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مت١ٙــذ
ج٤طً أْ ِغإ١ٌٚس ضؼ٠ٛغ جدلطؼشس ِٓ ججلشديس ضمغ
ػٍ ٝػحضك ججلحٌٔ ،ٟىٓ ٕ٘حن قحالش ال ٠ظً فٙ١ح
جٌطؼ٠ٛغ ئىل جدلطؼشس ئِح ٌؼغش ججلحٔ ٟأٌ ٚؼذَ
ِؼشفطٗ ِٓٚ ،غٍت جٌؼذي أْ ٠رم ٝججملٌت ػٍ ٗ١دْٚ
ضؼ٠ٛغ ،فاْ مل ٠طُ ضؼ٠ٛؼٗ ِٓ ججلحٔ ٟفحٌٛجؾد ضؼ٠ٛؼٗ
ِٓ جٌذٌٚس.
ٚلذ أطرف ِرذأ جٌطضجَ جٌذٌٚس ذطؼ٠ٛغ جدلطؼشس
ػٓ ؾشجتُ ج٤فشجد يف قحٌس ئػغحس ججلحٔ ٟأ ٚوحْ رلٛٙال
ِٓ جدلرحدب جدلغطمشز ٌذ ٜوػٍت ِٓ دٚي جٌؼحمل ذظشف
جٌٕظش ػٓ ج٤عحط جٌز ٞضم َٛػٍِ ٗ١غإ١ٌٚس جٌذٌٚس.
ق١ع جخطٍف جٌفمٗ قٛي ج٤عحط جٌز ٞضم َٛػٍٗ١
٘زٖ جٌفىشز٠ ِٓ ُِٕٙ ،ش ٜأْ أعحط جٌطضجَ جٌذٌٚس
٘ ٛجؾطّحػ ٟحبع أعحعٗ جإلٔظحف ٚجٌطؼحِٓ جالؾطّحػٟ
ٚرٌه ضـر١مح ٌٛظ١فس جٌذٌٚس يف جٌؼظش جحلذ٠ع جٌيت
ضٕكظش يف ضمذمي جدلغحػذجشٚٚ ،ػغ لٛجَٔت جٌطإِٔ١حش
جالؾطّحػ١س ٚذزٌه ٠ى ْٛجٌطؼ٠ٛغ ِٕكس ،ذّٕ١ح ٠شٜ
جٌرؼغ ج٢خش أْ أعحط جٌطضجَ جٌذٌٚس ٘ ٛلحٔ ٟٔٛدبؼًت
أٔٗ ٌ١ظ ِٕكس ٚئمنح قك ٌٍّطؼشس ػٍ ٝجٌذٌٚس٠ٚ ،رتضد
ػٍ ٝج٤خز ذأ ِٓ ٞجٌٕظحَِت أِٛس ِغح٠شز ٌ٣خش فح٤خز
ذح٤عحط جٌمحٔ٠ ٟٔٛؼٌت أْ جٌطؼ٠ٛغ قك ٌٍّطؼشس أٚ
رٚ ٗ٠ٚال ٠شضرؾ دبذ ٜقحؾطٗ ٌٍطؼ٠ٛغٚ ،جيد وزٌه أْ
ضفظً يف ؿٍد جٌطؼ٠ٛغ ؾٙس لؼحت١س ،أِح ضرٌت ج٤عحط
جالؾطّحػ ٟجٌز٠ ٞؼطرب جٌطؼ٠ٛغ ِٕكس ِٓ جٌذٌٚس ٠رتضد
ػٍ ٗ١أْ جدلطؼشس ال ٠ـحٌد ذحٌطؼ٠ٛغ ئال ئرج وحْ حيطحؼ
ئٌٚ ،ٗ١ػٕذ جٌطٕحصع ضفظً ف ٗ١ؾٙس ئدجس٠س.
ٕ٘ٚح ٠ػٛس جٌطغحؤي قٛي ج٤عحط جٌز ٞذٕحء ػٍٗ١
ٍ٠ؿأ جدلطؼشس ِٓ ججلشديس ئىل جٌذٌٚس ِرحششز ٌٍكظٛي
ػٍ ٝجٌطؼ٠ٛغِ ً٘ٚ ،ح ضذفؼٗ ٌٍّطؼشس حيك ذلح زبظٍٗ١
ِٓ ججلحٔ ٟ؟ ِٚح ٘ ٟؿش٠مس جٌطكظ ِٓ ً١ججلحٔ ٟئْ
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أسجدش جٌذٌٚس رٌه؟ ِٚح ٘ ٛجدلؼ١حس جدلؼطّذ ِٓ لرً
جٌطشش٠ؼحش يف ضمذ٠ش جٌطؼ٠ٛغ؟ ٚيف قحٌس ضرٌت أِٓ ٞ
جدلؼحٍ٠ت ً٘ ع١إد ٞفؼال ئىل ضؼ٠ٛغ ػحدي ٚعش٠غ
ٌٍّطؼشس؟.
جحملٛس جٚ٤ي :أعظ ٚؿر١ؼس جٌطضجَ جٌذٌٚس ذحٌطؼ٠ٛغ
أٚال :ج٤عحط جٌمحٔٚ ٟٔٛجالؾطّحػٌٍ ٟطؼ٠ٛغ
 -1ج٤عحط جٌمحٟٔٔٛ
٠ش ٜأٔظحس ٘زج جالربحٖ أْ جٌطؼ٠ٛغ قك ٌٍّطؼشس
ػٍ ٝجٌذٌٚس ١ٌٚظ ِٕكس ِٕٙح ،فاْ مل ضٍطضَ ذذفغ
جٌطؼ٠ٛغ ٌٍّطؼشس فٍٗ قك ِمحػحهتح ٚئؾرحس٘ح ػٍ ٝدفغ
جٌطؼ٠ٛغ ،ذظشف جٌٕظش ػٓ جقط١حؾٗ ئٌ ٗ١أَ ال٘ 1 ،زٖ
جٌٕظشز ضٕـٍك ِٓ ػذز جػطرحسجش أمهٙح فىشز جٌؼمذ
جالؾطّحػ ٟجٌيت ضؼطرب أْ ٕ٘حن ػمذج ػّٕ١ح مت ئذشجِٗ
ذَت جٌفشد ِٓ ؾٙس ٚجٌذٌٚس ِٓ ؾٙس أخش٠ ،ٜرتضد ػٍٗ١
أْ ٌىً ؿشف ِٓ ؿشيف جٌؼمذ قك ٚػٍٚ ٗ١جؾد ربحٖ جٌـشف
2
ج٢خش ،فال جيد جإلخالي ِٓ أ ٞؿشف ذأ ٞجٌطضجَ ػٍ،ٗ١
 ِٓٚذَت جالٌطضجِحش جٌيت ضمغ ػٍ ٝوحً٘ وً فشد
جٌطٕحصي ػٓ ؾضء ِٓ قش٠طٚ ُٙأِٛجذلُ ِمحذً محح٠طُٙ
ِٓ لرً جٌذٌٚسٚ ،ضٕحصي جٌفشد ػٓ ؾضء ِٓ قش٠طٗ
٠ىّٓ يف ػذَ أخز قمٗ ذ١ذٖ ق١ع ٕ٠ظُ ٘زج جِ٤ش ِٓ
ؿشف جٌذٌٚس ،أِح جٌطٕحصي ػٓ ؾضء ِٓ أِٛجٌٗ ٠ذفغ
ػٍ ٝشىً ػش٠رس ضغطخذَ يف جدلششٚػحش جٌىرب ٜجٌيت ال
3
٠م ٜٛج٤فشجد ػٍٙ١ح وّىحفكس ججلشديس.
ٔ ِٓٚحق١س أخشٍ٠ ٜطضَ جٌفشد ذؼذَ محً جٌغالـ
 -1دٍ .حَذ أتى اىؼال ػقُذج " :ذؼىَغ اىذوىح ىيَؼشوس ػِ اىجشََح" ،داس اىفنش اىؼشتٍ ،1988 ،ص.24 :
وقذ أوطً ٍؤذَش تىداتغد تأُ َذفغ اىرؼىَغ ػيً أعاط أّه حق وىُظ ٍْحح واىَثاه اىرششَؼٍ ػيً رىل هى قاّىُ والَح ٍاعاشىعرظ األٍشَنُح
وػْىاّه :
Act to provide the compensation of victims of violent crimes.
أشاس إىُه دٍ .حغِ ػثىدٌ " :أعاط ٍغؤوىُح اىذوىح ػِ ذؼىَغ اىَجٍْ ػيُه فٍ اىقاّىُ اىجْائٍ واإلداسٌ واىششَؼح اإلعالٍُح" ،داس اىْهؼح،
 ،1990ص .125 :
 - 2دٍ .حَذ ػثذ اىهادٌ اىشقْقُشٌ ٍ" :حاػشاخ فٍ ذاسَخ اىْظٌ اىقاّىُّح واالجرَاػُح" ،داس اىْهؼح اىؼشتُح ،1994 ،اىجضء اىثاٍّ ،ص .22 :
 -3د .حغِ اىجذع ٍ" :غؤوىُح اىذوىح ٍِ اىرؼىَغ ػِ أػشاس اىجشََح"ٍ ،طثؼح اىظفا واىَشوج ،1993 ،ص.82 :
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د ْٚضشخ١ض ٚجإلذالؽ ػٓ ٚلٛع ججلشجتُ ِٚشضىرٙ١ح،
ٚٚجؾد ِؼحٔٚس سؾحي جٌغٍـس ِٚغحػذز ج٤فشجد جدلؼشػَت
ٌٍخـش ٚٚجؾد أدجء جٌشٙحدز ،ئال أْ ج٤فشجد ػٕذ
أدجت ُٙذلزٖ جالٌطضجِحش لذ ٠طؼشػ ْٛدلخحؿش ضظ١ر ُٙيف
أِٛجذلُ ٚأسٚجق ،ُٙفّٓ قم ُٙػٍ ٝجٌذٌٚس أْ ضٛفش ذلُ
جٌؼّحٔحش جٌالصِس حلغٓ أدجء دٚسُ٘ ٚضٕف١ز ٘زٖ
4
جٌٛجؾرحش.
ػالٚز ػٍ ٝرٌه ،فاْ جٌغ١حعس ججلٕحت١س جحلذ٠ػس
جٌيت ضطرؼٙح جٌذٌٚس ذبذف ئطالـ ججلحٔٚ ٟضأٌٍ٘ ٍٗ١ؼٛدز
ئىل ججملطّغ ،ضفشع ذؼغ ج٤عحٌ١د ِػً ٚلف جٌطٕف١ز أٚ
جٌٛػغ زبص جالخطرحس أٔ ٚظحَ جٌغؿ ْٛجدلفطٛقسٚ ،لذ
٠رتضد ػٍ ٝضٕف١ز ٘زٖ جٌغ١حعس ئسضىحخ جخلحػؼَت ذلزٖ
جٌٕظُ ذؼغ ججلشجتُ جٌيت ضؼش ج٤فشجد شلح ٠فشع ػٍٝ
جٌذٌٚس جإلٌطضجَ ذحٌطؼ٠ٛغ جدلفشٚع ذلزٖ ججلشجتُ ٔط١ؿس
5
فشٍٙح يف زبم١ك ِح هتذف ئٌ٘ ٗ١زٖ جٔ٤ظّس.
ٚأخٍتج ،فاْ ِرذأ جٌؼذي ٠مطؼ ٟأْ ضأخز جٌذٌٚس
ػٍ ٝػحضمٙح ضؼ٠ٛغ جدلطؼشس ػٓ ججلشديس قَت ٠طؼزس ػٍٗ١
جحلظٛي ػٍ ٝجٌطؼ٠ٛغ ِٓ ججلحٔٚ ،ٟضٛػ١ف رٌه ئٔٗ ٌ١ظ
ِٓ جٌؼذي أْ ضغطف١ذ جٌذٌٚس ِٓ ٚلٛع ججلشديسٟ٘ٚ ،
ٍِضِس حبغد ج٤طً دبٕؼٙح ،فطفشع ػٍ ٝججلحِٔٓ ٟ
جٌؼمٛذحش جدلحٌ١س وحٌغشجِس ٚجدلظحدسز ػٍٚ ٝؾٗ ٠إدٞ
يف هنح٠س جِ٤ش ئىل ػؼف ِٛجسدٖ جدلحٌ١س ف١ؼؿض ػٓ أدجء
ِح ػٍ ِٓ ٗ١ضؼ٠ٛغ ِغطكك ٌٍّطؼشس ِٓ ججلشديس.
ٌىٓ٠ ،رذ٘ ٚزج جالربحٖ غٍت ِٕـم ٟيف ذؼغ ج٤ق١حْ
ئر ال ٠ؼمً أْ ٠ـٍد ِٓ جٌذٌٚس ِّٙح ذٍغص ِٓ لٛز أْ
زبّ ٟمج١غ جدلٛجؿَٕت ذظٛسز ضحِسٚ ،ذحٌطحيل فاْ
ئٌطضجِحهتح يف ٘زج جٌٕـحق ضمغ يف ذزي جٌؼٕح٠س
جٌؼشٚس٠س دلٕغ ججلشديس٘ٚ ،زج جدلؼًت ٠إوذٖ ضمش٠ش
جٌٍؿٕس جٚ٤سذ١س جٌطحذؼس ٌٍّؿٍظ جٚ٤سذٌ ٟذسجعس
جدلشحوً جدلطؼٍمس ذطؼ٠ٛغ ججملٌت ػٍ ُٙ١ػٓ ججلشجتُ ق١ع
ؾحء ف" ٗ١أْ أػؼحء جٌٍؿٕس ال ٠مرٍ ْٛجٌٕظش٠س
جٌمحتٍس ذأْ جٌذٌٚس ِغإٌٚس ػٓ جٌٕطحتؽ جدلرتضرس ػٍٝ
 -4د .ىيَضَذ ساجغ  :ػثذ اىفراح ٍظطفً اىظُفٍ " :حق اىذوىح فٍ اىؼقاب" ،داس األحذ اىثحُشٌ إخىاُ ،1971 ،ص .173 :
 -5دٍ .حَذ أتى اىؼال ػقُذج ٍ :شجغ عاتق ،ص .26 :
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ججلشجتُ ْ٤ ،جٌغٍـحش جٌؼحِس ٌ١غص ٍِطضِس يف رلحي
ِىحفكس ججلشديس ئال ذحٌطضجَ ذرزي ػٕح٠س ١ٌٚغص
ئٌطضجِح ذطكم١ك ٔط١ؿس ٚال ضمرً جٌذٌٚس أْ ضىْٛ
6
ِغإٌٚس ذحٌٕ١حذس ػٓ ججلحٔ."ٟ
ذحٌشغُ شلح عرك ،ديىٓ ج٤خز ذبزج جإلربحٖ ئرج وحْ
جدلشجد رلشد ػّحْ جٌذٌٚس ٌذفغ جٌطؼ٠ٛغ ئْ مل ٠مُ
ججلحٔ ٟذذفؼٗ مث ضشؾغ ٘ ٟػٍ ٗ١دبح ذلح ِٓ ٔفٛر.
 -2جالعحط جالؾطّحػٟ
ئْ ئٌطضجَ جٌذٌٚس ذطؼ٠ٛغ جدلطؼشس ػٓ ججلشديس
ِرٌت ػٍِ ٝرذأ جٌطىحفً جالؾطّحػ٠ٚ ،ٟذفغ جٌطؼ٠ٛغ
ذحٌمذس جٌز ٞضمشسٖ جٌذٌٚس ال ذمذس جٌؼشس جٌز ٞأطحخ
جدلطؼشس ،فٛٔ ٛٙع ِٓ أٔٛجع جدلغحػذز جالؾطّحػ١س،
ٌٚى ٟضم َٛجٌذٌٚس ذطمذمي ٘زٖ جدلغحػذجش ػٍٙ١ح –ئرج
سأش رٌه -أْ ضٕشٟء طٕذٚلح ػحِح ٌطؼ٠ٛغ ػكح٠ح
ججلشديس ٟ٘ٚ ،قَت ضفؼً رٌه ال ضفؼٍٗ دبٛؾد ِغإ١ٌٚس
لحٔ١ٔٛس ذً دبمطؼ ٝئقغحعٙح جالؾطّحػ ٟيف ِٛجؾٙس
7
ج٤خـحس ِٕٙٚح خـش ججلشديس.
فحٌذٌٚس ٍِضِس ذرزي ألظِ ٝح يف ٚعؼٙح
ٌٍكٌٍٛ١س دٚ ْٚلٛع ججلشديس فارج ٚلؼص ججلشديس جيد
ػٍٙ١ح أْ ضؼًّ ػٍِ ٝؼشفس ججلحٔٚ ٟزلحوّطٗ ٚئٌضجِٗ
ذطؼ٠ٛغ جدلطؼشس ِٓ ججلشديس ،فارج ػؿضش ػٓ ِؼشفطٗ أٚ
ظٙش أٔٗ ِؼغش ال ٠رم ٝػٍٙ١ح ئال ئٌطضجِح أدذ١ح
8
ذطؼ٠ٛغ جدلؼشٚس ِٓ ِٕـٍك ٚظ١فطٙح جالؾطّحػ١س.
 ِٓٚأُ٘ جٌٕطحتؽ جدلرتضرس ػٍ ٝجالػطذجد ذح٤عحط
جالؾطّحػ ٟجػطرحس جٌطؼ٠ٛغ ِٕكس أِ ٚغحػذز ،أ ٞال
ضٍطضَ جٌذٌٚس ذحٌطؼ٠ٛغ ػٍ ٝأعحط أٔٗ قك ذً ضٍطضَ
ذٗ أدذ١ح يف طٛسز ِٕكس ضمذَ دلٓ حيطحؼ ئٌٙ١حٚ ،أْ
جٌذٌٚس ذلح جحلك يف زبذ٠ذ جٌطؼ٠ٛغ ػٍ ٝؾشجتُ ِؼٕ١س
 -6د .حغِ اىجذع ٍ :شجغ اىغاتق ،ص .87 :
 -7دٍ .حَذ أتى اىؼال ػقُذج ٍ :شجغ عاتق ،ص .32 :
 -8د .مَا فؼيد تُْىصَالّذا وإّجيرشا ووالَح ماىُفىسُّا وُّىَىسك وغُش رىل ٍِ اىرششَؼاخ.
أشاس إىُه  :صمٍ صمٍ حغُِ صَذاُ " :حق اىَجٍْ ػيُه فٍ اىرؼىَغ ػِ ػشس اىشخض فٍ اىفقه اإلعالٍٍ واىقاّىُ اىىػؼٍ" ،داس اىفنش
اىؼشتٍ ،2004 ،ص .192:
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 ٟ٘ٚج٤شذ خـٛسز ٚضأغٍت ػٍ ٝج٤فشجد٠ٚ ،طّ١ض ٘زج
ج٤عحط ذحٌطأ١٠ذ جٌىرٍت ِٓ ججلحٔد ج٤غٍد ٌٍذٚي ٗٔ٤
ديػً جٌٛػغ جٌشج٘ٓ ٌٍمٛجَٔت جٌيت ضٕض ػٍ ٝجٌطؼ٠ٛغ،
ِٚغ ٘زج جٌطأ١٠ذ مل ٠غٍُ ٘زج ج٤عحط ِٓ جٌٕمذ ٚأوػش
ِح ٚؾٗ ئٌ ٗ١ضؼّٕٗ دلؼًت جٌرب ٚجإلقغحْ ١ٌٚظ دفغ ِح
٘ٚ ٛجؾد ٌزٌه ٠ؼٙذ ٌٍؿٙحش جإلدجس٠س ذأِش جإلششجف
ػٍ ٝؿٍرحش جٌطؼ٠ٛغ.
غحٔ١ح :جٌـر١ؼس جالقط١حؿ١س الٌطضجَ جٌذٌٚس
ذحٌطؼ٠ٛغ ٚجٌٕطحتؽ جدلرتضرس ػٍٙ١ح
-1

جٌـر١ؼس جالقط١حؿ١س ٌٍطؼ٠ٛغ

٠مظذ ذبح أْ جٌذٌٚس ٌ١غص ِغإٌٚس ِغإ١ٌٚس
شخظ١س ػٓ ضؼ٠ٛغ جدلطؼشس ِٓ ؾشجتُ ج٤فشجدٚ ،ال
ِغإ١ٌٚس ضؼحِٕ١س ِغ ججلحٔ ،ٟذً ٠رم ٝججلحٔٛ٘ ٟ
جدلغإٚي ج٤طٍ ٟػٓ جٌطؼ٠ٛغ جٌٛجؾد ٌٍّؿٌت ػٍ ٗ١أٚ
9
ٌٛسغطٗ.
فٛلٛع ججلشديس ٠شضد ػٍ ٝػحضك ججلحٔ ٟئٌطضجِح
ؾٕحت١ح ٠طّػً يف ضٛل١غ ججلضجء جدلٕحعد ػٍ،ٗ١
ٚئٌطضجِح ِذٔ١ح ذٛؾٛخ ضؼ٠ٛغ جدلطؼشس ِٓ ججلشديس ػٓ
مج١غ ج٤ػشجس جدلرحششز جٌيت أطحذطٗ ِٕٙح ،فحجلحٔٛ٘ ٟ
جدلغإٚي جٚ٤ي ٚج٤طٍ ٟػٓ جحلمٛق جدلذٔ١س ٌٍّؼشٚس،
ٚجٌذٌٚس ؿرمح ٌالربحٖ جٌز٠ ٞش ٜأهنح ٍِطضِس لحٔٔٛح
ذحٌطؼ٠ٛغ ِ٘ ٟغإٌٚس ػٓ جحلمٛق جدلذٔ١س ٌٍّطؼشس،
ِٚغإ١ٌٚس جٌؼحِٓ ٌطٕف١ز جالٌطضجَ أِ ٚغإ١ٌٚس
جقط١حؿ١س 10،أ ٞئرج ضؼزس جحلظٛي ػٍ ٝضؼ٠ٛغ جٌؼشس
ِٓ جدلغإٚي ج٤طٍ ٞ٤ ٟعرد فاْ جٌؼحِٓ ٍ٠طضَ ذذفغ
رٌه جٌطؼ٠ٛغ.
ٌىٓ أ٠ح وحْ ج٤عحط جٌز ٞدبٛؾرٗ ضٍطضَ جٌذٌٚس
ذطؼ٠ٛغ جدلؼشٚس ِٓ ججلشديس عٛجء وحْ ئٌطضجَ جؾطّحػٟ
 -9دٍ .حَذ أتى اىؼال ػقُذج ٍ :شجغ عاتق ،ص .38 :
 -10أٌ أُ اىذوىح ال ذؼىع اىَرؼشس ٍِ اىجشََح إال إرا اعرحاه ػيُه اىحظىه ػيً اىرؼىَغ ميُا أو جضئُا ٍِ اىجاٍّ أو ٍِ ششماخ اىرأٍُِ أو
ٍِ جهاخ اىرأٍُِ االجرَاػٍ.
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أَ لحٔ ٟٔٛفأٗ يف وٍطح جحلحٌطَت ٠أض ٟجٌطضجَ جٌذٌٚس
ِٓ جٌذسؾس جٌػحٔ١س ذؼذ ئٌطضجَ ججلحٔ ،ٟفارج ذحدس
ججلحٔٚ ٟدفغ جٌطؼ٠ٛغ جدلٕحعد ٌٍّطؼشس فال ضٛؾذ أٞ
ِشىٍس ضـشـٌٚ ،ىٓ جدلشىٍس ضـف ٛػٍ ٝجٌغـف ػٕذِح ال
٠ذفغ ججلحٔ ٟجٌطؼ٠ٛغ ٌٍّطؼشس  ٞ٤عرد أ٠ ٚذفغ
ضؼ٠ٛؼح ال ٠غح ٞٚجٌؼشس جٌزٔ ٞطؽ ػٓ ججلشديس ،أٍ٠ ٚؿأ
11
جدلطؼشس ئىل جٌذٌٚس ِرحششز ٌٍكظٛي ػٍ ٝجٌطؼ٠ٛغ.
 -2جٌٕطحتؽ جدلرتضرس ػٍ ٝجٌـر١ؼس جالقط١حؿ١س
أٚىل جٌٕطحتؽ جدلرتضرس ٘ ٟأْ جٌذٌٚس ال ضؼٛع
جدلطؼشس ئال ئرج وحْ ججلحٔ ٟرلٛٙال أِ ٚؼغشجٚ ،ئرج قظً
جدلطؼشس ِٓ ججلشديس ػٍ ٝؾضء ِٓ جٌطؼ٠ٛغ ِٓ ؿشف ججلحٟٔ
ال ضذفغ ٌٗ جٌذٌٚس ئال ضؼ٠ٛؼح ِىّال ذلزج جٌمذس ِٓ
جٌطؼ٠ٛغٌٚ ،زٌه صلذ أْ وػٍت ِٓ جٌمٛجَٔت ضٕض ػٍٝ
ئصدٚجؾ١س ؿش٠ك جٌطؼ٠ٛغ ٌطغ ً١ٙػٍّ١س جٌطؼ٠ٛغ
ٚزبم١ك ِ١ضز ٌٍّطؼشس قىت ديىٕٗ جحلظٛي ػٍ ٝضؼ٠ٛغ ٌٛٚ
ِإلص قىت حيىُ ٌٗ ذحٌطؼ٠ٛغ جٌٕٙحت ،ٟف١كك ٌٍّطؼشس
أْ ٠رحشش ئؾشجءجش جدلـحٌرس ذحٌطؼ٠ٛغ أِحَ جحملىّس
جدلذٔ١س أ ٚججلٕحت١س ٚيف ٔفظ جٌٛلص ٠طمذَ ذـٍد
جٌطؼ٠ٛغ أِحَ ججلٙس جدلخطظس ٌٍفظً يف ؿٍرحش جٌطؼ٠ٛغ
12
جٌيت ضمذِٙح جٌذٌٚس.
ٔ ِٓٚحق١س أخش ٜال جيٛص ٌٍشخض جدلطؼشس أْ جيّغ
ذَت أوػش ِٓ ضؼ٠ٛغ ػٓ ٔفظ ججلشديسِ ،ػً قظ ٌٗٛػٍٝ
ضؼ٠ٛغ ِٓ جٌذٌٚسٚ ،آخش ِٓ ججلحٔ ٟأ ِٓ ٚششوس
جٌطأَِت.
ٌىٓ ِح ٘ ٟجٌٛعٍ١س جإلؾشجت١س جٌيت ضطرؼٙح
جٌذٌٚس ئرج أسجدش جٌشؾٛع ػٍ ٝججلحٟٔ؟ ئْ أُ٘ ٚعٍ١س
٘ ٟدػ ٜٛجحلٍٛي ،فارج مت ضؼ٠ٛغ جدلطؼشس وحِال أٚ
ؾضت١ح ذؼذ أْ ػٛػطٗ جٌذٌٚس ،فاْ جٌذٌٚس ضغرتد وً
أ ٚذؼغ ِح دفؼطٗ ٌٗ ػٓ ؿش٠ك قٍٛذلح زلً ججملٌت ػٍ ٗ١أٚ
 -11دٍ .حَذ طثحٍ ّجٌ " :حق اىَؼشوس فٍ اىحظىه ػيً ذؼىَغ ٍِ اىذوىح" ،تحث ٍقذً فٍ اىَؤذَش اىثاىث ىيجَؼُح اىَظشَح ىيقاّىُ اىجْائٍ،
اىقاهشج ،داس اىْهؼح اىؼشتُح ،1989 ،ص .439 :
 -12ىنِ ّجذ أُ اىرششَغ اىهىىْذٌ َشفغ طية اىرؼىَغ إرا ماُ تاإلٍناُ ذؼىَغ اىَؼشوس ػِ طشَق اىَحنَح اىَذُّح ٍَا َذفغ اىَؼشوس
ٍطاىثح اىرؼىَغ أٍاً اىَحنَح اىَذُّح قثو أُ َطاىة ذؼىَؼا ٍِ اىذوىح.
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ٚسغطٗ يف قمٛل ُٙربحٖ ججلحٔ.ٟ

13

ٚئرج ِح حبػٕح ػٓ ؿر١ؼس قك جٌذٌٚس يف جحلٍٛي
ٚؾذٔح أٔٗ قٍٛي لحٔ ٟٔٛال ئضفحلٌ ،ٟؼذَ ٚؾٛد ػمذج
أ ٚئضفحلح ِٓ أٛٔ ٞع ذَت جٌذٌٚس ٚججلحٔ ،ٟوزٌه ْ٤
لٛجَٔت جٌطؼ٠ٛغ ضٕض ػٍِ ٝرذأ جحلٍٛيٚ ،ذحٌطحيل ال
٠طٛلف جحلٍٛي ػٍِٛ ٝجفمس أ ٚسػح ججملٌت ػٍ ٗ١أٚ
ججلحٔ ِٓٚ ،ٟؾٙس أخش ٜحيك ٌٍذٌٚس سفغ ٘زٖ جٌذػٜٛ
عٛجء أِحَ جٌمؼحء جدلذٔ ٟئذطذجء أ ٚذحإلٔؼّحَ ئىل
دػ ٜٛجدلطؼشس ِٓ ججلشديس أِحَ جٌمؼحء جدلذٔ ،ٟأٚ
ججلٕحت ،ٟذً ئْ جٌمحٔ ْٛجٌفشٔغ ٟأؾحص ٌٍذٌٚس شلحسعس
قك جحلٍٛي ػٓ ؿش٠ك جإلدػحء جدلرحشش ٚ٤ ٌٛٚي ِشز أِحَ
14
زلىّس جإلعطثٕحف.
جحملٛس جٌػحٔ :ٟجدلؼحٍ٠ت جدلؼطّذز يف ضؼ٠ٛغ جٌذٌٚس
ٌٍّطؼشس ػٓ ؾشجتُ ج٤فشجد
أٚال :جدلؼ١حس جدلٛػٛػٚ ٟجٌشخظٟ
ئْ أعحط جدلؼ١حس جدلٛػٛػ٠ ٟم َٛػٍ ٝجالػطذجد
فمؾ ذحٌؼشس جٌز ٞأطحخ جدلطؼشس ف١مذس ذمذسٖ ٚال ٠ؼطذ
ذأ ٞأِٛس أخش ٜخظٛطح جدلطؼٍمس ذحدلغإٚيٚ ،ذحٌطحيل فال
ضىٌ ْٛذسؾس ؾغحِس جخلـأ جٌز ٞئسضىرٗ ٘زج ج٤خٍت ٚال
ٌظشٚفٗ جخلحطس وّشوضٖ ٚقحٌطٗ جدلحٌ١س ٚجالؾطّحػ١س أٞ
ضأغٍت يف ضمذ٠ش جٌطؼ٠ٛغ 15 ،فخـأ جدلغإٚي ٌذ٘ ٜزج
جإلربحٖ ٠مطظش دٚسٖ ػٍ ٝضمذ٠ش جدلغإ١ٌٚس أ ٞل١حَ جحلك
يف جٌطؼ٠ٛغ ٚال ٠ى ٌٗ ْٛأغش ذؼذ رٌه ،دبؼًت أٔٗ ال
٠إغش يف لذس جٌطؼ٠ٛغ.
ٚال ٠ؼطذ وزٌه ذحٌظشٚف جخلحطس ذحدلطؼشس ِٓ ق١ع
جٌػشجء أ ٚجدلشوض جالؾطّحػ ٟأ ٚؾغحِس خـثٗٚ ،لذ أدٜ
 -13هزا اىَثذأ ذؼَْره اىرىطُح اىشاتؼح ٍِ ٍؤذَش تىداتغد ذشَىداتظ  ،1974واىَادج  ٍِ 10االذفاقُح األوستُح ىغرشاعثىسؽ  ،1983واىَادج 260
ٍِ اىقاّىُ اىَذٍّ اىنىَرٍ ،وقاّىُ  6ذَىص  1990فٍ فشّغا.
 -14اىَادج  ٍِ 11/206قاّىُ اإلجشاءاخ اىجْائُح اىفشّغٍ.
 -15د .هشاً ٍحَذ ػيٍ عيَُاُ ٍ ":ذي إىرضاً اىذوىح ترؼىَغ ػحاَا اىجشائٌ اإلسهاتُح تُِ اىششَؼح اإلعالٍُح واىقاّىُ اىىػؼٍ" ،سعاىح ٍاجغرُش
فٍ جاٍؼح ّاَف اىؼشتُح ىيؼيىً األٍُْح ،ميُح اىذساعاخ اىؼيُا ،قغٌ اىؼذاىح اىجْائُح  ،2005ص .100 :
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رٌه ئىل ضٛؾ ٗ١جٌٕمذ ِٓ ذؼغ جٌفمٙحء ِػً جٌفمٗ١
ج٤دلحٔ" ٟئ٠شٔؽ" ٚجٌفشٔغ" ٟئجيَت" جٌز ٓ٠سأٚج ػذَ
وفح٠س ٔظحَ جٌطؼ٠ٛغ جدلؼطّذ ػٍِ ٝذ ٜجٌؼشس ٚقذٖ،
د ْٚأخزٖ ذؼَت جالػطرحس دبذ ٜؾغحِس خـأ جدلغإٚي،
ِغطٕذ ٓ٠يف رٌه ئىل أْ ٕ٘حن قحالش ٠ظؼد فٙ١ح زبذ٠ذ
جٌؼشس جٌز ٞأطحخ جدلطؼشس ِٚذ٘ ٜزج جٌؼشس ،شلح ٠ظؼد
ضمذ٠ش جٌطؼ٠ٛغ جدلمحذً ٌٗ ،ذلزٖ جالػطرحسجش ٔحدٜ
(ئجيَت) ذؼشٚسز جالػطّحد يف ضمذ٠ش جٌطؼ٠ٛغ دبذ ٜؾغحِس
16
جخلـأ ،أ ٞجالػطذجد جٌشخظ ٟحملذظ جٌؼشس.
ٌىٕٕح ٔش ٜأْ جٌطمذ٠ش جٌشخظٌٍ ٟطؼ٠ٛغ جٌزٞ
٠ؼطّذ ػٍ ٝؾغحِس خـأ جدلغإٚي ٘ ٛسأ ٞزلً ٔمذ ،ق١ع
٠إخز ػٍ ٗ١أٔٗ خيٍؾ ذَت جٌطؼ٠ٛغ ٚجٌؼمٛذس ٠ٚؼ١ذ
ذحٌطحيل ئىل جٌطؼ٠ٛغ فىشز ججلضجء جخلحص.
ٔ ِٓٚحق١س أخش ،ٜصلذ أْ جٌٛظ١فس جدلضدٚؾس
ٌٍطؼ٠ٛغ جدلطؼّٕس ٌٍٛظ١فس جٌشجدػس ِ٘ ٟشضرـس ذحخلـأ
ججلغ ،ُ١جٌيت ضؼطرب ذذٚس٘ح ٚظ١فس ػحسػس لذ ضػٛس ٚلذ
ال ضػٛس قغد زبمك ٘زج جٌششؽٚ ،جٌٛظ١فس جإلطالق١س
جدلشضرـس ذحٌؼشس ٚ ٟ٘ٚظ١فس دجتّسٚ 17 ،ذحٌطحيل ،فاْ
جٌٛظ١فس جٌشت١غ١س ٌٍطؼ٠ٛغ ٘ ٟؾرب جٌؼشس ػٓ ؿش٠ك
ضؼ٠ٛغ جدلطؼشس ػٓ وحًِ ج٤ػشجس ٚال ٠طأض٘ ٝزج
جٌطؼ٠ٛغ ئال ذطمذ٠شٖ ٚفمح ٌٍؼشس جٌز ٞأطحخ جدلطؼشس
فؼال ،د ْٚجالػطذجد ذأ ٞجػطرحسجش أخش ٜخحطس
ذحدلغإٚي.
 ِٓٚؾٙس غحٔ١س٠ ،ش ٜجٌرؼغ أْ ضمذ٠ش جٌطؼ٠ٛغ
جيد أْ ٠ى ْٛضمذ٠شج رجض١ح ٚجلؼ١حٚ ،ػٍ ٝجٌشغُ ِٓ
ذؼغ جٌظؼٛذحش جٌؼٍّ١س جٌيت لذ ٠ػٍت٘ح ٘زج جٌطمذ٠ش
ٚجٌيت ضشؾغ ئىل جٌغٍـس جٌطمذ٠ش٠س جٌٛجعؼس جٌيت
٠فرتػٙح ٘زج جٌطمذ٠ش ،ئال أٔٗ ٠فؼً يف وػٍت ِٓ ج٤ق١حْ
ػٍ ٝجٌطمذ٠ش جدلٛػٛػ ٟجٌركع جٌزٕ٠ ٞـ ٞٛػٍ ٝلشجس
ِٓ جٌطكىُ ٔظشج إلغفحٌٗ ٌظشٚف جٌٛجلغ٠ٚ ،شد أٔظحس
جدلؼ١حس جٌشخظ ٟػٍِٕ ٝطمذ ٞجٌغٍـس جٌطمذ٠ش٠س
جٌٛجعؼس ذأهنح ٌ١غص ِـٍمس ِٓ وً ل١ذ ،فرؿحٔد خؼٛع
 -16هشاً ٍحَذ عيَُاُ  :اىَشجغ عاتق ،ص .101 :
 -17دٍ .حَذ إتشاهٌُ دعىقٍ أتى اىيُو " :ذقذَش اىرؼىَغ تُِ اىخطأ واىؼشس"ٍ ،ؤعغح اىَيل ػثذ اىؼضَض آه عؼىد ،1990 ،ص .215 :
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لحػ ٟجدلٛػٛع يف ضمذ٠شٖ ٌٍؼشس ٌشلحذس ججملٍظ ج٤ػٍ ٝيف
جٌىػٍت ِٓ جدلغحتً ٔظشج ٌظفطٙح جٌمحٔ١ٔٛس ،فاْ ٕ٘حن
جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌمٛ١د جٌيت ٠طؼَت ػٍ ٝجٌمحػِ ٟشجػحهتح
ػٕذ ئؾشجتٗ ذلزج جٌطمذ٠ش.
ٚربذس جإلشحسز أٔٗ يف ذؼغ جحلحالش ال حيرز جٌٍؿٛء
ئىل جٌطمذ٠ش جٌشخظ ٟجٌركص ٌٍؼشس ٠ٚمظذ ذزٌه ػٍٝ
ٚؾٗ جخلظٛص جٌؼشس ج٤دذ ٟجدلطّػً ذحدلؼحٔحز جٌٕفغ١س،
ٌطؼزس جٌركع ػٓ جٌظشٚف جٌٕفغ١س ٌىً ِظحخ.
ٚػٍ ٝجٌؼىظ ِٓ جدلؼ١حس جدلٛػٛػ ٟفاْ جٌمحػٟ
٠مذس جٌؼشس ذحٌٕظش ئىل شخض جدلطؼشس أٚ ٞفمح دلؼ١حس
شخظ٠ٚ ،ٟطُ رٌه ذحػطّحد جٌمحػ ٟجٌؼذ٠ذ ِٓ جٌؼٕحطش
جإلجيحذ١س جٌيت ضغحػذٖ يف جٌٛطٛي ئىل قم١مس جٌؼشس جٌزٞ
أطحخ جدلطؼشس٘ٚ ،زٖ جٌؼٕحطش مج١ؼٙح ضطؼٍك ذشخض
جدلطؼشس ٔفغٗ ِٓ ق١ع عٕٗ ِٚشوضٖ جالؾطّحػٚ ٟجدلٌٙت
ٚجدلحيل دبح يف رٌه دخٍٗ ِٚظحدس وغرٗ جدلخطٍفس ٚقحالضٗ
18
ججلغّحٔ١س ٚجدلؼٕ٠ٛس.
ٌٚىٓ ،ال ٠مطظش ػٍ ٝجالػطذجد ذحٌؼٛجًِ جخلحسؾ١س
جٌزجض١س جخلحطس ذحدلطؼشس ػٍ ٝضأغٍت٘ح جحلحي ،ذً ٠ؼطذ
ذطأغٍت٘ح يف جدلغطمرً أ٠ؼحِ ،ػً ِح فحش جدلؼشٚس ِٓ
وغدِٚ ،ح حلمٗ ِٓ خغحسز.
غحٔ١حِ :ؼ١حس ٞجٌطمذ٠ش جٌىحًِ ٚجٌؼحدي
ئْ جٌطؼ٠ٛغ يف ئؿحس ضٛؾٙحش جٌغ١حعس ججلٕحت١س
جحلذ٠ػس جٔطمً ِٓ جٌٛظ١فس جإلطالق١س ئىل جٌٛظ١فس
جدلضدٚؾس ،جدلطؼّٕس ٌٍٛظ١فس جٌشجدػس جدلشضرـس دبذٜ
ؾغحِس جخلـأٚ ،جٌٛظ١فس جإلطالق١س جدلشضرـس ذحٌؼشس،
ٚذٕحء ػٍ ٝرٌه٠ ،طرَت ٌٕح أْ جٌٛظ١فس جٌشجدػس
ٌٍطؼ٠ٛغ ٘ٚ ٟظ١فس ػحسػس ضػٛس قغد زبمك ششؽ جخلـأ
ججلغ ،ُ١أِح جٌٛظ١فس جإلطالق١س فطؼطرب ٚظ١فس دجتّس
ئعطٕحدج ئىل أْ جذلذف ج٤عحعٌٍ ٟطؼ٠ٛغ ٘ ٛؾرب جٌؼشس
 -18هشاً ٍحَذ عيَُاُ ٍ :شجغ عاتق ،ص .102 :
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جٌزٍ٠ ٞكك ذحدلطؼشس ِٓ فؼً جٌغٍت.
٠ٚؼطرب جٌطؼ٠ٛغ جٌىحًِ ِٓ أُ٘ خظحتض جٌٛظ١فس
جٌشجدػس ،فؼٕذ ئسضىحخ جدلغإٚي جػطذجء ؾغ ُ١ضضٚي
جالػطرحسجش جٌيت دػص ئىل ػذجٌس جٌطؼ٠ٛغ ٠ٚضٚي وً ِربس
ٌٍطخف١ف ػٓ جدلغإٚي ِٓ ػرة جٌطؼ٠ٛغ٠ٚ ،شضفغ
19
جٌطؼ٠ٛغ ئىل ِغط ٜٛجٌطؼ٠ٛغ جٌىحًِ.
فحٌفىشز جٌيت ٠غطٕذ ئٌٙ١ح جٌطؼ٠ٛغ جٌىحًِ ئرْ
٘ ٟأْ جدلغإٚي ئرج وحٔص ٌذ ٗ٠جحلش٠س يف جالخط١حس ٚلذ
جخطحس جإلػشجس ذحٌغٍت ٚؾد أْ ٠طكًّ وحفس جٌٕطحتؽ،
فححلذ ج٤ػٌٍٍ ٝطؼ٠ٛغ جٌز ٞديىٓ أْ حيظً ػٍ ٗ١جدلطؼشس
يف قحٌس جخلـأ ججلغ ٛ٘ ُ١جٌطؼ٠ٛغ جٌىحًِ جٌز٠ ٞؼحدي
لّ١س جٌؼشسٚ ،جٌز٠ ٞشًّ جٌؼشس جدلحدٚ ٞج٤دذِٚ ٟح
فحش ػٍ ٝجدلطؼشس ِٓ وغد ِٚح حلمٗ ِٓ خغحسزٚ ،جٌؼشس
جدلطٛلغ ٚغٍت جدلطٛلغ ِىت وحْ جٌؼشس ٔط١ؿس ِرحششز
20
ٌٍخـأ.
ٚال جيٛص ذىً قحي ربحٚص جٌطؼ٠ٛغ جٌىحًِ ئر وً
ربحٚص ٌٍطؼ٠ٛغ جٌىحًِ ال ٠غحٔذٖ ٔض يف جٌمحٔ٠ ْٛىْٛ
ئغشجء غٍت ِششٚع ،ذٕحء ػٍ ٝرٌه جيد ػٍ ٝجٌطؼ٠ٛغ أْ
جيرب جٌؼشس جٌز ٞأطحخ جدلطؼشس ؾربج وحِال ،فحٌؼشس ِّٙح
وحْ ذغ١ـح ٚجإلطحذس ِّٙح وحٔص ٠غٍتز جيد أْ ضؼٛع،
ٌزٌه فاْ ج٤قىحَ جٌمؼحت١س جٌيت ضمشس يف ذؼغ جحلحالش
أْ جٌطؼ٠ٛغ ال ٠ى ْٛئال ٔظش٠ح ضى ْٛسلحٌفس دلرذأ
جٌطؼ٠ٛغ جٌىحًِ.
ٔ ِٓٚحق١س أخش٠ ،ٜطؼَت ػٍ ٝجٌمحػٌ ٟى٠ ٟظً ئىل
ضؼ٠ٛغ جدلطؼشس ضؼ٠ٛؼح وحِال ِشجػحز ذؼغ جٌمٛجػذ،
وؼشٚسز ضمذ٠ش جٌطؼ٠ٛغ ذمذس ٚلّ١س جٌؼشس ٚلص جحلىُ
ِٚشجػحز جٌطمذ٠ش جٌٛجلؼٌٍ ٟؼشس ٚجٌطمذ٠ش جدلٛػٛػٟ
ٌٍطؼ٠ٛغ ،شلح ٠إد ٞذحإلٔطمحي ِٓ جٌطؼ٠ٛغ جٌؼحدي ئىل
جٌطؼ٠ٛغ جٌىحًِ ٌطكم١ك جٌٛظ١فس جٌشجدػس ،فؼٕذِح
٠شضىد جدلغإٚي جخلـأ ججلغ ُ١ضضٚي جالػطرحسجش جٌيت دػص
ئىل ػذجٌس جٌطؼ٠ٛغ ِٓٚ ،رٌه ٕ٠طؽ جخلحط١س جٌػحٔ١س
ّ -19جُح حْاوٌ " :اىرؼىَغ ػِ اىؼشس فٍ اىقاّىُ اىَغشتٍ واىَظشٌ" ،سعاىح ٍاجغرُش ،جاٍؼح اىحغِ اىثاٍّ ،ميُح اىؼيىً اىقاّىُّح
واالقرظادَح واالجرَاػُح ،اىذاس اىثُؼاء ،عْح  ،1999-1998ص .39 :
 -20د .ػض اىذَِ اىذَْاطىسٌ وػثذ اىحَُذ اىشىاستٍ " :اىَغؤوىُح اىَذُّح فقها وقؼاء" ،اىقاهشج ،اىذاس اىحذَثح ىيطثاػح ،1988 ،ص.973 :
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ٌٍٛظ١فس جٌشجدػس ٌٍطؼ٠ٛغ  ٟ٘ٚشخظ١س جٌطؼ٠ٛغ.

21

ٌىٓ ِٓ شأْ جٌطفشلس ذَت جدلغإٌَٚت قغد ؾغحِس
أخـحت ُٙجٌطفشلس أ٠ؼح ذَت جدلطؼشس ،ٓ٠فّٓ ٠ظ١رٗ ػشس
ِٓ خـأ ذغ١ؾ ٠طمحػ ٝضؼ٠ٛؼح ٠مً ػٓ رٌه جٌز ٞوحْ
ديىٓ أْ ٠طمحػحٖ ،ئرج وحْ جخلـأ ؾغ ،ُ١فّح ٘ ٛأعحط
جٌطفشلس ؟
لذ ضرذ٘ ٚزٖ جٌطفشلس ذَت جدلطؼشسِٕ ٓ٠حف١س
ٌمٛجػذ ج٤خالقٌٚ ،ىٓ جٌٕظشز جٌشحٍِس ئىل جٌطفشلس ذَت
جدلطؼشس ٓ٠ضإد ٞئىل جٌمٛي ذأْ ٘زٖ جٌطفشلس ضطفك
ٚلٛجػذ جٌؼذجٌس فارج ٚػؼٕح يف جػطرحسٔح أْ جذلذف
ج٤عحع ٟذلزٖ جٌطفشلس ٘ ٛجٌطفشلس ذَت جدلغإٌَٚت قغد
ؾغحِس أخـحت١ٌٚ ،ُٙظ جٌطفشلس ذَت جدلطؼشسْ٤ ،ٓ٠
جذلذف جٚ٤ي ٌٍمحػذز جٌطشش٠ؼ١س ٘ ٛسدع جدلغإٚي جدلخـة
خبـأ ػّذٚ ،ٞمل ٠ىٓ ِٓ ذَت ٘زٖ ج٘٤ذجف جٌطفشلس ذَت
ِطؼشس ٚآخش ،ذً وحٔص ٘ ٟجٌٛعٍ١س جٌٛق١ذز أِحَ
جدلششع ؿحدلح أْ جٌطؼ٠ٛغ ٘ ٛججلضجء جٌٛق١ذ
22
ٌٍّغإ١ٌٚس.
٠طرَت ٌٕح أْ جٌٕـحق جٌز ٞضؼًّ ف ٗ١فىشز
جٌٛظ١فس جٌشجدػس ٘ ٟجدلغحقس ِح ذَت جٌطؼ٠ٛغ جٌؼحدي
ٚجٌطؼ٠ٛغ جٌىحًِٚ ،ػٍ ٝرٌه فاْ جٌطؼ٠ٛغ ال ٠ى ْٛرٚ
ٔضػس شخظ١س ئال ئرج وحْ ٔحربح ػٓ غش أ ٚخـأ ؾغ،ُ١
فحٌطؼ٠ٛغ جٌؼحدي ال ٠طأغش ذٕٛع جخلـأ عٛجء وحْ
ذغ١ـح أ ٚؾغّ١ح،
ٚلذ ٔض جدلششع جدلغشذ ٟيف جٌفظً  ِٓ 108جٌمحْٔٛ
ججلٕحت ٟػٍٚ ٝؾٛخ ضؼ٠ٛغ جدلطؼشس ضؼ٠ٛؼح وحِال ػٓ
جٌؼشس جٌشخظ 23 ،ٟحب١ع ضشًّ جخلغحسز جٌيت حلمص ذٗ فؼال
ٚجدلظشٚفحش جٌؼشٚس٠س جٌيت جػـش أ٠ ٚؼـش ئىل ئٔفحلٙح
إلطالـ ٔطحتؽ جٌفؼً ججلشِ ٟجٌز ٞجسضىرٗ ئػشجسج ذٗ،
وزٌه ِح قشَ ِٕٗ ِٓ ٔفغ ِٓ دجتشز جحلذٚد جٌؼحد٠س
24
ٌٕطحتؽ ٘زج جٌفؼً.
 -21هشاً ٍحَذ عيَُاُ ٍ :شجغ عاتق ،ص .103 :
 -22دٍ .حَذ إتشاهٌُ دعىقٍ ٍ :شجغ عاتق ،ص .222 :
 -23حُث َْض ػيً أّه " َجة أُ ذحقق اىرؼىَؼاخ اىَحنىً تها ىيَرؼشس ذؼىَؼا ماٍال ػِ اىؼشس اىشخظٍ اىحاه اىَحقق اىزٌ أطاته ٍثاششج
ٍِ اىجشََح".
 -24اىفقشج األوىً ٍِ اىفظو  ٍِ 98قاّىُ االىرضاٍاخ واىؼقىد
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أِح ػٓ ِٛلف جٌمؼحء فمذ عحس ِغ ٘زج جالربحٖ يف
ذؼغ أقىحِٗ ِٕٙح ِح لؼ ٝذٗ ججملٍظ ج٤ػٍ٠" ٝىْٛ
 ِٓ 108جٌمحٔ ْٛججلٕحتٟ
خحسلح دلمطؼ١حش جٌفظً
ٚذحٌطحيل ٠طؼشع ٌٍٕمغ جحلىُ جٌمحػ ٟذاٌغحء ؿٍيب
جٌطؼ٠ٛغ ذحػطرحس أْ جٌؼؿض جدلظحخ ذٗ وً ِٓ جٌـشفَت
٠ؼذ ِغح٠ٚح ِٓ ق١ع أٔٗ ذظشف جٌٕظش ػٓ و ْٛجٌؼؿض
جٌػحٔ ٟيف ٔفظ جحلىُ ٚذحل ٟجٌٛغحتك ٘ %15 ٛذحٌٕغرس
٤قذ جٌـشفَت %20 ٚ ،ذحٌٕغرس ٌٍـشف ج٢خش ،فاْ ٕ٘حن
ِٛؾرحش أخش ٜضذخً يف ضمذ٠ش جٌطؼ٠ٛغ جدلذٔ ٟقىت ٠ىْٛ
شحِال ٌٍؼشس وّذز جٌطٛلف ػٓ جٌؼًّ ِٚح فحش وً ؿشف
25
ِٓ وغد قغد ظشٚفٗ جخلحطس".
أِح جٌٛظ١فس جإلطالق١س ٌٍطؼ٠ٛغ ٠ىّٓ زبم١مٙح
ذطؼ٠ٛغ ػحدي جٌز ٞجيد ٌرٍٛغٗ عٍٛن وحفس جٌغرً ٚرٌه
ػٓ ؿش٠ك جٌطشش٠غ يف طٛس جٌطؼ٠ٛؼحش ججلضجف١سٚ ،جحملذدز
حبذ ألظ ٝأ ٚػٓ ؿش٠ك ج٤ؿشجف أٔفغ ُٙيف طٛسز جٌطؼ٠ٛغ
جإلضفحل ،ٟشلح ٠إد ٞئىل جعطرؼحد جٌطؼ٠ٛغ جٌىحًِ ِٓ
جٌٛظ١فس جإلطالق١س ٌٍطؼ٠ٛغ ئوطفحء ذحٌطؼ٠ٛغ جٌؼحدي
جٌز٠ ٞش ٜذٗ جٌمحٔ ْٛأ ٚج٤ؿشجف أ ٚجٌمؼحء ِح ٠ىفٟ
جلرب جٌؼشس ِٓ ٚؾٙس جٌٕظش جالؾطّحػ١سٌٚ ،ىٓ ال ٠فُٙ
ِٓ رٌه أْ جٌطؼ٠ٛغ جٌؼحدي جيشد جٌزجض١س ذحٌٕغرس
ٌٍّطؼشسِٚ ،ؼحٍِس مج١غ جدلطؼشس ٓ٠دبؼ١حس ِٛقذ أٚ
ذطؼ٠ٛغ رلشد ،أ ٚذحعطرؼحد أٔٛجع ِؼٕ١س ِٓ ج٤ػشجس
ػٓ جٌطؼ٠ٛغٚ ،ػٍ ٝرٌه فؼذجٌس جٌطؼ٠ٛغ ال ضٍغٟ
جٌزجض١س ذحٌٕغرس ئىل جدلطؼشس يف ِذ ٜجٌطؼ٠ٛغ ٚال يف
26
ِذ ٜجٌطخف١ف جٌزٕ٠ ٞضي ذٗ ػٓ جٌطؼ٠ٛغ جٌىحًِ.

 -25قشاس سقٌ  26تراسَخ ٍ 1968/10/24يف ػذد ٍْ 016387شىس تَجيح قؼاء اىَجيظ األػيً ،ػذد .6-5-4
 -26دٍ .حَذ إتشاهٌُ دعىقٍ " :ذقشَش اىرؼىَغ تُِ اىخطأ واىؼشس"ٍ ،شجغ عاتق ،ص.47 :
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