوــض ،نيــنيعلا وــبأ رهاــم دــمحم .د -15
 ،ةلودلا سلجم ىواتفو ماكحأل ةيهقفو ةيليلحت ةسارد :يئاضقلا جهنملل
  .2013 ،1ط ،ةرهاقلا ،ةينوناقلا تارادصإلل يموقلا زكرملا

 ةــــضهنلا راد ،يرــــصملا نوناــــقلا يــــف يرادإلا ءاــــضقلا ،ظفاــــح دوــــمحم .د -16
 .م1998 ،1ط ،ةرهاقلا ،عيزوتلاو رشنلل ةيبرعلا

 رارقلا يف ميسجلا صاصتخالا مدع بيع ،يرابجلا دمحأ رداقلا دبع راسن -17
 يــبرعلا زــكرملا ،ةــنراقم ةــيليلحت ةــسارد :هــيلع ةيئاــضقلا ةــباقرلاو يرادإلا
  .م2018 ،1ط ،ةرهاقلا ،ةيملعلا ثوحبلاو تاساردلل

 :تايرودلا :اًيناث

 ،يرادإلا رارقلا يف هرثأو لكشلا بيع ،نارخآو نييمليوسلا دومحم ءافص -1
 دلجملا ،ناّمع ،ةيندرألا ةعماجلا ،نوناقلاو ةعيرشلا مولع تاسارد ةلجم
 .م2013 ،لوألا ددعلا ،)40(

 ،داـــصتقالاو نوناـــقلا ةـــلجم ،ةـــيرادإلا تارارـــقلا عاوـــنأ ،ريدـــب دـــمحم يــــلع -2
 .م1970 ،)4،3( ددعلا )2( ءزجلا ،ةرصبلا ةعماج

 اــيلعلا لدــعلا ةــمكحم ءاــضق يــف لكــشلا بــيع ،شكاــشك فــسوي ميرــك -3
 ددــعلا ،)12( دــلجملا ،ندرألا ،تــيبلا لآ ةــعماج ،ةراــنملا ةــلجم ،ةــيندرألا
 .م2006 ،)3(

 :ةيئاضقلا ماكحألا :اًثلاث

 مـقر نـعطلا ،اـيلعلا ةـيداحتالا ةـمكحملا ،ةدـحتملا ةـيبرعلا تاراـمإلا ةلود -1
 .2020-2-12 خيراتب ،يرادإ 2019 ةنسل )890(

 مقر نعطلا ،ايلعلا ةيداحتالا ةمكحملا ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود -2

  .2020 -1- 29 ةسلج ،يرادا 2019 ةنسل 891

 مقر نعطلا ،ايلعلا ةيداحتالا ةمكحملا ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود -3

 .13/11/2019 ةسلج ،يرادإ 2019 ةنسل 676
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 -394 امقر نانعطلا ،يبد زييمت ةمكحم ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود -4

 .م17/10/2019 خيراتب ،يندم 2019 /402

 )37660( مـقر نعطلا ،يرادإلا ءاضقلا ةمكحم ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج -5

 .2019-5-11 خيراتب ،ةيئاضق )73( ةنسل

 )63328( مـقر نعطلا ،يرادإلا ءاضقلا ةمكحم ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج -6

 .2019-4-27 خيراتب ،ةيئاضق )70( ةنسل

 نـعطلا ،ـيبد زييمت ةمكحم ،يبد ةموكح ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود -7

 .4/1/2018 خيرات ،يندم 2017/451 مقر

 نعطلا ،يبد زييمت ةمكحم ،يبد ةموكح ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود -8

 .28/12/2017 خيراتب ،يندم 2017/441 مقر
 :مـقر نـعطلا ،يندـم ،ـيبد زـييمت ةـمكحم ،ةدـحتملا ةـيبرعلا تارامإلا ةلود -9

  .23/11/2017 خيراتب ،374/2017

 ،)20669( مقر نعطلا ،ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج -10

  .2015-6-10 خيراتب ،ةيئاضق )58( ةنسل

 ،)1( مـقر نعطلا ،ايلعلا ةيداحتالا ةمكحملا مكح ،ةيبرعلا تارامإلا ةلود -11

 .22/4/2015 خيراتب
 مـــــقر نـــــعطلا ،ـيـــبد زـــــييمت ةـــــمكحم ،ةدــــحتملا ةـــــيبرعلا تاراـــــمإلا ةــــلود -12

  .9/1/2014 :خيراتب ،80/2013

 ماــــكحألا ،ضقنــــلا ةـــمكحم ،يــــبظ وــــبأ ةـــموكح ،ةــــيبرعلا تاراــــمإلا ةـــلود -13

  .2013-6-24: خيراتب ،ةيئاضق 2013 ةنسل )8( مقر نعطلا ،ةيرادإلا

 ماـــــكحألا ،يـــــبظ وـــــبأ ةراـــــمإل ضقنـــــلا ةـــــمكحم ،ةـــــيبرعلا تاراـــــمإلا ةــــلود -14

-10-15 خيراــــتب ،ةيئاــــضق 2012 ةنــــسل )114( مــــقر نــــعطلا ،ةــــيرادإلا

2012.  

 مـــــقر نـــــعطلا ،ـيـــبد زـــــييمت ةـــــمكحم ،ةدــــحتملا ةـــــيبرعلا تاراـــــمإلا ةــــلود -15

  15/4/2012 ،يندم نعط 2011/307

 ،يرادإ 2010 ةنـسل )360( مقر نعطلا ،ايلعلا ةيداحتالا ةمكحملا مكح -16

  .19/1/2011 خيرات

 مـقر نـعطلا ،اـيلعلا ةـيداحتالا ةـمكحملا ،ةدـحتملا ةـيبرعلا تاراـمإلا ةلود -17

 .20/10/2010 خيراتب ،)127(

 )244( مــقر نــعطلا ،اــيلعلا ةــيداحتالا ةــمكحملا ،ةــيبرعلا تاراــمإلا ةــلود -18

     .29/3/2010 خيراتب ،يرادإ 2009 ةنسل
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 )8( مـــقر نــعطلا ،ـيـبد زــييمت ةـــمكحم ،ةدــحتملا ةــيبرعلا تاراــمإلا ةــلود -19
 ،)19( يــنف بــتكم ،يندـم ،24/2/2008 خيراــتب ،ةيئاــضق 2008 ةنـسل
 .)423( ةحفصلا مقر ،)1( ءزجلا مقر

 مـقر نـعطلا ،اـيلعلا ةـيداحتالا ةـمكحملا ،ةدـحتملا ةـيبرعلا تاراـمإلا ةلود -20

  .27/1/2008 خيرات ،يرادإ ،ةيئاضق 29 ةنسل )191(

 )3702( مــقر نـعطلا ،اــيلعلا ةـيرادإلا ةـمكحملا ،ةــيبرعلا رـصم ةـيروهمج -21
  .2006-4-8 خيراتب ،ةيئاضق )47( ةنسل

 ةنسل 6450 مقر نعط ،ايلعلا ةيرادإلا ةمكحملا ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج -22

45، 5/9/2001.  

 ،4507/65 مقر نعطلا ،ةلودلا اياضق ةئيه ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج -23

  .26/6/1996 خيراتب

 )674( مـــقر نـــعطلا ،اـــيلعلا ةـــيرادإلا ةـــمكحملا ةـــيبرعلا رـــصم ةـــيروهمج -24

 مـــقر ،)12( ،يـــنف بـــتكم ،م2/9/1967 خيراـــتب ،ةيئاـــضق )12( ةنـــسل
 .)1236( ةحفصلا مقر ،)2( ءزجلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نالطبلاو مادعنالا نيب يرادإلا رارقلا ____________________________

39 

 ةساردلا هذه
 هـــنالطب نيـــب يرادإلا رارـــقلا ىــــلع ءوـــضلا طيلـــست ىــــلإ فدـــهت    

 ةــــسارد يــــهو ،ةــــيلمعلا ةــــيحانلا نــــم كــــلذ ةــــيمهأو ،هــــمادعناو

 دــــحأ لــــبِق نــــم تــــميقأ ةيئاــــضق ىوــــعد عئاــــقو ىـــــلع ســــسأتت

 ةــيموكحلا تاــهجلا ىدــحإ دــض نيقباــسلا نييموكحلا نيفظوملا

 ةــــينوناقلا نوؤــــشلا ةرــــئاد تــــلوت دــــقو ،اهيدــــل لــــمعي ناــــك يــــتلا

 ةــهجلا كــلت نع يئاضقلا ليثمتلا ،نوناقلا بجومب ،يبد ةموكحل

  .ةيموكحلا

 

 


