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وأعظ  الشك  وأجال  وأكمل    ر  العاكمي أمل أعمظ  فمل  أجزي  -  
. إحسعنل ون وتظ أممنع نلكتل    قنع إلنجعز هذ   الكي  اكتو ضع

أعب  " ظ نتوأل  عالشك  العال   االتنعن  الكمي إال  األتعا  اجممي  - 
   اسمب  أمي  اكمل ابد  اكمشكم  ا تب امم  بنجم  اذذ  " اشكزظ  الع لي

تشكر  قعوو  إلإلك ا أمل إأب ا هذذ  اكألعام  اال اكع و ب ذ الي ننص  
.  إ إلعا  تأطمك  االك  اذذ أعن ال  ا ك  اشعمك  ي قمكم هذ   اعمث

أكع نتقبر  عالشك  اججزي إال إا  ر  اكلعب  العاي امقفعا  الكممم  ي  - 
  اسمب البزك تشوزي  " المكب أللمب  نعني" اسمب  اكبزك  العر  األتعا  
  اسمبر البزكر  ا معا  " المكب  ازو ي" اكممقمي  اقفعاممي  األتعا  

". ابمفم خعر"  اب  ألعا  األتعار  
 إال وأفعا  اعميم  اتب زسمم  عاكلعب أمل الع قبالوذ الي تأطمك  تشوزي  

.  ننص  إ إلعا  ي تشوزي  اكممقمي  اقفعاممي
 ا زفوتنع ون نتقبر  عالشك   الك فعن إال  اسعار  اكسس امي   اسعار  - 

 ي  - قفعر  امشظ  قفعر  اتمقمي  قفعر  انمع م  العالم– اكستلع زي   اقفعر  
أي الي  اكمشكم  ا تب امم  المشكم  األتينعا  بنجم أمل الع و ب ذ الي  

. تلع ن  تأطمك  توأمل النذ  اممعم  ا ال اواوأنع هذزي  اكمشكتمي امتب زب
 وخمك   نتوأل  عالشك إال أي الي ألعهظ الي قكزب و   لمب  ي إتكعر  - 

. إنجعز هذذ  اكألعام
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

: سظ     اكحكي  اكحمظ  
 

 

 

... "  نع ا تس خذنع إن نسمنع و  وخبأنع  " ...   
 
 
 

 

صبق     العمفظ                                            
 



 

 

 

 :إال  - 

. أالام  اكمل ننكذ   ...  اقفعضي  ا و  

 :إال  - 

. حفععكع   ...  او ابزي  امعمعمي  

 :إال  - 

.   قعظ   ... إخوتي  اأج ا  

 :إال  - 

. زسك    طكزقعظ...  اجالالا  اكممقمي  اقفعاممي  

 :إال   -

 .أكالعع   ...  األكر  اقفعامم  اكوقكر   -

    التنففعنففع  ......  فففعا  .  ......حعفففع  
 

زونففس  الففوح



 
 

 

 

 : إاففففل

 الج  انعك   اتفممم   اشففعح   اذذ اظ زي  :   ابذ  اكر ا   -
أعب   ي اأكي  السعأبتي  اكعازم   اكلنوزم حتل  صمل إال  
الع  صمل إامل    أمع الي     المي  اقبزك تكتملل  عانمم   الع مم  

.  طوو  الكك
 اتي اظ تعلي أمي  لبفعع  حععع أمفكع أعنل  :   ابتي  امنونم   -

 . اعك ا التكنمع الي    ون زكتلعع  عانمم   اعنعا  طوو  الكك

وخو تي  الجزج ا  و نعاعظ  وز  أعظ  أي  بألكل و قفعهظ    اي   -
 .إلكلعا زنكن طكزقي إلعأك  اعظ أي تفممعتعظ

 .إال أي الي ا ص  غمك ألشمي الي  أعو  نسعا  اقفعا -

إال أي الي أمكني حك فع النذ ون   تبوا السمكتي  اب  ألمم إال   -
 .زوالنع هذ 

إال أي الي أك تعظ  فأحععتعظ  الي اظ وأك عظ  ا ز و  ي قفمعي   -
. التسع امععظ

 وألعالففم  انفعاففي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

انـًـقـــذيـــــت 
 

رؼي َٓكِش حُزلغ حُظ٤ٜٔي١ طيهَ حُو٤٠ش ك٢ َٓكِش حُظلو٤ن ح٩ػيحى١ ٢ٛٝ َٓكِش 

ه٠خث٤ش ٓخروش ػ٠ِ َٓكِش حُٔلخًٔش طٜيف ا٠ُ طو٢ٜ حُلوخثن ك٢ حُو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش ػ٠ِ حُو٠خس 

حٌُِٔل٤ٖ رٌٜٙ حُٜٔٔش،
1

 ك٤غ ٣وّٞ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ربؿَحء رلغ ه٠خث٢ ر٘خء ػ٠ِ حُٔطخُزش حُظ٢ 

طظويّ رٜخ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش أٝ ر٘خء ػ٠ِ حٌُ٘خ٣ش حُٔزخَٗس حُظ٢ ٣ظويّ رٜخ حُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ
2

 روٜي 

حٓظـ٬ء كو٤وش حُٞهخثغ ٖٓ ك٤غ ػزٞطٜخ ٝط٤٤ٌلٜخ حُوخ٢ٗٞٗ ٝٓيٟ ٗٔزظٜخ ُِٔظْٜ ًُٝي ػ٘ي اٛيحٍٙ 

كٔؼ٬، ػ٘يٓخ ٣ويٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رؤٗٚ هي أ٠ٜٗ حُزلغ . ٨َُٓ حُٔظؼِن رخٗظٜخء حُظلو٤ن ك٢ حُو٤٠ش

ك٢ حُو٤٠ش حُٔؼَٟٝش ػ٤ِٚ ٣ٞؿٚ حُِٔق رـ٤ٔغ أٍٝحهٚ رؼي طَه٤ٜٔخ ٖٓ ١َف ًظخرش ح٠ُز٢ ُي٣ٚ 

ا٠ُ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش روٜي ح٬١٫ع ػ٤ِٚ ٟٝٝغ ِٓظٔٔخطٜخ ىحهَ أؿَ ػٔخ٤ٗش أ٣خّ ػ٠ِ ح٧ًؼَ ٖٓ 

ؽ ٝر٘خء ػ٠ِ ًُي ٣ٜيٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أَٓٙ ر٘ؤٕ حٗظٜخء .ّ. ٖٓ م214طِٜٞٛخ كٔذ حُٔخىس 

:  حُظلو٤ن ػ٠ِ حٌَُ٘ ح٥ط٢ 

اًح ٍأٟ إٔ ح٧كؼخٍ حَُٔطٌزش ٫ طيهَ ك٢ حهظٜخٛٚ كٔذ حُٔخىس  : األيش بعذو االخخصبص -

. ؽ.ّ. ٖٓ م215

اًح طز٤ٖ ُٚ إٔ ح٧كؼخٍ ٫ طٞٛق رٞٛق ؿ٘خث٢ أٝ أٗٚ ٤ُٔض ٛ٘خى  : األيش بعذو انًخببعت -

 .ؽ.ّ. ٖٓ م216أىُش ًخك٤ش ٟي حُٔظْٜ أٝ إٔ حُلخػَ ظَ ٓـ٫ٜٞ ١زوخ ُِٔخىس 

اًح طز٤ٖ ُٚ إٔ ح٧كؼخٍ حَُٔطٌزش  : األيش ببإلعبنت عهً غشفت انضُبَبث بًغكًت االعخئُبف -

 .ؽ.ّ. ٖٓ م218طٌٕٞ ؿ٘خ٣ش ١زوخ ُِلوَس ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔخىس 

اًح طؼِن ح٧َٓ رـ٘لش أٝ ٓوخُلش ١زوخ ُِلوَس  : األيش ببإلعبنت عهً انًغكًت االبخذائُت -

. ؽ.ّ. ٖٓ م218ح٧ه٤َس ٖٓ حُٔخىس 

ٝٗظَح ٤ٔٛ٧ش ٗظخّ حُظلو٤ن ح٩ػيحى١، كوي ٗظْ هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش حُـي٣ي حُـَحثْ 

                                                 
ج أن قضاة التحقيق يتم تعيينيممن بين قضاة الحكم لمدة ثالث سنوات قابمة .م. من ق52يستفاد من المادة  1

لمتجديد بقرار لوزير العدل بناء عمى اقتراح من رئيس المحكمة االبتدائية والرئيس األول لمحكمة االستئناف كل 
 .في إطار محكمتو

ال يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق إال بناء عمى ممتمس محال إليو "ج عمى أنو .م. من ق54تنص المادة  2
". من النيابة العامة أو بناء عمى شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفا مدنيا

يجري التحقيق بناء عمى ممتمس من النيابة العامة ولو كان "ج عمى أنو .م. من ق84وتبعا لذلك تنص المادة 
". قاضي التحقيق يقوم بالميام المخولة إليو في حالة التمبس

يمكن لكل شخص ادعى أنو تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب "ج عمى أنو .م. من ق92كما تنص المادة 
 ".نفسو طرفا مدنيا عند تقديم شكايتو أمام قاضي التحقيق المختص ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك



 حُظ٢ كَٜص ح٧كؼخٍ حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُظلو٤ن 83حُظ٢ ٣ٌٖٔ ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن حُزلغ ك٤ٜخ ك٢ حُٔخىس 

:  اُِح٤ٓخ ك٤ٔخ ٢ِ٣ 

حُـَحثْ حُٔؼخهذ ػ٤ِٜخ رخ٩ػيحّ أٝ حُٔـٖ حُٔئري أٝ حُظ٢ ٣َٜ حُلي ح٧ه٠ٜ ُِؼوٞرش  -

. حُٔوٍَس ُٜخ ػ٬ػ٤ٖ ٓ٘ش

 .حُـ٘خ٣خص حَُٔطٌزش ٖٓ ١َف ح٧كيحع -

 .حُـ٘ق ر٘ٚ هخٙ ك٢ حُوخٕٗٞ -

:  ٣ٌٕٝٞ حُظلو٤ن حهظ٤خ٣ٍخ ك٢ 

. حُـ٘خ٣خص حُظ٢ طوَ حُؼوٞرش حُٔوٍَس ُٜخ ػٖ ػ٬ػ٤ٖ ٓ٘ش -

 .حُـ٘ق حَُٔطٌزش ٖٓ ١َف ح٧كيحع -

. حُـ٘ق حُظ٢ ٣ٌٕٞ حُلي ح٧ه٠ٜ ُِؼوٞرش حُٔوٍَس ُٜخ هْٔ ٓ٘ٞحص أٝ أًؼَ -

٬٣ٝكع ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُـَحثْ إٔ حَُٔ٘ع رظؼي٣ِٚ حُـي٣ي ُوخٕٗٞ حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش حُ٘خكٌ 

 ػٔي ا٠ُ ط٤ٓٞغ ٗطخم حُظلو٤ن ٖٓ ك٤غ ح٧كؼخٍ حُوخٟؼش ُٚ ٖٓ ؿٜش 2003ك٢ كخطق أًظٞرَ 

ٝحٓظليحع ٓئٓٔش هخ٢ٟ حُظلو٤ن ُيٟ حُٔلخًْ ح٫رظيحث٤ش ُِزلغ ك٢ حُـ٘ق حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُظلو٤ن 

. اُِح٤ٓخ أٝ حهظ٤خ٣ٍخ ٖٓ ؿٜش أهَٟ

٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ رؤٕ طز٢٘ حَُٔ٘ع ُٔزيأ ػ٘خث٤ش حُظلو٤ن ؿخء ٗظ٤ـش ٝاىٍحًخ ٓ٘ٚ ٤ٔٛ٧ش رؼٞ 

حُـ٘ق حُظ٢ ًخٕ ٖٓ حُ٘خىٍ طٍٜٞ اؿَحء طلو٤ن ك٤ٜخ ًـَحثْ حُٔويٍحص ٝحُظ٣َِٝ ٝحُٜ٘ذ ٝحُظ٢ 

٣ٌٖٔ إٔ طَٜ حُؼوٞرخص حُلز٤ٔش ك٢ رؼ٠ٜخ ا٠ُ ػَ٘ ٓ٘ٞحص، ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ ػِٔٚ ػ٠ِ طلخى١ 

 1974 ٗظ٘زَ 28رؼٞ ح٫ٗظوخىحص حُظ٢ ًخٗض ٓٞؿٜش ُظ٤َٜ ح٩ؿَحءحص ح٫ٗظوخ٤ُش حُٔئٍم ك٢ 

.هخٛش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظو٤ِٚ ٗطخم حُظلو٤ن ح٩ػيحى١
3
 

ُٝؼَ ٌٛح ح٫ٛظٔخّ رٔئٓٔش حُظلو٤ن ٓخ ٛٞ ا٫ ٓلطش ٖٓ ٓلطخص أٗٔ٘ش حُيػٟٞ حُـ٘خث٤ش 

رٔخ طٞكَٙ ٖٓ ٟٔخٗخص ُِٔظْٜ أػ٘خء حُزلغ ك٢ حُو٤٠ش ػٖ ٝٓخثَ ح٩ػزخص ٝطـخُٝح ٬ُٗظوخىحص 

.حُٔٞؿٜش ُٔٔطَس حُزلغ حُظ٤ٜٔي١ هخٛش ك٤ٔخ ٣ظؼِن ر٠ٔخٗخص ٝكوٞم حُٔظْٜ
4

 ٝرخُظخ٢ُ طٌٕٞ 

َٓكِش حُظلو٤ن ح٩ػيحى١ رٌِٜ٘خ حَُحٖٛ ٗظ٤ـش ٓزخَٗس ُظويّ حُلٌَ حُـ٘خث٢ ك٢ كٔخ٣ظٚ ُلوٞم 

. ح٩ٗٔخٕ ٝط٣ٌَٔٚ ُِؼيحُش حُـ٘خث٤ش

ٝاًح ًخٗض ح٤ٔٛ٧ش حُظ٢ طلظ٠ رٜخ ٌٛٙ حُٔئٓٔش ك٢ حُيػٟٞ حُؼ٤ٓٞٔش طٌٖٔ ك٢ طٞك٤َ 

ٟٔخٗخص أٓخ٤ٓش أػ٘خء َٓكِش حُزلغ ٝؿٔغ ح٧ىُش رخُ٘ٔزش ُِٔظ٤ٜٖٔ ك٢ٜ رخُ٘ٔزش ُِـٜخُ حُو٠خث٢ 
                                                 
3 Mohamed IDRISSI ALAMI : "Procédure pénale", Imprimerie Kamar, Casablanca, 

1982, p : 274. 
، الطبعة "ضمانات المتيم في مرحمة التحقيق االبتدائي في قانون اإلجراءات الجنائية: "خميفة عبد اهلل حسين -  4

. 25: ، ص 2002األولى، سنة 
، مجمة القانون "حول تطور مسطرة المحاكمة في حالة تمبس، في القانون المغربي: "محمد عياط : وأيضا - 

 .14: ، ص 1988، سنة 4واالقتصاد، العدد 



طلظ٠ رؤ٤ٔٛش أهَٟ طٌٖٔ أٓخٓخ ك٢ طـ٤ِٜ حُو٠خ٣خ ٝؿٔغ ح٧ىُش حُٔظؼِوش رٜخ هزَ اكخُظٜخ ػ٠ِ 

حُٔلٌٔش حُٔوظٜش ُِزض ك٤ٜخ، ٝطٜل٤ش حُو٠خ٣خ حُظ٢ ٫ كخؿش ا٠ُ اٟخػش ٝهض ه٠خء حُلٌْ ك٤ٜخ 

. ١خُٔخ إٔ حُوخ٢ٟ حُٔلون ُْ ٣ظَٞٛ ا٠ُ أىُش ٣ٌٖٔ إٔ طئى١ ا٠ُ ح٩ىحٗش

ٍٝؿْ ح٠ُٔخٗخص حُظ٢ ٝكَٛخ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ُِٔظْٜ أػ٘خء َٓكِش حُظلو٤ن هخٛش ك٤ٔخ 

أ١ –٣ظؼِن رخ٩ؿَحءحص حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن، كبٕ حُلو٤وش حُٔؼٍٔٞ رٜخ ٢ٛ إٔ ٌٛح ح٧ه٤َ 

ٛٞ اٗٔخٕ، ٣ٝزو٠ ٓؼَٝ ُِوطؤ ٌُُي ًخٕ ٫ري ٖٓ ٟٝغ ؿٜش َٓحهزش ٧ػٔخُٚ ٖٓ - هخ٢ٟ حُظلو٤ن

أؿَ حُللخظ ػ٠ِ حُلوٞم ٝح٠ُٔخٗخص حُٔٞكَس هخٗٞٗخ ك٢ حُوٜٞٓش حُـ٘خث٤ش، ٝهي أًَٝ حَُٔ٘ع ٌٛح 

. ح٫هظٜخٙ ا٠ُ حُـَكش حُـ٘ل٤ش رٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف

ٝطؼظزَ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٖٓ أْٛ حُظؼي٬٣ص حُظ٢ أط٠ رٜخ ظ٤َٜ ح٩ؿَحءحص ح٫ٗظوخ٤ُش 

 ٝحُظ٢ كِض ٓلَ ؿَكش ح٫طٜخّ ٓخروخ ٝهي ًَّ حُظؼي٣َ حُـي٣ي ُوخٕٗٞ 1974 ٗظ٘زَ 28حُٔئٍم ك٢ 

 ح٫هظٜخٛخص حُٔٔ٘ٞكش ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ ا١خٍ 2003حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش حُ٘خكٌ ك٢ كخطق أًظٞرَ 

ٝإ ًخٗض ح٥ٍحء حُلو٤ٜش ٝحُو٠خث٤ش طظ٠خٍد روٜٞٙ ٌٛٙ . َٓحهزش أػٔخٍ ه٠خس حُظلو٤ن

ح٫هظٜخٛخص َٛ ٢ٛ ٗلْ ح٫هظٜخٛخص حُظ٢ ًخٗض ٓٔ٘ٞكش ك٢ حُٔخرن ُـَكش ح٫طٜخّ أّ إٔ 

. حَُٔ٘ع ٗوَ حهظٜخٛخص ٌٛٙ ح٧ه٤َس رٜلش ؿِث٤ش ا٠ُ حُـَكش حُـ٘ل٤ش

ٍٝؿْ ٓخ طؼ٤َٙ رؼٞ حُيٍحٓخص ٖٓ اٌٗخ٤ُخص رٌٜح حُ٘ؤٕ، ا٫ أٜٗخ طظلن ػ٠ِ أٜٗخ طويّ 

ٟٔخٗش ٛخٓش ُِلوٞم حُلَى٣ش ٝحُـٔخػ٤ش ٗظَح ٤ٔٛ٧ش ٟٓٞٞع حَُهخرش ػ٠ِ َٓ٘ٝػ٤ش اؿَحءحص 

. حُظلو٤ن

 

 أهـًُـت انًىضـىع   :

طؤط٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش ًٔلخُٝش ٫ٓظوٜخء حُيٍٝ ح١ٌُ طوّٞ رٚ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش 

ح٫ٓظج٘خف ك٢ ٓـخٍ َٓحهزش أػٔخٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ك٤غ ٣ٌظ٢ٔ ٌٛح حُٟٔٞٞع أ٤ٔٛش هٜٟٞ ٓٞحء 

ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُـٜش حُظ٢ طظ٠ُٞ ػ٤ِٔخ ٝهخ٤ٗٞٗخ ٓٔخٍٓش ٌٛٙ حَُهخرش أٝ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخ٥ػخٍ حُوخ٤ٗٞٗش 

. حُٔظَطزش ػٖ ٌٛٙ حَُهخرش

ٝهي ٓ٘ق حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ٌٛٙ حُٜٔٔش ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ك٤غ هٜٜخ رخُزض ك٢ ١ِزخص 

ح٩كَحؽ حُٔئهض حُظ٢ طويّ ا٤ُٜخ ٓزخَٗس ٝك٢ طيحر٤َ حُٟٞغ طلض حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش اٟخكش ا٠ُ 

طط٤َٜ اؿَحءحص حُظلو٤ن ٝحُزض ك٢ ح٫ٓظج٘خكخص حَُٔكٞػش ٟي أٝحَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن، ًٔخ إٔ 

حَُٔ٘ع ُْ ٣وظَٜ ػ٠ِ ؿؼَ ٌٛٙ حَُهخرش ٖٓ حهظٜخٙ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٤ًٜؤس ه٠خث٤ش كو٢، رَ 

ٓ٘ق حهظٜخٛخص أهَٟ َُث٤ْ ٌٛٙ حُـَكش ٣ٌٖٔ حػظزخٍٛخ حهظٜخٛخص طيهَ ك٢ ٓـخٍ حَُهخرش 

ح٩ىح٣ٍش ػ٠ِ ٤َٓ ٌٓخطذ ٝؿَف حُظلو٤ن حُظخرؼش ُ٘لًٞ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ُِظؤًي ٖٓ ػيّ طؤه٤َ 

حُزض ك٢ ِٓلخص ٧ٓزخد ؿ٤َ ٓزٍَس اٟخكش ا٠ُ ٣ُخٍس حُٔئٓٔخص حُٔـ٤٘ش ُِظؤًي ٖٓ ٟٝؼ٤ش 

. حُٔؼظو٤ِٖ ح٫كظ٤خ٤٤١ٖ

٤ًٝلٔخ ًخٗض ٌٛٙ حَُهخرش ه٠خث٤ش أّ اىح٣ٍش أّ ٓـَى ػ٬هش اَٗحف ٝطٌخَٓ كٜيكٜخ ٝحكي 

٣ٝظٔؼَ ك٢ طؤ٤ًي ٝكٔخ٣ش حُطخرغ حَُٔ٘ٝع ٩ؿَحءحص حُظلو٤ن ح٩ػيحى١ ٝٓيٟ ٬ٓثٔظٜخ ُِٔوظ٤٠خص 



. حُوخ٤ٗٞٗش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٓوظِق ٓٞحى هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش

ٌٌٝٛح، طوّٞ أ٤ٔٛش ٌٛٙ حَُهخرش ػ٠ِ أػٔخٍ ه٠خس حُظلو٤ن ٧ٕ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ ٣ٌٖٔ إٔ طوّٞ 

ػ٠ِ ٓؼط٤خص هخ١جش أٝ أٗـِص ػ٠ِ أٌٗخٍ ٓوخُلش ُٔخ ٛٞ ٓوٍَ هخٗٞٗخ ك٢ ٓٔطَس حُظلو٤ن، ٌُُي 

طٌظ٢ٔ ٌٛٙ حَُهخرش أ٤ٔٛش رخُـش هخٛش ك٤ٔخ ٣ظؼِن ر٘ظخثؾ حُظلو٤ن ٝٓـ٣َخص ٤َٓ حُٔلخًٔخص 

حُـ٘خث٤ش ٝإ ًخٗض ريٍٝٛخ طَطٌِ ػ٠ِ أْٓ هخ٤ٗٞٗش ٝٓٔط٣َش ٫ ٣ـُٞ ٓوخُلظٜخ طلو٤وخ ٠ُِٔخٗخص 

. حُظ٢ هُٜٞخ حَُٔ٘ع ١٧َحف حُيػٟٞ حُـ٘خث٤ش أػ٘خء َٓكِش حُظلو٤ن ح٩ػيحى١

ًٔخ طزَُ أ٠٣خ أ٤ٔٛش ٌٛح حُٟٔٞٞع ك٢ ًٞٗٚ ُْ ٣ؼظٔي حُ٘وخٗخص حُلو٤ٜش ٝحُٔٞحهق 

حُظ٣َ٘ؼ٤ش روٜٞٙ ح٩ٌٗخ٤ُخص حُٔظؼِوش رخُٟٔٞٞع رَ حػظٔيٗخ ك٢ اٗـخُ ٌٛح حُزلغ ػ٠ِ حُؼَٔ 

حُو٠خث٢ ك٢ ٓؼخُـش ح٩ٌٗخ٤ُخص حُظ٢ طؼخٍ رٌٜح حُوٜٞٙ، هخٛش حُوَحٍحص حُو٠خث٤ش حُٜخىٍس 

ػٖ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش ح٧َٓ ح١ٌُ ٠٣ل٢ ػ٠ِ ٌٛح حُزلغ حُطخرغ 

ح٤ُٔيح٢ٗ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ح٫ػظٔخى ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُوَحٍحص حُٜخىٍس ػٖ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ 

. روٜٞٙ ٍهخرش حُـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٠ِ ػَٔ هخ٢ٟ حُظلو٤ن

ٝأ٣خ ًخٗض حُ٘ظ٤ـش حُظ٢ طْ حُظَٞٛ ا٤ُٜخ ك٢ ٌٛح حُزلغ، كخ٤ً٧ي إٔ حُـخ٣ش ٖٓ اكيحع ٌٛٙ 

حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ ح٧َٛ ٢ٛ ٟٔخٕ حكظَحّ ح٩ؿَحءحص حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ َٓكِش حُظلو٤ن 

ح٩ػيحى١ ُلٔخ٣ش ٜٓخُق ح١٧َحف ٝطو٣ٞش حُ٘ظخّ حُو٠خث٢ حُـ٘خث٢ ُظلو٤ن ٓخ ٣ٜطِق ػ٠ِ ط٤ٔٔظٚ 

رخُؼيحُش حُـ٘خث٤ش ٝحَُكغ ٖٓ َٓىٝى٣ش حُـٜخُ حُو٠خث٢ رٌَ٘ ٣ٔٔق رب٣ـخى حؿظٜخىحص ه٠خث٤ش ك٢ 

حُٔٔظٟٞ حُٔؤٍٓٞ ٖٓ ١َف حُـ٤ٔغ هخٛش ٝإٔ ح٫ؿظٜخى حُو٠خث٢ ٣ؼظزَ ٖٓ أْٛ ٜٓخىٍ حُوخػيس 

. حُوخ٤ٗٞٗش

ٝأه٤َح، طـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ٌُٜٙ حُـَكش طلو٤ن ح٧ٛيحف ٝحُـخ٣خص حُٔٔطَس 

ُٜخ ٝحُظ٢ أٗ٘ؤص ٖٓ أؿِٜخ ا٫ رظـخُٝ ًَ حُؼوزخص ٝحُؼَحه٤َ حُظ٢ طؼظَٟٜخ ٝرٟٞغ كي ُٔـٔٞػش 

. ٖٓ ح٩ٌٗخ٤ُخص حُظ٢ ٓ٘ظ٘خُٜٝخ ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع

 

 إشكبنُـت انبغـذ   :

اًح ًخٕ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ أػط٠ ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ٓـٔٞػش ٖٓ 

ح٫هظٜخٛخص حُٔظؼِوش رخُظلو٤ن ح٩ػيحى١ ٖٓ أؿَ ٟٔخٕ ٬ٓٓش اؿَحءحص حُظلو٤ن، كبٕ ح٩ٌٗخٍ 

ح١ٌُ ٣طَف ٛ٘خ ٝربُلخف ٣ظؼِن رخُيٍٝ ح١ٌُ طوّٞ رٚ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٝحُؼ٬هش حُظ٢ 

. طَر٢ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ه٠خس حُظلو٤ن

ٝػ٤ِٚ، كب٠ُ أ١ كي ٣ٌٖٔ حػظزخٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش طؼٌْ اٍحىس حَُٔ٘ع ك٤ٔخ ٣وٚ كٖٔ 

٤َٓ حُظلو٤ن ح٩ػيحى١ ؟ ٝر٤ٜـش أهَٟ، َٛ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش 

طٞحُٕ ر٤ٖ ٓ٘غ طؼٔق ه٠خس حُظلو٤ن ػ٘ي ه٤خْٜٓ رٜٔخْٜٓ ٝر٤ٖ ػيّ ػَهِش ٤َٓ اؿَحءحص حُظلو٤ن 

؟ 

ٝك٢ ٓؼَٝ ؿٞحر٘خ ػٖ ٌٛح ح٩ٌٗخٍ حُٔل١ٍٞ، اٍطؤ٣٘خ حُـٞحد أ٫ٝ ػٖ ٓـٔٞػش ٖٓ 

َٛ ػ٬هش حُـَكش حُـ٘ل٤ش رو٠خس حُظلو٤ن ٢ٛ ػ٬هش َٓحهزش رخػظزخٍٛخ : حُظٔخإ٫ص حُلَػ٤ش ٝأٜٛٔخ 



ٓلٌٔش حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش رخُ٘ٔزش ٨ُٝحَٓ ٝح٩ؿَحءحص حُظ٢ ٣ظوٌٜٝٗخ، أّ أٜٗخ ػ٬هش اَٗحف كخٍٝ 

حَُٔ٘ع ٖٓ ه٬ُٜخ ٟٔخٕ ٬ٓٓش حُظلو٤ن، أّ أٜٗخ ػ٬هش طٌخ٤ِٓش ر٤ٖ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٝه٠خس 

حُظلو٤ن ؟ 

ًٔخ أػ٤َ اٌٗخٍ آهَ طٔلٍٞ رخ٧ٓخّ كٍٞ ١ز٤ؼش حُوَحٍحص حُظ٢ طظوٌٛخ ٌٛٙ حُـٜش 

حُو٠خث٤ش رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓيٟ هخر٤ِظٜخ ُِطؼٖ ؟ 

 

 يُهـش انبغـذ   :

إ ح٩ؿخرش ػٖ ح٩ٌٗخ٤ُخص حُظ٢ ٣ؼ٤َٛخ ٟٓٞٞع حُزلغ طلَٝ اطزخع ٓـٔٞػش ٖٓ 

حُوٞحػي حُؼ٤ِٔش ٍُِٞٛٞ ا٠ُ حُلو٤وش ٝحُ٘ظخثؾ حُٔظؼِوش رٌٜح حُٟٔٞٞع، ٝطزؼخ ٌُُي حػظٔيٗخ ػ٠ِ 

". ٜٓ٘ؾ طل٢ِ٤ِ ٗوي١ ٜٝٓ٘ؾ ػ٢ِٔ ٤ٓيح٢ٗ: "ٜٓ٘ـ٤ٖ حػ٤ٖ٘ 

كخُٝ٘خ ٖٓ ه٬ُٚ ٓ٘خه٘ش ًَ ٖٓ حُٔٞهق حُظ٣َ٘ؼ٢  : فببنُغبت نهًُهش انخغهُهٍ انُقذٌ- 

ٝحُٔٞهق حُلو٢ٜ ٖٓ ٌٛح حُٟٔٞٞع رٜيف حُظي٤َُ حُٔ٘طو٢ ٝحُؼو٢ِ ُِ٘ظخثؾ ٝحُلٍِٞ حُٔؼظٔيس ػ٘ي 

 يُهش عًهٍ يُذاًٍََ ١َف ٝٓيٟ ٬ٓثٔظٜخ ٓغ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ ح١ٌُ حػظٔيٗخ ػ٤ِٚ ٖٓ ه٬ٍ حطزخع 

اٗط٬هخ ٖٓ طل٤َِ ٝىٍحٓش حُؼَٔ حُو٠خث٢ حُٔظزغ ُيٟ حُـَكش حُـ٘ل٤ش رٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش 

ًٌٝح رؼٞ حُوَحٍحص حُٜخىٍس ػٖ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ رٌٜح حُوٜٞٙ ٖٓ أؿَ طو٤٤ْ حُٟٞغ حُو٠خث٢ 

ٍٝٛي ٓيٟ ٬ٓثٔظٚ ُِٔٞهق حُظ٣َ٘ؼ٢، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٤ًل٤ش ٓؼخُـظٚ ُزؼٞ ح٩ٌٗخ٤ُخص حُظ٢ 

. طؼَف كَحؿخ ط٣َ٘ؼ٤خ ٝط٠خٍرخ كو٤ٜخ

ٝأه٤َح، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ حٓظويحّ ًَ ٖٓ حُٜٔ٘ؾ حُظل٢ِ٤ِ حُ٘وي١ ٝحُٜٔ٘ؾ حُؼ٢ِٔ 

ح٤ُٔيح٢ٗ ٣ٔخْٛ ك٢ ٝٛق ٝطو٤٤ْ حُيٍٝ ح١ٌُ أ٫ٝٙ حَُٔ٘ع ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ ٓـخٍ َٓحهزش ػَٔ 

. هخ٢ٟ حُظلو٤ن

 

 خطـت انبغـذ   :

ُوي حهظ٠ض ١ز٤ؼش ٌٛح حُزلغ حُٔظؼِن رَهخرش حُـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٠ِ أػٔخٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن 

. طو٤ٔٔٚ ا٠ُ ك٤ِٜٖ ٍث٤٤ٔ٤ٖ حػظزخٍح ٨ُىٝحٍ حُظ٢ طوّٞ رٜخ ٌٛٙ حُـَكش ك٢ ٓـخٍ حُظلو٤ن ح٩ػيحى١

ك٤غ هٜٜ٘خ حُلَٜ ح٧ٍٝ ٩رَحُ ٓيٟ ٍهخرش حُـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٠ِ ػَٔ هخ٢ٟ 

حُظلو٤ن رخػظزخٍٛخ ؿٜش حٓظج٘خك٤ش ٨ُٝحَٓ ٝح٩ؿَحءحص حُظ٢ ٣ظوٌٛخ ًُٝي حٗط٬هخ ٖٓ طلي٣ي ٤ًل٤ش 

طيهَ ٌٛٙ حُـَكش ك٢ حُو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش ػ٠ِ ه٠خس حُظلو٤ن ًٌٝح ١َم كِٜٜخ ك٢ ح٫ٓظج٘خكخص 

حُٔٞؿٜش ا٤ُٜخ ٟي ح٧ٝحَٓ حُظ٢ ٣ظوٌٛخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٓٞحء أػ٘خء ٣َٓخٕ حُظلو٤ن أٝ ر٘ؤٕ حٗظٜخثٚ، 

ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ ط٢٤ِٔ ح٠ُٞء ػ٠ِ أْٛ ح٥ػخٍ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظَطزش ػٖ حُطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف ٍٝٛي 

. أْٛ ح٩ٌٗخ٤ُخص حُٔ٘زؼوش ػ٘ٚ

أٓخ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ، كوي أكَىٗخٙ َُٛي ٍهخرش حُـَكش حُـ٘ل٤ش رخػظزخٍٛخ حُـٜش حَُٔ٘كش 

ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن حٗط٬هخ ٖٓ حُيٍٝ ح١ٌُ أ٫ٝٙ ُٜخ حَُٔ٘ع ٤ًٜؤس ه٠خث٤ش طوظٚ رظط٤َٜ اؿَحءحص 



حُظلو٤ن ٝط٠ٖٔ ح٤َُٔ حُؼخى١ ُِو٠خ٣خ حُٔلخُش ػ٠ِ ه٠خس حُظلو٤ن، ٍَٝٓٝح رخَُهخرش ح٩ىح٣ٍش حُظ٢ 

ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ ىٍحٓش . ٣وّٞ رٜخ ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُِظؤًي ٖٓ كٖٔ ٤َٓ حُظلو٤ن ح٩ػيحى١

١ز٤ؼش حُوَحٍحص حُٜخىٍس ػٖ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٓٞحء رٜلظٜخ َٓ٘كش ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن أٝ رٜلظٜخ 

. ؿٜش حٓظج٘خك٤ش ُِو٠خ٣خ حُٔلون ك٤ٜخ ٍٝٛي ح٩ٌٗخ٤ُخص حُٔظؼِوش رٌٜٙ حُوَحٍحص

ٝحٗظ٤ٜ٘خ ك٢ ح٧ه٤َ روخطٔش ػخٓش حٓظؼَٟ٘خ ك٤ٜخ ٓـَٔ ٓخ ؿخء ك٢ ٌٛح حُزلغ ٖٓ ٗظخثؾ 

. اٟخكش ا٠ُ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔوظَكخص حُٔظؼِوش رخُٟٔٞٞع



 

: انفصـم األول 

سقببت انغشفت انضُغُت ببعخببسهب  

صهت اعخئُبفُت ألوايش قبضٍ انخغقُق 

 

 

ٗظَح ٤ٔٛ٧ش ح٧ىٝحٍ حُٔٔ٘ٞكش ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ ٍهخرش أػٔخٍ ه٠خس حُظلو٤ن ىحهَ 

ىحثَس ٗلًٞٛخ ٓٞحء حُٔظٞحؿي٣ٖ رخُٔلخًْ ح٫رظيحث٤ش أٝ ح٫ٓظج٘خك٤ش، كوي ٓ٘لٜخ حَُٔ٘ع ٜٓٔش حَُهخرش 

حُو٠خث٤ش ُِ٘ظَ ك٢ حُوَحٍحص ٝح٧ٝحَٓ حُٜخىٍس ػٖ ه٠خس حُظلو٤ن رخػظزخٍٛخ ىٍؿش ػخ٤ٗش ُِظوخ٢ٟ 

. ك٢ ٌٛح حُ٘ن

–ٝهي حٓظ٘ي حَُٔ٘ع ك٢ ًُي ا٠ُ َٓؿؼ٤ش طخ٣ٍو٤ش ؿؼِظٜخ رٔؼخرش حٓظيحى ُـَكش ح٫طٜخّ 

ك٤غ أًَٝ كن حُطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف ٟي هَحٍحص ٝأٝحَٓ ه٠خس حُظلو٤ن ٌَُ ٖٓ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش - ٓخروخ

ٝحُٔظْٜ ٝحُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ ٖٓ ٓ٘طِن ىٍٝ ًَ ١َف ْٜٓ٘ ك٢ حُيػٟٞ ٝٓليىح ك٢ ٗلْ 

حُٞهض ١َم ٤ًٝل٤خص طيهَ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ ه٠خ٣خ حُظلو٤ن ٖٓ ه٬ٍ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٩ؿَحءحص 

. كظ٠ ٣ٌٜٔ٘خ حُ٘ظَ ك٢ ح٫ٓظج٘خكخص حَُٔكٞػش أٓخٜٓخ رٌَ٘ ٓ٘ظؾ ٦ُػخٍ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظَطزش ػٖ ًُي

: ُٝ٪كخ١ش رٌٜح حُٟٔٞٞع، هٔٔ٘خ ٌٛح حُلَٜ ا٠ُ ػ٬ػش ٓزخكغ ػ٠ِ حٌَُ٘ ح٥ط٢ 

 

 طيهَ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ حُظلو٤ن ح٩ػيحى١   : انًبغذ األول

 ٍَحُزض ك٢ ح٫ٓظج٘خكخص حُٔٞؿٜش ٟي أٝحَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن : انًبغذ انزب 

 ح٥ػخٍ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظَطزش ػٖ حُطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف : انًبغذ انزبنذ 

 



طيهَ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ حُظلو٤ن ح٩ػيحى١ : حُٔزلغ ح٧ٍٝ 

طؼظزَ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٤ٛؤس ه٠خث٤ش طيهَ ك٢ ٌٓٞٗخص ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ا٠ُ ؿخٗذ رخه٢ 

ٝهي طْ اكيحػٜخ . اُن...حُـَف ًـَكش حُـ٘خ٣خص ٝؿَكش حُـ٘خ٣خص ح٫ٓظج٘خك٤ش ٝؿَكش حُـ٘ق ح٫ٓظج٘خك٤ش

 حُٔظؼِن رخ٩ؿَحءحص ح٫ٗظوخ٤ُش ُظؼٞٝ ؿَكش ح٫طٜخّ ًُٝي ُِزض ك٢ 28/07/1974رٔوظ٠٠ ظ٤َٜ 

حُطؼٕٞ حُٔويٓش ٟي ح٧ٝحَٓ حُظ٢ ٣ٜيٍٛخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ًٌٝح ك٢ طط٤َٜ اؿَحءحص حُظلو٤ن 

رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُ٘ظَ ك٢ ١ِزخص ح٩كَحؽ حُٔئهض ٝطيحر٤َ حُٟٞغ طلض حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش ٝكن 

ٝرخُظخ٢ُ، ٣ٌٕٞ حَُٔ٘ع ٖٓ ه٬ٍ ٓ٘لٚ ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ٌٛٙ ح٫هظٜخٛخص هي ٍٓن . ١َٝٗ ٓؼ٤٘ش

حُٜٔٔش حَُهخر٤ش ػ٠ِ أػٔخٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٌُُي كَٙ ػ٠ِ طلي٣ي ٌٓٞٗخص ٌٛٙ حُـَكش ٝكَٜ 

. حهظٜخٛخطٜخ ٤ًٝل٤ش طيهِٜخ ك٢ ه٠خ٣خ حُظلو٤ن

 

يكىَبث انغشفت انضُغُت : انًطهب األول 

ُوي ٗظْ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ حُوٞحػي حُوخٛش رخُـَكش حُـ٘ل٤ش ٟٖٔ ٓوظ٤٠خص حُؤْ حَُحرغ 

 ػ٠ِ ِِٓٔش ٖٓ حُٔٞحى 03/10/2002ٖٓ حٌُظخد ح٧ٍٝ ُوخٕٗٞ حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش حُٔئٍم ك٢ 

. ، ٓليىح ٌٓٞٗخطٜخ ٝٓٔخ١َ حؿظٔخػٜخ250 ا٠ُ 231حٓظيص ٖٓ حُٔخىس 

 

رأليف الغزفخ الجٌحيخ : الفمزح األولً 

ؽ، ٗـي حَُٔ٘ع ظَ ٓظٌٔٔخ رٔزيأ حُو٠خء حُـٔخػ٢ .ّ. ٖٓ م231رخَُؿٞع ا٠ُ حُٔخىس 

أٝ حُظ٤ٌَ٘ حُؼ٬ػ٢ ٤ُِٜآص حُو٠خث٤ش ك٤غ كيى طؤ٤ُق حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٖٓ حَُث٤ْ ح٧ٍٝ ُٔلٌٔش 

ح٫ٓظج٘خف أٝ ٖٓ ٣٘ٞد ػ٘ٚ ٖٝٓ ٓٔظ٘خ٣ٍٖ حػ٤ٖ٘ رل٠ٍٞ ٓٔؼَ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ًٝخطذ ح٠ُز٢، 

ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ ٓٔؼَ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ك٢ ٌٛٙ حُـَكش ٣ٔؼَ ح٤ًَُٞ حُؼخّ ُِِٔي ُيٟ ٓلٌٔش 

.ح٫ٓظج٘خف ٣ٝوّٞ رٜٔٔش ًخطذ ح٠ُز٢ أكي ًظخد ح٠ُز٢ ر٘لْ حُٔلٌٔش
5
 

٬٣ٝكع ٖٓ ه٬ٍ ط٤ٌَ٘ ٌٛٙ ح٤ُٜؤس إٔ حَُٔ٘ع أٓ٘ي ٓؤ٣ٍٞٓش ٍثخٓش حُـَكش حُـ٘ل٤ش ا٠ُ 

حَُث٤ْ ح٧ٍٝ ُٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ًٔخ ػٜي رٜٔٔش طٔؼ٤َ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٤ًَُِٞ حُؼخّ ُِِٔي، ٝك٢ ٗلْ 

حُٞهض طَى ٓٔؤُش طؼ٤٤ٖ رخه٢ ح٧ػ٠خء َُِث٤ْ ح٧ٍٝ أػ٘خء حؿظٔخع ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ؿٔؼٜخ 

.ح١ُٞ٘ٔ أٝ ٓخ ٣ٜطِق ػ٠ِ ط٤ٔٔظٚ رخُـٔؼ٤ش حُؼ٤ٓٞٔش
6
 

                                                 
 .ج.م. ق232المادة  5

تنعقد الجمعية العامة بمحكمة االستئناف خالل األيام الخمسة عشر األولى من شير دجنبر من كل سنة لتوزيع  6
الميام واالختصاصات بين المستشارين ورؤساء الغرف ونواب الوكيل العام وذلك لتحديد التنظيم الداخمي 

لممحكمة، ويترأس ىذه الجمعية العامة الرئيس األول لمحكمة االستئناف والوكيل العام لمممك لدييا بحضور جميع 
وأثناء ىذا االجتماع وبتنسيق بين الرئيس األول . القضاة كما يحضرىا كذلك رئيس كتابة الضبط بالمحكمة



ٝه٬ٍ ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش ٣ظْ أ٠٣خ طؼ٤٤ٖ ٗخثذ َُِث٤ْ ٝٗٞحد ُِٔٔظ٘خ٣ٍٖ أػ٠خء حُـَكش 

حُـ٘ل٤ش ٤ُِ٘خرش ػْٜ٘ ك٢ كخُش ٓخ اًح كيع ١خٍة ٓلخؿت ٓ٘ؼْٜ ٖٓ حُل٠ٍٞ، ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، 

٣َٟ حُزؼٞ أٗٚ ٖٓ حُٔٔظلٖٔ حٗظوخء ٛئ٫ء حُٔٔظ٘خ٣ٍٖ ٖٓ ر٤ٖ ح٣ٌُٖ ُْٜ ٤ٍٓٞ ٝطوٜٚ ك٢ 

ح٤ُٔيحٕ حُـ٘خث٢ أًؼَ ٖٓ ح٤ُٔيحٕ حُٔي٢ٗ ُظلو٤ن َٓىٝى٣ش ٣َٓؼش ٝٓظٔٔش رخُـٞىس كظ٠ ٣ظْ طٞك٤ي 

ٗظ٣َخص ٝطٞؿٜخص أػ٠خء حُـَكش حُـ٘ل٤ش رٌَ٘ ٣ٔٔق روِن حؿظٜخىحص ه٠خث٤ش طٔخْٛ ك٢ 

ح٫ٍطوخء رٔئٓٔش حُظلو٤ن،
7

.  ًُٝي كظ٠ ٣ظْ طلو٤ن ٟٔخٕ ُِٔلخًٔش حُؼخىُش

ٝح٤ً٧ي إٔ حَُٔ٘ع ٛيف ٖٓ ه٬ٍ ؿؼَ ٍثخٓش حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٖٓ حهظٜخٙ حَُث٤ْ 

ح٧ٍٝ ٝطٔؼ٤َ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٖٓ ١َف ح٤ًَُٞ حُؼخّ ُِِٔي ا٠ُ طؤ٤ًي حُيٍٝ حُٜخّ ح١ٌُ طوّٞ رٚ ٌٛٙ 

حُـَكش ٝأ٤ٔٛش حُو٠خ٣خ حَُحثـش أٓخٜٓخ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ط٤َٓوٜخ ك٢ ط٘ظ٤ْ حُو٠خء ٝحُظ٣َ٘غ حُـ٘خث٢ 

حُٔـَر٤٤ٖ ًبكيٟ حُٔوٞٓخص ح٧ٓخ٤ٓش ُظل٤ٖٔ ٤َٓ حُؼيحُش ٝطلو٤وخ ٠ُٔخٕ حُٔلخًٔش حُؼخىُش حُظ٢ 

. كَٙ حَُٔ٘ع ػ٠ِ ط٣ٌَٜٔخ ك٢ ٓوظِق ٜٗٞٙ حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش

ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ كَٝ ػ٠ِ حَُٔ٘ع ك٢ طؼي٣ِٚ حُـي٣ي ُوخٕٗٞ 

حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش،
8

 َٓحػخس ح٫ٗ٘ـخ٫ص حُؼي٣يس ٌَُ ٖٓ حَُث٤ْ 232 231ٝ ٝهخٛش ك٢ حُٔخىط٤ٖ 

. ح٧ٍٝ ٝح٤ًَُٞ حُؼخّ ُِِٔي كؤػطخٛٔخ حُلن ك٢ حهظ٤خٍ ٖٓ ٣ؼٟٜٞٔخ ك٢ ؿِٔخص حُـَكش حُـ٘ل٤ش

ٝٓٔخ ٓزن، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ ط٤ٌَ٘ ٌٛٙ حُـَكش ٛٞ ٓٔؤُش ٣ٍَٟٝش ٝاُِح٤ٓش ٣ٝـذ 

ط٤ٌَ٘ "ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ٛيٍ هَحٍ ُِٔـِْ ح٧ػ٠ِ ٣٘ٚ ػ٠ِ إٔ . حكظَحٜٓخ ططز٤وخ ُِوخٕٗٞ

حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٣ؼظزَ ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ ٣ٝظَطذ ػ٠ِ ػيّ حكظَحٓٚ رط٬ٕ حُوَحٍحص حُظ٢ طٜيٍٛخ 

".ٌٛٙ حُـَكش
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ٌُُي، ٣ـذ إٔ ط٘ؼوي ؿِٔخص حُـَكش حُـ٘ل٤ش ١زوخ ُٔخ ٛٞ ٜٓ٘ٞٙ ػ٤ِٚ هخٗٞٗخ ٝٝكوخ 

ُ٪ؿَحءحص حُٔٔط٣َش ًٔخ َٟٓ٘ ًُي ك٢ حُلوَس حُٔٞح٤ُش حُظ٢ هٜٜ٘خٛخ ُيٍحٓش ٤ًل٤ش حؿظٔخع 

. حُـَكش حُـ٘ل٤ش
                                                                                                                                                       

والوكيل العام لمممك يتم تعيين تشكيمة كل الغرف وفقا لما يقضي بو القانون ومن ضمن ىذه الغرف بطبيعة الحال 
. الغرفة الجنحية

وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع نظم ىذه الجمعية العامة في الفصل السادس من الظيير المتعمق بالتنظيم 
 .1974 يوليوز 16القضائي المؤرخ في 

اختصاصاتيا واإلجراءات المسطرية المطبقة أماميا والقرارات : محكمة االستئناف : "عبد الغاني رياضي  7
، سمسمة األجيزة القضائية، الجزء الرابع، مكتبة دار "الصادرة عنيا وطرق الطعن فييا، دراسة مقارنة عممية نقدية

 .131: ، ص 2007السالم بالرباط، الطبعة األولى، سنة 

 المتعمق 22.01 بتنفيذ القانون رقم 2002 أكتوبر 3 الصادر بتاريخ 1-02-255الظيير الشريف رقم  8
 .315: ، ص 2003 يناير 30 بتاريخ 5078بالمسطرة الجنائية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 منشور بمجموعة قرارات المجمس األعمى في المادة الجنائية بين 1979 ماي 8 الصادر بتاريخ 557قرار عدد  9
 .404: ، ص 1986 و1966سنة 



 

طزق اجزوبع الغزفخ : الفمزح الثبًيخ 

 الجٌحيخ 

ُوي كيى حَُٔ٘ع ١َٝٗ حٗؼوخى ؿِٔخص حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ػ٠ِ ٓز٤َ 

حُلَٜ ك٤غ حكظلع ر٘لْ حُٟٞؼ٤ش حُظ٢ ًخٗض طظ٤ِٔ رٜخ ؿَكش ح٫طٜخّ ٓخروخ ٌٌٝٛح ٣لَٜ حؿظٔخع 

. ٌٛٙ حُـَكش آخ ر٘خء ػ٠ِ ١ِذ ٖٓ حَُث٤ْ أٝ ١ِذ ٖٓ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش

ؽ ػ٠ِ إٔ حُـَكش حُـ٘ل٤ش طـظٔغ ريػٞس ٖٓ .ّ. ٖٓ م233ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ط٘ٚ 

ٍث٤ٜٔخ ٝحُٔوٜٞى ٛ٘خ حَُث٤ْ ح٧ٍٝ ُٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف أٝ ٖٓ ٣٘ٞد ػ٘ٚ، أ١ حَُث٤ْ ح١ٌُ 

٣ٔخٍّ ٜٓٔش ٍثخٓش حُـَكش ٛٞ ح١ٌُ ُٚ ٬ٛك٤ش ١ِذ ػوي حؿظٔخع حُـَكش حُـ٘ل٤ش ًِٔخ ٍأٟ 

ٍَٟٝس ٌُُي، ٜٝٗض ٗلْ حُٔخىس حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ أٗٚ ٣ٌٖٔ ٤ًَُِٞ حُؼخّ ُِِٔي ١ِذ ػوي ؿِٔش 

. حُـَكش حُـ٘ل٤ش اًح ٍأٟ ًُي ٣ٍَٟٝخ أ٠٣خ

ٝٛ٘خ ٣ؼخٍ اٌٗخٍ ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ٣لن ٌَُ ٖٓ حَُث٤ْ ٝح٤ًَُٞ حُؼخّ ُِِٔي ١ِذ ػوي 

ؿِٔش ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ٖٓ ٣ٌٕٞ حُٔٔئٍٝ ػ٠ِ طـ٤ِٜ حُِٔلخص ٝاكخُظٜخ ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش، َٛ 

حَُث٤ْ أّ ح٤ًَُٞ حُؼخّ ؟ 

ٝؿٞحرخ ػ٠ِ ٌٛح حُٔئحٍ، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ ح٤ًَُٞ حُؼخّ ُِِٔي ٛٞ حُٔوظٚ رظ٤ٜجش حُِٔلخص 

ٝاكخُظٜخ ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش رؼي اٍكخهٜخ رِٔظٔٔٚ حٌُظخر٢ ك٢ ظَف هٔٔش أ٣خّ ٖٓ طخ٣ٍن طِٞٛٚ 

.رخُِٔق
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ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس إٔ حُٔلخًْ حُظ٢ طؼَف ٍٝحؿخ ًز٤َح ك٢ حُو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش ػ٤ِٜخ ٝحُظ٢ 

طيهَ ك٢ ٗطخم حهظٜخٙ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٫ ط٘ظظَ ١ِزخص حُـٜخص حُٔوظٜش ُؼوي ؿِٔخص ٌٛٙ 

حُـَكش ٝاٗٔخ طوٜٚ ػ٠ِ ح٧هَ ٣ٞٓخ ًَ أٓزٞع ًزخه٢ حُـَف ُِزض ك٢ حُو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش 

ػ٤ِٜخ، ٝطـظٔغ ر٘خء ػ٠ِ ١ِذ ٖٓ ٍث٤ٜٔخ أٝ ح٤ًَُٞ حُؼخّ ك٢ كخ٫ص حٓظؼ٘خث٤ش ٣ٍَٟٝٝش ًٔخ ٛٞ 

. حُ٘ؤٕ رخُ٘ٔزش ُٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش

ٝطـظٔغ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ ؿَكش حٍُٔ٘ٞس ٩ؿَحء حُٔ٘خه٘خص ٝح٬١٫ع ػ٠ِ طو٣ََ 

.حُٔٔظ٘خٍ حُٔوٍَ ِٝٓظٔٔخص ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٝح١٧َحف
11

 ٌٌٝٛح حكظلع حَُٔ٘ع رؤْٛ حُوٞحػي 

حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ ػوي حُـِٔخص ًُٝي رؼيّ ك٠ٍٞ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ًٝخطذ ح٠ُز٢ ُِٔيح٫ٝص،
12
 

. رخٓظؼ٘خء حُـِٔخص حُظ٢ طٌٕٞ ٣َٓش أػ٘خء حُٔ٘خه٘خص ٝػ٤ِ٘ش أػ٘خء اٛيحٍ حُوَحٍ

ٝك٢ هظخّ ٌٛح حُٔطِذ، ٫ري ٖٓ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ حٓظليع ؿَكش ؿ٘ل٤ش 
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هخٛش رخ٧كيحع،
13

 ٝطظٌٕٞ ٌٛٙ حُـَكش ٖٓ ٓٔظ٘خٍ ٨ُكيحع رٜلظٚ ٍث٤ٔخ ٝٓٔظ٘خ٣ٍٖ حػ٤ٖ٘ ًٔخ 

طؼوي ؿِٔخطٜخ رل٠ٍٞ ٓٔؼَ ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش ٝٓٔخػيس ًخطذ ح٠ُز٢، ٝط٘ؼوي ٌٛٙ حُـَكش ُِزض ك٢ 

ٓـٔٞػش ٖٓ ح٫هظٜخٛخص ٖٓ ر٤ٜ٘خ حُو٠خ٣خ حُٔظؼِوش رخُظلو٤ن ٓغ ح٧كيحع، ٌُُي ػَٔ حَُٔ٘ع 

ؽ ػ٠ِ ؿؼَ حُوٞحػي حُٔطزوش ك٢ ػوي .ّ. ٖٓ م488ٖٓ ه٬ٍ ٓوظ٤٠خص حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخىس 

ؿِٔخص ٌٛٙ حُـَكش ًٌٝح ك٢ اٛيحٍ هَحٍحطٜخ ٢ٛ ٗلْ حُوٞحػي ٝح٩ؿَحءحص حُوخٛش رخُـَكش 

. حُـ٘ل٤ش

ٝك٢ حُٞحهغ، إ ٌٛح حُظو٤ْٔ ٛٞ حُٔؼٍٔٞ رٚ ك٢ أؿِذ ٓلخًْ حٌُِٔٔش ا٫ إٔ حُزؼٞ ٖٓ 

ٍؿخٍ حُو٠خء أٗخٍ ا٠ُ إٔ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ كَٝ ػ٠ِ حُٔٔئ٤ُٖٝ حُو٠خث٤٤ٖ ؿؼَ حُـَكش حُـ٘ل٤ش 

٢ٛ ٗلٜٔخ حُـَكش حُـ٘ل٤ش حٌُِٔلش رخ٧كيحع ري٫ ٖٓ ٝؿٞى ؿَكظ٤ٖ ؿ٘ل٤ظ٤ٖ اكيحٛٔخ هخٛش 

رخ٧كيحع ٝح٧هَٟ هخٛش رخَُٗيحء، ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ ه٠خ٣خ ح٧كيحع ٢ٛ أهَ ػيىح ٖٓ ه٠خ٣خ 

.حَُٗيحء
14
 

 

اخخصبصبث انغشفت انضُغُت ويغطشة اإلعبنت عهُهب : انًطهب انزبٍَ 

اًح ًخٗض حُـَكش حُـ٘ل٤ش هي أٗ٘ؤص ُظؼٞٝ ؿَكش ح٫طٜخّ رٔوظ٠٠ ظ٤َٜ ح٩ؿَحءحص 

ح٫ٗظوخ٤ُش، كبٗٚ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ طٔ٘ي ا٤ُٜخ ح٫هظٜخٛخص حُظ٢ ًخٗض ُـَكش ح٫طٜخّ ٓخروخ ٝحُـي٣َ 

 ٍٓن ٌٛٙ ح٫هظٜخٛخص، ًٔخ 2002 أًظٞرَ 10رخًٌَُ إٔ ٛيٍٝ هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش ك٢ 

. كيى حُٔٔطَس حُٔظزؼش ك٢ اكخُش حُو٠خ٣خ ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُِزض ك٤ٜخ

 

االخزصبص الٌىعي للغزفخ : الفمزح األولً 

الجٌحيخ 

كيى حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ًـ٤َٙ ٖٓ حُظ٣َ٘ؼخص حُٔوخٍٗش ػ٠ِ ٓز٤َ حُلَٜ حُو٠خ٣خ حُظ٢ 

طيهَ ك٢ ٗطخم حهظٜخٙ حُـَكش حُـ٘ل٤ش، ٖٝٓ ٌٛح ح٫هظٜخٙ ٓخ ٣ظؼِن رخُظلو٤ن ح٩ػيحى١ 

ٝٓ٘ٚ ٓخ ٫ ٣َطز٢ رٚ ٌُُي ٓ٘وق ػ٘ي ٌٛٙ ح٫هظٜخٛخص رب٣ـخُ ٗي٣ي ػ٠ِ حػظزخٍ أٗ٘خ ٓ٘ظ٘خٍٝ 

. حُو٠خ٣خ حَُٔطزطش رخُظلو٤ن ك٢ ٓوظِق ٓلطخص ٌٛح حُزلغ

 

االختصاصات المرتبطة بالتحقيق : أوال 
 ٖٓ 231ٍٝى حُظ٤ٜ٘ٚ ػ٠ِ ٌٛٙ ح٫هظٜخٛخص رٌَ٘ ٝحٟق ٣َٛٝق ك٢ حُٔخىس 

:  ؽ ٝكيىطٜخ ك٢ حُ٘و٢ ح٥ط٤ش .ّ.م
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حُزض ك٢ ١ِزخص ح٩كَحؽ حُٔئهض حُٔويٓش ا٤ُٜخ ٓزخَٗس ١زوخ ُِلوَط٤ٖ حَُحرؼش ٝحُوخٓٔش ٖٓ  -

. ؽ.ّ. ٖٓ م179حُٔخىس 

 .ؽ.ّ. ٖٓ م160حُزض ك٢ طيحر٤َ حُٟٞغ طلض حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش ر٘خء ػ٠ِ ٓوظ٤٠خص حُٔخىس  -

 213 ا٠ُ 210حُ٘ظَ ك٢ ١ِزخص رط٬ٕ اؿَحءحص حُظلو٤ن حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى ٖٓ  -

 .ؽ.ّ.ٖٓ م

 222حُلَٜ ك٢ ح٫ٓظج٘خكخص حَُٔكٞػش ٟي ح٧ٝحَٓ حُظ٢ ٣ظوٌٛخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ١زوخ ُِٔخىس  -

 .ؽ.ّ.ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ ٖٓ م

رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُزض ك٢ ١ِزخص ٓلذ حُو٤٠ش ٖٓ هخ٢ٟ ُِظلو٤ن ٝاكخُظٜخ ػ٠ِ هخ٢ٟ آهَ  -

. ؽ.ّ. ٖٓ م91ُِزض ك٤ٜخ ١زوخ ُِٔخىس 

 

 االختصاصات التي ال ترتبط بالتحقيق: ثانيا 

: كوي هُٜٞخ حَُٔ٘ع ٌُٜٙ حُـَكش ػ٠ِ حٌَُ٘ ح٥ط٢ 

ؽ رخُزض ك٢ .ّ. ٖٓ م231طوظٚ حُـَكش حُـ٘ل٤ش حٓظ٘خىح ا٠ُ حُز٘ي حَُحرغ ٖٓ حُٔخىس  -

ًَ اه٬ٍ ٓ٘ٔٞد ٠ُخر٢ ٖٓ ٟزخ١ ح١َُ٘ش حُو٠خث٤ش ه٬ٍ ِٓحُٝظٚ ُٜٔخٓٚ ١زوخ 

ؽ، ًُٝي أٜٗخ طَحهذ أػٔخٍ .ّ. ٖٓ م35 ا٠ُ 29ُٔخ ٛٞ ٜٓ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔٞحى 

ح٠ُخرطش حُو٠خث٤ش أػ٘خء ِٓحُٝظٜخ ُٜٔخٜٓخ ٝػ٘ي ًَ اه٬ٍ رٌٜٙ حُٜٔخّ طوّٞ ح٤ُ٘خرش 

حُؼخٓش رظ٢٤ٜء حُِٔق ٝاكخُظٚ ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش
15

 حُظ٢ طوّٞ ربؿَحء رلغ ك٢ 

حُٟٔٞٞع طوٍَ ػ٠ِ اػَٙ حُظ٣َٜق رخُؼوٞرخص حُظؤى٣ز٤ش ٖٓ ػيٜٓخ، أٓخ اًح طز٤ٖ ُٜخ 

رؤٕ حُلؼَ ٣ٌظ٢ٔ ٛزـش ؿ٤َٓش كبٜٗخ طل٤َ حُِٔق ٖٓ ؿي٣ي ا٠ُ ح٤ًَُٞ حُؼخّ ُِِٔي 

.٤ُظوٌ ٓخ ٣َحٙ ٓ٘خٓزخ
16
 

ًٔخ طوظٚ حُـَكش حُـ٘ل٤ش رخُزض ك٢ حُو٠خ٣خ حُٔظؼِوش رَى ح٫ػظزخٍ حُو٠خث٢ حٓظ٘خىح  -

٣َى ح٫ػظزخٍ آخ روٞس حُوخٕٗٞ "ؽ .ّ. م687ا٠ُ ٓوظ٤٠خص حُلوَس ح٧ه٤َس ٖٓ حُٔخىس 

٣ٝو٠غ ٍى ح٫ػظزخٍ " أٝ روَحٍ طٜيٍٙ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف

 .حُو٠خث٢ ُٔـٔٞػش ٖٓ ح٩ؿَحءحص حُوخٛش

ٝأه٤َح، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ ٌٛٙ ح٫هظٜخٛخص ؿؼِض حُـَكش حُـ٘ل٤ش ط٠طِغ ريٍٝ ْٜٓ 

ك٢ ٓـخ٫ص طؤى٣ذ ح٠ُخرطش حُو٠خث٤ش ٍٝى ح٫ػظزخٍ ٖٓ ؿٜش ٝحَُهخرش ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن ٖٝٓ ٛ٘خ 

ًخٕ ُِحٓخ ػ٤ِ٘خ حُٞهٞف ػ٘ي ح٩ؿَحءحص حُظ٢ كيىٛخ حُوخٕٗٞ ٩كخُش حُو٠خ٣خ ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش أٝ 

. رظؼز٤َ آهَ حُطَم حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طظيهَ رٜخ حُـَكش حُـ٘ل٤ش هخٛش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رو٠خ٣خ حُظلو٤ن
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إحبلخ المضبيب علً : الفمزح الثبًيخ 

الغزفخ الجٌحيخ 

ٓ٘وظَٜ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش ػ٠ِ اكخُش حُو٠خ٣خ حُٔظؼِوش رخُظلو٤ن ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش، ٝهي 

كيى حَُٔ٘ع أٍرغ ؿٜخص ٣ٌٖٔ ُٜخ حُو٤خّ ربؿَحء ٖٓ ٗؤٗٚ اكخُش حُِٔق ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُِزض 

ٝحُلَٜ ك٤ٚ، ٌٝٛٙ حُـٜخص ٢ٛ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٝحُٔظْٜ ٝحُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ ح٣ٌُٖ ُْٜ كن طوي٣ْ 

١ِزخص ٓزخَٗس ا٠ُ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٓٞحء طؼِوض رخَُٔحف حُٔئهض أٝ حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش أٝ حٓظج٘خف 

. ٧ٝحَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن

ؽ آٌخ٤ٗش ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن اٟخكش ا٠ُ حُـٜخص حُؼ٬ع .ّ. ٖٓ م211ٝأػطض حُٔخىس 

حُٔخُلش حًٌَُ رظوي٣ْ ١ِزخص ط٢َٓ ا٠ُ رط٬ٕ اؿَحءحص حُظلو٤ن اًح ظَٜ رؤٕ أكي ح٩ؿَحءحص ٗخرٚ 

. هَم هخ٢ٗٞٗ ٣ٞؿذ حُزط٬ٕ

ٝر٘خء ػ٠ِ ٌٛٙ حُطِزخص، طـظٔغ حُـَكش حُـ٘ل٤ش حٓظ٘خىح ا٠ُ حُلخ٫ص حُٔخُلش حًٌَُ ك٤غ 

٣ظ٠ُٞ ح٤ًَُٞ حُؼخّ ُِِٔي ط٢٤ٜء ٝطـ٤ِٜ ِٓق حُو٤٠ش ٝاكخُظٚ ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش، ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ 

ؿ٤ٔغ حُو٠خ٣خ حُٔلخُش ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش طلخٍ ػٖ ٣َ١ن ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش، ٝك٢ ٌٛح ح١٩خٍ طوّٞ 

ًظخرش ح٠ُز٢ رٔـَى طِٜٞٛخ رخُِٔق حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رلظق ِٓق هخٙ رخُـَكش حُـ٘ل٤ش ٝط٠ٔ٘ٚ 

رخُٔـ٬ص حًُٔٔٔٞش ٖٓ ١َكٜخ ٌُٜٙ حُـخ٣ش رؼي إٔ طؼط٤ٚ ٍهٔخ ط٤ِِٔٔخ هخٛخ رٚ ػْ طل٤َ حُِٔق 

ػ٠ِ حَُث٤ْ ح٧ٍٝ ح١ٌُ ٣ظ٠ُٞ طؼ٤٤ٖ حُٔٔظ٘خٍ حٌُِٔق رخُو٤٠ش ح١ٌُ ٣وّٞ ريٍحٓظٜخ ٝاػيحى طو٣ََ 

. ر٘ؤٜٗخ ك٤غ ٣ظْ ح٬١٫ع ػ٠ِ ٌٛح حُظو٣ََ أػ٘خء ٓ٘خه٘ش حُِٔق ك٢ ؿَكش حٍُٔ٘ٞس

ٝأػ٘خء ٓ٘خه٘ش حُو٤٠ش ططِغ حُـَكش ػ٠ِ حُِٔظٔٔخص حٌُظخر٤ش ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش ٝػ٠ِ ًٌَٓحص 

ح١٧َحف، ٍٝؿْ إٔ حُٔ٘خه٘ش طـ١َ ك٢ ؿِٔش ٣َٓش ا٫ إٔ حَُٔ٘ع أػط٠ ُِـَكش حُـ٘ل٤ش حُلن 

ك٢ اٛيحٍ أَٓ رل٠ٍٞ ح١٧َحف ٗو٤ٜخ ٝح٫ٓظٔخع ا٤ُْٜ كٔذ ٓخ ؿخء ك٢ حُلوَس ح٧ه٤َس ٖٓ 

ؽ، ٌُٖ حُٔئحٍ ح١ٌُ ٣طَف ٛ٘خ َٛ ٌٛح ح٧َٓ ح١ٌُ طٜيٍٙ حُـَكش حُـ٘ل٤ش .ّ. ٖٓ م236حُٔخىس 

٣ٌٕٞ اؿزخ٣ٍخ أّ حهظ٤خ٣ٍخ ؟ َٝٛ طوّٞ رظز٤ِؾ ح١٧َحف رظخ٣ٍن حٗؼوخى ؿِٔظٜخ ؟ 

ٝؿٞحرخ ػ٠ِ ٌٛح حُٔئحٍ، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ ك٢ ٗوٚ ح٧ٍٝ إٔ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٫ طوّٞ رؤَٓ 

ح١٧َحف رخُل٠ٍٞ ٗو٤ٜخ ٝح٫ٓظٔخع ا٤ُْٜ ا٫ ك٢ كخ٫ص ٗخىٍس ٝحُظ٢ ٣ظز٤ٖ ك٤ٜخ ُِـَكش رؤٕ 

حُو٤٠ش ؿخ٠ٓش أٝ ٓخ ُحُض ؿ٤َ ؿخِٛس، ٝٛ٘خ ري٫ ٖٓ إٔ طؤَٓ ربؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ هي ططٍٞ 

. ٓيطٚ طِـؤ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ا٠ُ ٌٛٙ حُط٣َوش

أٓخ حُ٘ن حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُٔئحٍ ٝحُٔظؼِن رظز٤ِؾ ح١٧َحف رظخ٣ٍن حٗؼوخى ؿِٔش حُـَكش 

رؤٕ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ؿ٤َ ِِٓٓش رخٓظيػخء "حُـ٘ل٤ش، ك٘ـي ؿٞحرٚ ك٢ هَحٍ ُِٔـِْ ح٧ػ٠ِ ؿخء ك٤ٚ 

حُٔظ٤ٜٖٔ أػ٘خء ؿِٔخطٜخ ح٣َُٔش ًٔخ أٗٚ ٫ ٣ٞؿي ك٢ هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش أ١ ٗٚ ٣وٍٞ ُِٔظْٜ 



".ٝرخُظخ٢ُ ٫ ٣ٌٖٔ حػظزخٍ هَحٍحطٜخ ؿ٤خر٤ش. كن حُظؼَٝ ػ٠ِ هَحٍحص ٌٛٙ حُـَكش
17
 

ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ أٗٚ ٣ٌٖٔ ١٨َُحف ٝٓلخ٤ْٜٓ ح٬١٫ع ػ٠ِ ٓ٘ظ٬ٔص حُِٔق ٝطوي٣ْ 

ًٌَٓحطْٜ رب٣يحػٜخ رٌظخرش ح٠ُز٢ ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رؼي إٔ ٣ئَٗ ػ٤ِٜخ حٌُخطذ ٣ٝز٤ٖ طخ٣ٍن 

.ا٣يحػٜخ كظ٠ ططِغ ػ٤ِٜخ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٝرخه٢ ح١٧َحف
18

 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُوي٣ْ 219 ًٝخٗض حُٔخىس 

طٞؿذ طز٤ِؾ ح١٧َحف حُٔٔظؤٗق ػ٤ِْٜ ٝهي ٍطذ حُؼَٔ حُو٠خث٢ رٌٜح حُ٘ؤٕ حُزط٬ٕ، ٝؿخء ك٢ 

٣ـذ طز٤ِؾ حُٔٔظؤٗق ػ٤ِْٜ رًٌَٔحص حُوّٜٞ ًُٝي طلض ١خثِش "هَحٍ ُِٔـِْ ح٧ػ٠ِ أٗٚ 

".حُزط٬ٕ
19
 

ٝحٓظ٘خىح ا٠ُ ٓ٘خه٘ش حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُِو٤٠ش طٜيٍ هَحٍٛخ ك٢ حُٟٔٞٞع رـِٔش ػ٤ِ٘ش، 

ٝهي كَٝ حَُٔ٘ع طز٤ِؾ ٌٛٙ حُوَحٍحص ُـ٤ٔغ ح١٧َحف ُٝٔلخ٤ْٜٓ ك٢ ظَف أٍرؼش ٝػ٣َٖ٘ 

 38 37ٝٓخػش ٖٓ ٛيٍٝٙ رٞحٓطش ٍٓخُش ٠ٓٔٞٗش ١زوخ ١َُِٝ٘ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلٍٜٞ 

. ٖٓ هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُٔي٤ٗش39ٝ
20
 

ٌٌٝٛح، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ حَُٔ٘ع ًخٕ ك٣َٜخ ػ٠ِ اػطخء ٌٓخٗش ٜٓٔش ُِـَكش حُـ٘ل٤ش 

ك٢ حُظ٘ظ٤ْ حُو٠خث٢ حُٔـَر٢ ٓليىح رٌُي ٗطخم حهظٜخٜٛخ ك٢ ٓـخٍ حُظلو٤ن رٌَ٘ ىه٤ن ٣ٌٖٔ 

ٌٛٙ حُـَكش ٖٓ ر٢ٔ ٍهخرظٜخ ٝاَٗحكٜخ ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن رخػظزخٍٛخ ىٍؿش ػخ٤ٗش ُِظوخ٢ٟ،
21

 ٝٛٞ ٓخ 

. ٣وٍٞ ُٜخ حُزض ك٢ ح٫ٓظج٘خكخص حُٔٞؿٜش ا٤ُٜخ ٟي هَحٍحص هخ٢ٟ حُظلو٤ن
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حُزض ك٢ ح٫ٓظج٘خكخص حُٔٞؿٜش ٟي أٝحَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن : حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ 

٣ؼظزَ حُطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف ك٢ ح٧ٝحَٓ ٝح٩ؿَحءحص حُظ٢ ٣زخَٗٛخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٤ِٓٝش 

. ُز٢ٔ حَُهخرش حُو٠خث٤ش ػ٠ِ أػٔخٍ ٌٛح ح٧ه٤َ أٝ ٬ٛ٩ف ح٧هطخء حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وغ ك٤ٜخ

ٝكن حُطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف ٟي أٝحَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أٓخّ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٓوٍٞ ُـ٤ٔغ 

أ١َحف حُيػٟٞ ْٝٛ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٝحُٔظْٜ ٝحُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ ٌُُي هٚ 

حَُٔ٘ع ًَ ١َف ربؿَحءحص ٤ٌِٗش طوظِق ػٖ حُطَف ح٥هَ ك٢ اػخٍس ٌٛح حُطؼٖ، ٓٞحء ك٤ٔخ 

٣وٚ ح٧ٝحَٓ حُظ٢ ٣ظوٌٛخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أػ٘خء ٣َٓخٕ حُظلو٤ن أٝ طِي حُٔظؼِوش ر٘ؤٕ حٗظٜخء 

. حُظلو٤ن

 

انبج فٍ االعخئُبفبث انًىصهت ضذ األوايش انصبدسة أرُبء عشَبٌ انخغقُق : انًطهب األول 

هٍٞ حَُٔ٘ع حٓظج٘خف أٝحَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٌَُ ٖٓ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٝحُٔظْٜ ٝحُٔطخُذ 

رخُلن حُٔي٢ٗ، ٝٗظَح ٫هظ٬ف ٟٝؼ٤ش ًَ ٝحكي ٖٓ ٛئ٫ء ح١٧َحف ك٢ حُيػٟٞ حُؼ٤ٓٞٔش ُْ 

٣ٔٞ حُوخٕٗٞ ر٤ْٜ٘ اً ؿؼَ كع ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش أًؼَ ٖٓ ؿ٤َٛخ، ٝكيى ح٧ٝحَٓ حُظ٢ ٣ـُٞ ُِٔظْٜ 

ًٔخ كيى ُِٔطخُذ رخُلن . ؽ، ٢ٛٝ ٝحٍىس ػ٠ِ ٓز٤َ حُلَٜ.ّ. ٖٓ م223حٓظج٘خكٜخ ك٢ حُٔخىس 

ؽ، ك٢ ك٤ٖ طَى حُٔـخٍ .ّ. ٖٓ م224حُٔي٢ٗ ح٧ٝحَٓ حُظ٢ ٣ـُٞ ُٚ حٓظج٘خكٜخ كَٜح ك٢ حُٔخىس 

ٓلظٞكخ ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش ك٢ إٔ طٔظؤٗق ًَ ح٧ٝحَٓ حُظ٢ ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طوخُق ِٓظٔٔخطٜخ حٌُظخر٤ش ٓظ٠ 

.ٍأص ٍَٟٝس ٌُُي
22
 

 

االسزئٌبفبد الوزفىعخ هي : الفمزح األولً 

طزف الٌيبثخ العبهخ أثٌبء سزيبى الزحميك 

٣لن ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش ٖٓ ك٤غ حُٔزيأ إٔ طٔظؤٗق ًَ ح٧ٝحَٓ ًحص حُطز٤ؼش حُو٠خث٤ش حُظ٢ 

ؽ ح١ٌُ ٣و٢٠ رؤٗٚ ٣لن ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش إٔ .ّ. م٣222ٜيٍٛخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ر٣َٜق حُٔخىس 

طٔظؤٗق ُيٟ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ًَ أَٓ ه٠خث٢ ٣ٜيٍٙ هخ٢ٟ حُظلو٤ن، رخٓظؼ٘خء ح٧ٝحَٓ حُٜخىٍس 

ٗلْ ح٧َٓ ٣ٜق ك٢ كخُش اؿَحء هزَس ط٤ِ٤ٌٔش أٝ . ؽ.ّ. م196ربؿَحء هزَس كٔذ حُٔخىس 

.٠ٓخىس
23
 

ٝح٧ٝحَٓ حُو٠خث٤ش ٢ٛ طِي حُظ٢ طزض ك٢ ٗوطش هخ٤ٗٞٗش ٓؼ٤٘ش أٝ طلَٜ ك٢ ِٗحع ٓؼ٤ٖ 

ر٤ٖ ح١٧َحف ٓؼَ ح٧َٓ رٔ٘ق ح٩كَحؽ حُٔئهض، ٖٝٓ حُزي٢ٜ٣ إٔ طٔظؤٗق ح٤ُ٘خرش ٓؼَ ٌٛٙ ح٧ٝحَٓ 

                                                 
 .251: ، ص 1968، مكتبة التومي، الرباط، طبعة "الموجز في المسطرة الجنائية: "عبد الوىاب حومد  22
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.رخػظزخٍٛخ حُٔخَٛس ػ٠ِ ٤َٓ حُيػٟٞ حُؼ٤ٓٞٔش
24
 

ٛ٘خ، ٤َ٘ٗ إٔ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش رٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش طٔظؤٗق ؿ٤ٔغ حُوَحٍحص حُوخ٤ٟش 

ٝروٜٞٙ طؤ٤٣ي هَحٍ ٓ٘ق حَُٔحف حُٔئهض، كوي . رخ٩كَحؽ حُٔئهض اًح ٓخ اُظٔٔض حػظوخٍ حُٔظْٜ

ٝك٤غ إٔ حُوَحٍ حُٔٔظؤٗق ُٔخ "أٓٔض حُـَكش حُـ٘ل٤ش هَحٍحطٜخ حُلخِٛش ك٢ حُٟٔٞٞع روُٜٞخ 

ه٠٠ ربروخء حُٔظْٜ ك٢ كخُش َٓحف حٓظ٘خىح ا٠ُ اٌٗخٍٙ حُٔظٞحطَ ٝطٞكَٙ ػ٠ِ ٟٔخٗخص حُل٠ٍٞ 

حٌُخك٤ش، ٣ٌٕٞ هخ٢ٟ حُظلو٤ن هي ر٠٘ هَحٍٙ ػ٠ِ أٓخّ هخ٢ٗٞٗ ٝحهؼ٢ ٤ِْٓ، ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ 

.طؤ٤٣ي ح٧َٓ حُٔٔظؤٗق ٫ٓظؼ٘خث٤ش ح٫ػظوخٍ ح٫كظ٤خ٢١
25
 

٣ٝؼخٍ اٌٗخٍ كٍٞ ح٧ؿَ حُٔٔ٘ٞف ٫ٓظج٘خف هَحٍ ح٩كَحؽ حُٔئهض ٖٓ ١َف ح٤ُ٘خرش 

حُؼخٓش َٛ ٛٞ أؿَ ًخَٓ أّ ٫ ؟ 

ٝؿٞحرخ ػٖ ٌٛح ح٩ٌٗخٍ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٗٚ اًح ًخٗض ح٥ٍحء حُلو٤ٜش ط٠خٍرض رٌٜح 

أكٌخّ "حُوٜٞٙ كبٕ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ٟٝغ كيح ٌُٜٙ حُو٬كخص ك٤٘ٔخ أٛيٍ هَحٍ ه٠٠ ك٤ٚ رؤٕ 

ح٧ؿَ حٌُخَٓ ٫ ط١َٔ ػ٠ِ أكٌخّ حٓظج٘خف هَحٍ ح٩كَحؽ حُٔئهض ٧ٕ ح٫ٓظج٘خف ٣ـذ إٔ ٣وغ ك٢ 

ح٤ُّٞ حُٔٞح٢ُ ُٚ ٝرٌُي ٣ٌٕٞ حَُٔ٘ع هي كيى ظَكخ ٤ُ٘ٓخ ٓلٍٜٞح ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ط٠خف ا٤ُٚ كظَس 

".أهَٟ
26
 

ٌٛح ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٔزيث٤ش، أٓخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش، ك٤َٟ رؼٞ حُلوٚ
27

 إٔ ح٤ُ٘خرش ٫ طٔظؤٗق 

ػخىس ٝك٢ أؿِذ ح٧كٞحٍ ا٫ ح٧ٝحَٓ حُٔوخُلش ُِٔظٔٔخطٜخ، ٝحُظ٢ طٌٕٞ ك٢ ٗلْ حُٞهض ًحص ١ز٤ؼش 

. ه٠خث٤ش، ًظِي حُٔؼِ٘ش رٔ٘ق ح٩كَحؽ حُٔئهض أٝ اه٠خع حُٔظْٜ ُظيحر٤َ حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش

أٓخ ك٤ٔخ ٣وٚ حُوَحٍحص ًحص حُٜزـش ح٩ىح٣ٍش ٓؼ٬، ػ٘يٓخ ٣وٍَ ح٫ٗظوخٍ ا٠ُ ػ٤ٖ 

حٌُٔخٕ، أٝ حُٔوخرِش ر٤ٖ حُٔظْٜ ٝحُٜ٘ٞى، أٝ حُو٤خّ رظلظ٤ٖ أٝ طٞؿ٤ٚ اٗخرش ه٠خث٤ش ٓؼ٬، ك٬ ٣ٌٖٔ 

. ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش حٓظج٘خكٜخ

: ٣ٝظَطذ ػٖ طوي٣ْ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ُِطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف ك٢ أٝحَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٓخ ٢ِ٣

٣ظؼ٤ٖ اروخء حُٔظْٜ ك٢ كخُش حػظوخٍ ًُٝي ك٢ ًَ ح٧كٞحٍ حُظ٢ ٣ٜيٍ ك٤ٜخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أَٓ  -
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ٓخ ُْ - ٣ّٞ ٝحكي–ح٩كَحؽ حُٔئهض ًُٝي ك٤ٖ حَٜٗحّ أؿَ ح٫ٓظج٘خف حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ     

. طٞحكن ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ػ٠ِ ح٩كَحؽ ىٕٝ طللع

 .ٝططزن ٗلْ حُوٞحػي ك٤ٖ ٣ظؼِن ح٧َٓ ربُـخء اؿَحء اه٠خع حُٔظْٜ ُظيحر٤َ حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش -

٣ظَطذ ُِٝٓخ ػٖ حُطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف ٖٓ ١َف ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش اروخء حُٔظْٜ ك٢ كخُش حػظوخٍ ا٠ُ  -

.حُٞهض ح١ٌُ ٣ظْ ك٤ٚ حُزض ك٢ ٌٛح حُطؼٖ ٖٓ ١َف حُـَكش حُـ٘ل٤ش
28

 

٫ٝ ٣ـذ إٔ ٣لٞط٘خ أٗٚ روٜٞٙ ٤ٌِٗخص حٓظج٘خف ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٝآؿخُٚ، ٣َكغ ٌٛح 

ح٫ٓظج٘خف ك٢ ٌَٗ ط٣َٜق ٣ٟٞغ رٌظخرش ٟز٢ حُـَكش حُـ٘ل٤ش، ٓغ َٓحػخس ح٧ؿَ حُٔليى هخٗٞٗخ، 

. ٝٛٞ ح٤ُّٞ حُٔٞح٢ُ ٩ٗؼخٍٛخ رٜيٍٝ ح٧َٓ

 

االسزئٌبفبد الوزفىعخ هي : الفمزح الثبًيخ 

طزف الوزهن أثٌبء سزيبى الزحميك 

 223ُوي ٓ٘ق حَُٔ٘ع ُِٔظْٜ كن حٓظج٘خف أٝحَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٖٓ ه٬ٍ حُٔخىس 

ؽ، ك٤غ أٍٝىص ٌٛٙ حُٔخىس حُظ٢ ٣ـُٞ هخ٤ٗٞٗخ ُِٔظْٜ أٝ ىكخػٚ حُطؼٖ ك٤ٜخ رخ٫ٓظج٘خف أٓخّ .ّ.م

حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٝحٍىس ػ٠ِ ٓز٤َ حُلَٜ، رل٤غ ١زوخ ُٔلّٜٞ حُٔوخُلش ٫ ٣ٌٖٔ ُِٔظْٜ هخٗٞٗخ 

: حٓظج٘خف أٝحَٓ أهَٟ ؿ٤َ حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ، ٝحُظ٢ ٣ـُٞ ُٚ حُلن ك٢ حٓظج٘خكٜخ ٢ٛٝ 

 (.94. ّ)ح٧َٓ روزٍٞ حُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ  -1

 (.152. ّ)ح٧َٓ رخ٣٩يحع ك٢ حُٔـٖ  -2
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 (.216. ّ)ح٧َٓ رظٜل٤ش حُٜٞحثَ  -7

ٝح٬ُٔكع إٔ ح٧َٓ رَكٞ اه٠خع حُٔظْٜ ُِللٚ حُطز٢ ٫ ٣يهَ ٟٖٔ آٌخ٤ٗش 

ح٧ٝحَٓ حُظ٢ ٫ ٣ٌٖٔ ُِٔظْٜ حٓظج٘خكٜخ، ٖٓ ٛ٘خ ٣ٌٖٔ حُظٔخإٍ كٍٞ آٌخ٤ٗش حُطؼٖ ك٤ٚ رخُ٘وٞ، 

٣ـ٤ذ رؼٞ حُلوٚ
29

 رخُ٘ل٢ طٔخ٤ٗخ ٝٓٞهق حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ك٢ أكي هَحٍحطٚ حُظ٢ ط٤َٔ ك٢ ٤ٓخم 
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. ػيّ ح٩ٌٓخ٤ٗش، ح٧َٓ ح١ٌُ هي ٣٘وٚ ٖٓ كوٞم حُيكخع رخُ٘ٔزش ُِٔظْٜ

٣ٝظوٌ ح٫ٓظج٘خف حُٔويّ ٖٓ ١َف حُٔظْٜ ٌَٗ ط٣َٜق ا٠ُ ًظخرش ٟز٢ حُٔلٌٔش حُظ٢ 

 أ٣خّ حُٔٞح٤ُش ُظخ٣ٍن طز٤ِؾ حُوَحٍ ُِٔظْٜ، ًُٝي رؼي اٗؼخٍٙ ٣3ٞؿي رٜخ ٓوَ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ه٬ٍ 

. ؽ.ّ. م220ٝكوخ ُِٔخىس 

ٝك٢ حُلخُش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُٔظْٜ ٍٖٛ ح٫ػظوخٍ كبٕ حُظ٣َٜق رخ٫ٓظج٘خف طظِوخٙ ًظخرش 

ٟز٢ حُٔئٓٔش حُٔـ٤٘ش حُظ٢ طو٤يٙ كخ٫ ك٢ ٓـَ هخٙ ٣ٝوّٞ ٍث٤ْ حُٔئٓٔش رظٞؿ٤ٚ حُظ٣َٜق 

. ٓخػش ًُٝي طلض ١خثِش طؼَٟٚ ُؼوٞرخص طؤى٣ز٤ش24ا٠ُ ًظخرش ٟز٢ حُٔلٌٔش ك٢ ظَف 
30
 

ُ٪ٗخٍس، كبٕ ح٫ٓظج٘خف ح١ٌُ ٣َكؼٚ حُٔظْٜ ٟي أٝحَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن حُظ٢ ٣ؼظزَٛخ 

ًخُٔ٘خ٤ًٍٖ )ٟخٍس رٜٔخُلٚ ٖٓ ك٤غ أػَٙ ٣ظؼِن رٚ ٝكيٙ ىٕٝ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔظ٤ٜٖٔ ح٥ه٣َٖ 

.ح٣ٌُٖ ُْ ٣طؼ٘ٞح ك٢ طِي ح٧ٝحَٓ (ٝحُٔٔخ٤ٖٔٛ
31
 

 

االسزئٌبفبد الوزفىعخ هي : الفمزح الثبلثخ 

طزف الوطبلت ثبلحك الوذًي أثٌبء سيز 

الزحميك 

ؽ، ٣لن ُِٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ حُطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف ك٢ ػيى ٖٓ .ّ. م224كٔذ حُٔخىس 

. ح٧ٝحَٓ حُٜخىٍس ػٖ هخ٢ٟ حُظلو٤ن، ٢ٛٝ ػٔٞٓخ حُظ٢ طْٔ ٜٓخُلٚ حُٔي٤ٗش

 186هي حهظزٔض ٖٓ حُوخٕٗٞ حُل٢َٔٗ ك٢ ٓخىطٚ " حُٜٔخُق حُٔي٤ٗش"٣َٟٝ حُلوٚ إٔ ػزخٍس 

ًٝخٕ ٣٘زـ٢ كَٜ ح٧ٝحَٓ حُو٠خث٤ش حُظ٢ ٣لن ُِٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ حٓظج٘خكٜخ طلخى٣خ ُ٪كَح١ ك٢ 

.ح٫ُظـخء ا٠ُ ٌٛٙ ح٤ُِٓٞش هٜي ػَهِش ح٤َُٔ حُؼخى١ ٩ؿَحءحص حُظلو٤ن
32
 

ؽ ٣ـؼَ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٢ٛ .ّ. م224ٝػ٠ِ ًَ كخٍ، كبٕ ططز٤ن حُ٘ٚ حُلخ٢ُ ُِٔخىس 

حُظ٢ طِٔي ح٬ُٜك٤ش ُظوي٣َ ٓٔخّ ح٧َٓ حُو٠خث٢ رلوٞم حُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ أٝ ػيّ ٓٔخٓٚ 

.رٜخ
33
 

ؽ، كبٕ حُطَف حُٔي٢ٗ ٣ويّ حٓظج٘خكٚ، ١زن .ّ. م١224زوخ ُِٔوظ٤٠خص حُٞحٍىس ك٢ حُٔخىس 

 أ٣خّ حُٔٞح٤ُش ُظز٤ِؾ 3ح٤ٌُل٤خص حُظ٢ ٣ويّ رٜخ حُٔظْٜ حٓظج٘خكٚ ًُٝي رظ٣َٜق ٌُظخرش ح٠ُز٢ ه٬ٍ 
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.ح٧َٓ حُو٠خث٢ ١ُٞٔ٘ٚ حُٔوظخٍ
34
 

ؽ، اًح هيّ ح٫ٓظج٘خف كبٕ هخ٢ٟ حُظلو٤ن .ّ. م225ًٝوخطٔش ٌُٜح حُٔطِذ، ١ٝزوخ ُِٔخىس 

 ٓخػش 24 ا٠ُ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ُٔلٌٔظٚ ك٢ ظَف ٣85ٞؿٚ ِٓق حُظلو٤ن أٝ حُ٘ٔوش ٓ٘ٚ ١زوخ ُِٔخىس 

ٖٓ طخ٣ٍن ح٫ٓظج٘خف، ٝاًح ًخٕ ح٧َٓ ٣ظؼِن رخُٔلٌٔش ح٫رظيحث٤ش كبٕ ٤ًَٝ حُِٔي ُي٣ٜخ ٣ل٤َ حُِٔق 

 ٓخػش ا٠ُ ح٤ًَُٞ حُؼخّ ُِِٔي ح١ٌُ ٣ل٤ِٚ ريٍٝٙ َٓكوخ رِٔظٔٔخطٚ ا٠ُ حُـَكش حُـ٘ل٤ش 48ه٬ٍ 

.  أ٣خّ ػ٠ِ ح٧ًؼَ ٖٓ طخ٣ٍن حُظ5َٛٞه٬ٍ 

 

انبج فٍ االعخئُبفبث انًشفىعت ضذ األوايش انصبدسة بشأٌ اَخهبء انخغقُق : انًطهب انزبٍَ 

إ اٗظٜخء حُظلو٤ن ٤ُْ ٤ٍٖٛ رظلو٤ن حُـخ٣ش حُٔظٞهخس ٓ٘ٚ ٢ٛٝ ً٘ق كو٤وش حُٞحهؼش ٓلَ 

. حُزلغ، كوي ٣٘ظ٢ٜ هزَ ًُي آخ رؼيّ هزٍٞ ح٫ىػخء حُٔي٢ٗ ٬ٌٗ أٝ رؼيّ ح٫هظٜخٙ

ح٧َٓ رخ٩كخُش، ح٧َٓ : ٌُح، ٓ٘ؼَٔ ك٢ ٌٛح حُٔطِذ ا٠ُ حُظطَم ا٠ُ ٌٛٙ ح٧ٝحَٓ ح٧ٍرغ 

. رؼيّ حُٔظخرؼش، ح٧َٓ رؼيّ ح٫هظٜخٙ، ٝأه٤َح ح٧َٓ رؼيّ كظق طلو٤ن

 

اسزئٌبف األهز الصبدر : الفمزح األولً 

ثبإلحبلخ 

أَٓ ح٩كخُش ٛٞ ح٧َٓ ح١ٌُ ٣وٍَ رٚ حُٔلون اىهخٍ حُيػٟٞ ك٢ كُٞس حُٔلٌٔش 

حُٔوظٜش، ٝح٧َٓ رخ٩كخُش ػ٠ِ ٌٛح حُ٘لٞ ٛٞ هَحٍ ٣ؼوَ حُيػٟٞ ٖٓ َٓكِش حُظلو٤ن ح٩ػيحى١ ا٠ُ 

. َٓكِش حُٔلخًٔش

٫ٝ ٣ٌٕٞ أَٓ ح٩كخُش ٌٓٔ٘خ ا٫ اًح هخٓض ح٧ىُش ًخك٤ش ػ٠ِ حُظٜٔش حُٔٞؿٜش ُِظ٤ٖ٘،
35
 

رٔؼ٠٘ طوي٣َ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٍؿلخٕ ح٩ىحٗش، ٤ُْٝ ٣و٤٘ٚ، ٝؿِٓٚ رٌُي ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ طلؼَ 

.ٟي ِٜٓلش حُٔظْٜ- ػ٘ي حُظَٜف ك٢ حُظلو٤ن–حُٔلٌٔش، ٣ٝؼ٢٘ إٔ حُ٘ي ٣لَٔ 
36
 

:  ٣ٝـذ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ كخُظ٤ٖ 

ح٩كخُش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ُيٟ حُٔلٌٔش ح٫رظيحث٤ش ٝح٩كخُش ٖٓ ٗظ٤َٙ ُيٟ - 

 .ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف

كبًح هٍَ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ٓظخرؼش حُٔظْٜ رـ٘خ٣ش، كبٗٚ ٣ل٤َ ػ٠ِ ؿَف 
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حُـ٘خ٣خص رٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ٫ٝ ٣ٌٖٔ حُطؼٖ ك٢ هَحٍ ح٩كخُش ٌٛح ا٫ رخُ٘وٚ ٝٓغ حُلٌْ حُٜخىٍ 

. ك٢ حُـَٞٛ

ٝاًح هٍَ حُٔظخرؼش ٖٓ أؿَ ؿ٘لش أٝ ٓوخُلش كبٗٚ ٣ل٤ِٚ ػ٠ِ حُٔلٌٔش ح٫رظيحث٤ش حُٔوظٜش 

ًٝخٕ هي هٍَ اكخُش ٓظْٜ أٝ أًؼَ . ا٫ اًح طؼِن ح٧َٓ رخُٔظخرؼش رـ٣َٔش َٓطزطش رـ٘خ٣ش أٝ ٓظِٜش رٜخ

. ػ٠ِ ؿَكش حُـ٘خ٣خص كبٗٚ ٣ل٤َ ػ٤ِٜخ رخُظزؼ٤ش ح٧ٗوخٙ حُٔظخرؼ٤ٖ ٖٓ أؿَ ؿ٘لش

ًٔخ إٔ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رخُٔلٌٔش ح٫رظيحث٤ش ٣ل٤َ حُٔظْٜ ح١ٌُ ٣ظخرؼٚ رـ٘لش ػ٠ِ حُٔلٌٔش 

ح٫رظيحث٤ش، أٓخ رخُ٘ٔزش ُِٔوخُلش كبٗٚ ك٢ كخُش حُٔظخرؼش رٜخ ٖٓ ١َف هخ٢ٟ حُظلو٤ن رخُٔلٌٔش 

.ؽ.ّ. م217ح٫رظيحث٤ش، ٣ل٤َ حُِٔق ػ٠ِ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش كٔذ ٓيٍُٞ حُٔخىس 
37
 

ٝحُطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف ك٢ أٝحَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن حُٔظؼِوش رخ٩كخُش ٢ٛ هخَٛس ػ٠ِ كخُش 

. ؽ.ّ. م218ح٩كخُش ك٢ حُـ٘ق ٝحُٔوخُلخص، أٓخ حُـ٘خ٣خص ك٢ٜ ؿ٤َ هخرِش ا٫ ُِطؼٖ رخُ٘وٞ حُٔخىس 

ٝػ٠ِ حُؼّٔٞ، كبٕ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٤ُٔض ٢ٛ حُـٜش حُٞك٤يس حُٔوظٜش رخُطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف 

ك٢ أَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رخ٩كخُش، ٝٛٞ أَٓ ٗخىٍ حُٞهٞع ٌُٕٞ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش ٫ 

.طٔظؤٗق ػخىس ا٫ ح٧ٝحَٓ حُٔوخُلش ُِٔظٔٔخطٜخ
38
 

ٝك٢ ٌٛح حُٜيى، حٓظؤٗلض ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش هَحٍ ح٩كخُش حُٜخىٍ ػٖ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ح١ٌُ 

أٛيٍ هَحٍٙ رخ٩كخُش ػ٠ِ حُٔلٌٔش ح٫رظيحث٤ش رؼي اػخىس ط٤٤ٌق حُلؼَ ٖٓ ؿ٘خ٣ش ح٫ؿظٜخد ا٠ُ 

ؿ٘لش حُظـ٣ََ روخَٛس ىٕٝ ٖٓ ػٔخٕ ػَ٘س ٝٛظي ػَٟٜخ ريٕٝ ػ٘ق، رؼِش إٔ هخ٢ٟ حُظلو٤ن 

. ؿخٗذ حُٜٞحد ك٢ اػخىس ط٤٤ٌق ح٧كؼخٍ حُٔؼَٟٝش ػ٤ِٚ

ٝهي ًخٕ ؿٞحد حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش ٛٞ طؤ٤٣ي ح٧َٓ حُٔٔظؤٗق 

حُوخ٢ٟ رخ٩كخُش ػ٠ِ حُٔلٌٔش ح٫رظيحث٤ش رؼِش إٔ ح٧كؼخٍ حَُٔطٌزش طيهَ ك٢ َُٓس حُـ٘ق ٝإٔ 

.هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٛخىف حُٜٞحد ك٢ اػخىس ط٤٤ٌق ح٧كؼخٍ حُٞحٍىس ك٢ ٓطخُزش ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش
39
 

ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس كو٢ ا٠ُ إٔ ح٧َٓ حُٜخىٍ رخ٩كخُش ٫ ٣يهَ ٟٖٔ ح٧ٝحَٓ حُظ٢ ٣ٌٖٔ 

هَحٍ حُـَكش "ُِٔظْٜ حُطؼٖ ك٤ٜخ رخ٫ٓظج٘خف ٌٝٛح حُٔٞهق أًيٙ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ك٤٘ٔخ ه٠٠ رؤٕ 

حُـ٘ل٤ش روزٍٞ حٓظج٘خف حُٔظْٜ ٧َٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رخ٩كخُش ػ٠ِ ؿَكش حُـ٘خ٣خص ٛٞ هَم ُِوخٕٗٞ 

".٣ٝٔظٞؿذ ٗو٠ٚ ٧ٕ ٌٛح ح٧َٓ ٤ُْ ٓٔخ ٣ـُٞ حٓظج٘خكٚ ٖٓ ١َف حُٔظْٜ ُيٟ حُـَكش حُـ٘ل٤ش
40
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ُٝ٪ٗخٍس أ٠٣خ، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٗٚ ؿخُزخ ٓخ ٣وغ حٓظج٘خف ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش رٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف 

ُوَحٍ ح٩كخُش، حُٜخىٍ ػٖ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ًُٝي ك٢ اػخىس ط٤٤ٌق حُلؼَ حُـ٢َٓ، ٓؼخٍ ًُي، 

ؽ، ك٢ ك٤ٖ هٍَ . م507اُظٔخّ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ُِظلو٤ن ٖٓ أؿَ حَُٔهش حُٔٞٛٞكش ١زوخ ُِلَٜ 

. ؽ. ٖٓ م509هخ٢ٟ حُظلو٤ن اكخُش حُٔظْٜ ٝٓظخرؼظٚ ١زوخ ُِلَٜ 

ٝهي ٓ٘ق حَُٔ٘ع ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش كن حٓظج٘خف كظ٠ ح٧ٝحَٓ حُٔٞحكوش ُِٔظٔٔخطٜخ ٓخىحٓض 

.طَٟ أٜٗخ ُْ طؼي ٓ٘ٔـٔش ٓغ طٍٜٞحطٜخ ك٢ حُ٘خُُش
41
 

: ٝطٜيٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش هَحٍٛخ رؼي كلٜٜخ ُٟٔٞٞع ح٫ٓظج٘خف ػ٠ِ أكي ٝؿ٤ٜٖ

آخ إٔ طو٢٠ رَكٞ ح٫ٓظج٘خف ٝطؤ٤٣ي ح٧َٓ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ أٓخٜٓخ ٓظ٠ ٍأص إٔ هخ٢ٟ  -1

. حُظلو٤ن ُْ ٣وطت ك٢ هَحٍ اٛيحٍ ح٩كخُش ػ٠ِ حُٔلٌٔش حُٔوظٜش

ٝآخ إٔ طئ٣ي ح٫ٓظج٘خف رخ٫ٓظ٘خى ا٠ُ أٓزخد ؿي٣ش طوظ٘غ حُـٜش ح٫ٓظج٘خك٤ش رٌلخ٣ظٜخ، ًؤٕ  -2

طَٟ أػ٘خء ٗظَٛخ ٨َُٓ رخ٩كخُش حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رخ٫ٓظج٘خف إٔ حُٞحهؼش ك٢ كو٤وظٜخ ؿ٘خ٣ش، 

.كل٢ ٌٛٙ حُلخُش طِـ٢ ح٧َٓ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ
42
 

 24ٝػٔٞٓخ، ٣ـذ إٔ طزِؾ هَحٍحص حُـَكش حُـ٘ل٤ش ١٨َُحف ٝٓلخ٤ْٜٓ ك٢ ظَف 

-37ٓخػش ٖٓ ٛيٍٝٛخ رٞحٓطش ٍٓخُش ٠ٓٔٞٗش ١زوخ ١َُِٝ٘ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلٍٜٞ 

.  هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُٔي٤ٗش38-39

ٝك٢ ٌٛح حُٜيى، ٍٝىص ػيس هَحٍحص ػٖ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ر٘ؤٕ حٓظج٘خف أَٓ ح٩كخُش ٖٓ 

:  ١َف ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش 

ٝك٤غ إ هزٍٞ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ٬ُٓظج٘خف حُٔويّ ٖٓ ١َف ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ُوَحٍ "

".ح٩كخُش ك٤ٚ هَم ُِوخٕٗٞ ٣ٝٔظٞؿذ ٗو٠ٚ
43
 

:  ٝك٢ هَحٍ آهَ ٓوخُق 

إ حٓظج٘خف ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ُوَحٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن حُوخ٢ٟ ربكخُش حُٔظ٤ٜٖٔ ػ٠ِ ؿَكش "

حُـ٘خ٣خص ٓوزٍٞ ٣ٌٕٝٞ ٓخ ه٠٠ رٚ حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٖٓ ػيّ هزٍٞ حٓظج٘خف ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش هَهخ 

".ُِوخٕٗٞ ٝرخُظخ٢ُ ٓٔظٞؿزخ ُِ٘وٞ
44
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اسزئٌبف األهز ثعذم : الفمزح الثبًيخ 

الوزبثعـخ 

ح٧َٓ رؼيّ حُٔظخرؼش حُٜخىٍ ػٖ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ك٢ كن حُٔظْٜ رؼي حٗظٜخثٚ ٖٓ حُزلغ ك٢ 

.حُو٤٠ش ٛٞ ػزخٍس ػٖ أَٓ رٞحٓطظٚ ٣وٍَ اٗؼيحّ حُلخثيس ٖٓ ػَٝ حُ٘خُُش ػ٠ِ حُٔلٌٔش
45
 

٣ٝٔظ١ٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُظلو٤ن هي طْ رٔؼَكش هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٗلٔٚ، أٝ رٔؼَكش ٟخر٢ ح١َُ٘ش حُو٠خث٤ش 

.ر٘خءح ػ٠ِ حٗظيحد ٓ٘ٚ
46
 

٣ٝظوٌ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٌٛح ح٧َٓ ػ٘يٓخ ٣ـي رؤٕ ح٧كؼخٍ حُٔ٘ٔٞرش ا٠ُ حُ٘وٚ ٤ُٔض ُٜخ 

ٛلش ؿ٤َٓش أٝ ُٜخ ٌٛٙ حُٜلش ٌُٖ ح٧ىُش ؿ٤َ ًخك٤ش أٝ إٔ حُٔـَّ رو٢ ٓـ٫ٜٞ، ػ٠ِ حػظزخٍ أٗٚ ٫ 

.٣ـُٞ إٔ طلخٍ حُو٤٠ش ػ٠ِ حُٔلٌٔش ٓغ روخء َٓطٌزٜخ ؿ٤َ ٓؼَٝف
47
 

ٝح٧َٓ رؼيّ حُٔظخرؼش ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٤ًِخ ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ؿِث٤خ ٣ظؼِن رزؼٞ حُـَحثْ 

. ؽ.ّ. م219ىٕٝ ح٧هَٟ كٔذ حُٔخىس 

ٝك٤ٔخ ٣وٚ ػيّ حُٔظخرؼش ؿِث٤خ ٗـي حُلخُش حُظ٢ ٣ٜيٍ ك٤ٜخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أَٓٙ رٔظخرؼش 

حُٔظْٜ ٖٓ أؿَ رؼٞ حُـَحثْ ٝػيّ ٓظخرؼظٚ ٖٓ أؿَ رخه٢ حُـَحثْ حُٞحٍىس ك٢ حُٔطخُزش ربؿَحء 

. طلو٤ن أٝ ك٢ حُٔطخُزخص ح٩ٟخك٤ش

ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ؿخُزخ ٓخ طظويّ رظوخ٣ٍَ حٓظج٘خك٤ش ٟي ح٧َٓ حُٜخىٍ 

ػٖ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رٌٜح حُوٜٞٙ ك٢ حُ٘ن حُٔظؼِن رؼيّ حُٔظخرؼش ٝطٌٕٞ حُـَكش حُـ٘ل٤ش 

ٓوظَٜس رخُزض ك٢ حُ٘ن حُوخ٢ٟ رؼيّ حُٔظخرؼش ٝآخ إٔ طٜيٍ هَحٍٛخ رظؤ٤٣ي ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ هخ٢ٟ 

حُظلو٤ن،
48

 أٝ ربُـخء ح٧َٓ ك٢ ٗوٚ حُوخ٢ٟ رؼيّ حُٔظخرؼش ٣ٝؼي حُظٜي١ حُظ٣َٜق رخُٔظخرؼش 

.ٝح٩كخُش
49
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٣ٝظَطذ ٓزيث٤خ، ػ٠ِ ٛيٍٝ ح٧َٓ رؼيّ حُٔظخرؼش، أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ٓظخرؼش حُٔظْٜ ٖٓ ؿي٣ي ٖٓ 

 228أؿَ ٗلْ ح٧كؼخٍ ٓغ حُؼِْ أٗٚ ٣ـُٞ اػخىس حُظلو٤ن اًح ظَٜص أىُش ؿي٣يس ًُٝي ١زوخ ُِٔخىس 

. ؽ.ّ. م230ؽ ٝر٘خءح ػ٠ِ ِٓظْٔ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش، ح٧َٓ ح١ٌُ ط٘ٚ ػ٤ِٚ حُٔخىس .ّ.م

ا٫ إٔ ح٧َٓ رؼيّ حُٔظخرؼش ٛٞ أَٓ هخرَ ٬ُٓظج٘خف رخُطؼٖ أٓخّ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٖٓ 

١َف ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٝحُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ، ٝٛٞ ٤ِٓٝش ُظـ٘ذ ح٧هطخء ٝٓخ ٣ظَطذ ػٜ٘خ ٖٓ 

ٓوخ١َ، كخُطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف ٤ِٓٝش ُز٢ٔ حَُهخرش ػ٠ِ ٬ٓٓش ح٩ؿَحءحص حُظ٢ ٣زخَٗٛخ هخ٢ٟ 

.حُظلو٤ن، ٝٛٞ كَٛش ُظيحٍى ح٧هطخء حُٔلظِٔش حُٞهٞع
50
 

أٓخ حُٔظْٜ، ك٬ ٣لن ُٚ حٓظج٘خف ٌٛح ح٧َٓ ٟٓٞ ك٢ ٗوٚ حُوخ٢ٟ رخَُ٘٘، ًٌُٝي ك٢ 

حُ٘ن حُٔظؼِن رَى ح٤ٗ٧خء حُٔلـُٞس
51

. ؽ.ّ. م223 ١زوخ ُِٔخىس 

٣َٝكغ حٓظج٘خف ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ك٢ ٌَٗ ط٣َٜق ٣ٟٞغ ُيٟ ًظخرش ح٠ُز٢ رخُٔلٌٔش حُظ٢ 

. ٣ظٞحؿي رٜخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ًُٝي ك٢ ح٤ُّٞ حُٔٞح٢ُ ٩ٗؼخٍٛخ ربٛيحٍٙ

أٓخ حُطَف حُٔي٢ٗ، ك٤ويّ حٓظج٘خكٚ رظ٣َٜق ٌُظخرش ح٠ُز٢ ه٬ٍ ػ٬ع أ٣خّ حُٔٞح٤ُش ُظز٤ِؾ 

. ح٧َٓ حُو٠خث٢ ١ُٞٔ٘ٚ حُٔوظخٍ

ٝاًح ًخٕ ح٧َٓ ٣ظؼِن رخُٔلٌٔش ح٫رظيحث٤ش كبٕ ٤ًَٝ حُِٔي رٜخ ٣ظ٠ُٞ اكخُش حُِٔق ه٬ٍ 

 ٓخػش ٤ًَُِٞ حُؼخّ ُِِٔي ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف، ٣ٝظؼ٤ٖ ػ٠ِ ٌٛح ح٧ه٤َ رؼي طِٞٛٚ رخُِٔق 48

.إٔ ٣ٞؿٜٚ ٓ٘لٞػخ رِٔظٔٔخطٚ ا٠ُ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ه٬ٍ هٔٔش أ٣خّ ػ٠ِ ح٧ًؼَ ٖٓ حُظَٞٛ
52
 

ُِٝـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٘ي حُطؼٖ ك٢ ح٧َٓ أٓخٜٓخ آخ إٔ طئ٣ي ٌٛح ح٧َٓ ٝطٜيٍ ر٘ؤٗٚ هَحٍح رخُظؤ٤٣ي 

. ؽ.ّ. م240كٔذ حُٔخىس 

ٝٛٞ ٓخ هٍَطٚ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش ك٢ هَحٍحطٜخ حُٔظٞحطَس 

ٝك٤غ طز٤ٖ ٌُٜٙ حُـَكش رؤٕ ح٤ُٔي هخ٢ٟ حُظلو٤ن هي أٛخد ك٢ ٓؼخُـظٚ حُو٤٠ش حُٔؼَٟٝش ػ٤ِٚ "

ٖٓ ؿ٤ٔغ ؿٞحٗزٜخ حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُٞحهؼ٤ش ٓؼ٬ِ هَحٍٙ رط٣َوش ٤ِٓٔش ٝهخ٤ٗٞٗش ٜٝٓخىكخ ُِٜٞحد ٓٔخ 

.٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ حُظ٣َٜق رظؤ٤٣يٙ
53
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ٝك٢ هَحٍحص أهَٟ ًٛزض ٗلْ حُـَكش ا٠ُ طؤ٤٣ي ح٧َٓ حُٜخىٍ ػٖ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رؼيّ 

ٓظخرؼش حُٔظْٜ رؼِش إٔ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٛخىف حُٜٞحد ك٢ ٓؼخُـظٚ ُِو٤٠ش حُٔؼَٟٝش ػ٤ِٚ ٝإٔ 

.ُْ طي٢ُ رؤ١ ؿي٣ي ك٢ حُ٘خُُش ٣ٔظِِّ اُـخء ح٧َٓ رؼيّ حُٔظخرؼش- ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش–حُـٜش حُٔٔظؤٗلش 
54
 

ٝرٔوظ٠٠ هَحٍ ػيّ حُٔظخرؼش طزض حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ طٜل٤ش حُٜٔخ٣ٍق ٝطل٤ِٜٔخ 

ُِطَف حُوخَٓ، ًٔخ طزض ػ٘ي ح٫هظ٠خء ك٢ ٍى ح٤ٗ٧خء حُٔلـُٞس ٓخ ُْ طٌٖ ٫ُٓش ُِيػٟٞ أٝ 

. ؽ.ّ. م246هط٤َس ١زوخ ُِٔخىس 

ًٔخ ٣ـُٞ ُٜخ إٔ طوٍَ اُـخء ح٧َٓ رؼيّ حُٔظخرؼش ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش ػ٤ِٜخ إٔ طؤَٓ ربكخُش 

. حُو٤٠ش ػ٠ِ حُٔلٌٔش حُٔوظٜش

ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ٗـي هَحٍح ُِـَكش حُـ٘ل٤ش رخٓظج٘خك٤ش ١٘ـش أُـ٠ هَحٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن 

:  رؼيّ حُٔظخرؼش، ٝهٍَص اكخُظٚ ٖٓ ؿي٣ي ػ٠ِ حُٔلٌٔش ح٫رظيحث٤ش رط٘ـش، ٝؿخء ك٢ ك٤ؼ٤خطٚ 

ٝك٤غ إٔ ح٧َٓ حُٔٔظؤٗق روٜٞٙ ػيّ حُٔظخرؼش ؿخٗذ حُٜٞحد ك٤ٔخ ه٠٠ رٚ "

ٝحُلخُش إٔ ح٧كؼخٍ حُٔ٘ٔٞرش ُِٔظٜٔش ػخرظش رٔوظ٠٠ كخُش حُظِزْ حُظ٢ ٟزطض رٜخ ٝحُوَحثٖ 

ٝح٬ُٔرٔخص حُٔل٤طش رخُو٤٠ش، ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ اُـخء حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٝحُظ٣َٜق ٖٓ 

ؿي٣ي رؼزٞص حُظْٜ ٟٓٞٞع حُٔطخُزش ربؿَحء طلو٤ن ك٢ كن حُٔظٜٔش، ٝٓظخرؼظٜخ ٝح٧َٓ ربكخُظٜخ 

.ػ٠ِ حُٔلٌٔش ح٫رظيحث٤ش رط٘ـش
55
 

: ٝطؤ٤ًيح ٌُٜح حُوَحٍ أٛيٍص ٗلْ حُـَكش هَحٍ ه٠٠ ربُـخء ح٧َٓ رؼيّ حُٔظخرؼش ؿخء ك٤ٚ 

ٝك٤غ أٗٚ ٣ظز٤ٖ ك٢ ٝػخثن ٝٓلظ٣ٞخص حُِٔق إٔ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ؿخٗذ حُٜٞحد ك٤ٔخ أَٓ رٚ "

٩ؿلخُٚ حُوَحثٖ حُٔؼزظش ُو٤خّ ؿ٘لش اهلخء ٢ٗء ٓظلَٜ ٖٓ ؿ٘خ٣ش ك٢ كن حُٔظْٜ، ٓٔخ ؿؼَ ٓؼٚ 

هَحٍٙ ٓؼ٤زخ ٝٓؼ٬ِ ر٤ٌل٤ش ؿ٤َ ٤ِٓٔش، ح٧َٓ ح١ٌُ حٓظِِّ اُـخءٙ ٝحُظ٣َٜق ٖٓ ؿي٣ي رخُٔظخرؼش 

.ٝح٩كخُش
56
 

ٝاُـخء ح٧َٓ حُٜخىٍ رؼيّ حُٔظخرؼش هي ٣ٌٕٞ اُـخء ٤ًِخ أٝ ؿِث٤خ حٓظ٘خىح ػ٠ِ ػيى حُظْٜ 

حُظ٢ ططخُذ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش حُظلو٤ن ر٘ؤٜٗخ ٝك٢ ٌٛح ح١٩خٍ ٣وٍَ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ػيّ ٓظخرؼش حُٔظْٜ 

ٖٓ أؿَ ؿ٣َٔظ٤ٖ ك٢ ك٤ٖ طوٍَ حُـَكش حُـ٘ل٤ش اُـخء هَحٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ؿِث٤خ رٔظخرؼش حُٔظْٜ 
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. ٖٓ أؿَ ؿ٣َٔش ٝحكيس ٝطؤ٤٣ي ػيّ حُٔظخرؼش ك٢ حُـ٣َٔش حُؼخ٤ٗش

 

اسزئٌبف األهز ثعذم : الفمزح الثبلثخ 

االخزصبص 

اًح ًخٗض ح٧كؼخٍ حُٔؼَٟٝش ػ٠ِ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٫ طيهَ ٟٖٔ حهظٜخٛٚ كبٗٚ ٣ٜيٍ 

أَٓ رؼيّ ح٫هظٜخٙ، ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ظٔظغ رخُِٔطش حُظوي٣َ٣ش، ك٢ ط٤٤ٌق ح٧كؼخٍ حُٔلخُش ػ٤ِٚ، 

ٝحػظزخٍٛخ هخٍؿش ػٖ حهظٜخٛٚ ٝٛٞ أَٓ ٣ؼظزَٙ حُزؼٞ ٖٓ ح٧ٝحَٓ حُو٠خث٤ش ر٘ؤٕ حٗظٜخء 

.حُظلو٤ن، ٝإ ًخٗض ط٠غ ُٚ كيح هزَ إٔ ٣لون حُـخ٣ش ٓ٘ٚ
57
 

ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش، ٣وّٞ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ربكخُش ِٓق حُو٤٠ش ا٠ُ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ىحهَ أؿَ 

٣ٝظَطذ ػ٠ِ ٛيٍٝ ٌٛح . ؽ.ّ. م215ػٔخ٤ٗش أ٣خّ ٖٓ ٛيٍٝ ح٧َٓ رؼيّ ح٫هظٜخٙ ١زوخ ُِٔخىس 

ح٧َٓ، حكظلخظ ح٩ؿَحءحص حُظ٢ أٗـِٛخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رٔلؼُٜٞخ حُوخ٢ٗٞٗ ًٌُٝي ح٧ٝحَٓ حُظ٢ ٓزن 

. ُٚ إٔ أٛيٍٛخ ٟي حُٔظْٜ

ًُٝي إٔ حَُٔ٘ع ُْ ٣َ٘ ا٠ُ ٤َٜٓ حُِٔق حُٔلخٍ ا٠ُ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش رؼي ٛيٍٝ ٓؼَ ٌٛح 

ح٧َٓ ا٫ أٗٚ ك٢ ظَ حُوٞحػي حُؼخٓش ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش إٔ طظ٠ُٞ اكخُش حُِٔق ػ٠ِ حُـٜش 

.حُٔوظٜش ًُٝي ٓخ ُْ ٣طؼٖ رخ٫ٓظج٘خف ك٢ ح٧َٓ رؼيّ ح٫هظٜخٙ
58
 

ٝحُٞحهغ إٔ ح٧َٓ رؼيّ ح٫هظٜخٙ ٓخ ٛٞ ا٫ ٗوَ ُِو٤٠ش ٖٓ حُـٜش ؿ٤َ حُٔوظٜش ا٠ُ 

حُـٜش حُٔوظٜش ١زوخ ُِوخٕٗٞ، ٝهَحٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش روٜٞٙ حٓظج٘خف هَحٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن 

ر٘ؤٕ ػيّ ح٫هظٜخٙ ٫ ٣وَؽ ػٖ حكظٔخ٤ُٖ آخ طؤ٤٣يٙ ٓغ ح٩كخُش ػ٠ِ حُٔلٌٔش حُٔوظٜش أٝ 

. اُـخثٚ ٝاػخىس حُِٔق ا٠ُ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٩طٔخّ اؿَحءحص حُزلغ

ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ٗـي هَحٍح أٛيٍٙ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رخُٔلٌٔش ح٫رظيحث٤ش رط٘ـش ه٠٠ 

.رؼيّ ح٫هظٜخٙ ٝاكخُش حُِٔق ػ٠ِ ؿَكش حُـ٘خ٣خص رٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف
59
 

ٝهي حٓظؤٗلض ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٌٛح حُوَحٍ، ٝأػ٘خء ٗظَ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ ٌٛح ح٫ٓظج٘خف 

ه٠ض رظؤ٤٣يٙ ك٢ حُ٘ن حُوخ٢ٟ رؼيّ ح٫هظٜخٙ ٌُٕٞ ح٧كؼخٍ حَُٔطٌزش طؼظزَ ؿ٘خ٣خص ٤ُْٝ ؿ٘ق 

ٝربُـخثٚ ك٢ حُ٘ن حُوخ٢ٟ ربكخُش حُِٔق ػ٠ِ ؿَكش حُـ٘خ٣خص رؼِش أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن ُيٟ 

حُٔلٌٔش ح٫رظيحث٤ش اٛيحٍ هَحٍ رخ٩كخُش ػٖ ؿَكش حُـ٘خ٣خص ك٤غ ٣ؼظزَ ٌٛح ح٩ؿَحء هَهخ 

ُِوخٕٗٞ، ٝطزؼخ ٌُُي، أَٓص ربكخُش حُِٔق ػ٠ِ ح٤ُٔي ح٤ًَُٞ حُؼخّ ُِِٔي ٫هظ٤خٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن 

. ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ٤ُلون ك٢ ٌٛح حُِٔق
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لزار ثعذم لجىل فزح : الفمزح الزاثعخ 

رحميك 

٣ٌٖٔ ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن اٛيحٍ هَحٍ ٣و٢٠ رؼيّ كظق طلو٤ن ًُٝي ك٢ كخُظ٤ٖ ٓٞحءح ًخٗض 

ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٢ٛ ٖٓ حُظٔٔض اؿَحء طلو٤ن أّ ًخٗض حُٔطخُزش ر٘خء ػ٠ِ ٌٗخ٣ش ٓزخَٗس هيٓض ٖٓ 

١َف حُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ، ٝٛٞ ح٧َٓ ح١ٌُ ًٛذ ا٤ُٚ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف 

. رط٘ـش

ك٤غ ٍكٞ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ١ِذ اؿَحء طلو٤ن هيّ ٖٓ ١َف حُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ ك٢ 

ا١خٍ ٌٗخ٣ش ٓزخَٗس رؼِش هَم حٌُ٘خ٣ش ُِٔوظ٤٠خص ح٤ٌُِ٘ش حُٔٔط٣َش حُٞحؿزش ُٝؼيّ ح٩ٗخٍس 

ُِز٤خٗخص حُٔظؼِوش رخُٔ٘ظ٠ٌ رٚ ٫ٝ ا٠ُ ػ٘ٞحٗٚ حٌُخَٓ، ٝٛٞ حُوَحٍ ح١ٌُ أ٣يطٚ حُـَكش حُـ٘ل٤ش
60

 ُيٟ 

. ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش

ًٔخ إٔ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش أٛيٍ هَحٍح رؼيّ هزٍٞ كظق طلو٤ن 

اُظٔٔظٚ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ُيٟ ٗلْ حُٔلٌٔش، ٓؼ٬ِ هَحٍٙ رؼيّ حٓظٔخع ح٠ُخرطش حُو٠خث٤ش ُِٔظ٤ٜٖٔ 

كٍٞ ٟٓٞٞع حٌُ٘خ٣ش ٝٗوٜخٕ حُز٤خٗخص حُٔظؼِوش رخ٣ُٜٞش ٝػيّ طلي٣ي ٖٓ حُٔظ٤ٜٖٔ ُٔؼَكش 

.ٟٝؼ٤ظْٜ حُوخ٤ٗٞٗش َٛ ْٛ أكيحع أّ ٍٗيحء
61
 

ٌُٖ حُظٔخإٍ ح١ٌُ ٣طَف ٛ٘خ ٝح١ٌُ أػخٍ اٌٗخ٫ ًز٤َح ٝهِق حطـخ٤ٖٛ ه٠خث٤٤ٖ ٛٞ َٛ 

٣لن ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن اٛيحٍ أَٓ رؼيّ هزٍٞ كظق طلو٤ن اًح اُظٔٔظٚ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ؟ ًٛذ ك٣َن 

ه٠خث٢ ا٠ُ حػظزخٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ُٚ حُلن ك٢ اٛيحٍ هَحٍ رؼيّ هزٍٞ كظق طلو٤ن ٓئٓٔخ ٓٞهلٚ 

كبًح ًخٗض حٌُ٘خ٣ش حُٔزخَٗس ؿ٤َ ٓظٞكَس ػ٠ِ ح٤ٌُِ٘خص حُوخ٤ٗٞٗش . ػ٠ِ كٌَس حُٔٔخٝحس ر٤ٖ ح١٧َحف

ٖٓ هز٤َ ًًَ ٣ٞٛش حُٔظْٜ ٝػ٘ٞحٗٚ ٣لظق حُٔـخٍ ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن ٩ٛيحٍ ٌٛح ح٧َٓ، كٖٔ رخد أ٠ُٝ 

رخُ٘ٔزش ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش ٝحُظ٢ ٓلَٝٝ ك٤ٜخ حكظَحّ ح٤ٌُِ٘خص حُوخ٤ٗٞٗش، ك٢ ك٤ٖ ًٛذ اطـخٙ ه٠خث٢ 

آهَ ا٠ُ حػظزخٍ هَحٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رؼيّ كظق طلو٤ن ٛٞ َٟد ٖٓ َٟٝد اٌٗخٍ حُؼيحُش ٓزٍَح 

ٓٞهلٚ رؼيّ ٝؿٞى ٗٚ هخ٢ٗٞٗ ك٢ حُٟٔٞٞع، ٝإٔ هَحٍحص هخ٢ٟ حُظلو٤ن ر٘ؤٕ حٗظٜخء حُزلغ 

ٓليىس ػ٠ِ ٓز٤َ حُلَٜ، ٫ٝ ٣يهَ ٟٜٔ٘خ هَحٍ ػيّ هزٍٞ كظق طلو٤ن، ٗخ٤ٛي ػٖ ٛلش ح٠ُخر٢ 

. حُٔخ٢ٓ حُظ٢ ٓ٘لٜخ حَُٔ٘ع ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن ٝحُظ٢ طوٍٞ ُٚ ٓٔخٍٓش ًَ ٜٓخّ ح٠ُخرطش حُو٠خث٤ش

ُٟٝٞغ كي ٌُٜح حُ٘وخٕ حُوخ٢ٗٞٗ ٝحُو٠خث٢، كبٕ حُـَكش حُـ٘ل٤ش رٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف 

رط٘ـش أٛيٍص هَحٍٛخ ك٢ حُٟٔٞٞع ر٘خءح ػ٠ِ حُظو٣ََ ح٫ٓظج٘خك٢ ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش ٝح١ٌُ ه٠٠ 

ربُـخء ح٧َٓ حُٜخىٍ ػٖ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رؼيّ هزٍٞ كظق طلو٤ن حُظٔٔظٚ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٓغ اٍؿخع 
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. حُِٔق ا٠ُ ح٤ُٔي هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٖٓ أؿَ ٓٞحِٛش حُظلو٤ن

 



ح٥ػخٍ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظَطزش ػٖ ح٫ٓظج٘خف : حُٔزلغ حُؼخُغ 

ك٢ ا١خٍ حُلَٙ ػ٠ِ ٟٔخٕ كٖٔ ٤َٓ حُؼيحُش، أٗخ١ حَُٔ٘ع رخُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ 

ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ٜٓٔش حَُهخرش حُو٠خث٤ش ػٖ ح٧ػٔخٍ حُظ٢ ٣ظوٌٛخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أػ٘خء ٗظَٙ ك٢ 

حُو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش ػ٤ِٚ، ٌُُي ؿؼَ ح٫ٓظج٘خف ٣َ١وش ُِطؼٖ ك٢ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ ٝٛٞ رٌُي ػٔي ا٠ُ 

ط٤َٓن ٓزيأ حُظوخ٢ٟ ػ٠ِ ىٍؿظ٤ٖ ح١ٌُ ٣ؼظزَٙ حُزؼٞ ٖٓ ح٧ْٓ حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ حُ٘ظخّ حُـ٘خث٢ 

.حُلي٣غ
62

 ٝاًح ًخٗض حُـخ٣ش ٖٓ ٖٓ ٌٛح حُٜ٘ؾ طظـ٠ِ ك٢ ٟٔخٕ كٖٔ ٤َٓ حُؼيحُش ٝا٬ٛف 

ح٧هطخء ٝحُؼ٤ٞد حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘ٞد ح٧ٝحَٓ حُٜخىٍس ػٖ هخ٢ٟ حُظلو٤ن، كبٕ ح٩ٌٗخٍ ح١ٌُ 

٣طَف ٣ظؼِن رخ٥ػخٍ حُظ٢ ٣ٌٖٔ طَط٤زٜخ ػٖ ٌٛح حُطؼٖ، َٛ ُٚ ح٧ػَ حُٔٞهق ٝحُ٘خَٗ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ 

رخُ٘ٔزش ٨ُكٌخّ حُو٠خث٤ش ؟ 

 

األرش انىاقف نالعخئُبف : انًطهب األول 

ؿخُزخ ٓخ ٣ظَطذ ػٖ حُظ٣َٜق رخ٫ٓظج٘خف أػَح ٣ٞهق ط٘ل٤ٌ حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ أٝ ٣ٔ٘غ 

ط٘ل٤ٌٙ ا٠ُ ؿخ٣ش حُزض ك٢ ح٫ٓظج٘خف ٖٓ ١َف حُـٜش حُٔوظٜش، ٝٛ٘خ ٣طَف حُٔئحٍ كٍٞ ٓلّٜٞ 

. ٌٛح ح٧ػَ حُٞحهق ٝٓيٟ ح٩ٌٗخ٤ُخص حُٔظَطزش ػ٤ِٚ

 

هفهىم األثز الىالف : الفمزح األولً 

لالسزئٌبف 

٣َٜ٘ف ح٧ػَ حُٞحهق ٬ُٓظج٘خف ا٠ُ ا٣وخف ط٘ل٤ٌ حُلٌْ أٝ ح٧َٓ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ اًح طْ ٌٛح 

ح٫ٓظج٘خف ٓٔظٞك٤خ ٌُخكش ح١َُٝ٘ حُٔظطِزش هخٗٞٗخ ٝأػ٘خء حُ٘ظَ ك٢ ٟٓٞٞع
63

 ح٫ٓظج٘خف ٖٓ ١َف 

ٓلٌٔش حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش، ٝرٌٜح حُٔؼ٠٘ كطخُٔخ إٔ ٛ٘خى ١ؼٖ رخ٫ٓظج٘خف ك٢ أَٓ ٖٓ أٝحَٓ هخ٢ٟ 

.حُظلو٤ن كبٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ٌُٜح ح٧َٓ إٔ ٣٘ظؾ ح٥ػخٍ حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ أٗـِ ٖٓ أؿِٜخ
64
 

ٝرخُظخ٢ُ، كٔخىحّ ٌٛح ح٧َٓ ٓؼَٝٝ ػ٠ِ ؿٜش ه٠خث٤ش أػ٠ِ ىٍؿش ُِزض ك٤ٚ ك٬ ٣ٌٖٔ 

ط٘ل٤ٌٙ ٧ٗٚ هي ٣ظْ اُـخءٙ أٝ طؼي٣ِٚ هخٛش ٝإٔ حُوخػيس حُٔؼٍٔٞ رٜخ كوٜخ ٝه٠خء روٜٞٙ 

حُٔوٍَحص حُو٠خث٤ش أٜٗخ ٫ ط٘لٌ ا٫ اًح ًخٗض كخثِس ُوٞس ح٢ُ٘ء حُٔو٢٠ رٚ، ٍٝؿْ ًُي كٜ٘خى 

حٓظؼ٘خءحص ػ٠ِ ٌٛح ح٧ػَ حُٔٞهق ُِظ٘ل٤ٌ ك٤غ ٫ ٣َطذ آػخٍٙ ػ٠ِ ًخكش ح٧ٝحَٓ ٝح٩ؿَحءحص حُظ٢ 

. ٣ظوٌٛخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٝٛٞ ٓخ ٣ؼ٤َ حُؼي٣ي ٖٓ ح٩ٌٗخ٤ُخص ٓ٘لخٍٝ ح٩ؿخرش ػٜ٘خ ك٢ حُلوَس حُٔٞح٤ُش
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اإلشكبليبد الوزرجطخ : الفمزح الثبًيخ 

ثبألثز الىالف لالسزئٌبف 

اًح ًخٗض حُوخػيس حُؼخٓش حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ هٞحػي ح٫ٓظج٘خف ٢ٛ إٔ ٓـَى ػ٤ِٔش حُظ٣َٜق 

رخ٫ٓظج٘خف ٖٓ أكي ح١٧َحف ك٢ ٓٞحؿٜش حُٔوٍَحص حُو٠خث٤ش ح٫رظيحث٤ش ٣ئى١ رٜلش كظ٤ٔش ا٠ُ 

ؿؼَ ح٥ػخٍ حُٔظَطزش ػٖ ٌٛٙ حُٔوٍَحص ٓٞهٞكش حُظ٘ل٤ٌ روٞس حُوخٕٗٞ، كبٕ ح٫ٓظؼ٘خء حُٔؼٍٔٞ ك٢ 

حُوٞحػي حُٔظؼِوش رخ٧ٝحَٓ حُٜخىٍس ػٖ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أػ٘خء ػَٟٜخ ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش، ٛٞ أٗٚ 

٫ ٣ِلن ا٣وخف حُظ٘ل٤ٌ ا٫ ح٧َٓ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ا٠ُ إٔ طزض ك٤ٚ حُـٜش حُٔوظٜش، أٓخ ح٧ٝحَٓ 

. ٝح٩ؿَحءحص ح٧هَٟ طظَ ٓخ٣ٍش حُٔلؼٍٞ

ٌٌٝٛح ٗـي حَُٔ٘ع ٗٚ ػ٠ِ أٗٚ اًح ًخٕ ح٧َٓ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رخ٫ٓظج٘خف ٫ ٣ظؼِن 

رخٗظٜخء حُظلو٤ن كبٗٚ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٓٞحِٛش اطٔخّ اؿَحءحص حُظلو٤ن ٓخ ُْ طٜيٍ 

حُـَكش حُـ٘ل٤ش هَحٍح رو٬ف ًُي،
65

 رٔؼ٠٘ طٜيٍ هَحٍح ٣و٢٠ رٞهق حُظلو٤ن ا٠ُ ك٤ٖ حُزض ك٢ 

ح٫ٓظج٘خف حَُٔكٞع أٓخٜٓخ، ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ًٛذ رؼٞ حُلوٚ ا٠ُ طز٣ََ ٌٛح حُٔٞهق حُظ٣َ٘ؼ٢ 

روُٞٚ إٔ ؿخ٣ش حَُٔ٘ع ٖٓ ا٣وخف حُظ٘ل٤ٌ ٫ طَ٘ٔ ا٫ ح٧َٓ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رخ٫ٓظج٘خف ٫ٝ ٣َٜ٘ف 

.ا٠ُ رخه٢ ح٩ؿَحءحص ا٫ اًح أَٓص حُـَكش حُـ٘ل٤ش رٌُي ٟٔخٗخ ُلٖٔ ٤َٓ حُؼيحُش
66
 

ٝرخُظخ٢ُ، كزبػٔخٍ ٓلّٜٞ حُٔوخُلش ٬ٗكع إٔ ح٧ػَ حُٞحهق ٬ُٓظج٘خف ٣وظَٜ ػ٠ِ 

ح٧ٝحَٓ حُظ٢ ٣ظوٌٛخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أػ٘خء ٣َٓخٕ حُظلو٤ن أٓخ اًح ًخٕ ح٧َٓ ٣ظؼِن رخٗظٜخء حُظلو٤ن 

ك٬ ١َٔ٣ ػ٤ِٚ ٌٛح حُٞهق ُٝؼَ أرَُ ٓؼخٍ ػ٠ِ ًُي ٛٞ اًح أٛيٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أَٓح رؼيّ 

حُٔظخرؼش ًٝخٕ حُٔظْٜ ٓؼظو٬ كبٗٚ ٣لَؽ ػ٤ِٚ كخ٫ ٍؿْ ًَ حٓظج٘خف،
67

 ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ ح٫ٓظج٘خف ٫ 

٣ٞهق حُظ٘ل٤ٌ، ا٫ إٔ ح٩ٌٗخٍ حُٔطَٝف ٛ٘خ ٛٞ اًح أٛيٍص حُـَكش حُـ٘ل٤ش هَحٍح رٞهق ٤َٓ 

حُظلو٤ن َٛ ط٘لٌ ح٧ٝحَٓ ٝح٩ؿَحءحص حُظ٢ أَٓ رٜخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ك٢ حَُٔكِش حُٔخروش ػ٠ِ ٛيٍٝ 

ٌٛح حُٔوٍَ ؟ 

ٝك٢ حُـٞحد ػ٠ِ ٌٛح حُٔئحٍ، ٗـي حُزؼٞ ًٛذ ا٠ُ كي حُوٍٞ رؤٕ اٛيحٍ حُـَكش 

حُـ٘ل٤ش ُوَحٍٛخ حُوخ٢ٟ رب٣وخف ٤َٓ حُظلو٤ن ٣ئى١ ا٠ُ طؼ٤ِن ط٘ل٤ٌ ح٧ٝحَٓ حُٔظوٌس ه٬ٍ أؿَ 

.ح٫ٓظج٘خف ا٠ُ ؿخ٣ش حُلَٜ ك٤ٚ آخ رخُظؤ٤٣ي أٝ ح٩ُـخء
68
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ٝٗلٖ ٗؼخٍٝ ٌٛح حُظٞؿٚ ك٤غ ٗـي ٓ٘ي ح٩ؿخرش ػٖ ٌٛح ح٩ٌٗخٍ ك٢ ٓوظ٤٠خص حُٔخىس 

ؽ حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ إٔ ًَ أَٓ أٛيٍٙ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٟي حُٔظْٜ ٣لظلع روٞطٚ .ّ. ٖٓ م215

حُظ٘ل٣ٌ٤ش، ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ حكظلخظ ؿ٤ٔغ اؿَحءحص حُٔظخرؼش ٝحُظلو٤ن حُٔ٘ـِس ك٢ ٌٛح ح١٩خٍ 

رؤػَٛخ حُوخ٢ٗٞٗ ٣ٝؼ٢٘ ًُي إٔ ح٩ؿَحءحص ٝح٧ٝحَٓ حُٔظوٌس هزَ ٛيٍٝ هَحٍ ا٣وخف ٤َٓ حُظلو٤ن 

. طزو٠ ٓخ٣ٍش حُٔلؼٍٞ

ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ٍٗٞى ٓؼخ٫ ػٖ ًُي ك٤غ ٫ ٣ؼوَ إٔ ٣ٜيٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أَٓح 

رٟٞغ حُٔظْٜ طلض حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش ًُٝي رٔلذ ؿٞحُ ٓلَٙ ٝاؿ٬م حُليٝى ك٢ ٝؿٜٚ ٝػ٘ي 

حٓظج٘خف ٌٛح ح٧َٓ ٣ٞهق حُظ٘ل٤ٌ أٝ ٫ ٣٘لٌ ٩ٛيحٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٓوٍَح رب٣وخف اؿَحءحص حُظلو٤ن 

ا٠ُ ك٤ٖ حُزض ك٢ حُٟٔٞٞع، ٧ٗٚ ٖٓ حُؼزغ إٔ ٣ٞهق ط٘ل٤ٌ ٌٛح ح٧َٓ اً ٖٓ ٗؤٗٚ ػَهِش ٤َٓ 

حُظلو٤ن هخٛش ٝأٗٚ هي ٣ئى١ رخُٔظْٜ ا٠ُ حُلَحٍ ٖٓ حُؼيحُش، ٝطزؼخ ٌُُي ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ط١َٔ آػخٍ 

هَحٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٠ِ ح٧ٝحَٓ ٝح٩ؿَحءحص حُظ٢ ٓزن حطوخًٛخ ٖٓ ١َف هخ٢ٟ حُظلو٤ن 

ٟٔخٗخ ُلٖٔ ٤َٓ حُؼيحُش ٧ٕ ٠ٕٓٔٞ هَحٍحص حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٣َٜ٘ف ا٠ُ حُٔٔظوزَ ٤ُْٝ ا٠ُ 

أٓخ حُٔوٍَحص حُٔخروش ػ٠ِ . حُٔخ٢ٟ ك٤غ ٫ ٣ٞحَٛ هخ٢ٟ حُظلو٤ن اؿَحءحص حُزلغ ٝحُظو٢ٜ

. هَحٍ ح٣٩وخف كظلظلع رؤػَٛخ حُوخ٢ٗٞٗ ٝهٞطٜخ حُظ٘ل٣ٌ٤ش

 

األرش انُبشش نالعخئُبف : انًطهب انزبٍَ 

إ اهَحٍ ٓزيأ حُظوخ٢ٟ ػ٠ِ ىٍؿظ٤ٖ ٣ؼوي ح٫هظٜخٙ ُِٔلٌٔش ح٧ػ٠ِ ىٍؿش ُِزض ك٢ 

حُطؼٕٞ حُٔظؼِوش رخ٫ٓظج٘خف ٝٛٞ ٓخ ٠ٔٔ٣ ر٘وَ َٝٗ٘ حُو٤٠ش ػ٠ِ ٓلٌٔش حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش، كٔخ 

. ٓيٟ اٗؼٌخّ ٌٛح ح٧ػَ حُ٘خَٗ ػ٠ِ ح٫ٓظج٘خف حُٔويّ أٓخّ حُـَكش حُـ٘ل٤ش

 

هفهىم األثز الٌبشز : الفمزح األولً 

لالسزئٌبف 

٣ؼظزَ ح٧ػَ حُ٘خهَ أٝ حُ٘خَٗ ٬ُٓظج٘خف ٛٞ اػخىس ١َف حُو٤٠ش ُِٔ٘خه٘ش ٝحُزلغ أٓخّ 

.حُـٜش ح٫ٓظج٘خك٤ش ك٢ كيٝى حُؼَِ ٝح٧ٓزخد حُٔٔظؤٗلش
69

 ٝر٤ٜـش أهَٟ، ٢ٔٓ ٌٛح ح٧ػَ رخُ٘خَٗ 

٧ٗٚ ٣َ٘٘ حُيػٟٞ أٝ حُو٤٠ش ػ٠ِ ٓلٌٔش حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش ٝطٌٕٞ ٌٛٙ ح٧ه٤َس ٓو٤يس رخُٞهخثغ 

حُٔطَٝكش ػ٠ِ ٓلٌٔش حُيٍؿش ح٠ُٝ٧ ٫ٝ طظؼيحٛخ أ١ طظو٤ي رليٝى ٓخ ؿخء ك٢ حُظو٣ََ 

.ح٫ٓظج٘خك٢
70
 

٣ٝؼ٢٘ ًُي أ٠٣خ أٗٚ ٣ٔ٘غ ػ٠ِ حُٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خك٤ش اٟخكش ٝهخثغ أٝ طْٜ ؿي٣يس ُْ طؼَٝ 

. ك٢ حُزيح٣ش ٌُٜ٘خ طٔظط٤غ إٔ طزلغ ك٢ أىُش ؿي٣يس ُْ ٣ٔزن ٓ٘خه٘ظٜخ
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ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ َٓىٝى ٌٛح ح٧ػَ حُ٘خَٗ ٬ُٓظج٘خف أٓخّ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٣ٌٕٞ 

ٓليٝىح ٗٔز٤خ رخُ٘ٔزش ٨ُٝحَٓ حُٜخىٍس ػٖ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٝحُٔطؼٕٞ ك٤ٜخ رخ٫ٓظج٘خف ٝٛٞ ٓخ أػخٍ 

. حُؼي٣ي ٖٓ ح٩ٌٗخ٤ُخص حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ ٓ٘لخٍٝ حُزلغ ك٤ٜخ ك٢ حُلوَس حُٔٞح٤ُش

 

اإلشكبليبد الوزرجطخ : الفمزح الثبًيخ 

ثبألثز الٌبشز لالسزئٌبف 

٣وّٞ حُطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف ػ٠ِ هخػيس ػخٓش ٓلخىٛخ ٗوَ حُو٤٠ش َٝٗ٘ٛخ أٓخّ ٓلٌٔش أػ٠ِ 

ىٍؿش ا٫ إٔ حُطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف أٓخّ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُٚ ػيس هٜخثٚ ؿؼِض ٗطخم ٌٛح ح٧ػَ 

حُ٘خَٗ ٓليٝى ٓٞحء ٖٓ ك٤غ ح٧ٗوخٙ أٝ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًٕٞ حُطؼٖ 

رخ٫ٓظج٘خف ك٢ أَٓ ٛخىٍ ػٖ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٣ٔظٞؿذ اكخُش ِٓق حُو٤٠ش رَٓظٚ ػ٠ِ حُـَكش 

حُـ٘ل٤ش ٖٓ ١َف ح٤ًَُٞ حُؼخّ ُِِٔي ه٬ٍ ٓيس أهٜخٛخ هٔٔش أ٣خّ ٖٓ طخ٣ٍن طِٞٛٚ رخُِٔق،
71
 

ًُٝي كظ٠ ٣ظ٠٘ٔ ُٜخ ٍر٢ ٝطوي٣َ ًخكش حُٔؼط٤خص حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُٞحهؼ٤ش َُٛي ٓيٟ ٬ٓثٔش ٌٛٙ 

. حُٞهخثغ ٓغ ح٧َٓ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رخ٫ٓظج٘خف

ٖٝٓ ح٩ٌٗخ٤ُخص حُظ٢ طـؼَ ٌٛح ح٧ػَ حُ٘خَٗ ٓليٝى ٣ٌٖٔ حُٞهٞف ػ٘ي اٌٗخ٤ُظ٤ٖ اػ٘ظ٤ٖ 

:  ػ٠ِ حٌَُ٘ ح٥ط٢ 

 ٤ُْٝ رٟٔٞٞع ح٫ٓظج٘خف، وحشحبظ هزِ اإلشكبنُت ببألشخبص: اإلشكبنُت األونً - 

ًُٝي اًح طؼيى حُٔظٜٕٔٞ ك٢ ِٓق طلو٤ن ٝحكي ٝأٛيٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أَٓح ه٠خث٤خ ك٢ كوْٜ، 

 .كطؼٖ ك٤ٚ حُزؼٞ رخ٫ٓظج٘خف ك٢ ك٤ٖ ُْ ٣ِـت حُزؼٞ ح٥هَ ا٠ُ حُطؼٖ ك٤ٚ أٓخّ حُـَكش حُـ٘ل٤ش

ك٢ ٌٛٙ حُلخُش، طٌٕٞ حُـَكش حُـ٘ل٤ش أػ٘خء حٗؼوخىٛخ ُِزض ك٢ ح٫ٓظج٘خف حُٟٔٞٞع أٓخٜٓخ 

ٓو٤يس ك٢ كيٝى ٟٝؼ٤ش حُٔٔظؤٗل٤ٖ ٝكيْٛ،
72

 أٓخ رخه٢ حُٔظ٤ٜٖٔ ح٣ٌُٖ ُْ ٣ٔظؤٗلٞح ٌٛح ح٧َٓ ك٬ 

حُٔل١َ أ٠ُٝ "٣ٔظل٤يٕٝ ٓٔخ هي طوٍَٙ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُٝؼَ ًُي ٓخ ٛٞ ا٫ ططز٤ن ُوخػيس 

". رخُؤخٍس

ٖٝٓ ح٧ٓؼِش حُظ٢ ٣ٌٖٔ اػخٍطٜخ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ٗـي حُلخُش حُظ٢ ٣ٜيٍ ك٤ٜخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن 

أَٓٙ رَكٞ ١ِذ حَُٔحف حُٔئهض ح١ٌُ طويّ رٚ حُٔظ٤ٜٖٔ حُٞحٍىس أٓٔخإْٛ ك٢ ِٓق حُظلو٤ن، ا٫ 

إٔ حُزؼٞ ْٜٓ٘ طويّ رطِذ حٓظج٘خف ٌٛح ح٧َٓ ر٤٘ٔخ أكـْ حُزؼٞ ح٥هَ ػٖ ِٓي ٣َ١ن 
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ح٫ٓظج٘خف، ك٢ ٌٛٙ حُلخُش اًح هٍَص حُـَكش حُـ٘ل٤ش اُـخء أَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٝحُظ٣َٜق ٖٓ ؿي٣ي 

رظٔظ٤غ حُٔظ٤ٜٖٔ رخَُٔحف حُٔئهض كبٕ هَحٍٛخ ٌٛح ٫ ٣َ٘ٔ ا٫ حُٔظ٤ٜٖٔ ح٣ٌُٖ هخٓٞح رخٓظج٘خف ح٧َٓ 

. حُوخ٢ٟ رَكٞ ١ِذ حَُٔحف حُٔئهض

ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ٓخٍ حُؼَٔ حُو٠خث٢ رخُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش ك٢ 

. هَحٍحطٚ حُٔظٞحطَس طؤ٤ًيح ٫ٍطزخ١ كن ح٫ٓظج٘خف رطخُزٚ أٝ رخُٔظٔٔي رٚ

 ك٤غ ٫ ط٘ظَ حُـَكش فخُصشف إنً يىضىع االعخئُبف: أيب اإلشكبنُت انزبَُت - 

حُـ٘ل٤ش ا٫ ك٢ كيٝى حُ٘وطش حُٔؼَٟٝش ػ٤ِٜخ ٫ٝ طظؼيحٛخ ا٠ُ ٗو٢ أهَٟ ُْ ٣ظ٠ٜٔ٘خ حُظ٣َٜق أٝ 

". حُزض ك٢ كيٝى حُطِزخص"حُظو٣ََ ح٫ٓظج٘خك٢ ًُٝي اػٔخ٫ ُوخػيس 

ٖٝٓ أٓؼِش ًُي، ٗـي حُلخُش حُظ٢ ٣ٜيٍ ك٤ٜخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أَٓح رؼيّ اؿَحء هزَس أٝ 

ٍكٞ ١ِذ حَُٔحف حُٔئهض أٝ ؿ٤َٙ ٖٓ ح٧ٝحَٓ حُو٠خث٤ش ٣ٝظْ حٓظج٘خف ٌٛح ح٧َٓ، كبٕ حُـَكش 

حُـ٘ل٤ش ٛ٘خ ٫ ٣ـُٞ ُٜخ حُزض ك٢ أ٤ٗخء ؿ٤َ ٓطِٞرش ٜٓ٘خ ك٢ ػ٠٣َش ح٫ٓظج٘خف رَ طٌظل٢ 

. رخُلَٜ ك٢ ح٧َٓ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ أٓخٜٓخ

ٝطظـ٠ِ أًؼَ ٌٛٙ حُٔليٝى٣ش ك٢ حُلخُش حُظ٢ ٣ٜيٍ ك٤ٜخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن هَحٍح رخ٩كخُش 

ػ٠ِ حُٔلٌٔش حُٔوظٜش ٣ٝظ٠ٖٔ ٌٛح حُوَحٍ ٓظخرؼش حُٔظْٜ ٖٓ أؿَ رؼٞ حُـَحثْ ٝػيّ ٓظخرؼظٚ 

ٖٓ أؿَ ؿَحثْ أهَٟ ٝطوّٞ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش رخٓظج٘خف ٌٛح ح٧َٓ ك٤ٔخ ٣وٚ حُـَحثْ حُظ٢ طْ آوخ١ٜخ 

ٝػيّ حُٔظخرؼش ٖٓ أؿِٜخ، ٝأػ٘خء ٗظَ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ ٌٛح ح٫ٓظج٘خف ٣ظويّ حُٔظْٜ رطِذ حَُٔحف 

ٝرخُ٘ظَ ا٠ُ ٌٛٙ حُلخُش . حُٔئهض ك٤ٌٕٞ ؿٞحرٜخ ٛ٘خ ٛٞ أٜٗخ ٓو٤يس رخُزض ك٢ ٟٓٞٞع ح٫ٓظج٘خف

. أٛزق ُِحٓخ ػ٠ِ حَُٔ٘ع حُظيهَ ُٔي ٌٛح حُلَحؽ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٟٔخٗخ ُلٖٔ ٤َٓ حُؼيحُش

ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ حَُٔ٘ع كخٍٝ طو٤ِٚ ٌٛٙ حُٔليٝى٣ش ك٤ٔخ ٣وٚ َٗ٘ حُو٤٠ش 

ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٤٘ٔخ هٍٞ ٌُٜٙ ح٧ه٤َس آٌخ٤ٗش ح٧َٓ ربؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ طِوخث٤خ أٝ ر٘خء 

.ػ٠ِ ١ِذ ٖٓ أكي ح١٧َحف ٓظ٠ ٍأص ًُي ٣ٍَٟٝخ
73
 

ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ؿخء هَحٍ ُِٔـِْ ح٧ػ٠ِ رؤٗٚ ٤ُْ ٛ٘خى ٓخ ٣و٤ي أٝ ٣ٔ٘غ حُـَكش 

.حُـ٘ل٤ش ٖٓ حٓظو٬ٙ حُ٘ظخثؾ حُوخ٤ٗٞٗش ٖٓ حُظلو٤ن حُظ٢ِ٤ٌٔ ح١ٌُ طـ٣َٚ
74
 

ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ إٔ ٛ٘خى حٓظؼ٘خء آهَ ٣َ٘٘ حُو٤٠ش رَٓظٜخ أٓخّ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُٝٞ 

رط٣َوش ؿ٤َ ٓزخَٗس،
75

 ًُٝي اًح طؼِن حُطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف ك٢ حُوَحٍ حُٜخىٍ ػٖ هخ٢ٟ حُظلو٤ن 

رؼيّ حُٔظخرؼش، ُٝؼَ حُـخ٣ش ٖٓ ٌٛح ح٧ػَ حُ٘خَٗ طظٔؼَ ر٠ٍَٝس حُزض ك٢ ٓيٟ ٓٔئ٤ُٝش حُٔظْٜ ٖٓ 

ػيٜٓخ ٝحُظؤًي ٖٓ ه٤خّ ح٧ىُش حٌُخك٤ش ػ٠ِ ًُي ٖٓ ه٬ٍ ىٍحٓش حُِٔق رـ٤ٔغ ؿِث٤خطٚ ١خُٔخ إٔ ٌٛح 
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ح٧َٓ ٣ظؼِن رخٗظٜخء حُظلو٤ن ٖٓ ؿٜش ٝرٞؿٜش ِٓق حُظلو٤ن ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش، ك٤غ أٜٗخ اًح هٍَص 

ٓظخرؼش حُٔظْٜ ٝاكخُظٚ ػ٠ِ ؿَكش حُـ٘خ٣خص ٣ٌٖٔ إٔ طؤَٓ ك٢ ٗلْ حُوَحٍ رب٣يحع حُٔظْٜ ك٢ حُٔـٖ 

.أٝ ربُوخء حُوزٞ ػ٤ِٚ
76
 

ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ٗـي هَحٍ ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش أُـض ك٤ٚ 

ح٧َٓ رؼيّ حُٔظخرؼش ٝرؼي حُظٜي١ هٍَص حُٔظخرؼش ٝح٩كخُش ٝأَٓص ربُوخء حُوزٞ ػ٠ِ حُٔظْٜ ُظظْ 

:  ٓلخًٔظٚ ك٢ كخُش حػظوخٍ، ٝؿخء ك٢ ك٤ؼ٤ش ٌٛح حُوَحٍ 

ٝك٤غ إ حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ُٔخ ه٠٠ ربروخء حُٔظْٜ ك٢ كخُش َٓحف ر٘خء ػ٠ِ اٌٗخٍٙ "

حُظ٤ٜٔي١ ٝأؿلَ حُوَحثٖ حُٔل٤طش رخُ٘خُُش ٝحٗؼيحّ ٟٔخٗخص حُل٠ٍٞ ٝهطٍٞس حُلؼَ حَُٔطٌذ 

٣ٌٕٞ هي ؿخٗذ حُٜٞحد ٓٔخ ٣ظؼ٤ٖ اُـخثٚ ٝحُظ٣َٜق ربُوخء حُوزٞ ػ٠ِ حُٔظْٜ ٝا٣يحػٚ رخُٔـٖ 

...".حُٔل٢ِ رط٘ـش
77
 

ٝحٓظ٘خىح ا٠ُ ٓخ ٓزن، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٗٚ ٍؿْ حُظؼي٬٣ص حُظ٢ أىهِض ػ٠ِ هخٕٗٞ حُٔٔطَس 

حُـ٘خث٤ش ٝح٫هظٜخٛخص حُظ٢ هُٞظٜخ ُِـَكش حُـ٘ل٤ش، ا٫ أٜٗخ أروض ٣ي ٌٛٙ ح٤ُٜؤس حُو٠خث٤ش ٓـُِٞش 

حطـخٙ رؼٞ ح٩ٌٗخ٤ُخص حُوخ٤ٗٞٗش ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حػظزخٍٛخ ؿٜش طَ٘ف ػ٠ِ ٟٔخٕ ح٤َُٔ حُؼخى١ 

ُِظلو٤ن ٤ُْٝ كو٢ ىٍؿش ػخ٤ٗش ُِظوخ٢ٟ روٜٞٙ حُظلو٤ن ح٩ػيحى١، ٌُُي أٛزق ٖٓ ح٬ُُّ ػ٠ِ 

حَُٔ٘ع إٔ ٣ظيهَ ُٔي رؼٞ حُؼـَحص كظ٠ ٣ٌٖٔ ٌُٜٙ حُـَكش طلو٤ن حُلِٔلش حُظ٣َ٘ؼ٤ش حُٜخىكش ا٠ُ 

. ٟٔخٕ كوٞم ح٧كَحى ٖٓ ؿٜش ٟٝٔخٕ كٖٔ ٤َٓ حُؼيحُش حُـ٘خث٤ش ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش
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: انفصــم انزبَــٍ 

سقببـت انغشفــت انضُغُـت ببعخببسهــب صهـت  

إشــشاف عهـً عُــش انخغقُــق 

 

ُْ ٣وظَٜ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ػ٠ِ ؿؼَ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ىٍؿش 

رَ أ٠ُٝ ُٜخ حهظٜخٛخص أهَٟ ؿؼِظٜخ حُـٜش . ػخ٤ٗش ُِظوخ٢ٟ ك٢ ٓـخٍ حُظلو٤ن ح٩ػيحى١ كو٢

حَُٔ٘كش ػ٠ِ طلو٤ن ح٤َُٔ حُؼخى١ ُِظلو٤ن، ٌُُٝي حػظزَٛخ ح٤ُٜؤس حُٔوظٜش رظط٤َٜ اؿَحءحص 

حُظلو٤ن ٖٓ ًَ حُ٘ٞحثذ حُظ٢ هي طِلن رٜخ رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُظيهَ ك٢ رؼٞ حُو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش ػ٠ِ 

ه٠خس حُظلو٤ن ك٢ حُليٝى حُٔظؼِوش رطِزخص ح٩كَحؽ حُٔئهض ٝحُٟٞغ طلض طيحر٤َ حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش 

ٝٓلذ حُو٠خ٣خ ٖٓ ه٠خس حُظلو٤ن ٝاٛيحٍ ٓوٍَحص رب٣وخف ٤َٓ حُظلو٤ن ٝح٧َٓ ربؿَحء طلو٤ن 

. ط٢ِ٤ٌٔ

ًٔخ ٓ٘لٜخ حَُٔ٘ع حهظٜخٛخص طيهَ ك٢ ٗطخم حَُهخرش ح٩ىح٣ٍش ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن 

ًُٝي ك٢ ٗوٚ ٍث٤ٜٔخ رٜيف َٓحهزش كٖٔ ٤َٓ ٌٓخطذ حُظلو٤ن َٝٓحهزش ٟٝؼ٤ش حُٔؼظو٤ِٖ 

. ح٫كظ٤خ٤٤١ٖ ُظلو٤ن كِٔلش حَُٔ٘ع ك٢ طلو٤ن حُؼيحُش حُـ٘خث٤ش

ٝٓٞحء ًخٗض ٍهخرش حُـَكش حُـ٘ل٤ش طيهَ ك٢ ٗطخم حػظزخٍٛخ ٓلٌٔش حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش 

٧ٝحَٓ ٝاؿَحءحص هخ٢ٟ حُظلو٤ن أٝ ك٢ ٗطخم حػظزخٍٛخ حُـٜش حَُٔ٘كش ػ٠ِ طلو٤ن ح٤َُٔ حُؼخى١ 

ك٢ ه٠خ٣خ حُظلو٤ن ح٩ػيحى١، كبٕ هَحٍحطٜخ أػخٍص حُؼي٣ي ٖٓ ح٩ٌٗخ٤ُخص هخٛش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔيٟ 

. آٌخ٤ٗش حُطؼٖ ك٤ٜخ رخُ٘وٞ

ُٝ٪كخ١ش رٌخكش حُـٞحٗذ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤و٤ش حُٔظؼِوش رٌٜح حُٟٔٞٞع، حٍطؤ٣٘خ إٔ ٗؤْ 

:  ٌٛح حُلَٜ ا٠ُ ػ٬ػش ٓزخكغ ػ٠ِ حٌَُ٘ ح٥ط٢ 

 اَٗحف ٤ٛؤس حُـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن   : انًبغذ األول

 ٍَاَٗحف ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن  : انًبغذ انزب

 ١ز٤ؼش حُوَحٍحص حُٜخىٍس ػٖ حُـَكش حُـ٘ل٤ش  : انًبغذ انزبنذ



اَٗحف ٤ٛؤس حُـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن : حُٔزلغ ح٧ٍٝ 

ُوي ٓ٘ق حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ٖٓ ه٬ٍ ٜٗٞٙ هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش حهظٜخٛخص ٜٓٔش 

ُِـَكش حُـ٘ل٤ش، ًُٝي ُظلو٤ن ٟٔخٗش أهَٟ ٖٓ ٟٔخٗخص حُؼيحُش حُـ٘خث٤ش ك٤غ ؿؼَ ٖٓ ٌٛٙ ح٤ُٜؤس 

حُو٠خث٤ش حُـٜش حَُٔ٘كش ػ٠ِ طلو٤ن ح٤َُٔ حُؼخى١ ُِظلو٤ن ح٩ػيحى١ حٗط٬هخ ٖٓ َٓحهزش َٗػ٤ش 

ح٧ٝحَٓ حُظ٢ ٣ظوٌٛخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أػ٘خء طلو٤وٚ ك٢ حُو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش ػ٤ِٚ، ٝطو٣ََ رط٬ٕ ًَ 

ًٔخ أ٫ٝٛخ ٜٓخٓخ أهَٟ طظؼِن رخُزلغ ك٢ ١ِزخص ح٩كَحؽ . اؿَحء ٝهغ ه٬كخ ُِٔوظ٤٠خص حُوخ٤ٗٞٗش

حُٔئهض ٝحُٟٞغ طلض طيحر٤َ حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش ٝٓلذ حُو٠خ٣خ ٖٓ ه٠خس حُظلو٤ن رٜيف طلو٤ن 

. ح٤َُٔ حُؼخى١ ٩ؿَحءحص حُظلو٤ن

 

دوس انغشفت انضُغُت فٍ حطهُش إصشاءاث انخغقُق : انًطهب األول 

طؼ٣ِِح ٠ُٔخٗخص حُٔلخًٔش حُؼخىُش، أٝؿي حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ٓٔطَس طٜيف ا٠ُ َٓحهزش 

َٗػ٤ش ح٧ٝحَٓ حُظ٢ ٣ظوٌٛخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ػ٘ي ٓزخَٗطٚ ُِٜٔخّ حًُُٔٞٞش ا٤ُٚ، ٝطؼظزَ ٌٛٙ 

.ؽ.ّ. ٖٓ م231حَُٔحهزش رٔؼخرش ٝظ٤لش أٓخ٤ٓش أ٤ٗطض رخُـَكش حُـ٘ل٤ش رٔوظ٠٠ حُٔخىس 
78
 

ُٝؼَ حُلٌٔش ٖٓ طو٣ََ حَُٔ٘ع ُـِحء حُزط٬ٕ ٛٞ حُلَٙ ػ٠ِ طط٤َٜ ح٩ؿَحءحص ٖٓ 

ًَ حُ٘ٞحثذ حُظ٢ ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ طْٔ رٜٔخُق ح١٧َحف ك٢ حُوٜٞٓش حُـ٘خث٤ش ٟٝٔخٗخ ُؼيّ 

حٗلَحف ٝطؼٔق ه٠خس حُظلو٤ن أػ٘خء ه٤خْٜٓ رٜٔخْٜٓ ًٌٝح ٫كظٔخ٫ص حُٞهٞع ك٢ حُوطؤ،
79

 ٗظ٤ـش 

. ُ٪ٛٔخٍ أٝ حُٜٔٞ أٝ ًؼَس حُِٔلخص ٝحٌَُ ٣ٜ٘ذ ك٢ ا١خٍ ر٘خء ىُٝش حُلن ٝحُوخٕٗٞ

ُٝ٪كخ١ش رٌٜح حُٟٔٞٞع، ٫ري ٖٓ ط٢٤ِٔ ح٠ُٞء ػ٠ِ ٌٛح حُـِحء ٖٓ ك٤غ طلي٣ي 

ٓلٜٞٓٚ ٝر٤خٕ ُِـٜخص حًٍُٔٞٞ ُٜخ كن اػخٍطٚ اٟخكش ا٠ُ طؼيحى كخ٫ص ٝأٓزخد حُزط٬ٕ ٫ٞٛٝ 

. ا٠ُ ٓؼَكش ح٥ػخٍ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظَطزش ػ٤ِٚ

 

هفهىم الجطالى وثيبى : الفمزح األولً 

الجهبد الزي لهب حك إثبرره 

حُزط٬ٕ ٛٞ حُـِحء ح١ٌُ ٣ظَطذ ػٖ اه٬ٍ ح١ٌُ ٣َطٌذ ٖٓ ١َف هخ٢ٟ حُظلو٤ن ك٢ 

رؼٞ حُوٞحػي ح٤ٌُِ٘ش ٝحُٟٔٞٞػ٤ش أػ٘خء ه٤خٓٚ رٜٔخٓٚ، أٓخ حُظ٣َٜق رزط٬ٕ ح٩ؿَحء كٜٞ ٖٓ 

حهظٜخٛخص حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رخػظزخٍٛخ ؿٜش َٓحهزش َٓ٘ٝػ٤ش ػَٔ هخ٢ٟ 

. حُظلو٤ن

٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ رؤٕ ١ِذ طو٣ََ رط٬ٕ اؿَحء ٖٓ اؿَحءحص حُظلو٤ن ٣َؿغ أٓخٓخ ا٠ُ ًَ 
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أٓخ حُٔظْٜ ٝحُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ ك٬ ٬ٛك٤ش ُٜٔخ ك٢ ١ِذ . ٖٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أٝ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش

اػ٬ٕ حُزط٬ٕ أٓخّ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٧ٕ ىٍٝٛٔخ ؿي ٓليٝى ٣ٝوظَٜ ػ٠ِ ُلض ٗظَ هخ٢ٟ 

. حُظلو٤ن إ أَٛح ػ٠ِ ػيّ حُظ٘خٍُ ػٖ حُزط٬ٕ

٣ٌٖٔ ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن طوي٣ْ ١ِذ ُِـَكش حُـ٘ل٤ش حُظخرغ ُٜخ هٜي حُظ٣َٜق رزط٬ٕ اؿَحء 

ٖٓ اؿَحءحص حُظلو٤ن اًح طز٤ٖ ُٚ إٔ ح٩ؿَحء حُٔظوٌ رخ١َ رل٤غ ُْ ٣لظَّ ك٤ٚ ح١َُٝ٘ ح٤ٌُِ٘ش أٝ 

حُٟٔٞٞػ٤ش حُٔوٍَس هخٗٞٗخ، ًُٝي رؼي حٓظ٘خٍس ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٝاػ٬ٓٚ ًَ ٖٓ حُٔظْٜ ٝحُٔطخُذ 

. رخُلن حُٔي٢ٗ إ ٝؿي

ٝاػٔخ٫ ُٔلّٜٞ حُٔوخُلش، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٫ ٣ِٔي ٬ٛك٤ش اُـخء أ١ 

اؿَحء ٖٓ ح٩ؿَحءحص حُظ٢ ٣ٌٕٞ هي حطوٌٛخ ُٝٞ طؤًي ك٤ٔخ رؼي رزط٬ٜٗخ، رَ إ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٢ٛ 

.حُظ٢ طِٔي ًُي
80
 

ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس ٛ٘خ ا٠ُ إٔ كن اػخٍس حُزط٬ٕ طوظِق ػٖ ١ِذ طو٣ََ حُزط٬ٕ كبًح ًخٕ 

١ِذ طو٣ََ حُزط٬ٕ ٖٓ ١َف حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٣وظٚ رٚ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٓ٘لَىح كبٕ اػخٍس حُزط٬ٕ 

.٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ١َف ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش أٝ حُٔظْٜ أٝ حُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ
81
 

ٌُٖ حُٔئحٍ حُٔؼ٤َ ُِـيٍ ٛ٘خ ٣ظٔلٍٞ كٍٞ ١ز٤ؼش ح٩ؿَحءحص حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ ٍطذ 

حَُٔ٘ع ػ٠ِ هَهٜخ ؿِحء حُزط٬ٕ أ١ َٛ ٌٛٙ ح٩ؿَحءحص ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ أّ ٫ ؟ 

اؿَحءحص َٓطزطش : ٝؿٞحرخ ػٖ ٌٛح حُٔئحٍ، ٫ري ٖٓ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ح٩ؿَحءحص 

ٝػ٤ِٚ، اًح طؼِن حُزط٬ٕ ربؿَحء ٖٓ . رخُ٘ظخّ حُؼخّ، ٝاؿَحءحص ٓظؼِوش رِٜٔلش أكي ح١٧َحف

اؿَحءحص حُظلو٤ن ح١ٌُ ْٓ أٝ هَم اكيٟ حُوٞحػي حُٔٔط٣َش حَُٔطزطش رخُ٘ظخّ حُؼخّ، كبٗٚ ٣ٌٖٔ 

اػخٍطٚ ك٢ أ٣ش َٓكِش ٖٓ َٓحكَ حُظوخ٢ٟ، كظ٠ ُٝٞ ًخٕ حُيكغ ٤ٓؼخٍ ٧ٍٝ َٓس أٓخّ حُٔـِْ 

.ح٧ػ٠ِ
82

 ػٌْ ٓخ اًح طؼِن ح٧َٓ روَم هخػيس ٓٔطَس طظؼِن رِٜٔلش أكي ح١٧َحف ٖٓ ١َف 

هخ٢ٟ حُظلو٤ن، كبٕ حُزط٬ٕ ٣ـذ إٔ ٣ؼخٍ هزَ ًَ ىكخع أٝ ىكغ ك٢ حُـَٞٛ ٣ٝـذ إٔ ٫ ٣ظ٘خٍُ 

. َٛحكش ٖٓ طوٍَ ُِٜٔلظٚ ح٩ؿَحء ح١ٌُ طْ هَهٚ، ٓٞحء ًخٕ حُٔظْٜ أٝ حُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ

ٝه٬كخ ٌُُي، كبٕ هخ٢ٟ حُظلو٤ن هي ٫ ٣ِـؤ ا٠ُ ١ِذ ٓٔطَس حُزط٬ٕ ٖٓ حُـَكش حُـ٘ل٤ش اًح 

ط٘خٍُ ٖٓ ٛٞ ٓوٍَ ُِٜٔلظٚ ٣َٗطش إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُظ٘خٍُ ٣َٛلخ ٝرل٠ٍٞ ٓلخ٤ٓٚ أٝ رؼي 

.حٓظيػخثٚ هخٗٞٗخ، ك٤غ ططَٜ حُٔٔطَس ك٤٘جٌ ٖٓ ػ٤ذ حُزط٬ٕ
83
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إذا ظير لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق معرض لمبطالن فعميو : "ج .م. ق211تنص المادة  81
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يمكن لكل متيم أو طرف مدني أن يتنازل عن ادعاء البطالن المقرر لفائدتو، : "ج .م. من ق212المادة  83
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طَط٤زخ ػ٠ِ ٓخ ٓزن، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رخُىٝحؿ٤ش ١ز٤ؼش حُوٞحػي حُٔٔط٣َش حُٔظَطذ ػٖ 

هَهٜخ ٖٓ ١َف هخ٢ٟ حُظلو٤ن ؿِحء حُزط٬ٕ، كٜٔ٘خ ٓخ ٣ٌٖٔ حػظزخٍٙ ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ حُٔطِن 

ٜٝٓ٘خ ٓخ ٛٞ ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ حُ٘ٔز٢ ًظِي حُظ٢ هٍَٛخ حَُٔ٘ع ُِٜٔلش ح١٧َحف، ٌٝٛٙ 

. ح٫ُىٝحؿ٤ش ٓ٘ظويس ًؼ٤َح ٖٓ ١َف حُلوٚ ريػٟٞ ػيّ حُٔٔخٝحس ر٤ٖ ح١٧َحف

٣ؼٍٞ ٛ٘خ ٓئحٍ آهَ كٍٞ آٌخ٤ٗش حُـَكش حُـ٘ل٤ش اػخٍس حُزط٬ٕ طِوخث٤خ ؟ 

حُـٞحد رخُظؤ٤ًي ٛٞ ح٣٩ـخد ٫ػظزخ٣ٍٖ حػ٤ٖ٘ أُٜٝٔخ إٔ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٢ٛ ؿٜش 

حٓظج٘خك٤ش ٝرخُظخ٢ُ ٖٓ ٣ٔظِي ح٧ًؼَ ٣ٔظِي ح٧هَ، ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ إٔ ُٜخ كن حُظٜي١ ٝػخ٤ٜٗٔخ ٛٞ 

إٔ حُـخ٣ش ٖٓ طو٣ََ ؿِحء حُزط٬ٕ ٛ٘خ ٛٞ حُلَٙ ػ٠ِ ٟٔخٗخص حُٔلخًٔش حُؼخىُش، ٝرخُظخ٢ُ طٌٕٞ 

. حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٓوظٜش ٩ػخٍس حُزط٬ٕ طِوخث٤خ

َٟٝٗ إٔ ٌٛح حُظٞؿٚ ٛٞ ح٤ُِْٔ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٝؿٞى ٖٓ ٣وخُلٚ ك٤غ ًٛذ حُزؼٞ ا٠ُ 

إٔ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٫ ٣ٌٜٔ٘خ اػخٍس حُزط٬ٕ طِوخث٤خ ػ٠ِ حػظزخٍ أٜٗخ ىٍؿش حٓظج٘خك٤ش ٧ٝحَٓ هخ٢ٟ 

حُظلو٤ن ٢ٛٝ رخُظخ٢ُ طَٜف آخ رزط٬ٕ ح٩ؿَحء حُٔؼ٤ذ أٝ طَٜف رٜلظٚ ٌُُي ٫ ٣ٌٖٔ ٌُٜٙ 

.حُـَكش حُظٜي١ ٝاػخٍس حُزط٬ٕ طِوخث٤خ
84

 ك٢ ك٤ٖ ًٛذ حطـخٙ ٓؼخٍٝ ػخ٢ٗ ا٠ُ حػظزخٍ كن طٜي١ 

حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُ٪ؿَحءحص حُزخ١ِش ك٢ َٓكِش حُظلو٤ن َٕٓٛٞ رٞؿٞى ػ٬هش ر٤ٖ ح٩ؿَحء حُٔؼ٤ذ 

ٝحُزط٬ٕ ٝح٧ٝحَٓ حُظ٢ ٣ـُٞ حٓظج٘خكٜخ رٔؼ٠٘ إٔ ٬ٛك٤ش حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ حُظٜي١ ُ٪ؿَحء 

حُزخ١َ ٫ ٣٘ؼوي طِوخث٤خ ٝاٗٔخ ٛٞ ١َٝ٘ٓ ربكخُش حُِٔق ػ٠ِ حُـَكش حًٌٍُٔٞس حٗط٬هخ ٖٓ ٓٔخٍٓش 

حُطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف ٟي أكي أٝحَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن،
85

 أٓخ ه٠خس حُلٌْ ك٤ٌْٜٔ٘ اػخٍس حُزط٬ٕ 

.طِوخث٤خ
86
 

ٝأه٤َح، ٫ري ٖٓ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ ٓٔطَس طوي٣ْ ١ِذ رط٬ٕ اؿَحءحص حُظلو٤ن ا٠ُ حُـَكش 

حُـ٘ل٤ش ٛٞ هٔٔش أ٣خّ ٖٓ طخ٣ٍن طَٞٛ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رخُطِذ ٖٓ ١َف ح١٧َحف ًٔخ أٗٚ ٫ري 

.إٔ ٣ٌٕٞ حُطِذ ٓز٤٘خ ٧ٓزخد حُزط٬ٕ
87
 

 

حبالد وأسجبة الجطالى : الفمزح الثبًيخ 

. رط٬ٕ هخ٢ٗٞٗ ٝرط٬ٕ ه٠خث٢: ٣ٌٖٔ طلي٣ي أٓزخد حُزط٬ٕ ك٢ ٗٞػ٤ٖ 
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إذا ظير لمنيابة العامة أو المتيم أو الطرف المدني أن إجراء مشوبا : "... ج .م. من ق211تنص المادة  87
بالبطالن قد اتخذ فميم أن يطمبوا من قاضي التحقيق أن يوجو ممف الدعوى إلى النيابة العامة إلحالتو عمى 

 ...".الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف رفقة الطمب الذي يبينون فيو أسباب البطالن خالل خمسة أيام



بالنسبة للبطالن القانوني : أوال 
ُوي طؼَٝ حَُٔ٘ع ُلخ٫ص حُزط٬ٕ حُٔظؼِوش رٔوظ٤٠خص ٝاؿَحءحص حُظلو٤ن حُظ٢ ك٤ٜخ 

ٓٔخّ ر٠ٔخٗخص حُٔلخًٔش حُؼخىُش ٝهَم حُلوٞم ح٧ٓخ٤ٓش حُٔوُٞش ُِٔظْٜ ٝحُٔطخُذ رخُلن 

:  ؽ ك٤غ كَٜٛخ ك٢ ػ٬ػش كجخص .ّ. ٖٓ م210حُٔي٢ٗ ك٢ حُٔخىس 

 

 :  انفئت األونً

ؽ ٝحُٔظؼِوظ٤ٖ رٔؼٍٞ حُٔظْٜ أٓخّ هخ٢ٟ .ّ. ٖٓ م135 134ٝٓوخُلش ٓوظ٤٠خص حُٔخىط٤ٖ  -

حُظلو٤ن ٧ٍٝ َٓس ٝحٓظ٘طخهٚ حرظيحث٤خ ٝػيّ اٗؼخٍ حُٔظْٜ رلوٚ ك٢ ط٤ٜ٘ذ ٓلخّ، ٝك٢ ٌٛح 

ح٤ُٔخم ؿخء هَحٍ ُٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ٝكيٙ ٣و٢٠ رٌٕٞ ح٫ٓظٔخع ُِٔظْٜ أٝ حُٔطخُذ رخُلن 

.حُٔي٢ٗ ك٢ ؿ٤زظٚ ٖٝٓ ىٕٝ اٗؼخٍٙ ٣ئى١ ا٠ُ رط٬ٕ اؿَحءحص حُظلو٤ن
88
 

اٛٔخٍ اٗؼخٍ حُٔظْٜ رل٣َظٚ ك٢ ح٩ى٫ء رظ٣َٜلخص أٝ ػيّ ح٩ى٫ء رٜخ ٝٛٞ ٓخ أًيٙ هَحٍ  -

٣ل٢٤ ح٤ُٔي هخ٢ٟ حُظلو٤ن حُٔظْٜ رخ٧كؼخٍ حُٔ٘ٔٞرش ا٤ُٚ ٣ٝ٘ؼَٙ : "ُِٔـِْ ح٧ػ٠ِ ؿخء ك٤ٚ 

رؤٗٚ كَ ك٢ ػيّ ح٩ى٫ء رؤ١ ط٣َٜق ٣ٝ٘ٚ ػ٠ِ ًُي ك٢ حُٔل٠َ ًٔخ ٣٘ؼَٙ رؤٕ ُٚ حُلن 

ك٢ حهظ٤خٍ ٓلخّ ٝا٫ ك٤ؼ٤ٖ ُٚ ٓلخ٤ٓخ إ ١ِذ ًُي ٣ٝظَطذ رط٬ٕ ح٩ؿَحء ٝح٩ؿَحءحص 

ٝإٔ حُٔلٌٔش ُٔخ ُْ طـذ ػ٠ِ حُيكغ حُٔز٢٘ ػ٠ِ ػيّ حكظَحّ . حُظ٢ ط٤ِٚ ػ٠ِ ػيّ حكظَحّ ًُي

.حُٔوظ٤٠خص حًٌٍُٔٞس طٌٕٞ هي أهِض رلوٞم حُيكخع ٝػَٟض هَحٍٛخ ُِ٘وٞ
89

 

 .كوٚ ك٢ حُو٠ٞع ُللٚ ١ز٢ اًح ًخٕ ٟٓٞٞػخ طلض حُلَحٓش حُ٘ظ٣َش -

ػيّ طٔز٤ذ ٝطز٤خٕ ١َٝٗ ح٫ٓظؼـخٍ ػ٘ي ُـٞء هخ٢ٟ حُظلو٤ن ا٠ُ حٓظ٘طخم حُٔظْٜ طل٤ِ٤ٜخ  -

 .135حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 

:  انفئـت انزبَُـت 

 : ؽ حُٔظؼِوش رـ .ّ. ٖٓ م139هَم ٓوظ٤٠خص حُٔخىس - 

ٓٔخع حُٔظْٜ أٝ حُطَف حُٔي٢ٗ أٝ ٓٞحؿٜظٜٔخ رل٠ٍٞ ىكخػٜٔخ ا٫ اًح ط٘خ٫ُ ػٖ ًُي أٝ ػيّ  -

ك٠ٍٞ حُٔلخ٢ٓ ٍؿْ حٓظيػخثٚ ر٤ٓٞ٤ٖ ًخ٤ِٖٓ ػ٠ِ ح٧هَ هزَ ح٫ٓظ٘طخم أٝ حُٔٞحؿٜش 

 .رَٓخُش ٠ٓٔٞٗش

 .ػيّ ح٩ٗخٍس ا٠ُ اٗـخُ ٌٛٙ ح٩ؿَحءحص ك٢ ٓل٠َ ح٫ٓظ٘طخم -
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. ػيّ ٟٝغ ِٓق حُو٤٠ش ٍٖٛ اٗخٍطٚ ر٤ّٞ ٝحكي ػ٠ِ ح٧هَ هزَ ح٫ٓظ٘طخم -

طـيٍ ح٩ٗخٍس ك٢ ٌٛح حُٜيى، ا٠ُ إٔ هَم ٌٛٙ حُٔوظ٤٠خص ٫ ٣َطذ ؿِحء حُزط٬ٕ اًح 

ٗٚ ٓل٠َ ح٫ٓظ٘طخم أٝ حُٔٞحؿٜش ػ٠ِ ك٠ٍٞ حُٔلخ٢ٓ ٝػيّ ىكؼٚ رؤ١ اه٬ٍ ٣ظؼِن 

.رخ٫ٓظيػخء أٝ ح٬١٩ع ػ٠ِ ِٓق حُو٤٠ش
90
 

:  انفئـت انزبنزـت 

 ٖٓ 101 62ٝ 60ٝ 59ٝٓوخُلش حُٔوظ٤٠خص حُٔظؼِوش رخُظلظ٤ٖ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى  -

ؽ حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ٬ٛك٤ش هخ٢ٟ حُظلو٤ن ربؿَحء طلظ٤ٖ ٝط٘ٚ ٌٛٙ حُٔخىس ح٧ه٤َس .ّ.م

ػ٠ِ رط٬ٕ حُظلظ٤ٖ ح١ٌُ ُْ ٣ظو٤ي رٔوظ٤٠خص ٌٛٙ حُٔٞحى، ًٌٝح هَم ح٠ُٔخٗخص حُٔظؼِوش 

. رلـِ حُٞػخثن ٝح٤ٗ٧خء ٖٓ ١َف هخ٢ٟ حُظلو٤ن

ٗٔظ٘ظؾ ٖٓ طؼيحى ٌُٜٙ حُلخ٫ص إٔ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ٓظغ ًَ ٖٓ حُٔظْٜ ٝحُٔطخُذ رخُلن 

حُٔي٢ٗ رٔوظ٠٠ ٜٗٞٙ هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش ر٠ٔخٗخص هخ٤ٗٞٗش ٛخٓش، ٣ظَطذ ػٖ ػيّ 

حكظَحٜٓخ ٝرؤ١ ٌَٗ ٖٓ ح٧ٌٗخٍ رط٬ٕ ح٩ؿَحء حُٔؼ٤ذ ٝرط٬ٕ ح٩ؿَحءحص حُٔٞح٤ُش ُٚ اًح ٓخ 

. هٍَص حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ طوي٣َٛخ ُ٘طخم حُزط٬ٕ

 

حاالت البطالن القضائي : ثانيا 
حُٔوٜٞى رخُزط٬ٕ حُو٠خث٢ ٛ٘خ ٛٞ حُلخ٫ص حُظ٢ ُْ ٣ليىٛخ حَُٔ٘ع ٝاٗٔخ طَى ٓـخٍ 

. طلي٣يٛخ ر٤ي حُو٠خء

٣ظَطذ ًٌُي حُزط٬ٕ "ؽ حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ .ّ. ٖٓ م212ٝهي طؼَٝ ُٜخ ك٢ حُٔخىس 

ػٖ هَم حُٔوظ٤٠خص حُـ٣َٛٞش ُِٔٔطَس اًح ًخٗض ٗظ٤ـظٜخ حُٔٔخّ رلوٞم حُيكخع ٌَُ ١َف ٖٓ 

". ح١٧َحف

ُ٪ٗخٍس، كبٕ ٗظ٣َش رط٬ٕ اؿَحءحص حُظلو٤ن رٔزذ هَم اؿَحء ؿ١َٛٞ ٫ طظ٤ِٔ ػٖ 

:ٗظ٣َش حُزط٬ٕ حُوخ٢ٗٞٗ ا٫ رخ٧ٍٓٞ حُظخ٤ُش 
91
 

. إ حَُٔ٘ع ُْ ٣ؼَٔ ػ٠ِ حُ٘ٚ ػ٠ِ حُزط٬ٕ ك٢ ِٛذ حُٔخىس حُٔ٘ظٔش ُ٪ؿَحء -

 .إٔ ٣ٌٕٞ ح٩ؿَحء ُٚ ٓٔخّ رلوٞم حُيكخع -

. إ حُزط٬ٕ ٫ ٣ظَطذ روٞس حُوخٕٗٞ، رَ طًَٚ حَُٔ٘ع ُِِٔطش حُظوي٣َ٣ش ُِو٠خء -
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ٝػ٤ِٚ، طٌٕٞ كخ٫ص حُزط٬ٕ حُو٠خث٢ ؿ٤َ ٓليىس ك٣َٜخ ٝٓظًَٝش ك٢ طوي٣َٛخ 

٬ُؿظٜخى، ٤ُوٍَ ٓخ اًح ًخٕ حُؼَٔ ح١ٌُ طْ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ِلن ٍَٟح رلن حُيكخع حُٔٔ٘ٞف ُِلَهخء 

ك٢ حُو٠خء، ٝٛٞ حُظٞؿٚ ح١ٌُ ٓخٍص ك٤ٚ ٓـٔٞػش ٖٓ حُظ٣َ٘ؼخص ًخُظ٣َ٘غ حُل٢َٔٗ ٝح١َُٜٔ 

. ٝح١ٍُٞٔ

ٌُٖ ٌٛح حُٟٞغ ُو٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٫ٗظوخىحص رل٤غ كزٌَّ ؿخٗذ ٖٓ حُلوٚ طلي٣ي ًَ ٍٛٞ 

ٝكخ٫ص حُزط٬ٕ هخ٤ٗٞٗخ، ٫كظٔخٍ ح٫هظ٬ف ح١ٌُ هي ٣ظَطذ ػٖ طلي٣ي ٓلّٜٞ ح٩ؿَحء حُـ١َٛٞ، 

كٔخ ٣ؼظزَ ؿ٣َٛٞخ رخُ٘ٔزش ُِزؼٞ هي ٫ ٣ٌٕٞ ًٌُي رخُ٘ٔزش ٦ُه٣َٖ، رَ ح٧ًؼَ ٖٓ ًُي ٣ـذ 

ٟٝغ ٓؼخ٤٣َ ٠ٓز١ٞش ٓظلوخ ػ٤ِٜخ ٖٓ ١َف حُـ٤ٔغ ٣ٌٔ٘٘خ حػظٔخىٛخ ُِوٍٞ رٌٕٞ ح٩ؿَحء 

ؿ١َٛٞ أّ ٫، كظ٠ ٣ظ٠٘ٔ ُ٘خ ػ٘ي هَهٚ طَط٤ذ ؿِحء حُزط٬ٕ، ًٔخ ىحكغ ٌٛح حُلوٚ ػ٠ِ ططز٤ن 

.ؽ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ح٩ؿَحءحص رٔخ ك٤ٜخ حُظلو٤ن.ّ. ٖٓ م751حُٔخىس 
92
 

٤ًلٔخ ًخٕ حُلخٍ، ٤ًٝلٔخ ًخٗض كخ٫ص حُزط٬ٕ إ ه٠خث٤خ أٝ هخ٤ٗٞٗخ ا٫ أٗ٘خ ُْ ٗؼؼَ ػ٠ِ 

هَحٍ ه٠٠ رزط٬ٕ اؿَحء حطوٌٙ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٓٞحء ًخٕ ُيٟ حُٔلٌٔش ح٫رظيحث٤ش أٝ ٓلٌٔش 

ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش، ٝػ٤ِٚ ُْ ٣ؼَٝ ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش رٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش ١ِزخ ٣ٜيف 

ا٠ُ طو٣ََ رط٬ٕ اؿَحء حطوٌٙ هخ٢ٟ حُظلو٤ن، ٝهٜي طل٤َٔ ٌٛح حُٟٞغ، كخ٧َٓ ٫ ٣وَؽ ػٖ 

:  حكظٔخ٤ُٖ 

ٛٞ حكظَحّ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٌَُ ح٩ؿَحءحص حُظ٢ ٖٓ ٗؤٕ هَهٜخ طَط٤ذ  : االعخًبل األول

ؿِحء حُزط٬ٕ ح١ٌُ طوٍَٙ حُـَكش حُـ٘ل٤ش 

. ٛٞ ط٘خٍُ ح١٧َحف ح٣ٌُٖ طوٍَ حُزط٬ٕ ُِٜٔلظْٜ ػٖ اػخٍطٚ : واالعخًبل انزبٍَ
 

اآلثبر المبًىًيخ : الفمزح الثبلثخ 

الوززرجخ عي الجطالى 

اًح ًخٕ حَُٔ٘ع هي ٤ِٓ ر٤ٖ كخ٫ص حُزط٬ٕ حػظزخٍح ُٔؼ٤خٍ ١ز٤ؼش ح٩ؿَحء ح١ٌُ ْٓ ٖٓ 

١َف هخ٢ٟ حُظلو٤ن َٛ ٛٞ اؿَحء ؿ١َٛٞ ٣ؼظزَ ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ، أّ أٗٚ ٓـَى اؿَحء ٢ٌِٗ 

ؿ٤َ ؿ١َٛٞ ٝرخُظخ٢ُ ٫ طٌٕٞ ُٚ ٗلْ أ٤ٔٛش ح٩ؿَحء ح٧ٍٝ، كبٗٚ حػظٔي ٗلْ ح٫ُىٝحؿ٤ش ػ٠ِ 

. ٓٔظٟٞ ح٥ػخٍ حُوخ٤ٗٞٗش ُِزط٬ٕ

 

بخصوص بطالن اإلجراءات األساسية  : أوال 
ٍطذ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ َٛحكش رط٬ٕ ح٩ؿَحء ح١ٌُ ُْ ٣٘ـِ ٝكن ٓخ ٛٞ ٓطِٞد، 
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ٍٝطذ رط٬ٕ ح٩ؿَحء حُٔؼ٤ذ ًٌٝح رط٬ٕ ًخكش ح٩ؿَحءحص ح٬ُكوش ُٚ ٝإ طْ اٗـخُٛخ رٜلش 

.ؽ.ّ. م٤ِٓ63ٔش، ًٔخ ٛٞ ح٧َٓ روٜٞٙ حُٔخىس 
93

 ُٝؼَ حهظ٤خٍ حَُٔ٘ع ٌُٜح حُلَ حُـ١ٌٍ 

. ٣ؼٞى ا٠ُ ا٣ٔخٗٚ ر٠ٍَٝس ٝأ٤ٔٛش ٌٛٙ ح٩ؿَحءحص

 

بخصوص بطالن اإلجراءات غير الجوهرية : ثانيا 
ػ٠ِ ه٬ف هَم ح٩ؿَحءحص ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ ٣ظَطذ ػٜ٘خ رط٬ٕ ح٩ؿَحء حُٔؼ٤ذ 

ٝح٩ؿَحءحص حُظ٢ ط٤ِٚ، كبٗٚ رخُ٘ٔزش ُ٪ؿَحءحص حُظ٢ ٫ طٞٛق رخُـ٣َٛٞش أٝ ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ، كبٕ 

ؽ ُِو٠خس ٬ٛك٤ش طو٣ََ ٓخ اًح ًخٕ .ّ. ٖٓ م211 210ٝحَُٔ٘ع طَى ططز٤ن ٓوظ٤٠خص حُٔخىس 

٣ـذ طَط٤ذ أػَ رط٬ٕ ح٩ؿَحءحص حُٔ٘ـِس ح٬ُكوش رخ٩ؿَحء حُٔؼ٤ذ ح١ٌُ طْ طو٣ََ رط٬ٗٚ، أ١ 

طلخٍ كخ٫ص حُزط٬ٕ ١زوخ ُِٔخىط٤ٖ حًٌٍُٔٞط٤ٖ ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش رٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف حُظ٢ طوٍَ 

.ٓخ اًح ًخٕ حُزط٬ٕ ٓوٍٜٞح ػ٠ِ ح٩ؿَحء حُلخٓي أٝ ٣ٔظي ا٠ُ ح٩ؿَحءحص ح٬ُكوش ٬ً أٝ رؼ٠خ
94
 

ٝحُٔؼ٤خٍ حُٔؼظٔي ك٢ حُظ٣َٜق رزط٬ٕ ح٩ؿَحءحص ح٬ُكوش ُ٪ؿَحء حُٔؼ٤ذ ٛٞ إٔ طٌٕٞ 

، "ٓخ ر٢٘ ػ٠ِ رخ١َ كٜٞ رخ١َ"ٌٛٙ ح٩ؿَحءحص َٓطزطش رٚ ٝٓظَطزش أٝ ٗخطـش ػ٘ٚ، ػ٬ٔ روخػيس 

أٓخ اًح ًخٗض ح٩ؿَحءحص ح٬ُكوش ٓٔظوِش ػٖ ح٩ؿَحء حُٔؼ٤ذ ٫ٝ طؤػ٤َ ُٚ ػ٤ِٜخ، كبٗٚ ٫ ٓزٍَ 

. ُِظ٣َٜق رزط٬ٜٗخ

أٓخ اًح أك٤َ حُٔوٍَ ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش روٜي ارطخُٚ، كوخٓض ٌٛٙ ح٧ه٤َس رظؤ٤٣يٙ، 

٣ٜزق رؼي ٌٛح حُظؤ٤٣ي ٓخ١ٍ حُٔلؼٍٞ ٣ٝ٘ظؾ ؿ٤ٔغ آػخٍٙ حُوخ٤ٗٞٗش
95

.ؽ.ّ. ٖٓ م240 ١زوخ ُِٔخىس 
96
 

ُٝ٪ٗخٍس، كبٗٚ ٫ ٣ـُٞ حُيكغ رزط٬ٕ اؿَحءحص حُظلو٤ن رؼي ٛيٍٝ هَحٍ حُـَكش 

.ؽ.ّ. ٖٓ م227حُـ٘ل٤ش حُٔظؼِن رخ٩كخُش ػ٠ِ ٤ٛجش حُلٌْ ٝٛٞ ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ حُٔخىس 
97
 

ٗٔظوِٚ ٓٔخ ٓزن، إٔ هٞس أػَ حُزط٬ٕ طوظِق رخهظ٬ف كخُظ٢ حُزط٬ٕ حُِظ٤ٖ ٣ؼَكٜٔخ 

هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش، ٌٌٝٛح كبٕ كخ٫ص حُزط٬ٕ حُٔوٍَس روٞس حُوخٕٗٞ طِـ٢ ح٩ؿَحء حُٔؼ٤ذ 

ٝٓخ ٤ِ٣ٚ ٖٓ ح٩ؿَحءحص، أٓخ كخ٫ص حُزط٬ٕ حُو٠خث٢ حُ٘خؿٔش ػٖ هَم اؿَحء ؿ١ٍٞ ٣ْٔ 

. كوٞم حُيكخع ك٤ظَى طوي٣َ هٞس طؤػ٤َٛخ ُِـٜش حُظ٢ طوٍَ حُزط٬ٕ
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أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن ر٤َٜٔ ٓخ طْ حٓظو٬ٛٚ ٖٓ أىُش ٝٗظخثؾ ػٖ ٌٛح ح٩ؿَحء حُٔؼ٤ذ، 

ٝح٩ؿَحءحص حُظ٢ ط٤ِٚ، كخُش رط٬ٜٗخ روٞس حُوخٕٗٞ أٝ ر٘خء ػ٠ِ حُِٔطش حُظوي٣َ٣ش ُِو٠خس، كبٗٚ 

٣ظَطذ هخ٤ٗٞٗخ حٓظزؼخى ًخكش حُٞػخثن ٝح٧ىُش حُٔظؼِوش رِٔق حُيػٟٞ ٣ٝـذ كلظٜخ ُيٟ ًظخرش ح٠ُز٢ 

رٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف،
98

 رَ ٣ٔ٘غ حَُٔ٘ع َٛحكش حَُؿٞع ا٤ُٜخ ٧ؿَ حٓظؼٔخُٜخ ٝحٓظو٬ٙ ى٤َُ أٝ 

أىُش ٟي أكي أ١َحف حُِٔق ًُٝي طلض ١خثِش حُٔظخرؼخص حُظؤى٣ز٤ش ك٢ كن حُو٠خس ٝحُٔلخ٤ٖٓ، ٌٛح 

.ؽ.ّ. ٖٓ م213ٓخ هٍَطٚ حُٔخىس 
99
 

٫ري إٔ ٤َ٘ٗ ك٢ هظخّ ططَه٘خ ا٠ُ ٟٓٞٞع رط٬ٕ اؿَحءحص حُظلو٤ن إٔ اػخٍس ٌٛح حُطؼٖ 

٫ ٣ٌٕٞ ٝهض ٗظَ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ حُٟٔٞٞع، ٝٛٞ ح٧َٓ ح١ٌُ ٓخٍص ػ٤ِٚ حُـَكش حُـ٘ل٤ش 

ك٤غ إ حُطؼٖ ك٢ اؿَحءحص حُظلو٤ن "رخُيحٍ حُز٠٤خء ك٢ أكي هَحٍطٜخ، ك٤غ ؿخء ك٢ ك٤ؼ٤خطٚ 

٣ٌٕٞ أٓخّ حُـَكش حُـ٘ل٤ش حُظ٢ كِض ٓلَ ؿَكش ح٫طٜخّ، ٫ٝ ٣ٌٖٔ اػخٍطٚ ٝهض حُ٘ظَ ك٢ 

. حُٟٔٞٞع

ٝاًح ًخٗض حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٓ٘ظٜزش ُِزض ك٢ ٟٓٞٞع حُظٜٔش ر٘خء ػ٠ِ هَحٍ ح٩كخُش، 

...".كبٜٗخ ٫ طٌٕٞ ٓوُٞش ُِ٘ظَ ك٢ ٗلْ حُٞهض ك٢ ٛلش اؿَحءحص حُظلو٤ن
100
 

 

دوس انغشفت انضُغُت فٍ ضًبٌ انغُش انعبدٌ نهخغقُق : انًطهب انزبٍَ 

ُوي أٗخ١ حَُٔ٘ع رخُـَكش حُـ٘ل٤ش أىٝحٍح ٜٓٔش ٛيف ٖٓ ه٬ُٜخ ا٠ُ ٓ٘ق ٌٛٙ ح٤ُٜجش 

حُو٠خث٤ش ِٓطش اَٗحف ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن ٟٔخٗخ ُلٖٔ ٤َٓ حُؼيحُش ٝك٢ ٌٛح ح١٩خٍ أٛزلض 

حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٓوظٜش رخُزض ك٢ ١ِزخص ح٩كَحؽ حُٔئهض حُٔويٓش ا٤ُٜخ ٓزخَٗس ٝك٢ طيحر٤َ حُٟٞغ 

طلض حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش ًٌٝح ك٢ حُطِزخص حَُح٤ٓش ا٠ُ ٓلذ حُو٠خ٣خ ٖٓ هخٝ ُِظلو٤ن ٝاكخُظٜخ 

ػ٠ِ هخٝ آهَ رخ٩ٟخكش ا٠ُ اٛيحٍٛخ ُٔوٍَحص طو٢٠ رب٣وخف ٤َٓ حُظلو٤ن ا٠ُ ك٤ٖ رظٜخ ك٢ 

. رؼٞ حُٔٔخثَ

 

الجذ في طلجبد اإلفزاج : الفمزح األولً 

الوؤلذ ورذاثيز الىضع رحذ الوزالجخ 

المضبئيخ 
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ؽ ػ٠ِ إٔ حُـَكش حُـ٘ل٤ش طوظٚ رخُ٘ظَ ك٢ ١ِزخص ح٩كَحؽ .ّ. ٖٓ م231ط٘ٚ حُٔخىس 

 ًٌٝح ك٢ 179حُٔئهض حُٔويٓش ا٤ُٜخ ٓزخَٗس ١زوخ ُٔوظ٤٠خص حُلوَط٤ٖ حَُحرؼش ٝحُوخٓٔش ٖٓ حُٔخىس 

. ؽ.ّ. ٖٓ م160حُطِزخص حُٔظؼِوش رظيحر٤َ حُٟٞغ طلض حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش حُٔظوٌس ١زوخ ُِٔخىس 

 

بالنسبة لطلبات اإلفراج المؤقت : أوال 
ؽ، ٝهخٛش ا٠ُ حُلوَس حَُحرؼش ٗـيٛخ ط٘ٚ .ّ. ٖٓ م179رخَُؿٞع ا٠ُ ٓوظ٤٠خص حُٔخىس 

ػ٠ِ أٗٚ اًح ُْ ٣زض هخ٢ٟ حُظلو٤ن ك٢ ١ِذ ح٩كَحؽ حُٔئهض ح١ٌُ هيّ ا٤ُٚ ه٬ٍ أؿَ هٔٔش أ٣خّ، 

كبٗٚ ٣ٌٖٔ ُِٔظْٜ إٔ ٣َكغ ١ِزٚ ٓزخَٗس ا٠ُ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف حُظ٢ أُِٜٓخ 

 ٣ٞٓخ ًُٝي رؼي إٔ طويّ ُٜخ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش 15حَُٔ٘ع رخُزض ك٢ ٌٛٙ حُطِزخص ىحهَ أؿَ أهٜخٙ 

. ِٓظٔٔخطٜخ حٌُظخر٤ش ٝحُٔؼِِش ر٘ؤٕ حُطِذ

أٓخ اًح ُْ طزض حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ ١ِذ ح٩كَحؽ حُٔويّ ا٤ُٜخ ٓزخَٗس ىحهَ ٌٛح ح٧ؿَ، 

. كبٗٚ ٣ـذ ح٩كَحؽ ػٖ حُٔظْٜ ٓخ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى اؿَحء اٟخك٢ ُِظلو٤ن

ٝك٢ ٌٛح ح١٩خٍ، أٛيٍص حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش ٓـٔٞػش ٖٓ 

حُوَحٍحص رٌٜح حُ٘ؤٕ ٍٗٞىٛخ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٫ ػ٠ِ ٓز٤َ حُلَٜ، كل٢ هَحٍ ُٜخ َٛكض رٔ٘ق 

حُٔظ٤ٜٖٔ ح٩كَحؽ حُٔئهض رؼِش إٔ ا٣يحع حُٔظ٤ٜٖٔ رخُٔـٖ ٣ظ٘خهٞ ٓغ حُطخرغ ح٫ٓظؼ٘خث٢ ٬ُػظوخٍ 

.ح٫كظ٤خ٢١ ًٔخ إٔ ح٩كَحؽ ػ٘ٚ ٫ ٣ئػَ ػ٠ِ ٬ٓٓش ٤َٓ حُظلو٤ن
101
 

أٓخ روٜٞٙ ٍكٞ ١ِذ ح٩كَحؽ حُٔئهض، ؿخء ك٢ هَحٍ آهَ ُ٘لْ حُـَكش إٔ ٓ٘ق 

حُٔظْٜ حَُٔحف حُٔئهض ٖٓ ٗؤٗٚ ػَهِش ٤َٓ حُظلو٤ن ح١ٌُ ُْ ٣ٔظ٘لٌ ك٢ حُ٘خُُش، رخ٩ٟخكش ا٠ُ 

.اٗؼيحّ ٟٔخٗخص حُل٠ٍٞ ٌُُي ٣ظؼ٤ٖ ٍكٞ ١ِذ ح٩كَحؽ
102
 

٣ٝؼخٍ اٌٗخٍ هخ٢ٗٞٗ ك٢ حُلخُش حُظ٢ ٣ظويّ ك٤ٜخ حُٔظْٜ رطِذ ح٩كَحؽ حُٔئهض ُوخ٢ٟ 

حُظلو٤ن ح١ٌُ ُْ ٣زض ك٢ ٌٛح حُطِذ ػْ هخّ رَكغ حُطِذ ا٠ُ حُـَكش حُـ٘ل٤ش َٛ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش 

٣ٜزق هخ٢ٟ حُظلو٤ن ؿ٤َ ٓوظٚ رخُزض ك٢ ١ِذ ح٩كَحؽ ؟ 

ؽ ٣َٛلش ٝٝحٟلش ك٢ حُـٞحد ػٖ ٌٛح حُٔئحٍ ك٤غ إٔ .ّ. ٖٓ م179ُوي ًخٗض حُٔخىس 

 أ٣خّ ٖٓ طوي٣ْ حُطِذ ا٤ُٚ، ٝاًح 5هخ٢ٟ حُظلو٤ن ِِّٓ رخُزض ك٢ ١ِزخص ح٩كَحؽ حُٔئهض ه٬ٍ ٓيس 

ُْ ٣زض ىحهَ ٌٛح ح٧ؿَ ٝهخّ حُٔظْٜ رَكغ حُطِذ ُِـَكش حُـ٘ل٤ش، ٛ٘خ طٜزق حُـَكش حًٌٍُٔٞس ٢ٛ 

حُٔوظٜش، ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ـذ ػ٠ِ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أ٫ ٣زض ك٢ ٌٛح حُطِذ ٓخىحّ ُْ ٣ِظِّ رخ٧ؿَ 
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حُٔليى هخٗٞٗخ، رَ ٝكظ٠ ػ٠ِ كَٝ إٔ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أٛيٍ هَحٍٙ رٔ٘ق حَُٔحف حُٔئهض ك٢ 

حُٞهض ح١ٌُ ًخٗض حُـَكش حُـ٘ل٤ش ط٘ظَ ك٢ حُطِذ، كبٕ حُوخػيس حُٔؼٍٔٞ رٜخ ٢ٛ إٔ ح٩ؿَحء 

. ح٬ُكن ٣ِـ٢ ح٩ؿَحء حُٔخرن أ١ إٔ هَحٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٛٞ حُٞحؿذ حُظطز٤ن

ؽ ُظؤ٤ًي ٌٛٙ حُوخػيس ك٤٘ٔخ ٜٗض ػ٠ِ أٗٚ اًح أٛيٍص .ّ. ٖٓ م183ٝهي ؿخءص حُٔخىس 

حُـَكش حُـ٘ل٤ش هَحٍح ٣ٔ٘ق حَُٔحف حُٔئهض ُِٔظْٜ ك٬ ٣لن ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن اٛيحٍ أَٓ ؿي٣ي 

رخػظوخُٚ ا٫ اًح طَحؿؼض حُـَكش حًٌٍُٔٞس ػٖ طٔظ٤غ حُٔظْٜ رٔوٍَٛخ ًُٝي ر٘خء ػ٠ِ حُِٔظٔٔخص 

حٌُظخر٤ش ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش، ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ اػٔخٍ ٓلّٜٞ حُٔوخُلش ؿ٤َ ٓؼٍٔٞ رٚ ك٢ ٌٛٙ حُوخػيس اً إٔ 

هَحٍحص حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٫ طِـ٠ ا٫ ر٘خء ػ٠ِ هَحٍحص ٖٓ ٗلْ حُـَكش ٖٓ ؿٜش، ٝإٔ هخ٢ٟ 

حُظلو٤ن ٣ـذ إٔ ٣لظَّ حُٔٔطَس ك٢ حُٞهض ح١ٌُ طٌٕٞ حُ٘خُُش ٓؼَٟٝش ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش 

. رخػظزخٍٛخ ؿٜش حٓظج٘خك٤ش ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش

ٝطؼو٤زخ ػ٠ِ ح٥ؿخٍ حُظ٢ ٓ٘لٜخ حَُٔ٘ع ٌَُ ٖٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٝحُـَكش حُـ٘ل٤ش ُِزض 

ك٢ ١ِزخص حَُٔحف، ٣َٟ رؼٞ حُلوٚ إٔ ح٧ؿَ حُٔٔ٘ٞف ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن هٜي حُزض ك٢ ١ِزخص 

.حَُٔحف حُٔئهض ٛٞ أؿَ ٓؼوٍٞ أٓخ ح٧ؿَ  حُٔٔ٘ٞف ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ٛٞ أؿَ ٣ٞ١َ ٗٔز٤خ
103

 ٝػ٠ِ 

حَُؿْ ٖٓ ًُي، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ حَُٔ٘ع ًخٕ ك٣َٜخ ػ٠ِ حكظَحّ ٌٛٙ ح٥ؿخٍ رظَط٤زٚ ٓـٔٞػش 

ٖٓ ح٥ػخٍ حُوخ٤ٗٞٗش ػ٠ِ ػيّ حكظَحٜٓخ ك٤غ ٣ظؼ٤ٖ ح٩كَحؽ ٓئهظخ ػٖ حُٔظْٜ ٓزخَٗس رؼي حَٜٗحّ 

.ح٧ؿَ حُٔٔ٘ٞف ُِـَكش حُـ٘ل٤ش
104
 

ٝٛ٘خ، ٣ٌٕٞ حَُٔ٘ع هي ًَّ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛح حُظٞؿٚ أكي أْٛ حُٔزخىة حُظ٢ ٗٚ ػ٤ِٜخ 

ٌَُ ٗوٚ كَّ ٖٓ ك٣َظٚ "حُؼٜي حُي٢ُٝ حُوخٙ رخُلوٞم حُٔي٤ٗش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝح١ٌُ ٣وٍَ رؤٗٚ 

رخُظٞه٤ق ٝح٫ػظوخٍ كن حَُؿٞع ا٠ُ حُٔلٌٔش ٢ٌُ طلَٜ ك٢ هخ٤ٗٞٗش حػظوخُٚ ىٕٝ طؤه٤َ ٝطؤهَ 

".رخ٩كَحؽ ػ٘ٚ اًح ًخٕ ح٫ػظوخٍ ؿ٤َ هخ٢ٗٞٗ
105
 

٣ٝؼخٍ اٌٗخٍ آهَ ك٢ حُلخُش حُظ٢ ٣ظويّ رٜخ حُٔظْٜ رطِذ ح٩كَحؽ حُٔئهض ٣َٝك٠ٚ هخ٢ٟ 

حُظلو٤ن ٣ٝوّٞ رخٓظج٘خف هَحٍ حَُكٞ أٓخّ حُـَكش حُـ٘ل٤ش، ٛ٘خ َٛ ٣ظَ ١خُذ ح٩كَحؽ ِِٓٓخ 

رخٗظظخٍ هَحٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ر٘ؤٕ ح٫ٓظج٘خف أّ ٣لن ُٚ طوي٣ْ ١ِذ ؿي٣ي رخَُٔحف حُٔئهض ا٠ُ 

حُـَكش حًٌٍُٔٞس ٓخ ىحٓض ُْ طزض ك٢ ح٫ٓظج٘خف ؟ 

ٝؿٞحرخ ػٖ ٌٛح ح٩ٌٗخٍ، حٓظٞهل٘خ حهظ٬ف ر٤ٖ ٍؿخٍ حُو٠خء كٍٞ ٓخ اًح ًخٕ ربٌٓخٕ 

حُٔظْٜ طوي٣ْ ١ِذ آهَ ُ٪كَحؽ حُٔئهض ك٤غ ٣َٟ ح٫طـخٙ ح٧ٍٝ إٔ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُٜخ ِٓطش ػخٓش 

ك٢ ح٩َٗحف ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن، ٝأٗٚ ٣لن ُِٔظْٜ طوي٣ْ ١ِذ حَُٔحف حُٔئهض ا٤ُٜخ ك٢ أ١ ٝهض ُْ 

٣لظَّ ك٤ٚ هخ٢ٟ حُظلو٤ن حُٔوظ٤٠خص حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظؼِوش رطِزخص ح٩كَحؽ حُٔئهض ًٔخ ٣لن ُٚ طوي٣ْ 

. ١ِذ آهَ ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ُ٘لْ حُـَٝ اًح ًخٗض ُْ طزض ك٢ ح٫ٓظج٘خف حَُٔكٞع أٓخٜٓخ
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حُٔوظ٤٠خص "٣ٝزيٝ إٔ ٌٛح ح٫طـخٙ طز٠٘ حُلٌَس حُظ٢ ىػخ ُٜخ رؼٞ حُو٠خس ٓخروخ ٢ٛٝ إٔ 

".ح٬ُكوش طَؿق ٖٓ ك٤غ حُظطز٤ن ػ٠ِ حُٔوظ٤٠خص حُٔخروش ٌُٜٞٗخ رٔؼخرش اُـخء ُٔخ ٓزوٜخ
106
 

ر٤٘ٔخ ٣ـ٤ذ ح٫طـخٙ حُؼخ٢ٗ رؤٗٚ ٫ ٣ـُٞ طوي٣ْ ٌٛح حُطِذ ٓخىحٓض حُـَكش حُـ٘ل٤ش ط٘ظَ 

ك٢ ٗلْ حُٟٔٞٞع ٧ٕ ٖٓ ٗؤٕ ًُي إٔ طٜيٍ ٌٛٙ حُـَكش هَح٣ٍٖ ٓظ٘خه٤٠ٖ هي طئ٣ي ك٢ أكيٛٔخ 

هَحٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رَكٞ حَُٔحف حُٔئهض ر٤٘ٔخ  طٔ٘ق ٌٛح حَُٔحف ك٢ حُطِذ حُؼخ٢ٗ حُٔويّ ا٤ُٜخ 

. ٓزخَٗس

ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ ىٍٝ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٫ ٣وظَٜ ػ٠ِ حُزض ك٢ ١ِزخص ح٩كَحؽ 

حُٔئهض حُٔويٓش ا٤ُٜخ ٓزخَٗس ٝاٗٔخ طوظٚ أ٠٣خ رخُ٘ظَ ك٢ ح٫ٓظج٘خكخص حُٔٞؿٜش ا٤ُٜخ روٜٞٙ 

ٌٛح حُ٘ؤٕ كٔزٔخ ٓزوض ح٩ٗخٍس ا٤ُٚ ك٢ حُلَٜ ح٧ٍٝ ٖٓ ٌٛح حُزلغ، اً طؼظزَ ٌٛٙ حُـَكش ىٍؿش 

ػخ٤ٗش ُِظوخ٢ٟ ك٢ ٓـخٍ حُظلو٤ن ح٩ػيحى١،
107

 ٓخىحٓض طٜيٍ هَحٍحطٜخ ك٢ ح٫ٓظج٘خكخص ٝحُطؼٕٞ 

آخ طؤ٤٣ي : حُٔٞؿٜش ٟي أٝحَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن، ٫ٝ طوَؽ هَحٍحص حُـَكش حًٌٍُٔٞس ػٖ ٝؿ٤ٜٖ 

. حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رخ٫ٓظج٘خف أٝ حُظ٣َٜق ربُـخثٚ

ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، أٛيٍص حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش حُؼي٣ي ٖٓ 

:  حُوَحٍحص ٍٗٞى ٗٔخًؿخ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٫ حُلَٜ 

ٝك٤غ إ حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ "ؿخء ك٢ هَحٍ ٌُٜٙ حُـَكش  : فببنُغبت نًُظ انغشاط انًؤقج

ك٤ٚ رخ٫ٓظج٘خف ٝحُوخ٢ٟ رٔ٘ق حُٔظ٤ٜٖٔ حَُٔحف حُٔئهض هي ٛخىف حُٜٞحد ٓخىحّ هي حٓظ٘ي ػ٠ِ 

ح٩ٌٗخٍ حُٔظٞحطَ ُِٔظ٤ٜٖٔ ك٢ ؿ٤ٔغ أ١ٞحٍ حُزلغ ٓؼٜٔخ رخ٩ٟخكش ا٠ُ طٞكَٛٔخ ػ٠ِ ًخكش ٟٔخٗخص 

".حُل٠ٍٞ ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ حُظ٣َٜق رظؤ٤٣ي أَٓ ٓ٘ق حَُٔحف
108

 ًٝٛزض ك٢ هَحٍ آهَ ك٢ 

.ٗلْ ح٫طـخٙ ُٔخ هٍَص طؤ٤٣ي طٔظ٤غ حُٔظْٜ رخَُٔحف حُٔئهض ٌُٖ رٔوخرَ ًلخُش ٓخ٤ُش
109
 

أٛيٍص حُـَكش حُـ٘ل٤ش رط٘ـش هَحٍح ه٠٠  : أيب ببنُغبت نشفض يُظ انغشاط انًؤقج

رَكٞ ح٩كَحؽ ػٖ حُٔظٜٔش ًُٝي رؼِش إٔ حُظلو٤ن ُْ ٣٘ظٚ رؼي ٝإٔ ح٩كَحؽ ػٜ٘خ ٖٓ ٗؤٗٚ ػَهِش 

٤َٓ اؿَحءحص حُظلو٤ن ك٢ حُ٘خُُش ٝرخُظخ٢ُ ٣ظؼ٤ٖ اروخء حُٔظٜٔش ٍٖٛ ح٫ػظوخٍ ٠ُٔخٕ ح٤َُٔ حُؼخى١ 

.ُِظلو٤ن
110
 

ًٝٛزض ك٢ هَحٍ آهَ ا٠ُ اُـخء أَٓ ح٤ُٔي هخ٢ٟ حُظلو٤ن رٔ٘ق حُٔظْٜ حَُٔحف حُٔئهض 

ك٤غ ؿخء ك٢ هَحٍٛخ إٔ أَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ُْ ٣ٜخىف حُٜٞحد ك٤٘ٔخ ٓ٘ق حُٔظْٜ ح٩كَحؽ 
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حُٔئهض ًُٝي ٌُٕٞ ٌٛح ح٧ه٤َ ٫ ٣ظٞكَ ػ٠ِ ح٠ُٔخٗخص حٌُخك٤ش ُِل٠ٍٞ رخ٩ٟخكش ا٠ُ إٔ هطٍٞس 

حُـَحثْ حَُٔطٌزش ٝحُٔظٔؼِش ك٢ ح٫هظطخف ٝح٫كظـخُ ٝحُظٜي٣ي ٝحُظؼ٣ٌذ ٝح٫ؿظٜخد ٝٛظي 

حُؼَٝ رخُؼ٘ق ٝط٣ٌٖٞ ػٜخرش اؿَح٤ٓش ٝحَُٔهش حُٔٞٛٞكش ٝكَٔ ح٬ُٔف ريٕٝ ػٌٍ َٗػ٢ 

.ًِٜخ ؿَحثْ طٔظِِّ اروخء حُٔظْٜ ٍٖٛ ح٫ػظوخٍ ا٠ُ ك٤ٖ حٗظٜخء حُظلو٤ن ٓؼٚ
111
 

أٓخ روٜٞٙ ٓٔطَس طوي٣ْ ١ِذ ح٩كَحؽ حُٔئهض كبٗٚ ك٢ حُلخُش حُظ٢ ٫ ٣زض هخ٢ٟ 

 أ٣خّ ٣ٌٖٔ طوي٣ْ ٌٛح حُطِذ ٓـيىح ا٠ُ حُـَكش حُـ٘ل٤ش حُظ٢ 5حُظلو٤ن ك٢ ١ِذ ح٩كَحؽ ه٬ٍ أؿَ 

 ٣ٞٓخ، ٝٓٔطَس طوي٣ْ ٌٛح حُطِذ طظطِذ ا٣يحػٚ ُيٟ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش حُظ٢ 15طزض ك٤ٚ ه٬ٍ أؿَ 

.  ٓخػش48طؼَٔ ػ٠ِ طـ٤ِٜ حُِٔق ٝاكخُظٚ ػ٠ِ حُـَكش حًٌٍُٔٞس ىحهَ أؿَ 

٣ٝلن ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش أ٠٣خ إٔ طَكغ ١ِزخ رخ٩كَحؽ حُٔئهض ا٠ُ ٗلْ حُـَكش ١زوخ ُ٘لْ 

ح١َُٝ٘ ٝح٥ؿخٍ ٓخىحٓض طؼظزَ هٜٔخ ٣َٗلخ ٝإ ًخٕ ٌٛح ح٩ؿَحء ٖٓ حُ٘خىٍ إٔ ٣ظْ إ ُْ ٣ٌٖ 

. ٓٔظل٬٤

أٓخ اًح ًخٕ ك٢ حُيػٟٞ ١َف ٓي٢ٗ ك٬ ٣ٌٖٔ ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن اٛيحٍ أَٓٙ روٜٞٙ 

. ٓخػش ٖٓ طخ٣ٍن اٗؼخٍٙ رظوي٣ْ حُطِذ48ح٩كَحؽ حُٔئهض ا٫ رؼي ٍَٓٝ 
112

 ٝح٤ً٧ي إٔ ٗلْ 

ح٢ُ٘ء ٣٘طزن ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش حُظ٢ ٫ طٜيٍ هَحٍٛخ رٌٜح حُ٘ؤٕ ا٫ رؼي اٗؼخٍ حُطَف حُٔي٢ٗ 

. رظوي٣ْ ١ِذ ح٩كَحؽ حُٔئهض

 

بالنسبة لتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية : ثانيا 
ُوي طز٠٘ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ٖٓ ه٬ٍ هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش حُـي٣ي ٤ِٓٝش ري٣ِش ػٖ 

ح٫ػظوخٍ ح٫كظ٤خ٢١ ُٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظَطذ ػ٘ٚ ٖٓ أَٟحٍ ك٢ كن حُ٘وٚ حُٔ٘ظزٚ ك٤ٚ ٝح١ٌُ ُْ 

طٜيٍ ك٢ كوٚ أ٣ش ػوٞرش ٓخُزش ُِل٣َش، ٣ٝظٔؼَ ٌٛح ح٩ؿَحء حُزي٣َ ك٢ اه٠خع حُٔظْٜ ٧كي طيحر٤َ 

ؽ ٓغ حُؼِْ إٔ ٌٛح ح٩ؿَحء ُْ ٣ٌٖ .ّ. ٖٓ م161حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 

ٓؼَٝكخ ك٢ حُ٘ظخّ حُـ٘خث٢ حُٔـَر٢ ٫ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُ٘ٚ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٫ٝ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔٔخٍٓش 

. حُو٠خث٤ش

ٍٝؿْ ًُي، كوي ؿؼَ حَُٔ٘ع ٓٔؤُش اه٠خع حُٔظْٜ ُظيحر٤َ حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش طير٤َح 

حٓظؼ٘خث٤خ ٝإ ًخٕ حُٜيف ٓ٘ٚ ٛٞ حُلي ٖٓ ح٫ػظوخ٫ص حُظ٢ طَٛن ًخَٛ حُيُٝش ٓخى٣خ ٖٓ ه٬ٍ ٓخ 

٣ظطِزٚ حُٔؼظوِٕٞ ٖٓ ا٣ٞحء ٝا١ؼخّ ٝط٣َٔٞ اٟخكش ا٠ُ طـ٤٘ي أ١َ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٝاىحٍس حُٔـٕٞ 

ٝٓخ ٣ظطِزٚ ح٧َٓ ٖٓ ط٤ٔ٘ن ر٤ٜ٘ٔخ ُ٘وَ ٝاك٠خٍ حُٔظ٤ٜٖٔ ًِٔخ حهظ٠ض ٍَٟٝس حُٔلخًٔش 
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.ًُي
113
 

ٝاًح ًخٕ حَُٔ٘ع هي ٗٚ ػ٠ِ إٔ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٛٞ حُٔوظٚ ربه٠خع حُٔظْٜ ُظيحر٤َ 

حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش، كبٕ حُٔئحٍ ح١ٌُ ٣ؼخٍ ٛٞ َٛ ٣لن ُِـَكش حُـ٘ل٤ش اٟخكش أٝ اُـخء طير٤َ ٖٓ 

ؽ ؟ .ّ. ٖٓ م161حُظيحر٤َ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 

ح٤ً٧ي إٔ حُٔوظ٤٠خص حُوخ٤ٗٞٗش حُٔ٘ظٔش ُٔئٓٔش حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش ؿؼِض ٌٛح 

ح٫هظٜخٙ ٖٓ ح٬ُٜك٤خص ح٤ِٛ٧ش ٌُٜٙ حُـَكش رخػظزخٍٛخ ؿٜخُ َُٔحهزش أػٔخٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن، 

ؿَكش ح٫طٜخّ ٢ٛ ؿَكش طلو٤ن "ٝك٢ ٌٛح ح١٩خٍ ؿخء هَحٍ ُٔلٌٔش حُ٘وٞ حُل٤َٔٗش ٣و٢٠ رؤٕ 

ٖٓ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش ٝطَحهذ رخ٠ٍَُٝس حُِٔطخص حُٔٔ٘ٞكش ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن ٝربٌٓخٜٗخ ٟٝغ حُٔظْٜ 

طلض طيحر٤َ حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش رلَٟٜخ ػ٠ِ حُٔظْٜ أىحء ًلخُش ٓخ٤ُش ُٝٞ ُْ ٣ليىٛخ هخ٢ٟ 

".حُظلو٤ن
114
 

ٌُُي، أؿخُ حَُٔ٘ع ٌَُ ٖٓ حُٔظْٜ ٝح٤ُ٘خرش حُؼخٓش كن حٓظج٘خف ح٧َٓ حُٜخىٍ ػٖ 

هخ٢ٟ حُظلو٤ن رٌٜح حُ٘ؤٕ أٓخّ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ه٬ٍ ح٤ُّٞ حُٔٞح٢ُ ُٜيٍٝٙ كظ٠ طزض ٌٛٙ ح٧ه٤َس 

. أ٣خّ ٖٓ طخ٣ٍن اكخُش حُِٔق ػ٤ِٜخ5ك٢ ح٫ٓظج٘خف حُٔويّ أٓخٜٓخ ه٬ٍ أؿَ 
115

 ٝحٓظ٘خىح ا٠ُ ًُي 

٣لن ُِـَكش حُـ٘ل٤ش إٔ طوٍَ آخ اُـخء حُظير٤َ حُٔظوٌ أٝ طؼ٠٣ٞٚ رظير٤َ آهَ أٝ ح٩روخء ػ٤ِٚ، ًٝٔخ 

أٗٚ ٣ٌٖٔ ٌُٜٙ حُـَكش إٔ طؤَٓ ربه٠خع حُٔظْٜ ُظير٤َ ٖٓ طيحر٤َ حُٟٞغ طلض حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش ك٢ 

.كخُش ٓخ اًح أٛيٍص أَٓح ربؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ
116
 

ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ حُظير٤َ ح١ٌُ ؿخُزخ ٓخ طِـؤ ا٤ُٚ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش 

ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش ٛٞ حُظير٤َ حُٔظؼِن رٔلذ ؿٞحُ حُٔلَ ًٌٝح حُظير٤َ حُٔظؼِن ربؿ٬م حُليٝى، 

ٝؿخُزخ ٓخ ٣ظوٌٙ أ٠٣خ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ػ٘ي طٔظ٤ؼٚ ُِٔظْٜ رخَُٔحف حُٔئهض ُٝؼَ حُـخ٣ش ٖٓ ح٩ىٓخٕ 

ػ٠ِ اطوخً ٣ٌٖٛ حُظير٣َ٤ٖ طَؿغ رخ٧ٓخّ ا٠ُ حُٔٞهغ حُــَحك٢ ٝحُليٝى١ ح١ٌُ طوغ ك٤ٚ ٓ٘طوش 

١٘ـش هخٛش ٝإٔ أؿِذ حُو٠خ٣خ حَُحثـش ك٤ٜخ طظؼِن رظ٣َٜذ حُٔويٍحص ٝحُٔٔخػيس ػ٠ِ حُٜـَس 

ؿ٤َ حَُٔ٘ٝػش ًٌٝح حُٜ٘ذ، ٌُُي ٣َٜ٘ف كَٙ ٌٛٙ حُـٜخص حُو٠خث٤ش ٫طوخً ٣ٌٖٛ حُظير٣َ٤ٖ 

. ٠ًٔخٕ ُل٠ٍٞ حُٔظْٜ ٝري٬٣ ػٖ ح٫ػظوخٍ ح٫كظ٤خ٢١

ٝح٤ً٧ي إٔ ٌٛٙ ح٬ُٜك٤خص حُٔٔ٘ٞكش ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ًخٕ حُٜيف ٜٓ٘خ ٛٞ حَُٜٔ ػ٠ِ 

طلو٤ن ح٤َُٔ حُؼخى١ ٩ؿَحءحص حُظلو٤ن ٌُُي ٓ٘لٜخ حَُٔ٘ع حهظٜخٛخ آهَ ٣ظٔؼَ ك٢ آٌخ٤ٗش 

. ٓلذ حُو٤٠ش ٖٓ هخٝ حُظلو٤ن ٝاكخُظٜخ ػ٠ِ آهَ
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سحت المضيخ هي لبض : الفمزح الثبًيخ 

للزحميك وإحبلزهب علً لبض آخز 

اًح ًخٕ حَُٔ٘ع هي أػط٠ ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن ٬ٛك٤خص ٝحٓؼش طٌٔ٘ٚ ٖٓ حٍُٞٛٞ ا٠ُ 

حُلو٤وش كبٕ ٌٛٙ ح٬ُٜك٤خص ٤ُٔض ٓطِوش ًٔخ أٜٗخ ٤ُٔض ك٢ كَ ٖٓ حَُهخرش حُظ٢ هٚ رٜخ 

حَُٔ٘ع حُـَكش حُـ٘ل٤ش رٜيف ح٩َٗحف ػ٠ِ ٬ٓٓش حُظلو٤ن ح٩ػيحى١ ٖٓ ؿٜش ٝػ٠ِ طلو٤ن 

ٌُُي أطخف حَُٔ٘ع ٌُٜٙ ح٤ُٜؤس حُو٠خث٤ش . حُظٞحُٕ ٝح٤َُٔ حُؼخى١ ٩ؿَحءحص حُظلو٤ن ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش

آٌخ٤ٗش ٓلذ حُو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش ػ٠ِ هخ٢ٟ حُظلو٤ن حُظخرغ ُيحثَس ٗلًٞٛخ ٝاكخُظٜخ ػ٠ِ هخٝ 

. آهَ

٣ٝ٘ظ١َ ك٢ ه٤خّ حُـَكش حُـ٘ل٤ش رٌٜح ح٩ؿَحء إٔ طوّٞ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش آخ طِوخث٤خ أٝ ر٘خء 

ػ٠ِ ١ِذ ٖٓ حُطَف حُٔي٢ٗ ًٌٝح حُٔظْٜ رظوي٣ْ ِٓظْٔ ٓؼَِ ٌُٜٙ حُـَكش ٢َٓ٣ ا٠ُ ٓلذ حُو٤٠ش 

.ٖٓ ٣ي حُوخ٢ٟ حُٔؼَٟٝش ػ٤ِٚ أ٬ٛ ٝاكخُظٜخ ػ٠ِ هخٝ آهَ ٤ُلون ك٤ٜخ
117
 

ؽ إٔ ٌٛح حُٔلذ ٓخ ٛٞ ا٫ ٟٔخٗخ ٖٓ .ّ. ٖٓ م91ٝهي حػظزَ حَُٔ٘ع ك٢ حُٔخىس 

ٟٔخٗخص كٖٔ ٤َٓ حُؼيحُش ا٫ إٔ هطٍٞس ٝؿٔٞٝ ٌٛح حُ٘ٚ طظٔؼَ رخ٧ٓخّ ك٢ ًٕٞ حَُٔ٘ع ُْ 

٣ليى ح٧ٓزخد ٝحُؼَِ حُظ٢ ٣ٌٖٔ حػظٔخىٛخ ك٢ طوي٣ْ حُِٔظٔٔخص ٝحُطِزخص حَُح٤ٓش ا٠ُ ٓلذ حُو٤٠ش 

ٖٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن، ٝٛ٘خ ٣ؼخٍ اٌٗخٍ كٍٞ ٟٓٞٞع ٌٛٙ ح٧ٓزخد َٛ ٢ٛ ح٧ٓزخد حُٔظؼِوش 

رظـ٣َق حُو٠خس أّ أٜٗخ أٓزخد أهَٟ طيهَ ك٢ ا١خٍ حُِٔطش حُظوي٣َ٣ش ُِـَكش حُـ٘ل٤ش رخػظزخٍ 

. حَُه٤ذ ػ٠ِ ٤َٓ اؿَحءحص حُظلو٤ن

ؽ ٝؿؼِٚ اؿَحء .ّ. م273ُٝ٪ٗخٍس كو٢، كؤٓزخد حُظـ٣َق كَٜٛخ حَُٔ٘ع ك٢ حُٔخىس 

...".٣ٌٖٔ طـ٣َق ًَ هخٝ"ؿٞح١ُ ك٤٘ٔخ ٣ٞؿي ٓزذ أٝ أًؼَ رخٓظؼٔخُٚ ػزخٍس 
118

 ًٔخ إٔ حُٔخىس 

                                                 
يمكن لمنيابة العامة إما تمقائيا أو بناء عمى طمب : "ج عمى أنو .م. من ق91تنص الفقرة األولى من المادة  117

من المطالب بالحق المدني ويمكن لممتيم أيضا تقديم ممتمس معمل لمغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف يرمي إلى 
حالتيا عمى قاض آخر لمتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة  ...".سحب القضية من قاضي التحقيق وا 

:  ج أسباب التجريح في األحوال اآلتية .م. من ق273أوردت المادة  118
. إذا كانت لو أو لزوجو مصمحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى -
 .إذا كانت لو أو لزوجو قرابة أو مصاىرة مع أحد األطراف بما فييا درجة أبناء األعمام واألخوال -

إذا كان بين أحد األطراف والقاضي أو زوجو أو أصوليما أو فروعيما دعوى ال تزال جارية أو انتيت منذ  -
 .أقل من سنتين

 .إذا كان القاضي دائنا أو مدينا ألحد األطراف -

إذا كان قد سبق لو أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فييا بصفتو حكما أو  -
 .أدلى فييا بشيادة أو بت في طورىا االبتدائي

 .إذا كان قد تصرف بصفتو ممثال قانونيا ألحد األطراف -



ؽ ط٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ ًَ هخٝ ٣ؼِْ أٗٚ هخرَ ُِظـ٣َق إٔ ٣ويّ ط٣َٜلخ رٌُي، .ّ. ٖٓ م275

ؽ ُْ ط٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ ٣لن ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن طوي٣ْ ١ِذ ُِظو٢ِ ػٖ حُو٤٠ش، .ّ. ٖٓ م91ر٤٘ٔخ حُٔخىس 

ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ٌٖٔ ارَحُ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٫هظ٬كخص ر٤ٖ ٓوخٛي حَُٔ٘ع ك٢ كخ٫ص حُظـ٣َق ٝٓوخٛيٙ 

: ك٢ كخ٫ص ٓلذ حُو٤٠ش ٖٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٝاكخُظٜخ ػ٠ِ آهَ 

اًح ًخٕ حَُٔ٘ع أػط٠ حُلن َُِث٤ْ ح٧ٍٝ رطِذ ا٠٣خكخص ٖٓ حُوخ٢ٟ حُٔويّ ٟيٙ 

١ِذ حُظـ٣َق هزَ إٔ ٣زض ك٢ ٌٛح حُطِذ،
119

 كبٗٚ ُْ ٣ز٤ٖ أ١ ىٍٝ ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن ك٢ حَُى ػ٠ِ 

ؽ، ٝٛ٘خ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ حَُٔ٘ع .ّ. ٖٓ م91حُِٔظْٔ حَُح٢ٓ ُٔلذ حُو٤٠ش ٖٓ ٣يٙ ك٢ حُٔخىس 

. ًزَ ٣ي هخ٢ٟ حُظلو٤ن ُْٝ ٣ؼطٚ كَٛش اريحء ٍأ٣ٚ

ًٔخ إٔ ١ِزخص حُظـ٣َق طَكغ ٓزخَٗس ا٠ُ حَُث٤ْ ح٧ٍٝ ُِٔـِْ ح٧ػ٠ِ أٝ حَُث٤ْ 

ح٧ٍٝ ُٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ًَ ك٢ ا١خٍ حهظٜخٛٚ،
120

 ك٤غ ٣ظْ حُزض ك٤ٜخ رؼي حٓظ٘خٍس ح٤ًَُٞ 

٣ٌٕٝٞ ح٧َٓ حُٜخىٍ رَكٞ ١ِذ حُظـ٣َق هخر٬ ُِطؼٖ أٓخّ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ،. حُؼخّ ُِِٔي
121

 ٞٛٝ 

ػٌْ ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ٔظـ٤ذ ُِطِذ ك٬ ٣وزَ أ١ ١ؼٖ، أٓخ حُطِزخص حَُح٤ٓش ا٠ُ ٓلذ حُو٤٠ش ٖٓ 

هخٝ ُِظلو٤ن ٝاكخُظٜخ ػ٠ِ آهَ كظَكغ ا٠ُ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٓزخَٗس ٝطزض ك٤ٜخ ٌٛٙ ح٧ه٤َس ىحهَ 

 أ٣خّ ٖٓ طخ٣ٍن حُظَٞٛ رخُطِذ ٣ٌٝظٔذ حُوَحٍ حُٜخىٍ ػٖ حُـَكش حًٌٍُٔٞس كـ٤ش 10أؿَ 

. هطؼ٤ش رل٤غ ٫ ٣ٌٕٞ هخر٬ ُِطؼٖ

ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ أٗٚ اًح ًخٕ ٣لٌْ ػ٠ِ هخَٓ ١ِذ حُظـ٣َق رـَحٓش طظَحٝف ر٤ٖ 

 ىٍْٛ رَٜف حُ٘ظَ ػٖ حُؼوٞرش حُظ٢ هي ٣ظؼَٝ ُٜخ ػ٘ي ح٫هظ٠خء ٖٓ أؿَ 25.000 1.200ٝ

.اٛخٗش حُو٠خء، اًح ًخٕ ٖٓ ١ز٤ؼش حُٞهخثغ حُِٔػٞٓش حُْٔ رَ٘ف ٝٓٔؼش حُوخ٢ٟ
122

 كبٕ حُؼَٔ 

حُو٠خث٢ حٓظوَ ػ٠ِ إٔ ٍكٞ ١ِذ ٓلذ حُو٤٠ش ٖٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ح١ٌُ ٣ظويّ رٚ حُٔظْٜ أٝ 

حُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ ٫ ٣ظَطذ ػ٘ٚ ا٫ طل٤ِٔٚ حُٜٔخ٣ٍق حُو٠خث٤ش حٓظ٘خىح ا٠ُ هخػيس هخَٓ 

. حُيػٟٞ ٣ظلَٔ ٛخثَٛخ، ٫ٝ ٣لٌْ ػ٤ِٚ رخُؼوٞرخص ًٔخ ٛٞ حُ٘ؤٕ رخُ٘ٔزش ُطِذ حُظـ٣َق

ٝأه٤َح، ُٞ ًخٕ حَُٔ٘ع ٣ٜيف ا٠ُ ػيّ ه٠ٞع ه٠خس حُظلو٤ن ٌُٜٙ حُوٞحػي حُٔظؼِوش 

 274رخُظـ٣َق ٫ٓظؼ٘خْٛ ر٣َٜق حُ٘ٚ ًٔخ ٛٞ حُ٘ؤٕ رخُ٘ٔزش ُو٠خس ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ك٢ حُٔخىس 

                                                                                                                                                       

 .إذا كانت ىناك عالقة تبعية بين القاضي أو زوجو -
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.ؽ، ٝإ ًخٕ ٛ٘خى ٖٓ ٣طخُذ رظلي٣ي أٓزخد ٝكخ٫ص ُظـ٣َق ه٠خس حُظلو٤ن.ّ.م
123
 

ٝآظ٘خىح ا٠ُ ٌٛٙ ح٫هظ٬كخص حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ُٔلذ 

حُو٤٠ش ٖٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٢ٛ رؼ٤يس ًَ حُزؼي ػٖ ١ز٤ؼش حُظـ٣َق ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ ٓٞؿزخص ٓلذ 

حُو٤٠ش ٖٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن طيهَ ك٢ ٗطخم حُِٔطش حُظوي٣َ٣ش ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ٟٔخٗخ ُلٖٔ ٤َٓ 

. حُؼيحُش

ٖٝٓ حُوَحٍحص حُٜخىٍس ك٢ ٌٛح ح١٩خٍ ٗـي هَحٍح ٣و٢٠ رٔلذ حُو٤٠ش ٖٓ هخٝ 

ُِظلو٤ن ٝاكخُظٜخ ػ٠ِ آهَ ُٔٞحِٛش اؿَحءحص حُظلو٤ن ٠ُٔخٕ ط٣َٔغ حُزض ك٢ حُو٤٠ش رؼيٓخ طز٤ٖ 

ُِـَكش حُـ٘ل٤ش إٔ ػيى حُِٔلخص حُٔلخُش ػ٠ِ ؿَكش حُظلو٤ن حُؼخ٤ٗش ٫ طظ٘خٓذ ٝػيى حُِٔلخص حُٔلخُش 

ػ٠ِ رخه٢ حُـَف ٝإٔ ٖٓ ٗؤٕ ًُي إٔ ٣ؼ٤ن ح٤َُٔ حُؼخى١ ُِظلو٤ن ٣ٝؼَهَ حُزض ك٢ حُو٠خ٣خ 

.حُٔلخُش ػ٠ِ ٌٛٙ حُـَكش
124
 

ٝك٢ حُٞحهغ، إ ٌٛح حُوَحٍ ٓخ ٛٞ ا٫ ٤ِٓٝش ُظؤ٤ًي اَٗحف حُـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٠ِ ٤َٓ 

ٖٝٓ ح٧ٓزخد . حُظلو٤ن ٝػيّ حٗلٜخٍ ىٍٝٛخ ك٢ حَُهخرش حُو٠خث٤ش رَ ٣ظؼيحٙ ا٠ُ حَُهخرش ح٩ىح٣ٍش

ح٧هَٟ حُظ٢ طٌٖٔ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٖٓ ٓلذ حُو٠خ٣خ ٖٓ ه٠خس حُظلو٤ن ٗـي كخُش ط٘خُع 

ح٫هظٜخٙ ك٤غ ٣ٌٖٔ ١٧ ١َف ك٢ حُو٤٠ش طوي٣ْ ١ِذ ٢َٓ٣ ا٠ُ ػيّ حهظٜخٙ حُوخ٢ٟ 

.حُٔؼَٟٝش ػ٤ِٚ حُو٤٠ش هزَ إٔ ٣ٜيٍ ٛٞ أَٓٙ رؼيّ ح٫هظٜخٙ ٗٞػ٤خ أٝ ٓل٤ِخ
125
 

ٝطؼخٍ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٩ٌٗخ٤ُخص روٜٞٙ ١ِزخص ٓلذ حُو٠خ٣خ ٖٓ ه٠خس حُظلو٤ن 

ٝهخٛش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔيس حُٔوٜٜش ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ُِ٘ظَ ك٢ حُ٘خُُش، ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ إٔ ٌٛٙ 

حُِٔظٔٔخص أٝ حُطِزخص ٫ ٣ظَطذ ػٜ٘خ أػَ ٓٞهق ٤َُٔ حُزلغ رل٤غ ٣ٞحَٛ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٜٓخٓٚ 

ا٠ُ ك٤ٖ ٛيٍٝ حُوَحٍ ٝإ ًخٕ ٓئحٍ آهَ ٣ؼخٍ ٛ٘خ كٍٞ ٓخ اًح ٛيٍ هَحٍ حُـَكش حًٌٍُٔٞس 

رٔلذ حُو٤٠ش ٖٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٝاكخُظٜخ ػ٠ِ هخٝ آهَ، َٛ ح٩ؿَحءحص حُظ٢ حطوٌٛخ حُوخ٢ٟ 

ح٧ٍٝ طزو٠ ٓخ٣ٍش حُٔلؼٍٞ ؟ 

ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ٣ـ٤ذ رؼٞ حُو٠خس رؤٕ حُظلو٤ن ٛٞ ػ٢٘٤ ٝحُوخ٢ٟ حُـي٣ي ٣لَ ٓلَ 

ٝطزو٠ ح٩ؿَحءحص . حُوخ٢ٟ حُٔخرن ٣ٌٖٝٔ ُٚ إٔ ٣ظوٌ ًَ ٓخ ٣َحٙ ٓ٘خٓزخ ٠ُٔخٕ كٖٔ ٤َٓ حُؼيحُش

ًٔخ إٔ حُلخ٫ص حُظ٢ ٫ طظَ ك٢ . حُٔخروش ٓخ٣ٍش حُٔلؼٍٞ ٓخ ُْ ٣ِـ٤ٜخ حُوخ٢ٟ حُٔلخُش ػ٤ِٚ حُو٤٠ش

ح٩ؿَحءحص ٓخ٣ٍش حُٔلؼٍٞ ٢ٛ حُلخ٫ص حُظ٢ طَٜف ك٤ٜخ حُـَكش حُـ٘ل٤ش رزط٬ٕ ح٩ؿَحء حُٔظوٌ 

. أٝ حُلخ٫ص حُظ٢ طٌٕٞ ح٩ؿَحءحص ٓليىس حُٔيس ٝط٘ظ٢ٜ ٌٛٙ حُٔيس- ًٔخ ٓزن إٔ ٍأ٣٘خ ًُي–

٣ٝؼخٍ ٓئحٍ آهَ كٍٞ ؿخ٣ش حَُٔ٘ع ٖٓ ػيّ هخر٤ِش ٌٛح حُوَحٍ ُِطؼٖ ؟ ٝٛ٘خ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ 

رؤٕ حَُٔ٘ع ٛيف ٖٓ ه٬ٍ ٌٛح حُٔوظ٠٠ ا٠ُ ٟٝغ كي ٌُٜٙ حُٔٔؤُش كظ٠ ٣ظْ حُزض ك٢ حُو٠خ٣خ 
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رط٣َوش ٤ِٓٔش ٣َٓٝؼش ٝرؼ٤يس ػٖ ح١٩خُش، ُٝ٪ٗخٍس كو٢ كبًح ًخٕ حَُٔ٘ع كيى حُٔيس حُظ٢ ط٘ظَ 

ك٤ٜخ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُو٠خ٣خ ك٢ ػَ٘س أ٣خّ كبٕ حُٔئحٍ ح١ٌُ ٣زو٠ ٓطَٝف ٛ٘خ ٛٞ َٛ 

طِظِّ ٌٛٙ حُـَكش رخُزض ك٢ ٓٔؤُش ٓلذ حُو٤٠ش ٖٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ىحهَ ح٧ؿَ حًٌٍُٔٞ أػ٬ٙ 

َٝٛ ٣ٌٖٔ إٔ طظَطذ ػ٠ِ ػيّ حكظَحّ ٌٛح ح٧ؿَ رؼٞ ح٥ػخٍ، ٌُُي أٛزق ُِحٓخ ػ٠ِ حَُٔ٘ع 

. حُظيهَ ُٔي ٌٛٙ حُلَحؿخص حُظ٣َ٘ؼ٤ش
 

إصذار همزراد ثئيمبف : الفمزح الثبلثخ 

سيز الزحميك 

أػط٠ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف آٌخ٤ٗش اٛيحٍ هَحٍ 

ٓؼَِ ٣و٢٠ رب٣وخف ٤َٓ حُظلو٤ن أػ٘خء ٗظَٛخ ك٢ حٓظج٘خف أكي ح٧ٝحَٓ حُٜخىٍس ػٖ هخ٢ٟ 

اًح ًخٕ ح٧َٓ حُو٠خث٢ حُٔٔظؤٗق ٫ ٣ظؼِن "ؽ ػ٠ِ أٗٚ .ّ. ٖٓ م226حُظلو٤ن ٝهي ٜٗض حُٔخىس 

رخٗظٜخء حُظلو٤ن كِوخ٢ٟ حُظلو٤ن إٔ ٣ٞحَٛ طلو٤وٚ ٓخ ُْ طٜيٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٓوٍَح رو٬ف 

". ًُي

ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ُٔخ ٣ٜيٍ أ١ أَٓ ه٠خث٢ أػ٘خء ٣َٓخٕ حُظلو٤ن كبٗٚ 

٣ٞحَٛ اطٔخّ اؿَحءحص حُزلغ ٍؿْ ًَ ١ؼٖ ا٫ اًح َٛكض حُـَكش حُـ٘ل٤ش رو٬ف ًُي أ١ 

. طٜيٍ هَحٍ رب٣وخف ٤َٓ حُظلو٤ن ا٠ُ ك٤ٖ رظٜخ ك٢ ح٫ٓظج٘خف حَُٔكٞع أٓخٜٓخ

ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ُِـَكش حًٌٍُٔٞس اٛيحٍ ٌٛح حُٔوٍَ اًح ًخٕ ح٧َٓ 

حُو٠خث٢ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٣ظؼِن رخٗظٜخء حُظلو٤ن ًُٝي ٧ٜٗخ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٓظ٘ظَ ر٘لٜٔخ ك٢ طلي٣ي 

. حُظٞؿٚ حُٜ٘خث٢ ُِٔق حُظلو٤ن

ٖٝٓ ح٧ٓؼِش حُظ٢ ٣ٌٖٔ ١َكٜخ ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ٗـي حُلخُش حُظ٢ ٣َكٞ ك٤ٜخ هخ٢ٟ 

حُظلو٤ن اؿَحء هزَس ١ز٤ش ػ٠ِ حُٔظْٜ ٣ٝٔظؤٗق ٌٛح ح٧ه٤َ ح٧َٓ حُٜخىٍ ػٖ هخ٢ٟ حُظلو٤ن، ٛ٘خ 

. ٣ٌٖٔ ُِـَكش حُـ٘ل٤ش اٛيحٍ ٓوٍَ رب٣وخف ٤َٓ حُظلو٤ن ا٠ُ ك٤ٖ رظٜخ ك٢ ح٫ٓظج٘خف

ٝكٔذ طؼز٤َ رؼٞ حُو٠خس، ٣ٌٖٔ ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش ٝح١٧َحف طوي٣ْ ١ِذ ُِـَكش حُـ٘ل٤ش 

هٜي حٓظٜيحٍ ٓوٍَ رب٣وخف ٤َٓ حُظلو٤ن ا٠ُ ؿخ٣ش حُزض ك٢ ح٫ٓظج٘خكخص حَُٔكٞػش أٓخٜٓخ ٟي 

أٝحَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ًٔخ ٣ٌٖٔ ٌُٜٙ حُـَكش اٛيحٍ ٌٛح حُوَحٍ طِوخث٤خ ًُٝي ُٔخ ُٜخ ٖٓ ِٓطش 

. طوي٣َ٣ش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ



اَٗحف ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن : حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ 

٫ طوظَٜ ٓٔؤُش ح٩َٗحف ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٤ًٜؤس ه٠خث٤ش كو٢ 

ٝاٗٔخ ٣ٔظي ٌٛح ح٫هظٜخٙ ٤َُ٘ٔ ٍث٤ْ ٌٛٙ حُـَكش ًُٝي ُظٞك٤َ ٟٔخٗش أهَٟ ط٠٘خف ا٠ُ 

ٓـٔٞػش ٖٓ ح٠ُٔخٗخص حُظ٢ َٗػض ٖٓ أؿَ ر٢ٔ حَُهخرش ػ٠ِ ٬ٓٓش أػٔخٍ حُظلو٤ن، ٝهي ٓ٘لٚ 

حَُٔ٘ع ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ ح٬ُٜك٤خص ٜٓٔش َٓحهزش كٖٔ ٤َٓ ٌٓخطذ حُظلو٤ن حُظخرؼش ُ٘لًٞ ٓلٌٔش 

ح٫ٓظج٘خف رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٣ُخٍس حُٔئٓٔخص حُٔـ٤٘ش ُِظؤًي ٖٓ ٓيٟ ٬ٓٓش ط٘ل٤ٌ اؿَحءحص ح٫ػظوخٍ 

. ح٫كظ٤خ٢١

 

يشاقبت عغٍ عُش يكبحب انخغقُق : انًطهب األول 

ؽ ٜٓٔش ٍهخرش .ّ. م250 248ُٝوي ٓ٘ق حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ٖٓ ه٬ٍ ٓوظ٤٠خص حُٔخىط٤ٖ 

٤ًل٤ش ٤َٓ ٌٓخطذ حُظلو٤ن َُث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش، ا٫ إٔ ٌٛٙ ح٬ُٜك٤ش طؼ٤َ ٓـٔٞػش ٖٓ 

. حُظٔخإ٫ص طَٜ٘ف ا٠ُ ١ز٤ؼش ٌٛٙ حَُهخرش ٖٓ ؿٜش ٝٗٞػ٤ش ح٩ؿَحءحص حُٔظوٌس ك٢ ٌٛٙ حَُٔحهزش

 

طجيعخ إشزاف رئيس الغزفخ : الفمزح األولً 

الجٌحيخ 

إ أٍٝ ٓخ ٣ؼخٍ ٖٓ اٌٗخٍ كٍٞ اَٗحف ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٠ِ ٌٓخطذ حُظلو٤ن 

٣ظـ٠ِ ك٢ ١ز٤ؼش ٌٛح ح٩َٗحف َٛ ٛٞ ه٠خث٢ أّ اىح١ٍ هخٛش ٝإٔ حَُٔ٘ع هي ٓ٘لٚ ِٓطخص 

ٜٓٔش طوٍٞ ُٚ ٓٔخٍٓش حَُهخرش ٝح٩َٗحف ػ٠ِ ٤َٓ ٝط٘ل٤ٌ اؿَحءحص حُظلو٤ن ٌُح كخ٤ً٧ي إٔ ٌٛٙ 

.حَُهخرش ٤ُٔض ٍهخرش ه٠خث٤ش
126

 ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ حَُهخرش حُو٠خث٤ش طيهَ ك٢ ٗطخم حهظٜخٙ حُـَكش 

. حُـ٘ل٤ش حُظ٢ طؼي ىٍؿش ػخ٤ٗش َُٔحهزش ح٧ٝحَٓ حُٜخىٍس ػٖ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ًٔخ ٓزن إٔ ٍأ٣٘خ ًُي

ٝرخُظخ٢ُ، ٣ـٔغ ٍؿخٍ حُوخٕٗٞ كوٜخ ٝه٠خء ػ٠ِ إٔ ١ز٤ؼش حُِٔطخص حُٔٔ٘ٞكش َُث٤ْ 

حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٢ٛ ِٓطخص اىح٣ٍش ٌُُي ٣زيٝ إٔ رؼٞ َٗحف هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش
127

 ٣َٕٝ إٔ 

 ٖٓ حُظ٤َٜ 17حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٣َأٜٓخ حَُث٤ْ ح٧ٍٝ ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ٝرٔخ إٔ حُلَٜ 

حُٔظؼِن رخُظ٘ظ٤ْ حُو٠خث٢ أػط٠ َُِث٤ْ ح٧ٍٝ ٜٓٔش ٓٔخٍٓش حَُٔحهزش ح٩ىح٣ٍش ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُو٠خس 

حُؼخ٤ِٖٓ رٔلٌٔظٚ أٝ رخُٔلخًْ ح٫رظيحث٤ش حُظخرؼش ُٚ، كبٗٚ ٖٓ حُزي٢ٜ٣ إٔ ٣ٔ٘لٚ حَُٔ٘ع ِٓطخص 

. هخٛش طظـ٠ِ ك٢ َٓحهزش ٤َٓ ٌٓخطذ حُظلو٤ن رٌَ٘ ٣ظٔخ٠ٗ ٓغ ٜٓخٓٚ ك٢ ٍثخٓش حُـَكش حُـ٘ل٤ش

ٝطزؼخ ٌُُي، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ ٌٛٙ حُِٔطخص ٓخ ٢ٛ ا٫ ط٣ٌَٔخ ُِيٍٝ ح٩ىح١ٍ ح١ٌُ 

٣ٔخٍٓٚ حَُث٤ْ ح٧ٍٝ ُٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُٔٔظ٘خ٣ٍٖ ٝحُو٠خس حُٔظٞحؿي٣ٖ ريحثَس ٗلًٞ 
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ٓلٌٔظٚ، ٝٓغ ًُي ك٬ ٣ٌٖٔ َُث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش اػطخء أٝحَٓ أٝ طؼ٤ِٔخص ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن ك٤ٔخ 

٣وٚ حُو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش ػ٤ِٚ،
128

.  أٝ ٣ظيهَ ك٤ٜخ ُظٞؿ٤ٚ ٓٔخٍ حُظلو٤ن

ٝح٤ً٧ي إٔ حُـخ٣ش ٖٓ ٌٛح حُٟٞغ ٓخ ٢ٛ ا٫ كٔخ٣ش ٫ٓظو٤ُ٬ش ه٠خس حُظلو٤ن ٖٓ حُظؤػ٤َحص 

ػ٠ِ ح٫هظ٤خٍحص حُظ٢ هي ٣ظوٌٛخ ٝٛٞ ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ رؼٞ حُلوٚ روُٞٚ رؤٕ حُِٔطش حُٔٔ٘ٞكش َُث٤ْ 

حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٤ٔخ ٣وٚ حَُٔحهزش ٝح٩َٗحف ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن ٫ ٣ـذ إٔ طظلٍٞ ا٠ُ اه٬ٍ 

.رخٓظو٬ٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ك٢ ه٤خٓٚ رؤػزخء حُظلو٤ن
129
 

ٌٌٝٛح، اًح ًخٗض ِٓطش ح٩َٗحف حُٔٔ٘ٞكش َُث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش طيهَ ك٢ ٗطخم حُؼَٔ 

. ح٩ىح١ٍ كبٕ ٌٛٙ حُِٔطش ٫ طلؼَ ا٫ ك٢ ا١خٍ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٩ؿَحءحص

 

اإلجزاءاد الوزخذح في : الفمزح الثبًيخ 

هزالجخ حسي سيز الزحميك 

اًح ًخٕ حَُٔ٘ع هي ٓ٘ق َُث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ِٓطش ح٩َٗحف ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ؿَف 

حُظلو٤ن حُظخرؼش ُ٘لًٞ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رٜيف حُظلون ٖٓ ٟٝؼ٤ش حُو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش ػ٠ِ ه٠خس 

حُظلو٤ن ٝحُظؤًي ٖٓ كٖٔ ٤َٓ ٌٓخطذ حُظلو٤ن حُظخرؼش ُٚ ٓٞحء ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔلخًْ ح٫رظيحث٤ش أٝ 

. ح٫ٓظج٘خك٤ش، كبٕ حَُٔ٘ع كيى ح٩ؿَحءحص حُٔؼظٔيس ُظلؼ٤َ ٌٛٙ حَُهخرش

٣ظلون ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش أٝ "ؽ ػ٠ِ أٗٚ .ّ. م248ٝك٢ ٌٛح ح١٩خٍ، ٜٗض حُٔخىس 

ٖٓ ٣٘ٞد ػ٘ٚ ٖٓ كٖٔ ٤َٓ ٌٓخطذ حُظلو٤ن حُظخرؼش ُ٘لًٞ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف، ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ أ٫ طظؤػَ 

٣ٝٔظ٘ظؾ ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس إٔ حُِٔطش حُٔٔ٘ٞكش َُث٤ْ حُـَكش ...". حُٔٔطَس رؤ١ طؤه٤َ ؿ٤َ ٓزٍَ

حُـ٘ل٤ش طؼط٢ ُٚ حُلن ك٢ حطوخً ؿ٤ٔغ حُظيحر٤َ ٝح٫كظ٤خ١خص ح٬ُُٓش ُظلخى١ ًَ ٓخ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ 

٣ظٔزذ ك٢ حُظؤه٤َحص ح٬ُٓزٍَس ُِو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش ػ٠ِ حُظلو٤ن، ُٝؼَ حُـخ٣ش ٖٓ ٌٛٙ حَُٔحهزش 

طظٔؼَ رخ٧ٓخّ ك٢ ٟٔخٕ كٖٔ ٤َٓ ٓٔخ١َ حُظلو٤ن ٝحكظَحّ ح٥ؿخٍ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ هخٗٞٗخ 

. ُظلخى١ رؼٞ ح٧َٟحٍ حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طِلن رخ١٧َحف

ؽ ه٠خس حُظلو٤ن ربػيحى .ّ. م248ٌُُي أُِّ حَُٔ٘ع ٖٓ ه٬ٍ حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخىس 

٫ثلش ًَ ػ٬ػش أَٜٗ طظ٠ٖٔ ؿ٤ٔغ حُو٠خ٣خ حَُحثـش رٌٔخطزْٜ ٓغ ٍَٟٝس ح٩ٗخٍس ك٤ٜخ ا٠ُ طخ٣ٍن 

ط٘ل٤ٌ آهَ اؿَحء ٖٓ اؿَحءحص حُظلو٤ن كظ٠ ٣ٌٖٔ َُث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٠ِ كي طؼز٤َ رؼٞ 

حُلوٚ ٖٓ طوي٣َ ٓخ اًح ًخٕ ٛ٘خى طؤه٤َ ك٢ ط٤٤َٔ حُظلو٤ن أّ إٔ اؿَحءحص حُظلو٤ن ط٤َٔ ٝكوخ ُٔخ ٛٞ 
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.ٓٔطَ ُٜخ
130
 

ٝطلو٤وخ ٌُٜٙ حُـخ٣ش، أٛزق ٖٓ حُٞحؿذ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ه٠خس حُظلو٤ن طٞؿ٤ٚ ٌٛٙ حُِٞحثق ا٠ُ 

ًَ ٖٓ ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٝح٤ًَُٞ حُؼخّ ُِِٔي كظ٠ طظْ َٓحهزش ٝػ٤َس ػَٔ ٌٓخطذ حُظلو٤ن،
131
 

ٌُُي ىأد حُٔخىس ه٠خس حُظلو٤ن ػ٠ِ ط٤ٔ٠ٖ حُِٞحثق حُٔخُلش حًٌَُ رـ٤ٔغ حُو٠خ٣خ ٓٞحء طِي حُظ٢ 

طظؼِن رخُٔظ٤ٜٖٔ حُٔؼظو٤ِٖ أٝ حُٔظٞحؿي٣ٖ ك٢ كخُش َٓحف ٓغ ح٩ٗخٍس ك٢ ٫ثلش هخٛش ا٠ُ ه٠خ٣خ 

. حُٔؼظو٤ِٖ ح٫كظ٤خ٤٤١ٖ هٜٞٛخ، كظ٠ طظْ َٓحهزش حُٔيى حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ هخٗٞٗخ

ٝحٓظ٘خىح ا٠ُ ٌٛٙ حُظوخ٣ٍَ، ٣وّٞ ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش أٝ ٖٓ ٣٘ٞد ػ٘ٚ ربػيحى طو٣ََ 

١ٞ٘ٓ ٣ؼَٝ ك٤ٚ ٟٝؼ٤ش ٤ًٝل٤ش ػَٔ ًخكش ؿَف حُظلو٤ن حُظخرؼش ُٚ، ك٤غ ٣ؼي ٌٛح حُظو٣ََ رٔؼخرش 

.طو٤٤ْ ٧ػٔخٍ ٌٓخطذ حُظلو٤ن، ٣ٝٞؿٚ ٌٛح حُظو٣ََ ا٠ُ ح٤ًَُٞ حُؼخّ ُِِٔي ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف
132
 

ٝح٬ُٔكع إٔ حَُٔ٘ع ُْ ٣٘ٚ ػ٠ِ طٞؿ٤ٚ ٗٔوش ٖٓ ٌٛح حُظو٣ََ ح١ُٞ٘ٔ ا٠ُ ٣َُٝ حُؼيٍ ا٫ إٔ 

رؼٞ ٍؿخٍ حُو٠خء ًٛذ ا٠ُ حُوٍٞ رٔخ إٔ ٌٛح حُظو٣ََ ٣ل٤ِٚ ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٠ِ حَُث٤ْ 

ح٧ٍٝ ُٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ٓخ ُْ ٣ٌٖ ٛٞ ح١ٌُ ٣َأّ ٌٛٙ حُـَكش كؼ٤ِخ ٣ٝل٤َ ٗٔوش ٓ٘ٚ ا٠ُ ح٤ًَُٞ 

حُؼخّ ُِِٔي ُيٟ ٗلْ حُٔلٌٔش ح١ٌُ ٣ظٌِق رظٞؿ٤ٚ ٗٔوش ٓ٘ٚ ا٠ُ ٣َُٝ حُؼيٍ
133

 ك٢ ا١خٍ حُظَِٔٔ 

. حَُثخ٢ٓ ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش

 

يشاقبت وضعُت انًعخقهٍُ االعخُبطٍُُ : انًطهب انزبٍَ 

ُْ ٣ٌظق حَُٔ٘ع رٔ٘ق ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ِٓطش حَُهخرش ػ٠ِ ٤َٓ ٌٓخطذ حُظلو٤ن 

حُظخرؼش ُ٘لًٞ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رَ أٗخ١ رٚ أ٠٣خ ٜٓٔش َٓحهزش ١َٝٗ ٤ٌِٗٝخص ط٘ل٤ٌ ح٫ػظوخٍ 

ح٫كظ٤خ٢١ ُٔخ ٌُٜح حُظير٤َ ح٫ٓظؼ٘خث٢ ٖٓ أ٤ٔٛش، ٌُُي ٓ٘لخٍٝ ح٩كخ١ش رٌٔٞٗخص ٌٛٙ حَُهخرش ٖٓ 

. ه٬ٍ حُؼَٔ ػ٠ِ حُظؤًي ٖٓ ٛلش اؿَحءحص ح٫ػظوخٍ ح٫كظ٤خ٢١ ًٌٝح ٣ُخٍس حُٔئٓٔخص حُٔـ٤٘ش

 

الزأكذ هي صحخ إجزاءاد : الفمزح األولً 

االعزمبل االحزيبطي 

٣ؼظزَ ح٫ػظوخٍ ح٫كظ٤خ٢١ طير٤َح حٓظؼ٘خث٤خ ٣ٜيف ا٠ُ ا٣يحع حُٔظْٜ ك٢ ٓئٓٔش ٓـ٤٘ش ُٔيس 
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ٓئهظش ٝٓليىس هخٗٞٗخ،
134

ه٠خء –ٟٝغ حُ٘وٚ ٍٖٛ طَٜف حُو٠خء " ٣ٝؼَكٚ حُزؼٞ ػ٠ِ أٗٚ 

".ا٠ُ إٔ ٣ظْ حُزض ك٢ أَٓٙ- حُظلو٤ن ٝه٠خء حُلٌْ
135
 

ٝٗظَح ُوطٍٞس ٝحٓظؼ٘خث٤ش ٌٛح ح٩ؿَحء ح١ٌُ ٣ئى١ ا٠ُ ِٓذ ك٣َش ح٧ٗوخٙ ىٕٝ إٔ 

٣ٌٕٞ ٛ٘خى كٌْ ٣و٢٠ رؼزٞص حُـ٣َٔش كبٕ حَُٔ٘ع أكخ١ٚ رٔـٔٞػش ٖٓ ح٠ُٔخٗخص حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ 

. ٖٓ ٗؤٜٗخ كٔخ٣ش ح٧كَحى ٖٓ ح٧َٟحٍ حُظ٢ هي طِلن رْٜ ٖٓ ؿَحء ٓٞء ططز٤وٚ

ٖٝٓ ٌٛٙ ح٠ُٔخٗخص ٗـي حُِٔطش حُٔٔ٘ٞكش َُث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ ٓٔخٍٓش ٍهخرظٚ 

ػ٠ِ ٛلش اؿَحءحص ح٫ػظوخٍ ح٫كظ٤خ٢١، ٌُُي كيى ح٧ٍٓٞ ح٤ٌُِ٘ش حُظ٢ ٖٓ ٗؤٜٗخ طو٤٤ْ ٝطوي٣َ 

ؽ، ٗـيٛخ طِِّ ه٠خس حُظلو٤ن .ّ. م248ٝرخَُؿٞع ا٠ُ ٓوظ٤٠خص حُٔخىس . ٛلش ح٫ػظوخٍ ٖٓ ػيٓٚ

رظلي٣ي ٫ثلش هخٛش ٣٘خٍ ك٤ٜخ ا٠ُ حُو٠خ٣خ حُٔظؼِوش رخُٔؼظو٤ِٖ ح٫كظ٤خ٤٤١ٖ ٣َكوٜٞٗخ ٓغ ح٬ُثلش 

. حُظ٢ طٞؿٚ ا٠ُ ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ًَ ػ٬ػش أَٜٗ

ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم، ؿخء ك٢ حُظو٣ََ حُٔ٘ـِ ٖٓ ١َف ح٤ُٔي ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ 

ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش، إٔ حُٔـٖ حُٔل٢ِ رط٘ـش ٣ٔٔي ٓـ٬ هخٛخ رظٔـ٤َ حُٔظ٤ٜٖٔ 

.حُٔظٞحؿي٣ٖ ك٢ كخُش حػظوخٍ حكظ٤خ٢١
136

 ُٝؼَ ٌٛح حُٔـَ حُٔئَٗ ػ٠ِ ٛللظ٤ٚ ح٠ُٝ٧ ٝح٧ه٤َس 

ٖٓ ١َف ح٤ُٔي ٍث٤ْ حُٔلٌٔش ح٫رظيحث٤ش ٣ٔخػي ػ٠ِ ٟز٢ ٝاكٜخء ػيى حُٔؼظو٤ِٖ ح٫كظ٤خ٤٤١ٖ، 

ًٔخ ٣ٔخْٛ ٌٛح ح٩كٜخء ك٢ طلي٣ي ٓيٟ حٍطلخع أٝ حٗولخٝ ٗٔزش ح٫ػظوخ٫ص رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓؼَكش 

.حُـَحثْ حُظ٢ طْ ح٫ػظوخٍ ٖٓ أؿِٜخ
137
 

٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ رؤٕ ٌٛح ح٩ؿَحء ٖٓ ٗؤٗٚ اروخء ٍث٤ْ حُـَكش ػ٠ِ ر٤٘ش ٖٓ ه٠خ٣خ حُٔؼظو٤ِٖ 

ح٫كظ٤خ٤٤١ٖ ٝك٣َٜخ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ ٌٛح ح٩ؿَحء ح١ٌُ ٣ؼي طير٤َح حٓظؼ٘خث٤خ ٫ ٣ِـؤ ا٤ُٚ ا٫ ك٢ كخُش 

ُٝؼَ ًُي ٓخ ٛٞ ا٫ ٟٔخٗش ٖٓ ٟٔخٗخص حَُ٘ػ٤ش حُـ٘خث٤ش ك٤غ ُْ ٣ؼي . ح٠ٍَُٝس حُوٜٟٞ

ح٩ٌٗخٍ ٣ؼخٍ ك٢ ٓٔؤُش ح٩كَح١ ك٢ ح٫ػظوخٍ ٝاٗٔخ ح٩ٌٗخٍ ح٧ًزَ ٣ظٔلٍٞ كٍٞ َٗػ٤ظٚ 

                                                 
لقد حدد المشرع المغربي مدة االعتقال االحتياطي في فترة التحقيق اإلعدادي والتي ال يمكن تجاوزىا في  134

ج فجعميا شيرا واحدا قابال لمتحديد مرتين لنفس المدة في القضايا الجنحية .م. من ق177 و176المادتين 
وشيرين قابمة لمتحديد خمس مرات لنفس المدة في الجنايات، كما أن التمديد يجب أن يكون بأمر قضائي معمل 

 .صادر عن قاضي التحقيق
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.ٟٝٔخٗخص ط٘ل٤ٌٙ
138

 ٌُُي أًَٝ حَُٔ٘ع َُث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٜٓٔش ٣ُخٍس حُٔئٓٔخص حُٔـ٤٘ش 

حُٔظٞحؿيس ىحهَ ىحثَس ٗلًٞٛخ ٝػيّ ح٫ًظلخء رخُِٞحثق حُٔ٘ـِس ٖٓ ١َف ه٠خس حُظلو٤ن كظ٠ طظْ 

. ػ٤ِٔش طظزغ ٟٝؼ٤ش حُٔؼظو٤ِٖ ح٫كظ٤خ٤٤١ٖ

 

سيبرح الوؤسسبد : الفمزح الثبًيخ 

السجٌيـخ 

أٍٝى هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش ٜٓٔش أهَٟ َُث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ ا١خٍ طلؼ٤َ 

حُِٔطخص حُٔٔ٘ٞكش ُٚ روٜٞٙ ح٩َٗحف ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن طٔؼِض ك٢ آٌخ٤ٗش ٣ُخٍس حُٔئٓٔخص 

.حُٔـ٤٘ش حُظخرؼش ُيحثَس ٗلًٞٙ ًِٔخ ٍأٟ ًُي ٣ٍَٟٝخ
139

 ٣ٝ٘ظ١َ إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ ح٣ُِخٍحص ػ٠ِ 

. ح٧هَ َٓس ًَ ػ٬ػش أَٜٗ ٣وّٞ ه٬ُٜخ رظلوي ٟٝؼ٤ش حُٔؼظو٤ِٖ ح٫كظ٤خ٤٤١ٖ

ٌُُي، ٣طِذ ٖٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ؿٔغ حُز٤خٗخص حُٔظؼِوش رخُٔؼظو٤ِٖ ح٫كظ٤خ٤٤١ٖ، حٗط٬هخ 

ٖٓ ٫ثلش طظ٠ٖٔ أٓٔخء حُٔؼظو٤ِٖ ٝطٞح٣ٍن حػظوخُْٜ ٝحُظْٜ حُٔطِٞد حُظلو٤ن ٓؼْٜ ر٘ؤٜٗخ كظ٠ طظْ 

. ٓؤ٣ٍٞٓش ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ِٜٓش ٝأًؼَ ؿي٣ش ٟٔخٗخ ُلوٞم ٛئ٫ء

ٌٌٝٛح، طٔظي حَُهخرش ح٩ىح٣ٍش ا٠ُ ٓـخٍ َٓحهزش ط٘ل٤ٌ ح٫ػظوخٍ ح٫كظ٤خ٢١ ٖٓ أؿَ هِن 

ٗٞع ٖٓ حُلخػ٤ِش ك٢ طلو٤ن كِٔلش حَُٔ٘ع،
140

 ٝرخُظخ٢ُ كبًح طز٤ٖ َُث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش أػ٘خء ٌٛٙ 

ح٣ُِخٍس إٔ ٛ٘خى كخُش حػظوخٍ ٫ ٓزٍَ ُٜخ ٣وّٞ رظٞؿ٤ٚ حُظ٤ٛٞخص ح٬ُُٓش ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن،
141

 كظ٠ 

طظْ ط٣ٞٔش ٌٛٙ حُٟٞؼ٤ش، ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ٣ـٔغ ٍؿخٍ حُو٠خء ػ٠ِ إٔ حُظ٤ٛٞخص حُظ٢ ٣ويٜٓخ 

ٍث٤ْ حُـَكش ٢ٛ ٓـَى ِٓظْٔ ٣ظؼِن رَكغ كخُش ح٫ػظوخٍ رؼِش حٗؼيحّ أٓزخرٚ أٝ َٗػ٤ظٚ ٫ٝ 

. ٣َٜ٘ف ٌٛح حُِٔظْٔ ٤ٌُٕٞ أَٓح أٝ طؼ٤ِٔخص ُوخ٢ٟ حُظلو٤ن

ُٝؼَ حُـخ٣ش ٖٓ ٓ٘ق ٌٛٙ حُِٔطش َُث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش طوظ٢٠ رخ٧ٓخّ حُٞهٞف ػ٘ي 

ٟٝؼ٤ش حُٔؼظو٤ِٖ ح٫كظ٤خ٤٤١ٖ َٝٓحهزش ٓيٟ ٬ٓثٔش أٟٝخػْٜ ىحهَ حُٔئٓٔخص حُٔـ٤٘ش ٓغ 

حُٔوظ٤٠خص حُوخ٤ٗٞٗش، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ح٩َٓحع رخُزض ك٢ ه٠خ٣خ حُٔؼظو٤ِٖ ح٫كظ٤خ٤٤١ٖ ح٧َٓ ح١ٌُ طِق 

ػ٤ِٚ طٞؿٜخص ح٤ُٔخٓش حُـ٘خث٤ش حُلي٣ؼش،
142

 هخٛش ٝإٔ ٓئٓٔش ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش طؼظزَ ٖٓ 
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. حًَُخثِ ح٧ٓخ٤ٓش حُٔؼظٔي ػ٤ِٜخ ك٢ َٓحهزش كخ٫ص ح٫ػظوخٍ ح٫كظ٤خ٢١

 ٗوٚ ٖٓ حُٔؼظو٤ِٖ ح٫كظ٤خ٤٤١ٖ 381ٝح٬ُٔكع إٔ حُٔـٖ حُٔل٢ِ رٔي٣٘ش ١٘ـش ٣ؤ١ٝ 

، ْٜٓ٘ ٖٓ ٛٞ ٓؼظوَ رٔوظ٠٠ كظَس حُظلو٤ن ح٩ػيحى١ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٛٞ 26/12/2008ا٠ُ ؿخ٣ش ٣ّٞ 

ٓؼظوَ رٔوظ٠٠ كظَس حُٔلخًٔش حُـ٘ل٤ش أٝ حُِؿ٣َش،
143

.  ُٝؼَ حُـيٍٝ حُظخ٢ُ ٣ٟٞق ًُي

:  ببنُغبت نهًعخقهٍُ بًقخضً انًغبكًـبث 

المحكمة  

االبتدائية 

بطنجة 

غرفة الجنايات رشداء 

باستئنافية طنجة 

غرفة الجنايات 

أحداث باستئنافية 

طنجة 

غرفة الجنايات 

االستئنافية بمحكمة 

االستئناف بطنجة 

المحكمة 

االبتدائية 

بأصيلة 

عدد المعتقلين عن 

كل محكمة 
103 100 07 24 02 

: ببنُغبت نهًعخقهٍُ بًقخضً انخغقُق اإلعذادٌ 

 
غرف التحقيق لدى محكمة 

االستئناف بطنجة 

غرف التحقيق في قضايا 

األحداث لدى محكمة 

االستئناف بطنجة 

غرف التحقيق لدى 

المحكمة االبتدائية بطنجة 

ؿَكظ٤ٖ ؿَكظ٤ٖ  ؿَف 3ػيى حُـَف 

 25 12 108ػيى حُٔؼظو٤ِٖ 

ٝػٔٞٓخ، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ ٌٛٙ ح٣ُِخٍحص حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش طٔخػي ػ٠ِ 

َٓحهزش كخُش حُٔؼظو٤ِٖ ح٫كظ٤خ٤٤١ٖ ٝٓيٟ طٞكَ حُٔئٓٔخص حُٔـ٤٘ش ػ٠ِ ح١َُٝ٘ حُٔظطِزش هخٗٞٗخ 

.٣٩ٞحء حُٔؼظو٤ِٖ ح٫كظ٤خ٤٤١ٖ
144
 

ٝأه٤َح، ك٢ هظخّ ٌٛح حُٔزلغ ح١ٌُ هٜٜ٘خٙ ُِلي٣غ ػٖ ىٍٝ ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش 

ك٢ ح٩َٗحف ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن، ٫ري ٖٓ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ ٌٛٙ حُٜٔخّ طؼٞى رخ٧ٓخّ ا٠ُ حُٜٔخّ حُظ٢ 

                                                                                                                                                       

منيجي لمراقبة قضايا المعتقمين بسبب تراكم عدد من حاالت االعتقال، وحتى يتأتى معالجة ىذه الحاالت 
... وتصفيتيا تم إحداث خاليا لتصفية عمى صعيد المحاكم

وتتكون خمية محكمة االستئناف من الرئيس األول أو نائبو والوكيل العام لمممك أو نائبو ورئيس غرفة الجنايات 
...". ورئيس الغرفة الجنحية وقاضي التحقيق

وتبعا لذلك، يظير الدور الذي يجب عمى رئيس الغرفة الجنحية القيام بو في مراقبة وضعية المعتقمين ويمكن 
 ".القول بأن ىذا المنشور جاء ليؤكد السمطات الممنوحة لرئيس الغرفة الجنحية

التقرير المنجز من طرفو باعتباره رئيس الغرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف بطنجة : حجاج بنوغازي  143
 .28/12/2008حول زيارة مؤسسة السجن المحمي بطنجة، المؤرخ في 
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ًخٗض ٓوُٞش َُث٤ْ ؿَكش ح٩طٜخّ ٓخروخ،
145

.  ٝحُظ٢ ٗوِض ا٠ُ ٍث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش

ٝرخُظخ٢ُ، كبًح ًخٗض حُـخ٣ش ٖٓ حُِٔطخص حُٔٔ٘ٞكش َُث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٢ٛ ا٣ـخى 

ِٓطش أػ٠ِ ٖٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ُظلخى١ أ١ حٗل٬ص ٠ُٔخٕ ٬ٓٓش اؿَحءحص حُظلو٤ن ُٝظؤ٤ًي 

ح٠ُٔخٗخص حُوخ٤ٗٞٗش ُلٖٔ ٤َٓ حُؼيحُش، كبٜٗخ ك٢ ٗلْ حُٞهض طٜطيّ رٞحهغ ػ٢ِٔ أكَى ٝأٗظؾ 

:  حُؼي٣ي ٖٓ ح٩ٌٗخ٤ُخص ٣ٌٖٔ طِو٤ٜٜخ ك٤ٔخ ٢ِ٣ 

إ طز٢٘ حَُٔ٘ع ُٔزيأ ػ٘خث٤ش حُظلو٤ن أىٟ ا٠ُ حُى٣خى ػيى ٌٓخطذ حُظلو٤ن حُظخرؼش ُ٘لًٞ ٍث٤ْ  -

.حُـَكش حُـ٘ل٤ش، ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًؼَس حُِٔلخص حُٔظؼِوش رخ٫ػظوخ٫ص ح٫كظ٤خ٤١ش
146
 

إ حُِٔطخص حُٔٔ٘ٞكش َُث٤ْ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٝحُٔظؼِوش رَٔحهزش ٤َٓ حُظلو٤ن ٫ طٔخٍّ  -

ػ٤ِٔخ رخٌَُ٘ حُٔطِٞد ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ حَُث٤ْ ُٚ ٜٓخّ ٝٓٔئ٤ُٝخص أهَٟ ٓظؼيىس ًظ٤٤َٔٙ 

ُِـِٔخص رٜلظٚ ٍث٤ٔخ ٝك٠ٍٞٙ ؿِٔخص أهَٟ ك٢ رؼٞ حُـَف رٜلظٚ ػ٠ٞح رخ٩ٟخكش 

 ...ا٠ُ ٜٓٔش طل٣ََ حُوَحٍحص حُو٠خث٤ش

ٝأٓخّ ٌٛٙ ح٠ُـ١ٞ، ٫ ٣ٌٖٔ ٌُٜح ح٧ه٤َ طَى ٌٛٙ حُٜٔخّ ٣ٝظلٍٞ ا٠ُ ٣ُخٍس حُٔئٓٔخص 

حُٔـ٤٘ش حُٔظٞحؿيس ىحهَ حُيحثَس حُو٠خث٤ش ُٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف، ٝهخٛش ك٢ ظَ حٗؼيحّ حُٞٓخثَ 

 .حُٔخى٣ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٓظـ٬ُٜخ ك٢ حُو٤خّ رٌٜٙ حُٜٔٔش

ٍٝؿْ ًُي ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ ٌٛٙ حَُهخرش طٌظ٢ٔ أ٤ٔٛش رخُـش ك٢ ٓـخٍ حُظلو٤ن، ا٠ُ إٔ 

ٌٛٙ حَُهخرش ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘ـق ا٫ رظلؼ٤َ حُٜ٘ٞٙ حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُٔئٓٔخص حًٍُٔٞٞ ا٤ُٜخ حُو٤خّ 

. رزؼٞ حُٜٔخّ رؼ٤يح ػٖ حُظ٘خإّ ٧ٕ ك٢ ًُي ِٜٓلش ُلٖٔ ٤َٓ حُؼيحُش
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 .قضائية صادرة باإلدانة



١ز٤ؼش حُوَحٍحص حُٜخىٍس ػٖ حُـَكش حُـ٘ل٤ش : حُٔزلغ حُؼخُغ 

آظ٘خىح ا٠ُ ح٫هظٜخٛخص حُٔوُٞش هخٗٞٗخ ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف، طٜيٍ 

ٌٛٙ ح٧ه٤َس ٓـٔٞػش ٖٓ حُوَحٍحص حُو٠خث٤ش ر٘ؤٕ حُو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش ػ٤ِٜخ، ا٫ إٔ ١ز٤ؼش ٌٛٙ 

حُوَحٍحص أػخٍص حُؼي٣ي ٖٓ ح٩ٌٗخ٤ُخص ٢ٛ هَحٍحص ٌِٓٔش ُٔخ ٣ظوٌٙ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أّ ٢ٛ هَحٍحص 

طظٜيٟ رٔٞؿزٜخ ُٔخ ٣ٜيٍٙ هخ٢ٟ حُظلو٤ن، ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓيٟ هخر٤ِش هَحٍحص ٌٛٙ حُـٜش 

ُٝ٪كخ١ش رٌٜح حُٟٔٞٞع، ٓ٘لخٍٝ حُظطَم ُوَحٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ربؿَحء طلو٤ن . ُِطؼٖ رخُ٘وٞ

ط٢ِ٤ٌٔ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ١ز٤ؼش حُوَحٍحص ح٧هَٟ حُٜخىٍس ػٜ٘خ ٝٓيٟ هخر٤ِش ُِطؼٖ ك٢ حُٔطِز٤ٖ 

. حُٔٞح٤٤ُٖ

 

قشاس انغشفت انضُغُت بئصشاء انخغقُق انخكًُـهٍ : انًطهب األول 

ُوي هٍٞ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ٬ٛك٤ش اٛيحٍ أَٓ ربؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ 

اًح حٍطؤص ٍَٟٝس ٌُُي، ًٝخٕ ٌٛح حُظلو٤ن حُظ٢ِ٤ٌٔ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ل٤ي ك٢ حُِٔق حُٔؼَٝٝ ػ٤ِٜخ 

ٝحٗط٬هخ ٖٓ ٝٛلٚ رخُظ٢ِ٤ٌٔ، كٜٞ ؿٞح١ُ أ١ إٔ حُـَكش . ؽ.ّ. ٖٓ م238ًُٝي رٔوظ٠٠ حُٔخىس 

٣ٌٖٔ ُِـَكش "ؿ٤َ ِِٓٓش ىحثٔخ ربؿَحثٚ رَ ح٧ًؼَ ٖٓ ًُي كبٕ حَُٔ٘ع حٓظؼَٔ ٜٓطِق 

٣ُِِٔٝي ٖٓ ط٢٤ِٔ ح٠ُٞء ػ٠ِ ٟٓٞٞع حُظلو٤ن ٫ري ٝإٔ ٗظٔخءٍ ػٖ حُـٜش حُظ٢ طوّٞ ". حُـ٘ل٤ش

ربؿَحء ٌٛح حُظلو٤ن ؟ ٖٝٓ ٣ؼ٤َٙ ؟ ٝػٖ ِٓطخطٜخ ؟ َٛ ٢ٛ ٓطِوش أّ ٓو٤يس ؟ ٝٓخ ٢ٛ حُلخ٫ص حُظ٢ 

٣ِـؤ ك٤ٜخ ا٠ُ حُظلو٤ن حُظ٢ِ٤ٌٔ ؟ ٝك٢ ح٧ه٤َ ٓخ ٢ٛ ػ٬هش حُزلغ حُظ٢ِ٤ٌٔ رخُظلو٤ن حُظ٢ِ٤ٌٔ ؟ 

 

الجهبد الوٌزذثخ والوثيزح : الفمزح األولً 

للزحميك الزكويلي 

ُوي كيى حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ؿٜخص ٓؼ٤٘ش رخ٠ُز٢، ٣ٌٖٔ اٗظيحرٜخ ٖٓ ١َف حُـَكش حُـ٘ل٤ش 

، ًٔخ كيى حُـٜخص حُظ٢ ٖٓ كوٜخ اػخٍس اؿَحء حُظلو٤ن حُظ٢ِ٤ٌٔ (أ٫ٝ)٩ؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ 

. (ػخ٤ٗخ)

 

الجهات المنتدبة للقيام بالتحقيق التكميلي : أوال 
هخ٤ٗٞٗخ ٝػ٤ِٔخ، طوّٞ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ كخُش إ ٍأص ٍَٟٝس اؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ، 

ٝح٩ٌٗخٍ ح١ٌُ ٣ؼخٍ ٛ٘خ ٛٞ ٖٓ ٛٞ هخ٢ٟ حُظلو٤ن . رخٗظيحد أكي أػ٠خثٜخ أٝ هخ٢ٟ طلو٤ن

حُٔ٘ظيد ؟ َٛ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف أّ ٣ٌٖٔ ُِـَكش حُـ٘ل٤ش حٗظيحد هخ٢ٟ 

حُظلو٤ن ُيٟ حُٔلٌٔش ح٫رظيحث٤ش ؟ ٖٓ ك٤غ حُٔزيأ، كبٕ حُ٘ٚ حُوخ٢ٗٞٗ ؿخء ػخٓخ، كٔزٔخ ط٘ٚ ػ٤ِٚ 
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 ٝػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ٬ٛك٤ش حٗظيحد أ١ هخ٢ٟ ُِظلو٤ن طَحٙ 

ػٌْ ٓخ هي ٣ظٖ حُزؼٞ إٔ ". حُٔطِن ٣زو٠ ػ٠ِ ا٬١هٚ ا٫ إٔ ٣َى ٓخ ٣و٤يٙ"ٓ٘خٓزخ، ػ٬ٔ روخػيس 

حُٔوٜٞى روخ٢ٟ حُظلو٤ن كٔذ حُٔخىس حًٌٍُٔٞس، ٛٞ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف، ػ٠ِ 

حػظزخٍ إٔ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٓٞؿٞىس ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ٖٓ ؿٜش ٖٝٓ ؿٜش أهَٟ، ًٕٞ ٗٚ 

ؽ ُْ ٣ظْ طل٤٤٘ٚ رَ ٛٞ ١زن ح٧َٛ ٖٓ حُٔوظ٠٠ حًٌٍُٔٞ رظ٤َٜ ح٩ؿَحءحص .ّ. ٖٓ م238حُٔخىس 

. ح٫ٗظوخ٤ُش

 

الجهـات المثيرة إلجراء التحقيق التكميلـي : ثانيا 
اًح ًخٗض حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٢ٛ ٝكيٛخ ُٜخ ٬ٛك٤ش اٛيحٍ ح٧َٓ ربؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ، 

ٝكٔذ ِٓطظٜخ حُظوي٣َ٣ش ك٤ٔخ اًح ًخٕ ًُي حُظلو٤ن ٓل٤يح، ٓزٍَح ٣ٍَٟٝٝخ أّ أٗٚ رخُ٘ظَ ُٔٔظٟٞ 

اؿَحءحص حُظلو٤ن حُظ٢ طْ اٗـخُٛخ، ٣ٜزق حُظلو٤ن حُظ٢ِ٤ٌٔ اؿَحء ىٕٝ ؿيٟٝ ٝريٕٝ أ٤ٔٛش، كبٕ 

١ِذ اؿَحء ٌٛح حُظلو٤ن هي ٣ٌٕٞ آخ طِوخث٤خ أٝ ر٘خءح ػ٠ِ ١ِذ ٖٓ ح٤ًَُٞ حُؼخّ ُِِٔي أٝ رطِذ ٖٓ 

.ؽ.ّ. ٖٓ م238حُٔظْٜ أٝ حُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ ًُٝي كٔذ حُٔخىس 
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ٌُٖ هي ٣ظٔخءٍ أكي ػٖ ؿيٟٝ ١ِذ ح٤ُٔي ح٤ًَُٞ حُؼخّ ُِِٔي ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ربؿَحء 

طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ، ٓخىحّ إٔ ُٚ ٬ٛك٤ش اٛيحٍ ٓطخُزش اٟخك٤ش ربؿَحء طلو٤ن ٓزخَٗس هزَ إٔ ٣ٜيٍ 

ٝؿٞحرخ ػٖ حُٔخثَ، كبٕ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ٍؿزش ٓ٘ٚ ك٢ طؼ٣ِِ ٟٔخٗخص حُٔلخًٔش . حُوَحٍ حُٜ٘خث٢

حُؼخىُش ٝحُظٞك٤ن ر٤ٖ ٜٓخُق ؿ٤ٔغ ح١٧َحف ك٢ حُوٜٞٓش حُـ٘خث٤ش ٓ٘ق ٌٛح ح٫هظٜخٙ ٤ُِٔي 

ح٤ًَُٞ حُؼخّ طلخى٣خ ٫كظٔخٍ ٍكٞ ِٓظْٔ حُٔطخُزش ح٩ٟخك٤ش ربؿَحء طلو٤ن ٖٓ ١َف ح٤ُٔي هخ٢ٟ 

. حُظلو٤ن، ُٔخ ُٚ ٖٓ ٬ٛك٤خص ُٝٔخ ُٚ ٖٓ ِٓطش طوي٣َ٣ش ُِٔطخُزش ح٩ٟخك٤ش ٝؿي٣ظٜخ

ك٢ ٌٛٙ حُلخُش، ٣ِظـت ُِـَكش حُـ٘ل٤ش رطِذ اؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ ٧ٜٗخ طؼي ىٍؿش طلو٤ن 

. ػخ٤ٗش

ًٝٔخ ٓزوض ح٩ٗخٍس ٌُُي، كبٕ حُطَف حُٔي٢ٗ ٣ٌٔ٘ٚ اػخٍس ١ِٝذ اؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ، 

ٝٛٞ ٓخ ًٛزض ا٤ُٚ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش ك٢ أكي هَحٍحطٜخ ح١ٌُ طْ ك٤ٚ 

اؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ
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 ر٘خء ػ٠ِ ِٓظْٔ حُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ ٢ٛٝ اىحٍس حُـٔخٍى ٝح٠َُحثذ 

ؿ٤َ حُٔزخَٗس ك٢ ٗوٚ ٓٔؼِٜخ حُوخ٢ٗٞٗ حُظ٢ آظؤٗلض هَحٍ ح٤ُٔي هخ٢ٟ حُظلو٤ن، ٝهي ػٜي 

ربٗـخُ طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ ا٠ُ أكي أػ٠خء حُـَكش حُـ٘ل٤ش، رؼيٓخ طز٤ٖ ُٜخ إٔ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ُْ 
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يمكن لمغرفة الجنحية، إما بطمب من الوكيل العام لمممك أو بطمب من أحد : "ج .م. من ق238المادة  148
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٣ٔظ٘طن حُٔظ٤ٜٖٔ روٜٞٙ ؿ٤ٔغ حُظْٜ حُٔٞؿٜش ا٤ُْٜ ٝح٠ُٔٔ٘ش رخٌُ٘خ٣ش حُٔزخَٗس حُظ٢ ٍكؼٜخ 

. حُطَف حُٔي٢ٗ

 

صالحيبد الجهخ الوٌزذثخ : الفمزح الثبًيخ 

إلجزاء رحميك ركويلي وحبالد اللجىء إليه 

ُوي ٓ٘ق حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ُِـٜش حُٔ٘ظيرش ٖٓ ١َف حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٩ؿَحء طلو٤ن 

ًٔخ كَٜ  (أ٫ٝ)ط٢ِ٤ٌٔ ٬ٛك٤خص كيىٛخ ك٣َٜخ ُْٝ ٣ـؼَ ٬ٛك٤خص حُوخ٢ٟ حُٔ٘ظيد ٓطِوش 

. (ػخ٤ٗخ)أ٠٣خ حُلخ٫ص حُظ٢ ٣ِـؤ ه٬ُٜخ ٩ؿَحء حُظلو٤ن حُظ٢ِ٤ٌٔ 

 

صالحيات الجهات المنتدبة للقيام بإجراء تحقيق : أوال 
تكميلي 

ٖٓ حُِْٔٔ رٚ إٔ حُوخ٢ٟ حُٔ٘ظيد ٖٓ ١َف حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٩ؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ ٣ظٔظغ 

رِٔطخص ٬ٛٝك٤ش اٛيحٍ ًخكش ح٧ٝحَٓ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ا١خٍ ٓٔطَس حُظلو٤ن ح٩ػيحى١، ا٫ 

أٗٚ ٫ ٣ظٔظغ ٓطِوخ ر٬ٜك٤ش اٛيحٍ ح٧َٓ رظٔظ٤غ حُٔظْٜ رخ٩كَحؽ حُٔئهض، ح١ٌُ طؼٞى ٬ٛك٤ش 

حُزض ك٤ٚ ُو٠خس حُـَكش حُـ٘ل٤ش، ٝهي أكٖٔ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ٛ٘ؼخ رظو٤٤يٙ ح٬ُٜك٤خص حُٔوُٞش 

ح٧ٍٝ ٛٞ إٔ حُلٌٔش ٖٓ : ُِوخ٢ٟ حُٔ٘ظيد ٩ؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ رٌٜح حُو٤ي رخ٠ُز٢، ُٔزز٤ٖ 

اؿَحء حُظلو٤ن حُظ٢ِ٤ٌٔ ٢ٛ حُزلغ ػٖ ح٧ىُش ٝحٓظـٔخػٜخ كظ٠ طٌٕٞ حُو٤٠ش ؿخِٛس ٩ٛيحٍ 

حُوَحٍ حُٜ٘خث٢ آخ رخ٩كخُش أٝ ػيّ حُٔظخرؼش أٝ ػيّ ح٫هظٜخٙ، ٝحُٔزذ ح٥هَ ٛٞ إٔ هطٍٞس 

هَحٍ ح٫ػظوخٍ أٝ ح٩كَحؽ حُٔئهض طٔظيػ٢ رخ٠ٍَُٝس رَ ٣ٔظلٖٔ إٔ ٣ٜيٍ ػٖ حُـَكش حٌُِٔ٘ش 

. ٖٓ ػ٬ع ه٠خس ريٍ هخ٢ٟ ٓ٘لَى

ػٌْ حَُأ١ حُوخثَ ر٬ٜك٤ش حُوخ٢ٟ حُٔ٘ظيد ٩ؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ ٩ٛيحٍ ؿ٤ٔغ 

حُوَحٍحص ٝح٧ٝحَٓ ٤ًق ًخٗض ١ز٤ؼظٜخ اىح٣ٍش أّ ه٠خث٤ش، طْٔ ح٤ٗ٧خء ًخُلـِ ٝحُظلظ٤ٖ 

ٝحُٔؼخ٣٘ش أٝ طْٔ ح٧ٗوخٙ ًخ٫ػظوخٍ ح٫كظ٤خ٢١، ٓزٍَح ٓٞهلٚ ٌٛح رٌٕٞ حُ٘ٚ ؿخء ػخٓخ 

٣ٝل٤َ ػ٠ِ ٓوظ٠٠ ٓٞحى حُظلو٤ن ح٩ػيحى١ ىٕٝ أ٣ش ه٤ٞى أٝ حٓظؼ٘خءحص، ٝإٔ ٬ٛك٤خص حُوخ٢ٟ 

حُـخُْ حُٔ٘ظيد ٢ٛ ٗلْ ٬ٛك٤خص هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٝػ٤ِٚ ٖٓ كوٚ اٛيحٍٙ ؿ٤ٔغ ح٧ٝحَٓ ٤ًلٔخ 

. ًخٗض ١ز٤ؼظٜخ حُوخ٤ٗٞٗش

ٝطَط٤زخ ػ٠ِ ٓخ ٓزن، كبٕ هخ٢ٟ حُلٌْ ٝٛٞ رٔ٘خٓزش اؿَحء حُظلو٤ن حُظ٢ِ٤ٌٔ ِِّٓ 

رخكظَحّ ٤ٌِٗخص ح٩ؿَحءحص كو٢ ٝحُٔليىس رٔٞؿذ ٜٗٞٙ ٓٔطَس حُظلو٤ن ىٕٝ إٔ ٣ظؤٚ ىٍٝ 

هخ٢ٟ حُظلو٤ن، ٧ٕ ه٬ف ٌٛح حُطَف طظُٞي ػ٘ٚ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٩ٌٗخ٤ُخص حُظ٢ ٍٓ٘ٞىٛخ ُِزَٛ٘ش 



٤ًق ٣ٌٖٔ هزٍٞ أٝ حُيكخع ػٖ كن ح١٧َحف رخُطؼٖ رخ٫ٓظج٘خف ك٢ ح٩ؿَحءحص . ػٖ ٛلش ٓٞهل٘خ

حُظ٢ ٣ظ٠ُٞ اٗـخُٛخ حُوخ٢ٟ حُٔ٘ظيد ٖٓ ر٤ٖ أػ٠خء حُـَكش حُـ٘ل٤ش، أ١ ٤ًق ٣ٌٖٔ طٍٜٞ 

حهظٜخٙ حُـَكش حُـ٘ل٤ش رَٔحهزش ٗلٜٔخ ر٘لٜٔخ، رَ ح٧ًؼَ ٖٓ ًُي اًح ًخٕ حُوخ٢ٟ حُٔ٘ظيد 

٩ؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ ٖٓ ١َف ؿَكش حُـ٘خ٣خص، ك٤ٌق ٗزٍَ ٍهخرش اؿَحءحص ؿَكش حُـ٘خ٣خص ٢ٛٝ 

أػ٠ِ ىٍؿش ٖٓ ١َف ه٠خس ؿَكش أى٠ٗ ىٍؿش ٢ٛٝ حُـَكش حُـ٘ل٤ش، ٝأٗٚ ٖٓ ؿ٤َ حُٔٔظٔخؽ 

ٓ٘طو٤خ إٔ طظ٠ُٞ ؿَكش ٓلٌٔش ٓؼ٤٘ش حُو٤خّ رَٔحهزش ؿَكش أهَٟ طٞؿي ر٘لْ حُٔلٌٔش ٣ُخىس ػ٠ِ 

حكظٔخٍ ٝهٞع كخُش حُظ٘خك٢ ك٢ كخُش طٞؿ٤ٚ ح٫طٜخّ ٖٓ ١َف حُوخ٢ٟ حُـخُْ حُٔ٘ظيد ٩ؿَحء 

. طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ، ٧ٗٚ ٤ٌٕٓٞ حُوْٜ ٝحُلٌْ

ؿ٤َ إٔ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طٔظوِٚ ٓخ طَحٙ ٜٓٔخ ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ اٗظ٠ٜ 

"... ا٤ُٜخ حُظلو٤ن حُظ٢ِ٤ٌٔ، ٝٛٞ ٓخ أًيٙ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ك٢ أكي هَحٍحطٚ ٝح١ٌُ ؿخء ك٢ ك٤ؼ٤خطٚ 

 ٖٓ ظ٤َٜ ح٩ؿَحءحص ح٫ٗظوخ٤ُش ٝحُلَٜ 13 10ٝٝك٤غ اٗٚ ٤ُْ ٛ٘خى ك٢ ٓوظ٤٠خص حُل٤ِٜٖ 

ؽ حُٔ٘ٔٞه٤ٖ ٓخ ٣و٤ي حُـَكش حُـ٘ل٤ش أٝ ٣ٔ٘ؼٜخ ٖٓ حٓظو٬ٙ حُ٘ظخثؾ حُوخ٤ٗٞٗش ٖٓ .ّ. ٖٓ م223

...".حُظلو٤ن ح١ٌُ طـ٣َٚ ٓٞحء اٗظ٠ٜ ا٠ُ هَحٍ رؼيّ حُٔظخرؼش أٝ ح٩كخُش أٝ ػيّ ح٫هظٜخٙ
150
 

ٝطوظٚ حُـَكش حُـ٘ل٤ش رخُزض ك٢ ح٩كَحؽ حُٔئهض ٟٖٔ ح١َُٝ٘ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ 

ف ٖٓ . ف238ؽ، ٝٛٞ ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ حُٔخىس .ّ. ٖٓ م180حُلوَط٤ٖ حُؼخ٤ٗش ٝحَُحرؼش ٖٓ حُٔخىس 

. ؽ.ّ.م

ٝح٧ًؼَ ٖٓ ًُي، ٛٞ أٗٚ اًح ٟٝؼض حُـَكش كيح ٬ُػظوخٍ حُٔئهض ُٔظْٜ ٓخ كبٗٚ ٣لَؽ 

ؽ ك٢ .ّ. ٖٓ م238ػٖ ٌٛح ح٧ه٤َ كخ٫ ٓخ ُْ ٣ٌٖ ٓؼظو٬ ُٔزذ آهَ، ٝٛٞ ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ حُٔخىس 

. كوَطٜخ حُؼخُؼش

 

الحاالت التي يلجأ فيها إلى إجراء تحقيق تكميلي : ثانيا 
ُْ ٣ليى حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ كخ٫ص ٓؼ٤٘ش رٌحطٜخ هٜي اؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ رَ طَى ح٧َٓ 

ٓظًَٝخ ُِِٔطش حُظوي٣َ٣ش ُِـَكش حُـ٘ل٤ش حُظ٢ طؼظٔي ٓؼ٤خٍ ح٠ٍَُٝس ٝح٩كخىس، ٧ٕ ٌٛٙ حُلخ٫ص 

ؿ٤َ إٔ حَُٔ٘ع . َٓطزطش رظطٍٞحص ٓٞحهق أ١َحف حُوٜٞٓش حُـ٘خث٤ش ٫ٝ ٣ٌٖٔ أريح كَٜٛخ

أٗخٍ ُلخُش اٛيحٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش أَٓ رزط٬ٕ ؿِء ٖٓ اؿَحءحص حُظلو٤ن، ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش كبٗٚ 

ؽ ك٢ حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٜٓ٘خ، ٣ٌٖٔ ُِـَكش إٔ طؤَٓ ربؿَحء طلو٤ن .ّ. ٖٓ م239كٔذ ٓوظ٠٠ حُٔخىس 

                                                 
 الصادر عن الغرفة الجنائية بالمجمس األعمى في الممف 23/04/2003 الصادر بتاريخ 921/01قرار عدد  150

 .293: ، ص 61، منشور بمجمة قضاء المجمس األعمى عدد 22605/2000عدد 



.ط٢ِ٤ٌٔ
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ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس ك٢ ٌٛح حُٜيى، إٔ حُٔوٍَ حُٔلخٍ رؼي اطٔخّ حُوخ٢ٟ حُٔ٘ظيد ُِظلو٤ن 

حُظ٢ِ٤ٌٔ ػ٠ِ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٣ٌٕٞ ُٚ ٓلؼُٞٚ حُظخّ ك٢ كخُش طؤ٤٣يٙ ٖٓ ١َف ٌٛٙ حُـَكش، ح٧َٓ 

.ؽ.ّ. ٖٓ م240ح١ٌُ ٜٗض ػ٤ِٚ حُٔخىس 
152
 

ٖٓ حُٔئًي أٗٚ ػ٘يٓخ ٣٘ظ٢ٜ حُظلو٤ن حُظ٢ِ٤ٌٔ، طؤَٓ حُـَكش حُـ٘ل٤ش رب٣يحع ِٓق حُٔٔطَس 

رٌظخرش ح٠ُز٢ ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف ٝحُظ٢ طوّٞ ربهزخٍ ح١٧َحف ٝىكخػْٜ رٌٜح ح٣٩يحع رٞحٓطش 

. ٍٓخثَ ٠ٓٔٞٗش

٣ٝزو٠ ِٓق حُٔٔطَس ٓٞىػخ رٌظخرش ح٠ُز٢ ه٬ٍ ػٔخٕ ٝأٍرؼ٤ٖ ٓخػش ك٢ ه٠خ٣خ 

ح٫ػظوخٍ ح٫كظ٤خ٢١ ٝحُٟٞغ طلض حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش، ُٝٔيس هٔٔش أ٣خّ ك٢ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُو٠خ٣خ، 

.ؽ.ّ. ٖٓ م236 ٣ٝ235ٝظْ اؿَحء حُٔٔطَس ٝكوخ ُِٔخىط٤ٖ 
153
 

ٝك٢ هظخّ ٌٛح حُٔطِذ، حٓظٞهل٘خ اٌٗخٍ ٛخّ طٔؼَ ك٢ طلي٣ي ١ز٤ؼش حُؼ٬هش ر٤ٖ حُظلو٤ن 

حُظ٢ِ٤ٌٔ رخُزلغ حُظ٢ِ٤ٌٔ ؟ 

هي ٣ظٔخءٍ أكي ػٖ ؿيٟٝ ىٍحٓش ػ٬هش حُظلو٤ن حُظ٢ِ٤ٌٔ رخُزلغ حُظ٢ِ٤ٌٔ ػ٠ِ حػظزخٍ 

إٔ ح٧َٓحٕ ٓوظِلخٕ ٌَُٝ ٜٓ٘خ ٓلَ ىٍحٓش ٓوظِق ػٖ ح٥هَ، ٌُ٘٘خ َٟٗ ػٌْ ًُي، رَ ح٧ًؼَ 

. ٖٓ ًُي َٟٗ ٍَٟٝس ُِّٝٝ طلي٣ي ٌٛٙ حُؼ٬هش، ٗظَح ُٔخ ٣ؼ٤َٙ حُٟٔٞٞع ٖٓ ه٢ِ ٝاٌٗخٍ

: طوظِق ٓئٓٔش حُظلو٤ن حُظ٢ِ٤ٌٔ ػٖ ٓئٓٔش حُزلغ حُظ٢ِ٤ٌٔ ك٢ ٗوطظ٤ٖ أٓخ٤ٓظ٤ٖ

ح٠ُٝ٧ أٗٚ ه٬كخ ُِظلو٤ن حُظ٢ِ٤ٌٔ كبٕ حُزلغ حُظ٢ِ٤ٌٔ ٣٘ـِ ٖٓ ١َف ه٠خس ح٧كٌخّ، ٝحُ٘وطش 

.حُؼخ٤ٗش إٔ حُِـٞء ا٠ُ حُزلغ حُظ٢ِ٤ٌٔ ٣ٌٕٞ رؼي اٛيحٍ ح٧َٓ رخ٩كخُش ػ٠ِ ؿِٔخص حُٔلخًٔش
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يًُضاث قشاساث انغشفت انضُغُت بشأٌ انخغقُق : انًطهب انزبٍَ 

طظ٘ٞع حُوَحٍحص حُٜخىٍس ػٖ حُـَكش حُـ٘ل٤ش رظ٘ٞع حُو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش ػ٤ِٜخ ٝرظ٘ٞع 

حَُٔحكَ حُظ٢ طٜيٍ ك٤ٜخ ٌٛٙ حُوَحٍحص ًُٝي آخ أػ٘خء ٣َٓخٕ حُظلو٤ن أٝ رؼي حٗظٜخثٚ ٝهي حٗظ١َ 

حَُٔ٘ع ٓـٔٞػش ٖٓ ح١َُٝ٘ حُٞحؿذ طٞحكَٛخ ك٢ هَحٍحص حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٝإ ًخٕ حُٔئحٍ حُٔؼ٤َ 

ُِـيٍ ٛ٘خ ٣ظٔلٍٞ كٍٞ ٓيٟ هخر٤ِش ٌٛٙ حُوَحٍحص ُِطؼٖ ؟ 
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ًىعيخ لزاراد الغزفخ : الفمزح األولً 

الجٌحيخ وشزوط إصذارهب 

طٜيٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش هَحٍحطٜخ حٓظ٘خىح ا٠ُ ح٫هظٜخٛخص حُٔوُٞش ُٜخ رٔ٘خٓزش ر٢ٔ 

ٍهخرظٜخ ػ٠ِ ح٧ٝحَٓ ٝح٩ؿَحءحص حُٔظوٌس ٖٓ ١َف ه٠خس حُظلو٤ن ٌُُي اٗظ١َ حَُٔ٘ع ٓـٔٞػش 

. ٖٓ ح١َُٝ٘ ك٢ ٌٛٙ حُوَحٍحص كظ٠ ط٘ظؾ آػخٍٛخ حُوخ٤ٗٞٗش

 

فيما يخص قرارات الغرفة الجنحية : أوال 
ٓخ ٖٓ ٗي إٔ حهظ٬ف َٓحكَ ٗظَ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ ه٠خ٣خ حُظلو٤ن ٣ئى١ ا٠ُ 

حهظ٬ف هَحٍحطٜخ رٌٜح حُ٘ؤٕ ا٠ُ هَحٍحص طٜيٍ أػ٘خء ٣َٓخٕ حُظلو٤ن ٝهَحٍحص طٜيٍ رؼي حٗظٜخء 

. حُظلو٤ن

٣ٜيٍ أػ٘خء ٣َٓخٕ حُظلو٤ن ًُٝي ر٘خء ػ٠ِ حُطِزخص حُٔويٓش  : فببنُغبت نهُىع األول- 

ا٠ُ حُـَكش ٓزخَٗس أٝ ر٘خء ػ٠ِ ح٫ٓظج٘خكخص حَُٔكٞػش ا٤ُٜخ ك٢ ٓٞحؿٜش أٝحَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن 

ٝحٓظ٘خىح ا٠ُ ًُي طظوٌ ٌٛٙ حُوَحٍحص ػيس أٗٞحع، كزخُ٘ٔزش ُِ٘ن ح٧ٍٝ طٜيٍ هَحٍحص رخ٫ٓظـخرش 

أٓخ روٜٞٙ حُ٘ن حُؼخ٢ٗ كظٜيٍ هَحٍحص رظؤ٤٣ي أٝ اُـخء أٝحَٓ . ُِطِزخص حُٔويٓش ا٤ُٜخ أٝ ٍك٠ٜخ

. هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٫ػظزخٍٛخ ىٍؿش ػخ٤ٗش ُِظوخ٢ٟ روٜٞٙ ه٠خ٣خ حُظلو٤ن ح٩ػيحى١

ًٔخ طٜيٍ هَحٍحص ك٢ ١ِزخص أهَٟ طويّ ا٤ُٜخ ٝكن ١َٝٗ ٓؼ٤٘ش ًظِي حُٔظؼِوش رٔلذ 

. حُو٤٠ش ٖٓ هخ٢ٟ ُِظلو٤ن ٝاكخُظٜخ ػ٠ِ آهَ ٩طٔخّ اؿَحءحص حُزلغ

ك٤ظؼِن رخُوَحٍحص حُٜخىٍس ر٘ؤٕ حٗظٜخء حُظلو٤ن ٝحُظ٢  : أيب ببنُغبت نهُىع انزبٍَ- 

طٌٕٞ كخِٛش ك٢ ح٫ٓظج٘خكخص حُٔٞؿٜش ا٤ُٜخ رٌٜح حُوٜٞٙ ًُٝي ط٣ٌَٔخ ُيٍٝ حُـَكش حُـ٘ل٤ش 

ؽ،.ّ. ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ ٖٓ م222رخػظزخٍٛخ ٓلٌٔش حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش ٧ٝحَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ١زوخ ُِٔخىس 
155
 

ٝطٌٕٞ هَحٍحص ٌٛٙ حُـَكش رظؤ٤٣ي ح٧َٓ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ رخ٫ٓظج٘خف اًح طز٤ٖ ُٜخ أٗٚ ٜٓخىف ُِٜٞحد 

ًٔخ ٣ـُٞ ُٜخ اٛيحٍ أَٓ ربُوخء حُوزٞ ػ٠ِ حُٔظْٜ أٝ . أٓخ اًح طز٤ٖ ُٜخ حُؼٌْ طٜيٍ هَحٍح ربُـخثٚ

ا٣يحػٚ ك٢ حُٔـٖ أٝ اٛيحٍ هَحٍ ربؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ طِوخث٤خ أٝ ر٘خء ػ٠ِ ١ِذ ٖٓٔ ٣ٜٔٚ ح٧َٓ 

.ًِٔخ ٍأص ًُي ٣ٍَٟٝخ ٝٓل٤يح ٩ظٜخٍ حُلو٤وش
156
 

ؽ، ٣ٌٜٔ٘خ اٛيحٍ هَحٍ رؼيّ حهظٜخٙ .ّ. ٖٓ م242ٝر٘خء ػ٠ِ ٓوظ٤٠خص حُٔخىس 
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هخ٢ٟ حُظلو٤ن اًح طز٤ٖ ُٜخ ًُي ر١َ٘ طؼ٤٤ٖ حُـٜش حُٔوظٜش،
157

 ًؤٕ ٣ٌٕٞ حُوخ٢ٟ حُٔلون ؿ٤َ 

ٓوظٚ ٗٞػ٤خ أٝ ٓل٤ِخ أٝ ك٢ كخُش ط٘خُع ح٫هظٜخٙ ٫ٝ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُوَحٍ ا٫ ر٘خء ػ٠ِ ١ِذ ٖٓ 

. ح١٧َحف

ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ ٌٛٙ حُوَحٍحص طظَٜ ح٧ٝحَٓ حُٔطؼٕٞ ك٤ٜخ ٖٓ ًَ حُ٘ٞحثذ 

٣ٌٕٝٞ ُٜخ ٓلؼُٜٞخ حُظخّ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٟٞؼ٤ش حُٔظ٤ٜٖٔ ٝحُو٠خ٣خ حُوخٟؼش ُِظلو٤ن ُٔخ طظ٤ِٔ رٚ ٌٛٙ 

حُـَكش ٖٓ ىٍٝ ْٜٓ ك٢ َٓحهزش أػٔخٍ ه٠خس حُظلو٤ن حُظخرؼ٤ٖ ُ٘لًٞٛخ، ٌُُي حٗظ١َ حَُٔ٘ع 

. ٓـٔٞػش ٖٓ ح١َُٝ٘ ُٜلش هَحٍحطٜخ

 

الشروط الالزمة لصحة قرارات الغرفة الجنحية : ثانيا 
٫ ٣ٌٖٔ ١٧ ٓوٍَ ه٠خث٢ إٔ ٣ؼزَ ػٖ اٍحىس حُوخٕٗٞ ٣ٜٝزق ػ٘ٞحٗخ ُِلو٤وش ا٫ اًح 

طٞكَص ك٤ٚ ٓـٔٞػش ٖٓ ح١َُٝ٘ ٜٓ٘خ ٓخ ٣ظؼِن رٜيٍٝٙ ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣ظؼِن رٔ٘ظ٬ٔطٚ اٟخكش ا٠ُ 

. ١َٝٗ أهَٟ طَطز٢ رظز٤ِـٚ، ٝهَحٍحص حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٫ طٔظؼ٠٘ ٖٓ ٌٛٙ حُوٞحػي

٢ٛ ١َٝٗ كَٟٜخ حَُٔ٘ع طلض  : فببنُغبت نهششوط انًشحبطت بصذوس انقشاساث- 

ُٔ٘خه٘ش حُو٠خ٣خ - ٣َٓخ–١خثِش حُزط٬ٕ ك٤غ أُِّ ػوي ؿِٔخص حُـَكش حُـ٘ل٤ش رـَكش حٍُٔ٘ٞس 

حُٔؼَٟٝش ػ٤ِٜخ ًُٝي حٗط٬هخ ٖٓ ح٬١٩ع ػ٠ِ طو٣ََ حُٔٔظ٘خٍ حٌُِٔق رخُو٤٠ش ٝىٍحٓخص 

ِٓظٔٔخص ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ًٌَٝٓحص ح١٧َحف،
158

.  ط٣ٌَٔخ ُـخ٣ش حَُٔ٘ع ٖٓ ؿؼَ حُظلو٤ن ٣َٓخ

ٝط٘ظوَ ٛلش ح٣َُٔش ا٠ُ َٓكِش حُٔيحُٝش،
159

ؽ ػ٠ِ أٗٚ .ّ. ٖٓ م237 ك٤غ ط٘ٚ حُٔخىس 

٫ ٣ٌٖٔ ُٔٔؼَ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٫ٝ ٌُخطذ ح٠ُز٢ ك٠ٍٞ ٓيح٫ٝص حُـَكش حُـ٘ل٤ش، أٓخ ك٢ َٓكِش 

حُ٘طن رخُوَحٍ، كوي أُِّ حَُٔ٘ع رؤٕ ٣ظْ ك٢ ؿِٔش ػ٤ِ٘ش ٝطؼ٤ِوخ ػ٠ِ ؿخ٣ش حَُٔ٘ع ٖٓ ؿؼَ 

اًح ًخٗض ٓ٘خه٘ش حُو٠خ٣خ ٖٓ كن "حُٔ٘خه٘ش ٣َٓش ٝحُ٘طن رخُوَحٍ ػ٤ِ٘خ ػزَ حُزؼٞ ػ٠ِ أٗٚ 

".حُٔلٌٔش كبٕ هَحٍحطٜخ ٖٓ كن حُوّٜٞ ٣ٝـذ إٔ طٌٕٞ ػ٤ِ٘ش
160
 

كظو٠غ هَحٍحص  : أيب ببنُغبت نهششوط انًشحبطت بًشخًالث قشاساث انغشفت انضُغُت- 

ٌٛٙ حُـَكش ًـ٤َٛخ ٖٓ حُوَحٍحص حُو٠خث٤ش ا٠ُ ٍَٟٝس طٞكَ رؼٞ ح١َُٝ٘ طلض ١خثِش 
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حُزط٬ٕ،
161

 رل٤غ ٣ـذ ح٩ٗخٍس ا٠ُ حٌُِٔٔش حُٔـَر٤ش ٝٛيٍٝ حُوَحٍحص رخْٓ ؿ٬ُش حُِٔي اٟخكش 

ا٠ُ ر٤خٕ حُـٜش حُٜٔيٍس ُِوَحٍ ٝطخ٣ٍن ٛيٍٝٙ، ًٔخ ٣ـذ إٔ طظ٠ٖٔ ح٣ُٜٞش حٌُخِٓش ١٨َُحف 

. ٝٛلظْٜ ك٢ حُيػٟٞ ٝٝهخثغ حُو٤٠ش

٣ٝ٘ظ١َ أ٠٣خ إٔ طٌٕٞ حُوَحٍحص ٌٓظٞرش ٝٓؼِِش طؼ٬٤ِ ٣ليى ح٧ٓخّ حُوخ٢ٗٞٗ حَُٔطٌِس 

ػ٤ِٚ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٟٝٞف حُٔ٘طٞم ح١ٌُ ٣ؼي رٔؼخرش ؿٞحد حُٔلٌٔش ػ٠ِ ٓخ ػَٝ ػ٤ِٜخ كظ٠ 

٣ظْ طلي٣ي حًَُِٔ حُوخ٢ٗٞٗ ٌَُ ١َف، ٝؿخء ك٢ ٌٛح ح١٩خٍ هَحٍ ُٔلٌٔش حُ٘وٞ حُل٤َٔٗش ٣و٢٠ 

٣ـذ إٔ طٌٕٞ هَحٍحص ؿَكش ح٫طٜخّ ٓؼِِش ٝطـ٤ذ ػ٠ِ ِٓظٔٔخص ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ًٌَٝٓحص "رؤٗٚ 

".ح١٧َحف
162

 ًٔخ حٗظ١َ حَُٔ٘ع ح٩ٗخٍس ا٠ُ ا٣يحع حُٔٔظ٘يحص ٝحًٌَُٔحص ٝػ٘ي ح٫هظ٠خء 

ك٠ٍٞ ح١٧َحف، اٟخكش ا٠ُ ر٤خٕ أٓٔخء حُو٠خس ٝٓٔؼَ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ًٝخطذ ح٠ُز٢ ٝإٔ طٞهغ 

.ٌٛٙ حُوَحٍحص ٖٓ ١َف ٍث٤ْ حُـَكش ٝحٌُخطذ ح١ٌُ ك٠َ حُـِٔش
163
 

ٝاًح ًخٕ هَحٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٣و٢٠ رخ٩كخُش ػ٠ِ ؿَكش حُـ٘خ٣خص ٣ـذ إٔ ٣ظ٠ٖٔ 

ح٧كؼخٍ ٝٝٛلٜخ حُوخ٢ٗٞٗ ٝحُٜ٘ٞٙ حُٔطزوش ًُٝي طلض ١خثِش حُزط٬ٕ ٧ٕ ٌٛح حُوَحٍ ٣ؼظزَ 

ٌٛخ ٬ُطٜخّ ػِٔخ إٔ ٌٛٙ حُـَكش ٫ طٜيٍ هَحٍح رخ٩كخُش ا٫ ك٢ كخُش ٓخ اًح أُـض هَحٍ هخ٢ٟ 

حُظلو٤ن رؼيّ حُٔظخرؼش أٝ أؿَص طلو٤وخ ط٤ِ٤ٌٔخ ٝٛ٘خ ٣لن ُٜخ اٛيحٍ أَٓ رب٣يحع حُٔظْٜ ك٢ حُٔـٖ أٝ 

.أَٓ ربُوخء حُوزٞ ر١َ٘ إٔ ٠٣ٖٔ ًُي ك٢ حُوَحٍ
164
 

٣ٝـذ إٔ ٣ظ٠ٖٔ هَحٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٓخ ٣ل٤ي طٜل٤ش حُٜٔخ٣ٍق حُو٠خث٤ش كبًح ًخٕ 

حُوَحٍ ٫ ٢ٜ٘٣ حُيػٟٞ ٣ظْ طؤؿ٤َ حُزض ك٢ حُٜٔخ٣ٍق،
165

 ٝىأرض حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش 

ٝك٤غ إ حُوَحٍ ٣و٢٠ ربكخُش حُٔظ٤ٜٖٔ ػ٠ِ "ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش ػ٠ِ ط٣ٌَْ ٌٛٙ حُوخػيس رخُوٍٞ 

".ؿَكش حُـ٘خ٣خص ٝرخُظخ٢ُ ٣ظؼ٤ٖ كلع حُزض ك٢ حُٜخثَ ا٠ُ ؿخ٣ش حُلَٜ ك٢ حُٟٔٞٞع
166

 أٓخ اًح 

ًخٕ هَحٍٛخ ٢ٜ٘٣ حُيػٟٞ كظوّٞ ٝؿٞرخ رٜل٤ش حُٜٔخ٣ٍق ٝطل٤ِٜٔخ ُِطَف حُوخَٓ ٝٓؼخٍ ًُي إٔ 

طئ٣ي ح٧َٓ رؼيّ حُٔظخرؼش أٝ رؼيّ اؿَحء طلو٤ن ٝٓغ ًُي ًٛزض رؼٞ حُوَحٍحص ا٠ُ ػيّ حٓظ٤لخء 

ٝك٤غ طْ كظق حُظلو٤ن ر٘خء ػ٠ِ ٓطخُزش ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٝحٗظ٠ٜ رؼيّ حُٔظخرؼش كبٗٚ "حُٜخثَ روُٜٞخ 

".٣ظؼ٤ٖ حُظ٣َٜق رؼيّ حٓظ٤لخء حُٜخثَ
167
 

ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًٕٞ حُوخػيس ط٘ٚ ػ٠ِ إٔ هخَٓ حُيػٟٞ ٣ظلَٔ ٛخثَٛخ كبٗٚ ٣ٌٖٔ 
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ُِـَكش حًٌٍُٔٞس اػلخء حُطَف حُٔي٢ٗ ٖٓ حُٜٔخ٣ٍق ٤ًِخ أٝ ؿِث٤خ ٖٓ حُٜٔخ٣ٍق اًح ًخٕ كٖٔ 

ح٤ُ٘ش ر١َ٘ أ٫ ٣ٌٕٞ ٛٞ ٖٓ أػخٍ حُيػٟٞ ػٖ ٣َ١ن حٌُ٘خ٣ش حُٔزخَٗس ٧ٗٚ ٫ ٣ؼل٠ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش 

ٝك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ؿخء هَحٍ رظؤ٤٣ي أَٓ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رؼيّ هزٍٞ . ؽ.ّ. ٖٓ م246حٓظ٘خىح ا٠ُ حُٔخىس 

.كظق طلو٤ن ٝاػلخء حُطَف حُٔي٢ٗ ٖٓ حُٜٔخ٣ٍق
168

 ًٔخ طٜيٍ ٌٛٙ حُـَكش ٓوٍَح ربٍؿخع ٓزِؾ 

ًلخُش حُل٠ٍٞ ٝٛٞ ٓخ ؿخء ك٢ هَحٍ ه٠٠ رٚ رؼيّ ٓظخرؼش حُٔظْٜ ٝاٍؿخع ٓزِؾ حٌُلخُش حُٔٞىع 

.رٜ٘يٝم حُٔلٌٔش
169
 

ٝأػط٠ حَُٔ٘ع حُلن ُِـَكش حُـ٘ل٤ش رَى ح٤ٗ٧خء حُٔلـُٞس ُٖٔ ُٚ حُلن ك٤ٜخ اًح ُْ 

طٌٖ ٫ُٓش ٤َُٔ حُيػٟٞ أٝ هط٤َس ًخ٧ِٓلش ٝحُٔظلـَحص ٝحُٔويٍحص ٝحُٔٞحى حُٔخٓش ٝحُٔٞحى 

. ؽ.ّ. ٖٓ م246حُوخرِش ُِٜٔخىٍس حٓظ٘خىح ا٠ُ حُٔخىس 

أُِّ حَُٔ٘ع طز٤ِـٜخ ١٨َُحف ٝىكخػْٜ ػ٠ِ حَُؿْ  : وببنُغبت نخبهُغ هزِ انقشاساث- 

ٖٓ ٛيٍٝٛخ ك٢ ؿِٔش ػ٤ِ٘ش ًُٝي ٖٓ أؿَ طلو٤ن ٟٔخٗش أهَٟ ٖٓ ٟٔخٗخص حُؼيحُش حُـ٘خث٤ش،
170
 

ٝهي حٗظ١َ ٍَٟٝس طز٤ِـٜخ ك٢ ظَف أٍرؼش ٝػ٣َٖ٘ ٓخػش ٖٓ ٛيٍٝٛخ رٞحٓطش ٍٓخُش 

 ٖٓ 39 38ٝ ٠ٓ37ٝٔٞٗش ٓغ اٗؼخٍ رخُظَٞٛ ١زوخ ١َُِٝ٘ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلٍٜٞ 

.هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُٔي٤ٗش
171
 

ٝطزؼخ ٌُُي، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ حَُٔ٘ع ًخٕ ك٣َٜخ ػ٠ِ ٓٔؤُش طز٤ِؾ هَحٍحص ٌٛٙ حُـَكش 

ُٔخ ُٜخ ٖٓ أ٤ٔٛش ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن ٖٓ ؿٜش ٟٝٔخٗش ُلوٞم ح٧كَحى ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش، ًُٝي كظ٠ 

٣ٌٜٔ٘خ طَط٤ذ ًخكش ح٥ػخٍ حُوخ٤ٗٞٗش، ا٫ إٔ حُٔئحٍ ح١ٌُ ٣طَف ٛ٘خ ٝربُلخف ٛٞ ٓخ ىحٓض حُـَكش 

حُـ٘ل٤ش طظ٤ِٔ رٌٜح حُيٍٝ حُلؼخٍ ك٢ َٓحهزش حُظلو٤ن ح٩ػيحى١، كَٜ طو٠غ هَحٍحطٜخ ُِطؼٖ ؟ 

 

هذي إهكبًيخ الطعي في : الفمزح الثبًيخ 

لزاراد الغزفخ الجٌحيخ 

ٍؿْ ح٤ٔٛ٧ش حُظ٢ أ٫ٝٛخ حَُٔ٘ع ُِـَكش حُـ٘ل٤ش ك٢ ٓـخٍ حُظلو٤ن ح٩ػيحى١ ُٔخ 

طٜيٍٙ ٖٓ هَحٍحص طليى ٓٔخٍ حُو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش ػ٠ِ ه٠خس حُظلو٤ن كبٕ ح٩ٌٗخٍ ح١ٌُ ظَ 

ٓطَٝكخ ٣ظٔلٍٞ رخ٧ٓخّ كٍٞ ٓيٟ هخر٤ِش هَحٍحص حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُِطؼٖ رخُ٘وٞ ؟ 

 األول: ٝهي ػَف حُـٞحد ػٖ ٌٛح ح٩ٌٗخٍ حهظ٬كخ كو٤ٜخ ٝه٠خث٤خ حٗؤْ ا٠ُ حطـخ٤ٖٛ 
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٣ؼخٍٝ آٌخ٤ٗش ه٠ٞع هَحٍحص حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُِطؼٖ رخُ٘وٞ ٓئٓٔخ ٓٞهلٚ ػ٠ِ ٓوظ٤٠خص 

ؽ حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ حُطؼٖ رخُ٘وٞ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظْ ا٫ ك٢ ح٧كٌخّ ٝحُوَحٍحص .ّ. ٖٓ م521حُٔخىس 

. ٝح٧ٝحَٓ حُو٠خث٤ش حُٜ٘خث٤ش حُٜخىٍس ك٢ حُـَٞٛ ٓخ ُْ ٣٘ٚ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ه٬ف ًُي

ٝرٔخ إٔ حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ ُْ ٣و٠غ هَحٍحص حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُِطؼٖ رخُ٘وٞ ر٣َٜق 

حُ٘ٚ كبٕ حُٜٞحد ُيٟ ٌٛح ح٫طـخٙ ٛٞ إٔ هَحٍحص ٌٛٙ حُـَكش ؿ٤َ هخرِش ُِطؼٖ حٓظ٘خىح ا٠ُ 

حُوخػيس حُوخثِش رؤٗٚ ٫ ١ؼٖ ا٫ ر٘ٚ، ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ إٔ ٓـَٔ هَحٍحطٜخ ك٢ ٓـخٍ حُظلو٤ن ٫ 

. طيهَ ك٢ ٗطخم حُوَحٍحص حُٜ٘خث٤ش حُلخِٛش ك٢ حُٟٔٞٞع

كؤهَ ربٌٓخ٤ٗش حُطؼٖ ك٢ هَحٍحص حُـَكش حُـ٘ل٤ش رخُ٘وٞ حٓظ٘خىح ػ٠ِ  : أيب االحضبِ انزبٍَ

ؽ حُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ١ِذ حُ٘وٞ ك٢ هَحٍ ح٩كخُش ػ٠ِ .ّ. ٖٓ م524ٓوظ٤٠خص حُٔخىس 

 رٔؼ٠٘ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ 227حُٔلٌٔش حُِؿ٣َش ا٫ ٓغ حُلٌْ ك٢ حُـَٞٛ َٝٓحػخس ُٔوظ٤٠خص حُٔخىس 

٣ٔظ٘ي ١ِذ حُ٘وٞ ػ٠ِ اػخٍس حُيكغ رزط٬ٕ اؿَحءحص حُظلو٤ن ٓخ ىحٓض حُـَكش حُـ٘ل٤ش هي أٛيٍص 

.هَحٍٛخ رخ٩كخُش
172
 

ٝٗلْ حُلٌْ ١َٔ٣ ػ٠ِ حُوَحٍحص حُزخطش ك٢ ح٩كَحؽ حُٔئهض ٝحُٟٞغ طلض حَُٔحهزش 

حُو٠خث٤ش ٌُُي ػَِ ٌٛح ح٫طـخٙ ٓٞهلٚ ػ٠ِ أٓخّ إٔ حُطؼٖ رخُ٘وٞ ٛٞ كن ٠ٕٓٔٞ ٣ٌٖٝٔ 

. ٓٔخٍٓظٚ كظ٠ ٟيح ػ٠ِ هَحٍحص حُـَكش حُـ٘ل٤ش

ٝأٓخّ ٌٛح حُـٔٞٝ ك٢ حُٔٞهق حُظ٣َ٘ؼ٢ طؼيىص ح٩ٌٗخ٤ُخص حُوخ٤ٗٞٗش حُٔطَٝكش رويٍ 

. ٓخ طؼيىص حُظٞؿٜخص ٝحُوَحٍحص حُو٠خث٤ش رٌٜح حُوٜٞٙ

اًح ًخٕ هَحٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٣و٢٠ رخ٩كخُش ػ٠ِ ؿَكش  : بخصىص اإلشكبنُت األونً- 

حُـ٘خ٣خص ك٢ كخُش ٓخ اًح هخٓض ربػخىس ط٤٤ٌق ٝٛق رؼٞ ح٧كؼخٍ حُٞحٍىس ك٢ هَحٍ ح٤ُٔي هخ٢ٟ 

حُظلو٤ن ٫ ٣ؼ٤َ اٌٗخ٫ ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ حُِٔق ٤ٓلخٍ ػ٠ِ ؿَكش حُـ٘خ٣خص ٝإٔ ٌٛٙ ح٧ه٤َس طِٔي 

كن اػخىس ط٤٤ٌق
173

 حُٟٞغ ح١ٌُ أريحٙ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ك٢ أكي هَحٍحطٚ ك٤٘ٔخ ه٠٠ رؤٗٚ اًح 

كيىص حُـَكش حُـ٘ل٤ش حُٞٛق حُٔوٍَ ُِـ٣َٔش، كبٕ ؿَكش حُـ٘خ٣خص ؿ٤َ َٓطزطش رٌٜح حُٞٛق "

".٣ٝـذ ػ٤ِٜخ ط٤٤ٌق ح٧كؼخٍ حُؼخرظش ُي٣ٜخ ١زوخ ُِوخٕٗٞ حُـ٘خث٢ ػ٘ي ىٍحٓظٜخ ُِو٤٠ش
174
 

كبٕ ح٩ٌٗخٍ ٣طَف رليس ك٢ حُلخُش حُظ٢ طٜيٍ ك٤ٜخ حُـَكش حُـ٘ل٤ش هَحٍٛخ رظؤ٤٣ي أَٓ 

هخ٢ٟ حُظلو٤ن رؼيّ حُٔظخرؼش ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ظْ كلع حُِٔق ٌُُي ٣طَف حُٔئحٍ كٍٞ آٌخ٤ٗش 
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حُطؼٖ ك٢ ٌٛح حُوَحٍ رخُ٘وٞ هخٛش ٝإٔ ٛ٘خى ٖٓ طٔٔي رؤٕ هَحٍحص ٌٛٙ حُـٜش ٫ ٣طؼٖ ك٤ٜخ ا٫ 

ٓغ حُلٌْ ك٢ حُـَٞٛ، ٛ٘خ كخٍٝ حَُٔ٘ع حُظول٤ق ٖٓ كيس ٌٛح حُلَحؽ حُظ٣َ٘ؼ٢ ك٤٘ٔخ أػط٠ 

حُلن ُِطَف حُٔي٢ٗ رخُطؼٖ ك٢ ٌٛح حُوَحٍ ر١َ٘ إٔ ٣٘ٚ حُوَحٍ حُوخ٢ٟ رؼيّ حُٔظخرؼش ػ٠ِ ػيّ 

.هزٍٞ طيهِٚ ك٢ حُيػٟٞ أٝ أؿلَ حُزض ك٢ طٜٔش ٓخ
175

 ٝهي ٓخٍ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ك٢ ٌٛح حُٜ٘ؾ ك٤٘ٔخ 

رؤٗٚ ٫ ٓز٤َ ُطِذ حُٔطخُذ رخُلن حُٔي٢ٗ ر٘وٞ هَحٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش حُوخ٢ٟ رظؤ٤٣ي ح٧َٓ "ه٠٠ 

حُٜخىٍ ػٖ هخ٢ٟ حُظلو٤ن رؼيّ حُٔظخرؼش ٓخىحّ إٔ حُوَحٍ حًٌٍُٔٞ ُْ ٣٘ٚ ػ٠ِ هزٍٞ طيهَ 

".حُطَف حُٔي٢ٗ ك٢ حُيػٟٞ ُْٝ ٣ـلَ حُزض ك٢ طٜٔش ٓخ
176
 

ٝري٤ٜ٣خ، ٣ٌٖٔ ٤ُِ٘خرش حُؼخٓش حُطؼٖ رخُ٘وٞ ك٢ هَحٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش حُٔئ٣ي ٧َٓ هخ٢ٟ 

حُظلو٤ن حُوخ٢ٟ رؼيّ حُٔظخرؼش اًح ٓخ اٍطؤص ٓزٍَح ٟٓٞٞػ٤خ ٌُُي ٝٛٞ ٓخ ًٛزض ا٤ُٚ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش 

ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش ك٢ ػيس هَحٍحص ٝحُظ٢ هٍَص ك٤ٜخ ح٩ى٫ء رًٌَٔحص حُ٘وٞ ٖٓ أؿَ 

.َٓحهزش هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٝحُـَكش حُـ٘ل٤ش ٖٓ ١َف حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ح١ٌُ ٛٞ ٓلٌٔش هخٕٗٞ
 177

 

ٝٛ٘خ ٣ـذ حُظٞهق ُِوٍٞ ر٠ٍَٝس طيهَ حَُٔ٘ع ٖٓ أؿَ اػطخء ىٍٝ أًؼَ كخػ٤ِش 

رخُطؼٖ ك٢ هَحٍحص حُـَكش حُـ٘ل٤ش، كظ٠ ٣ظٌٖٔ ه٠خس حُ٘وٞ ٖٓ َٓحهزش ٓيٟ ٛلش حُظ٤٤ٌق 

حُوخ٢ٗٞٗ حُٔطزن ػ٠ِ حُٞحهؼش ٖٓ ك٤غ حُوخٕٗٞ ٫ ٖٓ ك٤غ حُٞحهغ ٝٛٞ طٞؿٚ ًخٕ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ 

هي أهَٙ هي٣ٔخ،
178

هَحٍحص ح٩كخُش ػ٠ِ حُٔلٌٔش طو٠غ َُهخرش " ٌُُي ه٠٠ ك٢ هَحٍ آهَ رؤٕ 

هخ٢ٟ حُ٘وٞ ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘ ك٢ كخُش ػيّ طٞكَٛخ ػ٠ِ ح١َُٝ٘ ح٧ٓخ٤ٓش ُٞؿٞىٛخ حُوخ٢ٗٞٗ 

".رٔزذ هَم ح٩ؿَحءحص حُـ٣َٛٞش ُِٔٔطَس أٝ حُْٔ رلوٞم حُيكخع
179
 

ٝٛٞ ح٧َٓ ح١ٌُ ٓخٍ ك٤ٚ ح٫طـخٙ حُو٠خث٢ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش ك٤غ 

طٞحطَص ػ٤ِٔش حُطؼٖ رخُ٘وٞ ك٢ حُوَحٍحص حُٜخىٍس ػٖ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٓؼ٬ ٖٓ ١َف حُٔظْٜ ك٢ 

كخُش اٛيحٍ حُـَكش هَحٍ رخ٩كخُش ٓؼ٬ أٝ ٖٓ ١َف حُطَف حُٔي٢ٗ أٝ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش أٝ ٤ًِٜٔخ اًح 
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.ٓخ طؼِن حُطؼٖ روَحٍ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ح١ٌُ ه٠٠ رؼيّ حُٔظخرؼش آخ ؿِث٤خ أٝ ٤ًِخ
180
 

كظَٜ٘ف ا٠ُ ٓٔؤُش ح٩كَحؽ حُٔئهض كبًح ًخٗض ٌٛٙ  : أيب بخصىص اإلشكبنُت انزبَُت

ح٧ه٤َس ٫ طيهَ ك٢ حهظٜخٙ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ػ٠ِ حػظزخٍ أٜٗخ ٓٔؤُش ٟٓٞٞع ٤ُٝٔض ٓٔؤُش 

هخٕٗٞ، كخ٩ٌٗخٍ ٣طَف كٍٞ آٌخ٤ٗش حُطؼٖ ك٢ هَحٍحص حُـَكش حُـ٘ل٤ش حُٔظؼِوش رٔ٘ق أٝ ٍكٞ 

. ح٩كَحؽ حُٔئهض

ح٩طـخٙ ح٧ٍٝ هٍَ ك٤ٚ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ هزٍٞ ١ِذ حُ٘وٞ حُٔٞؿٚ ٟي : ٛ٘خ ٗـي حطـخ٤ٖٛ 

 524، رخَُؿْ ٖٓ ًٕٞ حُٔخىس -٢ٛٝ حُـَكش حُظ٢ كِض ٓلِٜخ حُـَكش حُـ٘ل٤ش–هَحٍ ؿَكش ح٫طٜخّ 

ؽ ط٘ٚ َٛحكش ػ٠ِ ػيّ ؿٞحُ حُطؼٖ ك٢ هَحٍحطٜخ حُٔظؼِوش رخ٩كَحؽ حُٔئهض ا٫ ٓغ .ّ.ٖٓ م

.حُلٌْ ك٢ حُـَٞٛ
181
 

ر٤٘ٔخ ح٫طـخٙ حُؼخ٢ٗ هٍَ ك٤ٚ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ػيّ هزٍٞ حُطؼٖ رخُ٘وٞ ػ٠ِ أٓخّ إٔ 

.حُوَحٍ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٛٞ هَحٍ ط٤ٜٔي١ ؿ٤َ هخرَ ُِطؼٖ حُٔٔظوَ رخُ٘وٞ
182
 

ٝطـيٍ ح٩ٗخٍس رٌٜح حُوٜٞٙ إٔ حَُٔ٘ع ًخٕ ٝحٟلخ ٣َٛٝلخ ك٤٘ٔخ ٗٚ ػ٠ِ إٔ 

هَحٍحص حُزض ك٢ ح٩كَحؽ حُٔئهض ٫ طو٠غ ُِطؼٖ رخُ٘وٞ ا٫ ٓغ حُلٌْ ك٢ حُـَٞٛ ٝطزؼخ ٌُُي 

. ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٗٚ ٫ حؿظٜخى ٓغ حُ٘ٚ

. ٝٛٞ حُظٞؿٚ ح١ٌُ ٓخٍ ػ٤ِٚ حُؼَٔ حُو٠خث٢ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش

ٝأه٤َح، ٗوظْ ٌٛٙ حُلوَس رخُوٍٞ أٗٚ ٣ـذ ػ٠ِ حَُٔ٘ع ٤ُظيهَ رخُ٘ٚ َٛحكش ػ٠ِ 

آٌخ٤ٗش حُطؼٖ ك٢ هَحٍحص حُـَكش حُـ٘ل٤ش َُٔحهزش ح١َُٝ٘ حُوخ٤ٗٞٗش حُٞحؿذ طٞكَٛخ ٝرخُوٜٞٙ 

ك٢ هَحٍحص ػيّ حُٔظخرؼش ٝػيّ ح٫هظٜخٙ رخ٩ٟخكش ا٠ُ هَحٍ ح٩كخُش ح١ٌُ ٣ؼظزَ رٔؼخرش ٛي 

أٓخ ح٩كَحؽ حُٔئهض ٝحُٟٞغ طلض طيحر٤َ حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش ك٢ٜ أٍٓٞ طوظٚ رٜخ ٓلخًْ . ُ٪طٜخّ

. حُٟٔٞٞع، ًُٝي كظ٠ طظلون ح٠ُٔخٗخص حُظ٢ ٓطَص ٖٓ أؿَ حُظلو٤ن ح٩ػيحى١
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خـبحـًـــت 

 

رَهخرش حُـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٠ِ ػَٔ هخ٢ٟ "ُوي طويٓ٘خ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛح حُزلغ ريٍحٓش طظؼِن 

اٗط٬هخ ٖٓ اٌٗخ٤ُش ػخٓش طٔلٍٞص ك٢ ؿَٞٛٛخ ك٢ ٓيٟ طلو٤ن حُـَكش حُـ٘ل٤ش رٔلٌٔش " حُظلو٤ن

ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش ُِـخ٣خص حُٔظٞهخس ٖٓ اٗ٘خثٜخ ٝحُٔليىس ٖٓ ١َف حَُٔ٘ع حُٔـَر٢ رٜلش ػخٓش، 

ٝرخ٧هٚ ك٢ َٓحهزش ٓيٟ َٓ٘ٝػ٤ش ح٩ؿَحءحص حُظ٢ ٣ظوٌٛخ هخ٢ٟ حُظلو٤ن أػ٘خء طلو٤وٚ ك٢ 

حُو٠خ٣خ حُٔلخُش ػ٤ِٚ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ طلي٣ي ٗٞػ٤ش حُؼ٬هش حَُحرطش ر٤ٖ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ٝهخ٢ٟ 

. حُظلو٤ن َٛ ٢ٛ ػ٬هش َٓحهزش أّ ػ٬هش اَٗحف أّ أٜٗخ ػ٬هش طٌخ٤ِٓش ر٤ٖ حُـٜظ٤ٖ حُو٠خث٤ظ٤ٖ

ٝاٗظ٤ٜ٘خ ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع ا٠ُ ه٬ٛش ٓلخىٛخ إٔ حَُٔ٘ع أ٠ُٝ ٌُٜٙ حُـَكش ٌٓخٗش 

أٓخ٤ٓش ك٢ حُـٜخُ حُو٠خث٢ حُٔـَر٢ ُٔخ طظ٤ِٔ رٚ ٌٛٙ ح٧ه٤َس ٖٓ أىٝحٍ ٬١ثؼ٤ش ك٢ ٓـخٍ 

حُظلو٤ن ح٩ػيحى١ ٝهخٛش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رز٢ٔ ٍهخرظٜخ ػ٠ِ أػٔخٍ هخ٢ٟ حُظلو٤ن، ٌٛٙ حَُهخرش حُظ٢ 

طٌظ٢ٔ أ٤ٔٛش رخُـش ك٢ حُظلٌْ رٔـ٣َخص ٤َٓ حُٔلخًٔخص حُـ٘خث٤ش ُٔخ طٞكَٙ ٖٓ ٟٔخٗخص أٓخ٤ٓش 

. رٜيف طلو٤ن حُؼيحُش حُـ٘خث٤ش

َّْ ح٥ٍحء ٝحُ٘وخٗخص حُلو٤ٜش ٝحُو٠خث٤ش  ٝك٢ ٓؼَٝ ىٍحٓظ٘خ ٌٛٙ، ٝهل٘خ ػ٠ِ ط٠خٍد ٛ

كٍٞ ١ز٤ؼش ٌٛٙ حَُهخرش حُظ٢ طٔخٍٜٓخ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٠ِ أػٔخٍ ه٠خس حُظلو٤ن ٝٗٞػ٤ش حُؼ٬هش 

حَُحرطش ر٤ٖ ٛخط٤ٖ حُـٜظ٤ٖ، ٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ رؤٕ ػ٬هش هخ٢ٟ حُظلو٤ن رخُـَكش حُـ٘ل٤ش ٢ٛ ك٢ 

ح٧َٛ ػ٬هش طٌخ٤ِٓش ط٘ؤْ ا٠ُ ٗو٤ٖ أٓخ٤٤ٖٓ ٣ظؼِن حُ٘ن ح٧ٍٝ رخَُهخرش حُو٠خث٤ش، ك٤غ طٔخٍّ 

حُـَكش حًٌٍُٔٞس ٌٛح ح٫هظٜخٙ رخػظزخٍٛخ ؿٜش حٓظج٘خك٤ش ٌَُ ٓخ ٣ظوٌٙ هخ٢ٟ حُظلو٤ن ٖٓ 

اؿَحءحص ٝأٝحَٓ أػ٘خء رلؼٚ ك٢ حُو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش ػ٤ِٚ ٓٞحء طؼِن ح٧َٓ رخٓظج٘خكخص ٓٞؿٜش ٟي 

أٓخ حُ٘ن حُؼخ٢ٗ ك٤ظؼِن . أٝحَٓ ٛخىٍس أػ٘خء ٣َٓخٕ حُظلو٤ن أٝ أٝحَٓ ٛخىٍس ر٘ؤٕ حٗظٜخء حُظلو٤ن

ح٧ٍٝ ٛٞ اَٗحف ه٠خث٢ ٓ٘لٚ : رؼ٬هش ح٩َٗحف ػ٠ِ ٤َٓ حُظلو٤ن ٣ٝ٘ؤْ ريٍٝٙ ا٠ُ ه٤ٖٔٔ 

حَُٔ٘ع ٤ُٜؤس حُـَكش حُـ٘ل٤ش ًـٜش ه٠خث٤ش ط٠ٖٔ حُٔٔخٍ ح٤ُِْٔ ٝحُؼخى١ ُِو٠خ٣خ حُٔؼَٟٝش 

ػ٠ِ ه٠خس حُظلو٤ن حٗط٬هخ ٖٓ طط٤َٜ اؿَحءحص حُظلو٤ن ٖٓ ًَ حُ٘ٞحثذ حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طئى١ رٜخ 

ا٠ُ حُزط٬ٕ رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُزض ك٢ رؼٞ ١ِزخص ح٩كَحؽ حُٔئهض حُٔويٓش ُٜخ ٓزخَٗس ٝكن ١َٝٗ 

. ٓؼ٤٘ش ًٌٝح حُٟٞغ طلض طيحر٤َ حَُٔحهزش حُو٠خث٤ش

ًٔخ ٣َٜ٘ف حُؤْ حُؼخ٢ٗ ا٠ُ ح٩َٗحف ح٩ىح١ٍ ح١ٌُ ٣ٔخٍٓٚ أٓخٓخ ٍث٤ْ حُـَكش 

حُـ٘ل٤ش اٗط٬هخ ٖٓ ح٫هظٜخٙ حُٔٔ٘ٞف ُٚ ك٢ ا١خٍ َٓحهزظٚ ُلٖٔ ٤َٓ ٌٓخطذ حُظلو٤ن حُظخرؼش 

ُ٘لًٞٙ ًٌٝح ك٢ َٓحهزش ٟٝؼ٤ش حُٔؼظو٤ِٖ ح٫كظ٤خ٤٤١ٖ أػ٘خء ٣ُخٍطٚ ُِٔئٓٔخص حُٔـ٤٘ش، ٣ٝٔظي ٌٛح 

ح٩َٗحف ح٩ىح١ٍ ا٠ُ ٤ٛؤس حُـَكش حُـ٘ل٤ش ر٘خء ػ٠ِ ١ِزخص ٖٓ ح١٧َحف ط٢َٓ ا٠ُ ٓلذ حُو٤٠ش 

. ٖٓ هخٝ ُِظلو٤ن ٝاكخُظٜخ ػ٠ِ هخٝ آهَ

ٝك٢ ٝحهغ ح٧َٓ، ٜٓٔخ ًخٗض ١ز٤ؼش حَُهخرش حُظ٢ طٔخٍٜٓخ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ػ٠ِ أػٔخٍ 

ه٠خس حُظلو٤ن كبٜٗخ طؼ٤َ اٌٗخ٫ ًز٤َح ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُوَحٍحص حُظ٢ طٜيٍٛخ ٌٛٙ حُـَكش ٓٞحء 



رخطوخًٛخ هَحٍح ربؿَحء طلو٤ن ط٢ِ٤ٌٔ ٝٓخ ٣َطز٢ رٌٜح حُوَحٍ ٖٓ اٌٗخ٤ُخص ه٠خث٤ش أٝ رخطوخًٛخ 

هَحٍحص أهَٟ طظؼِن رخُزض ك٢ ٓوظِق ح٫ٓظج٘خكخص ٝحُطِزخص حُٔٞؿٜش ا٤ُٜخ ٝٓيٟ هخر٤ِظٜخ ُِطؼٖ 

. رخُ٘وٞ

ٝأٓخّ حُظ٠خٍد حُلخَٛ ر٤ٖ ح٫طـخٛخص حُلو٤ٜش ٝحُو٠خث٤ش ٝحُـٔٞٝ حُظ٣َ٘ؼ٢ رٌٜح 

حُوٜٞٙ، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٗٚ أٛزق ُِحٓخ ػ٠ِ حَُٔ٘ع إٔ ٣ظيهَ ُِظ٤ٜ٘ٚ َٛحكش ػ٠ِ آٌخ٤ٗش 

. حُطؼٖ رخُ٘وٞ ك٢ رؼٞ هَحٍحص حُـَكش حُـ٘ل٤ش

ٝأه٤َح، طـيٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ إٔ ٌٛح حُزلغ ٛٞ رلغ ٤ٓيح٢ٗ حػظٔي ػ٠ِ أكيع حُوَحٍحص 

ٝحُظٞؿٜخص حُو٠خث٤ش حُٜخىٍس ػٖ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش، ٝهي ُٔٔ٘خ ٖٓ 

ه٬ٍ حُلظَس حُو٤َٜس حُظ٢ ه٤٠٘خٛخ ُِظي٣ٍذ رٌٜٙ حُٔلٌٔش إٔ حُـَكش حًٌٍُٔٞس طؼَٔ ػ٠ِ ط٣ٌَْ 

ٟٔخٗخص حُٔلخًٔش حُؼخىُش ٝطلخى١ أ١ هَم هخ٢ٗٞٗ ك٢ اؿَحءحص حُظلو٤ن ٝك٢ ٗلْ حُٞهض، 

. ح٫كظلخظ رؤه٠ٜ هيٍ ٌٖٓٔ ٖٓ ك٣َش هخ٢ٟ حُظلو٤ن ِٝٓطظٚ حُظوي٣َ٣ش

ٝكظ٠ ٫ ٗزوْ حُ٘خّ كوٜخ، كبٕ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رط٘ـش، طلخٍٝ 

ؿٜي ح٩ٌٓخٕ حُظٞك٤ن ر٤ٖ ٟٔخٕ كٖٔ ٤َٓ حُظلو٤ن ح٩ػيحى١ ٝر٤ٖ ػيّ ؿَ ٣ي ه٠خس حُظلو٤ن 

حُوخٟؼ٤ٖ ك٢ حَُهخرش ُٜخ، ٝػيّ ػَهِش ػِْٜٔ، ٍؿْ ٓخ هي طٞحؿٜٚ ٌٛٙ حُـَكش ٖٓ ٛؼٞرخص طؼَٔ 

. ػ٠ِ طلخى٣ٜخ رٌَ كٌٔش ٝاؿظٜخى



الئغــت انـًـشاصــع انـًعخًــذة 
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  حُـِء ح٧ٍٝ، ٓطزؼش حُٔؼخٍف حُـي٣يس، "َٗف هخٕٗٞ حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش: "أكٔي حُو٢٘٤ِٔ ،
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 .1999حَُرخ١، حُطزؼش حُٔخىٓش، 
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الئغـت ببعض انقشاساث انقضبئُت انًعخًذة فٍ هزا انبغذ 
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 .1986 1966ٝحُٔخىس حُـ٘خث٤ش ر٤ٖ ٓ٘ش 

  4247 ك٢ حُِٔق حُـ٘ل٢ ػيى 2002 ٤ٗٞ٣ٞ 19 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1290هَحٍ ػيى ٍٞ٘٘ٓ 

 .97رٔـِش حُٔلخًْ حُٔـَر٤ش ػيى 

  رٔـٔٞػش هَحٍحص حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ك٢ 12/02/1970 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 364هَحٍ ػيى ٍٞ٘٘ٓ ،

 .1986 1966ٝحُٔخىس حُـ٘خث٤ش ر٤ٖ 

  رٔـِش 63068 ك٢ حُِٔق ػيى 24/05/1984 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 4934هَحٍ ػيى ٍٞ٘٘ٓ ،

 .137حُو٠خء ٝحُوخٕٗٞ ػيى 

  ك٢ 22489/99 ك٢ حُِٔق ػيى 26/01/2000 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 205/1هَحٍ ػيى ٍٞ٘٘ٓ ،

 .58 57ٝٓـِش ه٠خء حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ػيى 

  ك٢ حُِٔق ػيى 16/10/1996 ٛخىٍ ػٖ حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ رظخ٣ٍن 6093هَحٍ ػيى 

 .10 ٍٓ٘٘ٞ رٔـِش حَُٔحكؼش ػيى 90/3011

  رٔـِش 30609 ك٢ حُِٔق حُـ٘ل٢ ػيى 7/1/1997 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 332هَحٍ ػيى ،ٍٞ٘٘ٓ 

 .54 53ٝه٠خء حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ، ػيى 

  22605/2000 ك٢ حُِٔق حُـ٘خث٢ ػيى 23/04/2003 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 921هَحٍ ػيى ٍٞ٘٘ٓ 

 .61رٔـِش ه٠خء حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ػيى 

  ك٢ ٓـٔٞػش هَحٍحص حُٔـِْ 1963 كزَح٣َ 28 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1338هَحٍ ػيى ٍٞ٘٘ٓ ،

 .ح٧ػ٠ِ

  رٔـٔٞػش 76706 ك٢ حُِٔق حُـ٘ل٢ 16/05/1985 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 4435هَحٍ ػيى ٍٞ٘٘ٓ 

 .هَحٍحص حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ حُٔخىس حُـ٘خث٤ش، حُـِء حُؼخ٢ٗ

  حُٜخىٍ ػٖ حُـَكش حُـ٘خث٤ش رخُٔـِْ 23/04/2003 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 921/01هَحٍ ػيى 

 . 61، ٍٓ٘٘ٞ رٔـِش ه٠خء حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ػيى 22605/2000ح٧ػ٠ِ ك٢ حُِٔق ػيى 

  رٔـِش ه٠خء 10258/99 ك٢ حُِٔق ػيى 6/9/99 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1909/7هَحٍ ػيى ٍٞ٘٘ٓ 

 .58 57ٝحُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ػيى 

  رٔـِش 21373/96 ك٢ حُِٔق ػيى 10/06/1997 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 672/1هَحٍ ػيى ٍٞ٘٘ٓ ،

 .52ه٠خء حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ػيى 

  رٔـٔٞػش 65520 ك٢ حُِٔق ػيى 31/10/1983 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 6779هَحٍ ػيى ٍٞ٘٘ٓ 

 .هَحٍحص حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ك٢ حُٔخىس حُـ٘خث٤ش، حُـِء ح٧ٍٝ

  ٓـٔٞػش هَحٍحص 12/02/1970 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 13ّ/364هَحٍ ػيى ٖٟٔ ٍٞ٘٘ٓ ،

 .حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ك٢ حُٔخىس حُـ٘خث٤ش، حُـِء ح٧ٍٝ

  طير٤َ " أٍٝىٙ أٗخّ أكَحٍ ك٢ رلؼٚ 1962 ٓخٍّ 19 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 420/19هَحٍ ػيى

 ".ح٫ػظوخٍ ح٫كظ٤خ٢١ أػ٘خء َٓكِش حُظلو٤ن ٟٝٞحرطٚ حُوخ٤ٗٞٗش



  َٗف هخٕٗٞ " أٍٝىٙ ح٧ٓظخً ٓلٔي حُو٢٘٤ِٔ ك٢ 14/6/1973 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 847هَحٍ ػيى

 .حُٔٔطَس حُـ٘خث٤ش

 قشاساث صبدسة عٍ انغشفت انضُغُت نذي يغكًت االعخئُبف بطُضت: ربَُب 

  1188/08/10 ك٢ حُِٔق ػيى 11/11/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1261هَحٍ ػيى. 

  2008/18-1093 ك٢ حُِٔق ػيى 14/10/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1177هَحٍ ػيى. 

  2008/18-1166 ك٢ حُِٔق ٍهْ 11/11/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1239هَحٍ ػيى .

  2008/18-1170 ك٢ حُِٔق ٍهْ 11/11/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1243هَحٍ ػيى. 

  2008/18-1172 ك٢ حُِٔق ػيى 11/11/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1245هَحٍ ػيى. 

  2008/18-1179 ك٢ حُِٔق ػيى 11/11/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1252هَحٍ ػيى. 

  1046/08/18 ك٢ حُِٔق ػيى 30/09/2008هَحٍ ػيى       ٛخىٍ رظخ٣ٍن. 

  1177/08/18 ك٢ حُِٔق ػيى 11/11/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1250هَحٍ ػيى .

  1183/08/18 ك٢ حُِٔق ػيى 11/11/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1256هَحٍ ػيى. 

  1167/08/18 ك٢ حُِٔق ػيى 11/11/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1240هَحٍ ػيى. 

  2008/18-1070 ك٢ حُِٔق ػيى 07/10/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1048هَحٍ ػيى .

  2008/18-1002 ك٢ حُِٔق ػيى 23/09/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1104هَحٍ ػيى. 

  1148/08/18 ك٢ حُِٔق ػيى 29/10/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1212هَحٍ ػيى. 

  1179/08/18 ك٢ حُِٔق ػيى 11/11/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1252هَحٍ ػيى. 

  07.954/18 ك٢ حُِٔق ػيى 11/12/2007 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1087هَحٍ ػيى. 

  205/2005 ك٢ ِٓق ػيى 21/11/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 176/2008هَحٍ ػيى. 

  1075/2008/18 ك٢ حُِٔق ػيى 07/10/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1053هَحٍ ػيى. 

  2008/18-1156 ك٢ حُِٔق ػيى 28/10/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1187هَحٍ ػيى. 

  2008/18-1005 ك٢ حُِٔق ػيى 09/09/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1066هَحٍ ػيى. 

  08/18-1075 ك٢ حُِٔق ػيى 07/10/20089 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1053هَحٍ ػيى .

  08/18-1076 ك٢ حُِٔق ػيى 07/10/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1054هَحٍ ػيى. 

  08/18-1187 ك٢ حُِٔق ػيى 11/11/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1260هَحٍ ػيى. 

  08/18-1098 ك٢ حُِٔق ػيى 07/10/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1134هَحٍ ػيى. 

  08/18-1073 ك٢ حُِٔق ػيى 07/10/2008هَحٍ ػيى       ٛخىٍ رظخ٣ٍن. 

  18-422/2008 ك٢ حُِٔق ػيى 11/03/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 488هَحٍ ػيى. 

  1032/08/18 ك٢ ِٓق ػيى 19/01/2009 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 40/09هَحٍ ػيى .

  2008/18-1184 ك٢ حُِٔق ػيى 11/11/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1257هَحٍ ػيى. 

  2008/18-1174 ك٢ حُِٔق ػيى 11/11/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1246هَحٍ ػيى. 

  2007/18-954 ك٢ حُِٔق ػيى 11/12/2007 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1087هَحٍ ػيى. 



  2008/18-1176 ك٢ حُِٔق ػيى 11/11/2008 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 1249هَحٍ ػيى. 

  07.857/18 ك٢ حُِٔق ػيى 16/10/2007 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 920هَحٍ ػيى. 

  07/18-435 ك٢ حُِٔق ػيى 22/05/2007 ٛخىٍ رظخ٣ٍن 451هَحٍ ػيى. 

قشاساث صبدسة عٍ انغشفت انضُغُت ببعض يغبكى االعخئُبف انًغشبُت : ربنزب 

  ك٢ حُِٔق ػيى 30/03/2004 ٛخىٍ ػٖ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رٞؿيس رظخ٣ٍن 2859هَحٍ ػيى 

 .9، ٍٓ٘٘ٞ رٔـِش حُٔ٘خظَس ػيى 17/2004

  ٛخىٍ ػٖ حُـَكش حُـ٘ل٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ح٫ٓظج٘خف رخُيحٍ حُز٠٤خء ك٢ 1353/03هَحٍ ػيى 

 .98 ٍٓ٘٘ٞ رٔـِش حُٔلخًْ حُٔـَر٤ش، ػيى 26/03/2003 رظخ٣ٍن 1353/2003حُِٔق ػيى 
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