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 " يهخص انثحس" 

ُٔح ًحٗص جُوشجسجش جإلدجس٣س ٖٓ أْٛ جُٞعحتَ ٝج٤ُ٥حش جُط٢ ضٔحسط ذٜح جُغِطس جُط٘ل٤ز٣س أػٔحُٜح ٝٝظحتلٜح جُط٢ 

هذ ؾؼَ ضِي جُوشجسجش ضطٔطغ ذوش٣٘س جُغالٓس ٝجُظكس ٝجُ٘لحر، ٝهذ ٣طشضد ػ٠ِ ض٘ل٤ز  ٘ظْ، ُٜزج كإ جُٔجُ٘ظحّقذدٛح ُٜح 

حُوحػذز جُٔغطوشز ك٢ جُوحٕٗٞ ٝجُوؼحء جإلدجس١ ك٣ظؼد ضذجسًٜح ك٤ٔح ذؼذ،  ج  سجُوشجسجش جُظحدسز ٖٓ جُؿٜحش جإلدجس٣س أػشج

إٔ جُطؼٖ ػ٠ِ جُوشجسجش جإلدجس٣س ال ٣ٞهق ض٘ل٤زٛح، ذَ ضٔطغ جُوشجسجش جإلدجس٣س ذوٞز جُط٘ل٤ز جُٔرحشش ٝجُز١ ٣ٔ٘ف جُكن ُِغِطس 

 جُط٘ل٤ز٣س ض٘ل٤ز هشجسٛح ٓرحششز.
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جس٣س ك٢ ذجّ أغش جُكٌْ جُز١ ٣ظذس ك٢ جُذػحٟٝ جإلدجس٣س ػذ جُوشجسجش جإلدٓٔح ٣إد١ ك٢ ًػ٤ش ٖٓ جألق٤حٕ ئ٠ُ جٗؼ

ٖٓ  ظحّ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س ٝع٤ِس إلهحٓس ٗٞعجُوشجس جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ، ُٜزج ٣ؼذ ٗ سقحُس جُكٌْ ذؼذّ ٓششٝػ٤

ئدجس٣س ٣شٞذٜح جُرطالٕ، ٝذ٤ٖ قن هذ ٣ظ٤رْٜ ػشس ٖٓ ض٘ل٤ز هشجسجش  ز٣ٖجُطٞجصٕ ذ٤ٖ قٔح٣س قوٞم ٝقش٣حش جألكشجد جُ

ذ٘ظحّ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س  جُغؼٞد١، ٝهذ أخز جُٔ٘ظْ تلٜح جُط٢ قذدٛح جُ٘ظحّجُؿٜحش جإلدجس٣س ك٢ ٓٔحسعس ٝظح

ئرج ضٞجكشش ششٝؽ ٓؼ٤٘س، ٝرُي قٔح٣س ُٔظِكس جُٔذػ٢ ٖٓ ض٘ل٤ز هشجس ٣شٞذٚ  ؾشجء ٣كٌْ ذٚ جُوحػ٢ ذشٌَ ٓإهصاً

  جُكٌْ ذاُـحتٚ ٖٓ هرَ جُوؼحء.جُرطالٕ ٣ٝطشؾف 

غالغس ٓرحقع،   ٖٝٓ خالٍ ٛزج جُركع ض٘حُٝ٘ح ٓٞػٞع ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١ ٖٓ خالٍ

ٓح٤ٛس ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١، ق٤ع ٝػك٘ح ضؼش٣ق ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ٝخظحتظٚ، ض٘حُٝ٘ح ل٢ جُٔركع جألٍٝ ك

ق٤ع ض٘حُٝ٘ح جُوحػذز جُؼحٓس ك٢ جُوشجسجش جإلدجس٣س  ٤ٗٞس ُٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١،ض٘حُٝ٘ح جُطر٤ؼس جُوحٗٝك٢ جُٔركع جُػح٢ٗ 

ٝجُٔطٔػِس ك٢ هش٣٘س عالٓس جُوشجس جإلدجس١، غْ ض٘حُٝ٘ح جُطر٤ؼس جالعطػ٘حت٤س ُٞهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١، 

جُكٌْ جُظحدس ذحُٞهق، ٖٓ ق٤ع جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س  ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ٝقؿ٤سٝهق  جُٔركع جُػحُع ض٘حُٝ٘ح ششٝؽ ك٢ٝ

، ٝك٢ جُكٌْ ٛزج ٝجإلؾشجت٤س ُٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١، ٝؽر٤ؼس جُكٌْ جُظحدس ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١، ٤ًٝل٤س ض٘ل٤ز

 ٓح ضٞطِ٘ح ئ٤ُٚ ٖٓ ٗطحتؽ ٝضٞط٤حش. ٘حجُخحضٔس ض٘حُٝ

 

 د٣ٞجٕ جُٔظحُْ -ٝهق جُط٘ل٤ز  -ُوشجسجش جإلدجس٣س ج انكهًاخ االفرراحٛح:

 

 

"Research Summary  "  

The administrative decisions are one of the most important means and mechanisms by which 

the executive authority exercises its work and functions as defined by the system. That is why 

the regulator has made these decisions enjoy the presumption of safety, rightness and access. 

In the law and the administrative judiciary, the appeal against administrative decisions does 

not stop their implementation, but the administrative decisions enjoy the power of direct 

implementation, which grants the right to the executive authority to implement its decision 

directly. 

This often leads to the lack of the effect in administrative cases against administrative 

decisions in the case of the illegitimacy of the contested administrative decision. Therefore, 

the system of suspension of administrative decisions is a means of striking a balance between 

protecting the rights and freedoms of individuals who may be harmed by the implementation 

of administrative decisions tainted by nullity, and the right of administrative bodies to 

exercise its functions specified by the system. 
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 The Saudi organizer has adopted the system of suspending the implementation of 

administrative decisions as a porcedure provisionally ruled by the judge if certain conditions 

are met, in order to protect the interest of the claimant against the implementation of a 

decision tainted and invalid Judgment canceled by the judiciary. 

In this research, we discussed the issue of stopping the implementation of administrative 

decisions in the Saudi system through three sections. In the first section, we dealt with the 

definition of suspension of the administrative decision, where we clarified the definition of 

the suspension of the implementation of the administrative decision and its characteristics. 

And in the second section we dealt with the legal nature of the suspension of the 

implementation of the administrative decision, where we dealt with the general rule in the 

administrative decisions, which is represented in the presumption of the integrity of the 

administrative decision, and then we dealt with the exceptional nature of the suspension of the 

implementation of administrative decisions in the Saudi regime. And in the third section we 

dealt with the conditions of suspension of the implementation of the administrative decision 

and the authenticity of the ruling issued, in terms of Objective and procedural conditions for 

the suspension of the implementation of the administrative decision and the nature of the 

ruling issued to stop the implementation of the administrative decision, and how to implement 

this provision, and in conclusion we dealt with the findings and recommendations. 
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 يمذيح 

جُغِطس جُط٘ل٤ز٣س ٓرحششز ٝظ٤لطٜح جإلدجس٣س، ًٔح ضٔػَ ضغطط٤غ ٖٓ خالُٜح  سضؼذ جُوشجسجش جإلدجس٣س أْٛ ٝع٤ِس ٝآ٤ُ

 حٕ جُؿٜحش جإلدجس٣س ٣ٌٕٞ ُٜئس جُؼحٓس جُط٢ ضطٔطغ ذٜح ؾٜس جإلدجسز، ق٤ع جُوشجسجش جإلدجس٣س ٓظٜشج  ٖٓ ٓظحٛش جٓط٤حص جُغِط

ذاسجدضٜح جُٔ٘لشدز، ٝدٕٝ إٔ ضطٞهق ضِي جُوشجسجش ػ٠ِ ٓٞجكوس جُٔخحؽر٤ٖ  جُكن ٝجُغِطس ك٢ ئطذجس هشجسجش ئدجس٣س ِٓضٓس

 .، ذَ ٝدٕٝ إٔ ٣طٞهق رُي ػ٠ِ ٓٞجكوس جُوؼحء، ٝرُي ضطر٤وح  ُٔرذأ جُلظَ ذ٤ٖ جُغِطحشذٜح

سهحذس، ذَ ضظَ ضِي جُوشجسجش خحػؼس ُشهحذس  ذ٤ذ إٔ رُي ال ٣ؼ٢٘ إٔ جُوشجسجش جإلدجس٣س ضٌٕٞ ٓطِوس ٖٓ ًَ ه٤ذ أٝ

 .جُوؼحء جُز١ ٣ط٠ُٞ جُطأًذ ٖٓ ٓششٝػ٤س ٛزٙ جُوشجسجش ٖٓ ػذٜٓح

طٔطغ ض، إٔ جُطؼٖ ػ٠ِ جُوشجسجش جإلدجس٣س ال ٣ٞهق ض٘ل٤زٛح، ذَ ٛزج ُٝٔح ًحٗص جُوحػذز جُٔغطوشز ك٢ جُوؼحء جإلدجس١

جُكن ُِغِطس جُط٘ل٤ز٣س ك٢ ض٘ل٤ز هشجسٛح ٓرحششز، ٓٔح هذ ٣طشضد ػ٤ِٚ  ٝجُز١ ٣ٔ٘ف جُوشجسجش جإلدجس٣س ذوٞز جُط٘ل٤ز جُٔرحشش

 .ًر٤شز ٣ظؼد ضذجسًٜح ك٤ٔح ذؼذ ج  شجسأػ

دٕٝ جالٗطظحس قط٠ جُلظَ ك٢ ٓذٟ ٓششٝػ٤طٚ ٖٓ هرَ  هشجسٛح جإلدجس١خحطس ئرج ٓح أعشػص جإلدجسز ٝٗلزش 

ٓٔح ٣إد١ ك٢ ًػ٤ش ٖٓ جألق٤حٕ ئ٠ُ جٗؼذجّ أغش جُكٌْ جُز١ ٣ظذس ك٢ جُذػحٟٝ جإلدجس٣س جُٔٞجؾٜس ػذ جُوشجسجش ، جُوؼحء

جُوشجس جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ سك٢ قحُس جُكٌْ ذؼذّ ٓششٝػ٤جإلدجس٣س 
(1)

.  

جء ٣غطط٤غ ٖٓ ًأؾش ،ٗظحّ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س ٜٝٓ٘ح جُ٘ظحّ جُغؼٞد١ ش جُطشش٣ؼحش جُٔخطِلسُٜزج هشس

جُؿٜحش جإلدجس٣س، قط٠ ٣طْ جُلظَ ك٢ ٓذٟ ٓششٝػ٤س جُوشجس  خالُٚ جألكشجد قٔح٣س قوٞهْٜ ٝقش٣حضْٜ جُؼحٓس ٖٓ ضؼغق

 جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٖٓ ػذٓٚ.

 ِأًْٛح انًٕضٕع ٔأسثاب اخرٛاس 

ٝجُٔغطؼؿِس جُط٢ قشص جُٔ٘ظْ ٝجُوؼحء ػ٠ِ ض٘رػن أ٤ٔٛس ٛزج جُٔٞػٞع ٖٓ إٔ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ٣ؼطرش ٖٓ جألٓٞس جُٜحٓس 

شجس جإلدجس١ ضذجسى جُ٘طحتؽ جُط٢ هذ ضطشضد ػ٠ِ ض٘ل٤زٙ، ًٞٗٚ ٖٓ أخطش جالٓط٤حصجش جُٔٔ٘ٞقس ُِغِطس جُط٘ل٤ز٣س ًٔح عرن جُوٍٞ، ًٔح إٔ ٝهق ض٘ل٤ز جُو

ُز١ٝ جُشإٔ ُالػطشجع ػ٠ِ هشجسجش جإلدجسز  ٘ظْجُٔ ٣ؼذ أقذ طٞس جُؼٔحٗحش جُوح٤ٗٞٗس ُكٔح٣س ٓرذأ جُٔششٝػ٤س ذحػطرحسٙ جُٞع٤ِس جُط٢ ٝػؼٜح

إغش ك٢ ٓشجًضْٛ جُوح٤ٗٞٗس جُٔغطكوس ُْٜ ذحُ٘ظش ئ٠ُ جُ٘طحتؽ جُخط٤شز ٝض٘طوض ٖٓ قوٞهْٜ جٌُٔطغرس، ٝأ ض جُٔؼ٤رس جُط٢ ضٔظ ٓظحُكْٜ جُٔششٝػس،

 جُط٢ ضطشضد ػ٠ِ ض٘ل٤زٛح ٝجُط٢ ٣ظؼد ضذجسى آغحسٛح ك٢ ٓشجقَ القوس.

 ُك٤ٖ  جُوشجس جإلدجس١ ض٘ل٤زقن جُِؿٞء ئ٠ُ جُوؼحء ٝؽِد ٝهق ُِٔطؼشس  ٓ٘ف جُٔ٘ظْ ٝػ٠ِ ٛزج جألعحط

 طذٝس قٌْ ك٢ جُذػٟٞ ألٗٚ ًٔح عرن جُوٍٞ ك٢ ذؼغ جُكحالش ضٌٕٞ ئػحدز جُكحٍ ئ٠ُ ٓح ًحٕ ػ٤ِٚ هرَ ض٘ل٤ز جُوشجس ٓغطك٤ِس ٤ُغص ذحُغِٜس.
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 أْذاف انثحس 

، ٖٓ ق٤ع ذ٤حٕ ٓح٤ٛس ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١ ئؾشجء ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س٤س ٣ٜذف ٛزٙ جُركع ذظلس أعحع٤س ُِٞهٞف ػ٠ِ قو٤و

 ٝؽر٤ؼس ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س، ٝجُششٝؽ جُط٢ ٣ؿد ضٞجكشٛح قط٠ ٣كٌْ جُوحػ٢ ذٞهق جُط٘ل٤ز، ٓغ ذ٤حٕ ٓذٟ قؿ٤س جُكٌْ جُظحدس ذٞهق

 د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س.جألقٌحّ جُوؼحت٤س جُظحدسز ػٖ ٖٓ ، ٝضطر٤وحش رُي جُط٘ل٤ز

 ّيشكهح انثحس ٔصؼٕتاذ 

ٛح، ق٤ع إٔ جُٔغطوش كوٜح  ٝهؼحء  إٔ جُطؼٖ ك٢ إٔ جألطَ ك٢ جُوشجسجش جإلدجس٣س ٗلحر ضٌٖٔ ٓشٌِس ٛزج جُركع

٤ز ذؼغ جُوشجسجش ، ٓٔح هذ ٣طشضد ػ٤ِٚ أػشجس ًػ٤شز ٗط٤ؿس ض٘لذذػٟٞ جإلُـحء ال ٣ٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ

٣ٔػَ جعطػ٘حء ٖٓ ٛزج جألطَ جُؼحّ، ٓٔح ٣غطذػ٢ ذ٤حٕ جُطر٤ؼس  ُٜزج ًحٕ ئؾشجء ٝهق جُط٘ل٤ز ،جُط٢ ٣شٞذٜح ػذّ جُٔششٝػ٤س

٣ٔػَ ؽِد كشػ٢ أّ دػٟٞ ، ٝقو٤وس ٛزج جإلؾشجء  َٝٛ ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١  جالعطػ٘حت٤س ُ٘ظحّ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س

      .جألٓٞس ضػ٤ش جُؼذ٣ذ ٖٓ جُظؼٞذحش جُط٢ ضكطحؼ ئ٠ُ جُطٞػ٤ف ٝجُر٤حًَٕ ٛزٙ  ٓغطوِس، ٝال شي إٔ

 ذساؤالخ انثحس 

، كإ ٛزج جُركع ٣ػ٤ش " " ٔلف ذُفٛز انمشاساخ اإلداسٚح فٙ انُظاو انسؼٕد٘حٍٝ ٓٞػٞع ـزج جُركع ٣ط٘ـحٕ ٛـُٔح ً

 ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١؟ جإلدجس٣س ٝئؾشجءجضٜح٢ٛ قو٤وس ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش : ٓح ست٤غ٤ح   ٣طٔػَ ك٢ ضغحؤال  

 ٣ٝطلشع ػٖ ٛزج جُطغحؤٍ ػذد ٖٓ جُطغحؤالش جألخشٟ ٝجُط٢ ٣طٔػَ أٜٛٔح ك٤ٔح ٣أض٢:

 جُٔوظٞد ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س؟ٓح  -

 ٓح ؽر٤ؼس ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١؟ -

 ٓح ٢ٛ ششٝؽ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١؟ -

 ٓح٢ٛ ئؾشجءجش ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١؟ -

 ٓح جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُِكٌْ جُظحدس ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١ ؟ -

 ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١؟ ٓح قؿ٤س جُكٌْ جُظحدس ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ -

ذٞهق غحؤالش ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُطغحؤالش جألخشٟ ٝجُط٢ ضطؼِن خالٍ ٛزج جُركع عٞف ٣طْ جإلؾحذس ػ٠ِ ضِي جُط ٖٓٝ

 ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١ ػ٠ِ ٗكٞ ٓح ع٤أض٢.ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س 

 يُٓج انثحس 

ُإلقحؽس ذؿ٤ٔغ ؾٞجٗد جُٔٞػٞع ٝهظذ جإلؾحذس ػ٠ِ جإلشٌح٤ُس جُغحذن رًشٛح ٝجُطغحؤالش جُ٘حضؿس ػٜ٘ح، كاٗٚ ع٤طْ 

كغ٤طْ جالػطٔحد ػ٠ِ جُٜٔ٘ؽ جُٞطل٢ ٖٓ خالٍ ٖٓ أعِٞخ ٖٓ أعح٤ُد جُركع جُؼ٢ِٔ، جالػطٔحد ػ٠ِ أًػش ٖٓ ٜٓ٘ؿ٤س أٝ أًػش 

 جُ٘ظح٤ٓسطك٤َِ جُ٘ظٞص ٝرُي ذغْ ٖٓ خالٍ جُٜٔ٘ؽ جُطك٢ِ٤ِ د١، ٔح ػ٤ِٚ جُٞػغ ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞجُٞطق جُذه٤ن ُ

ٖٓ جُٔغأُس ٓكَ جُركع ٗظح  ٝسٝقح ، ؿ٤ش ٌٓطل٤ح  ذٔح ٝسد ذ٤ٖ غ٘ح٣ح ضِي جُ٘ظٞص،  جُٔ٘ظْٝجُطشش٣ؼ٤س ُِٞهق ػ٠ِ ٓٞهق 

 أٌٖٓ رُي.ٓح ذَ ٓرشصج  ٓح ٛٞ ًحٖٓ خِق جُ٘ظٞص ٓغطششذج  ذشأ١ جُلوٚ جُوح٢ٗٞٗ ٝأقٌحّ جُوؼحء 

عأػط٢٘ ذظكس جٌُٔطٞخ ٝعالٓطٚ ٖٓ جُ٘حق٤س جُِـ٣ٞس ٝجإلٓالت٤س، ٝجالػط٘حء أ٣ؼح  ذؼالٓحش جُطشه٤ْ ٝٝػؼٜح ك٢ ٝذطر٤ؼس جُكحٍ 

ٓٞجػؼٜح جُظك٤كس، ٓغ ضؼش٣ق ٓح ٣كطحؼ ئ٠ُ ضؼش٣ق ك٢ جُِـس ٝجالططالـ، ٝجُشؾٞع ئ٠ُ جُٔظحدس جألط٤ِس ك٢ ًَ ؾضت٤س ذكغرٜح، ٝجُط٤ٜٔذ 

 ح ئٕ جقطحؼ جُٔوحّ ئ٠ُ رُي، ٓغ ضٞغ٤ن جُ٘وٍٞ ٝجالهطرحعحش ٖٓ ٓظحدسٛح جألط٤ِس.ٌَُ ٓغأُس ذٔح ٣ٞػكٜ
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 ذمسًٛاخ خطح انثحس 

جهطؼص ؽر٤ؼس جُركع إٔ أػوذ ُٚ ٓوذٓس ضطؼٖٔ ضٞؽثس ُٜزج جُٔٞػٞع، ٝأ٤ٔٛطٚ ٝأعرحخ جخط٤حسٙ، ٝأٛذجكٚ، ٝئشٌح٤ُطٚ ٝطؼٞذحضٚ، 

، ض٘حُٝ٘ح ك٢ جُٜٔ٘ؿ٤س جُؼ٤ِٔس جُط٢ أضرؼٜح. غْ ذؼذ رُي هغٔص خططٚ جُٔٞػٞػ٤س ئ٠ُ غالغس ٓرحقعٝضغحؤالضٚ جُط٢ ٣غطٜذف جإلؾحذس ػ٤ِٜح، ٝذ٤حٕ 

، ق٤ع ٝػك٘ح ضؼش٣ق ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ٝخظحتظٚ، ٝك٢ جُٔركع ٓح٤ٛس ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١جُٔركع جألٍٝ 

٤ع ض٘حُٝ٘ح جُوحػذز جُؼحٓس ك٢ جُوشجسجش جإلدجس٣س ٝجُٔطٔػِس ك٢ ق جُػح٢ٗ ض٘حُٝ٘ح جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١،

جُطر٤ؼس جالعطػ٘حت٤س ُٞهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١، ٖٝٓ خالٍ هش٣٘س عالٓس جُوشجس جإلدجس١، غْ ض٘حُٝ٘ح 

ٖٓ ق٤ع جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س جُٔركع جُػحُع ض٘حُٝ٘ح ششٝؽ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ٝقؿ٤س  جُكٌْ جُظحدس ذحُٞهق، 

س ض٘ل٤ز جُكٌْ جُظحدس ٝجإلؾشجت٤س ُٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١، ٝؽر٤ؼس جُكٌْ جُظحدس ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١، ٤ًٝل٤

 ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١.

غْ أػورص رُي ذخحضٔس ضؼٔ٘ص أْٛ جُ٘طحتؽ جُط٢ ضٞطِص ئ٤ُٜح ٝجُطٞط٤حش جُط٢ ٗٞد إٔ ٗذ٢ُ ذٜح، ٝهحتٔس ذأْٛ جُٔظحدس 

 ٝجُٔشجؾغ جُط٢ جعطلذش ٜٓ٘ح ك٢ ؾٔغ جُٔحدز جُؼ٤ِٔس ُِركع، ٝرُي ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ. 
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 انًثحس األٔل

 ياْٛح  ٔلف ذُفٛز انمشاس اإلداس٘

جإلدجس٣س ٖٓ ق٤ع ٓغحعٜح ذكوٞم جألكشجد ٝقش٣حضْٜ كإ  ٢ ضطشضد ػ٠ِ طذٝس جُوشجسجشجُطٗظشج  ُخطٞسز ج٥غحس 

ِضّ ؾٜس جإلدجسز ذإٔ ضٌٕٞ ؾ٤ٔغ أػٔحُٜح ٝهشجسجضٜح ذ٘حء ػ٠ِ ْ جُوح٤ٗٞٗس جُكذ٣ػس ضوّٞ ػ٠ِ ٓرذأ جُٔششٝػ٤س ٝجُز١ ٣  ؾ٤ٔغ جُ٘ظ

ر١ شإٔ جُكن ك٢ ؽِد ئُـحتٜح  ٣ٌَٕٝٞ ٌُ ،ٝػسجُوحٕٗٞ ٝؽروح  ُٚ، ذك٤ع ئرج طذسش ػ٠ِ خالف رُي ضٌٕٞ ؿ٤ش ٓشش

ٝٝهق ض٘ل٤زٛح كؼال  ػٖ جُكن ك٢ ؽِد جُطؼ٣ٞغ ػٖ جألػشجس جُط٢ عررطٜح
(1)

. 

طذٝس جُوشجس جإلدجس١ ٝض٘ل٤زٙ، قط٠ ُٜزج ًحٕ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س ٝع٤ِس ٝؽش٣ن ٣ِؿأ ئ٤ُٚ جُٔؼشٝس ٖٓ 

ظٚ، ٝرُي ٖٓ خالٍ ٍ ضؼش٣ق ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ٝخظحتٝك٤ٔح ٢ِ٣ ٗط٘حٝ جُٔٞػٞػ٤س، ٣طْ جُلظَ ك٢ جُذػٟٞ

  ٓح ٣أض٢. ٓطِر٤ٖ ػ٠ِ ٗكٞ

 انًطهة األٔل

 ذؼشٚف ٔلف ذُفٛز انمشاس اإلداس٘

ٝػغ ضؼش٣ق ُ٘ظحّ ٝهق ، ك٢ جُطشش٣ؼحش جُٔوحسٗس جألخشٟ ًـ٤شٙذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س  ٗظحُّْ ٣ط٘حٍٝ أ١ 

 ٝرُي ػ٠ِ ٗكٞ ٓح ٣أض٢: جُط٘ل٤ز ضحسًح  رُي ُِلوٚ ٝجُوؼحء

 ذؼشٚفاخ انفمّ انمإََٙ نٕلف ذُفٛز انمشاساخ اإلداسٚح: -

د ٓ٘حصػس ٞ، ٝرُي ُٞؾٖ جُط٘ل٤ز ئرج ُْ ٣ٌٖ هذ ذذأ ك٤ٚ: ػذّ جُغ٤ش ك٤ٚ أٝ جالٓط٘حع ػ٣وظذ ذٞهق جُط٘ل٤ز ذٞؾٚ ػحّ

، أٝ ذحضلحم جُخظّٞجُٔكٌٔسجُوحٕٗٞ، أٝ ذكٌْ ضغطٜذف جُكظٍٞ ػ٠ِ قٌْ ذاُـحء جُط٘ل٤ز، ٝهذ ٣طْ رُي ذوٞز 
(2)

. 

، ٣ٝطخز ٗطحتؽ ال ٣ٌٖٔ ٓالكحضٜح ك٤ٔح ذؼذئؾشجء ضطخزٙ جُٔكٌٔس ُِك٤ُِٞس دٕٝ ٝهٞع  ٣ٝ ؼشف ٝهق جُط٘ل٤ز ذأٗٚ: "

"  طٞسز قٌْ هؼحت٢ ُٚ ٓرشسجضٚ جُٔٞػٞػ٤س ٝأعرحخ ؾذ٣س ٣غط٘ذ ئ٤ُٜح ؽحُد ٝهق جُط٘ل٤ز
(3)

. 

جإلدجس١ ذوظذ  ُٞهحت٢ جُٔإهص جُز١ ٣ظذسٙ جُوحػ٢: " رُي جإلؾشجء جذأٗٚجُوشجس جإلدجس١ ًزُي ٣ؼشف ٝهق ض٘ل٤ز 

جإلُـحء ضلحد٣ح  ُٔح هذ ٣٘طؽ ػٖ ػذّ  دػٟٞضٞك٤ش قٔح٣س هح٤ٗٞٗس ػحؾِس ُٔظِكس ال ضكطَٔ جُطأخ٤ش ئ٠ُ ق٤ٖ جُلظَ ك٢ ٓٞػٞع 

" جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ئ٠ُ ٝهص جُكٌْ ذاُـحتٚ جإلدجس١ ل٤ز جُوشجسغحس جعطٔشجس ض٘ط٘ل٤ز ٖٓ جعطكحُس أٝ ضؼزس ضذجسى آجألٓش ذٞهق جُ
(4)

 . 

عِطس أٝ طالق٤س ٣غطط٤غ ذٔٞؾرٜح جُوحػ٢ إٔ ٣كٌْ ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس  جإلدجس١ ػ٘ذ جُطؼٖ " ًٔح ٣ ؼشف ذأٗٚ: 

"  ك٤ٜح ذحإلُـحء ئرج ؽِد جُطحػٖ رُي ك٢ طك٤لس جُذػٟٞ ٝضٞجكشش جُششٝؽ جُالصٓس ُٞهق جُط٘ل٤ز
(5)

. 

ٝؾٚ ػحؾَ ذٞهق ض٘ل٤ز هشجس  جإلُـحء، ٓكِٚ جُكٌْ ٓإهطح ، ٝػ٠ِ حت٢ ٓطلشع ٖٓ دػٟٞف ذأٗٚ ؽِد هؼًزُي ٣ ؼش

ضٞجكشش أعرحخ ؾذ٣س ٝخش٢ ك٢ جُٞهص رجضٚ ٖٓ إٔ ٣طشضد ػ٠ِ ض٘ل٤ز جُوشجس آغحس هذ ٣طؼزس ضذجسًٜح، ٝرُي ئ٠ُ  ئدجس١، ٓط٠

ق٤ٖ جُلظَ ك٢ ؽِد ئُـحء جُوشجس رجضٚ
 (1)

.  

                                                

 جُوحٛشز،-د. ؽؼ٤ٔٚ جُؿشف، ٓرذأ جُٔششٝػ٤س ٝػٞجذؾ خؼٞع جإلدجسز جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س(1) 

 .3، ص3،1270ؽ

 .536، ص2006ذ٤شٝش، –د. أقٔذ خ٤َِ، جُط٘ل٤ز جُؿرش١، ٓ٘شٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س (2) 

 .130، ص2006جُوحٛشز، -د. ػرذ جُؼض٣ض خ٤ِلس ، هؼحء جألٓٞس جُٔغطؼؿِس، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س(3) 

 .4، ص1227، 1جإلعٌ٘ذس٣س، ؽ-د. ٓكٔذ كإجد ػرذ جُرحعؾ، ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١، دجس جُلٌش جُؿحٓؼ٢(4) 

 .20، ص1225ؾحٓؼس ذـذجد،  -جس٣س، سعحُس دًطٞسجٙأقٔذ خٞسش٤ذ جُٔلشؾ٢، ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلد(5) 
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 انرُفٛز:انرؼشٚف انمضائٙ نُظاو ٔلف  -

ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ذأٗٚ ذؼغ جألقٌحّ جُوؼحت٤س ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س جإلشحسز ئ٠ُ ضؼش٣ق  صض٘حُٝ

، ٣ٌٕٞ هحتٔح  ػ٠ِ إٔ ض٘ؿش ػٖ ض٘ل٤زٙ آغحس طؼرس جالعطذسجى س ئدجس١ ٖٓ شأٗٚجهشذطوش٣ش جإلرٕ ذطٞه٤ق ئؾشجء جعطػ٘حت٢ 

، ٓغ جُٔغحط ذأطَ جُطؼٖ ذحإلُـحء ٓرحششز ػ٘ذ جُرص ك٢ ٗظش طكطٚ ك٢ رجضٚأعرحخ ضرذٝ ك٢ ظحٛشز ؾذ٣س ضرشس جُٞهق 

ُك٤ٖ جُلظَ ك٢ أطَ جُذػ١ٞ جألعحع٤س
 (2)

. 

ٓ٘غ ض٘ل٤ز جُوشجس أقذ أقٌحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ إٔ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ٛٞ ئؾشجء ٝهط٢ ٣ٜذف ئ٠ُ  أشحسًزُي 

ٝرُي ئرج سأش جُٔكٌٔس إٔ ض٘ل٤زٙ ٣شضد آغحس ٣طؼزس ضذجسًٜح ، د ئُـحؤٙ قط٠ ٣طْ جُلظَ ك٢ جُذػٟٞجُٔشج
(3)

. 

 ذؼشٚف انثاحس نٕلف ذُفٛز انمشاساخ اإلداسٚح: 

ؽِد ٣طوذّ ذٚ ر١ٝ جُشإٔ جُٔؼشٝس ٖٓ ض٘ل٤ز  :ذأٗٚ ضؼش٣ق ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ٖٓ ؾحٓغ ٓح عرن ٣ٌٖٔ ُ٘ح

عِططٜح جُطوذ٣ش٣س ذاطذجس هشجس ذٔ٘غ ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ٓكَ  هشجس ئدجس١ ضْ جُطؼٖ ػ٤ِٚ ذحإلُـحء، ٣غٔف ُِٔكٌٔس ٝكن

طؼٕٞ جُٔل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ٘ك٤ٜح جُٔكٌٔس إٔ ض ٟ، ٝرُي ك٢ جألقٞجٍ جُط٢ ضشجألعحع٤س ٟجُلظَ ك٢ جُذػٞ ْجُطؼٖ قط٠ ٣ط

   .٣طشضد ػ٤ِٚ ٗطحتؽ ٣طؼزس ضذجسًٜح، ك٤ٚ

ض٘ل٤ز ذؼغ جُوشجسجش جإلدجس٣س  ٠ضذجسى جُ٘طحتؽ جُط٢ ضشضد ػِ ك٘ظحّ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س ٗظحّ ٣ٜذف ئ٠ُ

 جُط٢ ٣طشضد ػ٢ِ ض٘ل٤زٛح ٗطحتؽ خط٤شز ٣طؼزس ضذجسًٜح ك٢ ضِي جألقٞجٍ جُط٢ ضوؼ٢ ك٤ٜح جُٔكٌٔس ذؼذّ ٓششٝػ٤س جُوشجس

–جألعحع٤س  ٟجُذػٞ ، ُٜزج ضظذس جُٔكٌٔس هشجس ٓإهص ذٔ٘غ ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ، قط٠ ٣طْ جُلظَ ك٢ٝئُـحتٚ

 ذشٌَ ًحَٓ ٜٝٗحت٢. -دػٟٞ جإلُـحء

 

 انًطهة انصاَٙ

 خصائص ٔلف ذُفٛز انمشاس اإلداس٘

ٗظحّ جإلدجس١ ػ٠ِ ٗكٞ ٓح عرن ٗغطط٤غ جعط٘طحؼ ذؼغ جُخظحتض جُط٢ ٣ط٤ٔض ذٚ  ذؼذ ضؼش٣ل٘ح ُٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس

 جإلدجس١ ٝرُي ػ٠ِ ٗكٞ ٓح ٣أض٢: ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس

 اإلداس٘ إجشاء لضائٙ. انمشاسٔلف ذُفٛز -9

، ذ٘حء ػ٠ِ ؽِد ٖٓ رٝ جُشإٔ ذٚ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ أٗٚ ٣طْ ٖٓ خالٍ جُوؼحء طغٖٓ جُخظحتض جُط٢ ٣طٔ

 ذٝس جُوشجس جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ.جُٔؼشٝس ٖٓ ط

جُؼحّ جُٔطٔػَ ك٢ جإلدجس١ ئؾشجء هؼحت٢ رٝ ؽحذغ جعطػ٘حت٢ ٣شد ػ٠ِ جألطَ  ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس ٟٜزج ضؼطرش دػٞٝذ

 .جإلدجس٣س ٘لحر جُٔرحشش ُِوشجسجشجُ

                                                                                                                                                   

ؾحٓؼس جُوحٛشز، جُؼذد –د. كٜذ جُذؿ٤ػش، ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س "دسجعس هؼحت٤س" ، ٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد (1) 

 .5، ص1224(، 64)

جألقٌحّ ٝجُٔرحدب ، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس ـ1437ٛ/ط ُؼحّ 3211/2هشجس د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالعطث٘حك٤س سهْ (2) 

 .444، صـ1437ٛجإلدجس٣س جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ُؼحّ 

، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس ـ22/4/1437ٛ، ذؿِغس ـ1437ٛ/ م ُؼحّ 2252هشجس د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالعطث٘حك٤س سهْ (3) 

 .417، صـ1437ٌٛس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ُؼحّ جألقٌحّ ٝجُٔرحدب جإلدجس٣س جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحُِٔٔ
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ٞم جألكشجد ٝقش٣حضْٜ ػذ جإلدجس٣س ضؼطرش ٝع٤ِس هؼحت٤س كؼحُس ضٜذف ئ٠ُ قٔح٣س قو ٝدػٟٞ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش

٣لشؽ دػٟٞ جإلُـحء ٖٓ ه٤ٔطٜح ألٕ جعطٔشجس جإلدجسز ك٢ ض٘ل٤ز جُوشجس جُٔطؼٕٞ ػ٤ِٚ ، جُوشجسجش جإلدجس٣س ؿ٤ش جُٔششٝػس

قط٠ ال ٣ٌٕٞ قٌْ جإلُـحء جُظحدس ذؼذ رُي ٝجُكٌْ جُز١ ٣ظذس ك٤ٜح ٖٓ ٓٞػٞػٚ ُٜزج ضْ ض٘ظ٤ْ ٛزج جإلؾشجء جُوؼحت٢ 

ٓؿشدج  ٖٓ ًَ أغش ئرج ٗلزش جإلدجسز هشجس ال ٣ٌٖٔ ٓؼحُؿس آغحسٙ 
(1)

. 

 ٔلف ذُفٛز انمشاساخ  اإلداسٚح دػٕٖ فشػٛح: -:

ٔطؼشس ذاُـحء جإلُـحء ٝجُط٢ ٣طِد ك٤ٚ جُ ٟجإلدجس١ ٣ٌٕٞ ُٚ جُكن ك٢ سكغ دػٞ شس ٖٓ جُوشجسجألطَ إٔ جُٔطؼ

جإلدجس١  ُلطشز هذ ٣طشضد ػ٠ِ ض٘ل٤ز جُوشجس، ٌُٖٝ خالٍ ٛزٙ جش جُٔششٝع جُظحدس ٖٓ ؾٜس جإلدجسزجإلدجس١ ؿ٤ جُوشجس

جإلُـحء  ٟجُطشش٣ؼحش جُكن ُِٔؼشٝس ك٢ جُطوذّ ذطِد ِٓكن ذذػٞ ص، ُٜزج ٓ٘كُٔطؼٕٞ ػذٙ أػشجسج  ال ٣ٌٖٔ ضذجسًٜحج

ٟ جإلُـحء أط٤ِس ضشكغ ذشٌَ ٓغطوَ ذَ ضشضرؾ ذذػٞ ٟ، ٝذٜزج ك٢ٜ ٤ُغص دػٞٚ ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جُٔطؼٕٞ ػذ٣ٙطحُد ك٤

ٗٚ ٣طِرٚ رٝ جُشإٔ ٓغ جإلدجس١ ٖٓ ضِوحء ٗلغٚ ذَ الذذ أ جإلدجس١ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس، ُٜزج ال ٣غطط٤غ جُوحػ٢  ٝضطلشع ػٜ٘ح

جُذػٟٞ ٝؾٞدج   جإلُـحء ك٢ٜ ضشضرؾ ذٜح ٓغ ضِي حٗص دػٟٞ ٝهق جُط٘ل٤ز دػٟٞ كشػ٤س ػٖ دػٟٞ، ُٝٔح ًٟ جإلُـحءدػٞ

جإلُـحء كزُي ٣إد١ ئ٠ُ ض٘حصُٚ ػٖ ؽِد ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس  جإلدجس١ ٝػذٓح ، ذك٤ع ئرج ض٘حصٍ جُٔذػ٢ ػٖ دػٟٞ
(2)

. 

إٔ عِطس ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش " :رُي ق٤ع ؾحء ك٢ أقذ جألقٌحّ ٓح ٓلحدٙئ٠ُ ْ أشحسش أقٌحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُ ٝهذ

جإلدجس٣س ٓشطوس ٖٓ عِطس جإلُـحء ٝكشع ٜٓ٘ح "
(3)

. 

 ٔلف انرُفٛز ْٕ طهة اسرصُائٙ : -;

جإلدجس٣س أٗٚ ؽِد جعطػ٘حت٢، رُي ألٗٚ ٣كذ ٖٓ عِطس جُوحػ٢  ُط٢ ض٤ٔض ؽِد ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجشٖٓ جُخظحتض ج

ٖٓ ئٌٓحٕ جُطٞعغ ك٢ جُِؿٞء ئ٤ُٚ، ٝجُطر٤ؼس جالعطػ٘حت٤س ضشؾغ ئ٠ُ ًٞٗٚ ؽِد ٓغطؼؿال  ذحإلػحكس ئ٠ُ ًٞٗٚ ٣ؼذ جعطػ٘حء ػ٠ِ 

شجس جإلدجس١، ُٜزج ؽِد ٝهق ك٢ هحػذز جألغش ؿ٤ش جُٔٞهق ُذػٟٞ جإلُـحء، كحألطَ جُؼحّ ٛٞ ض٘ل٤ز جُو جألطَ جُؼحّ جُٔطٔػَ

، ٢ً ٣خلق ٖٓ آغحسٛح ٣ٝطٞه٠ هذس جإلٌٓحٕ جألػشجس جُط٢ هذ ضكذظ ؾشجء ذ جعطػ٘حء ٖٓ ٛزٙ جُوحػذز٣ؼ جإلدجس١ ض٘ل٤ز جُوشجس

 .ض٘ل٤ز هشجس ئدجس١ ٓخحُق ُِوحٕٗٞ

ؾشجء جعطػ٘حت٢ ٖٓ إٔ ٗظحّ ٝهق جُط٘ل٤ز ٣ٔػَ ئ" :ٝهذ أًذ قٌْ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس ػ٠ِ رُي ق٤ع ٗض ػ٠ِ أٗٚ

" جُؼحٓسٓرذأ جُظرـس جُ٘حكزز ألػٔحٍ جُغِطس 
(4)

.  

 ٔلف ذُفٛز انمشاس  اإلداس٘ ال ًٚس أصم انحك : ->

جإلدجس١ أٗٚ ال ٣ٔظ أطَ جُكن ذٔؼ٢٘ إٔ جُطِد ال  ؽِد ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس ذٜح ٤ضًزُي ٖٓ جُخظحتض جُط٢ ٣طٔ

 ،جُوشجس قط٠ جُلظَ ك٢ أطَ جُ٘ضجع ٣طؼِن ذحُلظَ ك٢ أطَ جُ٘ضجع ذَ ك٢ ٝهق ض٘ل٤ز

                                                

 .22ص،ٓ٘شٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س هللا، ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ك٢ أقٌحّ جُوؼحء جإلدجس١،ػرذجُـ٢٘ ػرذ د.(1) 

 .272، ص2007، جُوشجسجش جإلدجس٣س ك٢ جُلوٚ ٝهؼحء ٓؿِظ جُذُٝس، دجس جُلٌش جُؼشذ٢، خ٤ِلسجُؼض٣ض د. ػرذ(2) 

، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس ـ20/7/1437ٛ، ذؿِغس ـ1437ٛ/ م ُؼحّ 3224/2د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالعطث٘حك٤س سهْ  هشجس(3) 

 .442، صـ1437ٛجألقٌحّ ٝجُٔرحدب جإلدجس٣س جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس ُؼحّ 

ٔٞػس جألقٌحّ ٝجُٔرحدب ، ٓ٘شٞس ذٔؿـ1437ٛ/ط ُؼحّ 3211/2هشجس د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالعطث٘حك٤س سهْ (4) 

 .444، صـ1437ٛجإلدجس٣س جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ُؼحّ 
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ٝػ٠ِ ٛزج ال ٣ططشم جُوحػ٢ ػٖ جُلظَ ك٢ ؽِد ٝهق جُط٘ل٤ز ألطَ جُٔٞػٞع ٝئٗٔح ٣٘ظش ئ٠ُ ضٞجكش ششٝؽ  

، رُي ألٕ جُلظَ ك٢ أطَ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٣ٔظ قوٞم جألكشجد ٝئٗٔح ٣ٜذف ئ٠ُ قٔح٣طٜح كوؾ ، كٜٞ الز ٖٓ ػذٜٓحٝهق جُط٘ل٤

جخطظحص هحػ٢ جُٔٞػٞع دٕٝ ؿ٤شٙ
(1)

.  

ال ٣طشضد ػ٤ِٚ جُٔغحط ذأطَ جُطؼٖ ذحإلُـحء، ٝهذ أًذ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ إٔ جُلظَ ك٢ ٗظش طكس ؽِد ٝهق جُط٘ل٤ز 

ل٤ز جُوشجس جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٣طشضد ػ٤ِٚ آغحس طؼرس جالعطذسجى، ٝإٔ ؽِد ٝهق ٘إٔ ضطأًذ جُٔكٌٔس إٔ ضٝئٗٔح ٣وطظش جألٓش ػ٠ِ 

ؾذ٣س ضرشس جُٞهق  ٛحجُط٘ل٤ز هحتٔح  ػ٠ِ أعرحخ ضرذٝ ك٢ ظحٛش
(2)

.  

 انحكى انصادس تٕلف ذُفٛز انمشاس  اإلداس٘ حكى يؤلد: -=

 ٖٓ جُخظحتض ج٤ُٔٔضز ُٞهق جُط٘ل٤ز أٗٚ قٌْ ٓإهص  ٣كٞص قؿ٤س ٓإهطس ض٘ط٢ٜ ذظذٝس 

ك٢  ٘ذ كظِٜحجإلدجس١ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع ػ ُكٌْ جُظحدس ك٢ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجُكٌْ ك٢ ٓٞػٞع ؽِد جإلُـحء، ُٜزج ال ٣و٤ذ ج

، ٝسؿْ رُي كٜٞ قٌْ هطؼ٢ ُٝٚ ٓوٞٓحش كِٜح إٔ ضوؼ٢ ذورٍٞ ؽِد جإلُـحء أٝ سكؼٚ -جإلُـحء دػٟٞ–جُذػٟٞ جألط٤ِس 

٢ جُٔوؼ٢ ذٚ ك٢ جُخظٞص جُز١ طذس ك٤ٚ ؽحُٔح ُٖ ضطـ٤ش جُظشٝفجإلقٌحّ ٝخظحتظٜح ٣ٝكٞص هٞز جُش
(3)

.  

 انح:اإلداس٘ ٔسٛهح ذٕاصٌ تٍٛ انًصٚؼذ َظاو ٔلف ذُفٛز انمشاس  -<

جإلدجس١ ًٞٗٚ ٝع٤ِس ضٞجصٕ ذ٤ٖ جُٔظحُف جُط٢ ٣وّٞ ػ٠ِ  ج٤ُٔٔضز ُ٘ظحّ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس ًزُي ٖٓ جُخظحتض

قٔح٣طٜح ًال ٖٓ جألطَ ٝجالعطػ٘حء ٝجُز١ ٣ٔػِٚ ٗظحّ ٝهق جُط٘ل٤ز ٝٓرذأ عالٓس جُوشجسجش  جإلدجس٣س ٝهحذ٤ِطٜح ُِط٘ل٤ز ٝجُطخل٤ق 

هذ ٣طشضد ػ٠ِ ، كٜٞ ٣ٞجصٕ ذ٤ٖ ًحكس جُٔظحُف جُٔطؼحسػس ق٤ع جُٞجهق ُِطؼٖ ذحإلُـحءجألغش ؿ٤ش ٖٓ ئؽالم ٝضرؼحش ٓرذأ 

، ٝذزُي ذرطالٕ ٛزٙ جُوشجسجش ٢ؼ  جإلدجس٣س آغحس خط٤شز ال ٣ٌٖٔ ضذجسًٜح ُٞ ٗلزش جإلدجسز هشجسضٜح غْ ه   ض٘ل٤ز ذؼغ جُوشجسجش

ق٤ع ٣ؿؼَ جإلدجسز سز، ٝذ٤ٖ جُٔظحُف جُخحطس ُألكشجد ْ ٗٞػح  ٖٓ جُطٞجصٕ ذ٤ٖ جُٔظحُف جُؼحٓس جُط٢ ضٜذف ُٜح جإلدج٤كٜٞ ٣و

 ٗظٔسجأل ًٚٔح ٣ؼذ ٝهق جُط٘ل٤ز ٓ٘ذسؼ ضكص ٓرذأ جُكن ك٢ جُطوحػ٢ جُز١ ض٘ض ػ٤ِ، ٝجألكشجد ػ٠ِ هذّ جُٔغحٝجز أٓحّ جُوؼحء

 جُٞؽ٤٘س ٝجُٔٞجغ٤ن جُذ٤ُٝس
(4)

.  

                                                

د. ذٖ ػرذهللا ػحدٍ، قغحّ جُذ٣ٖ دجٝد١، ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ذ٤ٖ جُطشش٣غ جُؿضجتش١ ٝجُلشٗغ٢، ٓؿِس جُؼِّٞ (1) 

 .364، ص2014-(،  ٓحسط 34/35جإلٗغح٤ٗس ، جُؼذد )

، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس جألقٌحّ ٝجُٔرحدب ـ1437ٛ/ط ُؼحّ 3224/2هشجس د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالعطث٘حك٤س سهْ (2) 

 .442، صـ1437ٛجإلدجس٣س جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ُؼحّ 

( ػذد 1جُوح٤ٗٞٗس ٝجُغ٤حع٤س ، ٓؿِذ )د. ػرذ جُشقٖٔ عؼذ جُؼشٓحٕ، ششٝؽ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١، ٓؿِس جُؼِّٞ (3) 

 .251، ص 2011(، 1)

 (4)Le sursis à exécution avait été qualifié par le Conseil Constitutionnel (23 janvier 1987, 

Cons. Conc، Rec., p. 8) de « garantie essentielle des droits de la défense» et il est donc 

satisfaisant qu’il soit désormais traité par une loi, au titre des « garanties fondamentales 

accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Pour plus de détail, voir: 

Bernard PACTEAU, Contentieux administratif, 5 éme éd، P.U.F., Paris, 1999, p.127. 
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 انًثحس انصاَٙ

 انطثٛؼح انمإََٛح نٕلف ذُفٛز انمشاس اإلداس٘

٤حّ ذحألػٔحٍ جُٔ٘ٞؽ ذٜح جإلدجس١ ٖٓ أْٛ ج٤ُ٥حش ٝجُٞعحتَ جُوح٤ٗٞٗس ُٔرحششز ؾٜس جإلدجسز ٝظحتلٜح ٝجُو جُوشجس٣ؼذ 

، ُٜزج ًحٕ جألطَ جُؼحّ إٔ ضطٔطغ ًحكس جُوشجسجش جُط٢ ضظذس ػٖ ؾٜس جإلدجسز ذوش٣٘س جُظكس ٝجُغالٓس ٖٓ ُكظس ض٘ل٤زٛح

ف جُوحٕٗٞ ٣ٝوظذ ذٚ دجسز ذاطذجس هشجس ئدجس١ ٓؼ٤ٖ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞجكوح  ُظك٤طذٝسٛح ٝقط٠ جٗطٜحتٜح، ألٕ جألطَ إٔ ه٤حّ جإل

 .ضكو٤ن جُظحُف جُؼحّ

رٛح ٓ٘ز ُكظس حلي جألطَ جُؼحّ جُز١ ٣وؼ٢ ذٞؾٞخ ٗجإلدجس٣س جعطػ٘حء ػ٠ِ رُ ُٜزج ٣ ؼذ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش

إلدجس١ ٝرُي ذحػطرحسٛح جألطَ جُؼحّ ٝرُي ك٢ ج ٍٝ ذ٤حٕ هش٣٘س جُغالٓس ك٢ جُوشجسطذٝسٛح، ٖٝٓ خالٍ ٛزج جُٔركع كاٗ٘ح ٗط٘ح

جإلدجس١ ٝجُط٢ ضٔػَ جالعطػ٘حء ػ٠ِ جألطَ جُؼحّ ٝرُي ك٢ ٓطِد غحٕ ػ٠ِ ٗكٞ  غْ ذ٤حٕ ؽر٤ؼس ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس ٓطِد أٍٝ،

 ٓح ٣أض٢.  

 

 انًطهة األٔل

 انماػذج انؼايح فٙ انمشاساخ اإلداسٚح

ح ك٢ ٓشًض ٣ؼِٞ ػ٠ِ جألكشجد، ٝضظٜش ضِي جالٓط٤حصجش ذشٌَ ًر٤ش ك٢ ضطٔطغ جُؿٜس جإلدجس٣س ذحٓط٤حصجش ٓؼ٤٘س ضؿؼِٜ

ٖٓ ؾٜس جإلدجسز قط٠ ٣ػرص  جُوشجسجش جإلدجس٣س جُط٢ ضظذسعالٓس ٝطكس  هش٣٘س عالٓس جُوشجسجش جإلدجس٣س، ق٤ع ٣لطشع

 خالف رُي.

، ٖٓ جُط٢ ضطشضد ػ٠ِ رُيس١، ٝجُ٘طحتؽ ذوش٣٘س عالٓس جُوشجس جإلدجٖٝٓ خالٍ ٛزج جُٔطِد ٗط٘حٍٝ ذ٤حٕ جُٔوظٞد 

 خالٍ كشػ٤ٖ ػ٠ِ ٗكٞ ٓح ٣أض٢.

 انفشع األٔل

 ياْٛح لشُٚح ساليح انمشاس اإلداس٘

 جُ٘حق٤س هش٣٘س طكس ٝعالٓس جُوشجس ٖٓ ٣٠طٔطغ ًَ هشجس ئدجس١ ذحكطشجع ٓغرن ذٔٞجكوطٚ ُِوحٕٗٞ ٝٛٞ ٓح ٣غٔ

 ك٢ ػذز ئؾشجءجش ٝه٤ٞد ضو٤ذ جُؼَٔٙ جُوش٣٘س ضطكظَ ، ٝٛزع ٝإٔ أسًحٗٚ ع٤ِٔس ٝال ػ٤د ك٤ٜحجُوح٤ٗٞٗس أ١ أٗٚ طك٤ف ٝٓششٝ

جإلدجس٣س هذ  ألطَ جُؼحّ إٔ ًحكس هشجسجش جُؿٜسجإلدجس١ ٣لطشع أٜٗح ضلؼ٢ ئ٠ُ هشجس طك٤ف ٝٓٞجكن ُِوحٕٗٞ ذك٤ع ٣ٌٕٞ ج

ٖٓ جُؼ٤ٞخ سطذسش طك٤كس ٝخح٤ُ
(1)

. 

ح٤ٗٞٗس ُك٤ٖ ئغرحش جُؼٌظكطِي جُوش٣٘س ضؼ٢٘ ضٔطغ ًَ هشجس ئدجس١ ذظكس ٓح ضؼٔ٘ٚ ٖٓ أقٌحّ ٝذو٤ٔس ه
(2)

 ، ذك٤ع

٣طْ ئغرحش خالف رُي ٠جإلدجس١ ٓٞجكوح  ُظك٤ف جُوحٕٗٞ قط ٛزٙ جُوش٣٘س ئ٠ُ إٔ ٣ٌٕٞ جُوشجس ضإد١
(3)

.  

 

                                                

 .216، ص1221،  1ذـذجد، ؽ-ٓحٛش طحُف ػال١ٝ، جُوشجس جإلدجس١، دجس جُكٌٔس ُِطرؼس ٝجُ٘ششد. (1) 

 .27، ص2014، 1جألسدٕ، ؽ–د. ٓكٔذ ق٤ٔذ، جُٔرحدب جُؼحٓس ُِوشجس جإلدجس١، دجس ٝجتَ ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ 

 .442، ص2،1257، ؽجُوحٛشز-د. ع٤ِٔحٕ جُطٔح١ٝ، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوشجسجش جإلدجس٣س، دجس جُلٌش جُؼشذ٢(2) 

 .430، ص1220، ذـذجد، 1جٌُطحخ جُػح٢ٗ، دٕٝ ٗحشش، ؽ-د. شحخ ضٞٓح ٓ٘ظٞس، جُوحٕٗٞ جإلدجس١(3) 
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ٗحكز جُٔلؼٍٞ ٣ٝ٘طؽ آغحسٙ جُوح٤ٗٞٗس  ٠جإلدجس١ أٗٚ ٓششٝع ٝٓطحذن ُِوحٕٗٞ، ٣ٝرو ٣ٌٕٞ جألطَ ك٢ جُوشجس ٝذزُي

ذشٌَ طك٤ف ٖٓ ضحس٣خ عش٣حٗٚ قط٠ ضحس٣خ جٗطٜحتٚ
(1)

. 

جإلدجس١ ٖٓ  ػٞجذؾ ٝػٔحٗحش خحطس ضك٤ؾ ذحُؼَٔ جإلدجس٣س ٣وّٞ ػ٠ِ ٝؾٞد ٝٓشؾغ ه٤حّ هش٣٘س عالٓس جُوشجسجش

إلدجس٣س، ذحإلػحكس إٔ طذٝس ٓذ٣ش٣ْٜ ك٢ رجش جُؿٜس  ج قغٖ جخط٤حس جُٔٞظل٤ٖ ٝخؼٞػْٜ ُِشهحذس جُشتحع٤س ٖٓ هرَ

ػ٘ذ ئطذجسٛح ُطي جُوشجسجش، ًَٝ رُي ٣ؿؼَ جإلدجس٣س ٣ٌٕٞ ٝكن ئؾشجءجش ش٤ٌِس ٝهح٤ٗٞٗس ضِطضّ ذٜح ضِي جُؿٜحش  جُوشجسجش

 ٠ ٖٓ رُي عٟٞ جُوشجسجشجإلدجس٣س قط٠ ُٝٞ خحؽشْٛ جُشي ٗكٞ طكطٜح ٝال ٣غطػ٘ جألكشجد ِٓطض٤ٖٓ ذحقطشجّ جُوشجسجش

جإلدجس٣س جُٔؼذٝٓس
(2)

    . 

ٖٓ  طٚجإلدجس١ ٝضشَٔ ًَ أسًحٗٚ جُط٢ ضطٞهق ػ٤ِٜح ٓششٝػ٤ جإلدجس٣س ٣طٔطغ ذٜح جُوشجس ٝهش٣٘س عالٓس جُوشجسجش

 جإلدجس٣س جُٔخطظس ٝٝكوح   حص ٝجُشٌَ ٝجُٔكَ ٝجُغرد ٝجُـح٣س، ُٝزُي ٣لطشع أٗٚ طذس ٖٓ جُغِطسق٤ع سًٖ جالخطظ

طذس جُوشجس ٓغررح  أّ ؿ٤ش ، ٝأٗٚ هحّ ػ٠ِ عرد طك٤ف ُٚ ٝؾٞد ٓحد١ ٝع٘ذ هح٢ٗٞٗ عٞجء ُِش٤ٌِحش ٝجإلؾشجءجش جُوح٤ٗٞٗس

أًحٗص جإلدجس٣س ػ٠ِ جخطالف أٗٞجػٜح عٞجء  ٝضِكن ٛزٙ جُوش٣٘س ًحكس جُوشجسجش، ٝإٔ ؿح٣طٚ ضكو٤ن جُظحُف جُؼحّ، ٓغرد

الٓس قط٠ ٣ػرص طحقد جُشإٔ خالف رُي، كٌِٜح ٣طٞجكش ك٤ٜح هش٣٘س جُغجُوشجسجش ئ٣ؿحذ٤س أّ عِر٤س، طش٣كس أّ ػ٤٘ٔس
(3)

    . 

، رُي ٗشحؽ جإلدجسز ٝجُو٤حّ ذأدجء ٝظ٤لطٚ جإلدجس٣س جإلدجس١ ذٜزٙ جُوش٣٘س ٛٞ ػٔحٕ جعطٔشجس جُغرد ك٢ ضٔطغ جُوشجسٝ

 ، ٖٝٓ غْ ٣ٌٖٔ ػٔحٕ ع٤ش جُٔشجكن جُؼحٓس ُـشع ئشرحع جُكحؾحششحؽ ٣طْ ض٘ل٤زٙ ٖٓ خالٍ جُوشجسجش جإلدجس٣سألٕ ٛزج جُ٘

، ألٕ ًَ ضٞهق ك٢ ع٤ش جُٔشجكن جُؼحٓس ٣إد١ ئ٠ُ ئُكحم جُالصٓس ُْٜ ٝقٔح٣س جُ٘ظحّ جُؼحّجُؼحٓس ُألكشجد ٝضوذ٣ْ جُخذٓحش 

ش ـجإلدجس٣س ك٢ ئٗطحؼ آغحسٛح ُك٤ٖ ضوش٣ ج ٣طوشس ٓششٝػ٤س ٝعالٓس جُوشجسجشػشس ًر٤ش ذحُٔٞجؽ٤ٖ٘ ٝٓظحُكْٜ ُٜز

 أدجء  ٖـحؽ عٞف ٣طٞهق ػــئال كإ ٛزج جُ٘ش، ٝيــح  ذزُـس ٓخطظس هحٗٞٗـػ٤طٜح ٖٓ ؾٜٓششٝ

ٜٓٔطٚ جألعحع٤س
(4)

. 

جإلدجس٣س ألدش جُطؼٕٞ ج٤ٌُذ٣س ئ٠ُ شَ ٗشحؽ جإلدجسز ٝػذّ هذسضٜح  سجشكِٞ ضوشس إٔ دػٟٞ جإلُـحء ضٞهق ض٘ل٤ز جُوشج

٣وّٞ ك٢ ٓؼظٔٚ ػ٠ِ جإلدجس١  جُ٘شحؽشس جُطشش٣ؼحش جُوح٤ٗٞٗس ُِوشجسجش جإلدجس٣س ضِي جُوش٣٘س، ألٕ ػ٠ِ جُو٤حّ ذٞظحتلٜح ُٜزج ضو

جإلدجس٣س ُٜٝزج ضٔطغ ضِي جُوشجسجش ذوش٣٘س جُغالٓس قط٠ ٣ػرص جُؼٌظ جُوشجسجش
(5)

     . 

ضِي جُوشجسجش ك٢ ٓأٖٓ ذشٌَ ٓطِن، ق٤ع ضظَ ضِي جُوش٣٘س  ضٔطغ جُوشجسجش جإلدجس٣س ذوش٣٘س جُغالٓس ال ٣ؿؼَذ٤ذ إٔ 

ػذّ طكس ضِي جُوشجسجش ٝػذّ ٓششٝػ٤طٜح، ٓٔح ٣طشضد ػ٘ٚ ه٤حّ ٓغإ٤ُٝس جإلدجسز غرحش ئغرحش جُؼٌظ، ٣ٌٕٝٞ ُِٔذػ٢ ضورَ ئ

ػٔح ٣ك٤ن ذحألكشجد ٖٓ أػشجس
(6)

. 

 

                                                

 .216د. ٓحٛش طحُف ػال١ٝ، جُوشجس جإلدجس١، ٓشؾغ عحذن، ص(1) 

 .442د. ع٤ِٔحٕ جُطٔح١ٝ، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوشجسجش جإلدجس٣س، ٓشؾغ عحذن، ص(2) 

 .202ذـذجد، دٕٝ ؽرؼس ٝضحس٣خ، ص-ػال١ٝ، ٓرحدب جُوحٕٗٞ جإلدجس١، د. ٓحٛش طحُف (3) 

 .36، ص2002د. ػرذ جُؼض٣ض ػرذ جُٔ٘ؼْ خ٤ِلس، ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١، دجس جُلٌش جُؿحٓؼ٢ ، (4) 

 .224، ص1276، ، دجس جُلٌش جُؼشذ٢-ُـحءجٌُطحخ جألٍٝ هؼحء جإل-د. ع٤ِٔحٕ جُطٔح١ٝ، جُوؼحء جإلدجس١(5) 

 .123، ص2005جُؿضجتش، -ٓكٔذ جُظـ٤ش ذؼ٢ِ، جُٞؾ٤ض ك٢ جُٔ٘حصػحش جإلدجس٣س، دجس جُؼِّٞ ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ د.(6) 
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جإلدجس٣س جُؼ٤ِح جُٔظش٣س رُي ذوُٜٞح " إٔ هشجس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُٔطؼٕٞ أقذ جألقٌحّ جُظحدسز ػٖ جُٔكٌٔس ٝهذ أًذش 

ضطضػضع ضِي جُوش٣٘س ئال ذاغرحش ٓح ٣٘وؼٜح، ٝٛٞ ٓحُْ ٣لؼِٚ جُٔذػ٢ ُْٝ  ك٤ٚ ًأ١ هشجس ئدجس١ آخش ضالصٓٚ هش٣٘س جُظكس ٝال

٣وذّ أ١ د٤َُ ؾذ١ ٣شٌي ك٢ عالٓطٚ..."
 (1)

 . 

ر، قط٠ ٣طْ حلٓٞجكوس ُظك٤ف جُوحٕٗٞ ٝٝجؾرس جُ٘ٝذٜزج كإ جُوشجسجش جُط٢ ضظذس ػٖ ؾٜس جإلدجس٣س ضؼطرش طك٤كس ٝ

 .ئغرحش خالف رُي أٓحّ جُؿٜحش جُوؼحت٤س جُٔخطظس

 انفشع انصاَٙ

 انُرائج انًرشذثح ػهٗ لشُٚح انساليح فٙ انمشاس اإلداس٘

٣طشضد ػ٠ِ هش٣٘س عالٓس ٝطكس جُوشجسجش جإلدجس٣س جُظحدسز ػٖ جُغِطس جإلدجس٣س ك٢ جُذُٝس ذؼغ جُ٘طحتؽ جُط٢ 

 ضطٔػَ ك٤ٔح ٣أض٢:

 اإلداس٘: نٗ انرضاو األفشاد ترُفٛز انمشاسانُرٛجح األٔ -

، ذك٤ع ئرج طذس جُوشجس ٖٓ ٞخ جُطضجّ جألكشجد ذط٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١جإلدجس١ ٝؾ عالٓس جُوشجس٣طشضد ػ٠ِ هش٣٘س 

ْ كاٗٚ ٣٘لز كٞسج  ، ٖٝٓ غجُكحُس ذوش٣٘س هح٤ٗٞٗس ػ٠ِ طكطٚ ، كاٗٚ ٣طٔطغ ك٢ ضِيس٣س جُط٢ ضٌِٔٚ ٓغطٞك٤ح  ُؼ٘حطشٙجُؿٜس  جإلدج

ق٤ع ٣٘لز جُوشجس ك٢ قوْٜ ٖٓ ضحس٣خ ػِْٜٔ ذٚ ذاقذٟ جُطشم  ٤ٖ ذٚزج جُ٘لحر ػ٠ِ سػح جُٔخحؽر، ٝال ٣طٞهق ٛك٢ قن جإلدجسز

جُط٢ ٣وشسٛح جُوحٕٗٞ ٣ٝؼطذ ذٜح جُوؼحء
(2)

. 

جإلدجس١ جُغ٤ِْ ذَ ٣شَٔ جُوشجس  جإلدجس١  ُطضجّ ذٚ ال ٣٘ظد كوؾ ػ٠ِ جُوشجسجإلدجس١ ٝٝؾٞخ جال ُوشجسٝٗلحر ج

هش٣٘س ، ذَ ضغش١ شدٙ ٖٓ جُظلس  جإلدجس٣سئ٠ُ جُكذ جُز١ ٣ؿؼِٚ ٓؼذٝٓح  ٣ٝؿ جُٔؼ٤د أ٣ؼح  ٝرُي ك٢ قحُس ػذّ ٝطٍٞ جُؼ٤د

جإلدجس٣س ٓٔح ٣ؿؼَ جألكشجد ِٓطض٤ٖٓ ذٜزج جُوشجس  جإلدجس١ ٝٝؾٞخ ض٘ل٤زٙ ػ٠ِ جػطرحس أٗٚ ٖٓ  جُغالٓس ػ٠ِ ًحكس جُوشجسجش

ق٤ع جُٔرذأ هذ طذس ٓطحذوح  ُِوحٕٗٞ
(3)

  . 

ذك٤ع ًحٕ ُإلدجسز عِطس جُط٘ل٤ز جُٔرحشش  سجش جإلدجس٣س ذٔكغ جخط٤حسْٛ ٝئسجدضْٜ،كشجد ذط٘ل٤ز جُوشجٝئرج ُْ ٣ِطضّ جأل

هشجسجش ئدجس٣س ضظذسٛح ٝض٘لزٛح ذاسجدضٜح ٝقذٛح دٕٝ جُكحؾس ُِكظٍٞ ػ٠ِ قٌْ  ٠ضِٔي ضوش٣ش قوٞهٜح هرَ جألكشجد ذٔوطؼ

ٖٓ جُوؼحء ذحُط٘ل٤ز
(4)

  .  

جإلدجس٣س ػ٠ِ هش٣٘س جُغالٓس ٝجُظكس جُٔلطشع  جُؿرش١ ُِوشجسجش٘ل٤ز جُٔرحشش أٝ ٝضؼطٔذ ؾٜس جإلدجسز ك٢ عِطس جُط

، ٝطكطٚ ٝٓطحذوطٚ جُط٢ ذٔٞؾرٜح ٣لطشع عالٓس جُوشجس جإلدجس١، ٝس جإلدجسزضٞجكشٛح ك٢ ًحكس جُوشجسجش جُط٢ ضظذس ٖٓ ؾٜ

٠ ٖٓ ٣ذػ٢ ػٌظ هش٣٘س ، ٝػِرحشش ُٝٞ ذحعطخذجّ جُوٞز جُؿرش٣سُِوحٕٗٞ، ٖٝٓ غْ ك٤ٌٕٞ هشجسٛح هحذَ ُِط٘ل٤ز ذشٌَ كٞس١ ٝٓ

جُغالٓس ٝجُظكس إٔ ٣ػرص خشٝؼ جُوشجس ػٖ ئؽحس جُٔششٝػ٤س
(5)

. 

                                                

هؼحت٤س ػ٤ِح، ذؿِغس  22( ُغ٘س 2735( ٝ )2653قٌْ جُٔكٌٔس جإلدجس٣س جُؼ٤ِح جُٔظش٣س ك٢ جُطؼ٘حٕ سهْ )(1) 

12/12/1227. 

 .442دجس٣س، ٓشؾغ عحذن، صد. ع٤ِٔحٕ جُطٔح١ٝ، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوشجسجش جإل(2) 

–د. ػ٠ِ ٓكٔذ ذذ٣ش، د. ٜٓذٟ ٣حع٤ٖ جُغال٢ٓ ٝآخش٣ٖ، ٓرحدب ٝأقٌحّ جُوحٕٗٞ جإلدجس١، ششًس جُؼحضي ُظ٘حػس جٌُطحخ (3) 

 .456، ص2002، 4جُوحٛشز، ؽ

رحػس د. ٓكٔذ كإجد ٜٓ٘ح، ٓرحدب ٝأقٌحّ جُوحٕٗٞ جإلدجس١ ك٢ ؾٜٔٞس٣س ٓظش جُؼشذ٤س، ٓإعغس شرحخ جُؿحٓؼس ُِط(4) 

 .721جإلعٌ٘ذس٣س، دٕٝ ؽرؼس ٝضحس٣خ، ص-ٝجُ٘شش

 ٝٓح ذؼذٛح. 204،ص2000، شحؽ جإلدجس١، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤سد. أٗظ ؾؼلش، د. ػرذجُؼظ٤ْ ػرذجُغالّ، جُ٘(5) 
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 انُرٛجح انصاَٛح : اإلداسج ذكٌٕ فٙ يشكض انًذػٙ ػهّٛ دائًا   -

جإلدجس٣س جُظحدسز ٖٓ ؾٜس جإلدجسز ٣لطشع ك٤ٜح هش٣٘س جُظكس  س جُٔطشضرس ػ٠ِ إٔ ًحكس جُوشجسجشٖٓ جُ٘طحتؽ جُٜحٓ

، رُي ألٕ جألطَ إٔ جُوشجسجش ٣لطشع ك٤ٜح ٝكوح  ُوش٣٘س جُظكس ضٌٕٞ دجتٔح ك٢ ٓشًض جُٔذػ٠ ػ٤ِٚ جإلدجسزٝجُغالٓس إٔ ؾٜس 

ٝجُغالٓس إٔ جُوشجس هذ طذس ٖٓ ؾٜس جإلدجسز ٓغطٞك٢ ًحكس ششٝؽٚ ٝأسًحٗٚ ًٝٞٗٚ ٓٞجكن ُٔح ض٘ض ػ٤ِٚ جُوٞج٤ٖٗ ٝجُِٞجتف 

، ٝال جُوشجسجش جإلدجس٣س ٖٓ أٝجٓش ٝٗٞج٢ٛ قط٠ ٣طْ ئغرحش خالف رُيضٕٓٞ ذحقطشجّ ٓح ضطؼٔ٘ٚ ٝٝجؾد جُ٘لحر ٝإٔ جألكشجد ِٓ

، ئال جُرذء ك٢ ئؾشجءجش جُطوحػ٢ الُطضجٓحش جُط٢ ضؿة ذٜح جُوشجسجش جإلدجس٣س٣ٌٕٞ أٓحّ جألكشجد ئرج أسجدٝج جُطخِض ٖٓ ج

ػ٤ِٜح ذحعطٔشجس، ٌٝٛزج ضظرف ؾٜس جإلدجسز ٓذػ٠ دجس١ ٝكوح  ُإلؾشجءجش جُوح٤ٗٞٗسٝٓٞجؾٜس جُوشجس  جإل
(1)

 . 

 ، ق٤ع ضكٞص ؾٜس جإلدجسز ٠ ػ٤ِٚ ضٌٕٞ ك٢ ٓشًض أكؼَٝجإلدجسز ٢ٛٝ ك٢ ٓٞهق جُٔذػ

ٌطحذس جُطش٣ن جألعحع٢ ك٢ جإلغرحش، ق٤ع ٣ؼطٔذ جألٝسجم  جإلدجس٣س ًٜٝٞٗح ؽشف ك٢ جُذػٟٞ ؾؼَ جألٝسجم ٝجإلغرحش ذحُ

جإلدجس١ ػ٠ِ جألٝسجم  جإلدجس٣س جُوحػ٢
(2)

  . 

٣وغ ػ٠ِ ٖٓ هحّ ذحُطؼٖ ك٢ ك٢ ٓشًض جُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ٣ؿؼِٜح ك٢ ٓشًض أكؼَ ق٤ع ٣وغ ػدء جإلغرحش ًٕٝٞ جإلدجسز 

٣ؿد ػ٠ِ جُٔذػ٢ إٔ ٣زًش ك٢ طك٤لس دػٞجٙ ٓح   " :ط٘ل٤ز٣س ُ٘ظحّ جُٔشجكؼحش ػ٠ِ أٗٚجُالتكس جُ ، ق٤ع ٗظصجُوشجس جإلدجس١

ُذ٣ٚ ٝهص سكغ جُذػٟٞ ٖٓ ذ٤٘حش ٝأعح٤ٗذ إلغرحش ٓح ٣ذػ٢"
(3)

. 

ٓطكٔال  ُؼدء جإلغرحش ذك٤ع جُٔذػ٢ ، ق٤ع ٣ٌٕٞ أكؼَ ٖٓ جُٔذػ٢ ك٢ ٓشًض هح٢ٗٞٗ ػ٤ِٚ ٣٠ٌٕٞ جُٔذػ زجٝذٜ

 ٣وغ ػ٠ِ ػحضوٚ ضوذ٣ْ جألدُس ٝجُٔغط٘ذجش جُط٢ ضإًذ طكس دػٞجٙ.

 ، ٝػ٠ِ جإلدجسز جالٗظ٤حعٟٝٓغ رُي ٣ٌٕٞ ُِوحػ٢ إٔ ٣ٌِق جُؿٜس  جإلدجس٣س ذطوذ٣ْ جألٝسجم جُٔطؼِوس ذٞهحتغ جُذػٞ

ألٓش جُوحػ٢ ٝضوذ٣ْ جألٝسجم ٝجُٔغط٘ذجش جُٔطِٞذس ٝئال كإ جُٔشجٝؿس ٝجُؼ٘حد ٝسكغ ضوذ٣ْ جُٔغط٘ذجش ٣ؼذ ضغ٤ِٔح  ٖٓ ؾٜس 

جإلدجسز ذٔح ٣ذػ٤ٚ جُٔذػ٢ ٖٓ ذ٤حٗحش
(4)

  . 

ٖٓ جُٔرحدب جُٔغطوشز ك٢ أقٌحٜٓح ػ٠ِ أٗٚ  س جُؼ٤ِح جُٔظش٣س ق٤ع ٗظص ك٢ أقذٝهذ أقغ٘ص جُٔكٌٔس جإلدجس٣

س ك٢ ئغرحضٚ ئ٣ؿحذح  أٝ ٗل٤ح  ٍ جإلدجس١ إٔ جإلدجسز ضِطضّ ذطوذ٣ْ عحتش جألٝسجم ٝجُٔغط٘ذجش جُٔطؼِوس ذٔٞػٞع جُ٘ضجع ٝجُٔ٘طؿجُٔؿح

، كارج ٌِٗص ػٖ ضوذ٣ْ ضِي جألٝسجم ٝجُٔغط٘ذجش جُٔطؼِوس ذٔٞػٞع جُ٘ضجع كإ رُي ٣و٤ْ هش٣٘س ُظحُف ٓط٠ ؽِد ٜٓ٘ح رُي

ن ؾٜس جإلدجسز"جُٔذػ٢ ضِو٢ ػدء جإلغرحش ػ٠ِ ػحض
(5)

 

                                                

. د. ٓكٔٞد قحكع، جُوؼحء جإلدجس١، 442د. ع٤ِٔحٕ جُطٔح١ٝ، جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوشجسجش جإلدجس٣س، ٓشؾغ عحذن، ص(1) 

 .542، ص1223جُوحٛشز، –ٜ٘ؼس جُؼشذ٤س دجس جُ

د. ٓكٔذ ٓحٛش أذٞ جُؼ٤٘٤ٖ، جُٔٞعٞػس جُشحِٓس ك٢ جُوؼحء جإلدجس١ )جٌُطحخ جألٍٝ(، جُٔشًض جُو٢ٓٞ ُإلطذجسجش (2) 

 .567، ص2016جُوحٛشز، –جُوح٤ٗٞٗس 

( ٖٓ التكس ٗظحّ جُٔشجكؼحش جُششػ٤س ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س جُظحدسز ذوشجس ٝص٣ش جُؼذٍ سهْ 32/10) جُٔحدز(3) 

 ٛـ(.15/3/1422ك٢  3225ٛـ ٝجُٔؼذُس ذوشجسٙ سهْ )3/6/1423( ك٢ 4562)

حسٗس ٓغ ػرذ جُِط٤ق ٗح٣ق ػرذ جُِط٤ق، جُوشجس جإلدجس١ ذ٤ٖ ػشٝسجش جُط٘ل٤ز ٝٓوطؼ٤حش ٝهق جُط٘ل٤ز "دسجعس ٓو(4) 

 .15،  ص2000ؾحٓؼس ػذٕ ،ج٤ُٖٔ ، –دسجعس ضطر٤و٤س ُٞجهغ جُوؼحء جُؼشجه٢"، سعحُس دًطٞسجٙ 

هؼحت٤س ئدجس٣س ػ٤ِح، ٝجُظحدس ذؿِغس  14( ُغ٘س 1420قٌْ جُٔكٌٔس جإلدجس٣س جُؼ٤ِح جُٔظش٣س ك٢ جُطؼٖ سهْ )(5) 

30/2/1273. 
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ًحكس جُوشجسجش جإلدجس٣س إٔ ٣ِطضّ جألكشجد ذط٘ل٤ز ضِي  ٝذٜزج ٗؿذ أٗٚ ٣طشضد ػ٠ِ هش٣٘س جُظكس ٝجُغالٓس جُٔلطشػس ك٢ 

جُوشجسجش قط٠ ٣طْ جُكٌْ ذؼذّ ٓششٝػ٤طٜح ٖٓ جُوؼحء، ًٔح ٣ٌٕٞ ُِؿٜحش جإلدجس٣س ض٘ل٤ز ضِي جُوشجسجش ذشٌَ ٓرحشش دٕٝ 

جُ٘طحتؽ ، ًزُي كإ ؼحء، ق٤ع ضٌٕٞ جُظكس ٓلطشػس ك٤ٜح، قط٠ ٣طْ ئغرحش خالف رُيٖٓ جُو رٕ ذظكطٜحئجُكظٍٞ ػ٠ِ 

ػ٤ِٚ دجتٔح ك٢ قحُس جُطؼٖ ك٢ هشجسجضٜح، ق٤ع ٣ٌٕٞ  س إٔ ضٌٕٞ جإلدجسز ك٢ ٓشًض جُٔذػ٠جُٜحٓس جُٔطشضرس ػ٠ِ ضِي جُوش٣٘

 ٤س جُوشجس جُظحدس ٖٓ جُؿٜحش جإلدجس٣س .ضػرص ػذّ ٓششٝػ ِٓضّ ذطوذ٣ْ جُٔغط٘ذجش ٝجألدُس جُط٢ -جُٔذػ٢- جُطحػٖ

 انًطهة انصاَٙ

 انطثٛؼح االسرصُائٛح نٕلف ذُفٛز انمشاساخ اإلداسٚح فٙ انُظاو انسؼٕد٘

ػِٔ٘ح ٓٔح عرن إٔ جُوحػذز جُؼحٓس إٔ ًحكس جُوشجسجش جإلدجس٣س ضطٔطغ ذوش٣٘س جُظكس ٝجُغالٓس، ٓٔح ٣ؿؼَ ٛزٙ 

ُٜزج كإ جُطؼٖ ذحإلُـحء ػ٠ِ ضِي جُوشجسجش ال  جُذُٝس قط٠ ٣طْ ئغرحش ػذّ ٓششٝػ٤طٜح،جُوشجسجش عحس٣س ِٝٓضٓس ُألكشجد ك٢ 

ُٜزج  ٝال ٣طْ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س جُٔطؼٕٞ ك٤ٜح ػ٠ِ ذ٘حء ػ٠ِ هشجس ٖٓ جُٔكٌٔس، ٣ٞهق ض٘ل٤زٛح ذكغد جألطَ،

ؿ٤ش جُٞجهق ُذػٟٞ جإلُـحء ك٢ جُ٘ظحّ  غشٔح ٣أض٢ جألٗظحّ جعطػ٘حت٢، ٝٗط٘حٍٝ ك٤ًحٕ ٗظحّ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س ٣ٔػَ 

 جُغؼٞد١، غْ جعطػ٘حء ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ٖٓ جألغش ؿ٤ش جُٞجهق ُذػٟٞ جإلُـحء، ٝرُي ٖٓ خالٍ كشػ٤ٖ.

 

 

 انفشع األٔل

 األشش غٛش انٕالف نذػٕٖ اإلنغاء فٙ انُظاو انسؼٕد٘

س ٝجُغالٓس ٓٔح ٣ؿؼِٜح ٝجؾرس جُ٘لحر قط٢ ٣طْ جُكٌْ ذؼذّ ٓششٝػ٤س ضطٔطغ ذوش٣٘س جُظكُٔح ًحٗص جُوشجسجش جإلدجس٣س 

ٝقط٠ طذٝس ٛزج جُكٌْ ٖٓ جُٔكٌٔس ضظَ جُوشجسجش جإلدجس٣س عحس٣س ضِي جُوشجسجش ٝضلوذ ه٤ٔطٜح جُوح٤ٗٞٗس ك٢ ٛزج جُٞهص، 

أٝ جُ٘لحر ئ٠ُ إٔ ضوّٞ جإلدجسز ذغكرٚ، ، ذَ ٣ظَ جُوشجس جإلدجس١ ٓكال  ُِط٘ل٤ز ٝٝجؾرس جُ٘لحر قط٠ ُٝٞ ضْ جُطؼٖ ػ٤ِٜح ذحإلُـحء 

أٝ إٔ ٣وؼ٢ جُوحػ٢ ذاُـحتٚ ئرج ٓح ًحٕ ٓشٞخ ذأقذ ػ٤ٞخ جُٔششٝػ٤س
(1)

. 

ٗظحّ جُٔشجكؼحش جُٞجهق ُذػ١ٞ جإلُـحء، ق٤ع ٗض ٝهذ أًذ جُ٘ظحّ ك٢ جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ػ٠ِ ٛزج جألغش ؿ٤ش 

ج جُ٘ظحّ، ال ٣طشضد ػ٠ِ سكغ ٝسد ك٢ جُلوشز )ٙ( ٖٓ جُٔحدز جُػحٓ٘س ٖٓ ٛزأٓحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ػ٠ِ أٗٚ " ٓغ ػذّ جإلخالٍ ذٔح 

جُذػٟٞ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جُٔطِٞخ ئُـحءٙ"
(2)

 . 

كحُٔحدز جُغحذوس هذ هشسش ذشٌَ طش٣ف إٔ سكغ دػحٟٝ جإلُـحء ال ٣طشضد ػ٤ِٚ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ 

 .ك٤ٚ

ال ٣طشضد ػ٠ِ سكغ دػٟٞ جإلُـحء ٝهق " قذٟ جألقٌحّ ػ٠ِ أٗٚ ئق٤ع ٗظص ٝهذ أًذش أقٌحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ رُي 

ئرج ٓح ذشص ك٢ ؽِد ٝهق جُط٘ل٤ز جُؿذ٣س ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ػ٠ِ أٗٚ ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس إٔ ضأٓش ذٞهق ض٘ل٤زٙ 

جٌُحك٤س جُط٢ ضوطؼ٢ جإلؾحذس ئ٤ُٚ..." 
(3)

.     

                                                

 .142، ص1222، جسز، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤سش٣س ُإلدد. عح٢ٓ ؾٔحٍ جُذ٣ٖ، هؼحء جُٔالتٔس ٝجُغِطس جُطوذ٣(1) 

 .ـ22/1/1435ٛ( ٝضحس٣خ 3( ٖٓ ٗظحّ جُٔشجكؼحش أٓحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ جُظحدس ذحُٔشعّٞ ج٢ٌُِٔ جُٔشهْ )ّ/2جُٔحدز )(2) 

ألقٌحّ ، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس جـ10/2/1437ٛذؿِغس  ـ1436ٛ/م ُؼحّ 424/1هشجس د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالعطث٘حك٤س سهْ (3) 

 .402، صـ1437ٛٝجُٔرحدب جإلدجس٣س جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ُؼحّ 
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جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ذحإلُـحء أٓش ض٤ِٔٚ ػشٝسز ٓوطؼ٤حش جُٔظِكس  س رُي ذإٔ ػذّ  ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس٣ٝرش

جُؼحٓس ٝع٤ش جُٔشجكن جُؼحٓس ذحٗطظحّ ٝجػطشجد، كحُوٍٞ ذإٔ ًَ ؽؼٖ ذحُوشجس ٣ؿد إٔ ٣ٞهق ض٘ل٤زٙ ٛزج ذال شي ع٤إد١ ئ٠ُ 

شَ ٗشحؽ جإلدجسز ضٔحٓح  
(1)

. 

ج٤ُ٘س ال ٣رطـ٢ عٟٞ جُٔٔحؽِس ٝجُطغ٣ٞق ُِطؼٖ ػ٠ِ ًٔح إٔ جُوٍٞ ذـ٤ش رُي ٓؼ٘حٙ ئضحقس جُلشطس أل١ شخض ع٢ء 

أػٔحٍ جإلدجسز ذكؿس ػذّ ٓششٝػ٤طٜح، جألٓش جُز١ ٣غططرغ ئ٣وحف ض٘ل٤زٛح ٤ُطؼطَ ٗط٤ؿس  ُزُي ع٤ش جُٔشجكن جُؼحٓس
(2)

. 

جُز١ ضكو٤ن جُظحُف جُؼحّ ٝئشرحع جُكحؾحش جالؾطٔحػ٤س، جألٓش  رُي ألٕ ؿح٣س جألػٔحٍ ٝجُوشجسجش جإلدجس٣س ضطٔػَ ك٢

٣وطؼ٢ ئػالء جُظحُف جُؼحّ ػ٠ِ جُظحُف جُخحص، ٖٝٓ غْ كال ضٜذس ذكغد جألطَ ٓظِكس ػحٓس ألؾَ ٓظِكس خحطس، 

ٖٝٓ غْ كوذ هشس جُٔ٘ظْ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ُٔرذأ جألغش ؿ٤ش جُٞجهق ُذػٟٞ جإلُـحء، ٓٔح ٣ؿؼَ جُطؼٖ ذحإلُـحء ػ٠ِ 

 كغد جألطَ ػ٠ِ ٗكٞ ٓح عرن.أقذ جُوشجسجش جإلدجس٣س ال ٣ٞهق ض٘ل٤زٛح ذ

 انفشع انصاَٙ

 اسرصُاء ٔلف ذُفٛز انمشاس اإلداس٘ يٍ األشش غٛش انٕالف نذػٕٖ اإلنغاء

جإلُـحء ال ٣طشضد ػ٤ِٚ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس  ٟئرج ًحٕ جألطَ ك٢ جُ٘ظحّ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ٛٞ إٔ سكغ دػٞ

ئؾشجء ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس  حٓس، كٜ٘حى جعطػ٘حء ٖٓ ٛزٙ جُوحػذز ٣طٔػَ ك٢جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ، ٣ٝؼطرش رُي ٛٞ جُوحػذز جُؼ

ش أقٌحّ ٗظحّ جُٔشجكؼحش أٓحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ق٤ع ٗظص ػ٠ِ أٗٚ " ٓغ ػذّ جإلخالٍ ذٔح ٝسد ك٢ جُلوشز ، ٝهذ أًذجإلدجس١

ػ٠ِ أٗٚ ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس ، طِٞخ ئُـحءٙ)ٙ( ٖٓ جُٔحدز جُػحٓ٘س ٖٓ ٛزج جُ٘ظحّ، ال ٣طشضد ػ٠ِ سكغ جُذػٟٞ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جُٔ

إٔ ضأٓش ذٞهق ض٘ل٤زٙ ئرج ؽِد رُي ٝسأش جُٔكٌٔس إٔ ض٘ل٤زٙ ٣شضد آغحس ٣طؼزس ضذجسًٜح"
(3)

 . 

ٖٝٓ خالٍ جُٔحدز جُغحذوس ٣ظٜش أٜٗح هذ هشسش ك٢ شوٜح جألٍٝ جُوحػذز جُؼحٓس جُٔطٔػِس ك٢ جألغش ؿ٤ش جُٞجهق ُذػٟٞ 

جإلُـحء، غْ ؾحءش ُ٘ض ػ٠ِ جعطػ٘حء ٖٓ ضِي جُوحػذز ٣طٔػَ ك٢ عِطس جُٔكٌٔس ك٢ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١  جُٔطؼٕٞ  ك٤ٚ 

ئرج  ؛ك٤ٔح ذؼذ ضذجسًٜحٕ ض٘ل٤ز جُوشجس جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ هذ ٣طشضد ػ٤ِٚ أػشجس ٣طؼزس ئرج ؽِد رٟٝ جُٔظِكس رُي ٝسأش جُٔكٌٔس أ

  ضٞطِص جُٔكٌٔس ُؼذّ ٓششٝػ٤س جُوشجس جإلدجس١ ٓكَ جُطؼٖ.

 ش ـذز جألغـهحػ –جإلدجس٣س جعطػ٘حء ػ٠ِ جُوحػذز جُؼحٓس  شجسجشـحّ ٝهق ض٘ل٤ز جُوـذ ٗظـٜزج ٣ؼٝذ

 ٝرُي ُطؿ٘د جُٔغحٝب جٌُػ٤شز جُط٢ هذ ضكذظ ٗط٤ؿس ض٘ل٤ز جُكٌْ  - ؿ٤ش جُٔٞهق ُِطؼٖ ذحإلُـحء

جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ
(4)

   . 

ٝهذ ٗظص أقٌحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ػ٠ِ إٔ " جُوؼحء جإلدجس١ ذٔح ٛٞ ٓ٘ٞؽ ذٚ ٖٓ سهحذس ػ٠ِ ششػ٤س أػٔحٍ جإلدجسز 

سذٔح ٣٘طؽ ػٜ٘ح ٗطحتؽ ٣غطك٤َ ز جُٔطوحػ٤ٖ ٝجإلدجسز ػ٠ِ قذ عٞجء، ذٞهح٣طٜح ٖٓ جُٞهٞع ك٢ قحالش ػغ٤شقٔح٣س ٓظحُف 

 ضذجسًٜح ذاُـحء هؼحت٢ آؾَ ٣رطَ هشجسج  أطذسضٚ،

                                                

 .1025ّ ص 1226، دٕٝ ؽرؼس -جُوحٛشز-د. ع٤ِٔحٕ ٓكٔذ جُطٔح١ٝ، هؼحء جإلُـحء، دجس جُلٌش جُؼشذ٢(1) 

 . 21د. ٓكٔذ كإجد ػرذ جُرحعؾ، ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١، ٓشؾغ عحذن ص (2) 

 .، ٓشؾغ عحذن( ٖٓ ٗظحّ جُٔشجكؼحش أٓحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ 2جُٔحدز )(3) 

 .372، صٓس ُِوشجسجش جإلدجس٣س، ٓشؾغ عحذند. ع٤ِٔحٕ جُطٔح١ٝ، جُ٘ظش٣س جُؼح(4) 
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جضخحر ئؾشجء جعطػ٘حت٢ ٖٓ ٓرذأ جُظرـس جُ٘حكزز ألػٔحٍ جُغِطس جُؼحٓس ذطوش٣ش جإلرٕ ذطٞه٤ق  ٖٔ جُٔوشس إٔ ُُٚزج ك 

هحتٔح  ػ٠ِ أعرحخ ضرذٝ ك٢ ظحٛشز ؾذ٣س  هشجس ئدجس١ ٖٓ شأٗٚ إٔ ٣٘طؽ ػ٘ٚ آغحس طؼرس جالعطذسجى ئٕ ًحٕ ٓطِد ئ٣وحف ض٘ل٤زٙ

"ضرشس جُٞهق ك٢ رجضٚ
(1)

. 

ٖٓ ًٞٗٚ ٣ٔػَ جعطػ٘حء ػ٠ِ جُوحػذز جُؼحٓس ك٢ ٝجُكٌْ جُغحذن هذ أشحس ئ٠ُ جُطر٤ؼس جالعطػ٘حت٤س إلؾشجء ٝهق جُط٘ل٤ز 

جُط٘ل٤ز ػ٠ِ أعرحخ ؾذ٣س ضرشس ٗلحر جُوشجسجش جإلدجس٣س، ٝال ضكٌْ ذٚ جُٔكٌٔس ئال ك٢ ضِي جألقٞجٍ جُط٢ ٣وّٞ ك٤ٜح ؽِد ٝهق 

 ٝهق جُط٘ل٤ز.

٤ٖ جإلدجس١ ٓرشسٙ ك٢ ػشٝسز ئهحٓس ٗٞع ٖٓ جُطٞجصٕ جُ٘غر٢ ذ عطػ٘حت٢ ُ٘ظحّ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس٣ٝؿذ جُطحذغ جال

زجضٚ ، ٝٛٞ جألٓش جُز١ ٣ٔػَ ذجإلدجس١ ، كارج ًحٕ ُِلشد إٔ ٣ِؿأ ئ٠ُ جُوؼحء ؽحُرح  ئُـحء جُوشجسٓظحُف جألكشجد ٝٓظحُف جإلدجسز

، ٣ؿد أال ٣ٔ٘ف جألكشجد ٌٓ٘حش ضطؿحٝص ٛزج جُ٘طحم ٝجعطٔشجس جُؼَٔ، كاٗٚ ذحُٔوحذَ ٝٓشجػحز ُِٔظِكس جُؼحٓس ضٜذ٣ذج  العطوشجس

ذك٤ع ٣ٌٕٞ ٝهق جُط٘ل٤ز ك٢ جُكحالش جُط٢ ال ٣ٌٖٔ ضذجسى أػشجس جُط٘ل٤ز ك٤ٜح ٝقحالش جالعطؼؿحٍ، ٝرُي ُْ هذ ٣٘طؽ ػٖ 

ئسذحى ُِؼَٔ جإلدجس١ ُٝؿٜس جإلدجسز ٝػذّ هذسضٜح ػ٠ِ جُو٤حّ ذٞظحتلٜحجألٓش ذٞهق جُط٘ل٤ز ٖٓ شَِ ٝ
(2)

    . 

 

  

                                                

، ـ1435ُٛؼحّ  1/4/ئط/ئ/1022سهْ جُكٌْ  ـ1435ٛ/ م ُؼحّ 1343هشجس د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالعطث٘حك٤س سهْ  (1) 

، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس جألقٌحّ ٝجُٔرحدب جإلدجس٣س جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ـ21/7/1435ٛذؿِغس 

 .3541، صـ1435ُٛؼحّ 

جإلعٌ٘ذس٣س ،  -، ٓ٘شأز جُٔؼحسفجس٣س ك٢ جُلوٚ ٝهؼحء ٓؿِظ جُذُٝسد. ػرذ جُؼض٣ض ػرذ جُٔ٘ؼْ خ٤ِلس ، جُوشجسجش جإلد(2) 

 .46، ص 2007
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 انًثحس انصانس

 ششٔط ٔلف ذُفٛز انمشاس اإلداس٘ ٔحجٛح  انحكى انصادس تانٕلف

ػِٔ٘ح ٓٔح عرن إٔ ؽِد ئؾشجء ٝهق جُط٘ل٤ز ٣ؼذ ٗظحّ جعطػ٘حت٢ ٖٓ جُوحػذز جُؼحٓس جُٔطٔػِس ك٢ جألغش ؿ٤ش جُٞجهق 

ُذػٟٞ جإلُـحء، ٖٝٓ أؾَ رُي كوذ ٝػغ جُٔ٘ظْ ذحٌُِٔٔس ػذد ٖٓ جُششٝؽ جُط٢ ٣ِضّ ضٞجكشٛح قط٠ ٣ٌٕٞ ُِٔكٌٔس إٔ ضوؼ٢ 

 ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ.

ًزُي كإ جُكٌْ جُظحدس ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ٣ٌٕٞ ُٚ قؿ٤س هؼحت٤س ذك٤ع ضِطضّ جُؿٜحش جإلدجس٣س ك٢ جُذُٝس 

 ٤ز جُوشجس جُظحدس ٖٓ جُٔكٌٔس ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ قط٠ ٣طْ جُلظَ ك٢ دػ١ٞ جإلُـحء.ٝؾٞخ ض٘ل

ٝٗط٘حٍٝ رُي ٖٓ خالٍ ٓطِر٤ٖ، ك٢ جُٔطِد جألٍٝ ٗٞػف جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س  ٝجإلؾشجت٤س ُٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس 

ق ض٘ل٤ز جُوشجس  جإلدجس١ ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١ ك٢ قؿ٤س جُكٌْ جُظحدس ذٞهجإلدجس١ ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١، غْ ٗط٘حٍٝ ذ٤حٕ 

 ٓطِد غحٕ.

 انًطهة األٔل

 انششٔط انًٕضٕػٛح  ٔاإلجشائٛح نٕلف ذُفٛز انمشاس اإلداس٘ فٙ انُظاو انسؼٕد٘

جُٔكٌٔس جُٔخطظس ذ٘ظش ؽِرحش ٝهق جُط٘ل٤ز ذؼذد ٖٓ جُششٝؽ ُوذ ه٤ذ جُٔ٘ظْ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س 

جُط٢ ٣ِضّ ضٞجكشٛح، قط٠ ٣ٌٕٞ ٖٓ عِطس جُٔكٌٔس إٔ ضكٌْ ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ  جُٔٞػٞػ٤س ٝجإلؾشجت٤س

، ٝك٤ٔح ٢ِ٣ ٗط٘حٍٝ ذ٤حٕ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س ٝجإلؾشجت٤س ُٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١ ٖٓ خالٍ ك٤ٚ

  كشػ٤ٖ.

 انفشع األٔل

 انششٔط انًٕضٕػٛح نٕلف ذُفٛز انمشاس اإلداس٘

 ضطٔػَ جُششٝؽ جُٔٞػٞػ٤س جُط٢ ٣ِضّ ضٞجكشٛح قط٠ ضغطط٤غ جُٔكٌٔس إٔ ضوؼ٢ ذٞهق جُط٘ل٤ز ك٤ٔح ٣أض٢:

 االسرؼجال: /انششط األٔل

ٕٞ ك٤ٚ قذٝظ جإلدجس١ جُٔطؼ جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ إٔ ٣خش٠ ٖٓ ض٘ل٤ز جُوشجس ٣شطشؽ ُِكٌْ ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس

أٗٚ ُٞ ضأخش ذكع جُوؼ٤س دٕٝ طذٝس هشجس ذٞهق ض٘ل٤ز  ؽ جالعطؼؿحٍ، ذٔؼ٠٘ح ٣ؼرش ػ٘ٚ ذشش، ٝٛٞ ٓٗطحتؽ ٣طؼزس ضذجسًٜح

جُوشجس جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ قط٠ ٣طْ جُلظَ ك٢ ؽِد دػٟٞ جإلُـحء ُكذظ ػشس ذ٤ِؾ ٣ِكن رٝ جُشإٔ ٣ٝطؼزس ضالك٤ٚ ٝضذجسًٚ ذؼذ 

حإلُـحءذ جُكٌْ
 (1)

. 

ٓغ ػذّ جإلخالٍ ذٔح ٝسد ك٢ جُلوشز )ٙ( ٖٓ " أٗٚ: ٝهذ ٗض جُ٘ظحّ ك٢ جٌُِٔٔس ػ٠ِ ٛزج جُششؽ ذشٌَ طش٣ف ػ٠ِ  

ػ٠ِ أٗٚ ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس إٔ ، جُٔحدز جُػحٓ٘س ٖٓ ٛزج جُ٘ظحّ، ال ٣طشضد ػ٠ِ سكغ جُذػٟٞ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جُٔطِٞخ ئُـحءٙ

ضأٓش ذٞهق ض٘ل٤زٙ ئرج ؽِد رُي ٝسأش جُٔكٌٔس إٔ ض٘ل٤زٙ ٣شضد آغحس ٣طؼزس ضذجسًٜح"
(2)

 . 

ٝجُز١ ٣طٔػَ ك٢ إٔ ٣طشضد ػ٠ِ ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١  ش ئ٠ُ ٝؾٞخ ضٞجكش ششؽ جالعطؼؿحٍٝجُٔحدز جُغحذوس هذ أشحس

 ،ٗطحتؽ ٣طؼزس ضذجسًٜح ك٤ٔح ذؼذ

                                                

، 2005، 1، ٓ٘شٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س، ذ٤شٝش، ؽ-جٌُطحخ جُػح٢ٗ-ذ سكؼص ػرذ جُٞٛحخ، جُوؼحء جإلدجس١ د. ٓكٔ(1) 

 .332ص

 ، ٓشؾغ عحذن.جكؼحش أٓحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ جُظحدس( ٖٓ ٗظحّ جُٔش2جُٔحدز )(2) 
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جضخحرٙ ُِكلحظ ػ٠ِ جُكن ٣طكون ششؽ جالعطؼؿحٍ ئرج ضر٤ٖ ُِوحػ٢ جُٔخطض إٔ جإلؾشجء جُٞهط٢ جُٔطِٞخ ٓ٘ٚ ق٤ع  

، أٓش ال ٣كطَٔ جالٗطظحس ٝجُطأؾ٤َ ُك٤ٖ ػشػٚ ػ٠ِ هحػ٢ جُٔٞػٞع جُز١ ٣خش٠ ػ٤ِٚ ٖٓ جُؼشس
(1)

. 

ٝأٗٚ ٣طٔػَ ك٢ جُ٘طحتؽ جُط٢ ٣طؼزس  ٝهذ أًذ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ػ٠ِ ػشٝسز ضٞجكش ششؽ جالعطؼؿحٍ ُِوؼحء ذٞهق جُط٘ل٤ز

إٔ ٣طشضد ػ٠ِ ض٘ل٤ز  ضٞجكش جالعطؼؿحٍ ٝٛٞ ٣طٔػَ ك٢جُوشجس جإلدجس١ ض٘ل٤ز ٣شطشؽ ُٞهق " :ٗٚق٤ع ٗض ػ٠ِ ئ ضذجسًٜح 

ٍٖ ٝجػف ٖٓ جإلدجسز ٝجكطثحشجُوشجس ٗطحتؽ ٣طؼزس ضذجسًٜح ٣غطِضّ قٔح٣س جُطحُد ٓإهطح  قط٠ ٣وؼ٢  ، أٝ ٣ٌٕٞ ٓ٘ط٣ٞح  ػ٠ِ ضؿ

" ذاذطحٍ جُوشجس
(2)

.      

إٔ " إ د٣ٕٞ جُٔظحُْ ٣وؼ٢ ذشكغ جُطِد، ق٤ع ٗض ػ٠ِ:ال ٣طٞجكش ك٤ٜح ششؽ جالعطؼؿحٍ ك جُط٢ٝك٢ جألقٞجٍ 

٣طٔغي ـح٣س ٓح َ، كجُوشجس ٣شضد آغحسج  ٣طؼزس ضذجسًٜح، ٝذططر٤ن رُي ػ٠ِ جُطِد جُٔحغ ٝهق ض٘ل٤ز أ١ هشجس ٓشٕٛٞ ذٌٕٞ ض٘ل٤ز

ُٔذػ٢ ًٝحُس ضذجسًٜح، ذوُٞٚ ئٕ ٓظحُف جُٞهق عططؼطَ، ٝٓح رًشٙ ج٣طؼزس ذٚ جُٔذػ٢ ًٝحُس ٝٓح ٣ذػ٤ٚ ٖٓ جألػشجس جُط٢ 

ٓٔح ض٘ط٢ٜ ٓؼٚ جُذجتشز ئ٠ُ سكغ جُطِد جُؼحؾَ  ...ػشسج  ٣شضد آغحسج  ٣طؼزس ضذجسًٜحذ ، ئال أٗٚ ال ٣ؼ٣ؼطرش ػشجسج  ٝال شي

."..جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس 
(3)

.       

 انجذٚح: /انششط انصاَٙ

ششؽ ٝ جُؿذ٣س ئ٠ُ ؾحٗد ششؽ جالعطؼؿحٍ، ، ضٞجكش ششؽس ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جُٔطؼٕٞ ك٣ٚ٤شطشؽ ُطوؼ٢ جُٔكٌٔ

، إٔ جُوشجس جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ذحإلُـحء ٣ٌٕٞ ٓكطَٔ ٛش جألٝسجم ٝذ٘حء ػ٠ِ ٗظشز أ٤ُٝسإٔ ضشٟ جُٔكٌٔس ٖٓ ظحجُؿذ٣س ٣ؼ٢٘ 

 جُط٢ ضِكن جُوشجس جإلدجس١، قط٠ ُٝٞ جٗط٠ٜ جُوحػ٢جإلُـحء ألٗٚ ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٤د ذأقذ ػ٤ٞخ ػذّ جُٔششٝػ٤س 

٤ش قو٤و٢ ٝجُوشجس ع٤ِْجإلدجس١ ك٤ٔح ذؼذ ػ٘ذ ذكع دػٟٞ جإلُـحء ذطؼٔن إٔ جُؼ٤د ؿ
(4)

  . 

ق٤ع ٗض د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ضٞجكش ششؽ جُؿذ٣س ئ٠ُ ؾحٗد ششؽ جالعطؼؿحٍ  ٝهذ أًذش أقٌحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ جشطشجؽ

ك٢ جُطِد جُؼحؾَ ٣وطؼ٢ هؼحء ضكون ششؽ٢ جالعطؼؿحٍ ٝجُؿذ٣س، ٝرُي ذإٔ ٣ٌٕٞ جدػحء جُطحُد " إٔ ٓ٘حؽ جُلظَ :ػ٠ِ

ػ٠ِ أعرحخ ؾذ٣س، ٝرُي ذإٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ جُٔشؾف قغد جُظحٛش ٖٓ جألٝسجم جُكٌْ ذطِد جُٔذػ٢ ػ٘ذ  -ذكغد جُظحٛش-هحتٔح  

ٗظش جُٔٞػٞع "
(5)

. 

 ، كارج ٝؾذ إٔ جُوشجس٤ٚ ٖٓ ػذٓٚكحُوحػ٢ ٝكوح  ُزُي ٣وّٞ ذظٞسز أ٤ُٝس ذلكض ٓذٟ ٓششٝػ٤س جُوشجس جُٔطؼٕٞ ك

ٕ جُؼو٤ذز جُط٢ ضٌٜٞٗح جُٔكٌٔس ػٖ ٣ظذس هشجسٙ ذٞهق جُط٘ل٤ز، ٝذٔؼ٠٘ آخش كا جإلدجس١ قغد جُظحٛش هذ شحذس ػ٤د ٓح كاٗٚ

ؽِد ٝهق جُط٘ل٤ز ٢ٛ ػو٤ذز أ٤ُٝس ٓر٤٘س ػ٠ِ أعحط أسؾك٤س ئطذجس هشجسٛح ذحإلُـحء ػ٘ذ ذكع ٓٞػٞع دػٟٞ جإلُـحء
(6)

  . 

                                                

، 1222، جُطرؼس جُػح٤ٗس، د. ٓظطل٠ ٓؿذ١ ٛشؾس، جُؿذ٣ذ ك٢ جُوؼحء جُٔغطؼؿَ، دجس جُػوحكس ُِطرحػس ٝجُ٘شش ذحُوحٛشز(1) 

 .74ص

، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس ـ22/11/1437ٛ، ذؿِغس ـ1437ٛم ُؼحّ  2645/2هشجس د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالذطذجت٤س سهْ (2) 

 .472، صـ1437ٛجألقٌحّ ٝجُٔرحدب جإلدجس٣س جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس ُؼحّ 

، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس جألقٌحّ ٝجُٔرحدب جإلدجس٣س ـ1437ٛ/ م ُؼحّ 653/7د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالذطذجت٤س سهْ  هشجس(3) 

 .412، صـ1437ٛجُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ُؼحّ 

 .334، ٓشؾغ عحذن، صسكؼص ػرذ جُٞٛحخ، جُوؼحء جإلدجس١د. ٓكٔذ (4) 

، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس جألقٌحّ ٝجُٔرحدب ـ1436ٛ/ م ُؼحّ 10222/1ك٢ جُوؼ٤س جالذطذجت٤س سهْ  هشجس د٣ٞجٕ جُٔظحُْ(5) 

 .410، صـ1437ٛجإلدجس٣س جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ُؼحّ 

 .213ّ، ص2010جُؼشجم، جُطرؼس جُػح٤ٗس  -دٛٞى-ذٕٝ ٗحشش، ذد. ٓحصٕ ٤ُِٞ سجػ٢، جُوؼحء جإلدجس١(6) 
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 انفشع انصاَٙ

 انششٔط اإلجشائٛح نٕلف ذُفٛز انمشاس اإلداس٘

ػٞػ٤س جُط٢ ٣ؿد ضٞجكشٛح قط٠ ٣كٌْ جُوحػ٢ ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ، ئ٠ُ ؾحٗد جُششٝؽ جُٔٞ

٣شطشؽ ضٞجكش ذؼغ جُششٝؽ جإلؾشجت٤س جُط٢ ٣ؿد ضٞجكشٛح ٢ٛ جألخشٟ قط٠ ٣طغ٠٘ ٤ُٜثس جُٔكٌٔس إٔ ضكٌْ ذٞهق ض٘ل٤ز 

 جُوشجس جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ، ٝضطٔػَ ضِي جُششٝؽ ك٤ٔح ٣أض٢:

 انرمذو ترظهى إنٗ انجٓح اإلداسٚح: ٔجٕب  /انششط األٔل

جُطوذّ ذذػٟٞ جإلُـحء، ُٜزج كاٗٚ ٣شطشؽ هرَ جُطوذّ ذطِد ٝهق جُط٘ل٤ز ٝؾٞخ ٣شضرؾ ؽِد ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ 

، ُِٔكٌٔس إٔ ضورَ قٌحّ جُٞجسدز ك٢ جُلوشز جُغحذوس، ق٤ع ٗض جُ٘ظحّ ػ٠ِ أٗٚ " جعطػ٘حء ٖٓ جألذطظِْ ئ٠ُ جُؿٜس جإلدجس٣س

ك٢ جُكحالش جُٔغطؼؿِس ٓط٠ جهطشٗص ذطِد ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ جُٔطِٞخ  -طشز جُطظِْ جُٞؾٞذ٢خالٍ ك-دػٟٞ جإلُـحء 

ئُـحؤٙ ذششؽ جُطظِْ ئ٠ُ جُؿٜس ٓظذسز جُوشجس"
(1)

. 

ُطظِْ ٖٓ جُوشجس إٔ ٣طْ جٝجألطَ  ،كحُٔ٘ظْ هذ جشطشؽ ٝؾٞخ جُطوذّ ذطظِْ هرَ سكغ دػٟٞ جإلُـحء ٝؽِد ٝهق جُط٘ل٤ز

ك٤ٔح ُْ ٣شد ذٚ ٗض خحص، ٣ؿد ك٢ جُذػٟٞ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشز ، ق٤ع ٗض جُ٘ظحّ ػ٠ِ أٗٚ " خالٍ عط٤ٖ ٣ٞٓح  

إٔ ٣غرن سكؼٜح ئ٠ُ جُٔكٌٔس  -ئٕ ُْ ضٌٖ ٓطؼِوس ذشإٕٝ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس-)خ( ٖٓ جُٔحدز جُػحُػس ػشش ٖٓ ٗظحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ 

" خالٍ عط٤ٖ٘ ٣ٞٓح  ٖٓ ضحس٣خ جُؼِْ ذحُوشجسجإلدجس٣س جُطظِْ 
(2)

. 

، كارج ُْ ٣طْ جُرص ك٤ٚ ذحُورٍٞ أٝ ك٢ جُطظِْ ٖٓ هرَ جُؿٜس جإلدجس٣س٣ٝ٘طظش جُطحُد ذكغد جألطَ قط٠ ٣طْ جُرص 

 جُشكغ ٣ٌٕٞ ُٚ سكغ جُذػٟٞ ذؼذ ٓؼ٢ عط٤ٖ ٣ّٞ ٖٓ ضحس٣خ ضوذ٣ْ جُطظِْ، ئال إٔ جُٔ٘ظْ هذ ٓ٘ف رٟٝ جُشإٔ جُطوذّ ذشكغ

دػٟٞ جإلُـحء خالٍ ٓذز جُغط٤ٖ ٣ٞٓح  ٓط٠ جهطشٗص جُذػٟٞ ذطِد ٝهق جُط٘ل٤ز، ٝكوح  ُٔح ٗظص ػ٤ِٚ جُلوشز جُخحٓغس ٖٓ جُٔحدز 

 عحذوس جُزًش، ٝرُي ذششؽ جُطوذّ ذحُطظِْ ئ٠ُ جُؿٜس جإلدجس٣س.

 :دػٕٖ اإلنغاءإنٗ طهة ٔلف انرُفٛز  اسرُاد /انششط انصاَٙ

٣ٝؼذ رُي ٗط٤ؿس ُالسضرحؽ  ٤ز ٓغط٘ذ ئ٠ُ دػٟٞ ئُـحء جُوشجس جُٔطِٞخ ٝهق ض٘ل٤ز٣ٌٕٙٞ ؽِد ٝهق جُط٘ل٣شطشؽ إٔ 

ألطَ ٛٞ جُؼالهس جُطرؼ٤س جُٔٞؾٞدز ذ٤ْٜ٘، ذحػطرحس إٔ ؽِد جإلُـحء  جُٔٞؾٞد ذ٤ٖ ؽِر٢ جإلُـحء ٝجُٞهق ٝؾٞدج  ٝػذٓح ، ٝٗظشج  

رجضٚ، ٌُٝ٘ٚ ض٤ٜٔذ إلُـحء جُوشجس رُي ألٕ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس ٤ُظ ذـح٣س ك٢، ٝٝؽِد ٝهق جُط٘ل٤ز ٛٞ جُلشع
(3)

.   

ٔشجكؼحش أٓحّ د٣ٞجٕ جُٔظِْ جُ٘ض ذشٌَ طش٣ف ػ٠ِ ٝؾٞخ جهطشجٕ ؽِد ٝهق جُط٘ل٤ز ٛزج ُْٝ ٣ط٘حٍٝ ٗظحّ جُ

" ٓغ ػذّ جإلخالٍ ذٔح ٝسد ك٢ جُلوشز )ٙ( ٖٓ جُٔحدز جُػحٓ٘س ٖٓ ٛزج جُ٘ظحّ، ال ٣طشضد :ذذػٟٞ جإلُـحء، ق٤ع ٗض ػ٠ِ أٗٚ

ػ٠ِ أٗٚ ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس إٔ ضأٓش ذٞهق ض٘ل٤زٙ ئرج ؽِد رُي ٝسأش ، جُذػٟٞ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جُٔطِٞخ ئُـحءٙػ٠ِ سكغ 

" جُٔكٌٔس إٔ ض٘ل٤زٙ ٣شضد آغحس ٣طؼزس ضذجسًٜح
(4)

 . 

                                                

 .ـ22/1/1435ٛ( ٝضحس٣خ 3( ٖٓ ٗظحّ جُٔشجكؼحش أٓحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ جُظحدس ذحُٔشعّٞ ج٢ٌُِٔ جُٔشهْ )ّ/2/5ُٔحدز )ج(1) 

 .، ٓشؾغ عحذن( ٖٓ ٗظحّ جُٔشجكؼحش أٓحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ 2/4جُٔحدز )(2) 

 .272، صٓس ُِوشجسجش جإلدجس٣س، ٓشؾغ عحذند. ع٤ِٔحٕ جُطٔح١ٝ، جُ٘ظش٣س جُؼح(3) 

 .، ٓشؾغ عحذن( ٖٓ ٗظحّ جُٔشجكؼحش أٓحّ د٣ٞجٕ جُٔظح2ُْ) جُٔحدز(4) 
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، ٌُٖٝ ُْ ض٘ض ٟ جإلُـحء ٝٓطلشع ػٜ٘حكحُٔحدز جُغحذوس هذ أشحسش ئ٠ُ إٔ ؽِد ٝهق جُط٘ل٤ز ٣ٌٕٞ ٓغط٘ذ ئ٠ُ دػٞ

ؽِد ٝهق جُط٘ل٤ز ك٢ رجش ػش٣ؼس دػٟٞ جإلُـحء، ٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ ؾٞجص إٔ ٣طْ ضوذ٣ْ ؽِد ٝهق جُط٘ل٤ز ػ٠ِ ٝؾٞخ إٔ ٣ٌٕٞ 

 ك٢ ػش٣ؼس ٓغطوِس ٌُٖٝ ذششؽ إٔ ٣غرن رُي سكغ دػٟٞ جإلُـحء، ألٕ ؽِد ٝهق جُط٘ل٤ز ٣ٌٕٞ ٓطلشػح  ػٜ٘ح.

" إٔ عِطس ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س ٓشطوس ٖٓ عِطس  :ػ٠ِٝهذ أًذش رُي أقٌحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ق٤ع ٗظص 

"جإلُـحء ٝكشع ٜٓ٘ح 
(1)

. 

 جُشإٔ ضوذ٣ْ ؽِد ٝهق جُط٘ل٤ز ذشٌَ ٓغطوَ ػٖ دػٟٞ جإلُـحء، ًٔح  ١ٝػ٠ِ ٛزج ٣ٌٕٞ ُزٝ

ػ٠ِ جُوشجس  ك٢ رجش ػش٣ؼس دػٟٞ جإلُـحء، ٝٓح ٣ؿشٟ ػ٤ِٚ جألٓش ك٢ أؿِد جألق٤حٕ إٔ ٣طْ جُطؼ٣ٌٖٕٞ ُٚ ضوذ٣ْ جُطِد 

  ذحإلُـحء ٝك٢ رجش جُؼش٣ؼس ٣طِد جُٔذػ٢ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس ذظلس ٓغطؼؿِس هرَ جُلظَ ك٢ ٓٞػٞع جُذػٟٞ.

 انًطهة انصاَٙ

 اإلداس٘ فٙ انُظاو انسؼٕد٘ انحكى انصادس تٕلف ذُفٛز انمشاس حجٛح

ٙ ؽِد ٓطلشع ػٖ دػٟٞ ئٕ ؽِد ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س ٣ذخَ ك٢ جخطظحطحش د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحػطرحس

ـحء، ُٜزج كإ جُكٌْ جُظحدس ذٞهق ض٘ل٤ز هشجس ئدجس١ ٛٞ قٌْ هؼحت٢ ٣طٔطغ ذزجش جُكؿ٤س جُط٢ ضطٔطغ ذٜح جألقٌحّ جألخشٟ، جإلُ

جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س، ٝك٤ٔح ٢ِ٣ ٝكوح  ُٔح ض٘ض ػ٤ِٚ جألٗظٔس جُوح٤ٗٞٗس ذحٌُِٔٔس  ٙٓٔح ٣ِضّ ؾٜس جإلدجسز ذحقطشجٓٚ ٝٝؾٞخ ض٘ل٤ز

ٝجُؿضجء جُٔطشضد ػ٠ِ جٓط٘حع  ،٤ًٝل٤س ض٘ل٤ز رُي جُكٌْ ُكٌْ جُظحدس ذٞهق جُط٘ل٤زٍٝ ذ٤حٕ ضِي جُكؿ٤س جُط٢ ٣طٔطغ ذٜح جٗط٘ح

   ز ػٖ ض٘ل٤زٙ، ٝرُي ٖٓ خالٍ كشػ٤ٖ.جإلدجس

 انفشع األٔل

 حجٛح حكى ٔلف ذُفٛز انمشاس  اإلداس٘

جإلدجس١ ذكؿ٤س جألٓش جُٔوؼ٢ ذٚ، ٓػِٚ ٓػَ عحتش جألقٌحّ جُوؼحت٤س  ٌْ جُوؼحت٢ جُظحدس ذاُـحء جُوشجس٣طٔطغ جُك

جإلدجس١ جُكٌْ جُظحدس ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جُوطؼ٤س جألخشٟ ذشكغ جُذػٟٞ أٝ هرُٜٞح أٝ
(2.)

. 

ٕ جألقٌحّ جُٔغطؼؿِس ٢ٛ أقٌحّ هؼحت٤س ط٘ل٤ز ٛٞ قٌْ ك٢ ٓغأُس ٓغطؼؿِس، ٝأُٝٔح ًحٕ جُكٌْ جُظحدس ذٞهق جُ

جُش٢ء جُٔوؼ٢ ذٚ ٝضٌٕٞ ِٓضٓس ُِٔكٌٔس ُٝطشك٢ جُذػٟٞ، ئال إٔ ٛزٙ جُكؿ٤س ال ضإخز ػ٠ِ ئؽالهٜح، كٜزٙ ضٌطغد قؿ٤س 

ذَ ٢ٛ أقٌحّ ٝهط٤س ٣ؿٞص جُؼذٍٝ ػٜ٘ح ػ٘ذ جٗوؼحء جألعرحخ جُط٢ دػص  ؛جألقٌحّ ٤ُغص كحطِس ك٢ أطَ جُ٘ضجع ذطر٤ؼطٜح

ٔس جُٔٞػٞع ئرج ٣رو٠ ُٜح جُكن ذطـ٤٤ش أٝ ضرذ٣َ ٛزج جُكٌْ إلطذجسٛح، ك٢ٜ ال ضكٞص ػ٠ِ قؿ٤س جُش٢ء جُٔوؼ٢ ذٚ أٓحّ ٓكٌ

ٝكوح  ُو٘حػطٜح
(3)

. 

                                                

، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس جألقٌحّ ٝجُٔرحدب ـ1436ٛ/ م ُؼحّ 10222/1ذجت٤س سهْ هشجس د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالذط(1) 

 .410، صـ1437ٛجإلدجس٣س جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ُؼحّ 

 .622ص ،1226 جإلعٌ٘ذس٣س،-، ٓ٘شأز جُٔؼحسف٢ٗٞ ػرذ هللا، جُوؼحء جإلدجس١د. ػرذ جُـ٢٘ ذغ٤(2) 

د. ئذشج٤ْٛ طحُف جُظشج٣شز، ٓذٟ كحػ٤ِس جُوؼحء جُٔغطؼؿَ ٝآ٤ُس ض٘ل٤زٙ ك٢ جُطشش٣غ جألسد٢ٗ، ذكع ٓ٘شٞس ك٢ ٓؿِس (3) 

 .22ص  ،2013(، جُؼحّ 2(، جُؼذد)1جُٔؿِذ)ؾحٓؼس جألٗرحس ُِؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس ٝجُغ٤حع٤س، 
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جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ذحإلُـحء ٣ؼذ قٌٔح  هطؼ٤ح  ُٚ ٓوٞٓحش  جُكٌْ جُظحدس ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس ٝػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ إٔ

جألقٌحّ ٝخظحتظٜح ًٔح عرن جُوٍٞ، ئال أٗٚ ال ٣كٞص قؿ٤س جُش٢ء جُٔكٌّٞ ك٤ٚ أٓحّ ٓكٌٔس جُٔٞػٞع ػ٘ذ ٗظش ؽِد 

جإلُـحء
(1)

. 

٣طؼشع ُٔٞػٞػٚ،  جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ذحإلُـحء ال ٣ٔظ أطَ جُ٘ضجع ٝال جُكٌْ جُظحدس ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس ألٕ

ال ٣ؼ٢٘ أٜٗح عطكٌْ ذاُـحء جُوشجس جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ، ًٔح إٔ سكؼٜح جُكٌْ ذٞهق جُط٘ل٤ز ال ٣ؼ٢٘ أٜٗح  جُوشجسض٘ل٤ز ٝإٔ هرٍٞ ٝهق 

عطوؼ٢ ذشكغ دػٟٞ جإلُـحء
(2)

. 

٘حت٢ جُٔوشس ُٚ جضخحر ئؾشجء جعطػجُوؼحء جإلدجس١ ٖٓ " إٔ  :ق٤ع ٗظص ػ٠ِٝهذ أًذش أقٌحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ رُي 

ٖٓ ٓرذأ جُظرـس جُ٘حكزز ألػٔحٍ جُغِطس جُؼحٓس ذطوش٣ش جإلرٕ ذطٞه٤ق هشجس ئدجس١ ٖٓ شأٗٚ إٔ ٣٘طؽ ػ٘ٚ آغحس طؼرس جالعطذسجى 

رُي دٕٝ ُضّٝ جشطشجؽ إٔ ٣٘رة  ،ؾذ٣س ضرشس جُٞهق ك٢ رجضٚ ٛحئٕ ًحٕ ٓطِد ئ٣وحف ض٘ل٤زٙ هحتٔح  ػ٠ِ أعرحخ ضرذٝ ك٢ ظحٛش

ُك٤ٖ جُلظَ ك٢ أطَ  ،جُٔغحط ذأطَ جُطؼٖ ذحإلُـحء ٓرحششز ػ٘ذ جُرص ك٢ ٗظش طكطٚػ٠ِ جٗؼذجّ جُٔششٝػ٤س ُؼذّ 

أٝ ذشكغ جُذػٟٞ جألعحع٤س جُٔ٘رػن ػٜ٘ح ٛزج جُطِد جُؼحؾَ ئٓح ذاُـحء جُوشجس جُٔطؼٕٞ ػ٤ِٚ ك٤ٌٕٞ جإل٣وحف ق٤٘ثز ٓإًذج  

عوؾ جألطَ عوؾ جُلشع، ٣ٌٕٝٞ جُوشجس  ٠جُذػٟٞ ٓٔح ٣طشضد ػ٤ِٚ ذحُؼشٝسز ٝذظلس آ٤ُس جُطـحء جُكٌْ ذحُٞهق ألٗٚ ٓط

" جُطؼ٤ٖ ذحُطح٢ُ ٗحكزج  
(3)

. 

ػف جُكؿ٤س جُط٢ ٣طٔطغ ذٜح جُوشجس جُظحدس ذٞهق جكٌْ ق٤ع ذ٤ٖ ذشٌَ ٝجُُٝوذ أقغٖ هؼحت٘ح جإلدجس١ ك٢ ٛزج 

حء، ٣ٝظَ جُط٘ل٤ز ًٕٝٞ ٛزج جُكٌْ ٣طٔطغ ذكؿ٤س ك٤ٔح كظَ ك٤ٚ، دٕٝ إٔ ٣ٔظ رُي أطَ ٝٓٞػٞع جُ٘ضجع ٝٛٞ دػٟٞ جإلُـ

كارج طذس جُكٌْ ذاُـحء جُوشجس جإلدجس١ ٛزج جُكٌْ جُظحدس ٓطٔطغ ذحُكؿ٤س قط٠ طذٝس جُكٌْ جُٜ٘حت٢ ك٢ دػٟٞ جإلُـحء، 

ذشكغ دػٟٞ جإلُـحء عوؾ جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ، أطرف رُي ٓإًذج  ُِكٌْ جُظحدس ٖٓ هرَ ذٞهق جُط٘ل٤ز، ٝئرج طذس جُكٌْ 

 ُكؿ٤س جُط٢ ًحٕ ٣طٔطغ ذٜح هرَ جُلظَ ك٢ ٓٞػٞع جُ٘ضجع.ٝجٗطٜص ٓؼٚ ج ،جُظحدس ذٞهق جُط٘ل٤ز

ٖٝٓ غْ كإ ٛ٘حى ضأغ٤ش ٓطرحدٍ ذ٤ٖ جُكٌْ جُظحدس ذٞهق جُط٘ل٤ز ٝجُكٌْ جُز١ ٣ظذس ك٢ دػٟٞ جإلُـحء، سؿْ إٔ 

 جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ال ٣ل٤ذ هحػ٢ جإلُـحء ٝال ٣إغش ػ٤ِٚ ػ٘ذ جُلظَ ك٢ ٓٞػٞع ُظحدس ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجسجُكٌْ ج

 جُذػٟٞ ًٞٗٚ قٌْ ٓإهص ذطر٤ؼطٚ ؽحُٔح ُْ ضطـ٤ش جُظشٝف
(4)

. 

ٝضٌٕٞ جُؿٜحش جإلدجس٣س ِٓطضٓس ذحُكٌْ جُظحدس ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ، ذك٤ع ٣ؿد ػ٤ِٜح 

جعطٔشش جإلدجسز ك٢ جُط٘ل٤ز ٝضْ جُوؼحء ك٤ٔح ذؼذ ذاُـحء  ئرج ُوشجس قط٠ جُلظَ ك٢ دػٟٞ جإلُـحء، ذك٤عجُطٞهق ػٖ ض٘ل٤ز ج

س ض٘ل٤ز هشجس ئدجس١ ؿ٤ش جُوشجس ٝػذّ ٓششٝػ٤س، كإ رُي ٣غطٞؾد ضؼ٣ٞغ جُٔؼشٝس ػٖ جإلػشجس جُط٢ ٝهؼص ٗط٤ؿ

 ٓششٝع،

                                                

-ذ٤شٝش-شش، ُر٘حٕ، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س ُِطرحػس ٝجُ٘-جُشهحذس جُوؼحت٤س -د. ٓكٔذ ًحَٓ ٤ُِس، جُشهحذس ػ٠ِ أػٔحٍ جإلدجسز(1) 

 .1275ص  ،1267، دٕٝ ؽرؼس 

 .677ص  ،1272 ،7ؽ، -جُوحٛشز-د. ٓكٔٞد ٓكٔذ قحكع، جُوؼحء جإلدجس١، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س(2) 

، ـ1435ُٛؼحّ  1/4/ئط/ئ/1022ٙ سهْ جُكٌْ 1435/ م ُؼحّ 1343د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالعطث٘حك٤س سهْ  هشجس(3) 

، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس جألقٌحّ ٝجُٔرحدب جإلدجس٣س جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ـ21/7/1435ٛذؿِغس 

 .3541، صـ1435ُٛؼحّ 

٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س ٝجإلشٌحالش جُٔطؼِوس ذٚ، سعحُس دًطٞسجٙ ٓوذٓس ٤ٌُِس جُكوٞم ذؿحٓؼس د. قغ٢٘ عؼذ ػرذ جُٞجقذ، ض(4) 

 .202_122ّ ص 1224جُوحٛشز، جُؼحّ جُؿحٓؼ٢ 
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شجس ك٢ إٔ جالعطٔ "٣س جُؼ٤ِح جُٔظش٣س جُز١ ؾحء ك٤ٚ:ٖٝٓ جُططر٤وحش جُوؼحت٤س ك٢ ٛزج جُشإٔ قٌْ جُٔكٌٔس  جإلدجس 

 ٓحد٣س ٝأدذ٤س ذحُٔذػ٢ ج  جالٓط٘حع ػٖ ض٘ل٤ز جألقٌحّ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ خطأ ٖٓ ؾحٗد جإلدجسز، ٝهذ ضشضد ػ٠ِ ٛزج جُخطأ أػشجس

"
(1)

. 

 انفشع انصاَٙ

 ذُفٛز حكى ٔلف ذُفٛز انمشاس ٔانجضاء انًرشذة ػهٗ ايرُاع اإلداسج ػٍ انرُفٛز

ِوشجسجش جُوؼحت٤س، جإلدجس١ ٣ظذس ك٢ جُشٌَ جالػط٤حد١ جُٔؼٜٞد ُ جُظحدس ك٢ ؽِد ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس ئٕ جُكٌْ

ٗغخس جُكٌْ جُط٢ "ضز٣َ طٞسز  :ذحُظ٤ـس جُط٘ل٤ز٣س، ق٤ع ٗض ٗظحّ جُٔشجكؼحش أٓحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ػ٠ِ أٗٚ ٣ٝز٣َ جُكٌْ

ٝال ضغِْ ئال ئ٠ُ ؽشف ، ٣ٝٞهؼٜح جُٔٞظق جُٔخطض ك٢ جُٔكٌٔس، ٝضخطْ ذخطٜٔح، ط٘ل٤ز ذٔٞؾرٜح ذحُظ٤ـس جُط٘ل٤ز٣س٣ٌٕٞ جُ

" جُذػٟٞ جُز١ ضؼٞد ئ٤ُٚ ٓ٘لؼس ٖٓ ض٘ل٤ز جُكٌْ
(2)

 .  

ذ٤ذ إٔ عش٣حٕ جُٞهق أ١ ض٘ل٤ز جُكٌْ جُظحدس ذٞهق جُط٘ل٤ز ال ٣رذأ ئال ٖٓ ضحس٣خ ضر٤ِـٚ ُز١ٝ جُشإٔ ٝٛزج ٓح ُْ ٣ٞؾذ 

 ٗض ٣وؼ٢ ذـ٤ش رُي أٝ ٣٘ض جُكٌْ ػ٠ِ ض٘ل٤زٙ دٕٝ ئػالٗٚ ذٔٞؾد ٓغٞدضٚ جألط٤ِس.

جإلدجس٣س ٓظذسز جُوشجس ٓكَ جُٞهق  ُط٘ل٤ز ٣رذأ ٖٓ ضحس٣خ ضغِْ جُؿٜسٖٝٓ غْ كإ عش٣حٕ جُكٌْ جُظحدس ذٞهق ج

 ئػالٕ جُكٌْ، دٕٝ جٗطظحس جُكٌْ جُلحطَ ك٢ جُخظٞٓس جألط٤ِس.

جإلدجس١، كإ جإلدجسز ضٌٕٞ ٓغثُٞس ػٖ ض٘ل٤ز ٛزج جُكٌْ  جُٔكٌٔس قٌٜٔح ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجسكارج ٓح أطذسش 

ٝجالٓط٘حع ػٖ جضخحر أ١ ئؾشجء ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼذ ض٘ل٤زج  ُوشجسٛح جُٔوؼ٢ ذٞهق ض٘ل٤زٙ، ٝجالٓط٘حع ػٖ ئطذجس أ١ هشجس جعط٘حدج  ُٚ، 

ٝال ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جإلدجسز إٔ ضؼٞد ذحُكحُس ئ٠ُ ٓح ًحٗص ػ٤ِٚ ػ٘ذ ذذء جُط٘ل٤ز
(3)

. 

جإلدجس١ جُٔٞهٞف ٓؿٔذج  ُك٤ٖ جُلظَ ك٢ دػٟٞ جإلُـحء، كإ ه ؼ٢ ذحإلُـحء صجٍ جُوشجس ٖٓ جُٞؾٞد  شجسـ٣ٝرو٠ جُو

ٝذأغش سؾؼ٢ ٖٓ ضحس٣خ طذٝسٙ، ٝئٕ سكغ ؽِد جإلُـحء ػحد جُوشجس ئ٠ُ جُغش٣حٕ ًكحُٚ هرَ جُٞهق، ُٝٔح ًحٕ جُوشجس ٣طؿٔذ 

ش ـذٝظ أغـشجء ض٘ل٤ز١ ٣طشضد ػ٤ِٚ قـجإلدجسز ػٖ جضخحر أ١ ئؾ ذلؼَ قٌْ جُٞهق كالذذ إٔ ضطؿٔذ آغحسٙ ذطر٤ؼس جُكحٍ، ٝضٔط٘غ

 شجس ـُِو

جُٔكٌّٞ ذٞهق ض٘ل٤زٙ
(4)

. 

 ٔانجضاء انًرشذة ػهٗ رنك : ايرُاع انجٓاخ اإلداسٚح ػٍ ذُفٛز انحكى انصادس تٕلف انرُفٛز

جألقٌحّ جُط٢ ضظذس ال شي إٔ ض٘ل٤ز جُكٌْ جُوؼحت٢ ٣ؼذ ٛٞ جُػٔشز جُز١ ٣غؼ٠ ئ٤ُٜح جُٔذػ٢ ٖٓ دػٞجٙ، ٝسؿْ أ٤ٔٛس 

٣ٌٕٞ ٖٓ جخطظحص ضِي جُؿٜحش  ٝجألقٌحّ  ٖٓ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س، ئال إٔ ض٘ل٤ز ضِي جُوشجسجش

 رجضٜح.

حّ ٝجُوشجسجش جألقٌ ٠ُغؼٞد٣س خحص ذحُط٘ل٤ز ئال إٔ ٛزج جُ٘ظحّ هذ جعطػ٘ٝسؿْ ٝؾٞد ٗظحّ ك٢ جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س ج

 " ػذج جألقٌحّ ٝجُوشجسجش جُظحدسز ك٢ جُوؼح٣ح جإلدجس٣س ٝجُؿ٘حت٤س، :، ق٤ع ٗض جُ٘ظحّ ػ٠ِ أٗٚجإلدجس٣س ٖٓ ضطر٤وٚ

                                                

، أشحس ئ٤ُٚ د. ػرذ جُٔ٘ؼْ كشؼ جُظذز، أطٍٞ جُوحٕٗٞ 25/7/1262ذؿِغس قٌْ جُٔكٌٔس جإلدجس٣س جُؼ٤ِح جُٔظش٣س (1) 

 .ٝٓح ذؼذٛح 573، ص 1272جُوحٛشز، -٤سس جُٜ٘ؼس جُؼشذجإلدجس١، دج

 .، ٓشؾغ عحذن( ٖٓ ٗظحّ جُٔشجكؼحش أٓحّ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ 22جُٔحدز )(2) 

 .172، ص 1225ؾحٓؼس ذـذجد،  -د. أقٔذ خٞسش٤ذ جُٔلشؾ٢، ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س، سعحُس دًطٞسجٙ(3) 

 .212_215ص  ،ٓشؾغ عحذند. ٓكٔذ كإجد ػرذ جُرحعؾ، ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١، (4) 
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ٞس١ جُط٘ل٤ز، ٝضطرغ ٣خطض هحػ٢ جُط٘ل٤ز ذغِطس جُط٘ل٤ز جُؿرش١ ٝجإلششجف ػ٤ِٚ، ٣ٝؼحٝٗٚ ك٢ رُي ٖٓ ٣ٌل٢ ٖٓ ٓأٓ 

" أٓحٓٚ جألقٌحّ جُٞجسدز ك٢ ٗظحّ جُٔشجكؼحش جُششػ٤س ٓح ُْ ٣٘ض ٛزج جُ٘ظحّ ػ٠ِ خالف رُي
(1)

. 

ٝذزُي كإ هؼحء جُط٘ل٤ز ال ٣ٌٕٞ ٓخطظح  ذط٘ل٤ز جألقٌحّ جُظحدسز ٖٓ جُٔكحًْ جإلدجس٣س ك٢ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ، ٝٛٞ ٓح 

ٛزج جُ٘ظحّ، ٝضرو٠ ذزُي ٓغأُس ض٘ل٤ز جألقٌحّ جُوؼحت٤س جُظحدسز ػ٠ِ  ٣ؿؼَ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ك٢ ٓ٘أٟ ػٖ هٞز ٝكحػ٤ِس

 جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ٓ٘ٞؽس ذحُؿٜس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٜح، ٝخحػؼس  ُٔذٟ جقطشجٜٓح ٝجعطؿحذطٜح ألقٌحّ جُوؼحء ٖٓ ػذٓٚ.

ؿٜس جإلدجس٣س ٝال ٣ٌٕٞ أٓحّ جُٔذػ٢ عٞجء سكغ دػٟٞ ُِٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ ػٖ جألػشجس جُط٢ ضوغ ٗط٤ؿس ػذّ ض٘ل٤ز جُ

٣ؼذ طٞسز ٖٓ طٞس جُخطأ جُؿغ٤ْ جُٔٞؾد ُِٔغث٤ُٞس ػ٠ِ جإلدجسز،  ق٤عُِكٌْ جُظحدس ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١، 

جإلدجس١ ؿ٤ش جُٔششٝع ٣غ جُٔطؼشس ٖٓ ؾشجء ض٘ل٤ز جُوشجسٝضطٔػَ ٛزٙ جُٔغث٤ُٞس ذطؼٞ
 (2)

. 

جإلدجس١ ؿحُرح  ٓح ضطٞعغ ك٢ ضوذ٣ش جُطؼ٣ٞغ جُٔغطكن  ك٢ ٛزٙ جُكحُس كإ أقٌحّ جُوؼحء أٓح ضوذ٣ش جُطؼ٣ٞغ جُٔطشضد

 ػٖ ػذّ ض٘ل٤ز جألقٌحّ، ٣ٝٔطذ ٛزج جُطؼ٣ٞغ ٤ُـط٢ ؾ٤ٔغ جألػشجس جُط٢ ُكوص ذحُٔكٌّٞ ُٚ.

ٝال شي إٔ دػٟٞ جُطؼ٣ٞغ ؿ٤ش ًحك٤س ذَ ٣ؿد ٝػغ جُ٘ظٞص جُ٘ظح٤ٓس جُط٢ ضٌلَ جقطشجّ ٝض٘ل٤ز أقٌحّ ٝهشجسجش 

 ٓغإٍٝ ك٢ أ١ ؾٜس ق٤ٌٓٞس ٣ٔط٘غ ػٖ ض٘ل٤ز ضِي جألقٌحّ .د٣ٞجٕ جُٔظحُْ، ٝٓكحعرس ًَ 

  

                                                

 .ٛـ13/2/1433(، ٝضحس٣خ 53ّ /ٖٓ ٗظحّ جُط٘ل٤ز جُظحدس ذحُٔشعّٞ ج٢ٌُِٔ سهْ ) جُٔحدز جُػح٤ٗس(1) 

 .572ٍ جُوحٕٗٞ جإلدجس١، ٓشؾغ عحذن، صد. ػرذ جُٔ٘ؼْ كشؼ جُظذز، أطٞ(2) 
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 خاذًح

وشجس جإلدجس١ ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١"، ٝهق ض٘ل٤ز جُ جٗط٤ٜ٘ح ذلؼَ هللا عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ ٖٓ ئضٔحّ ٛزج جُركع جُٔٞعّٞ ذـ"

ق٤ع ٣ؼذ  ؿح٣س ك٢ جأل٤ٔٛسٝك٢ قو٤وس جألٓش جضؼف ُ٘ح ذؼذ جالٗطٜحء ٓ٘ٚ ذزُي جُؿٜذ جُٔطٞجػغ جُز١ ذزُ٘حٙ ٤ًق إٔ ٓٞػٞػٚ 

ػٔحٗس ٛحٓس ضٌلَ قٔح٣س جُكوٞم ٝجُكش٣حش جُؼحٓس ٖٓ ضؼغق جإلدجسز، ٝرُي ك٢ جألقٞجٍ جُط٢ ضرحدس ك٤ٜح جُؿٜحش جإلدجس٣س 

ئ٠ُ ض٘ل٤ز هشجسجضٜح جُط٢ ٣شٞذٜح أقذ جُؼ٤ٞخ جُط٢ هذ ضِكوٜح، ٝك٢ ضِي جألقٞجٍ ضظٜش أ٤ٔٛس جُكٌْ جُظحدس ذٞهق ض٘ل٤ز ضِي 

 ."دػٟٞ جإلُـحء" قط٠ ٣طْ جُلظَ ك٢ جُذػٟٞ جألط٤ِسجُوشجسجش 

ٝذزُي كإ ئؾشجء ٝهق جُط٘ل٤ز ٣و٤ْ ٗٞع ٖٓ جُطٞجصٕ ذ٤ٖ جُٔظحُف جُؼحٓس ُِؿٜحش جإلدجس٣س ك٢ ػذّ ضؼط٤ِٜح ٝٝهق 

س ًحكس جُوشجسجش جُظحدسز ػٜ٘ح ذٔؿشد جُطؼٖ ػ٤ِٜح، ٝذ٤ٖ قٔح٣س قوٞم جألكشجد ٖٓ ض٘ل٤ز هشجسجش ٣شٞذٜح ػذّ جُٔششٝػ٤

  ٝهق جُط٘ل٤ز.٣ٝطشضد ػ٠ِ ض٘ل٤زٛح ٗطحتؽ ٣طؼزس ضذجسًٜح ك٤ٔح ذؼذ، ٝٛ٘ح ضظٜش أ٤ٔٛس 

جُٔٞػٞع ػٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘طحتؽ ٝجُطٞط٤حش ٗٞد ك٢ خطحٓٚ إٔ ٗر٤ٜ٘ح، ٝع٘غشد ك٢  جٛزج ٝهذ أعلش جُركع ك٢ ٛز

 جُرذج٣س ٓح ضٞطِ٘ح ئ٤ُٚ ٖٓ ٗطحتؽ، غْ ٗطرؼٜح ذٔح ٗش٣ذ إٔ ٗذ٢ُ ذٚ ٖٓ ضٞط٤حش، ٝٗط٘حٍٝ ٛزٙ ٝضِي ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ.

 أٔال : انُرائج

 ا ٚهٙ:ذرًصم أتشص انُرائج انرٙ ذٕصهُا إنٛٓا يٍ خالل ْزا انثحس فًٛ

إٔ ٝهق جُط٘ل٤ز ٛٞ ؽِد ٣طوذّ ذٚ ر١ٝ جُشإٔ جُٔؼشٝس ٖٓ ض٘ل٤ز هشجس ئدجس١ ضْ جُطؼٖ ػ٤ِٚ ذحإلُـحء، ٣غٔف ُِٔكٌٔس ٝكن  -

جألعحع٤س، ٝرُي ك٢  ٟعِططٜح جُطوذ٣ش٣س ذاطذجس هشجس ذٔ٘غ ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ٓكَ جُطؼٖ قط٠ ٣طْ جُلظَ ك٢ جُذػٞ

 .، ٣طشضد ػ٤ِٚ ٗطحتؽ ٣طؼزس ضذجسًٜح٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚك٤ٜح جُٔكٌٔس إٔ ض ٟجألقٞجٍ جُط٢ ضش

٣٘س ، ٝٛٞ ٓح ٣طِن ػ٤ِٚ هشع ٝإٔ أسًحٗٚ ع٤ِٔس ٝال ػ٤د ك٤ٜحإٔ جألطَ ك٢ ًَ هشجس ئدجس١ أٗٚ طذس طك٤ف ٝٓششٝ -

جإلدجس١ ٣لطشع أٜٗح  ذ جُؼَٔٝه٤ٞد ضو٤، ٝٛزٙ جُوش٣٘س ضطكظَ ك٢ ػذز ئؾشجءجش جُظكس ٝجُغالٓس ك٢ جُوشجسجش جإلدجس٣س

جإلدجس٣س هذ طذسش طك٤كس  ألطَ جُؼحّ إٔ ًحكس هشجسجش جُؿٜسضلؼ٢ ئ٠ُ هشجس طك٤ف ٝٓٞجكن ُِوحٕٗٞ ذك٤ع ٣ٌٕٞ ج

 ٝخح٤ُٚ ٖٓ جُؼ٤ٞخ.

ٝٗحكزز قط٠  إٔ جُطؼٖ ذحإلُـحء ػ٠ِ جُوشجسجش جإلدجس٣س ك٢ جُ٘ظحّ جُغؼٞد١ ال ٣ٞهق ض٘ل٤زٛح، ذَ ضظَ ضِي جُوشجسجش عحس٣س -

 ضغكرٜح جُؿٜحش جإلدجس٣س ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح، أٝ ضوؼ٢ جُٔكٌٔس ذٞهق ض٘ل٤زٛح ذ٘حء ػ٠ِ ؽِد جُٔذػ٢.

إٔ ششٝؽ ٝهق جُط٘ل٤ز جُط٢ ض٘حٍٝ جُ٘ظحّ ٝجُوؼحء ك٢ جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س جُ٘ض ػ٤ِٜح ضٌلَ ضكو٤ن ٗٞع ٖٓ جُٔٞجصٗس  -

، قط٠ ال ٝقوٜح ك٢ ض٘ل٤ز هشجسجضٜح، ٝذ٤ٖ عِطس جإلدجسز ُٔششٝػ٤سٜح ػذّ جذ٤ٖ قوٞم جألكشجد ك٢ ػذّ ض٘ل٤ز هشجسجش ٣شٞذ

٣غطخذّ جألكشجد ضِي جُشخظس جُٔٔ٘ٞقس ُْٜ جعطخذجٓح  ع٤ثح  ال ٣وظذ ٓ٘ٚ عٟٞ ػشهِس ٗشحؽ جإلدجسز ٝٓؿشد ضأؾ٤َ ض٘ل٤ز 

 هشجسضٜح.

جُكٌْ ك٢ دػٟٞ إٔ ضِي جُكؿ٤س ض٘ط٢ٜ ذظذٝس ٣طٔطغ جُكٌْ جُظحدس ذٞهق جُط٘ل٤ز ذكؿ٤س ك٢ ٓٞجؾٜس جإلدجسز ٝجٌُحكس، ذ٤ٖ  -

 جإلُـحء.

 شاَٛا : انرٕصٛاخ 

 ذرًصم أتشص انرٕصٛاخ انرٙ َٕد أٌ َٕصٙ تٓا فٙ خراو ْزا انثحس فًٛا ٚهٙ:

 حدس ك٤ٔح ٣خض ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجشٗٞط٢ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ذؼشٝسز إٔ ضشَٔ جألقٌحّ جُظ -

 .ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجس أٝ سكغ جُطِد جإلدجس٣س ػ٠ِ ذ٤حٕ ششٝؽ ٛزج جُ٘ظحّ ٝأقٌحٓٚ ٝٓرحدتٚ ٝجألعرحخ جُط٢ ذ٢٘ ػ٤ِٜح جُكٌْ
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س٣س ذشٌَ ٓغطوَ ػٖ جإلدج ض ذ٘ظش ؽِرحش ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجشٗٞط٢ ذطخظ٤ض دٝجتش ك٢ ٓكحًْ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ضخط -

، قط٠ ٣طْ جُغشػس ك٢ جُلظَ ك٢ ؽِرحش ٝهق جُذٝجتش ٖٓ هحػ٢ ٝجقذ تشز ٖٓ ضِي، ػ٠ِ إٔ ضشٌَ ًَ دجٓكحًْ جُٔٞػٞع

جُط٘ل٤ز ٌُٜٞٗح ك٢ أؿِد جألقٞجٍ ضٜذف ئ٠ُ كشع قٔح٣س ػحؾِس ُِكوٞم ٝجُكش٣حش، ٓٔح ٣غطذػ٢ عشػس جُلظَ ك٢ ضِي 

 جُطِرحش ػ٠ِ ٝؾٚ جُغشػس.

ػذ أ١ ؾٜس ق٤ٌٓٞس ضٔط٘غ ػٖ ض٘ل٤ز قٌْ هؼحت٢ ػذٛح، ٝجُٔطحُرس  ٣ٞجٕ جُٔظحُْ هرٍٞ دػحٟٝ جُطؼ٣ٞغ٣ؿد ػ٠ِ د -

ٌٞ ٝٓغإٍٝ ػٖ جُ٘ظش ك٢ ٛزٙ جُذػحٟٝ  ،ذحُطؼ٣ٞغ ػٖ أ١ ػشس ضشضد ػٖ رُي ُظحقد جُكن ٝد٣ٞجٕ جُٔظحُْ ٓذػ

 ٝئٗظحف أطكحذٜح.

ك٤ٌٓٞس ٝجُٔٞظل٤ٖ ُألقٌحّ ٓذٟ ض٘ل٤ز جُؿٜحش ج٣ُؿد ػ٠ِ ٤ٛثس جُشهحذس ٝجُطكو٤ن ك٢ جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ٓطحذؼس  -

، ٝٓكحعرس ًَ ٖٓ ٣ػرص ضٞسؽٚ ك٢ ضؼط٤َ قٌْ هؼحت٢، ضأع٤غح  ػ٠ِ إٔ ظحدس ٖٓ د٣ٞجٕ جُٔظحُْجُوؼحت٤س ذٞهق جُط٘ل٤ز جُ

٣ؼحهد جُٔٞظق جُؼحّ  "( ٖٓ ٗظحّ هؼحء جُط٘ل٤ز ذأٗٚ:22)رُي ٣ؼطرش ٖٓ جُؿشجتْ جُٔخِس ذحألٓحٗس، ٝٛٞ ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحدز 

 ذحُغؿٖ ٓذز ال ضض٣ذ ػ٠ِ عرغ ع٘ٞجش ئرج ٓ٘غ جُط٘ل٤ز أٝ أػحهٚ. ٣ٝؼذ رُي ؾش٣ٔس ٖٓ جُؿشجتْ جُٔخِس ذحألٓحٗس ٖٝٓ ك٢ قٌٔٚ

." 

ت٤س جإلدجس٣س ٝٓٞظل٤ٜح ذحقطشجّ ٝض٘ل٤ز جألقٌحّ ٝجُوشجسجش جُوؼح ضؼٖٔ جُطضجّ جُؿٜحش ٗظح٤ٓس٣ؿد ٝػغ ٗظٞص  -

 ، ذك٤ع ٣طْ ضوذ٣ش ػوٞذسُوشجسجش جُظحدس ٖٓ د٣ٞجٕ جُٔظحُْقٌحّ ٝجٖٓ جأل ٛحٝؿ٤ش جُظحدسز ذٞهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س

ضرؼ٤س ُؿشجتْ  ػٖ ض٘ل٤ز ضِي جألقٌحّ ٝجُوشجسجش،  ذحإلػحكس ئ٠ُ ئهشجس ػوٞذس ؾضت٤س ػ٠ِ ًَ ٓٞظق أٝ ٓغإٍٝ ٣ٔط٘غ

ك٢ جإلشٜحس ػٖ  وٞذس٘ل٤ز جألقٌحّ ٝجُوشجسجش جُوؼحت٤س، ٝضطٔػَ ضِي جُؼجالٓط٘حع ػٖ جُط٘ل٤ز ٝجُطشجخ٢ أٝ جإلٛٔحٍ ك٢ ض

جإلدجس٣س  د ػوٞذس جُؼضٍ ٖٓ جُٞظ٤لس ٝجُكرظ، ذٔح ٣كون جُشدع ُِؿٜحشئ٠ُ ؾحٗ ظكق ج٤ٓٞ٤ُس،جُؿش٣ٔس ٝٓشضٌرٜح ك٢ جُ

 ٝٓٞظل٤ٜح ك٢ ض٘ل٤ز جألقٌحّ جُوؼحت٤س ٝػذّ ض٘ل٤ز جُوشجسجش جُط٢  قٌْ ذٞهق ض٘ل٤زٛح.

 ، ٝئٕ ًحٕ ٖٓ خطأضٞك٤ن كٖٔ هللا ٕ ًحٕ ٖٓا، كُٞؾٜس جٌُش٣ْ ٝك٢ جُٜ٘ح٣س أسؾٞ ٖٓ هللا إٔ ٣ؿؼَ ػ٢ِٔ ٛزج خحُظح  

ٕٞ هذ ٝكوص ك٢ ػشع ٓٞػٞع جُذسجعس، ٝهللا ٖٓ ٝسجء جُوظذ، ٝٛٞ ٣ٜذ١ ئ٠ُ عٞجء إٔ أً ، ٝأض٠٘ٔك٢٘ٔ ٖٝٓ جُش٤طحٕ

 ، ٝجُكٔذ هلل سخ جُؼح٤ُٖٔ.جُغر٤َ

 لائًح انًشاجغ ٔانًصادس:

 أٔال  انكرة ٔانًؤنفاخ:

 .1257 ،2جُوحٛشز، ؽ-ش جُؼشذ٢، دجس جُلٌُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِوشجسجش جإلدجس٣س، جد. ع٤ِٔحٕ جُطٔح١ٝ -

 .1276جُوحٛشز، -، دجس جُلٌش جُؼشذ٢-جٌُطحخ جألٍٝ هؼحء جإلُـحء- د. ع٤ِٔحٕ جُطٔح١ٝ، جُوؼحء جإلدجس١ -

 .1226، دٕٝ ؽرؼس -جُوحٛشز-د. ع٤ِٔحٕ ٓكٔذ جُطٔح١ٝ، هؼحء جإلُـحء، دجس جُلٌش جُؼشذ٢ -

، -ذ٤شٝش-، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س ُِطرحػس ٝجُ٘شش، ُر٘حٕ-جُشهحذس جُوؼحت٤س -ٓكٔذ ًحَٓ ٤ُِس، جُشهحذس ػ٠ِ أػٔحٍ جإلدجسزد.  -

 .1267دٕٝ ؽرؼس 

 .1270 ،3ؽجُوحٛشز، -د. ؽؼ٤ٔٚ جُؿشف، ٓرذأ جُٔششٝػ٤س ٝػٞجذؾ خؼٞع جإلدجسز جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س -
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 .7،1272ؽ، -جُوحٛشز- د. ٓكٔٞد ٓكٔذ قحكع، جُوؼحء جإلدجس١، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س -

 .1272جُوحٛشز، -د. ػرذ جُٔ٘ؼْ كشؼ جُظذز، أطٍٞ جُوحٕٗٞ جإلدجس١، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س -

  .1220، ذـذجد، 1ؽ، ، دٕٝ ٗحشش-جٌُطحخ جُػح٢ٗ- د. شحخ ضٞٓح ٓ٘ظٞس، جُوحٕٗٞ جإلدجس١ -

 .1222، 2ؽجُوحٛشز، -ذ ك٢ جُوؼحء جُٔغطؼؿَ، دجس جُػوحكس ُِطرحػس ٝجُ٘شش، جُؿذ٣د. ٓظطل٢ ٓؿذٟ ٛشؾس -

د. قغ٢٘ عؼذ ػرذ جُٞجقذ، ض٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س ٝجإلشٌحالش جُٔطؼِوس ذٚ، سعحُس دًطٞسجٙ ٓوذٓس ٤ٌُِس جُكوٞم ذؿحٓؼس  -

 .1224جُوحٛشز، جُؼحّ جُؿحٓؼ٢ 

 .1221، 1ؽ، ذـذجد-دجس جُكٌٔس ُِطرؼس ٝجُ٘شش د. ٓحٛش طحُف ػال١ٝ، جُوشجس جإلدجس١، -

 .1222جُوحٛشز،  -د. عح٢ٓ ؾٔحٍ جُذ٣ٖ، هؼحء جُٔالتٔس ٝجُغِطس جُطوذ٣ش٣س ُإلدجسز، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س -

 .1223جُوحٛشز، –د. ٓكٔٞد قحكع ، جُوؼحء جإلدجس١، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س  -

 .1226 جإلعٌ٘ذس٣س،-ُـ٢٘ ذغ٢ٗٞ٤ ػرذ هللا، جُوؼحء جإلدجس١، ٓ٘شأز جُٔؼحسفد. ػرذ ج -

 .1227، 1ؽجإلعٌ٘ذس٣س، -جُرحعؾ، ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١، دجس جُلٌش جُؿحٓؼ٢د. ٓكٔذ كإجد ػرذ- 

 .2000جُوحٛشز، –د. أٗظ ؾؼلش، د. ػرذ جُؼظ٤ْ ػرذ جُغالّ، جُ٘شحؽ جإلدجس١، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س  -

 .2005جُؿضجتش، -د. ٓكٔذ جُظـ٤ش ذؼ٢ِ، جُٞؾ٤ض ك٢ جُٔ٘حصػحش جإلدجس٣س، دجس جُؼِّٞ ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ -

ذ٤شٝش، –جٌُطحخ جُػح٢ٗ ، ٓ٘شٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س –د. ٓكٔذ سكؼص ػرذ جُٞٛحخ، جُوؼحء جإلدجس١ ، جُوؼحء  جإلدجس١  -

 .2005، 1ؽ

 .2006ذ٤شٝش، –د. أقٔذ خ٤َِ، جُط٘ل٤ز جُؿرش١، ٓ٘شٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س  -

 .2006جُوحٛشز، -د. ػرذ جُؼض٣ض خ٤ِلس ، هؼحء جألٓٞس جُٔغطؼؿِس، دجس جُٜ٘ؼس جُؼشذ٤س -

 .2007 جُوحٛشز، -، جُوشجسجش جإلدجس٣س ك٢ جُلوٚ ٝهؼحء ٓؿِظ جُذُٝس، دجس جُلٌش جُؼشذ٢جُٔ٘ؼْ خ٤ِلسد. ػرذ جُؼض٣ض ػرذ  -

 .2002جإلعٌ٘ذس٣س، –د. ػرذ جُؼض٣ض ػرذ جُٔ٘ؼْ خ٤ِلس، ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١، دجس جُلٌش جُؿحٓؼ٢  -

–س جُؼحضي ُظ٘حػس جٌُطحخ ، ٓرحدب ٝأقٌحّ جُوحٕٗٞ جإلدجس١، ششًد. ػ٠ِ ٓكٔذ ذذ٣ش، د. ٜٓذٟ ٣حع٤ٖ جُغال٢ٓ ٝآخش٣ٖ -

 .2002، 4ؽ، جُوحٛشز

ذ٤شٝش، دٕٝ -د. ػرذ جُـ٢٘ ػرذ هللا، ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ك٢ أقٌحّ جُوؼحء جإلدجس١، ٓ٘شٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س -

 ؽرؼس ٝضحس٣خ.

 ذـذجد، دٕٝ ٗحشش ٝؽرؼس ٝضحس٣خ.-، ُف ػال١ٝ، ٓرحدب جُوحٕٗٞ جإلدجس١د. ٓحٛش طح -

-س٣س ٓظش جُؼشذ٤س ، ٓإعغس شرحخ جُؿحٓؼس ُِطرحػس ٝجُ٘ششد. ٓكٔذ كإجد ٜٓ٘ح ، ٓرحدب ٝأقٌحّ جُوحٕٗٞ جإلدجس١ ك٢ ؾٜٔٞ -

 جإلعٌ٘ذس٣س ، دٕٝ ؽرؼس ٝضحس٣خ.

 .2010 ،2ؽجُؼشجم،  -دٛٞى-دٕٝ ٗحشش،  د. ٓحصٕ ٤ُِٞ سجػ٢، جُوؼحء جإلدجس١ -

 .2014، 1ؽجألسدٕ، –، جُٔرحدب جُؼحٓس ُِوشجس جإلدجس١، دجس ٝجتَ ُِ٘شش ٝجُطٞص٣غ د. ٓكٔذ ق٤ٔذ -

–جٌُطحخ جألٍٝ، جُٔشًض جُو٢ٓٞ ُإلطذجسجش جُوح٤ٗٞٗس -، جُٔٞعٞػس جُشحِٓس ك٢ جُوؼحء جإلدجس١ٓحٛش أذٞ جُؼ٤٘٤ٖد. ٓكٔذ  -

 .2016جُوحٛشز، 

 :انشسائم ٔاألطشٔحاخ انجايؼٛح شاَٛا  

 .1225ؾحٓؼس ذـذجد،  -أقٔذ خٞسش٤ذ جُٔلشؾ٢، ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س، سعحُس دًطٞسجٙ -
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س ػرذ جُِط٤ق ٗح٣ق ػرذ جُِط٤ق، جُوشجس جإلدجس١ ذ٤ٖ ػشٝسجش جُط٘ل٤ز ٝٓوطؼ٤حش ٝهق جُط٘ل٤ز "دسجعس ٓوحسٗس ٓغ دسجع -

 .2000ؾحٓؼس ػذٕ ،ج٤ُٖٔ ، –، سعحُس دًطٞسجٙ ضطر٤و٤س ُٞجهغ جُوؼحء جُؼشجه٢"

 

 هًٛح:شانصا  األتحاز ٔانًماالخ انؼهًٛح انًُشٕسج فٙ انًؤذًشاخ ٔانذٔسٚاخ ٔانًجالخ انؼ

(، 64ؾحٓؼس جُوحٛشز، جُؼذد )–، ٓؿِس جُوحٕٗٞ ٝجالهطظحد ش جإلدجس٣س "دسجعس هؼحت٤س"د. كٜذ جُذؿ٤ػش، ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسج -

1224. 

 .2002(، 7د. كحتضز ؾش٢ٗٝ، هؼحء ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجسجش جإلدجس٣س، ٓؿِس جُركٞظ ٝجُذسجعحش، ػذد) -

ؼذد جُ ،(1ٔؿِذ )جُ، ٝجُغ٤حع٤سد. ػرذ جُشقٖٔ عؼذ جُؼشٓحٕ، ششٝؽ ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١، ٓؿِس جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس  -

(1 ،)2011. 

د. ئذشج٤ْٛ طحُف جُظشج٣شز، ٓذٟ كحػ٤ِس جُوؼحء جُٔغطؼؿَ ٝآ٤ُس ض٘ل٤زٙ ك٢ جُطشش٣غ جألسد٢ٗ، ذكع ٓ٘شٞس ك٢ ٓؿِس  -

 .2013(، جُؼحّ 2) (، جُؼذد1) ٝجُغ٤حع٤س، جُٔؿِذ ؾحٓؼس جألٗرحس ُِؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس

ٝجُلشٗغ٢، ٓؿِس جُؼِّٞ ، قغحّ جُذ٣ٖ دجٝد١، ٝهق ض٘ل٤ز جُوشجس جإلدجس١ ذ٤ٖ جُطشش٣غ جُؿضجتش١ د. ذٖ ػرذهللا ػحدٍ -

 .2014-ٓحسط  (،34/35جإلٗغح٤ٗس، جُؼذد )

 

 :ٔانمشاساخ انمضائٛح ساتؼا  األَظًح انمإََٛح

 ٛـ.13/2/1433( ٝضحس٣خ 53ّ/ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س جُظحدس ذحُٔشعّٞ ج٢ٌُِٔ سهْ )ٗظحّ جُط٘ل٤ز  -

 .ـ22/1/1435ٛ( ٝضحس٣خ 3سهْ )ّ/ٔظحُْ جُظحدس ذحُٔشعّٞ ج٢ٌُِٔ ٗظحّ جُٔشجكؼحش أٓحّ د٣ٞجٕ جُ -

ٛـ 3/6/1423( ك٢ 4562التكس ٗظحّ جُٔشجكؼحش جُششػ٤س ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س جُظحدسز ذوشجس ٝص٣ش جُؼذٍ سهْ ) -

 ٛـ.15/3/1422( ٝضحس٣خ  3225ٝجُٔؼذُس ذوشجسٙ سهْ )

، ذؿِغس ـ1435ُٛؼحّ  1/4/ئط/ئ/1022جُكٌْ  ،ـ1435ٛ/ م ُؼحّ 1343ٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالعطث٘حك٤س سهْهشجس د٣ٞجٕ جُ -

ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ُؼحّ ، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس جألقٌحّ ٝجُٔرحدب جإلدجس٣س جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ـ21/7/1435ٛ

 .ـ1435ٛ

، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس جألقٌحّ ٝجُٔرحدب جإلدجس٣س ـ1437ٛ/ط ُؼحّ 3211/2هشجس د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالعطث٘حك٤س سهْ  -

 .ـ1437ٛجُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ُؼحّ 

، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس ـ22/4/1437ٛ، ذؿِغس ـ1437ٛ/م ُؼحّ 2252هْ ك٢ جُوؼ٤س جالعطث٘حك٤س سهشجس د٣ٞجٕ جُٔظحُْ  -

 .ـ1437ٛجألقٌحّ ٝجُٔرحدب جإلدجس٣س جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس ُؼحّ 

، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس ـ20/7/1437ٛ، ذؿِغس ـ1437ٛم ُؼحّ  /3224/2هشجس د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالعطث٘حك٤س سهْ  -

 .ـ1437ٛس جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس ُؼحّ جألقٌحّ ٝجُٔرحدب جإلدجس٣

، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس جألقٌحّ ٝجُٔرحدب جإلدجس٣س ـ1436ٛ/ م ُؼحّ 10222/1ذجت٤س سهْ هشجس د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالذط -

 .ـ1437ٛجُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس ُؼحّ 

، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس ـ10/2/1437ٛذؿِغس  ـ1436ٛ/م ُؼحّ 424/1هشجس د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جالعطث٘حك٤س سهْ  -

 .ـ1437ٛجألقٌحّ ٝجُٔرحدب جإلدجس٣س جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ذحٌُِٔٔس ُؼحّ 
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، ٓ٘شٞس ذٔؿٔٞػس جألقٌحّ ٝجُٔرحدب جإلدجس٣س ـ1437ٛ/ م ُؼحّ 653/7ذطذجت٤س سهْ هشجس د٣ٞجٕ جُٔظحُْ ك٢ جُوؼ٤س جال -

 .ـ1437ٛذحٌُِٔٔس ُؼحّ جُظحدسز ػٖ د٣ٞجٕ جُٔظحُْ 

، ٝجُظحدس ذؿِغس هؼحت٤س ئدجس٣س ػ٤ِح 14( ُغ٘س 1420قٌْ جُٔكٌٔس جإلدجس٣س جُؼ٤ِح جُٔظش٣س  ك٢ جُطؼٖ سهْ ) -

30/2/1273. 

، ذؿِغس هؼحت٤س ػ٤ِح 22( ُغ٘س 2735( ٝ )2653قٌْ جُٔكٌٔس جإلدجس٣س جُؼ٤ِح جُٔظش٣س ك٢ جُطؼ٘حٕ سهْ ) -

12/12/1227. 

 

 األجُثٛح: خايسا  انًشاجغ

-Le sursis à exécution avait été qualifié par le Conseil Constitutionnel 23 janvier 1987، Rec. 

- Pour plus de détail, voir: Bernard PACTEAU, Contentieux administratif, 5 éme éd, P.U.F., 

Paris, 1999 


