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 : ًقذيةان

 
ك٢ ث٥ٝٗز ثألخ٤زر ٖٓ ثُوزٕ ثُٔجك٢ ظٜزس ثُٔٔجرطجس ثُؼ٤ِٔز ػ٠ِ ثُـؼ٤د ثُؼج٢ُٔ دظٜٞر ثُؼووٞ  ٝثُـولوجس 

الٍ ثالٗضز٤ٗوش ٝٛو٢ صووّٞ ػِو٠ ثكضوزثف ثػضٔوج  ثُٔـوجُـ ٝٝفودر ثألؿوزثف دو٤ٖ مزكو٢ ثُؼوود ثُض٢ صذوزّ ٓوٖ خو

ُِٞؿٍٞ إ٠ُ ثُـج٣ز ثُٔزؽٞر ٖٓ ثُؼود ٝٗض٤ؾز ُِضطٞرثس  ٝالطضخدثّ ثإلٗضز٤ٗش ك٢ إدزثّ ثُؼوٞ   دٞثطوطز رطوجةَ 

٣ذدأ ك٢ ٓزفِز ٓوج هذوَ ثُؼوود  ثُذ٤جٗجس.  ثهضل٠ ٛذث ثُؼود  رؽز ػج٤ُز ٖٓ ٝثؽخ ثإلػالّ ٝثُضذـ٤ز ٝثُضؼجٕٝ ثُذ١

ٝصؼضذوز ثُٔلجٝكوجس ثُضو٢ صظوذن إدوزثّ ثُؼوود كو٢ مثصٜوج ػ٤ِٔوز دجُـوز .ثالٌُضز٢ٗٝ إ٠ُ ثُٔزفِز ثُالفوز إلدوزثّ ثُؼوود

كٜوٞ ُوْ ٣ؼود هجةٔوج  ،ثُضؼو٤د صوّٞ ػ٠ِ أطض ٝٓذج ا ػ٤ِٔز صضقٌْ ك٤ٜج ػٞثَٓ ًغ٤زر كجُضلجٝف ػ٠ِ ثُؼود ػِوْ ٝكوٖ

صؾج٢ُ دَ ثٗٚ أؿذـ ػِْ هجةْ دذثصٚ ُٚ أؿُٞٚ ٝهٞثػدٙ ٝٓ٘جٛؾوٚ ٝٛوٞ كوٖ ٣قضوجػ ُٔٞٛذوز ػ٠ِ ثُؾدٍ ٝثُ٘وجع ثالر

ٝمُي ػٖ مز٣ن صقد٣د أٛدثكوٚ  ،خجؿز ٝهدرثس مثص٤ز ٣ضٔضغ دٜج ثُٔضلجٝف دق٤ظ ٣ؾؼِٚ خذ٤زث دضٌض٤ٌجس ثُضلجٝف

ثُد٤ُٝوز أٝ ثُٔزًذوز  ٝٓوجؿدٙ ٓظذوج ٖٓ ثُؼ٤ِٔز ثُضلجٝك٤ز،  ٝصذزس أ٤ٔٛز ٓزفِز ثُٔلجٝكوجس دخجؿوز كو٢ ثُؼووٞ 

 انخالصة :
 

ٝأًغزٛوج ثطوضؼٔجال ٝثٗضؼوجرث ٗض٤ؾوز ُِخودٓجس صؼضذز ػذٌز ثالٗضز٤ٗش ٓوٖ أػوٜز ٝثٛوْ ٝطوجةَ ثالصـوجٍ ثُقد٣غوز 

ثُٔضؼوود ر ثُضوو٢ صووودٜٓج ٛووذٙ ثُؼووذٌز ُِؾٜٔووٞر ٜٝٓ٘ووج إٌٓج٤ٗووز إدووزثّ ثُؼوووٞ  خجؿووز مثس ثُطووجدغ ثُضؾووجر١ إم ٣ووضْ 

ػزف ثُٔ٘ضؾجس ٖٓ دلجةغ أٝ خدٓجس ٓغ د٤جٕ أٝ ػدّ د٤جٕ أطؼجرٛج ػذز ٓضؾز ثكضزثك٢ ٓٞؽٞ  ك٢ ٓزًوش 

ٌز ٖٝٓ ٛ٘ج صذزس أ٤ٔٛز ثُٔلجٝكجس ثُض٢ صظذن إدزثّ ثُؼود ٝثُض٢ ال صخضِوق صؾجر١ ػ٠ِ ٓٞهغ ٓؼ٤ٖ ػ٠ِ ثُؼذ

ػٖ صِي ثُض٢ صؾز١ ك٢ ثُؼوٞ  ثُضو٤ِد٣ز ٓغ ثألخذ د٘ظز ثالػضذجر ثُٔؼجًَ ثُض٢ هد ٣غ٤زٛج ثُضؼجهد ػذز ثالٗضز٤ٗش 

 ًجخضالف ثُِـز أٝ ثإلعذجس أٝ ص٘جسع ثُوٞث٤ٖٗ أٝ ثُوزؿ٘ز ٝؿ٤زٛج ٖٓ ثُٔؼجًَ ثُوج٤ٗٞٗز 

ٝٗظزث أل٤ٔٛز ٓٞكٞع ثُذقظ ص٘جُٝ٘جٙ ك٢ عالعز ٓذجفظ ٣خضؾ ثُٔذقظ ثألٍٝ دٔج٤ٛز ثُٔلجٝكجس ػذز 

ثالٗضز٤ٗش ٣ٝخضؾ ثُٔذقظ ثُغج٢ٗ دجالُضشثٓجس ثُ٘جػتز ػٖ ٛذٙ ثُٔلجٝكجس ٣ٝخضؾ ثُٔذقظ ثُغجُظ 

                                                                                   . دجُٔظؤ٤ُٝز ثُ٘جػتز ػٖ ٛذٙ ثُٔلجٝكجس

 Abstract                                  
       The world wide web has been considered one of the most important kinds of 

the new methods  communications  .  because  the  many services which  it  

presents  to people . the  possible of sanction  of commercial  contracts  is one of 

these services  .          From  here  the  importance  of  negotiations  appeared  

which  have  the  same importance of  negotiation in the classical  contracts  .with  

taking  into consideration   the problems  which have  activated  in the sanction  of  

contracts  by the Internet    like  the  difference of languages or the  conflicts of 

laws or the proving or  the hackers  or another rules  problems  So we search  this 

object in three  parts . the first part relate to ( what about the negotiations) and  the 

second  part relate  to  the  obligations  which  result  from  the  negotiations . and  

the  third  part relate to the responsibility which result from the negotiations .                                                                      
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ثُضوو٢ صٔووز دٔزثفووَ ٓضؼجهذووز ٝػووجةٌز ٓووٖ خووالٍ صطزهٜووج ألؿِووخ ثألٓووٞر ثُضؼجهد٣ووز طووٞث  أًجٗووش ك٤٘ووز أٝ ٓج٤ُووز  

كجُٔلجٝكجس ػذز ػذٌز ثالٗضز٤ٗش صأخذ ٓ٘ق٠ خوجؽ، دق٤وظ إٔ ثُؼوذٌز أصجفوش ثُٔؾوجٍ ٝثطوؼج ُِٔلجٝكوجس، كوود 

ٓدٟ خ٤ج٤ُج كو٢ ػوزف ثُلوزؽ ٝمُوي طوٞث  ُِذ٤وغ أٝ  كضقش ثُذجح ػ٠ِ ٓـزثػ٤ٚ ُِلزؽ ثُضؼجهد٣ز فض٠ ٝؿِش

كؼِو٠ ثُوزؿْ ٓووٖ أ٤ٔٛوز ثُٔلجٝكووجس ثُؼود٣وز ٗالفوع ٛ٘ووجى ػودّ ثٛضٔووجّ ثُؼوزث  أٝ إدوزثّ ػوووٞ  ثُؼٔوَ أٝ ثُضووج٤ٖٓ ،

صؼز٣ؼ٢ ؿز٣ـ ٖٓ هذَ ثؿِخ ثُوٞث٤ٖٗ ًجُوجٕٗٞ ثُٔـز١ ٝثُظٞر١ ٝثألر ٢ٗ ٝثُؼزثه٢ دخوالف دؼوق ثُووٞث٤ٖٗ 

ص٘ظ٤ٔج خجؿج ُٜذٙ ثُٔزفِز ، ٣ٌٖٔ ك٢ ٤ًل٤وز فٔج٣وز أموزثف ثُؼوود ثُٔوزث  إدزثٓوٚ كو٢ ٓزفِوز ثألؽ٘ذ٤ز ثُض٢ أهزس 

ُوذث طوو٘ض٘جٍٝ أفٌوجّ ثُٔلجٝكووجس ػذوز ثالٗضز٤ٗووش كو٢ عالعووز  ،ثُضلوجٝف ٓٔووج  كؼ٘وج إُوو٠ ثُذقوظ كوو٢ ٛوذث ثُٔٞكووٞع 

ز٣وق ثُضلوجٝف ػِو٠ ٓذجفظ،  ٣خضؾ ثُٔذقظ ثألٍٝ دٔج٤ٛز ثُٔلجٝكجس ثُؼود٣ز ػذز ثالٗضز٤ٗوش ٝطو٘ذقظ ك٤وٚ صؼ

ٝأ٤ٔٛز ثُٔلجٝكجس ػذز ثالٗضز٤ٗش ٝص٤٤ٌق ثإلػالٕ ػذز ػذٌز ثالٗضز٤ٗش،  أٓوج ثُٔذقوظ ثُغوج٢ٗ ٝخـجةـٚ ثُؼود 

ك٤ض٘ووجٍٝ ثالُضشثٓووجس ثُ٘جػووتز ػووٖ ثُٔلجٝكووجس ثُؼود٣ووز ػذووز ثإلٗضز٤ٗووش ًووجالُضشثّ دجُضؼووجٕٝ ٝثالُضووشثّ دقظووٖ ٤ٗووز 

ْ ثُٔؼِٞٓووجس، أٓووج ثُٔذقووظ ثُغجُووظ طوو٤ض٘جٍٝ ثُٔظووؤ٤ُٝز ثُ٘جػووتز ػووٖ ٝثالُضووشثّ دجُ٘ـووـ ٝثإلرػووج  ٝثالُضووشثّ دضووود٣

ثإلخالٍ دجُٔلجٝكجس ثُؼود٣ز ٖٓ ف٤ظ ٗٞػٜج ٝأرًجٜٗج ٝثُضؼ٣ٞق ،عْ ط٘ضطزم إ٠ُ ثُخجصٔز ثُض٢ ط٘ذ٤ٖ ك٤ٜوج أٛوْ 

 . ثُ٘ضجةؼ ٝثُٔوضزفجس ثُض٢ صٞؿِ٘ج إ٤ُٜج ٖٓ دقغ٘ج ٛذث ٝهللا ٢ُٝ ثُضٞك٤ن

 

 انًبحد األول 

 بوظبت انعقذٌةيبهٍة انًف
ُوذث  ،ُؼَ أٍٝ ٓج ٣غجر ٓوٖ صظوجتالس ػ٘ود ثُقود٣ظ ػوٖ ٓج٤ٛوز ثُٔلجٝكوجس ثُؼود٣وز ٛوٞ صقد٣ود ثُٔوـوٞ  دجُضلوجٝف

ط٘ض٘جٍٝ ٛذث ثُٔذقظ ك٢ أردؼز ٓطجُخ ٣ض٘جٍٝ ثُٔطِخ ثألٍٝ صؼز٣ق ثُضلجٝف ػ٠ِ ثُؼود ٣ٝض٘جٍٝ ثُٔطِوخ ثُغوج٢ٗ 

أ٤ٔٛز ثُٔلجٝكجس ػذز ثالٗضز٤ٗش ٣ٝض٘وجٍٝ ثُٔطِوخ ثُزثدوغ خـجةؾ ثُضلجٝف ػ٠ِ ثُؼود ٣ٝض٘جٍٝ ثُٔطِخ ثُغجُظ 

 ص٤٤ٌق ثإلػالٕ ػذز ػذٌز ثالٗضز٤ٗش 

 انًطهب األول 

 جعرٌف انحفبوض عهى انعقذ  
( أٓج ثؿطالفج كود ػزكٜوج دؼوق ثُلوٜوج  دأٜٗوج ثُؼ٤ِٔوز ثُضو٢ صضلؤٖ 1ثُضلجٝف ك٢ ثُِـز ثُٔظجٝٓز  ٝثُٔؼجرًز )

س ثُلزر ٝدذٍ ثُؼد٣د ٖٓ ثُٔظجػ٢ د٤ٖ ثُطزك٤ٖ ثُٔضلجٝك٤ٖ دٜودف ثُضٞؿوَ طِظِز ٖٓ ثُٔقج عجس ٝصذج ٍ ٝؽٜج

( ، ٝػزكش أ٣لج دأٜٗج ثُقٞثر ثُذ١ ٣وضْ دو٤ٖ ثُطوزك٤ٖ ثُٔضؼجهود٣ٖ دوـود ثُٞؿوٍٞ 2إ٠ُ ثصلجم دؼجٕ ؿلوز ٓؼ٤٘ز)

ٍ إُو٠ ( ،  ٝػزكش أ٣لج دأٜٗج ػذجرر ػٖ ثصـجٍ ػل١ٞ ٣ضْ دو٤ٖ موزك٤ٖ أٝ أًغوز دٜودف ثُٞؿو3ٞإ٠ُ إدزثّ ثُؼود)

(  ٝػزكوش أ٣لوج دأٜٗوج ثُقوٞثر ٝثُٔ٘جهؼوز ثُضو٢ 4ثصلجم ٓؼضزى ػ٠ِ مز٣وز ثُؼَٔ أٝ ػ٠ِ ؿ٤ـز ٓؼضزًز د٤ٜ٘ٔج)

صؾز١ د٤ٖ ٓضؼجهد٣ٖ ثفضٔج٤٤ُٖ دٜودف إ٣ؾوج  صٞثكون ثإلرث صو٤ٖ صؾوجٙ ثُقووٞم ٝثُٞثؽذوجس ٝثالُضشثٓوجس ثُضو٢ ٣زصذٜوج 

فجُوز ٓوٖ ثُزكوج دو٤ٖ ثُٔضلجٝكو٤ٖ ٓوٖ ثؽوَ صقو٤ون  ثُؼود ٝثُضو٢ صٔغوَ ٓقوَ ثُؼوود ُوذث كجٗوٚ ٓوٖ ثُلوزٝر١ إ٣ؾوج 

ٓٔووج طووذن ٣ٌٔووٖ ثُوووٍٞ إٕ ثُٔلجٝكووز ٛوو٢ ثُضقووجٝر ( ،5ٓؼووضزى ُدٛوودثف ثُضوو٢ صؾووز١ ٓووٖ ثؽِٜووج ثُٔلجٝكووجس )

 ٝثُٔ٘جهؼز ٝصذج ٍ ثألكٌجر ٝث٥رث  ُـزف ثُٞؿٍٞ إ٠ُ ثصلجم د٤ٖ ثألمزثف ثُٔضلجٝكز ُِضٞؿوَ إُو٠ إدوزثّ ػوود ،

ٜٗج ُْ ص٘ظْ ؿزثفز أفٌجّ ثُٔزفِز ثُظجدوز ػ٠ِ ثُضؼجهد صجرًوز ثألٓوز ُِلووٚ ٝثُولوج  ثُوذ١ أٓج ثُوٞث٤ٖٗ ثُٞكؼ٤ز كئ

ٓوٖ ثُووجٕٗٞ  ٣33ظض٘د إ٠ُ دؼق ثُ٘ـٞؽ ؿ٤ز ثُٔذجػوزر ثُضو٢ صؼو٤ز إُو٠ ٓزفِوز ثُٔلجٝكوجس كوود ٗـوش ثُٔوج ر 

وذٍٞ ث٥خز ػ٠ِ ٝؽٚ )ثُؼود ٛٞ ثرصذجم ثإل٣ؾجح ثُـج ر ٖٓ ثفد ثُطزك٤ٖ د 1551ُظ٘ز  44ثُٔد٢ٗ ثُؼزثه٢ رهْ 

ػِو٠ ثٗوٚ  1541ُظو٘ز  131ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔود٢ٗ ثُٔـوز١ رهوْ  ٣151غذش أعزٙ ك٢ ثُٔؼوٞ  ػ٤ِٚ ( ٝٗـش ثُٔج ر 

)٣ضْ ثُؼود دٔؾز  إٔ ٣ضذج ٍ مزكجٙ ثُضؼذ٤ز ػٖ إرث ص٤ٖ ٓضطجدوض٤ٖ ٓغ ٓزثػجر ٓج ٣وزرٙ كٞم مُي ٖٓ أٝكجع ٓؼ٤٘ز 

) ٣٘ؼوود  1536ُظو٘ز  43ٖٓ ثُووجٕٗٞ ثُٔود٢ٗ ثألر ٗو٢ رهوْ  54ثُٔج ر  الٗؼوج  ثُؼود ( ٣ٝ٘ؾ ثُٔؼزع ثألر ٢ٗ ك٢

ثُؼود دٔؾز  ثرصذجم ثإل٣ؾجح دجُوذٍٞ ٓوغ ٓزثػوجر ٓوج ٣ووزرٙ ثُووجٕٗٞ كوٞم مُوي ٓوٖ أٝكوجع ٓؼ٤٘وز الٗؼووج  ثُؼوود ( 

لؤٜج ، ٝصو٘ؾ ٣ضلـ ٖٓ ثُٔٞث  ثُظجدوز إٔ ثُؼود ال ٣٘ؼود إال دضذج ٍ ثُضؼذ٤ز ػٖ ثإل٣ؾجح ٝثُوذٍٞ ٝثرصذجمٜٔج ٣ذؼ

٣طجدن ثُوذٍٞ ثإل٣ؾجح إمث ثصلن ثُطزكجٕ ػ٠ِ ثُٔظجةَ ثُؾٞٛز٣ز ثُضو٢  -1ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔد٢ٗ ثُؼزثه٢ )  16ثُٔج ر 

 -2صلجٝكج ك٤ٜج إٓج ثالصلجم ػ٠ِ دؼق ٛذٙ ثُٔظجةَ كال ٣ٌل٢ الُضشثّ ثُطزك٤ٖ فض٠ ُٞ ثعذش ٛوذث ثالصلوجم دجٌُضجدوز  

َ ثُؾٞٛز٣ز كو٢ ثُؼوود ٝثفضلظوج دٔظوجةَ صلـو٤ِ٤ز ٣ضلووجٕ ػ٤ِٜوج ك٤ٔوج دؼود ُٝوْ ٝإمث ثصلن ثُطزكجٕ ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثُٔظجة
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٣ؼضزمج إٔ ثُؼود ٣ٌٕٞ ؿ٤ز ٓ٘ؼوود ػ٘ود ػودّ ثالصلوجم ػِو٠ ٛوذٙ ثُٔظوجةَ ك٤ؼضذوز ثُؼوود هود صوْ ٝإمث هوجّ خوالف ػِو٠ 

جٕٗٞ ٝثُؼوزف ثُٔظجةَ ثُض٢ ُوْ ٣وضْ ثالصلوجم ػ٤ِٜوج كوجٕ ثُٔقٌٔوز صولو٢ ك٤ٜوج مذووج ُطذ٤ؼوز ثُٔٞكوٞع ٝإلفٌوجّ ثُوو

( ،  144ٝثُووجٕٗٞ ثُٔود٢ٗ ثألر ٗو٢ ثُٔوج ر  55ٝثُؼدثُز ( ٝٝر  ٗلض ثُو٘ؾ كو٢ ثُووجٕٗٞ ثُٔود٢ٗ ثُٔـوز١ ثُٔوج ر 

٣ظض٘ضؼ ٓوٖ ٛوذٙ ثُ٘ـوٞؽ ٝؽوٞ  ٓزفِوز ثُٔلجٝكوجس ثُظوجدوز ػِو٠ ثٗؼووج  ثُؼوود إم ال ٣ٌلو٢ ثالصلوجم ػِو٠ دؼوق 

جم ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثُٔظوجةَ ثُؾٞٛز٣وز ثُضو٢ صلوجٝف ػ٤ِٜوج ُِووٍٞ ثُٔظجةَ ك٢ ثُؼود ٢ٌُ ٗوٍٞ دجٗؼوج ٙ دَ الدد ٖٓ ثالصل

هود ٗوؾ ؿوزثفز  2441دجٗؼوج  ثُؼود،  ٖٓ ثُؾد٣ز دجُذًز إٔ ٓؼزٝع هجٕٗٞ ثُضؾوجرر ثالٌُضزٝٗو٢ ثُٔـوز١ ُؼوجّ 

ػ٠ِ ٓزفِز ثُٔلجٝكجس ثُظجدوز ػ٠ِ ثُضؼجهد ف٤ظ ػزف ثُؼود ثال٤ٌُضز٢ٗٝ دأٗوٚ ) ًوَ ػوود صـودر ك٤وٚ إرث ر ثفود 

ٝ ٤ًِٜٔج أٝ ٣ضْ ثُضلجٝف دؼأٗٚ أٝ صذج ٍ ٝعجةوٚ ٤ًِج أٝ ؽشة٤ج ػذز ٝط٤ن ث٤ٌُضز٢ٗٝ( ٣ٝظضلج  ٓوٖ ٓطِوغ ثُطزك٤ٖ أ

ٝؽوٞ  ٓزفِوز   2444ُظو٘ز  13ٖٓ ٓؼوزٝع هوجٕٗٞ ثُٔذوج الس ٝثُضؾوجرر  ثال٤ٌُضز٤ٗٝوز ثُضٞٗظو٢ رهوْ  25ثُلـَ 

ثال٤ٌُضز٤ٗٝز إٔ ٣وٞكز ُِٔظوضِٜي دطز٣ووز طجدوز ػ٠ِ ثُضؼجهد ٝمُي ف٤ظ ثػضزم ػ٠ِ ثُذجةغ ك٢ ثُٔؼجٓالس ثُضؾجر٣ز 

ٝثكقز ٝٓلٜٞٓز هذَ إدزثّ ثُؼود ٖٓ ثُٔؼِٞٓجس ....ثُخ. دخالف هجٕٗٞ ثُٔؼجٓالس  ثال٤ٌُضز٤ٗٝز ثُٔؤهوش ثألر ٗو٢ 

ثُوذ١ ُوْ ٣و٘ؾ ؿوزثفز ػِو٠ ٓزفِوز ثُٔلجٝكوجس ٝثًضلو٠ دضؼز٣وق ثُؼوود ثال٤ٌُضزٝٗو٢ كو٢  2441ُظو٘ز  15رهْ 

 .الصلجم ثُذ١ ٣ضْ ثٗؼوج ٙ دٞطجةَ ث٤ٌُضز٤ٗٝز ٤ًِج أٝ ؽشة٤ج (ٓ٘ٚ ػ٠ِ ثٗٚ   ) ث 2ثُٔج ر 

 

 انًطهب انربًَ 

 خصبئص انحفبوض عهى انعقذ 
 ٣ٔضجس ثُضلجٝف ػ٠ِ ثُؼود دؼد  ٖٓ ثُخـجةؾ ُٝؼَ ثدزس صِي ثُخـجةؾ ط٘ؾِٔٚ ك٢ ثُ٘وجم ثُضج٤ُز :

 ثألموزثف إرث رػ٘ودٓج صضؾوٚ  الإ، كٔوٖ ٗجف٤وز ال صقودط ػ٤ِٔوز ثُضلوجٝف  إرث ١ثُضلجٝف ػِو٠ ثُؼوود صـوزف  -1

ثُطزك٤ٖ صظَ فزر صٔجٓوج  إرث ركجٕ  أخزٟػود ٓؼ٤ٖ ٖٝٓ ٗجف٤ز  إدزثّثُدخٍٞ ك٢ ثُضلجٝف دٜدف  إ٠ُثُٔضلجٝكز 

ثُضلجٝف أٝ ثالطضوزثر ك٤ٚ أٝ ثالٗظقجح ٓ٘وٚ  إ٠ُم٤ِز ٓزفِز ثُٔلجٝكجس كٌَِ مزف ثُقز٣ز ثٌُجِٓز ك٢ ثُدخٍٞ 

 (6)فز٣ز ثُضؼجهد ػ٠ِ ثُؼ٤ِٔز ثُضلجٝك٤ز  ٓذدأثٗطذجم  إ٠ُ ُقظز ٣ٝزؽغ مُي ًِٚ آخزُٝٞ ك٢ 

مُي ثُؼود ٝٛذث ٓج ٣قـَ  ثةٔج طٞث  صْ ثالصلجم دؼٌَ ؿز٣ـ أٝ دؼٌَ  أمزثفثُضلجٝف ػ٠ِ ثُؼود ٣ضْ دجصلجم  -2

صوضْ  ٝإٗٔوجأٝ دـوٞرر ًضجد٤وز كجُٔلجٝكوجس ثُؼود٣وز ال صقودط ٗض٤ؾوز ؿودكز دقضوز ك٢٘ٔ ٝطٞث  صْ دـٞرر ػل٣ٞز 

ثُؼوود دق٤وظ ٣ٔ٘قٜٔوج ٛوذث ثالصلوجم  دوئدزثّػِو٠ ثُٔلو٢ هودٓج  ثُٔذودأجم طجدن ٣ٞثكن دٔٞؽذٚ ثُطزكجٕ ٖٓ ف٤ظ دجصل

 (3)ثُؼِْ ثٌُجك٢ دجُؼود ثُٔضلجٝف ػ٤ِٚ 

٣وضْ صذوج ٍ ثُٔوضزفوجس ٝثُؼوزٝف ٣ٝووّٞ ًوَ موزف  مإٝثُؼطوج   ٝثألخذثُضلجٝف ػ٠ِ ثُؼود ٣وّٞ ػ٠ِ ثُضذج ٍ  -3

ٗٞع ٓوٖ ثُضوٞثسٕ  إ٠ُثُضؼد٣الس ك٢ ثُؼزٝم ثُض٢ ؽج  دٜج ٤ُضْ ثُضٞؿَ  إؽزث ٖ خالٍ دضود٣ْ ص٘جسالس ٖٓ ؽجٗذٚ ٓ

 (1)د٤ٖ ٓـجُـ ثُطزك٤ٖ ثُٔضؼجركز 

مُوي ثُؼوود  إدوزثّ إُو٤ُ٠ض ًَ صلجٝف ػِو٠ ثُؼوود ٣وؤ ١ دجُلوزٝرر  إمثُضلجٝف ػ٠ِ ثُؼود مٝ ٗض٤ؾز ثفضٔج٤ُز  -4

 (5)ال ػ٢   إ٠ُهد ٣٘ض٢ٜ ثُضلجٝف  ٝإٗٔجدجُلؼَ 

ٝإمث ًوجٕ ثُؼوود ثُٜ٘وجة٢  إلدوزثّٝثُضقلو٤ز  ثإلػودث  إُو٠كٜوٞ ٣ٜودف  إلدزثٓوٚثُضلجٝف ػ٠ِ ثُؼود ٓزفِوز صٜٔود  -5

ثُضلووجٝف ال ٣ِووشّ ثُطووزك٤ٖ كجٗووٚ ٣ٜوودف كوو٢ ثُٜ٘ج٣ووز إُوو٠ إدووزثّ ثُؼووود دؼوود إٔ هووجّ ثُطزكووجٕ  دجُض٤ٜٔوود ُٜووذث ثإلدووزثّ 

 (14ُٜ٘ج٣زُذِٞرصٜج إ٠ُ ثصلجم ٜٗجة٢ ك٢ ثُٔقـِز)ػذزثُضٞؿَ إ٠ُ ثصلجهجس ٓزف٤ِزصوٞ ثُٔضلجٝكجٕ ك٢ ث دجُضلجٝف

 

 انًطهب انربند 

 أهًٍة انًفبوظبت عبر االَحرٍَث 
ؽج س ٓزفِز ثُضلجٝف ُضذ٤َُ ثُـؼٞدجس ثُض٢ صضٔغَ ك٢ ثُضؼو٤دثس ثُوج٤ٗٞٗز ٝثُل٤٘ز أٓجّ مزك٢ ثُؼود ، ٝمُي ُِقد 

جس ثُؼوووٞ  ثُٔذزٓووز ػذووز ثالٗضز٤ٗووش ثُو٤ووجّ ٓووٖ ثُٔخووجمز ثُؾظوو٤ٔز ثُضوو٢ هوود صٞثؽووٚ إصٔجٓووٚ ٝإدزثٓووٚ. كٔووٖ أطجطوو٤

دجُٔلجٝكجس ثُؼود٣ز ثُض٢ صظضـزم ثُٞهش ٝثُؾٜد ٝثُضخـؾ ك٢ ثُدرثطز، مُي ُِقد ٖٓ ثإلػٌجالس ثُوج٤ٗٞٗز ثُض٢ 

ٖٓ ثٌُٖٔٔ إٔ صظٜز ك٢ ثُٔظضوذَ ؽزث  ػدّ ثالُضشثّ دجُؼوود أٝ ُقودٝط ؽٜوَ ُودٟ إفودٟ أموزثف ثُؼوود .إم صذوزس 

ف ك٢ ثُق٣ٞ٤ز ثُض٢ ٣ضْ ٖٓ خالُٜج ثإلػودث  ٝثُضقلو٤ز ُٜوذث ثُؼوود ٓوٖ خوالٍ ثُذقوظ كو٢ ًِلوز أ٤ٔٛز ٓزفِز ثُضلجٝ

(.ًٔج إٔ ثُٔلجٝكجس ثُؼود٣ز 11ث٥خز ٝ ٓٞهلٚ ثُوج٢ٗٞٗ ٝثُل٢٘) ثُؾٞثٗخ ثُوج٤ٗٞٗز ٝ ثُل٤٘ز ٝ د٤جٕ ػخؾ ثُطزف
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خ  رثطز أ٤ُٝوز  ه٤ووز ُِؼوزٝم صلغ ثُؼود ك٢ ؿ٤جؿز هج٤ٗٞٗز خجؿز . إم إٕ ٝكغ صزص٤خ هج٢ٗٞٗ ُؼود ٓؼ٤ٖ ٣ضطِ

ثُض٢ ط٤ؾز١ ص٘ل٤وذٛج دٔٞؽذٜوج ، ٝػ٤ِوٚ كوجٕ ثُـو٤جؿز ثُوج٤ٗٞٗوز ال ٣ٌٔوٖ إٔ صضووزر ٜٗجة٤وج . إال ٓوٖ خوالٍ ٓزثفوَ 

ثُٔلجٝكجس ثُض٢ طوضؤ ١ إُو٠ إدوزثس ؽ٤ٔوغ ػ٘جؿوز ثُؼوود ثُضو٢ طوضظٜز كو٢ ثُٜ٘ج٣وز ، ٝٛوذٙ ثُـو٤جؿز ٜٓٔوز ؽودث   

ٜٔٔز ثُض٢ صقض١ٞ ػ٠ِ ػ٘جؿز ٓخضِلز ٣ٝظجْٛ ك٢ ص٘ل٤ذٛج أمزثف ٓضؼد ر ك٢ خجؿز ك٢ ٤ٓدثٕ ثُؼوٞ  ثُٔزًذز ٝثُ

(،ًٔووج إٔ ُِٔلجٝكووجس ثُؼود٣ووز  ٝر كوو٢ صلظوو٤ز ثُؼووود ػ٘وود ؿٔٞكووٚ ٝٓؼزكووز ثُٔوجؿوود ثُقو٤و٤ووز 12 ٍٝ ٓضؼوود ر)

ُِطزك٤ٖ ك٢ فجُز ؿٔٞف أٝ ٗوؾ ػزٝم ثُؼود،كل٢ ٓغَ ٛذٙ ثُقجُوز ٣ووّٞ ثُوجكو٢ دجالطوضت٘جص إُو٠ ثُٔلجٝكوجس 

(ًٔج إٔ ُِٔلجٝكجس أ٤ٔٛز ص٘ذغ ٖٓ ف٤ظ 13وز٣٘ز هلجة٤ز أٝ ًظزف ٖٓ ثُظزٝف ثُٞثهؼ٤ز ثُض٢ صق٤ن دجُ٘شثع )ً

أٜٗج هد صِقن دجُؼود دجػضذجرٛج ؽش ث   ٓ٘ٚ ٝمُي دٜدف ثالطضلج ر ٜٓ٘ج ُضٌِٔز ثُؼود ًجإلفجُز ػ٤ِٜج ٓوغال   ك٤ٔوج ٣ضؼِون 

( ،  ًٔوج إٕ 14صؼود ثُٔلجٝكوجس ؽوش ث   ال ٣ضؾوشأ ٓوٖ ثُؼوود) دجُظؼز أٝ ٓقَ ثُذ٤غ أٝ ؿ٤زٙ كل٢ ٓغَ ٛذٙ ثُقوجالس

ثُٔلجٝكجس ثُؼود٣ز صقد  فوٞم ٝثُضشثٓجس ثُطزك٤ٖ،  إم إٕ ػ٠ِ مزك٢ ثُؼالهز ثُضؼجهد٣ز ثُؼَٔ ػ٠ِ صؼ٤٤ٖ ثُ٘وجم 

ثُض٢ ٣ؾز١ صقد٣دٛج ٝصؼز٣لٜج دٌَ ٝكوٞؿ ٝثُٔقجُٝوز ػِو٠ إسثُوز ثُـٔوٞف ٝثإلدٜوجّ هودر ثُٔظوضطجع ك٤ٔوج ٣ضؼِون 

الُضشثٓجس ٝٓج ٣ضـَ دجُٔذج ا ثُض٢ صقٌْ ػالهجصْٜ ثُضؼجهد٣ز م٤ِوز كضوزر ثُض٘ل٤وذ،  ٝٛوذث ٣ؼ٘و٢ إٔ ثُودخٍٞ كو٢ أ١ دج

ثُضشثّ صؼجهد١ دؼٌَ ٜٗجة٢ ٣ضطِخ صود٣ز ثألمزثف ثُٔظذن ُ٘طجم ثالُضشثٓوجس ثُضو٢ طو٤ِٔ٤ٜج ًوَ موزف، عوْ صوز٣وز 

٣ؾز١ ص٘ل٤ذٛج خالٍ ٓزثفَ س٤٘ٓز م٣ِٞز ُذث ٣ؾوخ  ثُقوٞم ثُض٢ ٣زؿذٕٞ ثُقـٍٞ ػ٤ِٜج ٝالط٤ٔج ك٢ ثُؼوٞ  ثُض٢

ثُضقظض ُِطٞثرا ٝثُٔخجمز ًٝذُي ثُظزٝف ثُضو٢ هود صوؤعز ػِو٠ ثطوضٔزثر٣ز ص٘ل٤وذ ثُؼوزٝم ثُضؼجهد٣وز ٝثُضوٞثسٕ 

ثُٔووج٢ُ ُِؼووود ٣ٝؾووخ ٛ٘ووج صؼ٤وو٤ٖ فوووٞم ٝثُضشثٓووجس ثألمووزثف ٓووٖ خووالٍ أٓووٞر ٣ؾووخ ثُضؼوود٣د ػ٤ِٜووج ًِـووز ثُضؼجهوود 

(  ًذُي كجٕ ُِٔلجٝكجس أ٤ٔٛوز صضؼِون دضقد٣ود ثُووجٕٗٞ 15ٝثُضقد٣د ثُده٤ن ُؼ٘جؿز ثُؼود) ٝثُد٣ذجؽز ٝثُٔـطِقجس

ثُٞثؽخ ثُضطذ٤ن ػ٠ِ ثُؼود مٝ ثُطجدغ ثُد٢ُٝ، إمث عجر ػ٘ود صطذ٤ووٚ أ١ ٗوشثع دو٤ٖ مزك٤وٚ،  ًوذُي كوجٕ ُِٔلجٝكوجس 

ُوذ٣ٖ ثدزٓوج ثصلجهوج   دوذُي كو٢ أ٤ٔٛز أخزٟ ٖٓ ف٤ظ د٤جٜٗج ُٞطجةَ صظو٣ٞز ثُٔ٘جسػوجس ثُضو٢ هود ص٘ؼوج دو٤ٖ ثُطوزك٤ٖ ث

 ( .16ٓزفِز ثُٔلجٝكجس )

خالؿز ثُوٍٞ إٔ ثُٜدف ٖٓ ثُضلجٝف ػذز ثالٗضزٗش ٛٞ ثُولج  ػ٠ِ ثُوِن ٝثُضز   ُدٟ مزك٢ ثُؼود ثُوذ١ ٣خِون 

ثُزؿذز ٤ٌُِٜٔج ك٢ ثُضل٤ٌز دضأ٢ٗ ك٢ ثُضقون ٖٓ ٓالةٔز ثُؼود ُِظزٝف ٝثُضطِؼجس كضٌٕٞ ثُٔلجٝكجس ٝط٤ِز ُض٤ٜتز 

 خ ثُظزٝف ٝأًغزٛج ٓالةٔز إلدزثّ ثُؼود ثُٜ٘جة٢.ثٗظ

 

   نرابعا انًطهب

   جكٍٍف اإلعالٌ عبر شبكة االَحرَث

دٔج إٕ ثُذد٢ٜ٣ ٖٓ ثُؼود ثٗٚ ال ٣٘ؼود إال دـدٝر إ٣ؾجح ٣زثكوٚ هذٍٞ كٜوَ ٣ؼضذوز ثإلػوالٕ أٝ ثُؼوزف ثُوٞثر  ػِو٠ 

 ػذٌز ثالٗضزٗش إ٣ؾجدج   ٣قضجػ ُوذٍٞ الٗؼوج  ثُؼود ؟

ُوجػدر ثُؼجٓز ػ٠ِ مُي دوجٕ ثُ٘ؼوز ٝثإلػوالٕ ٝد٤وجٕ ثألطوؼجر ثُؾوجر١ ثُضؼجٓوَ دٜوج ًٝوَ د٤وجٕ آخوز ٣ضؼِون أؽجدش ث

( ، ٝهود ثػضذوز 13دؼزف أٝ مِخ ٓٞؽٚ ُِؾٜٔٞر أٝ ثألػخجؽ ال ٣ؼد ػ٘د ثُؼوي إ٣ؾجدوج   ٝإٗٔوج  ػوٞر ُِضلوجٝف)

جؿوز ثُؼوود ٝػوزٝمٚ ًوإٔ ٣لوغ دؼق ثُلوٚ إٔ ثُؼزف ثُوذ١ ٣ضوودّ دوٚ ثفود ثألػوخجؽ ُِضؼجهود  ٕٝ إٔ ٣قود  ػ٘

إػالٗج   ُِؾٜٔٞر ٣ؼزف ك٤ٚ ثُظِؼز ٖٓ ؿ٤ز صقد٣د طؼزٛج أٝ ٗٞػٜج أٝ ٓٞثؿولجصٜج  ػوٞر إُو٠ ثُضلوجٝف ًوئػالٕ 

( ، كجْٛ ٓج ٤ٔ٣وش ٓزفِوز ثُضلوجٝف ٛوٞ ػ٘ـوز ثالفضٔوجٍ إم ثٗوٚ ٓوٖ 11ػخؾ ػٖ د٤غ ػوجرٙ  ٕٝ صقد٣د ثُغٖٔ )

ز ػوٖ ثصلوجم طوٞث  دوجُذ٤غ أٝ ثُؼوزث ،  كجُٔلجٝكوجس ثُؼود٣وز صٔوز ػوج ر ؿ٤ز ثُٔؤًد دجُ٘ظذز ُطزك٢ ثُضؼجهد إٔ ٣ظول

دٔزفِض٤ٖ ٓزفِز أ٤ُٝز ٣ظؼ٠ ك٤ٜج ًَ رثؿخ ك٢ ثُضؼجهد إ٠ُ ثُضؼوزف ػِو٠ ثُؼوخؾ ث٥خوز ثُوذ١ ٣ٌٔوٖ إٔ ٣ضؼجهود 

ُطوزف ٓؼٚ، ٝٓزفِز عج٤ٗز صضقدط ك٤ٜج ػٖ  ٓوٞٓجس ثُؼود ثُٔ٘ؼٞ  د٤ٜ٘ٔج دئ٣ؾوجح ٓقود  ٣٘ؼوود ثُؼوود دوذُٞوٚ ٓوٖ ث

ث٥خز كجُدػٞر إ٠ُ ثُضلجٝف ٝثإل٣ؾجح ٛٞ ثُضؼذ٤ز ػٖ ثإلرث ر ٝثُلجرم د٤ٜ٘ٔج ٛوٞ كوجرم ٝظ٤لو٢، كٞظ٤لوز ثُودػٞر 

إ٠ُ ثُضلجٝف ٢ٛ ٓؾز  ثإلػالٕ ٖٓ ؿجفذٜج ػٖ رؿذز ٓؾز ر ك٢ ثُضؼجهود دوـود ثًضؼوجف ٓوٖ صٌوٕٞ ُد٣وٚ رؿذوز 

قد  ُِضؼجهد أٝ إ٣ؾوجح دوٚ، أٓوج ثإل٣ؾوجح كٞظ٤لضوٚ ٓوجدِز أٝ دوـد ثطضدرثػ ٖٓ ٝؽٚ إ٤ُٚ ثُدػٞر إ٠ُ صود٣ْ ػزف ٓ

(  كئمث صلؤٖ 15ؿ٤جؿز ٓؼزٝع ٓقد  ثُٔؼجُْ هجدَ ُِضقٍٞ إ٠ُ ثصلجم دٔؾز  إػالٕ ٖٓ ٣ٞؽٚ إ٤ُٚ ػٖ هذُٞٚ ُٚ )

ػزف ثُظِغ ٝثُخدٓجس ػٖ مز٣ون ثالٗضزٗوش عٔوٖ ثُٔذ٤وغ، ٣ؼود ٛ٘وج ثُؼوزف إ٣ؾجدوج   ػوجٗٚ كو٢ مُوي ػوجٕ ػوزف 

ُٔقالس ثُضؾجر٣ز ٓغ د٤جٕ أعٔجٜٗج ،كل٢ ثُقجُض٤ٖ ٣ضقون ُِشدٕٞ رت٣ز ثُؼو٢  ثُٔذ٤وغ طوٞث  ثُذلجةغ ػ٠ِ ٝثؽٜجس ث
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ًجٗش رت٣ز فو٤و٤ز دجُؼ٤ٖ أّ ثكضزثك٤ز  ثخَ ثُٔٞهغ ثُضؾجر١ ػ٠ِ ث٣ُٞخ ػٖ مز٣ن ػجػز ثُقجطخ ثال٤ٌُضز٢ٗٝ، 

إٔ ٣ضلوؤٖ صؼ٤وو٤ٖ ثُؼ٘جؿووز ك٤ضقووون ثُضطووجدن دوو٤ٖ ثإلرث صوو٤ٖ ٣ِووشّ ُووٚ كوو٢ ثُضؼذ٤ووز ػووٖ ثإلرث ر ثٌُٔٞٗووز ُ ٣ؾووجح 

ثُؾٞٛز٣ز ُِؼود ثُٔزث  إدزثٓٚ صؼ٤٤٘ج ًجك٤ج فض٠ ٣ٌٖٔ إٔ صِقن دٜج ثإلرث ر ثٌُٔٞٗز ُِوذٍٞ دؼود مُوي ٝٛوذٙ ثُؼ٘جؿوز 

دقظخ ثألؿَ ثُؼ٘جؿز ثُٔٞكٞػ٤ز ثُض٢ صقد  ٓج٤ٛز ثُؼود ٝص٤ٔشٙ ػٖ ؿ٤زٙ ٖٓ ثُؼوٞ  ٝثُضو٢ ال ٣ضـوٞر ٝؽوٞ  

ؿذز ك٢ ثُضؼجهد ال ٣ضلٖٔ صقد٣د ٛذٙ ثُؼ٘جؿز ال ٣ؼضذز إ٣ؾجدج   ٝإٗٔج ٓؾوز   ػوٞر ثُؼود ددٜٝٗج، ًَٝ صؼذ٤ز ػٖ ثُز

 (.24ُِضلجٝف ٣ٝدخَ ك٢ ٓزفِز ثُٔظجٝٓز ثأل٤ُٝز ثُض٢ صظذن ثإل٣ؾجح)

 

 انًبحد انربًَ 

   االنحزايبت انُبشئة عٍ انًفبوظبت انعقذٌة عبر االَحرَث
ز ثُضشثٓجس ٣ؾخ ثُٞكج  دٜج هذَ إدوزثّ ثُؼوود ثطوض٘ج ث   إُو٠ ٣لزف ثُ٘ظجّ ثُوج٢ٗٞٗ ُِٔلجٝكجس ػ٠ِ مزك٢ ثُٔلجٝك

ط٤ج ر ٓذدآ فظٖ ث٤ُ٘ز، ُقٔج٣ز ثُغوز ثُٔؼزٝػز ك٢ ثُٔؼجٓالس دٜدف صقو٤ن ثُـج٣ز ٖٓ ثُضلجٝف ٢ٛٝ ثُٞؿٍٞ إ٠ُ 

إدزثّ ػود هجةْ ػِو٠ ركوج ٓظوض٤٘ز دجُضؼجهود ُضؾ٘وخ ثُٔ٘جسػوجس ثُضو٢ هود صقودط ػ٘ود إدوزثّ ثُؼوود ،ُوذث طو٘ذقظ ٛوذٙ 

ثالُضشثٓجس ك٢ أردؼز ٓطجُخ ٣خضؾ ثُٔطِخ ثألٍٝ دجُضشثّ دجُضلجٝف دقظٖ ٤ٗز ٣ٝخضؾ ثُٔطِخ ثُغج٢ٗ دجالُضشثّ 

 دجُضؼجٕٝ ٣ٝخضؾ ثُٔطِخ ثُغجُظ دجالُضشثّ دضود٣ْ ثُٔؼِٞٓجس ٣ٝخضؾ ثُٔطِخ ثُزثدغ دجالُضشثّ دجُ٘ــ ٝثإلرػج  .

 

 انًطهب األول 

 االنحزاو ببنحفبوض بحسٍ ٍَة 
أ فظوٖ ث٤ُ٘وز ٓوٖ أموزثف ثُٔلجٝكوجس إٔ ٣ضلجٝكوٞث دؼوزف ٝأٓجٗوز ُوذث كوجٕ هطوغ ثُٔلجٝكوجس دؼوٌَ ٣وضل٢ ٓذد

( ٓٔج ٣ضزصخ ػِو٠ ثُٔلوجٝف هودرث   ٓوٖ ثُ٘شثٛوز ٝثُغووز أع٘وج  ػ٤ِٔوز 21صؼظل٢ ٣ؤ ١ إ٠ُ إ٣ؾج  ػوٞدز ُٜذث ثُوطغ)

إكؼوجُٜج دجطوضخدثّ ثُق٤وَ أٝ  ثُضلجٝف ٝثالٓض٘جع  ػٖ  ًوَ ٓوج ٣ؼ٤ون ثُٔلجٝكوجس أٝ ٣وؤ ١ إُو٠ إدطجُٜوج أٝ ٓقجُٝوز

ثُٔزثٝؿز أٝ ثإلكوزثر دوجُـ٤ز كوجالُضشثّ دقظوٖ ٤ٗوز ٣ٞؽوخ صذوج ٍ ثفضوزثّ ثالُضشثٓوجس ثُٔضزصذوز ػِو٠ مزكو٢ ثُؼوود 

( ، ٝدؼذجرر أخزٟ إمث ًجٕ ًَ مزف 22ؽٞٛز٣ز ًجٗش أّ  عج٣ٞٗز ٝٓج ٣ضلزع ػٜ٘ج أٝ ٓج ٣ظجٗدٛج ٤ُضْ إدزثّ ثُؼود )

ض٤ؾز ٝٛٞ ثُدخٍٞ ك٢ ثُٔلجٝكجس كجٕ ثُضشثٓٚ أع٘ج  ثُضلجٝف ٣ؼود ثُضشثٓوج   دذوذٍ ػ٘ج٣وز ، ِٓشٓج   دجالُضشثّ دضقو٤ن ٗ

إم ٣ؾخ ػ٠ِ ًَ مزف دذٍ ثُؼ٘ج٣ز ثُٔطِٞدز إلٗؾجؿ ثُٔلجٝكجس كئمث طِي أ١ مزف ٓظٌِج   ٖٓ ػوجٗٚ ٣وؤ ١ إُو٠ 

إٔ ٣ضذوغ ثُٔظوِي ثُٔوأُٞف ثُوذ١ إخلجم ثُٔلجٝكجس أٝ ػزهِضٜج ٣ؼد ٓخجُلج   ُالُضشثّ دذذٍ ثُؼ٘ج٣ز ثُذ١ ٣لزف ػ٤ِوٚ 

( ٖٝٓ ثُؾد٣ز دجُذًز إٔ ثؿِخ ثُضؼز٣ؼجس ثُؼزد٤ز ُوْ ٣23ضذؼٚ ثُؼخؾ ثُٔؼضج ، ٝثُذ١ ٣ضلن ٓغ ٓذدأ فظٖ ث٤ُ٘ز،)

ص٘ؾ ػ٠ِ ٓذدأ فظٖ ث٤ُ٘ز ك٢ ثُؼالهجس د٤ٖ ثألمزثف ك٢ ثُٔزفِز ثُظجدوز ػ٠ِ ثُضؼجهد دَ أخذس دٔذدأ ػجّ ٣ول٢ 

ثٗوٚ  1551ُظ٘ز   44ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔد٢ٗ ثُؼزثه٢  رهْ  1/ثُلوزر/ 154  إم ص٘ؾ ثُٔج ر دقظٖ ث٤ُ٘ز ك٢ ص٘ل٤ذ ثُؼوٞ

ٓوٖ  1/ثُلووزر / ٣141ؾخ ص٘ل٤ذ ثُؼود مذوج ُٔج ثػضَٔ ػ٤ِٚ ٝدطز٣وز صضلن ٓغ ٓج ٣ٞؽخ فظٖ ث٤ُ٘ز  ًٝوذُي ثُٔوج ر 

ُظو٘ز  5جٕٗٞ ثصقوج ١ (رهوْ ٓوٖ هوجٕٗٞ ثُٔؼوجٓالس ثإلٓوجرثص٢ )هو 1/ثُلووزر/ 246ثُوجٕٗٞ ثُٔد٢ٗ ثُٔـز١ ٝثُٔوج ر 

،  دؼٌوض دؼوق ثُووٞث٤ٖٗ ثألؽ٘ذ٤وز ًجُووجٕٗٞ  1514ُظ٘ز  63ٖٓ ثُوجٕٗٞ ثُٔد٢ٗ ث٣ٌُٞض٢ رهْ  53ٝثُٔج ر  1515

ثال٣طج٢ُ ٝثُظ٣ٞظز١ ثُض٢ ٗـش ؿزثفز   ػ٠ِ ثُضشثّ ثألمزثف أع٘ج  ثُٔلجٝكوجس ٝص٘ل٤وذ ثالُضشثٓوجس ٝثطوضؼٔجٍ 

ٓووٖ ثُضو٘وو٤ٖ ثُٔوود٢ٗ ثال٣طووج٢ُ ثٗووٚ ٣ِووشّ ثألمووزثف أع٘ووج   1333ؾ ثُٔووج ر ثُقوووٞم مذوووج   ُوٞثػوود فظووٖ ث٤ُ٘ووز إم صوو٘

ثُٔلجٝكجس ٝإدزثّ ثُؼود دجُضلجؿ٤َ دٔج ٣ضلن ٝفظٖ ث٤ُ٘ز ٝصلٖٔ ثُضو٤ٖ٘ ثُٔد٢ٗ ثُظ٣ٞظز١ ٗـج ٣ول٢ دأٗٚ ٣ِشّ 

 (.24ًَ ػخؾ دجطضؼٔجٍ فوٞهٚ ٝص٘ل٤ذ ثُضشثٓجصٚ ٝكوج ُوٞثػد فظٖ ث٤ُ٘ز )

 

 انًطهب انربًَ 

 و ببنحعبوٌ االنحزا
ثُضلووجٝف ػِوو٠ ثُؼووود ٣وووّٞ ػِوو٠ ثُضذووج ٍ ٝثألخووذ ٝثُؼطووج  ف٤ووظ ٣ضؼووجٕٝ ثألمووزثف ك٤ٔووج د٤ووْٜ٘ ػِوو٠ ثُضوز٣ووخ دوو٤ٖ 

ٝؽٜجس ثُ٘ظز ثُٔخضِلز،  ٣ٝضْ مُي ػٖ مز٣ن صذج ٍ ثُؼزٝف ٝثُٔوضزفجس دق٤ظ ٣وّٞ ًَ مزف دضود٣ْ ص٘وجسالس 

ضو٢ ؽوج  دٜوج، ٝمُوي فضو٠ ٣وضْ ثُضٞؿوَ إُو٠ ٗوٞع ٓوٖ ٖٓ ؽجٗذٚ ٖٓ خالٍ إؽزث  ثُضؼد٣َ ك٢ ثُؼزٝم ٝثُٔطجُوخ ثُ

ثُضٞثسٕ د٤ٖ ٓـجُـ ثُطزك٤ٖ ثُٔضؼجركز، كئمث ُْ ٣ٌٖ ٛ٘جى ٓؾجٍ أٝ هجد٤ِز ُِ٘وجع أٝ ثُض٘جسٍ ك٤ِض ٛ٘جى عٔوز أ٣وز 
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( ، إم إٕ ثالُضوشثّ دجُضؼوجٕٝ كو٢ ثُٔلجٝكوجس ٣وؤ ١ إُو٠ صقد٣ود ثُٜودف ٝثُـج٣وز ٓوٖ ثُؼوود ثُووذ١ 25ػ٤ِٔوز صلوجٝف)

إلدزثٓووٚ ٝد٤ووجٕ ثالفض٤جؽووجس ثُلؼ٤ِووز ثُٔذجػووزر ٓووٖ ٓقووَ ثُضؼجهوود ٝٓووٖ خووالٍ ثُضؼووجٕٝ دوو٤ٖ مزكوو٢  ٣ظووؼ٠ مزكووجٙ

ثُٔلجٝكجس ٤ُضٌٖٔ ًَ مزف ْٜٓ٘ ثُو٤وجّ ددرثطوز ظوزٝف ث٥خوز ٝٓودٟ ٓودرصوٚ ػِو٠ إصٔوجّ ثُضؼجهود ٝثُذقوظ كو٢ 

ٔشٝ  دؾٔوغ ثًذوز هودر ٌٓٔوٖ ثُظزٝف ثُٔوضزٗز دٔقَ ثُضؼجهد ٝصقد٣د إٌٓج٤ٗز صِذ٤ز رؿذجس ثُؼ٤َٔ ٖٓ خالٍ ه٤جّ ثُ

ٖٓ ثُٔؼِٞٓجس ثُٔضؼِوز دجُـج٣ز ثُٔزؽٞر ٤ُضْ ثطضخالؽ ثالطضخدثٓجس ثألطجط٤ز ٝثُلؼجُز ثُض٢ ٖٓ ثٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌوٕٞ 

ُِؼ٤َٔ ػِْ دٜج دؼٌَ ٓذجػز،  ٖٝٓ خالٍ ثُضؼجٕٝ د٤ٖ مزك٢ ثُضلجٝف ٣وضٌٖٔ ثُٔوشٝ  ثُؼوخؾ ثُٜٔ٘و٢ ٓوٖ د٤وجٕ 

ٓقَ ثُضؼجهود ، ٝثُو٤وجّ دؼٔوَ ثُٔٞثةٔوز دو٤ٖ آ٤ُوز إػودث  ثُٔقوَ ٝصقو٤ون رؿذوجس  ثُٔشث٣ج ثُض٢ ٣ظؼ٠ إ٠ُ صٞثكزٛج ك٢

ثُؼ٤َٔ ٤ُضٌٖٔ ٖٓ صِذ٤ز ثًذز هدر ٌٖٓٔ ٜٓ٘ج ٝػدّ ثُقد ٜٓ٘ج إال إمث ًجٗش ٓؤعزر ػ٠ِ ؿقز ثُٔقوَ مُوي دؼود ثخوذ 

 (  .26ثإلمٕ ٖٓ ثُؼ٤َٔ ٗلظٚ دؼد د٤جٕ ثُضأع٤زثس ثُٔضٞهؼز ثُقدٝط)

ثالطضؼالّ ػٖ ٓقَ ثُضؼجهد ٝثعز مُي ػ٠ِ ثُـج٣وز ٓوٖ ثُضؼجهود ثُضو٢ ٣ظوؼ٠ ثُؼ٤ٔوَ ُضقو٤وٜوج، أٓج ػ٘د ػدّ ثُضقز١ ٝ

كجٗٚ ٣ٌٕٞ ٓظتٞال   ػٖ ثُضوـ٤ز ثُذ١ ُقن دٚ ؽزث  ػدّ ثُضقز١ ٝثالطضؼالّ الٕ ثُٔشٝ  ٝكز ٓقَ ثُضؼجهد دقظخ 

ضو٢ ص٘ؼوج صٌوٕٞ ٓظوؤ٤ُٝز صوـو٤ز٣ز ٗجصؾوز ٓج صْ ثالصلجم ػ٤ِٚ ٝد٘ج    ػ٠ِ ثُذ٤جٗجس ثُض٢ صْ إرطجُٜج ُٚ كجُٔظؤ٤ُٝز ثُ

 ػٖ إخالٍ ثُؼ٤َٔ دجُضشثٓٚ دجُضؼجٕٝ ٓغ ثُٔشٝ  ثُذ١ ثُضشّ دضود٣ْ ٓقَ ثُؼود ثُذ١ ٣ضْ ثُضلجٝف ٖٓ ثؽِٚ .

٣ٝضظْ ثالُضشثّ دجُضؼجٕٝ دجالطضٔزثر٣ز كٜٞ ٣ذدأ ٖٓ ٓزفِز ثُٔلجٝكجس إ٠ُ إٔ ٣٘ض٢ٜ دئصٔجّ ثُضؼجهد ٝثُٞؿوٍٞ إُو٠ 

ٖ ثُضؼجهد دأكلَ ثألٝؽٚ، ٣ضظْ ٛذث ثالُضشثّ دأٗٚ ٓوٖ ثالُضشثٓوجس مٝثس ثُوجُوخ ثُقوجر ثُضو٢ صأخوذ ثُ٘ض٤ؾز ثُٔزؽٞر ٓ

ػد ث   ال فـز ُٚ ٖٓ ثإلػٌجٍ ك٢ ثُضؼجٕٝ ، كجُذ١ ٣ظوؼ٠ إ٤ُوٚ أموزثف ثُضلوجٝف إصٔوجّ ثُضؼجهود ثُوذ١ ٓوٖ ثؽِوٚ صوْ 

ر ٝصقد٣وود طووذَ ثُضؼووجٕٝ دوو٤ٖ مزكوو٢ ثُوودخٍٞ كوو٢ ٛووذٙ ثُٔزفِووز ثُظووجدوز ُِؼووود، أٓووج كوو٢ فووجٍ إػٔووجٍ طووِطجٕ ثإلرث 

ثُضلجٝف ك٤ِضشّ ًَ ٜٓ٘ٔج ثُضشثٓج   ٤ًِج   دٔج صْ ثالصلجم ػ٤ِٚ دجُضؼجٕٝ د٤ْٜ٘ ، كجُـج٣ز ٖٓ ٛوذث ثالُضوشثّ إٗؼوج  ػالهوز 

ػود٣ووز ؿووق٤قز خج٤ُووز ٓووٖ أ١ ػ٤ووخ أٝ خِووَ ٓظووضوذ٢ِ ٓووٖ ثٌُٔٔووٖ إٔ ٣ووؤ ١ إلفوودثط إػووٌجالس ٓظووضوذ٤ِز ٓضؼِوووز 

 (23دجُؼود)

 

 انربند انًطهب  

 االنحزاو بحقذٌى يعهىيبت 
ػ٘دٓج ٣ٌٕٞ ثفد ثُٔضؼجهد٣ٖ دٔزًش كؼ٤ق ٣ؾؼِٚ ػزكز ُضؼظق ثُطزف ث٥خوز، ًوَ مُوي ٜٓود ُظٜوٞر ثالُضوشثّ 

هذَ ثُضؼجهد دضود٣ْ ثُٔؼِٞٓجس ثُض٢ صؤعز ك٢ ثُزكج، دٔؼ٠٘ إٔ ثُٔضؼجهد ثُذ١ ُْ ٣شٝ  دٜج ٓج ًجٕ ٤ُذزّ ثُؼود ُٞ ػِوْ 

٣ذزٓٚ دجُؼزٝم مثصٜج ثُض٢ صْ دٜج ثُؼود، كٜٞ ثُضشثّ ٣٘ذوٚ دٞثطوطضٚ ثفود أموزثف ثُؼوود ثُطوزف دٜج أٝ ػ٠ِ ثألهَ ال 

( 21ث٥خز ػٖ ٓخجمز ثُؼود ٝٓ٘جكؼٚ ك٤ؾؼِٚ ػ٠ِ د٤٘ز ٖٓ ظزٝف ثُضؼجهد هجةٔج ػ٠ِ ٓؼزكز صجٓز دظوذخ ثُضشثٓوٚ )

خ ًٝجَٓ دٌجكز ٓلز ثصٚ ٗض٤ؾوز ُظوزٝف ، كجالُضشثّ دجإلػالّ ٛٞ ثُضشثّ ٣ظذن ثُضؼجهد ٤ُضْ إدزثّ ػود خجٍ ٖٓ أ١ ػ٤

ٝثػضذجرثس ٓؼ٤٘ز صزؽغ ُطذ٤ؼز ثُؼخؾ ثُٔضؼجهد ٓؼٚ أٝ ُطذ٤ؼز ثُؼود ٗلظوٚ أٝ أل١ ثػضذوجر آخوز ٣ؾؼوَ ٓوٖ ثُؼوود 

 ( 25ٓظضق٤ال )

ٗض٤ؾز ُِضطٞرثس ثُؼ٤ِٔز ٝثطضخدثّ ثال٤ٌُضز٤ٗٝجس ك٢ ٓؼظْ ؽش٣تجس ثُق٤جر أؿذـ ٛ٘جى صلجٝس د٤ٖ مزك٢ ثُضؼجهد  

ُوٚ ثعوز دوجُؾ ٓوٖ ف٤وظ ٓظوضٟٞ ثُؼِوْ ٝثُدرث٣وز دؼوجٕ ٓقوَ ثُضؼجهود، كجُؼ٤ٔوَ ال ٣ٌوٕٞ ػِو٠ ػِوْ ًوجف كو٢ ٝأؿذـ 

ثألؿِخ ػٖ ٓقَ ثُضؼجهد كٌَ ٓج ٣ضْ إرطجُٚ ُٚ ٛٞ د٤جٗجس ٖٓ خالٍ ػجػز ثُقجطخ ث٢ُ٥ ثُض٢ صضلٖٔ ثُٔٞثؿلجس 

ضز٤ٗش، ًٔج ٣ضْ إرطوجٍ ٓـوـز ُٔقوَ ٝثُٔوج٤٣ض ثُخجؿز دٔقَ ثُضؼجهد ٝثُض٢ ٖٓ ثٌُٖٔٔ إٔ صزطَ ػذز ػذٌز ثالٗ

ثُضؼجهد ُذ٤جٕ ٓج ٣ٌٖٔ إٔ ٣قض٣ٞٚ ٝك٢ ٛذٙ ثُقجُز ٣ٌٕٞ ٛ٘جُي ثُضشثّ ػ٠ِ ثُٔشٝ  دذ٤وجٕ آ٤ُوز ثالطوضؼٔجٍ ٝث٣ؾجد٤وجس 

ٝطِذ٤جس ثُٔ٘ضؼ ٝد٤جٕ ٓدٟ ٓ٘جطذز ٛذث ثُٔ٘ضؼ ُِؼ٤َٔ ك٢ ٛذٙ ثُقجُز ٣ٌٕٞ ثالُضوشثّ دوجإلػالّ أًغوز كؼج٤ُوز ٝٝؽٞدوج 

ذ٤جٕ ٓدٟ ص٘جطخ ثُٔقَ ٝثفض٤جؽجس ثُؼ٤َٔ ُوٚ ٝٓوٖ فون ثُؼ٤ٔوَ ثالطوضؼجٗز دخذ٤وز ُٔٞثؿوِز ٓزفِوز ػ٠ِ ثُٔشٝ  ُ

ثُٔلجٝكجس ٓؼٚ ٝإرػج ٙ ػٖ ٓقَ ثُضؼجهد ٤ٌُٕٞ ثإلػالّ ٝثكقج ٝٓلٜٞٓج ُِٔوشٝ  ٤ُٝوضْ ثُؼوود ددرؽوز ػج٤ُوز ٓوٖ 

 –ثُٜٔ٘و٢ ٝثُؼوخؾ ثُؼوج ١ ثُؼوخؾ  –ثُؼلجك٤ز كٜذث ثألٓز ٖٓ ػوجٗٚ صـو٤٘ق ثُٔضلجٝكو٤ٖ إُو٠ كتضو٤ٖ ٓخضِلضو٤ٖ 

ٝٛذث ٣ؼ٤ز إ٠ُ ػدّ ثُضٞثسٕ د٤ٖ ثُٔضلجٝك٤ٖ ٖٓ ف٤ظ ثُؼِْ ٝثُٔؼزكز دٔقَ ثُؼوود ٓٔوج ٣قضوجػ مُوي إلػوج ر ٤ٌِٛوز 

ثُؼالهز د٤ٖ مزك٢ ثُضلجٝف إلػج ر ثُضٞثسٕ د٤ٜ٘ٔج ٣ٝضْ مُي ٖٓ خالٍ ثالُضشثّ دجألػالّ ثُذ١ ٣وغ ك٢ ثألؿِخ ػ٠ِ 

ػخجؽ ث٤٤ُٜٖ٘ٔ ثُذ٣ٖ ٣ضظٕٔٞ دجالفضزثف، كٖٔ خالٍ ٛوذث ثالُضوشثّ ٣ٌٔوٖ ثُٞؿوٍٞ ػجصن ثُٔشٝ  ألٗٚ ٣ؼد ٖٓ ثأل



 م9002مجلة رسالة الحقوق ....  المجلد األول .... العدد الثاني .... 

 022 

إ٠ُ ثالصشثٕ ػذز ثإلػالّ دأطجطو٤جس ثُضؼجهود ُِقود ٓوٖ ثُخِوَ ،ٝثُظوؼ٢ ُِٔظوجٝثر دو٤ٖ مزكو٢ ثُضلوجٝف فوٍٞ ثُؼوود 

 ثُذ١ ط٤ذزّ د٤ٜ٘ٔج 

ج٣ز دق٤وظ ٣ِضوشّ ثُٔوٞر  دضش٣ٝود ثُؼ٤ٔوَ دٌجكوز ٖٝٓ ثُؾد٣ز دجُذًز إٔ ثُلوٚ ثػضذز ثالُضشثّ دجإلػالّ ثُضشثٓج دذذٍ ػ٘

ثُذ٤جٗجس ٝثُٔؼِٞٓجس ِٝٓقوجس ثُٔ٘ضؼ ثُض٢ صٞكـ فو٤وز ٓقَ ثُضؼجهد ٝد٤جٕ مزف ثطضخدثٓٚ ٝٓخوجمزٙ ٤ُضؾ٘ذٜوج، 

(  ٣ؼٞ  مُي ُؼدّ ثُضشثّ ثُؼ٤َٔ دئصذجع ثُذ٤جٗجس ٝمزم ثالطضؼٔجٍ 34أال إٔ ثُٔٞر  ال ٣ٌٕٞ ِٓشٓج دلٔجٕ ثُ٘ض٤ؾز)

ٓغ ثُٔقَ أٓج ثُٔٞر  ك٤ٌوٕٞ هود أٝكو٠ دجُضشثٓوٚ ٓوٖ خوالٍ ثُو٤وجّ دذوذٍ ثُؼ٘ج٣وز ثُضو٢ صلزكوٜج ػ٤ِوٚ مذ٤ؼوز ثُٔزكوز 

ٜٓ٘ضٚ ًٔج إٔ ثالُضشثّ ك٢ ٛذٙ ثُٔزفِز ال ٣ٌٕٞ ٗجصؾج ػٖ ثعز ػود١ دَ ٛٞ طجدن ُِضؼجهد ٝال ٣ٌٕٞ ٛ٘جى أ١ ثُضشثّ 

كوج ثُضلوجٝف ُِٞؿوٍٞ إُو٠ ثُؼولجك٤ز ثُٔطِووز ػود١ ػ٠ِ مزك٢ ثُؼالهز ، ٖٓ خالٍ ثُضـوزكجس ثُظوجدوز ٣ظوؼ٠ مز

ٝثُٔـجرفز ٝد٤جٕ ٓج ٛٞ ٓخل٢ ك٢ ً٘ق ثُضؼجهد ٖٓ خالٍ ثُٞكوج  دوجُضشثّ ثإلػوالّ كوئمث صوْ ثُضؼجهود ُضش٣ٝود ػوخؾ 

دٔٞهغ ػ٠ِ ثالٗضز٤ٗش كجٗٚ ٣ضٞؽخ صود٣ْ ٝؿق ًجَٓ ػٖ ٌٓٞٗجصٚ ٝأٝؿجكٚ ٝثُِٔقووجس ثُضو٢ صوزصذن دٜوذث ثُٔٞهوغ 

ص٤ـ ثُضؼول٤ز ٝثُزٓوش ثُٔـودر١ ٝثُؼخـو٢ ٝأطوج٤ُخ ثُـو٤جٗز ٝثُقلوجظ ػِو٠ ثُٔٞهوغ ٝصوود٣ْ ٝث٤ُز ثطضخدثٓٚ ٝٓلج

ثًذز هدر ٌٖٓٔ ٖٓ ثُذ٤جٗجس  ثٌُجك٤ز ٝثُٔٞكٞػ٤ز ٝثُـق٤قز ُِٔلجٝف ٝد٤جٕ ثُؼ٤ٞح ثُض٢ ٣ٌٔوٖ فودٝعٜج ؽوزث  

 ( .31ثُضطٞرثس ثُض٢ ٣ظؼ٠ ثُٔشٝ  ُضؾ٘ذٜج )

 

 انًطهب انرابع 

 االنحزاو ببنُصح واإلرشبد

هود صؾوز١ ثُٔلجٝكوجس دوو٤ٖ ػخـو٤ٖ ٓضلوجٝص٤ٖ كوو٢ ثُٔوؤٛالس ثُؼخـو٤ز ٝثُٜٔووجرثس ث٤ُٜ٘ٔوز ًجُٔلجٝكوجس ثُضوو٢ 

صؾز١ د٤ٖ ٢ٜ٘ٓ ٝػخؾ ػج ١،  ك٤وغ ػ٠ِ ػجصن ث٢ُٜ٘ٔ ثُضشثّ دضود٣ْ ثُ٘ـ٤قز ُِطزف ث٥خز ٝصذـو٤ز ٝص٘و٣ٞز 

هذوَ ثُضؼجهود،  كٜوٞ ثُضوشثّ ٣ووغ ػِو٠ ػوجصن  إرث صٚ ٝإطدث  ثُ٘ـ٤قز إ٤ُٚ ك٢ ثالُضشثّ دجإل ال  دجُذ٤جٗجس  ٝثُٔؼِٞٓجس

ث٢ُٜ٘ٔ دقٌْ ػِٔٚ دٔج ال ٣ظضط٤غ ثُشدٕٞ إ رثًٚ ٖٝٓ ٝثهغ إُٔجٓٚ دٔؼِٞٓجس ٖٓ صؼؾوش هودرر ثُٔضؼجٓوَ ٓؼوٚ ػِو٠ 

ثُٞؿٍٞ إ٠ُ دقٞرٙ،  كج٢ُٜ٘ٔ ِٓشّ دئرػج  سدٞٗٚ ٝ إكج ر مز٣وٚ ٝصذـ٤ز إرث صوٚ هذوَ إدوزثّ ثُؼوود د٤ٜ٘ٔوج فضو٠ 

٣ظض٘د ٛذث ثالُضشثّ إ٠ُ ٓذدأ فظٖ ث٤ُ٘ز ك٢ ثُضؼجَٓ ًٔج إٔ ثُؼدثُز صلزف ثُضٞطوغ كو٢ ٓظوؤ٤ُٝز ٣أص٢ ركجٙ ط٤ِٔج ٝ

ث٢ُٜ٘ٔ ٓوجرٗز ٓغ ثُؼخؾ ثُؼج ١ ٗظزث ُخذزصٚ ٜٝٓجرثصٚ ك٢ ػؤٕٝ ثُضؼجهد ٝثُٔ٘جكغ ثُ٘جصؾوز ػوٖ ثُؼوود ٝإال ٝهوغ 

وٞ  ثال٤ٌُضز٤ٗٝوز ػذوز ثالٗضز٤ٗوش  ٕٝ (  كٜذث ثالُضشثّ ػجّ ٌُجكز ثُؼ32ثُؼخؾ ثُؼج ١ كق٤ز الطضـالٍ ث٢ُٜ٘ٔ )

ثطضغ٘ج  ، مُي ٗض٤ؾز ُِضطٞرثس ثُظز٣ؼز ٝثُِقظ٤ز ثُض٢ صضٔضغ دٜوج ثُضؾوجرر ثال٤ٌُضز٤ٗٝوز ألٜٗوج ه٤ود ثُضقود٣ظ  ثألٓوز 

ثُذ١ ٣ظضٞؽخ د٤جٕ ثُ٘ــ ٝثإلرػج  ثُلزٝر١ أل١ صؼجهد ٣ذزّ ٖٓ خالٍ ثالٗضز٤ٗش ُِقلجظ ػ٠ِ ثُؼالهوز ثُؼود٣وز 

ضالٍ ك٢ ثُٔظضوذَ ًٔج إٔ ثُ٘ــ ٝثإلرػج  ٣ذ٤ٖ ُِؼ٤َٔ ثُٔودرر ثُض٢ ٣ضٞؽخ صٞثكزٛج ُد٣وٚ ُِضؼجهود ط٤ِٔز ٖٓ أ١ ثخ

ثُذ١ طٞف ٣ذزّ .  كجُؼخؾ ثُِٔضشّ دجُ٘ــ ٝثإلرػج  ٖٓ خالٍ صقد٣ود مذ٤ؼوز ثالُضوشثّ دضوود٣ْ ثُ٘ـوـ ٝثإلرػوج  

دو٤ٖ ثُخذوزر ثُٔضوٞثكزر ُد٣وٚ ٝإرث ر ٛٞ ثُؼخؾ مٝ ثُخذزر ٝصضٞثكز ٛذٙ ثُـلز ك٢ ثُٔقضوزف أ٣لوج إل٣ؾوج  صوٞثسٕ 

ثُؼ٤َٔ ثُذ١ ٣ز٣د ثُقـٍٞ ػ٠ِ  صؼجهد ٣٘جطخ ثفض٤جمجصٚ ًٞٗٚ ؿ٤ز ِْٓ دجُٔؼِٞٓجس ثُٔضؼِووز دٔقوَ ثُضؼجهود ٝٓودٟ 

ٓالةٔز ٛذٙ ثُٔؼِٞٓجس ٢ٌُ ٣ضظجٟٝ ثألمزثف ك٢ ثُؼود ًٕٞ ثُؼ٤َٔ ٣ٌٕٞ ك٢  رؽز أ ٠ٗ ٖٓ ثُٔ٘وضؼ كو٢ ثُٔؼزكوز 

ٓٞثؽٜز ٛوذٙ ثُضـوزكجس ٓوٖ خوالٍ صوود٣ْ ثُ٘ـوـ ٝثإلرػوج  إلسثُوز ثُـٔوٞف ٝإدوزثّ ػوود ك٢ ٓؼزكضٚ دٜٔ٘ضٚ ٣ٝضْ 

( ٣ذ٠٘ ثالُضشثّ ثُٔضزصخ ػ٠ِ ثُٔشٝ  ػ٠ِ ر٤ًٖ٘ أطجط٤ٖ ٛٔج ثالُضشثّ دضود٣ْ ٓج صلزكٚ أؿٍٞ ٣33ضظْ دجالصشثٕ )

صش٣ٝود ثُؼ٤ٔوَ  فزكضٚ ٖٓ ٣وظز ٝخدٓز ٓض٤ٔشر ٢ٌُ ٣ٌٕٞ ثُزكوج ثُـوج ر ؿوق٤قج ؿ٤وز هجدوَ ُ دطوجٍ ٓوٖ خوالٍ

دأؿٍٞ ثُٜٔ٘ز ًٝجكز ثألٓوٞر ثُٔضؼِووز دجُؼوود، ًوَ مُوي كو٢ ثُٔزفِوز ثُظوجدوز ُِضؼجهود أٓوج ثُوزًٖ ثُغوج٢ٗ كٜوٞ ثُضوشثّ 

ثُؼ٤َٔ دجُ٘ـ٤قز ثُض٢ صْ صود٣ٜٔج ٝإصذجػٚ ُٜج ، ٝك٢ فجٍ ثالطضخدثّ ثُخجمب ك٤ضٞهغ فودٝط ٓخوجمز ػوض٠ دجُؼ٤ٔوَ 

 ر ٓوٖ ثُٔقوَ ؽوزث  ثُؾٜوَ ٝػودّ ثُضوشثّ ثُؼ٤ٔوَ دجُ٘ـوـ ٝثإلرػوج  كٜوذث ثألٓز ثُذ١ هود ٣وؤ ١ إُو٠ إػجهوز ثالطوضلج

ثالُضشثّ ٌَٓٔ ُِضؼجٕٝ ٝثإلػالّ ٣ٝ٘طذن ػ٠ِ ثُضؼجَٓ ك٢ ثألػ٤ج  ثُض٢ صق١ٞ ٓخجمز صٜد  طالٓز ثُٔؾضٔوغ طوٞث  

ٓقوَ ثُضؼجهود  دطذ٤ؼضٜج أٝ دخطأ ك٢ ثطضؼٔجُٜج ، ًذُي ثُقجٍ دجُ٘ظذز إ٠ُ ثُٔلجٝكجس ثُض٢ صذزّ ػذز ثالٗضز٤ٗش كجٕ

ك٢ ثألؿِخ ٣ٌٕٞ دؼ٤دث ػٖ ٓض٘جٍٝ ثُؼ٤َٔ دق٤ظ ال ٣وضٌٖٔ ٓوٖ ثطوضخدثٓٚ إٗٔوج ٣وضْ إرطوجٍ ٓؼِٞٓوجس ػ٘وٚ ٝدؼوق 

ثُ٘ٔجمػ أٝ ثٌُضِٞؽوجس ثُضو٢ صٞكوـ ٓقوَ ثُضؼجهود ٝثُ٘ـوجةـ ٝثإلرػوج ثس ثألطجطو٤ز الطوضؼٔجُٚ ،  ك٤ضٞؽوخ إٔ ٣وضْ 

كٜٜٔوج ٓوٖ خوالٍ ػذوجرثس ػجٓوز ٝػودّ ثطوضخدثّ دؼوق  إرطجٍ ثُ٘ــ ٝثإلرػج  دؼٌَ ٝثكوـ ٝدِـوز ثُؼ٤ٔوَ ٤ُوضْ
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قجس ثُخجؿز دجُٜٔ٘ز ثُض٢ ٣ـؼخ ػ٠ِ ثُؼخؾ ثُؼج ١ كٜٜٔج، ٝثٕ صٌٕٞ دِـوز ثُؼ٤ٔوَ ألٗوٚ هود ال ٣ٌوٕٞ ثُٔـطِ

ِٓٔج دجُِـز ثُخجؿز دٜذٙ ثُٜٔ٘ز ٝثُؼذجرثس ٝثُضؼ٤ِٔجس ٓٔج ٣ضٞؽخ إٔ ٣ٌٕٞ ٛذث ثالُضوشثّ ٝثكوقج ٝٓلٜٞٓوج دق٤وظ 

كو٢ ٌٓوجٕ ظوجٛز طوٞث  أًجٗوش ػِو٠  ٣ظٜز ُِؼ٤َٔ دأٗٚ ٤ُض ٓؾز  صٞؿ٤ز دَ أطجطو٤جس كو٢ ثالطوضخدثّ ٝثٕ صٌوٕٞ

ثُٞط٤ِز ثُض٢ ٣ضْ ثُضلجٝف ٓوٖ خالُٜوج أٝ كو٢ ًض٤وخ ِٓقون دجُٔقوَ أٝ ػذوز ػجػوز ثُقجطوخ ثُٔزدٞموز ػِو٠ ػوذٌز 

ثالٗضز٤ٗش ُضظٜز دؼٌَ ٝثكـ ١٥ ػخؾ ٣ز٣د ثُضؼجهد ٤ُضظْ ثُؼوود ٓوٖ ددث٣ضوٚ دجُؼولجك٤ز كوجُْٜٔ إٔ ٣ٌوٕٞ ظوجٛزر 

 ( ٣34ٌٖٔ كـِٜج ػ٘ٚ )ٝٝثكقز ٝٓزثكوز ُِذزٗجٓؼ دق٤ظ ال 

 

 انًبحد انربند 

 انًسؤونٍة انُبشئة عٍ اإلخالل ببالنحزايبت فً يرحهة انًفبوظبت 
إٔ ثُٔظؤ٤ُٝز ثُ٘جػتز ػٖ ثإلخالٍ دجُٔلجٝكجس ٣غ٤ز صظجتالس ٜٓٔز ك٢ ظَ صطٞر ثُٔلجٝكوجس ٓوٖ ف٤وظ مذ٤ؼوز 

  ثُٔظؤ٤ُٝز ٝأرًجٜٗج ٝثُضؼ٣ٞق ٝٛذث ٓج ط٘ذقغٚ ك٢ ثُٔطجُخ ثُضج٤ُز :

 ثُٔطِخ ثألٍٝ : مذ٤ؼز ثُٔظؤ٤ُٝز 

فـَ خالف ك٢ ثُلوٚ فٍٞ ٗٞع ثُٔظؤ٤ُٝز )َٛ ٢ٛ ػود٣ز أّ صوـ٤ز٣ز كذؼلوْٜ  هوجٍ دأٜٗوج ػود٣وز ٝؽجٗوخ آخوز 

 ثػضذزٛج صوـ٤ز٣ز ٝػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ 

 

 انفرع األول

   انًسؤونٍة انعقذٌة

ػ٤ِوٚ ثُضوشثّ كو٢٘ٔ ٣ضقٔوَ ٓظووؤ٤ُٝز ٣وزٟ ثٛوزٗؼ أٜٗوج ٓظوؤ٤ُٝز ػود٣ووز الٕ ًوَ موزف كو٢ ثُٔلجٝكوجس ثُؼود٣ووز 

( ٣ٝلضوزف 35ثُلزر ثُذ١ ٣ظذذٚ ُِطزف ث٥خز ٝثُ٘جصؼ ػوٖ أخطجةوٚ ثُضو٢ ٣زصٌذٜوج أع٘وج  ثُٔلجٝكوجس ثُؼود٣وز  )

)ثٛزٗؼ( ٝؽٞ  ػود كٔجٕ ٣وضزٕ دٌَ ٓقجُٝز إلدزثّ ػود دٔوضلجٙ ٣ضؼٜد ًَ موزف كو٢ ٛوذٙ ثُٔقجُٝوز دوجال ٣وأص٢ 

دطالٕ ثُؼود، ٣ٝظض٘د ػود ثُلٔجٕ ٛذث إ٠ُ ركوج  كو٢٘ٔ ٓضذوج ٍ دو٤ٖ ثُطوزك٤ٖ  ٖٓ ؽجٗذٚ ٓج ٣ؤ ١ إ٠ُ ثُضؼجهد أٝ

 (33(  ٝهد ثخذ دٜذث ثُزأ١ ثُوجٕٗٞ ثال٣طج٢ُ ٝثُظ٣ٞظز١ ٝث٤ُجدج٢ٗ )36ثُٔود٤ٖٓ ػ٠ِ ثُضؼجهد)

 

 انفرع انربًَ 

   انًسؤونٍة  انحقصٍرٌة

ٕ هطغ ثُٔلجٝكجس ثُؼود٣ز ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٣زٟ ثُدًضٞر ثُظٜ٘ٞر١ أٜٗج ٓظؤ٤ُٝز صوـ٤ز٣ز ال ػود٣ز، ٝٛذث ٣ؼ٢٘ أ

طووذذج ًجك٤ووج ُو٤ووجّ ٓظووؤ٤ُٝز كجػِووز ٝكوووج ُِوٞثػوود ثُؼجٓووز ُِٔظووؤ٤ُٝز ثُٔد٤ٗووز ثُضوـوو٤ز٣ز كوو٢ ثُوووجٕٗٞ ثُٔوود٢ٗ،  ٝمُووي 

ُالػضذجرثس ثُخِو٤ز ٝفظٖ ث٤ُ٘ز ف٤ظ إٔ ٖٓ ٣ضؼظوق كو٢ ثٗظوقجدٚ  ٓوٖ ثُٔلجٝكوجس ػ٤ِوٚ ثُٔظوؤ٤ُٝز ٝثُضؼو٣ٞق 

ثٌُظخ ثُلجةش ، ألٗٚ هود ٣ٌوٕٞ ثُٔضؼجهود ثُوذ١ هطوغ ثُٔلجٝكوجس كوٞس ػِو٠ ثُٔضؼجهود ث٥خوز ػٖ ثُخظجرر ثُالفوز ٝ

( ٝهد ثخذ دٜذث ثُزأ١ ثؿِوخ ثُووٞث٤ٖٗ ثُؼزد٤وز ٓوغ ثألخوذ دؼو٤ٖ ثالػضذوجر كٌوزر 31كزؿز ثُضؼجهد ٓغ ػخؾ عجُظ )

(   35(  . )256ُٔوج ر )( ٝكٌوزر ثإلكوزثر كو٢ ثُووجٕٗٞ ثُٔود٢ٗ ثألر ٗو٢ ث163ثُخطأ ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔـز١ ثُٔوج ر )

ٝصطذ٤وج ُذُي هلش ٓقٌٔز ثُ٘وق ثُٔـز٣ز دجٕ ثُٔلجٝكجس ٤ُظش إال ػٔال ٓج ٣ج ٝال ٣ضزصخ ػ٤ِٜج دذثصٜج أ١ ثعز 

هج٢ٗٞٗ ، كٌَ ٓضلجٝف فز ك٢ هطغ ثُٔلجٝكوز كو٢ ثُٞهوش ثُوذ١ ٣ز٣ود  ٕٝ إٔ ٣ضؼوزف أل٣وز ٓظوؤ٤ُٝز أٝ ٣طجُوخ 

ٓظؤ٤ُٝز ػ٠ِ ٖٓ ػدٍ إال إمث ثهضزٕ دٚ خطوج صضقوون ٓؼوٚ ثُٔظوؤ٤ُٝز  دذ٤جٕ ثُٔظٞؽ ُؼدُٝٚ، ٝال ٣زصخ ٛذث ثُؼدٍٝ

ثُضوـ٤ز٣ز إمث ٗضؼ ػ٘ٚ كزر دجُطزف ث٥خز ثُٔضلجٝف ٝػذج إعذجس مُي ثُخطأ ٝٛذث ثُلزر ٣وغ ػ٠ِ ػجصن مُوي 

 ثُطزف ٖٝٓ عْ ال ٣ؾٞس ثػضذجر ٓؾز  ثُؼدٍٝ ػٖ إصٔجّ ثُٔلجٝكز مثصٚ ٛٞ ثٌُٕٔٞ ُؼ٘ـز ثُخطأ أٝ ثُود٤َُ ػِو٠

صٞكزٙ دَ ٣ؾخ إٔ ٣غذش ثُخطأ ٖٓ ٝهجةغ أخزٟ ثهضزٗش ثُؼدٍٝ ٣ٝضٞكز دٜج ػ٘ـز ثُخطوأ ثُوالسّ ُو٤وجّ ثُٔظوؤ٤ُٝز 

 ( .44ثُضوـ٤ز٣ز )

 انًطهب انربًَ

   أركبٌ انًسؤونٍة فً يرحهة انحفبوض

دوئدزثّ أ١ إمث ثؽضٔغ أمزثف ثُضلجٝف فٍٞ ٓجةدر ثُضلجٝف ٗض٤ؾز ُضٞؽ٤ٚ  ػٞر ٓؾز ر ُذودث ثُضلوجٝف ُٝوْ ٣وٞٓوٞث 

ثصلجهجس ص٘ظ٤ٔ٤ز ُؼ٤ِٔز ثُضلجٝف كجٗٚ ك٢ ٛذٙ ثُقجُز صٌٕٞ ثُوٞثػد ثُؼجٓز ُِٔظؤ٤ُٝز ثُضوـ٤ز٣ز ٛو٢ ثُلوجدن ُٜوذٙ 
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ثُٔزفِز كل٢ فجُز ه٤جّ ثفد أمزثف ثُضلجٝف دجُؼدٍٝ ػٖ ثُٔلجٝكز ًٝجٕ كؼوَ ػدُٝوٚ ٓوضزٗوج دخوزم ثالُضشثٓوجس 

هد ثرصٌخ خطج ٝػ٠ِ ثُٔضلجٝف ث٥خوز إٔ ٣غذوش دوجٕ كؼوَ ثُؼودٍٝ  ثُٔ٘ذغوز ػٖ ٓذدأ فظٖ ث٤ُ٘ز ك٤ٌٕٞ دؼدُٝٚ ٛذث

ُْ ٣ٌٖ ٓؼزٝػج ٝهد ثخَ دٞثؽخ ثالُضشثّ دقظٖ ٤ٗز ًٝذُي ػ٤ِٚ إٔ ٣غذش دأٗٚ هد ثُقن دٚ كوزرث ٓوٖ ؽوزث  كؼوَ 

ثُؼدٍٝ، ٝدجُطذغ كجٕ ثُؼالهز ثُظذذ٤ز ٓلضزكز د٤ٖ ثُخطأ ٝثُلزر ُذث طو٘ذقظ ًوَ ٓوٖ ثُخطوأ ٝثُلوزر ٝثُؼالهوز 

 ذذ٤ز ك٢ كزٝع عالعز ٝػ٠ِ ثُضٞث٢ُ ثُظ

 

 انفرع األول 

 انخطأ
هد ٣ضٔغَ ثُخطأ ك٢ ؽجٗخ ثُٔضلجٝف ك٢ ػدّ ص٘ل٤ذٙ ُالُضشثّ ػ٠ِ ثُٞؽٚ ثُٔؼضج  ثُٔ٘ضظز ٓوٖ ثُزؽوَ ثُٔؼضوج ،  دوجٕ 

٣٘قزف ػٖ ٛذث ثُٔظِي دؼٌَ ٣ضؼجرف ٓغ ٝثؽخ فظٖ ث٤ُ٘ز ٝثُغوز ك٢ ثُضؼجَٓ ثُذ١ ٣ٔغَ إمجرث ػجٓوج ُض٘ل٤وذ أ١ 

ثُضشثّ ٝٛذث ٓج ٣ظ٤ٔٚ ثُلوٚ دجالٓض٘جع ثُخجمب أٝ أُضوـ٤ز١،  ٣ٝؼد ثإلخالٍ دجالُضشثّ دوجإل ال  دجُذ٤جٗوجس ػ٘ود إدوزثّ 

ثُؼود ٗٔٞمؽج ٝثكقج ػ٠ِ ٛذث ثالٓض٘جع ، ٝثألؿَ ك٢ أفٌجّ ثُٔظؤ٤ُٝز ثُضوـ٤ز٣ز ٣ول٢ دض٤ٌِق ثُدثةٖ دوجالُضشثّ 

دئهجٓز ثُد٤َُ ػ٠ِ ثٗٚ ُْ ٣ذذٍ ك٢ ص٘ل٤ذ ثُضشثٓوٚ ػ٘ج٣وز ثُزؽوَ  دؼخ  إعذجس صوـ٤ز ثُٔد٣ٖ أ١ –مجُخ ثُضؼ٣ٞق  –

ثُٔؼضج  ثُٔٞكٞع ك٢ ٗلض ظزٝكٚ،  ٝٛذث ثُٔؼ٤جر ) ثُزؽَ ثُٔؼضوج  ( ٣طذون إمث ًوجٕ ثُٔود٣ٖ ػخـوج ػج ٣وج أٓوج إمث 

ًووجٕ ثُٔوود٣ٖ ػخـووج ٤ٜ٘ٓووج أٝ فزك٤ووج ٣ضؼجهوود كوو٢ ٓؾووجٍ ٜٓ٘ضووٚ كووجٕ ثُٔؼ٤ووجر ٣خضِووق ٤ُـووذـ ٓؼ٤ووجر ثُزؽووَ ثُٜٔ٘وو٢ 

ثُٔٞكٞع ك٢ ٗلض ظزٝف ثُٔد٣ٖ مثصٜج،  ٝٛ٘ج صٞؽد هز٣٘ز ثكضزثف ػِْ ث٢ُٜ٘ٔ دجُذ٤جٗجس ثُٔطِٞدز ٝدأعز صخِلٜوج 

ػ٠ِ ركج  ثُٔضؼجهد ٝصؤ ١ ٛذٙ ثُوز٣٘ز إ٠ُ ثػضذجرٙ ط٢  ث٤ُ٘ز ٝدذُي هد ٣ـَ ثألٓوز إُو٠ إػلوج  ثُودثةٖ دوجالُضشثّ 

(  .               ٝهود 41ث ث٢ُٜ٘ٔ دجُذ٤جٗجس هذوَ ثُضؼجهود)ٖٓ ػخ  إعذجس ثُخطأ أُضوـ٤ز١ ثُٔضٔغَ ك٢ ػدّ إ ال  ٛذ

٣ظٜز ثالٗقزثف ػٖ ثُٔظِي ثُٔؼضج  ٖٓ ثُٔلجٝف دجٕ ٣ودّ ػ٠ِ ثُضلجٝف دؼجٕ أ١ ػود ٝٛٞ ٤ُض ُد٣ٚ ث٤ُ٘ز ػ٠ِ 

إدزثٓٚ، دٔؼ٠٘ ثٗٚ ال ٣ٜدف إ٠ُ ثُضؼجهد دودر ٓج ٣ٜدف إ٠ُ صقو٤ن أٛدثف أخوزٟ هود ٣ٌوٕٞ ٓوٖ د٤ٜ٘وج ثُٞهوٞف ػِو٠ 

ُٔؼِٞٓجس ٝٓؼزكز دؼق ثُذ٤جٗجس ثُض٢ ًجٕ ٣قضجؽٜج كوون ، ٝهود ٣ضٔغوَ ثُخطوأ كو٢ ثالطوضٔزثر دجُضلوجٝف ٓوغ ػِوْ ث

ثُٔضلجٝف دؼدّ هدرصٚ ػ٠ِ إدزثّ ثُؼود ُٞؽٞ  ثطضقجُز ٓج ٣وز أٝ هج٤ٗٞٗوز صقوٍٞ  ٕٝ إدوزثّ ٓغوَ ٛوذث ثُؼوود ، أٝ إٔ 

ٟ ًَ ٜٓ٘ٔج ثػضوج  دوزح ثٗضٜجةٜوج ٝثُٞؿوٍٞ إُو٠ ٣ٌٕٞ    ثُطزكجٕ هد هطؼج ػٞمج م٣ٞال ك٢ ثُٔلجٝكجس ٝٗؼج ُد

إدزثّ ثُؼود عْ كؾأر صٞهق ثفدٛٔج ٝددٕٝ طذخ أٝ صـزف ؿج ر ػٖ ث٥خز ٣ذزر ٛذث  ثُضٞهق ،  كال ػي ثٗوٚ ٣ؼود 

 ( .42ٓخطأ ك٢ ٛذٙ ثُقجُز )

 

 انفرع انربًَ

 انعرر 
إٔ ٣ضزصوخ ػِو٠ ٛوذث ثُخطوأ كوزر  ٢ٌُ صوّٞ ٓظؤ٤ُٝز ثُٔضلجٝف كجٗٚ ال ٣ٌلو٢ إٔ ٣ـودر ٓ٘وٚ خطوج دوَ ال دود ٓوٖ

٣ـ٤خ ثُٔضلجٝف ث٥خز، ٝصقون ثُلزر ك٢ ثُٔلجٝكجس ثُؼود٣ز أٓز ًغ٤ز ثُقـٍٞ إم هد صلٞس ػِو٠ ثُٔضلوجٝف 

ؿلوز رثدقز ثػضٔوج ث ٓ٘وٚ ػِو٠ ثُٔلجٝكوجس ثُضو٢ ٣ؾز٣ٜوج ٓوغ ثُطوزف ث٥خوز عوْ صوطوغ ٛوذٙ ثُٔلجٝكوجس إلخوالٍ 

ُٞهوش ثُوذ١ أكوجػٚ كو٢ ثُٔلجٝكوجس دودٕٝ ؽودٟٝ ، ٝٓوٖ ثُؾود٣ز ٗظ٤زٙ دٜج ، ًٔج هود ٣ضٔغوَ ثُلوزر كو٢ ٓوجدوَ ث

دجُذًز أ٣لج إٔ ٛ٘جى ؽجٗخ ٖٓ ثُلوٚ ال ٣وـز ثُلوزر ػِو٠ ثُلوزر ثُٔوج ١ دوَ ٣ؼؤَ ثُلوزر ثُٔؼ٘و١ٞ ٝٓغوجٍ 

مُوي ثُضووجؽز ثُووذ١ ٣وودخَ كو٢ ٓلجٝكووجس دؼووجٕ إدووزثّ ؿولوز ٓووج ٝ ٣ؼٔوود ثػضٔووج ث ٓ٘وٚ ػِوو٠ عوضووٚ ثُٔؼووزٝػز د٘ؾووجؿ 

ص٤خ ٗؼجمٚ ثُضؾجر١ ػ٠ِ أطجص ٗؾجؿ ٛذٙ ثُٔلجٝكجس ، كئمث كؼِش دخطأ ثُٔضلجٝف ث٥خوز، ثُٔلجٝكجس، إ٠ُ صز

ك٤لطز إ٠ُ إػج ر ص٘ظ٤ْ  ٗؼجمٚ دَ هد ال ٣ظضط٤غ ثُٞكج  دجُضشثٓجس ثُضوشّ دٜوج ػِو٠ أطوجص عوضوٚ دٜوذٙ ثُٔلجٝكوجس 

جح ٛوذث ثُوزأ١ إٌٓج٤ٗوز ٓٔج ٣ؤ ١ إ٠ُ ثٛضشثس طٔؼضٚ ثُضؾجر٣ز كجُٔظجص دجُظٔؼز ثُضؾجر٣ز كزر أ دو٢ ٣وزٟ أؿوق

(  .ٝال صخزػ ٓٞثؿلجس ثُلزر ٛ٘وج ػوٖ صِوي ثُٔٞؽوٞ ر ثُوٞثػود ثُؼجٓوز ُِٔظوؤ٤ُٝز ثُٔد٤ٗوز 43ثُقٌْ دضؼ٣ٞلٚ )

ٝخجؿز ثُضوـ٤ز٣ز إم ٣ؼضزم ك٢ ثُلزر إٔ ٣ـ٤خ ٓـِقز ٓؼزٝػز ُِٔضلجٝف أ١ ٓج ًوجٕ ط٤قـوَ ػ٤ِوٚ ٓوٖ 

ثألكووزثر ثُٔذجػووزر ٝثُٔضٞهؼووز كووون دووَ ٣ؼوؤَ ًووذُي  ٓ٘ووجكغ ُووٞ إٔ ثُؼووود ثدووزّ ًٔووج ال ٣وضـووز ثُضؼوو٣ٞق ٛ٘ووج ػووٖ

 ( . 44ثألكزثر ؿ٤ز ثُٔضٞهؼز ثُض٢ هد صـ٤خ ثُدثةٖ دجالُضشثّ )
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 انفرع انربند 

 انعالقة انسببٍة 
ال ٣ٌل٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى خطج ثهضزكٚ ثُٔضلجٝف ٝكزر أؿجح ث٥خوز دوَ، ال دود ٓوٖ إٔ ٣ٌوٕٞ ٛوذث ثُلوزر ٗض٤ؾوز 

( ثرصذجم طذخ د٘ض٤ؾز ، كئمث ثٗلـوْ ٛوذث ثالرصذوجم كوال ٣ٌٔوٖ إٔ 45م ثُخطأ دجُلزر)مثى ثُخطأ أ١ الدد ٖٓ ثرصذج

صغٞر ٓظؤ٤ُٝز ثُٔخطب ػٖ صؼ٣ٞق ثُلزر ٝص٘وطغ ثُؼالهز ثُظذذ٤ز دو٤ٖ ثُخطوأ ٝثُلوزر كو٢ أفوٞثٍ عالعوز ، أٓوج 

ضلوجٝف ثألٍٝ كٜٞ إٔ ٣ٌٕٞ خطج ثُٔلزٝر ٛٞ ثُذ١ أ ٟ إ٠ُ فـٍٞ ثُلزر كئمث ًوجٕ ثُلوزر ثُوذ١ أؿوجح ثُٔ

ٗض٤ؾز خطج ثرصٌذٚ ٛٞ كال ٣قن ُٚ إٔ ٣٘ق٠ دجُالةٔز ػ٠ِ ثُطزف ث٥خز ، ٝٛذث ٓج صول٢ دٚ ثُؼدثُز إم ٣ضقَٔ ًوَ 

ػخؾ ٗضجةؼ أكؼجُٚ ثُلجرر ،  ٝإٓج ثُغج٢ٗ كٜٞ إمث ًجٕ ثُلزر هد ٗؾْ ػٖ هوٞر هوجٛزر ، إم هود ص٘وطوغ ثُٔلجٝكوجس 

٣وود ُووٚ ك٤ووٚ ٝٓووٖ عووْ ص٘وطووغ ثُؼالهووز ثُظووذذ٤ز دوو٤ٖ ثُخطووأ  ٗض٤ؾووز ػوودّ صٌٔووٖ ثفوود ثُطووزك٤ٖ ٓووٖ ثُٔلوو٢ دٜووج دظووذخ ال

ٝثُلزر كٔغَ ٛذث ثُٔضلجٝف ثُوذ١ فجُوش هوٞر هوجٛزر  ٕٝ ثطوضٔزثرٙ دجُضلوجٝف ٝأ س إُو٠ هطوغ ثُٔلجٝكوجس ،ال 

٣ظجٍ ػٖ صؼ٣ٞق ٓج هد ٣ـ٤خ ثُطزف ث٥خوز ٓوٖ أكوزثر الٕ ٛوذٙ ثألكوزثر ُوْ صٌوٖ ٗض٤ؾوز خطوج ثُٔضلوجٝف ، 

ُظذخ ثألؽ٘ذ٢ خطج ثُٔضلجٝف ك٢ إفدثط ثُلزر كجٗٚ ٣٘ظز ك٤ٔج إمث ًجٕ ثُظوذخ ثألؽ٘ذو٢ ػ٠ِ ثٗٚ إمث ثػضزى ٓغ ث

)ثُوٞر ثُوجٛزر( ٛٞ ثُذ١ أ ٟ إ٠ُ فدٝط ثُلزر ٝػ٘دٛج ال ٣ظجٍ ثُٔضلجٝف ٝثٕ ًجٕ هد طجْٛ ٓغ ثُظذخ ثألؽ٘ذ٢ 

ُغجُغوز ٛو٢ فجُوز خطوج خطج ثُٔضلجٝف كجٗٚ ٣ِشّ دجُضؼ٣ٞق دؼذر ٓظجٛٔز خطتٚ كو٢ إفودثط ثُلوزر،  أٓوج ثُقجُوز ث

ثُـ٤ز، إم هد ٣ٌٕٞ طذخ ثُلزر ٛٞ خطج ثُـ٤ز ثُذ١ ال ٣ظجٍ ػ٘وٚ ثُٔضلوجٝف كوجٕ ثألخ٤وز ٣ضقِوَ ٓوٖ صؼو٣ٞق ٓوج 

أؿجح ػز٣ٌٚ ٖٓ كزر ٝػ٘د ثالػضزثى ك٢ ثُخطأ صطذن ثألفٌوجّ ثُؼجٓوز كو٢ ثالػوضزثى كو٢ ثُخطوأ ٝٛوذث ال ٣خوَ 

 ( .46جدٚ ٖٓ كزر )دقن ثُٔلزٝر ك٢ ثُزؽٞع ػ٠ِ ثُـ٤ز دجُضؼ٣ٞق ػٔج أؿ

 

 انًطهب انربند 

  انحعىٌط عٍ انعرر

ثخضِق ثُلوٜج  دؼجٕ إٌٓج٤ٗز ثُقٌْ دجُضؼ٣ٞق ثُؼ٢٘٤ ُؾذز ثُلزر ٗض٤ؾز هطوغ    ثُٔلجٝكوجس كوذٛخ دؼلوْٜ إُو٠ 

إٌٓج٤ٗز مُي ٝػجرف دؼق آخز ٛوذث ثُضٞؽوٚ ٝهوجُٞث دوـوز ثُضؼو٣ٞق ثُوذ١ ٣ظوضقوٚ ثُٔضلوجٝف ثُٔلوزٝر ػِو٠ 

 (.43ثُضؼ٣ٞق دٔوجدَ)

 

 انفرع األول 

   انحعىٌط انعًٍُ

ثُٔوـٞ  دجُضؼ٣ٞق ثُؼ٢٘٤ ٛٞ إٔ ٣ؼضذز ثُؼوود ثُوذ١ فوجٍ هطوغ ثُٔلجٝكوجس  ٕٝ ثٗؼووج ٙ ٓ٘ؼوودث ؽذوزث ػِو٠ إرث ر 

ثُٔضلجٝف ثُذ١ هطؼٜج ، كؼ٠ِ طذ٤َ ثُٔغجٍ ُٞ هطؼش ثُٔلجٝكجس ٗض٤ؾز ٗوؾ ثإل٣ؾجح كجٕ ٖٓ ٝؽٚ إ٤ُٚ ثإل٣ؾجح 

ٌُوٖ ال ٣ٌٔوٖ صـوٞر  (41د ٓ٘ؼودث ؽذزث ػ٠ِ إرث ر ثُٔٞؽخ ثُذ١ ٗوق ثإل٣ؾوجح )٣ؼٞف ػٖ مز٣ن ثػضذجر ثُؼو

كوو٢ ثُضلووجٝف ٛووٞ  ثألؿووَ ثفوود مزك٤ٜووج ف٤ووظ ٣ظووضق٤َ مُووي إم إٕ ثُض٘ل٤ووذ ثُؼ٤٘وو٢ ػ٘وود هطووغ ثُٔلجٝكووجس ٓووٖ هذووَ

در ٓجةو إ٠ُػ٠ِ ثُؼٞ ر ثُطزف ثُذ١ هطغ ثُٔلجٝكجس أٝ صوجػض ػٖ ثالطضٔزثر ك٤ٜج  إؽذجر٣ظٞؽ  ك٤ٌقثُضزثك٢ 

ثالُضشثّ دجُضلوجٝف هود ٣ووّٞ كو٢ ثُؼد٣ود ٓوٖ ثُقوجالس  إٕ ثُزث٣زثُظ٤ز ك٤ٜج ؟ ٝهد ٣دػْ ٛذث  إ٠ُثُٔلجٝكجس أٝ  كؼٚ 

ثفد مزك٢ ثُضلجٝف ػ٠ِ ثُضلجٝف ٝثُؾِوٞص كو٢ ٓٞثؽٜوز  إؽذجرػ٠ِ ثػضذجرثس ػخـ٤ز ٝٛ٘ج ٣ٌٕٞ ؿ٤ز ٓوذٍٞ 

 ثألخؾػ٠ِ  إرث ١وجٍ ػ٘ٚ ك٤ٔج دؼد ثٗٚ صـزف ػود ٣ ٝإدزثّك٢ ؽٞ ٗلظ٢ ٣ظٞ ٙ ثُضٞصز ٝثُ٘شثع  ث٥خزثُطزف 

ثُقٌوْ دجُـزثٓوز ثُضٜد٣د٣وز  إُو٠ثُِؾوٞ   دئٌٓوجٕثُقز٣ز ثُد٤ُٝز ُالصلجهجس ٝػِو٠ ٛوذث ٣ذودٝ ثُووٍٞ  ٓذدأك٢ ظَ ط٤ج ر 

ؿ٤وز ٓظوضقخ دوَ ٝؿ٤وز ٓ٘ـوٞؿ دوٚ كو٢  أٓوز إ٤ُٜوجثُطزف ثُٔضوجػض أٝ ثُذ١ هطغ ثُٔلجٝكجس ػ٠ِ ثُؼٞ ر  ُدكغ

دجػضذجرثس صظضِشّ هدرث ًذ٤وزث ٓوٖ ثُضؼوجٕٝ ٝثُضٞثؿوَ ال طو٤ٔج  ثألٓز٤ُز خـٞؿج . ف٤ظ ٣ضؼِن ٓؾجٍ ثُؼوٞ  ثُدٝ

 (45أ١ ددكغ ددٍ ٗود١ أٝ صؼ٣ٞق ٛٞ ثُؾشث  ثُٔالةْ )دؼجٕ ػوٞ  ثُض٤ٔ٘ز ثالهضـج ٣ز ٌٝٛذث ٣ظَ ثُض٘ل٤ذ دٔوجدَ 
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 انفرع انربًَ 

 انحعىٌط بًقببم 
كووجس ثُؼود٣ووز ٣وضـووز ػِوو٠ ثُضؼوو٣ٞق دٔوجدووَ ، أ١ دووئُشثّ ٓووٖ ثخووَ ثُووزثؽـ إٔ ثُضؼوو٣ٞق ػووٖ ثإلخووالٍ دجُٔلجٝ

دجُٔلجٝكجس ددكغ ٓذِؾ ٗود١ ُؾذز ثُلزر ثُذ١ ثُْ دجُٔضلجٝف ث٥خز إم ٣وضـوز ثألٓوز ػِو٠ صؼو٣ٞق ثُٔلوزٝر 

 (54ػٖ ثُ٘لوجس ثُض٢ ؿزكش ك٢ طذ٤َ إدزثّ ثُؼود ٝثُلزؽ ثُض٢ كجػش ػ٤ِٚ دظذخ ٝعٞهٚ دجُٔلجٝكجس )

 

 انفرع انربند 

 عُبصر جقذٌر انحعىٌط
صول٢ ثُوٞثػد ثُؼجٓز دضؼ٣ٞق ثُٔلزٝر ػٔج ُقن دٚ ٖٓ خظجرر دظذخ ػدّ ثُضؼجهد ًجُ٘لووجس ثُضو٢ ؿوزكش كو٢  

طووذ٤َ أدووزثّ ثُؼووود ٝثُؾٜوود ٝثُٞهووش ثُووذ١ كووجع كوو٢ ثُضقلوو٤ز ُِؼووود ٝإػوودث  ثُ٘ٔووجمػ ٝؿ٤ووز مُووي ًٝووذُي صؼوو٣ٞق 

 ( .51ٕ ط٤ؾ٤٘ٚ ثُٔضلجٝف ٖٓ إردجؿ ُٞ إٔ ثُؼود ثدزّ )ثُٔلزٝر ػٔج كجصٚ ٖٓ ًظخ أ١ إٌٓجٗٚ ثُضؼ٣ٞق ػٔج ًج

ػوود  إدوزثّثطوضذؼج  ثُضؼو٣ٞق ػوٖ كوود أٝ كو٤جع كزؿوز  إُو٠ثُولوج   أفٌجّٖٝٓ ثُؾد٣ز دجُذًز ثٗٚ ثصؾٜش دؼق 

ًٕٞ ثُضؼ٣ٞق ػوٖ كو٤جع ثُلزؿوز ٣ضؼوجرف ٓوغ مذ٤ؼوز ػوود ثُضلوجٝف كٜوٞ ػوود  إ٠ُ ثألفٌجّٜٗجة٢ ٝصظض٘د ٛذٙ 

ثُؼوود ثُٜ٘وجة٢ ٣ٌوٕٞ  ثةٔوج كو٢  كوئدزث٣ّضظجٟٝ ٓغ ػدّ ثفضٔجُوٚ  ثألٓزٛذث  إصٔجّٜٗجة٢ كجفضٔجٍ ػود  إلدزثّص٤ٜٔد١ 

ظٜز ٓوٖ ثُظوزٝف  إمثدق٤ظ ُِوجك٢ ٤ُودر ًَ فجُز ػ٠ِ فدٙ  ثألٓزصزى  ٝثألكلَ ثةزر ثالكضزثف أٝ ثالفضٔجٍ 

 إُو٠٠ ٝػوي ثُٞؿوٍٞ ػِو ثألموزثفٝ خِوش ٓزفِوز فجطؤز ًٝوجٕ  ٜٗج٣ضٜوجثُٔلجٝكجس ًجٗش هد ػجركش ػِو٠  إٕ

ٗوطوز ثُالػوٞ ر كوجٕ هطوغ ثُٔلجٝكوجس دزػٞٗوز  ٕٝ  إ٠ُهد ٝؿِٞث  ثألمزثفدق٤ظ ٣ٌٕٞ  ثُضجة٢ثصلجم فٍٞ ثُؼود 

ثُؼود ثُٜ٘جة٢ ٣ؼد كزرث ٣ظضٞؽخ ثُضؼ٣ٞق ، ٝك٢ ٛوذث  إلدزثّٓذزر ٓؼوٍٞ ك٢ ظَ ٝؽٞ  كزؿز فو٤و٤ز ٝٓؤًدر 

ثُٔلجٝكجس ًجٗش هد ؽزس  إٕل٤ز صضِخؾ ٝهجةؼٜج ك٢ ك٢ ه 1551ثُٔؼ٠٘ هلش ٓقٌٔز دزًٝظَ ثُضؾجر٣ز ػجّ 

فوٍٞ ثُض٘وجسٍ ػوٖ ثٓض٤وجس د٤وغ ٓظضقلوزثس  أٓز٤ٌ٣ز ٝثألخزٟكزٗظ٤ز  أفدثٛٔجد٤ٖ ػزًز دِؾ٤ٌ٤ز ٝد٤ٖ ػزًض٤ٖ 

ثُؼالهجس ثُضؾجر٣ز د٤ٖ ثُطزك٤ٖ ًجٗش ؽ٤ودر ف٤وظ  إٕصؾ٤َٔ ك٢ دِؾ٤ٌج ٝك٢  ُٝز ٌُظٔذزػ ، ٝهد هزرس ثُٔقٌٔز 

٤ِٓٞٗج ٖٓ ثُلزٌٗجس ثُذِؾ٤ٌ٤وز ًٝجٗوش ظوزٝف ثُقوجٍ  14كون دقٞث٢ُ  أػٜز٣ز خالٍ ػؼزر ؿلوجس صؾجر أدزٓش

ص٘ذب ػٖ ٝؽٞ  كزؿز فو٤و٤ز ٝٓؤًدر إلدزثّ ثُؼود ثُٜ٘جة٢ ٝك٤جع ثُٔشث٣ج ثُض٢ ًجٕ ط٤قووٜج ثُؼود ُٞ ًجٕ هد ثدزّ 

 ( 52ٝٛٞ ٓج ٣ؾخ ثُقٌْ دضؼ٣ٞلٚ )

 

 انخبجًة :

 ئج وانًقحرحبت انحبنٍة :فً َهبٌة بحرُب جىصهُب إنى انُحب

 انُحبئج:
إٔ ثُوٞث٤ٖٗ ثُٞكؼ٤ز ُْ ص٘ظْ ؿزثفز أفٌجّ ثُٔزفِوز ثُظوجدوز ػِو٠ ثُضؼجهود صجرًوز ثألٓوز ُِلووٚ ٝثُولوج  ثُوذ١  -1

 ٣ظض٘د إ٠ُ دؼق ثُ٘ـٞؽ ؿ٤ز ثُٔذجػزر ثُض٢ صؼ٤ز إ٠ُ ٓزفِز ثُٔلجٝكجس 

إم إٜٗج صذزس ؽ٤ٔوغ ػ٘جؿوز ثُؼوود ثُضو٢ طضـوٜز إٔ ثُٔلجٝكجس ثُؼود٣ز صلغ ثُؼود ك٢ ؿ٤جؿز هج٤ٗٞٗز خجؿز  -2

ك٢ ثُٜ٘ج٣ز ٝٛذٙ ثُـ٤جؿز ٜٓٔز ؽدث ك٢ ٤ٓدثٕ ثُؼوٞ  ثُٔزًذز ٝثُٜٔٔز ثُض٢ صقض١ٞ ػ٠ِ ػ٘جؿوز ٓخضِلوز ٣ٝظوجْٛ 

ك٢ ص٘ل٤ذٛج أمزثف ٓضؼد ر ٖٓ  ٍٝ ٓضؼد ر إٔ ثُٜدف ٖٓ ثُضلجٝف ػذز  ثالٗضز٤ٗش ٛٞ ثُولج  ػ٠ِ ثُوِن ٝثُضز   

ثُذ١ ٣خِن ثُزؿذز ٤ٌُِٜٔج ك٢ ثُضل٤ٌز دضأ٢ٗ ُِضقون ٖٓ ٓالةٔز ثُؼود ُِظزٝف ٝثُضطِؼجس كضٌوٕٞ  ُدٟ مزك٢ ثُؼود

 ثُٔلجٝكجس ٝط٤ِز ُض٤ٜتز ثٗظخ ثُظزٝف ٝأًغزٛج ٓالةٔز إلدزثّ ثُؼود ثُٜ٘جة٢ 

إمث صلٖٔ ػزف ثُظِغ ٝثُخدٓجس ػٖ مز٣ن ثالٗضز٤ٗش عٖٔ ثُٔذ٤غ ٣ؼد ثُؼزف إ٣ؾجدج ألٗٚ صلؤٖ ثُؼ٘جؿوز  -3

ثُؾٞٛز٣ز ُِؼود ثُٔزث  إدزثٓٚ ٝدؼٌظٚ ًَ صؼذ٤ز ػٖ ثُزؿذز كو٢ ثُضؼجهود ال ٣ضلؤٖ صقد٣ود ٛوذٙ ثُؼ٘جؿوز ال ٣ؼضذوز 

 إ٣ؾجدج ٝإٗٔج ٓؾز   ػٞر ُِضلجٝف                   

٣ِووشّ ثُٔضلووجٝف دووئػالّ ثُطووزف ث٥خووز دٌجكووز ٓخووجمز ثُؼووود ٝٓ٘جكؼووٚ ك٤ؾؼِووٚ ػِوو٠ د٤٘ووز ٓووٖ ظووزٝف ثُضؼجهوود  -4

ؾجٍ ثُضؼجهد ػٖ مز٣ن ثالٗضز٤ٗش كجُزثؿخ ك٢ ثُضؼجهد ػٖ مز٣ن ثالٗضز٤ٗش إم إٔ ًَ ٓج ٣ضْ إرطوجُٚ ٝخجؿز ك٢ ٓ

ُٚ ٛٞ د٤جٗجس ٖٓ خالٍ ػجػز ثُقجطخ ث٢ُ٥ ثُض٢ صضلٖٔ ثُٔٞثؿلجس ثُخجؿز دٔقَ ثُضؼجهد ٝثُض٢ ٖٓ ثٌُٖٔٔ إٔ 
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٤جس ثُٔ٘وضؼ ٝد٤وجٕ ٓودٟ ٓ٘جطوذز ٛوذث صزطَ ػذز ػوذٌز الٗضز٤ٗوش كٜ٘وج ػِو٠ ثُٔوشٝ  ثالُضوشثّ دذ٤وجٕ ث٣ؾجد٤وجس ٝطوِذ

 ثُٔ٘ضؼ ُِؼ٤َٔ 

٣وغ ػ٠ِ ثُٔضلجٝف ثالُضشثّ دجُ٘ـوـ ٝثإلرػوج  ٝٛوذث ثالُضوشثّ ػوجّ ٌُجكوز ثُؼووٞ  ثال٤ٌُضز٤ٗٝوز ػذوز ثالٗضز٤ٗوش  -5

  ٕٝ ثطضغ٘ج  ٗض٤ؾز ُِضطٞرثس ثُظز٣ؼز ٝثُِقظ٤ز ثُض٢ صضٔضغ دٜج ثُضؾجرر ثال٤ٌُضز٤ٗٝز ُِقلوجظ ػِو٠ ثُؼالهوز ثُؼود٣وز

 ط٤ِٔز ٖٓ أ١ ثخضالٍ ك٢ ثُٔظضوذَ 

 : ثُٔوضزفجس 

إم ثٗوٚ ُوْ ٗوضزؿ ػ٠ِ ٓؼزػ٘ج ٓٞثًذز ثُضطٞرثس ثُوج٤ٗٞٗز ثُقد٣غز خجؿز ٓج ٣ضؼِن دؼوٞ  ثُضؾجرر ثال٤ٌُضز٤ٗٝوز  -1

 ٣ؼزع هجٗٞٗج خجؿج ٣٘ظٜٔج ًٔج كؼِش ثُضؼز٣ؼجس ثُؼزد٤ز ثُٔوجرٗز ًجُٔـز١ ٝثألر ٢ٗ ٝثإلٓجرثص٢ 

ُٔزفِز ثُظجدوز ػ٠ِ ثُضؼجهد ٝخطٞرصٜج ٗوزٟ كوزٝرر ص٘ظو٤ْ ٛوذٙ ثُٔزفِوز دؾ٤ٔوغ ؽٞثٗذٜوج كو٢ ٗظزث أل٤ٔٛز ث -2

ثُؼوٞ  ثُضو٤ِد٣ز ٝثُقد٣غز ُضقو٤ن ثالطضوزثر ك٢ ثُضؼجَٓ ٗض٠٘ٔ ػ٠ِ ٓؼوزػ٘ج إٔ ٣أخوذ دؼو٤ٖ ثالػضذوجر ٛوذٙ ثُٔزفِوز 

د  مذ٤ؼوز ثُؼالهوز ٓوج دو٤ٖ ٣ٝؼ٤زٛج ثالٛضٔجّ ثُذ١ ٤ِ٣ون دٜوج ػوٖ مز٣ون ه٤جٓوٚ دٞكوغ ٗـوٞؽ هج٤ٗٞٗوز خجؿوز صقو

ثُطزك٤ٖ ٝصذ٤ٖ ٓج٤ٛز ثالُضشثٓجس ثُض٢ صوغ ػ٠ِ ػجصؤٜج ك٢ ٛذٙ ثُٔزفِز ٝٗٞؿ٢ دضؼد٣َ ثُ٘ؾ ثُذ١ ٣ولو٢ دأٗوٚ 

) ٣ؾخ ص٘ل٤ذ ثُؼود مذوج ُٔج ثػضَٔ ػ٤ِٚ ٝدطز٣ووز صضلون ٓوغ ٓوج ٣ٞؽوخ فظوٖ ث٤ُ٘وز ٤ُـوذـ ًٔوج ٣وأص٢ ) ٣ؾوخ ػِو٠ 

ُضؼجهود ٝإدوزثّ ٝص٘ل٤وذ ثُؼووٞ  ثُضو٤ِد٣ووز ٝثُٔظوضقدعز ثُضؼجٓوَ د٘شثٛوز ٝأٓجٗووز ثألموزثف إع٘وج  ثُٔزفِوز ثُظوجدوز ػِوو٠ ث

 ٝدطز٣وز صضلن ٓغ ٓج ٣ٞؽخ فظٖ ث٤ُ٘ز (

ٗٞؿو٢ دووجٕ ٣ٌوٕٞ ثإلػووالٕ ػذوز ثالٗضز٤ٗووش ؿو٤جؿز هج٤ٗٞٗووز  ه٤ووز ٝٝثكووقز دوجٕ ٣ٌووٕٞ ٛ٘وجى ػووود ٗٔووٞمؽ٢  -3

ثُؼزف ػذز ثالٗضز٤ٗش ٛٞ  ػوٞر ُِضلوجٝف ٝال ٣ضلٖٔ ػزٝم ٓقد ر ٓظضوذال ٣ٜٔد إلدزثّ ػود ٓظضوذ٢ِ ٣ل٤د دجٕ 

 ٣زصخ ثُضشثّ ػ٠ِ ػجرف ثُظِؼز ػذز ثالٗضز٤ٗش

٣ؾخ ثُضأ٤ًد ػ٠ِ ثػضذجر ثُٔلجٝكجس ؽشث ال ٣ضؾشأ ٓوٖ ثُؼوود دوَ ثػضذجرٛوج ػوزمج أطجطو٤ج إلدوزثّ ثُضؼجهود ال   -4  

ّ ػوود ٜٗوجة٢ ثُضأ٤ًود ػِو٠ إٔ ٓؾز  ٓزفِز طجدوز صخلغ ُالؽضٜج ثس ٝثُضوِذجس ك٤ؾخ ك٢ فجُوز ثُضٞؿوَ إُو٠ إدوزث

ثُٔلجٝكجس ػزمج السٓج ك٢ ثُؼود ٌٝٓٔال ُٚ ٝثػضذجرٛج أطجط٤ز كو٢ ػ٤ِٔوز ثُضلظو٤ز  ٕٝ إٔ ٣وؤعز مُوي ػِو٠ ٓذودأ 

 ركجة٤ز ثُؼوٞ  

 

 انهىايش : 
 555ؽ  1556،ثُٔطذؼز ثٌُجع٤ٌ٤ُٞز ،د٤زٝس ،  ٣ُٞ15ض ٓؼِٞف ،ثُٔ٘ؾد ك٢ ثُِـز ٝثأل ح ٝثُؼِّٞ ،م/ -1

ثُؼذووٞ ١ ، ثُضؼجهوود ػذووز مز٣وون ٝطووجةَ ثالصـووجٍ ثُلووٞر١ ٝفؾ٤ضٜووج كوو٢ ثإلعذووجس ثُٔوود٢ٗ ،  )  رثطووز   . ػذووجص -2

  14ؽ  - 13ز ُِ٘ؼز ٝثُضٞس٣غ ، ػٔجٕ ، ؽ ٓوجرٗز (  ثر ثُغوجك

دودٕٝ ركج ػذ٤د ، ثُوجٕٗٞ ثُضؾوجر١ ، ثُؼووٞ  ثُضؾجر٣وز ،ٝثُذ٤وغ ثُود٢ُٝ ُِذلوجةغ ، ٓٞطوٞػز ثُلووٚ ٝثُولوج  ،  -3

  133، ؽ  1515٘ؼز ، مًز ٌٓجٕ ثُ

ثُظ٤د ػ٤ِٞر ، ٜٓجرثس ثُضلجٝف ط٤ًِٞجس ثالصـجٍ ٝثُٔظجٝٓز ثُددِٞٓجط٤ز ٝثُضؾجر٣ز كو٢ ثُٔ٘ظٔوجس ثإل ثر٣وز  -4

  52، ؽ 1513، ثُٔ٘ظٔز ثُؼزد٤ز ُِؼِّٞ ثإل ثر٣ز ، ػٔجٕ ، 

 ثر ثُغوجكوز ُِ٘ؼوز  ، 1ػ٤ظ٠ الك٢ فظوٖ ثُـؤج ١ ، ػوود ٗووَ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤وج ثال٤ٌُضزٝٗو٢ ػذوز ثالٗضز٤ٗوش ، م/ -5

  56، ؽ  2445ٝثُضٞس٣غ ، ػٔجٕ ، 

،  ثر ثُؼ٤ِٔوز ثُد٤ُٝوز ُِ٘ؼوز ٝثُضٞس٣وغ  ٣ٝ1٘ظز أ٣لج : ثفٔد خجُد ثُؼؾ٢ِٗٞ ، ثُضؼجهود ػوٖ مز٣ون ثالٗضز٤ٗوش ،م/

  52، ؽ  2442ٝ ثر ثُغوجكز ُِ٘ؼز ٝثُضٞس٣غ ، ػٔجٕ ، 

  16ػذجص ثُؼذٞ ١ ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -6

،  ثر ثُغوجكوز ُِ٘ؼوز ٝثُضٞس٣وغ  1ٖ ، ثإلمجر ثُوج٢ٗٞٗ ُِؼود ثُٔذزّ ػذز ػذٌز ثالٗضز٤ٗش ، م/دؼجر ٓقٔٞ   ٝ ٣ -3

  51،ؽ  2446، ػٔجٕ ، 

  51دؼجر ٓقٔٞ   ٝ ٣ٖ ، ثُٔـدر ثُظجدن ، ؽ  -1

  11ػذجص ثُؼذٞ ١ ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -5

  13ػذجص ثُؼذٞ ١ ، ٓـدر طجدن ،  -14

،  ثر ثُغوجكوز ُِ٘ؼوز ٝثُضٞس٣وغ ، ػٔوجٕ ،  1ػوٞ  ثُضؾجرر ثال٤ٌُضز٤ٗٝوز ، م/ ٓقٔد كٞثس ثُٔطجُوز ،ثُٞؽ٤ش ك٢ -11

  43ؽ
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  55ثفٔد خجُد ثُؼؾ٢ِٗٞ ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -12

  53ؽ  ٓـدر طجدن ،  دؼجر ٓقٔٞ   ٝ ٣ٖ ، -13

  53ٔـدر طجدن  ، ثُدؼجر ٓقٔٞ   ٝ ٣ٖ ،  -14

  55ثفٔد خجُد ثُؼؾ٢ِٗٞ ، ٓـدر طجدن ، ؽ -15

  53ٔٞ   ٝ ٣ٖ ، ٓـدر طجدن ، ؽدؼجر ٓق -16

  41،ؽ2444ػجُْ ثٌُضخ ثُقد٣ظ،ػٔجٕ،،  1ٓؼٌالس ثُضؼجهد ػذز ثالٗضز٤ٗش ، م/ دؼجر مالٍ ٢٘ٓٞٓ، -13

، ٗظز٣ز ثالُضشثّ دٞؽٚ ػجّ ، ٓـوج ر ثالُضوشثّ ، ٓ٘ؼوجر ثُٔؼوجرف ،  1ػذد ثُزسثم ثُظٜ٘ٞر١ ، ثُٞط٤ن ، ػ/ -11

  261، ؽ  2443ثإلطٌ٘در٣ز ، 

  141، ؽ  1561ج : ػذد ثُٔ٘ؼْ كزػ ثُـدر ، ٓـج ر ثالُضشثّ ،  ثر ثُٜ٘لز ثُؼزد٤ز ، ثُوجٛزر ، ٣ٝ٘ظز أ٣ل

 33، ؽ  2445ط٤ٔز ػذد ثُظ٤ٔغ ثالٝ ٕ ، ثُؼود ثال٤ٌُضز٢ٗٝ ، ٓ٘ؼجر ثُٔؼجرف ، ثإلطٌ٘در٣ز ،  -15

  44ؽ  - 35ط٤ٔز ػذد ثُظ٤ٔغ ثالٝ ٕ ، ٓـدر ، طجدن ، ؽ  -24

  ٢141 ، ٓـدر طجدن ، ؽ ثفٔد خجُد ثُؼؾِٞٗ -21

  54ٓقٔد كٞثس ثُٔطجُوز ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -22

  45، ؽ  2443ػـٔش ػذد ثُٔؾ٤د ، ٓـج ر ثالُضشثّ ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔد٢ٗ ، ثٌُٔضذز ثُوج٤ٗٞٗز ، دـدث  ،  -23

  ٣ٝ141٘ظز أ٣لج : ثفٔد خجُد ثُؼؾ٢ِٗٞ ، ٓـدر ، طجدن ، ؽ 

  51دؼجر مالٍ ٢٘ٓٞٓ ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -24

  51دؼجر ٓقٔٞ   ٝ ٣ٖ ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -25

ٗش٣ٚ ٓقٔد ؿج م ، ثالُضشثّ هذَ ثُضؼجهد دجإل ال  دجُذ٤جٗجس ثُٔضؼِوز دجُؼوود ،  ثر ثُٜ٘لوز ثُؼزد٤وز ، ثُووجٛزر ،  -26

  216ؽ  - 241، ؽ  1555

  51ٓقٔد كٞثس ثُٔطجُوز ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -23

 11جهد دضود٣ْ ثُٔؼِٞٓجس ، ٓؾِز ثُؼِّٞ ثُوج٤ٗٞٗز ، ؽجٓؼز دـدث  ، ٓؾِد ؿذز١ فٔد خجمز ، ثالُضشثّ هذَ ثُضؼ -21

  165ؽ   -166، ؽ  1556،  1، ع / 

  16ؽ   -15ٗش٣ٚ ٓقٔد ؿج م ثُٜٔد١ ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -25

  433ؽ  1515فظجّ ثُد٣ٖ ثالٛٞث٢ٗ ، ػود ثُذ٤غ ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔد٢ٗ ث٣ٌُٞض٢ ، ٓ٘ؼٞرثس ؽجٓؼز ث٣ٌُٞش ،  -34

  52ٓقٔد كٞثس ثُٔطجُوز ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -31

  51ػـٔش ػذد ثُٔؾ٤د ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -32

ٗظوجّ هوج٢ٗٞٗ ُؼوود ثُٔؼوٞرر أُٔؼِٞٓوجص٢ ،  ثر ثُٜ٘لوز ثُؼزد٤وز ، ثُووجٛزر ،  إرطج ثفٔد ٓقٔٞ  طؼد ، ٗقٞ  –33

  125ؽ  -123، ؽ  1555

  54ؽ   -53ٓقٔد كٞثس ثُٔطجُوز ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -34

  141فٔد خجُد ثُؼؾ٢ِٗٞ ، ٓـدر طجدن ، ؽ ث -35

  342ٗش٣ٚ ؿج م ثُٜٔد١ ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -36

  53، ؽ  3دؼجر مالٍ ٢٘ٓٞٓ ، ٓـدر طجدن ، ٛجٓغ  -33

  224ثُظٜ٘ٞر١ ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -31

  53، ؽ  4دؼجر مالٍ ٢٘ٓٞٓ ، ٓـدر طجدن ، ٛجٓغ  -35

،  ثر ثُغوجكوز ُِ٘ؼوز  1ٞؽ٤وج ثال٤ٌُضزٝٗو٢ ػذوز ثالٗضز٤ٗوش، م/ػ٤ظ٠ الك٢ فظٖ ثُـٔج ١ ، ػوود ٗلوَ ثُضٌُ٘ٞ -44

  53، ؽ 2445ٝثُضٞس٣غ ، ػٔجٕ ، 

  53ػـٔش ػذد ثُٔؾ٤د ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -41

  -53، ؽ  2442ٓقٔوود ػذوود ثُظووجٛز فظوو٤ٖ ، ثُؾٞثٗووخ ثُوج٤ٗٞٗووز ُِٔزفِووز ثُظووجدوز ػِوو٠ ثُضؼجهوود ، دووال ،  -42

  51ؽ

  142، ؽ  1551جس ثُؼود٣ز ، رطجُز ٓجؽظض٤ز ، ط٤ِٔجٕ دزثى  ث٣ـ ، ثُٔلجٝك -43

  144ٓقٔد ػذد ثُظجٛز فظ٤ٖ ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -44

  142ٓقٔد ػذد ثُظجٛز فظ٤ٖ ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -45

  141ؽ  - 143ط٤ِٔجٕ دزثى  ث٣ـ ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -46
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  53ػـٔش ػذد ثُٔؾ٤د، ٓـدر طجدن ، ؽ  -43

  114ن ، ؽ ط٤ِٔجٕ دزثى  ث٣ـ ، ٓـدر طجد  -41

ثفٔووووود ػذووووود ثٌُوووووز٣ْ طوووووالٓز ،ثُ٘ظوووووجّ ثُووووووج٢ٗٞٗ ُٔلجٝكوووووجس ثُؼووووووٞ  ثُد٤ُٝوووووز ، دقوووووظ ٓ٘ؼوووووٞر ػِووووو٠  -45

 http://www.egycourt.com/forums/index.phpثُٔٞهغ

  114ط٤ِٔجٕ دزثى  ث٣ـ ، ٓـدر طجدن ، ؽ  -54

  54ػـٔش ػذد ثُٔؾ٤د، ٓـدر طجدن ، ؽ  -51

 جدن ٣ْ طالٓز ، ٓـدر طثفٔد ػذد ثٌُز -52

 

 انًراجع :

 أوال : انكحب 
،  ثر ثُؼ٤ِٔوز ثُد٤ُٝوز ُِ٘ؼوز ٝثُضٞس٣وغ ٝ ثر ثُغوجكوز  1ثفٔد خجُد ثُؼؾ٢ِٗٞ ، ثُضؼجهد ػٖ مز٣ن ثالٗضز٤ٗوش ،م/ -1

  2442ُِ٘ؼز ٝثُضٞس٣غ ، ػٔجٕ ، 

وووجٛزر ، ثفٔوود ٓقٔووٞ  طووؼد ، ٗقووٞ إرطووج  ٗظووجّ هووج٢ٗٞٗ ُؼووود ثُٔؼووٞرر أُٔؼِٞٓووجص٢ ،  ثر ثُٜ٘لووز ثُؼزد٤ووز ، ثُ -2

1555  ، 

ثُظ٤د ػ٤ِٞر ، ٜٓجرثس ثُضلجٝف ط٤ًِٞجس ثالصـجٍ ٝثُٔظجٝٓز ثُددِٞٓجط٤ز ٝثُضؾجر٣ز كو٢ ثُٔ٘ظٔوجس ثإل ثر٣وز  -3

 1513، ثُٔ٘ظٔز ثُؼزد٤ز ُِؼِّٞ ثإل ثر٣ز ، ػٔجٕ، 

ُِ٘ؼز ٝثُضٞس٣غ   ،  ثر ثُغوجكز  1دؼجر ٓقٔٞ   ٝ ٣ٖ ، ثإلمجر ثُوج٢ٗٞٗ ُِؼود ثُٔذزّ ػذز ػذٌز ثالٗضز٤ٗش ، م/ -4

 2446، ػٔجٕ ، 

  2444، ػجُْ ثٌُضخ ثُقد٣ظ ، ػٔجٕ ،  1دؼجر مالٍ ٢٘ٓٞٓ ، ٓؼٌالس ثُضؼجهد ػذز ثالٗضز٤ٗش ، م/ -5

 1515فظجّ ثُد٣ٖ ثالٛٞث٢ٗ ، ػود ثُذ٤غ ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔد٢ٗ ث٣ٌُٞض٢ ، ٓ٘ؼٞرثس ؽجٓؼز ث٣ٌُٞش ،  -6

دودٕٝ ر٣وز ،ٝثُذ٤وغ ثُود٢ُٝ ُِذلوجةغ ، ٓٞطوٞػز ثُلووٚ ٝثُولوج  ،ركج ػذ٤د ، ثُوجٕٗٞ ثُضؾوجر١ ، ثُؼووٞ  ثُضؾج  -3

 1515 مًز ٌٓجٕ ثُ٘ؼز ،

 2445ط٤ٔز ػذد ثُظ٤ٔغ ثالٝ ٕ ، ثُؼود ثال٤ٌُضز٢ٗٝ ، ٓ٘ؼجر ثُٔؼجرف ، ثإلطٌ٘در٣ز ،  -1

ؼوز ،  ثر ثُغوجكوز ُِ٘ 1ػ٤ظ٠ الك٢ فظوٖ ثُـؤج ١ ، ػوود ٗووَ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤وج ثال٤ٌُضزٝٗو٢ ػذوز ثالٗضز٤ٗوش ، م/ -5

 2445،ٝثُضٞس٣غ ، ػٔجٕ 

، ٗظز٣ز ثالُضشثّ دٞؽٚ ػجّ ، ٓـوج ر ثالُضوشثّ ، ٓ٘ؼوجر ثُٔؼوجرف ،  1ػذد ثُزسثم ثُظٜ٘ٞر١ ، ثُٞط٤ن ، ػ/ -14

 2443ثإلطٌ٘در٣ز ، 

  1561ػذد ثُٔ٘ؼْ كزػ ثُـدر ، ٓـج ر ثالُضشثّ ،  ثر ثُٜ٘لز ثُؼزد٤ز ، ثُوجٛزر ،  -11

                                                           ضوووووشثّ كووووو٢ ثُووووووجٕٗٞ ثُٔووووود٢ٗ ، ثٌُٔضذوووووز ثُوج٤ٗٞٗوووووز ، دـووووودث  ،                                                                         ػـووووؤش ػذووووود ثُٔؾ٤ووووود ، ٓـوووووج ر ثالُ -12

2443     

ٝفؾ٤ضٜوج كو٢ ثإلعذوجس ثُٔود٢ٗ )  رثطوز  . ػذجص ثُؼذٞ ١ ، ثُضؼجهد ػذوز مز٣ون ٝطوجةَ ثالصـوجٍ ثُلوٞر١     -13

 ، ددٕٝ مًز ط٘ز ثُطذغ ٓوجرٗز (  ثر ثُغوجكز ُِ٘ؼز ٝثُضٞس٣غ ، ػٔجٕ

   1556،ثُٔطذؼز ثٌُجع٤ٌ٤ُٞز ،د٤زٝس ،  ٣ُٞ15ض ٓؼِٞف ،ثُٔ٘ؾد ك٢ ثُِـز ٝثأل ح ٝثُؼِّٞ ،م/ -14

 ر ثُغوجكز ُِ٘ؼز ٝثُضٞس٣غ ، ػٔجٕ ث،  1ٓقٔد كٞثس ثُٔطجُوز ،ثُٞؽ٤ش ك٢ ػوٞ  ثُضؾجرر ثال٤ٌُضز٤ٗٝز ، م/ -15

ٓقٔد ػذد ثُظجٛز فظ٤ٖ ، ثُؾٞثٗخ ثُوج٤ٗٞٗز ُِٔزفِز ثُظجدوز ػ٠ِ ثُضؼجهد ، ثُٔؤطظز ثُل٤٘ز ُِطذجػز ٝثُ٘ؼوز  -16

 2442، ثُوجٛزر ، 

ثُووجٛزر ، ٗش٣ٚ ٓقٔد ؿج م ، ثالُضشثّ هذَ ثُضؼجهد دجإل ال  دجُذ٤جٗجس ثُٔضؼِوز دجُؼوود ،  ثر ثُٜ٘لوز ثُؼزد٤وز ،  -13

1555  
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 ذبٍَب:انبحىخ:
 11ؿذز١ فٔد خجمز ، ثالُضشثّ هذَ ثُضؼجهد دضود٣ْ ثُٔؼِٞٓجس ، ٓؾِز ثُؼِّٞ ثُوج٤ٗٞٗز ، ؽجٓؼوز دـودث  ، ٓؾِود، -1

  1556،  1،ع / 

ثفٔووود ػذووود ثٌُوووز٣ْ طوووالٓز ، ثُ٘ظوووجّ ثُووووج٢ٗٞٗ ُٔلجٝكوووجس ثُؼووووٞ  ثُد٤ُٝوووز ،دقوووظ ٓ٘ؼوووٞر ػِووو٠ ثُٔٞهوووغ  -2
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 ذبنرب: االغبرٌح وانرسبئم
  1551ط٤ِٔجٕ دزثى  ث٣ـ ، ثُٔلجٝكجس ثُؼود٣ز ، رطجُز ٓجؽظض٤ز ، ؽجٓؼز ثُٜ٘ز٣ٖ ، ٤ًِز ثُقوٞم ،  - -1

 

 : انقىاٍٍَ رابعب

 
  1551ُظ٘ز  44ثُوجٕٗٞ ثُٔد٢ٗ ثُؼزثه٢ رهْ  -1

  1541ُظ٘ز  131ثُوجٕٗٞ ثُٔد٢ٗ ثُٔـز١ رهْ  -2

  1536ُظ٘ز  43ثُوجٕٗٞ ثُٔد٢ٗ ثألر ٢ٗ رهْ  -3

  2441ٓؼزٝع هجٕٗٞ ثُضؾجرر ثال٤ٌُضز٤ٗٝز ثُٔـز١ ُظ٘ز  -4

  2441ُظ٘ز  15هجٕٗٞ ثُٔؼجٓالس ثال٤ٌُضز٤ٗٝز ثألر ٢ٗ رهْ  -5

 ثُضٞٗظ٢ 2444ُظ٘ز  13هجٕٗٞ ثُٔذج الس ٝثُضؾجرر ثال٤ٌُضز٤ٗٝز رهْ  -6

  1514ُظ٘ز  63 هجٕٗٞ ثُٔؼجٓالس ثإلٓجرثص٢ رهْ -3

 


