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   عام مدخل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف احلكةى  َظسّةخ  دْنانث٫  ٩نعان٩ج   ثؽباجؿ  ث٥ٞاج٭ن٫  يف ١ضجداج   فنٚش أ٫ بؼد
 ٭ٚغااج  ثؽبيا   ٩ضجدْاز  ٦ّا   ث٥ْاض٧  ّٞذس ر٠٥ دْذ ،انمبٌٌَ يف احملبكًبد أطٌل
 انمةةبٌٌَ يف احلكةةى َظسّةةخ دْناانث٫ ث٢٥ضااجح ثؾبااشر ٙاااز  وىذْااج  ثإلدثسي، ٞااج٭ن٫ث٥ يف

 وأفاا٦  ٭ؾااهص  يف ٝنااجة  أ٦ٕذاا  يف صث٣ ال ث٥ٞااج٭ن٫ هاازث أ٫ ثّضذااجس ٦ّاا  اإلدازُ
ِ  ٩ا٬  و٩ذجدة  ٝنثّذ  ٨َْ٩ ٤ْ٥ د٤ وىذيْض ، و٩نذض  ٜ  وث٭ضؾاجس  فان  ث٥ٞجما   وخ٦ا
 .و٩نثؽاجص  ّ٪٦  ـبج٣ يف ث٥ضٞجم  فجالس ٥يقنِ وثؽرتفاج ثدضذّاج ثإلدثسي

 ث٥ٞااج٭ن٫ أف٢ااج٧ ٩ااِ صؾااجذباج ثإلدثسي ث٥ٞااج٭ن٫ ٝنثّااذ شنيااض ٩ااج أهاا٨ ٙاائ٫ ودااج٥يذِ
 .عج٭يز ؽاز ٬٩ ّن  وثخضبلٙاج ؽاز ٬٩ ثؽبجؿ

 ثإلدثسي، ث٥ٞااج٭ن٫ ٩اا٬ وث٥نؽاانح ث٥نؾااهر يف أعااذٜ ثؾبااذ٭  ث٥ٞااج٭ن٫ أ٫ ر٥اا٠ وصنماايـ
 ١اج٫  وه٢ازث  ثإلدثسي، ث٥ٞاج٭ن٫  ٬٩ ث٦٢٥يز وٝنثّذ  ٩ذجدة  يقنٓ أ٫ ٦ّي  ١ج٫ وه٢زث
 ث٦٢٥ياز  ثؾبذاجدا  هاز   دْال  و٢٥ا٬  وثألعجعايز  ث٦٢٥يز وٝنثّذ  ٩ذجدة  يقنٓ أ٫ ٦ّي 
 ّج٩از  ث٥قايجٕز  هاز   ١ج٭اش  هناج  و٩ا٬  ث٥زثصيز ىذيْض  يف ث٥ٞج٭ن٫ جبنهش يض٦ْٜ ّج٧
 دٞياش  أخاش   ـباجالس  هنج٥ا٠  ١اج٫  وإ٫ ثإلدثسي، ث٥ٞج٭ن٫ و٩ناج ث٥ٞج٭ن٫ دٚشوُ صض٦ْٜ
 .و٩شث٩ي  و٩ٞضنيجص  فجؽجص  ٩ِ يضٜٚ دبج ينثة٪اج ثإلدثسي ج٭ن٦٥٫ٞ ٩رتو١ز
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 داان ٩ْااذو٩ج  ي٢اان٫ ٙج٥ٚااجسٛ إرث  ثإلدثسي، ث٥ٞااج٭ن٫ يف شبج٩ااج  صنثؽااا  ٩ااج ر٥اا٠
 ٭ٞبلهج وثؼبجالس ثألفيج٫ ٬٩ ١غري يفالدثسي ث ث٥ٞجم  ووٝٚز ثؾبذ٭  ث٥ٞجم  وٝٚز

 دَااشوٗ ٩ضااهعش ٕااريو ٩نقااجص ٕااري ٩غااضٞبلً ث٥ْياانن و٩ْقاانح ثؾبيااضث٫ ٦ّاا  دٖاايل
 أ٧ ثإلدثسر أ١اج٭نث  عانث   ثؾبضخجفا٪ن  دان  ث٥ضنثص٫ ٭ٞيز زبٞيٜ ه  وإدنج ثؽبقن٩ز،
 .عشثؽ 

٘  هازث  ث٭٢ْظ ٥ٞذ ِ  ؽنث٭اخ  ـب٪ا٤  ٦ّا   ث٥ْاج٧  ث٥ض٢ييا  ٙٞاذ  وؿبازث  ث٥ذقاظ،  و٩نثما
 ١٪اج  ثؾبذ٭  دج٥ٞج٭ن٫ ث٥ق٦ز هز  ٬ّ ي٢ؾ٘ دبج ث٥ض٪ايذي ث٥ٚق٤ يف ث٥ذقظ فذ٭ج
ـ  هاز   ّا٬  ؾٚنج١ ٭ٚغ  ث٥نٝش يف أ٭نج  ٦٥ٞاج٭ن٫  ثؾب٪ياضر  ثؽبجفاز  ث٥زثصياز  ثؽبقاجة

 .(ثإلدثسيز ث٥نٍيٚز خقجةـ) حبظ يف ث٥نضجةؼ هز  ١جٙز فٞٞنج و٥ٞذ ،ثإلدثسي

 إىل صنض٪  أ٩نسث  ث٥ض٪ايذي ث٥ٚق٤ هزث يف ٭ذقظ أ٫ ٦ّينج ١ج٫ ٙٞذ عج٭يز، ؽاز و٬٩
 ثؾبشثْٙااز جحداا ٝٚاا٤ ٩غاا٤ دااجؼب٨٢ وث٥ضااهعري ث٥قاا٦ز ٥قاايٖز ٢٥ناااج ث٥ضٞجماا  إؽااشث ثس
 .ووؽند  أف٢ج٩  و٥ض٩ش ث٥ض٪ايذي ث٥ٚق٤ ٥ذينج و٥ذ وه٢زث ر٠٥، وٕري وثؾبذثو٥ز

ِ  وأ١ياذث   وةياذث   ٭غاري  أ٫ ٦ّيناج  ١ج٫ ث٥غج٭  ث٥ٚق٤ ويف  ثإلدثسي ث٥ٞاج٭ن٫  يف ثؼب٢ا٨  ٩ا
ٜ  عاريث   وأف٢ج٩  و٩ذجدة  ِ  يضٚا ُ  صاذثّيجس  ٩ا  ثؾبضننّاز  و٩شثف٦ا   ثؼب٢ا٨  وفش١از  إيٞاج
 ثؾبش١انصر  وث٥يذيْاز  ثؼباج٣  ٩ٞضنا   ٩ا٬  ث٥ضجدْز وث٥ضذثّيجس ث٥يذيْيز ث٥نؾهر صشثّ 

 هاا  هااز  وديتضاا  ث٥غااج٭ ، ث٥ٚقاا٤ ٭غاايؼ ١ااج٫ هاازث و٩اا٬ وخقنفاايجص ، خنثفاا  يف
 ثؾبغاضْج٫  ودا   ثالص٢اج٣  ثهلل و٦ّا   وسوفا   و٩ربسثصا   ث٥ذقاظ  إليٞجّاجس  ث٥ْج٩از  ث٥غ٪ز
 .صقٚن٫ ٩ج ٦ّ 
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 األول الفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واألوضاع اإلجراءات

 اإلدارية الدعوى يف الفصل تسبق اليت

 0ثآلصيز ثؾبنثميِ ٦ّ  ث٥ٚق٤ هزث يف وعنض٨٦٢

o فذودهجو ىذيْضاج ثإلدثسي، ث٥ٞجم  وٍيٚز. 

o ث٥ذو٥ز ٩ٚنك وسد ثؼب٨٢ ٬ّ ثإلدثسي ث٥ٞجم  سد. 

o ث٥نيااٜ فضاا  ذبااج شبااش ث٥ااي وثؾبشثفاا٤ ذبااج وث٥غااري ثإلدثسيااز ث٥ااذّن  زبنااري 
 .ٙق٦ن ث٢٥ضجح ٝغ٪نج أ٭نج ويبلفٌ دجؼب٨٢

 هاز   إ٫ سأينج ويف ثألحبجط دٞيز انثبَِ ث٥ٚق٤ يٖي  فن يف دجؾبذثو٥ز األًل ث٭ضا 
 يف احلكةةةى َظسّةةةخ ثألعجعااا  ٩نمااانّنج ٦ّااا  ٞق٪اااز٩ ٥يغاااش ث٥غبلعاااز ثؾبنثمااايِ
 شباذ ثألعجع  ٦٥ذقظ ٩ن  دذ ال مشوسي وإسهجؿ ٩ٞذ٩ز ه  د٤ اإلدازُ انمبٌٌَ

 ...أ٩ج٩  ث٥يشيٜ وصذغو إ٥ي  وصٞند ٥ 
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 األول البحث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلداري القاضي

 ري ١ا٤  شب٢ا٬  دقانسر  ثؾبضخجف٪ن دن ث٥ْذ٣ إٝج٩ز ثؾبذ٭  ث٥ٞجم  يستهدف
 .فٞ  إىل ث٥نفن٣ ٬٩ فٜ

ٗ  ثػبضثةا   وث٥ٞنج  ِ  يغاضاذ  إىل فابلً صن وثؾب٢٦ياز  ثؼبشياز  ٦ّا   ثالّضاذث   دثداش  ٝيا
 .وث٥نَج٧ ثأل٬٩ ظبجيز

 ٦ّا   ث٥ْاج٧  ث٥قاج   دض٦ٖياخ  ث٥ْج٩از  ثؾبشثٜٙ عري فغ٬ ٙين٪٬ ثإلدثسي ث٥ٞجم  أ٩ج
 ...وث٭ضَج٩اج ثؾبشثٜٙ هز  الىشثد صه٩ينج  ثؽبجؿ ث٥ق٦ـ

 أو ثؾباذ٭   ث٥ٞجما   أ٩اج٧  ثإلؽاشث ثس  ٩ا٬  ٤١ ىذيْز ٦ّ  ث٥غجدٜ ث٥ٞن٣ ث٭٢ْظ و٥ٞذ
 ثإلؽااشث ثس ىيْااز "ثؽبييااخ ث٥ااذ١ضنس" ٥نااج فاانس ٥ااز٠٥ وصذْااج  ثإلدثسي، أو ثػبضةاا 
 10دٞن٥  ث٥ذٝيٜ ث٥شثةِ وفٚ  يف ث٥ز١ش ث٥غج٥ٚز

 أ٩ااج٧ ؾبغااجوثصب٨ ماا٪ج٫ وهاا  ٦٥خقاان٧، ٦٩اا٠ ثؾبااذ٭  ث٥ٞنااج  أ٩ااج٧ ثإلؽااشث ثس))
 .ريهجٚخ وث٥ٞجم  ث٥ٞج٭ن٫

                                                           
 .25ؿ ثإلدثسي، ث٥ٞنج  يف ث٥ذّن  ٭َشيز0 خييثؽب ّذ٭ج٫. د -1
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 ؼبشيجس م٪ج٫ وه  ث٥ْذث٥ز زبٞيٜ صذٞ  ثػبضثة  ث٥ٞنج  أ٩ج٧ وثإلؽشث ثس
 .أعريهج وث٥ٞجم  ث٥نجط

 عايجدر  وما٪ج٫  ثؼبٞيٞاز  إلّابل٫  وعاي٦ز  ٙاا   ثإلدثسي ث٥ٞناج   أ٩اج٧  ثإلؽشث ثس أ٩ج
 .((أ٩ريهج وث٥ٞجم  ث٥ٞج٭ن٫

 ويف (أ٩ريهااج ث٥ٞجماا ) ّذااجسر هاان ر١ااش  ث٥غااجدٜ ث٢٥اابل٧ يف ثال٭ضذااج  ي٦ٚااش وث٥اازي
ـ  ث٥اازي ٙج٥ؾاا   ثؼبٞيٞاز   هاازث أ٫ ثإلدثسي ث٥ٞااج٭ن٫ أددياجس  يف وعج٭يااج  ٩غااضٞشث  أفاذ
 ثؾبذااجدا  ويذض٢ااش ث٥ٞج٭ن٭يااز ث٥ٞجّااذر رناارتؿ  ثإلدثسي وث٥ٞجماا  ٩ٞاان٬ ٕااري ٫ث٥ٞااج٭ن

 داااز٠٥ يغاااضْن وهااان صنثؽاااا ، ث٥اااي وث٥ناااشوسثس ثؼبجؽاااجس ؾبنثؽااااز وث٥نَشياااجس
 ٥ااض٧ وإرث وزباانيشث  وصْااذيبلً صياانيشث  ثؾبااذ٭  ث٥ٞااج٭ن٫ ـب٪نّااز يف ث٥اانثسدر دج٥ٞنثّااذ

 إسثدصا ،  صْ٪اش  ث٥اي  ث٥نثعاْز  دج٥غا٦يز  ر٥ا٠  ٤١ يف ٩غضْينج  و٩نجٝنز قبج٥ٚز ثأل٩ش
ٜ  ها   وث٥اي  ثؽببلٝز ثإلدذثّيز ؾبا٪ض  زبٞيٞج  ر٠٥ و٤١ ٜ  ث٥ضانثص٫  زبٞيا  دان  ث٥اذٝي

 ٦٥ٞجما   ث٥ؾاجٝز  ثؾبا٪از  وهز  ىٖيج٫، أو ثٙضتجس دو٫ ث٥ْج٧ وث٥قج  ث٥ٚشد ٩ق٦قز
 وغبجصبااج وٝنثّااذ  و٭َشيجصاا  و٩ذجدةاا  ثإلدثسي ث٥ٞااج٭ن٫ أف٢ااج٧ ٦ّاا  ؽ٦يااج  ث٭٢ْغااش
 دوس هاان ٩ااج ٭ضغااج ٣ آخااش ود٢اابل٧ ،special - genres ثؽبااجؿ دْاااجوىج وؽااذصبج
 .وٍيٚض ؟؟ ه  و٩ج ثإلدثسي ث٥ٞجم 

 ّنااني وثآلخااش  functionalوٍيٚاا  ٩نماانّ  ثألو٣ ؽااج٭ذن ٦ّاا  هنااج عاانض٨٦٢
 .ثإلدثسي ث٥ٞجم  دشد يضق٤
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 األول انفرع

 اإلدازُ انماضِ ًظْفح
 ًحدًدىا طثْعتيا 

 ث٥ْاجدي  ث٥ٞجما   دوس ّا٬  ث٥اذّن   يف ووٍيٚضا   ثإلدثسي ث٥ٞجما   دوس خيتهف
 ٩0ضْذدر وؽن  ٬٩

 إّيااج  أو دْ٪اا٤ ٥اائلدثسر ص٦٢ياا٘ ٙياا  ف٢٪ااج  يقااذس أو ٝااشثسث  يضخااز أ٫ ٥اا  ٦ٙاايظ
 ّاذ٧  يٞضنا   ث٥ازي  ثؾبذذأ وهن ث٥غ٦يجس، دن ث٥ٚق٤ ؾبذذأ إّ٪جال  ور٠٥ صنؽياجس،

 .أخش  ع٦يز د  سبضـ دْ٪٤ ع٦يز ٝيج٧

 ؾباج  ث٥ذو٥از  ٩نثؽااز  يف ثإلدثسر أوث٩اش  دنَاج٧  ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  يف يْ٪ا٤  ٙبل ر٠٥ و٦ّ 
 ثؼب٢ا٨  ى٦اخ  داشٙل  ث٥ٚش٭غا   ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ف٨٢ وه٢زث ،1دج٥ْ٪٤ ص٦٢ي٘ ٬٩ ٙي 

  2ث٥ْٞاذ  ؽاشوه  دْل دضْذي٤ أو 1ثألّ٪ج٣ دْل دئ٥ٖج  أو 2آخش فب٤ ٦٩ضض٧ دئفبل٣

                                                           
ِ  ١ااز٠٥ ث٭َاش  -1  ٩ااجسط ٩اا٬ 25 يف (،٩قاش ) ثالخضقااجؿ صنااجصُ فب٢٪از  ف٢اا٨ يف ث٥اانثسدر ث٥نٝاجة

 وهااا  ثؾبذّياااز أ٫ يضاااذن إر ،102 ؿ ،71 سٝااا٨ ،42 ث٥غااانز ،ثحملج٩اااجر ـب٦اااز يف ٩نؾااانس 1961
ٗ  ٩ا٬  قا٦قز ثؾب ث٩ضنْاش  ؾباج  ث٥ربياذ  ؾبقا٦قز  ث٥ضجدِ ث٥ضنٙري فنذوٛ يف ٩ندّز  يف ٦٥ؾا٠  ؿباج  ث٥قاش

 ثؾبااز١نس ثأل٩ااش ثؾبااذ٭  ث٥ٞجماا  وأفااذس ثؾبقاا٦قز، مااذ أدث  أ٩ااش دجعضقااذثس ٝج٩ااش ؽخقاايضاج
 .ثالعضتنجٗ فب٢٪ز وأ٩ج٧ ثالدضذثةيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ٩ْجسمضاج ثؾبق٦قز وخغشس

2
 .772 فٚقز وثجمل٪نّز 1937 ين٥ين ٬٩ 23 يف ف٢٪  - 
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 ٩اج  و١ا٤  داج٥ضْنيل،  أو دئ٥ٖج  إال ثإلدثسر مذ ف٢٪ج  يقذس أ٫ ٬٩ ثإلدثسي ٙج٥ٞجم 
 يف ث٥ؾشثؿ ويذخ٦ ، نينيزْص ىذيْز رو ي٢ن٫ إدنج ثإل٥ٖج  خبلٗ د  زن٨٢ أ٫ شن٢ن 
 .ث٥ضْنيل ٝنج  ٝذي٤

 ٥ضغانيز  أو سبييا ،  ٦ّ  ثؾبرتصذز ث٥ٞج٭ن٭يز ٥آلعجس ثؾبنٍ٘ دجعضقٞجٛ ٙجؼب٨٢
 .دج٥ضْنيل ٝنج  ده٭  ث٥ؾشثؿ ١يٚ  إدنج ٩غبلً أٝذ٩يض  دشد ٦٥ٞج٭ن٫ ىذٞج  فج٥ض 

 واليض  ٦ّ  صٚشيْج  ور٠٥ ،3ث٥ضهخري دٖشث٩جس ثإلدثسر ٦ّ  زن٨٢ أ٫ دثسيثإل و٦٥ٞجم 
 صْنينايز  فاٚز  ٩ج٥ا   و١ا٤  ث٥ضهخري، دٚنثةذ ٦ّياج زن٨٢ أ٫ ٥  و١ز٠٥ ث٥ضن٪ن، ٬٩

 ٩ا٬  ثؽاضٞجٝج   ٦١ا   ور٥ا٠ « دْ٪ا٤  ص٦٢يٚج  صضن٪٬ ٩جمل ٭ٞذيز أو ّينز ٩ؤٝضز أو ذنجةيز
 ٥ا   رنانص  ٙابل   4ٝشثسثصا   ٥ضنٚيز ثإلدثسر ياذد أ٫ ٥  ٥يظ و٬٢٥  »ث٥ضْنيل يف واليض 
 .5ث٥ٚشد مذ ثؼب٢ن٩ز ٥قج  ثإلؽذجس هزث ١ج٫ إرث إال ر٠٥

ِ  ثألف٢اج٧  دْال  فاذسس  ٙٞاذ  ر٥ا٠  و٩ِ   »ث٥ضاذياذ  و٥ايظ « ث٥ضاهخري  ٕشث٩اجس  دضنٝيا
 ثؼب٨٢ ٬ّ دذي٤ ١ذري ؼبذ يْضرب ٩ج وهن ث٥ضنٚيز ٬ّ ثإلدثسر ٙياج صضهخش ٙرتر ٤١ ٬ّ

 ٝااج٭ن٫ فااذود يف ث٥نعااي٦ز رثس ٩قااش يف ثؾبٚاانك يغااضْ٪٤و ث٥ضاذيذيااز، دج٥ٖشث٩ااجس
 و٦٥ٞجماا  ث٥ضقنااري ٙاارتر يف ٝشثسثصاا  صنٚيااز يف ثإلدثسر صشثخااش إرث ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ

                                                                                                                                        
 .418 فٚقز ّزثجمل٪ن 1944 إٔغيظ ٬٩ 11 يف ف٢٪  -1

2
 .23 فٚقز ثجمل٪نّز 1944 ين٭ين ٬٩ 21- 

 1906 ٭نٙ٪رب 26و 421 فٚقز ثجمل٪نّز 1898 ديغ٪رب 4 يف ث٥ٚش٭غ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ - 3
 .65 – 3 - 1907 عري  "هنسين" ص٦ْيٜ 854 ثجمل٪نّز

 ٭نٙ٪رب ٬٩ 25و - 132 - 3 - 1933 عريي 1933 ينجيش 27 يف ث٥ٚش٭غ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ - 4
 .1036 فٚقز جمل٪نّزث 1926

 304دنذ دث٦٥نص سدشصنثس ،1956 ين٥ين ٬٩ 12 يف ث٥ٚش٭غ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ - 5
exécution des jugements. 
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 هاز   ص٢ان٫  وٝاذ  ثؾباذّ ،  فياج٣  ٦ّياج رنخ ؾبج ثؼب٨٢ أعنج  ثإلدثسر ينؽ  أ٫ ثإلدثسي
 .٦ّ1ياج ثؽبشوػ ثإلدثسر ٦ّ  يضْزس حبيظ فبذدر ث٥ضنؽياجس

 فاشثفز  وياذّنهج  دٞناجة   يٚقا٤  أ٫ دْاذ  ٩ناج ينضَش  ٩ج ث٥ٞجم  يذن وٝذ
 و٥ايظ  فيغياجس،  يف ف٢٪ا   ٦ّيا   يؤعاظ  ٩اج  ما٪٬  ور٥ا٠  ٦ّياج، رنخ ؾبج م٪نج  أو

 .2ثؾبنينٛ م٪٬

 يْضرب ٩ج إىل ينؽااج أ٫ ّذ ؽه٭  يف صشث  ٩ج إلؽشث  ثإلدثسر إىل ثؾبذّ  زني٤ أ٫ و٥ 
 صنٚاز   ومل ثألؽ٤ ث٭ٞن  ٙئرث ٥ز٠٥، ٩ا٦ز زنذد وٝذ ثإلدثسر أو٣ ،٦٥3ٞج٭ن٫ ٩يجدٞج 

 رناخ  ٩اج  صنٚيز  صش مل ه  إرث دج٥ضْنيل ثفضيجىج  ثإلدثسر ٦ّ  ٦٥ق٨٢ فب٤ ضبز ١ج٫
 .٦ّياج

 رناااشي ث٫ وال وٍيٚضااااج يف ثإلدثسر فبااا٤ زنااا٤ أ٫ ١اااز٠٥ ثإلدثسي ٦٥ٞجمااا  و٥ااايظ
 .4صٞذيشهج يضي٦خ ٩ج دضٞذيش 

ـ  ث٥اي  دجؾببلة٪اجس  ياه٩ش  أ٫ ٥  ٦ٙيظ  ث٥نٝاش  ثخضياجس  ر٥ا٠  و٩ا٬  ثإلدثسر، ٙيااج  صرتخا
 ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز ف٢٪اش  ر٥اا٠ ويف وٍيٚضاااج، ألّ٪اج٣  ثؾببلة٪ااز وث٥نعااي٦ز وثؾبنجعاذز 

                                                           
1
 1900 ٭نٙ٪رب 30 و 128 فٚقز ثجمل٪نّز 1940 أدشي٤ ٬٩ 5 يف ث٥ٚش٭غ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ - 

 .1065 فٚقز ثجمل٪نّز 1925 ديغ٪رب 26و 68 فٚقز ثجمل٪نّز

 .468ؿ ،ثإلدثسي ث٥ٞنج  إؽشث ثس أفن0٣ وفٚ  ج١٣٪ ٩قيٚ . د -2
 ين٥ين ٬٩ 28و - 173 - 1923 "نص٦دث٥" 1932 ديغ٪رب 19 يف ث٥ٚش٭غ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ -3

 1956 ين٭ين 8و 7 فٚقز ثجمل٪نّز 1938 ينجيش ٬٩ 12و 908 فٚقز ثجمل٪نّز 1911
 .236 ثجمل٪نّز

 .468ؿ ثؾبشؽِ ث٥غجدٜ، -4
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 دازثس  ٩شٝا   ٥قاجؼب   فاذس  ٩ا٬  يْضارب  أ٫ ثؼب٢ا٨  أعاش  ٩ا٬  ٥ايظ  ده٭  ،٩1قش ث٦ْ٥يج
 فاا٪ي٨ ٩اا٬ هاان ّ٪اا٤ يف ثإلدثسر فباا٤ ثحمل٢٪ااز ف٦اان٣ دبغجدااز ر٥اا٠ ١ااج٫ وإال ثؼب٢اا٨

 .ثخضقجفاج

 ٩ا٪ااج ٩ْاان وٝااش يف ث٥رتٝيااز داائؽشث  ثإلدثسر ؽاااز ص٦ااض٧ أ٫ ٦٥٪ق٢٪ااز و٥اايظ
 صٞاذيش  يف ثإلدثسر ٢٩اج٫  ٭ٚغااج  صنقاخ  أ٫ شب٦ا٠  ال إر ث٥ؾاجٕشر،  ث٥ذسؽجس ٬٩ وؽذ

 ؽاااز صغااض٤ٞ ٩بلة٪ااز وهاا  ٩ْاان صاجسي   يف ث٥رتٝيااز إؽااشث  ٩بلة٪ااز ّااذ٧ أو ٩بلة٪از 
ٗ  حبغاخ  صٞاذيشهج  يف دج٥رتخيـ ثإلدثسر  ث٥ْاج٧  ث٥قاج   و٩ٞضنايجس  ثألفانث٣  ٍاشو
 .ثإلدثسي ث٥ٞشثس إفذثس ٩نجعذجس ٬٩ ر٠٥ دجّضذجس ث٥ْ٪٤ وفجؽز

 20 يف وف٢٪اا ، دنٚغاا  ث٥ضنَااي٨ خاو  دنمااِ ثجمل٦ااظ ٝاج٧  إر  ،2ر٥اا٠ ٢ّااظ و٦ّا  
 ٝااشثس إ٥ٖااج  ثإلدثسيااز ٦٥٪قااج٨١ أ٫ ثؾبضناا٪٬ ،111 فااٚقز ثجمل٪نّااز 1929 ينااجيش

 .٥  ٦٥٪ق٢ن٧ دج٥رتخيـ ثال٩ضنجُ

ٗ  شّنجفا  ١ج٭اش  ٩ضا   أ٭  ٕري  ـباج٣  ضباز  ي٢ا٬  ومل ث٥ٞجما ،  أ٩اج٧  ٩ض٢ج٦٩از  ث٥ضقاش
 ثؼب٢ا٨،  دضنٚياز  ثإلدثسر دا   عاضٞن٧  ١ج٭ش دبج زن٨٢ ٙئ٭  وصٞذيشهج، ثإلدثسر ٥رتخيـ
 .3ثال٭ضخجديز ث٥يْن٫ يف ١٪ج ور٠٥

 أ٫ إال ّنااج  شننْااج  أ٫ أو وٍيٚضااج  أدث  ّا٬  ثإلدثسر يْي٤ أ٫ ثإلدثسي ٦٥ٞنج  و٥يظ
 .٭قنف  فذود ويف ٦٥ٞج٭ن٫ ذٞج ى ث٥ضنٚيز دنٝ٘ ف٢٪ج  يقذس

                                                           
1
 .909 فٚقز، /95/س٨ٝ ث٥غج٭يز ث٥غنز 1957 أدشي٤ ٬٩ 13 يف ف٢٪اج - 

 .456 فٚقز ثجمل٪نّز 1969 ٩جين ٬٩ 12 يف ث٥ٚش٭غ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ - 2

 ٬٩ 9 ،1155 فٚقز ثجمل٪نّز ث٭ضخجدجس 1929 ديغ٪رب ٬٩ 20 يف ث٥ٚش٭غ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ - 3
 1929 ديغ٪رب 20 يف ث٥ٚش٭غ  ث٥ذو٥ز وـب٦ظ 18 فٚقز ثجمل٪نّز ث٭ضخجدجس 1931 ينجيش
 .17 دنذ  exécution des jugements ٩جدر نص٦دث٥ وسدشصنثس ،1155 فٚقز ٪نّزثجمل
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 مل ٩ٚان٩اج   إ٥يااج  يني٘ ث٫ ٥  ٥يظ ثإلدثسر ٝشثسثس صٚغري يف واليض  يف وهن
 .وث٥ضذدري ث٥ضٞذيش يف فب٦اج ف٤ وإال صش ، مل ٩ٞقندث  أو ثإلدثسر صنن 

 ٭ٞااذ ثإلدثسر، أّ٪ااج٣ صٚغااري ٢٩ناا  ٩اا٬ ث٥ْااجدي ث٥ٞنااج  فااش٧ ٝااذ ث٥ٞااج٭ن٫ ١ااج٫ وإرث
 ّاا٬ ثؽبااشوػ يف ثخضقجفاا  و٥اايظ خربصاا  ٩اا٬ صنغباا  ؾبااج سيثإلدث ث٥ٞنااج  أوالهااج
 .1وث٥ضذذي٤ ث٥ضهوي٤ إىل ث٥ضٚغري فذود

                                                           
 .470ؿ ،ثإلدثسي ث٥ٞنج  إؽشث ثس أفن0٣ وفٚ  ١٪ج٣ ٩قيٚ . د -1
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 انثاَي انفرع

 اندًنح يفٌض ًزد اإلدازُ انماضِ زد

 يف زناذط  ٙئ٭ا   ّج٩از  دقاٚز  ٭ضثهض  يف وث٥غٞز ث٥ٞجم  خ٦ٜ ٝنر ص٬٢ يهًا
 ٙيااج  قان٧ ثؽب أؽاخجؿ  إىل داج٥نَش  وخجفاز  ٍشوٙااج  إىل داج٥نَش  - ٩ْيناز  ٝنيز

 أ٫ ثالؽض٪جّيااز وفاابلص  ّنثىٚاا  ٥اا  دؾااش وث٥ٞجماا  ث٥ٞجماا  دؾااخـ وفاا٦ضا٨
ُ  أ٫ أو صضاهعش  أ٫ ٭ضثهض  ٦ّ  سنؾ   ٝانر  فغاخ  ٦ّا  « وفينتاز  ٙيااج،  ث٥غٞاز  صضضّاض
 ٦٥ق٢ا٨  ث٥ٞجم  فبلفيز ّذ٧ ث٥ٞج٭ن٫ يٞشس »ث٥غٞز صضّضُ خؾيز أو ث٥ضهعش ثفض٪ج٣

 ث٥ضاضث٧  أفا٤  ٦ّا   خشوؽاج   ٭ٚغا   ج ص٦ٞا  ٩ا٬  يضنقا   أ٫ ٥ا   يذيـ ثو ثؼبجالس، هز  يف
 - خجفاز  دئؽشث ثس - يي٦ذنث أ٫ ٦١ا٨ أو دْنا٨ ٦٥خقن٧ يذيـ أو دجؼب٨٢ ث٥ٞجم 

 .ثؼب٨٢ ٬ّ ث٥ٞجم  هزث سد

 أها٤  ٕاري  »ث٥ٞج٭ن٫ دٞنر« يقذـ ث٥ٞجم  أل٫ ث٥نعجة٤، هز  أٝن  ث٥قبلفيز وّذ٧
ٟ  أ٩اش   أل٫ أماْٚاج  وث٥ضنقا   ثألفانث٣،  هز  يف ث٥ٞنج   دابل  ٥ٞجما  ث ٥نا٪ري  ٩ارتو
 أعاذجد   وزبٞٞش ثؽبقن٧ ى٦ذ  ٙئرث0 ثأل٩شي٬ دن وعو ٙان ث٥شد أ٩ج ٦ّي ، ٩ْٞخ
ـ  ومل عاذذ   ٝياج٧  سٕا٨  ٙاا٨  أفذ يي٦ذ  مل وإرث ث٥ٞجم  صنقيز وؽذش  ث٥ٞجما   يضان
 .1ث٥نجفيز هز  ٬٩ ٝنجة  ٦ّ  ؽجةذز وال ٦ّي  صغشيخ ٙبل ٭ٚغ ، ص٦ٞج  ٬٩

                                                           
1

ث٥ضنَي٨ ث٥ٞنجة  وثإلؽشث ثس وثألف٢ج٧ يف ثؾبنثد ثؾبذ٭يز  ثؾبشثْٙجس أفن٣ ٩0غ٨٦ أظبذ د.  - 
 .دْذهج و٩ج 33ؿ ،1958 ىذْز ،وث٥ضؾجسيز وث٥ؾخقيز
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 و٩ج 174 ثؾبجدر يف ث٥شد ٩غجة٤ جعنسي يف ثحملج١٪جس أفن٣ ٝج٭ن٫ ٭٨َ و٥ٞذ
 10ثآلصيز ثألفنث٣ يف ث٥ٞجم  سد ثؾبجدر هز  أؽجصس فيظ دْذهج

 ٩ا٬  أفاذ  ياشد   مل و٥ان  غبجّاج ٬٩ كبننّج  ث٥ذّن  ٥نَش فج  ٕري ث٥ٞجم  ي٢ن٫
 0ثآلصيز ثألفنث٣ يف ثؽبقن٧

 دْاذ  و٥ان  ث٥اذّن   يف ٩ذجؽاشر  ٕاري  أو ٩ذجؽشر ٩ق٦قز ٥ضوؽض  أو ٥  ١ج٫ إرث - أ
 . ث٥ضوثػ ّٞذ بل٣ثحن

 .ث٥شثدْز ث٥ذسؽز فض  ٩قجهشر أو ٝشثدز ثؽبقن٧ أفذ ودن دين  ١ج٫ إرث - ح

 .ثؽبقن٧ ألفذ خييذج  ١ج٫ إرث  -ػ

 أو وفايج   أو ثؽبقنفايز  أّ٪ج٥ا   يف ثؽبقان٧  ألفاذ  و١ايبلً  ١ج٫ أ٫ عذٜ إرث - د
 .٦ّي  ٝي٪ج 

 .ث٥ٞنيز يف ؽجهذث  ١ج٫ أ٫ ٥  عذٜ إرث - اه

 .عجدٞز ٝنيز يف ف٢٪ج  ثخضجس  ٝذ ثؾبضذثّن أفذ ١ج٫ إرث - و

 .ؽذيذر ّذثور ثؾبضذثّن أفذ ودن دين  وؽذ إرث - ص

                                                           
 أ٩ااج ث٥ااشد ٥ؾااشوه ث٥ؾاا٦٢يز ث٥ؾااشوه 1959 ٥غاانز 55 سٝاا٨ ث٥ٞااج٭ن٫ ٩اا٬ 35 ثؾبااجدر صناا٪نش -1

ِ  ثؾبنماانّيز، ث٥ؾاشوه   ،35 ثؾبااجدر يف ؽااج  ٩اج  ي٦اا  وٙي٪اج  ثحملج١٪ااجس أفاان٣ ٝاج٭ن٫  إىل ذبااج ٙريؽا
 ٥ااشد ثؾبٞااشسر ث٥ٞنثّاذ  ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪از  ٩غضؾااجسي سد ؽااه٫ يف صغاشي ))0 ثؾبااجدر هااز  ٝج٥اش 
 ث٥ٞنثّااذ  ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز ٩غضؾااجسي سد ؽااه٫ يف وصغااشي ث٥اانٞل فب٢٪ااز ضؾااجسي٩غ

ٗ  فباج٨١  ٩غضؾاجسي  دشد ثؾبٞشسر  ث٥ٞنثّاذ  ثإلدثسياز  ثحملاج٨١  سد إفناجس  ؽاه٫  يف وصغاشي  ثالعاضتنج
 .((ث٥ٞنج  ٥شد ثؾبٞشسر
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٘  ٩ا٪ج أذنج هن وثفذ ٩ْن  ث٥قبلفيز ّذ٧ أعذجح ورن٪ِ  ث٥انٚظ  ٥ا   صناْ
 .رنا٦اج أ٫ ويذْذ ٦٥ٞجم  ٦ْ٩ن٩ز أعذجح وأذنج ثأل٦ٕخ ثأل٨ّ يف

 .٭ٚغ  ص٦ٞج  ٬٩ يضنق  أ٫ ٦٥ٞجم  صربس ١٪ج ث٥ٞجم  سد ثؽبقن٧ ى٦خ صربس

 ثؾباجدر  يف ٭ـ ٝذ 1952 ٥غنز 188 س٨ٝ ٩قش يف ث٥ٞنج  ثعضٖبل٣ ٝج٭ن٫ أ٫ ويبلفٌ
 ٩قاجهشر  أو ٝشثداز  ديناا٨  ٝناج   وثفاذر  دثةاشر  يف رن٦اظ  أ٫ رنانص  ال))0 ثآلص  ٦ّ  18
 أو ثؽبقاان٧ أفااذ كبغاا٤ أو ث٥نيجدااز كبغاا٤ ي٢اان٫ أ٫ رناانص ال ١٪ااج ث٥شثدْااز، ث٥ذسؽااز ٥ٖجيااز
 .((ث٥ذّن  ينَشو٫ ث٥زي٬ ث٥ٞنجر دهفذ ثؾبز١نسر ث٥ق٦ز صشديا٨ كب٬ ّن  ثؾبذثِٙ

ٜ  ود ٩قاذس  ي٢ن٭اج  ث٫ إ٩اج  ألذن٪اج  ٦٥اشد  عاذخ  ثؾبقاجهشر  أو ٙج٥ٞشثداز  ودج٥يذِ  أو ويغا
 وياذْٙج   فيذصا   ّا٬  ث٥ٞجما   سنشؽاج  أ٫ ؽاهذن٪ج  ٩ا٬  ث٥ْجىٚضن و١بل ّ٪يٜ دٖل
 عذخ ويضقٜٞ ثؼب٨٢، يف ث٥ْذث٥ز ىشيٜ ٬ّ وثالحنشثٗ ؽْنس  وسث  ثالعرتعج٣ إىل
 ٩نْا   ٩ْنجهج ث٥ٞجم  وصنقيز فاشث  أو ٝشيذج  ث٥ٞجم  ١ج٫ و٥ن ثؼبج٥ز هز  يف ث٥شد
 دٖاري  ف٢٪ا   يف ث٥ؾ٠ إىل صذّن ث٥ي ثألعذجح ٬٩ عذخ د  ٝج٧ إرث ث٥ذّن  ٭َش ٬٩
 ثؾبيْان٫  ٙج٥ٞجما  . ث٥ٞجما   ٭ضثهاز  يف ث٥ؾا٠  ث٥ضنقيز أعجط و٥يظ زبيض، أو ٩ي٤
 ثعااضذٞج  يف ثؾبؾااشُ سٕذااز أعجعاااج وإدنااج ٝجماايج ، ي٢اان٫ ٫أ يقاا٦ـ ال ٭ضثهضاا  ٦ّاا 
 وث٬َ٥ ثػب٪انس وأ٩ج٧ ثؽبقن٧ أ٩ج٧ ث٥ٞجم  د  يَاش أ٫ رنخ ث٥زي ثؼبيذر ٩َاش

 .)ث٥نٝنُ يف ث٬َ٥ وث٥ؾ٠( ثالعرتثدز ذبج ص٦ْٜ أ٫ ٬٩ دهف٢ج٩ 

 0 ىجةٚضن إىل ث٥ذّن  ٭َش ٬ّ ث٥ٞجم  صنق  صٞضن  ث٥ي ثألعذجح وصنٞغ٨

 ٥نَااش  ث٥ٞجماا  فاابلفيز  ّااذ٧ أفااذهج  ٝيااج٧ ٦ّاا   يرتصااخ أعااذجدج   ٤صؾاا٪ 0األًىل
 .صنقي  ثؽبقن٧ يي٦خ مل و٥ن ٭َشهج ٬ّ يضنق  أ٫ ٦ّي  حبيظ ث٥ذّن 
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 سد ى٦اخ  ٦٥خقان٧  ي٢ان٫  أ٫ أفاذهج  ٝياج٧  ٦ّ  يرتصخ أعذجدج صؾ٪0٤ انثبَْخو
 سد يي٦ذااانث أ٫ ٦٥خقااان٧ ١ااج٫  ثألعاااذجح هااز   أفاااذ صااانثٙش إرث أ٭اا   دبْنااا  ث٥ٞجماا  
 يف  وثؾبضه٩ا٤  ،1ٙيااج  وزن٢ا٨  ث٥اذّن   ينَاش  أ٫ ٥ا   ١اج٫  سد  يي٦ذانث  مل ٫ٙائ  ث٥ٞجم 
 ؽخقاايز ّبلٝااجس ٝيااج٧ يناااج ٩اا٬ ٥يؾااذ ث٥غااجدٜ يف ثؾبنؽااندر ث٥ٞنااجر سد أعااذجح
 ١اج٫  ث٥ْبلٝجس هز  و٩غ٤ ٙياج، ثؽبقن٧ دهفذ أو ٦ّي  ثؾبيشوفز دج٥ذّن  ٦٥ٞجم 
 ٭َااش ّاا٬ جماا ث٥ٞ صنقيااز ثؽبقاان٧ أفااذ ٩اا٬ ى٦ذاا  إىل فجؽااز ودٖااري رثصاا  يٞضناا 
 وثػب٪اانس  ثؽبقان٧  أ٩اج٧  دا   يَااش  أ٫ رناخ  ث٥ازي  ثؼبياذر  ؾبَااش  ثعضذٞج  ث٥ذّن 
ٜ  ث٥ي دهف٢ج٩  ومنج ُ  ؽخقايز  ؽااز  ٩ا٬  ثالعارتثدز  ذباج  ص٦ْا  ّاجدر  ؿباج  ياز٬ّ  ٥اذوث
 .ثؽب٦ٜ خأ٦ٕ

 0ثألعذجح ٬٩ ٭نّن ٦٥شد ّٞذ  ث٥زي ث٥ٚق٤ يف ٙز١ش ثؾبْن  هزث ثؾبؾشُ يٚش ومل

 ياشد   مل و٥ان  دْيناج دّن  غبجُ ٬٩ كبننّج  ث٥ٞجم  ٤ربْ فبلفيض  ّذ٧ أعذجح
 .2خقن٩اج ٬٩ أفذ

 ثأل٦ٕاخ  ثألّا٨  يف ث٥انٚظ  ٥  صنْ٘ كبج ١نذنج هن ثألعذجح هز  يف ثػبج٩ِ وثؾبْن 
 .رنا٦اج أ٫ ويذْذ ٦٥ٞجم ، ٦ْ٩ن٩ز و١ناج

ِ  ٙي٪اج  ث٥ٞاج٭ن٫  ف٢ا٨  دضٞشياش  ث٥ناجط  دان  ث٥ْذ٣ إٝج٩ز يضنىل ٙج٥ٞنج   ٩ا٬  إ٥يا   يشٙا
 خجسػ ٬٩ صنذْظ ث٥ي ثؾبؤعشثس ٤١ ٬ّ دبنؾجر ي٢ن٫ أ٫ رنخ ر٠٥ يف وهن ،٩نجصّجس

                                                           
1
 52ؿ ،1957 عنز ىذْز ،ثؾبذ٭يز وث٥ضؾجسيز ثؾبشثْٙجسث٥نعيو يف ؽشؿ ٝج٭ن٫  0عي٘ س٩ضي - 
 .دْذهج و٩ج

 486ؿ ،ثإلدثسي ث٥ٞناج   إؽاشث ثس  أفان٣ 0 وفٚ  ١٪ج٣ ٩قيٚ . د ث٥ْج٧ ث٥ٞج٭ن٫ يف يشثؽِ -2
 خ٦يا٤  فب٪اذ  ث٥نجؽاش  ثؾبشثْٙاجس،  ٝاج٭ن٫ 0 ثؽباري  أدان  ١٪اج٣  فب٪اذ  ثؽباجؿ  ث٥ٞج٭ن٫ ويف ،دْذهج و٩ج

 .دْذهج و٩ج 525ؿ ،1958 ،4ه دجؾبنقنسر، ثحملج٩ن ٢٩ضذز أ٩ن،
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ِ  و١اج٫  ث٥ٞنج  ٭ضثهز زبٞٞش ر٠٥ زبٜٞ ٙئرث ٦ّي ، ثؾبْشومز ث٥نٝجةِ  ث٥غٞاز  ٩نما
 ٦٥٪قج  وصذنج ّنذ ث٥قجؼبز ث٥نٚنط ذبج صضق٦  خ٦ٞيز ٙني٦ز وث٥نضثهز وثالفرتث٧،
 يف ث٥ٞج٭ن٭ياز  ث٥ْذث٥از  ٩ياضث٫  وهان  ث٥نضثهاز  إىل ث٥ٞناج   ٩ا٬  أفانػ  و٥يظ ثؾبضْجسمز،

 .ثالؽض٪جّيز ثؼبيجر

 0ث٥ٞنج  يف ث٥نضثهز زبٞيٜ إىل ويضنف٤

 .ٙيا٨ ثؽب٦ٜ ٝنر وزبشي ث٥ٞنجر ثخضيجس حبغ٬ 0أًالً
 ٙياا  ث٥ضااذخ٤ ّاا٬ ٦٥ٞنااج  فاان٫ ٩اا٬ ث٥نضثهااز ؿبااز  ثؾبنثصيااز ث٥َااشوٗ دضايتااز 0ثبَْةةبً
 .أدثة  يف ٦٥ْبل٭يز وٙشك

 دضٞشيااش رثصبااج يف و٦٥نضثهااز ٭ضثهضااا٨ يف ٦٥ٞنااجر شوسيزث٥ناا ثؼب٪جيااز د٢ٚج٥ااز 0ثبنثةةبً
 .ْٙبلً ثخضبلؿبج أو ثخضبلؿبج خؾيز ّنذ ثؾبنجعخ ثػبضث 

 ث٥ٞنااج  ٭ضثهااز زنٞااٜ ٙاايا٨ ثؽب٦ااٜ ٝاانر وزبااشي ث٥ٞنااجر ثخضيااجس فغاا٬ ١ااج٫ وإرث
 ث٥ٞنجر وظبجيز ث٥ٞنج  أدث  يف ٦٥نضثهز ثؾبنثصيز ث٥َشوٗ صبيتز ٙئ٫ ىذيْيز، دنعي٦ز

 وعاااجة٤ ٦١ااااج ث٥بلفاااٜ أو ث٥ااانثٝ  داااجػبضث  زبضااا٤ أ٫ ث٥نضثهاااز وظبجياااز ٭ضثهضاااا٨ يف
 .ثجملج٣ هزث يف ٥ذسثعضاج ثؾب٢ج٫ ربذ صنَي٪يز

 وث٥غج٭ياز  ث٥ٞناج ،  أدث  يف ث٥نضثهاز  ٍشوٗ يف - ثألوىل0 عبلط ٙٞشثس يف وصغضْشك
 ...ث٥ٞنج  ٭ضثهز ظبجيز يف وث٥غج٥غز ٭ضثهضا٨، يف ث٥ٞنجر ظبجيز يف -

 هاازث عااقخ فااذ إىل ٥نضثهضاا  فاايج٭ز ث٥ٞنااج  ثعااضٞبل٣ ّي٨صااذ يف ث٥ااذو٣ وصاازهخ
 هاااز  أ٫ سٕااا٨ ٦٥ٞناااج ، ثإلدثسياااز ث٥ؾااتن٫  ٦ّااا  »ثؾب٪٢ناااز ثؼباااذود يف« ثالعااضٞبل٣ 

 .ث٥ٞنج  أدث  ٩ذجؽشرً شبظ ال ثؾبغجة٤
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 وصشصيذاااج ث٥ٞنااجةيز ثألّ٪ااج٣ صنصيااِ صضاانىل ٦٥٪قااج٨١ ث٥ْ٪ن٩يااز ٙجػب٪ْيااجس
 ثػباااجص  عااري  ٦ّاا   ث٥ٞنااجر ٩اا٬  ؽااج٣ س ٩اا٬  ثؾبؾاا٦٢ز ثؾبخض٦ٚااز  وثجملااج٥ظ  وث٦٥ؾااج٫
 .وصهديخ وصشٝيز و٭٤ٞ ث٭ضذثح ٬٩ ث٥ٞنجر ؽتن٫ و٦ّ  د٤ ث٥ٞنجة ،

 دجػبااااجص زنااايو ث٥ااازي ثإلدثسي ثإلىاااجس وهااا « ث٥ْاااذ٣ وصثسر دوس ّاااجدرً ويٞضقاااش
 دائدثسر  ثؾبض٦ْٞاز  ث٥ٞاشثسثس  دْال  ٦ّا   ث٥ضقذيٜ ٦ّ   »خذ٩ض  ٦ّ  ويٞن٧ ث٥ٞنجة 
 .ثؾبخضقز ث٥غ٦يز ٬٩ ٦ّياج ٦٥ضقذيٜ ّشماج أو ث٥ٞنج 

٘  سثدياز  دهفاذاج  سثديضا   ص٢ن٫ ٝذ إر ٩ْج  ٦٥خق٪ن  سثدياز  وداجآلخش  و٩اندر  ّيا
 خ٦نفا   أو ث٥ضقياض  ٩ا٬  ثؼب٢ا٨  عابل٩ز  ٩ْا٪اج  ينا٪٬  ال كباج  ث١ارتثط  ّذ٧ أو دٖل
 .ثؼبٜ ٥نؽ 

 ث٥قابلفيز  ّاذ٧  أف٢اج٧  صشصياخ  ث٥ؾجسُ ٦ّ  أ٦٩ش ث٥ي دجؼب٢٪ز أخزث  - ٭ش  وحن٬
 فج٥اااز ٥ضااانٙش يؾااارته ال أ٭ااا  - ؽاااذاز أد٭ااا  ذباااج ص٦ْاااٜ أ٫ ث٥ٞناااج  دهف٢اااج٧ ومااانج 

 ٦ّا   صث٥اش  ٩اج  ث٥ضوؽاز  ص٢ان٫  أو ٝجة٪از  صث٥اش  ٩اج  ث٥ضوؽياز  سثديز ص٢ن٫ أ٫ ثؾبقجهشر
 .1سب٦٘ مل أو أوالدث  خ٦ٚش ٝذ ص٢ن٫ أ٫ أو ثؼبيجر ٝيذ

 .)( 2/4/19532 دضجسي  ٩قش يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز ف٨٢ وسثؽِ

 ٭ذاش  ٙضوػ صوؽض  ديش وأه٤ ثؾبش  دن صٞن٧ ث٥ي ث٥ق٦ز ه  ٥ٖز ثؾبقجهشر إ٫
 ث٥ااضوػ حأٝااجس وهاا٨ وثألخضااج٫ ثألظبااج  ١ااز٠٥ فاااش  أخضاا  وصوػ  فاااش ، ث٥شؽاا٤
 ٭َاش  ٩ا٬  ٦٥ٞجما   ثؾبج٭ْاز  ثؾبقاجهشر  فقش ٝذ ثؾبؾشُ و٬٢٥ ،أينج  أفاجس وث٥ضوؽز
 ٩اااا٬ ث٥شثدْااااز ث٥ٚٞااااشر ٥اااانـ وٙٞااااج  ٙياااااج ٩قاااا٦قز ١ااااج٫ ؾباااا٬ دج٥نغااااذز ث٥ااااذّن 

                                                           
 .112 نذد 146ؿ ث٥ْؾ٪جوي ٬ّ -1

 .483 ٝجّذر 821ؿ 7 ث٥غنز ث٥ٚين ثؾب٢ضخ ـب٪نّز - 2
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 ٙيا   ث٥ٞشثداز  ١ج٭ش ٩ج وهن ث٥نغخ ّ٪ند ٦ّ  صٞن٧ ث٥ي دض٠٦ ثْٙجس٩ش/315/ثؾبجدر
 ثؽبقان٩ز  ص٢ان٫  أ٫ يؾارته  أ٭  ويبلفٌ ٭ض٣ وإ٫ وثالد٬ ّبل وإ٫ ثألح إىل ٩نغندز

 وأ٫ ث٥ٞجم  ٦ّ  ثؾبيشوفز ث٥ذّن  ٝيج٧ ٝذ٤ وصوؽض  ثؽبقن٧ أفذ دن ٭ؾهس ٝذ
 ٝيج٧ دْذ ثؽبقن٩ز ٭ؾهس إرث أ٩ج ث٥ٞجم ، ٦ّ  ث٥ذّن  ىشؿ فن إىل ٝجة٪ز ص٤َ

 .ث٥شد أعذجح ٬٩ عذذج  ص٢ن٫ ٙئذنج ث٥ٞجم  ٦ّ  ثؾبيشوفز ث٥ذّن 

 ث٥ٞجما   ٦ّا   ث٥اذّن   ىاشؿ  ٝذا٤  وث٭ٞناش  ٭ؾاهس  ٝذ ثؽبقن٩ز ١ج٭ش وإرث
 .1ث٥شد أو ث٥قبلفيز ّذ٧ أعذجح ٬٩ عذذج  ص٢ن٫ ٙبل

 0ي٦  ٩ج/148ؿ/ث٥ْؾ٪جوي ٬ّ و٭ن٤ٞ

 فج٥از  صضانثٙش  ال ر٥ا٠  و٦ّا   ذ،ثػب ٬٩ ؽج٭خ ٦ّ  ص٢ن٫ أ٫ ثؽبقن٩ز، يف وينذٖ ))
 ١ج٭اش  وإدناج  ثؽبقان٩ز،  ٬ّ ص٢ؾ٘ ٩ٞج٩ز دّن  هنجٟ ص٬٢ مل إرث ث٥قبلفيز ّذ٧
 أ٭  ٦ّ  ث٥ذّن ، ينَش ث٥زي ث٥ٞجم  مذ ثؽبق٨ ٬٩ ٩ٞذ٩ز ؽ٢ن  ـبشد هنجٟ

 ٙي٢ٚا   ثؽبقان٩ز،  ذباج  صضانٙش  فض  ْٙبلً ٩ٞج٩ز دّن  هنجٟ ص٢ن٫ أ٫ دثة٪ج  ي٦ض٧ ال
ٟ  ص٢ان٫  أو ث٥ؾا٢ن   دؾاه٫  ربشي ؽذيز ٞيٞجسزب هنجٟ ص٢ن٫ أ٫ ٩غبلً  إؽاشث ثس  ٭اج

ِ  شباياذث   وثؽبقا٨،  ث٥ٞجما   دان  ٙي٪ج ثسبزس ٝذ ٝج٭ن٭يز  ثعاض٢٪جال   أو دّان   ٥شٙا
 .((إلؽشث ثصبج

 فاجؼبج   أعجعج  رثص  يف ٥يظ دّن  يف ثؼب٨٢ ٬ّ ث٥ٞجم  سد ى٦خ ده٫ ٝن  وٝذ
 أ٫ ر٥ا٠  - سد  ي٦انح ثؾب وث٥ٞجما   ث٥اشد،  ىج٥خ دن ثؽبقن٩ز ٝيج٧ ؽشه د  يضنثٙش

ٗ  ٩ا٬  ألفاذ  خبق٨ ٥يظ - سد  ى٦خ وإ٫ - ث٥ٞجم   ث٥اذّن ،  يف ثؽبقان٩ز  أىاشث
  .ث٥ٞج٭ن٫ وصيذيٜ ث٥ْذث٥ز صنصيِ ٦ّ  ٩ٞقنسر و٩ه٩نسيض 

                                                           
 ثؾبْجسٗ ٭ؾهر ،1980 ،4ه ثؾبشثْٙجس، ٝج٭ن٫ يف ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدن أظبذ. د -1

 .77، ؿدجإلع٢نذسيز
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 ث٥ٞاااج٭ن٫ ٦ّااا  زناااش٧ وال خقااان٩ز، ث٥اااشد ى٦اااخ يْضااارب ال ٭ٚغااا  وث٥ٞاااج٭ن٫
 أوؽااخ ٥ٞااذو ث٥ااشد، أعااذجح صٞذاا٤ مل إرث ٩ااج فج٥ااز يف ث٥ااذّن  ٭َااش يف ثالعااض٪شثس
 أ٫ شن٢ا٬  ث٥اي  ه  وهز  ث٥ٞجم ، ؾبخجف٪ز ٩ْينز وٝيندث  خجفز إؽشث ثس ث٥ٞج٭ن٫
 337 ثؾباجدر  ٦ّيا   ٭قش ٩ج ث٥قذد هزث يف يبلفٌ و٬٢٥ ،٦٥1خقن٩ز أعجعج  صق٦ـ

 ٝاذ٧  أو ث٥شد ى٦خ ٦ّ  صْنيل دّن  ث٥ٞجم  سِٙ إرث))0 أ٭  ٬٩ ٩قشي ٩شثْٙجس
 أ٫ ٦ّيا   وصْان  ث٥اذّن ،  يف ٦٥ق٢ا٨  فبلفيض  صث٥ش ثالخضقجؿ ػباز دبلٕج  مذ 
 ـباج٣  إىل ـباج٣  ٩ا٬  ثؼبج٥از  هاز   يف سناشػ  ثأل٩اش  أل٫ ور٥ا٠  ،((٭َشهاج  ٬ّ يضنق 

 ٬٩ ٥  يغنٓ ٙبل ث٥شد، ٥يج٥خ ٦ْٙيج  خق٪ج  ٭ٚغ  ٬٩ ث٥ٞجم  رن٤ْ إر ثؽبقن٩ز،
 .دّنث  ينَش أ٫ ثؽبقن٩ز هز 

 إرث ثؽبقان٩ز  ؽاشه  يضانثٙش  ٙابل  ث٥اذّن ،  ٭َش وٝش ٝجة٪ز ثؽبقن٩ز ص٢ن٫ ث٫ وينذٖ 
 ٦ّاا  صوؽضاا  أو ثؽبقاا٨ ٩اا٬ أٝي٪ااش ٝااذ ثؽبقاان٩ز إ٥ياااج صغااضنذ ث٥ااي ث٥ااذّن  ١ج٭ااش

 ال فضاا  ور٥اا٠ ث٥ٞجماا ، ٦ّاا  وّشماااج ث٥ٞجة٪از  ث٥ااذّن  سٙااِ دْااذ صوؽضاا  أو ث٥ٞجما  
 حبؾاز  دّاجويا٨  يف ثؼب٨٢ ٬ّ ث٥ٞنجر إٝقج  دٞقذ ث٥نعي٦ز هز  ٦ّ  ثؽبقن٧ يش٬١
 ث٥ذّن  ١ج٭ش إرث ث٥قبلفيز، ٥ْذ٧ ثؾبنؽذز قن٩زثؽب صضنثٙش ال ١ز٠٥. ث٥قبلفيز ّذ٧
 .ث٥ٞجم  ٦ّ  ثؾبيشوفز ث٥ذّن  ّشك ٝذ٤ ٙياج، دج٥ٚق٤ وث٭ضاش سْٙش ٝذ

 ماذ  ثؽبقا٨  ٩ا٬  ٩ٞذ٩از  ؽا٢ن   دا٤  ٩ٞج٩از  دّان   هنجٟ ص٬٢ مل إرث ث٥شد يٞذ٤ وال
ٗ  فب٢٪ز ٝنش ٙٞذ ر٠٥ و٩ِ ث٥ٞجم   ثؾبشٙنّاز  ث٥ؾا٢ن   ـباشد )) 0داه٫  ثالعاضتنج

 ٝنااجيج ٥ااذْل دج٥نغااذز ثؾبخضقااز ثػباااز إىل ث٥ٞجماا  فااٜ يف ثؽبقاان٧ أفااذ ٩اا٬
 ث٥ٞجما   أ٫ عذاش  إرث إال ٦٥اشد  ٩نؽذاج   عاذذج   ي٢ان٫  ال ٙياج ىشٙج  ثؾبؾض٢  ١ج٫ عجدٞز
 أٍاااش ث٥ٞجماا  هاازث ١ااج٫ و٥اان ر٥اا٠ ٦ّاا  دنااج  سد ٙيؾاانص ث٥ؾاا٢ن  هااز  ٩اا٬ صااهعش
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 مت ّ٪اج  ٦٥٨خق ث٥ٞجم  عؤث٣ أ٫ ثحمل٢٪ز وثّضربس ث٥غجدٞز ث٥ٞنجيج يف ثعضٞبل٥ 
 فضا   دا   زبٚا٤  مل ث٥نصثسر أ٫ فبغنط ديشيٜ صٚاي٪  د  يشد ١ج٫ و٥ن« ث٥ؾ٢ن  يف
 ٩ا٬  غبْا   وؾبا٬  إ٥يا   وؽا   ؾبا٬  يْيا   »وثؾبياج٬ّ  ث٥ْشثةل صٞذي٨ يف سأي  ٬ّ ي٦ِٞ
 عاي٢ن٫  هزث زبج٦٩  وأ٫ ث٥ؾج١  ٦ّ  ٩ضقج٤٩ ث٥ٞجم  أ٫ يَننث أ٫ يف فٞج  ث٥نجط

 ..1((فٞاج ث٥ْذث٥ز إّيج  يف ثؽضاجد  ٬ّ ج سٕ٪ عيقذس  ث٥زي ثؼب٨٢ يف صهعري ٥ 

 ٥ايظ  أ٭  د  وسد ث٥زي 17/3/1931 دضجسي  ثالعضتنجٗ فب٢٪ز ف٨٢ ثؽِسو
 ي٢ن٫ وأ٫ عيجع  فضح يف ّننث  ١ج٫ دج٥ٞنج  ثؽضٖج٥  ٝذ٤ أ٭  ث٥ٞجم  ٥شد عذذج 

٘  آخش عيجع  ؼبضح ثؾبنض٪ن ٬٩ ّناج سد  ثؾبي٦نح ث٥ذّن  يف ثؽبقن٧  يف قباج٥
 .2ثؼبضح ٥٠ز٥ ث٥شأي

 يف ثؽبقاان٧ ألفااذ و١اايبلً ١ااج٫ إرث ث٥ااذّن  ٥نَااش فااج  ٕااري ث٥ٞجماا  وي٢اان٫ هاازث
 أل٫ ور٥ااا٠ ٥ااا ، وسثعضااا  ٩َنن٭اااز أو ٝي٪اااج  أو ٦ّيااا  وفااايج  أو ثؽبقنفااايز، أّ٪ج٥ااا 
ٜ  ال ثأله٦ياز،  ّاذي٨  ّا٬  ث٥نجةاخ  أو ث٥ن١يا٤،  ذب٪ج يضق٘ ث٦٥ضن وث٥ْنجيز ث٥ْجىٚز  صضٚا

٘  أ٫ رناخ  ٩اج  ٩ِ  ث٥ناضثُ،  يف ثؾبي٦ٞاز  وثؼبياذر  ث٥ضقياض  ّاذ٧  ٩ا٬  ث٥ٞجما   دا   يضقا
 ٣وصاؤ  أ٫ ينضَاش  ث٥ي ثأل٩نث٣ صنخي٨ يف ٩ق٦قز، وسثعض  ثحملض٪٦ز ٦٥ؾخـ و١ز٠٥
 .ثإلسط ٬٩ ٦٥قش٩ج٫ يضْشك ال فض  ثؾبنسط ثعرتمج  يف أو إ٥ي 

 ٩قاجهشر  أو ٝشثداز  فا٦ز  ٥  ١ج٭ش إرث ث٥ذّن  ٥نَش فج  ٕري ث٥ٞجم  ي٢ن٫ ١ز٠٥
 إدثسر ـب٦اظ  أّناج   دهفاذ  أو ٦ّيا   دج٥ٞي٨ أو ثؽبقن٧ أفذ دنف  ث٥شثدْز ٦٥ذسؽز
 يف ؽخقيز ٩ق٦قز ثؾبذيش أو ث٥ْنن ؿبزث و١ج٫ ٩ذيشياج دهفذ أو ثؾبخضقز ث٥ؾش١ز
 ٙؾاج   عاجدٞز  أ٦٩ش ث٥ي ثحمل٢٪ز رثس ه  ثؼب٨٢ هزث أ٦٩ش ث٥ي وثحمل٢٪ز. ث٥ذّن 
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 ها   ثؾبخضقاز،  ث٥ؾاش١ز  كبغا٤  أو ثؽبقن٧ أفذ دن١ي٤ ث٥ٞجم  ٝشثدز أل٫ ٥ ، ٢٩٪بلً
 ٩اذّجر  ثألٝا٤  ٦ّا   ها   أو ث٥ن١يا٤،  هازث  ؽج٭اخ  إىل و٩ي٦ا   فيذص  ٩ْاج صؤ٬٩ ال كبج
 يف يقذس ث٥زي ثؼب٨٢ إىل ٭ٚغ  صي٪ت٬ ٙبل ثآلخش ثؽبق٨ ره٬ يف صٞن٧ ٝذ ؾبَنز

 .1ث٥ذّن 

 أ٫ وسثعضا   ٩َنن٭از  دْذاجسر  ثؾبٞقاند  ٙائ٫  ث٥نٙاجر  ّناذ  يضْينان٫  ث٥نسعز ١ج٫ وؾبج
 ٩ا٬  وؽاذ  و٥ان  ثإلسط أعاذجح  ٩ا٬  دغاذخ  ثؽبقان٧  ألفاذ  شنضن٫ كب٬ ث٥ٞجم  ي٢ن٫
 .2ثؼبش٩ج٫ أو ثؼبؾخ عذخ يضو٣ ٙٞذ ٩ن  زنش٩  أو ّن  زنؾ 

 صوؽضا   أو ٝشيذاز  ٕاري  ٦ّ  أو ٬٩ ٩ٞج٩ز ث٥ٞجم  أ٩ج٧ ثؾبيشوفز ث٥ذّن  ص٢ن٫ وٝذ
 ٩غاج٣  وسثةااج،  ٩ا٬  فبٞٞاز  ٩قا٦قز  هان  أو٥ا   هاؤال   ٩ا٬  ألفذ صنؽذ و٬٢٥ فاش  أو

 أو ث٥ٞجما   ٙيااج  يغاجه٨  ؽاش١ز  يف ثؾبغاجان  أفاذ  ٩ا٬  ٩ٞج٩از  ث٥اذّن   ص٢ان٫  أ٫ ر٠٥
ٜ  أ٫ ث٥ذّن  ٩نمنُ ؽه٫ ٬٩ وي٢ن٫ أفاجس  أو أٝشدجة  أفذ أو صوؽض   ٩ا٬  ألفاذ  زنٞا
 هازث  دائيشثد  ثؼبج٥ز ؿبز  ث٥ضقنه ثؾبؾشُ سأ  وٝذ ٍجهشر، ٕري ١ج٭ش وإ٫ ٩ق٦قز هؤال 
 .3دْذس و٥ن ٩َنز ٤٢٥ ودْٙج  ؽذاز ٤١ ٦ّ  ٝنج  ث٥نـ

 أداذث ،  ث٥زي دشأي  ث٥ضؾذظ ٦ّ  زب٪٦  ٝذ ث٥ذّن  يف ثؾبشثْٙز أو ث٢٥ضجدز أو ٙضج وثال
 دٙجُ ٬٩ ثؽبقن٧ أفذ يغري  ٝذ ّ٪ج أر٭  يق٨ وٝذ ث٥ْذث٥ز، ـبش  خج٥ش و٥ن فض 
 ث٥ٞجم  إدذث  ث٥قبلفيز ٥ْذ٧ ٩نؽذج  يْضرب ال أ٭  ٦ّ  ث٥ٞج٭ن٫، ف٨٢ ىجٛ و٥ن فض 
 و٥ان  ١ضذا   ٩ٞاج٣  أو وماْ   ٩ؤ٥ٚا   يف ور٥ا٠  يزث٥ٞنا  ٭ٞو ٬٩ ٝج٭ن٭يز ٭ٞيز يف سأي 
 ٩ْيناج ،  ٝج٭ن٭ياج   ٩ازهذج   ٙياج ثّضنٜ أف٢ج٧ ّذر أفذس ٝذ ١ج٫ أو ث٥ٞنج  صن٥ي  أعنج 
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 ينذٖ  ٕز فبج٩يج ، ١ج٫ ّنذ٩ج أدذث  دٙجُ أو ٝذ٩اج ٩ز١شر يف هزث سأي  إدذث  ١ج٫ أو
 أو يقز٭قاا دؾاا٤٢ أدااذ  ٝااذ ث٥ااشأي ي٢اان٫ أ٫ - ث٥قاابلفيز ّااذ٧ فج٥ااز صضاانٙش فضاا 
 .٥نَشهج ثؾبيشوفز ث٥ٞنيز رثس يف ٩ز١شر أو ٙضن 

 أدااذ  ٝااذ ث٥ٞجماا  ي٢اان٫ أ٫ ث٥ااشد ػباانثص رنااخ ده٭اا  ٙش٭غااج يف ٝناا  وٝااذ
ُ  وؽا   ٥ا   دان  أي ث٥ذّن  يف ثؽبقن٧ ألفذ ٭قيقز  ث٥غاري  أو ثؽبقان٩ز  يف ث٥اذٙج
 ٦٥ٞجما   ي٢ا٬  مل إرث خقنفاج   ث٥نضثُ دؾه٫ دغيو سأي إدذث  ـبشد ي٢ٚ  ٙبل ٙياج

ـ  ثؽبقان٧  أفاذ  ث٥ٞجما   ٥ٚش ٙئرث... إدذثة  يف ز٩ق٦ق  ؾباج  ىذٞاج   ى٦ذجصا   ٥ضقاقي
 هازث  يْذ ٙبل صققيقاج يف يضذْاج ث٥ي ثؽبيز ٥  يذن أ٫ ٕري ٬٩ فبج٩ي  د  أؽجس
 .ث٥شد ى٦خ ربيض ٦٥خق٨ ٭قيقز إدذث  ٩ن 

 0وثؿبج٩ؼ 589ؿ ٙا٪  فج٩ذ فب٪ذد.  سثؽِ
 و٥ان  - ٙيااج  ١ضاخ  أو دج٥ٞنايز  ٩ض٦ْٞاز  ثؽبقان٧  ألفاذ  ٭قايقز  ث٥ٞجم  أدذ  إرث))

 أدذيش ث٥زي ٦٥خق٨ ثؾبي٤ ٩ْن  ث٥نقيقز يف أل٫ - دج٥ٞنج  ثؽضٖج٥  ٝذ٤ ر٠٥ ١ج٫
 ث٥ضضث٩ا   إىل ياذّنث  ٝاذ  ث٥اشأي  وإٍااجس  ٙياج ٦٥شأي إٍاجس ث٥ٞنيز يف ث٢٥ضجدز وأل٫ ٥ 

 فق٦ش ٬٩ ؽج٭خ إىل ثؾبي٤ ٦ّ  صذ٣ أذنج ٬ّ ٙنبلً ّن  ث٥ْذو٣ فشيز ٩ِ ٙيضنجٙ 
 ٝجما   ١ن٫ ٦٥شد ثؾبنؽذز ث٢٥ضجدز ٝذي٤ ٬٩ ويْضرب. ثؽبقن٧ ٬٩ ٩ق٦قض  يف ث٢٥ضجدز
 أو ٙياج ثؼب٨٢ وأفذس ثألوىل ث٥ذسؽز أ٩ج٧ ث٥ذّن  ٭َش ٥  عذٜ ٝذ ث٥غج٭يز ث٥ذسؽز
 فنسر دهيز ٭ؾش ٝذ ١ن٭  أو ثؽبقن٧ أفذ ٬ّ و١يبلً دجّضذجس  ٙياج ٩ز١شر ٝذ٧ ١ن٭ 
 . ((دزثصبج ث٥ٞنيز يف أدذث  سأيج 

٘  يف حباش  ٦ّ٪ا   داشأي  أدىل ٝاذ  ١ن٭ا   ث٥ٞجما   ٥اشد  وؽااج   يْاذ  ال  أ٭ا  ٦ّ   أو ٩ؤ٥ا
 آسثةاا  ّاا٬ يْااذ٣ ٝااذ ثإل٭غااج٫ أل٫ ٦ّ٪يااز ـب٦ااز أو ١ضااجح يف ٭ؾااش  ٙٞااا  ٩ذقااظ
 وٝااذ ثؾبٞااجالس، و٭ؾااش ثؾبؤ٥ٚااجس صقااني٘ ٩اا٬ ث٥ٞجماا  ٩نااِ يقااـ ال وأل٭اا  ث٥نَشيااز
 يف ؽبقاا٨ يغاانٓ ال)) 0ده٭اا  16/30/1930 يف ٩قااش ثعااضتنجٗ فب٢٪ااز ٩نااش
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 ٝناايز يف خجفااج  ٝج٭ن٭يااج  ٩ذااذأ ثصذااِ ده٭اا  ٝجماايز فااٜ يف ييْاا٬ أ٫ ٩ْينااز ٝناايز
 ثحملاج٨١  دوس أل٦ٕٞاش  ر٠٥ ؽجص و٥ن خجىتج  أ٧ ثؾبذذأ هزث ١ج٫ فقيقج  كبجع٦ز أخش 
 يف ث٥نثفذ ث٥ٞج٭ن٭  دج٥شأي ويهخزو٫ ٩ضؾجذبز ٝنجيج يف دثة٪ج  ينَشو٫ ث٥ٞنجر أل٫

 ٩قاجدسر  إال هازث  ّ٪٦اا٨  يف ؿبا٨  ضقاذي ث٥ و٥ايظ  ٦ّايا٨  يْاشك  كباج  أٝنايز  طب٦ز
 ٝنايز  يف ٝج٭ن٭ياج   سأياج   أداذ   ٝاذ  ث٥ٞجما   ١ان٫  ١از٠٥  ٦٥اشد  وؽااج   و٥ايظ  ٥ٞنجةا٨
 ومل ٩ضؾاجذبضن  ٝنايضن  يف ثؼب٢ا٨  ٩ا٬  كبننّاج   ١اج٫  وإال ٙيااج  ف٢٪  أفذس أخش 
 .1((أفذ دز٠٥ ي٤ٞ

 ث٥اذّن   يف أفاذس  ٝاذ  ث٥ٞجم  ١ن٫ ث٥قبلفيز ٥ْذ٧ عذذج  ٥يظ أ٭  ودذثهز
ـ  ث٥ٞاج٭ن٫  أ٫ إر ث٥نَاش  إّاجدر  ث٥ض٪اجط  دٞذان٣  أو وٝضياج   ثو ٕيجدياج   ٢٪ج ف  فاشثفز   ٭ا

 ث٥ي٦ااخ أ٫ ١٪ااج ثؼب٢اا٨، أفااذسس ث٥ااي ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ ثؾبْجسمااز ٭َااش ي٢اان٫ أ٫ ٦ّاا 
 ثال٥ض٪اجط  ٝذن٣ دْذ ث٥ذّن  يف ثؼب٨٢ أ٩ج ثؾبنمنّ  ث٥ي٦خ ٦ّ  فج٣ دهيز ث٥نٝي
 .دٞذن٥  ٝنش ث٥ي ثحمل٢٪ز ٥زثس ٙي٢ن٫

ٜ  ث٥ٞاج٭ن٫  ٤ٍ يف خبلٗ عجس ٝذ ٫و١ج  عاجدٞز  دغاذخ  ث٥ٞجما   سد ؽانثص  فان٣  ث٥غاجد
 .ثالدضذثة  ثؼب٨٢ أفذسس ث٥ي ثحمل٢٪ز يف ّننث  ١ن٭ 

ٗ  ؿبزث ٦٥ضْشك ثآل٫ فب٤ وال ـ  خبقنفا   ثعاضٞش  ٝاذ  ث٥اشأي  أل٫ ثؽبابل  ٩ا٬  وأفاذ
 دْاال أ٫ ٦ّاا  ث٥ٚٞااشر هااز  يف ٦ّياا  ٭ااـ ٝااذ ث٥ٞااج٭ن٫ أ٫ ١٪ااج ث٥ٞااج٭ن٫ ٩غاا٦٪جس
 ث٥ذثةشر أّنج  أفذ ي٢ن٫ أ٫ ثؼب٨٢ يذي٤ ٙبل ديج٫ إىل زبضجػ ثآل٫ إىل سث٥ضٚقيبل

 ٦ّاايا٨ فب٢اان٧ ٩اا٬ سٙااِ ثعااضتنجٗ ٭َااش يف ثؽاارتٟ ٝااذ أفااذسص  ث٥ااي ثالعااضتنجٙيز
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 ؽاه٭   ٩ا٬  ٥ايظ  ثالعضتنجٗ ر٠٥ يف فذس ث٥زي ثؼب٨٢ أل٫ ث٥ذّن  ٭ٚظ يف آخشي٬
  .1ثألخري ثالعضتنجٗ يف يٚق٤ وهن دؾ   يٞيذ  أ٫

ٜ  ٝذ ي٢ن٫ أ٫ ٦٥ذّن  ث٥ٞجم  ٭َش دغذٜ وثؾبٞقند  ٙيااج  أفاذس  أ٫ ٥ا   عاذ
 أو إؽاشث   ٙيااج  ثسبز أو ٩ناج ؽض  يف ٝجىْج  ٙشّيج  ف٢٪ج  أو ٙجفبلً ف٢٪ج  فننسيج 
 عااذٜ ث٥اازي ثؼب٢اا٨ ١ااج٫ إرث أ٩ااج ،ٙياااج ٭َااش  وؽاااز أو سأياا  إدااذث  ّاا٬ يؾاا٘ ٝااشثسث 

ِ  ال ر٥ا٠  ٙائ٫  وٝضياج   إؽاشث   ١اج٫  أو ٕيجدياج ،  أفذس  أ٫ ٦٥ٞجم   ٭َاش  إّاجدر  ٩ا٬  شننا
 أل٫ ٦ّياا ، ثألفاا٦  ث٥نااضثُ ٩نماانُ ّااشك ّنااذ أو ٙياااج، ثؾبْجسمااز ّنااذ ث٥ااذّن 
 أعاذٖ   دباج  ثألفانث٣،  هاز   يف ث٥ذّن  دنَش ثالخضقجؿ دج٥ٞجم  ٭جه ٝذ ث٥ٞج٭ن٫
 .2ؽذيذ ٬٩ ٥نَشهج واليز ٬٩ ٦ّي 

 0ثػبنجةيز ّ٪ش دبؾ٪نّز ٩نؾنسر وه  ثآلصيز ث٥نٞل أف٢ج٧ وسثؽِ

o عااه٣ إرث - ثؾبذ٭يااز ثؾباانثد يف ث٥ضقٞيااٜ ٝجماا  شننااِ ٝااج٭ن٭  ٩ااج٭ِ ينؽااذ ال 
 هااازث ٙيااااج ؽنجةياااز ٝنااايز ٭َاااش ٩ااا٬ - ٙيااااج ث٥ؾااااند أو ثؽبقااان٧ أفاااذ

 .ثؾبذ٭يز دج٥ٞنيز ٦ٝيبلً أو ١غريث  ٩شصذيز وص٢ن٫ ثؾبغتن٣ ث٥ؾخـ

o ثػبنجةيز ث٥ٞنيز ٬ّ ثؾبغض٦ٞز« ثؾبذ٭يز ث٥ٞنيز ٭َش أعنج  ث٥ٞجم  ١ج٫ و٥ن 
ٔ  ال ؽخقايج   ؽاْنسث   أداذ   ٝذ - ٩نمنّا٪ج ذجهثسص ٬٩ سٕ٪ج   »دسؽاز  يذ٦ا
 .٦٥3شد عذذج  يْضرب ال وفذ  هزث ٙئ٫ ث٥قشيـ ث٥شأي

                                                           
 .115 ٝجّذر 356ؿ 3 ؽض  ثؾبذ٭يز ّ٪ش ّزـب٪ن 24/4/1941 ٭ٞل - 1

 ،78ؿ ،ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدن أظبذ. د ويشثؽِ ،150ؿ ،ث٥ْؾ٪جوي -2
 .210ؿ ،ث٥ؾشٝجوي

3
 31 ٝجّذر 57ؿ 1 ؽض  - 
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o  ال ث٥ااذّن  ٙيااج  ٭َاشس  ث٥اي  ثػب٦غااجس إفاذ   يف ث٥ٞجما   فنانس  ـباشد 
 ٩ضٚشّاز  أخاش   يف ث٥ٞناج   ٩ا٬  شننْا   ٙيااج  سأياج   أداذ   أ٭  ٦ّ  ٝيْج  يذ٣
 ....1ّناج

o يف ٍاجهش  صق٦يـ وؽند ثؾبذ٭يز ث٥ذّن  ٭َش ج أعن ث٥ٞجم  إعذجس ـبشد إ٫ 
 ث٥ٞناج   ٩ا٬  شننْا   سأيج  أدذ  أ٭  ٦ّ  يذ٣ ال ٙياج ثؾبٞذ٩ز ثؾبغضنذثس أفذ
 يف ثؾببلفَااز هااز  إر ثؾبغااضنذ هاازث دضضويااش ثػبنجةيااز ث٥ااذّن  ٩نماانُ يف

 ي٢اان٫ ؽااجهذ  ث٥اازي ث٥ضٖاايري دااه٫ ٩ٞضنااِ أعذضاااج ٩اا٬ أ٫ ٩ْنجهااج ٥اايظ رثصبااج
 أ٫ يْاذو  ال هان  دا٤  ثسص٢ذا   ث٥ازي  هان  دْينا   ٩ضاا٪ج   وأ٫  ٦ّيا  ٩ْجٝذج  صضويشث 
 .2فشٗ ٩جديز ٥نثْٝز إعذجصج  ي٢ن٫

o أو ثعاض٪شثس   فانثح  وٝاشس  ثالفضيجى  ثؼبذظ أ٩ش يف ٩ْجسمز ٭َش ٝجك 
 .3ث٥ذّن  ٭َش ٬٩ شننْ  ال ر٠٥ فنثد  ّذ٧

o ال ٝجماايج  دْذةااز ويْاان ٩ااج ٝناايز يف زبٞيٞااج  يذجؽااش ث٥اازي ث٥نيجدااز و١ياا٤ 
 ٙي٪ااج سأياا  أدااذ  أ١ااج٫ عاانث  ث٥ٞناايز هااز  يف ٦٥ٚقاا٤ رن٦ااظ ٫أ ٥اا  رناانص
 .٩4ج سأيج  يذذ مل أ٧ ث٥ضقٞيٜ هزث ٬٩ أؽشث 

o ٩غاه٥ز  فان٣  ٩نجٝؾز ٬٩ ث٥ذّن  ٭َش أعنج  يف ثػب٦غز يف يذوس ٝذ ٩ج إ٫ 
 فضا   ثحمل٢٪از  سةيظ ودن فبج٩يا٨ أو ثؽبقن٧ دن ثؾبْشومز ثؾبغجة٤ ٬٩
 ٦١ااج  ثحمل٢٪از  دجعا٨  يضقذط ّن  فذس ٩ج دْل أو ٤١ يف ث٥شةيظ ١ج٫ و٥ن

                                                           
1
 .441 ٝجّذر 548ؿ 3 ؽض - 

2
 .402 ٝجّذر 659ؿ 5ؽض  - 

3
 .299ؿ 7وؽض  254ؿ 1وؽض  257ؿ ،256ؿ 3ؽض  - 

 .105ؿ 3ؽض  - 4
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 ثال٭ذج  ي٢ن٫ ال ث٥زي ثؼب٨٢ يف ي٢ن٫ إدنج ث٥ناجة  ث٥شأي أ٫ يقـ ال ر٠٥ -
 .1ٙياج وثؾبشثْٙز ث٥ذّن  غبجُ ٬٩ ث٥ٚشثٓ دْذ ثؾبذثو٥ز ٦ّ 

 »ث٥قابلفيز  ّاذ٧  أفنث٣ ديج٫ يف ّج٧ و٭قاج« ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ 313/٬٩/ثؾبجدر إ٫
 كبننّاج   ث٥اذّن   ٥نَاش  فاج   ٕاري  ث٥ٞجم  أ٫ ٦ّ ( خج٩غج ) ٙٞشصبج يف ٭قش ٝذ
 ١ضااخ أو ث٥ااذّن  يف ثؽبقاان٧ أفااذ ّاا٬ صشثٙااِ أو أٙضاا  ٝااذ ١ااج٫ إرث) غبجّاااج ٩اا٬
 .(ثخل...ٝجميج  ٭َشهج أ٫ ٥  عذٜ أو... ٙياج

 247 ثؾباجدر  ف٢ا٨  ٩قش يف ثػبنجةيز ثإلؽشث ثس ٝج٭ن٫ وأمِ ثٝضذظ ثؾبجدر هز  و٬٩
 أ٫ ١ااز٠٥ »ث٥ٞجماا  ٦ّاا « ٦ّياا  شنضنااِ)) 0أ٭اا  ٦ّاا  ث٥غج٭يااز ٙٞشصبااج يف صاانـ ث٥ااي

ٜ  أّ٪اج٣  ٩ا٬  دْ٪ا٤  ث٥ذّن  يف ٝج٧ ٝذ ١ج٫ إرث ثؼب٨٢ يف يؾرتٟ  ثإلفج٥از  أو ث٥ضقٞيا
 وٝاذ  ،((٩نا   فاجدسث   ٙيا   ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ ١ج٫ إرث ث٥ي٬ْ، يف ثؼب٨٢ يف يؾرتٟ أ٫ أو
 جما  ث٥ٞ ث٩ضنجُ وؽنح أعجط)) 0أ٫ ثؾبجدر هز  ٦ّ  ص٦ْيٞج  ثإلينجفيز دجؾبز١شر وسد
 ؽخقايز  ٦ْ٩ن٩اجس  أو ث٥اذّن   يف سأياج   ٥ا   رنْا٤  دْ٪٤ ٝيج٩  هن ث٥ذّن  ٭َش ٬ّ

ُ  ٬ّ ث٥زه٬ خ٦ن ٬٩ ث٥ٞجم  يف يؾرته ٩ج ٩ِ صضْجسك ِ  ث٥اذّن   ٩نمان  ٥يغاضيي
ُ  و١اج٫  ر٥ا٠،  ١اج٫  ؾباج  ((،ـبشدث  وص٭ج  ثؽبقن٧ فؾؼ يض٫ أ٫  ٝاذ  ث٥ياج٬ّ  ّا٬  ث٥اذٙج

ٜ  ف٢٪ااج  يف ض عؾ٦ ٩ج ؾبنجعذز فشػ ٬٩ يغضؾْش  ٩ج ٦٥٪ق٢٪ز أدذ   و١ج٭اش  ث٥غاجد
 ٝاج٭ن٫  ٩ا٬ /247/و ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ 313/٬٩/ثؾبجدصن يف ّناج ثؾبنقنؿ ثألفنث٣

ٜ  كباج  ث٥قابلفيز  ّاذ٧  أفانث٣  ها   ثػبنجةيز ثإلؽشث ثس  أوؽاخ  ث٥ْاج٧،  دج٥نَاج٧  يض٦ْا
 سد  ثؽبقان٧  أفاذ  يي٦اخ  مل و٥ان  ثؼب٨٢ ٬ّ ٭ٚغ  ٬٩ ٙياج ث٥ٞجم  ث٩ضنجُ ث٥ؾجسُ

 ث٥يشيٜ يغ٠٦ مل ث٥يج٬ّ أ٫ ٬٩ ٙي  ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ إ٥ي  رهخ ٩ج ٙئ٫ ر٠٥، ١ج٫ ؾبج

                                                           
1

 7/6/1955 دضجسي  ثػبنجة  ث٥نٞل ف٨٢ صشثؽِ أ٫ يٚنص٠ وال ،108 ٝجّذر 94ؿ 7ؽض  - 
 .1087ؿ 6 عنز ثػبنجةيز ث٥ٚين ثؾب٢ضخ دبؾ٪نّز)
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 هاازث يف ث٥ياج٬ّ  دا   شبغا٠  ٩اج  وي٢ان٫  ث٥ٞااج٭ن٫، يٞاش   ال ٩ازهخ  هان  ٦٥اشد،  ثؾبشعان٧ 
 .ٙي  ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ و٭ٞل ٝذن٥  ويضْن فب٦ ، يف ث٥نؽ 

 سٝاا٨ ث٥ٞناايز يف 22/5/1957 دضااجسي  ثالدضذثةيااز ثؾبنقاانسر ف٢اا٨ ويشثؽااِ
 ث٦٥يي٘ ّذذ وطبج٣ ىنعن٫ أظبذ ثألعجصزر ث٥ٞنجر دثةشر)  ٦١ 1957 عنز 451

 0(٩نقنس فب٪ذ وفب٪ذ

 ّااذ٧ أفاانث٣ ديااج٫ - يف ّااج٧ و٭قاااج ثؾبشثْٙااجس ٝااج٭ن٫ ٩اا313/٬/ثؾبااجدر أ٫ وفيااظ
 ٥نَاش  فاج   ٕاري  ي٢ان٫  ث٥ٞجما   أ٫ ٦ّا   خج٩غاج   ٙٞشصباج  يف ٭قاش  ٝاذ  ث٥قبلفيز
 يف ثؽبقاان٧ أفااذ ٬ّاا صشثٙااِ أو أٙضاا  ٝااذ ١ااج٫ إرث غبجّاااج ٩اا٬ كبننّااج  ث٥ااذّن 
ٌ  ٩اج  وأو٣ ،ثخل...ٝجمايج   ٭َشهاج  ٥ا   عذٜ أو ٙياج ١ضخ أو ث٥ذّن   هاز   ٦ّا   يبلفا
 ث٥اذّن   رثس ينَاش  وهان  ث٥ٞجما   ّا٬  ٙيااج  ٥اذظ  ال فاشثفز  يف صضقذط أذنج ثؾبجدر

 صٚغري ؽش  وٝذ ّذدصبج ث٥ي ثؾبنث٭ِ ٬٩ ٩ج٭  د  ٝج٧ إرث ٥نَشهج ث٥قبلفيز ٙغ٦ذض 
 ث٥نَاش  هازث  يف يٞاذؿ  ال دباج  أ٩غ٦از  ٩ا٬  ؽاشفاج  فاذد  يف عاجٝن   و٩ج ث٥ؾشثؿ طبيِ
 الص٧ ١ؾاشه  ثؾببلفَاز  هاز   يضناجو٥نث  أ٫ ّا٬  إٔنضاا٨  ٝذ فيجٕضاج فشثفز أ٫ فض 

 وٕاري  صٚغاريهج  يف ث٥ٞج٭ن٫ فقيـ يقجدٗ ٩ج هن وهزث ،ثؾبجدر هز  أف٢ج٧ ال٭يذجٛ
 ٩ا٬  دّان   ٭َاش  ٩ضا   ث٥ٞجما   أ٫ ها   ٩ٞذن٥از  ٕاري  ٭ضيؾاز  إىل ياؤدي  ٝان٣  ٬٩ ر٠٥
 ي٤ٞ ٩جمل وهن ّناج ٩ضٚشّز أو ذبج ٩شصذيز أخش  ٥نَش فج  ٕري أمق  جويث٥ذّ
 ف٢٪اج   أفذس ث٥زي ث٥ٞجم  فبلفيز يف ث٦ْ٥ز ينمـ ديج٭  ث٥غج٥٘ وث٥نَش أفذ د 

 سٕاا٨ ٩ناا٪ج  ١اا٤ يف ث٥ي٦اخ  الخااضبلٗ ٩نمانّاج  يف ف٢اا٨ إلفاذثس  دّاان  يف وٝضياج  
 .وثفذ ٭ضثُ ٬٩ صٚشّا٪ج

 دااه٫ ث٥ٞاان٣ ث٥ااشد ى٦ااخ سٙاال يف يٖناا  ١ااج٫ ٝااذ ٙئ٭اا  ر٥اا٠ ١ااج٫ ٩ضاا  أ٭اا  وفيااظ
 ٥نَشااج  فاج   ٕاري  أ٭  دبٞن٥ز ٭َشاج ٬ّ ث٥ٞجم  ث٥غيذ سد ثؾبي٦نح ث٥ذّنين
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 ثحمل٢٪از  أ٫ ٥انال  ّنااج  ٩ضٚاشّضن  ١ج٭ضج وإ٫ ٙياج ف٢٪  أفذس ث٥ي ث٥ذّن  صٖجيشث٫
 ّبلٝاز  يف ٝاجة٨  ث٥قابلفيز  ّذ٧ أ٫ ٬٩ ث٥يج٬ّ د  يٞن٣ ٩ج صْٞخ ٬٩ دهعج  صش  ال
 ٦٥ق٢ا٨  فبلفيض  ٩ْاج يٚٞذ رثصبج ث٥ذّن  ٩نمنُ ودن ث٥ٞجم  ث٥غيذ دن شٝج٩
 ث٥از١ش  عاج٥ٚ   ٥ئلؽا٢ج٥ن  ٭َشصا   أل٫ ٙيا٪اج  ثؼب٢ا٨  ٬ّ سد  ثؾبي٦نح ثالؽ٢ج٥ن يف

 إذنااج  ف٢اا٨ ٦ّياا  دااين ث٥اازي ثألعااجط دياابل٫ ٩اا٬ ث٥غااجدٜ دجّضٞااجد  ٩ضااهعشر عااض٢ن٫
 دٞنااج  ث٥ٞجماا  ضنااجُثٝ دااه٫ ٩ااشدود ٙااز٠٥ ثحمل٢٪اان ف٢اا٨ دياابل٫ وهاان ثؼبشثعااز
ٜ  ؼبَز رنجوص ٩ج إىل أعش  ػبزح ثحملجو٥ز ٙي  صٞذ٤ أ٫ ينذٖ  ال د  ٝن   دا   ثؾبنيا
ُ  هازث  ٍابل٣  دغاو  ٬٩ سنؾ  أ٭  ث٥ٞن٣ إىل ث٥نفن٣ دٞقذ  ث٥اذّجو   ٦ّا   ثالٝضناج
 أفاذس  ث٥اي  دج٥اذّن   ٩شصذيز أو ٩ضٚشّز وص٢ن٫ ث٥ٞجم  ٦ّ  صْشك ث٥ي ثألخش 
ـ  ال ث٥ياج٬ّ  ٩٬ا  ٍنا   ـبشد أ٫ إر ٙياج ف٢٪   ث٥ٞجما   فابلفيز  ٥ْاذ٧  عاذذج   صقا٦

 دج٩ضنجّاا  ث٥ٞجماا  صااهعش يؤ١ااذ كبااج ده٭اا  ٝن٥اا  ث٥قااذد هاازث يف ث٥يااج٬ّ ويغااْ٘
 أدذث  ٩ج دْذ ثؾبنقنسر ٩ش١ض ٩غضْؾ٤ 1957 عنز 270 س٨ٝ ث٥ذّن  دنَش وصؾذغ 
 ٩ا٬  إؽاشث    ثحمل٢٪از  سأس كباج  ثعاضيٚج   ودٖاري  11/5/1957 جب٦غاز  ث٥يج٥خ و١ي٤

 ث٥ٞجما   يف رناخ  ٩ج ٩ِ ويضْجسك أدذث  ث٥زي ٦٥شأي خننّ  ٦ّ  يذ٣ ؾبج ٩نجٝؾز
 ثعاضنجد  ّاذ٧  ّا٬  ٙنابلً  أل٭ا   ـبشدث  وص٭ج  ثؽبقن٧ فؾؼ يض٫ فض  ث٥زه٬ خ٦ن ٬٩

 ٩ا٬  إؽاشث   أي ٬ّ يْذ٣ أ٫ فٞ  ٬٩ وأل٫ ث٥ز١ش عجدٞز ث٥ذّن  يف ٥ناليض  ث٥ٞجم 
 ث٥اازي ثؼب٢اا٨  ٦ّاا ٦٥يْاا٬ عااذذج  ي٢اان٫ أ٫ أؽااجص إ٫ هاازث ٙاائ٫ ث٥ضقٞيااٜ إؽااشث ثس
 .ٙياج ٦٥ق٨٢ فبلفيض  ٥ْذ٧ عذذج  يْضرب ال ٙئ٭  ث٥ذّن  يف عيقذس

ُ  أ٫ ثحمل٢٪از  هاز   إ٥ياج ث٭ضاش ث٥ي ث٥نَش وؽاز يذ٨ّ ّ٪ج أ٭  وفيظ  ثؾبؾاش
 رن٦ْا   أفاذس   ف٨٢ ٬ّ رهن  يف سب٦٘ ٩ْن ثٝضنجُ يهعش  أ٫ ٬٩ ث٥ٞجم  ٭ض  ٝذ

 ث٥ٖياجد   ثؼب٢ا٨  يف ثؾبْجسمز سِٙ ٙهوؽخ ّن  ّذو٣ أو ٙي  ى٬ْ أي ٬ّ أر٭  يق٨
ِ  مل ١٪ج أفذسص  ث٥ي ثحمل٢٪ز إىل  يف ث٥نَاش  إّاجدر  ث٥ض٪اجط  ٭َاش  ٩ا٬  ث٥ٞجما   شننا
 .أفذس  ف٨٢
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٘  كباج  ياذن  أ٭ا   فيظ و٬٩  ى٦اخ  ياغري   ٩اج  أ٫ - ؽا٠  أو ٥اذظ  ٕاري  يف - عا٦
 .ث٥شٙل يضْن أعجط ٕري ٦ّ  ى٦ذ  يف ث٥شد

 دضاجسي   دج٥ضهيياذ  ٙي  وٝن  ٛ عنز 136 س٨ٝ ثالعضتنجٗ ثؼب٨٢ هزث ٬ّ أٝي٨ وٝذ
 وصجدسط ّغ٪ج٫ وفب٪ذ ثحمل٢٪ز سةيظ أدجٍز ع٦ي٪ج٫ ث٥غجدر دثةشر) 11/6/1957

 (0ثؾبغضؾجسي٬ صجدسط ٩يخجةي٤

 ٝج٧ ث٥ي ٥ؤلعذجح د  ٝن  ٙي٪ج ثؼبٜ أفجح ٝذ ثؾبغضه٭٘ ثؼب٨٢ أ٫ فيظ و٬٩))
٘  يهس ومل وصٞشهج ثحمل٢٪ز هز  ذبج صهخز وث٥ي ٦ّياج  ثسص٢ا٬  ي٪اج ٙ جبذياذ  ثؾبغاضه٭
 ص٢ٚا٤  وٝاذ  دسؽاز  أو٣ فب٢٪از  أ٩اج٧  أعري ؾبج صشديذ و٦١اج ثالعضتنجٗ أعذجح ٬٩ ٦ّي 
 ّاذ٧  أفانث٣  أ٫ إ٥ي  ثحمل٢٪ز وصني٘ ث٢٥ٚجيز ٙي  دبج ٦ّياج دج٥شد ثؾبغضه٭٘ ثؼب٨٢

 ثؼبقاش  عاذي٤  ٦ّا   ؽاج س  ٝذ ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ 313/٬٩/ثؾبجدر ث٥نثسدر ث٥قبلفيز
ِ  أو ث٥ٞياجط  ٩ْا   زنض٪٤ ال كبج  ثؾباجدر  ٩ا٬  ثؽبج٩غاز  ث٥ٚٞاشر  وإ٫ ث٥ضٚغاري  يف ث٥ضنعا

 ٭قاش  ٝاذ  ث٥قابلفيز  ٥ْاذ٧  داج٥شد  ث٥ضٞشياش  يف ثؾبغضه٭٘ إ٥ياج يغضنذ وث٥ي ثؾبز١نسر
 يف هاج  ث٥انثسدر  ثؼباجالس  إفاذ   صضنثٙش أ٫ مشوسر ٦ّ  صهويبلً أو ٥ذغج  زنض٪٤ ال دبج
 سد  ثؾبي٦نح ٦٥ٞجم  عذٜ أخش  دّن  يف و٥يظ ث٥شد ٙياج ثؾبيشوفز ث٥ذّن  رثس
ٜ  ٙياج ٝنج  ُ  يف خاجؿ  سأي ٥ا   ١اج٫  أو ٩ْيناج   ٝج٭ن٭ياج   ٩ازهذج   ٙيا   ثّضنا  أداذ   دٙاج
 .ذبج أودُ ٩ْن ٩غضنذ أو ٙياج

 ٝاذ  ث٨٦ٞ٥ أ٫ إر سبٚيناج ثحمل٢٪ز ٙرت  ذبج ثؾبٞن  ٦٥ٖشث٩ز دج٥نغذز أ٭  فيظ و٬٩
ِ  ٩ؤٝضاز  دقاٚز  يٞنا   هان  سد  ثؾبي٦انح  ث٥ٞجم  ٩ِ ث٭ض٥ٜ  ٜداجؼب  ثؾبغاجط  ّاذ٧  ٩ا
 ٩ش١اض  ٩غضْؾ٤ 1956 عنز 876 س٨ٝ ثألؽ٢ج٣ يف ف٢٪  أعذجح يف ّذجسثس ٙز١ش

ٟ  أ٫ رناخ  ث٥زي ثؾبنمنُ يف دج٥ض٤ٖ٦ٖ صؤو٣ ثؾبنقنسر  ٥ٞجماي   ٙيا   ث٥ٚقا٤  أ٩اش  يارت
 ثؾبْشوماز  ث٥اذّن   يف ٝنجة  إىل ثالى٪تنج٫ ّذ٧ إىل دّض  ٦٥ذٙجُ عٖشر ر٠٥ ٢٩ج٫
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 ثؼب٢ا٨  صهيياذ  ٥از٠٥  وياضْن  ثؾبنمنُ يف ث٥ضذخ٤ هزث ٬ّ د٦ٞ٪  يشده أ٫ وثؽذج  و١ج٫
ِ  ٕشث٩از  ٩ا٬  دا   ٝنا   ٙي٪اج  وصْذي٦ا   ث٥اشد  ى٦خ سٙل ٬٩ ٝن  ٙي٪ج ثؾبغضه٭٘  ٩ا

 357/1 ٦٥٪ااجدصن وٙٞااج  دبقااجسيٚ  »ثالعااضتنجٗ يف أخٚااٜ وٝااذ« ثؾبغااضه٭٘ إ٥ااضث٧
 .((ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩ 416و

 ٭ا  أل ٙيااج،  ؽااجدر  أد  ٝاذ  ١اج٫  إرث ث٥ذّن  ٥نَش فج  ٕري ي٢ن٫ وث٥ٞجم 
 ٦ّا   ؽااجدص   فذٛ صه١يذ يف سٕذض  زن٪٦  وٝذ ث٥ٞنيز، يف سأيج  أدذ  ي٢ن٫ دز٠٥
 ٝاذ  أد٥از  ٩ا٬  ٙيااج  ٝاذ٧  دباج  ّاجدب،  ٕاري  ؽاجدر ٬٩ ث٥ٞنيز يف أدذث  دبج يضؾذظ أ٫

ٜ  ث٥اي  ث٥ؾااجدر  ٦ّا   ث٥اذّن   يف ف٢٪ا   يف يْض٪اذ  ٝاذ  أو فجغباز،  ص٢ن٫  أ٫ ٥ا   عاذ
 ٕاري  وهازث  د٦ْ٪ا   ف٢ا٨  ٝاذ  ي٢ان٫  دا   ذؽاا  ٩ج ٦ّ  ثؼب٨٢ يف دجّض٪جد  وهن أدذثهج،
ـ  ثألد٥از  صناجو٣  و٩ا٬  ث٥اذٙجُ،  فشياز  ٩ا٬  ثؽبقان٧  فاش٧  ٝاذ  وي٢ن٫ ؽجةض،  داج٥ض٪قي

 ث٥ٞجم  ؽاجدر ص٢ن٫ أ٫ ث٥قبلفيز ّذ٧ فج٥ز ٥ٞيج٧ ث٥نشوسي ٬٩ و٥يظ. وث٥ضنٚيز
 يف ؽاااذ ٝااذ ي٢اان٫ أ٫ ي٢ٚاا  وإدنااج أ٩ج٩اا ، ثؾبيشوفااز ثؽبقاان٩ز رثس ٦ّاا  وثدسر

 ثسصذجىاج   ذبج ٩شصذيز ص٢ن٫ أو ؿبج، ثعض٪شثسث  ثؼبج٥يز ؽبقن٩زث صْضرب أخش  خقن٩ز
 .وعيٞج 

 ٦ّا   أٝنث٥  ثٝضقشس ٝذ »ث٥ذّن  يف ٦٥ؾاجدر دّ  ّنذ٩ج« ث٥ٞجم  ١ج٫ إرث و٬٢٥
 إرث أو ثؽبقان٩ز،  ٭َش ٬٩ ٩نْ  دٞقذ أ٬٦ّ ٝذ ١ج٫ إرث أو ٙياج، ؽيتج  يْشٗ ال أ٭ 
 ث٥قابلفيز  ٥ْذ٧ عذخ رثٟ وال هزث يف ٦ٙيظ ٙياج ؽجهذث  دّنص  ٝذ ثؽبقن٧ ١ج٫
 وهاا ) ثآلصيااز ثألف٢ااج٧ ثإلدثسي ٦٥ٞنااج  وسثؽااِ 1ث٥ااذّن  ٭َااش ٩اا٬ ث٥ٞجماا  شننااِ

 (0ث٥ذو٥ز جمل٦ظ ث٥ٚين ثؾب٢ضخ دبؾ٪نّز ٩نؾنسر

 

                                                           
 .152ؿ ،ث٥ْؾ٪جوي -1
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 0أًالً

( صٞاان٬ ال وهاا ) ثؾبقااشي ثإلدثسي ث٥ٞااج٭ن٫ ٝنثّااذ يف ينؽااذ ال ١ااج٫ وإ٫ أ٭اا  - 1 
ْ  ث٥ضهديذياز  ث٥اذّن   ربْا٤  ٢٩ضنداز  ٝجّذر ِ  ؾباج  زخجما  أو ثؾبذ٭ياز  ث٥اذّن   ٥ا   سبنا

 ثؿبيتاز  أّناج   دهفاذ  ٝاج٧  إرث ث٥اذّن   ٭َش ٬ّ دج٥ضنق  خجفز أف٢ج٧ ٬٩ ثػبنجةيز
 إىل ثؾبذاجدسر  رناخ  أ٭ا   إال ثؾبشثْٙاجس  دٞاج٭ن٫  ٦ّيااج  ثؾبنقنؿ ث٥شد أعذجح ٬٩ عذخ
 إىل دج٥نغذز ف٢٪اج عشيج٫ ّذ٧ ٩ْنج  ٥يظ ث٥ٞجّذر هز  ٦ّ  ث٥نـ ّذ٧ أ٫ صٞشيش

 وهاا  ث٥ْذث٥ااز ٝنثّااذ ٩اا٬ ثؾبؾااشُ ثعااضٞج  إدنااج ثؼب٢اا٨ هاازث أل٫ ث٥ضهديذيااز ث٥ااذّن 
 ٝنااجر ٩اا٬ و٦ّاايا٨ ؿباا٨ ثألف٢ااج٧ صقااذس فضاا  ٦٥٪ضٞجماان ث٥ناا٪ج٫ صاانٙري صنؽااخ
 أ٫ ٝيج٩اااج ٩ااِ شن٢اا٬ ال ٝنيااز أعااذجح ٝج٩ااش ٝااذ ص٢اان٫ وأال ، ثؿباان  ّاا٬ دْيااذي٬
 . ٩ي٤ دٖري أف٢ج٩ا٨ يقذسوث

 ويرتصاخ  ثػبنجةياز  دج٥اذّن   ث٥ؾاذ   ٝنياز  وها   ث٥ضهديذياز  ث٥اذّن   أ٫ ؽ٠ ٬٩ و٥يظ
٘  إىل دج٥نغاذز  خيارير  ٭ضاجةؼ  ٙيااج  ث٥قاجدس  ث٥ٞشثس ٦ّ   يضانثٙش  أ٫ رناخ  كباج  ثؾبنٍا

 ٝجّاذر  صنؽذ ال دث٩ش ٩ج أ٭  إال ث٥ن٪ج٫ ر٠٥ ث٥ذّن  ص٠٦ ٦ّي  ثؾبشٙنّز ٦٥٪نٍ٘
 ٩نا  /309/ثؾباجدر  يف ثؾبقاشي  ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  ْٙا٤  ١٪ج ثؾبي٤ أعذجح زبذد ٢٩ضندز

ٜ  أ٫ »ث٥ْذث٥از  ٝنثّذ إىل ثأل٩ش و٩شد« خوؽ  يضانثٙش  ث٥ازي  دج٥ٞاذس  ثؼب٢ا٨  هازث  ييذا
 ث٥ااذّن  ىذيْااز ٩ااِ ٙياا  يضْااجسك ال ث٥اازي دج٥ٞااذس وأينااج  ٦٥٪نٍاا٘ ث٥ناا٪ج٫ ٙياا 

 .ث٥ضهديذيز

 ٩ق٦قز ٥  ص٢ن٫ ٩نٍ٘ ٤١ إ٥ضث٧ إىل يؤدي ثؾب٢ضندز ٕري ث٥ٞجّذر هز  صيذيٜ - 2
ِ  صضْاجسك  ١ج٭ش أيج  خجفز ٘  ٩قا٦قز  ٩ا  يف يقاذس  ٝاشثس  ٩ا٬  يغاضٚيذ  حبياظ  ٩نٍا
ِ  أ٫ ثؾبنٍ٘، ر٠٥ ؽتن٫ ٬٩ ؽه٫  يف ث٥نَاش  صضانىل  هيتاز  أياز  يف ثػب٦انط  ّا٬  شنضنا
 أي يف أو صهدياخ  أو صشٝياز  ؽاه٫  يف صنَاش  كباج  ثؿبيتز هز  ١ج٭ش عنث  د  خجؿ أ٩ش
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 أو دشيجعض  صؾ٤٢ ث٥زي ثؾبنٍ٘ إىل دج٥نغذز أعش ٙي  ث٥قجدس ٦٥ٞشثس ي٢ن٫ آخش ؽه٫
 .ث٥ٞشثس هزث صقذس ث٥ي يتزثؿب دْننيض 

 أو ١ج٭اااش ثدضذثةياااز صهديذياااز هيتاااز يف ثالؽااارتثٟ ٩ااا٬ ثؾبنٍااا٘ شنناااِ ٩اااج أ٫ - 3
 صْاند  ٝاذ  ث٥اي  ث٥نثعاِ،  دبْنجهاج  ثؽبجفاز  ثؾبقا٦قز  ها   دج٥ضنق  وي٦ض٩  ثعضتنجٙيز

 هااز  ٦ّاا  ث٥ذجّااظ ١ااج٫ أيااج  ث٥ضهديذيااز ث٥ااذّن  يف يقااذس ث٥اازي ث٥ٞااشثس ٩اا٬ ٦ّياا 
٘ ثؾب ١اج٫  ٥ن ١٪ج ثؾبق٦قز،  وثفاذ  ١اجدس  يف ٩ْا   ث٥ضهديذياز  ثحملج١٪از  ٦ّا   ثحملاج٣  نٍا
 ٩اا٬ دٚقاا٦  يقااذس ث٥اازي ث٥ٞااشثس ٦ّاا  يرتصااخ حبيااظ ثألٝذ٩يااز يف ٩ذجؽااشرً ويغااذٞ 
 ثألخري ٬٩ دئيْجص فق٦ش ث٥ضهديذيز ثحملج١٪ز ١ج٭ش ٥ن أو ٥  فبٞٞز ٩ق٦قز ثؽبذ٩ز
ُ  ثحملج١٪از  ٦ّ  ثحملج٣ دجؾبنٍ٘ ث٥ضن٢ي٤ دٞقذ ِ  زْٙنذةا  دا   ثألر  وإيٞاج  ٦ّا   شنضنا
 .ث٥ضهديذيز ثؿبيتز يف يؾرتٟ أ٫ ثؾبنٍ٘ هزث

 يرتصخ ٙبل ثحملج١٪ز إىل ثحملج٣ ثؾبنٍ٘ إىل ٭غخ أ٩ش يف ث٥شأي إدذث  عذٜ ـبشد أ٩ج
 ث٥ازي  ث٥ٞاشثس  يف خجفاز  ٩قا٦قز  ٥ا   صنؽاذ  ال دث٩ش ٩ج ثؾبنٍ٘ أل٫ ثألعش ر٠٥ ٦ّي 

 ٬ّ ث٥ْذو٣ ٦ّي  غا٤ث٥ ٬٩ إر ٩ي٤ دٖري ث٥ضهديذيز ث٥ذّن  يف ث٥ٚق٤ شن٢ن  يقذس،
 يف ٩ْا   يؾارت١ن٫  آخاشي٬  ٩ِ ؽنس  ثأل٩ش ١ج٫ إرث خجؿ ودنؽ  إدذثؤ  ٥  عذٜ سأي

 .1ث٥شأي ٩غتن٥يز زب٪٤

 ٩اج  فغاخ « سباشػ  ال ث٥ضهديذياز  ثحملج١٪جس ٥ققز ثؾبٞشسر ث٥ْج٩ز ث٥ٞنثّذ أ٫  0ثبَْبً
 يف ٩از ث٥ْج ث٥ٞنثّاذ  ّا٬  »ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  وثحمل٢٪ز ثحمل٢٪ز هز  ٝنج  ٦ّي  ثعضٞش

 ثإلؽاااشث ثس وٝاااج٭ن٫ ثؾبشثْٙاااجس ٝاااج٭ن٫ يف ٦ّيااااج وثؾبنقااانؿ ّ٪ن٩اااج  ثحملج١٪اااجس
 . ثػبنجةيز

                                                           
1
 .124 ٝجّذر 468ؿ 3 ث٥غنز 10/3/1949 يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز - 
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 يف يٞان٧  أال رناخ  ث٥ضهديذياز  أو ثػبنجةياز  ث٥اذّن   يف ث٥ٞناج   يضانىل  ٬٩ أ٫ ٙجألف٤
 ٝاج٭ن٫  247/٬٩/ثؾبجدر يف ٦ّياج ثؾبنقنؿ ث٥قبلفيز ّذ٧ أعذجح ٬٩ عذخ ؽه٭ 

 ٩ااجمل وث٥ضؾجسيااز، ثؾبذ٭يااز ثؾبشثْٙااجس ٝااج٭ن٫ ٩اا313/٬/وثؾبااجدر ثػبنجةيااز ثإلؽااشث ثس
 ػبنااز يف ث٥ؾااه٫ هاان ١٪ااج ر٥اا٠، دٖااري يٞناا  خجفااز ألعااذجح فااشيـ ٭ااـ ينؽااذ
 ٬٩ أف٤ وهزث ث٥ذو٥ز، ـب٦ظ وأّنج  ث٥ٞنج  دشؽج٣ ثؽبجفز وث٥ض٦َ٪جس ث٥ضهديخ
 .ثحملج١٪جس أفن٣

 ثؼب٨٢ ـب٦ظ ثؾبضا٨ ٬٩ رن٦ظ ث٥زي ث٥ٞجم  فيذر م٪ج٫ ه  ر٠٥ وف٢٪ز
 ّا٬  ورباشد   ٝجمايز،  ّذث٥از  إىل ثألخاري  هازث  يي٪ت٬ فض  ثالصبج٧، ع٦يز ودن  دين
 ف٢٪  إفذثس وٝش ث٥ضهديذيز، ثؿبيتز ّنن أو ث٥ٞجم  صغجوس ال وفض  وث٥ضهعش، ثؾبي٤
 واليااز يذجؽااش وهاان ثحملج١٪ااز ٩نماانُ ث٥ضا٪ااز ّاا٬ ١نذنااج أ٫ عااذٜ ّٞيااذر ٝااشثسث ، أو

 ٭َااش يف أو ثإلفج٥ااز ٝااشثس إفااذثس يف يؾاارتٟ أو ثالصبااج٧ عاا٦يز يضاانىل أو ث٥ضقٞيااٜ
ٔ  يف أو عاجدٞز،  ٩شف٦ز يف ث٥ذّن   سأيا   وأداذ   وؽاجهذ   سآ  ث٥ازي  ث٥ْٚا٤  ّا٬  ث٥ضذ٦يا
 إىل زبضاجػ  وال ثؾبغ٦ا ،  ث٥ْذث٥از  شب٦يااج  ث٥نا٪ري  يف ٩غاضٞشر  ٝجّاذر  ضبز أ٫ ر٠٥ ٙي ،
 أو ثعض٪ِ أو سأ  ٝذ ي٢ن٫ أال رنخ ث٥ٞنج  ـب٦ظ رن٦ظ ٬٩ أ٫ وه  يٞشسهج ٭ـ
 ٩ن  يغضؾ٘ أ٫ شن٬٢ ٩ج ٤١ ٬٩ ٭ٚغ  صقٚن فض  ٦ّي ، ثؾبيشوؿ ثؾبنمنُ يف ص٨٦٢
 أو ٙي  عٞض  ٙيضّضُ يذي  دن ٩ٞذ٩ج  ٩قري  ثألخري ؿبزث ي٢ضؾ٘ دبج ثؾبضا٨ يف سأي 

ِ  ث٥اذّن   ٥نَاش  ث٥قابلفيز  ّاذ٧  وؽا   ٝاج٧  و٩ضا   إ٥يا ،  ثى٪تنج٭ا   ٦ّ  يٞن   ث٩ضنا
 ثؾبذاذأ  هازث  سددس وٝاذ . يبل٫ث٥اذ  ّ٪٦ا   ؼبٜ وإال ثؼب٨٢ يف ثالؽرتثٟ ث٥ٞجم  ٦ّ 
ِ  أ٭ا   ٦ّ  ٭قش إر ثػبنجةيز، ثإلؽشث ثس ٝج٭ن٫ 247/٬٩/ثؾبجدر  ث٥ٞجما   ٦ّا   شنضنا
 أو ث٥ٞناجة   ث٥ناذو  ٩اه٩نس  دْ٪ا٤  ٙياج ٝج٧ ٝذ ١ج٫ إرث ث٥ذّن  ٭َش يف يؾرتٟ أ٫

 دجؽاش  أو ؽااجدر  ٙياج أد  أو ثؽبقن٧، أفذ ٬ّ ثؾبذثِٙ أو ث٥ْ٪ن٩يز ث٥نيجدز دنٍيٚز
ٜ  أّ٪اج٣  ٩ا٬  دْ٪ا٤  ث٥ذّن  يف ٝج٧ ٝذ ج١٫ إرث ّ٪بلً  دنياش  ١٪اج  ثإلفج٥از،  أو ث٥ضقٞيا
 ث٥ٞجم  ٙياج ي٢ن٫ ث٥ي ثألفنث٣ وث٥ضؾجسيز ثؾبذ٭يز ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ 313/٬٩/ثؾبجدر
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 وسصذاش  ثؽبقان٧،  أفاذ  ياشد   مل و٥ان  غبجّااج  ٩ا٬  كبننّج  ث٥ذّن  ٥نَش فج  ٕري
 هاز   يف ٝناجة   أو ث٥ٞجما   ّ٪ا٤  ٦ّ  ث٥ذيبل٫ ؽضث  ث٥ٞج٭ن٫ هزث 314/٬٩/ثؾبجدر

 ث٥ْاج٧  ث٥ٞاج٭ن٫  دبغجداز  ها   ثألف٢اج٧  هاز   ١ج٭ش وؾبج. ثؽبقن٧ دجصٚجٛ مت و٥ن ثألفنث٣
 ث٥ضهديذياز  ثحملج١٪اجس  ٦ّا   ث٥ققيـ ث٥ٞيجط ىشيٜ ٬٩ صنيذٜ ٙئذنج ث٥ؾه٫، هزث يف

ـ  ٩ا٬  ثحملج١٪اجس  ؿبز  ثؾبنَ٪ز ث٥ٞنث٭ن دْل خ٦ش وإ٫ ّ٪ن٩ج ،  داج٥ضنق   خاجؿ  ٭ا
 .1وأفنث٥ 

 ىذٞااج  ث٥ذو٥ااز ٩ٚنماا  ٭َااج٧ ٦ّياااج ٝااج٧ ث٥ااي ثألعجعاايز ثؾباااج٧ ٩اا0٬ بًثبنثةة
  »ثإلينااجفيز ٩ز١شصاا  ر٥اا٠ ّاا٬ أٙقااقش ١٪ااج« 1955 ٥غاانز 165 سٝاا٨ ٦٥ٞااج٭ن٫
٘  خق٨ ثإلدثسر أ٫ دجّضذجس ث٥ٚشديز ثؽبقن٩جس ٬٩ ثإلدثسيز ثؾبنجصّجس ربشيذ  ؽاشي

 ث٥ٞناج   و٩ْجو٭از  عانث ،  فاذ  ٦ّا   ٦٥ٞاج٭ن٫  ىذٞاج   طبيْاج   ث٥ناجط  ٩ْج٦٩از  إال يذٖ  ال
 ٩ااج يناا   شبقيقااج  ث٥ٞنااجيج شبقاايـ ٦ّاا  صغااجّذ كبضااجصر ٙنيااز ٩ْجو٭ااز ثإلدثسي
 ٥قاج   ثؼبياذر  ٙيا   صض٪غا٤  داشأي  وٝجةْااج،  ٩ا٬  ٕ٪ال  ٩اج  ورن٦ن ؽنث٭ذاج، ٬٩ أ٨٦ٍ

 ص٦ٞاج   ٩ا٬  عانث   وفاذهج،  ثخضقجفااج  ٩ا٬  ؽْا٤  رثص  ثألعجط و٦ّ  وفذ ، ث٥ٞج٭ن٫
ٜ  ث٥ؾاه٫،  روي ى٦خ ٦ّ  دنج  أو ٭ٚغاج  ثألف٢اج٧  يف ث٦ْ٥ياج  ثحمل٢٪از  أ٩اج٧  ث٥يْا٬  فا

 هيتااز ٙائ٫  ثؾبغجداز  وذبااز  ثإلدثسياز،  ثحملاج٨١  أو ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فب٢٪از  ٩ا٬  ث٥قاجدسر 
 وصبيتضااج  زبنريهج يف أعجعيج  وّج٩بلً ثإلدثسيز، ثؾبنجصّز ٦ّ  أ٩ينز صْضرب ثؾبٚنمن
 أو صٞذ٩اج ث٥ي شثسثؾبز١ يف عنث  ٙياج، ثحملجيذ ث٥ٞج٭ن٭  ث٥شأي إدذث  ويف ٦٥٪شثْٙز،

 ٬٩ دذ ال أ٭  ٦١ ، ر٠٥ ٬ّ ويضٚشُ. ث٦ْ٥نيز ثػب٦غز إ٥ياج صي٦خ ث٥ي ثإلينجفجس يف
 عاذخ  داجؾبٚنك  ٝج٧ إرث وإ٭  ثؼب٨٢، يف ديبل٫ وِٝ وإال دجػب٦غز شنغ٦اج ٬٩ فننس

 ٩ا٬  315و 313 ثؾباجدصن  يف ٦ّيا٪اج  ثؾبنقانؿ  ث٥اشد  أو ث٥قبلفيز ّذ٧ أعذجح ٬٩
 يف ٩ا٪ضا   ٩ذجؽاشر  ّا٬  كبننّاج   ثألوىل ثؼبج٥از  يف فاج   ٕاري  ١٫اج  ثؾبشثْٙاجس  ٝج٭ن٫

                                                           
 .372 ٝجّذر 373ؿ 10 ث٥غنز 26/6/1956 ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز -1
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ـ  مل إ٫ سد  وؽجص ث٥ذّن   سد فج٥از  ٦ّا   ٝيجعاج   ور٥ا٠  ث٥غج٭ياز،  ثؼبج٥از  يف ّنااج  يضان
 ٝااج٭ن٫ ٩اا٦٥/323/٬٪ااجدر ىذٞااج  ث٥ااذّن  يف ٩نناا٪ج  ىشٙااج  ١ااج٫ إرث ث٥نيجدااز ّناان

 إينجف ، ع٦٘ ذ٪جفغ ث٥ذّن  يف وٍيٚض  حب٨٢ ث٥ضج٩ز ٦٥قيذر زبٞيٞج  ثؾبشثْٙجس،
ِ  ث٥اذّن ،  يف ٩ا٪ضا   ؾبذجؽاشر  فاج   ٕاري  ثؾبٚانك  ١اج٫  إرث وإ٭   يف ثعاض٪ش  ر٥ا٠  و٩ا

 ر٥اا٠ ١ااج٫ ٙياااج، ٩ا٪ضاا  ألدث  ٕااري  و٭ااذح ث٥ضنقاا  ٦ّياا  رنااخ فيااظ أو ٩ذجؽااشصبج،
 ١ااج٫ ٙاائرث. ويذي٦اا  ٙيْيذاا  ثؼب٢اا٨ ٙياااج يااؤعش ثإلؽااشث ثس يف دياابل٫ ٦ّاا  ٩نينيااج 
 ث٥ضْاجسك  ٝاج٧  ٙٞاذ  ث٥اذّن   صنَاش  ث٥اي  ثحمل٢٪ز  ٥ذ ثؾبٚنك هن ثؾبذّ  أ٫ ث٥غجدش
 وداان وفااذ ، ث٥ٞااج٭ن٫ ٥قااج  ثؼبيااذر شبغياا٤ ٩اا٬ ثؾبااز١نسر ثحمل٢٪ااز ٥ااذ  ٩ا٪ضاا  ياا٬

 ّا٬  ث٩ضنجّا   ياضْن  ٢ٙاج٫  ثؾباز١نسر،  ث٥اذّن   يف خقا٪ج   دقاٚض   ث٥ؾخق  فجؼب 
 أ٩اج  دجػب٦غاز،  ثؿبيتاز  و٥ض٪غيا٤  ٥از٠٥  ٕاري   و٭ذح ث٥ذّن  يف ثؾبٚنك ٩ا٪ز ٩ذجؽشر

 ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  يْياخ  كباج  إٔٚا٤،  ٝاذ  ثػبانهشي  ثإلؽاشث   هزث ٙي٢ن٫ ي٤ْٚ مل  وأ٭
 .1ويذي٦  ٙي 

 0زاثؼبً

 ث٥ٞناجر  داشد  ثؽبجؿ وث٥ضؾجسيز ثؾبذ٭يز ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩ ث٥ضجعِ ث٥ذجح أ٫ - أ
ٜ  ثإلدثسي، ث٥ٞناج   ٦ّا   يغاشي  ثؼب٢ا٨،  ٬ّ  سٝا٨  ث٥ٞاج٭ن٫  ٩ا٬ /٦٥/74٪اجدر  داج٥ضيذي

ٜ  أ٫ ٦ّ  صنـ ث٥ي ث٥ذو٥ز ـب٦ظ صنَي٨ دؾه٫ 1955 ٥غنز 165  ثإلؽاشث ثس  صيذا
 إىل ور٠٥ ٭ـ ٙي  يشد مل ٙي٪ج ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ أف٢ج٧ وصيذٜ ٙي  ٦ّياج ثؾبنقنؿ

 ٦٥/33/٬٩٪جدر ودج٥ضيذيٜ ث٥ٞنجة ، دج٥ٞغ٨ ثؽبجفز دجإلؽشث ثس ٝج٭ن٫ يقذس أ٫
 ثحمل٢٪ااز ٩غضؾااجسي سد ؽااه٫ يف صغااشي أ٫ ٦ّاا  ٭قااش ث٥ااي ث٥ااز١ش عااج٥٘ ث٥ٞاج٭ن٫ 

 سد ؽاه٫  يف وصغاشي  ث٥انٞل  فب٢٪از  ٩غضؾاجسي  ٥شد ثؾبٞشسر ث٥ٞنثّذ ث٦ْ٥يج إلدثسيزث
 فباااج٨١  ٩غضؾاااجسي  ٥اااشد ثؾبٞاااشسر  ث٥ٞنثّاااذ  ثإلدثسي ث٥ٞناااج  فب٢٪اااز  ٩غضؾاااجسي

                                                           
1
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 ٥اااشد ثؾبٞاااشسر ث٥ٞنثّاااذ ثإلدثسياااز ثحملاااج٨١ أّناااج  سد ؽاااه٫ يف وصغاااشي ثالعاااضتنجٗ
 .ث٥ٞنجر

 0٭نّج٫ ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩ ث٥ضجعِ ث٥ذجح يف ثؾبز١نسر ث٥شد أعذجح أ٫ - ح

ُ  ٩ا٬  كبننّاج   ث٥ٞجما   رب٤ْ فبلفيز ّذ٧ أعذجح هن 0األًل اننٌع  ث٥اذّن   غباج
 يف ٦ّيااج  ثؾبنقانؿ  وها   خقان٩اج،  ٩ا٬  أفاذ  ياشد   مل و٥ان  ٙياج ٦٥ق٨٢ فج  ٕري
 .وث٥ضؾجسيز ثؾبذ٭يز ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ 313/٬٩/ثؾبجدر

٘  كباج  ١نذناج  هان  ثألعاذجح  ؿباز   ثػبج٩ِ وثؾبْن   ثأل٦ٕاخ  ثألّا٨  يف ث٥انٚظ   ٥ا  صناْ
ـ  و٥ازث  رنا٦اج، أ٫ ويذْذ ٦٥ٞجم  ٦ْ٩ن٩ز و١نذنج  ّ٪ا٤  أ٫ ٦ّا  /314/ثؾباجدر  يف ٭ا

 دااجىبلً يٞااِ ثؽبقاان٧ دجصٚااجٛ و٥اان ث٥ااز١ش ثؾبضٞذ٩ااز ثألفاانث٣ يف ٝنااج   أو ث٥ٞجماا 
 )ثؼبٚااٌ( ثالفااييج٫ يف وصيااجدر ثؾبٞااشسر، ث٥يْاا٬ ديااشٛ ٙياا  ث٥يْاا٬ رناانص حبيااظ

ـ  ث٥ٞناج   ٥غ٪ْز وث٥ضقنه ِ  إرث أ٭ا   ٦ّا   ٭ا  ٩ا٬  فاذس  ف٢ا٨  يف ث٥اذيبل٫  هازث  وٝا
 وهزث ث٥ي٬ْ، ٭َش وإّجدر ثؼب٨٢ عقخ ٩ناج يي٦خ أ٫ ٦٥خق٨ ؽجص ث٥نٞل فب٢٪ز
 ث٥يْاا٬ ٩اا٬ دبنؾاا  ث٥اانٞل فب٢٪ااز أف٢ااج٧ رنْاا٤ ث٥اازي ث٥ْااج٧ ثألفاا٤ ٩اا٬ ثعااضغنج 
 ث٥يبل٫ وِٝ إرث ٦٥خق٨ ثصجفضاج ربخ ث٥نعي٦ز هز  و٩غ٤. ثؾبيجٗ خجشبز حبغذجذنج

 ها   ؽنهشياز  ف٢٪از  ٦ّا   صٞان٧  ث٥اي  ث٦ْ٥از  ٥نفذر ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ٦٥٪ق٢٪ز ف٨٢ يف
 .ث٥ٞنج  غبْز وفن٫ ثؾبضٞجمن ٥ضي٪ن أعجعيز م٪ج٭ز صنٙري

 ٕري رب٦ْ  وال ث٥ذّن  غبجُ ٬٩ ث٥ٞجم  شبنِ ٙبل ثألعذجح 0٬٩ انثبَِ اننٌع أيب
ِ  أي صٞذي٨ ٝذ٤ سد  يي٦خ أ٫ ٦٥خق٨ وإدنج ٥نَشهج، فج  ُ  أو دٙا  عاٞو  وإال دٙاج
 ./318جدر٩/ٙي  فٞ 

 ثإلؽااشث ثس »٥ض٦اا٠ أو ثألعااذجح ؿبااز  عاانث « ثألفاانث٣ طبيااِ يف ث٥ااشد يف ويضذااِ هاازث
 .ث٥ٞج٭ن٫ يف ٦ّياج ثؾبنقنؿ
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 سد ى٦ااخ) يٞذاا٤ ال أ٫ ٦ّاا  ٩شثْٙااجس 336 ثؾبااجدر ٩اا٬ ث٥غج٭يااز ث٥ٚٞااشر ٭قااش - ػ
 ي٢ٚا   ٩اج  ّاذده٨  ٩ا٬  يذٞا   ال حبياظ  دْناا٨  أو ث٥انٞل  فب٢٪ز ٩غضؾجسي طبيِ
 ثؾباجدر  ٦ّيا   ٭قاش  ؾباج  ١اج٫  و٥ان  ث٥اشد  عاذخ  ١اج٫  أياج   ثألفنث٣ طبيِ يف يغشي ٦٥ق٨٢
ـ  صشدياذ  ها   336 ثؾبجدر أ٫ ور٠٥ وث٥ضؾجسيز، ثؾبذ٭يز ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩ 313  ٥ان
 40 دجؾبجدر دذوسهج أميٚش ١ج٭ش ث٥ي ث٥ٞذي٨ ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩ ٢٩شسث  328 ثؾبجدر
 هاا  ر٥اا٠ إىل دّااش ث٥ااي ث٥ضؾااشيْيز حمل٢٪اازوث ث٥اانٞل، فب٢٪ااز إ٭ؾااج  ٝااج٭ن٫ ٩اا٬

ِ  ٥ضٚاجدي  ثؾب٦ؾتاز  ث٥نشوسر  يف يٚقا٤  ال فضا   ث٥ٞناجة   ث٥ضاذسػ  ٭َاج٧  يف ؽاجر  وما
 ى٦خ ٝذن٣ ّنذ ث٥ذّن  يف أو) ث٥ضذسػ هزث يف أ٦ّ  ٩شصذز ٬٩ ٩غضؾجسي٬ سد ى٦خ
 يف هاا٨ ٩غضؾااجسي٬ صؾاا٢ي٦اج يضناا٪٬ قبقنفااز فب٢٪ااز دبغجدااز هاا  هيتااز ،(ث٥ااشد

 ث٥ناشوسر  هاز   أؽ٤ و٬٩ ث٥نٞل، فب٢٪ز ٩غضؾجسي ٬٩ ٩شصذز أد٭  ثؾبز١نس ث٥ضذسػ
 صٞاان٧ ث٥ااي ص٦اا٠ ٕااري ثؼب٢٪ااز وهااز  ثحملَاانسثس، صذاايـ وث٥نااشوسثس ثحملَاانس، أداايـ
 ثعااضٞبل٣ ؽااه٫ يف 1952 ٥غاانز 188 سٝاا٨ دٞااج٭ن٫ ثؾبشعاان٧ ٩اا٬ 27 ثؾبااجدر ٦ّياااج
 ذحيناا أ٫ ث٥اانٞل فب٢٪ااز سةاايظ ى٦ااخ ٦ّاا  دنااج  ث٥ْااذ٣ ٥اانصيش ربيااض ث٥ااي ث٥ٞنااج 
ٗ  فباج٨١  ٩غضؾاجسي  أفاذ  ث٥انٞل  دبق٢٪ز ٩ؤٝضج  ٥بلؽضٖج٣  ٩نثٙٞاز  دْاذ  ثالعاضتنج
ِ  ٦٥٪ق٢٪از  ث٥ْ٪ن٩يز ثػب٪ْيز ٗ  ث٥ْ٪ا٤  فجؽاز  ها   ر٥ا٠  ف٢٪از  إر ؿباج،  ث٥ضاجد  ٥َاشو
 يرتصاخ  وال ٥ضؾا٢ي٦اج،  أعجعاج   فجَٙاز  ث٥نذح هزث ٩ِ ث٥نٞل فب٢٪ز وصذٞ  ىجسةز،
 336 ثؾباجدر  ٬٩ ث٥غج٭يز ث٥ٚٞشر شصٞشي إىل دّج ث٥زي ث٥ؾجر ث٥نمِ يف صنمـ أ٫ ٦ّي 
 دٞاج٭ن٫  ثؾبشعن٧ ٬٩ 27 ثؾبجدر ر٠٥ يف يٞيِ وث٥ضؾجسيز، ثؾبذ٭يز ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩

 1943 ٥غااانز 66 سٝااا٨ ث٥ٞاااج٭ن٫ ٩ااا٬ 29 ٦٥٪اااجدر صشدياااذ داااذوسهج هااا  إ٥يااا  ثؾبؾاااجس
 فج٥ز يف وؽندج  ث٥شخقز هز  صغضْ٪٤ أ٫ ث٥ؾجسُ ٝقذ ١ج٫ ٦ٙن ث٥ٞنج ، دجعضٞبل٣

 ي٢ٚاا  ٩ااج ّااذده٨ ٩اا٬ يذٞاا  ال حبيااظ دْنااا٨ أو ث٥اانٞل فب٢٪ااز ي٩غضؾااجس سد
 ١ج٫ ٥ن أخش  دْذجسر أو ث٥شد، ى٦خ ٝذن٣ ّنذ ث٥ذّن  ٩نمنُ يف أو ى٦خ يف ٦٥ق٨٢
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 336 ثؾباجدر  ٩ا٬  ث٥غج٭ياز  ث٥ٚٞاشر  ّا٬  يٖين أ٫ رنخ ث٥شخقز ص٠٦ ثعضْ٪ج٣ أ٫ ٝقذ 
 ٢٩شسث  328 ثؾبجدر ٬٩ ث٥ٚٞشر هز  أ٥ٖ  ٢٥ج٫ وث٥ضؾجسيز، ثؾبذ٭يز ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩
 ٥غانز  77 س٨ٝ ثػبذيذ ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ر٠٥ دْذ سددهج وؾبج ث٥ٞذي٨، ث٥ٞج٭ن٫ ٬٩

 إفاشثس  إ٫ دا٤  ،1943 ٥غانز  66 سٝا٨  ث٥ٞناج   ثعاضٞبل٣  ٝاج٭ن٫  دْذ ث٥قجدس 1949
ٟ  ال ثػبذياذ  ثؾبشثْٙاجس  ٝج٭ن٫ يف ث٥ٚٞشر ص٠٦ دٞج  ٦ّ  ث٥ؾجسُ  ؽا٠  ألي ـباجال   يارت

ٜ  ٩ٞاج٧  يف ث٥ناذح  سخقاز  ضْ٪ج٣ثعا  رنانص  ال أ٭ا   يف  ثؾباجدر  ٩ا٬  ث٥غج٭ياز  ث٥ٚٞاشر  صيذيا
ٗ  ور٥ا٠  ثؾبذ٭ياز،  ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  ٬٩ 336  يٞان٧  ث٥اي  ث٥ضؾاشيْيز  ثؼب٢٪از  الخاضبل
 .ث٥نقن ٬٩ ٤١ ٦ّي 

 ثحمل٢٪ااز ٩غضؾااجسي ؽااه٫ يف صيذااٜ ثؾبشثْٙااجس ٝااج٭ن٫ ٩اا٬ 336 ثؾبااجدر إ٫ - د
 دؾااه٫ 1955 ٥غاانز 165 سٝاا٨ ن٫ث٥ٞااج٭ ٩اا٬ 33 ثؾبااجدر ٭قااش ث٥اازي٬ ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز
 ٩غضؾاجسي  ٥اشد  ثؾبٞشسر ث٥ٞنثّذ سده٨ ؽه٫ يف يغشي أ٫ ٦ّ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ صنَي٨
 .ث٥نٞل فب٢٪ز

 ٦ّا   ٩ن  15 ثؾبجدر يف ٭ـ ٝذ 1955 ٥غنز 165 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ ١ج٫ و٥ت٬ أ٭  - اه
 ٩ا٬  أ٩ج ث٥ذو٥ز ٩ٚنم  هيتز ٥شةيظ هن ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ث٥ي٬ْ فٜ أ٫
 ٥از٠٥،  وؽااج   ثؾباز١نس  ث٥اشةيظ  سأ  إرث ث٥ؾاه٫  روي ى٦اخ  ٦ّا   دنج  وأ٩ج ٭ٚغ  ٦ٞج ص

ٜ  ّا٬  إال ث٥يْا٬  يٞاذ٧  أال وأوؽاخ   ّاا٬ ث٥ؾاه٫  روي زنؾاخ  ث٥ازي  ثألخاري  هازث  ىشيا
 صٞذيشه٨ ٦ّ  ث٥ضْٞيخ شن٠٦ د٤ دي٦ذا٨ يضٞيذ ال وث٥زي ٩ذجؽشر دجحمل٢٪ز ثالصقج٣
ِ ثؾب هزث أ٫ إال ر٠٥، ٥  صشث   ٩ض  ث٥ي٬ْ دْذ٧ ٗ  ال نا  ٦ّيا   ٭قاش  ؾباج  ىذٞاج   ينقاش
 ٩اا٬ أو ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز ٩اا٬ ث٥قااجدسر ثألف٢ااج٧ إىل إال إ٥ياااج ثؾبؾااجس ثؾبااجدر
 رثصباج  ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  ٬٩ ث٥قجدسر ثألف٢ج٧ إ٥ٖج  ى٦خ دو٫ ثإلدثسيز ثحملج٨١

 ثؾبذ٭يااز ثؾبشثْٙااجس ٝااج٭ن٫ ٩اا٬ 313 ثؾبااجدر ٦ّياا  ٭قااش كبااج دياابل٫ ؽااجذبج ٩ااج إرث
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 ث٥ٚٞااشر ؼب٢اا٨ دااج٥ضيذيٜ ٦٥خقاا٨ ثؼبااٜ هاازث إصجفااز ٩اا٬ ٩نذوفااز ٙاابل وث٥ضؾجسيااز،
 .رثص  ث٥ٞج٭ن٫ ٬٩ 314 ثؾبجدر ٬٩ ثألخرير

 يف وسد و٩اج  ثؾباذ٭   ث٥ٞاج٭ن٫  ٩ا٬  37و 35و 34 ثؾبانثد  ٦ّ  ثالىبلُ ٬٩ يذن - و
 ؽاز ٬٩ ص٢ن٫ أ٫ أ٩ج ثؾبقجهشر ر٠٥ يف دبج ث٥ٞشثدز أ٫ ثإلينجفيز دجؾبز١شر فذدهج
 يف يْضاربو٫  ث٥اضوؽن  أفاذ  أٝاجسح  ١اج٫  وإرث ث٥ضوػ، ؽاز ٬٩ أو ثأل٧ ؽاز ٬٩ أو ثألح
 ٩اا٬ وهاا  - ث٥ضوؽااز أخااش ٙاائ٫ ثآلخااش ث٥ااضوػ إىل دج٥نغااذز وث٥ذسؽااز ث٥ٞشثدااز ٭ٚااظ

 صوؽااج  أ٫ ر٥ا٠  ٦ّا   ويذنا   ودسؽضا ،  ث٥اضوػ  أخش ٝشثدز ٭ٚظ يف صْضرب - ثؼبنثؽ 
 .ودسؽض  ثألخري هزث أخش صوػ ٝشثدز ٭ٚظ يف يْذ

 عااذي٤ ٦ّاا  فااذدس وث٥ضؾجسيااز ثؾبذ٭يااز ثؾبشثْٙااجس ٝااج٭ن٫ ٩اا٬ 313 ثؾبااجدر إ٫ - ص
 ث٥ذّن  غبجُ ٬٩ كبننّج  ث٥ٞجم  رب٤ْ ث٥ي ثألفنث٣ ثؽب٪ظ ٙٞشثصبج يف ثؼبقش
 أو ٝشيذااج  ١ااج٫ إرث أوال )) 0أ٭اا  ٦ّاا  ثألوىل ٙٞشصبااج يف ٙنقااش ،٥نَشهااج فااج  ٕااري
 .((...ث٥شثدْز ث٥ذسؽز إىل ثؽبقن٧ ألفذ فاشث 

 صغض٦ض٧ ث٥ٚٞشر ؿبز  ىذٞج  ث٥ذّن  ٥نَش ث٥ٞجم  فبلفيز ّذ٧ أ٫ ر٠٥ ٬٩ جهشوٍ
 0 ؽشىن

 .ثحملذدر ث٥ذسؽز إىل ثؾبقجهشر أو ث٥ٞشثدز سثديز 0أًذلًب

 .ث٥ذّن  يف خق٪ج  ث٥ذسؽز هز  ٥ٖجيز ث٥قاش أو ث٥ٞشيخ ي٢ن٫ أ٫ 0ثبَْيًبو

 ١اج٫  إ٫ ْٙااج س يف وثؾبذجؽاشر  ث٥ؾخقايز  ثؾبقا٦قز  ثفاقخ  هان  ثؾبْنا   ذبزث وثؽبق٨
 ١اج٫  ٩اذّيج   ٙيااج  ثألفي٤ هن أخش  ودْذجسر ٦ّي ، ٩ذّ  ١ج٫ إ٫ دْٙاج ويف ٩ذّيج 

 ٦ّا   وث٥ٞاي٨  ث٥ٞجفاش  ٦ّا    ١جؾبنفا  ثألفاي٤،  هازث  ّا٬  ث٥نجةخ أ٩ج ٦ّي ، ٩ذّ  أو
 يْضااربو٫ ال ٙاااؤال  دج٥ذو٥ااز، ثؾبض٦ْٞااز ٦٥ااذّجو  دج٥نغااذز و١ااج٥نصسث  ٦ّياا  ثحملؾاانس
 و٩ذجؽاشر  ؽخقايز  ٩قا٦قز  روي ٥يغانث  ألذنا٨  ذّجو ث٥ا  ص٦ا٠  يف دازوثصب٨  أخقج٩ج 



45 

 فاج   ٕاري  ورب٦ْا   ٭َشهاج  ٩ا٬  ث٥ٞجما   ٩قاجهشصب٨  أو ٝشثدضاا٨  دسؽز ٙض٪نِ ٙياج
 ثؾبذ٭ياااز ثؾبشثْٙاااجس ٝاااج٭ن٫ ٩ااا٬ 313 ثؾباااجدر ٩ااا٬ ثألوىل ٦٥ٚٞاااشر ىذٞاااج  ٙيااااج ٦٥ق٢ااا٨

 وزنا٤  صاضو٣  ٝاذ  ث٥نيجدز وهز  ٙياج، ثؽبقن٧ ٬ّ ٙٞو ٭جةذن٫ ه٨ وإدنج وث٥ضؾجسيز،
 إىل إال أعااش  ينقااشٗ ال ث٥ااذّن  يف ث٥قااجدس ثؼب٢اا٨ أل٫ ر٥اا٠ ٙياااج، ٕريهاا٨ ٦اا٨ فب

 ث٥ٞجم  ٝشثدز أو ثؽبقن٧ أفذ ٬ّ ث٥ٞجم  ٭يجدز أ٩ج. ّنا٨ ث٥نجةذن دو٫ ثألفبل 
 ربْاا٤ ث٥اي  ث٥اذّن   يف ثؽبقاان٧ ّا٬  ٦٥ناجةذن  ث٥شثدْااز ث٥ذسؽاز  ٥ٖجياز  ٩قاجهشص   أو

 ٩ا٬  ث٥غج٥غاز  ث٥ٚٞاشر  فاذدصبج  ٙٞاذ  غبجّااج  ٩ا٬  كبننّاج   ٥نَشهج فج  ٕري ث٥ٞجم 
 0وه  ثؼبقش عذي٤ ٦ّ  ر١شصبج ث٥ي ثؼبجالس يف ثؾبجدر ص٠٦

 وفاايج  أو ثؽبقنفاايز أّ٪ج٥اا  يف ثؽبقاان٧ ألفااذ و١اايبلً ث٥ٞجماا  ١ااج٫ إرث))
 ٦٥ذسؽااز ٩قااجهشر أو ٝشثدااز فاا٦ز ٥اا  ١ج٭ااش أو ٥اا ، وسثعضاا  ٩َنن٭ااز أو ٝي٪ااج  أو ٦ّياا 
 ث٥ؾاش١ز  إدثسر ـب٦اظ  أّناج   أفاذ  أو يا  ٦ّ داج٥ٞي٨  أو ثؽبقان٧  أفذ دنف  ث٥شثدْز

 يف ؽخقااايز ٩قااا٦قز ثؾباااذيش أو ث٥ْنااان ؿبااازث و١اااج٫ ٩اااذيشياج دهفاااذ أو ثؾبخضقاااز
 ثألوىل ٦٥ٚٞاشر  ىٞاج   دج٥ذو٥از  ثؾبض٦ْٞز ث٥ذّجو  إىل دج٥نغذز ث٥نصسث  و٭يجدز ،((ث٥ذّن 

 ثؼباجالس  ص٦ا٠  دان  ٩ا٬  ٥يغاش  وث٥ضؾجسياز  ثؾبذ٭ياز  ثؾبشثْٙاجس  ٝج٭ن٫ ٬٩ 14 ثؾبجدر ٬٩
ِ  شن٢ا٬  ال فاجالس  وها   ثؼبقش، عذي٤ ٦ّ  ث٥نثسدر ث٥ز١ش ٥ٚزعج  أل٭ا   ٙيااج،  ث٥ضنعا

 .دنـ إال ديبل٫ ال أ٭  ثؾبغ٨٦ و٬٩ ثؼب٨٢، ديبل٫ ٦ّياج يرتصخ

 ثخضقا٨  وإدناج  ث٥اذّن   يف أفايبلً  خقا٪ج   ي٢ا٬  مل ث٥نصيش أ٫ ث٥غجدش ١ج٫ إرث - ؿ
 إدناج  هاز   ج٥از وثؼب ٙجؽبقان٩ز  ث٥انصثسثس،  إلفاذ   وصياشث   دنفاٚ   ث٥ذو٥از  ٬ّ ١نجةخ
 إر ث٥ؾخقايز،  دقاٚض   ث٥انصيش  ودن ثؾبذّ  دن ال ث٥ذو٥ز، ودن ثؾبذّ  دن ث٭ْٞذس

 ثؽبقان٩ز  أ٫ ١٪اج . ثألخارير  ث٥قاٚز  ذباز   ؽا    أو إ٥اضث٧  داهي  ٦ّيا   ثؼب٨٢ يي٦خ مل
ٜ  صغايري  ؽاه٫  يف فاذس  إدثسي ٝاشثس  إ٥ٖاج   ى٦اخ  ٦ّ  ث٭قذش ٜ  ٩ا٬  ّاج٧  ٩شٙا  ٩شثٙا
 ث٥ٞشثس ثخضقج٧ هن ث٥ذّن  ٙ٪نمنُ وصيشث ، دنفٚ  إدثسص  ٦ّ  ث٥نصيش يٞن٧ ث٥ذو٥ز
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 ث٥ْياانح ٩اا٬ ّيااخ ؽااجد  إرث ث٥ٞااشثس ٙي٦ٖاا  ث٥ٞااج٭ن٫ دبيااضث٫ ووص٭اا  رثصاا  يف ثإلدثسي
 دبؾ٦اظ  ثؽباجؿ  1949 ٥غانز  9 سٝا٨  ث٥ٞج٭ن٫ ٬٩ ث٥غج٥غز ثؾبجدر يف ٦ّياج ثؾبنقنؿ
 ّاذ٧   وها  صنَي٪ا ،  ؽه٫ يف 1955 ٥غنز 9 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ ٬٩ ث٥غج٩نز وثؾبجدر ث٥ذو٥ز

 يف ثؽبيااه أو وث٦٥اانثةـ ث٥ٞاانث٭ن قبج٥ٚااز أو ث٥ؾاا٤٢ يف ّيااخ وؽااند أو ثالخضقااجؿ
 ينين مل إرث ثإل٥ٖج  ٬٩ فقينج  وي٢ن٫ ث٥غ٦يز، ثعضْ٪ج٣ إعج ر أو وصهوي٦اج صيذيٞاج

 أ٫ دبْن  ث٥ٞشثس، إىل دج٥نغذز ّينيز وثؽبقن٩ز. ث٥ْينح ص٠٦ ٬٩ أ١غش أو ّيخ ٦ّ 
 ث٥ٞاج٭ن٫  ٩ا٬  ث٥ضجعاْز  ٦٥٪اجدر  ىذٞاج   ث٢٥جٙاز  ٦ّا   فؾاز  ي٢ن٫ دجإل٥ٖج  ث٥قجدس ثؼب٨٢
 إعاج ر  ث٥اذّن   يف ث٥انصيش  إىل ٭غاخ  و٥ان  فضا   ث٥غاج٭ ،  ث٥ٞاج٭ن٫  ٬٩ 17 وثؾبجدر ثألو٣

ِ  صقشٙ  يف ٩ذٙنّج  ١ج٫ أ٭  دبٞن٥ز ث٥غ٦يز ثعضْ٪ج٣  وإٔاشثك  دْنث٩ا٤  ثؾباذّ   ٩ا
 ي٦ٞااخ ال ث٥غاا٦يز ثعااضْ٪ج٣ إعااج ر دْيااخ ثإلدثسي ث٥ٞااشثس يف ث٥يْاا٬ أل٫ ؽخقاايز،
 يي٦اخ  مل دث٧ ٩اج  وث٥انصيش،  ث٥ياج٬ّ  دان  ؽخقايز  خقان٩ز  إىل ؽه٭  يف ثؽبقن٩ز
 .ث٥قٚز ذبز  ؽ   أو دئ٥ضث٧ ٦ّي  ثؼب٨٢

 وث٥ضؾجسياز  ثؾبذ٭ياز  ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  ٩ا٬  313 ثؾباجدر  ٩ا٬  ث٥شثدْاز  ث٥ٚٞشر ث٫ - ه
 ي٢اا٬ مل و٥اان ث٥ااذّن  يف ث٥قاااش أو ٦٥ٞشيااخ ٩قاا٦قز وؽااند فج٥ااز ثعااضَاشس ث٥ااي)

 إرث) إال ٥نَشهاج  فاج   ٕاري  غبجّااج  ٩ا٬  كبننّاج   ث٥ٞجما   رب٤ْ ال ،(ٙياج خق٪ج 
 و١يبلً هن ي٢ن٫ ؾب٬ أو ث٥نغخ ّ٪ند ٦ّ  أفاجس  أو أٝجسد  ألفذ أو و٥ضوؽض  ٥  ١ج٫
 أو ث٥ٞشثدااز ص٢اان٫ ٢٥اا  ٙيؾااخ - (ث٥ااذّن  يف ٩قاا٦قز ٦ّياا  ٝي٪ااج  أو وفاايج  أو ّناا 

 فااج  ٕااري رب٦ْاا  ث٥ااذّن  غبااجُ ٩اا٬ ٦٥ٞجماا  ٩ج٭ْااز ثؼبج٥ااز هااز  يف ثؾبقااجهشر
 أو ٝشثداز  دو٫ ٩ذجؽاشر،  ٩قاجهشر  أو ٝشثداز  أي ث٥نغاخ  ّ٪اند  ٦ّا   ص٢ن٫ أ٫ ٥نَشهج
 . ثؼبنثؽ  ٩قجهشر

ُ  ي٬ ٩ج ث٥ق٦ز ه  ثؾبذجؽشر وث٥ٞشثدز  ث٥ٞاج٭ن٫  ٩ا٬  35 ٦٥٪اجدر  ىذٞاج   وثألفان٣  ث٥ٚاشو
 .أفذ أٝجسح ي٢ن٫ أ٫ رنخ ٩ذجؽشر ثؾبقجهشر ص٢ن٫ و٢٥  ،ثؾبذ٭ 
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 ٩ياانال  ف٢٪ااج  1957 ّااج٧ ٩قااش يف ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ٢٪اازثحمل أفااذسس و٥ٞااذ
 ٭ْااشك أ٫ سأينااج ثؼب٦اا٨ هاازث ألايااز و٭َااشث  ث٥ٞجماا  سد وث٥ْ٪ااٜ دج٥ضٚقااي٤ صنااجو٣
 0ثآلص  يف حبشٙيض  ثؾبز١نس ٦٥ق٨٢

 وٙقااا٦ض  ث٥ٞناااج  سد ٩نمااانُ ٩قاااش يف ث٦ْ٥ياااج ثإلدثسياااز ثحمل٢٪اااز صنجو٥اااش وٝاااذ))
 ثؾبذ٭ياز  ثؾبشثْٙاجس  ٝج٭ن٫ ٬٩ ث٥ضجعِ ٥ذجحث أ٫ ٙي  ٝشسس ؿبج ؽج٩ِ ف٨٢ يف صٚقيبلً
ٜ  ثإلدثسي ث٥ٞناج   ٦ّا   يغاشي  ثؼب٢ا٨،  ّا٬  ث٥ٞنجر دشد ثؽبجؿ وث٥ضؾجسيز  داج٥ضيذي
 ث٥اي  ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  صنَاي٨  ؽاه٫  يف 1955 ٥غنز 165 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ ٬٩ 74 ٦٥٪جدر
 ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  أف٢اج٧  وصيذٜ ٙي  ٦ّي  ثؾبنقنؿ ثإلؽشث ثس صيذٜ أ٫ ٦ّ  صنـ
 دج٥ٞغاا٨ ثؽبجفااز دااجإلؽشث ثس ٝااج٭ن٫ يقااذس أ٫ إىل ور٥اا٠ ٭ااـ، ٙياا  يااشد مل ٙي٪ااج

 أ٫ ٦ّاا  ٭قااش ث٥ااي ث٥ااز١ش عااج٥٘ ث٥ٞااج٭ن٫ ٩اا٬ 33 ٦٥٪ااجدر ودااج٥ضيذيٜ ث٥ٞنااجة ،
 ٥اااشد ثؾبٞاااشسر ث٥ٞنثّاااذ - ثإلدثسي ث٥ٞناااج  فب٢٪اااز ٩غضؾاااجسي سد ؽاااه٫ يف صغاااشي

 ث٥ٞنثّاذ  زثإلدثسي ثحملج٨١ أّنج  سد ؽه٫ يف وصغشي ثالعضتنجٗ، فبج٨١ ٩غضؾجسي
 0 ٭نّج٫ إ٥ي  ث٥ذجح يف ثؾبز١نسر ث٥شد أعذجح وأ٫ ث٥ٞنجر، ٥شد ثؾبٞشسر

 ث٥اذّن   غباجؿ  ٩ا٬  كبننّاج   ث٥ٞجم  رب٤ْ فبلفيز ّذ٧ أعذجح هن0 األًل اننٌع
 يف ٦ّيااج  ثؾبنقانؿ  وها   خقان٩اج،  ٩ا٬  أفاذ  ياشد،  مل و٥ان  ٙياج ٦٥ق٨٢ فج  ٕري
 هن ثألعذجح ؿبز  ثػبج٩ِ وثؾبْن  سيز،وث٥ضؾج ثؾبذ٭يز ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩ 313 ثؾبجدر
 أ٫ ودْااذ ٦٥ٞجماا  ٦ْ٩ن٩ااز و١نذنااج ثأل٦ٕااخ ثألّاا٨ يف ث٥اانٚظ ٥اا  صنااْ٘ كبااج ١نذنااج

 ٝنج   أو ث٥ٞجم  ّ٪٤ أ٫ ٦ّ  ثؾبز١نس ث٥ٞج٭ن٫ ٬٩ 314 ثؾبجدر ٭قش و٥زث رنا٦اج،
ٛ  و٥ان  ث٥از١ش،  ثؾبضٞذ٩ز ثألفنث٣ يف ِ  ثؽبقان٧،  دجصٚاج  ث٥يْا٬  رنانص  حبياظ  داجىبلً  يٞا
 .ثؾبٞشسر ث٥ي٬ْ ديشٛ ٙي 
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ـ  ث٥ٞناج   ٥غا٪ْز  وث٥ضقانه  ثالفييج٫ يف وصيجدر ِ  إرث أ٭ا   ٦ّا   ٭ا  ّازث  وٝا
 عااقخ ٩ناااج يي٦ااخ أ٫ ٦٥خقاا٨ ؽااجص ث٥اانٞل فب٢٪ااز ّاا٬ فااذس ف٢اا٨ يف ث٥ااذيبل٫
 أف٢ااج٧ رنْاا٤ ث٥اازي ث٥ْااج٧ ثألفاا٤ ٩اا٬ ثعااضغنج  وهاازث ث٥يْاا٬، ٭َااش وإّااجدر ثؼب٢اا٨
 ث٥نعاي٦ز  هاز   و٩غا٤  ياجٗ، ثؾب خجشباز  حبغاذجذنج  ث٥يْا٬  ٩ا٬  دبنؾا   ث٥نٞل فب٢٪ز
 ٥نفااذر ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ٦٥٪ق٢٪ااز ف٢اا٨ يف ث٥ااذيبل٫ وٝااِ إرث ٦٥خقاا٨ إصجفضاااج ربااخ
 ثؾبضٞجمان  ٥اضي٪ن  أعجعايز  م٪ج٭ز صنٙري ه  ؽنهشيز ف٢٪ز ٦ّ  صٞن٧ ث٥ي ث٦ْ٥ز

 .ث٥ٞنج  غبْز وفن٫

 ٕاري  رن٦ْا   وال ث٥اذّن   غبجُ ٬٩ ث٥ٞجم  شننِ ٙبل ثألعذجح ٬٩ انثبَِ اننٌع أ٩ج
ِ  أي صٞاذي٨  ٝذا٤  سد  يي٦اخ  أ٫ ٦٥خقا٨  رنياض  وإدناج  ٥نَشهاج،  فج  ُ  دٙا  وإال ودٙاج
 .((٩شثْٙجس 318 ثؾبجدر، ٙي  فٞ  عٞو

 ثإلؽااشث ثس ٥ض٦اا٠، أو ثألعااذجح ؿبااز  عاانث  ثألفاانث٣، طبيااِ يف ث٥ااشد يف وصضذااِ هاازث
 ثؾباجدر  ٩ا٬  ث٥غج٭ياز  ث٥ٚٞاشر  ٦ّي  ٭قش ٩ج دبشثّجر و٬٢٥ ث٥ٞج٭ن٫، يف ٦ّياج ثؾبنقنؿ

 أو ث٥اانٞل فب٢٪ااز ٩غضؾاجسي  طبيااِ سد ى٦ااخ يٞذا٤  وال)) 0أ٭اا  ٩اا٬ ٩شثْٙاجس  336
ُ  يف أو ث٥اشد  ى٦اخ  يف ٦٥ق٢ا٨  ي٢ٚا   ٩اج  ّاذده٨  ٩ا٬  يذٞا   ال حبياظ  دْنا٨  ٩نمان
 عذخ ١ج٫ أيج  ثألفنث٣ طبيِ يف ثؼب٨٢ هزث ويغشي ،((ث٥شد ى٦خ ٝذن٣ ّنذ ث٥ذّن 
 وث٥ضؾجسياز،  ثؾبذ٭ياز  جسثؾبشثْٙا  ٝاج٭ن٫  ٩ا٬  313 ثؾباجدر  ٦ّيا   ٭قاش  ؾباج  ١اج٫  و٥ان  ث٥شد،
ـ  صشديذ ه  ث٥ٞج٭ن٫ هزث ٬٩ 336 ثؾبجدر أ٫ ر٠٥  ٝاج٭ن٫  ٩ا٬  ٢٩اشسث   328 ثؾباجدر  ٥ان

 فب٢٪ز إ٭ؾج  ٝج٭ن٫ ٬٩ 40 دجؾبجدر دذوسهج أميٚش ٝذ ١ج٭ش ث٥ي ث٥ٞذي٨ ثؾبشثْٙجس
 ومِ ٥ضٚجدي ثؾب٦ؾتز ث٥نشوسر ه  ر٠٥ إىل دّش ث٥ي ث٥ضؾشيْيز وثؼب٢٪ز. ث٥نٞل
 ٩شصذاز  ٩ا٬  ٩غضؾاجسي٬  سد ى٦اخ  يف صٚقا٤  ال فضا   ث٥ٞناجة   ضاذسػ ث٥ ٭َج٧ يف ؽجر
 فب٢٪ز دبغجدز ه  هيتز( ث٥شد ى٦خ ٝذن٣ ّنذ ث٥ذّن  يف أو) ث٥ضذسػ هزث يف أ٦ّ 
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 ٩اا٬ ٩شصذااز أد٭اا  ثؾبااز١نس ث٥ضااذسػ يف هاا٨ ٩غضؾااجسي٬ صؾاا٢ي٦اج يضناا٪٬ قبقنفااز
 .ث٥نٞل فب٢٪ز ٩غضؾجسي

 وهاز   ثحملَانسثس،  صذيـ وث٥نشوسثس ثحملَنس، أديـ ث٥نشوسر هز  أؽ٤ و٬٩
 ٥غنز 188 س٨ٝ دٞج٭ن٫ ثؾبشعن٧ ٬٩ 27 ثؾبجدر ٦ّياج صٞن٧ ث٥ي ص٠٦ ٕري ه  ثؼب٢٪ز
 سةايظ  ى٦اخ  ٦ّا   دناج   ث٥ْاذ٣،  ٥انصيش  ربياض  ث٥اي  ث٥ٞناج   ثعضٞبل٣ ؽه٫ يف 1952
 فباج٨١  ٩غضؾاجسي  أفذ ث٥نٞل دبق٢٪ز ٩ؤٝضج  ٥بلؽضٖج٣ ينذح أ٫ ث٥نٞل، فب٢٪ز

 ها   ر٥ا٠  ف٢٪از  إر ؿبج، ث٥ضجدِ ٦٥٪ق٢٪ز ث٥ْ٪ن٩يز ٪ْيزثػب ٩نثٙٞز دْذ ثالعضتنجٗ،
 أعجعاج   فجَٙاز  ث٥نذح هزث ٩ِ ث٥نٞل فب٢٪ز وصذٞ  ىجسةز، ٥َشوٗ ث٥ْ٪٤ فجؽز

 ف٢اا٨ صٞشيااش إىل دّااج ث٥اازي ث٥ؾااجر ث٥نمااِ يف صنمااِ أ٫ ٦ّياا  يرتصااخ وال ٥ضؾاا٢ي٦اج،
 ر٥ا٠  يف يٞيِ وث٥ضؾجسيز، ثؾبذ٭يز ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩ 336 ثؾبجدر ٬٩ ث٥غج٭يز ث٥ٚٞشر

 ٩اا٬ 29 ٦٥٪ااجدر صشديااذ دااذوسهج هاا  إ٥ياا  ثؾبؾااجس دٞااج٭ن٫ ثؾبشعاان٧ ٩اا٬ 27 ثؾبااجدر أ٫
 صغضْ٪٤ أ٫ ث٥ؾجسُ ٝقذ ١ج٫ ٦ٙن ث٥ٞنج ، دجعضٞبل٣ 1943 ٥غنز 66 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫
 ال حبياظ  دْناا٨  أو ث٥انٞل  فب٢٪از  ٩غضؾاجسي  سد فج٥از  يف وؽنداج   ث٥شخقاز  هز 
ُ  يف أو ث٥اشد  ى٦خ يف ٦٥ق٨٢ ي٢ٚ  ٩ج ّذده٨ ٬٩ يذٞ   ٝذان٣  ّناذ  ث٥اذّن   ٩نمان
 .ث٥شد ى٦خ

 ث٥ٚٞشر ٬ّ يٖين أ٫ رنخ ث٥شخقز ص٠٦ ثعضْ٪ج٣ ده٫ ٝقذ ١ج٫ ٥ن أخش  دْذجسر أو 
 ث٥ٚٞشر هز  أ٥ٖ  ٢٥ج٫ وث٥ضؾجسيز، ثؾبذ٭يز ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩ 336 ثؾبجدر ٬٩ ث٥غج٭يز
 ٝاااج٭ن٫ يف ر٥ااا٠ دْاااذ سددهاااج وؾباااج ث٥ٞاااذي٨، ثؾبشثْٙاااجس ٝاااج٭ن٫ ٩ااا٬ 328 ثؾباااجدر ٩ااا٬

 سٝا٨  ث٥ٞناج   ثعاضٞبل٣  ٝاج٭ن٫  دْذ ث٥قجدس 1949 ٥غنز 77 س٨ٝ ثػبذيذ ثؾبشثْٙجس
 ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  يف ث٥ٚٞاشر  ص٦ا٠  دٞاج   ٦ّا   ث٥ؾجسُ إفشثس إ٫ د٤ ،1943 ٥غنز 66

 ٩ٞاج٧  يف ث٥ناذح  سخقاز  ثعاضْ٪ج٣  رنانص  ال أ٭  يف ؽ٠، ألي ـبجال  يرتٟ ال ثػبذيذ
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 ور٥ا٠  وث٥ضؾجسياز،  ثؾبذ٭ياز  ثؾبشثْٙاجس  ٝج٭ن٫ ٬٩ 336 ثؾبجدر ٬٩ ث٥غج٭يز ث٥ٚٞشر صيذيٜ
 .ث٥نقن ٬٩ ٤١ ٦ّياج يٞن٧ ث٥ي ث٥ضؾشيْيز ثؼب٢٪ز الخضبلٗ

ٜ  ثؾباجدر  هاز   أ٫ ث٥ذياج٫  ٬ّ وٕين  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  ٩غضؾاجسي  ؽاه٫  يف صيذا
 صنَااي٨ ؽااه٫ يف 955 ٥غاانز 165 سٝاا٨ ث٥ٞااج٭ن٫ ٩اا٬ 33 ثؾبااجدر ٭قااش ث٥اازي٬ ث٦ْ٥يااج
 فب٢٪ز ٩غضؾجسي ٥شد ثؾبٞشسر ث٥ٞنثّذ سده٨ ؽه٫ يف يصغش أ٫ ٦ّ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ
 .1ث٥نٞل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .1957 عنز ٩جسط ٬٩ 1 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز 2 ٥غنز 1440 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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 الثاني بحثال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلدازّح اندعٌٍ ًيساحم تداعْاخ

 احلكى صدًز لثم ًإجساءاهتا

 

 داجح  ٝٚا٤  وأخاريث   ٙيااج  وث٥غري ث٥ذّن  زبنري ٦ّ  عنض٨٦٢ ث٥ذقظ هزث ويف
 .وثؾبذثو٥ز ثؾبشثْٙز

 

 األول انفرع

  اندعٌٍ حتضري

 ؽاااه٫ يف 1959 ٥غااانز 55 سٝااا٨ ث٥ٞاااج٭ن٫ ٩ااا٬ 29و 28و 27 ثؾبااانثد تناونـــ 
 ثؾبجدر ٭قش إر ث٥ذّن ، ّشينز إلّبل٫ ث٥ضج٥يز ثؽبينثس ٫هد ذو٥زث٥ ـب٦ظ صنَي٨
ُ  أ٫ ثؾبخضقاز  ثإلدثسياز  ثػبااز  ٦ّا  )) 0أ٫ ٦ّ  ثألوىل ٙٞشصبج يف 26  ١ضاجح  ٦ٝا٨  صاند

 ثؾبض٦ْٞاز  وثؾببلفَجس دج٥ذيج٭جس ٩ز١شر إّبلذنج صجسي  ٬٩ ين٩ج  عبلعن خبل٣ ثحمل٢٪ز
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 ٙٞشصباج  يف وأدجفضا   ذباج،  ثؽبجفاز  وثؾب٦ٚاجس  وثألوسثٛ دجؾبغضنذثس ٩ؾٚنّز دج٥ذّن 
 ٬٩ ٥ذي  ي٢ن٫ دبج ٩ؾٚنّز دج٥شد ٩ز١شر ثحمل٢٪ز ١ضجح ٨٦ٝ يندُ أ٫ ٦٥يج٥خ ث٥غج٭يز

 ثعااضْ٪٤ ٙاائرث ٥ااز٠٥، وؽاااج  سأ  إرث ثؾبٚاانك ٥اا  زنااذدهج ث٥ااي ثؾبا٦ااز يف ٩غااضنذثس
 ث٥شد هزث ٦ّ  دببلفَجصبج ٩ز١شر صندُ أ٫ ثإلدثسيز ٦٥ؾاز ١ج٫ ث٥شد يف فٞ  ث٥يج٥خ

 أفاانث٣ يف ثحمل٢٪ااز ٥ااشةيظ 28 ثؾبااجدر وأؽااجصس ،((كبجع٦ااز ٩ااذر يف ثؾبغااضنذثس ٩ِاا
 ثألوىل ث٥ٚٞاشر  يف ثؾباذن  ثؾبيْاجد  دضٞقاري  ٦٥ي٬ْ ٝجد٤ ٕري أ٩شث  يقذس أ٫ ثالعضْؾج٣

 ٩اا٬ عااجّز وّؾااشي٬ أسدااِ خاابل٣ ث٥ؾااه٫ روي إىل ثأل٩ااش وي٦ْاا٬ ث٥غااجدٞز، ثؾبااجدر ٩اا٬
 .ثإلّبل٫ صجسي  ٬٩ ثؾبٞقش يْجدثؾب ويغشي ،دشيذ ديشيٜ ور٠٥ فذسو ، صجسي 

 عجّز وّؾشي٬ أسدِ خبل٣ ثحمل٢٪ز ١ضجح ٨٦ٝ يٞن٧)) 0ده٫ 29 ثؾبجدر وٝنش
٘  دئسعاج٣  27 ثؾباجدر  ٩ا٬  ثألوىل ث٥ٚٞاشر  يف ثؾباذن  ثؾبيْجد ث٭ٞنج  ٬٩  إىل ثألوسثٛ ٦٩ا
 .((دجحمل٢٪ز ث٥ذو٥ز ٩ٚنم  هيتز

 ثحمل٢٪ز ١ضجح ٨٦ٝ يضنىل ٦ْ٥يجث ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ثؾبشٙنّز ث٥يْن٫ إىل ودج٥نغذز
 ٩ٚنما   هيتاز  إىل إفج٥ضااج  ٝذا٤  ٙياج ث٥قجدس ثؼب٨٢ يف ثؾبيْن٫ ث٥ذّن  ٦٩٘ م٨

 .ث٥ذو٥ز

 ث٥اذّن   زبناري  ث٥ذو٥از  ٩ٚنما   هيتاز  صضنىل)) 0رثص  ث٥ٞج٭ن٫ ٬٩ 30 ٦٥٪جدر ووٙٞج 
 ث٥ؾاااه٫ رثس ثؼب٢ن٩ياااز دجػبااااجس ثالصقاااج٣ ث٥ذو٥اااز وؾبٚنمااا ، ٦٥٪شثْٙاااز صبيتضااااج
 ياه٩ش  أ٫ و٦٥٪ٚنك وأوسثٛ، ديج٭جس ٬٩ ث٥ذّن  ٥ضايتز الص٩ج  ي٢ن٫ ٩ج ٦ ّ ٦٥ققن٣
 دخاان٣ أو زبٞيٞاااج، ٥ااضو٧ يااش  ث٥ااي ث٥نٝااجةِ ّاا٬ ٥غااؤثؿب٨ ث٥ؾااه٫ روي دجعااضذّج 
 ٩غااضنذثس أو ٩ااز١شثس دضٞااذي٨ ث٥ؾااه٫ روي دض٦٢ياا٘ أو ث٥ااذّن ، يف عج٥ااظ ؽااخـ
 .٥ز٠٥ زنذد  ث٥زي ثألؽ٤ يف ث٥ضقٞيٜ إؽشث ثس ٬٩ ر٠٥ وٕري ص٢٪ي٦يز،
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 سأ  إرث إال وثفااذ ٥غااذخ ث٥ضهؽياا٤ ص٢ااشثس ث٥ااذّن  صبيتااز عااذي٤ يف رناانص وال
 ىج٥اخ  ٦ّا   زن٢ا٨  أ٫ ٥ا   رنانص  ثؼبج٥از  هاز   ويف ؽذياذ،  أؽا٤  ٩نـ مشوسر ثؾبٚنك
 .ثآلخش ٦٥يشٗ ٩نقاج رننص ؽنياجس ّؾشر ربجوص ال دٖشث٩ز ث٥ضهؽي٤

 أو ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز إىل صشِٙ ث٥ي ثؾبنجصّجس يف ث٥يشٙن ٦ّ  يْشك أ٫ و٥ 
 ٝناج   ٦ّيااج  عذاش  ث٥اي  ث٥ٞج٭ن٭ياز  ثؾبذجدا أعجط ٦ّ  ث٥نضثُ صغنيز ثإلدثسيز ثحملج٨١
 ٬٩ ث٥ٞنيز ثعضذْذس ث٥ضغنيز شبش ٙئ٫ زنذد ، أؽ٤ خبل٣ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز
 زب٢ا٨  أ٫ ث٥اذّن   يف ث٥ٚق٤ ّنذ ٦٥٪ق٢٪ز ؽجص صض٨ مل وإ٫ ث٥نضثُ، ال٭ضاج  ثػبذو٣
 ٦٥يااشٗ ٩نقاااج رناانص ؽنياااج  ّؾااشي٬ دٖشث٩ااز ث٥ضغاانيز ىج٥ااخ ٦ّاا  ثؾبْاارتٗ ٦ّاا 
 .ثآلخش

 وثؾبغااجة٤  ث٥ااذّن  ٙياا   زنااذد صٞشيااشث  ثؾبٚاانك  يااندُ ث٥ااذّن  صبيتااز  إشبااج٧ ودْااذ
 .٩غذذج  سأي  ويذذي يغريهج ث٥ي ث٥ٞج٭ن٭يز

 أ٫ وؿبا٨  ثحمل٢٪از،  ١ضاجح  د٦ٞا٨  ثؾبٚانك  صٞشياش  ٦ّا   يي٦ْانث  أ٫ ث٥ؾاه٫  ٥ازوي  ورننص
 .((ث٥شعن٧ ٬٩ ثإلّٚج  ى٦ذجس يف ثؾبٚنك ويٚق٤، ٭ٚغا٨ ٦ّ   ٩ن فنسر يي٦ذنث

 هيتااز صٞاان٧ دااه٫ ث٥ااز١ش آ٭اا٘ ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ ٝااج٭ن٫ ٩اا٬ 32و 31 ثؾبجدصااج٫ وصٞناا 
 ثؾبااجدر يف إ٥ياا  ثؾبؾااجس ث٥ضٞشيااش إيااذثُ صااجسي  ٩اا٬ أيااج٧ عبلعااز خاابل٣ ث٥ذو٥ااز ٩ٚنماا 
 صنَاش  ث٥اي  غاز ثػب٦ صاجسي   ٥ضْين ثحمل٢٪ز سةيظ ٦ّ  ثألوسثٛ ٦٩٘ دْشك ث٥غجدٞز
 وي٢ان٫  ث٥ؾاه٫،  روي إىل ثػب٦غاز  صاجسي   ثحمل٢٪از  ١ضجح ٨٦ٝ يذ٦ٔ وده٫ ث٥ذّن ، ٙياج
 ثؾبيْاجد  هازث  ٭ٞال  ث٥نشوسر فج٥ز يف ورننص ثأل٤ٝ، ٦ّ  أيج٧ ضبج٭يز ثؼبننس ٩يْجد
 .أيج٧ عبلعز إىل

ـ   ٩ا٪ااز ث٥ذو٥از  ٩ٚنما   ذبيتااز ٭اجه  ٝاذ  ث٥ذو٥ااز ـب٦اظ  ٝاج٭ن٫  أ٫ صٞااذ٧ كباج  ويضنا
 ثؾبا٪اااز هاااز  ٩ذجؽاااشر يف وفنؿباااج ٦٥٪شثْٙاااز، وصبيتضااااج ثإلدثسياااز ّااازثؾبنجص زبناااري
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 ٬٩ ١جٙز ؽنث٭ذاج وثعضَاجس  ٦٥٪شثْٙز وصبيتضاج ث٥ذّجو  ٥ضقنري وثعْج  ثخضقجفج 
 ث٥ٞااج٭ن٫ ٥قااج  ثؼبيااذر ٙياا  صض٪غاا٤ ٩غااذخ دااشأي وث٥ٞج٭ن٭يااز، ث٥نثْٝيااز ث٥نااجفيضن
 يف إ٥ياااج  صي٦ااخ ث٥ااي ثإلينااجفجس يف أ٧ صٞااذ٩اج  ث٥ااي ثؾبااز١شثس يف عاانث  وفااذ ،
 ١قااٜ ثؾبا٪ااز، ذبااز  ث٥ٞيااج٧ ٩اا٬ شن٢ناااج ٩ااج ث٥نعااجة٤ ٩اا٬ ؿبااج وأصااجؿ ث٦ْ٥نيااز، ثػب٦غااز
 ّاا٬ ٥غااؤثؿب٨ ث٥ؾااه٫ روي دجعااضذّج  وثأل٩ااش سأعااج ، ثؼب٢ن٩يااز دجػباااجس ثالصقااج٣
ٜ  دائؽشث   وثأل٩اش  ّناج، أٝنثؿب٨ أخز ٥ضو٧ صش  ث٥ي ث٥نٝجةِ ِ  زبٞيا  صاش   ث٥اي  ث٥نٝاجة
 صٞااذي٨ ث٥ؾااه٫ روي ودض٦٢ياا٘ ث٥ااذّن ، يف عج٥ااظ ؽااخـ ذخن٣وداا زبٞيٞاااج، ٥ااضو٧

 ٩اا٬ ٦ّاا  دٖشث٩ااز وثؼب٢اا٨ زبااذد ، ث٥اازي ثألؽاا٤ يف ص٢٪ي٦يااز ٩غااضنذثس أو ٩ااز١شثس
ٜ  الّضذجسثس ر٠٥ ٤١ وثفذ، ٥غذخ ث٥ضهؽي٤ ى٦خ ٩ن  يض٢شس  ث٥ْج٩از،  دجؾبقا٦قز  صض٦ْا

 وصغاااضاذٗ ث٥ْج٩اااز، ثؾبشثٙاااٜ عاااري وفغااا٬ ثإلدثسي ث٥نَاااج٧ ٩ٞضنااايجس صغاااضنؽذاج
 0 أعجعين شمنٕ

 وها   ثإلدثسياز،  ث٥اشوثدو  صذٞا   ال فضا   ثإلدثسيز ثؾبنجصّجس فغ٨ يف ث٥غشّز 0أًذلًب
 .ىنيبلً أ٩ذث  ٩ضّضّز ث٥ْج٧، ث٥ٞج٭ن٫ سوثدو ٬٩

 أ٫ رناخ  ث٥ازي  ث٥ٞج٭ن٫ ف٨٢ ٦ّ  ذنجةيج  ثعضٞشثسث  ث٥شوثدو ص٠٦ ثعضٞشثس0 ثبَْيًبو 
 عانض   ٦ّا   ثإلدثسياز  صغاري  أ٫ رناخ  وث٥ازي  ث٥اشوثدو،  ص٦ا٠  يف ثؾباشد  هان  وفاذ   ي٢ن٫
 ث٥ٚشديز، وثالصٚجٝجس ثؾبغجو٩جس زنض٪٤ ال دبج طبيْج ، ث٥نجط ٩ِ ّبلٝجصبج يف وهذي 
ٜ  ثؿبيتاز  ث٥ٞاج٭ن٫  خان٣  ر٥ا٠  أؽ٤ و٬٩ ثؽبجؿ، ث٥ٞج٭ن٫ سوثدو يف ث٥ؾه٫ هن ١٪ج  فا

 ثحمل٢٪از  ٝناج   ٦ّيااج  عذضاش  ث٥ي ثؾبذجدا أعجط ٦ّ  ثإلدثسيز ثؾبنجصّجس إذنج  ثٝرتثؿ
 ثػبذثو٣ ٬٩ ث٥ٞنيز ثعضذْذس ث٥ضغنيز شبش ٙئ٫ زبذد ، أؽ٤ خبل٣ ث٦ْ٥يج دثسيزثإل

 ٦ّاا  زب٢اا٨ أ٫ ث٥ااذّن  يف ث٥ٚقاا٤ ّنااذ ٦٥٪ق٢٪ااز ؽااجص صااض٨ مل وإ٫ ث٥نااضثُ، ال٭ضاااج 
 .ثآلخش ٦٥يشٗ ٩نقاج رننص ٝشػ أ٥ٚ  ربجوص ال دٖشث٩ز ث٥ضغنيز ٦ّ  ثؾبْرتك
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 ىذيْضااج،  يف ٝناجةيز  ز٩ا٪ا  ه  ث٥ذو٥ز ٩ٚنم  هيتز ٩ا٪ز أ٫ ثأل٩ش ووثِٝ
 ٥ااذد ٩اا٬ ثإلدثسيااز ثؾبنجصّااجس ربشيااذ أعجعااج  صغااضاذٗ صؾااشيْيز ف٢٪ااز ٦ّاا  صٞاان٧

 ث٥ناجط  ٩ْج٦٩از  إال يذٖا   وال ؽاشي٘،  خق٨ ثإلدثسر أ٫ دجّضذجس ث٥ٚشديز، ثؽبقن٩جس
0 ٭اااجفيضن ٩ااا٬ ثإلدثسي ث٥ٞنااج   و٩ْجو٭اااز عاانث ،  فاااذ ٦ّااا  ٦٥ٞااج٭ن٫  ىذٞاااج  طبيْااج  
ٓ  فضا   ٦٥٪شثْٙز صبيتضاج أو ث٥ٞنج  زبنري ّخ  ّجصٞ  ٬ّ صشِٙ أ٫ أحدامهب  يضٚاش
ـ  ٦ّا   صغاجّذ  كبضاجصر  ٙنيز ٩ْجو٭ز صٞذي٨ األخسٍو ٙياج، ٦٥ٚق٤  ث٥ٞناجيج  شبقاي
 ٙيا   صض٪غا٤  دشأي وثْٝاج ٬٩ ٕ٪ل ٩ج ورن٦ن ؽنث٭ذاج، ٬٩ أ٨٦ٍ ٩ج ين   شبقيقج 
 ال ج،ىذيْضاا  ها   وهاز   ثؿباز،  ص٦ا٠  ٙائ٫  ثؾبغجداز  وذباز   وفذ ، ث٥ٞج٭ن٫ ٥قج  ثؼبيذر
 ذبااز  ثؿبيتااز شب٦اا٠ ٙاابل ثؾبنجصّااز، يف ؽخقاايز ٩قاا٦قز رث ىشٙااج  ثؿبيتااز ٩اا٬ ربْاا٤
 أ٩اج٧  فش١ضااج  و٥ان  ثؾبنجصّاز،  ٩قري يف أو ٦ّياج ثؾبضنجصُ ثؼبٞنٛ يف ث٥ضقشٗ ث٥قٚز
 ثإلدثسي ث٥ٞناج   فب٢٪ز ٬ّ ٙياج ث٥قجدس ثؼب٨٢ يف دج٥ي٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز

 ويَاا٤ أىشثٙاااج، داان ٝجة٪ااز ٩غااض٪شر ٩ْضااربر نجصّاازثؾب صَاا٤ داا٤ ثإلدثسيااز، ثؼبااج٨١ أو
 ىذيْضااج  يف ٝناجةيز  ثؿبيتاز  ثؾبنجصّاز  ٩قري ويف ٦ّياج ثؾبضنجصُ ثؼبٞنٛ يف ث٥ضقشٗ
 أي ٭ٚغااج  ص٦ٞاج   ٩ا٬  صذذي أ٫ ٦٥ايتز ي٢ن٫ صٞذ٧ ٩ج أعجط و٦ّ  ،ؽخقيز و٥يغش
 و٩ا٬  سياز، ثإلدث ث٥اشوثدو  يف ثؼب٢ا٨  ٭ضيؾاز  يف ٝج٭ن٭اج   ياؤعش  أ٫ ؽاه٭   ٬٩ دٙجُ أو دِٙ
 ثأل٩ااش ٝاانر فااجص حب٢اا٨ ٙياااج ث٥ٚقاا٤ ٥غااجدٞز ث٥ااذّن  ٭َااش ؽاانثص دْااذ ث٥ااذِٙ ر٥اا٠
ُ  أو دِٙ أي إدذث  فٞاج ٬٩ أ٫ إر ثؽبقن٧، د  يض٪غ٠ مل و٥ن ، ثؾبٞن  أعاش   ٥ا   دٙاج
 خاجؿ  ودنؽا   ث٥ؾاه٫،  روو يذذ  مل و٥ن ثإلدثسيز ثؾبنجصّز ٦ّ  ث٥ٞج٭ن٫ ف٨٢ إ٭ضث٣ يف
 ثؾبنجصّاز  إىل ث٥ْاند  أ٫ يف ؽا٠  ٬٩ ٥يظ إر إلدثسيز،ث ثألومجُ دجعضٞشثس سن٤ أ٩ش يف
 ثحنغاا٪ش ث٥ااي ث٥ٞج٭ن٭يااز ثؾبشث١ااض صّضّااز ٦ّاا  ينيااني ٙياااج ث٥ٚقاا٤ عااجدٞز دْااذ

 ص٦ا٠  دجعاضٞشثس  صٞن  ث٥ي ث٥ْج٩ز ثؾبق٦قز ٩ِ يضْجسك ث٥زي ثأل٩ش ذنجةيز، دهف٢ج٧
 و٥زث٥ذ ٩ٚنم  هيتز شنغ٤ ٬٩ فننس ٬٩ دذ ال أ٭  ٦١ ، ر٠٥ ٬ّ ويضٚشُ ثألومجُ،
 ّاذ٧  أعاذجح  ٩ا٬  عاذخ  دجؾبٚنك ٝج٧ إرث وأ٭  ثؼب٨٢، يف ديبل٫ وِٝ وإال دجػب٦غز،
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 ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  ٩ا٬  315و 313 ثؾباجدصن  يف ٦ّيا٪اج  ثؾبنقنؿ ث٥شد أو ث٥قبلفيز
 سد  وؽاجص  ث٥ذّن ، يف ٩ا٪ض  ٩ذجؽشر ٬٩ كبننّج  ثألوىل، ثؼبج٥ز يف فج  ٕري ١ج٫
 .ث٥غج٭يز ثؼبج٥ز يف ّناج يضنـ مل إ٫

 ث٥اذّن ،  يف ٩ننا٪ج   ىشٙاج   ١اج٫  إرث ث٥نيجداز  ّنان  سد فج٥ز ٦ّ  ٝيجعج  ور٠٥ 
 فاج   ٕاري  ثؾبٚانك  ١اج٫  إرث وأ٭ا   ث٥ذّن ، يف وٍيٚض  حب٨٢ ث٥ضج٩ز ٦٥قيذر زبٞيٞج 
ِ  ث٥ااذّن ، يف ٩ا٪ضاا  ثؾبذجؽاشر   ٦ّياا  رنااخ فيااظ أو ٩ذجؽاشصبج،  يف ثعااض٪ش ر٥اا٠ و٩ا
 يف دياابل٫ ٦ّاا  ٩نينيااج  ر٥اا٠ ١ااج٫ ٙياااج ٩ا٪ضاا  ألدث  ٕااري  و٭ااذح ّناااج ث٥ضنقاا 

 .1ويذي٦  ٙيْيذ  ثؼب٨٢ يف يؤعش ثإلؽشث ثس

                                                           
1

 1958 عنز ينجيش ٬٩ 18 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز 2 ٥غنز 1496 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
 ث٥ٞنجةيز 1 ٥غنز 15 وس٨ٝ 1958 عنز ينجيش ٬٩ 18 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ث٥غنز 533 وس٨ٝ
 .1955 عنز ديغ٪رب ٬٩ 17 ؽ٦غز
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 انثاَي انفرع

  اإلدازّح اندعٌٍ يف انسري

 ـب٦ااظ صنَااي٨ ؽااه٫ يف 1959 ٥غاانز 55 سٝاا٨ ث٥ٞااج٭ن٫ ٩اا٬ 31 ثؾبااجدر تــن 
 صٞشيشهج صٞذي٨ صجسي  ٬٩ أيج٧ عبلعز خبل٣ ث٥ذو٥ز ٩ٚنك هيتز صٞن٧ أ٫ ٦ّ  ث٥ذو٥ز

 ٦ّا   يرتصاخ  ال صانؽيا   ٩يْجد هن ثؾبيْجد وهزث« ٩غذذج  ث٥ٞج٭ن٭  شأيدج٥ ث٥ذّن  يف
 صااجسي  ٥ضْااين ثحمل٢٪ااز سةاايظ ٦ّاا  ثألوسثٛ ٦٩اا٘ دْااشك)  »دياابل٫ أي قبج٥ٚضاا 
 ث٥ٞناج   فب٢٪از  دوثةش ٦ّ  ث٥ٞنجيج صنصيِ وي٢ن٫ ث٥ذّن ، ٙياج صنَش ث٥ي ثػب٦غز
ٜ  ٙي٪اج  أ٩اج  ث٥ذثخ٦ياز،  ث٥بلةقز صذين  ث٥زي ٦٥نَج٧ ىذٞج  ٭نّاج دبشثّجر ثإلدثسي  يض٦ْا
 إىل يضٞااذ٧ ث٥اازي هاان ثؾبااذّ  ٙاائ٫ ٙياااج، ٦٥ااذوثةش صْااذد ال فيااظ ثإلدثسيااز، دجحملااج٨١
 هازث  يف ثؾبٞاشسر  ثالخضقجؿ ٥ٞنثّذ ىذٞج  دّنث  دنَش قبضقز يشثهج ث٥ي ثحمل٢٪ز
 .(ث٥ؾه٫

ـ  ٔ )) 0أ٫ ٦ّاا  إ٥يا   ثؾبؾاجس  ث٥ذو٥ااز ـب٦اظ  ٝاج٭ن٫  ٩اا٬ 32 ثؾباجدر  وصان  ١ضااجح ٦ٝ٨ا  يذ٦ا
 ٦ّاا  أيااج٧ ضبج٭يااز ثؼبناانس ٩يْااجد وي٢اان٫ ث٥ؾااه٫، روي إىل ثػب٦غااز صااجسي  ٢٪اازثحمل

 .((أيج٧ عبلعز إىل ٭ٞق  ث٥نشوسر فج٥ز يف ورننص ثأل٤ٝ،

 روي شب٢ان  - ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪ز صٞن٣ ١٪ج - ه  وثمقز، ث٥نـ هزث وف٢٪ز
 ن١بلةا٨دا  أو ده٭ٚغاا٨  ث٥ؾاخنؿ  ٩ا٬  ٦٥٪شثْٙاز،  وصبيتضاج ث٥ذّن  شبج٧ دْذ ث٥ؾه٫،
 وأوسثٛ ديج٭جس ٬٩ ي٬ْ ٝذ ٩ج وصٞذي٨ إينجفجس ٬٩ ٥ذيا٨ دبج ٥ئلدال  ثحمل٢٪ز أ٩ج٧
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 إىل و٩اج  إؽشث ثصباج  عاري  و٩ضجدْاز  ٙيااج،  ث٥ذٙجُ ّنجفش وثعض٢٪ج٣ ث٥ذّن  العضيٚج 
 ٦ّا   ويرتصاخ  ث٥ؾه٫، ٥زوي ؽنهشيز دبق٦قز ويشصذو ث٥ذٙجُ حبٜ يضق٤ كبج ر٠٥

ِ  ث٥ازي  ثؽبقا٨  دقاج   وثإلمشثس  ثس،ثإلؽشث يف ؽ٦٢  ّيخ وٝنُ إٕٚج٥   هازث  وٝا
 عذاش  ٙائرث  ؽ٢بلً، ديبل٭  ٦ّي  ويرتصخ ثؼب٨٢ يف يؤعش ث٥زي ثأل٩ش فٞ ، يف ثإلٕٚج٣

 ٝاذ  ث٥ٞنايز  داه٫  إلدبلٕا   إخياجسث   ث٥ؾاه٫  فاجفخ  إىل أسعا٤  ثحمل٢٪از  ١ضجح ٨٦ٝ أ٫
 فذس وث٥ي ؿبج ثؾبْينز ثؼبٞيٞيز ثػب٦غز ٥ضجسي  الفٜ صجسي  يف ؽ٦غز ٥نَشهج ّن
 دبقناشهج  عجدش هن ١٪ج ثؾبز١نسر دجػب٦غز ثؼبننس ٦ّي  ٙجس ودز٠٥ ثؼب٨٢، ٙياج
 يغااضضذِ دبااج ثؼب٢اا٨ يف ويااؤعش يذي٦اااج ثإلؽااشث ثس يف ؽاا٦٢يج  ّيذااج  ي٢اان٫ هاازث ٙاائ٫

 .1ث٥ذيبل٫ هزث صٞشيش ٩ْ  يضْن كبج ديبل٭ 

 ّاذ٧  ٦ّا   يرتصاخ  ٙابل  ثؾبيْاجد  يف فاقيقج   إّبل٭ج  ث٥ؾه٫ فجفخ أ٬٦ّ و٩ض 
ٜ  ث٥اذّن   أ٫ ثؾبٚاشوك  إر أعاش،  أي دجػب٦غاز  س فنن  أ٫ ث٥ذو٥از  ٩ٚنما   ؿبيتاز  عاذ
 ٩اا٬ وث٥ضقنااري ثإليااذثُ ٙرتصاا  يف ٢٩اا٬ وأ٭اا  ٦٥٪شثْٙااز، وصبيتضاااج دضقنااريهج ٝج٩ااش
 ٦٥ق٢ا٨  ٩ْاذر  رن٦ْااج  دباج  ٙيااج  ٩غضنذثس وصٞذي٨ دٙجّ  وثعضيٚج  ٩بلفَجص  إدذث 
0 أ٫ ٦ّا   ث٥غجدضاز  ٙٞشصباج  يف ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ٝج٭ن٫ ٬٩ 33 ثؾبجدر ٭قش هزث أؽ٤ و٬٩
 إفج٥ااز ٝذاا٤ صٞذشناا  ي٦ااض٧ ١ااج٫ كبااج أوسثٛ أو ى٦ااخ أو دٙااِ أي ثحمل٢٪ااز صٞذاا٤ ال))

 ص٦ا٠  صٞاذي٨  أو ث٥ي٦خ أو ث٥ذِٙ ر٠٥ أعذجح أ٫ ؿبج عذش إرث إال ثػب٦غز، إىل ث٥ٞنيز
 يف ث٥ْزس ٥  ي٢ن٫ إر ثإلفج٥ز ّنذ رنا٦اج ث٥يج٥خ ١ج٫ أو ثإلفج٥ز، دْذ ىشأس ث٥نسٝز
 .((ثؼبج٥ضن هجصن

 ٦٥ْذث٥از  زبٞيٞاج   ثحمل٢٪ز سأس إرث ر٠٥ و٩ِ)) 0أ٭  ٦ّ  ث٥غج٥غز ٙٞشصبج يف ٭قش ١٪ج
ِ  ر٠٥، ؿبج ؽجص ؽذيذر وسٝز ى٦خ أو دِٙ ٝذن٣ ٗ  ٦ّا   ثؼب٢ا٨  ؽانثص  ٩ا  ث٥ازي  ث٥ياش

                                                           
1

 عنز ٭نٙ٪رب ٬٩ 23 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 1643 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
1957. 
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ٗ  ٩نقااج  ورنانص  ؽنياجس ّؾشر ربجوص ال دٖشث٩ز ثإلاج٣ ٩ن  وِٝ  ،((ثآلخاش  ٦٥ياش
 ث٥ضؾاجوص  شن٢ا٬  ؽا٦٢   إؽشث  دغذخ ثؼبٞيٞز إىل ٣ث٥نفن دجح ينفذ ال فض  ور٠٥
 ٙٞشصبااج يف وأمااجٙش ث٥ْذث٥ااز، زبٞيااٜ عااذي٤ يف ٦ّياا ، ٩ٞااذوس ٩ااجي جبااضث  ّناا ،
 وٝش، أي يف إدذثؤهج رننص ث٥ْج٧ دج٥نَج٧ ثؾبض٦ْٞز وثألعذجح ث٥ذٙنُ أ٫ ٦ّ ) ث٥شثدْز
 .ٞشس٩ ّج٧ ألف٤ صشديذ وهزث (٭ٚغاج ص٦ٞج  ٬٩ ذبج صٞن  أ٫ ٦٥٪ق٢٪ز رننص ١٪ج

ـ  وىذٞج   ماشوسر  ثحمل٢٪از  سأس إرث) ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  ٝاج٭ن٫  ٩ا٬  34 ثؾباجدر  ٥ان
 أو أّنجةاج ٬٩ ٥ز٠٥ صنذد  ٬٩ د  ٝج٧ أو ثػب٦غز، يف دنٚغاج ٭ؾشص  زبٞيٜ إؽشث 

 .(ثؾبٚنمن

 أىشثٙااج  يندّ  ٩ج هن ثإلدثسيز ثؾبنجصّز ٝنث٧ ده٫ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٝنش وٝذ
 هاز   ٬٩ خق٪  يٞذ٩  ٩ج ٝي٪ز ٦ّ  ثؽبقن٧ أفذ رتكيْ وٝذ ٩غضنذثس، ٬٩ ذبج

 ويؤ١اذ  ٩اضوسر  دهذناج  ويقا٪اج  ثؾبنمانّيز  دٙجّا   أوؽا   ٩ا٬  ١نؽ  ور٠٥ ثؾبغضنذثس،
 . دج٥ضضويش دجالدّج  ثّرتثم 

ُ  وعاي٦ز  ي٢ان٫  أ٫ يْاذو  ال داج٥ضضويش  ثالدّاج   ١ج٫ وؾبج ُ  رثس يف دٙاج  ث٥اذّن ،  ٩نمان
 ثألفا٦يز  ثؽبقان٩ز  إؽاشث ثس  يف ثؾبن  ٝذي٤ ٬٩ إال ي٢ن٫ ال زبٞيٞ  يف ث٥غري ٙئ٫

 ١هيااز أو ث٥ااذّن  ٝذاان٣ ٩اا٬ ٩ااج٭ِ ١ااذِٙ ّجسمااز ٩نجصّااز أيااز ؽااه٫ ر٥اا٠ يف ؽااه٭ 
 و٦١٪ج ثؼب٨٢، ٦ّياج ويضنٝ٘ زبٞيٜ إىل إعذجصبج زنضجػ وٝجةْاج ٬٩ وثْٝز يف ٩نجصّز
ُ  أفا٤  يف ٩نضؾج  دج٥ضضويش ثالدّج  ١ج٫  ث٥اذّن   يف ثؼب٢ا٨  إ٢٩اج٫  يضقانس  ٙابل  ث٥ناضث
 ثالدّااج  ٦ّا   يٞاذ٧  ال أ٫ ثإلدثسي ث٥ٞاج٭ن٫  ص٢ٚا٤  و٥ٞاذ  ث٥ضضوياش  أ٩اش  يف ٥ٚقا٤ ث ٝذا٤ 

ـ  ٩ا٬  ٦١ااج  وهاز   ٥ئلعذاجس،  ٩غاضْذ  ٩غجدش ؽجد خق٨ إال دج٥ضضويش  ث٥ٞناج   خقاجة
ُ  أوؽاخ  أ٫ ثؽبقان٧،  ؾبؾيتز يرت١اج وال ث٥ذّن  ٦ّ  ياي٪٬ ث٥زي ثإلدثسي  أ٫ ث٥ؾاجس
 ٙائ٫  ٦١اج، ث٥ضضويش ٩نثميِ ٙي  ذدزب صخ،جث٢٥ ٨٦ٝ يف دضٞشيش دج٥ضضويش ثالدّج  يٞن٧
 خقا٪   ي٦ْا٬  أ٫ ث٥ضضوياش  ٩اذّ   ٦ّ  أوؽخ ١٪ج دجىبلً، ١ج٫ ث٥ضقذيذ هزث ٬٩ خبل
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 وإؽااشث ثس ث٥ضضويااش ؽاانثهذ ٙياااج يااذن دبااز١شر ٦٥ضٞشيااش ث٥ضج٥يااز ثأليااج٧ ث٥غ٪ج٭يااز يف
 ٙي٪اج  ثحمل٢٪ز وصنَش ثدّجة ، دغٞنه ثؼب٨٢ ؽجص وإال ذبج إعذجص  يشيذ ث٥ي ث٥ضقٞيٜ

ِ  يف رباذ  ومل ٩نضؾاج   وؽذصا   ٙائ٫  ث٥ناضثُ،  يف ٩نضؾاج   داج٥ضضويش  ثالدّاج   ١ج٫ رثإ  وٝاجة
 أ٭  وسأس صضويشهج، أو ث٥نسٝز ٥ققز ثٝضنجّاج ص٢ني٬ يف ي٢ٚياج ٩ج وأوسثٝاج ث٥ذّن 

 أ٩ااشس ٩ز١شصاا  يف ث٥ضضويااش ٩ااذّ  ى٦ااخ ث٥اازي ث٥ضقٞيااٜ إؽااشث  ٩اا٬ ٥ااز٠٥ دااذ ال
 ٝذ٦ااش ث٥ااي ث٥نٝااجةِ دااج٥ضقٞيٜ ث٥قااجدس ف٢٪اااج يف صااذن أ٫ ٦ّياااج و١ااج٫ دااج٥ضقٞيٜ،
 .1ذبج إعذجصبج سأس ث٥ي وثإلؽشث ثس زبٞيٞاج

ُ  ه  ثؽبينه زبٞيٜ ّ٪٦يز ده٫ ٝنش ١٪ج  سغبااج  ث٥اي  ثإلؽاشث ثس  ـب٪ان
ـ  ين٢شهاج  ث٥اي  ث٥ْشٙياز  ث٥نسٝاز  فقز إلعذجس ث٥ٞج٭ن٫  فاذوس  إ٥يا   ثؾبنغانح  ث٥ؾاخ
ٜ  وزنقا٤  هج٩ض ،  أو ثؽبيانه  يف ثؽباربر  أها٤  دنعاجىز  وثؾبناجهجر  دج٥ذيناز  ث٥ضقٞيا
 ث٥ي ث٥يشيٞز ث٥ضقٞيٜ دئؽشث  ث٥قجدس ف٢٪اج يف ثحمل٢٪ز وصذن ث٥يشيٞضن، دئفذ 
 ص٦ضااض٧ وال ثؾبنااجهجر، ّ٪٦يااز يف دااشأيا٨ يغااضْج٫ ث٥اازي٬ ثؽبااربث  وصْااين ذبااج، زنقاا٤
 صٞن  أ٫ شن٬٢ ال ألذنج سنج٥ٚ  دبج زب٨٢ أ٫ ٦ٙاج ٭ذدض ، ث٥زي ثؽبري دشأي ثحمل٢٪ز

 صٞاذيش  يف ث٥ضج٩از  ثؼبشياز  و٦٥ٞجما   ما٪ريهج،  إ٥يا   يشصاجؿ  دباج  ه  د  ٞضنِص ٩ج دٖري
 دائؽشث ثس  ياه٩ش  أ٫ و٥ا   د ، يهخز أال و٥  دشأي  يهخز أ٫ ٦ٙ  ٭ذد ، ث٥زي ثؽبري ّ٪٤
 .2ثإلعذجس إؽشث ثس ٬٩ أخش 

ٜ  أوسثٛ صٞذي٨ ّذ٧ ده٫ ث٥ٞن٣ ده٫ ٝنش ١ز٠٥  رنْا٤  ٙٞاذهج  أو ثالدضاذثة   ث٥ضقٞيا
 ٙ٪ج ثؽبيه، ٍجهش ٝن٣ هن. ٩نؽندر أفن٣ ٕري ٬٩ ٩نضضُ ١ه٭   ٙي ثؾبيْن٫ ث٥ٞشثس
ِ  ثؼبٜ عنذ د٤ ث٥ضقٞيٜ أوسثٛ ميجُ ١ج٫  ـبجالصباج  ؽاض   يف رثصباج  ٦٥قٞيٞاز  دبناي

                                                           
1
 .1963 ٭نٙ٪رب ٬٩ 23 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 1063 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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 ديااشٛ ثؼبٞيٞااز هااز  إىل ث٥نفاان٣ ثؾبٞااذوس ٩اا٬ دث٧ ٩ااج إدثسيااج ، أو ؽنجةيااج  أو ٩ااذ٭يج 
 .1ثألخش  ثإلعذجس

 ث٥ااي ث٥شغبيااز ثألؽاااضر ٩اا٬ وهاا « ثؾبذجفااظ إدثسر صٞشيااش دااه٫ أينااج  وٝنااش
 يضيذ ال»وث٥ذالة٤ وث٥ذيج٭جس ثؾب٦ْن٩جس ثعضؾ٪جُ يف ثؾبخضقز ثػباجس ؾبْجو٭ز أ٭ؾتش

ِ  أو زبشياجس  فبناش  ٦ّا   ٝي٪ض  يف ِ  ثعاضذالالس،  طبا  ٙيا   ؽاج   ٩اج  صٞاذيش  وسننا
 دث٩ش ٩ج د  وثٝضنْش إ٥ي  ثى٪ه٭ش ٩ج إرث د  وصهخز صنجٝؾ  أ٫ ٦ٙاج ثحمل٢٪ز، ٥شٝجدز
 ثعضذج٫ ٩ج إرث ث٥غذنس أد٥ز ٬٩ صيشف  أ٫ ؿبج ١٪ج ث٥ْج٧، ث٥قج  وؽ  صضنخ  ثإلدثسر
 .2ـبا٦ز ٕري أو فبذدر وٝجةِ ٦ّ  ثسص٢جص  ّذ٧ أو ٙي  ؽج  ٩ج فقز ّذ٧ ؿبج

 ث٥ؾااجدثس  ٝي٪از  صٞاذيش  يف ث٥اشأي  فاجفذز  ث٥انصثسر  دث٩اش  ٩ج أ٭  ٝنجةاج يف وٝشسس
ِ  مل ثؼبش ث٥ض٦ْي٨ يف ث٥غجدٞز خذ٩ضاج ٩ذد إلعذجس ثؾبذّيز ٬٩ ثؾبٞذ٩ز  دقاقز  صٞضنا
 ث٥اانصثسر ٝااشسس ث٥ااي دجؾبااذر يض٦ْااٜ ٙي٪ااج ثإلعذااجس ؿباازث فااج  ١ااذ٥ي٤ ث٥ؾاااجدر هااز 

 هاازث يف ٝشثسهااج ٙاائ٫ أ٩شهااج، يف ثالسصيااجح وؽااذثذنج إىل صيااشٛ إر دْااذ ثعااضذْجدهج،
 و٥اايظ عاا٦ي٪ج ، ي٢اان٫... وّٞيااذصبج وصٞااذيشهج ٥نصذنااج ٩اارتوٟ هاان ث٥اازي - ث٥ؾااه٫
 دالةاا٤ ٩اا٬ ٥ااذياج ٝااج٧ ٙي٪ااج وث٥رتؽاايـ دجؾبنثص٭ااز ث٥نَااش يغااضه٭٘ أ٫ ثإلدثسي ٦٥ٞنااج 
 ٝيااج٧ فااقز ّااذ٧ أو فااقز خقاانؿ يف ٭ٚيااج  أو إعذجصااج  أفاانث٣ وٝااشثة٬ وؽاانثهذ
 ّاخ   أ٫ ثألفا٤  ١اج٫  وإرث ،3ر١شهاج  ثؾبضٞاذ٧  دج٥ؾااجدثس  ٦ّياج ث٥ضذ٥ي٤ ثؾبشثد ث٥نثْٝز
ِ  ثإلعذجس ٜ  ٦ّا   يٞا  ـباج٣  يف إىبلٝا   ٦ا  ّ ثألفا٤  ذبازث  ثألخاز  أ٫ إال ثؾباذّ ،  ّاجص
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ً  إىل داج٥نَش  ثؼباج٣  وثِٝ ٩ِ يغضٞي٨ ال ثإلدثسيز ثؾبنجصّجس  ٕج٥اخ  يف ثإلدثسر ثفضٚاج
 ثألٙشثد ٦ّ  ٩ْ  يضْزس كبج ثؾبنجصّجس يف ثؼبجع٨ ثألعش رثس وثؾب٦ٚجس دج٥نعجةٜ ثأل٩ش
 أ٫ ثإلدثسي ثجملج٣ يف ثؾبغضٞشر ثؾبذجدا ٬٩ ٙئ٫ ٥زث دٝيٞج ، زبذيذث  ٩ن٪نذنج زبذيذ

 ص٦ضااض٧ ثإلدثسر أ٫ ثإلدثسي ثجملااج٣ يف وثؾبغااضنذثس ثألوسثٛ عااجةش دضٞااذي٨ ص٦ضااض٧ دثسرثإل
 إرنجداج   إعذجصا   يف وثؾبنضؾز ث٥نضثُ دبنمنُ ثؾبض٦ْٞز وثؾبغضنذثس ثألوسثٛ عجةش دضٞذي٨

 وٝااذ ثحملاج٨١،  ٩ا٬  أ٧ ث٥ذو٥از  ٩ٚنما   هيتاز  ٩ا٬  عانث   ر٥ا٠  ٩نااج  ىا٤  ٩ضا   ٭ٚياج   أو
 صٞاذي٨  ّا٬  ثؼب٢ن٩از  ٭٦٢اش  ٙائرث  ثؾبذاذأ،  هازث  ضْجٝذاز ثؾب ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  ٝنث٭ن سددس
 ٥قاج   ٝشيناز  يٞاي٨  ر٠٥ ٙئ٫ ٙٞذهج، يف صغذذش أو ث٥نضثُ دبنمنُ ثؾبض٦ْٞز ثألوسثٛ
 .1ثؼب٢ن٩ز ّجصٜ ٦ّ  ثإلعذجس ّخ  ص٦ٞ  ثؾبذّ 

 فااٜ سننؿبااج وث٥اازي ثإلدثسر داا  صض٪ضااِ ث٥اازي ثؾبذااجدسر ث٩ضيااجص إىل ر٥اا٠ و٩ااشد 
 ث٥ٞنااج ، إىل ثال٥ضؾااج  ٩اا٬ دااذال  ثألٙااشثد ٩نثؽاااز يف زياازصنٚي إدثسيااز ٝااشثسثس ثسبااجر
 ّااذ٧ هاازث إىل ينااجٗ ث٥ااذّن ، يف ٕج٥ذااج  ٦ّياااج ثؾبااذّ  هاا  رن٦ْاااج ث٥اازي ثأل٩ااش
 ثإلدثسر العاضْذثد  ثإلعذاجس  ٦ّا   ث٥ٞاذسر  فياظ  ٬٩ ثإلدثسيز ثؾبنجصّز ىشيف ي٬ ث٥ضنثص٫
 ثإلعذاجس  ٭َشيز ؾ٦٢شص ٥زث ثألد٥ز، هز  ٬٩ ث٥ٚشد وفش٩ج٫ ثجملاضر، ث٥غجدٞز دجألد٥ز

ٜ  ؽاه٭   ٩ا٬  دباج  ثإلدثسيز ث٥ذّن  ـبج٣ يف  أو٥تا٠  ١ا٤  ث٥ياشٙن،  دان  ث٥ضانثص٫  زبٞيا
 ٦ّا   ث٥ْياخ  هازث  إعذاجس  ّاخ   يِٞ فيظ ث٥غ٦يز ثعضْ٪ج٣ دئعج ر ث٥ي٬ْ خبل ٙي٪ج
 ثإلعذاجس  يف ثإلدثسي ث٥ٞجما   ع٦يز أ٫ ٦ّ  ث٥يشٛ، د٢جٙز ثإلعذجس ويض٨ يذّي ، ٬٩
 ٭ٚغ  زن٤ أ٫ ٥  يغنٓ ٙبل وإىبلٝجصبج ٥ئلدثسر ثؾبٞشسر جصثسدجال٩ضي سب٤ أ٫ رننص ال

 فا٪ي٨  ٩ا٬  هان  أ٩اش  يف ٢٩جذنج ٭ٚغ  ينقخ أ٫ أو ثؾببل ٩ز، ووص٫ ث٥ضٞذيش يف فب٦اج
 ال ١اج٫  وإ٫ أعاشثسهج،  إٙؾج  إىل صؤدي ٩ج ٦ّ  زن٪٦اج أ٫ ٥  ٥يظ ١٪ج ثخضقجفاج،

                                                           
1
 .1967 ٭نٙ٪رب ٬٩ 11 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 12 نز٥غ 108 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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 حبؾااز وأوسثٛ جسديج٭اا ٩اا٬ ث٥ٞنااج  يي٦ذاا  ٩ااج صٞااذي٨ ّاا٬ شبضنااِ أ٫ ٥اائلدثسر رناانص
 .ث٥ٞجم  ٦ّ  عشيز ال إر ث٥غشيز،

 ث٥ْجسماااز ث٥ي٦ذاااجس خقااانؿ يف ث٦ْ٥ياااج، ثإلدثسياااز ثحمل٢٪اااز أوماااقش وٝاااذ
 أو ثؽبقان٩ز  ٭َاش  خابل٣  إدذثؤهج رننص ال ث٥ي٦ذجس هز  أ٫ ثإل٥ٖج ، ديْن٫ ثؾبض٦ْٞز
ٜ  ٩اج  إال ث٥ي٦ذجس هز  ٬٩ صٞذ٤ ١يبل ثحمل٢٪ز ثعضتزث٫ دْذ إال ٦ّياج إٝقج٩اج  صضقٞا
 صضقا٤  ال ر٠٥ و٦ّ  ثألف٦ ، ث٥ي٦خ ودن دين  ثالسصذجه ٝيج٧ ٬٩ ؽه٭  يف ثحمل٢٪ز
ُ  وٙٞاج   ثؾبذّ  ٝذ٩  إرث إال ثإلمجيف دج٥ي٦خ ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز  سغبااج  ث٥اي  ٥ؤلوماج
ُ  ٬ّ سبشػ ال وه  ث٥ذو٥ز، ـب٦ظ ٝج٭ن٫  صاخ ج١ ٦ٝا٨  ثإلماجيف  ث٥ي٦اخ  ّشيناز  إياذث

 وؽاا  وال ث٢٥ج٦٩ااز، ذبيتضاااج ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ ث٥ي٦ااخ ذباازث ث٥ضٞااذ٧ أو ثؾبخضقااز ثحمل٢٪ااز
ُ  ث٥ٞاشثس  ثخضقاج٧  داه٫  ٦٥ٞن٣  ٩ٚنما   هيتاز  أ٩اج٧  مت وٝاذ  ثإلماجيف،  ث٥ي٦اخ  ٩نمان
 هيتاز  أ٫ ر٥ا٠  ثحمل٢٪از،  أ٩اج٧  ث٥ٞشثس ؿبزث ثخضقجفج  يْضرب ث٥ضقنري، جب٦غز ث٥ذو٥ز

 يْضارب  وال واليضااج،  وكبجسعاز  ثخضقجفااج  يف ثحمل٢٪از  أ٩اج٧  صٞن٧ ال ث٥ذو٥ز ٩ٚنم 
 ثإلماجيف  ث٥ي٦اخ  يف وثألف٤ ،ث٥ضقنري ٝجم  دبغجدز إ٥ياج دج٥نغذز ث٥ذو٥ز ٚنم ٩

 ث٥ااذّن  ٭َااش ٙاارتر يف رثصباج  ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ يٞااذ٧ أ٫ ثإل٥ٖاج   خقاان٩ز خاابل٣ اثؾبذاذ 
 .ث٥ذو٥ز ٩ٚنم  أ٩ج٧ زبنريهج ٙرتر يف ال ثإلدثسيز

 ث٥ي٦اخ،  هازث  دضٞذي٨ صهر٫ ال أو صهر٫ أ٫ يف ث٥غ٦يجس فجفز ه  ثإلدثسيز وثحمل٢٪ز
ُ  ٩يْجدهاج  ٩شثّاجر  فياظ  ٩ا٬  خجفاز  ىذيْاز  دج٥ازثس  ثإل٥ٖاج   دّن  ١ج٭ش ٙئرث  وإياذث

 أو ؽاٚجهج   صٞاذشناج  ر٥ا٠  ّا٬  يٖاين  ال ٙئ٭ا   ثؾبخضقاز،  ثحمل٢٪از  ١ضجح ٨٦ٝ ّشينضاج
 أ٫ ر٥اا٠ يَاجهش  وسٝجدضاااج، ثحمل٢٪از  هيتااز ّا٬  دْيااذث  ث٥ذو٥از  ٩ٚنماا  أ٩اج٧  دباز١شر 
 دج٥ي٦ذااجس ٩شصذياز  ص٢اان٫ أ٫ ينذٖا   إل٥ٖااج ث ىْان٫  ٦ّاا  ث٥انثسدر  ثإلمااجٙيز ث٥ي٦ذاجس 
 ىذٞااج  دضٞااذشناج صااهر٫ ال أو ٙضااهر٫ رثصبااج، ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز صٞااش  ثسصذجىااج  ثألفاا٦يز
 ٩ا٬  ٥ا   ٥ايظ  إر ثؾباز١نسر،  ثحمل٢٪ز ٩ٞج٧ ث٥ؾه٫ هزث يف يٞن٧ ال وثؾبٚنك الٝضنجّاج،
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 ث٥ذو٥ز ـب٦ظ صنَي٨ وٝج٭ن٫ ث٥ٞج٭ن٫، إيجهج خن٥  ٩ج ٕري وثالخضقجفجس ث٥غ٦يجس
 .1ث٥ْجسمز ث٥ي٦ذجس صٞذي٨ يف ثإلر٫ سنن٥  مل ث٥غبلعن ٩جدص  يف

 رنخ ثإل٥ٖج  دّن  ٭َش خبل٣ يذذي ث٥زي ث٥ْجسك ث٥ي٦خ أ٫ هزث و٩ٞضن 
 فضاا  ث٥ااذّن  ٭َشهااج يف رثصبااج ثؾبخضقااز ثحمل٢٪ااز إىل ث٥ٞااج٭ن٭  ثؾبيْااجد يف صٞذشناا 
 ث٥ي٦خ يْضذ ٙبل ٩ٞذن٣، ٕري ١٫ج وإال ثؾبيْجد، هزث يف ث٢٥ج٦٩ز ذبيتضاج دناليضاج يضق٤

 إرث إال ث٥ذو٥ااز ٩ٚاانك هيتااز أ٩ااج٧ ث٥ااذّن  زبنااري ٙاارتر يف يذااذي ث٥اازي ث٥ْااجسك
 .2ثحمل٢٪ز ١ضجح ٨٦ٝ ثؾبيْجد يف ث٥ي٦خ ّشينز أودّش

 ٦٥اذّن ،  ث٥ٞاج٭ن٭   ث٥غاذخ  صٖيري ٬٩ ثؾبذّ  شننِ ٩ج ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ٝج٭ن٫ يف و٥يظ
 ٦ّياااج ١ج٭ااش فج٥ااز أيااز يف ى٦ذجصاا  ذ٥ضهيياا ؽذيااذر ٝج٭ن٭يااز أعااذجح إىل وثالعااضنجد
 .٦٥٪ؾٞز دْٙج  ث٥ذّن 

 يف ٩نقانسر  ٖٙاري  ٦ّيا ،  ثؾباذّ   ٩ا٬  ث٥ْجسماز  ث٥ي٦ذاجس  وها   ٦ّيا ،  ثؾبذّ  دّجو  أ٩ج
ُ  وعاجة٤  عن  ص٢ن٫ ٬٥ ألذنج ثإل٥ٖج ، ٝنج   أ٫ دو٫ ثإل٥ٖاج ،  سٙال  صربياش  إىل صش٩ا   دٙاج
 صي٦ذاااج أ٫ شن٢اا٬ ٦ياااجّ ثؾبااذّ  ثإلدثسيااز ثػباااز ؽج٭ااخ ٩اا٬ ٥ي٦ذااجس فباا٤ ضبااز ي٢اان٫

 ١ااج٫ إرث ٩ااج ٦ّاا  ث٥يااشٙن داان ثؾبنجصّااز صٞضقااش إر ث٥ي٦ااخ، هاازث ٦ّاا  صٚشيْااج  ٥نٚغاااج
 .دضوث٥  ٙيٞن  ٩ْيذج  أ٧ ٙيذٞ ، فقيقج  إ٥ٖجة  دي٦خ ٙي  ثؾبيْن٫ ثإلدثسي ث٥ٞشثس

 ث٥ضااذخ٤ داا  يٞقااذ ث٭ناا٪ج٩اج ي٢اان٫ أ٫ ٙئ٩ااج ث٥ااذّن  يف ثالخضيااجسي ث٥ضااذخ٤ وأ٩ااج
 أىااشثٗ أفااذ إىل ثال٭ناا٪ج٧ ىشيااٜ ّاا٬ فٞنٝاا  ٦ّاا  ثحملجَٙااز  وثخضيااجس دئسثدصاا 

 ثؾبضذخ٤ ٙي  يذّ  خقج٩يج  ي٢ن٫ أ٫ وأ٩ج. ٩ق٦قض  ٬ّ دٙجّج  ؾبغج٭ذص  ثؽبقن٩ز
 دوذن٪اج،  ٦ّيا   وثؾباذّ   ثؾباذّ   ٩ا٬  ١ا٤  ٩نثؽااز  يف ٥  ثؼب٨٢ ى٤ ٥نٚغ  رثصبج فٞج 

                                                           
 .1965 ين٭ي  ٬٩ 27 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 799 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 .1966 ٭نٙ٪رب ٬٩ 13 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 8 ٥غنز 1007 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2
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 ياانـ فيااظ ثإل٥ٖااج  ٩ٞااج٧ يف ث٥ضقاانس دْيااذ ثؿبؾاان٩  أو ثؽبقااج٩  ث٥ضااذخ٤ وهاازث
ِ  إدثسي ٝشثس ٦ّ  ثالخضقج٧ ِ  فاقض   ّا٬  ث٥ياشٙن  أفاذ  ياذثٙ ٗ  ودٙا  ث٥غاج٭   ث٥ياش
 .ي٦ٖ  أ٫ وأ٩ج يذٞ  أ٫ ٙه٩ج ديبل٭ ،

 ثؾبقاا٦قز هااز  يف صضاانٙش أ٫ ورنااخ ثؾبقاا٦قز، ٝيااج٧ ث٥ضااذخ٤ ٝذاان٣ و٩نااجه
 ٙي  ثؾبيْن٫ ثإلدثسي ث٥ٞشثس أفذس ث٥زي ثؾبنٍ٘ ٬٩ ي٤ٞ ٦ٙيظ ث٥ٞج٭ن٭يز، ؽشثةياج

 يٞذا٤  ال ١٪اج  صربياش ،  جملاشد  ث٥ٞاشثس  هازث  إ٥ٖاج   ٙيااج  ثؾبي٦انح  ث٥اذّن   يف يضاذخ٤  أ٫
 ّناا ، ٦٥ااذٙجُ زبشيااجصب٨ أو ؽاااجدصب٨ ٦ّاا  دنااج  ث٥ٞااشثس فااذس ث٥اازي٬ ث٥ؾاااند صااذخ٤
 فٜ ٬ّ ٦٥ذٙجُ وعي٦ز هن ث٥ضذخ٤ أ٫ ر٠٥ فٚز ري ٕري ٬٩ ث٥ضذخ٤ يٞذ٤ ال ١ز٠٥

 ٦ّا   ث٥ضاذخ٤  فبجَٙاز  وهن ث٥ذّن  يف ثال٭ن٪ج٩  ث٥ضذخ٤ هذٗ وأ٫ ٩ق٦قز، أو
ُ  يف ثؽبقان٩ز  ىشيف أفذ ٩غجّذر ىشيٜ ٬ّ فٞنٝ   أ٫ ٙينذٖا   فٞا ،  ّا٬  ث٥اذٙج
 أي ٥ٞذان٣  الص٧ ؽاشه  ثؾبقا٦قز  أل٫ صذخ٦ا ،  صاربس  ٩ؾاشوّز  ٩ق٦قز ٦٥٪ضذخ٤ ص٢ن٫
 . دِٙ أو ى٤

 ثؽبقان٧  أفاذ  إىل ثال٭نا٪ج٧  ٩ا٬  يذٖا   ١اج٫  إرث ث٭ن٪ج٩ج  ثؾبضذخ٤ ٩ق٦قز وصضقٜٞ
ُ  و٩ا٬  ٜ  ٦ّا   جَٙاز ثحمل فاجؼب   ّا٬  ث٥اذٙج  يضااذخ٤ ث٥ازي  ثؽبقا٨  ٝذا٤  ٥ا   رثصا   فا

 ث٥اااذّن ، يف ثؼب٢ااا٨ يضاااهعش ثؽبقااا٨ هااازث ٩نثؽااااز يف فاااٜ ٥ااا  ١اااج٫ أو ؾبْجسماااض ،
 .ى٦ذجص  يف إ٥ي  ث٭ن٨ ؾب٬ ثؼب٨٢ ٬٩ ث٥ضذخ٤ رننياج ث٥ي ث٥ٚجةذر ه  ٙجؾبق٦قز

 يف ٩انٍٚضن  صاذخ٤  ٝذان٣  سٙال  إىل هازث  ٬٩ ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز خ٦قش وٝذ
 أؽشصا   زبٞيٜ ٦ّ  دنج  ث٥قجدس ٙق٦  ٝشثس إ٥ٖج  دي٦خ ٩نٍ٘ ٬٩ نّز٩شٙ دّن 
 .ث٥ضذخ٤ ىج٥ذي ؽاجدر إىل ثعضنجدث  ث٥ضياري، ػبج٫ إفذ 
ٜ  ؿب٪ااج ٥ايظ  أل٭ا    وٝااذ ى٦ذا ،  إىل ثؾباذّ   أؽذااش ٩اج  إرث ٦ّيا   ثالّضااذث  سبؾايج٫  فا

 ٜث٥ضقٞيا  عا٦يجس  وأ٩اج٧  ثػبج٩ْياز،  ث٥اضياري  ػبناز  أ٩اج  ٕجيجصب٪ج أٝنثؿب٪ج ثعضنٚذس
 ٭ياااجٛ يف ث٥ضاااذخ٤ يف ٩ذجؽاااشر ؽذياااز ٩قااا٦قز أيااا  ؿب٪اااج صْاااذ مل فياااظ ثألخاااش ،
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 إىل فج٥ااز دهيااز يااؤدي أال رنااخ ث٥ضااذخ٤ أ٫ ١٪ااج وثؼب٢ن٩ااز، ثؾبااذّ  ياا٬ ث٥ٞجة٪ااز ثؽبقاان٩ز
 .ث٥ذّن  يف ث٥ٚق٤ صْيي٤

 ثألفا٦   ث٥ي٦اخ  إىل يغاضنذ  إدناج  ّجسماج   ى٦ذج  ثّضذجس  ثال٭ن٪ج٩  ث٥ضذخ٤ ١ج٫ وؾبج
 رثصا   ثألفا٦   ث٥ي٦اخ  ي٢ان٫  ده٫ سهن ٝذن٥  ٙئ٫ ث٥ي٦خ، هزث ٕري ثعضٞبلال  دزثص  يٞن٧ وال

ٟ  ث٥اذّن   ٬ّ ١ج٥نضو٣ إسثدي دغخ ثألف٦يز ث٥ذّن  يف ثؽبقن٩ز صث٥ش ٙئرث ٩ٞذنال ،  وصاش
 أو ٝذنؿبااج ّااذ٧ أو ٭َشهااج ثالخضقااجؿ ّااذ٧ ١ااجؼب٨٢ إسثدي ٕااري عااخ أو ٙياااج ثؽبقاان٩ز
 .ز٥٠٥ صذْج  يغٞو ث٥ضذخ٤ ٙئ٫ فقيٚضاج، دذيبل٫

 ثألفاا٦  ثؽبقاا٨ يذااذهج مل ى٦ذااجس ثؾبضااذخ٤ يذااذي أ٫ ثال٭ناا٪ج٩  ث٥ضااذخ٤ يف يغاانٓ وال
 ثألفا٦   ثؽبقا٨  ١اج٫  ٙئرث ثؽبق٨، هزث ى٦ذجس ربجوص أو ؽج٭ذ  إىل ثال٭ن٪ج٧ فذط ث٥زي
 أ٫ ثؾبضاذخ٤  ؿبزث أ٫ ديذ ث٦٢٥ ، ثإل٥ٖج  يي٦خ أ٫ إ٥ي  ٦٥٪ضذخ٤ ٦ٙيظ ثػبضة  ثإل٥ٖج  يي٦خ
 .ثألخري هزث يذهج مل و٥ن ؾبق٦قض  صذخ٤ ٬٩ ٥ضهييذ دٙجُ ووعجة٤ ُدٙن ٬٩ يؾج  ٩ج يذي

 ث٥غج٥اظ  ثؽبق٨ ؽج٭خ ٬٩ ثال٭ن٪ج٩  ث٥ضذخ٤ ٝذن٣ إىل ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز رهذش وٝذ
 يف ر٥ا٠  ٝذا٤  سنضقا٨  أو يضاذخ٤  مل و٥ن ٩شر، ألو٣ ثأل٦ّ  ث٥ضٞجم  دسؽجس يف ث٥ذّن  يف

 ٝاذ  صشٝيضا   يف ثؾبيْن٫ ١ج٫ إرث ده٭  ٝنش إر ،ٙي  ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ ٙياج فذس ث٥ي ث٥ذّن 
 ال ثحمل٢٪از  ٙئ٫ سٙناج، ى٦خ يف ثؼب٢ن٩ز إىل ٩نن٪ج  ث٥ذّن  يف عج٥غج  خق٪ج  صذخ٦  ى٤
 ٦ّا   صشٝيضا ،  يف ثؾبيْان٫  دجّضذاجس   ثؾبنجصّاز  يف ٩قا٦قز  ٥ا   دث٩اش  ٩اج  ر٥ا٠  ٩ا٬  ٩ج٭ْج  صش 

 يف ث٥ضااذخ٤ رناانص إر سي،ثإلدث ث٥ٞنااج  فب٢ااز أ٩ااج٧ يضااذخ٤ ومل سنضقاا٨ مل أ٭اا  ٩اا٬ ث٥ااش٨ٕ
 ثؼب٢اا٨ يْضاارب كباا٬ أو ثالخقااج٧ أفااذ إىل ثال٭ناا٪ج٧ يياا٤ كباا٬ ثأل٦ّاا  ث٥ضٞجماا  دؽااجس
 أ٫ يف ؽا٠  ٩ا٬  و٥ايظ  ٙيااج،  صاذخ٤  أو أدخا٤  ٝاذ  ي٢ا٬  ومل ٦ّي ، فؾز ث٥ذّن  يف ث٥قجدس
 فؾااز ويْضاارب ث٥ضااذخ٤ ىج٥ااخ إىل أعااش  عاايضْذ  ثؾبنجصّااز هااز  يف عيقااذس ث٥اازي ثؼب٢اا٨
 .٦ّ1ي 

                                                           
 .1960 ينجيش 30 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز 4 ٥غنز 76 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1
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 نثانثا انفرع

 ًادلداًنح ادلسافعح تاب لفم

 la dure des débats0 ادلسافؼخ ثبة لفم
 ثإلدال  ٩ا٬  ثؽبقان٧  شب٢ان  دْذ حبج٥يضاج ٙياج، ٦٥ق٨٢ ث٥ذّن  فبلفيز صٞشيش هن
 فااشزنج  ٝااشثسث  ثحمل٢٪ااز أفااذسس إرث ٩ٞٚاانال  ثؾبشثْٙااز دااجح ويْضاارب ،1دٙااجّا٨ ٝذاا٤

 ثؾبشثْٙااز خضااج٧ ؽ٦غااز يف ٝااشسس إرث أي ثؾبذثو٥ااز، ٩اا٬ ثحمل٢٪ااز دااذأس إرث أو دااز٠٥،
 ث٥نيجدااز أدااذس إرث أو ،(ماا٪نيج  يااض٨ ٙج٥ٞٚاا٤ وهنااج) ثؼب٢اا٨ يف ٦٥نيااٜ ؽ٦غااز زبذيااذ
 .٩2نن٪ج  ىشٙج  ١نذنج فج٣ يف ى٦ذجصبج

 دؾاا٦٢يجس صااشه٬ ال فضاا  ثحمل٢٪ااز يٞيااذ ال والةيااج  ٝااشثسث  ثؾبشثْٙااز ٝٚاا٤ ٝااشثس ويْضاارب
 ٦ّا   يااي٪٬  أ٫ رنخ ث٥ٞجم  أ٫ عي٪ج ال ث٥ْذث٥ز أوؽ  صضهعش ال و١  ثؾبشو٭ز صهدجهج
 .ٙياج ٦٥ق٨٢ ث٥ذّن  ثعضنث  ٩ذ  ويٞذس ر٠٥

 0ثآلصيز ثآلعجس ثؾبشثْٙز دجح ٤ٚٝ ٦ّ  ويرتصخ
 ٝاج٭ن٫  فاذس  ٙائرث  ٙيااج،  ٦٥ق٢ا٨  ٩ايتاز  صْضرب ٙئذنج ث٥ذّن  يف ثؾبشثْٙز دجح ٤ٚٝ إرث

 ٥نَاش  ٢٪از ثحمل والياز  يف ياؤعش  ال ٙئ٭ا   ثؾبشثْٙاز  داجح  إٝٚاج٣  دْاذ  ٥بلخضقجؿ ٩ْذ٣
 0ثؾبضناا٪نز ث٥غاانسي ثحملج١٪ااجس أفاان٣ ٝااج٭ن٫ ٩اا٬ 1 ثؾبااجدر ٥اانـ ور٥اا٠ ث٥ااذّن ،

 ٩اا٬ مت أو ث٥ااذّجو  ٩اا٬ ٙياا  ٙقاا٤ ٝااذ ي٢اا٬ مل ٩ااج ٦ّاا  ثألفاان٣ ٝاانث٭ن صغااشي))

                                                           
 .6ؿ ثؾبشثْٙجس، ٝج٭ن٫ يف ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدن أظبذ. د -1
 61ؿ ثؾبشؽِ ث٥غجدٜ، -2
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 ٥بلخضقاجؿ  ثؾبْذ٥از  ث٥ٞانث٭ن 0 ر٥ا٠  ٩ا٬  ويغاضغن   ذبج، ث٥ْ٪٤ صجسي  ٝذ٤ ثإلؽشث ثس
 .((ث٥ذّن  يف ثؾبشثْٙز خضج٧ دْذ ذبج ث٥ْ٪٤ ١ج٫ ٩ض 

 ٩ا٬  ١اغري  يف ثؾبٞضن  هزث ٦ّ  ٩قش يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ف٢٪ش وٝذ
 ثألوىل ث٥غنز 1955 عنز ٭نٙ٪رب ٬٩ 5 يفث٥قجدس  ف٢٪اجيف  وأومقش ،1ث٥ذّجو 

 1955 ٥غانز  165 سٝا٨  ث٥ٞاج٭ن٫  دبٞضنا   ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز إ٭ؾج  أ٫ ،7 س٨ٝ
 ٝنثّاااذ يف صٖااايري ـباااشد ال يْااا٬ث٥ ىاااشٛ ٩ااا٬ ؽذياااذ ٥يشياااٜ ثعاااضقذثعج  يْضااارب

 .2ثالخضقجؿ

ـ  ث٥اي  ث٥ٞانث٭ن  ثّضربس وٝذ ِ  ث٥اي  أو ثإلدثسر صقاشٙجس  دْال  يف داج٥ي٬ْ  صغا٪  شبنا
 ٝاانث٭ن و٥يغاش  ٥بلخضقاجؿ،  ٩ْذ٥از  ٝانث٭ن  أذناج  ٝشثسثصباج،  دْال  يف ث٥يْا٬  ٝذان٣ 

 ١ااج٫ ٩ضاا  ثؾبضياانسر ث٥ااذّجو  ٦ّاا  صغااشي ٙااا  ر٥اا٠ و٦ّاا  ث٥يْاا٬، ٥يااشٛ ٩نَ٪ااز
 صاجسي   ١اج٫  ٩ضا   صغاريي  وال ث٥اذّن ،  يف ثؾبشثْٙاز  داجح  إٝٚاج٣  ٝذا٤  ذباج  ث٥ْ٪٤ صجسي 
 .ثؾبشثْٙز دجح إٝٚج٣ دْذ ذبج ث٥ْ٪٤

 ثحملاج٨١  إىل ثػبذياذر  ث٥اذّجو   إفج٥از  صان٨َ  ٩اج  ١اغريث   ثإلفاذثس  ٝانث٭ن  ٙائ٫  و١ز٠٥
 ثؾبشثْٙاز،  داجح  ٙيااج  أ٤ٚٝ أي ٦٥ق٨٢، ٩ايهر ١ج٭ش إرث ؾبج صذْج  قبضقز، أفذقش ث٥ي
 .١ز٠٥ ص٬٢ مل أ٧

 ورالٟ ث٥ٞٚااا٤، دْاااذ ث٥ضاااذخ٤ رنااانص ال أ٭ااا  ١اااز٠٥ ثؾبشثْٙاااز داااجح إٝٚاااج٣ آعاااجس و٩ااا٬
 ث٥ضذخ٤ يٞذ٤ وال...)) 0أ٭  ٦ّ  ٭قش ث٥ي ث٥غنسي ثألفن٣ ٝج٭ن٫ ١/161/٬٩نـ
 .((ثؾبشثْٙز دجح إٝٚج٣ دْذ

                                                           
1

 ٬٩ 21 ويف 282 فٚقز 33 س٨ٝ ثألوىل ث٥غنز ـب٪نّز 1955 ديغ٪رب ٬٩ 10 يف ف٢٪اج - 
 .419 س٨ٝ فٚقز 50 س٨ٝ ثألوىل ث٥غنز ـب٪نّز 1956 عنز ينجيش

 .472ؿ ،ثإلدثسي ث٥ٞنج  إؽشث ثس أفن0٣  وفٚ ١٪ج٣ ٩قيٚ . د -2
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ـ  55 سٝا٨  ث٥غانسي  ث٥ذو٥از  ـب٦ظ ٝج٭ن٫ ده٫ ٦٥ٞن٣ فجؽز وال  ٩قاش  يف عاجسيج   أفا
 .1959 ّج٧ ٬٩ ثّضربث  وعنسيج

 أفاذ  وٙاجر  ٩ا٬  ث٥اش٨ٕ  ٦ّا   ث٥اذّن   يف ثؼب٢ا٨  ؽانثص  أينج  ثإلٝٚج٣ آعجس و٬٩
 ٝنثّاذ  يف ٩ٞاشس  هان  ١٪اج  ور٥ا٠  فاٚض ،  صوث٣ أو ثؽبقان٩ز  أه٦ياز  ٙٞاذ  أو ثؽبقن٧
 .فٚض  دضوث٣ أو ثؽبقن٧ أفذ دنٙجر ثؽبقن٩ز عري ث٭ٞيجُ

 ث٥شّجياز  ٩ا٬  ثؾبشٙنّز ٦٥ذّجو  دج٥نغذز ثؾبذذأ هزث ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز ىذٞش و٥ٞذ
 ٦ّاا  ٭جفااج  1956 ٥غاانز 5 سٝاا٨ ث٥ْغاا٢شي ثأل٩ااش فااذس ؾبااج وث٥ٚش٭غااين ث٥ربييااج٭ين

ـ  هازث  ّ٪ن٩ياز  ٩ا٬  ث٥اش٨ٕ  ٦ْٙ  ثؾبنَنسر، ث٥ذّجو  يف ث٥غري ٩ضجدْز ٬٩ ٩نْا٨  إال ث٥ان
 .٩1نمنّاج يف ٦٥ق٨٢ أ-صب  مل ث٥ي ث٥ذّجو  ٦ّ  ٝقشص  ثحمل٢٪ز أ٫

 ث٥ي٦ذاجس  إدذث  ٬٩ ثؽبقن٧ زنش٧ ال ثؾبشثْٙز دجح ٚج٣إٝ أ٫ ٙج٥شأي ر٠٥ ّذث وٙي٪ج
ـ  ى٦اخ  دٞذن٣ ٩ٞيذ ور٠٥ إدذثةاج، ٬٩ فش٩جذن٨ ٦ّ  ث٥ٞج٭ن٫ ينـ مل ث٥ي  داجح  ٙاض

 رناانص و١ااز٠٥. ٥ضٞااذيشهج خجمااِ وهاان إ٥ياااج ث٥ااذّن  وإّااجدر ؽذيااذ ٩اا٬ ثؾبشثْٙااز
 ج٩اا إعذااجس ثحمل٢٪ااز ٩اا٬ يي٦ذاانث أ٫ ث٥ااذّن  ٭َااش أدوثس ٩اا٬ ث٥ااذوس هاازث يف ٦٥خقاان٧
ِ  ٙيااج،  ى٦ذجص  ٬ّ ثؾبذّ  صنجص٣ أو ثؽبقن٩ز إذنج  ٬٩ ٦ّي  ثصٚٞنث  ياضْن  ر٥ا٠  و٩ا
 ألي فااٚض  صث٥ااش أو ث٥ااذّن  ٝنااجر أفااذ صاانٙ  إرث إٝٚجؿبااج دْااذ ثؾبشثْٙااز دااجح ٙااضـ
ٜ  وٝذا٤  دْااذهج أو ثؾبذثو٥از  ٝذا٤  ثألعااذجح ٩ا٬  عاذخ  ـ  وياضْن  دااجؼب٨٢ ث٥نيا  دااجح ٙاض

 .2ٕج٩نز ث٥ذّن  أ٫ ٦٥٪ق٢٪ز صذن إرثو ر٠٥ ث٥ذّن  ٝنجر أفذ ى٦خ إرث ثؾبشثْٙز

 délibération0 ادلداًنخ

                                                           
 .30 فٚقز/20/س٨ٝ ّؾش ثؼبجديز ث٥غنز 1956 عنز ٭نٙ٪رب ٬٩ 18 يف ف٢٪اج -1

 .69ؿ يف ٝج٭ن٫ ثؾبشثْٙجس، ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدنأظبذ . د -2
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 ث٭ضاج  دْذ وأعذجد  ثؼب٨٢ ٩نينٛ فن٣ ثحمل٢٪ز أّنج  دن وثؾبنجٝؾز ثؾبؾجوسر ه 
 .1د  ث٥نيٜ وٝذ٤ ثؾبشثْٙز

 ٩ا٬  صاض٨  فضا   ور٥ا٠  ثؾبشثْٙاز،  ث٭ضاج  ٝذ٤ ثؾبذثو٥ز فقن٣ رننص ٙبل ودج٥يذِ
 .ث٥ٞنيز جةِوٝ د٤٢ ٨٦ّ ٦ّ  وه٨ ث٥ٞنجر ؽج٭خ

 ىشٝا   يف وإ٩اج . ثؼب٢ا٨  إفاذثس  يض٦نهاج  فياظ  ثػب٦غاز  ث٭ْٞاجد  أعنج  إ٩ج ثؾبذثو٥ز وصض٨
 ينيٜ أو ٭ٚغاج ثػب٦غز يف ثؼب٨٢ يقذس وٝذ ،0chambre de conseil ثؾبؾانسر

 .أخش  ؽ٦غز يف د 

 ث٥غااش ثألّنااج  أفااذ أٙؾاا  وإرث ٝنااجةاج ؼبشيااز ماا٪ج٭ج  عااشث  ثؾبذثو٥ااز وزبقاا٤
 . ث٥ضهديذيز ثرثؾبغجو حبٞ  ٙٚشك

 ثؽاارتٟ و٥اان فضاا  ثؼب٢ن٩ااز أّنااج  ٝذاا٤ ٩اا٬ إال ثؾبذثو٥ااز يف ثالؽاارتثٟ رناانص وال
 .ث٥شٙيِ ث٦ْ٥٪  ٥ض٢نين  ٭َشث  ٩غضؾجس دقٚز ؽخـ

 أفذ صٖري وإرث ثؾبشثْٙز غبْنث ث٥زي ث٥ٞنجر طبيِ دن ثؾبذثو٥ز صض٨ أ٫ رنخ ودج٥يذِ
ـ  وؽخ ث٥ن٤ٞ، أو وث٥شد ١ج٥نٙجر، عخ ألي ثؾبشثْٙز أ٩ج٩ا٨ فق٦ش ث٥زي٬ ث٥ٞنجر  ٙاض
 ث٥ي ثإلؽشث ثس صْجد أ٫ ٦ّ  ثػبذيذر ثؿبيتز أ٩ج ثإلؽشث ثس إّجدر أو ـبذدث  ث٥ذّن 
 ّاجدر  وي٢ضٚا   ث٥اذّن ،  يف ثؾبنمنُ ٬٩ ؽٜ يف أو ٙشّ ، ف٨٢ فذوس دْذ فق٦ش

 .ثػبذيذر ثؿبيتز أ٩ج٧ ى٦ذجص  ثؽبقن٩ز ىشيف ٬٩ ٤١ يذذي ده٫

                                                           
 .75ؿ ،ث٥غجدٜ ثؾبشؽِ -1
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 ث٭ضااش  إرث إال فذ  ٦ّ  ٭ٞيز ٤١ دقذد أيث٥ش يؤخز ث٥نضثُ ٭ٞو صْذد وّنذ
 فاذس  وإرث 1ثألعاجط  هازث  زبذياذ  دْاذ  ث٥اشأي  سناز  ٙانج وثفذ، ٝج٭ن٭  أعجط ٦ّ 

 .٩2ْذو٩ج  ثؼب٨٢ هزث ٙٞو ثحمل٢٪ز سةيظ ٬ّ ثؼب٨٢

ٜ  ٝذا٤  سأيا   يٖري أ٫ ٦٥ٞجم  ورننص ـ  ويي٦اخ  داجؼب٨٢  ث٥نيا  ؽذياذ،  ٩ا٬  ثؾبذثو٥از  ٙاض
 ث٥نثؽاخ  ٩ا٬  ١٪اج  ثؼب٢ا٨،  فاذوس  فض  ض دقٚ زنضٌٚ أ٫ ث٥نثؽخ ٬٩ ّج٩ز ويقنس
 .دجؼب٨٢ ث٥نيٜ فض  ّن  ث٥ْذو٣ أو سأي  ٦ّ  ثإلفشثس ٬٩ ي٢ن٫ ث٫ أينج 

 انركس انعبنفخ ادلداًنخ أًضبع خمبنفخ جصاء

 أ٫ ث٥غنسي ثحملج١٪جس أفن٣ ٝج٭ن٫ ٬٩ دْذهج و٩ج/195/ثؾبجدر إىل ثؾبنؽض دج٥شؽنُ
 إىل ث٥شؽاانُ رنااخ ٙانااج وث٥يذااِ ،ثألف٢ااج٧ هااز  قبج٥ٚااز إىل صضْااشك مل ثؾباانثد هااز 

 ٦ّا   ث٥ٞاج٭ن٫  ٭ـ إرث دجىبلً ي٢ن٫ ثإلؽشث  أ٧ صٚيذ ث٥ي ث٥ذيبل٫ يف ث٥ْج٩ز ث٥ٞجّذر
 ظبجيضاج ث٥ٞج٭ن٫ ٝقذ ث٥ي ث٥ٖجيز دغذذ  صضقٜٞ مل ؽنهشي ّيخ ؽجد  أو ث٥ذيبل٫

 .ثؾبخج٥ٚز ٙي  وفق٦ش أوؽذ  دبج

 30ي٦  ٩ج إىل خن٦ـ ثؾبذذأ هزث من  و٦ّ 
 .صهديذيز ٩غجو٩ز إىل يْشك وإ٫ ثؼب٨٢ يذي٤ ال ثؾبذثو٥ز عش إٙؾج  -1

 داجىبلً  ثؼب٢ا٨  ١اج٫  ثؾبشثْٙاز  غبْانث  ث٥ازي٬  ث٥ٞناجر  ٕاري  ثؾبذثو٥ز يف ثؽرتٟ إرث -2
 .دشأي  يْضذ مل و٥ن فض 

                                                           
 .77ؿ ،جسثؾبشثْٙ ٝج٭ن٫ يف ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدند. و ،740 س٨ٝ 3 ؽبلعن٫ -1
 .7683 ث٥ٞنجر ٩شؽِ ،16/9/1902 ٩قش ثعضتنجٗ -2
 .78ؿ ،ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدن. د -3
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 ٬٩ ثؾبشثْٙز ٙضـ وؽخ دجؼب٨٢ ث٥نيٜ ٝذ٤ فٚض  ٙٞذ أو ث٥ٞنجر أفذ صنيف إرث -3
 .دجىبلً ثؼب٨٢ ١ج٫ وإال ؽذيذ

 رنذاا  ومل ثؾبشثْٙااز ٙااضـ دااجؼب٨٢ ث٥نيااٜ ٝذاا٤ ث٥ااذّن  ث٥ٞنااجر أفااذ ٦ٝااخ إرث -4
 .دجىبلً ثؼب٨٢ ١ج٫ ى٦ذ  إىل ث٥شةيظ

ـ  دؾا٤٢  ثؾبذثو٥از  إؽاشث ثس  فقن٣ وثألف٤ -5  ر٥ا٠  يْضارب  ثؾبض٪غا٠  و٦ّا   فاقي
 .ثإلعذجس

ِ  إرث ثؾبذثو٥ز إؽشث ثس ص٢ن٫ -6  إال د٥ي٦ا   أو ثؽبقان٧  أفاذ  ٩ا٬  ثؾبذثو٥از  أعناج   غبا
 ّا٬  ر١ش٭اج   ٩اج  أ٫ ٦٥ٞان٣  فجؽاز  وال عانسي  أفان٣  196 ٦٥٪جدر وٙٞج  ي٦ و١ حبننس
 وؽانهش   دجّضذاجس   ث٥غانسي  ثحملج١٪اجس  أفان٣  ٝج٭ن٫ ٦ّياج ٭ـ أف٢ج٧ ه  ثؾبذثو٥ز
 .ث٥ٞج٭ن٭يز أومجُ صنَي٨ دجّضذجسهج صذٞ  ٙا  وث٥ضجي
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 اإلداري احلكم إصدار بعد ما مرحلة

 األول البحث

  اإلدازُ نهحكى انراتْح انطثْعح
 ًعناصسه يكٌَاتو ًحتدّد

 عاانثّذ  يؾاا٪ش أ٫ ٙشوّاا  دٞيااز ٦ّاا  ثؾبااذ٭  ٦٥ٞااج٭ن٫ ث٥ضااجسسن  نهســ ف كــاٌ
 ىذيْضااج  يف ث٥ٞج٭ن٭ياز  ث٥ٞنثّذ أي ٦٥ٞج٭ن٫، وثػبنهشيز ث٦٢٥يز ث٥ٞنثّذ دْض٧ وؽذس
 أ٫ ث٥ْاج٧  ث٥ٞاج٭ن٫  ٝنثّذ إىل صنض٪  وه٤ ث٥ننّيز، ٝنثّذهج ٬ّ ث٥نَش دٖل ث٥زثصيز
 .ثؽبجؿ

 إؽااشث ثس أ٫ دجّضذااجس ثؼب٢اا٨ إفااذثس وٝنثّااذ ث٥ٞجماا  سد ٝنثّااذ ر٥اا٠ أ٩غ٦ااز و٩اا٬
 .1ث٥ذّن  ٍشوٗ أو ثؽبقن٧ ٩نثٝ٘ وال ثإلدثسر ث٩ضيجصثس شبظ ال ثؼب٨٢ إفذثس

0 ٝاج٣  -ّ٪ن٩اج   ث٥ٞنجةيز ث٥نٍيٚز ٭ٞن٣ - ث٥ٞنجةيز ث٥نٍيٚز أسعين ّشٗ ْٙنذ٩ج
 دج٥غ٦ٞن يؾرته ومل ١ٚضن، ري ٩يضث٫ ث٥ْين ٩ْقنح وهن ث٥ٞجم  إ٩غجٟ ه ))
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ٜ  ّج٩ج  ثؼب٨٢ ؽج  وإدنج ٩ْينج ، ؽشىج  ثؾبنصو٭ضن  ووص٫ عاري  ٦ياز ّ٪ ١ا٤  ٦ّا   دضيذيا
 .((ثؽبجؿ أ٧ ث٥ْج٧ ث٥ٞج٭ن٫ إىجس يف أ١ج٭ش

 ال ثإلدثسي ث٥ٞجماا  ٝذاا٤ ٩اا٬ ثؼب٢اا٨ إفااذثس أ٫ ٩اا٬ عااجدٞجُ ٦ٝنااج  ٩ااج و٭ؤ١ااذ
 هازث  ١ا٤  ٩ا٬  ث٥ٞجما   زباشس  ٦ٙٞاذ  وؿبازث  دْيذ أو ٝشيخ ٬٩ ثإلدثسي ث٩ضيجصثس شنظ

 ث٥ٞجّاذر  ؽانهش  هان  وهازث  وث٥ضؾشياذ  ث٥ْ٪ن٧ ٩شف٦ز ٥يذ٦ٔ وصزويخ وصْين صؾخيـ
 ث٥ٞاج٭ن٫  ـباج٣  إىل صنض٪  ه  وه٤ ث٥ننّيز غبجصبج ٬ّ ث٥نَش دٖل رثصبج ث٥ٞج٭ن٭يز

 .ثؽبجؿ أ٧ ث٥ْج٧

 ثإلدثسي ث٥ٞاااج٭ن٫ صيذياااٜ إ٫ "عضجعاااينندن٥ظ٩يؾاااي٤ " ث٥ين٭اااج٭  ث٥ٚٞيااا  ٭َاااش ويف
 يْ٪اا٤ ثإلدثسي ث٥ٞااج٭ن٫ يف ٭ٞااـ وؽااند يْااين ال ثؽبااجؿ ث٥ٞااج٭ن٫ ٝنثّااذ إلفااذ 
 ٦ّا   يٚغاش  وإدناج  ثؽبجؿ، ث٥ٞج٭ن٫ ٝنثّذ ٬٩ زٝج٭ن٭ي دٞجّذر عذهج ٦ّ  ث٥ٞجم 

 ٝج٭ن٭ياز  فانس  صنؽاذ  أ٭ا   دبْنا   ث٥يذيْا ،  ٭َج٩ااج  يف ث٥ٞج٭ن٭ياز  ث٥ٞجّذر صييٜ أ٭ 
ٗ « ث٥قانس  هاز   ثؼبذيغاز،  ث٥ضؾاشيْجس  ١ا٤  يف ٩ٞشسر ّج٩ز  ث٥نَاج٧  ّا٬  ث٥نَاش  فاش

 أ١ج٭ااش عاانث  ٩ْاااج صااضبل ٧ ث٥ااي ثؼبااجالس ٦ّاا  صيذااٜ  »إ٥ياا  صنض٪اا  ث٥اازي ث٥ٞااج٭ن٭ 
 .1ث٥ْج٧ أ٧ ثؽبجؿ ث٥ٞج٭ن٫ إىل ٪ صنض

ٌ  إطةبز  يف احلكةى  َظسّةخ  هزث حبغنج يف عننؽ  وه٢زث  ٩ا٬  ث٢٥اغري  اإلدازُ انمةبٌَ
 .ثؾبذ٭يز ثحملج١٪جس أوف٤ ٝنثّذ يف وثؾبشّيز ثؾبيذٞز ث٥ٞنثّذ

ٜ  ٦ّا   صذجّاج   ٙناض٨٦٢  ثألخاش   ص٦ا   خيانر  ثؼب٢ا٨  فياجر  إيٞجُ ٩ِ وعنؾري هزث  ث٥نيا
 .ثؼب٨٢ وديج٭جس دجؼب٨٢
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 األول نفرعا

 اإلدازُ انماٌٌَ يف تاحلكى اننطك

 ّنااج  ثإلدثسي ث٥ٞاج٭ن٫  يف ثإلؽشثةياز  ث٥ربهز هز  زب٨٢ ث٥ي ث٥ٞنثّذ ختتهف ال
 .ثؾبذ٭  ث٥ٞج٭ن٫ يف

 ف٢٪اااج  أ١اااج٫ عااانث  ٦ّنياااز ؽ٦غاااز يف داااجؼب٨٢ ث٥نياااٜ رناااخ ر٥ااا٠ ٦ّااا  وصهعيغاااج 
 إفااذثس عااذٞش ث٥ااي ثؾبشثْٙااز ١ج٭ااش و٥اان ر٥اا٠ إّ٪ااج٣ ويااضْن ٙشّيااج ، أ٧ ٩نماانّيج 

 يٞضناياج  الّضذاجسثس  ٩شثّاجر  ثؾبؾاجوسر  ٕشٙاز  يف أو عشيز ؽ٦غز يف شبش ٝذ ثؼب٨٢
 ؾبشثٙااٜ ث٥ٞنااجةيز ث٥نٍيٚااز داازثس يض٦ْااٜ ٥ااز٠٥ ث٥ااذيبل٫ أو ثآلدثح فغاا٬ أو ث٥نَااج٧
 .1أدثةاج ؼبغ٬ صٞضني  و٩ج ث٥ٞنج ،

 ٚقا٤ ث٥ ثؾبغاضْؾ٤  ث٥ٞجما   ٦ّا   صنػ ث٥ي ثؾبغضْؾ٦ز ثألفنث٣ يف ر٠٥ ٬٩ ويغضغن 
 .2ث٥نشوسر ّنذ ٩نض٥ز يف ث٥ذّن  يف

 ياز١ش  مل و٥ان  ٦ّنياز  ؽ٦غاز  يف فاذس  ٝاذ  ثؼب٢ا٨  وإ٫ سوّياش  ٝاذ  ثإلؽاشث ثس  وصْضرب
 .3ث٢ْ٥ظ إعذجس ث٥يج٬ّ و٦ّ  ٩غندص  يف ر٠٥

 دو٫ إفاذثس   ؽاجص  ثؼب٨٢ صبلور وٝش ثؼبننس ٬٩ ث٥ٞنجر أفذ ٩نِ ىجسا ىشأ وإرث
 مل ث٥ٞجمااا  أ٫ ثؼب٢ااا٨ رثس يف ياااذن وأ٫ ٩غاااندص  ٦ّااا  ينٝاااِ أ٫ ؽاااشه فنااانس 

                                                           
 .89ؿ ثؾبشثْٙجس، ٝج٭ن٫ يف ف٢ج٧ثأل ٭َشيز0 ث٥نٙج أدن. د -1
 .90ؿ ،ث٥غجدٜ ثؾبشؽِ -2
 .90ؿ ،ث٥غجدٜ ثؾبشؽِ -3
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ٟ  ٝذ د  ث٥نيٜ زننش ِ  ٩نا   ثؾبذثو٥از  يف ثؽارت  ث٥ٞجما   و٭اذح  ٩1غاندص   ٦ّا   ووٝا
 يف ثؼبااذ ٥اا  وي٢اان٫ ،دبق٢٪ضاا  واليضاا  صوث٣ ٦ّياا  يرتصااخ ال فب٢٪ضاا  ٕااري يف ٦٥ْ٪اا٤

 أ٫ ويااضْن 2ٙياااج ثؾبشثْٙااز غبااِ ث٥ااي ث٥ااذّجو  يف ث٥قااجدسر ثألف٢ااج٧ يف ثالؽاارتثٟ
ُ  فضا   دقٚض  ث٥ٞجم  زنضٌٚ ٜ  دْاذ  صانيف  ٙائرث  ،ثؼب٢ا٨  ٩غاندر  إياذث  ثؼب٢ا٨  ث٥نيا
 ٦ّا   ويرتصاخ  3ؽذياذ  ٩ا٬  ثؾبشثْٙاز  داجح  ٙضـ صْن ثؾبغندر وإيذثُ أعذجد  ١ضجدز وٝذ٤
 ؼبؾضا   ؽاجةضث   ويقاري  أفاشص   ث٥ي ثحمل٢٪ز واليز ٬٩ ث٥نضثُ سنشػ أ٫ ثؼب٨٢ ث٥نيٜ

 إال صغااٞو ٙاابل جٝشسهاا ث٥ااي ثؼبٞاانٛ صغذااش أ٫ ٦ّياا  يرتصااخ ١٪ااج ث٥ٞج٭ن٭يااز، ٝنصاا  أو
 .4ثؼب٨٢ يف ث٥ي٬ْ ٩نثّيذ دذ  ٦ّي  يرتصخ و١ز٠٥ ث٥يني٦ز، ثؾبذر دبن 

 دّااجو ) وث٥ضؾجسيااز ثؾبذ٭يااز ثحملااج٨١ ّاا٬ يقااذس ث٥اازي ثؼب٢اا٨ أ٫ ث٥ؾااشثؿ ويٞااشس
 ثإلّاابل٫، صااجسي  ٩اا٬ إال ٦٥خقاان٧ دج٥نغااذز آعااجس  صغااشي ال( عاانسيج يف ثؾبذ٭يااز ث٥ذذثيااز
ٜ  صجسي  ٬٩ يذذأ ٙياج ث٥ي٬ْ ٙ٪يْجد ثإلدثسيز ٥٧ؤلف٢ج دج٥نغذز خبلٙ  ٦ّ  وثأل٩ش  ث٥نيا
 .5ثؼب٨٢

                                                           
 .91ؿ ،ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدن. د -1
 .92ؿ ،ث٥غجدٜ ثؾبشؽِ -2
 .93ؿ ،ث٥غجدٜ ثؾبشؽِ -3
 .473ؿ ،ثإلدثسي ث٥ٞنج  إؽشث ثس أفن0٣ وفٚ  ١٪ج٣ ٩قيٚ . د -4
 .474ؿ ،ث٥غجدٜ ثؾبشؽِ -5
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انثاَي انفرع  

  1اإلدازُ احلكى تْاَاخ

 أ٫ رناخ ))0 أ٭ا   ٦ّا   ث٥غانسي  ثحملج١٪اجس  أفن٣ ٝج٭ن٫ ٬٩ 206 ثؾبجدر َصـ  
 ث٥اي  ثحمل٢٪از  أيناج   ثحمل٢٪ز أينج  ويضن٪٬ و٩نينٝ  ثؼب٨٢ أعذجح ثؼب٨٢ صؾض٪٤
 وكبغا٤  إفاذثس   يف ثؽارت١نث  ث٥ازي٬  ث٥ٞنجر وأغبج  ج٭ و٢٩ إفذثس  وصجسي  أفذسص 
 ث٥ذو٥ز ٩ٚنك ث٥نيجدز ّنن يٞجد٤ ١ج٫ إ٫ ث٥ٞنيز يف سأي  أدذ  ث٥زي ث٥ْج٩ز ث٥نيجدز
 ٩ناا٨  ١ا٤  و٩انى٬  وفٚجصب٨ وأ٥ٞجذب٨ ثؽبقن٧ وأغبج  ،ث٥ٞنيز يف سأي  أدذ  ث٥زي
 ث٥نثْٝياز  ألد٥زث ٬٩ إ٥ي  ثعضنذوث ٩ج وخبلفز دٙنُ أو ودٙجُ ى٦ذجس ٬٩ ٝذ٩ن  و٩ج

 دْااذ صااز١ش عاا٨ ثؾبٚاانك، يٞجد٦اااج ث٥نيجدااز وسأي ث٥ااذّن  و٩شثفاا٤ ث٥ٞج٭ن٭يااز وثؼبؾااؼ
 .و٩نينٝ  ثؼب٨٢ أعذجح

 أغباااج  يف ثػبغاااي٨ ثؽبياااه أو وث٥ااانٞـ ث٥نثْٝياااز، ثؼب٢ااا٨ أعاااذجح يف وث٥ٞقااانس
 وّنان  ثؼب٢ا٨  أفاذسوث  ث٥ازي٬  ث٥ٞناجر  أغباج   دياج٫  ّاذ٧  و١زث وفٚجصب٨، ثؽبقن٧
 .2 ((ثؼب٨٢ ديبل٫ ٦ّي  يرتصخ ث٥ٞنيز يف سأي   أدذ ث٥زي ث٥نيجدز

                                                           
 ثإلدثسي ثؼب٢اا٨) ّاا٬ ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ يف( ث٥نجةااخ) ث٥غاايذ ثؼب٪يااذ ّذااذ فاابلؿ ثألعااضجر ث٭َااش -1

 .217ؿ ،1960 عنز ،ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ـب٦ز  (،ثؾبذ٭  وثؼب٨٢
 .474ؿ ،ثإلدثسي ث٥ٞنج  إؽشث ثس أفن0٣ وفٚ  ١٪ج٣ ٩قيٚ . د -2
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 ينثٙااٜ ٙي٪ااج ،1ثإلدثسي ث٥ٞنااج  ٭َاا٨ يف و٭قاااج داازثصبج صنيذااٜ ثؾبااجدر وهااز 
 .ثؾبجدر ذبز  ٙي  ٙيغرتؽذ صنَي٪  ثخض٦٘ ٩ج أ٩ج ث٥ْجدي ث٥ٞنج  ٭َج٧

 أ٩اج  ثؾبنجصّاز،  ذباج  صنضاا   أف٢اج٧  ٩ا٬  ثحمل٢٪ز صقذس  ٩ج ٦ّ  ٝجفشر ث٥ذيج٭جس وهز 
٘  أو دجإلعذاجس  ثؽبجفاز  ١اج٥ٞشثسثس  ث٥ٞيْياز  وٕاري  ث٥ٚشّيز وث٥ٞشثسثس ثألف٢ج٧  دنٝا

 ياضْن  ٙابل  وحننهاج  ثؽبقان٧  وٝذان٣  ث٥اذّجو   وما٨  دغاريهج  ثؾبض٦ْٞز أو ثؽبقن٩ز
 و١ااز٠٥ ،2ث٥ذيج٭ااجس هااز  صضناا٪٬ أ٫ يؾاارته وال ثألف٢ااج٧ ذبااز  صضٞيااذ وال صغااذيذاج
 .صغذيذاج يضْن ال ث٥يْن٫ ٙقـ دثةشر أف٢ج٧

 ث٥انثسدر  ث٥ذيج٭اجس  يف ثؽبيه أو ث٥نٞـ ؽضث  أ٫ 3ثؼب٪يذ ّذذ فبلؿ عضجرثأل ويٞشس
 أو ث٥اانٞـ ي٢اان٫ أ٫ عاانسي أفاان٣ 206 ثؾبااجدر يٞجد٦اااج ٩شثْٙااجس/349/ثؾبااجدر يف

 .ؽغي٪ج  ثؽبيه

 ديج٭جس يف ثؽبيه أو ثؼب٨٢ ديبل٫ أعذجح ٬٩ ث٥ضخٚي٘ إىل ثإلدثسي ث٥ٞنج  ويضؾ 
 .ثؼب٨٢

 0 ده٭  ٦4يجث٥ْ ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ف٢٪ش وٝذ

 ٦ّاا  ثؽااض٪ج٥  ٙيؾااخ ٝنااجة ، ف٢اا٨ دبغجدااز ث٥ٞنااجةيز ث٦٥ؾنااز ٝااشثس ١ااج٫ و٥اات٬))
 إال وفاٚجصب٨،  ثؽبقان٧  أغباج   ر٥ا٠  يف دباج  ٦ّياج ثؼب٨٢ ثؽض٪ج٣ ث٥نثؽخ ث٥ذيج٭جس

  .((...ؽغي٪ج  ي٢ن٫ أ٫ رنخ ر٠٥ يف ثؽبيه أو ث٥نٞـ أ٫

                                                           
 .129 س٨ٝ ث٥غج٥غز ث٥غنز 1958 ٩جين ٬٩ 10 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

2
 .51 دنذ، ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدن. د - 

3
 .ثؾبذ٭  وثؼب٨٢ ثإلدثسي ثؼب٨٢ ٬ّ 1960 ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ـب٦ز يف ٩ٞج٥ز - 

 .129 س٨ٝ ث٥غج٥غز ث٥غنز 1958 ٩جين ٬٩ 10 يف ف٢٪اج -4
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 ث٥اذّن   زسثْٙا  ثؼب٢ن٩از  فاٚز  دياج٫  يف ثؾباجدي  ثؽبياه  ـباشد  ده٫ ف٨٢ وٝذ
 ّااذ٧ إىل ياؤدي  ال ديج٭اجس،  ٩اا٬ ث٥اذّن   فاقٚيز  ٦ّيا   ث٭ياانس كباج  ي٢ؾاٚ   وث٥ازي 
 .1فٚز ري ٕري ٬٩ ٥شْٙاج ٝذنؿبج

 دااجىبلً يْضاارب ال ثػب٦غااز سةاايظ ٦ّياا  ينٝااِ ال ث٥اازي ثؼب٢اا٨ أ٫ إىل ث٥ااشأي وياازهخ
 دي٦ااخ ث٥ااذّن  سٙااِ أو ٙياا  ث٥يْاا٬ إلديج٥اا  ي٦ااض٧ ٙاابل ٩ْااذو٩ج ، يْضاارب داا٤ ٙقغااخ،
 .٦ّ2ي  ثحمل٢ن٧ ٬٩ د  ث٥ض٪غ٠ ّنذ إ٭٢جس  ي٢ٚ  د٤ إ٥ٖجة 

 فاذس  ث٥ازي  ثػب٦غاز  فبنش م٪٬ ثؼب٨٢ ٩نينٛ ٦ّ  ث٥ٞجم  صنٝيِ أ٫ ٝي٤ وٝذ
 ثؼب٢ا٨  ٩غاندر  ٦ّا   صنٝيْ  أ٫ ١٪ج رثص ، ثؼب٨٢ ٦ّ  صنٝيْ  ٬ّ ؽيتج  يٖين ال ٙياج
 ثالفضؾااجػ يضااهص  ٙاابل ثألفاا٦يز ثؼب٢اا٨ ٭غااخز ٦ّاا  ث٥ضنٝيااِ ّاا٬ يٖااين ال ث٥ااشو٣ أو
 ٦ّااا  ث٥ضنٝياااِ أ٫ وفاااٚ  ث٥اااذ١ضنس وياااش  ثألفااا٦يز، ث٥نغاااخز صنٝاااِ مل إرث جؼب٨٢دااا

 صْازس  إىل ياؤدي  وإدناج  ٩نْاذ٩ج ،  ثؼب٢ا٨  ثّضذاجس  ٬٩ شننِ ث٥شو٣ و ثؾبغندر أو ثحملنش
 .3د  ثالفضؾجػ أو ثؼب٨٢ صنٚيز

 ثإلؽشث ثس ثألف٦يز ثؼب٨٢ ٭غخز ٦ّ  ث٥ٞجم  صنٝيِ إؽشث  أ٬٢٩ إرث أ٭  صٞشس وٝذ
 .4ثال٭ْذث٧ ويضو٣ صق٦ـ

 يْااذ ده٭اا  ٝياا٤ ٙٞاذ  ث٥ااذبلد يف ث٦ْ٥يااج ث٥غاا٦يز دجعا٨  ثؼب٢اا٨ يقااذس مل ٙاائرث و١از٠٥ 
 يغاش   مل و٥ان  ٭ٚغاج ص٦ٞج  ٬٩ د  صٞن  أ٫ و٦٥٪ق٢٪ز. ١1ق٨٢ ؽ٦٢  ويٚٞذ ٩ْذو٩ج 

                                                           
1

 1960 ينجيش ٩٬ 16و 15 س٨ٝ ث٥شثدْز ث٥غنز 1958 ٙربثيش 22 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
 س٨ٝ ث٥ْجؽشر ث٥غنز 1956 ٙربثيش ٬٩ 14 يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  وفب٢٪ز/21/ثؽبج٩غز ث٥غنز
223. 

2
 .116 ؿ ،48 دنذ ،ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدن. د - 

 .476ؿ ،ثإلدثسي ث٥ٞنج  إؽشث ثس أفن0٣ وفٚ  ١٪ج٣ ٩قيٚ  -3
4
 .إ٥ياج أؽجس ث٥ي وثؾبشثؽِ 107 ؿ ،48 دنذ ،دٜث٥غج ثؾبشؽِ ث٥نٙج أدن أظبذ ث٥ذ١ضنس - 
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 إٕٚاج٣  ١ج٫ إرث ٩ج فج٥ز فج٥ضن، دن ٭ٚشٛ أ٫ رنخ أ٭  أس  دين٪ج ،2أ٩ج٩اج ثؽبقن٧
 هاز   ٙٚا   عاان  ٩ا٬  ٭جؽاتج   ١اج٫  ث٥اذبلد  يف ث٦ْ٥ياج  يزث٥غا٦  دجعا٨  ثؼب٢ا٨  فذوس ر١ش

 ىذٞاج   ٩ؾا٦٢ز  ثحمل٢٪از  دث٩اش  ٩اج  ٩نا ،  و٩ٚشوٕاج   ٩ٚشوماج   ؽ٦٢يج  أ٩شث  يْضرب ثؼبج٥ز
 يف ؽاج   أو أخاش   ع٦يز ثع٨ ثؼب٨٢ ّنن٫ ١ج٫ ّ٪ذث  ثإلٕٚج٣ ١ج٫ إرث وأ٩ج ٦٥ٞج٭ن٫،

 ث٥ٞااان٣ ٩ااا٬  نااا٩ْ ال ثؼبج٥اااز هاااز  ٙٚااا  ثإلٕٚاااج٣ يف ث٥ْ٪اااذ يٚغاااش ٩اااج ثؼبيغياااجس
 .3دجال٭ْذث٧

 0ًادلنطٌق انتعجْت

 ٩ضاجصشر ٩ضخجر٥ز وال ٭جٝقز وال ـبا٦ز ٕري وثمقز ثألف٢ج٧ أعذجح ص٢ن٫ أ٫ يضْن
 .4إ٥ياج ث٭ضاش ث٥ي ٦٥نضيؾز و٩ؤديز ٩ضنجٝنز، أو

ٗ  دْال  سنض٦٘ ثإلدثسي ثؼب٨٢ صغذيخ أ٫ ٥نفٌ وٝذ  ثؼب٢ا٨  صغاذيخ  ّا٬  ثالخاضبل
 و٥ْا٤  ث٥ضغاذيخ،  ثخضقاجس  إىل خجفاز  ٙش٭غاج  يف ثإلدثسي ث٥ٞجما   يْ٪ذ إر ،5ثؾبذ٭ 
 ثؾبنجصّااجس  يف ث٥ٚقاا٤ ٩ا٪ااز يف ث٥ٞجماا  ٦٥اانصيش عاا٨  ٥اائلدثسر وسثعضاا  دغااذخ ر٥اا٠

                                                                                                                                        
1
 .117 ؿ ،49 دنذ ،ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدن. د - 

2
 .942 فٚقز 257 س٨ٝ ث٥نٞل فب٢٪ز أف٢ج٧ ـب٪نّز 1956 ين٭ين 25 يف ث٥نٞل فب٢٪ز - 

 .477ؿ ،ثإلدثسي ث٥ٞنج  إؽشث ثس أفن0٣ وفٚ  ١٪ج٣ ٩قيٚ . د -3
 ثحملج٩اجر  1931 عانز  ٭انٙ٪رب  ٩ا٬  29 يف ف٢٪ااج ) ر٥ا٠  يف ثؾبقاشيز  ث٥انٞل  فب٢٪ز  ٝج٥ض و٩ج -4

 وسٝاز  دجّضذجسهاج  أف٢ج٩ااج  دضغذيخ ثحمل٢٪ز إ٥ضث٧ ٬٩ يٞقذ مل ثؾبؾشُ إ٫ ،218 فٚقز 12 عنز
 أو ٕج٩نز أو ف٨٢ ٤٢٥ صق٦ـ ٩ا٪ز ؽج س و٥ن ثألعذجح دبي٦ٜ ٙياج ٙي٢ضٚ  ثؾبشثْٙجس أوسثٛ ٬٩

 داه٫  ١ٚيبلً أو ١جٙيج  ١ج٫ إرث إال ضبشص  ث٥ضغذيخ يؤدي ال وإدنج دْذث٥ضاج ٦ّياج ثؾبي٦ِ صٞنِ ال ـب٪٦ز
 ٙض٢اان٫ أف٢ج٩اا ، ٦ّاا  ث٥ااشد ىشيااٜ رنااا٤ أ٫ ثؾبنماانُ ٝجماا  ثعااضيجُ وإال ٩ناا ، ثؾبٞقااند زنٞااٜ
 ثحملج٩اجر  1932 ٩اجسط  ٩ا٬  23 يف أف٢ج٩ااج  ١از٠٥  ث٭َاش  (،ثؾبغاذذز  ٕاري  ثألخاش   ١جألف٢ج٧ دز٠٥
 .421ؿ ،14 عنز ،ثحملج٩جرـب٦ز  ،1943 أدشي٤ ٬٩ 16و ،1098 ؿ 13 عنز

 .ث٥غجدٜ ثؾبشؽِ ثؼب٪يذ، ّذذ فبلؿ - 5
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 ٭َشث  ٩قش يف ث٥ٞنج  أف٢ج٧ يف ٍجهشث  ٥يظ ٥بلخضبلٗ ث٥نؽ  هزث و٬٢٥ ثإلدثسيز،
ـ  ٝاذ  ث٥ٞج٭ن٭  صيذيٜ ٙئ٫ ثؾبؾشوّز سٝجدز ه  ثإلدثسي ث٥ٞنج  وٍيٚز أل٫  ٥ا   أفاذ
 .ثإلدثسي ثؼب٨٢ يف دجسص ٢٩٫ج

 0ًلبٌََْخ ًالؼْخ إىل األظجبة ًتنمعى
 وثألوسثٛ ثألد٥اااز ٩ااا٬ ث٥نٝاااجةِ دجعاااضخبلؿ ص٦ْٞاااش ث٥اااي هااا  ث٥نثْٝياااز ٙجألعاااذجح
 هااز  دض٢يياا٘ صض٦ْااٜ ث٥ااي ٙااا  ث٥ٞج٭ن٭يااز ثألعااذجح أ٩ااج ٦٥ٞااج٭ن٫، ىذٞااج  وزبذيااذهج

 .ٙياج ث٥ٞج٭ن٫ ف٨٢ وديج٫ ث٥نٝجةِ
 ٥ااذ  ثؼب٢اا٨ دياابل٫ ٦ّاا  ثؾبقااشي ثؾبشثْٙااجس ج٭ن٫ٝاا ٩اا176/٬/ثؾبااجدر ٭قااش وٝااذ
. ث٥ٞج٭ن٭يز ثألعذجح ثخضبل٣ أعش يف ثؾبنجٝؾز أوؽخ كبج ٙٞو ث٥نثْٝيز أعذجد  ٝقنس
 ثؾباجدصن  يف ور٠٥ طب٦ز  ثألعذجح دز١ش ٙج١ضٚ  ث٥غنسي ثحملج١٪جس أفن٣ ٝج٭ن٫ أ٩ج

 .وث٥ٞج٭ن٭يز ث٥نثْٝيز ثألعذجح دن ث٥ضٚشيٜ دو٫ 206و 204

 ال ثسصذجىااج  داا  ٩شصذيااز ٦٥٪نيااٜ ٢٩٪٦ااز أي ؽنهشيااز إىل ١ااز٠٥ عااذجحثأل وصنٞغاا٨
ٛ  ثؾباربسر  وها   وّشمايز  ٙي ، ربضةز  أو إ٥يااج  ث٭ضاا   ث٥اي  ٦٥نضيؾاز  ثؾبغانٕز  ٦٥٪نيان
 .ٙي  ثؼبجؽز ٦ّ  ث٥ضثةذر

 - ٙيا   ربضةاز  ال ثسصذجىج  دجؾبنينٛ ثؾبشصذيز أي - ثػبنهشيز ثألعذجح أ٫ ثؾبٞشس و٬٩
 .1زبنصهج ٙبل ث٥ْشميز ثألعذجح أ٩ج ٙي  ٢ن٧ثحمل ث٥ؾ   فؾيز زبنص

 ثػبنهشياز  دهعاذجد   ٩شصذياج   ٩نينٝا   صنٚياز  ياضْن  ثؼب٢ا٨  صنٚيز ّنذ ٙئ٭  و١ز٠٥ 
 .٩2ؾنهج  ٭جٝقج  صنٚيزث  ١ج٫ وإال

                                                           
 .478ؿ ،ثإلدثسي ث٥ٞنج  إؽشث ثس أفن0٣ وفٚ  ١٪ج٣ ٩قيٚ . د -1
2
 .136 س٨ٝ ث٥غج٩نز ث٥غنز 1957 ين٭ين 29 يف ف٢٪اج ٩ناج ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ٦٥٪ق٢٪ز أف٢ج٧ - 
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 .ٝذ٩نج ١٪ج صغذيذاج رنخ ال ث٥ٞنجر يقذسهج ث٥ي ثألف٢ج٧ ودْل

 وؾباج  ص٢ييٚااج  دْاذ  ث٥اذّن   وٝجةِ ٦ّ  ث٥ققيـ ث٥ٞج٭ن٫ ف٨٢ ث٥ٞجم  وينض٣
 جملاشد  ث٥اذّن   ياشٙل  ال ٝاذ  ٙج٥ٞجما  . ث٥ْاج٧  ث٥نَاج٧  ٩ا٬  ثإلدثسياز  ثألومجُ ١ج٭ش
 .٥ذّنث  ث٥ٞج٭ن٭  ث٥غذخ يف ثؾبذّ  ٬٩ خيه

 ث٥ٞجّااذر ّاا٬ ث٥نَااش دقااشٗ ث٥نثؽذااز ث٥ٞجّااذر وييذااٜ ث٥قااقيـ ثؼب٢اا٨ ينااض٣ داا٤
 .صيذيٞاج ثؽبقن٧ ى٦خ ث٥ي ث٥ٞج٭ن٭يز

 ث٥ؾخقايز  دب٦ْن٩جصا   ث٥اذّن   يف زن٢ا٨  أ٫ ما  ٦٥ٞج رنانص  ال أ٭ا   ث٥ذيج٫ ٬ّ وٕين
 ثأل٩نس ـبشيجس إدسثٟ ٬٩ ث٢٥جٙز ٥ذ  يضنثٙش ٩ج ث٥ؾخقيز ثؾب٦ْن٩جس يف يذخ٤ وال

 .دٚن  ث٨٦ْ٥ ٬٩ ث٥ٞج٭ن٫ سؽ٤ ٥ذ  يضنثٙش ٩ج أو وصٞذيشهج،

 أو 1ثألعااْجس يف ثؼبااشح ١ااهعش ٩ْشوٙااز، دهفااذثط ف٢٪اا  يف ث٥ٞجماا  ثعضؾاااذ ٙاائرث
 ال ٙاز٠٥  ثؾب٦ْن٩اجس  ٩ا٬  ر٠٥ ٕري أو ٩ْشوٙز، صجسسنيز وثْٝز أو ث٥غ٢ج٫، ّذد صيجدر
 .ثؼب٨٢ يْيخ

 ٩ا٬  ث٥قاٚز  روي ٥ٖاري  ٦ّ٪  يضيغش وال ثؽبقنؿ وؽ  ٦ّ  ٦ّ٪  ٩ج ثعضنذ إرث أ٩ج
 خجفاز  ثؾباذّ   ٢٥ٚجيز - ٩غبلً ١قذيٜ - خجؿ صٞذيش أو ثؼبجدط، ١ؾاند ث٥نٝجةِ،

 يذياا٤ ٙااز٠٥ ْغاا٘ث٥ض ٩ْاا  يغااضذْذ ث٥ٞااشثس ٩قااذس خ٦ااٜ دااه٫ ث٥ؾخقاا  ٦ّ٪اا  أو
 .ثؼب٨٢

 ث٥اي  ثػبنهشياز  ثؽبقان٧  أد٥از  ٦ّا   يشد أ٫ ثؼب٨٢ يغذخ وهن ث٥ٞجم  ٦ّ  ورنخ
 ٦٥ٞجما   رنانص  ٙابل  داجىبلً  ف٢٪ا   ١ج٫ وإال ثػبنهشي ودٙجّا٨ ث٥ذّن ، يف أدذوهج

                                                           
 أسدجفاج   فٞٞاش  ٝاذ  ثؽبشدر ثؼبذيذ ربجسر ده٫ ث٨٦ْ٥ ٬٩ ر٠٥ ٦ّ  ٩غبلً ث٥نٞل فب٢٪ز مشدش -1

 .83 دنذ ،ث٥نٙج أدن أظبذ ث٥ذ١ضنس ،(1953 ٙربثيش ٬٩ 26يف ف٢٪اج) ثؼبشح ٙرتر يف ىجة٦ز
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 ّناذ  ر٥ا٠  ٦ّيا   ويؤخاز  ٝجفاشث   ف٢٪  ي٬٢ ي٤ْٚ، وإ٫ ّن ، يضٖجم  أ٫ أو يا٪٤ أ٫
 .ثؼب٨٢ يف ث٥ي٬ْ

 ١اج٫  إرث ٩اج  إىل ٩اشد   ثألد٥ز، أو ث٥ذٙجُ ٬٩ ؽنهشي ٕري أو ؽنهشيج  يْضرب و٩ج
 ثعاضبل٧  ّا٬  سب٦ٚااج  ثإلدثسر ٦ّا   ثؾبضْجٝاذ  ٭ْا   ٙائرث  يٖاري ،  أ٫ ث٥ذٙجُ هزث ؽه٫ ٬٩

 .٦٥٪نثفٚجس دبخج٥ٚضاج ٙذْٙش ثؾبنسدر، ث٥غ٦ْز

 .ٙغجد  ٦ّ  ث٥ذ٥ي٤ ٝج٧ و٥ن ٦ّي ، ث٥شد رنخ ؽنهشي دٙجُ ٙز٠٥

 ٩غاضنذ  ٦ّا   ربخ مل أو ؽنهشي ٕري دٙجّج  أ٦ٕٚش ه  إ٫ ٢٪زثحمل ٦ّ  صغشيخ وال
 ثؽبقاا٨ ّناا  ّااذ٣ دٙجّااج  أ٦ٕٚااش هاا  إ٫ ٦ّياااج صغشيااخ ال أ٭اا  ١٪ااج ٥اا ، أايااز ال

 ٕاري  ثؽبقان٧  ٝج٥ا   ٩اج  ٦ّا   ث٥اشد  ي٦ض٩ااج  ال أ٭  ث٥ذيج٫ ٬ّ وٕين م٪نج ، أو فشثفز
 .ث٥ذّن  دبنمنُ ٩ض٦ْٜ

ٛ  يقذس أ٫ ورنخ ِ  ٩ضغاٞج   ثؼب٢ا٨  ٩نيان  ثؼبض٪ياز  ث٥نضيؾاز  ي٢ان٫  حبياظ   أعاذجد  ٩ا
 فبٞٞااج  ثؼب٢اا٨ ٩نياانٛ ي٢اان٫ أ٫ ورنااخ ثؼب٢اا٨، ٦ّياا  ٝااج٧ ث٥اازي ثؾبنيٞاا  ٦٥ذنااج 
 .1ث٥ذّن  إٝج٩ز ٬٩ ثؾبنؾند ٦٥ٖشك

ِ  ٩ضْجسماج   ؽاٞي   أفاذ  ي٢ان٫  داه٫  رثصا ،  يف ٩ضنجٝناج   ثؾبنينٛ ي٢ن٫ أال رنخ ١٪ج  ٩ا
 ٝذ٩ش ث٥ي ث٥ي٦ذجس أو ث٥ذٙنُ ٬٩ ى٦ذج  أو دِٙ يف ث٥ٚق٤ ي٤ٖٚ أ٫ وال ثآلخش ث٥ؾٜ

 .٦٥٪ق٢٪ز

 .٥2ؤلعذجح ال ٦٥٪نينٛ ص٢ن٫ ٙج٥ْربر أعذجد ، ٩ِ ثؼب٨٢ ٩نينٛ صنجٝل ٙئرث

                                                           
 .67 س٨ٝ 15 ث٥غنز 1970 ين٭ين 28 يف ٩قش - ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 .دْذ  و٩ج 162 ذدن ،ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدن أظبذ. د -2
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ٛ  ٩ضقابلً  ؽاض ث   صْضرب ث٥ي ثػبنهشيز ثألعذجح أ٩ج ِ  صنجٝنااج  ٙائ٫  داجؾبنين  ٩ا
ٛ  دان  صنجٝنج  و٥يظ ثؾبنينٛ رثس يف صنجٝنج  يْضرب ثؾبنينٛ  وٝاذ  وثألعاذجح،  ثؾبنيان
 يف يضٚااٜ ال ٩نينٝاا  ١ااج٫ ٩ضاا  ثؼب٢اا٨ دياابل٫ إىل ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز رهذااش
 .٦ّ1ياج ٝج٧ ث٥ي ثألعذجح ٩ِ ٭ضيؾض 

 إّاجدر  ث٥ض٪اجط  أعاذجح  ٩ا٬  ي٢ان٫  ر٥ا٠  ٙئ٫ ٭ٚغاج، يف ثؾبنينٛ أؽضث  صنجٝنش وإرث
 .ث٥غنسي ثحملج١٪جس وأفن241/٣/ثحملج١٪جس

 ث٥ْبلٝاز  ألفاقجح  ؽاجص  ثؾبنمانّيز  ث٥ي٦ذاجس  دْال  يف ث٥ٚق٤ ثحمل٢٪ز أ٦ٕٚش وإرث
 أفان٣ /218 ثؾباجدر /ثؼب٢ا٨  يف ييْنانث  مل إرث ثحمل٢٪از  رثس أ٩اج٧  ؽذيذر دّن  سِٙ

 .عنسي

 أفاان٣ 208 ثؾبااجدر ٭قااش ٙٞااذ ثؾبقااشوٙجس، يف ث٥ٚقاا٤ ثؼب٢اا٨ يضنااجو٣ أ٫ ورنااخ
 ث٥زي ثؼب٨٢ إفذثس ّنذ ثحمل٢٪ز ٦ّ  رنخ)) 0أ٭  ٦ّ  ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩ عنسي
 .((ث٥ذّن  ٩قجسي٘ يف ٭ٚغاج ص٦ٞج  ٬٩ زب٨٢ أ٫ أ٩ج٩اج ثؽبقن٩ز د  صنضا 

 ١ا٤  يضق٪ا٤  أ٫ ٝقذس أذنج ر٠٥ ٩ْن  ٙئ٫ دجؾبقشوٙجس ثؼب٨٢ ثحمل٢٪ز أ٦ٕٚش وإرث
 .٩2ناج دْٙ  ٩ج خق٨

ِ  ثال٥ضاضث٧  ٩قذس هن وث٥ٞج٭ن٫  و٥ان  ٦ّيا   ثحمل٢ان٧  يضق٪٦ااج  و٥از٠٥  ثؾبقاشوٙجس  داذٙ
 إال ٙيااج  دج٥ضناج٬٩  ٢ا٨ ثؼب رننص ٙبل ذبج ٦ّيا٨ ثحمل٢ن٧ صْذد وإرث ث٥نيز، فغ٬ ١ج٫
ٜ  وإرث عاانسي أفان٣ /209/دا   ثحمل٢اان٧ أفا٤  يف ٩ضناج٩نن  ١اج٭نث  إرث  ٩اا٬ ١ا٤  أخٚا

                                                           
 ٭نٙ٪رب ٬٩ 22 يف ف٢٪اج، 480ؿ ،ثإلدثسي ث٥ٞنج  إؽشث ثس0 وفٚ  ١٪ج٣ ٩قيٚ . د -1

 .9 س٨ٝ ث٥غج٥غز ث٥غنز 1957
2
 58 دنذ ،ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدن أظبذ. د - 
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 ٩اا٬ دْٙاا  ٩ااج خقاا٨ ١اا٤ يضق٪اا٤ دااه٫ ثؼب٢اا٨ ؽااجص ث٥ي٦ذااجس دْاال يف ثؽبقاا٪ن
 ١٪اج  ثحمل٢٪از  صٞاذس   ٩اج  فغخ ٦ّ  ثؽبق٪ن دن ثؾبقجسي٘ دضٞغي٨ أو ثؾبقجسي٘

 ث٥ضذخ٤ و٩قجسي٘ عنسي أفن201/٣/جأفذا ٦ّ  طبيْج  ذبج زب٨٢ أ٫ ؿبج رننص
 أو صذخ٦ا   ٝذان٣  دْاذ٧  وف٢ا٨  ٩غاض٦ٞز  ى٦ذاجس  ٥ا   ١ج٭اش  إرث ثؾبضاذخ٤  ٦ّا   ذباج  زن٨٢
 عااجةش ٦ّياا  ث٭يذٞااش ٥قااجؼب  ف٢اا٨ إرث أ٩ااج عاانسي أفاان212/٣/ى٦ذجصاا  دااشٙل
 .٥قجؼب  ف٨٢ إرث ٦ّي  ثؾبذّ  ٦ّ  صنيذٜ ث٥ي ثألف٢ج٧

 ١اج٫  ٦ٙان  رثصا   ثألف٦  ثؼب٨٢ يٞذ٦  دبج ٙي  ث٥ي٬ْ يٞذ٤ دجؾبقجسي٘ وثؼب٨٢
 دجؾبقاشوٙجس،  ثؽباجؿ  ؽاٞ   ٦ّا   أيناج   يشد ٙز٠٥ ٙي ، ث٥نَش إّجدر ث٥ض٪جط ؽجةض
 .1د  ثؾبضق٦ز صنثدْ  يف صْذي٦  يٞضن  ثألف٦  ث٥ي٦خ يف ث٥ٞنج  صْذي٤ أل٫

 انتعجْت ػٌْة ػهَ ادلرتتت اجلصاء

 أو عااذجح،ثأل ٩اا٬ خ٦اان  ي٢اان٫ ٝااذ ثؼب٢اا٨ يقاايخ ث٥اازي ث٥ْيااخ أ٫ يضااذن صٞااذ٧ كبااج
ٛ  صنااجٝل أو صنجٝنااج،  أو ثؽبيااه أو ٝقانسهج   أو دْناا  ٩ااِ أو ثألعاذجح  ٩ااِ ثؾبنيان
 .٦٥٪قجسي٘ أو ث٥ي٦ذجس ٥ذْل ث٥ضْشك إٕٚج٥ 

 ٦ّ  ثؾبرتصخ ثؼب٨٢ ديبل٫ دن ث٥ْجدي ث٥ٞنج  ـبج٣ يف ّجدر وث٥ٚٞ  ث٥ٞنج  ويٚشٛ
 .ث٥ْيخ ؿبزث ٭ضيؾز ٙي  ٦٥ي٬ْ ثؼب٨٢ ٝجد٦يز ودن صغذيذ  ّيخ

 ديابل٫  إىل ياؤدي  ال ٙيا   ثؽبياه  أو ث٥انثْٝ   ث٥ضغذخ يف ث٥ٞقنس أ٫ ٩غبلً شو٫ي ٙا٨
 .ٙي  ٦٥ي٬ْ ٝجد٦يض  إىل ٙٞو يؤدي د٤ ثؼب٨٢

 ثآل٫ إىل أفاذسص   ٙي٪اج  ،٩قاش يف  ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  أدذس ٙٞذ ّج٩ز ودقٚز
 .1ث٥ضغذيخ ؽضث  يف صؾذدث  ثألف٢ج٧ ٬٩

                                                           
 .282ؿ ،ثإلدثسي ث٥ٞنج  إؽشث ثس أفن0٣ وفٚ  ١٪ج٣ ٩قيٚ . د -1
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 ؼباشؿ  وإدناج  ثإلدثسي، ث٥ٞناج   ف٢اج٧ أ يف خجفز ٥يذيْز ص٬َ ٙي٪ج... ر٠٥ و٥يظ
 .أعغ  وإسعج  ثإلدثسي ث٥ٞج٭ن٫ صهفي٤ ٦ّ  ثحمل٢٪ز هز 

 ي٢ن٫ ٙئ٭  صج٩ج  خ٦نث  ثألعذجح ٬٩ خج٥يج  ثؼب٨٢ فذس إرث إ٭  ٭ٞشس أ٫ وشن٢ننج
 ث٥ٞيْياز  ٕاري  ثألف٢ج٧ وه  ث٥ضغذيخ ثحمل٢٪ز ٙياج ص٦ضض٧ ث٥ي ثألفنث٣ يف إال دجىبلً
 ثحمل٢٪ز ٙياج صغضْ٪٤ ث٥ي وثألف٢ج٧ ثؽبقن٩جس، عري صن٨َ يوث٥ دجإلعذجس ثؾبض٦ْٞز
 .ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز دجؼب٢٪ز ث٥يْن٫ ٙقـ هيتز وأف٢ج٧ ث٥ضٞذيشيز ع٦يضاج

 ثألعاذجح  هاز   دياج٫  يف ٝجفشث  ث٥نثْٝيز ثألعذجح ٬٩ خج٥يج  ثؼب٨٢ فذس إرث و١ز٠٥
 .دجىبلً ثؼب٨٢ ي٢ن٫ ثؼبجالس هز  ٙٚ  رنخ ١٪ج يغضنؽذاج ٨٦ٙ

 يف أعااش ٝااذ ٙياااج ثؽبيااه و١ااج٫ خجىتااز، ث٥نثْٝيااز ثألعااذجح ١ج٭ااش إرث ثؼبااج٣ و١ااز٠٥
 .2ثؼب٨٢ إ٥ياج ث٭ضا  ث٥ي ث٥نضيؾز

 أ٫ ر٥ا٠  ؽاه٫  ٩ا٬  و١اج٫  صج٩اج   خ٦انث   ث٥ٞج٭ن٭ياز  ثألعاذجح  ٩ا٬  خج٥يج  ثؼب٨٢ فذس وإرث
 ٩اا٬ ث٥ناانُ هاازث يف ث٥ٞقاانس أ٩ااج دااجىبلً، ي٢اان٫ ٙااجؼب٨٢ ٩ٚااان٧ ٕااري ثؾبنياانٛ رنْاا٤

 ١٪ج ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ١ج٭ش وإ٫ ث٥ذيبل٫ إىل يؤدي ال أ٭  ٥شثؽـث ٙئ٫ ثألعذجح
 إىل ياؤدي  ٝيا٤  ٙٞاذ  ث٥ٞاج٭ن٭   ث٥ضغاذيخ  يف ثؽبيه أ٩ج ث٥قذد، هزث يف صضؾذد سأينج
 ٙيا   ٦٥يْا٬  وٝجد٦يضا   ثؼب٢ا٨  ديابل٫  أ٫ سأيناج  وٝاذ  ٦٥يْا٬،  ّشماز  ثؼب٨٢ رن٤ْ أ٫

 .ثأل٩شي٬ دن صٚشٛ ال ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ؽ٤ْ كبج ثألعش، يف عنث 

                                                                                                                                        
 ث٥غنز 1956 ديغ٪رب أو٣ يف وف٢٪اج 35 س٨ٝ ثألوىل ث٥غنز 1955 غ٪ربدي 10 يف ف٢٪اج -1

 .13 س٨ٝ ث٥غج٭يز

 .483ؿ ،ثإلدثسي ث٥ٞنج  إؽشث ثس أفن0٣ وفٚ  ١٪ج٣ ٩قيٚ . د -2
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 صناااجٝل إرث ثؼب٢ااا٨ داااذيبل٫ ١اااز٠٥ ث٦ْ٥ياااج ثإلدثسياااز ثحمل٢٪اااز ف٢٪اااش وٝاااذ
ِ  صض٪ؾ  ال إ٥ياج ث٭ضا  ث٥ي ث٥نضيؾز ١ج٭ش ده٫ أعذجد  ٩ِ ٩نينٝ   ث٥اي  ثألعاذجح  ٩ا

 سؽقااج٫ إىل يااؤدي إدنااج ث٥ااذيبل٫ أعااذجح ٩اا٬ ٥اايظ ر٥اا٠ أ٫ وث٥ااشثؽـ، ٦ّ1ياااج ٝااج٧
 ٙاائ٫ دااجؾبنينٛ ٩شصذيااز ؽنهشيااز ١ج٭ااش إرث إال حثألعااذج وىااشؿ داا  وثألخااز ثؾبنياانٛ
 أعاذجح  ٩ا٬  وهان  رثصبج يف ثؾبنينٛ أؽضث  صنجٝل ١ق٨٢ ف٢٪  ثؾبنينٛ ٩ِ صنجٝناج
 .ث٥نَش إّجدر ث٥ض٪جط

 االختظبص ثؼدو احلكى

 إىل ث٥ااذّن  دئفج٥از  صااه٩ش أ٫ »ثخضقجفااج  دْااذ٧ ف٢٪اش  إرث« ثحمل٢٪ااز ٦ّا   ياضْن 
 .ثؾبخضقز ثحمل٢٪ز

 .2ث٥ٞج٭ن٫ خج٥ٚش ص٢ن٫ ٙئذنج ص٤ْٚ مل ٙئ٫

 دجإلفج٥از  إ٥يااج  ثحملج٣ ثحمل٢٪ز ث٥ضضث٧ يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أف٢ج٧ ثخض٦ٚش وٝذ
 .ثؽبجىتز

 أل٫ إ٥ياج، ثحملج٥ز دج٥ذّن  واليضاج يشدو أف٤ ضبز ١ج٫ إرث إال ذبج ص٦ضض٧ ال أذنج وٝي٤
 ر٥ا٠  ٙيانسه  ثإلدثسي ث٥ٞناج   ٩غاجة٤  ص٢ييٚاجس  يٚاا٨  ال ثحمليا٤  ث٥ٞجما   أ٫ ث٥ٖج٥خ
 ٩اا٬ ال ث٥ٞااج٭ن٫ ٩اا٬ ثخضقجفاا  يض٦ٞاا  أ٭اا  وثؼبااج٣ داا ، ٥اا  ّاااذ ال ٩ااج يف ثألخااري

 دو٫ ث٥ؾاا٤٢ دنَااش ث٥ااشأي، هاازث فغااخ دنَشهااج ث٥ضضث٩اااج ٩ْناا  ويضقٞااٜ ث٥ٞجماا ،
 ّااذ٧ ٩قاا٦قز ٩اا٬ أ٦ّاا  ث٥ٞنااج  عااري فغاا٬ ٩قاا٦قز أل٫ ثؾبنماانُ ٭َااش ثؽاارتثه
 .ثؾبذّن زبيري

                                                           
1
 .إ٥ي  ثإلؽجسر ث٥غجدٜ 1957 عنز ٭نٙ٪رب ٬٩ 23 يف ف٢٪اج - 

 .40 س٨ٝ 18 ث٥غنز 1973 ٩جسط 10 ٩0قشيف  ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2
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 إىل ثإلدثسي ث٥ٞناااج  ١٪ق٢٪اااز ٦ّااا ،ثأل إىل ثألد٭ااا  ٩ااا٬ ثإلفج٥اااز ربااانص وال
 ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز إىل ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز ٩اا٬ ثإلفج٥ااز ورباانص ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز
 .وثفذر دسؽز ٢٥نذنج ث٥ضهديذيز أو ثإلدثسي

 ٥ٞغاا٪  ث٥ْ٪ن٩يااز ثػب٪ْيااز إىل ثدضذثةيااز أو ؽضةيااز فب٢٪ااز ٩اا٬ ثإلفج٥ااز رباانص وال
ٗ  ثؼب٢ن٩ياز  ثػبااجس  دان  دثسياز ثإل ثؾبنجصّاجس  ٥نَاش  ١ؾااز  وث٥ضؾشيِ ث٥ٚضنر  الخاضبل

 .1إ٥ي  ص٦ضٚش ال ر٠٥ يف ث٥ْ٪ن٩يز ثػب٪ْيز وصضاجو٫ ث٥ذسؽز،

                                                           
 .485ؿ ،ثإلدثسي ث٥ٞنج  إؽشث ثس أفن0٣ وفٚ . د -1
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 الثاني البحث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلدارية الدعوى يف تصدر اليت األحكام

 ٦ّياج ييشأ ٝذ أ٭  إال ٩نمنّاج يف يقذس حب٨٢ صنٞن  ث٥ذّن  أ٫ ادلؼتاد
 يف ث٥ٚقا٤  دو٫ آلخاش  أو ٥غاذخ  ٙضنضا  ث٥يذيْيز، ث٥ناجيز هز  إىل عريهج يْي٤ ٩ج

 ثؾبنماانُ، يف ث٥ٚقا٤  ٝذا٤  أخاش   ٧أف٢اج  صقااذس أ٫ ثأل٩اش  يٞضنا   وٝاذ  .٩نمانّاج 
 ثؾبض٦ْٞااز وث٥ضقناارييز ث٥ض٪ايذيااز ثألف٢ااج٧ وهاا  ث٥ٚشّيااز، دجألف٢ااج٧ صغاا٪  وهااز 

 .ث٥نٝضيز وثألف٢ج٧ ثإلؽشث ثس، وعري دجإلعذجس

 أفاان٣ ٝااج٭ن٫ يف ٩ٞااشس هاان ٩ااج إىل  »ّج٩ااز دقااٚز« ثألف٢ااج٧ صٞغااي٨ يف ويشؽااِ
 . 1ثحملج١٪جس

                                                           
 فيااظ ٩اا٬ ثألف٢ااج٧ صٞغااي٨ أ٫)) 0ٙياا  ؽااج  وٝااذ ،1963 أدشياا٤ 7 يف ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز -1

 رننص أف٢ج٧ إىل ثؾبذجؽش ٦٥ي٬ْ ٝجد٦يضاج فيظ و٬٩ ٝيْيز وٕري ٝيْيز إىل ٦ّياج ثؾبرتصذز ثؼبؾيز
 ٩نماانُ يف ثؼب٢اا٨ يف ث٥يْاا٬ ٩ااِ إال ٙياااج ث٥يْاا٬ رناانص ال وأف٢ااج٧ فااذوسهج ٙاانس ٙياااج ث٥يْاا٬
ٜ  ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  أف٢اج٧  إىل ثإلدثسياز  ثؾبنجصّاجس  ـبج٣ يف ٦١  يشد ٙز٠٥ ث٥ذّن ، ـ  داج٥ضيذي  ٥ان
 .((ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ؽه٫ يف 1959 ٥غنز 55 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ ٬٩ ث٥غج٥غز ثؾبجدر
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 األول انفرع

 ادلٌضٌعْح األحكاو

 أفا٦يز  ث٥اذّن   يف ثؾبٞذ٩از  ث٥ي٦ذاجس  يف صقاذس  ث٥ي ه  ثؾبنمنّيز حكاواأل
 يٞذ٩ا   ٩اج  ٦ّا   ثؽبقان٧  أفاذ  ذباج  ياشد  ث٥اي  ثؾبٞجد٦ز ث٥ي٦ذجس و١ز٠٥ ثفضيجىيز، أو

 .ى٦ذجس ٬٩ ٙياج خق٪ 

 ث٥ؾااٜ هاازث يف ث٥قااجدس ثؼب٢اا٨ ١ااج٫ إفااذثاج يف وف٢اا٨ ث٥ي٦ذااجس صْااذدس ٙاائرث
 يف ور٥اا٠ ثعااضٞبل٣، ٦ّاا  ٙياا  يْاا٬ث٥ ورناانص ٙشّيااج ، ف٢٪ااج  و٥اايظ ٩نماانّيج 

 ٩نماانُ دٞيااز يف دااجؼب٨٢ ثسصذااجه دو٫ فااذوس  ٩اا٬ فبغااندز ثؾبنثّيااذ فااذود
 إفااذثس ٩اا٬ ي٢غااش ال ثإلدثسي ث٥ٞنااج  أ٫ ّج٩ااز دقااٚز ثؾببلفااٌ و٩اا٬ ث٥ااذّن 
 دوس يف دج٥ااذّن  ثؾبؾااشُ ّنجيااز دغااذخ ور٥اا٠ وث٥ضقناارييز، ث٥ض٪ايذيااز ثألف٢ااج٧
 إال ث٥ض٪ايذيز ٥ؤلف٢ج٧ ثؼبجؽز ص٬ْ ص٢جد الو ثؾبٚنك، دبْشٙز وث٥ضايتز ث٥ضقنري

 ها   ّجدصا   ص٢ان٫  ص٢اجد  ر٥ا٠  ّاذث  وٙي٪ج ث٥ضْنيل، وى٦ذجس ث٥ْٞند ٩نجصّجس يف
 يف ٙيا   يٚقا٤  وثفاذ  حب٢ا٨  ده٭نثّااج،  ثؾبٞذ٩از  وث٥ذٙنُ ٦١  ثؾبنمنُ يف ث٥ٚق٤
 .دج٥ذّن  يض٦ْٜ ٩ج طبيِ

 واليااز ٩اا٬ سبااشػ أف٢ج٩ااج  أي ٝيْيااز، أف٢ج٩ااج  دثة٪ااج  ص٢اان٫ ثؾبنماانّيز وثألف٢ااج٧
 ٙيااج  ث٥يْا٬  وصٞذا٤  ٥نَشهج ث٥ْندر ٬٩ شبنْاج فؾيز وزبنص فذوسهج ٙنس ثحمل٢٪ز
 .ثؾبٞشسر دج٥يشٛ
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 ١ااجؼب٨٢ ثآلخااش، ؽااٞ  يف وٙشّاا  ٩ناا  ؽااٜ يف ٩نماانّ  هاان ٩ااج ث٥ي٦ذااجس و٩اا٬
 .ث٥نشس ر٠٥ ٥ضٞذيش خذري وصْين ث٥نشس ٬ّ ٩غتنال  دجّضذجس 
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 انثاَي انفرع
 انفسعْح األحكاو

ُ  يف ث٥ذّن  ٭َش أعنج  صقذس ث٥ي ٙا  ث٥ٚشّيز األحكاو ياأ  ث٥ؾا٦٢يز  ث٥اذٙن
 ،1ث٥نٝضياز  ث٥ي٦ذاجس  يف أو إعذجصباج  أو دؾا٦٢اج  أو ث٥اذّن   دغاري  ثؾبض٦ْٞاز  ث٥ي٦ذجس ويف
 ثؾبٞذ٩از  ث٥ي٦ذاجس  يف ث٥ٚقا٤  ٝذا٤  ث٥اذّن   ٭َاش  أعناج   فاجدسر  أف٢اج٧  طبيْااج  وه 
 ١جألف٢ااج٧ ث٥ااذّن  داا  صنضااا  ْناااجد ١ااج٫ وإ٫ ّااجدرً ث٥ااذّن  ذبااج صنضااا  وال ٙياااج

 .صش١اج أو ّناج ث٥ضنجص٣ وإعذجس ووٝٚاج ثؽبقن٩ز عري دج٭ٞيجُ ث٥قجدسر

 ال٭ْاذث٧  ث٥ٞذان٣  دْذ٧ ١جؼب٨٢. ٙياج ث٥شؽنُ رننص ال أي ٝيْ  ث٥ٚشّيز ثألف٢ج٧ ودْل
ُ  فقن٥ ، يف ث٥نضثُ دْذ ث٥رتٟ أو ث٥ضنجص٣ دئعذجس ثؼب٨٢ أو ث٥قٚز  أو ثؽبقان٩ز  وث٭ٞياج
 .ثؽبقن٩ز عري دضنَي٨ ثؾبض٦ْٞز ثألف٢ج٧ وعجةش ث٥ذّن  ّشينز ديبل٫

 ورنانص  ،2ٙيا   ثحمل٢ان٧  ث٥ؾا    فؾياز  زنانص  ٙئ٭ا   ٝيْياج   ث٥ٚشّا   ثؼب٨٢ ١ج٫ و٩ض 
 .دْذ ثؾبز١نسر ثؼبذود يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ٙي  ثؾبذجؽش ث٥ي٬ْ

                                                           
1
 365 فٚقز 203 ذدن ،ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدن أظبذ. د ث - 

 1106 فاٚقز  ،119 سٝا٨  ث٥غج٥غاز  ث٥غنز 1958 عنز أدشي٤ ٬٩ 12 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2
 يف ث٥ذااش ٝذاا٤ ٙشّيااز ٩غااجة٤ ٩اا٬ ثحمل٢٪ااز ٙياا  ٙقاا٦ش ٩ااج ثؼبؾيااز هااز  زناانص أ٭اا )) 0ٝااشسس إر

 ث٥ٞاشثس  أل٫ أو ثؾبيْاجد  دْذ ٥شْٙاج ث٥ذّن  ٝذن٣ دْذ٧ أو ثالخضقجؿ دْذ٧ ١ج٥ذِٙ ث٥ي٦خ ٩نمنُ
 ث٥ٞنااج  حمل٢٪ااز رناانص ١ااج٫ ٙ٪ااج ثإل٥ٖااج  ى٦ااخ ٭َااش ّنااذ ٙيٞيااذهج ٩ؤٝضااج ، و٥اايظ ذنااجة  ثإلدثسي
 ودنٝاا٘ ث٥ٞذاان٣ ودْااذ٧ ثالخضقااجؿ دْااذ ث٥ااذْٙن دااشٙل ٙقاا٦ش أ٫ دْااذ هااز  وثؼبج٥ااز ثإلدثسي
 ف٢٪ااج  أل٫ ؽذياذ  ٩ا٬  ث٥اذْٙن  هازي٬  يف ٙضٚقا٤  ثإل٥ٖاج   ى٦اخ  ٭َاش  ّناذ  صْاند  أ٫ ث٥ٞشثس صنٚيز
 .((ٙي  ثحمل٢ن٧ ث٥ؾ   ٝنر ع٨ ثألف٢ج٧ فؾيض  وفجص ذنجةيج  ٝنجةيج  ١ج٫ ثألو٣
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 ٞااازثؾبض٦ْ ث٥ٚشّياااز ثألف٢اااج٧ ١ه٦ٕاااخ ٝيْااا  ٕاااري ث٥ٚشّياااز ثألف٢اااج٧ ودْااال
 ٩ْيناز  ديشيٞاز  ث٥اذّن   دئعذاجس  ١اجؼب٨٢  ٝيْيج  دْناج ١ج٫ وإ٫ ثإلعذجس، دئؽشث ثس

 .٦٥1خربر أو ٦٥ضقٞيٜ دئفج٥ضاج أو

 صٞذاا٤ وال ٙياا ، ثحمل٢اان٧ ث٥ؾاا   فؾيااز زباانص ال ث٥ٞيْيااز ٕااري ث٥ٚشّيااز وثألف٢ااج٧
 صذْاج   ثؽبقان٧  دا   صنضاا   ث٥اي  ثؼب٢ا٨  فاذوس  دْاذ  ٙياج يي٬ْ وإدنج ثؾبذجؽش، ث٥ي٬ْ
 .ثؼب٨٢ ٥ز٠٥

 ر٥اا٠ يف ث٥غاانسي ثحملج١٪ااجس أفاان٣ ٝااج٭ن٫ ٩اا227/٬-220/ثؾبااجدر ٙقاا٦ش وٝااذ
 وال ث٥ااذّن  عااري أعنااج  صقااذس ث٥ااي ثألف٢ااج٧ يف ث٥يْاا٬ رناانص ال) أ٫ ٦ّاا  دنقاااج
 ّاذث  ٙي٪اج  ور٥ا٠  ٦١ااج  ٦٥خقان٩ز  ثؾبناا   ثؼب٨٢ فذوس دْذ إال ثؽبقن٩ز ذبج صنضا 

 . ث٥ذّن دنٝ٘ وث٥قجدسر وثؾبغضْؾ٦ز ث٥نٝضيز ثألف٢ج٧

 ٭انٙ٪رب  25 يف ث٥قاجدس  ف٢٪اج يف ّشمش ،٩قشيف  ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٫ ١٪ج
 (.20 س٨ٝ 13 ث٥غنز) ثألف٢ج٧ ٬٩ ثعضٞبلال  ٙي  ث٥ي٬ْ رننص ال ٩ج ٥ذيج٫ 1967

 ث٥ض٪اياذي  ثؼب٢ا٨  يف ثعضٞبل٣ ٦ّ  ث٥ي٬ْ رننص ال ده٭  ف٨٢ صٞذ٧، ٩ج هذ  و٦ّ 
 وٝذا٤  فاذوس   ٙانس  ور٥ا٠  ثؾباذّ   ذباج  ٝج٧ ث٥ي ثألّ٪ج٣ ؾبْجينز هنذع  خذري دنذح
 ١اه٫  وٝضياج   ث٥ي٦اخ  هازث  ي٢ان٫  داه٫  ٩ٞياذ  ث٥اشأي  هزث أ٫ و٭ش  ،2ثؾبنمنُ يف ث٥ٚق٤
 .زبَٚ  دئؽشث  ثأل٩ش ٩ن  ث٥ٖشك ي٢ن٫

 ث٥اي  ث٥ٚشّياز  ثألف٢ج٧ طبيِ يف ث٥ي٬ْ فض٪ج  يغضضذِ ث٥ذّن  يف ثؼب٨٢ يف وث٥ي٬ْ
 .فشثفز ٝذ٦اج ث٥ؾه٫ فجفخ ي٬٢ ٩جمل ث٥ذّن  يف فذسس

                                                           
 ،248 ودنذ ،359 ؿ ،200دنذ، ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدن أظبذ. د -1

 .دْذهج و٩ج 429ؿ

 .57 س٨ٝ ث٥غجدْز ث٥غنز 1962 أدشي٤ ٬٩ 7 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ف٨٢ -2
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 انثانث انفرع

 انٌلتْح األحكاو

 ثأل٩اش  ٩نا   ث٥ٖاشك  وي٢ن٫ وٝي ى٤ يف يقذس ث٥زي ثؼب٨٢ هن ث٥نٝي احلكى
ُ  دج٥نغاذز  ثؽبقان٩ز  ٩ش١ض زبذيذ أو زبَٚ  دئؽشث  ُ  ؾبنمان  ٩ؤٝضاج   زبذياذث   ث٥ناضث
 ٝاذ  ث٥ذو٥از  وـب٦اظ  ،٩1نمانّاج  يف يقاذس  حب٢ا٨  ثؽبقن٩ز يف ث٥ٚق٤ يض٨ أ٫ إىل

 و٩ج ث٥شوثصخ، فشٗ وثعض٪شثس ث٥ضنٚيز وٝ٘ ى٦ذجس أفنث٣ يف وٝضيز أف٢ج٩ج  يقذس
 ٩اا٬ دضٞذشناا  ث٥ٞاان٣ شن٢اا٬ و٩ااج ث٥نٝضيااز، ث٥ي٦ذااجس ٩اا٬ ث٥ااذّن  ٭َااش أعنااج  يٞااذ٧

 .ثؾبغضْؾ٦ز ث٥ي٦ذجس

 وٝاي،  ى٦اخ  يف فاجدس  أل٭ا   ٙشّا   ف٨٢ هن ث٥ضنٚيز وٝ٘ ى٦خ يف ث٥قجدس وثؼب٨٢
 دّاان  فااٚيقز يف ث٥ي٦ااخ هاازث يٞااذ٧ أ٫ يؾاارته ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ ٝااج٭ن٫ أ٫ ويؤ١ااذ
 ٙياا  ث٥يْاا٬ رناانص أ٭اا  إال إر٫، ثعااضٞبلال  ث٥ي٦ااخ هاازث يشٙااِ أ٫ يضااهص  ٙاابل ثإل٥ٖااج ،
ُ  يف ثؼب٢ا٨  فاذوس  ٝذا٤  ثعضٞبلال   ث٥ٞان٣  داه٫  ر٥ا٠  ث٦ْ٥ياج  ثحمل٢٪از  و٦٦ّاش . ثؾبنمان
 هان  ث٥ضنٚياز  وٝ٘ ف٨٢ يف ث٥ي٬ْ إل٢٩ج٫ ث٥ذّن  يف ث٥ناجة  ثؼب٨٢ ث٭ضَجس دنؽنح
 أ٩ااش يف ثألؽاايج  ٥يذااجةِ ـبجٙااجر ٩اا٬ ٦ّياا  ينيااني ّ٪ااج ٙناابلً ٦ااض٧ي ال ؾبااج ٥ااضو٧

 ٦٥خيااش ث٥ؾااه٫ روي ٩قااج  ٙياا  صضْااشك ديذيْضاا  ٩غااضْؾ٤ أ٭اا  ٙياا  ٩ٚااشوك
 أ٫ ٦ّا   وثعاضٞش  ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  ٝناج   ؽاش   وٝاذ  ث٥نٝاش  ٙانثس  ٩ا٬  ٦ّيا   وسنؾ 

                                                           
1
 .357 ؿ ،198 دنذ، ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدن أظبذ. د - 
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 ٭َاش  ّناذ  ثحمل٢٪از  يٞياذ  ال أ٭ا   دبْنا   ٩ؤٝضاج   ف٢٪اج   ١ج٫ وإ٫ ث٥ضنٚيز دنٝ٘ ثؼب٨٢
 ٩ٞن٩ااجس ٥اا  ٩ناا  ؽااض ث  أو ث٥نااضثُ زنغاا٨ ٝيْاا  ف٢اا٨ أ٭اا  إال ثإل٥ٖااج  ى٦ااخ أفاا٤

 ث٥ازي  ثؽبقانؿ  يف ٙيا   ثحمل٢ان٧  ث٥ؾ   ٝنر وزننص وخقجةقاج ث٥ٞيْيز ثألف٢ج٧
 . ٩1قش يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز سأس وٝذ ث٥َشوٗ صضٖري مل ىجؾبج ٙي  فذس

 أو ٦١يج  ّن  ث٥ْذو٣ رننص ٙئ٭  ث٥ضنٚيز، دنٝ٘ ف٢٪ج  ثحمل٢٪ز أفذسس إرث ٭ إ
ُ  ٩ا٬  ٙيا   ٙقا٦ش  ٝاذ  ثحمل٢٪از  ص٢ان٫  ٩ج ر٠٥ يف دبج ؽضةيج   ٩ا٬  أ٩ج٩ااج  أد٥ياش  دٙان

٘  ى٦اخ  ؽذياز  ّذ٧ ٦ّ  ث٥ضذ٥ي٤ دٞقذ ثؽبقن٧  ث٥ٞان٣  يغاضٞي٨  ال إر ث٥ضنٚياز،  وٝا
٘  ٥ي٦اخ  صجدِ دِٙ هن ٝذن٣ ّذ٧ أو ثالخضقجؿ دْذ٧ ث٥ذِٙ ده٫  صذْياز  ث٥ضنٚياز  وٝا

 .ثإل٥ٖج  دّن  وه  ثألف٦يز ث٥ذّن  يف ثِٝث٥ن يف هن د٤ ٥ؤلف٤، ث٥ٚشُ

 ىذيْضا   يف ثػب٪٦ز ٦ّ  هن ٩ؤٝضج  ث٥شثصخ فشٗ ثعض٪شثس ى٦خ يف ث٥قجدس وثؼب٨٢
 .2ث٥ضنٚيز دنٝ٘ ثؼب٨٢ ٩غ٤

 ث٥ي٦ذااجس ٩اا٬ ث٥ااذّن  ٭َااش أعنااج  يٞااذ٧ ٙي٪ااج ثألف٢ااج٧ ٩اا٬ يقااذس ٩ااج عااجةش وأ٩ااج
 ث٥غاجدٜ،  ث٥ضٚقاي٤  غاخ ف ٝيْيج  ي٢ن٫ ٙٞذ ث٥ٚشّيز، ثألف٢ج٧ ٬٩ وطبيْ  ث٥نٝضيز،

 ال و٩ااج ٝيْيااج  ي٢اان٫ ٙئ٭اا  ث٥ااذّن  يف ٩ٞااذ٧ ى٦ااخ يف ث٥نااضثُ زنغاا٨ ٩ناا  ١ااج٫ ٙ٪ااج
 .ٝيْيج  يْضرب ال ٩ن  ؽض ث  أو ث٥نضثُ زنغ٨

ِ  ث٥اي  ث٥نٝضياز  ثؾبغجة٤ يف صقذس ث٥ي ثألف٢ج٧ أ٩ج  ص٢ان٧  أ٫ دو٫ ثعاضٞبل٣  ٦ّا   صشٙا
 ٝيْياز،  ٩نمانّيز  ج أف٢ج٩ا  ص٢ان٫  ٙيااج  صقاذس  ث٥اي  ٙجألف٢اج٧  ٩شٙنّاز  دّان   ضبز

 .ث٥قجدسر ٥ؤلف٢ج٧ ثؾبْٞندر وث٥ٞنر ثؼبؾيز وزبنص فذوسهج ٙنس ٙياج ث٥ي٬ْ ٙيؾنص

                                                           
1
 .122 س٨ٝ ّؾشر ثؼبجديز ث٥غن  1957 ينجيش ٬٩ 29 يف ف٢٪اج - 

 .49 س٨ٝ ث٥غج٥غز ث٥غنز 1957 ديغ٪رب 14 يف ٩قش- ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ف٨٢ -2
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 انرابغ انفرع

 اخلصٌيح ريتس ادلتعهمح انفسعْح ادلسائم

 0ثظددىب انظبدزح األحكبو
 ٙيااج،  يٚقا٤  أ٫ ٦ّيا   ١ج٫ ثإلدثسي ث٥ٞجم  أ٩ج٧ ث٭ْٞذس ٩ض  ثؽبقن٩ز أ٫ ثألف٤
 إ٭ؾاجة   دوس  أ٫ عاي٪ج  وال ٦٥ْذث٥از،  ٩ن٢اشث   ١اج٫  وإال ر٥ا٠  ٬ّ ضنجُثال٩ يغضييِ ٙبل
ِ  أ٫ ١٪ج ث٥نقنؿ، صيذيٜ ـبشد ٦ّ  يٞضقش وال ث٥ٞج٭ن٭يز ثؾبذجدا ثدضذثُ يف  ث٥نما

 ٝااذ أ٭اا  إال ٩نماانّاج، يف ثؼب٢اا٨ حناان عااريهج ثماايشثد هاان ٦٥خقاان٩ز ث٥يذيْاا 
 . ف٨٢ دٖري اياجصن أو ٙضْي٦  عريهج يف صؤعش ٙشّيز ٩غجة٤ ر٠٥ أعنج  يف صْشك

 يف دقذدهج إؽشث  أي ثسبجر أو ٙياج ث٥غري ّذ٧ هن وثؾبٞقند 0اخلظٌيخ ًلف -1
. ثؽبقاان٧ دجصٚااجٛ ثؾبااذر هااز  ث٭ضاااج  ٝذاا٤ أو ثؽبقاان٧ أفااذ ٩اا٬ ث٥نٝاا٘ ٩ااذر أعنااج 

 ى٦اخ  صٞذي٨ ٦ّ  يرتصخ فيظ ث٥ٞنجر سد ١قج٥ز ث٥ٞج٭ن٫ حب٨٢ ي٢ن٫ أ٫ أ٩ج وث٥نٝ٘
 ٙيا   ث٥قجدس ثؼب٨٢ ويقذـ ث٥شد ى٦خ يف يٚق٤ أ٫ إىل ثألف٦يز ث٥ذّن  وٝ٘ ث٥شد

ُ  و١قج٥ااز  ذنجةيااج ،  ثإلدثسي ث٥ٞنااج   ؽاااي  داان  ثالخضقااجؿ  ٦ّاا  ثإلرنااجد   ث٥ضنااجص
ُ  فب٢٪از  إىل ثؾبخضقاز  ثحمل٢٪از  صْاين  ى٦اخ  صٞاذي٨  ٦ّا   يرتصخ فيظ وث٥ْجدي  صناجص

 . ثػباضن ٦١يج  ٩ج ث٥ذّن  يف ث٥غري وٝ٘ ثالخضقجؿ

 سباشػ  أو٥ياز  ٩غه٥ز يف ث٥ٚق٤ يض٨ فض  ث٥نٝ٘ ١قج٥ز ثحمل٢٪ز حب٨٢ ي٢ن٫ أ٫ وأ٩ج
 الص٩اج   ثؾبغاه٥ز  هاز   يف ث٥ٚقا٤  ١اج٫  ٩ضا   ث٥اذّن   إ٥ياج ثؾبشٙنّز ثحمل٢٪ز واليز ٬ّ
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 زبٞيٜ ٬٩ ٥ض٪٢ينا٨ ثؽبقن٧ طبيِ دئسثدر ثصٚجٝيج  وٝٚج  أ٫ وإ٩ج ،ث٥ذّن  يف ٦٥ق٨٢
 .زب٢ي٨ أو ١ق٦ـ ث٥ٞنج  ـب٦ظ ٬ّ دْيذ ؽن يف ٩ْن ٕشك

ٛ  داه٫  ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  ٝنش وٝذ ُ  صغانيز  ٦ّا   ث٥ياشٙن  ثصٚاج  ث٥ناضث
ث٥اي   ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  ٝنج  ٦ّياج عذش ث٥ي ثؾبذجدا أعجط ٦ّ  وديج  دينا٪ج

 ثحمل٢٪ز د  ٝنش ؾبج وٙٞج  ث٥ٞج٭ن٭  ثؾبذذأ وصيذيٜ ٝنجةيج  ثؾبنجصّز ث٭ضاج  صؤدي إىل 
 .ث٥ذّن  ٩نمنُ ١ج٭ش ث٥ي ث٥نثْٝز ٦ّ  ث٦ْ٥يج

. ٝناجؤهج  وينقاخ  عا٦يضاج  ثحمل٢٪ز ٙياج صْ٪٤ ٩نجصّز ث٥ضغنيز هز  دْذ صذٞ  وال
 هزث دجعضذْجد ث٭ضا  ٝذ ى٬ْ ٩نمنُ ١ج٫ ث٥زي ث٥غجدٜ ث٥نضثُ ١ج٫ إرث ٙئ٭  ع٨ و٬٩

 ٩ٞضنا   ٦ّا   صغانيض   ث٥نضثُ ىشيف ٥ٞذن٣ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ؽذو٣ ٬٩ ث٥ي٬ْ
 ث٥ااذّن  ٥نٝاا٘ فباا٤ هنااجٟ ي٢اان٫ ٙاابل آخااش، ىْاا٬ يف ثحمل٢٪ااز ٝشسصاا  ث٥اازي ثؾبذااذأ

 ٥  ٥ي٢ن٫ أخش  دّن  يف ث٥ٚق٤ ؼبن ث٥ذّن  وٝ٘ أ٫ إر ثؼبجي، ث٥ي٬ْ ٩نمنُ
 ث٭ضااا  ٝااذ ١ااج٫ إرث أ٩ااج ٝجة٪ااج ، صث٣ ال ثألخااش  ث٥ااذّن  يف ث٥نااضثُ ١ااج٫ إرث إال فباا٤
ٟ  ي٢ان٫  ٙابل  دضغنيز أو دق٦ـ ٜ  فبا٤  هناج  يف ث٥ٚقا٤  ٦ّا   ثػبذياذر  ث٥اذّن   ٥ض٦ْيا
 .1ث٭ضا  ٝذ ُ٭ضث

 يف ٩ٞاذ٧  ىْا٬  يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٬٩ ف٨٢ فذوس ث٭ضَجس ده٫ ٝنش ١ز٠٥
٘  ث٥ٞاج٭ن٭   ثؾبش١اض  دضقذياذ  ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز ٬٩ فجدس ف٨٢  ٩ا٬  ٥ايظ  ؾبنٍا
 أ٫ دبٞن٥از  صشٙنااج  أو ث٥ذّن  صنٝ٘ أ٫ ثحمل٢٪ز ٦ّ  ٙياج يضْن ث٥ي ثألفنث٣ دن
 ٝااذ ثؾبش١ااض هاازث ٩ااجدث٧ دْااذ، ذنجةيااز دقااٚز ذدزباا ٝااذ ي٢اا٬ مل مااذ  ثؾبيْاان٫ ض٩ش١اا
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 ماذ   ثؾبيْان٫  دجّضذاجس  ث٥ٞجم  حب٢٪اج ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز أ٩ج٧ ْٙبلً ثحنغ٨
 .1ث٥ذّن  يف ٝن  فن ث٥ٞج٭ن٫ خج٥٘ ٝذ ٙي  ثإلدثسي ث٢٥جدس يف

 ثؽبقان٧،  أفاذ  وٙاجر  دغذخ ث٥ٞج٭ن٫ حب٨٢ عريهج وٝ٘ هن0 اخلظٌيخ اَمطبع -2
 ٩اا٬ ّناا  ثؽبقاان٩ز يذجؽااش ١ااج٫ ٩اا٬ فااٚز دااضوث٣ أو قاان٩ز،ثؽب أه٦يااز دٚٞااذ  أو

٘  ثؽبقان٩ز  عاري  ث٭ٞياج   ٦ّا   ويرتصخ ،ث٥نجةذن ِ  وٝا  ث٥اي  ثؾبشثْٙاجس  ٩نثّياذ  طبيا
 ودياابل٫ ذباا٨، يض٦ْااٜ دغااذخ ثال٭ٞيااجُ فقاا٤ ث٥اازي٬ ثؽبقاان٧ فااٜ يف ؽجسيااز ١ج٭ااش
 ٞيجُثال٭ فج٥ز أ٫ ىجؾبج ثال٭ٞيجُ أعنج  يف ثؽبقن٩ز يف صضخز ث٥ي ثإلؽشث ثس طبيِ
 وٝاج٧  ثؽبقان٧  صْاذد  وإرث ،ث٥ٞج٭ن٫ سغب  ث٥زي عريهج ثؽبقن٩ز دجعضتنجٗ صض٣ مل

ُ  أعذجح ٬٩ عذخ دهفذه٨ ِ  ال ثؽبقان٩ز  ٙائ٫  ثال٭ٞياج  وال إ٥يا   دج٥نغاذز  إال صنٞيا
 ٩جمل ث٥ذجٝن، إىل دج٥نغذز ثؽبقن٩ز صغض٪ش حبيظ فٞ ، يف إال ثال٭ٞيجُ آعجس يرتصخ
 ودج٥ضااجي زنقاا٤ ال ثال٭ٞيااجُ أ٫ ٦ّاا  ز،٦٥ضؾضةاا ٝجداا٤ ٕااري ث٥ااذّن  ٩نماانُ ي٢اا٬
 داه٫  ٩نمانّاج،  يف ٦٥ٚقا٤  صبياهس  ٝاذ  ث٥اذّن   ١ج٭اش  إرث ٩اج  فج٥ز يف ور٠٥ عذذ ،

 ٙٞاذ  أو ث٥نٙجر ٝذ٤ ثؾبشثْٙز ؽ٦غز يف ثؽبضج٩يز وى٦ذجصب٨ أٝنثؿب٨ أدذوث ٝذ ثؽبقن٧
 إال ياضو٣  وال ٝجة٪ج  ي٤َ ٙئ٭  ثال٭ٞيجُ فق٤ وإرث. ث٥قٚز صوث٣ أو ثؽبقن٩ز أه٦يز

 ث٥اذّن   ثعاضه٭ٚش  و٩ضا   ،دج٥ٞاج٭ن٫  ثؾبٞاشس  ث٥نؽا   ٦ّ  ث٥ذّن  يف ث٥غري دجعضتنجٗ
 عااذخ فااذوط ّنااذ وٝنٙاااج وٝااش ٦ّياااج ١ج٭ااش ث٥ااي ثؼبج٥ااز إىل صشصااذ ٙئذنااج عااريهج

 ؽبقن٩ز ثٙضضجفج  ٥يظ ٩ٞينّز ١ج٭ش خقن٩ز يف ث٥غري ثعضتنجٗ أ٫ إر ثال٭ٞيجُ،
 .ٝجة٪ز ؽبقن٩ز ثعض٪شثس هن د٤ ؽذيذر

 ثؾبجدر ٭ـ ٝقش ٬٩ ث٥ش٨ٕ ٦ّ  أ٭  فـ إرث ده٭  ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز حمل٢٪زث ٝنش وٝذ
 هازث  ٙائ٫  ٙٞاو،  ٦ّيا   حمل٢ان٧  ٩انس  فج٥از  ٦ّا   ث٥ي٬ْ ٩يْجد وٝ٘ ٩شثْٙجس 382
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ُ  أعاذجح  ٬٩ عذخ ٝج٧ إرث يٞ٘ ثؾبيْجد  ٩ا٬  294 ثؾباجدر  يف ثؾبذيناز  ثؽبقان٩ز  ث٭ٞياج
 أيز يف صيذٜ ّج٩ز نثّذٝ ه  ثؽبقن٩ز ث٭ٞيجُ ٝنثّذ أ٫ دبٞن٥ز ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫
 ٩ا٬  وأ٫ د ، صنضا  ث٥زي ث٥ذجح ثؼب٨٢ ٙياج يقذس فض  ثؽبقن٩ز ٦ّياج ص٢ن٫ فج٥ز
 ث٥غااذخ هاازث ٝيااج٧ ٙاائ٫ ثؽبقاان٧، أه٦يااز ثؽبقاا٨ ٙٞااذ هااز  ثال٭ٞيااجُ أعااذجح داان

ِ  ث٥ٞناج   ٩ا٬  دبق٢ا٨  ْٙابلً  عذنصا   يغاض٦ض٧  ٦ّي  ثؾبرتصخ ثألعش وزبٜٞ  ثؼبؾاش  ١ضنٝيا
 صٞشيش ٬٩ ٝجىِ دذ٥ي٤ أو ث٤ْٞ٥، ّجهز أو ث٥ْض  أو نن٫ثػب يذّ  ث٥زي ثؽبق٨ ٦ّ 

 ٦٥٪قاجدن  ٩ْاذ  ٩غضؾاٚ   أو أخقاجة   ىذياخ  أو ىا   ٝن٩غاين٫  أو ؽشّ  ىذيخ
 ٩شثٝذااز ـب٦ااظ ٩اا٬ ٝااشثس أو داا ، ٩ااشخـ خقنفاا  أو ف٢اان٩  ٦ّٞيااز دااه٩شثك
 دؾه٫ 1944 ٥غنز 141 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ ألف٢ج٧ وٙٞج  ث٥ققز دنصثسر ث٦ْٞ٥يز ثأل٩شثك

 ٥ؤله٦ياز  ثؾبٚٞاذر  ث٦ْٞ٥ا   ثؾباشك  فج٥از  ٝياج٧  يغذاش  ٦ّٞياز،  داه٩شثك  دنثؾبقاج  فؾض
 .1ثألعش ؿبزث خبقجةقاج

 ٩ا٬  ٩قا٦قز  ري ٤١ ى٦خ ٦ّ  دنج  إؽشث ثصبج، وإ٥ٖج  صوثؿبج هن0 اخلظٌيخ ظمٌط -3
 ث٭ٞناش  ٩ضا   ث٩ضنجّا   أو ثؾبذّ  د٤ْٚ ث٥ذّن  يف ث٥غري ّذ٧ فج٥ز يف ور٠٥ ثؽبقن٧،

 دغاٞنه  ث٥ض٪غا٠  وزنق٤ ،ث٥ضٞجم  إؽشث ثس ٬٩ ٙياج ع٨ فقيـ إؽشث  آخش ٬٩ عنز
 ثؾبي٦اانح ثؽبقاان٩ز أ٩ج٩اااج ثؾبٞج٩ااز ثحمل٢٪ااز إىل دااز٠٥ ثؼب٢اا٨ دي٦ااخ أ٩ااج ثؽبقاان٩ز
ِ  فانسر  ٦ّا   وأ٩اج  ث٥ذو٥از،  ـب٦اظ  ٝج٭ن٫ يف ثؾبٞشسر دجألومجُ إعٞجىاج  ّؾا٤  إرث ث٥اذٙ
 ٕااري ١٫ااج وإال ثؾبااذّن طبيااِ مااذ صٞذشناا  وي٢اان٫ ث٥غاانز ث٭ٞنااج  دْااذ دّاانث  ثؾبااذّ 
 دغااٞنه ثؼب٢اا٨ ٦ّاا  ويرتصااخ ث٥ذااجٝن٫، ٩ناا  ثعااضٚجد ثؽبقاان٧ أفااذ ٝذ٩اا  وإرث ٩ٞذاان٣،

 إؽاااشث ثس طبياااِ وإ٥ٖاااج  ثإلعذاااجس دااائؽشث  ٙيااااج ث٥قاااجدسر ثألف٢اااج٧ عاااٞنه ثؽبقااان٩ز
ٜ  يغاٞو  ال و٢٥نا  . ث٥اذّن   فقيٚز ر٠٥ يف دبج ثؽبقن٩ز  وال ث٥اذّن   أفا٤  يف ثؼبا

 .ثألف٢ج٧ ٥ض٠٦ ث٥غجدٞز ث ثسثإلؽش يف وال ث٥قجدسر، ث٥ٞيْيز ثألف٢ج٧ يف
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ـ  دثةاشر  ٝنش وٝذ  ٙٞاشر /303/ثؾباجدر  داه٫  ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  دجحمل٢٪از  ث٥يْان٫  ٙقا
 ثؼب٢اا٨ ى٦ااخ يٞااذ٧) 0أ٫ ٦ّاا  صاانـ وث٥ضؾجسيااز ثؾبذ٭يااز ثؾبشثْٙااجس ٝااج٭ن٫ ٩اا٬ أوىل

 إعاااٞجىاج ثؾبي٦ااانح ثؽبقااان٩ز أ٩ج٩ااااج ثؾبٞج٩اااز ثحمل٢٪اااز إىل ثؽبقااان٩ز دغاااٞنه
 . (٥ذّن ث ٥شِٙ ثؾبْضجدر دجألومجُ

 ٩نجصّااز يْضاارب ث٥ااشثه٬ ث٥يْاا٬ يف ثؽبقاان٩ز دغااٞنه ثؼب٢اا٨ ى٦ااخ ١ااج٫ وؾبااج
ـ  ؿبازث  ىذٞاج   ث٥ٞج٭ن٭ياز  آعجس  ٥رتصيخ ي٦ض٫ ٙئ٭  ث٥ي٬ْ، هزث ٬ّ ٩ضٚشّز إدثسيز  ث٥ان
 ث٥ٞاج٭ن٫  ٩ا٬ /23/ثؾباجدر  يف ٦ّيااج  ثؾبنقانؿ  وثألومجُ ثإلؽشث ثس ؽه٭  يف صضذِ أ٫
 ٩اج  وهان  ثحمل٢٪از  ١ضجح ٨٦ٝ دئيذثّ  ٠٥ور ث٥ذو٥ز، ـب٦ظ صنَي٨ ؽه٫ يف/55/س٨ٝ
 .٩1ذجؽشر ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز سةيظ إىل ث٥ي٦خ ٝذ٧ إر يضقٜٞ مل

 ّشيناز  ّا٬  أي ث٥ٞجة٪از،  ثؽبقان٩ز  ّا٬  ثؾباذّ   ٭اضو٣  ٩ْنج 0 اخلظٌيخ تسن -4
 ثؽبقاان٩ز، ٩نماانُ ثؼبااٜ دهفاا٤ ثفضٚجٍاا  ٩ااِ إؽااشث ثس، ٩اا٬ صبلهااج و٩ااج ث٥ااذّن 
 ياضث٣  ال دجإل٥ٖاج   ث٥يْا٬  ٩يْاجد  ١ج٫ ٩ض  ؽذيذر، ذّن د إ٥ي  ث٥ْندر ٥  رننص حبيظ
ٟ  ؽاه٫  ٬٩ ٥يظ إر ٝجة٪ج ، ـ  أ٫ أو ثؾبيْاجد  هازث  شناذ  أ٫ ث٥ارت  وال ؽذياذث ،  ٩يْاجدث   يٚاض
 أو ش،نا فب ياذ  ٦ّ  ؽبق٪  ث٥ضجسٟ ٬٩ دئّبل٫ فق٤ إرث إال ثؽبقن٩ز صشٟ ي٢ن٫

 ٩اا٬ أو ٩ناا  ٩نْٝااز ٩ااز١شر يف فااشيـ دذيااج٫ وأ ثحمل٢٪ااز، ١ضااجح ٦ٝاا٨ يف ٩ناا  دضٞشيااش
 فبناشهج،  يف وإعذجصا   ثػب٦غاز  ؽاٚنيج   دئدذثةا   أو ٦ّيااج،  خقا٪   ثىابلُ  ٩ِ و١ي٦ ،
 وث٥ضؾجسياز  ثؾبذ٭ياز  ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  ٩ا٬ /308/ثؾباجدر  يف وثسدر ثألسدـ ث٥قنسر وهز 
ٟ  ؽاه٫  يف ٥نضثُ ٩غجسث  ثأل٩ش ي٢ن٫ ال فض  ثؼبقش عذي٤ ٦ّ  ُ  ثؽبقان٩ز  صاش  يضٚاش
 ؽاجةض  ٙاان  ٩ْن، ٩يْجد ثؽبقن٩ز ٥رتٟ و٥يظ ٥رتٟ،ث ٙياج فق٤ ث٥ي ثؾبنجصّز ٬ّ
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 ثإلدثسيز ثػباز وٝذن٣ ثدذثة  دبؾشد ث٥رتٟ يض٨ وال. ث٥ذّن  ٦ّياج ص٢ن٫ فج٥ز أيز يف
 إٝاشثسث   ثإلدثسر ٝاذ٩ش  ٙائرث  ّنجفاش ،  ص٢ض٪ا٤  فان  دئعذاجس،  ف٢ا٨  فاذوس  ي٦اض٧  د٤ ٥ 

 دئؽجدضا   ٩نااج  وّاذ  أعاش  ٩قاشوٙجصبج  زب٪٦ا   ٩ِ دّنث  ٬ّ دنضو٥  ثؾبذّ  ٬٩ ٩نْٝج 
 إرث ّنا   ٥ْذو٥  ث٥ٞشثس ذبزث ثالّضذثد ّذ٧ ثحمل٢٪ز ٬٩ يي٦خ أ٫ ٥  ٙئ٫ ى٦ذجص ، إىل
ٜ  مل ثإلدثسر أ٫ صاذن  ٩اج   دئعذااجس ثحمل٢٪از  صٞنا   ال وّنذةاز  ١ج٦٩از،  ى٦ذجصا   ٥ا   زبٞا

ِ  ثإلٝاشثس  ٩ٖاض   صٞذس أ٫ ؿبج ١ج٫ وإ٫ ثؽبقن٩ز، صش١   ٩غاضنذث   دنفاٚ   إ٥يا   وث٥اذثٙ
ٟ  ٦ّااا  ويرتصااخ  ،ث٥ااذّن   يف ِ  إ٥ٖاااج  ث٥اارت  ر٥ااا٠ يف دبااج  ثؽبقااان٩ز إؽااشث ثس  طبياا

 ثؼبااٜ ر٥اا٠ شنااظ ال و٢٥اا٬ دجؾبقااشوٙجس، ث٥ضااجسٟ ٦ّاا  وثؼب٢اا٨ ث٥ااذّن  فااقيٚز
 .ينٞل مل ثإل٥ٖج  ٩يْجد ١ج٫ إرث ث٥ذّن  د  ثؾبشٙنّز

 ثإلدثسي وث٥ٞنج  ث٥ٚٞ  يف ثؾبغ٨٦ ٬٩ ده٭  ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٝنش وٝذ
ٟ  صنضاا   ٝاذ  دجإل٥ٖاج   ىْناج   ١ج٭ش و٥ن إلدثسيزث ثؾبنجصّز أ٫ ث٥ٚش٭غ   دضغا٦ي٨  أو داج٥رت
 . ثؾبي٦ندز ث٥ٞج٭ن٭يز ث٥ؾشوه صنٙشس ٩ض  ثؾبذّ  دي٦ذجس ٦ّي  ثؾبذّ 

 ث٥رتٟ ١ج٫ إرث ٩ج حبغخ ث٥ٞج٭ن٫ ّيناج ث٥ي ثؼبذود يف أعش  ث٥ضغ٦ي٨ أو ث٥رتٟ وينضؼ
ٜ  ّا٬  جص٣صنا  ١ج٫ أو دْناج، أو ٦١اج ٙٞو، ثؽبقن٧ إؽشث ثس ٦ّ  ٩نقذج   رثصا   ثؼبا
 ٦ّيا   ثؾباذّ   صغا٦ي٨  ١اج٫  إرث ٩ج وحبغخ ثؼب٨٢، د  ث٥قجدس أو ث٥ذّن  د  ثؾبشٙنّز
 ىااشٛ ٩اا٬ آخااش أو ىشيااٜ ّاا٬ صنااجص٣ أو دْناااج، أو ى٦ذجصاا  د٢اا٤ صغاا٦ي٨ ٥اان ٦٥٪ااذّ 
 أو ث٥ضنااجص٣ أو ث٥اارتٟ ٩ااذ  ١ااج٫ وأيااج  ثؾبنجصّااز، يف يقااذس ث٥اازي ثؼب٢اا٨ يف ث٥يْاا٬
 ٭انال   ر٥ا٠  إعذاجس  ص٢ان٫  وأ٫ صْاذ  ال ّنذةاز  ث٥ٞجما   ٪از ٩ا أ٫ ثؾبغا٨٦  ٙ٪ا٬  ث٥ضغ٦ي٨،

ُ  أفا٤  يف ٦٥ٚقا٤  ث٥ضقاذي  دو٫ ثؽبقانؿ  هازث  يف ث٥ٞج٭ن٫ ف٨٢ ٦ّ   ث٥ازي  ث٥ناضث
 . ٩نمنُ ري ٕري أفذـ

 ٩اا٬  ١هفاا٤  ث٥ٚش٭غاا   ثإلدثسي وث٥ٞنااج  ث٥ٚٞاا   يف ثؾبغاا٨٦  هاان صٞااذ٧  ٩ااج  ١ااج٫ وإرث
ـ  ث٥ٚش٭غا   ذو٥از ث٥ ـب٦اظ  ٝاج٭ن٫  يف ياشد  مل أ٭ا   ٬٩ ث٥ش٨ٕ ٦ّ  ث٥ْج٩ز ثألفن٣  ٭ا
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ُ  أوىل ي٢ن٫ ٙئ٭  ث٥ؾه٫، هزث يف خجؿ  ٩ا٬ /74/ثؾباجدر  أفج٥اش  إر ٩قاش،  يف دجالصذاج
ٜ  إىل ث٥ذو٥از  ـب٦ااظ صنَاي٨  ؽاه٫  يف 1955 ٥غاانز 165 سٝا٨  ث٥ٞاج٭ن٫   أف٢ااج٧ صيذيا
 يف ث٥ٞاااج٭ن٫ هااازث ص٦٢ااا٨ وٝاااذ خاااجؿ، ٭اااـ ٙيااا  ياااشد مل ٙي٪اااج ثؾبشثْٙاااجس ٝاااج٭ن٫
ٜ  و٬ّ ثؼب٨٢ ٬ّ ث٥نضو٣ و٬ّ ثؽبقن٩ز صشٟ ٬ّ ٩ن /312/إىل/308/ثؾبنثد  ثؼبا
 ٝذ٦ا ،  كبا٬  ثؼب٢ا٨  يف ث٥يْا٬  ؽانثص  ّاذ٧  377/٬ّ/ثؾبجدر يف ص٨٦٢ ١٪ج ٙي ، ث٥غجدش
 .1ث٥ْج٩ز ثألفن٣ ٥ض٠٦ صشديذث  ثأل٩ش ٬٩ ث٥نثِٝ يف صْضرب أف٢ج٩ج  ٙٞشس

 صنااض٣ ٢٥اا  ث٥نااضثُ أفاا٤ يف ٦٥ٚقاا٤ ٩ضقااذيز شبناا  أ٫ ٦٥٪ق٢٪ااز أ٫ ٦ّاا  
 ث٥ازي  ثؽبقا٨  إىل ثؾبنغانح  دج٥ضناجص٣  ث٥ْاشيف  داجإلٝشثس  صْضذ وأال ث٥ٞج٭ن٫، ف٨٢ ٦ّي 

 إىل صي٪اات٬ مل إرث فااقيقج ، إّبل٭ااج  إّبل٭اا  ٩اا٬ ث٥ااش٨ٕ ٦ّاا  ثؼبناانس ّاا٬ سب٦اا٘
 .2ثإلٝشثس هزث وِٝ ٬٩ ؽخقيز

 فاشثفز  ثؾبشثْٙاجس  أوسثٛ ٩ا٬  أوسٝز إؽشث  ٬ّ ثؽبقن٩ز ٝيج٧ ٩ِ ثؽبق٨ ٭ض٣ وإرث
 ٙيغااضضذِ ثؼب٢اا٨ ّاا٬ ث٥نااضو٣ أ٩ااج ،٢اا٬ي مل ١ااج٫ ث٥نسٝااز أو ثإلؽااشث  ثّضاارب ماا٢نج  أو

 .د  ث٥غجدش ثؼبٜ ٬ّ ث٥نضو٣

 ٝذا٤  إرث ٩اج  فج٥از  يف ور٥ا٠  سْٙااج،  ٦ّا   عجدٞج  ثإل٥ٖج  دّن  ٬ّ ث٥نضو٣ ي٢ن٫ وٝذ
 هاازث يااض٨ أ٫ دؾااشه ٩ؾااشوّيض ، دْااذ٧ ٦ّ٪اا  ٩ااِ ثؾبْيااخ ث٥ٞااشثس ثؾبقاا٦قز فااجفخ
 أ٫ رنخ ذةزوّن فشزنج  ث٥ٞذن٣ ي٢ن٫ وٝذ ،ٝجىْز ودقنسر فقيـ دشمج  ث٥ٞذن٣
 ١اه٫  ما٪نيج   ي٢ان٫  ٝاذ  ١٪ج ث٥ٞج٭ن٭يز، ثألّ٪ج٣ ٥غبل٩ز ثؾبضي٦ذز ث٥ؾشوه ٙي  صضنٙش
 ث٥ٞنج  يٞذسهج وثِٝ ٩غه٥ز هز  ث٥ٞذن٣، هزث صٞيِ أّ٪ج٣ ثؾبق٦قز ري ٬٩ صقذس
 فاجفخ  ٝياج٧  فج٥از  ٩غجؿباج  أو ٍشوٙااج  حبغخ فذر ٦ّ  خقنفيز ٤١ يف ثإلدثسي

                                                           
 .1956 ٭نٙ٪رب ٬٩ 24 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 595 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 .1967 ديغ٪رب ٬٩ 3 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 8 ث٥غنز 557 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2



104 

 ّاذث  ٙي٪اج  سماجةيج ،  صنٚيازث   ٩ْياخ  ده٭ا   ي٦ْا٨  يث٥از  ثإلدثسي ث٥ٞاشثس  دضنٚياز  ثؾبق٦قز
 ٙيااج  ثؾبٞاشس  ثػباضث   صانٝ   ـباشد  دج٥ضنٚياز  يٞقاذ  فياظ  ث٥ناذو  ٥نثةـ صنٚيز فج٥ز

 ٝااشثة٬ ٝذاان٣ يف يضغااجه٤ ال ثإلدثسي ث٥ٞنااج  أ٫ ٦ّاا  ث٥ضنٚيااز، هاازث ّاا٬ ٦٥ضخ٦اا٘
 ٝذن٣ ٬٩ ٩ج٭ْج  ث٥نٍيٚز ٬٩ ث٥ٚؾجة  ث٥ٚق٤ ٬ّ ث٥ضْنيل يْرت ٨٦ٙ دج٥ٞشثس، ث٥شمج
 .ث٥ٚق٤ ذبزث ث٥قجدس ث٥ٞشثس إ٥ٖج  دي٦خ ث٥ذّن 

ٜ  ٬ّ ث٥ضنجص٣ ٩جأ ٜ  ّا٬  صناجصال   ٢٥ن٭ا   ٙذجىا٤  ثإل٥ٖاج   داذّن   ث٥ضٞجما   فا  فا
 ثؼبجفا٤  ث٥ضقاج   داه٫  ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪ز ٝنش هزث ويف ث٥ْج٧، ث٥نَج٧ يض٦ْٜ
 وّا٬  ثؾبْاجػ  إىل إفج٥ضا   ٝشثس إ٥ٖج  دّن  ٬ّ ٭ضو٣ صن٪٬ ٝذ وثؾبذّ  ث٥نصثسر دن
 ثإل٥ٖاج   داذّن   ث٥ضٞجما   ّا٬  ث٥ضناجص٣  ١ج٫ وؾبج ثؽبذ٩ز، صش١  خبل٣ ثؾبشصخ يف فٞ 
 ٦ّ  ث٥ْٚج٥ز ث٥شٝجدز صذن  ٦ّي  أل٭  ث٥ْج٧، دج٥نَج٧ يض٦ْٜ فٜ ٬ّ صنجص٣ سيخ دبل هن

 ٩ٞقااند  ١ااج٫ وإر دااجىبلً، ي٢اان٫  ثإلعااٞجه هاازث ٙاائ٫  ثإلدثسيااز، ث٥ٞااشثسثس ؽااشّيز
 ث٥ضنااجص٣ ٩نماانّ  سدااو هاان و٩بلدغااجص  ـث٥قاا٦ ّذااجسثس ٩اا٬ ثؾبغااضخ٦ـ ث٥يااشٙن
 ثؽبذ٩از،  إىل ثؾباذّ   إلّاجدر  ٝاجدبلً  ٩ْاج   ؽ٦ْاا٪ج  أو ّناا٪ج  وث٥نضو٣ دجآلخش أفذاج
 و٩قاريث   ٩نمانّج   ٩اشصذين  ث٥ضناجص٣  ٦ّيا٪اج  وسد ث٦٥زث٫ ث٥شثصخ وى٦خ ثإل٥ٖج  و١ج٫

ـ  ربضةز ّذ٧ ٙئ٫ ثؽبذ٩ز، ٬٩ ث٥ٚق٤ أعجط ٦ّ  ٥ٞيج٩ا٪ج  ديابل٫  يٞضنا   ث٥قا٦
ـ  ّٞذ  ٩ا٬  557 ثؾباجدر  ٩ا٬  ثألوىل ث٥ٚٞاشر  ؼب٢ا٨  وٙٞاج   ٩نا   ؽاض   ٥اذيبل٫  ٦١ا   ث٥قا٦

 .1ثؾبذ٭  ث٥ٞج٭ن٫

 يف ثؾباذّ   دي٦ذاجس  ٦ّيااج  ثؾباذّ   ثإلدثسيز ثػباز ع٦٪ش إرث 0اخلظٌيخ اَتيبء -5
 ٩نمانُ،  رثس ٕري صقذـ - هز  وثؼبج٥ز - ثؽبقن٩ز ٙئ٫ ثإل٥ٖج ، دّن  ٭َش أعنج 

                                                           
 .1965 ين٭ي  ٬٩ 13 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز 8 ث٥غنز 1205 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 1
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 يف ٙنجصّااش ثإلدثسيااز ثػباااز ّااجدس إرث أ٭اا  إال ،1يااز٩نضا دجّضذجسهااج ثؼب٢اا٨ ويااضْن
 يف أفٞيضا   ّاذ٧  ٩ا٬  صاذن  ٩اج  ٦ّا   دناج   ث٥ذّن ، ٩نمنُ ى٦ذجص  يف ثؾبذّ  أفٞيز
 فبنااش صيااشؿ أ٫ ث٥ااذّن  ٭َشهااج ّنااذ ثحمل٢٪ااز ٦ّاا  يااضْن ٙئ٭اا  ث٥ي٦ذااجس، هااز 

ُ  يف صٞنا   وأ٫ ث٥يشٙن، دن مت ث٥زي ث٥ق٦ـ  دث٩اش  ٩اج  صاشث ،  دباج  ث٥اذّن   ٩نمان
 يف ثؼب٢ا٨  ٝذا٤  ىشٙيااج  دان  ْٙابلً  ث٭ضااش  ٝاذ  ١ج٭اش  ٩اج  ث٥نمِ هزث ٦ّ  قن٩زثؽب

 .2ؽذيذ ٬٩ ثؾبنجصّز ّجدس د٤ ث٥ذّن ،

 ٝذاا٤ ٩اا٬ ث٥قاا٦ـ يف ثؾبنجصّااز ١ج٭ااش إرث أخااش ، ؽاااز ٩اا٬ ثؼبااج٣، و١ااز٠٥ 
 ىج٥ذااز ث٥اانصثسر ؽ٦ْضاااج وٝااذ ؿبااج، دااه٫ ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز ٝنااش إر ثؾبااذّ ،
 ث٥اذيبل٫  أوؽا   يف صٚقا٤  وأ٫ ّنا   شبضنِ أ٫ ثؾبنعٜ، ٩ش١ض يف ث٥ق٦ـ ٦ّ  ث٥ضقذيٜ
 وث٭ضااااج  ث٥ضناااجص٣ دئعذاااجس صٞنااا  أ٫ ال ٦ّيااا ، ث٥ٞاااج٭ن٫ ف٢ااا٨ ٩نض٥اااز إ٥يااا  ثؾبنؽااااز

 ص٢ااان٫ ال ث٥قاا٦ـ،  هاازث  فاااقز يف ثؾبااذّ   ٩نجصّااز  دْاااذ أ٭اا   ثؼبااج٣  إر ثؽبقاان٩ز، 
 يضاجعا٦  ٩ضؾاجوصر  ثحمل٢٪از  ص٢ن٫ ر٠٥ و٦ّ  ٩نقغ٪ج ، ث٥نضثُ وال ٩نضايز ثؽبقن٩ز

 هاازث فااقز يف ؽااذيج  ٩نجصّضاا  ٩اا٬ ث٥ااش٨ٕ ٦ّاا  ى٦ذاا  ّاا٬ ثؾبااذّ  صنااجص٣ أعذضااش ٥اان
 .3ث٥ضنجص٣

 ث٥اي  ث٥ْذاجسثس  دال٥ز ٬٩ صغضخ٦ق  دبج ٦ّياج ثؾبْشوك ثالصٚجٛ صٚغش أ٫ و٦٥٪ق٢٪ز
 ثآلخاش،  ٝذا٤  ثدّج ثصا   دْال  ٬ّ ٭ض٣ ٝذ ثؾبضقجؼبن ٬٩ ١بلً أ٫ صذن ٙئرث صن٪ناج،

 ث٥نجفيااز ٩ا٬  ث٥ااذيبل٫ ٍاجهش  ثالدّاجةن  أفااذ ي٢ان٫  أ٫ فا٦قج   ثّضذااجس يف يٞاذؿ  ٙابل 
ٜ  دنمانؿ  ال ث٥ياشٙن  ٬٩ ٤١ ره٬ يف يٞن٧ ٩ج ه  ث٥ْربر دث٩ش ٩ج ثؾبنمنّيز،  ثؼبا

 و١اج٫  آعاجس ،  دْال  ٩غاضذٞيز  ثؾباذّ   ٙقا٤  ٬ّ ثألوٝجٗ وصثسر ّذ٥ش ٙئرث رثص ، يف

                                                           
1
 .1956 ٭نٙ٪رب ٬٩ 24 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 1618 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

2
 .1958 ديغ٪رب ٬٩ 27 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 3 ٥غنز 12 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

3
 .1965 ين٭ي  ٬٩ 13 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 8 ٥غنز 1205 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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 إّجدصا   ٩ٞجدا٤  وٍيٚض  ٬ّ ثدْجد  ٩ذر ث٥شثصخ يف فٞنٝ  ٬ّ ٭ض٣ ٝذ ٩ْاج ثؾبضقج 
ُ  فغا٨  ذباج  أسياذ  ث٥اي  ثؾبٞن٩جس ٙاز  إ٥ياج،  ذباج  يْضارب  ث٥اي  ها   ث٥ياشٙن  دان  ث٥ناضث
 .1ث٥ٞج٭ن٭  دجؾبْن  ف٦قج  ثالصٚجٛ

ـ  يف ث٥يْا٬  رنانص  ال أ٭  ٦ّ   أ٫ ر٥ا٠  ث٥ٞاج٭ن٫،  ٙاا٨  يف ث٦ٖ٥او  دغاذخ  ث٥قا٦
 ث٥ضقاج   ىذيْاز  ٦ّا   يٞان٧  ّج٩اج   أفابلً  سددس ٝاذ  ثؾباذ٭   ث٥ٞاج٭ن٫  556/٬٩/ثؾبجدر
 إر ثدّج ثصا   ٩ا٬  ؽاض   ّا٬  ث٥ضٞجدا٤  وؽا   ٦ّا   ث٥ياشٙن  ٩ا٬  ١ا٤  ٩ا٬  صناجصال   ضذاجس  دجّ

 - ر٥ا٠  و٩اشد  ،(ث٥ٞاج٭ن٫  يف ث٦ٖ٥و دغذخ ث٥ق٦ـ يف ث٥ي٬ْ رننص ال) أ٭  ٦ّ  ٭قش
 يف واااج ١ج٭ااج ثؾبضقااجؼبن ٫ إىل - ثؾبااجدر ٥ض٦اا٠ ثالينااجفيز دجؾبااز١شر وسد ٩ااج ٦ّاا 

 ديناا٪ج  ٝاج٧  ٙي٪ج ث٥ٞج٭ن٫ ف٨٢ ٩٬ ث٥ضغذش يغضييْج٫ فٞنٝا٪ج يف ثؾبنجٝؾز ٩ْشك
ِ  ٙابل  ثأل٩اش،  هازث  ٬٩ صغذضج أذن٪ج ثؾبٚشوك د٤ ثؼبٞنٛ، هز  ٦ّ  ٭ضثُ ٬٩  ٩ا٬  يغا٪
 ث٥يذيْا   ثألفا٤  ذبزث ثألخز ويضْن ث٥ٞج٭ن٫، ٙا٨ يف ٦ٕو أ٭  ر٠٥ دْذ ٩نا٪ج أفذ
 .2ثإلدثسي ثجملج٣ يف

 ث٥ْاندر  ٥ا   يظ٦ٙا  ٩نضاياز،  ثؽبقن٩ز دجّضذجس وٝن  ث٥ذّن ، ٬ّ ثؾبذّ  أ٭ض٣ وإرث
 ثؾباذّ   أ٫ ث٥غجداش  ٩ا٬  ١اج٫  إرث ده٭  ٝنش ث٥ي ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ إلعجسصبج

 ٙهعذضااش ثإلدثسيااز، ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ ٩ناا  ثؾبشٙاانّضن ث٥ااذّنين إفااذ  ّاا٬ صنااجص٣ ٝااذ
 يٞذ٤ ٙبل ث٥ذّن ، ص٠٦ يف ٩نضايز ثؽبقن٩ز أفذقش ودز٠٥ ث٥ضنجص٣، هزث ثحمل٢٪ز

 صنَاش  وها   ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ رثص  ثؾبنمنُ يف نجصّزثؾب إلعجسر ث٥ْندر ٩ن 
ٜ  ٬ّ ثؾبذّ  دضنجص٣ ده٭  ٝنش ١٪ج ،3ث٥غج٭يز ث٥ذّن  ٬ّ ثؾبشٙنُ ث٥ي٬ْ  ثألو٣ ث٥ؾا
ٟ  ي٢ان٫  ال ث٥غاج٭   ؽاٞاج  ٦ّ  وٝقش٭ج ث٥ذّن  ٬٩ ُ  هناج  ثؽبقان٩ز  ىاشيف  دان  ٭اضث

                                                           
1
 .1965 ين٭ي  ٬٩ 13 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 8 ٥غنز 125 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

 .1957 ٩جسط ٬٩ 9 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 3 ٥غنز 95 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2

3
 .1957 ين٭ي  أو٣ ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 853 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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ـ  وؽاند ،  ٩ٞن٩جس يٚٞذ ودج٥ضجي ث٥ؾٜ، ر٠٥ فن٣  ورناخ  ٩نمانُ،  ري ٕاري  ويقاذ
 ّاا٬ ث٥ناا٪ين ث٥ضنااجص٣ دااه٫ ٝنااش ١ااز٠٥ ،1ٙياا  ٩نضايااز ثؽبقاان٩ز دجّضذااجس ثؼب٢اا٨
 إىل وسثةا   ٩ا٬  ثؾباذّ   يش٩ا   إدنج ث٥ي٦ذجس صْذي٤ ٬٩ ثؾبغضٚجد ثإل٥ٖج  دّن  ٩ضجدْز

 أل٫ ثؽبقاان٩ز، دج٭ضاااج  دااجؼب٨٢ ثإلؽشثةاا  ث٥ضنااجص٣ هاازث أعااش ثحمل٢٪ااز ٥اا  زبٞااٜ أ٫
 سثْٙااج  إفاشثس  ٦ّ  دٞجؤهج يضنٝ٘ خقن٩ز ٤١ ه٫ؽ ؽهذنج ثإل٥ٖج  ى٦خ ثؽبقن٩ز

 دٞناج   ٙيااج  يضاذخ٤  أ٫ ثإلدثسي ٦٥ٞجما   رنانص  ٙابل  ّنااج  ٭اض٣  ٙئرث ٩ضجدْضاج، ٦ّ 
 .2ّناج ث٥ؾه٫ فجفخ ّذو٣ ٬٩ ث٥ش٨ٕ ٦ّ  ؿبج فجع٨

 ثإلدثسي ث٥ٞاشثس  إّاذث٧  أعش  ٬٩ و١ج٫ ّينيز، فؾيز رث دجإل٥ٖج  ثؼب٨٢ ١ج٫ وؾبج
 عااذٜ إدثسي ٝااشثس إ٥ٖااج  دي٦ااخ ث٥ااذّن  ٙاائ٫ ث٢٥جٙااز، ز٩نثؽااا يف دئ٥ٖجةاا  ثحمل٢اان٧
 ٩نضاياز،  ؽاهذنج  يف ثؽبقان٩ز  وصٖاذو  ٩نمانُ،  رثس ٕاري  صقذـ دئ٥ٖجة  ف٨٢ فذوس
 ثؾبيْان٫  ث٥ٞاشثس  أ٫ ث٥غجداش  ١اج٫  ٩ض  ده٭  ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٝنش ثؾبْن  وذبزث
 دّااجو  يف ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز ٩اا٬ دئ٥ٖجةاا  ف٢اا٨ ٝااذ دج٥رتٝيااجس ث٥قااجدس ٙياا 

 آعاجس  ٩ا٬  ٦ّيا   صشصاخ  و٩اج  هان  ٝج٭ن٭اج   ٩ْاذو٩ج   ثؾبز١نس ث٥ٞشثس وأفذـ عجدٞز، ّذيذر
 ٝشثسثهاج  ٙهفذسس ثألف٢ج٧، هز  ٩ٞضن  ثإلدثسر ٭ٚزس وٝذ ثإل٥ٖج ، ألف٢ج٧ ٭ضيؾز
 ص٢اا٬ مل ١ااه٫ وثّضذجسثهااج ٦ّياا  ثؾبرتصذااز ث٥بلفٞااز وث٥ٞااشثسثس ثؾبااز١نس ث٥ٞااشثس دئ٥ٖااج 
 سغبضاج ث٥ي ثؾبذجدا أعجط ٦ّ  ث٥رتٝيجس وأؽشس ٦ّي ، ١ج٭ش ٩ج إىل ثؼبج٥ز وإّجدر
 ٙاائ٫ صٞااذ٧، ٩ااج هاان ث٥غجدااش ١ااج٫ ٩ضاا  - دجإل٥ٖااج  ث٥قااجدسر ثإلدثسي ث٥ٞنااج  أف٢ااج٧
 ٩نمانُ،  رثس ٕاري  هز ، وثؼبج٥ز أفذقش، ٝذ ص٢ن٫ رثص  ث٥ٞشثس يف دج٥ي٬ْ ثؾبذّ 

 وصنٚياز  ٧ثألف٢اج  دض٦ا٠  دئ٥ٖجةا   ف٢ا٨  ٝذ دث٧ ٩ج ٩نضايز، دؾه٭  ثؽبقن٩ز وأفذقش
 دج٥رتٝياجس  ٝاشثس  وفاذس  فذوس ، ٝذ٤ ٦ّي  ١ج٭ش ٩ج إىل ثؼبج٥ز وأّيذس ْٙبلً، ر٠٥

                                                           
1
 .1962 ديغ٪رب ٬٩ 23 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 6 ٥غنز 1742 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثسيزثإلد ثحمل٢٪ز - 

 .1965 ين٭ي  ٬٩ 13 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 8 ٥غنز 1205 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 2
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 دجّضذااجس ثؼب٢اا٨ يااضْن عاا٨ و٩اا٬ ثألف٢ااج٧، ص٦اا٠ سغبضاااج ث٥ااي ثؾبذااجدا أعااجط ٦ّاا 
ِ  و٢٥ا٬  ٥ ، دج٥نغذز ٩نضايز ثؽبقن٩ز  دث٧ ٩اج  ث٥اذّن ،  دبقاشوٙجس  ثإلدثسر إ٥اضث٧  ٩ا
 ث٥ٞاشثس  إ٥ٖج  وهن ي٦نح،ثؾب زبٜٞ أ٭  ثأل٩ش يزوٕج سْٙاج، ّنذ فٜ ٦ّ  ١ج٫ ثؾبذّ 
 يف وؽاه٭   وثؾباذّ   ث٥اذّن ،  ٭َش خبل٣ ور٠٥ ثألخش ، ثألف٢ج٧ دض٠٦ ٙي  ثؾبيْن٫
 .1فٜ وؽ  ٥  ١ج٫ إ٫ ر٠٥، دْذ ث٥نصثسر أؽشصبج ث٥ي ث٥رتٝيجس يف ث٥ي٬ْ

 

 

                                                           
 ؽه٫ يف 1955 ٥غنز 165 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ ٬٩ 33 ثؾبجدر ٭قش ث٥زي0٬ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 1

 فب٢٪ز ٩غضؾجسي ٥شد ثؾبٞشسر ث٥ٞنثّذ سده٨ ؽه٫ يف صغشي أ٫ ٦ّ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ صنَي٨
 .ث٥نٞل
 .1957 ٩جسط ٬٩ 1 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 1440 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز
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 اخلايسانفرع 

 اإلنغاء ندعٌٍ اخلاصح انطثْعح

 احلكى عهَ ذنك ًاَعكاض

 ثإل٥ٖاج   دّان   يف ثؼب٨٢ ثألو٣ حبغن ؿبج ٙغنٚشد ثإل٥ٖج  دّن  ألايز َظـرا  
 .دجإل٥ٖج  ثؼب٨٢ حبؾيز يض٦ْٜ وث٥غج٭ 

   0األًل ادلطهت 

 اإلنغبء دػٌٍ يف احلكى

 يف ث٥ذو٥از  ـب٦ظ صنَي٨ ؽه٫ يف 1959 ٥غنز 55 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ ٬٩ 33 ثؾبجدر صنـ
 وال ،((٦ّنيااز ؽ٦غااز يف ن ث٥ااذّ يف ثؼب٢اا٨ يقااذس أ٫ ٦ّاا )) 0ثألوىل ٙٞشصبااج فااذس

 ّاا٬ سب٦ٚاانث أو ث٥ؾااه٫ روو فنااش عاانث  ٕيااجد ، أو فناانسي ده٭اا  ثؼب٢اا٨ ينفاا٘
 ٝنج  ٦ّي  ؽش  ١٪ج ث٥ذو٥ز، جمل٦ظ ث٥ٞنجة  ث٥نَج٧ أ٫ ر٠٥ دجػب٦غجس، ثؼبننس
 ثحملاج٨١  ٦ّيا   رباشي  ث٥ازي  ثإلؽشثة ، دج٥نَج٧ ثألخز يضهد  ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز
 و٩ا٬  دّجوثه٨، ٥نَش ثحملذدر ثػب٦غجس فننس ٬ّ ثؽبقن٧ حٕيج فج٥ز يف ثؾبذ٭يز

 ثحملاج٨١  أ٩اج٧  ثؽبقن٧ فننس ّذ٧ ٦ّ  ث٥ؾجسُ سصذ  ث٥زي ثألعش إّ٪ج٣ رننص ال ع٨
 ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  ٙٞااج   يٞان٣  ١٪اج  ثألعش هزث أل٫ ثإلدثسيز، ث٥ذّن  ـبج٣ يف ثؾبذ٭يز
 ثحملاذد  ثػب٦غاز  سفنن ويف دّنث  ٩ضجدْز يف يا٪٤ ث٥زي ثؽبق٨ ٦ّ  ١ؾضث  ٩ٞشس

 .٥نَشهج
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 ث٥اااذّن  دضقناااري ثألو٣ ثؾبٞاااج٧ يف يْضاااذ ثإلدثسي ث٥ٞناااجة  ث٥نَاااج٧ أ٫ دياااذ
 ذباج  ث٥ٞياج٧  ث٥ذو٥از  ٩ٚنم  هيتز ث٥ٞج٭ن٫ أ٥ض٧ إلؽشث ثس وٙٞج  ٙياج ٦٥ٚق٤ وصبيتضاج

 ٝشسصا   دبج هزث ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ١ذس وٝذ ،1ث٥ٞنج  ٦ّ  ثؾبنجصّز ىشؿ ٝذ٤
 يف دجؾبْجسمااز يغاا٪ـ ال ث٥ٞنااجة  ٭َج٩اا  أفاان٣ يف ث٥ذو٥ااز ٦ااظـب ٝااج٭ن٫ أ٫ ٩اا٬

 وؽانثص  ث٥ٖياجد   ثؼب٢ا٨  ٢ٙاشر  ثعضذْجد وأ٫ إدثسي، ٝنج  ذبيتز ٩ن  ث٥قجدسر ثألف٢ج٧
 ث٥ااي ثؾبنيٞيااز ث٥نضيؾااز هاان ث٥ذو٥ااز دبؾ٦ااظ ث٥ٞنااجة  ث٥نَااج٧ ٩اا٬ ٙياا  ثؾبْجسمااز
 ث٥نَااج٧ هاازث يٞاان٧ إر ٦ّياا ، وصرتصااخ أ٩ج٩اا  ث٥ضٞجماا  إؽااشث ثس ٭َااج٧ ٩ااِ صضقااجر 
ِ  ٩نناذيز  فباذدر  ٩نثّياذ  يف ث٥ضقشيشياز  ثؾبشثْٙاجس  ٩ذذأ ٦ّ  أعجعج   روو يغاضيي
 ٩ا٬  ث٥اذّن   زبناري  و٦ّا   ٩غاضنذثصب٨،  ٩ِ ١ضجدز ٩ز١شثصب٨ يٞذ٩نث أ٫ ٙياج ث٥ؾه٫
 ى٦ااخ ٦ّاا  ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ يْااربوث أ٫ هااؤال  فااٜ ٩اا٬ و٥اايظ ث٥ذو٥ااز، ٩ٚنماا  هيتااز

 الص٩ج  يشث  ٩ج ثؾبٚنك إىل أو إ٥يا٨ يي٦خ أ٫ ثحمل٢٪ز ٥شةيظ وإدنج ث٥ؾٚنيز، ثؾبشثْٙز
 آ٭ٚاز  ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  ٝاج٭ن٫  33/٬٩/ثؾبجدر ٦ّي  ٭قش ٩ج هن وهزث ،2إينجفجس ٬٩

 أو ث٥ؾه٫ روي إىل يي٦خ أ٫ ثحمل٢٪ز و٥شةيظ)) 0دٞنؿبج ثألوىل ٙٞشصبج ري٤ يف ث٥ز١ش
 نااج ٝ ؽااش  صٞااذ٧ ٩ااج ٦ّاا  وصٚشيْااج  ((،إينااجفجس ٩اا٬ الص٩ااج  يااشث  ٩ااج ثؾبٚاانك إىل

 فج٥از  يف ص٢ا٬  مل ١ه٫ ثّضذجسهج أو  ثإلدثسيز ث٥ذّن  ؽيخ ّذ٧ ٦ّ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ
ٜ  يهخاز  مل ١٪اج  ،وفاذ   ثؾبذّ  أو ث٥يشٙن ١بل ٕيجح  ث٥اذين٫  ثعاضيٚج   ٭َاج٧  دضيذيا
 ثألف٢اج٧  ٭َاج٧  ٦ّا   أعجعاج   يٞان٧  دا٤  ث٥قا٦ز  وعيٜ ث٥نَج٧ هزث ٢٥ن٫ دج٢٥ضجدز ث٥غجدضز
ٗ  ذٙٞا  ٙياج، ثؾبْجسمز وؽنثص ث٥ٖيجديز ُ  ثعاضاذ  فاذسس  وإ٫« ثألدث  داهوث٩ش  ثؾبؾاشو
 دهف٢ااج٧ ّاجدر  صنضاا   ١ج٭اش  ديان٫  يف ٕيجدياز  أف٢اج٧  دبغجداز  ص٢ا٬  أ٫  »ّشيناز  ٦ّا  

ُ  ّاشك  داذ٣  ثألدث  أ٩اش  ثعضقاذثس  ٩ذاذأ  ٙهؽجص ٙياج، ثؾبْجسمز وصنزس ٕيجديز  ث٥ناضث
 رثصاا ، ث٥نٝااش يف ٝااشس و٢٥ناا  ثألخااش ، ث٥ٞنااجيج ٭َااش وصْيياا٤ ثدضااذث  ثحمل٢٪ااز ٦ّاا 

                                                           
 .1924 ٩جسط ٬٩ 22 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز 6 ٥غنز 2501 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

2
 .1958 عنز ين٭ين ٬٩ 7 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 4 ٥غنز 147 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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ِ  و٩اضبلص٧  ث٥نَاج٧  ؿبازث  ٢٩٪ا٤  ٪ذذأ١  ثألدث ، أ٩اش  يف ثؾبْجسماز  ؽانثص  ثألو٣، ثؾبذاذأ  ٩ا
 ٬ّ وٕين  فننسي ف٨٢ دبغجدز ثألدث  أ٩ش أفذـ  ثؾبيْجد يف ثؾبْجسمز صشِٙ مل ٙئرث
ِ  فاشثفز  يضْجسك ث٥نَج٧ هزث أ٫ ث٥ٞن٣  ٭َج٩ا   أفان٣  يف ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  ٝاج٭ن٫  ٩ا

 .1إدثسي ٝنج  ذبيتز ٩ن  ث٥قجدسر ف٢ج٧ثأل يف دجؾبْجسمز يغ٪ـ ال ث٥زي ث٥ٞنجة 

 أ٫ ر٥ا٠  ٝذنؿباج،  ؽاشوه  صانٙش  دْاذ  إال ث٥اذّن   ؾبنمنُ ثحمل٢٪ز صضقذ  وال
 صنٙشهاج  ٩ا٬  داذ  ال ؽاشوىج   ثإلدثسي، ث٥ٞناج   ٦ّيا   ؽاش   ؾباج  ىذٞاج   ثإل٥ٖاج ،  ث٥ذّن 
 أ٫ ٝاا٤ دااج٥ٚقـ ؿبااج يضقااذ  أ٫ و٦ّياا  ث٥ٞنااج  أ٩ااج٧ ٩ٞذن٥ااز ث٥ااذّن  ص٢اان٫ فضاا 

ُ  حباظ  شن٢نا   ال إر ثؾباذّجر،  ثؾبخج٥ٚاز  ؾبنمنُ يضقذ   ٥ا   يضه١اذ  أ٫ يْاذ  إال ثؾبنمان
 دو٫ ث٥ااذّن  ٝذاان٣ دْااذ٧ ثؼب٢اا٨ ٦ّياا  زبااض٨ يضاانٙش مل وإرث ث٥ؾااشوه، هااز  صاانٙش
 .2ثؾبنمنُ يف ث٥ض٤ٖ٦ٖ

 أ٫ ث٥ٞجما   ٦ّا   صنؽاخ  ثؾبشثْٙاجس  ٙٞا   يف ثؾبغا٦٪ز  ث٥ْج٩از  ثألفان٣  أ٫ ثؾبٞاشس  و٬٩
 ٩اج  ٕاري  يف يٞن  أ٫ ٦ّي  وصهد  ثؽبقن٧، ٬٩ إ٥ي  ثؾبٞذ٩ز ث٥ي٦ذجس حبذود يضٞيذ
 أٝاج٧  ٝاذ  ي٢ان٫  ٙئ٭ا   ثؾباذّ   يي٦اخ  مل دبج ثؼب٨٢ ٝن  ٙئرث ٙي ، ثؼب٨٢ إ٥ي  ى٦خ

 ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ ٙياا  ث٥يْاا٬ رنيااض دبااج خجىتااز ٝج٭ن٭يااز ٝجّااذر ٦ّاا  ٝنااج  
 .3ثألفن٣ ص٠٦ صيذيٜ يف خيت  ٦ّ  صهعيغج  ث٦ْ٥يج

 دبذااذأ ٩نا٪ن٭   يضاهعش  ثإل٥ٖاج   دّان   يف ثإلدثسي ث٥ٞناج   ٩ا٬  يقاذس  ث٥ازي  وثؼب٢ا٨ 
 ياااذيش، وال يٞنااا  ث٥ذو٥اااز ـب٦اااظ أ٫ ر٥ااا٠ ث٥ْج٩اااز، وثإلدثسر ث٥ٞناااج  دااان ث٥ٚقااا٤
 ثإلدثسر ٢٩اج٫  ٭ٚغا   صنقايخ  ٥ا   و٥ايظ  ثإلدثسياز،  ثؾبنجصّاجس  يف ث٥ٚقا٤  ها   ٙ٪ا٪ض 

                                                           
1
  .1958 ين٭ين ٬٩ 7 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 4 ٥غنز 147 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

 .1962 ٩جسط ٬٩ 25 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 6 ٥غنز 1006 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 2

3
 .1967 ٭نٙ٪رب ٬٩ 12 ؽ٦غز ٥ٞنجةيز،ث 8 ٥غنز 1383 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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 ث٥قااقيـ، ث٥ٞاشثس  إفاذثس  يف فب٦اااج ثؼب٦ان٣  أو ثخضقجفااج  فاا٪ي٨ يف ياذخ٤  ٙي٪اج 
ُ  أو ّ٪ا٤  داهدث   يه٩شهج أ٫ ٥  ٥يظ ١٪ج  ؽذياذ  ٝاشثس  إ٭ؾاج   شن٦ا٠  ٙابل  ّنا ،  ثال٩ضناج
 ١٪اج  ث٥ضٞذيشياز،  ثإلدثسر عا٦يز  إىل ٩شؽْا   ث٥زي ثؾبْيخ ثإلدثسي دج٥ٞشثس دذيبلً ي٢ن٫
 واليضا   صٞضقاش  دا٤  إ٥يا ،  أخاش   ّنجفش دئمجٙز ٙي  ثؾبيْن٫ ث٥ٞشثس صْذي٤ شن٠٦ ال

ِ  ث٥ٞاشثس  ٧دْاذ  ٦١ياج   إ٥ٖاج   ثؾبْيخ ث٥ٞشثس إ٥ٖج  ٦ّ  ٘  ؽضةياج   أو آعاجس ،  جب٪يا  ّناذ  يٞا
 ف٢٪ا   أعاذجح  ينا٪٬  أ٫ ٦٥٪ؾ٦ظ ١ج٫ وإ٫ آعجس ، ٬٩ أ١غش أو أعش أو ث٥ٞشثس ٬٩ ؽض 

 ؼب٢اا٨ ثؾبيجدٞااز ث٥قااقيقز وثألومااجُ ث٥غاا٦ي٪ز دااجؼب٦ن٣ ثإلدثسر صذقااش صنؽياااجس
 ثأل٩اان، ث٥نجفااـ و٩شؽااذهج ث٥غااجفش، ماا٪ريهج دنفااٚ  ثؾبؾااشوّيز، وؾبذااذأ ث٥ٞاج٭ن٫ 
 ٝناش  هازث  و٦ّا   ث٥ٞاج٭ن٫،  عايجدر  وثفارتث٧  وث٥قانثح  ثؼبٜ ؽجدر إىل ياذياج ث٥زي

 فؾياز  ها   دجإل٥ٖج  ث٥قجدسر ثألف٢ج٧ فؾيز ١ج٭ش و٥ت٬ ده٭  ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز
 ٥  ثخضقج٧ فٞيٞضاج يف ه  دّن  يف ثإلدثسي ث٥ٞشثس إلّذث٧ ىذيْيز ١نضيؾز ّينيز
 ػب٪يااِ ؽااج٩بلً ي٢اان٫ ٙٞااذ ألفاانث٣،ث حبغااخ سنض٦اا٘ ثإل٥ٖااج  ٩ااذ  أ٫ إال رثصاا ، يف

 دو٫ ٩ناا  ؽااض  ٦ّاا  ثإل٥ٖااج  يٞضقااش وٝااذ ث٢٥ج٩اا٤، ثإل٥ٖااج  هاان وهاازث ث٥ٞااشثس، أؽااضث 
 ٩ا٬  صنا٪ن   ٙي٪اج  ث٥ٞاشثس  دئ٥ٖاج   ثؼب٨٢ رنشي ١ه٫ ثػبضة ، ثإل٥ٖج  هن وهزث دجٝيز،
 دي٦ذاااجس يضقاااذد ثإل٥ٖاااج  ٩اااذ  أ٫ ث٥ذياااج٫ ّااا٬ وٕاااين ث٥رتٝياااز، يف ثؾباااذّ  سبيااا 
 .1ٝنجةاج يف ثحمل٢٪ز إ٥ي  ضا صن و٩ج ثؽبقن٧

ِ  ؽاج٩بلً  ي٢ان٫  ٝاذ  صشٝيز دئ٥ٖج  ثؼب٨٢ ده٫ ثحمل٢٪ز ٝنش ١٪ج  أؽاضث   ػب٪يا
 دج٥نغاذز  ي٢ا٬  مل ١ه٭ا   ويْضارب  ٦١ ، ث٥ٞشثس ينْذ٧ ودز٠٥ ث٥رتٝيز، ذبز  ث٥قجدس ث٥ٞشثس
 ٦ّ  ٩ذث  ٙيضقذد ٩ْن، خقنؿ ٦ّ  ج ذ٩نق ؽضةيج  ي٢ن٫ وٝذ ثؾبشٝن، طبيِ إىل

 دوس ١اج٫  كبا٬  أفاذث   ٦ّا   ث٭ذنا   ٝاذ  ١اج٫  ٙائرث  ثإل٥ٖاج ،  ف٢ا٨  عاضاذٙ  ث ٩اج  ٩ٞضن 
 صنا٪ن   ٙي٪اج  ث٥ٞاشثس  ٙاه٥ٖ   ي٦يا ،  كبا٬  ٕاري   ٝذ٤ ث٥رتٝيز يف فبٞج  رن٦ْ  ثألٝذ٩يز

                                                           
 .1958 ٭نٙ٪رب ٬٩ 15 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 3 ٥غنز 214 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1
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 إ٥ٖاج   أعاجط  ٦ّا   زباذد  ٝاذ  ثؾباذ   ٙي٢ان٫  ث٥رتٝيز، هز  يف ث٥ذوس فجفخ صشٟ ٬٩
 يف سبياا  ٩اا٬ رتٝياازد ٝااشثس يقااذس أ٫ ووؽاانح ثألٝذ٩يااز، صشصيااخ يف ث٥ضااجي صشٝيااز
 ث٥ازي  ث٥ٞاشثس  يف ٥از٠٥  ثؾبْن ث٥ضجسي  إىل ث٥رتٝيز هز  يف أٝذ٩يض  صشؽـ وده٫ دوس ،
ٛ  مل و١ه٭ا   ٙيْضارب  صشٝيضا   أ٥ٖياش  ٩ا٬  أ٩اج  ث٥نقان،  هزث ٦ّ  ؽضةيج  إ٥ٖج ً أ٥ٖ   يف ياش
 . 1ثؾب٦ٖ  ث٥ٞشثس

 ثؽبقاانؿ يف ثؾب٦ٖاا  ث٥ٞااشثس إّااذث٧ هاان ثإل٥ٖااج  ف٢اا٨ أعااش دااه٫ ٝنااش ١ااز٠٥
 ثؼب٨٢ أعش ٬٩ و٥يظ ؽضةيج ، أو ؽج٩بلً ثإل٥ٖج  ١ج٫ إرث ٩ج حبغخ ثؼب٨٢ فذد  ث٥زي
 ثحمل٢٪ز ف٦ن٣ دبغجدز ر٠٥ ١ج٫ وإال ثؼب٨٢، دزثس ٩شٝ  ٥قجؼب  فذس ٬٩ يْضرب أ٫

 إدثسي ٝاشثس  فاذوس  ٩ا٬  داذ  ال دا٤  ثخضقجفااج،  ف٪ي٨ ٬٩ هن ّ٪٤ يف ثإلدثسر فب٤
 ثحمل٢٪از،  دا   ٝناش  ٩اج  ٩ٞضنا   ٦ّا   ث٥ؾاه٫  هزث يف ث٥ٞج٭ن٭يز ثؾبشث١ض ينؾب ؽذيذ
 ٩ا٬  وؽاذ  ٩ا٪اج  ٩ْان  وٝاش  يف ث٥رتٝياز  دئؽشث  ثإلدثسر ؽاز ص٦ض٧ أ٫ ٦٥٪ق٢٪ز و٥يظ

 صٞااذيش يف ثإلدثسر ٢٩اج٫  ٭ٚغاااج صنقاخ  أ٫ ثحمل٢٪از  شب٦اا٠ ال إر ،ث٥ؾاجٕشر  ث٥اذسؽجس 
 ؽاااز صغااض٤ٞ ٩بل ٩ااز وهاا  ٩ْاان، صااجسي  يف ث٥رتٝيااز إؽااشث  ّااذ٧ أو إؽااشث  ٩بل ٩ااز
 ...ثإلدثسر

ٗ  حبغاخ  صٞذيشهج يف خـدج٥رت  وفجؽاز  ث٥ْاج٧  ث٥قاج   و٩ٞضنايجس  ثألفانث٣  ٍاشو
 .2ثإلدثسي ث٥ٞشثس إفذثس ٩نجعذجس ٬٩ ر٠٥ دجّضذجس ث٥ْ٪٤

 

 

                                                           
1
 .1957 ٩جسط ٬٩ 16 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 1611 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

 ،1957 أدشي٤ ٬٩ 13 زؽ٦غ ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 165 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 2
 .1959 ٭نٙ٪رب ٬٩ 28 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 1 ٥غنز 925 وس٨ٝ
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  0انثبَِ ادلطهت

 ثبإلنغبء احلكى حجْخ

 ٦ّا   1959 ٥غانز  55 سٝا٨  ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  صنَي٨ ٝج٭ن٫ ٬٩ 20 ثؾبجدر صنـ
 ٦ّا   دا ،  ثؾبٞن  ث٥ؾ   دٞنر ثؽبجفز ث٥ٞنثّذ طبيْاج ثألف٢ج٧ ؽه٫ يف صغشي أ٫
 .ث٢٥جٙز ٦ّ  فؾز ص٢ن٫ ثإل٥ٖج  ث٥قجدسر ثألف٢ج٧ أ٫

ِ  ثإلدثسي ث٥ٞناج   ٩ا٬  ث٥قاجدسر  ٙجألف٢ج٧  ر٥ا٠  يف ؽاهذنج  ثؾبٞنا   ثأل٩اش  دٞانر  صض٪ضا
 ثؼب٢اا٨ أفااذسس ث٥ااي ثحمل٢٪ااز صغااضنٚز ؽاااز ٙ٪اا٬ ث٥ٞيْيااز، ثألف٢ااج٧ عااجةش ؽااه٫

 أ٫ ؿباج  ١اج٫  وإ٫ صْذي٦  أو ٙي  نُث٥شؽ صغضييِ ٙبل إفذثس  دبؾشد واليضاج ث٥ٞيْ 
ـ  وأ٫ إذباج٧،  أو ٕ٪انك  ٬٩ ٩نينٝ  يف وِٝ ٝذ ي٢ن٫ ٩ج صٚغش  ٝاذ  ي٢ان٫  ٩اج  صقاق
 أخاش   ؽااز  و٩ا٬  فغاجديز،  أو ١ضجدياز  حبضاز  ٩جدياز  أخياج   ٩ا٬  ثؾبنينٛ هزث يف وِٝ
 ث٢ْ٥اظ،  إعذاجس  صٞذا٤  ال ٝجىْاز  ٝج٭ن٭ياز  ٝشيناز  وهاز   ٦٥قٞيٞاز،  ّنن٭اج   ثؼب٢ا٨  يْضرب
 ر٥اا٠ ي٢اان٫ أ٫ إال أخااش  ٩ااشر ث٥ٞنااج  ٦ّاا  رثصاا  ث٥نااضثُ ىااشؿ نصرناا ال عاا٨ و٩اا٬

 ثأل٩اش  ٝنر فجص ذنجةيج  ثؼب٨٢ أفذـ و٩ض  ثؾبٞشسر، ث٥ي٬ْ ىشٛ ٬٩ ٥يشيٜ ثعضْ٪جال 
ٛ  دا٤  ثؽبقن٩ز د  صنضا  ث٥زي ثؼب٨٢ ٦ّ  ثؼبؾيز هز  صٞضقش وال ثؾبٞن ،  صقاذ
 ٙيااج،  ث٥ٚقا٤  وٝذا٤  ث٥اذّن   ٭َاش  أعنج  يف صقذس ث٥ي ث٥ٞيْيز ثألف٢ج٧ ٦ّ  أينج 

 .دجالخضقجؿ ٩ض٦ْٞز ٩غه٥ز يف ث٥قجدس ١جؼب٨٢

 ٦٥يذيْااز  ٩نيٞيااز ٭ضيؾااز ث٢٥جٙااز ٩نثؽاااز  يف دجإل٥ٖااج  ث٥قااجدسر ثألف٢ااج٧ وفؾيااز
 ثإلدثسي ٦٥ٞاشثس  إّذث٧ هن دجإل٥ٖج  ثؼب٨٢ أ٫ إر ثإل٥ٖج ، دّن  ذبج صض٪يض ث٥ي ث٥ْينيز
 يف ث٥نجط دْل إىل دج٥نغذز ذو٩ج ٩ْ ث٥ٞشثس هزث ي٢ن٫ أ٫ شن٬٢ وال دئ٥ٖجة ، ثحمل٢ن٧
 ث٥ٞاشثس  أو ث٥ضنَي٪ا   ث٥ٞاشثس  ر٥ا٠  يف عانث   ثآلخاش،  ث٥اذْل  إىل دج٥نغاذز  رثصا   ث٥نٝش
ٜ  إدناج  ث٥ٖري إىل ثؽبقن٩ز أىشثٗ صضْذ  ث٥ي ثؾبي٦ٞز ثؼبؾيز أ٫ ٦ّ  ث٥ٚشدي  ص٦قا
 ٩ٞقانسر  ٙقؾيضا   ثإل٥ٖاج   ى٦اخ  دشٙل ث٥قجدس ثؼب٨٢ أ٩ج دجإل٥ٖج ، ث٥قجدس ثؼب٨٢



115 

ٜ  يف وخجىتاج   ث٥يج٬ّ إىل دج٥نغذز فجةذج  ث٥ٞشثس ي٢ن٫ ٝذ إر ٙي ،ىش ٦ّ   ٕاري ،  فا
 أ٫ أعجط ٦ّ  آخش ٩نٍ٘ صشٝيز دئ٥ٖج  ٩نٍ٘ ٬٩ ٩ٞذ٧ ى٬ْ دشٙل يٞن  ٙٞذ

ِ  دج٥رتٝيااز، ٩ناا  أفااٜ ث٥ياج٬ّ   ثؾبنٍاا٘ ي٢اان٫ أ٫ ٩اا٬ ث٥ٞناج   هاازث شننااِ ال ر٥اا٠ و٩ا
ٜ  وؽا   دٖري سبي  ٝذ ثؾبشٝ   ث٥قاجدس  رثصا   ث٥ٞاشثس  يف ييْا٬  أ٫ ٥ا   آخاش  ٩نٍٚاج   فا
 .إ٥ي  دج٥نغذز ث٥ضخي  ذبزث

 و٥يغش رثص  ثإلدثسي ث٥ٞشثس إىل صنؽ  ّينيز خقن٩ز دجإل٥ٖج  ث٥ي٬ْ ١ج٫ وؾبج
 ث٥ي٬ْ يف يٚق٤ ثإلدثسي ٙج٥ٞنج  ث٥ْج٩ز، وث٥غ٦يز ث٥يج٬ّ دن ؽخقيز خقن٩ز
 وال ،فاٚض   صث٥اش  أو ٙي  ثؾبيْن٫ ث٥ٞشثس أفذس ث٥زي ثؾبنٍ٘ صٖري و٥ن أ٩ج٩  ثؾبشٙنُ
 ي٬٢ مل ث٥نصيش أ٫ ث٥غجدش ١ج٫ ٙ٪ض  ٝشثس ، ٬ّ ٦٥ذٙجُ ث٥ضذخ٤ ثؾبنٍ٘ هزث ٬٩ يٞذ٤

 إلفاذ   وصياشث   دنفاٚ   ث٥ذو٥از  ّا٬  ١نجةاخ  ثخضق٨ وإدنج ث٥ذّن ، يف أفيبلً خق٪ج 
 ث٥ذو٥از،  ودن ثؾبذّ  دن ث٭ْٞذس ٝذ ص٢ن٫ هز ، وثؼبج٥ز ثؽبقن٩ز، ٙئ٫ ث٥نصثسثس،

 داهي  ٦ّيا   ثؼب٢ا٨  يي٦اخ  مل دث٧ ٩اج  ث٥ؾخقايز،  ٚض دقا  ث٥انصيش  ودان  ثؾبذّ  دن ال
 .ثألخرير ث٥قٚز ذبز  ؽ   أو إ٥ضث٧

ٜ  صغايري  ؽاه٫  يف فاذس  إدثسي ٝشثس إ٥ٖج  ى٦خ ٦ّ  ث٭قذش ثؽبقن٩ز أ٫ ١٪ج  ٩شٙا
 هان  ث٥ذّن  ٙ٪نمنُ وصيشث ، دنفٚ  إدثسص  ٦ّ  ث٥نصيش يٞن٧ ث٥ذو٥ز ٩شثٜٙ ٬٩ ّج٧

 ّياخ  ؽجد  إرث ث٥ٞشثس ٙي٦ٖ  ث٥ٞج٭ن٫، يضث٫دب ووص٭  رثص  يف ثإلدثسي ث٥ٞشثس ثخضقج٧
 أو ثالخضقااجؿ ّااذ٧ وهاا  ث٥ذو٥ااز، ـب٦ااظ ٝااج٭ن٫ يف ٦ّياااج ثؾبنقاانؿ ث٥ْيااخ ٩اا٬

 أو وصهوي٦اج صيذيٞاج يف ثؽبيه أو وث٦٥نثةـ ث٥ٞنث٭ن قبج٥ٚز أو ث٥ؾ٤٢ يف ّيخ وؽند
 أ١غاش  أو ّياخ  ٦ّا   ينيان  مل إرث ثإل٥ٖاج   ٬٩ فقينج  وي٢ن٫ ث٥غ٦يز، ثعضْ٪ج٣ إعج ر
 ث٥قاجدس  ثؼب٢ا٨  أ٫ دبْنا   ث٥ٞاشثس،  إىل دج٥نغاذز  ّينياز  وثؽبقان٩ز  ث٥ْيانح  ص٠٦ ٬٩

 إعااج ر ث٥ااذّن  يف ث٥اانصيش إىل ٭غااخ و٥اان فضاا  ث٢٥جٙااز، ٦ّاا  فؾااز ي٢اان٫ دجإل٥ٖااج 
ِ  صقشٙ  يف ٩ذٙنّج  ١ج٫ إ٭  دبٞن٥ز ث٥غ٦يز ثعضْ٪ج٣  وإٔاشثك  دْنث٩ا٤  ثؾباذّ   ٩ا
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 ي٦ٞااخ ال ث٥غاا٦يز ثعااضْ٪ج٣ رإعااج  دْيااخ ثإلدثسي ث٥ٞااشثس يف ث٥يْاا٬ أل٫ ؽخقاايز،
 يي٦اخ  مل دث٧ ٩اج  وث٥انصيش،  ث٥ياج٬ّ  دان  ؽخقايز  خقان٩ز  إىل ؽه٭  يف ثؽبقن٩ز
 .1ث٥قٚز ذبز  دؾ   أو دئ٥ضث٧ ٦ّي  ثؼب٨٢

 ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز إ٥ياا  ث٭ضاااش فغااذ٪ج دجإل٥ٖااج ، ث٥قااجدسر ثألف٢ااج٧ وفؾيااز
 ث٥نضثُ ثحنغ٨ ٩ض  ي٪ ث٥ضنَ ث٥ٞج٭ن٭  ثؾبش١ض أ٫ ر٠٥ ث٥ْج٧، ث٥نَج٧ ٬٩ صْضرب ث٦ْ٥يج،
 ٙج٥ْند ذنجةيج ، ثإلدثسي ث٥نمِ د  ثعضٞش ٙٞذ ثؾبٞن  ثأل٩ش ٝنر فجص حب٨٢ ؽه٭  يف

ٜ  ال ٩اج  وهان  ثعضٞش، ث٥زي ث٥نمِ ؿبزث صّضّز ؽذيذر دذّن  ٙي  ث٥نضثُ إلعجسر  يضٚا
 صّضّضااج  وّاذ٧  ثإلدثسيز ثألومجُ ثعضٞشثس ١ج٫ و٥ز٠٥ ثإلدثسي، ث٥نَج٧ و٩ٞضنيجس

 ث٥ْج٩ااز ث٥ضنَي٪يااز ث٥ٞجّااذر دبغجدااز ثأل٩ااش ٝاانر فااجصس ذنجةيااز هف٢ااج٧د فغاا٪اج دْااذ
 صاشصذو  ف٢٪از  وها   ٦ّيااج،  ٝج٩اش  ث٥اي  ٦٥ق٢٪از  ٦ّياج ث٥نضو٣ رنخ ث٥ي ثألعجعيز
ِ  - ث٥ذو٥از  ٩ٚنما   هيتاز  خان٣  ث٥ٞج٭ن٫ أ٫ ر٠٥ وآيز ث٥ْج٧، دج٥قج   ٥يغاش  أذناج  ٩ا
 ٝاانر خج٥ٚااش إ٫ ثألف٢ااج٧ يف ث٥يْاا٬ فااٜ - ثؾبنجصّااز يف ؽخقاايز ٩قاا٦قز رث ىشٙااج 
 أل٫ إال ر٥ا٠  و٩ج يذِٙ، مل أو ث٥ذِٙ ذبزث ثؽبقن٧ ٬٩ دِٙ عنث  د ، ثحمل٢ن٧ ث٥ؾ  
 دض٦ا٠  ث٥ٞاج٭ن٫  ٭َاش  يف زبا٤  ذنجةياز  دهف٢اج٧  ثحنغ٪ش ث٥ي ث٥ٞج٭ن٭يز ثؾبشث١ض صّضّز
 فضا   ثإلدثسياز،  ثؾبنجصّاز  ٦ّ  إ٭ضثؿبج رنخ ث٥ي ثألعجعيز ث٥ْج٩ز ث٥ضنَي٪يز ث٥ٞجّذر

 أو فااشثفز ثصٚااجٝا٨ ّاا٬ ث٥نَااش ودقااشٗ ث٥ؾااه٫، روو ث٥ااذِٙ زثذباا يض٪غاا٠ مل و٥اان
 .سنج٥ٚاج ٩ج ٦ّ  م٪نج 

 ثؾبنجصّاز  ٦ّا   ث٥ٞاج٭ن٫  ٭َاش  يف ثألعجعايز  ث٥ٞجّاذر  هز  صنض٣ أ٫ ٦٦ٙ٪ق٢٪ز ع٨ و٬٩
 أ٧ ثإلدثسي ث٥ٞاشثس  دئ٥ٖاج   ىْناج   أ١ج٭اش  وعانث   ٩نمانّاج،  ١اج٫  أياج   ٭ٚغااج،  ص٦ٞج  ٬٩
 أف٢اج٧  إىل ٩شدهاج  ث٥اي  ث٥ضنَي٪ياز  ثؾبشث١ض ٬٩ ربث ٩ْض ثؾبنمنُ هزث دث٧ ٩ج ر٠٥، ٕري

٘  ٩اج  ٦ّ  ثالصٚجٛ ث٥يشٙج٫ شن٠٦ وال وفذ ، ث٥ٞج٭ن٫  فبا٤  وال ثألف٢اج٧،  هاز   سناج٥
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 ٩ا٬  ٕريهاج  ودان  ثإلدثسياز  ث٥ٞاشثسثس  دئ٥ٖاج   ثؽبجفاز  ثؾبنجصّاجس  دن ر٠٥ يف ٦٥ضٚشٝز
 ثؾبشث١ااض ٩اا٬ نااج أي هااز  أل٫ وثؾب٢جٙاا،س،  وثؾبْجؽااجس دجؾبشصذااجس ثؾبض٦ْٞااز ثؾبنجصّااجس
 ٩اج  ٦ّا   ؿباج  ثؾبنَ٪از  ث٥ٞاج٭ن٫  أف٢اج٧  إ٭اضث٣  ٩ا٬  فبيـ ال ث٥ي ث٥ضنَي٪يز ث٥ٞج٭ن٭يز

 ٩ا٬  يٖري وال - سنج٥ٚاج ٩ج ٦ّ  ث٥ؾه٫ روي دجصٚجٛ ّربر وال ؽهذنج، يف ٭ضثُ ٬٩ ٝج٧
 ها   دين٪اج  ث٢٥جٙاز  ٝذا٤  صغاشي  ّينياز  فؾيز رثس دجإل٥ٖج  ث٥قجدسر ثألف٢ج٧ أ٫ ر٠٥
 ر٥ا٠  يف ثؾباشد  أل٫ أىشثٙااج،  ٦ّا   ٩ٞقنسر ٭غذيز فؾيز رثس ش ثألخ ثؾبنجصّجس يف

ُ  ٩نجصّجس ذبج صض٪يض خقجةـ إىل ٥يظ  ٙيااج  ث٥ٞج٭ن٭ياز  ث٥اشوثدو  ىذيْاز  ثألو٣ ث٥نان
 يف ث٥ٞج٭ن٭يااز ث٥ااشوثدو ث٥يذيْااز ّاا٬ ث٥ْج٩ااز دجؾبقاا٦قز ثالصقااج٣ دسؽااز ٭جفيااز ٩اا٬

ُ  ٩نجصّجس  ث٥نجفياز،  هاز   ٩٬ا  وثفاذر  طبيْاج   ٙيااج  ث٥اشوثدو  ىذيْاز  دا٤  ث٥غاج٭ ،  ث٥نان
 ٝج٭ن٭اج   ٩ْاذو٩ج   ثّضذاجس   هان  ثإلدثسي ث٥ٞشثس إ٥ٖج  ٩ٞضن  أ٫ إىل ر٠٥ يف ثؾبشد وإدنج
ِ  ث٦٥اضو٧  حب٢ا٨  ثألعش هزث ٙيغشي ي٬٢، مل و١ه٫  و٢٥ا٤  ث٢٥جٙاز،  ٦ّا   ثألؽايج   وىذاجة
 ثألف٢ااج٧ أ٫ ر٥اا٠ وآيااز داا ، يض٪غاا٠ أ٫ ثؾبنجصّااز أىااشثٗ ٩اا٬ ي٢اا٬ مل و٥اان ؽااه٫ ري

 فؾيااز ؿبااج ٥يغااش دااج٥شٙل ثؾبنجصّااجس هااز  ٩غاا٤ يف إلدثسيث ث٥ٞنااج  ّاا٬ ث٥قااجدسر
 .1ث٢٥جٙز ٦ّ  ّينيز

 ث٢٥جٙاز  ٦ّا   فؾاز  ي٢ان٫  ٙئ٭ا   ؽضةياج   أو ١اج٫  ٦١ياج   دجإل٥ٖاج   ف٢ا٨  فذوس ٙئ٫
 ثإلدثسي ث٥ٞاشثس  ٦ّا   صنقاخ  دجإل٥ٖاج   ث٥يْا٬  يف ثؼبٞيٞياز  ثؽبقان٩ز  أ٫ ر٥ا٠  و٦ّز
 ثالخضقاجؿ  ّاذ٧  وها   ث٥ذو٥از،  ـب٦ظ ٝج٭ن٫ فذدهج ّج٩ز أوؽ  إىل وصغضنذ رثص 
 صيذيٞااااج يف ثؽبياااه أو ث٦٥ااانثةـ أو ث٥ٞااانث٭ن قبج٥ٚاااز أو ث٥ؾااا٤٢ يف ّياااخ وؽااند  أو

 ٝذان٣  فج٥از  يف ث٥ْ٪ان٧  ٩ا٬  ٥ا   ٩نااج  وؽا   و١ا٤  ث٥غ٦يز، ثعضْ٪ج٣ إعج ر أو وصهوي٦اج
 دج٥نغاذز  دا٤  وفاذ ،  ٦٥ياج٬ّ  دج٥نغاذز  ال دجىبلً ٙي  ثؾبيْن٫ ث٥ٞشثس رن٤ْ ٩ج ث٥ي٬ْ
 .ي٩ٜ٦ ديبل٫ ٙان ٢٦٥جٙز،
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 ث٥ٞنثّااذ صيذيااٜ يف وثػب٪جّااجس ثألٙااشثد داان ثؾبغااجوثر أ٫ يف ؽاا٠ ٩اا٬ و٩ااج 
 ٦ّا   فؾاز  ثإل٥ٖاج   ف٢ا٨  ي٢ان٫  أ٫ وؽنداج   صٞضنا   ثإل٥ٖج  ف٨٢ ٬٩ ثؾبغضٚجدر ث٥ْج٩ز
 ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  أ٥ٖا   إرث أ٭ا   صٞذ٧ ٩ج ٦ّ  وينذين د،عجس ، ثػب٪يِ يضٞيذ فض  ث٢٥جٙز
 ١ج٭اش  رثص ، ث٥ٞشثس دئ٥ٖج  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ٞذ٧ص دّن  آخش ىج٬ّ ٝذ٧ ع٨ إدثسيج  ٝشثسث 

 ٦٥ؾ   ثؾبي٦ٞز ثؼبؾيز ٭ضجةؼ إفذ  ر٠٥ دجّضذجس ٩نمنُ، رثس ٕري ث٥غج٭يز ث٥ذّن 
 ثؼب٢ا٨  آعاجس  ٭قايذ   ث٥اذّن   يف سنضقا٨  مل ٬٩ و١ز٠٥ ثإل٥ٖج ، ف٨٢ يف د  ثؾبٞن 
 ؽااه٭ ، يف صيذيٞاا  يف فاانثح ٦ّاا  ثإلدثسر وص٢اان٫ ث٢٥جٙااز، ٩اا٬ أ٭اا  دنفاا٘ دجإل٥ٖااج 
 .1ثجمل٪نُ ٩ق٦قز ث٥ٚشد ٙياج شنغ٤ ثؼبؾز دذّن  أؽذ  ثإل٥ٖج  دّن  أل٫ ر٠٥

 صباذ٧  أ٫ ثإل٥ٖج  أف٢ج٧ ذبج صضغ٨ ث٥ي ثؾبي٦ٞز ثؼبؾيز ٝجّذر ٩ٞضنيجس ٬٩ و٥يغش
 ث٭ضٚااجُ وث٩ضنااجُ ّج٩ااز ٥ؤلف٢ااج٧ ث٥نغاا  ثألعااش ٝجّااذر و٦ّاا  أفاا٦يز أخااش  ٝجّااذر
 ثؾبذجؽاش  ٭ضاجةؼ  ٩ا٬  ثالعاضٚجدر  صٞضقاش  إر ثألف٢اج٧،  هز  د،عجس  »ّج٧ ١٪ذذأ« جسيثألٕ
 صبيذاج ،  أو صبجو٭ج  إٝج٩ضاج ٬ّ صٞجّظ ٬٩ دو٫ ثؾبيْجد، يف ثإل٥ٖج  دّن  أٝج٧ ٬٩ ٦ّ 
ٜ  دجإل٥ٖج  ث٥ي٬ْ ٩يْجد صٚنيش أ٫ ر٠٥  ثإلدثسياز،  ثؾبشث١اض  ثعاضٞشثس  دبذاذأ  ث٥قا٦ز  وعيا
 هااز  ث٧ث٥ضااض داان وثؾببل ٩ااز ث٥ضنٙيااٜ ؽجهااذث  ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فااجو٣ ٙٞااذ ر٥اا٠ و٩ااِ

 ص٦ا٠  ثفارتث٧  ٦ّا   ثؼباشؿ  ودان  ثؽبقان٩ز،  ىاشيف  ٦ّ  ثؼب٨٢ آعجس يٞقش ث٥نغذيز
 ٦ّ  إ٥ضث٩  ثؾبرتصذز ث٥ٞج٭ن٭يز ثآلعجس يف وثمقز ثؼبؾيز هز  ٙؾ٤ْ ثؾبي٦ٞز، ثؼبؾيز
ٜ  ثسصذاجه  ؿباج  ث٥ي ث٥نثْٝيز ثألومجُ ويف ثإل٥ٖج ،  ثؾب٦ٖاجر،  داجؾبشث١ض  أ١ياذر  وآفاشر  وعيا
 و٥ضو٩ااج  ثؼبض٪ا   صشصيذااج  حب٨٢ رننص ثإل٥ٖج  أف٢ج٧ ٬ّ صنؾه ث٥ي ث٥نثْٝيز ٙجآلعجس
 ث٥نضاجةؼ  هاز   دث٩اش  ٩اج  آخاش،  ٝاشثس  إ٥ٖاج   ى٦خ يف ث٥ؾه٫ أو٥ن ذبج يض٪غ٠ أ٫ ث٦ْٞ٥ 
 ؼب٢اا٨ ٭ضيؾااز ٭ٚغاااج ص٦ٞااج  ٩اا٬ إ٭ٚجرهااج داا٤ ثفرتث٩اااج ثإلدثسر ٦ّاا  يااضْن ثحملض٪ااز
 ثألٝذ٩يااز ؾاا١٘ يف وصشصيذاا « ٦ّياا  ثؾبيْاان٫ فااٜ ٩اا٬ ي٢اان٫ هاازث و٦ّاا  ثإل٥ٖااج ،
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 ٦ّ  وث٥ضنجفش خق٪  ٬ّ ثؾبنٍٚن أفذ ثعضذْجد د٦ضو٧ ثإلدثسر رنجد  أ٫  »ث٥غجدط
ٜ  أ٫ دْاذ  ثألٝذ٩ياز،  أعاجط  ٦ّ  ثؽبج٩غز ث٥ذسؽجس إفذ  إىل ث٥ْشٙيز  هازث  ثعاضق
 فغذ٪ج دجإل٥ٖج  فجدس ؼب٨٢ ٭ضيؾز ر٠٥ ٝذ٤ ثؽبج٩غز ث٥ذسؽز إىل ث٥رتٝيز ثؾبنٍ٘
 .1ّين  ث٥زي ث٥ضجسي  ٬ّ ٥ٖج ثإل ف٨٢ ثالعضقٞجٛ هزث ٬ّ ١ؾ٘

ِ  ٥اذ   ثالفارتث٧  وثؽذاز  ثؾبي٦ٞاز  ثؼبؾيز رثس ثألف٢ج٧ أ٫ ٪جسثؾبغ٦ّ و٬٩  طبيا
 أ٫ رناخ  ث٢٥جٙاز  ٝذا٤  ٩ي٦ٞز حبؾيز صض٪ضِ وه  ثإل٥ٖج ، ٙهف٢ج٧ ث٥ٞنجةيز ث٥ذنيجس
 دنَااش قبضقااج  ث٥ٞنااج  هاازث ١ااج٫ ٙاائرث ث٥ْااجدي، ث٥ٞنااج  ٩اا٬ ١ااج٩بلً ثفرت٩ااج  زباارت٧

 هاازث ٩اا٬ ٩نجصّااز أ٩ج٩اا  وسْٙااش ث٥ْج٩ااز، ٦٥٪نْٚااز ثؾب٢٦يااز دنااضُ ٞاازثؾبض٦ْ ثؾبنجصّااجس
 ْٙاازث ثؾب٢٦يااز، ٭ااضُ ٝااشثس دئ٥ٖااج  ثإلدثسي ث٥ٞنااج  ٩اا٬ ف٢اا٨ فااذس ٝااذ و١ااج٫ ث٥ٞذياا٤،
 وؿبااج ثػبنجةيااز ثألف٢ااج٧ ٙاائ٫ ودجؾبغاا٤ ث٥ااذّن ، يف ث٥ٚقاا٤ يف أعااش  ٥اا  ي٢اان٫ ثؼب٢اا٨
 وث٥ٞجما   ؾباذ٭  ث ث٥ٞجما   ٩ا٬  ١ا٤  ٥اذ   دا   ٝناش  ٩اج  ثفرتث٧ ينذٖ  ٩ي٦ٞز، فؾيز
 ث٥نقانؿ  هازث  يف ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  دا   ٝناش  وٝاذ  عانث ،  فذ ٦ّ  ثإلدثسي
ـ  فب٢٪از  ّا٬  ث٥قاجدس  دج٥ربث ر ثػبنجة  دجؼب٨٢ ٦٥ضقذي وؽ  ال ده٭  ٛ  ؽان  يف ث٥ؾاش

 ٩ا٬  ع٦ي٨ ث٦٥نب أ٫ ٬٩ ثؾبغضؾٚ  فيذي ؽاجدر ٦ّ  ٝج٧ أ٭  إر ،ث٦٥نب ٕن  ؽششنز
 أو ٭ٚا   ٦ّا   يٞا٨  ومل ٙقغاخ  وث٥شثةقاز  وث٦٥ن٫ ث٥ق٦ذز وثؾبنثد ث٥ذغبز ثؾبنثد ٭جفيز
 ص٦ا٠  يف ثؾبٞنا   ثأل٩اش  ٝنر فجص إ٫ ٙجؼب٨٢ وهزث ثحملجَٙز، إىل ثؾبجدر إمجٙز عذنس

 زنانص  ال أ٭ا   إال وث٥شثةقاز،  وث٦٥ان٫  ث٥قا٦ذز  وثؾبانثد  ث٥ذغباز  ثؾبنثد صثويز ٬٩ ثػبششنز
 دجؼب٨٢ يشصذو ال ثسيثإلد ٙج٥ٞنج  ٩ي٦ٞز، دقٚز ث٦٥نب عبل٩ز عذنس يف ث٥ٞنر هز 

 أي ماشوسيج ،  ٙيااج  ٙقا٦   و١اج٫  ثؼب٢ا٨  هازث  ٙياج ٙق٤ ث٥ي ث٥نٝجةِ يف إال ثػبنجة 
 ٙقا٦   وإ٫ وٝجةِ ٬٩ ف٢٪  يف ثػبنجة  ث٥ٞنج  أعذض  دبج يضٞيذ ثإلدثسي ث٥ٞنج  أ٫
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٘  يضٞيذ أ٫ دو٫ الص٩ج ، ٙياج ٘  ٙٞاذ  ث٥نٝاجةِ،  ؿباز   ث٥ٞاج٭ن٭   داج٥ض٢يي ٘  سنض٦ا  ث٥ض٦٢يا
 .1ثػبنجةيز ث٥نجفيز يف ّن  ثإلدثسيز ث٥نجفيز ٬٩

 وي٢ااان٫ دااا ، ث٥ااانثسد ث٥ٞناااج  ٙاااا٨ أوال  وؽاااخ ٩اااج ف٢ااا٨ ص٢ييااا٘ أسياااذ وإرث
 ّ٪ج يْرب ثؾبنينٛ يف ث٥ٞجم  أل٫ ثؼب٨، ٩نينٛ إىل دج٥شؽنُ ث٥ٚا٨ هزث ثعضخبلؿ

ٛ  ٙاج٥ْربر  وثماقز،  فاشزنز  ده٥ٚجً د  ف٨٢  ٙجؾبٞقاند  أعاذجد   أ٩اج  ثؼب٢ا٨،  دبنيان
 يغا٠٦  وؽ٦ْضا   دا   ٝن  دبج ث٥ٞجم  أٝنْش ث٥ي ثؼبؾؼ ديج٫ - ثألف٤ يف - ٩ناج
 وثألد٥ااز ث٥ٞج٭ن٭يااز ثؼبؾااؼ صؾاا٪٤ ٙااا  إ٥ياا ، ثسصااجؿ ث٥اازي ث٥غااذي٤ ث٥ااذّن  ٙااا٨ يف

 .2ثؼب٨٢ ٦ّياج دين ث٥ي ث٥نثْٝيز

ٛ  صغذش إدنج أذنج ثؼبؾز يف وثألف٤ ٛ  أعاذجد ،  أو وٝجةْا   دو٫ ثؼب٢ا٨  ؾبنيان  ٙاجؾبنين
 و٩ج ثؽبقن٧، دن ث٥ٞجة٨ ٦٥نضثُ ثؼبجع٨ ثحمل٢٪ز  ٝنج ٦ّ  يؾض٪٤ ث٥زي هن وفذ 
ِ  ص٢ا٬  مل أ٩انس  يف ثؼب٢ا٨  يٞشس  ٗ  ٩نما  ٩يشوفاز  ص٢ا٬  ومل ث٥ؾاه٫،  روي دان  خابل
 حبغاااج  ٥يٞضناا   ث٥ااذّن   يف ث٥ٚقاا٤ ي٢اا٬  ومل ٙياااج،  صٚقاا٤ ٢٥اا   ثحمل٢٪ااز  ٦ّاا 

 دجّضذجسهاج  فؾياز  زبانص  ثؼب٢ا٨  أعاذجح  أ٫ دياذ  فؾيز، أيز ص٦قٞ  ال ٙياج، وث٥ٚق٤
ٛ  ذبزث وعيٞج  ثسصذجىج  ٩شصذيز ١ج٭ش إرث نينٝزؾب ٢٩٪٦ز  أو وصهعيغا   دنجةا   يف ثؾبنيان
 ثؼب٢ا٨  إ٥يااج  ث٭ضاا   ث٥اي  ث٥نضيؾاز  إىل ٦٥نفان٣  الص٩از  ص٢ان٫  حبيظ ٙي ، إ٥ياج فبجال

ٛ  هازث  ٝياج٧  يضغن  ال وحبيظ ٩نينٝ ، وم٪ناج  ٩ذ٥ن٥ا   ٙاا٨  أو زبذياذ   أو ثؾبنيان
 ٙابل  ثؾبغاجة٤،  دْال  يف ٝناج   عاذجح ثأل صنا٪نش  ٙئرث  ثألعذجح، هز  ٬ّ ٩نٚقبلً
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ٛ  يف وسد ؾباج  ١غاذخ  الص٩اج   هازث  ٝناجؤهج  ١ج٫ إرث إال فؾيز ر٠٥ يف ؿبج ص٢ن٫  ثؾبنيان
 .1ٝنج  ٬٩

 ٙيا ،  ٙقا٦ش  دباج  فؾاز  ص٢ان٫  ٙئذناج  ثؾبٞن  ثأل٩ش ٝنر ثألف٢ج٧ فجصس و٩ض 
 يْضارب  د٤ وث٥غذخ، وثؾبنمِ ثؽبقن٧ ثزبذ ٩ض  فؾيضاج يف ثجملجد٥ز ربنص ال حبيظ
 ٩نينٝا   هن ثؼب٨٢ ٬٩ ثؼبؾيز زننص وث٥زي د ، ٝن  ٙي٪ج ثؼبٞيٞز ّننث٫ ٨٢ثؼب
 ٦ّاا  ثؼب٢اا٨ أعااذجح زبضااني أ٫ زنااذط ٙٞااذ ٥اا ، ثؾب٢٪٦ااز ثػبنهشيااز ثألعااذجح و١اازث
 وهازث  ّنا ،  ٙقا٦   شن٢ا٬  ال حبياظ  وعيٞاج   ثسصذجىاج   ٩نا   ويشصذو وسد ٩ج ي٢٪٤ ٝنج 
 ٩نينٝ  يف ثؼب٨٢ يؾض٪٤ مل ٙئرث ثؾبٞن ، ثأل٩ش فؾيز ي٢ضغخ ثألعذجح ٬٩ ث٥ننُ
 صنجو٥ااش ثألعااذجح و٢٥اا٬ أٝشث٭اا ، إىل دج٥نغااذز ثؾبااذّ  أٝذ٩يااز درتصيااخ ث٥ٞنااج  ٦ّاا 

 يف إ٥يااج  ث٭ضااش  ث٥اي  ث٥نضيؾاز  ر٥ا٠  ٦ّا   ودنش وصشصيذاج، ثألٝذ٩يجس هز  يف ث٥ذقظ
 ٩شثؽْز ٬٩ دج٫ ٙئرث ١ز٠٥، ثؾبٞن  ثأل٩ش فؾيز زبنص ثألعذجح هز  ٙئ٫ ثؾبنينٛ،
 ٦ّا   ث٥رتٝياجس  يف ثؾباذّ   صشٟ ٝشثسثس إ٥ٖج  يف ٝج٧ أ٭  ٙي  يْن٫ثؾب ثؼب٨٢ أعذجح

 يف ؽا٠  ٩ا٬  ٦ٙايظ  طبيْج ، ٩نا٨ ذبج أوىل ٙي٢ن٫ ث٥رتٝيز صن٦ضا٨ ٬٩ دغذٜ ١ج٫ أ٭ 
 إ٥يااج  ث٭ضاا   ث٥اي  ث٥نضيؾز إىل دج٥نغذز ال ثؾبٞن  ثأل٩ش ٝنر فجص ٝذ ي٢ن٫ ثؼب٨٢ أ٫

 ثألٝذ٩يز، صشصيخ يف طبيْج  ذٞا٨أع ثؾبذّ  أ٫ ٬٩ ٝشس  ٩ج إىل دج٥نغذز د٤ ٙقغخ،
 ث٥ْاندر  رنانص  وال دا ،  ٝن  ٙي٪ج ٦٥قٞيٞز ّننث٭ج  ث٥ؾه٫ هزث يف ثؼب٨٢ يْضرب حبيظ
 . 2ٙي  ٦٥٪ؾجد٥ز ر٠٥ دْذ

  دا   ثسصذياش  ث٥زي ث٥ض٢يي٘ ف٨٢ ّنذ يٞ٘ ثؼب٨٢ زننصهج ث٥ي ثؼبؾيز أعش أ٫ ٦ّ 
٘ ث٥ هازث  أعاجط  ٦ّا   ثؼب٢ا٨  إ٥يااج  ث٭ضاا   ث٥اي  دج٥نضيؾاز  ويضٞيذ  يضْاذثاج،  ال ض٢ييا
 أ٫ ؿبج عذٜ ٝذ ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ١ج٭ش و٥ت٬ ده٭  ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٝنش ٙٞذ
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ٜ  ٙي٪ج ٝنش ٜ  فج٥ضا   دضغانيز  ثؽباجؿ  ثؾباذّ   ديا٤  يض٦ْا  ث٥ٞاج٭ن٫  ألف٢اج٧  داج٥ضيذي
 سٙال  ٝاشثس  ٩ا٬  ص٦َ٪ا   ٥ْذ٧ ؽ٢بلً ث٥ي٦خ هزث ٝذن٣ دْذ٧ 1960 ٥غنز 120 س٨ٝ
 ثؼب٢اا٨ هاازث يف ييْاا٬ مل ثؾبااذّ  و١ااج٫ ث٥ااذّن ، سٙااِ ٝذاا٤ ثؽبذ٩ااز ثّضضث٥اا  ى٦ااخ

 ٩ٞقانسر  ثؼبؾياز  هاز   أ٫ إال ثؾبٞنا ،  ثأل٩اش  فؾياز  فاجص  عا٨  و٩ا٬  ذنجةياج ،  ٙهفذـ
٘  و٩شصذياز  ث٥ؾا٦٢يز  ث٥نجفياز  هاز   ٩ا٬  ثؼب٨٢ ٬٩ ثؼب٨٢ د  ٝن  ٩ج ٦ّ   داج٥ض٢يي

 ٝج  فـ ٥ن ٙي٪ج ر٠٥« ث٥ض٢يي٘ هزث صيجٛ يف وفبقنسر إ٥ي ، رهخ ث٥زي ث٥ٞج٭ن٭ 
 ى٦اخ  ال إدثسي ٝاشثس  إ٥ٖاج   ى٦اخ  أ٭  ه  دجؾبذّ  ى٦خ فٞيٞز ده٫ ثؾبز١نسر ثحمل٢٪ز
 إىل شبضااذ ٙاابل ث٥ٞااج٭ن٭ ، ٭يجٝاااج ث٥ؾاا٦٢يز ث٥نجفيااز هااز  فؾيااز ربااجوص وال »صغاانيز
 ٙي  دٞنج  ثؾبنمنُ ؿبزث صضقذ مل ثحمل٢٪ز أل٫ رثص ، يف إ٥ي  ثؾبؾجس ث٥ي٦خ ٩نمنُ

 ثؾباذّ   فج٥از  صغنيز ّذ٧ ٬٩ ث٥نصثسر ٩نٝ٘ ٩ؾشوّيز ّذ٧ أو ٩ؾشوّيز فيظ ٬٩
 فااذ ّنااذ يٞاا٘ ثؼبؾيااز هااز  أعااش ٙاائ٫ و٦٥اا٠ ث٥ااز١ش، آ٭اا٘ ث٥ٞااج٭ن٫ ألف٢ااج٧ ىذٞااج 

 هزث أعجط ٦ّ  ثؼب٨٢ إ٥ياج ث٭ضا  ث٥ي دج٥نضيؾز ويضٞيذ د  ثسصذيش ث٥زي ث٥ض٢يي٘
 ّيناج   دضْنينا   ٥ا   ثؼب٢ا٨  ثؾباذّ   ى٦اخ  دو٫ زنان٣  ال حبيظ يضْذثاج، ال ث٥ض٢يي٘
 ٩اج  رنياض  صْنيناج   ٭ٞاذث   دضْنينا   أو ثؾباز١نس،  ث٥ٞاج٭ن٫  ألف٢اج٧  ىذٞاج   ج٥ض ف دضغنيز
 ث٥ضغنيز ى٤ يف فٞ  أ٫ ىجؾبج فج٥ض ، صغنيز ث٥نصثسر سٙل ٬ّ ٭جصؼ مشس ٬٩ أفجد 

 .1ثألعذجح ٬٩ عذخ ألي يغٞو مل ٝجة٪ج  يضث٣ ال ث٥ضْنيل أو

 ٦ْااٜيض ٝغاا٨ ٝغاا٪ج٫، ث٥ؾااشوه وهااز  ثؾبٞناا ، ثأل٩ااش فؾيااز ٥ٞيااج٧ ؽااشوه وضبااز
 يف ثؼبؾيز ص٢ن٫ وأ٫ ٝيْيج ، ف٢٪ج  ي٢ن٫ وأ٫ ٝنجةيج ، ف٢٪ج  ي٢ن٫ أ٫ وهن دجؼب٨٢،
 حبيظ دجؾبنينٛ وعيٞج  ثسصذجىج  ثألعذجح ثسصذيش إرث إال أعذجد ، يف ال ثؼب٨٢ ٩نينٛ

 ثأل٩اش  فؾياز  أيناج   ثؼبج٥از  هاز   يف ٦ٙؤلعذجح ثألعذجح هز  دذو٫ ثؾبنينٛ يٞن٧ ال
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 يف ثزباااجد هناااجٟ ي٢ااان٫ أ٫ ويؾااارته ذبااا٬ ثؾباااذّ  ٜداااجؼب يض٦ْاااٜ وٝغااا٨ ثؾبٞنااا ،
 إر ثحملا٤  يف وثزبجد أ٭ٚغا٨، ٦٥خقن٧ دج٥نغذز إال فؾيز ٦٥ق٨٢ ص٢ن٫ ٙبل ثؽبقن٧

 ثزبجد ضبز أخريث  ي٢ن٫ وأ٫ رثص ، ٦٥٪نمنُ دج٥نغذز إال ثؼبؾيز هز  ٦٥خق٨ ص٢ن٫ ال
 ها   وىلثأل ث٢ٚ٥اشر  سةيغايضن،  ٢ٙاشصن  ٦ّ  ثؾبٞن  ثأل٩ش فؾيز وصٞن٧ ث٥غذخ، يف

 يف فااذس ٝااذ دث٧ ٩ااج ثؽبقاان٩جس ّنااذ  صنضااا  فااذد وومااِ ث٥نااضثُ فغاا٨ مااشوسر
ٗ  ور٠٥ ٝنجة ، ف٨٢ ث٥نضثُ ُ  يض٢اشس  ٙابل  ٩ْضاذ٣  فاذ  ّناذ  دج٥ضٞجما   ٦٥نٝان  ث٥ناضث
 ثألف٢اج٧  يف ث٥ضناجٝل  دو٫ ثؼبي٦ن٥از  ها   ث٥غج٭يز وث٢ٚ٥شر. زنغ٨ أ٫ دو٫ أخش  ٩شر
 ثالؽض٪جّيااااز ٥ؤلومااااجُ سث ثعااااضٞشث ث٥ٞنااااجةيز ثؼبٞيٞااااز يف ث٥نغاااايز ٩شثّااااجر ٩ااااِ

 ثؼب٢اا٨ ال١ضغااجح ثؾبااذ٭  ث٥ضٞاانن ومااْ  ث٥اازي ثؾبْيااجس ٙاائ٫ عاا٨ و٩اا٬ وثالٝضقااجديز،
 وثؽبقن٧ ث٥غذخ، وثزبجد ثؾبنمنُ وثزبجد ثؽبقن٧ ثزبجد هن ثؾبٞن  ثال٩ش فؾيز
ٗ  ه٠ ُ  ث٥اذّن ،  يف ثؾباجع٦ن  ثألؽاخجؿ  إىل ٭َاش  دو٫ ثؼبٞيٞيان٫  ثألىاشث  و٩نمان

 إىل يغااْ  ث٥ااي ثؾبقاا٦قز أو ثؾبااذّ  داا  ييج٥ااخ ٥اازيث ثؼبااٜ هاان وفب٦اااج ث٥ااذّن 
 عاايذن  ث٥اازي ث٥ٞااج٭ن٭  ثألعااجط ٙااان ث٥غااذخ أ٩ااج ،ث٥ٞنااج  إىل دجال٥ضؾااج  زبٞيٞاااج

 .ّن  ينضؼ أو ثؼبٜ ٩ن  يضن٥ذ ٩ج هن أو ثؼبٜ ٦ّي 

 وصْااذد ث٥ااذّنين يف وثحملاا٤ ث٥غااذخ داان ث٥ض٪ييااض ث٥قااذد هاازث يف ويااضْن
 ثؾبٞنا   ثأل٩اش  فؾيز ثألوىل ث٥ذّن  يف ث٥قجدس ٦٥ق٨٢ ص٢ن٫ ال ر٠٥ و٦ّ  ث٥غذخ،

 ؽاشه  ثخضا٤  ٙٞاذ  ث٥اذّنين  يف ثحملا٤  ثزباجد  ٬٩ ث٥ش٨ٕ ٦ّ  إر ث٥غج٭يز، ث٥ذّن  يف
 ثألد٥ز، وصضْذد ث٥غذخ يضقذ ٙٞذ وث٥ذ٥ي٤ ث٥غذخ دن ث٥ض٪ييض رنخ و١ز٠٥. ث٥غذخ
 .٩1ضقذث  ث٥غذخ دث٧ ٩ج ثؾبٞن  ثأل١٪ش فؾيز دو٫ ثألد٥ز، صْذد زنن٣ ٙبل

 ٙيا   ث٥ي٬ْ دْذ٧ ذنجةيج  ثؼب٨٢ هزث وأفذـ ثؽبقن٩ز دئذنج  ٝن  ف٨٢ فذس رثٙئ
 سبااج٥٘ دضغاانيز ٝناا  الفااٜ ف٢اا٨ فااذس دين٪ااج ثؾبٞناا ، ثال٩ااش ٝاانر وفااجص ثؾبيْااجد
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 ثؽبقاان٧ ٙيااج  ثزباذ  ٩نجصّاز  يف فاذسث  ٝااذ ثؼب٢٪اج٫  و١اج٫  ثألو٣، ثؼب٢ا٨  ٩ٞضنا  
 ثؼب٢اا٨ خاابلٗ ٦ّاا  ثؾبنجصّااز يف ٙقاا٤ إر ثألخااري، ثؼب٢اا٨ ٙاائ٫ وث٥غااذخ، وثؾبنماانُ
 إ٥ٖااجؤ  ويااضْن ث٥ٞااج٭ن٫، خااج٥٘ ٝااذ ي٢اان٫ ثؾبٞناا ، ثأل٩ااش ٝاانر فااجص ث٥اازي ث٥غااجدٜ
 .1ٙياج ث٥ٚق٤ ث٥غجدٞز ث٥ذّن  ٭َش ؽنثص دْذ٧ وث٥ٞنج 

 ث٥ضٚغاري  ث٥نيٞز ث٥ٞنثّذ ٬٩ ه  ثؾبٞ  ثأل٩ش دٞنر ثؽبجفز ث٥ٞنثّذ أ٫ ٦ّ 
 هاازث ٦ّاا  صرتصااخ ٝااذ ث٥ااي ٥ؤلماانث  ٩نْااج  ٩ااذثهج صنعاايِ ٩اا٬ ثالفاارتثط رنااخ ث٥ااي

ُ  ث٥ٞجّاذر  ص٦ا٠  ؽاشوه  ٩ا٬  ؽاشه  أي ثخضا٤  ٦٢ٙااج  ث٥ضنعايِ،   ثو ث٥غاذخ  ثو ١جؾبنمان
٘  دااه٫ ثألخقاج٧،   ثألوىل، ث٥ااذّن  يف ٦ّيا   ١ااج٫ ّ٪اج  ث٥غج٭يااز ث٥اذّن   يف أياااج ثخض٦ا

 ياضْن  عا٨  و٩ا٬  ث٥غج٭ياز،  ث٥ذّن  ٭َش ٬٩ شبنِ ثألو٣ ٦٥ق٨٢ ٝنر ال ده٫ ثؼب٨٢ وؽخ
 .2ٙياج ث٥ٚق٤ ٥غجدٞز  ث٥ذّن ٭َش دْذ٧ ث٥ذِٙ سٙل
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  اإلداري احلكم عيوب

   »األحكام بطالن حاالت مسألة«

 ي٬زث٥اا رجث٥ٞناا ي٢اان٫ أ٫ ثعااض٦ض٧ ثؾبشثْٙااجس ٙٞاا  يف ثألعجعاايز ادلبــاد  ويــٍ
 دْذ ث٥ٚرتر يف فذط ٙئ٫ ثؾبشثْٙز، غبجُ يف طبيْج  ثؽرت١نث ٝذ ث٥ذّن  يف زن٢٪ن٫

 فقاا٦ش ث٥اازي٬ ٩اا٬ ث٥ٞنااجر أفااذ صٖااري أ٫ دااجؼب٨٢ ث٥نيااٜ وٝذاا٤ ثؾبشثْٙااز دااجح ٝٚاا٤
ٜ « ث٥نٞا٤  أو ٥نٙجرث ٩غ٤ عذخ ألي ثؾبشثْٙز أ٩ج٩ا٨  إىل ثإلفج٥از  أو  »ث٥ناذح  دا   وي٦قا
ُ  ثو ث٥اشد  وأ ثؾبْجػ ـ  وؽاخ  ثال٩ضناج  ثؿبيتاز  أ٩اج٧  ثإلؽاشث ثس  وإّاجدر  ثؾبشثْٙاز  داجح  ٙاض

 ٥ْيااخ داجىبلً  و١اج٫  ثؾبشثْٙاز  غبااِ ث٥ازي  ٕاري  ٝاجك  ٩اا٬ ثؼب٢ا٨  فاذس  وإال ثػبذياذر 
 يف بل٫داج٥ذي  وث٥ذِٙ ث٥ٞجم  يف ثؽبجفز ث٥قبلفيز ٬٩ ث٥ؾخق  دجػبج٭خ يض٦ْٜ
 دا   صٞنا   أ٫ و٦٥٪ق٢٪از  ّنا ،  دج٥ضناجص٣  يضو٣ ٙبل ث٥ْج٧، دج٥نَج٧ يض٦ْٜ ثؼبج٥ز هز 
 .1٭ٚغاج ص٦ٞج  ٬٩

 إفذثس  يف ثؽرتٟ ثحمل٢٪ز ٩غضؾجسي أفذ إ٫ دبٞن٥ز ثؼب٨٢ دذيبل٫ ث٥نٚ  أ٫ ديذ
 إفاذ   يف فناش  ٝاذ  ثؾبغضؾاجس  هازث  ١اج٫  ٩ض  ٩شدودث  ي٢ن٫ ثؾبشثْٙز، يغ٪ِ ث٫ دو٫

                                                           
 عنز ين٭ين ٬٩ 7 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ث٥غنز 1087 س٨ٝ ى0٬ْ ٩قش-ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 .1964 عنز ديغ٪رب ٬٩ 27 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 1118 وس٨ٝ ،1964
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 إفااذثس يف يؾاارتٟ أ٫ دو٫ ثؾبشثْٙااز غبْااش ث٥ااي ثؿبيتااز إىل ٙزدجإلمااج ثػب٦غااجس
 .1ثؼب٨٢

 فبج٨١ ٬٩ فب٢٪ز ٤١ صؾ٢ي٤ ١يٚيز ٦ّ  ينـ ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ٝج٭ن٫ ١ج٫ وؾبج
 ث٥ٞاج٭ن٫  ّينا   ث٥ازي  ث٥ْاذد  ٦ّ  صيجدر ّنن فننس ٙئ٫ دججمل٦ظ، ث٥ٞنجة  ث٥ٞغ٨

 ىذٞج  ور٠٥ ٨٢،ثؼب يذي٤ أ٫ ؽه٭  ٬٩ ثؼب٨٢ إفذثس يف وثؽرتث١  ثؾبشثْٙز وغبجّ 
ٛ  ٦ّا   ثّضاذث   ٩ا٬  ٙيا   ؾبج ث٥ٞنجةيز ثإلؽشث ثس يف ث٥ْج٩ز ٦٥٪ذجدا  إر ث٥اذٙجُ،  فٞان

ِ  ث٥ْنان  ؿبازث  ي٢ن٫ ٝذ  ث٥ٚقا٤  ووؽا   ث٥اذّن   ٩قاري  يف ث٥اشأي  ثرباج   يف أعاش  ث٥شثدا
 ٩ا٬  وث٥ازي٬  ثؼب٢ا٨  أدسوث ث٥ازي٬  ثحمل٢٪از  دهّناج   رباي٤ ٬٩ ٙي  ّ٪ج ٙنبلً ٙياج،
ٜ  أ٩اش  ثؼبج٥از  هاز   يف وث٥ذيبل٫ ث٥ضقذيذ، وؽ  ٦ّ  يْشٙا٨ أ٫ ثؾبضٞجم  فٜ  ٩ض٦ْا

 دو٫ ٭ٚغاااج ص٦ٞاج   ٩ا٬  داا  وصٞنا   وٍيٚضااج،  حب٢ا٨  ثحمل٢٪ااز صضقاشث   ث٥ْاج٧  دج٥نَاج٧ 
ِ  إىل فجؽز ـ  ووٙٞاج   ،2ثؽبقان٧  ٩ا٬  دا   ث٥اذٙ  ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  ٩ا٬  313 ثؾباجدر  ٥ان
 و٥ان  جّااج غب ٬٩ كبننّج  ث٥ذّن  ٥نَش فج  ٕري ث٥ٞجم  ي٢ن٫ وث٥ضؾجسيز ثؾبذ٭يز

 ١اج٫  إرث ٩ج فج٥ز و٩ناج ثؾبجدر هز  ّذدصبج ث٥ي ثألفنث٣ يف ثؽبقن٧ ٬٩ أفذ يشد مل
 ٝذا٤  ر٥ا٠  ١اج٫  و٥ان  ٙيااج،  ١ضاخ  أو ث٥اذّن   يف ثؽبقان٧  أفاذ  ٬ّ صشثِٙ أو أٙض  ٝذ

 . دج٥ٞنج  ثؽضٖج٥ 

 ّ٪اا٤) يااهص  ٩ااج ٦ّاا  ثألوىل ٙٞشصبااج يف رثصاا  ث٥ٞااج٭ن٫ ٩اا٬ 314 ثؾبااجدر ٭قااش وٝااذ
ٛ  و٥ان  ث٥از١ش،  ثؾبضٞذ٩ز ثألفنث٣ يف ؤ ٝنج أو ث٥ٞجم  ِ  ثؽبقان٧،  دجصٚاج . (داجىبلً  يٞا

 ٭َاش  يف ثإلدثسي ث٥ٞناج   فب٢٪ز ٩غضؾجسي أفذ ثؽرتثٟ ٙئ٫ ١ز٠٥ ثأل٩ش ١ج٫ وإرث
 هازث  يف ثٙضجةا   عاجدٞز  ٬٩ ث٥ش٨ٕ ٦ّ  ٙي ، ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ ٙياج فذس ث٥ي ث٥ذّن 

                                                           
1
 .1964 ين٭ين ٬٩ 21 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ث٥غنز 116 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

2
 ٭نٙ٪رب ٬٩ 15 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 969 س٨ٝ ى0٬ْ ٩قش– ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

 .1968 أدشي٤ ٬٩ 21 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 1145 وس٨ٝ ،1964
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 ٩ْ  يقذـ ؾبج وث٥ضؾشيِ  ٦٥ٚضن ثالعضؾجسي ث٥ٞغ٨ يف ٩غضؾجسث  ١ج٫ أ٫ وٝش ث٥ؾه٫
 .1دجىبلً ثؼب٨٢

 ث٥ؾاخنؿ  ٩ا٬  ؾب٢يناا٨  ثػب٦غز دضجسي  ث٥ؾه٫ روو يذ٦ٔ مل إرث ثؼب٨٢ ويذي٤ 
 ٝاذ  ٩اج  وصٞاذي٨  إيناجفجس  ٩ا٬  ٥ذيا٨ دبج ٥ئلدال  ثحمل٢٪ز أ٩ج دن١بلةا٨ أو ده٭ٚغا٨

ُ  ّنجفاش  وثعاض٢٪ج٣  ث٥اذّن   العضيٚج  وأوسثٛ ديج٭جس ٬٩ ي٬ْ  و٩ضجدْاز  ٙيااج  ث٥اذٙج
ٜ  يضقا٤  كباج  ر٥ا٠،  إىل و٩اج  إؽشث ثصباج  عري ُ  حبا  ؽنهشياز  دبقا٦قز  وياشصذو  ث٥اذٙج
ُ  ر٥ا٠  إٕٚج٣ ٦ّ  ويرتصخ ث٥ؾه٫، ٥زوي  وثألماشثس  ثإلؽاشث ثس  يف ؽا٦٢   ّياخ  وٝان
 وصشصاخ  ثؼب٢ا٨  يف يؤعش ث٥زي ثأل٩ش فٞز، يف ثإلٕٚج٣ هزث وِٝ ث٥زي ثؽبق٨ دقج 
ٔ  ثؽبقا٨  أ٫ عذاش  ٥ن ١٪ج ديبل٭ ، ٦ّي   ؽ٦غاز  ٥نَشهاج  ّيناش  ٝاذ  ث٥ٞنايز  داه٫  أد٦ا

 ٙياااج ٭َااشس ث٥ااي دجػب٦غااز ثؼبناانس و ث٥ضْشيٚيااز، ثػب٦غااز ٥ضااجسي  الفااٜ صجسسناااج
 يذي٦اااج ثإلؽااشث ثس يف ؽاا٦٢يج  ّيذااج  ي٢اان٫ هاازث أ٫ إر ثؼب٢اا٨، ٙياااج وفااذس ث٥ااذّن 
 .2ديبل٭  يغضضذِ دبج ثؼب٨٢ يف ويؤعش
. ٩ْينااز إدثسيااز ؽاااز ٭ٚغاااج ص٦ٞااج  ٩اا٬ ثحمل٢٪ااز أص٩ااش ٩ااج إرث ثؼب٢اا٨ يذياا٤ ١ااز٠٥

 ث٥اذّن ،  يف كبغ٦از  ثػبااز  هاز   ص٢ان٫  أ٫ دو٫ ثحملج٩اجر،  أصْجح و٩ٞجد٤ دجؾبقشوٙجس
 وياؤدي  ثؼب٢ا٨  دْيخ ر٠٥ أ٫ إر ثػباز، ص٠٦ إىل ص٬٦ْ دققيٚز إال رننص ث٥زي ثأل٩ش
 .3ديبل٭  إىل

 ٩ا٬  (،عانسي  فبج١٪اجس  أفان٣ /206 ثؾباجدر  يٞجؿباج ) 347 ثؾباجدر  ٥نـ ىذٞج  ورنخ،
 ٦ّيااج  دنياش  ث٥ي ثألعذجح ٦ّ  ٩ؾض٪٦ز ص٢ن٫ أ٫ وث٥ضؾجسيز ذ٭يزثؾب ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫
 ديااج٫ ٩ْنااج  فااقض ، ؽااشوه ٩اا٬ ؽااشه هاان ث٥اازي ثؼب٢اا٨، وصغااذيخ دجى٦ااز، ١ج٭ااش وإال

                                                           
1
 .1960 أ١ضندش ٬٩ 10 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 5 ٥غنز 427 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

2
 .1957 ٭نٙ٪رب 23 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 1643 س٨ٝ ى0٬ْ ٩قش– ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

3
 .1959 ين٭ين ٬٩ 13 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 5 ٥غنز 93 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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 أعاذجح  يف وث٥ٞقانس  ،ف٢٪ا   ث٥ٞجما   ٦ّياج دن  ث٥ي ث٥ٞج٭ن٭يز وثؼبؾؼ ث٥نثْٝيز ثألد٥ز
جصب٨  ٧ثؽبقان  أغباج   يف ثػبغاي٨  ثؽبيه أو وث٥نٞـ ث٥نثْٝيز ثؼب٨٢  ّاذ٧  و١ازث . وفٚا
 ثؼب٢ا٨،  ديابل٫  ٦ّيا   يرتصاخ  ث٥ذو٥از  و٩ٚانك  ثؼب٨٢ أفذسوث ث٥زي٬ ث٥ٞنجر أغبج  ديج٫

 .ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩ 349 ثؾبجدر ٬٩ ث٥غج٭يز ث٥ٚٞشر ثؾبجدر ٦ّي  ٭قش فغذ٪ج

 ٦ّاا  يقااذس  ال فضاا  حب٢٪اا  ث٥ْنجيااز ٦ّاا  ث٥ٞجماا  زن٪اا٤ ثؼب٢اا٨ وصغاذيخ 
 ووص٭  ث٥ؾه٫ روي ؾبضث٨ّ شبقيق  ّن  أعٚش ٩ج ٩ناج يضنـ ال ٩ذا٪ز ٢ٙشر أعجط
 ثٝنجّااج  ث٥ضغااذيخ يف أ٫ ١٪ااج ٝج٭ن٭يااز، وفؾااؼ وثْٝيااز أد٥ااز ٩اا٬ إ٥ياا  ثعااضنذوث ؾبااج

 فااقز ٦ّاا  سٝجدضاااج أّ٪ااج٣ ٩اا٬ ث٦ْ٥ياج  ٦٥٪ق٢٪ااز وشب٢ينااج  ثؼب٢اا٨، دْذث٥ااز ٦٥خقان٧ 
 .صيذيٞ  وعبل٩ز ث٥ٞج٭ن٫ صٚغري

 يف عجداش  أفا٤  ؿباج  أعاج٭يذ  ٦ّا   ٪اج  وٝجة و١ج٩بلً وثٙيج  ثؼب٨٢ صغذيخ ي٢ن٫ ث٫ وي٦ض٧
٘  ٝنا   ٝذ ٙي  ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ أ٫ ث٥غجدش ١ج٫ ٙئرث ثألوسثٛ،  إدثسي ٝاشثس  صنٚياز  وٝا

٘  ى٦اخ  ٦ّيا٪اج  يٞان٧  ث٦٥ازي٬  ث٥اش١نن  ٩ا٬  أيج  يغضَاش أ٫  يف وثٝضقاش  ث٥ضنٚياز،  وٝا
٘  ثؾباذّ   ى٦خ أ٫ ثألوسثٛ ٍجهش ٬٩ يذن)) 0أ٭  ٦ّ  صغذيذ   ٭٦ٞا   ٝاشثس  صنٚياز  وٝا

 قبا٤  ٝقنس ٦ّ  ينيني ٙازث ،((يربس  ٩ج إىل يغضنذ إدنج وث٥ض٦ْي٨ ث٥رتديز ثسروص إىل
 أو ٝقااانسهج، أو ثألعاااذجح، ٩ااا٬ ثؼب٢ااا٨ وخ٦ااان. ث٥ضغاااذيخ ّاااذ٧ دسؽاااز إىل ينقاااذس
 ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪ز إ٭ؾج  دْذ خقنفج  ويذي٦ ، يْيذ  كبج وصبجصشهج، صنجٝناج

 .1يثإلدثس ث٥ٞنج  ثألف٢ج٧ سٝجدضاج ٬٩ صض٪٬٢ فض 

 ث٥نَاش  وؽااي  عاشد  ٦ّا   ثٝضقاش  ٝذ ٙي  ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ أ٫ ث٥غجدش ١ج٫ إرث و١ز٠٥
 ث٭ضا  ث٥ي ث٥نضيؾز يف ٝنج   ٦ّياج أٝج٧ ث٥ي ثألعذجح يْذ ومل ثؾبنجصّز، ىشيف دن
 ٩ْا   ياضْن  كباج  يذي٦ا ،  قبا٤  ٝقانس  ٦ّا   ث٭يان   ٝاذ  ي٢ان٫  ٙئ٭  ٩نينٝ  يف إ٥ياج

                                                           
 .1955 ديغ٪رب 10 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 26 س٨ٝ ى٩٬ْقش0 -ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 1
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 يف ثؼب٢ا٨  إ٥يااج  ث٭ضا  ث٥ي ث٥نضيؾز ص٢ن٫ أ٫ ٠ر٥ ٬٩ شننِ وال ث٥ذيبل٫، هزث صٞشيش
 فاجؼبز  ث٥اذّن   ١ج٭اش  إرث ث٦ْ٥ي٤ ثحمل٢٪ز ذبج صٞن  وأ٫ رثصبج، يف ع٦ي٪ز ٩نينٝ 
 .1دنٚغاج ٙياج ث٥ٚق٤ وسأس ٦٥ق٨٢

 ال حبيظ و٩نينٝ  ثؼب٨٢ أعذجح دن صْجسك وِٝ إرث ٩ْيذج  ث٥ضغذيخ وي٢ن٫
 يف يضٚااٜ ال ثؼب٢اا٨ ٩نياانٛ ٫أ عذااش ٙ٪ضاا  ٩ناااج، عااخ أي ٦ّاا  ثؼب٢اا٨ ظباا٤ شن٢اا٬
ٜ  ثؾباذّ   فج٥از  دضغنيز ٝن  إ ثألعذجح، ٩ِ ٭ضيؾض   ٝشسهاج  ث٥اي  ٦٥ٞنثّاذ  داج٥ضيذي
ِ  ،1953 ٥غانز  371 س٨ٝ ث٥ذسثعيز ثؾبْجدالس ٝج٭ن٫  ال أ٭ا   ثألعاذجح  يف ر١اش  أ٭ا   ٩ا
ِ  صنجٝناش  ٝاذ  ص٢ن٫ ثؾبز١نس ثؼب٨٢ أعذجح ٙئ٫ ث٥ٞنثّذ، ص٠٦ ٬٩ يٚيذ  ٩نينٝا ،  ٩ا
 .2دئ٥ٖجة  ث٥ٞنج  ويضْن ث٥ٞج٭ن٫، قبج٥ٚز ٦ّ  دن  ٝذ ي٢ن٫ ع٨ و٬٩

 أعااذجح ٦ّاا  ٝااج٧ ٝااذ ٙياا  ثؾبيْاان٫ ثؼب٢اا٨ ١ااج٫ إرث ٩ْيذااج  ث٥ضغااذيخ ي٢اان٫ ١ااز٠٥
 أعاذجح  ١ج٭اش  أو ،3إ٥ٖاج    ينؽاخ  كباج  ثألوسثٛ، يف ث٥غجدش سبج٥٘ أفن٣ ٬٩ ٩نضضّز
 دْاال ٦ّاا  ٩ٞقاانسث  أي ؽضةيااجَ ث٥ضغااذيخ ١ااج٫ أو ى٦ااخ، ٢٥اا٤ صقاا٦ـ ـب٪٦ااز ّج٩ااز

 .ثآلخش ث٥ذْل دو٫ صْذدهج ٩ِ ث٥ذٙنُ أو ي٦ذجسث٥

 ٦ّا   سدث  ف٢٪ااج  أعاذجح  وصنا٪ن  ثؽبقن٧ أٝنث٣ دضضذِ ٦٩ض٩ز ٕري ثحمل٢٪ز أ٫ ديذ
 أعااذجح ٦ّاا  ٩ٞج٩ااج  ي٢اان٫ أ٫ ثؼب٢اا٨ ٥غاابل٩ز ي٢ٚاا  إر ثعااضٞبل٣، ٦ّاا  ٩ناااج ١اا٤

ٔ  ص٦ْيا٤  ٩ْاج يغضٞي٨ ِ  يف ثؽبقان٧  فؾاؼ  يضْٞاخ  أ٫ ي٦اض٧  وال ٥ٞناجةاج،  عاجة  طبيا
 ثؼب٢ا٨  يْياخ  ٙبل ثألخش ، ص٦ن ث٥نثفذر صٚقيبلً يٚنذهج ع٨ ثعضٞبلال  أٝنثؿب٨ ٩نجؿ
ٜ  يف ث٥ؾاند أغبج  ر١ش ّذ٧  ٭قانؿ  إياشثد   وّاذ   أوسثٝا   ث٥ٞنايز  صنا٪نش  زبٞيا

                                                           
1
 .1956 ديغ٪رب أو٣ ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز 2 ٥غنز 960 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

2
 .1957 ٭نٙ٪رب 23 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 654 س٨ٝ ى٩٬ْقش0 - ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

3
 .1957 ينجيش 19 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 1096 س٨ٝ ى٩٬ْقش0 - ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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 ١ج٫ و٩ض  ثألٝنث٣، هز  ٩ن٪ن٫ ينسد أ٫ ث٥غذيذ ثؼب٨٢ وفغخ -وّذجسصبج أٝنثؿب٨
ِ  ٩ضنجٝل ٕري ث٥ؾاند أٝنث٣ ٬٩ ثؼب٨٢ ثعضخ٦ق  ٩ج  دج٥ضقٞيٞاجس  عجداش  هان  ٩اج  ٩ا
 .٦ّ1ي  ٕذجس ال ٝنجؤ  ١ج٫

 ر٥ا٠  يف دباج  ٦ّياج، ثالف٢ج٧ ثؽض٪ج٣ ث٥نثؽخ ث٥ذيج٭جس يف ثؽبيه أو وث٥نٞـ
 ال وهاان ؽغااي٪ج ، ي٢اان٫ ث٫ ثؼب٢اا٨ يذياا٤ ٦٢٥اا  - رنااخ وفااٚجصب٨، ثؽبقاان٧ أغبااج 
 .ثؽبقن٧ رباي٤ ؽه٭  ٬٩ ١ج٫ إرث إال ١ز٠٥ ي٢ن٫

 د  ي٢ن٫ أ٫ أحدمهب0 عذذن ألفذ يذي٤ ثؼب٨٢ ٫ده ٦٥ٞن٣ ٦ٝنج ٩ج طبجُ ٬٩ خن٦ـ
 ّيانح  وفا٦ش  وإرث دجى٦از  إؽاشث ثس  ٦ّا   ياذين  أ٫ آخةس و ،ؽا٦٢   يف ؽنهشي ّيخ
 ثحمل٢٪از  أ٩اج٧  ثؼب٢ا٨  يف ييْا٬  أ٫ ث٥ؾاه٫  ٥قاجفخ  ٙئ٭  ثال٭ْذث٧، دسؽز إىل ثؼب٨٢
ٜ  أو ثألفا٦يز  ث٥اذيبل٫  داذّن   يذذيا   أ٫ ٥ا   رنانص  ١٪اج . ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ِ  ديشيا  ث٥اذٙ
 . ثؾبنْذ٧ دجؼب٨٢ ٙياج زنضؼ دّجو  ٬٩ ر٠٥ دْذ يشِٙ ٝذ ٙي٪ج ث٥ٚشّ 

 سد ثألخرير ث٥ذّن  هز  2وصغ٪  دينج، ١٪ج دجؾبيْجد يضٞيذ ال ثال٭ْذث٧ دغذخ وث٥ي٬ْ
 ثالخضقجؿ، دضٖيري صضهعش وال ؿبج ٩يْجد ال ث٥ذّن  وهز  ثألعجعيز، ث٥ذيبل٫ دّن 
 ١ج٭اش  ث٥اي  دج٥ي٦ذاجس  ثخضقجفااج  ٖاري ص و٥ان  ثؼب٨٢ أفذسس ث٥ي ٦٥٪ق٢٪ز صشِٙ د٤

ـ  صضْاذ   ال حبضاز  ؽا٦٢يز  ص٢ان٫  ثؼبج٣ هز  يف وواليضا٪ج ذبج ٩شٙنّز ث٥ذّن   ٙقا
 ٦ٍااش إرث إال ٩نماانّاج يف صنَااش أ٫ ؿبااج ي٢اان٫ وال ث٭ْذث٩اا  وأعااذجح ثؼب٢اا٨ ّياانح
ٜ  ؼب٢ا٨  خبلٙاج   ثؼب٢ا٨  فاذوس  3دنَش  قبضقز  ٙيا   ثحمل٢ان٧  ث٥ؾا    ٝانر  فاجص  عاجد
 .يذِٙ مل أ٧ ِٙث٥ذ ذبزث دِٙ عنث 

                                                           
1
 .1964 ينجيش 18 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 8 ٥غنز 1605 س٨ٝ ى٩٬ْقش0 - ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

 .520 ،ثإلدثسي ث٥ٞنج  إؽشث ثس أفن0٣ وفٚ . د -2
 .536 ؿ ثؾبشؽِ ث٥غجدٜ، -3
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 ٭َاش  ؽانثص  دْاذ٧  ث٥ذِٙ ٬٩ ي٢ن٫ أ٫ أفذاج0 وؽان ٦ّ  يٚا٨ ث٥نؽ  وهزث
 ألي ؾبخج٥ٚضاا  ثؼب٢اا٨« يف ث٥يْاا٬ ي٢اان٫ أ٫ وثآلخااش ٙياااج، ٦٥ٚقاا٤ ث٥غااجدٞز ث٥ااذّن 
 ث٥يْاا٬ ٝذاا٤ ٩اا٬ ر٥اا٠ وي٢اان٫ ث٥ٞااج٭ن٭  ثؾبذااذأ  »ثحملجَٙااز دااجح ٩اا٬ عااجدٜ ف٢اا٨

ـ  ٩جمل سْٙ  ٬٩ ٕري ث٥ٞج٭ن٫ دبخج٥ٚز ٗ   ٦ّا  يان  ثحمل٢٪از  ف٢٪اش  وإرث ر٥ا٠،  خابل
 .وؽ  ؿبج ١ج٫ إ٫ ث٥ضن٪ينجس ثؾبْرتك أ٥ض٩ش دشٙن  أو ثالّرتثك ٝذن٣ دْذ٧



132 



133 

 

 

 الرابع البحث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  احلكم أصدرت اليت للمحكمة يقدم ما

 ث٥ااي ثحمل٢٪ااز إىل يضٞااذ٩نث أ٫ ث٥ؾااه٫ ٥اازوي وث٥ٚٞاا  ثؾبشثْٙااجس ٝااج٭ن٫ أجــا 
 ث٥ٖياجد   ثؼب٢ا٨  يف ثؾبْجسماز  أاااج  أخاش   ٩اشر  ٭َاشر  ٩نااج  ىج٥ذن ثؼب٨٢ أفذسس

 ثؽباجسػ  وثّارتثك  ث٥نَاش  إّاجدر  وث٥ض٪اجط ( ث٥ذو٥از  ـب٦ظ إؽشث ثس يف ٥  فب٤ وال)
ـ  وى٦اخ  ٙيااج،  ثؼب٨٢ ٦ّ  ثؽبقن٩ز ٬ّ  ثؼب٢ا٨  عاقخ  وى٦اخ  وث٥ضٚغاري  ث٥ضقاقي
 ىذٞاش  وٝاذ  ٩غضؾاجسياج  دْال  فابلفيز  ّذ٧ دغذخ ث٥نٞل فب٢٪ز صقذس  ث٥زي

 ودّان   سأيناج،  ١٪اج  ؾبغضؾاجسياج  دج٥نغاذز  ثألخاري  ث٥نؽا   هازث  ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز
 .ذبج ثؾبنمنُ فب٢٪ز وثخضقجؿ وث٥ٞنج  ث٥ٚٞ  سأ  يث٥ ثألف٦يز ث٥ذيبل٫

 0يف ث٥ٚشوُ ث٥ضج٥يز ي٦  ؾبج صْشك ث٥يشٛ هز  و٬٩
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 األول انفرع

 اننظس إعادج انتًاض

 ثألف٢اج٧  يف ث٥يْا٬  رننص) أ٭  ٦ّ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ٝج٭ن٫ 51/٬٩/ثؾبجدر َص 
 ث٥نضس إّجدر ٪جطث٥ض ديشيٜ ثإلدثسيز ثحملج٨١ أو ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز ٬ّ ث٥قجدسر

 أو وث٥ضؾجسيااز ثؾبذ٭يااز ثؾبشثْٙااجس ٝااج٭ن٫ يف ٦ّياااج ثؾبنقاانؿ وثألفاانث٣ ثؾبنثّيااذ يف
 ثؾبنجصّاز  ىذيْز ٩ِ يضْجسك ال دبج ور٠٥ ثألفنث٣ فغخ ثػبنجةيز ثإلؽشث ثس ٝج٭ن٫

 .(...ثحملج٨١ هز  أ٩ج٧ ثؾبنَنسر

 ثحمل٢٪از  ٩اج٧ أ ؽاجةض  ٕاري  وهان  ثالعاضغنجةيز،  ث٥يْا٬  ىشٛ ٬ّ ث٥نَش إّجدر وث٥ض٪جط
 وثحملااج٨١ ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز ٦ّاا  ٝقااش  ث٥غااج٥٘ ث٥اانـ أل٫ ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز
 .1ثإلدثسيز

 وسبنااِ دااز٠٥ ثحمل٢٪ااز أ٩ااشس إرث إال ثؼب٢اا٨ صنٚيااز وٝاا٘ ث٥يْاا٬ ٦ّاا  يرتصااخ وال
 يضااجدِ ومل ،2ثؾبشثْٙااجس يف ثؾبٞااشسر ٦٥ٞنثّااذ ثإلدثسي ث٥ٞنااج  أ٩ااج٧ ثال٥ض٪ااجط أعااذجح

                                                           
 .116 س٨ٝ 13 ث٥غنز ٩جين ٬٩ 10 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 252 - 262 س٨ٝ ث٥ْجؽشر ث٥غنز 1956 ديغ٪رب ٩٬ 18 يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز ث٭َش -2
 وفب٢٪ز 73 فٚقز 84 س٨ٝ ث٥ْجؽشر ث٥غنز 1955 ديغ٪رب ٬٩ 6 يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  وفب٢٪ز
 ٦٥ٖؼ ودج٥نغذز 231 فٚقز 243 س٨ٝ ث٥ْجؽشر ث٥غنز 56 ٙربثيش ٬٩ 28 ثإلدثسي ث٥ٞنج 
 .361 س٨ٝ ثؽبج٩غز ث٥غنز 1951 ين٭ين ٬٩ 27 يف ف٢٪اج
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 ث٥ضاذ٥يظ  س١ا٬  صانثٙش  وؽنح ثؽرتثى  يف ث٥ْجدي ث٥ٞنج  ٙش٭غج يف ثإلدثسي ث٥ٞنج 
 ٬٩ ث٢٥غري يف يضي٦خ ١ج٫ وإ٫ ،1ثؽبق٨ د٤ْٚ ٝجىْز وسٝز حبؾض ثؽبجؿ ث٥نؽ  يف

 صٞااذشناج، وّااذ٧ ث٥نسٝااز فؾااض إىل يااؤدي ثإلدثسر ؽج٭ااخ ٩اا٬ خيااه يٞااِ أ٫ أف٢ج٩اا 
ِ  ودا   ٦٥٪ق٢٪از  ١اج٩بلً  ثؾبنمنُ ٦٩٘ صٞذ٧ دج٫ ص٦ضض٧ ٙجإلدثسر  ث٥ٞجىْاز  وسثٛثأل طبيا

 يف ث٥نَاش  إّاجدر  ث٥ض٪اجط  ٥ٞذان٣  ي٢ٚا   إخبلؿباج  ١اج٫  داز٠٥  أخ٦اش  ٙائرث  ث٥ذّن ، يف
 .ثؼب٨٢

 ـبااشد وال ث٥ضااذ٥يظ ال يؾاارته ال أ٭اا  زب٦ي٦اا  ٩اا٬ ث٥ٚٞاااج  دْاال سأ  وٝااذ
ٜ  ثؾبٞاج٣ ) ث٥ٞجىْاز  ثألوسثٛ ٦ّا   ثؾبذنا   ثال٥ض٪اجط  يف أخيج  ٟ  وث٥ٞناج  ( ث٥غاجد  هناج
 يا٪اا٤ ١اه٫  ويغاضٖشٝ   ثإلدثسر خيااه رناخ  ياه خ ث٥ؾااه٫ فاجفخ  يشص٢اخ  أال يؾارته 
 .وأايضاج وؽندهج ٬٩ دينز ٦ّ  وهن ث٥ذّن  ٭َش أعنج  ث٥ٞجىْز ث٥نسٝز إيذثُ ى٦خ

 ثإلدثسر ٙياااج ص٢اان٫ ث٥ااي ث٥ااذّجو  يف ث٥ٞنااج  هاازث ّاا٬ ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ أّااشح وٝااذ
 ٕاري  ثألد٥از  وفياجصر  ثإلعذجس ٦ّ  ث٥ٞذسر يف ث٥ٚشد ٦ّ  ٥ضٚنٝاج ور٠٥ ٦ّياج، ٩ذّ 

 ث٥َااشوٗ هااز  إٕ٪ااجه هاان ثآل٫ إىل ّنااذ٭ج ثإلدثسي ث٥ٞنااج  ثربااج  يف ث٥َااجهش أ٫
 ث٥ٞاج٭ن٫  دّاجو   ٩ْج٦٩از  ثؾبغه٥ز هز  يف ثإلدثسيز ث٥ذّن  و٩ْج٦٩ز وإعٞجىاج ثؾبذينز
 .وثمقز ٙشوٛ ٬٩ دينا٪ج ٩ج ٦ّ  ثؽبجؿ

 .2ر٠٥ ٦ّ  أف٢ج٩اج يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز عجسس و٥ٞذ

                                                           
 ـب٦ز ،ث٥ذو٥ز ـب٦ظ أف٢ج٧ يف ث٥ي٬ْ ىشيٜ يف صيذ أدن ٙا٪  ٩قيٚ  ث٥ذ١ضنس ٥ز٩ٞج ث٭َش -1

 .ٙي  ثؾبز١نسر وثالف٢ج٧ ،ث٥غج٥ظ ث٥ْذد ،1959 ث٥غجدعز ث٥غنز ،ثإلع٢نذسيز ؽج٩ْز ،ثؼبٞنٛ

2
 1948 عنز ين٭ين ٬٩ 16و 83 س٨ٝ ّؾشر ثؼبجديز ث٥غنز 1956 ديغ٪رب 30 يف ف٢٪اج - 

 ٬٩ 7و ٙربثيش ٬٩ 14و 113 س٨ٝ ث٥شثدْز ث٥غنز 1950 ٙربثيش ٬٩ 21و 145 س٨ٝ ث٥غج٭يز ث٥غنز
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 .1أف٢ج٩اج يف ثالربج  هزث ث٦ْ٥يج يزثإلدثس ثحمل٢٪ز أيذس وٝذ

 ث٥ٞااشثس إىل صنؽاا  ّينيااز دّاان  هاا  ثإل٥ٖااج  دّاان  أ٫ ٩اا٬ أ٭اا  إىل ث٥ٚٞاا  ورهااخ
 وصْضارب  ث٥ياشٙن  دان  فٞيٞاز  خقان٩ز  يْضارب  ثألعجط هزث ٦ّ  ٙجال٥ض٪جط ثإلدثسي،

 ٙاريد  ر١شهاج  ث٥غجدٜ ث٥ْينيز ثألف٢ج٧ ٙي  صنيذٜ ال كبج فٞيٞيج  خق٪ج  ثإلدثسر ٙياج
 .2ث٥ٞج٭ن٫ ديناج ث٥ي ثؼبذود يف دج٥ٖؼ دجؾبضا٨ ٥ْبلٝض  ٩غبلً م ث٥ٞج

 يؾرته ٙان ،3ثؼب٨٢ يف ثؾبؤعشر ثؾبضوسر ث٥شوٝز ؽشوه يف يضؾذد ث٥ٚش٭غ  وث٥ٞنج 
 .وإ٭٢جسه٨ ث٥ٚٞاج  ٭ٞذ فب٤ ث٥شأي هزث و١ج٫ ّ٪ذث ، وِٝ ٝذ ث٥ضضويش ي٢ن٫ أ٫

 أعناج   ٦٥٪ق٢٪از  ٦ْ٩ن٩از  ٭اش ١ج أوسثٛ ٦ّا   داين  إرث يٞذا٤  ال ثال٥ض٪اجط  داه٫  ف٢ا٨  وٝذ
 ث٥اشأي  إدثسر ٬ّ ث٥قجدسر ث٥ٚضن  ٦ّ  ثؼب٨٢ دْذ ثؾب٦ض٪ظ فقن٣ وأ٫ ث٥ذّن  ٭َش

ُ  يف ٦ّيااج  ثؾباذّ   دج٥نصثسر ُ  كبجعا٤  ٩نمان  ٦ّا   فقانال   يْضارب  ال ث٥اذّن ،  ؾبنمان
 صناض٣  ها   دا٤  ذباج،  صضٞيذ ال ثحمل٢٪ز أ٫ إر ثال٥ض٪جط، رنيض ث٥ذّن  يف ٝجىْز وسٝز
ِ  ٦ ّ ث٥ٞج٭ن٫ ف٨٢  دْاذ٧  صاج٧  ٦ّا٨  ٦ّا   ثحمل٢٪از  ١ج٭اش  إرث وأ٭ا   ،4ثؾبْشوماز  ث٥نٝاجة

                                                                                                                                        

 361 س٨ٝ ث٥غجدْز ث٥غنز 1953 ٩جسط ٬٩ 5و 446و 340 س٨ٝ ث٥غج٩نز ث٥غنز 1954 ٩جسط
 .22 س٨ٝ ث٥غجدعز ث٥غنز 1951 ٭نٙ٪رب ٬٩ 15و 608 فٚقز

. 523 فٚقز 57 س٨ٝ ثؽبج٩غز ث٥غنز 1960 ٩جسط ٬٩ 5 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 1
 .ث٥ز١ش عجدٜ 1960 ٩جسط 5 يف وف٢٪اج

2
 ث٥ٞنج  وفب٢٪ز، 577 ؿ ،1958 عنز ،ثإلدثسي ث٥ٞنج ٩ذجدا  0 ث٥ي٪جوي ع٦ي٪ج٫ د.  - 

 .62 فٚقز ث٥غجدْز ث٥غنز 1957 ٭نٙ٪رب ٬٩ 29 يف ثإلدثسي

 ث٥غنز ،ثؼبٞنٛ ـب٦ز ،ث٥ذو٥ز ـب٦ظ أف٢ج٧ يف ث٥ي0٬ْ صيذ أدن ٙا٪  ٩قيٚ د.  ٩ٞج٥ز -3
 .3ذدّ ،ث٥غجدعز

4
 .91 س٨ٝ ّؾشر ثؼبجديز ث٥غنز 1957 ينجيش ٬٩ 11 يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز - 
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 ٙجال٥ض٪اجط  أوسثٛ ٩ا٬  ياذياج  دن دبج سأياج ص٢ني٬ يف وث١ضٚش ث٥غشيز ث٥ضٞجسيش صٞذي٨
 .1ع٦ي٨ أعجط ٦ّ  ٝجة٨ ٕري ي٢ن٫

 ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز سأس ٙٞااذ ثؽبقاان٧ يي٦ذاا  مل دبااج ٦٥ٞنااج  دج٥نغااذز وأ٩ااج
 أ٩اج٧  ثؼب٨٢ يف ث٥ي٬ْ إىل صؤدي ث٥ي ث٥ٞج٭ن٫ قبج٥ٚز أوؽ  ٬٩ ث٥نؽ  هزث أ٫ ث٦ْ٥يج

 .2ثال٥ض٪جط دنَش قبضقز ص٤َ ٙا  ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز

 ؽاا٢بلً ثال٥ض٪ااجط ٝذاان٣ دْااذ٧ ٭ٚغاااج ص٦ٞااج  ٩اا٬ زب٢اا٨ أ٫ ٦٥٪ق٢٪ااز دااه٫ ف٢اا٨ وٝااذ
 .3ث٥ْج٧ ث٥نَج٧ ٬٩ ث٥ذِٙ هزث أل٫ دز٠٥ يذِٙ مل و٥ن ثؾبيْجد دْذ ٥شْٙ 

 هااز  ١ج٭ااش ٙاائرث ثال٥ض٪ااجط، صنجوؿبااج ث٥ااي ث٥ي٦ذااجس يف إال َااشث٥ن ثحمل٢٪ااز صْيااذ وال
 ص٦ا٠  ١از٠٥  يضناجو٣  ٙجال٥ض٪اجط  ث٥ضؾضةاز،  يٞذا٤  ال ثسصذجىاج   دٖريهاج  ٩شصذيز ث٥ي٦ذجس
 .ثؾبشصذيز ث٥ي٦ذجس

 ث٥ض٪جعا   ّا٬  صنجص٥ا   ٝاشس  عا٨  ث٥ض٪اجط  أذنج ٦ّ  دّنث  ثؾب٦ض٪ظ سِٙ إرث ده٭  وف٢٪ش
 ث٥ض٪جعاج   و٥يغاش  ّجدياز  دّان   دهذناج  ّانث  د و١ي٘ ى٦ذجص  وّذ٣ ث٥ذّن  ٭َش أعنج 
 أ٫ ؽذيااذ ٩اا٬ يٞااشس وأ٫ ث٥ض٪جعاا  ّاا٬ صنجص٥اا  يف يْااند أ٫ ر٥اا٠ دْااذ ٥اا  رناانص ٙاابل

 ثال٥ض٪اجط  داشٙل  يقاذس  ث٥ازي  وثؼب٢ا٨  ّجدياز  دّان   و٥يغش ث٥ض٪جط ه  ث٥ذّن 
 أو دجؾبْجسماز  ٙيا   ث٥يْا٬  رنانص  ال ٝذن٥ا   دْاذ  ث٥ذّن  دشٙل يقذس ث٥زي وثؼب٨٢

 .ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ٙي  ث٥ي٬ْ رننص و٬٢٥ ثال٥ض٪جط،

                                                           
1
 11 س٨ٝ ث٥غج٥غز ث٥غنز 1949 ٩جسط أو٣ يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز - 

 ينجيش وأو٣ 174 س٨ٝ ّؾش ث٥غج٥غز ث٥غنز 1959 ٩جسط ٬٩ 23 يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز - 2
 .78 س٨ٝ ث٥غجدعز ث٥غنز 1952

3
 62 فٚقز 43 س٨ٝ 21 عنز ثحملج٩جر 1940 ٩جسط 13 يف ثالدضذثةيز ث٢٥ن٧ نذؽ زفب٢٪ - 

 .579 س٨ٝ ث٥غج٩نز ث٥غنز 1954 ٩جسط ٬٩ 31 يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  وفب٢٪ز 62 وفب٢٪ز
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 انثاَي انفرع

 احلكى تصحْح

 فغاااجديز أو ١ضجدياااز أو حبضاااز ٩جدياااز أخياااج  ثؼب٢ااا٨ ٩نيااانٛ يف وْٝاااش إذا
 ٦ّا   دناج   أو ٭ٚغااج  ص٦ٞاج   ٩ا٬  صقاذس   دٞاشثس  ثؽبياه  هازث  صققيـ صضنىل ٙجحمل٢٪ز

ـ  هازث  وياض٨  ٩شثْٙاز  ٕاري  ٩ا٬  ثؽبقان٧  أفذ ى٦خ  ث٥اي  ثحمل٢٪از  رثس أ٩اج٧  ث٥ضقاقي
 ث٥ضقااقيـ، ى٦ااخ وٝذاا٤ ثؼب٢اا٨ فااذوس دْااذ ثالخضقااجؿ صٖااري و٥اان ثؼب٢اا٨ أفااذسس
 هاان وينْٝاا  ثألفاا٦يز ثؼب٢اا٨ ٭غااخز ٦ّاا  ث٥ضقااقيـ هاازث ثحمل٢٪ااز ١جصااخ ورنااشي
 (.عنسي فبج١٪جس أفن٣ 214 ثؾبجدر ث٭َش) ثػب٦غز وسةيظ

 ثحمل٢٪از  أ٫ ث٦ْ٥يج يزثإلدثس ثحمل٢٪ز،إ٥ي  ي٦ضٚش أٙبل ٩ؤعشث  ثؾبجدي ثؽبيه ي٬٢ مل وإرث
 ٩ا٬  ٥ا   ٢٩٪٦از  صْضرب ث٥ي ثػبنهشيز ثألعذجح ويف ثؾبنينٛ يف وِٝ ٩ج صققيـ شب٠٦
 ٝجدبلً ١ج٫ و٥ن ثؼب٨٢ صققيـ و٦٥٪ق٢٪ز ،1فغجديز أو ١ضجديز أو حبضز ٩جديز أخيج 
 .٦٥ي٬ْ

 ٩ا٬  ٥ا   ثؾب٢٪٦از  ثػبنهشيز أعذجد  يف أو ثؼب٨٢ ٩نينٛ يف ث٥نثِٝ ثؽبيه ي٬٢ مل وإرث
 ٙائرث  ث٥ْجدياز  وٕاري  ث٥ْجدياز  ،2دج٥غاجدٞز  صقاقيق   رننص ٙبل ث٥ذقضز ثؾبجديز يج ثألخ

                                                           
1
 .5 س٨ٝ ثألوىل ث٥غنز 1955 ٭نٙ٪رب ٬٩ 5 يف ف٢٪اج - 

2
 يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  وفب٢٪ز 76 س٨ٝ 18 ث٥غنز 1973 ين٥ين 16 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
 .557 س٨ٝ ث٥غج٩نز ث٥غنز 1954 ٩جسط ٬٩ 25
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 ،٦٥1ٞااج٭ن٫ قبج٥ٚااج  ف٢٪اااج ١ااج٫ ث٥ضْااذي٤ إىل ث٥ضٚغااري يف واليضاااج ثحمل٢٪ااز ؽااجوصس
 دّان   ثعاضَاجس  ٙياضْن  ر٥ا٠  و٦ّا   ثألفا٦   ثؼب٢ا٨  يٞذ٦ا   دباج  ٙيا   ث٥يْا٬  ٙيٞذ٤
 ٝاج٭ن٭   وؽا   ضباز  ١اج٫  إ٫ غاري  صٚ ثؾبي٦انح  ثؼب٨٢ د  ٝن  ٩ج أعجط ٦ّ  ث٥ضٚغري
ـ  دا   ٝنا   ٩اج  صْاذي٤  إىل ٭يجٝا   ـبجوصر دو٫ ٦٥ضٚغري  ثعاض٢٪ج٣  أو ثؼب٢ا٨  ٥ضقاقي
 ثؾبٞنا   ث٥ؾا    فؾياز  شباظ  ال فض  ثؼبذود هز  خجسػ واليضاج صْ٪٤ ٙبل ،2٭ٞق 

 .3صٚغري  ثؾبي٦نح ثؼب٨٢ د 

 دا   أّياذ  و٩اج  دا   فاذس  ٩اج  دان  ٩اج  صْاجسك  دو٫ ثؼب٢ا٨  صنٚياز  يضغن  وفض 
 دْاذ  ثالخضقجؿ صٖري و٥ن ثؼب٨٢ أفذسس ث٥ي ثحمل٢٪ز د  سبضـ وث٥ضٚغري ري صٚغ

 .4ثؼب٨٢ فذوس

 يف ؽااذو  ال أل٭اا  ور٥اا٠ ثؾبنماانّيز ثألف٢ااج٧ يف ي٢اان٫ ث٥ضٚغااري ى٦ااخ أ٫ وثألفاا٤
 يضي٦اخ  ٝذ ٩ج ث٥ٚشّيز، ثألف٢ج٧ ٬٩ أ٭  إال ثؼبؾيز زننص ال ٦٩ض٧ ٕري ٝنج  صٚغري
 .٩ا٪ض  ديج٫ يف ٪نكث٥ٖ ٩ِ خذري دنذح ١جؼب٨٢ ث٥ضٚغري

 ٩ااج إىل رنااجوص  ٝااذ و٢٥ناا  ٙٞااو، ثؼب٢اا٨ ٩نياانٛ ٦ّاا  ثألفاا٤ يف ينقااخ وث٥ضٚغااري
٘  وهن. ؽنهشيز أعذجح ٬٩ د  ثسصذو  صٞاذيش  حبغاخ  دج٥ْٚا٤  أذبا٨  ٩اج  فاذ  ّناذ  يٞا
 .5ومنف  ٬٩ دج٥ش٨ٕ ٙا٪  ث٥ؾه٫ روي ٦ّ  ث٥ضذظ ٩ج ال ثحمل٢٪ز

                                                           
1
 .5 س٨ٝ ثألوىل ث٥غنز 1955 ٭نٙ٪رب ٬٩ 5 يف 0ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

2
 1965 ديغ٪رب 5 يف وف٢٪اج 50 س٨ٝ 6 ث٥غنز 1971 ين٭ين 20 يف 0ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

 .11 س٨ٝ 11 ث٥غنز

 ٬٩ 21 يف وف٢٪اج 54 س٨ٝ ث٥غج٥غز ث٥غنز 1958 ينجيش ٬٩ 4 يف 0ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز  -3
 .82 س٨ٝ ث٥غجدعز ث٥غنز 1961 ينجيش

 .63 س٨ٝ ث٥شثدْز ث٥غنز 1959 ٙربثيش ٬٩ 14 يف 0ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -4

 .74 س٨ٝ ث٥غج٭يز ث٥غنز 1958 ينجيش ٬٩ 25 يف فذس ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 5
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 يف ث٥يْا٬  رنانص ) ؾبشثْٙجسث ٝج٭ن٫ 191/٬٩/ثؾبجدر ٬٩ ث٥غج٭يز ٦٥ٚٞشر وىذٞج 
 ث٥ٚٞشر يف ٦ّياج ثؾبنقنؿ فٞاج ٙي  ثحمل٢٪ز ربجوصس إرث ث٥ضققيـ ث٥قجدس ث٥ٞشثس
 .(ث٥ضققيـ ثؾبنمنُ ثؼب٨٢ يف ثػبجةضر ث٥ي٬ْ ديشٛ ور٠٥ ث٥غجدٞز

        ثعااضٞبل٣ ٦ّاا  ٙياا  ث٥يْاا٬ رناانص ٙاابل ث٥ضقااقيـ دااشٙل يقااذس ث٥اازي ث٥ٞااشثس أ٩ااج
 ثألف٢ااج٧ ،ثؼب٢اا٨ صقااقيـ ٙياااج رناانص ث٥ااي أفاانث٣ يف ٙش٭غااج يف ث٥ٞنااج  ويضنعااِ)

 يف ث٥يْاا٬ ّاا٬ ث٥ااز١ش عااج٥ٚز صيااذ أداان ٙا٪اا  ٩قاايٚ  ث٥ااذ١ضنس ٩ٞج٥ااز يف ثؾبااز١نسر
 ٭انٙ٪رب  ٩ا٬  21 يف ث٥ٚش٭غا   ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  ف٢ا٨  وخبجفاز  ث٥ذو٥از،  ـب٦اظ  أف٢ج٧
1930.) 

 ثؽبياه  ي٢ان٫  أ٫ أوؿباج  ؽاشوه،  عبلعاز  ث٥نؽا   هازث  ٥ٞذن٣ ث٥ٚش٭غ  ث٥ٞنج  ويؾرته
 ضباز  ي٢ان٫  أال وث٥غج٥اظ  ث٥ٞجما   دْٚا٤  ي٢ان٫  أ٫ وعج٭يااج  دج٥ٞاج٭ن٫  ال دج٥نٝجةِ ٦ْٞج ٩ض

 .رثصبج ٦٥نضيؾز ويؤدي أخش  فب٢٪ز أ٩ج٧ ٩نثص آخش ى٬ْ
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 انثانث انفرع

 احلكم تفسري

 يف ثؽبقاان٧ يشؽااِ أ٫ يغااضذّ  ٕ٪اانك داا  ي٢اان٫ أ٫ ثؼب٢اا٨ دضٚغااري يقصــد
 ؿبااج ٩ٞااذ٧ ف٢اا٨ صٚغااري يف ٢٪اازثحمل واليااز وال ك،نٕ٪اا ػباابل  ثحمل٢٪ااز إىل ؽااه٭ 

 .ث٥ذّن  يف ١٪غضنذ

 يي٦ذنث أ٫ ٦٥خقن٧ رننص) أ٭  ٦ّ  ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ 192/٬٩/ثؾبجدر صنـ ر٠٥ ويف
ِ  ٩اج  صٚغاري  ثؼب٨٢ أفذسس ث٥ي ثحمل٢٪ز إىل  إذباج٧،  أو ٕ٪انك  ٩ا٬  ٩نينٝا   يف وٝا

 ٩ا٬  دج٥ضٚغاري  ث٥قاجدس  ثؼب٢ا٨  ويْضارب  ث٥اذّن   ٥شِٙ ثؾبْضجدر دجألومجُ ث٥ي٦خ ويٞذ٧
 .(يٚغش  ث٥زي ٦٥ق٨٢ ٩ضض٪ج  ث٥نؽند ٤١

ٛ  ثؽبجفاز  ث٥ٞنثّاذ  ٬٩ ثؼب٨٢ هزث ٦ّ  يغشي ٩ج ٦ّي  ويغشي  وهازث  ث٥يْا٬  دياش
 ثحمل٢٪از  ف٢ا٨  و١زث)، ث٥ضٚغري ٝنثّذ ٙي  د٦نسس ث٥ي ثألعجعيز ثألف٢ج٧ ٬٩ ثؼب٨٢
 .(ر١ش  ث٥غجدٜ 1971 ين٭ي  20 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز
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 انرابغ انفرع

  طهةان يف صمانف إغفال
  اخلصٌو ّطهثو فًْا ًانفصم

 ث٥ْبلٝاز  ألفاقجح  ؽجص ثؾبنمنّيز ث٥ي٦ذجس دْل يف ثؼب٨٢ ثحمل٢٪ز أغفه 
 ٩ا٬  ثؾباجدر  وهاز   ثؼب٢ا٨  يف ييْنانث  مل إرث ثحمل٢٪از  رثس أ٩اج٧  ذبج ؽذيذر دّن  سِٙ
ِ  صْجسماج ٥ْذ٧ ثإلدثسيز ث٥ذّن  ـبج٣ يف صيذٜ ث٥ي ثؾبنثد  ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  ٭َاج٧  ٩ا

 إٕٚااج٣ دااه٫ ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز ف٢٪ااش وٝااذ ث٥ْااج٧، ث٥ٞااج٭ن٫ ّبلٝااجس وٍااشوٗ
 ثإلٕٚااج٣ هاازث يْااذ وإدنااج ٦٥٪ق٢٪ااز ث٥شؽاانُ يضاايـ ال  »ى٦ااخ يف ال« دٙااِ يف ثؼب٢اا٨
 مل دباج  ٙيا   ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  ٝناج   داه٫  ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز وف٢٪ش ،٥1  سٙنج 
 رنانص  ال أ٭ا   وثألفا٤  ،2ث٦ْ٥يج دثسيزثإل ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ٙي  ث٥ي٬ْ رنيض ثؾبذّ  يي٦ذ 
 .٩3ٞضنج  ٦ّ  ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ٩ذجؽشرً ث٥ي٦خ هزث سِٙ

                                                           
 .71 س٨ٝ 12 ث٥غنز 1967 ٙربثيش 19 يف ف٢٪اج - 1

2
 .12 س٨ٝ 13 ث٥غنز 1967 ٭نٙ٪رب 12 يف ف٢٪اج - 

3
 ث٥نٞل فب٢٪ز وف٨٢، 75 دنذ ،ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ثألف٢ج٧ ٭َشيز0 ث٥نٙج أدن أظبذ د.  - 

 .1953 ٩جسط ٬٩ 5 يف وث٥قجدس ٙي  إ٥ي  ثؾبؾجس
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 اخلامس البحث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدولة جملس عن الصادرة األحكام آثار

 ث٥ٞجم  شبنِ خجفز فؾيز ٦٥ق٨٢ ٭جفيز، ٙ٪٬ ٕريهج، صؾجد  ٩ضْذدر آعجس نهحكى
 ٥غجدٞز ث٥ذّن  ٭َش إّجدر دو٫ وزبن٣ ث٥ذّن  ٭َش أعنج  أفذس  ف٨٢ يف ث٥شؽنُ ٬٩

  autorité de la chose juge  ٙي  ٢ن٧ثحمل ث٥ؾ   حبؾيز صغ٪  وه  ،ٙياج ث٥ٚق٤
 .ث٥ٞيْيز ٥ؤلف٢ج٧ ص٢ن٫ وه 

                 ٙيااااا  ثحمل٢ااااان٧ ث٥ؾااااا   دٞااااانر يغااااا٪  ٩اااااج ٦ٙؤلف٢اااااج٧ أخاااااش ، ٭جفياااااز و٩ااااا٬
force de la chose juge  ٙيااج  ٦٥يْا٬  ٝجد٦ز ٕري ث٥ناجةيز ٥ؤلف٢ج٧ ص٢ن٫ ٝنر وه 

 يضْاذ   الimpact relatif  يجغاذ ٭ أعاشث   ٦٥ق٨٢ رب٤ْ ث٥ٞنر وهز  ،1ث٥ْجديز دج٥يشٛ
 erga omnes ٩ي٦ٞاج   أو ٩ضْاذيج   أعاشث   ٥ا   رب٤ْ أو ٙياج، فذس ث٥ي ث٥ذّن  أىشثٗ
ٗ  ٙاا   ذبج، ثػبذ٣ أو دجؼبؾز دضنٚيز صشصذو ث٥ٞنر وهز  ثألفنث٣ فغخ  إىل صنقاش
 يف ٢٥ا٤  دج٥نغاذز  وأعاش   ثألفنث٣، فغخ ٕريه٨ أو أىشثٙ  ٩نثؽاز يف ثؼب٨٢ عشيج٫

 .د  ث٥ضنٚيزو ثالفضؾجػ

 la force  prevue   صغا٪  ثإلعذاجس  يف خجفز دٞنر ١ز٠٥ يض٪ضِ ثؼب٨٢ ٙئ٫ وأخريث 
ٛ  ٦ّا   صؾااذ  سغبياز  وعيٞاز  ١ن٭ا   ٩ا٬  صغض٪ذ وه   وعذاش  ث٥ٞجما   زباشث   ٩اج  فاذ
٘  خجفاز  ٝانر  وها  . ٙيا   ؽج  ٩ج ٦ّ  د٥ي٤ ثؼب٨٢ أ٫ دجّضذجس أي أ٩ج٩ ،  ّا٬  سبض٦ا

                                                           
 .342 دنذ 2 ؽض ن٫ ثؾبذ٭  ٩نعنّز ث٥نعيو يف ؽشؿ ث٥ٞج٭ 0ث٥غنانسي د. ّذذ ث٥شصثٛ  -1
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 يف ؿباااج ٭ضْاااشك أخاااش  آعاااجسث  ٢ااا٦٥٨ق أ٫ ١٪اااج. ٙيااا  ٩ٞنااا  ١اااه٩ش وٝنصااا  فؾيضااا 
 .٩نمْاج

 0ثآلصيز ثآلعجس ٦ّي  صرتصخ ثؼب٨٢ ٙئ٫ ّج٩ز ودقٚز

 ٙي ، صشؽِ أ٫ أفذسص  أر دْذ ؿبج يْند ٙبل ثحمل٢٪ز واليز ٬٩ خشوؽ  0 األًل األثس
 وهااز  - خجفااز وٝيااند دؾااشوه رثصبااج ث٥ااذّن  يف ث٥ٚقاا٤ إىل ث٥ٞنااج  يْااند أ٫ أو

 .ث٥ٞيْيز ٥٧ؤلف٢ج ص٢ن٫ ٝذ٩نج ١٪ج ثؼبؾيز

ِ  األثةس   يف وأفيج٭ااج  أىشثٙا   ٩نثؽااز  يف ذباج  يغاشي  ٝانر  ٥ا   ص٢ان٫  ثؼب٢ا٨  أ٫ 0 انثةبَ
 .ث٥ناجةيز ٥ؤلف٢ج٧ ص٢ن٫ ث٥ٞنر وهز . ٥ز٠٥ ثؾبٞشسر ثؼبذود يف ث٥ٖري ٩نثؽاز

ٛ  أ٫  0انثبنة   األثس  آعاجس  ذباج  وصاشصذو  ثؼب٢ا٨  دقاذوس  وصغذاش  صٞان   وثؾبشث١اض  ثؼبٞان
 .ث٥ضنٚيز ٦يزوٝجد وث٥ٚنثةذ ١ج٥ضٞجد٧ أخش 

 .ث٥غجدٞز ث٥غبلعز ثآلعجس ٬٩ أعش ٤٢٥ ي٦  ٙي٪ج ٙنضْشك
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 األول انفرع

 فْو احملكٌو انشِء حجْح

 ثألف٢ااج٧) أ٫ ٦ّاا  ثإلعذااجس ٝااج٭ن٫ ٩اا101/٬/ثؾبااجدر ٩اا٬ ثألوىل ث٥ٚٞااشر تــن 
 رنانص  وال ثؼبٞانٛ،  ٩ا٬  ٙيا   ٙقا٦ش  دباج  فؾاز  ص٢ان٫  ثؾبٞن  ثأل٩ش ٝنر فجصس ث٥ي
 ٭ضثُ يف إال ثؼبؾيز هز  ثألف٢ج٧ ٥ض٠٦ ص٢ن٫ ال و٬٢٥ ٞشينزث٥ هز  دنٞل د٥ي٤ ٝذن٣
ٜ  فاٚجصب٨  صاضٖري  أ٫ دو٫ أ٭ٚغاا٨  ثؽبقن٧ دن ٝج٧ ٜ  دازثس  وص٦ْا  وعاذذج ،  فبابلً  ثؼبا

 .(٭ٚغاج ص٦ٞج  ٬٩ ثؼبؾيز ذبز  ثحمل٢٪ز وصٞن 

 ذباز   صٞن  أ٫ ثحمل٢٪ز أ٫ ٦ّ  دجعضٞشثس ث٥نـ هزث يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  عذٜ وٝذ
 .٭ٚغاج  ص٦ٞج ٬٩ ثؼبؾيز

 ذباج  يضٞياذ  ث٥ي ثألف٢ج٧ وه  ث٥ٞيْيز، ٥ئلف٢ج٧ ٩ٞشسر ٙي  ثحمل٢ن٧ ث٥ؾ   وفؾيز
 زبغا٪اج  أو ثؽبقان٩ز  فن٥ا   دثسس ٩اج  دْال  زبغا٨  ٢٥نذنج فذوسهج ٙنس ث٥ٞجم 

 ٕاري  أو ث٥ْجدياز  دج٥يشٛ ٙياج ٦٥ي٬ْ ٝجد٦ز ١ج٭ش ده٫ ذنجةيز ثألف٢ج٧ ص٬٢ مل و٥ن ٦١اج
 ثألف٢اج٧  ٩ا٬  ث٥ٞجما   يقاذس   ٩اج  ث٥ٞيْياز  ثألف٢اج٧  أ٩غ٦از  ٩ا٬  أ٫ ديناج  وٝاذ  ث٥ْجديز

 دْنااج،  أو ٦١اج ث٥ذّن  يف ثؾبٞذ٩ز ث٥ي٦ذجس يف صٚق٤ ث٥ي ثألف٢ج٧ أي ثؾبنمنّيز
 ينضاا   ث٥اي  ثألف٢ج٧ أينج  و٩ناج ؽ٦٢يز دٙنُ أو ٩ٞجد٦ز ى٦ذجس ٬٩ ٙياج أدذ  ٩ج أو
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 قاان٩زثؽب وث٭ضاااج  وث٥ضغاا٦ي٨ ثؼبااٜ أفاا٤ ّاا٬ ث٥ضنااجص٣ ١هف٢ااج٧ ث٥ااذّن  ٭َااش ذبااج
 .ث٥ٞيْيز ثألف٢ج٧ ٬٩ ثّضرب ٝذ ثؾبذجؽش ث٥ضنٚيز دنٝ٘ ث٥قجدس ثؼب٨٢ وأ٫ ،1وحننهج

 ث٥ااذّن  إؽااشث ثس يف يقااذس ٩ااج ث٥ٞيْيااز ٕااري ثألف٢ااج٧ أ٩غ٦ااز ٩اا٬ أ٭اا  ١٪ااج
ُ  ٩ا٬  ٭ٞياز  فغ٨ ٩ج إال وعريهج  فاذس  إرث أو ث٥ناشس،  ٥ضٞاذيش  ثؽباذري  ١ضْاين  ث٥ناضث
ٜ  ثؼب٢ا٨   فاذوس   ٙائ٫  ثخضقاجؿ  دْاذ٧  دْٙاج   ٨ثؽبقا  أداذ   أ٫ دْاذ  دجإلعذاجس  ثؾبض٦ْا
 .ثؽبقنؿ هزث يف ٝيْ  ٙان ث٥ذِٙ ؿبزث سٙنج  يْضرب

ِ  ال ثالخضقاجؿ  دْذ٧ ثؼب٨٢ ده٫ ف٨٢ وٝذ  أ٩اج٧  ر٥ا٠  دْاذ  ث٥اذّن   ٝذان٣  ٩ا٬  شننا
ُ  يضقاذ   مل ثألو٣ ثؼب٢ا٨  أ٫ دث٧ ٩ج ثؾبخضقز ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز  ثٝضقاش  دا٤  ٦٥٪نمان
 ث٥ضنٚيز وٝ٘ أف٢ج٧ ده٫ ث٦ْ٥يج دثسيزثإل ثحمل٢٪ز وف٢٪ش ،2ثالخضقجؿ ٩غه٥ز ٦ّ 

ٗ  وثعض٪شثس  يف ث٥ذاش  ٝذان٣  ٩غاجة٤  ٩ا٬  ٙيا   صٚقا٤  ٙي٪اج  فؾياز  رثس ث٥شثصاخ  فاش
 .3ث٥ي٦خ ٩نمنُ

 ثألعاذجح  وها   ثػبنهشياز  وأعذجد  ثؼب٨٢ ؾبنينٛ صغذش ٙي  ثؾبٞن  ث٥ؾ   وفؾيز
 شصذوصا  ال ث٥اي  ث٥ْشمايز  ثألعاذجح  دو٫ ث٥ضؾضةاز  يٞذ٤ ال ثسصذجىج  دجؾبنينٛ ثؾبشصذيز

 .4ث٥شثديز ذبز  ذبج

 صضذْاااج ث٥ااي ث٥ٞنااجةيز ثػباااز فبااج٨١ أ٩ااج٧ ٙياا  ثحمل٢اان٧ ث٥ؾاا   فؾيااز وؽااشوه
 ث٥غيخ وثزبجد ثؾبنمنُ، وثزبجر ثؽبقن٧، ثزبجد وه  ثؼب٨٢ أفذسس ث٥ي ثحمل٢٪ز

                                                           
1
 .67 س٨ٝ ث٥غجدعز ث٥غنز 1961 ٙربثيش ٬٩ 18 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ف٨٢ - 

2
 .298 س٨ٝ ث٥غج٥غز ث٥غنز 1949 ين٭ين 23 يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز - 

 .99 س٨ٝ 12 ث٥غنز 1967 أدشي٤ 16 يف ف٢٪اج - 3

4
 23 يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  وفب٢٪ز 99 س٨ٝ غنزث٥ 1967 أدشي٤ 16 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

 .298 س٨ٝ ث٥غج٥غز ث٥غنز 1949 ين٭ي 
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 يضقاذ  مل إرث ٙئ٭ا   ث٥ذو٥از،  ـب٦اظ  ٩ا٬  ث٥قاجدسر  ثألف٢اج٧  ٦ّا   ثؾببلةا٨  دج٥ٞذس صيذٜ
ٗ  دزثصب٨ ه٨ ثألوىل ث٥ذّن  أىشثٗ ي٬٢ ومل ث٥ذّنين، يف ثؽبقن٧  ث٥اذّن   أىاشث
 ؽاانثص دْاذ٧  ث٥غج٭ياز  ث٥اذّن   يف ثؼب٢ا٨  يضاهص   وال سنضا٤،  ث٥ؾاشه  هازث  ٙائ٫  ث٥غج٭ياز، 
 .ٙياج ث٥ٚق٤ ٥غجدٞز ٭َشهج

 ٥ذغاج   يغري ٝذ ث٥ؾشه هزث ٙئ٫ ثإل٥ٖج ، ى٦ذجس يف ثؽبقن٧ الزبجد ٙذج٥نغذز
 داز٠٥  ٥ا   وف٨٢ إدثسي، ٝشثس إل٥ٖج  دّنث   ثؾبذّ أٝج٧ إرث أ٭  ٝي٤ ٙٞذ ث٥ضيذيٜ، يف
 ث٥ٞاشثس  إ٥ٖاج   ودي٦خ ثألوىل، ث٥ذّن  أٝج٧ ث٥زي ٕري آخش ٩ذُ يهص  أ٫ يضهص  ال ٙئ٭ 
 دن ٥يغش ٙا  ّينيز، دّن  ه  ثإل٥ٖج  دّن  أل٫. دئ٥ٖجة  ثؼب٨٢ عذٜ ث٥زي رثص 

 ر٠٥ ّذث٧دئ ٩شر ث٥ٞجم  ف٨٢ ٙئرث ثؾبؾشوُ، ٕري ث٥ٞشثس مذ صٞذ٧ و٢٥ناج ثؽبقن٧
 أ٥ٖا   وٝاذ  رثصا   ث٥ٞاشثس  إ٥ٖاج   دئّاجدر  أخاش   ٩شر زن٨٢ أل٫ إر٫ فب٤ ال ٙئ٭  ث٥ٞشثس،

 .1ٝذ٤ ٬٩

 ه  دجإل٥ٖج  ث٥قجدسر ثألف٢ج٧ أ٫ إىل ر٠٥ ٩شد أ٫ ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز سأس وٝذ
 غبض  ٩ج قبج٥ٚز ثإل٥ٖج  عذخ ١ج٫ إرث ي٢ن٫ ر٠٥ وإ٫ ث٢٥جٙز ٦ّ  فؾز ؿبج أف٢ج٧

 .2»٧ّج ٝج٭ن٭  ّيخ«

 إفااذ  ٙياااج ص٢اان٫ ث٥ااي ث٥ااذّن  يف ثؼب٢اا٨ دااه٫ ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز وف٢٪ااش
 ثؼب٢ن٩ز أل٫ ٙياج ىشٙج  أخش  وصثسر ص٢ن٫ دّن  يف ثؼبؾيز زننص. ىشٙج  ث٥نصثسثس
 .3وثفذث  خق٪ج 

                                                           
 وثألعضجر ،228 ؿ ،1960 ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ـب٦ز ،ث٥غجدٜ ٩ٞج٥  يف ثؼب٪يذ ّذذ فبلؿ -1

 .1952 ،ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ـب٦ز ،صيذ أدن نغف ثؾبغضؾجس

 .262 س٨ٝ ث٥ضجعْز ث٥غنز 1955 ٩جسط 16 يف ف٢٪اج - 2

3
 .111 س٨ٝ 12 ث٥غنز 1967 ٩جين 7 يف ف٢٪اج - 
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 وفاذس  إدثسي، ٝشثس دئ٥ٖج  ٥ذّن  سْٙش إرث أ٭  ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز سأس و١ز٠٥
 ث٥اذّن   ٙئ٫ ّين ، ث٥ٞشثس ر٠٥ دئ٥ٖج  أخش  دّن  يف ف٨٢ ث٥ذّن  هز  ٭َش ثعنج 

 .1ٙياج ثؽبقن٩ز وصنضا  ٩نمنُ رثس ٕري ص٢ن٫ ث٥غج٭يز

 ثإلدثسياز  ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ث٥ذو٥ز ٩ٚنك يٞذ٩  ث٥زي ث٥ي٬ْ يف ث٥قجدس وثؼب٨٢
 يااذوس ث٥اازي٬ ثألفاا٦ين ٦٥خقاان٧ دج٥نغااذز ٙياا  ثحمل٢اان٧ ث٥ؾاا   فؾيااز زناانص ث٦ْ٥يااج
 .2ا٨دين ث٥نضثُ

 دشٙل ث٥قجدس ثؼب٨٢ ده٫ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ف٢٪ش ثؾبنمنُ الزبجد ودج٥نغذز
٘  سْٙااج  ث٥اي  ث٥ذّن   فؾياز  زنانص  ال ث٥ٚقا٤،  ٩اذر  ّا٬  ٩شصذا   يف دهفٞيضا   ثؾبنٍا
 ثؾبرتصاخ  ثؾباجدي  ث٥نشس دضْنيل دجؾبيج٥ذز يشْٙاج ث٥ي ث٥ذّن  يف ٙي  ثؾبٞن  ثأل٩ش
 .3ث٥ٚق٤ ٝشثس ٦ّ 

 إداذث   ـباشد  إىل ثػبذياذر  دّانث   يف ثؾباذّ   يْ٪ذ أال يؾرته ٙئ٭  خ٦٥غذ ودج٥نغذز
 فٞا ،  ٩نا   يغاض٪ذ  ث٥ازي  ثؾبقاذس  أي ث٥ٞاج٭ن٭   ث٥غذخ رثس يٖري أ٫ دو٫ ؽذيذ دٙجُ
 د٤ ٩ٞذن٥ز، ثػبذيذر ث٥ذّن  رن٤ْ ال ث٥غذخ صٖيري دذو٫ ثػبذيذ ث٥ذٙجُ هزث ٙ٪غ٤
 .4ٙياج ث٥ٚق٤ ٥غجدٞز ث٥ذّن  ٭َش ؽنثص دْذ٧ ٙياج زن٨٢

                                                           
1
 .117 س٨ٝ ث٥شثدْز ث٥غنز 1959 ٩جين 30 يف ف٢٪اج - 

2
 .38 س٨ٝ ث٥غجدعز ث٥غنز 1960 ديغ٪رب 10 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز- 

 .96 س٨ٝ ث٥شثدْز ث٥غنز 1959 أدشي٤ ٬٩ 4 يف ف٢٪اج -3

 .108 فٚقز ثجمل٪نّز ّذذوػ 1953 ٙربثيش ٬٩ 27 يف ث٥ٚش٭غ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ - 4
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 يانثاَ انفرع

 ًعٍ انعادُ انمضاء عٍ انصادزج األحكاو حجْح
 األخسٍ اجليح أياو كمٌ اندًنح جمهط

 ص٢ان٫  ث٥ٞناج   ؽااجس  ٬٩ ؽاز صقذسهج ث٥ي ثألف٢ج٧ أ٫ ه  ث٥ْج٩ز انقاػـد  
 .1واليضاج فذود يف فذسس ٝذ دث٩ش ٩ج ثألخش  ثػباز أ٩ج٧ فؾز

 ي٢ن٫ ٙبل واليضاج، ٩ضْذيز ث٥ٞنجةيز ثػباجس إلفذ  ث٥ضجدْز ثحمل٢٪ز صقذس  ٩ج أ٩ج
 يف فؾيضا   ص٢ان٫  و٢٥ا٬  ،2ثألخش  ثػباجس فبج٨١ أ٩ج٧ ٙي  ثؾبٞن  ث٥ؾ   فؾز ٥ 

 ٩اا٬ شبنااِ ثؼبؾيااز وهااز . ثؼب٢اا٨ أفااذسس ث٥ااي ثحمل٢٪ااز صضذْاااج ث٥ااي ثػباااز دثخاا٤
 .3ٙياج ث٥ٚق٤ ٥غجدٞز ث٥ذّن  ٭َش إّجدر

                                                           
1
 .72 س٨ٝ 42 ث٥غنز ثحملج٩جر ـب٦ز 1961 ٩جسط ٬٩ 25 يف ثالخضقجؿ صنجصُ فب٢٪ز - 

2
 .113 س٨ٝ 19 ث٥غنز 1974 أدشي٤ 23 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

 .128 س٨ٝ ث٥شثدْز ث٥غنز 1959 ين٭ين ٬٩ 13 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 3



154 

 ؿباج  صْشما   و١اج٫  ٙيااج  ٦٥ٚقا٤   ث٥ٞجم صْشك ث٥ي ث٥نٝجةِ يف ثؼب٨٢ يغذض  ٩ج أ٩ج
 وعيٞااز يف عجدضااج  أ٩ااشث  دجّضذااجس  ٥ؤلف٢ااج٧ ثؾبٞااشسر ثإلعذااجس ٝاانر زناانص ٙئ٭اا  مااشوسيج ،
 .1ثخضقجف  فذود يف ث٥ٞجم  يذ ٦ّ  سغبيز

 ال)) 0أ٫ ٦ّاا  ثإلعذااجس ٝااج٭ن٫ ٩اا102/٬/ثؾبااجدر ٦ّياا  ٭قااش دبااج يؤخااز ١٪ااج
 ٙق٦  ثؼب٨٢ ٙياج ٙق٤ ث٥ي ث٥نٝجةِ يف إال ثػبنجة  دجؼب٨٢ ثؾبذ٭  ث٥ٞجم  يشصذو
  .((مشوسيج  ٙياج

 زننص واليضاج فذود دثخ٤ يف ث٥ذو٥ز ـب٦ظ فبج٨١ ٬ّ فب٢٪ز أفذسص  إرث وثؼب٨٢
 إفذ  ٬٩ ث٥قجدس ثؼب٨٢ وأ٩ج. وثػبنجةيز ثؾبذ٭يز ثحملج٨١ ٙي  ثحمل٢ن٧ ث٥ؾ   فؾيز
 أ٩اج٧  ٙيا   ثحمل٢ن٧ ث٥ؾ   فؾيز ٥  ٙض٢ن٫ واليض  فذود خجسػ ث٥ذو٥ز ـب٦ظ فبج٨١
 .2ٙٞو ث٥ذو٥ز ـب٦ظ فبج٨١ عجةش

 ف٢٪اش  ٩ج ثألف٢ج٧ ٬٩ ثإلدثسي ث٥ٞنج  يقذس  دبج ث٥ْجدي ث٥ٞنج  صٞيذ أ٩غ٦ز و٬٩
 ٙئ٭ا   ثالعاضيبل ،  ٝاشثس  ثإلدثسي ث٥ٞناج   أ٥ٖا   إر ث٭  ٬٩ ث٥ٚش٭غيز ث٥ضنجصُ فب٢٪ز د 

ـ  أ٫ ثؾبغضْؾ٦ز ثأل٩نس ٝجم  ٦ّ  ي٢ن٫  زثؿبا  دباج  ٩ضٞياذث   ثؾبرتصذاز  ث٥نضاجةؼ  يغاضخ٦
 يْضارب  ثإلدثسر يذ زبش ثألسثم  دٞج  أ٫ ٥يٞشس ٙي  ثحمل٢ن٧ ث٥ؾ   فؾيز ٬٩ ثؼب٨٢
 .3ث٥ٖنخ دبغجدز

                                                           
1
 .13 س٨ٝ 13 ث٥غنز 1967 نٙ٪رب٭ 12 يف 0ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

2
 .ر١ش  ث٥غجدٜ 1961 ٩جسط ٬٩ 25 يف ثالخضقجؿ صنجصُ فب٢٪ز - 

3
 1 -19454 عريي ٩جين ٬٩ 16و 15 - 3 - 1952 عريي 1952 ٙربثيش ٬٩ 28 يف ف٢٪اج - 
 .دسثؽن ثألعضجر وص٦ْيٜ 1-
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 ودذْل صذسرنيج  إال ٙش٭غج يف ث٥ذو٥ز ـب٦ظ أ١ج٧ ثؾبذ٭يز ثألف٢ج٧ ثفرتث٧ يضٞشس ومل
 .1ث٥ٞيند

 دا   ي٦ضاض٧  ٩جدياج   ثؾباذ٭   ث٥ٞنج  يغذض  ٩ج أ٫ ث٥ٚش٭غ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ٝشس وٝذ
 .2يٞيذ  ال ثإلدثسيز ثػباز ٩غؤو٥يز ٩ذ  صٞذيش و٬٢٥ ثإلدثسي  ث٥ٞنج

 ث٥ٞااج٭ن٭  ث٥ض٢يياا٘ ٩اا٬ ث٥غااجدٜ ثؼب٢اا٨ إ٥ياا  رهااخ ٩ااج ث٥ٞجماا  يضٞيااذ ال و١ااز٠٥
 .٦٥3نٝجةِ

 ٩اا٬ ذبااج شبيااض ث٥ااي و٭َشيجصاا  ث٥اازثص  ثعااضٞبل٥  ثإلدثسي ث٥ٞنااج  ٥ٚٞاا  أل٫ ور٥اا٠
 .4ثؾبذ٭  ث٥ٞج٭ن٫

 ٥ا   يضْاشك  مب ثإلدثسي ث٥ٞجما   يضٞياذ  أ٫ فا٤ ثأل ده٫ ث٥ٞن٣ رننص ٦١  ر٠٥ و٭ضيؾز
ِ  ٬٩ ثؾبذ٭  ث٥ٞجم  ٜ  إعذجصباج  و١اج٫  و٭ٞان٣،  ماشوسيج   ٙقا٦   ١اج٫  ٩ضا   ث٥نٝاجة  ديشيا
 دبااج يضٞيااذ ال و٢٥ناا . ٥ؤلف٢ااج٧ ثؾبغذضااز ٦٥ٞاانر ثفرتث٩ااج  ور٥اا٠ ثإلدثسي ث٥ٞااج٭ن٫ يٞذ٦اا 
 .ثألوفجٗ ٬٩ ث٥نٝجةِ ؿبز  يْي 

ٗ  ٠ور٥اا وثآلعاجس،  ثألف٢ااج٧ ٩ا٬  ذبااج يناجه  و٩اج   وث٥ضْشيٚااجس ث٥ضغا٪يجس  دْاال الخاضبل
ٗ  ث٥ٞانث٭ن  ٩ا٬  ٤١ يف وث٥ض٢ييٚجس  ٩ا٬  ١اغري  يف ٩ناا٪ج  ٢٥ا٤  ثؾبٞاشسر  ثألف٢اج٧  داجخضبل
 .ثألفيج٫

                                                           
1
 .دْذ  و٩ج 31 دنذ  autorité  دث٦٥نص دشصنثس ث٭َش - 

 دث٦٥نص 1947 ٩جين ٬٩ 30و 623 فٚقز ثجمل٪نّز 1950 يغ٪ربد ٬٩ 15 يف ف٢٪  - 2
1949 - 30. 

3
 ث٥غنز ٭نٙ٪رب 26 يف وف٢٪اج 88 س٨ٝ 14 ث٥غنز 1969 ٩جين 3 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
 .22 س٨ٝ 13

4
 .16 س٨ٝ ث٥غج٭يز ث٥غنز 1956 ديغ٪رب ٬٩ 8 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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       ثألو٥ياااز ثؾبغاااجة٤ ثؾباااذ٭  ث٥ٞجمااا  زنيااا٤ أ٫ ث٥ٞاااج٭ن٫ ؽاااشُ ٙٞاااذ و٥اااز٠٥
questions primaire  ٥يٚقاا٤  ثإلدثسي ث٥ٞجماا   إىل ثإلدثسي دج٥ٞااج٭ن٫ ثؾبض٦ْٞااز 

 ٩ِ صنغؾ٨ وال ثإلدثسي ث٥ٞج٭ن٫ يٞذ٦اج ال آعجسث  ف٢٪  يف سصخ أو ي٤ْٚ، مل ٙئرث ج،ٙيا
 يشصاخ  و٬٢٥ وٝجةِ ٬٩ ثؾبذ٭  ث٥ٞجم  أعذض  دبج يهخز ثإلدثسي ث٥ٞجم  ٙئ٫ أف٢ج٩ 
 - أهذس عجدٜ حب٨٢ ث٥ٞجم  يضٞيذ وال ث٥ْج٧ ث٥ٞج٭ن٫ ٩ٚان٧ يف ث٥نثؽذز ثآلعجس ٦ّي 
 .1ٙي  ثحمل٢ن٧ ث٥ؾ   فؾيز - دذسو 

 ث٥ٞااج٭ن٭ن ٩اا٬ ٢٥اا٤ أ٫ ثؾبٞااشس ٩اا٬ ٙئ٭اا  ثػبنجةيااز، ٥ؤلف٢ااج٧ دج٥نغااذز ثؼبااج٣ و١ااز٠٥
 ٩ناا٪ج  ١ا٤  دا   يغاض٤ٞ  ث٥ازي  و٩ٚان٩  ث٥ضيذيٜ يف ثؽبجؿ ـبج٥  وثإلدثسي ثػبضثة 

 ث٥ٞجم  ٝشسهج ث٥ي وث٥ض٢ييٚجس دجألوفجٗ ثإلدثسي ث٥ٞجم  يضٞيذ ٙبل. ثآلخش ٬ّ
 زنض٪٦اا  ث٥اازي دج٥ٞااذس إال دااز٠٥، ثؾبننىااز آلعااجسوث دجألف٢ااج٧ وال أف٢ج٩اا  يف ثػبنااجة 
ٜ  وث٥ازي  ثإلدثسي ث٥ٞج٭ن٫ ِ  ور٥ا٠  وٕجيجصا ،  وأهذثٙا   يضٚا  يف ثػبناجة   ث٥ٞاج٭ن٫  ١ضنعا
 فؾيااز زباانص ال ث٥ااربث ر وأف٢ااج٧ ثإلدثسي ث٥ٞااج٭ن٫ زنض٪٦اا  ال صنعااْج  ثؾبنٍاا٘ صْشياا٘
 ثػبنجة  جم ث٥ٞ أ٩ج٧ صغذش ث٥ي ث٥نٝجةِ ثفرتث٧ ىشيٜ ٬ّ إال ثإلدثسي ث٥ٞجم  أ٩ج٧
 .مشوسيج  ؿبج صْشم  و١ج٫

 ثّضذاجس  ّاذ٧  أعاجط  ٦ّا   أو ث٥ضا٪ز، عذنس ّذ٧ أعجط ٦ّ  ث٥ربث ر ف٨٢ دين إرث أ٩ج
 .ث٥ٞجم  أ٩ج٧ فؾيز زننص ال ثؼب٨٢ هزث ٙئ٫ ث٥ٞج٭ن٫، ٦ّياج يْجٝخ ؽششنز ث٤ْٚ٥

 .2ؽشيتج  ف٢٪ج  ث٥نٞل فب٢٪ز أفذسس وٝذ

                                                           
1
 .18 س٨ٝ 14 ث٥غنز 1968 ديغ٪رب 28 يف جث٦ْ٥ي ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

2
 ،ثػبنثد ّذذ أظبذ ثؾبشفن٧ وسعز - 40 ٥غنز 258 س٨ٝ ث٥ي٬ْ يف 1975 ين٭ين 23 يف - 

 ث٥ذو٥ز ـب٦ظ دبؾ٦ز و٩ٞج٥نج ٙي  ثحمل٢ن٧ ث٥ؾ   فؾيز يف ثإلعبل٩يز ث٥ؾشيْز أف٢ج٧ ٙي  ىذٞش
 .5 فٚقز 1976 عنز
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 انثانث انفرع

  ًاننسيب ادلتعدُ األثس

 ٦ّااا  ماااذ  ثحمل٢ااان٧ ٕاااري رنااارب ال ٝاااذ ثؼب٢اا٨  يٞاااش  ث٥ااازي ث٥ٞاااج٭ن٭  ادلركــ  
 ثحمل٢ان٧  ث٥ؾا    ٝانر  ثؼب٢ا٨  ؿبازث  ي٢ن٫ وال. ثألعش ٭غ  ثؼب٨٢ ٙي٢ن٫ د ، ثالّرتثٗ

 .ث٥ٖري ٩نثؽاز يف ٙي 

 ث٥اي  autorité de la chose juge ٙيا   ثحمل٢ان٧  ث٥ؾا    فؾياز  ٬ّ سبض٦٘ وه 
 .ياجٙ ث٥ٚق٤ ٥غذٜ ث٥ذّن  ٭َش شبنِ

 ذبااج يْاارتٗ أ٫ ديذيْضاااج يٞضناا  ٝااذ ث٥ٞج٭ن٭يااز ثؾبشث١ااض دْاال ٙاائ٫ ث٢ْ٥ااظ، و٦ّاا 
 ،erga - omnes ث٢٥جٙاز  ٦ّا   ثؼبؾياز  هاز   ص٢ان٫  أ٫ إىل ثألعش يق٤ وٝذ ثآلخشو٫

 ثألو٣ ثؾبش١ااض ٦١اااج صٞااش ث٥ااي ثألف٢ااج٧ ٩اا٬ ؿبااج ذنجيااز ال ع٦غاا٦ز إلفااذثس فجؽااز دو٫
 .د  ثحمل٢ن٧

 ثؾباذ٭   ث٥ٞناج   ألف٢ج٧ دج٥نغذز أينج  ٩ْشوٗ ٦٥ق٨٢ يثؾبْضذ أو ث٥نغ  ثألعش وهزث
 .وثإلدثسي وثػبنجة 

 ٝج٭ن٭ياج   ٩ش١ضث  أو ٝج٭ن٭يز فج٥ز صٞشس ث٥ي ثألف٢ج٧ طبيِ ثؾبذ٭ ، ث٥ٞنج  ـبج٣ ٙٚ 
 ٦ّا   فؾاز  ص٢ان٫  حننهاج  أو ث٥ضوؽياز  أو ثأله٦ياز  أو ث٥ْينياز  وثؼبٞنٛ ١جؾب٢٦يز ّج٩ج ،
 .ث٢٥جٙز
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 ٙا  ر٠٥ وٕري ث٥زثصيز وثؼبٞنٛ ثؾبج٥يز ٥بل٥ضضث٩جس ثؾبٞشسر ثالف٢ج٧ عجةش أ٩ج
 ث٢٥جٙز ٩نثؽاز يف صغشي ثألعش، ٩ي٦ٞز أف٢ج٧ ه  ثػبنجةيز وثألف٢ج٧ .٭غذيز أف٢ج٧
 .٦ّي  ٦٥٪ق٢ن٧ ّج٩ج  ٝج٭ن٭يج  ٩ش١ضث  صنؾب ألذنج

 أ٫ ٦ّاا  ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ ٝااج٭ن٫ ٩اا52/٬/ثؾبااجدر ٭قااش ثإلدثسي ث٥ٞنااج  ـبااج٣ ويف
 أ٫ ٦ّ  د  ثؾبٞضن  ث٥ؾ   دٞنر ثؽبجفز ث٥ٞنثّذ طبيْاج ثألف٢ج٧ ؽه٫ يف صغشي)

 (.ث٢٥جٙز ٦ّ  فؾز ص٢ن٫ دجإل٥ٖج  ث٥قجدسر ثألف٢ج٧

 ثألف٢ااج٧ دااه٫ صْاارتٗ صذجّااج  ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ أف٢ااج٧ فااذسس ثؾبٞضناا  هاازث و٦ّاا 
 داشٙل  ث٥قاجدسر  وثألف٢اج٧ . ث٢٥جٙاز  ٦ّا   فؾز ص٢ن٫ ثإلدثسي ث٥ٞشثس دئ٥ٖج  ث٥قجدسر
 رن٦ْاا  ال ٭جفياز  ٩ا٬  ث٥ٞاشثس  ٦ّا   ثؿبؾان٧  ٙانس  أل٫ ثؼبؾياز،  هاز   ؿباج  ٥يغاش  إ٥ٖاج  

 (.٩غضٞش ٝنج ) ٭نثفي  عجةش ٬٩ فقينج 

 ث٥نثؽذاز  ث٥ناجةياز  ٥ؤلف٢اج٧  ٩ٞاشسر  ٙاا   داجؼب٨٢  ث٥ضنٚياز  إ٢٩ج٫ ٬٩ ٙشُ ث٥ٞنر وهز 
ٜ  ٙياج ث٥ي٬ْ صٞذ٤ ال ث٥ي ثألف٢ج٧ وه  ،ث٥ضنٚيز  أ٩اج٧  ث٥يْا٬  وهان  ث٥ْاجدي  داج٥يشي
 ث٥ْجدياز  ٕري دج٥يشيٜ ٙي  ٦٥ي٬ْ ٝجدبلً ثؼب٨٢ ١ج٫ و٥ن ور٠٥ ٦ْيجث٥ ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز
 ثؽباجسػ  وثّارتثك  ث٥نَاش،  إّاجدر  ١ج٥ض٪اجط  ثؼب٢ا٨  صنٚياز  صنٝ٘ ال ث٥ي ث٥يشٛ وه 
 .ثؽبقن٩ز ٬ّ

 ث٥ٞنااج  حمل٢٪ااز ثجملض٪ْااز ث٥ااذوثةش ٝذ٦اااج و٩اا٬ ،1ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز سأس وٝااذ
 ثإلدثسي ث٥ٞاشثس  دئ٥ٖج  ث٥قجدسر ثألف٢ج٧ زفؾي إلىبلٛ ث٥ٞج٭ن٭  ثألعجط أ٫ ثإلدثسي

 ٦ّا   ٙيرتصاخ  رثصا ،  ٦٥ٞاشثس  ثخضقاج٧  دجّضذجسهاج  ّينياز  دّان   ها   ثإل٥ٖاج   دّن  أ٫
 .ث٢٥جٙز ٩نثؽاز يف أعش ٥  يْند ٙبل ث٥نؽند ٬٩ ث٥ٞشثس يضو٣ أ٫ دجإل٥ٖج  ٙياج ثؼب٨٢

                                                           
1

 1958 ٭نٙ٪رب ٬٩ 15 يف وف٢٪اج 30 س٨ٝ عزث٥غجد ث٥غنز 1960 ٭نٙ٪رب 26 يف ف٢٪اج - 
 .9 س٨ٝ ث٥شثدْز ث٥غنز
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 انرابغ انفرع

  انغري إىل األحكاو يتؼد يدٍ

٘  وقد  أ٫ ر٥ا٠  ٩ْنا   ٦ٙايظ  ألخاش   فج٥از  ٩ا٬  ث٥ٖاري  إىل ثؼب٢ا٨  صْاذ   سنض٦ا
 ي٢ان٫  ال ثألعاش  ٙاازث  طبيْاج   ث٥ناجط )) 0هان  ثؼب٢ا٨  إ٥يا٨ يضْذ  ث٥زي٬ (ث٢٥جٙز) ٦١٪ز
 ها   دا٤  ث٥ْ٪ن٩ياز،  فاٚز  ٩ا٬  ؿباج  ٩ٞاشس  هان  ٩اج  ٦ّا   رثصبج ث٥ضنَي٪يز ٦٥ٞنثّذ فض 
 وهاز  . وروثصبا٨  دهؽخجفاا٨  ال دقاٚجصب٨  فباذدر  ث٥ناجط  ٬٩ ىجةٚز أذن٨ ٦ّ  صٚا٨
ٜ  ٦ٝاز  صنققاش  فض  وصضنجٝـ صضنج ٣ ال ٝذ جةٚزث٥ي  ٩ا٬  ث٥اي  ث٥قاٚز  ٙايا٨  صضقٞا
 مل إرث ث٥ْاذ٧  إىل ث٢٥جٙز ٩ْن  يض٦ٞـ وأفيج٭ج  ،ث٥ٞشثس ٬٩ ينجسو٫ أو يٚيذو٫ أؽ٦اج
 ١جألف٢اج٧  ور٥ا٠ . ماذ   ثحمل٢ان٧  عان   دا   يناجس  أو ثؼب٢ا٨  ٬٩ يٚيذ ٬٩ هنجٟ ي٬٢

 ث٥ٞناج   ثعاضٞش  ر٠٥ و٩ِ يز،٩نمنّ ٩نجصّز يف ف٨٢ ٙان ث٥شصخ، دضغنيز ث٥قجدسر
 .((ثألعش ٭غ  أ٭  ّنذ٭ج

 سنض٦٘ ث٥ضْذي وأ٫ ث٥ٖري، إىل يضْذ  أل٫ ٝجد٤ ث٥قجدس ثؼب٨٢ أ٫ ٭ٞن٣ أ٫ وثألفنح
 .١يٚيض  ويف ٩ذث  يف ألخش  فج٥ز ٬٩

 أ٫ ؿبااؤال  ٙي٢اان0٫ ٦٥ٖااري فؾااز ثؼب٢اا٨ رنْاا٤ آخااش وؽاا  دجإل٥ٖااج  ث٥قااجدس و٦٥ق٢اا٨
 ي٢ان٫  ٝاذ  ثالفضؾاجػ  وهازث  ٙياج، ىشٙج  ي٢ن٭نث مل دّن  يف ث٥قجدس دجؼب٨٢ زنضؾنث

 يف ثؼب٢اا٨ فااذس ث٥اازي ث٥ٚااشد ٩نثؽاااز يف ي٢اان٫ ٝااذ أو ثإلدثسر ؽاااجس ٩نثؽاااز يف
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 يناجيش  ٩ا٬  20) يف ف٢ا٨  ٩ا٬  أ١غش يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز أدشصس وٝذ ،1نثؽازثؾب
 صٚشٝااز ،(262 وسٝاا٨ 214 سٝاا٨ ث٥ضجعااْز ث٥غاانز 1955 ٩ااجسط ٩اا٬ 16 ويف 1955
ٜ  أعاش   أ٫ وٝاشسس  ّج٩از،  ٝج٭ن٭ياز  ٥ٞجّاذر  قبج٥ٚضا   ٥غاذخ  ث٥ٞشثس ج إ٥ٖ دن  يف ٩ي٦ا

ٜ  ٥غاذخ  ث٥ٞاشثس  إ٥ٖاج   ودن ث٢٥جٙز، ٩نثؽاز ـ  ٩ض٦ْا  أعاش   أ٫ وٝاشسس  ثؾباذّ ،  دؾاخ
 . ثؼب٨٢ ٙياج فذس ث٥ي ثؾبنجصّز أىشثٗ يضْذ  ال ٭غ 

 ٦ّاا  ثؾبااذين ث٥رتٝيااز ٝااشثس إ٥ٖااج  داان ث٥ضٚشٝااز ١ااج٫ ر٥اا٠ يف ثألو٣ ااااج و٥ْاا٤
 يف ث٢٥ٚجياااز فاااجفخ سبيااا  ٦ّااا  ثؾباااذين ث٥رتٝياااز ٝاااشثس وإ٥ٖاااج  ثألٝذ٩ياااز، سبيااا 
ِ  فؾاز  ي٢ان٫  ثألٝذ٩ياز  أفاقجح  سبيا   ّناذ  دجإل٥ٖاج   ثؼب٢ا٨  أ٫ إر ثالخضيجس  ػب٪يا
 يْٞاذ  ال ٙئ٭ا   ثالخضياجس،  ّناذ  دجإل٥ٖاج   ثؼب٢ا٨  أ٩اج  ،سبيانث  ث٥زي٬ ثألٝذ٩يز أفقجح
 .2ؽ   يف ٕرياج ينش وال يٚيذ ٙبل صشٝيض  يف وثؾبيْن٫ ثؾبذّ  دن إال ثؾبٞجس٭ز

 ٩ذجؽاشث   صاهعريث   صاؤعش  ث٥اي  ثإلدثسيز ث٥ٞشثسثس دن ث٥ضٚشٝز يف ثحملجو٥ز ؽشس ٙٞذ و١ز٠٥
 فش٩ج٭  أو ٦٥٪ذّ  كب٦ن١ز أسك ٦ّ  ثالعضيبل  ١ٞشثس ٩غبل ور٠٥« ثالٙشثد ٩قج  يف
 أعاش  رث ٫ي٢ان  ث٥ٞاشثس  هزث ٩غ٤ دئ٥ٖج  ث٥قجدس ثؼب٨٢ ده٫ وٝي٤  »٥  كبننُ صشخيـ ٬٩

 ثؾبذجؽاش  ثألعاش  هازث  ٩غا٤  ٥ايظ  ث٥اي  ث٥ٞاشثسثس  ودان  ، ث٥ٖاري  ٦ّا   فؾاز  يْضارب  ٙبل ٭غ 
 ال ث٥اي  ث٥ْج٩ز ث٥ضنَي٪يز وث٥ٞشثسثس وعبل٩ضاج ث٥ذو٥ز أ٬٩ دقيج٭ز ث٥قجدسر ١ج٥ٞشثسثس

 دئ٥ٖاج   ث٥قاجدس  ثؼب٢ا٨  داه٫  وٝي٤ دز٠٥ ٕذثسي ٝشثس فذوس دْذ إال ثألٙشثد ٦ّ  صيذٜ
 هاز   ثإلدثسي ث٥ٞناج   فب٢٪ز سٙنش وٝذ. ث٢٥جٙز ٦ّ  فؾز ي٢ن٫ ث٥ٞشثسثس هز  ٩غ٤

 .3حبٜ ث٥ضٚشٝز

                                                           
 .229 ؿ 1960 ،ث٥ذو٥ز ـب٦ز يف ٩ٞج٥ز يف ثؼب٪يذ ّذذ فبلؿ  -1

2
 .1955 ٩جسط 16و1955 ينجيش 20 يف ر١ش  ث٥غجدٜ ف٢٪اج ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز - 

3
 .36 س٨ٝ ثؽبج٩غز ث٥غنز 1950 ٭نٙ٪رب ٬٩ 18 يف فب٢٪ز - 
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 اخلايس انفرع

  اجلصئِ ًاإلنغاء انكايم اإلنغاءت احلكى أثس تعدٍ

 و٩ؾض٪بلص ، أؽضثة  جب٪يِ ٙي  ثؾبيْن٫ ث٥ٞشثس أ٥ٖ  ٩ض  ١ج٩بلً، ثإل٥ٖج  يكىٌ
 ٦ّا   صنقاخ  وث٥اي  ٥ضؾضةزث صٞذ٤ ال ث٥ي ث٥ٞشثسثس يف خجفز دقٚز ر٠٥ ي٢ن٫ وٝذ
 .ث٥ْج٩ز ثؾبنجِٙ ٬٩ ٩ْن ّٞجس ثّضذجس أو دجالعضيبل  فجدس ١ٞشثس وثفذ، فب٤

 دْاال دضْااين فش١ااز داائؽشث  ١ٞااشثس ثؾبضْااذر، ثحملااج٣ رثس ث٥ٞااشثسثس يضنااجو٣ ٝااذ ١٪ااج
 يف ٦١ا   ث٥ٞاشثس  دئ٥ٖاج   ثؼب٢ا٨  فذس إرث ور٠٥. ث٥ؾ٤٢ يف ٥ْيخ درتٝيضا٨ أو ثؾبنٍٚن
 ي٢ان٫  ١٪اج  ث٥رتٝياز  أو ث٥ضْاين  فش١از  صنجو٥ضا٨ ٬٩ ػب٪يِ دج٥نغذزو ٩ؾض٪بلص  طبيِ
 عااجةش دو٫ ث٥ٞااشثس صناا٪ن  كبااج ؽااض  دئ٥ٖااج  ثؼب٢اا٨ ٦ّاا  ثٝضقااش إرث ؽضةيااج  ثإل٥ٖااج 
 إرث ور٥ا٠   1ديذيْضااج  ٦٥ضؾضةز ث٥ٞجد٦ز ث٥ٞشثسثس يف ر٠٥ وي٢ن٫ و٩ؾض٪بلص ، أؽضثة 
 أو أف٢ج٩ا   دْال  إ٥ٖاج   أ٢٩ا٬  إرث أو ث٥ٞاج٭ن٭ ،  ٦٥٪ش١اض  ٩ضْذدر آعجس ٦ّ  ث٥ٞشثس ٭ـ

 .عشيج٭  ١ضجسي  أوفجٙ 

 يف ي٢ان٫  ده٭ا   وٝيا٤  ث٦٢٥ا ،  ثإل٥ٖج  أف٢ج٧ أعش دن ٩ج ث٥ضٚشٝز إىل ث٥ٞنج  ثرب  وٝذ
 وٝي٤ ،2ث٥نغ  دجإل٥ٖج  أفيج٭ج  يغ٪  ث٥زي ثػبضة ، ثإل٥ٖج  وأف٢ج٧ ث٢٥جٙز، ٩نثؽاز

                                                           
 1952 ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ـب٦ز دجإل٥ٖج  ثؼب٨٢ ٬ّ صيذ أدن فغن ثؾبغضؾجس عضجرثأل ٩ٞج٥ز - 1

 .1957ؿ

 وث٥ضجعْز ث٥غج٩نز ث٥غنز ث٥ٚضجو  ـب٪نّز 1954 ينجيش ٬٩ 17 يف ـبض٪ْج  ث٥شأي ٝغ٨ ٙضن  - 2
 .16 س٨ٝ
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 أ٫ إال - ثؼب٢ا٨  ٙيااج  فاذس  ث٥اي  ثؾبنجصّز أىشثٗ ٦ّ  ٝجفشث  ٭غذيج  ي٢ن٫ أعش  ده٫
 ثألف٢ااج٧ فؾيااز أ٫ وٝااشسس ر٥اا٠ يف ث٥اايٞن أسعاا٦ش ٝااذ ،1ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز
 دّن  يف ثإلدثسي ث٥ٞشثس إلّذث٧ ىذيْيز ١نضيؾز ّينيز فؾيز ه  دجإل٥ٖج  ث٥قجدسر

 ٙٞذ ثألفنث٣ فغخ سنض٦٘ ثإل٥ٖج  ٩ذ  أ٫ إال رثص  يف ٥  ثخضقج٧ فٞيٞضاج يف ه 
 ٩نا   ؽاض   ٦ّا   يٞضقاش  ٝاذ  ث٢٥ج٩ا٤  ثإل٥ٖاج   وهازث  ث٥ٞاشثس  أؽضث  ػب٪يِ ؽج٩بلً ي٢ن٫
 .ثػبضة  ثإل٥ٖج  هن وهزث دجٝيز دو٫

                                                           
1
 .30 س٨ٝ ث٥غجدعز ث٥غنز 1960 عنز ٭نٙ٪رب ٬٩ 26 يف ف٢٪اج - 
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 انسادس انفرع

  احلكى أثس تعدٍ
 اجملسد غري ًاإلنغاء اجملسد تاإلنغاء

 ف٢ا٨  ٙيااج  يقاذس  ث٥اي  ثألفانث٣  ٦ّا   (ثجملاشد  ثإل٥ٖاج  ) صغ٪يز ٦ّ  اصطهح
 صنٚياز  ٥يشيٞاز  دج٥نغاذز  ال ٥ا ،  ٦٥٪ق٢ان٧  دج٥نغاذز  خاجؿ  أعاش  أي ّا٬  ـبشدث  ثإل٥ٖج 
 .يغضقٞاج ٩ج٥يز آعجس ٥رتصيخ دج٥نغذز وال ثؼب٨٢

 صْ٪ااذ ٝااذ و٢٥اا٬ ،1ـبااشدر واليااز هاا  ثإل٥ٖااج  واليااز أ٫ »٦ْ٩اان٧ هاان ١٪ااج« وثألفاا٤
ٜ  ثألفنث٣ دْل يف ٥  ٦٥٪ق٢ن٧ دج٥نغذز دجآلعجس ثؼب٨٢ سبقيـ إىل ثحمل٢٪ز  ويي٦ا
 ٭ٚناا٤ و٥ااز٠٥ ث٦٥ااذظ ٦ّاا  شبقاا٤ صغاا٪يز وهاا  ٥نغاا ث إل٥ٖااج  ثعاا٨ أفيج٭ااج  ٦ّياااج
 .ثجملشد ٕري دجإل٥ٖج  صغ٪يضاج ٦ّياج

 »ث٥نضجةؼ وسبقيـ ثآلعجس ٦ّ  دج٥نـ ثؾبققنح أي« ثجملشد ٕري ثإل٥ٖج  ي٢ن٫ وٝذ
 0ي٦  ٩ج ٩ناج أفنث٣ يف

 صغااضذذ٣ أ٫ ثحمل٢٪ااز ٦ّاا  يقااْخ ال حبيااظ وثمااقج  ثؼب٢اا٨ صنٚيااز ١ااج٫ إرث -1
 فيااظ. ثال٭ضخجديااز ث٥يْاان٫ يف ١٪ااج ور٥اا٠ ثحملض٪ااز دج٥نضيؾااز ثؼب٢اا٨ ثإل٥ٖااج  دبؾااشد

                                                           
1
 .ش ١ر ث٥غجدٜ 1961 ٩جسط ٬٩ 25 يف ؿثالخضقج صنجصُ فب٢٪ز ف٨٢ ث٭َش - 
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 ثإل٥ٖااج  ٦ّاا  ثالٝضقااجس ٩اا٬ دااذال  ثؼبٞيٞاا  ث٥نااجؽـ دٚاانص زب٢اا٨ أ٫ ٦٥٪ق٢٪ااز رناانص
 .ثجملشد

 ى٦اخ  يف ١٪اج  ث٥اذّن   يف ثإل٥ٖج  دٖري ثحمل٢٪ز زب٨٢ أ٫ ٦ّ  ثؾبؾشوُ ٭ـ إرث -2
 .٦٥ٞج٭ن٫ ثؾبخج٥٘ ثالخرتثُ دشث ر صغؾي٤ ؽيخ

 ثخضبلىاج   ث٥ازثص   دجألعش ثؾبنمنّ  ثألعش ٙياج سنض٦و ث٥ي ثؾبنٍٚن سى٦ذج يف -3
 .ث٥ضؾضةز يٞذ٤ ال

 .ثإلدثسيز ث٥ْٞند ٩نجصّجس يف صغجس ث٥ي ثإل٥ٖج  ى٦ذجس يف -4
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 انسابغ انفرع

 انتسٌّح ألحكاو ادلتعدُ ألثسا

 صْاااذي٤ ١ي٦ذاااجس ثؾبااانٍٚن فج٥اااز صغااانيز ى٦ذاااجس يف صقاااذس ث٥اااي واألحكــاو 
 ثؾبؤها٤،  ٥ضغاْري  ٭ضيؾاز  ثؼبج٥از  وصغانيز  ث٥غاجدٞز  ثؽبذ٩ز ّذد م٨ دغذخ ثألٝذ٩يز
 .ذبج ث٥ٞج٭ن٭  ٩ش١ض  ويضهعش ث٥ٖري ٦ّ  فؾز ٙض٢ن٫
 ثإل٥ٖااج  ٕااري دّاان  أ٫ ٝااشسس ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز ٙاائ٫ ر٥اا٠ ٩اا٬ ث٥ااش٨ٕ و٦ّاا 
 ،1٭غاذيز  فؾياز  رو ٙياج ث٥قجدس ثؼب٨٢ وي٢ن٫ رثصيز، ٙياج ثؽبقن٩ز ص٢ن٫  ّ٪ن٩ج 
٘  فج٥از  دضغانيز  ث٥قجدس ثؼب٨٢ ث٫ ١ز٠٥ سسوٝش  صضْاذ   ال ٭غاذيز  فؾياز  رو ثؾبنٍا

 يغاضنذ  ث٥اي  ثؾبنمنّيز ث٥ذّجو  يف فقيقج  ٭شث  ال ٩ج وهن ،2ٕريه٨ إىل ثؽبقن٧
 ّا٬  و٥ايظ  ث٥ضنَي٪ياز  ث٥ٞنثّاذ  ّا٬  ٭جؽاب  صنَي٪ا   أو ّاج٧  ٩ش١اض  إىل ثؾباذّ   ٙياج
 .١ج٥ْٞذ رثص  عنذ
 ثؾبرب٩از  ث٥ٞج٭ن٭ياز  ث٥ضقاشٙجس  إدياج٣  إىل »ّج٩از  دقاٚز « أعاش   شنضذ ال ثإل٥ٖج  وف٨٢
 إىل شنضااذ ال ١٪ااج وعاا٦يجصبج ثإلدثسر حبشيااز ٩ض٦ْٞااز هااز  أل٫ ،ثؾب٦ٖاا  ٦٥ٞااشثس ٭ضيؾااز
 ٥  ثحمل٢ن٧ فٜ ٦ّي  يرتصخ ال ٙئ٭  ثالعضيبل  دئ٥ٖج  ١جؼب٨٢ ث٥زثصيز، ثؼبٞنٛ صٞشيش
 .٦ّ  ثؾبغضنىل ثؾبج٣ ثعرتدثد يف

                                                           
1
 .9 س٨ٝ ث٥غج٭يز ث٥غنز 1956 ٭نٙ٪رب ٬٩ 24 يف ف٢٪اج - 

2
 .65 س٨ٝ ث٥غج٥غز ث٥غنز 1958 ينجيش ٬٩ 18 يف ف٢٪اج - 
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 انثايٍ انفرع

 انماٌََْح ًادلساكص احلمٌق يف احلكى أثس

 أعااش رثس ث٥ٞنااجةيز ثألف٢ااج٧ أ٫ ثؽبااجؿ ث٥ٞااج٭ن٫ ٙٞاا  يف ّ٪ن٩ااج  ادلقــر  يــٍ
 ٘  ي٢اان٫ ث٫ ٩ا٬  ٙذااذال  ،صٞنيضااج  إىل صااؤدي ١٪اج  ذبااج ثحمل٢ان٧  ثؼبٞاانٛ إعذاجس  يف ١جؽا
ـ  ر٥ا٠  ٩ا٬  يضقاشس  وثؾبنجصّاز،  ث٥ٖ٪انك  ٩ا٬  جبان  فبجىج  ثؼب٨٢  ويقاري  ٩نا   وسن٦ا
 .ثؼب٨٢ وٝجةِ ٙي  دثسس ث٥زي ث٥ضجسي  ز٩ن ور٠٥ عجدضج  ٩ؤ١ذث 

 أ٫ ٥  ثحمل٢ن٧ د  يغضييِ ثؼب٨٢، وهن صنٚيزيز ٝنر ري سغب  دغنذ ٩ذّ٪ج  ويقري
 ثؼبٞاانٛ ث٫ ١٪ااج ،٩نثؽاضاا  يف ثؼب٢اا٨ فااذسأ كباا٬ ثػبربيااز دااج٥ٞنر فٞاا  يغااضخ٦ـ

ِ  ١ج٭ش ث٥ي دجؾبذد صضٞجد٧ صْند ال ثؼب٨٢ يف ث٥غجدضز  صَا٤  دا٤  ثؼب٢ا٨،  ٝذا٤  ؿباج  سبنا
 وه  ث٥ٞنجةيز دجألف٢ج٧ ث٥غجدضز ثؼبٞنٛ ذبج صضٞجد٧ ث٥ي ثؾبذد ىنث٣ صضٞجد٧ ال ٪زٝجة

 . عنز ّؾش عبظ

 يف ثؾبٞااشسر داازثصبج هاا  و٥يغااش ثؽبااجؿ، ث٥ٞااج٭ن٫ ّبلٝااجس يف ثؾبٞااشسر ث٥نضااجةؼ هااز 
 ٦ٙايظ . ث٥ْاج٧  ث٥ٞاج٭ن٫  ّبلٝاجس  يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  يقذسهج ث٥ي ثألف٢ج٧ خقنؿ

ٛ  يغذاش  ٫أ دثة٪اج   ثإلدثسياز  ث٥اذّن   يف يقاذس  ٥ازي ث ث٥ٞنجة  ثؼب٨٢ آعجس ٬٩  ثؼبٞان
 هاذ٧  ـباشد  ثإل٥ٖاج   ثؼب٢ا٨  آعجس ٬٩ ي٢ن٫ - ثإل٥ٖج  دّن  يف - ثفيج٭ج  ٤د ويذّ٪اج،
 دنااج  ٙينؾااب يضااذخ٤ أ٫ ثإلدثسي ٦٥ٞجماا  ي٢اان٫ ث٫ دو٫ وإصث٥ضاااج، ث٥ٞج٭ن٭يااز ثؾبشث١ااض
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 ث٥ٞاشثس  إفاذثس  شث١اض ٦٥٪ ؽذياذ  إ٭ؾج  أخش  أفيج٭ج  يققذاج ١ج٫ وإ٫ هذ٧، ٩ج ٢٩ج٫
 .٦٥قٞنٛ ٩ٞشس ١جؽ٘ أعش ٦٥ق٨٢ ي٢ن٫ أخش  وأفيج٭ج 

 ٝااذ داا٤ ثإلدثسر، صنٚاازهج ث٥ااي ثألدثر هاان دثة٪ااج  ثإلدثسي ثؼب٢اا٨ ٦ٙاايظ و١ااز٠٥
 .ثؼب٨٢ ٩ٞضن  ٦ّ  دج٥ضنٚيز إدثسي ٝشثس يقذس

٘  أوؽااج  ثإلدثسي ثؼب٢ا٨  آعاجس  ٥نَشيز ؽ٤ْ ر٠٥ ٤١  ّا٬  ثألفياج٫  ٩ا٬  ١اغري  يف سبض٦ا
 .ثؽبجؿ ث٥ٞج٭ن٫ يف ٭َشيضاج

 0 اذلبدو األثس
 ثحمل٢اان٧ ث٥ٞااشثس و١ااه٫ دجؼبج٥ااز ث٥ْااندر ثإل٥ٖااج  ف٢اا٨ فااذوس ٦ّاا  يرتصااخ أ٭اا  ثألفاا٤
 ث٥ٞاشثس  هاذ٧  يٞضنا     effect destructive د٧ثؿباج  ثألعش وهزث. يقذس مل دئ٥ٖجة 
 يف فاذوس   وٝاش  ٩ا٬  آعاجس   وفبان  وإّذث٩ا   أعاش  ٬٩ ٦ّي  يرتصخ و٩ج دئ٥ٖجة  ثحمل٢ن٧

 .٩1ٞضنج  ٦ّ  رنشي أ٫ يضْن ث٥زي أو ثؼب٨٢ فذد  ث٥زي ودجؾبذ  ثؽبقنؿ

 دئ٥ٖجةاا ، ثحمل٢اان٧ ثإلدثسي ث٥ٞااشثس هااذ٧ أًذلةةب ؽااْخ، عاابلط رو ثؿبااجد٧ ثألعااش وهاازث
 ر٥ا٠  فاذوس  ٦ّا   صشصذاش  ث٥اي  ث٥ٞج٭ن٭ياز  وثؾبشث١اض  ثإلدثسياز  ث٥ٞاشثسثس  هذ٧ ثبَْيًبو

                                                           
 ثؾبغضؾجس د. و٩ٞج٥ز ،549 فٚقز ،1958 ،ثإلدثسي ث٥ٞنج 0 ٩ذجدا ث٥ي٪جوي ع٦ي٪ج٫ د.  -1

 ثجمل٦ز يف ؽقجص  ٙا٪  إدشثهي٨ ثألعضجر و٩ٞج٥ز ،1952 ،ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ـب٦ز يف صيذ أدن فغن
 س٨ٝ ث٥غج٭يز ث٥غنز 1957 أدشي٤ ٬٩ 13 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ف٨٢، 1961 عنز ،ثؾبز١نسر

 8 يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  وفب٢٪ز ،75 س٨ٝ ثؽبج٩غز ث٥غنز 1960 أدشي٤/٭يغج٫ ٬٩ 26 ويف 95
 ،1954 ينجيش ٬٩ 17 يف ـبض٪ْج  ث٥شأي ٝغ٨ وٙضن  ،238 س٨ٝ ث٥ضجعْز ث٥غنز 1955 ٩جسط ٬٩

 ٬٩ 26 يف ث٥ٚش٭غ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ وف٨٢ ،16 س٨ٝ وث٥ضجعْز ث٥غج٩نز ث٥غنز ث٥ٚضجو  ـب٪نّز
 .1065ؿ ثجمل٪نّز   Podiere 1925 ديغ٪رب
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ُ  ثإلدثسر ث٥ضضث٧ ثبنثيبو ،1ث٥ٞشثس  أو ث٥ٞاشثسثس  هاز   ثفاذ  و١اه٫  ٗث٥ضقاش  ّا٬  ثال٩ضناج
 .٩2نؽندر ٩جصث٥ش أو ثفبلً وؽذس ثؾبشث١ض

 ال عج١نج  دئ٥ٖجة  ثحمل٢ن٧ ث٥ٞشثس ٦ّي  ثّضذ  ث٥زي ث٥ٞج٭ن٭  ثؾبش١ض ١ج٫ وإرث
 ،ث٥غبلط دؾْذ  ثؿبذ٧ ٬٩ ع٦٘ ٩ج ٦ّ  يٞضقش ثؼب٨٢ أعش ٙئ٫ »١جػبنغيز« يضينس
 simple ouوث٥ذغي أو غج٬١ث٥ دجألعش ثؼبج٥ز هز  يف ثألعش يغ٪  ر٠٥ ؽ٤أ و٬٩

statiqe  ديذيْض ، ٩ضينسث  ٦ّي  ثؾبْضذ  ث٥ٞج٭ن٭  ثؾبش١ض ١ج٫ إرث ٩ج خببلٗ ور٠٥ 
 يٞضقش ال ثؼب٨٢ أعش ٙئ٫ ث٥شثصخ، يف وصيجدر صشٝ  ٬٩ يققذاج و٩ج ث٥ْج٩ز ١ج٥نٍيٚز

 ٝو يقذس مل دئ٥ٖجة  ثحمل٢ن٧ ث٥ٞشثس و١ه٫ ثؾبش١ض دنج  إىل يضْذث  د٤ ثؿبذ٧ ـبشد ٦ّ 
                                             ثؾبضقشٟ أو ث٢٥ج٤٩ دجؼبج٥ز ثؼبج٥ز يف ثألعش ويغ٪ 

effet intégral ou  dynamique. 

 0انتجؼْخ انمسازاد يف اإلنغبء حكى أثس
 ث٥ٞاشثس  دئ٥ٖاج   وصغاٞو  صنااجس  consequences - acts ث٥ضذْياز  ثإلدثسيز وث٥ٞشثسثس
 ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  ف٢ا٨  وخجفاز  ٩غاضٞش  ٝناج  ) ٦ّيا   شدنيا  ث٥ازي  ثألف٦  ثإلدثسي
 ،1957 أدشياا٤ ٩اا٬ 13 ،72 سٝاا٨ ث٥غج٭يااز ث٥غاانز 1957 ٩ااجسط ٩اا٬ 16 يف ث٦ْ٥يااج
 ثألف٦  ث٥ٞشثس دئ٥ٖج  ثؼب٨٢ ٦ّ  صرتصخ الص٩ز ١نضيؾز ٠٥رو ،91 س٨ٝ ث٥غج٭يز ث٥غنز

                                                           
 دج٥شؽْيز يغ٪ياج وهن 1960 عنز ،ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ،ؽقجص  إدشثهي٨ ٙا٪  ثألعضجر ٩ٞج٥ز -1

 0ثؾبضقش١ز ث٢٥ج٦٩ز زوث٥شؽْي ث٥غج١نز ث٥ذغييز
       "rétroactivité simple ou statique et rétoactivité dynamique". 

2
 ٩جسط ٬٩ 8و 352 س٨ٝ ثؽبج٩غز ث٥غنز 1955 ين٭ين ٬٩ 21 يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز - 

 .338 س٨ٝ ث٥ضجعْز ث٥غنز 1955
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acte – initiale  ر٥ا٠  خدرتصيا  ث٥ضنٚياز  ٝاشثس  ويٞن٧. ر٠٥ ٦ّ  ثؼب٨٢ ينـ مل و٥ن 
 .1(...ثإل٥ٖج 

 ث٥ٖاذثسر  ص٢ان٫  ث٥اي  ثؾبجدياز  ث٥ضنٚيز أّ٪ج٣ ٬ّ سبض٦٘ ث٥ضذْيز ث٥ٞشثسثس وهز 
 .١ز٠٥ دذوسهج صضو٣ وث٥ي ثؾب٦ٖ ، ٦٥ٞشثس إّ٪جال  ثسبزصبج ٝذ

 20أ٭نثُ عبلط ٦ّ  ث٥ضذْيز ث٥ٞشثسثس أ٫ وث٥شثؽـ

 دينااا٪ج وص٢اان٫ ثؾب٦ٖاا  ٦٥ٞااشثس صيذيٞااج  أو صنٚياازث يقااذس ث٥اازي ث٥ٞااشثس 0 األًل اننةةٌع
 ث٥ٞااشثس فااذس إرث ص٢اان٫ وهاا  relation de subordination ث٥ضذْيااز ٩اا٬ سثديااز
 .صنَي٪  ٥ٞشثس صنٚيزث  يقذس ٙشدي ١ٞشثس ثألف٦  ٦٥ٞشثس صنٚيزث  ث٥ضذْ 

ِ  اننةٌع و    relation de cousalité ث٥غاذذيز  سثدياز  صشديا   ث٥ازي  ث٥ٞاشثس  هان 0 انثةبَ
 ١ااج٥ضْين. ث٥ضذْاا  ث٥ٞااشثس ٥نؽااند ؽااشه ألفاا٦ ث ث٥ٞااشثس ي٢اان٫ وٙياااج ثألفاا٦  دااج٥ٞشثس
 .3ث٥ضج٥يز ٦٥ذسؽجس وث٥ضخي 

 وهاا  relation d'integration ث٥ض٢ج٩اا٤ سثديااز دينااا٪ج صٞاان٧ أ0٫ انثبنةة  اننةةٌعو
 ٝاشثسثس  يف ١٪اج . وثفاذر  ٝج٭ن٭ياز  ّ٪٦ياز  ص٢اني٬  يف يؾارت١ج٫  ث٥ٞاشثسث٫  ١اج٫  إرث ص٢ن٫
 ث٥ٞاشثس  ويقاذس  ث٥ْج٩ز ثؾبنجِٙ ٬٩ نث٥ْ دجّضذجس ثألف٦  ث٥ٞشثس يقذس إر ثؾب٢٦يز ٭ضُ

 .٢٦٩يضاج دنضُ ث٥ضذْ 

 يف ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز ّناا  ّااربس ٩ااج ث٥ٚااشوك هااز  ؽااضجس رن٪ااِ أ٭اا  و٭ااش 
 ث٥ضذْاا  ث٥ٞااشثس يااشصذو) أ٫ ٩اا٬ إ٥ياا  ثؾبؾااجس 1959 ينااجيش 17 يف ث٥قااجدس ف٢٪اااج

                                                           
 .دْذهج و٩ج 275 ؿ ،ث٥ذو٥ز ـب٦ظ دبؾ٦ز ،ؽقجص  ٙا٪  إدشثهي٨ ث٥ذ١ضنس حبظ ث٭َش  -1

2
 ٦٥ؾ٪ْيز ثؾبٞذ٧ ث٥ذو٥ز دبؾ٦ظ ث٥نجةخ ثهلل ٙضـ ثؾبن٨ْ ّذذ ثألعضجر صٞشيش ١ز٠٥ سثؽِ - 

 .1959 ٭نٙ٪رب ٬٩ 18 دضجسي  ٦ّي  وثٙٞش وث٥زي ثالعضؾجسي ٦٥ٞغ٨ ث٥ْ٪ن٩يز

 .49 ث٥شثدْز ث٥غنز 1959 ينجيش ٬٩ 17 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -3
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 ٦١ااج  ٚاشوك ث٥ هاز   ويف (،دج٥غاذخ  وث٥نضيؾز دجألف٤ ث٥ٚشُ ثسصذجه ثألف٦  دج٥ٞشثس
 ث٥ٚشّا   ث٥ٞاشثس  ي٢ا٬  مل أ٭ا   حبياظ  ثألفا٦   ث٥ٞاشثس  ٦ّا   ٩ذنياج   ث٥ضذْا   ث٥ٞاشثس  ي٢ن٫

 ينؽاذ  وال ث٥ٞاج٭ن٭ ،  وؽاند   ٩نا   يغاض٪ذ  إر ثألفا٦ ،  ث٥ٞاشثس  إفاذثس  ٥ضْازس  ٥يقذس
 أ٫ ث٥ذياج٫  ّا٬  وّاين  وأوؽذ  ٥  هيه ٝذ ثألف٦  ث٥ٞشثس ١ج٫ إرث إال و٩نمنّ  فب٦ 
ُ  أل٫ ثألفا٦   ث٥ٞاشثس  وؽاند  يف يؤعش ال ث٥ضذْ  ث٥ٞشثس إ٥ٖج   ثألفا٤،  يف ياؤعش  ال ث٥ٚاش

 يضققاا٬ ال ٙئ٭اا  ثألفاا٦ ، ث٥ٞااشثس دجذنيااجس ينْااذ٧ ث٥ضذْاا  ث٥ٞااشثس دااه٫ ٦٥ٞاان٣ و٭ضيؾااز
. ثؾبااذر هااز  دٚاانثس ثؼبقااجٙز ي٢ضغااخ ال داا٤ دجإل٥ٖااج ، ٦٥يْاا٬ ث٥ْجديااز ثؾبااذد دٚاانثس
 .1ّج٩ز دقٚز ٦ّياج ٩ضٜٚ ث٥نضيؾز وهز 

ـ  مل و٥ان  ثؼب٢ا٨  وؿباج يضنج ث٥ضذْيز وث٥ٞشثسثس  ث٥ٞاشثسثس  أ٩اج . إ٥ٖجةااج  ٦ّا   يان
 ث٥ٞاشثسثس  ٝذيا٤  ٩ا٬  صْضارب  ال ٙئذناج  دجإل٥ٖاج   ثؼب٢ا٨  فاذوس  دْذ صقذس ث٥ي ثؾبشصذيز
 .ذنجة  ؼب٨٢ ؾبخج٥ٚضاج دجى٦ز ٝشثسثس ص٢ن٫ وإدنج ث٥ضذْيز

 ث٥ٞاشثس  ي٢ا٬  مل حبياظ  ث٥ضذْياز،  ٩ا٬  ث٥شثدياز  هاز   ثؾبضبلفٞز ث٥ٞشثسثس دن صنؽذ مل ٙئرث
 فااذوس ٩ااِ فااذوس  يضْاازس ي٢اا٬ مل أو ثألو٣، ث٥ٞااشثس فااذوس ٦ّاا  و٩رتصذااج  ٩ذنيااج  ث٥ضذْاا 
 ث٥ضج٥ياز،  ث٥ٞاشثسثس  هاز   يف ياؤعش  ال ثألو٣ ث٥ٞاشثس  دئ٥ٖاج   ثؼب٨٢ ٙئ٫ دذو٭  أو ثألو٣ ث٥ٞشثس
 .وثؾبنثّيذ ثإلؽشث ثس ٩شثّجر يذِٙ ؽذيذ ٬٩ ٙياج ث٥ي٬ْ يضْن د٤

ـ  إىل ث٭قاشٙش  داه٫  وث٥غاذخ  ثحملا٤  وفذر ٬٩ سثديز دينا٪ج ٝج٩ش و٥ن ور٠٥  ؽاخ
ٗ  ٭ٚاظ  ويف ث٥غاذخ  ٥ازثس  وفذسس وثفذ  ثإلدثسر إفاشثس  و٩غجؿباج  وثؾبنجعاذز  ث٥َاشو
 إ٥ٖاج   ٙائ٫  ث٥غذخ ٥زثس وص٢شثسث  ٩شثسث  رثصبج ٦٥ذسؽز ث٥رتٝيز يف ثؾبنٍ٘ سبي  ٦ّ 
 ج٩ناا  ١ا٤  يف ث٥يْا٬  ياضْن  دا٤  ث٥بلفٞز ث٥ٞشثسثس إ٥ٖج  إىل أعش  شنضذ ال ثألو٣ ث٥ٞشثس

                                                           
1

 ثؾبٞضذغز ث٥ٚرتر يف ؽج  و٩ج ،285و 280 فٚقز ،ث٥ز١ش عج٥٘ قجصزؽ ٙا٪  إدشثهي٨ ث٥ذ١ضنس 
 .ث٥ز١ش عج٥ٚز ثهلل ٙضـ ثؾبن٨ْ ّذذ ثألعضجر ٩ز١شر ٬٩
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 ثؾبغااتن٥يز ٙينؽااخ ثألو٣ ثؼب٢اا٨ صنٚيااز ّاا٬ ث٩ضنجّااج  ر٥اا٠ يْضاارب وٝااذ فااذر، ٦ّاا 
 .وث٥ضْنيل ث٥ؾخقيز

 أؽاشس  أو ٙيا ،  ثؾبيْان٫  ٦٥ٞاشثس  ٭ضيؾاز  ٝج٭ن٭ياز  صقاشٙجس  ثإلدثسر أدش٩ش وإرث
 ص٦ا٠  ٦ّا   ١ذنجةااج  أو ٦ّيااج،  ثعاضن٥ش  ٥ْن ١ذيْاج ور٠٥ ،أعجع  ٦ّ  ٩جديز أّ٪جال 
. ثإل٥ٖاج   ف٢ا٨  فاذوس  ٩ا٬  ثألعاش  هازث  يغاض٪ذ  ال ٙئ٭  ياج،٦ّ ١ج٫ ٩ج هذٙاج أو ث٥ْن
 ث٥بلفٞاز  ث٥ٞج٭ن٭ياز  ث٥ضقاشٙجس  فاقز  يف ث٥ضاهعري  فاذ  إىل شنضاذ  ال ثإل٥ٖج  ف٨٢ ٙهعش
 ٦ّااا  ث٥نَاااش يٞقاااش أ٫ إال ثالعاااضيبل  ٝاااشثس أ٥ٖااا  إرث ثإلدثسي ث٥ٞجمااا  شن٦ااا٠ وال

 ث٥ضقاشٙجس  إىل ثؼب٨٢ أعش يضْذ  ٙبل دغ٦يض  صٞيذث  ٙقغخ ث٥ٞشثس ر٠٥ ٩ؾشوّيز
 .ث٥بلفٞز ث٥ٞج٭ن٭يز

 فؾيضا   ٥ا   ي٢ان٫  دجإل٥ٖاج   ثإلدثسي ث٥ٞجم  يقذس  ث٥زي ثؼب٨٢ أ٫ ثأل٩ش يف ٩ج و٤١
 ث٥ٞاشثس  ٦ّ  ث دنج  ثإلدثسر أدش٩ض  ث٥زي ث٥ضقشٗ دؾه٫ ثؾبنمنّيز ثؾبنجصّز ٭َش ّنذ

 ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  أ٩اج٧  ثؾبنجصّاز  ىشفاش  إرث ث٢٥ج٦٩ز فؾيض  ٥  وص٢ن٫ دئ٥ٖجة ، ثحمل٢ن٧
 ١ج٭ااش إرث ٩ااج فج٥ااز يف أو ث٥ذجىاا٤، ثإلدثسي ث٥ٞااشثس ّاا٬ دااج٥ضْنيل ثؾبيج٥ذااز فج٥ااز يف

 ث٥ٞناج   ٦ّا   ث٥ضج٥ياز  ثؾبنجصّز ّشمش إرث أ٩ج. إدثسي دْٞذ ٩ض٦ْٞز ث٥بلفٞز ثؾبنجصّز
 ٩ا٬  ٩ج٥ا   فاذود  يف فؾيض  ٥  ص٢ن٫ ثإلدثسي ث٥ٞنج  ٬٩ ث٥قجدس ثؼب٨٢ ٙئ٫ ث٥ْجدي
 .مشوسيج  ٙياج ٙق٦  و١ج٫ اجٙي ٙق٤ ث٥ي ٦٥نٝجةِ ودج٥نغذز واليز

 ٩جديااز أو ٝج٭ن٭يااز صقااشٙجس ٩اا٬ ثإلدثسر أؽشصاا  ٙي٪ااج ث٥ؾااه٫ فااجفخ فااٜ ويضقاان٣
 ثإلدثسر إ٥اضث٧  ثإلدثسي ٦٥ٞناج   رننص وال. ث٥ضْنيل إىل دئ٥ٖجة  ثحمل٢ن٧ ث٥ٞشثس ٭ضيؾز
 دٞاج   يْضارب  أ٫ ٥  د٤ ث٥ٞيذ ذبزث يضٞيذ ال ٙئ٭  ث٥ْجدي ث٥ٞنج  أ٩ج ،٥ز٠٥ ٭ضيؾز أ٩شث 
 ثإلدثسر وي٦٢اا٘ ٕقااذج  ٦ّياااج ثالعااضيبل  ٝااشثس دجإل٥ٖااج  ثؼب٢اا٨ دْااذ ث٥ْاان يف إلدثسرث
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 يف ثإلدثسر دٞااج  دااه٫ ٙش٭غااج يف ثالخضقااجؿ صنااجصُ فب٢٪ااز ف٢٪ااش وٝااذ، إخبل هااج
 .1ٕنذج  يْذ ٦ّياج ثالعضيبل  ٝشثس إ٥ٖج  دْذ ث٥ْن

 Effect constructive0 انجبَِ األثس
 ٩اضٖريث ،  ٩ضينسث  ٥قجؼب  ثحمل٢ن٧ ٩ش١ض ٙياج ي٢ن٫ يث٥ ثؼبج٥ز يف ثألعش هزث وي٢ن٫ 

ـ  مل ٭ضيؾز  ثؾبش١اض  فاجفخ  ينج٥ا   صٞاذ٧  ٩ا٬  ث٥ضنَي٪ياز  وث٥ٞنثّاذ  ث٥ٞاج٭ن٫  ٦ّيا   يان
ٜ  و٭ضيؾاز  ث٥اض٬٩  دبشوس ـ  وثؾبغا٤  ،٩ْيناز  ٝج٭ن٭ياز  ؽاشوه  ٥ضقٞيا  فج٥از  ٥از٠٥  ث٥نثما
 زنٞٞا   جؾبا  و٭ضيؾاز  ث٥ٞاج٭ن٫  حب٢ا٨  ثؾبشثصخ يف وصيجدر صٞذ٧ ٬٩ يققذاج دبج ثؾبنٍ٘
 . وث٥ضٞذ٧ ث٥ض٬٩ ٩شوس

 صضٞاذ٧  ث٥اي  ثؾبشث١اض  ٩ا٬  ٩ضقشٟ ع٨٦ أو فؾض أو دوس ٙياج ث٥ي ثألفنث٣ طبيِ و١زث
 دئ٥ٖجة  ثحمل٢ن٧ ث٥ٞشثس هذ٧ ٦ّ  ثؼب٨٢ أعش يٞضقش ال ثألفنث٣، هز  ٙٚ  ث٥ض٬٩ ٩ِ

 و١اه٫  ٥ا   ثحمل٢ان٧  ٩ش١اض  دناج   إّاجدر  ر٥ا٠  يقاقخ  أ٫ داذ  ال دا٤  ث٥نؽاند،  ٬٩ وإصث٥ض 
 . ٝو يقذس مل دئ٥ٖجة  ثحمل٢ن٧ ثسث٥ٞش

 ١ج٫ ٩ج أعجط ٦ّ  ذبج وث٥ضذسػ ٥  ثحمل٢ن٧ حبج٥ز ثالميشثد يضْن ثؼبج٥ز هز  ٙٚ 
ٛ  ث٥ازي  ثؾب٦ٖ  ث٥ٞشثس يقذس مل ٥ن ث٥ٞج٭ن٫ حب٨٢ يغقٞ   ٩ا٬  فيناج   فج٥ضا   صٞاذ٧  ّاج
ٜ  ٩اج  ّج٩از  دقاٚز  يؾا٪٤  ث٥ذناج   وهازث  وؽا   دبل ث٥ذهش  خغاجةش  ٩ا٬  ٥ا   ثحمل٢ان٧  ؼبا
 .١2غخ ٬٩ ٙجص  جو٩ فبٞٞز

                                                           
 ٩جين ٬٩ 19و 15 - 3 - 1952 عري    1952Veuve gapy ٙربثيش ٬٩ 28 يف ف٢٪اج -1

thiery    1 - 1 - 954 عري 

 .16 ؿ ،1952 ،ث٥ذو٥ز ـب٦ظ زـب٦ ،صيذ أدن فغن ثؾبغضؾجس ثألعضجر ٩ٞج٥ز ِسثؽ -2
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 ي٢ان٫  ١از٠٥  و٢٥نا   ،1ثؾبانٍٚن  ؽتن٫ يف إال ي٢ن٫ ال ثألعش هزث ده٫ ٝي٤ وٝذ
 هان  ١٪اج  ٦٥ضٞاذ٧  ٝجدا٤  صنَي٪ا   ع٠٦ يف ثحمل٢ن٧ ٙياج يضذسػ ث٥ي ثألفنث٣ طبيِ يف

 حب٢اا٨ يضااذسؽن٫ كباا٬ وٕريهاا٨ وثؼبااشٗ ثؾبااا٬ أفااقجح ٦٥ضؾااجس دج٥نغااذز ثؼبااج٣
 ٙينااج٥ن٫ دوسهاا٨ أو ّ٪٦ااا٨ يف ويضٞااذ٩ن٫ ثؾبااذر دبناا  ٩ٞرت٭ااز دؾااشوه أو ث٥ٞااج٭ن٫
 .ث٥ض٬٩ دبشوس ٝج٭ن٭يز ٩ضثيج

 يف ١از٠٥  ي٢ان٫  ٝاذ  أ٭ا   ٭اش   دا٤  ثإل٥ٖج ، أف٢ج٧ ٦ّ  ٝجفشث  ث٥ذنج  ثألعش هزث و٥يظ
٘  فج٥از  دضغانيز  صقذس ث٥ي ثألف٢ج٧  ث٥ضنَي٪ياز  ٦٥ٞنثّاذ  ىذٞاج   ّج٩از  صغانيز  ثؾبنٍا
 يرتصاخ  ٝاذ  ر٠٥ ٙئ٫ ٩ؤه٦ز، دضغْري أو ث٥غجدٞز ثؾبذّ  خذ٩ز ٩ذر دن٨ ٝن  ٙئرث
 فياااظ ٩ااا٬ ور٥ااا٠ ٩ْااان صاااجسي  إىل ث٥غاااجدٞز ث٥اااذسؽجس يف أٝذ٩يضااا  إسؽاااجُ ٦ّيااا 

 دبنا   صنٞنا   مل ث٥اي  ثؼبذود يف ثؾبجديز ٦٥ٚشوٛ ثعضقٞجٝ  ٩ِ وثؾبشصخ ث٥ذسؽجس
 .2ثؾبذر

                                                           

 .260 ؿ ،ث٥غجدٞز ؽقجصز ٙا٪  إدشثهي٨ ث٥ذ١ضنس ٩ٞج٥ز  -1
 ٙربثيش ٬٩ 21و 364 س٨ٝ ث٥غجدعز ث٥غنز 1952 ٩جين ٬٩ 12 يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز - 2

 .352 س٨ٝ ثؽبج٩غز ث٥غنز 1951
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 احلكم يف الطعن

ِ  إىل ثإلدثسيز ثألف٢ج٧ يف ث٥ي٬ْ ىشٛ تنصرف  ٩ا٬  صقاذس  ث٥اي  ثألف٢اج٧  طبيا
 دا٤  ثإل٥ٖاج ،  دّاجو   يف ث٥قاجدسر  ثألف٢اج٧  ٦ّا   صٞضقاش  ٙبل ثإلدثسي، ث٥ٞنج  ؽاجس
 ص٦ا٠  أو هاز   أ١ج٭اش  عانث   ثإل٥ٖاج ،  ٕاري  دّجو  يف صقذس ث٥ي ثألف٢ج٧ ١ز٠٥ صضنجو٣
 ثألف٢ااج٧ صؾاا٪٤ ١٪ااج ثإلدثسي، ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز ّاا٬ أو ثإلدثسيااز ثحملااج٨١ ّاا٬ فااجدسر
 .ث٥ضهديذيز ثحملج٨١ ٨ّ ث٥قجدسر

 ٥غاانز 112 سٝا٨  ث٥ذو٥ااز ـب٦اظ  ٝااج٭ن٫ ٍا٤  يف ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فب٢٪از  ١ج٭ااش وٝاذ 
 عاذي٤  و١اج٫  وث٭ضاجةياز،  ثدضذثةياز  دسؽاز  ،1949 ٥غانز  9 سٝا٨  ث٥ٞاج٭ن٫  و١زث ،1946
 147 سٝا٨  ث٥ٞاج٭ن٫  فاذس  ٦ٙ٪اج  ث٥نَاش،  إّاجدر  ث٥ض٪اجط  هن أف٢ج٩اج يف ثؾبضجؿ ث٥ي٬ْ
 ثؾبنؾااهر ث٥ٞنااجةيز ث٦٥ؾااج٫ فباا٤ ف٦ااش إدثسيااز فبااج٨١ إ٭ؾااج  ٩ضناا٪نج  1954 ٥غاانز

 دجؾبشصذااجس جفاازثؽب ثؾبنجصّااجس ٦٥ٚقاا٤ - 1952 ٥غاانز 160 سٝاا٨ دٞااج٭ن٫ دجؾبشعاان٧
 ثؽبجسؽن وثؾبغضخذ٩ن ثؿبيتز، ث٥ذثخ٦ن ٦٥٪نٍٚن ثؾبغضقٞز وثؾب٢جٙ،س وثؾبْجؽجس

 ٭قجح فذود يف ذنجةيج  ف٢٪اج ؽ٤ْ ٩نا٨، ٤١ ٥نسعز أو ث٥ْ٪ج٣، وىنثة٘ ثؿبيتز، ٬ّ
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 وصْااذدس ّااذثهج، ٙي٪ااج ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز أ٩ااج٧ ٥بلعااضتنجٗ وٝااجدبلً ٩ْاان،
 .فجؿبج ٦ّ  ثإل٥ٖج  دّن  يشدٞ وإ٫ ث٥ضٞجم ، دسؽجس

 ث٥ذو٥ز ـب٦ظ صنَي٨ ؽه٫ يف 1955 ٥غنز 165 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ فذس وّنذ٩ج
 ث٥ٞناج   وفب٢٪از  ثإلدثسياز،  ثحملج٨١ ٬٩ ٤١ دن ث٥ذو٥ز جمل٦ظ ث٥ٞنجةيز ث٥ناليز وصُ

ٛ  يف أعااش  ٥از٠٥  و١اج٫  ث٦ْ٥يااج، ثإلدثسياز  وثحمل٢٪از  ثإلدثسي،  ثعااضقذط إر ث٥يْا٬،  ىاش
ٜ  ث٥ٞاج٭ن٫  هزث  ّا٬  ث٥قاجدسر  ثألف٢اج٧  يف ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  أ٩اج٧  ث٥يْا٬  ىشيا

 ٦ّياااج، ٭ااـ ث٥ااي ثألؽاانث٣ يف ور٥اا٠ ثإلدثسيااز، ثحملااج٨١ أو ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز
ِ  ٦ّ  ث٥ناجة  ث٥ضْٞيخ ه  ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٩ا٪ز وؽ٤ْ  ثألف٢اج٧،  هاز   طبيا
 وثحملج١٪اجس  ثإلدثسياز  دزث٥نيج صنَي٨ دئّجدر 1958 ٥غنز 117 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ فذس ع٨

 ثحمل٢٪ااز ثخضقاجؿ  ٩ا٬  ث٥ضهديذياز  ثحملاج٨١  أف٢اج٧  يف ث٥يْا٬  ؽْا٤  ث٥ازي  ث٥ضهديذياز، 
 ـب٦اظ  صنَاي٨  ؽاه٫  يف 1959 ٥غانز  55 سٝا٨  ث٥ٞاج٭ن٫  فاذس  ٦ٙ٪اج  ث٦ْ٥ياج،  ثإلدثسيز
 ٥غانز  117 س٨ٝ وث٥ٞج٭ن٫ 1955 ٥غنز 165 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ ٬٩ ٤١ أف٢ج٧ سدد ث٥ذو٥ز
 ثألف٢اج٧  يف ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ث٥ي٬ْ أؽجص إر ثؽبقنؿ، هزث يف 1958
 وٝاذ  ث٥ضهديذياز،  ثحملاج٨١  أو ثإلدثسياز  ثحملج٨١ أو ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز ٬ّ ث٥قجدسر
 ثؾبْاذ٣  ،1966 ٥غانز  3309 سٝا٨  ثػب٪انسياز  سةايظ  دٞاشثس  ر٥ا٠،  دْاذ  ثؾبؾشُ وعِ
ُ ث يف ث٥ْاج٦٩ن  دنَاج٧  1967 ٥غانز  802 سٝا٨  ثػب٪انسيز سةيظ دٞشثس  ث٥ْاج٧،  ٥ٞياج
 يف ٦٥ْاج٦٩ن  ؽْا٤  إر ثإلدثسي، ث٥ٞناج   ٦ّا   صياشؿ  ث٥اي  ث٥ضهديذيز ث٥يْن٫ دثةشر ٬٩

 أ٩اج٧  ؽاهذن٨  يف صقذس ث٥ي ث٥ضهديذيز ث٥ٞشثسثس يف ث٥ي٬ْ فٜ ث٥ْج٧ ث٥ٞيجُ ؽش١جس
 أ٩ااج٧ ثحملااج٨١ هااز  أف٢ااج٧ ٩اا٬ ٦ّياا  ٭ااـ ٙي٪ااج ث٥يْاا٬ وأؽااجص ث٥ضهديذيااز، ثحملااج٨١
 60 ثؾباجدر  يف ثؾبذنياز  ثؼباذود  ويف ث٥ضٚقاي٤  ٦ّا   ٦١ا   ور٠٥ ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز

 .إ٥ي  ثؾبؾجس ثػب٪انسيز سةيظ ٝشثس ٬٩

 ـب٦ااظ صنَااي٨ ؽااه٫ يف 1959 ٥غانز  55 سٝاا٨ ث٥ٞااج٭ن٫ ٩ا٬ /15/ثؾبااجدر صاانـ و١٪اج 
 ّاا٬ ث٥قااجدسر ثألف٢ااج٧ يف ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ ث٥يْاا٬ ؽاانثص ٦ّاا  ث٥ذو٥ااز
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 19/٬٩/ثؾبجدر ٙئ٫ ث٥ضهديذيز، ثحملج٨١ أو ثإلدثسيز ج٨١ثحمل أو ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز
 فب٢٪اااز ّاا٬  ث٥قااجدسر  ثألف٢ااج٧  يف ث٥يْااا٬ ثألوىل ٙٞشصبااج  يف ربيااض  رثصاا   ث٥ٞااج٭ن٫ 
 ثؾبنثّيااذ يف ث٥نَااش إّااجدر ث٥ض٪ااجط ديشيااٜ ثإلدثسيااز ثحملااج٨١ ّاا٬ أو ثإلدثسي ث٥ٞنااج 
 ثحملج١٪اجس  أفان٣  وث٥ضؾجسياز  ثؾبذ٭ياز  ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ٦ّياج ثؾبنقنؿ وثألفنث٣
 ّاا٬ ث٥قااجدسر ثألف٢ااج٧ يف ٦٥يْاا٬ ث٥ؾااجسُ أصجفا٪ااج وعااي٦ضج٫ ضبااز ص٢اان٫ هاازث و٦ّاا 
 ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ إفااذثاج ثإلدثسيااز، ثحملااج٨١ ّاا٬ أو ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز
 هاا  ثؼب٢اا٨ أفااذسس ث٥ااي ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ وث٥غج٭يااز دااج٥نٞل، دااج٥ي٬ْ ؽااذياز ث٦ْ٥يااج،
 .ث٥نَش إّجدر ث٥ض٪جط

 فضا   ٙياج ث٥ي٬ْ رننص ٙبل ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٬٩ ث٥قجدسر ف٢ج٧ثأل أ٩ج
 ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  صنَاي٨  ٝنان٫  15/٬٩/ثؾبجدر ١ج٭ش وٝذ ث٥نَش، إّجدر ث٥ض٪جط ديشيٜ
ـ  1955 ٥غانز  165 سٝا٨   يف ث٥يْاا٬ يٞا٤  أال ٦ّا   ثألخارير  ٙٞشصباج  يف فاشثفز  صان
 .شث٥نَ إّجدر ث٥ض٪جط ديشيٜ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أف٢ج٧

 ٭قنفاا  صناا٪ن إٔٚاا٤ ٝااذ 1959 ٥غاانز 55 سٝاا٨ ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ ٝااج٭ن٫ ١ااج٫ وإرث
ِ  أ٫ إال كباجعبلً،  فاشزنج   ف٢٪ج   ٩ا٬ /19/ثؾباجدر  ٝقاشس  إر ياضٖري،  مل ٦ٍا   يف ث٥نما
 فب٢٪از  ٬ّ ث٥قجدسر ثألف٢ج٧ ٦ّ  ث٥نَش إّجدر ث٥ض٪جط ديشيٜ ث٥ي٬ْ ث٥ٞج٭ن٫ هزث

 رثصاا  ث٥ٞااج٭ن٫ ٩اا17/٬/ثؾبااجدر نْااش٩ ١٪ااج ثإلدثسيااز، ثحملااج٨١ ٩اا٬ أو ثإلدثسي ث٥ٞنااج 
 ىااشٛ ٩اا٬ ىشيااٜ دااهي ث٥يْاان٫ ٙقااـ دثةااشر ٩اا٬ صقااذس ث٥ااي ثألف٢ااج٧ يف ث٥يْاا٬
 .1ث٥ي٬ْ

                                                           

 ،1962 عنز ين٭ين ٩٬ 2 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 896 س٨ٝ ث٥ض٪جط0 ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1
 .1968 عنز ٩جين ٬٩ 5 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 13 ٥غنز 576 وس٨ٝ
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 األول انفرع

 اإلدازّح األحكاو يف انطعٍ طسق

 - ثؼباجالس  فغاخ  - ث٥يْا٬  شن٬٢ ثإلدثسي ث٥ٞنج  ٬ّ صقذس ث٥ي واألحكاو
 .ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٧أ٩ج ٙياج ث٥ي٬ْ شن٬٢ ١٪ج ثإلدثسي ثالعضتنجٗ يف

 

 0  األًل ادلطهت

 االظتئنبف

 0ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز أ٩ج٧ دجالعضتنجٗ ث٥ي٬ْ 
 ٦ّا   ث٥ي٬ْ هزث ثؾبؾشُ ٝقش 0ثبالظتئنبف فْيب انطؼٍ جيٌش انيت األحكبو -أوال 

 فب٢٪از  ٩ا٬  ث٥قاجدسر  ثألف٢اج٧  ٙائ٫  ودج٥ضاجي  ثإلدثسيز، ثحملج٨١ ٬ّ ث٥قجدسر ثألف٢ج٧
 ث٦ْ٥يااج ثإلدثسياز  ثحمل٢٪ااز أ٩اج٧  ٙياااج ييْا٬  ث٥ضهديذيااز، ثحملاج٨١  وّاا٬ دثسيثإل ث٥ٞناج  
 1969 ٥غنز 86 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ دبٞضن  ثعضقذط ٝذ ث٥ي٬ْ هزث ١ج٫ وإرث ،٩ذجؽشر

 ث٥ٞاج٭ن٫  أفاذس  فياظ  ثؾبقاشي،  ثؾبؾشُ ٙئ٫ ،(1959 ٥غنز 55 س٨ٝ ٦٥ٞج٭ن٫ ثؾبْذ٣)
 يف ذنجةياز  أف٢ج٩ااج  ؽْا٤  ر،٩ش ألو٣ ثإلدثسيز ثحملج٨١ دئ٭ؾج  1954 ٥غنز 147 س٨ٝ
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ٗ  وٝجد٦از  ٩ْيناز،  فذود ُ  و٢٥ا٬  ،ّاذثهج  ٙي٪اج  ٥بلعاضتنج  ث٥يْا٬،  هازث  أعاٞو  ثؾبؾاش
 ٥غاانز 165 سٝاا٨ ث٥ٞااج٭ن٫ دبٞضناا  ٩ااشر ألو٣ ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز هأ٭ؾاا فين٪ااج
 ث٥قاجدسر  ثألف٢اج٧  إىل صنؽا   ث٥اي  ث٥يْان٫  يف دج٥نَش ٕريهج دو٫ وثخضقاج ،1966
 ث٥ٞج٭ن٫ دبٞضن  ثفيج ٝذ ث٥ْشد  ثؾبؾشُ ي٢ن٫ وه٢زث. دثسيزثإل ثحملج٨١ قبض٦٘ ٬٩
 ٝقااارير ٥ٚااارتر ىياااٜ وث٥ااازي دجالعاااضتنجٗ، ث٥يْااا٬ ىشياااٜ ،1969 ٥غااانز 86 سٝااا٨

 .1954 ٥غنز 147 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ دبٞضن 

 ؽااج٩بلً دجالعااضتنجٗ ث٥يْاا٬ ؽْاا٤ أ٭اا  ثػبذيااذ، ث٥ٞااج٭ن٫ يف ثػبذيااذ و٢٥اا٬
ُ  ١اج٫  أيج  زثإلدثسي ثحملج٨١ ٬٩ ث٥قجدسر ثالف٢ج٧ ػب٪يِ  ث٭قاخ  عانث  /ثؼب٢ا٨  ٩نمان
ُ  ثؼب٢ا٨  صْاشك  وعانث   ٩ٞاذثس ،  ١اج٫  وأياج   داج٥ضْنيل،  أو دجإل٥ٖاج   ى٦خ ٦ّ   ؾبنمان

 ثؾبذذأ هن وهزث. ث٥ذّن  ٝذن٣ ؽشوه أو ثالخضقجؿ ٩غجة٤ ٦ّ  ثٝضقش أو ث٥نضثُ،
 .ع٦٘ ٙي٪ج سأينج ١٪ج ٙش٭غج يف ثؾبٞشس

 ّن وه . ثؼب٨٢ فذوس صجسي  ٬٩ ين٩ج  دغضن ثؾبؾشُ فذدهج 0انطؼٍ يدح -عج٭يج 
 ث٭ٞنش إرث ثالعضتنجٗ يف ثؼبٜ يغٞو. ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ٦٥ي٬ْ ثؾبٞشسر
 و٥ٞاذ . ثؾبٞنا   ث٥ؾا    فؾياز  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪ز ٬٩ ث٥قجدس ثؼب٨٢ وفجص ثؾبذر، ص٠٦
 ٦٥٪ق٢٪ااز ثؾبقاا٦قز ري ٝذاان٣ يْضاارب ث٥ٚش٭غاا  ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ أ٫ عااذٜ، ٙي٪ااج سأينااج
 .ث٥ي٬ْ يف ثؼبٜ عٞنه إىل يؤدي ٦٥٪ذر، ث٭ٞنج  دبغجدز الدضذثة ث ٦٥ق٨٢

 ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  يف ثؾبٞاشسر  ث٥ٞنثّاذ  دجالعضتنجٗ ث٥ي٬ْ ٩ذر ٦ّ  صيذٜ ٩قش ويف
ٜ  ال ٩اج  ٕاري  يف وث٥نٝا٘،  ثال٭ٞيجُ فيظ ٬٩ وث٥ضؾجسيز ثؾبذ٭يز  ث٥ٞناج   وىذيْاز  يضٚا
 .ثإلدثسي

 ٬٩) يٞذ٤ ث٥ي٬ْ ده14/٫/ثؾبجدر ٬٩ زث٥غج٭ي ث٥ٚٞشر ٝيْش 0انطؼٍ ّمجم يٍ -عج٥غج 
 ( ثؾبقا٦قز  روي) ثفايبلؿ  ويؾ٪٤ (،ث٥ذو٥ز ٩ٚنم  هيتز سةيظ ٬٩ أو ث٥ؾه٫ روي
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 ث٥ٚش٭غا   ث٥ذو٥از  ـب٦ظ أ٫ سأينج و٥ٞذ ،ٙياج أدخ٤ أو صذخ٤ و٬٩ ،1ث٥ذّن  أىشثٗ
 .ثالعضتنجٗ ؽاز أ٩ج٧ ٩شر ألو٣ ث٥ضذخ٤ رنيض

 فب٢٪ااز أ٩ااج٧ دجالعااضتنجٗ ث٥يْاا٬ ٦ّاا  يرتصااخ 0ثبالظةةتئنبف انطؼةةٍ أثةةس -سثدْااج 
ِ  فيظ ٬٩ دش٩ض ، ث٥نضثُ ٭٤ٞ ثإلدثسي ث٥ٞنج   ور٥ا٠  ثحمل٢٪از،  إىل وث٥ٞاج٭ن٫،  ث٥نٝاجة

ٗ  أ٫ وثألفا٤  ،2ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ثؾبغضه٭٘ ييشف  ٩ج فذود يف  ٦ّا   ينقاخ  ثالعاضتنج
 رننص ث٥ٚش٭غ ، ث٥ذو٥ز جمل٦ظ ٩غضٞش ٥ٞنج  ىذٞج  ٙئ٭  ر٠٥، و٩ِ ،ثؼب٨٢ ٩نينٛ
 . ٩نينٝ  ٬٩ ضأيضؾ ال ؽض ث  صْضرب ث٥ي ثؼب٨٢ فيغيجس لدْ ثعضتنجٗ

 ثإلدثسي ث٥ٞنج  ٩نٝ٘ زنذد عنٗ ثؾبغضقذط، ٦٥ي٬ْ ث٥ْ٪٦  ث٥ضيذيٜ أ٫ ؽ٠ وال
ٗ . ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز أ٫ ثؾبؤ١ااذ ٩اا٬ و٢٥اا٬  ،ثأل٩اانس هااز  ٩اا٬ ثؾبقااشي  عاان
 ضؾجسياازوث٥ ثؾبذ٭يااز ثؾبشثْٙااجس ٝااج٭ن٫ يف ثؾبٞااشسر دجألف٢ااج٧ ث٥قااذد هاازث يف صغااضاذي
 (.240 إىل 219 ٬٩ ثؾبنثد) ثإلدثسي ث٥ٞنج  وىذيْز يضٜٚ ٙي٪ج ثالعضتنجٗ ٦٥ي٬ْ

ِ  ٦ّا   ويرتصاخ  ٗ  سٙا  ثحمل٢٪ااز ٩ا٬  ث٥قاجدس  ثؼب٢ا٨  صنٚياز  وٝاا٘ ،ثؾبيْاجد  يف ثالعاضتنج
ٜ  ث٥قاجدسر  ثألف٢اج٧  ّذث ٙي٪ج ور٠٥ ث٥ي٬ْ، يف زن٨٢ فض  ثإلدثسيز  ٦٥٪اجدر  داج٥ضيذي

 أ٩ااشس إرث إال ث٥ضنٚيااز وثؽذااز ص٢اان٫ ٙئذنااج ،1959 ٥3غاانز 55 سٝاا٨ ث٥ٞااج٭ن٫ ٩اا٬ 21
 .صنٚيزهج دنٝ٘ ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز

                                                           
 ث٥ضٚقااي٤ ٦ّاا  ثؾبخضقااز ثإلدثسر ؽاااز شبغياا٤ يف ثؼبااٜ ٥اا  ٩اا٬ ثإلدثسر، دجعاا٨ ثالعااضتنجٗ يشٙااِ -1

 .ث٥غجدٜ
ٗ ))0 دٞنؿباج  ثػبذياذ  ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  ٩ا٬ /232/ثؾباجدر  ثؾبْنا   هازث  ّا٬  ّربس -2  ينٞا٤  ثالعاضتنج

ِ  ؾباج  دج٥نغاذز  ثؾبغاضه٭٘،  ثؼب٨٢ فذوس ٝذ٤ ٦ّياج ١ج٭ش ث٥ي ٥ضاجحبج ث٥ذّن  ٗ  ّنا   سٙا  ثالعاضتنج
 (.(ٙٞو

 يٞذ٤ ال ث٥ي ٦٥ٞشثسثس دج٥نغذز)) 0أ٭  ٦ّ  ثؾبنت يف إ٥ياج ثؾبؾجس/21/ثؾبجدر ٬٩ ث٥غج٭يز ث٥ٚٞشر صنـ -3
٘  ى٦اخ  رنانص  ال »داجؾبنٍٚن  ٦١ااج  وصض٦ْٜ« إدثسيج  ٩ناج ث٥ض٨٦َ ٝذ٤ إ٥ٖجةاج ى٦خ  ٦ّا   .((صنٚيازهج  وٝا
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 يف ثالعااضتنجيف ث٥ٞجماا  ّ٪اا٤ ينضااا  أ٫ ثألفاا٤ 0االظةةتئنبف يف احلكةةى -خج٩غااج 
 ث٥يْا٬  دٞذان٣  وإ٩اج  ثؾبغاضه٭٘،  ثؼب٢ا٨  دضهيياذ  إ٩اج  ٙيا   ثؾبيْان٫  ثؼب٨٢ ٦ّ  صْٞيذ 
 ٩اج  أعاجط  ٦ّا   ور٥ا٠  ٙيا ،  ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  دضْاذي٤  وإ٩اج  ثؾبغاضه٭٘،  ثؼب٢ا٨  وإ٥ٖج 
 ٝاذ  ١اج٫  و٩اج  ؽذيذر دٙجُ وأوؽ  ودٙنُ أد٥ز ٬٩) ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز إىل يٞذ٧
 أ٫ و٦٥٪ق٢٪اااز( ٩شثْٙااجس  233 ٩اااجدر) ثألوىل ث٥ذسؽااز  فب٢٪ااز  إىل ر٥ااا٠ ٩اا٬  ٝااذ٧ 
 . ٝج٭ن٭ج  ثؾبٞشسر ثألفنث٣ يف ثؽبقن٩ز درتٟ صٞن 

 0 انثبَِ ادلطهت
 انؼهْب ازّخاإلد احملكًخ أيبو انطؼٍ

 
 0ًاننظسّخ ًحتضريه انطؼٍ تمدّى-األًل انجند
 0اندًنخ يفٌضِ ىْئخ يٍ انطؼٍ تمدّى
 ثإلدثسي ث٥ٞناج   فب٢٪از  ّا٬  ث٥قجدسر ثألف٢ج٧ دبشثؽْز ث٥ذو٥ز ٩ٚنم  هيتز صٞن٧

 ويٞاذ٧  ثألف٢اج٧  هاز   يف ٦٥يْا٬  ثؾبٞاشسر  يان٧  60 خابل٣  ث٥ضهديذياز  ثإلدثسياز  وثحملج٨١
ِ  ث٥ذو٥ز، ٩ٚنم  هيتز سةيظ دجع٨ ث٥ي٬ْ ٜ  وال صٞشياش ،  ٦ّا   وينٝا  سعان٩ج   يغاضق
 صٞاذ٧  أ٫ ث٥ذو٥از  ٩ٚنما   فٜ و٬٩ ث٥ذو٥ز، ٩ٚنم  هيتز صشْٙاج ث٥ي ث٥يْن٫ ٦ّ 

 أو ٩نااج  ٩ٞذ٩ج  ث٥ي٬ْ ١ج٫ عنث  ث٥ي٬ْ أعذجح يف صشد مل ؽذيذر أعذجح أو ى٦ذجس
 .1ث٥ؾه٫ ري ٬٩

                                                                                                                                        
ٗ  دجعاض٪شثس  ٩ؤٝضاج   زب٢ا٨  أ٫  »ثؾباض٨٦َ  ى٦اخ  ٦ّا   دناج  «  ٦٥٪ق٢٪از  رنانص  أ٭   أو ٦١ا   ٩شصذا   فاش

 ومل ص٦َ٪ا   سٙال  عا٨  ث٥ي٦اخ،  ذبازث  ٥  ف٨٢ ٙئرث دج٥نٝ٘، أو دج٥ٚق٤ فجدسث  ث٥ٞشثس ١ج٫ إرث دْن 
 .ٝذن  ٩ج ٩ن  وثعرتد ي٬٢ مل ١ه٫ ثؼب٨٢ ثّضرب ثؾبيْجد، يف ثإل٥ٖج  دّن  يشِٙ

 ٬٩ 138و 17و 11 أسٝج٧ ثألوىل ث٥غنز 1955 ٭نٙ٪رب ٬٩ 19و 12 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1
 ٬٩ 27و 67 س٨ٝ ثألوىل ث٥غنز 1956 ٩جسط ٬٩ 17و 27 س٨ٝ ثألوىل ث٥غنز 1955 ديغ٪رب
 .1 س٨ٝ ث٥غنز 1956 أ١ضندش
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 ٩ٚنما   هيتاز  ٩ا٬  ذ٩از ثؾبٞ ودجألعذجح دج٥ي٦ذجس صضٞيذ ال ث٦ْ٥يج ثحمل٢٪ز ٫إ
 عاايجدر ٦ّاا  ٭ااضوال  ثؾبؾااشوّيز إىل ثأل٩ااش وصااشد ث٥ٞااج٭ن٫ ف٢اا٨ صنااض٣ ال ألذنااج ث٥ذو٥ااز
 سوثداو  ٬ّ ىذيْضاج يف سبض٦٘ ث٥ي ث٥ْج٧ ث٥ٞج٭ن٫ سوثدو ٬٩ ه  سوثدو يف ث٥ٞج٭ن٫
 .ثؽبجؿ ث٥ٞج٭ن٫

 0انشأٌ ذًُ يٍ انطؼٌٌ تمدّى -ِانثبَ انجند

ِ  ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  صاخ ج١ ٦ٝا٨  دُيان  دضٞشيش ث٥ؾه٫ روي ٬٩ ث٥ي٬ْ يٞذ٧  ٩نٝا
 ٦ّاا  ّاابلور - ث٥ضٞشيااش يؾااض٪٤ أ٫ ورنااخ أ٩ج٩اااج، ثؾبٞذاان٥ن ٩اا٬ فبااج٩  ٩اا٬ ٦ّياا 

 دياج٫  ٦ّا   - ٩ناا٨  ١ا٤  و٩نثى٬ وفٚجصب٨ ثؽبقن٧ دهغبج  ثؾبض٦ْٞز ث٥ْج٩ز ث٥ذيج٭جس
 ث٥ياج٬ّ  وى٦ذجس ث٥ي٬ْ ٦ّي  دن  ث٥ي ثألعذجح وديج٫ وصجسسن  ٙي  ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢
 ٝاج٭ن٫  ٩ا٬  44 ٩اجدر ) دذيبل٭ا   ثؼب٢ا٨  ؽاجص  ث٥نؽا   هزث ٦ّ  ث٥ي٬ْ زنق٤ مل ٙئرث

 (.ث٥ذو٥ز ـب٦ظ

 ٢٥ا٤  ٩ٞاشس  ثؼب٢ا٨  يف ث٥يْا٬  فٜ ده٫ ٩قش يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ف٢٪ش وٝش
 .1ٙياج صذخ٤ أو دج٥ذّن  ٨٦ّ ي٬٢ و٥ن ثؼب٨٢ ٩غ  ٬٩

 ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ دج٥ي٬ْ ث٥ضٞشيش إليذثُ ٩ْينج  ىشيٞج  ث٥ٞج٭ن٫ يشع٨ ومل
 ودْاذ  ث٥ٞاج٭ن٭   ثؾبيْاجد  يف دج٥ي٬ْ ث٥ضٞشيش يندُ أ٫ فقيقج  ث٥ي٬ْ يض٨ ٢٥  ٙي٢ٚ 
 .2ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ٝج٭ن٫ يف ٦ّياج ثؾبنقنؿ ث٥ذيج٭جس ثعضيٚج 

ِ  ال دباج  ديج٭جصباج  دائيشثد  هان  فقضاج يف وث٥ْربر  ؽذياز  فارير  يف إ٥يا   أ٦ّناش  ٩ا٬  ينٝا
 ٩ااذّجر ث٥ااذّن  سٝاا٨ يف أو ثؾبغااضه٭٘ ثؼب٢اا٨ صااجسي  يف ثؽبيااه يْضاارب ٦ٙاا٨ و٥ااز٠٥

                                                           
 .85 س٨ٝ 11 ث٥غنز 1966 ين٭ين 11 يف ف٢٪اج - 1
2
 .865 ؿ 85 س٨ٝ ثؽبج٩غز ث٥غنز 1960 أدشي٤/٭يغج٫ ٬٩ 16 يف ٦ْيجث٥ ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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 زبذيااذ يف ص٢ٚاا  ث٥قااقيٚز صناا٪نضاج ث٥ااي ثألخااش  ث٥ذيج٭ااجس دث٩ااش ٩ااج ٦٥ضؾاياا٤
 .٩1نمنّ 

 ث٥اي  ث٥يْا٬  فاقيٚز  فانسر  ص٢ان٫  أ٫ ينؽاخ  ٩اج  ث٥ٞاج٭ن٫  ٭قانؿ  يف و٥ايظ 
 .2ث٥يج٬ّ ٬٩ ٩نْٝز ث٥ؾه٫ ٥زوي ص٬٦ْ

 ثحمل٢ن٧ ث٥ذّن  يف خق٪ج  ي٬٢ مل ث٥زي ،٦٥3ٖري ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أؽجصس وٝذ
 دث٧ ٩ااج ث٥ااذّن  يف ث٥قااجدس ثؼب٢اا٨ يف ييْاا٬ أو ٙياااج، يااذخ٤ أو يضااذخ٤ ومل ٙياااج،
 .ث٥ٞج٭ن٭  ٩ش١ض  أو فجؼب  شنظ

 ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز أ٫ إال ثؼب٢اا٨ ٦ّاا  ث٥ٖااري ثّاارتثك ٝذياا٤ ٩اا٬ ث٥يشيااٜ هاازث ويْضاارب
 ث٥ٞناج   ـباج٣  يف ثؼب٢ا٨  ٦ّا   ث٥ٖاري  الّارتثك  ثؽبجفز ث٥نعي٦ز هز  أؽجصس ث٦ْ٥يج

 ّا٬  داز٠٥  ٙجعاضٖنش  ث٥ذو٥از،  ـب٦اظ  ٝاج٭ن٫  ٩ا٬  ٩جدر ٭ـ ٙياج وثعضْجسس ثإلدثسي
 ث٥ؾاذيذ  ثػباذ٣  وربنذاش  ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  يف ثؾبٞاشسر  ث٥ٖاري  ثّارتثك  أف٢اج٧  صيذيٜ
 ث٥ٞااج٭ن٫ ـبااج٣ يف صقااذس ألف٢ااج٧ أفاابلً ثؾبٞااشس ث٥يشيااٜ هاازث ؽاانثص فاان٣ دثس ث٥اازي

 .ث٥ٖري دقج  ثؼب٨٢ ٩غجط ذبج يؤ٬٩ فبذودر ٭غذيز فؾيز ؿبج وي٢ن٫ ثؽبجؿ

 ١ٚج٥ااز ثجمل٦ااظ خضث٭ااز يندّاانث أ٫ دااج٥ي٬ْ ث٥ضٞشيااش ّنااذ ث٥ؾااه٫ روي ٦ّاا  ورنااخ
 ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز ّاا٬ فااجدسث  ٙياا  ثؾبيْاان٫ ثؼب٢اا٨ ١ااج٫ إرث ؽنياااجس ّؾااشر ٝي٪ضاااج
 ّاا٬ فااجدسث  ثؼب٢اا٨ ١ااج٫ إرث ؽنياااجس ّؾااشر أو ث٦ْ٥يااج ث٥ضهديذيااز ثحمل٢٪ااز أو ثإلدثسي
ـ  دثةاشر  وصٞنا   ث٥ضهديذيز ثحملج٨١ أو ثإلدثسيز ثحملج٨١  يف دبقاجدسصبج  ث٥يْان٫  ٙقا
 ث٥ؾاه٫  ٥ازي  ورننص ،(44 ثؾبجدر ٬٩ ثألخرير ٝذ٤ ث٥ٚٞشر) ث٥ي٬ْ دشٙل ثؼب٨٢ فج٥ز

                                                           
1
 .356 ؿ 41 س٨ٝ ثؽبج٩غز ث٥غنز 1960 ٙربثيش ٬٩ 13 يف ف٢٪اج - 

2
 .147 فٚقز 19 س٨ٝ ثألوىل ث٥غنز 1955 ٭نٙ٪رب ٬٩ 19 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

 .1961 ديغ٪رب ٬٩ 23 يف ف٢٪اج - 3
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 ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  ٩ٚنما   أفاذ  ٩ا٬  ثؾب٢ن٭از  ث٥ٞنجةيز ثؾبغجّذر هيتز ٬٩ يي٦خ أ٫
 ثحمل٢٪از  أ٩اج٧  ىْنا   ٥يٞاذ٧  فبج٧ وصْين ج٥زوث٢٥ٚ ث٥شعن٧ ٬٩ ثّٚجؤ  و١جصخ، ث٦ْ٥يج

 ٙيذذأ ث٥ي٬ْ ؾبيْجد ٝجىْج  ث٥ي٦خ هزث وي٢ن٫. ثؾبٞشسر ٦٥ٞنثّذ ىذٞج  ور٠٥ ثؾبز١نسر،
 .(ٙي  ث٥ٚق٤ صجسي  ٬٩ ؽذيذ ٬٩

 0انطؼٍ يْؼبد -انثبن  انجند
ـ  ١٪اج  ث٥يْا٬  و٩يْجد  ٩ا٬  ين٩اج   عاضن٫  هان  ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  ٝاج٭ن٫  ٩ا٬  44 ثؾباجدر  صان
 ثالف٢اج٧  يف ث٥يْا٬  ّنذ ثؾبغجٙز ٩نثّيذ وزبغخ ٙي  ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ فذوس صجسي 
 فبااج٨١ أ٩ااج٧ ٦٥٪نثّيااذ دج٥نغااذز ٩يذااٜ هاان ؾبااج ىذٞااج  ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧

 .ثجمل٦ظ

 ٩اا٬ ثالخضقااجؿ دْااذ٧ ف٢اا٨ فااذس إرث ده٭اا  ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز ٝنااش وٝااذ
 ف٢٪اش  أ٫ دْاذ  إ٥يااج  ػباه  يث٥ا  ثحمل٢٪از  ٩ا٬  آخاش  ف٢ا٨  عا٨  إ٥يااج  ػبه ث٥ي ثحمل٢٪ز
 ٙاائ٫ ثالخضقااجؿ، دْااذ٧ ف٢٪ااج  دااذوسهج ث٥غج٭يااز ٙضقااذس ثخضقجفاااج دْااذ٧ ثألوىل
 ثحمل٢٪ز ٥ضنَش أينج  ثألو٣ ثؼب٨٢ يف ث٥ي٬ْ دجح يٚضـ ثألخري ثؼب٨٢ هزث يف ث٥ي٬ْ
ٜ  ثؼب٨٢ يف ث٥ي٬ْ ٩نثّيذ ١ج٭ش و٥ن ّنجفش  جب٪يِ ثؾبنمنُ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز  ثألعاذ

 .ٙجصش ٝذ

 ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ فذوس صجسي  ٬٩ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ث٥ي٬ْ ٩يْجد خوحبغ
 ٦٥ٞنثّاذ  صيذيٞج  ثؾبيْجد ٬٩ ثألخري ث٥ين٧ وزنغخ ثؼب٨٢ فذوس ين٧ زنغخ ال ٙي ،

 .1ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ثؾبٞشسر

                                                           
 ثحمل٢٪ز أ٫ إال ،19 س٨ٝ ثألوىل ث٥غنز 1955 ٭نٙ٪رب ٬٩ 19 يف ٦ْيجث٥ ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ف٨٢ - 1

 .ث٥ٞنجةيز 7 ٥غنز 787 س٨ٝ وث٥ي٬ْ 1961 ديغ٪رب ٬٩ 23 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز
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ٜ  يف ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ث٥ي٬ْ ٩يْجد عشيج٫ ّذ٧ ٝشسس  ثؾبقا٦قز  ري فا
 ث٥ٞنااج  هاازث و١ااج٫ ث٥يٞاايين ٦ّ٪اا  صاجسي   ٩اا٬ إال ثحملج١٪ااز داائؽشث ثس ٦ْاا٬ي مل ث٥ازي 

 وىذٞاش . إ٥يااج  ثؾبٞاذ٧  ثؾبنٍ٘ مذ أف٢ج٧ ٬٩ ث٥ضهديذيز ثحملج٨١ صقذس  ؾبج دج٥نغذز
ٜ  ٥ا   ثّرتٙاش  ث٥ازي  ث٥ٖاري  وشباظ  صقاذس  ث٥اي  ثألف٢اج٧  ٦ّا   أينج  ث٥ٞنثّذ هز   حبا

 .1ثؼبج٥ز هز  ثؼب٨٢ ٦ّ  ثالّرتثك

 0(اننظسّخ) ًحتضريه انطؼٍ ػهَ نسدا -انساثغ انجند

 ؽااه٫ يف عااشس ث٥ؾااه٫ فااجفخ ٩اا٬ أو ث٥ذو٥ااز ٩ٚاانك هيتااز ٩اا٬ ث٥يْاا٬ ٝااذ٧ ٙاائرث
 ٦٥يشٗ ث٥ي٬ْ ٙي٬٦ْ ،ث٥ذو٥ز جمل٦ظ صشِٙ ث٥ي ث٥ذّجو  ؾبخض٦٘ ثؾبٞشسر ثإلؽشث ثس

 ٩ؾاٚنّج   ث٥يْا٬  ٦ّا   سد  ثحمل٢٪از  ١ضاجح  ٨٦ٝ يندُ أ٫ مذ  ٦٥٪يْن٫ وي٢ن٫ ثآلخش
 رنانص  ر٥ا٠  وهذ ث٥شد، هزث ٦ّ  يشد أ٫ ٦٥يج٬ّ رننص ١٪ج ثؾب٢٪٦ز، وسثٛوثأل دجؾبغضنذثس

 يف ر١شهاج  ٦ّا   أصيناج  ث٥اي  ٥ؤلفان٣  ٥ضقناري   ث٥ذو٥از  ٩ٚنما   هيتاز  إىل ث٥يْا٬  إفج٥ز
 أل٫ ث٥ٖج٥اخ  يف ٦٩ض٩از  ٥يغاش  ٥ضقناري   ثؾبٚنمن هيتز إىل ث٥ي٬ْ وإفج٥ز ثألو٣ ث٢٥ضجح
 ورنانص  ٙيا ،  ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ أفذسس ث٥ي ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ١ج٩بلً ثعضيٚج  صغضنيف ث٥ذّن 
 ٦ّيااج  ثعاضٞشس  ث٥اي  ثؾبذاجدا  فغاخ  ث٥نضثُ صغنيز ث٥ؾه٫ روي ٦ّ  يْشك أ٫ ٦٥٪ٚنك
 ث٥يْاان٫ ٙقااـ هيتااز دئ٭ؾااج  أايضاا  ثإلؽااشث  هاازث ٙٞااذ وٝااذ ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز
 .ث٥ضغنيجس إؽشث  ٬ّ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٩ٚنم  وإٝبلُ

 ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  ث٥يْن٫ ٙقـ دثةشر ٦ّ  »ؽش  إ٫« نري زب دْذ ث٥ي٬ْ وزنج٣
 .٩غضؾجسي٬ عبلعز ٬٩ ٩ؤ٥ٚز وه  ث٦ْ٥يج

 ؽاذيش  ٕاري  أو دجىا٤  أو ؽا٢بلا  ٩ٞذان٣  ٕاري  ث٥ي٬ْ أ٫ ثآلسث  دئطبجُ ث٥ذثةشر سأس وإرث
 وصاذن  ثػب٦غاز  دبقناش  ثؼب٢ا٨  أو ث٥ٞاشثس  داز١ش  وي٢ضٚا   ،دشٙنا   ف٢٪اش  دج٥ْشك

                                                           
1
 .ٝنجةيز 8 ٥غنز 826 س٨ٝ ث٥ي٬ْ عنز ينجيش ٬٩ 6 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز- 
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 رناانص وال دااج٥شٙل فااجدسث  ثؼب٢اا٨ ١ااج٫ ث٥نَااش وؽاااز دئرنااجص ثحملنااش يف ثحمل٢٪ااز
 .ث٥ي٬ْ ىشٛ ٬٩ ىشيٜ دهي ٙي  ث٥ي٬ْ

 ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز إىل ث٥يْاا٬ إفج٥ااز ث٥يْاان٫ ٙقااـ دثةااشر ٝااشس وإرث
 ٩ٚنم  دز٠٥ ث٥ؾه٫ رو وسنيش ث٥ي٬ْ صٞشيش ٦ّ  دز٠٥ ثحمل٢٪ز ١ضجح ٨٦ٝ يؤؽش
  .(ث٥ذو٥ز ظـب٦ ٝج٭ن٫ 47/٬٩/ثؾبجدر) ثحمل٢٪ز دٞشثس ث٥ذو٥ز

 

 0 ثبن ان طهتادل

 أيبييب انطؼٍ ًطجْؼخ انؼهْب اإلدازّخ احملكًخ ًضغ

 ٩ا٪ضاج وؽ٤ْ ،1955 ٥غنز 165 س٨ٝ دج٥ٞج٭ن٫ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ثؾبؾشُ أ٭ؾه
 أو ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز ّاا٬ ث٥قااجدسر ثألف٢ااج٧ طبيااِ ٦ّاا  ث٥ناااجة  ث٥ضْٞيااخ
 1958 ٥غانز  117 سٝا٨  ث٥ٞاج٭ن٫  دبٞضنا   ياخ، ث٥ضْٞ هزث ث٩ضذ ع٨ ثإلدثسيز، ثحملج٨١
 أو) ث٥ضهديذيااز ثحملااج٨١ ّاا٬ ث٥قااجدسر ثألف٢ااج٧ إىل ،1959 ٥غاانز 55 ث٥ْااج٧ وث٥ٞااج٭ن٫
 .(عنسيج يف ثألخري ث٥ضْذي٤ فغخ ثؾب٢٦يز ثحملج٨١

ـ  ث٥اي  ثألفنث٣ يف ور٠٥  أو صيذيٞا   يف ثؽبياه  أو ث٥ٞاج٭ن٫  قبج٥ٚاز  وها   ٦ّيااج،  ٭ا
 ف٢اا٨ فااذوس أو ثؼب٢اا٨، يف أعااش ثإلؽااشث ثس يف أو ٢اا٨ثؼب يف دياابل٫ وٝااِ أو صهوي٦اا ،
 ٦٥يْا٬  ؽذيذث  ىشيٞج  دز٠٥ ٙجعضقذط ثؾبٞن ، ثأل٩ش ٝنر فجص عجدٜ ؼب٨٢ خبلٙج 

 ثحمل٢٪از  أ١اذس  وٝاذ . أ٦ّا   ؽذياذر  هيتاز  أ٩اج٧  ٝذا٤،  ٩ا٬  ٩ٞشسث  ي٬٢ مل ثألف٢ج٧ يف
 إلدثسيااز،ث ثالف٢ااج٧ سٝااجر يف ؼبٞاااج كبجسعااضاج دقااذد ث٥ذذثيااز، ٩نااز ث٦ْ٥يااج، ثإلدثسيااز
 وؽ  ال أ٭  أومقش إر ثإلدثسي، ث٥نٞل ذبج يض٪يض ث٥ي وثؽبقجةـ ث٥زثصيز ث٥يذيْز
 ث٥يْا٬  و٭َاج٧  ثؾباذ٭   ث٥انٞل  ديشيٜ ث٥ي٬ْ ٭َج٧ دن ث٥ضج٧ ث٥ضيجدٜ ٝيج٧ الٙرتثك
 ثحمل٢٪ااز عاا٦يز ٩ااذ  يف أ٧ عااريهج، ١يٚيااز أو ثإلؽااشث ثس، ؽاا٤٢ يف عاانث  ثإلدثسي،
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 إىل ر٠٥ ٩شد د٤ ٙي ، ثؼب٨٢ ١يٚيز يف أ٧ ث٥ي٬ْ، من٩ُن ثألف٢ج٧ إىل ث٥نغذز ث٦ْ٥يج
 وٝذ ثإلدثسي، ث٥ي٬ْ زب٨٢ ث٥ي وص٠٦ ثؾبذ٭ ، ث٥نٞل زب٨٢ ث٥ي ث٥ٞج٭ن٭يز ث٥نقنؿ
 فيظ ٬٩ ث٥نَج٩ن دن ٝجة٨ ٙج٥ضيجدٜ أخش ، ٭جفيز يف وسبض٦ٚج٫ ٭جفيز يف صضٚٞج٫
 426و 425 ثؾبجدصاج٫  دينضاج ث٥ي وه  ثألف٢ج٧، يف ث٥ي٬ْ ربيض ث٥ي ثؼبجالس صذيج٫
 ث٥غااانسي ثحملج١٪اااجس أفااان٣ 250 ثؾباااجدر وث٥ضؾجسياااز ثؾبذ٭ياااز ثؾبشثْٙاااجس ٝاااج٭ن٫ ٩ااا٬

 ـب٦ااظ صنَااي٨ ؽااه٫ يف 1955 ٥غاانز 165 سٝاا٨ ث٥ٞااج٭ن٫ ٩اا٬ 15 ثؾبااجدر وسددصبااج
 ثو إؽشث ثصاا  أو ؽاا٦٢  أو ث٥يْاا٬ ٩يْااجد إىل دج٥نغااذز عاانث  ٝااج٧ ٕااري و٢٥ناا  ث٥ذو٥ااز،
 ٝاذ  كباج  ث٥ؾاه٫  هازث  يف ثؽبجفاز  ٝنثّاذ   نَاج٩ن ث٥ ٩ا٬  ٢٥ا٤  إر ٙيا ،  ثؼب٨٢ ١يٚيز
 .ث٥ٚجسٛ ٥نؽند ث٥ٞيجط إؽشث  ٩ْ  شنضنِ

 إىل أعجعااج  ٩ااشد  ثخضبلٙااج  ث٥يْاانن ىذيْااز ثخااضبلٗ و٩اا٬ ث٥اانـ ٩اا٬ أ٩ااج 
 ٙااا٨ ـبااجالس يف ث٥اانٞل فب٢٪ااز ٭ؾااجه ّاا٬ ثؾبنماانُ فب٢٪ااز ٭ؾااجه ثخااضبلٗ
 ثؾبنماانُ ٢٪اازفب ٥ضٞااذيش ٦١اا  ر٥اا٠ ثؾباارتوٟ (ث٥ااشخـ) أّ٪ااج٣ صٞااذيش أو ثؾبنماانُ
 ث٥اشوثدو  ىذيْاز  دان  ث٥ضذاجي٬  إىل أو ث٥انٞل،  فب٢٪از  ٦ّياج صْٞخ ال ٝيْيز دغ٦يز
 دان  ٙي٪اج  صنؾاه  ث٥ي وص٠٦ ث٥ْج٧، ث٥ٞج٭ن٫ ـبجالس يف وثألٙشثد ثإلدثسر دن صنؾج ث٥ي

 ثحمل٢٪ااز ٝنااش ث٢ٚ٥ااشر ؿبااز  وثعضقااقجدج  ،1ثؽبااجؿ ث٥ٞااج٭ن٫ ـبااجالس يف ثألٙااشثد
ـ  أ٩ج٩ااج  يْا٬ ث٥ داه٫  ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسيز  ث٥ضاهدي   ث٥ٞاشثس  وأ ثؼب٢ا٨  ٥ضاض٫  ث٥ذاجح  ؿباج  يٚاض
 فج٥از  دا   ٝج٩اش  ٝاذ  ١ج٭ش إرث ٩ج ثعضَاجس ٩نجى  وص٭ج  ث٥ٞج٭ن٫، دبيضث٫ ٙي  ثؾبيْن٫

 سٝا٨  ث٥ٞاج٭ن٫  ٩ا٬ /15/ثؾباجدر  يف ٦ّيااج  وثؾبنقانؿ  صْيذا   ث٥اي  ثألفانث٣  ٩ا٬  أ١غش أو
 يف ث٥ٞاج٭ن٫  ف٨٢ صنض٣ ع٨ ٙض٦ٖي  ث٥ذو٥ز، ـب٦ظ صنَي٨ ؽه٫ يف ،1955 ٥غنز 165

 ٝشثس  أو ٝنجة  يف فجةذج  و١ج٫ ثألفنث٣ ص٠٦ ٬٩ فج٥ز أيز د  ص٨ٞ مل ث٭  أ٧ ثؾبنجصّز،
                                                           

 ،1955 عنز ٭نٙ٪رب ٬٩ 5 ؽ٦غز جةيز،ث٥ٞن 1 ث٥غنز 59 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1
 .1955 عنز ٭نٙ٪رب ٬٩ 5 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 20 وس٨ٝ
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 ث٥ٞناج   حمل٢٪از  ٥ايظ  أ٭  ١ز٠٥ ثؾبغ٨٦ و٬٩ ث٥ي٬ْ، وصشٙل ٦ّي  ٙضذٞ  ث٥ضهدي ،
 ثجملااج٥ظ ٝااشثسثس ٩ا٬  ـبشثهااج ؽاش   و٩ااج ث٥ضهديذياز  أو ثإلدثسيااز ٦٥٪قاج٨١  أو ثإلدثسي
 ٙاا٨  يف ٝيْياز  عا٦يز  ثحمل٢٪از،  هاز   أ٩اج٧  ٙيااج  ث٥يْا٬  ؽانثص  فياظ  ٩ا٬  ث٥ضهديذياز 
 هاازث يف وث٥ٞيااجط ث٦ْ٥يااج، ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز عاا٦يز ّناااج صٞقااش ثؾبنماانُ أو ث٥نثٝااِ
 .ث٥ٚجسٛ ٩ِ ٝيجط هن ثؾبذ٭  ث٥نٞل ٭َج٧ ٦ّ  ث٥ؾه٫

 ث٥ٞااشثسثس  ٦ّاا  ثإلدثسيااز وثحملااج٨١ ثإلدثسي ث٥ٞنااج   فب٢٪ااز سٝجدااز أ٫ ر٥اا٠
ٗ  ث٥ٞاشثسثس  هاز   ٦ّ  صغ٦ياج ٝج٭ن٭يز سٝجدز ه  ثإلدثسيز  ٩ؾاشوّيضاج  ٩اذ   ٥ضضْاش

ُ  ّان  هن دذوس  وهزث ٦٥ٞج٭ن٫، ٩يجدٞضاج ّذ٧ أو ٩يجدٞضاج فيظ ٬٩  ث٥ازي  ثؾبنمان
 وث٥ٞااااشثسثس، ثألف٢ااااج٧ ٥ض٦اااا٠ ث٥ٞج٭ن٭يااااز سٝجدضاااااج ّنااااذ ث٦ْ٥يااااج ثحمل٢٪ااااز عاااضضنجو٥  
 يف ٩شدااج  أل٫ ث٥يذيْاز،  يف ٩ض٪اجعبل٫  أذن٪اج  إال ثؾبشصذاز  يف ثخض٦ٚاج  وإ٫ ٙج٥نؾجىج٫

 ٙا٨ يف أخيهس ٝذ ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز ١ج٭ش ٙئرث ثؾبؾشوّيز، ٩ذذأ إىل ث٥ناجيز
 عاا٦يز ٩اا٬ ٙاائ٫ دّاانث ، ٩اا٬ إ٥ياا  ياااذٗ و٩ااج ثؾبااذّ  ٝقااذ زبااشي يف أو ث٥نثٝااِ،
 ثأل٩اش  وصاشد  ٦ّيا ،  سٝجدضاج صغ٦و أ٫ دش٩ض ، ث٥نضثُ أ٩ج٩اج ىشؿ وٝذ ث٦ْ٥يج، ثحمل٢٪ز

 .1يـث٥قق ٭قجد  إىل

 يف ث٥ٞااج٭ن٫ ف٢اا٨ صنااض٣ أ٫ ؿبااج أ٫ ٦ّاا  ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز ٝنااج  ؽااش  وٝااذ
 أو ث٥يْاا٬ دهعااذجح ث٥ضٞيااذ دو٫ ث٥قااقيـ، ث٥نؽاا  ٦ّاا  أ٩ج٩اااج ثؾبيشوفااز ثؾبنجصّااز
 أو ث٥ذو٥ااز ٩ٚاانك هيتااز ى٦ذااجس أو ٥اا ، أوؽاا  ٩اا٬ أعااجسو  و٩ااج ٙياا  ثؽبقاان٧ ى٦ذااجس

 وٕااري ثؾبغااض٦ٞز ثؾبنجصّااجس إىل شنضااذ ال ثألعااش هاازث ١ااج٫ وإ٫ صذااذياج، ث٥ااي ثألعااذجح

                                                           
 ،1965 عنز ثدشي٤ ٬٩ 3 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 1596 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 ث٥ٞنجةيز، 8 ٥غنز 1351 وس٨ٝ ،1965عنز ثدشي٤ ٬٩ 3 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 8 ٥غنز 1351 وس٨ٝ
 عنز ٩جسط ٬٩ 23 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 6 ٥غنز 948 وس٨ٝ ،1965 عنز ينجيش ٬٩ 23 ؽ٦غز
1963. 
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 ٦ّا   يضٚشُ أ٭  ر٠٥ ث٥ذو٥ز، ٩ٚنك هيتز ى٬ْ ٦ّي  ثٝضقش ث٥زي دج٥ي٦خ ثؾبشصذيز
 سةايظ  زبنيا٤  ٢ٙاشر  ٦ّيااج  ٝج٩ش ث٥ي ث٥ْج٩ز دجؾبق٦قز ثؾبض٦ْٞز ث٥ضؾشيْيز ثحمل٢٪ز
 جسدجّضذا  ث٥ضهديذيز، ثحملج٨١ أو ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ث٥ي٬ْ فٜ ث٥ذو٥ز ٩ٚنك هيتز
 ص٢ن٫ أ٫ رنخ ث٥زي وفذ  ث٥ٞج٭ن٫ ٥قج  ثؼبيذر ٙي  صض٪غ٤ ثؾبٚنمن هيتز سأي أ٫

 أعااذجح أو دي٦ذااجس صضٞااذ٧ أ٫ ثؿبيتااز ؿبااز  أ٫ ر٥اا٠ ٦ّاا  يضٚااشُ ث٦ْ٥يااج، هاا  ٦١٪ضاا 
 وؽاا  ر٥اا٠ يف صااش  دث٩ااش ٩ااج ث٥يْاا٬، ّشينااز يف أدااذصبج ث٥ااي ص٦اا٠ ٕااري ؽذيااذر
 ١٪اج  ثإلدثسياز،  ثؾبنجصّز يف ث٥ققيـ ث٥نؽ  ٦ّ  ث٥ٞج٭ن٫ ف٨٢ دئ٭ضث٣ ث٥ْج٩ز ثؾبق٦قز

 دي٦ذااجس ٩ٞيااذر ٕااري ث٥نؽاا ، هاازث ٦ّاا  ث٥ٞااج٭ن٫ ف٢اا٨ صنااض٣ أ٫ ث٦ْ٥يااج ٦٥٪ق٢٪ااز أ٫
 ّذاا  ٭اضوال   ثؾبؾاشوّيز  ٩ذاذأ  إىل هان  ث٥اشد  دث٧ ج٩ا  صذاذياج،  ث٥اي  دجألعاذجح  أو ثؿبيتاز 
 ّا٬  ىذيْضااج  يف سبض٦٘ ث٥ي ث٥ْج٧ ث٥ٞج٭ن٫ سوثدو ٬٩ ه  سوثدو يف ث٥ٞج٭ن٫ عيجدر

 .1ثؽبجؿ ث٥ٞج٭ن٫ وثدوس

 ٭َااش يف عاا٦يضاج خقاانؿ يف (٩قااش) ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز رهذااش وٝااذ
 دجإل٥ٖااج  أفااذاج ؽااٞن، رثس ١ج٭ااش إرث ث٥ااذّن  أ٫ إىل ٦ّياااج ثؾبْشومااز ث٥يْاان٫
 ث٥ي٦ااذن دث٧ ٩ااج دش٩ضاااج، ثؾبنجصّااز يااغري ٩نااا٪ج ؽااٜ يف ٙااج٥ي٬ْ دااج٥ضْنيل، وثآلخااش
 ٝاج٭ن٭   أعاجط  ٦ّا   يٞن٩ج٫ دجّضذجساج ؽنهشيج  ثسصذجىج  دجآلخش أفذاج ٩شصذين
 ٙيااا  ىْااا٬ هااان دجإل٥ٖاااج  ث٥يْاا٬  وأ٫ ثإلدثسي، ث٥ٞاااشثس ٩ؾاااشوّيز ّاااذ٧ هااان وثفااذ، 

                                                           
 ٩جسط ٬٩ 31 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 6 ٥غنز 1790 س٨ٝ ى0٬ْ ٩قش يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 3 ٥غنز 477 وس٨ٝ ،1964 عنز ديغ٪رب ٬٩ 12 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 1374 وس٨ٝ ،1965
 أ١ضندش ٬٩ 27 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 343 وس٨ٝ ،1958 ٩جسط ٬٩ أو٣ ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز،

 ث٥ٞنجةيز، 1 ٥غنز 11 وس٨ٝ ،1956 ٩جسط ٬٩ 17 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 31 وس٨ٝ ،1956
 ،1955 عنز ديغ٪رب ٬٩ 3 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 1 ٥غنز 212 وس٨ٝ ،1955 ديغ٪رب ٬٩ 31 ؽ٦غز
 ث٥ٞنجةيز 1 ٥غنز 29 وس٨ٝ ،1955 ٭نٙ٪رب ٬٩ 19 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 1 ٥غنز 184و 110 وس٨ٝ
 .1955 ٭نٙ٪رب ٬٩ 12 ؽ٦غز
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ٜ  داج٥ذيبل٫  ٙيا   ىْا٬  هن ّن  ث٥ضْنيل وى٦خ ثؾبذجؽش، دج٥يشيٜ دج٥ذيبل٫  داج٥يشي
 ،٩ؾشوُ ث٥ٞشثس أ٫ أعجط ٦ّ  دجإل٥ٖج  ثؼب٨٢ يغضٞي٨ ال أ٭  ر٠٥ وآيز ثؾبذجؽش، ٕري
 ٩اج  وهان  وثفاذ،  ٝاج٭ن٭   أعجط ٬ّ ٩ضٚشّن ٩ضْجسمن ف٢٪ن ٝيج٧ ر٠٥ ٩ؤد  إر
 ثؾبنجصّاز  ث٥ؾٞن أفذ يف ث٥ي٬ْ يغري مل إرث ٙي  ث٥رتدي ٬٩ ٩نذوفز ال و٩ج رننص، ال

 ث٥يْاا٬ ٙقااـ ٩ٞااج٧ يف وهاا « ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ٦٥٪ق٢٪ااز رناانص عاا٨ و٩اا٬ دش٩ضاااج،
 ُ ٜ  ّاا٬ ثؾبشٙان  ثؼب٢اا٨ وث٥ضْٞيااخ داج٥نَش  ضنااجو٣ص أ٫  »داج٥ضْنيل  ثؽبااجؿ ثؼب٢اا٨ ؽا
 هيتااز ٙياا  صيْاا٬ مل ث٥اازي ثإل٥ٖااج  ى٦ااخ غبااجُ ؽاانثص دْااذ٧ ؽااٞ  يف ٙياا  ثؾبيْاان٫
 .٦ّ1ي  ثؾبيْن٫ آعجس  و٬٢٥ ث٥ذو٥ز، ٩ٚنم 

 ثؾبنجصّز ٩نمنُ يف ث٥ٚق٤ ٦ّ  (٩قش) ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ؽشس ١ز٠٥
 ر٥ا٠  ٩ا٬  صغضغ٬ ومل نُ،ثؾبنم يضنجو٣ مل ث٥زي ٙ  ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ دئ٥ٖج  ٝنش ٦١٪ج
 ث٥ذّن ، دنَش ثحمل٢٪ز ثخضقجؿ دْذ٧ ٝن  ٝذ ثؾب٦ٖ  ثؼب٨٢ ١ج٫ إرث ٩ج فج٥ز إال

 ٦٥ٚقا٤  ٩ايهر ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ثؾبيشوفز ث٥ذّن  ١ج٭ش ٩ض  أ٭  ٙٞشسس
ٜ  ٝاذ  ٩نمانّاج  و١اج٫  ٙياج،  ف٢٪اج   أفاذسس  ث٥اي  ثحمل٢٪از  ٦ّا   دش٩ضا   ىشفا   عاذ
 ٩بلفَاجصب٨  ث٥ؾاه٫  روو أداذ   إر دْاذ  ٙيا ،  ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ هن ث٥ذّن ، ٝذن٣ دْذ٧

 صضقاذ   أ٫ ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ٦٦ٙ٪ق٢٪از  و٩غضنذثصب٨، دٙجّا٨ ٙي  وثعضنٙنث دقذد ،
 ثؾبخضقااز ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  إىل ث٥اذّن   إلّاجدر  وؽا   وال ثؾبنمانُ،  هازث  يف ٦٥ٚقا٤ 
 .2ؽذيذ ٬٩ ٙياج

                                                           
 ين٭ي  ٬٩ 29 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 3 ٥غنز 161 س٨ٝ ى0٬ْ ٩قش- ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 3 ٥غنز 1565 وس٨ٝ ،1957 ين٭ي  ٬٩ 29 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 3 ٥غنز 1565 وس٨ٝ ،1957
 ينجيش ٬٩ 18 ؽ٦غز ٞنجةيز،ث٥ 2 ٥غنز 1496 وس٨ٝ ،1957 ثدشي٤ ٬٩ 27 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز،

 .1965 ٩جين ٬٩ 23 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز 9 ٥غنز 231 وس٨ٝ ،1958

2
 .1957 ين٭ين ٬٩ 15 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 3 ٥غنز 151 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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 ث٥قاجدس  ث٥ٞاشثس  ٦ّ  ٩اجأ٩ج ث٥ي٬ْ يف ثؽبقن٩ز ٬ّ ثؽبجسػ حبٜ أٝشس ١٪ج
ٜ  ثؼب٢ا٨  صنٚياز  ١اج٫  ٩ضا   ث٥يْا٬  ٩نا   ٦ٞٙاش  إ٥يا ،  أعاش   يضْذ  ف٨٢ دضنٚيز  دا   ي٦قا
 داه٫  ٝناش  إر داجؼب٨٢،  ٦ّ٪ا   صاجسي   ٩ا٬  فبغاندج   ث٥ٞاج٭ن٭   ثؾبيْجد يف ور٠٥ مشسث ،
 ٦ّا   صٞضقاش  ٭غاذيز  و٥يغاش  ث٢٥جٙاز،  ٦ّا   فؾاز  يْضارب  دجإل٥ٖج  يقذس ث٥زي ثؼب٨٢
 ور٥ا٠  أيناج ،  ث٥ٖاري  إىل صضْاذ   ٩ي٦ٞاز  فؾيضا   وإدنج ج،ٕريا دو٫ ثؽبقن٩ز ىشيف
 .ث٥ذو٥ز جمل٦ظ ثؾبضضج٥يز ث٥ضؾشيْجس طبيِ صه١يذ  ٦ّ  فشفش ؾبج وٙٞج 

 صهديااز و١ٚج٥ااز ث٥ْذث٥ااز صنصيااِ فغاا٬ ٦ّياااج يٞاان٧ ث٥ااي ثؾبغاا٦٪ز ثألفاان٣ ٩اا٬ أ٭اا  إال
 إ٫ زدبٞن٥ا  ثؾبٞنا   ثأل٩اش  ٝنر فجص ف٨٢ فذوس ر٠٥ دو٫ زنن٣ أال ألسدجذبج ثؼبٞنٛ
 ثؼب٢اا٨ هاازث أعااش ١ااج٫ ٩ضاا  ث٢٥جٙااز ٦ّاا  صغااشي ّينيااز فؾيااز ي٢ضغااخ ثإل٥ٖااج  ف٢اا٨
ـ  ّناجه٨  ث٥زي٬ ٙياج ثؾب٪غ٦ن٫ ث٥ؾه٫ روو وه٨ ثؽبقن٩ز أىشثٗ يضْذ   ثؾباجدصن  ٭ا
 ٩ااج ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ صنَااي٨ ؽااه٫ يف 1959 ٥غاانز 55 سٝاا٨ ث٥ٞااج٭ن٫ ٩اا٬ 33و 15

 ثؼب٨٢ فذوس صجسي  ٬٩ ٩ج ين دغضن إ٥يا٨ دج٥نغذز ث٥ي٬ْ ٩يْجد زبذيذ ٬٩ صن٪ن 
 ٝج٭ن٭يااز و٩شث١ااض و٩قااج  فٞنٝااج  ٩ذجؽااشر ٕااري أو ٩ذجؽااشر ديشيٞااز شنااظ حبيااظ
ِ  ثؾبنجصّاز،  يف ثألفا٦ين  ث٥ياشٙن  أفاذ  ي٢ان٫  أ٫ ياضْن  ١ج٫ ث٥زي ٦٥ٖري ٩غضٞشر  و٩ا

ـ  ي٢ا٬  ومل إ٥يا ،  صنؽ  مل ر٠٥  يف ٙيااج  يضاذخ٤  فضا   ذباج  ث٦ْ٥ا٨  أو دضنْٝااج  ٥ا   يغا٪
ِ  ٩اا٬ ٩نااجؿ ال إر ثؾبنجعااخ، ث٥نٝاش   ي٢اا٬ مل ث٥اازي ث٥ٖااري هازث  ّاا٬ ث٥ضنٚيااز مااشس سٙا
 صااجسي  ٩ا٬  ثؼب٢ا٨  هازث  يف داج٥ي٬ْ  ث٥ضاذثّ   ٩ا٬  دض٪٢ينا   ور٥ا٠  ثؾبنجصّاز،  يف ىشٙاج  
ٜ  رث ١اج٫  إ٫ وينقٚ  دٙجّ  يغ٪ِ ٝجميج  ٥  رنذ فض  د ، ٦ّ٪   ٩اج  ٍبل٩ضا   يف فا
 ال ١ا   ٥ا٠ ور أخاش ،  فب٢٪ز أ٩ج٧ ثؼب٨٢ هزث يف ث٥ي٬ْ عذي٤ ٦ّي  ثعض٦ٖٜ ٝذ دث٧
 - ثؼب٢ا٨  ٙياج فذس ث٥ي ثؾبنجصّز ٬ّ ثألؽن  ث٥نيز ثؼبغ٬ وهن -ذنجةيج  ٦ّي  ي٦ٖٜ

 ثؾبقااا٦قز ٥قاااجفخ فش٩اااج٫ ٙيااا  هااازث دٖاااري وث٥ٞااان٣ ث٥ٞناااج  إىل ثال٥ضؾاااج  عاااذي٤
ٜ  ٬٩  ثؼبٞيٞيز  ي٢ا٬  مل ٩نجصّاز  يف فاجدس  ف٢ا٨  ٩ا٬  ص٦َ٪اج   ث٥ٞناج   إىل ث٦٥ؾان   فا

 .٥  فٞنٝج  ثؼب٨٢ هزث آعجس وشبظ ذبج، ي٨٦ْ ومل ٙياج، ىشٙج 
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 دجّضذااجس  ثؾبنجصّااز يف فٞيٞيااز ٩قاا٦قز ٦٥يااج٬ّ ص٢اان٫ صٞااذ٧ ٩ااج ٦ّاا  ودنااج 
 مل وهاان دٚضقاااج، دااج٥رتخيـ ث٥قااجدس ث٥ٞااشثس دئ٥ٖااج  ٝناا  ث٥ااي ث٥قاايذ٥يز فااجفخ
 هازث  أعاش  ويضْاذ   وٝضتاز،  ذباج  ٦ّ٪  ٥ْذ٧ ثإلدثسي ث٥ٞنج  أ٩ج٧ يضذخ٤ ومل سنضق٨،
 إ٥ي  ثؾبؾجس ثؼب٨٢ يف ث٥ي٬ْ ٥  رننص ع٦٘، ٩ج ٦ّ  وصهعيغج  ع٨، ٙ٪٬ إ٥ي ، ثؼب٨٢
 .1د  ٦ّ٪  صجسي  ٬٩ ين٩ج  عضن خبل٣

 

 0 ساثغان ادلطهت

 انؼهْباحملكًخ اإلدازّخ  أيبو انطؼٍ لجٌل شسًط

 ث٥ٚقا٤  ٝذا٤  صقاذس  ث٥اي  ثألف٢اج٧  أ٫ ٩ٞضناجهج  ٬٩ ّج٩ز ٝجّذر ثػبذيذ ثؾبشثْٙجس
 ٙيااج  ث٥يْا٬  رنانص  ال دْناج، أو ج٦١ا ثؽبقن٩ز ذبج صنضا  وال ث٥ذّن ، ٩نمنُ يف
 أ٧ ٝيْياز،  ثألف٢اج٧  ص٦ا٠  أ١ج٭اش  عانث   ثؾبنمنُ، يف ث٥قجدس ثؼب٨٢ يف ث٥ي٬ْ ٩ِ إال

 ٦ّاا   ث٥يْاا٬ ٙاائ٫ صٞااذ٧ ٩ااج هااذ  و٦ّاا  ثإلؽااشث ثس، دغااري أو دجإلعذااجس، ٩ض٦ْٞااز
 خااذري دنااذح ثؾبنماانُ، يف ث٥ٚقاا٤ ٝذاا٤ ث٥ض٪ايااذي ثؼب٢اا٨ فااذوس وٙاانس ثعااضٞبل٣،
 .2ؽجةض ٕري ي٢ن٫ ثؾبذّ ، ذبج ٝج٧ ث٥ي ٪ج٣ثألّ ؾبْجينز هنذع 

 يٞياذ  ال أ٭ا   دبْنا   ٩ؤٝضاج ،  ف٢٪اج   ١ج٫ وإ٫ ثإلدثسي، ث٥ٞشثس صنٚيز دنٝ٘ ث٥قجدس وثؼب٨٢
 ثألف٢ااج٧ ٩ٞن٩ااجس ٥اا  ٝيْاا ، ف٢اا٨ أ٭اا  إال ثإل٥ٖااج ، ى٦ااخ أفاا٤ ٭َااش ّنااذ ثحمل٢٪ااز

 صاضٖري  مل ىجؾباج  ٙيا ،  فاذس  ث٥ازي  ثؽبقنؿ يف ثؾبٞن  ثأل٩ش ٝنر وزننص وخقجةقاج،
 ؽاه٭   ثعاضٞبلال ،  ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  أ٩اج٧  ٙيا   ث٥ي٬ْ رننص ثؾبغجدز وذبز . ث٥َشوٗ
 ال ٩اج  ٥اضو٧  وهان  ثإل٥ٖاج ،  دّان   يف ثؼب٢ا٨  ث٭ضَاجس  د٦ضو٧ وث٥ٞن٣ ث٭ضاجة ، ف٨٢ أي ؽه٫

                                                           
1

 ديغ٪رب ٬٩ 23 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 977 س٨ٝ ى0٬ْ ٩قش– ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
 .1965 ٩جين ٬٩ 9 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 1375 وس٨ٝ ،1961 عنز

2
 .1962 ثدشي٤ ٬٩ 37 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 5 ٥غنز 308 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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ِ  ـبجٙاجر  ٩ا٬  ٦ّيا   ينيني ّ٪ج ٙنبلً ي٦ض٧،  أ٭ا   ٙيا   ثؾبٚاشوك  أ٩اش  يف ثألؽايج ،  ٥يذاجة
 ٙانثس  ٩ا٬  ٦ّيا   وسنؾا   ٦٥خياش،  ث٥ؾاه٫  روي ٩قج  ٙي  صضْشك  ،ديذيْض ٩غضْؾ٤
 .9/3/1957 يف ث٥قجدس ف٢٪اج وث٭َش  1ث٥نٝش

 ي٢اان٫ ٙئ٭اا  ث٥ؾااه٫، فااجفخ يي٦ذاا  مل دبااج ٙياا  ثؾبيْاان٫ ثؼب٢اا٨ ٝناا  وإرث
 ثحمل٢٪از  أ٩اج٧  ٙي  ث٥ي٬ْ رنيض كبج خجىتز، ٝج٭ن٭يز ٝجّذر ٦ّ  ٝنج   أٝج٧ ٝذ دز٠٥

 إىل ثعااضنجدث  ور٥اا٠ ث٥ذو٥ااز، ـب٦ااظ ٝااج٭ن٫ ٩اا٬ 15 ثؾبااجدر ومااجُأل ىذٞااج  ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز
 ث٥ٞااج٭ن٫ ـبااج٣ يف ث٥ٞج٭ن٭يااز ثؾبشث١ااض ١ج٭ااش وؾبااج. إ٥ياااج ثؾبؾااجس ث٥ٞجّااذر صيذيااٜ يف خيتاا 
 ٦ّاا  يااضْن ث٥ااي وث٦٥اانثةـ ث٥ٞاانث٭ن إىل ٩شدهااج صنَي٪يااز ٝنثّااذ ٩اا٬ صغااض٪ذ إدنااج ث٥ْااج٧

ـ  ث٥نؽا   ٦ّا   ف٢٪ااج  إ٭اضث٣  ثإلدثسي ث٥ٞجم   ٙئ٭ا   ٦ّيا   ثؾبيشوفاز  ثؾبنجصّاز  يف ث٥قاقي
 ٦٥٪اذّ   ٝنا   وٝاذ  ٙيا ،  ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  داه٫  ث٥ٞان٣  ٦ّ  ثؾبؤعظ ث٥ذِٙ سٙل يضْن
 .2ث٥نَش إّجدر ث٥ض٪جط ديشيٜ إال ٙي  ث٥ي٬ْ رننص ١ج٫ ٩ج ى٦ذ ، كبج ده١غش

 ٩ا٬  ث٥قاجدسر  ث٥ٞاشثسثس  يف ث٥يْا٬  خقانؿ  يف ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز رهذش وٝذ
ُ  ١اج٫  و٥ات٬  ث٭ا   إىل ،صهديذيز ـبج٥ظ  ث٥ضْٞياخ  ٩ا٪از  ثألفا٤  يف ذباج  ٭اجه  ٝاذ  ث٥ؾاجس
 يف ثإلدثسياز  ثحملاج٨١  أو ثإلدثسي ث٥ٞناج   فب٢٪از  ٩ا٬  ث٥قاجدسر  ثألف٢اج٧  ٦ّ  ث٥ناجة 
 صاان٨َ ؽااه٫ يف 1959 ٥غاانز 55 سٝاا٨ ث٥ٞااج٭ن٫ ٩اا٬ 15 ثؾبااجدر دينضاااج ث٥ااي ثألفاانث٣
 ثإلدثسي، ث٥ٞاج٭ن٫  ٢اج٧ أف صهفاي٤  يف ث٥ٚق٤ ث٥ٞن٣ ٦١٪ضاج ص٢ن٫ فض  ث٥ذو٥ز، ـب٦ظ
 .ثألف٢ج٧ يف ث٥ضنجٝل و٩نِ وثعضٞشثس ، ٩ذجدة  وصنغيٜ

 

                                                           
 .1955 عنز ٭نٙ٪رب ٬٩ 5 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 20 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

2
 .1957 عنز ٩جسط ٬٩ 16 ؽ٦غز نجةيز،ث٥ٞ 2 ٥غنز 193 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز- 
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  0انطؼٍ لجٌل شسًط -ًلاأل انجند
 ٦ّا   ث٥ضْٞيخ ثعضغنج  ثؾبا٪ز هز  فذود يف رن٤ْ ث٫ ٬٩ ث٥ؾجسُ شننِ ال هزث أ٫ إال

 ربااذ ٝااذ يشثهااج ؼب٢٪ااز ،ث٥ضهديذيااز ثؿبيتااجس ٩اا٬ ث٥قااجدسر ثإلدثسيااز ث٥ٞااشثسثس دْاال
 عاري  ٦ّ  فشفج  ث٥ضهديخ، ٩شثف٤ ثخضقجس يف ث٥ضؾشيْيز ثؾببل ٩ز فيظ ٬٩ عنذهج
 وإرث ثؿبيتاجس،  ص٦ا٠  ٝاشثسثس  أ٫ يف ث٥ٞاج٭ن٭   عانذهج  رباذ  ٝذ ١٪ج ثؼب٢ن٩ ، ثػباجص
 ٥يغاش  و٢٥نااج  دجألف٢اج٧،  ص٢ان٫  ٩اج  ؽاذ  أ أذناج  إال إدثسياز،  ٝشثسثس فٞيٞضاج يف ١ج٭ش

 فبج١٪ااز داا٤ ٝنااجةيز، ٩نجصّااز ٥اايظ ٙياا  صٚقاا٤ ث٥اازي ثؾبنماانُ دث٧ ٩ااج دجألف٢ااج٧،
 يف ث٥ضهديذيااز ث٥ٞااشثسثس داان دجؾبٚجسٝااز ث٥ضقااذي يغااٞو عاا٨ و٩اا٬ صهديذيااز، ٩غاا٢٦يز
 ث٥قاجدسر  ٩غيبلصباج  ودان  ،1958 ٥غانز  117 س٨ٝ ٦٥ٞج٭ن٫ دج٥ضيذيٜ ثؾبقشي ثإل٦ٝي٨
 . ث٥غنسي دجإل٦ٝي٨ ث٥ضهديذيز ثجملج٥ظ ٬٩

 يف صنؾاب  ٩غا٢٦يز  خازثس ث٩ؤ يف صهديذياز  جباضث ثس  إدثسياز  ٝاشثسثس  ٙؾ٪يْاج
 ٕاري  ٩ا٬  ٥ضنؾاه  ١ج٭اش  ٩اج  ؽذياذر  ٝج٭ن٭ياز  ٩شث١اض  ؽاهذن٨  يف ث٥قاجدسر  ثؾبانٍٚن  فٜ
 دين٪ج ،ث٥ٞج٭ن٭يز ثؼبٞيٞز ٝنر يف صٞشس إدنج ث٥ٞنجةيز ث٥ٞشثسثس دين٪ج ث٥ٞشثسثس، هز 

 . وؽند  ّذ٧ أو فٜ وؽند ث٥ٞج٭ن٭يز ثؼبٞيٞز يف صٞشس إدنج ث٥ٞنجةيز ث٥ٞشثسثس

ٌ  ث٥ضهديذيااز ثؿبيتاز  ّاا٬ يْارب  أ٫ ٞيٞاازثؼب هاز   ٩اا٬ يٖاري  وال  ْٙاا٤ ١٪اج  ،ثحمل٢٪ااز د٦ٚا
 دذّج  و٥يظ ،وثؾبذج٭  دجأل٥ٚجً ال دجؾبْج٭  ث٥ْربر إر ،1958 ٥غنز 117 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫

 ٭َش ؿبزث إر ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ إدثسي ٝشثس يف سأعج  يي٬ْ أ٫ ث٥ضؾشيِ يف
 يف ٭ٞال  ذبيتاز  ث٥ٚش٭غا   ث٥ذو٥ز ٦ظـب أ٩ج٧ سأعج  يي٬ْ فيظ ث٥ٚش٭غ  ث٥نَج٧ يف

 . ثإلدثسيز ث٥ٞشثسثس دْل

 ثجملااج٥ظ ٩اا٬ ث٥قااجدسر ث٥ضهديذيااز ث٥ٞااشثسثس شبييااض يف ث٥ؾااه٫ هاان هاازث ١ااج٫ وٝااذ
 دبق٢٪از  ثؾبذ٭ياز  ث٥ٖشٙاز  أ٩اج٧  ٦٥يْا٬  ٝجد٦از  ١ج٭اش  إر ،ث٥غانسي  ثإل٦ٝاي٨  يف ث٥ضهديذيز
 أو ث٥ؾاا٤٢ يف ٥ْيااخ ثؾبخضقااز ثإلدثسر ٝاا٤ ٩اا٬ أو ثؾبنٍاا٘ ٝذاا٤ ٩اا٬ عاانث  ث٥ض٪ييااض،
 ٩جديااز يف صذقااظ أ٫ فااج٣ دااهي ثؾبااز١نسر ٦٥٪ق٢٪ااز ي٢اان٫ أ٫ دو٫ ث٥ٞااج٭ن٫، قبج٥ٚااز
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 ٩ا٪از  ث٥غانسي  ثإل٦ٝاي٨  يف ث٥ضهدياخ  دبؾ٦ظ ٭جه ٝذ ثؾبؾشُ أ٫ ر٠٥ و٩ٚجد ،ث٥نٝجةِ
 ١ذسؽز ثألعجع  ثؾبنٍٚن ٥ٞج٭ن٫ ثؽبجمْن ثؾبنٍٚن ثؾبض٦ْٞز ثؾبغ٢٦يز ثحملج١٪جس
ٜ  إال ٝشثسهاج  يف يي٬ْ ال وفيذر صهديذيز ٘  ث٥نؽا   ٦ّا   ث٥ض٪يياض  ديشيا  ديج٭ا ،  ث٥غاج٥
 وهزث ث٥غشّز، وؽ  ٦ّ  ٙي  يٚق٤ ١  و٩شثف٦  ث٥ضهديخ إؽشث ثس دز٠٥ ٙجخضقش
ُ  إ٥يا   ث٭ضا  ث٥زي هن ث٥ضهديخ يف ث٥ضنَي٨  سٝا٨  دج٥ٞاج٭ن٫  ثؾبقاشي  ثإل٦ٝاي٨  يف ث٥ؾاجس

 شف٦ضن٩اا ويف ٩ين٥ااز، إؽااشث ثس يف شنااش ث٥ضهديااخ ١ااج٫ أ٫ ٙذْااذ ،1958 ٥غاانز 11
 فب٢٪از  أو ثإلدثسياز  ثحملاج٨١  أ٩اج٧  ث٥ضاهدي   ث٥ٞاشثس  يف يي٬ْ ع٨ وثعضتنجٙيز، ثدضذثةيز
 ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ ص٦اا٠ أو هااز  أف٢ااج٧ يف عاا٨ ثألفاانث٣، فغااخ ثإلدثسي ث٥اانٞل
 وفياذر،  ٩شف٦از  يف ث٥ضهديخ وؽ٤ْ وثؾبشثف٤، ثإلؽشث ثس هز  ث٥ؾجسُ ثخضقش ث٦ْ٥يج،
 أ٩ااج٧ سأعااج  ٝشثسثصبااج يف ييْاا٬ ث٥ضهديذيااز، دجحمل٢٪ااز  اجّناا ّاارب صهديذيااز هيتااز أ٩ااج٧

 . ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز

 أف٢ج٧، ه  ثػبنند  ثإل٦ٝي٨ يف ث٥ضهديذيز ثحملج٨١ ٝشثسثس ده٫ ٦٥ٞن٣ وؽ  وال
 فؾاز  ـباشد  ص٦ا٠  أ٫ إر ث٥ؾا٪جي،  ثإل٦ٝاي٨  يف ث٥ضهديذياز  ثجملاج٥ظ  ٝشثسثس ٢ّ  ٦ّ 

 دا٤  ٝناجةيز،  أف٢ج٩اج   و٥يغاش  فٞيٞضاج يف إدثسيز ٝشثسثس ٙؾ٪يْاج دثفنز، ٥َٚيز
 ث٥ٞناجة   ث٥ْنقاش  ٦ٕاخ  ٝذ ١ج٫ وإ٫ ،1958 ٥غنز 117 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ يف ث٥ؾجسُ إ٫
 ٝشثسثصباج  يْضارب  مل أ٭  إال ث٥ضهديذيز، دجحملج٨١ ّناج ّرب ث٥ي ث٥ضهديخ هيتز صؾ٢ي٤ يف

 ج١٪اجس ثحمل ثّضذاجس  أ٫ ث٥ٞان٣  ّا٬  وٕاين  دجألف٢اج٧،  ؽذااج ١ج٫ وإ٫ ٝنجةيز، أف٢ج٩ج 
 يف أذناج  ٩ْنج  ٥يظ ثإلدثسيز، ث٥نٍيٚز يف ٩ناج ث٥ٞنجةيز ث٥نٍيٚز يف أدخ٤ ث٥ضهديذيز

 ٙٞاو  ها   وإدناج  هازث،  ٩ا٬  ثؾبٞقند دجؾبْن  دهف٢ج٧ صنضا  ٝنجةيز خقن٩جس رثصبج
 ثحمل٢٪ااز صقااذس  ث٥اازي هاان ث٥ٞنااجة  وث٥ٞااشثس ،٩ناااج ٥يغااش ١ج٭ااش وإ٫ ذبااج، ؽااذياز

 ٝناجةيز  خقن٩ز ٝج٭ن٭يز ٝجّذر أعجط ٦ّ  وزنغ٨ ث٥ٞنجةيز، وٍيٚضاج دبٞضن 
 ث٥ٞناجة   ث٥ٞاشثس  ينؾاب  وال ،ّاج٧  أو خجؿ، ٝج٭ن٭  دبش١ض صض٦ْٜ خق٪ن دن صٞن٧
 وؽاند ،  ّذ٧ أو فٜ وؽند ث٥ٞج٭ن٭يز ثؼبٞيٞيز يف يٞشس وإدنج ،ؽذيذث  ٝج٭ن٭يج  ٩ش١ضث 
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 ث٥ٞاشثس  وي٢ان٫  ثؾبٞنا ،  ثأل٩اش  ٝانر  فاجص  ٩ضا   دا   ٝنا   ٙي٪اج  ثؼبٞيٞز ّنج٫ ٙيْضرب
ـ  هاز   ٥  صنٙشس ٩ض  ٝنجةيج   ٝناجر  ٩ا٬  صض٢ان٫  ال هيتاز  ٩ا٬  فاذس  و٥ان  ثؽبقاجة
 .خقن٩جس ٬٩ ذبج ٭يو ٙياج ث٥ٚق٤ ثعضغنجةيز ٝنجةيز ع٦يز إ٥ياج أعنذس وإدنج

 دان  ٝناجةيز  خقان٩ز  زنغا٨  ال ث٥ضهدي  ث٥ٞشثس ٙئ٫ ر٠٥ ٬٩ ث٢ْ٥ظ و٦ّ  
ٜ  ٝج٭ن٭ياز  ٝجّاذر  أعجط ٦ّ  ٩ضنجصّن ىشٙن  ّاج٧،  أو خاجؿ   ٝاج٭ن٭  دبش١اض  صض٦ْا
 ٝاشثس  ١ا٤  ؽاه٫  ر٥ا٠  يف ؽاه٭   ٦ّي ، فذس ٬٩ فٜ يف ؽذيذر فج٥ز ينؾب هن وإدنج
 ث٥ْربر إرث ٝنجر، ٬٩ أ٦ٕذاج أو ٦١اج صض٢ن٫ هيتز ٬٩ ث٥ضهدي  ث٥ٞشثس فذس و٥ن إدثسي،
ُ  هزث دث٧ ٙ٪ج ث٥ٞشثس، ٙي  فذس ث٥زي دجؾبنمنُ ه   ٩اغبلً،  ١ج٥ضهدياخ  إدثسياج   ثؾبنمان

 ٢٥ان٫  ث٥قاٚز  هاز   صضثي٦اج وال إدثسيز، ث٦٥ضو٧ حب٨٢ ص٢ن٫ ٙي  ذسصق ث٥ي ٙج٥ٞشثسثس
 فااٜ يف ثحملااج٨١ سؤعااج  ينْٝاااج ث٥ااي ث٥ضهديذيااز ١ااجػبضث ثس ٝنااجر، أفااذسهج ٩اا٬

 .1ٝنجةيز ال صهديذيز ٝشثسثس صْضرب إر وفبنشي٬، ١ضذز ٬٩ ٩نٍٚياج

 ٬٩ ث٥قجدس ث٥ٞشثس ده٫ ٝنش إر ثؾبزهخ هزث ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ١ذس وٝذ
 أفااذ دْااض٣ ث٥ضااذسيظ، هيتااز أّنااج  ٕااري ٩اا٬ ثػبج٩ْااز ٩اانٍٚ  صهديااخ ـب٦ااظ
 يغاشي  ف٢ا٨  إال هان  ٩اج  وٍيٚضا ،  ٬٩ صنظ ّن جبج٩ْز ثؿبنذعز ٦١يز ٩نٍٚ 
 ي٢اان٫ أي ،ث٥ضهديذيااز ثحملااج٨١ ٩اا٬ ث٥قااجدسر ث٥ْااض٣ أف٢ااج٧ ٦ّاا  يغااشي ٩ااج ٦ّياا 
 ٩ٚاانك ٦ّاا  ٥ضث٩ااج  وي٢اان٫ ث٦ْ٥يااج، ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ ٩ذجؽااشر ٙياا  ث٥يْاا٬
 ٝاذ  ث٥ياج٬ّ  ١اج٫  ٙائرث  ر٥ا٠،  ث٥ؾاه٫  فاجفخ  ى٦اخ  ٩ج إرث ٙي ، يي٬ْ أ٫ ث٥ذو٥ز
 سعان٧  ٩ا٬  إلّٚجةا   ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ث٥ذو٥ز ٩ٚنك إىل دي٦خ صٞذ٧
 هزث يْضرب أ٫ ثؾبٚنك ٦ّ  ١ج٫ ٙٞذ ثؾبز١نسر، ثحملج٨١ أ٩ج٧ ث٥ٞشثس هزث يف ث٥ي٬ْ

                                                           
 1 ث٥غنز ،(ػ) ث٥ٞنجةيز 2 ٥غنز(/ػ) ث٥ٞنجةيز 2 ٥غنز أسٝج٧ ىْن0٫ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 ،(ػ ث٥ٞنجةيز 2 ٥غنز 32/ػ) ث٥ٞنجةيز 2 ٥غنز 28 ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 8 ،6 ،3 ث٥ٞنجةيز،
 .1960عنز أدشي٤ ٬٩ 26 ؽ٦غز
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 ىذٞااج  ٦ّياا  ٥ضث٩ااج  ١ااج٫ ودج٥ضااجي س،ث٥ٞااشث ر٥اا٠ يف ٦٥يْاا٬ ى٦ااخ دبغجدااز ث٥ي٦ااخ
 ث٥ٞناج   حمل٢٪از  ث٥ذو٥از  ٩ٚانك  إىل زني٦ا   أ٫ ال ٙيا ،  داج٥ي٬ْ  يٞن٧ أ٫ ٦٥ٞج٭ن٫
 أ٩اج٧  سأعج  ٙي  يي٬ْ حب٨٢ ٥يظ ٙي  ث٥ي٬ْ ثؾبي٦نح ث٥ٞشثس أ٫ دنف٘ ثإلدثسي
 .1ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز

  0انطؼٍ زفغ يف انظفخ - َِانثب انجند
 ث٥ذو٥ز، ـب٦ظ صنَي٨ ؽه٫ يف 1955 ٥غنز 165 س٨ٝ ٞج٭ن٫ث٥ 15/٬٩/ثؾبجدر ١ج٭ش
 ثؿبيتااز ٥ااشةيظ)) 0أ٫ ٦ّاا  ثألوىل ٙٞشصبااج يف صاانـ ث٦ْ٥يااج، ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز ث٥اازي

 ث٥ااشةيظ سأ  أ٫ ث٥ؾااه٫، روي ى٦ااخ ٦ّاا  دنااج  أو ٭ٚغاا ، ص٦ٞااج  ٩اا٬ ث٥ذو٥ااز ٩ٚنماا 
 ٩ا٬  ث٥قاجدسر  ف٢ج٧ثأل يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ يي٬ْ أ٫ ٥ز٠٥، وؽاج  ثؾبز١نس
 هااز  ّااذدصبج ث٥ااي ثألفاانث٣ يف ور٥اا٠ ،ثإلدثسيااز ثحملااج٨١ أو ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز
 . ((ثؾبجدر
ـ  1959 ٥غانز  55 سٝا٨  ث٥ذو٥از  ـب٦ظ ٝج٭ن٫ فذس ٦ٙ٪ج  ٩ا٬  ث٥غج٭ياز  ث٥ٚٞاشر  يف ٭ا
 أ٫ ث٥ذو٥از،  ٩ٚنما   هيتاز  و٥شةيظ ث٥ؾه٫، ٥زوي وي٢ن٫)) 0أ٭  ٦ّ  ٩ن /15/ثؾبجدر
 ٩ااِ ور٥اا٠ ثؼب٢اا٨، فااذوس صااجسي  ٩اا٬ ين٩ااج  عااضن خاابل٣ ف٢ااج٧ثأل ص٦اا٠ يف ييْاا٬
 ث٥يْا٬  أصاجؿ  وداز٠٥  ،((ث٥يْا٬  يف ٩نااج  ث٥ٞاج٭ن٫  ٦ّيا   ينؽاخ  ث٥ي ثألفنث٣ ٩شثّجس

 أ٩اج٧  ثإلدثسي، ث٥ٞنج  فب٢٪ز ٬٩ ث٥قجدسر ثألف٢ج٧ يف ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧
 وروي ث٥ذو٥از  ٩ٚنما   زهيتا  سةايظ  ٩ا٬  ٢٥ا٤  ث٥ضهديذيز، ثحملج٨١ أو ثإلدثسيز، ثحملج٨١
 يف ث٥يْا٬  يف فٞ  ٙي٪جسط ث٥ذو٥ز ٩ٚنم  هيتز سةيظ أ٩ج ،عنث  فذ ٦ّ  ث٥ؾه٫
 هز  ٬٩ ف٨٢ يف ث٥ي٬ْ ٩بل ٩ز صٞذيش يف ؼبشيض  سبنِ ؽنثصيز إحدامهب0 فج٥ضن
 يف ٦ّياااج ثؾبنقاانؿ ث٥ْياانح ٩اا٬ أ١غااش ثو ّيااخ ؽااجد  ٝااذ أ٭اا  سأ  ٩ااج إرث ثالف٢ااج٧

                                                           
1

 عنز ديغ٪رب ٬٩ 22 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 8 ٥غنز 1081 س٨ٝ ٬ى0ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز 
1962. 
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 دو٫ ثؼب٢ا٨  يف داج٥ي٬ْ  ٙياج ث٥ٞج٭ن٫ ي٦ض٩  وؽنديز بَْخانثو ث٥ز١ش، آ٭ٚز/15/ثؾبجدر
 ث٥ٞج٭ن٫ 32/٬٩/ثؾبجدر ٬٩ ثألخرير ث٥ٚٞشر ٦ّي  ٭قش ٩ج و٩غجؿبج إسثدص ، ٦ّ  صنٝ٘
 0أ٭  ٬٩ ث٥ضهديذيز وثحملج١٪جس ثإلدثسيز ث٥نيجدز صنَي٨ دئّجدر 1958 ٥غنز 117 س٨ٝ
 ٩ااا٬ ث٥ٚقااا٤ فاااجالس يف ث٥يْااا٬ يٞاااي٨ أ٫ ث٥ذو٥اااز ٩ٚنمااا  هيتاااز سةااايظ و٦ّااا ))

 ري ١ا٤  ٙاا٨  ث٥ؾاه٫  روو وأ٩ج ،((ثؾبٚقن٣ ثؾبنٍ٘ ٬٩ خث٥ي٦ إ٥ي  ٝذ٧ إرث ث٥نٍيٚز،
ـ  وىذٞاج   هيتاز،  أو ١اج٫  ؽخقايج   ٙي ، ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ إ٥ٖج  يف ٩ق٦قز  ث٥ٚٞاشر  ٥ان
 ٩اا٬ يْضارب  إ٥يا ،  ثؾبؾاجس  1958 ٥غانز  117 سٝاا٨ ث٥ٞاج٭ن٫  ٩ا٬ /32/ثؾباجدر  ٩ا٬  ث٥غج٭ياز 
 خقاانؿ يف ث٥ذو٥ااز، ـب٦ااظ صنَااي٨ ٝااج٭ن٫ ٩٬اا/15/ثؾبااجدر ف٢اا٨ يف ث٥ؾااه٫ روي

 ثإلدثسيااز، ث٥نيجدااز ّااج٧ و٩ااذيش ثحملجعااذز، دياانث٫ سةاايظ ث٥ضهديذيااز، ثحملااج٨١ أف٢ااج٧
 ثؾباشثد  ثؼب٢ا٨  يْضرب ٬٩ ث٥ؾه٫ روي ّذثد يف ويذخ٤ ،ثؼب٨٢ مذ  ث٥قجدس وثؾبنٍ٘
 ثؼب٨٢، ٙياج ث٥قجدس ثؽبقن٩ز يف ثألفبل  ثألىشثٗ وه٨ ٦ّيا٨، فؾز ٙي  ث٥ي٬ْ
 .ٙياج ثؾبضذخ٦ن٫ و١زث ثإلدثسر، أ٧ ثألٙشثد ه٨ ١ج٭نث عنث 

ٜ  ٙي٪ج أ٩ج ٗ  يض٦ْا ٜ  أفاقجح  وها٨  ث٥اذّن ،  داهىشث  ث٥يْا٬،  يف ثألفاي٤  ثؼبا
 ماذ  دّانث   أٝاج٧  ثؾباذّ   أ٫ ث٥غجداش  ١ج٫ إرث ده٭  ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٝنش ٙٞذ
 صااخج١ ٦ٝاا٨ أودّاااج دقااقيٚز ثأل٩رييااز، ثأل٩اابلٟ ٩قاا٦قزو ث٥ضسثّااز وصثسر ٩اا٬ ١اا٤

 ٥غانز  184 سٝا٨  ثػب٪اانسي  داج٥ٞشثس  ث٥ْ٪ا٤  ٥ضاجسي   الفٜ صجسي  يف ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز
 وأصذْاااج ث٥ضسثّااز ٥اانصثسر صذْيضاااج ٩اا٬ ثأل٩رييااز ثأل٩اابلٟ ٩قاا٦قز عاا٦  ث٥اازي 1959
 يف ث٥ضسثّااز وصثسر ثخضقااج٧ ٙياا  رناانص ال ١ااج٫ وٝااش ويف ث٥ضسثّاا ، ثإلفاابلؿ ٥اانصثسر
 ث٥ذّن  يف ث٥ضسثّ  ثإلفبلؿ وصثسر خج٣دئد ثؾبذّ  ي٨ٞ ومل فٚضاج، ٥ضوث٣ ث٥ذّن 
 يف شبغي٦اااج ويف ثؾبااز١نسر ثؾبقاا٦قز ّاا٬ ٝااج٭ن٫ ث٥نيجدااز يف ث٥قااٚز فااجفذز دنفااٚاج
 صااذِٙ ومل ؽااتنذنج، ٦ّاا  ثإلؽااشثٗ صااني يف إ٥ياااج ثؼبااٜ ث٭ضٞااج٣ حب٢اا٨ ث٥ضٞجماا 
 مل ٙياا  ثؾبيْاان٫ ثؼب٢ا٨  و١ااج٫ ث٥غااذخ، ؿبازث  ،مااذهج ث٥ااذّن  ٝذان٣  دْااذ٧ ثؾبقا٦قز 
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 ثأل٩ااابلٟ ٩قااا٦قز وماااذ ث٥ضسثّااا  ثإلفااابلؿ وصثسر أو ث٥ضسثّاااز روصثس ماااذ يقااذس 
 ٥انصثسر  فاٚز  ٝياج٧  ّاذ٧  إصث  ٙئ٭ا   وفاذهج،  ثؾبقا٦قز  هاز   ماذ  فاذس  دا٤  ثال٩ريياز، 
 ثحمل٢اا٨ أ٩ااج٧ ث٥ؾاا٤٢ صقااقيـ وّااذ٧ ث٥ااذّن ، يف سبضقاا٨ أ٫ يف أفاابلً ث٥ضسثّااز
 نااج، ٩ داذال   ث٥ضٞجما   يف ث٥قاٚز  فاجفذز  ث٥ضسثّا   ثإلفابلؿ  وصثسر دئدخاج٣  ثإلدثسيز
 يقااذس ٢٥اا  ؿبااج، ثال٩رييااز ثأل٩اابلٟ ٩قاا٦قز صذْيااز حب٢اا٨ إ٥ياااج ثؽبقاان٩ز وصاانؽ 
 وفاذوس  ثإلؽاشث ثس  عاري  وإصث  ٩ْاج ،  ثألخرير هز  ومذ ث٥نف٘ ذبزث مذهج ثؼب٨٢
 ٩ا٬  أياج   رنْا٤  ال دباج  دبٚشدهج ثؾبقرييز ثأل٩بلٟ ٩ق٦قز مذ  ٙي  ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢

 ث٥يْاا٬ سٙااِ شن٢اا٬ ١ااج٫ ٩ااج ٙياااج، ياااج٦ّ فب٢ن٩ااج  أو ثؽبقاان٩ز يف ىشٙااج  ث٥اانصثسصن
 ث٥يْا٬  يف ث٥قاٚز  فاجفز  دجّضذجسهاج  ثؼب٢ا٨  ٦ّيااج  ث٥قاجدس  ثؾبقا٦قز  ٩ا٬  إال حب٨٢

 ثحمل٢٪از  أ٩اج٧  ث٥اذّن   يف ث٥ضٞجما   يف فاٚز  أفبلً ؿبج ي٬٢ مل وإ٫ ٙي ، وثؾبق٦قز
 فاجفخ  أ٫ ر٥ا٠  ٩غض٦ٞز، ٩ْننيز دؾخقيز شبضْاج، ٥ْذ٧ ٥ز٠٥ أه٦يز وال ثإلدثسيز،
 ٙياااج ث٥قااجدس ثؽبقاان٩ز يف ىشٙااج  ١ااج٫ ث٥اازي ٦ّياا  ثحمل٢اان٧ هاان ٥يْاا٬ث يف ث٥قااٚز
 ي٢ن٫ حبيظ ى٦ذجص ، ٬٩ ى٦خ دشٙل أو ؽبق٪  دؾ   دئ٥ضث٩  ٙي  ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢
 دئؽجدض  ٫أ د ، ٦ّي  ف٨٢ دبج دئٝج٥ض  صْذي٦ ، أو ثؼب٨٢ هزث إ٥ٖج  ث٥ي٬ْ ٬٩ ٙشم 
 ثؾبذ٭يااز ثؾبشثْٙااجس ٝااج٭ن٫ ٩اا377/٬/ثؾبااجدر ٭قااش وٝااذ ى٦ذجصاا ، ٩اا٬ سٙاال ٩ااج إىل

 يف ث٥يْا٬  رنانص  ال) أ٭ا   ٦ّا   »ثػبذيذ ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩ 211 ثؾبجدر« وث٥ضؾجسيز
 . (٦ّي  ثحمل٢ن٧ ٬٩ إال ثألف٢ج٧

 هان  أل٭ا   ث٥يْا٬،  يف ثؾبقا٦قز  فاجفخ  هن ٦ّي  ثحمل٢ن٧ أ٫ ث٥ذيج٫ ٬ّ ينٕو
 ث٥ي٬ْ أ٫ إر آعجس ، ٬٩ وث٥ضخ٦ـ ثؼب٨٢ يف ث٥نثِٝ ثؽبيه ٥ضققيـ ث٥نفيذر وعي٦ض 
 يف ث٥يْان٫  ثحمل٢٪از  أ٩اج٧  إدذثؤ  شن٢ن  ١ج٫ ٩ج ث٦ْ٥يج ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ يذذي أ٫ ٥  يضيـ

 رناانص وال إدااذثؤهج، ٙئ٭اا  دٙااجُ أوؽاا  أو ٙياااج، ثؼبااٜ يغااٞو مل دٙاانُ ٩اا٬ ف٢٪اااج
ُ  دغذخ ٦ّي ، كبضنْج  ث٥ي٬ْ ؽ٤ْ أو ث٥ي٬ْ، فٜ ٬٩ فش٩ج٭   ثؼب٢ا٨  يف خياه  وٝان
 ٭ٚغااج  ص٦ٞج  ٬٩ ثحمل٢٪ز ٝج٥ش ١٪ج صذثس١ ، ثؽبقن٧ ٙجس ث٥ؾ٤٢ يف ّيخ ٬ّ ٭جصؼ
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ٓ  ال ث٥ؾاذ   وذبزث ث٥ي٬ْ، ثؾبربس هن رثص  يف ثؽبيه هزث ال٫ ٦ّي ، ثؾبرتصخ دجألعش  يغان
 ال فضا   ٩ٞذانال   ي٢ان٫  ثؼبج٥از  هاز   يف ث٥يْا٬  ٙائ٫  عا٨  و٩ا٬  ٩نا ،  ثؾبج٭ِ هن ي٢ن٫ أ٫

 ّياخ  ياج٧ ٝ دغاذخ  ثؼب٢ا٨،  هازث  يضققا٬  وال ٩ْيخ، ف٨٢ إىل دج٥نغذز دجد  يغض٦ٖٜ
 ث٥يْا٬  عاذي٤  ١اج٫  إرث عاي٪ج  وال ٙيا ،  ث٥يْا٬  عانذ  هان  ث٥ْيخ هزث ث٫ فن يف ٙي ،
 ثألوىل ثصقااج٣ ٥ْااذ٧ ث٥ضسثّاا ، ثإلفاابلؿ وصثسر أو ث٥ضسثّااز وصثسر ٩اا٬ ألي ٩ضااجؿ ٕااري

 أو أفا٦   ؽبقا٨  ث٥اذّن   يف كبغ٦ز ص٬٢ مل ألذنج ٦٥غج٭يز فٚز وؽند وّذ٧ دج٥نضثُ،
 ي٢ان٫  عا٨  و٩ا٬ . ٦ّيااج  فب٢ن٩اج   و٥يغش خجفج ، أو ّج٩ج  خ٦ٞج  ص٬٢ ومل ٙياج، ٩ذخ٤
 ٩ا٬  عا٦ي٨  أعاجط  ٕري ٦ّ  فٚز ري ٕري ٬٩ ٥شْٙ  ؽ٢بلً ث٥ي٬ْ ٝذن٣ دْذ٧ ث٥ذِٙ

 .1سٙن  ٩ضْينج  ث٥ٞج٭ن٫،

ِ  داه٫  رثصبج ثحمل٢٪ز ٝنش ١٪ج  ري ٕاري  ٩ا٬  ٥شْٙا   ث٥يْا٬  ٝذان٣  دْاذ٧  ث٥اذٙ
 ث٥اذينث٫  هازث  شنغا٤  يث٥از  وأ٫ ثحملجعاذز،  دينث٫ ّج٧ ٩ذيش ٬٩ أٝي٨ أ٭  دبٞن٥ز فٚز
 ٝنااجيج إدثسر ٙياا  صٞااِ ث٥اازي ثؾبااجدي ثؽبيااه أ٫ إرث أعااجط، ٕااري ٦ّاا  سةيغااز، هاان

 ثؾباز١نس،  ث٥اذينث٫  شنغا٤  ٩ا٬  فاٚز  يف ياؤعش  ال ث٥ي٬ْ إؽشث  ٩ذجؽشصبج ّنذ ثؼب٢ن٩ز
 ٩ج ثؽبيه ؿبزث ٙئ٫ سةيغ ، ٬٩ دذال  ثحملجعذز دينث٫ ّج٧ ٩ذيش ر١شس إرث أذنج ٙز٠٥
 ّاج٧  ٩اذيش  أو سةايظ  ٥ٌٚ إىبلٛ ٝقذ، ٕري ٬٩ ث٥ْ٪٤، يف رنشي ج٩ ١غريث  إر يربس ،
 وثٝااِ ثؽبااجىب، ث٥ضْااذري هاازث زنؾااخ وال ثؾبشٙااٜ، ٦ّاا  ياااي٪٬ ث٥اازي ث٥ؾااخـ ٦ّاا 
 أ٩اج٧  ثحملجعاذز  ديانث٫  شنغا٤  ّ٪ا٬  ٭يجصباج  صْا   ١ج٭ش إدنج ث٥ٞنجيج إدثسر أ٫ ٬٩ ثال٩ش

ِ  هازث  وي٢ان٫  ث٥ذقاظ،  ثؾباجدي  ثؽبياه  هاز   إىل ي٦ضٚاش  ال ٙئ٭  ع٨ و٬٩ ث٥ٞنج ،  ث٥اذٙ
 .2دج٥شٙل ؽذيشث  أعجط ٕري ٦ّ 

                                                           
 .1963 عنز ينجيش ٬٩ 5 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 892 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 .1964 عنز ين٭ين ٬٩ 7 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 740 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2
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ز سنااضـ ٙي٪ااج أخااش ، ؽاااز و٩اا٬  ثحمل٢٪ااز ٝنااش ث٥يْاا٬، ٦ّياا  يشٙاِا ٩اا٬ دقاٚا
 ثؾبيْان٫  ث٥ٞاشثس  أفاذس  ث٥زي ثؾبنثفبلس وصيش أفبلً ثخضق٨ ٝذ ث٥ي٬ْ ده٫ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز
ز فااجفخ ودج٥ضااجي ث٥ٞااشثس، هاازث إفااذثس يف ثالخضقااجؿ فااجفخ دجّضذااجس  ٙياا ،  ث٥قاٚا
 ٩ا٬  خ٦نث  ؽج  ث٥ي٬ْ ده٫ ٦٥ض٪غ٠ ر٠٥ دْذ فب٤ ال كبج ث٥ي٬ْ، يف سنضق٨ أ٫ يف ثألوىل
 ث٥غاا٠٢ ٥ؾااتن٫ ث٥ْج٩ااز ثؿبيتااز إدثسر ـب٦ااظ سةاايظ هاان ثؾبنثفاابلس وصيااش أ٫ ّذااجسر ر١ااش

 .  ث٥ذيج٫ هزث إىل فجؽز دو٫ ٝج٭ن٭يج ، ٥  ٩ٞشسر ث٥قٚز هز  دث٩ش ٩ج - ثؼبذيذيز

 ياضْن  ع٨ و٬٩ ث٥قٚز، هز  أعجط ٦ّ  ١جٙيج  إّبل٩ج  د  وأ٨٦ّ ث٥ي٬ْ، دبن٪ن٫ أد٦ٔ وٝذ
 .1فٚز ري ٕري ٦ّ  ٥شْٙ  ؽ٢بلً ث٥ي٬ْ ٝذن٣ دْذ٧ ث٥ذِٙ دشٙل ث٥ٞنج 

 ث٥اذّن   دئٝج٩ز صذذأ ث٥ي ثإلؽشث ثس ـب٪نّز وه « ث٥ٞنجةيز ثؽبقن٩ز ١ج٭ش وؾبج
 زن٢اا٨ وصنضااا  ثؾبااذّ ، ؽج٭ااخ ٩اا٬ يضخااز إرنااجد  ٩غاا٠٦ ٦ّاا  دنااج  ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧
 صنؾاه  ٝج٭ن٭ياز  فج٥ز ه  إدنج  »ّجسك دغذخ أو ف٦ـ أو يضنجص٣ أو ث٥نضثُ يف ٙجف٤
 أو ث٥اذّن   دنعاي٦ز  إ٥يا   دجال٥ضؾاج   أي ث٥ٞناج ،  ٥اذ   دجالدّاج   ث٥ذّن  ٩ذجؽشر ٬ّ

 ٦ّيا   يناذين  ث٥ازي  ثالدّاج   ذبازث  ث٥ضٞاذ٧  إؽاشث ثس  فاذد  ٝاذ  ث٥ٞج٭ن٫ و١ه٫ ث٥ْشينز،
 أ٩ج٩ااج  ثؾبشٙنّاز  دجحمل٢٪از  ؾباذّ  ث ثصقاج٣  ٦ّا   صٞان٧  ث٥اي  وه  ثؽبقن٩ز، ث٭ْٞجد

 ؽااز،  ٩ا٬  ىشٙيااج  دان  ّبلٝاز  ٢٥نذنج أ٩ج٩اج، ثؾبغن٣ ٦ّي  ثؾبذّ  وص٦٢ي٘ ث٥ذّن ،
 دّانر  ضباز  ص٢ا٬  مل ٙئ٭ا   أخاش ،  ؽااز  ٩ا٬  ث٥ٞنج  ودن ث٥يشٙن هزي٬ دن وّبلٝز

 أو ألفذاج ي٬٢ مل أو ث٥ٞنج ، أ٩ج٧ ث٥ضبلٝ  إىل ثآلخش ٦٥خق٨ ثؽبق٪ن أفذ ٬٩
 هااز  ٥قااقيٚز وي٦ااض٧ صنْٞااذ، ٙاابل ث٥ٞنااجةيز ثؽبقاان٩ز صنؾااه ٙاابل ؽااندو ٦١يا٪ااج
 أو شبغي٦  يف ث٥قٚز فجفخ ٬٩ أو رثص  ث٥ؾه٫ فجفخ ٬٩ ٩نؽاز ص٢ن٫ أ٫ ث٥ذّن 
 أس١اج٫  ٩ا٬  س١ا٬  عاٞو  فاقيقز  ث٥اذّنر  صٞا٨  مل ٙائرث  ثصٚجٝاج ،  أو ٝج٭ن٭اج   ّن  ث٥نيجدز

 خقان٩ز،  ٕاري  يف فاجدسث   ثؼب٨٢ ١ج٫ ١يجذنج وٙٞذس هز  ث٭ْذ٩ش و٩ض  ثؽبقن٩ز،
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 ث٥ٞج٭ن٭ياز  ثؼبٞيٞاز  هاز   ٩ا٬  يٖاري  وال. ثال٭ْاذث٧  فاذ  إىل دا   ينقاذس  ديبل٭ج  ودج٥ضجي
 دنذدااا  ث٥ٞنااجةيز  ثؾبغاااجّذر ػبنااز  ٩ااا٬ ٝااشثس  ٦ّااا  ث٥ااذّن   أٝاااج٧ ٩اا٬  ثعضققااج٣ 
 ٩ٚغاذ،  ٕاؼ  ٦ّا   ال٭ذنجة  ٩ْذو٩ج  ٬٩ د٤ دجىبلً وِٝ ث٥ٞشثس هزث دث٧ ٩ج ؾبذجؽشصبج،

 ّن ، ٭يجدز دجغب  ثإلّٚج  ى٦خ ٥ضٞذي٨ ألفذ صن١ي٤ ث٥ؾه٫ فجفخ ٬٩ يقذس مل إر
ٜ  مل وها٨ « ث٥ي٦خ ؾبٞذ٧ ي٬٢ ومل ر٠٥، يف سٕذز ٥ذي  ص٨ٞ ومل  ؽاٚنيج   أو صان١يبلً  يض٦ا
 إسثدر ٕري ٦ّ  ٝنج  حبٞ  ثؾبيج٥ز ثألخري هزث ٦ّ  يٚشك أ٫  »ث٥ؾه٫ فجفخ ٬٩
ٜ  هازث   ثٝضناج  يف ٢٩ج٭ا   ٭ٚغا   صنقايخ  ثإلسثدر هاز   يف فب٦ا   زن٤ أ٫ أو ٩ن ،  ثؼبا
 ؾبذجؽااشر خيااه ثحملااج٩  دنااذذبج ث٥ٞنااجةيز ثؾبغااجّذر ػبنااز شب٦اا٠ وال سمااجة ، دو٫

 وؽند ال ث٥نيجدز هز  يف ٩ج فٚز ثحملج٩  هزث سبني٤ ثؼبٜ فجؿ ٬ّ ٭يجدز ث٥ذّن 
 . ٝج٭ن٭ج  ثو ْٙبلً ؿبج

 ٝناا  إر ث٥قاانثح ـبج٭يااج  ثؼبج٥ااز هااز  يف ث٥قااجدس ثؼب٢اا٨ ي٢اان٫ عاا٨ و٩اا٬
 يف ث٥ٞناج   أ٩اج٧  خقان٩ز  أيز ؽه٭  يف صنْٞذ مل ٭ضثُ يف ضايز٩ن ثؽبقن٩ز دجّضذجس
 ث٥يجّناز  ثإلدثسيز ثػباز ى٦خ ٦ّ  ٭ج  ثؼب٨٢ هزث دذيبل٫ ث٥ٞنج  ويضْن ٩ج، وٝش

 ث٥اذّن   دجؽاش  ٩ا٬  فٚز ث٭ْذ٩ش وإ٫ ث٥ذيبل٫، ذبزث ٦ّي  ث٥نْ  يف ث٥قٚز فجفذز
 . 1دقذوس ث٭ضاش ث٥ي

 صذخ٤ أ٫ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٝشسس ٙٞذ ث٥ذّن  يف ثؾبضذخ٦ن إىل دج٥نغذز وأ٩ج
 ثؽبقا٨  ١اج٫  ٩ضا   ثأل٦ّ  ث٥ضٞجم  دسؽز يف ؽجةض ث٭ن٪ج٩ج  صذخبلً ث٥غج٥ظ ثؽبق٨
 يف ثؾبيْان٫  ١اج٫  إرث ده٭ا   ٝناش  إر ث٥ضاذخ٤،  ىاج٣  إىل أعاش   عيضْذ  عيقذس ث٥زي
 سٙنااج،  ى٦اخ  يف ثؼب٢ن٩از  إىل ٩ننا٪ج   ث٥اذّن   يف عج٥غاج   خقا٪ج   ى٦اخ  ٝذ صشٝيض 
 دجّضذااجس  ثؾبنجصّااز يف ٩قاا٦قز ٥اا  دث٩ااش ٩ااج ر٥اا٠، ٩اا٬ ٩ج٭ْااج  صااش  ال ثحمل٢٪ااز ٙاائ٫

 ث٥ٞناج   فب٢٪ز أ٩ج٧ يضذخ٤ ومل سنضق٨ مل أ٭  ٬٩ ث٥ش٨ٕ ٦ّ  صشٝيض ، يف ثؾبيْن٫
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 إىل ثال٭ناا٪ج٧ يي٦ااخ كباا٬ ثأل٦ّاا  ث٥ضٞجماا  دسؽااجس يف ث٥ضااذخ٤ رناانص إر ثإلدثسي،
 ٝاذ  ي٢ا٬  ومل ٦ّيا ،  فؾاز  ّن ث٥اذ  يف ث٥قاجدس  ثؼب٢ا٨  يْضرب كب٬ أو ثألخقج٧، أفذ
 ثؾبنجصّاز،  هاز   يف عيقذس ث٥زي ثؼب٨٢ أ٫ يف ؽ٠ ٬٩ و٥يظ ٙياج، صذخ٤ أو أدخ٤

 ٝذن٥ا   ثحمل٢٪از  صاش   عا٨  و٩ا٬  ٦ّيا ،  فؾاز  ويْضارب  ث٥ضاذخ٤  ىج٥اخ  إىل أعاش   عيضْذ 
 .1ث٥ذّن  سٙل ى٦خ يف ثؼب٢ن٩ز إىل ٩نن٪ج  خق٪ج 

 يف ث٥قااجدس ثؼب٢اا٨ يف ث٥يْاا٬ أ٫ إىل ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز رهذااش ١ااز٠٥
ٜ  هان  ثإلدثسياز،  ثػبااز  إىل ٩ننا٪ج   خقا٪ج   ٝا٤  ٩ا٬  ثإل٥ٖج  دّن   صْذا   ال أفاي٤  فا
 ٝذاان٣ ر٥اا٠ ٩اا٬ يٖااري وال ث٥ٞااج٭ن٭ ، دبش١ااض  ٩جعااج  ٩نثؽاضاا  يف ثؼب٢اا٨ فااذس ٩ضاا 

 و٦ّا   دجؾبقاشوٙجس،  ثؾبننا٨  ثؽبقا٨  ي٦اض٧  مل ثؼب٢ا٨  أ٫ أو ثؼب٨٢، ثألفي٤ ثؽبق٨
 أ٩ج٧ ٝجة٪ز وه  ثؽبقن٩ز يف صذخ٤ ٝذ ث٥يج٬ّ أ٫ شث٥غجد ١ج٫ إرث ده٭  ٝنش هزث

 ثؼب٢ا٨  أل٫ ث٥اذّن ،  سٙل ى٦خ يف ٦٥ؾج٩ْز ٩نن٪ج  خق٪ج  ٝذن٥  وصٞشس ثحمل٢٪ز،
 ثؾبيْان٫  داج٥ٞشثسثس  ٥ا   صشصاخ  ث٥ازي  ث٥ٞاج٭ن٭   ثؾبش١ض ٦ّ  يؤعش ٝذ ٙياج يقذس ث٥زي
 قان٧ ثؽب ؽاه٫  ر٥ا٠  يف ؽاه٭   ٭َاش ،  وؽاز صذيج٫ يف ث٥ٚشفز ٥  صضجؿ ودز٠٥ ٙياج،

 ٩اج  ٙائرث  ثؾباز١شثس،  وصذاجد٣  ثالىبلُ فٜ ٥  ١ج٫ ث٥قٚز وذبز  ث٥ذّن ، يف ثألف٦ين
 فٞ  ٬٩ ١ج٫ ٥ ، و٩جديز ٝج٭ن٭يز دبق٦قز ٩جعج  ٩نثؽاض  يف ر٠٥ دْذ ثؼب٨٢ فذس
 ال ث٥يْا٬  يف فٞا   داه٫  ٦ّيا   يْارتك  وال ث٥ٞج٭ن٫، سغب  ث٥زي دج٥يشيٜ ٩ن  ث٥ض٨٦َ
 ٝااذ ثحمل٢٪ااز هااز  ٝنااج  أ٫ ر٥اا٠ ثؼب٢اا٨، ٝذاا٤ ٝااذ ثألفااي٤ ثؽبقاا٨ دث٧ ٩ااج يٞاان٧
 أو ٝج٭ن٭ياز  ٥  ٩ق٦قز دّن  يف ث٥قجدس ثؼب٨٢ ٩ظ ث٥زي ٦٥ؾخـ أ٫ ٦ّ  ثعضٞش
 ٦ّا٨  ٝاذ  ي٢ا٬  مل و٥ن فض  ٝج٭ن٭ج ، ثؾبٞشسر ث٥ي٬ْ ىشٛ د٢جٙز ٙي  ث٥ي٬ْ فٜ ٩جديز،

 . ٙياج صذخ٤ أو دج٥ذّن 
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 ف٢ا٨  ٝذ ي٢ن٫ دز٠٥ ٙئ٭  ٙي ، ثؾبيْن٫ دجؼب٨٢ صشٝيض  أ٥ٖيش وٝذ وث٥يج٬ّ
 ثؽبقان٩ز  أل٫ دبقاشوٙجس،  ي٦ض٩ا   مل ثؼب٢ا٨  أ٫ ّنا ،  ث٥قاٚز  هز  ينٚ  وال ٦ّي ،
 ٥ٞيج٩ااج  دؾاشه  ٦ٙايظ  ث٥ٞاج٭ن٫،  إىل ٩شدهاج  ّينياز  خقان٩ز  ها   ثإل٥ٖج  دّجو  يف

 ثػبااز  إّبل٫ ٙياج ي٢ٚ  د٤ إ٥ٖجؤهج، ثؾبي٦نح ثإلدثسيز ث٥ٞشثسثس صنجو٥ضا٨ ٬٩ إّبل٫
 حب٢ا٨  يْضارب  ٙيااج  يقاذس  ث٥ازي  ثؼب٢ا٨  وأ٫ ٙيا ،  غاذذز وثؾبض ث٥ٞاشثس  ٩قذسر ثإلدثسيز
 درتٝيااز ٝااشثسث  ثإلدثسيااز ثػباااز أفااذسس إرث ر٥اا٠ و٦ّاا  ث٢٥جٙااز، ٦ّاا  فؾااز ث٥ٞااج٭ن٫
 ٙائ٫  ثإلدثسر، ٭َاش  ٥نؽااز  ٩ٖاجيش  ف٢ا٨  ٙيااج  فاذس  دّان   دؾه٭  سْٙش ع٨ ث٥يج٬ّ،
 . ث٥يج٬ّ و٥يظ ثإلدثسيز ثػباز ه  هنج ث٥ذّن  خغش ث٥زي

 يف صشٝيضاا  أ٥ٖيااش ٩اا٬ فااٜ دنااج  ٩ااِ دجؾبقااشوٙجس، وفااذهج ٩اااجإ٥ضث يااضْن عاا٨ و٩اا٬
 ر٥ا٠  يف وفٞا   ،ّذ٩ا   ٬٩ ثإلدثسيز ثػباز دٞذن٣ ث٥ضٞيذ دو٫ ثؼب٨٢، هزث يف ث٥ي٬ْ
 ٥شْٙا   ث٥ي٬ْ ٝذن٣ دْذ٧ ث٥ذِٙ سٙل يضْن هزث و٦ّ  صذْيج ، و٥يظ أفي٤ فٜ هن
 .1فٚز ري ٕري ٬٩

 دائٝشثس  يض٦ْٜ ٙي٪ج ثجملشدر، ث٥ْذث٥ز الّضذجسثس ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز صنعْش وٝذ
 ث٥قااجدس ثؼب٢اا٨ يف ٩ذجؽااشرً أ٩ج٩اااج ث٥يْاا٬ يف ثؽبقاان٩ز ّاا٬ ثؽبااجسػ ث٥ٖااري فااٜ

 ثؾبؾاشوّز  و٩قاجؼب   حبٞنٝ  ثؾبغجط إىل يضْذ  ثؼب٨٢ هزث أعش ١ج٫ ٩ض  دجإل٥ٖج ،
 و٢٥نااج  ثؾبنجصّاز،  يف أفا٦يج   ىشٙاج   ي٢ان٫  أ٫ يضْن و١ج٫ ثؾبغضٞشر، ث٥ٞج٭ن٭يز و٩شث١ض 

 يضاذخ٤  فض  ذبج ث٨٦ْ٥ ٥  يضيـ أو دضنْٝاج ٥  يغ٪ـ ٩ش١ض يف ي٬٢ ومل إ٥ي ، صنؽ  مل
 ّنا ،  صنٚيز  ٥نشس دْٙج   ثؼب٨٢ يف ث٥ي٬ْ ٬٩ ٥ض٪٢ين  ور٠٥ ثؾبنجعخ، ث٥نٝش ٙياج
 ٩يْجد رنشي أ٫ ٦ّ  أخش ، فب٢٪ز أ٩ج٧ ٙي  ث٥ي٬ْ عذي٤ ٦ّي  ثعض٦ٖٜ ٝذ دث٧ ٩ج

 . دجؼب٨٢  ٦ّ٪ صجسي  ٬٩ ثؼبج٥ز هز  يف ث٥ي٬ْ
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 و٥يغاش  ث٢٥جٙز، ٦ّ  فؾز يْضرب دجإل٥ٖج  يقذس ث٥زي ثؼب٨٢ ده٫ ٝنش ٙٞذ
 إىل صضْاذ   ٩ي٦ٞاز  فؾيضا   وإدناج  ٕريااج،  دو٫ ىاشيف  ٦ّا   صٞضقاش  ٭غاذيز  فؾيض 
 جمل٦اظ  ثؾبضضج٥ياز  ث٥ضؾاشيْجس  طبي  صه١يذ ، ٦ّ  فشفش ؾبج وٙٞج  ور٠٥ أينج ، ث٥ٖري

ِ  فغا٬  ٦ّيااج  يٞان٧  ث٥اي  ثؾبغا٦٪ز  ثألفان٣  ٩ا٬  أ٭ا   إال ث٥ذو٥ز،  و١ٚج٥از  ث٥ْذث٥از  صنصيا
 ثؾبٞنا ،  ثأل٩اش  فؾياز  فجص ف٨٢ فذوس ر٠٥ دو٫ زنن٣ أال ألسدجذبج، ثؼبٞنٛ صهديز
ٗ  يضْاذ   ثؼب٢ا٨  هازث  أعاش  ١اج٫  ٩ض   ث٥ازي٬  ٙيااج  ث٥ؾاه٫  روو وها٨  ثؽبقان٩ز،  أىاشث

 دبؾ٦اظ  ثؽباجؿ  1956 ٥غانز  55 سٝا٨  ث٥ٞج٭ن٫ 33/٬٩و 15/ثؾبجدصن ٭ـ ّنجه٨
 صاجسي   ٩ا٬  ين٩اج   دغاضن  إ٥ايا٨  دج٥نغذز ث٥ي٬ْ ٩يْجد زبذيذ ٬٩ ن٪ن ص دبج ث٥ذو٥ز،
 ٝج٭ن٭يااز و٩شث١ااض و٩قااج  فٞنٝااج  ٩ذجؽااشر ديشيٞااز شنااظ حبيااظ ثؼب٢اا٨، فااذوس
ِ  ثؾبنجصّاز،  يف ثألفا٦ين  ث٥ياشٙن  أفذ ي٢ن٫ أ٫ يضْن ث٥زي ٦٥ٖري ٩غضٞشر  ر٥ا٠  و٩ا

 ث٥نٝاش  ٙيااج  يضاذخ٤  فضا   ذبج ث٨٦ْ٥ أو دضنْٝاج يغ٪ـ ٩ش١ض  ي٬٢ ومل إ٥ي ، صنؽ  مل
 يف ىشٙاج   ي٢ا٬  مل ث٥ازي  ث٥ٖاري  هازث  ّا٬  ث٥ضنٚيز مشس سِٙ ٬٩ ٩نجؿ ال إر ثؾبنجعخ،
 فضا   دا ،  ٦ّ٪  صجسي  ٬٩ ثؼب٨٢ هزث يف دج٥ي٬ْ ث٥ضذثّ  ٬٩ دض٪٢ين  ر٠٥ ثؾبنجصّز
ٜ  ال ١ا   ور٥ا٠  أخاش ،  فب٢٪از  أ٩ج٧ ثؼب٨٢ هزث يف ث٥ي٬ْ ٥  رنذ  ذنجةياج ،  ٦ّيا   ي٦ٖا
 إىل ثال٥ضؾاج   عاذي٤  ثؼب٢ا٨،  ٙياج فذس ث٥ي ثؾبنجصّز ٬ّ ؽن ثأل ث٥نيز ثؼبغ٬ وهن

ٜ  ٩ا٬  ثؼبٞيٞياز  ثؾبق٦قز ٥قجفخ فش٩ج٫ ٙي  هزث دٖري وث٥ٞن٣ ث٥ٞنج ،  ث٦٥ؾان   فا
 و٩غاش  ذباج،  ي٦ْا٨  ومل ٙيااج،  ىشٙاج   ي٢ا٬  مل ٩نجصّاز  يف ف٢ا٨  ٬٩ ص٦َ٪ج  ث٥ٞنج  إىل
 ثؾبنجصّااز يف زفٞيٞياا ٩قاا٦قز ٦٥يااج٬ّ ص٢اان٫ عاا٨ و٩اا٬ ٥اا ، فٞنٝااج  ثؼب٢اا٨ هاازث آعااجس

ـ  ث٥قاجدس  ث٥ٞاشثس  دئ٥ٖاج   ٝنا   ث٥اي  ث٥قيذ٥يز فجفخ دجّضذجس   دٚضقااج،  داج٥رتخي
 ويضْاذ   وٝضتاز،  ذباج  ٦ّ٪ا   ٥ْاذ٧  ثإلدثسي ث٥ٞناج   أ٩اج٧  يضذخ٤ ومل سنضق٨، مل وهن
 صجسي  ٬٩ ين٩ج  عضن خبل٣ ثؾبز١نس ثؼب٨٢ يف ث٥ي٬ْ ٥  ورننص. إ٥ي  ثؼب٨٢ هزث أعش

 .1د  ٦ّ٪ 
                                                           

1
 .1961 ديغ٪رب ٬٩ 23 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 977 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز- 
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 0انطؼٍ يْؼبد -ثبن ان انجند
 ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  صنَاي٨  ؽاه٫  يف 1959 ٥غانز  55 سٝا٨  ث٥ٞج٭ن٫ 15/٬٩/ثؾبجدر صنـ
 ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ ييْناانث أ٫ ث٥ذو٥ااز ٩ٚنماا  هيتااز و٥ااشةيظ ث٥ؾااه٫ ٥اازوي أ٫ ٦ّاا 

 ثإلدثسياز  ثحملاج٨١  أو ثإلدثسي ث٥ٞناج   فب٢٪ز ٬٩ ث٥قجدسر ثألف٢ج٧ يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز
 . (ثؼب٨٢ فذوس صجسي  ٬٩ ين٩ج  عضن خبل٣) ث٥ضهديذيز ثحملج٨١ وأ

ـ  ثػبذيذ وث٥ضؾجسيز ثؾبذ٭يز ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ 15/٬٩/ثؾبجدر ١ج٭ش وؾبج  يف صان
 ٩ٞذسث  ٩يْجدث  ثإلؽشث  ثؼبقن٣ أو ٦٥قننس ث٥ٞج٭ن٫ ّن إرث) أ٭  ٦ّ  ثألوىل ٙٞشصبج
 ربثؾبْضا  ثأل٩اش  فذوط أو ثإلّبل٫ ين٧ ٩ن  زنغخ ٙبل دج٥غنن، أو دج٥ؾانس أو دجأليج٧

 ويانٞل ) أ٭ا   ٦ّا   ث٥غج٭ياز  ٙٞشصبج يف صنـ ١٪ج ،(...٦٥٪يْجد ـبشيج  ث٥ٞج٭ن٫ ٭َش يف
 .(ثإلؽشث  ٙي  زنق٤ أ٫ رنخ ىشٙج  ١ج٫ إرث ٩ن  ثألخري ث٥ين٧ دج٭ٞنج  ثؾبيْجد

 ث٥ذو٥از،  ـب٦اظ  ٝاج٭ن٫  ٩ا٬ /15/ثؾباجدر  يف ٦ّي  ثؾبنقنؿ ين٩ج  ث٥غضن ٩يْجد و١ج٫ 
 أ٫ رناخ  ١ج٩ا٤  ٩يْاجد  هان  ث٦ْ٥ياج،  ثإلدثسياز  حمل٢٪از ث أ٩اج٧  ثألف٢اج٧  يف ٦٥ي٬ْ وثؾبٞشس
 ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  ٩ا٬ /15/ثؾباجدر  ؼب٢ا٨  وٙٞج  ٙئ٭  ث٥ي٬ْ، وهن ثإلؽشث  ٙي  زنق٤
 ٙيا ،  ث٥يْا٬  ثؾباشثد  ثؼب٢ا٨  فاذوس  يان٧  ث٥يْا٬  هزث ٩يْجد يف زنغخ ال ث٥ز١ش، آ٭ٚز
 ث٥يان٧  ٞناج  دج٭ ثؾبيْاجد  ويانٞل  ٦٥٪يْاجد،  ـبشياج   ث٥ٞاج٭ن٫  ٭َاش  يف ثؾبْضارب  ثال٩اش  وهن

 دْاذهج  ّ٪ا٤  يان٧  ثو٣ إىل ث٩ضاذ  سغبياز  ّي٦ز ثؾبيْجد آخش فجدٗ وإرث ،٩1ن  ثألخري
 شنضاذ  ال إدناج  ،ثػبذياذ  وث٥ضؾجسيز ثؾبذ٭يز ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ 18/٬٩/ثؾبجدر ٥نـ وٙٞج 
. سغبياز  ّي٦از  ٥ايظ  ثألخاري  ث٥ين٧ دث٧ ٩ج خبل٥ ، ث٥ْي٦ز وْٝش إرث ثؾبشثْٙجس ٩يْجد
 وهان  ث٥يْن٫، يف ث٥ْج٧ ثألف٤ ٦ّ  رثص  ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩ 215 ثؾبجدر ٭قش وٝذ

                                                           
 ،1955 ٭نٙ٪رب ٬٩ 19 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 1 ٥غنز 289 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 .1963 عنز ٙربثيش ٬٩ 9 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 6 ٥غنز 1372 وس٨ٝ
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ٜ  عاٞنه  ثالف٢اج٧  يف ث٥ي٬ْ ٩نثّيذ ٩شثّجر ّذ٧ ٦ّ  يرتصخ) 0أ٭   ،ث٥يْا٬  يف ثؼبا
 أ٫ ٦ّا   ٩نا  /216/ثؾباجدر  ٭قاش  ١٪جو ،٭ٚغاج ص٦ٞج  ٬٩ دج٥غٞنه ثحمل٢٪ز وصٞن 
 فاٚز  داضوث٣  أو ٦٥ضٞجما ،  أه٦يضا   يٚٞاذ  أو ٦ّي ، ثحمل٢ن٧ شننس ث٥ي٬ْ ٩يْجد يٞ٘
 يٞان٧  ٩ا٬  إىل ثؼب٨٢ إّبل٫ دْذ إال ث٥نٝ٘ يضو٣ وال ،ّن  ثؽبقن٩ز يذجؽش ١ج٫ ٬٩
 ثؾبنثّياذ  وث٭ٞناج   فٚض  صث٥ش أو ٦٥ضٞجم  أه٦يض  ٙٞذ أو صنيف ث٥زي ثؽبق٨ ٩ٞج٧
 . (١ج٫ إ٫ ث٥نثسط فٚز السبجر ثؾبضنيف د٦ذ ٝج٭ن٫ زنذدهج ث٥ي

 ٩شثّاجر  ال٫ ٙي ، ثؼبٜ عٞنه ث٥ي٬ْ ٩يْجد ٙنثس ٦ّ  ينذين أ٭  هزث و٩ٚجد
 دج٥نغاذز  صغاشي  ث٥يْا٬  ٩نثّياذ  أ٫ وثألفا٤  ،ث٥ْاج٧  ث٥نَاج٧  يٞضني  أ٩ش ثؾبيْجد هزث
ـ  وإدنج ثألؽخجؿ، طبيِ إىل ٘  فاجالس  ٦ّا   ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  ٭ا  ؽشياج٫  ٙيااج  يٞا

 فاٚز  صوث٣ أو ٦٥ضٞجم ، أه٦يض  ٙٞذ  أو ٦ّي ، ثحمل٢ن٧ ٩نس وه  دذة ، دْذ ثؾبيْجد
 ثؼباجالس  هاز   ٙٚا   ،ثؾبيْاجد  أعناج   يف ر٥ا٠  وِٝ ٩ض  ّن ، ثؽبقن٩ز يذجؽش ١ج٫ ٬٩

 وّنذةاااز ثؾبضٞاااذ٧، ث٥نؽااا  ٦ّااا  ث٥نٝااا٘ ياااضو٣ أ٫ إىل ٩نٝنٙاااج  ويَااا٤ ثؾبيْاااجد يٞااا٘
ٜ  ؽذياذر،  ؾباذر  ال ٩نا ،  ث٥ذجٝياز  ثؾباذر  ذنجياز  فض  ؽشيج٭  ثؾبيْجد يغضه٭٘  ثأل٩اش  ٥ض٦ْا
 .1دٞيْ  ال ثؾبيْجد دنٝ٘

 ٩غااجٙز ٩يْااجد ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ ٦٥يْاا٬ سثؾبٞااش ثؾبيْااجد إىل ينااجٗ ١٪ااج
 .2ثػبذيذ وث٥ضؾجسيز ثؾبذ٭يز ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩ 17و 16 ثؾبجدصن ٥نـ ىذٞج 

 فذوس صجسي  ٬٩ ين٩ج  عضن٫ وهن ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ث٥ي٬ْ ٩يْجد أ٫ ديذ
 ودج٥ضاجي  ١٪ضا ، فبج دائؽشث ثس  ي٦ْا٬  مل ث٥ازي  ثؾبقا٦قز  ري فٜ يف يغشي ال ثؼب٨٢،

                                                           
 ٩جسط ٬٩ 31 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 5 ٥غنز 772 وس٨ٝ 766 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 .1963 ٩جين ٬٩ 18 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 8 ٥غنز 1591 وس٨ٝ ،1962

2
 .1962 ينجيش ٬٩ 13 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 5 ٥غنز 977 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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 ث٥غجداش  ١اج٫  ٙائرث  داجؼب٨٢  ث٥يٞايين  ٦ّ٪ا   صجسي  ٬٩ إال مذ ، ثؼب٨٢ دقذوس ي٨٦ْ مل
 زناو  ومل ث٥اذّن ،  ٥نَش ثؾبْنيز ثػب٦غز ودضجسي  ثإلفج٥ز دٞشثس ي٬٦ْ مل ث٥يج٬ّ أ٫

ُ  هان  ث٥ازي  ٙيااج  ث٥قاجدس  داجؼب٨٢  أدان  ث٥ضذثّ ، دئؽشث ثس أو دج٥ذّن  ٦ّ٪ج   ٩نمان
 ال ث٥يْا٬  ٩يْاجد  ٙئ٫ ثؼب٨٢، هزث دبن٪ن٫ أد٦ٔ وٝضج  ٩شصذ  فشٗ ّنذ إال ث٥ي٬ْ،
 .1ثألخري ث٥ضجسي  هزث ٬٩ إال فٞ  يف رنشي

 ثألف٢ااج٧ يف ث٥يْاا٬ ٩يْااجد ٝيااجط إىل ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز رهذااش وٝااذ
 ث٥ٞنااجةيز ثؾبغااجّذر ى٦ااخ أعااش فيااظ ٩اا٬ ثإل٥ٖااج ، دّاان  سٙااِ ٩يْااجد ٦ّاا  أ٩ج٩اااج
ٜ  ٩اج  ده٫ ٝشسس إر ثؾبيْجدي٬، هزي٬ ٬٩ ٤٢٥ ث٥ٞجىِ  ٩اج  فياظ  ٩ا٬  دا   ٝناش  أ٫ عاذ
 دااجألفش  أو ثإل٥ٖااج ، دّاان  سٙااِ ثؾبيْااجد ٝااجىِ أعااش ٩اا٬ ث٥ٞنااجةيز ثؾبغااجّذر ٥ي٦ااخ
 ث٥ااشٙل، أو دااج٥ٞذن٣ عاانث  ث٥ي٦ااخ يف ث٥ٞااشثس فااذوس ؼباان و٩نغااقخ ٥اا  فااجٌٙ
 ىذيْز الزبجد ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ث٥ي٬ْ ٩يْجد إىل دج٥نغذز ١ز٠٥ يقذٛ
 ٝذاا٤ ث٥يْاا٬ أو ث٥ااذّن  سٙااِ إؽااشث  ٩ذجؽااشر وؽاانح فيااظ ٩اا٬ ثؾبيْااجدي٬، ٩اا٬ ١اا٤

 ٬٩ صٚنيضاج أو ٙيا٪ج، ثحملذدر ثؾبذر ٩شثّجر ٦ّ  ثؾبرتصخ ث٥ٞج٭ن٭  وثألعش ث٭ٞنجةا٪ج،
ٜ  عاٞنه  أو ث٥يْا٬  أو ث٥ذّن  ٝذن٣ فيظ  إ٥ٖاج   ى٦اخ  إ٢٩اج٫  ودج٥ضاجي  ٙيا٪اج،  ثؼبا
٘  ث٥ؾاه٫  فاجفخ  ٦ّ  ر٠٥ جُث٩ضن أو ٙي ، ثؾبيْن٫ وثؼب٨٢ ثإلدثسي ث٥ٞشثس  ،2ثؾبضخ٦ا
 ث٥ٞناج   حمل٢٪از  ث٥ذو٥از  ٩ٚانك  ٝاشثس  فذس أ٫ وٝش ث٥غجدش ١ج٫ إرث ده٭  ٝنش ١٪ج

 فبذنعج  ١ج٫ ث٥يج٥خ أ٫ ثؾبيْجد، يف ثؾبٞذ٧ ث٥شعن٧ ٬٩ ثإلّٚج  ى٦خ دشٙل ثإلدثسي

                                                           
 .1962 ينجيش ٬٩ 6 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 6 ٥غنز 826 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 ٬٩ 18 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 5 ٥غنز 1552 وس٨ٝ 1290 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2
 .1961 ٭نٙ٪رب
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 دئٝج٩از  ٝاج٧  ٥ا ،  ث٥ضج٥ياز  ين٩ج  ث٥غضن خبل٣ ويف ّن ، ثإلٙشثػ ودْذ ؽنجيز، ر٩ز ٦ّ 
 .1ث٥ٞج٭ن٭  ثؾبيْجد يف ٩ٞذ٩ج  ي٢ن٫ ث٥قنسر هز  ٦ّ  ث٥ي٬ْ ٙئ٫ ث٥ي٬ْ،

 0انطؼٍ زفغ إجساءاد -ساثغان انجند
 ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  صنَاي٨  ؽاه٫  يف 1959 ٥غانز  55 سٝا٨  ث٥ٞج٭ن٫ 16/٬٩/ثؾبجدر صنـ
ُ  دضٞشياش  ث٥ؾاه٫  روي ٩ا٬  ث٥يْا٬  يٞاذ٧ )) 0أ٫ ٦ّ   ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  ١ضاجح  ٦ٝا٨  ياند

 ّابلور « ث٥ضٞشيش يؾض٪٤ أ٫ ورنخ ،أ٩ج٩اج ثؾبٞذن٥ن ٬٩ فبج٧ ٬٩ ٦ّي  ٩نِٝ ث٦ْ٥يج،
 ٦ّا   »٩ناا٨  ١ا٤  و٩انى٬  وفاٚجصب٨  ثؽبقان٧  دهغباج   ثؾبض٦ْٞاز  ث٥ْج٩ز ث٥ذيج٭جس ٦ّ 
 وى٦ذاجس  ث٥يْا٬،  ٦ّياج دين ث٥ي ثألعذجح وديج٫ وصجسسن ، ٙي ، ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ ديج٫

 .((ذيبل٭ د ثؼب٨٢ ؽجص ث٥نؽ  هزث ٦ّ  ث٥ي٬ْ زنق٤ مل ٙئرث ث٥يج٬ّ،

 ٦ّياااج دااين ث٥ااي ثألعااذجح وصٚقااي٤ ٙياا ، ثؾبيْاان٫ ثؼب٢اا٨ ديااج٫ ٩اا٬ ث٥ٞااج٭ن٫ و٩ااشثد
 ٩ا٬  ث٥ياج٬ّ  أوسد  كباج  صغاضَاش  أ٫ ٩ا٬  ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪ز شب٢ن هن ث٥ي٬ْ،
 صهوي٦ا   يف خياه  أو ٦٥ٞاج٭ن٫  قبج٥ٚاز  ٩ا٬  ٙيا   ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  يْياخ  ٩ج ٩نثى٬ ر٠٥

 دان  ٦ّا   ث٥يْا٬  صٞشياش  يؾاض٪٤  أ٫ ث٥از١ش  آ٭ٚز/16/ثؾبجدر أوؽذش و٥ز٠٥. وصيذيٞ 
 ث٥اي  ٥ؤلعاذجح  صٚقاي٤  و٦ّا   وث٥ضؾايا٤،  ث٥ٖ٪انك  ّنا   شنايو  ٙي  ثؾبيْن٫ ٦٥ق٨٢
 .دذيبل٭  ثؼب٨٢ ؽجص وإال ث٥ي٬ْ ٦ّياج ٝج٧

٘  رن٦ياج حنن ٦ّ  صذيناج إال ثألعذجح دذيج٫ أسثدس و٩ج  ثؾبٞقاند  ّا٬  وي٢ؾا
 يْاضو   ث٥ازي  ث٥ْانثس  ٩نا   ويغاضذج٫  ٥از، وثػباج ث٥ٖ٪انك  ّنااج  ينٚ  وثٙيج  ١ؾٚج  ٩ناج

 وشن٢اا٬ داا ، ٝناا  ٙي٪ااج وأعااش  ٩ناا ، و٩نمااْ  ٙياا ، ثؾبيْاان٫ ثؼب٢اا٨ إىل ث٥يج٥ااخ
 ١ج٭ااش ٙاائرث ،ث٥يْاا٬ صٞشيااش دقاانسر إّبل٭اا  ٩نااز دٙجّاا  زبنااري ٩اا٬ ٦ّياا  ثؾبيْاان٫
ُ  ؽااز  ٩ا٬  دان  ٦ٕو يف ىْناج يف صشددس ٝذ ث٥يجّنز  ىْناش  ث٥ازي  ثؼب٢ا٨  ٩نمان
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ُ  يض٦ْٜ أ٭  ٍناج يف وسد حبيظ ٙي  ُ  ث٥قا٦ز  ٩نذاش  آخاش  دبنمان  ثؼبٞيٞا   دجؾبنمان
ٜ  ال أعاذجدج   ىْنااج  يف أوسدس أذناج  ثؽبيه هزث ٦ّ  صشصخ ع٨ ٙي ، ٙق٤ ث٥زي  صنيذا
 إر٫ ي٢ان٫  ث٥يْا٬  هازث  ٙائ٫  ٙياج، ٙق٤ ث٥ي وٝجةْ  ٦ّ  ٩ٞق٪ز ثؼب٨٢، ٩نمنُ ٦ّ 

 ٩ج ٩شثٝذز ٬ّ ثحمل٢٪ز صْؾض ث٫ ؽهذنج ٬٩ ٙجفؾز ؽاج٥ز وأعذجد  ٩نمنّ  يف ـبابلً
 ثؾبٞضنا   هازث  ٦ّا   ثألعاذجح  صٚقاي٤  ١ج٫ وإرث ،ٙي  ن٫ْثؾبي ثؼب٨٢ ٦ّ  ث٥يجّنز صنْج 

 يْاجح  ٩اج  سن٦ا   ١ايبل  دهعذجد  وصْشيٚج  ٦٥ي٬ْ زبذيذث  ث٥نؽنح وؽ  ٦ّ  ثدضذث  ٩ي٦ندج 
ٟ  ٙئ٫ ثؽبقن٩ز، ثٙضضجؿ ٩نز ِ  ٦١ياز،  ثألعاذجح  هاز   صاش  ثؾباز١نس،  ثؼب٢ا٨  دياج٫  ربايا٤  ٩ا
 صٞشيشهاج  ٩غاضا٤  يف ث٥يجّناز  صانسد  أ٫ ر٥ا٠  يف يٞاذؿ  وال ث٥ي٬ْ، يذيبل أ٫ ؽهذن٪ج ٬٩

 ال ١بلاااج إر ٦ّياا ، ثؾبيْاان٫ ثعاا٨ أو ٙياااج، ٙقاا٤ ث٥ااي ث٥ٞناايز سٝاا٨ إىل ّااجدشر إؽااجسر
 شبج٩ااج  ٩ٖااجيش وؽاا  ٦ّاا  ثؾبنماانُ هاازث إيشثدهااج ٩ااِ ثؼب٢اا٨، ٩نماانُ زبذيااذ يف يٚيااذ
 رنْاا٤ ٙياا ، صيْاا٬ ث٥اازي ٢اا٨ثؼب وٝااجةِ ديااج٫ يف ؽج٭ذاااج ٩اا٬ ث٥ضؾاياا٤ ٙااازث. ٦٥نثٝااِ
 ث٥يْا٬  صٞشياش  ١اج٫  ٙائرث  ٙي ، ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ ٦ّ  صْيذ  ٩ج د  يضقذد ال ٩ذا٪ج  صٞشيشهج
٘  ث٥ي ثألعذجح ٬ّ دج٦٢٥يز ّجسيج  ثؾبذ٥ن٣ ٩ذا٨ ثؾبنمنُ ـبا٤  ث٥يجّناز  صاش   ّ٪اج  ص٢ؾا
 .1دجىبلً ىْنج  ١ج٫ ٙي ، ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ يف ّنسث 

 صنَااي٨ ؽااه٫ يف 1959 ٥غاانز 55 سٝاا٨ ن٫ث٥ٞااج٭ ٩اا16/٬/ثؾبااجدر صشعاا٨ ومل
 ث٥يْا٬  ١اج٫  وإال ث٥ضضث٩ا   رنيخ دج٥ي٬ْ ث٥ضٞشيش يذثُ ال ٩ْينج  ىشيٞج  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ
 ١ضااجح ٦ٝاا٨ ث٥ضٞشيااش إيااذثُ يااض٨ أ٫ فااقيقج  ث٥يْاا٬ يٞااِ ٢٥اا  ي٢ٚاا  وإدنااج دااجىبلً،
ـ  ث٥اي  ث٥ذيج٭اجس  ثعاضيٚج   دْاذ  ث٥ٞج٭ن٫، فذد  ث٥زي ثؾبيْجد يف ثحمل٢٪ز  يف ٦ّيااج  ٭ا

 .2و١ي٦  أو ؽخقيج  ث٥يج٬ّ حبننس ر٠٥ ١ج٫ عنث  ثؾبجدر، ص٠٦

                                                           
1
 .1963 أدشي٤ ٬٩ 14 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 6 ٥غنز 2319 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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 ثحمل٢٪از  أ٩اج٧  ث٥يْا٬  فاقيٚز  ص٢ن٫ أ٫ ينؽخ ٩ج ث٥ٞج٭ن٫ ٭قنؿ يف و٥يظ
 .1ث٥يج٬ّ ٬٩ ٩نْٝز ث٥ؾه٫ روي ص٦ْٜ ث٥ي ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز

 زنقاا٤ مل إرث أ٭اا  ٦ّاا  ث٥ااز١ش آ٭ٚااز ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ ٝااج٭ن٫ ٩اا٬ 16 ثؾبااجدر ٭قااش وإر
 ٦ّا   ّابلور  ث٥ضٞشياش،  ثؽاض٪ج٣  وؽانح  فياظ  ٩ا٬  يقاذسهج  ثؾبذن  ث٥نؽ ٦ّ  ث٥ي٬ْ
 دياج٫  ٦ّا   ٩ناا٨،  ١ا٤  و٩انى٬  وفاٚجصب٨  ثؽبقان٧  دهغباج   ثؾبض٦ْٞاز  ث٥ْج٩از  ث٥ذيج٭جس
 وى٦ذااجس ث٥يْاا٬ ٦ّياااج دناا  ث٥ااي دجألعااذجح وديااج٫ وصجسسناا  ٙياا  ثؾبيْاان٫ ثؼب٢اا٨

 نثصيااج ؽ دااج٥ذيبل٫ ثؼب٢اا٨ ؽ٦ْااش ٝااذ ص٢اان٫ ٙئذنااج دذيبل٭اا ، ثؼب٢اا٨ ؽااجص ث٥يااج٬ّ،
 يف ثؽبياااه أو ث٥ااانٞل ٙ٪ؾاااشد خبقنفااااج، فج٥اااز ١ااا٤ يف ثحمل٢٪اااز صاااشث  فغاااذ٪ج
ِ  ال ث٥يْا٬،  صٞشيش ٦ّياج يؾض٪٤ أ٫ رنخ ث٥ي ث٥ذيج٭جس  ث٥ٞاج٭ن٫  ودٞانر  فض٪اج   يغاضضذ
ـ  ي٢ان٫  أ٫ ينذٖا   وإدناج  داج٥ذيبل٫،  ثؼب٨٢  أ٫ ؽاه٭   ٩ا٬  ث٥ذياج٫  يف ثؽبياه  أو ث٥انٞ
 إىل ٦١ا   ر٥ا٠  و٩اشد  ؽذياز،  فرير يف ثؾبيْن٫ ينِٝ ربايبلً أو ٦١يج ، ربايبلً د  رنا٤
 ث٥اذّن   سٝا٨  دياج٫  يف ث٥يْا٬  صٞشياش  يف وِٝ ث٥زي ثؽبيه ١ج٫ ٙئرث ثحمل٢٪ز، صٞذيش
 إر ٦ّيا ،  ثؾبيْان٫  ٦ّا   أ٩اش   ٥يخٚا   ي٢ا٬  مل ٙيا   ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  ٙيااج  فاذس  ث٥ي
 ث٥ااش٨ٝ ث٥يْاا٬، ٦ّاا  صْٞيذااج  ٝااذ٩اج ث٥ااي ٩ز١شصاا  يف ٝااشس ١٪ااج وه٦ااز، ألو٣ أدسٟ
 هازث  دياج٫  يف ثؽبياه  ٙائ٫  ٙيا ،  ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  ٙيااج  فاذس  ث٥اي  ٦٥ذّن  ققيـث٥

 فب٤ ضبز ي٢ن٫ ال ودز٠٥ رباي٤، أي ٦ّي  صشصخ ٝذ ي٢ن٫ ال ث٥ي٬ْ صٞشيش يف ث٥ش٨ٝ
 .2ثؽبيه هزث دغذخ دج٥ذيبل٫ ث٥ي٬ْ ٦ّ  ٦٥نٚ 

 ٦ّا   ثؽاض٪٤  أ٭ا   ث٥يْا٬  صٞشياش  ٩يج٥ْاز  ٩ا٬  ث٥غجدش ١ج٫ إرث صٞذ٧ ٩ج ٩ٞضن  و٦ّ 
 ١از٠٥  وثؽاض٪٤  مذ ، ثؾبيْن٫ ثع٨ ٦ّ  ثؽض٪٤ ١٪ج و٩نىن ، وفٚض  ث٥يج٬ّ ثع٨
 دياج٫  و٦ّا   ٙيااج،  ث٥قاجدس  ث٥اذّن   وسٝا٨  وصجسسنا   ٙيا ،  ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  ديج٫ ٦ّ 

                                                           
 .1963 ٙربثيش ٬٩ 9 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 6 ٥غنز 1372 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1
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 ثؽاض٪٤  ٝاذ  ي٢ان٫  ث٥ضٞشياش  ٙائ٫  ث٥يْا٬،  وى٦ذاجس  ث٥يْا٬،  ٦ّيااج  داين  ث٥ي دجألعذجح
 أ٫ ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ ٝااج٭ن٫ ٩٬اا/16/ثؾبااجدر وؽذااشأ ث٥ااي ثػبنهشيااز ث٥ذيج٭ااجس طبيااِ ٦ّاا 

 ي٢ان٫  أ٫ أ٩اج  ،ث٥ضٞشياش  ٥اذيبل٫  وؽا   ضباز  ي٢ان٫  ال ودج٥ضاجي  ث٥ي٬ْ، صٞشيش ٦ّياج يؾض٪٤
 ٙائ٫  ث٥يْا٬،  أعذجح يف ٥ز٠٥ صذْج  وأخيه ثؾبنجصّز، ّنجفش عيجٛ يف أخيه ٝذ ث٥ضٞشيش
 مل 1959 ٥غاانز 55 سٝاا٨ ث٥ٞااج٭ن٫ وأ٫ خقنفااج  ٦٥ااذيبل٫، وؽاااج  ٥اايظ ثؽبيااه هاازث
 .1ث٥ضٞشيش يف ر١شس ث٥ي ٕري ٦٥ي٬ْ ؽذيذر أعذجح إدذث  زنَش

 ث٥يجّناز  ث٥انصثسر  أ٫ ٦ّيا   ثؾبيْن٫ إىل ثؾب٬٦ْ ث٥ي٬ْ صٞشيش يف وسد إرث ودجؾبغ٤
 ثألخري، هزث فقـ ع٨ خيه، ٦ّي  ثؾبيْن٫ ثع٨ ٙي  وسد ١٪ج ،(ذثخ٦يزث٥ وصثسر) ه 
 صٞشيااش يف ور٥اا٠ ،(وث٥ض٦ْااي٨ ث٥رتديااز وصثسر) إىل ث٥يجّنااز ث٥اانصثسر ثعاا٨ فااقـ ١٪ااج

 . ٦ّي  ثؾبيْن٫ إىل ٩قققج  إّبل٭  أّيذ ث٥زي ث٥ي٬ْ

 ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ عاا٨ ثؾبيْاان٫، ٙقااـ دثةااشر أ٩ااج٧ ثؾبااز١نس ٦ّياا  ثؾبيْاان٫ فنااش وٝااذ
 ثؾب٬٦ْ ث٥ضٞشيش يف وِٝ ٩ج ٦ّ  يرتصخ ومل ث٥ي٬ْ، يف دٙجّ  وثعضنٙ  ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز
 ث٥يجّنااز ث٥اانصثسر ثعاا٨ يفو ثغباا  يف ٍااجهشر ٩جديااز أخيااج  ٩اا٬ ثأل٩ااش ثو٣ يف إ٥ياا 

 صٞشياش  ٦ّا   ٦٥نْا   وؽا   ضباز  ي٢ن٫ ال ٙئ٭  دج٥ي٬ْ، رباي٤ أي »فيناج يف ف٪٪ش«
 .2دج٥ذيبل٫ ث٥ي٬ْ

 ث٥ذيج٭ااجس ٩اا٬ أ٭اا  يف ؽااذاز ٙاابل ث٥يْاا٬ ٝشيااش ٙيااش ثؾبخضقاا٨ ؽااخـ زبذيااذ أ٩ااج
 إ٥ياا  س٩اا  ث٥اازي ث٥ٖااشك أل٫ ث٥يْاا٬، دياابل٫ إٕٚجؿبااج ٦ّاا  يرتصااخ ث٥ااي ثػبنهشيااز
 صنَاي٨  ؽاج٫  يف 1959 ٥غنز 55 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ 16/٬٩/ثؾبجدر يف أوسد  ٙي٪ج ث٥ؾجسُ
 و٩انى٬  وفاٚجصب٨  ثؽبقان٧  دهغبج  ثؾبض٦ْٞز ث٥ْج٩ز ث٥ذيج٭جس ر١ش ٬٩ ث٥ذو٥ز ـب٦ظ
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 خقن٩ا٨ ٬٩ ث٥ي٬ْ سِٙ دب٬ ث٥ؾه٫ روي إّبل٧ هن إدنج ث٥ي٬ْ صٞشيش يف ٩نا٨ ٤١
 ثػب٪انسياز  سةيظ ٝشثس ٬٩ زث٥غج٭ي ٦٥٪جدر وىذٞج  ،١1جٙيج  إّبل٩ج  وفٚض  ث٥ذّن  يف

 هااز  صناانح ثؼب٢ن٩ااز ٝنااجيج إدثسر صنَااي٨ ؽااه٫ يف 1959 ٥غاانز 56 سٝاا٨ دج٥ٞاج٭ن٫ 
 ٥ااذ  ٝنااجيج ٩اا٬ ٦ّياااج أو ٩ناااج يشٙااِ ٙي٪ااج ث٥ْج٩ااز وثؾبقااج  ثؼب٢ن٩ااز ّاا٬ ثإلدثسر
 ث٥ٞاج٭ن٫  خنؿباج  ث٥ي ثألخش  ثػباجس و٥ذ  ودسؽجصبج، أ٭نثّاج ثخضبلٗ ٦ّ  ثحملج٨١

ِ  يف ثؼب٢ن٩ز ٬ّ ٝج٭ن٭يز ٭يجدز صننح  »هز  وثؼبج٥ز« ٙا  ،ٝنجةيج  ثخضقجفج   سٙا
 . ث٥ي٬ْ

 دثةااشر يف ١اا٤ ٙنياان٫ ٩اانٍٚن يْجو٭اا  سةاايظ ؿبااج ثؿبيتااز أ٫ ث٥ذيااج٫ ّاا٬ وٕااين
 ر٥ا٠  يف ينانح  ٙئدناج  ٝناجةيج   ّ٪ابلً  أّناجةاج  ٩ا٬  ّنن دجؽش ٩ج ٙئرث ثخضقجف ،

 و٥ايظ  ثؼب٢ن٩از،  ّا٬  زٝج٭ن٭يا  ٭يجداز  ٬٩ صذجؽش  ٩ج ٤١ يف ٦٥ايتز ثؾب٪غ٤ سةيغاج ٬ّ
ٗ  ثألٙاشثد  ىْان٫  إىل دج٥نغاذز  ١از٠٥  ثأل٩ش ِ  ثؼباج٥ن  الخاضبل  ٢٥ا٤  ث٥ٞاج٭ن٭   وث٥نما
ِ  ي٢ان٫  عا٨  و٬٩ ٩نا٪ج،  دائدثسر  ٩ناذوح  ٩ا٬  وصٞذشنا   ٥شْٙا   ث٥يْا٬  ٝذان٣  دْاذ  ث٥اذٙ
 ع٦ي٨ أعجط ٦ّ  ٝجة٨ ٕري ّج٩ن، ٬٩ أ١غش سبشؽ  ٦ّ  شنل مل ثؼب٢ن٩ز ٝنجيج
 يف ٭ااجه ٝااذ ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ صنَااي٨ ٝااج٭ن٫ ١ااج٫ إرثو ،2ث٥ااشٙل ٩ااضْن ث٥ٞااج٭ن٫ ٩اا٬

 وثحملااج٨١ ثإلدثسيااز وثحملااج٨١ ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز أف٢ااج٧ يف ث٥يْاا٬ فااٜ ثألفاا٤
ِ  أ٫ يضقاض٨  أ٭ا   يْين ال ر٠٥ أ٫ إال ث٥ذو٥ز، ٩ٚنم  هيتز دشةيظ ث٥ضهديذيز  ياذ   صنٝا

 ةيظدااج٥ش ٝااج٧ ٥اان فضاا  ث٦ْ٥يااج، ثإلدثسي ثحمل٢٪ااز ١ضااجح ٦ٝاا٨ صااندُ ىْاا٬ ّشينااز ١اا٤
 ثألف٤ ١ج٫ وإ٫ ثالخضقجؿ أ٫ ر٠٥ ٩ٞج٩ ، ٕري  ٝيج٧ إىل أد  ّزس أو ٩ج٭ِ ثؾبز١نس
 ينقااذس أ٫ ث٥نااشوسر ّنااذ صٞناا  ث٥ْج٩ااز ثألفاان٣ أ٫ إال فااجفذ ، يذجؽااش  أ٫ ٙياا 

                                                           
 .1965 ثدشي٤ ٬٩ 25 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 8 ٥غنز 1070 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 .1962 ٩جين ٬٩ 19 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 6 ٥غنز 661 س٨ٝ ىْ٪0٬ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2
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ِ  دجألفاي٤  ٝج٧ ٩ض  ي٦ي ، ٬٩ إىل ث٥شةيظ ثخضقجؿ ٩ذجؽشر  ال فضا   ّازس،   أو ٩اج٭
 . ث٥ْ٪٤ عري يضْي٤

 يف ثإل٭جدز ىشيٞز ث٥ذو٥ز جمل٦ظ ث٥ذثخ٦يز ث٥بلةقز 16/٩٬/ثؾبجدر ٭َ٪ش وٝذ
 سةايظ  خن٥ش إر ث٥ٞج٭ن٫، حب٨٢ ٙي  ٦ن٣ثؼب ٝجّذر ؽج٭خ ٦ّ  ثالخضقجؿ ٩ذجؽشر
 ٦٥ضهؽااري ثؾبٚنماان هيتااز أّنااج  ٩اا٬ ٩ْجو٭ياا  أفااذ ٭ااذح ث٥ذو٥ااز ٩ٚنماا  هيتااز

ِ  عنث  ٙياج، ث٥ي٬ْ عذي٤ دجسبجر أو ثألف٢ج٧، ٦ّ  دجؾبنثٙٞز  ياج  ١ضجد ث٥ناذح  هازث  وٝا
 يف وث٥شٕذاز  ث٥ْ٪ا٤  ث٭ضَاج٧  ٦ّا   ثؼباشؿ  ،أعاجط  ٦ّا   رنشي ف٨٢ وهن ؽٚايج ، أ٧

 ٩نٝااِ دااه٫ ث٥ٞاان٣ يف فؾااز ٙاابل عاا٨ و٩اا٬ ثألف٢ااج٧، يف ث٥يْاا٬ ٩نثّيااذ ٙاانثس ثصٞااج 
 ّنذ ْٙبلً ١ج٫ أل٭  ثؾبٚنمن، هيتز سةيظ دو٫ ثؾبغضؾجسي٬ أفذ هن ث٥ي٬ْ ّشينز
 ث٥ذو٥از،  ٩ٚنما   ذبيتاز  ثحمل٦ٚان  ثؾبغضؾاجسي٬  أٝاذ٧  ٙيا   ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  يف ث٥ي٬ْ
 ثخضقجفا   يف ثؿبيتاز  سةايظ  ٩ٞاج٧  ث٥ٞياج٧  ث٥قاٚز،  ذبز  ٦ّي ، يضْن ١ج٫ ث٥زي وهن
ِ  ي٢ان٫  ودج٥ضاجي  ثؾبز١نس، دج٥شةيظ ثؾبج٭ِ ٝيج٧ ّنذ ث٥نشوسر حب٨٢  ٝذان٣  دْاذ٧  ث٥اذٙ
     .1سٙن  ٩ضْينج  فب٦  ٕري يف ث٥ي٬ْ

ـ  إىل ث٥يْا٬  صنؽيا   أ٫ ث٥ذياج٫  ٬ّ وٕين ُ  ٝذا٤  صانيف  ؽاخ  ٦ٝا٨  ث٥يْا٬  صٞشياش  إياذث
 أو وٙاجر  ٩ا٬  خقان٩   ٦ّا   يياشث   ٩اج  ٩شثٝذاز  فاقيقج   صنؽيااج   ىْا٬  ثحمل٢٪ز صخج١

 يقااـ ٩اا٬ إىل ث٥يْاا٬ صٞشيااش ينؽاا  ١اا  ثخضقااج٩  ٝذاا٤ ثؼبج٥ااز أو ث٥قااٚز يف صٖاايري
 . ٝج٭ن٭يج  ثخضقج٩ 

 ٦ّاا  يرتصااخ ث٥ااي ثػبنهشيااز ث٥ذيج٭ااجس ٩اا٬ هاان ثؾبخضقاا٨ ؽااخـ زبذيااذ أ٫ ر٥اا٠
 يف ث٥اااانـ ٩اااا٬ ث٥ؾااااجسُ ثعااااضاذٙ  ث٥اااازي ث٥ٖااااشك أل٫ ،ث٥يْاااا٬ دياااابل٫ إٕٚجؿبااااج
 ٦ّاا  ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ صنَااي٨ ؽااج٫ يف 1955 ٥غاانز55 سٝاا٨ ث٥ٞااج٭ن٫ ٩اا16/٬/ثؾبااجدر

                                                           
 .1957 ٭نٙ٪رب ٬٩ 30 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 3 ٥غنز 796 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1
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 يف ٩نا٨ ٤١ و٩نى٬ وفٚجصب٨ ثؽبقن٧ دهغبج  ثؾبض٦ْٞز ث٥ْج٩ز ث٥ذيج٭جس ر١ش وؽنح
 ث٥ذّن  يف خقن٩ا٨ ٬٩ ث٥ي٬ْ سِٙ دب٬ ث٥ؾه٫ روي إّبل٧ هن إدنج ث٥ي٬ْ، صٞشيش
 خقا٨  إىل ث٥ي٬ْ وؽ  إرث ث٥ٖشك هزث دج٥ذذثهز يضقٜٞ وال ١جٙيج ، إّبل٩يج  وفٚض 
 . ث٥ي٬ْ ث٥قٚز أفقجح إىل ينؽ  ومل فٚض ، صث٥ش ٩ضنيف

 و٩غااجسث  ٙيا ،  ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  ٦ّا   عااجدٞز ث٥نٙاجر  ص٢ان٫  ٫أ هازث  يف يٞاذؿ  وال
 ٝذاان٣ دْااذ ي٢اان٫ إدنااج ث٥ااذيبل٫ هاازث يف ث٥نَااش أل٫ رثصاا ، يف ثؼب٢اا٨ هاازث ٥ااذيبل٫
 ثخضقج٩  رنخ ٬٩ ٙي  سنضق٨ مل ٢٥ن٫ ثأل٩ش دجدا ٩ٞذن٣ ٕري وهن ؽ٢بلً، ث٥ي٬ْ
 إىل ٩نؽااج   ٢٥ن٭ا   ث٥ي٬ْ صٞشيش ديبل٫ ثعضذج٫ ٙئرث ث٥ي٬ْ، يف ث٥قٚز أفقجح ٬٩
 إال ،1ؽا٢بلً  ث٥يْا٬  ٝذان٣  ّذ٧ فض٪ج  ر٠٥ ٦ّ  يرتصخ ٝج٭ن٭ج ، ثخضقج٩  يقـ ال ٬٩
 ثحمل٢اان٧ وٙااجر فج٥ااز يف ٩ناا ، 217 ثؾبااجدر يف أؽااجص ٝااذ جسثؾبشثْٙاا ٝااج٭ن٫ ١ااج٫ ؾبااج ث٭اا 

 ر١ااش دو٫ طب٦ااز وسعضاا  إىل وإّبل٭اا  ث٥يْاا٬ سٙااِ ث٥يْاا٬، ٩يْااجد أعنااج  يف ٥قااجؼب 
 إلؽشثةا ،  ثحملاذد  ثؾبيْاجد  ويف ؾبنسعا٨، ١ج٫ ٩نى٬ آخش يف ور٠٥ وفٚجصب٨، أغبجةا٨

 ثحمل٢٪ااز جح١ضاا ٦ٝاا٨ ث٥يْاا٬ صٞشيااش إيااذثُ دااه٫ ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز ٝنااش ٙٞااذ
 ١ااج٫ ٩اانى٬ آخااش يف ٦٥يْاا٬، ثحملااذد ثؾبيْااجد يف طب٦ااز، ٥اا  ثحمل٢اان٧ وسةااز دهغبااج 
 ي٢اان٫ ثإلدثسيااز، ثؽبقاان٩ز داا  صنْٞااذ ثإلّاابل٫ ٦ّاا  عااجدٜ إؽااشث  وهاان ٦٥٪اانسط،
 .2ث٥نقن هزث ٦ّ  ثإليذثُ مت ٩ج إرث فقيقج 

 وٝاش   ّ٪٦ا  ٩ٞش د  ث٥زي ثألف٦  ٩نىن  يف ث٥ي٬ْ دضٞشيش ٦ّي  ثؾبيْن٫ أ٬٦ّ وإرث
 ٙيا٪ااج ثعااضنٙ  دبااز١شصن ث٥يْاا٬ ٦ّاا  وسد ْٙاابلً، ثإلّاابل٫ هاازث وصغاا٨٦ ثإلّاابل٫،

                                                           
 .1962 ين٭ين ٬٩ 3 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 6 ٥غنز 1251 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 .1963 ينجيش ٬٩ 20 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 6 ٥غنز 1414 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2
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 ٩ٞاش  يف دا   أ٦ّا٬  أ٭ا   دبٞن٥از  ث٥يْا٬  ديابل٫  ٬٩ ر٠٥ دْذ يغري  ؾبج وؽ  ٙبل دٙجّ ،
 ٦٪ّ1. 

   اخلبيط0 ادلطهت

 انطؼٍ أظجبة
 ـب٦اظ  صنَاي٨  ؽاه٫  يف 1959 ٥غانز  55 سٝا٨  ث٥ٞاج٭ن٫  15/٬٩/ثؾبجدر صنـ

 ٩ا٬  ث٥قجدسر ثالف٢ج٧ يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ث٥ي٬ْ رننص) 0أ٭  ٦ّ  ث٥ذو٥ز
 ثألفانث٣  يف ور٥ا٠  ث٥ضهديذياز،  ثحملاج٧  أو ثإلدثسياز  ثحملاج٨١  أو ثإلدثسي ث٥ٞناج   فب٢٪ز
 0ثآلصيز
 صيذيٞا   يف خياج  أو ث٥ٞاج٭ن٫  قبج٥ٚاز  ٦ّ  ٩ذنيج  ٙي  ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ ١ج٫ إرث -1
 .صهوي٦  أو

 .ثؼب٨٢ يف أعش ثإلؽشث ثس يف ديبل٫ أو ثؼب٨٢ يف ديبل٫ وِٝ إرث -2

 دِٙ عنث  ٙي ، ثحمل٢ن٧ ث٥ؾ   ٝنر فجص عجدٜ ؼب٨٢ خبلٙج  ثؼب٨٢ فذس إرث -3
 .(...يذِٙ مل أو ث٥ذِٙ ذبزث

 يف ث٥ضنعِ ٦ّ  ينيني ٩زهذج  ثؼبجالس هز  صٚغري يف ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز رهذش وٝذ
 عا٦يضاج  ١ان٫  حب٢ا٨  أ٩ج٩اج، ٙياج ي٬ْي ث٥ي ثألف٢ج٧ ٦ّ  ث٥ٞج٭ن٭يز سٝجدضاج أّ٪ج٣

 أفاذسس  ث٥اي  ثحملاج٨١  عا٦يز  ىذيْضااج  يف شبجع٤ ثألف٢ج٧ هز  ٩ؾشوّيز ٙقـ يف
 أو ٩يجدٞضاااج فياظ  ٩اا٬ ثإلدثسياز،  ث٥ٞااشثسثس ؾبؾاشوّيز  سٝجدضاااج يف ثؾباز١نسر  ثألف٢اج٧ 
 ثػبج٭ااخ ّنااذ ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز عاا٦يز صٞاا٘ ٙاابل ٦٥ٞااج٭ن٫، ٩يجدٞضاااج ّااذ٧

 دث٧ ٩اج  ث٥ٞاج٭ن٫،  ف٨٢ إ٭ضث٣ يغض٦ض٩  ث٥زي دج٥ٞذس ث٥نٝجةِ إىل صنذغو د٤ ث٥ٞج٭ن٭ ،

                                                           
 .1963 ٙربثيش ٬٩ 9 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 6 ٥غنز 1372 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1
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 إىل أو ث٥ٞاااشثسثس، ص٦ااا٠ إىل دج٥نغاااذز عااانث  ثؾبؾاااشوّيز، ٩ذاااذأ إىل ث٥ناجياااز يف ثؾباااشد
 .خقنفاج يف ث٥قجدسر ثألف٢ج٧

 يف خطةةأ ػهةةَ أً انمةةبٌٌَ خمبنفةةخ ػهةةَ فْةةو ادلطؼةةٌٌ احلكةةى ثنةةبء -األًل انجنةةد
 0تأًّهو أً تطجْمو

 حمل٢٪ااز ٥اايظ أ٭اا  ٦ّاا  إ٭ؾااجةاج، ٕااذثر ٩نااز ث٦ْ٥يااج، ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز ٝنااج  ؽااش 
 ٙااا٨  يف ٝيْيااز  عاا٦يز  ثإل٥ٖااج ، دّاان   يف ثإلدثسيااز،  ٦٥٪قااج٨١  أو ثإلدثسي ث٥ٞنااج 

 هازث  يف وث٥ٞيجط ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ع٦يز ّناج صٞقش (ثؾبنمنُ) أو (ث٥نثِٝ)
 فب٢٪ااز سٝجدااز أ٫ ر٥اا٠ ث٥ٚااجسٛ، ٩ِاا ٝيااجط هاان ثؾبااذ٭  ث٥اانٞل ٭َااج٧ ٦ّاا  ث٥ؾااه٫
 صغ٦ياج ٝج٭ن٭يز سٝجدز ه  ثإلدثسيز ث٥ٞشثسثس ٦ّ  ثإلدثسيز وثحملج٨١ ثإلدثسي ث٥ٞنج 
ٗ  ٦ّياج  ٦٥ٞاج٭ن٫،  ٩يجدٞضااج  ّاذ٧  أو ٩يجدٞضااج  فياظ  ٩ا٬  ٩ؾاشوّيضاج  ٩اذ   ٥ضضْاش
 سٝجدضااج  ّنذ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز عضضنجو٥  ث٥زي (ثؾبنمنُ) ّن هن دذوس  وهزث
 أذن٪اااج إال ثؾبشصذاااز، يف ثخض٦ٚاااج وإ٫ ٙج٥نؾاااجىج٫ ثإلدثسي، ث٥ٞناااج  ألف٢اااج٧ ٞج٭ن٭يااازث٥

 ٦ّا   صغ٦ي  ص٠٦ ثؾبؾشوّيز، ٩ذذأ إىل ث٥ناجيز يف ٩شداج إر ث٥يذيْز، يف ٩ض٪جعبل٫
 .1ثألف٢ج٧ ٦ّ  ع٨ ث٥ٞشثسثس، هز  ٦ّ  صغ٦ي  وهز  ثإلدثسيز، ث٥ٞشثسثس

 ثؼب٢ا٨  ٥ضاض٫  أ٩ج٩اج ث٥ذجح يٚضـ ث٥ي٬ْ أ٫ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ١ذس وٝذ
 فج٥از  دا   ٝج٩اش  ٝاذ  ١ج٭ش إرث ٩ج ثعضَاجس ٩نجى  وص٭ج  ث٥ٞج٭ن٫، دبيضث٫ ٙي  ثؾبيْن٫

 55 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ 15/٬٩/ثؾبجدر يف ٦ّياج وثؾبنقنؿ صْيذ  ث٥ي ثألفنث٣ ٬٩ أ١غش أو
 ٩٬ا  فج٥از  دا   صٞا٨  مل أ٭  أ٧ ثؾبنجصّز، يف ث٥ٞج٭ن٫ ف٨٢ صنض٣ ع٨ ٙض٦ٖي  ،1959 ٥غنز
 ١ج٭ااش ٙاائرث ث٥يْاا٬، وصااشٙل ٦ّياا  ٙضذٞاا  ٝنااجة  يف فااجةذج  و١ااج٫ ثألفاانث٣ ص٦اا٠

 و٩ااج ثؾبااذّ  ٝقااذ زبااشي أو ث٥نثٝااِ ٙااا٨ يف أخيااهس ٝااذ ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز

                                                           
1

 ،1955 عنز ٭نٙ٪رب ٬٩ 5 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 1 ٥غنز 159 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
 .1965 أدشي٤ ٬٩ 3 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 1596 ٨ٝس وى٬ْ



219 

 ث٥نااضثُ أ٩ج٩اااج ىااشؿ وٝااذ ث٦ْ٥يااج، ثحمل٢٪ااز عاا٦يز ٩اا٬ ٙاائ٫ دّاانث ، ٩اا٬ إ٥ياا  ياااذٗ
 ثحمل٢٪ااز صضٞيااذ وال ،1ـث٥قااقي ٭قااجد  إىل ثأل٩ااش وصااشد سٝجدضاااج، صغاا٦و أ٫ دش٩ضاا ،
 ى٦ذااجس أو ث٥يْاا٬، دهعااذجح ث٥نؽاا  هاازث ٦ّاا  سٝجدضاااج صغاا٦يو يف ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز
 ثألعاذجح  أو ث٥ذو٥از،  ٩ٚنما   هيتز ى٦ذجس أو ٥ ، أوؽ  ٬٩ أعجسو  و٩ج ٙي  ثؽبقن٧

 يف ث٥ٞااج٭ن٫، عاايجدر ٦ّاا  ٭ااضوال  ثؾبؾااشوّيز ٩ذااذأ إىل هاان ثؾبااشد دث٧ ٩ااج صذااذياج، ث٥ااي
٘  ث٥اي  ث٥ْاج٧،  ث٥ٞج٭ن٫ ثدوسو ٬٩ ه  سوثدو  ث٥ٞاج٭ن٫  سوثداو  ّا٬  ىذيْضااج  يف سبض٦ا
 ؽذياذر  أعاذجح  أو دي٦ذاجس  صضٞذ٧ أ٫ ث٥ذو٥ز ٩ٚنم  ؿبيتز ٙئ٫ هزث و٦ّ  ،ثؽبجؿ

 ثؿبج٩ز ثؾبق٦قز وؽ  ر٠٥ يف صش  دث٩ش ٩ج ث٥ي٬ْ، ّشينز يف أدذصبج ث٥ي ص٠٦ ٕري
 .2يزثإلدثس ثؾبنجصّز يف ث٥ققيـ ث٥نؽ  ٦ّ  ث٥ٞج٭ن٫ ف٨٢ دئ٭ضث٣

 ؽااٞن، رثس ١ج٭ااش إرث ث٥ااذّن  دااه٫ ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز ٝنااش ١ااز٠٥
 دش٩ضااج،  ثؾبنجصّز يغري ٩نا٪ج ؽٜ يف ث٥ي٬ْ ٙئ٫ دج٥ضْنيل، وثآلخش دجإل٥ٖج  أفذاج

 ٙااشّن دجّضذجساااج ؽنهشيااج ، ثسصذجىااج  دااجآلخش أفااذاج ٩ااشصذين ث٥ي٦ذااج٫ دث٧ ٩ااج
 ّاذ٧  هان  وثفاذ،  ٝاج٭ن٭   أعاجط  ٦ّا   ٩رتصذاضن  و٭ضيؾضن ٩ؾرتٟ، أف٤ ٬٩ ينذْج٫

 دااج٥يشيٜ دااج٥ذيبل٫ ٙياا  ىْاا٬ هاان دجإل٥ٖااج  ث٥يْاا٬ وأ٫ ثإلدثسي، ث٥ٞااشثس ٩ؾااشوّيز
ٜ  داج٥ذيبل٫  ٙيا   ىْا٬  هن ّن  ث٥ضْنيل وى٦خ ثؾبذجؽش،  وأياز  ثؾبذجؽاش،  ٕاري  داج٥يشي
ِ  ٩ؾاشوُ،  ٕاري  ث٥ٞاشثس  أ٫ أعاجط  ٦ّ  دج٥ضْنيل ثؼب٨٢ يغضٞي٨ ال أ٭  ر٠٥  ّاذ٧  ٩ا

 ٝاشثس  ثعاضَاجس  ّناذ  داج٫  إرث أ٭ا   ١٪ج ٩ؾشوُ، ث٥ٞشثس أ٫ أعجط ٦ّ  دجإل٥ٖج  ثؼب٨٢
                                                           

 .1963 ٩جسط ٬٩ 23 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 9 ٥غنز 948 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 ،1955 عنز ٭نٙ٪رب ٬٩ 12 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 1 ٥غنز 29 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2
 2 ٥غنز 343 س٨ٝ وى٬ْ ،1955 عنز ديغ٪رب ٬٩ 3 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 1 ٥غنز 212 س٨ٝ وى٬ْ

 ٩جسط أو٣ ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 3 ٥غنز 477 س٨ٝ وى٬ْ ،1956 أ١ضندش، ٬٩ 27 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز،
 1790 س٨ٝ وى٬ْ ،1964 ديغ٪رب ٬٩ 12 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 1374 س٨ٝ وى٬ْ ،1958
 .1965 ٩جسط ٬٩ 31 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 6 ٥غنز
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 ثؼب٢ا٨  ٝياج٧  ر٥ا٠  دْاذ  يغاضٞي٨  ٙابل  إ٥ٖجةا ،  ى٦خ ٙشٙل ٦٥ٞج٭ن٫ ٩يجدٜ أ٭  إدثسي
 ر٥ا٠  ٩اؤد   إر ٦٥ٞاج٭ن٫،  قبج٥٘ أ٭  ٦ّ  ٩ؤعغج  ١ج٫ إرث ث٥ٞشثس هزث ٬ّ دج٥ضْنيل

 و٩اج  رنانص،  ال ٩اج  نوه وثفذ، ٝج٭ن٭  أعجط ٦ّ  ٩ضٚشّن ٩ضْجسمن ف٢٪ن ٝيج٧
 و٩ا٬  دش٩ضاج، ثؾبنجصّز ث٥ؾٞن أفذ يف ث٥ي٬ْ يغش مل إرث ٙي ، ث٥رتدي ٬ّ ٩نذوفز ال
ـ  ٩ٞاج٧  يف وها  « ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ٦٥٪ق٢٪از  رننص ع٨ ُ  ث٥يْا٬  ٙقا ٜ  ّا٬  ثؾبشٙان  ؽا

 ؽاٞ   ٙيا   ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  وث٥ضْٞياخ  دج٥نَش صضنجو٣ أ٫  »دج٥ضْنيل ثؽبجؿ ثؼب٨٢
 و٢٥ا٬  ثؾبٚنمان،  هيتاز  ٙيا   صيْا٬  مل ث٥ازي  ثإل٥ٖاج   ى٦خ غبجُ ؽنثص دْذ٧ ثؽبجؿ
 ثحمل٢٪از  أ٩اج٧  ثؾبيشوفاز  ث٥اذّن   ١ج٭اش  ٩ضا   ده٭ا   ٝناش  ١٪ج ،٦ّ1ي  ثؾبيْن٫ أعجس 

ٜ  ٝاذ  ٩نمانّاج  و١اج٫  ٙيااج،  ٦٥ٚقا٤  ٩اياهر  ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسيز  ٦ّا   دش٩ضا   ىشفا   عاذ
 روو  أداذ  إر دْاذ  ث٥اذّن ،  ٝذان٣  دْاذ٧  ٙي  ثؾبيْن٫ ف٢٪اج، أفذسس ث٥ي ثحمل٢٪ز
 ٦٥٪ق٢٪ااز ٙاائ٫ و٩غااضنذثصب٨، دٙااجّا٨ ٙياا  وثعااضنٙنث دقااذد ، ٩بلفَااجصب٨ ث٥ؾااه٫
 إىل ث٥ااذّن  إلّااجدر وؽاا  وال ثؾبنماانُ، هاازث يف ٦٥ٚقاا٤ صضقااذ  أ٫ ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز
 .2ؽذيذ ٬٩ ٙياج ٦٥ٚق٤ ثؾبخضقز ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز

 ث٥يْان٫  ٦ّا   ثؾبضٞذ٧ ث٥نؽ  ٦ّ  سٝجدضاج ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أّ٪٦ش وٝذ
 ٝاشثسثس  ٩ا٬  ـبشثهاج  ؽاش   و٩ج ث٥ضهديذيز ثحملج٨١ أف٢ج٧ يف ١ز٠٥ أ٩ج٩اج صشِٙ ث٥ي

 أف٢اج٧  ٦ّا   صْٞيذااج  ويف ،3أ٩ج٩ااج  ٙيااج  ث٥يْا٬  ؽانثص  فياظ  ٩ا٬  ث٥ضهديذيز ثجملج٥ظ
 ث٥ضهديذياز،  ٦٥غ٦يجس ١ج٫ و٥ت٬ ده٭  ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٝنش ث٥ضهديذيز، ثحملج٨١

                                                           
 وى٬ْ ،1956 ٩جسط ٬٩ 17 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 31 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 ث٥ٞنجةيز، 3 ٥غنز 161 س٨ٝ وى٬ْ ،1957 أدشي٤ ٬٩ 27 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 3 ٥غنز 565 س٨ٝ
 ،1965 ٩جين ٬٩ 23 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 9 ٥غنز 231 س٨ٝ وى٬ْ ،1957 ين٭ي  ٬٩ 29 ؽ٦غز
 .1965 ين٭ي  ٬٩ 26 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 8 ٥غنز 1440 س٨ٝ وى٬ْ

 .1957 ين٭ي  ٬٩ 15 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 3 ٥غنز 151 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2

3
 .1965 ينجيش ٬٩ 23 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 8 ٥غنز 1351 س٨ٝ ى٬ْ 0ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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 ٩ا٬  ينجعاذ   و٩اج  ثإلدثسي ث٥از٭خ  خيانسر  صٞذيش ع٦يز يذيز،ث٥ضهد ثحملج٨١ ديناج و٬٩
 ١ؾه٫ ؽه٭ «  ث٥غ٦يز هز  ٩ؾشوّيز ٩نجه أ٧ إال ر٠٥، يف ٦ّياج ٩ْٞخ دٖري ؽضث 
 ّاذ٧  ث٦ٖ٥ان  هازث  فانس  و٩ا٬  ،٦ٕان  ثعاضْ٪جؿبج  يؾانح  أال  »أخش  صٞذيشيز ع٦يز أيز

 .٩ٞذسث و ثػبضث  ٭نُ ودن ثإلدثسي ث٥ز٭خ خينسر دسؽز دن ث٥َجهشر ثؾببل ٩ز

ِ  ث٥َاجهشر  ثؾببل ٩از  ّاذ٧  ٭ضاجةؼ  صضْاجسك  ث٥قانسر  هاز   ٙٚ  ٗ  ٩ا  ث٥ازي  ثؿباذ
ٗ  وهزث ث٥ضهديخ، ٬٩ ث٥ٞج٭ن٫ ٭ٚيج  ٜ  عاري  ث٭ضَاج٧  صاه٩ن  ّاج٧  دنؽا   هان  ثؿباذ  ثؾبشثٙا

 ٙش١انح  ،فاجسخز  ٩ٚجسٝاز  ٦ّا   ثػباضث   ث٭يان   إرث ث٥ضاه٩ن  هازث  يضقٜٞ وال ث٥ْج٩ز،
 زب٪ااا٤ ّااا٬ ث٥ْج٩اااز ثؾبشثٙاااٜ ّ٪اااج٣ إفؾاااج٧ إىل ياااؤدي ث٥ٞغااانر يف ث٥ؾااايو ٩ااانت

ٗ  وثإلٙاشثه  ث٥ؾاذر،  يف ثؾب٪ْناز  ث٥ٞغانر  ؿباز   ث٥ضْاشك  خؾيز ثؾبغتن٥يجس  يف ثؾبغاش
 يف ى٪ْج  وٍجةٚا٨ ٦ّيا٨ صٚشماج ث٥ي ث٥نثؽذجس دهدث  ثعضاج٭ضا٨ إىل يؤدي ث٥ؾٚٞز
 . ث٦٥ن يف ثؾبٚشٝز ث٥ؾٚٞز هز 

ٜ  عاري  ث٭ضَج٧ يؤ٬٩ ال ث٥نٞيل ىشيف ٬٩ ٤٢ٙ ِ  يضْاجسك  دج٥ضاجي و ث٥ْج٩از،  ثؾبشثٙا  ٩ا
 ٗ  ثعااضْ٪ج٣ يْضارب  ثألعااجط هازث  و٦ّاا  ،ث٥ضهدياخ  ٩اا٬ ث٥ٞاج٭ن٫  إ٥ياا  س٩ا   ث٥اازي ثؿباذ
 ٭يااجٛ ٩اا٬ ث٥ضٞااذيش ٙيخااشػ دااج٦ٖ٥ن، ٩ؾااندج  ث٥قاانسر هااز  يف ثػبااضث  صٞااذيش عاا٦يز

 .ثحمل٢٪ز هز  ٥شٝجدز سننِ ع٨ و٬٩ ثؾبؾشوّيز ّذ٧ ٭يجٛ إىل ثؾبؾشوّيز

 ٩ْيااجس هاان وإدنااج ؽخقاايج ، ٩ْيااجسث  ٥اايظ ث٥قاانسر هااز  يف ثؾبؾااشوّيز ّااذ٧ و٩ْيااجس
ِ  ث٥ذضاز  صضنجعاخ  ال ثإلدثسي ث٥از٭خ  خينسر دسؽز أ٫ ٝنث٩  ٩نمنّ  ُ  ٩ا  ثػباضث   ٭ان
 . و٩ٞذثس 
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ٛ  دااان ث٥ٚجفااا٤ ثؼباااذ صْااين  أ٫ ث٥ذياااج٫ ّااا٬ وٕااين   ّاااذ٧ و٭ياااجٛ ثؾبؾاااشوّيز ٭يااج
 .1ثحمل٢٪ز هز  ٥شٝجدز أينج  سننِ كبج ثؾبز١نسر ث٥قنسر يف ثؾبؾشوّيز

 0ي٦  ٙي٪ج ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز د  ٝنش و٩ج صٞذ٧، ٩ج جسصيذيٞ و٬٩
 ثؾبؾااشوّيز دْااذ٧ ثصغاا٨ وإال ثػبااش٧، ٩ااِ ٩ضنجعااذج  ي٢اان٫ أ٫ رنااخ ثػبااضث  إ٫ -

 ٦٥غا٠٢  ث٥ْج٩از  ثؿبيتاز  أ٩انث٣  دغشٝز ثؽبجفز ثػبضث ثس ٝجة٪ز يف صذسػ إر وث٥ٞج٭ن٫
 ٝذ ي٢ن٫ ٙئدنج ٚز،ث٥نٍي ٬٩ وث٥ْض٣ ثؾبشصخ خٚل دن ٩ج صرتثوؿ ٙؾ٦ْاج ثؼبذيذيز،

 ث٥ازي  ثػباش٧  ودان  دينا   ثؾببل ٩ز زبٞيٜ إىل ث٥ْٞجح إ٭ضث٣ يف ث٥ضذسػ هزث ٬٩ هذٗ
 .ثؾبنٍ٘ فٜ يف يغذش

 ث٥ْٞندااجس أٝقاا  هاان دجؾبضااا٨ ث٥ضهديذيااز ثحمل٢٪ااز أ٭ض٥ضاا  ث٥اازي ث٥ْٞااجح ١ااج٫ وؾبااج
 ث٥اذّن   ٩بلدغجس أو ثألوسثٛ زبضني أ٫ دو٫ ث٥غشٝز، ٬ّ ثػبضث ثس دجح يف ثؾبٞشسر

 ثػبششناز  دان  ٍاجهشر  ثؾبٚجسٝاز  رن٤ْ ث٥زي ثأل٩ش ثؾبضنجهيز، ث٥ؾذر هز  إىل يذّن ٩ج
 وإ٭ضث٥ا   صْذي٦ا   ٩ْ  يضْن كبج ث٥ٞج٭ن٫، ٥شوؿ ثػبضث  هزث قبج٥ٚز ودج٥ضجي وثػبضث ،

 .2ثؾبضا٨ فٜ يف عذش ث٥زي ثإلدثسي ثػبش٧ ٩ِ ثؾبضبلة٨ ثؼبذ إىل

 الةقااز ٥اا  ومااْش ث٥اازي غااي٨ثػب ثإلاااج٣ زبااش ينااذسػ ثؾبضااا٨ ثٝرتٙاا  ٩ااج إ٫ -
 ١ج٫ ٙئ٭  ع٨ و٬٩ ثؽبذ٩ز، ٬٩ ث٥ٚق٤ إىل ثؾبشصخ خٚل ٬٩ صنذسػ ّٞندز ثػبضث ثس

 دا   ثؾبض٦ْٞز عنث  وثؾببلدغجس، ث٥َشوٗ دث٩ش ٩ج ث٥ْٞجح، يف ثؾبضا٨ ٩ِ ث٥ضذسػ يضْن
 ث٥ْٞنداز  دهٝقا   ٦ّيا   وثؼب٢ا٨  ثؾبضنجهياز  ث٥ؾذر ذبز  أخز  صغضذّ  ال دجؼبجدط أو

 صهاج   ثؾبقا٦قز  خاذ٧  و١ن٭  ثؾبضا٨ ٍشوٗ ٬٩ ثحمل٢٪ز هز  صش  ر٠٥ و٦ّ . ثؾبٞشسر
 فقان٣  ّاذ٧  وإصث  ثؽبياه،  هزث ٩غ٤ يف ث٥نٝنُ ٥  يغذٜ ومل عنز، وّؾشي٬ عبظ

                                                           
 عنز ٭نٙ٪رب ٬٩ 11 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 563 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 .1962 ديغ٪رب ٬٩ 8 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 8 ٥غنز 1136 ٨سٝ وى٬ْ ،1961

 .1963 ين٭ي  ٬٩ 8 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 9 ٥غنز 25 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2
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 وثػبضث  ثػبش٧ دن ث٥َجهشر ثؾبٚجسٝز دنؽند ث٥ٞن٣ يربس ٩ج ْٙبلً، وْٝش مجسر ٭ضجةؼ
 ثؼب٢اا٨ إ٥ٖااج  يغااضنؽخ كبااج ز،ثؾبؾااشوّي دْااذ٧ ثػبااضث  هاازث ثصغااج٧ ودج٥ضااجي ثؾبنٝااِ،
 عبلعاز  ث٥يج٬ّ ثؾبضا٨ سثصخ خبٚل وثال١ضٚج  دجػبضث ، ثؽبجؿ ؽٞ  يف ٙي  ثؾبيْن٫
 .1فٞ  يف عذش ث٥زي ثإلدثسي ٦٥ز٭خ ٩نجعخ ١ؾضث  ؽاشيج  ؽنياجس

 ودج٥ضااجي ثؾبؾااشوّيز، فااذ ّاا٬ سبشؽاا  ثػبااضث  يف ث٥َااجهشر ثؾببل ٩ااز ّااذ٧ إ٫ -
 رب٤ْ مل ثؾبضا٨ أعجعاج ٦ّ  ّنٝخ ث٥ي ثػبضث ثس زالةق أ٫ ث٥غجدش ١ج٫ وؾبج صذي٦ ،
 يف صااذسؽش وإدنااج ث٥ٚقاا٤، ّٞندااز هاا  وثفااذر ّٞندااز فٞاا  يف عذااش ث٥اازي ٦٥ؾااش٧
 وؾباج  ث٥ٚقا٤،  ّٞنداز  إىل عا٨  وث٥شثصاخ،  ث٥ذسؽز خٚل إىل ث٥شثصخ خٚل ٬٩ ث٥ْٞجح
 ّؾااش أسدْااز فاانثي ثؿبيتااز خذ٩ااز يف أ٩ناا  ٝااذ ثؾبضااا٨ أ٫ ثألوسثٛ ٩اا٬ ث٥غجدااش ١ااج٫
 ثؾبضنجهياز،  ث٥ؾاذر  ذباز   أخاز   ٙائ٫  ثؾباذر،  ص٦ا٠  خابل٣  ٩اج  ؽاضث   ٦ّي  ينِٝ ومل ج ،ّج٩

 ثؾبؾاشوّيز،  فذ ٬ّ ثؾبنِٝ ثػبضث  سنشػ كبج ٦ّي ، ثؾبٞشسر ث٥ْٞندجس أٝق  وصنٝيِ
 ااج  ٦٥٪ضا٨ ص٩ي٦ن هنجٟ أ٫ إىل يؾري ٩ج ثال٭ن٪ج٩  ث٥ضقٞيٜ أوسثٛ ويف خقنفج 
ُ  ث٥ضزث١ش ع٦٪ج  ث٦٥زث٫  ومل إؽاشث ،  فيجؿب٪اج  ثؿبيتاز  وثسبازس  ذيْااج، ٥ ث٥ضا٪از  ٩نمان

 ٝنؿباج،  فاذ  ٦ّ  ٦٥٪قج١٪ز، ث٢٥جيف ث٥ذ٥ي٤ وؽند ٥ْذ٧ ث٥ضهديذيز ٦٥٪قج١٪ز صٞذ٩ا٪ج
 ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  إ٥ٖاج   ياضْن  عا٨  و٩ا٬  ٦٩ي٪اج ،  650 ثؾبخاض٦ظ  ثؾبذ٦ٔ ٝي٪ز أ٫ إىل هزث
 وثفااذ ؽنياا  دبٞااذثس ث٥شثصااخ ٩اا٬ ثؽبٚال  دْٞندااز ث٥يااج٬ّ دبؾااجصثر وثال١ضٚااج  ٙيا ، 
 .2ث٢٥جٙيج٫ وث٥ضؽش ث٥شدُ ث٥ْٞندز هز  ويف. ؽاشيج 

 سن٦ان  داه٫  ّاجدال ،  ثػباضث   ي٢ان٫  أ٫ ٙي  ي٦ض٧ ثؾببلة٨، ث٥ضهدي  ثػبضث  صٞشيش إ٫ -
 ٬٩ ٙي  ٥يظ ثأل٩شي٬ ١بل أل٫ ث٥شأٙز، ثعضْ٪ج٣ يف وثإل٩ْج٫ ث٥ؾذر يف ثإلعشثٗ ٬٩
ٜ  ّج٩ا٤  ٙقا٤  يف و٥يظ ث٥ْج٩ز، ثؾبق٦قز ورنجيف ثؾبشثٜٙ عري فغ٬ ٦ّ  خري  ثؾبشٙا
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 حبش٩ج٭  رثص  ثؾبشٜٙ ٦ّ  ث٥نشس ٙي  ي٢ن٫ وٝذ. ٥  ثحملٜٞ ث٥نشس ٙي  د٤ إفبلف 
 ١ج٭ش إرث إال إ٥ي  ي٦ؾه ال ث٥ٚق٤ وؽضث . ىني٦ز ٩ذر ٙي  ٝن  أ٫ دْذ خذ٩جص ، ٬٩

 ٩ناااج، و٩يتنعااج  زبغااناج ينضَااش ال ثؾبخااج٥٘ فج٥ااز ١ج٭ااش إرث أو خياارير، ثؾبخج٥ٚااز
ُ  هازث  ٬٩ ثؾبشٜٙ يضخ٦ـ فض  وٙجٝج ، ؽضث  وي٢ن٫ ٚق٤،ث٥ ّنذةز ٙيضْن  ٩ا٬  ث٥نان
 ث٥ؾاذر  يف ثؾب٪ْناز  ثػباضث ثس  أ٩اج  ،٥ا   ٙجةاذر  أ١غاش  هان  ٩ا٬  فب٦ا   وزنا٤  دا ،  ث٥ْج٦٩ن
 دقاااذدهج صْ٪ااا٤ أ٫ ث٦ْ٥ياااج ٦٥٪ق٢٪اااز وزناااٜ ثؾبؾاااشوّيز، ّاااذ٧ إىل صنؾااازح ٙئذناااج

 ثؾببلة٨ ثػبضث  إىل ث٥ٚق٤ ؽضث  وصْذي٤ ٦٥ٞج٭ن٫، ث٥ققيـ ثؼب٨٢ إ٭ضث٣ يف ع٦يجذنج
 .1ث٥شثصخ خٚل وهن ثؾبٞرتٗ، ٥ئلع٨

 يف ث٥غجدااش ث٥نقاان ٦ّاا  ٥اا  دض٩ي٦ااز« ث٥ٚنااجدٛ دهفااذ ٕشٙااز يف ثؾبضااا٨ ث٭ٚااشثد إ٫ -
ِ  وصٞج٥ياذ  ث٥اذي٬  صْاج٥ي٨  ٦ّا   خشوػ ٙي   »ث٥ضقٞيٜ ـ  أ٫ شن٢ا٬  ال ث٥اي  ثجملض٪ا  صغا٪
 وهان  ٦ّيا   ١ج٫ و٥ٞذ ،٥  قبيندز ١ج٭ش و٥ن وأ٭غ  فبش٧ سؽ٤ دن ثؽب٦نر هز  دبغ٤
 عا٦ن١   يف ي٦ضاض٧  وأ٫ ٦٥ؾاذاجس،  دس ث  ث٥شياخ  ٩انثى٬  ّا٬  يذضْذ أ٫ ث٥ض٦ْي٨ سؽج٣ ٬٩
 ٭يااجٛ ّاا٬ دْيااذث  ١ااج٫ وإ٫ ٩ناا ، وٝااِ ٩ااج أ٫ ؽاا٠ وال. وثالّضذااجس ث٥غٞااز يٚٞااذ  ال ٩ااج

 ٩ٞضناايجس ٦ّاا  خااشوػ ٩اا٬ ٙياا  ؾبااج ٦٥ْٞااجح ٩غااضنؽذج  إدثسيااج  ر٭ذااج  يْااذ وٍيٚضاا ،
٘  ٩ا٬  ٦ّي  صٚشم  ودبج د٢شث٩ضاج وإخبل٣ وٍيٚض   ١٪اذسط  أ٭ا   إر وثعاضٞج٩ز،  صْٚا
 . زنضز  و٩غبلً فغنز ٝذور ي٢ن٫ أ٫ ووثؽذ  ثألخبلٛ، ٦ّ  ث٥نؼ  صشديز ٩ا٪ض 

 أو دض٩ي٦ضاا  ٕااشس ٝااذ ثؾباااض٨ أ٫ ٦ّاا  يااذ٣ ٩ااج ثألوسثٛ يف ينؽااذ ال  ١ااج٫ وإرث
ٜ  ٩ا٬  ث٥غجداش  دا٤  ٦ّيااج،  ثّضذ   ث٥ضاجي،  ث٥يان٧  يف ٩نااج  ثؽباشوػ  إىل داجدس  أ٭ا   ٥ضقٞيا
 ى٦ذااج  ٦ّا   دنج  ١ج٫ ر٠٥ أ٫ أٝنثؿبج ٬٩ ثؾبغضٚجد ٙئ٫ ر٠٥ دْذ ى٦ٞاج ٝذ ١ج٫ و٥ت٬
 ٩ا٬  ث٥غجداش  أ٫ ١٪اج  سماجهج  دبقال  ٝذ٦ا   فٞنٝااج  ٩ا٬  أدشأصا   وأذناج  وث٥اذهج،  وى٦خ
 وأ٭ا   ّج٩ج ، وّؾشي٬ ثعنن فنثي ١ج٫ ثؼبجدط صجسي  يف ّ٪ش  أ٫ ثؾبضا٨ خذ٩ز ٦٩٘
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 ىايؼ  ٦ّ  د٣ وإ٫ ث٥َشوٗ هز  ٩غ٤ يف ٩ن  وِٝ ٙ٪ج دج٥نٍيٚز، ث٥ْاذ فذيظ ١ج٫
 ٩اا٬ فااذث  يذ٦اأ ال أ٭اا  إال ث٥شيااخ، ٩اانثى٬ ّاا٬ ث٥ذْااذ ٦ّاا  فااشؿ وّااذ٧ وثعااضاضجس
ٗ  إىل داج٥نَش  ٙئ٭اا  ٥از٠٥  ث٥ْاض٣،  ّٞندااز يغاضهه٤  حبياظ  ثػبغاج٩ز   ث٥غااجدٜ ث٥َاشو
 ّاا٬ دْيااذث  ٙياا  ثؾبيْاان٫ ثؼب٢اا٨ داا  ٝناا  ث٥اازي ث٥ْااض٣ ؽااضث  ي٢اان٫ إ٥ياااج ثإلؽااجسر
 دسؽز ٩ِ يضنجعخ ال خ٦ن ٦ّ  و٩نينيج  ثؾبضا٨، ثسص٢ذ  ثي ثإلدثسي ث٥ز٭خ ٩ِ ث٥ضبلؤ٧
 دْاض٣  ثؽباجؿ  ؽٞ  يف ثؼب٨٢ هزث إ٥ٖج  ٩ْ  يضْن ث٥زي ثأل٩ش ث٥ز٭خ، هزث خينسر
ِ  ث٥ياج٬ّ  ثؾبضا٨  ثال١ضٚاج   ؽاه٭   يف ثحمل٢٪از  صاشر  ث٥ازي  ٦ّيا   ثؾبنجعاخ  ثػباضث   وصنٝيا

 .1ؽاشأ عبلعز ؾبذر ٩شصخ دذو٫ ث٥ْ٪٤ ٬ّ دنٝٚ  دبؾجصثص 

 ٩ااِ يضنجعااخ ال ث٥ٚقاا٤ ؽااضث  أ٫ ٩اا٬ ث٥يجّنااز إ٥ياا  رهذااش ٙي٪ااج ٩ٞنااِ ال أ٭اا  -
 إىبلٝاجس  ٩ا٬  هن ثػبضث  ٩بل ٩ز صٞذيش أ٫ ٙجألف٤ ٙي ، وْٝش ث٥زي ثإلدثسي ر٭ذاج

٘  أ٫ ثألوسثٛ ٩ا٬  وعجداش  ث٥ٖذثسر،  رناجوص  ث٥اي  داجػبضث ثس  ٩ْٚا٨  ث٥يجّناز  خذ٩از  ٦٩ا
٘  ٩ا٬  ؽاضث   38 ّذدهج ُ  قبض٦ا ٘  ثأل٭انث ِ  مل ٙاا   ،وثؾبخج٥ٚاجس  ثألعاذجح  ؾبخض٦ا  صيا
 .ث٥شؤعج  أو٥ت٠ صْذد ٦ّ  و٩شثس ٩شثس سؤعجةاج أوث٩ش

 ّ٪٦ااج،  ثخضقاجؿ  فا٪ي٨  يف وصذخ٤ ذبج ص٦٢٘ ث٥ي ثالّ٪ج٣ صنٚيز ٬ّ شبضنِ وه 
ِ  صاجسر،  ص٩يبلصباج  ٩ِ صضؾجؽش صن٠ٚ ال وه   ٦ّا   وىجدْااج  أخاش ،  صاجسر  ثؾبشما   و٩ا

 ث٦٥ااانثةـ ٦ّيااااج صٚشمااا  دباااج ال١ااارتثطث وّاااذ٧  ،دااا ثالعاااضاضجس ث٥ْ٪ااا٤ يف ث٥اااذوث٧
٘  ثؾبندّز ث٥ضقٞيٞجس ودبقجمش دجألوسثٛ عجدش ر٠٥ و٤١. وث٥ض٦ْي٪جس . خذ٩ضااج  ٦٩ا

 ٩اا٬ ٥ٖريهااج ٩غاا٤ أعاانأ دج٥ْ٪اا٤ دٞجةاااج يف ي٢اان٫ أ٫ ثؾبغضؾااٚ  دثسرإ خؾاايش وٝااذ
 ٦١اا  ر٥اا٠ دْااذ صْااذ مل ث٥يجّنااز أ٫ ثؾبغضؾااٚ  إدثسر وٝااذسس دجؾبغضؾااٚ ، ث٥ْااج٩بلس
 . ثؽبذ٩ز يف ٦٥ذٞج  فجؼبز
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ٛ  يف فاذس  ٝاذ  ثؽبذ٩از  ٬٩ دٚق٦اج ث٥قجدس ي٢ن٫ ر٠٥ ٦ّ  وصشصيذج   ٩اج  ٭ياج
 إىل ثؾبنغااندز ثإلدثسيااز وث٥ااز٭نح يااضبل ٧ دبااج ثػبااضث  صنٝيااِ صٞااذيش ٩اا٬ ثإلدثسر ػباااز

 .1ث٥يٞن عذنس خذ٩ضاج ٦٩٘ يف وث٥غجدضز ثؾبز١نسر

 ٙيااج  ٙقا٤  ٝاذ  ٙيا   ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  ي٢ن٫ ث٥ي ث٥ٚشّيز ثؾبغجة٤ إىل دج٥نغذز أ٩ج   
 إىل ث٥ْااندر ؽاانثص ّااذ٧ إىل ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز رهذااش ٙٞااذ ماا٪نج ، أو فااشثفز
 فؾيز ؼبيجصصبج ثؼب٨٢، يف يي٬ْ مل ٬٩ ؽج٭خ ٬٩ ث٥ي٬ْ، ٭َش ّنذ أ٩ج٩اج إعجسصبج
 عا٨  ؽا٢بلً،  ث٥اذّن   دٞان٣  ٝنا   إر ٙيا ،  ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  داه٫  ٝناش  إر ٝذ٦ا ،  ٩غ٦ 
 ثؾبغاجة٤  ١ا٤  يف ما٪نج ،  وإ٩اج  فشثفز إ٩ج ٙق٤، ٝذ ن٫ي٢ ٙئ٭  ٩نمنّاج، يف ٙق٤

 . ثؾبذّ  ٥قج  ث٥ٚشّيز

ِ  مل ث٥اي  ث٥ذثخ٦يز وصثسر دو٫ وفذ ، ثؾبذّ  ٬٩ ٩شٙنّج  ث٥ي٬ْ ١ج٫ وؾبج  ىْناج ،  صشٙا
 ثحمل٢٪از  هاز   أ٩اج٧  ؽاجةضث   أماق   ٝاذ  ي٢ان٫  ثؾبغجداز،  ذباز   ٙي ، ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ ٙئ٫

 ١٪غاه٥ز  ٙشّياز  ٩غاجة٤  ٬٩ ثؾبذّ  ج ٥ق فشثفز ٙي  ٙق٤ ٙي٪ج ثألف٢ج٧ فؾيز
 هااز  ٩اا٬ ٥قااجؼب  ماا٪نج  ٙقاا٤ وٙي٪ااج ثؾبيْااجد، دْااذ ٥شْٙاااج ث٥ااذّن  ٝذاان٣ ّااذ٧

 .ثؾبق٦قز ال٭ضٚج  ث٥ذّن  ٝذن٣ ّذ٧ ٩غه٥ز ٩غ٤ ثؾبغجة٤،

  0احلكى يف أثس اإلجساءاد يف ثطالٌ أً احلكى يف ثطالٌ ًلٌع -انثبَِ انجند
 يف ث٥اانثسدر وثإلؽااشث ثس دج٥نقاانؿ ثؾبٞااج٧ زثهاا يف ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز ثّضااذس
 أفن٣ ٬٩ وث٥ضؾجسيز ثؾبذ٭يز ثؾبشثْٙجس دٞج٭ن٫ ؽج  ّ٪ج ٙنبلً ث٥ذو٥ز، ـب٦ظ ٝج٭ن٫

ـ  و٦ّا  « ثإلدثسياز  ثؾبنجصّاز  وىذيْز صضٜٚ إؽشثةيز وم٪ج٭جس   »ثإل٥ٖاج   دّان   ثألخا
 0ي٦  دبج ٝنش هزث و٦ّ  ٙياج، ثؼب٨٢ وأع٦نح عريهج، وىشيٞز
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 يف ثؾبشثْٙااز يغاا٪ِ مل وهاان ثؼب٢اا٨، إفااذثس يف ثؾبغضؾااجسي٬ أفااذ ثؽاارتٟ إرث -
 وياضْن  دجىبلً، ثؼب٨٢ يِٞ ث٥ٞنجةيز ثإلؽشث ثس ث٥ْج٩ز ٦٥٪ذجدا ىذٞج  ٙئ٭  ث٥ذّن ،
 .1دذيبل٭  ث٥ٞنج  ٥ز٠٥

 فج  ٕري ث٥ٞجم  ي٢ن٫)) 0أ٭  ٦ّ  صنـ ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ ٬٩ 313 ثؾبجدر إ٫ -
 ثألفااانث٣ يف ثؽبقااان٧ أفاااذ ياااشد  مل و٥ااان غبجّااااج  ٩ااا٬ كبننّاااج ث٥اااذّن  ٥نَاااش
ِ  أو أٙضا   ٝاذ  ١اج٫  إرث 0خج٩غج .. ....0ثآلصيز  أو ث٥اذّن   يف ثؽبقان٧  أفاذ  ّا٬  صشثٙا
 ((....دج٥ٞنج  ثؽضٖج٥  ٝذ٤ ر٠٥ ١ج٫ و٥ن ٙياج، ١ضخ

 ثألفااانث٣ يف ٝناااجؤ  أو ث٥ٞجمااا  ّ٪ااا٤)) 0أ٫ ٦ّااا  314 ثؾباااجدر صااانـ ١٪اااج 
ٛ  و٥اان ث٥ااز١ش، ثؾبضٞذ٩از   ٙاائ٫ ١ااز٠٥ ثأل٩ااش ١اج٫  وإرث (،(...جىبلًداا يٞااِ ثؽبقاان٧ دجصٚاج
 ٙيااج  فاذس  ث٥اي  ث٥اذّن   ٭َاش  يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز ٩غضؾجسي أفذ ثؽرتثٟ
 ١ااج٫ أ٫ وٝااش ث٥ؾااه٫، هاازث يف ثٙضجةاا  عاجدٞز  ٩اا٬ ث٥ااش٨ٕ ٦ّاا  ٙياا ، ثؾبيْاان٫ ثؼب٢ا٨ 

 .2دجىبلً ثؼب٨٢ ٩ْ  يقذـ ؾبج وث٥ضؾشيِ، ٦٥ٚضن  ثالعضؾجسي ث٥ٞغ٨ يف ٩غضؾجسث 

 ثألخارير  ث٥ٚٞاشر  يف ٝنا   ٝاذ  1959 ٥غانز  55 سٝا٨  ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  ٫ٝج٭ن إ٫ -
 عبلعياز،  دثةاشر  ٩ا٬  ثإلدثسياز  ثحملاج٨١  ٩ا٬  ثألف٢اج٧  صقذس ده٫ ٙي  ثؽبج٩غز ثؾبجدر ٬٩
 فنانس  ٙائ٫  و٦ّيا   ث٥ضقذياذ،  وؽا   ٦ّ  ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز صؾ٢ي٤ ١يٚيز ّن أ٭  أي

 وغبجّاا  ث٥ااز١ش، عااج٥٘ ث٥نؽاا  ٦ّاا  ث٥ٞااج٭ن٫ ّيناا  ث٥اازي ث٥ْااذد ٦ّاا  صيااجدر ّناان
 ٦٥٪ذااجدا ور٥اا٠ ثؼب٢اا٨، يذياا٤ أ٫ ؽااه٭  ٩اا٬ ثؼب٢اا٨، إفااذثس يف وثؽاارتث١  ثؾبشثْٙااز،
ٛ  ٦ّا   ثّضاذث   ٩ا٬  ر٥ا٠  يف ؾبج ث٥ٞنجةيز، ثإلؽشث ثس يف ث٥ْج٩ز  ٝاذ  إر ث٥اذٙجُ،  فٞان
 ٩ا٬  ٙيا   ّ٪ج ٙنبلً ث٥ذّن ، ٩قري يف ث٥شأي ثربج  يف أعش ث٥شثدِ ث٥ْنن ؿبزث ي٢ن٫

                                                           
 .1964 ديغ٪رب ٬٩ 27 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 1118 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز  -1

 .1960 أ١ضندش ٬٩ 15 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 5 ٥غنز 427 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز  -2



228 

ٜ  ثؼبج٥از  هاز   يف وث٥اذيبل٫ . ثؼب٢ا٨  أفاذسوث  ث٥ازي٬  ثحمل٢٪از  دهّناج   رباي٤  ٩ض٦ْا
 .1٭ٚغاج ص٦ٞج  ٬٩ ثحمل٢٪ز د  صٞن  ث٥ْج٧ دج٥نَج٧

 دن ث٥نَش وؽاي عشد ٦ّ  ثٝضقش ٝذ ٙي  ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ أ٫ ث٥غجدش ١ج٫ إرث -
 ث٭ضاا   ث٥اي  ث٥نضيؾاز  يف ٝناجؤ   ٦ّيااج  أٝاج٧  ث٥اي  ثألعاذجح  يذاذ  ومل ثؾبنجصّاز،  ىشيف
 ٩ٞضناا  ٦ّاا  يذي٦اا  قباا٤ ٝقاانس ٦ّاا  ث٭ياان  ٝااذ ي٢اان٫ ٙئ٭اا   ،٩نينٝاا يف إ٥ياااج
 صنَااي٨ ؽااه٫ يف 1955 ٥غاانز 165 سٝاا٨ ث٥ٞااج٭ن٫ ٩اا15/٬/ثؾبااجدر ٩اا٬ ث٥غج٭يااز ث٥ٚٞااشر
 ث٥نضيؾاز  ص٢ان٫  أ٫ ر٠٥ ٬٩ شننِ وال ث٥ذيبل٫، هزث صٞشيش ٩ْ  يضْن كبج ث٥ذو٥ز، ـب٦ظ
 ١ج٭اش  إرث ثحمل٢٪از  هاج  صٞنا   وأ٫ رثصباج،  يف عا٦ي٪ز  ٩نينٝ  يف ثؼب٨٢ إ٥ياج ث٭ضا  ث٥ي

 .2دنٚغاج ٙياج ث٥ٚق٤ وسأس ٦٥ق٨٢ فجؼبز ث٥ذّن 

 مل ث٥ضهديذيز ثحمل٢٪ز أ٫ ٦ّ  ث٥ٞجة٨ ث٥ي٬ْ وؽ  ث٥يج٬ّ ٬٩ يٞذ٤ ال أ٭  ٦ّ 
ـ  دٙنّا ،  أو دٙجّ  ٬ّ ؽيتج  ث٥ذّن  وٝجةِ يف وال ف٢٪اج، أعذجح يف صز١ش  ٥ايخ٦
ـ  ؾبخج٥ٚض  دجى٤ ثؼب٨٢ أ٫ إىل ر٠٥ ٬٩  وأ٭ا   ثؾبشثْٙاجس،  ٝاج٭ن٫  ٩ا٬  349 ثؾباجدر  ٥ان
 ماانثدو ٦ّياا  ؽااشس دبااج ٩ااشدود ث٥نؽاا  هاازث أ٫ إر ث٥ضغااذيخ، يف ٝقاانس ؽااجد  ٝااذ

 ٥ايظ  ث٥يْا٬  هازث  إ٥يااج  يغاضنذ  ث٥اي  دجؾباجدر  ث٥انثسد  ث٥رتصياخ  أ٫ ٩ا٬  ثألف٢اج٧  صغذيخ
 ثألد٥ااز ثحمل٢٪ااز صاانسد أ٫ ٙيؾاانص ث٥ااذيبل٫، داا  ثإلخاابل٣ ٦ّاا  يرتصااخ فض٪يااج  صشصيذااج 
 ث٥اي  ثؼب٢ا٨  أعاذجح  عنجياج  يف ثؽبقان٧  إ٥ياج ثعضنذ ث٥ي ث٥ٞج٭ن٭يز وثؼبؾؼ ث٥نثْٝيز
 أعااذجح ٦ّاا  ٩ٞج٩ااج  ي٢اان٫ أ٫ ثؼب٢اا٨ ٥غاابل٩ز ي٢ٚاا  أ٭اا  ١٪ااج ، ٦ّياااج دااج٥شد ص٦ٚ٢ااش
 أٝااانثؿب٨ ٩ناااجف  طبياااِ يف ثؽبقااان٧ فؾاااؼ يضْٞاااخ أ٫ ي٦اااض٧ وال ٩ْااااج، يغاااضٞي٨
 .ثألخش  ص٦ن ث٥نثفذر صٚقيبلً يٚنذهج ع٨ ثعضٞبلال ،

                                                           
 .1964 ٭نٙ٪رب ٬٩ 15 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 7 ٥غنز 969 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 .1956 ديغ٪رب أو٣ ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 960 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2
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 ث٥ٞناايز صناا٪نش زبٞيااٜ يف ث٥ؾااند  أغبااج  ر١ااش ّاذ٧  ثؼب٢اا٨ يْيااخ ال ١٪اج 
 ياانسد أ٫ ث٥غااذيذ ثؼب٢اا٨ وفغااخ. وّذجسصبااج أٝاانثؿب٨ ٭قاانؿ إيااشثد  وّااذ٧ أوسثٝاا ،
 ٕااري ث٥ؾاااند أٝاانث٣ ٩اا٬ ثؼب٢اا٨ ثعضخ٦قاا  ٩ااج ١ااج٫ و٩ضاا  ثألٝاانث٣، هااز  ٩ناا٪ن٫
 .٦ّ1ي  ٕذجس ال ٝنجؤ  ١ج٫ ث٥ضقٞيٞجس، عجدش هن ٩ج ٩ِ ٩ضنجٝل

 ث٥ذيج٭اجس  ٦ّا   ثؽض٪ج٥  ٙيؾخ ٝنجة ، ف٨٢ دبغجدز ث٥ٞنجةيز ؾنزث٦٥ ٝشثس ١ج٫ ٥ت٬
 أ٫ إال وفااٚجصب٨، ثؽبقاان٧ أغبااج  ر٥اا٠ يف دبااج ٦ّياااج، ثألف٢ااج٧ ثؽااض٪ج٣ ث٥نثؽااخ
  »٩شثْٙاجس  349 ٦٥٪اجدر  ىذٞاج   ثؼب٢ا٨  يذيا٤  ٢٥ا  « رنخ ر٠٥ يف ثؽبيه أو ث٥نٞل

 وّاذ٧  قان٧ ثؽب ربايا٤  ؽاه٭   ٩ا٬  ١اج٫  إرث إال ١ز٠٥ ي٢ن٫ ال وهن ؽغي٪ج ، ي٢ن٫ أ٫
 إديج٥ا   وّاذ٧  ث٥ٞناجة   ث٥ْ٪ا٤  ٦ّ  ثإلدٞج  ٦ّ  ثؾبؾشُ ٬٩ فشفج  صْيينا٨، إ٢٩ج٫
 ٙائرث . صذثس١  شن٬٢ ال ؽغي٪ج  ث٥نٞـ ١ج٫ إرث إال صٞن٧ ال وه  ثؾب٦ؾتز، ٦٥نشوسر إال
 ثؾباض٨٦َ،  ثعا٨  ٦ّا   دج٥زثس ديذجؽض  يف ينـ مل وإ٫ ث٥ٞنجةيز، ث٦٥ؾنز ٝشثس أ٫ عذش
 دجع٨ ٦ْ٩ن٧ دش٨ٝ ٝيذ ٩ْن ص٨٦َ يف فذس ده٭  ث٥ذيج٫ رثص  ٝشث٥ن يف زن٪٤ أ٭  إال

 يْيناا٨  ث٥ازي٬  ثآلخاشي٬  هؤال  صْين ث٥ذيج٫ ذبزث ثؾب٪٬٢ و٬٩ وآخشي٬، ٩ْن ؽخـ
 ثعاا٨ صضناا٪٬ وهاا  رثصبااج، ث٥ااض٨٦َ ّشينااز إىل دااج٥شؽنُ ور٥اا٠ ويؾاا٪٦ا٨، ثؼب٢اا٨
ـ  - هز  وثؼبج٥ز - ضبز ٦ٙيظ ٝذ٩ن ، ث٥زي٬ دن ٬٩ ثؾبض٨٦َ  ؽاه٭   ٩ا٬  ٨ؽغاي  ٭ٞا

 .2ث٦٥ؾنز ٝشثس يذي٤ أ٫

 ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  يف ٦٥ق٢ن٩از  ثؾبنن٨ ثؽبق٨ ثع٨ ر١ش ٥ْذ٧ ثؼب٨٢ ديبل٫ ى٦خ إ٫
 ده٫ ؽنهشي ديج٫ ٦ّ  وِٝ ٝذ ثؽبيه ١ج٫ إرث إال ي٢ن٫ ال ث٥ذيبل٫ أ٫ يذفن  ٙي ،
ٗ  ٦ّا   وثأل٩اش  صج٩اج ،  رباايبلً  ـبابلً ثؼب٨٢ ١ج٫  إر ثؼبج٥ياز،  ث٥اذّن   يف ر٥ا٠  خابل
 ٩ننا٪ج   عج٥غاج   خقا٪ج   ث٥اذّن   يف صاذخ٤  ٝاذ  مذ  ثؾبيْن٫ أ٫ ثؼب٨٢ فذس يف وسد
 ث٥ٞااشثس ٦ّاا  ث٥يْاا٬ أعااجط ٦ّاا  صٞاان٧ ٙج٥ااذّن  أخااش  ٭جفيااز و٩اا٬ ثؼب٢ن٩ااز، إىل

                                                           
 .1964 ينجيش ٬٩ 18 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 8 ٥غنز 1605 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 .1958 ٩جين ٬٩ 10 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 3 ٥غنز 970 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2
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 ال دياج٫  وهان  ث٥قاقز،  وصثسر يف ثألوىل ث٥ذسؽاز  إىل ثؾبضاذخ٤  درتٝياز  ث٥قجدس ثإلدثسي
 خبل٣ ٦ّ  ثإلدثسيز، ث٥ذّن  ٙئ٫ ور٠٥ هزث وٙنٛ ثؾبز١نس، دجؾبضذخ٤ رنا٤ أ٫ شن٬٢

 أو ؽااخـ قبجفاا٪ز ٦ّاا  ال إدثسي، ٝااشثس قبجفاا٪ز ٦ّاا  صٞاان٧ ثؾبذ٭يااز، ث٥ااذّجو 
 .٩1ْينن أؽخجؿ

 ٝاذ  ث٥ٞناجةيز  ث٦٥ؾناز  ٝاشثس  يف ث٥يْا٬  فقيٚز ديج٭جس أ٫ ث٥غجدش ١ج٫ إرث أ٩ج
 وصجسسنا ،  ٙيا   ثؾبيْان٫  ث٥ٞشثس زبذيذ إٕٚج٣ فيظ ٬٩ عنث  ث٥ي٬ْ، ٩نمنُ ؽا٦ش

ُ  ديج٫ صشٟ ٭جفيز ٬٩ أو  ؽااز  ٩ا٬  أو ث٥ٞاشثس،  هازث  ٙيا   ٝنا   ث٥ازي  ث٥اض٨٦َ  ٩نمان
 ّا٬  ث٥يْا٬  فاقيٚز  أوسدس إر دا ،  فاذس  ث٥ازي  ثؾبْنا   أو ث٥ٞاشثس  ٙقن  صْين ّذ٧
 ث٥ٞشثس هزث ٩ن٪ن٫ فٞيٞز ٬ّ ثألٙاج٧ صن٤٦ خجىتز ديج٭جس ث٥ٞنجةيز ث٦٥ؾنز ٝشثس

 إ٥يا   ٭غاش  ع٨ ٦ّياج، دن  ث٥ي ثؼبٞيٞيز ثألعذجح ٕري أعذجدج  ٥  وعجٝش و٩نينٝ ،
 .2ث٥ذيبل٫ إىل يؤدي هزث ٙئ٫ ٙي ، فذس ث٥زي ٕري صجسسنج 

 ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ صنَاي٨  ؽااه٫ يف 1955 ٥غانز  165 سٝاا٨ ث٥ٞاج٭ن٫  ٩اا29/٬/ثؾباجدر  إ٫
 وي٢اان٫ ث٥ؾااه٫، روي إىل ثػب٦غااز صااجسي  ثحمل٢٪ااز سيزجعاا٢شص صذ٦اأ)) 0أ٫ ٦ّاا  ٭قااش
 عبلعاز  إىل ٭ٞقا   ث٥ناشوسر  ٥از فج يف ورنانص  ثألٝا٤،  ٦ّ  أيج٧ ضبج٭يز ثؼبننس ٩يْجد
 زبنااري شبااج٧ دْاذ « ث٥ؾااه٫ روي شب٢ان  وهاا  وثماقز،  ث٥اانـ هازث  وف٢٪ااز ((،أياج٧ 

 ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ داان١بلةا٨ أو ده٭ٚغااا٨ ث٥ؾااخنؿ ٩اا٬  »٦٥٪شثْٙااز وصبيتضاااج ث٥ااذّن 
 العاضيٚج   وأوسثٛ ديج٭اجس  ٩ا٬  يْا٬  ٝاذ  ٩اج  وصٞاذي٨  إيناجفجس،  ٩ا٬  ٥ذيا٨ ٩ج ٥ئلدال 
 كباج  ر٥ا٠  إىل و٩اج  إؽشث ثصباج،  عاري  و٩ضجدْز ٙياج ث٥ذٙجُ ّنجفش وثعض٢٪ج٣ ث٥ذّن 
 إٕٚج٥ا   ٦ّا   ويرتصاخ  ث٥ؾاه٫،  ٥ازوي  ؽنهشياز  دبقا٦قز  وياشصذو  ث٥ذٙجُ حبٜ يضق٤

                                                           
 .1961 أدشي٤ ٬٩ 22 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 5 ٥غنز 1183 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج إلدثسيزث ثحمل٢٪ز -1

 .1959 ينجيش ٬٩ 3 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 3 ٥غنز 911 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2
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ِ  ث٥ازي  ثؽبق٨ دقج  وثألمشثس ثإلؽشث ثس يف ؽ٦٢  ّيخ وٝنُ  ثإلٕٚاج٣  هازث  وٝا
 .1ؽ٢بلً ديبل٭  ٦ّي  ويرتصخ ثؼب٨٢ يف يؤعش ث٥زي ثأل٩ش فٞ ، يف

 ثؽبااذري زن٦اا٘ أ٫ ٩ناا /86/ثؾبااجدر يف أوؽااخ ثػبنجةيااز ثإلؽااشث ثس ٝااج٭ن٫ إ٫
 أ٫ رناخ  ثؽباذري  أ٫ ثؾبغا٨٦  و٩ا٬  دج٥ز٩از،  يؤديااج  أ٫ ٦ّا   ٩ه٩نسيضا   أدث  ٝذ٤ ث٥ي٪ن
 ي٢ا٬  مل إرث يذجؽاشهج،  أ٫ ٝذا٤  دج٥ز٩از  ٩ه٩نسيض  أدث  ٦ّ  ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ شنينج  زن٦٘
 ٥غانز  96 سٝا٨  ثؾبشعن٧ ألف٢ج٧ وٙٞج  ثحملج٨١ أ٩ج٧ ٥ضٞشيش  ث٥ي٪ن ف٦٘ ٥  عذٜ ٝذ

٘  إٕٚج٣ ٦ّ  ويرتصخ. ث٥ٞنج  ؽاجس أ٩ج ثؽبربر دضنَي٨ 1952  ديابل٫  ث٥اي٪ن  ف٦ا
 ثألخاز  ٥قاقز  يؾارته  أل٭ا   يؤدهاج،  مل ث٥ازي  ثؽباذري  صٞشياش  ٦ّ  ينذين ث٥زي ثؼب٨٢
 .2ث٥ٞج٭ن٫ يف ثؾبٞشسر ٥ئلؽشث ثس وٙٞج  ٦ّي  ثعضقق٤ ٝذ ي٢ن٫ أ٫ دج٥ذ٥ي٤

 يف أعجعاايج  وّااج٩بلً ثإلدثسيااز، ثؾبنجصّااز ٦ّاا  أ٩ينااز صْضاارب ث٥ذو٥ااز ٩ٚنماا  هيتااز إ٫
 يف عاانث  ٙياااج، ثحملجيااذ ث٥ٞااج٭ن٭  ث٥ااشأي إدااذث  ويف ٦٥٪شثْٙااز، وصبيتضاااج زبنااريهج
 ث٦ْ٥نيااز، ثػب٦غااز يف إ٥ياااج صي٦ااخ ث٥ااي ثإلينااجفجس يف أو صٞااذ٩اج، ث٥ااي ثؾبااز١شثس
 يف دياابل٫ وٝااِ وإال دجػب٦غااز شنغ٦اااج ٩اا٬ فناانس ٩اا٬ دااذ ال أ٭اا  ر٥اا٠ ّاا٬ ويضٚااشُ
 ٕاري  ١اج٫  ث٥اشد،  أو ث٥قابلفيز  ّاذ٧  أعاذجح  ٬٩ دغذخ دجؾبٚنك ٝج٧ إرث وأ٭  ثؼب٨٢،
 مل إ٫ سد  وؽااجص ث٥ااذّن  يف ٩ا٪ضاا  ٩ذجؽااشر ّاا٬ كبننّااج  ثألوىل، ثؼبج٥ااز يف فااج 
ِ  ث٥اذّن ،  يف ٩ا٪ضا   ؾبذجؽاشر  فاج   ٕري ١ج٫ ٙئرث ث٥غج٭يز، ثؼبج٥ز يف ّناج يضنـ  و٩ا
 ٩ا٪ض  ألدث  ٕري  و٭ذح ّناج ث٥ضنق  ٦ّي  رنخ فيظ أو ٩ذجؽشصبج، يف ثعض٪ش ر٠٥
 .3ويذي٦  ٙيْيذ  ثؼب٨٢ يف يؤعش ثإلؽشث ثس يف ديبل٫ ٦ّ  ٩نينيج  ر٠٥ ١ج٫ ٙياج،

                                                           
 .1957 ٭نٙ٪رب ٬٩ 23 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 2 ٥غنز 1643 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -1

 .1965 ينجيش ٬٩ 23 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 8 ٥غنز 1456 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -2

 .1955 ديغ٪رب 17 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، ثألوىل ٦٥غنز 150 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز -3
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 هيتاز  ٩ا٬  ٥ايظ   أ٭ا  إال ث٥ٞناج ،  أّانث٫  ٩ا٬  ثػب٦غاز  ١جصخ ١ج٫ و٥ت٬ أ٭  ٦ّ 
ِ  ث٥ازي٬  ث٥نثٝا٘،  أو ٩نا٨ ثػبج٥ظ عنث  ث٥ٞنجر،  ٝاج٧  إ٫ ث٥اذّن   ٭َاش  ٦ّايا٨  شنضنا

 أعاذجح  ٩ا٬  عاذخ  ذب٨ ٝج٧ إ٫ سده٨ رننص أو ث٥قبلفيز، ّذ٧ أعذجح ٬٩ عذخ ذب٨
 . ث٥شد

 ال ثؾبغجداز  وذباز   ث٢٥ضاجد ،  ث٥ْ٪ا٤  يف ثؾبْجو٭از  ٦ّا   ثػب٦غاز  ١جصخ ٩ا٪ز صٞضقش وإدنج
 ٩قا٦قز  ٥ا   ١ج٭اش  إرث سد  رنانص  ال ١٪اج  ؽ٦غاز،  ٢١جصاخ  ثؼبنانس  ٝج٭ن٭اج   ّيا   شنضنِ

 أ٫ ّا٬  ٩ْاضوال   ألفـ وثٝٚج  أو ؽج٥غج  دج٥ٞجم  ج٩شٝ أذنج ٥ن ث٥ذّن  يف ؽخقيز
 ٝااج٧ ٥اان ثؼب٢اا٨ يذياا٤ ال عاا٨ و٩اا٬ ثألفاانث٣، حبغااخ ّناااج سد  ؽااجص أو ٙياااج، زن٢اا٨
 دْٙاج   دا ،  ٕاري   ثعاضذذث٣  إ٥ي  ثؾبنذوح ٬٩ ١ج٫ وإ٫ ث٥غذخ، هزث ٩غ٤ ثػب٦غز د٢جصخ
 .1ث٢٥ضجد  ث٥ْ٪٤ خبقنؿ ٩َنز ٤٢٥

 0فْو احملكٌو انشِء لٌح حبش ظبثك كىحل خالفبً احلكى طدًز - انثبن انجند
 ياذخ٤  ث٥ْاجدي  وث٥ٞناج   ثإلدثسي ث٥ٞناج   ٩ا٬  ث٥قاجدسر  ثألف٢ج٧ دن ث٥ضْجسٗ ١ج٫ ؾبج
 ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧ ث٥يْاا٬ رنيااض ث٥اازي ث٥ضْااجسك ٙاائ٫ ث٥ضنااجصُ، فب٢٪ااز ثخضقااجؿ يف

 إرث ثحمل٢٪از،  هاز   أ٩اج٧  ٙيا   ث٥ي٬ْ ثػبجةض ثألف٢ج٧ إىل ينقشٗ إدنج ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز
 ثإلدثسيز، ثحملج٨١ أو ثإلدثسي، ث٥ٞنج  فب٢٪ز ٬٩ ث٥قجدسر وه  دينا٪ج، ٙي٪ج وِٝ ٩ج
 .عنثهج ٩ج دو٫ ث٥ضهديذيز، ثحملج٨١ أو

ٜ  خقنؿ يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٝنج  ؽش  وٝذ  أوؽا   ٩ا٬  ث٥نؽا   هازث  صيذيا
 0يهص  ٩ج ٦ّ  ث٥ي٬ْ

 سٙال  أعجط  ٦ّ ثؽبقن٩ز دئذنج  ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٬٩ ف٨٢ فذوس عذش إرث -
 ث٥ضقجٝااا  داااذ  ٩ااا٬ دٝياااٜ فاااج٭ِ دسؽاااز يف دجّضذاااجس  فج٥ضااا  صغااانيز ثؾباااذّ  ى٦اااخ
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 ثأل٩اش  ٝنر وفجص ثؾبيْجد يف ٙي  ث٥ي٬ْ دْذ٧ ذنجةيج  ثؼب٨٢ هزث أفذـ وٝذ دجؽبذ٩ز،
ٜ  ثؼب٢ا٨  ٝن  دين٪ج ثؾبٞن ، ٘  دضغانيز  ٙيا   ثؾبيْان٫  ث٥بلفا  ثؼب٢ا٨  ٩ٞنا   سباج٥
ُ  ثؽبقن٧ ياجٙ ثزبذ ٩نجصّز يف فذسث ٝذ واج ثألو٣،  عذاش  إرث  وث٥غاذخ  وثؾبنمان
 ث٥غااجدٜ ثؼب٢اا٨ خاابلٗ ٦ّاا  ثؾبنجصّااز يف ٙقاا٤ إر ٙياا ، ثؾبيْاان٫ ثؼب٢اا٨ ٙاائ٫ ر٥اا٠،
٘  ٝاذ  ي٢ان٫  ثؾبٞنا ،  ثأل٩اش  ٝانر  فاجص  ث٥زي  وث٥ٞناج   إ٥ٖاجؤ ،  وياضْن  ث٥ٞاج٭ن٫،  خاج٥
 .1ٙياج ث٥ٚق٤ ٥غجدٞز ث٥ذّن  ٭َش ؽنثص دْذ٧

 ٩ناا٪ج  ثألخاري  و١اج٫  ذنجةياج٫،  ج٫ف٢٪ ث٥نثفذر ثؽبقن٩ز ٩نمنُ يف فذس إرث -
 ثألخاري  ثؼب٢ا٨  هازث  يف ىْا٬  عا٨  ثؾبٞنا ،  ثأل٩ش ٝنر فجص ث٥زي ثألو٣ ثؼب٨٢ سنج٥٘
 ٩يْااجد ٙااجس ٝااذ و١ااج٫ ثألو٣، ثؼب٢اا٨ يف ييْاا٬ ومل ث٦ْ٥يااج، ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧
 مل ثألو٣ ثؼب٢ا٨  ١اج٫  و٥ان  ثألخاري،  ثؼب٨٢ هزث إ٥ٖج  ٬٩ ؿبج ٩نذوفز ٙبل ٙي ، ث٥ي٬ْ
 ث٥قانسر،  هاز   يف ثؾبٞنا   ثأل٩اش  ٥ٞانر  ثفرتث٩اج   ور٥ا٠  ٝناجة ،  يف ثؼبٜ ْبلًٙ يقخ
 ١ج٭ااش أيااج  داا ، ٝناا  دبااج ثؼبٞيٞااز ّناانث٫ دبٞضنااجهج ثؼب٢اا٨ يْضاارب أفااذـ وث٥ااي

 ثحمل٢٪از  ٙائ٫  ٙيا ،  ثؾبيْان٫  هان  ثألو٣ ثؼب٢ا٨  ١اج٫  إرث أ٩ج ٙي ، ثؾبنمنّيز ثؼبٞيٞز
 شب٦ا٠   »دبْشٙض  ث٥نضثُ صضنجو٣ ث٥ي ث٥غ٦يز ص٦ش ٦ّي ، ث٥ضْٞيخ ع٦يز ٬٩ ؿبج دبج«
ٜ  ثؼب٢ا٨  فاذوس  ر٥ا٠  دو٫ زنن٣ وال ٙي ، ث٥ٞج٭ن٫ ف٨٢ صنض٣ أ٫  فاذس  ث٥ازي  ث٥بلفا
 ّا٬  ث٦ْ٥ياج  ثحمل٢٪ز يذ ص٤ٖ أ٫ ر٠٥ ٩ؤد  ٢٥ج٫ وإال أد٭ ، فب٢٪ز ٬٩ ثؽبقن٩ز يف

 صضنجو٣ ث٥ي ث٥غ٦يز ص٠٦ ٦ّياج، ٩يشوؿ وهن ث٥نضثُ ٦ّ  ث٥ضْٞيخ يف ع٦يضاج أّ٪ج٣
 ٩ا٬  ٙيا   ٩اج  ٦ّ « ث٥بلفٜ ثؼب٨٢ ي٦ْن أ٫ ث٢ْ٥غيز ث٥نضيؾز و٢٥ج٭ش. ش٩ض د ثؾبنمنُ
  »ثؼب٢ا٨  هازث  ٝناج   ١اج٫  أيج  عجدٜ، ف٨٢ خبلٗ ٦ّ  فجدسث  ٢٥ن٭  ٦٥ٞج٭ن٫ قبج٥ٚز
 ث٥ازي  ثأل٩اش  ث٥ٞنجة ، ث٥ضذسػ ٭َج٧ يف ثؾبيجٗ آخش وه  ث٦ْ٥يج، ثحمل٢٪ز ف٨٢ ٦ّ 

 . وٕجيض  أف٦  يف سػث٥ضذ هزث دنَج٧ وسن٤ ثألؽيج ، ىذجةِ ٩ِ يضؾجٙ 
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 وفغاا٨ ثألف٢ااج٧ صنااجسح ؾبنااِ ثؼبااذ ومااِ هاا  ث٥ٖجيااز هااز  أ٫ يف ؽااذث٣ وال
 يف ث٥ضٞجماا  دسؽااجس ٩اا٬ دسؽااز أل٦ّاا  ٙياا  ث٦ْ٥يااج ث٦٢٥٪ااز ص٢اان٫ حب٢اا٨ ثؾبنجصّااجس
 ٦ّا   ث٦ْ٥ياج  ثحمل٢٪از  ف٢ا٨  ١از٠٥  ي٦ْان  أ٫ رناخ  رثصباج  و٥ؤلعاذجح  ث٥ٞنجة ، ث٥نَج٧
 يغش مل و٥ن فض  ث٥نضثُ، ٩نمنُ ّن فذس ٝذ ١بلاج دث٧ ٩ج ثألد٭ ، ثحمل٢٪ز ف٨٢
 ث٦ْ٥ياج  ثحمل٢٪از  ف٢ا٨  ينٚاز  أ٫ رناخ  دا٤  ثؼب٨٢ هزث ٩غ٤ فذوس ث٦ْ٥يج ثحمل٢٪ز أ٩ج٧
 .1وفذ 

 ث٥قاقز  ٥انصثسر  ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ دّنث  سِٙ ٝذ ثؾبذّ  أ٫ ث٥غجدش ١ج٫ إرث -
 حمل٢٪اازث يف ثؾبخضقاز  ثحمل٢٪از  أ٫ سأس إر دْاذ  دنَشهااج، ثخضقجفااج  دْاذ٧  ٙٞناش 
 هااز  ٦ّاا  ث٥نااضثُ ىااشؿ وؾبااج ذنجةيااج ، ثؼب٢اا٨ هاازث وأفااذـ ث٥ذثخ٦يااز ٥اانصثسر ثإلدثسيااز
 أ٩ااج٧ ثألخااري ثؼب٢اا٨ يف ٙيْاا٬ دنَااش ، ثخضقجفاااج دْااذ٧ دااذوسهج ٝنااش ثألخاارير
 ثحمل٢٪اااز ثخضقاااجؿ يف ياااذخ٤ ث٥ناااضثُ أ٫ ثعاااضذج٭ش ث٥اااي ث٦ْ٥ياااج ثإلدثسياااز ثحمل٢٪اااز
 فب٢٪از  ٩ا٬  ث٥قاجدس  ثؼب٢ا٨  ذنجةياز  ٙائ٫  صٞاذ٧،  ٩ج عذش إرث -ث٥ققز ٥نصثسر ثإلدثسيز
 يف ٥ضٚقاا٤ إ٥ياااج ث٥ااذّن  زبياا٤ أ٫ ٩اا٬ ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز شبنااِ ال ث٥قااقز

 . ٩نمنّاج

 ٝاذ  ث٥ذثخ٦ياز  ٥انصثسر  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  ف٢ا٨  يف ث٦ْ٥ياج  ثحمل٢٪از  أ٩ج٧ ث٥ي٬ْ أ٫ ر٠٥
 وهان  ٪اضن، ثحمل٢ دن دش٩ض  ثالخضقجؿ يف ث٥غ٦  ث٥ضنجصُ ٩غه٥ز ث٦٥ضو٧ حب٨٢ أعجس
 ٩ا٬  ١بلااج  ٦ذج٫ضثؾبغا  ثؾبضنجٝنج٫ ثؼب٢٪ج٫ ؽج٭ذج  إر رثص ، يف ث٥ضؾضةز يٞذ٤ ال أ٩ش

 .فبيـ ٙبل ثالخضقجؿ،

ـ  ث٥ٞاج٭ن٫  ف٢ا٨  إ٭ضث٣ ّنذ ثألو٣ ٦٥ق٨٢ ث٥ضقذي ٬٩ ،هز  وثؼبج٥ز  هازث  يف ث٥قاقي
 ث٥ي ثؾبغ٦٪ز ثألفن٣ ٬٩ أ٫ ث٥ذيج٫ ٬ّ وٕن  ،ديذيْض  ث٥ضؾضةز يٞذ٤ ال ث٥زي ثأل٩ش
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ٛ  صهدياز  و١ٚج٥از  ث٥ْذث٥ز صنصيِ فغ٬ ٦ّياج يٞن٧  ر٥ا٠  دو٫ زنان٣  أال ألسدجذباج  ثؼبٞان
 هااازث يف دينااااج ٙي٪اااج عااا٦ذيج  صنجصّاااج  دضنجصّااااج ثخضقجفااااج ٩ااا٬ ثحملاااج٨١ صغااا٦خ

ـ  ٩ْٞاندر  ٙي  ث٥ٞنج  واليز دين٪ج ثالخضقجؿ،  ث٥اي  ث٥ٞناجةيز  ٦٥ؾااز  ث٥ٞاج٭ن٫  دان
ُ  هازث  ٩غا٤  أعاري  ج٩ا  إرث ٩ْا   ٩نذوفز ال كبج ثحملج٨١ هز  صضذْاج  ثحمل٢٪از  أ٩اج٧  ث٥ناضث
ِ  ث٫ ٩ا٬  ثؾباز١نسر  ثحملاج٨١  صضذْااج  ث٥ي ث٦ْ٥يج  ٙاضْن  ث٥قاقيـ،  ٭قاجد   يف ثأل٩اش  صنا

 ثحمل٢٪ز ه  ١ج٭ش و٥ن ٙياج، ٥ضٚق٤ إ٥ياج وزبي٦اج ث٥ذّن ، دنَش ثؾبخضقز ثحمل٢٪ز
 .ثؾبيْجد يف ف٢٪اج يف يي٬ْ مل ث٥ي

 هازث  أل٫ ٙيا ،  ث٥يْا٬  ٩يْاجد  س٥ٚانث  ف٢٪اج حبؾيز ّنذةز ٦٥ضقذي وؽ  وال
 هازث  يف ٙيا   ثحمل٢ان٧  ث٥ؾا    ٝانر  ٥  ص٢ن٫ فض  ث٥نضثُ ٩نمنُ يف يٚق٤ مل ثؼب٨٢

 ٢ٙه٫ ٩ن ، ث٥ضغ٦خ إىل ٩نضايج  ثالخضقجؿ يف ث٥نَش ٦ّ  ثٝضقش وإدنج ثؽبقنؿ،
ُ  فذ  أفذ  »هز  وثؼبج٥ز« ثؼب٨٢ هزث  فاذ   ث٥ازي  ثالخضقاجؿ  يف ث٥غا٦   ث٥ضناجص
 .1ث٥ضؾضةز يٞذ٤ ال أ٩ش هن ث٥غ٦  ث٥ضنجصُ وهزث ٙي ، يْن٫ثؾب ثؼب٨٢ هن ثآلخش

 0 انعبدض دلطهتا

 احلكى تنفْر ًلف يف انطؼٍ أثس

 ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  صنَاي٨  ؽاه٫  يف 1955 ٥غانز  65 سٝا٨  ث٥ٞج٭ن٫ 15/٬٩/ثؾبجدر ١ج٭ش
٘  ث٥يْا٬  ٦ّا   يرتصخ ال أ٭  ٦ّ  ث٥غج٥غز ٙٞشصبج يف  أ٩اشس  إرث إال ثؼب٢ا٨  ث٥ضنٚياز  وٝا

 ٥قاج   عانث   ٙيا ،  ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  ٥ضنٚياز  ١اج٫  وٝاذ  دز٠٥، ث٦ْ٥يج ثسيزثإلد ثحمل٢٪ز
 دٚانثس  ذنجةياج   فاريوسص   ٝذا٤  ث٥ٚاشد،  رباج   ثألخارير  هاز   ٥قاج   أو ثإلدثسر، يف ث٥ٚشد
 ثألومااجُ ٦ٞ٦ٝااز يف دااج٥ٔ أعااش ث٥يْاا٬، سٙااِ ٩اا٬ ث٥ااش٨ٕ ٦ّاا  أو ٙياا ، ث٥يْاا٬ ٩يْااجد

 وثٝضنا   ثؼب٨٢، هزث ث٦ْ٥يج دثسيزثإل ثحمل٢٪ز أ٥ٖش ٩ج إرث ثؼبج٥ضن، يف وثميشثذبج،
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ُ  وثؽا   و٥ازث  ،٦ّيا   ١ج٭اش  ٩اج  إىل ثأل٩نس وإّجدر صنٚيز، مت ٩ج فبن ثأل٩ش  هازث  ثؾبؾاش
 1959 ٥غانز  55 سٝا٨  ث٥ٞاج٭ن٫  ٩ا٬ /15/ثؾباجدر  ٩ا٬  ث٥غج٥غز ث٥ٚٞشر يف دج٥نـ ث٥نمِ

 ٩يْاجد  ٙانثس  ٝذا٤  ثؼب٢ا٨  صنٚيز رننص وال)) 0أ٭  ٦ّ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ صنَي٨ ؽه٫ يف
 ثحملااج٨١ أف٢ااج٧ ّااذث ٙي٪ااج ور٥اا٠ ثؼب٢اا٨، صنٚيااز سْٙاا  ٦ّاا  ويرتصااخ ٙياا ، ث٥يْاا٬

ٜ  ث٥قاجدسر  ثألف٢اج٧  أو ث٥ضهديذيز،  إرث إال ث٥ضنٚياز،  وثؽذاز  ٙض٢ان٫ /21/ثؾباجدر  داج٥ضيذي
 . ((دٖري ثآلسث  دئطبجُ ث٥يْن٫ ٙقـ دثةشر أ٩شس

 إىل ث٥ي٦ااخ سٙااِ ٦ّاا  يرتصااخ ال))0 أ٭اا  ٦ّاا  إ٥ياااج ثؾبؾااجس/21/ثؾبااجدر وصاانـ
٘  صاه٩ش  أ٫ ٦٥٪ق٢٪از  رننص أ٭  ٦ّ  إ٥ٖجؤ  ثؾبي٦نح ث٥ٞشثس صنٚيز وٝ٘ ٢٪زثحمل  دنٝا

 يضْزس ٝذ ث٥ضنٚيز ٭ضجةؼ أ٫ ثحمل٢٪ز وسأس ث٥ذّن  فقيٚز يف ر٠٥ ى٦خ إرث صنٚيز 
 ال إدثسيااج  ٩نااج  ث٥اض٨٦َ  ٝاا٤ إ٥ٖجةااج  ى٦اخ  يٞذا٤  ال ث٥ااي ٦٥ٞاشثسثس  ودج٥نغاذز  ،صاذثس١اج 
 زب٨٢ أ٫ ثؾبض٨٦َ ى٦خ ٦ّ  دنج  ٦٥٪ق٢٪ز رننص أ٭  ٦ّ  صنٚيزهج، وٝ٘ ى٦خ رننص
 أو دج٥ٚقاا٤ فااجدسث  ث٥ٞااشثس ١ااج٫ إرث دْناا ، أو ٦١اا  ٩شصذاا  فااشٗ دجعااض٪شثس ٩ؤٝضااج 
ِ  ومل ص٦َ٪ا ،  سٙال  عا٨  ث٥ي٦اخ،  هازث  ٥ا   ف٢ا٨  ٙئرث. دج٥نٝ٘  يف ثإل٥ٖاج   دّان   يشٙا
 .((ٝذن  ٩ج ٩ن  وثعرتد ي٬٢، مل ١ه٫ ثؼب٨٢ ثّضرب ثؾبيْجد،

 ٦ّاا  1959 ٥غاانز 55 سٝاا٨ ث٥ذو٥ااز ـب٦ااظ ٝااج٭ن٫ ذع ثعااضق ث٥اازي ث٥ْاابلػ ويٞاان٧
 ٢ٙ0شصن

 ثأل٩اش  يضقاذد  فضا   ور٥ا٠  ٙيا ،  ث٥يْا٬  ٩يْجد ٙنثس ٤ٝ ثؼب٨٢ صنٚيز ٩نِ 0أًالمهب 
 ثؾبيْاجد،  هازث  دج٭ٞناج   قباجىشر  دو٫ ٦٥ضنٚياز  ٝاجدبلً  ذنجةياج   دقاريوسص   أ٩اج  ؽه٭ ، يف
 .ث٥ي٬ْ هزث يف ث٥ٚق٤ ٭ضيؾز ٦ّ  ٩قري  وص٦ْيٜ ٙي  دج٥ي٬ْ ض ّدضّض وأ٩ج

 إىل ث٦ْ٥ياج،  ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ٙي  ث٥ي٬ْ سِٙ ٩ض  ثؼب٨٢ صنٚيز وٝ٘ 0ًثبَْيًب
 أو ث٥ضهديذيااز ثحملااج٨١ أف٢ااج٧ خاابل ٙي٪ااج ٦١اا  ور٥اا٠ ٩قااري ، ثحمل٢٪ااز هااز  صٞااشس أ٫
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 ٙئذناج  ث٥از١ش،  آ٭ٚاز  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ٝج٭ن٫ ٦٥/21/٬٩٪جدر دج٥ضيذيٜ ث٥قجدسر ثألف٢ج٧
 ٙياااج، ث٥يْاا٬ ٩اا٬ ث٥ااش٨ٕ ٦ّاا  ث٥ٞجّااذر، هااز  ٩اا٬ ضغنج ًثعاا ث٥ضنٚيااز وثؽذااز ص٢اان٫

ـ  دثةشر أ٩شس إرث إال ثالعضغنج ، هزث ٦ّياج ٝج٧ ث٥ي ث٥َجهشر ٦٥٪ق٢٪ز  ث٥يْا٬  ٙقا
 ٩اا٬ فااجدس ف٢اا٨ أي صنٚيااز صشؽااب أ٫ ٥اائلدثسر ي٢اا٬ وإ٫ ر٥اا٠، دٖااري ثآلسث  دئطبااجُ
 ٩بل ٩از  ذسسٝ إرث صنٚيز ، وؽنح يف ثألف٤ خبلٗ ٦ّ  دئسثدصبج، ث٥ضهديذيز ثحملج٨١
 .أ٩ج٩اج ّن  ثؾبشٙنُ ث٥ي٬ْ يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز د  عضٞن  ؾبج ث٭ضَجسث  ر٠٥

 0 انعبثغ طهتادل

 انطؼٌٌ فحض دائسح

 يف صٞان٧  ٝناجةيز،  ؽاز إرنجد ث٥يْن٫ ٙقـ دثةشر دئ٭ؾج  ث٥ؾجسُ ثعضاذٗ
 ٦ّا    ٦٥ْاخ  وسبٚيٚج  ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٦ّ  ث٥يْن٫ ّشك ٩غ٤ أو٥يز ٩شف٦ز
 غبااجُ دْااذ وصقااٚيضاج، أ٩ج٩اااج ثؾبشٙنّااز ث٥يْاان٫ ؽذيااز دٚقااـ ثحمل٢٪ااز، هااز 

 . ٥ز٠٥ وؽاج  ث٥ذثةشر سةيظ سأي إ٫ ث٥ؾه٫ وروي ث٥ذو٥ز ٩ٚنم  إينجفجس

 ٩0جإ ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٦ّ  دج٥ْشك ؽذيش ث٥ي٬ْ أ٫ سأس إرث فض 
 ٩ذااذأ صٞشيااش  يٞضناا ث٥يْاا٬ يف ث٥ٚقاا٤ أل٫ أو ث٥ٞذاان٣، ٩شؽااِ ث٥يْاا٬ أل٫ - 1

 هااز  صٞيااذ وال إ٥ياااج، دئفج٥ضاا  ٝااشثسث  أفااذسس صٞشيااش ، ٦٥٪ق٢٪ااز يغااذٜ مل ٝااج٭ن٭ 
 ٩نمنّج ، أو ؽ٢بلً سٙن  أو ث٥ي٬ْ ٝذن٣ يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ع٦يز ثإلفج٥ز

 .(ثآلسث  دئطبجُ) ث٥يْن٫ ٙقـ دثةشر سأس إرث أ٩ج

 ٦ّاا  دااج٥ْشك ؽااذيش ٕااري أو دجىاا٤، أ٭اا  أو ؽاا٢بلً، ٩ٞذاان٣ ٕااري ث٥يْاا٬ أ٫ - 2
 . ث٥ي٬ْ دشٙل ف٢٪ش صٞذيش ، يف صرتخـ ٩ج ٥غذخ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز

 ٦ّاا  ثؾبرتصااخ ثألعااش ؽبياانسر الص٩ااز ماا٪ج٭ز ث٥يْاا٬ سٙاال فج٥ااز يف ثآلسث  وإطبااجُ
 ر١اش   دضي٦اخ  ث١ضٚ  د٤ صغذيذ ، ثؾبؾشُ يغضنؽخ مل ث٥زي دج٥شٙل، ث٥قجدس ثؼب٨٢
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 هااز  يف ث٥نَااش وؽاااز دئرنااجص ثحملنااش يف رث٥ااذثةش صااذن أ٫ ٦ّاا  ثػب٦غااز دبقنااش
 هاز   ٦ّا   ٭قاش  وٝذ ث٥ي٬ْ، ىشٗ ٬٩ ىشيٜ دهي ٙي  ث٥ي٬ْ رنض مل ١٪ج ثؼبج٥ز،
 . ث٥ذو٥ز ـب٦ظ صنَي٨ ؽه٫ يف 1959 ٥غنز 55 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫ 17/٬٩/ثؾبجدر

ـ  دثةاشر  صٞن  أ٫ ٦ّ  رثص  ث٥ٞج٭ن٫ 15/٬٩/ثؾبجدر ٭قش ١٪ج  ث٥يْان٫  ٙقا
 ّناذ  ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  خضث٭از  إياذثّاج  ث٥ؾاه٫  روي ٦ّا   خرنا  ث٥اي  ث٢٥ٚج٥ز دبقجدسر
 . ث٥ي٬ْ دشٙل ثؼب٨٢ فج٥ز يف ور٠٥ دج٥ي٬ْ، ث٥ضٞشيش

 ٥نَاش  ثؾبٞاشسر  ث٥ٞنثّاذ  صغاشي  أ٫ ٦ّا   ثؾباز١نس  ث٥ٞاج٭ن٫  18/٬٩/ثؾبجدر ٭قش ١ز٠٥
ـ  دثةاشر  أ٩اج٧  ث٥يْا٬  ٦ّاا  ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  أ٩اج٧  ث٥يْا٬   ١٪ااج ،ث٥يْان٫  ٙقا
 ٩ا٬  أف٢ج٩ااج  صقاذس  وها  « ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أّنج  دن ٬٩ ي٢ن٫ أ٫ أؽجصس
ٟ  ٬٩ »٩غضؾجسي٬ عبغز ٬٩ صؤ٥٘ دوثةش ـ  دثةاشر  أّناج   ٩ا٬  ثؽارت   ث٥يْان٫  ٙقا

 دوثةش دن ٝجسدش ودزث ،ثإلفج٥ز ٝشثس إفذثس يف »٩غضؾجسي٬ عبلعز ٬٩ صؾ٤٢ وه «
 وص٦ا٠  هاز   دان  ٙجفابلً  ص٨ٞ ومل ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز دوثةش ودن ث٥يْن٫ ٙقـ
 ث٥يْاا٬ يف سأ  ث٦ْ٥يااج ثإلدثسياز  ٦٥٪ق٢٪ااز ي٢اان٫ أ٫ وأ٢٩ا٬  ث٥ضيغااري، ٥ااذوثّ  ٩شثّاجر 
 .ث٥يْن٫ ٙقـ دثةشر يف ثأل٦ٕذيز سأي خبلٗ ٦ّ 

 ثحمل٢٪ااز ٝنااش إر ث٥ضٞجماا ، دسؽااجس ٩اا٬ دسؽااز ث٥يْاان٫ ٙقااـ دثةااشر صْضاارب وال
 ٬٩ 18و 17و 16و 15و 4 ثؾبنثد ٭قنؿ ثعضَاجس ٬٩ يؤخز ال ده٭  ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز
 ثؾبيشوفاز  ثؾبنجصّاز  أ٫ ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  صنَي٨ ؽه٫ يف 1955 ٥غنز 55 س٨ٝ ث٥ٞج٭ن٫
 ٦ٝاا٨ يااندُ دضٞشيااش ث٥ؾااه٫ روي ٩اا٬ يٞااذ٧ ديْاا٬ صذااذأ ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز أ٩ااج٧
ـ  ٩ا٬  أ٩اج  ثحمل٢٪از،  هز  ٬٩ يقذس حب٨٢ وصنضا  ١ضجذبج  ٩ا٬  ثؾبؾا٦٢ز  ث٥يْان٫  ٙقا
 ثؾبؾا٦٢ز  ثحمل٢٪ز دوثةش إفذ  ٬٩ وإ٩ج ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٩غضؾجسي ٬٩ عبلعز
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 ١اابل يف ٙئ٭اا  ص٦اا٠ ٩اا٬ أو ث٥ااذثةشر هااز  ٩اا٬ ثؼب٢اا٨ فااذس وعاانث  ٩غضؾااجسياج، ٩اا٬
 . ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٬٩ فجدسث  ف٢٪ج  يْضرب ثؼبج٥ضن

 أو ؽ٢بلً، ٩ٞذن٣ ٕري ث٥ي٬ْ أ٫ ثآلسث  دئطبجُ ث٥يْن٫ ٙقـ دثةشر سأس ٙئرث
 ثؼبج٥ااز هاز   يف ف٢٪ااج  ويْضارب  دشٙنا ،  ف٢٪ااش داج٥ْشك  شؽاذي  ٕاري  أو دجىا٤،  أ٭ا  

ـ  ث٥يْا٬  أ٫ سأس إرث أ٩اج  ث٦ْ٥يج، ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ٦٥٪نجصّز ٩نايج   ث٥ٞذان٣،  ٩اشؽ
 ٙئذنااج صٞشيااش  ٦٥٪ق٢٪ااز يغااذٜ مل ٝااج٭ن٭  ٩ذااذأ صٞشيااش يٞضناا  ٙياا  ث٥ٚقاا٤ أ٫ أو

 يناا   ال ثؼبج٥از  هاز   يف وٝشثسهاج  ث٦ْ٥ياج،  ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز إىل دئفج٥ض  ٝشثسث  صقذس
 إىل »ثؽبقان٧  ؽج٭اخ  ٩ا٬  إرناجد   إؽاشث   أي وداذو٫ « دش٩ضا   ص٦ٞجةيج  ين٦ٞ  د٤ ث٥نضثُ
 ٭َااش ٥ضنثفاا٤ ٩غضؾااجسياج ٩اا٬ عبغااز ٩اا٬ ثؾبؾاا٦٢ز ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز دثةااشر

 ر٥ا٠  دْاذ  ث٭ض٦ٞاش  ع٨ ث٥يْن٫، ٙقـ دثةشر أ٩ج٧ ثألوىل ٩شف٦ضاج دذأس ث٥ي ثؾبنجصّز
 .ٙياج يقذس حب٨٢ صنضا  أ٫ إىل ٭َشهج يف ٥ضغض٪ش عيزثؽب٪ج ث٥ذثةشر إىل

 ث٥يْااان٫ ٙقاااـ دثةاااشر ٩ااا٬ ث٥قاااجدس داااج٥ٞشثس صنضاااا  ال ثؾبنجصّاااز ١ج٭اااش وإرث
 ٭َااش إؽااشث ثس ٙاائ٫ إ٥ياااج، أفي٦ااش ث٥ااي ثألخااش  ث٥ااذثةشر أ٩ااج٧ صغااض٪ش داا٤ دجإلفج٥ااز،
 ٩ااا٬ إؽاااشث  أي ؽاااجح إرث حبياااظ و٩ض٢ج٦٩اااز ٩ضقااا٦ز صْضااارب ٩شف٦ضيااااج يف ثؾبنجصّاااز

ـ  دثةاشر  أ٩اج٧  ّياخ  ٙيااج  شباش  ث٥ي شث ثسثإلؽ  أ٩اج٧  صقاقيق   أ٢٩ا٬  ث٥يْان٫  ٙقا
 يف ثحمل٢٪از  ثعاض٪شس  ث٥ْياخ  هازث  صث٣ ٩اج  ٙئرث ٩ا٪ضاج، هز  أ٫ د٤ ثألخش ، ث٥ذثةشر
... ثؾباز١نسر  ثحمل٢٪از  ٩ا٬  يقذس حب٨٢ ثؾبنجصّز يف ث٥ٚق٤ ينضا  أ٫ إىل ث٥ي٬ْ ٭َش

 أ٩اج٧  ث٥يْا٬  ٥نَاش  ثؾبْنياز  ٦غاز ثػب دضاجسي   ٦ّيا   ثؾبيْن٫ إدبلٓ يؾنح ث٥زي وث٥ْيخ
 ٩اج  إرث ث٥ٞاج٭ن٫  ٥ا   ٦ٚ١اج ث٥ي دجؼبٞنٛ سن٤ أ٫ ؽه٭  ٬٩ ٥يظ ث٥يْن٫ ٙقـ دثةشر
 إىل ث٥ي٬ْ إفج٥ز إىل »ثإلينجفجس ٬٩ ٩ضيذث  صي٦خ أ٫ دو٫« ثؾبز١نسر ث٥ذثةشر ث٭ضاش

 إىل إفج٥ضاااج ٝذاا٤ زبنااريهج مت ٝااذ ١ااج٫ ث٥ااذّن  أ٫ ر٥اا٠ ث٦ْ٥يااج، ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز
 ٩ج صي٦خ أ٫ »٥ز٠٥ ٩نؽذج  سأس إرث« ثحمل٢٪ز ٩ٞذوس يف و١ج٫ ث٥يْن٫، ٙقـ ردثةش
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 مل ها   ٙئرث زننشوث، مل أو ث٥ؾه٫ روو فنش عنث  ٙياج، إينجفجس ٬٩ الص٩ج  صشث 
 ثؾبشثْٙااز ى٦ااخ ٦ّاا  يقااش أ٫ ٦ّياا  ثؾبيْاان٫ فااٜ ٩اا٬ ي٢اان٫ ال ٙئ٭اا  ر٥اا٠، صي٦ااخ

 يااض٨ مل ثؾبنجصّااز دث٩ااش ٩ااج  »٦ّياا  ثؾبيْاان٫ فااٜ ٩اا٬ ٙاائ٫ ١ااز٠٥« أ٩ج٩اااج ث٥ؾااٚنيز
 ٩اج  ث٥يْا٬،  إ٥يااج  أفيا٤  ث٥اي  ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ يضذثسٟ أ٫« ٙياج ث٥ٚق٤
 ٝاشثس  ٙائ٫  أ٩اش  ٩ا٬  ي٢ا٬  و٩ا٪ج  »ث٥يْن٫ ٙقـ دثةشر أ٩ج٧ دٙجُ ٬٩ ٙجص  ٝذ ي٢ن٫

 ث٥يْا٬  يف فٞاج   ث٥ؾاه٫  روي ٦ّا   يٚانس  أ٩اش  يف ٙنابلً  رثصا   يف يضنا٪٬  ال ثإلفج٥ز
 ٭ٞا٤  ٦ّا   يٞضقاش  أعاش   أ٫ إر دٙاجُ،  ٩ا٬  ياشث   ٩اج  إداذث   يف أو ياخ، ٩ْ إؽشث  أي ٦ّ 

ـ  دثةاشر  ٩ا٬  ث٥ي٬ْ  يذاذي  أ٫ ٩ا٬  زنش٩ا   وال ثؽب٪جعايز،  ث٥اذثةشر  إىل ث٥يْان٫  ٙقا
 صذيناش  ٙائرث  ،ثألوىل أ٩اج٧  دجؾبغا٤  ٩ضجفاج   ١اج٫  كباج  ٥ا   ٩ضاجؿ  هان  ٩اج  ثألخارير  هز  أ٩ج٧

 ٝاذ  ٙيا   ثؾبيْان٫  ثؼب٢ا٨  أ٫ ٦ّيااج  ثؾبيشوؿ ث٥ي٬ْ ٭َش ّنذ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز
ِ  ٦ّيااج  ث٥يْا٬  ّاشك  عاذٞش  ث٥اي  ثإلؽاشث ثس  ٩ا٬  إؽاشث   أ٫ أو ث٥ذيبل٫، ؽجد   وٝا
 ٩نااج  فاذس  ث٥ي ثحمل٢٪ز إىل ث٥ذّن  دئّجدر صٞن  ال ثؼبج٥ز هز  يف ٙئذنج دجىبلً،
 أعاذٖاج  ث٥اي  ٦٥نالياز  ّ٪جال إ« ٦ّياج يضْن د٤ ث٥ذجى٤، ثإلؽشث  أ٩ج٩اج وِٝ أو ثؼب٨٢
 ث٥نؽاا  ٦ّاا  ث٥ٞااج٭ن٫ ف٢اا٨ ٙياااج صنااض٣ ٢٥اا  ٦٥٪نجصّااز صضقااذ  أ٫  »٥ٞااج٭ن٫ث ٦ّياااج

 .1ث٥ققيـ

 ثؾبٞن ، ثأل٩ش فؾيز زننص ث٥ي٬ْ دشٙل ث٥يْن٫ دثةشر ٬٩ ث٥قجدس وثؼب٨٢
ٜ  ث٥ازي  رثصا   ثؼب٢ا٨  يف ؽذياذ  ٩ا٬  ث٥يْا٬  يٞذا٤  ٙابل   داشٙل  ٝناش  أ٫ ٦٥اذثةشر  عاذ

 هيتاز  أ٫ ث٥غجداش  ١اج٫  إرث ده٭ا   ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪ز ٝنش هزث و٦ّ  ٙي ، ث٥ي٬ْ
 ث٥قجدس رثص  ثؼب٨٢ يف ثعضٞبلال  1959 عنز أدشي٤ 6 يف ىْنش ٝذ ث٥ذو٥ز ٩ٚنم 

 ث٥اذّن   يف 1959 ٙربثياش  ٩ا٬  11 جب٦غاز  ثؾبنثفابلس  ٥انصثسر  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪ز ٬٩
 630 سٝا٨  ثحمل٢٪ز دغؾ٤ ثؾبٚنمن هيتز ى٬ْ وٝيذ ث٥ٞنجةيز، 5 ٥غنز 166 س٨ٝ

                                                           
1
 .1968 ٭نٙ٪رب ٬٩ 3 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 9 غنز٥ 348 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 
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 ٙقااـ دثةااشر أ٩ااج٧ 1960 ين٭ياا  ٩اا٬ 12 جب٦غااز ٭َااش وٝااذ ث٥ٞنااجةيز، 5 ٥غاانز
 ٙئ٭اا  ٩نماانّج ، ودشٙناا  ؽاا٢بلً ث٥يْاا٬ دٞذاان٣ ثػب٦غااز دض٦اا٠ ٝنااش ث٥ااي ث٥يْاان٫
. وث٥غذخ وثؾبنمنُ ثؽبقن٧ ٙياج ثزبذ ٩نجصّز ٬ّ اج ث٥يْنن أ٫ ر٠٥ ٬٩ يؤخز
ـ  دثةاشر  ف٢ا٨  ٙائ٫  عا٨  و٬٩  ٝاذ  1960 ين٭يا   ٩ا٬  12 جب٦غاز  ث٥قاجدس  ث٥يْا٬  ٙقا
 ٝانر  ثؼب٢ا٨  هازث  فاجص  وٝاذ  فبايـ،  ٙبل ث٥ي٬ْ، سٙل أعجط ٦ّ  ثؽبقن٩ز أذن 

 إدثسر ٩ا٬  ثؾبٞاذ٧  ثؼباجي  ث٥يْا٬  ٭َاش  ؽانثص  دْاذ٧  ث٥ٞناج   ٩ا٬  ٙي ، ثحمل٢ن٧ ث٥ؾ  
 ٩نمااانُ يف ث٥ٚقااا٤ ٥غاااجدٞز ث٥ٞناااجةيز 5 ٥غااانز 648 داااش٨ٝ ثؼب٢ن٩اااز ٝناااجيج
 .1ث٥ذّن 

  0انثبيٍ ادلطهت

 انؼهْب زّخاإلدا احملكًخ أيبو اننظس إػبدح انتًبض جيٌش ىم

 ـب٦اظ  صنَاي٨  ؽاه٫  يف 1959 ٥غانز  55 سٝا٨  ث٥ٞاج٭ن٫  19/٬٩/ثؾبجدر صنـ
 أو ثإلدثسي ث٥ٞناج   فب٢٪ز ٬٩ ث٥قجدسر ثألف٢ج٧ يف ث٥ي٬ْ رننص)) 0أ٭  ٦ّ  ث٥ذو٥ز
ٜ  ثإلدثسيز ثحملج٨١ ٬٩  ثؾبنقانؿ  وثألفانث٣  ثؾبنثّياذ  يف ث٥نَاش  إّاجدر  ث٥ض٪اجط  ديشيا

٘  ث٥يْا٬  ٦ّا   يرتصاخ  وال... ضؾجسياز وث٥ ثؾبذ٭يز ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ٦ّياج  صنٚياز  وٝا
 ؽاجص  دشٙنا   أو ث٥يْا٬  ٝذان٣  دْاذ٧  ف٢ا٨  وإرث. داز٠٥  ثحمل٢٪از  أ٩اشس  إرث إال ثؼب٨٢
 ث٥ضن٪ينجس ٬ّ ٙنبلً ؽنياج  عبلعن ٝي٪ض  ٩ج ربجوص ال دٖشث٩ز ث٥يج٬ّ ٦ّ  ثؼب٨٢

 هيتااز ٩اا٬ ثؾبٞذ٩ااز ث٥يْاا٬ إىل دج٥نغااذز ثؼب٢اا٨ هاازث يغااشي وال ،وؽاا  ؿبااج ١ااج٫ إ٫
 .((ث٥ذو٥ز ٚنم ٩

 247 إىل 241 ٩ا٬  ثؾبنثد يف ثػبذيذ وث٥ضؾجسيز ثؾبذ٭يز ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ صن٪٬ وٝذ
 أو ثال٥ض٪جط، دهفنث٣ يض٦ْٜ ٙي٪ج عنث  ث٥نَش، إّجدر دج٥ض٪جط ثؽبجفز ثألف٢ج٧ ٩ن 

                                                           
1
 .1960 ديغ٪رب ٬٩ 10 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 5 ٥غنز 648 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 



242 

 يرتصااخ ث٥اازي دااجألعش أو أ٩ج٩اااج، يشٙااِ ث٥ااي دجحمل٢٪ااز أو سْٙاا ، ديشيٞااز أو دبيْااجد ،
 .ٙي  يقذس ث٥زي دجؼب٨٢ أو ٙي ، ث٥ٚق٤ زديشيٞ أو ٦ّي ،

  »ثؾبخج٥ٚز دبٚان٧« ث٥ز١ش آ٭ٚز ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ٝج٭ن٫ ٬٩ 19 ثؾبجدر ٭ـ و٩ٚجد
ٜ  ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٬٩ ث٥قجدسر ثألف٢ج٧ يف ث٥ي٬ْ يٞذ٤ ال أ٭   ث٥ض٪اجط  ديشيا

 .1ث٥نَش إّجدر

 يف ث٥نَاش  إّاجدر  ث٥ض٪اجط  رنياض  ث٥ازي  ث٥ٖاؼ  ده٫ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ٝنش وٝذ
 يْ٪اذ  ثفضياجي  ّ٪٤ ٤١ و١ز٠٥ ث٢٥جردز، ٚجؽ،سوثؾب ث٥ضذ٥يظ أّ٪ج٣ ٤١ هن ثألف٢ج٧

ٜ  و٩ا٬  ثّضٞجدهاج،  يف دز٠٥ ويؤعش ثحمل٢٪ز ٥يخذُ ثؽبق٨ إ٥ي   ـباشد  أ٫ ٦ّيا   ثؾبضٚا
ـ  ٥ان « ثؾبغاضنذ  هزث صٞذشن  ّذ٧ أو ؽنصص  يف ٩ج ٩غضنذ وؽند ثؽبق٨ إ٭٢جس  أ٫ فا
 ثفضيج٥يج  ّ٪بلً ث٥شأي فقيـ يف يْذ ال »ثؼب٨٢ يف ٩ؤعشث  ١٫ج صٞذشن  ّذ٧ أو إ٭٢جس 
 ثعااضنجد ٙاائ٫ عاا٨ و٩اا٬ ثألف٢ااج٧، يف ث٥نَااش إّااجدر ث٥ض٪ااجط رنيااض ث٥اازي ٦٥ٖااؼ ٢٩ن٭ااج 
ٜ  أوسثٛ فذغاش  ث٥انصثسر  أ٫ إىل ث٥ض٪جع  يف ثؾبذّ  ِ  داجػبضث   ثؽبجفاز  ث٥ضقٞيا  ثؾبنٝا
 ٭قاش  ٩اج  وإىل ّن ،ث٥اذ  يف أعاش  ؿباج  ٢٥اج٫  ٝاذ٩ش  ٥ان  ثألوسثٛ هاز   أ٫ فن يف ٦ّي ،
 إرث)) 0ده٭ا   صٞنا   ث٥اي  ثؾبشثْٙاجس  ٝاج٭ن٫  ٩ا٬  417 ثؾباجدر  ٩ا٬  ث٥شثدْاز  ث٥ٚٞاشر  ٦ّي 
 ٝاذ  خقا٪   ١اج٫  ث٥اذّن   يف ٝجىْاز  أوسثٛ ٦ّا   ثؼب٢ا٨  فاذوس  دْذ ثؾب٦ض٪ظ فق٤
 ((.صٞذشناج دو٫ فج٣

 ؿبازث  ىذٞاج   ثؼب٢ا٨  يف ث٥نَاش  إّجدر ث٥ض٪جط ٝذن٣ إل٢٩ج٫ ده٭  ٩شدود ثالعضنجد هزث 
 ١ج٭ااش ٥اان أذنااج حبيااظ ث٥ااذّن ، يف ٝجىْااز ثحملؾاانصر ثألوسثٛ ص٢اان٫ أ٫ رنااخ  ،ث٥نؽاا
 ثؽبق٨ ي٢ن٫ وأ٫ ٙياج، ثؼب٨٢ وؽ  ٥ضٖيري ث٥ذّن  يف ث٥ٚق٤ ٝذ٤ ٦٥٪ق٢٪ز ٝذ٩ش

                                                           
 ،1962 ين٭ي  ٬٩ 2 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز 7 ٥غنز 896 س٨ٝ ث٥ض٪جط0 ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 1

 .1968 ٩جين ٬٩ 5 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 13 ٥غنز 576 وس٨ٝ
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 ص٦اا٠ وؽااند ؽااجهبلً ثؾب٦ااض٪ظ ي٢اان٫ وأ٫ ثحمل٢٪ااز، إىل صٞااذشناج دو٫ فااج٣ ث٥اازي هاان
 دضٞاذشناج،  إ٥ضث٩ا   يي٦اخ  ومل دنؽندهاج،  ّجؾباج   ١اج٫  إرث أ٩اج  خق٪ ، يذ زبش ث٥نسٝز
 .1دجال٥ض٪جط ث٥ي٬ْ ٩ن  يٞذ٤ ٙبل

ُ  رثص  ثإلدثسي ث٥ٞشثس إىل صنؽ  ّينيز، دّن  ه  ثإل٥ٖج  دّن  أ٫ و٩ِ  ٩نمان
 يف فٞيٞياج   خقا٪ج   صْضرب ث٥ٞشثس هزث أفذسس ث٥ي ثإلدثسيز ثػباز ٙئ٫ ثإل٥ٖج ، ى٦خ

 .ث٥نَش إّجدر دج٥ض٪جط ث٥ي٬ْ يذيـ ث٥زي ث٥ٖؼ خقنؿ

 واليااز صث٥ااش ٩ااج إرث ثال٥ض٪ااجط دنَااش ثؾبخضقااز ثحمل٢٪ااز صْااين يف ث٥ااشأي ٚااشٛص وٝااذ
 ث٥ااي هاا  ثؾبخضقااز ثحمل٢٪ااز أ٫ إىل ٙشيااٜ ٙاازهخ. ثؼب٢اا٨ أفااذسس ث٥ااي ثحمل٢٪ااز
 ثال٥ض٪ااجط ٝذاان٣ أ٫ دجّضذااجس ث٥نااضثُ أفاا٤ ٭َااش يف ث٥ٞنااجةيز ث٥ناليااز ؿبااج أفااذقش
 إىل ٩يا٤  ثإلدثسي ج ث٥ٞنا  و٢٥ا٬ . ؽذياذ  ٬٩ ثؾبنجصّز ٩نمنُ يف ث٥ٚق٤ إىل عيؤدي
ـ  ثألف٦يز، ٦٥٪نجصّز و٢٩٪٤ ٩ض٪٨ ثال٥ض٪جط ده٫ ث٥ٞجة٤ ثآلخش ث٥شأي صشؽيـ  ٙضخاض
ُ  ثؼب٨٢ أفذسس ث٥ي ثحمل٢٪ز دنَش  ـ  وٙٞاج   ثال٥ض٪اجط  ٩نمان  ٩ا٬  243 ثؾباجدر  ٥ان
 .ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .1960 ٩جسط ٬٩ 5 ؽ٦غز ث٥ٞنجةيز، 4 ٥غنز 387 س٨ٝ ى0٬ْ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز حمل٢٪زث - 
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 سابعال البحث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العليا اإلدارية احملكمة تصدره الذي احلكم

  طعون من هلا يقدم فيما

 أي يٞذا٤  ال ث٭ضاجة  دجس ف٨٢ هن ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز صقذس  ث٥زي احلكى
 .ث٥ي٬ْ ٬٩ وؽ 

 ىذٞاج   وعاقذ   ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  ف٢ا٨  إ٥ٖج  يي٦خ أ٫ ث٥ؾه٫ ٥قجفخ ورننص
 ّاااذ٧ أعاااذجح ٩ااا٬ عاااذخ ٩غضؾاااجسياج دهفاااذ ١اااج٫ إرث ور٥ااا٠ ثؾبشثْٙاااجس ٥ٞاااج٭ن٫

 .1ث٥قبلفيز

 داه٫  25 سٝا٨  16 ث٥غانز  1970 ٭نٙ٪رب 21 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز ف٢٪ش وٝذ 
 ٙيااج  ث٥قاجدسر  ثألف٢اج٧  يف ثألف٦يز ث٥ذيبل٫ دذّن  سبضـ ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز حمل٢٪زث

                                                           
 ٩اجسط  9 دضاجسي   ثؼب٢ا٨  ٙيااج  فاذس  ث٥اي  ٦ّياج  2 ث٥غنز 440 س٨ٝ ث٥ٞنيز يف ْٙبلً ىذٜ وٝذ -1

 ث٥اش٨ٕ  ٦ّا   ٩ذجؽاشرً  ث٥ؾاه٫  ري ٬٩ ٩ٞذ٩ج  ث٥ي٦خ و١ج٫ ،631 ؿ ،68 س٨ٝ ث٥غج٭يز ث٥غنز 1957
 ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  و٢٥ا٬  ث٥ذو٥ز، ٩ٚنم  هيتز ٦ّ  ث٥ي٬ْ يٞقش ١ج٫ جوٝضا ث٥ٞج٭ن٫ أ٫ ٬٩

 ٩اجسط  ٩ا٬  9 يف ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪از  ف٢ا٨  ١از٠٥  ث٭َاش  خجفاج   وماْج   دجّضذاجس   ث٥ي٦اخ  ٝذ٦ش
 .ث٥ز١ش عجدٜ 1957
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 ٙيا   شبغا٤  ٩ضا   ور٥ا٠  أف٦يز ديبل٫ دّن  دئٝج٩ز يغ٪ـ ؽغي٨ ّيخ ؽجذبج ٩ج إرث
 ث٥غاذخ  ؿبازث  وعاقذ   ثؼب٢ا٨  إ٥ٖاج   وى٦اخ  وٍيٚضا   ثؼب٢ا٨  ٙيا   يٚٞذ ٦٥ْذث٥ز إهذثس
 ٩نثّيذ يف ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ٝج٭ن٫ وسدهجأ ث٥ي دجؾبنثّيذ صضٞيذ ال ٩ذضذأ  دذّن  ي٢ن٫
 .ثألف٢ج٧ يف ث٥ي٬ْ

 ٝاج٭ن٫  ٩ا٬ /٦٥/147٪اجدر  صيذيٞاج   ٩غضؾاجسياج  فابلفيز  ّاذ٧  فج٣ يف ور٠٥
 ّاا٬ فااذس ف٢اا٨ يف ث٥ااذيبل٫ هاازث وٝااِ إرث أ٭اا  ٦ّاا  ٭قااش ث٥ااي ثحملج١٪ااجس أفاان٣
 أ٩اج٧  ث٥يْا٬  ٭َاش  وإّاجدر  ثؼب٢ا٨  إ٥ٖاج   ٩نااج  يي٦خ أ٫ ٦٥خق٨ ؽجص ث٥نٞل فب٢٪ز
 .ش أخ دثةشر

 ي٢ٚا   فابلفيضا٨  يف ييْا٬  مل ث٥ازي٬  ثؾبغضؾاجسي٬  ٩ا٬  ّذد يذٞ  أ٫ دؾشه ور٠٥
 .ث٥ذّن  ٥نَش

 وأ٫ ث٥قبلفيز ّذ٧ دغذخ ث٥ؾه٫ فجفخ ٨٦ّ صجسي  ٬٩ يذذأ ث٥ذّن  هز  و٩يْجد
 .1ثؼب٨٢ يف أعش ثإلؽشث ثس يف ديبل٭ج  ٢٥ن٭  ين٩ج  عضن٫ ٩ذث 

 ر٥اا٠ يف وهاا  ثؾبقااشوٙجس يف ث٦ْ٥يااج ثإلدثسيااز ثحمل٢٪ااز صٚقاا٤ ثألفاانث٣ طبيااِ ويف
ٟ  دث٧ ٩اج  يغاان  ال ث٥شعا٨  أل٫ ث٥اذسؽضن  ٩قاشوٙجس  صٚقا٤   أ٩ااج٧ ٩ٞاذ٧  ىْا٬  هناج
 .ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز

                                                           
 .536ؿ ،ثإلدثسي ث٥ٞنج  إؽشث ثس أفن0٣ وفٚ  ١٪ج٣ ٩قيٚ . د - 1
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 األول انفرع

  اخلصٌيح عٍ اخلازج اعرتاض
 فْيا انصادز احلكى عهَ

ِ  أ٫ ث٥نؽا   هازث  يف األصم  ثؾبْارتك  ثؼب٢ا٨  أفاذسس  ث٥اي  ثحمل٢٪از  أ٩اج٧  يشٙا
ٜ  عانش   ١٪اج  ٥نٚغااج  دا   ثعاضهعشس  ثإلدثسياز  ثحمل٢٪ز أ٫ إال ٦ّي  ِ  ديشيا  روي صنعاي

 ٝااج٭ن٫ ٩اا23/٬/ثؾبااجدر ٭يااجٛ وصنعاايِ أف٢ج٩اااج يف ث٥يْاا٬ ؿباا٨ رناانص ث٥اازي٬ ث٥ؾااه٫
 .ث٥ذو٥ز ـب٦ظ

 رثس أف٢ج٧ ه  ثؽبجؿ ث٥ٞج٭ن٫ ـبج٣ يف صقذس ث٥ي ثألف٢ج٧ أ٫ ثؾبنجصّز ٩غجس و١ج٫
 ث٥اذّن   يف ث٥قاجدس  ثؼب٢ا٨  يْضارب  ؾبا٬  ث٥نؽا   هازث  صٞاشس  ٙٞاذ  و٥از٠٥  ٭غاذيز  فؾيز
 .ٙياج صذخ٤ أو أدخ٤ ٝذ ي٬٢ ومل ٦ّي  فؾز

 ثؼب٢اا٨ ٦ّاا  ثالّاارتثك يف ث٥ٖااري حبااٜ ثالّاارتثٗ يف ثإلدثسي ث٥ٞنااج  صااشدد و٥ٞااذ
 .1ث٥ذّن  يف ث٥قجدس

 .2ىنيبلً وٝضج  ث٥نؽ  ؿبزث سٙناج ٦ّ  ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز وثعض٪شس

                                                           
1
 .246 س٨ٝ ث٥شثدْز ٥غنز 1950 ٩جين ٬٩ 30 يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز - 

 .160 س٨ٝ ّؾشر ث٥غج٭يز ث٥غنز 1959 ينجيش ٬٩ 29 يف ف٢٪اج ث٭َش - 2
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 يف ث٦ْ٥ياج  ثحمل٢٪از  ف٨٢ فذوس ٝذ٤ 1ثؼب٪يذ ّذذ فبلؿ ثألعضجر ١ضخ وٝذ 
 أدااذصبج ث٥ااي ثؼبؾااؼ هااز  يف ٥اايظ أ٭اا  و٭ااش )) 0ثؽبقاان٩ز ّاا٬ ثؽبااجسػ ثّاارتثك
 ثؽبقان٩ز  ّا٬  ثؽباجسػ  ثّارتثك  ٝذان٣  ؽانثص  دْذ٧ يٞنِ ٩ج ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز

 عانز  6 سٝا٨  ث٥ذو٥از  ـب٦اظ  ٝاج٭ن٫  ٩ا٬  ث٥ضجعْز ثؾبجدر صن٪نض  ث٥زي ثؾبج٭ِ ث٥نـ إال
 فب٢٪از  ٬ّ ث٥قجدسر ثألف٢ج٧ يف ث٥ي٬ْ يٞذ٤ ال ده٭  فشثفز يٞن  وث٥زي 1949
 ثؼبؾيااز ٙاائ٫ ر٥اا٠ ّااذث وٙي٪ااج ث٥نَااش، إّااجدر ث٥ض٪ااجط ديشيااٜ إال ثإلدثسي ث٥ٞنااج 
 .((ثؽبقن٩ز ٬ّ ثؽبجسػ ثّرتثك ٝذن٣ ٥ْذ٧ عذذج  صنال ال ثإل٥ٖج  ؼب٨٢ ثؾبي٦ٞز

 سٝا٨ ) ث٥يْا٬  1961 ديغا٪رب  ٩ا٬  23 يف ف٢٪اج   ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز أفذسس ع٨
 يف ؾبغا٢٦اج  سثةْج  ٩غبلً ٙي  مشدش، (19 س٨ٝ ث٥غجدْز ث٥غنز ٝنجةيز 7 ٥غنز 977

  (.ث٥ؾه٫ روي) ٙغشس ٙٞذ ثالدضذثُ،

 ث٥ذو٥ز ـب٦ظ ٝج٭ن٫ ٦٥/23/٬٩٪جدر ىذٞج  أ٩ج٩اج ثؼب٨٢ يف ث٥ي٬ْ ؿب٨ رننص ث٥زي٬
 ٙي  ثؾبيْن٫ ثؼب٨٢ ٙياج فذس ث٥ي ث٥ذّن  يف ىشٙج  ي٬٢ مل ث٥زي ث٥ٖري يؾ٪٤ ده٭ 
 ثالّارتثك  ٥ا   وأؽاجصس  ،٩غاضٞي٪ج   ٭شث  صٚغري وهن صذخ٤ أو ٙياج أدخ٤ ٝذ ي٬٢ ومل
 ثحمل٢٪ااز أ٩اج٧  و٢٥ا٬  أفاذسص   ث٥ااي ثحمل٢٪از  أ٩اج٧  ٥ايظ  و٢٥اا٬ ث٥قاجدس،  ثؼب٢ا٨  ٦ّا  

ٜ  ث٦ْ٥ياج  ثإلدثسيز  ٙيااج  صانسه  ث٥اي  ث٥قاْندجس  سبياش  وداز٠٥  ثؾبْضاجد،  ث٥يْا٬  ديشيا
ـ  ذن٥ز٩ٞ وعي٦ز وأوؽذس ث٥ٚش٭غ  ث٥ٚٞ   ٩ا٬  ف٢ا٨  ٦ّا   يْارتك  أ٫ ث٥ٖاري  ؿبازث  صضاي

 .ث٥ٞج٭ن٭  ٩ش١ض  أو ٩ق٦قض 

                                                           
1
 دْذهج و٩ج 232 فٚقز 1960 ث٥ذو٥ز ـب٦ظ يف ٩ٞج٥  - 
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 انثاَي انفرع

  ادلعرتض يف حتمميا جية انيت انشسًط

ٜ  هازث  ٥ا   يغانٕج٫  ٩اج  وثؾبقا٦قز  ث٥قاٚز  ٩ا٬  ٦٥٪ْرتك ي٢ن٫ أ٫ جيـ    ث٥يشيا
 .فؾيض  فذود يف ث٥ي٬ْ ٬٩ ثؽبجؿ

 ال ث٥ااي ث٥ضْاانيل ٝنااج  أو ثإلدثسيااز ث٥ْٞااند ١٪نجصّااجس ثؼبٞنٝيااز ث٥ااذّجو  ٙه٩ااج
 ٭غذيز فؾيز إال ث٥قجدس ٦٥ق٨٢ ي٢ن٫ ال وفيظ ٩ؾشوّيض  أو ث٥ٞشثس إل٥ٖج  يضْشك

 صٞذاا٤ ال دج٥ضضث٩ااجس وثؾبااشصذين ٩نااا٨ وثؾبضنااج٩نن خ٦ٚااجةا٨ أو أىشثٙاا  صضْااذ  ال
 يف ٥اانَري  كبااجعبلً ي٢اان٫ ثألف٢ااج٧ هااز  ٦ّاا  ثالّاارتثك ٙ٪ؾااج٣ ١ااج٢٥ٚبل  ث٥ضؾضةااز
 ث٥قاجدسر  ثألف٢اج٧  وىذيْاز  وثفاذر  ث٥ْبلٝاجس  ٙيذيْاز  أ٫ إر ؽبجؿث ث٥ٞج٭ن٫ دّجو 
 .٩ضؾجذبز ٙياج

 ث٥ضْانيل  ١ي٦ذاجس  ثؾبؾاشوّيز  ٩شثٝذاز  صاغري  ث٥اي  وث٥اذّجو   ،ثإل٥ٖاج   دّجو  يف وأ٩ج
 ٝاشثس  إ٥ٖاج   ٦ّا   صشص٢اض  ث٥اي  ث٥ْٞاند  ٩نجصّاجس  أو ث٥ٞاشثس  ديابل٫  إعذاجس  صضي٦خ ث٥ي

 ىجةٚز إىل ث٥يج٬ّ ث٭ض٪ج  ي٢ٚ  ال أ٭  صٞشس ٙٞذ ث٥قٚز فيظ ٙ٪٬ ثإلدثسر، أفذسص 
 فياظ  و٩ا٬  ،1ثالّارتثك  ٩نا   يٞذا٤  ٢٥ا   »دقٚجصبج زبذدس وإ٫« روثصبج فبذدر ٕري

ٜ  ٥قاجفخ  ي٢ن٫ أ٫ ٙ٪٬ ثؾبق٦قز،  يف ث٥قاجدس  ثؼب٢ا٨  ٦ّا   يْارتك  أ٫ ث٥ازثص   ثؼبا
 . ث٥زثصيز ثؼبٞنٛ دسؽز إىل ٩قجؼبا٨ صشٝ  ال ث٥زي٬ أ٩ج ٙياج، شنغ٤ مل خقن٩ 

                                                           
 ديغ٪رب ٬٩ 2 يف وف٢٪  ،257ؿ ثجمل٪نّز 1929 ٩جين ٬٩ 7 يف ث٥ٚش٭غ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ - 1

 .678 ثجمل٪نّز 1926 ين٥ين ٬٩ 2 يف  وف٢٪ ،30و 16 ؿ ثجمل٪نّز 1932
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ـ يرت ٙج٥ٞناج    صؾااْخ ٩ا٬  يذاذو  و٢٥ا٬  ٦ّيا ،  ٩ْٞااخ دابل  ر٥ا٠  صٞاذيش  يف خا
 أ٭نثُ يف ث٥ضذخ٤ أؽجص ٝذ أ٭  ث٥قذد هزث يف أفذس  ٩ج و١غشر ث٥ذو٥ز ـب٦ظ أف٢ج٧
 .ثؾبنمنّيز ث٥ذّجو  ٬٩ ّذيذر

 فٜ يٞقش أ٫ ٝقذ ٝذ ثؾبؾشُ أ٫ ٙياج يذذو ث٥ي ثألفنث٣ يف ي٤ٞ مل ث٥ضذخ٤ أ٫ إال
 .1وثفذ ٙشد ٦ّ  ث٥ي٬ْ

ٜ  يغاٞو  مل ٩ج ٩ٚضنفج  ي٤َ الّرتثكث و٩يْجد  إرث أ٭ا   إال ثؾباذر  دبنا   ثؾبْارتك  فا
 ٦ّيا ،  ثؾبْارتك  ثؼب٢ا٨  دضنٚيز ث٥ٞشثس يقذس ١ه٫ إدثسي ٝشثس فذوس ثؾبيْجد ثّرتثك

 أل٫ ثؾباز١نس،  داج٥ٞشثس  ث٥يٞايين  ٦ّ٪ا   صاجسي   ٩ا٬  ين٩اج   عاضن  ي٢ان٫  ث٥يْا٬  ٩يْجد ٙئ٫
 دئ٥ٖج  ٝذس ٦ّي  ثؾبْرتك ثؼب٨٢ ١٫ج ٙئرث ١ز٠٥ ثؾبْرتك ؼبٜ ٩غٞو ثؾبذر ث٭ٞنج 
 داجؼب٨٢  ثؾبْارتك  ٦ّا٨  صجسي  ٬٩ أينج  ين٩ج  عضن ص٢ن٫ ث٥ي٬ْ ٩ذر ٙئ٫ إدثسي ٝشثس

 .2ٙي  ثؾبيْن٫

ُ  ثحمل٢٪از  صاه٩ش  مل ٩اج  ث٥ضنٚياز  ينٝ٘ ال ثؼب٨٢ ٦ّ  وثالّرتثك  دنٝٚا   إ٥يااج  ثؾبشٙان
 ٦ّاا  ثؽبقاان٩ز ىااشؿ إّااجدر ثؼب٢اا٨ ٦ّاا  ثالّاارتثك ٦ّاا  ويرتصااخ ؽذيااز ألعااذجح
 .ٙي  ث٥قجدس ثؼب٨٢ ٬٩ يغضٚيذ وال ؽذيذ ٬٩ ثحمل٢٪ز

                                                           
 ٬٩ 4 يف ف٢٪  ٩غبلً ٙي  ثؾبز١نسر ث٥ٚش٭غ  ث٥ذو٥ز ـب٦ظ وأف٢ج٧ ثؾبز١نسر ثؾبٞج٥ز ٬٩ 9دنذ - 1

 .349 – 1955 دث٦٥نص 1955 ٩جسط

2
 ينجيش ٬٩ 6 يف وف٢٪اج س٨ٝ ث٥غجدْز ث٥غنز 1961 ديغ٪رب ٬٩ 23 يف ث٦ْ٥يج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز - 

 .24 س٨ٝ ْزث٥غجد ث٥غنز 1962
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 احلكى تنفْر عٍ اإلدازج ًنْحؤسي

 ٩ااا٬ أ٭ااانثُ أسدْااز  ث٥ذو٥اااز ـب٦اااظ أف٢ااج٧  دضنٚياااز ثإلدثسر إخاابل٣  ٦ّااا  يرتتــ  
 0ثػبضث ثس

 ثؾبيج٥ذااز ثو ث٥ضنٚيااز ّاا٬ ثإلدثسر ث٩ضنااجُ يف دااج٥ي٬ْ ث٥ٞنااج  إىل ث٥شؽاانُ ؽاانثص 0أًالً
 .١ج٦٩ز ثؼب٨٢ ٬ّ ث٥نجؽتز دجؼبٞنٛ

 .٩ذ٭يز ٩غتن٥يز 0ثبَْبً

 .ةيزؽنج ٩غتن٥يز 0ثبنثبً

٘  فبج١٪از  ؽنثص ٬ّ ٙنبلً ور٠٥ 0زاثؼبً  ّا٬  ث٩ضنجّا   دغاذخ  صهديذاج   ثؾبغاتن٣  ثؾبنٍا
 .عنة  أو صشثخي  أو ث٥ضنٚيز
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 انتنفْر ثعجت انمضبئِ انطؼٍ

 هن ثإلدثسي ث٥ٞنج  ٬٩ ث٥قجدس ثؼب٨٢ صنٚيز ٬ّ ثإلدثسر ث٩ضنجُ أ٫ ثؾبٞشس ٬٩
 إفاذثس  ٦ّا   1ث٥ذو٥از  ٦اظ ـب أ٩ج٧ ٙي  ث٥ي٬ْ ث٥ؾه٫ ٥زوي رننص ع٦  ٝشثس دبغجدز
 ٝاشثس  إفاذثس  إىل ث٥ضنٚياز  ٙيااج  زنضاجػ  ال ث٥اي  ثألفانث٣  يف أ٩ج ،دج٥ضنٚيز إدثسي ٝشثس
 ال أذناج  ٙج٥ٖج٥اخ  ثؼب٨٢، يف ثحملذدر ثؾبذج٥ٔ و١جعضقٞجٛ ثؾبجديز ث٥ْٞذجس دْل ١ئصث٥ز
 أو دااج٥ضْنيل ٥ااذّن  فباابلً ي٢اا٬ ٝااذ و٢٥ناا  دجال٩ضنااجُ عاا٦  ٝااشثس دبغجدااز ص٢اان٫

 .٩نٍٚج  ٥  ثحمل٢ن٧ ١ج٫ إرث دج٥ضغنيز ٦٥٪يج٥ذز

 ُ  ور٥ا٠  ث٥ضنٚياز،  ّاذ٧  ٩ا٬  ؿباج  ث٥اض٨٦َ  يضي٦اخ   »ث٥ٞاشثس  ٦٩اض٧  فياظ « ثإلدثسر وث٩ضناج
 ث٥ضنٚيااز دشٙناااج ٙياا  ثؾبيْاان٫ ث٥غاا٦  ث٥ٞااشثس وإرنااجد ٦٥يْاا٬ ٩نجعااذز العضقنااجس

 ث٥ٞاشثس  ٭ؾاه  إر ر٥ا٠،  ْٙناذ  ث٥اض٨٦َ  هزث ٬٩ ين٩ج  عضن ث٥شد دْذ٧ م٪نج  أو فشثفز 
 ٩ا٬  ين٩ج  عضن خبل٣ ٙي  يي٬ْ أ٫ ث٥ؾه٫ فجفخ ٦ّ  يضْن ٙئ٭  ثؾبز١نس، ٥غ٦ ث

 أو ٩ؾانهج   أو ٭جٝقاج   صنٚيازث   ثؼب٨٢ صنٚيز ٙئ٫ و١ز٠٥ ث٥شد ّذ٧ أو دج٥شٙل ٭ؾنة 
 .ث٥ذو٥ز دبؾ٦ظ ثؾبخضقز ثحمل٢٪ز أ٩ج٧ ٦٥ي٬ْ دجدج  يٚضـ فنسيج 

 

 

                                                           
 ث٥ذ١ضنس ثألعضجر وص٦ْيٜ ،303 س٨ٝ ث٥شثدْز ث٥غنز 1950 ين٭ين 29 يف ثإلدثسي ث٥ٞنج  فب٢٪ز -1

 1957 عنز ين٭ي  ٬٩ 30 يف وف٢٪اج ،1951 ث٥ٚش٭غيز ث٥ْج٧ ث٥ٞج٭ن٫ ـب٦ز يف ٦ّي  ث٥ي٪جوي
 ٦زـب ث٥ز١ش عج٥ٚز ؽقجص  "ٙا٪  إدشثهي٨ ث٥ذ١ضنس" و٩ٞج٥ز ،378 س٨ٝ ّؾشر ثؼبجديز ث٥غنز
 1954 ٙربثيش ٬٩ 28 يف ث٥ٚش٭غيز ثالخضقجؿ صنجصُ فب٢٪ز وف٨٢ ،291 ؿ 1960 ث٥ذو٥ز
 .ث٥ز١ش عج٥٘
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 انتنفْر ػٍ ادلدَْخ ًنْخؤادلع

 ٝاذ  ث٥اي  ثألعاذجح  ٩ا٬  خجىتاج   صنٚيازث   صنٚياز   أو ثؼب٨٢، صنٚيز ٬ّ وثال٩ضنجُ
٘  ثؾبذ٭يااز  ثؾبغااتن٥يز   خيااه  دجّضذااجس   أو ؽخقاايج   خيااه   دجّضذااجس   ثؾبغااتن٣  ٦٥٪نٍاا
 ثؽبياه  وها   ثؾبغاتن٥يز،  هاز   ؽاشوه  صانثٙشس  ٩ضا   ثؾبغاتن٥يز  ؿباز   ٩نؽذاج   ؽغي٪ج 
 . ث٥غذذيز وّبلٝز وث٥نشس

 يف ثؾبٞااشسر ٦٥ٞنثّااذ ىذٞااج  ثؾبنٍاا٘ جؿباا ث٥ضااجدِ وثإلدثسر ثػباااز ٩غااتن٥يز صنؽااخ ١٪ااج
 .1ر٠٥

 خيه يْضرب ر٠٥ يف ثإلاج٣ ـبشد أ٫ ٙج٥ٖج٥خ ٙي ، ث٥ضجؽش وأ ثؼب٨٢ صنٚيز عن  أ٩ج
 ثؽبيااه داان ر٥اا٠ يف ٙااجسٛ ال وأ٭اا  ،ث٥غاانث  ٦ّاا  ث٥ْ٪ااذ ١ج٥ْٚاا٤ ٦٥٪غااتن٥يز ٩نؽااخ
 .2ثؾبض٪يض وثؽبيه ث٥يغري

 ٝاذ  ثؼبج٥از  هز  يف ثإلدثسر ص٢ذ صش ث٥زي ثؽبيه ده٫ أينج  ثؾبز١نسر ثحمل٢٪ز وف٢٪ش
 ثالحنااشثٗ أو ث٥ٞااج٭ن٫ قبج٥ٚااز أو ثالخضقااجؿ ّااذ٧ أو ث٥ؾاا٤٢ ّيااخ فاانسر يضخااز

 خياااه  ١اااز٠٥ يْضااارب  ث٥ٚش٭غااا  ث٥ٞناااج  أ٫ 4ويٞاااشس 3ثعاااضْ٪جؿبج وإعاااج ر دج٥غااا٦يز
 يف صرتصاخ  ث٥ضْانيل  ٬ّ ثؾبغتن٥يز وده٫ ثؽبجفز ثؾبنٍ٘ ٩غتن٥يز يغض٦ض٧ ؽخقيج 

 ثو ٭يز عن  ٦ّ  ٝج٧ ث٥ضنٚيز ٬ّ ث٩ضنجّ  أ٫ ومِ إرث قيج ؽخ ثإلدثسي ثؾبنٍ٘ ر٩ز
 ّنا   يغاه٣  ؽخقايج   خياه   ثؾباز١نس  ثؽبياه  وثّضربس ؽخقيز، دؾاشر ٩ذٙنّج  ١ج٫

                                                           
 ين٭ين ٬٩ 29و 68 س٨ٝ ّؾش ثؼبجديز ث٥غنز 1956 ديغ٪رب ٬٩ 29 يف ث٥ٞنج  فب٢٪ز -1

 .548 س٨ٝ ث٥غجدعز ث٥غنز 1952 ين٭ين ٬٩ 19و 303 س٨ٝ ث٥شثدْز ث٥غنز 1950

2
 .68 س٨ٝ ّؾشر ثؼبجديز ث٥غنز 1957 ين٭ين ٬٩ 30 يف سيثإلدث ث٥ٞنج  فب٢٪ز - 

3
 .68 س٨ٝ ثؼبجديز ث٥غنز 1956 ديغ٪رب ٬٩ 20 يف ف٢٪اج - 

 .544 ؿ ،1958 ،ثإلدثسي ث٥ٞنج ٩ذجدا  0ث٥ي٪جوي ع٦ي٪ج٫ ث٥ذ١ضنس ثألعضجر -4
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 ٥ا   ث٥ضجدِ ثإلدثسيز ثػباز ٩غتن٥يز ٬ّ ٙنبلً ؽخقيج ، ث٥ضنٚيز ٬ّ ثؾبغتن٣ ثؾبنٍ٘
 ثؾبنٍاا٘ ٦اا ّ و٥اايظ ث٥ضنٚيااز ّاا٬ ثؾبغااتن٣ ث٥ااشةيظ ٦ّاا  صٞااِ ر٥اا٠ يف وثؾبغااتن٥يز

 .1ثؾب٦٢٘

 أفاجد   ؾبا٬  ّناذ٭ج  ث٥ٞنج  ٝشس ثإلدثسي، ث٥ٞج٭ن٫ ٙٞ  يف ٩ٞشس هن ؾبج وخبلٙج 
ٜ  ث٥ضنٚياز  ّاذ٧  ٩ا٬  أدد  مشس  ٝاشسس  ر٥ا٠  ويف ث٥ناشس  هازث  ّا٬  ث٥ضْانيل  يف ثؼبا

 ث٥قااجدس ثؼب٢اا٨ صنٚيااز ّااذ٧ ٦ّاا  ثؼب٢ن٩ااز إفااشثس ٫إ ،2ثإلدثسي ث٥ٞنااج  فب٢٪ااز
ٜ  رث رن٦ْا   كباج  د٢شث٩ضا   وثإلخابل٣   ثصبج٩ا  ٩ْنا   ٦ّ  ينيني ثؾبذّ  ٥قج   يف فا
ُ  أ٫ ٝاشسس  ١٪ج ث٥نشس، هزث ٬ّ أدديج  صْنين   صنٚياز  ّا٬  ثإلدثسياز  ث٥غا٦يجس  ث٩ضناج
 ٥ا   ثحمل٢ان٧  صْانيل  ّا٬  ؾبغاج ٥ضاج  ٩نؽاخ  ثإلدثسي ث٥ٞناج   فب٢٪ز ٬٩ فجدس ف٨٢
 .3ث٥ْج٩ز ٥ؤلفن٣ ىذٞج  أدديج  أو ٩جديج  ث٥نشس ر٠٥ ١ج٫ عنث  مشس ٬٩ أفجد  ّ٪ج

 اجلصائْخ ًنْخؤعادل

 1952 ٥غاانز 123 سٝاا٨ دج٥ٞااج٭ن٫ ثؾبْذ٥ااز ث٥ْٞندااجس ٝااج٭ن٫ ٩اا123/٬/ثؾبااجدر ٭قااش
٘  ١ا٤  وث٥ْاض٣  داجؼبذظ  يْجٝخ)0 أ٫ ٦ّ   يف وٍيٚضا   عا٦يز  ثعاضْ٪٤  ّ٪ان٩   ٩نٍا
 صااهخري أو وث٦٥اانثةـ ث٥ٞاانث٭ن أف٢ااج٧ أو ثؼب٢ن٩ااز ٩اا٬ ث٥قااجدسر ثألوث٩ااش صنٚيااز وٝاا٘

 .قبضقز ؽاز أيز ٬٩ فجدس أ٩ش أو ف٨٢ زصنٚي وٝ٘ أو وث٥شعن٧ ثألوث٩ش زبقي٤

 كباج  ف٢ا٨  صنٚيز ٬ّ ّ٪ذث  ث٩ضنِ ّ٪ن٩  ٩نٍ٘ ٤١ وث٥ْض٣ دجؼبذظ يْجٝخ ١ز٠٥
 .فبنش يذ ٦ّ  إ٭زثس  ٬٩ أيج٧ ضبج٭يز ٩ن  دْذ ر١ش

                                                           
1
 .252 س٨ٝ ث٥غجدعز ث٥غنز 1952 ٩جسط ٬٩ 27 ف٢٪اج - 

2
 .276 س٨ٝ ثؽبج٩غز ث٥غنز 1951 ٩جين ٬٩ 22 يف ف٢٪اج - 

3
 .133 س٨ٝ ثؽبج٩غز ث٥غنز 1951 ٙربثيش ٬٩ 7 يف ف٢٪اج - 
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 ٦٥ؾششنضن ثؾبجدي وث٥ش٬١ ثؾبنٍ٘ ثخضقجؿ يف دثخبلً ثأل٩ش أو ثؼب٨٢ صنٚيز ١ج٫ إر
 0هن ث٥ْٞندجس ٝج٭ن٫ ٬٩ 123 ثؾبجدر يف ٦ّيا٪ج ثؾبنقنؿ

 ّنااذ« هاازث ٦ّاا  ويْجٝااخ ثؼب٢اا٨ صنٚيااز وٝاا٘ يف ث٥نٍيٚااز عاا٦يز ثعااضْ٪ج٣ - أ
 .وث٥ْض٣ ثؼبذظ دْٞندز »ثألس١ج٫ عجةش صنثٙش

 إ٭ازثس   ٩ا٬  أيج٧ ضبج٭يز دْذ ثؼب٨٢ صنٚيز ٬ّ ّ٪ذث  ثؾبخضـ ثؾبنٍ٘ ث٩ضنجُ - ح
 .فبنش يذ ٦ّ 

 قبضقج  ث٥ٚج٤ّ ي٢ن٫ أ٫ »نٍيٚزث٥ ع٦يز ثعضْ٪ج٣« ثألوىل ثػبششنز يف يؾرته وال
٘  ٢٥ا   وٍيٚضا   دغا٦يز  يضذخ٤ أ٫ ي٢ٚ  د٤ دج٥ضنٚيز،  هان  ي٢ا٬  مل و٥ان  ث٥ضنٚياز  ينٝا
 أو دج٥ضنٚياز  يٞان٧  ٩ا٬  ٦ّا   ١ج٥ضاهعري  ّذيذر أؽ٢جال  ث٥ضذخ٤ هزث ويضخز د ، ثؾبخضـ
 وٝاا٘ إىل وٍيٚضاا  دجعااضْ٪ج٣ يقاا٤ أ٫ ٥ض٪ج٩اااج رنااخ أ٭اا  إال ر٥اا٠ حناان أو صبذيااذ 
 عا٦يز  ث٥ٚجّا٤  ثعاضْ٪ج٣  سٕا٨  دج٥ضنٚياز  ث٥ٞاجة٨  يغضؾخ مل ٙئرث. ْٙبلً ثؼب٨٢ صنٚيز

 وٍيٚضا   عا٦يز  ث٥ٚج٤ّ ثعضْ٪ج٣ س٨ٕ دج٥ضنٚيز ث٥ٞجة٨ يغضؾخ مل ٙئرث ؿبزث وٍيٚض 
 .ثؾبز١نسر ثػبنقز ثسص٢جح يف ٩ن  ٩ؾشوّج  ر٠٥ ١ج٫ ث٥ٖشك ؿبزث

 ٬٩ صِٞ أ٫ دذ بلٙ ثؾبز١نسر ثؾبجدر ٬٩ ث٥غج٭يز ث٥ٚٞشر يف ٦ّياج ثؾبنقنؿ ثػبششنز أ٩ج
 ي٢اان٫ أ٫ ودؾااشه دج٥ضنٚيااز فبنااش يااذ ٦ّاا  إ٭اازثس  دْااذ إال صااض٨ ال وهاا  ثؾبنٍاا٘،
 ي٢اان٫ ثؾبنٍاا٘ ث٩ضنااجُ يغذااش أ٫ دبؾااشد ي٢اان٫ ث٥ااش٬١ هاازث أ٫ و٭ااش  ،ّ٪ااذث  ثال٩ضنااجُ
 يضاذن  ث٥ازي  دج٥ضٚاجه٨  ٩غذنٝج  ي٢ن٫ ثإل٭زثس أ٫ ثؾبْضجد ١ج٫ وإ٫ ثإل٭زثس، وٝش كبضنْج 
 ٥ضنٚيااز  ثؼب٢اا٨ إّاابل٫ هاان ٥اايظ ثإل٭اازثس وهاازث ث٥ضنٚيااز، ٧ّااذ ٦ّاا  إفااشثسث  ٩ناا 

 ٦٥٪نٍ٘ ينؽ  إ٭زثس هن د٤ ث٥ٞنث٭ن، ٬٩ وٕري  ثؾبشثْٙجس ٝج٭ن٫ يف ٦ّي  ثؾبنقنؿ
 . ث٥ضنٚيز ّذ٧ ٬ّ ثػبنجةيز ثؾبغتن٥يز إىل صنذيا  و٩نمنّ  ؽخقيج 
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 صباج رث ثإلدثسياز  ٦٥ؾااز  ياض٨  وثإلّابل٫  (إ٭ازثس  ) ٦١٪ز ثعضْ٪٦ش ثؾبجدر أل٫ ور٠٥
 123/٬٩/ثؾبجدر يف ثؾبغضْ٪٦ز (إ٭زثس) ٦١٪ز ٦ّي  يي٦ٜ وال ؽخقيج  ٦٥٪نٍ٘ و٥يظ
 ١ج٫ إرث ث٥ْٞندجس ٝج٭ن٫ ٦٥/63/٬٩٪جدر ىذٞج  ثؾبغتن٥يز هز  وشننِ ث٥ْٞندجس ٝج٭ن٫

 أل٩ااش صنٚياازث  ث٥ْٚاا٤ ثسص٢ااخ ٝااذ ث٥ضنٚيااز ّاا٬ ثؾب٪ضنااِ أو ثؾبضغااذخ ث٥ْ٪اان٩  ثؾبنٍاا٘
 ،ثخضقجفاا  ٩اا٬ إؽااشث   أ٫ ثّضٞااذ أو ىجّضاا إ ٦ّياا  وؽذااش سةاايظ ٩اا٬ إ٥ياا  فااجدس
 يْضٞااذ ١ااج٫ وأ٭اا  وث٥ضقااشي ث٥ضغذااش دْااذ إال ث٥ْٚاا٤ يشص٢ااخ مل أ٭اا  يغذااش أ٫ و٦ّياا 

 .٩ْٞن٥ز أعذجح ٦ّ  ٩ذنيج  ١ج٫ ثّضٞجد  وأ٫ ٩ؾشوّيض 

 ثؼب٢ا٨  صنٚياز  وٝ٘ ٝقذ هن ثألوىل ثػبششنز يف ثؾبي٦نح ثػبنجة  ث٥ٞقذ أ٫ و٭ش 
 ٭ضيؾاز  ثؼب٢ا٨  صنٚياز  فقان٣  أو 1ث٥ْ٪ذ ـبشد وال ،٧ث٥ْج ثػبنجة  ث٥ٞقذ ي٢ٚ  ٙبل

 و٩شثؽْاز  وث٥ضه١اذ  ث٥ذقاظ  وصياجدر  ث٥رتياظ  دٞقاذ  ر٥ا٠  ١ج٫ ٙئرث. ث٩ضنجّ  أو ٥ضذخ٦ 
 .٩غتن٥يز وال ّٞجح ٙبل ٥ئل٥ٖج  ثؾبخض٦ٚز ثآلعجس وصشصيخ ثؾبخضقز ثػباجس

ٛ  ال ثؾباز١نسر  ثؾبااجدر ٙائ٫  و٥از٠٥   وال ٙياا ، وث٥رتثخا   ث٥ضنٚيااز صْييا٤  ـباشد  ٦ّاا  صْاج
 .ع٦ي٨ ٕري صنٚيزث  ثؼب٨٢ صنٚيز

 سٝا٨  ث٥ٞاج٭ن٫  دبٞضنا   وثؾبْذ٥از  ثػبنجةياز،  ثإلؽشث ثس ٝج٭ن٫ ٦٥/63/٬٩٪جدر وىذٞج 
 ث٥نيجدااز سةاايظ أو ث٥ْااج٧ ثحملااج٩  أو ث٥ْااج٧ ث٥نجةااخ ٥ٖااري رناانص ال) 1956 ٥غاانز 121
 ث٥ناذو  سؽاج٣  أفاذ  أو ّاج٧  ٩غاضخذ٧  أو ٩نٍ٘ مذ ثػبنجةيز ث٥ذّن  سِٙ ث٥ْج٩ز
 ّا٬  ث٥ذّن  ١ج٭ش وإرث ر٠٥ و٩ِ ،دغذذاج أو وٍيٚض  صهديز أعنج  ٩ن  وْٝش ػبششنز
 ثؾبي٦اانح ثؼب٢اا٨ و١ااج٫ ّٞندااجس،/123/ثؾبااجدر يف إ٥ياااج ثؾبؾااجس ثػبااشثة٨ ٩اا٬ ؽششنااز
ِ  رنانص  ٙابل  إدثسياز  ٩نجصّز يف فجدسث  صنٚيز   إؽاشث   ثسباجر  أو ثػبنجةياز  ث٥اذّن   سٙا
ٜ  ياه٩ش  ٫أ و٦ّيا   ث٥ْاج٧  ث٥نجةخ إر٫ ٦ّ  دنج  إال ٙياج  أو دنٚغا   زنشيا   وأ٫ داج٥ضقٞي

                                                           
1
 .ٝذ٤ ٬٩ إ٥ي  ثؾبؾجس حبغ  ٬٩ 292ؿ 43 دنذ ؽقجص  ٙا٪  إدشثهي٨ ث٥ذ١ضنس ٝجس٫ - 
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 121 سٝا٨  ٦٥ٞاج٭ن٫  ثإليناجفيز  ثؾبز١شر دشصس وٝذ (،د  ث٥ْج٩ن ثحملج٩ن أفذ ي٦٢٘
 ثؾبنجصّاجس  يف ث٥قاجدسر  ثألف٢اج٧  ٥ضنٚيز دج٥نغذز ثؽبجؿ ث٥ضؾذيذ هزث 1966 ٥غنز

 غبْااز ٦ّاا  فشفااج  وث٥ْنجيااز ث٥ضقاانه ٩اا٬ ٩ضيااذث  ٙياااج يضي٦ااخ ثأل٩ااش دااه٫)ثإلدثسيااز
 ث٭ضٞاذ  وٝاذ ، ماذهج  ث٥قاجدسر  ثألف٢اج٧  صنٚياز  ٦ّا   ٝيج٩ااج  يف ث٥ْج٩از  وث٥غٞز ثسرثإلد
  .1ٕريهج دو٫ ثإلدثسيز ث٥ذّن  د  ثخضقش ث٥زي ث٥ضؾذيذ هزث ث٥ٚٞ 

                                                           
 ؽقجص  ٙا٪  إدشثهي٨ د.و ،542 ؿ ،1958 ،ثإلدثسي ث٥ٞنج ٩ذجدا  0ث٥ي٪جوي ع٦ي٪ج٫ د. -1
 .1965 ث٥ذو٥ز ٦ظـب دبؾ٦ز إ٥ياج ثؾبؾجس ٩ٞج٥  يف
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 165 .................................. ث٥ضغنيز ألف٢ج٧ ثؾبضْذي ثألعش0 ث٥غجدِ ث٥ٚشُ

 167 ........................ ٭ن٭يزث٥ٞج وثؾبشث١ض ثؼبٞنٛ يف ثؼب٨٢ أعش0 ث٥غج٬٩ ث٥ٚشُ

 175 ............................................. ثؼب٨٢ يف ث٥ي0٬ْ انعبدض انجح 

 179 ................................. ثإلدثسيز ثألف٢ج٧ يف ث٥ي٬ْ ىش0ٛ ثألو٣ ث٥ٚشُ

 245 . ىْن٫ ٬٩ ؿبج يٞذ٧ ث٦ْ٥يج ٙي٪ج ثإلدثسيز ثحمل٢٪ز صقذس  ث٥زي ثؼب0٨٢ انعبثغ انجح 

 247 ........ ٙياج ث٥قجدس ثؼب٨٢ ٦ّ  ثؽبقن٩ز ٬ّ ثؽبجسػ ثّرتثك0 ثألو٣ ث٥ٚشُ

 249 ......................... ثؾبْرتك يف زبٞٞاج رنخ ث٥ي ث٥ؾشوه0 ث٥غج٭  ث٥ٚشُ

 251 ............................. ثؼب٨٢ صنٚيز ٬ّ ثإلدثسر ٩غؤو٥يز0 انثبيٍ انجح 

 


